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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
، وبغَّض إلينا  النافع  الذي أكرمنا ابإلسالم، وأنعم علينا ابإلميان، وحبَّب إلينا العلماحلمد هلل  

 حممد، وعلى آله وصحبه.  نا. والصالة والسالم على نبيالكفر والفحش
، مما يلفت النظر، من موضوع مهم،  جولة جديدة بني كتب العلم، وخاصة الكتاب اإلسالمي

أو هو مهم وإن كتب فيه، أو له ميزة ما، ملكانة كاتبه، أو  يف الساحة، أو قليل حبثه،    أو جديد  
 عناوين.ال ، فلم أطلع على كثري منة الكتبوليست هذه صفو  .، أو غري ذلك أسلوبه

 وإشارة إىل بضع جمالت يف آخره.وبينها رسائل علمية، وكذلك بعض البحوث العلمية، 
وجانب  وعن موضوعاهتا،  مؤلفيها،    أحياًنا عنو ومسيته )ثقافة الكتب( ألن احلديث كله عنها،  

 . ، وسبب إبرازهاوأتثريها ، وميزهتا،أمهيتهامن 
 املكتبات.  يحميب الكتب، ومراتد  أكثروتناولت معظم الفنون، يف ثقافة موسوعية، ليستفيد منها  

  .قود من الزمنعفإن شأين متابعة ما استجدَّ من كتب اإلسالم منذ    وقلت )مواكبة جديدها(
وقليل منها  م، وسنة أو سنتني قبلها،    2021هـ،    1443عام  ختص  صدارات  اإل  هذه  معظمو 

 لسنوات.قبل هذه ا
هنا  االطالع عليها يكون صعباا، إال ما ندر، ويكون ما كتب عنها  ومبا أهنا هبذه اجلدة، فإن  

 املوضوع.  م من له  عناوين( شأن املكتبيني، وما ي  الل )ثقافة يمن قب
وقد يكون يف بعضها ما ال يتوقع، ولذلك أبرأ إىل هللا من كل كتاب أشرت إليه وفيه ما خيالف  

 أو سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم. كتابه 
ال تكون كذلك يف املستقبل... إال أن  جلدهتا يف وقتنا، فإهنا قد    ة هذه الكتبوإذا بدت أمهي

 .بلىتال  يف مكانتها العلمية،  ة وصامدةابقيعلها جيبينها من الكتب املهمة والنافعة ما 
 ، ولذلك جاء ترتيب الكتب على املوضوعات عامًّا، وليس على التفصيل. وقصدت به املطالعة

 واحلمد هلل الذي يّسر، والشكر له سبحانه على ما وّفق.
 حممد خري يوسف

 هـ  1443مجادى األوىل  24إستنانبول 
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 املعارف العامة 
 

 أفراد  مصنفاتمسارد و 
 

هـ( من أعالم العلم والبحث والتنقيب، وقد ترك   1363العالمة حممد اخلاجني البوسنوي )ت 
مرت   اليت  العصيبة  األايم  من  الرغم  وعلى  عمره،  قصر  من  الرغم  على  عديدة،  علمية  آاثراا 
ابلبوسنة يف عهده. وهو مكتيب أيضاا، له استدراك وتتمة للكتاب املشهور )كشف الظنون(:  

، وقد نشرته حديثاا لطائف لنشر الكتب يف كشف الظنون يف أسامي الكتب والفنون ذيل  
 الكويت بتحقيق فيصل يوسف العلي.

ويكون إضافة جديدة إىل تتمات الكتاب املرجع، وجماالا للبحث عن خمطوطات جديدة مل ترد  
 يف ذيول أخرى غريه.  

 
، لألستاذ حممد  افاتكش جرافية و سلسلة البحوث اإلسالمية يف مخسني عاًما: دراسة وببليو 

 أمحد املعصراين، صدر عن جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر.
صدرها  أيشتمل على دراسة لسلسلة البحوث اإلسالمية اليت  و صفحة،    3٨4الكتاب يف  يقع  

ببليوجرافيهـ  13٨9اجملمع منذ عام   بكل ما صدر يف السلسلة من كتب يف مخسني   ا، مع 
السلسلة ومؤلفيها  هـ،  1440هـ حىت    13٨9  منذ  ،اعاما  لكتب   غريها منو   ،مث كشافات 

 الكشافات. 
 

احِلسبة، خمطوطها ومفقودها، وهو مسرد ًندر يف موضوعه،   برصد كتب  صدر كتاب مهتم 
 بعنوان: 

  ، تتبعها ومجعها ودرسها األستاذ صفيةكتب احلسبة املخطوطة واملفقودة: دراسة استقرائية و 
دار طيبة    ، وتوزعهاجلمعية العلمية السعودية للحسبة  ، صدر عنبسام بن سليمان اليوسف 

 مبكة املكرمة. اخلضراء
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 صنعة حممد حممود الدُّر ويب.  ،ثبت اجلاحظ أيب عثمان عمرو بن حبر البصري الكناين
 . الشارقةصدر يف 

 ورسائله، كما يفهم من عنوانه. ومل أعرف كيفيته وحجمه. واملقصود كتبه 
ا.  ويكون عمالا توثيقيًّا مفيدا

 
الفكريصدرت ) الرتاث  ( مؤلفات يوسف بن حسن بن عبداهلادي ومسامهته يف حفظ 

 ص.  579ملؤلفيه سعيد اجلوماين وكونراد هريشلر، عن دار بريل يف ليدن، يف 
 ومما يشتمل عليه بعد ترمجته وبيان نشاطه العلمي:  

 )فهرست الكتب: وقف كاتبه يوسف بن عبداهلادي(، أوقفها يف مكتبة مدرسية.  
، حىت  513ومسرد مبؤلفاته: )تسمية كتب يوسف بن عبداهلادي(، وفيه سرد لنفسه ) ( عنواًنا

 هـ. 909هـ، ووفاته  ٨97عام 
)ابن املْبر د( عليه أوقع بعض االلتباس، وفضال إطالق )ابن    وأشار احملققان إىل أن إطالق اسم

 عبداهلادي( عليه. 
  

   !( عنواًنا 372) تبلغالسخاوي العالمة مؤلفات 
مشهور بن حسن آل  من إعداد ،مؤلفات السخاوي :كتاب   كما يف الطبعة الثانية من

 ص. 941 ، ويقع يفأمحد الشقريات و سلمان 
( مؤلَّف 100طبعة مزيدة ومنقحة وفيها استدراكات وإضافات وإفاضات، وفيها حنو )وهي 

 زائد عن الطبعة السابقة.
( تنشر ألول مرة عن أصوهلا  91وآبخره إجازات السخاوي جملموعة من تالميذه وعددها )

 اخلطية.
، بينما كانت يف الطبعة الس 372بلغت مؤلفات السخاوي يف هذه الطبعة ) ابقة ( عنواًنا

 ( مؤلفاا.270)
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كتاب توثيقي جديد، جتد فيه من الرتاجم وعناوين الكتب والرسائل، املطبوع منها واملخطوط، 
ما ال جتده يف مراجع أخرى، فقد انتشر احلضارمة يف أحناء العامل، يتاجرون وينشرون اإلسالم،  

ت وأنتجوا ثقافة عربية  بينهم علماء ودعاة وأدابء، يف إندونيسيا خاصة، وتفاعلوا مع اجملتمعا
 إسالمية فريدة. وهذا الكتاب جيمع نتاجهم العلمي ويوثقه:

  –   1262)  ضواء على حركة طباعة الرتاث احلضرمي يف املهجر أ الطبعة الثانية من كتاب:  
، لألستاذ املؤرخ األديب الشبامي احلضرمي حممد أبو بكر ابذيب،  هـ(: رصد ونقد  1422

 وفهماا. زاده هللا علماا 
 

( كتاابا أو أكثر، بني أتليف وحتقيق، وهي حتتاج 150األستاذ حممد عمارة رمحه هللا له حنو )
إىل رصد وتكشيف وفهرس موضوعي ليستفاد منها بشكل أفضل، وهذا ما قام به األستاذ  

 صالح عبدالفتاح حممد، فألف كتابه:  
 الفهارس، املوضوعات. ببليوجرافيا الدكتور حممد عمارة: املؤلفات، كشاف  

 ص. 752هـ( عن "مفكرون الدولية للنشر"، ويقع يف  1442صدر عام )
مناظرات  و مؤمترات  و ندوات  و مقاالت  و حتقيقات  و كتب  آلاثره العلمية، من  ودليل    وهو مسرد

 مرئيات.و حوارات و 
 . هموضوع علمي مقرتح للباحثني يف تراث (100)فهرس موضوعي ألكثر من و 
   ه.دكتوراة للراغبني عن البحث يف تراثالاجستري و امللرسائل  عنواًنا  (50)مقرتحات ألكثر من و 
 

  املكتبات
 

خزانة العلوم، ألمري املؤمنني ابألندلس املستنصر ابهلل احلكم بن عبدالرمحن القرشي األُموي ِّ 
 هـ(.  366 –  302)

 األستاذ إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري.  من أتيف
وفيه سرية املستنصر، وبيان تبحره يف العلوم، ونشأة خزانته، وحمتوايهتا، وأخبار وقصص شرائه  

 ا ومقابلتها من قبله، وو رّاق كتبه ومصححوها.. وأخرياا: مآل خزانته.. الكتب، وتصحيحه
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قد تكون من أعظم اخلزائن  أهنا  من أعظم اخلزائن يف اترخينا اإلسالمي، و أهنا  املؤلف  وقد ذكر  
   !..على مستوى األمم

 
 الطبعة الثانية من كتاب:  

 ، للباحث املؤرخ بشري عبدالغين بركات.اتريخ املكتبات العربية يف بيت املقدس
 

 لألستاذ وليد اخلالدي. هـ،  1421 – 1133املكتبة اخلالدية يف القدس: 
م( من ساحة األقصى، من    100وتقع هذه املكتبة يف قلب القدس القدمية، على مسافة )

 املغاربة السابق..  الناحية اجلنوبية، من طريق ابب السلسلة، تطل على الْباق وعلى حيّ 
وآل اخلالدي من أقدم العوائل يف القدس، وقد توىل علماؤها ومشاخيها مناصب القضاء واإلفتاء  
واملشيخة والتدريس يف جوار األقصى منذ القرن السابع اهلجري... واستطاعوا أن حيافظوا على  

 نيهم يف خدمة العلم...هذه املكتبة األثرية الغنية ابملخطوطات والكتب القدمية بتعاوهنم وتفا
 

وتزوَّد   دقيقة،  معلومات  حتوي  ومصادر  متخصصة،  مراجع  ففيها  مهمة،  الوزارات  مكتبات 
 ابجلديد حلاجة الباحثني إليها. 

" للباحث األستاذ وسام يوسف مصلح، فيكون  مكتبات الوزاراتوقد صدر كتاب بعنوان "
كتبات. ومل أطلع عليه، وال أعرف ما إذا  فيه املزيد من إلقاء الضوء على هذا النوع املهم من امل

الوزارات   يف دولة  كانت دراسته عامة أم خاصة، فله مع زميل له أطروحة بعنوان "مكتبات 
 ل".اإلمارات العربية املتحدة: الواقع واملأمو 

 
   التأليف والنشر

 
دور    ما ينشر يفعيف كل يوم    تعلن، و الناشرين ملاذا ال يكون يف كل دولة جهة جتمع جهود  

من كتب، حىت يكون القارئ مطلعاا عليها، وكذلك الناشرون واجلهات العلمية يف أطراف    النشر
 العامل؟ 
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  .. من خالل موقعه... فسهل األمر على الباحثني  احتاد الناشرين العراقينيهذا ما عمل به  
 هل تفعل ذلك الدول األخرى؟ف

ا، ودور أخرى ال مواقع وال صفحات  هناك دور نشر عربية مل أمسع هبا، ومل أورد هلا كتاابا واحدا
 هلا يف الشابكة! وهذا نتيجة اإلمهال وعدم الوعي ابملطلوب.. 

 
اإلحصاء  على  والقائمني  الثقافية،  واجلهات  الناشرين،  يفيد  حديثاا،  صدر  هادف،  كتاب 

 يف، والتوجيه التسويقي: املعر 
، لألستاذة يف جامعة املوصل التوجهات الدولية للناشرين وفق اعتبارات النشر اإللكرتوين

 ص.  145ليلى جار هللا خليل، يف 
 

ينشر أنه  ذكر  جديد،  مرة  كتاب  الرتاث  وي  ،ألول  يف  التصنيف  وفنون  التأليف  بعلوم  عىن 
، يستفيد منه الباحثون واملبتدئون يف التأليف. وهو من املوضوعات النادرة اليت أ فردت  اإلسالمي

 ابلتصنيف يف تراثنا اإلسالمي:  
بن هللا بن حممود  فتح    ، ملؤلفهفريدة التأليف وشريدة التصنيف من فتح هللا اخلبري اللطيف

 . تحقيق حيىي رعد حيدرب؛ هـ( 1162)ت  الصباغ املوصلي
 

 املخطوطاتالواثئق و 
 

 علم الواثئق... ال يعرف قيمته إال واثق بعلمه! 
 وصدر حديثاا عن جامعة الكوت:

 .علي زوين  ، من أتليف وتوثيق األستاذعلم الواثئق والتوثيق يف الرتاث العريب واإلسالمي
حممود بن حممد نسيب احلمزاوي    ، للعالمة املفيتالتنبيه الفائق على خلل الواثئقمع حتقيق رسالة  

  .هـ( 1305)ت 
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، رسالة صغرية مفيدة لألستاذ عادل حممد من نوادر الرموز واالختصارات يف كتب الرتاث
 خمتار املغريب، صاحب قصائد ومنظومات وأحباث، مدير مكتبة وقفية يف بنغازي. 

 . عن جممع ليبيا للدراسات املتقدمةحديثاا صدرت 
ابحلديث عن االختصارات والرموز والكلمات املنحوتة اليت استعملها علماء أكابر معنية وهي 

 يف كتب العلم، ليختصروا على الطالب زمن التلقي، ويسهلوا عليه حفظ املسائل وضبطها. 
 إضافة إىل املسائل امللّقبة يف النحو واملرياث والعقائد والفقه.

قال املؤلف يف مقّدمته: بعض هذه    ، ولكن كماواملختصرات كل الرموز  ل  ارسالة حصرا ال  وليست
حيتاج  ،من ابب التمثيل واإلملاع ال احلصر واجلمع، فاجملال رحب فسيح ،الرموز واالختصارات 

 إىل زمن مديد واستقراء اتم.
وقال يف خامتته: هذا موضوع لو ألفت له جلنة تستقصيه وجتمع ما تفرق منه شذر مذر لنفعت 

 ه.العلم وأهل 
 

( كتاب تذكاري رائع، أصدرته وزارة الثقافة ابلرابط يف  أحباث يف الكتاب العريب املخطوط)
ص(، مليئة مبباحث متخصصة مهمة يف املخطوطات   16٨9( أجزاء، جمموع صفحاهتا )6)

العربية اإلسالمية، من شىت جوانبها، ولعل أفضل ما فيها هو جمموعة من الرسائل والنصوص 
 النادرة يف موضوعها.احملققة 

نوادر  الكتاب حول املوضوعات اآلتية: علم املخطوط، خزائن ومكتبات، من  وتدور حماور 
املخطوطات، قراءات يف كتب خمطوطة، رحالت وجتارب مع املخطوط، أعالم ومعامل، نصوص  

 حمققة.
اللسان أبقى على عربية    -الذي نسق الكتاب وقدم له    -وليت األستاذ عبدالعزيز الساوري  

املناسب هلذا الكتاب خاصة، ومل يذكر يف مقدمته عند التعريف ابلكتاب كلميت "الفيلولوجية  
والكوديكولوجية" املستعملتني واملنتشرتني يف املغرب بشكل فظيع، فإهنما ثقيلتان على اللسان  

يغين ما  العظيم  القرآن  لغة  السوية، ويف  العربية  الفطرة  إىل  بغيضتان  الفصيح،  عنهما  العريب   
 وزايدة، فهي سّيدة اللغات، أحسنها وأمجلها، وأكثرها ثراء ابأللفاظ واملعاين. 
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الدين إحسان أوغلي، كتاب  العثماين وحضارته وفنونه أكمل  صدر لألستاذ اخلبري ابلتاريخ 
 توثيقي مهم يف جمال ختصصه، عن مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي بلندن، هو:

 العثماين. الرتاث العلمي 
 وهو يف جملدين:

 األول: النشأة والتطور والقضااي. 
 واآلخر: العلماء البارزون ومؤلفاهتم. 

 
، إعداد األستاذ ليامني بن قدور  سلسلة فهارس املخطوطات ابخلزائن واملكتبات اجلزائرية
( أجزاء  عشرة  للرتاث يف  اجلزائرية  اخلزانة  نشرهتا  فيها    6500أمكراز،  فهرس  لـ  ص(،  املعدُّ 

 ( خمطوط، أوهلا مدخل فيه دراسة للمحتوى وكشافات تفصيلية.2500)
 عمل رائع، وخدمة كبرية لرتاثنا اإلسالمي. 

 
 خمطوطات السودان، واحلديث عنها قليل!

 دراسة توثيقية وكشاف حتليلي للمخطوطات يف السودان، صدر حديثاا بعنوان:  
ال الرتاث  حفظ  يف  ودوره  السوداين  للمخطوطات املخطوط  حتليلي  وكشاف  وطين 

 الطيب أبشر الطيب )جامعة جواب(، عبدالعزيز حممد موسى )جامعة حبري(. / السودانية
 

تبدو أمهية التجليد من احلفاظ على الكتاب من التلف وتناثر األوراق وضياعها.. وكانت له  
 أمهية علمية وفنية يف احلضارة اإلسالمية. 

 وصدر حديثاا كتاب: 
الكت املخطوطات جتليد  دار  أثرية يف ضوء جمموعة  فنية  دراسة  اليمن:  املخطوط يف  اب 

 ، للكاتبة مسر علي العراسي.بصنعاء
وفيه دراسة جملموعة متميزة من أغلفة وجلود املخطوطات بدار املخطوطات يف صنعاء، وأساليب  

 زخرفتها، وطرق تنفيذها، واملواد املستخدمة يف صنعتها.. 
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 واجملاميع العامة املقاالت 
 

املقدسي   اخلالدي  روحي  من  م:    1913  –  1864حممد  ومنتخبات  ومقاالته  كتبه 
وحترير  ب   ،هخمطوطات العليتقدمي  سعيد  بنيمرمي  مبشاركة  صدر  اخلالدية    ،  مؤسسة  و املكتبة 

 سنة على أتسيس املكتبة.  (120)الدراسات الفلسطينية مبناسبة مرور 
 ص(.   1210ويقع يف جملدين )

 ( املطبوعة واملخطوطة.  م 1913 هـ، 1331ت طبعة حمقَّقة ألعمال اخلالدي املقدسي ) وهو
 .  من قبلنشرها اعتماداا على طبعاهتا اليت صدرت  أعيديف اجمللد األول مخسة من كتبه 

ن شر يف   مقاالته، وج ّلها  الثاين  اجمللد  )ويف  مقاالت    (اهلاللجملة  مع جمموعة  لعامل  ااملصرية، 
نشرها يف هذا الكتاب ألول مرة.   أعيداللبنانية و   (طرابلس الشام) مي اليت نشرهتا جريدة  اإلسال
اعتماداا على نسخها احملفوظة يف املكتبة اخلالدية    له نشرت يضم منتخبات من خمطوطات  كما  

جزيرة اب إىل  املقدسي  و»رحلة  العثمانية«،  العمومية  و»الديون  »ابريس«،  منها  لقدس، 
 األندلس«، مع خمطوط »علم األلسنة« احملفوظ يف بريوت. 

 .الكتاب مقدمة توثيقية لسرية اخلالدي وجممل أعماله من األقدم إىل األحدث  يف أولو 
 

فؤاد عبدالباقي مقاالت كتبها، كنت    ما كنت أعرف أن لألستاذ القدير واحملقق األثري حممد
 أظنه فارس حتقيقات وأسري فهارس وحدها، حىت صدر كتاب:  

اليت مجعها من جمالت علمية وأدبية، واعتىن  ،  املقاالت النادرة لألستاذ حممد فؤاد عبدالباقي
ثىن على أفصالا فيه من ترجم له ومن  هبا  رفقوأ هبا وأعدها للنشر األستاذ خالد سامل السّداين،

 هـ.  13٨٨. وقد تويف رمحه هللا عام كتبه
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 علوم الدين اإلسالمي
 

 متفرقات يف اإلسالم 
 

 عام، وجمموعات إسالمية 
 

  477بن حممد بن الصّباغ )ت    أيب نصر عبدالسيِّدالفقيه العاّلمة  ملؤلفه  ،  الطريق السامل إىل هللا
صدر بتحقيق حممد خري رمضان ص(،    ٨21شيخ الشافعية يف عهده، يف جملد ضخم )  هـ(

 يوسف. 
أنه صورة مصغَّرة من كتاب "إحياء علوم الدين" لإلمام الغزايل، فموضوعهما    يف املقدمة  وذكر

، فعمل على تطويره واحد، وأنه ال يستبعد أن يكون الغزايل اطلع عليه فأعجبه طرحه وهنجه
النفس   وأكثر قدرة على حتليل  أوسع اطالعاا،  فقد كان  منه،  والزايدة عليه ومعاجلته أبفضل 
املسلمة وسبل تزكيتها. واهلدف منه عندمها: إصالح اجليل، واستنهاض مكامن القوة واالنطالق 

 فيه.  
على اجلانب السلوكي للمسلم، وتربيته، وتزكيته، مع علم ووعي بدين اإلسالم   املؤلف  فرتكيز

وغايته وأهدافه، ليعرف املسلم: ملاذا هو مسلم؟ وكيف يكون مسلماا حقيقيًّا، ملتزماا هبذا الدين،  
 . ، وتقليدايًّ  وليس مسلماا صورايًّ

 
ينبئ عن أمهية كْبى ملوضوعه، ومؤلفه فقيه أصويل ذكي، ص احب خْبة وجتارب يف  عنوانه 

أصولية   فقهية  موضوعات  يف  ومصنفات  عميقة،  اجتهادات  وله  العملية،  اإلسالمية  احلياة 
 :رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمنيومقاصدية دقيقة، 

 أمحد الريسوين.  /االختيارات الدينية الكربى لألمة اإلسالمية
إىل بيان مساحة اإلسالم ووحدة املسلمني، والوحدة الدينية والثقافية واالجتماعية    وقد سعى فيه

 . بينهم، على اختالف أعصارهم وأمصارهم وقومياهتم وظروفهم وأحواهلم
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  ، ويقصد هبا: االختيارات الدينية الكْبى لألمة اإلسالمية عْب التاريخ يف مثاين اختيارات وحصر  
ا  األربعة:  الفقهية  واملذهب  املذاهب  الشافعي،  واملذهب  املالكي،  واملذهب  احلنفي،  ملذهب 

املاتريدي، ومذهب   واملذهب  املذهب األشعري،  الثالثة وهي:  العقدية  املذاهب  احلنبلي، مث 
ابعتبار أن اإلمام البارز أو األبرز يف هذا    ،ا املذهب احلنبليوقد يسمى أيضا   ،أهل احلديث

حنبل رمحه هللا ورحم مجيع أئمتنا، هذه سبعة: أربعة مذاهب   مام أمحد بن االجتاه والتوجه هو اإل
كالمياا أو    افقهية، وأربعة مذاهب عقدية، وأضفت إليها التصوف، ألن التصوف ليس مذهبا 

واختيار وتوجه ومنط يف ممارسة التدين ونشره ويف العناية    ،فقهياا، ولكنه مذهب على كل حال
وهو ممتد    ،وله مميزاته الفكرية والرتبوية واملنهجية،  مةموجود يف اتريخ األ  ،به، وهو شي متميز

وهو من    ،يف خمتلف الشعوب واألعراق املسلمة، إذن هو اختيار من هذه االختيارات الكْبى
تبناه عدٌد ال حيصى من العلماء وكافة    وقدن،  منذ ظهر إىل اآل  ،ومن أكثرها انتشاراا   ،أكْبها

الدينية الكْبى  الشعوب اإلسالمية، لذلك كان هو اال الثامن ضمن هذه االختيارات  ختيار 
 لألمة االسالمية، فهذا هو املقصود هبذه االختيارات الثمانية على وجه التحديد. 

 
 ثروة علمية وذخرية شرعية. 

يف بشاور، تويف عام   الشيخ العالمة حممد أيوب البشاوري من كبار علماء احلنفية وفقهائهم
 هـ رمحه هللا.  1335

( رسالة من رسائله يف فنون خمتلفة لتصدر بعناية جديدة يف جملدين كبريين من  55مجعت )
 قبل دار الكتب للنشر يف بيشاور، بعنوان:  

 .جمموع رسائل العالمة حممد أيوب البشاوري
 

ا، بينها كتاب  12 )يف  سلسلة األعمال الكاملة لألستاذ الدكتور عدانن زرزورصدرت   ( جملدا
دراسة تستشرف ، وهو "عد الدمنهوريسأمحد    ، لألستاذلبنات يف علوم القرآن والسنة  بعنوان:

وترسم اخلطوط العريضة واألصول الكْبى    ،وحتلل مضامني أعماله  ،منهج العالمة عدًنن زرزور 
 ."جيمعون بني علوم احلكمة والشريعة ،مبا يسهم يف بناء مناذج من طلبة العلم ، اليت تنتظمها

 صدرت أعماله منذ حنو عامني عن دار املقاصد ابلقاهرة، ولعلها مل تكتمل بعد؟
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وأستاذًن عدًنن من العلماء األذكياء، والباحثني املتقنني، والناقدين احلاذقني، صاحب دراسات 
ّيمة. عندما تقرأ له تشعر أنه حميط بفنه، قوي يف حجاجه، مع  وحبوث جليلة، وحماضرات ق

 كتابة قوية متماسكة، وأسلوب سلس مشوق، وثقافة واسعة، وفوائد ونكت.  
وهو أستاذ التفسري. استفاد منه جيل من الطلبة، يف عدة جامعات. والكّتاب واملؤلفون يتقون  

 فظه هللا. ح نقده، وخيشون مالحظاته؛ لقوة حجته، ونقده الالذع. 
 وهذه عناوين كتبه الصادرة يف السلسلة: 

هـ(؛   4٨5اجلمان يف تشبيهات القرآن/ أليب القاسم عبدهللا بن حممد بن ًنقيا البغدادي )ت  
 حتقيق. 

 قالئد العقيان يف حبوث التفسري وعلوم القرآن.
ح أساليب القرآن قالئد الِعقيان يف التحقيق والتبيان ملقدمة ابن تيمية يف أصول التفسري ولرتجي

 على أساليب اليوًنن البن الوزير. 
ص. حيتوي على ترجيحات الطْبي من خالل خمتصر    620قالئد الِعقيان يف تفسري القرآن،  

 ابن صمادح التجييب مع تنقيحات وحتريرات وإضافات من أمهات كتب التفسري. 
 ومنهج املعتزلة يف تفسري القرآن.  قالئد الِعقيان يف احلاكم اجل ش عي
 مج.  2قالئد الِعقيان يف علوم القرآن، 

 : اتريخ القرآن وعلومه.1مج
 : مالمح التفسري وإعجاز القرآن.2مج

 مج.  2هـ(؛ حتقيق،  415متشابه القرآن/ للقاضي عبداجلبار بن أمحد اهلمداين )ت 
 قالئد الِعقيان يف بالغة حبيب الرمحن: مدخل ونصوص. 

 مج. 2قالئد الِعقيان يف علوم سنة النيب العدًنن بني أهل السنة والشيعة اإلمامية، 
 .القواعد واألصول النظرية: 1مج
 : تطبيقات ومقارًنت.2مج
 

( من كتبه املطبوعة،  10، صدرت يف هذا العام، وتتضمن )الدكتور عبد هللا النفيسي  ةحقيب
 دار آفاق ابلكويت، يف ظرف مؤنق.   نشرهتا
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تتميز ابالطالع الواسع، والوعي احلاضر، والتحليل العميق، مع األدلة    -دام عاله    -ومؤلفاته  
 الناصعة، واستشراف املستقبل.  

وآراؤه وتصرحياته ومواقفه تدل على قوة وشجاعة وثبات، وكانت توقعاته بعيدة املدى، حدث  
 بعضها بعد عشرة أعوام من توقعها! 

من أبرز رجال السياسة واخلْباء ابحلركات اإلسالمية وتطورها،    فهو سياسي شرعي وحركي خبري.
 ومعرفة اترخيها، ونقدها ومعرفة آفات بعضها، يف عصرًن.  

ا رئيس  معروفة على مستوى عاملي. وكان  املستقبلية  وتوقعاته  السياسية  الشعيب  وخْبته  ملؤمتر 
اسية جبامعة الكويت، وأستاذ  أستاذ العلوم السي  ، ملقاومة التطبيع مع إسرائيل يف دول اخلليج

زائر جبامعات بكني وموسكو وهارفارد وكامْبيدج وستانفورد وإكسرت.. وله مقاالت ولقاءات  
حفظه هللا من كل وحوارات متداولة يف املنصات اإلعالمية.. وتعرَّض ملضايقات وعقوابت..

 سوء.  
 : وكتبه املوجودة يف هذه احلقيبة هي

  الطريق.احلركات اإلسالمية: ثغرات يف -

 احلركة اإلسالمية: رؤية مستقبلية. -

 عندما حيكم اإلسالم. -

 الفكر احلركي للتيارات اإلسالمية.  -

 إيران واخلليج.  -

 الصراع يف ظفار. -

 . )أصله دكتوراه( دور الشيعة يف تطور العراق السياسي احلديث -

 على صهوة الكلمة.  -

 يف السياسة الشرعية. -

 من أايم العمر املاضي.  -
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 اآلداب واألخالق 
 

له وألهله،   تربية وخ لقاا قومياا،  أراد  له أتثري على األخالق، فمن  النبوي  القصص  ابلتأكيد.. 
فليتخلَّق خب لق القرآن، وليتأدب آبداب النيب صلى هللا عليه وسلم وسنَّته، أبحكامها وأمثاهلا  

 وقصصها..
 وصدر حديثاا: 

 للمؤلف عارف بن علي احلريب.، القصة النبوية وأثرها يف تعزيز األخالق 
 

 الوعظ والدعوة  
 
 يكون كتاابا نفيساا، فإمنا يتفاضل الناس ابلتقوى. 

 وصدر حديثاا لعامل جهبذ، هو ابن تيمية احلراين رمحه هللا: 
 تفضيل صاحل الناس على سائر األجناس. 

 
 ض  عنا.اللهم إًن فقراء إليك يف كل شؤوننا، فأغثنا، وارمحنا، وثبتنا على دينك، وار 

(  مفهوم االفتقار إىل هللا ابملنظور القرآين والسنة النبوية وأثره يف تزكية النفسصدر كتاب )
 .عمر ايسني طه املالح لألستاذ

ا النَّاس   }مثل قوله تعاىل  وقد ورد مفهوم صفة )االفتقار( يف آايت وأحاديث عديدة،   اي  أ يُـّه 
 {. اَّللَِّ و اَّللَّ  ه و  الرغ يِنُّ احلر ِميد  أ نـرت م  الرف ق ر اء  ِإىل  
  ،والتخلص من مظاهر التكْب  ،طريق التواضع عن  االفتقار  هذا  ثبات  إعلى طريق  ويركز الكتاب  

 ا. ا وثيقا رتبط بعلم التزكية ارتباطا مفهو  ،وانعكاس هذه الصفات على طبائع أصحاهبا 
 

 ، وبرّأ منها ذمَّتنا قبل املوت: كتاب جيد يف اببه، سلَّمنا هللا وإايكم من الديون
 .علي بن حممد املطريللباحث الفاضل ، األسباب املعينة على قضاء الديون

 ص.  104نشرته شبكة األلوكة يف 
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 هـ كتاب: 1442صدر يف عام 

 ، لألستاذ عبدهللا بن سعيد آل دحوان. التخطيط االسرتاتيجي يف العمل الدعوي
دكتوراه، بنيَّ فيه مؤلفه مفهوم التخطيط االسرتاتيجي، وأدواته، ومراحله،  وأصل الكتاب رسالة  

وأمهيته للعمل الدعوي، واملعوقات الداخلية واخلارجية اليت تواجه العمل الدعوي يف التخطيط 
 وسبل عالجها. 

التميز   إدارة  مدير  البشرية،  املوارد  اسرتاتيجيات  رئيس  العامة،  اإلدارة  متخصص يف  واملؤلف 
والتوظيف  ال العاملة  القوى  إدارة ختطيط  مدير  وله    –تنظيمي،  وينبع.  للجبيل  امللكية  اهليئة 

 مؤلفات. 
 

 ال يعرف طعم العبادة إال من أقام الليل، وًنجى ربَّه يف السَّحر.. 
 ودمٌع ينهمر من العني يف ليل من مظلم قد يكون خرياا من دمعات تتساقط يف املساجد.. 

 جر له وقع عند رب العباد ال يكاد يضاهيه وقت آخر.. ودعاء إبحلاح قبيل الف
التوفيق يف عمله وقبوله الدعاء  وكلٌّ يطلب  فيه  الذي يستجاب  الوقت  .. عسى أن  يف هذا 

 يتقبله هللا ويرحم داعيه.. 
والداعية يطلب من هللا أن يوفقه يف دعوته، ليسلم من أراد أو يتوب إىل هللا فينقذه به من 

 النار.. 
 يدة ًنفعة يف الدعوة من املؤسف أن مل تطبع بعد، هي:ورسالة فر 

الفكي، نوقشت يف  حسن اببكر  ، للباحث  قيام الليل وأثره يف إعداد الدعاة إىل هللا تعاىل
 هـ.  1427جامعة أم درمان اإلسالمية منذ عام 

 
 االختالف بني الدعاة وارد، بل واقع، وأثره سيء. 

 وكتاب واحد.. مع أهنم يدعون إىل دين واحد، 
 ومع أن هدفهم واحد، وهو الدعوة إىل توحيد هللا وطاعته، ونشر دينه.. 

 وهذه رسالة دكتوراه حمكمة، تشخص هذا الداء، وتضع له الدواء.. فاتقوا هللا ما استطعتم..
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 الرسالة عنواهنا: 
،  عاصرأسبابه وآاثره وعالجه: دراسة حتليلية نقدية على الواقع امل  : االختالف بني الدعاة

 .هـ 1436جامعة أم درمان اإلسالمية،  ،اليقني يوسف أمحد للباحث
هـ  141٨وأشري إىل رسالة سابقة هلا يف املوضوع نفسه نوقشت جبامعة اإلمام يف الرايض عام 

 ن الْباك.حممد بن سليما  /االختالف بني الدعاة: أسبابه، موضوعه، آاثره، عالجهبعنوان: 
 وكالمها مل يطبعا. 

 
من  وكثري  متدينون،  الالعبني  من  فكثري  اإلسالمية،  للدعوة  خصب  جمال  الرايضية  الساحة 
اآلخرين يستجيبون، كما أسلم أعالم يف الرايضة. وأخبار الرايضيني متداولة يف العامل، ومواقفهم 

 تتداول ابختالفها، وتكون الدعوة يف هذا الوسط مفيدة لألشخاص وللدعوة معاا.
 دة يف هذا اجملال نوقشت منذ سنوات ومل تطبع، أسفاا، وهي بعنوان: رسالة علمية مفي

جامعة أم درمان    ،اجلنيد عثمان الشيخ ، للباحث اخلطاب الدعوي وأثره يف الوسط الرايضي
 . اإلسالمية

 
 رسالة علمية دعوية جديرة ابلنشر، عنواهنا: 

جامعة أم درمان   ،أمحد  الشامي عثمان   ، للباحث للعاملني يف اجملال الطب   ي عداد الدعو اإل
 هـ )دكتوراه(.  1431اإلسالمية، 

فاملرضى ضعفاء، وقلوهبم رقيقة، يطلبون الشفاء من هللا، وينتظرون حياة جديدة ينعمون فيها  
 ابلصحة والعافية، واألطباء كثري منهم متدينون.. فاجملال واسع للدعوة..

