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المقال القصير جدًا
ى املقال  أحببـُت املقـال القصري جداً – الذي ميكن أن يسـمَّ
ـر )امليكرومقـال( - مـن العواميـد اليوميـة القصـرية  املصغَّ
لكبـار كتّـاب الصحافـة، فـا كان يأخـُذ ذلـك مـن وقتـي 
أكـر مـن دقيقـة، وكنـت أصـل إىل املقصـد واملعنـى عـى 
حسـب وجهـة املقـال بتلـك الرسعـة، ألنـه كُتـب يف حجٍم 
صغـري، وبأسـلوب سـهل ومشـوِّق، مـع وضـوح الهـدف، 

ومعالجـٍة ال بـأس بهـا، ورمبـا جـدة يف املوضـوع.
وكرهـُت املقـاالت الطويلة ألنها تأخذ من وقتي، وتشـوِّش 
عـى فكـري، لكرة تكـرار أفـكاٍر  فيه، وتفصيـات مملَّة ال 
تلـزم، وكنـُت أخرج من مقـال ذي عرش صفحـاٍت مبحتوى 
صفحـٍة واحـدة، ومبحتـوى نصـِف صفحـة مـن مقـال يف 
خمـس صفحـات. فكنـت أتأفـف وأضجـر، وأعجـُب مـن 
ة التـي ال تُقـرأ غالبـاً وتُنـرش بكـرة،  هـذه املقـاالت اململَـّ
خامتـة  أو  أولهـا،  مـن  كلـاٌت  أو  فعنوانهـا،  قُرئـت  وإذا 

قصـرية إن وجـدت...
 وملـاذا ال تُكتـب قصـريًة لتُقـرأ، ويتحقـُق الهـدف الـذي 
يريـده املؤلـف، وذلـك باختصـاِر مـا يريـد قولـه وإيجازه، 
وال حاجـة عندئـذ ملقدمـة وال خامتـة، يعني بـا متهيد، وال 

تكـرار، وال مزيـد أمثلـة؟
ومـن هنـا أدعـو إىل الرتكيـز عـى املقـاالِت القصـرية جـداً 
لتُقـرأ. فـإن املقـاالِت العاديـَة التـي تكـوُن عـادًة مـا بـن 
ثـاث إىل عـرش صفحـات، ال يقـرأ كلُّهـا كـا قلـت، وال 
نصيفهـا، إال مـن كانـت لـه عاقـة بهـا لسـبٍب مـا، وهـو 

قليـل.
بينـا القصـرية تُقـرأ مـن قبـل فئـات كثـرية مـن املجتمع، 
وخاصـة يف عـر التويـرت والفيسـبوك، الذي تُنـرش وتنترُش 
فيـه الجمـل والفقـرات القصـريُة برسعـة، وليـس املقاالت.

فالنـاس يُقبلـون عـى وجبات قصـرية من الثقافـة يف وقتنا 
كـا يقبلـون عـى اللفائـِف واملعلَّبـات، ألنهـم مشـغولون 
كثـرياً، ومتعلقـون مبواعيـد وأعـال، وينتظـرون نتيجـة ما 
ينجزونـه، وليس عندهم وقت ليجلسـوا ويقـرؤوا ويتأملوا 

وينتظـروا لينتهـوا من مقـاٍل عادي.
ومجـاراُة العـر مبـا ال يـرُّ ال بـأس بـه، بل يسـتغلُّ هذا 

املوقـف أو الظاهـرة باالسـتجابة لـه مبـا يناسـبه، ويـرتك 
غـريه لظـروف ومواقـف أخـرى كـا يـأيت ذكـره. 

وأزيـُد عـى هـذا الطلـب بـأن تُختـَر املقـاالُت املهمـة 
السـابقة وتُنـرش مـن جديـد، ليتثقـف بهـا النـاُس ويعرفوا 
كبـار الكتّـاب وأفكارهـم املفيـدة، التـي تزيـد جـوَّ الثقافة 

ا.  ومنوًّ حركـة 
وميكـن ملجـات ومواقـع إلكرتونيـة أن تُبدع يف هـذا األمر، 
وال تقبـَل إال املقـاالت القصـرية، نصـَف صفحـة، وصفحـة 

واحـدة فقـط، وال تكـون هنـاك صفحتـان إال لرورة!
إننـا بهـذا نكسـُب جيـاً مـن القـرّاء، وتـزداد بهـذا سـاحة 
القـراءة يف املجتمع املسـلم، التي نشـكو من قلتهـا دامئاً... 
واملقـاالت  والدراسـات  البحـوث  بخـاف  وهـذا  أقـول: 
العلميـة، التـي يلـزُم لها مسـاحٌة أكـر من البحـث واألدلة 
واألمثلـة التطبيقيـة، ليُفهـم مـا يقال ويُسـتدلَّ بـه ويقتنع 

القارئ.
إمنـا عنيـت املقـال الثقـايف واألديب والعلمـي الـدارج، الذي 
يطلـق عليـه املقـال الصحفـي أو األديب أو الثقـايف... وهـو 
الشـباب  مجتمـع  يف  وينتـرش  الجمهـور،  يف  يؤثـر  الـذي 
وطلبـة الجامعـات والطبقـة املثقفـة بشـكل عـام. وهـو 
الـذي يشـكل الرأي العـام، ويغريِّ األفـكار، ويهيِّج العاطفة، 

كـا يكبـح جـاح الشـائعات والشـبهات برسعـة.
وال بـدع فيا أدعو إليه هنـا، فقد انترشت بدعة »القصص 
القصـرية جـداً« أيًضـا، وهناك قصائـُد قصريٌة أيًضـا، وتوجد 

قصيـدة إنجليزيـة تتألف من ثـاث كلات فقط! 
التمثيليـة  واملقاطـع  والحـوارات  املرسحيـات  ومثلهـا 

لقصـرية. ا
ولـو تتبعنـا حفريـات ثقافيـة أخـرى، لوجدنـا غريهـا، مثل 
وفنـون  والوصايـا،  األمثـاِل  وقصـص  والخطـب  املقامـات 

أدبيـة أندلسـية وتراثيـة عديـدة... 
كتابـه  ويجمـع جهودنـا يف خدمـة  أمورنـا،  يتـوىل  واللـه 

ودينـه.
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هواة الكتب
يف كتابـه الرائع »ُدور الكتب العربية العامة وشـبه العامة 

لبـاد العـراق والشـام ومـر يف العـر الوسـيط«، يذكـر 

األسـتاذ يوسـف العـش رحمـه اللـه، أن جّاعـي الكتـب 

كانـوا إمـا علـاء، أو شـخصيات مرموقـة يف الدولة.

قـال: »وليـس هنـاك – باسـتثناء األندلسـين – أشـخاص 

أغنيـاء حاولـوا برواتهـم أن يكتسـبوا شـهرة يف جمعهـم 

للكتـب«.

ثم ذكر أحوالهم وسـاتهم يف االهتام بالكتب، واختيارها 

من الناسخن والخطاطن املحرتفن.

وأن الخليفـة األندلـي الحكـم، جمـع يف قـره املهرة من 

النّسـاخ، مـن أشـهرهم زُفَر البغـدادي، الذي جـيء به من 

بغـداد خصيًصا.

كا انتقى املسعتصُم بالله ملكتبته أشهر خطاطي بغداد.

وذكـر أن هـواة الكتـب مل يكونـوا مولعـن بالكتابـة فقط، 

بـل بالدقـة فيهـا أيًضـا، وأنهـم كانـوا يسـتعينون بالعلـاء 

ملقابلـة النصـوص مـع النّسـاخ... فقـد خصـص مثـاً عـامل 

العربيـة املشـهور أبـو عـي الحسـن بـن أحمـد الفـاريس 

يومـن مـن كل أسـبوع لتصحيـح كتـاب )التذكـرة( لخزانة 

الصاحـب بـن عبّـاد..

العلـاء  ينجزهـا  التـي  النسـخ  وكانـت 

الكتـب،  جّاعـي  ثقـة  عـى  تحـوز 

م الجاحظ  فريغبـون يف اقتنائهـا أكر.. قدَّ

الزيـات   بـن  بـن عبدامللـك  إىل محمـد 

مـن  باللـه،  والواثـق  املعتصـم  )وزيـر 

بلغـاء الكتّـاب والشـعراء، وكان جّاعـة 

للكتـب، صاحـب مكتبـة مثينـة( نسـخًة 

الفـرّاء،  كتبهـا  سـيبويه«،  »كتـاب  مـن 

الجاحـظ  وصححهـا  الكسـايئ،  وقابلهـا 

نفسـه، وافتخـر بتقدميهـا هدية نفيسـة 

لـه. وقَِبلهـا الزيـات.. وافتـن بهـا!

كـا اهتمَّ جّاعـو الكتب بالدقة، فكانوا يعهدون بالنسـخ 

ملـن تُفـرتض فيـه معرفـُة الكتـاب بشـكل أفضـل )يعنـي 

متخصًصـا أو هاويًـا يف موضوعـه(، أو ملـن ميلـك أحسـن 

منه. نسـخة 

ومخطوطـة املؤلـف تفيـد هـواة الكتـب بشـكل خـاص؛ 

النفيسـة  الكتـب  جاعـة  بـن  إبراهيـم  اقتنـى  ولذلـك 

مصنفيهـا. بخطـوط 

وكان الهـواة يدفعـون أمـواالً كثـرية للمؤلفـن، ليحصلـوا 

عـى نسـخ من مصنفاتهـم التي كتبوها بأنفسـهم، أو التي 

أُنجـزت تحـت إرشافهم.

دينـار  ألـف  األصفهـاين  الفـرج  أليب  الحكـم  دفـع  ولهـذا 

)األغـاين(. كتابـه  مـن  نسـخة  عـى  ليحصـل 

وكان الهـاوي أحيانًـا يُدخـل املؤلـف يف خدمتـه، فيكـون 

إنتاجـه كلـه ملكتبتـه الخاصـة، مثلـا عمـل الفـارايب عنـد 

الساسـانين، وابـن سـينا عنـد عـاء الدولـة.

مها للهواة املشهورين،  وكان الوّراق يسـافر ومعه كتب يقدِّ

وتلـك كانـت هواية املـؤرخ الجغرايف ياقـوت الحموي زمًنا 

طويـاً، فـكان يشـرتي الكتـب يف أثنـاء رحاتـه ويقدمهـا 

للملـوك، أو يعرضهـا للشـخصيات البارزة.

الشـخصية  الهـاوي  وقـدرات  لـذوق  وكان 

دور يف اختيـار الكتـب وإنشـاء املكتبـات.. 

فـكان هنـاك هـواة متخصصـون، وآخـرون 

عاديـون، الذيـن كانـوا يتباهـون بالحصـول 

عـى الكتـب يف جميـع العلـوم..

واغتنـت مكتبات الهـواة - أحيانًا – بالهدايا 

بقبـول  يتقبلونهـا  كانـوا  التـي  النفيسـة 

م النارص األمـوي األندلي   حسـن.. فقد قـدَّ

هديـة للخليفـة العبـايس  يف بغـداد كتبًـا 

بلغت )300( مجلـد، مكتوبة بخط نفيس..    
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مركز علم وبحث

مركـز بحـث، يعنـى بتنميـة »العقـل الرشعـي والفكـري«، 
وتطويـر خطابـه وأدواتـه املعرفيـة مبـا ميكنـه مـن حسـن 
عـى  الواعـي  واالنفتـاح  اإلسـامي،  تراثـه  مـع  التعامـل 

املعـارصة. العامليـة  والتجـارب  املعـارف 
ويسـعى إىل بنـاء خطاب إسـامي معتدل بحركـة التنمية، 
حسـن الفهـم ملحكـات الرشعية، قـوي االنتاء لهـا، قادر 
عـى اإلقناع بهـا، وميتلك يف املسـاحات االجتهادية: املرونة 
لألطروحـات  الفهـم  حسـن  الكافيـة،  واآلداب  واملهـارة 

الفكريـة املعـارصة، قـادر عـى فهمهـا وفحصهـا ونقدها.
ويشـارك املركـز يف صناعـة القيـادات الرشعيـة والفكريـة 
التـي متتلـك إىل جانـب رصيدهـا الرشعـي أدوات املعرفـة 
املعـارصة، ومهـارات التواصـل التي متكنها مـن القدرة عى 

إيصـال رسـالتها عـى أكمـل وجـه ممكن.
والنخـب  العليـا  الدراسـات  وطلبـة  الباحثـن  يسـتهدف 
الرشعـي  املجـال  يف  القـرار  وصّنـاع  املثقـف  والشـباب 

والفكـري.
يشـتغل لتوصيـل رسـالته عر إصـدار البحوث والدراسـات 
، والنـرش اإللكـرتوين، وإقامـة النـدوات وحلقـات النقـاش، 
واإلعـام  اإلعاميـة  والرامـج  واالستشـارات،  والتدريـب، 

الجديد.

من إصداراته لعامي 1434هـ و 14354هـ:
- أسـئلة دولـة الربيع العـريب: نحو منوذج السـتعادة نهضة 

األمة/ سـلان بونعان.
- العلانيـون يف تونـس: رصاع الفكـر والسياسـة/ محمـد 

الرحمـوين.
- تكويـن ملكـة التفسـري: خطـوات عملية لتكويـن ذهنية 

املفـرس/ حاتـم بن عـارف العوين.
- إصـاح الفقيـه: فصـول يف اإلصـاح الفقهـي/ هيثـم بـن 

الرومي. فهـد 
- تجديـد فقه السياسـة الرشعيـة: الشـورى أمنوذًجا/ خالد 

بن عبداللـه املزيني.
حالـة  اإلسـامي:  العلـاين  الخـاف  اإلسـامين:  جـدل   -

انحـاس. عبدالقـدوس  منوذًجـا/  املغـرب 
- األبعـاد النفسـية واالجتاعيـة يف النظـر الفقهـي: واليـة 

الفتـاة البكـر العاقلـة أمنوذًجـا/ إلهـام عبداللـه باجنيـد.
- الخطـاب املقاصـدي املعارص/ مراجعة وتقويم  الحسـان 

شهيد.
التحريـر/  إىل  اإلشـكال  مـن  األصـويل  التجديـد  نظريـة   -

شـهيد. الحسـان 
- تنبيـه املراجـع عـى تأصيـل فقـه الواقـع/ عبداللـه بـن 

الشـيخ املحفـوظ بـن بيـه.
فقهيـة/  وتطبيقـات  أصوليـة  دراسـة  املبـاح:  تقييـد   -

املـوس. الحسـن 

مركز نماء للبحوث والدراسات

املـوس. املـوس.ن  ن 
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هيئة تعليمية

الهيئـة اإلسـامية العامليـة للتعليـم إحـدى هيئـات رابطـة 

العـامل اإلسـامي، وهـي ذات شـخصية اعتباريـة مسـتقلة، 

ودعـم  للتعليـم،  واألهـداف  السياسـات  رسـم  ومهمتهـا 

مناشـطه ماديـاً ومعنويـاً يف املناطـق املحتاجـة مـن العـامل 

اإلسـامي ويف مجتمعـات األقليـة اإلسـامية، ورفـع قدراته 

مبنهـج واضـح املعامل.

تأسست يف 1423/1/28هـ )2002م(.

أهدافها:

تسـعى الهيئـة اىل االرتقـاء بالتعليـم اىل مسـتوى التأثـري 

الفعـال وفـق األهـداف التاليـة :

ـ رسم السياسات ووضع الخطط الرتبوية والتعليمية. 

برامـج  بصـورة مرشقـة يف  اإلسـامية  الحضـارة  تقديـم  ـ 

التعليـم. 

ـ اإلسـهام يف وضـع الخطـوط الرئيسـية ملناهـج وبرامـج 

والتعليميـة.  الرتبويـة  املؤسسـات 

يف  تسـهم  التـي  والتعليميـة  الرتبويـة  الرامـج  تطويـر  ـ 

السـوية.  الشـخصية  تكويـن 

ـ املشـاركة يف تقديـم حلـول علميـة وعمليـة للمشـكات 

التـي تعـرتض املؤسسـات الرتبويـة والتعليميـة. 

ـ مـؤازرة املتعلمـن واملعلمـن ماديًـا ومعنويًـا مـن أجـل 

الرقـي مبسـتواهم العلمـي والرتبـوي واملهنـي. 

وسائلها:

تقوم الهيئة يف سـبيل تحقيق أهدافها باسـتخدام الوسـائل 

منها: املرشوعة، 

الحاسـوب  مثـل  الحديثـة،  التقنيـة  وسـائل  اسـتخدام  ـ 

والشـبكة العنكبوتيـة، واالسـتفادة مـن التعليـم عـن بعد. 

ـ إعـداد قاعـدة معلومـات عـن إنتـاج األفراد واملؤسسـات 

ملختلـف مراحـل الرتبيـة والتعليم. 

ـ إعداد معايري لتقويم أداء املؤسسـات الرتبوية والتعليمية 

ودعمها وتطويرها. 

ـ توصيـف محتويـات املناهـج املحققـة لألهـداف، ووضع 

التأهيليـة  الـدورات  لرامـج  التنفيذيـة  اإلرشاف  آليـات 

التعليميـة وتقوميهـا.  والتدريبيـة واملنـح 

ـ عقـد الـدورات والنـدوات واملؤمتـرات يف مجـال الرتبيـة 

والتعليـم، وتشـجيع البحـوث والدراسـات. 

ـ تقويـة أمنـاط التعليـم وأنظمته مبا يتناسـب واإلمكانيات 

الفنية واملاليـة للهيئة. 

ـ عقـد االتفاقيـات مع الهيئات واملؤسسـات املختصة لرفع 

مسـتوى أداء العمل الرتبوي والتعليمي. 

ـ اإلسـهام يف توفري اإلمكانيات العلمية والوسائل التعليمية 

والكفايـات  املعلمـن  إعـداد  لرامـج  املقننـة  واآلليـات 

الهيئة اإلسالمية العالمية للتعليم
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املسـاندة والقيـادات املتخصصـة. 

ـ إعـداد املـواد الرتبويـة والتعليميـة املقروءة واملسـموعة 

واملرئيـة، وترجمتهـا للغـات املختلفـة ونرشها. 

يف  والتعليميـة  الرتبويـة  املؤسسـات  إدارة  يف  التعـاون  ـ 

وبرامجهـا.  الهيئـة  مناهـج  لتطبيـق  مراحلهـا  مختلـف 

ـ التنسـيق مع األفـراد والهيئات يف مجـال الرتبية والتعليم 

وتبـادل املعلومـات والخـرات، وإقامـة املشـاريع والرامج 

للناطقـن  العربيـة  اللغـة  وتعليـم  والتعليميـة،  الرتبويـة 

. بغريها

المسارات:

محو األمية.  -

تطوير املناهج التعليمية والرتبوية.  -

االرتقاء بالقيادات األكادميية والتعليمية.  -

تعليم اللغة العربية واللغات العاملية.  -

الرشاكـة مـع الجامعات وتكويـن روابط بينهـا لتبادل   -

الخـرات.

التعليم عن بعد.  -

تفعيل الرامج التعليمية، من حيث:  -

مهارات الحياة للشباب اإلسالمي.  •

مهارات التعليم الذايت.  •

مهارات املوهوبني.  •

تطوير برامج تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.  -

حّل مشكات املؤسسات الرتبوية والتعليمية.  -

واملؤسسـات  للمنظـات  املسـارات  هـذه  الهيئـة  تقـدم 

واملتعاونـن معهـا يف تطويـر التعليـم ورفع مسـتوى أدائه.

فروعها:

من فروع الهيئة: لجنة تعليم الرماوين الروهانجين.

ومن مرشوعات هذه اللجنة:

توفري منح دراسية.  -

محو األمية.  -

تطوير املناهج التعليمية والرتبوية.  -

االرتقاء بالقيادات األكادميية والتعليمية.  -

نشاط تعليم اللغة العربية واللغات العاملية.  -

تفعيل الرامج التعليمية والنوعية.  -

إعالم

ومن أنشطتها اإلعامية: إصدار مجلة بعنوان »املشكاة«.

وهي دورية علمية ثقافية.

وقد صدر منها خمسة أعداد حتى شوال 1435هـ

المقر:

املكرمـة، وللهيئـة أن  الرئيـس مدينـة مكـة  الهيئـة  مقـر 

تنشـئ فروعـاً يف داخـل املقر، أو خارجها بنـاًء عى موافقة 

إدارتها. مجلـس 
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كتاب متميز

عبيد.-  إبراهيم  شبل  سمرقند/  يف  العريب  الخط  ديوان 

اإلسكندرية، 1433هـ، 214 ص؛ 32  اإلسكندرية: مكتبة 

سم.

سمرقند اسم جميل عندما ميرُّ عى سمع املسلم، بتاريخه 

أول  وهي  الجليلة..  وآثارهم  الكبار،  وعلائه  اإلسامي، 

نهر  ويعني  النهر(،  وراء  )ما  مسمى  عليها  يطلق  مدينة 

جيحون، بل هي عاصمة املنطقة كلها، ويقدر عمرها بنحو 

هـ.   86 عام  منذ  مبكرًا،  اإلسام  دخلها  وقد  سنة.   2500

وتقع حاليًا يف أوزبكستان.

كثرية،  كتابية  نقوش  عى  تشتمل  املعارية  ومنشآتها 

ومعظم جدرانها مغطى بهذه النقوش، بحيث تبدو وكأنها 

لوحة فنية واحدة !

الكويف  بن  ما  الخطوط،  أشكال  بتنوع  كذلك  واتسمت 

والثلث والفاريس.

ومضامينها دينية وتسجيلية ورباعيات فارسية.

ديوان الخط العربي في سمرقند
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وقد قسم املؤلف كتابه هذا إىل سبعة فصول:

تناول يف األول مجموعة من قباب الدفن بسمرقند، 	 

تشتمل كل قبة عى اسم املنشئ وتاريخ اإلنشاء، ومناذج 

مختارة من النقوش الكتابية املنفذة عليها.

هي 	  الدينية،  العارة  من  مناذج  الثاين  ويتضمن 

امللحق  واملسجد  هـ(،   806  –  801( خانم  بيبي  مسجد 

مبجمع تومان أقا.

والثالث للعارة التعليمية )املدارس(، وهي ثاثة: 	 

دراسة  مع  كاري.  وتا  وشريدار،  بيك،  ألغ  مريزا  مدارس 

نقوشها.

الفنية للنقوش 	  الرابع لدراسة الخصائص  وخصص 

بيان  مع   ، العائر  عى  الكويف  بالخط  املسجلة  الكتابية 

مامح تطوره وأنواعه.

من 	  مجموعة  واختار  الثلث،  للخط  والخامس 

حروفها  أشكال  دراسة  مع  الخط،  بهذا  املسجلة  النقوش 

وأوصافها.

كسابقه 	  التفصيل،  مع  الفاريس،  للخط  والسادس 

من الخطوط.

ن السابع النقوش الكتابية املتسمة بالتنوع يف 	  وضمَّ

العائر، ما بن آيات قرآنية، وأحاديث نبوية ، وعبارات أخرى، 

كشهادة التوحيد، ولفظ الجالة، وأساء الله الحسنى، واسم 

 الرسول صى الله عليه وسلم، واإلمام عي ريض الله عنه.. 
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سامي  وتصميم  تأليف  العثامنية/  الدولة  تاريخ  أطلس 

الذهبي،  اإلمام  مكتبة  الكويت:  املغلوث.-  عبدالله 

1435هـ، 803 ص.

قام املؤلف بجوالت ميدانية يف آسيا الصغرى ورشقي أوروبا 

يليق  ما  الحدث،  شاملة ملرسح  إلعطاء صورة  ووسطها؛ 

العزيزة، وهذا  اإلسامية  الدولة  أحداث هذه  أهم  برصد 

ما كلَّف املؤلف سنوات من العناء والوقت للوقوف عليها، 

املعارك  بعض  ملواقع  تقريبية  مخططات  عمل  أجل  من 

التاريخية الكرى، والتقاط أفضل اللقطات للمكان للربط 

بينها، بحيث يجمع بن اإلبداع واإلمتاع...

وجاء عمله يف ستة أبواب، عى النحو التايل:

الباب األول: أصل األتراك ودخولهم يف اإلسام.

الثاين: الساجقة األتراك.

الثالث: قيام الدولة العثانية.

ساطن الدولة العثانية. وهو )روح الكتاب(، حيث امتدت 

صفحاته من ص 81 – 752، وتناول: نبذة يسرية عن كل 

سلطان من ساطن الدولة، مع إبراز أهم املامح العامة يف 

عهده، من خال الخريطة التاريخية أو الجغرافية. وأضاف 

املشوق  النص  مع  الحدث،  عن  املعرة  الصورة  املؤلف 

واملختر.

الباب الخامس: خدمات الدولة العثانية لإلسام والعروبة.

الباب السادس: إبراز الجوانب الحضارية يف العهد العثاين.

وألحق كل باب منها بفهارس للمصادر والعناوين.

... وآخر متميز

أطلس تاريخ الدولة العثمانية

10
www.alukah.net



11
www.alukah.net



مراجعة كتاب

آله  وعى  الله،  رسول  عى  والسام  والصاة  لله،  الحمد 

وأصحابه ومن وااله، وبعد:

)معامل  البغوي  تفسري  يف  وقعت  كلات  تصحيح  فهذا 

بالرياض محقًقا، عام  الذي صدر عن دار طيبة  التنزيل(، 

ما  ويلزم  قادمة،  طبعات  يف  استدراكها  يحسن  1409هـ، 

كان منها تصحيًحا أللفاظ يف القرآن الكريم طُبعت خطأ. 

والله املستعان.

وأشري إىل أن اآليات وردت بشكلن، أولها بالرسم القرآين، 

وهذا ال كام عليه، واآلخر طباعة، أثناء تفسريها، وهذا هو 

املقصود بتصحيحها إذا وردت ألفاظ فيها خطأ.

• البقرة: 	 سورة  من   )225( اآلية  آخُر  ورد   :263/1

)والله غفور رحيم(.

والصحيح: }َواللَُّه َغُفوٌر َحلِيٌم{.

• لآلية 	 امليم،  بسكون  يعلم(  )وملـْا  ورد   :112/2

)142( من سورة آل عمران.

ة املفتوحة: }أَْم َحِسبْتُْم أَْن تَْدُخلُوا  والصحيح بالشدَّ

الَْجنََّة َولَاَّ يَْعلَِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم 

اِبِريَن{. الصَّ

• سورة 	 من   )111( لآلية  كانوا(  )وما  ورد   :178/3

األنعام.

ٍء قُبًُا  والصحيح بدون واو: }َوَحرَشْنَا َعلَيِْهْم ُكلَّ َشْ

َما كَانُوا لِيُْؤِمُنوا إاِلَّ أَْن يََشاَء اللَُّه{.

• 181/3: جاء يف تفسري آخر اآلية )117( من سورة 	

األنعام: أخَر أنه أعلم بالفريقن الضالن واملعتدين.

}إِنَّ  هي:  فاآلية  واملهتدين.  الضالن  والصحيح: 

أَْعلَُم  َوُهَو  َسِبيلِِه  َعْن  يَِضلُّ  َمْن  أَْعلَُم  ُهَو  َربََّك 

ِبالُْمْهتَِديَن{.

• 197/3 : وإمنا خلق الله هذه األزاج الثانية.	

والصحيح: ... األزواج الثانية.

• }َجاَءتُْهْم 	 األعراف:  سورة  من   )37( اآلية   :227/3

رُُسلَُنا يَتََوفَّْونَُهْم{.

تُذكر مع الكلمتن اللتن قبلها: }َحتَّى إَِذا َجاَءتُْهْم 

رُُسلَُنا يَتََوفَّْونَُهْم{.

مل  أخرى  مواضع  يف  ناقصة  آيات  مثلها  ووردت 

أذكرها، فقد تكون يف املخطوطة كذلك، وإن كانت 

آيات مثلها ال تفرسَّ ولكنها تُكتب، كا أوردتها يف 

)تفسير البغوي(
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)املستدرك عى تفسري البغوي(.

• من 	  )186( لآلية  الله(  يضلل  )ومن  ورد   :309/3

سورة األعراف.

فََا  اللَُّه  يُْضلِِل  }َمْن  يسبقها  واو  بدون  والصحيح 

َهاِدَي لَُه َويََذرُُهْم يِف طُْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن{.

• َحِكيٌم{ 	 َعِزيٌز  }َواللَُّه  تعاىل  قوله  وضع   :376/3

اآلية )67( من سورة األنفال، بن عامتي تنصيص، 

وبحرف أبيض.

كا  أسود،  وبحرف  مزخرفن،  قوسن  بن  ويكون 

هو شأن اآليات يف التفسري.

ويأيت مثلها يف عدة مواضع.

• ُة{ 	 قَّ لشُّ ا َعلَيِْهُم  بَُعَدْت  }َولَِكْن  تعاىل:  قوله   :54/4

اآلية )42( من سورة التوبة.

يوضع قوس مزخرف يف أوله، فقد جاء بعد كام 

يف التفسري.

• من 	  )122( لآلية  إليهم(  رجوا  )إذا  ورد   :111/4

سورة التوبة.

والصحيح: }إَِذا رََجُعوا إِلَيِْهْم{. 

• ورد 	 يونس.  سورة  من   )13( اآلية   :125-124/4

بعضها بحرف أسود، وبعضها اآلخر بحرف أبيض.

ويكون كلها بحرف أسود.

• 172/4: ورد: لو قلْت هذا. بسكون عى التاء.	

ها. والصحيح بضمِّ

• 194/4: ورد: من نعت الحجاة.	

ويعني: من نعت الحجارة.

• 14/5: ورد: )فلوبهم منكرة( بالفاء، لآلية )22( من 	

سورة النحل.

ُمْنِكرٌَة  }قُلُوبُُهْم  تعاىل:  قوله  مطبعي.  خطأ  وهو 

َوُهْم ُمْستَْكِرُوَن{.

• األخرية، 	 الكاف  بكرس  كذلِك(،  )قال  ورد   :220/5

لآلية )9( من سورة مريم.

 ٌ َربَُّك ُهَو َعَيَّ َهنِّ وهي بالفتح: }قَاَل كََذلَِك قَاَل 

َوقَْد َخلَْقتَُك ِمْن قَبُْل َولَْم تَُك َشيْئًا{.

• 222/5: ورد: مسلًا ومخلصاك مطيًعا.	

والكلمة الوسطى هي: ومخلًصا.

• 273/5: جاء تفسري اآلية )40( من سورة طه هكذا: 	

}إِْذ مَتِْش أُْختَُك{ واسمها مريم.

والصحيح: واسمها.

• من 	  )8( لآلية  لطعام(  يأكلون  )ال  ورد:   :311/5

سورة األنبياء.

ويعني )الطعام(: }َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسًدا اَل يَأْكُلُوَن 

الطََّعاَم{.

• 325/5: ورد: ما نراه إىل كا قال.	

والصحيح: ما نراه إاّل كا قال.

• ِمْن 	 }نُِذقُْه  الحج  سورة  من   )25( اآلية   :377/5

عامتي  وبن  أبيض،  بحرف  طُبعت  أَلِيٍم{  َعَذاٍب 

تنصيص.

وتكون بحرف أسود، وبن قوسن مزخرفن.

• وعند تفسري اآلية التالية منها، يف الصفحة التالية، 	

ورد: )قوله عز وجل( بحرف أسود.

ويكون بحرف أبيض، فليس آية.

• 395/5: وردت اآلية وتفسريها هكذا: } َواللَُّه َعلِيٌم 	

يِف  لِلَِّذيَن  ِفتَْنًة  يْطَاُن  الشَّ يُلِْقي  َما  لِيَْجَعَل  َحِكيٌم 

قُلُوِبِهْم َمرٌَض{ أي: محنة وبلية، شك ونفاق.

َحِكيٌم{.  َعلِيٌم  }َواللَُّه  هكذا:  يكون  أن  والصحيح 

يْطَاُن ِفتَْنًة{ أي: محنة وبليَّة  لشَّ }لِيَْجَعَل َما يُلِْقي ا

}لِلَِّذيَن يِف قُلُوِبِهْم َمرٌَض{: شكٌّ ونفاق.

• بَُّروا{ آي..	 423/5: } أَفَلَْم يَدَّ

والصحيح: أي، بالهمزة، وليس باملّد.

• سورة 	 من   )26( لآلية  يقولون(  )ما  ورد:   :29/6

النور.

والصحيح تثنية امليم: }أُولَِئَك ُمَرَُّءوَن ِماَّ يَُقولُوَن{.
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• النور 	 )58( من سورة  اآلية  تكرر جزء من   :61/5

هكذا: }بَْعُضُكْم َعَى بَْعٍض{ أي: يطوف، }بَْعُضُكْم 

ُ اللَُّه لَُكُم اآْلَيَاِت َواللَُّه َعلِيٌم  َعَى بَْعٍض كََذلَِك يُبَنِّ

َحِكيٌم{.

جعله  والتايل  اآلية،  من  جزء  األول  أن  والصحيح 

املؤلف تفسريًا، فيكون هكذا: }بَْعُضُكْم َعَى بَْعٍض{ 

اللَُّه   ُ يُبَنِّ }كََذلَِك  أي: يطوف بعضكم عى بعض، 

لَُكُم اآْلَيَاِت َواللَُّه َعلِيٌم َحِكيٌم{.

