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أساس مكتبة إسالمية معاصرة

االفتتاحية

ويف الوعظ واإلرشاد:
مؤلفات الشيخ حممد متويل الشعراوي.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله
وأصحابه ومن وااله.
كثريا عن الكتب الشرعية اليت ينبغي لطالب العلم
أُسأل ً
أن يبدأ هبا ،أو الكتب اإلسالمية اليت ينبغي للمسلم أن
أساسا ملكتبته الشخصية ،أو
حيرص على اقتنائها وتكون ً
كتب مفيدة للمطالعة ..وما إىل ذلك.
وإقبال املتعلمني على هذه الكتب خيتلف ابختالف درجاهتم
الثقافية وبيئاهتم وأتثرهم ببعض العلماء دون غريهم.
وهذا بيان ببعض الكتب اليت ميكن التثقف منها شرعيًّا،
كتبت أبسلوب عصري ،وإمنا هي أمثلة للكتب املعاصرة،
أتقصها ،يعين أهنا بعض املطلوب ،وقد يكون هناك ما
ومل َّ
يوازيها ،أو يكون أفضل منها.
أساسا أو نواة للمكتبة
وميكن أن يكون ما أورده هنا
ً
اإلسالمية الشخصية املعاصرة ،وكل يضيف إليها ما يراه
مناسبًا الهتمامه وختصصه .فهي أساس بناء ،وليست البناء
كله ،ولي ِ
نب عليها من شاء ما شاء من كتب أخرى تناسب
مذهبه الفقهي وبيئته اإلسالمية وثقافته التخصصية.
أما (املكتبة الرتاثية) فلها شأن آخر ،فهي حتتاج إىل عمل
مستقل ،على هيئة هذا الدليل.
ففي اجملال العام (اإلسالم):
تعريف عام بدين اإلسالم للشيخ علي الطنطاوي.اإلسالم ( 4جـ) للشيخ سعيد حوى.ويف الدعوة اإلسالمية:
أصول الدعوة /عبدالكرمي زيدان.املستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة/عبدالكرمي زيدان.
كتب األستاذ فتحي يكن.4

ويف اإلعالم والرأي اإلسالمي:
كتب األستاذ سيد حممد سادايت الشنقيطي.ويف الثقافة اإلسالمية واملطالعة وما إليها:
حملات يف الثقافة اإلسالمية لألستاذ عمر عودةاخلطيب.
الثقافة اإلسالمية وحتدايت العصر لألستاذ شوكتعليان ...ولألستاذ حممد قطب ،واألستاذ عبدالرمحن حسن
امليداين ،وأمحد حممد مجال ..وغريهم.
كتب األستاذ أيب األعلى املودودي.وكتب األستاذ أيب احلسن الندوي.وكتب الشيخ علي الطنطاوي.وكتب الشيخ حممد الغزايل ،وخاصة «قذائف احلق»،املر».
و«احلق ّ
وكتب األستاذ يوسف القرضاوي.وكتب األستاذ سيد قطب ،وأخيه حممد.وكتب األستاذ عبدهللا علوان.وكتب األستاذ حممد بن موسى الشريف (علم ،إبداعوتنوع يف التأليف ،فوائد غنية).
وسلسلة دعوة احلق ،الصادرة عن رابطة العاملاإلسالمي.
وسلسلة كتاب األمة ،الصادرة يف الدوحة.وسلسلة اإلبداع والتفكري االبتكاري لألستاذ علياحلمادي (للشباب خاصة).

ويف األدعية واألذكار:
حصن املسلم /سعيد بن علي القحطاين.ورد اخلري /حممد خري يوسف.وكتب عن األسرة واملرأة يف اإلسالم:
اجلامع يف الفقه اإلسالمي املفصل يف أحكام املرأةوالبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية /عبدالكرمي زيدان.
املرأة بني الفقه والقانون /مصطفى السباعي.ماذا عن املرأة /نور الدين عرت.حراسة الفضيلة /بكر أبو زيد.تربية األوالد يف اإلسالم /عبدهللا علوان.كتب األستاذ حممد رشيد العويد.ويف رد الشبهات عن اإلسالم:
موسوعة حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام (12جـ) /خنبة من الباحثني.
موسوعة الرد على الشبهات واالفرتاءات املوجهةضد اإلسالم /أمحد شوقي إبراهيم.
وكتب األستاذ حممد عمارة يف املوضوع.ويف علوم القرآن:
مباحث يف علوم القرآن للشيخ مناع القطان.مباحث يف علوم القرآن لألستاذ صبحي الصاحل.ويف التفسري:
تفسري ابن كثري :هتذيب وترتيب ،هذبه األستاذصالح اخلالدي.
يف ظالل القرآن لألستاذ سيد قطب.تفسري التحرير والتنوير /حممد الطاهر بن عاشور.وجل /عبدالرمحن
قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا َّعز ّ
حسن حبنكة امليداين.
وتفسريه على هذه القواعد :معارج التفكر ودقائق التدبر.
تفسري املدينة املنورة /خنبة من العلماء.الواضح يف التفسري ملؤلفه حممد خري يوسف.ويف آايت األحكام:
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تفسري آايت األحكام ،للشيخ حممد علي السايس.املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام ،صالحاخلالدي.
ويف علوم احلديث:
أصول احلديث :علومه ومصطلحه لألستاذ حممدعجاج اخلطيب.
حملات يف أصول احلديث لألستاذ حممد أديبالصاحل.
السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي /مصطفىالسباعي.
ويف نصوص األحاديث:
كتاب هي
معامل السنة النبوية (وهو خالصة ً 14أصول كتب السنة) ،للشيخ صاحل أمحد الشامي.
السلسلة الصحيحة والضعيفة ،وصحيح وضعيفاجلامع الصغري لأللباين.
ويصطحب معها كتاب «تراجع العالمة األلباين فيما نص
تصحيحا وتضعي ًفا» /حممد حسن عبداحلميد الشيخ.
عليه
ً
ويف السرية النبوية:
السرية النبوية دروس وعرب للشيخ مصطفى السباعي.-الرسول صلى هللا عليه وسلم للشيخ سعيد حوى.

ويف الشمائل احملمدية:
موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسولالكرمي صلى هللا عليه وسلم ( 12جـ).
ويف فقه السرية:
فقه السرية للبوطي (كتبه قبل أن يبتلى ابلسياسة).فقه السرية للشيخ حممد الغزايل ...ولغريمها.ويف الصحابة رضي هللا عنهم:
حياة الصحابة للكاندهلوي.صور من حياة الصحابة ..والتابعني لألستاذعبدالرمحن رأفت الباشا.
ويف اإلعجاز يف الكتاب والسنة:
كتب األستاذ زغلول راغب النجار.وكتب عبداجمليد الزنداين.وكتب حممد علي البار.إصدارات هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةبرابطة العامل اإلسالمي.
ويف جمال العقيدة:
العقيدة اإلسالمية وأسسها للشيخ عبدالرمحن بنحسن امليداين.
عقيدة املسلم للشيخ حممد الغزايل.ويف اإلهليات:
الوجود احلق /حسن هويدي.هللا يتجلى يف عصر العلم /خنبة من العلماءاألمريكيني.
قصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن /ندمي اجلسر.ويف الفرق واملذاهب:
امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة/
املوسوعة َّ
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.
احلداثة يف ميزان اإلسالم /عوض القرين.
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القراءة احلداثية للنص القرآين /حممد سامل النعيمي.
العلمانية :نشأهتا وتطورها وآاثرها يف احلياة اإلسالمية
املعاصرة /سفر احلوايل.
ويف الشيعة:
اخلطوط العريضة اليت قام عليها دين الشيعة /حمبالدين اخلطيب.
وكتب إحسان إهلي ظهري.ويف الفقه اإلسالمي وأصوله:
أصول الفقه ،للشيخ حممد اخلضري ،وحممد أبوزهرة ،ولألخوين وهبة وحممد الزحيلي.
الفقه اإلسالمي وأدلته لألستاذ وهبة الزحيلي.وهناك ملخصات فقهية عديدة ،كل يف مذهبه.
ويف الشريعة اإلسالمية ونظم اإلسالم:
نظام اإلسالم لألستاذ حممد املبارك (عدة أجزاء).ويف مقارنة األداين:
إظهار احلق /رمحة هللا اهلندي.الكتب املقدسة والعلم وأصل اإلنسان /موريسبوكاي.
كتب الشيخ أمحد ديدات.ويف الصهيونية واليهودية وحبائلها:
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية /عبدالوهاباملسريي ( 8جـ).

ويف اللغة العربية (أفادين به أخي هباء الدين عبدالرمحن
أستاذ النحو):
يف النحو:
جامع الدروس العربية ملصطفى الغالييين.القواعد األساسية للغة العربية ألمحد اهلامشي.الواضح يف النحو حملمد خري احللواين.ويف الفلسفة اإلسالمية:
كتب األستاذ خالد كبري عالل ،مثل :جناايتأرسطو يف حق العقل والعلم ،نقد فكر الفيلسوف ابن رشد
احلفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم ،خمالفة الفالسفة
املسلمني لطبيعيات القرآن الكرمي..
ويف علم النفس اإلسالمي:
اإلنسان بني املادية واإلسالم /حممد قطب.علم النفس يف الرتاث اإلسالمي (أخرجه املعهدالعاملي للفكر اإلسالمي يف  3جملدات).

يف الصرف:
تصريف األمساء واألفعال لفخر الدين قباوة.املغين اجلديد يف التصريف حملمد خري حلواين.شذا العرف يف فن الصرف ألمحد احلمالوي.يف البالغة:
جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ألمحداهلامشي.
البالغة العربية ملصطفى اجلويين.البالغة الواضحة لعلي اجلارم ومصطفى أمني.قلت :ويف املعاجم:
املعجم الوسيط ،الذي أخرجه جممع اللغة العربيةابلقاهرة.

ويف علم االجتماع اإلسالمي:
كتب األستاذ مالك بن نيبويف االقتصاد اإلسالمي:
دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالميللقرضاوي.
إصدارات البنك اإلسالمي للتنمية.وإصدارات هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةاإلسالمية.
وكتب األستاذ حممود اببللي.وكتب األستاذ عبدالستار أبو غدة.عموما:
ويف الرتبية اإلسالمية ً
كتب األستاذ مقداد ايجلن.وكتب ومقاالت وحبوث وإرشادات األستاذعبدالرمحن الباين.
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ويف األدب اإلسالمي:
حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد لألستاذعبدالرمحن رأفت الباشا.
رواايت لألستاذ جنيب الكيالين ،مثل :ليايلتركستان ،وعمالقة الشمال ،وعذراء جاكرات.
ملحمة عمر لباكثري.عدالة السماء (قصص) /حممود شيت خطاب.دواوين الشاعر اإلسالمي وليد األعظمي.ودواوين الشاعر األستاذ عبدالرمحن صاحل العشماوي.ودواوين األستاذ األديب حممود مفلح.كتب خمتارة لألديب املعروف مصطفى صادقالرافعي.

الكتب الصادرة عن رابطة األدب اإلسالمي العاملية.االحنراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها :دراسةنقدية شرعية /سعيد بن انصر الغامدي.
-جناية الشعر احلر /أمحد فرح عقيالن.

انفعة ،كتب ابهرة إسالمية ظاهرة ،كتب قيمة إسالمية بيّنة.
وكلها إلكرتونية حمملة ،ملعدها حممد خري يوسف.
وللوقوف على أهم الكتب اإلسالمية الصادرة يف
موضوعات خمتلفة :جملة الكتاب اإلسالمي.

ويف التاريخ اإلسالمي:
التاريخ اإلسالمي ( 22جـ) /حممود شاكر.مؤلفات يوسف العش التارخيية.ويراجع كتاب «املرجع الشامل يف مصادر التاريخ اإلسالمي
والوسيط» ألنور زانيت ،ملعرفة كتب التاريخ اإلسالمي
والرتاجم واجلغرافيا والرحالت وما إليها.
وله كتاب آخر مفيد ،يف بيان املصطلحات التارخيية
واحلضارية الواردة يف الكتب ،عنوانه« :املرجع الشامل يف
مصطلحات التاريخ واحلضارة اإلسالمية».

ومن كتب األطفال:
آاثر األستاذ حممد موفق سليمة.
ودراسات األستاذ حممد بسام ملص.
وأدب األطفال أهدافه ومساته ،حملمد حسن بريغش.
وإصدارات رابطة األدب اإلسالمي ،وجامعة اإلمام ،للفتية
واألطفال.

ويف الرحالت:
كتب الشيخ حممد بن انصر العبودي .وهي يفأحوال املسلمني يف العامل .أكثر من  100رحلة.
عموما.
ورحالت احلج ًويف الرتاجم:
علماء ومفكرون عرفتهم /حممد مصطفى اجملذوب.رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم /أبو احلسنالندوي.
من أعالم الدعوة واحلركة اإلسالمية املعاصرة /عبدهللاالعقيل.
ذكرايت الشيخ علي الطنطاوي.ذكرايت ومذكرات وعرب هادفة /مجيل بن حممدامليمان.
وللوقوف على روعة الرتاث اإلسالمي واستلهام أدبه وثقافته:
موسوعة الكتاب النادرة ( 11جـ) بعناوين خمتلفة/حممد خري رمضان يوسف.
وتراجع أهم الكتب اإلسالمية املفيدة واهلادفة يف سنوات
خلت :املستفاد من الكتب اجلياد ،كتب هادفة إسالمية
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ومن اجملالت اإلسالمية:
حضارة اإلسالم (الصادرة يف دمشق ،توقفت).جملة الوعي اإلسالمي (إصدار وزارة األوقافالكويتية).
جملة اجملتمع ،الصادرة عن مجعية اإلصالح االجتماعيأيضا.
ابلكويت ً
جملة األمة (الصادرة يف الدوحة ،توقفت).جملة البيان ،الصادرة يف لندن ،مث الرايض.-جملة البصائر (اجلزائرية).

كتاب متميز
عشرا ،مجع فيها مؤلفه
مثرة سنوات من اجلهد الدؤوب بلغت ً
بني البحث املكتيب والرحالت والدراسة امليدانية ملعامل طريق
أخطارا،
اهلجرة النبوية ،واجه خالهلا مصاعب وعقبات و ً
حىت متَّ له ما أراد ،بعد أن حتقق من الرواايت يف املوضوع،
وتتبع الرحالت فيه ،لتكون معامل الطريق الذي سلكه الركب
النبوي حمددة بدقة.
وقد صدر هذا اجلهد املكلل ابلنجاح يف كتاب محل عنوان:
اهلجرة النبوية املصورة /عبدهللا بن حسني القاضي-.
تركيا :أورينت أوست 1434 ،هـ 233 ،ص (ابللغتني
العربية واإلجنليزية).

ويتنقل املتصفح للكتاب ابلتعرف على معامل طريق اهلجرة
النبوية انطالقًا من مكة املكرمة،
وحتديدا من خروج النيب
ً
صلى هللا عليه وسلم من املنزل الذي كان يعيش فيه ،الذي
متجها إىل دار
يعود لزوجته السيدة خدجية رضي هللا عنهاً ،
توجها إىل جبل ثور،
أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ،ومنها ّ
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فصعداه للمكوث يف الغار ثالث ليال ،مث انطلقا إىل املدينة
املنورة ،ووصال إىل قباء بعد رحلة مثانية أايم.
وتضمن الكتاب خارطة مساحية ،عليها مسار طريق اهلجرة
النبوية ،ورقم كل معلَم ،مرتبًا بشكل تسلسلي ،حسب مسار
الطريق.
ووضع اسم املعلَم على كل صورة ،مع نبذة خمتصرة عنه.
واستخدمت كامريات أنظمة الرصد العاملية للتصوير.
مث وضع ملخص للمصطلحات املكانية.
وحصل املؤلف على صورة خارطة مكة املكرمة اليت أنتجتها
هيئة األركان احلربية العثمانية عام  1298هـ ،وأصلها موجود
مبكتبة جامعة إستانبول.
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فائدة من كتاب
قواعد حمررة تفيد الذين يعانون القلق واالضطراب يف احلياة،
حني اتهوا عن املنهج القومي الذي حيقق هلم السعادة .فهي
ترسم هلم منهج احلياة السعيدة ،وهي يف الوقت نفسه وقاية
من كثري من اآلفات واألخطار اليت تواجه اإلنسان ،وعالج
لكثري من األمراض النفسية ،وجعلها الكاتب يف ثالثني
قاعة ،وشرحها ،وهي:

 ِّجل وعال.
قو إميانك ابهلل َّ
صحح تصورك عن الكون واحلياة واإلنسان.ح ِّدد هدفك يف احلياة وخطط له.احلياة بال علم ختبط وضياع.قيمة حياتك يف عملك الصاحل.ال تدع نقطة سوداء يف صفحة حياتك.كن واقعيًّا ودع عنك التعلق ابألماين.احلذر من الفراغ.عش بني الصرب والشكر ،واقلب الضراء سراء،واجعل حياتك إجيابية.
جتنب الغضب واالنتقام.مرن نفسك على احلِلم والثبات.
ّتفاءل تعش يف زمرة السعداء.حياتك من صنع أفكارك.تعلَّق ابهلل ودع التعلق بغريه.13

ال تبك على ما فات ،واعمل حلاضرك ،وخططملستقبلك.
ذكر هللا أعظم زاد يف احلياة.الرضا ابلقضاء.أحسن إىل غريك.اختذ الرسول صلى هللا عليه وسلم قدوة.استثمر مواهبك ِومنّ قدراتك.
ال تشتغل حباسديك ،و ِامض يف طريقك ،وتعوذ ابهلل
من شرهم.
 ِّقوم نفسك وأعمالك.
 َّتذكر املوت اإلجيايب.
اقنع مبا أعطاك هللا.أقم عالقتك مع هللا وفق حمبته تعاىل وعالقتك معاآلخرين وفق حمبتهم ورمحتهم.
أخلص عملك هلل تعاىل وأتقنه.من قرير العني صايف الصدر.ختش النقد ،واستفد منه وإن كان من عدوك.
ال َادرس مشكلتك يف ضوء االستخارة واالستشارة.-أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.

(قواعد منهجية يف احلياة السوية /فاحل بن حممد الصغري ،ص .)197

باختصار من كتاب
صدر يف سلسلة األحباث العلمية احملكمة كتاب:
أسباب تدهور القيم اخللقية لدى الشباب وعالجها يف
ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية /لألستاذة فوزية بنت
صاحل اخلليفي -.الرايض :دار احلضارة 1437 ،هـ،
 138ص.
وأسباب التدهور اليت ذكرهتا هي:
ضعف الوازع الديين.تراجع دور األسرة.تراجع دور املدرسة.وسائل اإلعالم والثورة التقنية.الفراغ والبطالة.قرانء السوء.اجلهل ونقص التجربة.األسباب االقتصادية (الفقر الشديد ،أو الثراءالشديد).
عدم حتمل املسؤولية.غياب العمل اجلماعي.غياب احملاسبة.االبتعاث.وعالج تدهور هذه القيم:
تقوية الوازع الديين.دعوة الوالدين إىل تربية أبنائهم على األخالقالفاضلة والتحذير من إمهاهلم.
الدعوة إىل اختاذ القدوة احلسنة يف احلياة.تقدمي النماذج السامية للشباب من خالل احلديثعن األنبياء عليهم السالم وأخالقهم.
دعت النصوص القرآنية والنبوية إىل االلتفاف حولالعناصر املثبتة.
جاءت النصوص مرغبة الشباب إبعمار األوقاتبطاعة هللا والتحلي ابلقيم اخللقية.
دعت النصوص القرآنية والنبوية إىل طلب العلم14

الشرعي.
ملء وقت الفراغ ابلنافع املفيد.دعوة الشباب إىل االعتزاز بدينهم وترك تقليدالكفار.
املمارسة التطبيقية والرايضة النفسية.تنمية الشعور ابملسؤولية عند الشباب وضرورةحتملها.
الرتبية ابلقصة.التدرج يف عالج تدهور القيم.مراعاة أسلوب الرفق واللني يف نصح الشبابوإرشادهم.
التحذير والتنفري.-إجياد البدائل.

لقطة من كتاب
«حنو الدعاة» كتاب لطيف ،لكاتب مبدع يف التأليف ،هو
ُ
األستاذ حممد بن موسى الشريف.
وهو رسالة صغرية ،نشرهتا دار األندلس اخلضراء جبدة ،ودار
ابن حزم ببريوت ،منذ عام  1432هـ ،ويقع يف ( )94ص.
ويذكر املؤلف أنه ألفه على طريقة القواعد النحوية ،وربط
بني عمل الدعاة وصفاهتم وبني هذه القواعد ،على هيئة
تساعدهم يف تذكر ما ينبغي أن يكونوا عليه ويقوموا به.
قال :وكما أن علم النحو ِّ
يقوم األلسنة ،فهذه الطريقة أرجو
أن ِّ
تقوم السلوك والعقول واألفئدة.
وقال :ألَّفتها على طريقة موجزة تناسب طرائق أهل العصر يف
املطوالت.
الشغف ابلقراءة اخلفيفة السريعة وقلة اإلقبال على َّ
أيضا :ربطتها بقواعد النحو كي تكون الفتة لألنظار يف
وقال ً
مبناها ،فيتساءل الدعاة عن فحواها ،ويقبلون على معناها،
ويتدبرون يف مغزاها.
وجعله يف ( )27مبحثًا.
مثاله :املبحث اخلامس عشر :التصغري:
التصغري يف النحو :هو تغيري يطرأ على بِنية االسم وهيئته
فيجعله على أوزان معينة ،وله أغراض عديدة.
التصغري يف «حنو الدعاة»:
هو تصغري الظامل والطاغية وحتقريمها وعدم الركونِ َّ ِ
ين ظَلَ ُموا فـَتَ َم َّس ُك ُم
إليهما ،قال تعاىلَ :
{وَل تـَْرَكنُوا إ َل الذ َ
َّار} [سورة هود.]113 :
الن ُ
وهو تصغري املشكالت واحلوادث والنوازل لئال تؤديإىل اليأس والقنوط ،ومعرفة أن كل ذلك مقدور كائن فيوضع
يضخم وال يعظَّم.
يف موضعه ،وال َّ
وهو تصغري العمل الصاحل ،وعدم ذكره ،والتعريجعليه إال ملصلحة شرعية معتربة.
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وهو تصغري الدنيا ،وعدم االلتفات إليها إال بقدر،{وابـْتَ ِغ فِ َيما
وعمدة الداعية يف ذلك قوله تعاىل َّ
وجل ّ
وعزَ :
الل الدَّار ْالَ ِخرةَ وَل تـْنس نَ ِ
ك ِم َن ُّ
الدنـْيَا} [سورة
صيبَ َ
آَ َت َك َُّ َ َ َ َ َ
القصص.]77 :
الَيَاةُ ُّ
{وَما ْ
وقوله تعاىل َّالدنـْيَا إَِّل َمتَاعُ
وجل ّ
وعزَ :
الْغُُروِر} [سورة احلديد.]20 :

تحذير في كتاب
العقالنية تعين التفسري العقالين لكل شيء يف الوجود ،أو
مترير كل شيء يف الوجود من قناة العقل إلثباته أو نفيه ،أو
حتديد خصائصه ،وابلتايل إلغاء النص أمام العقل.
وصارت غاايت (العالنيني) تربر وسيلتهم يف النيل من جوهر
الدين وتزييف حقائقه.
فقد أنكروا الغيبيات ،وذكروا أن أحوال القيامة متثيل وتصوير
ال حقيقة واقعة ،كحمل العرش ،والنفخ يف الصور ،وغريه.
وأنكروا حجية وداللة املعجزات.
واهتموا مبباحات وحمرمات الدنيا من أجل أن يستمتع
اجلسد ،وتركوا إصالح القلوب والعقائد.
وأعرضوا عن الرواايت الصحيحة ،ومتسكوا مبا مل يثبت بدليل
قطعي ،واستهزؤوا آبراء الفقهاء الصحيحة يف مبطالت
الصالة ومفسدات الصوم وغريها ،وأكدوا على أن اإلسالم
هو الدميقراطية.
احلس واملشاهدة،
شككوا يف العقيدة ،وأنكروا ألفاظًا جتاوزت َّ
كاجلن واملالئكة ،بل اخللق والبعث! وادعى أغلبهم أن القرآن
أثر وسجع جاهلي.
جاء العقالنيون بدعوى تقارب األداين ،ومزقوا اهلوية
اإلسالمية ،فالدين عندهم تراث مجاعة معينة يف اتريخ معني
ميكن تطويره وتغيري مفاهيمه ،فال جهاد ،وال كفار ،وال
مؤمنون!..
وفصلوا الدين عن الفكر السياسي والشرعي ،حبجة أن
اإلسالم دين شعائر وعقائد فقط.
وقد ألغوا جوهر اإلسالم ،حيث جاؤوا مبصطلح االنشطارية..
وحاول العقالنيون أن يفكوا ارتباط الدين ابألخالق واملبادئ
االجتماعية ،من أجل التحرر من القيود واألحكام اليت كبلت
وقيدت حركة املسلم حسب زعمهم ،وقالوا إهنا أخالق بدائية
16

ال تصلح للوقت احلاضر!
أشاد العقالنيون ابحلياة الغربية ،ودعوا إىل تفشيها داخل
بعيدا عن االلتزام الديين واألخالقي
اجملتمع املسلمً ..
واالجتماعي.
(مقاصد العقالنية احلديثة وموقف الفكر اإلسالمي منها /حممد هادي شهاب
التكرييت ،ابختصار من اخلامتة).

