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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

 على فضله، والشكر له على توفيقه، والصالة والسالم على نبي ِّه.  احلمد هلل
، وأندرها أفضلها، وأقومها، وأبرزها، وأبدعها، وأكثرها نفًعاعن    أعين بتفتيش الكتب البحث  

تربية،  موضوًعا،   أسلوًًب،وأجنعها  عناية،  وأمجعها كتابة،    وأحسنها  اوأقرهبا  وأثبتها  عقلِّ لإىل 
 ...والقلب

 جتد هذه الصفات جمتمعة يف كتاب للبشر، ولكن بعضها. الو 
يومي هذا وأان أزحف إىل السبعني! فشأين    منذ فتوَّيت وحىت  فسحُت له من وقيت،وهذا ما  

جل  أل، وبث ها بني الناس؛  واالستفادة منهاعن النافع منها،    التفتيشالبحث يف الكتب، ودأيب  
 ، وجمتمعي، وأميت.  ثقافيتديين، و 

فيها.  ما  بعض  أو  تيسَّر،  ما  منها  زواايها  قد  و   وأقرأ  من  وخاصة  علًما مجًّا،  منها  استفدت 
 وخباايها. 

للبحث عن  فال سبيل  أعين قبل انتشار خدمات الشابكة،  عنًتا وشد ة يف هذا البحث،  ولقيُت  
البقاء الطويل و التنقيب فيها،  وأصحاهبا ال يقبلون  العامة والتجارية،  الكتب إال يف املكتبات،  

وأتعرف  ، وكنت أتلمس الكتب حبًّا فيها، وأنظر يف موضوعاهتا، نعدون سبب مق بني رفوفها،
أُر دَّ مرة أخرى إذا  ال  ، حىت  ، وأشرتي القليل منهامنهاوأدو ن بعض ما يلزمين  أمساء مؤلفيها،  

 زرهتا! 
،  هاكتب  حة يفا السبأاتبع  و رائحتها،  نت أمنييت أن أبيت يف املكتبات، ألانم وأستيقظ على  اوك

 . واإلحبار بني سطورها
 ! ، ال أايًماطويلة ولكن مل ُيكتب يل هذا ليلة واحدة! إال يف مكتبيت اخلاصة، وكانت سنني 

ما كنت أشبع من النظر يف الكتب، لكن  وقد عملُت يف مكتبة وطنية كبرية حنو ثالثني عاًما، و 
 والتحقيقات.، وإكمال البحوث  على اجلديد  يف مكتبات عامة وجتارية؛ لالطالع  فأجتول مساء
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فأينما وجدُت   ولكن ملا فيه من علم انفع.أو نوع طبعه،  ،  وما تعلقت ًبلكتاب لورقه، أو ندرته
فاسًدا، فاحًشا، بغضته،  الكتاب  فإذا كان    ..علًما تعلقت به، من كتاب، أو جملة، أو شيخ

 وأبعدته، وحذَّرت منه. 
وقرًًب منه،  نًسا به،  ؛ أُ  يف حاالت من غري ورق، إال  تبئ خمومل أفر ق بني قدمي من ورق، وجديد  

 ! النظر إليه لشهوةوتلبية 
 وهذه ضميمة أخرى من )مفتشايت( يف الكتب، من بني عشرات كتب أخرى قدَّمتها للقارئ، 

ليست جمرد   أهنا  وإشارات ومصطلحات وسريى  واملعلومات  بياانت  املكتبات  علم  ، كما يف 
علم   ا فيه  ،ا منه  ال ميل  ،  روهن    ، وظل  مثرو مجال    ا ، فيهمن املطالعة  اتني)اجلاف(، ولكنها بس 

وأسلوب مناسب،  مجيلة  ولغة  ، وتنبيه وتذكري، وإعجاب ونقد،  وإعالم وإرشاد،  ين وأدب كثريود
، وخاصة أهنا  ، وبشجع على طلب العلم واملتابعة ، ويقوي املل كة العلميةيشجع على القراءة

للجديد   العلماء. من  مواكبة  واجتهاد  الفكر اإلسالمي،    الكتب، واطالع على ما جدَّ من 
وما    ،هـ  1444منشورات جديدة لعام    معظم ما يف هذا الكتاب من عناوين وتعريفات ختص ف

 قبلها بسنوات قليلة.
، واحلمد له وحده سبحانه، على ما  أدعو هللا تعاىل أن ينفع هبا، ويتقبلها من عبده حممد خري

 . ويسَّروفَّق 
 

   حممد خري يوسف
   إستانبول

 هـ  1444األول من ربيع اآلخر 
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 املعارف العامة 
 

 واملكتبات  الكتب
 

 ،  التعريف مبا ُنسب لغري صاحبه من التصنيف
 لألستاذ عزت عبدالرمحن السلمي.

 كان موضوًعا جديرًا ًبلتصنيف، فُصن ِّف، وُنشر. 
ًبالقتناء، فإنه أيًضا من نوع الكتب اليت يزاد فيها، ويستدرك عليها، وإن  وإذا كان كتاًًب جديرًا  

ص(، مما يعين أن املؤلف جدَّ فيه، وقارن وتعب؛ لينتهي إىل الصواب يف    608كان ضخًما )
 نسبة الكتاب إىل صاحبه. ونرجو أن يكون كذلك. 

 
 نعم، أغلفة الكتب جتذب القارئ، بل تناديه!  

 وكم ُخدع القراء أبغلفة مزينة ملاعة! 
يف هذا املوضوع    جبامعة البصرة  سم املعلومات واملكتبات رسالة )دبلوم عال( نوقشت يف قوهذه  

 بعنوان: 
 ، غلفة الكتب وعالقتها جبذب القراء: دراسة استطالعيةأ

 .يسرى عبداحلميد عبداحلليمللباحثة 
 

 هي قضية أخالقية أيًضا، وليست جمرد قضية أدبية!
وما أكثر ما كتب يف السرقات العلمية، يف أنواع العلوم، ولكنها يف األدبية منها أظهر؛ ألهنا  
الناس، ودواوين أهل العلم، وزاد املثقفني، على طول الزمان، وألن سلفنا كتب فيها   جمالس 

 أكثر.
 ات، وأهني أهلها، إال أهنا زادت، ومل تقل !! وعلى الرغم مما كتب يف هذه السرق

 والسبب أن الفساد عمَّ البالد يف أحناء العامل، وليس يف العلم واألدب وحده!
 وألن العقوًبت املقدرة على السرقات العلمية غري كافية، وغري جمدية. 
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 !! فاألساتذة الذين سرقوا ما زالوا يف مراكزهم... والذين ُسرق منهم ال جيدون عماًل 
 ورسالة دكتوراه نوقشت قريًبا بعنوان: 

 ،  قضية السرقات الشعرية يف الدراسات النقدية احلديثة
للباحثة حنان إبراهيم رويشد، نوقشت يف كلية اللغة العربية وآداهبا جبامعة أم القرى يف مكة  

 هـ. 1443املكرمة، 
 

×××     ×××     ××× 
 

 ،  اإلسالمي قبل ظهور الطباعةاتريخ الورق يف العامل : قصة الورق 
 ص 464، يف نقله إىل العربية وقدم له وعلق عليه أمحد العدوي؛ بلوم أتليف جواناثن م.من 

الورق يف تطور احلضارة  ، تناول فيه دور  مؤرخ للفنِّ  والعِّمارة اإلسالميَّة  كتاب انتشر. ومؤلفه
املعرفة ًبلورق وصناعته من شرق آسيا إىل  والكيفية اليت نقل املسلمون  ،  يف العامل اإلسالمي

 .غرب أوروًب
   وقد صدر الكتاب منذ عشرين عاًما، وترجم إىل العربية منذ عام واحد!

قتل   حرب  جملرم  ذكرايت  أو  لدكتاتور،  مدًحا  أو  حداثية،  نظرية  أو  غرامية،  رواية  ولو كان 
 املسلمني، لرتجم بعد أسابيع قليلة!

 
  .تدمري الكتب واملكتبات برعاية األنظمة السياسية يف القرن العشرين  :إابدة الكتب

 ص.   276؛ ترمجة عاطف سيد عثمان، ربيكا نوث  ، ملؤلفتهكتاب صادم.. مؤمل
واآلداب أصدره   والفنون  للثقافة  الوطين  العدد    اجمللس  املعرفة(،  )عامل  سلسلة  يف  ًبلكويت 

(461 .) 
احلمالت املتعمدة لتدمري الكتب واملكتبات على نطاق ويشري مصطلح "إًبدة الكتب" إىل  

مشمولة ًبحلماية مبوجب القانون    بينما هي  ،عريض برعاية أنظمة سياسية يف القرن العشرين
 الدويل اإلنساين.
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أكرب من جمرد ختريب ألعيان مدنية، فهي يف جوهرها ترمي إىل حمو اتريخ البشر    وهذه اهلجمات 
  .تهموتراثهم واحلط من إنساني

واملاويني وفيه   حسني  صدام  ونظام  والصرب  النازيني  من  تدمري كل  حالة:  دراسات  مخس 
والشيوعيني الصينيني للممتلكات الثقافية يف أوروًب والبوسنة والكويت والصني والتبت، ويعرض  

 . بهاتطور القانون الدويل وآليات احليلولة دون تدمري املمتلكات الثقافية أو ختريبها أو هن أخريًا
أن محالت إًبدة الكتب ليست جمرد جرائم عشوائية يرتكبها برابرة وظالميون، بل    ترى الكاتبةو 

وسيلة من وسائل شن احلرب تتسم أبهنا عمدية ومنهجية، توظف العنف حلرمان مجاعة ما من 
 .حقوقها خلدمة أيديولوجية متطرفة

 
 ، العاصمة العاملية للكتاب

  . بدور بنت سلطان القامسي، رئيسة االحتاد الدويل للناشرين  لألطفال، من أتليفكتاب موجه  
او  و قد  األدبية،  وصياغته  القصصي،  أبسلوبه  بمتاز  لرسومتزويده  اجلديدة  يتعر ،  األجيال  ف 
ملبادرة الدولية للعاصمة العاملية للكتاب اليت تشرف عليها منظمة اليونسكو، وختتار من خالهلا  ًب

ا يفتح اآلفاق أمام األطفال لالطالع على مدن العامل  ممية كل  عام لتنال هذا اللقب،  مدينة عامل
 . م 2001 هـ، 1422 الثقافية اليت فازت هبذا اللقب منذ انطالق املبادرة يف عام

ملا    ،على أمهي ة الكتب، وضرورة تعزيز ثقافة القراءة يف كل  مكان  سهلكتاب أبسلوٍب  وركز ال
 ٍة ومعرفة.  حيمله ذلك من متع

لدعم املكتبات واملؤسسات الثقافية واملعرفية يف    حني صدوره ريع كتاهبا  املؤلفة    تخصصوقد  
 قطاع غزة.

 
×××     ×××     ××× 

 
 ،  عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنون

أكمل الدين إحسان أوغلي، األستاذ اخلبري  تحقيق  هـ( ب  1067للعالمة حاجي خليفة )ت  
 . ص( 6808) يف عشرة جملدات صدر ، بشار عواد معروفواحملقق العالمة األستاذ 
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وهو أوسع مرجع يف علم الكتب يف اترخينا اإلسالمي: سرًدا، وإشارة إىل موضوعاهتا، وأمساء  
 مؤلفيها، مع سنوات وفياهتم، وتعريًفا بفنوهنا. 

، وترك حرف الدال، وانتهى املؤلف من تبييضه إىل  عشرين سنة  العمل يف مجعه  استغرقوقد  
 سائره يف مسودات.

 هبا.ذلك ًبلشروح واملختصرات واحلواشي املتصلة  وأتبععلى حروف املعجم،  ورتبها
نسخة املؤل ف املبي ضة،    ، فاعتمد علىجهد حممودفيه  بُذل  أنه    وذكر يف التعريف هبذا العمل

التعليق عليها، وتصحيح آالف األخطاء الواقعة فيها، فضاًل عن مث  من املسودة،  فبيض  وما مل يُ 
 . جتلية ما أهبم من نصوصها

 
 ، دليل مصنفات علماء توات

 لألستاذ أمحد بن حممد بن حسان. 
 ومنطقة توات كانت حملَّ نشاط علمي وختريج علماء ودعاة.

 . الصحراء الكربىوتقع يف جنوب غرب اجلزائر، وسط 
 وعدُّ مصنفاهتم وتوثيقها فيه منفعة كبرية. 

 
 ،  النصوص احملققة يف جملة املورد

 ( جملًدا. 20استخراج وترتيب الباحث املكتيب حيدر كاظم اجلبوري، صدرت يف )
، صدر عددها  بعلوم اللغة العربية وآداهبا والرتاث العريب  تعىن  حمكَّمة،   جملة تراثية فصلية وهي  

 م عن وزارة اإلعالم يف بغداد. 1971هـ،  1391املزدوج األول والثاين عام 
( نصًّا تراثيًّا على مدى نصف قرن،  360وفيها نصوص حمققة تراثية كثرية، بلغت أكثر من )

 أجزاء ورسائل صغرية. 
من هذه النصوص نشرها أصحاهبا من بعد، وانلتها تعديالت  ويبقى سؤال مهم، وهو أن كثريًا  

وتصحيحات، ورمبا مقارنة مبخطوطات جديدة عثر عليها، فتكون اجلديدة هي املعتربة، ويكون  
 ما يف اجمللة ملغى، منسوًخا، أو مفضواًل. فهل أشري إىل هذا؟ 
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 دليل علمي انفع:
م(:    2020  –   1986ات اإلسالمية )دليل األطروحات والرسائل اجلامعية بشعبة الدراس

   م2020جامعة ابن زهر أبكادير، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، منذ أتسيسها إىل سنة 
 من إعداد الفاضلني عزيز البطيوي، عبدالرحيم مزاين. 

 
×××     ×××     ××× 

 
 دراسة حالة،   :الشريف مبكة املكرمة يمكتبة احلرم املك

 ، رسالة ماجستري قدمت إىل جامعة املنصورة.مىن عبداخلالق الغريب املكتبية للباحثة 
،  أهم وأقدم املكتبات العامة ًبململكة العربية السعوديةذكرت الباحثة أن مكتبة احلرم املكي   

وأهنا    ،يف عهد اخلليفة أيب جعفر املنصور العباسي  (هـ  160)  إىل عاماتريخ نشأهتا  حيث يعود  
 .ر بيت هللا احلرامازو مزاراً ل تعد

ودراسة التنظيم اإلداري   ، لمكتبةلواقع املبىن والتجهيزات املادية والتقنية    ىف عل تعرُّ ويف الرسالة  
ودراسة االجتاهات العددية   ، ورصد واقع عمليات التزويد والعمليات الفنية  هبا،   واملوارد البشرية

  ى وقياس مد ،خدمات املعلومات واألنشطة اليت تقدمهاو   ،والنوعية ملصادر املعلومات ًبملكتبة
 . املستفيدين املرتددين على املكتبة انتفاع

  ،املوحد )أعلم( للمكتبات العامة  من بنود املعيار العريب  %71.4كتبة  املجاءت النتائج بتحقيق  و 
   .دة مما يعد نسبة جي

 
 كتاب واثئقي ماتع: 

 ،  : سرية شخص ومسرية مكتبةعاشق الكتب أمحد خريي 
 ملؤلفه الكاتب الباحث جالل حممد محادة، نشر يف عم ان. 

واألستاذ أمحد خريي كان مثقًفا كبريًا، حمبًّا جلمع الكتب، صاحب صداقات مع علماء وأدًبء  
للخري،   حمبًّا  قدرت  ووراقني،  مكتبة  )روضة خريي(  قريته  يف  جملد27000بـ)أنشأ    فيها ،  ( 

 للقراءة.وقفها  وكتب اندرة، خمطوطات 
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ومؤلفات ما زالت خمطوطة. وتويف رمحه  وكان أديًبا إسالميًّا، له دواوين شعر، وكتب يف الرتاجم،  
 م. 1967هـ،  1387هللا يف عام 

وهذا الكتاب يف سريته وسرية مكتبته العامرة، وما انتهى إليه أمرها بعد وفاته، مع عرض لبعض  
 كنوزها اخلطية، وصور وواثئق من املكتبة تنشر ألول مرة.. 

 
 صدر يف اجلزائر: 

 ، قسم علم املكتبات والعلوم الواثئقيةليل الرسائل واألطروحات اجلامعية بد
 ص. 190يف رمحونة بوشتة،  جامعة وهرانيف ستاذة بقسم املكتبات والعلوم الواثئقية لأل
 

 وفهارسها  املخطوطات
 

 ، املخطوطات اإلسالمية الدالالت الرمزية لأللوان يف 
 ، إسراء احلسني جاد الرب للباحثة 

 رسالة ماجستري من جامعة حلوان.
 

تطبيًقا على بعض النماذج   :دراسة التقنيات املختلفة لكشف تزييف املخطوطات والواثئق
 املختارة من العصر اإلسالمي مع العالج والرتميم، 

 رسالة دكتوراه للباحث أمحد حسين العلوي، جامعة املنيا. 
 

التأثريات اإلسالمية األندلسية على املخطوطات املسيحية يف عهد ألفونسو العاشر "العامل" 
 ،  (هـ 683 -  650)

 ص.  484ملؤلفه طارق حممد البحريي، 
 

 كشاف املخطوطات واملطبوعات العربية املسروقة واملفقودة من املكتبات الرتكية، 
 ص(.  18يف )إعداد أم يوسف الرتكية، 
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الكاتبة جبمع  وفيه   املسروقات، وقامت  الرتكية هلذه  والثقافة  السياحة  لوزارة  الرمسي  اإلحصاء 
 البياانت وتنسيقها. وكلها يف جداول.

 
 ،  أسس حتقيق النصوص العثمانية الرتكية

كتاب مهم للمتخصصني يف األرشيف العثماين وحتقيق املخطوطات املدونة ًبللغة العثمانية،  
 أزجور كواك. و قادر تورغوت، و صادق يزار، و ، من إعداد برآت آتشيل

 .إسام لنشر النصوص  تهطبع
 

 هذا فهرس مفيد، فهو جيمع عناوين الفهارس اليت فهرست املخطوطات:
 ، فهرس فهارس املخطوطات

 .كية الكنوينوز ، لطيفة بوعبدالويالباحثتني  إعدادمن 
 صدر يف املغرب.

 مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية. وأذكر أنه صدر مثل هذا الفهرس، رمبا عن  
 ". فهرس فهارس املخطوطات مبكتبات العاملوهناك كتاب إلكرتوين، رمبا يف الشاملة، بعنوان: "

 
 رسالة قيمة: 

 ،  دراسة حتليلية ببليوجرافية خمطوطـات مكتبة رفـاعة الطهطاوي بسوهاج:
 إبراهيم، نوقشت جبامعة سوهاج.رسالة ماجستري للباحث الفاضل حممد خلف 

  1290)ت    املخطوطات يف مكتبة رفاعة الطهطاويالنسخ العتيقة من  الفصل األول  تناول يف  
النسخ اخلاصة، وتوزيعها املوضوعي والنوعي، واملواد املطبوعة،  و النسخ الفريدة،  و بسوهاج،    هـ(

 ينيات. السبعحىت أمثلة من أوائل املطبوعات اليت نشرت يف العشرينات، و 
يف   ملخطوطات  وتناول  والفنية  املادية  النواحي  الثاين  مثل  كتبةاملالفصل  املخطوط،  ،  بداية 

 . عليهاالتقييدات املثبتة و أحجام املخطوطات، و التجليد، و الزخرفة، و 
وحتدث فيه    .حفظ وصيانة املخطوطات يف مكتبة رفاعة الطهطاوي   بعنوان:الفصل الثالث  و 

 تها. وصيان هاوسائل حفظمث  ،أسباب تلف املخطوطات  عن
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 .كتبة: دراسة حتليليةاملفهرس خمطوطات  :الفصل الرابعو 
  .وائل املطبوعات أمن  وكثري (،خمطوط 1437وقد بلغ عدد خمطوطاهتا ) 

 
 املقاالت واجملاميع 

 
 أسلوب جديد يف التأليف والتجميع! 

 ، سلسلة جماميع
 (. 5صدر منها حىت الرقم )

 حتقيق األستاذ يف كلية اآلداب بظهر املهراز خالد بن أمحد صقلي!وهذا األخري من 
ويف التعريف به أنه يضم واثئق ومصادر متنوعة ستفيد الباحثني املهتمني يف ختصصات علمية 

 متنوعة.
 ويفهم منه أنه )نصوص، وفقرات، وأوراق.. وما إليها(.

 يف جمموع، فهذا موجود من قبل. وهي غري الرسائل واألجزاء والكتيبات الصغرية اليت تضم 
" الذي حقق  نفسه  )واحملقق هو  رقم  مع هذا  (38  -  31سلسلة حتقيقات  اليت صدرت   "

 اجملموع نفسه. 
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 الفلسفة وما إليها
 

 هذا كتاب اجتمع على حتقيقه أب وابن وحفيد! وال أذكر له مثياًل له يف عصران!  
 ولو حبثوا يف أرشيف املؤلف فلرمبا وجدوا نسًبا يوصلهم به أيًضا!  