• الحجج 	 من  يعاينون  ما  يَْعِقلُوَن{  }أَْو   :86/6

واإلعام. هكذا ورد بكرس الهمزة.

والصحيح فتحها، مبعنى اآليات.

• 129/6: ورد يف أول السطر بعد اآليات: ذْكُِر. هكذا 	

بسكون الذال، وكرس الكاف.

وهو خطأ مطبعي، فالصحيح: ِذكُْر.

• لَْفع. هكذا بتشديد السن.	 201/6: ليست بسَّ

ة. وهو بفتحها دون شدَّ

• 302/6: مطأطؤ رؤوسهم.	

الصحيح: مطاطئو، أو مطأطؤو، يف رسَمي إماء.

• َفاَعُة ِعْنَدُه إاِلَّ لَِمْن أَِذَن لَُه{، 	 397/6: }َواَل تَْنَفُع الشَّ

الله يف الشفاعة.

رة هنا.  ال لزوم للفاصلة، بل هي مكدِّ

• 184/7: وقرأ اآلخرون »يوحي« بكرس الحاء، إليك 	

وإىل الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.

عادي،  كام  وكأنها  األخرية،  الجملة  وردت  هكذا 

وهي جزء من اآلية )3( من سورة الشورى }كََذلَِك 

الَْعِزيُز  اللَُّه  قَبْلَِك  ِمْن  الَِّذيَن  َوإِىَل  إِلَيَْك  يُوِحي 

الَْحِكيُم{ فيلزم وضعها بن قوسن مزخرفن، وتكون 

بحرف أسود. 

• 201/7: }َما الِْكتَاُب َواَل اإْلِميَاُن{	

يُغلق قوس اآلية، فا بعدها ليس من القرآن.

• 402/7: }َما أَْوَحى{	

ومل  النجم،  سورة  من   )10( اآلية  من  جزء  هذا 

يوضع بن قوسن مزخرفن، وال كُتب بحرف أسود.

• 429/7 آخر الصفحة: »فهل من ُمّدكر«.	

هكذا بن عامتي تنصيص، وبحرف أبيض.

}َولََقْد  القمر  اآلية )17( من سورة  وهو جزء من 

بن  فيكون  كٍِر{،  ُمدَّ ِمْن  فََهْل  كِْر  لِلذِّ الُْقرْآََن  ْنَا  يرَسَّ

قوسن مزخرفن، وبحرف أسود، مثل سائر اآليات، 

لئا يظنَّ أنه كام عادي.

• 441/7: قالوا: وماالرحمن؟	

تلزم مسافة بعد )ما(.

• الرحمن 	 سورة  من   )62( اآلية  بعد  ورد   :456/7

}َوِمْن ُدونِِهَا َجنَّتَاِن{- بعد تفسريها – قوله تعاىل: 

أنها  القارئ  ويظنُّ  اٌن{.  َورُمَّ َونَْخٌل  فَاكَِهٌة  }ِفيِهَا 

اآلية  وهي  تخرَّج.  مل  حيث  السابقة،  لآلية  تالية 

ت  )68( من السورة. وهي مقحمة هنا، فقد فرُسِّ

من بعد، يف مكانها.

• بَاِن{ اآلية )71( من 	 458/7: }فَِبأَيِّ آاََلِء َربُِّكَا تَُكذِّ

سورة الرحمن.

مل يغلق قوس اآلية.

• و 	 وحمزة:  األعمش  قرأ  }َويَتََناَجْوَن{   :55/8
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»وينتجون«.

هكذا بزيادة )و(، وبتقديم النون عى التاء؟

والكلمة يف اآلية )8( من سورة املجادلة.

• 58/8: }َدرََجاٍت{.	

بن  جاءت  املجادلة.  سورة  من   )11( اآلية  يف 

عامتي تنصيص..

وتوضع بن قوسن مزخرفن، وتطبع بحرف أسود.

• 109/8: }يُِريُدوَن لِيُطِْفئُوا نُوَر اللَِّه ِبأَفَْواِهِهْم{ اآلية 	

)8( من سورة الصف.

وردت }ِبأَفَْواِهِهْم{ بهاٍء واحدة.

• 239/8: إن الجن ظننوا.	

ويعني: ظنُّوا.

• ثر 	 271/8: وردت اآليتان )32( و)33( من سورة املدَّ

هكذا: }كَاَّ َوالَْقَمِر{... }َوالَْقَمِر . َواللَّيِْل إِْذ أَْدبََر{.

وهو تكرار.

• 285/8: }َمْن َراٍق{	

القيامة، وقد  )27( من سورة  اآلية  هذا جزء من 

وضع بن عامتي تنصيص، وبحرف أبيض.

قوسن  بن  القرآنية،  اآليات  بقية  مثل  ويكون 

مزخرفن، وبحرف أسود.

• 373/2: }يَا أَيَُّها اإْلِنَْساُن إِنََّك كَاِدٌح{	

وهذا جزء من اآلية )6( من سورة االنشقاق، وهو 

مثل سابقه... يوضع بن قوسن مزخرفن..

• من 	  )16( اآلية  من  جزء  نْيَا{  الدُّ }الَْحيَاَة   :403/8

سورة األعى.

مثل سابقه... يوضع بن قوسن مزخرفن..

• سورة 	 من  العارشة  اآلية  َعالِيٍَة{  َجنٍَّة  }يِف   :409/8

الغاشية.

أدمجت مع اآلية التالية بدون فاصل.

• 417/8: }إِرََم{ يف اآلية )7( من سورة الفجر.	

دخلت مع اآلية السابقة، والتفسري التايل ال يخصُّ 

الكلمة.

• ثم جاءت }إِرََم َذاِت الِْعَاِد{ بن عامتي تنصيص... 	

وتعالج كالسابق.

• واآلية التالية }الَِّتي لَْم يُْخلَْق ِمثْلَُها يِف الِْبَاِد{ 	

ها التفسري التايل. تكررت، واألوىل ال يخصُّ

• 433/1: }يِف يَْوٍم ِذي َمْسَغبٍَة{ جزء من اآلية )14( 	

من سورة البلد.

كذلك مل تعالج طباعيًا وفنيًا مثل بقية اآليات.

• 467/8: حوالك.	

الصحيح: أحوالك.

• 582/8: كانت تحمل الشوك والعضاة. هكذا بتاء 	

مربوطة.

• له 	 شجر  كلُّ  وهو  بالهاء.  »الِعَضاَه«  والصحيح 

شوك، واحدتها »ِعضاهة«. 
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قرارات من كتاب
عقـد املجمـع الفقهي اإلسـامي دورته الحاديـة والعرشين 
يف مقـر رابطـة العامل اإلسـامي مبكة املكرمـة ، يف املدة من 
24- 28 محـرم 1434هــ، وأصـدر عـدة قـرارات يف قضايـا 
تتعلـق بالعبـادات واألمـوال والطـب واالجتـاع والفلـك، 

: منها

زكاة الدائن للدين االستثامري املؤجل:  •
أوالً: ال تجـب الـزكاة يف الديـن املؤجل غري املرجو سـداده؛ 
أو  املاطـل  أو  املفلـس  عـى  كالديـن  كان،  سـبب  ألي 

الجاحـد.
ثانيـاً: تجـب الزكاة يف الديـون االسـتثارية املؤجلة املرجو 

سـدادها، كل حول قمـري، كالديـون الحالة متاماً.
ثالثـاً: يزىك أصل الدين االسـتثاري املقسـط مع ربح العام 

الـذي تخـرج فيه الزكاة دون أربـاح األعوام الاحقة .
رابعاً: إذا كان الدين االسـتثاري مؤجاً لسنوات، ويستوىف 
كامـاً ، فيجـوز تأخـري زكاته إىل حن قبضـه، ويزىك لألعوام 

املاضية.

»مـدة انتظـار املفقـود«، وهـو: »الـذي انقطـع خربه   •
فـا تعلـم عنـه حيـاة وال مـوت«، وترتتـب عـى القـول 

وأموالـه: بأرستـه,  تتعلـق  آثـار  أو ماتـه  بحياتـه 
تبـن للمجلـس أن هذه املسـألة اجتهادية مل يـرد فيها نص 
خـاص بهـا يف الكتـاب والسـنة, وقـد صحـت فيهـا بعـض 

اآلثـار عـن الصحابـة الكرام رضـوان اللـه عليهم.
للرشيعـة  العامـة  للمقاصـد  وإعـاالً  ذلـك,  عـى  وبنـاًء 
اإلسـامية التـي تحفـظ الدين والنفـس والعرض والنسـب 
واملـال, وقاعـدة رفـع الحـرج, ودفـع الـرر, واالحتياط يف 

األبضـاع واألنسـاب؛ قـرر املجمـع مـا يـأيت:
أوالً: ينتظـر يف املفقـود, فـا يحكـم مبوتـه حتـى يثبـت ما 

يؤكـد حالـه مـن مـوت أو حياة.
ويـرتك تحديـد املـدة التي تنتظـر للمفقود للقـايض بحيث 
ال تقـل عـن سـنة وال تزيـد عـى أربـع سـنوات مـن تاريخ 
فقـده؛ ويسـتعن يف ذلـك بالوسـائل املعـارصة يف البحـث 
واالتصـال, ويراعـي ظـروف كل حالة ومابسـاتها, ويحكم 

مبـا يغلـب عـى ظنـه فيها.
ثانيـاً: بعـد انتهـاء املدة التـي يقررها القـايض يحكم بوفاة 
املفقـود, وتقسـم أموالـه, وتعتـد زوجتـه, وترتتـب آثـار 

الوفـاة املقـررة رشعاً.
ثالثـاً: للزوجـة إذا تـررت من مدة انتظـار زوجها املفقود 
زوجهـا  وبـن  بينهـا  للتفريـق  للقـايض,  أمرهـا  ترفـع  أن 
املفقـود للـرر، وفـق الـرشوط الرشعيـة لهـذا النـوع من 

لتفريق. ا

أكرث مدة الحمل  •
أوالً: مل يـرد نـص رصيـح مـن الكتـاب والسـنة يحـدد أكـر 

الحمل. مـدة 
ثانيـاً: أكـد الطـب الحديث املتعلـق بالحمل عـر التحاليل 
املخريـة، والتصويـر باملوجـات فـوق الصوتيـة، وغريهـا، 
أنـه مل يثبـت أن واصـل الحيـاة حمـل داخـل الرحـم ألكر 
مـن تسـعة أشـهر إال ألسـابيع قليلـة، وأن مايـن املواليـد 
مل  والدتهـم،  ووقـت  حملهـم  بـدء  تأريـخ  سـجل  الذيـن 

تسـجل حالـة واحـدة دام حملهـا أكـر مـن ذلـك.
وحيـث إن الرشيعـة اإلسـامية ال تتعـارض مـع مـا ثبـت 
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مـن العلـم.
فإن املجمع يقرر ما يي:

أوالً: أكـر مدة الحمل سـنة مـن تأريخ الفرقة بن الزوجن، 
السـتيعاب احتال ما يقع من الخطأ يف حسـاب الحمل.

ثانيـاً: أي ادعـاء بحمـل يزيد عى السـنة يحـال إىل القايض 
للبـت فيه مسـتعيناً بلجنـة رشعية طبية.

حـق الـويل فيام يتعلق مبـرض املوىل عليـه، من حيث   •
حقـه يف اإلذن بعاجـه, أو إجـراء جراحـة عاجيـة لـه, إن 
كان املـوىل عليـه ال يسـتقل بأمـر نفسـه, أو كان يف حالـة 

يتعـذر معهـا الحصـول عـى إذنـه.
واملـداوالت  املقدمـة،  األبحـاث  إىل  االسـتاع  وبعـد 
والقواعـد  الرشعيـة,  األصـول  واسـتصحاب  واملناقشـات، 

ومنهـا: املرعيـة 
أوالً: أن األصـل عـدم إجـراء عمـل طبي عى بدن اإلنسـان 
إال بعـد اإلذن فيـه منـه أو مـن وليـه إذا أمكـن حضـوره, 

فـإن مل ميكـن انتقلـت الواليـة إىل مـن يليه.
ثانيـاً: أن األصـل أن الـويل إمنـا يتـرف مبـا فيـه املصلحـة 

للمـوىل عليـه.
وبناًء عى ذلك قرر املجمع ما يي:

أوالً: يجـب عـى ويل املريـض أن يأذن باإلجـراء الطبي, إذا 
كان فيـه مصلحة راجحـة للمريض.

تحتمـل  عليـه ال  املـوىل  املريـض  كانـت حالـة  إذا  ثانيـاً: 
التأخـري, وكانـت حياتـه يف خطـر, أو تفـي إىل تلف عضو 
مـن أعضائـه, أو فـوات منفعـة هـذا العضـو, فـا يتوقـف 

عاجـه أو مداواتـه عـى إذنـه, أو إذن الـويل عليـه.
ثالثـاً: ال يجـوز لـويل املريـض أن يـأذن بعمـل طبـي, أو 
جراحـي فيـه رضٌر عـى املريـض املـوىل عليـه, فـإن أرص 
الـويل عـى اإلذن مبـا فيه رضر للمـوىل عليـه, أو امتنع عن 
اإلذن مبـا فيـه مصلحـة راجحـة انتقلـت الوالية ملـن بعده 

يف ترتيـب األوليـاء.
رابعـاً: الـذي يقـرر الحاجـة إىل العـاج, أو الجراحـة, أو 
عدمهـا للمريـض, هـي لجنـة طبيـة متخصصـة مأمونـة.

وصى الله عى نبينا محمد وعى آله و صحبه أجمعن
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مؤتمر في كتاب

يف  )مبدع(  العلمية  والدراسات  البحوث  مؤسسة  عقدت 

ومعهد  للعلاء،  املحمدية  الرابطة  مع  بالتعاون  فاس، 

بن  محمد  جامعة  مع  وبتنسيق  املصطلحية،  الدراسات 

عبدالله، والهيئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، 

الكريم  القرآن  يف  للباحثن  األول  العاملي  املؤمتر  أشغال 

وعلومه من مختلف بلدان العامل، يف موضوع »جهود األمة 

يف خدمة القرآن الكريم وعلومه« أيام 10 – 12 جادى 

األوىل من عام 1432هـ، من أجل تدارس جهود األمة يف 

خدمة كتاب الله تعاىل وعلومه، وصًفا، وتقوميًا، واسترشافًا، 

الكريم  القرآن  جامعات  من  ومهتمن   باحثن  مبشاركة 

وأقسامه وشعبه يف الكليات ومراكز البحث املتخصصة يف 

بالقرآن  املهتمة  العلمية  والجمعيات  القرآنية،  الدراسات 

وباحثن  وخارجه،  املغرب  داخل  من  وعلومه  الكريم 

إىل  إضافة  واللغوية،  الفقهية  املجامع  من  متخصصن 

املؤسسات واملنظات الدولية ذات الصلة مبوضوع املؤمتر.

وقد صدر األوراق املقدمة إىل املؤمتر يف كتاب بعنوان: 

جهود األمة يف خدمة القرآن الكريم وعلومه/ تنظيم مركز 

الدراسات القرآنية يف الرابطة املحمدية للعلامء بالتعاون 

مع مراكز أخرى.- الرباط: الرابطة، 1434هـ، 2 مج )2621 

ص(.

وانتظمت أبحاثه يف خمسة محاور: جهود األمة يف حفظ 

القرآن الكريم، ويف تيسريه، وتفسريه، واستنباط الهدي منه، 

وبيان إعجازه البياين والترشيعي والعلمي.

وهذا بيان ببعض عناوين بحوث املؤمتر، وأساء معّديها:

لغة القرآن الكريم/ محمد هيثم الخياط.	 

جهود األمة يف رسم القرآن الكريم/ غانم قدوري 	 

مؤتمر في علوم القرآن
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الحمد.

ضبط القرآن الكريم: نشأته وتطوره وعناية العلاء 	 

به/ سامل بن غرم الله الزهراين.

محمد 	  الكريم/  القرآن  تجويد  يف  األمة  جهود 

الطاهري اإلدريي.

جهود األمة يف قراءات القرآن الكريم/ أحمد خالد 	 

شكري.

عبدالله 	  الكريم/  القرآن  تحفيظ  يف  األمة  جهود 

البخاري.

عبدالله 	  الكريم/  القرآن  فهرسة  يف  األمة  جهود 

محمد الجيويس.

يف 	  ودوره  الكريم  القرآن  تسجيل  يف  األمة  جهود 

الدعوة إىل الله/ حمود بن جابر الحاريث.

الجهود املبذولة يف ترجمة معاين القرآن الكريم إىل 	 

اللغة اإلنجليزية/ عبدالله عبدالرحمن الخطيب.

نحو مرشوع عاملي جامع لخدمة القرآن الكريم/ 	 

عي عمر بادحدح.

جهود العلاء يف غريب القرآن الكريم/ عبدالرحمن 	 

بن معاضة الشهري.

القرآين/ فريدة 	  العلاء يف خدمة املصطلح  جهود 

زمرد.

التفسري النحوي للقرآن الكريم: تاريخه ومجاالته/ 	 

فريد بن عبدالعزيز الزامل.

جهود األمة يف أصول تفسري القرآن الكريم/ مساعد 	 

بن سليان الطيار.

الحديث/ 	  العر  يف  القرآن  علوم  يف  األمة  جهود 

محمد يوسف الرشبجي.

خال 	  من  الكريم  القرآن  خدمة  يف  األمة  جهود 

البرشين/  واالجتاع  التاريخ  يف  اإللهية  السنن  مفهوم 

الطيب الوزاين.

جهود األمة يف أحكام القرآن الكريم/ محمد جميل 	 

مبارك.

القواعد القرآنية يف قراءة التأريخ واآلثار/ عمر بن 	 

عبدالله املقبل.

أحمد 	  الكريم/  القرآن  مقاصد  يف  األمة  جهود 

الريسوين.

الله 	  بأساء  الكريم  القرآن  آي  ختم  مقاصد 

الحسنى/ جال اسطريي.

العظيم/ 	  القرآن  إعجاز  بيان  يف  العلاء  جهود 

محمد موىس الرشيف.

إعجاز القرآن الكريم يف مجاالت العلوم االجتاعية 	 

السيد  رفعت  املرياث/  ترشيع  آيات  عى  التطبيق  مع 

العويض.

جهود األمة يف اإلعجاز البياين/ الحسن زروق.	 

عقدت جمعية الحديث الرشيف وإحياء الرتاث بالتعاون 

بعنوان  مؤمترًا  األردنية  بالجامعة  الرشيعة  كلية  مع 

 1431 عام  شعبان   4  –  3 بتاريخ  للصحيحني«  »االنتصار 

هـ، مبشاركة واسعة من العلاء والباحثن يف العامل العريب، 

الذين حاولوا أن يضعوا املنهج العلمي يف دراسة أحاديث 

الجليل،  العمل  لهذا  ر  يتصدَّ من  ومؤهات  الصحيحن، 

شبه  ودفع  والتصحيح،  االنتقاء  يف  الشيخن  منهج  وبيان 

الطاعنن يف بعض األحاديث، وإظهار خصائص الصحيحن، 

ومؤتمر في الحديث
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وإبراز جهود األمة قدميًا وحديثًا يف خدمة أصحِّ الكتب بعد 

كتاب الله تعاىل.

وقد صدرت بحوث منتقاة منها يف كتاب يحمل عنوان:

علمية  منهجية  نحو  للصحيحني:  االنتصار  مؤمتر  بحوث 

1434هـ،  الحامد،  دار  عّان:  الصحيحني.-  مع  للتعامل 

مج1: 523 ص.

وقد رأيت الجزء األول منه، وهذه عناوين بحوثه، وأساء 

يها: معدِّ

هـ( 	   701 )ت  اليونيني  الحافظ  اإلمامن  جهود 

والحافظ ابن حجر )ت 852 هـ( يف تحقيق صحيح اإلمام 

البخاري ودفع الشبهات عنه/ أبرش عوض إدريس.

التناسب يف صحيح اإلمام البخاري: دراسة تأصيلية/ 	 

عي إبراهيم عجن.

يف 	  الشيخن  منهج  كشف  يف  الحاكم  اإلمام  أثر 

تعليل األحاديث )من خال كتاب املستدرك(/ قاسم حاج 

امحمد.

أحاديث 	  بعض  تعليل  يف  املنضبطة  املنهجية 

الصحيحن عند النقاد املتقدمن/ جميل بن فريد أبو سارة.

مسوغات ترك االحتجاج بأحاديث الصحيحن عند 	 

ثن لها/ أرشف محمود بني كنانة. األصولين ومخالفة املحدِّ

الحداثين 	  لدى  والعقدية  الفكرية  املنطلقات 

للطعن يف مصادر الدين/ أنس سليان املري النابلي.

رشوط الناقد ألحاديث الصحيحن/ يارس الشايل.	 

أحاديث 	  مع  القرآنية  اآليات  تعارض  دعوى 

الصحيحن التي تفرسها/ عي صالح الخطيب.

مسالك الفكر العقي املعارص للطعن يف الصحيحن/ 	 

خالد بن عبدالعزيز أبا الخيل.

منهج اإلمام البخاري يف مختلف الحديث وأثره يف 	 

فهم الحديث النبوي/ متعب بن سامل الخمش.

صفية 	  رواية/  بالصحيحن  العناية  يف  النساء  دور 

بنت إدريس فاتة.

رواية الصحيحن لعمر السيدة عائشة عند زواجها 	 

وافرتاء  الحقيقة  صدق  بن  وسلم  عليه  الله  صى  بالنبي 

املشككن/ محمد رمضان أبو بكر.

التخريج لإلمام 	  البخاري عن  أسباب عدول اإلمام 

جعفر الصادق يف صحيحه/ أحمد صنوبر.

ُعقد مؤمتر »فقه املوازنات ودوره يف الحياة املعارصة” 

يف رحاب جامعة أم القرى مبكة املكرمة، نظمته كلية 

الرشيعة بها، وذلك ملا لفقه املوازنات من أهمية بالغة يف 

حّل كثري من القضايا التي تعرتض مسرية األمة املعارصة، 

وقد تعقَّدت األمور يف مجاالت الحياة املختلفة، وصحب 

ذلك اضطراب يف الفتاوى واملواقف، واآلراء واالتجاهات، 

وفقه املوازنات – برشوطه وضوابطه املعترة عند العلاء 

– ميثل املنهجية املنضبطة التي يُزال بها اإلشكال، ويُدفع 

بها التعارض واالضطراب، وهو املدخل الحقيقي لفهم 

األحكام املتعارضة يف ضوء مقاصد الرشيعة.

ومؤتمر في الفقه
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وقد تناولت أبحاث املؤمتر األمور التالية:

بيان حقيقة فقه املوازنات، وبداية نشأته 	 

مصطلًحا علميًا له داللته املحددة، ومعناه املتعارف عليه 

عند علاء الرشيعة.

تقرير األدلة الرشعية واألصول املرعية التي ينبني 	 

عليها فقه املوازنات، وتقوم عليها دعامئه، وتنبثق منها 

تطبيقاته الفقهية.

إيضاح منهج السلف الصالح من الصحابة 	 

والتابعن، ومن سار عى نهجهم من العلاء الربانين، 

يف العمل بفقه املوازنات عند تزاحم املصالح واملفاسد، 

ومتانع الخري والرش، وتقابل الحسنات والسيئات.

وضع ضوابط ومعايري لفقه املوازنات تُعن 	 

املجتهدين املعارصين عند التطبيق عى تحقيق التوازن 

واالعتدال، والبعد عن البغي واالعتداء.

دراسة عدد من القضايا يف جوانب مختلفة من 	 

الحياة املعارصة، ومناقشة وجهات نظر الفقهاء والباحثن 

املعارصون فيها وأدلتهم، للوصول إىل رأي تسنده الحجج 

املعترة، وتؤيده الراهن الصحيحة.

بيان التحديات واملعوقات التي تعرتض فقه 	 

املوازنات، وطرح املقرتحات والسبل التي ينهض بها هذا 

النوع من الفقه، ويؤدي دوره املنشود، ويؤيت مثره وينعه 

املحمود.

وقد صدرت هذه األبحاث يف كتاب يحمل عنوان: 

أبحاث مؤمتر فقه املوازنات ودوره يف الحياة املعارصة.- 

ط2.- مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 1435هـ، 7 جـ 

)3104 ص(.

وعناوين بعض هذه البحوث متشابهة، ورمبا اختلفت 

املعالجة، وقد بلغت )90( بحثًا، فمنها:

تأصيل فقه املوازنات بن املصالح واملفاسد/ 	 

محمد عبدالسام أبو خزيم.

املقاطعة االقتصادية بن موازنات املصلحة 	 

واملفسدة/ محمد مريس محمد مريس.

الخطاب النبوي املتعلق بقضايا املرأة وتأوياته 	 

بن الرتاثين والحداثين يف ظل فقه املوازنات/ عقيلة 

حسن.
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أسس فقه املوازنات عند اإلمام ابن قيم الجوزية/ 	 

قاسم عمر حاج امحمد.

فقه املوازنات ودوره يف قضايا املرأة املسلمة 	 

)عمل املرأة واختاطها بالرجال منوذًجا(/ عاد عمر خلف 

الله أحمد.

انخرام فقه املوازنات: أسبابه ومآالته وسبل 	 

عاجه/ قطب الريسوين.

ضوابط العمل بفقه املوازنات/ زياد بن عابد 	 

املشوخي.

دور فقه املوازنات يف النوازل املالية والطبية/ 	 

محمد عي طاهر.

املوازنة بن املصالح ودورها يف النوازل الطبية/ 	 

إساعيل غازي مرحبا.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الرشعية/ أسامة 	 

عبدالعليم الشيخ.

دور فقه املوازنات يف الحقوق السياسية للمرأة / 	 

عبدالحي القاسم عمر، الصادق أبو بكر برش.

اختاف الفتوى باختاف تعلق الحكم بالفرد 	 

وتعلقه باألمة يف ضوء فقه املوازنات تأصياً وتطبيًقا/ 

زينب عبدالسام أبو الفضل.

سبل النهوض بفقه املوازنات/ محمد إبراهيم 	 

الحفناوي.

فقه املوازنات يف الدعوة إىل الله تعاىل / إبراهيم 	 

بن عي بن أحمد.

التأصيل النبوي لفقه املوازنات/ محمد سيد 	 

أحمد شحاتة.

التأصيل القرآين ملبدأ املوازنات/ عاد عيىس 	 

التميمي.

املوازنة بن رضورة االحتساب ومراعاة حرمة 	 

الحياة الخاصة/ يوسف حسن محمد البشري.

فقه املوازنات ودوره يف تحقيق وحدة األمة/ 	 

عبدالقادر بن ياسن الخطيب.

حقيقة املصلحة وضوابطها وأثر ذلك يف فقه 	 

املوازنات/ محمد بن حسن الجيزاين.

دور فقه املوازنات يف متثيل الصحابة يف وسائل 	 

اإلعام/ نجاح عثان أبو العينن.

التدرج يف تطبيق األحكام يف ضوء املوازنات 	 

الرشعية/ الذوادي قوميدي.

دور فقه املوازنات يف مشاركة العلاء والدعاة يف 	 

القنوات الفضائية/ فادي سعود الجبور.

املناظرة اإلعامية ألهل الباطل من منظور قواعد 	 

فقه املوازنات/ محمد رشيد عي بوغزالة.

تفعيل عمر بن عبدالعزيز لفقه املوازنات/ عطية 	 

مختار حسن.

فقه املوازنات وأثره عى اعتبار الحاجة يف 	 

املعامات املرفية/ إنس سليان إغبارية.

مقتضيات العر وأثرها يف فقه املوازنات/ 	 

عبدالرحمن الكياين.

يف  األول  مؤمتره  األردنية  الجامعة  يف  اللغات  مركز  عقد 

موضوع »األنساق اللغوية والسياقات الثقافية يف تعليم 

اللغة العربية« يف عّان بتاريخ 22 – 24 جادى اآلخرة 

ومؤتمر في اللغة العربية

22
www.alukah.net



من عام 1435هـ )22 – 24 نيسان عام 2014 م(، ومتحورت 

أهدافه حول:

ألبنائها - 1 العربية  اللغة  تعليم  وضع  يف  البحث 

ولغريهم يف ظل املعطيات املعارصة.

الطلبة - 2 تواجه  التي  العامة  املشكات  يف  البحث 

العرب أثناء تعلمهم اللغة العربية.

الطلبة - 3 تواجه  التي  الخاصة  املشكات  يف  البحث 

الناطقن بغري العربية لدى تعلمها.

ناجعة للمشكات، واقرتاح أساليب - 4 تقديم حلول 

االتصال  وسائل  استخدام  خال  من  التدريس  يف  جديدة 

الحديثة والتقنية.

التنبيه عى دور اإلعام الحساس يف تعليم العربية.- 5

إمكانية - 6 يف  والبحث  العامية،  عى  الضوء  تسليط 

تعليمها للناطقن بغري العربية، والسبيل إىل ذلك.

ة لتعليم العربية.- 7 دراسة واقع املناهج املعدَّ

بها - 8 للناطقن  تعليمها  يف  العربية  خصائص  بيان 

وبغريها.

وقد انتقيت بحوث املؤمتر من بن أكر من )200( بحث 

م له، وصدرت يف كتاب بعنوان: قدِّ

اللغة  تعليم  يف  الثقافية  والسياقات  اللغوية  األنساق 

اللغات، الجامعة األردنية ؛ تحرير  العربية/ تنظيم مركز 

محمود محمد قدوم، محمد السامعنة.- عاّمن: الجامعة 

، 1435 هـ، 2  املعرفة  كنوز  دار  اللغات:  األردنية، مركز 

مج )972 ص(.

وهذه هي عناوين البحوث املنشورة يف الكتاب، مع أساء 

معديها:

الناطقن بغريها يف مهارة 	  تواجه  التي  الصعوبات 

الكام من استعال اللغة الوسيطة يف التدريس/ أبو يارس 

مبورايل كامي )كينيا(.

املرتكزات اللسانية لتعليمية اللغات لغري الناطقن 	 

بها: مقاربة لسانية تطبيقية تقابلية نصية/ أحمد حساين.

األجنبية/ 	  اللغة  تعليم  يف  األم  اللغة  تداخل  أثر 

أسامة يوسف شهاب.

باستخدام 	  العربية  بغري  للناطقن  الباغة  تعليم 

الوسائط املتعددة يف إطار اللسانيات التداولية/ عي يحيى 

نر عبدالرحيم.

كتاب 	  ضوء  يف  والعامية  الفصحى  بن  العربية 

»أباطيل وأسار«/ بسمة أحمد صدقي الدجاين.

اخرتاق الحواجز: ترقيم املعجم العريب – اإلنجليزي 	 

الحاسويب/ بنجامن وهبة الله حافظ.

العربية 	  اللغة  لتعليمية  العريب  الرف  محورية 

التقنيات  مبساعدة  ميدانية  دراسة  بغريها:  للناطقن 

املعارصة/ جميلة غريِّب.

إسهام الكلية الرشقية بجامعة بنجاب يف نرش اللغة 	 

العربية/ الحافظ عبدالقدير.

بغريها: 	  للناطقن  العربية  اللغة  تعليم  أساليب 

الدين  عز  جمعة،  أدينوي  حامد  منوذًجا/  الحوار  أسلوب 

أديتنجي.
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بغريها: 	  للناطقن  العربية  اللغة  تعليم  صعوبات 

التجربة الباكستانية/ حامد أرشف همداين.

من 	  املتقدمن  الدارسن  لدى  الشائعة  الكلات 

تحليلية/  وصفية  دراسة  العربية:  اللغة  بغري  الناطقن 

حسلينا حسان، أحمد راغب أحمد، نور عاشقن ياشيم.

اختبارات 	  يف  املقروء  فهم  مهارات  تطبيق  مدى 

االبتدائية/  املرحلة  يف  والوظيفي  األديب  النص  يف  القراءة 

حسن حمزة.

اللغة العربية بن األصالة والحداثة/ حنان سعادات 	 

عودة.

املفردات والرتاكيب اللغوية عر املستويات اللغوية 	 

لداريس العربية يف ضوء اإلطار املرجعي األورويب املشرتك 

للغات/ خالد حسن أبو عمشة.

التعليم القائم عى املحتوى يف تعليم اللغة العربية 	 

األردن/ ختام  برنامج مدلري يف  تجربة  بغريها:  للناطقن 

الوزان، نادية العساف.

كتاب العامية الفلسطينية للناطقن بغري العربية: 	 

املحتوى وآلية التأليف/ رائد عبدالرحيم.

تيسري 	  باتجاه  العربية  للجملة  األسلوبية  األشكال 

النحو العريب/ سعيد بن بخيت مستهيل.

تساهم 	  كيف  أو  وراءها،  وما  والجذور  األصل 

يف  والداللة  الصوت  علوم  تدريس  يف  الحديثة  اللسانيات 

املعجم العريب/ سام دياب.

تصميم برنامج مدقق رصيف لتطوير مهارة الكتابة 	 

اإلسامية  الجامعة  يف  العربية  بغري  الناطقن  الطلبة  لدى 

أحمد  شهرير،  بن  محمد صري  منوذًجا/  مباليزيا  العاملية 

راغب أحمد محمود، محمد فوزي يوسف.

