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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
 مقدمة 
 

م، وعلى اآلل والصحب احلمد هلل الذي هدى ويسَّر ووفَّق، والصالة والسالم على النيب األكر 
 أمجع، وبعد: 

، ودوَّنت كثريًا منذ عقود من الزمن  الدين اإلسالمي وتراثهنشر كتب علوم  فقد اتبعت حركة  
 .إىل أهم ِّ ما فيه ومشريًا، يف كتب به، معر ِّفًا املبارك جنتا هذا ال أخبار من

من كتب، أو    متابًعا يف ذلك اجلديد مما صدرعلى النهج نفسه،  وهذا كتاب جديد سرت فيه  
وإن    هـ(  1442هـ( إىل عام )  1438األعوام )بني  أو نوقش  فمعظمها نشر  نوقش من رسائل،  

فقد آثرت التنوع  ، وفيها ما يساند علوم الدين وإن مل يكن منها،  يف كل مرة   مل أشر إىل ذلك 
فإن    ، هبا مكتبته  زيَّنو م، ومن اقتىن هذه الكتب  اهتليستفيد منه فئات املثقفني أبنواع ختصص

 . وحيويتها  أهنا )غنيَّة( ابجلديد املفيد؛ لتنوعها يهاأصدق صفة تطلق عل 
 وللكتاب نصيٌب من اجملالت، مما صدر من جديدها، يف آخره. 

وأدو ِّن منه،  والفرق بني هذا الكتاب وما سبق من كتب يف هذا الشأن، أن السابق كنت أراه  
فما أرى سوى  من حبث، أو فوائد أشري إليها، أما هذا اجلديد  صاحبه  وأنقل ما انتهى إليه  

أمهية  ميعه، بل إشارة إىل  فال يعين إيراده هنا تزكية جلأو تعليًقا عليه.  به  ورمبا تعريًفا    ، عنوانه
 وما ورد من ثناء على كتاب ليس أهاًل له، فأان متربئ منه.  موضوعه وحيويته.

متناسًقا، حبيث ميكن    ا، إال أين جعلته سلسً إين وإن قرَّبت موضوعات بعضها إىل بعضمث  
وكأنه كتاب مطالعة، وخيرج منه القارئ بثقافة متنوعة وانفعة عن الكتاب قراءته بسهولة ويسر  

 وأدعو هللا تعاىل أن ينفع به، ويزيدين من فضله.  اإلسالمي وموضوعاته.
الكتاب من   املهندس أمحد،  ولدي    تركيبعنوان  لولدي  الغالف  األديب صهيب، وتصميم 

 وفقهما هللا تعاىل.
 حممد خري يوسف

    إستانبول -  هـ 1442مجادى اآلخرة 
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 املعارف العامة 
 

هـ( علم من أعالم اإلسالم، صاحب "فتح الباري يف    852احلافظ ابن حجر العسقالين )ت 
( عاًما، وتوالت مصنفاته، وعدَّ من املكثرين 22شرح صحيح البخاري". بدأ ابلتأليف وعمره )

 ومعظمها يف احلديث الشريف. منها، 
( مصنًفا، 198( كتااًب، والسيوطي )195( مؤلًَّفا، والكت اين حنو )142وقد ذكر له البقاعي )

 ( عنوااًن يف ترمجته "اجلواهر والدرر". 270وعدَّد له السخاوي أكثر من )
يخه،  د فيه كتب شهـ( عدَّ  885وهذا كتاب توثيقي جديد لتلميذه برهان الدين البقاعي )ت 

 حمفوظ أمحد السلهيت. الباحث النجيب " بتحقيق مصنفات شيخ اإلسالم ابن حجربعنوان "
 

مة جالل الدين السيوطي  كتاب آخر يف عد ِّ صدر   ، غاب عنا  رمحه هللا  مؤلفات البحر العال 
 خربه مدة طويلة، وهو: 

بن كرامت علي  "، ملؤلفه الشيخ الفاضل عبداألول  ُشْكُد املعطي احلافل مبؤلفات السيوطي"
 هـ(؛ بتحقيق مسرياء حممد أمجل. 1339اجلونفوري اهلندي، املتوىف عام )الصد يقي 

من  أكثر  وهي  السيوطي،  آاثر  أحصت  اليت  السابقة  الفهارس  بني  من  اجلديد  فيه  ويكون 
 ( كتاب ورسالة، حيث خزائن اهلند هناك. 1000)

 .م 2019 هـ، 1440، نيودهليب  الغطبع يف دار الب وقد 

 . عنوان (502)فيه و 

 . للبيعومل يكن نسخة فقط.  (50) منه بعتط
 )نسخة منه تساوي الكثري(! كان هللا يف عون عش اق الكتب!

 ص. 112هـ،  1442مث أصدرته دار كنز ببريوت عام 
 . اءز لشُّْكُد: العطاُء بال جوا

 .املسافر من طعام عند الرحيلوَُّد به ز والشُّْكُد أيًضا: ما ي
البنغال خاصة، وكان مكثرًا من و  املصن ِّف من أسرة علم نشرت اإلسالم يف اهلند، ويف بالد 

( مؤلَّف، بني كبري وصغري، وابللغات العربية والفارسية واألردية.  100التصنيف، فله أكثر من )
 هار احلق". وممن تتلمذ عليه العالمة رمحة هللا الكريانوي صاحب كتاب "إظ
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على درجة هـ    1442أما احملققة الفاضلة فهي من مواليد املدينة املنورة، وقد حصلت يف عام  
مصادر السيوطي يف كتابه املزهر يف  "  الدكتوراه يف اللغة العربية من جامعة عليكره عن رسالتها

 ".  علوم اللغة وأنواعها
 

 ، ملؤلفه األستاذ أمحد مجعة عبداحلميد. األزهر: ببليوجرافيا حتليلية شارحة
 ( عنوان. 1000وهو فهرس للمؤلَّفات اليت أصدرها األزهر، وهو اإلصدار األول، وفيه )

وكان ال بدَّ من هذا العمل، جلمع مشل عناوين هذه اإلصدارات يف كتاب، حىت تكون متاحة  
 للنظر، لبيان جهود األزهر يف هذا اجملال، ولفائدة الباحثني. 

 
 عبدالباري بن محاد األنصاري. /ضبط عنوان الكتاب

 طأ يف ضبطها والنطق هبا. عديدة، خيُ ضبط عناوين كتب  هافيمذكرة، 
 

 جابر بن علي احلوسين. معجم كتب املالكية املخطوطة واملطبوعة/ 
 

  / املكتبة األندلسية: دراسات وببليوغرافيا: ألف كتاب وكتاب يف اتريخ األندلس وحضارته
 هادي عباس. رضا 

 
 مصطفى جاد. /اإلنتاج الفكري واألديب العريب حول جحا: ببليوغرافيا وصفية

 
( عاًما أو أكثر، تدريًسا  250علماء )فرجني حمل( خدموا علوم اإلسالم يف اهلند على مدى )

 عامل.( 300وأتليًفا وحتقيًقا، وكانوا ذا شهرة ومكانة، وهنضوا مبجتمعهم أداًب وتعليًما. وكانوا ) 
وقد عقدت ندوة حضرها علماء ومفكرون من أحناء الوالايت اهلندية لبيان مكانتهم، وذكر  
مآثرهم، وميزة هنضتهم، وما تركوا من آاثر علمية، وقدموا هذا الكتاب الصادر حديثًا، الذي  

 احتوى على ملخص أحباث وحماضرات الندوة: 
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إعداد جممع الفقه اإلسالمي   /ة اإلسالميةإسهامات علماء فرجني حمل العلمية يف إثراء املكتب
 هـ. 1441إربد: عامل الكتاب احلديث،  -ابهلند.

 
خزائن الكتب اخلاصـــة يف بالد احلرمل الفـــريفل مند العهد النبوي الفـــريف ح  الو    

 عباس صاحل طاشكندي. /احلاضر
 

ازدهرت يف عصر املماليك دور العلم واملعاهد العلمية، ونشط العلماء يف القيام بواجبهم يف  
التعليم والتأليف، واعتين ابلكتب واملكتبات، فهي أدوات ومصادر أولية للحركة العلمية، وللعلم 

 والتعلم، وبث  املعلومات.  
" يرصد  جديد  صدر كتاب  بي   وقد  يف  اإلسالمية  املكتبات  العصر  اتريخ  املقدس: 

"، ألفته الكاتبة املتخصصة مها أمحد حوامدة من أرحيا، فيه مجع معلومات حول هذا  اململوكي
 املوضوع، وتتبع ودراسة له. 

 
املكتبات الشخصية للعلماء هي كنوز املكتبات، أرقاها وأغالها، وأكثرها قيمة علمية، ليس  

زو ِّدت كل مكتبة منها بروح صاحبها قبل درامهه،  من أجل الكتب املوجودة فيها فقط، اليت  
ولكن من أجل أوراقه، ورمبا رسائل له خمطوطة، ومسائله اليت أجاب عليها، وفوائده اليت قيدها 
على ظهور تلك الكتب، أو يف قصاصات، وتقييدات وتعليقات له عن مصره، أو معاصريه،  

 حدثت... ومراسالته معهم، أو إشارات إىل حوادث وجتارب وعرب 
 ويف بعضها جمالت ودورايت اندرة، وواثئق مثينة، ورمبا خمطوطات، أو صور هلا...

وتستحق هذه املكتبات دراسات عامة وخاصة، بل حصرها، وبيان ما فيها، قبل أن تقع أبيدي  
 الوراقني ومساسرة الكتب وتباع.. وال يستفاد منها علميًّا.

  - دة للكتب النادرة واجملالت القدمية يف حلبوين  صاحب دار عبا  -ولو أن شقيقي أاب عبادة  
كتب عن هذا يف دمشق وحدها، ومكتبات علمائها، ألحتفنا بكتاب غاية يف النفاسة، فقد  

 عاين كثريًا منها، وعرف قيمتها.. 
 وهذا كتاب جديد صدر، رمبا يكون فيه دراسة لبعض ما ذكرت، أو تنويه إليه، وهو بعنوان: 



7 
 

، ملؤلفه األستاذ عبدهللا بن ء يف جند: البنية والغاية، والفائدة املرجعيةفهارس مكتبات العلما
 محد العسكر. 

 
ــابر البياي  /علم جتميع الرتاث املفقود ــفاء صــ ، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث   ،صــ

 هـ.  1441
 

واإل العربية  الرايضية  املخطوطات  دراسة  روسياحول  يف  ماتفييفسكااي غالينا  :  سالمية 
 حممود احلمزة.  /امنوذج  

وهو كتاب حتليلي توثيقي اترخيي علمي، أقرب إىل أن يكون )حبثًا(، أو دراسة حتليلية، يقع يف  
(، وهي سلسلة انفعة  106( ص. صدر يف سلسلة )اإلسالم والسياق املعاصر(، برقم )23)

 وسريعة، تفيد الباحثني أبطيافهم، تصدرها الرابطة احملمدية للعلماء ابلرابط.  
 

 أتليف محيد بن سيف النوفلي.  /ت يف ُعمانأماكن نسخ املخطوطا
 صدر عن اجلمعية الُعمانية للكت اب واألدابء.

 
شهادة إجازة من شعبة التاريخ واحلضارة، نفع هبا صاحبها نفسه كما نفع هبا اآلخرين، وحبذا  

 لو ترمجت سائر فهارس املخطوطات األجنبية على هذا األسلوب، يف جامعات خمتلفة:
حتويل فهرس املخطوطات العربية مبكتبة ديرسان لورينثو ابإلسكورايل من احلرف الالتيين  

 حممد اخلياط العيادي. /إىل العريب مع تعليقات وإضافات
 

 حممد حممد طلبة سعيد. /فهرس املخطوطات العربية مبكتبة سيد حممد نقيب العطاس
  

 تنسيق خدجية الراجي.  /ملآلخزائن الرتاث املخطوط يف سوس والصحراء: الوا ع وا
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هيئة الشارقة للواثئق   /فرنسي  -عريب    -معجم مصطلحات علم األرشيف املعاصر: إجنليزي  
 واألرشيف. 

 
 كتاب مفيد:

 حممد أيوب اتج الدين الندوي وآخرون.  / دليل اجلرائد واجملالت العربية يف اهلند
 م.  2018عام  ىلم إ1871منذ عام  واجملالت الصادرة يف اهلند جرائد دليل لل 

 أسبوعية ونصف شهرية وشهرية وفصلية وسنوية.   بني النشرات وتنوعت هذه 
 ء.بسبب قلة عدد القرا يف اهلند، عربية تصدر أي دورية يومية   ومل
 

 الكتاب النادر له مفهومان: من حيث أتريخ الطبع، ومن حيث موضوعه. 
األو  دون  األخري ابهتمامي  استأثر  موضوعه،  وقد  تراثي اندر يف  فبحثت عن كل كتاب  ل، 

وخُ  وشعر،  وقصة  وأثر،  وفائدة  وخرب،  أدب  من  فيه،  ما  أحسن  منه  وأُنس، ألستخلص  لق 
وحكمة وتربية... هبدف حتبيب تراثنا العظيم إىل اجليل، وإحداث ثقافة تراثية متنوعة، وأدب 

لس العلم واألدب إىل ما هو  إسالمي جديد، لتحريك النفوس، وجتديد األفكار، وتطوير جما
مفيد وجديد، ولطرد امللل من النفوس مبا يتكرر من قصص وأخبار وفوائد... كل ينقل من  

 اآلخر!
فيها من كنوز علمية وأدبية،   العشرات منها، واستخراج ما  الوقوف على  وقد وفقين هللا إىل 

(  9، وقد طبع منها )( جزًءا، مسيتها )موسوعة الكتب النادرة(11وانتظمت يف سلسلة من ) 
 .هـ( 1442) أجزاء، والعاشر ينتظر الطبع عند انشرـ واألخري مازال خمطوطًا

وهنما، ومها:  موقفت على عنوانيهما دون مضيف املوضوع،  وقد ذكرين هبذا كتاابن جديدان  
" آداب السفرة" أليب بكر الصويل، و"ان على كثري ممن تقدم من ذوي األسنانفضل الفب  "

 لعالء الدولة السمناين. 
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 عناوين غريبة ملؤلف واحد:
ــموم عرار النجد والغيطان املعد  م ــايل الوا  و  فـ ــتنفـ ــلطانأالسـ . )طبع يف نفاس املوىل السـ

 هـ(. 1438الرابط، 
احلســـــام املفـــــريف لقطع لســـــان الســـــاب  اجلعريف الناطا ظرافات اجلعســـــوس ســـــيء ال ن 

 هـ(. 1433)دكتوراه، حتقيق، جامعة وهران،  الكنسوس
 . هجا فيها شخًصا يدعى العياشي املستغامني  "نزهة املاشي يف  بائح العياشيورسالة بعنوان: "

بن  مؤلفها   بن  العريب  العبدالقادر  من   1313)ت    ريفشْ م  ـعلي  وطين  متصوف  أديب  هـ( 
 اجلزائر، استقر  بفاس. 

 
السر ات اليت صارت كتب ا: دراسة ل اهرة سر ة جهود اآلخرين من خالل استعراض ثالثة  

 ليث العتايب.  /مناذج، هم: مصطفى بوهندي، حممد األجنري، رشيد أيالل
 

  7)  واخلامس عفر اهلجريلأهم الكتب اليت أثرت يف فكر األمة يف القرنل الرابع عفر  
 ، ملؤلفه األستاذ عبداحلميد أبو سليمان. مج(

كتاب مهم. أعرف ثقافة املؤلف وقوة أتليفه، وانكبابه وصربه على البحث. وله كتب أخرى 
 رائعة ورصينة. 

 
 من أمتع الكتب.. وأكثرها فائدة! 

 ، حممد خري رمضان يوسف. (دوافع البحث والتأليف عند املسلمل)
 صاحبُت معه أعالم الدنيا.. وأساتيذ عهود وأزمان، على مدى سنوات؛

 تعلقهم ابلعلم، الذي رفعهم، وأعلى درجة أمتهم بني األمم!! سباب ألعرف أ
 حبوثهم، وعمق دراساهتم، وُأسَّ أهدافهم. وأغراض أتليفهم، وبواعث تصنيفهم، دوافع

 مري.سالم عليكم سلفنا العظماء.. قضيت معكم أمجل سنوات ع
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أمايل العلماء األعالم مليئة ابلفوائد، ففيها حرية أكثر يف التأليف والبيان، وتوسع يف الشرح،  
حيث املواجهة مع الطلبة، واإلجابة على األسئلة، واستدراكات على ما فات، وتذكري مبا قد  

 يُنسى... 
ي يف النحو أما  السهيل   وهذه أمال للعالمة السهيلي صدرت هلا طبعة جديدة، بعنوان "

 "، فيها فوائد كما ذكران.  واللغة واحلديث والفقه
وطلبة العلم متشوقون للفوائد يف العلوم الشرعية واللغوية، سواء من شيوخ العلم، أم من الكتب. 
وأنصحهم بتتبعها، واالستفادة منها، فإهنا تشحذ اهلمة، وتشو ق إىل املزيد من املطالعة والفهم 

 الدقيقة.. وتتبع املسائل 
 

وبني أيدي  اجلزء األول منها،    وقد صدر( رسالة،  100تزيد على )  رسائل العالمة الكافيجي
الذخائر  70)  هاحمقق ي دار  عن  وقت الحق  مًعا يف  لتصدر  حتقيقها،  على  يعمالن  منها،   )

 القاهرية.
 " هـ( 879)ت  جمموع رسائل العالمة حميي الدين الكافيجي" وعنوانه:

يف    والكافيجي ومه ته  التصنيف،  يف  املكثرين  من  وهو  الكبار،  السيوطي  اإلمام  شيوخ  من 
 املعقوالت.

 
جمموع لنابغة التصنيف يف اترخينا اإلسالمي اجمليد، العامل املوسوعي الكبري جالل الدين السيوطي 

"،  السيوطيجمموع رسائل العالمة  ا، عنوانه: "( جملدً 30هـ(، يف )  911رمحه هللا تعاىل )ت  
 ( رسالة له. 400وحيتوي على قرابة )

دار  تباًعا يف سبع جمموعات، عن  الرسائل على مخسة موضوعات، خترج  وقد وزعت هذه 
 اللباب يف إستانبول، هي: 

 جمموعة التفسري وعلوم القرآن/ حتقيق مصطفى الزكاف.
 .جمموعة احلديث الشريف وعلومه/ حتقيق حممد خلوف العبدهللا، حممد بركات 

 جمموعة الفقه وأصوله/ حتقيق حممود حممد سعيد احلليب. 
 جمموعة الفقه وأصوله )احلاوي للفتاوي(/ حتقيق سارية فايز عجلوين.
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 جمموعة اللغة العربية وعلومها )ديوان احليوان...(/ حتقيق عدانن عادل أبو شعر. 
 جمموعة اللغة العربية وعلومها/ عدانن أجانة. 

 جم/ مجال عبدالرحيم الفارس.جمموعة التاريخ والرتا
 ويسبقها مقدمة يف ترمجة املصنف لتلميذين له، بتحقيق األستاذ عبداحلكيم األنيس.

 هنيًئا للمسلمني هبذا اجملموع العلمي النافع، وهنيًئا لدار اللباب يف عهدها الذهيب.
 

التاريخ اإلسالمي،  العالمة إبراهيم بن حسن الكوراين من أشهر علماء الكرد وأكثرهم تصنيًفا يف  
الفقه اإلسالمي وعامل ابحلديث، ولد يف شهران من أعمال )شهرزور( بكردستان   جمتهد يف 

 هـ. 1101العراق، وسكن املدينة املنورة وهبا مات عام 
جملدات   يف ثالثة  "ة املال الكوراينالعالم   جمموع رسائل"دار اللباب إبستانبول    وقد أصدرت 

 غزير الفائدة.  هوو  .كبرية، بتحقيق ثالثة حمققني حفظهم هللا
 
 من الكتب النادرة يف حمتواها، اليت أحرص على اقتنائها.   "ُغَرُر األْسفاط يفي ُعَرري األْسقاط"
ى نوادر وفرائد، ل متضمنة ع  ةوهي رسالة صغري قال صاحب اتج العروس، يف مادة سقط: " 

 . "وهي عندي
 أعرف هلا خربًا، كما مل أعرف مؤلفها.وال 

 
 جمموع أديب جديد: 

 1279مصطفى بن سالمة النجاري )ت بعد  حتفة املسامرة وعقود احملاضرة وسحر املداكرة/  
 هـ(؛ حتقيق عاصم عبد ربه حممد، انشره يف إستانبول.

وشعر ومواعظ وهو مقتطفات من كتب التاريخ واألدب، فيها طرائف ومناظرات وحكم وأخبار  
 ومسامرات ومعارضات...

وقد قرأت يف مثل هذه الكتب أكثر من عشر سنوات، يف ظل  غياب مشايخ عين، وانتفعت 
 هبا. 
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 ! حىت وقت ظهورها منظومة طولهي أ "دبواأل  صولواأل الفروع  يف  الدهب سلسال "
 هـ( من سلطنة ُعمان.   1420 - 1330) البطاشي شامس بن حممد  الشيخ لناظمها

 أجزاء. 10بيت(، وجعلها يف  124000أبياهتا ) عدد
جملدات   يف عشرة  ،يف منتصف مثانينيات القرن املاضي   ابلسلطنةطبعته وزارة الرتاث والثقافة  

 هـ. بتحقيق ولده حارث. 1440. وأعيد طبعه عام كبرية
 الطابع الفقهي.وهو يف علوم ومعارف شىت، ويغلب عليه 

   له.ا ومل يكن متفرغً  .هـ 1385هـ وأمته سنة  1382نظم السالسل سنة  الناظم يفبدأ 
 

 مجعها وقدم هلا واعتىن هبا األستاذ عبدالرمحن بن حسن قائد.  /مقدمات العقاد
واملفكرين، من  ( كتااًب يف خمتلف املعارف، جلمهرة من األدابء  99)   لـاألديب العقاد  قد م هبا  

 . الشرق والغرب 
 

من العادات احلســــنة أن يكرم  صــــاحُب فضــــل يف العلم ببحوث جُتمع يف كتاب ليســــتفيد منها  
 القر اء، وال يشرتط أن تكون كلها دراسة آلاثره.

 وهنا حبوث مهداة إىل أحد أعالم احلديث يف عصران يف ثالثة جملدات:
اعتىن به عمرو عبدالعظيم   /إســـــــــحايل احلويينحبوث ونصـــــــــود حمققة مهداة للفـــــــــيخ أيب  

 هـ.  1441احلويين، 
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 اإلسالمي الدينعلوم 
 

 متفر ات يف اإلسالم 
 

 مستورة العجمي. /ال إله إال هللا عقيدة وشريعة ومنهج حياة
 

 كتاب قدمي.. جديد.. ال يبلى.
( البن قيم  وسلمجالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على سيد األانم صلى هللا عليه  )

   .اجلوزية
من كان حريًصا على أن يكثر من الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فليقرأ هذا  

 الكتاب الرائع.
طبعة جديدة مميزة، هي صورة من خمطوطة نسخها بقلمه العالمة مجال الدين القامسي رمحه  

 هللا. 
 مد بن انصر العجمي. قدم هلا وعرف هبا وأعدها للنشر األخ احلبيب الشيخ حم
 ونشرها حمب العلم الشيخ األديب املسند نظام يعقويب.

وانشره  ومعد ه،  وانسخه،  مؤلفه،  خريًا  هللا  الصالة  جزى  عليه  حممد  نبينا  على  صلَّى  ومن   ،
 والسالم.

 
 كتاب تراثي إرشادي تربوي طبع ألول مرة، حققته ونشرته دار املنهاج جبدة يف أربعة جملدات:

 هـ(.  747الرد اد )ت شهاب الدين أمحد بن أيب بكر ملؤلفه  ،موجبات الرمحة وعزائم املغفرة
 . احلديث والفقه والسلوك مجع فيه مؤلفه بني

ج  وعرَّ  اآلداب واألحكام الفقهية عند الفقهاء،و  ،بنيَّ فضل الذكر والدعاء، وأذكار اليوم والليلةو 
 . عند األصفياء على آداب النفوس وهتذيبها

 
 هـ(. 952أليب احلسن حممد بن حممد البكري الصد يقي )ت  /حمو األوزار بفضل االستغفار
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عبدالوهاب بن أمحد تنبيه املغرتين أواخر القرن العاشـر على ما خالفوا فيه سـلفهم ال اهر/  

 هـ(.  973الشعراين )ت 
 

ــاحلل ــارة الزائرين الباحثل يف حكاايت الصـــــ داود بن علي الكرامي الســـــــــوســـــــــي )ت  /بفـــــ
 ان بوقدون وعبدالرمحن كرومي.هـ(؛ حتقيق احلس    1180

 
 " ألخينا الفاضل، األستاذ احملقق إبراهيم ابجس.الصاحلون  ال طبعة جديدة لكتاب " 

رائعة   تراثية  انتقاء كتب  يف  أيًضا  ابرع  منتقاة،  موضوعات  يف كتابة  براعته  إىل  إضافة  وهو 
 لتحقيقها.

 
  لعدة مؤلفني.( جملًدا، 16يف )، األخاليل بل الن رية والتطبيامكارم موسوعة علم 

 . هاشم حممد علي مهدي، سعاد احلكيمى تنفيذها: فكرة املوسوعة واإلشراف عل 
 عن دار املنهاج جبدة، بعد عمل فيها دام سنوات.صدر 

 
فقه اآلداب: آداب املسلم  صدر لفقيه العصر األستاذ العالمة يوسف القرضاوي كتاب: "

م  ". وهو أحد كتبه األكثر نفًعا، فهو يالمس حياة املسل مع هللا تعاىل والنفس والناس واحلياة
اليومية، ويرسم له خارطة احلياة اإلسالمية، لتكون شخصيته مميزة وقائمة على اإلسالم، أداًب  

 وعلًما وسلوًكا وعقيدة والتزاًما. وأنصح أن يكون يف مكتبة كل أسرة مسلمة. 
وهو تتمة علمية ملنظومة فقيهة حترَّى املؤلف جتميعها ومعاجلتها وتنسيقها ليكون املسلم حميطًا  

ىت تشكل حياته العلمية والثقافية اإلسالمية عن بي نة واقتدار، وهي: احلالل واحلرام، فقه  هبا، ح
 الزكاة، فقه اجلهاد. 

، األدب مع النفس،  األدب مع هللا ورسوله( أبواب، هي:  9واحتوى الكتاب اجلديد على )
احلياةأ اجملتمعأ  ،أدب األسرة،  اليومية  دب  الصحة،  دب  الضحك   ،والعيادةوالتداوي    أدب 

 .  األمر والنهي، األدب واالرحتال ،واملزاح
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 كتاب تربوي )عملي( يف اآلداب واألخالق اإلسالمية: 

مجع وإعداد وتقدمي ،  ع مة األخاليل والسلوك يف معامالت السلف واخللف وحياة امللوك 
 ص. 180هـ،    1439بتطوان عام    مكتبة سلمى الثقافية، صدر عن  الشيخ صاحل بن علي العود

 
قدوتك أيها املسلم هو أكرم أنبياء هللا وأجلُّهم وأحبُّ خلقه إليه حممد صلى هللا عليه وسلم، 

الكرمي، حيث قال:   ُأْسو ٌة كما نصَّ على ذلك ربُّنا يف كتابه  ل ُكْم يفِّ ر ُسولِّ اَّللَِّّ  }ل ق ْد ك ان  
من التيارات واألحزاب العلمانية والقومية الكاذبة {، وليس أدعياء اإلصالح والنهضة  ح س ن ةٌ 

واملنحرفة، الذين ال جتد يف أحزاهبم وتنظيماهتم واجتماعاهتم وقراراهتم آية من القرآن، وال حديثًا  
، وال دعوة إىل أدب أو ُخلق، وال مناصرة ألهل اإلسالم عموًما واملستضعفني من املسلمني،  نبوايًّ

أو مفكر إسالمي.. فاحذروهم، وال تقعوا يف شباك الكذابني واملنحرفني وال إشادة بعامل وداعية  
 عن الدين..

( عاًما، وتوفاه هللا منذ  20وهذا كتاب جديد، ألفه عامل داعية، خطب ودعا وعلَّم أكثر من )
 : ، عنوانه سنتني

 . ، من أتليف األستاذ انصر بن حممد املاجد، رمحه هللا القدوة احلسنة يف ضوء القرآن الكرمي
 

كانت مرتبطة  قد  كتب الرايضة يف اإلسالم قليلة، اليت كانت تسمى عند السلف )الفروسية(، ف
 ابجلهاد. 

حممد بن ، ملؤلفه  الرايضة يف اإلسالموقد صدر كتاب حديث، يف طبعة اثنية حمققة بعنوان:  
 هـ( رمحه هللا، بتحقيق نور الدين شوبد.                          1357)ت   أمحد العبدي الكانوين

بيان   اإلسالموفيه  يف  الرايضة  و حكم  تعليم ،  و لألبناء   هاحكم  للرايضة  ،  املرأة  ممارسة  حكم 
 . حكم األلعاب الرايضية املختلفة، و واالختالط فيها

، ألهنا تسهم يف احلفاظ على الوجوب هو  أن حكم الرايضة يف اإلسالم    وقد خلص املؤلف إىل
كما استنتج هذا احلكم من   .واملال  ،وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل  ،الكليات اخلمس
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الوسيلة  "  قاعدة املقاصدية:لاو   "،ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"  األصولية  ةقاعدال  خالل
 ".تُعطى حكم املقصد

 
 يف شهر كرمي تضاعف فيه األجور...  

 وحال املسلمني تدعو إىل أعمال خريية جليلة.
 صدر عن آفاق املعرفة:  

 بن غويزي املقاطي.سلطان  /العمل اخلريي وأثره يف العصر النبوي: دراسة اترخيية 
 

 عز الدين بن زغيبة. /تربع غري املسلمل يف مصاحل املسلمل: التأصيل الفرعي
 

العناوين الواضحة، اليت تعرب عن معظم حمتوى الكتاب، فرياها القارئ ويعرف موضوعها  أحبُّ  
 مباشرة. 

وال يكون العنوان غامًضا، أو مشكاًل، أو مبهًما، أو مؤواًل، أو خادًعا، أو ال يعرب عن احملتوى 
 أصاًل. 

إىل    واملوضوع اللطيف حيتاج إىل عنوان لطيف، والشرعي إىل مصطلح شرعي، واالجتماعي
املتعارف عليه بني القوم أو البيئة، واألديب إىل كلمات أدبية مناسبة، من بيان وبالغة وحسن 

 سبك... وهكذا. 
ومرت يب كتب عديدة حتريت يف مدلول عناوينها، وليست هي بني اليد لالطالع عليها، وكنت  

 أصنفها ابلظن، أو أدعها وال أهتم هبا. 
وأزمان خمتلفة، وحثثت على أمهية وضوحه وسالمته من   وأشرت إىل أمهية العنوان يف مواضع

 العيوب، حبيث إذا اندى القارئ  التفت  إليه وعرفه! 
(،  الضحك وتفديب م اهره يف ضوء الفريعة والعلم احلديثكتاب صدر حديثًا ) هذا  و 

موضوع حيوي طيب، قلَّ من عاجله يف دراسة نفسية واجتماعية مقارنة أبحكام الشرع. ولكن 
نه حيتاج إىل إيضاح حىت يُقب ل  عليه، فاملخاط ب قد ال يكون جمتهًدا يف اللغة، وحيتاج إىل  عنوا
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قاموس ليعرف معىن عنوانه ويطبقه على موضوعه. مث هل هو يف بيان آداب اإلسالم وحكم 
 الشرع فيه، أم ثقافة إسالمية وأمثلة آلداب اجتماعية؟  جزى هللا مؤلفه خريًا. 

 
 العنوان، وهو التهويل فيه وتعظيمه، أو التطويل فيه دون حاجة. وخلل آخر يف 

بـ ) (، وهذا كثري  اإلمامفقد الحظت يف كثري من كتب الرتاث احملققة وصف مؤلف األصل 
املاجستري والدكتوراه جبامعة األزهر، واجلامعات املصرية بشكل عام، مع أن   جدًّا يف رسائل 

املذهب أو الفن الذي كتب فيه! أما لقب )اإلمام( فعظيم، املصنف قد ال يتجاوز علمه فقه  
فيوصف به أمثال األئمة األربعة، واجملتهدين واجملددين يف كل عصر. فاإلمام يعين أنه )يؤمت(  

 به، فيكون إماًما وقدوة يف علمه لقومه أو ألمة.. 
 

 ويف تطويل العنوان وهتويله أيًضا:  
بعنوان: ) قريًبا  األديب  خمتارات مصدر كتاب  املؤرخ  الفقيه  العالمة  ن رسائل وحماضرات 

الفاطري عمر  بن  أمحد  بن  حممد  احلبيب  االجتماعي  املصلح  تلميذه  الفلكي  مجعها   )
 طاهر... 

فقد ُوصف الفقيه الشاطري رمحه هللا بسبعة أوصاف يف العنوان! وكيف يكون وصفه يف حمتواه  
 واملغرب اإلسالمي؟!من الداخل؟ مع أنه مل تصل شهرته إىل بالد الشام 

يرضى هبذا    -رمحه هللا    –وال شك أن هذا من حمبة تلميذه له، وكثرة استفادته منه. وال أظنه  
 العنوان لو كان حيًّا. 

واحملبة ال تقتضي كل هذا التكلف يف الرتاجم والبحوث العلمية. ويكتفى ملثل هذا أن يوصف  
 ي( أو )املفن (.أببرز صفاته أو علومه، مث يقال: )العامل املوسوع

 هذا مع حمبيت وتقديري هلذا العامل اجلليل، رمحه هللا ووسع يف مدخله، وجزاه خريًا عن املسلمني.
 