 
الفئات اخلاصة، اليت حتتاج إىل عناية وأساتذة متخصصني ملساعدهتم حىت يتعلموا، صارت هلم  
أاّل   وينبغي  تناسبهم.  تعليمية  تقنية  بلد، ومناهج، ومدربون، ووسائل  مدارس خاصة يف كل 
ي هم لوا من قبل الدعاة، ليتعلموا دينهم، ويعرفوا واجباهتم.. والوالدان هم أول من ي طل ب منهم  

 ذلك.. 
 هـ رسالة دكتوراه بعنوان:  1442ونوقشت يف عام 



19 
 

املعهد العايل   ،عبدهللا بن محد الرامي  ، للباحثدعوة فئيت التوحد ونقص الذكاء إىل هللا تعاىل
 ابلرايض. للدعوة واالحتساب 

 
يكونوا جمرد انتشر اإلسالم يف عوامل كثرية عن طريق التجار املسلمني، فكانوا دعاة إىل احلق، ومل  

ابئعي سلع ومستوردي بضائع، كان مههم تبليغ دين هللا يف أصقاع من الدنيا مل يبلغها إلسالم، 
أو بلغها ضعيفاا، أو وجد فيها احنراف عن الدين الصحيح. وكان يف أمانتهم يف البيع والشراء، 

 وصدق تعاملهم، وأخالقهم العالية، أثر كبري يف نشر هذا الدين احلنيف. 
ا فإن الدعاة ال يلزمهم كالم كثري، وال دراسات عليا حىت يكتب هلم النجاح يف الدعوة، وهكذ

 وإمنا هو حمبة الدين، والصدق يف التبليغ، وطيب املعشر، وحسن التعامل...
" التجار الفاحتون: أثر التجار املسلمني يف نشر اإلسالموقد صدر كتاب لطيف بعنوان "

العربية الصادرة يف الرايض لشهر ذي لألستاذ خالد بن سليمان اخلو  يطر، وهو كتاب اجمللة 
 هـ.  1442القعدة من عام 

 ويكون ًنفعاا إن شاء هللا. 
 

 ، للكاتب الفاضل صاحل حمروس حممد.ُعمانيون نشروا اإلسالم يف شرق إفريقيا
 والرتكيز فيه على نشر اإلسالم يف زجنبار وكينيا. 

احلِلم، الذي أييت قي قمة األخالق احلميدة، وأذكر أن  وأهل ع مان على أخالق فاضلة، أوهلا
األستاذ عبداإلله بن محاد األنصاري نقل عن والده العامل يف كتاب )اجملموع( قوله: إن أكثر  

 الناس ِحلماا هم أهل عمان!
 ونشر اإلسالم هبذه األخالق يكون أكثر قبوالا وأوسع انتشاراا!  

أن هناك ما يفيد أهنم ال يبلغون نصف أهل ع مان، وأن   ولكن معروف عنهم أهنم إابضية، إال
 منهم أهل سنة )شافعية(.   %90سكان )صحارى( مثالا كلهم، أو 

 
 رسالة ماجستري قّيمة مل تطبع، عنواهنا:  
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 أيب ، للباحث الفاضل  منهج اإلعداد الثقايف للداعية يف كوردستان العراق وأثره يف الدعوة 
 .هـ 1435 عام اإلسالمية جامعة أم درمان حممد، نوقشت يف بكر فقي رسول

ومن املسلمني من ال يعرفون إخواهنم الدعاة األكراد يف وطنهم، وأن كثرياا منهم يستقي علومه  
دراساهتم   إىل  إضافة  الكالم،  وعلم  الفقه  وخاصة  اإلسالمية،  العلوم  متبحرين يف  علماء  من 

يف   واجلادة  املستمرة  ومطالعاهتم  ونشاطهم  اجلامعية،  واملتنوعة،  الغنية  مكتبات كردستان 
اإلسالمي السياسي احلثيث، وأسلوهبم احلكيم واللطيف يف الدعوة، وإخالصهم العميق للدين، 
بلد إسالمي، حمافظون  بيواتت كرمية كما يف كل  العبادة والذكر والدعاء، وهناك  وتبتلهم يف 

عالي تربية  على  أوالدهم  وينشؤون  اإلسالم،  آداب  الكرمية..  على  واألخالق  الدين  من  ة 
 فكردستان غنية وحفّية بعلمائها ودعاهتا.. 

 
 من الرسائل املهمة اليت مل تطبع بعد، على الرغم من أمهيتها، رسالة دكتوراه بعنوان: 

  ، للباحث األستاذم  1941  –  1889سالمية  دور علماء جنوب الصومال يف الدعوة اإل
  200٨هـ،    1429  منذ عام  جامعة أم درمان اإلسالميةاليت نوقشت يف  ،  ة حممدأمحد مجعال

 ص.  249، وتقع يف م
وهؤالء العلماء كانوا من جذور الصحوة اإلسالمية، الضاربة يف أعماق الصومال وبيئتها عامة،  

 وكانوا سهاماا وخناجر يف صدور األعداء الذين أرادوا احتالل بلدهم..  
 

 واجملال خصب للدعوة   تبشر ابخلري، فعدد املسلمني هناك يف ازدايد،   الدعوة يف كوراي اجلنوبية
 . فيها

الدعوة اإلسالمية يف كوراي اجلنوبية: واقعها ومعوقاهتا وقد صدرت طبعة جديدة لكتاب:  
 ، ملؤلفه و ن س وكيم.وسبل عالجها

 واملؤلف داعية وابحث من كوراي نفسها.  .وأصل الكتاب رسالة ماجستري
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 جديد: كتاب 
اإلعالمي للحمالت  النبوية  الشعريةاإلدارة  احلمالت  تطبيقات  مجعة  ة:  أسامة  لألستاذ   ،

 األشقر، صدر يف أنقرة. 
ي ظِهر الكتاب العالقة بني الشعر واإلعالم، وكيف ميكن أن يندرج الشعر يف مفهوم احلملة 

من محلة حسان  ؤلف  املويتخذ  وكان الشعر وسيلة إعالمية قوية يف العصر النبوي.  اإلعالمية؛  
بن اثبت الشعرية على خصوم املسلمني من قريش وحلفائها من القبائل العربية واليهود واملنافقني  
عينة منوذجية للدراسة التطبيقية عْب تصنيف قصائدها ومقطوعاهتا إىل جمموعات منسجمة، مث  

ة اإلعالمية، إضافة إىل حتليل حتليلها بنيوايا وتعبريايا وصوالا إىل كشف الظواهر العامة هلذه احلمل 
 . رضي هللا عنه الشخصية اإلعالمية حلسان 

واإلدارة  والتنظيم  والتخطيط  الرؤية  يف  اإلعالمية  للحمالت  النبوية  اإلدارة  جوانب  ويكشف 
األطراف   لدى  اإلعالمية  احلملة  إدارة  جوانب  مث  وأتثريها؛  اإلعالمية  والتشريعات  امليدانية 

 ل جلوانب هذه احلملة ويظّهر مستوايهتا؛ ويعرض نصوصها الباقية. األخرى وأتثريها، وميثّ 
توصيات   امللف  لويقدِّم  إدارة  يف  النبوي  العصر  يف  اإلعالمية  احلمالت  جتربة  من  الستفادة 

 اإلعالمي املعاصر وإدخاله ضمن أولوايت العمل املنظم.
 

 ثقافة إسالمية 
 

 من الكتب الصادرة حديثاا كتاب: 
اإلسالم والغرب بني املنافسة والصراع: رؤية مستقبلية للواقع العريب واإلسالمي وعالقته  

القرى، ابحث يف  ابآلخر أم  التاريخ يف جامعة  السلومي، أستاذ  ، لألستاذ حممد بن عبدهللا 
ة حول مزاعم اإلرهاب األمريكية،  دراسات القطاع الثالث اخلريي، معين ابملرافعة العلمية القانوني

 صاحب مشاركات إعالمية متعددة.
بفكرة    وترتبط فكرته   ثل رؤية مستقبلية للعامل العريب واإلسالمي، وكتابه هذا مهم يف جماله، فهو مي

  .ن املستقبل للصراع واحلروب ، وقد أكد أصدام احلضارات وهناية التاريخ نقاشاا وجداالا 
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املفاهيم اليت ميارسها الغرب يف سياق عالقاته ابلعامل اإلسالمي، فصناعة  ملية قلب  ونبه إىل ع
ة عن القرائن والدالئل اليت تثبت إدانته، ومن هنا فتوصيف  الغرب لإلرهاب ليست متوارية أو عريَّ 

 العامل اإلسالمي ابإلرهاب وإلصاقه هبا يعد إحدى عمليات القلب املفاهيمي.
احلوار أصالا جيب   أن  احلكومات،  وبنيَّ  بني  وليس  الشعوب  يكون بني  هذه قضية  وأن  أن 

على احلوار بني    يركزفصل الشعوب عن احلوار، و والغرب يريد  النجاح،  له  مفصلية إذا أردًن  
احلروب تزداد، ومساحة الصراع تتسع، بينما مساحة  فاحلكومات، وهو حوار معلوم النتائج،  

 احلوار بني الشعوب. السالم والتسامح تتقلص، وهذا مرجعه انعدام 
كيف ننهض من هذا الواقع؟ كيف نتالىف الصراعات واحلروب؟ كيف وأجاب عن أسئلة مهمة:  

 .تتالىف الشعوب الصراعات واحلروب اليت تصنعها احلكومات واألنظمة السياسية على شعوهبا
ويرفض الصراع  إىل  جينح  اترخيه  يف  وهو  الغرب  هذا  مع  سلوكه  يلزم  الذي  املسلك  هو   ما 

الغرب يقف عند حده وحيرتم األمم األخرى وحقوق   ؟التسامح الذي جيعل  املسلك  ما هو 
 ؟ اإلنسان املسلم

 
" السابق  الكتاب  إليه  يرمي  الذي  للهدف  تكملة  هو  جديد،  بني  كتاب  والغرب  اإلسالم 

 "، وهو للمؤلف نفسه، األستاذ حممد بن عبدهللا السلومي:املنافسة والصراع
 .اد )ويلفرد( هوفمان: رؤيته يف احتضار الغرب وصعود اإلسالماملفكر األملاين مر 

العميقة    وهوفمان ليوصل كلماته  احلواجز كلها  كاتب ومفكر إسالمي مشهور عامليًّا، ختطى 
ودعوته إىل اإلسالم، الذي اهتدى إليه، وسرى يف عروقه، وثبت يف قلبه، فمجَّده، وعظَّمه،  
وصار مهُّه يف نشره، واإلشادة به، وبيان حماسنه، وشرح نظامه، حىت قال رمحه هللا: "فاإلسالم  

ى الغرب فيها، وهو اخليار الوحيد للمجتمعات اليت تردَّ وحيد للخروج من اهلاوية  هو احلل ال
 ".الغربية يف القرن احلادي والعشرين

وبنيَّ جانب الكراهية واملؤامرة عليه من قبل الغرب، وقال: "لقد أمضيت أربع سنوات من عمري  
 م، وتشويه صورته". مديراا إعالميًّا حللف األطلسي، ورأيت كيف خيططون إلابدة اإلسال

ومن كلمات اإلهداء اليت كتبها مؤلف الكتاب: "إىل كل من يريد أن يفهم أكثر عن بعض  
 قيم الغرب، كاإلقصاء، والعدوانية، والتعصب، وإاثرة الكراهية، وعدم التسامح". 
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د  والكتاب قّيم، يفهم منه القارئ حقيقة الغرب، ونظرته إىل اإلسالم... ولكن دين هللا يف صعو 
 مهما حاولوا إطفاء نوره، وإنه يصلح هلم، وللناس أمجعني..

 
  2004هـ )  1425رسالة دكتوراه هادفة مل تطبع بعد، على الرغم من أهنا نوقشت منذ عام  

 م(، وهي بعنوان: 
حممود حسن   للباحث األستاذدور السفارات العربية واإلسالمية يف نشر الثقافة اإلسالمية،  

 ، نوقشت يف جامعة األزهر ابملنصورة. حممد حسن
وقد عرض فيها دور السفارات العربية واإلسالمية يف نشر الثقافة اإلسالمية ابلعامل، وأهدافها،  

ين التعاون بني السفارات واهليئات اإلسالمية،  ووسائل نشرها يف أوساط غري املسلمني، ومياد
وموقف األزهر من الدعوة خارج أرض املسلمني، ومسؤولية حكومات العامل العريب واإلسالمي 

 وواجبها جتاه السفارات والسفراء، وكيفية إزالة املعوقات من نشر الثقافة اإلسالمية. 
 

 ردود وشبهات 
 

أمحد الفاضل  ، كتاب جديد لألستاذ  الطرق إىل اليقنيراهني يف مواجهة امللحدين: أقصر  ب
 . ًنجي السعيد

فيه بدأ    بدأ  مث  واملعتقدات،  واملعرفة  العقل  من  موقعه  وتوضيح  اإلحلاد،  هشاشة  إبظهار 
عزَّ   عن اخلالقحتدث  مث    .يف املعرفة )الالأدريني(، مث ابملالحدة املنكرين للخالق  شككنيابمل

 وإثبات صدقها.  ضرورهتا ومساهتا، وبنيَّ  ،د للرسالةمهعن كماله وما يقتضيه، مث و ، وجلّ 
لالأدري موجه  السن  ،وامللحدوالالديين،    ، فالكتاب  وللمسلم  ةومنكر  من كل حىت  ،  يتيقن 

 . األصول الكْبى
إىل أن يصل    ،متدرجاا من أحط دركات الشك   ،كل طوائف اإلحلاد  خماطبةواهلدف من الكتاب  

إميانيًّ . و  اإلميانيقنيإىل   يثبت أركان دينه  ،لمسلملا  أن يكون مرجعاا  فيه ما    . واختصار جيد 
فإهنم  لطريق على أصحاب الكسل املعريف املنتشر عند كثري ممن يزعم أنه ابحث عن احلق،  ل

 غري مستعدين لقراءة الكتب الطويلة وإن كانت مفيدة وقاطعة للشك!
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 قضااي اإلصالح 

 
حسام كامل   /يالتقدم احلضار   مة ودوره يف لأل   يالتخطيط االسرتاتيج   سالم يف منهج اإل

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة األزهر،  -إمبايب.
 

حىت تعلم قيمة العلم يف اإلسالم، وتبجيل أهل العلم وحقوقهم ومكانتهم يف شريعة اإلسالم،  
 لة الدكتوراه: أكثر من األنظمة الوضعية.. انظر يف هذا اجلزء من رسا

، وهو مستل من رسالته يف علي النمر، ملؤلفه األستاذ  حقوق املعلمني يف الشريعة اإلسالمية
" اإلسالميةالدكتوراه  الشريعة  يف  املعلمني  نوقشت  أحكام  اليت  الشيخ،  عام   جبامعة كفر 

 هـ.1441
 

. وهو داء عم بالؤه   ،فجور مستحدث   -  كما يقول املؤلف-التحرش   يستدعي قضاء حمداثا
واستفحل خطر ه؛ فوجب السعي  يف تقليله ودفعه قدر اإلمكان، وهو مع تعكريه صفو حياة  

 وهدم ملنظومة القيم.  ،الناس جماهرة ابملعصية
املسلمني عن    ،وهناك سعي حممومقال:   الفاحشة وصرف  إشاعة  ت بذل يف  وجهود ضخمة 

 الفضيلة والعفة. 
وتفصيل آلاثره، وإيضاح للمنهج اإلسالمي يف   ،بيان ألسباب التحرش الراهنة  ه هذاتابويف ك

محاية اجملتمع من الفواحش واملوبقات، وطرائق للعالج لتصحيح املسار، وتصويب الِعو ج، وتقومي 
 م ن تنكَّب عن سنن الفضيلة. 

  1440اذ نّوار الّشلي،  ، لألستالتحرش: البالء الذي حلَّ ابجملتمع: املشكلة والعالجكتاب:  
 ص.  176هـ، 
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 علوم القرآن 
 

 مباحث عامة وخاصة 
 

 كتاب يف موضوع شريف، اترخيي، توثيقي، ماتع، غين ابملعلومات:
  ، ملؤلفه األستاذ بشري عبدالغين بركات.اتريخ املصاحف يف بيت املقدس

 
، صدرت طبعته الثانية  الشيباينسلطان بن مبارك  ملعّده األستاذ ، مانيةألف ابء املصاحف العُ 

 ص. 216امللونة، القشيبة، منذ عام مضى، يف 
كتاب معجمي مصّور، خيتص مبصطلحات املصاحف العمانية املخطوطة، واتريخ تدوينها،  وهو  

 ومادهتا العلمية، وخصائصها الفنية، وما يدور يف فلكها من ألفاظ وعبارات.
  (166)ستخرج منها  وا ،  يف املصاحف  مصادر قدمية، ودراسات حديثةوقد استفاد املؤلف من  

  ( 150)والتمثيل هلا أبكثر من    ،ا من األلفاظ املتداولة يف خمطوطات املصاحف، مع شرحهالفظا 
 مان وخارجها. صورة شارحة، مستمدة من مئات املخطوطات املتفرقة يف خزائن ع  

ابليد اليت  وتشريف  له  وتوثيق  به  آخر املصحف من تعريف  يف  به الناسخ  ا خيتم  مم  وأورد مناذج
 كتبته. 

 . ألف ابء املخطوطات العمانيةا: أيضا لمؤلف ول
 

، للمفسر املشهور مقاتل بن سليمان البلخي، املتوىف عام  الوجوه والنظائر يف القرآن الكري 
 ص. 400بتحقيق األستاذ رايض يونس خلف، يف  صدر هـ، 150

 وورد على الغالف أنه حقق عن النسخة الوحيدة الكاملة اخلالية من النقص.
تنقصها ورقة ضاعت معها أربع  وقد سبق حتقيقه من قبل األستاذ حامت الضامن، عن نسخة  

 ومل أعرف نسخة التحقيق اجلديد. مفردات، وهي نسخة اجلامع الكبري بعنيزة. 
 ونقل منه الدامغاين كثرياا يف كتابه )الوجوه والنظائر(، وأكمل ما فاته. 

 ومقاتل رمحه هللا هو الذي أنشأ هذا العلم وأحكمه، وهو من أوائل املصنفني يف اتريخ اإلسالم.  
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 لكن درجته عند احملّدثني غري مقبولة.
 املفسرين(.وله تفسري أيضاا، وقد وصفه اإلمام الذهيب أبنه )كبري  

 وقال ابن املبارك رمحه هللا: ما أحسن تفسريه لو كان ثقة!
 

 أوسع ما كتب يف الكلمات األعجمية يف القرآن الكرمي، إن وجدت: 
أأعجمي وعريب؟: موسوعة معجمية ولغوية واترخيية يف نفي اللغات األعجمية عن القرآن 

فخر الدين الكهرمان    جملدات كبرية، للباحث القدير  يف أربعة ،  الكري والرد على املستشرقني
 . مركز تبصري للنشر عن القاهرة ، صدر يفآابدي محزة بن سليمان

 
عماد السيد    / ا ودراسةمجعً :  هـ(   672  )تي  ندلس ن الكري البن مالك األآ عراب القر إ

 )دكتوراه(. م  2020هـ،  1441دمياط اجلديدة: جامعة األزهر،  -الغباري.
 

 . عبداحلميد إمساعيل احمليمد ملؤلفه األستاذ،  من النمطية إىل التميز والرايدة م القرآنمعلِّ  
 . إعداد معلم قرآن رايدي يف كل بيتإىل يهدف 
، مع وإدارة احللقات القرآنية  ه،واألساليب الفعالة يف تعليم  ،عن مهارات تعلم القرآنفيه  حتدث  
 التلمذة القرآنية.يف  شروعتقدمي م

إمام وخطيب يف وزارة األوقاف  واملؤلف متخرج من كلية الشريعة جبامعة دمشق )دراسات عليا(،  
 . وحمفظ قرآن، لكويتاب
 

 ما هي هذه احملاور؟ 
 .متويل حممد عطية ، لألستاذاحملاور اخلمسة للقرآن الكري صدر حديثاا كتاب: 

فما هي هذه احملاور؟ هل هي نفسها اليت أوردها العالمة الشيخ حممد الغزايل يف كتابه ابلعنوان  
هللا الواحد، الكون الدال على خالقه، القصص القرآين، البعث واجلزاء، الرتبية  نفسه، وهي:  

 . أم أن الكاتب عنده شيء جديد، أم زايدة إيضاح؟ أم نقد ومتحيص؟ والتشريع
 من قرأه عرفه. 
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 موضوع عقدي قرآين جليل:

، للباحث موسى بن سامل كلمة )ال إله إال هللا( يف القرآن الكري: دراسة موضوعية
 املالكي. 

 وفيه بيان معناها، وفضلها، وأركاهنا، وشروطها، وأمسائها، وسياقاهتا. 
 وحال األنبياء واألمم معها. 

 وما اقرتن هبا من أمساء هللا تعاىل وصفاته. 
 اقرتن هبا أيضاا من املعاين واألوامر والنواهي. وما 

 ومثراهتا الواردة يف القرآن. 
 

 موضوع مفيد يف رسالة ماجستري نوقشت يف جامعة املنيا بعنوان: 
 عاطف محدي علي.  للباحث ،دراسة موضوعية   :البصائر يف القرآن الكري وداللتها

 .والبيان واحلجة، وهي أعلى درجات العلم واليقنيالبصرية يدور معناها حول الظهور  وذكر أن  
 وأهنا ثالثة أنواع: البصرية احلسية، واملعنوية، واملسطورة املتلوَّة. 

 
أسيوط:    -آالء حممد عبداملالك.  /دراسة موضوعية:  ن الكريآ ضوء القر   سباب يف خذ ابألاأل

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة األزهر، 
 

 موضوعه مل يفرد من قبل يف كتاب، على الرغم من أمهيته:كتاب رائع، لعل   
ا يف اليوم والليلة  صلى هللا عليه وسلم  أرشد النب   ر قرآنيةو س ألستاذ احلديث    ، إىل قراءهت 

 .عبدالسميع األنيسوعلومه يف جامعة الشارقة 
لك، األعلى   الفاحتة،:  تدبُّرية إلحدى عشرة سورة  قراءةوهو  

 
الكهف، السجدة واإلنسان، امل

 .والغاشية، الكافرون، املعوِّذات 
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عائشة أمحد    / الكري  القرآن  رحاب  يف   وداللته  أنواعه:  األنبياء  بيوت   يف   األسري  االبتالء
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الشارقة: جامعة الشارقة،  -معاذ حقي.

 
 )ماجستري(.  . حممد حممد حامد  /دراسة موضوعية:  ن الكريآ القر  حوار امللوك يف 

 
 حممد بن أمحد عودة. /خطاب األقارب يف القرآن الكري 

 
األستاذة يف كلية  ،  مدحية جابر السايحللكاتبة    ،معجم أمساء املواليد من ألفاظ القرآن الكري

 . مكتبة وهبة دار العلوم ابلقاهرة، صدر عن
لفتة طيبة، وتوجيه حكيم لآلابء واألمهات، حىت يستنتجوا أمساء أوالدهم من كلمات  وهو 
وألفاظ قرآنية، وليقرتن ذكرهم ونداؤهم هلم ابلقرآن العظيم، ويتباركوا به، ويؤجروا عليه إن شاء  

 ء أجنبية. هللا، ولئال يلتفتوا إىل أمسا
 

أسيوط:    -فاطمة حممد حسن.  /دراسة موضوعية:  نسان عداء اإلأن الكري عن  آ حديث القر 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة األزهر، 

 
 رسالة دكتوراه هادفة، يف الدايًنت املقارنة، لبيان أن أصل الكتب السماوية مصدره واحد: 

نوقشت    ،للباحث األستاذ حممد السيد عبده  ، النصوص املتشاهبة بني اإلجنيل والقرآن الكري
ومل    م،  2012هـ،    1433يف معهد الدراسات والبحوث اآلسيوية جبامعة الزقازيق منذ عام  

 ص.  4٨1تطبع، وتقع يف 
ومما قاله الباحث: على الرغم من أن البناء العقائدي لكل الطوائف املسيحية يقوم على أساس 

 املعتمدة لديهم تنفي ألوهية املسيح، وتدعو إىل التوحيد صراحة. التثليث، إال أن األًنجيل 
التحريف   الباحث املنصف إىل أنه سلم من  القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يطمئّن  وقال: 
والتغيري، وعلى الرغم من التحريف الذي أصاب األًنجيل إال أن فيها بقااي تشهد لصحة النص 

 القرآين.  
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 !  يف ظروف اترخيية صعبة  ورد ذكرها يف القرآن الكرميحنن اآلن يف مصر! حيث 

،  عبدهللا عبدالغين سرحانأقالم كثرية ابلدراسة والتحليل، لكن األستاذ    هذا املوضوع  وقد تناول
بالغي، ويكون اجتمع له ثالثة    من جانبأستاذ البالغة والنقد جبامعة األزهر، آثر أن يتناوله  

 وحب مصر، وحب البالغة!  أمور لنجاح دراسته: حب القرآن، 
 . مصر يف القرآن: دراسة يف أسرار البيانوصدر كتابه حديثاا عن مكتبة وهبة بعنوان: 

 
 ماذا يريد أن يقول لنا األستاذ حامد من خالل هذا الكتاب اجلميل؟

فإن التميز.. واإلبداع.. هو قمة ما يصبو إليه أصحاب اهلمم والذكاء يف عصرًن، على اختالف  
 النّيات والتخصصات. فما حظُّ املسلم منها؟ وهل ورد يف القرآن منه شيء؟ وما هنجه فيه؟ 

 وصدر كتاب: 
حامد   ملؤلفه األستاذ،  مهس الرياع يف صناعة التميز وتنمية اإلبداع يف ضوء القرآن الكري

 ابلقاهرة. دار أصول ، نشرته حممد عثمان
 

 .اآلايت القرآنية يف معاجلة التلوث
 . 270-242 م( ص 2020) 5ع  11جامعة تكريت مج اإلسالمية،جملة العلوم نشر يف 

 
 كتاب جديد، وحتليل عميق:

 . حسان عبدهللا حسان ، لألستاذ يف جامعة دمياطمقدمات يف علم اجتماع القرآن
)الوحي( ومادة  مل أطلع عليه، ولكن يف تعريف به أن املؤلف دعا فيه إىل املزج بني مادة املعياري  

 الوضعي )الكون والواقع( كما يتضمنها املنظور القرآين.
 

 يف القرآن الكرمي؟!التحدي هبا  أقصر سورة وقع ما سرُّ 
هذا مؤلف من القرن الثامن اهلجري استنبط منها مثانني فائدة يف دراسة تطبيقية لعلوم البالغة 

   عليها، يف كتاب صدر حديثاا بعنوان:
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أليب   ،يما تضمنته سورة الكوثر من وجوه البالغة وفنون الفصاحة والرباعةالروض األزهر ف
 . هـ(؛ حتقيق ودراسة عبدهللا بن عزالدين مسكني 765العباس أمحد بن سعيد النُّقاوسي )ت 

 
 كتاب جديد، دقيق يف اببه، يفتح أبواابا جديدة يف التفكري واالستنتاج...

 .مصطفى ماهر عطري  ملؤلفه األستاذ ،العقل يف القلب
وحموره    ،أول دراسة علمية عن اإلعجاز اإلهلي يف قلب اإلنسان بني الطب والقرآنهو  يقول إنه  

  ما يف اإلجابة عن أسئلة قد ختطر على ابل املفكرين واملشتغلني بعلوم القرآن وإعجازه، هي:  
املخ والقلب،   العالقة بني  القلب كلطيفة رابنية؟ وما  القلب كجسم مادي وبني  العالقة بني 
والنفس واهلوى من ًنحية   والعقل من ًنحية،  الروح  وأين موقع  يسيطر على اآلخر؟  وأيهما 
 أخرى، هل العقل يف املخ أم يف القلب؟! وهل القلب هو منبع احلب واإلهلام ومشرق الروح؟! 

حماولة ملعرفة اإلعجاز اإلهلي يف القلب، من خالل سورة "ق"،    ه هذاكتابوقد ذكر املؤلف أن  
آية ذكرت يف القرآن الكرمي، ربط هبا بني    (132)من  ذلك  مستنبطاا    ،وأن العقل يف القلب

 .. حقائق العلم والطب يف القرن احلادي والعشرين، وبني حقائق الدين
 أمراض القلب واألوعية الدموية، من سورية. وهو استشاري وابحث يف علوم و 

 
 وهناك إعجاز دعوّي أيضاا! 

 أما الدعوة فهي اإلسالم، وأما مصدرها ونداؤها فمن القرآن.
 وأما الداعي فهو املؤمن املهتدي، الذي ملئ قلبه نوراا. 

 وأما املدعو فهو من أظلم قلبه وكفر، أو قلق واضطرب فاحنرف.
 لب متحجر فتحرك وآمن، وسكن واطمأن! وسبحان من قذف النور يف ق

وأمة يف صحراء قائظة عاشت يف مهجية وحياة جاهلية، فلما استجابت لدعوة رهبا متكنت  
قيادة   العامل، يف أهبى وأجّل  تقود  ومتجدت، وقويت وحكمت، وحتضرت ومتدنت، وصارت 

 رابنية عرفها التاريخ! 
ّيمة يف جامعة أم درمان اإلسالمية  هـ( نوقشت رسالة ماجستري ق  1439ومن سنوات قريبة )

 . سحنون عبدالقادر حممد ، للباحث الفاضلاإلعجاز الدعوي يف القرآن الكريبعنوان: 
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وقبلها بسنوات أخرى رسالة دكتوراه يف اجلامعة نفسها بعنوان: اإلعجاز الدعوي يف القرآن 
 . عثمان آدمالكرمي تطبيقاا على سورة املائدة، للباحثة القديرة إميان  

ومما قالته يف نتائج حبثها: من أهم بواعث دراسة اإلعجاز الدعوي إقامة احلجة على املنكرين، 
 وبيان صدق النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه، وزايدة اإلميان يف قلوب املؤمنني.

 
اهلندسة املدنية،  هندسة املياه جتمع أكثر من عشرة علوم، على الرغم من أهنا تعتْب إحدى فروع  

العامة...   البيئة خاصة، والكيمياء، وعلم األحياء، واجليولوجيا، والصحة  فيجتمع معها علم 
 ، وغري ذلك.وأتمني املياه الصحّية ة،مصادر املاء والرتب، من حتسني جودة املياهوهتدف إىل 

لك يف القرآن وهذا كتاب جديد صدر يف نينوى، يتتبع فيه مؤلفه وحيلل ويقارن ما ورد من ذ
بعنوان:   وهو  فيه،  اإلعجاز  وبيان وجه  دراسة يف  الكرمي،  الكري:  القرآن  املياه يف  هندسة 

يف هندسة  ، من املوصل، املتخصص  أمحد عامر الدليمي  ، للدكتور املهندساإلعجاز القرآين
 .الري والبزل

 ولعلها دراسة جديدة يف اإلعجاز العلمي يف القرآن.
 

 التفسري
 

 .قاسم العييب موسى  /منوذجاً أخمتصر ابن كثري    :سالميظاهرة االختصار يف الرتاث العلمي اإل
 . 7-6٨9 م( ص 2021) 67ع 17مج جملة سر من رأى

 
العريب: دراسة نقدية ملنهجية إعداد احملتوى   العامل  بلغة اإلشارة يف  القرآن  جتارب تفسري 

إعداد مركز تفسري للدراسات القرآنية ابلرايض، تتبع فيه فريق   كتاب جديد من،  التفسريي
وبنيَّ   السمعية،  اإلعاقة  لذوي  اإلشارة  بلغة  القرآين  النص  لتفسري  املقدمة  التجارب  البحث 
املركز، وتنويع   لفتة طيبة من  لتطويرها وتاليف إشكاالهتا.  املقدمة  إجيابياهتا وسلبياهتا، والرؤى 

 ه. جيد ومطلوب ضمن إصدارات
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  لكاتبه األستاذ ،  خطاب اإلصالح السياسي عند مفسري القرآن الكري يف العصر احلديث
 .حازم زكراي حميي الدين

  .وطنطاوي جوهري ، رشيد رضاوقد اختذ صاحبه منوذجني مشهورين لبيان هذا اإلصالح: 
، من مثل سيد قطب، وحممد وهناك مفسرون مشهورون آخرون يف عصور وظروف ختتلف

 الطاهر عاشور، وسعيد حوى.. فتوسعة اجملال املبحوث فيه وارد وكبري، حىت تتضح الرؤية أكثر. 
 

 تصنيف مبدع، يف أهم أنواع التفسري، صدر حديثاا: 
فاضل عبد العباس  ، لألستاذ يف كلية الدراسات القرآنية بنينوى معجم تفسري القرآن ابلقرآن

 ص.  100٨، يف النعيمي
 

 اخلليل ذ كرت العبقرية يف اترخينا! إذا ذ كر 
ع فيه ما فسَّره من آاي  ت وكلمات قرآنية يف معجم العني:وهذا كتاب صدر حديثاا مج 

الفراهيدي )ت    اخلليل من خاللتفسري   للخليل بن أمحد  العني  مجع    /هـ(  170كتاب 
،  م  2020هـ،    1441املوصل: وأشرقت للطباعة والنشر،    -بدالكرمي علي املغاري.عوترتيب  

 ص. 122
 

 ص. 200الشورى،  جمدي منصور مجعه وحققه  ، هـ( 204)ت  تفسري اإلمام الشافعي
 طبعة جديدة للكتاب. 

 مجع من كتب اإلمام الشافعي، ورتب على ترتيب السور. 
هـ، يف   1427، ونشر عام  كما سبق أن مجعه وحققه ودرسه األستاذ أمحد بن مصطفى الق ران

 مج. 3
 األخري رسالة دكتوراه، فهو األفضل.وأصل هذا 

 
إبراهيم أمحد   /هـ( مجًعا وحتقيًقا ودراسة...  264تفسري اإلمام يونس بن عبداألعلى )ت  
 إبراهيم، جامعة سوهاج. )رسالة جامعية(. 
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حممد  األستاذ  تحقيق  بهـ(؛    550تاج القراء حممود بن محزة الكرماين )ت  ل  ،لباب التفاسري 

 . مج 10 ،إستانبول ، دار اللباب يفعبداحلليم بّعاج وآخرين
أنه   الناشر  مرةوذكر  وأنه يطبع ألول  اشتقاقي أتصيلي  ،  لغوي  من و ،  تفسري  لزخم   موسوعٌة 

مجع فيه بني التفسري ابملأثور والتفسري ابلرأي، وضمَّنه    أن مؤلفهالرواايت ومعاين القراءات، و 
 توجيهات تربوية إميانية، ولطائف بيانيَّة بالغيَّة. 

 
فتح القدير  " بعد انتظار طويل، أعلنت دار ابن اجلوزي ابلدمام، أن تفسري الشوكاين رمحه هللا

يق احملقق اجلليل األستاذ بتحقيق وتعل صدر    "اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري 
   مج. ( 10حممد صبحي حالق رمحه هللا تعاىل، يف )

 وقد اعتمد يف حتقيقه على نسخة بقلم املؤلف، وأخرى مساعدة هلا. 
وتفسري املؤلف رائع، مشهور يف جزيرة العرب خاصة، وله توسعة يف مسائل، ونف س طويل يف 

" نشر منذ أربع عون البصري على فتح القديرعليه مستدركاا بعنوان "    تفريعات منه. وقد عملت  
 سنوات.

.  والشوكاين من مدرسة احلديث، فمذهبه حيث يدور الدليل، بفهمه واجتهاده، وكان زيدايًّ أوالا
 وجزى هللا حمققه خرياا، الذي أفىن عمره يف التحقيق والتنقيح؛ خدمة لدينه، وللمسلمني. 

 
ا "40صدر يف ) حممد  الشيخ    " ملؤلفهالتدبر والبيان يف تفسري القرآن بصحيح السنن( جملدا

، معاصر، من إقليم الرشيدية ابملغرب، حاصل على الدكتوراه من اجلامعة بن عبدالرمحن املغراوي
سس مجعية الدعوة  أ  سالمية ابملدينة املنورة، من شيوخه تقي الدين اهلاليل واأللباين وابن ابز. اإل

. وتركيزه يف التفسري على البيان ابلسنة. صدر يف  لقرآنل  ا وفتح دورا  ،إىل القرآن والسنة ابملغرب 
 إستانبول. وله مؤلفات أخرى. 