آليات االتجاهات اللسانية يف تعليم وتعلم اللغة 	 

العربية/ طارق ثابت.

التداخل اللغوي وأثره يف تعلم اللغة األجنبية لغري 	 

الناطقن بها/ عاصم شحادة عي.

أساليب التعليم النشط ودورها يف تفعيل تعليمية 	 

اللغة العربية/ عامر رضا، كريبع نسيمة.

العربية يف 	  اللغة  التعامل مع ظاهرة اإلقبال عى 

محمد  منوذًجا/  فرنسا  واآلفاق:  التحديات  الغربية:  الباد 

الغمقي.

اللغوية لغري 	  الطريقة الرفية يف تعليم املهارات 

وان  محمد  وان  محمد،  عبدالحليم  بالعربية/  الناطقن 

سولونج.

ورضورة 	  الحارض  ابتكار  اإللكرتوين  التعليم 

أثر  تجريبية يف  دراسة وصفية  ماليزيا منوذًجا:  املستقبل: 

الناطقن  العربية لغري  اللغة  التعليم اإللكرتوين عى تعلم 

بها/ عبدالرحمن إبراهيم سليان.

تعليم النحو العريب يف ضوء الفكر اللساين املعارص/ 	 

عبدالعليم بوفاتح. 
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ندوة في كتاب

نظـم مركـز الدراسـات القرآنيـة التابـع للرابطـة املحمدية 
للعلـاء بالربـاط، وشـعبة الدراسـات اإلسـامية يف كليـة 
اآلداب والعلـوم اإلنسـانية التابعـة لجامعـة الحسـن الثاين 
»باغـة  عنـوان  تحـت  نـدوة  نظمتـا  املحمديـة،  مبدينـة 
النـص القرآين« يف شـهر جـادى اآلخرة من عـام 1433هـ، 

وجمعـت أبحاثهـا وصـدرت يف كتـاب بعنـوان:

القـرآين/ تنسـيق و تحريـر محمـد املنتـار  النـص  باغـة 
املحمديـة  الرابطـة  الربـاط:  عبـادي.-  أحمـد  تقديـم  ؛ 

ص.  439 1435هــ،  للعلـامء، 

وهذا بيان ببحوث الندوة، ويتبع كل بحث اسم الباحث:
عبدالجليـل  منهجيـة/  مقدمـة  والتفسـري:  الباغـة   -

. ش هنـو
آليـات منهجيـة السـتثار الـدرس الباغـي يف تحليـل   -

عـروي. إقبـال  محمـد  القـرآين/  الخطـاب 
انسـجام النـص القـرآين ومتاسـك بنائـه/ عبدالرحمـن   -

بـودرع.
املكـون البيـاين يف كتـب التفسـري بـن مقتـى سـؤال   -

الرشـدي. عبداللـه  الباغـي/  الـدرس  وواقـع  القـراءة 
الـدرس الباغـي عنـد املفرسيـن: أبـو حيـان األندلي   -

نـري. أحمـد  أمنوذًجـا/ 
القرآنيـة/  للقـراءات  الباغـي  التوجيـه  مـن  منـاذج   -

كاريت. عبدالعزيـز 
الكريـم/  القـرآن  الباغـي يف تفسـري  الـدرس  فعاليـة   -

رقيـة. بـن  عبداللـه 
اللغـة ومقتضياتهـا الرتجيحيـة لـدى مدرسـة التفسـري   -

العلمـي. رشـيد  باألندلـس/ 
الكريـم/ عبدالكريـم  القـرآن  فهـم  البيـان يف  مآخـذ   -

الواطـي. محمـد 
الكريـم:  القـرآن  يف  الكلمـة  ورّس  األلفـاظ  دالالت   -

منوذًجـا. )دمـدم( 
القـرآن  منهجيـة  بـن  الكريـم  القـرآن  يف  الـرتادف   -
املعرفيـة ودعـاوى القـراءات املعـارصة/ فاطمـة الزهـراء 

النـارصي.
اإلشـكال الـداليل للنص القرآين: قـراءة منهجية/ موالي   -

املصطفـى الهنـد.
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بحوث فقهية
املجمـع  يصدرهـا  اإلسـامي«  الفقـي  املجمـع  »مجلـة 
الفقهـي اإلسـامي برابطة العامل اإلسـامي منـذ )27( عاًما، 
وفيهـا بحـوث قيمـة محكَّمـة، عاليـة القـدر، وهـذا بيـان 
ببحـوث ثاثـة أعـداد منهـا، هـي: )29( و )30( و )31( 

للعامـن 1434 و 1435 هــ:

العدد 29 )1434 هـ(: 

- فتـاوى الفضائيـات )الضوابـط واآلثـار(/ للدكتـور سـعد 
بـن عبـد اللـه الريك.

- أسـباب تغـري الفتـوى وضوابطهـا/ للدكتـور جريـل بـن 
محمـد البصيـي.

- األقليـات املسـلمة وتغـري الفتـوى/ للدكتـور عبـد اللـه 
الجبـوري. محمـد 

- أثـر الحسـابات الفلكيـة يف ثبـوت الشـهر/ للدكتور قيس 
بـن محمد آل الشـيخ مبارك.

- تفسـري اآليـات القرآنيـة ذات الصلـة بالحسـاب الفلـي 
الشـهور  إثبـات  الـرشع والحسـاب مـن  وموقـف علـاء 
القمريـة بـه/ للشـيخ أحمـد املرابـط بـن الشـيخ محمـد 

الشـنقيطي.
- إخبـار الطبيـب أحـد الزوجـن بنتائـج الفحـوص الطبيـة 
لآلخـر )رؤيـة رشعية(/ للدكتور خالد بـن عبد الله املصلح.

العدد 30 )1435 هـ(: 

الفتـوى وتأكيـد الثوابـت الرشعية/ للدكتـور خالد بن   -

عبـد اللـه بـن عـي املزينـي.

ترائيـه/  يف  املطلوبـة  واآلليـات  الهـال  تـرايئ  حكـم   -

لألسـتاذ الدكتـور عبد اللـه الزبري بن عر الرحمـن الصالح.

قبـول الشـهادة بالرؤيـة وموانعهـا/ لألسـتاذ الدكتـور   -

األلفـي. جـر  محمـد 

موقـف املسـتفتي من اختـاف املفتـن/ للدكتور عبد   -

األحمـدي. الوهـاب 

أكر مدة الحمل/ للدكتور إبراهيم بن نارص البرش.  -

اتصال الصفوف يف املسـجد الحـرام وخارجه/ للدكتور   -

غـازي بـن سـعيد بـن حمـود املطريف.

العدد 31 )1435 هـ(: 

التـوأم املتاصـق )السـيامي(/ للدكتور سـعد بن نارص   -

الشـري.

يـن املؤجـل يف املعامـات املاليـة املعـارصة/  زكاة الدَّ  -

اليحيـى. عبدالرحمـن  بـن  فهـد  الدكتـور  لألسـتاذ 

التعويـض املـادي عن الرر األديب الناتـج عن الجناية   -

أو الشـكوى الكيديـة/ للدكتـور محمـد سـنان الجـال.

تسـعري الـدواء من منظـور فقهي/ للدكتـور محمد بن   -

عبداللـه بـن عابـد الصـواط.

األحـكام الفقهيـة التـي علَّقهـا الشـارع عـى غـروب   -

الشـمس/ للدكتـور غـازي بـن سـعيد بـن حمـود املطـريف.

حقـوق املحضـون: دراسـة حديثيـة فقهيـة تطبيقيـة   -

يف املحاكـم السـعودية/ للدكتـورة نـوال بنـت عبدالعزيـز 

العيـد.
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موسوعات إسالمية

األعى  املجلس  أصدرها  التي  اإلسامية  املوسوعات  من 

األوقاف مبر، وقد أشري  لوزارة  التابع  اإلسامية  للشؤون 

إىل بعضها من قبل:

محمد  وتقديم  إرشاف  املتخصصة/  القرآنية  املوسوعة 

املجلس  األوقاف،  القاهرة: وزارة  مختار جمعة.- ط3.-  

األعىل للشؤون اإلسامية، 1435هـ، 902 ص.

احتوت هذه املوسوعة عى )15( مدخاً، تحت كل منها 

يتعلق  ما  الكثري  شملت  التي  املوضوعات،  من  العديد 

بالقرآن الكريم، أبرزها علوم القرآن، ثم موضوعات أخرى، 

مثل: اإلنسان يف القرآن، السنن اإللهية يف القرآن، املبادئ 

العامة والقيم يف القرآن، اإلعجاز العلمي والبياين...

ممن  متخصصون،  وعلاء  أساتذة  وضعها  يف  اشرتك  وقد 

أمضوا الشطر األكر من حياتهم يف خدمة القرآن الكريم.. 

كل يف مجاله.

موسوعة الترشيع اإلسامي/ تقديم صاح الدين سلطان.- 

االسامية  املوسوعات  )سلسلة  ص   734 1434هـ،  ط2، 

املتخصصة؛ 5(.

عولج يف هذه املوسوعة يف صورة مقاالت مطوَّلة مستفيضة 

)27( موضوًعا، كلها تتعلق بالترشيع اإلسامي، بدئ فيها 

اختاف  أسباب  ثم  اإلسامي،  الفقه  يف  االختاف  بأدب 

الترشيع،  فأعام  الفقهية،  املذاهب  أصول  ثم  الفقهاء، 

الفقه،  تجديد  ومنها  وتدوينه،  مراحله  الترشيع:  وتاريخ 

مية،  ص. األعىل للشؤون اإلس
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املذاهب،  جغرافية  والرشوط،  والوثائق  التوثيق  التقنن، 

أدلة  القطعي والظني يف  النوازل،  الرشعية، علم  السياسة 

يف  املعتمدة  الكتب  الفقهية،  القواعد  الفقهية،  األحكام 

مصادر  اإلسام،  يف  الفقهية  املذاهب  الفقهية،  املذاهب 

الفقه اإلسامي، مقاصد الرشيعة اإلسامية، مناهج تدريس 

الفقه..

إرشاف  اإلسامي/  العامل  يف  واملذاهب  الفرق  موسوعة 

 886 هـ،   1432 ط3،  زقزوق.-  حمدي  محمود  وتقديم 

ص)سلسلة املوسوعات االسامية املتخصصة؛ 6(. 

يف  ظهرت  التي  واملذاهب  الفرق  أهم  املوسوعة  تتناول 

وحتى  ظهوره  منذ  اإلسام،  إىل  وانتسبت  اإلسامي  العامل 

آرائها،  وأبرز  وتطورها،  لنشأتها  تعرضت  الحارض،  العر 

واتجاهاتها الفكرية.

حروف  عى  مرتبة  فرقة،   )47( عن  الحديث  وتضمنت 

الهجاء، من مثل: اإلباضية، األحباش، الهشمية، الحروفية، 

الوهابية،  النواصب،  النجدات،  الظاهرية،  السلفية، 

الواصلية، اليزيدية...

محمود  وتقديم  إرشاف  اإلسامية/  الفلسفة  موسوعة 

حمدي زقزوق، 1431 هـ، 1054 ص. )سلسلة املوسوعات 

االسامية املتخصصة؛ 9(. 

ذات  اإلسامية  الفلسفة  مصطلحات  عى  فيها  اقتر 

يسبقها  الهجاء،  حروف  عى  ورتبت  اإلغريقية،  املرجعية 

مدخل عام حول مفهوم الفلسفة وتطور الفكر الفلسفي 

اإلسامي.

من مفردات هذه املوسوعة التي ُدرست: األبد، االستحالة، 

الدهر،  والسكون،  الحركة  واملركب،  البسيط  األسطقس، 

العشق، القدر، الامتناهي، املقوالت العرش، نظرية الفيض، 

اليقن...
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القويص،  عبدالفضيل  محمد  تقديم  األخاق/  موسوعة 

االسامية  املوسوعات  سلسلة  ص   891 هـ،   1433

املتخصصة؛ 11(.

تقع املوسوعة فيا يزيد عى )110( مادة )مصطلحات(، 

األخاق  هي:  رئيسة،  محاور  ثاثة  عى  تقسيمها  وتم 

اإليجابية )الفضائل(، األخاق السلبية )الرذائل(، استعراض 

لسرية بعض العلاء الذين تناولوا علم األخاق.

من مواد هذه املوسوعة: آداب املتعلم، اإلخاص، االلتزام، 

األمل واليأس، التواضع، حسن الظن، الخري والرش، السخاء، 

البخل،  واملداهنة،  املداراة  والخياء،  العجب  الشجاعة، 

التجسس، الظلم، الغيبة، الحكيم الرتمذي، املحاسبي، ابن 

مسكويه.. 
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نحو معجم تاريخي للغة العربية
تعـاين اللغـة العربيـة قصـوًرا معجميًّـا قياًسـا عـى اللغات 

العامليـة الحيـة، كاإلنجليزيـة عى سـبيل املثـال. وقد صدر 

كتـاب يهتـم بهـذه القضية، ويرصـد محاولة إنجـاز معجم 

لغـوي عـريب تاريخـي، لتتمكـن األمـة مـن فهـم لغتهـا يف 

تطوراتهـا الدالليـة، مـع توفـري عدد مـن املعاجـم الفرعية 

التـي تفتقـر إليها املكتبـة العربية، كمعجم شـامل أللفاظ 

ومعاجـم  والعـارة(،  والحـرف  )الصناعـات  الحضـارة 

للمصطلحـات  التاريخـي  )املعجـم  العلـوم  مصطلحـات 

والجغرافيـة  والرياضيـة  والفلكيـة  والفيزيائيـة  الطبيـة 

والفلسـفية والرشعيـة النحويـة والباغية(، ومعجم شـامل 

التعليميـة،  اللغويـة  واملعاجـم  املعـارصة،  العربيـة  للغـة 

الخادمـة  الحاسـوبية  الرامـج  وغريهـا. وينبغـي اسـتثار 

للمـرشوع، لتطويـر املعالجـة اآلليـة للغـة العربيـة.

وقـد سـعى »املركز العـريب لألبحاث ودراسـة السياسـات« 

العربيـة«،  للغـة  التاريخـي  »املعجـم  مـرشوع  إلطـاق 

اسـتهلَّها بعقـد نـدوة الخـراء األوىل عـام 1433 هــ، التـي 

شـاركت فيهـا نخبـة مميـزة مـن اللغويـن والحاسـوبين 

اإلقليميـة  املنظـات  ممثـي  عـى  عـاوة  العـرب، 

واملؤسسـات األكادمييـة والبحثية املعنيـة باملوضوع، لتقيم 

خطـة إلنجـاز هـذا املعجـم.

وكان االجتـاع الثـاين لنـدوة الخـراء يومـي 24 و 25 صفر 

مـن عـام 1434هــ )6 و 7 كانـون الثـاين 2013 م(لتحديـد 

مـادة املعجم ، واملعلومـات املضمنة يف مداخله املعجمية، 

وعنـارص الجـذاذة اإللكرتونيـة، وأوجـه تنسـيق العمل بن 

اللغوين والحاسـوبين.

واالجتـاع الثالـث للنـدوة كان يف العـام نفسـه )10 آذار( 

السـتكال التخطيط للمـرشوع وملراحل تنفيـذه ولهيكلته 

اإلداريـة، وعـرض بعض النـاذج التطبيقيـة ملداخله.

وقد صدر كتاب يجمع أوراق الندوة األوىل، وهو بعنوان:

نحـو معجـم تاريخـي للغـة العربيـة/ مجموعـة مؤلفـني؛ 

تقديـم عزمـي بشـارة.- الدوحـة: املركـز العـريب لألبحـاث 

ودراسـة السياسـات، 1435هــ، 439 ص.

وهذا بيان مبوضوعاتها، مع أساء مقدميها:

اإلطـار التصـوري واملنهجي ملرشوع املعجـم التاريخي   -

البوشـيخي، رشـيد بلحبيـب،  الديـن  للغـة العربيـة/ عـز 

العبيـدي. محمـد 

نحـو خطة إلنجـاز القاموس العـريب التاريخي يف ضوء   -

التجربـة الفرنسـية/ عبدالعـي الودغـريي.

منهج أوغسـت فيرش يف املعجم التاريخي/ عبدالعزيز   -

لحميد. ا
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التازم الداليل والرتسيس/ عبدالرزاق بنور.  -

املدخل املعجمي وتصميم الجذاذة/ بسام بركة.  -

حسـن  العربيـة/  للغـة  التاريخـي  املعجـم  مدونـة   -

. حمـزة

املدونـة اللغويـة: دراسـة مسـحية/ عـودة خليـل أبـو   -

عـودة.

مسـحية/  دراسـة  املحوسـبة:  العربيـة  املدونـات   -

حـادو. عبداملجيـد 

نحـو إطـار عـام ملدونـة لغويـة للمعجـم التاريخـي   -

الثبيتـي. عبداملحسـن  العربيـة/  للغـة 

نحـو آلية لتطويـر املدونات لتوليد جـذاذات املعاجم   -

العربيـة/ حامـد السـحي.

تقنيـات اإلفـادة مـن املدونـات املحوسـبة يف إنجـاز   -

املعجـم التاريخـي للغـة العربيـة/ املعتـز باللـه السـعيد 

طـه.

عـودة.

واملرصـد/  واملدونـة  للجـذاذة  الحاسـويب  التصميـم   -

عبدالحـق لخواجـة، عـز الديـن مزروعـي، محمـد رقـاس، 

ببـاه. ولـد  عبداللـه  ولـد  محمـد 

املدونـات  بنـاء  يف  املسـتخدمة  الحاسـوبية  الرامـج   -

املعجمية وتدبريها: دراسـة تقوميية/ )األربعة السـابقون(.   
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صحح لغتك
“املدرِّسة”  املعلمة  الصحيح:  الدرس.  رشحت  األَبْلَة   -

رشحت الدرس.

السبب: ألن األبلة كلمة تركية معناها املعلمة أو املدرِّسة، 

وهي يف اللغة العربية تدلُّ عى الثقل والوخامة يف الطعام.

- قرأ القرآن يف مأتم امليت. الصحيح: قرأ قرآناً يف مناحة 

امليت.

السبب: ألن املأتم اجتاع النسوة للموت.

الصحيح:  بالشء.  تُلَصُق  التي  البطاقة  هي  األَتيكيت   -

اللصيقة هي البطاقة..

السبب: اسم فرني معرَّب.

- ميكن لنا بأن نقول. الصحيح: ميكن لنا أن نقول.

فاعل  رفع  محل  يف  نقول”  “أن  املؤول  املصدر  السبب: 

للفعل “ميكن”.

أو  استبانًا  أجرى  الصحيح:  منه.  طُلب  استبيانًا  أجرى   -

“استبانة” طُلب منه.

السبب: ألن الفعل “استَبان” مصدره اسِتبان، أو اسِتبانة.

جموع  وثِِدّي،  وثُِدّي،  أَثٍْد،  الصحيح:  ثدي.  جمع  أثداء   -

ثَدي.

السبب: املعجات.

- مجوهرات األمرية مثينة. الصحيح: جواهر األمرية مثينة.

السبب: ألن “جوهر” املفرد، جمعه جواهر.

ل عى ما يريد. الصحيح: حصل ما يريد. - تحصَّ

ع وثبت. ل” معناه تجمَّ السبب: ألن “تحصَّ

الحزبان  الصحيح:  االستقالة.  إىل  الرئيس  دعيا  الحزبان   -

دَعوا..

السبب: الفعل واوي “د ع و”، وليس يائيًّا “د ع ي”.

- قرأت عن شتى املذاهب. الصحيح: قرأت عن مذاهب 

شتى.

صفة  الجملة  نهاية  يف  تأيت  أن  يجب  “شتى”  السبب: 

للموصوف، أو نصبًا عى الحالية.

- عنده ضغط يف الدم. الصحيح: عند زيادة يف ضغط الدم.

السبب: ألن كل إنسان عنده ضغط دم.

- اعتذر عن الحضور. الصحيح اعتذر عن عدم الحضور، أو 

اعتذر عن الغياب.

السبب: ألن االعتذار يكون عن خطأ، والحضور ليس خطأ، 

وإمنا الخطأ هو الغياب.

- هذا أمٌر ُمِعيب. الصحيح: هذا أمٌر َمِعيب.

فيها  وليس  عاب”،  الفعل”  العربية  اللغة  يف  السبب: 

“أعاب”، ومن ثم اسم املفعول هو “َمِعيب”.

ُة امليزان. ُة امليزان. الصحيح: رجحت كِفَّ - رَجحت كَفَّ

السبب: ذلك ما أقرَّته املعجات.

وأغاط  شائعة  أخطاء  سيبويه:  رأَس  كرسَت  كتاب:  من  )مختارات 

ذائعة/ حسن كال محمد محمد(
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ة ة على طرَّ غرَّ
قـرأت يف طـرة ورقـة العنـوان مـن مخطوطـة »تحصيـل 

الديـن  جـال  العامـة  ملؤلفـه  القـدس«  لزائـر  األنـس 

عبداللـه بـن يوسـف بـن هشـام األنصـاري )ت 761 هــ( 

اإلسـكندرية: محافظـة  مكتبـة  نسـخة 

رأيت بخط املؤلف ما صورته:   -

ُسـئلُت عـن شـخصن قـال أحدهـا يف دعائـه: اللـه ارؤْف 

بنـا، بضـمِّ الهمزة، فـردَّ عليه اآلخـر فقال: الصـواب: ارأَْف، 

بالفتـح. أيهـا املصيب؟

والـرادُّ  الضـّم،  يف  مصيـٌب  الداعـي  معنـاه:  مـا  فكتبـُت 

مصيـٌب فيـا ذكره مـن الفتح، مخطئ يف تخطئـة الداعي.

وذلك ألنه يقال: َرُؤَف يَْرُؤُف، بالضمِّ فيها.

ورأََف يَرأَُف، بالفتِح فيها، رأْفًة ورأَفًة فيها.

ورَئَف، بالكرس، يرأُف، بالفتح، رأَفًا، مثل فَرًَحا.

األوىل،  اللغـة  عـى  جائـٌز  )فَارُؤْف(بالضـمِّ  هـذا  وعـى 

األخريـن. املعنيـن  عـى  جائـٌز  بالفتـح  و)رأَف( 

رأيت بخط املؤلف ما صورته:  -

ُت فيه ألفاظًا، فلهذا مل أنسبه: لبعضهم، لكني غريَّ

ــا ــلوِّ فـ ــباَب السـ ــُب أسـ ــُت أطلـ أبيـ

وهنـــا زادين  ببيـــٍت  إال  ظفـــرُت 

وابلَهـــا األرِض  كاشـــتياِق  أشـــتاقكم 

الوطنـــا والغائـــِب  واحَدهـــا  واألمِّ 

قال املسيُح عليه السام:  -

إْن كنَت تطلُب من الدنيا ما يكفيك، فكلُّها ال يرضيك.

»تحصيـل 

الديـن  ال 

 هــ( 

 ،

األوىل،  اللغـة  ى 
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كتاب فريد في بابه
محنـة األديـب/ أليب عـي الحسـن بـن أحمد اإلسـراباذي 

محمـد  أسـامة  تحقيـق  هــ(؛   4 )ق  النحـوي  اللغـوي 

النعيمي.- بريوت: مؤسسـة الرسـالة، 1435هــ، 112 ص.

وصـف املؤلـف كتابـه بقولـه: هذا كتـاب يتضمن مسـائل 

مـن معـاين القـرآن، ونخبًـا مـن غريـب الحديـث، وشـيئًا 

مـن اللغـة، و.. مـن النحـو، وطرفًـا مـن األبنيـة، ونتًفـا من 

األمثـال، وشـعبة مـن االشـتقاق، ودرًرا مـن معاين الشـعر، 

وصـدًرا مـن العـروض، وِفقـرًا مـن التريـف، ولُمًعـا مـن 

يناه »محنـة األديـب« ألنـه يُختـر مبـا فيـه  القـوايف، سـمَّ

خـون بحفظ األصـول والكتب، ليتميَّز  عـو األدب واملتبذِّ مدَّ

ـر، ويظهـر فضـل املـرَّز .. م يف العلـم مـن املؤخَّ املقـدَّ

ــه ــا هــو في ــن تحــىَّ بغــري م م

االمتحــاِن شــواهد  فضحتــه 

مثاله من ص 53:

ما تصغري الظرفاء والعلاء واألذلة؟

الجـواب: تصغريهـا: ظَُريِّفون، وتصغري العلـاء: ُعَويلِمون، 

ة: ُذلَيِّلون. وتصغري األذلَـّ

العـدد  أدىن  كان  فـإن  تصغـريه،  عـن  ُسـئلَت  وكل جمـع 

العـدد... أدىن  إىل  رجعـَت  وإال  افظـه،  عـى  صغرتـه 

وأذكـر مـن بابـه كتـاب »حليـة الفقهـاء« للعامـة اللغوي 

أحمـد بـن فـارس )395 هـ(..

وهـذه كلـات منتقـاة مـن الكتـاب، قد يلـزم اسـتعالها، 

وقـد ال يكـون هنـاك مثيل ملرتادفاتها، وقـد اوردها املؤلف 

لكـون معانيهـا غامضـة وغـري معروفة، فمـن ذلك:

ح. الُخضارع: البخيل الذي يتسمَّ

الساجون: الحديد اللن.

قصيدٌة حّذاء: ليس فيها عيب.

الوضيمة: طعام املأتم.

النِّشَفة: الحجر الذي تُدلُك به األرجل يف الحّام.

وجد فاٌن يف بطنه َوقًشا: أي حركة من ريح أو غريها.

الخايل: الرجل الذي ال زوج له.

املِْقَنب: الكساء الذي يُجَعل فيه الجراد.

وهـذا الكتـاب هـو أول مـا طبع لعـامل نحـوي، جديد عى 

القـارئ أيًضا. 
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مؤلِّفة ومؤلَّفات

باحثة يف الفقه اإلسامي.

حاصلـة عـى املاجسـتري )1424 هــ(، ثـم الدكتـوراه، مـن 

قسـم الفقـه وأصولـه بجامعـة أم القـرى يف مكـة املكرمة.

الدراسـات  بقسـم  وأصولـه  للفقـه  مسـاعدة  أسـتاذة 

بجـدة. عبدالعزيـز  امللـك  جامعـة  يف  اإلسـامية 

عضو مؤسس لجمعية )ُخلق( للنهضة األخاقية.

ومهتمـة  والطفـل،  املـرأة  مجـال  يف  اجتاعيـة  ناشـطة 

العـام. بالشـأن 

كاتبة يف عدد من املجات والصحف واملواقع اإللكرتونية.

رسـالتها يف املاجسـتري: أثـر العـرف يف الفـرق ومتعلقاتهـا 

مـن أحـكام فقـه األرسة: دراسـة تطبيقيـة مقارنـة.

ويف الدكتوراه: االبتهاج يف رشح املنهاج/ عي بن عبدالكايف 

السبي )ت 756 هـ( )دراسة وتحقيق جزء منه(.

وصـدر لهـا كتاب: األبعـاد النفسـية واالجتاعيـة يف النظر 

الفقهـي: واليـة الفتـاة البكر العاقلـة أمنوذًجا.

ومن بحوثها:

موقـف الرشيعـة اإلسـامية مـن العمليـات الجراحية   -

التجميليـة )نـرش يف مجلـة البحـوث الفقهيـة املعـارصة، 

محـرم 1429 هــ(.

موت الدماغ بن الطب والرشيعة.  -

أطعمة الكتابين غري املسلمن.  -

أطعمة غري املسلمن من غري أهل الكتاب.  -

إلهام عبداهلل باجنيد
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عظة من كتاب 
باب املنجيات واسع، فهناك أعال صالحة كثرية تتحقق   -

واالستغفار،  واإلخاص،  والشكر،  كالتقوى،  النجاة،  بها 

والتوبة، والدعاء، والتوكل، والجهاد..

هناك أنواع من عذاب الله يوقعها الله بالناس إليقاظ   -

يرجعون،  لعلهم  األشدِّ  عذابه  إىل  وتنبيههم  قلوبهم، 

فيستيقظ بعض الناس، ويلج آخرون يف طغيانهم.

القلوب شديدة التقلب، والنجاة من تقلباتها املهلكة   -

املتنوعة من أعظم ما ينبغي الحرص عليه، وتقلباتها تكون 

بأسباب الذنوب واملخالفات التي قد تكون منسية، أو مل 

يؤبه بها.

عدم تحقق النجاة لعبد قد يكون بسبب التقصري يف   -

أدائه ما عليه، أو بسبب الذنوب واملعايص بأنواعها القلبية 

والظاهرة، واملخرجة من امللة وغري املخرجة.

من موانع النجاة: الرشك والكفر، واملخالفات الرشعية،   -

من مثل: االستكبار يف األرض واالغرتار بالقوة، اإلرساف يف 

املعايص، ابتغاء الفرج من غري الله، استحباب العمى عى 

الهدى، قسوة القلب واإلرصار عى الطغيان، نسيان الذكر 

والدار اآلخرة.

من ضوابط النجاة الصحيحة: النظر يف عواقب األشياء   -

وعدم االغرتار ببداياتها، سامة الغاية، صحة الوسيلة.

وعدم  بالفضل  االعرتاف  النجاة:  استحقاقات  من   -

نسيان النعمة، حمد الله وشكره، التقوى والتوكل، الحذر 

من البغي.

)مقتطفات من كتاب: السامة والنجاة/ عبدالعزيز بن محمد الجربوع(
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كلمات من كتاب
امتاُك القلوب يكمن يف قوة املنطق، ال مبنطق القوة.  -

َف صاحبُه من تكاليف املظهر. إذا كمل املخر تخفَّ  -

م  ِمن أعجب ما مرَّ يب يف سرية ابن املبارك، أنه كان يفخِّ  -

أصحابه، وبعض الناس تجالسه فرتة طويلة وال يكاد يعرف 

اسمك، أو يسأل عنه.

رؤية بعض الناس تشعرك باألمان.  -

إذا قلَّت ثقتك بأكر َمن حولك، فراجْع نفسك.  -

خطأ،  أيِّ  عن  يعتذر  أن  بباله  يخطر  ال  الناس  بعض   -

غ لتفادي األعذار. غ ومسوِّ فلديه ألف مسوِّ

يسقطها  إمنا  املنزلة،  يُسقط  ال  الخطأ  عن  االعتذار   -

املكابرة.

يُثني بعضهم عى بعض،  األقران  اثنن من  رأيت  إذا   -

تقول:  أن  أوشكت  بالفضل،  لصاحبه  منها  كلٌّ  ويعرتف 

ها ملَكان يف ثياب برش.

مادام أن معاصيك تقلقك فأنت عى خري، والويل كل   -

الويل من استمرائها والطأمنينة لها.

هل يستطيع أحد أن يكتب عن أمه بعد موتها بغري   -

دموعه؟

يا رّب، أمرتنا باإلحسان إىل الوالدين ولو كانا كافرين،   -

فا عذرنا إذا كانا مسلمن مؤمنن صالحن؟!

الناس فليس بالرورة أن  الرأَي أحد من  إذا خالفك   -

ا، أو مرتبًِّصا، أو حاسًدا. يكون ذلك املخالف عدوًّ

    وليس بالرورة إذا انتقدَت أحًدا من الناس أن تسعى 

كل  من  وتجريده  إليه،  واإلساءة  وإسقاطه  تجريحه،  إىل 

حسنة.

   وليس بالرورة إذا اختلفت مع أحد أن تعاديه وتدعو 

ر به قدر ما تستطيع. إىل عداوته وتشهَِّ

ليس بالرورة أنك إذا كرهَت أحًدا أن تخره بذلك،   -

بذلك  تحتفظ  أن  تقتي  الحكمة  بل  أنك رصيح،  بحجة 

لنفسك...

    أما إذا أحببَت أحًدا فإنه يحسن بك أن تخره بذلك، 

فالحبُّ سعة، والكراهية ضيق..

شعر:  -

ـــو ـــس يخل ـــٌب لي يل صاح

جـــراِح عـــن  لســـانُه 

يجيـــُد متزيـــَق ِعـــريض

املـــزاِح! ســـبيِل  عـــى 

)مختارا من كتاب: بصائر/ محمد بن إبراهيم الحمد( 
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باختصار من كتاب
يذكـر األسـتاذ عـز الديـن بـن زغيبـة يف كتابـه »املقاصـد 

اإلسـامية«: للرشيعـة  العامـة 

أن املقاصد العامة للترشيع هي من السـعة والشمول   -

مـا يجعلهـا تسـتوعب جميع املصالـح اإلنسـانية، الدنيوية 

واألخرويـة مًعـا، مهـا امتـدَّ بالنـاس الزمـن، فهـي ثابتة ال 

تتبـدل، وإمنـا الـذي يتبـدل هـو الحكـم الفرعـي الظنـي، 

وال سـيا األحـكام التـي مبناهـا املصالح املرسـلة، وأعراف 

النـاس، ومـن ثـم فاملقاصـد العامـة هـي املرجـع الدائـم 

السـتيفاء مـا يتوقـف عليـه االجتهـاد واإلفتـاء والقضاء.