العفر األواخر ابملسجد احلرام املسندان  سلسلة  الشيخان  ، سلسلة مباركة، يشرف عليها 
ري وحمبيهم حممد بن انصر العجمي ونظام حممد صاحل يعقويب، ويسهم يف طبعها بعض أهل اخل

 من احلجاز.
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وفيها إحياء لعلم السلف، من رسائل تراثية اندرة يف موضوعاهتا، مفيدة ألهل العلم، انفعة حلياة  
 الناس، وتسهم يف تنشيط احلركة العلمية. 

 جزى هللا مؤلفيها وحمققيها ومموليها واملشرفني عليها وانشريها وقارئيها خري اجلزاء. 
، للسنة الثانية  هـ(  1440)  السابقعشرون كتااًب من لقاء العام    هـ(  1441عام )وقد صدر  

 . والعشرين، وضمَّ عشرين رسالة
 

 : جمموع مبارك
مجع نصوصه وخر ج    /صول والفقهيف التفسري والقراءات واحلديث واأل  رسائل ابن عبدالرب  

 حديثه وكتب مقدماته عبداملعطي أمني قلعجي.  
 هـ. 1439ابلقاهرة يف جزأين عام أصدرته دار الكلمة  

 ومل أقف على عناوين هذه الرسائل.
 

 مفيت الشام وفقيهها  هـ(   1305العالمة الفيخ حممود احلمزاوي )ت    صدور جمموع رسائل
(  37يف أواخر العصر العثماين، بتحقيق أخينا الفاضل الشيخ حممد وائل احلنبلي، وجمموعها )

 ( جملدات، هي: 4رسالة، ُضمَّت يف )
 العقيدة اإلسالمية. -

 الكواكب الزاهرة يف األربعني املتواترة.  -

 عِّلم حال عريب. -

 كشف اجمل انة عن الغ سل يف اإلج انة.  -

 اإلخبار عن حق القرار.  -

 االستكشاف عن تعامل األوقاف.  -

 قواعد األوقاف. -

 التحرير يف ضمان املأمور واآلمر واألجري. -

 رفع الغِّشاوة عن جواز أخذ األجرة على التالوة.  -
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 القطوف الدانية يف خبث أجر الزانية.  -

 كشف الستور عن صحة املهاأية يف املأجور.  -

 حتبري املقالة يف احليلولة والكفالة. -

 ن اإلمضاء من القضاء يف احلدود ال يف القصاص. تنبيه اخلواص على أ -

 التنبيه الفائق على خلل الواثئق.  -

 تصحيح النقول يف مساع دعوى املرأة بكل املعجَّل بعد الدخول. -

 جدول األحق حبضانة الولد على الرتتيب. -

 الطريقة الواضحة إىل البي ِّنة الراجحة. -

 التفاوض يف التناقض.  -

يد - ل  ما صِّ  ابلرصاص.  فتوى اخلواص يف حِّ

 إيضاح املقال يف الدرهم واملثقال. -

 الفرائد البهية يف القواعد الفقهية.  -

 صحيح األخبار فيما اشتبه من مسائل التنقيح ورد ِّ احملتار.  -

 مصباح الدراية يف اصطالح اهلداية.  -

 النور الالمع يف أصول اجلامع. -

 كشف االلتباس يف عدم جواز القياس.  -

 عنوان األسانيد.  -

 بقاء ملك بين عثمان إىل آخر الزمان.  الربهان على -

 رسالة يف اخلالفة.  -

 رسالة يف الكبائر.  -

 نظم اجلامع الصغري.  -

 نظم مرقاة األصول. -
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 الفتاوى النَّظم. -

 منظومة لبعض مسائل اإلمام داود الظاهري. -

 ديوان مفيت الشام حممود احلمزاوي. -

 بعض الفتاوى احملمودية.  -

 زهر الربيع يف أنواع البديع.  -

 أرجوزة يف فن الفراسة.  -
 

 جمموعان، لعاملني من أرض أفغانستان، سكنا بالد الشام:
جمموع مؤلفات العالمة الفقيه احملدث األصو  حممد عبدالبا ي الكابلي األفغاين  أوهلما:  

 هـ(.   1325نزيل دمفا )ت 
نزيل    العالمة عبداحلكيم بن حممد نور األفغاين  جمموع مؤلفات ورسائل وإجازاتواآلخر:  

 هـ(.  1326دمفا )ت 
 األفغاين. وصها إبراهيم عبدالغفار الطاهرينصا وحقق ممجعهوقد 

كان أيكل    فقيه حنفي ورع، من الزهاد. سكن دمشق وتويف هبا.وترجم الزركلي لألخري، وقال:  
ا. وعرف الناس فضله فأقبلوا على تلقي الفقه واحلديث عنه.  من عمله، وال يقبل من أحد شيئً 

 ...شروح وحواش تدل على علم وحتقيقله 
 

ا ابملذاهب األربعة، 
ً
العالمة حممد أنور شاه الكشمريي عامل وحمد ث كبري، من اهلند. كان عامل

وعرف بردوده القوية على القاداينية، مبيًنا خطرها. ونشر العلم، وعرفه العلماء جبهوده العلمية  
 يف أحناء العامل.

الباري ش فيض  منها:  )وله كتب،  البخاري  الشذي على جامع    4رح صحيح  مج(، عرف 
 هـ.  1352الرتمذي، مشكالت القرآن. تويف عام 

له، وتنبيه ملكانته، وإشادة بعلومه. جزى هللا   الوفاء  املنتقى اجلديد، من كتب  الكتاب  وهذا 
 :معده خريًا
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الكفمريي أنور شاه  العصر حممد  إمام  أما   املنتقاة من  ملؤلفه  الفوائد  األملعي الكات،  ب 
 ظ أمحد السلهيت. و حمف
 

 جمموع مؤلفات الدكتور مصطفى السباعي
 املفكر السياسي الزعيم، الداعية احلكيم.

مؤلفاته علمية انفعة، تدل على إميان عميق، وفكر اثقب، ووعي واضح. أنشأ كلية الشريعة 
سورية. تويف رمحه  جبامعة دمشق وكان أول عميد هلا. وهو مؤسس دعوة اإلخوان املسلمني يف  

 هـ. 1384هللا سنة 
 صدر اجملموع يف سبعة جملدات.

 
الغزا   الفيخ حممد  اإلسالم  "ندوات  لواء  أخينا  "يف جملة  إعداد  ، صدرت يف كتاب من 

 .يالشيخ الداعية جمد أمحد مك
يف والعالمة الشيخ حممد الغزايل داعية، وعامل عل م، من أعالم أمة حممد صلى هللا عليه وسلم  

 عصران. رمحه هللا وأجزل مثوبته. 
 شارك فيها الغزايل يف جملة )لواء اإلسالم( املصرية ما بني  ،ندوة  ( 96)هذه الندوات  بلغت  

وهي:    1396  -  1383) الكتاب،  يف  موضوعاهتا  حسب  ورتبت  القرآن  و العقيدة،  هـ(، 
 السرية النبوية،  و الفقه، و السنة النبويَّة، و التفسري املوضوعي، و  ،تفسري بعض اآلايت و وعلومه، 

 . ندوات فكرية ودعويةمث الدفاع عن اإلسالم، و أعالم اإلسالم، و 
 صفحة.  800 ويقع الكتاب يف حنو

 
آاثر العالمة الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا نفيسة جدًّا، نشأ عليها جيل من شبابنا ودعاتنا. وقد  

 نشر حديثًا: 
واحملاضراتمن وحي   املقاالت  من  روائع جديدة  إعداد صالح    /السماء:  الغزايل؛  حممد 

 عبدالفتاح حممد؛ تقدمي حممد عمارة. 
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 م(. 2019هـ،  1441، نشر يف غزة عام )كتاب جديد مهم)فقه االستدراك( 
 وهو للشيخ الفاضل حممد بن حممد األسطل. 

وتســــتدرك ما فات يف العمر  ،كيف تصــــحح املســــريوالعنوان الشــــارح للكتاب يبني موضــــوعه:  
 ؟الطويل يف زمن قصري

 وفيه إبداع يف الطرح والتبويب واملعاجلة.
 

 -فاخر عباس الداودي.  /الكرامة اإلنســـــــــانية يف الفـــــــــريعة اإلســـــــــالمية: حف ها ورعايتها
 هـ. 1441دمشق: دار رواد اجملد، 

 
 أمحد الطيب الستيتو.  /الفكري والعلمي ملفاهري علماء املغرب املستوطنل ابملفريل األثر 

 
 1441، كتاب مهم، صدر عام )وواجب األمة جتاههم ،وآاثره ، أسبابه :اضطهاد العلماء

 هـ( عن منتدى العلماء. 
اضطهاد العلماء، ومعرفة األطراف املرتبطة هبذا األمر، وأبعاد القضية، واألسباب   ويبحث يف

 املوقعة فيها، واآلاثر املرتتبة عليها، وكيفية تفاديها أو التقليل من شدهتا. 
 عظيًما. لعلماء يقرتفون جرًما وإمثًا اأهنم ابضطهادهم  ات السلط وخياطب

يبة سكوهتم وخذالهنم ملن يناصر احلق فادحة وضر  وأنيضع الشعوب أمام مسؤوليتهم؛  كما
 عليهم وعلى معاشهم. 

 
مجعها وحققها وأعدها للنشـر   ،املقاالت العربية للرحالة الروسـي الفـيخ عبدالرشـيد إبراهيم

 خالد سامل السد اين.
 

 هـ(. 1393آاثر الفيخ العالمة حممد األمل بن حممد املختار الفنقيطي )ت 
ابن   لدار  السابقة    21حزم، يف )طبعة جديدة  املكية  الفوائد  دار عامل  أهنا طبعة  يبدو  مج( 

 نفسها. وضمنها تفسريه )أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن( الذي اشتهر به.
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مجعها واعتىن به تركي حممد حامد  /جهود العالمة وهبة الزحيلي يف جملة الوعي اإلســـــــالمي

 م. 2018هـ،  1439الكويت: اجمللة،  -النصر.
هــــــــــــ، للعالمة وهبة الزحيلي    1424 -  1385مقاالت حصرية نشرت يف اجمللة ما بني عامي 

 هـ رمحه هللا. 1436املتوىف سنة 
جـانـب من خـدمـة العلمـاء، وإظهـار علمهم، وتوفيـة حقهم، ومعرفـة مكـانتهم، وإحيـاء تراثهم، 

 وتقديرهم، والتذكري هبم.
 رمحه هللا، كان علًما من أعالم األمة يف هذا العصر، األستاذ وهبة الزحيلي

 وقد خدم الفقه اإلسالمي خاصة، وقدَّم حلواًل ملسائل عويصة، ونوازل وفتاوى. 
 وقد رَّبَّ جياًل. وكان حاضرًا يف القنوات واملؤمترات والندوات واجلامعات...

 اللهم اجزه خريًا عن اإلسالم واملسلمني.
 
ملؤلفه األســتاذ حممد خري موســى، صــدر "  دور الفكرية واملوا ف الســلوكيةاجل  :الُقَبيســيتات"

 إستانبول.عن دار "كتاب سراي" يف 
 بنيَّ فيه نشأة وأحوال مجاعة نسائية اشتهرت بدمشق، وكثرت فيها األقوال.

واملؤلف كاتب ومفكر إســـــــالمي واســـــــع املعرفة عميق النظر، متابع ألحوال املســـــــلمني، عارف 
بشــؤوهنم الداخلية ومطلع على ســري العلماء والدعاة واملفكرين، حاضــر يف الســاحة اإلعالمية.  

 وفيما قرأت له رأيته معتداًل. 
 

الدمام:  -كحيلي.عبدهللا بن موســــــى ال  /نفـــــاط املداهب الفكرية املعاصـــــرة على اإلنرتن 
 هـ. 1441دار ابن اجلوزي، 

 
مركز رواسخ مركز رائع للتوعية والتثقيف مبنهج إسالمي، يركز على القضااي الفكرية املعاصرة  
اليت تالمس اجلانب العقدي والثقايف لدى املسلمني يف حاضرهم، ويرد  أبسلوب علمي حواري 
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ثوابت اإلسالم، يثريه كت اب من شكوك جتاه  ما  مستهدفني شباب اإلسالم ومثقفيهم    على 
 خاصة أبفكارهم امللوثة وإاثراهتم املغرضة. 

والرئيس التنفيذي هلذا املركز هو األستاذ الداعية الفطن حممد العوضي، الذي هو شعلة من  
 الذكاء، وانهبة يف الفكر والدعوة واملعرفة، وحماضر وحماور لبق حمبوب. 

العلمية والثقافة اإلسالمية، والردود على    وقد نشر املركز جمموعة كتب، هي قمة يف املعاجلة 
فإهنا خربات  عليها،  يطلع  أن  نفسه  شيًئا يف  مثقف جيد  وأدعو كل  وامللحدين.  املشككني 

( وأفكار وردود مقنعة وأجوبة مسكتة، مثل كتاب  إله:  وشهادات وحوارات ومعارف  هناك 
 العوضي.  حممد بن إبراهيم ؟ وكلها بتقدمي األستاذ كيف غريت أشرس مالحدة العامل أفكاره(

 
كتاب رائع، لكاتب إسالمي منصف غيور على دينه، يبحث يف أمراض أهنكت املسلمني يف 

، وقسطاس مستقيم، وأدب جم ، يركز فيه على املهم، ويتعاىل    هذا العصر ليداويها، بقلم   حر 
 على الصغائر، كما هو دأب كبار الكت اب. 

" الواضح أسبكتاب  احلا   رد   مؤلف،  اب  ابحث،  املطريف،  سعيد  مشاري  األستاذ  ملؤلفه   "
الكويت احلبيبة. صدر كتابه هذا عام  العقيدة والفلسفة اإلسالمية، من  حماضر، دكتوراه يف 

 ص.  136هـ، ويقع يف  1441
  يقول يف مقدمته املوجزة واملعربة حفظه هللا: مجعت فيه تسعة أسباب جتعل من صاحبها يرد  

، الثابت ابلكتاب والسنة، وهي: اجلهل، واحلسد، والكرب، واهلوى، والظلم،  احلق  الواضح البني 
 والتقليد، واملداهنة، والتعصب، وتقدمي العقل على النقل.

قال: كتبته انصًحا وحمذراً ومنبًها للمسلمني من الوقوع فيها، بعدما انتشر بني صفوف عامة  
ح البني  الذي ال مرية فيه وال غبش، الثابت بكتاب هللا وسنة نبيه  املسلمني من يرد  احلق الواض

 صلى هللا عليه وسلم... 
التبديع،   يف  الغلو   من  التحذير  مثل:  اجلوانب،  هذه  مثل  يف  ومفيدة  رائعة  أخرى  وله كتب 

 التحذير من الغلو  يف التكفري... 
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هللا عليه وسلم، ويف صحيح البخاري  مسجد قباء فيه "خري كثري" كما وصفه به رسول هللا صلى  
 من قول ابن عمر، أنه عليه الصالة والسلم كان أيي مسجد قباء كلَّ سبت، ماشًيا وراكًبا. 

فيه  ويشعر  ينساه،  ال  زاره  ومن  قباء.  ويزور  إال  مسلم  الشريف  ومسجدها  املدينة  يزور  وال 
 ينساه. بسكينة، ويتذكر فيه أايم اإلسالم، جهاده وعزَّته.. وال 

 وهذا كتاب جديد عن مسجد قباء، يذكر فيه مؤلفه أحكامه الشرعية، على قلَّة ما أل ِّف فيه: 
 : دراسة فقهية مقارنة/ ايسر داود آل ُعزير.  األحكام الفقهية املتعلقة مبسجد  باء

 
حممد بن سليمان    /وحي احملاريب: أتمالت يف املساجد الُعمانية املزدانة ابلزخارف اجلصية

 ضرمي. احل
 

 هال قصقص. /مساجد دمفا يف العصر العثماين: دراسة اترخيية عمرانية
 

 ويف كركوك مساجد، كما يف كل مدينة أو بلد إسالمي.
 . عصمت رفيق صاري كهية /اتريخ جوامع ومساجد كركوك 

 عسى أن يكون دراسة إميانية روحانية، لبيوت عامرة ابلعبادة، 
 األئمة والعلماء والدعاة، أكثر منها اترخيية أثرية جافة.شاهدة على ختريج أفواج من 

 
حســـــن  /أضــــواء على الزاوية البوعمرية مبراكس: مســــاسة يف دراســــة اتريخ الزوااي ابملغرب

 جالب.
 

 ص.  275ترمجة قيس نيوف. يقع يف  /مساجد روسيا وبلدان رابطة الدول املستقلة
 )نشر يف روسيا( 
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 علوم القرآن الكرمي 
 
الكوي  ) والسنة مصحف دولة  الكرمي  القرآن  بطباعة ونشر  للعناية  العامة  )اهليئة  ( أصدرته 

هدية من اهليئة، وقد طبع بعناية فائقة،  تلقيته  هـ،    1438عام  اثنية    ة النبوية وعلومهما(، يف طبع
وخط رشيق واضح مجيل، وزخرفة رائعة، وإخراج متناسق حمكم، وغالف أمجل، يليق بكتاب  

 اىل. تقبل هللا منهم جهدهم.هللا تع
 

 )رسم القرآن( علم عزيز، ودقيق، يتعلق جبانب مهم من جوانب علوم القرآن الكرمي.
حممد " ملؤلفه العالمة  نثر املرجان يف رسم ن م القرآنوأوسع وأمشل ما كتب فيه هو كتاب "

كان يف حيدر  هـ. و   1238 اهلندي، املتوىف عام  غوث بن انصر الدين حممد النائطي األركاي
 آابد. وله تصانيف أخرى يف اللغة والفرائض. 

اللؤلؤة ابملنصورة أن هذا الكتاب سيصدر   حمقًقا يف   -يف طبعة جديدة    -وقد أعلنت دار 
 ( جملًدا!16)

 وإنه لكنز، ومعلمة من معامل املكتبة القرآنية! رحم هللا مؤلفه، وجزاه خريًا.  
 

 ( صفحة عن:851) يف كتاب ضخم
وت فنيةدهخط  أثرية  دراسة  الفريف:  املصحف  وزخرفة  ملؤلفه يب  الغول  ،  فراج   -.حممد 

 القاهرة: دار القاهرة.
 

 ،يف ستة جملدات   املصطلحات يف القرآن الكرمي: املعاين والدالالت،
 لألستاذ حممد أحمزون.

 
مع األسرة، أو مع طلبة العلم، يستفيد منه الشباب خاصة، وهو    ، يُقرأ ويُتدارسكتاب نفيس

 : ، هو يف ترتيب رائع، وتصميم وإخراج مجيل، ال ميل  النظر فيه
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مجع وترتيب حممد بن عبدالعزيز بن عمر نصيف،  بطا ات التعريف بسور املصحف الفريف/  
 أصدرته مجعية حتفيظ القرآن الكرمي جبدة. 

ل سورة من سور القرآن، وهي: العهد الذي نزلت فيه السورة، أمساء  وفيه تسعة مداخل اثبتة لك
نزوهلا،   أسباب  نزوهلا،  ترتيب  قبلها،  ملا  ومناسبتها  املصحف  يف  موقعها  فضائلها،  السورة، 

 مطلعها، موضوعها، مقاطعها. 
 

حصل على شهادة املاجستري يف اللغة العربية من كلية الدعوة   الدكتور حممد نور رمضان يوسف
اإلسالمية بطرابلس الغرب، والدكتوراه من جامعة دمشق يف موضوع "الظواهر النحوية والصرفية 
يف شعر أيب متام". وقد طُبعْت رسالتُه يف املاجستري بعنوان "شرح أبيات املفصَّل" لفخر الدين 

جملدي )حتقيق( يف  سنة  اخلوارزمي  وكان  1420ن ضخمني  نفسها،  الدعوة  أصدرتُه كلية  هـ، 
 رمحه هللا.  املشرُف عليها العال مُة اللغوي إبراهيم رفيدة

حصل على رسالة أخرى يف املاجستري من جامعة ملطية الرتكية اليت يدر س فيها، يف موضوع    مث
 ". الكرميمحل الصفة املفردة على معىن اجلمع يف القرآن  دقيق ومتخصص بعنوان: " 

 فهو ماهر ودقيق يف ختصصه، كما يف أعماله وخدماته وحىت حياته اخلاصة! 
 هـ(.  1/6/1441وفقه هللا وزاده علًما وتقوى.  )

 
  " للمال سعدهللا الفتلوي التبيان يف تصريف كلمات القرآن صدر كتاب متميز يف اببه، بعنوان " 

 هـ. 1440اآلمدي، نشرته مكتبة سيدا يف داير بكر عام 
 ( كلمة قرآنية. 1600وفيه تصريف أكثر من )

 
 كتاب دين، ولغة، وأدب:

، ملؤلفه األستاذ أمحد إبراهيم أثر القرآن الكرمي يف لغة النصارى العرب يف العصر احلديث
 العالونة. 

 كتاب هادف.
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 مجع وإعداد عادل سعد السويط.أثريوا القرآن/ 
وجاء أدانه: قال عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه: "إذا أردمت العلم فأثريوا القرآن، فإن فيه علم 

 األولني واآلخرين".
 .. حبث عن معانيه وعن علمه.: القرآن  ثورقال يف اللسان: 

   .يهقراءته ومفاتشة العلماء به يف تفسريه ومعان :القرآن قال مشر: تثوير
 

 صدر اجلزء الرابع من كتاب:
الكرمي" القرآن  يف  اإلهلية  السُّنن  وإعداد  معلمة  الباحثني،  من  جمموعة  أتليف  من  وهو   ،"

ومراجعة وتنسيق األستاذ رشيد ُكُهوس، أستاذ يف كلية أصول الدين جبامعة عبداملالك السعدي  
 يف تطوان.

 هـ.  1437وسبق صدور اجلزء األول من اجملموعة عام 
ينساق على نظام  وقد جعل هللا للكون واحلياة نواميس وسنًنا اثبتة ومطردة، كي يستقر الكون و 

لنصوص   استقراء  الواردة يف هذه األجزاء  والبحوث  له،  املقدر  أجله  الدوام واالستمرارية إىل 
 القرآن الكرمي الستنباط هذه السنن، ومعرفتها، والوقوف عليها. 

 
 ، ملؤلفه األستاذ حممد أحمزون. يف القرآن الكرمي وعملها يف األمم والدول  السنن االجتماعية

 ثالثة أجزاء كبار: نشر يف 
 األول: القسم النظري )التأصيل(. 

 الثاين: القسم التطبيقي: السنن العامة.
 الثالث: القسم التطبيقي: السنن اخلاصة. 

 
 كيف تنهض األمم بعد ضعف، يف هنج قرآين؟

 هذه رسالة جيدة نوقشت حديثًا، تعاجل هذا األمر، مفيدة إذا كان الباحث متمكًنا: 
مصعب جابر سالل، جامعة طنطا،    /القرآن يف استنهاض األمم: بنو إسرائيل منوذج امنهج  

 هـ. )رسالة ماجستري(. 1441
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 إعجاز القرآن الكرمي يف النفوس حق. 

إعجاز القرآن الكرمي  ( بعنوان:  43يف جامعة األنبار )ع  هـ    1441وهذا حبث نشر عام  
 هللا الزهراين.، للباحث سامل بن غرم بتأثريه يف النفوس

وفيه بيان سر  هذا التأثري، والتفاوت فيه.. مث أتثريه يف غري البشر، كاملالئكة واجلن. وأتثريه يف  
 نفوس البشر، سواء كانوا مؤمنني أم كافرين، ومن العرب أم العجم..

 
 : هكتاب تربوي إسالمي عنوان 

مكة املكرمة: مؤسسة   -بكري.اللقاسم عبدهللا بن اب، ملؤلفه  وة القيادة يف القرآن الكرمي
 ص.  310هـ،  1441النبأ العظيم، 

 .مصادر قوة القيادة الرتبوية يف القرآن الكرميوأصله رسالة دكتوراه، وكانت بعنوان: 
 

موضوع قرآين اجتماعي سياسي قي م، حيتاج املسلمون لالحتكام إليه ما داموا خمتلفني، وال يكاد  
 خيلو عصر من اختالف!

الكرمي القرآن  يف  املسلمل  بل  عبدالعزيز اإلصالح  بن  حممد  ملؤلفه  موضوعية،  دراسة   :
 هـ. 1442العواجي، أستاذ التفسري يف اجلامعة اإلسالمية. نشر يف املدينة املنورة عام 

 . ني املسلمني واملسلمني، وبني املسلمني وغري املسلمني، وبني غري املسلمنيويتناول اإلصالح ب
أثر الصلح بني أسرة واحدة كيف تكون آاثره مجيلة، وانظر كيف تكون كارثية إذا    انظر إىل

 تفرقت وتشرذمت وتقطعت... فكيف يكون أتثري ذلك على الصلح بني األمة؟
 

( علق األستاذ األديب عبدالرمحن أبو عالية  النجاح والفالح يف القرآن الكرمي ملا صدر كتايب )
 قائاًل: 
 وُنصحُ    وحتقيٌق    وأعماٌل   وجُنْحُ    حتق قه   ما     فالٌح 

 يصحُّ   له   اجلهودِّ  يف  ا شبيهً   أدري ولستُ  فمن يل كاحلبيبِّ 
 يصحو حني يصحو ألن  العلم    بناين    أدعوهُ   رفعُت     فثمَّ 
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 رسالة فيها عظة: 

 ، تفسريية فقهيةالفهوات يف القرآن الكرمي والعقوابت املرتتبة على ا رتافها: دراسة 
 هـ )دكتوراه(.   1440للباحثة مناهل عبدهللا الزامل، 

 
 من نور الكتاب املبني. ، كتاب فيه عربة ملن اعترب، ودروس من زمان غرب

 ومن مل يعترب من مصائر اآلخرين فهو مغرور أمحق. 
 ولكن مشهد الظاملني واملغرورين واملتكربين يتكرر يف كل زمان، وكأهنم ال يعتربون!

 وهم يف زماننا ال حيصون! 
 نسأل هللا السالمة والعافية، والثبات على الدين، ورمحته لعباده املؤمنني.

 أمحد مصطفى فيصل. /مصائر املغرورين والطغاة واملتكربين يف القرآن الكرمي  صدر:
 

 م!هكذا يكون وفاء األبناء آلابئه
ــتان. تســـــــــــلم وزارة الكاتب العامل الوزير حممود أمحد غازي من أجلة  علماء ومصـــــــــــنفي ابكســـــــــ

رئيس اجلامعة اإلســالمية و عضــو جملس أمناء االحتاد العاملي لعلماء املســلمني،  األوقاف، وكان
تبوأ مناصـــب علمية رفيعة، وذاع صـــيته،  و بباكســـتان. ســـخَّر نفســـه وعلمه خلدمة العلم واألمة، 

ــواًي، وذا إنتـاج علمي غزير، ابلعربيـة واإلجنليزيـ ( كتـااًب  30ـله أكثر من )  ة واألردـية،وكـان هنضــــــــــــ
 هـ. 1431ابللغات املذكورة. تويف عام 

ــرات يف علوم القرآن الكرميووفاء لوالدها ترمجت ابنته )حفصــــة( كتااًب له بعنوان:   ، إىل حماضـ
 ص. 624اللغة العربية، صدر حديثًا، وهو كتاب ضخم، يقع يف 

 لعلم النافع.فجزاها هللا خريًا على هذا الوفاء، وعلى نشر ا
 

ايسر    /الفموس النريات يف مجع القراءات العفر املتواترات من طريقي الفاطبية والدرة
م ري.  الس ِّ

  .أثىن عليه علماء يف القراءات 
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مجيل أن جيمع أهل كل مدينة أمساء أعالمهم وجهودهم يف كل علم انفع، ويف علوم القرآن 

 خاصة. 
، ملؤلفه األستاذ عبدالعلي  اتريخ األعالم واملناهج واملدارسالقراءات والقر اء بفاس: دراسة يف  

 ول.ؤ املس 
 

  :التفاسري 
 

ــلوبية( جاءان من الغرب، ككثري من  هناك منهج جديد يف حتليل النصـــــــــوص )ويســـــــــمى األســـــــ
ا، وصـــــــاروا يســـــــمونه   النظرايت واملناهج، وحياول بعضـــــــهم أن يطبقه على تفســـــــري القرآن أيضـــــــً

 )التفسري األسلويب للقرآن الكرمي(. 
ــتاذ عبداحلميد هنداوي حبثًا طوياًل يف وصـــــف هذا النهج والبح ث يف جذوره،  وقد كتب األســـ

 ص(، وهو:  77وإبراز وجوه إفادته لتفسري القرآن، وإشكاالت تطبيقه، ويقع يف )

 .التفسري األسلويب للقرآن الكرمي: عرض وتقدمي
 

 عمار عبدالكرمي عبداجمليد. /االحنراف املعاصر يف تفسري القرآن الكرمي
 

ومن أكثرها قبواًل وتداواًل بني أيدي    ،التفاسريتفسري القرآن العظيم البن كثري رمحه هللا من أجل   
الناس. وقد وردت فيه أخبار وقصص إسرائيلية، أشار إليها ابن كثري نفسه، وبنيَّ درجة بعضها،  

 كما عاجلها بعض من اختصر التفسري. 
يف رسالة علمية،    -كما يظهر من العنوان    -وقد نوقشت قريًبا دراسة جيدة هلذه اإلسرائيليات  

 هي:
  -أشرف حممود النقراشي.  /: دراسة يف نقد السند واملنتتفسري ابن كثري   سرائيليات يف اإل

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا، 
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 مُجعت تفاسري ثالثة من أئمة الفقه رمحهم هللا تعاىل، 
 محيد حلمر.  /اإلمام مالك مفسر ا، مث بعنوان: تفسري اإلمام مالك 

 جمدي منصور الشورى، وكتاب آخر ألمحد بن مصطفى الفران. /اإلمام الفافعيتفسري 
أمحد أمحد الربزة، حممد بن رزق الطرهوين، حكمت    /مروايت اإلمام أمحد بن حنبل يف التفسري 

 بشري ايسني.
 

انفع جميد، مادام االشتغال به يف صحيح أمري املؤمنني يف احلديث اإلمام البخاري رمحه   عمل
 هللا، فكيف به إذا كان يف تفسري كتاب هللا عزَّ وجل ؟ 

، مجعه  جامع تفسري البخاري يف صحيحهوهذا كتاب نفيس يف ثالثة جملدات، صدر بعنوان:  
وحققه ودرسه األستاذ إبراهيم أبو شنب، جزاه هللا خريًا، يكون ذا نفع للباحثني، ولعامة القراء  

 إن شاء هللا. 
 

( حديث وأثر، يرويه  2000املأثورة، يطلُّ علينا، يشتمل على حنو )  تفسري جديد من التفاسري
هـ(،   307مؤلفه أبسانيده، وهو أعلى إسناًدا من اإلمام الطربي، وتويف قبله بثالث سنوات )

 نشر دار الفالح ابلفيوم.من 
 إسحاق بن إبراهيم البسيت رمحه هللا.  ، ملؤلفه القاضي أيب حممدتفسري القرآنعنوانه: 

 
، وقد صدرت  )حممد الرحياين(  مجعه أحد الباحثني الفضالءهـ(    505)ت    تفسري اإلمام الغزا 

 ، عن دار السالم ابلقاهرة.هـ 1439هـ، والثانية عام   1421طبعته األوىل عام 
 

هـ(؛ حتقيق   537، أليب حفص جنم الدين عمر بن حممد النسفي )ت  التيسري يف التفسري 
 . ( مج15صدر عن دار اللباب إبستانبول، يف )ماهر أديب حبوش وآخرين، 

 ل. ابرك هللا يف اهلمم. ونفع هبذا التفسري اجللي
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أليب الربكات عبد هللا بن أمحد بن   ،مدارك التنزيل وحقائق التأويلوهو غري )تفسري النسفي(:  
ابألدب هـ(، وهو فقيه حنفي، وهذا أيًضا من فقهاء احلنفية، وعامل    710حممود النسفي )ت  

 والتاريخ أيًضا. 
 

بتحقيق هـ(،    696مال الدين الصفدي )ت  جل  ،كفف األستار وهتك األسرار  :ميزتتفسري م
يف ستة جملدات، ألول مرة، نشره وقف الداينة الرتكي، واعتنت به    ،األستاذ هباء الدين ابرمتا

البحوث اإلسالمية  عناية فائقة، وذكر األستاذ حممد سعاد أوغلو رئيس هيئة التحرير يف مركز  
التابع للوقف، ذكر من مميزات هذا التفسري أن مؤلفه طبيب أديب مفسر فقيه، متقن للعربية 
والسراينية، انبذ للتقليد، مربز ألمهية العقل إىل جانب النقل، يستشهد ابلتوراة واإلجنيل مع 

انه، وأن تفسريه هذا اعتقاده بتحريفهما، وينفي النسخ يف القرآن. وذكر أنه مل يذع صيته يف زم
 هـ(. 685اختفى ملنافسة تفسري آخر عظيم له يف عصره، هو تفسري القاضي البيضاوي )ت 

 م. 2019شهر آذار )مارس(  ،هـ 1440عام وقد صدر التفسري يف 

 
اإلفريقي من ور  البن  الكرمي  القرآن  العرب  هـ[  711]ت    تفسري  لسان  خالل  ،  من 

  الدار البيضاء ، يف  سورة الفاحتة وسورة البقرة  :اجلزء األول  منه ، صدر  شقرونرضوان بن   لألستاذ
 هـ.1439عام 

 ويكون من التفاسري اللغوية، احملببة للمتخصصني. ولصاحبه شهرة، ومكانة. 
 

