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صاحب اللسان
ُ
وصاحب القلم

هناك صاحب ٍ
لسان،
ُ
وصاحب قلم،
ُ
وقد ال يكو ُن ِ
اللس ُن كاتبًا،
الكاتب لَ ِسنًا،
وال يكو ُن
ُ
فال ُيَرجان،
فإمنا هي مواهب،
يُعطَى هذا ما ال يُعطَى ذاك.
ِ
كتب وك َفى،
ويُتابَ ُع
صاحب القلم فيما يَ ُ
ُ
فقد بلَّغ،
كرهُ على ٍ
درس أو حماضرة،
وال يُ َ
انجحا فيه،
وإذا أُك ِرَه فال يكو ُن ً
عادي،
أو يكو ُن ًّ
تقن احلوار،
وألنه قد ال يُ ُ
عصيب املز ِاج فيه حدَّة،
أو يكو ُن
َّ
ويرح ِ
بدون قصد!
فتصدر منه
ٌ
كلمات َ ُ
ُ
االجتماع ابلناس،
طيق
أو ُّ
َ
حيب العزلةَ وال يُ ُ
ينطلق لسانه!
فيضيق صدرهُ وال ُ
ُ
ِ
اجللوس مع الناس،
حيسب أن وقتَهُ أغلَى من
أو
ُ
ِ
اجملالس وال يفيد!
يتفاعل مع
فال
ُ
ِ
استقبال الناس،
اعتذر عن
ومثل هذا قد يُع َذ ُر إذا َ
ُ
ً
ألنه ليس مهيَّأ الستقباهلم،
ِ
خمالطة الناس،
قادرا على
وليس ً
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ٍ
لطبيعة فيه،
حتر َج وأخطأ..
وإذا خال َط َّ
ض عليهم العزلة،
فر ُ
وهناك علماءُ ودعاةٌ تُ َ
ٍ
كل ٍ
ونشاط علمي،
دعوي
عمل ّ
ويُ َبعدون عن ِّ
وخيوفون،
ويالحقون َّ
الحظون َ
ويُ َ
نفوسهم،
ومبروِر الزم ِن تتغيـَُّر ُ
ويصريُ عندهم شيءٌ من (الرتاجع)،
ومالمح من االنقباض ،واالنكماش،
ُ
ِ
أو ما يُشبهُ الضمور!
تنطلق ألسنتهم،
فال ُ
ويصبح علمهم
حبيس صدورهم وما تَنفثهُ أقالمهم..
ُ
َ
*** *** ***
لقيه ِ
ويضر ما ي ِ
اللس ُن من ٍ
درس أو ُخطبة،
ُ َُ ُ
أتليف أو ِ
وال يكره على ٍ
كتابة مقال،
ُ َُ
كتب ملا أبدع،
ولو َ
خريا من كتابته.
ولكان كالمهُ ً
وهناك كثريٌ من ِ
أهل العل ِم مل يؤلِّفوا،
واعتذروا أبهنم (يؤلِّفون) الرجال،
التآليف كثرية،
وأن
َ
يوهبوا ملَكةَ التأليف،
و ُّ
احلق أهنم مل َ
ومل ميلِكوا انصيةَ القلم.
*** *** ***

واشتهر عامل من ِ
ِ
علماء ِ
بكتاابته القيِّمة،
األمة يف عصران
َُ ٌ
ِ
وذيوع مؤلَّفاته وكثرِة طبعاهتا،
ِ
أفضل مخ ُخطَبك،
فقيل له :إن َ
كتبك ُ
َ
أعرف أخطب؟
ما
يعين
فقال:
ُ
ِ
حروف كلماتهِ
سم ُع قعقعةُ
كتب فكأنه تُ َ
آخر إذا َ
وعاملٌ ُ
سيوف تقاتل،
وكأهنا
ٌ
يد أن تتابعه!
وإذا تكلَّ َم فال تر ُ
واثلث من العلماءَ املوقَّرين املشهورين،
ٌ
منخفضا،
حاضر ال يكو ُن صوتهُ إال
إذا
ً
َ
تبة و ٍ
وجييء كالمه يف مر ٍ
احدة من أو ِله إىل آخره،
ُ ُ
وال يتحرك،
النعاس إىل ِ
بعض األعني..
فيُسرعُ
ُ
فسبحان و ِ
اهب النعم،
ومق ِّد ِر املواهب!
*** *** ***
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كالما،
أظن أن
كنت ُّ
صاحب القل ِم يكو ُن َّ
و ُ
أقل ً
َ
أيت بعض الكتّ ِ
اب إذا تكلموا زادوا،
ولكن ر ُ
حىت تقول :ليته سكت،
جيد هذا وقتًا
حمب :ال أدري مىت ُ
وقال يل ٌ
مثقف أكادميي ّ
للكتابة؟!
*** *** ***
أخريا،
و ً
اللسان و ِ
ِ
الكتابة موهبتان،
فكما أن الطالقةَ يف
ِ
فإنه يقابلُهما القراءةُ واالستماعُ من
الطرف اآلخر،
فهناك من حيبِّ ُذ القراء َة ويكتفي هبا،
حيب االستماع وال يقرتب من القر ِ
قليل،
اءة إال ً
وهناك من ُّ
َ
ُ
حظ ِ
فليكن ُّ
اللس ِن من ِ
أهل العل ِم والفك ِر هو االستماع،
ْ
ِ
ُّ
الكاتب قراء َة آاثره.
وحظ
احلمد هلل.
و ُ

مركز بحث ونشر
مركز براهني لدراسة اإلحلاد ومعاجلة النوازل العقدية

مركز حبث مستقل ،مؤسسة غري رحبية ،مرخصة يف لندن،
تُعىن فقط ابلعمل يف اجملال البحثي األكادميي لتوفري إصدارات
متعددة (كتابية ،مرئية ،مسعية) بدقة وموضوعية مع التوثيق.
رؤية املركز :عامل بال إحلاد.
رسالته :اإلسهام النوعي يف تفكيك اخلطاب اإلحلادي،
ونقد مضامينه العلمية والفلسفية ،وأبعاده التارخيية واألخالقية
والنفسية واالجتماعية ،وبناء التصورات الصحيحة عن الدين
واإلنسان واحلياة ،ومعاجلة النوازل العقدية انطالقًا من أصول
الشريعة وحمكمات النصوص ،بلغة رصينة وأسلوب تربوي
هادف.
سياسة املركز :يعمل بشكل أساسي على نقد أصول
نقدا منهجيًّا ،مع مراعاة البعد
ومظاهر اإلحلاد احلديث ً
النفسي للمتلقني مبختلف فئاهتم ،واحلرص على تركيز النقد
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على األطروحات األساسية للخطاب اإلحلادي احلديث.
كما تنتهج خمرجات املركز أساليب اإلفحام ،والنقض،
والدفاع ،وكذلك أساليب البناء واإلقناع واهلجوم ،وتقدمي
البدائل قدر اإلمكان.
وتنحصر خمرجات املركز بشكل رئيسي يف ثالثة جماالت:
علمية ،وفلسفية ،وشرعية.

ومن إصداراته:
اإلجابة :القرآن وأسئلتك الوجودية /مهاب السعيد.األخالق بني األداين السماوية والفلسفة الغربية/كرمية دوز0
اإلحلاد للمبتدئني :دليلك املختصر يف احلوار بنياإلميان واإلحلاد /هشام عزمي.
االنتواع اخلادع :خرافة مالحظة التغري التطوري علىنطاق واسع /كيسي لسكني؛ ترمجة سالم اجملذوب ،حممد
القاضي.

التصميم الذكي ومراجعة األقران /حترير كيسيليسكني؛ ترمجة أمساء اخلطيب وآخرين.
التطور املوجه بني العلم والدين /هشام عزمي.الرمحة واحلدود /انصر عبدالكرمي.العودة إىل اإلميان /هيثم طلعت.فقط ستة أرقام :القوى العظمى اليت تشكل الكون/مارتن ريس؛ ترمجة جنات مجال.
فيزايء الكوانتم حقيقة أم خيال /أليسرت راي؛ ترمجةأسامة عباس.
قدر الطبيعة :قوانني احلياة تفصح عن وجود الغايةيف الكون /مايكل دنتون؛ ترمة موسى إدريس وآخرين.
الكل مبتلى ولكن :نظرات يف احلالة اإلحلادية منالناحية النفسية.
-موسوعة الرد على امللحدين العرب /هيثم طلعت.

7

مجلة الكتاب اإلسالمي – مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()23
 15ربيع األول  1438هـ 14 ،ديسمرب (كانون األول)  2016م

مجموعة بحث علمية
(جمموعة البحث يف السنن اإلهلية يف القرآن والسنة
والتاريخ)

أتسست اجملموعة يف كلية أصول الدين التابعة جلامعة
القرويني بتطوان عام  1434هـ مبوافقة عميد الكلية ورئيس
اجلامعة ،ويرأسها األستاذ رشيد كهوس األستاذ يف الكلية.
وهتدف إىل:
لفت األنظار إىل أمهية فقه السنن اإلهلية ،وزايدةالوعي به ،إذ ال سبيل إىل التخلص من الفوضى الفكرية
والعلمية إال اباللتزام بدين هللا تعاىل وشريعته ،وإدراك سنن
متهيدا لتسخريها ،والعمل مبقتضاها،
هللا يف الكون واحلياةً ،
حىت يعود املسلمون من جديد خري أمة أخرجت للناس.
-إعداد أحباث ودراسات علمية وندوات فكرية يف
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علم السنن اإلهلية وأمهيتها وكل ما يتعلق هبا.
فتح آفاق جديدة لطلبة العلوم اإلسالمية والباحثنيوالدارسني خلوض غمار علم السنن اإلهلية ،وتشجيعهم
على االهتمام هبذا العلم األصيل ،وإعطائه حقه من البحث
والدراسة.

وقبل كل هذا خدمة القرآن الكرمي ،واالستجابة ألمرهللا تعاىل ،الذي أمر بقراءة كتابه املنظور ،وتدبره ،وأخذ
ت ِم ْن قـَْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن فَ ِسريُوا ِف ْال َْر ِ
ض
العربة منه {قَ ْد َخلَ ْ
ِ
ِ
ني} [سورة آل عمران:
فَانْظُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك ّذبِ َ
َّ ِ
ِ
يد َّ ِ
ين ِم ْن
{ ،]137يُِر ُ
اللُ ليـُبـَِّ َ
ي لَ ُك ْم َويـَْهديَ ُك ْم ُسنَ َن الذ َ
ِ
اللُ َعلِ ٌيم َح ِك ٌيم } [سورة النساء:
وب َعلَْي ُك ْم َو َّ
قـَْبل ُك ْم َويـَتُ َ
.]26
ومن منشورات هذه اجملموعة:
تدبر السنن اإلهلية عند السلف الصاحل /أبو اليسررشيد َكهوس.
معلمة السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي /إعداد وتنسيقرشيد كهوس.

مناهج التعليم المسجدي
صدرت يف عام  1437هـ ( 2016م) الطبعة األوىل من
سلسلة «مناهج التعليم املسجدي» عن مركز االستشراف
للدراسات واألحباث يف إستانبول.

صدر إىل اآلن مستواين ،أي اثنا عشر جزءًا من أصل مخسة
مستوايت.
كتاب.
وجمموع الكتب إذا اكتمل يكون (ً )46
وفكرة الربانمج هي :إعداد منهج تعليم شرعي ال ص ّفي،
مكانه املسجد ،يتزامن مع التعليم املدرسي ،أو األكادميي،
يراعي املراحل العمرية للمخاطَبني ،وينطلق من تلبية حاجاهتم
للنموِّ ،
وحيوهلا إىل أهداف تربوية معيارية ،مث يوظّفها يف
ّ
اخلريج
مواقف تعليمية تصنع مبجموعها املنهج الرتبوي ،مينح ّ
من املعرفة الشرعية يف هناية الربانمج مستوى اإلجازة اجلامعية.
ويف النشرة التعريفية هبذا املشروع العمالق بيان أبهداف
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منهج التعليم املسجدي ،وخصائصه ،واملبادئ اليت اعتمد
مر فيها
عليها املنهج ،والتدرجيية املستهدفة ،واملراحل اليت َّ
تصميم املنهج (حتديد مستوايته ،وضع حمتوى مستوايت
املنهج) ،واملراحل اليت متت فيها كتابة مقررات املنهج ،مث
توزيع اخلطة الدراسية ،وإرشادات للمعلم يف التعامل مع
منهج التعليم املسجدي.
وأهداف منهج التعليم املسجدي هي:
الغلو ،ومن
محاية اجملتمع وحتصينه من التشدد و ّاألسباب املوصلة إليه.
إحياء مرجعية القرآن الكرمي والسنة النبوية يف أبناءاجليل.
تعزيز االنتماء إىل اإلسالم بوصفه دينًا وثقافةوحضارة.
نشر الثقافة الشرعية ببعدها الفقهي والعقديواألخالقي.

معاجلة القضااي السلوكية غري السليمة.توضيح أحكام اإلسالم من القضااي املختلفة.تعزيز الدور املسجدي يف اجملتمع.شغل أوقات اجليل ابلنافع واملفيد وأتهيله ملواكبةمتطلبات اجملتمع املعاصر.

ومن خصائص منهج التعليم املسجدي:
أنه منهج تعليم دائم.وصمم وفق متطلبات علم نفس النمو ،وانتقل إىلعلم الرتبية..
وراعى احلاجات املعرفية للمتعلمني ابلتوازي معحاجاهتم الرتبوية والنفسية.
ومشل معظم مفردات العلوم الشرعية ،وقدَّمها تقدميًامتكامل..
ً
واملبادئ اليت اعتمد عليها املنهج هي :الوسطية ،واملعيارية،
واملعاصرة ،وتلقني التطوير..
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كتاب متميز
موسوعة الفنون الزخرفية يف العصر العثماين :دراسة
للزخارف النباتية /هند علي سعيد -.القاهرة :دار النشر
للجامعات 1436 ،هـ 736 ،ص (أصله رسالة علمية).

ألقت فيه الباحثة الضوء على األساليب الصناعية والزخرفية
اليت استخدمها الفنان العثماين يف صناعة وزخرفة حتفه الفنية
درة املتاحف العاملية.
اليت أهبرت العامل ،واليت تع ّد َّ
وقد كانت الزخارف النباتية هي الطابع املميز للفنون العثمانية
بني كافة الفنون ،وغرق األتراك يف حبور عشقها بشكل يدعو
إىل العجب!
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ودرست فيه املوضوعات التالية:
العوامل املؤثرة على الفن العثماين آبسيا الصغرى.أساليب الصناعة والزخرفة وتطبيقها على خمتلفالفنون التطبيقية.
الزخارف النباتية املستخدمة على الفنون التطبيقيةوأنواعها املختلفة.
التأثريات الفنية الوافدة على الفن العثماين.دراسة وصفية للخزف (بالطات وحتف خزفية)،واملعادن ،والسجاد ،واملنسوجات ،واألخشاب والعاج،
والزجاج ،وفن التجليد واملشغوالت اجللدية.

احملورة
وتوصلت إىل ظهور نوع جديد من الزخارف النباتية َّ
ألول مرة على خزف إزنيك.
وبيَّنت أن أسلوب تشكيل العناصر الزهرية والنباتية ظل يف
منو مستمر إىل أن وصل إىل أقصى ازدهار له يف القرن الثاين
عشر اهلجري.
وألقت الدراسة الضوء على أساليب صناعية جديدة غفلت
عنها الدراسات املتخصصة يف الفنون اإلسالمية ،وهي
خاصة بفن الزجاج املعشَّق ابجلص ،وكذلك فن املشغوالت
اجللدية.
كما توصلت إىل نوع جديد من زهور الطبيعة مل تسبق
اإلشارة إليها ،وهي زهرة القلب الدامي ،اليت انفرد هبا فن
النسيج العثماين.

وقد اشتملت الدراسة الوصفية على ( )397حتفة فنية،
شكل.
و(ً )138
وأثرت حبثها عن طريق التواصل مع املتاحف العاملية.

وانفرد الفن العثماين كذلك برسوم مثار الفاكهة وزهورها،
مثل زهور الرمان ،وزهور اخلرشوف.
واستخدم العثمانيون يف إنتاج حتفهم كل املواد اخلام املتاحة
12
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أمامهم يف الطبيعة ،من اخلشب واحلجر ،إىل الرتاب والعظام،
وخيط الصوف ،واملعادن واألحجار الكرمية .وجعلوا كل
موضوعا فنيًّا ،من سجادة الصالة إىل آلة
شيء يف املقابل
ً
احلرب ،ومن ضريح املوتى وقلعة القتال وغالف الكتاب..
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مؤ ِّلف ومؤ َّلفات

وصفي عاشور أبو زيد
من مواليد حمافظة كفر الشيخ مبصر  1395هـ 1975 ،م.
حفظ القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم .حصل على
الدكتوراه يف الفقه وأصوله من كلية دار العلوم جبامعة القاهرة،
وأجيز يف بعض كتب السنة .كاتب متميز يف جملة الوعي
اإلسالمي ،ألقى حماضرات وشارك يف دورات وورقات حبث
يف مؤمترات دولية ،عضو مؤسسات وروابط واحتادات علمية
عاملية ،عضو هيئة حترير جمالت حمكمة ،عمل يف مراكز حبث
فكرية ،شارك يف إعداد موسوعات فقهية.
له مئات املقاالت والبحوث واحلوارات يف جماالت الفقه
واألصول والفكر والدعوة والرتبية وشؤون األسرة وغريها ،مع
استشارات فقهية ودعوية.
مؤلفاته:

نظرية اجلرب يف الفقه اإلسالمي :دراسة أتصيليةفقهية (ماجستري).
املقاصد اجلزئية :ضوابطها ،حجيتها ،وظائفها ،أثرهايف االستدالل الفقهي (دكتوراه).
يف ظالل سيد قطب :حملات من حياته وأعمالهومنهجه التفسريي.
احلرية الدينية ومقاصدها يف اإلسالم.مشاركة املرأة يف العمل العام :التعريفات ،الضوابط،14
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املقاصد ،الشبهات ،التحدايت ،مناذج للمشاركات،
اجملاالت ،األدوار املعينة.
احملاوالت التجديدية املعاصرة يف أصول الفقه :دراسةحتليلية.
رعاية املقاصد يف منهج القرضاوي.كلمات يف صناعة الداعية الفقيه.منهج الشيخ حممد الغزايل يف تناول مسائل العقيدة.أمهية القرآن يف حياة املسلم.أسس التعامل مع القرآن الكرمي.حمفوظ حنناح :رمز اإلسالم املعتدل يف اجلزائر.اجلهاد يف سبيل هللا :مقاصد وآاثر.معامل الوسطية يف الوقاية من العنف والتطرف.القرضاوي :اإلمام الثائر :دراسة حتليلية أصولية يفمعامل اجتهاده للثورة املصرية.
مقاصد األحكام الفقهية :اترخيها ووظائفها الرتبويةوالدعوية.

الوحدة الوطنية يف اإلسالم :مفهومها ،ضوابطها،مقاصدها.
بيان غري املسلمني لدينهم يف جمتمعات املسلمني بنياجلواز واملنع.
حفظ األسرة يف اإلسالم :قراءة يف ضوء نصوصالشريعة ومقاصدها.
اآلراء األصولية للدكتور حممد عمارة :قراءة حتليليةنقدية.

أحكام الشريعة بني التعبد والتعليل :قراءة أصولية يفحتقيق أقوال العلماء.
حق األمة يف الرقابة على الوالة :األسس واملقاصد.التكوين العلمي للعالمة حممد الطاهر بن عاشور:روافده وأثره يف تكوين العقلية العلمية اجملددة.
القوة يف السياسة الشرعية :عناصرها ،ضوابطها،مقاصدها.
-مدخل لفهم سيد قطب :قراءة مقاصدية.
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كتاب نادر
الشمائل احملمدية لإلمام الرتمذي ،طبع طبعة حجرية يف مطبعة احلاج خليل األورفوي إبستانبول عام  1285هـ ،يف  128ص.
وهبامشه شروح كثرية منقولة من ابن حجر والقاري ورمبا غريمها.

16

مجلة الكتاب اإلسالمي – مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()23
 15ربيع األول  1438هـ 14 ،ديسمرب (كانون األول)  2016م

معلومات من كتاب
الطباعة احلجرية العربية نشأت ابهلند عام  1230هـ( 1815م) ،مث تركزت يف مخس دول ،هي ابلرتتيب :شبه
القارة اهلندية ،مث مصر ،فاملغرب ،مث إيران ،فرتكيا.
املطبوعات احلجرية العربية يف شبه القارة اهلندية هيعمرا بني املطبوعات احلجرية العربية،
األكثر ً
عددا ،واألطول ً
فقد بلغ عددها ( )2805مطبوعات ،أي أكثر من نصف
إمجايل عدد املطبوعات احلجرية العربية يف العامل ،اليت بلغ
مطبوعا،
مطبوعا ،تلتها مصر ()762
عددها ()5040
ً
ً
مطبوعا ،مث إيران ( )510مطبوعات،
فاملغرب ()755
ً
مطبوعا ،وتوزع ابقي املطبوعات على
وبعدهم تركيا ()85
ً
مطبوعا يف
( )15دولة أخرى من دول العامل ،منها ()23
ً
أورواب.
حفظت لنا املطبوعات احلجرية العديد مناملخطوطات اليت دونت خالل عصور احلضارة اإلسالمية،
اليت مل نتمكن من احلصول على نسخ منها ،لتلفها أو لقلة
عددها؛ ألهنا كانت منسوخة خبط اليد.
لقيت املطبوعات احلجرية عناية واهتمام العلماءوحميب نشر العلم ،حيث كانت تطبع على نفقتهم وبرعايتهم.
املطبوعات الدينية ،وخاصة الفقهية ،هي األكثرعددا بني املطبوعات احلجرية ،تليها مطبوعات اللغة واألدب.
ً
متيزت املطبوعات احلجرية اهلندية واإليرانية ابستخدامالزخارف والرسوم والصور..
(مقتطفات من كتاب :املطبوعات احلجرية العربية :دراسة ببليوجرافية حتليلية/
هامن عبدالرحيم إبراهيم -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية 1437 ،هـ،
 253ص).
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قطعة من كتاب
ِّ
مدرس جماهد فاضل ،امسه حممد بن أمحد املانوزي (ت  1365هـ) من بوادي سوس ابملغرب ،له سرية ذاتية جتمع بني الرحالت
واملذكرات ،صدرت بعنوان «الرحلة املانوزية» ،بدراسة وحتقيق إبراهيم أعراب ،عن دار األمان ابلرابط عام  1436هـ ،قال يف
نص منه (ص  ،)287وفيه ركاكة:
ٍّ
ساقتين األقدار إىل زايرة (أفيالل) عام  1329هـ مرجعي من (تيمكيدشت) إىل مسقط رأسي ،فدخلت القبة الفياللية فجأة
علي مجاعة من النساء والشواب والعجائز ،فلما رأين
من غري أن يراين أحد ،فما استكملت الدعاء للموىل حىت اجتمعت ّ
حسن ظاهري وهبجيت ووسامة وجهي ،انداين بعض الرجال فجاؤوا وأان ملتثم ،فما وقعت عينه يف وجهي حىت اندى أبعلى
صوته« :اإلمام املهدي ،اإلمام املهدي»!
علي من كل انحية ،كشفت عن وجهي فقلت له :أان فالن ابن فالن الفالين ،فاذهبوا إىل حال
فلما خف اجتماع الناس ّ
سبيلكم.
فردهم عين مبشقة
كبريا .فخرجت من القبة ،وذهبت إىل مرابطي (أفيالل) ،فاتبعين عامل كبري منهمَّ ،
فما زادهم ذلك إال ً
طغيان ً
وعناء ،ومزامحة بباب داره.
أيضا بوادي مساللة..
فانظر إىل بساطة هؤالء القوم ،وشدة اعتقادهم يف اإلمام املهدي .وقد وقع يل مثل هذا ً
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مقتطفات من كتاب
قال ابن نباتة:
نُعلَّ ـ ُـل ابل ــدواء إذا مرضن ــا
وه ــل يش ــفي م ــن امل ـ ِ
ـوت ال ــدواءُ؟
َ
ـب
ـب وه ــل طبي ـ ٌ
وخنت ـ ُ
ـار الطبي ـ َ
يؤخ ـ ُـر م ــا يق ِّدم ــه القض ــاءُ؟
ـاب
وم ــا أنفاس ــنا إال حس ـ ٌ
وال حركاتن ــا إال فن ــاءُ
قال أمحد شوقي:
ـاس صنف ــان :موتَــى يف حياهت ــم
الن ـ ُ
ِ
وآخ ــرون ببط ــن
األرض أحي ــاءُ
قال حممد بن عبدالباقي شيخ ابن اجلوزي:
ـانك ال تبُـ ْـح بثالث ـ ٍـة
احف ــظ لس ـ َ
ِ
ٍ
ـئلت ومذه ـ ِ
ـب
س ـ ٍّـن وم ــال إ ْن ُس ـ َ
فعل ــى الثالث ـ ِـة تُبتلَ ــى بثالث ـ ٍـة
مبك ِّفـ ـ ٍر وحباس ـ ٍـد ومكـ ـ ِّذ ِ
ب
وقال آخر:
َم ــأى الس ـ ِ
ـنابل تنح ــي بتواضـ ـ ٍع
امخ
ـات رؤوس ـ َّ
ـهن شـ ـو ُ
والفارغ ـ ُ
وأليب العتاهية:
ـرا فإمن ــا
إذا كن ـ َ
ـت ابلدني ــا بص ـ ً
بالغ ــك منه ــا مث ـ ُـل ز ِاد املس ــاف ِر
ِ
ِ
إذا أبق ــت الدني ــا عل ــى امل ــرء دينَ ــهُ
فم ــا فاتَــهُ منه ــا فلي ــس بضائـ ـ ِر
غريه:
ـبق ع ـ ٍ
لس ــع العق ـ ِ
ـارب ال لس ـ ِ
ـداوة
ُ
ٍ
ـث نف ــس اقتضت ــهُ طباعُه ــا
ب ــل خب ـ ُ
غريه:
ـب احملام ـ َـد طالبوه ــا
وم ــا اكتس ـ َ
مبث ـ ِـل البِشـ ـ ِر والوج ـ ِـه اللطي ـ ِ
ـف
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وأليب العيناء:
ومل َأر كاملع ــروفّ :أم ــا مذاق ــهُ
فحل ـ ٌـو ،وأم ــا وجه ــهُ فجمي ـ ُـل
وللبسيت رمحه هللا:
فس ــامح وال تس ـ ِ
ـتوف َّ
حق ـ َ
ـك كلَّ ــهُ
ْ
ُّ
ِ
ـ
ك
ـط
ـ
ق
ـتقص
ـ
س
ي
ـم
ـ
ل
ف
وأب ـ ِـق،
ـرمي
ُ
وال تغل يف ٍ
شيء من األم ِر واقتص ْد
َ ُ
ِ
ـرف قص ــد األم ــوِر ذمي ـ ُـم
كِال ط ـ َ
غريه:
كل ه ــا ٍو للجمي ـ ِـل بفاع ـ ٍـل
وم ــا ُّ
فع ـ ٍ
ـال ل ــه مبتمـ ـ ِم
كل َّ
وال ُّ
وقال املرار بن سعيد:
ـود عش ــرًة
يوم ــا أن تس ـ َ
إذا ش ـ َ
ـئت ً
فباحلِل ــم ال ابلتس ــرِع والش ــت ِم
وأليب الفتح البسيت:
أحس ـ ْـن إىل الن ـ ِ
قلوب ـ ُـم
ـاس تس ــتعب ْد َ
ـتعبد اإلنس ــا َن إحس ــا ُن
فطامل ــا اس ـ َ
(مقتطفات من كتاب :خمتارات من روائع الشعر يف احلِكم وهتذيب النفوس/
اختارها ورتبها إبراهيم النعمة)

باختصار من كتاب
صدر كتاب مفيد عنوانه« :اهلوية اإلسالمية :مقوماهتا
ومساهتا ،التحدايت اليت تواجهها وحلوهلا» /أمحد حممد
علي املشهداين ،عبدالرمحن إبراهيم الغنطوسي -.دمشق:
دار الفكر 1436 ،هـ 230 ،ص.

وفيه ثالثة فصول:
	-تعريف اهلوية وبيان مساهتا ومقوماهتا وفرضية التمسك
هبا.
	-التحدايت اليت تواجه اهلوية اإلسالمية وظاهرة
الرتاجع احلضاري.
	-سبل مواجهة التحدايت.
وقد احتوى الفصل الثاين على مبحثني ،الثاين منهما فيه ذكر
( )14ظاهرة من ظواهر الرتاجع احلضاري لدى املسلمني،
وهي:
	-غياب مفهوم التوحيد وتسلل الشرك والصنمية.
	-احنسار اجلهاد واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
	-االستبداد السياسي ،أو الدكتاتورية وسياسة الرجل
الواحد.
	-الظلم االجتماعي والتمايز الطبقي.
	-عدم التوافق بني القيادة الفكرية والسياسة وعدم
20
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توحيد الرؤى.
	-طغيان القبلية والعرقية على مفهوم األمة (التعصب
القبلي).
	-الرتف واللهو والتكاثر (االنكباب على الدنيا).
	-التحلل اخللقي والسلوكي.
	-الفساد اإلداري وضعف العمل املؤسسي.
	-الغلو والتشدد والتعصب املذهيب.
	-غياب االجتهاد وسيادة التقليد واالتّباع.
	-غياب العلم وانتشار اجلهل.
	-فوضى التعامل مع خربات (اآلخر).
	-العامل االقتصادي.