مؤ ِّلف ومؤ َّلفات
علي بن ذريان الجعفري

عضو هيئة التدريس يف قسم التفسري واحلديث بكلية الشريعة
يف جامعة الكويت.
كان األول يف مجيع املراحل الدراسية.
التحق بكلية الطب يف جامعة الكويت مث حتول إىل دراسة
العلوم الشرعية ،فحصل على اإلجازة واملاجستري من كلية
الشريعة جبامعة الكويت ،والدكتوراه يف القراءات من كلية
دار العلوم جبامعة القاهرة ابمتياز مع مرتبة الشرف األوىل.
حافظ لكتاب هللا تعاىل ،جامع للقراءات وجماز هبا.
مؤلفاته:
هبجة األمساع يف أحكام السماع (أصله رسالةماجستري).
اإلحسان يف تقريب وهتذيب علوم القرآن (جـ.)1األساس يف علم القراءات :كتاب جامع حمرر يفمبادئ علم القراءات.
العدل واإلحسان يف حترير اعرتاضات ابن مسعودعلى مصحف عثمان :دراسة حتليلية نقدية.
مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق :دراسة حتليليةجامعة لألسباب واملنهج والنتائج.
مجع القرآن يف عهد عثمان :دراسة حتليلية جامعةلألسباب واملنهج والنتائج.
ترمجة القرآن الكرمي :أنواعها وأحكامها يف امليزانالشرعي.
االستعاذة بني القراء والفقهاء :دراسة جامعة مقارنةبني املدرستني يف ضوء الكتاب والسنة واآلاثر.
األنواع والتقاسيم لتنزالت القرآن الكرمي :دراسةاستقرائية يف ضوء الكتاب والسنة واآلاثر.
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صحح لغتك
• َّ
أكد على كذا .هذا الفعل متع ّد ،وال حيتاج إىل حرف
تعدية شأن الفعل الالزم ،لذلك جيب القول :أكد فالن
املوضوع الفالين.
•فالن أجنب و ًلدا ،فالنة أجنبت بنتًا( .اإلجناب) والدة
مشروطة بكون الولد جنيبًا ،من أهل النجابة ...واملضحك
جروا!
جدًّا قوهلم :أجنبت الكلبة ً
الص ُّح ،تعبري عامي ،صوابه :صحيح.
•قوهلم :هذا هو َّ
ِ
حاحا إذا برئ من
ص ًّحا وص َّحةً َ
ص َّح الشيءُ ُ
وقد ُ
وص ً
ِ
كل عيب .فإذا كان ال َّ
بضم
بد من قول صح ،فلتكن ّ
ِ
ص َّح،
الصاد وتشديد احلاء ،أو بسكوهنا سكون وقفُ :
ص ْح.
ُ
•فُصل من عمله .صوابه :فُصل عن عمله.
مجعا لوردة ،وهذا خطأ ،والصحيح :وردات.
•يقولون ٌ
ورود ً
•يقولون :جاء كافَّة الناس ،وهذا غري صواب ،فـ (كافَّة)
الناس كافَّة.
ال تضاف إىل غريها ،والصواب :جاء ُ
عان يُعاين كذا.
عان ويعاين من كذا .والصحيحَ :
• َ
• ُمباع .الصحيحَ :مبيع.
مال مفقود.
مال فاقد .صحيحهٌ :
• ٌ
•غضب منه .الصحيح :غضب عليه.
•وجيمعون مفهوم على مفاهيم ،وهذا خطأ ،والصحيح:
َمفهومات.
•أعلنت الشركة عن بيع كذا ،الصواب :أعلنت الشركة
بيع كذا.
َ

(مقتطفات ابختصار من كتاب :تطهري اللغة من األخطاء الشائعة /حمجوب
حممد موسى)
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مؤتمر في كتاب
األسرة املسلمة يف ظل التغريات املعاصرة /حترير رائد مجيل
عكاشة ،منذر عرفات زيتون -.هريندن ،أمريكا :املعهد
عمان :دار الفتح 1436 ،هـ،
العاملي للفكر اإلسالمي؛ ّ
 845ص.
أصل فصول هذا الكتاب حبوث نوقشت يف مؤمتر علمي
دويل نظمه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ابلتعاون مع
عمان ،يف املدة
اجلامعة األردنية ووزارة التنمية االجتماعية يف ّ
 30 – 28مجادى األوىل  1434هـ.
وكان اهلدف من املؤمتر:
حتديد مفهوم األسرة يف النظام اإلسالمي ،واستلهامموقعها يف البناء االجتماعي يف ضوء الوحي اإلهلي واهلدي
النبوي.
أتكيد أمهية الرتبية الوالدية والرتبية األسرية ،مبا يعنيعلى تكوين األسرة وقيامها مبهمتها يف التنشئة االجتماعية
لألبناء واألحفاد ،وتطوير برامج عملية للرتبية الوالدية
واألسرية.
تشخيص التحدايت اليت تواجهها األسرة ،وبيانكيفية مواجهتها.
ابلرغم مما تعانيه األمة اإلسالمية من تفكك وضعفيف النظم واملؤسسات ،فإن األسرة ال تزال احلصن األخري من
حصون األمة الذي ميكن أن حيمي مقوماهتا وهويتها.
وجاء الكتاب يف مخسة أبواب:
الباب األول :مفهوم األسرة ومكانتها يف الفكر اإلسالمي،
ومن فصوله:
التوجيهات الرتبوية من خالل خطاب اآلابء لألبناءيف القرآن الكرمي /حممود خليل أبو دف.
مشاهد أسرية يف سورة مرمي /عمران مسيح نزال.الباب الثاين :أسس البناء األسري ومقاصده يف األفراد
واجملتمع ،ومن عناوين فصوله:
األسرة املمتدة ودورها يف بناء الشخصية املسلمة:19

مناذج تطبيقية من بيت النبوة /شفاء علي الفقيه.
التكامل الفكري األسري يف الرؤية اإلسالمية /مىنعبدالقادر احلمد.
الباب الثالث :أتثري التحوالت االجتماعية يف األسرة
والتحدايت اليت تواجهها ،ومما فيه:
إكراهات الثقافة االستهالكية وأتثريها يف التنشئةالقيمية لألسرة /بشري خليفي إبراهيم.
أهم املصطلحات الواردة يف أبرز االتفاقيات واملواثيقالدولية للمرأة والطفل وخطورهتا على األسرة /كاميليا حلمي
حممد.
الباب الرابع :الفكر الغريب وانعكاساته على منظومة
األسرة املسلمة ،ومن عناوين فصوله:
األسرة املسلمة بني فوضى العلمانية ونظام اإلسالم/حممد خالد املعاين.
املؤثرات الفكرية يف الرتبية األسرية وسبل مواجهتها:منوذجا /مسرية
الداروينية االجتماعية وقيم ما بعد احلداثة
ً
عبدهللا الرفاعي.
الباب اخلامس :جتارب وخربات عملية يف احملافظة على
دور األسرة ،ومن فصوله:
التطبيقات املعاصرة اخلادمة لتمكني نظام األسرةاملمتدة يف ضوء التشريع اإلسالمي /أنور حممد الشلتوين.
دليل األهل يف التعامل مع برامج األطفال التلفازية/حممود أبو فروة الرجيب.

ندوة في كتاب
هذه قائمة بعناوين أعمال الندوة العلمية الدولية اليت نظمتها
الرابطة احملمدية للعلماء يومي  18-17شعبان  1434هـ
يف الرابط ،وهي يف موضوع (التأويل) من وجوه التفسري،
وصدرت يف كتاب محل عنوان:
التأويل :سؤال املرجعية ومقتضيات السياق /حترير وتنسيق
عبدالسالم طويل ،حممد املنتار -.ط -.2الرابط :الرابطة
احملمدية للعلماء 1436 ،هـ 686 ،ص.

احملور الثاين :التطور التارخيي ملنهجيات التأويل
املرجعية والسياق وصراع التأويالت :مراجعات نقدية يف
الفكر اإلسالمي /عبداجمليد الصغيَّ .
أن يعلم القرآن يف أورواب كنص أورويب /أجنيليكا نويفرت.
التأويل عند الشيخ الطاهر بن عاشور :مفهومه وداللته
وأنواعه /إبراهيم الوايف.
أتويل القرآن وسؤال التاريخ :قراءة يف مدوانت التفسري
األوىل /سامر عبدالرمحن رشوايت.
احملور الثالث :التأويل بني نظرية املعرفة وفلسفة العلوم
اخلطاب التأويلي املعاصر :قراءة يف مدخلية التجديد/
احلسان شهيد.
الفيلولوجيا بني نزعيت التأريخ والتأويل /إسالم دية.
اسرتاتيجيات التأويل بني العلم واإليدولوجيا :مقارنة بني
التأويلية اإلصالحية والتأويلية اإلحيائية /عبدالسالم طويل.

وجاءت موضوعات الندوة يف مثانية حماور ،هي:
التقدمي واالفتتاح
طرائق التفسري ومزالق التأويل /عبداهلادي محيتو.
الغربة عن القرآن :انسدادات التأصيليات والبنيوايت
والشعائرايت /رضوان السيد.
احملور األول :اإلطار النظري واملفاهيمي
التأويل يف القرآن اجمليد :رؤية معرفية /انجي بن احلاج الطاهر.
النص الشرعي وبناء مفهوم التأويل /عبدالرمحن العضراوي.
التأويلية املعاصرة :النص أو السياق /عبدهللا السيد ولد أابه.
اإلطار النظري واملفاهيمي /عبدهللا هيتوت.
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احملور الرابع :التأويل :سؤال املرجعية وخصوصية النص
املؤول
حدود التأويل وخصوصيات النص املؤول /فريدة زمرد.
معيار البيان يف تصحيح صلة التأويل ابلقرآن /عبدالرمحن
بودرع.
طبيعة النص الشرعي ومسؤولية الذات املؤولة /عبدالسالم
حممد األمحر.
التأويل وفقه الدين /أمحد العلوي احمرزي.
احملور اخلامس :البعد املقاصدي للتأويل
مراتب البيان ودوائر التأويل /عبداجلليل هنوش.

مقاصد الشريعة وإمكاانهتا التأويلية /معتز اخلطيب.
اعتبار املآل :ضابط التأويل ومنهج التنزيل /يوسف محيتو.
التأويل املقاصدي وعاملية القرآن /حممد خليل جيجك.
منوذجا/
مصائر التأويل بني التنزيه والتعطيل :بالغة اإلعجاز ً
حممد إقبال عروي.
احملور السادس :التأويل ومقتضيات الوعي ابلسياق
أثر السياقات القالية واحلالية على أتويل النص الشرعي/
حممد مصطفى الياقوت.
فقه السياق وحدود التأويل :دراسة مقاصدية /حممد كمال
الدين إمام.
التأويل وفق مقتضيات السياق املقامي يف ضوء تراث اإلمام
أيب القاسم السهيلي (ت  581ه) /أنس وكاك.
احملور السابع :التأويل والرؤية الكلية
مفهوم التعاضد والرؤية الشمولية ملقاصد القرآن اجمليد/
إمساعيل احلسين.
الرؤية الصوفية للعامل والتأويل /عبدالصمد غازي.
جتربة مجاعية اجتماعية يف التأويل /وليد فائز خري.
مفهوم التعارف بني أتويل املفسرين ورؤية املفكرين /نعيمة
لبداوي.
احملور الثامن :أهم خصائص وضوابط التأويل
الوعي التأويلي وآليات فهم اخلطاب الشرعي /رشيدة زغواين.
ضوابط التأويل وأبعادها املقاصدية /رحيانة الوندوزي.
انفتاح النص وحدود التأويل /فاطمة الزهراء الناصري.
التفسري املصلحي للنصوص الشرعية وإشكالياته /احلسن
بنعبو.
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ورشة العمل الدولية

(تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها)

د .محمد نور رمضان يوسف

ورشة العمل الدولية :تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
وتقنياته يف كليات اإلهليات برتكيا2015/10/4-3 /م،
تركيا ،مالطيا ،جامعة إينونو ،كلية اإلهليات 1436 ،هـ،
2015م240 ،ص.

افتتحت ورشة العمل الدولية اليت تناولت موضوع (تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها وتقنياته يف كليات اإلهليات برتكيا)
أعماهلا ابلكلمات االفتتاحية ،مث عقدت أربع جلسات وفق
الربانمج اآليت:
1 .1اجللسة األوىل :نظام تدريس اللغة العربية يف كليات
اإلهليات ومناهجه برائسة األستاذ الدكتور عبد الرمحن
أوزدمري.
•احملاضرات اليت أُلقيت يف اجللسة األوىل:
ِ
الصفوف
تشكيِلمنظومة ال ِّدراسة احلَلَزونيّة يف ُّ
َّحضرييّة :مشروع العمود الفقري يف دراسة اللغة العربية يف
الت ْ
املرحلة التمهيدية /أ.د .سونر كوندوزأوز
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مناهج اللغة العربية بني الشرق والغرب /د .خالدأبو عمشة
كتاب (العربية للعا َل) :عرض ونقد وخطة تدريسللسنة التحضريية يف كليات اإلهليات /د .حممد نور رمضان
يوسف
2 .2اجللسة الثانية :املعلم الناجح :أداؤه وأدواته ،برائسة
األستاذ الدكتور صونر كوندوزأوز
•احملاضرات اليت أُلقيت يف اجللسة الثانية:
مشروع ستة/ستة :منوذج تطبيقي إلسرتاتيجياتالنشاط االتصايل /د .أمحد نتّوف
ِ
ِ
قبل
إعالم الطُّّلب األتر ِاك
 َُ
خصائص اللغة العربية َ
ِ
اح جدي ٌد يف إطا ِر تركيا /د.مصطفى قااي
تدريسها :اقرت ٌ
تطبيقات عملية وإسرتاتيجيات حديثة يف تعليم اللغةالثانية /د .هداية هداية إبراهيم
3 .3اجللسة الثالثة :الطالب :أداؤه وتنشيطه وتقوميه،
برائسة الدكتور إبراهيم حاللشة
•احملاضرات اليت أُلقيت يف اجللسة الثالثة:
اقرتاحات حول طرق تطوير املهارات اللغوية لدىطالب كليات اإلهليات يف مرحلة ما بعد السنة التمهيدية
جبامعات تركيا /د .عبد اهلادي تيموراتش
جتربة (ايلوا) يف تعليم العربية /أ .أمحد ميدان.إسرتاتيجيات تفعيل أداءات الطلبة يف تعليم اللغةالعربية للناطقني بغريها /د .حممد عبد هللا احملجري ود .بدر
اجلرب
4 .4اجللسة اخلتامية :تقومي الورشة برائسة الدكتور صربي
تركمان.

وقد خرجت الورشة مبجموعة من التوصيات واملقرتحات
عُ ِرضت يف آخر الكتاب حتت عنوان( :البيان اخلتامي) الذي
صيغ على الشكل اآليت:
البيان اخلتامي
لورشة العمل الدولية
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتقنياته يف كليات
اإلهليات برتكيا
اليت عقدهتا كلية اإلهليات جبامعة إينونو يف مدينة
مالطية
بتاريخ  4-3تشرين األول (أكتوبر) 2015
انعقدت ورشة العمل الدولية (تعليم اللغة العربية للناطقني
ْ
بغريها وتقنياته يف كليات اإلهليات برتكيا) ابستضافة رائسة
جامعة إينونو وإشراف كلية اإلهليات فيها؛ ملناقشة موضوع
«تعليم اللغة العربية يف كليات اإلهليات وتقنياته» ،هذه اللغة
قياسا ابللغات اليت يتكلم
اليت أتيت يف مقدمة اللغات احلية ً
هبا األقوام واألمم.
ومن احلقائق املعروفة لدى اجلميع َّ
أن ظاهرة «تعليم اللغة
العربية» يف الصفوف التحضريية لكليات اإلهليات بشكلها
املرجو؛ مع َّ
أن هناك
الراهن ليست على املستوى املطلوب و ّ
تقدما نسبيًّا (مرحليًّا) بفضل اجلهود املبذولة يف هذا اجملال
ً
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يف السنوات األخرية ،ولكن ال ميكن القولّ :إنا كافية حتقق
األهداف املبتغاة.
من أجل ذلك عقدان هذه الورشة الدولية املكثفة (تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها وتقنياته يف كليات اإلهليات برتكيا)،
بغرض النهوض بتعليم العربية وتعلُّمها ،وحتقيق الكفاءة
فيهما ...وقد انقش فيها رجال العلم وأساتذة اللغة العربية
يف عدة جامعات هذا املوضوع الكبري خالل يومني كاملني.
عُ ِقدت جلسات اليوم األول للورشة يف قاعة االجتماعات
اجلديدة يف كلية اإلهليات ،وعُقدت جلسات اليوم الثاين يف
فندق قلعة البحرية (قَ َلكول) ،وقد أسهمت حبوث األساتذة
املشاركني ومالحظاهتم ومداخالهتم يف إغناء موضوع الورشة
وجناح برانجمها ،وساعدت على رسم خريطة جيدة ملستقبل
اجلهود املبذولة يف هذا اجملال.
تثبيت البنود اآلتية يف البيان اخلتامي:
وتقرر لدى إدارة الورشة ُ
َّ -1
البد من تطوير طالب كليات اإلهليات يف جمال إتقان
«املدخل إىل اللغة العربية»،
األويل الذي يـَُع ُّد مبنزلة
التعلُِّم
ّ
ّ
حت جيرؤوا على التعبري عن أنفسهم ابللغة العربية ،ويكسبوا
َّ
الثقة أبنفسهم .وهبذا املنهج التدرجيي (املرحلي) املتدرج
من السهل إىل الصعب ميكن جتاوز املرحلة األوىل بنجاح،
وختفيف عقبات تعلّم اللغة العربية ،وتكوين وعي لدى
الطالب عن العربية من البداية ،وإاتحة الفرصة لالجنذاب
التقرب منها من زاوية أوسع ،وبصورة أسرع.
إليها و ُّ

 -2تفعيل املشاركة الفردية للطالب داخل الصف وخارجه،
التعرف إليه من مجيع اجلوانب ،ومراقبته وإرشاده إىل الصواب
و ّ
والطريق األسلم لتعلّم اللغة ،ويكون ذلك من خالل احل ّد من
عدد الطالب يف الفصل الواحد ،حبيث يرتاوح بني 15و20
تتاح للمعلِّم
طالبًا يف املرحلة التحضريية على األكثر؛ لكي َ
فرصة مراقبة الطالب عن قرب ،ولتسهل عليه متابعتهم.
 -3وجوب توجيه الطالب إىل اإلكثار من القراءة واالستماع
واإلمالء؛ وذلك أن عاملنا احلديث يتجه يف تعليم اللغة إىل
الرتكيز على النصوص واألساليب؛ أل ّن تعليم األساليب
أسهل وأنفع من تعليم القواعد .ومما يبشر ابخلري ما يُشاهد
يف اآلونة األخرية يف كليات اإلهليات من ٍ
اجتاه إىل ذلك
املنهج الذي يركز على النصوص واألساليب.
اعتمادا على قواعد النحو
 -4ال ميكن أن نؤسس لغة عاليةً
ً
والصرف األساسية قبل إكمال بناء البنية التحتية للغة؛ إذ ال
نصل إىل نتائج عملية إال من خالل تعليم اللغة بنصوصها
وأساليبها .هلذا ينبغي أن يسري تعليم القواعد وتعليم النصوص
معا.
واألساليب يف الصفوف التحضريية ً
مدرسي اللغة العربية يف كليات
 -5ضرورة التنسيق بني ّ
اإلهليات ،وأمهية عقد اجتماعات دورية يف أزمنة متقاربة
ويقومون تعلمهم
حي ّدد فيها املدرسون مستوايت الطالبّ ،
للغة العربية.
ِ
أثبتت الدراسات أن الكلمات والعبارات املتداولة
-6
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يف الكتب تدور حول اجملاالت األساسية اآلتية :التعريف
ابلنفس ،البيت ،احلياة يف البيت ،الرتبية ،املهنة ،اهلواية،
السفر ،املناسبات االجتماعية ،الصحة ،البيع والشراء،
الطعام ،الشراب ،اخلدمة ،املدينة ،البلد ،الطقس ،وبيّنت
هذه الدراسات أن الكلمات والعبارات املستعملة يف هذه
املوضوعات هي قلب اللغة ،لذا فإن تدريسها يسرع يف تعلم
أتثريا إجيابيًّا قويًّ  ،ومن أجل ذلك
اللغة األجنبية ،ويؤثّر فيه ً
اجع مفردات الصفوف التحضريية من حيث
جيب أن تُر َ
احملتوى والشكل.
 -7يـَُع ُّد أداء املدرسني ونشاطهم وموقفهم من الطالب
مهما يف الوصول إىل األهداف املقصودة من تعليم
ً
عامل ًّ
اللغة العربية؛ هلذا جيب على املدرسني أن يؤلفوا كتبًا يف
اللغة العربية تستلهم أحداث احلياة ،وما يقع فيها ،وتكون
خاصة (غري تقليدية) وعملية ،وابقية ،ومنظمة ،حبيث ُّ
تسد
احلاجات ،وتراعي أحوال القوة البشرية الكبرية يف كليات
اإلهليات.
 -8تشكيل جلنة من أساتذة اللغة العربية يف كلية اإلهليات
جبامعة إينونو بعد الورشة مباشرة ،للنهوض بدراسة تسهم
جيدا يف تعليم اللغة العربية يف كليات اإلهليات،
إسهاما ً
ً
وتقدمي نظرة جديدة يف املوضوع .و ّأول ما جيب أن تبدأ
أتليف كتاب حبسب املستوايت ،ميأل الفراغ ،ويفي
به
ُ
ابملطلوب ،وحيقق األهداف ،على أن ينتهي أتليفه يف وقت
معقول غري بعيد.