، نشرهتا دار الفتح  "تفسري سورة القدر"رسالة يف  هـ( 756)ت للعالمة تقي الدين السبكي 
 .بعم ان قريًبا، بتحقيق صاحبها األستاذ إايد الغوج

 
 إفراد تفسري آية جليلة ابلتأليف، ملؤلف مشهور: 

الصدور على مهم   ول هللا  ليَمنْ : }شرح  الدُُّكورَ  يـََهُب  َيَفاُء  ليَمْن  َويـََهُب  إياَناث     {/ َيَفاُء 
 هـ(. 797ابن بنت امليلق )ت  انصر الدين حممد بن عبدالدائم
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حتقيق كتابه عند  املؤلف  هذا  عن  حتدثت  سورة  "  وقد  مقاصد  إىل  االختصاص  ذوي  موارد 
بلغه العال مة " وقلت إنه  اإلخالص وكان له شأٌن يف أحداث جمتمعه، وصيٌت وشهرة مثلما 

 الشعراوي يف عصران.
 

شهاب الدين أمحد بن إمساعيل الكوراين )ت   لعالمةلغاية األماين يف تفسري الكالم الرابين،  
 مج. 5هـ(؛ بتحقيق إبراهيم ابرمتا، عن جامعة ابن خلدون يف إستانبول، يف  893

 وذكر يف أعاله أن مؤلفه هو شيخ السلطان الفاتح، رمحهما هللا. 
التفسري نقد مؤلفه للزخمشري والبيضاوي إىل جانب استفادته  كما ذكر احملقق من خصائص هذا  

 منهما، ونقده للزخمشري يف كثري من املواضع، وليس هو من الناحية العقدية وحدها.
 م. 2019حزيران  14 املؤرخ يفنشرته جريدة اجلامعة املذكورة يف عددها 

 
 كتاب مجيل، مستحسن عنوانه، جليل يف موضوعه، هو: 

، لزين الدين الطبالوي {َوَلَسْوَف يـُْعطييَك رَبَُّك َفرَتَْضىتفسري  وله تعاىل: }  املسرتَضى يف 
 هـ(. 1014)ت 

 
 هـ(. 1302حممد بن سامل اجمللسي )ت  حممد بنملؤلفه ، ن يف تفسري القرآنالراي  

 . دراسته وحتقيقه يف جامعة القاضي عياض مبراكش
 هـ.  1440وقد حقق قسم منه يف عام 

 واملؤلف من العلماء األجالء، عرف بذكائه وفهمه وفطنته وقوة ذاكرته وكثرة مطالعته.
 ها. صيت ببالد شنقيط، وذاع حمضرته  ( عاًما يف24والتدريس وعمره )تصدر لإلفادة 

 ( أجزاء ضخمة. 7ويقع هذا التفسري يف )
 ذلك.( أجزاء ك7، يف )صحيح البخاري ىالنهر اجلاري عل وله من املخطوط أيًضا: 
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،  )يف كتاب واحد(  هـ( رمحه هللا   1332)ت    ثالث رسائل لعالمة الفام مجال الدين القامسي
قريًبا،   البشائر اإلسالمية  دار  العجمي، صدرت عن  بن انصر  الشيخ حممد  وتعليق  بتحقيق 

 وهي: 
 [.5املائدة: { ]سورة و ط ع اُم الَّذِّين  أُوُتوا اْلكِّت اب  هداية األلباب لتفسري آية }

 إفادة من صحا يف تفسري سورة الضحى.
 حكم الزكاة على األصول والفروع واألقارب.

 
وأخريًا، التأم مشل هذا التفسري، الذي امتد  إىل عشر سنوات حىت طبع كاماًل، فقد صدر اجلزء 

،  مجعية تطاون أمسريهـ( وصدر عن    1440هـ، وانتهى سادسه يف عام )  1431األول منه عام  
 :تطوان يف طلبة ينتمون إىل كلية اآلداب جبامعة عبد املالك السعديأساتذة و  ساعدةمب

بن حممد أليب حممد عبدالوهاب  تفسري نصرة اإلسالم يف إخراج مقامات الدين من القرآن/  
؛ إبشراف واعتناء وتقدمي جعفر بن احلاج هـ(  1341)ت    لوقش األموي األندلسي التطواين

 . السلمي؛ ختريج حممد رضا بودشار
 واملؤلف متصوف، مناصر للدولة العثمانية ومنافح عنها، ومعاد ملن عاداها. 

 
 هكذا خُيد م العلماء، 

 وهكذا تبقى آاثرهم وينتشر علمهم ويعطَّر ذكرهم.
العامل املفسر )فضل حسن عباس( كان كفيًفا من فلسطني السليبة، شق  طريقه يف العلم فدرس  
على العلماء، وترقى يف مراحل الدراسة حىت حصل على الدكتوراه من األزهر، وتوجه إىل لبنان  
عند أهله وعمل هناك يف األوقاف، كما عمل مع مفيت فلسطني الشيخ حممد أمني احلسيين، 

عمَّان واعظًا، ويف كلية الشريعة أسند إليه علوم التفسري واحلديث والتوحيد واللغة   ومنها إىل
وتالوة القرآن، وكان رئيًسا لقسم أصول الدين ملدة طويلة، كما درَّس يف اإلمارات، ويف جامعة 
  الريموك إبربد، وألقى دروًسا يف بيته، ويف اإلذاعات، ويف املعاهد العلمية واملنتدايت وحلقات

 العلم واجلامعات، واشتهر.  
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( حلقة إذاعية يف تالوة وتفسري القرآن الكرمي، مث قامت جلنة  400وسجَّلت له إذاعة أردنية ) 
البحث جبمعية احملافظة على القرآن الكرمي بتفريغ وإعداد هذه احللقات وإصدارها يف مخسة 

 .تفسري القرآن اجمليد ، بعنوان: هـ. 1438جملدات عام 
  خريًا على هذه اخلدمة اجلليلة. فجزاهم هللا

 هـ. اللهم ال حترمنا أجره، واغفر لنا وله.   1432وله مؤلفات أخرى عديدة، وقد توفاه هللا عام  
 

( لألستاذ طه جابر العلواين  تفسري القرآن ابلقرآن( صفحة، صدر )1000يف أكثر من )
 هـ(.  1437رمحه هللا )ت 

 " الذي شارك يف أتسيسه، وترأسه مدة.ياملعهد العاملي للفكر اإلسالمصدر عن "
الرئيس املؤسس جمللس الفقه اإلسالمي يف أمريكا الشمالية، ورئيس التحرير املؤسس  وكان كذلك  

 ... جمللة "إسالمية املعرفة"، والرئيس املؤسس جلامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية يف فريجينيا
 وأتويالت غري موفقة آلايت... له آراء غري سديدة يف السنة،  قد جتد و 
 

ملؤلفه حممد خري رمضان يوسف، يف نشرته الثانية، املهيأة للطبع. وقد   )الواضح يف التفسري(
أن   بعد  وفوائد،  وتعليقات،  توضيحية،  وهوامش  تفسري كلمات،  فيه  وزاد  ونقحه،  راجعه، 

 (.الظهري على الواضح يف التفسرياستدرك على نفسه بكتاب مساه )
  ، سرٌي عصريٌّ سهل، توجَّه  فيه مؤل ِّفُه إىل العامَّةِّ من املسلمني، من ذوي الثقافاتِّ العاديةِّ تفوهو  

وُن يف أعل ى الدرجاتِّ العلميَّة، وحاصالً على أرق ى كم ن مل يدُرسِّ العلوم  الشرعيَّة ؛ فقد يعين  ي
  وهو أيًضا ملن يريُد أن ي عرف  مضمون   وعلومِّه. الشهاداتِّ املتخص ِّصة، لكنَّها يف غريِّ اإلسالمِّ  

، سواءٌ أكان عارفًا ابلعربيَّة،    القرآن الكرمي مِّن غريِّ املسلمني، أو ممَّن اهتد ى منهم إىل اإلسالمِّ
م  له.   أم تُرجِّ

  واستخدم  األسلوب  الرتبويَّ والدَّعويَّ املناسب  لذلك.
ٌ وا بنَّه تفسرٌي  وصفه أبيتلخَُّص  و  ُصهم، إذا حضني ِّ ، متعل ُِّمهم ومتخص ِّ ، يفهمُه مجيُع فئاتِّ اجملتمعِّ

 أُريد  املعىن دون التفصيل.
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،  he Clear Qur'anic Exegesis)وقد ترجم إىل اإلجنليزية من أوله حىت سورة مرمي 
ويرتجم إىل اللغتني الرتكية والكردية من قبل أخوين عاملني فاضلني، ومل ا تنته الرتمجة    . (ص  537
 بعد.

 
( جملًدا، سلك فيه مؤلفه مسلك البسط واإلسهاب، وبقي فيه  25صدور تفسري جديد يف ) 

 ( عاًما:30)
سليمان بن    / فيه من اهلداايت والفوائد واألحكام  َعون الرمحن يف تفسري القرآن وبيان ما

 .إبراهيم الالحم
 

 تفاسري النساء قليلة يف هذا العصر، منها: 
 زينب الغزايل.  / ن رات يف كتاب هللا

هـ(،   1416الداعية املشهورة، ورد أنه أول تفسري للمرأة يف عصران )طبعته دار الشروق عام  
 وصدر كاماًل بعد وفاهتا. وليس هو أول تفسري للمرأة على اإلطالق كما ظن البعض.

 1434  –  1429انئلة هاشم صربي. صدرت الطبعة الثانية بني األعوام  املبصر لنور القرآن/  
 مج. 11هـ، 

واملؤلفة والدها عامل مفت، وزوجها الشيخ عكرمة صربي خطيب املسجد األقصى ومفيت القدس  
 األول.. وقد رأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نومة ابملسجد النبوي وهو حيمل تفسريها. 

  1438ماجدة فارس الشمري، صدر تفسريها عام    / التوضيح والبيان يف تفسري آي القرآن
 مج.  8هـ، 

 واملؤلفة داعية من اإلمارات، وقد امتحنت وبر ئت. 
 هـ.1438عائشة عبدالرمحن، صدرت الطبعة التاسعة منه عام    /التفسري البياين للقرآن الكرمي

 مج )للفتيان والفتيات(.  3كرميان محزة،   /اللؤلؤ واملرجان يف تفسري القرآن
للمرأة بلغات أخرى، مثل   القارئ(وال شك أن هناك تفاسري  مسرا  للكاتبة الرتكية "  )تفسري 

 (30)  من مدينة مالطيا، والدها مفكر امسه )سعيد(، اعتمدت فيه على  "كورون تشيكميجيل
 ( جملًدا.13، وأصدرته منذ سنوات يف )اتفسريً 
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 علوم احلديث الفريف 

 
 كتاب رائع ألهل احلديث، يتتبع فيه مؤلفه العامل تطور املصطلحات احلديثية عرب عشرة قرون. 

 جهد مبارك، وإبراز جلهد للسلف، وخدمة للباحثني. 
، من ابن أيب حامت الرازي )ت  املعجم التارخيي للمصطلحات احلديثية املعرتفةعنوان الكتاب:  

 هـ(/ الشاهد حممد البوشيخي.  1345هـ( إىل حممد بن جعفر الكتاين )ت  327
،  جامعة حممد بن عبد هللا بفاسيف  ئيس وحدة القرآن واحلديث ابلدراسات العليا  واملؤلف ر 

 ... األمني العام ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع(
 

  )إهناد(   معهد دراسات احلديث الشريف  عقد املؤمتر السنوي العاملي للسنة النبوية الذي دعا إليه
 هـ. 1441ربيع األول  23، يف يف ماليزاي يف الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور

منهجية التصنيف والتأليف   وقد صدرت جمموعة من البحوث احملكمة املقدمة إليه يف كتاب:
الكلية اجلامعية  سالجنور:    - وري.حترير سيد عبداملاجد الغ  / عند علماء احلديث:  دمي ا وحديث ا

 م.  2019هـ،  1441، اإلسالمية العاملية
 

سلوك اجلادة وأثره يف رواية احلديث: دراسة أتصيلية يف كتب السنة مع التطبيا على سنن  
الكربى يس.  / النسائي  حممود  األزهر،    - حممد  جامعة  م   2016هـ،    1438القاهرة: 

 )دكتوراه(. 
 

 :املوضوعات املهمة، إذا كانت موضوعية وافيةنفتقر إىل مثل هذه 
 (أثر األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف التصوف اإلسالمي)

 ففي كتب األدب والتاريخ والتصوف والوعظ والقصص أحاديث كثرية مثل هذه.
 .هـ 1440 عامالكتاب صدر 
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 ، ملؤلف هذا الكتاب،فهرس األحاديث اليت رواها ابن أيب الدنيا
األلباين رمحه هللا يف مقدمة كتاب له، وختيلت سبب فرحه به مبا كان جيد من مشقة  أشاد به  

يف البحث عن حديث رواه ابن أيب الدنيا، وكم كان أيخذ ذلك من وقته وجهده. وليتصور  
 ( كتااًب! 40الفرق بني البحث يف كتاب واحد، والبحث يف )

 
 التكلة.مجع وإعداد حممد زايد بن عمر إجازات اندرة/ 

 وهي ست إجازات، يف جمموعتها األوىل.
وجامعها ومعدُّها الشــيخ حممد زايد حفظه هللا، من أكثر املهتمني ابإلجازات يف عصــران، ومن 

وحبثًا فيها، ودقة يف أســـــــانيدها. مهته يف الرحالت إىل الشـــــــيوخ واالســـــــتجازة ،  أكثرهم مجًعا هلا
 منهم، ولو طغى ذلك على ميزانيته املواضعة! 

 
 لألستاذ عز الدين كشنيط: حبث حديثي  اترخيي  توثيقي  مفيد،

 . إسهام املسندين اجلزائريل يف إحياء سنة الرواية عند املتأخرين
 

 توجيه حلديث مشكل يف حبث علمي:
أمثال   حبسناتٍ   القيامةي   أ واما  من أميت أيتون يومَ   ألعلمنت رفع اإلشكال عن حديث ثوابن: "

 للباحث سعد فجحان الدوسري. /"ا منثور   هباء   وجلت  بيضا ، فيجعلها هللا عزت  هتامةَ  جبالي 
 هـ(.  1441)رجب  120نشر يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية )الكويت( ع 

بني ظاهر القرآن الكرمي يف عدم بطالن العمل ابملعاصي والذنوب،  و وجد إشكال بينه    فقد
األحاديث وبني غريه من  بينه  الدراسة حول    وفيما  وقد جرت  بذلك.  العمل  تـُْبطل  اليت ال 

احلديث رواية ودراية، حيث مت فيه ختريج احلديث، مث دراسة إسناده دراسة مطولة، واحلكم  
شكال واالختالف الواردين يف  على احلديث ابلقبول، وهو أنه حديث حسن، وكذلك رفع اإل

اإل ببيان  وذلك  الشريف،  تعارضه مع ظاحلديث  النبوية  شكال يف  والسنة  الكرمي  القرآن  اهر 
املطهرة يف بطالن األعمال الصاحلة ابملعاصي يف السر، وأن ذلك حممول على النفاق واملنافق،  
أو البطالن البعضي وليس الكلي. وكذلك رفع االختالف الوارد يف حديث ثوابن مع حديث  
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باط إمنا يكون بعد املؤاخذة  ، وذلك أبن يكون اإلح"معاىف إال اجملاهرين  كل أميت"أيب هريرة  
 من الرب سبحانه وتعاىل على سبيل إيقاع العقاب ونفوذه.  

 
 عنوانه:   صدر كتاب مهم يف علوم احلديث الشريف، لعامل قاض مؤرخ أندلسي مشهور،

بن حممد بن الفر ضي    أليب الوليد عبدهللا  /املتفابه يف أمساء نقلة احلديث من الرجال والنساء
 .هـ( 403القرطيب )ت 

أصدرته الرابطة احملمدية للعلماء ابلرابط، وذكرت أنه السفر الثاين من الكتاب، وأنه الوحيد  
 الذي عثر عليه يف مكتبة جامعة كاليفورنيا. 

 
 معجم جديد للشيوخ: 

مجعه وأعدَّه    / هـ(  704  –  624معجم شيوخ ابن نفيس املوصلي احلنبلي... نزيل دمفا )
الكندري. صاحل  حممد  الكويت:    -جاسم  الرقمية؛  واخلدمات  الرتاث  إلحياء  عِّلم  القاهرة: 

 مج. 2هـ،  1441لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، 
 صالح وتقوى، عين ابحلديث خاصة. وكان الشيخ صبورًا على طلب العلم متقشًفا، مع 

 
مة ابن حجر العسقالين ال ُيستغىن عنه من بني كتب    )هتديب التهديب(   كتاب  للحافظ العال 

اجلرح والتعديل وتراجم الرواة وأحواهلم، فقد أحتفه رمحه هللا بفوائد ومالحظات وتنبيهات كثرية  
 وفاته.   ال جتدها يف غريه، وكان حمط نظره وزايداته وتقييداته حىت

وكان حيتاج إىل عناية جديدة تليق مبكانته، فعكف عليه جمموعة من الباحثني، فدرسوه وحققوه،  
واعتمدوا على نسخ خطية عديدة له، من بينها نسخته اليت كان يراجع فيها وحيررها، ويُقرأ  

 منها عليه. 
 ( مج. 16وأصدرته مجعية دار الرب  بديب يف )

 
يعرف قيمته إال أهل العلم، وخاصة املشتغلني ابجلرح والتعديل، ودرجات جهد طيب مبارك، ال  

 :الرواة
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: االعتماد على حكم اإلمام الرتمذي يف جرح  يلل واجملروحل يف جامع الرتمدمعجم املعدت 
 اإلسالمحممد سيف اإلسالم بن حممد رفيق  الرواة وتعديلهم: دراسة تطبيقية يف جامع الرتمذي/  

 . وأصله رسالة علمية البنغالديشي.
 

كتاب خدم أجيااًل من الباحثني، من أنفع كتب الرتاث اإلسالمي، مساه مؤلفه ابسم لطيف  
 وعنوان متناسق، هو: 

مةإخبار األحياء أبخبار اإلحياء" بن احلسني العراقي    زين الدين عبدالرحيم  "، للحافظ العال 
هـ(. وهو التخريج الكبري ألحاديث وآاثر كتاب "إحياء علوم الدين" حلجة اإلسالم   806)ت  

الغزايل رمحه هللا، وأصل كتاب "املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف   اإلمام 
ختريج األحاديث وبيان  " ومعروف أن هنجه يف هذا املختصر موجز جدًّا يف  اإلحياء من األخبار

درجتها، وكنت أظن أن األصل اجلديد سيكون كبريًا، مبا أنه متوسع يف خترجيه، ولكن أشري إىل 
 ويعين أنه قطعة منه. ! ص( فقط 552أنه يف )

 
 كتاب وخترجيه: 

العرس السعيد يف ختريج أحاديث "السمط اجمليد يف شأن البيعة والدكر وتلقينه وسالسل  
 . خالد رشيد اجلميلي /هـ(  1071قفاشي )ت أهل التوحيد" لل

 هـ، وهو يف التصوف. 1434هـ، والكتاب األصل صدر عام  1441صدر الكتاب عام 
عن  منها  له  أصل  ال  وما  املوضوع  يفرز  الصوفية، حىت  وآاثر كتب  أحاديث  ختريج  وأحب 

 الصحيح، ففي كتبهم الكثري منها، وما يزالون يرددوهنا.
 

 ماجستري نفيسة، جديدة، ال أعرف أهنا طبعت.رسالة 
 وكتب األدب واللغة والتاريخ فيها الكثري من األحاديث الضعيفة واملوضوعة:

للباحثة غصون إبراهيم   ، : مجع وختريج ودراسةاألحاديث واآلاثر الواردة يف كتاب األغاين
 حممود.
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 !لعلم أيي من اهلند اليوما
 صدور كتاب عظيم!  

" للكاتب والناثر البالغي املبدع األستاذ  الوفاء أبمساء النساءدار املنهاج جبدة كتاب "صدر عن  
حممد أكرم الندوي، دام ُعاله، وهو موسوعة تراجم أعالم النساء يف احلديث النبوي الشريف،  

ة وحتليلية يف اتريخ  ( امرأة تقريًبا، وتسبقه مقدمات علمي10000وغريه. ويشتمل على ترمجة )
 ( جملًدا.43نساء احلديث الزاهر. ويقع يف )

، وكتاب مواسم املعارض كلها. ونقف هنا وال نزيد، حىت ال  هـ(  1442)  هو كتاب هذا العام
 نبالغ، ولكن لن جتد مثياًل له يف اتريخ الكتاب اإلسالمي.

 فجزى هللا مؤلفه خريًا.
 
الكامل) احلديث    اجلامع  الفقهيف  أبواب  على  املرتب  الفامل  ومعد ِّه الصحيح  جلامعه   )

( 12الشيخ احملد ِّث حممد عبدهللا األعظمي رمحه هللا، الذي صدر قبل بضع سنوات، رمبا يف )
( مج،  19)  يفصدر يف طبعة جديدة مع حترير وتصحيح وزايدات،  مث  مج، وأشران إليه يومها،  

 هور. عن مكتبة بيت السالم ودار ابن بشري يف ال
 

 علم احلديث الشريف، ما أجلَّه، وما أكثر نفعه! اللهم زد من هذا العلم، وابرك فيه ويف أهله. 
مصنَّف آخر يتألأل يف جبني املكتبة اإلسالمية، ليأخذ مكانته بني املصنَّفات اجلليلة، يذك ِّران 

 بكتاب )إعالء السنن(. ومؤلفه معاصر!
مجعه وأعده وعلق  ( الذي يقع يف عشرين جملًدا،  أيب حنيفةاملوسوعة احلديثية ملروايت اإلمام  )

 .لطيف الرمحن البهرائجي القامسياحملد ِّث القدير عليه 
 نفع هللا به، وجزى مصنفه خريًا.

 
حتية حمبة ووفاء إىل الذين ال يرتوون من سرية أمري املؤمنني يف احلديث، اإلمام البخاري رمحه  

   صدر:،  صحيحه وشروحههللا، وال يشبعون من النظر يف 
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، من إصدارات نصرة عصام بن إبراهيم احلازمي  ، إعدادرمحه هللاأسرار ع مة اإلمام البخاري  
 . السنة بوقف اإلتقان لتعظيم القرآن والسنة يف املدينة املنورة

   .( ص، ومتاح للقراءة160الكتاب يف )
 

ة/  الفهارس: دراسة استقرائية حتليليأسانيد املغاربة إىل صحيح البخاري من خالل كتب  
م )شهادة أتهيل يف   2019هـ،    1440الرابط: دار احلديث احلسنية،    -هدى بن عائشة.
 العلوم اإلسالمية(.

 
الكوثر اجلاري إىل ثالثيات صــحيح البخاري: ســيايل أســانيد شــيوخ العصــر الســماعية إىل 

ختريج الشـــــيخ املســـــند الفاضـــــل، وهبجة اجملالس، معدن الوفاء: حممد بن   /الصــــحيح وثالثياته
 ، سلمه هللا.انصر العجمي

واحد، ليعرف  مجع فيه أعلى األسانيد، وأحسن طرق الشيوخ إليها. واهلدف قراءهتا يف جملس  
 من خالله بقاء سلسلة اإلسناد. 

 .زايدة وصورة ملخطوط من الثالثيات ومتتاز هذه الطبعة ب
 وسبق صدوره يف طبعة حملية ابلكويت. 

 
بلغوا ) البخاري عليه رمحة هللا، وقد  ( 29حبث لطيف يف بعض من حفظوا صحيح اإلمام 

 حافظًا.

 . ، ويف بالد شنقيط قد يعد ون ابآلالفوال شك  أنه حبث انقص، ففي عصران وحده أضعافهم 
 عبدالعال سعد الشلي ة. /فضل الباري يف ذكر بعض من حف وا صحيح البخاري 

 
شرح ضخم، ذكر أنه أوسع شرح على صحيح اإلمام   "جناح القاري على صحيح البخاري"

 البخاري رمحه هللا، فقد استفاد مؤلفه من الشروح السابقة له وأل ف بينها وزاد عليها. 
، حمد ث ومن علماء القراءات  األماسي احلنفي  ( وسف زاده)امللقب بيعبدهللا بن حممد  وهو  

 هـ(.  1167والتفسري أيًضا )ت 
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يف دمشق بتحقيقه وفهرسته ورفعه على الشابكة.   دار الكمال املتحدة املكتب العلمي بوقد قام  
 جزى هللا كل من أسهم فيه.

 
هـ( كاتب إسالمي كبري من دمشق، نشر    1389العالمة حمب الدين اخلطيب رمحه هللا )ت  

 معظم نتاجه يف القاهرة، وأسس املكتبة السلفية هناك، وتوىل رائسة حترير جملة األزهر.
 (.توضيح اجلامع الصحيح موجز على صحيح اإلمام البخاري مساه: )له شرح 

وقد وصفه حفيده )ابن قصي( يف آخر اجمللد الرابع من الطبعة السلفية للجامع الصحيح، أبنه  
الشروح  الغوص يف  املبتدئ من  العلم  يغين طالب  مما  الفوائد،  لكثري من  خمتصر، مستوعب 

 ( أجزاء.10( البن حجر رمحه هللا، ويقع يف )املطولة، وأنه اختصره من )فتح الباري 
 ( جملدات. 8وقد قامت بتصويره ونشرته من جديد دار اللؤلؤة مع دار اخلزانة الكويتية يف )

 
 ( مج:15صدر عن دار املنهاج القومي يف )

منهاج احملد ثل وســـــبيل طالبيه احملققل يف شـــــرح صـــــحيح أيب احلســـــل مســـــلم بن احلجاج 
هــــ( رمحه هللا؛ بتحقيق مازن بن   676للعالمة حيىي بن شرف النووي )ت    /القفريي رمحه هللا
رساوي،   هـ. 1441حممد الس ِّ

 وحباشيته التقاط اعرتاض احلافظ ابن عبداهلادي على شرح النووي/ ابن حجر العسقالين.
 !حمققة على أكثر من ثالثني خمطوطة ،طبعة فاخرةوفيه أنه 

 
له   النعمان  وترتيبه  األستاذ شادي  منه  تفرق  ما  احلديث، وخاصة مجع  جهود طيبة يف علم 

وتبوبه، مث طبعه ونشره، يف عدة أعمال موسوعية، منها هذا العمل اجلديد املفيد للباحثني،  
 ( جملدات:9الذي يقع يف )

دجمها   مع  السؤاالت  يف كتب  الواردة  الرجال  لرتاجم  مجع  احلديثية:  السؤاالت  جامع 
 وترتيبها. 

 
 زال احلنفية يوردون أدلتهم على اجتهاداهتم ومراجعهم الفقهية،ما 
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لُيعل م أن مذهبهم قائم على الكتاب والسنة أواًل، وليس على الرأي والقياس واالستحسان وحده  
 كما قال بعضهم.

   صدر يف مخسة جملدات كبرية:
 الرمحاين.، حتت إشراف الشيخ خالد سيف هللا أدلة احلنفية من األحاديث النبوية

 وهي عبارة عن ختريج أحاديث "بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" للكاساين، رمحه هللا. 
 
(، حممد خري  أفضل الكالم وأحبه إىل هللا: سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب )

 رمضان يوسف.  
 صدر عن دار الصاحل ابلقاهرة.

أحبَّ الكلمات إىل هللا تعاىل  يف حديث  صحيح  فقال:   مجع رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم
 "أحبُّ الكالمِّ إىل هللاِّ أربٌع: سبحان  هللا، واحلمُد هلل، وال إله  إال هللاُ، وهللاُ أكرب".

 .. فهذه الكلماُت هي أفضُل ما يف الوجود، واالشتغاُل هبا أفضُل األعمال
 

 عليه وسلم.  العقد الثمل يف حب  النيب األمل صلى هللا 
 حيتوي على أربعني حديثًا يف حب النيب صلى هللا عليه وسلم مع شرحها. 

 أعده يوسف شبري أمحد الربيطاين، وصدر يف إستانبول.
 

 يف ليلة اجلمعة أو فجرها حتلو مدارسة هذا الكتاب وأمثاله: 
النُّعيمي، املعروف  مشس الدين أمحد بن حممد    " ملؤلفه األحاديث األربعل يف فضل يوم اجلمعة"

 هـ(. 992بنعيمي زاده )ت بعد 
 .مركز السنة والرتاث النبوي للدراسات والتدريبصدر عن 

 
 أربعون حديثًا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، جديدة سلطانية متميزة! 
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املريين )ت رواية السلطان أيب احلسن    /األحاديث األربعون النبوية من رواية اخلالفة الُعلويية
)ت    752 التلمساين  اخلطيب  مرزوق  بن  حممد  أتليف  الدين    781هـ(؛  نور  حتقيق  هـ(؛ 

 احلميدي. 
وهي أربعون حديثًا عن أربعني شيًخا عن أربعني صحابيًّا يف أربعني اباًب من أبواب العلم مفتتحة 

 أبربعني دعاء... 
 

 حسن الشافعي. جلامعها األستاذاألربعون الصحيتة من األحاديث النبوية، 
 هـ(  1441)هدية جملة األزهر لشهر شوال 

 جامعه عضو هيئة كبار العلماء ابألزهر، رئيس جممع اللغة العربية.
 مجعه يف وقت انتشار وابء كوروان يف العامل.

 
مجع نصوصها وعلق عليها فاضل بن خلف  أربعون حديث ا يف ُعدتة املسلم يف البالء والوابء/ 

 احلمادة. 
 صدر عن إدارة األوقاف السنية ابلبحرين. 

 هـ(. 1442، 1441فيه تذكري وفائدة للمسلم يف ظروفنا اليت نعيشها )كوروان، 
 جزى هللا جامعه خريًا. 

 
العيادة أحاديث  يف  اإلفادة  )ت   /حماسن  الصد يقي  البكري  حممد  بن  حممد  احلسن  أليب 

 . هـ(952
 

 صدر عن الوقف السين ببغداد جزء لطيف يف موضوع اليتيم، عنوانه: 
 زكراي شعبان الكبيسي. /األربعون الدرية مما جاء يف اليتيم والصغري وجمهول اهلوية

هم املسائل اليت ختص كتبتها بناء على طلب أحد اإلخوة أن أقيد له أ  قال مؤلفه حفظه هللا:
اليتيم، فجمعت أربعني حديثًا تعىن ابملوضوع، مث شرحتها شرًحا لطيًفا معتمًدا على كالم أهل 

 . العلم
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 ومن ال حيبُّ احلور العني؟ 

 " ملصنفه اندر بن منر وادي. األربعل يف وصف احلور العلكتاب "
العني؟! هنَّ إحدى ألوان النعيم املقيم، أعدَّهنَّ قال يف أوله: احلور العني، وما أدراك ما احلور  

الرمحن الرحيم ألهل اجلنة املكرمني. وقد جاء يف القرآن والسنة يف وصف مجاهلنَّ وذكر حماسنهنَّ 
 ما حتار فيه العقول، وتتلهف إليه النفوس... 

 
ربعني قبلها هـ، وال أعرف أ  1437( ونشرهتا يف موقع األلوكة عام  األربعون القضائيةأصدرت )

 ! هـ1440حىت عام    عددت منها مخسة ،  القضاء  صدر كذا أربعني يف   ايف هذا املوضوع، وبعده
 

 أربعينات مفيدة، مميزة، صدرت عن الدار العاملية للنشر ابإلسكندرية.  أربع
 . النداء يف أربعل حديث ا نبوايً األوىل البنيت غفران، وهي بعنوان: 

 . الليل يف أربعل حديث ا نبوايً والثانية البنيت مسية، وعنواهنا: 
 . الفمس والقمر يف أربعل حديث ا نبوايً والثالثة البنيت أروى، عنواهنا: 

 . النور يف أربعل حديث ا نبوايً واألخرية لزوجة ابين أنس )ليلى احملمود(، وعنواهنا:  
 ذخرًا ملن أعد ها. نفع هللا هبا، وابرك فيها، وجعلها 

 
 أربعون جديدة. اختيار موفق، وموضوع مفيد: 

 عبدهللا بن إبراهيم السادة.  /األربعون النباتية
 

 : عنوان طويل، لكنه صحيح، مؤث ر، ابعث على االعتبار، مع الدعاء ابلنجاة
والعارف ابملخرج   ، املفيت فيها  ،فيما رواه العامل أبمر الفنت  ،العصمة من فنت آخر الزمان"

  ، مجعه وأعدَّه الصحايب اجلليل حديفة بن اليمان رضي هللا عنه  ،صاحب السر ي النبوي  ،منها
 ، وأصدرته دار طيبة الدمشقية. عمر بلطه جيبن اندر 

ت الفنت، ما ظهر منها وما بطن.  اللهم جن نا من مضال 
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)ت   أمحد بن العريب بن رحو اجلباري الفجيجي  /سأل يف الرمس األنس فيمن ال يُ وضة  ر 

وجدة: مؤسسة النخلة   -.؛ حتقيق بناصر بن عبد القادر جباريهـ(  1322هـ، أو حنو    1304
 هـ.  1425للكتاب، 

 
؛ املســاجد واجلامعات حلقات ، ويســتفاد منه يف (بلوغ املرام)كتاب رائع. يســتحق العناية مثل 

  فظ ويُدرس.لُيح
 :. جزاه هللا خريًاأعالم عصرانواملؤلف من 

ــمـان،   -حممـد أكرم النـدوي.  /اإلحكـام للمجمع عليـه من األحكـام ــتـانبول: دار الســــــــــــ إســــــــــــ
 م. 2019هـ،   1441

 جمموعة أحاديث يف األحكام أمجع عليها األئمة األربعة واتفق على إخراجها الشيخان
 

ملؤلفه األستاذ خادم حسني إهلي خبش رمحه    ،)القرآنيون وشبهاهتم حول السنة(  هذا الكتاب 
صدرت له طبعة جديدة عن دار الصد يق ابلطائف، وهو من أوسع وأفضل الكتب اليت    هللا،

وجود يف دول  ، وهلم  الذين ال يعتربون السنة النبوية، فهم من الفرق الضالة  ترد  على )القرآنيني(
 ولو ترجم إىل لغات عدة لكان يف ذلك خري كثري. .عديدة

 
 رسالة قيمة.. لو طبعت.. 