 وقد ال يستغرب هذا، فإهنم مجيًعا من كردستان العراق!
   عنوان الكتاب:

حاشية العالمة ابن آدم على حاشية عبدهللا اليزدي، املسماة التحفة الشاهجانية على منت 
 ،  هتذيب املنطق للسعد التفتازاين

أبو  وابنه  طاهر البحركي،    حققه املالهـ(؛    1237حممد بن آدم الرُّوسيت البالكي )ت    مؤلفها
 . نشر يف كركوك.أمحد أبو بكر البحركي -كما يبدو   -وحفيده طاهر البحركي، املال  بكر 

 
 : مدخل إىل سيكولوجيا الدعاء،  األثر النفسي للدعاء

 احلراكي.لألستاذ الطبيب النفسي املتخصص ملهم زهري 
يهدف إىل تفعيل قوى الدعاء، من خالل تسليط الضوء على االنعكاسات اإلجيابية والفاعلة 
براجمه   ويعدل  على خططه،  يؤثر  بشكل  الداعي،  املؤمن  اإلنسان  وعقل  نفس  على  للدعاء 

 وسلوكياته وقراراته يف احلياة.
 ومن خالل أتمل املؤلف أثر الدعاء أجاب عن هذين السؤالني:

 األثر املفرتض هلذا الدعاء على نفسي ومعاريف وسلوكي؟  ما هو
 كيف أفع له وأستثمره يف حيايت؟

وقد ركز يف كتابه اجلديد هذا على تعريف الدعاء نفسيًّا وشعبيًّا، وتوجيه مفهوم الدعاء، والدعاء  
للدعاء، تطبيقات   الدماغية  لبعض األدعية )الربجمة  السلوكية  املعرفية  على كسالح، واملقاربة 

 مناذج من األدعية الواردة يف القرآن والسنة(. 
وقال يف خامتته: لقد بينت أن للدعاء أثرًا كبريًا على حياة اإلنسان وجهازه النفسي، املعريف 
والسلوكي، وخاصة عندما يكون الدعاء على هيئة برانمج نظري وعملي، يضع اهلدف ويكرره،  

 طالًبا حتقيقه من هللا تعاىل.
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معرة النعمان، حاصل على الدراسات العليا يف ختصص الطب النفسي العام من  واملؤلف من  
جامعة دمشق، وترخيص يف العالج النفسي من لألطفال واملراهقني من جامعة هامبورج. أقام 
املرضية واملشكالت األسرية، وأقام   النفسية  يف الرايض وعمل يف تقومي وعالج االضطراًبت 

مبهارا  هتتم  تدريبية  للدعم دورات  اليونيسيف  مشروع  يف  نفسيًّا  طبيًبا  وكان  األبناء.  تربية  ت 
 النفسي لألطفال يف دمشق. مث كان صاحب عيادة ختصصية للعالج يف إستانبول.

واهتم أبطفال سورية، وقد أثر هذا يف نفسه، وكتب عنهم يف أمل ومعاانة، وأصدر كتاًًب بعنوان  
 ة نفسية اجتماعية". "براعم النار: الطفل السوري واحلرب: رؤي

 وكتاب آخر له مشهور بعنوان: حل ِّق عالًيا: ستة أجنحة للتحلق عالًيا فوق أزمات حياتك. 
ويقدم له كتبه الدكتور مأمون مبيض رئيس اجلمعية السورية للصحة النفسية )مسح(، واملؤلف  

 عضو مؤسس يف اجلمعية.
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 علوم الدين اإلسالمي
 

 متفرقات يف اإلسالم 
 

 جمموعات إسالمية 
 

من أراد أن يفهم علم اإلمام الغزايل، وهدفه من كتبه، وعمق ما يرمي إليه يف إصالحه وجتديده،  
 فعليه هبذا الكتاب، الذي صدر بعنوان: 

   ،الذخرية ألهل البصرية 
أمحد  الباحث الفاضل  تحقيق  بهـ(؛    561)ت  اواين الكردي  لرضي الدين حممد بن علي اجل

 ص.  445، املشهور سهيل 
مجعُت العلوم  اليت فر قها اإلماُم أبو  "  يقول يف كتابه هذا:  واملؤلف من تالميذ حجة اإلسالم،

لباهبا يف عدة   أربعة أصول، وذكرُت  الكثرية، وحصرهُتا يف  حامد رضي هللا عنه يف تصانيفه 
 ...."فصول

 
 صدر مبراكش: 

   ،هـ(  1382ثالث رسائل للشيخ حممد عبداحلي الكتاين )ت 
 . نور الدين بن إدريس أبللن اعتىن هبا

 وهي:
 إحتاف األلباء حبكم الغسل على غسالة الكرباء.

 أقوم املسارب وأوسع املسالك املؤدية إىل أن الغزايل مل يعتنق قط مذهب مالك. 
 {. و إِّذ ا قُرِّئ  اْلُقْرآنُ جملي أسرار الفرقان من قوله سبحانه: }

 
 ،السفينة النفيسة

 ص.  328جديد لإلمام الذهيب، طبع بتحقيق األستاذ رايض حسني الطائي، يف كتاب 
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 وهو منتخبات له من مروايته، يف احلديث خاصة.  
ومنتخبات العلماء واختياراهتم انفعة لطلبة العلم خاصة. يهرعون إليها ويسهرون عليها، ويكون  

 هذا أسعد أوقاهتم!
 خبطه. وورد على الغالف أنه حقق من نسخة املؤلف، 

 
   ،"األعمال الكاملة صدرت "

هـ(، إعداد ودراسة وختريج صالح عبدالفتاح    1374لشيخ األزهر السابق عبداجمليد سليم )ت  
 حممد.

 
 ( جملًدا:13وفاء ألحد علماء الكويت ودعاهتا البارزين، وزارة األوقاف تصدر يف )

)أتليف وحتقيق(، إبشراف من وكيل الوزارة    جمموعة الشيخ الدكتور وليد حممد العلي العلمية
 األستاذ فريد عمادي. 

أستاذ الشريعة  ، أكرب مساجدها، و إمام وخطيب املسجد الكبري ًبلكويتوالشيخ وليد كان  
، وداعية نشيطًا. مات يف رحلة    .تهاوالدراسات اإلسالمية جبامع  وكان كاتًبا قديرًا، وحمقًقا أثرايًّ

هـ، مع الداعية الشيخ فهد    1438يف عاصمة بوركينا فاسو عام    دعوية إثر تعرضه الغتيال
 احلسيين. 

 رمحهما هللا، وجزى خريًا رجال الوفاء.
 

كتب األستاذ حممد بن إبراهيم احلمد جيدة، وهي إضافة إىل فائدهتا وهنجها اإلسالمي ممتعة،  
، فليست طويلة،  وليس فيها كالم مكرر وممجوج وما ال فائدة فيه، وهي مناسبة للشباب خاصة

سبق أن أفردت يف تصنيف مستقل. يوال مملة، وال هي كبرية احلجم. ويكتب يف موضوعات مل  
قسم العقيدة  وحقها أن تطبع عند انشر إسالمي دويل، وال تبقى حبيسة البلد. وهو أستاذ يف

 . واملذاهب املعاصرة جبامعة القصيم
 :يف طبعات منقحةومما صدر له 

 املشاعر.فقر  -
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 شذرات. -

 النوم.  -

 اإلميان ابلقضاء والقدر.  -
 

 الوعظ والتوجيه
 

   ،روض الرايحني يف حكاايت الصاحلني
األستاذين تحقيق  ب  رمحه هللا، صدر  هـ(  768أليب السعادات عبدهللا بن أسعد اليافعي )ت  

 ، يف جملدين.عدانن عبد ربه و حممد أديب اجلادر 
اآلايت املشتمالت على غرائب الكرامات، أو خالصة املفاخر  ومعه تكملته املسماة: عجائب  

 للمؤلف نفسه. ،يف اختصار مناقب الشيخ عبدالقادر ومجاعة من املشايخ األكابر
 . حكاية  ( 500) فيه مؤلفه مجعوقد 

ومل أطلع عليه، أو ال أذكره، واليافعي رمحه هللا كان ممن يقول حبياة اخلضر عليه السالم، ويغضب 
قيل إنه مات! هذا على سعة علمه وجاللة قدره. فقد يكون من بني هذه احلكاايت ما  إذا  

العلم احلريص على االنتفاع واالعتبار، ويستفاد مما   يستبعد، ولكن يقبل عليها بروح طالب 
صح منها، فإن أتثري القصص واحلكاايت يف النفس مؤكد، حىت لو كان مبالًغا فيها، أو رمزية،  

ا هو مالحظ يف عصران، حيث يقبل الناس من كافة الطبقات على قراءة القصص  أو خيالية، كم
والرواايت بكثرة، وخاصة لألدًبء املشهورين، وهم يعلمون أهنا غري واقعية يف معظمها، والواقعية  

 من بينها خيلط هبا الكثري من اخليال..
 

ملطالعت وسريعة  قوية  برسالة  ويبعث  قي م،  موضوع  ينبئ عن  وقت كاف  العنوان  ه، وختصيص 
 لإلتيان على آخره!  

 ، نصائح األنبياء والعلماء للسالطني واألمراء عرب التاريخ 
 يف إستانبول.  دار املودة  ، نشرته حديثًاإعداد فريق من الباحثني يف مركز البصرية
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 ،  قصص النساء يف األحاديث واآلاثر
 ص.  175، يف أمحد حممد الشرقاويملؤلفه أستاذ التفسري جبامعة األزهر 

وللقصة أثرها يف النفوس، فإذا كانت يف املرأة جذبت االنتباه أكثر، وإذا كانت يف الصاحلات 
 فعاطفة وتربية ودرس وعربة! 

يف هذا الكتاب مناذج وردت يف القصص النبوي، وأخرى يف اآلاثر عن السلف، فيها العربة  و 
 واقعنا.قضااي املرأة، واإلطاللة من خالهلا على  ب  وربطهاوقفات مع هذه القصص،  و والعظة،  

 ومن عناوين هذه القصص: 
 طلب الولد للجهاد. -

 املرأة يف واحة العفاف.  -

 . وحعجوز بين إسرائيل ودرٌس يف الطم -
 .موعظة امرأة حكيمة لفقيه عابد -
 .  صاغيةموعظٌة للزوج مل تلق أذانً  -
 . فتنُة النساء -

 حب الزينة من طبائع النساء. -

 
جم ،   علم  صاحب  املصن ِّف،  األديب  احملد ِّث  الندوي،  أكرم  حممد  لألستاذ  جديد  كتاب 

 وأسلوب شائق:
 نظرات إميانية. 

تدبر آلايت هللا،   فيها  مقاالت،  لفضله وأصله  لعظمته، وشكر  وإجالل  مبحامده،  وتسبيح 
وإنعامه، واهتداء بكتابه، وأتس برسوله صلى هللا عليه وسلم، وتذكري ًبملآل، وحث على الطاعة  

 واالمتثال.
 واملؤلف أستاذ جامعي، وًبحث متمكن، وأديب ًبرع، حنسبه كذلك، وهللا يتواله، ويتقبل منه. 

صة، فإهنم يرفعون العلم أبدهبم، وجيم لون سطوره بكلماهتم  وأنصح بكتب األدًبء اإلسالميني خا
 املنمقة، وأسلوهبم اجلميل احملكم، مما يزيد من أتثري الكلمة يف النفس.
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 ،  السعادة: أسباهبا وموانعها
 ص.  150لألستاذ مشاري املطريف، يف 

ديننا، وأن حتلل بعمق من ومن األدب اجلميل، والكتابة اهلادفة، أن تُبحث السعادة أتصياًل يف  
 قبل مفكرينا ومشاخينا.

وقد حبث املؤلف هنا األسباب اليت تؤدي إىل السعادة، وموانعها، من اجلانب اإلمياين والروحاين، 
 مث من اجلانب السلوكي والنفسي. 

ومما عدده من هذه األسباب: تقوى هللا، اإلكثار من الدعاء، وقراءة القرآن، واالستغفار، لزوم 
ر هللا، والصدقة، وبيوت هللا. مث التفاؤل، والنظر إىل من هو أدىن حااًل منه، وإجناز األعمال،  ذك

والقناعة، وترتيب األمور وتنظيمها، وسالمة الصدر، وممارسة املشي، والتقليل من خمالطة الناس،  
 .  املرأة الصاحلة، البيت الواسع، حسن الظن ًبهلل، قصر األمل وعدم التعلق ًبلدنيا..

وذكَّر املسلم أبن الدنيا دار امتحان، فال يدوم نعيمها، ال املال وال السعادة، وأن من عرف  
حقيقة الدنيا مل حيزن على ما فاته منها، ولكن يرضى بقدر هللا وقدره، ويصرب على أقدار هللا 

 املؤملة. 
 

 1402الكاندهلوي )ت  حممد زكراي    تعريب كتابني صدرا حديثًا لشيخ احلديث يف اهلند العالمة
 ، مها:  رمحه هللا ه(

 . فضائل الصالة والسالم على خري األانم صلى هللا عليه وسلم
 .: رسالة يف ذكر املوت يليه
 

 أتليف انفع: 
 ،  األعمال اليت تقوم مقام احلج والعمرة عند العجز عنهما

 ص.  96لألستاذ إيهاب طلعت عبداخلالق، صدر يف بريوت، 
 

 ( جملًدا: 15موسوعة جديدة يف )
 ،  موسوعة اخلري والشر يف القرآن والسنة
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 ( عاًما.20لألستاذ عبدالقادر الشيخلي. امتدت رحلته معها )
ضمَّنه كل ما وجده يف هذا املوضوع، مما ورد يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف، فجاءت  

 شاملة يف جمال األخالق والتحليل الشرعي واملنهجي هلا.  
 

 الدعوة واإلعالم 
 

 كتاب دعوي مهم:
 ،  ميثاق الشرف الدعوي: حنو بناء عمل دعوي معتدل

 ص. 115ملؤلفه املهندس هشام حيىي الطالب، يف 
القواعد  من  جمموعة  على  التالقي  إىل  خاصة،  منهم  والدعاة  عامة،  للمسلمني  دعوة  وهو 
والضوابط واملبادئ، تشكل يف جمموعها ميثاق شرف للعمل الدعوي، ودستور ثقافة للفكر  
واملمارسة، حبيث تزداد مساحة الوفاق، والصواب، والفاعلية، وتقل  مساحة اخلالف، واخلطأ،  

 والعطالة.
املنطلقات وهو حما الوحدة والتنوع، وحدة يف  لبناء عمل دعوي معتدل، قائم على مبدأ  ولة 

الفكرية والعقدية، اليت أسهمت يف أتسيس أرضية واعية بثوابت اإلسالم، ومن مث رسم رؤية  
 كونية كلية للحياة.. 

ملشهد وقراءة جتمع بني العلم والتجربة، والوجدان والتخطيط االسرتاتيجي، وهتدف إىل حتليل ا
الدعوي ضمن أبعاده الزمانية واملكانية، ومن مث استقراء هذا املشهد يف بعده احلضاري، وصواًل 

 إىل آليات معرفية ومنهجية وتطبيقية، قادرة على االرتقاء بعملنا الدعوي... 
 قال املؤلف يف خامتته: 

هاها حصيلة خربة  إن هذا امليثاق يضم جمموعة من القواعد املقرتحة، وهي من مبتداها إىل منت
طويلة، وقراءة مستمرة، ونظر فاحص، ومعاانة وجتربة ومتابعة، يراد هلا أن توضع بني أيدي  
املسلمني بشكل عام، وحكمائهم بشكل خاص، لتكون ميثاقًا للعمل الدعوي، ودستورًا للفكر  

 واملمارسة.. 
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كهرًبئية من جامعة بردو  واملؤلف داعية متمرس من املوصل، انل شهادة الدكتوراه يف اهلندسة ال
بوالية إندايان األمريكية، وشغل مناصب يف منظمات إسالمية خمتلفة، فكان أول مدير متفرغ 
إبدارة التدريب القيادي يف مجعية الطلبة املسلمني ًبلوالايت املتحدة وكندا، مث كان األمني العام  

م العديد  ونظم  الطالبية،  للمنظمات  العاملي  اإلسالمي  القيادي لالحتاد  التدريب  دورات  ن 
 والندوات داخل أمريكا وخارجها. وهو عضو مؤسس ًبملعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

وله مؤلفات، أشهرها "دليل التدريب القيادي للعاملني املسلمني"، الذي ترجم إىل أكثر من  
 ( لغة! 20)

 
تطوير   بد من  و ال  اإلعالمي  الدعوي  النشاط  والفتاوى  توصيل  لالعمل  واألحكام  املعلومات 

 الشرعية بطرق فنية سريعة إىل القراء.
 ومما صدر من كتب حديثة تعاجل هذا األمر:  

العابرة  الفتاوى  ترشيد  الذكية يف  التطبيقات  املسلمة يف    دور  اجلاليات  فتاوى  للحدود: 
 ،  امنوذج   الغرب

 ص.   66، يف حممد غلبان ملؤلفه الفقيه والباحث الشرعي
 

 مجيل أن يكون للوقف إعالم! وال شك يف أتثريه ونفعه.
 وصدر عن األمانة العامة لألوقاف ًبلكويت كتاب: 

،  دور وسائل االتصال اجلماهريي يف دعم وتطوير أداء املؤسسات الوقفية:  اإلعالم الوقفي
 ص.  196لألستاذ الفاضل سامي حممد الصالحات، يف 

 
 املساجد 

 
 ،  جممع العلماء واألولياء الصاحلنيجامع التوبة بدمشق: 

 ص.  335من أتليف احملقق والباحث القدير األستاذ حممد مطيع احلافظ، يف 
 وهذا اجلامع معل م ًبرز يف دمشق، ودار علم وعبادة، خرَّج الكثري من العلماء والقر اء. 



22 
 

أن صاحب    وقد بين يف عهد امللك األشرف، موسى ابن العادل األيويب، أمر هو ببنائه، أو 
 األرض شيده بعد أن هداه هللا واتب، وكان يف عصر األشرف.

   .بن عبد السالم ابن سلطان العلماء العز  حيىي  بة فيه اطاخلممن توىل و 
األجلة:   األعالم  فيه يف عصران  ...  واحملاميد  ، ودبس وزيت  ، وامليداين  ،الطنطاويوممن درَّس 

 وغريهم، رمحهم هللا أمجعني.
طيع اجلديد دائًما، فهو ابن دمشق، وأخذ عن أعالمها، وصار هو من أعالمها  وعند األستاذ م

 وكت اهبا البارزين، يتحف القراء مبعلومات اندرة، خفي ة، انفعة، يبش  هلا أهل العلم، ويتدارسوهنا... 
 

اإلبداع يف العمل املسجدي: برانمج منهجي منظم للعمل املسجدي، ملن تعلق قلبه ببيت  
 ،  هللا

 إعداد الداعية املقرئ حممد حازم الصفدي. من 
أنشطة  املسجد،  جلان  أخوية،  القرآن، مهسات  تعليم  مرشد  املسجدي،  العمل  فضل  وفيه: 

 التواصل، ألعاب ترفيهية. 
 مدير مركز محزة لتعليم القرآن ،  ُمقرئ وجُميز ًبلقراءات العشرواملؤلف داعية، واعظ، مهندس،  

  زة.بغ مسجد محزة بن عبداملطلبيف 
 

 ردود وشبهات 
 

 من أروع ما كتب يف الرد على الشبهات واملطاعن ضد اإلسالم، يف القدمي واحلديث:
 موسوعة بيان اإلسالم: الرد على االفرتاءات والشبهات.

 ( جملًدا.45يف )
كتبها جمموعة من األساتذة والباحثني معظمهم من كلية دار العلوم جبامعة القاهرة. واملشرف  
العام ورئيس حترير املوسوعة هو حممد حممد داود، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات  

 اإلسالمية بكلية اآلداب يف جامعة قناة السويس.
   قنع واطمأن إبذن هللا. ، من قرأهاقوية مفصلة تزيل كل الشبهات ردود علمية وهي 
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 وكلها متاحة للقارئ يف أكثر من موقع. 
 

قالت ما  العامة    أتصيل  زين"فيه  املرسلني    "ما هو  عليه وسلم من كالم سيد    صلى هللا 
 ،  وأقوال الصحابة واألئمة والتابعني

 ص.  72، يف اجلابري بن علي منصوري للباحث
ألسنة  اليت جتري على  املشهورة  األحاديث  قبيل  أنه من  يبدو  الكتاب، ولكن  أطَّلع على  مل 

 وهللا أعلم.الناس، ويكون هذا طرفًا منه. 
 

 أمثال شعبية وفصحى منتشرة، منها ما يناقض الشرع، وقد ُتصدَّق لشهرهتا وحكاايهتا املشوقة! 
 وصدر حديثًا كتاب:  

 ، األمثال الشعبية يف ميزان الشرع 
 ملؤلفه األستاذ احلسني املوس. 

