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االفتتاحية
ُسرهم ،لكنهم قبل ذلك يهتمون بثقافتهم،
املفكرون واملصلحون يهتمون مبجتمعهم ونقده وتطويره أكثر من اهتمامهم أبنفسهم وأ َ
ويركزون على شؤون العلم ونواحي املعرفة ،ويطَّلعون على ثقافات الشعوب وتوارخيهم ،وحضاراهتم ومدنياهتم ،ليستلهموا منها
ويلمون بنواحي احلياة االجتماعية واالقتصادية والعسكرية ،ليعرفوا سبل تطوير اجملتمع إىل ما هو أفضل ،وتقوية
الدروس والعربّ ،
الدولة ،أو احلفاظ على قوهتا ،أبخذها أبسباب العلم والقوة واملنعة.
لكن هؤالء املصلحني وقادة الفكر والرأي مشارهبم خمتلفة ،وثقافاهتم متنوعة ،وعقائدهم متأثرة أبداين أو تراث أو عادات
و َّ
ومناهج أصولية أو إثنية ،وقد تكون مستوردة من اخلارج ،ابطالع أو دراسات حرة أو ممنهجة ،ومعلوماهتم معظمها من الكتب
واجملالت واالجتماعات واجللسات العلنية والسرية.
أفكارا جمتمعة من نظرايت خمتلفة!
ومن مث فإن قناعاهتم تكون انبعة من مصادر متنوعة ،وقد تكون ً
حولوا اجتاهات شعوهبم إليها ،ابإلعالم والدعاية ،وإذا
وإذا استحكمت ثقافات يف هنج بعض احلكام املسيطرين على احلكم َّ
تطلب األمر فباحلديد والنار ،كما هو شأن النشاطات الثورية ونظرايت التغيري ابلقوة العسكرية.
والقصد أن أكثر ما حتكم به الدول هو من آراء مفكرين ومصلحني وعلماء دين وسياسة واجتماع واقتصاد ،وهم أنفسهم
متأثرون آبراء آخرين ،ويضيفون من عند أنفسهم آراء جديدة تناسب جمتمعاهتم وشعوهبم وبيئاهتم ،أو ِّ
تقوي سيطرهتم.
وكلما ازدادت القوة املعرفية انتشرت األفكار أكثر ،ولقيت مساحة أتثري أكرب.
كل ينفق مما عنده .وكل صاحب بضاعة ينادي على بضاعته ،وأهل احلق ينبغي أن حيولوا الساحة إىل جانبهم ،ألهنم على
و ّ
حق ،ومسؤولون عن توصيل الكلمة األصيلة ،واملعلومة الصحيحة ،واإلعالم النظيف ،وإال تناوهلا أهل الزيغ والضالل ،فمألوا
الساحة ابلباطل ،وحكموا ،فظلموا وأفسدوا.
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يعرف بنفائس من خمطوطات املدينة املنورة احملفوظة
وهو ّ
يف املكتبات السعودية ،وغريها من مكتبات العامل ،فيذكر
عناوينها ،ومؤلفيها ،وانسخيها ،وتواريخ نسخها ،وشيئًا
من أوصافها .ويعرض مناذج لصور منها ،بدءًا مبخطوطات
املصاحف الشريفة ،مث خمطوطات السنة النبوية ،مث خمطوطات
أخرى يف فضائل املدينة املنورة واترخيها ،وسرية ساكنها
وصول إىل ما يطلق عليه
عليه أفضل الصالة والسالم،
ً
«املنمنمات».

كتاب متميز

وفيه حديث عن بواكري صناعة املخطوطات ابملدينة املنورة،
واملخطوطات ابملسجد النبوي وما جاوره ،وجمموعة أمني
احللواين املدين احملفوظة يف جامعة ليدن هبولندا.
صدر كتاب توثيقي رائع عنوانه «خمطوطات املدينة
املنورة» ،أعده أمين بن عبدالرمحن احلنيحن ،وسعد بن حممد
آل عبداللطيف ،وحممد بن إبراهيم الغيث ،طبعته دارة امللك
عبدالعزيز ابلرايض عام 1436هـ ،يف أكثر من  200ص،
حبلة هبية ،وورق صقيل ،وصور فنية ملونة.
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وأوله صورة ملصحف خمطوط مكتوب على رق غزال ،خبط
علي بن حممد البطليوسي سنة  488هـ ،حمفوظ مبكتبة
عارف حكمت ابملدينة املنورة ..يليه آخر َّ
خط يف سنة
 549هـ.
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من أسباب التأليف
من أسباب التأليف :قيد املالحظات عند املطالعة يف الكتب ،مث دراستها واالستدراك عليها ،ليفيد به املطالع نفسه واآلخرين.

وهذا أحد أعالم التصنيف والتأليف ،صاحب كتاب (جممع األمثال) املشهور ،أبو الفضل أمحد
كتاب من هذا اجلانب ،عنوانه «قيد األوابد
بن حممد امليداين النيسابوري (ت  518هـ) ،يؤلف ً
من الفوائد» :وهو ما اختلف فيه كتاب «الصحاح يف اللغة» للجوهري (ت  393هـ) وكتاب
«التهذيب يف اللغة» لألزهري (ت  370هـ) ،فيقول يف مقدمته:
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كتاب ،وله غريها يف طريق النشر.
طبع له أكثر من (ً )25

مؤلف ومؤلفات

ومن كتبه املطبوعة:

نور الدين مختار الخادمي

-االجتهاد املقاصدي :حجيته ،ضوابطه ،جماالته.

من مواليد مدينة اتلة ،التابعة لوالية القصرين يف تونس عام
 1383هـ .حصل على شهادة الدكتوراه يف أصول الفقه
ومقاصد الشريعة من جامعة الزيتونة .مث كان أستاذ التعليم
العايل ابملعهد األعلى ألصول الدين ،ومدير مدرسة الدكتوراه
ابجلامعة اليت خترج منها.

األحكام الشرعية والضوابط األخالقية للجينومالبشري.

تعي وز ًيرا للشؤون الدينية يف حكومة محادي اجلبايل (1432
َّ
هـ) مث حكومة علي العريِّض ( 1434هـ).
خبري سابق مبجمع الفقه اإلسالمي يف جدة ،عضو مؤسس
ملركز دراسات مقاصد الشريعة مبؤسسة الفرقان يف بريطانيا.
مترا علميًّا دوليًّا وحمليًّا ،وعمل أستا ًذا
شارك وحضر ( )34مؤ ً
يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة .انقش وأشرف على
عدد كبري من رسائل الدكتوراه واملاجستريَّ ،
وحكم حبو ًث
ومقاالت ،وراجع كتبًا ،وشارك يف وضع مناهج جامعية،
وقدَّم برامج إذاعية ،وحماضرات ومداخالت ،وإسهامات
صحفية ،كما زاول اإلمامة واخلطابة.
اهتمامه مبقاصد الشريعة ،والقواعد الفقهية ،والنوازل،
واالجتهاد املعاصر ،وقراءة النص الديين ،واخلطاب الديين
املعاصر ،وقضااي تيسري العلوم الشرعية ،واإلسهام يف األعمال
العلمية املوسوعية واملعجمية املتخصصة.
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االستقراء ودوره يف معرفة املقاصد الشرعية :دراسةيف بيان أحد طرق الكشف عن مقاصد الشرع العزيز وأثره
يف العصر احلايل.
االستنساخ بدعة العصر يف ضوء األصول والقواعدواملقاصد الشرعية.
اإلشارات يف أصول الفقه املالكي /سليمان بنخلف الباجي (ت  474هـ) (حتقيق).
اإلنرتنت ومقاصد الشريعة وأصوهلا وقواعدها.أمنوذجا.
البيوتكنولوجيا واإلسالم :التحكم اجليينً
تعليم علم األصول بشرح واضح وأسلوب عصريميسر واختصار مفيد.
وتطبيق َّ
توطني املعرفة اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العايل:منوذجا.
املعرفة اإلفتائية ً
-حقوق اإلنسان مقاصد الشريعة.

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()24
 15جامدى اآلخرة  1438هـ 14 ،آذار (مارس)  2017م

احلكم الشرعي الستعمال اخلنزير يف اهلندسة الوراثية.-خطابنا اإلسالمي املعاصر :أتصيل وتفعيل.

املقاصد الشرعية يف اجملال السياسي والدستوري.املقاصد يف املذهب املالكي خالل القرنني اخلامسوالسادس اهلجريني (أصله رسالة دكتوراه).

-الدليل عند الظاهرية.

-املناسبة الشرعية وتطبيقاهتا املعاصرة.

-علم القواعد الشرعية.

امليسر يف علوم القواعد الفقهية.
َّ -

علم املقاصد الشرعية.فقهنا املعاصر.-القراءة التأويلية للقرآن الكرمي بني التجديد والتبديد.

نظام الوقف وإسهامه يف حتقيق املقاصد العامةللشريعة اإلسالمية.

املصلحة املرسلة :حقيقتها وضوابطها.املصلحة امللغاة يف الشرع اإلسالمي وتطبيقاهتااملعاصرة.
معامل اخلطاب اإلسالمي املوجه إىل الغرب عربأمنوذجا).
اإلنرتنت :واقعه وآفاقه (اخلطاب اإلفتائي
ً
-املقاصد الشرعية :تعريفها ،أمثلتها ،حجيتها.
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علم النقد والتحقيق :علم يعرف به كيفية غربلة النصوص،
ومتييز الصواب من اخلطأ ،وتصحيح الوهم واخلطأ فيها.

تعريف من كتاب

علم التصحيح :علم يعرف به الصواب من اخلطأ يف
النصوص ،واألقوال ،واألمساء ،واأللفاظ ،والكلمات.
العلوم اإلنسانية [أو :اإلنسانيات] :هي جمموعة العلوم
املتعلقة ابإلنسان وحياته ،وثقافته ،كعلم النفس ،واالجتماع،
واالقتصاد ،والسياسة ،والتاريخ ،واجلغرافيا ،والطبيعة ،واللغة،
واألدب ،والدين.

علم احلديث رواية :هو نقل حديث رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،وروايته ،وضبطه ،وحترير ألفاظه.

أتصيل
(حملات يف بيان جهود احمل ّدثني يف خدمة العلوم اإلنسانية:
ً
وضبطًا وحتر ًيرا /سامي بن أمحد اخلياط ،ص .)47 – 43

علم احلديث دراية :علم يعرف منه حقيقة الرواية (أي:
نقلها بتحديث أو إخبار وحنومها) ،وشروطها (أي بطريقة
من طرق التحمل ،بسماع ،أو عرض ،أو إجازة) ،وأنواعها
(كاتصال أو انقطاع) ،وأحكامها (كالقبول والرد ،أو
االعتبار) ،وحال الرواة (من عدالة وجرح) ،وشروطهم (أي
يف التحمل واألداء) ،وأصناف املروايت وفقهها.
علم مصطلح احلديث :علم يعرف به أحوال الراوي واملروي
الرد.
من حيث القبول و ّ
علم اجلرح والتعديل :علم يعرف به مراتب الرواة ،من حيث
االحتجاج مبروايهتم أو ردها.
علم الضبط والتحرير :علم يعرف به الرواية ،والتدوين،
وطريقة صونه من الزايدة ،أو النقص ،أو السقط ،أو الغلط،
أو التحريف والنحل.
علم التحقيق والتوثيق :علم يعرف به :الرتجيح ،ومتييز
الصحيح من اخلطأ ،وتصحيح نسبة األقوال ألصحاهبا.
10
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٦-٦مراعاة األحوال.

فائدة من كتاب

مراعاة أحوال األمة العامة ،مراعاة حال املصلني يف املسجد.

ضوابط وقواعد لموضوعات خطبة الجمعة

٧-٧حسن النقد ،ومجال النصح.
٨-٨املوازنة بني املتقابالت.
املوازنة بني البشارة والنذارة ،املوازنة بني املصاحل واملفاسد،
املوازنة بني اجلانب العاطفي واجلانب العقلي.
٩-٩التثبت.
التثبت من صحة النص الشرعي ،التثبت من الفهم ووجه
االستدالل ،التثبت من سالمة نقل النص ،التثبت من
األحكام الشرعية ،التثبت من األخبار.

١-١حسن اختيار املوضوع.
استحضار اهلدف ،أن تكون اخلطبة صادرة من شعور قليب
صادق ،اختيار الوقت املناسب للموضوع ،الرتكيز على
األساسيات والقضية الكلية ،احلرص على عدم التكرار إال
حلاجة ،التبكري ابالختيار (يعين اختيار موضوع اخلطبة يكون
ساب ًقا ،لالعتناء به ومراجعته) ،الشمولية.

١٠١٠معاجلة مشكالت األمة.
(موضوعات خطبة اجلمعة /عبدالرمحن معال اللوحيق 1430 ،هـ ،اخلامتة).

٢-٢حسن اإلعداد.
القراءة يف املوضوع ،مجع النصوص ،الرجوع إىل أقوال أهل
ضم املوضوع يف نسق واحد.
العلمّ ،
٣-٣وحدة املوضوع وترابطه.
٤-٤ختفيف اخلطبة وتقصريها.
٥-٥مراعاة القدرة.
مراعاة قدرة اخلطيب على البيان ،مراعاة قدرة الناس على
الفهم.
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اتئبًا معرتفًا قد أظهر الندم واإلقالع.

باختصار من كتاب

متلبسا جبرمه واعرتف بفعل معصية موجبة للح ّد
ومن ضبط ً
فليس للمحتسب السرت عليه.
واالحتساب على الشباب ينبغي أن يراعى فيه ما هم فيه
من الفرتة العمرية ،ويتعامل معها مبا يناسبها ،ويغلّب جانب
هادئ ابحلكمة
السرت وتوجيه الشباب
توجيها إسالميًّا ً
ً
واملوعظة احلسنة.

الزلت قاعدة
السرت على أصحاب املعاصي والتجاوز عن ّ
عامة يف النصوص الشرعية.
والسرت على العصاة عون هلم على التوبة واإلقالع عن الذنب.
كثريا من أمراض اجملتمع ،وحيافظ
وهو عالج اجتماعي ،خيفي ً
على اجملتمع املسلم من انتشار الرذيلة والفساد.
حرم الشرع إيذاء املؤمنني هبتك أعراضهم وإظهار
وقد َّ
معاصيهم لآلخرين ،وكشف عيوهبم وأخطائهم ونشرها
وإذاعتها.
وتقع على احملتسب مسؤولية اإلسهام يف إصالح اجملتمع وبنائه
على أسس أخالقية راسخة ،تقوم على العفو والتسامح.

وعلى احملتسبني تغليب جانب السرت يف حق املرأة يف قضااي
األعراض الفردية اليت ال يتعدَّى ضررها إىل اجملتمع ،وتظهر
التوبة والندم؛ ألن عدم السرت على املرأة يف تلك القضااي قد
يلحق هبا وأبهلها وذويها العار والفضيحة ،وأن يراعى عند
السرت عليها استدعاء األصلح واألنسب من ذويها ،وعدم
ذكر التفاصيل الدقيقة.
والعالقة بني املسلم وغري املسلم تقوم على احلرص على
هدايته إىل اإلسالم وإدخاله فيه ابإلقناع وحسن املعاملة،
ومن هنا ينبغي أن تتنوع أساليب االحتساب ،فالسرت على
غري املسلم قد يكون من العوامل املهمة يف دخوله اإلسالم.
احملتسب عليهم /عبداحملسن بن سليمان الرتكي-.
(من كتاب :السرت على َ
الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ ،مقتطفات من ص .)331 – 329

ومجهور الفقهاء يرون جواز السرت على مرتكب الكبرية ولو
ضررا
كانت موجبة للحد ،إذا كانت معصية فردية مل تلحق ً
ابجملتمع ،ومل تشاهد وقت وقوعها ،وكان الذي اطلع عليها
ليس من ذوي السلطة.
منكرا يعاقب عليه ابلتعزير إن
وجيوز السرت على من ارتكب ً
كان الفاعل مستور احلال ،غري جماهر به ،كما جتوز الشفاعة
له بعد بلوغه اإلمام ،ولإلمام العفو فيه وتركه إن جاء الفاعل
12
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وسئل عن إعادة الفاحتة يف الصالة؟

فتوى من كتاب
الفقيه القاضي املالكي سعيد بن علي اهلوزايل (ت 1001
هـ)من علماء سوس الكبار ،اشتهر ابلتحري والعدل يف
قضائه ونظارته األوقاف.
وله أجوبة علمية مجعها ابحث فاضل ،وصدرت يف كتاب
بعنوان:
أجوبة سيدي سعيد بن علي اهلوزايل /مجع وترتيب وتوثيق
عبدالواحد العروصي -.الرابط :وزارة األوقاف1436 ،
هـ 454 ،ص.

فأجاب :إعادة الفاحتة يف الصالة زايدة قرآن ال تبطل به
الصالة ،والفاحتة من جنس الصالة ،وهي مشتملة على
الثناء على هللا تعاىل والدعاء .وقصارى ما يف ذلك  -وهللا
تعاىل أعلم – الكراهة.
عدوان؟
وسئل عن إمامة قاتل النفس
ً
فأجاب :ال جتوز إمامة قاتل النفس عدو ًان ولو اتب عند
اإلمام مالك رضي هللا عنه ،وجتوز شهادته دون اإلمامة بعد
التوبة.
وسئل عن كثافة الثوب الذي ال جتوز الصالة بدونه؟
الشف كالعدم ،بل ال َّ
بد أن يكون حمكوم
فأجاب :الساتر ُّ
النسج ،حبيث ال تظهر العورة حتته.
الشف :الرقيق الذي يـَُرى ما حتته].
[و ّ
الفحم والطني؟
وسئل عن أكل احلوامل والنساء
َ
فأجاب :حكى ضياء الدين سيدي خليل يف خمتصره يف
كراهة أكل الطني ومنعه قولني ،وأما أكلهن الفحم ،فإن
يضر حرام ،وإال كره.
كان ُّ

ومن أجوبته تلك:
سؤاله عما تطاير من املاء على املتوضئ واملستنجي
واملغتسل؟
أورد قول إبراهيم بن هالل الصنهاجي (ت  903هـ) عما
يصيب املستنجي عند االستنجاء ،ابغتفار ما يصيبه من
ذلك آخر االستنجاء ،دون ما يصيبه يف أوله حيث حتققت
النجاسة ،وهللا أعلم أنه ال يُع َفى عنها ،ويقال على ذلك ما
يتطاير للمتوضئ واملغتسل ،فحيث حتققت النجاسة وجب
الغسل ،وإال فال.
13
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على حفظكم.

توضيح من كتاب

السالم معناه :السالمة عليكم.ون ِفد .معناه :وخندمك.
إليك نسعى َ
احلي القيُّوم.
ُّ

احلي :الذي ال ميوت.
ّ

وقال جماهد :القيّوم :القائم على كل شيء .وقال قتادة:
القيّوم :القائم على َخلقه آبجاهلم وأعماهلم وأرزاقهم.
وسع َديك.
لبَّيك َ

الرجل :معناه عاد إىل الدعاء واإلعالم
ب
قوهلم :قد َّثو َ
ُ
ابألذان ،وهو قول« :الصالة خري من النوم ،الصالة خري من
«حي على الصالة» قد عاد إليها،
النوم»؛ ألنه يف قولهَّ :
وعاد إىل ذلك يف التثويب ،فصار دعاء اثنيًا إىل الصالة.
ويقال :قد اثب إىل املريض جسمه ،أي :عاد إليه.

لب فال ٌن
مقيم على طاعتك ،من قوهلمَّ :
معىن لبيك :أان ٌ
ألب به :إذا قام.
ابملكان و َّ
سعديك :من اإلسعاد واملتابعة.
ومعىن َ

ض ِ
ض هللاُ فاك ،أتويله :ال يكس ِر هللاُ أسنانك وال
ال يَف ُ
ِّ
يفرقها.
وقال بعضهم :ال ِ
فاك فضاءً ال أسنان فيه.
جيعل هللاُ َ
ما يدري ما طحاها.

ب
ويكون التثويب :اجلزاء ،من قوله َّ
عز َّ
وجلَ :
{ه ْل ثـُِّو َ
الْ ُك َّف ُار َما َكانُوا يـَْف َعلُو َن} [سورة املطففني ]36 :معناه :هل
جوزي.

أيضا.
يقال :طحا هللاُ األرض ،أي :بسطها ،ودحاها مبعناها ً

مسع هللا ملن محده ،معناه :أجاب هللا ملن محده .وكذلك
«مسع هللاُ دعاءك» ،معناه :أجاب هللا دعاءك.

تسخن ابلدموع.
أسخن هللاُ عينَه :أبكاهُ هللاُ حىت
َ
َ

ات هلل :فيه ثالثة أقوال:
التحيّ ُ
-التحيات :السالم.

أصاب األنف
كل ما
أرغم هللا أن َفه :قال األصمعي :الرغمُّ :
َ
َ
مما يؤذيه ويذلُّه.
والرغم :املساءة والغضب.

امللك هلل.
-التحيات هللُ :

اجلاد ،مأخوذ من التشمري ،وهو اجلِ ّد.
َّري :هو ّ
فالن َش ّ

التحيات هلل :البقاءُ هلل.
ُ

وقيل :هو املنكمش يف ِّ
الشر والباطل.

والصلوات هلل ،معناه :الرمحة.
ُ

وقال قوم :هو الذي يركب رأسه يف الباطل وال يرتدع.

الطيبات من الكالم هلل.
والطيبات ،معناه:
ُ
السالم عليكم .يف السالم قوالن:

وجل ،واملعىن :هللا عليكم ،أي :هللا
السالم :هللاُ َّعز َّ
14

متادى فيه.
قلب فالن يف اللهو :إذا تطاول و َ
ويقال :قد طحا ُ

(خمتصر الزاهر /أليب القاسم الزجاجي؛ حتقيق اتمر حسنني -.الدوحة ،وزارة
األوقاف 1434 ،هـ) مقتطفات ،بشيء من االختصار.
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وكذلك حركة الطباعة والرتمجة ،هلا دور عظيم يف نشر العلم
الشرعي والتوعية احلسبية لدى األفراد واجلماعات..

توعية من كتاب
توعوي
كتاب ًّ
أصدر الشيخ عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس ً
مفيدا مساه بعنوان مجيل ،هو:
ً
الشهد املنساب يف تعزيز ثقافة االحتساب -.الرايض:
جامعة امللك سعود ،كرسي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
للحسبة وتطبيقاهتا املعاصرة 1434 ،هـ 110 ،ص.

وهناك ضرورة لتعاون أفراد األمة على إقامة شعرية احلسبة؛
ألهنا سبب استقرار اجملتمع وصالحه.
وينبغي تفعيل جهود املفكرين واملصلحني لنشر ثقافة
االحتساب بني األفراد واجلماعات املختلفة.
ويالحظ أمهية إنشاء قناة فضائية بلغات خمتلفة متخصصة
بشؤون احلسبة والقائمني عليها.
وكذلك إنشاء مواقع إلكرتونية ألجل ذلك.
والعمل على تعميق احلوار بني احملتسبني واملدعوين.
ووضع أوقاف خاصة للحسبة والقائمني عليها.
وتطوير اخلطاب االحتسايب مبا يتالءم وطبيعة العصر وظروفه،
وعدم االجنرار إىل اخلطاب احلماسي االنفعايل.

وثقافة االحتساب هي ثقافة األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر ،الذي ذكر أنه القطب األعظم يف الدين.
واحلِسبة واجبة ابلكتاب والسنة وإمجاع العلماء.
وهي سبب خريية هذه األمة ِ
وفالحها.
وتركها والتهاو ُن هبا سبب الستحقاق عقاب هللا تعاىل ولعنته.
واحملتسب ال َّ
بد له من التعلم والتفقه والتحلي مبكارم األخالق
قبول لدى اآلخرين.
حىت تلقى دعوته ً
وتعزيز ثقافة األمر ابملعروف مسؤولية مجاعية ،ال خيتص هبا
أفراد دون غريهم.
وحىت األسرة هلا دور فاعل يف غرس أسس ومبادئ مفهوم
احلسبة يف نفوس النشء.
15

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()24
 15جامدى اآلخرة  1438هـ 14 ،آذار (مارس)  2017م

والعامة قد فقدوا الثقة يف كثري من الدعاة والعلماء بسبب ما
يرونه من خالف مستمر بينهم.