وأن السـاحة مـن أعظـم األوصـاف للرشيعـة، وأن   -

بـه.. مقطـوع  أمـر  وترفاتهـا  أحكامهـا  يف  التيسـري 

تعـّد  اإلسـامية  للرشيعـة  العامـة  املقاصـد  وأن   -

املرجـع األسـايس عنـد فقـدان النـص يف املسـائل والوقائـع 

املسـتجدة، وعـى املجتهـد والفقيـه والقـايض اعتادها يف 

اسـتنباط أحكامهـم، رشيطـة أن تتفـق تلـك األحـكام مـع 

األساسـية. وأحكامـه  العامـة،  وأهدافـه  الترشيـع  روح 

وأن املقاصد الرشعية من وسـائل الرتجيح التي ال غنى   -

للمجتهـد عنهـا، فهـو يحتـاج إليهـا للخـروج مـن التعارض 

الـذي يقع بـن الكليـات والجزئيـات يف الفـروع واألحكام، 

وذلـك عنـد انعـدام املرجحـات النقليـة الريحة.
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إفادة من كتاب
متّكـُن الفقيـِه مـن القواعـد الفقهيـة يجعلـه عـى اطـاع 

واسـع عـى الفقـه اإلسـامي، ويسـر بذلـك حقائـق الفقه 

ومداركـه وأرساره ومآخذه، وميتلـك ناصية مختلف الفروع 

واملسـائل املتناثـرة، وضوابط املسـائل وفروقها، يف مختلف 

أبـواب الفقـه، مـا يكسـبه ملكـة فقهيـة تزيد مـن فهمه 

والتكييـف  واالسـتنباط  والتخريـج  القيـاس  يف  ومهارتـه 

والتوجيه.

والقواعد الفقهية أقسام:

• القواعـد 	 أشـهر  وهـي  األساسـية:  الكليـة  القواعـد 

قاعـدة  تحـت  تنـدرج  وال  الفـن،  هـذا  يف  املتداولـة 

أخـرى فوقهـا، وإمنا ترجـع إىل دليل رشعي مـن القرآن 

أو السـنة، وهـي خمسـة، منهـا: اليقـن ال يـزول بالشـك.

• القواعـد الفرعيـة التابعـة: وهي متفرعة عـن القواعد 	

األمـور  األصـل يف  قاعـدة:  مثـل  الخمسـة،  األساسـية 

العارضـة العـدم، وهـي ترجـع إىل قاعـدة: اليقـن ال 

يـزول بالشـك.

• القواعـد 	 إىل  تنسـب  املسـتقلة: ال  الفرعيـة  القواعـد 

األساسـية، بـل تعتـر مـن قبيـل القواعـد الجزئيـة أو 

الفرعيـة املسـتقلة. مثـل قاعدة: ال يُنسـب إىل سـاكت 

قول.

• القواعـد املذهبيـة املتفـق عليهـا: وهـي محـل اتفاق 	

بـن املذاهـب الفقهية.

• القواعـد املذهبيـة املختلف فيها: وهـي محل اختاف 	

بـن املذاهب الفقهية، حيـث إن لكل مذهب صياغته 

املحكمـة للقاعـدة، وتطبيقاتـه الفرعيـة عليهـا، مثـل 

قاعـدة: األصـل يف األشـياء اإلباحـة، عنـد الشـافعية، 

واألصـل يف األشـياء التحريـم، عنـد الحنفية..

• القواعـد املتفـق عليهـا داخـل املذهـب: يعنـي متفق 	

عليهـا داخـل املذهـب الواحـد، عـدَّ السـيوطي منهـا 

الحـال  اجتمـع  إذا  قاعـدة:  منهـا  قاعـدة،  أربعـن 

ب الحـرام. والحـرام غلِـّ

• جمـع 	  ... املذهـب:  داخـل  فيهـا  املختلـف  القواعـد 

السـيوطي منهـا عرشيـن قاعـدة، مثـل: هـل اإلقالـة 

فسـخ أم بيـع؟

)باختصـار مـن كتـاب: الوسـيط يف رشح القواعـد الفقهيـة الكرى وما 

ينـدرج تحتهـا مـن قواعـد فقهية صغرى/ أحسـن لحساسـنة(.

39
www.alukah.net



فتوى من كتاب
• عبدالرحمن 	 بن  الصادق  الشيخ  سئل 

الغرياني:

ر نفسه في خدمة  هل يجوز للمسلم أن يؤجِّ

كافر؟

ر نفسه يف خدمة كافر  فأجاب: يحرم عى املسلم أن يؤجِّ

بحيث يكون تحت يده، خادًما له يف بيته، وكإجارة املرأة 

لرتضع له ولده؛ ألن يف ذلك إذالالً للمسلم، قال الله تعاىل: 

{ ]سورة  َسِبياً  الُْمْؤِمِنَن  َعَى  لِلَْكاِفِريَن  اللُّه  يَْجَعَل  }َولَن 

وقعت  فإن  انعقدت،  إذا  اإلجارة  وتفسخ   ،]141 النساء: 

ومضت كان لألجري أجرة مثله؛ ألنه عقد باطل.

ر نفسه للكافر يف عمل  ويحرم كذلك عى املسلم أن يؤجِّ

غري مرشوع، كبيع الخمر وامليتة وحملها، والقيام بالخنزير 

اطلع عليها قبل  ورعيه؛ ألنه معصية، وتفسخ اإلجارة إن 

باألجرة  يتصدق  أن  عليه  األجري وجب  عمل  فإن  العمل، 

عى املساكن.

أن  ونّجار،  كخيّاط  لنفسه،  يعمل  الذي  للمسلم  ويجوز 

يعمل لغري املسلم، كأن يخيَط له ويبني له. 

وكذلك يجوز مع الكراهة أن يأخذ املسلم من الكافر عماً 

يستقلُّ به عنه، كأن يأخذ منه ماالً يتاجر له فيه، أو سيارة 

يعمل عليها، أو يؤجر نفسه منه لعمل له، غري خدمته يف 

ر  أجَّ عنه  الله  عليًّا ريض  له ويشرتي؛ ألن  يبيع  كأن  ذاته، 

النبيَّ  وأخر  بتمرة،  دلو  كلَّ  له  يسقي  يهودي  من  نفسه 

صى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره. 

أجاب عن هذا يف 105 من الطبعة الثالثة من كتابه »فتاوى 

املعامات الشائعة«.

• يجوز 	 هل  منه:   119 ص  في  سئل  كما 

للمسلم العمل في شركة مديرها المسؤول 

غير مسلم؟

فأجاب: يجوز برشطن:

كحمل - 1 لله،  معصية  فيه  بعمل  املسلم  يكلَّف  أالّ 

محرَّمة،  عقود  بعقد  يكلَّف  أو  بيعه،  أو  ورشائه  الخمر 

كعقود الربا والغرر، وسائر العقود الفاسدة، التي ال يتورَّع 

عنها غري املسلمن.

العمل، - 2 خارج  الذاتية  بخدمته  الكافر  يكلِّفه  أالّ 

الخدمة  يف  ملا  ذلك،  وغري  والتنظيف  البيت  يف  كالخدمة 

أن  للمسلم  يجوز  وال  للمسلم،  الكافر  إذالل  من  الذاتية 

لِلَْكاِفِريَن  اللُّه  يَْجَعَل  }َولَن  تعاىل:  قال  لكافر.  نفسه  يذلَّ 

َعَى الُْمْؤِمِنَن َسِبياً {.  
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نتيجة من كتاب
صدرت دراسة علمية بعنوان: 

الخـاف الفقهـي بـني املالكيـة واإلباضية: دراسـة تحليلية 

سـامل  عبداملحسـن  العبـادات/  يف  مقارنـة  اسـتقرائية 

الكاتـب.- بـريوت: دار ابن حزم، 1434هــ، 881 ص )أصله 

رسـالة دكتـوراه(.

وقـد خلص الكاتب يف رسـالته العلميـة إىل تقارب مذهبي 

التـي  لتقـارب األصـول  املالكيـة واإلباضيـة فقًهـا، وذلـك 

اعتمـد عليهـا املذهبان، باسـتثناء عمل أهـل املدينة، الذي 

مل يعتمـده غـري املالكية.

رشـيق  ابـن  قـول  أن  الدراسـة  هـذه  بعـد  لـه  واتضـح 

أقـرب إىل  الفقهـي  اإلباضيـة  القـريواين، مـن أن مذهـب 

مذاهـب أهـل السـنة، قـول صحيـح. وأنه مل يجـد من بن 

املسـائل الخافيـة مـع املالكيـة ما خـرج فيـه اإلباضية عن 

املذاهـب األربعـة إال مسـائل قليلـة معـدودة.

قـال: أهـم املسـائل التـي خالـف اإلباضيـة فيهـا املذاهب 

األربعـة: القـول بعـدم جـواز املسـح عـى الخفـن، تحريم 

املـرأة عـى زوجهـا الـذي جامعهـا قبـل طهرها واغتسـالها 

مـن الحيـض، انهـدام الصـوم بالفطـر )ومعنـاه قضـاء كل 

األيـام التي سـبقت يوم الفطر، إضافـة إىل الكفارة(، القول 

بانتقـاض الوضـوء باملعايص كالنظر والـكام الفاحش ونحو 

ذلـك، القـول بانتقـاض الوضوء مـن مّس النجاسـة الرطبة، 

أو اليابسـة مـع رطوبـة اليـد، القـول بانتقـاض الوضوء من 

مـّس الكافـر باعتباره نجًسـا حقيقـة، القول ببطـان صيام 

مـن أصبـح جنبًـا ولـو باحتـام، القـول بنـدب صيـام أيـام 

معينـة، كالخامـس والعرشيـن مـن ذي القعـدة وغريه.

واملالكيـة مل يعتـّدوا بخـاف اإلباضيـة، ولعـل ذلـك راجـع 

إىل فتـوى اإلمـام مالـك بعـدم جـواز الصـاة خلـف اإلمام 

اإلبايض.

قـال املؤلف: سـبب تشـنيع املالكية عـى املذهب اإلبايض 

راجـع يف األسـاس إىل الخاف العقـدي ال الفقهي.

وقـال: املذهـب اإلبـايض وإن كان سـابًقا للمذهب املالي 

يف النشـوء والظهور، إال أنه أقّل أتباًعا وانتشـاًرا منه، ولعل 

مـردَّ ذلـك  راجـع إىل ظهـور الـدور السـيايس بشـكل كبـري 

يف املذهـب اإلبـايض، بحيـث كان يحتـاج إىل دولة تعتمده 

وتنـرشه وتنافـح عنـه، ومل يُتَح له ذلـك إال يف حدود ضيقة، 

باعتـاد دولـة ُعـان له، وهـي دولـة قليلة السـكان. وقد 

اندرسـت الـدول التـي اعتمدته يف شـال إفريقيا.
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فائدة من كتاب

من القواعد اإلعرابية:

)إْذ( الفجائية ال يقع بعدها إال الجمل االسمية.  -

)كيف( ال تقع فاعاً وال مبتدأً.  -

ال يضاف اسم التفضيل إال إىل ما كان من جنسه.  -

ينبغي تقليل املضمرات يف اإلعراب ما أمكن.  -

م عى النعت. البدل ال يتقدَّ  -

توكيد الشء ال يغري معناه.  -

الجارُّ ال يدخل عى الجاّر.  -

إذا توقفت فائدة الكام عى الحال امتنع حذفها.  -

أدوات الرشط لها الصدارة.  -

ال يعود الضمري عى غري األقرب إال بدليل.  -

ال يحذف معطوف دون عاطفه.  -

القرآن يُحَمل عى أفصح اللغات.  -

جواب القسم ال يكون إال جملة.  -

حذف جواب )ملّـا( كثري يف كام العرب.  -

زيادة )ما( كثرية يف كام العرب.  -

م عى املنعوت. النعت ال يتقدَّ  -

)هاّ( ال يليها إال الفعل.  -

قال يف قاعدة »ال يضاف اسم التفضيل إال إىل ما كان من 

جنسه«: إذا أضيف اسم التفضيل وجب أن يكون املضاف 

يُقال: علم  الرجال. وال  إليه من جنسه، نحو: زيٌد أحسُن 

الفقه أحسُن األموال، أو أحسُن األوالد.

وإذا ُجرَِّد اسم التفضيل من املفاضلة، وأصبح مبثابة اسم 

ز ذلك مّي  الفاعل، صحَّت إضافته إىل غري جنسه. وقد جوَّ

يف قوله تعاىل: }َوأَْعلَُم َما تُبُْدوَن َوَما كُنتُْم تَْكتُُموَن{ ]سورة 

البقرة 33[، حيث قال: ويجوز أن يكون – أي: أعلم – اسًا 

مبعنى عامل، فيكون )ما( يف موضع خفض، بإضافة )أعلم( 

إليها، كا يضاف اسم الفاعل.

)الصفوة من القواعد اإلعرابية/ عبدالكريم بكار(

فائدة لغوية
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للطبيب أحمد بن إبراهيم بن الجزار )املتوىف نحو 369 هـ( 

كتاب يف طبِّ األطفال عنوانه »سياسة األطفال وتدبريهم«، 

يتعرَّضون له من حوادث وأمراض، مع  أنواع ما  ذكر فيه 

بيان عاجها.

من ذلك حديثه عن »بكاء الطفل« الذي يزعج األمَّ واألرسة 

خاصة، فقال يف ص 67: 

له  عرض  بكاؤه  كر  إذا  فإنه  الكثري،  البكاء  من  ميكَُّن  وال 

يُعلَم  وبكلِّ شء  يُسكت...  أن  فيجب  )الرع(،  أبلمسيا 

أنه يلهيه، ويحول بينه وبن البكاء:

مثُل أن يُحمَل عى األيدي حماً رقيًقا ليًنا، ويحرَّك كذلك.

بالغدوات  ويحرَّك  لذيذة،  وأصوات  بألحان  له  ويُرفَع 

َن له النغم بالتبنن )الهدهدة(، وذلك أن  بالحمل، ويحسَّ

األصوات اللذيذة تُلحق النفَس والطبيعَة االلتذاَذ بها من 

نُُغٌم  لهم  م  نغِّ إْن  األطفال  أجل ذلك صار  غري تعب. من 

من  وناموا  وهدأت  طبائعهم  سكنْت  يستلذونها  حسنٌة 

قريب.

التي  األشياء  من  اعتاده  قد  ما  الصبي  إىل  أيًضا  ويقرَُّب 

تُطريه وتُفرحه.

ويُجَمُع بينه وبن من نشأ معه من الصبيان.

ُر ساع كل شء له صوت، وكل َوجبٍة رفيعة )سقوط  ويحذَّ

األشياء وصوتها املزعج(.

التي تُفزُع الصبيان،  الُجهُم من الوجوه  يُتََّقى عليهم  وأن 

شبُه الراقع واألشياء البشعة.

فائدة طبية
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مجموع علمي

مجموع رسائل يف علم الجرح والتعديل/ تقديم وتعليق 

بشري ضيف بن أيب بكر الجزائري.- بريوت: دار ابن حزم، 

1435هـ، 191 ص.

ويتضمن:

الوليد سليان بن  أبو  الجرح والتعديل/  التكميل لعلم   -

خلف الباجي )ت 474 هـ(. 

- الدليل فيا اختلف فيهم من أحوال الرجال/ زين الدين 

عبدالرحمن بن أحمد بن  رجب الحنبي )ت 795 هـ( 

- هل الجرح غيبة؟/ محمد بن عي الشوكاين )ت 1250 

هـ(. 

القاسمي  الدين  محمد جال  والتعديل/  الجرح  ميزان   -

)ت 1332 هـ(.

 مجموع الرسائل التونسية يف علم العقائد السنية/ باعتناء 

نزار حامدي.- حويل، الكويت: دار الضياء، 1435هـ، 258 

ص.

يسبق الرسائل : مقاالت علاء الباد التونسية يف تنزيه الله 

عن الجهة واملكان والجسمية/ نزار حادي.

محتويات املجموع:

بن 	  عبدالله  األمة/  وعلاء  السنة  أهل  اعتقاد 

محمد املرجاين )ت 699 هـ(. 

رسالة يف عقائد أهل السنة/ محمد بن أيب القاسم 	 

الغاري )ت 1119 هـ(. 

نحو 	  )ت  الغاد  عي  السنة/  أهل  عقيدة  نظم 

1090 هـ(. 

األشاعرة/ 	  السادات  معتقدات  املنورة يف  العقيدة 

مجموع في العقيدةمجموع في الحديث الشريف

ويتضمن:
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عي بن محمد الصفاقي )ت 1118 هـ(. 

الخليفية / عي بن خليفة املساكني )ت 	  الرياض 

1172 هـ(. 

صفة اإلميان واجبة العلم عى األعيان/ محمد بن 	 

محمد بريم الثاين )ت 1274 هـ(. 

شاكر 	  محمد  الصاح/  ومنهج  الفاح  عقيدة 

الصفاقي )ت 1383 هـ(. 

نزار 	  السنوسية/  الحفيدة  عى  السنية  الفوائد 

حادي.

مجموعة رسائل العامة قاسم بن قطلوبغا )ت 879 هـ(/ 

عبدالحميد  عليه  وعلق  أحاديثه  وخرج  نصوصه  حقق 

الدرويش.- دمشق؛  عبدالعليم محمد  الدرويش,  محمد 

بريوت: دار النوادر، 1434هـ، 750 ص.

مجموع في الفقه

تحتوي املجموعة عى )25( رسالة ومسألة، وأُلحق بآخر 

املسجد/  الغراس يف  املجموع: تعريف املسرتشد يف حكم 

محمد بن محمد ابن أمري الحاج )ت 879 هـ(.

وهذه عناوين رسائل ابن قطلوبغا رحمه الله كا وردت يف 

الكتاب، وكلها يف الفقه الحنفي:

- رفع االشتباه عن مسائل املياه.

- رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت.

النجدات ببيان السهو يف السجدات.	 

- أحكام الفأرة إذا وقعت يف الزيت ونحوه.

- أحكام الصاة عى الجنازة يف املسجد.

- الرتاويح و الوتر.

- الفوائد الُجلَّة يف مسألة اشتباه القبلة.

- أحكام القهقهة.

األصل يف بيان الفصل والوصل.	 

- األسوس يف كيفية الجلوس.

- تحرير األقوال يف صوم الست من شوال.

- رسالة يف قضاء القايض.

ة. - الِعدَّ

- مسألة يف حطِّ الثمن واإلبراء منه وصحة ذلك.

- من مسائل الشيوع.

- أحكام التزكية والشهادة.

- القول القائم يف بيان تأثري حكم الحاكم.

- ما ينقض من القضاء.

- تحرير األقوال يف مسألة االستبدال.

- مسألة يف الوقف.

- صورة سؤاالت و أجوبة عنها.

- مسألة تعليق الطاق بالنكاح.

- مسألة يف طاق املريض زوجته.

- حفر املربعات.

- حكم الخلع وحكم الحنبي فيه.
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بحوث في كتاب
اإلسامي/  والفكر  واألصول  الفقه  يف  ودراسات  أبحاث 

نذير حامدو.- بريوت: دار ابن حزم ، 1435هـ، 574 ص.

الفقه  مجاالت  يف  والدراسات  األبحاث  من  مجموعة 
اإلسامي وأصول الفقه ومقاصد الرشيعة والفكر اإلسامي 
املعارص، شارك بها املؤلف يف مؤمترات دولية، وهو أستاذ 
الرشيعة  بكلية  العلمي  املجلس  ورئيس  الفقه  أصول 
اإلسامية  للعلوم  عبدالقادر  األمري  جامعة  يف  واالقتصاد 

بقسنطينة يف الجزائر. وهي هذه:
- رعاية الترشيع اإلسامي لألرسة: دراسة فقهية اجتاعية. 
- الطاق بالثاث يف مجلس واحد: دراسة فقهية حديثية 

واجتاعية.
الطاق:  حق  استعال  إساءة  إىل  تؤدي  التي  األسباب   -

دراسة فقهية اجتاعية.
- أثر البصمة الوراثية يف إثبات نسب الولد غري الرشعي: 

دراسة فقهية اجتاعية وأخاقية.
- االستثار الزراعي من خال السنة النبوية: دراسة فقهية 

حديثية تأصيلية.
- أسس وإجراءات تحصيل الزكاة: دراسة فقهية تأصيلية.

- آراء ابن خلدون يف أصول الفقه من خال املقدمة: دراسة 
تحليلية ونقدية.

- أهمية االجتهاد يف الرشيعة اإلسامية وتحديات العر.

الغرب  علاء  وشهادات  اإلسامية  الرشيعة  خصائص   -
ملكانة الرشيعة اإلسامية.

- االجتهاد بن النص الرشعي والواقع العمي.
- العقل مناط التكليف وكّي من كليات الرشيعة.

- فهم النصوص النبوية يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسامية.
- التسامح الديني يف اإلسام.

- األسس الفكرية املؤثرة يف عقل الطفل.
واملقاصد  الفقهية  القواعد  خال  من  البيئة  حاية   -

الرشعية.

بحوث يف الفقه املاليك/ قطب الريسوين.- بريوت: دار ابن 
حزم، 1435هـ، 263 ص.

وهي هذه:
- قاعدة »اليسري مغتفر« وتطبيقاتها يف الفقه املالي.

الفقه  يف  وتطبيقاتها  الزمان«  فساد  »مراعاة  قاعدة   -
املالي )املقصود أهل الزمان، فالعبارة مجازية، إذ تتدهور 
أحوالهم من الحسن إىل اليء، ومن اليء إىل األسوأ...(.
- اآلراء الشاذة يف الفقه املالي: دراسة تأصيلية تطبيقية.

- ما جرى به العمل يف الفقه املالي: نظرية يف امليزان.
جامعة  يف  الرشيعة  بكلية  وأصوله  الفقه  أستاذ  واملؤلف 

الشارقة.
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مسرد من كتاب

قام املحققان عي بن أحمد الكندي املرر ووائل بن صدقي 

لإلمام  اللباس«  فنون  يف  اإللباس  »بيان  كتاب  بتحقيق 

اللباس  أحكام  يف  ألِّف  ما  مقدمتها  يف  وذكرا  الذهبي، 

وقد  اإلسامي،  الرتاث  عى  مقترة  أنها  ورأيت  والزينة، 

بلغت )16( عنوانًا. ومل يذكرا مراجعها يف ذلك، وال وضع 

الكتب من مطبوع أو مخطوط، لكن ذكرا النسخ الخطية 

لسبعة منها.

املرسد،  آخر  يف  ذكره  فاتها  ما  بعض  إليها  أضفت  وقد 

وبلغت سبعة عناوين، وعلقت عى ما ذكره البن تيمية، 

ووضعته بن معقوفتن. وهي:

القطان  األصبهاين  يزيد  بن  إلساعيل  اللباس/  كتاب   -

)ت بعد 260 هـ(.

كتاب اللباس/ البن جرير الطري )ت310 هـ(.  -

ذم الرياء يف األعال والشهرة يف اللباس/ للحسن بن   -

إساعيل الّراب )ت 392هـ(.

كتاب اللباس/ أليب يعى الفراء الحنبي )ت 458 هـ(.  -

)ضمن  هـ(   728 )ت  تيمية  البن  اللباس/  يف  رسالة   -

الكواكب الدراري(.

]قلت: طبع له: قاعدة تتضمن ذكر مابس النبي صى الله 

عليه وسلم وساحه ودوابه: القرمانية: جواب فتيا يف لبس 

بن  أرشف  وتعليق  تحقيق  وسلم/  عليه  الله  صى  النبي 

عبداملقصود.- الرياض: مكتبة أضواء السلف، 1422هـ، 82 

ص[.

التحرير فيا يحلُّ ويحرم من لباس الحرير/ البن قيم   -

الجوزية )ت 751 هـ(.

عليه وسلم/  الله  اللباس وهيئة عامته صى  أحكام   -

السيوطي )ت 911 هـ(.

رسالة يف لبس الرساويل/ السيوطي.  -

ثلج الفؤاد يف أحاديث لبس السواد/ السيوطي.  -

األحمر/  لبس  لبيان  املصدر  والهام  األكمل  تحفة   -

حسن بن عار الرشنبايل )ت 1069 هـ(.

رسالة يف االختاف يف لبس األحمر للرجال/ محمد بن   -

حمزة األيديني )ت بعد 1116 هـ(.

القول الجي يف حلِّ لبس النساء الحي/ الشوكاين )ت   -

1250هـ(.

يف  الحرير  من  ويحرم  يحلُّ  فيا  االلتباس  كشف   -

اللباس/ أليب بكر بن محمد األحسايئ )ت 1270هـ(.
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الدرُّ األنور يف كراهة لبس األصفر واألحمر/ عمر بن   -

يوسف الحنفي.

بن  حسن  الحرير/  لبس  من  املنع  يف  التحذير  حجة   -

عبدالرحمن آل الشيخ.

والحجاب/  واللباس  الزينة  أحكام  النقاب عن  كشف   -

محمد بن مصطفى بن باكري الجزائري الحنفي.

ومام فاتهام ذكره:

الدين  زين  تأليف  بها/  يتعلق  وما  الخواتم  أحكام   -

795هـ(؛  )ت  الحنبي  رجب  بن  أحمد  بن  عبدالرحمن 

دراسة وتحقيق محمد بن حمود الوائي.- املدينة املنورة: 

مطابع الرحاب، 1407هـ، 288 ص.

طبعة أخرى بتحقيق عبدالله بن محمد الطريقي.- املدينة 

املنورة: املحقق، 1414هـ، 288 ص.

بيت  عّان:  القيي.-  عبداللطيف  إياد  بتحقيق  وأخرى 

األفكار الدولية، 1425هـ، 160ص.

دار  حائل:  الطرابيي.-  محمد  بن  طال  بتحقيق  وأخرى 

األندلس، 1431هـ، 173 ص.

العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  القايض.-  عبدالله  وبتحقيق 

1405هـ، 175ص.

الحنبي«  رجب  ابن  الحافظ  رسائل  »مجموع  وضمن 

بتحقيق طلعت فؤاد الحلواين.- القاهرة: الفاروق الحديثة 

للطباعة، 1423هـ. 

مجهول؛  مؤلف  النساء/  عورات  عى  الكساء  إسبال   -

عبدالقادر.-  أحمد  عبدالقادر  عليه  وعلق  أحاديثه  خرج 

دمشق: دار الوثائق للدراسات، 1427هـ، 205ص.

استيفاء األقوال يف تحريم اإلسبال عى الرجال/ محمد   -

بن إساعيل األمري الصنعاين )ت 1182 هـ(؛ تحقيق عقيل 

بن محمد املقطري.- صنعاء: مكتبة دار القدس، 1412هـ، 

52 ص.

جعفر  بن  محمد  العامة/  سنة  أحكام  يف  الدعامة   -

الكتاين )ت 1345هـ(.- دمشق: مكتبة الرشق: مكتبة العلم 

اإلسامي، 1342هـ، 124 ص.

يوسف  العامة/  أحكام  استخراج  يف  املامة  دفع   -

املقديس )ت 909 هـ(؛ تحقيق  بن حسن بن عبدالهادي 

عبدالله بن محمد الطيار، عبدالعزيز بن محمد الحجيان.- 

الرياض: دار الوطن، 1415هـ، 326 ص.

ز لبس قلنسوة النصارى/ محمد بن  الردُّ عى من جوَّ  -

جمعة  عبداملجيد  تحقيق  هـ(؛   1299 )ت  عليش  أحمد 

الجزائري.-ط3- أبو ظبي: مؤسسة بينونة للنرش؛ الرياض: 

ركن بينونة للنرش، 1434هـ، 60 ص. 

صوب الغامة يف إرسال طرف العامة/ كال الدين   -

هـ(؛   906 )ت  الشافعي  املقديس  رشيف  أيب  بن  محمد 

دار  بريوت:  الكايل.-  محمد  بن  عبدالرؤوف  تحقيق 

البشائر اإلسامية، 1425هـ، 55 ص.
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األدب اإلسالمي

أثر القرآن يف األدب العريب يف القرن األول الهجري/ ابتسام 

مرهون الصّفار.- عّان: جهينة، 1434هـ، 381 ص.

العر  يف  املرية  املرأة  شعر  يف  اإلسامي  االتجاه 

العرشين:  القرن  نهاية  حتى   1882 سنة  من  الحديث: 

دراسة موضوعية فنية/ سحر محمود عيىس.- القاهرة: دار 

الحكمة، 1435هـ،357 ص.

دار  الرياض:  املقرن.-  عبدالرحمن  محمد  الليل/  ث  أحدِّ

امليان، 1435هـ، 275 ص.

طويلة  )سلسلة  قصاب  وليد  النبوي/  القصص  أحسن 

لألطفال صدرت عن دار الحضارة بالرياض عام 1434هـ، 

كل جزء منها يف 16 ص(.

األدب اإلسامي/ صباح نوري املرزوك.- عّان: دار صفاء، 

1435هـ، 192 ص.

األدب  رابطة  شعراء  عند  التفعيلة  لقصيدة  الفني  البناء 

الدورسي؛  عبدالله  بن  وليد  إعداد  العاملية/  اإلسامي 

اإلمام  جامعة  الرياض:  الحمود.-  محمد  بن  عي  إرشاف 

قسم  العربية،  اللغة  كلية  اإلسامية،  سعود  بن  محمد 

الباغة والنقد ومنهج األدب اإلسامي، 1434هـ، 501 ورقة 

)رسالة دكتوراه( )مل ينرش(.

تدابري القدر: قصص واقعية هادفة/ تأليف محمود شيت 

 111 1434هـ،  القلم،  وحي  دار  دمشق:  ط3.-  خطاب.- 

ص. 

حمدي  واألموي/  اإلسامي  األدب  يف  والتجديد  التطور 

الشيخ.- اإلسكندرية: املكتب الجامعي الحديث، 1434هـ، 

224 ص.

تعشري الربدة/ لناظم مجهول؛ تحقيق لحسن بن علجية.- 

بريوت: دار الكتب العلمية، 1435 هـ، 208 ص.

مسرد بما نشر في العامين 1434 - 1435 هـ
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تقاليد التواصل يف أدب الخطابة العربية يف القرن األول 

الهجري/ تأليف سعيد بن عبدالله القرين؛ تقديم صالح بن 

الهادي رمضان.- الطائف: املؤلف، 1435هـ، 670 ص.

الرمز،  الصورة،  املعارصة:  االسامية  القصيدة  جامليات 

الكتب  عامل  األردن:  إربد،  خويه.-  بن  رابح  التناص/ 

الحديث، 1434هـ، 352 ص.

الشعري/  اإليقاع  املعارصة:  اإلسامية  القصيدة  جامليات 

الحديث،  الكتب  عامل  األردن:  إربد،  خوية.-  بن  رابح 

1434هـ، 256 ص.

اللغوي/  الركيب  املعارصة:  اإلسامية  القصيدة  جامليات 

الحديث،  الكتب  عامل  األردن:  إربد،  خوية.-  بن  رابح 

1434هـ، 222 ص.

حسن الصحابة يف رشح أشعار الصحابة/ جايب زاده عي 

امللك  دارة  الرياض:  هـ(.-   1336 )ت  املوستاري  فهمي 

عبدالعزيز، 1434هـ، 382 ص.

الله: شعر/ محمد إساعيل جوهرجي.- جدة:  يف رحاب 

الشاعر، 1435هـ، 335 ص.

الرياض:  القصاب.-  إبراهيم  وليد  تأليف  الوراق/  محمود 

يف  إسامية  أعام  )سلسلة  ص   98 1434هـ،  األلوكة،  دار 

األدب والنقد(. 

قام عى  الشعرية/  أبو غدة  عبدالفتاح  الشيخ  مختارات 

أبو غدة.- حلب:  أبو غدة، سلان  زاهد  إخراجها محمد 

مكتب املطبوعات اإلسامية؛ بريوت: دار البشائر اإلسامية، 

1435 هـ، 232 ص.

بن  محمد  تأليف  اإلسامي/  األدب  مصطلحات  معجم 

عبدالعظيم بن عزوز.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1434هـ، 

179 ص.

مكة املكرمة يف عيون الشعراء العرب/ عبدالرزاق حسن.- 

بريوت:  األديب.-  الثقايف  مكة  نادي  املكرمة:  مكة  ط2.- 

مؤسسة االنتشار العريب، 1434هـ، 282 ص. 

املوسوعة الشعرية للكاتب واألديب والواعظ والخطيب/ 

غريبها  ورشح  وضبطها  ونسبتها  وعزوها  بجمعها  اعتنى 

الرياض:  ط3.-  النارص.-  عبدالله  بن  بدر  عليها  والتعليق 

دار العاصمة، 1434هـ، 893 ص.
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حلقات

تعليم اللغة العربية بن املؤامرة واملقاومة: من املنهج   -

الاتينـي إىل املنهـج الفطـري/ أمذيـب صالح أحمد.

مسـؤولية املبارش واملتسـبِّب: دراسة مقارنة بالرشيعة   -

اإلسـامية والقانـون املـدين/ عـاد أحمـد أبـو صـد.

الرقابـة عى املصارف اإلسـامية بن الواقـع واملأمول/   -

أحمـد محمـد لطفـي.