البخاري والرد عليها اإلمام  املعاصرة حول صحيح  الدسوقي.  / الفبهات   -ممدوح عبده 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 السرية والصحابة

 
 جمموع انفع، يف سرية النيب ومشائله العظيمة عليه الصالة والسالم.

 هـ:   1410 - 713عشر منظومات وقصائد خمتارة، وفيات أصحاهبا بني األعوام 
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الدهيب النيب حممد  القصار  قصائد  الن ومات و املراجيز و من األ اجملموع  احلبيب  يف سرية 
 . عين هبا حممد أمحد آل رحاب  / صلى هللا عليه وسلم

 
 أسامة جعفر األشقر. /: تطبيقات احلمالت الفعريةاإلدارة النبوية للحمالت اإلعالمية

 جيمع بني السرية واإلعالم واألدب والسياسة والتاريخ. 
 

 والطرق الصوفية واجلماعات اإلسالمية خاصة:رسالة علمية تنفع الرتبويني والدعاة 
  /رضي هللا عنهم: دراسة حتليلية  ألخطاء الصحابةصلى هللا عليه وسلم  طريل معاجلة النيب   
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -مجال حممد الزمراين.

 
 1100، ملؤلفه عثمان األدرنوي، املعروف بوحدي )ت  كيفية َشعر النيب صلى هللا عليه وسلم 

 هـ(؛ حتقيق حممد سعدي جوكنلي. صدر عن دار أرابب العلم إبستانبول.
 

 رسالة لطيفة. 
يل املصطفى صلى هللا عليه وسلم  ، ملؤلفه حممد بن حممد  منار االصطفا يف بيان أمساء ُحال 

ي )ت   .لسلهيتهـ(؛ وحتقيق حمفوظ أمحد ا 1191الطيب التافال 
تفاصيل حياة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم متأل كتب السلف، يف جملدات أو رسائل وأجزاء،  

ومشائله العظيمة، وهذا من  الشريفة  لتصف أدق  حاالته املعيشية، وآدابه وسلوكه، وبيان صفاته  
وم، عندما حب ِّهم لنبيهم صلوات هللا وسالمه عليه. ومازال منهم من حيتفظ بشعرات له حىت الي

حلق شعر رأسه عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع، اجتمع عليه احلج اج، وأخذوا شعرات  
 له، وتوارثها الناس، وتوزعت يف أحناء العامل!

، انتخبها من كتب  والسالمم ن حلق شعره الشريف عليه الصالة  ذكر  لطيف، يف    وهذا جزء 
ي احلنفي ولعله    ،مفيت القدس الشريف،  السُّنة وحر رها احملد ِّث الفقيه، واملفيت النبيه، حممد التافِّال 

ه عليه  أمساء  من حلقوا شعر  األول والوحيد الذي أفرد هذا املوضوع يف تصنيف. وقد مجع فيه  
 تفاصيل ذلك..من الصحابة الكرام، مبي ًِّنا  الصالة والسالم
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 كرامات الصحابة وفضائلهم رضي هللا عنهم يف كتاب جديد: 

الكرامات  الرضوان والسالم من  الكرام على مجيعهم  الن ام مبا للصحابة  السلك املثىن 
 -هـ(؛ حتقيق احلسن الرببوشي  670حسن بن علي بن القطان )ت حنو    /واملكرمات الع ام

 دار الكتب العلمية. 
 هـ بتحقيق حسن العش اب. 1437وزارة األوقاف املغربية عام كما سبق صدوره عن 

 
روا   جلنة وملاذا؟ ومباذا متيَّزوا؟ابالعشرة املبشرون ابجلنة. كيف ُبش ِّ

 سعادة عظيمة، وفضل كبري ملن بش رهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابجلنة! 
 ما فضائلهم، وما مناقبهم؟

 عالم اإلسالم يف كتاب ضخم، بعنوان:هذا ما خصَّه أحد أ
 . هـ( 694حمب الدين الطربي )ت  /الرايض النضرة يف منا ب العفرة

 بديب.  عن كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون ( جملًدا11صدر يف )
 

   .أو الكعيب ،ومفردها كعيب، الكعوب ، و الكعبان ، همبين كعـب قبيلة
العربية القبائل  النسب،  املعروفة  من  العريب  موجودة  ،عامرية عداننية  اخلليج  دول    ،يف معظم 

 .مارات وخاصة قطر وعمان واإل
 وقد صدر كتاب جيمع تراجم وسري الصحابة من بين كعب، رضي هللا عنهم، بعنوان:  

 مصطفى حممد خريي. /الصحابة الكعبان وصن اع احلضارة من بين كعب
 

 مازن عبدالرمحن البحصلي. /الناس اليوم إليهاأخبار درتة الفارويل رضي هللا عنه وحاجة 
 

هل يتذكر أحد صدور كتاب تراثي يف سرية سيف هللا خالد بن الوليد رضي هللا عنه غري هذا  
 الكتاب؟
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إنه أمر يدعو إىل العجب! مع أنه أبلى يف اجلهاد وقيادة الغزوات والسرااي والفتوحات ما مل 
 عنهم!! اللهم اجزهم مجيًعا خري اجلزاء عن اإلسالم واملسلمني.يبلغه أحد من الصحابة رضي هللا  

هـ(؛ حتقيق   971حممد بن إبراهيم بن احلنبلي )ت  إخبار املستفيد أبخبار خالد بن الوليد/  
 هـ، 1441درعا، سوراي: نور حوران للدراسات والنشر،  -حسام الدين عباس احلزوري.

 
 الكردي اجلليل )جاابن الكردي(، ولكن األخبار  كانت أمنية يل أن أؤلف كتااًب عن الصحايب

القليلة عنه أخرتين. وملا وقفت على رواايت البنه التابعي )ميمون( ازداد تعلقي به، وأشرت  
إليهما يف أكثر من موضع، واحتفظت بقصاصات عنهما، كما وقفت على مقاالت وحبوث  

أذك رهم بتارخيهم البطويل والعلمي فيهما... وهديف أن أعر ف جيل شبابنا من األكراد هبما، و 
جزى هللا مؤلفه   ، اإلسالمي اجمليد... ولكن مل ُيكتب ألمنييت أن تظهر.. حىت نشر كتاب فيهما

 وهو:   ،خريًا
 دح ام إبراهيم اهلسنياين. /سرية الصحايب جاابن الكردي وابنه التابعي ميمون وروايتهما

)كافان(، بكاف وفاء أعجميتني )على كل منهما ثالث  و)جاابن( لفظ حتسيين عريب السم  
 نقط(، وتعين: راعي البقر. 

ويبدو أن يف جعبة املؤلف املزيد من هذه األخبار، فقد ورد أعاله "أكراد حول الرسول صلى  
 هللا عليه وسلم"، مما يعين أن هناك صحابة آخرين أكراًدا.

 رضي هللا عنهم أمجعني. 
 

مصادر منظمة للمعلومات، وهتيئتها للباحثني فيها خدمة كبرية هلم، فهي جتمع  تعترب املسارد  
شتات عناوين الكتب واملوضوعات من آاثر املؤلفني والكت اب، ويكون ترتيبها على املوضوعات 

 أو على حروف املعجم.
السنة   أهل  موقف  لبيان  مباركة،  آاثرًا  وقدمت  طيًبا،  جهًدا  أبرزت  واألصحاب  اآلل  ومربة 
وخدمتهم للصحابة الكرام وأهل البيت خاصة، بدون إضفاء هاالت قدسية عليهم، وهتويل  
أمرهم، وإيراد قصص وأخبار وحكاايت مل تثبت عنهم، كما يفعل الشيعة؛ للعب بعاطفة العوام 

 منهم، ولإليقاع آبخرين من غريهم.
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الرسائل اجلامعية،    وهذا كتاب طيب مبارك تقدمه املربة للباحثني، من خالل مسرد مفيد خيص
بعنوان:   الكنانة،  أرض  يف  العلمية  للمجالت  يف وتكشيف  واألصحاب  اآلل  ببليوجرافية 

، من إعداد رسائل املاجستري والدكتوراه ابجلامعات املصرية واألحباث يف الدورايت العلمية
 وإشراف ومراجعة وتدقيق جمموعة من الباحثني.   

 
 والفريل  العقيدة

 
 منشورات إخوانكم يف داغستان.تعر فوا 

 صدر عن اإلدارة الدينية ملسلمي داغستان:
 بعناية موسى الكوادي الداغستاين.   /جمموع الرسائل الداغستانية يف علم العقائد السُّنية

 
كتاب جديد من كتب الرتاث اإلسالمي يطبع ألول مرة، يف دالئل نبوة نبينا حممد صلى هللا  

ومقارنة، لعامل وأديب جليل من علماء املسلمني، ابن قتيبة الدينوري    عليه وسلم، نقاًل وعقاًل 
 هـ(، هو:  276)ت 

أعالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنزلة على رسله صلى هللا عليهم يف التوراة واإلجنيل  
ة والدالئل الواضحة  .والزبور والقرآن وغري ذلك ودالئل نبوته من الرباهل النري 

 
العقيدة، جييب عن أسئلة عديدة، ترتدد بني العامة كثريًا، وكان يسأل عنها اآلابء  كتاب يف  

 .واألمهات عندما كنا صغارًا 
اجلواب املرستخ يف بعض أحوال أهل الربزخ: مباحث حول مساع املوتى خطاب األحياء 

 حممد أمحد عاموه. /واستجابتهم للطلب من سؤال الففاعة و ضاء احلاجات وغريها
 

 لة علمية توثيقية اترخيية دينية ذات قيمة عالية: رسا
املعاصر السياسي  الفكر  يف  وآاثرها  واليهود  الفيعة  بل  والدينية  السياسية  ، العال ات 

 للباحث مصطفى شحات انفع. )رسالة دكتوراه( 
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 هـ يف جامعة املنيا، ومل تطبع بعد!  1439نوقشت عام 
ا   اليهودي، وذكر أن  الشيعة إىل سبأ  انتماء أتسيس  الباحث اترخييًّا  أثبت  لتقارب بني وقد 

واالقتباس األخذ  فكرة  على  قائم  الديين  املعتقد  يف  واليهود  وأن  الشيعة  اجملال    التقارب يف، 
قدمية اترخيية  خلفيات  على  قائم  واليهود  الشيعة  بني  التعاون    ،السياسي  هذا  اعتبار  وميكن 

 ا. يًّ حتم
روتوكوالت حكماء صهيون وبروتوكوالت آايت قم صورة ممنهجة وحمصلة هنائية للفكر وقال: ب

  ، وقد أثبت البحث صحة الصالت بني تلك الواثئق وبني أصحاهبا  ،العدائي الشيعي واليهودي
ا من تلك النقاط كرب خطرً أذا فإن الواقع العام يثبت ما هو  هومع    ،سواء الشيعة أو اليهود

 . رجة فيهمااملد
 

أمساء بنت    /جهود علماء أهل السنة يف العرايل يف الرد  على الرافضة خالل العهد العثماين 
 سامل أمحد بن عفيف. 

 
 هـ(، كان يف حكم املفقود: 909صدور كتاب البن املربد )ت 
 وفاء الوعود أبخبار اليهود.

 
 وأصوله  الفقه اإلسالمي

 
 أعمال شاملة:

بعنوان:   العصر احلديث  للتشريع اإلسالمي وما واكبه من مآس يف  يؤرخ  إحياء  ظهر كتاب 
التفريع اإلسالمي: استقبال القانون األورويب والتحوالت يف الفكر التفريعي اإلسالمي 

 . ليوانردو دوود م(/  1952 –  1875يف مصر يف الفرتة ما بل ) 
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الفريعة اإلسالمية(؟  كتاب  العامل برتك  املؤرخ حممد أحمزون،    )ماذا خسر  الداعية  لألستاذ 
أستاذ التاريخ اإلسالمي، كتاب رائع، طبع أكثر من طبعة، وترجم إىل أكثر من لغة، كاإلجنليزية 

 واإليطالية.
الشريعة اإلسالمية لتح الناس وحرايهتم وقيمهموقد جاءت  ى عل   نع أي تعد  متو   ، فظ حقوق 

 .... أمواهلم وأعراضهم ودمائهم
فال يعرتيه ما يعرتي القوانني من  ، من صنع هللا أساًسا  ميتاز عن القانون الوضعي أبنههللا شرع و 

اخللل واالضطراب والنقص، وال يتسىن للقوانني أن تبلغ من اإلحكام والشمول والكمال ما قد  
 .بلغه الشرع

 
كثريًا ما نسمع بتأثري الفقه اإلسالمي يف القوانني الغربية والدولية، وخاصة االقتصاد والنظام 
املايل وحقوق اإلنسان والطفل والرفق ابحليوان، ولكن رمبا مل جيمع هذا يف كتاب فقهي وقانوين 

( أبو ظيب، يف  الصادر حديثًا يف  الكتاب  مثل  يكون    756توثيقي شامل  )تيمًنا أبن  ص( 
 ذلك(: ك

 حممد أمحد حممد علي. /سالمي يف القانون الدو  والقوانل الغربيةأتثري الفقه اإل
 

 ( صفحة:1060صدر يف )
ملصــــــطلحات الفقهية يف مداهب الفقه اإلســــــالمي: املداهب، األئمة، الكتب، الفتاوى،  ا

 حممد أمحد شحاتة حسني. /الرتجيح، أصول الفقه، فروع الفقه
 الفقه وأصوله مبعهد الدراسات اإلسالمية يف اإلسكندرية.ومؤلفه أستاذ 

 
لشهاب الدين أمحد بن العماد األقفهسي   /الدريعة إىل معرفة األعداد الواردة يف الفريعة

 هـ(.  808)ت 
 ( الفقه وغريه من األعداد  رشاد إىل ما وقع يفاإل )أو
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 :أصول الفقه
 

 هـ(، هو أول منت يف الفقه احلنبلي. 324للخرقي )ت  املختصر يف الفقه
هـ، وقد قوبل على عدة نسخ خطية، وصفها احملقق الشيخ   1441صدرت طبعته الثالثة عام 

حممد بن انصر العجمي بلغة مجيلة يف قوله: "نسخ رائقة، كأهنا العروس تُزري ابملها، وتطاول  
 يف ت غل ِّيها ابلسُّها".  
ها مقابلة بنسخة جديدة، حصل عليها احملقق من مكتبة مكية خاصة، ذكر  والطبعة اجلديدة في

 أهنا "خزائنية؛ جلماهلا وحالوهتا الباهرة". 
 مث ذكر أنه وقف على نسختني أخريني، من قطر، ودمشق...

 
عام  بتحقيقني خمتلفني يف  يصدر  مالكي أصويل كبري،  ملؤلف  الفقه،  أصول  مهم يف  كتاب 

 واحد:
شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي    / الفصول يف اختصار احملصولشرح تنقيح  

 الرايض: دار ابن القيم.  -هـ(؛ حتقيق حممد حسني الدمياطي. 684)ت 
 عم ان: دار الفتح.  -وبتحقيق انيف بن عبدالرمحن آل الشيخ مبارك.

عبدالكرمي جنيب، واألصل "تنقيح الفصول" للمؤلف نفسه، وقد صدر هذا العام بتحقيق أمحد  
 ويف عام مضى بتحقيق سعد بن عدانن اخلض اري. 

 
ة،   :بصدور اجلزء األول من جهد مبارك عظيم، يضاف إىل جهود وزارة األوقاف الكويتية اخلري 

 اجتهاد(،  -)آحاد  موسوعة أصول الفقه
 تتلوها األجزاء املتبقية عند إجنازها إن شاء هللا. 

رائجة ذات قيمة علمية عالية، كمثيلتها )املوسوعة الفقهية( الصادرة عن مة أثرية  وتكون حمكَّ 
الوزارة نفسها، اليت كانت أمل كل طالب علم يف احلصول عليها، حىت رُفعت إىل الشابكة،  

 وصارت مشاعة لكل الناس.
 ابرك هللا يف اجلهود، وجزى خريًا كل القائمني عليها.. 
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قه، وتوسيع آفاقه، بعد ربطه بقواعد الفقه، وعلم اجلدل، إسهام جديد يف تنظري علم أصول الف

 :واللغة
 هاين كمال حممد جعفر. /معامل احلضارة يف علم أصول الفقه

 
 انصر عيسى البلوشي. /املقاصد الضرورية يف الفريعة اإلسالمية

 
 :العبادات

 
والليلة اليوم  يف  يتكرر  ما  آداب  العماد    /شرح  بن  أمحد  الدين  )ت لشهاب  األقفهسي 

 . هـ(808
 

 عنوان جيلب النظر، ويبعث على التفكري!
امللوك" حتفة  شرح  الصعلوك  بعد  هدية  )املتوىف  القسطموين  الزيلي  حممد  بن  حمرَّم  ملؤلفه   "

 .هـ(1010
ومصطلح الصعلكة يبعث على االحتقار! فهل هو تواضع منه املؤلف، من أنه يقدم شرًحا  

احلنفية وهو ليس أهاًل له؟ قد ال يستغرب هذا، وحال التصوف يبعث ملختصر مشهور يف فقه  
 عليه، وهو متصوف خلوي. وقد وضع )الصعلكة( مقابل )امللكية(، شرًحا على منت!

و)حتفة امللوك( خمتصر يف فقه احلنفية أُثين عليه، يف العبادات وأبواب أخرى من الفقه، ملؤلفه   
 هـ(. 666)ت  زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي

وقد سبق طبع الشرح، ولكن رمبا دون حتقيق، مث متت دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 
 هـ، ... وعسى أن نراه حمقًقا قريًبا؟  1439

 أما األصل فقد طبع مرات.
 

 وضاح بن سعيد الشعيب.  /أحكام املرأة املسلمة يف صالة اجلماعة: دراسة فقهية مقارنة
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 املرأة بل يدي املصلي يقطع الصالة مبعىن يبطلها؟ هل مرور 

الفقهاء فيه، لألستاذ   الوارد يف ذلك وداللته واختالف  هذا حبث مسهب يف شرح احلديث 
هـ(. وقد    1441من )جملة اجلمعية الفقهية السعودية،    48أديب فايز الضمور، نشره يف العدد  

ه لداللة احلديث القطعية على ذلك، بينما  بنيَّ رأي الفريق األول الذي يرى بطالن الصالة ب
 رأى الفريق الثاين أن القطع هنا حيمل على معىن اإلشغال ونقص األجر.

 وأيد الكاتب رأي الفريق األخري ورجَّحه. 
 

 كتاب يف نوازل العصر بعنوان: 
دائرة  ديب:    -محد حممد صاحل.   /تقدير موا ي  الصالة والصيام لرواد حمطة الفضاء الدولية

 ص.  76م،  2019هـ؟،  1441، الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي

اليت تدور يف   ،واقيت الصالة والصيام لرواد حمطة الفضاء الدويلمبيتعلق  وهو حبث شرعي فيما
وبسرعات عالية تصل   ،كلم  400مدار حول كوكب األرض ابرتفاعات اثبتة شاهقة تقدر بـ  

 .  كلم يف الساعة  28000إىل 
بـ    وعليه ا مرة شروقً   16ساعة    24فإن رواد الفضاء سيشاهدون يف يومنا االعتيادي املقدر 

دقيقة   90فهل يصلي رائد الفضاء املسلم على منت تلك احملطة كل  ،مرة غروابً   16و    ،للشمس
صلوات  يساوي    ،مخس  ما  بـ    80أي  املقدر  االعتيادي  يومنا  خالل   ؟ ساعة24صالة 

مدة    مث يفطر  ،اا يسريً مع إضافة زمن طلوع الفجر شيئً   ،هناره  دقيقة مقدار  45هل يصوم مدة  و 
  ، بنهاره وليله ابلنسبة له  دقيقة يومٌ   90ابعتبار أن كل    ، مرة  30دقيقة مقدار ليله ملدة    45

  ،ساعة فقط 45يكون الزمن املقدر لصيامه  من مثو  ؟وذلك تبعاً حلركة الشمس الظاهرية عليه
   ؟أي ما يقارب يومني من أايمنا االعتيادية

فاألرض تتقلب أمامه    ؟وكيف حيدد رائد الفضاء قِّبل ته مع حركة احملطة املستمرة وسرعتها الفائقة
 . وهكذا حىت ينزل منها ، أو عن طرفه ،اترة من فوقه واترة من حتته 

   ؟ساعة 24فيصلي مخس صلوات كل  ،ان مقيماً يف مدينتهأم يقدر له الوقت كما لو ك
 أم تسقط عنه الصالة والصيام لفقد أسباب وجوهبما؟  
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وابقي األحكام املتعلقة بوضوء وصالة رائد    ،لذا جاء هذا البحث ليجيب عن تلك األسئلة
 . )ابختصار من موقع الترباة(. الفضاء

 
 جزء لطيف! 

 التسبيحات: كيفية عقد األانمل،اهلدي النبوي يف عد  
 هـ. 1442ملؤلفه حممد ويل هللا الندوي، األستاذ يف جامعة عجمان. صدر عام 

 
 املعونة يف حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة: 

ص(،    55ر على هيئة كتاب إلكرتوين، ملؤلفه حممد أنور حممد مرسال، يف )حبث فقهي خمتص
 هـ.  1441نشر قبيل عيد الفطر من عام 

العلماء   ، وكثري منمن حيث جواز إخراجها زكاة فطرخمتلف فيها    ولكنكرونة من الطعام،  عاملو 
غري األصناف اليت ذكرها رسول هللا صلى هللا    دخلت فيها مواد أخرى  ها، ألنهيُدخلوهنا في  ال

 عليه وسلم.
امتنع هبا من قال ابملنع    حتت عموم النص وأجبنا عن كل املوانع اليتقلنا دخواًل ابجلواز    فإن

   مكياهلا؟يكون  إخراجها؟ وكيف من العلماء، فكيف يكون الضابط يف
 توسعًة على الناس فكيف يكون ضابطها؟ إبخراجها   وإن قلنا

 الباحث ابلتفصيل.ى له تصدَّ  ماهذا 
 

 ثالث رسائل جمموعة يف كتاب جديد عن ليلة القدر العظيمة:
 هـ(.  953مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي )ت   / تبيل القدر لليلة القدر

 هـ(.  1031زين الدين حممد عبدالرؤوف بن علي املناوي )ت   /إسفار البدر عن ليلة القدر
 هـ(. 1232مشس الدين حممد بن حممد األمري الكبري )ت  /تفسري سورة القدر

 
عمار بن أمحد الصياصنة )دكتوراه    ، لألستاذدراسة حديثية نقدية  عالمات ليلة القدر احلسية:

 يف السنة وعلومها(.
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حبث علمي، موضوعه ما ورد من األحاديث املرفوعة واآلاثر املوقوفة من عالمات حسية تدل   
على ليلة القدر. أما األمور اليت ال تدرك ابحلس، كنزول املالئكة وحنو ذلك، فال يتعلق البحث  

 هبا. 
وتوصل إىل أنه مل يثبت منها شيء مرفوع للنيب صلى هللا  ( عالمة حسية،  12وقد ذكر منها )

 عليه وسلم، وإمنا رويت أبسانيد ضعيفة. 
 

 البن اجلوزي؛ حتقيق عبداحلكيم األنيس. /وداع رمضان
 

   :هـ( بعنوان 1441هدية جملة األزهر عدد )ذي احلجة 
هـ(. وهو    1178" ملؤلفه الشيخ أمحد بن حممد السَّحيمي )ت  زبدة املعرفة بفضل يوم عرفة"

 قرشي قلعاوي مصري. 
 
 :وما إليها عامالتامل
 

، ملؤلفه سلطان بن خضر  ةاألحكام الفقهية اخلاصة ابلكتابة يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارن
 العنزي.

 . الرقيق )املكاتبة( رسالة علمية جيدة، فيما يتعلق خبط اليد، وال عالقة له مبوضوع 
 . بنيَّ فيها الباحث مىت تكون الكتابة واجبة، ومستحبة، ومكروهة، وحراًما
 ...وأن األصل فيها اجلواز واإلابحة، بناء على أن األصل يف األشياء اإلابحة 

اخلاصة  األحكام  أو:  ابلكتابة،  اخلاصة  الفقهية  األحكام  قوله:  فيكفي  تكرار،  العنوان    ويف 
 .ابلكتابة يف الفقه اإلسالمي

 
 مصطفى كوالر. /أو اف احلرمل يف الدولة العثمانية..

 
 رسالة علمية يف النوازل الفقهية، يف ظاهرة نزوح املسلمني وهتجريهم من دايرهم ابملاليني.. 
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تكريت:    -رؤى عبدالستار كرمي.  /أثر النزوح يف شيوع البيوع احملرمة: دراسة فقهية مقارنة
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة تكريت، 

 
كتاب جديد يف طرحه،    ،عبدهللا بن إبراهيم آل داود ملؤلفه  )النجاة يف  سمة املال يف احلياة(

 ونظرة واجتهاد، وحكمة أيًضا!
املور ِّث أفضل وأسلم، فإهنا  أثناء حياة  الرتكة بني األهل واألوالد يف  فاملؤلف يرى أن قسمة 
تسبب  قد  بل  وفاته،  بعد  حتدث  قد  اليت  والصراعات  واخلالفات  املشكالت  جتنب  بذلك 

 عداوات وقطع رحم وجناايت إذا مل يتفقوا..
 وال شك أن املؤلف يركز على أصحاب األموال والتجارات واملنقوالت والديون املتفرقة.

 وهو قاضي استئناف، ومفتش قضائي، فيقول ويكتب عن خربة وجتربة. 
يقع الكتاب بني يدي، وما ذكرته بيان حملتواه، وليس أتييًدا أو إنكارًا، فالرأي ألصحاب ومل  

 الفقه واالجتهاد. 
 هـ.  1442والكتاب صدر يف الرايض عام 

 
بشرى  /مدى االنتفاع ابلفوائد الربوية واألموال املفبوهة يف العمل اخلريي: دراسة فقهية

 م )ماجستري(. 2017هـ،   1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -وحيد جماهد.
 

اجلراد أحكام  إىل  بعد    /اإلرشاد  )ت  احلنبلي  الرج يحي  أمحد  بن  حتقيق   993حممد  هـ(؛ 
 مصطفى بن حممد صالح الدين القباين.

وهو يف أحكام اجلراد على املذهب احلنبلي، مجع فيه املؤلف أكثر ما ذكر يف اجلراد وأنواعه،  
 هـ(. 1442. )يبدو أنه ينتظر الطباعة، يف اجلراد يمر ِّ واستوعب فيه كتاب السرَّ 

 
حا متلك الثروات املعدنية واآلاثر املرتتبة عليه: دراسة مقارنة بل الفقه اإلسالمي والقانون  

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438دمنهور: جامعة األزهر،  -حممود شحاتة حممد. /املدين
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ود تصرفات والة األمر فيها: دراسة فقهية  حقويل األجيال القادمة يف الثروات العامة وحد
  2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -حممود عفيفي حسن.  /مقارنة ابلقانون الوضعي

 ( رسالة دكتوراه ) م.
 

حممد حلمي    / مدى أحقية الدولة يف التصرف يف املال العام يف ضوء الفريعة اإلسالمية
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -إبراهيم احلفناوي.

 
صلى هللا عليه وسلم أو أحد أصحابه    شامت خري األانم  تنبيه الوالة واحلكام على أحكام

هـ(، بتحقيق    1252، لصاحب احلاشية املشهورة العالمة حممد أمني بن عابدين )ت  الكرام
 جديد. 

املرتتبة على من شتم احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم بنيَّ فيه األحكام الفقهية والعقدية 
 أو أحد أصحابه رضوان هللا عليهم.

 
 :ن ام اإلسالم

 
 رسالتان مهمتان يف السياسة الشرعية:

جامعة    -دمنهور.  -حممد السعيد النحاس.  /ضوابط اإلصالح السياسي يف الفقه اإلسالمي
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438األزهر، 

أسامة   /الوسائل السلمية للتعبري عن الرأي وأحكامها يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
 م )دكتوراه(.  2018هـ،   1439أسيوط: جامعة األزهر،  -شعبان اثبت.

 
ــنة: جمموعة مباحث ومقاالت خم ــوء الكتاب والســــ ــماحة احلاكم واحلكومة يف ضــــ تلفة لســــ

 ختريج وتعريب عبدالباسط حممد شرف الدين الندوي. /الفيخ سليمان الندوي رمحه هللا
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كتاب مهم، جاء يف وقت كثر فيه علماء السوء، الذين وظَّفوا دينهم خلدمة احلكام الظلمة 
والعلمانيني، وهم بني فاسق وكافر ومنحرف وظامل مستبد وعميل؛ يفتون هلم ويناصروهنم وإن  

نييها؛ لطلب منصب، أو أكل مال حرام! م، وعاد وا علماء  األمة ودعاهتا وراب   أغضبوا رهبَّ
الكتاب:   السلطة احلاكمةعنوان  العلم الفرعي يف خدمة  البحوث  توظيف  ، أعدته وحدة 

 ( فصاًل، واألبواب هي:13وفيه أربعة أبواب، و) والدراسات يف منتدى العلماء.
 العلماء واحلكام.العالقة بني  -

 والء العلماء للحكام: أسبابه، حججه ومظاهره. -

 الرباهني على حكم توظيف العلم الشرعي خلدمة احلاكم. -

 مآالت توظيف العلم الشرعي يف خدمة احلكام.    -
 

 كيف يُدار احلكم يف نظام اإلسالم؟
هـ، صاحب    450املتوىف سنة  هذا ما أجاب عنه العالمة السياسي والفقيه اإلداري املاوردي،  

علم جم ، وخربة يف الصلح والقضاء، من خالل كتابه "تسهيل النظر وتعجيل الظفر"، الذي  
"، وصدر منذ أايم،  فن  احلُكم خلصه وقدمه أبسلوب معاصر األستاذ مصطفى احلباب ومساه " 

سي". ويقول إن  ووصفه بقوله إنه "مدونة سياسية رفيعة املستوى، ثرية ابلتجربة والفهم السيا
املاوردي سبق مكيافللي خبمسة قرون يف توجيه النصائح للحاكم يف كيفية بناء السلطة، ولكن 

 وفًقا للقيم واملبادئ اإلسالمية.  
 

 موضوع حيوي، يف رسالة دكتوراه، يف السنة النبوية: 
 -أمساء حسني صديق. /العال ات الدولية يف ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية

 م.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 

 : مجع طيب، وعمل انفع
 ، مجعها فهد عبدهللا آل طالب. م 1953 -  1932املقاالت القضائية من جملة الرسالة:  

 وجامعه قاض ابحملكمة العامة يف الرايض. 
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وط الصلح يف شريعة اإلسالم،  ال بدَّ من تذكري القبائل املسلمة وزعماء العشائر وقضاهتا بشر 
الصلُح جائٌز  حىت ال يقعوا يف احملظور، وكما صحَّ من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "

رثوها  و ". والعادات املتبعة يف قبيلة معينة أو  ًحا أحلَّ حراًما أو حرَّم  حالاًل ل ني، إال صمبني املسل 
 إليها ما دامت خمالفة لدين هللا. من آابئهم ال حيلُّ اتباعها والتحاكم 

، ملؤلفه سعد بن سلمان التحكيم والصلح الَقَبلي يف ميزان الفريعة اإلسالميةوصدر كتاب:  
 آل جمري.

 
 :الفقه املقارن

 
للقاضي أيب احلسن علي  بن عمر   /عيون األدلة: يف مسائل اخلالف بل فقهاء األمصار

يف ستة جملدات كبار، أصدرته دار  ،  هـ(  397القص ار )ت  البغدادي املالكي، املعروف اببن  
 .هتتم بنشر "نفائس الكتب والرسائل العلمية" ابلكويت

 
 ذب  ذابابت الدراسات عن املداهب األربعة املتناسبات

السندي )ت    لقاضي قضاة الداير السندية الفقيه األصويل عبداللطيف بن حممد هاشم التتوي
هـ(؛ حققه حممد عبدالرشيد النعماين، وطبعته جلنة إحياء األدب السندي بكراتشي   1189

 هـ.  1379عام 
رد  فيه على كتاب )دراسات اللبيب يف األسوة احلسنة ابحلبيب( ملؤلفه حممد معني التتوي )ت  

مة فاطمة رضي  هـ( الذي قدح فيه تقليد املذاهب. وتبني  أنه من الشيعة، ويقول بعص  1161
 هللا عنها، وعصمة األئمة االثين عشر كعصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم.

 ( صفحة.1000يقع يف ) -مع الفهارس  -وهو كتاب ضخم، اجلزء األول منه فقط 
(  14وأعجبين يف مقدمته ما ذكر من مشروع جلنة اإلحياء هذه، اليت أخذت على نفسها طبع )

( كتااًب وديوااًن يف  57( كتااًب يف التاريخ ابللغة الفارسية، و )30ية، و )كتااًب وموسوعة ابلعرب
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ه(.   1379  -  1376األدب والشعر ابلفارسية أيًضا... وغريها، يف مدة أربع سنوات، بني )
 وإن من مجعها يف مكتبته اخلاصة فقد أحرز كنزًا علميًّا!   