 
 اإلسالم والعلم 

 
 يف كتاب أترخيي توثيقي ماتع، صدر يف جملدين كبريين كتاب:

 ،  اهلند -اتريخ ندوة العلماء بلكهنؤ 
لألستاذ العامل األديب حممد أكرم الندوي، أحد أبناء الندوة البار ين، وأحد التالمذة املشهورين  

 للعالمة األستاذ أيب احلسن الندوي رمحه هللا تعاىل. 
األمة، واالهتمام  وتتميز الندوة ًبلوسطية واالعتدال يف مسريهتا ومواقفها، وحبفاظها على عقيدة  

 ًبلعلم والتعليم، وبث  الوعي، والدعوة.. وكذلك هم رجاهلا. 
وكان ال بد  من هذا الكتاب، لتوثيق جوانب هذه الندوة العظيمة، وتدوين نشاطاهتا، وبيان  

 ( عاًما. 130مآثرها، ومجع ما تفرق من أخبارها، وقد مر  على إنشائها أكثر من )
 الرتبوية الناجعة، واهتماماهتم العلمية...  مع سري ألعالمها، وأساليبهم
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حر اس العقيدة،  أفرادها إن فبلداننا اإلسالمية، يف نفتخر ًبألسر العلمية يف اترخينا اجمليد و 
 وانشرو العلم، ومربو األجيال املسلمة... وهلم حق علينا أن نتذكرهم، ونشيد هبم، ونعر فهم..

 هب، يف مناطق األحساء ببالد احلرمني، بعنوان: عن أسرة علم حنفية املذ جديد وهذا كتاب 
 ،  األحسائيةاملوسوعة التارخيية والعلمية ألسرة املال  

 .مراد بن عبدهللا املال األستاذ الفاضل  بقلم
 ومن موضوعات الكتاب:

 .ة قرونأربع يف األحساء اتريخ -

 علماء وأعالم أسرة املال. -
 .وى علماء أسرة املالفتا -
 .أسرة املالمدارس ومساجد   -

 أدبيات علماء وأدًبء أسرة املال نظًما ونثرًا. -
 . املال أسرة  واثئق من وثيقة مئة -

 
صور من غرائب حفظ املغاربة واألندلسيني لكتب احلديث والسرية وغريمها من فنون  

 ،  العلم
 ص. 288  ، يفالسرار حممد  لألستاذ

 . احلديث والسرية وما إليهماا من أهل العلم، ذُكروا حبفظ كتب ضم صدورً  سجل   وهو
  ًبحلديث النبوي الشريف، وغريه من العلوم. عناية مل تنقطعيدل على  اهذو 

النخبة املختارة من احلفاظ، من القرن الثاين إىل اخلامس عشر، عصم    على أن هذهكما يدل 
البدع واألهواء ال تتطرق إىل من  وإنالبالد عن شيوع األهواء، وغلبة أهل الزيغ واالبتداع، 

 .شاع بينهم االشتغال ًبلسنة 
ت مشاهري  إحياءُ ذكرى هؤالء األعالم من احلفاظ، والبلداُن برجاالهتا، وإحياُء ذكراي  وفيه    

   .أعالمها نوع من بعث كنوز دفائنها 
 على اقتفاء أثرهم، وهتييج هلم تهم. خلفلل  حث   افيه أيضً و 
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 قضااي اإلصالح 
 

 : ، صدر كتاب ملن يهمه اإلصالح اترخيًا واجتماًعا
 ،  الفكر اإلصالحي وأثره عرب العصور

 أعده للنشر إمساعيل حامد، صاحل حمروس. 
، املشاركني مبؤمتر الفكر اإلصالحي عرب العصور، خنبة من املؤرخني والباحثني العرب  حبوث 

 هـ.  2021هـ، مارس  1442اجلامعة اإلسالمية مبنيسوات، فرع اهلند، 
 

واعية عميقة انفعة، فهو داعية مثقف خبري، كتب يف الدعوة    كتاًبت األستاذ عمر عبيد حسنة
 كثريًا، وقدَّم لكتب عديدة... 
 ومما صدر له حديثًا كتاب: 

 .نبوَّة الرمحة وامللك العضوض
 استنهض به األمة لتتمسك ًبلقيم النبوية حىت تتسلم قيادة احلضارة من جديد. 

تداعيات  السلطة، من  الصراع على  الشرعية يف  اليت عاجلها: اختزال األحكام  املسائل  ومن 
األمنوذج   االستطاعة، حضور  فقه  من غياب  اتريخ  اإلسالميون:  املسلم،  ذاكرة  يف  املعياري 

التكافل  مرتكزات  واملراجعة،  املناصحة  أمهية  الصاحل،  ًبلعمل  الفنت  مواجهة  التضحيات، 
 االجتماعي وروح احلضارة، قيم النبوة وخماطر غياهبا. 

 
 ، أسس وجوب العمل وإتقانه يف اإلسالم

 ص. 64، رفعت السيد العوضي
 

 ،  اجملتمعبناء العلوم الشرعية وأثرها يف 
وهو أعمال  والطلبة اجملدين،  كتاب جديد شارك يف إعداده جمموعة من األساتذة الفضالء،  

هـ، ونسقها األستاذ حممد احلاجي الدريسي، وأصدرته   1443الندوة الوطنية اليت نظمت عام 
 جامعة حممد بن عبدهللا بفاس. 
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ن أسئلة، مثل: هل العلوم الشرعية قادرة على اإلسهام يف حل وهدفت الندوة إىل اإلجابة ع
مشكالت اجملتمع املعاصر؟ وكيف ميكن هلذه العلوم أن تقدم إجاًبت علمية وعملية للتحدايت 

 الراهنة؟ وما مدى إمكان استئناف القول املعريف الشرعي تفاعاًل مع قضااي اجملتمع؟
 

 : األبعاد احلضارية للقطاع غري احلكومي، التنمية والقطاع التطوعي
لألستاذ حممد بن عبدهللا السلومي، الباحث يف دراسات القطاع اخلريي، أستاذ التاريخ جبامعة  

 أم القرى.
يف ظل اإلدارة  ًبلتالزم بني التنمية والقطاع التطوعي مبؤسساته ومجعياته اخلريية    ويعىن الكتاب 

، حينما أصبحت املنظمات غري   احلديثة للدولة، اليت تعتمد هذا القطاع قطاًعا اثلثًا مستقالًّ
احلكومية ظاهرة عاملية وقطاًعا أساسيًّا مؤثـ رًا يف التنمية، بل رهااًن سياسيًّا أو انتخابيًّا يف جناح  
القوية   التنموية  أبدواره  لقطاع  وأصبح هذا  قادهتا،  أو  السياسية  أحزاهبا  أو  احلكومات  بعض 

ري تقدم الدول واألمم واجملتمعات، ومن مقاييس متدهنا وحضارهتا وإنسانيتها بداًل  معيارًا من معاي
 من معيار دخل الفرد.

 وهذا هو احملور األول للكتاب، واحملاور الثالثة األخرى تتكامل مع األول، وهي:
يف   التنمية  تالزم،  من  بينهما  وما  والتقنية  والعوملة  التنمية  خماطر  مع  املصطلحات  حتدايت 

 اإلسالم: تشريعات وتطبيقات اترخيية، أبرز الفرص والتحدايت املعاصرة. 
 

 اإلسالم يف العامل 
 

 من جديد املوضوعات التارخيية اإلسالمية، اليت مل تفرد يف كتاب ًبلعربية إال قليال:
 ،  اإلسالم يف ترتستان

 معتمد. ملؤلفه األستاذ رفيق حممد شني، ترمجه وائل فهيم، راجعه وحرره عاطف 
 

 ، خطاب االستعالء احلضاري الغريب وأثره يف احلوار الغريب اإلسالمي
 للباحثة غيداء عاشور، رسالة ماجستري، جامعة قطر. 
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 علوم القرآن 
 

 
 مباحث عامة وخاصة

 
 ، األصول العامة والقواعد الكلية يف القرآن الكرمي

 ص. 300حنو صدر يف دمشق، يف ، ألستاذ التعليم العايل حممد أحمزون
 

 ،  ُخطب القرآن الكرمي: دراسة يف األساليب واملضامني
 لألستاذ سعد جرجس سعيد.

 
   ، صفاُت اإلنسانِّ وأحوالُه كما وردْت يف القرآنِّ الكرمي

 ص.  313من إعداد حممد خري رمضان يوسف، 
 يف حياتهِّ العملية.   القارئ  موضوع قرآين ، ينفع

الربُّ احلكيم، الذي خلق  اإلنسان، وعرف  نفس ُه وأسرارها،  قائُل هذه الصفات وواصُفها هو  
 وما ُيصلُحها وما يُفسدها.

واجتمعْت موضوعاُت الكتابِّ يف أبواٍب عامة، حتتها فقراٌت معنونة، وهي: الصفاُت احلسنة،  
 والسالبة، والسيئة، واملزدوجة، واخلاصة. 

ُر الصفُة واحلالة، وشاهُِّدها من اآلايتِّ  وهو دراسٌة موضوعية، يف تفسرٍي موضوعي حتليلي، فُتذك
 الكرمية، وحتتها تفسريُها.  

ئها، لزكَّى  قال املؤلف: ولو أن كلَّ امرٍئ نظر  يف هذه الصفات، فاتصف  جبميلها، وترك  سي ِّ 
 نفسه، وأحسن  تربيتها، وقوَّم  شخصيته، وأحرز  استقامتها. 

على اجتمعوا  واملربني  واألمهاتِّ  اآلًبء   أن  مداخلها   ولو  وعرفوا  وتدبروها،  الصفات،  هذه 
 وخمارجها، لربَّوا األسر  واألجيال  أحسن  تربية. 
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 ، القرآن والفحص الذايت
 ص.  362، لألستاذ عبدالعزيز بن عبدالرمحن الثنيان، صدر يف الرايض

 قال يف املقدمة: هال  عر ضت  نفسك للفحص القرآين لرتى أين أنت؟ 
توصيات   املسلمني خالف  الكثري من  أرى ممارسات  الكتاب وأان  قال: بدت يل فكرة هذا 

 القرآن، فجاء هذا الكتاب تنبيًها وإيقاظًا.  
ومما قاله عن كتابه يف اخلامتة: هو وقفات قد يهدي ضوؤها حائرًا، وقد جيد فيها مهموم راحة  

 وشفاء، وقد تدفع حروفها جللسات حوار قرآنية... 
 

 ،  فس املرأة يف ضوء القرآن الكرميعلم ن
اإلسالمية، اجلامعة العراقية جملة العلوم  ، ونشر يف  محه سعيد علي حممد سعيد  حبث كتبه األستاذ

 .390-365 م( ص 2022 هـ، 1443) 30ع 1مج
 

 ،  العمل يف القرآن
 .إبراهيم أبو عواد ملؤلفه األستاذ

الكرمي  أبرز   العملالقرآن  املتعلقة  املؤلف اح  ووض   ،أمهية  املآلايت  وضوع وربطها ًبلواقع  هبذا 
ما يجد جزاء  سمسؤول عن عمله، وأنه    اإلنسان  وأن  ،بني أن العمل على قدر الطاقةو املعاش،  

  . ..مضاعفة دون السيئات  ة احلسناألعمال عمله، وأن 
 وسبق أن أشرت إىل رسالتني جامعيتني بعنوان: 

 .صاحل حممد محدي /الكرمياإلعراض عن العمل يف القرآن 
 . عبدهللا بن سعيد املعمري /جزاء العمل يف القرآن الكرمي

 
 القيادة:يف جمموع جديد 

   ، صدرت يف أربعة أجزاء ًبلرايض، وتتضمن:حقيبة القيادة يف القرآن الكرمي
 قوة القيادة يف القرآن الكرمي/ عبدهللا بن ًبلقاسم البكري.  -

 القرآن والسنة/ عبدهللا عثمان املنصوري. مصطلحات القيادة يف  -
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 املؤلفات واألحباث يف القيادة القرآنية/ السابق.  -

 مبادئ القيادة يف قصيت طالوت وداود يف القرآن الكرمي/ حسني بن علي الزومي. -
 

   ،دراسة موضوعية :فقه االحتياط واحلذر يف القرآن الكرمي
 ًبلعراق.   جامعة السليمانية  ،عبدالرمحنعبدالسالم فاتح رسالة ماجستري للباحث 

 
 ،  ن الكرميآ القر  كم يف ايت احلُ آ 

 . بالل عمر حممد شهاب  للباحث الفاضل
 . بنابلس  جامعة النجاح الوطنية، نوقشت يف رسالة ماجستري هأصل و 

 
 جهد مبارك: 

التسلسل الصحيح خلارطة األنبياء كما ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي ويف أحاديث رسول  
   ،هللا صلى هللا عليه وسلم

 ص.  48يف  شريين لبيب خورشيد،لألستاذة  
 

   ، دراسة أتصيلية مقارنة :عليه السالمرأي يف حتقيق اسم نيب هللا لوط 
 ، األستاذ يف جامعة بغداد.حسام قدوري عبدللباحث الفاضل 

 .186- 167 م( ص 2022 هـ، 1443) 7ع 34، العراق مجنسقنشر يف جملة 
 

 ،  أنبياء هللا ورسله يف اجلزائر 
 ملؤلفه محايدة بـ ُرودي عبدالرمحن احلسين. 

 ذكر يف صفحته على الفيس بوك أنه أول كتاب يف موضوعه.
وكانت هناك كتاًبت متفرقة تذكر هذا أو تنفيه، فيبدو أن املؤلف حقق ذلك أو حرره وزاد  

 فيه. 
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ًبقية ليوم الناس  ، وأن سفينة نوح  حراء اجلزائرسيفار يف صهي    {إِّر م  ذ اتِّ اْلعِّم ادِّ ويقول إن }
 يف صحراء " آراراط" ًبلصحراء.

حتت ُكثبان األحقاف يف منطقة ويعرف من هذا أن نتائجه ظنية، فقد اكتشفت قصور قوم عاد  
 ، وعاد قبيلة عربية، وكانت يف جزيرة العرب. ظ ف ار بُعمان 

يف    على جبل اجلودي، كما ورد يف القرآن، وهوواملعروف أن سفينة نوح عليه السالم استوت  
ْرانق  .  تركيا  من أرض والية شِّ

م مقالة   2017واملؤلف يكتب يف التاريخ واآلاثر والعلوم، ومل أعرف مذهبه، وقد كتب عام  
 محل فيها على ثوار وجماهدي سورية ومساهم إرهابيني وعصاًبت!

لده منذ أربعني عاًما وحىت اليوم! وتعذيب سبحان هللا! كأنه مل يسمع بسجون بشار اجملرم ووا
السوريني، وقتل وتشريد املاليني، واالستعانة بروسيا اليت أنقذت احلكومة من السقوط ودمرت 
مداًن وبلدات وشاركت يف قتل مئات األلوف... وميليشيات الشيعة املستوردة من إيران والعراق  

ة يف املزيد من قتل وهتجري أهل السنة، ألجل ولبنان وأفغانستان، اليت تفد إىل سورية للمشارك
 عيون الكيان الصهيوين، وتوطني الشيعة بدل أهل السنة يف سورية الكئيبة! 

 فسبحان واهب العقول، ومثب ت القلوب. 
 أين هو من مواالة إخوانه املسلمني وما أصيبوا به، بدل وصف جماهديهم ًبإلرهابيني؟ 

من قراءة بضع مقاالت له، ولكنها ال تكفي للداللة وقد الحظت أشياء أخرى على املؤلف  
 على فكره.

وإذا كان اجتهاده التارخيي يف كتابه هذا مثل استنتاجه السياسي يف أحداث سورية املستفيضة،  
 فعليه وعلى فكره وعلى كتبه السالم.

حديثًا  ويذكر يف مقال له أنه حيرتم صحيح البخاري، وأنه أصح كتاب بعد القرآن، مث يسوق  
 منه يف سرية الرسول عليه الصالة والسالم ويقول: من يصد ق هذا من املسلمني؟!!

وجوابه سهل، لكن هذا يزيد من شكوكي فيه ويف هنجه. وهللا يتوالان مجيًعا هبدايته ويكألان  
 حبفظه.  

 
×××     ×××    ××× 
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وأسهل ما كتب يف غريب رمحه هللا، هو أفضل    املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين

 القرآن الكرمي، وصار مرجًعا للمفسرين واللغويني والفقهاء على مر  القرون!
 وقد الحظ ًبحثان أن فيه نقًصا، فقدَّما هذا املبحث النافع:

 ،  املستدرك على الراغب األصفهاين يف مفردات ألفاظ القرآن
 حممد.صالح الدين سليم  و أمحد حممود عيسى،  لألستاذين

 . 100  -  70م( ص    2021)  9ع  28نشر يف جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية مجوقد  
 ( لفظًا من ألفاظ القرآن الكرمي، وهي: 15أن الكتاب خال من ) اذكر و 
  -9قدو،    -8فين،    - 7غوط،    - 6سفح،    -5زمل،    -4زبن،    -3خردل،    -2ألت،    -1

 .وأد -15هيل،  -14هلع،  -13نضخ،  -12ملق،  -11كلح،   -10قرش، 
 مث شرحا معاين تلك األلفاظ.

 . أو عدم قدرة حمققي الكتاب من الوصول إىل النسخة األصلية  ،رمبا هذا بسبب النُّساخوقاال:  
 

 ص( صدر كتاب:  1592يف ثالثة جملدات كبار )
 ،  دراسة صرفية معجمية سياقية:  يف القرآن الكرمي  صلى هللا عليه وسلم كرم  معجم النيب األ

 .مهدي أسعد عر ار ألستاذ اللسانيات والعلوم اللغوية يف جامعة بريزيت
 

 موضوع قرآين جدير ًبالهتمام، معىن )بعض( املتكررة يف القرآن، وإعراهبا. 
 وصدر حديثًا يف املغرب كتاب:

 ،  وإعراهبا يف القرآن الكرمي  (بعض)معاين كلمة 
 . هشام حوزي  لألستاذ

 
الفروق   حنوية، موسوعة  احلكيم: صوتية، صرفية،  الذكر  يف  البالغية  واللمحات    اللغوية 

 ،  داللية، بالغية
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املتخصصني العلماء  من  فريق  أتليفها  يف  ختصصاهتمجبامعة    اشرتك  اختالف  على   ،األزهر 
إبراهيم صالح    ، منهم األساتذة كالبالغة، وأصول اللغة، وعلم اللغة، والنحو والصرف، وغريها

ها األستاذ حممد    برعاية مجعية املعرفةد، وسامي عبدالفتاح هالل،  اهلده اليت يشرف عليه ويسري 
سابًقا اجلمعية  هذه  نشرت  وقد  داود.  االفرتاءات  "  حممد  على  للرد  اإلسالم  بيان  موسوعة 

 مج(.  45" يف )لشبهات وا
سورة الفاحتة واجلزء األول    اجلزء األول من موسوعة الفروق، وحيويدار هنضة مصر،  ونشرت  

 ص(، مما يعين أن املوسوعة ستكون يف ثالثني جزًءا؟ 600، يف أكثر من )من سورة البقرة
عفيه  جتيب  و  والباحثني، أسئلة    لىاملوسوعة  القراء  رين آلايت  املتدب  ختطر على ًبل كثري من 

القرآن الكرمي: ملاذا هذه الكلمة أو اجلملة دون سواها؟ وما الفرق بينها وبني غريها؟ وما املسو ِّغ  
)الصويت، أو الصريف، أو النحوي، أو الداليل، أو البالغي( ملناسبة كلمة أو مجلة دون سواها 

التقدمي أو  من أخواهتا يف جماهلا الداليل يف هذه اآلية أو تلك؟ ملاذا اجلمع أو ا إلفراد؟ ملاذا 
 التأخري؟ ملاذا احلذف أو الذكر؟... إخل. 