صراحة في كتاب
تسويق الدعوة اإلسالمية إىل هللا :أسلوب جديد للدعوة
اإلسالمية من منظور تسويقي يف ضوء الواقع املعاصر/
صاحل بن عبدهللا امللحم[ -.اهلفوف ،السعودية]:
املؤلف 1437 ،هـ 86 ،ص.

دراسة أتصيلية جتمع بني علم الدعوة وختصص التسويق،
واملؤلف أستاذ التسويق وإدارة األعمال يف كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية التابعة جلامعة اإلمام ابألحساء يف
السعودية ،وعضو اهليئة العاملية للتسويق اإلسالمي.
وقد درس موضوعه من خالل أربعة مباحث ،هي:
مفهوم الدعوة إىل هللا.مراحل تطور أساليب الدعوة إىل هللا.حتليل املراحل الدعوية وأنواعها وفق املنظور التسويقي.استنباط األسلوب اجلديد إىل هللا وفق املنظورالتسويقي ،وهو يف ثالث خطوات:
 أحتليل املزااي والعيوب لبيئة الدعوة ونشاطها أو (حتليلسوات).
 بتقسيم وجتزئة البيئة املستهدفة للدعوة اإلسالمية. جتطبيق مبادئ املفهوم احلديث للتسويق على أعمال21
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وأنشطة الدعوة اإلسالمية.
واملؤلف جريء يف حتليله وتقوميه للواقع املعاصر للدعوة
اجتهادا منه ،فمن قوله يف
اإلسالمية ،وقد يكون بعضه
ً
نتائج حبثه:
أغلب رجاالت الدعوة واحملسوبني على اجلماعاتاإلسالمية ،كالتبليغ واإلخوان والسلف ،كانت نظرهتم إىل
التخطيط والتنظيم يف العمل الدعوي نظرة سطحية ،تعتمد يف
غالبها على مفهوم التوكل املفرط ،أو الربكة يف أداء العمل ،يف
حني أن احلركات واألحزاب املنافسة والعاملة يف نفس البيئة،
كاجلماعات التبشريية ،تقوم على خمططات ودراسات علمية
الستنباط عصارة الفكر والتجارب لوضع تصور مستقبلي
لطبيعة العمل ورسم اخلطط لتحقيق األهداف لديهم.
هناك شرحية كبرية من األفراد العاملني يف جمالالدعوة إىل هللا يفتقرون إىل املعرفة الصحيحة والشاملة
ألغلب املفاهيم الشرعية..
أثبتت الدراسة أن اجلماعة السلفية تع ّد – وبكلانتشارا ،سواء يف اجملتمعات
أقل اجلماعات ً
قبول و ً
أسف – ّ
اإلسالمية أو غري اإلسالمية ،رغم اإلمكاانت املادية والبشرية
اليت تتفوق هبا على غريها من اجلماعات اإلسالمية.

أثبتت الدراسة أمهية استخدام الدعاة إىل هللا أساليبوإمكاانت متنوعة ومتجددة تتناسب مع هذا العصر ،والقدرة
على االستفادة منها؛ ألن من مميزات ديننا احلنيف أنه صاحل
لكل زمان ويف كل مكان ولكل البشر ،فكلما تغريت البيئة
االجتماعية أو الثقافية أو احلضارية أو السياسية هيّأ هللا دعاة
ينشرون دينه مبا يتيسر هلم من إمكاانت مادية أو مالية ،ومبا
يرزقهم من أساليب متجددة وطرق مبتكرة.
ورأي الكاتب أن أفضل الوسائل اليت توجد احلماسة
وتزرع يف قلوب العاملني االعتقاد واإلميان أبمهية الدعوة
ووجوهبا عليهم ،ميكن أن يتحقق ابلدورات التدريبية اخلاصة
واملكثفة ،للعاملني الرمسيني واملتطوعني يف حقل الدعوة،
ومن هذه الدورات :دورة القدوة ،واملهارة يف فن التعامل مع
اآلخرين ،واكتساب الصرب ،ودورة أساليب التنظيم للندوات
واالجتماعات الدورية أو الطارئة.
وأوصى بضرورة إنشاء جامعة إسالمية عاملية متخصصة يف
إعداد وختريج الراغبني يف حتمل شرف الدعوة اإلسالمية
وعناء نشرها يف العامل كله .مث ذكر شروط جناح هذه اجلامعة
العاملية..
وأشري إىل كتاب سابق يف هذا املوضوع ،وهو بعنوان :تسويق
الدعوة اإلسالمية للشرق والغرب أبسلوب معاصر /أتليف
عمان :دار املناهج1423 ،
عبدالعزيز مصطفى أبو نبعةّ -.
هـ 100 ،ص (وأصله حبث علمي حمكم نشر يف [جملة] كلية
التجارة جبامعة األزهر).
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فقه من كتاب
قاعدا مع قدرته على القيام ،إال أن
قاعدة «النفل أوسع من الفرض» من أمثلتها :أنه جيوز للمصلي غري املريض التنفل ًأجره على النصف من أجر القائم .واملريض أجره اتم.
قائما إذا قدر على ذلك.
يفتتح املريض صالته ًقاعدا.
قاعدا هو :إذا كان القيام يزيد املرض ،أو يؤخر الربء ،فإنه يصلي ً
ضابط من تشرع له الصالة ًمفرتشا رجليه أو
ال يشرتط للقعود يف صالة املريض هيئة معينة ،بل جيلس من يصلي من قعود كيف شاء :مرت ًبعا أو ًحمتبيًا ،واألفضل اجللوس مرت ًبعا كما ورد يف السنة.
من كان يف أنفه جرح ال يستطيع السجود عليه فإنه يكفيه السجود على اجلبهة ،أما إذا كان اجلرح يف جبهته فإنهيسجد على أنفه مع نية اإلمياء ،وإال كفاه اإلمياء وحده على قول اجلمهور.
إذا مل يتمكن املصلي من السجود على جبهته وأنفه وقدر على السجود على صدغه فإنه يسجد عليه.إذا عجز املريض عن الركوع والسجود واستطاع القيام ،فإنه يشرع له اجللوس على الكرسي يف حال ركوعه وسجوده،وأما القيام فإنه جيب يف حقه.
ضابط الصالة على جنب أو االستلقاء هو عذر أشق من األول ،وهو من القيام إىل القعود؛ ألن االضطجاع منافللتعظيم أكثر من القعود.
(األحكام الفقهية الطبية املتعلقة بصالة املريض /علي بن إبراهيم القصري ،مقتطفات من اخلامتة).

23

مجلة الكتاب اإلسالمي – مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()23
 15ربيع األول  1438هـ 14 ،ديسمرب (كانون األول)  2016م

فتوى من كتاب
س :هل جيوز تعجيل الزكاة أو أتخريها للحاجة ..؟
ج :تقدميها جائز ،أما أتخريها فال جيوز ،إال إذا كان ال
يوجد يف املكان مستحق ،أو كان يؤخرها حلاجة أشد..
س :هل جيوز حتويل مبلغ الزكاة إىل مواد عينية غذائية
وغريها ،فتوزع على الفقراء؟
ج :ال جبوز ،الزكاة ال َّ
بد أن تدفع دراهم ،لكن إذا وجد
أح ٌد يقبض الزكوات نيابة عن الدولة ،فهنا ال أبس أن يشرتي
هبا حوائج للفقراء ،ويعطيهم إايها ،وأما إذا كان من نفسه،
حتول إىل أعيان ،بل
أو كان و ً
كيل لشخص آخر ،فإهنا ال َّ
تصرف دراهم.
س :من املعلوم أن وقت الضحى أييت وأان يف وقت عملي
وأان مدرس يف الفسحة ويف وقت فراغي ،فقال يل أحد
اإلخوة من املعلمني :ال جيوز لك التنفل يف وقت الدوام،
أقل ما ميكن بركعتني،
وآخر يقول :جيوز لك أن تتنفل َّ
رغم أين يف الفسحة ،أي يف وقت فراغي ،فما حكم فعلي
هذا؟
ج :لك أن تصلي ما دمت يف فسحة ركعتني ،أو أربع
ركعات ،أو أكثر ،ألنك مل تنشغل عن شيء واجب عليك،
أما إنسان يريد أن خيرج من الفصل ويصلي الضحى ،فهذا
حرام ،لكن إنسان ليس عنده درس إما أنه يف الفسحة
يدرس فيها ،فله أن يصلي ،وله
الطويلة ،أو أنه يف حصة ال ّ
كتاب ،وله أن يكتب.
أن يقرأ القرآن ،وله أن يقرأ ً
قول
س... :
ذكرت التصدق ابلثوب اخلَلِق ،فهل يعارض َ
َ
{وَل تـَيَ َّم ُموا ْ
يث ِم ْنهُ تـُْن ِف ُقو َن} [سورة
هللا َّ
الَبِ َ
عز وجلَ :
البقرة]267 :؟
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ج :ال يعارض؛ ألن اآلية يف الزكاة ،فال جيوز لإلنسان أن
يقصد الرديء من ماله وخيرجه يف الزكاة ،وأما ما ليس واجبًا
عليه إخراجه ،فليُخرج ما شاء ،وال شك أن التصدق هبذا
خريٌ من إتالفه.
س :ما حكم من دخل مسج ًدا مفرو ًشا على اإلسفنج،
وما حكم السجود على اإلسفنج يف الصالة؟
ج :ال أبس أن يصلي يف املسجد ،لكن إذا سجد فليكبس
على اإلسفنج حىت يستقر ،لقول أنس بن مالك رضي هللا
عنه« :كنا نصلي مع النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف
شدة احلر ،فإذا مل يستطع أحدان أن مي ّكن جبهته من األرض
بس َط ثوبه فسجد عليه» (متفق عليه) ،فهذا يدل على أنه
وضعا؛
ال بد أن مت ّكن جبهتك ،ال أن تضعها على اإلسفنج ً
وضعا مل يصدق عليك أنك سجدت.
ألنه إذا وضعها ً
إذن نقول :إذا صلى اإلنسان يف املسجد أو يف بيته على
اإلسفنج ،فإنه ال بد أن يضغط عليه حىت يستقر.
(اللقاءات الشهرية لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،37 /3
.)624 ،104 ،38

مؤتمر في كتاب
الزراعة يف بالد الشام منذ أواخر العهد البيزنطي إىل
هناية العهد العثماين /حترير حممد عدانن البخيت ،حسني
عمان :اجلامعة األردنية ،مركز الواثئق
حممد القهوايتّ -.
واملخطوطات ودراسات بالد الشام 1434 ،هـ ،مج:2
 742ص.

وقفت منه على اجمللد الثاين ،وهو بعنوان :املياه واحملاصيل
الزراعية يف بالد الشام .وفيه ( )11حبثًا ابلعربية ،واثنان
ابإلجنليزية.
واألول كان عن الزراعة ،وفيه ( )16حبثًا.
وهو نتاج املؤمتر الدويل التاسع لتاريخ بالد الشام ،الذي
عُقد بتاريخ  13 – 9مجادى األوىل عام  1433هـ ،رمبا
عمان.
يف ّ
والبحوث الـ ( )11من اجمللد الثاين هي:
الزراعة واملياه يف منطقة مؤاب (الربة والقصر) يفحمافظة الكرك يف أواخر العصر البيزنطي يف بالد الشام/
عاطف حممد الشياب.
املاء وطرق استنباطه يف املصادر الشامية املخطوطةواملطبوعة بني القرنني الرابع والرابع عشر اهلجريني /غيداء
(خزنه كاتيب).
25
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صورة املناخ والتعامل مع مصادر املياه يف دمشقوريفها أواخر العهد اململوكي (يوميات شهاب الدين أمحد
مصدرا) /هند غسان أبو الشعر.
بن طوق ،املعروفة ابلتعليق
ً
التنجيم والزراعة يف بالد الشام /حممد عبدالقادرخريسات ،رابعة مزهر شاكر.
املياه واملنشآت املائية يف بالد الشام منذ صدراإلسالم وحىت هناية العهد العثماين /خالد عزب.
 املياه ونظم توزيعها يف جبل لبنان يف العهد العثماينمن خالل مصادر أولية يف املنت وكسروان /جوزيف أبو هنرا.
املاء يف مناطق الزراعة البعلية يف شرقي األردن خاللالقرنني التاسع عشر والعشرين امليالديني /رؤوف سعد أبو
جابر.
زراعة صيدا وسقايتها يف منتصف القرن التاسع عشرحىت مطلع القرن العشرين /طالل ماجد اجملذوب.
مصادر املياه يف منطقة البلقاء خالل الفرتة 1864–  1921م /جوزيف طريف الداوود.
طواحني املياه يف وادي القرن يف منطقة اجلليل األعلىمن فلسطني من منتصف القرن التاسع عشر ولغاية النصف
األول من القرن العشرين امليالديني /جوين منصور.
املعطيات املائية يف بالد الشام وتقنيات استخداماهتاالتارخيية /إلياس سالمة.

ندوة في كتاب
احلرية وتطبيقها يف الفقه اإلسالمي /تنظيم جممع الفقه
اإلسالمي ابهلند -.القاهرة :دار الكلمة 1436 ،هـ،
 238ص.

أعمال الندوة العلمية اليت نظمها جممع الفقه اإلسالمي
ابهلند ،ابلتعاون مع معهد ذاكر حسني للدراسات اإلسالمية
ابجلامعة امللية اإلسالمية بنيودهلي ،أايم  14 – 13أكتوبر
 2012م.
من حبوث هذه الندوة اليت ضمها الكتاب:
احلر وموقف اإلسالم منه /أبرار
	-دور وسائل اإلعالم ّ
أمحد األجراوي.
	-التصور احلقيقي للحرية يف اإلسالم /حممد أرشد
الفاروقي.
	-الصفة القانونية للحرية الشخصية يف اإلسالم /أسرار
احلق السبيلي.
	-حرية التعبري والرأي وحدودها يف ضوء الشريعة /بدر
أمحد اجملييب.
	-حرية النساء بني اإلسالم والغرب /مشس الدين
الندوي.
26
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	-حرية املرأة بني التزام اإلسالم وفوضى املغرضني/
رشيد كهوس.
	-حرية التعبري عن الرأي يف اإلسالم :إهانة الرسول
الكرمي صلى هللا عليه وسلم والقوانني الغربية ورد فعل من قبل
العامل اإلسالمي /حمسن العثماين الندوي.
	-اإلسالم واحلرية االقتصادية /حممد سعود عامل
القامسي.
	-التصور اإلسالمي حلرية الفكر وحال اجملتمع املسلم/
وارث املظهري.
	-احلكومة اجلمهورية احلرة ووجهة النظر اإلسالمية/
أخرت إمام عادل القامسي.
	-احلرية السياسية للفرد يف ضوء اإلسالم /رشيد
كهوس.

ملتقى في كتاب
عقدت اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل (الرايض)
التابعة لرابطة العامل اإلسالمي ،امللتقى الرابع هلا يف التأمني
التعاوين ابلكويت ،خالل املدة  8 – 7مجادى اآلخرة عام
 1434هـ ،وأصدرت حبوثها وأوراقها يف كتاب خاص محل
عنوان:
امللتقى الرابع للتأمني التعاوين :البحوث وأوراق العمل/
تنظيم اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل،
ابلتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية -.الرايض :اهليئة ،اتريخ
اإليداع  1434هـ 924 ،ص.

وجاءت حماور امللتقى يف أربعة حماور ،هي:
عمليات التأمني التعاوين.وفيه ستة حبوث ،منها :املتطلبات الشرعية لصياغة واثئق
التأمني وعقوده.
تطبيقات احلوكمة يف شركات التأمني التعاوين.وفيه ستة حبوث كذلك ،منها :احلوكمة الشرعية يف التأمني
التعاوين :حتليل عملية الرقابة الشرعية لصناعة التأمني التعاوين
(التكافلي) يف إطار احلوكمة.
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الرقابة الشرعية على شركات التأمني التعاوين.وفيه أربعة حبوث ،منها :الرقابة الشرعية على شركات التأمني
التعاوين :جوانب القوة والضعف.
استشراف مستقبل التأمني التعاوين.وفيه مخسة حبوث ،منها :التأمني التعاوين على الديون:
حكمه وتطبيقاته.

دورة في كتاب
عقدت الدورة التدريبية العاشرة يف جمال التحقيق ،حتت عنوان
«حتقيق خمطوطات علوم القرآن الكرمي :األصول والقواعد
واملشكالت» ،اليت نظمها مركز دراسات املخطوطات
اإلسالمية التابع ملؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،ابلتعاون
مع دار احلديث احلسنية ابلرابط ،وذلك من  29شباط
(فرباير) إىل  5آذار (مارس)  2016م ابلرابط.
وحضر الدورة ثلة من العلماء املتخصصني يف املوضوع ،كما
شارك فيها أكثر من ( )100مستفيد من طلبة املاجستري
والدكتوراه يف دراسات علوم القرآن الكرمي.
خمتلف جوانب
وتناولت احملاضرات ومناقشاهتا النوعية
َ
التحقيق ،تتضح من خالل موضوعات الكتاب ،الذي
صدر بعنوان:
حتقيق خمطوطات علوم القرآن الكرمي :األصول والقواعد
واملشكالت -.لندن :مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،
 1437هـ 423 ،ص.

مطارحات وأنظار يف سبيل قيم لتحقيق خمطوطاتعلوم القرآن وما إليها /حممد الطرباين.
تنزيل يف ضبط نص من كتاب يف علوم القرآناعتمادا على ثالث نسخ مع مقارنة بنظريه املطبوع على غري
ً
اجلادة /حممد الطرباين.
املخطوطات اجملهولة املؤلفني :أمهيتها وكيفية التعاملمنوذجا /غامن قدوري احلمد.
معها :خمطوطات علوم القرآن ً

حتقيق املخطوط يف علوم القرآن بني ثقافة احملققواختالف اجملاالت وتعدد االحتماالت /حممد مجيل مبارك.
التكشيف املوضوعي لكتب التفسري :الرؤية واملنهجواملقصد /فريدة زمرد.
-حتقيق املنت القرائي :إملامات يف مرجعية التأصيل

وموضوعاته هي:
املصاحف املخطوطة :جوانب العناية هبا واملوقفمن دراستها /غامن قدوري احلمد.
منوذجا/
يف حتقيق النسبة :تفسري الطرباين املزعومً
بشار عواد معروف.
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وسياقات التأويل /توفيق عبقري.
التعامل مع النصوص احلديثية عند حتقيق خمطوطاتالتفسري وعلوم القرآن /بشار عواد معروف.

خمطوطات الرواية املشرقية يف رسم املصحف :تعريفهبا وبيان أمهيتها /غامن قدوري احلمد.
مناهج حتقيق الرواايت اإلسرائيلية يف كتب التفسري/بشار عواد معروف.
مناهج حتقيق املخطوطات بني املستشرقني والعرب/أمحد الدبيان.
دورة أخرى
دورة نوقشت فيها أبعاد خمتلفة ملقاصد القرآن الكرمي،
عقدت يف الرابط يف شهر شعبان من عام  1436هـ،
نظمها مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية التابع
ملؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي بلندن ،ابلتعاون مع مركز
املقاصد للدراسات والبحوث ابلرابط ،وجاءت حتت عنوان
(مقاصد القرآن الكرمي).
متخصصا،
وقد شارك فيها حوايل ( )120عاملا وابحثًا
ً
ً
قدموا من بلدان متعددة.
وصدر كتاب فيه حاصل أعمال هذه الدورة ،وهي ()11
حبثًا ،بعنوان:
مقاصد القرآن الكرمي :جمموعة حبوث /حترير حممد سليم
عوا -.لندن :مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي؛ الرابط:
مركز املقاصد للدراسات والبحوث 1437 ،هـ 600 ،ص.
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وهي هذه البحوث:
	-مقتطفات من مقاصد القرآن الكرمي :حنو رؤية معرفية
ومنهجية /نور الدين اخلادمي.
	-من البالغ املبني إىل املقاصد الشرعية /حمسن
عبداحلميد.
	-اتريخ املقاصد القرآنية :عرض ودراسة :الشاطيب
وعالل الفاسي منوذجان /أمحد كايف.
	-مقاصد القرآن الكرمي من خالل «التحرير والتنوير»
للعالمة ابن عاشور :قواعد منهجية /أمينة سعدي.
	-مقاصد القرآن وأثرها يف التفسري /فريدة زمرد.
	-أصول التفسري ومقاصد القرآن /عمر بن محاد.
	-مقاصد األمثال القرآنية :اجتهاد من أجل نظرية
عامة /إبراهيم البيومي غامن.
	-مقاصد األموال يف القرآن :رؤية أتسيسية /حممد
أمحني.
	-حنو تفسري مقاصدي للقرآن الكرمي :رؤية أتسيسية/
وصفي عاشور أبو زيد.
	-املقاصد القرآنية ومشروع أن يكون اإلنسان هو هو:
مقاربة الستجالء الروح اليت حتكم األان واآلخر والكون/
حسن جابر.
	-مقصد إصالح التفكري اإلنساين يف القرآن الكرمي/
حممد عوام.

كتب تراثية تطبع أو تحقق ألول مرة
الثقافة اإلسالمية
املساري (ت
سراج طالب العلوم /نظم العريب بن عبدهللا ّ
 1240هـ)؛ تقدمي وحتقيق ايسني أزكاغ املكناسي -.طنجة؛
بريوت :دار احلديث الكتانية 1436 ،هـ 168 ،ص.
حقق عن ثالث نسخ.
وهو يف فضل العلم وآدابه ،وطرق حتصيله وبذله.
وشرحه (االبتهاج بنور السراج) /أمحد بن املأمون البلغيثي،
طبع قدميًا ابلقاهرة عام  1319هـ.

علوم القرآن
إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد /عبدالرمحن بن أيب
بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق عبداحلكيم األنيس،
 1438هـ ،ص ص ( .196 – 165كتاب إلكرتوين
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1438/1/20هـ).
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ميزان املعدلة يف شأن البسملة /جالل الدين عبدالرمحن
بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق ودراسة
عبداحلكيم األنيس 1438 ،هـ 241 ،ص( .كتاب
إلكرتوين نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1438/1/6هـ).

رايض الطالبني :يف شرح االستعاذة والبسملة /جالل
الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛
حتقيق ودراسة عبداحلكيم األنيس 1437 ،هـ112 ،
ص( .كتاب إلكرتوين نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ
 1437/12/26هـ).
وذكر احملقق أنه أول كتاب صنفه اإلمام السيوطي.

اإلشارات يف شواذ القراءات /عبدالرمحن بن أيب بكر
السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق عبداحلكيم األنيس،
 1438هـ ،ص ص ( .265 – 199كتاب إلكرتوين
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1438/1/23هـ).).

الدر النضيد يف علم التجويد /أليب العباس أمحد بن عبدهللا
بن الزبري اخلابوري (ت  690هـ)؛ دراسة وحتقيق إبشراف
أمحد بن علي بن عبدهللا السديس -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية ،كرسي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
للقرآن الكرمي وعلومه :مكتبة دار الزمان 1437 ،هـ،
 280ص.

علوم الحديث والسيرة
الوجه الصبيح يف ختم الصحيح (ختم صحيح البخاري)/
حممد علي بن عالن الص ّديقي املكي (ت  1057هـ)؛
حتقيق نور الدين احلميدي اإلدريسي -.الرايض :دار
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التوحيد 1437 ،هـ 96 ،ص.
يليه :ختم صحيح البخاري /عبدهللا بن سامل البصري (ت
 1134هـ)؛ حتقيق فؤاد بن احلسني بولفاف السوسي 78 ،ص.

حديث علي بن املديين /حتقيق حسام كمال توفيق-.
الرايض :دار العاصمة 1438 ،هـ 304 ،ص.
جزء أول من حديث احمل ِّدث العالمة علي بن عبدهللا املديين
(ت  234هـ) عليه رمحة هللا ،الذي كان أعلم أهل عصره
ابحلديث وعلله ،وقد انقرضت أغلب كتبه ،كما نبَّه إىل
ذلك اخلطيب البغدادي يف كتاب «اجلامع ألخالق الراوي
وآداب السامع» ،وقال« :ولعمري إن يف انقراضها ذهاب
علوم مجة ،وانقطاع فوائد ضخمة».
مندرجا يف نسخة
وذكر احملقق أن هذا اجلزء من حديثه كان
ً
واحدة مع جزء آخر ،مل ينتبه إليه مفهرسو خمطوطات
الظاهرية.

اإلمالء :شرح حديث «إمنا
األعمال ابلنيات» /حيىي بن
شرف النووي (ت  676هـ)؛
من رواية تلميذه العالء [علي
بن داود] بن العطار ،املعروف
ِ
مبختصر النووي (ت  724هـ)؛
حتقيق وتعليق حممد بن يوسف
اجلوراين -.طنجة؛ بريوت :دار
احلديث الكتانية 1436 ،هـ،
 181ص.

مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث 1436 ،هـ،
 322ص.
املنظومة تقع يف الصفحات  ،271 – 153والباقي دراسة
وفهارس!
حديقة الصفا يف أمساء املصطفى صلى هللا عليه وسلم/
حممد هاشم بن عبدالغفور السندي (ت  1174هـ)؛
تعريب وحتقيق أيب الربكات حق النيب السندي األزهري-.
عمان :دار النور املبني 1436 ،هـ 120 ،ص.
ّ
أكثر من نصف الكتاب تقدمي ودراسة.

اجلزء فيه من فوائد أيب احلسني بن العايل البُو َشنجي (ت
 419هـ) /ابنتقاء أيب الفضل اجلارودي احلافظ (ت 413
هـ)؛ دراسة وحتقيق حسن حممد عبه جي -.الرايض :دار
جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 182 ،ص.
أبو احلسني أمحد بن حممد بن منصور البوشنجي ،لقبه العايل.
أبو الفضل حممد بن أمحد بن حممد اجلارودي اهلروي
الشافعي.
أزهار الكمامة يف أخبار العمامة /أليب العباس أمحد
بن حممد َّ
املقري (ت  1041هـ)؛ دراسة وحتقيق بدر
املقري -.وجدة :الرابطة احملمدية للعلماء ،مركز اإلمام
اجلنيد للدراسات والبحوث الصوفية املتخصصة1436 ،
هـ 224 ،ص.
منظومة يف وصف عمامة النيب صلى هللا عليه وسلم ،تقع يف
( )40صفحة فقط ،وسائرها دراسة وفهارس.
نتيجة اخلِي ومزيلة ِ
الغ َي يف نظم
َ
مغازي رسول هللا صلى هللا عليه
ِ
الس َي /أليب إسحاق
وسلم و ّ
إبراهيم بن أيب بكر بن عبدهللا
التلمساين (ت  697هـ)؛ دراسة
وحتقيق مصطفى عكلي-.
الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء،
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العقيدة
التعريف بعقيدة األزهر الشريف ،املسمى معراج املريد
يف علم التوحيد :خمتصر اجلماعة األزهرية لشرح العالمة
الدردير على اخلريدة البهية /م .أ .و .ي؛ حتقيق حممد
عمان :دار النور املبني،
يوسف إدريس ،معاوية رشيدّ -.
 1437هـ 120 ،ص.

بداية العنوان تصرف من احملققني ،أو أحدمها .ومل أجد هلما
سوى هامشني قصريين يف التحقيق كله ،كالمها ال يكمالن
احدا! ومل يتعرضا لرموز اسم املؤلف ومن يكون؟ وهو
سطرا و ً
ً
مصطفى بن أمحد العقباوي (ت  1221هـ).
مقررا يف األزهر .وهو خمتصر لكتاب شرح
والكتاب كان ً
اخلريدة البهية يف علم التوحيد ،ملؤلفه أمحد بن حممد الدردير
(ت  1201هـ) .واألصل له كذلك.
ويف أوله أن الكتاب حمقق من نسخة وحيدة .ومل يذكر
مصدر هذه النسخة وال وصفها بكلمة واحدة! ومل توضع
صورة هلا يف الكتاب!!
املعاين الدقيقة يف إدراك
احلقيقة /جالل الدين
عبدالرمحن بن أيب بكر
السيوطي؛ دراسة وحتقيق
عبداحلكيم األنيس،
 1438هـ 87 ،ص.
كتاب إلكرتوين نشر
يف شبكة األلوكة بتاريخ
 1438/1/10هـ.
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ذكر احملقق أنه طبع يف ورقتني سنة  1285هـ ،وأنه تتمة
لرسالة «رفع الصوت بذبح املوت» للسيوطي ،وليس هو
نفسها.
الفقه اإلسالمي
املقدمة يف الفقه /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر
السيوطي؛ نشرها حممد آل رحاب يف شبكة األلوكة
بتاريخ  1437/11/20هـ.
ألفها للمبتدئني والعوام.