تنبيه في كتاب

واخلالف املؤدي إىل الفراق قد يص ّد الكفار عن الدخول يف
اإلسالم ويزهدهم فيه.
واخلالف بني أهل السنة أنفسهم أذهب شوكتهم ،وبدَّد
ومهد لطمع املبتدعة فيهم ،ومن مث
وفرق جهودهمَّ ،
طاقتهمَّ ،
طمع الكافرين يف دايرهم وأمواهلم.
َّ

اخلالف الواقع يف الساحة اإلسالمية اليوم أمر ال ب ّد منه،
وهو من مجلة السنن ،وليست املشكلة هي مشكلة اخلالف،
لكن املشكلة نسيان املخالفني ألدب اخلالف ،وقفزهم فوق
القضااي املشرتكة والقواعد األصلية والكليات العامة ،فمثل
شر حمض ،ونكاية
هذا اخلالف الذي يؤدي إىل االفرتاق هلو ّ
يف هذه األمة ،وإذهاب لقوهتا ورحيها ،وإطماع لألعداء فيها.
قتل للعلماء
وقد ترتب على هذا اخلالف ومن مث االفرتاق ٌ
والصلحاء ،وإهانة للعباد والزهاد ،وتشكيك يف الدعاة
شر مبني ،وزرع لإلحن والبغضاء.
والعاملني ،ويف هذا ّ
و َّأدى هذا اخلالف إىل ضعف التوجه إىل الفتوحات ونشر
اإلسالم يف العامل ...قال أحد السلف« :ملا قُتل عثمان ووقع
االختالف مل يكن للناس غزو ،حىت اجتمعوا على معاوية،
فأغزاهم مرات».
فقد تُرك اجلهاد والغزو مدة الفتنة ،وتلك بليّة عظيمة ،إذ
كان الفتح اإلسالمي نشطًا ممتدًّا يصاحبه محاس كبري..
واالفرتاق يرتك يف نفوس الدعاة والعاملني والشباب املقبلني
وشعورا ابإلخفاق ..وعلى مثل
آاثرا من اإلحباط مريرة،
ً
ً
ِ
ِ
نؤمل.
نعول ،وفيهم ّ
نؤمل ما ّ
هؤالء بعد هللا تعاىل ّ
16

هذا االفرتاق والتنازع َّأدى إىل الوقوع يف بعض الكبائر،
كالغيبة ،واحلقد ،واحلسد ،و َّأدى إىل أتخري النصر الذي له
شروط ،منها عدم اإلصرار على املعاصي الكبار ،اليت تفعل
يف األمة فعل معاول اهلدم يف البناء الشامخ.
ِ
حب الوفاق والوائم ،وبغض
مث إنه ينبغي تربية األجيال على ّ
االفرتاق.
وعلى العلماء والقيادات الدعوية أن يربّوا التابعني هلم على
مراعاة التوازن وفقه اخلالف.
تصب يف
وأن تُنشأ هيئات دعوية يصدر عنها قرارات
ّ
مصلحة الدعوة اإلسالمية.
فكما للفقه جمامع وهيئات ،وللحديث والعقيدة والتاريخ
مجعيات ،فينبغي أن يكون للدعوة هيئات وجمامع ومجعيات،
وينسقون فيما بينهم فيما خيدم أغراض الدعوة
جيتمعون فيها ّ
اإلسالمية ومقاصدها.
كما ينبغي إعادة كتابة األحداث املؤرقة والفنت اليت حدثت
يف التاريخ اإلسالمي كتابة تربوية تقف على مواطن الزلل
وتبي زلل
وتقومها ،وتُظهر العيب ليتجنبه الناسّ ،
وتنتقدها ّ
األوائل ليتحاشاه األواخر..
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ويلزم نشر أدب اخلالف على رؤوس الناس يف املنابر واجملامع
ووسائل اإلعالم ..وإشاعة أدب احلوار بني طبقة املثقفني
والدعاة والعلماء وطلبة العلم..
صف املسلمني
شق ّ
وينبغي األخذ على يد كل مفسد يريد ّ
والنيل من دعاهتم وعلمائهم وفضالئهم ،وفضحه بني الناس،
حىت يرتدع عن ضالله ،ويعود إىل رشده ،وعدم السماح له
األمارة ابلسوء بني الناس.
بنشر ما تريده نفسه ّ
وحث أتباع اجلماعات املختلفة على التعلق ابهلل تعاىل
ّ
ومببادئ اإلسالم ،ال التعلق ابلشخصيات أو اجلماعات
القوي قد يقدح يف
مهما بلغت منزلتها ،فإن هذا التعلق
ّ
مبدأ الوالء والرباء إذا جتاوز احل ّد ،أو صار تعصبًا وانصرافًا
عن احلق..
(ابختصار من خامتة وتوصيات األستاذ حممد بن موسى الشريف يف كتابه
الرائع :مناذج اترخيية ومعاصرة من مآسي االفرتاق وأثر ذلك على األمة-.
ط -.2جدة :دار األندلس اخلضراء 1433 ،هـ).
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كتب تراثية تطبع أو تحقق ألول مرة
املناهي وعقوابت املعاصي /تصنيف أيب يعقوب حممد بن
إسحاق بن يزيد الكاتب النيسابوري (ت حنو  340هـ)؛
حتقيق أمحد فريد املزيدي -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1437هـ 317 ،ص.

مرآة التعريف بفضل العلم الشريف /أليب العباس أمحد
اباب التنبكيت (ت  1036هـ)؛ تقدمي وحتقيق مصطفى
بن مبارك عكلي التمكرويت -.الرابط :الرابطة احملمدية
للعلماء 1436 ،هـ 135 ،ص.

أحاديث وآاثر مسندة يف املوضوع .اعتمد احملقق على
نسخة الظاهرية .وذكر أنه مل يصلنا من آاثر املؤلف سوى
هذا الكتاب ،وأنه انفرد فيه برواايت وأسانيد مل جيدها عند
مصنف أو حمدث سواه!

اختصره من كتابه :حتفة الفضالء ببعض فضائل العلماء.

روضة الناقل ونزهة العاقل /عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي
(ت  597هـ)؛ حتقيق عبداحلكيم األنيس -.ديب :دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي 1438 ،هـ.

فضائل بيت هللا احلرام /املال علي بن سلطان حممد القاري
اهلروي (ت  1014هـ)؛ حتقيق ماهر أديب حبوش-.
إستانبول :دار اللباب 1437 ،هـ.

انتخبت فيه ِم ْن غرِر
كتاب
ُ
قال مؤلفه رمحه هللا« :هذا ٌ
املنقوالت ،ودرِر املقوالت ،ليكون روضةً للنفس ،وراحةً
للقلب».
18
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الرسالة اجلامعة لوصف العلوم النافعة /أليب اخلري أمحد بن
مصطفى طاشكربي زاده (ت  968هـ)؛ حتقيق علي حممد
زينو -.إستانبول :دار اللباب 1438 ،هـ.

ورد أدىن اسم احملقق :يطبع ألول مرة على ثالث نسخ
خطية.
وقد طبع الكتاب يف مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية
حبيدر آابد الدكن اهلندية ،يف جملدين ،بني العامني 1403
و  1404هـ ،بتصحيح وتعليق ألطاف حسني.
رفد القاري مبقدمة افتتاح صحيح اإلمام البخاري /فتح
هللا بن أيب بكر البنّاين الرابطي (ت  1353هـ)؛ تقدمي
وحتقيق األزرق الركراكي -.الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء،
 1438هـ.

حاشية األُجهوري على شرح خنبة ِ
الف َكر /نور الدين علي
بن حممد األُجهوري (ت  1066هـ)؛ حتقيق بشار جميد
القيسي -.كركوك :مكتبة أمري؛ بريوت :دار ابن حزم،
 1437هـ 664 ،ص.

يليه للمؤلف نفسه :حتفة أهل االصطفا مبقدمة فتح الشفا.

التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد /أبو بكر حممد بن
عبدالغين بن نقطة (ت  629هـ)؛ حتقيق شريف بن صاحل
التشادي -.الدوحة :وزارة األوقاف 1435 ،هـ 2 ،مج
( 979ص).

جزء فيه ثالثون حديثًا منتقاة من «املعجم الصغري»
للطرباين /انتقاء وختريج مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب
(ت  748هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن حممد السحيم-.
الرايض :دار العقيدة 1438 ،هـ 163 ،ص.

أيضا :جزء فيه األربعون البلدانية
يليه لإلمام الذهيب ً
املخرجة من «املعجم الصغري».
َّ
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شرح خصائص احلبيب ،املسمى بتوضيح فتح الرؤوف
اجمليب /حممد عبدالرؤوف ااملناوي (ت  1031هـ)؛
حتقيق فتحي عطية بدوي -.القاهرة :اهليئة املصرية العامة
للكتاب 1437 ،هـ 2 ،جـ.

مل يذكر (احملقق) النص املعتمد عليه يف (التحقيق) ،وليس
له سوى هوامش قليلة ،وقد سبق طبع الكتاب عند البايب
احلليب عام  1351هـ.
شرح لكتاب :أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب ،للسيوطي.
قالئد العقيان يف اختصار عقيدة ابن محدان /مشس الدين
حممد بن بدر الدين بن بلبان البعلي (ت  1083هـ)-.
جدة :دار املنهاج 1436 ،هـ 336 ،ص.

جمامع احلقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد /حممد
بن مصطفى اخلادمي (ت  1176هـ)؛ حتقيق حسن إبراهيم
احلوسين -.الرايض :دار الصميعي 1438 ،هـ (أصله رسالة
ماجستري من جامعة الشارقة).

معه :منحة الرمحن على خمتصر عقيدة ابن محدان /عبدهللا
بن حممد العبدهللا (وهو عنوان حتقيق الكتاب).

وهو يف األصول والقواعد الفقهية.

اختصار لكتاب :هناية املبتدئني يف أصول الدين /أمحد بن
محدان (ت  695هـ).
التحرير يف أصول الفقه :اجلامع بني اصطالح احلنفية
والشافعية /تصنيف حممد بن عبدالواحد بن اهلمام
اإلسكندري (ت  861هـ)؛ حتقيق حممد عبدالعزيز
عبداخلالق -.بريوت :دار الكتب العلمية 1436 ،هـ،
 416ص.
20

إسعاف املريدين إلقامة فرائض الدين :خمتصر للناشئة
يف أحكام العبادات يف الفقه احلنفي /عبدالغين الغنيمي
امليداين (ت  1298هــ)؛ حتقيق سائد بكداش -.املدينة
املنورة :دار السراج؛
بريوت :دار البشائر
اإلسالمية1437 ،
هـ 88 ،ص.
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كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل امليقات بال إحرام/
حممد بن سليمان الكردي (ت  1194هـ)؛ حتقيق فيصل
عمان :أروقة للدراسات والنشر،
بن عبدهللا اخلطيبّ -.
 1438هـ.

أصله ثالث رسائل علمية قدمت إىل املعهد العايل للقضاء
ابلرايض ،وقد قامت دار الفالح ابلتنسيق بني هذه الرسائل،
وإخراجها من جديد.
والكتاب يف الفقه احلنفي ،وأصله للمؤلف نفسه.
يليه للمؤلف نفسه :عقود الدرر يف بيان مصطلحات حتفة
ابن حجر.
خزانة األكمل يف فروع الفقه احلنفي /أليب يعقوب يوسف
بن علي اجلرجاين (ت بعد  522هـ)؛ قدم له وضبطه
وحققه أمحد خليل إبراهيم -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1436هـ 4 ،مج.

شرح جممع البحرين وملتقى النريين /مظفر الدين أمحد بن
علي بن الساعايت (ت  694هـ)؛ حتقيق صاحل بن عبدهللا
بن صاحل اللحيدان ،خالد بن عبدهللا بن حممد اللحيدان،
عبدهللا بن صاحل بن حممد اللحيدان -.الفيوم ،مصر:
دار الفالح؛ الرايض :غالف :دار اإلفهام 1437 ،هـ،
 10مج.
21

حلبة اجمللِّي وبغية املهتدي يف شرح منية املصلي وغنية
املبتدي يف الفقه احلنفي للكاشغري /أتليف مشس الدين
حممد بن حممد ،املعروف اببن أمري حاج (ت  879هـ)؛
اعتىن به وضبطه أمحد بن حممد الغالييين -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1436 ،هـ 2 ،مج.

املختصر الفقهي /حممد بن حممد بن عرفة التونسي
(ت  803هـ)؛ حتقيق أمحد بن علي الدمياطي -.الدار
البيضاء :مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت :دار ابن حزم،
 1437هـ،
 16مج.
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حترير املقالة يف شرح الرسالة /أمحد بن حممد القلشاين
املالكي (ت  863هـ)؛ حتقيق أمحد بن علي الدمياطي-.
الدار البيضاء :مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت :دار
ابن حزم 1437 ،هـ 8 ،مج.

وهو فتاوى على املذهب املالكي ،اختصره مؤلفه من كتابه
«النوازل اجلديدة الكربى فيما ألهل فاس وغريهم من البدو
والقرى ،املسماة املعيار اجلديد اجلامع املع ِرب عن فتاوى
املتأخرين من علماء املغرب.
وقد سبق صدور الصغرى عن وزارة األوقاف املغربية عام
 1413هـ.
زاد املسافر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
اخللل (ت
رضي هللا عنه /عبدالعزيز بن جعفر غالم ّ
 363هـ)؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين -.جدة :دار
األوراق الثقافية 1437 ،هـ 4 ،مج.

التاج واإلكليل ملختصر خليل /حممد بن يوسف العبدوسي،
املواق (ت  897هـ)؛ حتقيق رابح زروايت-.
املعروف اببن ّ
بريوت :دار ابن حزم 1437 ،هـ 5 ،مج.

رسالتان يف مسألة الكحل /حممد بن سليمان الكافيجي
(ت  879هـ)؛ دراسة وحتقيق عادل حممد الشنداح-.
دمشق :دار املاجد :دار العصماء 1436 ،هـ 32 ،ص.
النوازل الصغرى ،املسماة املنح السامية يف النوازل
الفقهية /أليب عيسى حممد املهدي الوزاين (ت 1342
هـ)؛ حتقيق حممد السيد عثمان -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1435 ،هـ 4 ،مج.

املسألة يف النحو ،وتتعلق ابلعلة ،فمن األصول اليت اعتمدها
علماء النحو :العلة ،وهي إنعام النظر املنطقي الذي يساعد
يف الكشف عن األسرار الذهنية للرتاكيب النحوية.
والرسالة األوىل عنواهنا :نزهة األصحاب يف الكحل.
اعتمد فيها احملقق على نسخة مكتبة امللك عبدالعزيز.
22
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املنهل الصايف شرح الكايف يف علمي العروض والقوايف/
عبدالقادر بن أمحد بن بدران (ت  1346هـ)؛ حققه
وعلق عليه منصور بن عبدهللا املشوح -.الرايض :دار
الصميعي 1438 ،هـ.
جاء أدىن العنوان :يطبع ألول مرة.

مقالة خمتصرة يف النفس البشرية /غريغوريوس بن هارون
املعروف اببن العربي (ت  685هـ)؛ تقدمي وضبط وتعليق
علي حممد إسرب -.دمشق :دار التكوين 1437 ،هـ،
 135ص.

اعتمد يف حتقيقه على ما نشره لويس شيخو يف جملة املشرق،
وأنه اعتمد فيه على نسختني خطيتني ،وقارن بينهما.
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مجموع علمي
جامع شروح الورقات إلمام احلرمني اجلويين يف أصول الفقه /إعداد ومراجعة عبدالستار عبدالسميع األبنودي -.القاهرة:
شركة القدس للنشر 1435 ،هـ 593 ،ص.
وهي:

	-شرح اتج الدين ابن الفركاح ،عبدالرمحن بن إبراهيم (ت  690هـ).
	-شرح ابن إمام الكاملية ،حممد بن حممد (ت  874هـ).

	-شرح جالل الدين حممد بن أمحد احمللي (ت  894هـ) ،ومعه حاشية أمحد بن حممد الدمياطي الشافعي (ت  1117هـ).
	-األجنم الزاهرات عل حل ألفاظ الورقات /مشس الدين حممد بن عثمان املارديين (ت  871هـ).

	-قرة العني يف شرح ورقات إمام احلرمني /حممد بن حممد احلطاب (ت  954ص) .ومعه حاشية حممد بن احلسني اهلدة
السنوسي.
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لغات وترجمات
فقه احلياء /حممد إمساعيل املقدم -.الرايض :الدار العاملية للكتاب اإلسالمي 3614 ،هـ 255 ،ص.
ابللغة اإلجنليزية.
مبتدئني كيلئي عريب اور اردوزابن مىي أيك نئي كتاب = فن التجويد :اجلديد يف تدريس التجويد /حممد عبدهللا نور
هوساوي؛ ترمجة ويل هللا ويل -.املدينة املنورة :مطابع الرشيد 1437 ،هـ 126 ،ص.
ابللغة األردية.
طب نبوي :جسماين اور روحاين امراض كانبوي طريق عالج /ابن قيم؛ ترمجة عطاء هللا ساجد؛ جديدي إضافات ونظر
اثين حامد أشرف ،حممد أنس طلحة -.الرايض :دار السالم 1436 ،هـ 584 ،ص.
كتاب الطب النبوي البن قيم اجلوزية رمحه هللا ،ابللغة األردية.
خواتني كي يل منتخب واقعات /عبداملالك جماهد -.الرايض :دار السالم 1437 ،هـ 343 ،ص.
قصص انفعة للنساء ،ابللغة األردية.
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شبهات املستشرقني النحوية يف اآلايت القرآنية :عرض
ودراسة /سليمان بن إبراهيم النملة -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1434 ،هـ 121 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري)

رسائل علمية
ثقافة إسالمية

الوعظ يف العصر األموي /ميالد بنت عبدالرمحن الزاحم-.
الرايض :املعهد العايل للدعوة واالحتساب 1436 ،هـ،
 175ورقة (ماجستري).
الدفع ابليت هي أحسن يف القرآن والسنة وتطبيقاته
الدعوية :دراسة أتصيلية /سارة بنت منصور املشرف-.
الرايض :املعهد العايل للدعوة واالحتساب 1436 ،هـ،
 113ورقة (حبث مكمل للماجستري).
املوجه للمرأة املسلمة املعاصرة :دراسة
اخلطاب الدعوي َّ
حتليلية /غادة بنت محد اجلبيالن -.املدينة املنورة :جامعة
طيبة 1437 ،هـ 256 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
علوم القرآن

منهج احلجة يف القرآن الكرمي :دراسة دعوية /علي بن
حافظ الوادعي -.الرايض :املعهد العايل للدعوة واالحتساب،
 1437هـ 966 ،ورقة (دكتوراه).
الحديث والسيرة

مجعا ودراسة
األحاديث اليت مل يذكرها الرتمذي يف البابً :
(أبواب الطهارة) /سلطانة بنت سعود السالمة -.الرايض:
جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية 1437 ،هـ 2 ،مج( .حبث
مكمل لرسالة دكتوراه).
يزيد بن رومان ومروايت مصنفه يف املغازي (ت 130
هـ) /إعداد مها عايض املغذوي -.املدينة املنورة :جامعة
طيبة 1435 ،هـ 196 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
العقيدة والفرق

قراءة احلسني بن علي امللقب ِ
بك ْرداب :دراسة لغوية/
إعداد أمل حممد العويف -.املدينة املنورة :جامعة طيبة،
 1436هـ 214 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
احلسني بن علي بن عبدالصمد البصري امللقب بكرداب ،مل
تذكر له وفاة ،صاحب قراءة شاذة.

دعوة الشيعة اإلمامية االثين عشرية يف ماليزاي وجهود أهل
السنة واجلماعة يف مواجهتها :دراسة عقدية /حممد حفيظ
بن عبدالبصري -.الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ،
 319ورقة (حبث مكمل للماجستري).
الفقه اإلسالمي وأصوله

السحور :دراسة حديثية موضوعية /إبراهيم بن حممد
العبدالسالم -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ440 ،
ورقة (ماجستري).
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اللغة العربية

مسائل االنفراد ابلرأي عند النحويني /منصور بن صاحل بن
حممد بن علي -.الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ،
 308ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).

املستجدات الطبية يف الصالة واجلنائز واحلج /العنود بنت
عبده دغريري -.أهبا :جامعة امللك خالد1436 ،هـ340 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اآلراء الفقهية لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب
مجعا ودراسة /عرفات بن حسن بن صاحل بن
رمحه هللاً :
جعفر -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ،
 1346ص (دكتوراه).
(كان شافعيًّا رمحه هللا).
شعر املرأة /أنفال بنت
املستجدات الفقهية املتعلقة ب َ
عبدالرمحن السحيباين -.بريدة ،السعودية :جامعة القصيم،
 1437هـ 224 ،ورقة (حبث مكمل لرسالة املاجستري).

املصنفات املطبوعة يف مسائل االعرتاض النحوي حىت
هناية القرن السادس اهلجري /إعداد فاطمة بنت حممد
اهلندي -.بريدة ،السعودية :جامعة القصيم 1437 ،هـ،
 311ورقة (حبث مكمل للماجستري).
التاريخ

حممد بن عائذ الدمشقي ومنهجه يف الكتابة التارخيية
( 232 – 150هـ) /إعداد منرية حممد حسن عسريي-.
الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ 490 ،ورقة
(دكتوراه).
العمل اخلريي يف العصر األموي ( 132 – 41هـ):
اجللل -.الرايض:
دراسة اترخيية حضارية /إميان بنت عبدهللا ّ
جامعة اإلمام 1437 ،هـ 275 ،ورقة( .ماجستري).

العلوم االجتماعية

الرتبية ابألحداث يف القرآن الكرمي وتطبيقاهتا الرتبوية/
سرحان عايض الدوسري -.إربد ،األردن :جامعة الريموك،
 1436هـ 387 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
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رسائل علمية تراثية
علوم القرآن

شرح القصيدة الرائية املوسومة بعقيلة أتراب القصائد/
حممد بن أيب سليمان بن أيب الربيع الشاطيب (ت 672
هـ)؛ دراسة وحتقيق حسن بن حممد اجلهين -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1435 ،هـ 519 ،ورقة (دكتوراه).
عقيلة أتراب القصائد يف أسىن القصائد /للعالمة القاسم بن
فريه الشاطيب (ت  590هـ) ،وهو يف رسم املصاحف.
اجلوهر املنظوم يف التفسري ابملرفوع من كالم سيد املرسلني
واحملكوم /حممد بن أمحد بن عقيلة املكي (ت  1150هـ).
حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا جبامعات :القصيم،
واألمرية نورة ،واجملمعة 1437 – 1432 ،هـ.
ِح ْدث األماين بشرح حرز األماين /املال علي بن سلطان
حممد القاري اهلروي (ت  1014هـ).
حتقيق جمموعة من طلبة الدراسات العليا جبامعة اإلمام يف
الرايض 1437 ،هـ..
ذكر حمقق منهم أنه من أوسع الشروح وأنفعها.
الربهان يف رواية الدوري ابن صهبان /موسى بن قاسم
املكناسي املغريب (ت بعد  1105هـ)؛ إعداد راوية عبدالرمحن
بكر حممد -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ،
 136ورقة (حبث مكمل لرسالة املاجستري).

الحديث وعلومه

غاية اإلحكام يف أحاديث األحكام /أليب جعفر حمب
الدين أمحد بن عبدهللا الطربي (ت  694هـ).
حققه جمموعة من طلبة جامعة األزهر.
العقيدة والفرق

الرباهني النواقض مباين ضالالت الروافض /معروف بن
أمحد الشامي الرتكي (ت بعد  992هـ)؛ حتقيق صاحل بن
خالد اخللف -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1435 ،
هـ (ماجستري).
حققت الرسالة كاملة من قبل الباحث املذكور وزميل له،
كل يف رسالة.
نصر األصحاب واألحباب /حممد بن مصطفى قاضي
زاده (ت  1045هـ)؛ دراسة وحتقيق زينب بنت إبراهيم
اخلطاف -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 2 ،مج
(دكتوراه).
وهي يف نقد فرقة (القزلباش) الشيعية ،ودفاع عن صحابة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

من أول سورة األنعام ،إىل آخر سورة طه.
هو القارئ حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهيب الدُّوري
(ت  246هـ) رمحه هللا.
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الرد على اإلمساعيلية القرامطة وشرح مذاهبهم يف الص ّد
عن شرائع الرسل والدعاء إىل إفساد املمالك والدول
والرد على سائر امللحدين /أليب عبدهللا حممد بن علي
بن احلسني بن رزام الكويف الطائي (كان حيًّا سنة 347
هـ)؛ دراسة وحتقيق فواز بن عبدهللا الثبييت -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 434 ،ورقة (دكتوراه).
قال احملقق :يظهر أن اسم مؤلف الكتاب احلقيقي هو :أبو
احلسني حممد بن علي بن احلسني ..العلوي الكويف ،املعروف
أبخي حمسن (ت  398هـ).
الفقه اإلسالمي وأصوله

شرح البديع /اتج الدين علي بن عبدهللا األردبيلي التربيزي
الشافعي (ت  746هـ).
حققه طلبة من الدراسات العليا بكلية الرتبية يف جامعة
امللك سعود ابلرايض.
يف أصول الفقه .واملقصود ابلبديع« :بديع النظام اجلامع بني
كتاب البزدوي واإلحكام» ملؤلفه أمحد بن علي بن الساعايت
(ت  694هـ).
شرح منهاج الوصول إىل علم األصول /عز الدين يوسف
بن احلسن احللواين التربيزي (ت  802هـ).
حققه جمموعة من الطلبة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،
 1436هـ... ،
و»منهاج الوصول» للبيضاوي.
هناية اإلقدام يف مآخذ األحكام /أليب املناقب حممود بن
أمحد الزجناين الشافعي (ت  656هـ)؛ دراسة وحتقيق محود
بن عبدهللا املسعر -.الرايض :املعهد العايل للقضاء1436 ،
هـ 2 ،مج (دكتوراه).