 
 للنشر   "من احمليط إىل اخلليج"دار    كتاب نفيس يف علوم التفسري، طبع منذ عام مضى، يف

 بعّمان: 
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   .ما يوشيان ملؤلفه،  : دراسة تطبيقيةالتفسري واملفسرون يف الصني
 

املناهج   العلوم، وكثرة  لتنوع  التفاسري، منذ عهود، وأكثرها تنوعاا يف عصرًن؛  عرفنا أنواعاا من 
 الفلسفي(، وإن كان  والنظرايت واالجتهادات فيه، ولكن مل نعرف من بني أنواعها )التفسري

شأنه قدمياا، رمبا لعدم اعرتاف علمائنا به، كما مل يعتْبوا اجتهاد علماء من الفرق واملذاهب فيه،  
 وال خرقاا لإلمجاع إذا خالفوا فيه إمجاع أهل السنة. 

أواخر آتليف اليساري حسن حنفي )ت    ومن  الفلسفة    1443الكاتب  املتخصص يف  هـ( 
بفرنسا، كتاب يف التفسري املوضوعي، شحنه أبفكار فلسفية وجودية وغريها، وآراء للمعتزلة،  
أفالم   عن  وكالم  مطربني،  أغاين  حىت  وفيه  اخلاصة.  ليساريته  ونظرايت  بعيدة،  وأتويالت 

 سينمائية! 
ا )يف ص    وقد زوَّر عنوان كتاب اإلمام ( منه: "مقاالت 1040أيب احلسن األشعري ومساه قصدا

اإلسالميني واختالف العقليني" بدل "واختالف املصلني" ليؤكد على العقل بدل النقل، مهما  
 كان متطرفاا، مع استبعاد النقل، فإنه كان لوقت مضى، كما يف هنجه اليساري. 

وف ورؤى شخصية دون االعتماد على وكان البن سينا تفسري خلط فيه بني الفلسفة والتص
 شيء من النقل، مما يعين خمالفة علماء التفسري، فهو أدىن دركات التفسري ابلرأي قدمياا. 

 وقد صدر كتاب: 
نقدية دراسة  أمنوذًجا:  سينا  ابن  الفيلسوف  الكري:  للقرآن  الفلسفي  لألستاذ  التفسري   ،

 والشارقة...  عبدهللا عبدالرمحن اخلطيب، األستاذ يف جامعيت قطر
 وأرجو أن تكون فيه الفائدة املرجوة.  

  2003هـ )  1424وذكر األخ الفاضل حممد قهرمان أن هناك كتاابا صدر ابللغة الرتكية عام  
ابن  :قراءة فلسفية للقرآن)م( ملؤلفه مسعود اكوموش، األستاذ يف جامعة أنقرة حاليا، بعنوان: 

 (. ا سينا أمنوذجا 
توراه بعنوان: األدلة العقلية لدى فالسفة املسلمني يف تفسريهم للقرآن  ومن هذا الباب رسالة دك
 ص.   245م،  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  - الكرمي/ وليد فاروق أمحد.
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 بعنوان:، نشرت ورقة علمية مهمة
 . مع دراسة ألشهر ترمجاهتم، التحذير من ترمجات القاداينية ملعاين القرآن الكري 

 للباحث عالء إبراهيم عبدالرحيم.
موضوعات   يف  وهي  دينهم،  وتشويه  املسلمني  لتضليل  القاداينية  اآلاثر  يشهرون  واألعداء 
الناس، فتنطلي عليهم! وهي مشهورة يف أوراب   وعناوين وأمساء إسالمية، وال يعرفها كثري من 

هبا ك اخندع  اليت  الالهوري،  علي(  )حممد  ترمجة  شهرة  وأكثرها  السنة،  خاصة،  أهل  من  ثري 
 واعتمدوا عليها يف ترمجاهتم إىل اإلجنليزية!

 
نقدية الفكر احلداثي: دراسة  القرآين وأثره يف  للنص  ملؤلفه حليم  فهم علماء املسيحية   ،

 الفتالوي. 
 

 القراءات والتجويد 
 

 كتاب يف مخسة جملدات: 
للباحث ، للقراءات القرآنيةقاموس القراءات يف ُعمان: القراءات يف ُعمان وموافقتها 

 حممود بن محيد اجلامعي اخلروصي.   ، األديب املهندس الفاضل
من مفردات   %٨9مفردة قراءة، بلغ املتواتر منها ما نسبته  11400حوى ما يزيد عن 

 القراءات. 
 

الشيوخ  ينفع من عزَّ عليه لقاء  ويفهم أنه  ،  هكتاب جديد يف فنِّه ويف طريقة تناوليذكر املؤلف أنه  
أخرى يف  علوم  القراءات والتجويد و متمرس يف  وابحث  أستاذ  ومؤلفه  !  خاصة   واجللوس إليهم

 : ، وكتابه هوهاعويص القرآن الكرمي وتبسيط
 ص.  2٨٨ ، صدر حديثاا يفحممد الدسوقي ك ِحيلة /فقه أحكام التجويد
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ة اليت حياول املتعلِّم إجياد  ج لِّ األسئل   وفيهكلِّ قضية  فيه،  لعلِم التجويد وتعليل  يف  فلسفة    وهو
أكثر  من ذكِر و ،  كثرياا يف أجوبته وتعليالتهمن كتب السَّلِف    واستفادإجابة شافية كافية هلا،  

 .. املصادِر واملراجع يف املسألة الواحدِة، وهو ما يسمَّى ابلتواتر يف املسائِل العلمية
 

  ، للباحث الفاضل الشيخ اإلسالمبلوغ املرام يف قصة ظهور أول مصحف مرتل يف اتريخ  
 ص. 52 يف عرفة طنطاوي،

تناول يف حبث مفصل موثق أتريخ بدء تسجيل املصحف املرتل ألول مرة يف العصر احلديث  
 )اجلمع الصويت(، ومل يعرّج على ما ظهر من تسجيالت بعد ذلك، لذيوعها وانتشارها. 

 . شبكة األلوكةالبحث يف جملة، مث يف نشر 
 

 احلديث علوم 
 

فوزية يونس    /هـ   9  –   6املرأة الكردية ودورها يف خدمة احلديث النبوي الشريف من القرن  
 1440زاخو، كردستان العراق: مركز زاخو للدراسات الكردية،    -فتاح، فرهاد حاجي عبوش. 

 ص.  162م،  2019هـ، 
 

 جهد مبارك متميز. اشتهر منذ اإلعالن عنه: 
عمر بن حممد  الباحث الفاضل الشيخ  مجعها واعتىن هبا    ،ائهااإلجازات اهلندية وتراجم علم

 سراج حبيب هللا.  
، يف سبعة  نظام يعقويباملسند احملقق  ته اخلاصة ابملنامة أخوًن احلبيب الشيخمكتبوصدوره عن 

 . ترمجة( 6٨0)و  (،إجازة حمققة 500جملدات، وفيها )
 ابرك هللا يف اجلهود. 

 
   !الرجاليف علم وغريب جزء لطيف 
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  ، والعمش  ،ممن وصف بعاهة من العاهات، كالعمى ،طائفة من احملدثني والرواةمؤلفه  ذكر فيه  
 بعنوان:  وحنوها.. ، والْبص ،واحلول ،والعور

العلل والعاهات من احملدِّ ثني  العالمةالضبط والتبيني لذوي  يوسف بن حسن بن    ، ملؤلفه 
 هـ(؛ حتقيق مجال فرحات صاويل.  909بن املْبد املقدسي )ت  عبداهلادي

 –  647هـ( ص    1442)شعبان    196نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع  
694.  

 
 موضوع دقيق يف علم اجلرح والتعديل، يف رسالة دكتوراه جبامعة أسيوط: 

 عبداهلادي حممد أبو بكر.  للباحث: دراسة نقدية،  اجلرح غري املفسر عند نقاد احلديث
 . الوارد وداللة اجلرح  ،ومجع ألفاظه  ،لوصول إىل أسباب ورود اجلرح غري املفسرحاول فيه ا

 
 وهل هناك إمجاع يف مسائل حديثية نصَّ عليها يف علوم احلديث، أو أ فردت يف آتليف؟

 بعنوان: قريباا  نوقشت يف جامعة املنيا رسالة ماجستري 
 ، للباحث أنس مجال حممد إمساعيل.: دراسة أتصيليةخوارق اإلمجاع يف قضااي علوم احلديث

 ومما قاله الباحث يف التعريف برسالته:  
وملا لإلمجاع من أمهية يف كونه املصدر الثالث من مصادر التشريع اإلسالمي، دققت النظر فيما  

من   ،من كتب عنه  قد قتل حبثاا، أما اإلمجاع فقلَّ   درس من األصول احلديثية فوجدت معظمها
وقد    . أو خرقه  ،وحتذيرهم من خمالفته  ،حيث أمهيته املتمثلة يف عناية احملدثني يف االحتجاج به

ومعاجلة األقوال   ،رأيت أن من املوضوعات اليت ت ريب ملكة العقل دراسة اآلراء احلديثية الشاذة
  ، على تتبع املسائل احلديثية اليت خولف فيها إمجاع احملدثنياحلديثية املهجورة، فعقدت العزم  

سواء كان يف املنت أو السند أو يف مصطلح احلديث، مبيناا وجهة نظر اخلارق هلذا اإلمجاع  
 ... ودليله إن وجد

 ومن أسباب اختيار املوضوع: 
 الراجح. • كشف اخلارقني لإلمجاع ومناقشة أقواهلم وتوجيهها وبيان الرأي 
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القدر املتفق عليه تضييقاا على املخالف من االجرتاء على خرق اإلمجاع أو   • أن يف معرفة 
 متابعة خارقيه من أصحاب املذاهب الشاذة.

بعلوم   تلحق  أمور  من  خمالفته  على  يرتتب  وما  عليه  واخلروج  اإلمجاع  خرق  خطورة  إبراز   •
 احلديث.

إىل هذه املخالفة وتوضيح وجهة نظره والرد    • كشف األسباب اليت دعت املخالف لإلمجاع
 عليها.

 
 وهذا ما ابله مل يطبع بعد؟! وهو مرغوب عند طلبة علم احلديث وعند الناشرين! 

،  فاحل حممد املطريي  ، للباحثاتريخ رد األحاديث النبوية الصحيحة وأثره يف الفكر اإلسالمي
 .ص 333 وتقع يف ،ـه 1430منذ عام  جامعة املنيارسالة ماجستري نوقشت يف 

وقد وثّق الباحث تطور رّد األحاديث النبوية من قبل فرق مبتدعة حىت يومنا هذا ونقضها، ومما  
مل يقدموا العقل على نصوص الوحي، ومل ي لغوا عمل ه، بل وقفوا به    رمحهم هللا السلف    ذكره أن

عند حده الذي حّده هللا له، فأعملوه حيث  جاز له أن يعمل، ووقفوا به حيث ح قَّ له أن  
 يقف.

النصوص عقالا أوجد  أثراا ابلغاا يف زعزعة كثري من العقائد وعدم احرتام نصوص   ردَّ   وبنّي أن
 .. الوحي االحرتام الالئق، والتهوين من شأهنا. 

 
 يكون أضخم فهرس يف عصرًن!! 

( للشيخ البحاثة حممد السعيد بن بسيوين املوسوعة الكربى ألطراف احلديث النبوي الشريف)
ا! 50زغلول، يف )  ( جملدا

وسوعة شاملة، تضم أطراف األحاديث النبوية، واآلاثر عن الصحابة والتابعني وغريهم  وهي م
 املسندة يف كتب الرواية، مصحوبة بتصحيحات العالمة حممد ًنصر الدين األلباين.

ا، مث الذيل عليه يف )11وهذا تطوير ومتابعة لعمله السابق، الذي صدر يف )  ( مج. 4( جملدا
يف أعمال التحقيق، قبل ختزين األحاديث إلكرتونيًّا. مث كنت أرجع   وقد استفدت منها كثرياا

 إليها إذا مل أجد طلبيت يف املخزَّن. فطبعها ليس عبثاا. 
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وجزى هللا صاحبها خرياا عن علم حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعن تسهيله لطلبة  
، بل يعجز عنه الفئام من ا  لناس. العلم. فإن الصْب عليها ليس سهالا

 
×××     ×××     ××× 

 
 عمل عظيم، وخدمة جليلة للحديث النبوي الشريف: 

ا حقق كتاب "20يف ) أمحد بن حممد    " للعالمةإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري( جملدا
:  دمشق  يف  املكتب العلمي بدار الكمال املتحدة  رمحه هللا، حققه  هـ(  923القسطالين )ت  

 قاموا ابلتحقيق واملراجعة واملقابلة. ( ابحثاا 30أكثر من )
 

 رائع، فهو عن خبارّي، ومن ندوّي. 
متتع هبذه املقدمة القصرية الرائعة أيها القارئ اللبيب، لتقف على كالم الكبار، وكيف يكون  

 العلم وحبُّه، والبالغة وأدهبا.. 
 صدر حديثاا: 

حممد    لألستاذ احملّدث األديب،  مدخل رائع إىل صحيح البخاري وما فيه من أسرار وصنائع
 .الندويأكرم 

 قال بعد محد هللا والصالة والسالم على النيب حممد وآله... 
ا وهوى، وإين  ا به فؤادي وجدا فإين مل أعجب إبنتاج بشري إعجايب بصحيح البخاري، عالقا 

شبلي به مشغوف، وكلما تذكرته متثل يل البيت الذي أنشده العالمة    لولوع به مستهام، وكلفٌ 
البارئ املصوِّ  البديع ما فتئ    ر األزيلَّ النعماين ابلفارسية، معناه: "إن  ملا رسم شكلك اجلميل 

ا به"، خييل إيل أن اإلمام البخاري عمل الصحيح وهو يلحظه ا له ومبتهجا يتلمحه مستحسنا 
 وقد هبره واضح حمياه، وبديع طلعته، ورائع سبكه، ومليح ظاهره، ووضيئ ابطنه. 

حبه   وألفوقع  وأربعمائة  إحدى  سنة  شوال  قليب يف  من   ،يف  األوىل  السنة  استهللته يف  إذ 
الدراسات العليا يف دار العلوم لندوة العلماء، فكان أهنأ من املدام اخلندريس، وأمرأ من معاطاة  
الكؤوس، وأشهى من قبلة العذارى، وأحلى من سكر السكارى، وسالم هللا على الدار اليت  
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العكوف  سباين هبا هذا   اليت عكفت فيها عليه  الغوادي تلك األايم  السفر اجلليل، وسقت 
 معينه الصايف السلسبيل. الطويل، والليايل اليت سهرهتا أرد  

ا، وأًن مفتون به مغرم، وما فارقته منذ وددته، وما ودعته منذ التقيته، له  وهذه أربعون سنة تقريبا 
البشر، ودهشيت ال تنقضي ملا له من أثر، مسا إىل العال،  يف قليب حمل مل حيله شيء من أعمال  

وعال وكأن النجم حتته جيري، فال شيء يشبهه ولو كثر التجمل والكالم، وال إجناز يعجبين 
واحملدثني،   القدامى  واحلكماء  الفالسفة  يديه كتاابت  بني  استصغرت  األًنم،  به  أشاد  مهما 

ربيني، ودواوين شعراء األردية مري تقي مري، وأسد هللا  وأتليفات العلماء واألدابء الشرقيني والغ
غالب، والدكتور إقبال، وشعراء الفارسية الشيخ السعدي، وحافظ الشريازي، والرومي، وشعراء 
العربية اجلاهليني واإلسالميني واملولدين، واألعمال املعمارية اتج حمل وما دونه، واإلمْباطورايت 

والفارسية واألموية   نفسي  الرومية  استأسر  الذي  فإين ابلصاحب  واملغولية،  والرتكية  والعباسية 
ملنعم ممتع، وهو يل مضجع ممنع، وال أرى ثوب جمد غري ثوب هذا اجلامع على أحد إال وهو 

 بلؤم مرقع. 
أن شغلين بتدريس هذا السفر اجلليل منذ    -وال حتصى    ونعمه ال تعدّ   -ومن نعمة هللا علي  

ت من كنوزه وبدائعه، وأسراره وصنائعه ما مل يكن حبسبان، ولقد  عشر سنني وأكثر، فاكتشف 
رأيت تالميذي أعجبوا به كما أعجبت، وطربوا من حماسنه كما طربت، ومنهم من سألين أن  

 له أضمنه بعض خصائصه ومزاايه، يستعني به الطالب على التقرب إليه واالنتفاع  أؤلف مدخالا 
فر، ومسيته )مدخل رائع إىل صحيح البخاري وما فيه  به، فأجبته، وعملت بعون ريب هذا الس 

 من أسرار وصنائع(. 
عنيت فيه برتمجة اإلمام البخاري، وبيان تقدمه يف احلديث وسائر العلوم، ووصف كتابه اجلامع 
الصحيح، والتوثق منه، وانتشاره، ورواايته، ونسخه، والتآليف حوله، وشروطه، وأصوله، وما  
فيه من املوقوفات واملتابعات واملعلقات، وجاللته يف وضع ترامجه، وتضمنه العلوم األخرى من  

بينه وصحيح مسلم، ا التزامه بشروطه، ومقارنة  والتاريخ، ودقة  والكالم  والفقه  والتفسري  للغة 
ومناقشة نقد الدارقطين وغريه ألحاديثه، والرد على بعض املطاعن املوجهة إليه، وختمته ببعض  

 أسانيدي إليه. 
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يثه أبسانيده،   على أحادبذلت ما يف وسعي أن أبني كل ملمح من مالحمه أبمثلة واضحة، حميالا 
ا لألعالم الذين هلم أتثري يف فكر اإلمام البخاري ففيها فوائد تتجلى للناظر املتخصص، ومرتمجا 

ومنهجه يف الصحيح، بيد أين مل أترجم للصحابة رضي هللا عنهم روماا لالختصار، فرتامجهم  
 خ. مبسوطة وسهلة املتناول يف املصنفات املختصة هبم، وعامة كتب الرجال والتاري 

الرغم من مجال عباراتهقال حممد خري: و  التشبيهات   ،على  استعمال  ابخلمر    فإين ال أحب 
معىن آخر،    هذا األسلوب وإن أريد بهعناوين كتب تستعمل  يل  .. ونقدت يف مقال  والغزل

 مثل "غرامي صحيح" وغريه.
 

( )9يف  "   5056( جملدات كبرية  املشهور  الكتاب  بعناية جديدة  الر ص( صدر  ابين  الفتح 
الشيباين حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسند  الذيلرتتيب  اجلليل  "  واحملدث  العامل  بن   رتبه  أمحد 

؛ حققه وحكم والد اإلمام حسن البنا رمحهما هللا  هـ(  137٨عبدالرمحن البنا الساعايت )ت  
ابلقاهرة   دار السالم  ، وأصدرته مرهف حسني أسدو على أحاديثه وعلق عليه حسني سليم أسد،  

 منذ أايم.
لعله آخر أعمال الشيخيني احملققني اجلليلني: الوالد والولد: حسني سليم أسد الداراين، وولده  و 

توفيا   اللذين  األول  مرهف،  )ربيع  بقليل  صدوره  الرمحة  هـ(  1443بعد  شآبيب  عليهما   ،
 والرضوان. 

ط والتحريف والتصحيف،  الياا من السقخ، ليكون همبا اشتهر من طبعات  وقد قورن نص املسند
هي خالصة دراسة معمقة ألسانيد املسند ومتونه،    ،مقروًنا ابحلكم على أحاديثه أحكاماا خمتصرة

 . شرح غريب ألفاظهمع 
 

( للحافظ ابن أيب الدنيا )ت  الذِّ كربفضل هللا وتوفيقه، مجعت وحققت ما تناثر من كتاب )
وصحيحة عليها أجور عظيمة، وهو فرصة  هـ( وهو يف عداد املفقود، وفيه أذكار حسنة  2٨1

 للمسلم ألن يطلع عليها ويذكر هبا ربه، ليتضاعف هبا أجره أضعافاا كثرية، إن شاء هللا. 
 

 "أ كِثرر من قوِل: ال حول  وال قوة  إال ابهلل؛ فإهنا من كنِز اجلنة". حديث شريف إسناده صحيح.
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للعالمةو  عبداهلادي   صدر حديثاا  بن  )ت    يوسف  التصنيف،   هـ(   909احلنبلي  من    املكثر 
 ، كتابه الثمني: وائل حممود عبدالباريبتحقيق الباحث 

 . فضل ال حول وال قوة إال ابهلل
 

 حديثاا بدون نقط، مع شرحها بدون نقط!  (40) يشتمل على كتاب فريد، 
املواهب سليمان بن عبدالرمحن  سعد الدين أيبملصنفه  /طرر السالم ألحرار اإلسالم عنوانه:

 هـ(؛ حتقيق حممد حممود كالو.   1202مستقيم زاده )ت 
 هـ(.  1442جملة الرتاث النبوي )رجب    من ٨ - 7نشر يف العدد 

 حديثاا(  40)
 

العاين؛  من    ،رايض الصاحلني للطفل املسلم إبراهيم عبدالرمحن  رسم وتصميم  و مجع وإعداد 
 هذا العام. إستانبول ، أصدره دار الغواثين يفهدى سعد الدين اجلباوي

، لطالب املدارس واملعاهد القرآنية،  للطفل املسلم  سلسلٌة جديدٌة مصوَّرٌة يف احلديث النبويِّ   وهو
 وللناطقني بغري العربية، والراغبني حبفِظ احلديث النبوّي الشريف.  

 تكوَّن من سبعة كتب، يف كلِّ كتاب  مخسون حديثاا. وي
 ر تِّبت األحاديث متدّرِجة يف عدد كلماهتا حسب الفئة الع مرية.  وقد 

 مستوى الروضِة يتضمَّن  أقصر  األحاديث النبوية، من كلمتني إىل ثالِث كلمات. ف
 يتضمَّن أحاديث  نبويةا من أربع كلمات.  املستوى األولو 

  !وهبذا يزيد  عدد  كلمات احلديث كلمةا واحدةا مع كلِّ مستوى
كما    .لسهولِة، والوضوِح، وابلتشويِق، واملتعِة، وزرِع القي ِم الرتبويةِ أن هذه السلسلة متتاز ابوذكر  

، وصور  جّذابة .    أهنا متيَّزت بعناوين  شارحة  للمحتوى، وإبخراج  مجيل 
. األأغلب و   حاديِث من صحيحي الب خاريِّ ومسلم 

 . حديثاا نبوايّا مع انتهائِه من دراسِة املرحلِة االبتدائية (350)من حفِظ  الطالب  ويتمكن 
 

×××     ×××     ××× 
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 موضوع مفيد: 

 ، لألستاذ أمحد عبدهللا الطالباين.األحاديث الصحيحة اليت ادُّعي أهنا من اإلسرائيليات
 وأصله رسالة دكتوراه. 

 
 حممد عطار. ضياء  /ينابيع الشفا من آابر املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

 
 خريكم.. وخياركم.. يف حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم..

 ما أمجل أن يعرف املسلم طريق اخلري ويلتزمه، وأن يعرف خيار الناس وحيبهم.. ويكون مثلهم! 
،  حممد جابر األ سواين  ، للباحث الفاضلالنور والنرباس يف أحاديث خيار الناس وصدر كتاب:  

 ص.  160 صدر يف الكويت، يف
  .يتناول أحاديث اخلريية اليت وردت بلفظ: خري الناس، خريكم، خياركم، وحنو ذلك و 

)قلت: وقد وفقين هللا تعاىل إلعداد )األربعون اخلريية(، وحتتوي على أربعني حديثاا ورد فيها  
 هـ(  1437لفظ )اخلري(، وسبق نشره عام 

 
ا، وتشبَّث به،   وأتدب  ما أمر به نبيك حممد صلى هللا عليه وسلم، أو هنى عنه، فاعرفه جيدا

وعضَّ عليه ابلنواجذ، حىت تسري على سنَّته، وتفوز بشفاعته، وتدخل اجلنة حتت رايته  أبدبه،  
 إن شاء هللا. 

 وصدر من قريب كتاب:
حممد طه إمساعيل   ستاذ الباحثلأل،  يف اجلامع الصحيح لإلمام البخاريالنبوي  فقه اإلنكار  

 .  آل بيوض
 

موضوع جدير ابلبحث والدراسة، جاء يف رسالة علمية، تكون مفيدة لطالب احلديث والسرية  
 واألصول، وتكون كذلك مشوِّقاة وحمركة للعقول، ومرغوبة قراءة: 
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، للباحث  ةاألحاديث الواردة فيما همَّ به النب صلى هللا عليه وسلم ومل يفعله: مجًعا ودراس
 الغيين جعفر سيسي، يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. 

 
 مجع طيب: 

 ص. 110، يف السيد مراد سالمة ، جلامعهاالدر املختار من األحاديث الواردة يف البحار
 هـ.  19/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

، وبنّي معانيها، وفوائد تضمنتها،  اشتمل على كلمة البحر والنهر  مما   ( حديثاا،57)  فيه  مجع
هلا متعلقات بكثري من أبواب االعتقاد والفقه واألخالق  . وذكر أن  جتنب األحاديث الضعيفةو 

 .واملعامالت 
 

 كتاب مبارك يف اببه، ألرض مباركة: 
، نشره رمحن القزقيسعيد بن عبدال  ، ملعدِّه األستاذبيت املقدس يف احلديث النبوي الشريف

 يف ديب.  مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث  حديثاا
 

س الدين حممد بن علي بن مش  ، رسالة علمية لطيفة للعالمةَعرف البان فيما ورد يف الباذ جنان 
 تحقيق أمين عبداحلافظ عبد. ب  رمحه هللا، هـ( 953)ت  طولون

 ( ، حقق عن نسخة خبط املؤلف، وأخرى منقولة منهاوضع حديث الباذجنان ا)بنيَّ فيه
 .146 – 127م( ص  2019هـ،  1441) 3ع 45نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج

 
هذا حبث علمي حديثّي، قليل تناوله، على الرغم من أمهيته وخطورته، كتبته أستاذه جامعية  

 احلرمني، وقد صدر حديثاا بعنوان:  متخصصة يف احلديث الشريف وعلومه، من بالد 
 . لطيفة بنت حمسن القرشي لألستاذة ، االنتحار يف ضوء السنة النبوية

وذكر  إليه،  تؤدي  اليت  واألسباب  وصوره،  الشرعي،  حلكمه  وبيان  ابالنتحار،  تعريف  وفيه 
 جنَّبنا هللا شروره.   عالجه.

×××     ×××     ××× 
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 مجيل!

أربعني حديثاا من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يف كل حديث فكرة مجيلة أن جتمع  
 منها كلمتان! 

جلامعها ،  وشيء من فوائدها  ،وشرحها  ، ا من كلمتنيأربعون حديثً   وصدر من أايم قريبة كتاب: 
 .مْبر  مصطفى بن حممد م   وخمّرجها

 وهناك جمال جلمع أربعني حديثاا، يف كل حديث منها كلمة واحدة!  
 

 مجع طيب:  
هلا،   أو كانت سبًبا  الربكة  فيه  وقعت  مما  أصنافًا  وأربعون حديثًا مجعت  أربعة  املباركات: 

 ص.  90بندر بن عبداهلادي الثمايل،   /متوجة أبقوال العلماء اليت تبني شيًئا من معانيها
 م. 2021هـ،  23/7/1442األلوكة بتاريخ نشر يف شبكة 

 
 مجع طيب، من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

 ص.  11، إبراهيم حاج خليف حممود /ا يف آداب الطعام والشربأربعون حديثً 
 م. 2021هـ،  25/7/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 أربعون هادفة، تتعلق بيوميات املسلم: 

عبداجمليد حممد أمني عمر    جلامعها األستاذ ،  حديثاً يف احلث على العمل وترك اهلزلأربعون  
 ص.  96، نشر يف إستانبول، يف أوغلو

شطرين: األول  فيه أحاديث  تدعو إىل العمل الّصاحل،    وقد انتظمت هذه األحاديث املباركة يف
 .من اهلزل نبهحتذيٌر ممّا جيب جت خر فيهواآل

غيب  مفيهف التَّخويف من عاقبِة  مث  ليوِم املعاد،    التزودواحلثُّ على    ةالصَّاحل  األعماليف  ا الرتَّ
 .. نكِر من املزاحاهلزرل وامل
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 كتاب هادف وأربعون مباركة:
حلب:   -مجع وتعليق حسان حممد سعيد شبلي.  ،األربعون يف مبادئ االقتصاد اإلسالمي

 ص. 113م،  2020هـ،  1441منهل القراء، 
 وهي أربعون حديثاا يف أصول الرزق واملال والتجارة. 

 
 أربعون جديدة! 

 اختيار تربوي حديثي موفق إن شاء هللا، مناسب للعصر، والشباب وطلبة العلم خاصة: 
 ، لألستاذ يونس العلوي املدغري.األربعون املنهاجية يف الفهم والسلوك

 
، ألستاذ احلديث يف  ون التطويرية: أربعون حديثًا يف تطوير الذات وأسباب النجاحاألربع

 ص. 144، يف علي بن إبراهيم العجني جامعة آل البيت بعّمان 
وعلى طريقة السلف مجع يف هذا املوضوع اجلديد ما صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم من 

النجاح يف كل ميادينه، النجاح يف الدين والدنيا،  طرق تطوير اإلنسان لنفسه، وتوضيح أسباب  
 يف األسرة والرتبية، يف العمل والتجارة، يف اإلدارة والقيادة.. 

 
مركز بيت ، صدرت يف غزة عن  مجعها جهاد مجيل العايش  ،األحاديث األربعون يف ذمِّ  اليهود

 .املقدس للدراسات التوثيقية 
حاديث النيب صلى هللا عليه وسلم الصحيحة الصرحية قال جامعه: جنمع يف هذا املنت مجلة من أ

 يف ذمِّ اليهود حتذيراا لألمة من فعاهلم وسوء طويتهم. 
وذكر من أسباب أتليفه: مقارعة اليهود وكشف حقيقتهم يف زمن أصبح فيه فساد سلطاهنم 

ناا يسهل حفظه ظاهراا وطاغياا ومؤثراا على املعمورة كلها؛ ليكون مادة علمية ومنهجاا تربوايًّ ومت
 لرتَّبَّ عليه األجيال... 

 
 صدر يف مثانية جملدات:

 ، للباحث حممد العناين.اجلامع الصحيح آلاثر الصحابة
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 السرية والشمائل والصحابة

 
"  سيدان حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مغازي  على خمطوطة "  حممد الطْباينعثر األستاذ  

إمساعيل بن إبراهيم بن    ؛ برواية ابن أخيهه  141  عام  املدين، املتوىف  موسى بن عقبة  للعالمة
 .  ت. وسبق أن قام جبمعها بعض الباحثني وطبعوصدرت يف فاسعقبة، وحققها، 

 .سري وأقدمهاالأصح  وورد أن الكتاب يعدّ 
 

سكرات يهودي ينصح ابنه أن يطيع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نطقه ابلشهادة وهو يف  
 املوت؛ ألنه يعلم صدقه وشفقته عليه... 

وحنن ننصح املسلمني اليوم أبن يطيعوا رسوهلم من جديد، وقد تلهوا ابلدنيا ومغرايهتا، وف تنوا  
 ابملناصب واألحزاب القومية والعلمانية وضالالهتا. 

ه، صلى  أيها الناس، هذا رسول هللا، خامت رسله، وأفضل خلقه، حبيب هللا، وجمتباه، ومصطفا
 هللا وسلم وابرك عليه.. 

 .. لألستاذ ماهر حّنون، عن دار الفاروق بعّمان. : أطع أاب القاسموصدر كتاب جديد بعنوان 
 

جملة اجملتمع الصادرة عن مجعية اإلصالح االجتماعي ابلكويت هي أفضل جملة ثقافية إسالمية  
الت إسالمية كثرية، وقلت يف عامل العرب املعاصر، يف نظري، أقول هذا بعد االطالع على جم

 )الثقافية اإلسالمية( وليس الدراسات والبحوث الدورية احملكمة. 
وخاصة يف تتبعها أحوال املسلمني يف العامل، ومعاجلة أمورهم إسالميًّا، وكشف خبااي السياسة  
أن  مسلم  مثقف  وأدعو كل  ومؤامرات.  دسائس  من  الدهاليز  يدور يف  ما  وحقائق  العاملية، 

والعريب يتابعه الغريب  يتأثر ابإلعالم  يعرف حقائق األمور وغوامضها من حولنا، وال  ا، حىت 
 العلماين املضلل. 
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هذا إضافة إىل موضوعات أخرى متخصصة عديدة، يستفيد منها املسلمون أبنواع اهتماماهتم  
وميوهلم وحبوثهم، فإنه يكتب فيها خْباء وصحفيون ومتخصصون على درجة عالية من الثقافة 

 واملهنية، وخلفية إسالمية عميقة، وإصالح هادف.  
وقد استفدت منها ونقلت كثرياا من املعلومات يف كتيب، وخاصة )تتمة األعالم( والتكملتني،  
وحدها.   من خالهلا  وشؤوهنم  الوفيات  بعض  حقيقة  عرفت  وقد  األول!  العدد  من  راجعتها 

 ويوجد أرشيف للمجلة على الشابكة من أوهلا حىت آخرها.
أبرز مقاالت الدفاع عن حبيبنا صلى هللا عليه ومن مجيل ما صدر حديثاا كتاب بعنوان " 

 ". وسلم يف جملة اجملتمع عرب مسريهتا يف مخسني عاًما
وهو دليل على متابعة اجمللة ملا يهم املسلمني، وما جتيش به عواطفهم، وما تتوق إليه أنفسهم،  

 إسالمي قوي.وما يتطلعون إليه من مستقبل 
 حفظ هللا اجلمعية، وجملتها، وكوادرها، ووفقهم، وسددهم.  

 
تصنيف فريد، ونباهة وحكمة يف اختيار موضوع خيص الشأن الرتبوي واألسري، لالهتداء بنهج  
نبيِّنا وقائدًن حممد سيد املرسلني صلى هللا عليهم أمجعني، للحفاظ على نسيج األسرة والرحم،  

 واأللفة واالحرتام: ولتسود فيها احملبة 
، لألستاذ السيد  هدي النب صلى هللا عليه وسلم يف معاملة أزواج بناته رضي هللا تعاىل عنهن

 إبراهيم متويل. 
 

، قد جيد له رفًّا خالياا يف املكتبة اإلسالمية  ، كتاب جديدوسلم  اس النب صلى هللا عليهحرِّ 
 ص.   1٨6 يفويقع أجبيك، بن حممد يوسف ستاذ من أتليف األ والتارخيية، وهو 

أنه   السعيدي  املهدي  األستاذ  األشاوس"  ذكر  النيب  اجملالس يف حراس  "حتفة  مبنظومة  مذيل 
.ا بيتا  (140)للشاعر إمساعيل زويريق، يف   ، مما يزيده مجاالا

 
 خليل حممود الصمادي.  / أطفال حول الرسول صلى هللا عليه وسلم
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 والدايانت  العقيدة والفرق 
 

 كتاب جديد، استخدم فيه مصطلح أصويل للعقيدة اإلسالمية أيضاا: 
 ، لألستاذة فتيحة دوار.سد الذرائع يف العقيدة اإلسالمية

 
الطفل اخلبريات  غرس حمبة هللا يف  املربّيات  من  إمياين، ألربع  تربوي  اثلثة من كتاب  طبعة   ،

 الفاضالت:
 برامج الطفل. هدى إبراهيم خباري: ابحثة ومستشارة شرعية يف 

 عفاف سامل الثمايل: معلمة مهتمة بتدريس العقيدة لألطفال.
 نورة مسفر القرين: ماجستري توجيه وإرشاد تربوي. 

 أمساء حممد اجلراد: كاتبة وخبرية تربوية. 
 وهو دليل عملي للمرّبني... فما أحوج اآلابء واألمهات واملعلمني واملربني إليه.. 

وتنشئتهم على عقيدة صحيحة    وابرك هللا يف هذه اخلْبات  أطفالنا  لرتبية  املوجهة  الطيبات، 
 سليمة، أبسلوب لطيف ومشوق.