 . لقارئلتشويق وإاثرة  ذلك  يفو املوسوعة يف صيغة سؤال وجواب،  وقد جاءت 
 . حظ وافر فيهاوللبالغة 

 ...تشاكلة الداللةامل ،تقاربة املعىناملاملوسوعة بني األساليب والكلمات  وتُفر ِّق
 

 ،  القرآن الكرميالتاريخ ورسالته يف 
 ص.  208، صدر يف دمشق، سعدي أبو جيب للقاضي األستاذ
لِـّم  كانت اآلايت التارخيية يف القرآن الكرمي؟ ولِـّم  احتلت تلك املساحة الكبرية  يتساءل املؤلف:  

 اليت جتاوزت ثلث كتاب هللا؟ 
 ليصلرآن الكرمي..  حياول اإلجابة على تلك األسئلة وغريها مما خيص التاريخ، ورسالته يف القو 

تربوية هادفة   التاريخ من حكااي )كان اي مكان( إىل دروٍس  يتحوَُّل  تُرينا كيف  إىل خالصة 
 ... لألفراد، واألمم، والدول، واحلكومات، وال سيما أمة اإلسالم، أمة القرآن الكرمي
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 التفسري
 

   ،موسوعة مهارات تفسري القرآن الكرمي
(  12، اللجنة علمية من مخسة أعضاء، وحتكيم )جمموعة متخصصنيإعداد  كتاب انفع من  

 .  حممد بن سري ِّع السري ِّعاألستاذ إشراف  أستاًذا،
 

 ،  فهرس ما مل يُنشر من مصنفات التفسري 
 ص 477، يف خة إلكرتونيةمع ًبحثني آخرين كثريين، نس  حممد عاطف الرتاس أعده األستاذ

 قسمني، معلومة النسبة، وجمهولة. ( عنوان، جعلها يف 6000وفيه حنو )
 

 استعمل مصطلح )التفسري األصويل( قلياًل، ومل ينتشر، ألنه اتبع ملناهج التفسري الفقهي.
 وصدر كتاب: 

 ،  بن حزماالتفسري األصويل عند اإلمامني الباجي و 
 ، وأصله رسالة علمية. رضوان األهدب  لألستاذ

 رسالة املاجستري:  من قبلكما نوقشت 
 ،  التفسري األصويل يف الرتاث التفسريي لإلمام جنم الدين الطويف 

 .جامعة قطر  ،بشرى غالب ًبخلف  للباحثة الفاضلة
مناذج   ودرستالتفسريي،    الطويف )الصرصري(  المح هذا التفسري يف تراث مب  وقد عنيت الكاتبة

ملتعلقة: ًبحلقيقة واجملاز، والظاهر واملؤول،  خمتارة من تطبيقاته التفسريية على قواعد الدالالت، ا
 والعام واخلاص، واملفهوم.  ،واجململ واملبني، واملطلق واملقيد

أن القواعد املتعلقة بباب دالالت األلفاظ اليت وظفها الطويف لصاحل التفسري بلغت   وتبني هلا
 . هوسعة علمته دق ، وأن هذا يدلُّ علىأربعني قاعدة حنو
 

الدعوي( )التفسري   )التفسري  يعد  من  أنه  أو  التفسري،  أنواع  اإلصالحي( مصطلح جديد يف 
 و)التفسري االجتماعي(. 
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 وصدر حديثًا يف أنقرة كتاب: 
اجتاهات التفسري اإلصالحي يف الغرب اإلسالمي يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر 

 ،  اهلجريني
قماقجي )من أربيل(. وقدم له أستاذان  ملؤلفه الباحث الفاضل، الشاب النجيب حممود سامح ج

 فاضالن يف التفسري. وأصله رسالة دكتوراه. 

واملقصود: التفسري الذي خيتص ًبملقاصد القرآنية الكلية، واملسالك والغاايت اإلصالحية، يف  
 أبعادها العلمية )شرعية وغري شرعية(، واحلضارية، واالجتماعية، والسياسية. 

ركزي للقرآن يف أتصيل املفاهيم، ببعديها الفكري واحلركي، وخاصة  ومما توصل إليه: الدور امل 
 مفهوم اإلصالح.

 واإلسهام الواضح للمدرسة املغاربية يف التفسري، يف مرحلتها الزمنية احلديثة.  
 وقد سبقه يف هذا املصطلح آخرون، ولكن من مدة قريبة، مثل: 

، من املغرب، صدر يف األردن رمحن مومينعبدال  ، للباحثاالجتاه اإلصالحي يف التفسري املعاصر
 . هـ 1439 عام

 
 :اعنواهن ،يف جامعة اإلمام ًبلرايض نوقشترسالة دكتوراه 

 ،  الصحابة رضي هللا عنهم: دراسة حتليلية التفسري اللغوي عند
 للباحث علي بن سامل الشهري.

 
 ،  تفسري القاضي عياض الفقهي

 ص.  304 صدر يف الرًبط،  ،الغريسي زوهري للباحث األستاذ
مث    ، مناذج من تفسري القاضي عياض آلايت األحكام، ما كان منها ًبلتفسري ًبملأثور  درس فيه

 ما كان ًبلتفسري ًبلرأي. 
أثر قواعد العموم واخلصوص    فذكرحكام،  هلذه األ   ه أثر بعض القواعد األصولية يف استنباط  وبنيَّ 

 . ه رمحه هللا مث النسخ يف آايت األحكام عند ،واملنطوق واملفهوم يف االستنباط
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وأشـري إىل كتاب "تفسـري القاضـي عياض" الذي مجعه ورتبه األسـتاذ حممد جملي رًببعة، وصـدر 
 هـ. 1433يف جملدين يف عم ان عام 

 
 :طبعة جديدة من كتاب 
 . أمحد قاسم عبدالرمحنلألستاذ ، ة وجهودها يف التفسري األسرة احليدرية الكردي

 وهي أسرة مشهورة يف العراق. 
 

 هل تعرف شيًئا عن التفسري واملفسرين يف ألبانيا؟  
 هذا ًبحث كوسويف حيدثك عن ذلك ًبلعربية: 

   ،األراضي األلبانية أمنوذجا   :التفسري واملفسرون األلبان يف أورواب
 عم ان.  ، صدر يفالكوسويف خري الدين خوجاللباحث الفاضل 

على أربعة اجتاهات وتيارات: االجتاه والتيار الديين الفكري اإلصالحي، واالجتاه العلمي ركز فيه  
 الفلسفي، واالجتاه العلمي التجرييب، واالجتاه الفكري العقدي السين املاتريدي.

 
 ،  ة وصفيةالتفسري واملفسرون يف إندونيسيا: دراس

 للباحث الكرمي أغوس رينالدي أفريزال.رسالة ماجستري قي مة، نوقشت يف جامعة القصيم، 
أشرف على رسالته أستاذان، أحدمها من بالد احلرمني، واآلخر من بلد الباحث. حىت ال يكون  

 هناك تالعب يف الرسالة. 
 وانقشه ثالثة أساتذة... حىت ال تفوهتم مالحظة.  

 وحقها هبذا أن تكون رسالة دكتوراه! 
 

 مجع طيب: 
  :ا ودراسةمجع   ن الكرمي من خالل كتابه السرية النبويةآ ي للقر ر بن هشام املعافاتفسري 

 ،  آايت وشواهد
 .حممد شعيبالفيتوري بن  الفاضل  ملؤلفه
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 املقصود "اآلايت والشواهد"، وليس هو تفسريًا على إطالقه.ومجيل أن يشري إىل أن 
 

  ،تفسري البسيت
هـ(؛ صدر جزء منه بتحقيق الطالب    307للقاضي احملد ِّث إسحاق بن إبراهيم البسيت )ت  

 .12أبو يوسف القِّْبلي، من سورة الكهف إىل سورة النجم اآلية 
القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما يف الكويت،  أصدرته اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر  

 مع دار فارس.
البسيت، صاحب   أبو حامت حممد بن حبان  واملؤلف من األعالم، حدَّث عنه شيخ خراسان 

 التصانيف الكثرية املفيدة.  
 

 ، اابن فارس اللغوي مفسر  
 ص. 55 ، يفبراهيم املغالجإ عبدهللااألستاذ إعداد  من
 

  ،التفسري الكبري 
تحقيق فاطمة  بهـ(؛    465أيب القاسم عبدالكرمي بن هوازن القشريي )ت  للعالمة املتصوف  
 . بنت حممد القامسي

أنه   مصدر  املعروف  وقرأت يف  اإلشارات"،  "لطائف  غري  وأنه  التفسري"،  يف  "التيسري  نفسه 
 . بتفسري القشريي

 
 ( جملًدا: 15نسخ خطية، يف )إصدار جديد، يف ثوب قشيب، وحتقيق على سبع 

 ،  زاد املسري يف علم التفسري 
 رمحه هللا.   هـ( 597اجلوزي )ت  ابن للعالمة

 أصدرته وزارة األوقاف ًبلدوحة. 
 

 ،  املعروف بتفسري أيب السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي
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 هـ(  982السعود حممد بن حممد العمادي )ت  من أعظم التفاسري، فإن مؤلفه العالمة أبو  
مصنف قدير يف علوم وفنون شىت، وكان قاضًيا للعسكر، ومفتًيا أكرب، يعين شيًخا لإلسالم.  
وقد استفاد من تفسريه الكثري من املفسرين الذين أتوا من بعده، وخاصة العالمة اآللوسي يف 

 تفسريه )روح املعاين(.
كز البحوث اإلسالمية حققه ثلة من احملققني، حتت إشراف األستاذ حممد طه بوايلق، وأصدره مر 

 يف إستانبول، التابع لوقف الداينة الرتكي، يف تسعة جملدات.
 

   ،التفسري اهلادي التحليلي واإلمجايل
  مكتبة آفاق ، الذي بقي يف إعداده مخس سنوات، ونشرته  عبدالسالم محدانملؤلفه األستاذ  

 مج.  (30بغزة العزة، ويقع يف )
 

 تفسري كبري خاص ًبإلعجاز القرآين:
 تفسري القرآن الثري اجلامع يف اإلعجاز البياين واللغوي والعلمي،  

 مج.  12حممد اهلالل، األستاذ إعداد ودراسة 
( عاًما، مستنًدا إىل مصادر علمية موثوقة، وأنه مشل  25ذكر املؤلف أنه بقي مع هذا التفسري )

 عدة أجزاء. 
ومن منهجه: تقسيم اآلايت إىل وحدات، معرفة الفروق اللغوية بني الكلمات املتشاهبة، ذكر 

   أكثر من معىن لآلية إذا احتملت ذلك، املقارنة بني كثري من التفاسري املتعارف عليها...  
 

 مشروع توثيقي رائع: 
هذ   قسنطينةيف    ، إبشراف وحترير األستاذ محو عبدالكرمي، صدرت موسوعة التفسري يف اجلزائر

 العام.
وهي جمموعة مقاالت وحبوث يف علوم التفسري ًبجلزائر، يقوم على اختيارها وحتكيمها ثلة من 

 األساتذة واحملكمني. وصدر منها عدة أجزاء. 
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االهتمام  و التدريس والتأليف،  و مناهج الت فسري،  مثل    وهي يف موضوعات شىت من عامل التفسري،
ات، وال املأثور خاصة ًبلتفسري   الت فسري ي  واإلشاري... مما ويلي،  لتأفسري    ؤكد على خدمة علوم 

 ..ونشره بني طلبة العلموإثرائه 
 

تفسري جديد عنوانه    هـ(  1332طفيش )ت  أحممد بن يوسف  صدر للعامل اإلًبضي املعروف  
 القنويب.   تحقيق ودراسة عبدهللا بن سعيدب "داعي العمل ليوم األمل"

 . مج 5، جزء من سورة ص، ومن سورة الرمحن حىت سورة الناس 
ولعله ومصطفى شريفي، ، حممَّد ًبًبعمي و مصطفى ًبجو،   وقد عمل عليه ثالثة آخرون، هم:

 مل يصدر بعد.
 وألطفيش ثالثة تفاسري: هذا الذي مل يتمه، وقد بدأ به من األخري.

 مج(.  13( عاًما، وصدر يف )24" بدأ به وعمره )امليعاديان الزاد إىل دار واآلخر "مه
مج(. وذكر أنه سيصدر    14مج(، مث يف )  7وأمهها وآخرها "تيسري التفسري"، الذي صدر يف )

 ي. بتحقيق إبراهيم طال   من جديد
 

   ،أتويل القرآن الكرمي بعادة العرب وسننهم يف كالمهم
، الذي صدر حديثًا عن دار وض اح ومكتبة دجلة بعم ان، حبث  عبداملنعم أمحد صاحل  لألستاذ

 (، ويؤكد أنه مل يسبق إفراده بتأليف قبله. ص 554طويل يقع يف )
وهو حقًّا كتاب اندر وفريد يف أتليفه، ومهم يف موضوعه، جلِّدته، وتعلقه بتفسري كتاب هللا عزَّ 

 . بة الدراسات القرآنيةمكتويعترب إضافة جديدة إىل  وجل .
املوضوع كان قدميًا، حيث ال املؤلف هبذا  الذكر واهتمام  قليل من آايت  حظ أن عدداً غري 

احلكيم ذكر يف تفسريها بعض املفسرين أهنا جاءت على طريقة العرب، وعاداهتم يف كالمهم،  
امل اآلراء  من  له  تبني  املفسرين،  بعض  أقوال  ومن خالل  بعضاً،  بعضهم  أن  وخماطبة  ختلفة، 

 . األقرب منها إىل الصواب هو ما فسر أبنه جاء على سنن العرب 
القرآن  و  يف  ذكره  الناس  بعض  يرى  قد  ما  توضح  يف كالمهم  وأساليبهم  العرب  عادة  معرفة 

انُوا  }قوله تعاىل:    ةمستغرًبً، مثل قراء اُء و اأْل ْرُض و م ا ك  سورة  ]  {ُمنظ رِّين  ف م ا ب ك ْت ع ل ْيهُِّم السَّم 
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و ال  }قرأ قوله تعاىل:  يهل السماء واألرض تبكيان على أحد؟ وحينما  و قول:  في  ،[29الدخان:  
ْيهِّ  تساءل: وهل يطري الطائر بغري جناحني؟ وغري ذلك ي[  38األنعام:  { ]سورة  ط ائٍِّر ي طِّرُي جبِّ ن اح 

الكتاب  اليت ضمها هذا  استغراب  .من اآلايت  أن ذلك جاء على ييزول عندما    هولكن  علم 
ولذلك عد  املفسرون   ؛ عادات العرب وأساليبهم يف كالمهم ًبلنحو الذي أورد الكتاب تفاصيله

 .وعلماء علوم القرآن معرفة العربية من مستلزمات املفسر، بعلومها املختلفة
 ها. وهو يورد أقوال املفسرين يف اآلايت املقصودة، ويتبعها مبا ذكر من عادة العرب يف تفسري 

 .. تب عرض اآلايت يف الكتاب حبسب حروف املعجم للكلمةور 
 ( تفسريًا للرجوع إليها. 35واختار أكثر من )

موضع عند املفسرين، ختص العرب بنحو عام، إال أنه استخرج    (3000)  نرجع إىل ما يزيد عو 
 ختص موضوع حبثه.  اموضعً  (131)منها 

 .مبلخص لنتائجه وختم كتابه
  ؛ إضافة مادة كتابه هذا إىل مناهج أقسام علوم القرآن يف الكليات واجلامعات اإلسالمية   واقرتح

ألن معرفـــة عادات العرب اليت جاءت يف الكتاب وأقوال املفسرين مما يقي املفسر من االبتعاد  
 .. عن املقصود يف اآلايت اليت جاءت على هذه العادات 

 القرآن، جتمع بني أسرار اللغة وإعجاز البيان.  وللمؤلف كتب ومباحث أخرى دقيقة يف علوم
وهو أستاذ لغوي، درَّس يف كلية اآلداب جبامعة السليمانية، وعمل عميًدا لكلية العلوم اإلسالمية 

مي، ووزيرًا لألوقاف قبيل احتالل العراق  ملنظمة املؤمتر اإلسال  امساعدً   اعامًّ   اأمينً جبامعة بغداد، و 
 من قبل أمريكا والشيعة. 

 
اهلداايت القرآنية هي ما ترشد إليه اآلايت الكرمية من معان واضحة ودالالت عميقة إىل سبل 

 اهلدى والرشاد، عن طريق التدبر والتفسري واالستنباط. 
وقد برزت على ساحة الدراسات القرآنية يف اجلامعات اإلسالمية خاصة، حىت جلأت جامعة 

   :كبري هلا بعنوان أم القرى مبكة املكرمة إىل طرح مشروع  
   .ت القرآنيةهدااي املوسوعة العاملية لل

 ص(.   44وأصدرت تعريًفا رائًعا هبذا املشروع يف كتيب يقع يف ) 
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تنفذ مبشاركة عدد من   ،مقسمة على أحزاب القرآن  ، ( رسالة دكتوراه60من )املشروع  تكون  وي
 . وفق نظام املشاريع البحثية، وتنجز اجلامعات يف أحناء العامل

(، وتكون يف  موسوعة هداايت القرآنوهناك مشروع شخصي آخر يف املوضوع نفسه بعنوان )
( هداية قرآنية،  56000( جملدات، وهي شاملة آلايت الكتاب املبني، وفيها أكثر من )10)

 كما يف تعريفه، وصنفت إىل مخسة أقسام، هي:
 قاط اآلية على النفس.وقفات تدبرية، ملسات بيانية، عمل ًبآلية، تفاعل مع اآلية، إس

 ويقوم إبعدادها الشيخ حممد السيد ماضي.  
 

 القراءات والتجويد 
 

 كتاب رائع، يستفيد منه املعلم واملتعلم، أو كل أسرة مسلمة:
 ،  التصحيف والتحريف يف تالوة الكتاب الشريف

، يف الدسوقي كحيلةحممد  والباحث املقرئ  أمحد عيسى املعصراوي،    الشيخ العالمة  إعداد  من
 ص.134

واألستاذ الدكتور املعصراوي كان شيخ عموم املقارئ املصرية، ورئيًسا للجنة مراجعة املصحف  
 الشريف، وأستاًذا يف جامعة األزهر.

 
 علوم احلديث 

 
 ( حديث.3300( جملدات، وحيوى أكثر من )3طبع يف )

  ،نيمسند املقل  
أمحد رمضان  الباحث  تحقيق  ب  هـ(؛  351دعلج السجزي )ت  د ْعل ج بن أمحد بن  للفقيه احملد ث  

 .النبوية وعلومهما ًبلكويت ن الكرمي والسنةآالقر ونشر ئة العامة لطباعة ، نشرته اهلي الوراق
ان من أوعية العلم وحبور الر ِّواية كو واملؤلف من سجستان، جاور مبكة، مث انتقل إىل بغداد.  

 مسع خلًقا ال حيصون، يف جوالته التجارية الكثرية. . ثقة عداًل ثبًتا، وشيخ أهل احلديث
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. وذكر ووقوف حمبسة على أهل احلديث  ، له صدقات جارية  ،ا ًبلرب  شهورً وكان اتجرًا غنيًّا، م
 بعضهم أنه كان أغىن رجل يف عصره! 

ة لينظر فيه  بلغين  وقال اخلطيب البغدادي: األجزاء   وجعل يف  ،أ نه بعث ًبملسند إِّىل ابن عقد 
 . ابني كل ورقتني دينارً 

 وأخباره كثرية، وحبذا لو أفردت يف كتاب.
 

 ،  مسند انبلس
ب األستاذ الفاضل ودراسة من جتميع   .حميي الدين سامي ُكال 

 مدينة انبلس.وهو عبارة عن الرواايت اليت صرح من خالل إسنادها أهنا حدثت يف 
 

   ،)اجلزء األول( شرح صحيح مسلم
حممد بن   أعده تلميذهو  همجع ،هـ 1420رمحه هللا، املتوىف عامعبدالعزيز بن ًبز   للعالمة الشيخ
 . 222-1(، األحاديث ص 752)  ، ويقع يفأبكر القرعاوي

العالية، وكرمه العظيم، وإنَّ القلب ليحنُّ إىل الشيخ وأمثاله من األعالم، لصدعه ًبحلق، وأخالقه  
وشفاعته للناس، وتواضعه... وخاصة بعد ظهور أدعياء يدَّعون السلفية، وهم يوالون أعداء هللا  
واجملاهدين  اإلسالم  دعاة  ويعادون  املنحرفني،  الظاملني  واحلكام  والليرباليني  العلمانيني  من 

 واملخلصني، فهم احلقراء املبغ ضون.
 

 التخريج، بعنوان: جزء حديثي قي م إلمام يف 
 ،  الكالم على حديث أكل الدجاج واحلبوب والتوسعة يوم عاشوراء 

عمر بن الباحث  حقيق  بتهـ(؛    806أيب الفضل عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت  للعالمة  
 .سعدي

 
 ،  أحاديث السؤال بوجه هللا: دراسة نقدية

 ص.  57، عمار أمحد الصياصنة لألستاذ
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 من النتائج، هي:خلص البحث إىل مجلة 
 املقصود من السُّؤال بوجه هللا: طلب اإلنسان من غريه شيًئا متوساًل بوجه هللا تعاىل. -
ُيس أ ُل  - السُّؤال بوجه هللا ثالثة أحاديث، هي: حديث جابر: )ال  النهي عن  ورد يف 

  بوجه هللا إال اجلنَّة(، وحديث أيب موسى األشعري: )ملعوٌن من سأل بوجه هللا، وملعونٌ 
من ُسئِّل  بوجه هللا مث م ن ع  سائله ما مل ي سأله ُهْجرًا(، وحديث أيب عبيد: )ملعون من 

 سأل بوجه هللا، وملعون من ُسئل بوجه هللا فمنع سائله(. 
 وكلها ضعيفة ال يصح منها شيء.