اليد البُسطَى يف تعيني
الوسطى/
الصالة
عبدالرمحن بن أيب بكر
السيوطي (ت  911هـ)؛
حتقيق ودراسة عبداحلكيم
األنيس 1438 ،هـ،
 52ص.
كتاب إلكرتوين ظهر
يف شبكة األلوكة بتاريخ
 1438/1/13هـ.
حترير األقوال يف مسألة
االستبدال /زين الدين قاسم بن
قطلوبغا احلنفي (ت  879هـ)؛
حتقيق علي بن إبراهيم القصري-.
الرايض :دار كنوز إشبيليا،
 1437هـ 106 ،ص.
(استبدال األوقاف).

رقم البيان يف دية املفصل والبنان /حسن بن عمار
الشرنباليل (ت  1069هـ)؛ دراسة وحتقيق مصعب سلمان
السامرائي 1437 ،هـ 37 ،ص (كتاب إلكرتوين).
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1437/12/14هـ.

اللطائف يف النزول عن الوظائف /تقي الدين السبكي
(ت  756هـ) /حتقيق عبداحلكيم األنيس.
استخرجه من تذكرِة اإلمام السيوطي «الفلك املشحون»،
ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1437/12/7هـ.
املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيح /أمحد
بن عبدهللا العسكري (ت  910هـ)؛ حتقيق انصر بن
سعود السالمة -.الرايض :دار أطلس اخلضراء1438 ،
هـ 583 ،ص.
ذكر احملقق أنه مل يسبق طبعه .واعتمد فيه على نسخة وحيدة،
موجودة يف املكتبة الوطنية بدمشق .وحتقيقه خفيف.
وقد حقق كرسالة علمية من قبل حممد بن عبدهللا العمرييين-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 961 ،ص
(دكتوراه).
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التصوف اإلسالمي
حماسن اجملالس ،أو بيان يف مقامات السادة الصوفية/
أمحد بن حممد بن العريف الصنهاجي (ت  526هـ)؛
دراسة وحتقيق حممد العدلوين اإلدريسي -.الدار البيضاء:
دار الثقافة 1436 ،هـ 176 ،ص.

الفلسفة
لباب اإلشارات والتنبيهات /فخر الدين حممد بن عمر
الرازي (ت  606هـ)؛ حتقيق أمحد حجازي السقا-.
القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث 1436 ،هـ 191 ،ص.
ذكر أن الكتاب طبع عام  1326هـ ،يف مطبعة السعادة
[انشره اخلاجني] ،وأنه اعتىن إبخراجه وترك التعليق الكثري
عليه .ويفهم أنه اعتمد على هذه الطبعة وحدها.

ذم املنطق) /جالل
ُّ
مر النسيم إىل ابن عبدالكرمي (رسالة يف ِّ
الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي؛ نشرها حممد آل
رحاب يف شبكة األلوكة بتاريخ  1437/11/21هـ.
وهو اتج الدين أبو الفضل حممد بن عبدالكرمي التلمساين،
عامل تكرور.

تعريف املقوالت /حممد بن عليان املرزوقي (ت 1355
عمان :دار النور
هـ)؛ اعتىن به أمحد الشاذيل األزهريّ -.
املبني 1437 ،هـ 85 ،ص.
يليه :بغية اإلرادات بشرح املقوالت /خليل [بن املرشد] بن
حممد املغريب (ت  1177هـ).
يليه :آداب البحث واملناظرة/
هارون عبدالرازق البنجاوي (ت
 1336هـ) ،مع تتمة وتعليقات
ولده حممد.
وهذا األخري يبدو أنه تسمية من
قبل احملقق ،وهو يف الكتاب :فن
املناظرة.
اللغة
تصحيح التصحيف وحترير التحريف /صالح الدين خليل
بن أيبك الصفدي (ت  764هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن
عبدالكرمي املفلح -.الرايض :جامعة امللك سعود ،كرسي
الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا،
 1437هـ 2 ،جـ.
أصل الكتاب رسالة ماجستري قدمت إىل جامعة الرايض
(امللك سعود) ونوقشت عام  1397هـ.
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وذكرت ابنة احملقق املتوىف ( 1402هـ) أن حتقيق الكتاب
سبق زمنيًّا دراسة «دسوقي إبراهيم الشرقاوي» اليت متت عام
 1406هـ ،ونشرت عام  1407هـ.
قلت :رسالة املاجستري لـ (السيد دسوقي إبراهيم الشرقاوي)
نوقشت يف جامعة عني مشس عام  1406هـ ،حتت عنوان:
تطور العربية حىت عهد الصفدي مع حتقيق كتابه «تصحيح
التصحيف وحترير التحريف» .ونشرته دار اخلاجني حتت
عنوان كتاب املؤلف الصفدي.

النفحات املعطارة يف بيان احلقيقة واجملاز واالستعارة/
عبدهللا بن عبدالرمحن املوقت (ت  1223هـ)؛ حتقيق
عمان :دار املأمون،
حممد حممد مولود األنصاريّ -.
 1437هـ 81 ،ص.
حققه عن ثالث نسخ .وذكر أنه سبق حتقيقه من قبل
عبدالعزيز بن سعود البديع (نشره يف جملة عامل املخطوطات
والنوادر 1426 ،هـ ،ص  ،)240 – 170إال أنه اعتمد
على نسخة واحدة ،ومل يصنع له فهارس ،ومل ينشره يف
كتاب.

أبنية األفعال املشهورة بالمية األفعال /حممد بن عبدهللا
بن مالك (ت  672هـ)؛ حتقيق ومجع وتصحيح وترتيب
بومية بن حممد السعيد بن أبـّيّاه الشنقيطي -.الكويت:
عمان :أروقة
لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية؛ ّ
للدراسات والنشر 1437 ،هـ 174 ،ص.
وطرة
يليه :نظم سبائك اللجني جبمع أنظام مباحث الالمية َّ
ابن زين /للمحقق.
كتب أدىن العنوان :يطبع ألول مرة مع التوشيح وزايدات
حبرق ومشايخ شنقيط مضبوطة ابلشكل مع تعدد األوجه
حمققة على أصول خطية.

املُع ِرب :شرح قوايف األخفش واشتقاق أمسائها /عثمان بن
جين (ت  392هـ)؛ حتقيق أمحد حممد عبدالعزيز عالم-.
[الرايض] :احملقق 1437 ،هـ 340 ،ص.
شرح لكتاب «القوايف» لألخفش األوسط سعيد بن مسعدة
(ت  215هـ).

العلوم

اجلواهر السنية على النظم احملاذي لآلجرومية /حممد بن
أمحد العكاري الطرابلسي (ت  1313هـ)؛ حتقيق ودراسة
عمان :دار النور املبني 1437 ،هـ،
أمحد حممد جادهللاّ -.
 215ص.
النظم احملاذي لآلجرومية للمؤلف نفسه.
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مقالةُ :مقنعة السائل عن املرض اهلائل /لسان الدين حممد
بن عبدهللا بن اخلطيب (ت  776هـ)؛ حتقيق وتقدمي حياة
قارة -.الرابط :دار األمان 1436 ،هـ 114 ،ص.
اعتمدت فيه احملققة على ثالث
نسخ خطية ،وأشارت إىل طبعة
قدمية للكتاب برتمجة مستشرق
( 1863م).
وقد حقق مع رسالتني أخريني
بعنوان (ثالث رسائل أندلسية
يف الطاعون اجلارف  749هـ)/
حتقيق ودراسة حممد حسن-.
قرطاج :بيت احلكمة1434 ،
هـ 358 ،ص.
والرسالتان األخراين مها :حتصيل غرض القاصد يف تفصيل
املرض الوافد /البن خامتة (ت  770هـ) ،النصيحة /للشقوري
(ت بعد  776هـ).
واملؤلف مشهور بـ (لسان الدين بن اخلطيب) ،ولكن احملققة
مل تضع له هذا اللقب املشهور به.

األدب
رسائل تراثية يف النقد والبالغة /حتقيق ودراسة حممد بن
عبدالرمحن اهلدلق -.الرايض :جامعة امللك سعود ،كرسي
الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا،
 1437هـ 119 ،ص.
وهي:
رسالة يف استخراج املعمى /أليب احلسن حممد بنأمحد بن طباطبا العلوي (ت  322هـ).
رسالة يف الفرق بني املرتسل والشاعر /أليب إسحاقإبراهيم بن هالل الصابئ (ت  384هـ).
اإلغريض يف احلقيقة واجملاز والكناية والتعريض /تقيالدين علي بن عبدالكايف السبكي (ت  756هـ).
وقد ذكر احملقق أنه سبق نشر هذه الرسائل يف دورايت أو
مع كتب.
كما سبق حتقيق الرسالة الثانية حتت عنوان :رسالتان من
الرتاث النقدي :رسالة الطيب بن علي بن عبد يف الدفاع
عن الشعر ،ورسالة أيب إسحاق الصابئ يف الفرق بني املرتسل
والشاعر /دراسة وحتقيق زايد الزعيب -.إربد :دار الكندي،
 1425هـ 135 ،ص.

التمام يف شرح أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري/
عثمان بن جين (ت  392هـ)؛ حتقيق ودراسة أمحد حممد
عالم[ -.الرايض] :احملقق 1437 ،هـ 795 ،ص
(املنصورة :مطابع آرت الين).
أشار احملقق إىل سبق حتقيق الكتاب من قبل أمحد انجي
37

مجلة الكتاب اإلسالمي – مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()23
 15ربيع األول  1438هـ 14 ،ديسمرب (كانون األول)  2016م

القيسي ،وخدجية احلديثي ،وأمحد مطلوب (وقد صدر عملهم
يف بغداد عام  1381هـ 289 ،ص) ،لكنه ذكر أن طبعتهم
مثقلة ابلتصحيف والتحريف ،وأنه «أقرب للمخطوط منه
للمطبوع ،فالتمام املطبوع يف حالة تشبه املخطوط» .أما
حتقيقه فمحكم علميًّا.

املضي يف نقد عبقرية
النجم
الرضي ،ومفتاح الثقافة/
ّ
ّ
عبدالرمحن بن عبيدهللا السقاف (ت  1375هـ)؛ حتقيق
علي بن حمسن السقاف -.بريوت :األمرية للطباعة
والنشر 1435 ،هـ 560 ،ص.
وهو مقارنة أدبية بني شعر الشريف الرضي وشعر املتنيب.

التاريخ والتراجم
بيان مراحل احلج من «تِلُو» :رحلة مصطفى فقري هللا
[بن عبدالقادر] العباسي [ت  1212هـ] إىل احلج سنة
 1177هـ 1764 ،م /حتقيق حيىي حممود بن جنيد-.
الرايض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية 1437 ،هـ 312 ،ص.
(تلو) قرية اتبعة إلسعرد برتكيا.

مناقب أيب حنيفة وتالميذه أيب يوسف وحممد رمحهم
حمرم بن حممد الزيلي القسطموين (ت بعد 1010
هللاَّ /
هـ)؛ حتقيق حممد أديب اجلادر -.دمشق :دار املكتيب،
 1436هـ 165 ،ص.
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هبجة اإلخوان يف ذكر الوزير سليمان /حممود بن
عثمان الرحيب (كان حيًّا سنة  1162هـ)؛ حتقيق عماد
عبدالسالم رؤوف -.دمشق :دار الزمان؛ أربيل :مكتب
التفسري 1436 ،هـ 111 ،ص.
الوزير سليمان ابشا ،ت  1175هـ.

إسعاف السائل ابلكالم على بعض املسائل /حممد
(اإلمام) ابن مصطفى ماء العينني (ت  1390هـ)؛ حتقيق
أنس أمني -.الرابط :دار األمان؛ بريوت :دار الكتب
العلمية1436 ،هـ 208 ،ص.
وهو يف اتريخ شنقيط وسكاهنا ،وأهنا من املغرب.

كتب جديدة في تأريخ المدينة المنورة
حملات من اتريخ األوس واخلزرج على ضوء وثيقة النيب
صلى هللا عليه وسلم جملتمع املدينة املنورة /عبداحملسن بن
طما -.جدة :املؤلف 1436 ،هـ 256 ،ص.

العنوان الشارح للكتاب :دراسة اترخيية حىت عام  131ه:
مناقبهم ومنازهلم ومواقفهم وأعالمهم وأهم حتالفاهتم.
الفكر التارخيي ابملدينة املنورة يف القرنني اهلجريني األول
والثاين /ايسر أمحد نور -.املدينة املنورة :مركز حبوث
ودراسات املدينة املنورة؛ الرايض :دارة امللك عبدالعزيز،
 1437هـ 689 ،ص.

تتبع فيه املؤلف بشكل مسهب تطور الرواية التارخيية يف
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املدينة املنورة ،مع البحث عن اجلذور التارخيية جملتمع املدينة
موضحا املؤثرات السياسية واالقتصادية
قبل اإلسالم،
ً
والدينية والشخصية على تشكل الرواية التارخيية يف املدينة
خالل القرنني اهلجريني األولني.
وفيه إجابة وافية حول سؤال كبري :ملاذا وكيف نشأ علم
التاريخ عند املسلمني؟ حيث أثبت أن أصول الفكر التارخيي
نشأت ابملدينة املنورة ،من خالل العلوم واملعارف اإلسالمية
اليت شكلت أصول هذا الفكر ،وصاغت منجزه هبا يف
القرنني املذكورين .ونفى ما تردد عن وجود مؤثرات فارسية
أو يهودية يف نشأة علم التاريخ عند املسلمني وتكوينه.
جل أمناط الكتابة التارخيية املتعارف
كما برهن على أن ّ
عليها نشأت ابملدينة ومورست هبا.

املنورة؛ الرايض :دارة امللك عبدالعزيز 1437 ،هـ،
 448ص (أصله رسالة ماجستري).

التاريخ واملؤرخون ابملدينة املنورة من العصر األموي إىل
القرن الرابع عشر اهلجري /حممد احلبيب اهليلة -.املدينة
املنورة :مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة؛ الرايض:
دارة امللك عبدالعزيز 1437 ،هـ 369 ،ص.

يضم تراجم املؤرخني الذين كتبوا عن املدينة املنورة منذ العصر
األموي .ومن هؤالء املؤرخني بعض الصحابة والتابعني رضي
هللا عنهم ،الذين كان هلم احلظ األوفر يف تدوين السرية النبوية
وغريها.
وفيه ترمجة لألسر املدنية اليت اهتمت ابلتاريخ وألفوا ،مع
تعريف ابلكتب التارخيية..
املوظفون يف املسجد النبوي وأثرهم يف احلياة العامة خالل
العصر اململوكي ( 923 – 648هـ) /رمي بنت فهد
السابح -.املدينة املنورة :مركز حبوث ودراسات املدينة
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موضوعات خمتلفة يف الكتاب ،منها :املوظفون يف الوظائف
الدينية والتعليمية ابملسجد النبوي ،مشلت املؤذنني واألئمة
واخلطباء ،وخمصصاهتم ،وطرق تعيينهم ،كما تضمنت احلركة
التعليمية للمدرسني ،ومرتباهتم ،وما يقدمونه من دروس عامة
على اختالف ختصصاهتم ،والوظائف اإلدارية ابملسجد
النبوي ،وأثرهم يف احلياة العامة..
وفيه ذكر حقيقة الصراع الدائر على إمامة وخطابة املسجد
النبوي حىت حسمت الدولة اململوكية األمر لصاحل أهل
السنة.
معلمو املسجد النبوي الشريف /مجع وترتيب وتعليق
عمر بن حسن فالتة ،عبدالوهاب بن حممد زمان ،عدانن
درويش جلون -.املدينة املنورة :مكتبة دار الزمان،
 1437هـ 912 ،ص.

تعريف وترمجة للمدرسني يف املسجد النبوي الشريف ،يف
شىت العلوم ،وخاصة القرآن الكرمي واحلديث الشريف،
وإجازاهتم فيها ،يف القدمي واحلديث ،لكن يبدو أن الرتكيز
على املعاصرين ،وقد بلغ عددهم حنو ( )400معلم.
خيرب يف القرن الثالث عشر اهلجري (1300 – 1201
هـ) /فائز بن موسى البدراين -.السعودية :املؤلف،
 1436هـ 532 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

تع ّد خيرب من أقدم املناطق احلضرية يف منطقة املدينة املنورة.
وتتناول هذه الدراسة اترخيها وأحواهلا السياسية واالقتصادية
واالجتماعية يف العهد األخري من العصر العثماين.
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خمطوطات أعالم مكة املكرمة واملدينة املنورة املوقوفة يف
مكتبة الشيخ عارف حكمت /عبدالصمد بن حممد جان
بن حممد ظاهر -.املدينة املنورة :مركز حبوث ودراسات
املدينة املنورة؛ الرايض :دارة امللك عبدالعزيز1437 ،
هـ 275 ،ص.

حتدث املؤلف عن مكتبة عارف حكمت ابملدينة املنورة،
واتريخ أتسيسها .ومجع بني خمطوطات أعالم مكة املكرمة
مقسما إايها على قسمني ،كل
واملدينة املنورة يف املكتبة،
ً
وبي
قسم ألهل بلده .وترجم لكل األعالم اليت ذكرهاَّ ،
كتبهم املطبوعة واملخطوطة ،مع ذكر الرسائل اخلطية ضمن
اجملاميع.

كتاب ومالحظات
(تفسير ابن عطية)

اآلية  109من سورة البقرة{ :وَّد َكثِري ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب لَ ْو
َ ٌ ْ
يـَُرُّدونَ ُك ْم ِم ْن بـَْع ِد إِميَانِ ُك ْم ُك َّف ًارا}.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله
وأصحابه ومن وااله ،وبعد:
علي بعمل مستدرك على (احملرر الوجيز يف
فقد َّ
من هللا َّ
العلمة عبداحلق بن عطية
تفسري الكتاب العزيز) ملؤلفه ّ
األندلسي (ت  542هـ) ،الذي نشرته دار ابن حزم ببريوت
يف ٍ
جملد واحد ،وبلغت صفحاته ( 2019ص) .وهو عن
الطبعة القطرية( ،طبعة جديدة منقحة ومرتبة .)...واتبعت
فيه أخطاء ،معظمها نسخ آايت من املصحف الشريف غري
املراد تفسريها! ولذلك حسن إيرادها لتصحيحها ،وإن مل
أتتبعها يف التفسري كله ،وهي هذه:
ص  :86ورد يف العمود األول منها {بُ ْك ٌم} ،والصحيح
ِ
{وإِ ْذ فـََرقـْنَا
{ب ُك ُم} ،فاملقصود اآلية ( )50من سورة البقرةَ :
ِ
كثريا ،فالطابع يبحث
ب ُك ُم الْبَ ْحَر} .وقد حدث مثل هذا ً
عن الكلمة يف املصحف ،وينسخها دون النظر يف ضبطها
كل مرة.
ِ
نظر ِ
ون} ،والصحيح:
ص  :86العمود الثاين ،ورد{ :تُ ُ
{تـَْنظُُرو َن} ،فاملقصود تتمة اآلية السابقة ( )50من السورة:
{فَأ َْنَيـْنَا ُك ْم َوأَ ْغَرقـْنَا آَ َل فِْر َع ْو َن َوأَنـْتُ ْم تـَْنظُُرو َن}.
ِِ
{ر ْحَتُهُ} ،فاملقصود
{ر ْحَته} ،والصحيحَ :
ص  :97وردَ :
ضل َِّ
الل َعلَْي ُك ْم َوَر ْحَتُهُ
اآلية ( )64من سورة البقرة{ :فـَلَ ْوَل فَ ْ ُ
لَ ُكنـتُم ِمن ْ ِ
ين}.
ْْ َ
الَاس ِر َ
{ولَو} ،الصحيح بدون واو ،فالقصد تفسري
ص َ :124
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ص  :130ابمتثل = ابمتثال.
ص { :132آمنّا} ،الصحيحِ :
{آمنًا} ،يف اآلية 126
َ
ِ
اج َع ْل َه َذا بـَلَ ًدا آَمنًا}.
ب ْ
{ر ِّ
من سورة البقرةَ :
ص « :161واألَقربون» وضع بني قوسني مزخرفني مما يعين
أنه من القرآن الكرمي ،والصحيح ّأل يوضع بينهما ،فاملقصود
ِ ِ ِ
ني
اآلية  180من سورة البقرة{ :الْ َوصيَّةُ ل ْل َوال َديْ ِن َو ْالَقـَْربِ َ
ِبلْمعر ِ
وف}.
َ ُْ
ص  :184أابن عدواته = عداوته.
ِِ
نسخا
ص { :187فيه} أعاله ثالث نقاط ،ورد مرتنيً ،
من اآلية الثانية من سورة البقرة ،واملقصود اآلية  213منها:
{وأَنـزَل معهم الْ ِكتاب ِب ْل ِق لِيح ُكم بـي الن ِ ِ
اختـَلَ ُفوا
يما ْ
َ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ ّ َ ْ َ َْ َ
َّاس ف َ
ِ
فِ ِيه وما اختـلَ ِ ِ ِ َّ ِ
ين أُوتُوهُ ِم ْن بـَْعد َما َجاءَتـْ ُه ُم
ََ ْ َ َ
ف فيه إَّل الذ َ
ات بـَ ْغيًا بـَيـْنـَُه ْم}.
الْبـَيِّنَ ُ

وقد تكرر مثل هذا مرات ،ولن أشري إليها وإىل مثلها ،يف
إشارات للتجويد يف املدود والوقف وحنوه...
اقعا وملـَّا».
ص  187أي ً
ضا« :أحسبتم دخولكم اجلنة و ً
وضع هذا بني قوسني مزخرفني وكأنه آية ،وإمنا أورد املؤلف
تقدير اآلية.
وأدانه تقدير آخر مثله.
ص  :211آخر الصفحة ،ورد :واقع جزاءًا .وال لزوم
لأللف.
ِ
{علِ ٌيم}
ص  :220ورد:
و{عل ٌيم} معناه لألقوالَ ،
َ
ابلنيات .والصحيح يف األول َِ
يع} .فالقصد اآلية 244
{س ٌ
من سورة البقرة.
ص ُ :232حسن يف الصفات = َح ُس َن يف الصفات.
ضا :وردِ :
و{علِ ٌيم}
ص  232أي ً
َ
{عل ٌيم} من أجل النطقَ ،
من أجل املعتقد .والصحيح يف األول َِ
يع} .فاملقصود
{س ٌ
اآلية  256من سورة البقرة.
ص  :263أواخر الصفحة ،ورد{ :بُ ْك ٌم} ،والصحيح
ِ
{وإِ ْن
{ب ُك ْم} ،فاملقصود اآلية ( )282من سورة البقرة َ
وق بِ ُك ْم}.
تـَْف َعلُوا فَِإنَّهُ فُ ُس ٌ
ص  :439بسبب عدم الصحابة ِ
املاء = املاءَ.
(حُرٌم)،
ص  :506وردَّ :
(حرم) مجع حرام .والصحيحُ :
الصْي ِد
فاملقصود اآلية األوىل من سورة املائدةَ { :غيـَْر ُِملِّي َّ
َوأَنـْتُ ْم ُحُرٌم}.
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ص  :550وابتألهم = وابتالءهم.
ص  :562معاصروا = معاصرو.
{حُرٌم}،
ص  :578وردَ :
{حَّرَم} مجع حرام .والصحيحُ :
صْي ُد الْبـَِّر َما ُد ْمتُ ْم
{و ُحِّرَم َعلَْي ُك ْم َ
اآلية  95من سورة املائدة َ
ُحُرًما}.
ص  :611وف ُقه إذا غلب يف الفقه غريه .الصحيح :وفـََقهَ...
ص  :614والصحيح أن يقد .هكذا .ويبدو أهنا (يقصد).
ص  :632الشنفري = الشنفرى.
ِ
النساء.
ص  637أبلبان النساءَ =
ص  :649ورد :وقرأ اجلمهور {وجن ٍ
َّات} بنصب
ََ
{وجن ٍ
(نبات) .والصحيح:
َّات} ،عط ًفا على قوله تعاىل:
ُ
ََ
{وُه َو
{نـَبَ َ
ات} ،فاملقصود اآلية  99من سورة األنعامَ :
الَّ ِذي أَنـزَل ِمن َّ ِ
ِ
ات ُك ِّل َش ْي ٍء
الس َماء َماءً فَأ ْ
َخَر ْجنَا بِه نـَبَ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّخ ِل م ْن
ِج مْنهُ َحبًّا ُمتـََراكبًا َوم َن الن ْ
فَأ ْ
َخَر ْجنَا مْنهُ َخضًرا ُنْر ُ
طَْلعِها قِنـوا ٌن دانِيةٌ وجن ٍ
َّات ِمن أ َْعنَ ٍ
اب}.
َ َْ َ َ َ َ
ْ

ص  :656-655ورد يف تفسري اآلية  112من سورة
األنعام{ :يـَْفتـَُرو َن} معناه خيتلفون ويشتقون ،وهو من
تشبيها بفري األدمي.
الفرقةً ،
وواضح أن القصد( :خيتلقون) ،ابلقاف ،وليس ابلفاء.
وهو من ِ
(الفرية) وليس (الفرقة) كما ورد.

ص { :846يـَُع ِّذبُ ُك ْم} .الصحيح بسكون الباء ،ألن
املقصود اآلية  39من سورة التوبة{ :إَِّل تـَْن ِف ُروا يـَُع ِّذبْ ُك ْم
َع َذ ًاب أَلِ ًيما} .وابلضم جاءت يف اآلية  18من سورة املائدة.

املوأَدون.
ص  :666األوالد ْ
املوؤدون .الصحيحْ :

ص  :872واملىن = واملعىن.

اللُ َما أَ ْشَرْكنَا} .والصحيح:
ضا :ورد{ :لَ ْو َشاءَ َّ
ص  666أي ً
اللُ َما فـََعلُوهُ} فاملقصود اآلية  137من سورة
{ولَ ْو َشاءَ َّ
َ
األنعام ،واألوىل هي ذات الرقم  148من السورة نفسها.

ات} .واملقصود الكلمة اليت يف اآلية
{صلَو ٌ
ص  :875وردَ :
 99من سورة التوبة{ :و ِ
الرس ِ
ول}.
ََ
صلَ َوات َّ ُ

ص  :721تقضتيه = تقتضيه.
ص ِ :747
{و َآمنُوا} بفتح امليم،
َ
{وآمنُوا} ،الصحيحَ :
ِ
فاملؤلف يفسر اآلية  153من سورة األعرافَّ :
ين
َ
{والذ َ
السيِئ ِ
ات ُثَّ َتبُوا ِم ْن بـَْع ِد َها َوآَ َمنُوا} .وتكرر اخلطأ
َع ِملُوا َّ َّ
نفسه يف الصفحة نفسها.
املفسرة:
ص ( :771وأمر ابملعروف) .الصحيحكما يف اآلية َّ
ف وأَع ِرض ع ِن ْ ِ ِ
ِ
ِ
ني} اآلية 199
{خذ الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر ِبلْعُْر َ ْ ْ َ
الَاهل َ
ُ
من سورة األعراف.

ص  :828والتعمق يف الباطن = الباطل.