الفائق يف معرفة األحكام والواثئق /أليب عبدهللا حممد بن
عبدهللا بن راشد القفصي املالكي (ت  736هـ).
حققه جمموعة من طلبة املعهد العايل للقضاء ابلرايض،
 1435هـ...
املطلب العايل يف شرح وسيط اإلمام الغزايل /أليب العباس
أمحد بن حممد بن الرفعة (ت  710هـ).
حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية
يف املدينة املنورة ،بني  1436 – 1416هـ...
خمتصر املهمات /أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني
العراقي (ت  826هـ).
حتقيق جمموعة من الطلبة يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض،
 1436هـ...
وصاحب األصل (املهمات يف شرح الرافعي والروضة من
تعليقات) هو مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي
(ت  772هـ).
اللغة العربية

تنوير احلوالك من أرجاء المية ابن مالك /حممد بن
عبدالسالم الفاسي (ت  1214هـ).
حتقيق جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية
يف املدينة املنورة.
ويعين «المية األفعال» البن مالك (ت  672هـ) يف علم
الصرف.

(مجع فيه بني مسائل الفروع وأحكامها ،ومآخذ األحكام
اخلالفية ،مع املقارنة بني مذهيب أيب حنيفة والشافعي).
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اخلطاب اإلعالمي التوعوي بني الشريعة والقانون/جناة احلضري.

مؤتمر في كتاب
اخلطاب اإلعالمي التوعوي بني الشريعة والقانون-.
عمان :الوراق للنشر 1437 ،هـ 2 ،مج ( 1391ص).
ّ

تشويه صورة اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالمالعاملية وسبل مواجهتها /هاشم أمحد احلمامي.
أدب االختالف يف اخلطاب اإلعالمي من منظورالقرآن الكرمي وأثره يف حتقيق وحدة األمة اإلسالمية /اثبت
أمحد أبو احلاج ،ذو الكفل بن حممد يوسف.
منهج القرآن يف ترشيد اخلطاب اإلسالمي/عبدالقادر أمحد العمري ،انشراح أمحد اليربودي.
منطلقات احلنكة السياسية اإلعالمية والدبلوماسيةللرسول الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم واسرتاتيجية
اخلطاب اإلسالمي املعاصر لنصرة قضااي األمة /عالء الدين
أمحد خليفة.

ال يوجد للكتاب مقدمة وال خامتة ،ولكن كتب أدىن
العنوان :املؤمتر العلمي احملكم :جامعة الزرقاء ،األردن (13
–  2015/14م) .يعين  25إىل  26رجب من عام 1436
هـ.
وفيه ( )53حبثًا ،منها:
إشكالية تعدد املرجعيات يف اخلطاب اإلسالمي بنيالواقع واملأمول /أنس حممد خاليلة ،تيسري مخيس العمر.
اإلبداع يف اخلطاب اإلعالمي :الدكتور النابلسيمنوذجا /جينا حممد علي ،رائقة علي العمري.
ً

فوضى اخلطاب الديين عرب اإلنرتنت وأتثريها علىالشباب اجلزائري /مصطفى سحاري ،أمينة نبيح.
صناعة الفتوى إعالميًّا وأثرها يف السلم االجتماعي/حممد أمني غالبية.
احلكمة يف اخلطاب اإلعالمي اإلسالمي /جماهدمصطفى هبجت.
املسؤولية اجلزائية النامجة عن امتناع الصحيفة عننشر الرد أو التصحيح /مهند وليد احلداد.
ترشيد اخلطاب اإلسالمي من خالل أدب احلوار يفالقرآن الكرمي /جنوى قراقيش.

دور اإلعالم اإلسالمي يف الرد على اإلرهاب/إبراهيم عبداحلليم عبادة.

املعاجلة اإلعالمية العربية اإلسالمية ملسألة التنميةالبشرية /أمحد عرفان ،عبيدة صبطي.
الوسطية واالعتدال يف اخلطاب اإلسالمي اإلعالمياملعاصر /حميي الدين أبو اهلول.
السياسة الشرعية يف اخلطاب اإلسالمي اإلعالمياملعاصر /يوسف عبدهللا الشريفني.
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-بناء املقوالت املعجمية /بشرى أفراح.

ندوة في كتاب

بني (رأى) يف العربية و ( )verيف اإلسبانية /أمحدبريسول.

عقدت الندوة الدولية الثانية ملخترب إعداد اللغة العربية
يف جامعة ابن طفيل ابلقنيطرة يف املغرب (مل يذكر اتريخ
عقدها) ،هبدف إعطاء مضمون حقيقي لتحديث اللغة
العربية على مستوى النظر والصناعة اللسانية ،وعلى مستوى
املنت اللغوي املدروس.
وصدرت أعمال هذه الندوة يف كتاب محل عنوان:
اللسانيات العربية املقارنة /إعداد حممد الرحايل ،حممد
ضامر ،بشرى أفراح -.القنيطرة :جامعة ابن طفيل ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية 1436 ،هـ 62 ،245 ،ص.

التنوع اللساين يف كتاب سيبويه /حمرز بودية.يف مسات احلدث /عبداجمليد جحفة.اجلمل الضمريية /حممد الرحايل.بعض خصائص األوضاع /حممد غاليم.متثيل مقولة الزمان يف اللسان العريب :أشكال اإلجنازوأصول اجلهاز /سرور اللحياين.
عودة إىل ملك فرنسا األصلع :مناقشة ملسألة نفيالذوات يف حيز النفي /شكري املبخوت.
مقاربة أدنوية للضمري املبهم يف العربية /سومية املكي.-اجلذور الثنائية يف بعض اللغات السامية /حممد الوادي.

وقد توزعت هذه األحباث بني الرتكيب والداللة واملعجم
ِ
الصوانة والذريعيات واتريخ النحو العريب ،ودرست
والصرف و ّ
ظواهر خمتلفة من العربية الفصحى مقارنة بلهجات عربية
قدمية وحديثة من املشرق واملغرب ،وبلغات أجنبية أخرى.
وهذا بيان مبحتواه:
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دورة في كتاب
نظم مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية التابع ملؤسسة
الفرقان للرتاث اإلسالمي يف لندن ،ابلتعاون مع مركز حتقيق
النصوص يف األزهر ،الدورة التدريبية العلمية املكثفة يف حتقيق
املخطوطات بعنوان «حتقيق خمطوطات العلوم الشرعية
وعلم الكالم» يف مدينة نصر ابلقاهرة ،من 27 – 23
رجب  1434هـ.
درس فيها خنبة من األساتذة املختصني يف موضوعات
وقد َّ
خمتلفة لعلوم املخطوطات ،من مصر وغريها ،وشارك فيها
متدرب من ذوي املستوايت اجلامعية العالية ،وطلبة
(ً )42
من بلدان متعددة.
واهلدف من تنظيم الدورة هو ضرورة االهتمام ابملوضوع
ودراسته والعناية به ..والتعريف ابملخطوطات اإلسالمية،
وبيان أمهيتها من الناحية العلمية.

حتقيق كتب الرتاث /رفعت فوزي عبداملطلب.خصوصيات حتقيق خمطوطات احلديث ومشكالته/حممود مصري.
منوذجا /رفعت
حتقيق كتب الفقه :حتقيق «األم»ً
فوزي عبداملطلب.
يف منهج حتقيق الرتاث :النص الفلسفي والكالميمنوذجا /حممد السيد اجلليند.
ً

 -املصادر اإللكرتونية حملقق النصوص الشرعية /حممود زكي.

ومتحورت احملاضرات ومناقشاهتا حول أتصيل قواعد حتقيق
النصوص عند املسلمني ...وصدرت يف كتاب محل عنوان:
حتقيق خمطوطات العلوم الشرعية وعلم الكالم -.لندن:
مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي 1437 ،هـ 231 ،ص.

وحمتوايته هي:
أتصيل قواعد حتقيق النصوص عند املسلمني :اتريخ حتقيق
املخطوطات بني العرب والغرب /حممود مصري.
مراحل حتقيق النصوص وقواعدها /أمين فؤاد سيد.التحقيق العلمي :قضاايه ومشكالته /فيصل احلفيان.32
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محاضرات في كتاب
عمان :دار
حماضرات إسالمية انفعة /عمر سليمان األشقر-.طّ -.3
النفائس 1436 ،هـ 384 ،ص.
وهي ( )14حماضرة ،على هيئة حبوث:

	-نظرة يف اتريخ العقيدة.
	-التوحيد حمور احلياة.

	-أثر اإلميان يف حترير اإلنسان.

	-التاريخ اإلسالمي بني احلقيقة والتزييف.
	-جماالت الصراع بني اخلري والشر.
	-منهج اإلسالم يف تزكية النفس.

	-أسلمة التعليم يف داير املسلمني.

	-أهل السنة واجلماعة أصحاب املنهج األصيل والصراط القومي.
	-كيف تستعيد األمة مكانتها من جديد.
	-معامل الشخصية اإلسالمية.

	-املرأة بني دعاة اإلسالم وأدعياء التقدم.

	-أثر العصبية يف توهني بناء األمة اإلسالمية.
	-األمان يف تطبيق شريعة الرمحن.
	-أضواء على منهج التغيري.
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أصول الزكاة والصدقات يف القرآن الكرمي /ماهرحممد طنبوز -.انبلس :جامعة النجاح الوطنية 1428 ،هـ،
 128ص (ماجستري).

الصدقة والنفقة
(مسرد بالكتب والرسائل العلمية والبحوث)

أثر الزكاة والصدقة يف الوقاية من اجلرمية /حممدبن عبداحملسن العبيان -.الرايض :جامعة انيف العربية للعلوم
األمنية 1428 ،هـ 232 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
األحاديث الصحيحة يف احلث على اإلنفاقوالصدقة /صاحل بن عبدالرمحن اخلضريي -.بريدة :املؤلف،
 1435هـ 106 ،ص.
أحكام صدقة التطوع /بدرية بنت صاحل السياري-.الرايض :جامعة اإلمام 1430 ،هـ 352 ،ورقة (ماجستري).
أحكام صدقة التطوع وبعض تطبيقاهتا املعاصرة/صالح بن إبراهيم العريفي -.الرايض :جامعة امللك سعود،
 1422هـ 2 ،مج (حبث مكمل للماجستري).
أخبار املنفقني /خالد بن أمحد الزهراين -.الدمام:دار ابن اجلوزي 1428 ،هـ 131 ،ص.
أسرار وعجائب الصدقة /مسر اجلمعان -.ط-.2الدمام :املؤلفة 1432 ،هـ 109 ،ص.

أغيثوا إخوانكم املسلمني /نوال بنت عبدهللا-.الرايض :دار الصميعي 1413 ،هـ 40 ،ص.
ألفاظ الزكاة والصدقة :استعماالهتا يف القرآنوأحكامها الشرعية /مؤسسة اقرأ اخلريية -.القاهرة:
املؤسسة 1433 ،هـ 484 ،ص.
اإلنفاق يف سبيل هللا /طالب صاحل الشب-.عمان :مكتبة دار النحوي 1431 ،هـ 154 ،ص.
ّ
اإلنفاق يف مشروعات اخلري /محود بن حممدالالحم -.الرايض :مركز العناية ابملسلمني اجلدد1426 ،
هـ 51 ،ص.
أنفق ينفق عليك /القسم العلمي بدار ابن خزمية-.الرايض :الدار 1424 ،هـ 16 ،ص.
أين أنت من الصدقة؟ /زيد بن عبدالكرمي الزيد-.الرايض :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 1426 ،هـ28 ،
ص.
البذل والعطاء /علي صاحل اهلزاع -.الكويت:مكتبة املنار اإلسالمية 1408 ،هـ 156 ،ص.
التجارة الراحبة /أزهري أمحد حممود -.الرايض :دارابن خزمية 1421 ،هـ 16 ،ص.
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التجارة الراحبة :كيف تستثمر أموالك :رسالةألصحاب الشركات ورؤوس األموال ورجال األعمال/
مجع وترتيب حممد حامد بن عبدالوهاب -.الرايض :دار
طويق 1424 ،هـ 85 ،ص.

دليل الباحث يف أبواب الصدقات املاديةواملعنوية /سعد بن حممد الطخيس -.الرايض :دار طويق،
 1425هـ 138 ،ص.
دليل احملسنني املنفقني /عبدهللا بن حممد العتيق-.الرايض :املنيع للدعاية واإلعالن والنشر 1417 ،هـ 31 ،ص.
الرجوع يف التربعات احملضة :اهلبة ،الصدقة،الوصية ،العاريّة ،الوقف /عبدالنافع زالل عبداحلي-.
الرايض :جامعة اإلمام 1425 ،هـ 387 ،ورقة (ماجستري).

التداوي ابلصدقة /حسن بن أمحد مهام -.الرايض:دار احلضارة 1426 ،هـ 54 ،ص.
تذكري املسلمني حبقوق الفقراء واألرامل واملساكني/مجع عبدالعزيز بن عبدالرمحن الشثري -.الرايض :دار املعراج
الدولية 1412 ،هـ 83 ،ص.

رحلة الصدقة /زيد بن عبدالكرمي الزيد -.الرايض:جامعة اإلمام 1422 ،هـ 45 ،ص.
ر ّد البالء ابلصدقة :صنائع املعروف تقي مصارعالسوء /مصطفى شيخ إبراهيم حقي -.الرايض :دار
احلضارة 1428 ،هـ 96 ،ص.

حث النساء على بذل املال والطعام والكساء/مرمي السامل -.الرايض :دار الوطن 1412 ،هـ 35 ،ص.

السر وفضلها /عبدالرمحن بن أمحد
رسالة صدقة ّبن رجب احلنبلي (ت  795هـ)؛ حتقيق الوليد بن عبدالرمحن
الفراين -.الرايض :جملة عامل الكتب (رجب  1406هـ) ص
.61 – 58
وطبعت يف بريوت :دار املقتبس 1435 ،هـ.

الدالئل العقلية والنقلية يف تفضيل الصدقة عنامليت على الضحية /عبدهللا بن زيد آل حممود -.ط-.2
الدوحة :مطابع قطر الوطنية 1390 ،هـ 76 ،ص.

الزكاة والسخاء والصدقة واهلبة /حممد انصر الديناأللباين؛ اعتىن به مشهور بن حسن آل سلمان -.الرايض:
مكتبة املعارف 1425 ،هـ 40 ،ص (سلسلة األحاديث
الصحيحة؛ .)13

دستور الصدقات يف اإلسالم /عبدالبديع عبدالسميعكفايف -.القاهرة :دار غريب 1432 ،هـ 224 ،ص.

سؤال الصدقة ودفعها داخل املسجد :دراسةفقهية مقارنة /سامي بن فراج احلازمي -.الرايض :جملة
البحوث اإلسالمية ،ع ( 105ص .)414 – 365
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الصدقات التطوعية ودورها يف التنمية /صالحالدين بن عبدالقادر فريق -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1434هـ 89 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
الصدقات وأثرها على الفرد واجملتمع /إبراهيمحممد الضبيعي -.الرايض :مطابع الوطن الفنية 1408 ،هـ،
 144ص.
صدقة التطوع العينية يف ضوء السنة املطهرة:مجعا ودراسة وخترجيًا /عبدالقادر بن عبدالكرمي جوندل-.
ً
الرايض :جامعة اإلمام 1422 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).

فضل الصدقة /أبو احلسن بن حممد الفقيه (إدريسالصغيور) -.الرايض :دار ابن خزمية 1422 ،هـ 16 ،ص.
فضل إنفاق املال يف مرضاة هللا املتعال /عبدالرمحنالكوثر -.املدينة املنورة :د .ن 1422 ،هـ 67 ،ص.
قرة العني ببيان أن التربع ال يبطله الدين /أمحدبن حممد بن حجر اهليتمي (ت  974هـ)؛ حتقيق عز الدين
حممد توين -.الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
 1414هـ 98 ،ص.

صدقة التطوع يف اإلسالم /سعيد بن علي بنوهف القحطاين -.الرايض :توزيع مؤسسة اجلريسي للتوزيع
واإلعالن 1426 ،هـ 228 ،ص.
كيف تنمي أموالك /فيصل بن علي البعداين-.لندن :املنتدى اإلسالمي 1421 ،هـ 112 ،ص.
ملاذا أتصدق؟ سؤال ومخسون إجابة /مجع وإعدادمصطفى عبدهللا الشيخ -.الرايض :املؤلف 1416 ،هـ،
 32ص.
الصدقة تدفع ميتة السوء /عبدهللا بن مفرحعسريي -.الرايض :املؤلف 1429 ،هـ 100 ،ص.
الصدقة يف ضوء ما ورد يف الكتاب والسنة/مستفيض الرمحن بن حكيم عبدالعزيز -.حفر الباطن،
السعودية :املركز التعاوين لدعوة وتوعية اجلاليات مبدينة امللك
خالد العسكرية 1434 ،هـ 100 ،ص.
عجائب الصدقة :قصص وحكاايت عناملتصدقني واملتصدقات /أمحد سامل ابدويالن -.الرايض:
دار طويق 1428 ،هـ 72 ،ص.
36

الرب
ما ورد يف كالم املنان يف اإلنفاق على ّواإلحسان /مصطفى بن حممد القرشي -.جدة :دار الوائم،
 1420هـ 74 ،ص.
املال بني السعادة والشقاء /حيىي بن موسىالزهراين -.الرايض :دار ابن خزمية 1421 ،هـ 16 ،ص.
مشموالت مصرف «يف سبيل هللا» :دراسة فقهيةمتعمقة يف ضوء الكتاب والسنة ملصرف «يف سبيل هللا»
حتدد أبعاد هذا املصرف واجملاالت اليت ينفق عليها منه/
عمان :دار النفائس 1415 ،هـ،
عمر سليمان األشقرّ -.
 93ص.
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معجزة الصدقة :قصة واقعية عن الصدقة /مجعوترتيب سليمان بن عبدالرمحن الغيامة -.الرايض :دار زمزم،
 1413هـ 32 ،ص.
من عجائب الصدقة /خالد بن سليمان الربعي-.الرايض :دار القاسم 1426 ،هـ 63 ،ص.
من قصص املتصدقني /خالد انصر العساف-.جدة :دار األصفهاين للطباعة 1412 ،هـ 48 ،ص.
موسوعة عجائب الصدقات املختصرة /عليشمتويل البين -.حويل ،الكويت :مكتبة املعارف 1433 ،هـ،
 753ص.
هل أنت من املتصدقني؟ /أزهري أمحد حممود-.الرايض :دار ابن خزمية 1422 ،هـ 16 ،ص.
والصدقة برهان 22 :مبحثًا فيها أحكام وفضائل،آداب ومثرات ،قصص ومواعظ وعرب /خالد بن حسني بن
عبدالرمحن -.الرايض :دار طيبة 1422 ،هـ 352 ،ص.
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مساجد في كتب
سبق أن نشر يف اجمللة مسارد ابلكتب اليت ألّفت يف املساجد
الثالثة اليت ُّ
تشد إليها الرحال :املسجد احلرام ،واملسجد
النبوي ،واملسجد األقصى ،كل يف حلقة.
وهذا مسرد مبا صنف من كتب يف مساجد أخرى أبمسائها،
وليس ابملساجد يف كل بلد.
يعول على املقاالت والدراسات ،فهي كثرية.
ومل ّ
أرجوزة من زهر اآلس عن جامع القرويني بفاسعرب القرون /أمحد بن شقرون -.الرابط :وزارة األوقاف،
 1414هـ 110 ،ص.
جامعا وجامعة /عبدالعزيز بن حممد
األزهرً
الشناوي -.القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية 1404 ،هـ2 ،
ج ( 880ص).
األزهر وما حوله من اآلاثر /عبدالرمحن زكي-.القاهرة :اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر 1391 ،هـ،
 146ص.

اتريخ جامع اإلمام األعظم ومساجد األعظمية/هاشم األعظمي -.بغداد :مطبعة العاين 1385 ،هـ 2 ،جـ.
اتريخ جامع الزيتونة /حممد بن عثمان احلشائشي(ت  1330هـ)؛ حتقيق اجليالين بن احلاج حيىي -.تونس:
مؤسسة عبدالكرمي بن عبدهللا 1405 ،هـ 85 ،ص.
اتريخ ووصف مسجد املغفور له حممد علي ابشاالكبري ابلقلعة مبناسبة إمتام إصالحه /وضع حممود أمحد-.
القاهرة :إدارة حفظ اآلاثر العربية 1358 ،هـ 16 ،16 ،ص
(ابلعربية والفرنسية).
38

تونس وجامع الزيتونة /حممد اخلضر حسني (ت 1377هـ)؛ مجعه وحققه علي الرضا التونسي -.دمشق:
املطبعة التعاونية 1391 ،هـ 151 ،ص.
جامع أمحد بن طولون /اجمللس األعلى لآلاثر-.القاهرة :اجمللس 1425 ،هـ 106 ،ص.
اجلامع األزهر :نبذة يف اترخيه /حممود أبو العيون-.القاهرة :مطبعة األزهر 1368 ،هـ 152 ،ص.
اجلامع األموي بدمشق /حممد بن أمحد بن جبري،أمحد بن حيىي العمري ،عبدالقادر بن حممد بن نعيم؛ حققها
وقد هلا حممد مطيع احلافظ -.دمشق :دار ابن كثري1405 ،
هـ 202 ،ص.
اجلامع األموي يف دمشق :وصف واتريخ /عليالطنطاوي -.دمشق :دار الفكر 1380 ،هـ 87 ،ص.
اجلامع األموي الكبري أو روائع الفن اإلسالمي/عفيف البهنسي -.دمشق :دار طالس 1408 ،هـ 207 ،ص.
اجلامع األموي الكبري حبلب :اترخيه ومعامله األثرية/حممد كامل فارس -.حلب :دار القلم العريب 1415 ،هـ،
 93ص( .انتزعه املؤلف من كتابه :كشف اخلباء عن أوابد
الشهباء).
 جامع اجلربي :اتريخ وبناء /أمحد بن عبداللطيفاجلعفري الطيار -.الرايض :مكتبة التوبة 1431 ،هـ 194 ،ص.
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جامع احلنابلة (املظفري) بصاحلية جبل قاسيون:منارة النهضة العلمية للمقادسة بدمشق /حممد مطيع
احلافظ -.دمشق :دار البشائر 1423 ،هـ 720 ،ص.
جامع الزيتونة :املعلم ورجاله /حممد العزيز بنعاشور -.تونس :دار سراس 1411 ،هـ 150 ،ص.
جامع السلطان حسن مبصر /مكس هرتس؛ عربهعن اللغة الفرنساوية علي هبجت -.القاهرة :دار الكتب
والواثئق القومية 1430 ،هـ 35 ،ص (إعادة لطبعة 1316
هـ).
جامع عمرو بن العاص ابلفسطاط من الناحيتنيالتارخيية واألثرية /حممود أمحد -.القاهرة :وزارة املعارف،
 1357هـ 98 ،ص.
جامع القرويني /عبداهلادي التازي -.بريوت :ارالكتاب اللبناين 1392 ،هـ 3 ،جـ.