 
الفرعيةاضي حمَ " أربعة أجزاء عن دار    كتاب فقهي مقنَّن  "ر جملة األحكام  جديد، صدر يف 

 املازري بتونس. 
، حتت رائسة  بتونس يف األربعينات امليالدية  وهي حماضر أنشأها ثلة من مشايخ اجلامع األعظم

 هـ(.  1389)ت  حممد العزيز جعيط آنذاك  وزير العدلية وشيخ اإلسالم املالكي
  ات.وأحكام العقار  ،وتشتمل على قسمي أحكام األحوال الشخصية 

وكانت الغاية من إنشائها ضبط مواد األحكام الشرعية املوحدة لفقه املذهبني املالكي واحلنفي،  
   .وهي بذلك تعد أول عملية تقنني مكتوب موحد ابلنسبة للمحاكم الشرعية يف تونس

  .ألسباب وعراقيل عدة ؛اليوممل يكتب هلذه اجمللة الصدور قبل هذا و 
بتحقيق األستاذين الدين اجلالصي    وقد صدرت من جديد  البليش )حفيد  وعنور  بداهلادي 

 . ب احملاضر املفيت احلنفي ابلقريوان الشيخ حممد الصادق بليش(تكا
 

 ص(.  4376مرجع جديد يف الفقه احلنفي يطبع ألول مرة، يف مثانية جملدات كبرية، )
  717جالل الدين بن مشس الدين الكرالين اخلوارزمي احلنفي )ت    /اهلداية  الكفاية يف شرح

 هـ. 1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد أمحد احلقاين األفغاين.
 وكان متداواًل بني أهل العلم، ونسبه بعضهم خطأ إىل اتج الشريعة احملبويب.

 
األفكار، وتبعث على البحث والتنقيب، واإلحبار يف  األلغاز الفقهية تشحذ األذهان، وتشعل  

 وفيها مؤلفات، منها: ، التفكري
 792)ت    بن أيب العز احلنفيا  ، للعالمـةالتهـدـيب ـلدهن اللبـيب يف األلغـاز الفقهـية احلنفـية

 .حممد وائل احلنبليأخينا املبارك الشيخ تحقيق ب، هـ(
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 ( جملًدا:70)أضخم كتاب طبع يف الفقه املالكي، يقع يف 
أليب علي احلسن بن رحال املعداين )ت    /فتح الفتاح شرح خمتصر خليل يف الفقه املالكي

 هـ(؛ حتقيق حممد العلمي. 1140
 طبعته الرابطة احملمدية للعلماء يف الرابط. 

 وسبق أن حقق بعضه طلبة الدراسات العليا جبامعة ابن طفيل يف القنيطرة.
 

احلنفي.   املليباريون املذهب  اتباع  من  األخرى  اهلندية  الوالايت  طريقة  غري  على  شافعية، 
ومنطقتهم سياحية مجيلة ساحرة )جنوب اهلند(، وعاصمتهم كرياال، ويذكرون أن اإلسالم دخل 

 منطقتهم منذ عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم. 
مث طبع مصنفاته حىت  وقد اشتغلوا بكتب املذهب الشافعي على مدى قرون، وجددوا تدريسه 

 يومنا هذا.
 ( منه! 25وهذا كتاب طبع يف مصر، ذكر الناشر أنه الطبعة )

 ".رمحه هللا الفافعي خالصة الفقه اإلسالمي على مدهب اإلمام"
، مما يدلُّ على اهتمام طلبة العلم وانتفاعهم عتمدته اجلامعات واملعاهد املليباريةوقد سبق أن ا

 بني األصالة واملعاصرة، وهو بعنوان: هبذا الكتاب، الذي جيمع 
عبدالرمحن ابوا    ملؤلفه الشيخ،  خالصة الفقه اإلسالمي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا

 . بن حممد املليباري 
 نفع هللا به اجلميع، وجزى مؤلفه خريًا، وهو ما يزال يزو ِّد املكتبة اإلسالمية مبؤلَّفات قي ِّمة. 

 
األلغاز   طرح  لقوى  يف  وهتييج  للفكر،  وإعمال  والعلماء،  العلم  طلبة  ألذهان  الفقهية شحذ 

للمسألة وجواهبا. وللذكاء والذاكرة دور   للبديهة، وترسيخ  للبحث، وإظهار  اإلدراك، وحتفيز 
 فيها. 

، للعالمة تقي الدين حممد بن  حتفة السائل بُطَرف املسائل  وهذا كتاب تراثي جديد بعنوان:
 هـ(؛ بتحقيق األستاذ سارية فايز عجلوين.  680شافعي )ت احلسني بن رزين ال
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 كتبن أقدم ما وصل إلينا من  ذكر احملقق أنه م  وهو ألغاز فقهية على مذهب السادة الشافعية.
على   الفقهيَّة  املاأللغاز  )ذهبهذا  تضمن  وأنه  األبواب  600،  على  ومرتب  فقهي،  لغز   )

 مصر يف زمنه. الفقهية. ومؤلفه إمام مفت، قاضي قضاة 
 

، ملؤلفه العالمة الفقيه برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح املقدسي )ت املبدع شرح املقنع
 ( مج.20هـ(؛ حققه ذايب بن سعد الغامدي، وصدر يف مكة املكرمة يف ) 884

 ومؤلفه من القضاة الكبار، ويل قضاء دمشق. وله أيًضا  من املصادر املعتربة يف الفقه احلنبلي،
 . رمحه هللا، وجزاه خريًا."املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد"

 
 ر:يف سبعة جملدات كبرية، صد

شراف عبدهللا بن حممد الساملي؛ تقدمي وحترير إعداد عدة مؤلفني؛ إ  / ابضيوسوعة الفقه اإلم
 م.  2017هـ،  1438مسقط: وزارة األوقاف،  -.مامإحممد كمال الدين 

 
 : النوازلالفتاوى و 

 
العينني  ماء  أديب كبري،    محداي شبيهنا  مالكي  العلماء ابلقنيطرةأستاذ وفقيه    ، رئيس جملس 

. جتاوز  أستاذ بدار احلديث احلسنية  ،عضو اللجنة االستشارية امللكية املكلفة مبراجعة املدونة
 تصانيف يف الفقه عميقة ورائعة، ومما صدر له حديثًا: الثمانني من عمره. له 

 ابلرابط.   مطبعة املعارف اجلديدة  . طبعته واعد الفقه املتطورة للحكم على الو ائع املتجددة 
 

   ،" هـ( 505فتاوى حجة اإلسالم اإلمام الغزا  )ت " طبعة جديدة من
 السؤال واجلواب. ( ص. على هيئة 100بتحقيق حممد العزازي، يف حنو )

 يستفيد منها الباحثون من أهل الفتاوى وغريهم. 
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الفتاوى يف العصر العثماين األخري تنوعت ومتيزت بكثرة النوازل، بينها أحكام غري مستقرة، 
ذلك أن بعض احلقائق العلمية مل تتأكد أو مل تظهر للعلماء إال من بعد، فهي تتعلق ببداايت 

 عصران الذي حنن فيه. 
اتريخ الفتاوى واإلفتاء يف العصر  هر كتاب يؤرخ للفتوى يف العصر العثماين بعنوان:  وقد ظ

 .عمر عبدالعزيز عمر، مساح رجب عبدالصمد / هـ( 1212  – 922العثماين )
 
" ملؤلفه الفقيه احلنفي صاعد بن أمحد  بل التقوى والفتوى يف مهمات الدين والدنيا  اجلمع"

 هـ(؛ حققه جمموعة من الباحثني وصدر يف إستانبول.  6احلنفي )ق بن أيب بكر الرازي 
وهو اندر يف أسلوبه، فرتتيبه بديع يف أقسامه الثالثة، من العلم، والعمل، واألخالق، فيجمع  

 خالف األئمة، مث جيعل قول هذا موجًبا للفتوى، وقول ذاك موجًبا للتقوى.
وألف    ،يف عهد نور الدين الشهيد  )يف الشام(  ةلرقابمدرساً يف املدرسة احلنفية  واملؤلف كان  

 ، وله مصنفات أخرى، مثل املقامات احلنفية!هـ 570سنة  ه هذاكتاب
 

اعتىن هبا تعريًبا وترتيًبا يوسف عظيم    /الفتاوى اهلندية املعاصرة يف نوازل املعامالت املالية
 ص.  220الصديقي، نشرها دار كنز يف بريوت، وتقع يف 

الصديقي )  مجعها  من  أكثر  وبلغت  موضوعيًّا،  ورتبها  األردية،  من  فتوى،  270وترمجها   )
 ( جمموعات.10استخرجت من أكثر من )

 
مجع أصوهلا وصححها    /فتاوى علماء مجعية العلماء املسلمل اجلزائريل واختياراهتم الفقهية

 وعلق عليها مصطفى صابر.
اإلسالمي، وأُثين على علمائها يف إخالصهم  مجعية أخذت حظها من الشهرة يف أحناء العامل  

 وعلمهم وجهادهم ودعوهتم واحتادهم وحسن إدارهتم. 
 وألجل ذلك تكون فتاويهم ذات مكانة، وزاًدا ألهل العلم: طلبة علم وعلماء.
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، ملفيت الداير املصرية العالمة حممد خبيت املطيعي )ت  األجوبة املصرية عن األسئلة التونسية
 ه هللا. صدر يف تونس. هـ( رمح 1354

 
"، ملؤلفه األستاذ عماد  عقبة بن عامر إىل الدكتور علي مجعة  "اإلفتاء املصري من الصحايب

هـ(، وكان    1442أمحد هالل، اكتمل يف سبعة أجزاء، بعد صدور اجلزء األخري منه عام )
رمجُت يف هذا  ( عاًما، وقال: "ت12هـ. ودامت رحلته معه )  1431صدور اجلزء األول منه عام  

أكثر من نصفهم ليست هلم تراجم يف أي مرجع،   ،الكتاب املوسوعي لنحو ألف مفت  مصري
 ". واعتمدت يف ترمجتهم على الواثئق فقط

تتبعت يف هذا الكتاب تطور مؤسسات الفتوى املصرية من جمرد مفت  متطوع إىل مفت    وقال:
مفيت السلطنة العثمانية ابلداير املصرية، وانتهاء  رمسي، ومرورًا ابملفتني يف دار العدل اململوكية، و 

واألقاليم اليت خضعت   ، مبفيت الداير املصرية، ونظرائهم واتبعيهم يف حمافظات مصر ومديرايهتا
 . حلكم مصر يف السودان وإرتراي والصومال وجيبوي، وغري ذلك من املوضوعات املتصلة ابلفتوى

 ناة السويس.ومؤلفه أستاذ التاريخ احلديث جبامعة ق
 

من النادر أن ترى كتااًب لعامل أو أديب من )جزر القمر(، وأندر منه أن يصدر عن دولة جزر  
 القمر ذاهتا! 

ولكنه اليوم كتاب قي م ألحد علماء املسلمني، هو الفقيه اجملتهد حممد عبدالرمحن بن أمحد آل 
ن قاضي القضاة، وقد تويف  الشيخ أيب بكر بن سامل، املفيت السابق جلزر القمر، ومن قبل كا

هـ )ترمجت له يف تتمة األعالم(، فقد مُجعت فتاويه الصادرة عن دار اإلفتاء القمرية    1411عام  
هـ، ودرسها وحققها عاملان فاضالن، مها سعيد بن برهان   1406إىل    1401بني األعوام  

والشؤ  العدل  وزارة  عن  وصدرت يف كتاب  الليل،  عبدهللا مجل  وسيد  اإلسالمية  عبدهللا،  ون 
فتاوى مساحة املفيت األكرب السيد حممد عبدالرمحن بن أمحد.. هـ بعنوان:    1441عام  القمرية  

 رمحه هللا.
واحملقق األول هو رئيس احتاد علماء إفريقيا )مركزها األساسي يف ابماكو عاصمة مايل(، واآلخر  

 رئيس فرع االحتاد ابجلزر.  
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 خليل بن عبدالرمحن املبارك.   /النوازل الفقهية املتعلقة ابلقرآن الكرمي

لعصر، من  تضمن دراسة فقهية مقارنة فيما استجد من مسائل خيص كتاب هللا الكرمي يف هذا ا
ابملصحف   يسمى  وما  وترمجته  وتفسريه  وتعليمه  إليه  واالستماع  وتسجيله  وكتابته  قراءته 

 اإللكرتوين، خصوًصا مع انتشار التقنية احلديثة. 
 

 االئتمام إبمام احلرم يف الغرف واملصليات واألسوايل والطر ات القريبة  
ستاذ أمحد بن عبدهللا الس اليل، حبث تفصيلي مفيد ومهم، وأحكام شرعية دقيقة، من إعداد األ

 نشره مركز التميز البحثي التابع جلامعة اإلمام ابلرايض، وهو مهم ألهل مكة وكل من يقصدها. 
 

 : بعنوانكتاب مهم يف الفقه املعاصر، صدر 
النوازل الفقهية يف )  البالد من احلاكم وتطبيقاهتا املعاصرة  ألحكام الفقهية املتعلقة ظلو  ا

 ، ملؤلفه األستاذ حممد عبدهللا الوردي. (مناطا الصراع 
 وقد قر ظه شيخان جليالن: أسامة الرفاعي، وحسن أبو غدة. 

 
 يف وقته، أصله رسالة علمية: صدر كتاب 

: )فيس بوك، واتس أب، تويرت،  اإلسالميوسائل التواصل االجتماعي وأحكامها يف الفقه 
 سكايب، فايرب(/ أتليف عمر عبدالعزيز هالل.

 
الطبية املسائل  يف  الفقهية  والضوابط  القواعد  الكتامي.   /تطبيا  دمنهور:    -نعمان كامل 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
 

 ضنا، وعاىف األحياء منا:كتاابن تراثيان جديدان يف الوابء، أبعده هللا عنا، وشفى مري
الشهري اببن    ،مجال الدين يوسف بن حسن بن عبداهلادي  /فنون املنون يف الوابء والطاعون  

 هـ(. 909)ت  املربد احلنبلي
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)احلجر الصحي يف اإلسالم(/ حممد بن    ُطرفة النجباء بدليل املنع من أرض الطاعون والوابء 
 هـ(.  1357)ت   أمحد العبدي الكانوين

 
   ."رسالة بفأن إغاليل املساجد يف شهر رمضان زمن انتفار األوبئة"  كتاب يف وقته:

 مؤلفه األستاذ يف اجلامعة اإلسالمية بغزة سلمان نصر الداية. 
 

الباحثني مجع   غازي مرحبا سهَّل على  إمساعيل  القرى  أم  جامعة  الشريعة يف  بكلية  األستاذ 
األحكام  أمر  أوثق    وتوثيق  فهي  مجاعي،  جبهد  صدرت  اليت  بوابء كوروان،  املتعلقة  الشرعية 

وأحكم، وأفضل من االجتهادات الفردية، اليت قد يكون بعضها صدر عن غري مؤهلني، وال 
 يعرفون، فال يلتفت إليها. نشرت يف كتاب ابلرايض بعنوان:  

 . عرضاً وحتليالً  :تجدء كوروان املس ابالقرارات والفتاوى الفقهية اجلماعية املتعلقة بو 
 

الرسائل اجلامعية هلا قيمتها العلمية، يبقى معها الباحث ما ال يقل عن ثالث سنوات أو أكثر. 
على  ويدهلم  أتعااًب كثرية،  اآلخرين  عن  هبا  فإنه خيفف  ومهمة  مفيدة  موضوعات  وإذا طرق 

 املصادر على األقل! 
وهذه رسالة علمية جليلة، تتعلق بنازلة وابء الكوروان اليت نعيشها، لكنها مل تطبع مع األسف،  

 : هامثل غريها من الرسائل النافعة. وميكن لدور النشر أن تستدرك ذلك وتسأل عن الباحثة لطبع
  - زينب حامد مرزوق.  /اإلسالميالفقه    مراض املعدية يف التدابري الو ائية للحماية من األ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر، 
 

اإلسكندرية: جامعة   -زينب سعد حسن.  /األحكام الفقهية املتعلقة إبنفاء البنوك الطبية
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
 وسيبقى.. ما دامت هناك مسنة!  كتاب وإن صدر منذ سنوات، لكن مفعوله ما زال ساراًي، 

 سارة هشام النوري.   /السمنة: أحكامه وضوابطه: دراسة فقهيةعالج 
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نشوى املخلتفات الطبية وما يتعلا هبا من أحكام يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة/  

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أنور حممد.
 

 .نشرته دار البشري ابلقاهرة . مسعود صربيفتاوى العلماء حول فريوس كوروان/ 
 وهو كتاب جيد، عرضته جملة اجملتمع يف عدد هلا. 

 
القاهرة: جامعة   -إهلام حممد كامل.  /النوازل الفقهية املتعلقة ابلبحر: دراسة فقهية مقارنة

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438األزهر، 
 

 -جهاد بن عبدالرمحن العريين.  /النوازل املالية يف اخلدمات اهلندسية: دراسة فقهية مقارنة
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الرايض: املعهد العايل للقضاء، 

 
أمحد أمني   /األحكام الفقهية ملعاجلة أزمات املياه والطا ة: دراسة مقارنة ابلقانون الوضعي

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -تغيان.
 

مجادى اآلخرة    -)ربيع األول    49جملة اجلمعية الفقهية السعودية( ع  حبثان فقهيان متميزان يف ) 
 هـ(:  1441

 مها بنت عبدهللا العبودي. /أكل الدهب وصوره املعاصرة
 منال بنت سليم الصاعدي. /األلعاب اإللكرتونية وأحكامها الفرعية

 
، كتبها الدكتور حممد املال اجلفريي، يف  يف مقاطعة املنتجات الفرنسية  ( مسألة فقهية11)

 مقال جتدر قراءته.
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 : التصوف
 

دراسة وحتقيق   /يف التصوف اإلسالمي  األعمال الكاملة للسيوطي  صدرت اجملموعة الثانية من
 القاهرة: املعهد العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية.  -أمحد مجعة عبداحلميد.

 وحتتوي على عشر رسائل، كما هو مرفق. 
 هـ، وفيها مخس رسائل، هي:  1432أما اجملموعة األوىل فقد صدرت عام 

   .ليةذأتييد احلقيقة العلية وتشييد الطريقة الشا -

 .واألواتد والنجباء واألبدال اخلرب الدال على وجود القطب -

  .املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة -

   . ابن عريب ةتنبئة الغيب بتربئ -

 .قمع املعارض بنصرة ابن الفارض -
 واجملموعة الثالثة حتت الطبع.

 
هذا معجم يف املصطلحات الصوفية، مرتب على حروف املعجم، صدر حديثًا، ملن ظن أن  

 وضع هذه املصطلحات وترتيبها حديث معاصر. 
حممد بن أيب بكر السُّهراين  /اجلامع لألسرار اإلهلية واحلقائا الرابنية واحلكم الداينية

 .هـ( 1066الكردي )ت 
 

 اإلمام الذهيب وجه علميٌّ ابرز يف الرتاث اإلسالمي: اترخيه وثقافته. 
 ومصنَّفاته تدلُّ على علو ِّ كعبه يف التاريخ واحلديث والرجال خاصة. 

  مجيع أطياف اجملتمع اإلسالمي،وهو مقبول وحمبوب بني
والطبقة العلمية املثقفة تثق بكتبه، وتطمئن إىل رأيه غالًبا، الطالعه الواسع، وثقافته العالية،  

 وصراحته، ومواقفه املعتدلة. 
وله اجتهادات وآراء حىت يف أعقد األمور، منها مسائل يف العقيدة، وكذلك يف التصوف، اليت  

 تراها مبثوثة يف كتبه. 
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والذي    وهذا كتاب قد يفيد الباحثني والقراء الوقوف على آرائه يف التصوف اإلسالمي جمتمعة،
أعرفه أنه حيب ذ التصوف املعتدل، ويُعلي من شأن رجاله، ويورد أقواهلم يف ذلك كثريًا، يف أجل ِّ 

 : كتبه
 دلري أمحد اجلاف.  /اإلمام الدهيب وآراؤه يف التصوف

 
فرحية  /أفغانستان ودورها يف التكوين الديين والروحي لألمة األفغانيةالطريل الصوفية يف 
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -فقري هللا حممد أعظم.

 
هناك دراستان كبرياتن يف أتثري الطرق الصوفية املغربية وامتدادها يف إفريقيا والصحراء الكربى  

 تابني، مها: وشرقنا اإلسالمي، صدرات يف ك
إفريقيا والفريل األوسطاألول:   املغريب وأتثريه يف مشال  تقدمي وإعداد   / االمتداد الصويف 

،  فاس: املركز األكادميي الدويل للدراسات الصوفية واجلمالية   -وتنسيق عزيز الكبيطي إدريسي.
 هـ.  1438
 . أعمال مؤمتر نظم بفاس بدعوة من املركزويضم 

الصحراءواآلخر:   جنوب  إفريقيا  بالد  يف  وأتثريه  املغريب  الصويف  )ابلبياانت    االمتداد 
 السابقة(.

و   1436  يضم مداخالت من املؤمترين األول والثاين اللذين نظمهما املركز مبدينة فاس سنيتو 
 هـ.  1437
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 العلوم االجتماعية 
 

 جنالء إمساعيل أمحد.  /اإلعالم الطائفي كتاب:
 

 كاف! العنوان  

صفحات من أخبار األنبياء والعلماء واألولياء واحلكماء يف الصرب على الزوجات واحليلم  
 يوسف أجبيك السوسي. /عليهن

 
، من خالل  مهتم بصناعة الوعي السياسي   مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات يف إستانبول 

 إصداراته وحتليالته واستنتاجاته وتقوميه ومتابعته للتاريخ احلديث واألحداث والوقائع السياسية.  
 ومما أصدره يف هذا العام: 

مشروع الباحث السياسي: دليل مبتكر يصدر ألول مرة لصناعة ابحث وفق منهجية   -
 علمية رصينة ومبسطة/ فكرة وإشراف مصطفى احلباب.

العرب: التفتيت الذاي: دراسة يف بواعث الصراع ومساراهتا املستقبلية/ مطهر الصفاري   -
 وآخرون. 

 كيف يفكر الغرب: دراسة حتليلية يف مراكز األحباث الغربية/ إهلام احلدايب وآخرون.  -

 الدميغرافيا السعودية: التحوالت واملستقبل/ علي جبلي، مطهر الصفاري، أمحد الصباغ. -

نية يف السعودية: املنطلقات والتحوالت/ علي جبلي، سهام الدريسي، أمحد احلالة الدي -
 الصباغ. 

تركيا   - يف  الدميقراطية  واحلالة  السياسية  الفكر   2018  –  2002األحزاب  مركز  م/ 
 االسرتاتيجي للدراسات.

التجربة احلزبية اجلزائرية من االستقالل إىل اإلطاحة ببوتفليقة/ مركز الفكر االسرتاتيجي  -
 دراسات.لل 
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الفكر  - مركز  االستفادة/  وإمكانية  السياسية  املشاركة  حدود  الكويتية:  الدميقراطية 
 االسرتاتيجي للدراسات.

القبيلة واجملتمع: قراءة يف أدوار القبيلة السعودية املعاصرة وأتثريها الداخلي/ مركز الفكر  -
 االسرتاتيجي للدراسات.

 
 اق: كتاابن يف األحوال الدينية بكردستان العر 

 م:  2018هـ،  1440من إعداد وإصدار )مركز املسبار للدراسات والبحوث( يف ديب، عام 
 . اخلورشيديون ،الفيعة ،املسلمون يف كردستان: السنة -

 األداين يف كردستان العرايل. -
  . واملسيحية  ، واإليزيدية، والبهائية، والزرادشتية، واليهودية   ، تضم الصابئة املندائية، والكاكائيةو 

ت املؤرخني حول   ،)أهل احلق( املنتشرة بني األكرادوالرتكيز على الصابئة والكاكائية   اليت حريَّ
 ... أصوهلا وجذورها

 
 شؤون مصرية... يف كتابني جديدين: 

 حممد سيد حممود حسني.  /الزواج يف مصر العثمانية
 علي بن سامل الشل ي. / الوجود اإلابضي يف مصر

 
 األكراد يف مصر!

ألنه   لعل أفضل عصور مصر اإلسالمية هو عصر السلطان صالح الدين األيويب رمحه هللا؛
مرتبط أبعلى درجات اجلهاد، وهو مواجهة احلروب الصليبية، وإعادة القدس الشريف إىل  

 داير اإلسالم. 
وبه اشتهروا   الدين،ومن أكثر أايم الكرد إشراقًا، عهد قائدهم وقائد املسلمني األعلى صالح 

 يف التاريخ.  



76 
 

درية عوين  " من أتليف األكراد يف مصر عرب العصورهـ كتاب " 1433وقد صدر منذ عام 
 .وحممود زايد ومصطفى حممد عوض

 القارئ املشهور عبدالباسط عبدالصمد من أب كردي وأم مصرية. رمحه هللا. مسعت و 
 

 العوضي.هشام  /اتريخ العبيد يف اخلليج العريب
هل يستطيع املؤلف أن يظهر احلقائق املخفية يف هذا الكتاب؟ ال أستبعد ذلك، ولو بعضها،  

 ما دام أستاًذا يف جامعة ابلكويت!
وقد ذكر يف التعريف بكتابه أن دور العبيد كان مهمًّا ومشر ِّفًا، يف جوانب كثرية من احلياة،  

لنفط، وأنه يستحيل جتاهل دورهم. وبنيَّ  فضاًل عن دورهم يف االقتصاد، قبل وبعد اكتشاف ا
 أنه اعتمد يف كتابه على الواثئق الربيطانية الرمسية...  

 
 لعله مل يسبق إليه!

 كتاب فريد، مفيد، تبًعا إلحصاءاته ودقة معلوماته: 
ابلعامل املسلمل  القادم:  تعداد  القرن  إىل  النبوية  البعثة  مند  وجغرايف  زمين  ملعد ِّه  حتليل   ،

 األستاذ حسني بن علي الكتاين.
 ص(.  1112كتاب ضخم، يقع يف )

 
املخد ي  ) اتريخ  مكافحتها  وأساليب  مصر  يف  أمحد    / م(  1960  –  1929رات  إميان 

 ه )ماجستري(. 1441جامعة عني مشس،  -عميش.
 )هل استفيد منها(؟ 

 
×××     ×××     ××× 

 
 سليمان بن أمحد السويد.   / رضي هللا عنهماهكدا رَّبت النيب صلى هللا عليه وسلم ابن عباس  
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 من الكتب اليت أصدرهتا دائرة الشؤون اإلسالمية بديب:
 حممد سعد الشحيمي.  /صور من عناية النيب صلى هللا عليه وسلم ابلفباب

 
، ملؤلفه أمحد اجلابري، من الكتب الرائعة واهلادفة اليت  أدب الرتبية يف تراث اآلل واألصحاب

أصدرهتا مربة اآلل واألصحاب يف الكويت، يستفيد منها اآلابء والرتبويون، وكل من أراد أن  
 ينشأ على هنج إسالمي مستقيم يف الرتبية والسلوك.

 
فهو   التعليمية خاصة،  واإلدارة  اإلسالمي،  للمجتمع  مفيًدا  يكون  الكتاب  فريد، هذا  حبث 

 ومهم، خيص فئة مؤثرة وفاعلة يف اجملتمع. 
 وأصله رسالة علمية عالية، من اجلامعة األردنية.

 . أمحد حممد األزوري /أحكام عمل املعل يم الفقهيةصدر عن دار األوراق جبدة، بعنوان: 
 

موسوعي كتاب تراثي يف أصول التعليم ومنهجه اإلسالمي، وقد ظهر هذه املرة من قبل عامل  
جليلة  تصنيفات  وصنَّف  الكالم،  وعلم  واحلديث  والتفسري  والقضاء  الفقه  بني  جهبذ، مجع 

مة زكراي األنصاري )ت  هـ(، وكتابه اجلديد هو   926أخذت ابهتمام العلماء، هو الشيخ العال 
 ملنورة.  "، الذي صدر حمقًقا عن املكتبة السلفية ابملدينة ا اللؤلؤ الن يم يف َروم التعلم والتعليم "
 

 عباس صاحل طاشكندي. /اتريخ حلقات العلم يف احلرمل الفريفل
 

األستاذ صاحل النعامي كاتب ومؤرخ سياسي معاصر قدير، يتابع شؤون الكيان الصهيوين وينقل  
األحداث من مصادر موثوقة، على لسان املسؤولني واملؤثرين يف احلياة اليهودية هناك، ويرتجم  

العربية، وقد يصور املصدر نفسه عندما يعلن عنها. وهو كاتب وصحفي متخصص غالبها من  
للوقوف على   مبتابعته  أنصح  له حبوث ومؤلفات وشارك يف مؤمترات.  السليبة،  من فلسطني 

 أحدث األخبار وأوثقها. وله موقع فيه مقاالته وآاثره العلمية، وهو موقع غين ابملعلومات.
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مقاصد فتاوى احلاخامات وأتثرياهتا يف الصراع   :سكوت عنهفقه التوحس امل" هكتاب وصدر  
 .  بريوت ب " عن دار جسور واجملتمع اإلسرائيلي 

 
 ! اترخييًّا  ُأكمل لو إفراد رائع ابلتصنيف، مفيد هادف، 

 ي منذ قرون خلت. أنشأه السلطان قايتبارواق الشام ابألزهر، وما أدراك ما هذا الرواق، 
الشام   العامل، فيه ألهل  أحناء  من  العلم  أبهل  وااللتقاء  والتعلم،  ابلعلم  مليئة  طيبة،  ذكرايت 

 والتعرف على العلماء الكبار من أهل الفضل مبصر. 
 ومن املؤسف أن مثل هذه الرسائل القيمة مل تطبع بعد:

رمضان    /دراسة اترخيية واثئقية:  هـ(1379  -  1280)  زهر الفريفاأل  روايل الفوام يف 
 هـ )ماجستري(.  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -رجب هريدي.

 ومثله:
دراسة اترخيية  (:  هـ  1349  –   1214)   الفرتة من  زهر الفريف يف األ  روايل املغاربة يف 

 هـ )ماجستري(.  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -عبدالرمحن إسحاق السيد حسن. /واثئقية
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 اللغة العربية 
 

 وماذا عن لغتنا السمحة... لغة البيان والفصاحة واإلعجاز.. لغة القرآن الكرمي..؟
 كتاب يبني  فضائلها، ويتحفنا مبا جاء فيها من آاثر، ملؤلفه علي عبدالرحيم بن خي ال. 

وآبخره: قصيدة طويلة أليب حي ان النحوي يف مدح النحو واترخيه وأعالمه، موجودة يف ديوانه  
 أصاًل. 

 القاهرة بعنوان:   صدر يف
 إحتاف األخيار مبا جاء يف فضائل العربية من اآلاثر واأل وال واألشعار.

 
 كتاب نفيس يف اببه! 

 هنيًئا جلامعه ودارسه، وهو أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية جبامعة بنغازي، 
 وأرجو أن يكون خترجيه لألحاديث واحلكم عليها يف مستواه املطلوب. 

 وليتين كنت مصنفه، ففيه مجع بني فضيلتني!  
 . حممد أمحد الوليد /األربعون النبوية يف العلوم العربية

 
االهتمام بلغة القرآن الكرمي وتعليمها جيري على قدم وساق يف البالد الرتكية منذ سنوات، يف  
اجلامعات واملعاهد ومراكز أخرى، هبدف تعلم العلوم الشرعية واالطالع على تصانيفها بلغتها  
ومؤمترات  ندوات  وتعقد  هناك،  العرب  من  طائفة كبرية  ولوجود  األتراك،  قبل  من  األساسية 

 وملتقيات عديدة بشأن تطوير العملية التعليمية هبذه اللغة اجلليلة، وتعميمها. 
فيه معدُّه هذه امللتقيات لست ِّ سنوات سابقة، ودرسها وحللها بعناية،  وقد صدر كتاب رصد  

 وهو بعنوان:  
حممود    / م: دراسة وحتليل  2019  –  2015ملتقيات اللغة العربية يف اجلمهورية الرتكية:   

 حممد قدوم. 
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 وكتاب توثيقي رائع:  ،مؤمتر هادف
حترير وتقدمي وليد    / العربية يف القدمي واحلديثالعلماء الليبيون وجهودهم يف خدمة اللغة  

 . مجعة حامد
م: حبوث   2017هـ،    1438وهو أعمال ندوة اليوم العاملي للغة العربية املنعقدة بطرابلس عام  

 حمكمة. 
 ولو مل يعرف القارئ منهم سوى العالمة الطاهر الزاوي لكفى!

 " املصباح املنري وأساس البالغةعلى طريقة  ترتيب القاموس احمليطفهو صاحب "
 

اجمللس األعلى للغة العربية ابجلزائر هو مبثابة جممع لغوي كما يف مصر ودمشق واألردن، وقد  
بعنوان   العربية من خالل أعمال ندوة  اللغة  أصدر كتااًب يبني  فيه جهوده يف تطوير وتعضيد 

 ". جهود اجمللس األعلى للغة العربية يف تطوير اللغة العربية"
كما يصدر )جملة اللغة العربية(، وهي جملة فصلية حمك مة تعىن ابلقضااي الثقافية والعلمية للغة 

( العدد  هو  منها  صدر  عدد  وآخر  هجري 44العربية،  دون  ميالدي  بتاريخ  أر خ  الذي   ،)
 . م(2019)
 

 رسالة لطيفة، مهداة إىل حضرموت عامة، وآل ابفضل خاصة. 
 . حتقيق خالد عبد فزاع  (هـ  1281  ت بعد)  أمحد حممد املرزوقي  /بيان األصل يف لفظ ابَفْضل

 –  167م( ص    2019هـ،    1440)  22مج    3نشر يف جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ع  
188 . 