ص  :896قائلوا = قائلو.
صو َن} [سورة يونس ]66 :معناه حيسدون
ص َ :916
{يُْر ُ
وخيمنون .والصحيح :حيدسون..
ص { :919قـَْوَم ُه ْم} .هو بكسر امليم ،فاملقصود ما ورد
{ثَّ بـََعثـْنَا ِم ْن بـَْع ِد ِه ُر ُس ًل إِ َل
يف اآلية  74من سورة يونسُ :
قـَْوِم ِه ْم}.
وردوا.
وردا = ُّ
ص ُّ :931
ص  :959ال ِـملك وأتباعه = املـَلِك...
ِ
{الس َقايَةَ} [سورة يوسف .]70 :واو
ص  :1008وو ّ
واحدة.
ص { :1021فَ ِ
اط ِر} .هو بفتح الراء ،فاملقصود اآلية
السماو ِ
ِ
ات َو ْال َْر ِ
ت
ض أَنْ َ
 101من سورة يوسف{ :فَاطَر َّ َ َ
َولِيِّي ِف ُّ
الدنـْيَا َو ْالَ ِخَرِة}.
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ِ
{الكتَ ِ
اب} [اآلية األوىل
ص :1026ورد :ويصح يف
تقدما .والصحيح:
من سورة الرعد]
ُ
التأويالت اللذان ً
التأويالن ...تقدَّما.
وضبط لفظ (الكتاب) بضم الباء ،والصحيح الكسر كما
ت الْ ِكتَ ِ
اب}.
أثبت {تِْل َ
ك آَ َي ُ
{وأَنِْف ُقوا} .والصحيح بفتح الفاء،
ص  :1038وردَ :
فاملقصود اآلية  22من سورة الرعدِ َّ :
ِ
ين َ
َ
{والذ َ
صبـَُروا ابْتغَاءَ
ِ
ِ
ِ
اه ْم سًّرا َو َع َلنيَةً}.
َو ْج ِه َرّبِِ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
الص َلةَ َوأَنـَْف ُقوا مَّا َرَزقـْنَ ُ
{ح ْك ًما} ،يف اآلية
{ح َك ًما} ،الصحيحُ :
ص َ :1042
ِ
ك أَنـَْزلْنَاهُ ُح ْك ًما َعَربِيًّا}.
{وَك َذل َ
 37من سورة الرعدَ :
ص  :1052ورد :ال حب النجاة.
و(الحب) كلمة واحدة ،وتعين الطريق الواضح.
يح تُ ْس ُكر .والصحيح :تَ ْس ُكر.
ص  :1066سكرت الر ُ
ص { :1082أَمر ِ
هللا} .يصحح كما هو املقصود يف أول
َْ
ِ
ِ
الل فَ َل تَ ْستـَْعجلُوهُ}.
سورة النحل{ :أَتَى أ َْم ُر َّ
{وِم َن} .يصحح كما يف اآلية  25من سورة
ص َ :1090
النحل{ :وِمن أَوَزا ِر الَّ ِذين ي ِ
ضلُّونـَُه ْم}.
َ ْ ْ
َُ

ص ِ :1091
{الس ْل ِم} .صحيح الكلمة بفتح السني
ّ
املشددة وفتح الالم ،فاملقصود اآلية  25من سورة النحل:
السلَ َم}.
{فَأَلْ َق ُوا َّ
ص { :1092جن ٍ
َّات}.
وصحيح الكلمة يف اآلية  31من
َ
ُ
ٍ
َّات َع ْدن يَ ْد ُخلُونـََها}.
سورة النحلَ { :جن ُ
ك
ك َك َفى بِنـَْف ِس َ
ص { :1133اقـَْرأْ كِتَابَ َ
ك الْيـَْوَم َعلَْي َ
َح ِسيبًا} [سورة اإلسراء.]14 :
عادي ،فلم توضع بني قوسني
كالما ًّ
هذه آية ،وليست ً
مزخرفني.
ص  :1136والذم هنا ال حق.
(الحق) كلمة واحدة.
ص  :1142إن يف هيئة اليد ابمليزان عظةٌ .الصواب :عظةً.
ص { :1150يـَْر َحَ ُك ْم} .تصويب الكلمة من اآلية 54
{ربُّ ُك ْم أ َْعلَ ُم بِ ُك ْم إِ ْن
من سورة اإلسراء اليت يفسرها املؤلفَ :
يَ َشأْ يـَْر َحْ ُك ْم أ َْو إِ ْن يَ َشأْ يـَُع ِّذبْ ُك ْم} .وهي ابلفتح يف اآلية 8
من السورة نفسها.
{سنَّةَ} ،فاملقصود اآلية 77
ص َ :1160
{سنَة} .صواهبا ُ
ك ِم ْن ُر ُسلِنَا}.
{سنَّةَ َم ْن قَ ْد أ َْر َس ْلنَا قـَبـْلَ َ
من سورة اإلسراءُ :
حيسن هللا حالته .الصواب كسر السني
ص  :1162أن َّ
املشددة.
ضا :على أمتَّ عموم .والصواب كسر امليم
ص  1162أي ً
املشددة.
ص  1162كذلك :والرقي والتعويذ = والرقَى.
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ص  :1284يف أواخر العمود الثالث« :مل يذكب» = «مل
يكذب».
ص  :1285فجاءم = فجاءهم.

الروم فإهنم
ص { :1166كِ ْس ًفا} بسكون السني ،إال يف ُّ
حركوها.
استوقفتين هذه اجلملة ..واملقصود حتريك حرف السني يف
الكلمة ،بفتحها ،يف اآلية  48من سورة الرومَ { :وَْي َعلُهُ
كِ َس ًفا}.
ِ
اب} .هو ابلفتح ،فاملقصود اآلية
ص { :1174الكتَ ُ
األوىل من سورة الكهف.

{وِم َن الن ِ
اللَ} [سورة
َّاس َم ْن يـَْعبُ ُد َّ
ص  :1301وردَ :
{وِم َن
احلج .]11 :واملقصود اآلية  8من السورة نفسهاَ :
َّاس من ُي ِاد ُل ِف َِّ
الل بِغَ ِْي ِع ْل ٍم}.
الن ِ َ ْ َ
ص { :1364أُذُ ٌن} .صوابهُ {أ َِذ َن} ،فاملقصود اآلية
{ف بـي ٍ
اللُ أَ ْن تـُْرفَ َع َويُ ْذ َكَر
وت أ َِذ َن َّ
( )36من سورة النورُُ ِ :
اسُهُ}.
فِ َيها ْ
ص { :1383قـَْوٍم} .صوابه يف اآلية  37من سورة الفرقان:
اه ْم}.
{وقـَْوَم نُ ٍ
وح لَ َّما َك َّذبُوا ُّ
الر ُس َل أَ ْغَرقـْنَ ُ
َ
ص  :1399الذي وعدم = الذي وعدهم.

ضا{ :قِيَ ًما} .املقصود اآلية الثانية من سورة
ص  1174أي ً
يدا ِم ْن لَ ُدنْهُ} .إال إذا قصد
الكهف{ :قـَيِّ ًما لِيـُْن ِذ َر َبْ ًسا َش ِد ً
قراءة .لكن تكررت الكلمة يف التفسري بتشديد الياء.

ص  :1404ابلقرآن والشتم وحنوه = ابلقول والشتم( ..وال
يبقى هذا اخلطأ بدون تصحيح).

ص  :1185ولتثتثن = ولتستثن.

ص  :1405وكانت مراجعتم = مراجعتهم.

{ذ ْك ِر} .الصواب ِ
ص ِ :1217
{ذ ْكُر} بضم الراء،
فاملقصود اآلية الثانية من سورة مرمي.
ص  :1219مل جنعل مل مشارًكا = له مشارًكا.
ص  :1238األمر املنفذ اجملذوم = اجملزوم.
ص  :1239العمود الثالث{ :إِ ًذا} .صوابه بدون تنوين،
{ح َّت إِ َذا َرأ َْوا َما
فاملقصود اآلية  75من سورة مرميَ :
وع ُدو َن}.
يُ َ
ص  :1267اهليبتهه = هليبته.
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ص  :1407فتوعدهم ابإلخراج من أرضه .الصحيح:
(فتوعدوه) .فلم يتوعدهم لوط عليه السالم بذلك ،بل هم
توعدوه.
ص  :1419ومحلَّه = ومحَّله.
ص  :1425جلميعهم( .بدئ بسطر جديد ،وهو مرتبط
مبا سبق).
ص { :1434أَلِ ٌيم} .صوابه{ :اليَِّم} ،فاملقصود تفسري
اآلية السابعة من سورة القصص{ :فَِإ َذا ِخ ْف ِ
ت َعلَْي ِه فَأَلْ ِق ِيه
ِف الْيَِّم}.

ص  :1615للعبث من القبور = للبعث..

ص  :1473وضع يف الرتويسة ما يشري إىل تفسري اآلايت
 18-14من سورة الروم ،والصحيح.17-10 :
وتكرر مثل يف مواضع أخرى مل يشر إليها.

ص  :1620االقتداء منه = االفتداء منه.

ص  :1489أن كلمات هللا تعاىل مل تكن لتنفذ = لتنفد.

ص  :1625ألن كلىت = كلتا.

ور} :التطميع مبا ال يتحصل .والصواب:
ص { :1491الغَُر ُ
ور} .أما ابلفتح فمعناه الشيطان ،كما ورد يف الصفحة
{الغُُر ُ
نفسها.

َخ ْذتـُُه ْم}،
َخ َذتـْ ُه ُم} .صوابه{ :فَأ َ
ص { :1628فَأ َ
ف
َخ ْذتـُُه ْم فَ َكْي َ
فاملقصود تفسري اآلية  5من سورة غافر{ :فَأ َ
َكا َن ِع َق ِ
اب}.

ص  :1511تكيب = تبكي.

جوزه.
ص  :1695جوزَّه = َّ

ص  :1515كان طفلني = كاان طفلني.

ص  :1730امل ِهلك = املهلِك.

ص  :1527األلف والسالم = األلف والالم.

ِ
{منًّا} ،يف اآلية  4من سورة
ص { :1718منَّا} .صوابهَ :
حممد{ :فَِإ َّما َمنًّا بـَْع ُد َوإِ َّما فِ َداءً}.
ص { :1771يَ ْدعُو َن} .صوابه يف اآلية  13من سورة
الطور ،اليت يفسرها املؤلف{ :يـَْوَم يُ َد ُّعو َن إِ َل َن ِر َج َهن ََّم
َد ًّعا}.
ص  :1773كالؤلؤ = كاللؤلؤ.

ص { :1528إِ ًذا} .صوابه {إِ َذا} ،يف اآلية السابعة من
سورة سبأ{ :وقَ َ َّ ِ
ين َك َف ُروا َه ْل نَ ُدلُّ ُك ْم َعلَى َر ُج ٍل يـُنـَبِّئُ ُك ْم
َ
ال الذ َ
إِ َذا م ِزقـتم ُك َّل مََُّزٍق إِنَّ ُكم لَِفي خ ْل ٍق ج ِد ٍ
يد}.
َ َ
ْ
ُ ّ ُْ ْ
وعمرها.
وعمرها = َّ
ص َّ :1535
ص { :1563يُ َسبِّ ُحو َن} .صوابه{ :يَ ْسبَ ُحو َن} ،يف اآلية
 40من سورة يس{ :وُكلٌّ ِف فـلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َن}.
َ
َ
ص  :1564ويكره عليه = ويكسره عليه.
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ص ِ :1778
{ع ْل ِم ِه} .صوابه يف اآلية  5من سورة النجم:
يد الْ ُق َوى}.
{علَّ َمهُ َش ِد ُ
َ
ص { :1786يـََرى} .صوابه{ :يـَُرى} .فاملؤلف يفسر
اآلية  40من سورة النجمَ { :وأ َّ
ف يـَُرى}.
َن َس ْعيَهُ َس ْو َ
أيضاَ{ :تََّن} .واملقصود الكلمة الواردة يف
ص ً 1786
اآلية  46من سورة النجمِ :
{م ْن نُطْ َف ٍة إِ َذا تَُْن}.
ص  :1797تفيهم = تفهيم.

{ربُّ ُك َما} .والصواب بكسر الباء املشددة،
ص َ :1799
ِ
َي آََل ِء
فاملقصود اآلايت املتكررة يف سورة الرمحن{ :فَبأ ِّ
َربِّ ُك َما تُ َك ِّذ َب ِن}.
ص { :1803إِ ًذا} .صوابه{ :فَِإ َذا} .فاملؤلف يفسر اآلية
 37من سورة الرمحن{ :فَِإ َذا انْ َش َّق ِ
ت َوْرَد ًة
ت َّ
الس َماءُ فَ َكانَ ْ
َكال ِّده ِ
ان}.
َ
ص  :1804إن يف القيامة سؤ ًال وآايت .صوابهٍ :
وآايت.
ٌ
ص  :1824كثر الضحك واملزاج = املزاح.

ص  :1959املغاالت = املغاالة.
َّار} .هي بكس ِر الراء ،فاملقصود اآلية
ص { :1964الن َ
ات الْوقُ ِ
ِ ِ
ود}.
اخلامسة من سورة الربوج{ :النَّار َذ َ
ص { :1976نِ َع َمهُ} .وصواهبا كما وردت يف اآلية 15
من سورة الفجر{ :فَأ ََّما ِْ
النْ َسا ُن إِ َذا َما ابـْتَ َلهُ َربُّهُ فَأَ ْكَرَمهُ
ول َرِّب أَ ْكَرَم ِن}.
َونـََّع َمهُ فـَيـَُق ُ
وحا} هكذا! واملقصود بيان قراءة
ص  :1985ورد {نُ ً
كلمة {تـَلَظَّى} يف اآلية  14من سورة الليل!

ص  :1859وقومل = وقوهلم.

ص  :1990بسني مكسروة = مكسورة.

اللَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير} .املقصود اآلية
ص { :1870إِ َّن َّ
األخرية من سورة الطالق{ :لِتـَْعلَ ُموا أ َّ
اللَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء
َن َّ
قَ ِد ٌير} .فهي {أ َّ
َن} وليست {إِ َّن}.

املقدرة = املقدَّرة.
ص َّ :1994

ص  :1875ورد «نورهم بني أيديهم» على أهنا آية ،وقد
سقطت منها كلمة ،فاملقصود اآلية الثامنة من سورة التحرمي:
ي أَيْ ِدي ِه ْم}.
ورُه ْم يَ ْس َعى بـَْ َ
{نُ ُ
ص  :1893ورد يف العمود األول{ :فَ َل أُقْ ِسم ِبَا تـب ِ
صُرو َن}
ُ ُْ
{ما
[سورة احلاقة ،]38 :بدل اآلية  28من السورة نفسهاَ :
أَ ْغ َن َع ِّن َمالِيَ ْه}!
صريٍة} مرتني ،والصواب {ب ِ
ِ
ص َريةٌ}،
َ
ص  :1924وردت {بَ َ
فاملقصود الكلمة الواردة يف اآلية  14من سورة القيامة{ :بَ ِل
النْسا ُن علَى نـ ْف ِس ِه ب ِ
ص َريةٌ}.
ِْ َ َ َ َ
اب الكلمة يف اآلية  26من
ص { :1926بـَلَّ ْغ َ
ت} .صو ُ
سورة القيامةَ { :ك َّل إِ َذا بـلَغَ ِ
ت التـََّراقِ َي}.
َ
ِ
السراج.
ص َّ :1939
السراج = ّ
ِ
اجا} [سورة النبأ.]13 :
اجا َوَّه ً
واملقصود الشمس { َو َج َع ْلنَا سَر ً
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ص َّ :1995
انفك.
انفك الشيءُ = َّ
ضا :اجللَّية = اجلليَّة.
ص  1995أي ً
مصة .والصواب يف ضبطها :احلِ َّمص،
ص  :2005احلُ ُّ
واحلِ ِّمص ،كما يف املعجم الوسيط.
يسر وأعان
واحلمد هلل الذي َّ

أربعينات جديدة
ِ
الصلوات املأثورة عن
أربعون حديثاً أبربعني صيغة من صيغ
النيب صلى هللا عليه وسلم /تصنيف يوسف بن إمساعيل
النبهاين (ت 1350هـ)؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف،
 1437هـ 21 ،ص (كتاب إلكرتوين).

ِ
ورد فيها الصالةُ على
أربعو َن حديثًا من األحاديث اليت َ
ِ
وسلم بصي ٍغ خمتلفة ،وكثريٌ منها
رسول هللا صلى هللا عليه َ
ِ
الكتب الستة .صلى هللا وسلم على
مصادر غ ِري
وردت يف
ْ
َ
نبينا حممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني.

ِ
ف هذا الكتاب ،الشيخ يوسف بن إمساعيل
مجع مصنّ ُ
َ
ِ
النبهاين رمحَه هللا ،أربعني حديثًا من جوام ِع َكل ِم ِ
رسول هللا
ُ
ثبت يف الصحيحني قولهُ عليه
صلى هللا عليه وسلم ،وقد َ
ثت جبوام ِع ال َكلِم» .وتعين األقو َال
الصالةُ والسالم« :بُِع ُ
ِ
جاللة معناها،
حتمل معاينَ كثرية ،مع
املوجزةَ القليلة ،اليت ُ
ِ
االستشهاد هبا ،لبالغتها
وأمهيتها وفائدهتا ،وسهو ِلة حفظها و
وحس ِن سبكها.
ُ
ضمنها جامعُها كتابه «جمموع األربعني أربعني من
وقد َّ
أحاديث سيد املرسلني» ،فاستخرجها احملقق من بينها،
وبي ُحكمها ،إال بعضها ،وكان قد
ووثَّقها ،وضبطهاَّ ،
اكتفى بتخرجيها دون بيان حكمها.
ابب من أدلة األحكام /تصنيف
أربعون حديثاً من أربعني ً
يوسف بن إمساعيل النبهاين (ت 1350هـ)؛ حتقيق
حممد خري رمضان يوسف 1438 ،هـ 32 ،ص (كتاب
إلكرتوين).

أربعون حديثاً من جوامع َكلِ ِ
مه صلى هللا عليه وسلم/
تصنيف يوسف بن إمساعيل النبهاين (ت 1350هـ)؛
حتقيق حممد خري رمضان يوسف 1437 ،هـ 20 ،ص
(كتاب إلكرتوين).

ِ
خيص العبادات،
أربعو َن حديثًا يف
أحكام الشرِع احلنيف ،مما ُّ
استخرجها معدُّها الشيخ يوسف بن إمساعيل النبهاين رمحه
ِ
ِ
هللا من ِ
كتاب ِ
للحافظ اب ِن
أحاديث األحكام»
«نيل املرام من
وضمنها كتابَهُ «جمموع األربعني
حجر العسقالين رمحَهُ هللاَّ ،
أربعني من أحاديث سيد املرسلني» ،الذي صدرت الطبعةُ
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عهد القارئ هبا،
احملقق َ
الثانيةُ منه عام  1372هـ ،فجد َ
َّد ُ
توثيق أحاديثها ،وضبطهاِ ،
وأعاد نشرها بعد ِ
وبيان حكمها،
ينفع هبا.
داعيًا هللا َ
تعال أن َ
أربعون حديثًا يف التحريض على مكارم األخالق والتحذير
من مساوئها /تصنيف يوسف بن إمساعيل النبهاين (ت
1350هـ)؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف1438 ،
هـ 24 ،ص (كتاب إلكرتوين).

ِ
الصحيح قولهُ صلى هللا عليه وسلم« :ما من
احلديث
ورد يف
ِ
َ
ٍ
يدل على أمهيةِ
ِ
ِ
شيء يف امليزان أثقل م ْن ُحس ِن اخللق» ،مما ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُس ِر اجلماعات وهنضة األمم،
األخالق يف حياة األفراد واأل َ
فال استغناء عنها ٍ
حبال من األحوال.
َ
وهذه أربعون حديثًا مجعها الشيخ يوسف بن إمساعيل النبهاين
حتث على ِ
ِ
رمحه هللا من ِ
األخالق ومعاليها،
مكارم
كتب السنَّةُّ ،
ضمنَها كتابَهُ «جمموع األربعني أربعني
وتن ِّف ُر من مذمومهاَّ ،
من أحاديث سيد املرسلني» ،الذي صدرت طبعتهُ الثانيةُ
عهد القارئ ببعضها ،منها
احملقق َ
عام  1372هـ ،فجد َ
َّد ُ
فأعاد نشرها ،بعد ِ
توثيق أحاديثها ،وضبطها،
هذه األربعنيَ ،
ِ
ينفع هبا.
وبيان حكمها ،داعيًا هللا َ
تعال أن َ
األربعون القضائية /حممد خري رمضان يوسف1437 ،
هـ 41 ،ص (كتاب إلكرتوين).
رسول هللا صلَّى هللا
قضى به ُ
بعني حديثًا مما َ
مجع فيه معدُّهُ أر َ
َ
عليه وسلَّم وحكم ،أو ح َكى قضيَّة ،أو حتدَّث عن القضاءِ
َ
َ
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ِ
فأقرهُ عليه الصالةُ
ضي به َّ
يف اإلسالم كيف يكون ،أو ما قُ َ
هنجا للمسلمني يقتدون به وحيكمو َن كما
والسالم ،ليكو َن ً
ِ
اإلسالم
دين
أمرهم هللا ورسوله ،وليكو َن
ً
أتكيدا على أن َ
ِ
أحاديث
ستبدل .وكلُّها من
ستبع ُد وال يُ َ
شرعٌ ُي َك ُم به ،ال يُ َ
املعد ِ
البخاري ومسلم .واستعان ُّ
الصحيحني،
شروح
بكتب ِ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
تبي
كتب الفقه ِّ ُ
األحاديث لتقريب مفهومها أو مضموهنا ،و ُ
أكثر.
األربعون اخلريية /حممد خري رمضان يوسف 1437 ،هـ،
 33ص (كتاب إلكرتوين).

ِ
أحاديث من صحيحي
بعني
البخاري ومسلم،
ُ
ُج َع يف هذه األر َ
ِّ
وتنكريا ،دون تصريفاته.
ظ (اخلري) تعري ًفا
ورد فيها لف ُ
مما َ
ً
ٍ
ات ِّ
ط بينها ما كان
متنوعةٌ يف
موضوعات َّ
شت ،يرب ُ
وهي خمتار ٌ
ظ (اخلري).
فيها لف ُ
يب الو ِ
ِ
األحاديث تفسري الغر ِ
ارد فيها،
شروح
ونقل معدُّهُ من ِ
َ
َ
ٍ
ٍ
القارئ إ ْن شاءَ هللا.
تفيد
َ
ائد واستنباطات ُ
مع تعليقات وفو َ

األربعون الشبابية /حممد خري رمضان يوسف1438 ،
هـ 48 ،ص (كتاب إلكرتوين).

ِ
ِ
كثريا،
كان
ُ
اهتمام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلشباب ً
ِ
ِ
ِ
ِ
الدعوة
ويوجههم إىل
التقوىّ ،
يعلّمهم اإلسالم ،ويربّيهم على َ
واجلهاد .وأخبارهم كثريةٌ يف السن َِّة و ِ
السرية النبويَِّة الكرمية ،فقد
ِ
كانوا
مجهور الدي ِن اجلديد ووقوده ،وحركةَ اجملتم ِع ونشاطَهُ
َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكلِّفهم
وحيويته ،وكان ُ
ٍ
جتاه الدين ،وحيملوا
أبعمال جليلة ،ليستشعروا املسؤوليةَ َ
الدفاع عنه مع كبا ِر القادة.
عبءَ نشرِه و ِ
ِ
ذكر
ويف هذه األربعني طائفةٌ من األحاديث اليت فيها ُ
ِ
تنحصر أعمارهم بني ِّ
البلوغ
الشباب والفتية ،الذين
سن ِ
ُ
وقـبيل األربعني ،وليست مقصورةً على ِ
الشأن الشبايب ،بل
َُ
التنويع للفائدة.
أراد معدُّهُ
َ
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كتب سابقة فيها فائدة
احملافظة على املواد التارخيية :دليل إرشادي -.الرايض:
دارة امللك عبدالعزيز 1434 ،هـ 97 ،ص.

وهو ترمجة ما لدى مكتبة الكوجنرس من إرشادات مشلت
العناية ابلكتب والتعامل معها ،وختزينها ،وكذلك الصور
الفوتوجرافية ،وإجراءات جتفيف ما يتعرض للماء ،وحفظ
املواد الورقية من خمطوطات ورسومات وخرائط وواثئق وغريها،
والعناية ابألفالم وأقراص احلاسب واألشرطة ،والتعامل معها
وختزينها..
األقليات املسلمة يف العامل :انتشار املسلمني يف الدول
والبلدان غري العربية وغري اإلسالمية /مسعود اخلََوند-.
ط ،2منقحة -.بريوتuniversal company :
 1427 ،هـ 317 ،ص.

يقدم معلومات عن األقليات املسلمة يف العامل ،اترخيية
وراهنة.
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تبصرة العقالء حبقيقة الوفاء /عبدالكرمي السيد البدوي،
الشهري مبصطفى أبو سليمان الندوي -.املنصورة :ندوة
العلماء 1433 ،هـ 432 ،ص.

فبي املؤلف
مفصل عن ُخلق مجيل ،هو الوفاءَّ ،
حديث َّ
حقيقته وماهيته ،وأنواعه ،كالوفاء ابلعهد ،وابلعقد ،والوعد،
مستفيدا ومستنبطًا من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية
ً
املشرفة.
النصيحة وموقعها من أسلوب احلكمة ودورها يف الدعوة
إىل هللا /الباز حممد عبدالفتاح الدمريي -.املنصورة :دار
الكلمة 1421 ،هـ 254 ،ص (أصله رسالة ماجستري
من األزهر).

فبي الشروط اليت جيب
خصص الباب األول لفقه النصيحةَّ ،
توافرها يف الناصح (الداعي) ،وطبقات املدعوين.

والباب الثاين يف درجات النصيحة :هلل تعاىل ،ولكتابه،
وللرسول صلى هللا عليه وسلم ،ولألئمة ،ولعامة املسلمني.
والباب األخري :أمهية النصيحة وحاجة اجملتمع إليها يف العصر
احلاضر.
اإلسالم والتنمية البشرية /عبدالرمحن العيسوي-.
اإلسكندرية :املكتب العريب احلديث ،بعد  1405هـ،
 244ص.

التنمية البشرية يف إطار الثقافة اإلسالمية ،اليت حترص على
تربية املسلم بصورة متكاملة ،وتغرس فيه قيم اإلجيابية واجلدية،
وحتمل املسؤولية ،والتعاون ،وحب العمل ،واجلد واالجتهاد،
ّ
والكسب من ك ّد اليد ،واحلرص على الصاحل العام ،واإليثار
والتضحية والفداء ،والعمل واإلنتاج ،فاملؤمن القوي ال شك
خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف..
رفع الصوت ابلنداء يف فضائل الغرية على النساء /محادة
أمحد إمساعيل -.اإلسكندرية :دار القمة :دار اإلميان،
 1429هـ 128 ،ص.
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الغرية من أخالق النبالء والفضالء ومن صفات الرجولة،
وهي ضرورة داعية لقوامة الرجل على املرأة .هذا وغريه مما
فصول فيها ذكر غرية النيب صلى هللا
بيَّنه املؤلف ،وأورد ً
عليه وسلم وصحابته رضوان هللا عليهم ،وغريها من غرية
السلف..
حاصل َكورة اخلالص يف فضائل سورة اإلخالص /جمد
الدين حممد بن يعقوب الفريوزاابدي (ت  817هـ)؛
حتقيق عصام حممد الشنطي ،أمحد سليم غامن -.القاهرة:
دار اإلمام البخاري 1430 ،هـ 64 ،ص.

قال رمحه هللا« :هذه فوائد رشيقة على سورة اإلخالص،
لتضاعف لقارئها الرغبات واحلراص ،ويزيد له يف تكرارها
االنتهاز واالفرتاض».
َ
ويف مقدمة التحقيق أن هذه الرسالة على صغر حجمها فيها
فوائد كثرية قد ال تتوافر يف غريها من الكتب الطويلة ،وأنه
يتجلى فيها اخلصائص التأليفية اليت ينفرد هبا الفريوزاابدي،
منها تفنيده مزاعم أئمة الضالل يف عصره وقبل عصره.
االستشفاء ابلقرآن الكرمي /علي بن غازي التوجيري-.
املدينة املنورة :مكتبة دار النصيحة؛ القاهرة :دار
االستقامة 1431 ،هـ 87 ،ص.
االستشفاء ابلقرآن الكرمي اثبت من فعل رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وإقراره ،ومن فعل أصحابه والتابعني هلم
إبحسان .ويكون ابلقراءة وحدها ،أو ابلقراءة مع النفث،
أو ابلقراءة مع التفل ،أو ابلقراءة مع النفث واملسح.

عوامل قيام احلضارات واهنيارها يف القرآن الكرمي /أسامة
األلفي -.القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب1427 ،
هـ 230 ،ص.

والشفاء بكالم هللا تعاىل ال ابلراقي ،فال يتوقف الشفاء على
معي ،بل هو شفاء لكل أحد ،ويقرؤه كل مسلم.
قراءة َّ
ويلزم التأدب آبداب الرقية وااللتزام بشروطها الشرعية عند
االستشفاء ابلقرآن.
الرجل القرآين :رجل القرن  /21إبراهيم رمضان الديب-.
ط -.5املنصورة :مؤسسة أم القرى للرتمجة والتوزيع،
 1430هـ 263 ،ص.

تعرض فيه للعوامل اليت تؤدي إىل قيام احلضارات وصعودها،
أو اضمحالهلا واهنيارها ،يف ضوء القرآن الكرمي.
وذكر املؤلف أنه إبمكان املسلمني أن يعيدوا بناء حضارهتم
على هدي من كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه
وسلم ،فاملقومات اليت قامت عليها حضارة األجداد ال تزال
موجودة..
القنوت يف الوتر /الوليد بن عبدالرمحن آل فراين-.
الرايض :دار ابن األثري 1430 ،هـ 191 ،ص.

عناوين جانبية للكتاب:
عم من النظرية إىل التطبيق.
	-جزء َّ
	-الربانمج التدرييب للتخلق أبخالق القرآن.
قرآن ميشي على األرض؟
	-كيف تصبح ً
	-الرجل القرآين الصاحل املصلح لنفسه وجمتمعه وأمته.
	-الربانمج العملي للتدريب الذايت على التخلق أبخالق
القرآن الكرمي وصناعة اإلنسان احلضاري.
	-الشاب القرآين والفتاة القرآنية أمل األمة يف اإلصالح
والبناء والنهضة.
واملؤلف خبري تطوير إداري وتنمية بشرية ،مدير بيت اخلربة
للتدريب والتطوير.
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حبث فيه حقيقة القنوت ،ومعناه ،وحكمه ،وصفته.
وذكر استحبابه يف الوتر ،يف رمضان وغريه ،ومباحث أخرى
مفيدة.

أسباب الظفر واالنتصار /عبدالرمحن بن جنم الناصح ابن
احلنبلي (ت  634هـ)؛ دراسة وحتقيق أمحد العاقور-.
اإلسكندرية :دار القمة :دار اإلميان 1432 ،هـ،58 ،
 26 ،76ص.

الدبلوماسية واملراسم اإلسالمية :دراسة مقارنة مع
التشريفات الغربية /فيصل بن مشعل آل سعود-.
الرايض :املؤلف 1429 ،هـ 255 ،ص.

الطريقة النقشبندية وأعالمها /حممد أمحد درنيقة-.
طرابلس الشام :املؤسسة احلديثة للكتاب 1430 ،هـ،
 263ص.