مـدى مرشوعية التـداوي باملحرَّمات: دراسـة مقارنة/   -

داود. عبداملقصـود  محمـد 

األحـكام الفقهيـة املتعلقـة بالشـفاعة/ إبراهيـم بـن   -

الجهنـي. عبدالعزيـز 

الضبـط اإلداري يف فكـر القانـون الوضعـي والرشيعـة   -

بريـح. بـن  ياسـن  اإلسـامية/ 

اآلثـار الرشعيـة والقانونيـة للـرر املعنـوي: دراسـة   -

القواسـمي. يوسـف  أمـل  مقارنـة/ 

التـرف يف املـال العام: حدود السـلطة يف حق األمة/   -

املاجد. خالـد 

فتـاوى املعامات الشـائعة/ الصادق بـن عبدالرحمن   -

الغريـاين.

خصـم األوراق التجارية يف ميزان الرشيعة اإلسـامية:   -

دراسـة فقهيـة معـارصة/ محمد شـكري الجميـل العدوي.

التجديـد األصـويل: نحو صياغة تجديديـة لعلم أصول   -

عبدالسـام  بـن  أحمـد  بـإرشاف  إعـداد جاعـي  الفقـه/ 

الريسـوين.

أحكام الصاة عى الكرايس ومسائلها املستجدة/ محمد   -

بـن أحمد عـي واصل.

العنف األرسي: دراسة فقهية تطبيقية/ تأليف  سليان   -

بـن ضيف الله اليوسـف.

أثـر االسـتطاعة يف األحكام الرشعيـة/ تأليف نارص بن   -

محمـد املنيـع.

والفـرق  حدودهـا  الرشعيتـان:  والحاجـة  الـرورة   -

بينهـا، مـع منـاذج تطبيقيـة تخص املسـلمن خـارج الباد 

أحنـوت. عبدالقـادر  اإلسـامية/ 

)عرضت هذه الكتب في موقع محرر المجلة، ضمن شبكة األلوكة( )من الرقم 77 حتى 98(

)كتب مفيدة جديدة(

)من الرقم 77 حتى 98(
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الضوابـط الرشعيـة لصكوك املضاربة إصـداًرا وتداوالً/   -

أحمـد محمـد كليـب.

التحـوالت الفكريـة يف العـامل اإلسـامي: أعـام وكتـب   -

عـرش  الثـاين  إىل  العـارش  القـرن  مـن  وأفـكار:  وحـركات 

الهجـري/ فكـرة وإرشاف وتنفيـذ مكتـب األردن، املعهـد 

الجالـودي. عليـان  تحريـر  اإلسـامي؛  للفكـر  العاملـي 

أحـكام عقد الرتخيـص/ تأليف صالح بـن عبداللطيف   -

لعامر. ا

عقود املناقصات اإلدارية بن الفقه اإلسامي والقانون   -

الوضعـي: دراسـة فقهيـة تأصيليـة مقارنـة/ تأليـف محمد 

خميـس العجمي.

أحـكام الحرفـة وآثارهـا يف الفقـه اإلسـامي/ عزيز بن   -

الحبـاين. فرحـان 

- الرملـان يف الدولـة الحديثة املسـلمة/ عي محمد الصايب. 

)نـرش يف صفحة املحرر عـى الفيس بوك(

الفقه االرتيادي: نظرات يف الفقه املسترشف للمستقبل:   -

فقـه التوقـع/ هاين بن عبداللـه  الجبري.
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كتب سابقة فيها فائدة

سنن الله يف إحياء األمم يف ضوء الكتاب والسنة/ إعداد 

حسني رشفة.- دمشق؛ بريوت: مؤسسة الرسالة، 1429هـ، 

648 ص )أصله رسالة ماجستري(.

أنواع  وأهميتها،  اإللهية  السنن  تعريف  الكتاب:  فصول 

صيغها  بيان  يف  الكريم  القرآن  وأساليب  اإللهية  السنن 

الدينية  الفكرة  أهمية  اإللهية،  السنن  وأشكالها، خصائص 

يف حياة األمم، أصول عقيدة اإلسام وأثرها يف حياة األمم، 

حقيقة العمل الصالح، األعال القلبية وأثرها يف حياة األمم، 

التكافل االجتاعي،  الرتبوية،  التعبدية وفوائدها  الشعائر 

االستخاف يف األرض وعارتها.

مصطلحات علم القراءات يف ضوء علم املصطلح الحديث/ 

حمدي صاح الهدهد.- القاهرة: دار البصائر، 1429 هـ، 2 

مج )669 ص( )أصله رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، 

جامعة األزهر(.

القراءات  علم  مصطلحات  نشأة  تتتبع  تفصيلية  دراسة 

علم  شامل ملصطلحات  معجم  مع  القرون،  عر  وتطورها 

القراءات القرآنية.

رشح  النووي/  لإلمام  والضوابط  األصول  عىل  الروابط 

وتعليق جامل محمد فقي رسول باجان.- أربيل، كردستان 

العراق: التفسري، 1426هـ، 106 ص.

“األصول والضوابط” لإلمام النووي رحمه الله تعاىل - كا 

من  شء  عى  تشتمل  لطيفة  “أوراق   :  - السخاوي  قال 

وما  والجائزة  الازمة  العقود  لذكر  الفقه وضوابط  قواعد 

هو تقريب ونحو ذلك”.

إليها  يحتاج  مطويات  ومقاصد  ومهات  »أصول  وهي 

طالب املذهب« كا يف كشف الظنون.

والكتاب رشح لهذه القواعد، اعتمد فيه شارحه عى ثاثة 

ب للشريازي، واملجموع للنووي. كتب، هي: التنبيه، واملهذَّ

واقتر فيه عى توضيح غوامضه، وبيان غرائبه، والتعريف 

مبصطلحاته، وبيان مصادره، وتوثيق نقوله..

فرض الكفاية يف الرشيعة اإلسامية وتطبيقاته املعارصة: 

يوسف  إميان  تأليف  مقارنة/  فقهية  أصولية  دراسه 

هـ،   1431 اإلسامية،  املنار  مكتبة  الكويت:  املرزوق.- 

388 ص )أصله رسالة دكتوراه(.

يف  الخطاب  أن  هذه  املفيدة  دراستها  يف  املؤلفة  ذكرت 

فرض الكفاية يتعلق بالجميع، ويسقط بفعل البعض الكايف 

والقادر، وهذا قول الجمهور.

سنن الله يف إحياء األمم يف ضوء الكتاب والسنة/ إعداد 
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وأنه يحرم قطع الفرض الكفايئ إذا كان يرتتب عليه فوات 

تنـزل  التي  الحاجة  أو  الخمس،  الروريات  من  رضورة 

منزلتها.

وأنه يسقط الفرض الكفايئ بغلبة الظن، وتحقق رشوطه، 

واملرض  كالعجز  األعذار،  ووجود  مصلحته،  وتحصيل 

والجنون، وبتداخله مع فرض العن.

ورجحت صحة اإلكراه عى فرض الكفايات من قبل اإلمام 

قياًسا عى الواجبات العينية، كالزكاة، صيانة ملصالح األمة 

العامة.

الكفائية،  الفروض  بعض  عى  املال  أخذ  جواز  وبيَّنت 

كالجهاد، بخاف ما إذا تعن الجهاد، فا يجوز االستئجار 

عليه باتفاق أهل العلم.

العيايش فداد،  الزكاة/ إعداد  القدرات يف مؤسسات  بناء 

املعهد  للتنمية،  اإلسامي  البنك  جدة:  بابكر.-  عثامن 

اإلسامي للبحوث والتدريب، 1429هـ، 128 ص.

هذه ورقة مناسبات، اهتمت بتحفيز القامئن عى األعال 

لبناء قدرات  بالرتكيز أكر  الزكوية والخريية عى االهتام 

مؤسسات الزكاة والعمل الطوعي والخريي، مستفيدة من 

الرامج التي تتيحها الهيئات واملنظات الدولية واإلقليمية 

واملحلية املتخصصة، وبيَّنت الواقع املعارص ألنظمة الزكاة، 

الزكاة  مؤسسات  يف  بناؤها  املطلوب  القدرات  وحددت 

التجارب يف  أهم  استعرضت  وآليات ذلك، وفعاليتها، كا 

األساسية  االحتياجات  إىل  لتصل  لها  املعارصة  التطبيقات 

لبناء القدرات يف هذه املؤسسات.

درات  لبناء  مجالن  هنالك  أن  إىل  الدراسة  خلصت  وقد 

مؤسسات الزكاة: البناء املؤسي، وتأهيل الكوادر...

إعان النكري عىل أكل حق األجري/ السيد بن عبداملقصود- 

اإلسامعيلية، مر: مكتبة اإلمام البخاري، 1426 هـ، 192 

ص.

من الحقوق املأمور بأدائها »حق األجري«، فقد فرَّط يف هذا 

الحق كثري من أرباب األعال، ال سيَّا يف هذا العر، ما 

أو  منعه  أو  من جحده  والنكري عى  إليه،  التنبيه  يقتي 

ماطل فيه أو انتقصه.

وقد جمع املؤلف يف كتابه هذا األدلة عى تحريم ماطلة 

الفصول  بعض  مع  وجحده،  وانتقاصه  حقه  وأكل  األجري 

التي يحتاجها األجري وأرباب األعال

باد الشام يف األحكام السلطانية الواردة يف دفاتر املهمة 

عاّمن:  بيات.-  فاضل  وترجمة  إعداد  هـ/   973  –  951

هـ،   1426 الشام،  باد  تاريخ  لجنة  األردنية،  الجامعة 

)جـ1: 419 ص(.

أهم  حكومية(من  سجات  )وهي  املهمة  دفاتر  تعتر 

املصادر املتعلقة بتاريخ الدولة العثانية، بوالياتها املنترشة 

يف آسيا وأوروبا وإفريقيا، واألحكام السلطانية الواردة فيها 

تسلط األضواء عى الجوانب السياسية والقضائية واإلدارية 

وغريها، وهي وثائق رسمية صدرت باسم السلطان العثاين.

األحكام  من  وثيقة   )243( لـ  ترجمة  الكتاب  هذا  ويف 

الشام،  بباد  املتعلقة  املهمة،  دفاتر  الواردة يف  السلطانية 

بها  ، ومرفق  بإستانبول،  الوزراء  بأرشيف رئاسة  املوجودة 

أصولها باللغة العثانية. 
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كتب نافعة في الفقه وأصوله
ضوابط االختيار الفقهي عند النوازل/ إعداد إدارة األبحاث 

اإلفتاء  دار  القاهرة:  املرية.-  اإلفتاء  بدار  الرشعية 

املرية، 1434 هـ، 298 ص.

معنى )االختيار الفقهي( ما يختاره املجتهد التابع ملذهب 

هذا  ويكون  السلف.  أقوال  ومن  جميعها،  املذاهب  من 

رضبًا من االجتهاد، يف نوازل تقع.

ُوبحث يف هذا الكتاب ضوابط االختيار، بعد حديث عن 

)النوازل( وتكييف املجتهد لها، التي قد يعرض له ما يؤثر 

عى هذا التكييف.

ويف فصل )مواجهة النازلة( خصص الكام عى اإلجراءات 

العملية التي تنقدح يف ذهن الفقيه أثناء فتياه يف النازلة، 

من حيث: النظر إىل املآالت، والرتخص عند االبتاء باملتفق 

عليه واملختلف فيه، وصور للخروج عن معتمد املذاهب 

الفقهية. 

تطبيقية/  تأصيلية  دراسة  الشارع:  قصد  معرفة  وسائل 

حمزة العيدية.- بريوت: دار ابن حزم، 1435هـ، 443 ص 

)أصله رسالة دكتوراه من جامعة وهران(.

تقول الباحثة – وهي هنا أنثى! – » البحث عن الوسائل ال 

يقلُّ أهمية عن معرفة املقاصد؛ ألن هذه املعرفة ال تحصل 

مقاصد  يف  الناظر  تعصم  التي  املسالك،  هذه  بهدي  إال 

الرشيعة من الزلل يف الفهم، وتيرس استخاص املقاصد«.

ثم ذكرت من أهمية البحث أنه يسّد منافذ املتطفلن يف 

ابتداع ما ليس من الرشع، وتحميل الرشيعة ما ال تحتمل، 

اعتباره  الترشيع بحجة  الناس ما ليس من  والتلبيس عى 

مقصًدا رشعيًّا.

وجعلت بحثها يف بابن كبريين:

استخراج املقاصد من خال الوسائل النصية.	 

الوسائل 	  خال  من  الرشعية  املقاصد  استخراج 

االجتهادية.

وأشارت يف خامتتها إىل أن فنَّ املقاصد يريب النفس ويجعلها 
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تفقه حقيقة وجودها يف الحياة الدنيا.

وسائل  هي  الشارع  مقاصد  عن  الكاشفة  الوسائل  وأن 

أصلية رشعية معترة.

ودعت أخريًا إىل »تصحيح فكرة أن اإلمام الشاطبي أول من 

طرق باب املقاصد أو شيخ اإلسام ابن تيمية، والحقيقة أن 

هناك من سبقهم، إال أنهم مل يلقوا من يحيي تراثهم العلمي 

من التحقيق والدراسة املعمقة، مثل اإلمام الجويني«.

أصولية  دراسة  واالستثناء:  األصل  بني  التعبدي  الوصف 

ابن حزم،  دار  الطيب حروز.- بريوت:  ياسمينة  وفقهية/ 

1435 هـ، 376 ص )أصله رسالة ماجستري(.

تفرسِّ الباحثة مصطلح بحثها بأن املراد بالتعبدي يف األحكام 

الرشعية هو ما ال يعقل معناه وتلزم صورته وصفته، وعجز 

أمامه  املكلف  واجب  فيكون  حقيقته،  إدراك  عن  العقل 

الوقوف عند حدِّ الشارع.

وأن الحكم عى النص بالتعبد موقوف عى مدى استفراغ 

الجهد فيه.

أشد  مرتابطة  وثيقة  والتعليل  التعبد  بن  العاقة  وأن 

االرتباط.

وأن الوصف التعبدي مبعناه العام ال يخلو منه حكم من 

األحكام الرشعية.

املالية:  املعامات  يف  بالفتوى  الرشعية  السياسة  عاقة 

دار  عاّمن:  ري.-  الشمَّ سلامن  جاسم  تطبيقية/  دراسة 

النفائس، 1436 هـ، 415 ص )أصله رسالة دكتوراه(.

أكد فيه الباحث العاقة بن السياسة الرشعية والفتوى يف 

الدين اإلسامي، ودورها يف تنظيم شؤون الناس، ما يؤكد 

صاحية الرشيعة يف كل األمكنة واألزمنة، وأن من العوامل 

واألعراف،  والحال  واملكان  الزمان  تغري  الفتوى  يف  املؤثرة 

والسياسية،  واالجتاعية  االقتصادية  األوضاع  تغري  وكذلك 

ح الرأي الذي مييل إىل حق ويّل األمر يف فرض رضائب  ورجَّ

وأنه  العلاء،  ذكرها  التي  بالرشوط  الزكاة  غري  إضافية 

ظهرت عاقة السياسة الرشعية بالفتوى يف التسعري بشكل 

واضح، حيث إنه عى الرغم من أن النص النبوي الجّي يف 

عدم جواز التسعري، إال أن العلاء أجازوه سياسة، وبيَّنوا أن 

الحاكم ال يرسف يف فرض األسعار الجرية..

السياسة الرشعية والسيطرة  الوثيقة بن  العاقة  وكشفت 

يف  الحق  للدولة  إن  حيث  املالية،  األوراق  سوق  عى 

ترتيب وتنظيم عمل السوق مبا يتفق مع أحكام الرشيعة 

اإلسامية..
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األربعة/  املذاهب  بني  مقارنة  فقهية  دراسة  اإلرساف: 

املؤلف،  الرياض:   -. ط2  الطريقي.-  أحمد  بن  عبدالله 

1435 هـ، 446 ص.

تحدث فيه املؤلف عن حقيقة اإلرساف ومعناه، واإلرساف 

يف الطاعات )كاإلرساف يف الوضوء واملوعظة(، ويف املباحات 

يف  واإلرساف  والزينة(،  والرشاب  الطعام  يف  )كاإلرساف 

املحرَّمات )كإرساف تناول املحرم حال االضطرار(، واإلرساف 

القصاص والتعزير وسفك دماء  العقوبة )كاإلرساف يف  يف 

العدو يف الجهاد(.

وختم الكتاب مببحثن: الحجر عى املرسف، البخل وبيان 

مغبته وأرضاره. 

محمد  ووظائفها/ عي  دعامئها  املسلمة:  الحديثة  الدولة 

الصايب.- بريوت: دار ابن حزم، 1435هـ، 542 ص.

دراسة عن مفهوم الدولة، ونشأة الدولة اإلسامية، واملراحل 

إىل  للوصول  سلم  و  عليه  الله  الرسول صى  بها  مرَّ  التي 

صناعة  يف  والسام  الصاة  عليه  شخصيته  وأثر  الدولة، 

القادة، ومرحلة اإلعداد والبناء، واألخذ باألسباب.. والهجرة.

ثم عن دعائم الدولة يف املدينة، كبناء املسجد، والدستور، 

واإلدارة  والتخطيط  باألمن  واالهتام  الرسايا،  وحركة 

والسلطة  والعلمي،  الرتبوي  والبناء  واإلعام،  واالقتصاد 

السياسية،  واملفاوضات  والتنفيذية،  والترشيعية  القضائية 

وسياسة كسب األعداء.

ورشح املؤلف وظائف الدولة واالهتام باملواطن، وباملرأة 

الخاصة،  الفئات  ورعاية  والشباب،  والطفولة  واألرسة 

الدولة،  وموارد  والسياحة،  والصحة  بالبيئة  واالهتام 

ومحاسبة املوظفن والوزراء..

يف دراسة تجمع بن األصالة واملعارصة، وإسهام يف املرشوع 

النهضوي الحضاري لألمة اإلسامية.  

والنظم  اإلسامية  الرشيعة  يف  الحكام  والية  انتهاء  طرق 

دار  عاّمن:  قرعوش.-  يوسف  كايد  تأليف  الدستورية/ 

جليس الزمان، 1435هـ، 755 ص. )أصله رسالة جامعية(.

بُني البحث عى بابن:

عولج يف األول طرق انتهاء وإنهاء والية رئيس الدولة بصورة 

واملوت،  االستقالة،  مثل  والقانون،  الرشيعة  يف  سلمية 
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وانتهاء املدة، والعزل عى أساس املسؤولية، والعزل الفتقاد 

بعض الرشوط.

ويف الثاين عولجت الطرق غري السلمية إلنهاء والية الخليفة، 

مثل الثورة، ومقاومة الطغيان، والبغاة.

ثم الطرق غري السلمية إلنهاء والية رئيس الدولة يف الفكر 

إىل  إضافة  السابقة،  البحوث  مثل  الوضعي..  السيايس 

االنقاب. 

وتطبيقاتها  املرشوعة  غري  أعاملها  عن  الدولة  مسؤولية 

والقانون  اإلسامي  بالفقه  مقارنة  دراسة  اإلدارية: 

الوضعي/ محمد بن براك الفوزان.- ط2.- الرياض: مكتبة 

القانون واالقتصاد، 1435هـ، 584 ص.

أحقية  مدى  ودراسة  بحث  عى  الكتاب  موضوع  يرتكز 

األفراد ي مطالبة الدولة بالتعويضات الجابرة لألرضار التي 

قد تلحق بهم من جرّاء أنشطتها املتنوعة، كأعال الحفر 

أو اإلزالة والهدم، أو اإلنشاء أو النقل، وغريها من أعال 

عموم  وأنشطة  أعال  وعن  بالدولة،  التنفيذية  السلطة 

سلطات الدولة األخرى، فقًها، ومقارنة بالقانون الوضعي، 

واألنظمة املطبقة يف باد الحرمن، املستمدة من الفقه.. 

غري  أعالها  عن  الدولة  مسؤولية  استثناءات  بنَّ  كا 

لدعوى  العامة  واألحكام  السيادة(،  )أعال  املرشوعة 

املسؤولية، وخصص بابًا كناذج تطبيقية ملسؤولية الدولة 

عن أعالها غري املرشوعة يف السعودية.

سؤال التدبري: رؤى مقاصدية يف اإلصاح املدين/ مسفر بن 

عي القحطاين.- بريوت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 

1435هـ، 382 ص.

املدين،  التغيري  سنن  وفهم  اإلصاح،  ملعامل  أوىل  مقاربات 

لحل  الطريق،  خارطة  رسم  يف  الديني  العمل  ودور 

ذرائع  مع  واملتشابكة  أزمان،  منذ  املرتاكمة  املشكات 
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االحتياط ومطامع األهواء، وتداخات الديني والسيايس يف 

العمل اإلصاحي، ومحاولة الرد إىل مقاصد الرشيعة الكلية 

تحققها  ومدى  الخلق،  مبصالح  املتعلق  املدين،  مجالها  يف 

يف تلك املتغريات، وكذلك توضيحها عند اختاط االستدالل 

الفقهي بتنزيات خاطئة عى وقائع غامضة..

وجاءت موضوعات الكتاب يف الجوانب التالية:

مقدمات يف اإلصاح املدين.	 

العمل 	  يف  الفكرية  اإلشكاالت  أهم  يف  قراءة 

اإلصاحي.

مقاصد العمل السيايس الرشيد.	 

مقاصد اإلصاح القضايئ.	 

موسوعة مسائل الجمهور يف الفقه اإلسامي/ محمد نعيم 

محمد هاين ساعي.- ط3.- القاهرة: دار السام، 1431 هـ، 

2 مج )1046 ص(.

نت املوسوعة أمهات مسائل الفقه اإلسامي التي قال  تضمَّ

بها جمهور العلاء من أمئة السلف وصالحي هذه األمة، 

عر  بآخر  وانتهاء  والتابعن،  الصحابة  عر  من  ابتداء 

األمئة املجتهدين.

وألحق بها الكثري من مسائل اإلجاع ما له تعلق بأصل 

الكتاب.

ورتبت مسائله ترتيبًا فقهيًا، مع التحقيق والتعليق.

وفيها املسائل التي تعمُّ بها البلوى، وتشتدُّ إليها الحاجة.

مثاله: مسألة 139: جاهري العلاء، بل عامتهم، عى أن 

هو  ليس  داود:  وقال  نجس.  يؤكل  ال  الذي  الحيوان  بول 

بنجس. وُحي عن النخعي مثل قول داود.

الثوب  يف  الصاة  أن  عى  العلاء  جمهور   :197 مسألة 

أصح  يف  أحمد  وقال  الحرمة.  مع  صحيحة  املغصوب 

الروايتن عنه: الصاة باطلة.

مسألة 300: جمهور العلاء عى أن اإلمام إذا سها فسجد 

للسهو لزم املأموم أن يتابع إمامه يف ذلك. وقال ابن سريين: 

ال يلزمه. وبه قال إسحاق. 

املرية.-  اإلفتاء  دار  من  لة  املؤصَّ الفتاوى  موسوعة 

القاهرة: دار اإلفتاء املرية، 1434 هـ، 5 مج.

قام الفريق الرشعي يف إدارة األبحاث الرشعية بدار اإلفتاء 

املوضوعات  من  عدد  وانتقاء  الواقع  باستقراء  مر  يف 

لعمل  البلوى،  بها  وتعمُّ  األذهان،  تشغل  التي  والقضايا 

فتاوى رشعية فيها، عى أن تكون يف مختلف أبواب العلم 

عى  األمر  يف  يقتر  وأالّ  شافيًا،  بيانًا  بيانها  مع  والفقه، 

ذكر الحكم يف املسائل بصورة موجزة، وال يصل فيه األمر 

الفريق  فقام  العرض..  يف  واالستفاضة  االستقصاء  حدِّ  إىل 

علميًّا،  تأصياً  املختارة  الفتاوى  تلك  تأصيل  عى  بالعمل 

ثم تقسيمها وترتيبها وفهرستها وفًقا لألبواب الفقهية. وتم 

إصدارها يف كتاب، بعد جهد سنن من العمل والبحث. 
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ل  املؤصَّ والبحث  بالتوسع،  الكتاب  هذا  مسائل  فتتميز 

الفتوى  وتلخيص  بالدليل(،  ومناقشة  ورد  وتوثيق  )أدلة 

يف آخرها، مع مراجعة لغوية دقيقة. فهو مفيد للباحثن، 

ويحلُّ إشكاالت كثرية.

الفتاوى  وبن  بينها  الفرق  تبنَّ  الفتاوى  بعض  ومبراجعة 

األحباش،  كالقول يف  بالسعودية،  اإلفتاء  دار  عن  الصادرة 

وجاعة التبليغ والدعوة، والصوفية )جـ1 ص 244 – 307(.

ومن املسائل األخرى التي أجيب عنها عدا باب العقيدة: 

تلوين  حكم  القرآن،  قراءة  يف  التنكيس  اإلشاري،  التفسري 

املصحف، الفرشاة املصنوعة من الشعر الطبيعي، القنوت 

الجمعة،  وقت  ورشائها  املرأة  بيع  حكم  الصبح،  يف صاة 

الكتابة عى القر، نسيان مريض الزهامير وأثره عى الصوم، 

لبس الكامة الطبية للمحرم، الذكر الجاعي، الزواج ممن 

زىن بها، الرسقة بن األقارب، رشب القدر الذي ال يسكر من 

بن  والجمع  الجنسية  تغيري  الدخول، حكم  تأشرية  البرية، 

أكر من جنسية، املداومة عى ترك السنن املؤكدة، الرمجة 

اللغوية العصبية، الشهرة وضوابطها، الوقوف حداًدا عى 

أرواح الشهداء، قصص األطفال...

العلمي.-  محمد  تأليف  املالكية/  املؤلفات  رموز  معجم 

البحوث  مركز  للعلامء،  املحمدية  الرابطة  الرباط: 

والدراسات يف الفقه املاليك، 1435هـ، 264 ص.

تعريف بالرموز املستعملة يف مؤلفات املالكية، جعلت يف 

ثاثة مباحث:

الرموز املستعملة يف مؤلفات املالكية املتنوعة.	 

مثاله: سق: ساع عبدالرحمن بن القاسم العتقي )ت 191 

هـ(.

حسب 	  مرتبة  الرموز،  استعملت  التي  املؤلفات 

متون  رشوح  مجموعات:  ثاث  إىل  الفقهي  موضوعها 

السنة،  رشوح  ثم  عليها،  والحواش  والتعاليق  املذهب 

هذا  ويف  وحواش.  من رشوح  عليها  وما  القضاء  كتب  ثم 

املبحث رسد لرموز كل كتاب، واملقصود بها.

      مثاله: رموز عي بن عبدالصادق الطرابلي يف »إرشاد 

الرموز  استعمل  املعن«.  املرشد  معاين  لفهم  املريدين 

أبو  العابدين  زين  بن  عي  الدين  نور  )عج(:   -1 التالية: 

اإلرشاد األجهوري )ت 1066 هـ(...

جميًعا، 	  الرموز  هذه  مبدلوالت  العلمي  التعريف 

تعريًفا مجرًدا من الحشو والتطويل.

مثاله: )خش(: الخرش: محمد بن عبدالله )ت 1101 هـ(. 

أخذ عن والده والرهان... من مؤلفاته...

الفتاوى اإلقناعية عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن/ 

 1220 )ت  السباعي  عبدالوهاب  بن  عبدالحميد  تأليف 

هـ(؛ تحقيق ودارسة لجنة مختصة من املحققني بإرشاف 

نور الدين طالب.- دمشق: دار النوادر، 1435هـ، 10 مج.

مؤلفه مفتي حمص، من فقهاء الشافعية املعترين، وهذه 

اإلمام أيب حنيفة،  التي جمعها هي عى مذهب  الفتاوى 
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لكن وضع فيها تحقيقات ومقارنات وفوائد عى مذهب 

عى  كتابه  رتب  وقد  تعاىل.  الله  رحمه  الشافعي  اإلمام 

والجواب،  السؤال  طريقة  عى  وجعله  الفقهية،  األبواب 

أمهات  من  النقول  من  فيها  ما  مع  املسألة  جواب  وذكر 

ح لها، مع  كتب املذهب، كا ذكر لكل مسألة تعليلها املوضِّ

تحرير بأسلوب فريد.. 

الفتاوى الرشعية لسامحة الشيخ محمد املختار السامي 

هـ(؛   1418  –  1404( سابًقا  التونسية  الجمهورية  مفتي 

دار  تونس:  الساحي.-  العزيز  محمد  وتقديم  إعداد 

سحنون، 1435هـ، 469 ص.

التي جمعها األستاذ  الفتاوى  قال الشيخ يف املقدمة: »إن 

محمد العزيز متثل بعض ما قمت به من إجابات إلخواين 

املؤمنن الذين كانوا يعرضون عيَّ قضاياهم الدينية، وعدد 

غري قليل موثق يف جريدة الصباح، ومعظم ما أفتيت فيه 

كان ناتًجا عن اتصال السائل يب مبارشة يف دار اإلفتاء، أو 

بواسطة الهاتف، ومل يكن مسجاً كتابة، إذ كان املستفتون 

من  أنهم  عى  فيصنَّفون  أساؤهم  تنرش  أن  يخشون 

االستبدادي،  النظام  اعترهم  الذين  بدينهم،  املتمسكن 

وثقياً،  مظلًا  زمًنا  التوني  الشعب  عى  جثم  الذي 

ق فيهم  اعترهم مجموعة تُحسب عليها تحركاتها، وتُصدَّ

ح يل بذلك كثري منهم«. التهم، كا رصَّ

اإلسامية/  الرشيعة  يف  ورشوطها  التأليف  حقوق  أدلة 

هـ،   1435 حزم،  ابن  دار  بريوت:  أحداش.-  عي  محمد 

254 ص.

تتعلق  التي  األدلة  ومتحيص  تجميع  إىل  الكاتب  يهدف 

فقد  اإلسامية،  الرشيعة  يف  وضوابطها  التأليف  بحقوق 

مع  برشعيتها  قائل  فمن  بشأنها،  النظر  وجهات  تباينت 

نقص يف البيان والتحصيل، ومن رافض لها جملة وتفصياً، 

ومن ساكت عنها متحري فيها.

وجعل بحثه يف سبعة فصول، هي:

تعريف الحق وأقسامه.	 

مصطلحات تتصل بتعريف الحق.	 

أدلة حقوق التأليف من الكتاب والسنة.	 

األدلة من املصادر الفرعية.	 

القيود الواردة عى حقوق التأليف والتصنيف.	 

اعرتاضات عى حقوق التأليف ومناقشتها.	 
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كتب مفيدة
الفتور/ نارص بن سليامن العمر.- ط3.- الرياض: مؤسسة 

ديوان املسلم، 1434هـ، 123 ص.

أسباب الفتور التي ذكرها املؤلف، مع عاجها: عدم اإلخاص، 

ضعف العلم الرشعي، تعلق القلب بالدنيا ونسيان اآلخرة، 

الفاسدة، صحبة  األجواء  يف  الحياة  واألوالد،  الزوجة  فتنة 

ذوي اإلرادات الضعيفة والهمم الذاتية، املعايص واملنكرات 

وأكل الحرام، عدم وضوح الهدف، ضعف اإلميان بالهدف 

الفردية،  واملعوقات،  العقبات  الواقعية،  الوسيلة، عدم  أو 

الجمود يف أساليب العمل ومراحل الدعوة، االنحراف عن 

ضعف  التحدي،  استشعار  عدم  الصحيح،  الهدف  مسار 

الرتبية، عدم التجانس بن املوهبة والعمل، اختاف البيئة، 

طول األمد وقلة املعن والنارص، األوهام.

سبل وعوامل السامة والنجاة التي ذكرها: تعاهد اإلميان 

وتجديده، مراقبة الله واإلكثار من ذكره، اإلخاص والتقوى، 

تصفية القلوب، طلب العلم واملواظبة عى الدروس وحلق 

وتأصيل  املنهج  سامة  الواقع،  فقه  واملحارضات،  الذكر 

املنطلقات والعناية مبنهج التلقي، الوسطية، تنظيم الوقت 

ومحاسبة النفس، لزوم الجاعة، تعاهد الفاترين، الرتبية 

الشاملة املتكاملة، تنويع العبادة والعمل، القدوة الصالحة، 

علو الهمة ونبل املقصد واألخذ بالعزمية، اإلكثار من ذكر 

املوت والخوف من سوء الخامتة، الصر واملصابرة، الدعاء 

واالستعانة، القناعة والكفاف والتخفف من الدنيا، مشاري 

يُخَدم بها الدين.

الرسل وآثاره  العزم من  الخلقية املشركة بني أويل  القيم 

عىل املجتمع اإلسامي/ تأليف إبراهيم بن عي املحسن.- 

الرياض: دار األصحاب، 1435هـ، 129 ص.

استعرض املؤلف أهم القيم األخاقية املستنبطة من قصص 

عليهم  ومحمد  وعيىس  وإبراهيم  وموىس  نوح  الله  أنبياء 

الصاة والسام، واختار أشهر هذه القيم عند كل نبي، ثم 

التي  القيم  وهي  بينهم،  املشرتكة  الخلقية  القيم  استنبط 

ال يستغني مجتمع عنها، والتي من شأنها أن تصلح حال 

العباد والباد.