 جامع وحوض وسبيل وتكية حممد بك يب الذهب/اجمللس األعلى لآلاثر -.القاهرة :اجمللس 1427 ،هـ 105 ،ص.
 جدارايت اجلامع األموي :دراسة حتليلية /إحسانعرسان الرابعي -.القاهرة :زهراء الشرق 1427 ،هـ 144 ،ص.
جواثي ومسجدها :دراسة توثيقية حضارية آاثرية:األحساء :املنطقة الشرقية /علي بن صاحل املغنم -.الرايض:
وكالة اآلاثر واملتاحف 1427 ،هـ 2 ،جـ يف  1مج (949
ص) (أصله رسالة دكتوراه).
احلرمان الشريفان وجامع الزيتونة /عبدالوهاببن إبراهيم أبو سليمان -.مكة املكرمة :اندي مكة الثقايف
األديب 1426 ،هـ 69 ،ص.
حريق اجلامع األموي أايم العثمانيني :نصوصاترخيية مل تنشر ،مع لوحني منفصلني /مجعها صالح الدين
املنجد -.دمشق :د .ن 1373 ،هـ 14 ،ص.
39

حريق اجلامع األموي وبناؤه 1320 – 1311هـ :نصوص وواثئق /للقامسي وآخرين؛ اختارها وحققها
وقدم هلا حممد مطيع احلافظ -.الكويت :مكتبة دار العروبة،
 1409هـ 80 ،ص.

حسن النبا يف فضل مسجد قبا :املسجد الذيأسس على التقوى /حممد علي بن حممد عالن الصديقي
(ت  1057هـ) -.املدينة املنورة :توزيع مكتبة أُحد ،بعد
 1410هـ 95 ،ص.
خلصه من كتاب «جواهر األنبا يف فضل مسجد قبا» ملؤلفه
إبراهيم بن عبدهللا الوصايب التميمي.
وحققه مرزوق علي إبراهيم -.الرايض :دار الشريف1418 ،
هـ 134 ،ص.
دراسة اترخيية ملساجد املشاعر املقدسة :مسجداخليف ،مسجد البيعة مبىن /انصر عبدهللا الربكايت ،حممد
نيسان مناع -.جدة :دار املدين 1408 ،هـ 158 ،ص.
روائع اخلط العريب جبامع البوصريي /خالد عزبوآخرون -.اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية 1426 ،هـ،
 117ص.
«الرايض» بني ماضيه وحاضره /صاحل حممد عليبدوي (شيخ ابحسن) -.المو ،كينيا :املؤلف 1410 ،هـ،
 65ص.
يعين «مسجد الرايض» يف المو ،مبعىن أن املساجد رايض
من رايض اجلنة.
كرسي احلديث بظهر خصة العني جبامع القروينيمبدينة فاس /حممد بن عزوز -.بريوت :دار ابن حزم،
 1424هـ 276 ،ص.
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املسجد البابري قضية ال تُنسى /عبدالباسط عزالدين -.مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي 1413 ،هـ،
 166ص.
مسجد أمحد بن طولون :دراسات أثرية /كاملإمساعيل -.القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية ،بعد  1390هـ،
 16ص.
مسجد احلسن الثاين /تصوير فيليب بلوكان،فرانسواز بوريو؛كتابة النص حممد عالل سي انصر وآخرين-.
د .م :دانيال براين ،بعد  1410هـ 63 ،ص.
مسجد السلطان حسن وما حوله /حسنعبدالوهاب -.القاهرة :وزارة الثقافة 1382 ،هـ 121 ،ص.
مسجد قرطبة وقصر احلمراء /نصوص عبدالعزيزالدوالتلي -.تونس :دار اجلنوب 1397 ،هـ 195 ،ص.
مشروع ترميم وتطوير مسجد اإلمام البوصريي/اجمللس األعلى لآلاثر -.القاهرة :اجمللس 1424 ،هـ54 ،
ص.
مسجد جامع البصرة الكبري /عبدالقادر ابش أعيانالعباسي -.بغداد :دار البصري 1388 ،هـ 31 ،ص.
مشكلة مسجد البابري يف ضوء التاريخ والكتاابتاملعاصرة /مقتدى حسن األزهري -.بنارس ،اهلند :اجلامعة
السلفية 1410 ،هـ 96 ،ص.
كما نشرته مكتبة الكوثر ابلرايض 1413 ،هـ 110 ،ص.
ميزانية اجلامع األموي لسنة  1326هـ1908 ،عمان :جلنة اتريخ بالد
م /حتقيق بسام عبدالوهاب اجلايبّ -.
الشام 1412 ،هـ 144 ،ص.
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كتب سابقة فيها فائدة
المعارف العامة

اتريخ املكتبات يف األندلس /رضا سعيد مقبل -.القاهرة:
اهلية املصرية العامة للكتاب 1430 ،هـ 184 ،ص.

تعريف ودراسة وحتليل جلملة من صحف الطرق الصوفية.
وقد خصص الباب األول لنبذة عن التصوف يف اجلزائر.
والباب اآلخر معلومات عن صحف التصوف التالية ،كل
صحيفة يف فصل :صحيفة لسان الدين ،صحيفة البالغ
اجلزائري ،صحيفة الرشاد ،جملة املرشد ،صحيفة الذكرى.
والفصل اخلتامي :الصحف غداة اندالع الثورة التحريرية.
الثقافة اإلسالمية

شذا الرايحني من أخبار الصاحلني /حممد بن حامد بن
عبدالوهاب -.القاهرة :الناشر الدويل 1428 ،هـ،
 288ص.

حديث عن املكتبات يف األندلس طوال وجود املسلمني
فيها ،وكشف عن مقدار اهتمام األندلسيني ابملكتبات ،وما
بذلوه يف اقتناء الكتب.
وفيه ذكر أنواع املكتبات ،وإدارهتا ،والنظم واإلجراءات الفنية
هبا ،وخدماهتا ،ومصادرها.
صحف التصوف اجلزائرية من  1338إىل  1373هـ/
حممد الصاحل آيت علجت -.اجلزائر :ديوان املطبوعات
اجلامعية 1422 ،هـ 236 ،ص.

41

سري ألهل العلم والزهد والصالح ،وأخبارهم ،وبعض أقواهلم،
وقصصهم ،مع طرف من أخبار الصاحلات العابدات
القانتات.
علو اهلمة /حممد أمحد إمساعيل املقدم -.اإلسكندرية:
ّ
دار اخللفاء الراشدين :دار الفتح اإلسالمي 1424 ،هـ،
 423ص.
كتاب رائع لألستاذ حممد املقدم ،مل تذكر طبعته يف هذه
النسخة ،لكن ظهرت طبعته الـ ( )11عام  1426هـ..
وقد وزع موضوعاته القيمة على مخسة أبواب ،بينها :خصائص
علو اهلمة يف القرآن والسنة ،جماالت
كبري اهلمة ،احلث على ّ
علو اهلمة..
ّ
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إدارة الذات عند السلف الصاحل /عمار عبدالغين 6 -.أكتوبر،
مصر : mas:دار االجتهاد 1433 ،هـ 232 ،ص.

وبي يف الباب األخري أسباب احنطاط اهلمم وسبل االرتقاء
َّ
علو اهلمة يف إصالح الفرد واألمة.
هبا ،وأثر ّ
معامل الرجولة يف اإلسالم /نعيم يوسف -.املنصورة :دار
املنارة 1427 ،هـ 222 ،ص.

َّبي فيه ماهية الرجولة ،وحاجة األمة إىل الرجال ،ومناذج من
السرية النبوية.
مث ذكر معامل الرجولة من خالل ( )13حبثًا ،هي :التعلق
ابملساجد ،الدعوة إىل هللا تعاىل ،اجلدية وسرعة التنفيذ،
علو اهلمة ،العزة واالستعالء ،اجلرأة يف
اإلجيابية والذاتيةّ ،
[قول] احلق ،الشجاعة واإلقدام ،التضحية واجلهاد ،الثبات
على احلق ،الصرب واملثابرة ،الوفاء ابلعهد والصدق مع هللا،
عدم اليأس والقنوط.

42

يذكر املؤلف أن حمور النجاح هي إدارة اإلرادة ،وأن إدارة
الذات ،وتزكية النفس وهتذيبها ،وجهان لعملة واحدة ،وأن
اإلدارة عند السلف عملية إنسانية مستمرة ،تعمل على حتقيق
أهداف حمددة ختص ذواهتم ،وتشمل تزكيتها وإصالحها،
وتشمل احلياة وإدارهتا بشكل عام ،ومنهجهم هو تطبيق
منهجا رابنيًّا.
عملي للقرآن والسنة ،فكان ً
صورا ومشاهد من نفحات السلف يف التزكية،
وضم الكتاب ً
وإدارة الذات ،والعمل على تربية النفس ورعايتها..
اإلذاعات الدينية :إذاعة القرآن الكرمي منوذج حي :جتربيت
مع اإلذاعة /فهد بن عبدالعزيز السنيدي -.الرايض :دار
الوطن 1422 ،هـ 252 ،ص.

حديث عن إذاعة القرآن الكرمي ابلسعودية ،وتطور براجمها،
وذكرايت املؤلف فيها ،ومناذج من الفتاوى املقدمة فيها،
ومن رسائل القراء..
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الدعوة إىل اإلصالح /حممد اخلضر حسني (ت 1377
خرجه وعلق عليه حممد حشمت إبراهيم -.املنصورة:
هـ)؛ َّ
دار املودة :دار الدليل 1432 ،هـ 752 ،ص.

قال مؤلفه رمحه هللا :يبحث الكتاب عن العلل اليت ِ
لبست
بت عليها
األمم اإلسالمية
ْ
وقعدت هبا يف مخول ،حىت ضر ْ
َ
الدول الغربية هبذه السلطة الغامشة.
تدبرت هذه
أسباب شىت ،وأنت إذا
َ
ويوردون يف نتيجة حبثهم ً
وجدت السبب احلق منها يرجع إىل هتاون هذه
األسباب
َ
َ
األمم بتعاليم الشريعة ،ونكث أيديهم من املشروعات اليت
عهدت إليهم ابلقيام عليها.
والعلة يف ضعف مهمهم وقلة إقباهلم على ما أرشد إليه القرآن
من وجوه اإلصالح ووسائل املنعة والعزة ،إمنا هي تقصريهم
وعدم استقامة زعمائهم على طريقة
يف التواصي ابحلق،
ُ
الدعوة واإلرشاد.
رسالة املسلم يف حقبة العوملة /خنبة من الباحثني والكتّاب؛
إعداد مركز البحوث والدراسات -.الدوحة :وزارة األوقاف،
مركز البحوث والدراسات 1424 ،هـ 760 ،ص.
دارت هذه البحوث حول مخسة حماور:
داللة املصطلح والتجليات التارخيية يف اجملاالتاملختلفة.
العوملة وسنن املدافعة احلضارية وبناء املشرتكاإلنساين.
كيفية التعامل مع حقبة العوملة من خالل القيم43

اإلسالمية واغتنام الفرص املتاحة تنمية وعطاء وبال ًغا وحتقي ًقا
للوقاية الثقافية.

العوملة بني احلوار واملواجهة وحماوالت اهليمنةواالغتصاب احلضاري.
املسلم والعوملة :رؤية مستقبلية :بصائر وبشائر.فقه السنن اإلهلية ودورها يف البناء احلضاري /عادل بن
بوزيد عيساوي -.الدوحة :وزارة األوقاف ،مركز البحوث
والدراسات 1433 ،هـ 346 ،ص.

جاء الباب األول حتت عنوان :املفاهيم املفتاحية الكربى
للسنن اإلهلية يف القرآن بني الصياغة اللغوية والصيغة العقدية.
والثاين :النظام التداخلي للسنن اإلهلية ودوره يف حفظ
املصاحل اإلنسانية.
وضمن اخلامتة تنبيهات ومشاريع مستقبلية تتعلق بتطبيقات
َّ
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الدرس السنين يف دروب حركة احلياة وجماالهتا املعقدة.
والكتاب هو البحث الفائز جبائزة الشيخ علي بن عبدهللا آل
اثين الوقفية العاملية احملكمة لعام  1432هـ.
علوم القرآن

رسالة القرآن{ :إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرَآ َن يـَْه ِدي لِلَِّت ِه َي أَقـَْوُم} /خنبة
من الباحثني والكتّاب؛ إعداد إدارة البحوث والدراسات
اإلسالمية -.الدوحة :وزارة األوقاف 1431 ،هـ 620 ،ص.

صدر مبناسبة االحتفال إبجناز مصحف قطر وبدء تداوله.
وفيه ( )17حبثًا ،منها:
وحمورا للنشاط الفكري/
مصدرا للمعرفة ً
القرآن الكرمي ًعبدالعزيز بن عثمان التوجيري.
حنو قراءة كونية لكتاب هللا /حممد السيد اجلليند.هيمنة القرآن وخلوده /أمحد علي اإلمام.القرآن ودوره يف هنوض األمة /عمر بن عبدهللا املقبل.القرآن عطاء حضاري متجدد /أمني نعمانالصالحي.
مفهوم التدبر :حترير وأتصيل -.الرايض :تدبر1430 ،
هـ 295 ،ص.
أوراق عمل امللتقى العلمي األول لتدبر القرآن الكرمي ،الذي
عُقد يف الرايض عام  1429هـ ،وحضره خنبة من املختصني
يف علوم القرآن واللغة.
44

ومن عناوين األوراق املقدمة :سبيل تدبر كتاب هللا ،مفهوم
التدبر عند اللغويني ،حترير معىن التدبر عند املفسرين ،مفهوم
التدبر يف ضوء القرآن والسنة واآلاثر.
وأحلق به :التدبر مفتاح العلم وابب العمل ،التدبر :حقيقته
وعالقته مبصطلحات التفسري والتأويل والبيان واالستنباط
والفهم.

وامللحق األخري ألستاذ البالغة عبدهللا عبدالغين سرحان،
ومساعا وكتابة يكون
الذي قال ... :من يتأمل القرآن قراءة ً
متأول ،ومن
متدبرا ،ومن يقف على متشابه القرآن يكون ً
ً
مفسرا ،ومن
يكشف عن املعاين املرادة من األلفاظ يكون ً
يتعرف على حقائق األخبار ومييز بينها يكون مستنبطًا،
ومن أييت بكالم واضح يكون مبينًا ،ومن يدرك الصواب يف
أعم
القضااي الشائكة يكون فامهًا .وغين عن البيان أن التدبر ُّ
من هذه املصطلحات ،وأهنا كلها داخلة حتت عباءته..
مث اختصر املقال يف عالقة التدبر ابلتفكر والتذكر والنظر
واالعتبار..
علوم الحديث

صحيح الطب النبوي والتطبيقات املعاصرة /عبداملعطي أمني
قلعجي -.حلب :دار الوعي 1427 ،هـ 400 ،ص.
مهد به السبيل إىل دراسة ما ورد من أحاديث صحيحة دراسة
مستفيضة؛ الستخراج أدوية وعالجات تفيد اإلنسانية.
وحترى فيه األحاديث الصحيحة ،مع تطبيقات عملية هلا.
َّ
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أبي فيه
كتاب شافيًاِّ ،
وقال« :أردت أن أصنع لكم فيها ً
شروط االستدالل ،لتبلغوا مبالغ الرجال».
عقود التربعات :دراسة فقهية مقارنة /حممد عبيدهللا
عتيقي -.حويل ،الكويت :مكتبة ابن كثري 1416 ،هـ،
 166ص.

وأشري إىل كتاب سابق ابلعنوان نفسه :صحيح الطب
عمان :دار النفائس 1424 ،هـ،
النبوي /ماجد البنكاينّ -.
 256ص.
الفقه اإلسالمي وأصوله

االستعداد لرتبة االجتهاد /نور الدين حممد بن علي بن
اخلطيب املوزعي (ت  825هـ)؛ حتقيق مالطف مالك،
حممد بركات -.بريوت :مؤسسة الرسالة 1429 ،هـ2 ،
مج ( 1303ص).

عرف العقد وإطالقاته وأقسامه عند الفقهاء يف خمتلف
َّ
العصور ،مث َّبي معىن التربع ،وقسمه إىل أقسام ،ودرس عقود
اهلبة واإلعارة والوقف يف ثالثة أبواب.
بيع ما ليس عندك :صوره وتطبيقاته /هشام بن حممد آل
برغش -.الرايض :دار الوطن 1422 ،هـ 104 ،ص.

كتاب يف أصول الفقه عامة ،ذكر مؤلفه أنه علم هذه
«الصنعة الشريفة العلية املنيفة ،واستعمل قلبه فيها ،وأكثر
الدور عليها ،وانل هبا كل مطلب ،وورد منها كل مشرب».
ونعى على من أدخل يف أصول الفقه ما ليس منه ،مثل علم
املنطق.
45

جاءت أحاديث صحيحة وآاثر اثبتة تدل على عدم جواز
بيع اإلنسان ما ليس عنده ،وتدل كذلك على اشرتاط القدرة
على تسليم املبيع لصحة البيع ،ملا يرتتب على هذه البيوع
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من الضرر والغرر واملخاطرة وأكل أموال الناس ابلباطل ،وملا
يرتتب عليها من النزاع ،إىل غري ذلك من العلل.
وقد عرض املؤلف هلذه املعاملة وحكمها ،واملسائل املرتبطة
هبا..
الدية وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية والقانون :حبث
مقارن /خالد رشيد اجلميلي -.دمشق :مكتبة دار البيان،
 1430هـ 2 ،جـ (أصله رسالة ماجستري).

حبث يف تسعة أبواب :تعريف الدية واألرش ،أسباب وجوب
الدية ،مقادير الدية ،دية اجلنني ،شروط الدية ،طرفا الدية،
طرق إثبات سبب وجوب الدية ابلقضاء ،اجلناية على ما
دون النفس ،الدية بني التعويض والغرامة والعرف العشائري
يف العراق.
رسالة يف حكم حترمي املسلم احلالل على نفسه /خالد بن علي
املشيقح -.الرايض :دار الوطن 1422 ،هـ 64 ،ص.
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َّبي فيه حترمي الرجل زوجته على نفسه ،وحترمي األمة ،وغري
الزوجة واألمة ،مث لفظ التحرمي العام ،واحلكم التكليفي هلذا
التحرمي.
أحل هللا لعباده من مشارب
وذكر أنه ال جيوز حترمي ما َّ
ومطاعم ومناكح ،وأورد حكم من فعل هذا..
محاية البيئة املائية والنباتية من التلوث يف الفقه اإلسالمي/
أمحد بن يوسف الدريويش -.الرايض :املؤلف1425 ،
هـ 176 ،ص.

أبرز فيه املؤلف األحكام الفقهية املتعلقة بتعامل اإلنسان مع
البيئة املائية والنباتية احمليطة به ،وما لذلك من أثر على حياته
وعبادته وغذائه.
وذكر أن محاية البيئة يقصد هبا محاية اإلنسان نفسه ،ومحايةُ
اإلنسان واحلفاظ على النفس البشرية من الضرورات اخلمس
نفسا
اليت جاءت الشريعة حبفظها ،حيث قررت أن من قتل ً
مجيعا .فعلى اإلنسان أن حيافظ
بدون حق فكأمنا قتل الناس ً
حمل عنايته ورعايته ،وأن ال يناهلا منه أي
عليها ،وأن تكون ّ
جير هلا أي عبث أو خلل ،فإن التعدي على البيئة
أذى ،أو َّ
إفسادا يف األرض..
بدون مربر يع ّد ً
وقد وضعت الشريعة اإلسالمية التدابري الالزمة حلماية البيئة،
ومعاقبة املعتدي..
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املخالفات املرورية :دراسة فقهية /أمحد بن يوسف
الدريويش -.الرايض :املؤلف 1425 ،هـ 176 ،ص.

مسكنات ومنومات ،االعتقاد أبن األمراض النفسية ال شفاء
منها ،االعتقاد أبن العالج النفسي جمرد جلسات كالمية،
االعتقاد أبن الزواج عالج لألمراض النفسية...
العلوم االجتماعية

أتسيس عقلية الطفل /عبدالكرمي بكار -.ط -.3الرايض:
دار وجوه 1433 ،هـ 168 ،ص.

فيه أحكام سري املركبات على الطرق العامة ،وما ينتج عن
ذلك من خمالفات مرورية ،وتنزيل األحكام الفقهية عليها.
وذكر املؤلف أن السري يف الطريق العام حق لكل إنسان،
ضررا بغريه،
ر ً
اجل أو راكبًا ،لكنه مشروط أبن ال حيدث ً
فيما ميكن التحرز عنه ،ومن مث وضع الفقهاء ضابطًا لذلك
بقوهلم :املرور يف الطريق مشروط بسالمة العاقبة.
الفلسفة وعلم النفس

مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي /طارق بن علي
احلبيب -.ط -.7الرايض :توزيع مؤسسة اجلريسي
للتوزيع واإلعالن 1427 ،هـ 96 ،ص.

مفهوما من املفاهيم اليت يعتقدها البعض،
دراسة ونقد لـ (ً )15
منها :االعتقاد أبن األدوية النفسية ال فائدة منها ألهنا جمرد
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أقدم املؤلف على أتليفه تلبية ألمرين ،وشرحهما ،مها:
	-تعلم األساليب واملمارسات الصحيحة يف تربية
األبناء.
	-معرفة عدد جيد من املفاهيم والرؤى اليت تتصل
جبوانب احلياة املختلفة.
األدب

ملحمة التاريخ :قيام الدولة اإلسالمية وسقوطها /عدانن
علي رضا النحوي -.الرايض:
دار النحوي 1427 ،هـ،
 291ص.
ملحمة يف عرض نثري وشعري،
حمورها سقوط اخلالفة وإهناؤها من
األرض حىت أيذن هللا .ومنذ ذلك
احلني تتواىل الفواجع واملآسي يف
تدوي..
حياة املسلمني ،والنذر ّ
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التاريخ والتراجم

عائشة الباعونية الدمشقية :أشهر أعالم دمشق أواخر
عهد املماليك /دراسة ونصوص فارس أمحد العالوي-.
دمشق :دار معد 1415 ،هـ 230 ،ص.

واحملن يف سبيلها ،وجتربتها الصحفية والسياسية ،ودورها
يف التخفيف من حمنة اإلخوان يف مصر ،ودخوهلا السجن
وتعرضها للتعذيب الرهيب ،وإفطارها السنوي املشهور،
ورحالهتا ،ومقابالهتا مع الرؤساء وكبار القادة يف العامل
اإلسالمي ،وعالقتها بظاهرة الفناانت املعتزالت ،ومواقفها
االجتماعية احلكيمة.
تكرمي العلماء واألدابء يف العامل العريب قدميًا وحديثًا /حممد
الصاحل الصديق -.اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية،
 1426هـ 347 ،ص.

وفيه كتاابن:
املورد األهىن يف املولد األسين /عائشة الباعونية؛ حتقيق
العالوي ولؤي غنام.
الفتح املبني يف مدح األمني (بديعية) /للباعونية؛ حتقيق
العالوي.
سطور من حياة الداعية زينب الغزايل /بدر حممد بدر-.
مصر :املؤلف 1430 ،هـ 182 ،ص.

يذكر املؤلف أن تكرمي العاملني األكفاء قيمة حضارية مهمة،
قررها القرآن الكرمي يف قوله تعاىلِ :
ات ِمَّا َع ِملُوا
{ول ُك ٍّل َد َر َج ٌ
َ
َولِيـَُوفِّيـَُه ْم أ َْع َما َلُْم َوُه ْم َل يُظْلَ ُمو َن} [سورة األحقاف،]19 :
وأن الناس قد درجوا يف خمتلف عصور التاريخ على تكرمي
ذوي املواهب والكفاءات بوسائل وطرق خمتلفة ،هبدف
تقدير القيمة الذاتية للعمل ،والتشجيع مبا يغري ويدفع إىل
األمام ،وإاثرة االنتباه إىل مكانة األكفاء العاملني ،حىت
يكون هناك اقتداء وتفان ،وتواصل وعطاء.
ويصور الكتاب هذا التكرمي ،ويقدم مناذج من أدابء وشعراء
وعلماء ومفكرين...

سرية طيبة ومؤثرة لداعية القرن ،السيدة الفاضلة زينب الغزايل
رمحها هللا ،وبيان هنجها يف الدعوة ،وصربها وحتملها البالاي
48
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كتب مفيدة
املوسعة لتصنيف علوم اللغة العربية /حممد خري
اخلطة َّ
رمضان يوسف 1437 ،هـ 23 ،ص (كتاب إلكرتوين).