 -9ينبغي أن نعتمد على نظام املستوايت يف تعليم طالب
السنة التحضريية؛ لتفعيلهم وتنشيطهم وترغيبهم يف العربية،
ولتهييجهم وخلق ِّ
جو التنافس بينهم ،وتذكية روح الثقة
أبنفسهم ...ولكن َّ
البد من متابعة عملية التعليم عن كثب؛
وحل أي مشكالت قد تظهر بني احلني واآلخر.
ِّ
 -10جيب علينا أن نبدع بعض األساليب اجلديدة؛ جلعل
منظما
الطالب جيتهدون خارج ساعات الدرس
ً
اجتهادا ً
فعالة يف
ً
ومفيدا ،والسيما توجيههم لتكوين فرق اجتهاد ّ
مساكنهم اليت يقيمون فيها.
 -11من هذه األساليب إعداد مساكن عربية خاصة
أو عامة ،يقيم فيها الطالب صي ًفا ،ال يتكلمون فيها إال
أيضا استثمار العطل الصيفية يف هذا اجملال،
ابلعربية ،ومنها ً
بتسهيل إجراءات السفر إىل البلدان العربية للطالب الراغبني
يف ذلك؛ ليقيموا فيها عدة شهور؛ لتقوية لغتهم العربية
وتنميتها.
 -12جيب إعداد برانمج جديدة لكليات اإلهليات حبيث
تُوزَّع دروس اللغة العربية فيه بني صفوف السنوات األربع؛
حىت ال تنقطع عالقة الطالب ابلعربية.
 -13جيب تدريس مجيع املواد الشرعية يف كليات اإلهليات
ابللغة العربية بنسبة  %30خالل السنوات األربع .وعلى
األساتذة أن يستع ّدوا هلذا املوضوع ،وأن خيططوا له من اآلن
جيدا.
ختطيطًا ً
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 -14جيب منح فرص للطالب لتطبيق معلوماهتم وجتارهبم
يف اللغة العربية يف احملافل العامة؛ حىت يثقوا أبنفسهم .وجيب
إجراء برامج للنشاطات اللغوية يف إطار ما يتعلمه الطالب
مرتني على األقل يف السنة ،مثل :املسرحيات وإلقاء الكلمات
واحملاضرات والقصائد واخلطب ابللغة العربية أمام اجلماهري.
 -15على الطالب أن ينشروا جمالت أو ما يشبهها من
النشرات ابللغة العربية عدة مرات يف السنة ،حبيث حتتوي
على اآلايت واألحاديث واألمثال والقصص والفكاهات،
تتعزز ثقتهم أبنفسهم ،وليطوروا مهاراهتم يف التعبري
حىت َّ
والقراءة واإلمالء يف اللغة العربية.
 -16جيب على أساتذة تعليم اللغة العربية تشكيل جلنة
لتوجيه الطالب يف كل اجملاالت ،وقيادهتم ،وتعريفهم
ابملشروعات اجلديدة.
 -17لضمان استمرار جناح الربامج واملشروعات اليت بدئ
هبا جيب أن يُهتم بتنظيم احملاضرات واملؤمترات والندوات
والورشات واملشروعات اجلديدة املتعلقة بتعليم اللغة العربية.
املسمى ـ
 -18توجيه الطالب لالشرتاك يف االختبار ّ
 ،YDSودعمهم قدر اإلمكان يف هذا املوضوع؛ هبدف
توجيههم وتنمية مستواهم اللغوي.
وهللا املوفِّق واهلادي للصواب

مجلة في كتاب
الكتاب على األرائك وبني السنابك :جملة يف كتاب /حممد خري رمضان يوسف 1437 ،هـ 288 ،ص (نسخة إلكرتونية).
ونقدا ،إذا
مدحا ً
نشرة مكتبية علمية خاصة ،صدر منها عشرون ً
عددا ،خالل ثالثة أعوام ،واهتمت بقضااي الكتاب اإلسالمي ً
هو ارتفع أو احندر ،مما له أو عليه .فقد يكون عالياً متكئاً على األرائك ،مسروراً مبا وصل إليه من منزلة وكرامة ،واهتمام وعناية،
وقد يكون مهمالً ال يؤبه به ،وال يرغب فيه ،فلم يُع َط حقه من التحقيق أو التخطيط ،فيسقط ويقع بني السنابك ويتقطع...
وكانت هذه النشرات العلمية مقدمة إلصدار (جملة الكتاب اإلسالمي) ،ولذلك ورد يف افتتاحية العدد األول منها ،إنه ميكن
اعتباره العدد األول منها ،أو العدد ( ،)21ابعتبارها تكملة لألرائك.

وقد كتبت أبسلوب سهل ،يستطيع الشخص العادي أن يتعرف من خالهلا قضااي الكتاب ،ما له وما عليه ،ويبحر فيها
بسهولة .وهللا املوفِّق.
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كتب سابقة فيها فائدة
اخلوف والرجاء يف القرآن الكرمي :دراسة وحتليل /عبدهللا
أسود اجلوايل -.املدينة املنورة :مكتبة دار الزمان1424 ،
هـ 248 ،ص.

اخلوف والرجاء من مقامات الدين ،يتقرب هبما العبد إىل هللا
تعاىل .وغالبًا ما ُيمع بينهما يف القرآن الكرمي ،مما يدل على
تناسقهما ،وأهنما رفيقان يف الطريق .ومها ضروراين للمؤمن،
لتسهيل سريه وسلوكه إىل هللا تعاىل.
رفقاء النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة /عدانن بن عبده
املقطري -.اإلسكندرية :دار القمة :دار اإلميان1432 ،
هـ 160 ،ص.

شرح ملنظومة املؤلف (زهر الكمائم) .وهو من كتب آداب
القضاء ،اليت أحاطت ابألصول والنوادر والنظائر ،كما يقول
احملقق.
وذكر أن املؤلف زيدي ،ولكنه اختذ منهج الدليل ،الذي
يقوم على احلجة الواضحة ،وأنه من مدرسة اجلالل وابن
األمري وابن الوزير وغريهم ،الذين أخذوا ابلدليل ،ال خيافون
يف ذلك لومة الئم.
منهاج املتعلم /أبو حامد حممد بن حممد الغزايل (ت
 505هـ)؛ حققه وعلق عليه طه خالد ايسني -.دمشق:
دار النهضة 1428 ،هـ 136 ،ص.

أهل السنة األشاعرة :شهادة علماء األمة وأدلتهم /مجع
حول ،الكويت:
وإعداد محد السنان ،فوزي العنجريّ -.
دار الضياء 1427 ،هـ 320 ،ص.
نفحات النسائم املفتحة عن زهر الكمائم يف آداب
املفيت واحلاكم /حممد بن أمحد جار هللا مشحم [الكبري]
(ت  1181هـ)؛ حتقيق حممد شحود خرفان-.ط-.2
صنعاء ،مكتبة اجليل اجلديد 1427 ،هـ 340 ،ص
(أصل حتقيقه رسالة دكتوراه).
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قال املؤلف رمحه هللا :فإين أريد حبول هللا تعاىل وقوته أن أمجع
مسائل مما يتعلق ابلعلم واملعلم واملتعلم ،وإن تكلموا فيها

كثريا ،إال أنين أمجع ما فيها من املهمات ،وما يورث اجلرأة
ً
على إقدام العلم ،وأرجو من هللا تعاىل أن يعطيين اإلقدام
و َّ
اجلد على العلم والعمل به.
حلية البنات والبنني وزينة الدنيا والدين /مجال الدين
حممد بن عمر ،الشهري ببحرق احلضرمي (ت  930هـ)؛
حتقيق قسم حتقيق الرتاث بدار الفاروق -.اجليزة :دار
الفاروق لالستثمارات الثقافية 1431 ،هـ 160 ،ص.

كتاب يف الرتبية اإلسالمية ،جعله مؤلفه يف ثالثة أقسام:
اآلداب ال ِّذكرية واألحكام الفقهية.االستدالل على فضائل األعمال ابلدالئل املروية.يف السرية النبوية واألمور الغيبية األخروية.القرارات النحوية والتصريفية جملمع اللغة العربية ابلقاهرة:
مجعا ودراسة وتقوميًا إىل هناية الدورة احلادية والستني عام
ً
 1415هـ 1995 ،م /خالد بن سعود العصيمي-.
الرايض :دار التدمرية 1423 ،هـ 813 ،ص (أصله
رسالة ماجستري).
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أبوابه األربعة:
	-نشأة اجملمع :خلفياهتا االجتماعية واحلضارية
والثقافية والسياسية.
تنظريا
	-اجملمع ومشكالت أتصيل اللغة وإصالحها ً
وتطبي ًقا.
	-قرارات جممع اللغة املتعلقة ابللغة العربية وبطاقاهتا
التوليدية.
	-املصطلح العلمي احلديث واملعجم املعاصر :احلصيلة
العلمية.
عبدالرب األندلسي وجهوده يف التاريخ /ليث سعود
ابن
ّ
جاسم -.ط -.2املنصورة :دار الوفاء 1408 ،هـ،
 531ص.
أربعة أبواب:
األحوال العامة يف عصر ابن عبدالرب.حياة ابن عبدالرب وثقافته ومكانته.إطار البحث التارخيي عند ابن عبدالرب.ابن عبدالرب يف امليزان.عاما من الفشل :وماذا
العلمانيون وفلسطني :ستون ً
بعد؟ /عبدالعزيز مصطفى كامل -.الرايض :جملة البيان،
حنو  1430هـ 163 ،ص.
القسم األول منه بعنوان :انكسارات حقيقية وانتصارات
ومهية.
والثاين :أوهام السالم يف أجواء الصدام.
والثالث :اجلوالت القادمة.

كتب مفيدة
األجوبة السديدة على األسئلة العديدة /إفتاء الشيخ
العلمة حممد بن عبدالرزاق الزرقاين (ت  1122هـ)؛
ّ
حتقيق خالد بن حممد السكران -.الرايض :دار التوحيد،
 1437هـ 231 ،ص.

حققها املؤلف على عشر نسخ خطية ،وذكر أهنا «أجوبة
حمققة فاضلة ،على أسئلة مهمة غامضة ،عن مسائل غريبة
اندرة».
من هذه األسئلة وأجوبتها :هل كان قبل آدم أوادم وأمم؟
نساء الدنيا أفضل أم احلور العني ،وإذا تعدد أزواج املرأة
حمل مسكن
ملن تكون؟ هل أكل الشياطني حقيقة؟ ّ
أي ّ
اجلن؟ هل محلهم تسعة أشهر ورضاعهم حوالن؟ عيسى عليه
الصالة والسالم هل أيكل ويشرب يف السماء؟ القمر أفضل
أم الشمس؟ الليل أفضل أم النهار؟ هل أحد يدخل اجلنة أو
النار قبل يوم القيامة؟ هل اجلن كانت قبل اإلنس؟..
الظلم وأثره على الفرد واجملتمع يف ضوء الكتاب والسنة/
دوخي بن زيد احلارثي -.الطائف :دار الطرفني1434 ،
هـ 472 ،ص.
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َّبي املؤلف يف الباب األول من كتابه املهم هذا رمحة هللا
وتنزهه عن الظلم.
ويف الباب الثاين َّبي شرع هللا احلكيم وأثره يف محاية اجملتمع
اإلسالمي من الظلم ،فذكر تعظيم حرمات املسلمني
رد املظامل ،والتحذير من
وحقوقهم ،وحترمي الظلم ووجوب ّ
الركون إىل الظلمة وخمالطتهم ومواالهتم.
ويف الباب الثالث :أنواع الظلم ،وهي :ظلم العبد نفسه،
وظلمه غريه.
ويف الباب األخري :أثر الظلم على الفرد واجملتمع.
فبي من أنواعه :ضياع النعمة ،وزوال
أما أثره على األفراد َّ
امللك ،وندم الظامل.
وذكر من أثره على اجملتمع :أثر الظلم يف عموم العقوبة،
فبي عقاب الظلمة يف الدنيا ،وعقاهبم يف اآلخرة ،مث مناذج
َّ
من هالك األمم ،كهالك قوم نوح ،وفرعون وجنوده ،وقوم
صاحل...
مث ذكر جور الرعاة وأثر الظلم منهم ،وأثر الظلم يف نكسة
املسلمني وتسلط الكافرين..

املقاصد التحسينية عند األصوليني وتطبيقاهتا يف التشريع
اإلسالمي :دراسة أصولية تطبيقية /حممد كاظم علي
عمان :دار النور املبني 1437 ،هـ 256 ،ص.
اجملمعيّ -.

هناك مقاصد ضرورية ،وحاجية ،وحتسينية ،وتكميلية .وقد
عرف اإلمام الشاطيب التحسينية منها أبهنا األخذ مبا يليق
َّ
من حماسن العادات ،وجتنب األحوال املدنسات ،اليت أتنفها
العقول الراجحات ،وجيمع ذلك القسم مكارم األخالق.
وقد درس الباحث موضوعه يف ثالثة فصول:
مفهوم مقاصد الشريعة وأقسامها ومراتبها ومكمالهتاومعايري ترتيب األحكام الشرعية يف سلم املراتب املقاصدية.
التحسينيات ومدى اعتبارها يف الشريعة اإلسالميةوأقسامها وأمهيتها وشروطها.
أثر التحسينيات املتعلقة يف اجلوانب االجتماعيةواالقتصادية والصحية والبيئية وحقوق اإلنسان.
املزالق العلمية يف كتاب «مزالق األصوليني» املنسوب إىل
األمري الصنعاين /حممود عبدالرمحن عبداملنعم -.القاهرة:
دار املقاصد 1436 ،هـ 472 ،ص.
يذكر املؤلف أنه وقف على كتاب «مزالق األصوليني وبيان
القدر احملتاج إليه من علم األصول» لألمري الصنعاين (ت
 1182هـ) ،وأنه «تناول فيه علم األصول وعلماءه ابلنقد
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والتشكيك يف قواعده مبا يؤول إىل اهلدم».
قال« :ووجدت الكتاب تلقفه بعض طالب العلم ممن تربوا
على كتب النقد وولعوا هبذا األمر ،فتأثروا ابلكتاب ورددوا
ما فيه ،وكانت هلم فيه مدارسات ،بعضها بتأييد وقبول،
ورد ...واملسدَّد فيها اندر.»..
وبعضها بتفنيد ّ
وأورد كالم ابن دقيق العيد :أصول الفقه يَقضي وال يُقضى
عليه.
وجعله يف مخسة فصول:
التعريف ابألمري الصنعاين وآاثره العلمية واألصولية.انتقاده ملا ذكره األصوليون يف املقدمات األصوليةوالرد عليه.
انتقاده األصوليني يف احلكم الشرعي وما يتعلق بهوالرد عليه.
انتقاده لألصوليني يف بياهنم لألدلة الشرعية والردعليه.
انتقاده لألصوليني يف مواضع متفرقة والرد عليه.واملؤلف أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه جبامعة األزهر.

داللة اإلشارة يف التقعيد األصويل والفقهي :داللة اإلشارة
عند األصوليني ،البيان ابإلشارة ،القواعد الفقهية املتعلقة
ابإلشارة :دراسة أتصيلية تطبيقية /حممد بن سليمان
العريين -.ط ،2منقحة -.الرايض :دار كنوز إشبيليا،
 1437هـ 720 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

وإيقاع الطالق بضغط من الغري يع ّد من صور اإلضرار هبا.
وبيَّنت أن متعة الطالق هي الصورة الشرعية والعالج الفقهي
لتعويض املطلقة عما حلقها من أضرار..

بيان ألثر اإلشارة يف التقعيد األصويل والفقهي ،مع ربطه
ابجلوانب التطبيقية للموضوع.
وجعله مؤلفه يف ثالثة أبواب:
الداللة.داللة االقتضاء.داللتا اإلشارة واإلمياء.اإلضرار ابملطلَّقة والتعويض عنه :دراسة أتصيلية مقارنة/
رحاب الرحيمي -.القاهرة :دار النهضة العربية1437 ،
هـ 219 ،ص.
بيَّنت فيه الكاتبة صور الطالق وحكمه وآاثره ،وتعويض املطلَّقة عن
األضرار اليت حلقت هبا ،ومعايري هذا التعويض ومؤيداته ،ووسائل
مطالبةاملطلقةابلتعويض.
وذكرت أن توريث املطلقة ثال ًث يف مرض موت زوجها يكون
بشرط استمرارها يف العدة ،أما إذا انقضت فال مرياث هلا.
الفار من صور اإلضرار ابملطلقة ،ويكون جزاؤه توريثها.
وأن طالق ّ
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مقومات الدولة اإلسالمية وأسباب سقوطها /يوسف محد
العركي -.السودان :املؤلف 1434 ،هـ 360 ،ص.

كتاب مفيد ،قدم له رئيس هيئة علماء السودان وأثىن عليه.
ومما حبث فيه:
مقومات الدولة اإلسالمية وخطوات بنائها.العالقة بني الدين والدولة والرد على العلمانيني.ضرورة نصب احلاكم على املنهج القومي.-وجوب الطاعة يف املعروف وخماطر اخلروج.

منهج اإلصالح ضد العنف أو االستبداد.حماربة الفساد والعنصرية واجلهوية وغري ذلك منمسببات ضعف الدولة.
وذكر يف مقدمته أن الدولة اإلسالمية قوامها الدين ،وقواعدها
الكتاب والسنة واالجتهاد ،وهي كيان خيتص بضبط احلياة،
وتنظيم اجملتمع ،ويعمل على تعزيز الوحدة ،ومجع شتات
األمة ،وصرف طاقاهتم خلدمة الدين ،ومتكني أمر هللا ،وتوجيه
جهودهم حنو البناء ،لتصب كلها يف اجتاه واحد ،تتقوى به
اجلماعة ،وتنهض به األمة ،وتتحقق به مقاصد الشرع..
فتاوى النووي /ترتيب تلميذه علي بن داود بن العطار
(ت  724هـ)؛ حتقيق مصطفى حممود األزهري-.
الرايض :دار ابن القيم؛ القاهرة :دار ابن عفان1436 ،
هـ 328 ،ص.

عمان:
آداب البيوت وأحكامها /عبدهللا حممد حسنّ -.
أروقة للدراسات والنشر 1437 ،هـ 268 ،ص.

آداب وأحكام فيما أمر به اإلسالم وهنى عنه مما خيص
البيوت ،جعلها املؤلف يف ثالثة أبواب:
	-البناء وأحكامه.
	-العناية ابلبيوت وحتصينها من اهلوام والشياطني.
	-حرمة البيوت وآداب الدخول فيها.
أحكام التزين والتجمل وضوابطهما يف الفقه اإلسالمي:
دراسة مقارنة /عبدالعزيز بن عويضة اجلهين -.املدينة
املنورة :املؤلف 1437 ،هـ 332 ،ص (أصله رسالة
دكتوراه من ماليزاي).

جمموعة من املسائل استفيت فيها اإلمام النووي رمحه هللا
تعاىل ،فأجاب عنها يف وقائع خمتلفة ،وقد مجعها على غري
شرط الرتتيب حىت إكماهلا ،فجاء تلميذه ابن العطار ورتبها
على أبواب الفقه ليسهل االنتفاع هبا .وقد سبق صدور هذه
الفتاوى حمققة.
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فيه ستة فصول:
حكم حلق اللحى وقصات الرجال.حكم خمالفات النساء يف التزين واللباس.أثر املساحيق والوشم على الطهارة.أحكام اجلراحة الضرورية والتحسينية.حكم الذهاب إىل صالوانت التجميلحكم متلك الصالوانت وأتجريها والعمل هبا.نقوش الصحايب اجلليل خالد بن العاص وأبنائه يف منطقة
الباحة /أمحد بن سعيد قشاش -.الباحة :النادي األديب؛
بريوت :االنتشار العريب 1436 ،هـ 150 ،ص.

اكتشاف اندر ،دراسة خلمسة نقوش إسالمية مبكرة مل يسبق
نشرها ،وهي للصحايب اجلليل خالد بن العاص وبعض أبنائه،
رضي هللا عنهم .وقد عُثر عليها على ضفيت وادي ُخَّرة بني
قرييت عالقة ومقمور ،من قرى قبيلة الرهوة بسراة غامد يف
مير
منطقة الباحة ابلسعودية ،وهو من املواقع املهمة اليت كان ُّ
جبوارها طريق احلج اجلبلي ،الذي يصل بني صنعاء ومكة
املكرمة.
وخطه الذي كتبه رمحه هللا جاء يف أربعة سطور ،وهو :أان
خالد بن العاص بن هشام بن املغرية ،أستغفر ريب لذنيب كله.
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أعالم احلنابلة املتصوفة /حممد أمحد درنيقة -.طرابلس
الشام :املؤسسة احلديثة للكتاب 1434 ،هـ 160 ،ص.

ترجم فيه املؤلف لـ ( )219متصوفًا حنبليًّا .وذكر يف املقدمة
أن كبار أئمة السلفية مل يكونوا يف يوم من األايم ضد حركة
التصوف إبطالق ،وإمنا هم ضد احنراف بعض املتصوفة
عن االلتزام ابمليزان الشرعي السليم :الكتاب والسنة ،وأشار
إىل بعض الصوفيني الذين عاصروا اإلمام أمحد بن حنبل
حمل احرتام وتقدير عندمها ،وأن ابن حنبل
وابن تيمية وكانوا َّ
كان يق ّدر اجلنيد ومعروفًا الكرخي وبشر احلارث ويكرمهم.
وعندما قيل له :جيلسون يف املساجد ،قال :العلم أجلسهم.
وابن تيمية هاجم املتفلسفني من املتصوفة ،أمثال ابن سبعني
وابن عريب والقونوي ..واحرتم املتصوفني امللتزمني ابلشرع،
وكان يستشهد أبقواهلم .ويقول عن الشيخ عبدالقادر

اجليالين« :كالمه كله يدور على اتباع املأمور ،وترك احملظور،
أصل ،ال
والصرب على املقدور ،وال يثبت طري ًقا ختالف ذلك ً
هو وال عامة املشايخ املقبولني عند املسلمني».
ثورة أمة :أسرار بعثة اجلامعة العربية إىل سوراي /أنور مالك-.
الرايض :العبيكان للنشر 1434 ،هـ 608 ،ص.

بعثة يف رحلة مشهورة عربيًّا وعامليًّا يف وقت عصيب إىل
مدينة محص السورية ،اليت عاينت ما حدث فيها من دمار
وقتل مهجي ال مثيل له من قبل بشار األسد وجنوده لشعب
سوراي اجملاهد البطل ،فكان شاهد عيان ،وكما قال فيه زميله
يف مقدمة الكتاب« :نعم ،كان أنور مالك هو الشاهد احلر
األمني ،الذي منعه ضمريه أن يبيع نفسه ،أو يسكت عن
احلق».
وقال هو يف إهدائه« :أرفع هذا الكتاب إىل الثورة السورية
اخلالدة ،إىل كل األحرار يف العامل ،الذين يناهضون الظلم
ويتصدون للظاملني ،وأخص ابلذكر أهايل محص ،الذين
عايشتهم على مدار أايم قضيتها بينهم بصفيت مراقبًا عربيًّا،
فأحببت فيهم بساطتهم وإخالصهم وصدقهم ورابطة
جأشهم ،على الرغم من النار والدمار».
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أخبار الكتاب اإلسالمي
املعارف العامة
سؤال االصطالح :مقدمة يف قضااي االصطالح
ومصطلحات االعتقاد /سعيد بن انصر الغامدي-.
بريوت :الدار العربية للعلوم 1437 ،هـ 253 ،ص.
كما ذكر آراء املخالفني الذين اهتموا اجلمعية مبعارضتها
للثورة ،أو متاطلها يف االنضمام إليها ،وغريها من األقوال
اليت جتردها من كل دور يف حركة اجلهاد ضد العدو الفرنسي
احملتل .ويقول إن هذه االفرتاءات ما زالت قائمة ،وهدفها
تشويه مسعية اجلمعية ،والتغطية على أعماهلا ومآثرها.
كتاب مفيد ،يهم املشتغلني ابالصطالح واترخيه وخفاايه،
وخاصة يف لغتنا واترخينا ،مع الرتكيز على مصطلحات
العقيدة اإلسالمية.
وجاء حبثه يف اببني:
تعريف االصطالح وأنواعه وعالقاته وإشكاالته.ضوابط األلفاظ واملصطلحات االعتقادية التوقيفيةواحلادثة.
مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني والثورة التحريرية
 1962 – 1954م /حممد بن ساعو -.اجلزائر :دار
األمة 1437 ،هـ 228 ،ص.
مشلت دراسة املؤلف تطور مجعية العلماء املسلمني يف
فضل عن
اجلزائر ،ودورها يف الثورة التحريرية (االستقالل)ً ،
قائمة اجملاهدين والشهداء الذين خترجوا من مدارس اجلمعية،
والصور والواثئق ذات الصلة ابملوضوع.
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الكشكول اللطيف :فوائد وغرائب /حممد خري رمضان
يوسف 1437 ،هـ 885 ،ص (كتاب إلكرتوين).

هذا الكشكول هو حصيلة ما مجعه املؤلف على مدى عشرين
عاما -قبل أن تغزو ثقافة اإلنرتنت -من كتب ودورايت متنوعة،
ً
احتوت على موضوعات «مفيدة» و»غريبة» ،ومعلومات ثقافية
غنية ،وتعريفات دقيقة ،وتوضيحات جلوانب متخصصة ،وأكثر
من ( )300خرب وصورة اندرة من فقرات الكتاب الـ ()1000

تبعث على االستغراب ،وكذا التعمق يف أسرار األشياء ومعرفة
جوانبها اخلفية ،مع التفااتت اترخيية ذكية ،وفقرات تربوية
وإسالمية تبعث على االلتزام اخللقي والتفكر يف عواقب األمور.
إنه ابختصار :كشكول فيه فوائد وغرائب ،كما هو عنوانه.
واملؤلف من اجلزيرة الفراتية ،حائز على العاملية يف اإلعالم ،عمل
وحمررا يف عدة جمالت ،كما عمل يف حقل
يف حقل التدريسً ،
املكتبات ،وصنف وحقق حنو من ( )240كتاب ،إضافة إىل
حبوث ومقاالت.

وبلغت ( )150حلقة.
ويعين ابملستفاد منها (يف العنوان اجلديد للكتاب):
املستخلص ،واإلشارة إىل أهم ما فيها.
واجلياد :مجع جيِّد.
مقاالت ودراسات إسالمية ،أدبية ،فكرية /مصطفى قاسم
عباس -.الكويت :جملة الوعي اإلسالمي 1435 ،هـ،
 510ص.

الثقافة اإلسالمية
املستفاد من الكتب اجلياد /حممد خري رمضان يوسف،
 1437هـ 367 ،ص (كتاب إلكرتوين).