 
، يف    13٨5أمني اخلويل أديب ولغوي كبري )ت   هـ(، وصاحب اجتهادات خاصة أاثرت جدالا

الدين خاصة، بعضها ال تغتفر وال يسكت عنها، وقد شكَّل مدرسة لبّث آرائه من خالل  
ا األمناء(  عام  )مدرسة  أسسها  عامًّا    1944ليت  مديراا  وكان  مثقفون كبار!  فيها  واتبعه  م، 

 للثقافة. وهو زوج األديبة والكاتبة اإلسالمية املعروفة عائشة عبدالرمحن )بنت الشاطئ(. 
املطريي،   للباحث سامي  العقدية،  الناحية  آرائه من  دراسة  أول رسالة علمية يف  ولعل هذه 

ا يف قسم العقيدة   آراء أمني  واملذاهب املعاصرة جبامعة اإلمام يف الرايض، بعنوان:  تناقش غدا
 اخلويل العقدية: عرض ونقد.

 
  /دراسة حتليلية نقدية:  موقفه من السلفية املعاصرةهـ( و   1350)ت    الشيخ يوسف النبهاين

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -أمحد سيد يونس.
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 حتقيق يف موضوع قد يشغل ابل بعضهم:  

 .جاسم داود سلمان السامرائي، لألستاذ مصري اجلن يوم القيامة حبث علمي توثيقي بعنوان: 
 . 94-55م( ص  2019) 1ج 30 ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 حبوث عزيزة وكنوز مثينة. ويف هذه اجمللة 
 

×××     ×××     ××× 
 

 (3000)  قدم فيهاملؤرخ رسول جعفراين،  للكاتب  مث ابلعربية،    ، ابللغة الفارسية  ،أطلس الشيعة
 .القوات املسلحة يفصممها خْباء متخصصون خريطة قدمية وحديثة، 

  منذ ظهور   ،ختلف املناطقمبنتشار الشيعة يف عصور خمتلفة،  الجغرافية اترخيية    خرائطوهي  
 .  ةويندرج فيه أخبار الزيدية واإلمساعيلية والعلوي ، ناحىت وقت اإلسالم

 .لسيستاينامن ودعم بطلب  اقرتاح أتليفه كان من قبل خامنئي، وترمجته إىل العربية 
( ص، ترمجه نصري 600وابلعربية يف )من القطع الكبري،    (ص  724)يف  الفارسية تقع    ةطبع

 م.   2015هـ،  1436الكعيب وسيف نصر، صدر عام 
 

أمحد حممد    /اإلسالميةثرها على الدعوة  أو   العامل اإلسالمي املعاصر  ىل التشيع يف إالدعوة  
 ص. 416 ـ،ه 1442القاهرة: دار السالم،  -معوض.

ليوم إشكالية كْبى لألمة اإلسالمية؛ فهي على مر اترخيها  متثل فرقة الشيعة منذ نشأهتا إىل ا
فرقٌة شديدة املناوأة والعداء ألهل السنة، لدرجة أهنم يعدُّون أهل  السنة عدوهم اللدود، كما  
تصرح رواايهتم اليت تواترت يف كتبهم املعتمدة، وأهنا الفرقة الوحيدة الباقية على قوهتا وموقفها  

هذه الفرقة دراسة ملاض  مرير، وحاضر أليم، وواقع    ... ودراسةجلماعةوعدائها ألهل السنة وا
 تعاين منه األمة يوميًّا، وكان وال يزال من أهم أسباب ضعف األمة واضطراهبا.  

الذي يتناول فرقة الشيعة بفهم دقيق، وحتليل عميق، وتوسُّط    ،من هنا أتيت أمهية هذا الكتاب 
اعة سياسية إىل فرقة دينية، والسبب من مج  ، واعتدال، مبيناا ظروف نشأهتم، ومراحل تطورهم
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يف كثرة افرتاقهم املستمر على أنفسهم، وأهم ما خالفوا به أهل السنة، وحماوالهتم الدؤوبة لنشر  
 التشيع يف عاملنا اإلسالمي، وموقف أهل السنة من هذه احملاوالت... 

 )من تعريف ابلكتاب، للناشر(
 

اإلسكندرية: جامعة    - زينب حامد محيدة.  /ليليةدراسة حت :  املعاصر  ياملعتزلة والفكر املسيح 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441األزهر، 

 
ص(، لألستاذ املبدع مشاري سعيد املطريف،   5٨0" )اجلامية يف امليزان طبعة جديدة من كتاب "

وينقد ويوثق من   إعداده سنوات، يكتب  بقي يف  الرصينة، وقد  التوثيقية  الكتاابت  صاحب 
واحلكام   للعلمانية  فتشرعن  عصرًن،  املسلمون يف  هبا  ابتلي  اليت  اجلديدة،  الفرقة  هذه  كالم 

املنحرف. وهي مرتبطة   الظاملني، وتنقد وجترح كل ما هو إسالمي إال من كان على هنجهم 
ابملخابرات واحلكومات اليت حتركها، وتْبر أعماهلم بلّي النصوص الشرعية، ولو أغضبوا الربَّ  

 سبحانه.  
 

من املؤسف أن يصل انتشار القاداينية إىل بالد عربية، ويكون وراءها قوى كبرية تدافع عنها  
 وحتافظ عليها!

ودها ونشاطها ومراكزها يف البالد العربية وبعض اإلحصائيات وملعرفة األخبار الصحيحة عن وج
 عنها، وبيان مدى خطورهتا وارتباطها بقوى غربية، طبعت رسالة جامعية ونشرت حديثاا بعنوان: 

 ، للباحث الفاضل مشعل بن سليمان البجيدي. اجلماعة األمحدية )القاداينية(: عرًضا ودراسة
 

 حظه من اإلشهار، وقد صدر حديثاا: يبدو أن هذا الكتاب مل أيخذ 
اجلوزية قيم  ابن  لإلمام  النصرانية  العقيدة  نقض  يف  اهلائية  القصيدة  على  اجلليَّة  ،  احل لية 

 لألستاذ إمساعيل بن التُّومي عريف. 
 وًنشره )سامي للطباعة والنشر( يف والية وادي سوف ابجلزائر.
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 الفقه اإلسالمي 
 

 يف الفقه  مباحث عامة وخاصة
 

 .عبدهللا بن حممد الطوالة  /فقه الصحابة الوارد يف صحيح البخاري مجًعا ودراسة فقهية مقارنة
 

ا، وأًن أحب اإلبداع يف البحوث،   ما يكون يف هذا الكتاب اي ترى؟ أراه حبثاا أترخييًّا  توثيقيًّا جديدا
 واجلديد النافع، وال أحب التكرار إال لسبب:

  ر املناهج ، صدر عن داعبيد جاسم الكربويلوأمحد  حممد  لألخوين  األوائل يف الفقه اإلسالمي،  
 ص.  39٨ هـ(، ويقع يف 1441ببغداد منذ عام مضى )

 
االنتشار واالنداثر السيد عبدالسالم، وهي رسالة ماجستري من املذهبية بني  آية  للباحثة   ،

  ، أن املذهب احلنفي هو أكثر املذاهب السنية انتشاراا  دراستهامن خالل  هلا  ني  جامعة املنيا، تب
املالكي الشافعي  ،يليه  احلنبلي  ،مث  املذهب   .مث  هو  انتشاراا  السنية  غري  املذاهب  أكثر  وأن 

  اإلابضي. مث  ،يليه املذهب الزيدي ،اجلعفري
 

املؤلفات وسرد  التأليف  خصائص  واململوكي:  األيويب  العهدين  يف  جديد  الفقه  ، كتاب 
 لألستاذ احملقق طوجناي ابش أوغلو.

وفيه خصائص الكتابة الفقهية وميزاهتا يف العهدين املذكورين، والكتب املؤلفة فيهما، مع إيراد 
الد الشام واحلجاز، أو أقام فيها مدة، فكان  أمساء العلماء املؤلفني يف الفقه، ممن سكن مصر وب 

ا.470عددهم حنو )
ا
 ( عامل

ويعتْب الكتاب مدخالا إىل اتريخ الفقه يف ذينك العهدين، ويهدف إىل إظهار النشاط العلمي 
والتنوع يف التأليف الفقهي يف العهدين، مع ذكر العلماء اجملتهدين والنابغني فيهما، ردًّا على 

  عهد مجود وتراجع وتقليد. من قال إهنما كاًن
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 للتدريب على فقه اإلسالم وأصوله، هذا البستان وهذا امليدان: 
أصدرته )مؤسسة رسوخ ؛  إعداد خنبة من املختصني يف الفقه وأصوله  ،معلمة املهارات الفقهية

 مج.  3 لالستشارات والدراسات الرتبوية والتعليمية( يف الرايض،
 

×××     ×××     ××× 
 
إهلام بنت إبراهيم    ، للباحثة الفاضلةحكام استعمال اللغة غري العربية يف الفقه اإلسالميأ

 ، كتاب جديد أصله رسالة جامعية. العيدان
مباحث  تدخل حتت  متفرعة،  ومسائله  خاصة،  العبادات  ابب  يدخل يف  جاد،  وهو حبث 

 االجتهاد، وترد فيها اختالفات..
 ومبيناا لوجوهها، ومرجحاا لألقوى منها ابلدليل.. ويكون هذا البحث جامعاا هلا، 

 
ملؤلفه    كتاب جديد، أصله رسالة جامعية،القول الغلط يف الفقه اإلسالمي أتصياًل وتطبيًقا،  

عبدهللا بن حممد السامل، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة يف جامعة القصيم، أصدرته دار  
 هـ.  1442ابن اجلوزي ابلدمام عام 

دو أن أكثر الغلط يقع يف العقود. وهو مصطلح دقيق من مصطلحات الفقه اإلسالمي،  ويب
جلهل واخلطأ والسهو والغفلة والنسيان  وقد فرقوا بينه وبني مصطلحات أخرى حتوم حوله، مثل ا

 ...واالعتقاد والظن
 

، إلنسان أو حيوان؟!  ، أو مضروابا  ومن يسل م من الضرب: ضارابا
إلسالم؟ وما مسائله، وما فروعه، وما احملظور منه، واملباح، وما شروطه  فما حكمه يف شريعة ا
 يف هذا، وما حدوده؟ 

 هذا ما جييبك عليه كتاب صدر بعنوان: 
 عبدهللا بن علي الشرمي. ، ملؤلفه األستاذأحكام الضرب يف الفقه اإلسالمي

 وأصله رسالة جامعية. 
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املتعلقة ابلفم و األ الفقهية  الفضل.ي/  سالمالفقه اإل   ثرها يف أحكام  أبو   - وفاء عبدالقادر 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة القاهرة، 
 

 أصول الفقه
 

" بعنوان  الفقهكتاب جديد  األستاذ األصويل عبدالعزيزاألوائل يف أصول  ملؤلفه  بن حيىي   " 
املولود الشنقيطي، يلقي الضوء على أوائل من كتبوا يف هذا التخصص الدقيق، ونظَّروا له منذ  
بداايته يف اترخينا اإلسالمي، بذكر أوائل املقوالت واآلراء، وتوثيق نسبتها إىل أصحاهبا، ليس  

فكان    يف علم األصول وحده، بل كل ما يتعلق به، من عقيدة ومنطق وجدل ولغة وغريها..
ا ألهم اآلراء ومظاهر منوها، وكشفاا عن مبدأ كثري من املسائل ومآخذها.    كتابه رصدا

 
املنصوصة تطبيقية يف أدراسة    :العلل  منهاآ القر   صولية  الشريعة  وبيان مقصد  الكري   /ن 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة القاهرة،  -شرين سليمان سنوسي.
 

 1443كتاب فقهي أتصيلي يف موضوع حيوي، فيه ضبط وقواعد ومقاصد حمكمة، صدر عام  
 ص، عنوانه:   640هـ يف بريوت، ويقع يف 

 .حليم مرزاقي لألستاذ، أصول فقه األقليات املسلمة وضوابطها بني النظرية والتطبيق
 

 العبادات
، من إعداد أيب مسلم عاصم حممود،  الراحلةإحتاف القافلة حبكم صالة الفريضة والنافلة على  

من الكتب الصادرة حديثاا، ويكون فيه نفع عام، فقد كثرت األسفار والرحالت، وليست كل 
املركبات سواء يف الوقوف يف حمطات مراعاة ألوقات الصلوات، في علم منه شروط أدائها عند  

 عدم وقوفها، سواء كانت يف سيارة، أم يف سفينة، أم طائرة. 
 وكذلك أداء النوافل يف وسائط السفر، فإهنا سنة مرتوكة، أو تكاد. 
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، بعد شهور  إدارة اجمللس األورويب لألئمة كتاب جديد أعدته   ،زاد اإلمام األورويب يف رمضان

موضوعات متميزة مكتوبة بعناية حول شهر رمضان املبارك، فلسفته من العمل فيه، وحيوي  
 .وأحكامه، وفتاوى رمضانية متصلة ابلواقع األورويبومقاصده وِحكمه 

 
 موضوع مهم يف اببه، تناوب على توضيحه اثنان من العلماء:

حفص عمر بن عبدهللا الفاسي    أليب  ،إحكام أحكام الزكاة للحكام وما ينتظم منه بيت املال
صدر بتحقيق   هـ(؛  1209بن حممد الطالب بن سودة )ت    حممد التاوديو هـ(،   11٨٨)ت  

 ص. 240 يف  ى،نور الدين بن حممد لرج
 

 ما كنت أعرف أن هناك خالفاا يف زكاة الرواتب، فما الذي خيفيه هذا البحث اجلديد؟
 ، لألستاذ كرمي البزور.  زكاة رواتب املوظف بني التأصيل والتنزيلوصدر كتاب: 

 
 السراج يف مناسبة استقبال احلجِّاجمنظومة ضوء 

 بعّمان. عن دار املعني  منظومة لطيفة ًندرة يف موضوعها، صادرة
تناول فيها آداب احلج واحلاج أثناء أداء مناسكه    . أيب بكر العدين ابن علي املشهور  لناظمها

 . معودهتم ألوطاهن بعدعند استقبال احلجاج  يفعلواآلاثر النبوية، وما   ملسو هيلع هللا ىلصوزايرته للنيب 
 

 هل سبق أن م نع احلج بسبب األوبئة؟ وما حكمه شرعاا؟
 هذا حبث فقهي مقارن، واترخيي، يؤكد ذلك، كتبه األستاذ حممد عطية زابر العبيدي بعنوان: 

 جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية  جملة" نشر يف  منع مناسك احلج عند انتشار االمراض الوابئية"
 .39 - 20ص  ٨ع 2٨مج
 

 املعامالت وما إليها:
 كتاب جديد يف حبثه، ًندر يف موضوعه، مهم لكل مسلم تقي، يتاجر أو يتعامل ماليًّا: 
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، لألستاذ عبدهللا بن راضي املعيدي، أستاذ الفقه  اإلعانة على اإلمث وأثرها يف املعامالت املالية
 وأصوله جبامعة حائل، يف بالد احلرمني.

 
حاالت احلاجة والضرورة، حىت يباح احملظور، أو خيفف من  ال شكَّ أن هناك ضوابط تضبط  

شروطه، يف ظروف خاصة، وعلى قدر احلاجة، وليس مطلقاا، منها معامالت مالية تشعبت 
 أو تعقدت مسائلها يف عصرًن، فما هي هذه الضوابط؟ فروعها،

ضوابط  حممود السعدي يشفي غليلك يف كتابه الذي صدر حديثاا:    لعل األستاذ عبدالرمحن
 احلاجة الشرعية وأثرها يف املعامالت املالية املعاصرة.

 
 موضوع مهم، أصله رسالة دكتوراه من جامعة الوادي ابجلزائر:

 . حممد طه محيدي ، للباحث األستاذالتلفيق وأثر يف املعامالت املالية املعاصرة
تلفيق يف األحكام الشرعية جملموعة من العقود املعاصرة املرّكبة، مثل عقد املراحبة ويبحث يف أثر ال

 لآلمر ابلشراء، وكثري من خمرجات اهلندسة املالية اإلسالمية. 
 

الشريعة اإلسالمية تشجع على حفظ األموال وتروجيها وتوفريها وتيسريها ودوراهنا بني الناس،  
 عنها، فال يسمح ابستغالهلا واحتكارها... والعدل يف توزيعها، ودفع األضرار 

 وقد صدر حديثاا كتاب يف هذا الشأن بعنوان: 
اإلسالمي الفقه  يف  األموال  أمني رواج  حممد  األستاذ  ملؤلفه  والتطبيق،  واألدوات  املفهوم   :

 ابرودي. 
 

اإلسالمية الشريعة  االقتصادي يف  املرأة  األستاذ نشاط  ملؤلفه  العبديل  عبدهللا   ،  ،  بن حممد 
 .ببالد احلرمني يف ضمد مؤسسة روائع إبداعية  طبعته

واملؤلف مدرب دويل معتمد، ومستشار تربوي وأسرّي، حاصل على املاجستري يف تنمية املوارد  
البشرية من جامعة القاهرة، وماجستريات أخرى، مع دكتوراه يف الفقه املقارن من جامعة أم  

 يف القراءات العشر أبسانيد عالية، وإجازة يف احلديث..درمان اإلسالمية، وإجازة  
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ومن آاثره العلمية األخرى اليت صدرت حديثاا كتاب: حقوق احليوان يف احلضارة اإلسالمية  
 واحلضارات األخرى، أحكام اهلدااي املعاصرة. 

 
 موضوع جدير ابلتصنيف، ال أعرف أنه سبق حبثه: 

السامرائي، أعلن   حممد طه محدون ، ملؤلفه األستاذ  اإلسالميهدار املال يف الفقه  إموجبات  
 ص.  99٨ هـ: دار الفقه واألثر، يف 1442عنه يف العراق عام 

 
رسالة   أصله  ترحاله،  يف  واملسلم  والبلدايت،  )الفنادق(،  النـُّز ل  أصحاب  يهمُّ  ًنفع،  موضوع 

 جامعية، فهو موضوع فقهي حمكم، صدر بعنوان: 
 ، للباحث تركي بن عبدهللا امليمان. أحكام الفنادق يف الفقه اإلسالمي

 
أعمالنا   تكون  حىت  الصنائع،  وأصحاب  واملقاولون  العمال  إليه  حيتاج  حديثاا،  صدر  كتاب 

 :  ومعامالتنا موافقة للشريعة اإلسالمية، وحىت تكون درامهنا حالالا
 ، لألستاذ فهد بن عبدالعزيز الوهيب، أستاذ الفقه. الصيانة يف الفقه اإلسالمي

 
×××     ×××     ××× 

 
 جّنبنا هللا وإايكم اخلسارة يف الدين والدنيا.. 

وقد حبث الباحثون يف شؤون الربح حىت كادوا أن ينسوا دراسة جوانب اخلسارة، مع أهنا ال  
 تقلُّ شأًنا عن ضدِّها! 

" يف الشريعة اإلسالمية،  املعاصرة  أحكام اخلسارة وتطبيقاهتاوقد صدر كتاب جديد بعنوان "
 لألستاذ حممد بن عبدهللا بوط يبان. 

وهو حبث مهم، وموضوع حيتاج إىل بيان، فقد تتابعت )اخلسائر( يف عصرًن، وتضرر الكثريون  
 منها وأفلسوا، وص دموا وأصيبوا بنكبات وأزمات.. 
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تب عليها من آاثر، وكان ال بد من بياهنا حىت يكون  وإن اجلهل كبري أبحكام اخلسارة وما يرت 
 املسلم على بينة من أمره، خصوصاا مع تطور املعامالت املالية، وتزايد عوامل املخاطرة واخلسارة.
 وقد حدد املؤلف مفهوم اخلسارة، وبنيَّ أنواعها وأسباهبا، يف دراسة أتصيلية وتطبيقات عصرية. 

 وابط الفقهية اليت قررها الفقهاء مما له صلة ابملوضوع..  وخلص إىل مجلة من القواعد والض
 

 موسوعة جديدة، كانت من آخر أعمال األستاذ املفكر حممد عمارة، هي: 
"، فدرس موادها موسوعة فقه الراب واملعامالت املالية يف تراثنا القدي واحلديث واملعاصر"

وقتنا املعاصر.  لم والصحابة إىل  قارن مفهوم الراب منذ عصر الرسول صلى عليه وسوحققها، و 
ومل يشهد طباعتها، فقد    أدلتهم. مع بيان  ،  القدمي واحلديث  يف  واجتهاداهتم  آبراء العلماء  هودعم

مرض، وقبل أن يتوفاه هللا عهد إىل كاتبني فاضلني أن يعتنيا إبخراجها، مراجعة وتصحيحاا،  
 مها صالح عبدالفتاح حممد، وعلي عبدالعظيم علي. 

 ص( عن دار روابط.   1000وتصدر قريباا يف جزأين )حنو 
 

 كتاب فقهي جديد يف موضوع متداول: 
هناء  ، للباحثة األستاذة   الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية معاصرةملكية الشقق والطوابق يف 

 ص.  ٨5، بنت ًنصر األحيدب 
 

 اجلناايت
 

حممد عبيد جاسم   لألستاذ يف جامعة األنبار ، قه اإلسالميفالتأجيل والتعطيل للحدود يف ال
 هـ.. 1442، املتخصص يف الفقه املقارن.. صدر الكربويل

 .حدث يف عام الرمادةيعرتيه من أحكام، مركزاا على ما ملرض وما ا يفعن احلدود وهو 
 

 يكون جامعاا، ًنفعاا. 
 صدر يف مخسة أجزاء كتاب:
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، لألستاذ صاحل بن عبدهللا آل داود، عن دار  الطاعنون يف احلدود الشرعية ونقض شبهاهتم
 األوراق جبدة. 

 
 ي:حبث جديد يف الفقه اإلسالم

  ، للباحث واآلاثر املرتتبة عليها يف الفقه اإلسالمي والقانون الكوييتحيازة األشياء اخلطرة  
 هـ. 1442اثمر سامل العازمي، رسالة ماجستري نوقشت يف جامعة املنيا عام 

 
القاهرة: جامعة األزهر،   -هبة عبدالتواب ميزار.  /دراسة فقهية:  ابحةالتسلح بني احلظر واإل

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

 املذاهب الفقهية واخلالفيات
 

 موسوعة فقهية مالكية بتحقيق جديد:
  1230الدسوقي )ت  بن عرفة  حممد بن أمحد    العالمة  /حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 

 مج. 15 يف دار ابن حزم،، صدر عن هـ(؛ حتقيق أمحد بن علي الدمياطي
 

 ص.  416  ، يفعبداحلكيم الرميلي  األستاذللباحث  ،  األصول العقلية يف فقه السادة املالكية
وكأنه مصطلح جديد؟ ومل أطلع على الكتاب. ولعل املقصود ابلعقلية عدا النقلية، وهي الكتاب 

 والسنة، ويكون املقصود منها، اإلمجاع والقياس واالستحسان واملصاحل املرسلة.. وما إليها. 
  أصول الفقه.أو يكون املقصود العلوم العقلية واللغوية املؤثرة يف

 
معظم األكراد يتبعون املذهب الشافعي يف الفقه، يف مناطقهم الشاسعة إبيران والعراق وتركيا  
فروعه، يف علوم   والتبحر يف  تفيض ابلعلم  العلمية  وسوراي وغريها.. وعلماؤهم كثر، وآاثرهم 

 الشريعة واللغة والفلك والكالم والتصوف واحلكمة )الفلسفة(..
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د يف الفقه الشافعي أثىن عليه فقهاء وعلماء، ألحد علماء الشافعية الكبار  وصدر كتاب جدي
بعنوان:   إيران  من كردستان  سنندج  الشافعيمبحافظة  الفقه  يف  األكراد  للمال  منقول   ،

 هـ(؛ حتقيق حممد رسول أبو احملمدي، ويقع يف جملدين.  1325عبدالعظيم السروآابدي )ت 
 

بالد   يف  الشافعي  وتطورهاملذهب  جذوره  األستاذالصومال:  ملؤلفه  جديد  حممد    ، كتاب 
 ص. 203  ، ويقع يفدار الفكر العريب، نشرته حسني معلم علي

اقتصر مذهب    وقد  على  الصومال  ساد  فقهي  أهل  الشافعي  هم،  بين واحد  اإلمام  فقه  وهو 
  ، اليمن وفقهائها، وكان رّواد هذا املذهب إىل بالد الصومال من علماء  وأصحابه رمحهم هللا تعاىل

 من احلضارمة وغريهم.
 

ا ودراسة فقهية مقارنة ابملذاهب السنية مجعً :  "أدريال  "  محد:أمام  قال فيها اإل  املسائل اليت
 م )دكتوراه(.   2019هـ،    1440القاهرة: جامعة األزهر،    -جوزاء بنت مرزوق العتييب.  /الثالثة

 
عبدالرمحن   ، للباحث األستاذالتصحيح الفقهي املذهب: تصحيح املذهب احلنبلي منوذًجا 

 أصله رسالة دكتوراه. ، كتاب جديد، بن حممد األهدل
والتصحيح قد    .، من سائر املذاهبمكانة عند الفقهاء، وهلم فيه آتليف  تصحيح الفقهيولل 

يكون ضمنياا يف ثنااي الكتب، وتضاعيف املصنفات، وال يكاد خيلو من ذلك كتاب معتمد 
 قي أي مذهب، سواء أكان متناا أم شرحاا أم غريمها. 

مؤلفون قصدوا بتآليفهم التصحيح    ة مقصوداا ابلتأليف، فثمالتصحيح  وقد يكون  قال املؤلف:  
ا سبقتهم، وقد أحصيت وصححوا هبذه الكتب كتبا   أصالة، فعنونوا لكتبهم ابسم التصحيح،

البالغة، وعظيم  الفقهية، وهذا يدل على أمهيته  من ذلك أكثر من ثالثني كتاابا يف املذاهب 
 عناية الفقهاء به. 

للتعريف ابلتصحيح الفقهي املذهيب وأمهيته وأنواعه ومسالك العلماء فيه من    كتاب ال  ايت هذأيو
 نبلي منوذجاا. تصحيح املذهب احل، املذاهب
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، تثار يف كل عامما تزال  اليت  الفتاوى واملسائل الفقهية  مجع  وهذا إبداع آخر يف التأليف، وهو  
 ليكون مرجعاا يف اببه، وهو:

أقوال    : احلوليات وبيان  تثار يف كل عام  اليت  الفقهية  فقهية مقارنة ألبرز املسائل  دراسة 
 ، الذي ظهر يف الكويت. املطريف مشاري سعيد ملؤلفه األستاذ،  الفقهاء فيها

 ص( 300وهو كتاب كبري، يقع يف أكثر من )
ة كل شهر  مثل اخلالف يف حكم توحيد املطالع هنايويعين ما يتكرر ذكره كل عام يف مناسبته،  

من شعبان، واخلالف يف نوع املال الذي خيرج يف زكاة الفطر هناية رمضان، وحكم هتنئة النصارى  
برأس السنة امليالدية كل عام.. وهكذا.. فجمع أقوال أهل العلم يف هذه املسائل، ورجح ما  

  تبني له أنه هو الصحيح.   
األايم العاملية" خلطيب األقصى الشيخ اإلسالم و   وأذكر كتاابا قريباا من هذا التصنيف، وهو "

ويذكر فيه  ،  ص  2٨0هـ، ويقع يف    1436العالمة عكرمة سعيد صْبي، الذي صدر عام  
األايم العاملية اليت أعلنتها األمم املتحدة، كيوم العمال، ويوم املرأة، وغريمها، وينقد ما خالف  

 فيها اإلسالم، وما يقابلها يف اإلسالم. 

هذا البحث بتصنيف أبرز النوازل واملسائل الفقهية   واأكمل ابحثني توسعوا يف هذا اجملال، و   وليت
اإلسالم على مدى سنوات وقرون، وقد يتسلم هذه البحوث طلبة اليت عرضت للناس يف اتريخ  

هذا،   قرننا  قرن، حىت  مسائل يف كل  من  أثري  فيما  يبحث  فكل  العليا،  الشرعية  الدراسات 
ويكون إاثرة للفكر وحافظة   )احلوليات الفقهية(؛ ليكون مصطلحاا داالًّ على معناه!وتسمى  

 حاضر.  االجتهاد أبسلوب جديد يف التصنيف، مع نفع
 

 النظم اإلسالمية
 
ذكر اخلصال اليت سبب زوال ":  مهم وموضوع نفيس يف السياسة الشرعية بعنوان  ق فصليقحت

 "، من كتاب:دول امللوك وهدم سلطاهنم
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حممد بن   يب عبدهللاأل  "النصح يف الدين ومآرب القاصدين يف مواعظ امللوك والسالطني"
بن رضوان   املوصلي  املبارك  بعد  بن احملق  مهدي حممد علي   دراسة وحتقيق  ؛(هـ  590)ت 

 خمتصر من كتاب آخر له، هو: منهاج السلوك يف مواعظ امللوك(هذا )وكتابه  اجلبوري.
 م(.   2020)آب  55نشر يف جملة دراسات موصلية ع 

 
يوسف بن حسن بن عبداهلادي املقدسي  كتاب جديد يف السياسة الشرعية يطبع للعالمة 

 وما أكثر تصنيفاته! عنوانه: ، هـ( 909)ت 
يوسف بن حممد   ، بتحقيق أخينا احلبيب، احملقق الرتاثي اللبيبالكياسة يف أحكام السياسة

 ن تراثنا اإلسالمي اجمليد. املقدسي، الذي ما يزال يتحفنا ابجلديد املبهر م مروان األوزبكي
 ورتبه مؤلفه على عشرين ابابا يف صفات وواجبات اإلمام املسلم.

 
ال  اجملتهدين، حىت  من  وتقوى  حذر  إىل  حتتاج  الشرعية،  السياسة  يف  معقدة  مسائل  هناك 
يتخذها بعض احلكام ذريعة للتطبيق بدون حق حىت، ليثّبتوا حكمهم وحيافظوا على كراسيهم 

 ابملسلمني وأضّروا ابإلسالم.. مهما فعلوا 
نقد مسائل اإلمجاع يف السياسة هـ، بعنوان:  1441وقد نوقشت رسالة علمية فريدة يف عام 

 للباحث غازي زويّد العتييب، نوقشت يف جامعة املنيا.   ،الشرعية: دراسة تطبيقية
  

 تقعيد أصول للنظام السياسي يف اإلسالم أمر رائع. 
األصول تستمد شرعيتها من كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه  وال شك أن هذه  

 وسلم، لتكون أساساا يبىن عليها النظام السياسي كله. 
دراسة يف أصول الفقه السياسي اإلسالمي يف ضوء وقد صدر كتاب يف هذا اجملال بعنوان:  

 . محد رفيقأو  حممد النوابين  ، لألستاذينحركية النص
مجال حبقائق التفصيل دفع وهم اإلوقبل العنوان وردت هذه اجلملة اليت مل أر هلا لزوماا، هي:  

 ؟ والبيان
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، أصول السياسة الشرعية يف الفقه اإلسالمي  ومبثل أمهيته صدر كتاب آخر رائع قبله، بعنوان:
 ( ص فقط. ٨7، وهو يف )أمين حممد اهلاروش  لألستاذ

 
موضوع دقيق يف السياسة الشرعية، ليتنبه إليه املسلمون، كما خيرج بعضهم  رسالة مهمة ًندرة يف  

 :للقاء رؤساء أو مسؤولني علمانيني ظلمة فاسقني، أو يسريون يف ركبهم
حممد بن محزة اآليديين الكوزل   بن  عامل  ملؤلفها   ،رسالة يف رد شهادة من خرج لقدوم األمري 

 . صبيحة عالوي خلف دراسة وحتقيق (؛هـ 1122 )ت حصاري 
 .٨02-767ص  م( 2020) 65للدراسات اإلنسانية ع من رأى  جملة سرّ نشرت يف 

 
 .حكم االنضمام إىل هيئة األمم املتحدة

جلة ونشرها مب  ،األستاذ املشارك سلطان بن عبدالرمحن العمرييحبثها  دراسة عقدية أتصيلية    هذه
 .45-26ص 3ع 12اإلسالمية الصادرة عن جامعة تكريت مجالعلوم 

  متحور جوهر البحث حول حترير الرؤية الشرعية العقدية من قضية االنضمام إىل هيئة األمم 
وال يقصد البحث إىل دراسة    ؟ا للكفر األكْب أم الهي كوهنا موجبا   ، املتحدة من جهة حمددة

  ليس من غرضه استيعاب فوال من جهة املصاحل واملفاسد.    ،حكمه من جهة التحليل والتحرمي
 . كل التفاصيل املتعلقة هبا

ومما توصل إليه يف اخلامتة، أن جمرد الدخول يف اهليئة ليس موجباا للكفر األكْب، وإمنا ال بد فيه 
 من التفصيل والتفريق بني الصور املختلفة املندرجة ضمنها. 

 
رسالة ماجستري، قدمها ،  مقاصدية  صوليةأدراسة    :سالميإاالتفاق السياسي من منظور  

 . كردستان العراق  يف كويسنجقإىل جامعة كويه ب  مجال كاكو سعيد الباحث
األصويل  ومبناه  وطبيعته،  السياسي،  االتفاق  مفهوم  فيه  بنيَّ  ابلبحث،  جدير  موضوع  وهو 

 واملقاصدي، مث أورد مناذج تطبيقية من االتفاقيات السياسية عْب العصور اإلسالمية. 
واجباا،   يكون  وقد  مطلوب،  بل  مشروع،  اإلسالم  يف  السياسي  االتفاق  أن  إليه  انتهى  ومما 
فاهلدف منه إهناء حالة احلرب واالقتتال، وإحالل السلم واألمان ما أمكن. والسلم مبدأ أصيل 
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يف اإلسالم، وحالة طبيعية فطرية. ومصلحة اإلسالم واملسلمني هي مناط مشروعية االتفاقيات 
 ية، وتشمل كل ما يعود ابلنفع أو يدفع الضرَّ عن املسلمني ومحايتهم وأتمني حدودهم.السياس

وذكر جواز دفع مال للمشركني يف مقابل عقد اتفاق سلمي معهم إذا خاف املسلمون اهلزمية 
 يف احلرب معهم أو وقوعهم يف األسر.. وغري ذلك من النتائج النافعة. 

 
العصر خاصة، كتاب جديد  موضوع حيوي مهم، تشكو منه اجملتم عات اإلسالمية يف هذا 

 بعنوان: 
ضوء يف  اجملتمع  على  وأثره  السياسي  الكري  الطغيان  لألستاذالقرآن  أمحد عبدالرمحن    ، 

 أصله رسالة جامعية(. ) .احلاشدي
أقوال املفسرين السابقني  أورد فيه  و   قرآين،  ظاهرة الطغيان السياسي من منظورفيه مؤلفه  اول  تن
 .القرآن الكرمي  وكيف عاجله  اجملتمعات،  يفوأثره    للوصول إىل ماهيته،  والسياسيني؛  املعاصرين،و 

×××     ×××     ××× 
 
، رسالة ماجستري قّيمة،  سالميواحللول من منظور الفقه اإل  سباباأل  :جز موازنة الدولةع

 . هـ 143٨ عام صالح الدين جامعة، نوقشت يف دلري جالل للباحث األستاذ
واملوازنة العامة تنظيم مايل ال بد منه، حيث يوازن بني النفقات واإليرادات، فيوجههما لتحقيق 

 السياسة املالية املطلوبة.  
وقد بنّي الباحث يف رسالته أنواع وأسباب املوازنة العامة يف عملية معقدة، وحرص اإلسالم على  

 احللول والوسائل لسّد العجز فيها من منظور الفقه اإلسالمي.هذا التوازن، وذكر أهم 
 وأشار إىل أمهية الصكوك اإلسالمية املستحدثة يف هذا اجملال.

العامة لعالج العجز يف املوازنة، شريطة انسجامها مع   الدولة إىل القروض  وذكر جواز جلوء 
 األحكام الشرعية، اليت متنع القرض الربوي. 