والقوة  الصر  يف  لقومهم  قدوة  كانوا  الرسل  أن  وذكر 
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والشجاعة والكرم والحلم وغريه، وأن أهم القيم املشرتكة 

بن أويل العزم منهم: األمانة، التواضع، الرحمة والشفقة، 

الشكر، الصر، الصدق.

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية 

)سيداو(: دراسة نقدية يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسامية/ 

التوحيد،  دار  الرياض:  الركايب.-  عوض  بن  عارف  تأليف 

1435 هـ، 160 ص.

مل تراع اتفاقية )سيداو( الفوارق بن الرجل واملرأة، وذكرت 

حقوقها دون واجباتها، وناقضت مواثيق األمم املتحدة التي 

دعت إىل احرتام األديان واألعراف السائدة يف املجتمعات.

الرشيعة  مقاصد  مع  تتناقض  االتفاقية  أن  املؤلف  وبنَّ 

إىل  االحتكام  إىل  تدعو  فهي  وتفصياً،  إجاالً  اإلسامية 

األمم املتحدة وتنفيذ أوامرها، والرشيعة مقصدها تحقيق 

العبودية لله تعاىل واالنقياد ألوامره.

وجعل موضوعه يف خمسة مباحث، نقد فيها مواد االتفاقية 

ودافع فيها عن حقوق املرأة يف اإلسام، من حيث االختاط 

بن الرجال والنساء، ومرياث الرجل واملرأة، وشهادة املرأة 

يف بعض أحوال القضاء، وغري ذلك.

وبنَّ أن الدراسات الغربية تفيد برتاجع كثري من الغربين 

يف بعض القضايا التي تضمنتها االتفاقية.. 

االنحراف يف األمة: أسبابه، آثاره، سبل مواجهته/ تأليف 

عبدالعزيز بن أحمد البداح.- السعودية: 1433هـ، 269 ص.

تعداد األسباب املذكورة يف االنحراف: اإلعراض عن الوحي، 

وتعظيم  بالفلسفة  األخذ  املؤمنن،  سبيل  عن  التويل 

الفاسفة، ترك الصر املأمور به، االغرتار باملنحرفن واالنبهار 

املصطلحات  الرايات،  وتعدد  الشعارات  ظهور  بالجديد، 

واأللفاظ املجملة، ضعف التدين والتعبد، فساد النية وسوء 

والتطلع  الرئاسة  حب  علم،  بغري  املسائل  تقحم  القصد، 

الجدال  رشعي،  غرض  لغري  الساطن  عى  الدخول  إليها، 

والخصومة يف الدين، الغرور واإلعجاب بالنفس واالعتداد 

أهل  ظهور  عنهم،  والتلقي  البدع  أهل  مجالسة  بالذات، 

البدع، نسخ العلم وذهاب العلاء، تتبع الرخص.

ومن اآلثار التي عددها املؤلف عى الفرد واملجتمع واألمة: 

والحرمان  الخيبة  العقبن،  عى  النكوص  والقلق،  التخبط 

التفرق  اإللحاد،  والتنقل،  التلون  والهوان،  الذل  الدنيا،  يف 

واالختاف، تسلط األعداء.

خرض  بن  خرضان  الرشيف/  امليك  الحرم  وحدود  أعام 

مركز  املكرمة:  مكة  الثبيتي.-  مسعد  بن  سعود  الثبيتي، 

تاريخ مكة املكرمة، تاريخ اإليداع 1433 هـ، 687 ص.
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وثيقة علمية يف معرفة مواضع أعام الحرم املي الرشيف 

بالصور  مزوًدا  الجغرافية،  وأسائها  وخصائصها  وحدوده، 

واصًفا  التوضيحية،  البيانية  والرسوم  والجداول  والخرائط 

من  عدًدا  مقرتًحا  الحارض،  الوقت  يف  األعام  هذه  حال 

الخطوات املفيدة يف املحافظة عليها.

استمدَّ البحث مادته من البحث العلمي والتقيص والعمل 

باألدوات  مستعيًنا  عاًما،   )13( استمر  الذي  امليداين، 

الحديثة يف القياس، واصًفا ومفرًسا الخصائص العامة لتلك 

املسار  والرشعية، محدًدا  الجغرافية  النواحي  املنطقة من 

أعام،   )1104( بلغت  التي  واألعام،  الحدود   لتلك  العام 

مع وصف تحليي للبيانات املتصلة بالخصائص الجغرافية 

العامة لتلك األعام والحدود. 

مرويات نسخ التاوة جمعاً ودراسة/ تأليف رياض حسني 

الطايئ.- عاّمن: األثرية للطباعة والنرش، 1435هـ، 536 ص 

)أصله رسالة ماجستري من جامعة بغداد(.

نُسخت أحكاُم آياٍت نتلوها يف القرآن الكريم، كا نُسخت 

تاوة آياٍت وبقي حكمها، وهو ما أنكره بعض الباحثن. 

وهذا الكتاب دراسة علمية، جمع فيه الباحث األحاديث 

ودرس  والقراءات،  والتفسري  الحديث  كتب  من  واآلثار 

أسانيدها ومتونها وبنَّ حكمها صحة أو ضعًفا، ليتبنَّ الحق 

يف هذه املسألة. وقد صحَّ منها عدد وفري، تصل إىل درجة 

أو  الصحيحن  يف  منها  كثريًا  أن  وبخاصة  املعنوي،  التواتر 

أحدها.

قال الباحث يف ختام كتابه: مل يخالف يف إثبات نسخ التاوة 

أحد من سلف األمة، حتى القرن الرابع الهجري، ثم ظهر 

من يُنكر وقوعه أو جوازه ممن مل يلتفت جمهور األمئة إىل 

اعتباره خافًا معترًا، بل اعتروه شذوًذا من القول وسفًها 

يف الرأي، إن صح عنه. 

الجايح.-  أحمد  خالد  الكريم/  القرآن  يف  والشكر  الحمد 

عاّمن: دار النفائس، 1435هـ، 2 مج )1222 ص(.
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الكريم،  القرآن  يف  الحمد  مفهوم  عن  مسهب  حديث 

كمصطلح لفظي، يف جزأين:

األول: أفرده املؤلف آليات الحمد ضمن سياقها، وحسب 

التسلسل القرآين، مع رشحها والتعليق عليها..

الحمد،  املصطلحن:  ملوضوعات  تحليلية  دراسة  والثاين: 

والشكر.

حول  واستنتاجات  وإفادات  تلخيصية،  دراسة  آخره  ويف 

مفهوم الحمد والشكر لله تعاىل، وأن الحمد قول والشكر 

عمل، والشكر )القلبي(، وأنه من أعى درجات الشكر، وهو 

واالعرتاف  اإلقرار  ودوام  تعاىل،  الله  عن  الرضا  حال  دوام 

بأن كل خري يصل إىل املرء إمنا هو من الله تعاىل.. وذكر 

أنواع الحمد: باللسان، وبالجوارح، وبالقلب، وكذلك الحمد 

باملمتلكات، وأنه يكون بالزكاة والصدقات.

أالّ  الكتاب  هذا  من  تعلمت  كتابه:  آخر  يف  املؤلف  قال 

لنفي ومل  نعمة رغبتها  أو بعض  نعمة  ر من غياب  أتذمَّ

تتحقق، فإين ال أعلم كم دفع عني ريب من الباء بالكامل، 

أن  املمكن  من  كان  ابتاءات  من  كثريًا  عني  خفف  وكم 

تكون أعظم بكثري ما حدث، وكم لطف يب وبأهي...

القرآنية بني الخاف واإلعجاز/ سامي  النحوية  املشكات 

محمد حامم.- عاّمن: دار جليس الزمان، 1435 هـ، 384 

ص.

يبحث يف توجيه الشواهد التي خرجت عن األصل النحوي 

يف القرآن الكريم.

واألصل أن تنتظم القواعد النحوية جميع الظواهر اللغوية، 

القرآن  القواعد يف  به خرج عن هذه  بأس  أن كاًّ ال  غري 

والقوانن،  القواعد  تلك  واضعي  النحاة  أرَّق  ما  الكريم، 

التي رأوا فيها انتظاًما للسان بحسب اجتهاداتهم، فجاءت 

يف  نقًصا  يعانون  بأنهم  النحاة  عى  لرتدَّ  الشواهد  هذه 

قواعدهم وخلاً، لعله لغفلتهم عن استقراء كل الشواهد 

املسموعة قبل الرشوع يف تقعيد قواعدهم تلك.

وقد هدف الكتاب إىل تقديم معالجة لغوية لتلك الشواهد 

القرآنية املشكلة للنحاة، ولتبنِّ التأويات النحوية لها.

ث املؤلف يف الفصل األول عن مشكل ما ورد يف القرآن  تحدَّ

يف األفعال، بعنوان: ما خالف القاعدة النحوية يف األفعال، 

ويف الثاين: ما خالف القاعدة النحوية يف األساء، والثالث: 

ما خالف القاعدة النحوية يف األدوات.

ورتَّب الشواهد يف كل فصل حسب ترتيب السور يف القرآن 

الكري.

ورتَّب الشواهد يف كل فصل حسب ترتيب السور يف القرآن 

الكري.

واسعة  آفاقًا  فتح  قد  القرآين  اللغوي  اإلعجاز  أن  وذكر 

من  عليهم  خفي  فيا  واملفرسين،  النحوين  الجتهادات 

وأسلوبه  اللغوية  أرساره  اجتاء  محاولن  البديعة،  دقائقه 

املحكم.
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أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

دليل املحققني والباحثني يف تحقيقاتهم وأبحاثهم/ تأليف 

مروان العطية.- د . م : دار العا، 1435هـ، 423 ص.

قسم املؤلف كتابه عى بابن:

توزع  عن  حديث  وفيها  فصول،  خمسة  فيه  األول 

املخطوطات يف مكتبات العامل، وعن عامات الرتقيم ورموز 

القدماء واملحَدثن، ورسم الخط، والتحقيق بن املسترشقن 

وعيوب  الدواوين،  وتحقيق   ، الخطية  والنسخ  والعرب، 

املخطوطات،  تعرتي  التي  واآلفات  وأخطائهم،  الناسخن 

وتاريخه،  النصوص  ونقد  وصفاته،  املحقق  عن  فصل  ثم 

ورشوط التوثيق والحواش، وكيفية إعداد الفهارس.

الباحث  عن  وحديث  البحث،  مناهج  فيه  الثاين  والباب 

ومهمته وثقافته، وقواعد إعداد البحث، وأبحاث الدراسات 

العليا، واستخدام الحاسوب والطباعة عليه، واالستفادة من 

الشبكة العاملية للمعلومات..

الله[:  ]رام  عبيد.-  محمد  فؤاد  النصوص/  تحقيق  منهج 

وزارة الثقافة، 1434هـ، 352 ص.

منهج  وضع  هو  هذا  تأليفه  من  الهدف  أن  املؤلف  ذكر 

واملهتمن  الفلسطينية  الجامعات  للباحثن يف  واضح وبنِّ 

الرتاثية  األبحاث  بعض  مأزق  من  والخروج  املجال،  بهذا 

التي أساءت يف كثري من األحيان إىل الرتاث العلمي..

م نبذة عن جهود  تحدث عن املخطوط أوالً وأنواعه، وقدَّ

وطرق  املخطوط  وحول  النصوص،  تحقيق  يف  القدامى 

التحمل، وجهود املسترشقن يف تحقيق تراثنا..

بالعنوان،  مبتدئًا  املخطوط،  تحقيق  أسهب يف طريقة  ثم 

ثم وسائل التحقيق .. ومكمات التحقيق والنرش، وطرائق 

صنع الفهارس املختلفة، واالستدراكات والتذييات..

واملؤلف مدير دائرة املكتبات واملخطوطات بوزارة الثقافة 

الفلسطينية. 

نارص  وليد  واإلسامية/  العربية  الحضارة  يف  املكتبات 

املجتمع  مكتبة  عاّمن:  املدادحة.-  نافع  أحمد  شناق، 

العريب، 1436 هـ، 174 ص.
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عرَّفا الكتاب واملكتبة اإلسامية، ومراحل تطورها وأنواعها، 

ونشوء دور الوثائق، وعوامل ظهور املكتبات وطرق إدارتها، 

وذكرا أشهر املكتبات اإلسامية، ثم تحدثا عن املكتبات يف 

العر الحديث. 

جهود القدماء واملحدثني يف املكتبة العربية/ أحمد محمد 

عوين, إبراهيم عبدالعزيز زيد.- اإلسكندرية: دار الوفاء ، 

1434 هـ، 223 ص.

ألقي فيه الضوء عى مناذج من كتب الرتاث اإلسامي يف 

موضوعات متنوعة، وقراءة تحليلية لكتب أعام من الرتاث، 

وخاصة وفيات القرنن الثالث والرابع الهجرين، إضافة إىل 

بيان جهود معارصين عنوا بدرس الرتاث اإلسامي.

لسان  البخاري،  صحيح  التالية:  الكتب  فيه  عرضت  وقد 

العرب، طبقات الشعراء البن املعتز، الشعر والشعراء البن 

قتيبة، طبقات فحول الشعراء، أمايل القايل، دالئل اإلعجاز، 

الفهرست البن النديم، الحيوان للجاحظ، عبدالسام هارون 

يف  ودورهم  املعارصون  النقاد  الرتاث،  وجهوده يف خدمة 

قراءة مصادر الرتاث.

النشأة  العريب:  واملخطوط  العربية  الكتابة  يف  مقدمة 

الجوهرة،  القاهرة: دار  والتطور/ محمود رشيف زكريا.- 

1435هـ، 205 ص.

الخط  تاريخ  حول  وتطبيقية  نظرية  فصوالً  املؤلف  عقد 

العريب نشأة وتطوًرا، وما طرأ عليه حتى استقام بن أيدينا 

عى ما هو عليه، كم عالج بعض القضايا األساسية املتعلقة 

باملخطوطات: نشأة وتطوًرا، وبعض مصطلحاته، ومقومات 

صناعته، ومامحه، وأمناط توثيقه، مثل التقييدات والوقف 

معايري  دراسة  عن  فضاً  واإلجازات،  والساع  والتملك 

تقويم املخطوط.

واملؤلف مدرس بقسم املكتبات واملعلومات بجامعة عن 

شمس، وبجامعة طيبة يف املدينة املنورة.

67
www.alukah.net



صناعة املخطوطات يف نجد ما بني منتصفي القرنني العارش 

محمد  بن  عبدالله  تصنيف  الهجريني/  الرابع عرش  حتى 

املنيف.- عاّمن: أروقة للدراسات و النرش ، هـ، 479 ص 

)أصله رسالة دكتوراه(.

دراسة لصناعة املخطوطات وأدواتها العملية يف باد نجد، 

من خط ونسخ وزخرفة وتجليد، وإظهار خصائصها الفنية، 

ومقارنة هذه املخطوطات مبثياتها يف األقاليم املجاورة.

وذكر املواد املستخدمة يف صناعة املخطوطات، من أوراق 

وأقام ومواد تجليد.

والديباجة  والعنوان  الشكل  حيث  من  محتوياتها،  وحلَّل 

والرتقيم  والخامتة  املسطَّرة  والهوامش  الفرعية  والعناوين 

والخطوط والزخارف.

نّساخ  من  املخطوطات،  صناعة  يف  العاملن  تناول  كا 

وعلاء وقضاة ومحرتفن وطلبة علم ومزوِّقن ومجلّدين..

وأبرز املؤلف من خال هذه الدراسة دور العلاء والوقف 

والرحات  نجد،  يف  العلمية  الحركة  ازدهار  يف  واملكتبات 

املخطوطات،  تداول  وطرق  والنسخ،  والتأليف  والتعليم 

كالنسخ واالستكتاب، والبيع والرشاء واإلهداء واإلرث.

هجري:  العارش  إىل  الخامس  القرن  من  العلامء  خطوط 

مناذج وأمثلة/ إعداد عبدالله بن محمد الكندري، جاسم 

البحرين: مكتبة نظام يعقويب الخاصة؛  صالح الكندري.- 

اإلسامية،  البشائر  دار  وتوزيع  وطباعة  إرشاف  بريوت: 

1435هـ، 839 ص.
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عام  إىل  يعود  أقدمها  العلاء،  خطوط  من  منوذج   300

مدونة  ساعات  وكلها  هـ،   947 عام  وآخرها  هـ،   471

عى املخطوطات، اختريت من املكتبة الظاهرية بدمشق، 

اإلسامية  العصور  يف  العلمية  الحركة  عى  دالة  كناذج 

الجميل  الخط  من  مستوياتها،  يف  تنوعت  وقد  الزاهرة، 

األداء، إىل خطوط  الرسم وجال  املتميز بحسن  املشكل، 

أخرى صعبة القراءة، متشابكة.

أولها  تفصيلية،  فهارس  مجموعة  الكتاب  آخر  يف  ووضع 

يليه  العلم،  العلاء وطلبة  الخطوط من  فهرس ألصحاب 

املجالس،  هذه  لقرّاء  وآخر  عن،  املسمِّ للشيوخ  فهرس 

ثم  لهم،  املرتجم  لألعام  وآخر  األجزاء،  ألصحاب  وفهرس 

فهرس خاص بالنساء.. وغريها من الفهارس املفيدة.

الثقافة اإلسالمية

من  متنوعة  وفوائد  ملتقطة  فرائد  البريويت:  كناشة 

مازن  معاوية  أيب  تأليف  املتفننة/  السلف  كتب  بطون 

البشائر  دار  بريوت:  البريويت.-  البحصي  عبدالرحمن  بن 

اإلسامية، 1434 هـ، 576 ص )املجموعة األوىل 1 – 793(.

وأهله،  بالعلم  جامعه  اهتام  عى  يدل  مفيد،  جمع 

وبالكتب والكتبة، وزوايا العلم وخباياه، ومراتعه وفوائده.

امللتقطة،  الفرائد  مئات  »وهي  مقدمته:  أواخر  يف  قال 

يف  تردَّدت  متعددة،  وفنون  علوم  يف  املتنوعة،  والفوائد 

تكون  لكيا  كتاب،  يف  فدوَّنتها  الزمان،  مرِّ  عى  األذهان، 

قراءيت يف تباب«.

باز  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  الشيخ  سامحة  تعليقات 

فنون  يف  الكتب  من  مجموعة  عىل  تعاىل  الله  رحمه 

قاسم.-  بن  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  بها  اعتنى  مختلفة/ 

الرياض: دار الدرر، 1435 هـ، 3 مج.

مكتبته،  يف  كتب  عى  تعليقات  من  عامل  مكتبة  تخلو  ال 

ماحظات  ألنها  عام،  بشكل  مفيدة  التعليقات  وهذه 

واستدراكات وفوائد لعلاء وباحثن ومتخصصن، وجمعها 

ا، ثم إنها إذا تفرَّقت فا ميكن جمعها منها. نادر جدًّ

وهذه تعليقات نفيسة ملفتي السعودية السابق، ُجمعت 

من كتب كانت تُقرأ له، فيستدرك عليها، ويدقق، ويصحح، 

اإلفتاء  دار  أمرت  وقد  فوائد،  ويفيد  أخطاء،  إىل  وينبه 

بجمعها وطبعها تعميًا للفائدة..

غرباء مألوفون: املسلمون يف شامل غرب الصني/ جوناثن 

لبمن؛ ترجمة محمد جياد األزرقي.- بريوت: دار الكتب 

العلمية، 1435 هـ، 336 ص.
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مليون   )40( يقارب  ما  تاريخ  عى  نافذة  الكتاب  يفتح 

مواطن صيني مسلم وثقافتهم، من خال ستة فصول يف 

وما  قصصهم،  يف  وردت  التي  الخافات  ودراسة  الكتاب، 

أنزلته الدولة من الجرائم باملسلمن. وزود الكتاب مبصادر 

توثيقية وخرائط وماحظات توضيحية حول القضايا التي 

تناولها، والغرض من ذلك إثارة االهتام بهذا املوضوع.

)ت  الثعالبي  مخلوف  بن  عبدالرحمن  تأليف  النصائح/ 

875 هـ(؛ تحقيق محمد شايب رشيف.- بريوت: دار ابن 

حزم، 1435هـ، 548 ص.

فهو  وترهيب،  وترغيب  وتزكية،  وإرشاد  وعظ  كتاب 

يتحدث عن اآلداب واألخاق وفضائل األعال، والسعادة 

والشقاوة، وما يتعلق بالعلم وفضائل القرآن، وفضل الذكر، 

وفضل الصاة عى النبي صى الله عليه وسلم، واملحاسبة 

الغيبة  وتحريم  الوالدين،  وبر  والتوكل،  والزهد  واملراقبة، 

ونحو  وعذابها،  والنار  ونعيمها،  والجنة  والعدل،  والظلم، 

ذلك من األبواب التي ترشد املسلم، وتذكره مبصريه الذي 

يصري إليه..

فن املناظرة: رؤية إسامية/ محمد حسن مهدي بخيت.- 

عاّمن: عامل الكتب الحديث، 1435هـ، 306 ص.

يذكر املؤلف أن علم »الجدل واملناظرة« له أصوله اإلسامية، 

كتب  من  العلم  هذا  استفادوا  املسلمن  أن  م  يتوهَّ فا 

املناظرات  أرسار  من  ن  تضمَّ مبا  الكريم  والقرآن  اإلغريق، 

وقواعد الجدل، وآداب وأصول االستدالل واملعارضة، يشفي 

من  واملناظرة رضب  فالجدل  غريه.  يف  النظر  عن  ويكفي 

وقد  وإزهاقه،  الباطل  وقمع  وتأييده،  الحق  بيان  رضوب 

استخدمه القرآن كثريًا، بأساليب شتى، ويف حاالت متنوعة، 

د.. من تنبيه لغافل، أو إرشاد ملسرتشد، أو إفحام ملعاند متلدِّ

وقد جعل املؤلف كتابه يف قسمن، تحتها فصول ومباحث 

عديدة، وها:

مقدمة الرشوع يف العلم.	 
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ضوابط الجدل واملناظرة.	 

واملؤلف أستاذ العقيدة والفلسفة يف الجامعة األزهرية.

بن  طاهر  محمد  تأليف  السام/  عليه  إبراهيم  مقام 

إبراهيم  عبدالوهاب  وتكملة  دراسة  الكردي؛  عبدالقادر 

املكرمة،  مكة  تاريخ  مركز  املكرمة:  مكة  سليامن.-  أبو 

1433هـ، 338 ص.

الذي  الحجر  أنه  ح  إبراهيم عليه السام، ورجَّ عرَّف مقام 

كان يقوم عليه إبراهيم عليه السام لبناء الكعبة املرشَّفة 

ملا ارتفع جدارها، كا بنَّ املؤلف رحمه الله صفة املقام 

ث عن  من خال اطاعه عليه مبارشة عام 1367 هـ، وتحدَّ

موضعه يف الجاهلية واإلسام، وعن نقل عمَر ريض الله عنه 

له مخافة التضييق عى الطائفن، كا تناول تطويق املقام 

نتيجة  التفتت والتلف  بالذهب والفضة خشية عليه من 

ازدحام الطائفن.

بناء  مثل  باملقام،  صلة  ذات  أخرى  موضوعات  وتناول 

الكعبة، وصفة بنائها، وأشهر بُناتها، والحوادث الواقعة يف 

والزيادات  وفضائله،  الحرم  وبنَّ حدود  واملطاف،  الكعبة 

الحاصلة يف املسجد الحرام... 

أكاذيب أشاعها اليهود/ عيىس صوفان القدومي.- نيقوسيا: 

 423 1435هـ،  التوثيقية،  للدراسات  املقدس  بيت  مركز 

ص.

دحض الفرتاءات يهودية حول املسجد األقىص، حيث دأب 

الكتاب  يف  جاء  فيا  التشكيك  عى  ومسترشقون  يهود 

والسنة من فضائل لهذا املسجد املبارك؛ إلثبات حقوقهم 

فيه، وإقامة هيكل سليان عليه.

ومن شبهاتهم والردود عليها قولهم إن األموين هم الذين 

أشاعوا قداسة املسجد األقىص، ووضع الزهري لهم أحاديث 

ترغب بحج الناس إليه، وأن عبدامللك بن مروان بنى قبة 

الصخرة ليطاف حولها لتضاهي القدس مكة يف رشعية الحج 

إليها، وأن تحويل القبلة أنهى مكانة املسجد األقىص عند 

املسلمون  يقدسه  الذي  باملسجد  املقصود  وأن  املسلمن، 

هو يف الساء وليس يف األرض... 

رؤية تنموية لنهضة األمة اإلسامية/ محمد حنفي شمة.- 

اإلسكندرية: مكتبة بستان املعرفة، 1434 هـ، 376 ص.

ص.
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حديث متشعب عن النهضة الحضارية التي شهدتها األمة 

اإلسامية يف العصور اإلسامية األوىل، وعن مقومات النهضة، 

وأدوات بناء الشخصية التنموية، ومهارات االتصال، وأعام 

النهضة يف عرنا.

مبجلة  والدراسات  البحوث  مركز  إعداد  الوفاق/  فقه 

البيان.- الرياض: املجلة، 1434هـ، 121 ص.

بن  والتأليف  الكلمة  وحدة  إىل  الكتاب  بحوث  تهدف 

الدعاة واملصلحن والتجمعات الدعوية، وهي:

مصطفى 	  عبدالعزيز  نُحييه؟/  متى  الوفاق  فقه 

كامل.

وحدة الصف رضورة/ محمد بن عبدالله الدويش.	 

عبدالرحمن 	  بن  أحمد  الوفاق/  طريق  يف  معامل 

الصويان.

واملحاذير/ 	  الرشوط  القبلة:  أهل  مع  التعاون 

عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف.

واألحزاب 	  األطياف  بن  املرشوع  التعاون  حدود 

املختلفة داخل البلد الواحد/ هشام بن محمد برغش.

عهد  عىل  واألندلس  باملغرب  واملناظرة  العلم  مجالس 

املرابطني واملوحدين/ شفيق عبدالقادر محمد المة.- الدار 

البيضاء: مركز الراث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم 

، 1435هـ، 720 ص )أصله شهادة دكتوراه(.

ركز يف موضوعه عى مجموعة من املراكز العلمية، مثل: 

إىل  تطرق  كا  والقريوان،  وقرطبة  وسبتة  وفاس  مراكش 

الرحات العلمية نحو هذه املراكز من أجل تحمل العلم 

وأدائه، وتسجيل املناظرات التي جرت بينهم وبن غريهم 

من أهل امللل والنحل.

وتحدث عن ظروف هذه املجالس واملناظرات، وحوارضها، 

وأماكن عقدها، وعوامل ازدهارها، ثم ضعفها، ، ورجاالتها، 

ودواعيها،  وآدابها،  وأصنافها،  تصانيفهم،  من  ومناذج 

ومجاالتها، ورجاالتها..
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املرشد ملعلم األيتام/ أزهري أحمد محمود.- مكة املكرمة: 

الهيئة اإلسامية العاملية للتعليم، 1435هـ، 70 ص.

أشاد فيه باملعلم واليتيم، حيث عظَّم اإلسام شأنها، ووثق 

توجيًها  اليتيم،  ملعلم  ونصائح  إرشادات  بينها،  الرابطة 

وبيان  اليتيم،  إىل  اإلحسان  لثواب  واستشعار  وتقوميًا، 

لخصوصية تعليمه، وإملام بالجوانب النفسية واالجتاعية 

له، وذكر للمحفزات املادية واملعنوية له، الكتساب معايل 

نفسه، وشحذ  الثقة يف  بعد زرع  األمور، وتنمية مهاراته، 

همته، وتشجيعه. 

القرآن وعلومه

تأليف  التفسري/  وأصول  القرآن  علوم  يف  محكَّمة  بحوث 

تفسري  مركز  الرياض:  الطيار.-  سليامن  بن  مساعد 

للدراسات القرآنية ، 1436هـ، 456 ص.

وهذه البحوث هي:

علوم القرآن: تاريخه وتصنيف أنواعه.	 

جهود األمة يف أصول تفسري القرآن الكريم.	 

من 	  التفسري  كتاب  خال  من  القرآن  علوم  تثوير 

صحيح البخاري )سورة الفاتحة أمنوذًجا(.

تفسري القرآن باإلرسائيليات: نظرة تقوميية.	 

تصحيح طريقة معالجة تفسري السلف يف بحوث 	 

اإلعجاز العلمي.

تقويم املفاهيم يف مصطلح اإلعجاز العلمي.	 

الدخيل من اللغات القدمية عى القرآن من خال كتابات 

بعض املسترشقن: عرض ونقد.

لوامع الربهان وقواطع البيان يف معاين القرآن/ أبو الفضائل 

حسنوف.-  سفر  تحقيق  املعيني؛  الحسن  بن  محمد 

إستانبول: مركز البحوث اإلسامية؛ بريوت: دار ابن حزم، 

1435 هـ، 2 مج ) 36 ، 1193 ص (.
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كتاب جديد عى نهج كتب معاين القرآن للفراء والزّجاج 

والنحاس، إضافة إىل تضمنه فوائد كامية وفقهية ومعاين 

إشارية.

نواحي  من  مغمور،  رضير  شافعي  نحوي  عامل  واملؤلف 

بن  الحسن  بن  محمد  الفضائل  أبو  وهو  نيسابور، 

عبدالرحمن النيلََويه املـُعيني الفجكش، املتوىف سنة 537 

هـ.

يف  كا  التفسري،  يف  مختًرا  هذا  كتابه  املؤلف  واعتر 

مقدمته.

تفسري عبدالرحمن بن زيد )املتوىف سنة 180 هـ(/ جمع 

عامل  األردن:  إربد،  بدر.-  السعود  أبو  عبدالله  وتحقيق 

الكتب الحديث، 1435هـ، 921 ص.

مظانه  من  معده  جمعه  جليل،  لتابعي  باملأثور،  تفسري 

من  اعتمده  األصلية،  نسخه  بعدما ضاعت  موثًقا  محقًقا 

كتب التفسري، ثم صنفه ورتبه عى ترتيب املصحف، ووثق 

ما  ورشح  يلزم،  ما  عى  وعلق  املتون،  وحقق  األسانيد، 

غمض، ووضح املشكل،  وخرَّج اآليات واألحاديث، وترجم 

لألعام، وجعله يف قسمن:

ومنهج 	  تفسريه،  يف  ومنهجه   ، املفرسِّ لحياة  األول 

تحقيقه.

والثاين نص التفسري.	 

املبر لنور القرآن/ نائلة هاشم صربي.- ط2 .- القدس: 

دار الرسالة املقدسية، 1429 – 1434 هـ، 11 مج.

تذكر املؤلفة الدافع لتفسريها القرآن الكريم بقولها: »لقد 

دفعني إىل تفسري كتاب الله تعاىل هو حبي العظيم لخالقي 

تبارك وتعاىل، ولرسوله محمد صى الله عليه وسلم، ورغبتي 

يف إعطاء تصور ملعاين اآليات القرآنية وتطبيقها عى أرض 

الواقع ما يتوافق مع عرنا الحارض، وإبراز القيم القرآنية 

الحياتية  ومشاكلنا  اليومية  أمورنا  ليعالج  مجتمعنا  عى 

وفق ما يريده الرشع«.

السور  ألساء  التعرض  هو  عليه  سارت  الذي  والنهج 

وأسباب النزول، وتفسري املفردات القرآنية، وتفسري كل آية 

عى حدة.

سلس  سهل  مبسط  تفسري  بأنه  تفسريها  وصفت  وقد 

معارص تفهمه العامة.

وأشارت إىل بعض العلوم الحديثة، ما ساعد عى إيضاح 

اإلعجاز العلمي يف القرآن، كا ركزت عى األحكام الفقهية، 

وخاصة ما يهم املرأة منها.

واملؤلفة والدها عامل مفت، وزوجها الشيخ عكرمة صري 

رأت  وقد  األول..  القدس  ومفتي  األقىص  املسجد  خطيب 

رسول الله صى الله عليه وسلم يف نومة باملسجد النبوي 

وهو يحمل تفسريها.

الترشيعي/  البياين،  الصويت،  الكريم:  القرآن  يف  اإلعجاز 

عاّمن:  أحمد رسحان.-  محمد  بدر,  السعود  أبو  عبدالله 

عامل الكتب الحديث، 1435 هـ، 153 ص.

فيه  فإن  الكتاب،  والترشيعي يف  البياين  اإلعجاز  عدا  فيا 

أيًضا وجه جديد من وجوه اإلعجاز القرآين، وهو اإلعجاز 

الصويت، فقد نزل القرآن الكريم نزوالً صوتيًّا – كا يقول 

نًا يف سطور أو مكتوبًا يف كتاب،  املؤلفان – ومل ينزل مدوَّ
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كا تمَّ تبليغه أيًضا صوتيًّا من لدن جريل إىل الرسول صى 

القراءة  زالت طريقة  وما  الناس،  إىل  ثم  وسلم  عليه  الله 

واإلقراء الشفوي هي الطريقة األساسية الوحيدة املتواترة 

يف تبليغه وإساعه وضبطه وإتقانه.