قسمه إىل قسمني:
تناول يف األول مبادئ وأسس الطريقة النقشبندية ،مع نبذة
عن املؤسسني.
ويف الثاين أعالم ومشاهري النقشبندية يف العامل اإلسالمي منذ
نشأة الطريقة حىت اآلن.
املشاركة املتناقصة وتطبيقاهتا املعاصرة يف الفقه اإلسالمي/
عمان :دار النفائس،
نور الدين عبدالكرمي الكواملةّ -.
 1428هـ 152 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

فيه مثانية فصول:
	-أسس الدبلوماسية يف اإلسالم.
	-املراسم والسفارات يف اإلسالم.
	-أدوات الدبلوماسية يف اإلسالم.
	-الربوتوكول وآداب السلوك يف الغرب.
	-املقومات األساسية ملراسم السلوك اإلسالمي.
	-آداب دبلوماسية التعامل اإلسالمي.
	-اإلسالم والغرب يف تقدمي املرأة.
	-آداب اإلسالم يف السلوك الدبلوماسي.
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َّبي فيه خصائص املشاركة املتناقصة وصورها ،وخطواهتا
العملية ،وتكييفها الفقهي ،وحكم هذه املشاركة ،مث تطبيق
البنك اإلسالمي األردين هلا.

سندات املقارضة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي /عمر
عمان :دار النفائس1426 ،
مصطفى جرب إمساعيلّ -.
هـ 252 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

فصول الكتاب:
تعريف أبسواق األوراق املالية وأحكامها وتعريفابملضاربة وأحكامها.
تطبيقات املضاربة احلديثة :سندات املقارضة.تطبيقات املضاربة احلديثة :سندات املقارضة األردنيةأمنوذجا.
ً
حجم تطبيق سندات املقارضة ودورها االقتصاديوالتنموي ومنوذج مقرتح.

جمموعة السلطان الغوري :قبة وخانقاه ومقعد وسبيل
وكتّاب ومنزل السلطان قنصوه الغوري[ -.القاهرة :وزارة
الثقافة] ،د ت 142 ،ص.

القضاء يف العصر األموي ( 132 – 41هـ) /مهند ماهر
جاسم -.محص :دار احلقائق 1430 ،هـ 369 ،ص
(أصله رسالة علمية).

جدي علي الطنطاوي كما عرفته /عابدة املؤيد العظم-.
بريوت :دار ابن حزم 1434 ،هـ 223 ،ص.

كاتبة إسالمية قديرة حتكي قصة جدها عالمة زمانه علي
الطنطاوي رمحه هللا :أول ما تعرفت إليه ،ويف بيته وأحداث
مهمة ،واالنطباع الذي تركه ،وتوجيهاته ،ومواقفه مع املرأة،
وسر جناحه ،واألحداث اليت شارك فيها ،وعظة من حياته.
ّ
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حمرتما،
ذكر املؤلف أن القضاء يف العصر األموي كان ً
مصون ً
وقد روعيت حرمته على كافة مستوايت الدولة ،وكان القضاة
من خرية الناس ،ويتم اختيارهم يف الغالب من بني كبار
الفقهاء املنظور إليهم يف جمتمعاهتم ،وممن عرفوا ابلعلم والعدل
فضل عن الزهد والورع والشجاعة.
والنزعة اإلنسانيةً ،
وخصص فصلني جمللس القضاء يف العصر األموي ،ومصادر
األحكام القضائية ووظائف القاضي األخرى يف هذا العصر.

كتب مفيدة
تكوين اخلطيب /عبدالعزيز بن عبيد النفيعي -.الرايض:
املؤلف 1437 ،هـ 500 ،ص.

َّبي مفهوم الشهرة عند علماء السلف ،وكيف أهنم كانوا
يهربون منهاَّ ،
وحذر مما فيها من اخلطر واهلالك ،ومن تلبيس
إبليس على املشايخ يف طلبها ..وذكر من آفات الشهرة:
وعرج على مشاهري
الكرب ،والرايء ،والتكلف ،والعُجبَّ ..
العصر والقدوة السيئة ،مث عالج داء الشهرة ،ووصااي ونصائح
للمعجبني ..
لنحيا ابلقرآن :التفسري القيمي للقرآن الكرمي /فاطمة
بنت عمر نصيف -.جدة :املؤلفة 1437 ،هـ ،مج:1
 365ص.

استهدف منه بناء ثالثة جوانب أساسية يف اخلطيب ،ال
يكتمل تكوينه إال هبا ،وهي :صالح القلب (وأفرد له مكون
اإلخالص) ،وتعميق الفكر (وخصص له املكون العلمي)،
وحسن األداء (وتناول من خالله املكون املهاري).
وذكر املؤلف أنه حرص على تناول هذا املوضوع ألن تكوين
اخلطيب ينعكس على تقومي اجملتمعات ومحايتها من الفنت
واالضطراابت ،وضمان وحدة األمة ومتاسكها.
وأهاب بصنّاع القرار أن يولوا جانب إعداد الدعاة وتكوينهم
كبريا ،وأن حيرصوا على اختيار األكفاء للتصدر هلذه
ً
اهتماما ً
املهمة الثقيلة..
الشهرة بني فقه الشرع وفنت العصر /نوار بن الشلي-.
القاهرة :دار السالم 1436 ،هـ 142 ،ص.
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هذا توجه جديد يف تفسري القرآن الكرمي ،هو التفسري
صح التعبري) ،وتسميه الكاتبة التفسري
األخالقي (إذا َّ
القيمي .وقد يلحق ابلتفسري الرتبوي ،الذي سبق صدور
مناذج منه .وللمتصوفة اهتمام هبذا اجلانب من تفسري القرآن
الكرمي ..على طريقة القوم.
تذكر املؤلفة أهنا عايشت كتاب هللا وتعليمه طوال مخس
تفسريا للقرآن يتسم
وأربعني سنة ،وأنه بدا هلا أن تضع
ً
ابلسهولة ووضوح العبارة ،والربط بني اآلايت وتناسبها،
مربزة القيم القرآنية ،وتعين هبا «ذلك الشيء الثمني والفاضل
والثابت ،الدافع واملوجه لسلوك اإلنسان ،واحلاكم على
حتركاته يف احلياة».
وتقول إن اإلسالم هو دين القيم الفاضلة والثابتة ،وأن نظام
القيم يف اإلسالم هو نظام اإلسالم بصورته الكلية العامة:

عقيدة وعبادة وشريعة وأخالقًا.
وقد عرضت لبعض القيم يف اآلايت القرآنية ،مربزة إايها يف
جدول ابآلايت يقابل القيمة
هناية شرح اآلايت ،كما أحلقت ً
فيها التطبيق العملي.
وهذا هو اجلزء األول من الكتاب ،وفيه تفسري سوريت الفاحتة
والبقرة.

بيع العقار وأتجريه يف الفقه اإلسالمي /عدالن بن غازي
الشمراين (ت  1436هـ)؛ اعتىن به فراس بن خالد
الغنام -.الرايض :اجلمعية الفقهية السعودية :شركة
العبيكان للتعليم 1437 ،هـ 2 ،مج ( 967ص) (أصله
دكتوراه).

كيف حنبب القرآن ألبنائنا؟ :مهارات تربوية يف حتفيظ
القرآن /سعد رايض -.القاهرة :مؤسسة اقرأ للنشر،
 1434هـ 119 ،ص.

حب
التعليم القائم على أسس صحيحة يصل ابألبناء إىل ّ
القرآن الكرمي ،ويضيف إليهم قدرات يف الذاكرة والفهم
واإلدراك ،كما يقول املؤلف .ومن هذا املنطلق يع ّد حفظ
القرآن الكرمي من أهم األعمال وأفضلها لدى األبناء ،ولكن
حب األبناء للقرآن يسبق حفظه.
بشرط أن يكون ّ
والكتاب جييب على هذه التساؤالت:
	-ما هي أفضل الوسائل يف حتفيظ القرآن الكرمي
لألبناء؟
	-ما هي املقدمات واخلطوات اليت تتبع حىت حيب
األبناء القرآن؟
	-ما هي املعوقات اليت حتدث أثناء تعليم األبناء
القرآن ،وكيف ميكن التغلب عليها؟
حب األبناء للقرآن الكرمي؟
	-كيف أخترب ّ
واملؤلف متخصص يف علم النفس والعالج النفسي.
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َّبي فيه حكم بيع العقار وشروطه ،وحكم زايدة العقار املبيع
أو نقصه عما عقد عليه ،وقبض العقار يف البيع ،وبيع العقار
املشرتى قبل قبضه ،وما يتبع العقار يف البيع وما ال يتبعه،
َ
واالستثناء يف بيعه ،وبيع عقار احملجور عليه ،وبيع العقار
املرهون أو املوقوف ،وبيع العقارات املشاعة ،وبيع العلو
والسفل.
مث ذكر حكم أتجري العقار وشروطه ،وأتجري العقار ملدة
طويلة وتصرف املالك قبل انقضائها ،وأتجري املستأجر
العقار ،وأتجري العمائر قبل االنتهاء منها ،وتعذر انتفاع
املستأجر ابلعقار ،وأتجري العقار املشرتك ،وأتجريه للزراعة.
الرمحة واحلدود :أين الرمحة اإلهلية يف احلدود الشرعية؟/
انصر عبدالكرمي[ -.لندن] :مركز براهني لدراسة اإلحلاد
ومعاجلة النوازل العقدية؛ اإلمساعيلية :دار الكاتب،
 1437هـ 206 ،ص.

حبث طويل مدعم ابأللة واحلجج يف أسباب إقامة احلدود
الشرعية وظروفها وكيفيتها ،ومظاهر الرمحة يف تطبيقها.
وقد شرعت احلدود حلفظ اإلنسان ومصلحته ،فح ّد القتل
حلفظ نفس اإلنسان وحياته ،وح ّد السرقة حلفظ ماله..
وكما شددت الشريعة يف العقوبة ،فكذلك شددت يف
الشروط اليت ينبغي توفرها يف احلد لتنفيذه..

التعصب املذهيب يف التاريخ اإلسالمي /خالد كبري
عالل -.القاهرة :رؤية للنشر 1436 ،هـ 364 ،ص.

االستقصاء يف موانع القضاء /أسامة عبدالكرمي الطعان-.
عمان :دار الفاروق 1437 ،هـ 339 ،ص (أصله رسالة
ّ
دكتوراه من جامعة أم درمان اإلسالمية).

فيه مخسة فصول:
	-القضاء يف الشريعة والقانون.
	-حقيقة املانع (املوانع املتعلقة ابلقاضي يف خاصة
نفسه ،وغضبه ،ورشوته ،والقضاء بعلمه).
	-موانع القضاء فيما يتعلق ابلدعوى.
	-موانع القضاء املتعلقة ابخلصوم.
	-موانع والية القضاء يف القانون الوضعي القطري:
دراسة مقارنة.
متخصصا علميًّا
منفردا
وقد ذكر الباحث أنه مل جيد «حبثًا ً
ً
يتناول دراسة هذا املوضوع».
وهناك رسالة ماجستري قدمت إىل اجلامعة اإلسالمية بغزة،
بعنوان :موانع القضاء يف الفقه اإلسالمي /حممود حممد
عدوان 1428 ،هـ.
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درس فيه ظاهرة التعصب املذهيب ،الفقهي والعقدي ،يف
التاريخ اإلسالمي ،من حيث مظاهره االجتماعية والعلمية
فصل آلاثره ،وأسبابه ،واحللول املقرتحة
والسياسية ،وأفرد ً
لعالجه.
وذكر املؤلف أن هذا املوضوع مازال
مطروحا بشدة إىل
ً
يومنا هذا ،فاكتوينا به يف املاضي ،وما نزال نكتوي به يف
وقتنا احلاضر ،على مستوى األفراد واجلماعات اإلسالمية
املعاصرة.
السب
وأن التعصب املذهيب أوصل الطوائف اإلسالمية إىل ّ
واللعن والطعن والتكفري والتناحر واالقتتال ،حىت وصل األمر
سب الصحابة وتكفريهم ،والطعن يف القرآن
ابلشيعة إىل ّ
الكرمي.
نشأة وتطور جهاز الشرطة يف الدولة اإلسالمية /إمساعيل حسن
عمان :وزارة الثقافة 1436 ،هـ 264 ،ص.
النقرشّ -.

مفهوم كلمة الشرطة يف الدولة اإلسالمية هو :اجلند الذين
يعتمد عليهم اخلليفة أو الوايل يف استتباب األمن وحفظ
النظام ،والقبض على اجلناة واملفسدين ،واحملافظة على األمن
الداخلي مبنع وقوع اجلرائم ،وعمل التحرايت الالزمة ،وتنفيذ
العقوبة اليت حيكم هبا القضاة ،وإقامة احلدود ،وما إىل ذلك
من األعمال اإلدارية اليت تكفل سري األمور...
وقد حبث املؤلف تطور اتريخ الشرطة من عصر الرسول
وبي كيفية تعيني صاحب
عليه الصالة والسالم إىل ما بعدَّ ،
الشرطة ،وصفاته ،وأعوانه ،وواجبات الشرطة يف العصر
العباسي وأنشطتهم ،ويف والية احلج ،وذكر العالقة بني
الشرطة والقضاء ،وديوان املظامل ،واحلسبة ،واحلجابة ،مث
ذكر دار الشرطة ،واألسلحة ووسائل املواصالت اليت كانت
تستخدمها ،وتدريبها ،وأزايءها وإشاراهتا..
تربية األجيال املسلمة على العبقرية وصناعة البحوث
اإلبداعية /مقداد ايجلن -.الرايض :دار عامل الكتب،
 1436هـ 302 ،ص.

انقش فيه املؤلف املوضوعات التالية من خالل ()10
فصول ،هي:
ماهية العبقرية وأمهيتها وعالقاهتا وأمهية صناعةالعقول العبقرية.
أهم العوامل املساعدة لصناعة العقول والبحوثالعبقرية.
معوقات صناعة العقول والبحوث اإلبداعية والعبقرية.أمهية اإلبداع ومفهومه وجماالته ومواصفات اجلماعةاإلبداعية.
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النظرايت املفسرة لظاهرة القدرات واملواهب اإلبداعيةوالعبقرية.
التعرف على املواهب اإلبداعية وأساليب تنميتها.طبيعة الرتبية اإلبداعية واالبتكارية يف اإلسالم.صناعة الطاقات الفكرية اإلبداعية العظيمة.أساليب إحداث التغيري القوية يف األفراد واجلماعاتحنو األحسن واألفضل ابستمرار.
-أساليب صناعة البحوث العلمية املنهجية واملتميزة.

أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة
دور املكتبات والتوثيق يف الثقافة اإلسالمية /إعداد
ومراجعة حممد مجال طحان -.الرايض :اجمللة العربية،
 1436هـ 249 ،ص.

عوامل ومظاهر تلف األحبار وامللوانت الطبيعية ،وطرق
معاجلتها واحلفاظ عليها.
الثقافة اإلسالمية
جمموعة مقاالت وحبوث لكتّاب خمتلفني ،منها:
	-املكتبة الوقفية يف حلب بني عراقة املاضي وتطلعات
املستقبل.
	-إحياء الرتاث العريب اإلسالمي يف سوراي.
	-دور التوثيق يف حفظ الرتاث اإلسالمي.
	-تدوين احلديث وأثره يف نشأة املكتبات اإلسالمية
ودور علماء العقبة (أيلة) فيه.
	-أشهر املكتبات اإلسالمية قدميًا.
أحبار وملوانت املخطوطات :أنواعها ومكوانهتا/
عبداللطيف حسن أفندي -.الرايض :دار جامعة امللك
سعود للنشر 1436 ،هـ 206 ،ص.
دراسة ألهم األحبار والصبغات الطبيعية واملواد امللونة اليت
استخدمت قدميًا للمخطوطات بصفة عامة ،وللمخطوطات
الورقية بصفة خاصة ،من خالل دراسة أهم أنواعها،
وتركيبها ،وحتضريها ،وكيفية فحصها وحتليلها ،مع دراسة
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قلب وقلم :األلف الثالث من التغريدات /حممد خري
ٌ
رمضان يوسف 1438 ،هـ 128 ،ص (كتاب إلكرتوين).

ِ
لف مع إخو ٍان له
ألف ٌ
ٌ
اصل هبا املؤ ُ
اثلث من الكلمات اليت تو َ
أهل ِ
الثقافة والعلم ،يف ٍ
وأحباب ،وآخرين من ِ
اجتماعي
إعالم
ٍّ
ٍ
اختار فيها الكلمةَ الطيبة ،واجلملةَ
ذكر أنه َ
هادف متنوعَ ،
املرجوة ،والثقافةَ النظيفة،
املفيدة ،و
املوضوع النافع ،والفائدةَ َّ
َ
ِ
والرتبيةَ اإلسالمية ،مع ِ
النصيحة الوافية.
الرغبة الصادقة ،و
وقد سبقه ِ
أحدمها بعنوان «غرد اي مسلم»،
ألفان يف كتابنيُ ،
ُ

واآلخر «غرد واربح».
منجما يف (ٍ )100
وهذا ُ ِ
حلقة يف موقع
الثالث نُشَر َّ ً
«قلب
«رابطة العلماء السوريني» حتت العنوان نفسه ٌ
وقلم».
الدعوة اإلسالمية يف قرن التكنولوجيات العوملية ،آفاقها
ووسائلها الدعائية /أمحد حممود عيساوي -.القاهرة؛
اجلزائر :دار الكتاب احلديث 1437 ،هـ 253 ،ص.
الثانوية [ابلطائف] من وجهة نظر مشرفات ورائدات التوعية
اإلسالمية وأسباب ذلك.
أساليب ووسائل مشرفات ورائدات التوعية اإلسالميةيف حتصني طالبات املرحلة الثانوية من االحنراف الفكري.
آاثر اجلهود الدعوية ملشرفات التوعية اإلسالميةورائداهتا يف حتصني طالبات املرحلة الثانوية من االحنراف
الفكري.
تناول فيه أهم التحدايت واملخاطر اليت يضعها النظام العوملي
يف وجه الدعوة اإلسالمية ،لبيان فنية تشكلها يف صيغتها
الدعوية والدعائية.
وبي اجملاالت اليت ينبغي على الدعوة اإلسالمية أن تتحول
َّ
إليها بطريقة دعائية ،يف جمال البيئة وقضاايها ،واخلدمات
اإلنسانية املختلفة ،والرتفيه والتسلية ،والسياحة ،واآلداب
والفنون ،واخلدمات االتصالية..
اجلهود الدعوية لتحصني الفتيات من االحنراف الفكري:
دراسة ميدانية حتليلية /حممد بن عبيدهللا بن انصر
الثبييت -.الرايض :مركز الدين والسياسة للدراسات؛
بريوت :االنتشار العريب 1436 ،هـ 349 ،ص (أصله
رسالة علمية من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة).
فصول الكتاب:
مسؤولية مشرفات التوعية اإلسالمية ورائداهتا :الدوروالسمات.
الصفات الدعوية الواجب توفرها يف مشرفاتورائدات التوعية اإلسالمية ملواجهة االحنراف الفكري.
أبرز صور االحنراف الفكري لدى طالبات املرحلة62
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الدر والعقيق يف أسباب التوفيق :أسباب التوفيق مستنبطة
ّ
من الكتاب والسنة /مهند بن فهد الربيدي -.الرايض:
املؤلف 1437 ،ه 106 ،ص.

من أسباب التوفيق اليت ذكرها املؤلف :التوكل على هللا،
اتباع السنة ،لزوم اجلماعة ،الدعاء ،االستغفارّ ،بر الوالدين،
قيام الليل ،احلِلم واألانة ،الصحبة الطيبة ،االعتبار بسرية
من مضى ،التبكري يف األعمال ،الثبات على احلق ،توسيع
العالقات ،التخطيط ،االستشارة واالستخارة ،االستفادة من
أهل اخلربة ،اإلقالل من النوم ،اإلقالل من األكل..

حكماء /أعده حممد بن فارس الثنيان -.الرايض :دار ابن
األثري 1437 ،هـ 247 ،ص.

وهذه جولة سريعة بني التوجهات الثقافية اليت سادت بالد
اإلسالم وما زالت ،وقد فُرضت على املسلمني مبا لقيت من
دعم قوى خارجية ،وأخرى حملية متعاونة ،اليت صارت هي
املمسكة ابلقيادة ،وسيدة القرار.
حطم احلواجز وانطلق :كيف تتخلص من املكبالت
الثمانية للشخصية الفعالة؟ /حممد احملمدي املاضي-.
القاهرة :دار املقاصد 1437 ،هـ 100 ،ص.

كتاب مجيل ،مفيد ،يف احلكمة واحلكماء« ،يفيد العاقل،
ويكم فعله ،ويضبط أمره ،ويفتح له أبو ًاب من التوفيق
ُ
والسداد» كما يقول مؤلفه.
ولكن من املؤسف ّأل يوثق ما نقله ،وهو كثري ،ومل يذكر
احدا يف آخر كتابه!! وليس هذا من احلكمة؟
مرجعا و ً
ً
التوجهات الثقافية يف العامل اإلسالمي /حممد خري رمضان
يوسف 1437 ،هـ 30 ،ص (كتاب إلكرتوين).

بالد
قال مؤلفه يف آخر مقدمته :لقد سادت ثقافة جديدة َ
املسلمني بعد أن أُزيح خليفة املسلمني عن احلكم ،بل هي
ثقافات متنوعة ومتضاربة ،هي تكريس أو انعكاس لنظرايت
وآراء فالسفة ومفكرين غربيني.
كبريا على تشكيل العقول ،وعلى
وال َّ
شك أن للثقافة ً
أتثريا ً
اجتاهات اجملتمع الفكرية والعقدية.
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دراسة إدارية اسرتاتيجية معمقة يف احلديث النبوي الشريف
ِ
اهلم واحلزن ،والعجز والكسل،
«اللهم إين أعوذ بك من ّ
والبخل واجلنب ،وضلَع الدَّين وغلبة الرجال» (رواه البخاري).
يقول املؤلف يف خامتته :هذه احملاولة املتواضعة ليست إال
خطوة يسرية يف حبار القرآن والسنة ،عسى أن نقف على
مفاتح انطالق الشخصية اإلنسانية للنجاح والتميز ،فهذا
ائجا يف بالد
التوجه «الفعالية الشخصية» قد أصبح ر ً
الغرب ،وأخذ يف التنامي يف السنوات العشرين األخرية،
وراجت مؤلفاته وكثر مراتدوه ،وترمجت هذه املؤلفات إىل
معظم اللغات ،ومنها العربية ،وقلَّد كثريون من أبناء الثقافة
اإلسالمية تلك املؤلفات ،اليت مهما تعمقت فسوف تظل
نقطة يف حبار الشريعة اإلسالمية مبصادرها األصلية ،األقدر
على سرب أغوار النفس البشرية ،ووضع حمددات انطالقها
وإبداعها ،أو كبتها وختلفها.
واملؤلف أستاذ إدارة االسرتاتيجية يف جامعة القاهرة.

املنهاج النبوي يف دعم ذوي االحتياجات اخلاصة /نوال
بنت عمر ابسعد -.جدة :املؤلفة 1437 ،هـ 64 ،ص.

حبثًا للقيم الرفيعة للحضارة اإلسالمية.
ومقدمة املؤلف تعود إىل سنة  1419هـ.
دراسات غربية تشهد لرتاث اإلسالم /حممد عمارة-.
القاهرة :جملة األزهر 1436 ،هـ 232 ،ص.

ابملعوقني ،وأكدت على ضرورة
اهتمت الشريعة اإلسالمية َّ
رعايتهم ،وكان للرسول صلى هللا عليه وسلم منهج فريد
يف التعامل معهم ،ذكرته املؤلفة مع أحكام وأمثلة ،من
خالل الدعم النفسي هلم ،والدعم التعليمي ،واالجتماعي،
والتشريعي ،والصحي ،واالقتصادي ،وبيان مثرة الدعم النبوي
لذلك.
حتصني اهلوية اإلسالمية من التغريب بدعائم علوم النفس
واالجتماع واألخالق /مصطفى حممد حلمي[ -.مصر]:
الدار العربية للكتاب 1437 ،هـ 167 ،ص.

	-عوامل تفوق اإلسالم :شهادة العالمة مونتجمري
وات.
	-عوامل امتياز اإلسالم :شهادة املستشرقة األملانية
سيجريد هونكه.
	-أسباب انتشار اإلسالم :شهادة العالمة سري توماس
أرنولد.
	-الدين والدولة :شهادات سانتيالان وآخرين.
اإلسالم وتنمية اجملتمع /أمحد مسري خالف -.القاهرة:
املكتب العريب للمعارف 1437 ،هـ 186 ،ص.

شرح فيه املؤلف مزااي العقيدة اإلسالمية ،وكيفية حتصني اهلوية
اإلسالمية أمام محالت التغريب ،مبعرفة حضارة العصر ،حىت
أسريا لفتنتها ،وابلتثقيف الذايت ،واإلحاطة
ال يصبح املسلم ً
وبي أن االكتفاء مبعرفة اإلسالم من
أبركان الدين وأحكامهَّ .
مصدريه يغين عن اللجوء إىل منهاج املتكلمني .وخصص
64

مجلة الكتاب اإلسالمي – مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()23
 15ربيع األول  1438هـ 14 ،ديسمرب (كانون األول)  2016م

التنمية يف مفهوم اإلسالم هي التطوير الشامل لقدرات
اإلنسان ،ومهاراته املادية واملعنوية ،كما يقول املؤلف .وهذا

ما خصص له الباب األول.
والباب الثاين بيان للتكافل االجتماعي يف اإلسالم ودوره يف
تنمية اجملتمع اإلسالمي.
والباب الثالث :دور البنوك اإلسالمية يف التنمية االجتماعية.
واألخري :دعوة اإلسالم إىل جتاوز اخلالفات.
علوم القرآن

	-اجلهود التارخيية للعناية ابلقرآن الكرمي.
	-اجلهود احلديثة للعناية ابلقرآن الكرمي.
	-تقنيات يف خدمة القرآن الكرمي.
والكتاب من احلجم الكبري  33 × 33سم.
التدريس اإلبداعي للقرآن الكرمي /فاطمة سعيد
القحطاين[ -.الرايض :املؤلفة] 1437 ،هـ 154 ،ص.

مع القرآن :احملتوى العلمي ملعرض القرآن الكرمي /إعداد
وحترير حممد بن مصطفى السيد -.السعودية :د .ن،
 1436هـ 163 ،ص.

معرض دائم للقرآن الكرمي ،كما يبدو ،أقيم حتت رعاية وزارة
األوقاف السعودية ابلتعاون مع شركة مسااي القابضة يف املدينة
املنورة ،جبوار املسجد النبوي الشريف.
وقد احتوى املعرض على خمطوطات ،ولوحات ،وأوعية
الكتابة ،واملقتنيات ،والربامج واملقاطع ،واألفالم ،والتطبيقات،
والشاشات التفاعلية ،وأجهزة الرتمجة املصممة على مستوى
تقنية راقية يف صناعة املعارض واملتاحف العاملية.
ويهدف إىل إطالع الزائر على هذه املقتنيات لتقوية صلته
ابلقرآن الكرمي ،وتعزيز مكانته يف نفسه.
واحتوى الكتاب على مثانية فصول:
	-النبأ العظيم.
	-اتريخ القرآن الكرمي.
تيل.
	-ورتل القرآن تر ً
	-التفسري والتدبر.
	-تربية الناشئة واألسرة على القرآن الكرمي.
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جعلته املؤلفة يف عشرة أبواب :مفهوم اإلبداع ،حدوده،
املقومات الشخصية اإلبداعية يف حلقات القرآن ،معوقات
اإلبداع ،فوائد التدريس اإلبداعي ،دور احللقات العلمية
واملؤمترات يف تنمية اإلبداع يف تعليم القرآن ،أمهية تدريس
القرآن ،فوائد تدريسه ،أهداف تدريسه ،الطرق اإلبداعية يف
تدريسه.
موقف الشيعة املعاصرين من القرآن الكرمي /انصر بن
عبدهللا القفاري -.جدة :مركز التأصيل للدراسات
والبحوث 1437 ،هـ 98 ،ص.

دراسة علمية موثقة من مصادر الشيعة االثين عشرية املعتمدة
لديها ،وبيان موقف املعاصرين منهم من القرآن الكرمي.
وبعد التمهيد جاء الكتاب يف مخسة مباحث:
	-الصلة بني السابقني والالحقني يف مصادر التلقي.
	-موقف الشيعة املعاصرين مما افرتاه سلفهم من الزاندقة
امللحدين يف القرآن الكرمي.
	-احنرافهم يف أتويل القرآن.
تنزل كتب إهلية على األئمة.
	-دعواهم ّ
	-عقائد أخرى هلم يف كتاب هللا.
دراسات أثرية حول املصحف الشريف /حسن حممد نور
عبدالنور -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1437 ،هـ 299 ،ص.

رآها هي األَوىل عنده ،فالتزمها ،وأقرأ الناس هبا حىت اشتهرت
عنه».

وذكرت الكاتبة أن املصحف الذي بني أيدينا اليوم ال حيتوي
على شيء من األحرف اليت مل يتصل سندها برسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،بل هو مشتمل على ما حيتمله رمسه من
جامعا للعرضة األخرية اليت عرضها
األحرف السبعة فقطً ،
النيب صلى هللا عليه وسلم على جربيل.
األحكام الفقهية لقراءة القرآن العظيم بني القراء والفقهاء/
حممد أمحد شحاتة حسني -.اإلسكندرية :املكتب اجلامعي
احلديث 1437 ،هـ 228 ،ص.