 اإلصدار النقدي كأسلوب لتمويل العجز، يف حالة الضرورة القصوى..   وكذلك اللجوء إىل 
 

×××     ×××     ××× 
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إدارة األزمات فرع معتْب من فروع علم اإلدارة العامة وأولياهتا، وي در س ويتاب ع ويطوَّر، وخاصة  

اد  يف هذا العصر، الذي كثرت فيه األزمات، وكادت أن ختنق أصحاهبا، لطغيان الظلم والفس 
 يف العامل.

وقد صدر كتاب رائع يدرس هذا العلم دراسة إسالمية مؤّصلة، تشعُّ منها أنوار سنة نبينا حممد  
صلى هللا عليه وسلم، وأصله رسالة دكتوراه، ألخينا احلبيب اخللوق، األستاذ اجلامعي عبدهللا 

 وهو بعنوان:  لبابيدي سلمه هللا، الذي مجع بني ختصصي احلديث الشريف واإلعالم جبدارة،
 ( بعّمان. االبتكار للنشر، صدر عن )اإلعالم وإدارة األزمات يف ضوء السنة النبوية

ومما توصل إليه أن علم إدارة األزمات موجود يف سري األنبياء واملرسلني، وأن القرآن والسنة بّينا  
أعداء اإلسالم، وأن  كيفية إدارة األزمات والتغلب عليها، وأن كثرياا من األزمات كانت بسبب  

ا اإلعالمية  متنوعة،األساليب  األزمات  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  هبا  واجه  ميكن    ليت  وأنه 
استنباط خطط إعالمية ملواجهة األزمات، وأن سري اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم واترخيهم  

 نا احلاضرة. من أقوى املصادر التارخيية اليت يقتبس منها ما يعيننا على معاجلة أزمات
 

 )يشمل املواريث( فقه األسرة
 

 ... ماذا تعرف عنه؟! الزواج الدويل
 م(  2020)  1ج 1حبث قانوين شرعي كتبته أزهار حممود هلمود يف جملة جامعة تكريت ع

 
بن عبدهللا اليحىي، أستاذ الفقه اإلسالمي  عبداجمليد ملؤلفهجتميد النطف يف الفقه اإلسالمي، 

 هـ. 1442جبامعة شقراء يف بالد جند، أصدرته دار ابن اجلوزي ابلدمام عام 
)التلقيح   عالجية  ألغراض  وجوازه  ودوافعه،  النطف  جتميد  إىل  الداعية  األسباب  فيه  ذكر 

أ الشخصية  والرغبات  االحتياط  جملرد  التجميد  جيوز  وال  بشروطه،  احلفظ الصناعي(  جملرد  و 
 فقط...
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ل يصح  أسئلة ما كانت ختطر على البال فيما مضى، لكنها تقفز إىل ذهن املسلم اليوم بقوة: ه
يف الطفل املولود بعد وفاة أبيه    وما حكم الشرعتلقيح املرأة مباء الرجل )زوجها( بعد وفاته؟  

 هل يرث؟ وغريها من األسئلة اليت تتعلق مبوضوع:   بزمن؟
األستاذة    ، للكاتبة عد واآلاثر املرتتبة عليه بني الشريعة والقانون: دراسة مقارنةإلجناب عن بُ ا

 السحماوي.  هيام إمساعيل
ثة يف هذا العصر.   الذي صدر حديثاا، مواكبة للنوازل الفقهية احملد 

 
 . عبيد عبد هللا عبد الطائي  /دراسة فقهية مقارنة:  رحامنسب الطفل الناتج عن استئجار األ

 .249-220 م( ص 2021) 5ع 9مج جملة كلية القلم اجلامعة
 

كتاب جديد للفقيهة األستاذة يف جامعة طنطا    قضية التوارث بني املسلمني وغري املسلمني
موفقة يف   واجتهادات  مناقشات  وهلا  جديد"،  فقهي  "طرح  أنه  وذكرت  الفضل.  أبو  زينب 

 مسائل فقهية أخرى، وقد أشدت أبكثر من كتاب هلا.
تنشر كتباا فقهية جيدة، يف موضوعات حيوية تنفع    -مع الدار املغربية    -ودار الكلمة ابلقاهرة  

 م املعاصر، يف عناوين جذابة، وحجم مقبول، يقبل عليها الشباب وطلبة العلم والعلماء..   املسل 
 

 احلالل واحلرام
 

بعد أن وقع يف املال احلرام، وتعدى على أموال الناس ابلباطل، غصباا وخداعاا وتزويراا وغشًّا 
وعربدة... تنبه إىل نفسه، وشعر وكذابا وسرقة، أو مجعه من ترويج للفاحشة، ومن س كر وقمار  

خبوف من هللا، ورهبة من احلساب، وتصوَّر ًنراا تقرتب منه لتأكله.. كما أكل أموال الناس...  
وتتأجج يف أمعائه كما التهم لذيذ الطعام وهضم احلرام.. مث تفكر: ماذا يفعل بكل هذا الذي 

 مجعه، وهو حرام يف حرام يف حرام؟!!
 جييب على هذا السؤال املؤمل:هذا كتاب صدر حديثاا 
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، وأهم ما فيه  يد آل النجارمنصور بن عبداحلمملؤلفه الفاضل    ،اإلعالم أبحكام املال احلرام
بيانه لصور الكسب احلرام، والكيفية الشرعية للتخلص منه، وإجابة عن أسئلة حتدث مع املسلم 

أن يتصرف يف املال احلرام   العاصي، الذي أسرف على نفسه... لكنه تنبه.. فتاب وندم، وأراد
 الذي مجعه، ويتخلص منه بطرق شرعية.  

 
 .طالل خلف حسني  /دراسة فقهية طبية: أنواعها وُحكمها  :األركيلة

- 61  صم(    2020)  25ع    1اجلامعة العراقية، مج  اإلسالمية،جملة العلوم  حبث نشر يف  
74. 

 
قوي، لكن تبنيَّ أيضاا أن له مضاعفات  ماذا تعرف عن الكبتاجون؟ ع رف أوالا أنه منبه ومنشط  

سيئة، وصنف أخرياا نوعاا من املخدرات، فإن استعماله يؤدي إىل اإلدمان، وهو صناعي ال  
 نبايت، صنعته أورواب ورمته بني العرب، فانتشر بينهم، وخاصة الشباب!

  ، اإلسهالو   ،االرتعاش و   ،الصداعو   ،واألرق  ،وصعوبة التبوُّل  ،جفاف الفمومن أعراض استعماله:  
 .. أو بعضها، وأعراض أخرى ال ختطر على البال.. يف الصدر وآالم ،والغثيان ،اإلمساكو 

ومن اجلميل أن يواكب حكم هذه العناصر املنشطة واملخدرة جهود علماء الفقه ليبينوا حكمها،  
 حىت يكون املسلمون منها على حذر.. 

أخرياا كتاب:   صدر  تعاطي  وقد  اإلسالميحكم  الفقه  يف  شاكر    / الكبتاجون  جنان 
 ص.   40العراق: مؤسسة ًنشرون للنشر،  -السامرائي.

 
 الفتاوى

 
صدرت ، مجع وترتيب األستاذ مشاري سعيد املطريف.  فتاوى العالمة حممد رشيد رضا الفقهية

 ص.  453حديثاا، يف 
األستاذ املطريف من جملته اليت هـ( جديرة ابلنظر فيها. وقد مجعها    1354فتاوى هذا العامل )ت  

 هـ(.  1352 - 1315كان جييب فيها على أسئلة القراء )جملة املنار( بني األعوام )
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هذا منوذج من فتاوى العامل اجلليل، الشجاع النبيل، مفيت عموم أهل سوراي، الشيخ أسامة بن  

ا، وال خياف من    عبدالكرمي الرفاعي، حفظه هللا ودام عاله، الذي ال حيايب يف دين هللا أحدا
 رئيس، وال خيشى حزابا وال طائفة.   

 على املذاهب األربعة.فيها توي على معظم أبواب الفقه، واإلجاابت حت
 وتدل على سعة علمه، والتزامه أبدب العلماء األجالء، وهنجهم، وأسلوهبم.

 ص.  4٨0هـ، يف  143٨صدرت عام 
 .الفتاوى الشامية ومساها:

 ، يف إستانبول. مركز الشيخ عبدالكرمي الرفاعي الدعوي عنورمبا كان صدورها 
 

 . نوزاد صديق سليمان /اتيوالسلب اتيابجیاإل :الفتاوى املباشرة يف وسائل اإلعالم
 .221-192 م( ص 2020)  10ع 11، جامعة تكريت مجاإلسالميةالعلوم  جملة
 

 النوازل )موضوعات خاصة(
 

. وقد موعة متنوعة من املقاطع املرئية القصريةتوك( إبنشاء جممتتاز الشبكة االجتماعية لـ)تيك  
انتشرت هذه اخلدمة، واستعملت يف العامل، وأنزلت يف اهلواتف، وذكر أن عدد مستخدميها 

 وصل إىل أكثر من مليارين! وعرفت بقصر مدة مقاطعها )حىت ثالث دقائق(.  
تماعي اجلديدة، فقد ذكروا أحكامها ويف مواكبة علمائنا ملا يستحدث يف وسائل التواصل االج

الشرعية، وقام الباحث الكرمي عبدهللا حممد السواح جبمع فتاوى العلماء ودور اإلفتاء يف هذه  
 ( صفحة بعنوان:  27الشبكة، ونشرت قريباا يف ) 

 . فتح ملك امللوك يف معرفة حكم التيك توك
 هـ. 12/3/1443نشرت يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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وعي وفكر راق عن  مجيل أن تناقش هذه املوضوعات املؤثِّرة واحليوية يف اجلامعات، إذا كانت  
وخْبة وإحاطة ابملوضوع، مع ثقافة إسالمية عالية، ولكن هل طبعت الرسالة ووقعت بني أيدي  

 املسؤولني من اآلابء واملربني واملسؤولني واستفيد منها؟ 
  بعنوان:   جبامعة األنباركلية العلوم اإلسالمية  يف    رسالة ماجستريهـ    1442نوقشت يف عام  

   السويداوي.حيدر عفات ، للباحث لكرتونية يف ميزان الفكر اإلسالميلعاب اإلاأل
 

، نوقشت يف جامعة عال خريي حممد، رسالة ماجستري للباحثة  نوازل العدالة: دراسة فقهية
 هـ. 1441املنيا عام 

 ومما توصلت إليه يف حبثها: 
ألن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز تويل غري املسلم   ؛القاضي غري مسلم ًنزلة من النوازلكون 

 اإلسالم ضمن شروط تويل القضاء.  الدستور املصري ، بينما مل يشرتطالقضاء على املسلمني
 . بينت الدراسة اتفاق الفقهاء على جواز العمل بدعوى احلسبة مطلقاا

  ، ية أن النيابة العامة أبطلت حق الفرد يف متابعة حقوقه بنفسهاختلف الفقه مع القانون من ًنح
 وأصبحت النيابة العامة وكيالا مفروضاا عند صاحب احلق دون الرجوع اليه. 

 
 . جامعة املنيا ، سارة عبدهللا اهلاجري: دراسة فقهية مقارنة/ نوازل املال العام

 
اإلأ الفقه  بني  الغذائية  املضافات  املستهلك  يسالمحكام  محاية  فقهية  :  وقانون  دراسة 

 م )ماجستري(. 201٨هـ،  1439دسوق: جامعة األزهر،  -أمحد إبراهيم خميون. /مقارنة
 

 رسالة مفيدة، نوقشت يف جامعة األزهر بغزة، بعنوان: 
،  األحكام الفقهية لإلسعافات األولية بني األصالة واملعاصرة: دراسة فقهية مقاصدية مقارنة

 الباحث هيثم خليل اللوح. من إعداد 
 

 حبث فقهي متميز، ينبغي االطالع عليه من قبل اآلابء واألمهات واملربني املهتمني به: 
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 رسالة دكتوراه جديدة بعنوان:  
 ، للباحثة شهد بنت عبدالعزيز املهنا. األحكام الفقهية املتعلقة ابضطراب طيف التوحد

 أشرف عليها فقيه أكادميي، وطبيب متخصص. 
 

  بن عبدهللا   عبدالرمحن بن  حممد  األستاذ  ملؤلفه  ،  فقهيةال  اللقاحات الطبية: حقيقتها وأحكامها
 جامعة أم القرى،، أصدرته دار طيبة اخلضراء يف مكة املكرمة، وأصله رسالة دكتوراه من  الشهري

نوقشت قبل عام من صدوره. مث كان مدرساا يف كلية الشريعة جبامعة أم القرى يف الطائف.  
 ليه رمحة هللا. ع
 

مجيل أن تطبع مثل هذه الرسائل املفيدة، اليت تنفع املسلمني يف حياهتم، ويرتبطون فيها أبحكام  
 دينهم، يف نوازل جديدة حتدث يف عصرهم: 

، أصدره  نشوى أنور صنوان  ، للباحثة أحكام املخلفات الطبية البشرية يف الفقه اإلسالمي
 يف نواكشوط.  للبحوث والدراسات مركز إحياء هـ  1442ام ع

بعنوان:  2017هـ،    1439جامعة األزهر،    من  رسالة دكتوراه   وأصله فات  املخلَّ   م، وكانت 
 . دراسة فقهية مقارنة ي: سالمالفقه اإل حكام يفأالطبية وما يتعلق هبا من 

 
 التصوف اإلسالمي 

 
وخاصة من شكا فراغاا يف النفس، أو  قراءة كتب احلارث احملاسيب رمحه هللا فيها فائدة كبرية،  

 قسوة يف القلب، أو متاوجاا وقلقاا يف الفكر. 
 وقد صدر كتاب جديد له، ذكر أنه حيقق ألول مرة، وهو:

 .حممد فوزي كرمي بتحقيق األستاذ  ،اخللوة والتنقل يف العبادة ودرجات العابدين
 

هذا حبث مهم ومعقد، ففيه تقع شطحات صوفية، وقد يكون فيه طرح مسائل قلقة وخميفة يف 
وقد زّلت الفرق بني احلقيقة والشريعة، الذي ينجّر فيه القول إىل العلم الظاهر والعلم الباطن،  



71 
 

وإذا صح هذا فإنه يستحق بذلك أن يكون رسالة دكتوراه جبدارة،  ، فيه أقالم وشطح فيه أقوام
 نه من متطلبات رسالة املاجستري، وليس رسالة قائمة بذاهتا، وهو بعنوان: ولك

حممد حسني زورة، نوقش    للباحث،  التكاليف الشرعية عند الصوفية وموقف أهل السنة منها
 ص. 216هـ(، ويقع يف  1441يف جامعة اإلسكندرية منذ عام مضى )

 
( مؤلفة فقط 21اترخينا اإلسالمي، من بني )قد تعّد عائشة الباعونية رمحها هللا أشهر مؤلفة يف  

هـ، وإذا أضيف إليهنَّ من   1200عددهتنَّ يف كتايب )املؤلفات من النساء ومؤلفاهتن( حىت عام  
( امرأة. وال شك أنه يزاد عليهن بعد صدور الكتاب العجب "الوفاء يف 36خرِّج هلن صرن )

 أخبار النساء"! 
( كتب، معظمها منظومات ورسائل، على 10ية على )ومع ذلك قد ال تزيد مؤلفات الباعون

 922أهنا أصيبت يف منظومات هلا ومؤلفات يف طريقها من دمشق إىل القاهرة. رمحها هللا )ت  
 هـ(.

 وقد ذكرت أسباب قلة التأليف عند املرأة قدمياا وحديثاا يف مقدمة كتايب املذكور.  
 وصدر كتاب جديد للباعونية حمققاا بعنوان: 

،  حممد السيد إبراهيم النصاراألستاذ  تحقيق  ، باملنتخب يف أصول الرتب يف علم التصوف
 ابلقاهرة. مركز إحياء للبحوث والدراسات عن 

 وحديثها فيه عن التوبة، واإلخالص، والذكرى، واحلب.
جامعة   يف  األستاذ  هومرين،  إمييل  بقلم  حتقيقه  مع  اإلجنليزية  إىل  الكتاب  روتشسرت وترجم 

 ص.  224م، ويقع يف  2020بنيويورك، ونشر عام 
 وقبله، أو معه، طبعة لعلها غري حمققة، من مطبوعات خرونينغن )جروننجن( املدينة اهلولندية.  

 
، للباحث أمحد عزب بالطة،  دور الطريقة النقشبندية يف نشر الدعوة اإلسالمية يف تركيا 

سات والبحوث اآلسيوية جبامعة الزقازيق منذ عام  رسالة ماجستري مهمة نوقشت يف معهد الدرا
م، ومل تطبع، وال توجد هلا نسخة إلكرتونية، وال صورة لغالف الرسالة!    2004هـ،    1425
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وهي جديرة ابلطبع، فهذه الطريقة قوية يف تركيا، وأتباعها ابملاليني، فهي أكثر الطرق أتباعاا  
 د عربية.. هبا، إضافة إىل حضورها القوي يف أورواب وبال

وقواعدها،  وأصوهلا  األًنضول،  واترخيها يف  ومصادرها  الطريقة  هذه  لنشأة  بيان  الرسالة  ويف 
وموقفها من التيار العلماين برتكيا، ودورها يف احلفاظ على الدعوة والعلوم اإلسالمية هبا، وأهم 

 الشخصيات النقشبندية املؤثرة يف التاريخ الرتكي احلديث..
 

 وان: رسالة علمية بعن
، للباحث هاين علي ةالفكر والتجرب  يف   ة: دراسةالرتكي  ةالسياس  دور حركات التصوف يف 

 أبو الكاس، نوقشت يف جامعة األزهر بغزة.
وذكر الباحث أن حركات التصوف املختلفة القت اهتماماا ابلغاا من األنظمة الرمسية الدولية  

 العالقات معها برتكيا. ودوائر صنع القرار السياسي فيها وتعزيز 
وأن التصوف يف تركيا خيتلف عما هو يف الكثري من الدول العربية، فهو منتشر على نطاق 
ا رغم فرض القيود الصارمة عليه من قبل العلمانيني، وأنه   واسع يف اجملتمع الرتكي، وبقي صامدا

 حاضر ومؤثر يف اجملتمع والسياسة الرتكية.  
السياسة كان كجزء من مواكبة التطور ومسايرة الواقع، فأصبح هلم    وأن دخول املتصوفة يف عامل

 دور سياسي ومشاركة يف احلكومات متيز ابلتأييد املطلق أو املعارضة التامة. 
 قال: "وغالباا ما يكون أتييد الصوفية للنظام السياسي القائم، ومعارضتها لألحزاب األخرى".

 يست على سياسة واحدة. قال حممد خري: الطرق الصوفية يف تركيا ل
 

 ثالث رسائل علمية مميزة يف التصوف نوقشت حديثاا يف جامعة األزهر: 
املنصورة: جامعة    -مروة حممد عبدالرمحن.ي/  مري عبدالقادر اجلزائر فكر األ    يف االجتاه الصويف 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441األزهر، 
يف  الصوفية  الطرق  صحافة  اجملتمع  معاجلة  لقضااي  حتليلية:  مصر  مجال    / دراسة  فوزية 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -.عبدالتواب 
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دمياط اجلديدة:    -راضي حممود العدوي.  /عرض وحتليل:  جملة الرسالة  يف   اجلانب الصويف 
 م )دكتوراه(.  201٨هـ،  1439جامعة األزهر، 
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 الرتبوية و  واالقتصاديةالعلوم االجتماعية والسياسية 
 

 لو حميت كتب الفقه يف شنقيط لبقي علم مالك وأصحابه يف صدور أهلها.  
بعنوان:   صدر  جديد  اإل" كتاب  الغرب  يف  الشنقيطية  القرن    فريقيالثقافة  بداايت  حىت 

 ".العشرين
مؤلفتهفازت   والفنون  ميمر   به  اآلداب  شنقيط  جبائزة  الدين  ابب  عبدهللا  هـ،    1440لعام   
 وهي أول امرأة موريتانية تفوز هبذه اجلائزة.  م.2019

حممد األمني حممد حممود،    اليت تسلمها األستاذ  ،جائزة شنقيط للدراسات اإلسالميةوهي غري  
 ."حكام خمتصر خليلدور العرف والسعادة يف أ"عن عمله 

وحقًّا، فإن علوم الشناقطة الدينية واللغوية هلا أتثري يف املشرق واملغرب. وأعالمهم يف هذا أعالم 
  دنيا املسلمني، وهبم تفتخر األمة.

 
رحياب حممد   /اآلفات االجتماعية يف املغرب اإلسالمي من خالل كتب النوازل واحلسبة

 كال املغريب، جامعة دمياط.
 

×××     ×××     ××× 
 

 دراسة هادفة وموضوع إعالمي حيوي، ًندراا ما يبحث يف كتب التاريخ والرتاث.
 هـ كتاب:  143٨وصدر عام 

 ، ملؤلفيه رقية عثمان ونضال راتباإلشاعة يف التاريخ اإلسالمي
 

 هذا كتاب ينفع اإلعالميني، واملهتمني ابلتاريخ العثماين:
 ، ملؤلفه فواز الطيب.الدولة العثمانيةالصحافة العربية يف ظل 

 هـ.  1442صدر يف العراق هذا العام،  
 



75 
 

 فلسطينيات: 
 رسائل جامعية نوقشت حديثاا ابجلامعة اإلسالمية يف غزة.

اليومية: دراسة حتليلية وميدانية مقارنة الفلسطينية  الصحف  اجملهَّلة يف   / املصادر اخلربية 
 . خالص بعلوشةإ

مرج الزهور حممود    /لصحف اخلليجية اليومية: دراسة حتليلية مقارنةصورة حركة محاس يف ا 
 .هني أبو
 

 إعالم إسالمي يف كتاب جديد:
، مبشاركة خنبة  صحافة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف احلركة الثقافية اجلزائرية 

 يف قسنطينة.  للواثئقألفا د، أصدرته سكينة العاب  من األساتذة، إشراف ومتابعة الكاتبة
 

×××     ×××     ××× 
 

، لألستاذ إبراهيم حممد مرجونة، أستاذ  دراسة سياسية حضارية:  الكرد يف العصر العباسي 
 التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية، رئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب يف جامعة دمنهور. 

اتريخ األكراد اإلسالمي هو الذي يفتخر به، أما احتقاره وتشويهه فهو من قبل أعداء اإلسالم  
 الذين يريدون لألكراد العودة إىل احلياة اجلاهلية والتخلف الفكري وعبادة النار.  

 
دراسة اترخيية    :هـ   656  –  132الُكرد يف املصادر األدبية العربية خالل العصر العباسي  

ن أتليف األستاذ لوالف مصطفى سليم، نشره مركز زاخو للدراسات الكردية، ويقع  ، محتليلية
 ( ص. 500يف )

 
السودان  يف  اترخيية:  الــُكرد  زاخو  دراسة  مركز  نشره  وسو،  جالل  جوهر  األستاذ  ملؤلفه   ،

 ( ص. 152للدراسات الكردية، ويقع يف )
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  ذينقوام الن األم مهنالسودان، أبظهر بعد الدراسة واخلوض يف تفاصيل حياة الكرد يف  وقد  
سالمي الوسيط، وكانت هلم بصمة واضحة يف التاريخ  يف هذه املنطقة منذ العصر اإل  واسكن

ذلك  بعد  ذو و السودانيو   .السوداين  زالوا  األ  ون  ما  الكردية  بحيتفظصول  الكردينسبون   ، هم 
 صلي.جدادهم عن موطنهم األأ وبذكرايهتم اليت ورثوها عن 

 
 األسر اليهودية يف كل بلداننا..  حيسن معرفة

 ، ملؤلفه نبيل عبداألمري الربيعي.اتريخ يهود لبنان وصدر حديثًا: 
 واحلديث عنهم يف لبنان يكتنفه الكثري من الغموض وااللتباس والتعقيد؛ ألسباب. 

والعالقة  ويف الكتاب بيان جلذور اترخيهم يف لبنان، ودور املنظمات الصهيونية يف اهلجرة إليها،  
 م واليهود اللبنانيني، مث عاداهتم وعباداهتم ومعامالهتم..  1967بني حرب حزيران 

 
 ما كنت أعلم أن هناك نصارى يف سلطنة ع مان! 

، للقس اإلجنليزي رميوند فريدريك النصارى يف ُعمانهـ كتاب:    1441وقد صدر يف عام  
 ع مان( مبسقط.سكنر؛ ترمجه املعتصم بن سعيد املعويل. صدر عن )ذاكرة 

وقد استند القس يف كتابته إىل تقارير املنّصرين األوائل واإلرساليات التنصريية، وأرخ فيه من  
وبنيَّ  ومطرح،  مسقط  وملحقياهتا يف  التنصري  إرساليات  أتسيس  حىت  لع مان  الْبتغايل  الغزو 

 جهدهم احلثيث لتنصري هذا البلد، وعموم اخلليج...  
 

 تشانغ هاييانغ، بول ريتشاردسون. /يةموسوعة القوميات الصين
، لنخبة من العلماء، صدر  إمساع الصوت ابلنصيحة واإلنذار من اهلجرة يف قوارب املوت

 ( ص فقط.  12عن مؤسسة األصالة للنشر ابجلزائر، ويقع يف )
 وهو كما يبدو نصائح يف ظاهرة اهلجرة والفرار من األوطان إىل حيث أورواب.. 

 
وحبوث أخرى يف املوضوع نفسه، كتاب   حواهلمأوجربوهتم وتوحشهم وعاداهتم و ائع البشر  ظف

 خميف، ولكنه ليس ببعيد، كما صرًن نسمع هذه األخبار بكثرة يف هذا العصر. 
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، براهيم الشيباينإحممد بن    موثّق وًنشر معروف، هو الشيخو ابحث إسالمي  وعين به  وقد أعده  
 ئق ابلكويت.صاحب مركز املخطوطات والرتاث والواث

 
×××     ×××     ××× 

 
، لألستاذين إبراهيم حممد مرجونة،  الدور السياسي واحلضاري للنساء خالل العصر اإلسالمي

 وتيسري حممد شادي. 
 كالمها أستاذان للتاريخ واحلضارة اإلسالمية جبامعة دمنهور. 

 
 موضوع لطيف، وفكرة ال أبس هبا. 

 التاريخ االجتماعي اإلسالمي، وجمتمع النساء خاصة. بل مفيدة إن شاء هللا، فهي يف 
 واتريخ مدينة دمشق موسوعة يف فنون عديدة، وليست يف الرتاجم وحدها.

 ونوقشت قريباا رسالة ماجستري بعنوان:  
، اجلامعة  فاطمة عامر الفرطوسي، للباحثة النساء يف كتاب اتريخ مدينة دمشق البن عساكر

 املستنصرية ببغداد. 
 

 تاب: وصدر ك
 )دكتوراه(.  .فوزي عطوة إمساعيل /عرض ونقد: سالمميزان اإل املؤمترات النسائية العاملية يف 

 
×××     ×××     ××× 

 
 للباحثة راندا رفعت بعنوان:   هـ،  1442خمابرات الدولة العثمانية نوقشت عام    رسالة دكتوراه يف

العثمانية املخابرات  جهاز  املخصوصة:  جبامعة ،  التشكيالت  التاريخ  قسم  يف  نوقشت 
 سوهاج. 
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وأهم  يف تشكيالت منظمة ابلدولة العثمانية،    الدراسة أهم أجهزة املخابرات اليت ظهرت   تناولت
بتأسيسها تبلورت يف شكل   ، وصوالا إىل السلطان عبداحلميد  ،السالطني الذين اهتموا  حىت 

. وكانت  رية لالستخبارات العثمانيةالوكالة الس وقد مساها البعض:    .. االحتاد والرتقييف  منظمة  
داخل الدولة وخارجها، وتدخلت يف احلروب وقلَّبت موازين ابلعمل سرًّا، فكانت رهيبة، مثل 
اليوم!... حىت طلب األوروبيون حلَّها وحماكمة قادهتا أخرياا  أدائها ودقّتها وتشعبها ومسعتها 

 حد... لتأثريها العظيم. وقد أ حرقت واثئقها حىت ال تظهر أل
 

ومن يذكر دولة عربية نظيفة يف انتخاابهتا السياسية، وحىت )البلدية( يف بعضها! إن حكامها  
 منغمسون يف هذه اجلرائم حىت أنوفهم. هدف كل منهم كرسيه، وسحق شعبه. 

، وأصله رسالة جامعية  " كتاب صدر منذ سنوات قريبة، ملؤلفه علي إقطيشاجلرائم االنتخابية"
 من جامعة النجاح الوطنية، ونشر أخرياا يف دار الشامل بنابلس.  

على   االنتخابيةوتركيزه  اجلداول  على  تقع  اليت  الدعاية   ،اجلرائم  وجرائم  الرتشح،  وجرائم 
 .. أثناء سري العملية االنتخابية وآليات مالحقة مرتكبيها  ةاجلرائم االنتخابية الواقع  ، مث االنتخابية

 
هل لألزهر دور يف جملس الشعب؟ أم أنه ميارس دوره بشكل غري مباشر عن طريق أعضاء 

 آخرين خارج األزهر؟ 
 مقال أو حبث حتليلي بعنوان: 

، بقلم األستاذ م  1984  -1952النواب األزهريني ودورهم يف جملس الشعب املصري  
 .م( 2021) 1ع 14ابلعراق مج نسانيةوروك للعلوم اإلجملة أ، نشرته حيم العكيليأمحد ر 

 
×××     ×××     ××× 

 
مؤسس ورئيس الرابطة    األستاذ علي القره داغي من أعالم األمة، وهو من كردستان العراق، 

العاملي لعلماء   هـ،  140٨منذ عام  اإلسالمية الكردية   العام لالحتاد  ويشغل منصب األمني 
 ابلدوحة.   املسلمني
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له حبوث اقتصادية عميقة، وفتاوى فقهية، يف املعامالت خاصة، وهو حجة فيها، وله كذلك 
 . دعوي وخريي كبريعلمي و نشاط 

حقيبة الدكتور  صدر له عن وزارة األوقاف بقطر الطبعة الثانية من موسوعته االقتصادية بعنوان:  
ا كبرياا.14، يف )علي القره داغي االقتصادية  ( جملدا

 :  وتنقسم موضوعاهتا على ثالثة أبواب 
 حول املنهج يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد اإلسالمي. -
 ظرايت ومشاريع ومؤسسات. االقتصاد اإلسالمي علماا ونظاماا ون -
 يف فقه املعامالت املالية املعاصرة من البيع واإلدارة وبقية العقود. -

 
األوىلصدر كتاب:   العاملية  احلرب  خالل  العثمانية  النقد  صدقي  أوراق  أمحد  لألستاذ   ،

 شقريات. 
 هـ عن دار اللحياين مبكة، ودار من احمليط إىل اخلليج بعّمان.  143٨صدر عام 

 
 ، لألستاذ وليد حنيفي. العملة الرقمية )البتكوين(: اآلاثر االقتصادية والرؤية الشرعية

وواحدة من    ، اليت تعد ظاهرة يف عامل النقود  ، موضوع عملة "البتكوين" االفرتاضية  فيهيتناول  و 
على  االهتمام  من  قسطاا كبرياا  وأخذت  عاملياا،  االقتصادية  األوساط  يف  املقلقة  املستجدات 

 وى األفراد واملؤسسات والدول، ملا هلا من انتشار متسارع يف عامل األسواق املالية. مست
الباحث من أمهية  فجاء هذا البحث ليعاجل هذا املوضوع من ًنحية علمية منهجية، ملا يراه 
املوضوع يف الوقت الراهن واحلاجة إىل معرفة ماهيته، وملا يرتتب عليه من أحكام شرعية وآاثر  

 .اقتصادية، استناداا إىل املعلومات والبياًنت املتاحة حوهلا من مصادرها املختلفة
 صدر عن دار موزاييك للدراسات والنشر يف إستانبول، منطقة الفاتح. 

 
 أرجوزة عجيبة!  

 وكانت العجائب يف املناظر، فصارت يف اآلداب والعلوم أيضاا!
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التسويق" أهنا يف  أرجوزة  ""! وحىت تصدق  أهنا  الراجز  بنيَّ  إىل علم  التسويق حقًّا،  مدخل 
 ". التسويق واألعمال

يف متخصص  )دكتور(  املستهلك والراجز  وسلوك  التسويق  التسويقي و  ،  الفكر  بنشر  مهتم 
األعمال ورايدة  االسرتاتيجي  والتسويقيف  مستشار  و   ،والتخطيط  العامة  مبجلس   العالقات 

 اخلرج يف مدينة  كلية إدارة األعمال  ب  قسم التسويقيف    ستاذ مشاركالصحة اخلليجي! وهو أ
 )قرب الرايض(، وعميد يف كلية أخرى!

"! وهناك من يف حماولة خمتلفة ومبتكرة لتجديد الطرح يف علم التسويقوقد صنع هذه األرجوزة "
، وخصص هلا )مصمماا( كذلك. وال تعجب  راجعها له )لغوايًّ وعروضيًّا(، وكذلك )تسويقيًّا(

 بعد هذا إذا قيل لك إهنا نشرت أوالا يف جملة حمكمة! 
، وآبخرها شرح للمفردات الغريبة الواردة يف  24( بيتاا، وجعلها يف )271وجاءت يف ) ( فصالا

 األرجوزة، وقائمة ابملراجع! وبدأها بقوله: 
 ربِّ العباِد الرازقِ   ابسم اإللِه اخلالقِ 

 ا قال يف ختامها: ومم
 واملنهِج الوثيقِ    أرجوزة  التسويقِ 

 منافٌع خمتارهر   يف العلِم والتجارهر 
 

وللتسويق آدابه وأحكامه الفقهية، فليتنبه إىل ذلك جتار السلع وموزعوها واملعلنون عنها، حىت  
 ال يقعوا يف منهيات وممنوعات ومكروهات. 

، لألستاذين خالد توفيق مقدمة يف التسويق اإلسالمي:  يف عنوان الفت للنظر  وصدر حديثاا، 
 ص. 2٨0العساف، ومصطفى سعيد الشيخ، ويقع يف 

 
×××     ×××     ××× 

 
ا.. للمعرفة، واحلذر:   االطالع عليه يكون مفيدا

 وصدر كتاب:  
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ة العامة يف القانون  لكرتونية والنظم املعلوماتياملواقع اإل  إىل جرمية الدخول بغري وجه حق  
 . عبدهللا حممد احلضري الكثريياحلقوقي  ، لألستاذدراسة حتليلية :يالقطر 

 
هل تصدقون أن هناك قانوًنا حياسب الرؤساء ويوقف جرائمهم جتاه شعوهبم أو جتاه أطماعهم  

 يف العامل؟ 
تفعل أمريكا ابلناس منذ ) ( عام، فمن حوسب من رؤسائهم؟ وروسيا...  400انظروا ماذا 

وأوراب كذلك، وخاصة بريطانيا وفرنسا؟ وماذا عن إيران الدموية اجملرمة؟ وعن طاغية سوراي،  
 الذي دمر سوراي وقتل وشرد عشرة ماليني من شعبها؟

 لضعفاء، فالقوة وحدها هي القانون. ال تصدقوا أن هناك قانوًن عاملياا يطبق إال على ا
، ملؤلفه  املسؤولية الدولية اجلنائية للرؤساء والقادةأقول هذا وقد صدر كتاب حديثاا بعنوان:  

 األستاذ أمحد لعروسي.  
×××     ×××     ××× 

 
 وتبقى الرتبية ابألسوة األهم، واألجدى، واألنفع. 

، لألستاذ  لسرية النبوية لرتبية جيل جديدلو كنت معهم: دراسة تربوية ل وصدر حديثاا كتاب:  
 برهان منر، نشرته دار النفائس بعّمان. 

 
 حبث تربوي مهم، واختيار صائب حكيم: 

 رسالة ماجستري نوقشت يف اجلامعة العراقية:
 .ماهر ماجد الشمريللباحث  هـ( 334 –  41)من والد اخللفاء أة أثر املؤدبني يف نش أ

 فصول الكتاب: 
 التأديب: مفهومه ونشأته. األول: 

 الثاين: أساليب وأماكن التأديب يف العصر األموي والعباسي. 
 الثالث: أشهر املؤدبني وأصنافهم وأجورهم. 