قصورا يف خطة التصنيف اخلاصة ابللغة العربية
الح َ
ظ املؤلف ً
املوجودة يف «التصنيف العشري» لديوي ،املعمول هبا يف
كل
معظم املكتبات ابلدول العربية ،وهو عدم استيعاهبا َّ
مفردات علوم اللغة الغربية أو معظمها ،أو أن بعض جوانبها
إجيازا خمالًّ ،حبيث ترد موضوعات فرعية يف اللغة ليس
موجز ً
هلا ذكر يف اخلطة ،فال يعرف املصنف أين يضعها ،إضافة
وتضخمت،
إىل أن بعض األرقام تكدَّست فيها املوضوعات
َّ
وبعضها ال تكاد تستعمل ،أو هي قليلة االستعمال.
ِ
يوسع هذه اخلطة مع ترتيبها بشكل أفضل ،فذكر فيها
فأراد أن ّ
علوم اللغة األصلية والفرعية ،ووزعها على األرقام املخصصة
أرقاما فرعية جديدة هلا.
هلا يف تناسب ،كما استحدث ً
يغي شيئًا من األرقام األساسية فيها ،حىت ال خيتلط
ومل ِّ
التصنيف على املكتبيني إذا أرادوا األخذ هبذه اخلطة ،فهذا
العمل توسعة ضمنية حمافظة ،وزايدة توضيح وبيان ،وليس
تغيريا شامالً للخطة.
ً
وصارت اخلطة هبذه التوسعة ضعفي اخلطة السابقة.
أق ِّدمها هدية للمكتبات العربية واإلسالمية ،خدمة للغة
كتاب هللا تعاىل.
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حياة املسلمني يف أملانيا (من أصول مهاجرة) /سونيا
هاوغ ،اشتافاين موسيش ،أنيا اشتشس؛ ترمجة وتعريب
حامت كمال الدين الطيب ،الرفيع سليمان الفاضل ،رابعة
حممد الطيب -.اجلوف ،السعودية :جامعة اجلوف،
 1435هـ 445 ،ص.

وضع بتكليف من مؤمتر :اإلسالم يف أملانيا (دي إي كا).
توصلت هذه الدراسة إىل أن قرابة أربعة ماليني مسلم يعيشون
يف أملانيا ،أي ما نسبته ( )%5من السكان ،ينحدرون من
حوايل ( )50دولة.
أكرب طائفة مسلمة هي أهل السنة ( ،)%74يليها العلويون
( ،)%13مث الشيعة (.)%7
وينحدر ما يقرب من ( )2.6مليون مسلم من تركيا،
و( )550ألف من دول جنوب شرق أورواب .واثلث أكرب
جمموعة مسلمة يف أملانيا حوايل ( )330ألف ،موطنهم
األصلي الشرق األوسط ،وحيمل ( )%45من املسلمني من
أصول مهاجرة اجلنسية األملانية.
والتدين أمر واضح يف احلياة اليومية بني املسلمني األملان ،وال
سيما املنحدرون من أصل تركي ،ومن أصول مشال إفريقيا.
وتوجد صلة واضحة وإجيابية بني التدين وارتداء اخلمار.
ومل يلحظ هتميش عرقي أو ديين للمسلمني ،فمعظمهم على
اتصال يومي ابألملان ،وميكن مالحظة أن االندماج بدأ
يتحقق بعض اخلطوات.
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املدخل السنين إىل خريطة املقاصد الكلية يف القرآن
الكرمي /الطيب برغوث -.لندن :مؤسسة الفرقان للرتاث
اإلسالمي ،مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية،
 1437هـ 161 ،ص.

َول مصنفات القرون األربعة األوىل عناية
غري مسبوق ،وأ َ
خاصة ،فدرسها دراسة مستوعبة ،تعري ًفا مبؤلفيها ،ووص ًفا
لنسخها ،وحديثًا عن مناهجها وأمهيتها ،وما دار حوهلا من
الدراسات والبحوث.

خريطة املنظومات السننية الكونية اليت جاء القرآن الكرمي
لتأسيس وعي البشر هبا ،ودعوهتم إىل بناء موقفهم الكوين،
وإدارة حياهتم الدنيوية ،واستشراف آفاق حياهتم األخروية
على ضوئها ،تتمحور حول أربع دوائر من املنظومات السننية
الكونية الكلية املتكاملة ،هي:
دائرة منظومة سنن املقاصد الكلية للحياة البشرية(التوحيد ،اخلالفة ،العبودية ،العمران احلضاري).
دائرة منظومة السنن الكلية الناظمة حلركة االستخالفالبشري يف األرض (االبتالء ،املدافعة ،املداولة ،التجديد).
منظومة السنن الكلية املتعلقة ابلتسخري اإلجنازي(اآلفاق ،األنفس ،اهلداية ،التأييد).
دائرة املنظومات السننية الكلية املتعلقة ابلوقايةاحلضارية (الوقاية املبكرة ،الوقاية املرافقة ،الوقاية االستدراكية).

وأصل عمله جزء من رسالته يف الدكتوراه ،قدمها إىل كلية
اللغة العربية جبامعة األزهر ،وكانت بعنوان «كتب الوقف
واالبتداء حىت هناية القرن الرابع اهلجري :دراسة لغوية
حتليلية».
ًّ
مستقل حتت عنوان :الوقوف
وذكر أن اجلزء اآلخر سينشر
املأثورة والوقوف احملرمة :دراسة نقدية حتليلية.

معجم مصنفات الوقف واالبتداء :دراسة اترخيية حتليلية،
مع عناية خاصة مبصنفات القرون األربعة األوىل /حممد
توفيق حممد حديد -.الرايض :مركز تفسري للدراسات
القرآنية 1437 ،هـ 6 ،مج ( 2891ص).
ضمت مصنفات الوقف
جعله مؤلفه يف أربعة أبوابَّ ،
واالبتداء من القرن األول إىل آخر عام  1436هـ ،خمطوطها
ومطبوعها ومفقودها ،يف تتبع اترخيي ،واستكشاف معريف
50

القرآن ونقض مطاعن الرهبان /صالح عبدالفتاح اخلالدي-.
الدوحة :وزارة األوقاف 1437 ،هـ 758 ،ص.

انتصار للقرآن الكرمي أمام هجمة تنصريية ظهرت يف كتاب
طبع ابسم مستعار (عبدهللا الفادي) بعنوان «هل القرآن
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معصوم» ،الصادر عن مؤسسة «ضوء احلياة» التنصريية،
ووزعته هيئات ومراكز تنصريية عديدة ،وأنزلته على الشبكة
العاملية.
رد عليه املؤلف ابلتفصيل من خالل عشرة أبواب ،يف
وقد َّ
ترتيب موضوعي ،وهي :نقض املطاعن اجلغرافية ،والتارخيية،
واألخالقية ،والالهوتية ،واللغوية ،والتشريعية ،واالجتماعية،
والعلمية ،والفنية ،واملطاعن املوجهة إىل حياة الرسول عليه
الصالة والسالم.
وقد بلغت ( )243شبهة ،تتبعها املؤلف يف تلك األبواب،
وبي هتافتها وبطالهنا ابألدلة القاطعة.
َّ
وقد سبق صدور الكتاب قبل عقد من اترخيه.

والتقليد وحكمة التشريع وتغري الفتوى بتغري الزمان واملكان
وس ّد الذرائع وأدب املفيت واملستفيت وما إىل ذلك.
ويع ّد من كتب أصول الفقه ،ولكنه خيتلف عنها يف ترتيبه
ومنهجه وأسلوبه ،وحىت يف مادته الغزيرة من االحتجاجات
والردود ...وهو معرض آلراء شيخ املؤلف ابن تيمية..
مؤسسة االجتهاد ووظيفة السلطة التشريعية /إمساعيل
حسن حفيان -.فرجينيا ،أمريكا :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي 1436 ،هـ 403 ،ص.

أعالم املوقعني عن رب العاملني /حممد بن أيب بكر ابن قيم
اجلوزية (ت  751هـ)؛ حتقيق حممد أمجل اإلخالصي؛
ختريج عمر بن سعدي -.مكة املكرمة :دار عامل الفوائد،
 1437هـ 6 ،مج.

حمقق وفق املنهج املعتمد من قبل الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا.
وقد طبع بتمويل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
اخلريية.
ومج  :7فهارس عامة.
والكتاب مشهور ،وطبعته هذه مميزة ابلتحقيق والتدقيق
والتخريج.
وهو فريد يف اببه ،احتوى على مباحث الرأي والقياس
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يهدف إىل تقدمي مقاربة معاصرة إلعادة مبدأ االجتهاد إىل
كثريا من التشريعات اإلسالمية
وظيفته التشريعية ،ذلك أن ً
قد خضعت للتنظيم املؤسسي يف اجملتمع اإلسالمي ،لكن
مؤسسة االجتهاد وهي السلطة العلمية ،ومؤسسة الشورى،
وهي السلطة السياسية ،بقيتا تفتقدان هذا التنظيم املؤسسي.
وحاول اإلجابة على أسئلة مهمة ،منها:
ملاذا االجتهاد املؤسسي؟ ما املربرات املوضوعية اليت جتعلنا
نتحول من خيار االجتهاد املوروث إىل مبدأ االجتهاد
املؤسسي؟
ما الصيغة التنظيمية املناسبة لقيام مؤسسة شرعية تقوم ابلدور
التشريعي يف النظم السياسية املعاصرة؟
كيف ميكن ملؤسسة االجتهاد التشريعي أن تقوم مبهمتها
واختصاصاهتا العملية وهي متارس االستنباط الفقهي
للمسائل القائمة واملتجددة؟

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()24
 15جامدى اآلخرة  1438هـ 14 ،آذار (مارس)  2017م

الوجيز يف شرح القواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالمية/
عبدالكرمي زيدان -.ط -.2دمشق :دار الرسالة العاملية،
 1435هـ 232 ،ص.

شرح ملئة قاعدة من القواعد الفقهية ،ببيان معناها ،وأصلها،
مع أمثلة وتطبيقات هلا ،كتبها األستاذ زيدان رمحه هللا
أبسلوبه الرائع ،وعلمه الواسع ،وذكر أهنا مذكرات موجزة،
عون للطالب يف دراستهم.
تكون ً

معا ،كمن يتفق مع من
واترة على نقل األشياء واألشخاص ً
حيمله هو وبضاعته إىل موضع معلوم.
وجعله مؤلفه يف أربعة أبواب:
عالقة النقل ابإلجارة.أركان عقد النقل وشروطه.أحكام عقد النقل.انتهاء عقد النقل.ِ
ِ
ِ
العقوبة
حادثة السؤال ونفي
اجلواب عن
فصل األقوال يف
ُ
ابملال /أتليف حممد بن حممد كمال الدين األمخيمي (ت
1346هـ)؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف -.تونس:
الدار املالكية 1438 ،هـ 168 ،ص.

عقد النقل يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة /عمر خالد
عمان :دار النفائس 1430 ،هـ 328 ،ص
محدّ -.
(أصله رسالة ماجستري من جامعة صنعاء).

واقع عقد النقل هو االتفاق بني اثنني أو أكثر ،على أن ينقل
أحدمها لآلخر بضاعة معينة مقابل أجر معني ،وال يكون
إال بعوض.
ويقع العقد اترة على نقل األشياء ،واترة على نقل األشخاص،
52

ِ
ف
مهم يف
ِ
موضوع «العقوبة ابملال» ،نش َ
حبث ٌّ
ٌ
ط له املؤلّ ُ
األمخيمي رمحه هللا ،وأثبت أنه ال ُيكم هبا يف شر ِ
يعة
َ
ُ
ُ
ِ
مسلم مهما فعل ،فإن مالَهُ مصو ٌن
ب به ٌ
اإلسالم ،فال يُعاقَ ُ
ِ
وبي أن ما
ابلباطلَّ .
أكل ماالً
فعل فقد َِ
يف اإلسالم ،ومن َ
بعد على أنه
كان منها ساب ًقا فقد نُسخ ،وعُق َد اإلمجاعُ من ُ
ال عقوبةَ ابملال ،ومن قال بذلك فقد خر َج عن اإلمجاع،
العل ِ
وخالف ،مثل اهلادوية (الزيدية) ،و َّ
مة ابن تيمية وتلميذه
ِ
للمالكية فيه قوالً ابجلوا ِز،
ورد على من قال إن
ابن القيمَّ ،
ابملال ،و ِ
ِ
العقوبة ِ
العقوبة يف
الفرق بني
بي َ
على أن منهم من َّ َ
ِ
املال.
ٍِ ِ ٍ
نقل فيها النصوص،
جعل كتابهُ يف مق ّدمة وستة فصولَ ،
وقد َ
ٍ
احتج ٍ
آخر
منسوخة،
أبدلة
ورد على من
َّ
َّ
َ
وعقد فصالً َ
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أورد
ب عليه ساب ًقا ،و َ
لالحتكار ،مث تتبَّ َع َ
كالم اجمليز مما مل ُي ْ
أدلةَ املان ِع كذلك.
ِ
سكن
واملؤلّف عاملٌ مالكي أزهري ،من أمخيم بصعيد مصرَ ،
املدينة املنورة ،وتويف مبكةَ املكرمة.

االحتساب يف محاية األعراض /شبيب بن حسن احلقباين-.
الرايض :جامعة امللك سعود ،كرسي امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعاصرة 1437 ،هـ،
 371ص( .أصله رسالة ماجستري).

اإلصاابت العقلية وآاثرها يف املسؤولية اجلنائية يف الشريعة
اإلسالمية والقانون الوضعي /عبدالرمحن معزيز -.الرابط:
الرابطة احملمدية للعلماء ،مركز الدراسات واألحباث يف
القيم 1435 ،هـ 518 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

حتدث فيه املؤلف عن اإلصاابت العقلية عرب التاريخ ،مث
أنواع اإلصاابت النفسية والعقلية لدى اإلنسان ،وآاثر هذه
اإلصاابت يف املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي ويف
القانون ،وتضمن حالة اجلنون وما يف حكمه ،كاإلصابة
وحاالت السكر والتخدير ،على أساس أن ًّ
كل منها هلا أتثري
مباشر وحقيقي على قدرات الشخص النفسية املدركة ،وكذا
النوم واإلغماء ابعتبارمها من موانع املسؤولية اجلنائية.
وذكر أن التنومي املغناطيسي أيخذ حكم السكر ،حبسب ما
اختياري أو مدبـًَّرا أو غري اختياري.
إذا كان هذا التنومي
ًّ
وبي أن غري االختياري ال مسؤولية فيه ،وال مؤاخذة على
َّ
املنوم عما ارتكبه خالله ،وإمنا يُسأل من َّنومه مغناطيسيًّا إذا
َّ
كان إبكراه اتم.
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دراسة علمية ميدانية وصفية جتلّي ما يبذل من جهود حسبية
يف املراكز التابعة للرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر يف مدينة الرايض حلماية األعراض.
وجاء اجلانب النظري يف فصلني:
األول :مشروعية االحتساب يف محاية األعراض وشروطه
ومراتبه.
الثاين :خصائص احملتسبني وأصناف احملتسب عليهم يف
جرائم األعراض.
ِ
احملتسب فيه،
وركز على شروط االحتساب :يف احملتسب ،و َ
احملتسب عليه ،واالحتساب نفسه.
و َ
فصل يف مراتب االحتساب :ابإلنكار ابليد ،وابللسان،
كما َّ
وابلقلب.
وبي خصائص احملتسبني على جرائم األعراض ،وأصنافهم.
َّ
األحكام /أليب مروان عبدامللك بن حبيب األندلسي (ت
 238هـ)؛ دراسة وحتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب-.
الدوحة :وزارة األوقاف 1435 ،هـ 272 ،ص.
أول كتاب يفرده مصنفه للمسائل اليت ترفع إىل القضاء
ليفصل فيها القضاة ،مث تعاقب املؤلفون من بعده على
موضوعه.
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قرون ،إىل أن وقف على خمطوطه
وقد ظل الكتاب
مفقودا ً
ً
يف مكتبة العالمة حممد فال الشنقيطي.

ومن عناوين هذه املسائل الواردة يف الكتاب :بناء الرجل
يف أرض امرأته ،الدعوى ابلقضاء ،ابب شفعة اإلقالة ،ابب
الشفعة يف الكراء ،ابب املغريين ،ابب جحدان الوديعة،
ابب احلكم يف قضاء املرأة ذات الزوج يف ماهلا.

متس
وبيان حقائقه ،فرأى نظم مهماته يف سلك واحد ،مما ُّ
احلاجة إليه ،وتتم الفائدة ابلوقوف عليه.
وذكر أن الغرض من أتليف كتابه« :ذكر قواعد هذا العلم،
فصل به األقضية من احلجج ،وأحكام السياسة
وبني ما تُ َ
الشرعية ،وبيان مواقعها».
واستخدم فيه القواعد األصولية والفقهية واللغوية ،ونسب
األقوال إىل أصحاهبا ،وأتكد من صحتها وتوثيقها ،وانقشها
عند احلاجة ،ووضح وع ّقب.
نوازل ابز النوازل /أليب إسحاق إبراهيم بن هالل
السجلماسي (ت  903هـ)؛ دراسة وحتقيق حممد
الفروين وآخرين؛ إشراف وتنسيق عبدهللا اهلاليل (حفيد
املؤلف) -.بريوت :دار ابن حزم 1437 ،هـ 2 ،مج.

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج اإلحكام /برهان
الدين إبراهيم بن حممد بن فرحون املالكي (ت 799
هـ)؛ حتقيق عثمان بن مجعة ضمريية -.الدوحة :وزارة
األوقاف 1437 ،هـ 3 ،56 ،مج.
أجوبة للمؤلف سئل عنها قضاء وإفتاء ،من سجلماسة ودرعة
وفاس وتلمسان وغريها ،وهي إجاابت دقيقة وموثقة حبسب
ما حيضره من أدلة وأقوال ونقول عن العلماء املعتمدين يف
املذهب املالكي ،تطول وتقصر حبسب املقصد.
وأصلها جمموعة رسائل جامعية راجعها ثلة من العلماء.
وقد سبق صدورها حمققة بعنوان :النوازل اهلاللية ،املعروفة بنوازل
ابن هالل /حتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب 1434 ،هـ.

مؤيدا ابلفقه
مرجع مهم يف أصول القضاء يف اإلسالمً ،
املالكي.
ذكر مؤلفه – آنذاك – أنه مل يقف على أتليف اعتُين فيه
ابستيعاب الكشف عن غوامضه ودقائقه ،ومتهيد أصوله
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لقاءات الباب املفتوح :لقاءات علمية تزخر ابلفوائد النافعة
والتوجيهات الرتبوية واملواعظ املنوعة البليغة /حممد بن
صاحل العثيمني -.عنيزة ،السعودية :مؤسسة الشيخ حممد
بن صاحل العثيمني اخلريية 1438 ،هـ 10 ،مج.
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كان للمؤلف رمحه هللا لقاءات يعقدها يف منزله مبدينة عنيزة
يف جند ،ضحى كل يوم مخيس ،مع فئات اجملتمع املختلفة،
فيستمع ألسئلتهم ،وجييب عليها.
وبدأت هذه اللقاءات يف شهر شعبان عام  1412هـ،
وتواصلت حىت شهر صفر من عام  1421هـ ،وتويف يف
السنة نفسها.
وقد بلغ عدد هذه اللقاءات ( )236لقاء.

	-الصفة اإلسالمية للمؤسسات املالية اإلسالمية.
	-العقود االستثمارية املتعامل هبا يف املؤسسات املالية
اإلسالمية.
	-املصارف اإلسالمية.
	-صناديق االستثمار اإلسالمية.
	-سوق األوراق املالية اإلسالمية.
	-مؤسسات التأمني اإلسالمي.
	-الدور التنموي لتكامل املؤسسات املالية اإلسالمية.

منظما ،خصص سؤ ًال لكل شخص ،وتبدأ
وكان اللقاء ً
األسئلة من اليمني ،وتعطى األولوية لغري ساكين عنيزة.
واالستفسارات اخلاصة تكون على انفراد بعد انتهاء األسئلة.
ويكون االفتتاح بتفسري آايت من القرآن الكرمي ،أو مبوضوع
عام مهم يتحدث الناس عنه ،أو ببيان فضائل من العبادات،
أو بتعليق على أحداث..
وكانت لقاءات علمية زاخرة ابلفوائد ،ومعظمها تدخل يف
ابب الفتاوى والتوعية الدينية..
العالقات التكاملية بني املؤسسات املالية اإلسالمية
عمان :دار
وآاثرها التنموية /حممد عدانن بن الضيفّ -.
النفائس 1438 ،هـ 767 ،ص (أصله رسالة دكتوراه
من جامعة بسكرة).
للتكامل بني املؤسسات املالية اإلسالمية آاثر تنموية خمتلفة،
منها زايدة استقطاب األموال ،والتوسع يف استثمارها ،وله
آاثر على الصعيدين الكلي واجلزئي.
وقد درس املؤلف موضوعه من خالل سبعة فصول:
55
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اإلسالمي ،مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية،
 1435هـ 4 ،جـ يف  2مج.

أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

التأليف اجلماعي /أنس حممد خري يوسف وآخرون-.
[الرايض :شركة العبيكان للتعليم] 1438 ،هـ 297 ،ص.

كتاب اندر ،فريد من نوعه ،يف التأليف اجلماعي!
أيضا مجاعي!!
وتطابق مضمونه مع أسلوب أتليفه ،فإن أتليفه ً
وفيه حملة اترخيية عن هذا النوع من التأليف :قدميًا وحديثًا،
وبيئاته الفعلية واالفرتاضية ،وشروط وحمددات هذا التأليف،
ومناذج عربية منه ،ومعوقاته ،وبيان احلقوق األدبية واملالية
يف التأليف اجلماعي (وضمنه منوذج من اتفاقية مصنف
مجاعي) ،وخطوات التأليف فيه ،وأبرز التجارب الدولية يف
جمال التأليف اجلماعي ،وحبث بعنوان :التأليف اجلماعي يف
أخريا :أساليب وطرق التأليف اجلماعي،
الثقافة اإلسالمية ،و ً
الذي تلخص يف :التأليف اجلماعي التتابعي ،والتأليف
اجلماعي املنفصل ،والتأليف اخلليط ،والتشاركي ،والعشوائي،
ومجاعية األفكار لكاتب وحد ،والتأليف التتابعي احللقي،
والكتاب اجلماعي.
وضمنه أهم املزااي والعيوب لكل طريقة.
َّ
الفهرست /أليب الفرج حممد بن إسحاق الندمي (ت 380
هـ)؛ قابله أبصوله وأعده للنشر أمين فؤاد السيد-.
ط ،2مزيدة ومنقحة -.لندن :مؤسسة الفرقان للرتاث
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احملدثني
«الفهرست يف أخبار العلماء املصنفني من القدماء و َ
وأمساء ما صنفوه من الكتب» يع ّد الكتاب املؤسس يف
رصد حركة اإلنتاج الفكري اإلسالمي .وهذه طبعة اثنية له
بتحقيق األستاذ أمين ،الذي أعاد النظر يف سابقتها ،وتالىف
تسرب إليها من هنات ،مع حتديث معلوماهتا ،ومراعاة
ما َّ
املالحظات اليت قدمت له من أصدقائه ،كما أعاد ترتيب
كشافات الكتاب وتعديلها.
ويسبق اجمللدين مقدمة تعد دراسة مسهبة للكتاب جاءت يف
كتاب مستقل ،ويليهما كتاب آخر هو كشافات للكتاب،
اعتىن فيها بفهرس العناوين خاصة.
كيف تصنف مكتبتك اللغوية اخلاصة؟ /حممد خري رمضان
يوسف 1438 ،هـ 20 ،ص( .كتاب إلكرتوين).

يف هذه اخلطة طريقة فهرسة وتصنيف املكتبة اللغوية العربية
الشخصية.
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وفيها طريقة تنظيم املكتبة (فهرستها) ،مث أرقام موجزة ختص
علم اللغة وما يتعلق به ،فاخلطة املوجزة لتصنيف علوم اللغة
العربية مبا يناسب املكتبات الشخصية ،اختصرها املؤلف من
كتابه« :اخلطة املوسعة لعلوم اللغة العربية» ،اليت وضعت
للمكتبات العامة والوطنية واجلامعية وما شاهبها.
الثقافة اإلسالمية

دراسات يف متيز األمة اإلسالمية وموقف املستشرقني منه/
أمساء بنت عبدهللا السعدي -.الدوحة :وزارة األوقاف،
 1434هـ 2 ،مج ( 1051ص) (أصله رسالة دكتوراه).