جمموعة من الدراسات لعدد من املصاحف األثرية ،املغربية
والسودانية واإلفريقية والعثمانية ،احملفوظة يف مكتبات بعض
املدن الليبية والسعودية ،ترجع إىل القرون األربعة املاضية،
أثري وفنيًّا وواثئقيًّا .وأشار املؤلف إىل قيمتها األثرية.
ُدرست ًّ
النص القرآين واألحرف السبعة :دراسة يف اتريخ القرآن
الكرمي /زينب عبدالسالم أبو الفضل -.القاهرة :دار
الكلمة 1436 ،هـ 119 ،ص.
القراءات السبع جزء من األحرف السبعة ،وليست كل قراءة
تعادل حرفًا كما قد يتوهم من ذلك.
فاألحرف السبعة هي «األوجه اليت يرجع إليها كل اختالف
منكرا،
يف القراءات ،سواء منها ما كان
ً
صحيحا أو شاذًّا أو ً
ما مل خيرج القارئ عن املعىن».
والقراءات السبع يف جمموعها «اختيار كل إمام من أئمة
اإلقراء السبعة املشهورين لطريقة من طرق أداء النص القرآين
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حاول فيه املؤلف الوصول إىل نظم ضابط يف مسائل األحكام
الفقهية املتعلقة بقراءة القرآن الكرمي وتالوته ،من خالل
منهج أتصيلي حتليلي ،متثل يف مباحث :حكم جتويد القرآن
وترتيله ،قراءة القرآن والطهارة ،قراءة القرآن يف الصالة ،ومع
الغري يف غري الصالة ،األجر على تعليم القرآن وتالوته ،طلب
الشفاء وإهداء الثواب ابلقرآن.

القيم السياسية العاملية يف اخلطاب القرآين :مدخل منهاجي
لدراسة العالقات الدولية /مصطفى جابر العلواين-.
هريندن ،أمريكا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1436 ،
هـ 487 ،ص.

انتهى املؤلف إىل أن القرآن الكرمي استعمل كل لفظ من
ألفاظ املشي بدقة عالية ،وإعجاز لفظي داليل ،فجاء كل
لفظ منها مواف ًقا للسياق الوارد فيه ،مطاب ًقا للمقام ،وأحوال
املوصوفني واملتكلمني واملمدوحني واملذمومني وغري ذلك.
واأللفاظ اليت درسها هي :املشي ،السعي ،اإلسراع ،السبق
واملسابقة ،الضرب ،الركض ،االنطالق ،الفرار ،الزفيف،
املضي ،اإليضاع ،النسالن ،التسلل ،االستدراج ،االتّباع
واإلتباع ،اللحاق ،السروب ،السري ،اإلسراء ،الطواف،
اجلوس ،التمطي ،التبطئة.
املستدرك على تفسري البغوي /حممد خري رمضان يوسف،
 1438هـ 500 ،ص (كتاب إلكرتوين).

حماولة إلثبات عاملية اإلسالم من مدخل القيم ،ببيان قدرة
اخلطاب القرآين على بلورة منظور إسالمي للعالقات ينبين
على معامل الرؤية احلضارية الكلية وأبعادها ،مع حتديد طبيعة
العالقات الدولية يف إطار اخلالفة اإلنسانية يف األرض.
وجعله يف أربعة أبواب:
مدخل القيم العاملية يف اخلطاب القرآين.أبعاد العاملية يف اخلطاب القرآين «حمتوى القيم»ومالحمها القيمية.
آاثر القيم املنهاجية يف جمال العالقات الدولية.منظومة القيم العاملية وموقع مثاهلا العاملي.ألفاظ املشي يف القرآن الكرمي :دراسة داللية /حيدر
عمان :دار الفاروق1437 ،
حسني عبيد -.طّ -.6
هـ 285 ،ص.
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استدراك على «معامل التنزيل» املعروف بتفسري البغوي،
لإلمام حميي السنة احلسني بن مسعود البغوي( ،ت 516
لقي قبوالً يف
هـ) ،رمحهُ هللا تعاىل ،وهو تفسريٌ مشهورَ ،
عصران ويف عصوٍر سابقة ،ويعتربُ من التفاس ِري املأثورة.
يفسر ٍ
ِ
آايت كثرية ،ومل يشر ْح ألفاظًا
وبتتب ِع تفسريه َّ َ
تبي أنه مل ّ ْ
املستدرك عليه،
عديدة ،ولذلك جاءَ هذا
ُ
لتكتمل الفائدةُ
َ
أكثر إ ْن شاءَ هللا.
منهُ َ
ِ
كل ما مل
املنهج الذي َ
و ُ
اتبع يف االستدراك عليه ،هو تفسريُ ِّ
يتضح للقارئ أنه فُ ِّسر.
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
فاهلدف
وأولويةُ التفسري هو من تفسريه نفسه رمحهُ هللا،
ُ
ِ
تفاسري
لب ِمن
َ
هو تكملةُ تفسريه مبنهجه ،فإ ْن مل يوج ْد طُ َ
أخرى.
ِ
العمل مها :تفسري ِ
األساسيان هلذا ِ
اإلمام الطربي،
والتفسري ِان
ُ
ِ
جل هذا التفسري.
احلافظ اب ِن كثري ،وهذا ما يش ِّك ُل َّ
وتفسريُ

ومها تفسري ِان مأثوران ،وأعلى درجةً منه.
النهج
روعي فيه
األثري للتفسري ،وبني ما
التوفيق بني ِ
ُ
ِّ
وقد َ
َّم ٍ
ويستفيد منه.
ُ
جليل معاص ٍر مبا يناسبهُ وما يفهمهُ
يقد ُ
يطبع مع التفس ِري األصل ،هبامشه .وقد أذ َن
و
األفضل أن َ
ُ
وعدم الز ِ
مؤلفه بذلك ملن شاء ،مع ِ
إثبات هذه املق ِّدمةِ ،
ايدة
ُ
النقص يف الكتاب ،إال ما كان من الرس ِم العثماين لآلايتِ
أو ِ
الكرمية.
السماء يف القرآن الكرمي /زغلول راغب النجار-.
الرايض :العبيكان للنشر 1437 ،هـ 352 ،ص.

طعومها .ويف هذه اآلايت دعوة لإلنسان للتبصر والتأمل
والتدبر ..وهي تشهد للقرآن الكرمي أبنه كالم هللا اخلالق
الذي أنزله بعلمه على خامت أنبيائه ورسله ،وحفظه بعهده
الذي قطعه على نفسه..
احليوان يف القرآن الكرمي /زغلول راغب النجار-.
الرايض :العبيكان للنشر 1437 ،هـ 312 ،ص.

حلقة من حلقات «املوسوعة امليسرة لإلعجاز العلمي يف
القرآن الكرمي» اليت يصدرها املؤلف.
ويف هذه احللقة تفسري وحتليل علمي لآلايت اليت ورد فيها
ذكر السماء ،جاءت معنونة يف ( )30آية من آايت الذكر
احلكيم ،مع تزويدها مثل غريها من احللقات ابلصور العلمية
املوضحة.
النبات يف القرآن الكرمي /زغلول راغب النجار -.الرايض:
العبيكان للنشر 1437 ،هـ 232 ،ص.
بعد مقدمة حمكمة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي،
اسرتسل املؤلف يف إعجاز بيان اآلايت الكرمية اليت ورد
فيها حديث عن النبااتت ،واختذ اآلايت نفسها عناوين
ملوضوعات الكتاب ،وهي ( )21آية ،وأشار إىل النبات جاء
ذكره يف أكثر من ( )100موضع من القرآن الكرمي ،وأن
هذه املواضع أشارت إىل عمليات إنبات النبات ،وإخراجه
من األرض ،وإىل تباين صوره ،وأنواعه ،وألوان مثاره ،وتفاضل
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جاءت اإلشارة إىل عدد من حيواانت األرض يف قرابة
( )140آية من آايت القرآن الكرمي ،تناول منها املؤلف
( )34آية ،نوقشت حتت ( )28عنو ًان ،هبدف اإلشارة إىل
ما جاء يف كل منها من سبق علمي ،أنزله ربنا سبحانه
نيب أمي
وتعاىل يف حمكم كتابه من قبل أربعة عشر ً
قرن على ّ
صلى هللا عليه وسلم ،غالبية جمتمعه من األميني ،ويف حقبة
من الزمن مل يكن ممكنًا ألحد من البشر الوصول إىل معرفة
شيء من هذه احلقائق العلمية..

علوم الحديث
تكملة مؤلفات احلديث الشريف 2000 :عنوان /حممد
خري رمضان يوسف 1438 ،هـ جـ 377( 1ص) (كتاب
إلكرتوين).

بلغت ( )130إجازة ،مع ما أجيز به املؤلف .وشرطه أن
جندي ،أو يكون اجمليز غري جندي إذا
يكون اجمليز أو اجملاز ًّ
جندي .وترجم فيه ابختصار لعلماء جند خاصة ،ورتب
أجاز ًّ
وبي
اإلجازات حسب الرتتيب الزمين لوفاة اجمليز أو اجملازَّ ،
يف اهلامش مصدر كل إجازة.
بالبل التغريد فيما استفدانه أايم التجريد /عبدالرمحن بن
عبيدهللا السقاف (ت  1375هـ)؛ حتقيق علي بن حمسن
بن علوي السقاف -.بريوت :األمرية للطباعة والنشر،
 1436هـ 909 ،ص.
يليه للمؤلف نفسه :السيف احلا ّد لقطع اإلحلاد.

َّ
استجد من كتب احلديث الشريف املطبوعة
مسرد مبا
والرسائل العلمية فيه بعد كتاب «الدليل اجلديد ملؤلفات
احلديث الشريف» ،الذي توقف تزويده هبا يف بعض
شهور عام  1433هـ ،مع االستدراك عليه وعلى الكتابني
السابقني له« :دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة»،
و»املعجم املصنف ملؤلفات احلديث الشريف».
وسبق نشر هذا املسرد يف حلقات.
وقد أعيد تنظيمه برتتيب عناوينه على حروف املعجم ،ومل
أيخذ حظَّه يف تنظيم موضوعي كالكتب السابقة.
وهو اجلزء األول من الكتاب ،الذي بلغت عناوينه
( )2000عنوان ،عدا ما تضمنته الكتب اجملاميع من
عشرات العناوين األخرى.
جمموع اإلجازات النجدية /إعداد انصر بن سعود
السالمة -.الرايض :دار أطلس اخلضراء 1438 ،هـ2 ،
مج ( 1002ص).
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يف كتابه األول ( )32فائدة ،كل فائدة تبدأ حبديث ،مث
التعليق عليه وشرحه ،وفوائد ولطائف منه .وفيه علم كثري،
وفقه وفلسفة وأدب وشعر ونثر.
والثاين ردٌّ على كتاب «توحيد األداين واحتاد العامل» ،وأورد
احملقق يف مقدمته أنه من أتليف أحد املستشرقني ،أعطاه لعريب
مسلم يف عدن لينشره ويضع عليه امسه ،ليكون الكتاب أكثر
أتثريا مما لو نشره املستشرق ابمسه الصريح .ومل يذكر امسه.
ً
أفضل الكالم وأحبه إىل هللا :سبحان هللا واحلمد هلل وال
إله إال هللا وهللا أكرب :يف أربع أربعينات /حممد خري رمضان
يوسف 1438 ،هـ 124 ،ص (كتاب إلكرتوين).
ِ
أحب
الكلمات إىل
مجع ُ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم َّ
َ
ٍ
ِ
«أحب الكالم إىل
صحيح فقال:
تعال يف حديث
ٍ
هللا َ
ُّ
ِ
هللا أر ٌ
بع :سبحا َن هللا ،واحلم ُد هلل ،وال إلهَ إال هللاُ ،وهللاُ
أكرب».

وتعال األنبياءَ عليهم الصالةَ من
وكما اصطفى ربُّنا سبحانهُ َ
ِ
الكالم
كل
أفضل الناس ،فقد اصط َفى من ِّ
بني َخلقه ،يعين َ
ٍ
آخر
بع كلمات ،فقال عليه الصالةُ و ُ
أر َ
السالم يف حديث َ
ِ
صحيحَّ :
الكالم أر ًبعا:
وجل اصط َفى من
«إن هللاَ َّ
عز َّ
هللا ،واحلم ُد ِ
سبحا َن ِ
هلل ،وال إِلهَ َّإل هللاُ ،وهللاُ أكربُ».
ُ
أفضل ما يف الوجود،
الكلمات هي
قال جامعه :فهذه
ُ
ُ
أفضل األعمال ،ويكو ُن ثو ُابا على قد ِر
االشتغال هبا
و
ُ
ُ
وشكرهُ،
تعال،
فضلها ودرجتها عند هللا.
وتتضم ُن تنزيهَ هللا َ
َّ
َ
أهم ما يُعتَقد .وهو ما
وتعظيمهُ ،فهذا
أفضل ما يُقال ،و ُّ
َ
ُ
فيشتغل مبا يُرضي ربَّه ،ويَن َف ُع
ينبغي أن يكو َن عليه املؤمن،
ُ
نفسهُ ،على أحس ِن ما يكون،
حيب ،ليحبَّهُ
ويذكر هللا مبا ّ
ُ
َ
هللا.
كالم ِ
مجعت من ِ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم
قال :وهلذا
ُ
ِ
األحاديث الشر ِ
ِ
الكلمات
يفة اليت حتتوي على هذه
طائفةً من
العظيمة ،مع بيان فضلها.
ورد فيها (سبحا َن هللا).
وهي أربعو َن حديثًا َ
(احلمد هلل).
ورد فيها
ُ
وأربعو َن حديثًا َ
ورد فيها (ال إله إال هللا).
وأربعو َن حديثًا َ
ورد فيها (هللا أكرب).
وأربعو َن حديثًا َ
أبم ِ
هات
موجزا عند اللزوم ،مستعينًا َّ
ُ
شرحا ً
ووضعت عليها ً
ِ
ِ
كتب الشروح ،مع بيان الغر ِ
ِ
ِ
الدروس
يب فيها ،واستنباط
والفوائد.
ابدر إىل ما تستطيع ودع ما ليس لك :وقفات مع قوله
إسالم ِ
صلى هللا عليه وسلم« :من حس ِن ِ
املرء تركهُ ما ال
يعنيه» /إعداد جنم الدين بن راضية -.الرايض :دار كنوز
إشبيليا 1437 ،هـ 146 ،ص.
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ذكر املؤلف أن بعض الناس يستدلون هبذا احلديث كيفما
فهما مغلوطًا غري متسق ،وأنه
اتفق ،ذلك أهنم يفهمونه ً
وضح يف هذا الكتاب معاين احلديث ،واستخرج منه أكثر
مستفيدا
ما ميكن من درره ،وصحح تلكم األخطاء الشائعة،
ً
من نصوص الكتاب والسنة ،من مباحث العلماء املهمة،
وما حرروه يف هذا اجملال من القواعد اجلامعة ،والضوابط
النافعة..
سرية صحابة ُدفنوا يف أرض العراق /إبراهيم النعمة-.
عمان :دار عمار 1437 ،هـ 309 ،ص.
ّ

ترمجة خمتصرة حلياة الصحابة الذين دفنوا يف العراق ،ويف هناية
كل ترمجة بيان بعدد األحاديث اليت رواها كل صحايب،
وخرجها .وبلغ عددهم ()164
وعلق املؤلف على بعضهاَّ ،
صحابيًّا ،رضي هللا عنهم أمجعني.

الفقه اإلسالمي
الفروق يف أصول الفقه :دراسة نظرية أتصيلية /حممد
عمان :دار الفاروق1437 ،
شريف مصطفى -.طّ -. 6
هـ 68 ،ص.

حتقيق املناط هو الصلة بني الشريعة وأفعال املكلفني ،وبني
الشريعة وذوات األشياء وصفاهتا.
وقد حبث الكاتب يف هذا املوضوع من خالل بيان عالقة
حتقيق املناط بتنقيحه وخترجيه ،مث أدلة اعتباره ،وأنواعه،
مث وسائل وأحكام حتقيقه ،مبينًا عالقة حتقيق املناط بعلم
اخلالف ،وكيفية اإلحلاق ابلقاعدة األصولية أو القاعدة
الفقهية ،وعالقته مبباحث االجتهاد والتقليد.
السرب والتقسيم وأثره يف التقعيد األصويل :دراسة نظرية
مع التطبيق على مسائل احلكم الشرعي واألدلة /سعيد بن
متعب القحطاين -.الرايض :اجلمعية الفقهية السعودية،
 1437هـ 2 ،مج ( 1240ص) (أصله رسالة دكتوراه).

انتهى املؤلف إىل تعريف الفروق يف أصول الفقه أبهنا بيان
وجه أو أوجه االختالف بني املصطلحات ،أو بني القواعد،
أوبني املسائل ،أو بني املناهج األصولية اليت يظهر فيها اتفاق
يف صفة أو أكثر.
وبي نشأة هذه الفروق ،واملؤلفات فيها ،وأمهيتها يف أصول
َّ
الفقه ،وفوائدها ،وموضوعها ،وحكم تعلمها ،ومصادر
استمدادها ،وأوجه الفروق.
حتقيق املناط /صاحل بن عبدالعزيز العقيل -.الرايض:
املؤلف 1436 ،هـ 257 ،ص.

71

مجلة الكتاب اإلسالمي – مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()23
 15ربيع األول  1438هـ 14 ،ديسمرب (كانون األول)  2016م

تناول فيه حقيقة السرب والتقسيم ،واالستدالل به يف التقعيد
األصويل ،وأثر هذا الطريق يف االستدالل على القواعد
األصولية وتقريرها ،وكذلك أثره يف االعرتاض على األدلة،
واجلواب عن االعرتاضات ،وما ترتب على ذلك من دقة يف
التقرير والتحرير واالستدالل.
و»السرب والتقسيم» مصطلح أصويل ،وقد انتهى املؤلف إىل
تعريفه بقوله« :اختبار املستدل للمحل ،واستخراج مجيع
األوصاف اليت ميكن أن يتعلق هبا احلكم ،مث تفرقتها؛ إلبطال
التعلق مبا ال يصلح منها».

حكم التخصيص ابملقصد الشرعي /خالد بن عبدالعزيز
آل سليمان -.الرايض :اجلمعية الفقهية السعودية :دار
كنوز إشبيليا 1437 ،هـ 210 ،ص.

احلج /مجع وترتيب علي بن حمسن
العج ُّ
ُّ
والثج يف مآدب ِّ
بن علوي السقاف -.بريوت :األمرية للطباعة والنشر،
 1435هـ 869 ،ص.

َّبي فيه مؤلفه حكم ختصيص النص الشرعي مبا يفهم أنه
املقصد الشرعي الكلي ،ومبا يفهم أنه املقصد الشرعي اجلزئي،
فذكر صورة املسألة ،وحرر حمل النزاع ،وأورد أقوال العلماء،
وبي نوع اخلالف ومثرته.
ووثق األدلة ،وانقش ،مث رجحَّ ،

نصي حملتوايت أشرطة احتوت على جلسات منذ
تفريغ ّ
عام  1393هـ ،وكانت مآدب للوعظ واإلرشاد ،والنصح
والتذكري ،والتوجيه والتعليم ،ومآدب إطعام وإكرام ،تتخللها
قصائد شعرية وأانشيد دينية (العج) ،مث تتبعها والئم الرز
واللحم واهلريس (الثج).
وصاحب املأدبة هو حمسن علوي السقاف (ت  1431هـ)،
الذي كان حيتفي مبنزله يف مكة املكرمة ابحلجاج القادمني
من حضرموت ،وابحلضارمة املقيمني يف جدة.

ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباته :دراسة استقرائية
حتليلية /هشام بن حممد السعيد -.جدة :مركز التأصيل
للدراسات والبحوث 1437 ،هـ 198 ،ص.

أثر اختالف ال ِّدين يف الفقه اإلسالمي /عبدهللا بن سليمان
املطرودي -.مصر :دار البلد؛ السعودية :دار الفضيلة،
 1438هـ 942 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

استقرأ فيه ترتيب موضوعات أصول الفقه يف أهم وأشهر
كتاب على
الكتب األصولية املتداولة ،وهي قرابة مخسني ً
خمتلف املذاهب ،وتناوهلا بدراسة وصفية تكشف عن مناهج
الرتتيب ومناسباته ،ومدى اعتماد بعض املصادر على بعض.
ويف ذلك كشف ملسار التأليف األصويل ،وبيان تطوره عرب
القرون ،وتسهيل لوقوف الباحثني على موضوعات أصول
الفقه املختلفة.
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كتاب يف أحكام غري املسلمني ،جعله مؤلفه يف مخسة
أبواب :أثر اختالف الدين يف العبادات ،ويف التصرفات
املالية ،وأحكام األسرة ،واجلناايت واحلدود ،والوالايت.

كيف تتعامل مع غري املسلمني؟ /عبداحلميد بن عبدالرمحن
السحيباين -.الرايض :مدار الوطن للنشر 1436 ،هـ،
 183ص.

والتأكيد على أن معظم هذه القواعد قد تناولتها الشريعة.
واملؤلف أستاذ القانون الدويل يف األكادميية الليبية للدراسات
العليا ببنغازي.
التصوف
التصوف الذي نريده :التصوف السين يف اإلسالم /أمحد عمار
عمان :دار آمنة 1437 ،هـ 204 ،ص.
عبداجلليلّ -.

حبث فيه كيفية التعامل مع املشركني واليهود والنصارى وعموم
أهل الكتاب ،ومع املنافقني وعموم الكفار.
وذكر املؤلف أن التعامل معهم مبين على العدل واحلق ال
على اجلور والظلم ،وأن هذا التعامل ال يعين مودهتم وحمبتهم،
وأن احلذر من مواالهتم ال يعين ظلمهم واالعتداء عليهم.
القانون الدويل اإلنساين وأحكام الشريعة اإلسالمية ذات
الصلة /حممد محد العسيلي -.القاهرة :دار النهضة
العربية 1436 ،هـ 171 ،ص.

دراسة خمتصرة عن التصوف السين ،املستمد من القرآن
الكرمي والسنة النبوية ،اخلايل من البدع واخلرافات .وذكر
املؤلف يف اخلامتة أن أهل التصوف احلق قليلون اآلن ،ال
يتجاوز عددهم %7
العلوم االقتصادية واالجتماعية
أتثري العوملة على أداء املصارف اإلسالمية :دراسة فقهية
اقتصادية مقارنة /أمين مصطفى اجلمل -.اإلسكندرية:
املكتب اجلامعي احلديث 1437 ،هـ 335 ،ص (أصله
رسالة علمية).

القانون الدويل اإلنساين من فروع القانون الدويل العام ،يرتكز
على محاية اإلنسان من خالل قواعد إنسانية يتعني على
البشر مراعاهتا يف زمن احلرب حىت جتاه العدو.
وهذه دراسة لالتفاقيات يف الشأن ،مع مقارنتها أبحكام
الشريعة اإلسالمية ذات الصلة لتوضيح الرتابط بينهما،
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حبث املؤلف يف الباب األول من كتابه األداء املصريف لصيغ
وأساليب االستثمار الشرعية ،ولعقد املراحبة ،والشركة .مث
األداء املصريف ألنشطة املصارف اخلدمية ،وهي أعمال
اخلدمات والتسهيالت.
ويف الباب الثاين :أدوات التأثري االقتصادي للعوملة على واقع
الصناعة املصرفية اإلسالمية ،والتأثريات السلبية واإلجيابية
للعوملة على واقع الصناعة املصرفية اإلسالمية ،وخماطر
االستثمار املصريف يف ظل العوملة.
مث حبث املتطلبات الداخلية واخلارجية للمصارف اإلسالمية
يف مواجهة أتثريات وخماطر العوملة.
األساليب النبوية يف بناء الشخصية القيادية للطفل
وتطبيقاهتا الرتبوية يف األسرة واملدرسة /أمحد بن حممد
عبيدي -.بريوت :الدار العربية للعلوم 1437 ،هـ،
 206ص (أصله رسالة ماجستري).

َّبي مفهوم القيادة ،وأمهيتها يف اإلسالم ،وصفات القائد
املسلم.
مث الطفولة وأمهيتها يف اإلسالم ،وأسس بناء الشخصية
القيادية للطفل ،وهي :البناء العقدي ،واألخالقي ،والعلمي،
واجلسمي.
مث األساليب النبوية لبناء الشخصية القيادية للطفل ،يف
اجلوانب املعرفية ،والوجدانية ،واملهارية.
وخصص الفصل األخري للتطبيقات الرتبوية لألساليب النبوية
يف جمايل األسرة واملدرسة.
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اللغة العربية
نظرية العرف اللغوي :حنو منهج يف علم اللغة الثقايف/
خالد بن أمحد الغامدي -.بريوت :االنتشار العريب؛
الطائف :النادي األديب الثقايف 1436 ،هـ 333 ،ص
(أصله رسالة دكتوراه).

تعديل يف النظرية اللغوية السوسريية الشائعة
يقدم الكتاب ً
يف األلسنية احلديثة ،وهي النظرية القائمة على ثنائية اللغة
والكالم ،وذلك بفرض عنصر اثلث ،هو ما مساه الكاتب
«العرف اللغوي» ،وهو عنصر جيمع يف بنيته بني الذهنية
اجلمعية (اللغة) ،واحلسية الفردية أو اجلماعية (الكالم).
ويقوم العرف اللغوي على مقاصد لغوية متثل قيم اللغة
الكربى ،وكشف املؤلف عن هذه القيم من خالل اللغة
العربية.
الداروينية اللغوية بني األصول األوروبية والتجليات
العربية يف هناية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين/
عمان :دار كنوز املعرفة،
عبداملنعم السيد أمحد جداميّ -.
 1437هـ 184 ،ص.

بيان ألثر نظرية التطورية املنسوبة لداروين يف الفكر اللغوي
يف أورواب ،وأثر الفكر اللغوي املتأثر ابلداروينية التطورية يف
الفكر اللغوي العريب ،من خالل فصلني:
الداروينية اللغوية يف أورواب.أتثر املفكرين العرب ابلفكر اللغوي الدارويين.ويف هذا األخري نقد العرب للمنهج التطوري واستنتاجاته.
واملؤلف أستاذ العلوم اللغوية وعميد كلية دار العلوم جبامعة
املنيا.
 100سؤال عن اللغة العربية -.ط -.2الرايض :مركز
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،
 1437هـ 176 ،ص.

ورودا عن اللغة العربية
اهلدف هو الرتكيز على أكثر األسئلة ً
وثقافتها .وقد جاءت من خالل عدة حلقات نقاشية،
وتوزيع االستباانت ،واستشارة اخلرباء ،وعقد اللقاءات مع
متعلمي العربية من غري العرب..
مثال من األسئلة:
ما مرتبة اللغة العربية بني لغات العامل؟ما الدول غري العربية اليت تعتمد اللغة العربية لغةرمسية فيها؟
ما أفضل الصحف ..اإلذاعات ..القنواتالفضائية ..اليت تزيد من ثرويت ومهارايت يف اللغة العربية؟
شيوعا يف اللغة العربية؟
ما أكثر أخطاء الكتابة ًما املراجع اليت ميكن أن تفيد املعلم يف تعليم اللغةالعربية؟
هل صحيح أن تعلم العربية أصعب من تعلم اللغاتاألخرى؟
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رسالة الطرق /حممد سليم اجلندي (ت  1375هـ)؛ حتقيق
ميسم الصواف -.دمشق :جممع اللغة العربية1436 ،
هـ 252 ،ص.

حنوا من ( )140كلمة ألمساء الطرق وأنواعها
معجم ،يضم ً
وصفاهتا.
وجادة الطريق.
مثاله :جبب :املـَجبَّة :احملجةَّ ،
سحفر :املـُ ْس َحْن ِفر :الطريق املستقيم.
شقق :الش َّ
ُّقة :الطريق.
مستوى من األرض كأنه طريق.
َفرغ :ال َف ِرغً :
انعفت الطريق :أي عارضته.
نعف:
ُ
مظاهر املناسبة يف النحو العريب :دراسة وصفية حتليلية يف
ضوء الفكر اللغوي املعاصر /مصطفى شعبان املصري-.
اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث 1437 ،هـ،
 236ص.

تع ّد املناسبة مسة من مسات اللغة العربية .ويتعدد مفهومها
يف النحو ،وتتمثل يف أربعة أنواع ،وهي :املناسبة الصوتية،

واللفظية ،واملعنوية ،واملناسبة يف العمل .وقد درس املؤلف
هذه األنواع ومثَّل هلا.
دراسات يف النحو العريب /حسني حميسن البكري-.
عمان :دار الوضاح؛ بغداد :مكتبة دجلة 1436 ،هـ،
ّ
 121ص.

	-فضل اإلسالم على املمارسات الطبية.
	-مكانة الطب اإلسالمي يف اتريخ الطب.
	-أسباب نبوغ الطب اإلسالمي.
	-ميادين التفوق اليت اقتحمها الطب اإلسالمي.
	-تفوق فلسفة الطب العريب.
	-االتصال بني طب احلضارة العربية واحلضارة األوروبية.
والباب الثاين ترمجة لـ ( )29من أعالم الطب يف التاريخ
اإلسالمي.
األدب
أدب مصر اإلسالمية منذ الفتح اإلسالمي وحىت العصر
احلديث :مناذج ودراسات /سليمان حممد سليمان-.
اإلسكندرية :دار الوفاء 1437 ،هـ 279 ،ص.