وردت أحاديث تدل على إًبحة السُّؤال بوجه هللا، وهي ستة أحاديث: )حديث معاوية  -
أمامة، وأنس، وأيب بكرة، وابن عباس، ومرسل اهليثم(، وكلها ضعيفة    بن حيدة، وأيب

 ال يصح منها شيء. 
السُّؤال بوجه هللا أمرًا دينًيا أو أخروايًّ مل أقف على من قال صراحًة مبنعه أو كراهته من  -

 العلماء.
والتحرمي، والتفريق للعلماء يف السُّؤال بوجه هللا أمرًا دنيواًي، أقوال: اإلًبحة، والكراهة،   -

 بني حال وحال. 
ال يوجد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة ما يدل على منع السُّؤال ًبهلل أو  -

 بوجهه أو صفة من صفاته. 
جواز أن يسأل الناُس بعض هم   {و اتَـُّقواْ اّلل   الَّذِّي ت س اءُلون  بِّهِّ و األ ْرح ام  }أفاد قوله تعاىل:   -

 بعًضا ًبهلل؛ إلقرار هللا هلم على ذلك.
شيًئا   - السُّؤال ًبهلل  إسرائيل على جواز  بين  واألعمى من  واألقرع  األبرص  دلت قصة 

، فقد سأهلم املل ك ًبهلل أمرًا دنيواًي )البعري، والبقرة، والشاة(، واملالئكُة أبعد خلق  دنيوايًّ
 فيما ينايف التعظيم واإلجالل. هللا عن استعمال امسه

فإذا جاز السُّؤال ًبهلل شيًئا من الدنيا جاز كذلك سؤاهلا بوجهه، والسُّؤال ًبهلل والسُّؤال بوجهه  
 من ًبب واحد، فاألول سؤال بذاته، والثاين سؤال بصفة من صفاته.

 أو الدنيوي.الذي يتبني أن السُّؤال بوجه هللا ال حرج فيه، دون فرق بني األمر األخروي   -
 .وهللا أعلم
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 ، األربعني يف نصرة النيب األمني

نيب   لنصرة  العاملية  ًبهليئة  األمناء  جملس  عضو  الشنقيطي  احلسين  أمحد  الشيخ  وأتليف  مجع 
اإلسالم، قدم له الشيخان اجلليالن حممد احلسن الددو وحممد الصغري، صدر عن اهليئة يف  

 إستانبول. 
اجلناب النبوي الشريف جبمع أربعني حديثًا يف نصرة النيب صلى هللا  قال جامعه: أردت خدمة  

عليه وسلم وما يتعلق هبا، من بيان مكانته، ولزوم حمبته ونصرته والدفاع عنه، وفضل اتباع سنته  
 وأتباعِّ حمجته، ودوام حضوره ًبللسان صالة وسالًما، وًبجلنان تعلًقا واحرتاًما... 

 
 ،  ره مرتنيالكنز الثمني فيمن أويت أج

 لكاتبه بندر بن عبداهلادي الثمايل. 
 فيه واحد أربعون حديثًا، فيمن ضوعف له األجر مرتني أو أكثر. 

 
 ، أربعون حديثا  يف فضل الرمي ابلسهام

إمساعيل بن الطاهر حتقيق ؛ هـ( 911ت )ي السمهودعلي بن عبدهللا نور الدين  للعالمة
 . رمحاين

صدوره    التام يف فضل الرمي ًبلسهام، لإلمام السخاوي، الذي سبقوأشري إىل كتاب: القول  
 حمقًقا أيًضا.

 
رة    ،األربعون املبش ِّ

 ص.  46إعداد حممد خري رمضان يوسف، 
بيان   مع  بتصريفاهتا،  البشرى  فيها كلمات  مجعت  وحسنة،  صحيحة  شريًفا،  حديثًا  أربعون 

 يستفاد منها. ملفرداهتا، وشروح عليها من مصادرها، وما 
 

 ، جزء حديثي يف أبواب أصول الفقه :صولا يف األربعني حديث  أ ىل إالوصول  
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 ص.   94 ،صدر يف بغداد ،حلمداينافراس فياض  لألستاذ
 

 ،  األربعون األردنية
 مفيت حمافظة البلقاء. ،هاين خليل عابد الشيخ جلامعه

النبوة، وبعض  مجع فيه أربعني حديثًا يف فضل األردن، وماورد عنها وعن   مدهنا على لسان 
 األحاديث اليت رواها رواة أردنيون. 

 
 ، عندما مجع وأعدَّ كتاب:  إبراهيم حاج خليف حممود الفاضل أحسن وأبدع وأفاد الباحث

 .  ا يف ذم التعصب القبليأربعون حديث  
أشكاهلا وصورها:  قال حفظه هللا يف مقدمته: تظاهرت األحاديث على النهي عن العصبية بكل  

 العصبية للقبيلة أو اجلنس، وجعل اإلسالُم أساس  التفاضل هو التقوى والعمل الصاحل.
بيان   أحاديثها، مع  القبلي، خر جت مجيع  التعصب  أربعون حديثًا يف ذم  فيها  وقال: رسالة 
حكمها، ما مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها، وقد ذكرت أيًضا شيًئا من معاين األحاديث 

 ما حيتاج إليها من الفوائد.و 
وذكر أهنا ستكون معينة لعموم املسلمني، وخاصة إخواننا يف الصومال وما جاورها يف بالد  

 إفريقيا، اليت كثر فيها انتشار التعصب القبلي. 
 

 صدرت أربعون حديثية خاصة ًبألطفال، بعنوان:  
 ،  الصبياناالحتفال أبحكام وآداب األطفال: أربعون حديث ا يف 

 . محدان عادل بن عبدهللا آل جلامعها
 

 العنوان صحيح، ومهيج ملشاعر طلبة العلم، من فتيان اإلسالم خاصة: 
 ،  نقش احلجر حلفظ قصار األحاديث يف الصغر

 هاين الربعي.  جلامعه الكاتب الفاضل
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 ص( نشر بعنوان:  850كتاب ضخم )
 ،  الرتبويةمعجم السنة الرتبوي: اجلامع لكتب السنة 

 مجع وتصنيف األستاذ خالد بن عبدالكرمي الالحم. 
 وهو مجع لألحاديث الرتبوية من كتب السنة، وتصنيفها، وخترجيها، وبيان حكمها. 

يبدأ    وذكر اجلامع أنه برانمج تربوي موجه لغري املتخصصني مبختلف طبقاهتم وختصصاهتم، وأنه
القراءة أو احلفظ يعقل ويقدر على  الطفل منذ أن  ر يستمر سريه معه إىل آخو   ،تنفيذه مع 

 حياته.  
 

 ،  ذهاب الباس عن األحاديث املشهورة على ألسنة الناس خاصة يف مدينة فاس 
 ص.  359هـ،  1437منشورات آنفو برانت، فاس،  ،عبداحلق بن عبدهللا ملؤلفه الفاضل

 أن يصل إىل أيدي الناس، وليس أهل فاس وحدهم! مل أعرف خربه، وحقه 
 

×××     ×××     ××× 
 

 ،  موسوعة الرواة املخضرمني
 ص.   472 يف عبدالعزيز حيىي السعدي، للباحث الفاضل

 
احملد ِّثون يف مصر من الصحابة رضي هللا عنهم ورجال القرن اخلامس والسادس والسابع  

 ،  ومروايهتم وأماكن دفنهماهلجري: نسبهم وسندهم  
 هـ(؛ قابله على أصله أمحد مجعة عبداحلميد  1035ملؤلفه أمحد بن شعيب األبشيهي )ت بعد 

 )ينتظر صدوره( 
 

 جزء حديثي لطيف يف ًببه:
   ، من روى عن زوجته يف الكتب املسندة والرتاجم

 ص.   25يوسف بن محود احلوشان،  أعدهنظام يعقويب؛ الشيخ احملد ِّث من إفادات 
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 نسخة أولية من غري ترتيب أو مراجعة. وهو 
 

 ( جملًدا:14موسوعة جديدة لألستاذ شادي النعمان، يف )
 جامع تراجم احملد ِّثني يف تواريخ البلدان. 

 
 إفراد تراجم فريدة يف كتاب:

 ،  ثني تراجم املكفوفني وضعاف البصر من احملد  
 .  سعيد املغتاوي احلديث أستاذ ملعد ه

   ص. 98 سايس، يف ، بفاس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةنشرته  
 

 ،  الدر والياقوت فيما تيسر من تراجم احملد ِّثني املنسوبني إىل حضرموت
 ، صدر يف عدن.حممد بن سامل بن علي جابرالفاضل  لكاتبل

( ترمجة  ومن  269ويضم  الصحابة  تراجم  فيهم  حمد ِّاًث،  وتراجم  (  الثقات،  وتراجم  فيهم،  ُعدَّ 
 الضعفاء واملرتوكني واجملهولني، ومن تُرجم له وليس فيه جرح وال تعديل. 

 
 ، املغين يف ضبط أمساء الرجال

 هـ(؛ حتقيق حممد طلحة منيار.  986للعامل احملد ِّث حممد بن طاهر الُكجرايت الف تَّين )ت 
 يف بريطانيا. مفيد لطلبة العلم واحملققني خاصة. نشر 

 
   ،مجهرة مستخرجات اجلرح والتعديل

 مج(.  4، يف )للشيخ املسند حممد زايد التكلة
 !ترمجة 6000وحيوي أكثر من  ،كتاب   1200مستخرج من حنو وهو 

 
 ،  احلداثيون العرب وموقفهم من اجلرح والتعديل: دراسة استقرائية نقدية

 رسالة ماجستري نوقشت يف جامعة الريموك.، وأصله خالد حممود اجلالويل للباحث الفاضل
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وهدف منه الدفاع عن السنة النبوية، وبيان منهج أهل احلديث يف اجلرح والتعديل، والرد على 
 الشبهات املثارة حول هذا العلم. 

وذكر فيه أبرز احلداثيني العرب ومصنفاهتم، وموقفهم من علم اجلرح التعديل، املخالف لنهج  
 علماء احلديث..

 ذكر الشبهات واحدة تلو أخرى، وردَّ عليها مجلة وتفصياًل.مث 
 

×××     ×××     ××× 
 

 بتتارستان كتاب:   أكادميية بلغار اإلسالميةصدر يف ثالثة أجزاء عن 
 ،  إعادة الكيان إىل بعض أسانيد علماء تتارستان

على   واحتوىتتبع فيه أسانيد علماء تلك البالد،  ، الذي  إبراهيم بن راشد املرخيي  ملؤلفه األستاذ
 فوائد اترخيية وحتليالت ثرية.  إضافة إىلتراجم عزيزة املنال، 

برانمج شيوخ دامال العالمة عامل جان البارودي القزاين، ورحلة    :منها،  أربعة كتب مهمة  وضمنه 
لم مرتمجة ألول مرة ًبللغة العالمة املرجاين إىل حج بيت هللا وزايرة املصطفى صلى هللا عليه وس

 .العربية
 

  ،هـ( 997الطاهر بن حسني األهدل )ت   للعالمة ،األسانيد املتصلة
 . بعناية أمحد بن عبدهللا النُّص رييصدر 

وذكر الناشر أنه  أحد األثبات اليمنية اليت عليها املدار،  وهو    وهو ثبت أبسانيد الكتب املروية.
 خطيتني.رة عن نسختني يطبع ألول م

 
 للمهتمني ًبلفهارس واإلجازات، صدر كتاب بتحقيق جديد عنوانه: 

واألثبات ابلفهارس  االتصال  يف  األثبات  املفيتعمدة  الفقيه  للقاضي  بن    ،  املكي  حممد 
هـ(؛   1334)ت  )هبا وفاته(    اإلستانبويل  )نسبة إىل نفطة بتونس(   لربجي النفطيا  مصطفى

 ص.  424 . صدر يفحتقيق حلسن بن علجية



48 
 

 يليه: و 
 إجازة العالمة املكي بن عزوز للعالمة حممد اخلضر حسني. 
 رسالة من الشيخ عبداحلي الكتاين للشيخ املكي بن عزوز. 

 )وسبق بتحقيق عمر بن اجليالين(
 

 ، ثبت الَعْجمي: فسيح السيل الد ِّمَيي يف ترمجة ومروايت الشيخ حممد بن انصر العجمي
، نظام بن حممد صاحل يعقويبالعامل املسند تقدمي ، و ُححود التمسماينحممد األستاذ إعداد من 

 ص.  776، ويقع يف ملنامةًب  صدر عن مكتبته خلاصة 
والشيخ حممد بن انصر العجمي صار من أشهر املسندين يف العامل، بعد أن جاب بالًدا، وطاف  

وأجيز منهم. مث جلس  أبحناء من العامل، وعرف املسندين الكبار، فجلس إليهم، وقرأ عليهم،  
للتدريس والسماع واإلجازة، وألف كتًبا يف احلديث والرتاجم، وحقق روائع من الرتاث، وفوائده 
احملققني مرة فقلت هو،  الكتاب احملقق، وقد ُسئلت عن أفضل  تقلُّ شأاًن عن  وتعليقاته ال 

 ألجل هذا!
 وقد وصلت آاثره العلمية إىل حنو مثانني كتاًًب أو تزيد! 

واثئقهم  واه وأظهر  آاثرهم،  وأبرز كنوز  وحمد ثيهم،  ومسنديهم  خاصة،  دمشق  بعلماء  تم 
 وخمطوطاهتم.. وله زايرات عديدة إىل دمشق، وأخوة وصداقات متميزة مع أعالمها..  

وجمالسه مباركة، فهو رائد القوم، ومتكلمهم، وأديبهم، ومسندهم. مع صالح ظاهر، وكالم  
اشع، وتعال على السفاسف. أحسبه كذلك، وال أزكي على هللا  انفع، ومست العامل، وهيبة اخل

 أحًدا.
وكان تعارفنا منذ ربع قرن أو يزيد، وهو الذي بدأ، فله الفضل بعد هللا، ومل تنقطع لقاءاتنا  
نفيسة لتحقيقها..   ومراسالتنا، وساعدين يف نشر جمموعة غالية من كتيب، كما قدم يل كتًبا 

حاضر وُأكرم، فلم أفعل، وعرَّفين على أعالم.. فجزاه هللا عين وعن  وطلب مين زايرة الكويت أل
 املسلمني خري اجلزاء.

 اللهم إين أحببته فيك، فال حترمين لقاءه يف جنتك، وأكرمنا زايدة من فضلك. 
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وشكر هللا لألستاذ الفاضل حممد ححود على إفراد ترمجة للشيخ، وبيان ملروايته، وأهل الفضل  
 أهله.يُعرفون عند 

والشيخ العامل نظام يعقويب مثل أيب انصر يف الفضل، وبذل العلم، وإكرام أهله، بنشر إنتاجهم  
الطيب. وقد اشرتكا يف اإلشراف على املشروع العظيم )لقاء العشر األواخر ًبملسجد احلرام(، 

 أمته هللا على خري، ووصل انقطاعه بتوفيقه وتيسريه.  
 

 الثالثة من:صدرت اجملموعة 
الباحث احملقق  مجع واعتناء    ، إجازات اندرة: إجازات األعالم يف القرن التاسع، غالب ا خبطهم

 ص. 1000 ، وتقع يفحممد زايد بن عمر التكلة
( نص يف الرواية، ما بني فهرسة وإجازة وطبقة وتقييد،  60اشتملت على حتقيق أكثر من )

ا عزيز، واشتملت على واثئق وخطوط لنحو بعضها موسع وبعضه  ،( ترمجة100وأكثر من )
( كتاب ونظم، مع أحباث وحتريرات وتنبيهات واستدراكات 130، وأسانيد لنحو )عل ًما(  150)

 وفهارس متنوعة. 
 

 ، اإلجازة عند علماء شنقيط والصحراء: دراسة ومناذج حمققة
 أكادير:أصدرته جامعة ابن زهر يف  ،حممد عايل أمسكني ملؤلفه األستاذ

 
×××     ×××     ××× 

 
   ، لسان احملد ثني

 مج.  5، يف حممد خلف سالمةللباحث الفاضل 
معجم يعىن بشرح مصطلحات احملد ثني القدمية واحلديثة ورموزهم وإشاراهتم ومجلة من وهو 

 . مشكل عباراهتم وغريب تراكيبهم واندر أساليبهم
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اإلسالم، خدموا علوم الشرع واشتهروا، وأكثر مصنفاهتم علماء األكراد مثل غريهم من علماء  
ًبللغة العربية، لغة القرآن الكرمي، حيث استفادوا من جماورهتم للعرب يف هذا أكثر من غريهم، 
مة ابن   ومن هذه العلوم علم احلديث الشريف، وأكثر من اشتهر به من األكراد احلافظ العال 

 وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خريًا.الصالح الشهرزوري رمحه هللا تعاىل، 
الشأن   هبذا  الرتكية  بينكول  جامعة  يف  ماجستري  رسالة  قدمت  املاضية  القريبة  السنوات  ويف 

 للباحث الفاضل جناة حسني السورجي، وهي بعنوان: 
 . خدمة علماء األكراد للحديث الشريف

 
 كتاب توثيقي يف اتريخ علوم احلديث النبوي الشريف بعنوان:  

الفتح  من  األقصى  املغرب  يف  واحملد ِّثون  احلديث  أو  النبوي،  احلديث  يف  املغريب  النبوغ 
 ،  اإلسالمي إىل العصر احلديث

 .، األستاذ يف جامعة السلطان سليمان ًبملغرب حممد بن زين العابدين رستم الفاضل للباحث
احلديث، وذكر أعالمه وهو دراسة يف علم نشأة احلديث ًبملغرب، والتأريخ ملراحله حىت العصر  

 وكتبه وقضاايه، وأثره يف املشرق.
  ه ونظر   هومثرة تعب  ،يف هذا األمر  هخالصة جهد  ، وأنهست سنوات   حوايل  وذكر أنه بقي معه

 .املدة تزيد عن أربعني عامً 
وحبذا لو اكتفى املؤلف القدير ًبلعنوان الثاين من الكتاب، فإن األول يدل على عنصرية وطنية  

روح اإلسالم وعلم احلديث خاصة، فهل يستحسن أن نقول: النبوغ املصري يف علم  بعيدة عن  
احلديث، والنبوغ البحريين، والنبوغ السوري، واجلزائري، والنبوغ اإلمارايت... اخل؟، على تسميات 
سايكس وبيكو يف رسم احلدود بني املسلمني وقطع صالت بعضهم عن بعض وبث العداوات 

التقسيم  والتعصب  الوطينَّ العفن  أذايُل الغرب وعمالؤه من حك ام الدول بينهم، ويكر ِّس هذا  
 العربية وأتباعهم؟ 

ويف آخر العنوان الشارح قوله "وأثره يف املشرق" كأنه تفريق بني جسد األمة اإلسالمية يف علوم 
 اإلسالم، وفضل هلذا أو ذاك على اآلخر! 

 ا:  وأقول يف كالم عام، ال أقصد به شخًصا معينً 



51 
 

رجاُل اإلسالم ال تفرقهم العلوم، كما ال يفرقهم اإلميان، ألهنم على عقيدة واحدة، فال عنصرية 
يف علوم اإلسالم؛ وال عنصرية بني علمائه ودعاته وجماهديه. علوم اإلسالم ُتدر س وتؤرخ بروح 

 إسالمية خالصة، ال بيئية ضيقة. 
 احدة. علماء املسلمني أينما كانوا يستضيؤون من مشكاة و 

وإذا كان للجنوب فضل على الشمال، وللغرب فضل على الشرق، أو عكسه، فإنه من فضل 
مسلمني على مسلمني، وال يكون هذا يف زمن واحد، وال لعلماء من نسب واحد، أو بلدة  
واحدة على مدى الدهر، فإن هللا مل خيصَّ قوًما أو أرًضا بفهم دينه وعلومه دون فهم أقوام ويف 

. وإن النور انطلق من مكة املكرمة، ومن املدينة املنورة، وانتشر هذا النور يف بقاع  أراض أخرى
العامل، وتقوَّْت علومه بنسب خمتلفة، يف بالد متعددة. وإذا اشتهرت بغداد يف عصر من العصور 
بعلومها فلم يكن الفضل فيها ألهلها، بل كان معظم علمائها ونوابغها وعباقرهتا من خارج 

 بغداد. 
وال   عليها  ونسيطر  ها،  نكرب  وال  هلم  فنغفرها  هذا  حول  قدميًا  علمائنا  من  هنات  بدت  وإذا 
ننشرها. والعلماء والدعاة ومفكرو اإلسالم جيمعون مشل املسلمني وال يفرقون بينهم، وال يفتعلون 

إنه ال سيطرة  النزاعات، وال يبثوهنا بني األجيال، وإذا كان أعداؤان أقوى منا ففر قوا بني أراضينا، ف
   هلم على قلوبنا، وال ينبغي أن نسمح هلم ًبللعب أبفكاران وثقافتنا واجتاهاتنا.   

 
 من الكتب الصادرة حديثًا، القي مة يف موضوعها: 

  ،عناية املصريني بصحيح البخاري
، أستاذ علوم احلديث جبامعيت عمر املختار وحممد بن علي  مجع وتصنيف محادة جابر قناوي

 السنوسي.
وتصنيًفا    دراسة حول جهود علماء مصر يف خدمة صحيح البخاري قراءة ومساًعا وحفظًاوهو "

 ". ونسًخا وثناء وتربًكا وطباعة
مدرسة اإلمام البخاري يف مصر:   يف كتابه: أمحد إبراهيم أمحد وسبقه يف هذا الباحث الفاضل

   خدمة صحيح البخاري. حبث يف اجلهود املبذولة من املدرسة املصرية يف 
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 رحالت علمية مباركة: 
 ،  بنسخه رحالت املغاربة لرواية صحيح البخاري والعناية

امليلود  وهو من تنسيق ص. 107 يف ،يف احلسيمة ًبملغرب  جمللس العلمي احملليا أصدره
 ًبملغرب. القنيطرةيف أستاذ للتعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كعواس، 

 
 ، طعون وشبهات الشيعة اإلمامية حول صحيح البخاري والرد عليها 

 (، صدرت يف املنصورة. مج  4) ،عادل يوسف العزازي لألستاذ  
 جامعة األزهر. منرسالة دكتوراه  هأصل و 
 

 كتاب يف احلديث جليل:
   ،األمة بتعقبات األئمة على املستدركإحتاف 

 ب، وصدرت يف ستة أجزاء. حميي الدين سامي ُكال   ها األستاذ ودرس اليت مجعها
 وكانت قد نشرت مفرقة، مث مجعت لتصدر يف هذا الكتاب.