 الرابع: اآلاثر اإلجيابية للمؤدبني.
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، أما األعالم منهم فال بد، ألهنم يعكفون على دراسة   كثري من علمائنا حيملون فكراا تربوايًّ

، واتريخ الصحابة، فريون أنفسهم يف مدرسة نبوية، وأهم ميزات هذه املدرسة بعد  السنة والسرية
 اإلميان: الرتبية، واجلهاد. 

 وهذا كتاابن يدرسان الفكر الرتبوي لدى اثنني من أجلة علماء اإلسالم يف األندلس، مها:  
القرطب  النمري  عبدالربِّ  ابن  املغرب  حافظ  عند  الرتبوي  الفكر  حمم  /أصول  د ندوى 

 الشيخاين. 
 سرمد صالح الزهاوي.  /الفكر الرتبوي لدى ابن حزم وأثره يف الفكر الرتبوي الغريب

 
اإلمام النووي رمحه هللا من أعالم أمة حممد صلى هللا عليه وسلم، وقد لقي قبوالا عند العام 

 واخلاص، وكتبه رائجة. وكان قانتاا حمافظاا على حدود اإلسالم، فسريته مباركة.. 
 در كتاب مفيد يبنّي هنجه يف الرتبية والذكر والسلوك، وهو بعنوان: وقد ص

، نشرته دار  عمر ايسني املالح  ، ملؤلفه األستاذشرح أصول علم التزكية عند اإلمام النووي
 ص(. وتركيزه على حتليل كتابه "املقاصد النووية".  115هـ، ويقع يف ) 1442وأشرقت 

 
ألهنا تقال عن خْبة، ونصائحهم صادقة، معجونة ابحلب والشفقة، وصااي اآلابء لألبناء ًنفعة؛  

 وال ميلُّ من مطالعتها، والنظر فيها.. 
وهذه وصية يف منظومة ألحد األعالم الكبار من املوصل، هو العالمة املريب عبدهللا بن مصطفى  

نها  ضمَّ   ،( بيتاا 63يف )  هـ، لولده وتلميذه )أمحد فخري(، تقع  1309الفيضي، املتوىف سنة  
 .أيضاارشادات جامعة، ينتفع هبا طلبة العلم والعلماء إوصااي ًنفعة، و 

نفع كلِّ أحد، أحتفته هبا حني   املنظومة: حررهتا لولدي أمحد، وغرضي  وقد جاء يف مقدمة 
 أذنت له ابإلذن العام، وحسن ظين به أن يسلك مسلك العلماء األعالم.

العلوم العقلية والنقلية وعمره يف  لى اإلجازة العلمية  وكانت مناسبة هذا النظم هو حصول ابنه ع
م، 1٨٨2هـ،    1299عام  والده الفيضي ًنظم الوصية يف  ا  ( عاماا، وقد أجازه هب27آنذاك )
   ومسلسلة ضمن أرقامها. ، أبوراق اإلجازة العلميةوأحلقها 
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، عن رجلؤي حسني آل فاألستاذ  تحقيق  ب  ،الوصية اجلامعة: وصية الفيضي البنه  وصدرت:
 . ملوصلاب دار )وأشرقت(

 
×××     ×××     ××× 

 
 هـ.  1442، لألستاذ خلدون راببعة، صدر عام عذاابت العلم

 وملاذا يتعذب أهل العلم، ومم يشكون؟
يف هذا الكتاب صور ملعاًنة العلماء، من احلاجة، وقسوة احلياة، وأمور أخرى، فتالزمهم اآلالم  

 واألحزان..  
 

 كتاب قد جييب عن أسئلة ختطر يف ابلك، منها:  
العلمانية   احلكومات  تتدخل  ومناهجه كما  األزهر  شؤون  يف  العثمانية  الدولة  تدخلت  هل 

 وهتميش علمائه؟ يريد تضعيفه وحتريفه عن رسالتهاملتعاقبة فيه سلباا، كل أيخذ منه و 
 كيف كان شأنه وشأن شيوخه يف عصر بين عثمان؟ 

 وصدر حديثاا عن مركز التاريخ العريب للنشر، يف طبعته الثانية: 
 ، ملؤلفه األستاذ عبدالوهاب عطية السعدين. اجلامع األزهر وشيوخه يف العصر العثماين

 
 هـ( كتاب:  1330مد بن عثمان احلشائشي )ت صدر للمؤرخ واألديب الرحالة حم

 ص. 10٨، بتحقيق األستاذ علي بن أمحد العالميي، ويقع يف اتريخ جامع الزيتونة
أيضاا. وقد تكون ميزة يف اجلديد مل نقف   اجليالين بن احلاج حيىيوقد سبق حتقيقه من قبل  

 عليها.
 

الصينيني،   رسالة  التعليم اإلسالمي يف الصني: اترخيه ودوره احلضاري يف حياة املسلمني 
حممد،   عبدالسالم  أسامة  للباحث  اآلسيوية  دكتوراه  والبحوث  الدراسات  معهد  يف  نوقشت 
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م، وال أعرف أهنا طبعت، ومل أجد هلا نسخة    2012هـ،    1433جبامعة الزقازيق منذ عام  
 إلكرتونية. 

الباحثيهذكر فوقد   التعليم اإلسالمي يف الصني، ومؤسسه، و   ا  التعليم اتريخ ظهور  انتشار 
برز العلماء املسلمني الصينيني الذين كان  . وعرف أببداايت القرن العشرين  حىت،  املسجدي

سالمية الصينية  خترجوا يف املدارس اإلمبن    كما عرف ،  هلم دور كبري يف نشر التعليم املسجدي
الدور الكبري الذي قام به التعليم االسالمي يف   أبرز، و سالم يف الصنياإل  إىلومحلوا لواء الدعوة  

حياة وجمتمع  يف  التعليم  هذا  سهامات  إ  وأهم  ،سالم يف الصني لقرون عديدةترسيخ قواعد اإل
 الصينيني.

 
وأن سببه األساسي هو التعليم،  مجيل أن تشهر أسباب تقدم سنغافورة وتْبز، ومثلها ماليزاي،  

ولكن املهم هو التطبيق، ال أن جتْب املؤسسات التعليمية على متجيد احلاكم واهلتاف للمطبلني 
والفجرة والكاذبني. وسنبقى يف مؤخرة األمم ما دام احلكام يؤخرون التعليم ويقّدمون املخابرات 

 ويقّيدون الشرفاء ويقتلون األحرار.. 
 ن عندما تناقش مثل هذه الرسائل أو تنشر الكتب.. هكذا تنبعث الشجو 

، للباحثة مروة أمحد  التعليم ودوره يف هنضة سنغافورة املعاصرةرسالة ماجستري حديثة بعنوان:  
 هـ.  1441حممود، جامعة الزقازيق، 

 
 كتاب مفيد، صدر بعنوان: 

 ص.  93ري، يف  ، حرره دلني سردار النو جتارب اجلامعات العاملية يف التعليم اإللكرتوين
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 اللغة العربية 
 
 

 اللغة )عام( 
 

بعّمان، ويقع يف    دار الفكر، أصدرته  أمحد عبداجمليد القيسي  ، لألستاذ نظرية األفضلية اللغوية
 ص. 272

ولعل عدد الصفحات يدل على اإلسهاب يف املوضوع، ذي التفاصيل والتفريعات والتشعبات  
 العديدة.

 املؤلف لوضعناه هنا. ولو علمنا ما توصل إليه 
 

 مجيل أن يطَّلع املرء على هذه احلقوق:
 صدر ابلعربية كتاب: 

بة املسلماين، يف  من، اإلعالن العاملي للحقوق اللغوية  ص.  173ترمجة هيثم سرحان، وعذ 
واللغات آية من آايت هللا تعاىل، مثلها مثل ألوان اإلنسان املختلفة، بل مثل الليل والنهار،  

 والشمس والقمر، والسماء واألرض. 
 يقول ربنا سبحانه وتعاىل: 

ت  }  اي  آل  ذ َِٰلك   يف  ِإنَّ  و أ لرو اِنك مر  أ لرِسن ِتك مر  ف   ِتال  و اخر و األر ررِض  السَّم او اِت  لرق   خ  تِِه  آاي  و ِمنر 
 .22{ سورة الروم: لِّلرع اِلِمني  

التامة يف اإلسالم، م اللغات حقوقها  ا دامت اعتْبت آية من آايت هللا تعاىل،  فيكون هلذه 
 ويشجع عليها.  بنص القرآن العظيم، فيحتفى هبا، ويهتم أبصوهلا وفروعها،

 
 وهل للرايضيات لسان؟

 كنت أظن أن ليس هلا سوى الرقم، واحلرف الرمز، وبعض األشكال!
 ولكن يبدو أن عصرًن أخرج ألسنة كثرية، فما أكثر النظرايت فيه! 
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 أحدهم أمراا، وحلَّل وفلسف، وأشار إليه اثنان وثالثة، قالوا إهنا )نظرية(! وإذا تصوَّر 
 وصدر كتاب: 

 ، ملؤلفه األستاذ مشتاق قاسم جعفر.اللسانيات الرايضية: األبعاد واملظاهر واحملاوالت
 

 الكتابة واخلط واإلمالء
 

 مجيل أن يفرد كتاب يف هذا املوضوع: 
 ص. 64، حممود احلسنلألستاذ ، اترخيه وأصوله :الضبط اللغوي

يعاجل الضبط اللغوي بضربيه الصريف واإلعرايب، وي لمُّ بطرف  من اترخيه وآراء العلماء فيه،  وهو  
 . وينتهي فيه إىل أصل صحيح

 
، مع حلِّ نصوص تطبيقية يعوزها التدقيق/  الورقي واإللكرتوين وامليداين:  التدقيق اللغوي
 . ق أمساء ايسني رز 

 
اخلط املغريب )الكويف( ما زال حيًّا، ًنبضاا، واتسع جماله يف الدواوين ومنارات العلم يف عصرًن  
ابملغرب خاصة. مع أنه يعّد من اخلطوط الصعبة، وقد أشكل علّي قراءة كلمات كثرية منه يف  

 املخطوطات القدمية، ويف طرر صفحات عناوينه. 
 عنوان: هـ( ب 1442وقد صدر كتاب جديد )هذا العام، 

وأساليبه وتقنياته  اترخيه  دراسات يف  املغريب:  اخلط  املغراوي.    /فن  وحممد  أفا  عمر  تنسيق 
 ص(.     500أصدرته كلية اآلداب جبامعة حممد اخلامس، يف )

 
حممدن    /اخلط واملخطوط يف بالد شنقيط من النشأة إىل هناية القرن الرابع عشر اهلجري

 أمحد سامل أمحدو. 
 هـ وزارة الثقافة املوريتانية.   1442أصدرته عام 
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العريب يف بالد شنقيط،   العربية اإلسالمية يف بالد شنقيط، اخلط  الثقافة  أبواب:  ثالثة  وفيه 
 املخطوط يف بالد شنقيط. 

ويف الفصل الثاين من الباب الثاين بيان مبراكز اخلط ومدارسه يف شنقيط، ومكانة اخلط عند  
 الشناقطة، وأنواعه لديهم.  

الشناقطة، والنساء اخلطاطات، ومناذج من ومن حب الثالث فيه: أشهر اخلطاطني  وث الفصل 
 اخلطوط هناك.

 ومن حبوث الباب األخري بيان ابهتمام الشناقطة ابملخطوط، ومن نوادر املخطوطات عندهم.. 
 

 مباحث لغوية
 

معان لأللفاظ  رسالة دكتوراه مهمة يف معرفة اإلجراءات املتبعة لبيان القواعد اليت حتكم وضع  
 احلضارية، للباحث علي محدي حجازي، بعنوان:  

. نوقشت : دراسة وصفية نقديةاجتاهات التقعيد اللغوي أللفاظ احلضارة يف العصر احلديث
 هـ. 1442يف جامعة طنطا عام 

من خالل جهود    عصرًناجتاهات التقعيد اللغوي أللفاظ احلضارة يف    إىل معرفةتهدف الدراسة  ف
لفاظ بنمو  هذه األوعالقة املصطلح العلمي يف    ،ومناهجهم،  ثني يف وضع ألفاظ احلضارةاحملد  

 .والتحليل الصويت والصريف أللفاظ احلضارة يف العصر احلديث، الثروة اللفظية يف العربية
 

املنصورة:    -رشا رزق أبو زيد.   / ا ودراسةمجعً :  عراب وسؤاالهتم حماورات األ  يف   يالدرس اللغو 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة األزهر، 

 
، رسالة ماجستري  االستشهاد أبقوال األعرابيات يف لسان العرب البن منظور: دراسة لغوية

 للباحثة أمساء بنت عبدالرمحن احلديثي.
 الفائدة والتشويق، فال ميلُّ منها. مثل هذه املوضوعات جتمع بني 
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هـ(، مثل كتب أخرى   216لألديب واللغوي األملعي األصمعي رمحه هللا )ت    النباتكتاب  
 له يف هذا الفن، وهو إيراد األلفاظ واالشتقاقات اللغوية يف النبات والشجر من لغة العرب!

وقد صدر قدمياا عن املطبعة الكاثوليكية ببريوت، مث حققه األستاذ عبدهللا يوسف الغنيم وأصدره  
 هـ، ويعاد طبعه قريباا يف درة الغواص للنشر. 1392عام 

 مثال ملا ورد فيه: 
 يقال: أبشرت األرض إذا أحسن طلوع نبتها. 

 . الكثرية الكأل :اللمعة من األرض
 .ابلغور إذا قطع منه شيء خرج منه لنبالرمت والصاب شجر 

 
األدابء،   العلماء، وعامل  أديب  وأستاذ عصره،  زمانه  بديع  تراث  دراسات جديدة مجاعية يف 

 الشيخ علي الطنطاوي رمحه هللا، دراسات بنكهة بالغية وحنوية: 
)ت   الطنطاوي  علي  الشيخ  يف كتاابت  وأدبية  لغوية  حنوية  م(  1999أحباث  قضااي   :

 ؛ تنسيق وإعداد مصطفى العادل، هدى اعمارة.  جمموعة من الباحثني وبالغية/
 نشرته عامل الكتب احلديث يف إربد، يف جزأين. 

 
 سعيد أمحد بيومي. /لغة الفتوى القضائية: تطبيقات داللية

 
، جمموعة أعمال  اللسان العريب واالحتالل: مقارابت نظرية أتسيسية يف مسألة التأثري والتأثر

 تنسيق مصطفى العادل، حلسن عيا.من 
وهو عن أوضاع اللغة يف الدول املغاربية أثناء االحتالل األورويب هلا، وبيان إسهام اللغة يف جناح  
املشاريع االحتاللية أو التحرر منها، وكيفية متكن االحتالل من حماربة اللغة واغتياهلا، ونتائج  

 االحتالل وآاثره على اللغة العربية... 
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 األخطاء اللغوية
 

اللغويني اإلخوة  إىل  لغة    رسالة  على  احلريصني  اجلديدة،  واملعربة  الدخيلة  لأللفاظ  املتابعني 
 القرآن الفصيحة: 

هناك كلمات ما زالت تستعمل أبلفاظها األعجمية أو اللهجة العامية، ومل جتد األلفاظ البديلة  
قها إىل الكتابة العلمية واملناهج التعليمية، وهي  هلا، املختارة من قبل اجملامع اللغوية أو غريها طري

)مبعناه   واجليب  واإلنرتنت،  التلفزيون،  مثل  عالهتا،  على  قبلت  وكأهنا  األسف،  مع  منتشرة 
 العامي(.. وغريها. 

فهل جند من يهتم هبا، وجيمعها يف كتاب، وخيتار هلا الفصيح املقبول، ويعرضها على جممع 
ا، وتبعث من جديد.. فقد كثرت الكلمات األجنبية   لغوي إلجازهتا، عسى أن حترك ماء راكدا

 يف لغتنا، وهو دليل غري صحي.   
 

تفسري التحرير والتنوير للعالمة الطاهر بن عاشور رمحه هللا حبر من العلوم، وليس تفسرياا وحده،  
وقد سجلت فيه عشرات الرسائل العلمية، وهذه دراسة يف جانب لغوي مهم فيه، يف رسالة  

 كتوراه بعنوان: د 
الدخيل واملعرب يف كالم ابن عاشور التونسي يف تفسريه التحرير والتنوير: دراسة داللية  

 هـ.  1441، للباحثة أزهار شعبان أبو زيد، جامعة اإلسكندرية، معجمية
 

متابعة واستقصاء مفيد، لبيان حجم بعدًن عن مجال لغتنا وصفائها واستوائها، لكثرة األخطاء  
 ا وكثرة اللحن يف كالمنا! يف كتابتن

األخطاء اللغوية الشائعة املتداولة بني موظفي دوائر  وهذا كتاب فريد صدر يف العراق بعنوان "
"، ملؤلفه األستاذ علي فاضل مهدي، تتبع فيه هذه األخطاء وصوَّهبا،  الدولة: مهزة بال أخطاء

 ويبدو أن الرتكيز على كتابة اهلمزة. 
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 التأليف، واألداء، والنفع:تفنن يف 
 هـ يف سلسلة الكتاب الناطق بدمشق كتاب: 1442صدر عام 

اختيار حممد قاسم، أداء نسرين أكرم   /خطاء شائعة من جراء النطق غري الصحيح للكلماتأ
 عبيد.

 وهذا من أفضل الطرق يف تصحيح األخطاء اللغوية.
 

يركز على سبب مهم فيه، وهو ضبط الكلمة  كتاابن يف اللحن اللغوي، صدرا حديثاا، األول  
 خطأ، واآلخر يتتبع اللحن يف الدوائر احلكومية ووسائل اإلعالم: 

عثرات اللسان: التنبيه على أغالط شائعة من جرِّاء الضبط غري الصحيح حلروف بعض 
 ، للكاتبة اللغوية نسرين أكرم عبيد. الكلمات

اللغوية الشائعة يف وسائل اإلعالم وا ، لألستاذ حممد عبداجلبار  لدوائر احلكوميةاألغالط 
 العزاوي.

 
 املعاجم واأللفاظ

 
الوسيط العربية.  / املعجم  اللغة  اجملمع،    -، حمدَّثة ومزيدة.5ط  -جممع  هـ،   1442القاهرة: 

 مج. 2م،  2021
 ح دَّثة واملزيدة صدرت الطبعة اخلامسة 

"،  املعجم الوسيط من أشهر معجم لغوي يف عصرًن "امل
العربية  بعد عمل دؤوب لعدد من أعضاء جممع   استمر  مبصر،  وخْبائه وابحثيه وحمرريه  اللغة 

( صفحة، إضافة إىل أن ق طرع ورقه أكْب 500عن طبعته السابقة ) وزاد ،عاماا (17)أكثر من 
 من الق طرع السابق.

املصطلحاوضمَّ   وكذا  واألساليب،  األلفاظ  يف  اجملمع  إجازات  اجلديدة  طبعته  العلمية يف  ت 
مراجعة دقيقة ومنضبطة، وتصويب ما اعرتى الطبعات السابقة  مع احلديثة اليت أجازها اجملمع،  

 من أخطاء...  
 . ص(.  792يف ) واآلخر(، ص ٨69) يفجاء اجلزء األول 
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دأب بعض الكّتاب، من األدابء واللغويني خاصة يف عصرًن، على صنع معاجم لكتب تراثية  

دب ومعارف أخرى، فيختارون األلفاظ واملصطلحات الواردة فيها، اليت  مهمة، يف التاريخ واأل
تكون غريبة، أو هي تتكرر، أو تكون خاصة ابستعمال املؤلف، أو من عادات عصره أو بيئته،  
وقد يغيب معناها عن القارئ، أو يلتبس عليه مقصدها، فينظمها يف معجم ويصدرها مستقلة  

 يف كتاب. 
 ومن مثل هذا صدر: 

حممود عبدالغين، عن دار خطوط وظالل للنشر بعّمان، يف    لألستاذ  جم ألف ليلة وليلة،مع
 ص. 276

 
َقة  " ْقش  " لألستاذ أنور شناوي، من البحوث اجلديدة اليت نشرت كورونيَّة مع اللغة العربيَّة  ش 

 .20-9م( ص  2020)  41الصادرة عن جامعة واسط ع يف جملة كلية الرتبية
 االضطراب؛ لبيان اضطراب تسمية فريوس كوروًن.  –فيما تعين  –والشقشقة تعين 

من    عن قدرة اللغة العربيَّة على استيعاب اجلديد وإجياد البديل املناسب  وقد كشف يف حبثه
واملعرَّبة  املولَّدة  املستجدة  جائحة  حبسب    الكلمات  مثل  ومصطلحاهتا،  اجلديدة  املوضوعات 

 – مصادر على من مصطلحات أساسية وتفريعات وتصريفات، واعتمد فيه  كوروًن وما ولَّدته
وما تصدره منظمة الصحة العامليَّة من   الشابكة،لصحافة العامليَّة على  لمواقع  و   -وإن قلَّت  

العربيَّة ابللغة  الرمسّي  موقعها  على  ومالحظات  وإرشادات  إىل  توجيهات  إضافة  تصرحيات ، 
 ليزية.جنومقاالت ابللغة اإل ،إعالميَّةيف مؤمترات صحافيَّة و صادرة 

 
 حممد أمحد فواعرة  األستاذ  ملؤلفه،  معجم املصطلحات والتعابري االصطالحية:  جائحة كوروان

 )طالب دكتوراه(. 
وهو هنج معجمي متخصص جديد. فهو جيمع بني دفتيه املصطلحات والتعابري االصطالحية  

(  19  -اجملتمعات العاملية املتعددة حول جائحة كوروًن )كوفيد  املستعملة واملتداولة بني أفراد  
 ويبني ماهيتها ودالالهتا مرتبة على حروف املعجم.
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 هل عرفتم )املعجم اإللكرتوين( وشؤونه؟ 

 حبث جديد نشر بعنوان:  
،  الشمري  يحسني عل و زاده،    هبروز قرابن، للباحثني  لكرتوين من حيث النشأة والتطويراملعجم اإل

 .3٨0 - 357 م( ص  2021) 33، العراق عداهباآ اللغة العربية و  جملةيف 
 

 البالغة
 

   ، بل بديعها:كتاب يف فّن البالغة
   .احلريب  بن علي عبدالعزيزاجملمعي  لألستاذ ،ترصيع نظم البديع يف مدح الشفيع

 نشره جممع اللغة العربية )اإللكرتوين( مبكة املكرمة، الذي يرأسه.  
نوع من    (100)حنو    وهو كتاب فريد يف هنجه، مثل كثري من كتب املؤلف اللغوية، فقد تضمن

 صّلى هللا عليه وسلم.  لنيب الكرميبيت، جّلها يف مدح ا (100)أنواع البديع، يف 
 

 النحو
ائمة على أسس متينة، فأبشر بنهاية سليمة، وإدراك، وفهم قوّي  إذا كانت بداية  علم  حمكمة، ق

 يف جماله.
 هـ(:  1443وصدر كتاابن يف عام واحد )

ل املتخصصني    (.3)ط  مرون الكردياألستاذ  مجع وأتليف    ،بداية النحو: كفاية املثقفني موص 
، لألستاذ إبراهيم محادة  وبداية النحوي: شرح اآلجرِّومية ونظمها، ومعه تشجريات وتدريبات

 حاضري. 
 

   وصدر:
، لألستاذ أمحد زاهر حممد  بداية الصريف: شرح منت البناء ونظمه ومعه تشجريات وتدريبات

 . نبيه سامل
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 موضوع مجيل، فريد من نوعه، جدير ابلبحث والقراءة.
 مبحثان:

،  جملة دجلة. نشر يف  عماد يونس اليفللباحث  ،  التأدب مع هللا عند اإلعرابحسن   -
 .٨٨ - 77 م( ص 2021) 4العراق ع

اآلاثري - كفاية الغالم يف إعراب    :هـ(  ٨2٨ت  )  األدُب مع هللا  يف اإلعراب  يف ألفيَّة  
 11ج م  نسانيةجملة مركز اببل للدراسات اإل، نشر يف  مىن إدريس مالك ، للباحثة  الكالمِ 

 .264 - 241 م( ص 2021) 2ع
 

 إفراد رائع يف التصنيف، فيه إبداع ونفع حاضر لورثة سيبويه وحميب اللغة عامة واملدافعني عنها!
إنه من املؤسف أن ينسب قول إىل عل م يف جمال فنه وهو منه براء! إنه هبذا يشّوش على الباحث 

 ويقلب عليه موازين عرفها عنه دون ما ألصق به. 
عنوانه: ببغداد  املنت  دار  دراسة   وهذا كتاب جديد صدر عن  سيبويه:  قول  من  الصحيح 

 ص(.  150، األستاذ يف جامعة بغداد، يف )شغيدلكاظم مصطفى  ملؤلفه  توثيقية،
و لضعف أا  ومها   ،ليشذب مما ألصق بسيبويه وهو منه براء، من آراء صوتية أو صرفية حنوية   جاء

ىل مظاهنا إلرجوع ابىل أصحاهبا، إراء نسبة اآلالتأكد من و  البحثدقة ىل إاستقراء؛ فهو دعوة 
 . وىلسيما يف التعامل مع املتون العلمية األ  احلقيقية، واالبتعاد عن النقل ابلواسطة، وال

 
إذا كانت املناظرة مقارعة يف احلجة والكالم بني اثنني وثالثة وأربعة... فإهنا تقرع كذلك أذهان 

والقراء، وتسجل يف لوحة ذاكرهتم ما جرى من ردود وحماورات وجمادالت ومناوشات،  احلاضرين  
 ومن غلب اآلخر، وما صح من رأي.. ولذلك فهي من األساليب التعليمية الناجحة.. 

 وصدر حديثاا يف جامعة الكوت ابلعراق كتاب علمي مفيد بعنوان: 
حممد عبداجلبار  ملؤلفه األستاذ    /هلجرياملناظرات النحوية يف بغداد حىت أواخر القرن الرابع ا

 .   العزاوي
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، ملؤلفه األستاذ حازم حممد ساّلم،  الدرة الفريدة العلية فيما جیوز تذكريه وأتنيثه مًعا يف العربية

 صدر هذا العام.
ويكون ًنفعاا إن شاء هللا، حىت ال يتنطع ويتقعر بعض املصححني ويفرض رأيه ويصحح آلخرين 

 أجازه لغويون وجمامع لغوية..  حبسب رأيه، وقد
ما كان جائزاا فدعه اي أخي املصحح، ولو كان ما عندك أصح، فإنه جائز، صحيح، وكفى، 
األصح،   أما  هذا...  قّوته يف  نعرف  فدعنا  أيضاا،  اللغوية  الكاتب  مكانة  عن  تعْب  والكتابة 

 والنص.   واألقوى، واألفضل، واخلالف يف ذلك، فدعه للغة واللغويني، ال للمطالعة
 

 كتاب جديد يف األلغاز النحوية:
هـ(؛ حتقيق جنالء   1140حممد بن حممد ابقر احلسيين املختاري )ت    ملؤلفهاملطرز يف اللغز،  

 ص.  264محيد جميد، وحممد نوري املوسوي، 
 (6٨)قد اشتمل على  و   ،تحليلها وشرحها وبيان مشكلهاقام بلغاز النحوية و األفيه مؤلفه  مجع  

 . لغاز املعايناآلخر يتعلق أبو   ،عراب لغاز اليت تتعلق ابإلاأل  :ولاأل  :قسمني  جعله يفو   ،حنوايًّ ا  لغزا 
 

العيوين، عرف   أستاذ النحو والصرف جبامعة اإلمام يف الرايض الدكتور سليمان بن عبدالعزيز
بلقبه )املفيت اللغوي( يف التويرت، وقد أعطى دروساا طويلة يف شرح ألفية ابن مالك، مث تفاجأ  

عت، ون شرت يف ) أهنا طبعة مسروقة، وأنه سيقاضي كل من يبيعها،  ( جملدات، وأعلن  7أبهنا مج 
 . ن يسحبها من املكتبات أبوأن سارقها تعهد  

 . ك رمحه هللا تعاىل يف النحو والتصريف شرح ألفية ابن مالوهو بعنوان: 
 

 أطلس للنشر يف اجليزة دار معروفة بنشر املوسوعات، بينها تعليمية، ومن منشوراهتا احلديثة:  
 كامل عويضة.  /املوسوعة التعليمية لنحو األطفال

وهو موضوع مطلوب وملّح للفتية الصغار؛ ملعرفة قواعد لغتهم، واستقامة ألستنهم، يف عصر 
 غلب فيه اللحن واللهجة والعجمة. فلعل املوسوعة تكون مالئمة، ًنفعة، مقيمة للسان.
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)النحو األديب( مصطلح جديد، أو قليل استعماله، ومل ينتشر، فلعل أهل االختصاص مل  

 جييزوه، أو هم على حذر منه؟
 وصدر حديثاا كتاب: 

 .سنحمطه  ، لألستاذالنحو األديب ودروس يف العربية
 

 التطبيق اللغوي
 

حممد رزق شعري، عبداخلالق عبداجمليد    /املتون الدينية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 رحيموف. 

 
هذه متابعة جيدة ملا يستحدث ويتولد ويعّرب من كلمات يف ساحة اللغة العربية، ويف هلجات  

عديدة، يعرفها املتخصصون واملتابعون  الناس وإعالمهم حبوثهم ومراكزهم التعليمية، ولذلك فوائد  
 للغات وتطورها، وخاصة اجملامع واجلمعيات اللغوية.

ومدى خضوع تلك املفردات   ،دور التعريب والتوليد يف حتديث املفردات العربية  ويذكر املؤلف 
 اجلديدة للقواعد الصرفية والصوتية يف اللغة العربية. 

يف    ويتتبع املعاصرة  واالجتاهات  املاضينيالظواهر  العقدين  خالل  اجلديدة  املفردات    ، إجياد 
 مستخلصاا أهّم التحدايت اليت واجهتها اللغة العربية يف العصر احلديث. 

 وعنوان الكتاب الصادر حديثاا هو: 
  ، ملؤلفه األستاذ التعريب والتوليد يف املفردات العربية منذ مطلع القرن احلادي والعشرين

 ببريوت.  الدار العربية للعلومصدر عن ، عبدالغفور اهلدوي كوًنتدي 
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 العلوم البحتة والتطبيقية
 

 كتاب أترخيي توثيقي علمي مفيد: 
، ملؤلفه عبداحلق عدًنن أديوار؛ ترمجة وتعليق عبدالرزاق اتريخ العلم عند األتراك العثمانيني

 بركات.  
 

 شأهنا اليوم؟ هل كانت هناك حدائق للحيواًنت يف اترخينا اإلسالمي كما هو 
التاريخ جبامعة سامراء جنان أمحد عبدالعزيز يف مقاهلا " حدائق  هذا ما حتدثكم عنه أستاذة 

اهلجري الثامن  القرن  اإلسالمي حىت  الرتاث  يف  يف  احليواانت  نشرته  اليت  اجلامعة  "،  جملة 
!! ، وتقول فيه إن املسلمني هم الذين ابتكروا هذه م(  2020) 4٨/1 العراقية  الفكرة أصالا

 
×××     ×××     ××× 

 
 وللطب شجرته! 

الطب  صدر حديثاا كتاب:  امسه  شجرة  اهلجري،  العاشر  القرن  من  دمشقي  لطبيب    أمحد ، 
 . معهد الشارقة للرتاث ، ونشره عبدهللا مشعونصدر بتحقيق  ،احليايت
التشجفيه  اتبع  وقد   أسلوب  الطبيةيف    رياملؤلف  املعلومات  معلومات    ،عرض  ضمنه  حبيث 

 ، واألعراض  ،والدالئل  ،كالطبيعيات   ،لقواعد علم الطب  موافقخمتصرة مفيدة منسقة برتتيب  
 وغري ذلك.  ،وفنون املعاجلة

 
 حممد صالح هنداوي.  /عالج ضغط الدم ابلرايضة

 
أهلم أطباء ودفع بباحثني علميني ومؤرخني للبحث عن األوبئة وآاثرها يف اترخينا    وابء الكوروًن 

 اإلسالمي اجمليد وتراثنا العلمي احلضاري! 
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بعنوان:   قاسم حممد  احلاج  للدكتور حممود  نينوى  البيئة واألوبئة يف  وصدر كتاب جديد يف 
 الرتاث الطب العريب اإلسالمي. 

 
كتب، وتكون املعلومات فيها موثقة وحمكمة أكثر؛ لتطمئن من اجلميل أن تصدر مثل هذه ال

 القلوب، حفاظاا على صحة األبناء وفلذات األكباد خاصة، فالكالم فيها كثري: 
، للدكتورة سحر املشروابت الساخنة والباردة: الفوائد واألضرارهـ كتاب:    1440صدر عام  

 عكاشة. 
 

 لألستاذ أمحد عيسى.، اتريخ البيمارستاانت يف اإلسالم
 كتاب طبع قدمياا، وجتددت طبعاته مرات، مما يدل على أمهيته. 

 م.  193٨هـ،  1357وكان أول صدوره عام 
امل  تهمقدمو  نشأة  واملصحات،يف  ورواتب  وأطبائها  ،ونظامها  ستشفيات  دخلها،  ومصادر   ،

 أطبائها والعاملني فيها.
  ، العراق، و مصر، و بيمارستاًنت جنديسابور :  لتفصيلابالبالد اإلسالمية    مث حديث عنها يف

 .ألندلس، وااملغرب و  ،األًنضول، وبالد فارس، و اجلزيرة العربية، و الشامالفراتية، و  جلزيرةاو 
من مؤرخ  طبيب  البحرية  واملؤلف  متخصص  حمافظة  النساء،  أمراِض  عدة  ،  وغريها   يف  أجاد 

وترجم  العلمّي بدمشق، واألكادميية الدولية لتاريخ العلوم بباريس.    ، وكان عضواا يف اجملمعلغات 
 م. 1946 هـ، 1366وألف. تويف عام 

 
×××     ×××     ××× 

 
 أدب اهلندسة! 

 هذا آخر ما كنت أتوقع التأليف فيه! 
 وما مل أطلع عليه، ومل أعرف حمتواه، فال أدخل يف تفاصيل أسباب هذا التعجب!
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عبارة عن أمثلة عايشتها يف دراسيت  غامض عن تعريف به ورد قول املؤلف أنه "ولكن يف مقطع  
تؤكد مجيعها معىن أمهية التكامل الذي عْبت    هتمامايت وهوااييت وتطوعي،اوختصصي ووظيفيت و 

 "؟عنه مبعادلة أدب اهلندسة 
 هـ(. 1440( لصاحبه أسامة الصايف، صدر منذ عامني عن دار مداد )أدب اهلندسة)

،  مدير إدارة املواقف هبيئة الطرق واملواصالت بديب  ئ من اإلمارات،مهندس ومنشد وقار وهو  
ة، حمكم يف ن الكرمي والعلوم اإلسالمي آمؤسس مركز الشيخ حممد نور بن سيف لتحفيظ القر 

 ترتيل القرآن، ويف األًنشيد، شارك يف مهرجاًنت وإنشادات كثرية، وحّصل جوائز عالية. 
 
كتاب صدر من سنوات قريبة، لداعية ومفكر إسالمي مبدع، مجع بني    " عويةالعمارة الد"

مبتكر،   وأسلوب  بفكر ًنضج،  والدعاة،  الدعوة  يف  الكتب  عشرات  وصنف  واخلْبة،  العلم 
 وتطوير متزن موائم، هو األستاذ حممد أمحد الراشد. 

اإلسالمي واإلبداع والنظرة  بني العمارة والفن  فيه  وكتابه هذا للمعماريني ولكل داعية، جيمع  
هـ،   143٨صدر عن "اإلبداع الفكري" ابلكويت عام    .مع توجيهات للدعاة  ،العميقة للرتاث 

   ص. 310ويقع يف 
 وال شك أن الدعاة احلريصني على دعوهتم يستفيدون منه لتطوير عملهم. 

 
 األخطاء الشائعة ليست يف اللغة العربية وحدها! 

 وفنوًنا أخرى، حىت علوم اهلندسة وتطبيقاهتا! فإن خمالبها تطال علوماا 
 وصدر يف عّمان كتاب: 

 ، للمهندس االستشاري حممد محزة العذاري.  األخطاء الشائعة يف تشييد املساكن
  ، ابتداء من فكرة البناء  ،يف تشييد املساكن يف مراحل التنفيذ  املنتشرةخطاء  األوقد بنّي يف كتابه  

األ  اومرورا  قطعة  اليت  ف  ،رضابختيار  الوصول    ،املخططفيها  تار  خي  الطريقة  مرحلة  إحىت  ىل 
 التسطيح ... 