فقه اإلميان ،فقه التوحيد ،فقه القلوب ،فقه العلم والعمل،
فقه قوة األعمال الصاحلة ،فقه العبودية ،فقه النبوة والرسالة،
فقه األخالق ،فقه الشريعة ،فقه الطاعات واملعاصي ،فقه
أعداء اإلنسان ،فقه الدنيا واآلخرة.
املنهاج يف الدروس املسجدية للنساء /عزة زكراي خمتار-.
املنصورة :املكتبة العصرية 1434 ،هـ 2 ،جـ.

بيَّنت فيه املؤلفة خصائص األمة ،وفضلها على األمم ،يف
ضوء الكتاب والسنة ،وأقوال األئمة.
مث عرجت على موقف املستشرقني من األمة اإلسالمية
وتعرضت
فعرفت االستشراق وأهلهَّ ،
وخصائصها ومتيزهاَّ ،
لشبههم حوهلا ،وأجابت عنها .وذكرت طرفًا من أقوال
عدد من أساطني الفكر والرأي لديهم ،اليت تنضح ابلكراهية
واحلقد على اإلسالم وأهله ،والتحريض على األمة ودينها
وهويتها ،وجمانبتهم اإلنصاف يف ذلك.
موسوعة فقه القلوب يف ضوء القرآن والسنة /حممد بن
إبراهيم التوجيري -.ط -.3بريدة ،السعودية :دار أصداء
اجملتمع 1433 ،هـ 4 ،مج.
ابب ،هي:
جمموع إسالمي معتىن به ،جعله مؤلفه يف (ً )15
فقه أمساء هللا وصفاته ،فقه اخللق واألمر ،فقه الفكر واالعتبار،
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خمتارات من الدروس املعتربة اختارت املؤلفة كتابتها يف
فصول ،من تفسري آايت من القرآن الكرمي ،وأمور يف
العقيدة ،والعبادات ،وفقه الزواج ،والسرية ،واألخالق..
ميسر ،مناسب للنساء.
أبسلوب سهل َّ
بناء مفهوم أخالقيات العمل /ايسني بنكرامة هللا خمدوم-.
الكويت :دار الظاهرية 1437 ،هـ 141 ،ص.
يهدف الكتاب إىل نشر ثقافة أخالقيات العمل من خالل
بث القيم الدينية ،وتطبيق املبادئ األخالقية واملعايري اإلدارية،
ّ

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()24
 15جامدى اآلخرة  1438هـ 14 ،آذار (مارس)  2017م

اخلالصة يف تدبر القرآن الكرمي /خالد بن عثمان
السبت -.الرايض :مركز تدبر للدراسات واالستشارات:
مؤسسة العلم والتأصيل 1437 ،هـ 95 ،ص.

ونشر الوعي الوظيفي ،من أجل أتدية األمانة كما أمر هللا
هبا ،وحتقيق أفضل النتائج ،وإبراز خطورة األخالقيات السلبية
املخلة ابلعمل الوظيفي ،ومكافحة الفساد اإلداري ،وحتقيق
النزاهة يف العمل..
علوم القرآن الكريم

اآلايت والسور اليت فرح النيب صلى هللا عليه وسلم
بنزوهلا /أمحد بن سليمان اخلضري -.الرايض :معامل اهلدى
للنشر 1438 ،هـ 95 ،ص.

َّبي فيه حقيقة التدبر ،وأركانه ،وأنواعه ،وشروطه ،وموانعه.
وضمنه عبارات أهل العلم.
ّ
والشروط الثالثة اليت ذكرها للتدبر هي:
احملل القابل.
	-وجود ّ
	-العمل الذي يصدر من املكلف (العمل ،أو
االستماع ،أو القراءة مع حضور القلب).
	-وجود قدر من الفهم للكالم املقروء أو املسموع.
التحصيل لفوائد كتاب «التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل»/
أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي (ت حنو  440هـ)؛
حتقيق حممد زايد شعبان ،فريد نصري شيخ البزورية-.
الدوحة :وزارة األوقاف 1435 ،هـ 7 ،مج.

تناقل املفسرون يف تفاسريهم فرح الرسول عليه الصالة
والسالم بنزول بعض اآلايت والسور ،فتتبعها املؤلف ومجعها
وبي
يف هذا الكتاب ،الذي يدخل يف علم أسباب النزولَّ ،
فيها الصحيح من الضعيف ،وأنه هبذا يؤدي إىل فهم املعىن
وتبي له أن هناك مخسة مواضع
الصحيح للقرآن الكرميَّ .
سندا ومتنًا.
توافق البحث ،ثبتت ً
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تفسري جامع ،اختصره املؤلف من تفسريه الكبري «التفصيل
اجلامع لعلوم التنزيل» ،فذكر فيه األحكام اجململة ،واآلايت
املنسوخة ،والقراءات ،والتفسري ،والغريب ،واملشكل،
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واإلعراب ،واملواعظ ،واألمثال ،واآلداب ،وغري ذلك.
وقسم السور الطوال إىل فصول حبسب املوضوعات ،أو
حبسب طول اآلايت وقصرها.

ما يكون إىل التفاسري العلمية ،لكن املؤلف وصفه يف آخره
أبنه «التفسري الدعوي».

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين/
شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي (ت 1270
هـ)؛ حتقيق ماهر حبوش وآخرين -.ط -.3دمشق:
مؤسسة الرسالة 1436 ،هـ 30 ،مج.
وأصله دروس عقدت يف رحاب مسجد الشيخ عبدالغين
عاما!
النابلسي بدمشق ،وامتدت إىل أربعني ً
وقد قام إبعدادها وجعلها يف كتاب فريق علمي ،من
تفريغ أشرطتها ،وختريج األحاديث وضبطها ،وعزو األقوال
واآلاثر إىل مصادرها ،وحترير املسائل الفقهية ،وإحالة اآلراء
التفسريية إىل أصحاهبا ،وراجع املسائل العلمية منها خمتصون
ابلدراسات العلمية ،مث راجعه املؤلف.
تفسري جليل ،فيه علم غزير ،ذو قيمة فائقة ،ومكانة سامقة،
كبريا من التحقيق يف طبعة (الرسالة) ،فقد حققه
انل حظًّا ً
جمموعة من طلبة الدراسات العليا بكلية اإلمام األعظم يف
بغداد ،وراجعتها وأسهمت يف حتقيقها جلنة علمية مبؤسسة
الرسالة.
ومتثل التحقيق يف مقابلة النسخ ،وتصحيح النص وضبطه
وترقيمه ،وشرح غريبه ،ومقابلة نصه ابملصادر ،وتعقب املؤلف
يف حاالت اخلطأ والسهو ،وترمجة األعالم غري املشهورين،
وختريج األحاديث واألشعار والشواهد ،والعزو إىل الكتب
اليت ذكرها املؤلف.
وخصص اجمللد األخري للفهارس العامة.
تفسري النابلسي :تدبر آايت هللا يف النفس والكون
عمان :مؤسسة الفرسان
واحلياة /حممد راتب النابلسيَّ -.
للنشر 1437 ،هـ 10 ،مج.
تركيز املؤلف يف تفسريه كما جاء يف العنوان الشارح له:
«تدبر آايت هللا يف النفس والكون واحلياة» ،وهو أقرب إىل
59

حركة الرتمجة الروسية ملعاين القرآن الكرمي /حممد عبدالعزيز
الدريد -.الرايض :مركز تفسري للدراسات القرآنية،
 1437هـ 752 ،ص.

رصد وتقومي حلركة الرتمجة الروسية ملعاين القرآن الكرمي ،للتعرف
على اجلهود املبذولة يف هذا اجملال ،والتنبيه إىل مواضع اخللل
وإرشادا للمسؤولني عن
نصحا للقائمني على ترمجتها،
ً
فيهاً ،
نشرها وتوزيعها ،إىل مناهجها وحسناهتا وسيئاهتا.
وجعل املؤلف كتابه يف أربعة فصول:
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روسيا واإلسالم.مسرد اترخيي حلركة ترمجة معاين القرآن إىل الروسية.حتليل مقارن لبعض من ترمجات القرآن (اجملموعةاألوىل).
حتليل مقارن لعينات من ترمجات القرآن (اجملموعةالثانية).
وأشار إىل أن ترمجات القرآن الكرمي بلغت ( )140لغة عام
 1406هـ.
اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش ،املعروف
جبامع ابن فارس /أليب احلسن علي بن حممد بن علي
بن فارس اخلياط البغدادي (ت  452هـ)؛ حتقيق خالد
حسن أبو اجلود -.بريوت :دار ابن حزم 1437 ،هـ،
 703ص.

متيز هذا الشرح على الشاطبية ابنتصاره للقراءات املتواترة ،ورده
على من طعن يف صحة بعضها من النحاة ،وبيانه ملا زادته
الشاطبية على أصلها «التيسري» من وجوه القراءات .وعنايته
ببيان املصطلحات األدائية الواردة فيها.
واقتصر فيه على ما يتعلق ابلقراءات فقط .قال رمحه هللا:
«فاستخرت هللا تعاىل ،وقويت النية على تفكيك رموزها ،وتبيني
لغزها ،وإيضاح مشكلها ،مما يتعلق ابلقراءات دون غريها».
علوم الحديث والسيرة

من األصول املهمة لكتب القراءات ،وقد جعله ابن اجلزري
من مراجعه املباشرة يف كتابه «النشر» ،وذكر أسانيده ،وأخذ
منه ( )35طري ًقا.
واعتمد الكتاب رواايت كثرية مهمة ،أصبحت يف عداد
مهما يف إحيائها .كما اعتمد على
مرجعا ًّ
املفقود ،مما جعله ً
كتب مل تصلنا ،مثل كتب الضيب واألعشى وخالد وغريها.

األسامي والكىن /أليب أمحد احلاكم الكبري حممد بن حممد
النيسابوري (ت  378هـ)؛ صححه على نسخه اخلطية
وعلق عليه خليل بن حممد العريب ،إبراهيم بن سعيد
الصبيحي -.دمشق :دار الرسالة العاملية 1437 ،هـ،
 7مج.
مج 720( 7ص) :ملحق تراجم األسامي والكىن :حرف
الغني – الياء :مستخرج من املصادر اليت روى أصحاهبا
الكتاب أبسانيدهم إىل املصنف ،مع الفهارس العلمية
للكتاب /استخرج امللحق وصنع الفهارس إبراهيم الصبيحي.

املهند القاضيب يف شرح قصيد الشاطيب /أليب العباس أمحد
بن علي بن سكن األندلسي (ت حنو  640هـ)؛ دراسة
وحتقيق يوسف بن مصلح الردادي -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية ،كرسي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
للقرآن الكرمي وعلومه؛ الرايض :دار ابن اجلوزي1438 ،
هـ 892 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
60
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إرشاد القاري إىل فقه األئمة األربعة من صحيح البخاري:
كتاب جامع ألحكام الفقه املستنبطة من صحيح
البخاري مع التحليل والتأصيل والرتجيح /أليب احلسن
علي بن خلف ابن بطّال القرطيب (ت  449هـ)؛ مجعه
وخرج نصوصه وآاثره عبدالكرمي حامدي-.
وهذبه ووثقه ّ
بريوت :دار ابن حزم 1437 ،هـ 3 ،مج ( 1778ص).
وحققه األستاذ عبداملعطي عن ( )22نسخة خطية ،واجمللد
األول منه مقدمة ،واألخري فهارس.
تنبيه األواه بفضل ال إله إال هللا /تصنيف حممد بن حممد
البكري الص ّديقي (ت  994هـ)؛ حتقيق حممد خري رمضان
يوسف -.تونس :الدار املالكية 1438 ،هـ 160 ،ص.
هو املعروف بشرح البخاري البن بطال .ذكر القسطالين أن
«غالبه يف فقه اإلمام مالك ،من غري تعرض ملوضوع الكتاب
غالبًا»!
وذكر احملقق أسبقيته على كثري من الشروح على البخاري،
فإن الشروح املتقدمة عليه ثالثة :أعالم السنن للخطايب (ت
 386هـ) ،والنصيحة يف شرح البخاري أليب جعفر أمحد بن
نصر الداودي (ت  402هـ) ،وشرح البخاري أليب القاسم
املهلب بن أيب صفرة (ت  436هـ).
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد /تصنيف أيب
عبدالرب القرطيب (ت 463
عمر يوسف بن عبدهللا بن
ّ
هـ)؛ وثق أصوله وخرج نصوصه وضبطها ورقمها وقنن
مسائله وأوجز معانيه ووضع نتائجه وكتب مقدماته وصنع
فهارسه عبداملعطي أمني قلعجي -.دمشق؛ بريوت :دار
قتيبة؛ حلب؛ القاهرة :دار الوعي 1435 ،هـ 30 ،جـ
يف  25مج.
حتقيق جديد متميز ،لكتاب مشهور شرح فيه موطأ اإلمام
مالك ،إلمام عصره يف احلديث واألثر ،شيخ علماء األندلس
عبدالرب القرطيب رمحه هللا .وقد رتب شرحه على أمساء
ابن
ّ
شيوخ مالك على حروف املعجم.
61

ِ
أعظم ٍ
معبود
الوجود هي «ال إله إال هللا» ،فال
كلمة يف
َ
ُ
تقديس إال
سجود إال له ،وال
رب العاملني ،فال
حبق إال هللاُ ُّ
َ
ٍّ
َ
اإلنس إال
خلق َّ
لوحيه ،وال طاعةَ إال ملا َّ
أقر وشرع ،وما َ
اجلن و َ
وعمل بال إله إال هللا.
ليعبدوه ،وال عبادةَ مقبولةٌ إال ملن َ
أيقن َ
ِ
ٍ
حديث يف ِ
بيان
مجع لنحو ()100
وهذا
الكتاب الرائع فيه ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
الصحيح
العظيمة «ال إله إال هللا» ،فيها
اجلملة
وفضل هذه
ُ
جدا منها
الكثري ،وفيها
القليل ً
الضعيف الكثريُ ً
ُ
أيضا ،و ُ
موضوع.
لف على هذا اللفظ ،دون ما يسبقهُ من
اقتصر فيه املؤ ُ
وقد َ
ِ
التشهد ،أو ما يتبعهُ من نفي الشرك.
لفظ ُّ
ِ
األحاديث دو َن ِ
بيان ُحكمها ،إال قليالً،
يج هذه
و َ
أورد ختر َ
ٍ
عم ُل به» ،ويعين بذلك  -كما
ويذكر يف بعضها قولَهُ «بسند يُ َ
ُ
قال يف مق ِّ
ِ
استعماله
احلديث الضعيف ،وأنه جلأ إىل
مته
د
َ
َ
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ِ
عمل به ولو كان ضعي ًفا ،وهو حيذو بذلك
ِّ َ
ليبي للقارئ أنه يُ ُ
ِ
ِ
األعمال بشروط.
فضائل
جييز ذلك يف
حذو من ُ
َ
ويبي غامضه ،ويعلِّق عليه تعليقاتٍ
ِ
ويفسر غريب احلديثِ
ِ
ُّ
ُ
ُّ َ
ُّ
استنتاجات دقيقة ،يبدو منها متكنهُ أو
حسنة ،وله فيها
ٌ
إملامهُ هبذا العلم.

تفتك
اض االجتماعيةُ اليت ُ
تنتشر األمر ُ
يف اإلسالم ،حىت ال َ
ِ
ِ
شأنم إىل
وحتيل َ
أبخالق الناس ،وآبداهبم ومعامالهتمُ ِ،
ٍ
تنفع حلضارٍة وقيادة أمة.
جمتمعات مريضة ،ال ُ

نبوي /حممد خري رمضان
احلمد والشكر يف أربعني حديثًا ًّ
يوسف 1438 ،هـ 30 ،ص (كتاب إلكرتوين).

األحاديث الشر ِ
ِ
ِ
يفة
ورد من
و َّ
أنفس ما َ
لعل يف هذا الكتاب َ
موضوع الباب ،الذي احتوى على ( )42حديثًا منها،
يف
ِ
توثيق األحاديث ،وضبطهاِ ،
وقد أعاد احملقق نشره بعد ِ
وبيان
النفع والقبول.
حكمها ،داعيًا هللا َ
تعال َ
اف
محد هللا َ
ذكر وعبادة ،وثناءٌ عليه سبحانه ،واعرت ٌ
ُ
تعال ٌ
ِ
كبريا.
بفضله ونعمته ،ولذلك فإنه َيزي عليه جزاءً ً
ِ
احلمد وأجر ِ
ِ
قائله و ِ
العامل
فضل
َ
وهذه أربعون حديثًا تُربُز َ
مبوجبه.
وأكثر لفظ ِ
(احلمد) و(الشكر)،
يدل ِن على هذا األم ِر مها
ني ّ
ُ
ُ
ِ
ٍ
ومها مبعىن واحد عند احملققني من علماء اللغة.
ِ
ِ
ف منه،
ظ
ونصف هذه
األحاديث فيها لف ُ
(احلمد) وما َّ
يتصر ُ
ُ
ف منه.
اآلخر فيه لف ُ
ظ (الشك ِر) وما َّ
يتصر ُ
و ُ
النصف ُ
ِ
وقد متَّ خترجيها ،وبيا ُن ِ
مفردات
مظانا ،مع شرِح
حكمها من ِّ
ٍ
وتعليقات قليلة.
ما يلزم،
وذم
أربعون حديثًا يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ّ
من يقول وال يفعل /تصنيف يوسف بن إمساعيل النبهاين
(ت  1350هـ)؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف،
 1438هـ 28 ،ص (كتاب إلكرتوين).
ِ
األحاديث الصحيحةُ على ِ
ُّ
ابملعروف والنهي
أمهية األم ِر
تدل
ُ
ِ
خصال ِ
نظام احلك ِم
عن املنكر ،الذي هو خصلةٌ كبريةٌ من
62

لوكان بيننا احلبيب صلى هللا عليه وسلم /أمحد الشقريي-.
ط -.3الكويت :شركة اإلبداع الفكري للنشر1436 ،
هـ 190 ،ص.

كتاب تربوي إسالمي إبداعي شائق ،كتب أبسلوب مالئم
للشباب خاصة ،يربز فيه مؤلفه مسلك رسول هللا صلى
حل املشكالت اليت حتدث يف اجملتمع
هللا عليه وسلم يف ِّ
نصوصا
اإلسالمي خاصة ،ووجد له صدى يف عصران ،فيورد
ً
من السنة والسرية تكون ًّ
حل هلا ،من حوادث األسرة ،وعامل

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()24
 15جامدى اآلخرة  1438هـ 14 ،آذار (مارس)  2017م

الشباب ،وأمور األخالق ،وأمهية املساجد ،والتعامل مع غري
املسلمني ،والتفاوض مع األعداء ،وعقد املعاهدات..
سب األصحاب /علي بن حممد
سحب العذاب على من َّ
بن معيض الزهراين -.جدة :املؤلف 1437 ،هـ 2 ،جـ
يف  1مج ( 528ص) (تنفيذ وإخراج املكتبة املكية).

كتاب توثيقي حمكم .خصص اجلزء األول ألقوال اإلابضية
يف الصحابة رضوان هللا عليهم من كتبهم ،والثاين للرافضة
سب ولعن وتكفري..
(الشيعة) وما قالوه من ّ
العقيدة

التالزم بني العقيدة والشريعة وآاثره /طارق بن سعيد
القحطاين -.الرايض :مكتبة الرشد 1435 ،هـ901 ،
ص (أصله رسالة دكتوراه).

فيه ثالثة أبواب:
حقيقة التالزم بني العقيدة والشريعة ومظاهره.63

أدلة إثبات التالزم بني العقيدة والشريعة يف الكتابوالسنة.
آاثر التالزم بني العقيدة والشريعة.األمد األقصى يف شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى/
أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب (ت  543هـ)؛
خرج أحاديثه ووثق نقوله
ضبط نصه عبدهللا التورايت؛ َّ
عرويب -.ط -.2طنجة؛ بريوت :دار احلديث
أمحد ُّ
الكتانية؛ الرابط :دار األمان 1436 ،هـ 2 ،مج.

وعقدت
انتدبت إليه،
أفضل ما
قال مؤلفه رمحه هللا :كان
ُ
ُ
َ
يف ابهلل تعاىل ،والتفسريُ ألمسائه احلسىن
العزم عليه ،التعر ُ
َ
عت
فنظمت فيها
وصفاته العُلى،
شتيت تعليقيَ ،
وصد ُ
َ
ُ
شددت إليها
وجلوت نكتًا طاملا
بتبياهنا وعاءَ حتقيقي،
ُ
ُ
عت عليها اخلِتام...
احلزام ،وطبَ ُ
ثالث رسائل يف التعجب
من صفات هللا تعاىل /حتقيق
عمان:
علي حممد زينوّ -.
أروقة للدراسات والنشر،
 1438هـ.
وهي:
مسألة :ما أعظم هللا/تقي الدين علي بن عبدالكايف
السبكي (ت  756هـ).
رسالة :هل يقال« :ما أعظم هللا» ،و»ما أكرمه»،وحنو ذلك ،أم ال /صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي
(ت  761هـ).

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()24
 15جامدى اآلخرة  1438هـ 14 ،آذار (مارس)  2017م

مدح من فاه بـ «ما أعظم هللا» /بدر الدين حممد بنأيب بكر بن شجرة (ت  787هـ).
ألنك هللا :رحلة إىل السماء السابعة /علي بن جابر
الفيفي -.ط -.4الرايض :دار احلضارة 1438 ،هـ،
 192ص.

النافع منها ،وأن يعلم أن األسباب مهما عظمت وقويت
فإهنا مرتبطة بقضاء هللا وقدره ،ال خروج هلا عنه.
كما بيَّنت أن التوكل ،والدعاء ،من األسباب ،وأن على
املسلم استغالل األسباب ،ووضعها يف مواضعها اليت جعلها
هللا تعاىل هلا؛ ألنه مسبب األسباب ومهيؤها ،واملتعبد له هبا.
الفقه اإلسالمي

كلمات يف بعض أمساء هللا تعاىل ،بلغة مؤثرة ،وأسلوب
معا.
شائق ،يبعث على احلب واخلشية ً
يقول املؤلف يف مقدمته :حرصت أن أجعلها مما يفهمه
متوسط الثقافة ،ويستطيع قراءته املريض على سريره ،واحلزين
بني دموعه ،واحملتاج وسط كروبه.
وخضوعا،
وإميان ،ويقينًا ،وعبادة،
ويقول :اخرت هللا معرفةً ،
ً
ُنسا ،وسعادة ،وهناء.
مث أ ً
أو اخرت التيه ،والضياع ،واالختناق ،والشعور ابلكآبة،
والتمزق النفسي..
موقف أهل السنة واجلماعة من األسباب وآراء املخالفني/
ليلى نوري احلريب -.الرايض :مكتبة الرشد 1437 ،هـ،
 2جـ ( 726ص) (أصله رسالة ماجستري).
شرعا ،وأنه
بيَّنت فيه الكاتبة أن األخذ ابألسباب مأمور به ً
من سنة األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وأن أهل السنة
واجلماعة يعتقدون أتثري السبب يف املسبب إبذن هللا تعاىل
عند وجود الشروط وانتفاء املوانع.
وذكرت أن العبد ال يعتمد على األسباب ،بل يعتمد على
مسببها ومقدرها ،مع قيامه ابملشروع منها ،وحرصه على
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حماضرات يف أصول الفقه وفقه التخريج /إلياس دردور-.
بريوت :دار ابن حزم 1437 ،هـ 462 ،ص.

يعين املؤلف ختريج األحكام على القواعد األصولية .وقد
أكثر فيه من التمارين التطبيقية والشواهد اجلزئية ليتمرن
رد الفروع إىل أصوهلا ،ويتمكن من تعرف
الطالب على ّ
األصل الذي ينتمي إليه اخلالف .واكتفى خبمسة من األدلة:
القرآن ،والسنة ،والقياس ،واالستحسان ،وعمل أهل املدينة.
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القواعد الفقهية /إلياس دردور -.بريوت :دار ابن حزم،
 1437هـ 553 ،ص.

القول الفصل يف أن الرتك فعل /حيىي بن إبراهيم خليل-.
الرايض :معامل اهلدى للنشر 1438 ،هـ 152 ،ص.

دراسة اترخيية ،نظرة حتليلية ،مقارابت نقدية يف اتريخ علم
القواعد الفقهية ومؤلفاته ورجاله ،ورصد حلركة نشاطه وتطوره
وتنوع مناهجه ومدارسه عرب خمتلف األدوار واملراحل.