جمموع آخر من كتب إسالمية فريدة يف هذا العصر ،امتازت
جبدية موضوعاهتا وأمهيتها ،ومعظمها يف الشريعة والفقه
اإلسالمي.
وقد هنج معدُّها األسلوب السابق يف عرضها ،من الرتكيز
على أساسيات املوضوع ،وبيان مغزاه ،وبعض ما يستفاد
منه.
وأكثر ما ينقل منها هو نتائج البحوث ،ليستفيد القارئ شيئًا
من جهود مؤلفيها وما توصلوا إليه يف حبوثهم .وكثري منها
أصله رسائل علمية.
وقد سبق نشرها يف حلقات بعنوان « كتب مفيدة جديدة»،
36

حصيلة عشر سنوات ،لكاتب إسالمي أديب ،فيه زاد
من العلم وفري ،وجتارب حياة ،ومواعظ للغافل ،وشواهد
للخطيب.
من عناوين هذه املقاالت:
عندما حيزن الشعراء.الندم بني الشريعة واألدب.هكذا علمتين األايم.قراءة يف كتاب :بصائر للمسلم املعاصر.قراءة يف كتاب :األربعون الرايضية.بيين وبني صديقي الشاعر صهيب يوسف.خواطر بعد منتصف الليل.الشباب أمل وعمل.-ومن الشعر ما أضحك.

القيادة األخالقية من منظور إسالمي :دراسة نظرية
تطبيقية مقارنة /أمحد بن عبدهللا ال ُك ِّبي[ -.الرايض]:
املؤلف 1437 ،هـ 238 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

املصادر املهملة ساب ًقا ،مثل املراسالت الدبلوماسية بني
امللكة إليزابيث وصفية والدة السلطان العثماين يف هناية القرن
السادس عشر امليالدي..
علوم القرآن
أكثر من  200كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ /عبداجمليد بن
إبراهيم السنيد-.ط[ -. 2الرايض] :املؤلف1436 ،
هـ 90 ،ص.

قارن فيه بني القيادة األخالقية يف الفكرين العريب واإلسالمي
مقرتحا للقيادة األخالقية وقياس
منوذجا
والغريب ،وقدَّم
ً
ً
ابب لنتائج البحث الكمي،
فاعليتها وتنميتها ،وخصص ً
وآخر للكيفي.
وورد يف التعريف ابلكتاب يف ظهر الغالف أنه اقرتاح «منوذج
مبدئي لفاعلية القيادة األخالقية ينبثق من موروثنا الثقايف
وإطاران احلضاري العريب اإلسالمي ،ويالئم بيئتنا اإلدارية
املعاصرة ،ولعله من مث يعني على مواجهة التحدايت اليت
تعرتض جمتمعاتنا يف مستقبل أايمها».
املرأة واإلسالم يف بداايت األدب اإلجنليزي احلديث/
برانديت أندراي؛ ترمجة خالد بن عبدالعزيز الدخيل-.
الرايض :جامعة اإلمام :معهد امللك عبدهللا للرتمجة
والتعريب 1437 ،هـ،
 386ص.
تركز الكاتبة على إسهام
النساء وكتاابهتن عند
بداايت التالقي الثقايف
احلديث بني إجنلرتا والعامل
اإلسالمي ،وتبحث يف
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مجع فيه كلمات من القرآن قد يفهمها بعض الناس خطأ،
بلغت ( )200لفظ ،قال يف املقدمة« :وقد أقعدهم ظنُّهم
اب أنفسهم عن السؤال والبحث عن معناها ،فأردت
صو َ
توضيحها» .وهو يثبت مصدره يف كل مرة .مثاله ،ما ورد
يف أول الكتاب:
{وإِ َذا أَظْلَ َم َعلَْي ِه ْم قَ ُاموا} [سورة البقرة{ :]20 :قَ ُاموا}
َ
قعودا
أي ثبتوا مكاهنم متحريين ،وليس معناها أهنم كانوا ً
فوقفوا...
الكليات يف املتشاهبات اللفظية القرآنية /عبدالرمحن بن
القصي[ -.الرايض] :مركز املهرة حلفظ القرآن
عبدهللا
ّ
الكرمي وإتقانه وجتويده 1436 ،هـ 141 ،ص.
قواعد أغلبية يف األلفاظ القرآنية املتشاهبة ،يستثىن منه املوضع
واملوضعان ،وهي خري معني للحافظ على إتقان ألفاظ القرآن
الكرمي.

عمان:
قوانني من القرآن الكرمي /حممد راتب النابلسيّ -.
مؤسسة الفرسان للنشر 1437 ،هـ 191 ،ص.

وذكر املؤلف أن مجاعة من أهل العلم ألَّفوا يف الكليات
التفسريية والفقهية واللغوية والطبية دون كليات املتشابه
اللفظي ،وأنه عزم على التأليف فيه ،واجتهد يف التقعيد
والتدقيق والتمحيص.
وذكر منهجه يف هذه الكليات من خالل ( )15فقرة.
التفسري العلمي للقرآن الكرمي :اجلزء الثالثون /زغلول
راغب حممد النجار -.القاهرة :دار هنضة مصر1437 ،
هـ 422 ،ص.

هذا أول جزء يبدأ به املؤلف يف سلسلة التفسري العلمي
«نظرا إىل قصر سوره ،وشيوع حفظه بني
للقرآن الكرميً ،
غالبية أبناء املسلمني ،والمتالئه ابآلايت الكونية اليت يكاد
عددها يصل إىل املائتني .وهذه اآلايت تغطي العديد من
القضااي العلمية والنفسية والرتبوية والتارخيية ،واملؤلف يشرح
ما فيها من آايت اإلعجاز .وهو أشهر علماء اإلعجاز يف
عصران.
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يف القرآن الكرمي قوانني اثبتة ال تتغري – كما يقول املؤلف
جتمد ،وال تعطَّل ،وال تعدَّل ،وال يضاف
– وال تتبدل ،وال َّ
عليها ،وال حيذف منها.
وقد تناول املؤلف بعض هذه القوانني ،وذكر أن املسلمني
اليوم ال يتعاملون مع القرآن على أنه قوانني وسنن ،بل
يتعاملون معه على أنه كتاب مقدَّس فحسب .وليس التعامل
مع القرآن أبماينّ اإلنسان ،بل بتطبيقه للقوانني.
وقد درس يف كتابه القوانني القرآنية التالية :قانون لقاء
هللا ،اهلجرة ،األمن ،العداوة والبغضاء ،التيسري والتعسري،
االلتفاف والتفرق ،احلياة الطيبة واملعيشة الضنك ،التغيري،
النصر ،العزة ،الرزق ،الوالء والرباء.
املفاهيم املفتاحية لنظرية املعرفة يف القرآن الكرمي/
عبدالكرمي بليل -.هريندن ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي 1436 ،هـ 719 ،ص.

صنف املؤلف املفاهيم القرآنية يف مخس جمموعات متقاربة
معرفيًّا ،هي :املعرفة ،العلم ،الوحي ،العقل ،احلس.
مث عرض كل مفهوم من املفاهيم التابعة لكل جمموعة يف
دراسة معجمية واستعمالية وأتويلية ،ضمن املرجعية القرآنية
العامة ،مما يعد خطوة يف سبيل إنشاء معجم للمفاهيم املعرفية
القرآنية.
وأكد على أمهية التعامل مع املفاهيم القرآنية وفق قواعد
حمددة ،تتضمن مالحظة اخلصوصية احلضارية واللغوية
للمفهوم ،وحتليل بنيته ،وتتبع تشكله وتطوره الداليل.
الليل يف القرآن الكرمي :دراسة مجالية /سعد جرجيس
سعيد -.دمشق :دار صفحات 1437 ،هـ 259 ،ص.

بعد حديث عن اجلمال واجلمال يف القرآن الكرمي ،اعتمد
املؤلف دراسة التسلسل الزمين لليل ،فابتدأ جبمال الغروب،
وانتهى جبمال الشروق ،وبني ذلك مباحث :مجال الليل
حبركته ،ومجال الليل بنجومه ،ومجاله بقمره.
فصل عن أسلوب القرآن الكرمي يف آايت الليل،
مث خصص ً
وجعله يف مستوايت :الرتكييب والداليل واإليقاعي.
األساس يف علم القراءات :كتاب جامع حمرر يف مبادئ
عمان :أروقة
علم القراءات /علي [بن ذراين] اجلعفريّ -.
للدراسات والنشر 1436 ،هـ 600 ،ص.
مرجعا يغين طالب العلم عن
أراد املؤلف لكتابه أن يكون ً
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توفريا للجهد والوقت.
كثري مما ُكتب يف علم القراءات؛ ً
وجعله يف عشرة فصول:
مفهوم علم القراءات.نشأة علم القراءات وتطوره.مصدر علم القراءات.األحرف السبعة وعالقتها ابلقراءات العشر املتواترة.األئمة القراء وأعالم القراءات.أنواع القراءات.أحكام التعبد ابلقراءات املتواترة ،يف الصالةوخارجها.
فوائد اختالف القراءات القرآنية.القراءات الشاذة.القراءات ولغات العرب.واملؤلف مدرس يف كلية الشريعة جبامعة الكويت.
القراء /حممود بن عبداجلليل روزن -.حمافظة الشرقية،
تعسف ّ
مصر :مكتبة العلوم واحلكم 1436 ،هـ 152 ،ص.

يلقي الضوء على بعض مظاهر التعسف عند القراء املعاصرين
يف تالوة القرآن ومدارسته ،وجماوزهتم َّ
احلد املعترب يف ذلك،
مع ضبط املصطلحات اليت استخدمها العلماء لوصف
جماوزة احل ّد واملبالغة فيما يتعلق ابلقراءة ،والتنويه ابلفرق بني
فن األداء.
التعسف والتكلف يف ّ
ومن صور التعسف اليت ذكرها :الصعق والغشيان وتكلف
البكاء للرايء ،املبالغة يف توقيع اآلايت على األحلان وقواعد
املوسيقى ،الوصل التعسفي..
اإلخالص يف القرآن الكرمي :دراسة موضوعية /محد
بن حممد بن إبراهيم الوهييب -.الرايض :دار التوحيد،
 1437هـ 448 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

لإلخالص أمهية كبرية يف حياة املسلم ،فهو يدخل يف مجيع
األحكام التكليفية ،ويتوقف قبول األعمال على حتقيق
اإلخالص ،وقد وردت فيه آايت كثرية.
وجعل املؤلف حبثه يف سبعة فصول:
مفهوم اإلخالص يف القرآن الكرمي.أمهية اإلخالص ومنزلته يف القرآن الكرمي.الدعوة إىل اإلخالص يف القرآن.وسائل حتقيق اإلخالص يف القرآن.أساليب القرآن يف النهي عما يضاد اإلخالص.جماالت اإلخالص يف القرآن.آاثر اإلخالص يف القرآن الكرمي.40

التخطيط يف ضوء القرآن الكرمي /عثمان فوزي علي-.
عمان :دار غيداء 1437 ،هـ 98 ،ص.
ّ

يف آخر ما كتبه املؤلف ،ذكر أن التخطيط يرمي إىل حتقيق
األهداف املشروعة ،فبغية التخطيط يف اإلدارة اإلسالمية
أن يسعى يف كل خطواته للوصول إىل أهداف تتفق مع
مقاصد الشرع احلنيف ،وهي حفظ الدين والنفس والعقل
والنسل واملال ،ويف ظل هذه املقاصد اليت حددها فقهاء
األمة يتحقق مفهوم املشروعية لألهداف اليت جيب على
املخطط اإلداري املسلم التقيد هبا والعمل من أجلها.
ونوقش موضوع الكتاب يف ثالثة حبوث:
ماهية التخطيط.التخطيط من املنظور اإلسالمي.-أسس التخطيط يف املنظور اإلسالمي.

احلديث الشريف
النهضة احلديثية املعاصرة يف املغرب األقصى /عبداللطيف
راحل -.جدة :جامعة مكة املكرمة املفتوحة :األمة،
 1437هـ 398 ،ص (أصله رسالة علمية).

عام  1436هـ ،بدون فهارس للعناوين واملؤلفني ومن يف
حكمهم ،إضافة إىل املتابعات.
وأحب املؤلف أن خيرج هذه الفهارس مع غريها يف كتاب
إلكرتوين مستقل ،ليسهل تناوهلا ،ولتكون االستفادة منها
أقرب .وهللا املوفِّق.
النحويون واحلديث الشريف /خليل بنيان احلسون-.
عمان :دار جرير 1437 ،هـ 186 ،ص.
ّ

الباب األول :مدرسة احلديث يف املغرب األقصى خالل
النصف األول من القرن الرابع اهلجري.
الباب الثاين :جهود علماء املغرب األقصى يف خدمة السنة
النبوية وعلومها يف النصف األول من القرن الرابع اهلجري.
فهارس الدليل اجلديد ملؤلفات احلديث الشريف /حممد
خري رمضان يوسف 1437 ،هـ ،متعدد الرتقيم (كتاب
إلكرتوين).

صدر كتاب «الدليل اجلديد ملؤلفات احلديث الشريف»
ملؤلفه حممد خري رمضان يوسف ،عن دار األلوكة ابلرايض
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َّبي فيه موقف النحويني من االستشهاد ابحلديث النبوي
الشريف يف حبوثهم ومسائلهم.
وذكر أهنم اختذوا موقف احلذر منه ،فقلَّت شواهدهم منه
ابلقياس إىل شواهدهم األخرى من كالم العرب.
وأورد كالم السيوطي« :وأما كالمه صلى هللا عليه وسلم
فيستدل منه مبا ثبت أنه قاله على اللفظ املروي ،وذلك اندر
أيضا».
جدًّا ،إمنا يوجد يف األحاديث القصار ،على قلة ً
وذكر أن سيبويه استشهد ابحلديث فيما يربو على عشرة
مواضع من كتابه.
وأشار إىل أن موقف ابن مالك موقف متميز ،إذ مل خي ِطّئ رواية
حلديث مما تضمنه كتابه «شواهد التوضيح والتصحيح»،
وإمنا كان يعمد إىل التماس وجه ملا متثل يف احلديث من
األوجه ،حىت ما بعد َّ
وشذ منها ،وما ذلك إال لثقته بكل
املروي منه.

األمن :دراسة يف احلديث املوضوعي /سعاد بيطاط-.
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1437 ،هـ 634 ،ص
ّ
(أصله رسالة علمية).

ونوازله ،وفروقه ،وغرائبه ،وطرائقه ،ومواقفه ،وضوابطه،
وخصائصه ،ومذاهبه ،واجتاهاته ،وأعالمه ،ومصطلحاته،
ومدوانته ،ومناهج تدريسه وحتقيقه وأتليفه ،ومؤسساته،
ومواقعه اإلعالمية ،ووضعه يف بالد غري املسلمني ،ومستقبله.
فقه األقليات املسلمة :الضوابط والتطبيق /عبدالعاطي
شليب -.اإلسكندرية :دار الكتب والدراسات العربية،
 1437هـ 331 ،ص.

درست الكاتبة موضوعها من خالل أربعة فصول:
النفس ومنهج السنة يف حتقيقه.أمن األهل (األسرة) ومنهج السنة يف حتقيقه.أمن املال ومنهج السنة يف حتقيقه.أمن األمة ومنهج السنة يف حتقيقه.الفقه اإلسالمي وأصوله
فقهنا املعاصر /نور الدين خمتار اخلادمي -.القاهرة :دار
السالم 1436 ،هـ 190 ،ص.

جاء حتت العنوان :دراسة إمجالية لفقهنا اإلسالمي املعاصر،
من حيث نصوصه ،وإمجاعاته ،وأصوله ،وقواعده ،ومقاصده،
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يف فصول ستة ألقى املؤلف الضوء على األقليات اإلسالمية
وبي
يف العامل ،مث ذكر األدلة الشرعية وأركان اإلسالمَّ ،
فصل لألطعمة
التنظيم االجتماعي لألسرة املسلمة ،وخصص ً
واألشربة والعقود وااللتزامات ،وآخر ملعاانة األقليات املسلمة
وواجب املسلمني حنوهم ،مث قضااي معاصرة وحكم اإلسالم
فيها.
والكتاب حائز على جائزة خدمة الدعوة والفقه اإلسالمي
( 2005يعين  1426هـ) وقف املستشار حممد شوقي
الفنجري.

اجلمع والتصنيف ملقاصد الشرع احلنيف /أمحد الريسوين-.
القاهرة :دار املقاصد 1437 ،هـ 276 ،ص.

عمل فريد من نوعه ،يتمثل يف التتبع واالستخراج ألقوال
ثلة من أعالم العلماء يف مقاصد الشريعة وحكمها ،وأسرار
قواعدها وأحكامها ،مستخرجة من أمهات مؤلفاهتم..
حجية القاعدة الفقهية يف االستدالل /خليفة بكر
احلسن -.الرايض :مكتبة التوبة 1436 ،هـ 128 ،ص.

تناول فيه موضوع حجية القاعدة الفقهية يف االستدالل،
من حيث بيان موقف العلماء املتقدمني واملعاصرين منها،
وعرض آرائهم وأقواهلم وأدلتهم ،مع دراستها ومناقشتها،
للخلوص إىل موقف يف شأن احلجية أو عدمها ،ومن مث
دعم ذلك املوقف ابألدلة والتطبيقات الفقهية ،إضافة إىل
ضبط احلجية ابلشروط الالزمة.
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قاعدة التقديرات الشرعية :دراسة نظرية أتصيلية تطبيقية/
حامت بن حممد بومسة -.تونس :دار سحنون؛ بريوت :دار
ابن حزم 1437 ،هـ 157 ،ص.

انتهى املؤلف إىل تعريف التقديرات الشرعية أبهنا «وصف
حكمي اعتباري على خالف األصل».
مث َّبي ضوابط العمل ابلتقديرات الشرعية يف مطلبني:
أن توجد ضرورة للتقدير.أن يتصور املقدَّر حقيقة.فصل لعالقة التقديرات الشرعية ابلقواعد واألصول
وخصص ً
واملقاصد.
وفصل آخر ألقسام التقديرات الشرعية.
ً
إدارة الصالة :إعادة اكتشاف الركن الثاين يف اإلسالم/
أمحد بسام ساعي -.دمشق :دار الفكر 1436 ،هـ،
 392ص.
يتساءل املؤلف مث يبحث وجييب :صعوبة الصالة هل هي
حقيقة؟ هل الصالة يف طبيعتها عقوبة أم مكافأة؟ ما وجه
املتعة يف الصالة؟ ملاذا يف هذه األوقات؟ ملاذا هبذه احلركات
وعدد الركعات؟ ملاذا هبذه القراءات؟ ملاذا فرضت يف كل
األداين؟ وهل فيها ًّ
حقا ما يفوق اجلهاد والقتال واالستشهاد
يف ميادين املعارك والقتال حبيث حتتل عند هللا ورسوله هذه
الدرجة من األمهية؟

علم املقاصد الشرعية اخلاصة ابجلرمية والعقاب /سعيد
علي القططي -.اجليزة :مركز الدراسات العربية1437 ،
هـ 312 ،ص.

عاما قبل أن أكتشف أنين
ويقول :لقد ظللت أصلي مخسني ً
أمتلك ابلصالة أكرب مشروع جتاري وحضاري وضع تعاىل
علي
رصيد ميزانيته يف حسايب املصريف ألقوم ابستثماره ،وأن َّ
أن أجتهد يف اكتشاف الطريقة املثلى إلدارته وتشغيله حبيث
أخرج منه أبكرب حصاد..
قائمة ببليوجرافية موضوعية عن الفرائض /إعداد قسم
اإلعداد الفين إبدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية يف
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -.الكويت :الوزارة،
 1433هـ 79 ،ص.

بياانت ابلكتب املطبوعة يف الفرائض (املواريث ،الرتكات)،
املوجودة يف ثالث مكتبات ابلكويت ،اتبعة إلدارة
املخطوطات واملكتبات اإلسالمية يف وزارة األوقاف الكويتية،
هي :مكتبة الروضة ،مكتبة املوسوعة ،مكتبة املسجد الكبري،
كتاب.
وقد بلغت (ً )119
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حبث فيه املؤلف املقاصد اخلاصة أبفعال املكلفني ،وابلدوافع
اإلجرامية ،وبتشديد العقوبة ،وختفيفها ،وأعمال الشارع،
وفرض العقوبة ،وتنوعها.
توبة املرتد بني القبول والر ّد /إهلام عبدهللا ابجنيد -.جدة:
املؤلفة 1437 ،هـ 104 ،ص.

بيَّنت الكاتبة حكم استتابة املرتد ،ومدهتا ،وموقف العلماء
من توبته ،وفيه بيان حكم توبة من كانت ردته بسبب الذات
ِ
سب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو غريه من
اإلهلية ،أو ّ
األنبياء عليهم السالم ،وحكم توبة الساحر ،والزنديق ،ومن
سب الصحابة رضوان هللا عليهم ،أو
تكررت ردته ،ومن َّ
عاهبم ،أو َّ
تنقصهم .مث بيَّنت حكم قتل املرتد من غري اإلمام
أو انئبه قبل االستتابة ،ومطلب فيما حتصل به توبة املرتد.

جمالس القضاة واحلكام /حممد بن عبدهللا املكناسي (ت
 917هـ)؛ حتقيق أمحد بن علي الدمياطي -.الدار
البيضاء :مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت :دار ابن
حزم 1436 ،هـ 592 ،ص.

الراشدين من خالل فصلني طويلني:
أمهية الفتوى عند الصحابة واخللفاء الراشدين.تغي فتاوى اخللفاء الراشدين حسب األبواب
 ّالفقهية.
احلموية على األسئلة اإلسنوية/
فتاوى البارزي :األجوبة َ
شرف الدين هبة هللا بن عبدالرحيم البارزي (ت 738
عمان :دار
هـ)؛ دراسة وحتقيق حيىي أنيس كريديةّ -.
الفتح 1437 ،هـ 345 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

قال مؤلفه رمحه هللا :فإين ملا بُليت يف دنياي خبطة القضاء،
وتصرفت ابلفصل يف أنواع حماضرها كما سبق به القضاء،
قصدت يف هذا املختصر إىل مجع جمالس القضاة واحلكام،
وحماضراهتا ،ورسوم مناظراهتا ،ونُبذ مما استمرت عليه حماضر
األحكام ،وأبني إن شاء هللا يف كل جملس ما يليق به من
تصرفاته وأحكامه.
وأشري إىل أنه سبق حتقيق الكتاب يف جملدين ،أصدرته مجعية
مجعة املاجد يف ديب عام  1423هـ.
تغي الفتوى عند اخللفاء الراشدين /عبداحلكيم الرميلي-.
ُّ
الدار البيضاء :مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت :دار
ابن حزم 1436 ،هـ 356 ،ص.

اجتهد اخللفاء الراشدون رضي هللا عنهم بعد وفاة النيب صلى
هللا عليه وسلم ،وقد اتسعت دولة اإلسالم ،فكان ال ب ّد من
صياغة فتاوى جديدة تناسب ما استجد..
وقد درس املؤلف هذا املوضوع وبيان تغري الفتوى عند اخللفاء
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املؤلف فقيه مفت من الشافعية ببالد الشام ،أجاب فيه على
مسائل أرسلها إليه العالمة مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن
اإلسنوي (ت  772هـ) ،وهو اآلخر فقيه شافعي مشهور.
الصيدلة والفتاوى الطبية واملعامالت /مفرح حممد السعيد
عودات -.املدينة املنورة؛ مصر :املؤلف 1436 ،هـ 93 ،ص.

خمتصر يف أخالقيات مهنة الصيدلة ،ودورها يف خدمة
اجملتمع ،والفتاوى الطبية ،واملعامالت ذات الصلة ،مثل:
املضمضة بدواء فيه كحول ،والتداوي ابملوسيقى ،والدواء
الناقص ،واالحتفاظ ابلسعر الباقي ،وصور النساء على
األغلفة ،وقراءة القرآن وقت العمل..

الدايانت املقارنة

اللغة العربية

سعادة األانم يف اتِّباع دين اإلسالم وتوضيح الفرق
بينه وبني دين النصارى يف العقائد واألحكام /يوسف
بن إمساعيل النبهاين (ت  1350هـ)؛ حتقيق حممد خري
رمضان يوسف 1437 ،هـ 68 ،ص (كتاب إلكرتوين).

تكوين امللَكة اللغوية /البشري عصام املراكشي -.بريوت؛
الرايض :مركز مناء للبحوث والدراسات 1437 ،هـ،
 228ص.