وهي أربع دراسات:
نظرات يف النحو الكويف.األعراب وأثرهم يف النحو واللغة.احملدثني.
عطف البيان بني القدماء و َ(ال إله إال هللا) بني النحويني واألصوليني.العلوم
آفاق الطب اإلسالمي :رؤية علمية واتريخ فلسفي /حممد
اجلوادي -.املنصورة :دار الكلمة 1436 ،هـ 171 ،ص.

جاء الباب األول يف ستة فصول:
	-اإلسالم وعلم الطب.
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مناذج للحياة األدبية يف مصر يف عصورها املختلفة ،عدا
العصرين اململوكي والعثماين.
وحديث عن احلياة الدينية هبا ،مع بيان أهم مدارسها.
وختم ابحلديث عن حافظ إبراهيم وأهم القضااي اإلسالمية
ُ
اليت تناوهلا يف شعره.
مكة منارة الوحي /شعر عبدهللا بن أمحد ابلعمش -.مكة
املكرمة :الشاعر 1436 ،هـ 133 ،ص.
من شعره فيه:
ـوف هب ــا
م ــن يل أبمس ـ ٍـية يط ـ ُ
ـرم
ـب رواهُ احل ـ ُّ
ـب يف صحـ ـ ِن احل ـ ْ
قل ـ ٌ
ـور وجنت ـ ِـه
كالب ــدر يس ـ ُ
ـطع ن ـ ُ
جلَّ ــت ي ـ ُـد الب ــاري وج ـ َّـل املرتس ـ ْـم

رايض اجملد :املختار من نظم وقصائد علماء جند /مجع
وإعداد انصر بن سعود السالمة -.الرايض :دار أطلس
اخلضراء 1438 ،هـ 2 ،مج ( 860ص).

وقوله:

ومكـ ـةُ ه ــل سـ ـواها يف فـ ـؤادي
من ــار لألم ـ ِ
ـان
وكعبته ــا
ٌ
ِ
األرض أحل ــى؟
أي
ـروح ُّ
سـ ُ
ـألت ال ـ َ
أجاب ــت :مكـ ـةُ نب ـ ُـع األم ــاين

خذين إىل املسجد األقصى /أمين العتوم -.القاهرة :دار
املعرفة 1436 ،هـ 136 ،ص.

تنوع نظم علماء جند بني مسائل العقيدة والفقه وقواعده
َّ
والفرائض واأللغاز العلمية ،إضافة إىل التهنئة واإلخوانيات
والردود على املخالفني.
املعد َّ
وقد تتبع ُّ
مظان شعرهم يف الكتب املطبوعة واملخطوطة،
والصحف واجملالت ..ومل يرتجم هلم يف كتابه.
التاريخ والتراجم
تتمة األعالم /حممد خري رمضان يوسف ،ساعده ولده
موسعة -.عدن :دار الوفاق 1438 ،هـ،
الزبري -.طَّ ،4
 10مج.

جاء يف أول الديوان:
القدس والتَح ِم
األرض واح ِم
تربح
ال ِ
َ
َ
ـاك عل ــى بواب ـ ِـة احل ــرمِ
ـش دم ـ َ
وانق ـ ْ
ّ
اقبض على اجلم ِر إن القابضني على
و ْ
مجـ ـ ِر الب ـ ِ
ـاد أض ــاؤوا ع ـ َّـزَة األمـ ـ ِم
كل الراكن ــن إىل
ـك َّ
وخ ـ ِّـل خلف ـ َ
صل ـ ِـح اليه ـ ِ
ـود وإن س ــاغوهُ َّ
فاتـ ـ ِم
ِ
ِ
وجابه َ
شر َعهُ
املوت عاري الصدر ُم َ
ـاص الغ ــد ِر فابتسـ ـ ِم
وإن َ
أاتك رص ـ ُ
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الطبعة الرابعة من الكتاب ،طبعة كاملة ،وكانت الثالثة قد
سقط منها حرف الغني ونصف حرف الفاء ،وفيها أكثر من
( )170ترمجة ،واملئات من أمساء املؤلفني .فاستدرك الناشر

هذا النقص إبصدار طبعة جديدة متكاملة ،مع ورق أفضل،
وحجم أكرب.
عاما ،ما بني األعوام 1396
وفيها تراجم وفيات حنو (ً )40
–  1435هـ ( 2014 – 1976م) ،من عامل العرب
ومشهوري عامل اإلسالم.

وليس يف هذه الطبعة إضافة تراجم جديدة.
ويُنتظر طبع (تكملة معجم املؤلفني) و(تكملة أعالم النساء)
معا تشكل منظومة
لتكتمل االستفادة من التتمة ،فهي ً
متكاملة.
معجم العابدات الزاهدات /حممد أمحد درنيقة -.طرابلس
الشام :املؤسسة احلديثة للكتاب 1436 ،هـ 240 ،ص.

وصدق العزمية ،وعزة اجلانب ،وسداد الرأي ،وعفة النفس،
مع جود وسخاء..
غي اإلسالم حيايت /كريستياان
من  mtvإىل مكة :كيف َّ
ابكر؛ نقله إىل العربية كوثر املرنيسي ،هاين بشر-.
الرايض :العبيكان للنشر 1437 ،هـ 415 ،ص.

املؤلفة جنمة إعالمية مشهورة يف الغرب ،عملت يف قناة mtv
األوروبية بلندن وغريها من القنوات ،مث كانت من مشاهري
الغربيني الذين دخلوا اإلسالم.
وكانت رحلتها إىل اإلسالم مليئة ابلعرب واملواعظ ،فقد عاشت
حياة اللهو والرتف املادي بكل أنواعه وألوانه ،وانتقلت إىل
عامل االعتناء احلقيقي ابلنفس والروح ..انتقلت من عامل
الظالم إىل عامل النور ..من الفراغ إىل اإلميان..
احلدائق الوردية يف سري وتراجم علماء النحو والصرف
والعربية /كامل عويضة -.اجليزة :أطلس للنشر1437 ،
هـ 288 ،ص.

تراجم وسري لنساء عابدات رتبت أمساؤهن على ترتيب
حروف املعجم ،وذكر املؤلف أن من أهداف كتابه أن
يطلع الرجال والنساء على ما كانت عليه النساء الصاحلات
العابدات الزاهدات من كرمي اخلالل ومجيل الفعال ،وخري
الشمائل والفضائل والصفات ،وما متتعن به من قوة اإلرادة،
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ترجم فيه ملشاهري النحويني واللغوين ،قدميهم وحديثهم ،مع
طرف من أخبارهم ،وقد بلغ من ترجم هلم حنو ()210
ترمجة .وبدأ كل ترمجة ابلشهرة ،مث االسم ،والرتتيب على
االسم وليس على الشهرة .وأكمل الرتمجة مباشرة ،يعين
ألصق الرتمجة ابسم املؤلف ومل جيعله يف سطر مستقل ،ومل
يسود احلرف ليربزه! كما وضع مصادر كل ترمجة يف آخرها
ّ
وليس يف اهلامش .فصارت األمساء وترمجاهتا ومصادرها كلها
يف تراص وقالب واحد! وال توجد عند املؤلف بداية سطر
جديد إال إذا كانت هناك ترمجة جديدة!
اتريخ وأعالم احلضارة الفراتية يف العهدين األموي
والعباسي /زبري سلطان قدوري -.دمشق :احتاد الكتّاب
العرب 1436 ،هـ 258 ،ص.

يسلط الضوء على منطقتني يف اجلزيرة الفراتية (السورية)،
مها :قرقيسياء ،والرحبة ،وما ق ّدمتا من إسهام حضاري يف
العصرين األموي والعباسي يف جماالت الفكر واإلبداع والعلوم
اإلنسانية ،كما يقول املؤلف.
ويعرف ابلشخصيات العلمية واألدبية والسياسية والعسكرية
ّ
اليت ظهرت يف املرحلتني ،مع عرض اترخيي ألبرز األحداث
اليت مرت هبا املنطقة.
ويكشف عن اللبس الذي وقع به كثري من الكتّاب ما بني
أحداث اجلزيرة العربية وأحداث اجلزيرة الفراتية ،ويف مواطن
عيش العديد من الشخصيات العلمية واألدبية يف املنطقتني.

79

مجلة الكتاب اإلسالمي – مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()23
 15ربيع األول  1438هـ 14 ،ديسمرب (كانون األول)  2016م

الوالئم يف دولة املماليك :دراسة يف التاريخ السياسي
واالجتماعي ( 923 – 648هـ) /فاضل جابر ضاحي-.
دمشق :متوز للطباعة والنشر 1436 ،هـ 128 ،ص.

حتدث فيه عن احلياة السياسية واالجتماعية يف دولة املماليك،
والوالئم الكبرية والفخمة اليت كانت تقدم ألسباب سياسة
واجتماعية.
فمن السياسية :مساط كسب الوالء ،ومساط املصاحلة
واملوادعة ،ومساط االعتقال وتصفية احلساابت السياسية.
ومن االجتماعية :وليمة املولد النبوي ،وليمة اخلتان ،وليمة
البناء ،وليمة الشفاء ،وليمة النزهة ،وليمة الطلبة والفقراء،
وليمة إكمال املؤلفات...
التأثري احلضاري املتبادل بني مسلمي األندلس والنصارى
اإلسبان يف العصر اإلسالمي ( 897 – 92هـ) /ندا
أمحد الشمسي -.اإلسكندرية :مؤسسة شباب اجلامعة،
 1437هـ 263 ،ص.

حبثت موضوع التأثريات املتبادلة يف جماالت احلياة االجتماعية،

والثقافية (العلمية) ،والنظم الدفاعية واحلربية ،واالقتصادية،
والعمارة.
نزهة احلادي أبخبار ملوك القرن احلادي /حممد الصغري بن
حممد اإلفراين (ت بعد  1157هـ)؛ حتقيق عبداللطيف
الشاديل -.ط -.2الرابط :املطبعة امللكية 1437 ،هـ،
 584ص.

حديث عن السالطني السعديني ،الذي أخذ ثلثي حجم
الكتاب ،مث حديث عن دولة الشرفاء السجلماسيني
وملوكها..
النشاط الصهيوين يف اجلزائر  1962 -1897م /يوسف
مناصرية -.اجلزائر :دار هومة 1435 ،هـ 582 ،ص.

فصول الكتاب العشرة:
	-نشاط احلركة الصهيونية يف أقطار املشرق واملغرب
العربيني.
	-يهود اجلزائر والصهيونية.
	-السياسة الفرنسية واحلركة الصهيونية يف اجلزائر.
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	-النشاط الصهيوين السياسي.
	-متويل املشاريع الصهيونية يف فلسطني.
	-النشاط الصهيوين الثقايف واالجتماعي.
	-احلركة الصهيونية والتوجهات الفكرية والتيارات
السياسية اجلزائرية.
	-الشعب اجلزائري واحلركة الصهيونية.
	-الثورة اجلزائرية ويهود اجلزائر وموقف هؤالء منها.
	-يهود اجلزائر بني االندماج واهلجرة إىل فلسطني.

الجديد المفيد من الكتب اإلسالمية

حلقات (الجديد المفيد من الكتب اإلسالمية)
من الحلقة ( )18إلى الحلقة ()30
عرضت في موقع محرر المجلة بشبكة األلوكة

أحكام اجلراحة التجميلية يف ميزان الفقهاإلسالمي :دراسة فقهية مقارنة /ايسر عبداحلميد
النجار -.اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية1437 ،
هـ 283 ،ص.
معامل وجوه اإلعجاز الرتبوي يف القرآن والسنة/مقداد ايجلن -.الرايض :دار عامل الكتب 1436 ،هـ،
 221ص.
الفحص الطيب قبل الزواج :دراسة فقهية يف ضوءمقاصد الشريعة اإلسالمية /فادي إبراهيم دراغمة-.
عمان :دار الفاروق 1436 ،هـ 320 ،ص (أصله رسالة
ّ
دكتوراه).
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حكم بيع األصول اململوكة للدولة يف ضوء الفقهاإلسالمي واالقتصادي املعاصر /خالد أمحد سليمان
شبكة -.اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث1437 ،
هـ 101 ،ص.
املغتصبة وأحكام السرت عليها يف الفقه اإلسالمي/زينب عبدالسالم أبو الفضل -.القاهرة :دار الكلمة،
 1436هـ 103 ،ص.
فقه املآالت :مفهومه وقواعده /سعد الدينالعثماين -.القاهرة :دار الكلمة 1436 ،هـ 96 ،ص.
صالة اآلايت :دراسة حديثية فقهية /عبدالعزيزبن عبدهللا بن حممد الشايع -.تونس؛ بريوت :الدار
املالكية 1437 ،هـ 108 ،ص.
اسم هللا األعظم :مجع ودراسة وحتليل للنصوصوأقوال العلماء الواردة يف ذلك /عبدهللا بن عمر
الدميجي -.الرايض :دار الفضيلة؛ املنصورة :توزيع دار
اهلدي النبوي 1437 ،هـ 182 ،ص.

علوم القرآن يف املنظور احلداثي :دراسة حتليليةنقدية آلراء احلداثيني يف القرآن الكرمي /أمحد بوعود-.
املنصورة :دار الكلمة 1436 ،هـ 231 ،ص.
تبدل األحكام الشرعية /صاحل بن عبدالعزيزالعقيل -.الرايض :املؤلف 1436 ،هـ 264 ،ص.
العلل األساسية للمعامالت املالية احملرمة /خالدبن عبدالعزيز آل سليمان -.الرايض :اجلمعية الفقهية
السعودية :دار كنوز إشبيليا 1437 ،هـ 220 ،ص.
موقف كبار القساوسة من القرآن الكرمي :دراسةيف املوروث الكتايب آلابء الكنائس عن القرآن الكرمي-.
الطائف :دار الطرفني 1438 ،هـ 640 ،ص.
األحكام واملسائل الفقهية املتعلقة ابلكوارث:دراسة فقهية مقارنة /عاطف فضل املوىل حممد الشيخ-.
الرايض :دار كنوز إشبيليا 1437 ،هـ 168 ،ص (أصله
رسالة ماجستري).
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مجموع علمي
صدف اجلمان يف رجال احلديث /بشري ضيف بن أيب بكر اجلزائري -.بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ 271 ،ص.
احملتوايت:
	-رسالة يف أمساء الضعفاء واملرتوكني عند أئمة احلديث /أليب الفضل احلسن بن حمد الصغّاين (ت  650هـ).
	-رسالة تضمنت عدد األحاديث اليت رواها اإلمام مالك عن كل شيخ من حديث بغية السالك يف شيوخ اإلمام مالك/
حممد بن أمحد الذهيب (ت  748هـ).
	-درة احلجال يف التعليق على أرجوزة طاهر السلفي يف الرجال /بشري ضيف.
	-إرشاد الطالبني يف ذكر أمساء املعمرين الدجالني والوضاعني /السابق.
	-تذكرة اخلالن فيمن نزل أو مات أو استشهد من الصحابة ابلبلدان /السابق.
	-السري احلثيث فيمن روى عنه الشيخان أو أحدمها من حديث /السابق.
	-إعالم الصحبة يف تسمية من ُرمي ابلتشيع من رواة الكتب الستة /السابق.
حال الدجال والسارق /السابق.
	-النهر الرائق يف بيان َ
	-درة احلثيث يف ذكر عدد ما لكل صحايب من حديث /السابق.
حسن أمساءهم النيب عليه الصالة والسالم /احلسن بن حممد الصغاين (ت  650هـ).
	-بدر التمام يف من َّ
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بحوث في كتاب
بحوث فقهية
دراسات فقهية أتصيلية معاصرة /عبدالعزيز بن علي بن عزيز
الغامدي -.السعودية :املؤلف 1437 ،هـ 381 ،ص.

وهي:
اإلجيار املنتهي ابلتمليك :دراسة أتصيلية شرعية.التمويل ابلتورق يف املعامالت املالية املعاصرة :دراسةفقهية أتصيلية.
التأمني التعاوين :دراسة أتصيلية شرعية.إعادة التأمني والبديل اإلسالمي :دراسة فقهية.أقل مدة احلمل وأكثرها بني الفقه والطب وأثر ذلكيف مرياثه.
نقل.
بيعا أو ً
التصرف يف الوقف ًبحوث لغوية
صفحات من اللغة والنحو /حممد غالب عبدالرمحن
وراق -.اخلرطوم :شركة مطابع السودان للعملة احملدودة،
 1436هـ 200 ،ص.
حبوث ودراسات نشر بعضها يف جمالت حمكمة ،وأخرى
مشاركة يف مؤمترات وندوات علمية ،وهي مثانية:
	-التحدايت اليت تواجه اللغة العربية الفصحى :الواقع
واملستقبل.
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	-لغة اإلعالم بني الواقع واملأمول.
	-الضعف يف النحو :مظاهره ،أسبابه ،عالجه.
	-ابن جين ودوره يف توجيه القراءات القرآنية.
	-أسلوب «ال أاب لك» :دراسة حنوية داللية.
	-ضمري الفصل يف السياق اللغوي يف اللغة العربية.
	-جممع اللغة العربية السوداين ودوره يف احلفاظ على
هوية األمة.
	-املستشرقون وثوابت األمة.
واملؤلف عميد كلية اللغة العربية جبامعة أم درمان اإلسالمية.
*** *** ***
اللغة العربية والعلوم -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 123 ،ص.

حبوث ندوة أقامها املركز املذكور ابلشراكة مع اجلمعية العلمية
السعودية للغة العربية ضمن فعاليات االحتفاء ابليوم العاملي
للغة العربية  1437هـ 2015 ،م ،وهي:
إسهامات اللغة العربية يف التطور العلمي والفكريعلى مدى القرون /عبدالعزيز بن محيد احلميد.
العربية والعلوم :حنو كتابة علمية صحيحة /إبراهيمبن حممد الشتوي.
وسائل النهوض ابللغة العربية يف امليادين املعرفيةوالعلمية /عبدالعزيز بن صاحل العمار.
واقع اللغة العربية اليوم يف اجملاالت العلمية والتقنية/عبدهللا بن حممد األنصاري.
تدريس العلوم التطبيقية ابللغة العربية :تدريس الطبمنوذجا /بدر بن حممد احلسني.
ً
بحوث تاريخية
دراسات وسيطية يف التاريخ العريب واحلضارة اإلسالمية/
عمان :دار جليس الزمان1436 ،
راضي دغفوسّ -.
هـ 190 ،ص.

فيه مخسة مباحث ابلعربية ،وثالثة مباحث ابلفرنسية:
	-العالقات التارخيية بني اليمن وتونس خالل العصر
الوسيط.
	-عُمان يف أدبيات قدامى اجلغرافيني العرب.
	-االستشراق الفرنسي والتاريخ اإلسالمي :كلود
منوذجا.
كاهني ً
	-خنب اجملتمع اليمين يف العصر اإلسالمي املبكر من
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خالل الطبقات الكربى البن سعد.
	-النظم التجارية من خالل التشريع اإلسالمي :أبو
أمنوذجا.
عبيد بن سالم
ً
والفرنسية:
	-اهلوية التونسية :األسس واملكوانت.
	-الثورة التونسية يف مسار احلركات االجتماعية خالل
احلقبة اإلسالمية.
	-اخلوارج اإلابضيون يف اليمن ويف حضرموت خالل
ثورة ابن حيىي الكندي يف هناية العهد األموي.

رسائل علمية
المعارف العامة

علوم القرآن

عزوف طالب الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية عن
استخدام املكتبات اجلامعية :األسباب والعالج /حممود
عبده صاحل -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1437 ،هـ،
 110ورقة (حبث مكمل للماجستري).

بالغة آايت املغفرة يف القرآن الكرمي /عبدهللا بن علي آل
عمران -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 384 ،ورقة
(ماجستري).
مجعا ودراسة
املفسرون من الصحابة رضي هللا عنهمً :
استقرائية وصفية /عبدالرمحن بن عادل املشد -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1437 ،هـ 1061 ،ورقة
(ماجستري).

الثقافة اإلسالمية
املؤسسات التعليمية اإلسالمية يف مجهورية مايل ودورها
يف الدعوة إىل هللا تعاىل /علي حيدرا بن كيسيما-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 355 ،ورقة
(ماجستري).

اخلروج من قول السلف يف التفسري :دراسة نظرية تطبيقية/
مبارك بن حممد القحطاين -.الرايض :جامعة امللك سعود،
 1437هـ 859 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).

الرقابة على القنوات الفضائية يف اململكة العربية
السعودية /عبدهللا قبالن القحطاين -.الرايض :املعهد العايل
للدعوة واالحتساب 1437 ،هـ 178 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

األحكام الفقهية املتعلقة مبراكز تعليم القرآن الكرمي:
دراسة فقهية مقارنة /ايسر بن حممد سيادي -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1437 ،هـ 404 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
عالقة األبناء ابآلابء يف القصص القرآين الكرمي وتطبيقاهتا
الرتبوية /موسى بن عبدالرازق احلمدي -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1437 ،هـ 139 ،ورقة (حبث مكمل
للدكتوراه).
القيادة يف القرآن الكرمي :دراسة موضوعية /أمحد بن حممد
آل مسعود -.الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ،
 376ورقة (حبث مكمل للماجستري).
البيع والشراء يف القرآن الكرمي :دراسة موضوعية /فهد بن
صاحل الغامدي -.الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ،
 323ورقة (حبث مكمل للماجستري).
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اإلمام ابن املبارك ومنهجه يف اجلرح والتعديل /حممد بن
مجال الغوطي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1437 ،هـ361 ،
ص (ماجستري).
مصطلح «أرجو أنه ال أبس به» عند اإلمام ابن عدي:
دراسة وحتقي ًقا /هتاين عبدالقوي عواجي -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1437 ،هـ 564 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
العقيدة والفرق واألديان
علوم الحديث
الرواية احلديثية وعالقتها ابلسلطة السياسية :دراسة
استقرائية حتليلية /إبراهيم بن صاحل العجالن -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 2 ،مج ( 1012ورقة)
(حبث مكمل لرسالة الدكتوراه).
االستدالل ابلسنة على إثبات القواعد الفقهية /فهد بن
سعد األمحري -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ615 ،
ورقة (دكتوراه).
مناهي النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة :دراسة
حديثية موضوعية /فهد بن حممد آل زيدان -.الرايض:
جامعة اإلمام 1437 ،هـ 689 ،ص (ماجستري).
التوجيهات الرتبوية يف صحيح البخاري ملعاملة اخلدم
وتطبيقاهتا /عامر بن حممد الرفاعي -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1437 ،هـ 84 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اإلشاعة يف ضوء السنة النبوية :دراسة موضوعية /حسني
بن أمحد محد -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ207 ،
ص (ماجستري).
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املباحث العقدية املتعلقة ابلشمس والقمر والرد على
االحنرافات فيهما /عبدهللا حممد أمحد إبراهيم -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1437 ،هـ 236 ،ورقة (دكتوراه).
الفرق واألحزاب الدينية اليهودية املعاصرة :عرض
ودراسة /أمني بن حيىي الوزان -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1437هـ 438 ،ورقة (دكتوراه).
الفقه اإلسالمي
منهج أهل السنة واجلماعة يف أصول الفقه :دراسة
أتصيلية تطبيقية /أمحد بن عايل معافا -.الرايض :جامعة
اإلمام 1437 ،هـ 1482 ،ورقة (دكتوراه).
نظرية احلرمان يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة مع
التطبيقات على املسائل املعاصرة /عبداللطيف يوسف
األنصاري -.املنيا :جامعة املنيا 1437 ،هـ 415 ،ص
(دكتوراه).

الصورية يف املعاوضات املالية :دراسة فقهية /عبداحلكيم
بن مزروع املزروع -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ،
 822ورقة (ماجستري).
املسائل املستجدة يف التمويل العقاري :دراسة فقهية
أتصيلية تطبيقية /فيصل بن ظهري مغل -.الرايض :املعهد
العايل للقضاء 1437 ،هـ 415 ،ورقة (دكتوراه).
بدائل املنهيات وتطبيقاهتا يف فقه األسرة /أريج بنت
مساعد الكليب -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ،
 579ورقة (ماجستري).
املقاصد الشرعية يف حقوق األوالد /أنوار بنت أمحد
السعود -.الدمام :جامعة الدمام 1437 ،هـ 199 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).

املسائل الفقهية اليت بناها اإلمام أمحد بن حنبل على
مجعا ودراسة /عبدالرمحن بن فؤاد العامر-.
حديث ضعيفً :
الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 1053 ،ورقة (دكتوراه).

النوازل يف نفقات األقارب /عبدالعزيز بن حممد اجلربين-.
الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 351 ،ورقة (ماجستري).

التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة /للقاضي أيب
يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي (ت  458هـ).
حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابملعهد العايل
للقضاء يف الرايض.

جرمية اغتصاب القاصرات وعقوبتها :دراسة أتصيلية
مقارنة /هدية بنت عبدهللا العنزي -.الرايض :جامعة انيف
العربية للعلوم األمنية 1437 ،هـ 102 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
تعزيز ثقافة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية :املدارس الثانوية
منوذجا :دراسة تطبيقية حتليلية /إعداد علياء بنت
للبنات ً
علي فلمبان -.الرايض :املعهد العايل للدعوة واالحتساب،
 1437هـ 421 ،ورقة (دكتوراه).
قوت احملتاج إىل املنهاج /شهاب الدين أمحد بن محدان
األذرعي (ت  783هـ).
حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا يف املعهد العايل
للقضاء ابلرايض ،منها بني األعوام  1437 – 1432هـ.
ويعين ابملنهاج :منهاج الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي.
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األحكام الفقهية اللتهاب الكبد الوابئي /أمينة بنت
عبدالرمحن اخلنني -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ2 ،
مج (دكتوراه).
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف آاثر التابعني رمحهم
هللا :دراسة حتليلية /زلفى بنت أمحد اخلراط -.الرايض:
جامعة اإلمام ،املعهد العايل للدعوة واالحتساب1437 ،
هـ 620 ،ورقة ( دكتوراه).
سلطة ويل األمر على السلطات الثالث :التنظيمية
والقضائية والتنفيذية يف ضوء السياسة الشرعية /تركي
بن عبدالعزيز آل سعود -.الرايض :املعهد العايل للقضاء،
 1437هـ 2 ،مج ( 1160ورقة) (دكتوراه).

القضااي اإلسالمية املعاصرة يف املنظمات الدولية وأتثريها
يف العالقات الدولية والسلم العاملي :دراسة تقوميية
ميدانية /فهد بن مطر الشهراين -.الرايض :املعهد العايل
للدعوة واالحتساب 1437 ،هـ 501 ،ورقة (دكتوراه).
القواعد الفقهية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اإلسالم:
مجعا وتوثي ًقا ودراسة /نوف بنت عبدهللا العتييب -.الرايض:
ً
جامعة اإلمام 1437 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
التصوف
صوفية البوسنة واهلرسك :القاضيزادية واحلمزوية:
دراسة عقدية /صبحية بنت يوسف لياكيتش -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1437 ،هـ 258 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
العلوم االجتماعية واالقتصادية
البديل الشرعي لصناديق التحوط االستثمارية :دراسة
أتصيلية اقتصادية /إمساعيل ملحم اجلابري -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1437 ،هـ 100 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
اللغة
األلفاظ اخلاصة ابملرأة يف القاموس احمليط للفريوزاابدي:
دراسة حتليلية /جنود بنت عواد السناين -.الرايض :جامعة
امللك سعود 1437 ،هـ 408 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
بالغة احلِ َجاج النبوي يف الصحيحني /آمال بنت يوسف
املغامسي -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 522 ،ورقة
( دكتوراه).
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جهود القاضي عياض البالغية دراسة وتقوميًا /يوسف
حممد الدواس -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ354 ،
ورقة (ماجستري).
األدب
تصوير القضاء والقدر يف القصة القصرية السعودية يف
ضوء منهج األدب اإلسالمي :دراسة نقدية /رغداء بنت
حامد الغامدي -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ،
 356ورقة (ماجستري).
التاريخ
الرعاية االجتماعية يف مكة واملدينة يف عصر الرسول صلى
هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين /شادية بنت عبدالرمحن
البلوي -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 357 ،ورقة
(ماجستري).
جهود اخلليفة القادر ابهلل  422 – 381هـ يف إصالح
نظام اخلالفة العباسية /اجلوهرة بنت حممد احلسان-.
الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 399 ،ورقة (ماجستري).

سلسلة علمية
أجبد :سلسلة لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها /أمحد
نتوف ،حممد نور يوسف ،صربي تركمان ،عتيق آيدن،
حسني بوالت -.مالطية ،تركيا :جلنة أتليف سلسلة أجبد،
 1437هـ.
جـ :1كتاب الطالب ،املستوى األول ،أان وعاملي .ومعه
كتاب التدريبات.
واملفرتض أن يكون يف ( )8جـ.