هدف منه تثبيت القاعدة الفقهية «الرتك فعل» بذكر أدلتها
من الكتاب والسنة وأقوال العلماء من الصحابة وغريهم،
وبيان أن السنة الرتكية جزء من القاعدة ،وأهنا داخلة يف
السنة الفعلية ،وبيان مدى أخذ املذاهب األربعة القاعدة
وبنائهم الفروع عليها.

الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية /حممد صدقي بن
أمحد البورنو -.ط -.6دمشق :دار الرسالة العاملية،
 1436هـ 486 ،ص.

مجع فيه شتات املتناثر من القواعد الفقهية الكلية على
وبي أصل القاعدة ودليلها،
اختالف مذاهب مؤلفيهاَّ ،
ومعناها اللغوي واالصطالحي ،وما يندرج حتتها من قواعد
فرعية ،وما يتفرع عنها من بعض املسائل الفقهية ،مع بيان
اختالف املذهب إن وجد ،ودليل كل مذهب ،ونتيجة
اخلالف ومثرته ،وما يستثىن من كل قاعدة..
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من فقه األولوايت /جمدي اهلاليل -.القاهرة :دار التوزيع
والنشر 1433 ،هـ 152 ،ص.

فيه ثالثة أبواب:
تناول يف األول بعض قواعد فقه األولوايت ،مثل أنواع
مصاحل العباد ،وميزان الرتجيح عند تعارضها ،وقاعدة الذرائع
وعالقتها بفقه األولوايت ،ومراتب األحكام يف اإلسالم،
وأفضل األعمال عند هللا.

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()24
 15جامدى اآلخرة  1438هـ 14 ،آذار (مارس)  2017م

ويف الثاين :مناذج من التطبيقات العملية لفقه األولوايت
يف القرآن الكرمي ،ويف سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم
وتوجيهاته ،ويف سرية الصحابة ومن تبعهم إبحسان.
ويف الثالث :واقع األمة اإلسالمية وحاجتها إىل تطبيق فقه
األولوايت.
املختصر يف أحكام السفر /فهد بن حيىي العماري -.ط،2
مزيدة -.الرايض :دار احلضارة 1438 ،هـ 290 ،ص.

أحكام السفر يف الفقه اإلسالمي ،اقتصر فيه مؤلفه على ما
حيتاجه الناس يف غالب أسفارهم ،فيه ما يزيد على ()250
مسألة ،تتضمن اآلداب والفوائد واملسائل املعاصرة ،مع
توجيهات وتنبيهات وبيان أخطاء.
ويف املقدمة أنه طبعة سابعة للكتاب ،وقد أجرى عليها املزيد
من التنقيح ،واملسائل.
جرمية السطو املسلح :دراسة مقارنة /أمحد عبدالاله
املراغي -.القاهرة :املركز القومي لإلصدارات القانونية،
 1437هـ 180 ،ص.

دراسة مقارنة بني الفقه والقانون يف جرمية السطو املسلح،
اليت جيتمع فيها جرميتان :السرقة يف صورهتا املشددة ،ومحل
السالح.
فصل ملعدالت جرائم السطو املسلح يف مصر..
وخصص ً
حتكيم الشريعة وصلته أبصل الدين :حتكيم الشريعة
ودعاوى اخلصوم :دور األمة يف هذه املعركة /إعداد
صالح الصاوي -.القاهرة :دار الصفوة 1434 ،هـ،
 279ص.

نصيحة ،توجه هبا املؤلف إىل أعضاء اجملالس النيابية يف
األمة اإلسالمية ،وإىل من وراءهم من املسلمني ممن مينحوهنم
الثقة ،وخيتاروهنم ليكونوا ممثلني هلم ووكالء عنهم يف اجملالس
التشريعية ،بشأن حتكيم الشريعة اإلسالمية ،الذي يتعلق
ابإلميان اجململ الذي ال يثبت عقد اإلسالم ابتداء إال
ابستيفائه ،وهو الذي أمجعت األمة على املطالبة به.
وقد جاء الكتاب يف ثالثة أبواب ،ظهرت عناوينها يف
العنوان ،مع فصول ومباحث مفصلة.
وسبق طبع الكتاب عام  1412هـ..
الشعارات املعاصرة وأمهيتها يف تعزيز االحتساب /علي
بن سعيد العبيدي -.الرايض :دار جامعة امللك سعود،
كرسي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاهتا
املعاصرة 1435 ،هـ 95 ،ص.
الشعار عالمة صوتية أو مرئية أو خليط منهما ،تتخذ
إليصال رسالة معينة إىل اجلمهور املتلقي هلا.
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وقصد املؤلف بشعارات احلِسبة :الشعارات الدعائية البيضاء،
املباشرة وغري املباشرة ،اليت تستمد مادهتا من نور الوحي،

صرف الزكاة للمؤسسات اإلعالمية.مسائل تتعلق ابلرسوم املتحركة.قضااي فقهية متعلقة ابلفضاء واملركبات الفضائية،مثل :اجتاه القبلة يف الفضاء ،الصالة والصيام يف الفضاء،
العالقات الزوجية يف املركبات الفضائية.
أصول وقواعد اجللسات العرفية يف ضوء الشرع والقانون/
حممود سعد عالم -.اإلسكندرية :املكتب اجلامعي
احلديث 1437 ،هـ 169 ،ص.

هبدف إيصال رسالة جهاز احلسبة والغاية من االحتساب
إىل اجلمهور بطريقة عصرية جذابة ،لتعزيز أو تنمية الشعور
الوطين بضرورة االحتساب وأمهية جهازه ،وتصحيح اآلراء
املغلوطة عنهما.
أتثريا يف إيصال الرسالة اإلعالمية،
وذكر أن أكثر الشعارات ً
حمتوي على صورة اثبتة أو متحركة.
ما كان ً
التأصيل والتحرير يف السياسة الشرعية واإلعالم والفضاء/
عمان :دار
طه أمحد الزيدي -.بغداد :دار الفجر؛ ّ
النفائس 1438 ،هـ 184 ،ص.

من مسائل الكتاب اليت درسها املؤلف فقهيًّا:
طلب الوالية والعمل السياسي لدى غري املسلمني.مشروعية التجمع اجلماهريي واخلروج السلمي.القنوات الفضائية :حكمها وضوابطها.67

اجللسة أو القعدة العرفية جلسة جتمع طرفني أو أكثر متنازعني
معي ،وبينهما حم ّكمان عرفيان ،يف مكان خيتاره
حول أمر َّ
معي يتفقان
حمايدا – يف زمن َّ
الطرفان  -غالبًا ما يكون ً
حل مقبول بينهما.
عليه ،هبدف الوصول إىل ّ
وبي املؤلف مفهوم اجللسات العرفية ،مع تطبيقات عملية
َّ
هلا يف املواريث ،واجلناايت ،والشفعة ،والزواج والطالق،
والنفقات ،وغريها.
النوازل الصغرى ،املسماة املنح السامية يف النوازل
الفقهية /أليب عيسى
حممد املهدي الوزاين
(ت  1342هـ)؛
حتقيق حممد السيد
بريوت:
عثمان-.
دار الكتب العلمية،
 1435هـ 4 ،مج.
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وهو فتاوى على املذهب املالكي ،اختصره مؤلفه من كتابه
«النوازل اجلديدة الكربى فيما ألهل فاس وغريهم من البدو
والقرى ،املسماة املعيار اجلديد اجلامع املع ِرب عن فتاوى
املتأخرين من علماء املغرب.
العز بن
الغاية يف اختصار النهاية /سلطان العلماء ُّ
عبدالسالم :عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي
(ت  660هـ)؛ حتقيق إايد خالد الطباع -.الدوحة :وزارة
األوقاف 1437 ،هـ 8 ،مج.

العلوم احلديثة واالرتقاء هبا إىل آفاق الواقع الواسع املتجدد.
وأصل الكتاب حبث فاز جبائزة الشيخ علي بن عبدهللا آل
اثين الوقفية العاملية احملكمة لعام  1435هـ.
تقييم العالقة بني املصرف املركزي واملصارف اإلسالمية
من منظور اقتصادي إسالمي /حممد عمر حسني اخللف-.
بريوت :دار النوادر اللبنانية 1435 ،هـ 403 ،ص
(أصله رسالة ماجستري).

اختصار لكتاب «هناية املطلب يف دراية املذهب» إلمام
احلرمني اجلويين (ت  478هـ) ،أعاد فيه اإلمام العز صياغة
وبي جممله ،وجرده من
وحل مشكالتهَّ ،
نصوص الكتابَّ ،
االستدالالت املنطقية وأقوال املذاهب األخرى ،فجاء حمرر
ِ
األقوالَّ ،
وجمتهدا
صا للمذهب ،مع ِّقبًا
ً
مهذب النصّ ،
ملخ ً
رأيه.
العلوم االجتماعية

الفروض الكفائية سبيل التنمية املستدامة /أمحد صاحل
ابفضل -.الدوحة :وزارة األوقاف 1435 ،هـ 269 ،ص.
أبرز فيه مؤلفه كيفية إضافة فروض الكفاية إىل مفاهيم التنمية
وأبعادها قيمة معرفية ،وكيف رمست ما حيتاجه اإلنسان،
وبي كيف عجزت نظرايت
وحددت مصاحله احلقيقيةَّ ،
التنمية املعاصرة اإليفاء حباجات اإلنسان احلقيقية ،وخلص
إىل حاجة الدراسات الشرعية إىل االسرتشاد مبخرجات
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بيَّنت الدراسة ماهية املصرف املركزي واملصارف اإلسالمية،
وأهدافها ووظائفها ،وطبيعة العالقة بينهما ،من خالل أدوات
الرقابة الكمية والنوعية واملباشرة واإلشراف.
مث الرقابة الشرعية للمصرف املركزي على املصارف
اإلسالمية ،واهليئة االستشارية الشرعية العليا ،واملعايري
الشرعية اليت أصدرها جملس النقد والتسليف بناء على اقرتاح
اهليئة بسورية ،وقارن هذه املعايري ابلصادرة عن هيئة املراجعة
واحملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()24
 15جامدى اآلخرة  1438هـ 14 ،آذار (مارس)  2017م

وتعرض للحديث عن بعض املشكالت والتحدايت اليت
تواجه العمل املصريف اإلسالمي.
جدولة الديون يف العمل املصريف املعاصر :دراسة مقارنة/
عمان :دار النفائس 1438 ،هـ،
هيام سامي الزعيبّ -.
 176ص (أصله رسالة ماجستري).

دراسة حتليلية لألوضاع الرتبوية والتعليمية يف البالد العربية
واإلسالمية من خالل جمموعة من أهم كتب الطبقات يف
املذاهب الفقهية اليت سادت يف املشرق اإلسالمي.
ونبه إىل ضرورة العناية بكتب الطبقات؛ ألهنا حتمل يف طياهتا
األصول احلضارية واإلطار املرجعي العام للفكر الرتبوي
اإلسالمي.
املناهج األزهرية :قائمة ابلكتب املعتمدة يف األزهر
الشريف -.القاهرة :األزهر؛ لبوان ،ماليزاي :سقيفة الصفا
العلمية 1437 ،هـ 191 ،ص.

بيَّنت فيه الباحثة مفهوم جدولة الديون فقهيًّا وقانونيًّا
اقتصادي ،وسلبياهتا ابلنسبة للدائن واملدين ،وحكمها يف
و
ًّ
الشريعة اإلسالمية.
وتعرضت لبيان أهم الفروق بني املصارف اإلسالمية
واملصارف التقليدية عند إجراء عملية جدولة الديون.
اتريخ الرتبية اإلسالمية من خاللكتب الطبقات والرتاجم/
مصطفى رجب -.دسوق ،مصر :دار العلم واإلميان،
 1436هـ 328 ،ص.

قائمة بعناوين الكتب املعتمدة ابألزهر يف مجيع مراحل
مر العصور ،حىت وقتنا احلاضر .وهي موزعة
التعليم ،وعلى ّ
على خمتلف العلوم والفنون اليت حيتاج إليها طالب العلم.
وقال وكيل األزهر يف خامتة مقدمته« :هذه القائمة هي نواة
تكون العقلية
ملشروع كبري نستعرض فيه َّ
جل الكتب اليت ّ
وفكرا وسلوًكا».
العلمية الشرعية املتكاملة :عقيدة ً
اللغة العربية

الفروق يف اللغة /أليب هالل احلسن بن عبدهللا العسكري (ت
حنو  395هـ)؛ حتقيق مجال عبدالغين مدغمش -.ط-.2
دمشق :دار الرسالة العاملية 1435 ،هـ 636 ،ص.
نوعا من العلوم وفنًّا من
قال مؤلفه رمحه هللا :إين ما رأيت ً
صنِّف فيه كتب جتمع أطرافه ،وتنظم أصنافه،
اآلداب إال وقد ُ
الفرق
َشكل ُ
إال الكالم يف الفرق بني معان تقاربت حىت أ َ
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وذكر احملققون أن هذا الشرح أحد أهم شروحه ،وهو أقدمها
بعد كتاب ابن درستويه «تصحيح الفصيح» ،وأنه أتخر
حتقيقه بسبب احلالة السيئة لنسخته الوحيدة ،اليت حفظتها
مكتبة جامعة برنستون ،املتمثلة يف كثرة السقط والتحريف
والتصحيف واخلروم..

بينها ،حنو العلم واملعرفة ،والفطنة والذكاء ،واإلرادة واملشيئة،
والغضب والسخط ،واخلطأ والغلط ،والكمال والتمام،
واحلُسن واجلمال ،والفصل والفرق ،والسبب واآللة ،والعام
فعملت كتايب
والسنة ،والزمان واملدَّة ،وما شاكل ذلك...
ُ
مشتمل على ما تقع الكفاية به...
هذا
ً
شرح الفصيح /أليب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه (ت
 370هـ)؛ حتقيق وتعليق عبدهللا بن عمر احلاج إبراهيم،
خالد بن حممد التوجيري ،سعيد بن علي العمري-.
الرايض :مركز البحوث والتواصل املعريف 1438 ،هـ،
 725ص.

املصطلح الصويت عند علماء العربية القدماء يف ضوء
علم اللغة املعاصر /عبدالقادر مرعي بين بكر -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 280 ،ص.

أبواب الكتاب األربعة:
مصطلحات جهاز النطق وخمارج احلروف.مصطلحات جهاز السمع.مصطلحات صفات األصوات.مصطلحات وظائف األصوات.األساس يف علم النحو /أمحد بن راشد القيشي الشحي-.
عمان :دار النفائس 1438 ،هـ 613 ،ص.
ّ
دراسة يف أسس النحو الذي وضعه علماء العربية ،مجع فيه
مؤلفه مادة هذا العلم من مصادر ومراجع متعددة ،وقدمه
وميسر للغة العربية وأصول علم النحو.
أبسلوب مبسط َّ
ومبي َّ

شرح فيه غامض كتاب «الفصيح» لثعلب إمام مدرسة
الكوفة (ت  291هـ) ،الذي اختار مادته من فصيح كالم
العرب ،ويع ّد من أهم كتب التصويب اللغوي اليت ظهرت يف
وقت مبكر .وقد وصلت شروحه إىل ما يقرب من ()50
شرحا.
ً
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املذهب النحوي البغدادي /إبراهيم حممد جنا -.القاهرة:
دار احلديث 1437 ،هـ 253 ،ص (أصله رسالة
دكتوراه).

يف توجيه القراءات القرآنيةِ ،
ومسّيت يف القرآن الكرمي احلمل
على املعىن ،ويف غري القرآن :احلمل على التوهم ،والقياس
اخلاطئ».
قال« :وقد دعاين إىل هذا البحث يف هذه الظاهرة سعتها
وشيوعها عند العلماء واملفسرين يف توجيه بعض القراءات
القرآنية ،واختالفهم يف األخذ هبا يف أتويل القرآن ،وتوجيه
مدخل للتوجيه والتأويل
القراءات ،أو عدم االعتداد ابلتوهم ً
والتفسري».
الدليل اللغوي بني القبول والرد عند ابن هشام األنصاري
يف كتابه «مغين اللبيب عن كتب األعاريب» /بالل سامي
عمان :داركنوز املعرفة 1437 ،هـ 199 ،ص.
الفقهاءّ -.

َّبي فيه مراحل املذهب النحوي البغدادي ،ومنهجه ،وأشهر
يعرف مدرسيت البصرة والكوفة
علمائه ،واستدعى ذلك أن ّ
وهنجهما يف الدراسة النحوية ،وصلة املدرسة البغدادية هبما.
احلمل على التوهم يف القراءات القرآنية /اليف بن حممد
عمان :دار أجمد 1437 ،هـ 156 ،ص.
العنزيّ -.

التوهم ضرب من التأويل يف النحو ،يقوم على توهم وجود
عامل وهو غري موجود يف الرتكيب ،أو توهم عدم وجوده.
قال مؤلفه« :هذه دراسة يف علة احلمل على التوهم يف
القراءات القرآنية ،والتوهم ظاهرة حنوية واسعة ،وقع فيها جدل
بني النحاة قدميًا وحديثًا ،واختلفت فيها اآلراء وتشعبت
دون أن جتد حقها من الدراسة ،وخباصة فيما يتعلق أبثرها
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زايدة األمساء وزايدة بعض األفعال من مظاهر التوكيد
يف لسان العرب /أمين عبدالرزاق الشوا -.دمشق :اهليئة
العامة السورية للكتاب 1436 ،هـ 183 ،ص.

مبحث اإلطناب عند
جمال دراسة زايدة األمساء أو اجلمل
ُ
البالغيني.
اإلطناب الزايدةُ يكون بزايدة يف األلفاظ على أصل املعىن
و
ُ
الذي يراد بيانه لتحقيق فائدة ما.
ًّ
فصل مستوفيًا
وذكر املؤلف أنه مل جيد حبثًا
مستقل ،وال ً
عرض زايدة األمساء يف كالم العرب ،ال من كتب قدماء
العلماء ،وال من املعاصرين ،فجهد جلمع كل ما قيل يف هذا
الشأن ،وِملّ أطراف هذه املسألة ،ومجع اآلراء اليت قيلت يف
ذلك يف حبث واحد..
وقد مجعها من طوااي كتب اللغة والنحو والقراءات..
ومن األمساء الزائدة اليت ذكرهاِ :
جانب
أبرض فالة ،أخاف
َ
فالن ،أتينا ذا ميَن.

قال األستاذ إبراهيم أبو عباه يف تقدميه للكتاب :ولعل
صاحبنا بصنيعه هذا قد حقق رغبة مؤلف الكتاب ،الذي
اتب يف آخر حياته ،وحرص على معارضة كل قصيدة قاهلا
يف اللهو والغزل بقصائد يف الزهد على نفس الوزن والقافية،
ومساها «املمحصات».
وبي صحيحها وضعيفها...
وقام املنتقي بتخريج األحاديثَّ ،
مقاالت الرافعي املهجورة يف اللغة واألدب /مجعها وقدم
هلا وليد عبداجمليد كساب -.الرايض :اجمللة العربية،
 1438هـ 162 ،ص.

األدب

املنتقى املفيد من «العقد الفريد» البن عبد ربه األندلسي/
خرج أحاديثه وانتقاه وعلق عليه صاحل بن علي الربع-.
َّ
الرايض :مكتبة التوبة 1438 – 1416 ،هـ 3 ،مج.
عمد فيه املنتقي إىل سقطات يف الكتاب فحذفها ،كالقصص
اليت فيها إساءة للصحابة رضوان هللا عليهم ،أو القصص اليت
فيها جمافاة لألخالق الفاضلة ،أو األشعار املاجنة اليت تدعو
إىل الرذيلة ،أو فيها هجاء مقذع ،أو طعن يف األنساب ،وما
إىل ذلك.
72

مقاالت تنشر يف كتاب ألول مرة ،لألديب اإلسالمي
مصطفى صادق الرافعي رمحه هللا ،من عناوينها :رأي يف
اللغة ،حرفة األدب ،يف مستقبل اللغة العربية ،إعجاز القرآن:
نقد ظهرت أذنه ،الكتب اليت أفادتين ،أول الغلط من اجملمع
اللغوي.
ويف آخره ثبت أبهم الصحف واجملالت اليت كتب هلا الرافعي.
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قمم وسفوح يف آفاق النقد األديب اإلسالمي /حممد وقيع هللا
أمحد[ -.القاهرة] :مكتبة مصر 1434 ،هـ 549 ،ص.

سجل فيه مؤلفه صفحات انصعة من التاريخ األديب والثقايف
اإلسالمي املعاصر ،واستعاد به ذكرايت عن رموز أدبية ،مثل
حممود حممد شاكر ،وحممد إقبال ،وحممد حممود الزبريي،
وهباء الدين األمريي ،وعلي الطنطاوي .وتناول شخصيات
أخرى ابلنقد والتحليل وهامجها.
واملؤلف أستاذ يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية بواشنطن،
وصاحب حبوث ومقاالت يف السياسة واألدب والثقافة.
استلهام الرتاث الديين والتارخيي عند جنيب الكيالين/
سعد حممد عطية -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية،
 1437هـ 508 ،ص.

وذكر املؤلف أن األديب الكيالين رمحه هللا مل يتناول التاريخ
املصري والعريب فحسب ،كما هو شأن معظم األدابء العرب،
بل تناول اتريخ املسلمني عامة ،وركز على معاانهتم وآالمهم،
ونفض الغبار عن اتريخ جمهول للمسلمني – وإن كان حديثًا
تصر على أنه
– منطل ًقا من نظرية األدب اإلسالمي ،اليت ُّ
أدب مشويل عاملي إنساين.
جواهر ال َكلِم وفرائد احلِ َكم /املنسوب لعلي بن عبيدة
الرحياين (ت حنو  219هـ)؛ حتقيق ودراسة عبدهللا بن
الر َشيد -.الرايض :جامعة امللك سعود ،كرسي
ُسليم ُّ
الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا،
 1437هـ 423 ،ص.

من اآلداب اجملموعةِ ،حكم ووصااي ومقتبسات من الكلم،
عُنيت ابلتهذيب اخلُلقي وتقومي طبائع النفوس ،أوائلها مرتبة
على حروف اهلجاء .بلغت ( )2590فقرة .ورجح احملقق أال
يكون الكتاب للرحياين؛ ألسباب أوردها0
وقد سبق حتقيقه من قبل حمسن ذاكري (ابحث إيراين)
عنوانه ابإلجنليزية وليس ابلعربية ،ترمجته« :حكمة فارسية يف
زي عريب :علي بن عبيدة الرحياين وكتابه جواهر الكلم وفرائد
ّ
وجعل ابتداؤه من الشمال إىل اليمني ،نشر يف
احلكم»ُ ،
لندن ،وجاء يف ( 926ص) ،وفيه هوامش كثرية.

خصص الفصل األول الستلهام الرتاث يف األدب العريب
احلديث.
واآلخر استلهام التاريخ اإلسالمي.
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النبذة الكافية يف معرفة أوضاع الكتابة /شهاب الدين أمحد
بن فضل هللا العمري (ت 749هـ)؛ حتقيق علي حممد
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1438 ،هـ.
زينوَّ -.

جاء هذا األثر استجابة من املؤلف لطلب ُوِّجه إليه م ّـمن
وطموح إىل
وطلب الـمزيد،
ـمام ال ُـمريد،
«له ابلكتابة إل ُ
ٌ
ُ
املرمى البعيد» .ويغلب عليه الرتكيز واإلجياز .وهو يف فصول
حبسب
َ
مقتضبة يف قوانني املكاتبات ،وأساليب املراسالتَ ،
املناسبات ،وما يُستخدم فيها من األلقاب ،وما يناسبها
َ
من األدعية رتبة دون رتبة ،ويف األجوبة على وارد الرسائل
حبسب منازل وأوصاف ِ
املرسلني.

استخلص املؤلف سرية العالمة السمعاين وأحواله من مادة
«السمعاين» يف كتابه «األنساب» اليت أفردها ألسرته ،مث
شرع فيما خيص أاب سعد نفسه من تضاعيف ما أورده من
معلومات ،كاألماكن اليت نزل هبا ،والشيوخ الذين أخذ منهم،
والكتب اليت مسعها ،ومقابر األعالم اليت زارها ،والشخصيات
اليت صادفها وصاحبها ،مع وصفهم وأوضاعهم اليت شهدهم
عليها ،وحماورات ونقاشات معهم ،وطرائف ونوادر رواها...
شيخ احملققني حممد فؤاد عبدالباقي (1388 – 1299
هـ) :حياته ومنهجه يف التحقيق ،جمهوداته يف خدمة السنة/
حممد حامد حممد -.الرايض :دار األنصار 1436 ،هـ،
 175ص.