 
 ،  األحاديث اليت ترك اإلمام مالك العمل هبا لغري عمل أهل املدينة: دراسة حديثية موضوعية

 دكتوراه للباحث الفاضل صاحل بن عبدالعزيز الثويين، نوقشت يف جامعة القصيم. رسالة 
 دراسة حديثية فقط، وبدراستها فقهًيا يكتمل البحث. -كما يف العنوان الشارح   -لكنها 

 
 ،  دعوى أتثر األحاديث النبوية ابإلسرائيليات: دراسة حتليلية نقدية 

 .أصله رسالة جامعيةو  ، صدر يف الرايض.السُّلميفاطمة بنت سعد  للباحثة الفاضلة
تناولت فيه الكاتبة دعوى أتثر األحاديث النبوية ًبإلسرائيليات، وذكر القائلني هبا، واترخيها،  
والكتاًبت فيها، ومناقشة األدلة اليت اعتمدوها، ونقض الطعون اليت تولدت منها، مع بيان  

 احملد ِّثني مع أحاديث أهل الكتاب رواة ومتواًن.   املراد مبصطلح اإلسرائيليات، وصفة تعامل
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أستاذ الفقه وأصوله، صدر يف الكويت  ،  حممد بن عبدهللا الوردي كتاب مهم للباحث الفاضل  
 بعنوان:  

 .الفقهاءأثر اخلشية والورع عند الثقات يف علل احلديث وروايته وأثره يف اخالف 
 

 هل هناك دوافع نفسية لدى الناقد عندما حيكم على راو غري ما يظهر من شأنه للناس؟
 هذا كتاب جديد يف املوضوع صدر بعنوان:  

 ،  العوامل النفسي ة املؤث رة يف حكم الناقد على الراوي 
 .مسعود حمروس كوين للباحث

 وهو ليس يف علم احلديث وحده، بل يف مسائل علمية أخرى أيًضا.
العارض الن فسي    وهوالعوامل والعوارض الطارئة اليت تؤث ر يف الن اقد حبكم طبيعته البشري ة.    فذكر

 مستأنساً بكالم أهل العلم.  فحلَّل نقد النقاد بتأن ، 
 ،شخصي ، يرتبط بشخص الن اقد وانفعاالته جُتاه غريه، ككالم األقرانهذه العوامل ما هو  من  و 

 واملبالغة.   ،والتعص ب ،والتحامل ،واحملاًبة ،والغضب
وتنو ع األنظار يف عدد من املسائل العلمي ة اليت   ،ومنها ما هو موضوعي ، سبُبه اختالف األفهام

قد ينطبع يف حكمه على بعض الر واة.    وقع فيها اخلالف، وما يتبع ذلك من أثر يف نفس الن اقد
موا بنوٍع من البدعة، وما ات سم  مث  تناول الباحُث منهج احملد ثني يف التعامل مع الر واة الذين اهت 

 به منهج احملد ثني يف التعامل مع خمالفيهم ًبملوضوعية والن زاهة العلمي ة.  
يتصد ى للحكم على الر واة، إضافة إىل    وعر ج على أمهية الورع وضرورة اشرتاطه يف الن اقد الذي

 وأثر ذلك يف احلكم على الر واة.   ،وضبطه، وعلمه أبسباب اختالف املذاهب تهخرب 
وقد أثبتت الد راسُة انضباط مناهج احملد ثني واحتادهم فيها، وأن  أحكامهم بشكل عام مل تتأث ر  

 ًبختالف أمزجتهم وبيئاهتم.  
اليت نص  عليها األئمة النق اد يف تعاملهم مع العوامل النفسي ة، وختم  دراسته بذكر املنطلقات  

 وما هلذه املنطلقات من أمهي ة يف تشكيل عقلي ة املتعامل مع هذا الرتاث العلمي . 
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يضاف إىل أنواع علوم احلديث اجلديدة، كما   حبث مهم يف احلديث النبوي اندر يف موضوعه، 
 ملوضوعي، واحلديث التحليلي...أضيف من سنوات قريبة مصطلح احلديث ا

 ،  احلديث النبوي النفسي: تعريفه وأقسامه ومكانه من القبول والرد
 ملؤلفه الباحث احملقق مصطفى حممد يسلم األمني اجلكين.

هذا الكتاب يعاجل قضية مهمة ًبلغة اخلطورة وهي: اإلخبار عمَّا يف نفس قال حفظه هللا:  
وهو أمر ال يتأتَّى إال لعامٍل به، وال يسوغ إطالقه إال بقرينة صحيحة دالة    ،ملسو هيلع هللا ىلصسيدان رسول هللا  

وال خيفى ما   ،ملسو هيلع هللا ىلصعليه، والتقوُّل فيه بغري علٍم مظنة الوقوع يف الكذب على سيدان رسول هللا  
 والضرر. طريف ذلك من اخل

وها ًبألحاديث النفسية   وقدقال:   شاع يف املتأخرين قوٌم استسهلوا الكالم يف السرية النبوية، فدجبَّ
ًبلعلم اترة وًبلتخرص والتكهن اترات، ورمبا راج فعلهم بني الناس وقُبل؛ لكونه مسوقًا يف قالب  

الكامنة    رع النفسية واخلواطمن القوالب العصرية، ًبحلديث عن املاورائيات، والبحث عن الدواف
اخلفية، وكلُّ ذلك لو ساغ يف كالم الناس وتوارخيهم فإنه ال يسوغ يف اإلخبار عما يف نفس 

 . ملسو هيلع هللا ىلصاملعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى 
 

صدر لألستاذ الفاضل الباحث حممد سيف اإلسالم بن حممد رفيق اإلسالم، الدارس يف 
 تاب بعنوان: جامعة األزهر، وهو من بالد البنغال، ك

  ، يفيف ضوء السنة النبوية صلى هللا عليه وسلمىل الرسول إمنهج التعامل مع املسيء 
 .  ص 400

 هـ. 1439وأصله رسالة جامعية نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية بكواالملبور عام 
 

   ،األدب اجلميل على حديث سيدي جربيل
حققها حممد   ؛هـ(  1327البيالين )املتوىف بعد  حممد بشري بن صاحل  الفاضل  أرجوزة نظمها  

 . خري رمضان يوسف 
أرجوزة قي ِّمة، تربوية إسالمية إميانية، يف حديث جربيل عليه السالم، الذي سأل فيه رسول   وهي  

 هللا صلى هللا عليه وسلم أسئلة يعل ِّم الناس هبا دين هم. 
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 على االلتزام.  اتعليقات وفوائد، وحضًّ وحتوي 
او  لرتبية، وحث  األوالد والشباب خاصة على حفظها، وترديدها أبصوات ونغمات تنفع يف 

 مجيلة. 
 ( بيًتا. 328وبلغ جمموع أبياهتا )

 
 موضوع قي م، يف رسالة علمية: 

 ،  الصحة النفسية يف السن ة النبوية: دراسة موضوعية
وأصول الدين جبامعة للباحثة مشاعل بنت أمحد العنزي، رسالة دكتوراه نوقشت يف كلية الدعوة  

 أم القرى يف مكة املكرمة.
 

هو من ًبب اإلبداع يف اختيار موضوعات جديدة وحتليلها يف السنة النبوية وربطها ًبلواقع  
 املعاش، والبعد عن التكرار واملوضوعات اليت قتلت حبثًا:

 بعنوان: يف جامعة املنيا رسالة ماجستري نوقشت 
   ،: دراسة موضوعيةالنبويةر يف السنة التنم  

 ورقة.  339، يف يوسف مجال حنفيللباحث الفاضل 
جتنبه من جوانبه    ضرورةإرشاد املسلم إىل اهلدي النبوي املتعلق ًبلتنمر، و وقد هدف من حبثه  
موضوع حيوي واقعي يتعلق بظاهرة اجتماعية،    وأنهعلى الفرد واجملتمع،  ته  املتعددة، وجتلية خطور 

على اختالف مستوايهتم،  ومتكربين متعجرفني    عنصرينيوهي كثرة االستهزاء والعنف من قبل  
الن السنة  خالل  من  ًبلتنمر  يتعلق  ما  لتتناول كل  الدراسة  مجع  بفجاءت  خالل  من  ويَّة، 

 ودراستها. ها األحاديث، واملنهج التحليلي يف فهم
 : ، منهاأربعة فصوليف  وجعله

 من أنواع.  فيهكل نوع لغة واصطالًحا وما   ، تعريفأنواع التنمر ، وفيه:الفصل األول
مجع أحاديث كل و خلصها يف مخسة مباحث،    ، وهي كثرية، الفصل الثاين فيه أسباب التنمرو 

 خترجيها وشرحها. مع  ،مبحث على حدة
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أن    وأنه ميكن  ،ى اجملتمعات اإلسالمية عل   وسلبياته الفصل الثالث عن آاثر التنمر  وحتدث يف  
خلصها  و ،  والفتنة والبغض والكراهية والعنصريةاجملتمع بؤرة من الفساد والتشرد والقتل  من  جيعل 

 حبوث..يف مخسة كذلك 
 

   ،اإلصالح السياسي يف السنة النبوية وأثره يف بناء اجملتمع
 يف طرابلس الشام.  اجلنانجامعة ،  حامد صبار الفهداوي  رسالة دكتوراه للباحث

 
رسالة ماجستري قدمتها ،  دراسة موضوعية أتصيلية يف ضوء السنة النبوية  :فن إدارة التنافس

 ص.   199 يفهـ،  1443 بغزة عام اإلسالميةإىل اجلامعة  ورود منري صبيح  الباحثة الفاضلة
يف   حتقيقها،    األولالفصل  ذكرت  وأبعاد  التنافسية  للمتنافسني مبينة  البيئة  اخلاصة  اخلربات 

 ومتييزهم عن غريهم أثناء العملية التنافسية. 
  منها: ستة مباحث،    فيهدارة التنافسية يف ضوء السنة النبوية، و إلالفصل الثاين: أساليب اويف  

 إدارة التنافس بتقدميو فاهيم، مثلة وبيان احلقائق وتصحيح املألبضرب ا :قناع إلإدارة التنافس ًب
 واجلوائز.   ًبحلوافزو   هتمام ًبملتنافسني،الًبو ًبلتحدي والقرعة،  و   ،ًبلرتغيب والرتهيبو النموذج،  

 .التنافسي اإلعالنالفصل الثالث: و 
 . الفصل الرابع: آاثر ونتائج العملية التنافسيةو 
 

×××     ×××     ××× 
 

 واألثر:معجم جامع لغريب احلديث 
 ،  جممع الغرائب ومنبع الرغائب

هـ(؛ حتقيق ستة ًبحثني، أوهلم    529للعالمة أيب احلسن عبدالغافر بن إمساعيل الفارسي )ت  
اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة من  بتمويل  عبدهللا بن انصر القرين، صدر  

 مج(.  7جـ يف  12، )النبوية وعلومها ًبلكويت
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 . يف بالغه وبالغته ةدراس :صلي هللا عليه وسلم  من أحاديث رسول هللا
 صدر يف القاهرة، يف جملد كبري.لألستاذ البالغي األزهري حممد حممد أبو موسى، 

 
 حبث جديد يف احلديث النبوي الشريف: 

 ،  احلديث النبوي وتوظيفه يف مصادر األدب العريب: ألف ليلة وليلة أمنوذج ا
 حيدر قاسم التميمي.لكاتبه  

 
 يف رسالة جامعية:  أديب مرغوب موضوع 

 ،  : دراسة حتليليةالسنة النبوية األدب يف 
 ، جامعة اإلسكندرية. حممد أمحد شحات  رسالة دكتوراه للباحث

 
 السرية والشمائل والصحابة

 
 ، ذات أطالح: السرِّيَّة الغامضة

 لألستاذ الباحث أسامة مجعة األشقر.
 . هـ( 8)لسنة االيت اخرتقت شرقي  البحر امليت يف  (،ذات أطالح)مروايت س ري ة  حقق فيه

هذه السري ة الغامضة واحدة من العمليات االستخبارية احلساسة اليت أدارها رسول هللا صلى  و 
ري ة كاملة بعد أن ُكشفت ، حيث فُقدت هذه الس هللا عليه وسلم، وكانت نتيجتها تضحية كبرية

   !االحتياطات الكبرية اليت اختذها قائد السرية من رغمال ، علىع الطريق عليهاحركتها، وُقطِّ 
وقد أعطتنا هذه السَّري ة منوذجاً للمخاطر اليت عاانها املسلمون يف ابتداء أمرهم  قال املؤلف:  
 ومتكني نفوذهم. ،لنشر دعوهتم

الغفاري " شخصي ة    وأعجُب ما يف هذه السري ة غموض حاهلا، فقائدها "كعب بن ُعمريقال:  
يف هذه السري ة مل يُعر ف منهم أحد، وأما أسباب بعثها فتلك   هلك ال تكاد تعرف، وكل من  

 حكاية كانت تستحق البحث والتحقيق. 
 هـ( 1443)كان يعد  للنشر عام 
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 ،  يف العهد النبوي احلراسة
املستنصرية يف بغداد هناد محيد  ، صدر يف كتاب لألستاذ يف قسم التاريخ ًبجلامعة  انفعموضوع  

 ص.  183، يف البطبوطي
وأهنا ال تتم إال ًبملالحظة واحلراسة،  حفظ األفراد واملمتلكات اخلاصة والعامة،  حبث فيه أمهية  

والسالم   الصالة  عليه  الرسول  يغفل  وأن  األمرمل  هذا  للدين  عن  املشركني  وسط كراهية   ،
اإلسالم نفاقًا، فأعدَّ هلذا عدَّته، كما حثَّ على يف  اإلسالمي ونيب  اإلسالم، وكذلك من دخل  

قاموا  رضوان هللا عليهم    أيًضا  الصحابة. و من أعظم مراتب اجلهاد  وأنه  احلراسة يف سبيل هللا
و  عليه  نبيهم صلى هللا  املواقف  وحرسوه  له وسلمآبواجبهم جتاه  العديد من  احلروب    ،يف  يف 

حالة    املدينة بدون حراسة   عليه الصالة والسالمالنيب    ومل يدع  خاصة،  املدينةو كة  مبوالغزوات  
و  اخلارج،  من  هجوم  أو  الداخل  من  خيانة  خشية  على  أكد  الغزو،  املعسكر بذلك  محاية 

 . ..رواحظ على األفسالمي عند قيامه ًبلغزوات، ليحقق هلم األمن واألمان وحيااإل
 

×××     ×××     ××× 
 

 هـ(،   894هتذيب تذكرة احملبني يف أمساء سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم للرصاع )ت 
كتاب مبارك، هذبه وحقق نصوصه وخرج أحاديثه األستاذ رفعت فوزي عبداملطلب، ونشره  

 وقف الدار اآلخرة ًبلكويت.
تعريف حقوق  بوأصله شرح لألمساء النبوية الكرمية اليت ذكرها القاضي عياض يف كتاب "الشفا  

 صلى هللا عليه وسلم". املصطفى
وأمساؤه عليه الصالة والسالم تدل على صفاته احلميدة، ومشائله العظيمة، وسريته العطرة، وسنته  

 الشريفة.
فهو كتاب جليل، يبعث على حبه عليه الصالة والسالم، والتأسي به، ويذك ر بصفاته الطيبة  

 املباركة. 
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تطرادات الكثرية اليت فيه، ولورود بعض األحاديث املوضوعة،  وقد هذبه األستاذ فوزي لالس
 وحكاايت ال يعرف هلا أصل، فنقاه منها هتذيًبا وإصالًحا. 

 
 ،  قراءة يف رمحة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنساء

،    عضو اجمللس العلمي مبدينة شفشاون  ،أستاذة الرتبية اإلسالمية   للكاتبة الفاضلة آسيا رقي، 
 ص.  238طنجة، يف نشر يف 

 
 مسرد رائع: 

 ،  تراث املغاربة يف الشمائل النبوية
للكاتب الباحث األستاذ احلسان حايل، األستاذ يف شعبة الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 
يف وجدة، نشره خمترب احلوار احلضاري ًبلكلية املذكورة يف جامعة حممد األول بوجدة، ويقع يف  

 ص. 272
 وفيات املؤلفني. رتبه على حسب 

 
×××     ×××     ××× 

 
 ،  الشامل يف التعريف ابلصحابة األماثل رضي هللا عنهم

، أستاذ احلديث ًبجلامعة اإلسالمية يف منيسوات،  من أتليف األستاذ شريف بن صاحل التشادي
 ( جملدات.7، يف )من منشورات مربة اآلل واألصحاب يف الكويت

 ( كتاًًب. 51)استخرجت مادة الكتاب من 
 

 لألستاذ طارق السويدان:  
 ،  سلسلة جنوم حول الرسول صلى هللا عليه وسلم 

أربعة كتب صدرت حديثًا، وقد متيزت ًبستعراض منهجي واستنباطات معاصرة   رأيت منها 
 بلغة مبسطة وترتيب واضح، وهي: 
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 أبو بكر الصد يق: رمز اإلميان والثبات. 
 رمز العدل والقوة.عمر الفاروق رضي هللا تعاىل عنه: 

 عثمان رضي هللا عنه: رمز التضحية والسخاء.
 علي  رضي هللا عنه: رمز العلم والبطولة والتوازن. 

 
 ، موسوعة آابء وأمهات الصحابة: سري ومواقف

 ملؤلفه األستاذ حممد خليل مجعة. 
 

 ،  زينب الكربى رضي هللا عنها: السيدة املظلومة
 ص.  746نشرته مربة اآلل واألصحاب يف الكويت، يف أتليف الباحث حافظ أسدرم، 

وهو دراسة موسعة من سرية السيدة زينب بنت علي رضي هللا عنه، هتدف إىل إثبات الصحيح 
 ونقد اخلطأ يف الرتاث املنسوب إليها. 

 
 والدايانت  العقيدة والفرق 
 

 ، اإلبراهيمية بني خداع املصطلحات وخطورة التوجهات
 الدعوة اإلسالمية واألداين جبامعة األزهر إمساعيل علي حممد.ألستاذ 

بني  فيه حقيقة "اإلبراهيمية"، ونشأهتا، ومن يقف وراءها، وخماطرها، وُحكمها يف ميزان الشرع، 
 مث واجبنا حنوها. 

وذكر أن اختيار مصطلح )اإلبراهيمية( مدروس بعناية، وأنه يتَّسم ًبلربيق واإلغراء الكامن يف 
الل االسم النبوي الكرمي أيب األنبياء إبراهيم اخلليل عليه السالم للخداع واإليقاع ًبلناس،  استغ

 وأن ظاهره يلمع ًبلرمحة، وًبطنه يطفح ًبهلالك.. 
وأثبت أن الغرب يقف وراء اخرتاع هذه الدعوة وتروجيها ملآربه اخلطرية، وأهدافه الضارة بنا دينيًّا  

 عوات أخرى هد امة، كالعلمانية والقومية وغريها.. وسياسيًّا، مثلما صدَّر لنا د 
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)ت   السعدي  انصر  بن  عبدالرمحن، للشيخ  جمموعة رسائل يف التحذير من اإلحلاد ودعاته
 ص.  286، يف ن اخلميسعبدالرمح بن حممداعتىن هبا وقدم هلا ؛ هللا رمحههـ(  1376

 وهي:
 اإلحلاد واملدنية الغربية. النصيحة الرًبنية يف الرد على املغرتين بدعاة  -

 الرباهني العقلية على وحدانية الرب ووجوب كماله.  -

 األدلة القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين.  -

 تنزيه الدين ومحلته مما افرتاه القصيمي يف أغالله. -

 
زين، وله  إمام احلرمني العالمة األصويل الفقيه املتكلم أبو املعايل اجلويين من أعالم األمة البار 

 كتاًبت رصينة، وردود وحجج قوية، وأجوبة مسكتة. 
 وله أيًضا ردود على أهل الكتاب، ال شك أهنا ستكون قوية ومفحمة أيًضا. 

 وقد صدرت هذه الردود حديثًا جمتمعة يف كتاب بعنوان: 
 ، اإلبداع يف الرد على األتباع: جهود أيب املعايل اجلويين يف الرد على أهل الكتاب

 للكاتبة الفاضلة سلوى محدان. صدر يف فاس. 
 

 ، اليهودية الرجم يف 
 .جامعة املنصورة ،حممد انصر حممد خالد رسالة ماجستري للباحث

 وأخبار الرجم عند اليهود تقف فيها على عجائب، وتعترب إن شاء هللا. 
 