وحيتوي كل مستوى على كتابني :كتاب الطالب ،وكتاب
التدريبات .وتقنية الواقع املعزز  ،.arاليت تتيح جمموعة من
النصوص واحلوارات املسجلة صوتيًّا لتنمية املهارة املختلفة.
وميكن ربط الكتاب عن طريق برانمج حاسويب ابهلاتف ،إذ
يتمكن كل طالب عنده الكتاب وهاتف به تصوير أن يسلط
كامريا الفيديو على عنوان الدرس أو صورته فيبدأ بسماع
كامل.
صوت يقرأ له النص ً
وتستند (سلسلة أجبد) إىل املبادئ اآلتية يف بناء احملتوى
املعريف واللغوي:
مبدأ االنتقال من األسهل إىل األصعب.مبدأ االنتقال من اللغة العربية العامة إىل اللغة العربيةاملتخصصة.
مبدأ فصل املهارات وف ًقا للمنهجية التواصلية.مبدأ تالزم الوحدات الدراسية مع جمموعة مناملشروعات التعليمية.

والسلسلة جمموعة من الوحدات التعليمية املعدة وفق
املنهجيات التواصلية والتفاعلية ،وسلسلة من النشاطات
الشفهية والكتابية املتكاملة ،هبدف تنمية مهارات االستماع
واحملادثة والقراءة والتعبري والقواعد واإلمالء ،وتلبية احتياجات
الطالب اللغوية والثقافية والفكرية.
وتتألف (سلسلة أجبد) من أربع مستوايت:
املستوى األول :أان وعاملي.املستوى الثاين :العامل من حويل.املستوى الثالث :موضوعات حيوية.املستوى الرابع :إنسانيات.90

مجلة الكتاب اإلسالمي – مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()23
 15ربيع األول  1438هـ 14 ،ديسمرب (كانون األول)  2016م

-مبدأ التقومي املرحلي والتقومي النهائي.

لغات وترجمات
أسعد امرأة يف العامل /عايض بن عبدهللا القرين -.الرايض:
الدار العاملية للكتاب اإلسالمي 1435 ،هـ 317 ،ص.
ابللغة الربتغالية.

أكا َن عارفًا ابلعربيَّة ،أم تُ ِرج َم له.
ِ
يرسخ املعن وي ِ
ِ
اجلانب
وركز على
ص ُل
التعبريي ،الذي ّ ُ َ َ
ّ
َّعوي
استخدم
إىل الفك ِر والقلب ،و
األسلوب الرت َّ
بوي والد َ
َ
َ
املناسب لذلك.
َ
أحكام التجويد للمبتدئني /حفص الغزي؛ ترمجة أمل غامن
اجلربي -.الرايض :الدار العاملية للكتاب اإلسالمي،
 1436هـ 126 ،ص.
ابللغة الفرنسية.

استمتع حبياتك /حممد بن عبدالرمحن العريفي -.الرايض:
الدار العاملية للكتاب اإلسالمي 1435 ،هـ 440 ،ص.
ابللغة الفرنسية.
خمتصر صحيح مسلم /ترمجه إىل اللغة األملانية ُجوتيار
ابم ْرين -.الرايض :وزارة التعليم العايل ،اتريخ
حممد َ
اإليداع  1435هـ 2 ،مج.
الواضح يف التفسري = /The Clear Qur’anic Exegesis
حممد خري رمضان يوسف1438 ،هـ 537 ،ص.
ترجم إىل اإلجنليزية من أوله حىت سورة مرمي ،ونشر يف كتاب
إلكرتوين يف شبكة األلوكة بتاريخ
 1438/1/10هـ.
وقد سبق صدوره ابلعربية يف ثالثة
أجزاء عن دار ابن اجلوزي ابلقاهرة عام
 1435هـ.
توجهَ فيه
عصري سهلَّ ،
ٌّ
وهو تفسريٌ
مؤلِّفهُ إىل َّ
يد أن َ
العام ِة من املسلِمني ،وملن ير ُ
يعرف مضمونَهُ
من غ ِري املسلمني ،أو ممَّن َ
اهتدى منهم إىل اإلسالم ،سواءٌ
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خمتصر رايض الصاحلني من كالم
سيد املرسلني لإلمام حيىي بن شرف
النووي (ت  676هـ) /ترمجه إىل
اللغة األملانية جوتيار حممد ابمرين-.
الرايض :وزارة التعليم العايل ،اتريخ
اإليداع  1435هـ 704 ،ص.

خطب اجلمعة /عبدهللا سامل عمر ابمهام -.الرايض :راف،
 1434هـ.
ابللغات :اإلسبانية ،اهلوساوية ،اإلندونيسية ،السواحلية،
اليوابوية.

دليل املسلم اجلديد /فهد سامل ابمهام -.الرايض :برعاية
أوقاف حممد بن عبدالعزيز الراجحي 1433 ،هـ.
ابللغات :الياابنية ،الكورية...،

الوجيز يف فقه السنة والكتاب العزيز -.الرايض :الدار
العاملية للكتاب اإلسالمي 1435 ،هـ 758 ،ص.
ابللغة الفلبينية.
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الزواج :نصائح عملية لتحقيق السعادة وختطي املشاكل/
صدف فاروقي -.الرايض :الدار العاملية للكتاب
اإلسالمي 1435 ،هـ 223 ،ص.
ابللغة الفرنسية.

آمنة (رواية) /حممد عمر -.الرايض :الدار العاملية للكتاب
اإلسالمي 1435 ،هـ 318 ،ص.
ابللغة الفرنسية.

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :شخصيته وعصره/
علي حممد الصاليب -.الرايض :الدار العاملية للكتاب
اإلسالمي 1436 ،هـ 487 ،ص.
ابللغة الفرنسية.

مسرد
ً
فقها
الكشف الطبي قبل الزواج
(كتب ورسائل علمية وبحوث)

إثبات عيوب النكاح ابلقرائن الطبية /مرمي بنتعيسى العيسى -.الرايض :جملة البحوث الفقهية املعاصرة ع
( 103ذو احلجة  1435هـ) ص .191 – 110
أثر الفحص الطيب يف إثبات عيوب النكاح :دراسةفقهية /البندري بنت عبدهللا اجلليل -.الرايض :جملة البحوث
الفقهية املعاصرة ع ( 102ذو القعدة  1435هـ) ص 286
– .355
األحكام الشرعية والقانونية للفحص الطيب ما قبلالزواج :دراسة فلسفية مقارنة /أمحد محيد النعيمي ،محد
عمان :دار املعتز 1437 ،هـ 269 ،ص.
عبدهللا الزبيديّ -.
أحكام الفحص الطيب وتطبيقاته الطبية /حممد بنعبدالرمحن الفيفي -.الرايض :املعهد العايل للقضاء1425 ،
هـ 177 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
رسالة يف الفحص الطيب قبل الزواج ومدىمشروعيته /عبدالرمحن بن حسن النفيسة -.الرايض :جملة
البحوث الفقهية املعاصرة 1425 ،هـ 41 ،53 ،ص
(ابلعربية واإلجنليزية).
الزواج والفحص الطيب /حممد بن أمحد السماعيل-.األحساء ،السعودية :مطابع شرقان الغامدي 1433 ،هـ،
 91ص.
الفحص الطيب قبل الزواج بني الشريعة والنظامالسعودي /عثمان بن عبدالكرمي الغضية -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 146 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
الفحص الطيب قبل الزواج بني الطب والفقه /حممدبن حيىي النجيمي -.الرايض :جملة البحوث الفقهية املعاصرة
ع ( 71ربيع اآلخر  1427هـ) ص .77 - 9
الفحص الطيب قبل الزواج :دراسة شرعية قانونيةعمان :دار الثقافة،
تطبيقية /صفوان حممد رضا عضيباتّ -.
 1430هـ 239 ،ورقة (أصله رسالة ماجستري).
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الفحص الطيب قبل الزواج :دراسة فقهية يف ضوءعمان:
مقاصد الشريعة اإلسالمية /فادي إبراهيم دراغمةّ -.
دار الفاروق 1436 ،هـ 320 ،ص (أصله رسالة (دكتوراه).
الفحص الطيب قبل الزواج :دراسة فقهية مقارنة/مشاعل بنت نفال احلارثي -.الرايض :جامعة امللك سعود،
 1431هـ 198 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
الفحص الطيب قبل الزواج واألحكام الفقهية املتعلقةبه :دراسة مقارنة /عبدالفتاح أمحد أبو كيلة -.اإلسكندرية:
دار الفكر اجلامعي 1429 ،هـ 388 ،ص.
الفحص قبل الزواج يف الفقه اإلسالمي /مصلحعبداحلي النجار -.الرايض :جملة جامعة امللك سعود ،كلية
العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية مج  17ع 1425( 2
هـ) ص .1180 – 1121
الفحوصات الطبية قبل الزواج :دراسة مقارنة/ ...الطيب بوحالة -.املنصورة :دار الفكر والقانون 1431 ،هـ،
 366ص.
الفحوصات الطبية للزوجني قبل إبرام عقد الزواج:أسانيدها ومقاصدها :دراسة مقارنة /فاتن البوعيشي
عمان :دار النفائس 1432 ،هـ 220 ،ص
الكيالينّ -.
(األصل رسالة ماجستري).

كتاب ومسرد
صدر كتاب جديد عنوانه «املخابرات يف الدولة
اإلسالمية» /حممد هشام الشربيين -.القاهرة :العريب للنشر،
 1437هـ 256 ،ص.
عاما؛ ليثبت
وذكر املؤلف أنه بدأ هبذا الكتاب منذ (ً )30
ألحدهم أن االنتساب إىل املخابرات املصرية عمل شرعي،
ونصحه بذلك! وأنه اكتشف أن علم املخابرات بصورته
متاما!
احلالية هو نبت إسالمي ً
مث ذكر اتريخ املخابرات يف األمم القدمية ،واقتصر من بعد
على التأريخ للمخابرات يف عصر الرسالة.
ومعاجلة الكتّاب هلذا املوضوع احلساس ختتلف حسب
عقائدهم ومناهجهم ،وقد صدرت جمموعة كتب يف هذا
املوضوع ،منها:
االستخبارات العسكرية يف غزوات الرسول حممدصلى هللا عليه وسلم :دراسة حتليلية وصفية /جماهد بن
عبدالوهاب ابعشن -.ط -.2الرايض :دار طويق1424 ،
هـ 507 ،ص.
االستخبارات يف دولة املدينة املنورة /إبراهيم عليحممد أمحد -.الرايض :أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية،
 1420هـ 176 ،ص.
االستخبارات يف عصر اخلالفة العباسية (132–  656هـ) /بدور بنت حممد العثمان -.الدمام :جامعة
الدمام 1431 ،هـ 434 ،ورقة (رسالة دكتوراه).
األمن واملخابرات :نظرة إسالمية /علي منريي-.اخلرطوم :مركز الدراسات االسرتتيجية 1417 ،هـ.
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اتريخ املخابرات اإلسالمية عرب العصور /كرمحلمي فرحات -.اإلمساعيلية :مكتبة اإلمام البخاري،
 1428هـ 480 ،ص.
التجسس وصاحب اخلرب يف العصر العباسي/نسرين حممود علي -.بريوت :الدار العربية للموسوعات،
 1430هـ 240 ،ص.
جهاز املخابرات يف احلضارة اإلسالمية /حممدحسني األعرجي -.بريوت :دار املدى 1419 ،هـ159 ،
ص.
دور املرأة يف االستخبارات اإلسالمية /سالمةحممد اهلريف البلوي -.د .م .ن 1414 ،هـ 80 ،ص.

صاحب اخلرب يف الدولة اإلسالمية /حممدعبدالقادر خريسات ،حسن حممد النابودة -.أبو ظيب :مركز
زايد للرتاث والتاريخ 1424 ،هـ 471 ،ص.
العيون واجلواسيس يف الدولة اإلسالمية منذ عهدالرسول صلى هللا عليه وسلم وإىل هناية العصر األموي (1
–  133هـ) /رعد حممود الربهاوي -.إربد :دار الكتاب
الثقايف :دار املتنيب 1422 ،هـ 319 ،ص.
العيون والطالئع يف صدر اإلسالم وخالفةاألمويني /خلود مسافر اجلنايب-.بريوت :الدار العربية
للموسوعات 1430 ،هـ 287 ،ص.

فقه األمن واملخابرات /إبراهيم علي حممد أمحد-.الرايض :جامعة انيف العربية للعلوم األمنية 1427 ،هـ،
 271ص.
املخابرات يف الدولة اإلسالمية /سالمة حممداهلريف (البلوي) -.الرايض :املركز العريب للدراسات األمنية
والتدريب 1408 ،هـ 285 ،ص.
املدخل إىل علم االستخبارات :رؤية إسالمية/95
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إبراهيم علي حممد أمحد -.اخلرطوم :الدار السودانية للكتب،
 1421هـ 205 ،ص.
موسوعة االستخبارات واألمن يف اآلاثر والنصوصاإلسالمية :موسوعة تعرض أم اآلاثر والنصوص اإلسالمية
املتعلقة بقضااي االستخبارات /...علي دعموش العاملي؛
إشراف جعفر مرتضى العاملي -.بريوت :دار األمري،
 1413هـ 3 ،مج.
نظام االستخبارات يف الدولة اإلسالمية /شيماءالصراف -.اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب ع 21
(حمرم  1417هـ) ص .89 – 55

مسرد موضوعي
الدين
أثر اإلسالم يف الثقافة اهلندية /اترا تشاند؛ ترمجة حممد أيوب الندوي -.بريوت :مؤسسة الفكر العريب 1437 ،هـ 398 ،ص.
مساجد صلَّى فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلرمني الشريفني واحلزيرة العربية /ضياء بن حممد عطار -.جدة:
كنوز املعرفة 1434 ،هـ 608 ،ص.
صحابيات حمارابت /أمحد إبراهيم الدسوقي -.بريوت :دار الكتاب اللبناين؛ القاهرة :دار الكتاب املصري 1437 ،هـ 320 ،ص.

تيسر من أحكام الرجال /عماد آل عبدهللا[ .الرايض :املؤلف] ،اتريخ اإليداع  1435هـ 298 ،ص.
بغية الكمال فيما َّ
أحكام فقهية فيما خيص الرجل.
قوادح القياس عند األصوليني /صاحل بن عبدالعزيز العقيل[ -.الرايض :املؤلف] 1436 ،هـ 3 ،جـ ( 1189ص) (أصله
رسالة دكتوراه).
الفتور يف العبادة :أسبابه ومظاهره وسبل عالجه /مشعل بن حممد العنزي -.الرايض :دار القاسم 1436 ،هـ 152 ،ص.
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فقه البيوع واملؤسسات املالية :بيوع الذرائع الربوية ،البيوع اليت فيها مندوحة عن الراب ،املصارف وأعماهلا /عبدالوهاب
عبدالسالم طويلة -.القاهرة :دار السالم 1437 ،هـ 316 ،ص.
إحتاف العقالء أبصناف الشهداء /عبدالكرمي السيد البدوي (مصطفى أبو سليمان الندوي) -.املنصورة :دار ندوة العلماء،
 1436هـ 239 ،ص.
خطأ الطبيب وموقف الفقه اإلسالمي منه :دراسة مقارنة /حممد إبراهيم سعد النادي -.اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية،
 1437هـ 99 ،ص.

الفلسفة
فالسفة اإلسالم والصوفية وموقف أهل السنة منهم /عبدالفتاح أمحد فؤاد -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1437 ،هـ 304 ،ص.

العلوم االجتماعية واالقتصادية
الصريفة واملصارف يف االقتصاد اإلسالمي :النشأة والتطور /سهرية يوسف احلداد -.اإلسكندرية :دار التعليم اجلامعي،
 1437هـ 336 ،ص.
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النقود املصرفية وأثرها يف األزمات االقتصادية :دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي /حممد رشدي إبراهيم مسعود -.اإلسكندرية:
مكتبة الوفاء القانونية 1437 ،هـ 158 ،ص.
القرصنة يف البحر املتوسط يف العصر العثماين :دراسة اترخيية واثئقية /مجال كمال حممود -.القاهرة :اهليئة املصرية العامة
للكتاب 1436 ،هـ 205 ،ص.

الفنون
العمارة مبدينة جدة يف العصر العثماين  1334 – 923هـ /عبدهللا بن زاهر الثقفي -.الرايض :دارة امللك عبدالعزيز،
 1436هـ 2 ،مج ( 923ص) (أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى).

التاريخ والتراجم
معجم املصطلحات التارخيية :اترخيي وجغرايف وأثري /عبدالعزيز عبدالرمحن آل سعد -.بريوت :الدار العربية للعلوم1437 ،
هـ 237 ،ص.
أبو حامد الغزايل :حياته ،فلسفته ،تصوفه ،نظرايته يف األخالق واملعرفة واإلميان ومقاصد الشريعة والوجود والسياسة،
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ومعركته الفكرية الكربى مع ابن رشد /جمدي كامل -.دمشق؛ القاهرة :دار الكتاب العريب 1437 ،هـ 215 ،ص.
عالقة الدولة الفاطمية ابلكرد ( 567 – 358هـ) :دراسة سياسية حضارية /خانزاد صباح حميي الدين -.اإلسكندرية:
املكتب اجلامعي احلديث 1437 ،هـ 188 ،ص (أصله رسالة علمية).
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مسرد معجمي
ابن تيمية مؤر ًخا /عالء الدين عبدالغفار منصور -.القاهرة:
مصر العربية للنشر 1436 ،هـ 408 ،ص.

تصنيف العلوم عند مفكري املغرب اإلسالمي /بوساحة
عمان :دار األايم 1437 ،هـ 218 ،ص.
أمحد الشريفّ -.

األثر احلضاري لسالطني املماليك واألفغان يف اهلند/
كرمية السيد سيد أمحد -.القاهرة :املكتب العريب للمعارف،
 1437هـ 435 ،ص.

حدود سلطة القاضي اإلداري يف تطبيق أحكام الشريعة
اإلسالمية يف البلدان العربية :دراسة تطبيقية /حممد
يوسف عالم -.القاهرة :املركز القومي لإلصدارات القانونية،
 1437هـ 243 ،ص.

أثر احلركات التنصريية على املسلمني ومعتنقي العقائد
الدينية يف اهلند /حممد علي أمحد علي -.القاهرة :املكتب
العريب للمعارف 1437 ،هـ 282 ،ص.

االستشراق الفرنسي والسرية النبوية /أمرية قاسم أبو
هاشم -.القدس :دار اجلندي 1437 ،هـ 204 ،ص.
التخلي عن االختصاص القضائي الدويل يف اإلسالم وأثره
على العالقات اخلاصة الدولية /حيىي أمحد زكراي الشامي-.
اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 14327 ،هـ 527 ،ص.
الرتبية األخالقية اإلسالمية ضرورة عصرية وآليات تنفيذها:
دراسة مقارنة /مقداد ايجلن -.ط ،2مزيدة ومنقحة-.
الرايض :دار عامل الكتب 1436 ،هـن  314ص.
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التصوف اإلسالمي يف مصر /أمحد عمار عبداجلليل-.
عمان :دار آمنة 1437 ،هـ 130 ،ص.
ّ

محاية اآلاثر والفنون يف الشريعة اإلسالمية :دراسة فقهية
قانونية مقارنة /حممد مسري -.القاهرة :دار النهضة العربية،
 1437هـ 155 ،ص.
مخس ومخسون وسيلة لسالمة الصدر /سعد بن حممد
الطخيس-.ط -.2الرايض :دار احلضارة 1437 ،هـ،
 184ص.
السادة احلنابلة واختالفهم مع السلفية املعاصرة يف العقيدة
والفقه والتصوف /مصطفى محدو عليان احلنبلي -.ط-.2
عمان :دار النور املبني 1437 ،هـ 840 ،ص.
ّ
(صدرت الطبعة األوىل بعنوان :احلنابلة واالختالف مع
السلفية املعاصرة).

الشيخ حممد هبجة البيطار الدمشقي وجهوده يف الدعوة
واإلصالح ( 1396 – 1311هـ) /أمحد بن ضيف هللا
الشهري -.جدة :املؤلف 1436 ،هـ 319 ،ص (أصله
رسالة ماجستري من جامعة امللك عبدالعزيز جبدة).
وأشري إىل رسالة ماجستري أخرى نوقشت يف جامعة أم القرى
مبكة املكرمة ،وهي بعنوان :جهود الشيخ حممد هبجة البيطار
رمحه هللا ومنهجه يف الدعوة إىل هللا تعاىل /حسن بن علي
الشمراين 1434 ،هـ 593 ،ص.
صحة اجملتمع يف الرتاث العريب اإلسالمي /حممد حسني
عمان :دار األايم 1437 ،هـ 343 ،ص.
علي السيوطيّ -.

العالمة حممد سعيد النعسان مفيت محاة ورائد هنضتها/
عبداجمليد حممد منري الشققي -.الرايض :دار الوراق1436 ،
هـ 319 ،ص.

كعب األحبار املفرتى عليه ونبوءاته عن آخر الزمان وما
وقع منها ابألحداث املعاصرة /يوسف رشاد -.دمشق؛
القاهرة :دار الكتاب العريب 1437 ،هـ 191 ،ص.
املرأة املقاتلة يف ظل أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون
الدويل /منال رفعت -.اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية،
 1437هـ 363 ،ص.
مسؤولية القادة والرؤساء من جرائم احلرب اليت يرتكبها
مرؤوسوهم :دراسة مقارنة بني القانون الدويل اإلنساين
والفقه اإلسالمي /حممد حسن عبداجمليد احلداد-.
اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي 1437 ،هـ 583 ،ص.
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معجم األمكنة الوارد ذكرها يف صحيح مسلم /سعد بن
عبدهللا بن جنيدل (ت  1427هـ) -.الرايض :دار ابن
األثري1437 ،هـ 152 ،ص.
نفخة البعث :شواهد احلياة بعد املوت /حممد فتح هللا
كولن -.القاهرة :دار النيل 1436 ،هـ 111 ،ص.
نقد كتاب «الفاحشة :الوجه اآلخر لعائشة» /حممد بسام
عمان :املؤلف1437 ،هـ 277 ،ص.
جودت ملصّ -.

الوحدة الوطنية يف اإلسالم :مفهومها ،ضوابطها،
مقاصدها /وصفي عاشور أبو زيد -.القاهرة :دار املقاصد،
 1437هـ 132 ،ص.
ايقوت احلموي مؤر ًخا :من خالل كتابه «معجم البلدان»/
يوسف بن عبدالعزيز احلميدي -.الرايض :بريوت :منشورات
ضفاف 1435 ،هـ 488 ،ص.

كتب في موضوعات مختلفة
المعارف العامة
املطبوعات احلجرية :دراسة ببليوجرافية حتليلية /هامن
عبدالرحيم إبراهيم -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية،
 1437هـ.
الفلسفة وعلم النفس
الروح املعنوية :القوة اخلفية يف اإلنسان /علي بن عبدهللا
الكلباين -.القاهرة :دار الكتاب املصري 1437 ،هـ 335 ،ص.
التفكري اإلبداعي واالبتكار /طارق كمال -.اإلسكندرية:
مؤسسة شباب اجلامعة 1437 ،هـ 186 ،ص.

آاثر اإلابحية املدمرة على الدماغ والعالقات واجملتمع/
حممد السيد عبداجلواد -.القاهرة :دار العلوم واحلكم،
 1437هـ 128 ،ص.
ملاذا يكذب القادة والزعماء :حقيقة الكذب يف السياسة
الدولية /جون جي مريشامير؛ ترمجة عبدالفتاح عمورة-.
دمشق :دار الفرقد 1437 ،هـ 222 ،ص.
املخرب السري واإلخبار عن احلوادث بني االدعاء الكيدي
واحلقائق /عبدالقادر حممد القيسي -.القاهرة :املركز القومي
لإلصدارات القانونية 1437 ،هـ 297 ،ص.

العلوم االجتماعية والسياسية
املستشرقون يف مصر /حممد عبدالرحيم الزيين -.املنصورة:
دار اليقني 1434 ،هـ 447 ،ص.
موجز اتريخ التبادالت الثقافية بني الصني والعامل العريب/
سونغ شيان؛ ترمجة حسانني فهمي حسني -.الرايض :دار
جامعة امللك سعود 1437 ،هـ 225 ،ص.
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محاية املستهلك وأحكامه :دراسة مقارنة /سه نكه ر علي
رسول -.اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي 1437 ،هـ،
 305ص.

مدخل إىل اإلعاقة الشديدة واملتعددة /هنادي حسني
القحطاين ،عبدالعزيز السرطاوي -.ط -.2الرايض :دار
الزهراء 1435 ،هـ 304 ،ص.
املسن لذاته ولآلخرين وعالقته ابلعوامل االجتماعية/
تقبل ّ
عمان :دار الوضاح؛ بغداد:
عبدالعزيز حيدر املوسويّ -.
مكتبة دجلة 1436 ،هـ 125 ،ص.

اللغة

العلوم
مر العصور /عادل طه
اإلجنازات الكربى يف الفيزايء على ّ
يونس -.القاهرة :دار طيبة 1437 ،هـ 195 ،ص.
تطوير األرض /ديزي لنداكون؛ ترمجة زايد أمحد علم الدين-.
ط -.10الرايض :دار جامعة امللك سعود 1436 ،هـ،
 543ص.

اللغة والقوة واحلروب اللغوية /حممد حممد داود -.القاهرة:
دار هنضة مصر 1437 ،هـ 176 ،ص.

النحلة :التاريخ الطبيعي والثقايف /كلري برستون؛ ترمجة
جودي حلبية -.أبو ظيب :هيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة،
 1437هـ 217 ،ص.

معامل األصالة واإلبداع يف الشروح والتعاليق العلمية
املتأخرة :أعمال مشس الدين اخلفري (ت  956هـ)/
جورج صليبا -.لندن :مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،
 1436هـ 169 ،ص.

العجول :رعاية ،تربية ،رضاعة ،تغذية 50 ،تركيبة أعالف
للعجول ،اجلدوى االقتصادية ملشروع التسمني /عبداخلالق
الشيخ ،هيام حممود سامي -.مصر :املؤلفان 1436 ،هـ،
 60ص.

دراسات يف البالغة الرتكية العثمانية والعروض والقوايف/
نصر هللا مبشر الطرازي -.القاهرة :مكتبة اآلداب1435 ،هـ،
 170ص.

اللؤلؤ :مصايده يف املاضي واستزراعه يف احلاضر /سليمان
حممد املطر -.الكويت :مركز البحوث والدراسات الكويتية،
 1435هـ 205 ،ص.
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الفنون
مهارات اإلنقاذ /صاحل حممد صاحل ،زكراي أنور عبدالغين-.
اإلسكندرية :مؤسسة عامل الرايضة للنشر :دار الوفاء،
 1437هـ 135 ،ص.
برامج املصارعة احلرة ابلفضائيات والعنف لدى املراهقني/
إميان فتحي حسني -.القاهرة :املكتب العريب للمعارف،
 1437هـ 251 ،ص.

األدب
النفي وأثره يف الشعر العريب حىت هناية العصر األموي:
عمان :دار
دراسة موضوعية فنية /مسية أمحد املفرجيّ -.
احلامد 1437 ،هـ 412 ،ص.
القتل ابلشعر :دراسة يف سيميوطيقيا الثقافة الدافعة جلرير
بوصفها عالمة /فاطمة عبدهللا الوهييب -.أهبا :اندي أهبا
األديب؛ بريوت :االنتشار العريب 1437 ،هـ 240 ،ص.
نزهة الناظر يف امللح والطرائف والنوادر /إبراهيم بدر شهاب
عمان :دار الفاروق 1437 ،هـ 328 ،ص.
اخلالديّ -.
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معجم مصطلحات السرية /حممد صابر عبيد -.طرابلس
الشام :املؤسسة احلديثة للكتاب 1436 ،هـ 48 ،ص.
يعين السرية الذاتية والروائية واملذكرات واليوميات وما إليها.
املؤثرات العربية واإلسالمية يف الفكر اليهودي األندلسي:
منوذجا /سعاد
كتاب «احملاضرة واملذاكرة» ملوسى بن عزرا ً
عبده مرعي -.الدقهلية ،مصر :املؤسسة املصرية للتسويق،
 1434هـ 283 ،ص.

التاريخ والتراجم
حياة اليهود يف ليبيا املسلمة بني التنافس والقرىب /هاريف
جولدبرج -.بنغازي :الفرجاين 1437 ،هـ 270 ،ص.
موسوعة السنن واألعراف لدى قبائل اجلزيرة العربية/
حممد عجاج جرجيس اجلميلي -.بريوت :الدار العربية
للموسوعات 1436 ،هـ 2 ،جـ.

مآذن من بشر :أعالم معاصرون /خالد فهمي ،أبو احلسن
اجلمال -.القاهرة :دار البشري 1437 ،هـ 224 ،ص.
طبيب يف الطائرة :بني األرض والسماء :مغامرات مرضى
وأطباء /عبدالرمحن بن عبدهللا حجر -.الرايض :املؤلف،
 1437هـ 252 ،ص.
الشعراء وامللوك يف املغرب واألندلس :تراجم ومناذج/
الربعي بن سالمة -.عني مليلة ،اجلزائر :دار اهلدى،
1435هـ 222 ،ص.

احلكم املصري يف جزيرة طاشوز يف عهد حممد علي ابشا
( 1264 – 1228هـ) /أشرف حممد مؤنس -.القاهرة:
مكتبة اآلداب 1437 ،هـ 80 ،ص.
من مذكرات ملك ألبانيا أمحد زوغو يف مصر 1946
–  1955م /ترمجة وتقدمي حممد م .األرانؤوط -.بريوت:
جداول للنشر 1436 ،هـ 215 ،ص.
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بطاقة فنية
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