 
 حبث موسَّع، شامل يف معاجلته، جديد يف موضوعه، أو قليل التعرض له: 

 خري هللا.  وليد حممد ، ملؤلفهاملقاصد اللغوية اال تصاد يف العربية ومو عه من
االقتصادفيه  ضبط   به  ،مفهوم  املتصلة  ابملفاهيم  عالقته    ، والتخفيف  ، كاالختصار  ،وبني 

 ي،ودفع الثقل اللفظ  ،تقليل املباين  كما عرض جوانب االقتصاد املتمثلة يف  .وغريها  ،واالستغناء
 ي.عملية االتصال اللغو  املبذول يف يالزمن واجلهد النطق لك بذ فيقل   ،واختصار الكالم



81 
 

 
ملن أراد أن يرتقي بلغته، ويتجنب األخطاء يف كتابته، من اإلعالميني خاصة، وغريهم من عامة 

 أهل العلم والثقافة. 
م ألفبائيهو  مفيه   ،عجم  و عاين كلما:  وافت،  ومصطلحات،  تشكيل  جديدة،  وكلمات   ،

هلم  يقدم  ، لأصول مهنة اإلعالم، إضافة إىل أصول كلمات ، و النحويف دقائق ومواضع الوهم، و 
 أصيل.مستنداً إىل تراث معجمي عريب  ،أفصح األوجه

كتب ابستشارة خرباء يف هذا الفن، وأصدره قطاع ضبط اجلودة واملعايري التحريرية يف شبكة  
 اجلزيرة اإلعالمية:

عارف حجاوي؛ استشارة    /اللغة العالية: العربية الصحيحة للمديع واملراسل ولكل صحفي
 ن.أمحد فال الدين وآخري

 
 ومثله كتاب:

الكلمات   الكاتب واخلطيب يف ضبط  السي  من أتليف ،  واألساليبمعجم  د،  حازم حممد 
 ص(.  764هـ، ويقع يف ) 1438الذي نشر يف القاهرة عام 

ويهمُّ الكت اب واخلطباء خاصة، وإن كانت الفائدة عامة. واهتمام مؤلفه بصياغة اجلملة أيًضا،  
 إضافة إىل التصويب اللغوي وضبط األلفاظ.  

 وهو مدقق لغوي، ذكر أنه صاحب خربة يف ذلك. 
 

 ، من إعداد النور لإلنتاج التعليمي )لعله يف القاهرة(.  بطا ات التحفيز اللغوي
 أطلع على حمتوى هذه األسئلة التحفيزية، ولكنها أسلوب جيد، وإبداع يف تعليم اللغة.ومل 

، و  30وحيتوي هذا املنتج على   صور    3بطاقة، كل بطاقة حتتوي على سؤال عن شيء معني 
 الختيار اجلواب الصحيح عن السؤال. 

 عليمية إىل:توهتدف هذه اللعبة ال
 مية مداركه ألجل ذلك.حتفيز الطفل على التفاعل اللغوي، وتن

 تنمية اللغة التعبريية واحلصيلة اللغوية لديه.  
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 التنشيط الذهين واللغوي عنده. 
 تقوية االنتباه والرتكيز. 

 سم 14×16حجم البطاقات: 
 

ــعـد علي زاير وزميلني لـه، صـــــــــــــــدر يف بغـداد: اليمـامـة،    /بنـك االختبـارات اللغوـية ملؤلفـه ســــــــــــ
   .هـ1441

ــاعد الطالب على كتاب منهجي  ــادي، فيه مناذج الختبارات من أنواع علوم اللغة، تســــــــ إرشــــــــ
 التفكر والتذكر.

 !ص( فقط 158عنوانه يغري، وهو عادي، و)البنك( يوحي ابلكثرة.. وهو يف )
 

مُجل فصيحة حمكمة وعبارات مجيلة نطق هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل تكن معهودة  
 قبله! إنه سيد الفصحاء عليه الصالة والسالم!  يف عصره، وال نطق هبا م ن

 وهذا كتاب يتتبع هذه العبارات ويدرسها وحيللها لغة وبالغة: 
حممد بن علي   / الرتاكيب املروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما مل تعرفه العرب  بله

 الغامدي.
 

 كتب الرتاث اإلسالمي،( كتااًب ورسالة من  14احتوت على ) موسوعة يف اخلط العريب
 صدرت بتحقيق حمقق مشهور، بعنوان: 

 حتقيق هالل انجي.  /موسوعة تراث اخلط العريب
 

 فرج احلسيين. /ديوان اخلط العريب يف سورية: نقوش العمائر اململوكية
 

 عنوان جيلب النظر!
رسالة دكتوراه  ،  عمر بن حمروس ابقدمي/ دراسة لغويةس":  اتج العرو "أثر البيئة اليمنية يف  

 جبامعة اإلمام يف الرايض.
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 )الوطنية( تفعل فعلها هذه األايم!
 سيهرع طلبة آخرون إىل دراسات مثلها ملعاجم صن فت يف بلداهنم!

 عرفنا هذه الدراسات يف الشعر وما إليه، أما يف معاجم اللغة فال أعرف منها سوى هذا!
 

 قيمة توثيقية عالية، ملصن ِّف جليل:  طبعة جديدة مزيدة، ملعجم لغوي موضوعي قدمي، ذي 
 هـ(؛ حتقيق حممد املختار العبيدي.  224)ت  أليب عبيد القاسم بن سالمالغريب املصنتف/ 

 
 ( مشروع عظيم.املعجم التارخيي للغة العربية)

 بدأ به مستشرق، مث تبناه جممع اللغة العربية ابلقاهرة، مث تنافست عليه الشارقة والدوحة!
مثانية أجزاء يف نسخة جتريبية من هذا املشروع عن دار القامسي ابلشارقة، إجنازًا حلريف وصدرت  

 األلف والباء، وجزء من التاء، قام به جمموعة من أعضاء يف جمامع اللغة العربية. 
 كما تستعد الدوحة إلخراج جزء من عملها يف نسخة ورقية.  

 
 أصدر جممع اللغة العربية يف األردن: 

 عريب.  - لسان العرب اال تصادي: إجنليزي اجلزء األول من كتاب: 
 A B Cاحلروف الثالثة األوىل: 

 من أتليف األستاذ عبدالرزاق بين هاين. 
 

 هـ،  1425أعيد لألذهان موضوع هذا الكتاب، الذي نشر عام 
بتاريخ    160وقد كتب أدانه: رشحت جامعة بغداد هذا الكتاب جلائزة نوبل بكتاهبا املرقم  

 م، وهو: 4/1/2005
 ص.  16سناء محيد البياي،  /اكتفاف الصفر يف اللغة ونتائجه على النحو العريب 

 )وشكك بعضهم يف مستواه( 
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كتاب رائع، حيتوي على حواشي جهابذة النحويني وأكثرهم اهتماًما    "حواشي كتاب سيبويه"
 بكتاب سيبويه، دستور النحو العريب.

لألستاذ سليمان بن عبدالعزيز العيوين، أستاذ النحو يف جامعة   عاماً وهو جهد مخسة عشر  
حتقيقها  و   هامع نسخجب  اإلمام ابلرايض، وهو املعروف على صفحات التويرت ابملفيت اللغوي. فقام

 عليها، مشارًكا بذلك جهود السابقني. التعليقو 
 

مة ابن احلاجب  القلجاين يب الفضل قاسم بن حممد  أل  /سواد العل واحلاجب يف نصرة العال 
 هـ(. 1181)ت  التونسي (القلشاين)

الذي جذبين يف الكتاب عنوانه ذو الرتكيب اجلميل، مث تصميم غالفه اجلميل أيًضا. فهذان  
 األمران جيذابن القارئ أواًل.

انشره:   عنه  أعلن  فهو كما  املتخصص،  للقارئ  ومنفعته  موضوعه  من  أما  مسألة  فيه  انقش 
وكذا الواردة يف األثر:    ،الشرطية الواردة يف القرآن الكرمي  " لو"وهو مسألة حرف    ،ل البالغةمسائ

 792ا اختالف العاملني اجلليلني السعد التفتازاين )ت  وانقش فيه أيضً   ". نعم العبد صهيب... "
وكيفية االستدالل هبا. فجاء الكتاب   "لو"هـ( يف تفسري  646ت هـ( والعالمة ابن احلاجب ) 

 لتعدد كيفية االستدالل به بتعدد يف سياقات خمتلفة، وبياانً   "لو"ا للمعاين اليت أدَّاها حرف  شرحً 
 ... ا ألثر هذا احلرف يف فهم الكالم الذي ورد فيههذه السياقات، وأتكيدً 

 
صدرت يف )داير بكر(، حيث جتدد اإلقبال على العلم يف أحناء بالد تركيا    حاشية أيب طالب

ومؤلفها    وهلل احلمد، وهي حاشية على شرح اإلمام السيوطي على ألفية ابن مالك يف النحو،
ذكر أهنا مؤلَّفه الوحيد. وقد سعى يف إعدادها    .(هـ  1237ت  )املريزا أبو طالب األصفهاين  

ن أكراد تركيا، الذي رحل إىل دمشق منذ سنوات ليتعلم فيها اللغة للطبع )سالمي دوغان( م
العربية. وعرفين من آتليفي هناك، وعلم بقدومي إىل إسطنبول فزارين. وهو مرتجم، يتقن اللهجة 
الفقه، ويزور صفحيت  إليها، منها الصعب، مثل أصول  الكرماجنية ابحلروف الالتينية ويرتجم 

تقي أفضل ما أكتب ويرتمجه إىل اللغة الكردية، ولو استمر على هذا  على الفيس بوك كثريًا، وين
 بضعة شهور ألخرج منها كتااًب قائًما بذاته.  
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 علماؤان يف الصني ال يُذكرون! 

أيب النصر، وحتقيق هو   يوسف روح الدين  ، ملؤلفه العالمةا النحوسي متت صدر كتاب بعنوان:  
 ابلقاهرة هذا العام. مكتبة اآلداب زينغ بينغ، صدر عن 

 مع حاشيتيه لنور احلق بن لقمان. 
 نعم، كتاب يف حنو العربية، ومن أين؟ من الصني! 

الكتاب لوزعت كمية منه؛ حبًّا بعلمائنا هناك، وتقديرًا لدورهم، وتعاطًفا  لو كنت قريًبا من 
 معهم على ما أصاهبم، وما هم فيه اآلن! 

 العلم واجلهاد... املؤلف واحملش ي هلما اتريخ طويل يف 
عام   قتل  تشو(.  فو  )ما  الصيين  وامسه  الدين(،  )روح  ولقبه  )يوسف(،  العريب  امسه  املؤلف: 

 هـ.  1291
واحملش ي: امسه العريب )عبداحلكم(، ولقبه )نور احلق(، واسم أبيه )لقمان(، وامسه الصيين )ما 

 هـ.   1318ليان يوان(. تويف يف طريقه إىل احلج عام 
 

( ملؤلفه األستاذ شوكت عبدالرمحن، حبث حنوي دقيق، وفيه تفريعات  الرخصة النحويةكتاب )
عويصة، بذل فيه جهًدا، وبوَّبه، وقرَّب موضوعاته، وذكر أنه ميكن استعمال الرخصة النحوية  
عند أمن اللبس، وأنه ميكن بذلك االستغناء عن التقدير، ومن مث عن اإلعراب التقديري، ومن 

 الشاذ، والقليل، والنادر.. وذكر شروط استعمال الرخصة النحوية ابلتفصيل..فكرة 
 هـ. 1439هـ، مث عام  1425وقد طبع الكتاب أواًل عام 

 
 جزى هللا خريًا كل من دافع عن لغة القرآن الكرمي، وسه ل تعليمها، وحب بها للناس.

 : كتاب صدر  
مروان عزيز    /راز جلماهلا ورد  على خصومها اجلناية على سيبويه: بيان لقوة اللغة العربية وإب

 .الكردي
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 هل اخللط بني اجلد  واهلزل طريقة من طرق التعليم؟
وقفت على عناوين عدة كتب يف تعليم النحو والصرف هبذا األسلوب، منها كتاابن صدرا يف  

 والذي قبله:مصر )مل أقف على صورة لغالفيهما(، واآلخر يف لبنان، وقد نشرت يف هذا العام  
 )مل أعرف مؤلفه(.  القواعد النحوية بطريقة كوميدية وكاريكاتريية -
 سعيد حسن.  /كل القواعد النحوية والصرفية يف أغان ابلعامية املصرية -
انجي    /أغنية لتعل م الصرف والنحو  66األلفية العصرية يف  واعد اللغة العربية:   -

 بيضون. 
 

 "ما أان  ل "! 
اجلملة جتلب نظر  لغوي أو بالغي، ولكن بدا أهنا جلبت نظرًا وعل ت شأاًن،  ما عرفت أن هذه  

 حىت كتب فيها منذ مئات السنني، ويف رسائل عديدة!!
،  حممد عبدالسالم اسويسي  ، مجعها وحققها األستاذيف "ما أان قلت"  صدرت   مثاين رسائلوهذه  

 ص.   280وتقع يف 
 . خمطوط ومجعها ليس هيـ ًنا، إال أن تكون يف جمموع

  .تبحث مسألة تقدمي املسند إليه على اخلرب الفعلي، و يف علم البالغة وهي
 :هيو 

 هـ(. 879رسالة ما أان قلت للقوش جي )ت 
 هـ( على رسالة ما أان قلت. 912حتريرات عبدالغفور الالري على )ت 
 هـ(.  912رسالة ما أان قلت حلفيد السعد )ت 

 على ما أان قلت.هـ(  951رسالة عصام الدين )ت 
 هـ( على ما أان قلت. 976رسالة أيب الفتح احلسيين )ت 

 هـ( على ما أان قلت. 987رسالة أمري ابدشاه )ت 
 رسالة فخر الدين على ما أان قلت.

 رسالة على ما أان قلت ملؤلف جمهول. 
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 حميي الدين توفيق إبراهيم. /هلجة أهل بغداد يف  روهنا األوىل
 

 العربية على الرغم من احنرافها... مازالت حتمل يف طياهتا كلمات فصيحة كثرية!هلجاتنا 

 كتاب يف ثالثة جملدات ضخمة، ألستاذ وخبري لغوي كبري يف هذا املوضوع، صدر بعنوان: 
مكة املكرمة:   -حممد بن يعقوب الرتكسـتاين.  /العام يات الفيصـَاح يف هلجاتنا العربية املعاصـرة

 مج.  3م،  2019هـ،  1441بية على الشبكة العاملية، جممع اللغة العر 
 

 .كمال الدين نور الدين مرجوين، ملؤلفه األستاذ  ماليوي  -  عريب:  معجم الكمال للمرتادفات
 واملعاجم العربية املاليوية قليلة، على الرغم من أمهيتها واحلاجة إليها. 

 
 صدر يف سلسلة املعجم الوظيفي امليسَّر كتاب: 

، ملؤلفه األستاذ حممد أحمدوك، عن الدار أمازيغي  -عريب، عريب    -املعاين: أمازيغي  معجم  
 العاملية للكتاب ابلدار البيضاء.

( من  أكثر  تربوية  12800وفيه  علمية،  خمتلفة:  جماالت  حسب  مصنفة  ومعانيها،  ( كلمة 
 وتعليمية، مهنية وثقافية... 

 
 فتحوا بالد اإلسبان؟ كيف علَّم أجدادان اللغة العربية عندما 

 كيف نشر أجدادان لغة القرآن الكرمي يف بالد األندلس، وصارت اللغة الرمسية جلميع السكان؟
 هذا الكتاب دراسة أتصيلية يف تعليم العربية للناطقني بغريها، صدر بعنوان: 

 خالد حسني أبو عمشة. /تعليم اللغة العربية يف األندلس
 فع يف البحث والتأليف. إنه اختيار موفَّق ومتميز وان 

 
 هاين إمساعيل رمضان. /برانمج تعليم العربية عن بعد للطالب األتراك
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 العلوم البحتة والتطبيقية
 

 طبعتان لكتاب مهم: 
 لطف هللا قاري.  /اإلجنازات العلمية للعرب واملسلمل يف القرون املتأخرة

 ! توقف بعد العصر العباسيلدى املسلمني من أن اإلبداع العلمي  أشيع وهو رد  موثق ملا
 هـ ومازال كثري من الناس يرددون هذه اإلشاعة!  1427وقد صدر الكتاب منذ عام 

 !  واألستاذ لطف هللا قاري يكتب يف اتريخ تراثنا اإلسالمي العلمي منذ أن كنت شاابًّ
ى الدكتوراه يف علم املخطوطات وحتقيق  وعل ،  املاجستري يف اهلندسة البيئيةوهو حاصل على  

 . وحاز جائزة راقية، هي جائزة الكويت للتقدم العلمي. وله كتب رائعة.  الرتاث 
 جزاه هللا عنا خري اجلزاء. 

 
 ذات العناوين الطويلة )سطران(! الرتاثية هذا من الكتب 

املستوعب الكايف واملقنع الفايف فيما َيصلح ابلطالب الـُمجيد والرجل املريد من معرفة 
الدايانت من معرفة  أهل  األنواء واألعارب وما ال يستغين عنه  الكواكب وما ذَكرته يف 

أليب علي احلسن بن علي بن خلف القرطيب، املعروف ابخلطيب األموي   / أو ات الصلوات
 هـ. 1440، حتقيق يوسف الصمديهـ(؛  602)ت 

 
 علي علي السكري.  /األحجار الكرمية يف العلم والتاريخ 

 
 هـ1441بريوت: دار املقتبس،  -بشري عبدالغين بركات. /اتريخ الصناعات يف بي  املقدس

 
 أمحد حممد عيد. /النخيل يف احلجاز يف اجلاهلية والعصور اإلسالمية

 
أصناف  هـ(، شارك يف إعداد كتاب "  1416العراق )ت  نوفل اجلبوري مهندس زراعي من  

 ! التمورهذه نوًعا من  450وفيه وصف لـ  "،التمور العرا ية
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البكر يف كتابه  بينما ذكر   التمر"عبد اجلبار  العامل يتجاوز  أن عدد  أ  " خنلة  التمور يف  صناف 
 ! صنف 600يف العراق يوجد حنو وأن  ،لفني صنفاً األ
 
 "الطاردة للحفراتالنبااتت "

 ت؟و هل انتبهت إليها سيدات البي
فيه موضوع النبااتت    تناوالهبذا العنوان، من أتليف مظفر املوصلي وسهل اجلميل،  صدر  كتاب  

قائمة أبهم النبااتت واألعشاب اليت تساعد على التخلص من احلشرات  ، وفيه  الصديقة للبيئة
اثر اجلانبية الضارة على دون اللجوء إىل املبيدات الكيماوية ذات اآل   ،الطائرة بشكل طبيعي

 .الصحة
حممد رمزي شريف، إبراهيم مصباح، أمحد   /مقاومة النبااتت للحفراتوكتاب آخر بعنوان:  

 هنداوي.
 

 كتاب جديد مفيد يف اجلغرافيا الطبية:
 .األمراض ونوا لهان م املعلومات اجلغرافية ودورها يف السيطرة على 

 أتليف حسن بن حمسن خرمي.
 
األموي" العصر  يف  نشره  الطاعون  العدوي،  أمحد  ملؤلفه  ودراسة  "  لألحباث  العريب  املركز 

 ابلدوحة.   السياسات 
االجتماعية واالقتصادية من النواحي  لقاء الضوء على آاثر الطاعون يف الدولة األموية،  وفيه إ

أفريقيا، أي حواضر    ،والسياسية والعراق ومصر ومشال  الشام  وأقاليمها، يف  الدولة  بلدان  يف 
اليت شهدت موجات كارثية عظمى من الطاعون، أبرزها طاعون ابن الزبري اجلارف،    ،اخلالفة

 .. وطاعون ُمسلم بن قتيبة الذي ختم عهد األمويني
 

 رسالة مناسبة يف وقتها لو طبعت.
 الكثري من الرسائل العلمية النافعة اليت مل تطبع ومل تتداول إلكرتونيًّا: مع التذكري أن هناك 
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عاطف أمحد    / دراسة اترخيية:  م(  1958  –م    1939)  مصر  يف   يمصلحة احلجر الصح 
 هـ )ماجستري(. 1439أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد.

 
اجلياد ابلصافنات  يتعلا  فيما  املداد  البكفا  /رشحات  البخشي  حممد  بن  )ت  حممد  لوين 

 هـ(.  1298
هذا التنوع يف موضوعات الكتب يدلُّ على غىن تراثنا اإلسالمي. ويف خزائننا املخطوطة ما هو 

   جاور مكة وهبا تويف. ،أكثر. عدا ما فقد. ومؤلفه فقيه متصوف من حلب
 جزى هللا أسالفنا خريًا. 

 وما ورد يف  ،علقتها فيما يتعلق ابخليل   ،ذه نفحات سنية ومطارحات سنية يقول يف مقدمته: ه
عن أنس    يوذلك ملا رواه النسائ   ؛هاب هبا أهلُ وما يتعلق بذلك من األحكام املخاط    ،فضلها

  .أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اخليل" ي"مل يكن ش :هللا عنه أنه قال يرض
 ، حملة من حب النيب صلى هللا عليه وسلم  حمبة اخليل  يفف  ،ل احملبة حمبة ما حيبه احملبوب ئومن دال
  ، هذه األوراق  مثد ذلك الغبار إىل ما سطره القلم يفالتعلق بتلك اآلاثر واالكتحال إب  فدعاين

من وصف العتاق وما يتعلق هبا من آايت وآاثر، ونوادر وأخبار، وختمتها بذكر خيله صلوات  
ذلك كله الكتب   نقله يفأمعتمداً فيما    ،هاوما وقفت عليه من أخبار   ، وامسائها  ه هللا عليه وسالم

 ... الستة
 

 :كتاب يف الطيور اجلوارح وطب ها
 هـ؟(. 8أليب بكر بن يوسف القامسي )ق اجلوارح وعلوم البزدرة/ 

 والبـ ْزد رة: البـ يـْز رة، وحرفة الب يزار.
 .قوهتا يف الصيدعلم يُبحث فيه عن أحوال اجلوارح ومعرفة العالمات الدالة على والبيزرة: 

ذ  امسُه من البازي لشهرتهِّ يف الصيد وخفته  ، كما يف املعجم الوسيط.وقد ُأخِّ
أما البيطرة فكانت تطلق على طب اخليول والبغال وحدها، مث توســـــــع هذا املصـــــــطلح وصـــــــار  

 يطلق على طب مجيع احليواانت، بينها الطيور.
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 الفنون 
 

 (التاريخ رحلة مع سجادة الصالة عرب )

ابلتعاون    ،إبســتانبول  ركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلســالميةعن مصــدر   ،كتاب فريد
 مع وزارة األوقاف الكويتية.

 )لكل قصته مع سجادته، وخاصة يف كربه، ويف أوقات السح ر(
 

 فايزة حممد الوكيل. / مدفأة احلائط يف مصر يف القرن التاسع عفر
 

 :كتاب ألصحاب اهلواايت، صدر  
هـ،   1439اإلمارات: املؤلف،    -حممد خليل إبراهيم محوزي.  /األسلحة والدروع اإلسالمية

 ص(.  1090مج ) 2م،  2018
سالح من عدة حقب اترخيية مل تنشر من قبل، وهي من الصورة لقطع    (650)حيتوي على  

   .املقتنيات اخلاصة ملؤلف الكتاب 
تتعلق ابألسلحة والدروع اإلسالمية، ومناذج من سالالت السيوف يف    كما يضم جمموعة مهمة 

قطع  و تعود إىل عهود األيوبيني واملماليك والعثمانيني،    ومشرقيةالعهود األموية والعباسية واملصرية  
 . ندونيسيا إمن عهد املغول ومن اهلند واملاليو و أخرى 

ستعرض النقوش واألنواع وا،  وتصنيعه  على وصف السيف الدمشقي  وركز املؤلف يف اجلزء األخري
املختلفة من اخلطوط العربية املكتوبة على السيوف واملعاين املناسبة ابلتفصيل. وعرض العديد 

 . من الرسوم التوضيحية ألنواع املقابض املختلفة والدروع املتنوعة 
  .قسماً خمصصاً للرماية بشكل كامل وأفرد

نادرة اليت عرضها جمموعة خاصة حتتوي على سيوف السالطني العثمانيني األربعة،  ومن القطع ال
   .وهم: حممد مراد الثالث، وجنم الدين أيوب، قايتباي، وسليمان القانوين

كما ضم جمموعة من السيوف اليت تنتمي إىل عائلة اتلبور الشهرية، وهم حكام السند يف القرن 
 لترباة(.)ابختصار من موقع االتاسع عشر. 
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 األدب والفعر
 

 األدب ونقده
 

 : بعنوانكتاب اندر يف موضوعه، مفيد لألدابء واحملد ثني، صدر 
صود مصطلحات النقد األديب لدى الصحابة والتابعل من خالل كتب متون احلديث:  ن

 احلسني زروق.   /ضمجع وتوثيا وعر 
 

استأثر   مما  اإلسالمي  التاريخ  ومظاملهم يف  الناس يف مشكالهتم  مع  وجتارهبم  القضاة  أحكام 
الرتاث  من  النادرة(  الكتب  )موسوعة  يف  ونفع  منها  ندر  مما  أودعت كثريًا  وقد  ابهتمامي، 
كم وعِّرب ونوادر، وتعرف على عصور من التاريخ اإلسالمي وأهله، وبيئاهتم   اإلسالمي، ففيها حِّ

القصص واحلكاايت  وأحواهل القراءة واالندماج يف  م وأسلوب تفكريهم، هذا إضافة إىل متعة 
 الغريبة منها... 

، لكاتب إسالمي وأديب صحفي فاضل رمحة هللا عليه، هو  نوادر القضاةوقد صدر كتاب:  
 هـ، وفيه منتخبات هادفة مما ذكرت. 1416)زيد الفياض(، املتوىف سنة  

 
 الكتب:من جديد وللنساء نصيب يف مكتبتك، 

 هاجر احلراثي. /ظاهرة اجملالس األدبية النسائية عند العرب إىل هناية القرن الثالث اهلجري
 جاسم ايسني الدرويش. /أعالم نساء األندلس

 حممد بشري العامري. /النساء الناشطات ابلثقافات يف الرتاث العريب اإلسالمي
 

، كتاب من أتليف األستاذ الفاضل بس ام عبدالوهاب اجلايب، أخبار احلمري يف األدب العريب
 هـ. رمحه هللا.  1438املتوىف سنة 

ص! صدر عن دار مشهورة، ومسعة    248هـ، وهو كبري، يف    1423صدر يف أثناء حياته عام  
 طيبة، هي دار ابن حزم.

 علمي!هـ(، على الرغم من متابعيت إلنتاج مؤلفه ال 1441) يف عامومل أمسع به إال 
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 وكان رمحه هللا ذا ثقافة عالية، مدقًقا ومنقًبا يف الرتاث.
فيه، ولكنهم جتنبوه؛ للسمعة غري  ليكتبوا  وال شك أن هذا املوضوع خطر على ابل آخرين 
املرغوبة هلذا احليوان، إذ يضرب به املثل يف احلمق! وهو دون البغل رتبة. وال يكاد يذكر يف 

 يوصم به حمد ِّثه. اجملالس؛ جتنًبا ملا  
ر لنا ليقوم أبعمال شاقة يف   وقد ذكر يف القرآن الكرمي مرغواًب مرة ومكروًها أخرى، فقد ُسخ ِّ

 احلمل ال نقدر عليها أبنفسنا، وهو من جهة أخرى ذو صوت منكر وهنيق بشع! 
 

 ونقده الفعر
 

  896، ملؤلفه أمحد بن خليل اللبودي )ت  إخبار األخيار مبا ُوجَد على القبور من األشعار
 هـ. 1438هـ(؛ وبتحقيق األديب الذو اقة األستاذ حممد ساملان، صدر عام 

واألهل   املوت،  ذكرى  والذكرى:  العربة  ففيه  واحلكمة،  والزهد  والوعظ  األدب  من كتب 
أيي املوت  واألحباب، وذكرى اليوم اآلخر واالجتماع للحساب. وفيه املبادرة للعمل قبل أن  

 فجأة.
ومثل هذه الكتب ميكن االستدراك عليها مبا استجدَّ من أشعار كتبت على شواهد القبور.  

 واجملال واسع يف هذا، من املرور على املقابر، واالستفادة من كتب اآلاثر وغريها. 
ال  كما استدركت على )كتاب احملتض رين( للحافظ ابن أيب الدنيا، مبا استجدَّ من أحوال وأقو 

احملتضرين بعد وفاته، حىت وصلت إىل وفاة الشيخ اجملاهد أمحد ايسني رمحه هللا، وما قاله قبل 
 وفاته، وذلك يف كتاب كبري بعنوان "حلظات قبل املوت". 

 
 رسائل علمية جديدة يف األدب اإلسالمي:

هيم إبرا  /موازنةدراسة و ي:  حسن والدكتور رجب البيوم  بل حممد عبدالغين  الفعر الديين
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438دمياط اجلديدة،  -عبداحملسن أبو شعيشع.

 -اتمر عبدالقادر األخضر.  /ي طاو شاكر الطن   يسالمية ملرساملطوالت اإل  يف   التصوير البياين
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439دمياط اجلديدة: جامعة األزهر، 



94 
 

خالد حممود    / دراسة موضوعية وفنيةي:  للخطيب البغداد  "اتريخ بغداد"   كتاب   الفعر يف 
 م )ماجستري(. 2018هـ،   1439دمياط اجلديدة: جامعة األزهر،  -وهبة.

إلسكندرية: جامعة  ا  -حسناء حممد ساري.  /ميةأ  عصر بين  سالمية يف شعر الفتوحات اإل
 هـ )ماجستري(. 1438األزهر، 

الوعا جملة  شعراء  عند  النبوية  والفن:  الكويتية  ي سالماإل  يملدائح  عبدهللا   / الرؤاي  عرفة 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439قنا: جامعة األزهر،  -حممود.

 
 لألدابء والشعراء، صدور كتابني:

ــالم ــدر اإلسـ ــعر صـ عم ان: دار اخلليج للصــــحافة  -هنى حممد الدليمي. /احلياة واملوت يف شـ
 هـ.  1440والنشر، 

حممد   /اســتدعاء الفــخصــيات التارخيية يف الفــعر العباســي ح  هناية القرن الرابع اهلجري
 هـ. 1440عم ان: دار اخلليج للصحافة والنشر،  -رافع القاضي.

 
رت أعماهلم يف دواوين مستقلة، ، وقد قام جبمعه أكثر من ابحث، وصدشعراإلمام الغزايل له 

 كما عمد آخرون إىل دراسته.
ا موســـــوعيًّا وأديًبا، فلغته ســـــلســـــة حمبوبة، يالحظ هذا من قرأ كتابه الفذ 

ً
لقد كان رمحه هللا عامل

 )إحياء علوم الدين( وغريه. ومن أراد أن يرتَّب  على اخلشية فليقرأه. 
 

 هيم الدعجاين.إبرا /راثء الوالدين يف الفعر العريب املعاصر
 

 ( عاًما!15هذه رسالة دكتوراه انفعة وفريدة، مرَّ على مناقشتها ) 
 - حممد مسري الديسطي.  /دراسة وموازنة:  احلديث مبصر  الفعر العريب  سالم يف راثء علماء اإل

 م )دكتوراه(.  2004هـ،  1425دمياط اجلديدة: جامعة األزهر، 
 

 حممد بن عثمان املال. /إخوانيات شعراء اخلليج يف العصر العثماين واحلديث
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والنحاة"  اللغويل  دار    "شعر  نشرته  األنبار،  ملؤلفه حليم محاد سليمان، األستاذ يف جامعة 
 األمل اجلديدة بدمشق.  

هـ(. وهم: نفطويه، أمحد بن    8  -  4وهو مجع ودراسة لشعر سبعة منهم، يف مخسة قرون )
 فارس، البارع النحوي، ابن اخلش اب، أبو احلسن الكندي، ابن اخلب از، القحفازي النحوي.

 
مؤسسة أروقة للدراسات والبحوث   القاهرة:  -عبدالكرمي املذحجي. / ود اليمنديوان شعر يه

 م. 2019هـ،  1440، والنشر
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 التاريخ والرتاجم 
 

 الرتاجم:
 

حممد بن سعد رمحه هللا صاحب "الطبقات الكربى" حيتاج إىل تذكري بفضله، فهو من املصنفني  
أئمة العلم، يف التفسري واحلديث والسرية والرتاجم األوائل يف اترخينا اإلسالمي اجمليد، ونقل منه  

وحىت يف األدب والشعر، نقل منه الطربي وابن األثري والذهيب وغريه، وكتابه املذكور مرجع مهم  
 وأويل. 

هـ(: منهجه وموارده    230  -  168اإلمام ابن سعد )  وقد صدرت يف كتابه دراسة بعنوان:
 صاحل جواد السامرائي.حممد  / يف كتابه الطبقات الكربى

 
مؤرخ من عرب و فرس و أتراك و    1200عالم املؤرخل العرب و املسلمل: أكثر من  أ

م،    2019هـ،    1441بريوت: املؤسسة احلديثة للكتاب،    -رميا حممد درنيقة.  /دأفغان و هنو 
 ص. 544

 
 رحم هللا العالمة الشيخ عبدالعزيز بن ابز. 

 هـ، 1442، يف شهر صفر ارأيته يف رؤاي استبشرت هبا خريً 
 وكأنه كان يف مكتب عمله، وحوله ثلة من الرجال،  

 (،  تتمة األعالموكنت مقابله جالًسا، وال أدري كيف جاء ذكر كتايب )
 فقلت للشيخ مبداًي أسفي: إنه ُمنع توزيعه يف السعودية،  

 فقال وهو واقف: أفضل كتاب!
 وتعجبُت من قوله هذا وأان انئم،  

 وملا أفقت قلت لنفسي: لعله يعين األفضل يف اببه، أو يف وقته.  
 وهللا أعلم.

 هـ(  1437هـ، وكتب عليه  1438)صدر الكتاب يف طبعته الرابعة عام 
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س( شخصية مشهورة بني عش اق الكتب، يف بالد احلرمني، حيث سكنه يف الرايض،    )أمحد كال 
موطنه األصلي. وكان يقتين من نوادر الكتب ما ال حيصى منها، ويف كل مرة ختال ويف اليمن  

 أنه فرَّغ مستودعه منها، إال أنه يعود فيفاجئك ابجلديد!
 وكلما مسع مبكتبة أنشئت جديًدا زارها وعرض عليها بضاعته! وال ينقطع عن املكتبات األخرى.