فهو  اإلنسانية،  النفس  عى  البالغ  أثره  القرآين  وللصوت 

العقل  يف  ويوقظ  والخضوع،  الخشوع  عى  الروح  يروِّض 

القرآين  الصوت  تأثري  يقتر  وال  والتفكر..  التدبر  ملكة 

عى املسلمن فقط، بل يتسع مجاله ليشمل غري املسلمن 

أيًضا.. بل يشمل املائكة والجن كذلك.

البحث أن يدلَّ عى ذلك، ويتعرَّف مظاهر  ويحاول هذا 

ودواعيه...  أسبابه  إىل  يتوصل  وأن  الصويت،  اإلعجاز  هذا 

وعرض أمثلة عى ذلك.

الحديث والسيرة

الحديث  مدرسة  أو،  تونس،  يف  النبوي  الحديث  تاريخ 

التونسية/ تأليف الهادي روشو.- القريوان: مركز الدراسات 

اإلسامية؛ تونس: دار سحنون، 1435 هـ، 213 ص.

خدمة  مجال  يف  تونس  علاء  أنجزه  ما  ببعض  تعريف 

الحديث النبوي الرشيف، وبيان لخصائص هذه املدرسة، 

والصات العلمية بن املدن التونسية وسائر املدن اإلسامية 

املشهورة  الحديثية  املؤلفات  ويذكر  واملغرب،  املرشق  يف 

واملغمورة التي دارت بن علاء البلد، يف الجوامع والسنن 

الشيوخ،  وفهارس  واألجزاء،  والشائل  والسرية  واملسانيد 

ورشح الحديث وعلومه ومصطلحه. 

تأليف أيب عبدالله محمد بن إسامعيل بن  الوالدين/  برُّ 

بن  بسام  وتخريج  عناية  هـ(؛   256 )ت  البخاري  املغرية 

الحديث  دار  بريوت:  طنجة؛  الحمزاوي.-  عبدالكريم 

الكتانية، 1435 هـ، 201 ص.

كتاب من تصنيف أمري املؤمنن يف الحديث اإلمام البخاري 
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رحمه الله تعاىل، يطبع ألول مرة، وكان معترًا من املفقود. 

يبدأ  الرسائل،  يف حجم  )جزء(  وهو  وآثار.  أحاديث  وكله 

من ص 101، وينتهي بالصفحة 167. وما قبله دراسة، وما 

بعده املخطوطة كاملة، وفهارس.

الدين  شمس  تأليف  املرويات/  من  األوسط  الفهرست 

محمد بن عي بن طولون )ت 953 هـ(؛ تحقيق ودراسة 

النوادر،  دار  دمشق:  الشرباوي.-  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

1435هـ، 5 مج.

املرويات،  نوع  والفهارس، وهذا من  املشيخات  من كتب 

فقد ضمَّ املسلسات، وأسانيد القراءات العرشة، وكيفية أخذ 

العهد ولبس الِخرَق وتلقن الذكر، وسلسلة فقه الحنفية، 

وطرق جملة من أحاسن أعايل األجزاء الحديثيات، وأسانيد 

الكتب  األربعة، وبقية  الفقه  أمئة  الستة ومسانيد  الكتب 

واملسانيد واملطوالت واملخترات، وجعل الباب األخري يف 

والحكايات.  واألشعار  واآلثار  األحاديث  غرائب  من  نبذة 

وهو يهدف من ذلك إىل أن طلب القرب من رسول الله 

صى الله عليه وسلم يكون بالتاس الطرق املوصلة إليه، 

والتعلق باإلسناد.

ثني بالقريوان من الفتح اإلسامي إىل القرن  طبقات املحدِّ

الهادي روشو.-  الشّوايل،  عّزوز  تأليف  الهجري/  الخامس 

القريوان: مركز الدراسات اإلسامية؛ تونس: دار سحنون ، 

1435 هـ، 365 ص.

ثن بالقريوان، وزعت عى ثاث عرشة  ترجمة للرواة املحدِّ

التابعن  ثم  عنهم،  الله  الصحابة ريض  طبقة  أولها  طبقة، 

)أربع طبقات(، فمن بعدهم، ثم الطبقة الخامسة، حتى 

الثالثة عرشة، منتهية بالقرن الخامس الهجري.

وتحتوي كل ترجمة عى االسم والنسب والكنية، فالتلقي 

)التاميذ(،  فالتبليغ  وجدت،  إن  الرحلة  ثم  )الشيوخ(، 

وأخريًا  وجدت،  إن  العلمية  واآلثار  الرواية،  يف  والدرجة 

تاريخ الوفاة.

َخلق النبي صىل الله عليه وسلم وُخلقه/ تأليف أيب بكر 

الكاتب  السجستاين  عبدالعزيز  بن  عبدالله  بن  محمد 

)ت بع 450 هـ(؛ ضبط وتعليق طارق طاطمي.-الرباط: 

واألبحاث  الدراسات  مركز  للعلامء،  املحمدية  الرابطة 

وإحياء الراث، 1435 هـ، 486 ص.

املؤلف  فيه  رشح  املحمدية،  الشائل  يف  جديد  كتاب 

األحاديث املتعلقة بَخلق رسوِل الله صى الله عليه وسلم 

مسندة  روايات  من  الباب  يف  ورد  ما  مستقصيًا  وُخلقه، 

وغريها.
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وذكر املحقق أنه أول كتاب أُفرد لرشح أحاديث الشائل 

النبوية، أورد فيه مؤلفه ما ينيف عى )70( رواية مسندة، 

عن )16( صحابيًّا وصحابية.

مورد الصفا يف محاذاة الشفا/ أحمد بن العيايش سكريج 

كنون  الرايض  محمد  تحقيق  هـ(؛   1363 )ت  الخزرجي 

اإلدرييس الحسني.- املغرب: املحقق، 1434هـ، 419 ص.

نظم فيه »الشفا بتعريف حقوق املصطفى صى الله عليه 

بيتًا، كلها  الله، يف )7747(  و سلم« للقايض عياض رحمه 

عى قافية الدال! 

وهو نفسه الذي نظم  »الخصائص الكرى« للسيوطي يف 

أكر من عرشين ألف بيت!

سرية  يف  مختاًرا  حديًثا   40 النبوية:  السرية  يف  األربعون 

خاتم األنبياء صىل الله عليه وسلم/ إعداد عادل بن عي 

الشدي، محمد عبدالرحيم العريب.- الرياض: جامعة امللك 

الدريس  محمد  بن  عبداملحسن  املهندس  كريس  سعود، 

للسرية النبوية ودراساتها املعارصة، 1436 هـ، 98 ص.

مختارات طيبة وهادفة من أحاديث يف سرية سيد الرسل 

الجانب  وتصنيفه  جمعه  يف  روعي  والسام،  الصاة  عليه 

التعليمي، ليكون كتاب مسابقات دولية، فكان االختصار، 

والرتكيز عى األحاديث الصحيحة الثابتة، واختيار عناوين 

واضحة، ليسهل عى املتسابقن حفظه، مع العناية بإيضاح 

معاين الكلات الغريبة، وذكر بعض فوائد الحديث، ووضع 

أسئلة مخترة حول ما ورد فيه.

أثاث النبي صىل الله علية وسلم ومتاعه/ جمع ودراسة 

عبدالعزيز بن محمد الصقعبي.-ط2 .- ]الرياض[: املؤلف، 

جامعة  من  ماجستري  رسالة  )أصله  ص   764 هـ،   1434

العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، 1427 هـ(.
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يف رسالة علمية اعتمد فيها الباحث عى صحيحي البخاري 

حجرات  فصول  مثانية  يف  بحث  وغريها،  واملوطأ  ومسلم 

الرسول صى الله عليه وسلم، وأثاثه ومتاعه وأدواته مبا يف 

ذلك فراشه، والتخزين وأدوات الطعام والرشاب واللباس، 

الكتابة،  وأدوات  والتجمل،  التزين  وأدوات  والعطارة 

وأدوات الحرث والبناء والزراعة.. وأجاب عن استفسارات 

كثرية تتعلق بذلك.

الفقه وأصوله

محمد  عي  وأصوله/  الفقه  يف  أبحاث  دانية:  قطوف 

القضاة.- عاّمن: دار آمنة، 1435 هـ، 303 ص.

وهو )11( بحثًا، منها:

منع التعسف يف حق املعامات الجوارية.	 

ن.	  تعارض العامَّ

املصالح املرسلة وتطبيقاتها يف إدارة املوارد البرشية.	 

واملعاهدات 	  الرتاثية  املعاهدات  بن  مقارنة 

املعارصة: معاهديت كامب ديفيد ووادي عربة منوذًجا.

الرشيعة 	  ومقاصد  اإلنسان  حقوق  بن  العاقة 

اإلسامية من خال الرورات الخمس.

جهود تقنني الفقه اإلسامي/ وهبة الزحيي.- دمشق: دار 

الفكر، 1435 هـ، 126 ص.

قام  أن  بعد  اإلسامي  الفقه  تقنن  جهود  املؤلف  درس 

بتجميع قوانن الباد العربية والخليجية، وذكر واقع هذه 

القوانن ومدى أخذها بالرشيعة اإلسامية عى نحو موجز. 

كيفية  وبنَّ  الرشيعة،  وبن  بينها  االختاف  أوجه  وبنَّ 

تحديثها  وتطويرها بحسب مستجدات الحياة الحضارية.

كا درس كيفية تقنن الفقه اإلسامي ليتناسب مع القوانن 

يف  الشخصية  واألحوال  واملعامات  العقوبات  يف  النافذة 

عدد من الباد العربية.
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السبيل يف أصول الفقه/ تأليف عبدالرحمن صابر حسني 

العلمية، 1435هـ،  الكتب  العقبي.- بريوت: دار  حمودة 

5 مج.

مل  التي  املسائل  عى  »يحتوي  بأنه  الكتاب  هذا  يتميز 

يختلف فيها الصحابة، واملسائل التي مل يختلف فيها من 

جاؤوا بعدهم«، أما املسائل املختلف فيها فقد اختار منها 

املؤلف ما غلب عى ظنه أنها صحت رواية ودراية، سنًدا 

نقل من  ما  الضعيفة. وأكر  الروايات  وابتعد عن  وداللة. 

الهجري،  الثامن  القرن  ى  تعدَّ ما  ونادًرا  األوىل،  القرون 

العارش  القرن  بعد  جاؤوا  الذين  العلاء  بأقوال  يأخذ  ومل 

الهجري.

الرشيعة  كلية  يف  تخرَّج  القدس،  من  مدرِّس  واملؤلف 

بجامعة دمشق، ودرَّس.

املختر فيام ُعرف من قواعد الفقه واشُتهر/ أنور صالح 

أبو زيد.- الرياض: دار الصميعي، 1435هـ، 120ص.

من  بطائفة  وذيَّلها  كرى،  كلية  قواعد  خمس  فيه  درس 

الصغرى.

والكرى هي: األمور مبقاصدها، اليقن ال يزول بالشك، 

املشقة تجلب التيسري، الرر يزال، العادة محكَّمة.

اإليثار  فضاً،  أكر  كان  فعاً  أكر  كان  ما  الصغرى:  ومن 

بالقرب مكروه، السؤال معاد يف الجواب، الدفع أقوى من 

الرفع.

بن  صابر  إعداد  الصاة/  يف  العمل  من  املسند  الصحيح 

حامد.- الرياض: دار الصميعي، 1434هـ، 208 ص.

79
www.alukah.net



دراسة حديثية ملا رُشع من العمل يف الصاة، كا يف حال 

الطفل  املصي  وكحمل  ركبانًا،  أو  رجاالً  بالصاة  الخوف 

الحية  وقتل  النساء،  وتصفيق  الرجال  وتسبيح  الصغري، 

مكان  الثوب  يديه، ووضع طرف  بن  املاّر  ورّد  والعقرب، 

والحركة  التثاؤب،  عند  والكظم  الحر،  شدة  من  السجود 

ملصلحة الصاة.

وجعله املؤلف يف أربعة فصول: أعال يفعلها املصي يف 

صاته،  وملصلحة  غريه،  وملصلحة  نفسه،  ملصلحة  الصاة 

وملصلحة ذلك كله.

أحكام إدارة الجمعيات الخريية ألموال الزكاة: دراسة فقهية 

تطبيقية/ تأليف عبدالله بن محمد السامل.- الرياض: دار 

والرسائل  البحوث  لنرش  الخريي  الصندوق  إشبيليا:  كنوز 

العلمية، 1435هـ، 521 ص )أصله رسالة ماجستري(.

جمع فيه عدًدا من املسائل الفقهية التي تعرض للقامئن 

عى إدارة الجمعيات الخريية املتعلقة بأموال الزكاة، وبيان 

التكييف  عن  بحديث  املسائل  هذه  مستفتًحا  أحكامها، 

الفقهي للجمعيات الخريية، وأجرى املؤلف دراسة ميدانية 

عى )189( جمعية خريية يف باد الحرمن، بهدف التعرف 

عى الجوانب التطبيقية إلدارة أموال الزكاة لديها.

وخصص فصاً ملوضوع إقراض أموال الزكاة، وآخر ألحكام 

نقل الجمعيات الخريية لهذه األموال، وثالثًا ألحكام استثار 

إلنفاقها  ورابًعا  الزكاة،  ألموال  الجمعيات  هذه  وتوظيف 

عى مروفاتها اإلدارية من هذه األموال..

بن  عي  بن  بكر  أليب  األجري/  حجِّ  حكم  يف  الفقري  ُغنية 

طعمة.-  أبو  سامة  يارس  تحقيق  هـ(؛   889 )ت  ظهرية 

عاّمن: وزارة الثقافة، 1434هـ، 299 ص.

م املحقق دراسة قبل مادة التحقيق، وانتهى بعد مقارنة  قدَّ

الحج عن  نفسه يف  نيابة من مل يحج عن  إىل عدم جواز 

ح القول الذي يقي بجواز أخذ األجرة عى  غريه، كا رجَّ

الحج.

واملؤلف عامة مشهور، مي شلفعي، جعل موضوعه يف 

يستطيع  ال  من  كام عى  فيها  املقدمة  وقسمن،  مقدمة 

الحج بنفسه، ومن هو صالح ألن يستطاع به. والقسان:

من 	  بذلك  ألحق  وما  الحج  عى  االستئجار  يف 

الجعالة والرزق.

يف عدم وفاء األجري بامللتزم.	 

شهادة الزور يف القانون الجنايئ والفقه اإلسامي: دراسة 

مقارنة/ مياد بشري غويطة.- اإلسكندرية: دار املطبوعات 

الجامعية، 1435 هـ، 214 ص )أصله رسالة ماجستري من 

جامعة املرقب بليبيا(.
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من  الزور  شهادة  وجرمية  الشهادة،  رشوط  املؤلف  ذكر 

وأدلة  الجنايئ،  والقصد  املادي  وركناها:  تعريفها،  حيث 

إثباتها: املبارشة وغري املبارشة، وعقوبة شاهد الزور وآثارها.

أحمد/ محمد  اإلمام  الفقه عىل مذهب  املفرد يف  العقد 

البيومي بن محمد بن أيب عياشة الدمنهوري )ت 1335 

هـ(؛ تحقيق ودراسة فؤاد محمود بن عبدالقادر سيت.- 

رسالة  )أصله  ص   742 1435هـ،  حزم،  ابن  دار  بريوت: 

دكتوراه(.

ذكر املؤلف أنه صنف هذا الكتاب ألن كتب الفقه الحنبي 

قليلة الوجود يف مر.

ومن مميزاته أنه لخص املذهب وجمع فيه فروًعا متناثرة، 

محققي  من  املتأخرين  رأي  ونقل  وتآلف،  تناسق  يف 

املذهب يف املسائل والروايات التي اختلف النقل فيها عن 

اإلمام أحمد، وفيه ذكر للنوادر والغرائب، وقواعد وضوابط 

ومصطلحات،  وتعليل،  فروقات،  ودقائق  فقهية،  وكليات 

واعتقاد.. 

نجم  إعداد  هـ/   136  - هـ   64 الرأي  ربيعه  اإلمام  فقه 

الدين الشاذيل بن راضية.- بريوت؛ بريوت: مؤسسة الرسالة 

، 1435هـ، 2 مج )1332 ص( )أصله رسالة ماجستري(.

إحياء آلثار أحد أمئة الفقه الكبار من التابعن رحمهم الله 

الرأي، املتوىف  تعاىل، هو ربيعة بن فرُّوخ، امللقب بربيعة 

سنة 136 هـ، شيخ اإلمام مالك بن أنس رحمه الله. ويذكر 

عن  والبعد  والواقعية،  بالشمول  يتميز  فقهه  أن  الباحث 

االفرتاضات والحيل، كا اتسم بالجرأة، والتوازن بن التيسري 

ومراعاة جانب االحتياط، والتوازن بن املأثور واملعقول.

قال: »وقد لقب بربيعة الرأي لكرة ما أبدى من آراء فقهية 

استنباط  عى  القادرة  الفذة،  العلمية  ولعقليته  مبتكرة، 

يف  مدح  لقب  وهو  واملعضات.  للنوازل  العملية  الحلول 

األعم األغلب، ولكن قد يقصد به بعض خصومه الذم«.
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الفلسفة وعلم النفس

العر  خال  اليونانية  للفلسفة  السنة  أهل  مقاومة 

اإلسامي ق 2 - 13 الهجري/ خالد كبري عال.- الجزائر: 

كنوز الحكمة، 1430هـ، 109 ص.

أهدى املؤلف كتابه »إىل الباحثن الساعن إليجاد فلسفة 

إسامية أصيلة، تجمع بن صحيح املنقول ورصيح املعقول 

وحقائق الكون، أساسها الرشع الحكيم، وغايتها عبادة الله 

الكريم الحكيم«.

وقصد بالفلسفة اليونانية كل الرتاث اليوناين الذي تُرجم إىل 

العربية، مع ما أضافه إليه الفاسفة املسلمون والذميون 

وزيادات  وتلخيصات،  رشوح  من  اإلسامي،  العر  يف 

وإثراءات.

وقسم موضوعه إىل خمسة فصول: أولها لدخول الفلسفة 

وثانيها:  فيه،  وانتشارها  اإلسامية  الباد  إىل  اليونانية 

العلمية،  بالوسائل  اليونانية  للفلسفة  السنة  أهل  مقاومة 

عى  اليونانية  للفلسفة  العملية  السنية  للمقاومة  وثالثها 

الكشف  السنة يف  التطبيقي، ورابعها لدور أهل  املستوى 

اليونانية  الفلسفة  رجال  لدى  السلوكية  االنحرافات  عن 

طائفة  عن  لإلجابة  وآخرها  املقاومة،  وسائل  من  كوسيلة 

من القضايا التي أفرزها البحث، مثل: هل تجنى السنيون 

عى العقل يف مقاومتهم الفلسفة اليونانية؟

تحليلية  دراسة  العرشين:  القرن  يف  اإلسامية  الفلسفة 

الحامد،  دار  عاّمن:  القصاص.-  محمد  منر  خولة  نقدية/ 

1436 هـ، 251 ص )أصله رسالة جامعية(.

موضوع الكتاب هو )التجديد يف الفلسفة اإلسامية(، الذي 

جاء يف خمسة فصول:

التجديد 	  وضوابط  اإلسامية  الفلسفة  مفهوم 

الفلسفي.

الفلسفي اإلسامي يف 	  التاريخية للتجديد  الجذور 

القرن العرشين. 

خصائص الفلسفة اإلسامية يف القرن العرشين.	 

يف 	  اإلسامية  الباد  يف  الفلسفي  التجديد  مظاهر 

مباحث الفلسفة الرئيسة يف القرن العرشين: عرض ونقد 

)مباحث الوجود، واملعرفة، والقيم(.

يف 	  املستحدثة  اإلسامية  الفلسفية  االتجاهات 

القرن العرشين )الفلسفة الجوانية، الفلسفة الشخصانية(.

العريب  النفس/  وعلم  الرشيعة  بني  العقل  حامية  أسس 

1432هـ،  الجامعية،  املطبوعات  ديوان  الجزائر:  بختي.- 

375 ص.

العقل،  يذكر املؤلف أن الذي دفعه إىل البحث يف مجال 

ما ملسه من جهل باألحكام الرشعية التي تتعلق بالعقل، 

الناس يف مخالفات رشعية حيًنا،  وهذا ما يوقع كثريًا من 

وعن تقصري أحيانًا أخرى ترُّ بالعقل وتضعفه.

ويدرس الكتاب أسس حاية العقل من كل ما يّر به يف 

82
www.alukah.net



من  هبة  العقل  أن  باعتبار  النفس،  وعلم  الرشيعة  ضوء 

بها  لهم  وفضَّ عباده،  عى  أسبغها  منه  ونعمة  تعاىل،  الله 

عى كثري ممن خلق تفضياً، وأن فقده يعني فقد القدرة 

فاقده  ويصبح  األشياء،  أمور  وحقائق  للعواقب  املدركة 

كالحيوان األعجم.

من  العقلية  والعمليات  القدرات  حاية  يف  ل  فصَّ وقد 

والسهر  واألخطار  والحّدية  والوظيفية  العضوية  األمراض 

العقي  والتخلف  املغناطيي  والتنويم  املخ  وغسل 

املوهوب  العقل  حاية  وكيفية  رات،  واملخدِّ واملسكرات 

وتنميته.  

العلوم االجتماعية

تاريخية  دراسة  الصومال:  يف  وروادها  العربية  الثقافة 

الفكر  دار  القاهرة:  حضارية/ محمد حسني معلم عي.- 

العريب، 1432هـ، 392 ص.

ال سيا  الصومال،  يف  ومعاقله  العلم  مهجر  أخبار  يتناول 

املدن الساحلية، ودورها يف الثقافة والحضارة اإلسامية يف 

وحركة  وأدواتها،  الكتابة  يف  أحاديث  إىل  إضافة  املنطقة، 

بباد  الثقافة  ورواد  العلاء  وأبرز  والنساخن،  الوراقن 

الصومال عر العصور اإلسامية املختلفة، ونشاطهم العلمي 

والثقايف، وبيان نتاجهم العلمي يف فنون العلم واملعرفة.

دراسة  واالستثامر:  التمويل  يف  اإلسامية  املصارف  دور 

فقهية تطبيقية عىل املصارف اإلسامية العاملة يف األردن/ 

1435هـ،  الحامد،  دار  ن:  عامَّ الجبوري.-  محمود  يعرب 

242 ص.

دراسة اقتصادية لبيان دور املصارف اإلسامية يف التمويل 

واالستثار ونشأتها االستثاري، املتمثل يف تقديم الخدمات 

للمواطنن باألردن، وتحسن أحوالهم املعاشية، من خال 

أو  واملتوسطة،  الصغرية  املرشوعات  أو  الحسن،  القرض 

االستخدامات  طريق  عن  األخرى،  االستثارية  الوسائل 
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القامئة عى أساس البيوع، أو القامئة عى أساس املشاركة.

وجعله املؤلف يف ثاثة فصول:

تعريف باملصارف اإلسامية يف التمويل واالستثار.	 

مصادر واستخدامات األموال يف املصارف اإلسامية.	 

إدارة وتنظيم االستثارات يف املصارف اإلسامية.	 

اإلسامية وحلول مقرحة/  املصارف  قضايا ومشكات يف 

النفائس، 1436 هـ،  عامد عبدالرحمن بركة.- عاّمن: دار 

248 ص )أصله رسالة ماجستري(.

فصوله الخمسة:

اإلسامية 	  البنوك  يف  الديون  وفاء  تأخر  مشكلة 

وحلها.

غاية 	  يف  واملضاربة  باملشاركة  واالستثار  التمويل 

األهمية ومشكلتها يف املخاطرة.

اإلسامية 	  املصارف  يف  والخسائر  األرباح  توزيع 

وبيان املشكات.

يوجد 	  وما  اإلسامية  املصارف  يف  الرشعية  الرقابة 

من عقبات ومشكات وشبهات.

توسع 	  وافية من غري  وإشكاالت مع حلول  قضايا 

النقود وأثرها عى املرف اإلسامي، عقد  )تقلب أسعار 

التوريد، البطاقة االئتانية وإشكاالتها(

مطيع  محمد  بدمشق/  العلمية  البيوتات  موسوعة 

 1360( مج   4 هـ،   1435 الفكر،  دار  دمشق:  الحافظ.- 

ص(.

الصحايب  حلقة  هي  دمشق  يف  علمية  حلقة  أول  كانت 

الدمشقيون  وأقبل  عنه،  الله  ريض  الدرداء  أيب  الجليل 

العلم  وتسلسل  والتابعن..  الصحابة  أيدي  عى  يتعلمون 

إىل  ونقلوه  األبناء،  عن  اآلباء  وورث  وانترش،  ومنا  بينهم، 

كأرسة  صيتها،  وذاع  بالعلم  أرس  فاشتهرت  ذراريهم، 

أجياالً،  وربوا  طابًا،  خرَّجوا  وقد  عساكر،  وابن  املقادسة 

األخرى،  والعلوم  والفقه  والحديث  القرآن  دور  روا  وعمَّ

كالطب والرياضيات والهندسة بالحلقات العلمية.

وهذا الكتاب يتتبع كل بيت علمي نشأ بدمشق، ويبحث 

الهجري، وأشار  العارش  القرن  العلم فيه حتى  يف تسلسل 

مقرونة  العلمية،  إنجازاتهم  إىل  بتفصيل  الفاضل  املؤلف 

بالوثائق الكثرية، التي تدلُّ عى حضارة أمة.

فالحديث عن كل أرسة يشتمل عى تعريف بها، موصول 

فضائلها  عن  الحديث  ثم  بتفرعاتها،  وشجرة  بنسبها 

العلمي  تاريخها  وعن  خصوًصا،  أفرادها  وفضائل  عموًما، 

واالجتاعي، وما قدمت من نفع لألمة، وركز املؤلف عى 

ترجمة أول من اشتهر منها، ثم رسد تراجم أعامها رجاالً 

ونساء.. وألحق بها ما توافر من وثائق تخص الرتاجم، من 

إجازات أو ساعات أو خطوط.

ورتب تسلسل البيوت من األقدم إىل األحدث.
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اللغة

اللسانيات التواصلية وجذورها يف الراث النحوي العريب/ 

ن: دار جليس الزمان، 1436  رانيا رمضان أحمد زين.- عامَّ

هـ، 275 ص.

أبناء كل مجتمع،  بها  يتواصل  أن  اللغة من أجل  وجدت 

واللغة  اللغات،  تؤديها  وظيفة  أهم  التواصلية  والوظيفة 

التي ال يتواصل بها ال يُكتب لها البقاء.

ويف ظل هذه األفكار نشأ فرع جديد من فروع اللسانيات 

تصعب  اجتاعية  ظاهرة  اللغة  تجعل  التي  االجتاعية، 

دراستها بعيًدا عن املجتمع وقضاياه، وهذا الفرع الجديد 

هو ما أطلق عليه اسم »اللسانيات التواصلية«، وهو فرع 

وأهمها  تؤديها،  التي  والوظائف  اللغة  دراسة  بن  يربط 

التواصل، ال االتصال.

املرِسل،  ثاثة:  أقطاب  عى  التواصلية  اللسانيات  وتقوم 

واملستقِبل، والرسالة.

والكتاب دراسة لجذور هذا الفن يف الرتاث النحوي العريب، 

من خال ثاثة فصول:

اللسانيات التواصلية.	 

النحوي 	  الرتاث  يف  التواصلية  اللسانيات  ثاثية 

العريب.

مبادئ تواصلية يف الرتاث النحوي العريب.	 

زايد، محمد  تأليف فهد خليل  للغة/  والتعريب  التهويد 

صاح رمان.- عاّمن: دار اإلعصار العلمي، 1436 هـ، 287 

ص.

يف غرية عى لغة القرآن، وقلب يعتره األمل، يقول املؤلفان: 

اآلن  إىل  يف  يُلقى  العربية  اللغة  بحر  مازال  »لألسف، 

يف  الغوص  مشقة  أنفسنا  نكلف  مل  ألننا  الغري«،  »نفايات 

أعاق اللغة العربية لنستخرج ما أشكل علينا من وصف 

الحارض... يف صدورنا  العر  املكتشفات يف  بعض  يسمي 

غرية تكوي مشاعرنا، ما دفعنا هذا إىل كتابة هذا الكتاب، 

مستعرضن فيه ما يخص اللغة العربية، وما تتعرض له من 

خال  من  وحرصنا  الغربين،  قبل  املستغربن  من  هجوم 

الحقائق، وأن نشخِّص  سبعة فصول أن كشف عن بعض 

الداء، ونبحث عن الدواء«.

ومن األسئلة التي أجاب عنها الكتاب:

ما نتائج فصل اللغة عن جذورها؟	 

من الحكام الذين دعموا حركة التغريب؟	 

من رواد التغريب من املفكرين والكتّاب؟	 

دور اليهود يف تهويد اللغة؟	 

ملاذا نحرص عى استخدام اللهجات العامية؟	 

بشتى 	  الطلبة  ضعف  وراء  الكامنة  األسباب  ما 

مستوياتهم يف اللغة؟

لغة 	  وهي  بها  ونستهزئ  الفصحى  من  نفر  ملاذا 

القرآن؟
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بن  الطاهر محمد  أيب  تأليف  اللغة/  املسلسل يف غريب 

يوسف بن االشراكوين )ت 538 هـ(؛ تحقيق محمد السيد 

عثامن.- بريوت: دار الكتب العلمية، 1434 هـ، 301 ص.

رشح للغامض من اللغة، وبيان ملقصده، إن كانت الكلمة 

بعيد.  وجه  لها  يخرَّج  أن  أو  معناها،  يظهر  ال  وحشية 

واستشهد فيها املؤلف بأبيات من الشعر لكبار الشعراء.

دراسة  العرشين:  القرن  يف  وأفغانستان  العربية  اللغة 

عبدالله  تأليف  ونضال/  حضارة  وثقافة،  رجال  تاريخية: 

خاموش الهروي.- الكويت: مكتبة ومركز فهد بن محمد 

البشائر  دار  بريوت:  األديب؛  للراث  الدبوس  نايف  بن 

اإلسامية، 435هـ، 576 ص )أصله رسالة جامعية(.

اللغة العربية وأثرها يف مايض  أراد املؤلف أن يبن فضل 

األفغان  وصلت  وأنها  ومستقبلها،  وحارضها  أفغانستان 

ليست  وأنها  تعاىل،  الله  وعبادة  والرشيعة  بالقرآن 

اليسارية  األحزاب  تدعي  كا  العرب  املستعمرين  لغة 

والعلانية، وكان الشيوعيون قد حذفوا اللغة العربية من 

املدارس االبتدائية والثانوية... بل هي لغة القرآن والرشيعة 

والثقافة واألدب والحضارة.

بن  وقارن  العربية،  اللغة  تعليم  أساليب  إىل  تطرق  كا 

الحكومية،  واملدارس  األهلية  الدينية  املدارس  منهجي 

واقرتح  الطريقتن،  لهاتن  واإليجابية  السلبية  والجوانب 

طريقة منهجية جديدة لتدريسها.

وجعل بحثه يف أربعة فصول:

اللغة العربية يف أفغانستان يف القرن العرشين.	 

للشعب 	  العلمية  واآلثار  املؤلفات  من  مناذج 

األفغاين.

)أثناء 	  العرب  ومجاهدي  العربية  الدول  دور 

يف  الجهادية  واألحزاب  ألفغانستان(  السوفيتي  االحتال 

نرش اللغة العربية.

كتب تعليم اللغة العربية يف أفغانستان يف ميزان 	 

النقد العلمي.

قضية التصويب اللغوي يف العربية بني القدماء واملعارصين/ 

الحديث، 1436  الكتب  العريب دين.- إربد، األردن: عامل 

 ص.هـ، 381 ص.
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دراسة لحركة التصحيح اللغوي منذ القديم إىل اليوم، تتناول 

جهود القدماء يف هذا املجال، ودراسة أشهر كتب اللحن 

القدمية والحديثة، وتعرف فيه املؤلف عى املواقف حيال 

الخطأ يف اللغة، واملواقف املختلفة تجاه التطور اللغوي.

وجعل كتابه يف أربعة فصول:

التصويب اللغوي عند القدماء.	 

األوضاع السائدة للغة العربية يف العر الحديث.	 

التصويب اللغوي يف العر الحديث.	 

إشكالية اللحن يف الدراسات اللغوية الحديثة.

م األستاذ رسمي عي عابد )رئيس  يف ثاثة أجزاء جميلة، قدَّ

قسم النشاطات العلمية والثقافية بوزارة الرتبية يف األردن( 

وتعليم  تعلم  العربية:  الباغة  »مرسحة  بعنوان:  كتابًا 

الباغة عن طريق املرسح«.

جزؤه األول: علم البيان، والثاين: علم املعاين، واآلخر: علم 

البديع.

م يف جزأين كتاب »مرسحة النحو العريب«،  وقد سبق أن قدَّ

»ورأيت  قال:  ذلك،  وأساتذة يف  زماء  من  تشجيًعا  ولقي 

أن  املطهرة  النبوية  والسنة  القرآن  للغة  الوفاء  باب  من 

املنهجية  بنفس  بيان، بديع، معان،  العربية:  الباغة  أقدم 

القواعد  بتقديم  الباغة،  أبواب  مرسحة  وهو  والثوب، 

مقومات  كل  فيها  مرسحية،  خال  من  واألمثلة  الباغية 

العمل املرسحي، ومادتها هي عرض الباغة بثوب جديد، 

الرسيع  الفهم  من  ويقربنا  والتلقن،  امللل  عن  يبعدها 

والدقيق للقاعدة«.