العادي،
القارئ
يناسب
كتاب يف مقار ِنة األداين،
املثقف و َ
َ
ٌ
ّ
ُ
ِ
ِ
جعلَهُ مؤلّفهُ يف ثالثة أبو ٍ
َّث فيها عن
اب وفصول ،حتد َ
ِ
ِ
النصارى يف
عقيدة
تعال ،مث
حق هللا َ
عقيدة املسلمني يف ِّ
َ
ازي مع ِ
أحد
أورد هنا مناظرًة فريد ًة ْ
ذلك ،و َ
وقعت للفخ ِر الر ِّ
القرآن الكرمي ،و ِ
للكالم يف ِ
ِ
الفرق
علمائهمَّ ،
ص فصالً
وخص َ
بينه وبني التور ِاة واإلجنيل.
ِ
ِ
السالم
و َ
عليهم الصالةُ و ُ
أفرد َ
الباب الثاين ألوصاف األنبياء ُ
الفرق بني نبيِنا ٍ
ِ
حممد صلَّى هللا عليه
يف
اإلسالم وغريه ،و َ
ّ
وسلَّ َم وعيسى عليه السالم.
ِ
أحكام الشريعة:
الباب األخريُ يف
العبادات وحكمةُ
ُ
و ُ
ِ
اإلسالم
النكاح يف
حديث عن
مشروعيتها ،ونوافلُها ،مث
ِ
ٌ
الطالق وتعد ِ
ِ
ِ
وحكمة مشروعيته ،و ِ
الزوجات فيه ،مث
ُّد
ِ
ِ
وحكمة
املعامالت الشرعية ،من بي ٍع وشر ٍاء وغ ِري ذلك،
ِ
مشروعية العقوابت.
للرق.
َّ
ص فصالً ّ
وخص َ
املتعلقة ِ
احملر ِ
ِ
ِ
ِ
معاملته
اإلنسان أو
بذات
مات
بعض َّ
َ
وسرد أخرياً َ
مع الناس.
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َّبي يف الباب األول عقبات طريق تكوين امللَكة اللغوية ،ويف
الثاين :خطة عملية لتكوينها ،من حيث الزاد العلمي واللغوي
والتطبيقي يف أنواع علوم اللغة .ومثَّل ببعض امللَكات اللغوية
الفرعية ،مثل ملَكة الربط بني املعىن واإلعراب النحوي،
وملَكة حتليل املادة اللغوية ابعتماد القواعد البالغية.
املدوانت اللغوية العربية :بناؤها وطرائق اإلفادة منها/
حممود إمساعيل صاحل وآخرون؛ حترير صاحل بن فهد
العصيمي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية1436 ،هـ 289 ،ص.

دراسة يف متون اللغة العربية ،جاءت يف مخسة مباحث:
	 -املدوانت اللغوية وكيفية اإلفادة منها.
	-مدوانت املتعلمني.
	-تصميم املدوانت اللغوية وبناؤها.
	-لسانيات املدوانت :مناذج وتطبيقات يف لغة
الصحافة العربية.
	-البحث اللغوي يف املدوانت العربية احلاسوبية بني
املمكن واحملتمل واملأمول.
أثر السياسة يف اللغة :العربية
منوذجا /مقبل بن علي
ً
الدعدي -.بريوت :مركز مناء للبحوث والدراسات،
 1437هـ 365 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

أتثريا يف املنت اللغوي على مستوايت
ذكر املؤلف أن للسياسة ً
األلفاظ والرتاكيب والقواعد واألجبدية ،وذكر عدة مناذج
لذلك .وثبت عنده حفظ داللة لغة الوحي رغم ما تعرضت
له من حماوالت عرب التاريخ لصرفه عن معانيه ودالالته ،ومما
وبي أن السياسة
أثبته البحث حفظ قواعد اللغة العربيةَّ .
تقوم بدور يف متكني اللغات ،ونشرها ،وحماربتها كذلك.
وانتظمت دراسته يف ثالثة أبواب:
أثر السياسة يف املنت اللغوي.أثر السياسة يف وضع اللغة.-أثر السياسة يف الدراسات اللغوية.
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كتاب السالح /أبو سعيد عبدامللك بن قريب األصمعي
(ت  216هـ)؛ حتقيق حممد جبار املعيبد -.بريوت:
منشورات اجلمل 1436 ،هـ 103 ،ص.

أثر قدمي يف اللغة العربية ،كان يف عداد املفقود ،حىت عثر
عليه احملقق يف جمموعة خطية حمفوظة مبكتبة األسكورايل
مبدريد .وهو يف مصطلحات األسلحة املستخدمة يف لغة
العرب ،مثل :القائم ،النصل ،اجلفن ،ما يكون يف الرمح من
غري احلديد ،أمساء الشجر الذي تُعمل منه ِ
سي..
الق
ّ
العربية فخر اللغات وأمساها :دراسة صوتية مقارنة/
عبدالتواب مرسي األكرت -.القاهرة :املكتبة األزهرية
للرتاث 1437 ،هـ 192 ،ص.

قارن فيه بني اللغة العربية ومخس لغات أخرى يف مستواها
الصويت ،وهي :اإلجنليزية والفارسية واألردية والرتكية والعربية،
كاش ًفا عن أهم ما متيزت به العربية عن سائر اللغات
األخرى ،ومدى أتثريها يف غريها ،فهي سيدة اللغات؛ ألهنا
لغة إعجاز ،فاختارها هللا تعاىل لغة لكتابه اخلالد..

سيبويه معتزليًّا :حفرايت يف ميتافيزيقيا النحو العريب/
إدريس مقبول -.الدوحة :املركز العريب لألحباث ودراسة
السياسات 1436 /هـ 303 ،ص.

دراسة معمقة ،انطلق فيها املؤلف من دعوى انبناء النظر
النحوي عند سيويه على األصول الكالمية للفكر املعتزيل،
ودافع عن هذه الدعوى حىت آخر فصول هذا الكتاب ،وهي
أربعة:
األصولية النحوية.املذهب الكالمي لسيبويه (إشكال االنتماء).املذهب الكالمي لسيبويه (جدلية األسلوب).جتليات العقائد يف النظر النحوي عند سيبويه.وكنموذج من استنتاجات املؤلف قوله« :الراجح الظاهر من
أقوال سيبويه يف اللغة أهنا توفيق وتواضع ،تشري إىل ذلك
عباراته يف الكتاب ،وهو أمر يوافق فيه أصحابه املعتزلة،
الذين عُرف عنهم القول ابملواضعة واالتفاق ،خالفًا ألهل
السنة األشاعرة الذين قالوا ابلتوقيف ،وهذا ما فهمه عنه أبو
الفتح ابن جين يف اخلصائص».
واملؤلف من فاس ،حاز الدكتوراه يف اللسانيات من جامعة
حممد بن عبدهللا ،عضو يف االحتاد العاملي لعلماء املسلمني.
العلوم
رؤية اهلالل يف التاريخ اإلسالمي :دراسة حتليلية اترخيية
فلكية /صاحل بن حممد الصعب[ -.الرايض] :املؤلف،
 1437هـ 143 ،ص.
رصد اترخيي ملا كان عليه املسلمون يف العصور املاضية
مقرون برصد فلكي حلالة اهلالل وارتفاعه
حول رؤية األهلةً ،
ومقدار مكثه ،وفيه رصد أكثر من ( )3500حالةّ ،بي فيها
حالة اهلالل وقت الرتائي من عهد النيب صلى هللا عليه وسلم
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إىل عام  1430هـ.

واملؤلف كان مشرفًا على املركز الوطين للفلك مبدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
األدب اإلسالمي
تنظريا وتطبي ًقا /مأمون فريز
رحلة مع األدب اإلسالميً :
عمان :دار املأمون 1436 ،هـ 591 ،ص.
جرارّ -.

عاما مع األدب اإلسالمي ،كتب املؤلف
مثرة مسرية (ً )30
مواده وفصوله يف ظروف متنوعة ،وأكثرها نشر يف جمالت
وجرائد ،مث مجعها ورتبها يف هذا الكتاب .وقد تنوعت بني
خاطرة ومقالة وحوار وعرض لكتاب أو حديث عن كاتب..
شرح القصائد السبع يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم
لإلمام علم الدين السخاوي /شهاب الدين أبو شامة
عبدالرمحن بن إمساعيل املقدسي (ت  665هـ)؛ حتقيق
أنس وكاك -.املنامة :مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ طنجة:
دار احلديث الكتانية 1435 ،هـ 2 ،مج (أصله رسالة
دكتوراه من دار احلديث احلسنية).

ختم أبو شامة مقدمة شرحه بقوله :وهي قصائد غرر فرائد،
غزيرة العلم كثرية الفوائد ،حممودة املصادر واملوارد ،فإن مل تكن

السبع املعلقات فهي إن شاء هللا السبع املوفقات ،العظيمة
الربكات ،الكافلة لناظمها واملشتغل هبا برفع الدرجات،
ومضاعفة احلسنات.
ديوان الصقال :شعر الشيخ العالمة بشري بن أمحد الصقال/
مجعه حسني بن حممد العلوي؛ قدم له وشرحه وقام بنشره
عمان :دار املـأمون 1436 ،هـ 192 ،ص.
إبراهيم النعمةّ -.

صاحب الديون عامل خطيب داعية جماهد من املوصل ،تويف
عام  1406هـ .وتغلب على شعره الظاهرة الدينية ،ومل يبعد
فيه عن السياسة ،وحث على مكارم األخالق ،وعلى هنضة
األمة..
التاريخ والرتاجم
هتذيب األطوار يف عجائب األمصار :رحلة مرتضى الكردي/
حققها حممد الزاهي -.أبو ظيب :دار السويدي؛ بريوت:
املؤسسة العربية للدراسات والنشر 1436 ،هـ 355 ،ص.
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رحلة شاقة قام هبا أحد أعيان دمشق لظروف قاسية أحلَّت
به ،هو مرتضى بن مصطفى املعروف ابألمري الكردي،

املتوىف سنة  1171هـ ،انطلق فيها من دمشق إىل مدن
سجل حافل عما رآه يف
وقرى الصعيد املصري .وهي مبثابة ّ
املدن والقرى واجلسور واألودية واملفازات وعادات الناس،
كما سجل وقائع حدثت يف عهده بني بعض الطوائف،
ودون سرية بعض احلكام والوزراء ،مع طرائف وحكم وأمثال
َّ
وأشعار أبسلوب شابته بعض العامية.
املساجد القدمية يف اململكة العربية السعودية /سعود
فهد الشويش -.الرايض :اهليئة العامة للسياحة واآلاثر،
 1435هـ 366 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

مسح وتسجيل ملساجد أثرية ال تزال ابقية يف املدن الواقعة
بوسط جند ،يوضح مستوى التقنية الذي وصلت إليه عمارهتا
يف ذلك الوقت ،وأثر العوامل البيئية والتقاليد االجتماعية
يف عمارهتا ،واملالحق اإلضافية اليت اشتملت عليها عمارة
املساجد.

دراسات يف شواهد القبور اإلسالمية /حسن حممد نور
عبدالنور -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1437 ،هـ 608 ،ص.

درس
احلج ،أو أجاز الطالب يف املسجد احلرام ،أو أقرأ ،أو َّ
أيضا لبعض من حدَّث مبكة
علوما أخرى .وترجم ً
اخلط ،أو ً
يصرح يف كتب الرتاجم أنه
املكرمة ،أو أجاز أو أفىت ،وإن مل َّ
درس يف املسجد احلرام .وهي يسرية.
َّ
ورتب أمساءهم على حروف املعجم ،وجعل اللقب يف رأس
الرتمجة.
فتيات يف ذاكريت :رحالهتن من جاهلية العصر إىل قمم
عمان :مؤسسة الفرسان
الفخر /حممد إبراهيم العوضيّ -.
للنشر 1437 ،هـ 180 ،ص.

يذكر املؤلف أن ما وصلنا من شواهد القبور اإلسالمية من
مقابر القارات الثالث القدمية (آسيا وإفريقيا وأورواب) يعد
ابملاليني ،كتبت أبكثر من مخسني لغة ،لذلك أتسست منذ
منتصف القرن العشرين مجعيات علمية عاملية متخصصة يف
دراسة شواهد القبور اإلسالمية وغري اإلسالمية.
ويتضمن الكتاب عشر دراسات عن شواهد قبور إسالمية
من جباانت ومقابر يف القارات املذكورة ،تنوعت بني خزفية
ورخامية أو حجرية..
املدرسون يف املسجد احلرام من القرن األول حىت العصر
احلاضر /منصور بن حممد النقيب -.مكة املكرمة:
املؤلف 1433 ،هـ 4 ،مج.

كتاب مفيد جدًّا ،كتب أبسلوب مجيل شائق ،عن نساء
اعتنقن اإلسالم يف ظروف حائرة وحاالت اندرة.
منهن :اينينا من خشبة الباليه إىل سجادة الصالة ،ابوال
األوىل على املكسيك األوىل على العامل ،سارة األمريكية
هز وجداهنا السجود ،جنة الفرنسية دمعات تنزف على
امرأة َّ
احلجاب ،راب داود قعوار أشهر مرتدة وداعية!
وذكر املؤلف أنه اختار ترمجات هلن اعرتافًا مبكانتهن ،وأبثر
الفتاة واملرأة يف حاضر ومستقبل األمة.
معجم البابطني لشعراء العربية :مراجعة ونقد /حممد خري
رمضان يوسف 1437 ،هـ 154 ،ص (كتاب إلكرتوين).

درس يف بيت هللا
كتاب رائع ،مجع فيه مؤلفه تراجم من َّ
احلرام من العلماء الكرام ،منذ عصر الصحابة رضي هللا عنهم
حىت وقتنا هذا ،سواء أكان الدرس رمسيًّا معلنًا ،أم لبعض
الطالب خاصة ،أم كان وعظًا ،أم حتفيظًا لكتاب هللا تعاىل،
درس يف
دون النظر إىل مذهب أو معتقد .كما ترجم ملن َّ
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قراءة نقدية لكتاب موسوعي عنوانه «معجم البابطني لشعراء
العربية يف القرنني التاسع عشر والعشرين» ،املنشور إلكرتونيًّا
جملدا أو أكثر.
عام [1429هـ]2008 ،م ،ويقع يف (ً )25
ويف املقدمة تعريف كاف به ومبنهج نقده.
وكانت الوفيات فيه حني مراجعته عام 1430هـ (2009م)
حىت العام نفسه.
وهي مالحظات متنوعة ،تتعلق أبمساء الشعراء ووفياهتم،
وعناوين دواوينهم ومؤلفاهتم األخرى ،وأخطاء منهجية
وعلمية ولغوية وسياسية ومطبعية ،وما إىل ذلك.
موقف العلماء املسلمني يف العراق وبالد الشام من الغزو
املغويل ( 803 – 656هـ) /مخيس بن علي الرواحي-.
عمان :دار الفتح 1437 ،هـ 413 ،ص.
ّ

ذكر املؤلف أن املوقف العام لعلماء العراق وبالد الشام كان
هو الرفض للغزو املغويل ،وأن اعتناق املغول لإلسالم مل يؤثر
على موقفهم الرافض له.
وبي أن أساليب العلماء الرافضة تنوعت بني سياسية وفكرية
َّ
وعسكرية ،وقد أسهمت مجيعها يف مواجهة ومقاومة الغزو.
وبرز احلجم الكبري للعلماء يف املشاركة يف احلياة واألحداث
السياسية ،مما يدل على اطالعهم على تفاصيل الواقع
السياسي وحرصهم على املشاركة فيه.
واملواقف املتعاونة مع الغزو كانت حمدودة ومعدودة ،وتعود
لدوافع خمتلفة ،منها املذهبية واملادية.
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اخلبز يف مصر العثمانية /مجال كمال حممود -.الدوحة:
املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات 1437 ،هـ،
 192ص.

حبث فيه املؤلف مكانة اخلبز االقتصادية ،وتطور أشكاله
وصناعته منذ ما قبل العصر العثماين إىل أواخره ،وذكر
عملية إنتاج اخلبز ابتداء من زراعة القمح حىت صنع الرغيف،
وعرض أحواله وأسعاره يف سنوات الرخاء ،ومشكالت
احلبوب يف زمن األزمات االقتصادية ،كنقص مياه النيل ،ويف
أثناء الصراعات العسكرية.
وركز على السياسات اليت اتبعتها الدولة العثمانية من توفري
اخلبز لرعاايها ،وعلى إجراءاهتا التنظيمية واالقتصادية يف
أثناء التقلبات املناخية والطبيعية ،كفيضان هنر النيل..

الجديد المفيد من الكتب اإلسالمية

حلقات (اجلديد املفيد من الكتب اإلسالمية)
من احللقة ( )1إىل احللقة ()17
عرضت يف موقع حمرر اجمللة بشبكة األلوكة
•أحكام التأديب يف األسرة والتعليم :دراسة فقهية
مقارنة /سناء حسن هدلة -.القاهرة :دار السالم،
 1436هـ 302 ،ص (أصله رسالة ماجستري).
•حتليل النص الفقهي :دراسة نظرية تطبيقية /خالد بن
عبدالعزيز السعيد -.جدة :مركز التأصيل للدراسات
والبحوث 1437 ،هـ 2 ،مج ( 1246ص) (أصله
رسالة دكتوراه).
•التوجه املقاصدي وأثره يف الفكر اإلسالمي املعاصر/
عارف بن مسفر املالكي -.جدة :مركز التأصيل
للدراسات والبحوث 1437 ،هـ 702 ،ص (أصله
رسالة علمية من جامعة أم القرى).
•موقف اإلسالم من تعنت أويل األمر يف ممارسة
سلطاهتم :دراسة فقهية مقارنة /سعيدة ايسني رزق-.
اإلسكندرية :منشأة املعارف 1435 ،هـ 338 ،ص
(أصله رسالة ماجستري من جامعة األزهر).
•املعايري الشرعية ( :)54 – 1النص الكامل للمعايري
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الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية اليت مت اعتمادها
حىت صفر  1437هـ ،ديسمرب  2015م /هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية-.
املنامة :اهليئة؛ الرايض :توزيع دار امليمان1437 ،
هـ 1285 ،ص.
وقد صدر يف العام نفسه كتاب يف أربعة جملدات كبرية
( 3759ص) عن اهليئة نفسها بعنوان« :دراسات
املعايري الشرعية :النص الكامل للبحوث والدراسات
اليت قدمت متهي ًدا إلعداد املعايري الشرعية – 1
.»45
•حتية اإلسالم وآداهبا يف الشريعة اإلسالمية /برهان بن
عبدهللا الشعييب -.اإلسكندرية :دار اإلميان1435 ،
هـ 448 ،ص (أصله رسالة ماجستري من جامعة
اإلميان).
•الوازع الديين وأثره يف التشريع اإلسالمي :دراسة
أتصيلية تطبيقية /حممد تركي كتّوع -.إستانبول :دار
اللباب 1437 ،هـ 816 ،ص (أصله رسالة دكتوراه
من جامعة طرابلس الشام).

•أحكام اجلو والفضاء بني الفقه اإلسالمي والقانون
الدويل :دراسة مقارنة /حممد عبدهللا حميي الدين-.
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1437 ،هـ 2 ،مج
ّ
( 1084ص) (أصله رسالة علمية).
•إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه يف الفكر العريب
املعاصر /سليمان بن صاحل الغصن -.الرايض :دار
كنوز إشبيليا 1437 ،هـ 515 ،ص.
•أحكام السجود يف الفقه اإلسالمي /صاحل بن عبدالعزيز
الغليقة -.الرايض :دار كنوز إشبيليا 1437 ،هـ،
 747ص (أصله رسالة ماجستري).
•حقوق املهاجرين غري الشرعيني :دراسة أتصيلية مقارنة
ابلقانون الدويل /حممد بن عبدالعزيز أبو عباة-.
الرايض :دار كنوز إشبيليا 1437 ،هـ 287 ،ص
(أصله رسالة دكتوراه).
•تعدد اخللفاء يف الزمن الواحد :دراسة اترخيية عقدية/
عبدهللا بن سعد أاب حسني -.الرايض :املؤلف،
 1437هـ 731 ،ص (أصله رسالة علمية).
•أصول أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع النصوص
الشرعية ومواقف العصرانيني اإلسالميني منها /عبدهللا
بن عمر الدميجي -.جدة :مركز التأصيل للبحوث
والدراسات 1437 ،هـ 176 ،ص.
•بيع املزاد :دراسة فقهية قانونية ميدانية /حيىي بن علي
العمري -.الرايض :دار كنوز إشبيليا 1437 ،هـ،
 370ص (أصله رسالة ماجستري).
•القراءة احلداثية للنص القرآين وأثرها يف قضااي العقيدة/
حممد سامل النعيمي -.القاهرة :مصر العربية للنشر،
 1437هـ 318 ،ص.
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•مدخل إىل الرقابة الشرعية :دليل علمي وعملي للفتوى
والتدقيق الشرعي يف املؤسسات املالية اإلسالمية/
حممد أمحني؛ مراجعة عبدالستار أبو غدة -.الدار
البيضاء :مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت :دار ابن
حزم 1436 ،هـ 250 ،ص.
• االختالط :مراتبه وحدوده وضوابطه /إبراهيم بن حممد
العبيكي -.الرايض :دار العقيدة 1437 ،هـ 168 ،ص.

السفر :آداب وأحكام
(كتب ودراسات ورسائل علمية)
آداب السفر /حممد بن عبدالوهاب الوصايب،املقدمة  1429هـ 37 ،ص.
آداب السفر /أم عبدهللا -.الرايض :دار الوطن، 1412هـ 64 ،ص.
أثر وسائل النقل احلديثة على سفر املرأة /سهىلبيب مشتهى -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1431 ،هـ،
 178ورقة (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
االحتساب على خمالفات السفر /خالد بنعبدالرمحن القريشي -.الرايض :دار احلضارة1424 ،
هـ 135 ،ص.
أحكام السفر يف الفقه اإلسالمي :دراسة أتصيلية/عبدهللا بن عبدالعزيز العجالن -.ط -.4الرايض:
املؤلف 1434 ،هـ 332 ،ص.
أحكام السفر يف الفقه اإلسالمي :العبادات،العقوابت /عبدالتواب سيد حممد إبراهيم -.املنيا:
جامعة املنيا ،كلية دار العلوم 1421 ،هـ 628 ،ص
(دكتوراه).
أحكام السفر وآدابه /حممود عبداحلميدالعسقالين -.اإلسكندرية :دار اإلميان.
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أحكام السفر وآدابه /بلعيد بن أمحد سعيد اجلزائري(مطبوع).
أحكام السفر وآدابه :دراسة مقارنة /حممد بنعمان :دار عمار 1426 ،هـ340 ،
حسني احلريريّ -.
ص.
األحكام الشرعية يف األسفار اجلوية /سعيدالكملي -.الدار البيضاء :مركز الرتاث الثقايف املغريب؛
بريوت :دار ابن حزم 1431 ،هـ 210 ،ص.
أحكام الطائرة يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنةبني الشريعة والقانون /حسن بن سامل الربيكي-.
بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1427 ،هـ 256 ،ص
(أصله رسالة ماجستري).
إعالم املسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وماخيص املالحني اجلويني /حممد بن صاحل العثيمني-.
عنيزة :مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني خلريية،
 1429هـ 133 ،ص.
إقامة املسافر وسفر املقيم :الضوابط واملعايريالشرعية /مساعد بن قاسم الفاحل -.الرايض :جملة
جامعة اإلمام ،ع ( 10مجادى اآلخرة  1414هـ) ص
.139 – 75

إمتاع أويل النظر يف مدة قصر املقيم أثناء السفر/عبدهللا بن صاحل العبيالن -.جدة :مكتبة الصحابة،
 1413هـ 55 ،ص.
هبجة النظر يف آداب السفر /أزهري أمحد حممود-.الرايض :دار ابن خزمية 1421 ،هـ 20 ،ص.
تذكري البشر أبحكام السفر /عبدهللا بن جار هللااجلار هللا -.الرايض :دار القاسم 1420 ،هـ 79 ،ص.
جامع أحكام املسافر /أمحد البديوي -.اإلسكندرية:الدار العاملية للنشر 1433 ،هـ 542 ،ص.
حد اإلقامة الذي تنتهي به أحكام السفر /سليمانبن عبدهللا املاجد -.الرايض :دار طيبة 1429 ،هـ،
 92ص.
ح ّد سفر القصر /عبدهللا بن عبدالعزيز اجلربين-.الرايض :جملة البحوث اإلسالمية ،ع ( 104ذو احلجة
 1435هـ  -صفر  1436هـ) ص .202 – 177
حكم السفر إىل اخلارج /حممد بن سليماناملنيعي -.لندن :جملة احلكمة ،ع ( 26حمرم 1424
هـ) ص .444 – 391
-حكم سفر املرأة بال حمرم يف الفقه اإلسالمي/
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رايض بن حممد املسيمري -.الرايض :مؤسسة خالد بن
الوليد للنشر 1431 ،هـ 69 ،ص.
رسالة فقهية يف مسألة الصوم يف السفر /عبدهللابن حممد بن عبدالوهاب؛ حتقيق عبداحملسن بن حممد
املنيف -.الرايض :جملة البحوث الفقهية املعاصرة ،ع
( 40رجب – رمضان  1419هـ) ص .76 – 8
زاد املسافر /فهد بن حيىي العماري -.الرايض :داراحلضارة 1437 ،هـ 162 ،ص.
السفر :أحكام وآداب /حممد بن عبدهللا الطوالة-.الرايض :املؤلف 1434 ،هـ 176 ،ص.
السفر بني املتعة واألثر /حممد بن صاحل اخلزمي-.الرايض :دار القاسم 1422 ،هـ 137 ،ص.
سفر الصائم /عبدهللا بن سعد آل ماجد -.الرايض:توزيع دار اهلدى 1408 ،هـ 92 ،ص.
سفر املدين :حكمه وأثره /حممد بن عبدهللا املال-.جملة جامعة امللك سعود ،العلوم الرتبوية والدراسات
اإلسالمية (مجادى األوىل  1433هـ) ص – 339
.372
-السفر وأحكامه يف ضوء السنة املطهرة /صاحل بن