التاريخ والتراجم

سرية اإلمام أيب سعد السمعاين التميمي املروزي من
كتابه «األنساب» /استخلصها وحققها وقدم هلا حيىي بن
حممود بن جنيد -.البحرين :مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،
 1437هـ 823 ،ص.

تناول فيه سرية احملقق العالمة حممد فؤاد عبدالباقي رمحه
وبي جهوده يف
هللا ،وذكر عالقته ابلشيخ حممد رشيد رضاَّ ،
خدمة السنة الشريفة ،حتقي ًقا وفهرسة ،إضافة إىل «املعجم
املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي» ،مع عرض ألهم أعماله
املطبوعة األخرى.
البداية والنهاية /أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري
الدمشقي (ت  774هـ)؛ حققه وخرج أحاديثه حميي
الدين ديب مستو وآخرون؛ راجعه عبدالقادر األرانؤوط،
بشار عواد معروف -.الدوحة :وزارة األوقاف؛ دمشق:
دار ابن كثري 1436 ،هـ 21 ،مج.
موسوعة اترخيية قيمة ،أرخ فيها احلافظ ابن كثري رمحه هللا ملبدأ
اخللق ،ولألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ،وللسرية
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النبوية ،وحوادث احلياة اإلسالمية إىل عام  774هـ ،ووصل
إلينا منه حىت سنة  668هـ ،وخامتته ذكر الساعة وعالماهتا،
وأحوال اآلخرة وأهواهلا.

كبريا أكثر من سبع سنوات ،وقف
بذل فيه املؤلف ً
جهدا ً
فيها عل ما ُكتب عن مدينة الزبري ابلعراق واترخيها قدميًا
وحديثًا ،واستفاد منها وأضاف اجلديد ،من حيث اترخيها
وسكاهنا اجتماعيًّا وثقافيًّا ،واألحداث والوقائع اليت مرت هبا
هذه املدينة منذ أتسيسها إىل أن هجرها أهلها وعادوا إىل
موطنهم األصلي يف بالد جند.

وقد متيز الكتاب ابلسالسة يف سرد األحداث التارخيية،
وذكر الرواايت الواردة فيها ،واختيار أصحها ،ولذلك انل
مرتبة عالية بني كتب التاريخ اإلسالمي.
وهذا حتقيق جديد للكتاب ،معتىن به وموثق له ،اعتمد فيه
على أربع نسخ خطية.
و»النهاية» بتحقيق الشيخ عبدالقادر األرانؤوط.
واجمللدات األربعة األخرية فهارس عامة ،أعدها ابحثون
آخرون.
الزبري وصفحات مشرقة من اترخيها العلمي والثقايف/
عبدالعزيز بن إبراهيم الناصر (ت  1435هـ) -.ط-.2
املدينة املنورة :املؤلف 1437 ،هـ 768 ،ص.
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الجديد المفيد من الكتب اإلسالمية
حلقات (الجديد المفيد من الكتب اإلسالمية)
من الحلقة ( )31إلى الحلقة ()43
عرضت في موقع محرر المجلة بشبكة األلوكة

الرتبية اإلعالمية يف اإلسالم :أصوهلا وأساليبها /ومسية بنت سفر املطريي -.الرايض:
املؤلفة 1437 ،هـ 395 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

أحكام عقد التصميم يف الفقه اإلسالمي :دراسة فقهية /خالد بن انصر احلجاج-.
الرايض :دار كنوز إشبيليا 1437 ،هـ 197 ،ص (أصله حبث مكمل للماجستري).

حرية إبداء الرأي :مفهومها وضوابطها يف ضوء الكتاب والسنة وتطبيقات اخللفاء
الراشدين /صاحل بن سعيد عومار -.بريوت :دار املقتبس 1435 ،هـ 496 ،ص.

اجلرمية السياسية يف الشريعة اإلسالمية والقوانني العربية والقانون الدويل :دراسة
شرعية قانونية مقارنة /عبدهللا حممد هنانو -.بريوت :منشورات احلليب احلقوقية،
 1437هـ 320 ،ص (أصله رسالة علمية).
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االحتساب على التدخني :دراسة ميدانية على اجلهود الرمسية التطوعية ملكافحة
التدخني يف اململكة العربية السعودية /حممد بن فهد الفرحيي -.الرايض :جامعة
امللك سعود ،مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعاصرة،
 1436هـ 407 ،ص (أصله رسالة علمية).

امللَكة الفقهية :حقيقتها ،وشروط اكتساهبا ،ومثراهتا /عبدهللا بن فهد القاضي-.
الرايض :اجلمعية الفقهية السعودية :شركة العبيكان للتعليم 1437 ،هـ922 ،
ص (أصله رسالة دكتوراه).

االقتصاد اخلفي يف ضوء الشريعة اإلسالمية :مفهومه وأسبابه ومكوانته وعالجه/
حامد بن داخل املطريي[ -.الرايض] :املؤلف 1437 ،هـ 310 ،ص (أصله
رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى).

انفرادات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية عن األئمة األربعة /حممد سيد حاج
(ت  1431هـ) -.د .م :مركز سطور للبحث العلمي؛ املدينة املنورة :دار اإلمام
مسلم 1437 ،هـ 624 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

املسائل الفقهية امللقبة يف غري الفرائض مع تطبيقات معاصرة /فهد بن عبدهللا آل
طالب -.الرايض :دار كنوز إشبيليا 1437 ،هـ 2 ،مج ( 814ص) (أصله رسالة
دكتوراه).
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جرمية االبتزاز :دراسة مقارنة بني الفقه والنظام /حممد بن عبداحملسن بن شلهوب-.
الرايض :دار كنوز إشبيليا 1437 ،هـ 224 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

أثر العبادات يف الوقاية من األمراض النفسية :دراسة قرآنية /عماد طه الراعوش-.
الرايض :دار الوحيني :غالف :وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد1437 ،
هـ 135 ،ص.

النوازل الفقهية وأحكامها يف زينة املرأة املسلمة وجتميلها /رجاء صاحل ابسودان-.
السعودية :املؤلفة 1437 ،هـ 240 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

نظرية الشبهة يف الفقه اإلسالمي /عبدهللا سعيد ويسي -.بغداد :اجملمع الفقهي
عمان :دار النفائس1438 ،
العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء :دار الفجر؛ ّ
هـ 471 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
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السنة والسيرة

مسرد موضوعي

السنن الصغري /أمحد بن احلسني البيهقي (ت  458هـ)؛
حتقيق حيىي بن علي احلجوري -.اليمن :دار كنوز اإلسالم؛
بريوت :شركة الراين 1437 ،هـ 4 ،مج.

الثقافة اإلسالمية

جامع الفضائل من صحيح السرائر واألقوال واألفعال/
عرفان بن سليم العشا حسونة -.دمشق :دار الرسالة العاملية،
 1437هـ 830 ،ص.
(أحاديث يف فضائل النيات واألقوال واألعمال).

معامل السنن :شرح سنن أيب داود /محد بن حممد اخلطايب
(ت  388هـ)؛ حتقيق سعيد بن جندت عمر -.الدوحة:
وزارة األوقاف 1437 ،هـ 4 ،مج.

اقرتب من هللا :اجملموعة املختصرة يف تزكية النفس /انصر
بدر اجمليبل -.ط -.2الكويت :شركة اإلبداع الفكري
للنشر 1434 ،هـ 236 ،ص.

التيسري بشرح اجلامع الصغري /حممد عبدالرؤوف املناوي
(ت  1031هـ)؛ حتقيق حممد العزازي -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1435 ،هـ 3 ،مج.
اإللقاء اخلطايب يف الدعوة إىل هللا تعاىل :مفهومه ،أمهيته،
عوامل جناحه /خالد بن عبدالرمحن القريشي -.الرايض :دار
احلضارة 1437 ،هـ 102 ،ص.

مصور غزوات النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
َّ
وطريق اهلجرة مع الربط اإللكرتوين ابملواقع والصور /نزار
حممود الشيخ -.جدة :دار أحب أن أتعلم للنشر1436 ،
هـ 100 ،ص.

اجلمعيات القومية العربية وموقفها من اإلسالم واملسلمني
يف القرن الرابع عشر اهلجري /خالد بن إبراهيم الدبيان-.
الرايض :مركز البيان للبحوث والدراسات 1437 ،هـ.
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السيدة خدجية :حبر عطاء وصحراء صرب /سيبَل إر أصالن؛
ترمجة عبدالقادر عبداللي -.أبو ظيب؛ بريوت :ثقافة للنشر،
 1437هـ 302 ،ص.
نشر بدعم من وزارة الثقافة والسياحة الرتكية.
السرية العمرية :دراسة حمققة لسرية أمري املؤمنني عمر
بن اخلطاب رضي هللا عنه /موسى بن راشد العازمي-.
الرايض :دار الصميعي 1438 ،هـ 522 ،ص.
الفلسفة

مشكلة الفيض عند فالسفة اإلسالم /حممد عبدالرحيم
الزيين -.املنصورة :دار اليقني 1434 ،هـ 335 ،ص (أصله
رسالة دكتوراه).

العقيدة والفرق

التكفري عند اإلمامية االثين عشرية :دراسة حتليلية
نقدية /إعداد صفية بنت سليمان التوجيري -.الرايض :دار
الفضيلة؛ مصر :دار البلد 1438 ،هـ 779 ،ص (أصله
رسالة دكتوراه).
العلوم االجتماعية

املنهج الرتبوي من خالل سرية الرسول صلى هللا عليه
عمان :دار أجمد 1437 ،هـ،
وسلم /عالء خلف حسنّ -.
 160ص.

الفقه وأصوله

املصطلح عند األصوليني /علي بن عبدالعزيز العمرييين-.
الرايض :دار كنوز إشبيليا 1436 ،هـ 761 ،ص.
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اللغة العربية

البنية الصوتية للكلمة العربية /عبدالقادر مرعي بين بكر-.
إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 112 ،ص.

تتأسني :رحلة مع نسمات طاهرات من نساء
َ
هن ّ
بسي ّ
األمة /يوسف بن أمحد حوالة -.املدينة املنورة :املؤلف،
 1437هـ 506 ،ص.

معجم اإلبل من «لسان العرب» البن منظور املتوىف سنة
 711هـ /أعده وصنفه سليمان بن علي النغيمشي-.
الرايض :دار عامل الكتب 1437 ،هـ 744 ،ص.

سبق علماء احلضارة العربية اإلسالمية يف إبداع منهج
البحث العلمي /عمار حممد النهار -.دمشق :اهليئة العامة
السورية للكتاب 1436 ،هـ 376 ،ص.

اخلطيب الشربيين وجهوده النحوية والتصريفية /عبدالرمحن
بن أمحد اإلمام -.كانو ،نيجرياي :دار األمة 1435 ،هـ2 ،
مج ( 1704ص) (أصله رسالة دكتوراه).
(حممد أمحد الشربيين اخلطيب ،ت  977هـ ،فقيه شافعي
كبري).
املدينة املنورة :ببليوجرافية خمتارة ،صور /مكتبة امللك فهد
الوطنية -.الرايض :املكتبة 1434 ،هـ 648 ،ص.
قاعدة املغرب األقصى قبل فاس :سجلماسة ووريثتها
وجهادا /عبدهللا محادي اإلدريسي-.
وأجمادا
ً
اتفياللت اترخيًا ً
بريوت :دار الكتب العلمية 1437 ،هـ 480 ،ص.
التاريخ والتراجم

اإلشادة والتعريف مبن َّبر أابه ابلتأليف /حممد بن عبدهللا
عمان :دار الفتح 1438 ،هـ.
الرشيدّ -.
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سبق حتقيقه من قبل حممد زكي عبدالرب 1412 ،هـ.

مسرد معجمي
أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء/
مصطفى سعيد اخلن -.ط -.12دمشق :الرسالة العاملية،
 1437هـ 576 ،ص.
أخالقيات الدفاع عن النفس يف السرية النبوية :دراسة
أنثربولوجية /فاروق أمحد مصطفى -.اإلسكندرية :دار
املعرفة اجلامعية 1438 ،هـ 216 ،ص.

رب العاملني :اجلزء األول منه /مشس
األربعني يف صفات ِّ
الدين حممد بن أمحد الذهيب (ت  748هـ)؛ حتقيق عبدالقادر
بن حممد عطا صويف -.املدينة املنورة :دار املأثور1437 ،
هـ 238 ،ص.
بذل اإلخالص يف سرية عمرو بن العاص رضي هللا عنه:
عرض لسرية عمرو بن العاص رضي هللا عنه ور ّد الشبهات
املثارة حوله /وليد حممد سامل عبداحلق -.الكويت :مربة
اآلل واألصحاب 1435 ،هـ 408 ،ص.

بذل النظر يف أصول الفقه /تصنيف حممد بن عبداحلميد
األمسندي السمرقندي (ت  552هـ)؛ حتقيق ودراسة أمحد
فريد املزيدي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1436 ،هـ،
 592ص.
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البيان يف إعجاز القرآن /صالح عبدالفتاح اخلالدي-.
عمان :دار النفائس 1438 ،هـ 432 ،ص.
ّ

بيوت الدعاة والصاحلني كما جيب أن تكون /حممد عبده-.
القاهرة :مؤسسة اقرأ للنشر 1434 ،هـ 207 ،ص.
اتريخ السليمانية /وضعه ابللغة الكردية حممد أمني زكي؛
نقله إىل اللغة العربية املال مجيل املال أمحد الروزبياين؛ قدم
له واعتىن به ودققه نذير مناور القادري -.دمشق :دار نور
حوران :دار العراب 1437 ،هـ 237 ،ص.

اتريخ املدينة املنورة ،املسمى الدرة الثمينة يف أخبار املدينة/
حممد بن حممود بن النجار (ت  643هـ)؛ حتقيق عبدالرزاق
املهدي -.ط -.2املدينة املنورة :مكتبة دار الزمان1438 ،
هـ 344 ،ص.
حرمة العدوان على الدين :دراسة مقارنة يف الفقه
اإلسالمي والقانون الوضعي /إبراهيم كمال إبراهيم حممد-.
اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي 1436 ،هـ 428 ،ص.
شباب يف صحبة الرسول صلى هللا عليه وسلم /حممد
أمحد عبداجلواد -.القاهرة :مؤسسة اقرأ للنشر 1434 ،هـ،
 208ص.
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نصائح العلماء للسالطني واألمراء /زيد بن عبدالعزيز الفياض-.
الرايض :دار األلوكة للنشر 1437 ،هـ 212 ،ص.

العدالة املغيَّبة :مآخذ على قوانني املواريث والوصااي
واألوقاف يف بعض البالد العربية مع مناقشة لفكرة دعاة
التقريب /عبدالعزيز بن حممد الزيد -.الطائف :دار الطرفني،
 1438هـ 640 ،ص.
فروق لغوية يف فصحاان املعاصرة /حممد بن يعقوب
الرتكستاين -.الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ2 ،
مج ( 1372ص).

اهلندوسية وأتثر بعض الفرق اإلسالمية هبا /أبو بكر حممد
زكراي -.جدة :دار األوراق الثقافية 1437 ،هـ 3 ،مج
( 1766ص) (أصله رسالة دكتوراه).
الوقاية من الضغوط واألمراض النفسية يف السنة النبوية:
أمنوذجا:
اهلم واحلزن
ً
حديث أنس بن مالك يف التعوذ من ِّ
دراسة حتليلية موضوعية/راشد سعيد الظهوري -.الرايض:
دار الصميعي 1438 ،هـ.

فقه اجلندي املسلم /سامل بن راشد املطريي[ -.الرايض]:
املؤلف 1437 ،هـ 92 ،ص.
القواعد /علي بن حممد بن اللحام (ت  803هـ)؛ دراسة
وحتقيق عايض بن عبدهللا الشهراين ،انصر بن عثمان
الغامدي -.الرايض :دار الفضيلة؛ مصر :دار البلد1438 ،
هـ 2 ،مج ( 1309ص) (أصله رسالتا ماجستري).
(يعين القواعد الفقهية).

كتاب «املراجعات» لعبداحلسني شرف الدين املوسوي:
حول،
دراسة حديثية نقدية /عثمان بن حممد اخلميسّ -.
الكويت :مكتبة اإلمام الذهيب 1437 ،هـ 936 ،ص
(أصله رسالة دكتوراه).
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كتب في موضوعات مختلفة
المعارف العامة

•املرجع يف الكتابة العلمية والنشر /مىن إبراهيم اللبودي -.القاهرة :مكتبة زهراء الشرق 1437 ،هـ 368 ،ص.
•معجم مصطلحات البحث العلمي وألفاظه /عبدهللا بن حممد أبو داهش -.ط -.2الرايض :دار الدكتور عبدهللا أبو
داهش للبحث العلمي والنشر 1438 ،هـ 288 ،ص.
•اجلوائز العربية /أشرف صاحل حممد ،أنور حممود زانيت -.الشارقة :جملة الرافد 1437 ،هـ 600 ،ص.

•فهرس املخطوطات العربية يف ابكستان /إعداد أمحد خان -.الرايض :مكتبة امللك فهد الوطنية 1437 ،هـ 408 ،ص.
اجلزء التاسع :املخطوطات الطبية.
•مبادئ يف الرتميم واحلفظ /شيخة سعيدان -.الكويت :مركز البحوث والدراسات الكويتية 1437 ،هـ 31 ،ص.
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الفلسفة

•مصادر األفكار املبتكرة :دليل املبدعني ملنابع األفكار القوية /سائر بصمه جي -.بريوت :دار الكتب العلمية1438 ،
هـ 222 ،ص.

الدين

•املكوانت اإلسالمية هلويّة أورواب /فريد موهيتش؛ ترمجة كرمي املاجري -.الدوحة :مركز اجلزيرة للدراسات؛ بريوت :الدار
العربية للعلوم 1437 ،هـ 288 ،ص.
•ما ال تعرفه عن املسيحية :حقائق مفقودة يف عمق اإلميان املسيحي /حممد عنان -.الرايض :دار التحقيقات العلمية،
بعد  1435هـ؟ 154 ،ص.

العلوم االجتماعية

عمان :دار أجمد 1437 ،هـ 182 ،ص.
•اإلعالم احلريب وأمن املعلومات /سامح بشري شريفّ -.

•إدارة الرواتب واألجور /حممد بن علي الشهري -.الرايض :معهد اإلدارة العامة ،مركز البحوث 1438 ،هـ 535 ،ص.
•أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية /حممودي مسعود -.ط -.2اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية 1436 ،هـ 439 ،ص.
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•املؤسسات املزعجة واخلطرة :الرتاخيص ومفاعيلها :دراسة يف القانون املقارن /نعيم مغبغب -.لبنان :د .ن1436 ،
هـ 431 ،ص.
•أثر الغلط يف املسؤولية اجلنائية :دراسة مقارنة /حممد حمسن عالوي العجيلي -.بريوت :دار السنهوري 1437 ،هـ،
 258ص.
•جرائم تقنية املعلومات املخلة ابألخالق العامة :دراسة مقارنة /حممد عزت فاضل ،نوفل علي الصفو -.بريوت :دار
السنهوري 1438 ،هـ 176 ،ص.

•جرائم املستقبل /مارك غودمان؛ ترمجة أمحد حيدر -.بريوت :الدار العربية للعلوم 1437 ،هـ 559 ،ص.
•االعتداءات املائية اإلسرائيلية على املياه العربية :دراسة قانونية حول مشروعية الوجود والتصرفات /حممد سالمة
الدويك -.بريوت :منشورات احلليب احلقوقية 1436 ،هـ 231 ،ص.
•اإلبداع يف العمل اخلريي :حنو أعمال خريية إبداعية جديدة للقرن احلادي والعشرين /هيلموت .ك .أهناير؛ ترمجة حميي
الدين علي احلميدي -.الرايض :شركة العبيكان للنشر 1437 ،هـ 378 ،ص.
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العلوم البحتة والتطبيقية

والكراث) /هيام رزق ،معصومة عالمة -.بريوت :دار القلم ،حنو
•أسرار العالج ابلنبااتت البصلية (ابلبصل والثوم
ّ
 1436هـ 91 ،ص.
•كيف يفكر املخرتعون؟ /بريت سترين؛ ترمجة سائر بصمه جي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1438 ،هـ 414 ،ص.
•الذكاء التكنولوجي /مرزوق العنزي ،سعود الطواري -.حويل ،الكويت :دار املسيلة 1438 ،هـ 113 ،ص.

•تغذية األطفال واملراهقني واملسنني /حممد جنايت -.القاهرة :عامل الكتب 1437 ،هـ 174 ،ص.
•مقدمة يف علم الطيور /حسن حمفوظ فلمبان -.جدة :جامعة امللك عبدالعزيز ،مركز النشر العلمي 1436 ،هـ 152 ،ص.

الفنون

نوعا /كارال ماركيزه ،كيم فلومت؛ ترمجة عمر سليم
ذواقة العسل :انتقاء العسل وتذوقه ومزاوجته ،مع دليل ألكثر من ً 30
• ّ
التل -.أبو ظيب :هيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة 1437 ،هـ 337 ،ص.
•االبتكار وفن التصميم ابستخدام الكمبيوتر :تطبيقات على استخدام الكمبيوتر يف الفنون /ايسر سهيل -.القاهرة؛
الكويت :دار الكتاب احلديث 1437 ،هـ 172 ،ص.
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•ترميم وصيانة الفسيفساء األثرية /إبراهيم حممد عبدهللا -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية 1437 ،هـ 483 ،ص.
•األلعاب التعليمية :الرقمية والتنافسية :رؤية جديدة عن «التلعيب» /اتمر املغاوري املالح ،نور اهلدى حممد فهيم-.
القاهرة :دار السحاب 1437 ،هـ 227 ،ص.

األدب

•الغربة واحلنني إىل الداير يف شعر صدر اإلسالم والدولة األموية /عبداملنعم حافظ الرجيب -.الرايض :جامعة امللك سعود،
كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا 1437 ،هـ 760 ،ص.
•حكاايت احليوان يف شعر شوقي /أمحد حممد عوين -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1438 ،هـ 107 ،ص.
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•املرجع يف أدب األطفال /حممود حسن إمساعيل -.ط -.4القاهرة :دار الفكر العريب 1437 ،هـ 339 ،ص.
•أمجل قصص األطفال :من احمليط إىل اخلليج /حممد عبدالظاهر املطارقي -.القليوبية :دار البيان 1435 ،هـ 239 ،ص.
•حكاايت وطرائف شعبية من حارة املعابدة مبكة املكرمة من سنة  1361هـ إىل سنة  1433هـ :دراسة اجتماعية/
عبدهللا بن أمحد ابلعمش -.مكة املكرمة :املؤلف 1437 ،هـ 146 ،ص.

التاريخ والتراجم

•التحليل املكاين ابستخدام نظام املعلومات اجلغرافية /حممد إبراهيم حممد شرف -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية،
 1438هـ 351 ،ص.
•اخلرائط الكنتورية :إنشاؤها وتفسريها وقطاعاهتا وتطبيقاهتا /أمحد أمحد مصطفى -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية،
 1438هـ 400 ،ص.
•قواعد كتابة البحث يف علم اآلاثر /إبراهيم حممد عبدهللا -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية 1437 ،هـ 128 ،ص.

•دليل ببليوجرايف للمصادر واملراجع اخلاصة عن قبيلة قحطان من ( - ...وحىت عام  1436هـ) /إعداد مسعود بن
فهد املسردي -.د .م :إصدار موسوعة  1437 ، qpediaهـ 541 ،ص.
•معجم السفراء السعوديني /إعداد مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم -.ط -.2الرايض :وزارة اخلارجية1437 ،
هـ 383 ،ص.
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•رواد الطب السعوديون /حممد بن عبدهللا سراج -.الرايض :املؤلف 1437 ،هـ 804 ،164 ،ص.
(معظمه ابإلجنليزية).

•حضرموت بالد احلضارمة 1000 :صورة /تصوير سوزان ابعقيل -.جدة :املصورة 1437 ،هـ 3 ،مج
•مسرية الكرد الطويلة 40 :سنة من التحقيقات الصحفية يف كردستان /كريس كوتشريا -.بريوت :دار الفارايب؛ أربيل:
دار أراس 1435 ،هـ 500 ،ص.
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بطاقة فنية

91

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()24
 15جامدى اآلخرة  1438هـ 14 ،آذار (مارس)  2017م