 ص( فقط.   110ويقع الكتاب يف )
×××     ×××     ××× 
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 معجم فريد وعمل مفيد:

  -.حممد أمحد العباد  لألستاذ املذكورة يف كتب الفقه،  معجم النبااتت واملصطلحات الزراعية  
 ابلكويت. دار الظاهرية نشرته
صور  مع    اإلسالمي،لمصطلحات الزراعية والنباتية الواردة يف كتب الفقه  لترتيب وشرح  وهو  

 .كل مصطلح يف أشهر املصنفات الفقهية  إىل مظانإشارة توضيحية، و 
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   الفنون 
 

والفنون   والتأريخ لآلاثر  والنوادر،  التحف  اهلواايت وحميب  متميز، ألصحاب  اإلسالمية  حبث 
 اجلميلة واإلبداع فيها: 

، للباحث عالء  امليداليات اخلاصة ابملناسبات العثمانية يف البالد العربية: دراسة آاثرية فنية
 هـ، ماجستري. 1441صابر حسن، جامعة املنيا، 

 
 مروة علي عبدالويل.  /امليداليات العثمانية األوروبية التذكارية

 
سحر حممد    /ر الرسم الكاريكاتريي يف الصحافة اليمنيةالفكاهة املرة: عرض لنشأة وتطو 

 املهيويب. 
 

 موضوع ًنفع، وإفراده ابلتأليف من جانب إسالمي مجيل.
 وصدر حديثاا كتاب: 

، أصدرته دار  حممد جابر األسواين   ، لكاتبهيِّ يف الفرق بني رايضة املشي واملش    فضل القويِّ 
 الظاهرية ابلكويت. 

 تناول فيه ذكر املشي يف القرآن والسنة، وفضل املشي وأنواعه وأحكامه وآدابه. 
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 األدب والشعر
 

 ونقده األدب
 

، لألستاذ  مجعاا وتوثيقاا ]اهلجري[:    حىت هناية القرن الرابع   وصااي اآلابء لألوالد يف النثر العريب
 ص.  ٨77دكتوراه، يف ، كتاب كبري، أصله رسالة بدالعزيز بن عبدهللا املقبلع

 وال ختفى أمهية الكتاب، الرتبوية، والتعليمية، واألخالقية، والبالغية. 
تراثنا   املستمدة من  الوصااي،  قراءة هذه  يقبل على  أن  وتربوي،  وأديب،  وأنصح كل شاب، 

 اإلسالمي احملكم خاصة، فإهنا كنوز، وخزانة أدب وخ لق، وذخر تربوي هادف. 
 .والعباسي ،واألموي ،وصدر اإلسالم ،العصر اجلاهلي الكتاب وقد مشلت وصااي هذا 

 واملرّبني..آلابء واخلطباء واحملاضرين واملرشدين وفيه وصااي ا
 واقتصر فيها على الوصااي اليت جاءت يف قالب نثري. 

مستشار اجتماعي  ، و امعة القصيمجبيف كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية    واملؤلف أستاذ
شارك يف اإلجابة عن مشكالت اجتماعية  و طيبة.  و اإلسالم اليوم،  و يف مواقع أون الين،    وأسري

 .وأسرية عْب جمالت 
 

وهو من أتليف األديب املؤرخ ابن طيفور   ،من الكتب النادرة يف موضوعها  بالغات النساء
(، وقد صدر بتحقيق جديد بعناية األديب الناقد األستاذ حممد ساملان،  2٨0البغدادي )ت  

 الذي ذكر أن الطبعات السابقة مل تكن حمققة، وإمنا اكتفت ببيان بعض الغريب من األلفاظ.
خ، يف العصر اجلاهلي، وعصر صدر وقد مجع فيه مؤلفه أبلغ ما قالته النساء، مما حفظه التاري

اإلسالم، شعراا ونثراا. وفيه أجوبتهن، وطرائف من كالمهن، وملح من نوادرهن، وأخبار ذوات  
 الرأي منهن.

! من بينها: اتريخ بغداد، وسرقات الشعراء، وكتاب املؤلفني..  وللمؤلف حنو مخسني كتاابا
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وأجوبتهم وتعليقاهتم وِحكمهم املنثورة كلها جتلب النظر، كلمات األعراب وحكاايهتم وأسئلتهم  
منها   ضمَّنت كثرياا  وقد  وتفاصح،  تكلف  دون  الفطرة  على  ونطقهم  لساهنم  لصفاء  وذلك 

 ( جزءاا.11)موسوعة الكتب النادرة( اليت وصلت إىل )
 رُّش يد. ، جلامعها عبدهللا بن س ليم المجهرة مقطَّعات األعراب النثريةوحديثاا صدر كتاب: 

 
كتاب األغاين لألصفهاين فيه آفات كثرية، ال يعرفها إال النّقاد املتبصرون، الذين ينظرون إىل 
األدب كونه رسالة إصالح وأخالق وأدب رفيع، وتربية وهتذيباا للنفس، وارتقاء ابلعقل، مع 

 استمتاع هادف وعلم ًنفع. 
" لألديب املؤرخ اخلطاط، األغاينالسيف اليماين يف حنر األصفهاين صاحب  ولنتذكر كتاب "

رمحه هللا تعاىل... فإن فائدته عظيمة،    وليد األعظميأشهر شعراء العراق اإلسالميني األستاذ  
فهو يوقف املرء على ما فيه من فساد كثري، ونشره للفاحشة، وإبعاد املسلم عن العلم اجلاد 

 ة واإلصالح النافع. واألدب العايل، وعن رسالته احلقيقية يف الرتبية اإلسالمي
 بعنوان:  –مل أطلع عليه  -وقد صدر كتاب جديد يف نقده 

 ، لألستاذين كمال السامرائي، ووليد شهاب.العبث واالنتحال يف كتاب األغاين
 

 طبعة جديدة من كتاب:
من بعد نثره وشعره  ، لألديب املعروف حممد توفيق البكري، الذي مجع  اللؤلؤ يف األدب العريب

 ".  صهاريج اللؤلؤ" يف كتاب 
العربية، وإن سبقه يف ذلك   الكاتب وقد عرف املؤلف أبنه صاحب فكرة إنشاء جممع للغة 

، لكنه أحيا الفكرة من جديد، وخطط هلا، فدعا إىل اجتماع كوكبة من الوزير عبدهللا فكري
 ، فوافقوا، وانتخبوه رئيساا. معهذا اجملإنشاء  ألجلللغة، وأصحاب الرأي، علماء ا

 هـ.  1351وقد اعرتاه اجلنون من بعد، يف قصة طويلة، ومات عام 
 

 هــ( بعنوان: 1332)ت  رمحه هللا رسالة لطيفة لعالمة الشام مجال الدين القامسي
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الشاي والقهوة والدخان) بتحقيق حممد  (  رسالة يف  عن دار   خري رمضان يوسفصدرت 
 املازري بتونس. 

ولكنَّ ،  يلتمس  من كتب الشاي والقهوِة أدابا وتسلية، تناسب  جمالس  األ نس واالنبساطوالقارئ  
هذا الكتاب  ليس على تلك الصفة، فليس كلُّ ما فيه م ل ح وأشعار، بل هي ال تزيد على ثلث 

لشاي، والقهوة، والدخان، من جانب  فهو حبث عام فيما خيصُّ ثالثة موضوعات: ا  حجمه، 
تعريفها، واترخيها، وبيان أوصافها، وشؤوهنا العلمية وطبِّها، وزراعتها، وتصنيعها أو طبخها،  
وأحكامها   وآداهبا،  وضررها،  منفعتها  يف  قيل  وما  منها،  االستفادة  وإمكان  هبا،  والتجارة 

 .. الشرعية، وما قيل فيها من شعر ونثر.
 

  -.وداد حممد راين   /النسائية الفلسطينية يف مطلع القرن احلادي والعشريناجتاهات الرواية  
 غزة: اجلامعة اإلسالمية. 

 
 ونقده الشعر

 
 طبعتان صدرات من هذا الكتاب اجلميل:  

، اليت  قصائد خمتارة يف حبِّ  سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني وسيد املرسلني
املصحف الشريف عثمان طه حفظه هللا، وأصلها رسالة ًنل هبا درجة  مجعها وأعدَّها خطاط  

 الدكتوراه. 
 ( ص. 4٨0ويقع الكتاب يف )

 ويكفيه جالالا أهنا قصائد معطَّرة ابلثناء على حبيبنا املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه. 
،  ويكفيه مجاالا أنه خبط أشهر خطاط للمصاحف يف عصرًن، الذي ع رف بدقته، ومجال حرفه

 وروعة خطه، وجتديده له. 
 ومن اقتناه فقد اقتىن كنزاا، ومجَّل به نفساا، قبل أن يزيّن به مكتبة! 

 
 يف األدب اإلسالمي جديرة ابلنشر:  رسائل علمية
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إسراء   /دراسة بالغية نقدية:  هـ(  60  ت)  هللا عنهما  يرض  سفيان  أيبديوان معاوية بن  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440األزهر، القاهرة: جامعة  -ممدوح أمحد.

خالد حممود    / دراسة موضوعية وفنيةي:  للخطيب البغداد  "اتريخ بغداد"   كتاب   الشعر يف 
 م )دكتوراه(.  201٨هـ،   1439دمياط اجلديدة: جامعة األزهر،  -وهبة.

املنصورة:    -أمينة عطية علي.  /دراسة حتليلية نقديةي:  العصر اململوك  يف   يالشعر السياس
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  143٨جامعة األزهر، 

واملوحدين املرابطني  األندلس يف عصر  يف  التأمل  حتليلية  :شعر  غازي    /دراسة  بن  ايسر 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -الطيب.

 
 موضوع جديد يلفت النظر!

 . ني فتية أهل الدنيا وحور اجلناتشعر الغراميات بأشعار من اجلنة: 
مدرس األدب والنقد يف کلية اللغة العربية ، ماهر أمحد سيد علي سقالملؤلفه األستاذ 

 . أبسيوط
يتناول الثقافة الشعرية والنثرية للحور العني يف  ومل أطلع عليه. وذكر يف قناته أنه   أول كتاب 

ًنبع من بيئة اجلنة  وأنه أدب    ، تربط بني عاملي الدنيا واآلخرة  (مشروعة)غراميات    ، وأنه اجلنة
 !ومن أفواه احلور العني الرقيقة الرائعة ،العالية

 
ي:  حىت هناية القرن الثالث اهلجر   يالعصر العباس  ان الشعراء يف عند جمِّ   يسالملشعر اإلا

  201٨هـ،    1439املنصورة: جامعة األزهر،    -أمل عبدالعظيم بدران.  /دراسة موضوعية وفنية
 م )ماجستري(. 

 
، فهل نعرفه شاعراا أيضاا؟!   عرفنا العالمة نفطويه حنوايًّ

هذا ما قامت به الباحثة بلقيس رويح، فجمعت ما تبقى من شعره املشتت يف كتب األدب 
نفطويه  نوان: "، ونشرته بعقطعة شعرية  ( 53)يف    ، بيتاا   (153والنحو والتاريخ، وبلغ جمموعه )
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  م( ص   2020)  9، العراق عكلية الشيخ الطوسيجملة  يف  ،  "اهـ( شاعرً   323  النحوي )ت
367 - 394 . 

تصانيفه   بن حممد،  إبراهيم  امسه  الرافدين،  بالد  من  واسطي،  واللغة وهو  والنحو  األدب  يف 
 وأكثره يف الوعظ. رمحه هللا. الغزل والنسيب واحلكمة والزهد،  وشعره يفوالتاريخ، 

 
 لشعر املتنيب شروح عديدة، مل يصلنا بعضها، فهي ضمن املخطوطات املفقودة.

العزاويوقد قامت األستاذة    الرتاث   ًنداي غازي  الشروح من بطون كتب  جبمع بعض هذه 
 ووثقته وقدمت له ونشرته بعنوان:

 ص. 334 يف دار البشائر اإلسالمية،بواسطة  (املتنب املفقودةمن شروح شعر )
 هـ.  1410بغداد منذ عام بأستاذة األدب والنقد يف اجلامعة املستنصرية والكاتبة 

 
 ص.  343سعدون خلف عزر،  /أثر شعر عنرتة بن شداد يف شعر املتنب

)استفاد املتنيب من شعراء قبله، بل سرق من بعضهم، والويل له إن كان سارقاا من عنرتة أيضاا،  
ولو كان يف عصره للقنه درساا، وجعله ًندماا على قوله من أن اخليل والليل.. والسيف والرمح..  

 تعرفه(!  
 

 هـ(!  429الثعاليب أشهر ًنثر وكاتب بالغي يف عصره )ت 
 درة ونوادر غريبة وفوائد أدبية لذيذة.  وكتبه فيها أخبار ًن

 وله شعر أيضاا! 
 وقد قام جبمع ديوانه وحتقيقه شاعر من البصرة امسه شاكر كاظم العاشور،  

 . ديوان الثعالبوقد نشر يف دمشق، بعنوان: 
 

،  يف تكريت  دار اإلبداع، ًنشره  حممود عيدان الدليمي  ، مجعه وقدم لهديوان ابن حزم الكبري 
 ص. 200 ويقع يف
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له اآلخرون. وجامعه هنا أستاذ دكتور، صاحب   وتسميته ابلكبري يعين زايدة على ما مجعه 
 مؤلفات حمرتمة.

 
ا علّي، ًنطقاا   أحبُّ الشعر إيّل شعر احلكمة، ومعه الزهد، وقد أتخذين جذابت إذا كان جديدا

دانياا كقلِب األّم،   عن نفس خاشعة، جامعاا ملعان جليلة، سامياا يف علياء، صافياا كالسماء،
 ًنصحاا كشفقِة األب..

 ومما صدر حديثاا يف مثل هذا كتاب:
، جلامعها : مئة بيت منتخب من شعر احلكمة، مع املعاين والشروحاتةإنَّ من الشعر حلكم

 األستاذ عبدهللا الغامدي. 
 

  - مرفت حسني الدقمان.  /دراسة موضوعية فنية:  احلديث  الشعر العريب  قصى يف املسجد األ
 م )ماجستري(.  201٨هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة األزهر، 

 
 سعيد حممد الفيومي.  /ظاهرة االنتظار والرتقب يف الشعر الفلسطيين املعاصر

 
 منال مساعد احمليا.   / معارضات نونية ابن زيدون يف العصر احلديث: دراسة أسلوبية

 شعره، وقد عارضها كثريون، يف القدمي واحلديث()قصيدة غزلية معروفة، من أشهر 
 

 : ديوان شعر شعيب بعنوانصدر 
   :م  2020 -  2017ديوان النخلة أبلسنة الشعراء 

 ة. قصيدة يف حب النخلة للمشاركني ضمن املسابق (40)يشمل أجود و 
الشعراءو" أبلسنة  دولية  "النخلة  مسابقة  جائزة  كانت  عام  خليفة    أطلقتها  هـ    143٨منذ 
دولة عربية،   (17) من ،شاعراا وشاعرة (291)وشارك فيها خالل أربع سنوات  م(، 2017)

 شاعراا، إبشراف جلنة حتكيم دولية متخصصة.  (14)فاز منهم    ،تنافسوا فيها على حب النخلة
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وعي أبمهية شجرة خنيل التمر من الناحية الرتاثية والزراعية  التنمية  ومن أهداف هذه املسابقة:  
 ة. ة واالقتصاديوالغذائي

 
 اختيار موفق، وموضوع جدير ابلقراءة. 

فقد كان شاعر النيل العمالق حافظ إبراهيم مهتمًّا ابألخالق يف شعره، ومن أشهر قصائده  
 قصيدة "العلم واألخالق"، وأوهلا: 

 طرب  الغريِب أبوبة  وتالقِ   إين لت طربين اخِلالل  كرميةا 
 حافظ إبراهيم شعريف األخالق  وصدر حديثاا كتاب: 

                                                                                ، واحلسيين عبدهللا.ممدوح فراج نيالصحفي نيلكاتبل
 

هـ( من أعالم اإلصالح يف اجلزائر، رئيس مجعية    13٨5العالمة حممد البشري اإلبراهيمي )ت  
 كر وجهاد وأدب.العلماء املسلمني. صاحب دين وف

 وكان له شعر متفرق، فجمع وصدر يف ديون بعنوان: 
اإلبراهيمي البشري  لإلمام  الشعري  عبدالكرمي الديوان  بن  منري  األستاذ  عليه  وعلق  ، مجعه 

 زيباين. ومل يذكر ًنشره، فلعله على نفقة جامعه.
 ص. 66هـ، يف  1437وقد سبق أن مجعه أفاضل من اجللفة وصدر يف منشور إلكرتوين عام 

 
اليهود يف مقاومة أطفال فلسطني، وصاروا   كان للحجارة شأن يف عصرًن، عندما ارتعد هلا 

 حيسبون هلا ألف حساب وهم على دابابهتم وسياراهتم املصفحة!
 ! رة احلجارةفيها: انتفاضة، وثو وقد زاد شأن هذه املقاومة حىت قيل 

عل مع األبطال دوَّنوا هذا احلدث يف دواوينهم، وكشأن الشعراء يف تلقف أخبار املقاومة والتفا
 ووصفوا أبطاهلا أبوصاف خيالية! 

  إثر قصفوهذا كتاب جديد حيلل هذه الظاهرة، وإن خفَّت، بعد انتشار صواريخ غزة العزة،  
 احلجارة:

 ، للكاتبة مّي احمليميد. املعاصر احلجر يف اخلطاب الشعري
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اإلمام ،  هـ  1430  -هـ    13٨0من عام  وهو   نوقشت يف جامعة  وأصله رسالة ماجستري، 
 هـ. 1437ابلرايض عام 
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 التاريخ والرتاجم 
 

 الرتاجم 
 )يالحظ: تراجم احملدِّ ثني والرواة يف احلديث( 

 
 البحث عن أسباب تلقيب األشخاص مشوق ومفيد، وخاصة يف اترخينا اإلسالمي.

فكرة هذا البحث والتأليف فيه احلافظ  ويف أدىن العنوان من هذا الكتاب اجلديد أنه أثىن عن  
 ابن حجر وتلميذه السخاوي، رمحهما هللا تعاىل. 

 .روضة األلباب يف أسباب األلقابوصدر كتاب: 
 ولكن هل عرفت املؤلف؟ إنه كنية ولقب فقط، بدون اسم وال أب وال جد!!

علمائنا علماا    وكنت أنصح أاّل يؤخذ العلم من جمهول، وأن هذا من الزهد املقلوب! فإن أكثر
وتقوى كتبوا أبمسائهم الصرحية، مثل اإلمام البخاري، وعبدهللا بن املبارك، واإلمام النووي...  

 وغريهم كثري..
 فما معىن التخفي وراء ألقاب وكىن من دون سبب معروف؟

 
العالمة الذهيب إمام يف ختصصه، يكان أن يكون فرد األزمنة والقرون يف الرتاجم، اختيارها،  

بويبها، ومجع أخبارها بعضها إىل بعض، وإخراج خمبآهتا ونوادرها، ووصفها مبا تستحق من وت
وصار مرجعاا    مصطلحات وعبارات لصيقة هبا ومالئمة هلا ومعّْبة عن علم الرجل ومكانته...

 أساسيًّا يف فنه ملن بعده.. 
 وصدرت رسالتان جديداتن له يف جزء واحد بعنوان: 

 .من كان فرًدا يف زمانه
 رسالة يف أعالم القرون. 

 بعناية احملقق الفاضل سرور بن عبدهللا الشنْبي. 
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 كتاب جديد، يف حبث جديد:
 حممد سعيد.  ، ملؤلفهأعالم موسوعيون يف عصر الدولة األموية ابألندلس

ه دكتورا، حاصل على الافظة اإلسكندرية، من حمربه أبو يوسف  حممد سعيد عبد وهو األستاذ
  . وله مؤلفات أخرى.سالمياإلتاريخ ال يف
 
الثقافية) العصر  وذكرايت  :أسئلة  احلسن حوارات  أبو  اللبق،  واحملاور  املثقف،  لألستاذ   )

البشري ابلقاهرة دار  انتظار.  ص  320)يف    اجلمال، صدر عن  بعد    ه تاويشتمل على حوار ( 
العصر يف مصر  ومناقشاته واستفساراته ،  دول عربيةمن    ين، وكّتاب آخر مع خنبة من أعالم 

 وتنوعت بني األدب والتاريخ والفكر.  ..بينهم صاحب هذه الكلمات 
ومنها يتعلم القارئ ويستفيد، ويعتْب من جتارب األعالم، ويعرف أسرار حياهتم، وأهم أعماهلم، 

 وجهدهم املبذول.. وأساليبهم وطرائقهم يف البحث والكتابة.. 
 

×××     ×××     ××× 
 

 الكتب واملكتبات.طبقات أهل 
مجع أويل، لصاحبه األستاذ يوسف بن محود احلوشان، فيه أخبار املكثرين من مجع الكتب  

 ونسخها، من الرجال والنساء، قدمياا وحديثاا. 
 ص(.  1120ويقع يف )

 
×××     ×××     ××× 

 
للحرمني" املهاجرين  النهر  وراء  ما  عبدالبعلماء  منصور  ملؤلفه  رائع،  توثيقي  اقي  " كتاب 

 323يف  البخاري، ابحث يف العلوم الشرعية من املدينة املنورة، صدر منذ بضع سنوات، ويقع  
  اآلخر والقسم  ،عن اتريخ تركستان خالل القرن الرابع عشر اهلجريمنه  صفحة، القسم األول 

 .ترمجة لعلماء وشيوخ وقراء من تركستان الغربية والشرقية هاجروا إىل احلرمني (65)فيه 
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آل املال أسرة علم ووجاهة وفضل يف منطقة األحساء ببالد احلرمني، حافظت على وشيجة   أسرة

هـ وحىت يومنا هذا؛ لتميزها ابلعلم والعلماء،    9٨0التعارف والتقارب على هذا اللقب منذ عام  
 وهي تتبع املذهب احلنفي. 

"،  مال: سرية ومسريةأسرة آل  وقد صدر كتاب يرصد اتريخ هذه األسرة وأعالمها بعنوان "
لألستاذ عبداإلله بن حممد بن أمحد املال، أستاذ الفقه جبامعة امللك فيصل، واحتفلت األسرة 

 بصدوره. ومعه يف الصورة شجرة األسرة.  
 

 كتاب اترخيي توثيقي: 
وما جاورها من احملميات واحملافظات وبالد اليمن    عدن  فياتو   صدر اجلزء الثاين من كتاب:

 .م(  1989 -  1940صادرة يف عدن )يف الصحف ال
وما جاورها من    (عدن)فيات  و   سامل عبدالرب السلفي  األستاذ  همؤلففيه  وثق  وهذا اجلزء الثاين  

، من سنة  (ةياليمن ية  العرب  اجلمهورية)، ووفيات  (ةبية الشعيالدميقراط)  مث  (، ةياجلنوب  احملافظات )
ونبذة    ،مدعومة بصور املعروفني منهم،  (م   19٨5  –  196٨هـ )  1405حىت سنة    هـ  13٨٨

 عنهم، وعن ظروف وفاهتم. 
 

كان ال بد من هذا الكتاب، فآل سلقيين أسرة كبرية يف حلب، وفيهم وجاهة وعلم ودعوة، 
أستاذ الفقه بكلية الشريعة يف جامعة دمشق عندما كنت    وكان الدكتور إبراهيم حممد سلقيين

 هـ! 1400طالباا هبا قبل عام 
 وصدر للشاب النبيه األستاذ إبراهيم عبدهللا سلقيين كتاب:

 (. ص  604، يف ) مئة ومخسون عاماً بني العلم الشرعي واحلياة العامة  : آل سلقيين يف حلب
ودرسين والد املؤلف مادة احلديث عندما كنت طالباا يف املعهد العايل للدعوة اإلسالمية ابلرايض  

الدكتوراه من جامعة األزهر. هذا درجة  للحصول على  هو  هـ، وكان يومها يتهيأ    1402عام  
 ما تعلق بذاكريت، وهللا أعلم.

 



112 
 

 مشروع تراجم وسري أعالم مدينة محص، مرقد سيف هللا خالد. 
،  مدينة محص: علماء أعالم يف ظل اخلالفة العثمانيةر القسم األول والثاين منه بعنوان:  صد

للكاتب األستاذ حممد غازي حسني آغا. ويضمان تراجم من القرن التاسع إىل النصف األول 
 من القرن اخلامس عشر اهلجري.

 والثالث سيضم تراجم صدر اإلسالم والقرون األوىل من اتريخ اإلسالم. 
كر املؤلف أن كتابه يعتْب األول من نوعه، الذي يضم تراجم محص على اختالف طبقاهتم،  وذ 

وأنه اعتمد ابلدرجة األوىل على مدوًنت جده النادرة، واإلجازات العلمية، والواثئق اخلاصة  
 والعامة يف محص، إضافة إىل التوثيق الشفوي.

ه، وأجيز بطرق صوفية عدة، واهتم واملؤلف ابحث يف التاريخ من محص، أخذ عن علماء مدينت
( مؤلفاا، يف الطرق الصوفية واألنساب 20ابلرتاجم واألنساب والتوثيق التارخيي، وله أكثر من )

 ومدينة محص خاصة. 
 

 أطلَّ علينا كتاب جديد، عن أعالم مدينة أثرية عند أهل العلم، وأهل العربية خاصة، هو: 
لألستاذ أمحد خلف يوسف، وهو بتقدمي شيخي احلبيب أمحد  ،  أعالم مدينة غازي عنتاب 

فيها أستاذي مصطفى   يرقد  الباري. كما  ابن شيخي اجلليل علوان حقي، عليه رمحة  معاذ، 
 مسلم، مؤسس جامعة الزهراء هناك، أكثر من درست عليه واستفدت منه وصاحبته يف الرايض. 

بعد فتوح الشام، وال تبعد عن حلب   وعينتاب مدينة قدمية جدًّا، فتحت يف العصر األموي
كم(، وفيها خليط من القوميات، وعرب وأكراد كثر، وخاصة سوريني، ويقرب    100أكثر من )

 سكاهنا من مليون نسمة. 
 ويكون كتاابا جديراا ابالقتناء، والقراءة، والفائدة، إن شاء هللا. 

 
 عبدالرمحن عبدهللا الصراف. ، للمحامي أعالم القانون والقضاء يف العراق احلديث واملعاصر

 
 مرحباا ابلعالمة األ جهوري وصحبه.. 

 وما زالت )أجهور( قرية، أو بلدة، يف مصر الكنانة، ومها كْبى وصغرى. 
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 وقد خرَّجت علماء.. نفعوا األمة... 
 فال بدَّ من التذكري هبا، واالحتفاء هبا، بتخليد سري علمائها يف كتاب، وتوثيق مآثرهم..

 ما كنا ابنتظاره: وصدر حديثاا 
 .ص 277)األجهوري(، يف  ونيسحممد علي لألستاذ ، جهورأُ بشائر النور برتاجم علماء 

 
×××     ×××     ××× 

 
 أول موسوعة علمية جتمع سري الواقفني مرتبة على حسب القرون: 

 الباحثني. ، أعدها األستاذ أمحد بن سليمان أيوب مع خنبة من قفنياموسوعة أعالم الو 
أتهيل األفراد و  ،أصدره املعهد الدويل للوقف اإلسالمي مباليزاي، املهتم بتطوير منهجية األوقاف

 .  واملؤسسات يف جمال الوقف والعمل اخلريي
 وهو عمل فريد، مل أر له مثيالا بني كتب الرتاجم. 

ون مع اجملتمع  وألهل الوقف حق علينا، إهنم حمسنون، أهل خري ورمحة، وتعاون وبّر، يتفاعل 
اإلسالمي، ويقدمون املعونة للمحتاجني، ويوقفون أمواهلم على الضعفاء واملساكني، وعلى طلبة  

 العلم، واجلهاد يف سبيل هللا... 
ا أطول، وتدرُّ احلسنات  والوقف من أفضل القرابت إىل هللا، وأنفعها للمسلم، فإهنا تبقى أمدا

 على صاحبها وهو يف قْبه... 
 على هذا وغريه من اخلريات، وتقبل من إخواننا الوقفني، واجزهم عنا خرياا.اللهم أعّنا 

 
فلم  احلرمني  بالد  بقيت عقوداا يف  ي عرفون، وقد  يكادون  ليست سهلة، فال  احملتسبني  تراجم 
أعرف منهم سوى شخصني أو ثالثة، وكانوا عاديني، ذوي شهادات متواضعة، وبعضهم مل  

 أذكر أين ترمجت حملتسب يف )تتمة األعالم(! وأول ما وصلت يتعلم يف مدارس نظامية... وال
( ويف    1401هناك  بقوهلم.  وي عمل  حساهبم،  سب  وحي  صيت،  وهلم  هيبة،  ذوي  هـ( كانوا 

السنوات األخرية قال يل أحدهم إهنم ال يقومون أبي جهد، وأهنم م نعوا من األمر ابملعروف  
 والنهي عن املنكر!  
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بة مرحلة الدكتوراه يف قسم احلسبة والرقابة جبامعة اإلمام يف الرايض  هـ قام طل   1440ويف عام  
 إبعداد كتاب رائع حتت إشراف األستاذ عبدهللا بن إبراهيم الطويل بعنوان:

، مجع وتنسيق عبدالرمحن اهلجري  تراجم احملتسبني من القرن األول إىل القرن الثالث عشر
 بن عبدهللا الطويل.

على سالمته،  واحملافظون  اجملتمع،  أطباء  فإهنم  تفتخر،  وهبم  لألمة،  احملتسبني شرف  واتريخ 
والذائدون عن قيمه، واملنبهون إىل ما حيدق به من أخطار، واملقّومون للسلوكيات املنحرفة،  
   واحلريصون على شعائر اإلسالم، والغيورون على أحكامه... رمحهم هللا تعاىل وجزاهم عنا خرياا. 

 
، كتاب جديد أعدته جلنة  م  1961  –  1911هيئة كبار العلماء يف سري أعالمها القدامى  

 علمية ابألمانة العامة هليئة كبار العلماء يف األزهر )اجلزء الثاين(. 
وأتثريهم يف  ،  ىجهود علماء اهليئة القدام  بيانو   يئة، ومهامها،اهللنشأة    وعرضت فيه اللجنة

 مناحي احلياة. 
 

×     ××××××     ×× 
 

( من مشاهري  406بركات، يضم تراجم )  لألستاذ بشري عبدالغين  املقرئون املقدسيون كتاب  
املقرئني الذين برزوا يف القدس عْب العصور، كثري منهم مل يسبق ذكرهم يف مصادر منشورة. مع  
املساجد   يف  القراءة  إجراءات  وتنظيم  املقرئني،  توظيف  وكيفية  الكرمي،  القرآن  لتعليم  التأريخ 

 .واملدارس والزوااي ببيت املقدس، ووقف عقارات عليها. 
ما أمجل أن ينحو املهتمون بكتاب هللا تعاىل حنو هذا املؤلف، ويلجؤوا إىل ذكر املقرئني واملفسرين  

 ومعلمي القرآن يف بلداهنم..
 

حديثاا   املفسرينصدر  أعالم  األستاذ،  أطلس  املبدع  اخلرائطي  عبدهللا    للمصمم  بن  سامي 
هـ(    13  –  2على مدى التاريخ اإلسالمي )ق  مفسري القرآن الكرمي    عرَّف فيه أبرز،  املغرل وث 
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مرافقة    واضحة  تفصيلية، يف خرائط  مواطنهم ورحالهتم العلمية  مبيناا،  ( مفسراا30وقد بلغوا )
 . لكل مفسر توضيحات وتوثيقات علمية وفوائدمع  ،للنصوص

 
 كتاب جامع فريد، صدر حديثاا: 

 ، للمقرئ الشيخ أمحد مخيس بصلة.قرِّاء مصرفريدة الدهر يف طبقات 
 ( ترمجة لقرّاء مصر من القدامى واملعاصرين.640وهو توثيق ألكثر من )

 اإلسكندرية.  -الدار العاملية للنشر 
 

×××     ×××     ××× 
 

كتاب رائع صدر بعد وفاة مؤلفه حمققاا، يف ذكر مشايخ إمام الفقهاء أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل،  
 ص( عنوانه:  616لد ضخم )يف جم

 . عبدالستار املعرويف؛ حتقيق مسعود أمحد األعظميمشايخ اإلمام األعظم/ 
واملؤلف من كبار علماء اهلند، نسبته إىل قرية )فوره معروف(، درَّس يف كلية الشريعة جبامعة  

 هـ.  1414ندوة العلماء. توفاه هللا سنة 
  

 كتاب جديد من كتب الرتاجم يطبع: 
الصاحلي    بن طولون، ملؤلفه العالمة حممد بن علي  لُغَرف العليَّة يف تراجم متأخ ِّري احلنفيةا

السيد عبداللطيف  هـ(؛ حتقيق  953)ت   نشره    - ؛ مراجعة وتصحيح حممد فاتح قااي.علي 
 جملدات. 3مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الداينة الرتكي إبستانبول، يف 

 ِضيَّة يف طبقات احلنفية" ال وهو ذيل على "اجلواهر 
 لقرشي.بن أيب الوفاء اامل

 
 ، كتاب جديد ملتخصص يف تراث بيت املقدس، األستاذ بشري عبدالغين املفتون املقدسيون

بركات، حبث فيه إبجياز اتريخ اإلفتاء، وتعيني املفتني، وبيان صالحياهتم، وعالقاهتم ابلقضاة،  
 الذين كانوا يلجؤون إليهم يف فروع املسائل.. 
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كما ترجم للمفتني املقدسيني من املذاهب األربعة وخاصة احلنفية، منذ أوائل اخلالفة العثمانية  
 حىت يومنا. وغالبيتهم من القدس.

 
×××××     ×××     × 

 
 عمل اترخيي توثيقي علمي، ينفع أهل التصوف وغريهم:

، ملؤلفه الدكتور حممد بن عبدهللا  إيقاظ اهلمم العلية يف ترمجة رجال السلسلة الذهبية الشاذلية
 الوردي سلمه هللا. 

القرن اخلامس عشر وهو تراجم علمية لسند الطريقة الشاذلية القادرية العلية من القرن األول إىل  
اهلجري، وبيان مناقبهم ومكانتهم العلمية وتراثهم، وأثرهم يف إصالح اجملتمع، واألدلة الشرعية 

 على عباراهتم وأحواهلم. 
 

رحياب حممد  النساء املتصوفات يف املشرق من القرن األول وحىت القرن الرابع اهلجريني/  
 فتحي الباجوري، جامعة حلوان.

 
    ×××     ××× ××× 

 
 من الكتب اجليدة النافعة اليت طبعت كتاب:  

 ص.  ٨64، لألستاذ وليد خالد، يف ب والسياسة يف التاريخ اإلسالمير موسوعة أعالم احل
 وهو معجم لألعالم من القادة واحلكام املسلمني على مدى أربعة عشر قرًنا من الزمن. 

 ر اإلسالمية ببريوت. أصدرته مكتبة نظام يعقويب اخلاصة ابلبحرين، ودار البشائ
 

وأجداده رمحهم    هـ( كتاب يف مآثر السلطان عبداحلميد  1350للعالمة يوسف النبهاين )ت  
الذي   السلطان،  وفاة  مبناسبة أتريخ  بعناية جديدة،  نشر  رأيته  أمره، حىت  نسيت  هللا، كنت 

يوم ) بعنوان: "  191٨شباط    10يصادف  البيان يف بعض مآثر موالان م(، وهو  خالصة 



117 
 

" بتحقيق حممد بالل األرزجناين، وتقدمي حفيد  السلطان عبداحلميد الثاين وأجداده آل عثمان 
 سلطان: هارون عثمان أوغلو.ال
 

×××     ×××     ××× 
 

 عندما يكون الكتاب رائعاا، رائقاا! 
 وأييت من بلد  عزيز وأرِض جهاد ظ لم يف لغته وأرضه ودينه.. 