حممد الصنيتان -.الرايض :جامعة اإلمام 1404 ،هـ،
 541ورقة (ماجستري).
السفر وأحكامه يف ضوء الكتاب والسنة /سعيدبن علي بن وهف القحطاين -.الرايض :وزارة األوقاف،
 1422هـ 112 ،ص.
صفة العمرة وآداب السفر /سليمان بن حممدعمان؛ الرايض :بيت األفكار الدولية،
اللهيميدّ -.
 1426هـ 54 ،ص.
الصالة يف الطائرة /عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز-.[جدة] :جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي ( 1422هـ) ص
.406 – 391
ضياء السالكني يف أحكام وآداب املسافرين/حيىي بن علي احلجوري -.صنعاء :دار اآلاثر1422 ،
هـ 400 ،ص.
الغرر السوافر عما حيتاج إليه املسافر /حممد بنعبدهللا الزركشي (ت  794هـ)؛ حتقيق أمحد مصطفى
القضاة -.بريوت :املكتب اإلسالمي 1409 ،هـ،
 104ص.
فتاوى ورسائل للمسافرين /مجع وترتيب أمحد بنصاحل اخلليف -.الرايض :املؤلف 1418 ،هـ 53 ،ص.
قاعدة يف األحكام اليت ختتلف ابلسفر واإلقامة/أمحد بن عبداحلليم بن تيمية (ت  728هـ)؛ حتقيق فراس
بن خليل مشعل -.الرايض :أضواء السلف1426 ،
هـ 235 ،ص.
وبتحقيق حممود اجلزائري -.بريوت :دار ابن حزم،
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 1426هـ 200 ،ص.
للمسافرين فقط :من أجل سفر سعيد /حممد عزتعارف -.جدة :دار القادسية 1414 ،هـ 120 ،ص.
ماذا تفعل عند خروجك للرب؟ /عيسى بن حسنالذايب -.الرايض :دار القاسم 1429 ،هـ 144 ،ص.
املختصر يف أحكام السفر /أزهري أمحد حممود-.الرايض :دار ابن خزمية 1421 ،هـ 20 ،ص.
املختصر يف أحكام السفر /فهد بن حيىي العماري-.الدمام :دار ابن اجلوزي 1429 ،هـ 152 ،ص.
املختصر يف هدي الرسول صلى هللا عليه وسلميف السفر /عبدهللا بن محد العسيمي -.الرايض :الدار
الصولتية للرتبية 1420 ،هـ 99 ،ص.
املسافر وما خيتص به من أحكام العبادات :دراسةمقارنة مدللة /أمحد بن عبدالرزاق الكبيسي -.الدمام:
دار ابن اجلوزي 1427 ،هـ 216 ،ص.
املفيد يف تقريب أحكام املسافر 171 :فتوى هتماملسافر /من فتاوى عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين؛ مجع
وإعداد حممد بن عبدالرمحن بن ملهي العريفي -.ط-.2
مكة املكرمة :دار عامل الفوائد 1419 ،هـ 172 ،ص.

رسائل علمية
الثقافة اإلسالمية
دور القيم األخالقية يف مواجهة اإلحلاد /أمرية بنت إبراهيم
اجلرفايل -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ406 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
احلياء ودوره يف بناء شخصية املرأة املسلمة /عهود بنت
صاحل العويف -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ،
 200ورقة (حبث مكمل للماجستري).
االعتداء يف النصيحة :دراسة أتصيلية /تغريد بنت دخيل
الدوسري -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 178 ،ورقة
(ماجستري).
منهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف حل املشكالت
االجتماعية والدروس الدعوية املستفادة منها /منصور بن
سعود شويلع -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1436 ،
هـ 811 ،ص (دكتوراه).
منهج اختيار الدعاة إىل هللا يف الكتاب والسنة /البندري
حممد العجالن -.الرايض :املعهد العايل للدعوة واالحتساب،
 1436هـ 234 ،ورقة (ماجستري).

دور الدعاة يف التوعية الفكرية /رمي بنت عبدالعزيز اجلهين-.
املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ 220 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
أثر امل ّد الشيعي على الدعوة إىل هللا تعاىل يف بالد
الشام يف الفرتة  1432 – 1420هـ :األردن وسوراي
أمنوذجا /عبدالعزيز خلف السواعري -.املدينة املنورة :اجلامعة
ً
اإلسالمية 1436 ،هـ 243 ،ورقة (ماجستري).
دعوة اهلندوس إىل اإلسالم /إبراهيم بن عبدالغفور-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 766 ،ورقة
(دكتوراه).
علوم القرآن
حتريف معاين األلفاظ القرآنية :دراسة نظرية تطبيقية0
عدة رسائل علمية جبامعة اإلمام يف الرايض 1436 ،هـ.
مجعا
استنباطات اإلمام الشافعي من القرآن الكرميً :
ودراسة /عبداإلله بن صاحل املدمييغ -.الرايض :جامعة
اإلمام 1436 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
ترجيحات اإلمام شهاب الدين اآللوسي من خالل تفسريه
«روح املعاين» /ليلى محد املكيمي -.مصر :جامعة الفيوم،
 1436هـ 238 ،ص (ماجستري).
تعليق مبارك يف تفسري القرآن الكرمي /أمحد بن أيب بكر
البلقيين (ت  844هـ).
دراسة وحتقيق عدة ابحثني يف جامعة اإلمام ابلرايض،
 1436هـ.
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تيسري املنان تفسري القرآن /أمحد بن عبدالقادر الكوكباين
(ت  1222هـ).
دراسة وحتقيق عدة ابحثني يف جامعة اإلمام ابلرايض،
 1436هـ...
سورة احلاقة :دراسة حتليلية موضوعية استنباطية /عهود
بنت سعود احليدري -.املدينة املنورة :جامعة طيبة1436 ،
هـ 2 ،مج (حبث مكمل للماجستري).
تزيني الغرة مبحاسن الدرة /أمحد بن مصطفى برانز التونسي
(ت  1138هـ).
دراسة وحتقيق عدة ابحثني يف جامعة طيبة ابملدينة املنورة،
 1436هـ.
أثر استخدام القارئ اإللكرتوين يف حفظ القرآن الكرمي
وجتويده يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي /أماين علي
املعشي -.الرايض :كليات الشرق العريب 1436 ،هـ116 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
األدعية القرآنية ودورها يف تزكية النفس /كامل بالريب
دنكما -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ،
 171ورقة (حبث مكمل للماجستري).
التلطف يف خطاب األنبياء ألقوامهم يف القرآن الكرمي/
يزيد بن علي سنان -. -.الرايض :جامعة اإلمام1436 ،
هـ 390 ،ورقة (ماجستري).

احلديث وعلومه
علم شرح احلديث :دراسة أتصيلية منهجية /بسام بن
خليل الصفدي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ،
 402ص (حبث مكمل للدكتوراه).
دفع ما يوهم تعارض األحاديث الفعلية لألحاديث
مجعا ودراسة.
القوليةً :
عدة رسائل علمية يف جامعة امللك سعود ابلرايض1436 ،
هـ.
مسائل املعامالت اليت تعارضت يف الداللة على حكمها
مجعا ودراسة /هديل بنت عبدالرمحن آل
أحاديث اثبتةً :
سليمان -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 577 ،ورقة
(ماجستري).
الوراقون وأثرهم يف احلديث /عبدهللا بن عبداملعطي
مقاط -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 503 ،ص
(حبث مكمل للماجستري).
التعريفات النبوية الواردة يف أحاديث الكتب الستة :مجع
ودراسة /فاطمة حلمي التلباين -.غزة :اجلامعة اإلسالمية،
 1437هـ 624 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
سؤاالت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها للنيب صلى هللا
عليه وسلم :دراسة موضوعية /أنسام مجال النجار -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 253 ،ص (حبث مكمل
للماجستري).
اخلطاب النبوي للنساء يف ضوء السنة النبوية :دراسة
موضوعية /دعاء يوسف سالمة -.غزة :اجلامعة اإلسالمية،
 1435هـ 320 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
التواصل العائلي االجتماعي يف السنة النبوية :دراسة
موضوعية /حممد حتسني أمحد -.غزة :اجلامعة اإلسالمية،
 1436هـ 227 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
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التوجيه النبوي للشباب :دراسة موضوعية يف السنة
النبوية /عطاف ماضي ماضي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية،
 1432هـ 196 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
الشجاعة يف ضوء السنة النبوية :دراسة موضوعية /خالد
بن فالح شعالن -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ،
 439ص (حبث مكمل للماجستري).
التبسم والضحك يف السنة النبوية :دراسة موضوعية/
حممود خالد صيام -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1437 ،هـ،
 212ص (حبث مكمل للماجستري).
املشاهد التمثيلية يف السنة النبوية :دراسة موضوعية
أتصيلية /أمساء عزمي احلاج -.غزة :اجلامعة اإلسالمية،
 1436هـ 168 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
املنهج النبوي يف إقامة احلجج :دراسة موضوعية يف
ضوء السنة النبوية /عبدهللا بن سليم أبو عرب -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 223 ،ص (حبث مكمل
للماجستري).
مضاعفة األجور يف السنة النبوية :دراسة موضوعية /حممد
خالد ُك ّلب -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ568 ،
ص (حبث مكمل للدكتوراه).
مقومات ارتقاء األمة يف ضوء السنة النبوية :دراسة
حديثية موضوعية /مصطفى رضوان الليثي -.املنوفية:
جامعة املنوفية 1436 ،هـ 470 ،ص (ماجستري).
التنمية االقتصادية يف السنة النبوية :دراسة موضوعية/
أنسام بنت حامد شبري -.غزة :اجلامعة اإلسالمية1436 ،
هـ 528 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
اجلمال يف ضوء السنة النبوية :دراسة موضوعية /حممد
أمحد عبدالغفور -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1430 ،هـ،
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 258ص (حبث مكمل للماجستري).
جناح القاري شرح صحيح البخاري /يوسف أفندي زاده
[بن حممد بن يوسف] (ت  1167هـ).
حتقيق ودراسة لعدة ابحثني يف كلية دار العلوم جبامعة القاهرة،
 1436هـ.
منهج اإلمام مسلم يف نقد الرواة /صفاء بنت خليل
الصفدي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 280 ،ص
(حبث مكمل للماجستري).
العقيدة والفرق
وسائل الرافضة وأساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف
بوركينافاسو وسبل مقاومتها :دراسة وصفية حتليلية /محد
تراوري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ،
 296ورقة (ماجستري).
الفقه اإلسالمي
األوامر النبوية املختلف يف داللتها.
عدة رسائل علمية جبامعة امللك سعود يف الرايض 1436 ،هـ.
األقوال الفقهية اخلالفية بني الصحابة رضي هللا عنهم:
مجعا ودراسة.
ً
عدة رسائل علمية ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،
 1436هـ.

مجعا ودراسة /فاحل بن
املصطلحات األصولية املتشاهبةً :
صياد الدوسري -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ،
 1064ص (ماجستري).
ما خرج خمرج الغالب :دراسة أتصيلية تطبيقية /فيصل بن
سعيد الكراين -.الرايض :املعهد العايل للقضاء 1436 ،هـ،
 2مج (دكتوراه).
دوافع العبادة يف اإلسالم :دراسة أتصيلية /عبري بنت
صاحل التيماين -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ،
 323ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أحكام زكاة املنشآت الصحية اخلاصة :دراسة فقهية
مقارنة /إعداد سعداء بنت داهر الشمري -.حائل :جامعة
حائل 1436 ،هـ 103 ،ورقة (ماجستري).
األحكام اليت ختتص هبا املرأة يف املناسك ونوازهلا املعاصرة/
ليلى عواد الشمري -.حائل :جامعة حائل 1436 ،هـ،
 165ورقة (حبث مكمل للماجستري).
التشريع األخالقي لعقود املعامالت يف الفقه اإلسالمي/
هاشم حممد الشريف -.املنوفية :جامعة املنوفية 1436 ،هـ
(ماجستري).
املعامالت املالية مع غري املسلمني :أحكامها وضوابطها:
دراسة فقهية مقارنة /إبراهيم عبدالرزاق كوين -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 838 ،ورقة (دكتوراه).

أثر فقه األسرة يف املعامالت املالية /إميان بنت عبدالعزيز
بن طالب -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 489 ،ورقة
(ماجستري).
أحكام املهر قبل الدخول :دراسة فقهية مقارنة /مها بنت
علي احمليسن -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ،
 226ورقة (حبث مكمل للماجستري).
التقنية احلديثة يف تنفيذ العقوابت البدنية :دراسة مقارنة/
حممد بن جازي احلريب -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1436هـ 216 ،ورقة (ماجستري).
الدولة يف الفكر اإلسالمي املعاصر :دراسة حتليلية مقارنة/
حيدر عبدالوكيل متويل -.املنيا :جامعة املنيا 1435 ،هـ،
 240ص (ماجستري).
تغيري املنكر يف مذاهب األئمة األربعة :دراسة مقارنة/
حنان بنت منري املطريي -.الرايض :جامعة اإلمام1436 ،
هـ 327 ،ورقة (دكتوراه).
االحتساب على اإلخالل ابلبيئة :دراسة حتليلية ميدانية:
أمنوذجا /عطية بن عبدهللا احلارثي -.املدينة
املدينة املنورة
ً
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 571 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
احلسبة وتطبيقاهتا العملية يف مشال نيجرياي :والييت كانو
أمنوذجا /سليمان اثين كبيا -.املدينة املنورة :اجلامعة
وزمفر
ً
اإلسالمية 1436 ،هـ 323 ،ورقة (ماجستري).
غاية اإلحكام يف شرح حتفة احلكام /عمر بن عبدهللا الفهري
الفاسي (ت  1188هـ).
دراسة وحتقيق عدة ابحثني يف جامعة اإلمام ابلرايض.
مجعا ودراسة/
املسائل اليت ال يستحلف فيها قضاءً :
إمساعيل بن حممد األمحري -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1436هـ 388 ،ورقة (ماجستري).
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أساليب ووسائل محاية اجملتمع من جرمية التحرش اجلنسي
مع تقدمي تصور مقرتح :دراسة وصفية حتليلية /انصر بن
حممد املصعيب -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1436 ،
هـ 320 ،ورقة (ماجستري).

منهج املذهب احلنبلي يف التيسري وأثره يف الفروع الفقهية:
دراسة أتصيلية مقارنة /عبدالعزيز بن عبدالرمحن العويفري-.
الرايض :املعهد العايل للقضاء 1436 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
قوت احملتاج إىل املنهاج /أمحد بن محدان األذرعي (ت
 783هـ).
حتقيق ودراسة عدة ابحثني يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض،
 1436هـ.
ضوابط اإلسراف وتطبيقاته الفقهية /جواهر بنت علي
الرشيدي -.حائل :جامعة حائل 1436 ،هـ 90 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
مجعا ودراسة /عبدهللا
األحكام الفقهية املتعلقة ابملطاراتً :
بن حممد العويف -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1436 ،
هـ 773 ،ورقة (دكتوراه).
العلوم االجتماعية
اآلاثر االقتصادية إلصالح أموال اليتامى /أسامة بن عيد
احلجيلي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ،
 146ورقة (حبث مكمل للماجستري).
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اآلاثر النفسية واالجتماعية السلوكية من فقد األبوين
لدى طالب املرحلة املتوسطة يف مدارس رعاية املوهوبني/
سيف منصور احلذيفي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1436هـ 125 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أتهيل املبتعثني للدراسة يف البالد غري اإلسالمية للتعريف
ابإلسالم /عبدالرمحن السيد مصطفى -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 608 ،ورقة (دكتوراه).
مشكالت تعليم املرأة يف أفغانستان وعالجها من منظور
الرتبية اإلسالمية /عبدالصبور غالم حضرت -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 252 ،ورقة (ماجستري).
الفنون
وسائل اإلضاءة ابحلرم املكي يف العصر العثماين :دراسة
فنية حتليلية مقارنة /جنالء بنت شرف أبو شال -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 322 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
الرتبية اجلسمية من خالل كتاب «زاد املعاد» وتطبيقاهتا
الرتبوية /نثار أمحد أمحدي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1436هـ 102 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
امليثاق األخالقي للمرشد السياحي من منظور تربوي
إسالمي /أمين بن عبدهللا حبيب -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1436 ،هـ 126 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

التاريخ والرتاجم
سد مأرب يف املصادر اإلسالمية :دراسة اترخيية مقارنة يف
ضوء املكتشفات األثرية والدراسات احلديثة /هتاين عائض
الرويثي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ198 ،
ورقة (ماجستري).
اسرتاتيجية الظاهر بيربس يف مقاومة االستعمار الصلييب
 676 – 658هـ /يوسف بن نصرة هللا حممد -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 277 ،ورقة (دكتوراه).

األدب
االتساق النصي يف مرثية حسان للنيب صلى هللا عليه
وسلم :دراسة تطبيقية /رمي مطين العنزي -.حائل :جامعة
حائل 1436 ،هـ 111 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
استدعاء شخصية خالد بن الوليد رضي هللا عنه يف الشعر
العريب احلديث /حممد بن سعد آل عارفة -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1436 ،هـ 222 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
صور املرأة يف الرواية اإلسالمية :أدابء رابطة األدب
اإلسالمية العاملية
أمنوذجا :دراسة نقدية /مرمي بنت حممد
ً
اليامي -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 217 ،ورقة
(ماجستري).
االجتاه اإلسالمي يف قصص حممد عبده مياين /كيفية بنت
محيد الرشيدي -.الدمام :جامعة الدمام 1436 ،هـ252 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
الرسائل النثرية احلربية يف األندلس حىت هناية القرن
السادس اهلجري /فهد مفتاح الفهمي -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1436 ،هـ 121 ،ورقة (ماجستري).
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احلياة العلمية يف الثغر األعلى األندلسي من الفتح
األندلسي حىت سقوطه  512 – 94هـ /عبدهللا بن انصر
احلديب -.الرايض :جامعة امللك سعود 305 ،ورقة (حبث
مكمل للدكتوراه).

بحوث في كتاب
بحوث إسالمية

دراسات وأحباث علمية نشرت يف جملة الوعي اإلسالمي
بني عامي  1433 – 1385هـ -.الكويت :جملة الوعي
اإلسالمي 1434 ،هـ 4 ،مج.

مفردات الفساد واإلفساد يف القرآن الكرمي /علي
أمحد الطيب.
قراءة القرآن ابملقامات واألوزان /أمحد شرشال.
•علوم السنة:
إجازات العلماء لتالميذهم /عبدالغين حسن.
جهود احمل ّدثني يف أتويل خمتلف احلديث /عزت
علي طه.
فقه االفرتاض بني أهل الرأي وأهل احلديث/
حممود حممود النجريي.
•العقيدة:
قضية اإلميان ابلغيب /حممد كامل حتة.

مجع مفيد ،وأحباث رائعة ،ودراسات حمكمة مفيدة ،يستفيد
منها ابحثون من ختصصات إسالمية عديدة ،وأذكر من كل
فن أمثلة منه:

استنساخ البشر أم حتدي القدر؟ /شعبان
عبدالرمحن.
•الفقه وأصوله:
التبين وموقف اإلسالم منه /مصطفى زيد.

•علوم القرآن:

نظرة الشريعة إىل اجملرم /أمحد فتحي هبنسي.

السماء يف القرآن والعلم /حممد أمحد الغمراوي.

ملاذا اختلف األئمة؟ /عبداجلليل عيسى.

قضية الكلمات األعجمية يف القرآن الكرمي/
عبدالعال سامل مكرم.

الفقه بني القانون والشريعة /أمحد قطيع.

مسؤولية املفسر ووسائل التفسري /أبو الوفا
مصطفى املراغي.
التوجه اإلعرايب يف الدليل الفقهي /عبدهللا بدران.
أثر القرآن يف تطور مبادئ البحث العلمي /بكر
مصباح تنرية.
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مصري الصغار عند ارتداد آابئهم /نعمان
عبدالرزاق السامرائي.
حاالت الضرورة الشرعية وقواعدها /وهبة
الزحيلي.
التأمني وبديله يف نظر اإلسالم /شوكت عليان.
دليل جناسة اخلمر من السنة املعطرة /عبدالفتاح

أبو غدة.

القرآن وعلم الفلك /حممد مجال الدين الفندي.

االحتكار وتسعري السلع /حممد سالم مدكور.

حول قياس الزمن وتوحيد املطالع /حممد مجال
الدين الفندي.

التطور والثبات يف الفقه اإلسالمي /حممد رواس
قلعه جي.
سراين احلكم الشرعي من أصله إىل فرعه /حممد
حممد الشرقاوي.
اجلزم ابلراجح من األقوال الفقهية /عطية فياض.
قسمة املنافع أو املهاأية /أمحد وعاك.
تعويض املتهم السجني عند ظهور براءته /حسني
عبدالغين أبو غدة.
قاعدة اخلروج من اخلالف مستحب /وليد خالد
الربيع.
حرية االشرتاط يف العقود /عبدالفتاح إدريس.
حكم أجهزة اإلنعاش /سيد حبيب املدين.
املنافسات الرايضية يف ميزان اإلسالم /كمال
عبداملنعم.

األهلة وأثرها يف توحيد كلمة املسلمني /سعيد
كامل عوض.
•اقتصاد:
االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد املعاصر /حممد
عبدهللا العريب.
غالء األسعار كيف عاجله اإلسالم؟ /أمحد
احلجي الكردي.
•تربية:
بناء شخصية الطفل يف ميزان الشريعة /حممد
عمر احلاجي.
أصول الرتبية كما رمسها القرآن /أمحد شرشال.
•فكر:
أصول منهج الفكر اإلسالمي /حممد عبدالستار
نصار.

بيع االسم التجاري :احلقوق املعنوية /سيد
حبيب املدين.

الفكر التشريعي اإلسالمي /علي اخلفيف.

• اتريخ التشريع:

•عام:

األشهر احلرم قبل وبعد اإلسالم /حممد عزة
دروزة.

من هم العلماء ورثة األنبياء؟ /وهبة الزحيلي.

حدود التشريع يف اإلسالم ومكانة االجتهاد/
حممد الغزايل.
التاريخ امليالدي واهلجري /فتح هللا حممد
احلمدي.
فقه التاريخ /إبراهيم علي أبو اخلشب.
•فلك:
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التحاسد بني العلماء /عبداحلفيظ فرغلي القرين.
رؤية إسالمية لبعض املشاكل الصحية /حممد
الزحيلي.
الواقع الثقايف يف األدب اإلسالمي /حممد عادل
اهلامشي.
جتار العلم /أمحد شرشال.

بحوث قرآنية

بحوث فقهية

السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي /جمموعة من
معلمة ُّ
الباحثني؛ إعداد وتنسيق رشيد ُك ُهوس -.القاهرة :دار
الكلمة 1437 ،هـ 344 ،ص.

مسائل فقهية معاصرة /عبدالرمحن بن عبدهللا السند-.
دمشق :دار الوراق :دار النريين 1433 ،هـ ،جـ:2
 192ص.

جعل هللا للكون واحلياة نواميس وسننًا اثبتة ومطردة كي
يستقر الكون وينساق على نظام الدوام واالستمرارية إىل
أجله املقدر له .والبحوث التالية استقراء لنصوص القرآن
الكرمي الستنباط هذه السنن ومعرفتها والوقوف عليها.
وصدر الكتاب األول يف ذلك ،وفيه البحوث التالية:
سنة هللا يف الرتف واملرتفني من خالل القرآن الكرمي/حسني شرفة.
سنة االستدراج يف القرآن الكرمي /أمحد طاهر أبوعمر.
سنة هللا يف األسباب واملسببات يف القرآن الكرمي/رشيد كهوس.
سنة خزي الدنيا يف القرآن الكرمي /عبدالكرمي عثمانعلي.
سنة التعارف احلضاري وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي/بوعبيد االزدهار.
سنة هللا يف الرخاء /األمني اقريوار.سنة االبتالء يف القرآن الكرمي /نبيلة الزكري.حنو تفسري سنين للقرآن الكرمي  /رمضان مخيسالغريب.