وما رأيت عنده نظاًما، ال يف ختزين كتبه وال يف عرضها، بل كان على هيئة التجار والسماسرة  
 يف احلراجات.

 وما كان حيفظ من عناوين الكتب إال قلياًل، وال أمساء مؤلفيها! وإذا نطق هبا فبكسر أو إجياز! 
، يف أول الكتاب ويكتب امسه واسم قريته اليمنية على كل كتاب عنده، بقلم احلرب، وخبط كبري

أو آخره، أو حىت وسطه! فيشو ه الكتاب النادر. وملا كثرت عنده الكتب اختذ ختًما عليه امسه 
 واسم قريته! 

وما وجدت له ثقافة تراثية وال حديثة، وإذا أمسك بطرف خرب مل أيت على آخره إال إذا كان 
 قصريًا! ولكنه حيتفظ بذكرايت.   
 مفككة، وبلهجة عامية! وإذا كتب فبإمالء ضعيف، ومجل

رمحه هللا. مل أر منه سوى الصدق والعفاف، والتحبب والتودد. وإذا اشتكى من صد ِّ أحدهم  
 فبأدب، ال خيلط معه كراهية وحقًدا.  

من ذاكرة حراج ابن  اسم الثقافية:  وهذا كتاب آخر عنه صدر يف الرايض حديثًا، بعنوان:  
 ـ(. ه 1439 –  1350سرية الورايل أمحد كالس ) 

 رمحه هللا برمحته الواسعة. 
 

 هـ(. 854أليسا كتااًب واحًدا؟ مؤلفه ابن عربشاه الدمشقي )ت 
 ،هـ  1441صدرا حمققني عام 

، النجم الزاهر يف شــيم امللك ال اهر القائم بنصــرة احلا أيب ســعيد مجقماأحدمها بعنوان:  
 اإلسالمي. دار الغرب تونس:  -.تحقيق تركي بن فهد آل سعودب

ــعيد   التأليف الطاهرواآلخر بعنوان:   ــرة احلا أيب ســــــــ ــيم امللك ال اهر القائم بنصــــــــ يف شــــــــ
 القاهرة: دار البشري للثقافة والعلوم. -حممد شعبان أيوب.تحقيق ، بمجقما
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 .هـ( 1033مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي )ت  / الئد العقيان يف فضائل آل عثمان

مة. وامتازت   كتاب يف فضائل آل عثمان جزاهم هللا خريًا عن اإلسالم واملسلمني. ملصن ف عال 
هذه الطبعة بزايدة تتمات عديدة، وتصحيح مسائل خمتلف فيها. وقدَّم هلا األستاذ املؤرخ حممد 

ى  حرب، املتخصص يف الدراسات العثمانية، واألستاذ املؤرخ أمحد آق كوندوز. نفع هللا به. وجز 
 مؤلفه، وحمققه الشيخ حممد وائل احلنبلي خريًا. 

 
 هل تعر ض خليفة املسلمني السلطان عبداحلميد الثاين حملاوالت اغتيال؟

 وكم مرة؟ وكيف كانت؟ وملاذا فشلت؟ 
 هذا ما يرصده وحيلله كتاب صدر يف الكويت بعنوان: 

 لقادر. عصمت برهان الدين عبدا /حماوالت اغتيال السلطان عبداحلميد الثاين 
 

 لفتة طيبة، نباهة ووفاء.. 
جلأ األستاذ بالل مصطفى دمج من لبنان إىل ثالث جرائد عثمانية مشهورة، واستخرج منها  

طرابلس و   ،اإلقبالو   ،مثرات الفنونسري وأخبار العلماء والشيوخ الكرام وتواريخ وفاهتم، هي:  
 هـ(، وأصدرها يف كتاب بعنوان:   1330 – 1292، بني األعوام )الشام

 لعثمانية. الفيوخ والعلماء يف اجلرائد ا
 

منها،   التجريبية  النافعة، وخاصة  والدنيوية  الدينية  العلوم  كثري من علمائنا كانوا جيمعون بني 
 ويعد وهنا من الدين، مادامت هادفة وانفعة للمجتمع اإلسالمي وأوطان املسلمني.

 وهذا كتاب رائع:  
الفاضلني عواد اخللف وقاسم علي ، ملؤلفيه  اجلامعون بل العلوم الفرعية والعلوم التجريبية

ا مجعوا بني العلوم الشرعية والتجريبية1066سعد، احتوى على تراجم ) 
ً
 . ( عامل
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 احملتسبون... أطباء اجملتمع، وحر اس الفضيلة.

 : ابدرة طيبة للتعريف هبم، ومجع سريهم؛ وفاًء هلم
 . )رسالة علمية(  بن عبدهللا الزامل ملؤلفه عبدالرمحن (تراجم احملتسبل )
 

 هذا الذي )يساوي وزنه ذهًبا(، وليس كل كتاب قاله عش اق الكتب!
 كتاب صدر عن دار الظاهرية ابلكويت:  

 .مشاري سعيد املطريف /فُسجنوا وُعد يبوا و ُتلوا علماء صدعوا ابحلا
 كتاب يعلَّق على أبواب املكتبات أسابيع وشهورًا. 

 اجملالس، ويُهد ى، ويكون أغلى هدية! يُقرأ يف 
أنتم خمطؤون    :كتاب يرتَّب  عليه جيل، ليصدعوا بكلمة احلق وال خينعوا، ويقولوا للطغاة والظاملني

يف وقت كثر فيه من يلوون أعناق النصوص وحير فون الكلم عن مواضعه لتوافق أهواء ،  جمرمون
يديهم، ووالوهم وانصروهم على ظلم املسلمني املفسدين من احلكام الظاملني، ووضعوا أيديهم يف أ

 وتنحية اإلسالم عن حياهتم.
ويف وقت خاف فيه كثري من العلماء وجبنوا، خافوا على حياهتم ومناصبهم وما هم فيه من  

 نعمة ومل خيافوا على دينهم. 
 جزى هللا مؤلفه خريًا، ونفع بكتابه، وثق ل به ميزان حسناته. 

 
 د زكي. مصطفى حممو علماء زعماء/ 

 م. 2020هـ،  1442نشرته دار الزايت ابجليزة هذا العام، 
 

 كتاابن لألستاذ علي بن حممد العمران:
 .سنة( 40 – 15العلماء الدين مل يبلغوا سنت األُشد  )العلماء الدين ماتوا شبااب  

 املتصد يرون يف سن ي العفرين فما دون للتأليف والتدريس والقضاء والفتيا. 
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ــاســـــة واألدابء الدين ال :  العلماء األميون ــاة والســـ تراجم ألشـــــهر العلماء والفقهاء والقضـــ
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -عطية أبو العال. /يقرأون وال يكتبون

لفـت نظر الكـاـتب حـدـيث أحـد علمـاء األزهر عن بعض العلمـاء معلقـًا ومعرفـًا هبم أبهنم كـانوا  
أميني! مما دفعه إىل البحث عن هذا الصـنف من أهل العلم بتخصـصـاهتم املختلفة، وكيف أهنم  

 يكتبوا، ومجع أخبارهم يف مصنف خاص. بلغوا مبلًغا عالًيا من درجات العلم دون أن يقرأوا أو  
 ومل أطلع على الكتاب، ولكن يبدو أن للمكفوفني نصيًبا وافرًا فيه.

 
 عندما يعتزل بعض العلماء:

ــة تراثية هلذه الظاهرة: ــة يف العزلة عند العلماء واملؤلفل خالل   دراســــــــــ العزلة اجمليدة: دراســـــــ
 فاضل جابر ضاحي. /العصر اإلسالمي

 
ــة يف التاريخ االجتماعي خالل امليزان يف   ــع والتكرب عند املؤلفل واألعيان: دراســــ التواضــــ

 فاضل جابر ضاحي. /العصور اإلسالمية
 

 عبداحلميد مجال الفراين. /زف  البفرى بدكر أئمة وخطباء املسجد األ صى
 

 كتاب فريد يف اببه، صدر عن دار ركائز ابلكويت، نرجو أن يكون شاماًل: 
 عبدالسالم بن حممد الشويعر. /واملفرتيل من كىن الفقهاءاملتفا 

 
 هذا الكتاب افتقده النظر، ونسيته الذاكرة، ولو أعيد طبعه البتدرته األايدي، واختطفته العيون! 

هـ(، فيكون له اعتبار    935وخاصة أنه من أتليف تلميذ من تالميذ اإلمام السيوطي )ت بعد  
 وهو:  ، أكرب

(، وقد حققه األستاذ عبداإلله نبهان،  السيوطي) ة احلافظ جالل الدينهبجة العابدين برتمج
 هـ.  1419وطبعه جممع اللغة العربية بدمشق منذ عام 
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يف نفر السرية وغرس حمبة   : حياته ودور أن امههـ[  1208]ت  أمحد البدوي بن حممدا  
 حممد حمفوظ بن أمحد.  /النيب صلى هللا عليه وسلم وأثرها يف املفريل 

 
حممد بريم اخلامس عامل إصالحي كبري من تونس. خترج يف جامعة الزيتونة، وتوىل مناصب، وقام  
 برحلة عالجية إىل أوراب، وتعرف خالهلا على مدنيتها، وعندما احُتلت تونس من قبل العدو 
 الفرنسي مضى إىل إستانبول، وهناك دعا إىل إنقاذ اخلالفة العثمانية قبل أن تسقط.. انتقل إىل 

 هـ.  1307وهبا مات عام  ،مصر انشرًا فكره اإلصالحي، واستقر  حبلوان
 صدر فيه كتاب جديد بعنوان: 

املعاصر  اإلسالمي  العامل  من  ضااي  اخلامس  بريم  حممد  التونسي  املصلح  وموا ف  آراء 
 علي بن حممد الصويل.  /واحلديث

 
ملؤلفه القاضي اجملمعي حممد علي   هـ(  1254النودهي الربزجني )ت    الفيخ معروف  كتاب:

 هـ(، نشر جمدًدا ابعتناء األستاذ اجلامعي عبداحلميد حممد أمني الكردي. 1410اخلال )ت 
( منظومة يف خمتلف 60له أكثر من )عامل كبري ومشهور عند األكراد خاصة،    والعالمة النودهي
 له ختاميس وقصائد عديدة.و ابللغات العربية والفارسية والكردية،  ،  الفنون اإلسالمية

 بكردستان العراق. مركز الزهاوي يف السليمانية  وقد صدر الكتاب عن
 

الذي أصدرته دار الكتب والواثئق القومية مبصر    "بعثة سيد  طب: الواثئا الرمسية"كتاب  
الدار ابعرتافها، وهذا م  2018  هـ،  1439  عام املبيع بني إصدارات  أعلى رقم يف  ، حقق 

لتشوق الناس إىل أخبار هذا املفكر اإلسالمي العظيم، وحبهم وتقديرهم له، واعرتافهم مبا أحدثه  
وليس يف مصر وحدها، ولكن من املؤسف أن    من ثقافة عالية ومميزة يف العامل اإلسالمي كله

ينحرف املؤلف )حلمي النمنم( وهو وزير الثقافة، ومن كت اب وصحفيي السلطة، يف دراسته  
وحتليله للواثئق مبا يالئم عهد رئيسه السيسي واحنرافه. فهو يهدف من دراسته إىل أن يقول إن  

 خوان املسلمني.  سيد قطب احنرف بعد أن عاد من البعثة وصار من مجاعة اإل
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ووزارته ال تسمح أن تنشر كتًبا عن سيد قطب وأمثاله من أعالم اإلسالم إال أن تكون نقًدا  
 وهجًوا هلم.

 
 ما أسرع صدوره! 

"، ملعد ه األستاذ حممد  حممد سعيد الطنطاوي العامل الزاهد العابد رمحه هللا تعاىلصدر كتاب "
 القادري.

 صفر! 3در الكتاب يوم حمرم، وص 25تويف رمحه هللا يوم 
 ، فقد جر د نفسه للعلم والنصح.اجلليل رحم هللا الشيخ 

 
حممــد أكرم   /من علتمين؟ تراجم كبــار شـــــــــــيوخي يف دار العلوم لنــدوة العلمــاء لكنؤ اهلنــد

 الندوي.
ــران، وقد خرَّجت أجيااًل من العلماء،  و)ندوة العلماء( من أجل  مدارس العلم والدعوة يف عصــــ
والتزمت هنج أهل السنة واجلماعة، فوثقت هبم شعوب العامل اإلسالمي، وعرفتهم، وقرأت هلم، 
وافتخرت هبم. واحلــديــث عن العلمــاء الكبــار وســــــــــــــريهم وأحواهلم ولقــاءاهتم ورحالهتم وآاثرهم 

 العلمية حديث شائق، يبعث على الرتبية واالقتداء.
 

 عمل اترخيي إسالمي توثيقي جليل!
ئيحفظ هللا مؤلفه   ، من جلَّة علماء بنغالديش، وابرك يف عمره،  حممد حفظ الرمحن الُكمِّالَّ

 وزاده توفيًقا وصالًحا، وإنتاًجا علميًّا انفًعا. 
،  ضخمةجملدات  (  8)يف    "راليوا ي  واجلواهر يف تراجم نبالء بنغال واألكابصدر كتابه "

دايرهم عن دايران، ومل نعرف سوى القلة القليلة نتعرف من خالله على سري وآاثر علماء أنت 
ونشرها  منها،  ترمجة كثري  ميكن  عليها  االطالع  خالل  ومن  العلمية،  وآاثرهم  ترامجهم  من 

 وتوزيعها، هبدف مد ِّ جسور احملبة والوفاء والتعاون مع إخوة لنا يف العقيدة، كنا نسينا أمرهم!
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اط املذهب احلنفي وحميب الرتاجم، سواء يف تلك معروف يف أوسوهلذا املؤلف العامل كتاب آخر  
لًدا، نشرته له دار  جم  ( 23)يف  ة"، ويقع  ة يف تراجم احلنفياملضيَّ   البالد أم غريها، وعنوانه "البدور

 الصاحل ابلقاهرة. 
 

 ذكرايت الصبا والشباب:
 ، حممد خري رمضان يوسف. سالم من جزيرة منسية

 عاًما(. 40والعلمية حىت آخر عهدي مبوطين )قبل حنو أوجزت فيها سريي الذاتية  
فريد، ك أبسلوب  املخاط بوقد كتبتها  بضمري  ختاطب مناجاة  نفسي  أو  خياطبين،  فظل ِّي   ،

 تسرد ما حصل هلا! أو الذاكرة نفسي، 
وهذه هي الطبعة األوىل للكتاب، وقد عد لت فيه وزدت، وأوضحت بعض ما برتته منه هتيئة  

 إبذن هللا. للطبعة القادمة 
 ، وال ني ة إلكماله. ، كما ذكرت وهو ذكرايت الصبا والشباب فقط

 
(: وهم شاابن  حوار بل أب وأبنائهحوار بيين وبني أفراد أسري، يف كتابني، أحدمها لألبناء )

( للبنات  واآلخر  وبناتهوأب،  أب  بل  هلم كتب  حوار  مثقفون،  واجلميع  أمهات.  (: وكلهن 
 كلها تتسم ابلثقافة اإلسالمية. و ومقاالت ومشاركات ثقافية أخرى، 

 ومها كديوان، أو مدونة، أو أتريخ للعائلة يف جوانب منها. وتذكرة لألحفاد. 
  ن اوالحملات من ذكرايهتم العامة واخلاصة. فيتن  ماأكثر ما فيهو ،  انثقافي  انعائلي  ان توثيقيومها  

ترمجاهتم، وآاثرهم العلمية، واإلشارة إىل مراحل ابرزة من حياهتم. مع التأريخ لدراساهتم، والتوثيق  
شيء من ثقافتهم ونظرهتم إىل احلياة وما حوهلم، من خالل   ماببعض الصور اليت ختصهم.  وفيه

 . احلوار الذي أجري معهم
 ورأيته هنًجا جديًدا يف التأليف. وهللا أعلم.

رة الثانية من )حوار بني أب وأبنائه(، متتاز مبشاركة ولدي املهندس أمحد، مع إضافات  النش و 
 وتعديالت أخرى قليلة، وتصميم الغالف اجلديد من قبل أمحد.
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 بغداد... أين أنت اي بغداد؟!
 كنتِّ رايًة يف العزة والعلم والنصر واإلميان... 

 بغيضة، وعنصرية مقيتة، وميلشيات قاتلة سف اكة للدماء. وأنت اآلن يف أوحال  رافضية  
 اللهم أعد بالدان إىل ما كانت،

 وأعز ان بدينك وكلماتك. 
 قلت هذا وقد حملت صدور كتاب جديد بعنوان:  

  / للخطيب البغدادي  "اتريخ بغداد"دراسة يف  هـ:    450  –  145  شيوخ العلم يف بغداد
 ض.محيدي خضري العو أتليف  

 
ــر ــاهريها وأدابؤها من القرن األول هجري إىل هناية القرن الرابع عفـ ــرة ومفـ  /علماء البصـ

 م. 2019هـ،  1441دمشق: متوز للنشر،  -عبدهللا رمضان آل عيادة.
 

اب وأدابء  لكتــــ  الفلســـــــــــطينيل: اإلنتــــاج الفكري واألديب  اب  ببلوغرافيــــا املؤلفل والكتــــ 
 فؤاد عيسى سامل. /فلسطل

 عمال وأمثاهلا مراجع للباحثني، وكل يبحث عن طبته فيها.وتعد  هذه األ
وكلمة )ببلوغرافيا( ثقيلة على اللســــان العريب، مهما اســــتعملها الكت اب واملكتبات. والصــــحيح 

 يف لفظها )ببليوغرافيا( إبضافة الياء بعد الالم. وبديلها ابلعربية "الـمِّْسر د".
ان األســــــاســــــي متاًما، والعنوان الشــــــارح يغين، وهو والعنوان مكرر، فيمكن االســــــتغناء عن العنو 

 واضح للقارئ.
 

 جابر بن علي احلوسين. /كتب تراجم أعالم املدهب املالكي وفهارس خمطوطاته
 

ومايل وغريمها،    ا أدرار مشهورة بعلمائها، وتقع يف جنوب الصحراء اجلزائرية، وعلى حدود موريتاني
 وهي اثين أكرب والية جزائرية من حيث املساحة.  
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( فيــــه ذكر علمــــاء أدرار الفر ـــد النـــائر يف تراجم علمـــاء أدرار املـــالكيـــة األكـــابروكتــــاب )
 ومعاهدهم ومؤلفاهتم وأماكن وجودها وغري ذلك. وهو مجع جديد طيب. 

 .هـ 1437صدر الكتاب عام 
 

يلجأ كل جممع على التعريف بعلماء ومفكرين زاروه، فيفرد هلم أسلوب رائع، وهنج انفع، أن  
ومرجًعا   هلم،  تكرميًا  هذا  ويكون  وآاثرهم،  وأحواهلم  سريهم  ويذكر  يعر فهم،  يف كتاب،  ذكرًا 

 لآلخرين.
علماء يف ضيافة اجمللس  ، فأصدر كتااًب بعنوان:  اجمللس العلمي احمللي لطنجةوهذا كما فعله  

ين، وصدر عن  حممد كنون احلس و عبد اخلالق أمحدون،    األستاذ مواده  مجعه ونسق بني  ،العلمي
 ه، يف مخسة أجزاء.   1440 - 1434اجمللس بطنجة بني األعوام  

 
ــرية والعربية واإلســـــــــالمية، وإن كاان  ــد ان فراًغا يف املكتبة املصـــــــ كتاابن مهمان يف الرتاجم، يســـــــ

ا هبما، وال ذكرًا هلما يف الشــابكة، صــغريين يف حجميهما، ولكن من املؤســف أال  أجد اهتمامً 
 !!يومها - وال صورة لغالفيهما

ــرينأوهلما بعنوان " ــيوط يف القرن العفـ " للباحث اإلعالمي حممود فتحي، نشــــر يف أعالم أسـ
 ص. 168م، ويقع يف   2016هـ،  1437مصر عام 

اإلســالمي ح  هناية القرن  األولياء الصــاحلون يف حماف ة أســوان مند الفتح واآلخر عنوانه "
" ملؤلفه عبدالوهاب غرابوي، نشـــرته مكتبة االشـــراف لإلعالم والنشـــر يف الرابع عفــر اهلجري

 ص فقط! 129هـ أيًضا، ويقع يف   1437عام 
 

 حممد أمحد جرانز.  /سري ومؤلفات األمازيغ الليبيل القدامى واملعاصرين
 

هـ، مبناسبة الذكرى   1437ابلرتاجم خاصة، صدر عام  كتاب اترخيي توثيقي جيد، للمهتمني  
سنة عليها(، وفاء للمدرسني هبا،    50الذهبية لتأسيس دار احلديث احلسنية ابلرابط )مرور  

 وهو:
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 " اإلحتافات السنية برتاجم من درتس بدار احلديث احلسنية"
 من أتليف بوشيت الزقزوقي، عزيز اخلطيب، عبدهللا بن رقية. 

هـ، وهو للمغاربة وغريهم، واستثين منه    1436  -  1383ويشمل التدريس فيها بني األعوام  
األعالم الزائرون، ملناسبات علمية معينة، ووقت حمدد. وترتيبه على اتريخ االلتحاق هبا )األقدم(.  

 ص.  448وهو كبري، بلغ 
 

ه، لتكتشف ما يف يرسل موجات إىل القلب، وذبذابت إىل النفس، لتقبل عليه وتقرأ  كتاب 
نتوق إىل صفات الرجولة   صحرائنا البعيدة من سري أعالم وصاحلني... إننا نتوق إليهم، وحنبهم،

 : والشهامة والكرم
واد   -.عبداجمليد حمزوم السباعي  /الصحراء منبع العلم والعلماء وموطن الصلحاء والفرفاء

 هـ.  1440، : مطبعة أبو آية ، املغرب زم
 

 مين  بونعامة.  /املؤرخون الفنا طة وكتابة التاريخ 
 

 وخاصة للمهتمني ابلرتاجم ومتابعة احلركة الثقافية يف بالد اإلسالم. ، كتاب مفيد رائع
" ملؤلفه األســــــــتاذ حممد حســــــــني معلم معجم املؤلفل الصــــــوماليل ابلعربية  دمي ا وحديث اإنه "

م، ويقع يف   2017هــ،    1438والدراسات، يف عام علي. صدر عن مركز مقديشو للبحوث 
 ص.  682

وله لصـــــومال، ابلحضـــــارة اإلســـــالمية والثقافة العربية وأعالمها لالتوثيق  و لتاريخ  اب مهتم  ؤلفاملو 
حـدى دوائر التعليم إا يف  ويعمـل حـاليًـّ   .ويلقـب مبحمـد ديق  ن.يف هـذا الشـــــــــــــــأمؤلفـات أخرى  
ــتقل مع جامعات ومراكز ثقافية و   ،لنرويجابالرمسي اإلقليمي  ــر مســـــ ــومال ابمتعاون وحماضـــــ لصـــــ

 . والنرويج
ــوـمال بـلد عزيز، وفـيه من املواهـب والكـفاءات والعلمـاء واـلدعـاة واحلفظـة الكثري، ومنهم   والصــــــــــــ

 خرباء إداريون وقانونيون على مستوى أممي. 
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يف  ،  لغة العربيةابل  من املؤلفني الصوماليني(  661أو )(  543)وترجم املؤلف يف هذا الكتاب لـ  
 !نتاجهم العلمي واألديبإ من ( عنواانً 1083واشتمل على )إحصائيتني خمتلفتني. 

وال أعرف مثياًل هلذا الكتاب مما خيص الصومال العزيز. ولو كان مسيًعا لناديته، ولو ساومين  
ليه ولو كان  ألعطيته داثرًا عليَّ يف ليلة شاتية. ولو كان قريًبا التكأُت على عصاي ومشيُت إ 

 هـ(. 16/2/1440على هضبة. اللهم اجزِّ مؤلفه خريًا. )
 

الكاتب الصحفي الدمشقي العريق عبدالغين العطري من أعالم الصحافة يف بلده. أصدر جملة  
 م(، وكتب فيها كبار الُكتَّاب بدمشق. 1941هـ )1360"الصباح" عام 

ت من بالدي، عبقرايت وأعالم،  أشهر أعماله سلسلة )عبقرايت(: عبقرايت شامية، عبقراي
عبقرايت، أعالم ومبدعون، حديث العبقرايت، وذكر له مما مل يطبع: عبقرايت منسية. ومن  

 هـ، يف حادث سيارة.  1423آاثره أيًضا: خبالء معاصرون. تويف 
 1441اهليئة الســــورية للكتاب،   -عيســــى فتوح.  /عبدالغين العطريصــــدر فيه هذا الكتاب:  

 ص. 55هـ، 
 

اخلالفة  عصر  يف  اإلسالمي،  ابلتاريخ  املهتمني  الباحثني،  من  عن كثري  العناء  ختفف  دراسة 
 العثمانية: 

، ملؤلفه األستاذ أبو وردة  املؤرخون يف مصر يف العصر العثماين إىل ظهور عبدالرمحن اجلربيت
 السعدين. 

، والقضااي التارخيية  هنجهممن خالل دراسة    ، وعرض مؤلفاهتم التارخيية،  هذه املدةمؤرخي    فعرَّف
الضوء على أوضاع مصر اإلدارية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية  ، مع إلقاء  اليت تناولوها
 واحلضارية.  

 ودرس مؤرخي كل قرن يف ابب مستقل، من القرن العاشر إىل الثاين عشر.
 .ؤرخنيهؤالء املمقارنة بني مؤلفات لثالث لل وعقد الفصل األخري من الباب ا
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 حممد بن سعود احلمد. /معجم كتب السري الداتية يف العصر احلديث
  ع املؤلف يف الكتاب ما وقف عليه من الكتب العربية واملعربة يف أدب السرية الذاتية، سواءمج

 . ناعنو  (6374)وبلغ عدد العناوين اجملموعة  .هادراسات عن أم ،ذاتية اسريً أكانت 
 

 جممعيان يكرمان، يف ندوتني ثقافيتني، وصدور كتابني فيهما:
 إعداد وتوثيق  /اجملمعي حممد كرد علي الرئيس األول جملمع اللغة العربية راسم خطط الفام

ــ،  1441دمشق: اهليئة العامة السورية للكتاب،   -.إمساعيل مروة، نزيه اخلوري م،  2019هــــــ
 ص.  184

 -.إعداد وتوثيق إمساعيل مروة، نزيه اخلوري  /ســـــــعيد األفغاين حامل لواء العربية وأســـــــتاذها
 ص. 110م،  2019هـ،  1441دمشق: اهليئة العامة السورية للكتاب، 

 
أصــدر جممع اللغة العربية بدمشــق عشــرات الكتب يف ســري وتراجم املتوفني من أعضــائه، وهذا 

 هجه اجملمع.وفاء اندر ين
 هـ( يف هذا:  1439ومن الكتب اليت صدرت عام )

 صادق فرعون. /األستاذ الدكتور حسين سَبح أحد أساطل تعريب العلوم الطبية
أدـيب الصـــــــــــحفيل وصـــــــــــحفي األدابء عضـــــــــــو اجملمع العلمي العريب معروف األرانؤوط 

 نزار أابظة. /هـ( 1368 – 1310)
 /هــــــــــــ(  1434  –  1342الدكتورة ليلى الصـبا  أول امرأة عضـو يف جممع اللغة العربية )

 حممود احلسن.
 

األستاذ القدير عاصم هبجة البيطار كان من أشهر مدر سي اللغة العربية يف سوراي املنكوبة، إن  
 مل يكن أشهرهم، يف املدارس واجلامعات. 

 كان كأنه )قطعة( من اللغة!  
 عه قبل أن أيخذ هو مبجامعها!  لقد أخذت مبجام

 كان جنًما يف مساء لغتنا احلبيبة، ال ينساه جيل من أهل سورية املكلومة. 
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 وقد ترمجت له ترمجة طيبة يف )تتمة األعالم(. 
 ( صفحة، بعنوان: 171وصدر كتاب يف ترمجته عن جممع اللغة العربية بدمشق، يقع يف )

أمين    ، ملؤلفه األستاذهـ(  1426  –  1345)  اللغوي اجملمعي املعلم عاصم هبجة البيطار
 ..عبدالرزاق الشو ا

 رمحه هللا وأجزل مثوبته. 
 

للمجمعيني ميزة خاصة، فهم متمكنون من لغة القرآن، قائمون على اللسان الفصيح، وعاكفون  
على تراث األمة، ومصححون لألخطاء، ومنبهون لألخطار، ومنقبون عن الكنوز، وجامعون  

 للشذرات، ومقتنصون للفوائد والنوادر والغرائب.. 
 التأكد من األلفاظ واشتقاقها. وغالب أمرهم اجللوس إىل األوراق، والصرب على البحث، و 

 وكثري من أخبارهم يف طي ِّ الكتمان، وكأهنم ال حيبون )األضواء(. 
العربية يف دمشق، على مدى قرن كامل:   اللغة  وقد صدر كتاب يضمُّ تراجم ألعضاء جممع 

 هـ(، بعنوان: 1440 – 1337م ) 2019 – 1919
 ه مروان البواب.، ملؤلفأعالم جممع اللغة العربية بدمفا يف مئة عام

 
 تراجم البالغيني والعروضيني قليلة.

 وهذا كتاب جديد يف ترمجاهتم، ولكنه خمصص بدولة املغرب:
بريوت: دار   -عزيز اخلطيب، احلسني زروق.  /معجم البالغيل والعروضيل ابملغرب األ صى

 ص.  480هـ،  1441الكتب العلمية، 
 

بيري   سابًقا ابسم  املشهور  املالكم  املعروف أبيب محزة،  املسلم  األملاين  الداعية  سرية وذكرايت 
 .رجل من أ صى املدينةفوجل، صدرت يف كتاب بعنوان: 

 ذكر مؤلفه )سامل القحطاين( أنه أماله عليه. 
 وله نشاط كبري يف الدعوة أبملانيا وغريها.  
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ات األملانية لعدم ثقته هبا، ودرس يف مكة املكرمة وخترج وكان قد ترك دراسة اإلسالم يف اجلامع
 هناك، وعاد للدعوة. 

 
يف رحلته إىل بيواتت العلم بدمشق، ووفائه لعلمائها، وإشادته هبم، يسعى الشيخ احملد ِّث حممد 

" للتعريف ابلشيخ حممد سعيد  القنديل األخري من آل القامسيبن انصر العجمي يف كتابه "
هـ(، وهو حفيد عالمة الشام حممد مجال الدين القامسي   1440  -  1345الدمشقي )القامسي  

رمحه هللا. وفيه حديث عن لقاءاته به، وقراءاته عليه، وأسرته، وذكر لزايرات أهل العلم وطالبه  
 للمكتبة القامسية، وختام الذكرايت معه.

 مث صور وواثئق هادفة ومفيدة، غطت نصف مساحة الكتاب.
 
املبدع    ( القبائل ومؤتلفهاخمتلف  ) كتاب مهم واندر يف اببه، مثل كثري من مصنفات مؤلفه 

فقد مجع فيه أمساء القبائل العربية املتماثلة  هـ(؛    245حممد بن حبيب البغدادي )ت  العالمة  
واملتشاهبة لفظًا وكتابة، وميَّز بينها، مثل )ُحدان( لقبيلة من األزد، و)حد ان( لقبيلة من متيم،  

ان( لقبيلة  و)ج دان( قبيلة يف ربيعة، و)خدان( لقبيلة من أسد بن خزمية، و)ُحدان(، أو )ح د 
 ( قبيلة متشاهبة يف ألفاظها وألقاهبا. 200محدان... وهكذا، يف حنو )

سبق أن أصدره يف نشرة قدمية، أواخر القرن امليالدي قبل املاضي،    فرديناند فوستنفلد  وحمققه
 مث جدد صدوره.. 

 
 فريد، له مكانته يف املكتبة اإلسالمية: كتاب 

  / سري وتراجم لنساء من القدس من  دمي الزمان  :إظهار الثبات يف تراجم النساء املقدسيات 
 هـ.  1439عبداحلميد مجال الفراين، 

 
 عبداحلميد مجال الفراين. /إظهار العزة يف تراجم نساء غزة
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 فهد بن تركي العصيمي. يف مسألة العرا ة/  املناهل الر را ة
حبث لطيف يف موضوع العراقة، وهو أن يشرتك االبن وأبوه وجده فصاعًدا يف صفة أو أمر ما. 
أعرق  بعضها إىل بعض وأخرجها يف كتاب، مثل:  واللطائف وضم  األخبار  املعد  هذه  مجع 

الكرمي، وتفسريه، أعرق األسانيد، أع القرآن  الفقه،  الناس يف قراءة  النحو، ويف  الناس يف  رق 
 والبالغة، والنحو، والشعر، والكتابة، واجلود،... وهكذا.

 
 ليلى حممد انظم احليايل. /معجم الفعراء اإلسالميل

 
 ، ملؤلفه صاحل بن حممد الغفيلي!شعراء ماتوا جوعا  

 نعم، ماتوا جوًعا.. واجلوع أشكال وأمناط!
 قر وفاقة وتشرد وحرمان،وعاشوا يف ف تاب يضم صوراً لعدد من الشعراء الذين تضو روا جوعاً  ك

إطاللة على مآس وفواجع حل ت  ..  ذاقوا مرارة الدنيا وضاقوا ابلعيش فيهاو عانوا وأتملوا وتعذبوا،  
واآلتني  بشعراء، للماضني  عربة  املؤلف وصاروا  مجع  وأشعارهم    ،  هبم  أقواهلم  هذا  يف  وعر ف 
 .الكتاب 

 
 حيىي مري علم. /معجم أعالم التعمية واستخراج املعمى يف الرتاث العريب اإلسالمي

 
صــــــــدر كتاب فريد واندر يف نوعه، وهو الرتمجة لذوي البشــــــــرة الســــــــمراء من أعالم الصــــــــحابة 

 والتابعني وغريهم، وقد يكون عنوانه غامًضا لدى القارئ، وهو:
ــود:  توي على ــحابة الكرام والتابعل 101تراجم )  تدكرة األعالم الســـــــ ( علم من الصـــــــ

 .وغريهم
 هـ. 1441إستانبول: دار السم ان،  -ملؤلفه يوسف شبري أمحد الربيطاين.