 الفقه اإلسالمي 
 

 مباحث عامة وخاصة يف الفقه  
 

 حبث فقهي لطيف، مفيد:
 ، اإلطراف مبا قيل: استقرَّ فيه اإلمجاُع بعد خالف
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 ملؤلفه أنور صاحل أبو زيد، األستاذ يف عدة جامعات مينية. 
 

 كتاب فقهي جديد صدر مبصطلح جديد عنوانه: 
 الفقه االسرتاتيجي،  

 ، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة جبامعة الكويت.فيصل أمحد اللميع ملؤلفه
 املصطلح آخرون، وصار ينتشر شيًئا فشيًئا. وقد سبقه يف هذا 

ورمبا يقصد به التخطيط واالستشراف املستقبلي واإلصالح والتجديد والقيم السياسية ًبلنظر  
 يف األحداث والوقائع، انطالقًا من فقه اإلسالم وتسديًدا من قواعده ومقاصده الشرعية.

 وقد يقصد به اختصارًا: الفقه السياسي اإلسالمي. 
 .. توضع لتحقيق هدف معني على املدى البعيداليت طط اخلرتاتيجية هي سواال
 
 ، حكام الفقهيةة يف األثر املن  أ

 .عبدالرمحن ساكو حسني للباحث الفاضل
 وأصله رسالة ماجستري.

 
 ، تاملسكِّ 

   (.هـ 317)ت أليب عبدهللا الزبري بن أمحد الزبريي كتاب فقهي جديد، 
املسائل املشكلة والدقيقة اليت تشتبه على الفقهاء، فكشف سرَّ تلك  تناول فيه مؤلفه مجلة من  

 الدقائق، وبنيَّ وجوه اختالفهم، واستدالهلم، وحجاجهم، ومعاين من أسرار الفقه. 
 واعترب من كتب األلغاز الفقهية، ومن كتب الفروق، والنظائر.

 تفنن يف العلوم. رمحه هللا. وأبو عبدهللا الزبريي من األئمة األعالم، من متقدمي الشافعي، وم
 

 طبعة جديدة حمكمة من:
 ،  جملة األحكام العدلية

 من إعداد وتقدمي األستاذ أمحد أق كوندوز، صدر عن مركز الدراسات العثمانية إبستانبول.
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 ومميزاهتا أهنا حتتوي على:  
 النص األصلي املصحح.

 مع مقدمة مفصلة حول اجمللة وميزاهتا. 
 اجمللة مع الواثئق.مضابط كتب 

املواد املعدلة وامللغاة، مع مذكراهتا اإليضاحية للجنة تعديالت اجمللة، مقارنة مع املواد األخرى 
 من اجمللة.

 وحتتوي على اإلضافات الشرعية جلمعية اجمللة.
 وإضافات علي حيدر: الكتاب السابع عشر يف القرض، مع املقدمة يف املعاملة الشرعية.

 
 جديدة من:طبعة 

 ، مدونة الفقه املالكي وأدلته
للفقيه اجملتهد املفيت الصادق بن عبدالرمحن الغرايين، اليت صدرت يف مخسة جملدات، وانتشرت، 

 يف أحناء إفريقيا خاصة. 
واملؤلف من العلماء الصد اعني ًبحلق، الذين يقارعون أعداء الدين واحلكام الظاملني بعلمهم  

 وجهادهم..
 

 علمي فقهي لطيف!حبث 
فقهية  دراسة  )املدونة(:  خالل كتاب  من  النساء  على  مالك  اإلمام  فيها  أحال  مسائل 

 مقارنة، 
 ، أستاذ الفقه جبامعة الكويت.لألستاذ جراح انيف الفضلي

 هـ. 1443( من اجمللة الفقهية السعودية، 56نشر يف العدد )
 

 فصول يف اتريخ الفقه املالكي، يف كتاب جديد: 
 ، ات يف عناية الليبيني ابلفقه املالكي ومصادره إىل أوائل القرن السادس اهلجريدراس

 لألستاذ جبامع قاريونس عمر خليفة بن إدريس. 
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 كتاب يف فقه الشافعية:

 ،  الروض الوسيم يف املفىت به من مذهب الشافعي القدمي
 هـ(.  1215ملؤلفه أمحد بن حسن اخلالدي ابن اجلوهري )ت 

 صدر يف عمَّان بتحقيق األستاذ رايض م نسي العيسى.  
 

 :اليت نشرت من الكتب القي مة 
 : حوار علمي هادئ مع رافضِّي علم ي الفقه واألصول، اجلناية على الشافعي

 ص.  680ملؤلفه األستاذ مروان عزيز الكردي، نشر يف دمشق، يف 
قال: وعملي هنا يعدُّ حوارًا مع رافضي القواعد األصولية واألدلة الفقهية والفقه اإلسالمي، 

 وعلى رأسهم املهندس زكراي أوزون صاحب كتاب جناية الشافعي... 
واألستاذ مروان من مدينة السليمانية بكردستان العراق، شاب ممتلئ علًما، موسوعي الثقافة،  

احلديث الشريف، أديب لغوي متحمس، وإن بدا هادًًئ، قوي  اللغة  وإن كان ختصصه يف علوم  
يضبط كل كلماته، وال تكاد جتد له حلًنا، وجيمع بني الرتاث واملعاصرة حبكمة. حنسبه    متينها، 

 كذلك، وال نزكيه على هللا. 
 وهو وإن كان يف طريقه للحصول على شهادة الدكتوراه، فإنه ألف كتًبا علمية كبرية. 

 ا:فله أيضً 
خصومها   - على  ورد   جلماهلا  وإبراز  العربية  اللغة  لقوة  بيان  سيبويه:  على  اجلناية 

 ص(. 630)

 اجلناية على البخاري: قراءة نقدية لكتاب جناية البخاري.  -

 اإلمام أبو حنيفة النعمان وحقيقة نقد خمالفيه )مبشاركة حممد الشيخ طاهر الربزجني(.  -

نية يف حجية آاسة لغوية عقلية خلمسني آية قر در   الوحي الثاين يف ضوء الوحي األول: -
 ، ويتلوها ستون إلزاًما عقلًيا ملنكريها. السنة

ل املتخصصني ،بداية النحو: كفاية املثقفني -   .موصِّ

 بداية األصول: كايف املثقفني، موصل املتخصصني.  -
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 منهج دراسة علوم العربية وطريقة تنمية املل كة اللغوية.  -

 والسنة النبوية لشحرور: عرض ونقد. السنة الرسولية  -

 وكتب وتسجيال صوتية أخرى. 
 

 ،  : مجع وترتيب ودراسةفقه اإلمام مجال الدين القامسي من خالل تفسريه حماسن التأويل
   ، رسالة دكتوراه نوقشت يف جامعة املنيا. أمحد عبدالعزيز احلريب للباحث الفاضل

 
مة السيد سابق رمحه هللا، متوسطًا ومعتداًل يف آرائه وترجيحاته الفقهية،   كنت أظن الفقيه العال 
وخاصة يف كتابه املشهور "فقه السنة"، حىت قرأت صدور هذا الكتاب يف هذا العام، وأصله  

 رسالة دكتوراه:  
 ، تابه فقه السنةاملسائل الفقهية اليت خالف فيها السيد سابق معتمد املذاهب األربعة يف ك

 .حسننزار أشرف   للباحث األستاذ
 فيكون يف اجتهاداته ما خالف فيه مجهور الفقهاء، وقد ال تكون كثرية. 

عندما كان رسالة،  )املسائل الفقهية(    كتاب قد أشرف األستاذ األصويل حممد الزحيلي على  و 
السيد سابق أيًضا، وذكر اعتداله، رمحة  وقال إهنا جيدة جدًّا. كما أثىن على  ،  وأثىن عليها خريًا

 هللا عليه. 
 وليس الكتاب بني يدي ألنقل للقارئ ملخص ما انتهى إليه املؤلف. 

 
حبث فقهي مهم، يتعلق حبياة املظلومني وحقوقهم املهدورة، ال أذكر من أفرده يف رسالة من 

 قبل: 
 ، دراسة فقهية تطبيقية: تقدير التعويض عن السجن خطأ

 يف الرايض.  مركز التميز البحثي نشره ، هتاين بنت عبدهللا اخلنيين  للباحثة الفاضلة األستاذه
 

×××     ×××     ××× 
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 ،  اإلنسان اآليل أو الروبوت وما يتعلق به من أحكام فقهية :اجلسمال
 ، األستاذ جبامعة األزهر، صدر يف القاهرة.حممود مجال عبداملقصود ملؤلفه

أحباث علمية يف هذا املوضوع األستاذ عادل بن شقري املرشدي، الذي انقش  وممن سبقه يف  
عام   منذ  ًبلرايض  )املاجستري(  "  1435رسالته  بعنوان  وهي  املتعلقة هـ،  الفقهية  املسائل 

 ". يل الروبوت ًبلشخص اآل
 وال أعرف أهنا طبعت، وهذا من األسف املمض. 

اليت يعطى هلا األمهية يف   الشرعية فهذه األحباث هي  الطباعة والنشر، حىت تكون األحكام 
املسلمني   بالد  تدخل  أن  بعد  متأخرة  أتيت  ولئال  العصرية،  واملخرتعات  لألحداث  مواكبة 

 وتستعمل على غري هدى من شرع هللا. 
وإذا مل تنشرها املكتبات التجارية فإن املؤسسات احلكومة أو املراكز العلمية واجلمعيات األخرى 

 لك.. وعليها يقع العبء، وما هو بعبء، بل واجب، ومسؤولية، ورسالة..  هي املخولة بذ
 

 ،  األحكام الشرعية لأللعاب اإللكرتونية واملوسيقى الرقمية
 ص.  251 يف ،غفران سرحان أمحد ، والباحثةجنيد شريف السامرائي لألستاذ

 
اجات حيوية قائمة  هذا ومثله من األمور مما ندعو فقهاءان األجالء لالجتهاد فيه: نوازل وح

 ومستمرة، ليعلم املسلم ما هو جائز وما هو غري جائز مما يفعله أو يراه! 
 حبث فقهي طويل بعنوان: 
 ، بوسائل التواصل االجتماعي يف الفقه اإلسالمي ( likes)حكم شراء اإلعجاابت 

 اإلمارات. للباحث الشرعي محزة عبدالكرمي محاد، األستاذ يف قسم الشريعة جبامعة 
 وانتهى إىل صورة مباحة، وأخرى حمرمة؛ ملا فيها من الغش والكذب..

هـ( ص    1443)ربيع اآلخر    1جـ  63نشر البحث يف جملة العلوم الشرعية الصادرة ًبلرايض ع
247-296 . 
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ًبهلواتف  تتعلق  مسائل كثرية  اإلسالمي،  اجملتمع  فئات  معظم  الذي خيص  النوازل،  فقه  من 
 مل يعد يستغىن عنها، صدر يف هذا املوضوع كتاب:  احملمولة، اليت

 ، األحكام الفقهية املتعلقة ابستعمال اهلواتف الذكية
 ، يف جزأين.اجلرادات  عيسى ضرغام  لألستاذ

 
 .. الشرع له حكم يف مجيع أمور احلياة

 رسالة انفعة يف:
 الوسواس القهري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، 

 أنفال حاقة، ومرمي بكري.  للباحثتني الفاضلتني
 ًبجلزائر. امعة الشهيد محه خلضر، قدمتاه جلحبث مكمل للماجستري

 
 موضوع فقهي دقيق يؤخذ يف االعتبار:

  ،يوالقانون الوضع يسالمالفقه اإل ولية يف ؤ ثرها على املس أالضطراابت النفسية و ا
 ، نوقشت جبامعة طنطا.حممد احلسيين احلسيين رسالة دكتوراه للباحث

فيها   النفسيةذكر  االضطراًبت  وتكييف  املس أو   ،تصنيف  على  يف ؤ ثرها  املدنية  الفقه    ولية 
 .ي والقانون الوضع يسالماإل
و و  النفسية  املس أاالضطراًبت  على  يفؤ ثرها  والعقوبة  اجلنائية  اإل  ولية  والقانون   يسالمالفقه 

 ي.الوضع
 
: دراسة فقهية  واحلاالت النادرة  ألحكام الفقهية ألصحاب القدرات واإلعاقات اخلاصةا

 ، مقارنة حديثة
 . جامعة املنوفية  ،حسام حممد الشتيحي رسالة دكتوراه للباحث الكرمي

وأداءِّ    تعلُّم أو اكتساب خرباٍت أو مهاراتٍ   يفاالحتياجات اخلاصة أفراد يعانون من قصور    ذوو
 .أعماٍل يقوم هبا الفرد العادي السليم

 وأحكام ختص القائمني على أمرهم. وهذا ما ، على وجودها أحكام فقهية خاصة هبمويرتتب 
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 طويلني. تناوله هذا البحث من خالل ًببني 
   وفيه فصالن:  ،القدرات اخلاصة  ي حكام الفقهية لذو الباب األول: األ

 . حدها وأنواعها وأحكامها الشرعية :القدرة العقلية -
 ي. العني والسحر والتنومي املغناطيس  : القوى اخلفية املؤثرة قدرة خاصة يف -

 وفيه ثالثة فصول: ،بعض صور اإلعاقات اخلاصة وأحكامها  :الباب الثاين
 اإلعاقة الذهنية. -
 .اإلعاقة النفسيةأحكام  -
 . األحكام الفقهية لبعض حلاالت النادرة -

 
عن  ؤ املس  للدولة  املدنية  يف إولية  صيانتها  وعدم  الطرق  اإل  مهال  والقانون    يسالم الفقه 

 ،  يالوضع
 هـ. 1443عام  امعة عني مشس، قدمها جلعمران خمتار حديدان رسالة دكتوراه للباحث

أن الباحث  للناس شراين  يعد  الطريق    ذكر  ينبغي  أنه  يف سكنهم ورزقهم وترحاهلم، و   ،احلياة 
والعمل على فتحها وتعبيدها وصيانتها وتنظيفها من األوساخ، ووضع قوانني    ،احملافظة عليها

 دون جتاوز احلد املسموح به يف االستفادة منه والتعدي عليه.   ،تضبط التعامل معها
زايدة احلوادث إمهال الطرق وعدم صيانتها    من األسباب اليت جتعل الطريق سبًبا يفذكر أن  و 

لسنوات، أو قد تكون الصيانة رديئة؛ ممَّا يرتتب عليه وقوع حوادث االنزالق أو االحنراف عن 
   .لكون هذه الصيانة متت دون التقيُّد ًبملواصفات اهلندسية  ؛حافة الطريق

بني املناطق املختلفة، وتساعد الطرق تساعد الناس على تلبية احتياجاهتم، فهي تربط بني  أن و 
ميكن بناء احملال التجارية على جنباهتا، وغريها من األمور أنه  على التنقُّل والسعي يف األرض، و 

 .اليت ميكن أْن يستفيد منها اإلنسان
  .تصميم وإنشاء ورصف الطرقو وهناك عالقة وثيقة بني معدَّالت حوادث املرور  قال: 

فالطرق    ،ميم الطريق ظهور علم جديد هو )علم هندسة املرور(من مظاهر االهتمام بتصأن  و 
املصمَّمة جيًدا طبًقا لألساليب العلمية احلديثة هلا دور يف احلد من معدَّالت احلوادث وأتمني  

 سالمة املرور. 
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 ، مسقطات ديون هللا: دراسة فقهية مقارنة

 ص. 72علي حسن الرويب،  للباحث األستاذ
وال ُمطالب هلا من العباد، كالنذور والكفارات املقصود بديون هللا تعاىل: ما ثبت يف ذمة املكلف  

 وصدقة الفطر واحلج، والصوم والصالة اليت خرج وقتها ومل تؤد. 
 وبنيَّ املؤلف الفرق بني ديون هللا وحقوق هللا، وأن بينهما عموًما وخصوًصا. 

ديوانً  أسباب صريورة حقوق هللا  الديون،  وأوضح  هذه  وعر ف مسقطات  املكلف،  ذمة   يف 
 والصور اليت وقع االتفاق على سقوطها. 

 
 حبث فقهي انفع:

 ،  علقة ابلفقراء واملساكني وتطبيقاهتا الفقهيةتاألحكام الفقهية امل
 للشيخ شاكر بن حممد القرشي، القاضي مبحكمة االستئناف يف جدة. 

 
 ،  راألحكام الفقهية املتعلقة بتعليم الصغا

 . .أصله رسالة ماجستريو  ، أسامة املنشاوي لألستاذ
 واآلاثر الرتبوية املرتتبة على تلك األحكام. ،اجلوانب الفقهية املتعلقة بتعليم الصغار هحبث في

 من حبوث الكتاب: 
 .على الصالة الصغار تعويد -
 هم.القدوة احلسنة وأثرها يف تعبد -
 احلرص على تعليمهم اخلري. -
 احلفاظ على صحتهم. -
 .مواحتضاهنهم تقبيل  -
 .مالدعاء هل -
 .ممازحتهم -
 السماح هلم ًبللعب. -
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 تعليمهم الصناعات والتجارات اليت البد منها. -
 هم من قبل معلمهم ًبلضرب أو احلبس أو التجويع...حكم تعزير  -
 اآلاثر الرتبوية ملسألة التعزير. -
 الصغار؟هل يستحب للمعلم التشديد على  -
 عليهم.الوسائل الرتبوية البديلة للشدة  -
 .اآلاثر الرتبوية اخلاصة مبسألة استخدام الصغري -
 

 ،  ُعدَّة املنق ِّب: من أحكام املعادن ونوازل التنقيب
 . لألستاذ إبراهيم حممد األمني الكلي الشنقيطي، صدر يف إستانبول

التنبيه على الراجح من اخلالف و   ،أقوال األئمة  إيرادمع    ،أحكامها  همفقه املعادن وألفيه تقريب  و 
 حسب اإلمكان.

 ما درسه.  د من أفرده ًبلتأليف والكتابة على حنوجيموضوع مل  وقال إنه
اإلسالمية   والبحوث  للدراسات  العايل  املعهد  يف  نوقشت  اليت  املاجستري  رسالة  إىل  وأشري 

، ومل أعرف  " ةيقانون ةيهدراسة فق: ا يتانيمور  يف هبعن الذ بي"نوازل التنقبنواكشوط، بعنوان: 
 مؤلفه، فلعله هو؟

حممد حممود بن حممد    ، ملؤلفهأحكام املعادنكما أصدر مركز جنيبويه يف العام املاضي كتاب:  
 . سامل بن القاضي

وأذكر أن رسالة جامعية نوقشت يف جامعة فلسطينية حول اجليولوجيا والتنقيب وبعض املعادن، 
 وأحكامها الشرعية، فاتين عنواهنا.  وما إىل ذلك،

 
 ، اإلسالمي الفقه  يف  التحنيط أحكام

 .جامعة الشارقة  ،جنيب أمحد حممد رسالة ماجستري للباحث
 

 ، موقف الشريعة اإلسالمية من الوطء ابجلهاز الطيب التعويضي
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الفاضالن  األستاذان  اإلسالمي، كتبه  جمتمعنا  يف  ما  شرحية  يهم  شرعي  مجعة   حبث  حممد 
ًبلعراق    سالميةجملة الباحث للعلوم اإل، ونشراه يف  التوم حممد املشرف السوداينو   ،احللبوسي

 (584-567 ص -م  2021هـ،  1442 - 2ع 2)مج
الضعف اجلنسي يهدد استقرار األسرة، وميثل خطراً دامهاً الستمرار السعادة    وقاال يف خالصته: 

وسيل  وجود  من  بد  ال  ولذلك  احلديث  الزوجية،  الطب  أهل  فقام  الضعف،  هذا  لعالج  ة 
ًبكتشاف وسيلة فع الة لعالج الضعف اجلنسي، وهذه الوسيلة هي اجلهاز الطيب التعويضي، 

حاليًّ  العضو    ا ويستخدمه  يف  وضعه  يتم  جهاز  عن  عبارة  وهو  العامل،  يف  الرجال  من  الكثري 
ا  أو انعدامً   اي يعاين ضعفً جراؤها للشخص الذإوذلك من خالل عملية جراحية يتم    ،الذكري

االنتصاب، وبعد العملية ُيصبح الشخص قادراً على حتقيق انتصاب صلب فوراً وممارسة  يف  
 الوطء به.  

الطيب هومن أجل  قاال:   الوطء ًبجلهاز  الشريعة اإلسالمية من  البحث يف موقف  ارأتينا  ذا 
 التعويضي، فقسمنا البحث على ثالثة مطالب:  

األول عن أنواع اجلهاز الطيب التعويضي، وطريقة العملية اجلراحية لتنصيب هذا فكان املطلب  
   . اجلهاز، ومميزاته وعيوبه

   .أما املطلب الثاين فكان عن احلكم الشرعي لزراعة اجلهاز التعويضي، وضوابط استعماله
  وأما املطلب الثالث فكان عن اآلاثر املرتتبة على الوطء ًبجلهاز الطيب التعويضي.