يف هذا اجلزء مسائل فقهية عديدة ،منها:
حكم أفالم الرسوم املتحركة لألطفال.مقاومة االعتداءات اإللكرتونية.البالد اليت يكون فيها الليل أطول من النهار.التخلص من الكسب احلرام.ترد وال تستبدل.
بيع السلعة بشرط ّأل ّفرض غرامة أتخري عند التأخر عن سداد الديوناملستحقة للبنوك.
حكم دراسة العلوم الدنيوية.احلكم الشرعي لعمليات شفط الدهون.حكم استعمال وسائل منع احليض كاحلبوب وحنوها.وضع خط على الفرش لتسوية الصفوف للصالة.النعي يف وسائل اإلعالم.حكم عالج األسنان يف هنار رمضان.االستثمار يف تنمية البشر.أحكام البطاقات مسبوقة الدفع.االعتداءات على األشخاص يف اإلنرتنت.حكم شراء وبناء مساكن للفقراء من أموال الزكاة.حكم القرآن املخزن يف أجهزة احلاسب اآليلواهلواتف احملمولة.
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بحوث اقتصادية

أطروحات يف الثقافة اإلسالمية واملعامالت املالية
املعاصرة /خليفة اببكر احلسن -.اخلرطوم :مركز قاسم
خلدمات املكتبات 1436 ،هـ 216 ،ص.

حتية العرب يف اجلاهلية واإلسالم.موارد الزوزين يف كتابه «شرح املعلقات السبع».اللحن يف العربية.البحث اللغوي يف غريب احلديث البن قتيبة.األلفاظ املعربة يف فتح الباري بشرح صحيح البخاري.املقصود من املعامالت املعاصرة :االقتصاد اإلسالمي ،ففيه
البحوث التالية:
قيمة العمل يف اإلسالم.محاية املستهلك يف الشريعة اإلسالمية.خطاابت الضمان والعمليات املرتبطة ابلنقد األجنيب.البنوك اإلسالمية :التصور والوسائل.ملكية الصكوك اإلسالمية.سد الذرائع يف املعامالت املالية واملصرفية املعاصرة:أمثلة وتطبيقات ،عقبات وحلول.
القواعد الفقهية ذات العالقة ابلسلوك االقتصادييف جملة األحكام العدلية.
بحوث لغوية

عمان :دار
دراسات يف اللغة /حسني حميسن البكريّ -.
الوضاح؛ بغداد :مكتبة دجلة 1437 ،هـ 235 ،ص.
تضمن سبع دراسات يف الداللة اللغوية سبق نشرها يف
جمالت علمية حمكمة ،هي:
ما جيري يف كالم العرب من تراكيب غريبة.لفظة الصالة ودالالهتا الشرعية يف النص القرآين.66

بحوث لغوية أخرى

عمان :وزارة الثقافة،
آفاق لغوية /كمال أمحد املقابلةّ -.
جرش مدينة الثقافة األردنية 1436 ،هـ 270 ،ص.

وهو مخسة حبوث:
التورية يف أمساء احليوان والنبات.األلفاظ الدالة على الرمحة يف احلديث النبوي.القيمة الداللية لصوت امل ّد يف القراءات القرآنية.صحيفة أيب نصر الفارايب يف الفصيح من لغاتالعرب.
أثر املباحث األصولية يف مباحث أصول النحوالعريب.

مجموع علمي
جمموع رسائل يف إعجاز القرآن الكرمي /قدم له وعلق عليه بشري ضيف اجلزائري -.بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ،
 219ص.
مقطعا استخرج من كتب أصحاهبا ،ورسالة صغرية واحدة ،وهي:
وهي (ً )11
الربهان يف إعجاز القرآن /عبداجلبار بن أمحد املعتزيل (ت  415هـ) (مستخرج من كتابه :املغين يف أبواب التوحيدوالعدل).
إعجاز القرآن /علي بن أمحد بن حزم الظاهري (ت  456هـ) (مستخرج من كتابه :الفصل يف امللل واألهواء والنحل).إعجاز القرآن الكرمي /عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين (ت  471هـ) (من كتابه :دالئل اإلعجاز).إعجاز القرآن الكرمي /القاضي عياض بن موسى اليحصيب (ت  544هـ) (من كتابه :الشفا يف حقوق املصطفى صلىهللا عليه وسلم).
نكت يف إعجاز القرآن الكرمي /حممد بن أمحد القرطيب (ت  671هـ) (من كتابه :فضائل القرآن وآداب التالوة).إعجاز القرآن /بدر الدين حممد بن عبدهللا الزركشي (ت  794هـ) (مل يذكر مصدره ،ولعله من كتابه :الربهان يف علومالقرآن).
إعجاز القرآن /عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ) (مل يذكر مصدره).يف وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي /أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي (ت  1176هـ) (من كتابه :الفوز الكبري يف أصولالتفسري).
معرفة إعجاز القرآن الكرمي /حممد اخلضري بن مصطفى الدمياطي (ت  1287هـ) (مل يذكر مصدره).البيان يف إعجاز القرآن الكرمي /حممد صديق حسن خان القنّوجي (ت  1307هـ) (جزء صغري).الربهان يف إعجاز القرآن /حممد رشيد رضا (ت  1354هـ) (من تفسريه املنار).-إعجاز القرآن الكرمي /حممد الطاهر بن عاشور (ت  1393هـ) (لعله من تفسريه).
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ترجمات ولغات
القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغة َّ
الد ِّرية -.املدينة
املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
 1437هـ 608 ،ص.

القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغة الداغبانية -.املدينة
املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
 1437هـ 1075 ،ص.

َّ
أعد هذه الرتمجة مولوي حممد أنور بدخشاين ،وراجعها
عبدالغفور عبد احلق البلوشي ،وقريب هللا مطيع.
ومل تذكر فيه معلومات عن هذه اللغة أو من يتكلم هبا
من سكان العامل .ويبدو أهنا من اللغات الفارسية الشرقية،
ويتكلم هبا يف أفغانستان إىل جانب البشتو.

يف املقدمة أن الذي قام ابلرتمجة هو الشيخ حممد اباب ِغطََوبو،
وراجعها من قبل اجملمع عبد رب النيب عمر حممد ،وصاحل
يعقوب نسعري.
وليس يف الكتاب تعريف هبذه اللغة ومن ينطق هبا من
الشعوب .وهي من اللغات اإلفريقية ،إحدى لغات غاان.

القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغة الفوالنية -.املدينة
املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
 1437هـ 609 ،ص.

شه رهي جه وامىئولكه لىم/
رضاء الدين فخر الدين-.
إستانبول :قىلغوجي1433 ،
هـ 768 ،ص.
شرح جوامع الكلم ،ابللغة
األويغورية.

ترمجة ابحلرف الالتيين قامت هبا اجلمعية األهلية للغات احمللية
ببوركينا فاسو ،وراجعها من قبل اجملمع اباب إبراهيم ،وبشري
إمام علي ،كما يف املقدمة.
وليس فيها بيان عن هذه اللغة أو من يتكلم هبا ،وهي من
أكثر اللغات اإلفريقية
انتشارا ،يتكلم هبا أبناء األمة الفوالنية
ً
يف دول إفريقية كثرية ،وهي تنتمي إىل أسرة اللغات النيجريية
الكونغوية.
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ُسهزي سريت /عبداملالك
جماهد -.الرايض؛ إسالم آابد:
دار السالم 1436 ،هـ،
 514ص.
سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم
الذهبية ،ابللغة األردية.

أربعينات جديدة
أربعون حديثاً من أدعيته واستعاذاته صلى هللا عليه وسلم/
تصنيف يوسف بن إمساعيل النبهاين (ت 1350هـ)؛
حتقيق حممد خري رمضان يوسف 1437 ،هـ 25 ،ص
(كتاب إلكرتوين).
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أدعيةٌ جليلة ،كان يدعو هبا ُ
تفيد املسلم يف ِ
دينه
مما َّ
صح منها ،وهي جامعةٌ ألنو ِاع اخلريَ ُ ،
ودنياه.
وضمنها كتابه «جمموع
بعني حديثًاَّ ،
وقد مجعها املؤ ُ
لف يف أر َ
األربعني أربعني من أحاديث سيد املرسلني» ،الذي احتوى
على أربعني كتاابً ،فاستخرجها احملقق من بينها ،واعتىن هبا
من جديد ،ونشرها
لالنتفاع هبا.
ِ
األحاديث دو َن ِ
بيان حكمها ،فأمت
لف هذه
وقد َّ
َ
خر َج املؤ ُ
وبي صحتها من ضعفها يف اهلامش ،مع توثيقها
عملهَّ ،
صحيح وحس ٍن وضعيف.
كلِّها ،وهي بني
ٍ
ِ
عالمات ترقيمها.
أحكم
كما ضب َط كلماهتا ،و َ
بعني صيغةً من ذك ِر هللا تعاىل /تصنيف
أربعون حديثاً يف أر َ
يوسف بن إمساعيل النبهاين (ت 1350هـ)؛ حتقيق
حممد خري رمضان يوسف 1437 ،هـ 32 ،ص (كتاب
إلكرتوين).
تقال يف
جمموعةٌ أذكا ٍر متنوعة،
وردت بصي ٍغ متعددةُ ،
ْ
ٍ
ٍ
بعني حديثًا،
مناسبات وأوقات خمتلفة ،مجعها املؤ ُ
لف يف أر َ
وضمنها كتابه «جمموع األربعني أربعني من أحاديث سيد
َّ
املرسلني» ،الذي احتوى على أربعني كتاابً ،فاستخرجها
َّد
احملقق من بينها ،ووثَّقها ،وضبطهاَّ ،
وبي ُحكمها ،وجد َ
حاضرا.
عهد القارئ هبا ،ليكو َن االنتفاعُ هبا
َ
ً
خاصةٌ ابألذكار ،وللمؤ ِ
أيضا «أربعون
وهذه األربعو َن َّ
لف ً
ِ
ِ
سبق
حديثًا من أدعيته واستعاذاته صلى هللا عليه وسلم» َ
حتقي ُقها .وهللا املوفِّق.
* *
األربعون التارخيية /حممد خري رمضان يوسف 1437 ،هـ،
 35ص (كتاب إلكرتوين).
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النبوية الكر ِ
ِ
ِ
مية يف ِ
آفاق
األحاديث
طائفةٌ صحيحةٌ من
ادث ِ
يخ الرحبة ،من أخبا ِر وحو ِ
ِ
وقصص
بدء اخللق،
التار ِ
ِ
األنبياء عليهم الصالةُ والسالم ،وأخبا ِر املاضني يف ِّ
كل ما
ٍ
ورد عنهم ،من
عبادات وأحو ٍال وس ٍري وسلوك ،إضافةً إىل
َ
ِ
ِ
انب من السرية النبوية.
أخبار اجلاهلية ،وجو َ
كيز على ماكانت العربةُ والفائدةُ منها قريبةً وواضحة،
وكان الرت ُ
ٍ
مجيع أحاديثها ،مع
مع
تعليقات عند اللزومَّ ،
وخر َج معدُّها َ
ِ
تكن يف الصحيحني أو أحدمها.
بيان ُحكمها ،ما مل ْ

األربعون املالئكية /حممد خري رمضان يوسف1437 ،
هـ 31 ،ص (كتاب إلكرتوين).
ورد فيه لف ُ
أربعو َن حديثًا مما َ
ظ امللَك ،أو املالئكة ،أو أمساءُ
أحاديث يف
ورد من
َ
بعضهم ،عليهم السالم ،فليست فيما َ
شأهنم وحده ،بل يف هذا وغريه.
موضوعا
خيص
ومل يورد معدُّه
األحاديث الطويلة ،وال ما ُّ
َ
ً
ونوع.
اختار َّ
معيـَّنًا ،ولكن َ
اقتصر منها على ما ورد يف الصحيحني ،ووثَّق ،وعلَّ َق عند
و َ
اللزوم.

األربعون الشخصية :أربعون حديثًا َّ
رسول
ث فيها
ُ
حتد َ
ِ
شخصه الكرمي /حممد خري
هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم عن
رمضان يوسف 1437 ،هـ 36 ،ص (كتاب إلكرتوين).
ِ
األحاديث الصحيحة ،اليت
مجع فيه معدُّه أربعني حديثًا من
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم عن نفسه ،مما
تكلَّ َم فيها ُ
النبوة ،أو األحو َال االجتماعيةَ والنفسية ،وليس
ُّ
جانب َّ
خيص َ
خيص أوصافَه الشخصيةَ وحدها ،ومعظمها يدور يف فلكِ
ما ُّ
ُ
ُ
ِ
ِ
العظيمة اليت أوتيَها عليه الصالةُ والسالم .وشر َط
الشمائل
ِ
بذلك عليه الصالةُ والسالم،
فيها أن يكو َن هو املتكلّ ُم َ
وليس ما تكلَّ ُم عنه صحابتهُ رضوا ُن هللا عليهم.
رسول
أمساءهم ُ
ذكر َ
األربعون العلَمية :أربعون علَ ًما َ
هللا صلى هللا عليه وسلم /حممد خري رمضان يوسف،
 1437هـ 35 ،ص( .كتاب إلكرتوين).
ِ
صحيحا ،من
بعني حديثًا
األحاديث اليت
مجع فيه معدُّهُ أر َ
ً
َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّ َم أمساءَ أعالم،
ذكر فيها ُ
َ
ِ
ِ
األنبياء عليهم الصالةُ والسالم،
املالئكة واإلنس ،من
من
ِ
خاصة ،وآخرين من الذكوِر
رضي هللا عنهم َّ
والصحابة َ
واإلانث ،ومعظمها من ِ
ابب الفضائل.
وشر َط أن َّ
النيب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم ابس ِم العلَم ،أو
يتلف َ
ظ ُّ
مذكورا ساب ًقا من ِ
قبل
ضمريا ،أو
ً
كنيته ،أو لقبه ،وال يكو َن ً
الراوي.
ِ
األحاديث األربعني.
االسم يف عناوي ِن
وأن ال َّ
يتكرَر ُ
ورد يف الصحيحني ،وجاءَ ترتيبها
اقتصر منها على ما َ
و َ
ِ
التفاضل أو القرابة!
حسب
أحيان
حسب التاريخ ،و ً
َ
َ
ِ
أورد شر َح الغريب و ِ
اجلمل من
ووثَّ َق
َ
األحاديث كلَّها ،و َ
املصاد ِر احلديثية.
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* *
نبوي /غفران حممد خري يوسف-.
النداء يف أربعني حديثًا ًّ
اإلسكندرية :الدار العاملية للنشر 1437 ،هـ 48 ،ص.
نبوي من صحيحي البخاري
مجعت فيه الكاتبة أربعني حديثًا ًّ
ومسلم ،مما احتوى منها على حرف النداء (اي) ،ونطق به
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نداء ألصحابه رضي هللا
عنهم ،أو غري ذلك .وشرحت الغريب إذا وجد فيها ،مع
توضيح العبارة إذا لزم.
نبوي /مسية حممد خري يوسف-.
الليل يف أربعني حديثًا ًّ
اإلسكندرية :الدار العاملية للنشر 1437 ،هـ 48 ،ص.
تتبعت الكاتبة يف هذه الرسالة كلمة «الليل» وبعض
تصريفاهتا يف صحيحي اإلمامني البخاري ومسلم ،ومجعت
نبوي ،فيها العربة والفائدة .وقد وثقت
منهما أربعني حديثًا ًّ
فيه كل األحاديث ،وشرحت الغريب منها.
نبوي /ليلى دخيل احملمود-.
النور يف أربعني حديثًا ًّ
اإلسكندرية :الدار العاملية للنشر 1437 ،هـ 48 ،ص.
تضمن كل حديث منها كلمة
فيه أربعون حديثًا ًّ
نبويَّ ،
«النور» أو مشتقات هلا ،وكلها صحيحة أو حسنة ،نصفها
من الصحيحني ،وسائرها من كتب السنن واملسانيد .وقد
َّ
وخمرجيها.
وثقتها ،وأوردت أحكامها من كالم حمققيها ّ
وقدَّمت بني يدي نصوص األحاديث تعريف النور،
واألسباب اليت تعني املسلم على التنور بنور اإلميان ،وإضفاء
النور يف حياته.

كتب تراثية تطبع أو تحقق ألول مرة
علما /عبدالرمحن بن أيب بكر
النُّقاية يف أربعة عشر ً
السيوطي؛ حتقيق فائزة عباس اإلدريسي -.بغداد :مكتبة
عمان :عشتار 1435 ،هـ 133 ،ص.
دجلة؛ ّ
التعليم واإلرشاد /حممد بدر الدين احلليب؛ اعتىن به أبو
عبدهللا الداين بن منري آل زهوي -.بريوت :دار اللؤلؤة،
 1436هـ 290 ،ص.
هذا هو القسم األول من الكتاب ،وهو (التعليم) ،وفيه
الكالم على العلوم واملؤلفات ،وبيان اجليد منها من غريه،
وشرح أسباب احنطاط العلوم الشرعية.
وقد صدرت الطبعة األوىل من الكتاب يف مصر عام  1324هـ.
واملؤلف هو أبو فراس بدر الدين حممد بن مصطفى بن
رسالن النعساين ،املصحح اللغوي املعروف ،ت  1362هـ.
اجلمع بني الصرب والشكر يف املصيبة /حممد بن أيب بكر
ابن قيم اجلوزية؛ حتقيق عبداحملسن بن عبدالعزيز الفهد-.
الكويت :مكتبة أهل األثر1437 ،هـ 133 ،ص.
ذكر أنه يطبع ألول مرة عن نسخة فريدة.
ضا :بغية
األجوبة الوهبية عن األسئلة الزعبية ،ويسمى أي ً
اللب لكشف سؤاالت احلبيب الزعيب /حممد بن
األريب ّ
أمحد الس ّفاريين (ت  1188هـ)؛ حتقيق مبارك بن راشد
عمان :دار الفتح 1437 ،هـ 162 ،ص.
احلثالنّ -.
وهي يف علوم القرآن.
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شذور اإلبريز يف لغات الكتاب العزيز /مجال الدين حممد
بن عبدالقادر احلبّاين احلضرمي (ت  1015هـ)؛ دراسة
وحتقيق أمني بن عمر ابطاهر -.ترمي ،اليمن :مكتبة ترمي
احلديثة 1435 ،هـ 824 ،ص (أصل حتقيقه رسالة
علمية).
وهو يف غريب القرآن الكرمي.
الروض النضر يف حال اخلضر /قطب الدين حممد بن
حممد اخليضري (ت  894هـ)؛ حتقيق عبدهللا عبدالعزيز
عمان :دار الفتح 1437 ،هـ 263 ،ص.
أمنيّ -.
يليه للمؤلف نفسه :افرتاض دفع االعرتاض عن الروض النضر
يف حال اخلضر عليه السالم.
شرح رسالة أصول احلديث لإلمام الربكوي /داود بن
حممد القارصي (ت  1169هـ)؛ حتقيق خليل إبراهيم
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1437 ،هـ،
قوتاليّ -.
 216ص.
اليانع اجلين من أسانيد الشيخ عبدالغين /حممد حمسن
بن حيىي الرتهيت (ت بعد  1293هـ)؛ دراسة وحتقيق
عمان :أروقة للدراسات
ويل الدين تقي الدين الندويّ -.
والنشر 1437 ،هـ 183 ،ص.
وهو عبدالغين اجملددي الدهلوي ابن أيب سعيد ،ت  1296هـ.
يف املقدمة أنه طبع عام  1349هـ ،يف مطبعة جيِّد بدهلي

يف هامش جمموعة من الرسائل ،اهتم هبا الشيخ املفيت حممد
شفيع الديوبندي.

وهو جزء حديثي كاملستخرج على ابب أو اببني من الشمائل
احملمدية للرتمذي.

األمايل /حممد بن إسحاق بن منده (ت  395هـ)؛ حققه
وخرج أحاديثه حممود بن إمساعيل بن حممد -.حمافظة الشرقية،
مصر :مكتبة العلوم واحلكم 1436 ،هـ 459 ،ص.
حققه من نسخة الظاهرية.

الر ّد على أهل البدع وتبيني أصول السنة وحفظ ما ال
ب ّد للعمل منه بشاهد احلديث والقرآن /أليب القاسم
مسلمة بن القاسم القرطيب (ت  353هـ)؛ قرأه وعلق
عليه رضوان بن صاحل احلصري -.الرايض :دار التوحيد،
 1437هـ 71 ،ص.
حققه عن نسخة وحيدة من خزانة القصر امللكي ابلرابط
ضمن جمموع.

التحفة اجلسيمة يف ذكر حليمة /مغلطاي بن قليج
البكجري (ت  762هـ)؛ حتقيق حممد بن حممد علوان-.
الرايض :دار التوحيد 1437 ،هـ 150 ،ص.
يليه ابلتحقيق السابق :جزء فيه حديث حليمة السعدية/
أليب احلسن حممد بن علي بن حممد بن صخر البصري (ت
 443هـ).
ما رواه السادة يف االتكاء على الوسادة /عبدالرمحن بن
أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق حممد بن أمحد آل
رحاب( .نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 1437/11/7
هـ).
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حاشية كتاب التوحيد حملمد بن عبدالوهاب /كتبها
سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب (ت 1233
هـ)؛ دراسة وحتقيق دغش بن شبيب العجمي -.الكويت:
مكتبة أهل األثر 1437 ،هـ 247 ،ص.
يف أعلى صفحة العنوان :يطبع ألول مرة عن نسخة فريدة
خبط املؤلف.