 
 كتاب فريد!

 هـ.  1439 ،عبدهللا بن حسني املوجان  /هنارحتفه يف البحار واأل يخبار من لقأحكام و أ
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إعـداد ومجع أيب عبـدالرمحن أمحـد بن حممـد، اتريخ املقـدمـة   /ع مـاء مـاتوا ابلطواعل واألوبئـة

 ص )نسخة إلكرتونية(. 59م،  2020هـ،   1442
وهو جهد طيب، تتبع فيه جامعه من مات بطاعون أو وابء على مر  التاريخ اإلسالمي حىت  
  العام الذي نشر فيه الكتاب، من األعالم، الذين كان هلم دور يف هنوض األمة علًما وأدابً 

وجهاًدا، وخلفاء وأمراء، مع تعريف موجز بكل منهم، مثل: أيب عبيدة عامر بن اجلراح، معاذ 
بن جبل، شرحبيل بن حسنة، بالل بن رابح، زايد بن أبيه، أيب األسود الدؤيل، اخلليفة عبدامللك 
الوايف   )صاحب  الصفدي  الكمال(،  هتذيب  )صاحب  املزي  احلجاج  أيب  مروان،  بن 

 ابلوفيات(... 
 

زي: يف ذكر من كان دميم ا من النبالء  هـ.  1440بالل فيصل البحر،  /اهليربي
 ما الذي أجلأ الكاتب إىل التصنيف يف هذا املوضوع؟ 

 ولعل فيه عزاء ملن كان أقل  مجااًل يف صورته من آخرين. .  لن خيلو من فائدة، ولن خيلو من عربة
 ومؤلفه له كتب أخرى جتلب النظر!

وعنوانه يدعو إىل العجب مثل موضوعه، فاهلربزي له عدة معان، كاألسد، والذهب اخلالص، 
 ولكن قد يكون قصد املؤلف من بينها، أنه )كل شيء مجيل وسيم( مبا خيالف موضوع الكتاب  

 
 انيف بن هزاع الشريف. /الفخصيات اهلامشية يف الواثئا العثمانية

 
 اآلاثر

ي، العنقاو   يضياء قلل " ملؤلفه  يف بالد احلرمل  صلى هللا عليه وسلمشواهد  بور ذرية الرسول  "
،  املراجع وشواهد القبور مبكة املكرمة وما حوهلا  عاًما من البحث والتنقيب يف   ( 20)بعد  جاء 
 .. هتم بتفاصيل ما حتويه األحجار من كتاابت ورموز وزخارفا كما

 
 أسامة أمحد خمتار.  /ة يف متحف كلية اآلاثر بسوهاجالنقود اإلسالمية احملفوظ
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 الرحالت 

 
 علي علي السكري. /الرحالت الكففية العربية حول العامل خالل العصور الوسطى

 
( من أتليف حفناوي  موسوعة الرحالت إىل القدس الفريف صدر عن دار األايم بعم ان )

 ( جملدات، وهي:4بعلي، يف )
املشارقة من الشرق األوسط واألقصى، ومن الغرب )أمريكا( إىل القدس يف رحالت   -

 املسجد األقصى. 

القدس يف رحالت املغاربة: اإلسراء من األندلس واملغرب األقصى واملعراج يف املسجد  -
 األقصى. 

 صورة القدس الشريف يف رحالت ومرآة الغربيني. -

اللوحات وعني الكامريا صورة القدس الشريف يف املشاهد الدرامية الدامية يف رحالت   -
 والدراما.

 
من نوادر الرحالت إىل املسجد األقصى رحلة عالمة الشام مجال الدين القامسي رمحه هللا،  و 

 . رحليت إىل البي  املقدسصدرت بعنوان:  
 وقد حقق أحداث رحلته وعلق عليها الشيخ حممد بن انصر العجمي.

 م.  13/3/2011تاريخ وعرضها بقلمه الباحث عباس منر يف جريدة القدس ب
 

 ، طبعته دار اإلمام مسلم ابلقاهرة.إبراهيم، من أتليف ولدي  رضا املوىل يف رحلة احلج األوىل
وهي رحلة إىل بيت هللا احلرام، رافق صاحبها خالهلا والده إىل مؤمتر  ُعقد مبكة املكرمة يف حج  

  . طواف الوداعهـ، فوصف فيها أداء املناسك، من نية اإلحرام إىل 1435عام 



114 
 

كما وصف فيها املؤمتر، وذكر أمساء املشاركني فيه وبعض املدعوين إليه، من العلماء واملفكرين،  
 .وعناوين حبوثهم وموضوعاهتا، ومن التقى هبم من أهل الفضل. وفيها بعض أخبار والده أيًضا

 
بتحقيق األستاذ هـ(؛    1270كتاابن للعالمة املفسر الفقيه األديب شهاب الدين اآللوسي )ت  

 احملقق أمحد عبدالوهاب الشرقاوي، الناشط يف حتقيق وأتريخ العهد العثماين: 
 نفوة الفمول يف السفر إىل إسالمبول. 

 ونفوة املدام يف العود إىل مدينة السالم.
 

االستعمارية   الفرتة  احلديثة يف  اجلزائرية  الرحالت  ربوع    1962  –   1830مجهرة  م يف 
 حررها وقدم هلا عيسى خبييت. /اجلزائر 

 
 التاريخ 

 
 األستاذ عبدالكرمي بك ار من املفكرين املسلمني البارزين يف عصران.

 ذو فكر وذكاء، وسعة اطالع، وإبداع يف الطرح، وتنظري سليم.
 ومن قرأ كتبه السابقة عرف حسن استنباطه، ووعيه، وفكره احلضاري والصحوي.

 ومن قرأها حصَّل فكرًا إسالميًّا سليًما إن شاء هللا. 
أن تكون له نظرة عميقة يف التاريخ،    -وهو على هذا املستوى من الوعي والثقافة    - وحقَّ له  

 الستقاء العرب والدروس منه.. 
 ؟ التاريخ: كيف نفهمه، وكيف نستفيد منهوقد صدر كتابه اجلديد:  

 
 حممد عبدالرؤوف السيد. /املدابح التارخيية حول العامل

 
لو مُجع أمساء الصحابة رضوان هللا عليهم املدفونني يف دول خمتلفة، ودو نت سريهم، مع تصوير  

 . ، لكان عماًل طيًبا، وجهًدا مشكورًاموسوعةمواقع ضرائحهم، وصدرت يف 
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 قيمة: رسالة 

، رسالة دكتوراه، قدَّمتها الباحثة أمل بنت فهد اجلليل سبة على الزاند ة يف العصر العباسياحلي 
 هـ.  1440إىل املعهد العايل للدعوة واالحتساب ابلرايض عام 

 لكن البالد يف عصران طفحت ابلزاندقة..  وال احتساب عليهم!
 ومن حيتسب عليهم واألمر بيدهم؟!!

 
 اقتصاية تراثية: دراسة حضارية 

  دراسة :  ئتمانيةواملعامالت املالية واال  التجارة والفركات التجارية:  التجارة يف صدر اإلسالم
 .حممد مشس الدين حميي الدين كرمي / اترخيية مند عصر الرسالة ح  هناية العصر األموي

 
 .أمحد الصيفيترمجه  ، من أتليف تسوجيتاكا ساتو، السكتر يف اجملتمع اإلسالمي الوسيط

 كتاب اترخيي اجتماعي اقتصادي هادف انفع. 
وغريه من    جامعة طوكيو، شغل منصب مدير األحباث يف دار الكتب الشرقيةواملؤلف أستاذ يف  

وا يدخلون يف دين اإلسالم، وأن العامل ؤ آالف الياابنيني بداملناصب، وذكر يف حماضرة له أن  
 ! الميةيواجه اآلن ما أطلق عليه العوملة اإلس

 احلمد هلل.
 

جامعة    – علي السيد شعبان    /هـ(   1017  –   780إمارة أبناء رمضان يف آسيا الصغرى )
 هـ )ماجستري(.  1441املنيا، 

 )مل أمسع هبا من قبل. اترخينا(! 
 

معجم أعالم القبـائـل العربيـة ابألنـدلس: دور القبـائـل العربيـة يف احليـاة العلميـة ابألنـدلس  
 مج. 3حممد مجعة عبداهلادي،  /القبائل العربيةمرتب وفا أنساب 
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موارد بي  املال ابألندلس وأوجه صـــــرفها مند الفتح اإلســـــالمي ح  هناية عصـــــر الدولة 
 هـ، أصله رسالة علمية. 1441 ،نورهان إبراهيم أبو العال /األموية

 
حممد   /واال تصــــادية والفكريةوضــــاعهم االجتماعية أدراســــة يف :  ندلساملســــتعربون يف األ

 ص. 244م،  2019هـ،  1441اببل: دار الصادق،  -.عبدهللا املعموري
الذين   ،اىل ســــــكان األندلس األصــــــليني من اليهود والنصــــــارى( هنا يشــــــري ملســــــتعربونولفظ )ا

ن حبرية ممارســة  و احتفظ املســتعربو يف ذمة املســلمني وفق معاهدات عقدت بني الطرفني،  ادخلو 
  .دارية والدينيةتنظيماهتم اإلو شعائرهم الدينية، 

ــطلح )املســـتعربني( عليهم يعود طالق  إبب وســـ واإلســـالمية أبمناط احلياة العربية   رهمإىل أتثمصـ
 .من لغة وعادات ومالبس وفنللفاحتني،  
  اب يف متهيد وفصلني طويلني حتتهما مباحث، مها:وجاء الكت

 .احلياة االجتماعية واالقتصادية للمستعربني -
 .احلياة الثقافية للمستعربني يف األندلس -

 ، ابختصار وتصرف(144)روافد ثقافية ع 
 

 كل شيء يكتب يف حضارة األندلس حمبب إىل النفس وجيلب النظر! 
 قلب ملا آلت إليه! كما يدمي الفؤاد، ويقطع أواتر ال

 : بعنوانوهذا كتاب اندر يف موضوعه، جيلب النظر أيًضا، صدر 
طنجة: سليكي    -رشيد العفاقي.  /حكاية املفاتيح األندلسية: أحباث يف اتريخ األندلسيل

 هـ. 1440أخوين، 
 و)املفتاح( له معىن كبري، أوسع مما حُبث يف هذا الكتاب!

 
انصر    /(هـ  668  -  92وح  هناية دولة املوحدين )  ياإلسالم شهداء األندلس مند الفتح  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -حممد اليعقويب.
 )رسالة توثيقية اترخيية رائعة(
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 من كتب التاريخ اإلسالمي املتخصصة:و 

 حممد علي دبور. /السجون والسجناء يف األندلس
 وموسعة يف جماهيل التاريخ السياسي واالجتماعي ابألندلس.وهو دراسة معمقة 

فيما يتعلق أبمساء ســـجوهنا، وتنظيماهتا اإلدارية واملعمارية، وأصـــناف الســـجناء هبا وأوضـــاعهم،  
وطريقة معاملتهم، ووســـــــائل التعذيب املســـــــتخدمة معهم، وكذلك الوقوف على أهم حقوقهم،  

 واخلدمات املقدمة هلم.
 

 ليس كأي ِّ كتاب يف هذا املوضوع!  )حماكم التفتيس(
يف   والتعذيب  اإلعدام واحلرق  تاكم سر ية مارسإنه جمموعة من امللفات السرية املخطوطة حمل

املسلمني أنفسهم،  اإلسباني  األندلسيني، ما كان يعلم هبا  حق  حمفوظة سرايً،    كانتألهنا  ون 
ملفات حماكمات، وحبث فيها  يف صورة  منها  خمطوطة  (  23)على  جامعها  صل  حيع أن  ا واستط
)وحقق صفحاهتما  جمموع  جملدين كبريين،  يف  وصدر  ابللغة    1400ها،  صدر  ص(، كما 

 اإلسبانية من ترمجة حممد نذير احلمصي.
األندلس يف  املسلمل  لقضااي ضد  ملف ا  وعفرين  لثالثة  حتقيا  التفتيس:  حتقيق   /حماكم 

 م. 2020هـ،  1442  الشارقة: دار القامسي، -سلطان بن حممد القامسي.
 

 املرأة الكردية كان هلا دور ما يف التاريخ اإلسالمي،  
وقد قام بعضهن أبدوار علمية وخريية عظيمة، مثل الشيخة العاملة املسندة شهدة اإلبرية، ومثل  

 األمريات األيوبيات يف عصرهن، ذكرهتن يف كتايب )املرأة الكردية يف التاريخ اإلسالمي(.
 اجلامعي احلديث ابإلسكندرية كتاب:وصدر عن املكتب 

 سجى مشعل الطائي.   / النساء األيوبيات ودورهن احلضاري يف بالد الفام يف العصر األيويب
 

 مرجع جيد، يسهل البحث حمليب التاريخ اإلسالمي، وخاصة عصر املماليك: 
 الشورجبي.حممد مجال  /معجم الدراسات العربية واملعربة عن عصر سالطل املماليك
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 إميان صالح عطاطة.  / نساء العامة يف مصر خالل العصر اململوكي

 
 تتبع أترخيي دقيق للحرائق وآاثرها يف عصر إسالمي. ويف مثل هذه احلوادث دروس وعرب.

هـ(، وأصله رسالة    1440" الكتاب الصادر حديثًا )احلرائا وآاثرها يف دولة املماليك األوىل"
 دكتوراه. 

 
املخطوطات والرتاث والواثئق يف الكويت، لصاحبه األستاذ حممد بن إبراهيم الشيباين،  مركز  

أصدر الكثري من الكتب الواثئقية، وخاصة ما يتعلق ابلكويت واخلليج، وقد أحدث أخريًا قسم 
)التاريخ العثماين واألانضول( يف إصدارات املركز، وأحسن بذلك عماًل، فإن التاريخ العثماين 

 مبعظم أحوال البالد العربية، والواثئق يف هذا كثرية. مرتبط 
 وأول إصدارات املركز يف قسمه اجلديد هو:  

تركيةأ" سالطل  واال  :وليات  والسياسيةاملدنية  )ت  جتماعية  ب يُهم  مجيل  حممد  ملؤلفه   ،"
 هـ(؛ حرره األستاذ الشيباين. 1398

 
 كان هذا منتظرًا من زمن..

ترمجة كمال أمحد خوجه؛ تقدمي وتعليق وإعداد أمحد   / األرشيف العثماينواثئا األشراف يف  
 عبدالوهاب الشرقاوي.

 انتظره األشراف والسادة الكرام واملهتمون بتارخيهم واألحداث والوقائع اليت جرت هلم موثَّقة.. 
 

وائل  أواخر العصر اململوكي ح   أاملصريل يف احلياة العلمية ابحلجاز مند    دور علماء الدين
( العثماين  املعرفة    /هـ(  875  -  1050العصر  دار  عن  عبداملنعم سالمة، صدر  إبراهيم 

 اجلامعية ابإلسكندرية هذا العام.
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 األرشيف العثماين يعد  أضخم وأهم مصدر للتاريخ اإلسالمي يف القرون املتأخرة.
" جلامعه فاضل الكوي  يف الواثئا العثمانية"وقد صدر كتاب اترخيي توثيقي جديد بعنوان:  

 بيات )من كركوك(. 
 -  1266وهو خمتارات من واثئق األرشيف العثماين يف إستانبول لنصف قرن، بني األعوام )

 م(. 1900 - 1850هـ،  1318
نشاطه  املركز    وقد بدأ   إبستانبول.   مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالميةصدر عن  

أعمال حول    غريها، إضافة إىل يف التاريخ واحلضارة و كتاابً   (350)أصدر  هـ، و   1400م  منذ عا
 .احلرمني الشريفني والقدس الشريف

 
 عندما ينطق تراثنا العلمي! 

 . عكتاب اترخيي رائ
عبد الرمحن ملؤلفه الفقيه املؤرخ    ،مرت ب على احلوادث والسنني  حلضرموت احلبيبةأقدم اتريخ  هو  

 هـ(.  818)ت  حس انبن علي  بن 
 "، وهو ابه يف شكله، ويف مضمونه إن شاء هللا. الَبهاء يف اتريخ حضرموتمساه مؤلفه "

 .عبدهللا بن حممد احلبشيوزاده هباء أن يكون من حتقيق األستاذ احملقق 
 جزى هللا خريًا أهل حضرموت على نشرهم اإلسالم، علماء ودعاة وجتارًا. 

 نشري إىل فضلهم، وندعو هلم، ونفتخر مبا نفع من إنتاجهم. وهلم احلق علينا أن 
 

تؤرخ  والنشر كتب جادة وهادفة  للدراسات  بعدن، ومركز حضرموت  الوفاق  دار  صدر عن 
ثقافة   لتاريخ حضرموت ورجاهلا وأحواهلا وحضارهتا، مع دراسات معمقة ألحداثها، تشكل 

 متكاملة ومتناسقة عنها، مثل:
 التاريخ واملؤرخون احلضارمة. 

 زبدة اخلالصة يف عادات وتقاليد حضرموت.
 حيواانت النقل واحلرب يف جنوب اجلزيرة العربية  بل اإلسالم.

 سقطرى.
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  بائل عربية جنوبية يف مصر. 
   معتقدات وعادات شعبية من بالد ايفع وشدرات من اترخيها.

 اتريخ وطيوط: يف تراجم مفايخ بالد سهام وذؤال. 
 ألفاظ فصيحة يف اللهجة اليافعية.

 وغريها...
 ( الغنية مبقاالهتا. دراسات اترخييةهذا إضافة إىل جملة )

 
العلمي األول عن اتريخ احلضارمة ومؤرخيهم على مدى أربعة قرون مضت، يف  عقد املؤمتر 

عام   املكال   عندما مجع    1437مدينة  التارخيية  للدراسات  مركز حضرموت  أحسن  وقد  هـ، 
العربية واإلسالمية، وإن  أع املكتبة  إليه  تفتقد  املؤمتر يف كتاب صدر حديثًا، حيث  مال هذا 

 اترخيهم ملليء بسري رجال عظام خدموا اإلسالم علًما وعماًل. 

 .من القرن السادس ح  القرن التاسع اهلجريل  التاريخ واملؤرخون احلضارمةعنوان الكتاب:  
 

الفرتة من   لعلماء ُعمان خالل  السياسي  موسى بن سامل   /هـ  1162  –  1034الدور 
 الرباشدي.

 
 " البن عساكر الصادرة عن جممع اللغة العربية بدمشق متقنة،دمفا اتريخ مدينة"حتقيقات 

  1439، عام  71،  70،  27،  25،  23،  21،  20األجزاء:  ومل ينته حتقيقه بعد، وقد صدرت  
 م.  2018هـ، 

 واجلزآن األخريان من حتقيق الباحثة احملققة القديرة سكينة الشهايب رمحها هللا. 
 . 76، 29، 28، 26م طبعت األجزاء:  2020ه،  142 - 141ويف عام 

 
الرملي له كتاب رائع يف فضائل بيت املقدس، ولكن يبدو  احلافظ أبو العباس الوليد بن محاد  

أنه مفقود. وقد قام الكاتب )سليمان علي مراد( إبعادة جتميع هذا الكتاب من مصادر خمتلفة، 
فضائل القدس:  هـ مع دراسة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان "  1441وصدر عام  
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. وذكر  "بي  املقدس للوليد بن محاد الرمليدراسة حتليلية، مع جتميع لنص كتاب فضائل 
  300أن أمهية هذا الكتاب تعود إىل أنه أول ما أل ِّف يف هذا املوضوع. )مات مؤلفه حنو عام  

 هـ(.
نيًّا، ذكره ابن عساكر  واحلافظ الرملي كما قال فيه اإلمام الذهيب يف سري أعالم النبالء: "كان راب 

 ه أسوُة غريهِّ يف رواية الواهيات".خمتصرًا، وال أعلم فيه مغمزًا، ول
 رمحه هللا. 

 
فرج    /هـ  1336  –  1230اتريخ غزة يف هناية العصر العثماين من خالل شواهد القبور  

 احلسيين. 
 

كنت قد أعلنت أو حثثت على تدوين موسوعة يف سري الصحابة املدفونني يف البلدان، رضي  
نشر كتاب يف موضوعه، عثرت على هللا عنهم، فاستجاب إخوة من مصر خاصة لذلك، مث  

 : صورة غالفه، وهو
 م.  2019هـ،    1440القاهرة: دار املعارف،    -حممد علي السيد.  / للصحابة أماكن يف مصر

 .وقد يكون الكتاب دراسة أثرية لقبورهم ولألماكن اليت ُدفنوا فيها، ال سرية هلم، رضي هللا عنهم

 .ويكون الكتاب مفيًدا على كل حال
حسن ، ملؤلفه  إعالم السائلل عم ن أُ رب مبصر من صحابة سيد املرسللن بعد:  كما صدر م

 . جواد جاسم اجلنايبو   أمحد مجعة عبد اجمليد   األستاذين  ابعتناء،  (هـ  1394  )ت   قاسم الكوهي
 وقد بىن املؤلف كتابه على املشاهدات واملعاينات والدراسات امليدانية. 

 املشاهد املنسوبة للصحابة رضي هللا عنهم يف مصر. وفيه بيان عدم صحة الكثري من 
 

 : يف اتريخ املسلمني احلديث مهمةرسالة ماجستري 
للباحثة حماسن علي  ،  م  1924مو ف مصر الرمسي والفعيب من إلغاء اخلالفة العثمانية  

 .حممد
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 اجملالت 
 

،  يدورية جديدة،    )علوم املخطوط(  جملة صدرها مركز املخطوطات مبكتبة اإلسكندرية سنوايًّ
 هتتم بصناعة املخطوط وحتقيقه ودراسته ونقده وصيانته.  

 
( من عام 28  –  27( صدر عددها املزدوج )جمموعة املخطوطات اإلسالميةالنشرة الشهرية )

 ص(، وهو خاص ابإلمام البخاري وصحيحه.  470هـ، يف ) 1441
 وفيه موضوعات شائقة رائعة، منها: 

 هل تزوج البخاري؟ وكم مرة؟ وهل أعقب وترك ذرية؟ -

 نسخة البخاري األصلية وأشهر رواايته.  -

 أهم نسخ صحيح البخاري يف العامل. -

 عناية احلفاظ ابلصحيح يف شهر رمضان.  -

 املنسوب إىل اإلمام البخاري. الشعر  -

 ( جملًدا.13شابة دمشقية كتبت صحيح البخاري يف ) -

 
 :، هيالرابطة احملمدية للعلماء ابملغرب األ صى  هاصدر أ( جملة إسالمية حمكتمة 14)

 . سنوية حمكمة تعىن ابلدراسات واألحباث الكالمية األشعريةجملة )اإلابنة(: 
 بقضااي الفكر اإلسالمي والعلوم الشرعية.فصلية تعىن جملة )اإلحياء(: 

 هـ.  1441جملة )إيقاظ(: فكرية، تعىن ابلرتبية على قيم املواطنة. صدرت يف شهر رمضان 
   التأويلية. و علمية حمكمة تُعىن ابلدراسات القرآنية  (:التأويل)جملة 

 تخصصة تعىن ابلدراسات القرآنية.معلمية حمكمة جملة )الرتتيل(: 
 لدراسات والبحوث القرائية املتخصصة.اب  هتتمعلمية حمكمة ة(: جملة )احلجَّ 

 جملة )الدليل(: متخصصة يف اتريخ العلوم اإلسالمية وفلسفتها.
 جملة )الشفا(: تعىن ابلدراسات والبحوث يف احلديث الشريف والسرية النبوية العطرة.
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  عنهم. متخصصة يف الدراسات حول الصحابة والتابعني رضي هللا  جملة )الصفوة(
 .حمكمة تعىن بقضااي املذهب املالكي والعقيدة األشعرية والسلوك السينجملة )الغنية(: علمية 

 .  لد راسات اللغوي ة واألدبيةهتتم اب (:فقه اللسان)جملة 
 جملة )قوت القلوب(: تعىن بقضااي التصوف اإلسالمي. تصدر مرتني يف السنة. 

 لبحوث والدراسات املتخصصة يف احلديث وعلومه. جملة )لسان احملد ِّث( حولية، تُعىن اب
تصدر ،  علمية تراثية حمكمة تُعىن ابلرتاث العريب اإلسالمي وقضاايه املتشعبةجملة )مرآة الرتاث(:  

 .مرتني يف السنة عن مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث ابلرابطة
العلوم اإلسالمية. بينما مل أجد    ( جملة إسالمية حمكَّمة تصدرها الرابطة، وتغطي أشهر14فهي )

ألكرب املؤسسات اإلسالمية يف العامل مثل هذا النشاط الفكري واإلنتاج العلمي، مثل مشيخة 
األزهر، كم جملة تصدر؟ واالحتاد العاملي لعلماء املسلمني، ما هي جمالته، سوى )جملة األمة 

 الوسط(؟
 هذا عدا منشورات الرابطة ابملئات.. 

 
حاورين فيه األستاذ والكاتب الصحفي أبو احلسن   ، أو أكثر  معي منذ ثالث سنوات أجري  لقاء  

 . (هـ 1441، املختار اإلسالمينشر يف اجمللة املشهورة )اجلمال، و 
 

 جملة الفيخ الطاهر الزاوي للدراسات واألحباث.  
 )نصف سنوية، تعىن ابلفقه املالكي، صدر العدد الثاين مبشاركة دار النوادر( 

 
قد بلغت العدد   لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني،)البصائر(    جريدة  هل تعلم أن

 هـ؟ 1441( يف آخر شهر مجادى اآلخرة من عام 1000)
واجلمعية حتتفي جبريدهتا، وتكرم جمموعة من الكت اب الذين أسهموا يف الكتابة فيها عقوًدا من 

العدد خاصًّا   ابجلريدة وأترخيها وفضلها وأتثريها وميزة اإلعالم اإلسالمي الزمن، وجتعل هذا 
 هبا.. 
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 جملة جامعة الزهراء.
جملة علمية إسالمية جديدة تصدر ابللغة العربية يف مدينة غازي عينتاب الرتكية عن جامعة  

 الزهراء لرئيسها ومؤسسها أستاذان الشيخ اجلليل مصطفى مسلم حفظه هللا. 
 دف إىل نشر املعرفة اهلادفة وخدمة الباحثني. وهي فصلية إلكرتونية، هت

 هـ، وكتب فيه كوكبة من أهل االختصاص.  1441( عام 0صدر عددها التجرييب )العدد  
 

الكرمي، صدر العدد الثامن منها    عىن مبجاالت تدبر القرآنت  ، علمية حمكمةجملة   ( رتدبُّ )  جملة
 هـ. 1441 رجبيف شهر 

 . حيتوي على سبعة موضوعات: )أربعة أحباث علمية، وثالثة تقارير علمية( و 
 

 جملة قي مة، وعدد نفيس. 
نشر البحوث  وتُعىن ب  ( حولية، تصدرها الرابطة احملمدية للعلماء ابلرابط،لسان احملد يثجملة )

 والدراسات املتخصصة يف احلديث النبوي الشريف وعلومه.
 هـ(، وفيه حبوث حمكمة مفيدة.  1441صدر منها العدد الثاين قريًبا )رمضان 

 
النبوي( الرتاث  حتقيقات   )جملة  فيها  وتنشر  احلديثية،  الرتاثية  واألحباث  ابلرسائل  هتتم 

 وموضوعات قيمة. 
 هـ(.  1441شهر رجب )صدر العدد السادس منها يف 

 
 ،  اإللكرتونيةالفصلية ( ثاحملد ي العدد األول من جملة )صدور 
 م.  2020هـ،  1442، العريقة، يف احلديث العراقية مدرسةعن  الصادرة

 
( جملة جديدة متخصصة يف السرية النبوية، أصدرهتا الرابطة احملمدية للعلماء يف الففاجملة )

، لعله مبناسبة مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما هـ(  1440)ربيع األول  هذا شهر  
ومعظم    . اختري امسها تيمًنا بكتاب )الشفا بتعريف حقوق املصطفى( للقاضي عياض رمحه هللا

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1?src=hashtag_click
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منه دراسة هلذا الكتاب اجلليل. وال أتذكر جملة متخصصة يف السرية العطرة  حبوث العدد األول  
 ه!!غري هذ

 
والتابعني رضي هللا  )الصفوة(  جملة   الصحابة  الدراسات حول  علمية حمكمة، متخصصة يف 

هـ،   1441عام  عنهم، تصدرها الرابطة احملمدية للعلماء ابلرابط، وقد صدر عددها اخلامس  
 العدد: )أحباث وأحداث يف محى علي  رضي هللا عنه(. وحماور هذا 

 
 جملة اجلمعية الفقهية السعودية: العدد اجلديد من

 هـ( 1441( )شوال 50العدد )
 من البحوث القيمة يف هذا العدد:

 اخلروج من املسجد بعد األذان: دراسة فقهية مقارنة.  -

 إهداء ثواب حج الصغري للميت.  -

 ا: دراسة حديثية فقهية االسم املتضمن تزكية أو مدحً  -

 
 جملة فقهية جديدة: 

 ، من املغرب. جملة املدهب املالكي
 

 .تصدر عن الرابطة احملمدية للعلماء ابملغرب ، متخصصة قي مة، اجمللة الفقهية
 وللرابطة فروع متخصصة، تصدر كتًبا تناسبها يف مدن عديدة ابملغرب.

ــة الرتاثية  ــيني وقد أصــــــدرت مئات الكتب، وخاصــــ منها، وأحيت جهود علماء مغاربة وأندلســــ
 كثر.

 وقد اتبعت نشاط هذه الرابطة من سنوات أتسيسها، فرأيته عجًبا!
 األستاذ أمحد عبادي األمني العام للرابطة احملمدية للعلماء منوذج لإلداي املثقف النشيط.
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 (: و ف) جملة
 .وقافاجمللة العلمية احملكمة لدراسات األ

 مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف ابلرايض. تصدرها 
 هـ،   1441صدر عددها التأسيسي األول يف شهر مجادى األوىل 

 ص(.  306وتقع يف )
 
(  15( جملة إسالمية شهرية تصدر ابللغة العربية عن إمارة أفغانستان اإلسالمية منذ )الصمود )

 عاًما! 
 هـ. 1441شوال   شهر( يف 172صدر العدد اجلديد )

 
غزة، نصف سنوية حمكَّمة، يكتب فيها أساتذة    -  جملة جممع اللغة العربية الفلسطيين  )العربية(

 متخصصون، وكت اب قديرون، وتنشر فيها حبوث ودراسات مفيدة، إضافة إىل أخبار اجملمع. 
 هـ(، كل عدد يف جزأين. 1440 - 1438( لألعوام )6 - 5 - 4صدرت األعداد )
 نتمىن هلم التوفيق.  

هبدف احلفاظ على سالمة اللغة العربية   "،جممع اللغة العربية املدرسي"  غزة  كما أنشئ يف
 .وتعزيز مكانة العربية يف املدارس  ،وتشجيع استخدام الفصحى ،ونشر مصطلحاهتا

 وهناك دول عربية هلا ميزانيات كبرية ومع ذلك ال توجد فيها جمامع لغوية!!! 
املتخلفة، الالمبالية، ويف النفوس غري املتشر بة ابلعلم، اليت ال وغزة حماصرة. فالعلة يف العقول  

 تقد ر قيمة الثقافة واملعرفة، وال تستشرف نتائجها، وليست العلة يف املال.
 (جممع اللغة العربية الفلسطيين الذي مقره يف الضفة)مالحظة: هو غري 

 
 ( ضاد: جملة لسانيات العربية وآداهبا)

، صدر عددها اجلامعات الرتكيةيف العاملني فضالء من أساتذة  هاسس ، أحمكمة علمية دولية 
 م. 2020هـ، أكتوبر  1442األول يف عام 
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 هـ.  1442، صدر عددها األول يف شهر ربيع األول من عام جملة )َرَوى(
 وتعىن ابلعلوم اإلنسانية والنصوص األدبية. 

 ء مفيدة.وقد اطلعت على بعض موضوعاهتا، فرأيت فيها أشيا 
 
 

  



128 
 

 الفهرس
 

 الصفحة             املوضوع 
 

 3 ........................................................... املقدمة
 4 ..................................................... املعارف العامة

 الدين اإلسالمي:علوم 
 13 اإلسالم......................................... متفرقات يف  
 26 علوم القرآن................................................  
 31 . ................................................ التفاسري     

 38 احلديث............................................... علوم      
  48 السرية والشمائل والصحابة................................      

 52 ..................................... .........العقيدة والفرق
 اإلسالمي وأصوله الفقه
 53 ............. أعمال شاملة................................     
 55 أصول الفقه..............................................     
 56 العبادات.................................................     
 59 املعامالت وما إليها........................................     
 61 .................. نظام اإلسالم...........................    
 63 الفقه املقارن..............................................     
 66 الفتاوى والنوازل...........................................     

 72 اإلسالمي........................................... التصوف 
 74 . ................................................. العلوم االجتماعية  

 79 ......................................................... اللغة العربية
 88 ............... ...............................العلوم البحتة والتطبيقية



129 
 

 91 ....................................................... الفنون........ 
 األدب والفعر

 92 ..................................................... األدب ونقده     
 93 الشعر ونقده......................................................      

 : التاريخ والرتاجم 
 96 الرتاجم.......................................................  
 112 ................... .....................................اآلاثر 
 113 ....................................... الرحالت..............        
 114 التاريخ.......................................................         
  122 ............................................................. اجملالت
  128 ............................................................. الفهرس

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