وقد صدرت هذه األجزاء الثاثة عن دار جرير بعّان يف 

عام 1435 هـ.

الرشح املعارص لكتاب سيبويه/ هادي نهر.- إربد، األردن: 

عامل الكتب الحديث، 1435 هـ، 4 مج.

عايش املؤلف كتاب سيبويه أكر من ربع قرن، وذكر أنه كان 

يكلف طلبته يف الدراسات العليا بقراءة بعض موضوعاته 

الصوتية والرفية والنحوية، فكان أكرهم غري قادرين عى 

يف  كتابًا  يقرؤون  وكأنهم  سيبويه،  فيه  ث  يتحدَّ ما  معرفة 

وعباراته  كثري من مصطلحاته  تغريَّ  لقد  يعرفونها.  ال  لغة 

والجامعية   املدرسية  الكتب  وأصبحت  الحارض،  العر  يف 

تستعمل مصطلحات وعبارات نحوية ذات طابع يختلف 

وبيان  الكتاب  رشح  ملهمة  املؤلف  فانرى  منهاجه.  عن 

عباراته بأسلوب معارص ومصطلحات مفهومة، مع تعقيب 

املعارصة.  اللسانيات  طرحتها  لغوية  ومفاهيم  واستدراك 

للتميز،  جدارا  بجامعة  واللغات  اآلداب  كلية  عميد  وهو 

يف إربد.
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الفنون

محمد  تأليف  اإلسامية/  الحضارة  يف  والفنون  العامرة 

حمزة إسامعيل الحداد.- بريوت: دار املقتبس، 1435هـ، 

3 مج.

يتناول مختلف جوانب ومفردات العارة والفن اإلسامي 

قاعدة  ويهيئ  ة،  ميرسَّ سهلة  بصياغة  عامة،  بصورة 

اإلسامية،  والفنون  العارة  تطور  حول  واسعة  معلومات 

وخصائص وسات الطراز العام والطرز الفرعية أو املحلية 

التي انبثقت عنه، والتيارات الفنية السائدة، وتأثريها عى 

العناية  رضورة  إىل  ويدعو  األوروبية،  والفنون  العارة 

اإلسامية،  للحضارة  املادي  الرتاث  معامل  وترميم  بصيانة 

وتحقيق التواصل مع املايض، من األصالة املتجددة واإلحياء 

الحضاري.

وجعل املؤلف كتابه يف ثاثة أبواب:

األول يختص بدراسة تحليلية لطرز العائر اإلسامية.

املعاري  الرتاث  وإبداعات  روائع  دراسة  فيه  والثاين 

اإلسامي.

واألخري دراسة لروائع وإبداعات الفنون اإلسامية.

والجزء الثالث من الكتاب أشكال هندسية ولوحات وصور، 

والقطاعات  الهندسية  املساقط  من  شكاً   )420( وهي 

العائر  أنواع  غالب  تغطي  لوحة   )515( و  والتفريغات، 

والفنون اإلسامية يف قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

املعرفية/  الجاميل والبنية  املفهوم  الفن اإلسامي:  نظرية 

للفكر  العاملي  املعهد  عاّمن:  حنش.-  محمد  ادهام 

اإلسامي، مكتب األردن، 1434 هـ، 232 ص.

أفكار وآراء  أنها  الفن اإلسامي عى  الكتاب نظرية  م  يقدِّ

اإلسامية،  الفنية  بالظاهرة  متعلقة  وتفسريات  ورؤى 

مبفاهيمها وعاقاتها وتحوالتها، فضاً عن طبيعتها البنيوية 

والصفاتية والوظيفية التي أبدعها صانعو هذه الظاهرة ، 

أو نظَّر لها علاء الجال وفاسفة الفن املسلمون القدامى، 

مها دارسوها املحّدثون تحلياً وتأصياً. أو قدَّ

األدب

عامد  أدب  يف  قراءات  الخطاب:  وتشكيل  الرؤية  آفاق 

الدين خليل/ نبهان حسون السعدون.- عاّمن: دار غيداء، 

1436 هـ، 126 ص.

يذكر املؤلف أنه اختار األستاذ األديب عاد الدين خليل 

ميدانًا لدراسة آثاره »لتميزه بتنوع الخطاب األديب، فضاً 

املايض  من  تجعل  شمولية  رؤية  تقديم  يف  تألقه  عن 

واقًعا معاًشا، ومتتدُّ بالحارض إىل رؤية مستقبلية مشحونة 

والتاريخية  الفكرية  اإلشعاعات  معها  تحمل  بالتوقعات، 

واالجتاعية والنفسية، التي بدت واضحة يف خطابه األديب، 
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فضاً عن بيان القيم الجالية والفنية واستنباط الدالالت 

التي نتجت عنها«.

واحتوى هذا الكتاب عى أربع قراءات، هي:

الوصف يف رواية »اإلعصار واملئذنة«.	 

بناء املقالة يف مجموعة »آفاق قرآنية«.	 

الشخصية يف مرسحية »املأسورون«.	 

الحب 	  »جداول  ديواين  يف  اإلنسان  مصري  أبعاد 

واليقن«، و »رحلة يف املصري«. 

واملبالغة  التخييل  الكريم:  القرآن  يف  الشعر  مفهوم 

والقافية: نحو نظرية متكاملة ملفهوم  الوزن  والكذب ال 

الشيخ صالح.-  يحيى  الكريم/  القرآن  انطاًقا من  الشعر 

إربد، األردن: عامل الكتب الحديث، 1436 هـ، 274 ص.

يتمثل يف عدم  مزمًنا،  عربيًّا  أن هناك خطأ  املؤلف  يذكر 

أدبية..  مفاهيم  من  الكريم  القرآن  يف  ما  االستفادة 

الدراسة هو فتح صفحة تضاف إىل  وأن هدفه من هذه 

أن  وأكد  وجوهه..  املتعددة  القرآين،  اإلعجاز  صفحات 

الكريم:  القرآن  ذكره  ما  هو  الشعر  مفهوم  يف  األساس 

التخييل، واملبالغة، والكذب..

وللمؤلف أفكار جديدة يف هذا الكتاب. وهو أستاذ التعليم 

العايل بجامعة قسنطينة.

شعرية  يف  دراسة  األخاقي:  للمعنى  الجاميل  االشتغال 

ومكتبة  دار  عاّمن:  شهيد.-  عبدالفتاح  النبوية/  املدائح 

الحامد، 1436 هـ، 169 ص.

بحث يف املؤلف يف مادة األخاق أوالً، فلسفيًّا وإساميًّا، ثم 

جانب األخاق يف الشعر الجاهي، ثم اكتالها يف التجربة 

وخاصة  النبوية،  املدائح  يف  دراسة  خال  ومن  اإلسامية، 

التعجب،  وشعرية  الرسد،  شعرية  عى  ركز  للبوصريي، 

حيث املوضوعات، والرتاكيب واألبنية..
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تعشري الربدة/ لناظم مجهول؛ تحقيق لحسن بن علجية.- 

بريوت: دار الكتب العلمية، 1435 هـ، 208 ص.

الرية«،  خري  مدح  يف  الدرية  »الكواكب  املساة  الردة 

)ت  البوصريي  الصنهاجي  سعيد  بن  محمد  للعامة  هي 

696 هـ( نظمها بعاطفة جياشة، وكان قد أصيب بالشلل، 

فاستشفع بها للموىل عزَّ وجلَّ أن يشفيه من مرضه، فرأى 

ميسح  وسلم  عليه  الله  الله صى  رسول  الليايل  إحدى  يف 

بيده الرشيفة عى بدنه، أو جبينه، فعويف.

بها  واعتنى  صيتها،  وذاع  القصيدة،  اشتهرت  وقد 

والتخميسات  والتشطريات  باملعارضات  واألدباء،  العلاء 

والتسبيعات والرشوح والحواش والتدريس واإلنشاد..

ناظمه  فيه  التزم  الذي  املاتع،  الفريد  التعشري  هذا  منها 

قال  اثنن.  بتعشريين  الردة  أبيات  من  بيت  كل  تعشري 

املحقق: وهذا الفن من توشية الشعر قليل نادر، فلم نعر 

عى تعشري لقصيدة من القصائد التي سارت بها الركبان...

حسن الصحابة يف رشح أشعار الصحابة/ جايب زاده عي 

امللك  دارة  الرياض:  هـ(.-   1336 )ت  املوستاري  فهمي 

عبدالعزيز، 1434هـ، 382 ص.

طبعة مصورة لنسخة نادرة من الكتاب، حيث إنه طُبع يف 

مدينة موستار بالبوسنة والهرسك عام 1328 هـ وأعادت 

الدارة طباعته تصويرًا، وهو الجزء األول من الكتاب، وقد 

ذكر مؤلفه أنه سيكون يف ثاثة.

واملؤلف عامل متمكن من األدب واللغة والرشيعة والتاريخ، 

من مدينة موستار نفسها، وكان مفتيًا يف باد الهرسك، تزعَّم 

ثورة مسلمي البوسنة ضد الحكم النمساوي سنة 1318 هـ، 

وغادرها بعد عام إىل تركيا، ومل يُسمح له بالعودة، وهناك، 

يف إستانبول، صنَّف كتابه هذا. وتويف منفيًّا سنة 1336هـ

وال يُعرف مصري الجزأين التالين، هل أنجزها أم ال؟ وهل 

ها مخطوطان أم مفقودان؟ وذكر املؤلف يف آخر الجزء 

األول أنه سيتلوه الثاين، وأوله قافية الراء.

وتفسري  واإلعراب  والنحو  باألوزان  رشحه  يف  عني  وقد 

األلفاظ وبيان معاين الشعر، وفوائد تستوقف الناظر وترسُّ 

الخاطر.

وذكر يف املقدمة أنه كتب لستن رجاً من الصحابة، وأورد 

يُسبق  ومل  الشعر.  من  بيت   )700( عى  ينيف  ما  لهم 

املؤلف إىل مثله. وهو أول تآليفه، كتبه يف ريعان الشباب.

املوسوعة الشعرية للكاتب واألديب والواعظ والخطيب/ 

غريبها  وضبطها ورشح  ونسبتها  وعزوها  بجمعها  اعتنى 

الرياض:  النارص.- ط3.-  والتعليق عليها بدر بن عبدالله 

دار العاصمة، 1434هـ، 893 ص.

مؤلَّف موسوعي جامع للشواهد املتضمنة ذكَر الله تعاىل 
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العلم  وفضل  واملوعظة  والحكمة  عليه،  والثناء  وتوحيده 

بها  ليصل  والرقائق...  واآلداب  واألخاق  والزهد  ورشفه، 

بلغت  وقد  خطابه...  الكاتب  بها  ويحيِّ  كامه،  املتكلم 

أكر من )5000( بيت، منها األمثال والشوارد واملختارات 

والشواهد، وقد اعتنى بها جامعها، ووزعها عى موضوعاتها، 

وجاءت يف )13( كتابًا، و )318( بابًا، و )22( فصاً، وأكر 

من )500( موضوع، ألنه رمبا ضمَّ الباب موضوعن أو ثاثة 

أو أربعة.. ويف آخرها فهارس.

قطب  الشافعي  اليافعي  أسعد  بن  عبدالله  اإلمام  شعر 

الحرم امليك )698 - 768 هـ(/ جمع وتحقيق  ودراسة عبد 

الفتاح بن محمد السيد الهاشمي؛ مراجعة  وتدقيق سامل 

عبد الرب السلفي.- عدن: دار الوفاق، 1433هـ، 632 ص 

)أصله رسالة ماجستري من جامعة عدن(.

املتصوف  والعامل  الشافعي  الفقيه  لشعر  ودراسة  جمع 

األديب املعروف عبدالله بن أسعد اليافعي )ت 768 هـ(، 

الذي كان يف عهد دولة بني رسول. وقد استقرَّ مبكة املكرمة 

من بعد. وبلغ ما جمعه له الباحث ما يزيد عى )2500( 

بيت، ووزعها عى )16( وزنًا شعريًا.

وجاءت الدراسة موضوعية وفنية، فيا احتوى الشعر عى 

درس  كا  أخرى،  وموضوعات  وزهد وشعر صويف،  مديح 

فيه، واملوسيقى  البيانية  الشعرية، والصورة  لغته  الباحث 

الشعرية، والتناص.

قام  الشعرية/  غدة  أبو  عبدالفتاح  الشيخ  مختارات 

غدة.-  أبو  سلامن  غدة،  أبو  زاهد  محمد  إخراجها  عىل 

حلب: مكتب املطبوعات اإلسامية؛ بريوت: دار البشائر 

اإلسامية، 1435 هـ، 232 ص.

يف  والشواهد،  واملوضوعات  األغراض  متنوعة  مختارات 

التقوى والزهد، ويف الحكمة والعرة، ويف األدب والباغة، 
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القدماء  أشعار  من  والحنن،  والشوق  والنسيب،  والغزل 

واملحَدثن.

مطالعاته  من  املصنف  اختارها  قصاصات  كانت  وكلها 

الطويلة أثناء البحث والتأليف، وفيها ما يستجلب العرة، 

ويحسن الذوق، ويعطي الفائدة.

وقد قام عى جمعها ومراجعتها ولداه محمد زاهد وسلان.

يف  املليون  شاعر  مسابقة  قصائد  يف  الرشعية  املخالفات 

السنيدي.-  عبدالعزيز  بن  فهد  والثاين/  األول  موسمية 

الرياض: مدار الوطن، 1435هـ، 78 ص.

مسابقة شاعر املليون مهرجان للشعر النبطي، أقيم موسمه 

األول يف )أبو ظبي( عام 1427هـ(، والثاين يف العام التايل.

التي  القصائد  يف  الرشعية  املخالفات  والكتاب رصد ألهم 

اآلخرين  الحكم عى  منها:  مجلدين،  ألقيت، وصدرت يف 

بالنار أو الكفر، والخياء الذي يدفع إىل املبالغة والكذب، 

تعاىل..  الله  بغري  والحلف  الزمن،  وسّب  والشتم،  واللعن 

وغري ذلك.

هذا عدا عن أنها تعي من شأن العامية وتهمش الفصحى، 

ساحة  وتكون  الجاهلية،  والنعرة  القبلية  العصبية  وتذيك 

للتفاخر والتعاظم باألنساب، وفيها انشغال عن قضايا األمة 

املصريية، وتصويت وهدر لألموال...  

»قسمة  مع  واملسلمني:  اإلسام  عىل  الهجوم  موسم 

الغرباء« ليوسف القعيد، و«تيس عزازيل يف مكة« لألب 

يوتا/ إبراهيم عوض.- القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 1433 

هـ، 136 ص.

السنوات  يف  صدرتا  اللتن  املذكورتن  للروايتن  تحليل 

األخرية، وفيها هجوم عى اإلسام واملسلمن.

األوىل تصور املسلمن يف صورة األفظاظ املتوحشن الذين 

بهذا  حياتهم  ويحيلون  مر(  )يف  بالنصارى  يستبدون 

من  مناًصا  يجدون  فا  يطاق،  ال  جحيم  إىل  االستبداد 

مغادرة الباد!

واألخرى فيها شتم للنبي صى الله عليه وسلم وأمه، وافرتاء 

عليه وعى أخاقه الرفيعة النبيلة..

رسائل ابن عمرية الديوانية واإلخوانية، أو، بغية املستطرف 

وغنية املتطرِّف/ أليب املطرِّف أحمد بن عبدالله بن عمرية 

املخزومي )ت 658 هـ(؛ جمعها محمد بن عي بن هانئ 

اللخمي السبتي )ت 733 هـ(؛ دراسة وتحقيق محمد بن 

معمر.- بريوت:  دار الكتب العلمية، 1435هـ، 560 ص.

الديوانية،  بن  تتنوع  رسالة،   )278( عى  الكتاب  يحتوي 

واإلخوانية، والخطب واملواعظ، وواحدة يف األلغاز.
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واملؤلف كاتب قاض مؤرخ رحالة أندلي مشهور يف عره، 

رئاسة  إليه  وانتهت  وامللوك،  األمراء  عند  الكتابة  عمل يف 

ثًا  محدِّ واسعة،  ثقافة  ذا  بليًغا،  وكان  عره.  يف  الكتابة 

مكراً، راوية ثبتًا..  

العلوم

الحركة العلمية يف خافة املأمون 198 - 218 هـ/ محمد 

للنرش، 1435هـ، 224  فضاءات  الهوميل.- عامن:  سويلم 

ص.

فيها،  ومساهاته  العلمية  الحركة  يف  املأمون  دور  ذكر 

عره،  يف  النقلية  العلوم  عن  تحدث  ثم  باطه،  وعلاء 

واإلنجازات  العقلية،  فالعلوم  وإنجازاتهم،  علائها  وأبرز 

املميزة فيها، فحركة النقل والرتجمة، ودوافعها وأسبابها يف 

عر املأمون، ونتائجها.

التاريخ والتراجم

بن  املصطفى  أحمد  الطالب  تأليف  املنَّة/  و  املنى  رحلة 
تحقيق  هـ(؛   1256 )ت  الواداين  الحاجي  الجنة  طوير 
الكتب  دار  بريوت:  السامل.-  ولد  الله  حامه  ودراسة 

العلمية، 1434 هـ، 334 ص.
ابتدأها  رحلة طويلة إىل الحج، دامت نحو ستِّ سنوات، 

صاحب الرحلة من مدينة وادان بباد شنقيط عام 1245 
من  بكثري  واتصل  البلدان،  من  بالعديد  خالها  مرَّ  هـ، 
األعيان، من رجال العلم والحكم والسياسة، مسلمن وغري 
التي  الجديدة  الحياة  وبحرًا مظاهر  برًّا  مسلمن، وشاهد 
تختلف عن تلك التي يعيشها قومه الشناقطة يف صحرائهم. 
واألموات،  األحياء  األولياء  لذكر  الرحلة  ثلث  وقد خصص 
واألرضحة واملزارات، يف املغرب األقىص، والباد الواقعة عى 

طريق الحج املغريب.
الجزائر  احتال  مناخ  عن  مثينة  جوانب  الرحلة  وتحوي 
إىل  ترجمت  فقد  األجانب،  بها  اهتم  وقد  الحج،  وطرق 

اإلنجليزية، ونرش ملخصها بالفرنسية...
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خري  محمد  إبراهيم  األوىل/  الحج  رحلة  يف  املوىل  رضا 

يوسف.- القاهرة: دار اإلمام مسلم، 1436 هـ، 44 ص.

رحلة إىل بيت الله الحرام، رافق صاحبها خالها والده إىل 

فوصف  1435هـ،  عام  حج  يف  املكرمة  مبكة  ُعقد  مؤمتٍر 

فيها أداء املناسك، من نية اإلحرام إىل طواف الوداع، كا 

وبعض  فيه  املشاركن  أساء  وذكر  املؤمتر،  فيها  وصف 

بحوثهم  واملفكرين، وعناوين  العلاء  إليه، من  املدعوين 

وموضوعاتها، ومن التقى بهم من أهل الفضل. وفيها بعض 

أخبار والده أيًضا. 

فريان  آل  عبدالله  بن  عبدالرحمن  الشيخ  القرآن  خادم 

خالد  إعداد  هـ(/   1424  –  1336( تعاىل  الله  رحمه 

آل  عبدالله  بن  عبدالرحمن  أبناء  وصالح  وعبدالعزيز 

فريان.- الرياض: دار امليامن، 1435هـ، 528 ص.

سرية أحد علاء باد الحرمن الكبار، خدم القرآن الكريم 

الكريم، وتوىلَّ  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  بتأسيس 

إىل  إضافة  البلد،  داخل  أنشطتها  ومدَّ  وتطويرها،  رئاستها 

عن  والنهي  باملعروف  واألمر  املساجد،  عارة  يف  جهوده 

لله  ونصح  الباطل،  وحارب  بالحق،  صدع  وقد  املنكر، 

ولرسوله.

ليله  وتفاصيل  الشيخ،  صفات  عن  حديث  الكتاب  ويف 

ونهاره، وكيفية تعامله مع القريبن منه ويف محيط أرسته، 

عى  وتركيز  وموظفيها..  الدولة  رجاالت  من  ومواقفه 

جهوده يف خدمة القرآن الكريم.

شذا الياسمني من أخبار املعارصين يف قراءة القرآن الكريم 

جدة؛  العنزي.-  زعل  بن  عبدالله  تأليف  الليل/  وقيام 

املدينة املنورة: دار األوراق الثقافية، 1435 هـ، 367 ص.
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جمع فيه املؤلف ما وقف عليه من أخبار يف سري املعارصين، 

من قراءة القرآن، وقيام الليل، وهم من توفوا ما بن )1337 

و 1435 هـ(. وترجم لكل علَم برتجمة مخترة، ومهَّد بن 

املعينة  واألسباب  الكريم،  القرآن  فضل  ببيان  عمله  يدي 

عى قراءته، ثم فضل قيام الليل، والتوفيق للعمل الصالح.

وذكر أنه اقتر من أخبارهم عى ما رأى أن ذكره قد يرفع 

همة القارئ..

مغربيات حافظات للقرآن/ حبيبة أوغانيم.- ط3.- الرباط: 

مطبعة طوب بريس، 1434هـ، 180 ص.

املغرب،  مدن  مختلف  من  معارصات  لنساء  وسري  تراجم 

تفوَّقن يف حفظ القرآن الكريم وتحفيظه، بلغ عددهن )20( 

قات  حافظة، بينهن أميات مل يلجن أبواب املدرسة، ومعوَّ

مل مينعهن إعاقتهن من حفظ القرآن كاماً، ومنهن املوظفة 

توفيقهن  لكيفية  بيان  سريهن  ويف  والصغرية،  والشابة 

والتعليمية  العائلية  ومشاغلهن  القرآن  فضل  حيازة  بن 

واملهنية..

معجم شيوخ اإلسام يف العهد العثامين 828 – 1341 هـ 

تأليف أحمد صدقي عي شقريات.-  األعام/  املؤسسة،   :

إربد: عامل الكتب الحديث، 1435هـ، 2 مج )1223 ص(.

السلطة  باعتبارها  اإلسام  مشيخة  مؤسسة  تتناول  دراسة 

الرشعية الدينية يف الدولة العثانية، معتمدة عى وثائق 

مشايخ  من  ألعامها  وترجمة  أساسية،  عثانية  ومصادر 

اإلسام )131 شيًخا( حسب تاريخهم التسلسي. واألحداث 

والحروب،  واألمراء،  العثانية،  الدولة  تاريخ  يف  املهمة 

والجيش،  واالقتصادية،  اإلدارية  واإلصاحات  والثورات، 

والعاقات الدولية. إضافة إىل دراسات مفصلة عن الفتاوى 

الشيوخ،  عن  صدرت  التي  والرشعية  واإلدارية  السياسية 

وعددها، واألحداث املهمة التي رافقتها..

تأليف  وذكريات/  وسوانح  خواطر  دمشق:  رجاالت  من 

1435هـ،  املقتبس،  دار  الطيان.-بريوت:  حسان  محمد 

566 ص.
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املؤلف  تراجم ألعام من دمشق، علاء ولغوين، عرفهم 

بقلم  عنهم  فكتب  وأدبهم،  علمهم  من  وأفاد  وصحبهم، 

النفاخ، محمد صالح الفرفور،  محب.. منهم: أحمد راتب 

مازن املبارك، عبدالقادر األرناؤوط، عاصم البيطار، هشام 

الحميص، محيي الدين سليمة، عبدالرحمن الباين.. 

جامل  تأليف  الهندية/  الباد  يف  بالعربية  املؤلفني  أعام 

الدين الفاروقي، عبدالرحمن محمد, عبدالرحمن حسن؛ 

الشؤون  و  والنرش  الدراسات  قسم  وتقديم  مراجعة 

والراث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  ديب:  الخارجية.- 

1433 هـ، 483 ص.

يف  الهند  باد  يف  بالعربية  املؤلفن  ألعام  وتوثيق  تأريخ 

مختلف العصور، وقد قسم عى أربعة أبواب:

الغزنوي  العر  فيه  مبا  والساطن،  العرب  عر  األول: 

والخلجي والغوري، وعهد املاليك والتغالفة )92 – 933 

هـ(.

الثاين: العهد املغويل )933 – 1273 هـ(.

الثالث: عهد االحتال اإلنجليزي )1857 – 1947 م(.

الرابع: القرن العرشون امليادي.

1997م/   –  1911 النيفر  الشاذيل  محمد  العامة  الشيخ 

تنظيم املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون، بالتعاون 

الراث  والبحوث حول  للدراسات  التونسية  الجمعية  مع 

 ، املجمع  تونس:  النيفر.-  آل  مكتبة  التونيس،  الفكري 

1432هـ، 220 ص.

الزيتونة  جامع  علاء  من  النيفر  الشاذيل  محمد  الشيخ 

البارزين، وقد درَّس فيها ويف معاهدها أكر من نصف قرن، 

وتوىل عادتها. وكان بحرًا يف العلم. وهذا كتاب ملجموعة 

من الباحثن، يف بيان فكره اإلصاحي والتجديدي، وجهوده 

فقهه  يف  ودراسة  اإلسامي،  الفكر  ملتقيات  يف  العلمية 

وكونه  وخطابته،  وإمامته  وتحقيقاته،  وشعره  وفتاويه 

ثًا، واهتامه بصحيح مسلم خاصة.   محدِّ

معجم مؤرخي التاريخ العريب الحديث واملعارص/ مصطفى 

عبدالغني.- القاهرة: دار الجوهرة، 1435هـ، مج2: 516 

ص.
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العربية،  للباد  واملعارص  الحديث  التاريخ  ملؤرخي  تراجم 

من عرب وأجانب، مع ذكر آثارهم، ودراسة جوانب منها، 

وبعض ما متيزوا به. 

املستعربني  جهود  يف  دراسة  استعرابية:  برؤى  األندلس 

اإلسبان املهتمني بالراث األندليس/ تأليف ودراسة محمد 

العامريت.- بريوت: دار الكتب العلمية، 1434هـ، 461 ص.

املسترشقن  وبن  عامة  املسترشقن  بن  املؤلف  يفرق 

اإلسبان، ويشيد بجهودهم يف دراسة تراث األندلس، وأنهم 

إىل  أخرجوها  أو  درسوها  إال  كبرية  وال  صغرية  تركوا  ما 

الوجود، بعد طول إهال ونسيان.

إسبانيا  يف  العربية  الدراسات  وأبوابه:  الكتاب  فصول  من 

وإنشاء  الحديث  اإلسباين  االستعراب  الرتجمة،  وقضايا 

مجلة  وغرناطة،  مبدريد  العربية  الدراسات  مدرستي 

ترجمة  األندلي،  الرتاث  دراسة  يف  ومساهمتها  األندلس 

األشكال النرية األندلسية. 

أذربيجان يف العر السلجوقي )420 - 624 هـ(: دراسة 

يف أحوالها السياسية  واإلدارية  والعسكرية/ حسام الدين 

 ، لألبحاث  األكادميي  املركز  بريوت:  النقشبندي.-  عي 

1434هـ، 420 ص )أصله رسالة دكتوراه(.

تناول يف الباب األول الناحية الجغرافية والسكانية إلقليم 

أذربيجان.

الروادية،  اإلمارة  فبحث  له،  السيايس  التأريخ  والثاين: 

وعاقاتها  اإليلدكزية،  أذربيجان  وأتابكية  واألحمديلية، 

الخارجية بالخلفاء العباسين والساطن والساجقة واألرمن 

والكرج واإلساعيلين والخوارزمين وصاح الدين األيويب.

عى  فيه  واقتر  ألذربيجان،  الحضاري  الجانب  والثالث: 

بيان النظم اإلدارية والعسكرية لها.

فائز  وثائق من خيرب 840 – 1370 هـ/ دراسة وتحقيق 

ومراجعتها  الوثائق  ساعد عىل جمع  البدراين؛  بن موىس 

سلطان بن عبداملطلب الدخيل، صيفي بن عيىس الشايل.- 

الرياض: دار فائز البدراين للنرش، 1432هـ، ج1: 489 ص.

خير موضع قديم يقع عى بعد ) 170 كم( شال املدينة 

املنورة، وهي اآلن محافظة يف باد الحرمن.

ويضم الكتاب )257( وثيقة محلية مل يسبق نرشها، من 
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منطقة خير، ترتاوح تاريخها بن سنة 840 هـ وسنة 1368 

هـ، مرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا، مع صورة الوثيقة وتحرير 

نصها، وبيان تاريخها، وموضوعها، والتعليق عى ما يحتاج 

منها إىل تعليق أو رشح.

دراسات يف تاريخ بيت املقدس/ بشري عبدالغني بركات.- 

الكويت: مكتبة ومركز فهد بن محمد بن نايف الدبوس 

1435هـ،  اإلسامية،  البشائر  دار  بريوت:  األديب؛  للراث 

736 ص.

العمرانية  النواحي  عى  الضوء  تلقي  ودراسات  بحوث 

العهد  إبّان  الرشيف  القدس  يف  واالقتصادية  واالجتاعية 

العثاين واالحتال الريطاين.

قبل،  من  تبحث  مل  موضوعات  تشمل  أنها  املؤلف  وذكر 

وأن  النسايئ.  التضامن  وجمعية  الناظر،  قر  تاريخ  منها 

العثاين  العهد  خال  دارجة  ملصطلحات  توضيحات  فيها 

يصعب الحصول عى تفسري لها، وأنه متكن من فهمها بعد 

َعجية، والثلثية. مراجعة سجات رشعية، منه: الدُّ

وفيها أيًضا موضوعات حول عاقات القدس مبدن أخرى، 

مثل الخليل وغزة والقاهرة ودمشق وغريها.

املدن  وتواريخ  أسامء  الليبية:  والوقائع  املواقع  معجم 

والقرى واألماكن الليبية/ تأليف عبدالسام محمد شلوف.- 

واإلنشاءات  للهندسة  الوطنية  املجموعة  رشكة  بنغازي: 

العامة: توزيع دار ومكتبة الفضيل، 1430 هـ، 600 ص.

والوقائع  املواقع  وتواريخ  بأساء  معجم  أو  موسوعة 

وذكر  بدقائقها،  وتعريف  لحوادثها،  وتوثيق  الليبية، 

عن  وبحث  منها،  تفرق  ملا  وتجميع  وتفاصيلها،  ملميزاتها 

مجهولها. وقد قام برحات متواصلة ألجل ذلك، زار خالها 

جميع املدن والقرى والواحات والسهول والجبال والوديان 

وفوًدا  ورافق  الليبية،  والصحاري  والبوادي  واألرياف 

سياحية...

وإىل  األصلية،  املصادر  إىل  بالرجوع  هذا  عمله  أنجز  وقد 

كا  واملؤرخن،  والجغرافين  واملستكشفن  الرحالة  وثائق 

نطقها  من  وتحقق  األساء  وسجل  ميدانية،  برحات  قام 

الصحيح... وذكر أن هذا العمل كان هاجسه طوال عمره.
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العرب/ تأليف عبدالسام بن  تاريخ ماردين من كتاب أم 

وتعليق حمدي  تحقيق  بن محمد )ت 1258 هـ(؛  عمر 

بريوت:  الدوسيك.-  إبراهيم  تحسني  السلفي,  عبداملجيد 

دار املقتبس، 1435 هـ، 201 ص.

كتاب )أم العر( كتاب كبري يف التاريخ اإلسامي عامة، وآخر 

تركية،  يف  اآلن  الواقعة  )ماردين(  مدينة  عن  هو  فصوله 

وتعتر من املناطق الكردية، وكتاب )العر( مل يطبع بعد، 

واستلَّ منه هذا الجزء من تاريخ ماردين وطُبع. واملؤلف 

مفتي املدينة نفسها، ويف الكتاب أخبار عن العشائر العربية 

والكردية، والرتكيبة االجتاعية والعمرانية للمدينة.

املتأخرة/  اإلسامية  العصور  يف  الحضاري  وأثرها  متبكتو 

دزمان عبيد وناس.- عاّمن: دار األيام، 1436 هـ، 238 ص.

وكانت  بإفريقيا،  الكرى  الصحراء  جنوب  يف  متبكتو  تقع 

عاصمة )مايل( االقتصادية. وقد أنشئت منذ عام 494 هـ، 

عى يد الطوارق، وصارت قاعدة السودان الغريب الحضارية 

يف نرش اإلسام والثقافة العربية باملنطقة.

حتى  نشوئها  منذ  املدينة  لهذه  تاريخية  دراسة  والكتاب 

الدولة  السونغاي عى يد  عام 999 هـ عند سقوط دولة 

السعدية باملغرب.

واعترت املدينة امتداًدا طبيعيًا للحضارة اإلسامية بإفريقيا 

الغربية.

التاريخية ملدينة متبكتو، الحياة  فصول الكتاب: الجغرافيا 

السياسية والتنظيات اإلدارية فيها، الحياة االقتصادية.
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