مذاهب أهل مصر وعقائدهم إىل أن انتشر مذهب
األشعرية /تقي الدين أمحد بن علي املقريزي (ت 845
هـ)؛ قابله أبصوله وأعده للنشر أمين فؤاد سيد -.القاهرة:
جامعة األزهر ،مركز حتقيق النصوص :الدار املصرية
اللبنانية 1437 ،هـ 176 ،ص.
الكتاب مستخرج من اجمللد الرابع من «املواعظ واالعتبار»
ًّ
مستقل بذاته ،وقد ذكر
املعروف ابخلطط املقريزية ،وليس
احملقق أنه جلأ إىل نشره يف كتاب لعدم االنتباه إليه كنص
مهم.
النبذة الزكية يف القواعد األصلية /مشس الدين حممد بن
عبدالدائم الربماوي (ت  831هـ)؛ حتقيق عبدهللا رمضان
موسى -.املدينة املنورة :مكتبة دار النصيحة؛ اجليزة:
مكتبة التوعية اإلسالمية 1435 ،هـ 210 ،ص.
معها نظمها ( 1032بيتًا) للمؤلف :النبذة األلفية يف
األصول الفقهية.
األق َدس على األن ُفس يف أصول الفقه /حممد مصطفى ماء
العينني (ت  1328هـ)؛ حتقيق حممد بن أمحد رفيق-.
بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ 270 ،ص.
وهو شرح على ورقات إمام احلرمني اجلويين (ت  478هـ).
يليه :تنوير السعيد :شرح نظم املفيد ،يف العام واخلاص،
كالمها للمؤلف.
حققهما من طبعة حجرية.
القول الكاشف عن أحكام االستنابة يف الوظائف :أحكام
االستنابة يف وظائف األوقاف والقضاء وما أيخذه النائب
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واملستنيب عن ذلك /حممد بن أمحد املسناوي (ت
 1136هـ)؛ حتقيق عصام حممد الصاري -.بريوت :دار
ابن حزم 1437 ،هـ 191 ،ص.
الرسالة احلاكمة يف مسألة األميان الالزمة /أليب بكر حممد
بن عبدهللا بن العريب املعافري (ت  543هـ)؛ دراسة
وحتقيق إبراهيم أمحد الوايف -.الرابط :الرابطة احملمدية
للعلماء 1436 ،هـ 105 ،ص.
وصدر يف العام نفسه بعناية يونس بقيان -.طنجة؛ بريوت:
دار احلديث الكتانية 120 ،ص.
حتفة األمني فيمن يقبل قوله بال ميني /املنسوبة أليب
العباس أمحد بن عبدالرمحن بن عوض الشافعي ،الشهري
ابلطنتدائي (ت  832هـ)؛ حققه أمحد فواز احلُ َمري-.
الكويت :جملة الوعي اإلسالمي 1436 ،هـ 61 ،ص.
منسوب لعلم الدين البلقيين (ت 868
ذكر احملقق أنه طبع
ً
هـ) ،على أن النسخة اخلطية اليت حقق عليها الكتاب منسوبة
للنشيلي ،وقد جتاهل احملقق ذلك .كما ذكر أنه ليس للبلقيين
كتاب هبذا العنوان.
أول للبلقيين الباحث عبدهللا بن معتق السهلي،
قلت :حققه ً
ونشره يف جملة اجلامعة اإلسالمية ع  1423( 120هـ) ص
.301 – 235

جزء يف مسألة تعليق الطالق ابلوالدة /زين الدين
عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي (ت  795هـ)؛
اعتىن به عمر بن أمحد األمحد آل عباس -.الرايض :دار
التوحيد 1437 ،هـ 150 ،ص.
يف قول صاحب (احملرر) :فإن قال :أنت طالق طلقة إن
ِ
ذكرا...
َولدت ً
جتريد حدود ابن عرفة الفقهية /أليب العباس أمحد بن حيىي
الونشريسي (ت  914هـ)؛ حتقيق أنوار احلسني ،أمحد
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1437 ،هـ،
األشقرّ -.
 209ص.
شرح للحدود الفقهية حملمد بن حممد بن عرفة (ت  803هـ)
يف الفقه املالكي.
املبادئ والغاايت يف معاين احلروف واآلايت /حميي الدين
حممد بن علي بن عريب (ت  638هـ)؛ قدم له وحققه
أبو بكر حممود عبداهلادي -.القاهرة :املكتبة األزهرية
للرتاث 1436 ،هـ 140 ،ص.
حقق من طبعة حجرية.
شرح كتاب «مواقع النجوم» للشيخ األكرب حميي الدين
ابن عريب ،املسمى بطوالع منافع العلوم يف مطالب مواقع
النجوم /عبدهللا صالح الدين [بن حممد] العشاقي
الروحي [املعروف ابلصالحي ،ت  1197هـ]؛ حتقيق
حممد أديب اجلادر ،حممود إيرول قليج -.دمشق :دار
نينوى 1436 ،هـ 3 ،مج.
قال حمققه :عرض فيه حتت ستار الرموز الفلكية األنوار اليت
مينحها هللا الصويف يف مراحل طريقه.
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البهار يف اللغة العربية من كالم العرب /أبو علي احلسن
بن علي األهوازي (ت  446هـ)؛ حتقيق دايان موسى
عمان :وزارة الثقافة 1436 ،هـ 183 ،ص.
الرحيِّلّ -.
وهو يف األلفاظ واملرتادفات.
بيان حكم الربط يف اعرتاض الشرط على الشرط /تقي
الدين علي بن عبدالكايف السبكي (ت  756هـ)؛ حتقيق
عمان :أروقة للدراسات
ودراسة يوسف خلف حمَلّ -.
والنشر 1437 ،هـ 128 ،ص.
وهو يف النحو ،والفقه الشافعي.
وقد أشار احملقق يف ص ( )5من املقدمة إىل أنه يظهر ألول
وحقق من
مرة ،وأنه مل يُعرف بني الدارسني ..واحلق أنه ُدرس ُ
قبل إبراهيم بن سامل الصاعدي منذ عام  1429هـ ،ونشره
يف جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،س  41ع 142
( 1429هـ) ص .548 – 443
العقد الفريد للملك السعيد /للوزير أيب سامل حممد بن
طلحة النصييب القرشي (ت  652هـ)؛ اعتناء ودراسة
يوسف بن عثمان احلزمي[ -.بريوت؛ الرايض] :مركز ابن
األزرق لدراسات الرتاث السياسي 1434 ،هـ (واتريخ
اإليداع  1435هـ) 382 ،ص.
كتاب يف األحكام السلطانية ،طبع قدميًا يف املطبعة الوهبية
أيضا
ابلقاهرة عام  1283هـ ،ويف مطبعة الوطن ابلقاهرة ً
عام  1306هـ.

واسطة السلوك يف سياسة امللوك /للسلطان أيب محُّو الزايين
موسى الثاين بن يوسف (ت  791هـ)؛ حتقيق عبدالغين
حممد علي مستو[ -.بريوت؛ الرايض] :مركز ابن األزرق
لدراسات الرتاث السياسي 1436 ،هـ 485 ،ص.
حقق عن ثالث نسخ خطية ،وسبق طبعه يف املطبعة احملمدية
بتونس عام  1279ص ،يف  175ص ،وقد سقط منها
نصوص وقصائد.

أروقة للدراسات والنشر 1436 ،هـ 568 ،ص.
يليه للمؤلف نفسه ديوان شعره :الغزل املطلوب يف احملب
واحملبوب.

سلوان املطاع يف عدوان األتباع /حممد بن حممد بن ظفر
الصقلي (ت  565هـ)؛ حتقيق عبدالغين حممد علي
مستو[ -.الرايض؛ بريوت] :مركز ابن األزرق لدراسات
الرتاث السياسي 1437 ،هـ 327 ،ص.
ورد يف التقدمي أن الكتاب طبع طبعات عديدة ،لكنها بدون
حتقيق.

بدائع اإلنشاء /أليب املعايل حممود شكري بن عبدهللا
اآللوسي (ت  1342هـ)؛ حتقيق خالد بن حممد بن غامن
آل اثين -.الدوحة :احملقق 1435 ،هـ 719 ،ص.
يليه للمؤلف نفسه :رايض الناظرين يف مراسالت املعاصرين؛
الرسائل املتعلقة بقطر وأعالمها.
وكتاب البدائع قسمان:
األول :مجع فيه املؤلف رسائل والده عبدهللا هباء الدين (ت
 1291هـ).
القسم الثاين :مجع فيه مكاتباته مع معاصريه.
وقد حقق الكتاب من خمطوطة مكتبة املتحف العراقي.

بديع اإلنشاء والصفات يف املكاتبات واملراسالت،
املعروف إبنشاء مرعي /مرعي بن يوسف الكرمي املقدسي
احلنبلي (ت  1033هـ)؛ حتقيق علي حممد زينو-.
عمان:
الكويت :لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية؛ ّ

نفائس الدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر اهليتمي
املكي الشافعي ( 974 – 909هـ) /لتلميذه أيب بكر بن
حممد بن عبدهللا السيفي اليزين (ت بعد  984هـ)؛ حتقيق
عمان :دار الفتح 1437 ،هـ 96 ،ص.
أجمد رشيدّ -.
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خمطوطات من الرتاث مطوية /حتقيق عبداحلليم حسني
عمان :دار جرير،
اهلروط ،حممود عبدالرحيم صاحلّ -.
 1436هـ 172 ،ص.
فيه حتقيق ثالث خمطوطات:
	-خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء عسقالن)/
عماد الدين الكاتب األصفهاين (ت  597هـ).
	-ديوان التحريض على حفظ أوزان القريض /حيىي بن
عبدالعظيم اجلزار (ت  679هـ).
	-الرسالة اجلدية /ابن زيدون (ت  463هـ).
واملقصود الكتاب األول ،حيث ذكر احملققان أنه ظل
حائرا بني مصر والشام ،فلم ينشره شكري فيصل
خمطوطًاً ،
مع قسم الشام ،ومل ينشره كذلك حمققو قسم مصر؛ ألن
ذكر
عسقالن من مدائن الشام ،وقد َّ
صرح املؤلف أبن األَوىل ُ
املرتجني فيه مع أهل الشام.
َ
والرسالة اجلدية البن زيدون ذكر احملققان كذلك أهنا ظلت
منتشرة بني الناس يف صورة انقصة ومصحفة وحمرفة ،حىت
عثرا على نسخة أصلية منها ،وحققاها حتقي ًقا علميًّا.
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ما ورد من الرواية يف البداية والنهاية :خمتصر من اتريخ
احلافظ عماد الدين ابن كثري (مبدأ اخلليقة وقصص
األنبياء) /أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت 852
هـ)؛ اعتىن به ليامني بن قدور العنايب -.اجلزائر :دار
احملسن؛ بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ 431 ،ص.
كامل ألول مرة .وذكر احملقق أن الطبعة
كتب أعاله :يطبع ً
السابقة ،اليت حققها غنيم بن عباس ،وصدرت عن دار
الصحابة ابلشارقة عام  1419هـ ،فيها نقص وسقط وكثري
من التصحيف والتحريف .كما رجح أن يكون هذا كل ما
اختصره ابن حجر من كتاب البداية ،فلم يكمله.

مسرد موضوعي
الثقافة اإلسالمية

إعم ــال املقاص ــد يف اجمل ــال الدعوي :جمموعة حب ــوث /حترير عصام أمحد البش ــر -.لندن:
مؤسس ــة الفرقان للرتاث اإلس ــامي ،مركز دراس ــات مقاصد الشـ ـريعة اإلسالمية 1437 ،هـ،
 433ص.

العائدون إىل هللا )71( :عائ ًدا وعائدة من اإلحلاد والالدينية إىل اإلس ــام /مجع وترتيب
أمحد حسن أبو حب هللا وآخرين -.الرايض :مركز دالئل 1437 ،هـ 471 ،ص.

ح ــي العظي ــم للمس ــيح علي ــه الس ــام ق ــادين إىل اإلس ــام /س ــاميون ألفري ــدو كاراابلل ــو-.
الـ ـرايض :د .ن 1436 ،هـ ــ 509 ،ص.

الصحن احمليط ابلكعبة املش ــرفة وما اس ــتحدث يف س ــاحة احلرم من مباين على اختالف
وظائفه ــا وع ــن املدرس ــن والوع ــاظ يف حصوات املس ــجد احلـ ـرام ( 1424 – 64هـ)/
ف ــوزي ب ــن حمم ــد الس ــاعايت -.مكة املكرمة :املؤل ــف 1435 ،هـ 224 ،ص.
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الحديث والسيرة

جهود ش ــيوخ الزيتونة يف احلديث النبوي الشـ ـريف من خالل اجملالت الدينية التونس ــية
( 1393 – 1318هـ ــ) /حمم ــود ب ــن حمم ــد ف ــارح -.تون ــس :دار س ــحنون 1437 ،هـ ــ،
 174ص.

اس ــتمطار الرمح ــات إبحياء الس ــنن املهج ــورات /عبدهللا التلي ــدي -.الـ ـرابط :دار األمان،
 1436هـ ــ 133 ،ص.

ذخ ــرة اإلنش ــاد حب ــق مول ــد املصطف ــى صل ــى هللا علي ــه وس ــلم املخت ــار عن ــد املالكية يف
عمان :دار غي ــداء 1437 ،هـ،
الغ ــرب اإلس ــامي /حممد بش ــر حس ــن راضي العام ــريّ -.
 196ص.

معج ــم ألق ــاب اآلل واألصحاب /س ــائد صبح ــي قطوم ،بدر حممد ابق ــر -.الكويت :مربة
اآلل واألصح ــاب 1436 ،هـ 2 ،مج.

العب ــاس ب ــن عبداملطل ــب ع ــم الن ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم :إحب ــار يف سـ ـرته ومسـ ـرته
وش ــخصيته ور ّد مل ــا أث ــر حول ــه م ــن إش ــكاالت وش ــبهات /أمح ــد س ــيد أمح ــد عل ــي-.
الكوي ــت :م ــرة اآلل واألصح ــاب 1436 ،هـ ــ 680 ،ص.
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العقيدة والفرق

املس ــائل العقدي ــة املتعلق ــة ب ــذات الن ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم الشـ ـريفة /فهد ب ــن عابد
املرواين -.اإلسكندرية؛ القاهرة :دار العقيدة 1436 ،هـ 688 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

تكف ــر أه ــل الش ــهادتني :موانع ــه ومناطات ــه :دراس ــة أتصيلية /ح ــامت بن ع ــارف العوين-.
ب ــروت؛ الـ ـرايض :مرك ــز من ــاء للبح ــوث والدراس ــات 1436 ،هـ ــ 171 ،ص.

منهجي ــة التلق ــي والفه ــم لنص ــوص وأخب ــار الف ــن /س ــعيد بن انص ــر الغام ــدي -.بريوت:
ال ــدار العربي ــة للعل ــوم 1437 ،هـ ــ 255 ،ص.

عمان :أروقة للدراس ــات
فس ــئل :ما فعل هللا بك؟ /علي حممد زينوّ -.
َم ــن ُرئ ـ َـي بع ــد موته ُ
والنشر 1437 ،هـ 162 ،ص.

مش ــكلة الش ــيعة والتش ــيع يف العراق العثماين :دراس ــات أكادميية يف الواثئق العثمانية/
كوكه ــان جيت ــن س ــااي ،س ــليم ديرن ــكل ،كاري ــن ك ــرن؛ ترمج ــة وإع ــداد عل ــي أب ــو الطح ــن-.
بغ ــداد :دار ميزوبواتمي ــا 1436 ،هـ ــ 152 ،ص.
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الفقه اإلسالمي

األلغاز الفقهية يف مس ــائل العبادات واملعامالت واملواريث للتدريب على الفقه املقارن
والتعددي ــة الفقهي ــة /س ــعد الدين ه ــايل -.القاهرة :اهليئة املصرية العام ــة للكتاب1437 ،
هـ 655 ،ص.

السياس ــة الش ــرعية :دراس ــة يف أص ــول املصطلح وتطورات ــه التارخيية والفقهي ــة /عبدالغين
حمم ــد عل ــي مس ــتو[ -.الـ ـرايض؛ ب ــروت] :مرك ــز اب ــن األزرق لدراس ــات الـ ـراث السياس ــي،
 1436هـ ــ 337 ،ص (أصل ــه رس ــالة ماجس ــتري).

ضم ــاانت احلصان ــة الدبلوماس ــية يف الفق ــه اإلس ــامي والقانون الدويل :دراس ــة أتصيلية
مقارن ــة /عب ــدهللا ب ــن حس ــن آل ه ــادي -.الرايض :مكتب ــة القانون واالقتص ــاد 1437 ،هـ،
 331ص (أصله رس ــالة ماجس ــتري).

العلوم االجتماعية

عمان:
االستشـ ـراق وصناع ــة الفك ــر اهل ــدام :كيفي ــة مواجهته /أمحد عم ــار عبداجللي ــلّ -.
دار آمن ــة 1437 ،هـ ــ 338 ،ص.
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املدارس اخلاصة اإلس ــامية :دراس ــة تقوميية يف ضوء أهدافها /س ــيف اإلس ــام عبدالرمحن
النقيب -.القاهرة :دار الفكر العريب 1436 ،هـ 376 ،ص.
تقتصر الدراسة على املدارس اإلسالمية مبحافظة الغربية يف مصر.

األدب

عمان :دار جم ــدالوي 1436 ،هـ،
ش ــعر املخضرم ــن وأثر اإلس ــام فيه /حيىي اجلب ــوريّ -.
 327ص (أصله رس ــالة ماجس ــتري).

التاريخ والتراجم

القاض ــي إايس ب ــن معاوي ــة /زي ــد ب ــن عبدالعزي ــز الفي ــاض (ت  1416هـ ــ) -.الـ ـرايض :دار
األلوك ــة 1437 ،هـ ــ 140 ،ص.

املرج ــع الش ــامل يف مصطلح ــات التاري ــخ واحلض ــارة اإلس ــامية /أن ــور حمم ــود زانيت-.
القاه ــرة :دار اآلف ــاق العربي ــة 1437 ،هـ ــ 342 ،ص.
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منوذج ــا /حمم ــد حس ــام الدي ــن إمساعي ــل-.
منهجي ــة البح ــث األث ــري :اآلاثر اإلس ــامية ً
القاه ــرة :املصري ــة للتس ــويق والتوزي ــع 1435 ،هـ ــ 250 ،ص.

اتري ــخ ج ــدة م ــن أق ــدم العص ــور ح ــى هناي ــة العه ــد العثم ــاين /عبداإلل ــه ب ــن عبدالعزي ــز
ابانج ــه -.مك ــة املكرم ــة :املؤل ــف 1436 ،هـ ــ 502 ،ص.

مح ــص يف العص ــر األي ــويب ( 661 – 570هـ) /غالب ايس ــن الدليمي -.بريوت :مكتبة
زي ــن احلقوقي ــة واألدبية 1437 ،هـ 157 ،ص.

اجله ــاد خ ــال احل ــرب العاملي ــة األوىل :الدع ــوة واالس ــتجابة /خال ــد مح ــود الس ــعدون-.
ط -.2الكوي ــت :ذات السالس ــل 1437 ،هـ ــ 383 ،ص.

أمنوذجا /إمساعي ــل غري ــب الكيالين-.
من ــاذج م ــن تزيي ــف اترخين ــا املعاصر :س ــوراي وتركي ــا
ً
عم ــان :دار عم ــار 1435 ،هـ ــ 128 ،ص.
ّ
(كتاب مهم)
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مسرد معجمي

القرائني اليهودية /كمال
أثر الفكر اإلسالمي على فرقة ّ
الدوش -.دمشق :صفحات للدراسات والنشر 1437 ،هـ،
 115ص.
أجر العامل يف الفقه اإلسالمي والقانون السوداين /علي
حسني اجليالين حسني -.د .م :الدار العاملية للنشر1437 ،
هـ 235 ،ص.
أدب االختالف من منظور إسالمي /أدهم إبراهيم جالل
الدين -.القاهرة :دار الفكر العريب 1437 ،هـ 210 ،ص.
اإلصالح اإلسالمي يف اهلند :الدولة يف فكر شرياغ علي،
حممد إقبال ،أيب األعلى املودودي /كرميو حممد؛ ترمجة
حممد العريب ،هند مسعد -.بريوت :جداول للنشر؛ الرابط:
مؤمنون بال حدود 1437 ،هـ 272 ،ص.
أعالم من أرض النبوة (الطبعة الكاملة) /أنس يعقوب
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كتيب -.املدينة املنورة :املؤلف 1437 ،هـ 600 ،ص.
البحث العلمي يف جمال الرتبية اإلسالمية :واقعه وتطلعاته
املستقبلية :دراسات وحبوث /عبدالقوي عبدالغين حممد
حسني -.القاهرة :دار الفكر العريب 1436 ،هـ 207 ،ص.
الربهان يف فضل السلطان /شهاب الدين أمحد بن طوغان
احملمدي األشريف (ت  875هـ)؛ دراسة وحتقيق أمحد
اجلعيد[ -.الرايض؛ بريوت] :مركز ابن األزرق لدراسات
الرتاث السياسي 1433 ،هـ 262 ،ص.
كتاب يف اآلداب السلطانية والسياسة الشرعية والوعظ
واإلرشاد ،ومؤلفه من علماء احلنفية.
التدوين التارخيي من سنة  1هجرية إىل  400هجرية/
رشيد لطيف احلشماوي -.دمشق :دار صفحات1437 ،
هـ 207 ،ص.

احلياة العلمية يف الثغور الشمالية األندلسية اجملاورة
للمماليك اإلسبانية ( 484 – 95هـ) /حممد بشري
عمان :دار غيداء1437 ،
العامري ،أريج كرمي العتايبّ -.
هـ 380 ،ص.
رايحني الكتب /بندر عطية هللا البالدي -.الرايض :دار
املفردات 1437 ،هـ 128 ،ص.
(أصله خمتارات قصرية من كتب إسالمية أرسلت عرب برانمج
الوتساب).
شعراء الزهد يف العصر العباسي األول /زينب السيد
عمان :دار اجلنان 1437 ،هـ 181 ،ص.
فكيّ -.
ضوابط احلرية الدينية :دراسة مقارنة يف الشريعة اإلسالمية
والتشريعات الوضعية /إبراهيم كمال إبراهيم حممد-.
اإلسكندرية :دار الكتب والدراسات العربية 1437 ،هـ،
 166ص.
القتل بدافع الشرف :دراسة قانونية مقارنة ابلشريعة
اإلسالمية /مهداد جميد املرزاين -.بريوت :منشورات زين
احلقوقية 1437 ،هـ 336 ،ص.
القصة الكاملة لإلسالم يف الصني /وانغ لنغ قوي؛ ترمجة
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رشا كمال -.اجليزة :أطلس للنشر 1436 ،هـ 528 ،ص.
كيف حتقق خمطوطًا تراثيًّا؟ /محدي عبدالفتاح مصطفى خليل-.
ط -.2القاهرة :مكتبة اآلداب 1436 ،هـ 199 ،ص.
كيف يفكر املسلمون يف القرن احلادي والعشرين /عبدالكرمي
بكار -.الرايض :دار وجوه 1437 ،هـ 120 ،ص.
احملل التجاري يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة بني
الشريعة والقانون /عمر حممود حسن -.بريوت :منشورات
احلليب احلقوقية 1436 ،هـ 263 ،ص.
املدارس األيوبية يف حلب والقاهرة وآاثرها السياسية
واحلضارية /وليد عبدالرمحن األخرس -.القاهرة :دار اآلفاق
العربية 1437 ،هـ 300 ،ص.
املرجع الشامل يف مصادر التاريخ اإلسالمي والوسيط/
أنور حممود زانيت -.القاهرة :دار اآلفاق العربية 1437 ،هـ،
 377ص.
معجم ما ألف عن األذان /عبدالرمحن بن علي العسكر-.
الرايض :دار الصميعي 1436 ،هـ 24 ،ص.

كتب في موضوعات مختلفة

املعارف العامة

العلوم االجتماعية

حمو األمية املعلوماتية ابملدارس يف القرن احلادي والعشرين/
اننسي فراي ،دوجالس فيشر ،أليكس جونزاليز؛ ترمجة
عائشة محدي -.القاهرة :جمموعة النيل العربية 1436 ،هـ،
 207ص.

اإلعالم البديل على اإلنرتنت :فلسفة جديدة يف اإلعالم
واالتصال /خالد مجال عبده -.القاهرة :املكتب العريب
للمعارف 1437 ،هـ 234 ،ص.

النظم اآللية املتكاملة للمكتبات ومراكز املعلومات /أكرم أبو
بكر اهلوش -.القاهرة :دار السحاب 1437 ،هـ 171 ،ص.
الفلسفة وعلم النفس
املختصر يف علم الطباع :دليل توجيهي لألدابء [لعله
لآلابء؟] واملربني /رشيد أبو ثور -.الرايض :دار السيد،
 1436هـ 122 ،ص.
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أزمات احلدود العراقية الكويتية /حسني جميد احلسناوي-.
بريوت :دار ومكتبة البصائر 1434 ،هـ 150 ،ص.
حقوق األموات :ملحق منشورات اللجنة الدولية للصليب
األمحر واتفاقيات جنيف /غالية رايض النبشة -.بريوت:
منشورات احلليب احلقوقية 1436 ،هـ 759 ،ص.
األساليب األمنية احلديثة يف التحقق اإللكرتوين :مفاهيم
عمان :دار الراية،
وتطبيقات /عالء حسن احلماميّ -.
 1436هـ 410 ،ص.

منهج إعداد الطفل القائد /خلود سلطان احلميدي-.
عمان :مؤسسة الفرسان للنشر 1437 ،هـ 84 ،ص.
ّ
متارين الرتكيز وعالج التشتت لدى األطفال :لتنمية
عمان:
مهارات الرتكيز أبسلوب ممتع /دعاء أسامة مطريّ -.
مؤسسة الفرسان للنشر 1437 ،هـ 48 ،ص.
التعلم املقلوب :بوابة ملشاركة الطالب /جواناثن بريمجان،
آرون سامز؛ ترمجة عبدهللا زيد الكيالين -.الرايض :مكتب
الرتبية العريب لدول اخلليج 1437 ،هـ 209 ،ص.
العلوم
حيواانت غريبة :صور من املتحف الربيطاين /أليسون إي
دروج -.أبو ظيب :كلمة 1437 ،هـ،
رايت؛ ترمجة هالة ّ
 127ص.
زراعة األسنان من عمق التاريخ إىل وقتنا احلاضر /حممود
جرب راضي ،حممد حممود عوض هللا -.الرايض :دار املفردات،
 1436هـ.
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األدب
اجلذور التارخيية ألدب األطفال عند العرب /حممود
إمساعيل آل عمار -.الرايض :اجمللة العربية 1437 ،هـ،
 108ص.
معجم األمثال السودانية املقارنة /مسري حممد عبيد نقد-.
اخلرطوم :هيئة اخلرطوم للصحافة والنشر 1435 ،هـ 6 ،مج.
التاريخ والرتاجم
املؤرخون النجديون وآاثرهم /عبدالعزيز بن عبدهللا بن
لعبون -.الرايض :مكتبة امللك عبدالعزيز العامة1436 ،
هـ 354 ،ص.
رواد اليقظة الفكرية والثقافية يف الشارقة /خالد بن حممد
مبارك القامسي -.اإلسكندرية :دار الكتب والدراسات
العربية 1437 ،هـ 399 ،ص.
أعالم يف الذاكرة والوجدان /جناة املريين -.الرابط :املؤلفة،
 1433 - 1428هـ 3 ،جـ.

بطاقة فنية

87