 ( صفحة فقط، ويسمى )موسوعة(؟!  12٨ولكن ملاذا يف )
 وصدر كتاب: 

والصرف النحو  يف  اجلزائر  علماء  الفاضلتني،  موسوعة  عبدالرمحن    للباحثتني  جناة و فاطمة 
 .حسني

وليت أساتذة اللغة الفضالء كتبوا يف لسان العرب كما كتب آابؤهم فأجادوا وأفادوا حقًّا، وال 
وفلسفاهتا العقيمة ويطبقوها على لغتهم    نينظرايت لغة احملتل ثقافة األعداء و يعيشوا يف دوامة  

ال يفهما الناس وال ينتفعون هبا، يف ، و بتكلف ظاهر  الفصيحة الصافية، أو يطوِّعوا لغتهم هلا
، فقط، لشهادات وترقيات أو املتغربني  دينهم وال لغتهم، وإمنا هي لطبقة خاصة من األكادمييني  

وإظهار ثقافة موالية، يف صداقات مع مستشرقني أو تلمذة على مستعربني وأمثاهلم، وإمنا هي 
 .. آية حكيمة أو أثراا عربيًّاسفسطات مت أل هبا الكتب واجملالت، ال تكاد جتد فيها 

 
 من اإلصدارات احلديثة سرية أحد أعالم اللغة العربية وأبرزهم يف الصني: 

 .يل تشن تشونغ  من أتليف ، مة اللغة العربية الصيين كني عالِّ حممد مَ 
وصف أبنه "عاّلمة اإلسالم، والعامل ابللغة و هـ،    139٨  عام)حممد مكني(  وقد تويف العالمة  

 العربية، واخلبري ابلرتمجة يف اتريخ الصني احلديث".
 .وانغ قوانغدا )حمفوظ( ه إىل العربيةترمجوهذا الكتاب اجلديد 

 وإجنازاته العلمية.  سالته،  ور مرحلة حياة حافلة هلذا العامل هوتغطي فصول
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مبدينِة كومنينغقد  و  اإلسالمّي  الّدين  لتعليِم  العليا  يوننان  مدرسِة  و خترّج يف  جامعة  ،  خترج يف 
 .داِر العلوِم ابلقاهرة األزهر، مث كلية

عنواًنا، بني كتاب مؤّلف  أو مرتجم  من العربّية إىل الصينّية ومن الصينّية   (٨4)أجنز أكثر من  و 
   .إىل العربّية أو حبث  أو مقال  

ب منهجّية بعّدِة  ، فضالا عن أتليفِه جمموعة كت"م عجم اللغة العربّية الصينّية"ومن مؤلفاته املهّمة  
 مستوايت  من دراسة العربّية.

منهاج التقومي  "الصني خيتلفون يف ضبِط مواقيتهم الشرعّية، فأصدر  كتاب  يف  وجد املسلمني  و 
 ".اهلجريّ 

هي ترمجته معاين القرآن الكرمي، مع مقدمة وشرح واف عن دالالِت النصِّ ومساته    هأهم ترمجاتو 
جهٌد تّوج  مشروع حياتِه العلمّية، فجاءت كأكثِر الرّتمجات إتقاًنا وشرحاا ملعاين    و واترخيه، وه

 القرآن الكرمي، واعتمدها جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.
لكونفوشيوس إىل اللغِة العربّية، فضالا عن   "احلوار"العربّية كتاِب    من الصينّيِة إىله  ترمجاتومن  

جهودِه يف كتابِة عشرات البحوِث واملقاالت واملشاركات يف املؤمترات، اليت تصّدى فيها لدفِع  
 . الشُّبهات عن احلضارِة اإلسالمّية

ستشاري وًنئباا يف  وبعد أتسيس مجهورية الصني الشعبية، انتخب عضواا يف املؤمتر السياسي اال
العربية    املؤمتر الوطين الشعيب، فكثرت أنشطته السياسية واالجتماعية، وانشغل بتطوير جمال تعليم

 . يف الصني وجامعاته، وواصل العمل على مشروعاته العلمية والبحثية
 

×××     ×××     ××× 
 

 ، ندمي اخللفاء والوالة.. أبو العيناء، حممد بن القاسم اهلامشي والء، شاعر فصيح، وأديب بليغ
ومواقفه  الظريفة،  وحماوراته  الساخر،  وأدبه  املليحة،  وأخباره  ونوادره،  وبداهته،  بذكائه،  متيز 

 الطريفة، وشعره أييت يف احلكمة والفخر واهلجاء. 
 ومن مل يعرف أخباره وظرفه فاتته صفحة من أدب الرتاث.
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اجملون، وسالطة اللسان، والتزلف إىل الوالة واألغنياء  ومن مساوئه اهلجاء، مع شيء من شعر  
 للحصول على هداايهم وعطاايهم!

وهو من األهواز، مث سكن البصرة، وتنقل بينها وبني بغداد وغريها، وقد أضّر. وكان من تالميذ  
 األصمعي، واستفاد اجلاحظ من أخباره كثرياا يف كتبه.

هـ(،   2٨2  –  191)  األديب البصري الظريفأبو العيناء  وصدرت طبعة جديدة من كتاب:  
 لألديبة الكاتبة ابتسام مرهون الصفار.

 
 ذكرايت األستاذ حممد ساملان جديرة ابلقراءة. 

 فهي جتمع بني عدة منافع: 
أوهلا الدرس والعْبة، ففيها قراءات اترخيية ومقارًنت واقعية وإشارات ًنفذة وحمطات للتفكري 

القارئ ويعتْب، وجيعلها يف رصيد العمر ومعركة احلياة. وهذه هي الفائدة ًنقدة، يستفيد منها  
 احلقيقية من السري والرتاجم، فال فائدة مما ال عْبة منه وال نفع.

والثانية أن األستاذ ال يفتأ يذكر املظامل، كما يذكر وقائع الوفاء، وكأن ذكرايته ملحمة جتمع 
 رئ بنتيجة هي بغض الظلم واالنتصار للحق.بني املآثر واملساوئ، وخيرج منها القا

والثالثة هو األسلوب الساخر والنكتة اجلميلة اليت تلّف نواحي من هذه الذكرايت، فال ميّل  
 منها القارئ، بل يتبشش هلا ويتهلل، وقد يضحك من بعضها بينه وبني نفسه!

يغ، فيقبل عليها القارئ ليزّود  والرابعة هو األسلوب األديب احملكم، والعبارة الرشيقة، والنثر البل 
 هبا لغته، وحيكم هبا كتابته..

واألخرية هو حالة الذكرايت ومنطقها وتوجيهها، فهي لكل فئات اجملتمع، وال ختص مثقفاا دون 
عامي، وال تتوجه إىل أستاذ دون طالب. لقد كان صاحب هذا الذكرايت ابن قرية، ولكنه  

رحالت يف  اغرتب  املدينة، كما  يف  وجتارب عاش  لقاءات  معه  فحصلت  والعملية،  العلمية  ه 
ومؤامرات ومكايد، كان يضع هلا حلوالا تناسب شخصيته وهنجه يف التعامل، وقد يكون احلل  

 عنده عدة أبيات من اهلجاء وتنتهي املشكلة!! 
 إهنا احلياة.. يف هذه الذكرايت.. حبلوها ومّرها..
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، لألستاذ األديب الناقد  سطور من املاضي  وصدر منذ أايم جزء من هذه الذكرايت بعنوان: 
 حممد ساملان، وقّدم له صاحبه األستاذ القدير خالد فهمي، حفظهما هللا. 

 
×××     ×××     ××× 

 
 صدر يف العراق: 

، ملؤلفيه قتيبة حممد جميد، وإيناس  املعجم املفهرس أبمساء مؤرخي املصادر العربية األصيلة
 عماد عبداملنعم.

ا. ، مفيدا  وهو جديد، مل أعرف تفصيله، وحجمه. وأرجو أن يكون شامالا
 

 ، للراحل األستاذ حممد يسري سالمة. معجم املؤرخني املصريني
 صدر بعناية الباحث كرمي حممد زكي. 

، وذكر فيه آاثرهم املطبوعة واملخطوطة قلت: ولعله مل يتمه، فقد ذكر بعد وفاته أنه كان شرع فيه
 واملفقودة. 

 واملعروف يف هذا املوضوع: معجم املؤرخني املسلمني حىت القرن الثاين عشر اهلجري، املطبوع. 
واملؤلف طبيب أسنان، ومهتم ابلرتاث اإلسالمي، متقلب يف آرائه ومواقفه اإلسالمية واحلزبية.  

 هـ. 1434تويف عام 
 

 اآلاثر
 

 األندلس... كانت حياة وجنة للمسلمني... فصارت مقابر! من يعتْب؟!
  صدر حديثاا: 

األندلسية املدن  األعيان املدفونني هبا  :املقابر اإلسالمية يف    / دراسة يف مواقعها وتراجم 
 ص.  304هـ،  1440بغداد: مطبعة أنوار دجلة،  -.أنيس حممد جاسم املشهداين
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اإلسكندرية   مبكتبة  اإلسالمية  احلضارة  دراسات  برًنمج  اإلسالمية "  كتاب أصدر  املزارات 
ستاذ حسن قاسم يف مثانية جملدات، وحتقيق خنبة لأل  "واآلاثر العربية يف مصر والقاهرة املعزية

 من احملققني.
ا التارخيية  ، ومزاراهتا ومشاهدها، وخططها القدمية واحلديثة، ومعاملهمصرساجد  ملاتريخ  وفيه  

  .واألثرية، وتراجم علمائها وملوكها وأمرائها، وأنساب أ س رها
 1390ألعوام طويلة، انتهت يف حنو  نتيجة حبث ومشاهدات واكتشافات وحتقيقات  وجاء  

 م.  1970هـ، 
 وهو أوسع مصدر يف املوضوع. 

 وقد خيتلط اسم املؤلف )الدكتور حسن حممد قاسم( ابسم آخر حيمل االسم نفسه.
ومؤلف هذا الكتاب أصله من املغرب، حصل على شهادة الدكتوراه من جامع الزيتونة. وقد  
نشأ يف مصر، وكان رئيس حترير جملة )هدي اإلسالم(، وله كتب اترخيية توثيقية رائعة، وعرف 

 ابلنّسابة. 
صل على الدكتوراه يف جماالت  اح  أما اآلخر فقد ترمجت له يف تكملة معجم املؤلفني، وهو

 هـ.1432، ووفاته عام  دمة االجتماعية من كلية اخلدمة االجتماعية جبامعة القاهرة يف الفيوماخل
 

 الرحالت 
 

 ، لكاتبها عرفات الفتاحي. رحلة احلافظ ابن حجر إىل اليمن
، ومن لقيه من أهل اليمن، وكانت يف عهد الدولة  طريق ابن حجر إىل اليمن وحمطاته ذكر فيه

احلافظ ابمللك األشرف، والوزير الرسويل، وعلماء كثريين ذكرهم، يف زبيد وتعز الرسولية. التقى 
 وعدن وغريها، وذكر فتاوى له. يف رحلتني له إىل هناك.

   والكتاب جديد، مل أعرف وضعه.
 

من أراد أن يقرأ أدابا كأدب املنفلوطي، والرافعي، والطنطاوي، والندوّي فليقرأ لألستاذ حممد  
 ظه هللا. أكرم الندوي حف
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وال أقول إنه غلب كلَّ هؤالء، بل أخذ من كل طرفاا، حىت صار شخصية متميزة يف أدبه، ورفعة  
قلمه، ومسّو بالغته، وعلّو عبارته... كيف ال وهو التلميذ النجيب لألستاذ اجملدد الشيخ أيب  

 احلسن الندوي رمحه هللا؟! 
يف عصرًن، وزار جمالسنا؟ أو حنوايًّ جدَّ    قرأت له وقلت: هل ي عقل أن يكون كاتبه أعرابيًّا نطق

 فْبع وساد يف فنه، فبهر وشّع ومل ينظر خلفه؟! 
فإننا   لغتنا وكتابتنا،  به يف  لنتقّوى  أدابء معاصرين  نثر  نقرأ  أن  ينصحوننا  أساتذتنا  وكما كان 

اجلّم وأمانته يف ننصح أبناءًن وأحبابنا أن يقرؤوا لألستاذ حممد أكرم، ال لفّنه وحده، بل لعلمه  
 دينه أيضاا. 

ا. 43ويكفي أن نذكر من آاثره كتاب العصر: "الوفاء يف أخبار النساء"، الذي يقع يف )   ( جملدا
وهو صاحب رحالت، مثل كثري من إخواننا اهلنود، وكأن روح مجاعة التبليغ تسري يف عروقهم 

 مجيعاا! 
 .ومحص وبريوت أايم يف بالد الشام: رحلة إىل دمشق وحلبصدر له كتاب: 

 أخبار لقاءاته العلمية ومشاهداته ومذاكرته وتراجم من لقي من أهل العلم والفضل والنبل.وفيها  
 

رحالت العلماء إىل البلدان غري رحالت اآلخرين، فإن الذي يهمهم فيها عقيدة أهلها، وفكرهم 
 وحضارهتم وآاثر أعالمها. ومذهبهم، وعاداهتم واترخيهم، وأخالقهم وآداهبم، وعلمهم 

وأعالمها،   والتقوا مبفكريها  إىل مساجدها، وسألوا عن علمائها،  إسالمية هرعوا  فإذا كانت 
 وزاروا مكتباهتا.. 

الندوي)رحلة تركيا(    وهذه رحلة متميزة: العامل حممد أكرم  الذي أحبَّها،  لألستاذ األديب   ،
يدة، واللقاءات الطيبة، وذكر من زارهم والتقى هبم  ودوَّن يف رحلته كثرياا من األخبار العلمية املف

وترجم هلم، من أهل العلم والفكر والدين، بينهم صاحب هذه الكلمات، يف جملس علمي ًندر  
 عنده إبستانبول، حضره كوكبة من أهل العلم.

  وذكر املؤلف يف مقدمته أنه أِلف اسم هذا البلد )تركيا( منذ الصغر، قال: "وافتخرت  بتارخيه
 فيمن افتخر، وأحببت ملوكه الغزاة الفاحتني، وأهله الباسلني الذائدين عن حياض الدين...". 
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وقال أيضاا يف كلمات أدبية رائعة، تشعر أهنا خرجت من قلب مفعم حبب هذا البلد، أمل  
 املسلمني يف عودة قّوهتم وعزَّهتم إبذن هللا، قال: 

ءك زائرِك احملب لك املتيم  بك، مبّلغاا إليك حتيات "اي تركيا، أاتِك امرؤ فيه لنعماِك موضع، جا
املسلمني واملسلمات يف مشارق األرض ومغارهبا وسائر اآلفاق، يغّرد قليب حببِك في طربه، عظمِت  
قدراا فازددت  لك حبًّا، أرادوا قطعِك عن ماضيك فأبيت، وإابؤك للضيم رفعك، فاعتزَّ بك 

اشتداداا. إن حريتك حرية كل مسلم، وإن سالمتك سالمة    املسلمون يف العامل كله، واشتدوا بك 
 كل مؤمن...". 

 هـ.1440هـ، وانتهى تقييد ذكرايته هبا حىت عام    1431وقد بدأت رحالته إىل تركيا منذ عام  
وممن التقى هبم أو هاتفهم وترجم هلم إبجياز السادة: حممد أمني سراج، حممد علي الصابوين، 

الندوي، محدي أرسالن، حممد وائل احلنبلي، وشقيقه حممد براء،  حممد عوامة، يوسف قراجه  
مع زايرات ملراكز علمية، ولقاءات علمية، وحماضرات،    حممد جمري اخلطيب، حممد الشعار.. 

   الفوائد من هذه اللقاءات واجملالس، ففيها خري.. ووددت لو ذكر بعض    وجمالس علم واستماع.
وصدر الكتاب يف دار األصالة إبستانبول، وأنصح القارئ أن يقرأه؛ ليطلع على رحالت العلماء 

في الرائعة،  وهنجهم  يف كتاابته  أكرم  حممد  األستاذ  عادة  هي  رفيع، كما  أبدب  وليتزود  ها، 
. وهو أستاذ يف معهد السالم أبوكسفورد 70وموضوعاته النافعة، اليت زادت على الـ ) ( كتاابا

 ولندن.  
 

 احلضارة والتأريخ 
 

رواجاا، قضى  قصة احلضارة لديورانت من أشهر الكتب اليت صنفت يف عصرًن، ومن أكثرها  
فيه الزوجان أربعني عاماا، واعتمدا على مصادر وواثئق كثرية جدًّا، وقد ترمجته املنظمة العربية  

ا. وفيه احلديث عن مجيع حضارات العامل، من بداايهتا حىت القرن  42للرتبية وصدر يف ) ( جملدا
 م. 19

 أترخيها وحتليلها وتقوميها؟  ولكن ما حظُّ احلضارة اإلسالمية منه؟ وهل كان املؤلفان أمينني يف
 وهل من مالحظات على عملهما؟
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احلضارة  هذا ما تعرض له األستاذ إبراهيم بن حيىي الشنقيطي يف كتابه الذي صدر بعنوان )
 (، وأصله رسالة جامعية.  اإلسالمية يف "قصة احلضارة": عرض ونقد

 
 بال العلم يف اترخينا اإلسالمي.العاّلمة الفقيه والعامل املوسوعي ابن حزم الظاهري جبل من ج

وقد صدر فيه كتاب جديد يبنّي جانباا آخر من جوانب علومه واهتماماته، وهو التاريخ، فيبني  
 منهجه فيه، وأنه شّكل مع آخرين مدرسة متميزة يف التاريخ ابألندلس: 

 السيد عبداهلادي.  عبدالباقي /التدوين التارخيي عند ابن حزم الظاهري
 

 اتريخ 
 
( كتاب اترخيي ضخم، مؤلفه العالمة أمحد د هر د هر بن لطف هللا السالنيكي،  جامع الدول)

هـ، وهو يف اتريخ الدول واملمالك واألمم واألنبياء    1113الشهري مبنج م ابشي، املتوىف عام  
 هـ. 10٨3والرسل وامللوك منذ بدء اخللق حىت عام 

ا. 14وحتقيق األستاذ املؤرخ حممد حرب عن دار روائع الكتب بدمشق يف )صدر بدراسة    ( جملدا
 وذكر أنه يصدر كامالا ألول مرة.

 
 رسائل جامعية هادفة نوقشت حديثاا يف اجلامعة اإلسالمية بغزة: 

 .بو معمر أمسية سلمان  هـ(/  11 – 1)الدبلوماسية اإلسالمية يف العهد النبوي 
 أمية فايز جحا.   /هـ 40-1معارك املسلمني يف العهدين النبوي والراشدي  سالح الرعب يف  

  / هـ  132  -   1صورة الفتوحات اإلسالمية يف صدر اإلسالم عند املستشرقني الغربيني  
 . حممد توفيق حممد جْب

 
 2021هـ،    1442الدوحة: جامعة قطر،    -.سعد سامل  / املنهج النبوي يف التحاور مع اليهود

 م )ماجستري(. 
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 ص(!   450كتاب غريب! ويبلغ )
حىت هناية عصر النبوة   الرؤى واألحالم وأثرها على احلياة السياسية والفكرية واالجتماعية

 صفاء جاسم حممد، أصدرته دار اإليداع للنشر يف تكريت.  /دراسة حتليلية اترخيية
 

تب الفتوح  من أقدم ك  هـ(  225احلسن املدائين )ت    للعالمة أيب  "فتوح خراسان "  يعد كتاب 
يف اترخينا اإلسالمي، وعلى الرغم من تداوله بني كبار املؤرخني والنقل منه يف مصادر عديدة،  

مع  جب  صدام جاسم حممدو رحيم فرحان صدام  وقد قام الكاتبان  ؛  إال أنه ما زال يف عداد املفقود
هـ    1439م  ما وجدوه منقوالا منه يف بطون الكتب التارخيية، وصدر عملهم عا  ودراسة وحتقيق

 " بعّمان. من احمليط إىل اخلليج للنشرعن دار "
 

عت مادته، وكم تعب معه جامعه وحمققه، فاهلل  موضوع ال يكاد خيطر على البال، أما كيف مج 
 أعلم: 

للباحث حلمي بسيوين الفار، رسالة  الشفاعات الدنيوية يف العراق يف العصر العباسي الثاين،  
 هـ. 1441اإلسكندرية عام نوقشت يف جامعة 

 
 حقوق اإلنسان، يف اترخينا واترخيهم، ويف ديننا ومبادئهم.

 رسائل جامعية نوقشت قريباا يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، تستحق النشر:
األيويب   العصر  يف  الشام  وبالد  مصر  يف  اإلنسان  أمحد    /هـ  648  -هـ    569حقوق 

 . مصطفى محاد
مهدي جْب    / هـ  40-11حقــوق اإلنسـان فـي الدولـة اإلسالميـة للمحاربني غري املسلمني  

 . بو حسننيأ
 . أكرم عاطف املصري  / هـ  590-490انتهاكات الصليبيني حلقوق اإلنسان يف بالد الشام  

 
 بالد بعيدة، فتحها املسلمون جبهد وجهاد، وعّمروها، وخترج منها علماء ودعاة وأدابء.. 

 ماذا فعل اخللف هبذه األمانة؟ وأين منها اإلسالم اليوم؟



126 
 

 وصدر حديثاا كتاب: 
، ملؤلفه حممود  احلياة الدينية يف القوقاز وأرمينيا وأذربيجان حىت هناية القرن الرابع اهلجري

 مال هللا قنْب.
 

 ماذا تعين كلمة )أذربيجان(؟
 البلد اإلسالمي، من خالل حبث بعنوان: هذا ما ستعرفه، كما تتعرف على علماء كبار يف هذا  

الثقافية مع املشرق من الفتح اإلسالمي وحىت القرن السابع  أعلماء   ذربيجان وصالهتم 
 . حافظ عبدالعزيز مجعة، لألستاذ اهلجري

 م(  2021) 1جـ 4ع 2٨مج جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةنشرته له 
 

 علماء أكابر.. دراسة فريدة ملدينة أندلسية عريقة خرَّجت 
مدينة وادي آش األندلسية يف العصر اإلسالمي: دراسة يف اترخيها  وصدر حديثاا كتاب:  
 ، للكاتبة شيماء أمحد صاحل، نشرته دار صفحات بدمشق. السياسي واحلضاري

 
السقوط بعد  ومصريها  اإلسالمية  غرانطة  يف  والعلمية  الدينية  حممد    /املنشآت  صاحل 

 السنيدي.

 
 اترخيي ديين أندلسي توثيقي: كتاب 

: نصوص مقتبسة  حياء ليلة املولد النبوي الشريف يف املغرب واألندلسإ  مباهج احتفالية
 ص.160، ملعدِّه األستاذ يف جامعة بغداد حممد بشري حسن العامري، يف  من خمطوطات مغربية

 
 . ايمسني عبدهللا محادة  /هـ   400-138مظاهر الصالح عند النساء املسلمات يف االندلس  

 
حياة علمية واجتماعية وجهادية، يف اتريخ موثق، ألجدادًن املسلمني، يف رسائل جامعية هادفة  

 تستحق النشر لتعم الفائدة منها، نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية بغزة: 
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فهد    (/هـ676-658أسباب النصر والتمكني للدولة اململوكية يف عهد الظاهر بيربس )
 . عربيدمحدان ال

 . أمساء سفيان سعيد عطا هللا /موقف ابن تيمية من قضااي عصره
  922-648األسر العلمية يف القدس ودورها يف احلياة العامة خالل العصر اململوكي )

 .ضياء الدين حممد يونس /هـ(
حممد    / هـ(  923  –   648)دور دولة املماليك يف إدارة مؤسسات الفقراء يف بالد الشام  

 .سطلاألحيدر 
 

 مبحث لطيف، وموضوع طريف، لكنه حضارّي أيضاا، فال خيلو إنسان من لبسه، قدمياا وحديثاا!  
كما يدخل يف املهن والصناعات، ويف األدب والشعر، ويف العادات واملأثورات، ويف مسائل 

 فقهية عديدة.. 
العربية اإلسالميةإنه كتاب:   ، من إعداد األستاذين األحذية والنعال: صورة من احلضارة 

 ابتسام مرهون الصفار وبدري حممد فهد، صدر حديثاا عن دار املقتبس ببريوت. 
 

يف  وأتثريهم  أتباع املذهب احلنبلي يف مصر والشام  رسالة أترخيية مذهبية دينية يف ذكر نشاط  
 هـ جبامعة الفيوم:   1442اململوكي، نوقشت عام  العصر

  –   648)  يف مصر والشام زمن سالطني املماليك  احلنابلة ودورهم السياسي واحلضاري
 للباحثة مسية علي عليوة.( هــ  923

  مهمة يف الدولة اململوكية؛ حيث كان منهم تقلد احلنابلة عدة وظائف إدارية  :  ة الباحث  تقال
ديوان ون ظَّار  السلطانية،  اخلزانة  ون ظَّار  اجليش،  ون ظَّار  والوزراء،  والنواب،  والوالة،    األمراء، 
لدى ثقة  احلنابلة من  به  اليت تعكس مدى ما متتع  السيادية  الوظائف    اإلنشاء؛ وغريها من 

واستح وأمانتهم  من كفاءهتم  نبعت  مشاركتهم السالطني؛  حجم  ذلك  يعكس  قاقهم، كما 
 احلياة السياسية واإلدارية.  وتفاعلهم يف
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  ا من روافد األمن االجتماعي؛ حيث قاموا إبعالة ا مهمًّ شكل احلنابلة رافدا ه أيضاا:  ت ومما قال
العلم واملعسرين،  الفقراء، واإلحسان إىل احملتاجني، ورعاية طالب   املتصوفني، والعطف على 

 ..كثري من السلوكيات والظواهر االجتماعية السلبية  ومحاية ضدَّ  ئط صدّ كما شكلوا حا
الشطرنج،    شارك احلنابلة يف جماالت األنشطة الرتفيهية ابجملتمع؛ فكان منهم العب:  توقال

يف اجملتمع،    والرامي، وًنظم األلغاز الشعرية، حىت املوسيقار؛ مما يْبهن على مدى اندماجهم
 ! التشدد واجلمودومما ينفي عنهم طابع 

 
 وهذه دراسة أترخيية ًندرة، يف موضوع بيئي تراثي إسالمي:

  ةهب  للدكتورة،  والفنون   يوالبيئ  يالتاريخ االجتماع  دراسة يف   ي:العصر اململوك   الطيور يف 
 . هـ 1442 ابلقاهرة عام  عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية د، نشرتهحممود سع

 
 كتاب اترخيي تراثي رائع صدر عن جامعة دهوك يف كردستان العراق، وهو بعنوان:  

وآمد ميافارقني  الفارقياتريخ  األزرق  بن  يوسف  بن  أمحد  للعالمة  بعد    ،  هـ(،   577)ت 
صاحبة كتاب  فتاح،  يونس  فوزية  القديرة  واحملققة  اجلامعية  األستاذة  الكردية  "  بتحقيق  املرأة 

 . فرهاد حاجي مبشاركة" هـ 9 -  6ودورها يف خدمة احلديث النبوي الشريف من القرن 
ف أيضاا بتاريخ  وميافارقني كانت عاصمة الدولة املروانية، والنسبة إليها )فارقي(، واترخيه هذا يعر 

 الفارقي، وآمد مشهورة كذلك، نسب إليها أعالم من املسلمني.
 ص(.   703وقد سبق أن صدرت أجزاء من الكتاب، وهذه النسخة كاملة، تقع يف )

 
 جالل أمحد أبو بكر.  /أسيوط احملروسة يف عصورها القدمية

 
 سويِّد.، جلامعه وحمرره فيصل بن احلضارة الصينية يف الرتاث العريب

ا لشتات أخبار ورحالت وحكاايت موزعة يف كتب الرتاث.   ويكون مجعاا مفيدا
 ولو جعله املؤلف )الرتاث اإلسالمي( لكان أدق وأصح. 
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وجاء الكتاب يف وقت يشكو منه املسلمون يف الصني جور حكومتها الشيوعية، بعد احتالل 
م، والتضييق عليهم، وفتنتهم عن بالدهم )تركستان الشرقية(، مث سجنهم، وتعذيبهم، وهتجريه

 دينهم، وخطف أطفاهلم، وقتلهم، والتمثيل هبم... 
 اللهم فرجك عنهم، وانتقامك هلم.

 
×××     ×××     ××× 

 
 رحم هللا امللك خالد.  

 الفرق بينه وبني غريه من ملوك السعودية فرق شاسع جدًّا.
ومعيشتهم، وأسعار موادهم.. ويوبخ األمراء يف كان ديـّناا، متواضعاا، يسأل الناس عن أحواهلم،  

 أمور.. 
 حفظ هللا بالد احلرمني من كيد الظاملني والعلمانيني واملنافقني واملتالعبني ابلدين. 

نوقشت رسالة دكتوراه حديثة يف سرية امللك خالد وسياسته يف اجلامعة املستنصرية ببغداد،  
 بعنوان: 

،  م  1982ياسة اململكة العربية السعودية حىت عام  امللك خالد بن عبدالعزيز ودوره يف س
 .تيسري جدوع السامرائيللباحث 

  
 مركز العامل.. أفضل بقعة يف الدنيا.. مكة املكرمة.. 

 الكتاب الذهب: مكة املكرمة.
 . يف حلة مجيلة عالية اجلودةصدر كتاب جديد،  

ومواسم احلج عياد  واأل  ةطعماالجتماعية، يف األ، وعاداته  أهلهو   البلد احلرام،  أخبار  تعرف منه
خاصة، وخدمة عباد الرمحن فيه، وأشهر مساجده ومعامله التارخيية، وخاصة املسجد احلرام، 

فيه.. إنه كتاب ذهيب.. ألعرق   املعامل احلضارية احلديثة واملستقبلية  وأمجل صور احلج، إضافة إىل
 بالد الدنيا. 
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ويبدو أن مراجعتها وجتارهبا الطباعية  ( عاماا،  15استمر )  ( بعد عملموسوعة جدةصدرت )
م(، وشارك فيها    2004هـ )  1425عام  منذ  فقد انطلق العمل هبا  استمرت سنتني أخريني،  

( أستاذاا من جامعات سعودية وعربية، إعداداا وإشرافاا، اعتمدوا فيها على آالف الواثئق 3٨)
 ضخمة. ملونة ( جملدات ٨اإلسالمية واألجنبية، وتقع يف )
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 اجملالت 
 
جامعة، متاحة  (  ٨1( جملة أكادميية علمية عراقية حمكمة مجعت يف موقع واحد، من )325)

 للباحث يف غالب أعدادها.
 .ال يقوم هبذا اجملهود إال منتج، خملص يف عمله، متقن له، حمب للعلم وألهل بلده 

 أية دولة عربية أخرى هلا مثل هذا العمل؟ 
 

العربية، التعليم  وزارات  الوزارة،    اي  تتواله  واحد  موقع  يف  العلمية  األكادميية  اجملالت  امجعوا 
حثني ليستفيدوا منها يف حبوثهم كما فعلت الوزارة ابلعراق واجلزائر، فاجملالت متفرقة  وأتيحوها للبا

 وبعضها غري مرفوعة، واملعلومات مشتتة..
 (موقع اجملالت األكادميية العلمية العراقية)
 

 جملة جديدة يف علم املخطوطات:
. وهي نصف  اهليئة العامة السورية للكتاب   ، عنجملة املخطوط العريبعدد األول من  صدر ال

 املسلمني.بتحقيق املخطوطات واتريخ العلوم عند سنوية، هتتم 
وجاءت حبوث العدد األوَّل متنوِّعة: فمنها رسائل صغرية حمّققة ع قدت عليها دراسة، ككتاب  

البن مندويه،   أيب حمّمد الرّيّي يف أخذ األبعاد، وصناعة املضرية من خمطوطة األطعمة واألشربة
ومنها دراسات حول نقوش النُّبالء، ونقد لتحقيق بعض رسائل "أضاميم من الرتاث"، وجهود  

 العرب يف اجلْب واملالحة، وغري ذلك. 
 

صدرت مخسة أعداد منها ما  ( ملنشئها األستاذ األديب حممد بوخبزة رمحه هللا،  احلديقةجملة )
عهد االحتالل    يفاملعهد الديين بتطوان،    لسان طلبة هـ، وكانت    1375  –  1374بني عامي  

 اإلسباين بشمال املغرب.
 ص.  242وتقع يف يونس السباح،   األستاذ  بتقدمي وإعداد وعناية وقد صدرت من جديد
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ويذّكرًن هذا بكتاب )احلديقة( للعالمة حمب الدين اخلطيب صاحب املطبعة السلفية ابلقاهرة  
 جزءاا، مث صدرت حديثاا بعناية جديدة.  14 هـ(، وهي خمتارات هادفة تقع يف 13٨9)ت 

 
 جملة وفّية.

( الدعوية اجمللة احلميديةصدر عدد خاص ابلعالمة الشيخ حممد علي الصابوين رمحه هللا من )
يف مدينة سامسون الرتكية،    (IFAM)الشهرية، الصادرة عن مركز الدراسات العلمية والفكرية  

هـ. صاحبه ورئيس حترير جملته األستاذ الداعي النشيط إحسان شن أوجاق،    1442شهر شوال  
ومدير حتريرها األستاذ احملقق علي حممد زينو سلمه هللا، الذي أهداين نسخة من هذا العدد،  

الشيخ رمحه هللا قبل وفاته قد أوقف داره مع حديقتها ملدرسة هذا املركز، مع وصيته    وكان 
مبكتبته العامرة وما فيها من كتب نفيسة إىل املركز. ووفاء للشيخ اجلليل وعمله اخلريي أصدروا  

ا يف ترمجته وفضائله، وفاء له.    عدداا توثيقيًّا واترخييًّا مفيدا
 رحم هللا الشيخ، وجزى القائمني على اجمللة خرياا.

 
الق للدراسات  الشاطب  اإلمام  معهد  احلجة    32ع   رآنيةجملة  فيه حبوث    1442)ذو  هـ( 

 جديدة وموضوعات مفيدة، منها: 
 الوقف احلسن بني النظرية والتطبيق. -

 تدارس القرآن الكرمي: منهجيات مستنبطة من آاثر خري القرون.   -

 قراءة اخلليل بن أمحد القرآنية: تعريف هبا ودراسة حنوية ملا أشكل منها.  -

  القرن اخلامس عشر اهلجري.معجم أعالم القراءة الشناقطة يف -
 

ثالث رسائل  هـ( فيه حبوث قيمة، و   1443)حمرم    9ع  جملة الرتاث النبوي العدد اجلديد من  
 تراثية حمققة، هي: 

 هـ(؛ حتقيق إدريس العبد. 535لقوام الدين األصبهاين )ت  /جزء فيه أحاديث مسلسالت 
هـ(؛ حتقيق    1115منظومة املوارد العذبة من فوائد النخبة/ يوسف بن حممد الق د امي )ت بعد  

 خمتار بن حسن قديري. 
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هـ(؛ حتقيق   1192هناية التعريف أبقسام احلديث الضعيف/ أمحد بن صيام الدمنهوري )ت  
 حممد بن مدحت املطوعي.

 
 هـ. 1443، حمرم جملة الصمود( من  1٨7صدور العدد )

 عناوين هذا العدد: من 
 بني طالبان اليوم وطالبان أمس.

 صباح النصر اي أفغانستان. 
 يوم عظيم يف اتريخ العامل. 
 شكراا اي أبطال اإلسالم. 

 كم تطلبون لنا عيباا فيعجزكم؟!
 تسليم أفغانستان حلركة طالبان مؤامرة!  

 
، عدد مفيد،  اإلسكندرية عن مكتبة الصادرة  هـ، 1442، جملة ذاكرة العربلعدد الرابع من ا

 خاص ابلفروسية والفنون احلربية الرتاثية.    
 

 . أندلسياتجملة جديدة.. 
 متخصصة يف الدراسات األندلسية.. اترخياا واجتماعاا وحضارة وأعالماا.. 

 وهي نصف سنوية، متعددة اللغات، تصدر يف املغرب عن مركز ذاكرة األندلسيني للنشر. 
 س.. واملهم العْبة.. وما زالت أخطاؤًن تتكرر.. كثرت الدراسات يف األندل
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