وتوصلنا إىل أن زراعة اجلهاز الطيب التعويضي يف الذكر من أجل االنتصاب أو إجراء عملية  
جراحية تؤدي اىل هذا الغرض، ال مانع شرعاً من التداوي هبذه الطريقة، حفاظاً على كيان  
تلك األسرة، ومن أجل متتع الزوجة حبقوقها الزوجية املشروعة، بل إن ذلك من آكد حقوقها؛  

عن أن حفظ النسل هو أحد مقاصد الشريعة اإلسالمية، لكن بشرط أال يوجد البديل  فضالً  
الذي هو أخف ضرراً من زراعة هذا اجلهاز عن طريق العملية اجلراحية، فإن وجد بديل للعملية 

 ،للغاية اليت من أجلها يزرع اجلهاز التعويضي، كالعقاقري واألدوية  ااجلراحية أخف ضرراً وحمققً 
ليها، وأن الوطء هبذا اجلهاز أيخذ حكم الذكر األصلي، ويرتتب عليه من اآلاثر ما  إري  لزم املص

 يرتتب على الذكر األصلي؛ ألن اسم الذكر ال يزال منطبقاً عليه.
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 مهة علمية، يف انزلة فقهية:
 ،  : دراسة مقارنة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويلاجملتمع  ىالنفاايت الذرية وخطرها عل

 .امعة بنهاجل ص( قدمها 436إبراهيم، رسالة دكتوراه يف )السيد  يرامللباحث الفاضل 
على البيئة واإلنسان    ، وتبحث الدراسة يف خطر النفاايت الذرية بصفة عامة وخاصة املشعة منها

 .بل واألرض اليت تدفن فيها ،واحليوان
)  وتتجه بعام  تبدأ  اليت  املدة  يف  بدأت هبا معاهدات عدم    1945زمنياً  اليت  الفرتة  م( وهي 

 هـ(. 1443) نتشار األسلحة النووية وحىت إعداد هذه الدراسةا
 وجاء البحث يف أربعة أبواب، ومتهيد مهم.

املنظمات اإلسالمية تناول مسألة البيئة وعدم اإلضرار هبا ال سيما األضرار املرتتبة على    وأوصى
نشاء  وإ  ،وإصدار الفتاوى الفقهية اليت حترم ذلك   ،ث والدراسةالنفاايت الذرية )املشعة( ًبلبح

حمكمة دائمة خاصة حبماية البيئة من النفاايت الذرية وتكون ملحقة مبحكمة العدل الدولية 
 واحملكمة اجلنائية الدولية. 

 
 أحكام رايضة الكاراتيه يف الشريعة اإلسالمية، 

   ،حسني مسعي عونو األخضر حمده،  للباحثني الفاضلني
 ًبجلزائر. امعة الشهيد محه خلضر، قدماه جلحبث مكمل للماجستري

 
 حبث رائع وكتاب متميز:  

 ، الفقيه واملعمار: دراسة حول أثر الفقه يف العمران اإلسالمي يف مصر
جممع البحوث ، أصدره  عبداحلفيظ  حممد علي  أستاذ احلضارة اإلسالمية جبامعة األزهر  ملؤلفه

 ًبلقاهرة.  اإلسالمية
 

 أصول الفقه
 

 ، املصطلحات األصولية: نشأهتا وتسلسلها التارخيي
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الباحثني الفضالء: الُعصيمي، عبدهللا بن علي الشهراين، ماجد بن    ملؤلفيه  حسن بن حامد 
 .خليفة السُّلمي

 ص(   1150) صدر يف جملدين كبريين
 . جامعية  لةرساأكثر من أصله ويبدو أن 

 
كتاب متميز يف ًببه، وكأنه حتليل وقراءة اترخيية يف املشجَّر األصويل، للفقيه األصويل األستاذ 

 مصطفى خمدوم: 
 ب وتقسيماهتا يف املدوانت األصولية،  ترتيب األبوا

 يف إستانبول.  نشر
 

ُعرف اخلطيب البغدادي رمحه هللا بعلم احلديث وفنونه، ولكن فوجئنا بدراسة علمية أصولية يف  
 فقهه! وصدر حديثًا كتاب:  

 ،  أصول الفقه عند اخلطيب البغدادي: استخراج ا وترتيب ا وتعليق ا
 حممد صالح اإلتريب. ملعد ه الباحث األصويل 

 
َذ ابلقياس وتُرَِّك    .االستحسانفيما ُأخِّ

أمحد بن حممد الناطفي  هذا من جديد كتب الرتاث اإلسالمي النادرة، ملؤلفه الفقيه األصويل  
 . ملعماريادراسة وحتقيق أمحد مرعي ؛ هـ( 446 احلنفي )ت 

القياُس  و  ُيرتك  املسائل،  القياس  يف  إذا زاحم االستحساُن  احلنفية  أنَّ األصل عند  املعلوم  من 
 .  أنَّ هذه الرسالة تناولت ما تُرك فيه االستحسان ألجل القياسألجلِّ االستحسان، إال

 
 ،  االقتباس ملعرفة احلق من أنواع القياس

هـ(، من حتقيق األصويل الفضيل مصطفى خمدوم، الذي   1182البن األمري الصنعاين )ت  
الشرعية اليت قد  ذكر يف مقدمة نفيسة أن طريق القياس دقيق، له معايريه العلمية، وضوابطه  

 ختفى على بعض الناظرين، فيضل  فهمه، وتزل  قدمه، بسبب عدم استيعابه لقضااي القياس. 
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قال: والقياس دليٌل تنوعت مواقف الفقهاء فيه بني إفراط وتفريط، فمنهم من أعمله دون مراعاة  
 لضوابطه، ومنهم من رفضه دون أتمل ألمهيته.. 

اد هبا نصرة القياس وبيان حجيته، مع ضبطه ًبلقيود العلمية، مث ذكر أن رسالة الصنعاين هذه أر 
 والتمييز بني القياس املقبول والقياس املردود. 

 وردَّ فيه على الظاهرية منكري القياس. 
وبنيَّ احملقق أن رسالة "مزالق األصوليني" املنسوبة إىل الصنعاين ليست صحيحة، وفيها ذم لعلم  

 األصول، وهدم للقياس!   
 

 أصويل مهم، زلَّت فيه أقالم، وانتكس فيه أعالم! مبحث
 كتاب أصويل فريد من نوعه:  

 ، صول التشريع أصل من أالبدعة احلسنة 
   ص.  176، عيسى بن عبدهللا احلمريي لألستاذ

اإلمارات،   من  جامعي  أستاذ  اإلسالمية  واملؤلف  الشؤون  بدائرة  لإلفتاء  العليا  اللجنة  رئيس 
 ... مؤسس كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون بديب، سابقاً والعمل اخلريي 

 
 ،  العقل اإلنساين وعالقته ابحلكم الشرعي

 لألستاذ األصويل األديب مصطفى خمدوم حفظه هللا، الذي صدر يف إستانبول. 
ذكر أن أمهية حبثه أتيت من تناقض مواقف كثري من العلماء واملفكرين عرب العصور يف استعمال  

العقلي، بني أانس أعرضوا عن الدليل العقلي وجهلوا مكانته، وأانس ًبلغوا يف إعماله ومل  الدليل  
 يلتزموا حبدوده وضوابطه. 

وأيًضا من احتفال العصر احلديث وعناية الثقافة العاملية املعاصرة ًبلعقل واعتباره املرجعية العليا  
 يف احلكم على األشياء.

 ، واحملاور األساسية لعالقة العقل ًبلتشريع. وحبث ًبلتفصيل مكانة العقل وحجيته
 

 موضوع فقهي جديد يفرد ًبلتأليف: 
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 ، القول مبا مل يسبق به قول: دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية
 ، أستاذ مشارك من بالد احلرمني. مرضي بن مشوح العنزي ملؤلفه

وحكم القول مبا مل    ،يف هذا البحث بينت هتيب العلماء من القول مبا مل يسبق به قولقال:  
  ،عمًدا  الداللة والثبوت وال اإلمجاع القطعيَّ   وأن العلماء ال خيالفون النص قطعيَّ   ،يسبق به قول

التأصيل   بني  مبقارنة  وقمت  قول،  هبا  يسبق  مل  ألقوال  الفقهية  التطبيقات  بعض  ذكرت  مث 
 والتطبيق.

 
 إستانبول بعنوان:دراسة أصولية عميقة يف األحكام الشرعية، صدرت يف 

 تطور الوسائل وأثره يف احلكم الشرعي، 
 لألستاذ الفقيه األصويل مصطفى خمدوم.

ذكر يف مقدمته أن أهم ما مييز عصران هو كثرة املستجدات وتطور الوسائل، وتبًعا لذلك تغريت  
حوهلا،  أوضاع كثرية، ودخلت التقنية يف معظم مناحي احلياة، لذلك برزت تساؤالت فقهية  

 مثل:
 هل يؤثر هذا التطور اهلائل يف تطور األحكام الشرعية وتغيري ما قرره الفقهاء من األحكام؟

 وهل هذا التغيري عام يدخل مجيع األبواب الفقهية؟ 
 وهل هو جملرد تغري العصر والوسائل، أو ألسباب تقتضي ذلك؟

 وهل هلذا التغري ضوابط حمددة تضبطه؟
 ه من التساؤالت اليت يتداوهلا بعض الكت اب والباحثني.أجاب املؤلف عن هذا وغري 

ــائل احلديثة، وبيان ملفهوم تطور  فالكتاب دراســـة عن مدى أتثر األحكام الشـــرعية بتطور الوسـ
 الوسائل، وحتديد لنوع األحكام اليت تتأثر به، أتصياًل، وتطبيًقا على مسائل معاصرة.

هي الشمول واملرونة، وبيان صالحيتها لكل ويكشف البحث عن مسات الشريعة اإلسالمية، و 
 ظرف.

 كما يكشف عن قواعد الشريعة، كالتيسري والتخفيف، ودفع الضرر والفساد..  
 وجعله املؤلف يف أربعة مباحث، حتتها مطالب.. هي:

 التعريف مبصطلحات البحث ومفاهيمه. -
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 التأصيل الشرعي لتغري األحكام الشرعية بتغري الوسائل. -

 وجبة لتغري األحكام االجتهادية وضوابطه.األسباب امل -

 تطبيقات معاصرة على تطور الوسائل وأثره يف احلكم الشرعي. -

 
 ،  : دراسة أتصيلية تطبيقيةالقواعد والضوابط الفقهية املتعلقة ابحلاجة الشرعية

احلرمني، ، املدر س يف كلية الشريعة بنجران من بالد  صاحل بن انصر الكريب  للباحث الفاضل
 . ص 862 ، وأصله رسالته يف الدكتوراه 

 
 موضوع مهم، يف رسالة دكتوراه: 

  ،الفقه اإلسالمي تعطيل األحكام الشرعية وأثره يف 
 جامعة املنصورة.   ،عبداللطيف يأجمد عل للباحث 

روح فيها وال حراك، بل    نصوصاً جامدة ال  فليست،  ومكانعصر    مالئمة لكل اإلسالم    ةشريع
   . نصوص تدب فيها احلياة من أجل صاحل البشرية هي

وتبحث هذه الرسالة يف موضوع دقيق، وهو "تعطيل احلكم الشرعي" لسبب طارئ موجب  
 لذلك، وهذا ال يعين "إلغاء احلكم" بذاته، ولكنه توقيف إلنفاذه يف حالة أو حاالت معينة.

فقه  ومثله اجتهاد  يف  ي اجتهاد  يتغيري حكم  به  ي مسألة ما واستبدال حكم  مراعاة    ، آخر 
واضح بني التعطيل والقياس وبني التعطيل والنسخ   ففرق  .زمان ما ومكان ما  ألحوال الناس يف

املرسل  الذرائع   ةواالستحسان واملصاحل  شروط وعناصر ختتلف عن   ا كل واحدة منهل ف  ،وسد 
   .األخرى

مستدميً و  ليس  الشرعية  األحكام  جمل  بل  ،اتعطيل  املتطلبهو  الشروط  توافر  احلكم   ةرد  لتنفيذ 
 . ا كانميعود األمر إىل  ي، مثالشرع

األحكام الشرعية، فضاًل عن  غري املؤهلني للنظر يف يخطورة تصدالبحث على  يؤكد ولذلك 
  . فقط دون التزام بضوابط النظر العلمية املتفق عليها يمن منطلق عقل يهاالنظر ف

ذلك، مثل تعطيل أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه حدَّ السرقة يف عام اجملاعة،  وأورد أمثلة على  
   ...وجد أن شروط تطبيق احلد مل تتوافر حيث
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   ..عليه من تراجع عن اعرتافه وإقراره جبرمية توجب حدًّا فال حدَّ و 
وكذلك إن رجع الشهود أو بعضهم عن شهادهتم حبق من ارتكب جرًما يوجب احلد، فإن  

   ..بعضهم متمسًكا بشهادته ضده يوإن بق ،قوبة تسقطالع
ملثل هذه األسباب ويف ظروف    أن تعطيل األحكام الشرعية  وبعد دراسة مستفيضة ذكر الباحث

حداث أالشريعة مرنة ومتطورة ومتواكبة مع كل    ه هذ  أن  يعين  ألنهسالم،  إلأمر مشرف ل  معينة
 الزمان ومتطلباته. 

 
 الشرعية، احليل والتحيل يف األحكام 

 ص.  305لألستاذ عبدالرمحن الصالحي، يف 
 ويعين ًبحليلة: العمل الذي يقصد به إبطال حكم، أو حتويله إىل حكم آخر مما خيالف مقاصده. 

وقد در س املؤلف هذا املوضوع وأصَّل له، وأرخ له، مبيًنا نشأته عند الفقهاء، وأسباب ذلك، 
 أمثلة على احليل احملرمة مث املباحة. وهل احليلة جائزة أم حمرمة، مع 

 
دراسة مهمة، أشري إليها لبيان أمهية الرجوع إىل املصدر األصل للتأكد من صحة اإلحالة إليه  
ا، فإنه قد خيطئ. وقد وقفت على هذا بنفسي عند  

ً
والنقل منه، حىت لو كان الناقل أميًنا عامل

 وهي غري موجودة فيه.. وهكذا: التحقيق، وقفت على أحاديث نسبت إىل صحيح البخاري 
العلماء بني الصحة والغلط دراسة تطبيقية على اآلراء األصولية أليب احلسن   :نقل آراء 

 ،  الكرخي الواردة يف خمتصر ابن احلاجب
 األستاذ جبامعة أم القرى. ،رائد بن خلف العصيمي لألستاذ

 .م( 2022هـ، 1443) 67يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية، العراق ع ت نشر 
 

 العبادات
 

، ليعرف حكم ما يقوم به من عبادة كل يوم،  رسالة صغرية مهمة، حيتاج إىل ما فيها كل مسلم
 عنواهنا: 
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 ،  جزء يف حكم حتريك اللسان عند قراءة القرآن وذكر هللا تعاىل داخل الصالة وخارجها
 .علي حسن الرويب لألستاذ

 فما الذي جيزئك يف صالتك من ذكر وقرآن؟ هل يقبل منك إذا مل حترك لسانك به؟ 
 وخارج الصالة، ما املطلوب منك يف هذا ليكتب أجرك؟

 ": الكويتية املوسوعة الفقهية" وذكر يف آخره ما ورد يف
الشارع  يعتد    ال مما رتب  به من األذكار  بشيء  اإلتيان  املستحبة يف    األجر على  أو  الواجبة 

سمع نفسه إذا كان صحيح السمع، وذلك ألن قول الصالة وغريها حىت يتلفظ به الذاكر ويُ 
ال  ،  النيب صلى هللا عليه وسلم يف أكثر من مناسبة أبن من قال كذا كان له من األجر كذا

ظ ًبللسان. وال وهو ال يكون إال ًبلتلف  صدق عليه معىن القول، حيصل له ذلك األجر إال مبا ي  
وأقله ،  بل ال بد من صوت ،  حيصل ذلك عند اجلمهور مبجرد حتريك اللسان بغري صوت أصالً 

بل يصدق عليه    ،سمع نفسه. وقال الشوكاين: مل يرد ما يدل على اشرتاط أن يسمع نفسهيُ   أن
 .أنه قول مبجرد التلفظ وهو حتريك اللسان وإن مل يسمع نفسه

 
 ،  طهارة العطور املمزوجة ابلكحوللباب النقول يف 

 ص.  152، عيسى بن عبدهللا احلمريي لألستاذ
 

 ، حكم حتديد القبلة ابلوسائل احلديثة يف الفقه اإلسالمي
 .طبيعة أمحد الشفرييو براهيم الشاهر، إحممد للباحثني الفاضلني 

 .97-67  م( ص2022  هـ،1443)  69، جامعة بغداد عسالميةجملة كلية العلوم اإل نشر يف  
 

 رحم هللا علماءان، وجزاهم خريًا... 
 سبعون مسألة!!

 وصدر كتاب:
 ،  يف الصالة أو سبعون مسألة يف السهو ،مسائل السهو يف الصالة

 . ص 87 بتطوان، يف العلمي احمللي اجمللس ، أصدرهحممد كركيش لألستاذ
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  ،حكم صالة اجلنازة على املنتحر

 ص. 66ة، حممد عوده العمايد أتليف
 االنتحار سلوك بشع غري سوي، حترمه مجيع الدايانت. وإذا انتحر مسلم فهل يصلى عليه؟

 ثالثة مواقف:  يف  الدراسة إىل حصر آراء الفقهاءهذه خلصت 
   .: مجهور العلماء أًبح الصالة عليهاألول

   . الثاين: منع الصالة عليه
ا ملن تسول له نفسه ًبالنتحار،  الصالة عليه ردعً مام أو احلاكم واملسؤول من  الثالث: مينع اإل

  .من قبل العامةتكون والصالة عليه 
وبعد استعراض أدلة كل فريق خلص الباحث إىل ترجيح قول مجهور الفقهاء ًبلصالة عليه، 

 . ذا صلى فال شيء عليهإا لغريه، و ذا مل يصل عليه ردعً إوترك اخليار لإلمام 
 

 ،  واملصافحة بعد الصلواتسؤاالت عن قول تقبل هللاجواب 
هـ(؛   1101برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراين الشهرزوري )ت    للعالمة املصنف املتفنن

 . حممد حسني عبدهللاو مال عبدول حممد، ه ش دراسة وحتقيق
- 671م(    2022  هـ،  1443)  69، جامعة بغداد، عسالميةجملة كلية العلوم اإلنشر يف  

707 . 
 

 التحايل على الزكاة: صوره وأحكامه، 
 ، عضو جلنة الدعوة يف وزارة األوقاف ًبلرايض.عمر بن سعد العائذي ملؤلفه الشيخ

 
 املعامالت وما إليها

 
 هل هناك ذهب أبيض؟ ما سرُّ لونه، وهل جيري عليه حكم الذهب األصفر؟

 هذا حبث شرعي مفصَّل يف املوضوع، نشر بعنوان:
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 ، األبيض: حقيقته وأحكامه الشرعيةالذهب 
 .لشيخ عبدالرمحن بن فهد الودعان الدوسريل

 منشور يف الشبكة العاملية للمعلومات.
 

 كتاب:  مركز الشارقة لالقتصاد اإلسالميصدر عن 
 ،  ستخدام الذهب يف عقود املعامالت املالية وتطبيقاهتا املعاصرةاأحكام 

 ص. 432 يف ايسر حسن احلوسين، للباحث األستاذ
 وفيه فصالن: 

 استخدامات الذهب يف عقود املعامالت املالية.  -

 التطبيقات املعاصرة للمتاجرة ًبلذهب.  -
ماليزاي، بشأن عقد الذهب الفوري    -وآبخرة أربعة مالحق )فتاوى(، اثنيها: فتوى مركز أماين  

 املتوافق مع الشريعة اإلسالمية. 
 

 ، الفقه اإلسالمي أحكام بيع الطبخة يف 
 كتاب جديد للباحث الفاضل الطاهر مهاوة، صدر يف اجلزائر من قريب. 

، ولكنها صفقة ربوية، تعارف عليها أهل اجلزائر وهي طبخة سيئة، ليتها كانت طعاًما ُتكب  
 هبذا االسم، وانتشرت يف أسواقهم!

نقًدا للبائع نفسه، أو وكيله، أبقل  فيشرتي أحدهم سلعة ًبلتقسيط، مث يبيعها  عقد مشبوه،  وهو  
 مما اشرتاها به، ليحصل املشرتي حااًل على السيولة.. وله صور عديدة قريبة من هذه الصورة! 

والتجار املمارسون هلذا النوع من التعامل يعتربون الزبون طب اخيًّا، أي: صيًدا مثيًنا، فإهنم يرحبون  
 معه رحًبا كبريًا بسهولة..  

... فيه أكل ألموال الناس ًبلباطل، واستغالل حلاجة املضطر، وأميان كاذبة  فيه غش وحيلةو 
 ولو كان فيه تراض ظاهري بني املتعاقدين.
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  دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقانون   :جرائم أسواق األوراق املالية وطرق احلماية منها
 ،  الوضعي

 . ص 935األزهر بدسوق، يف ، األستاذ يف جامعة أمحد فتوح األمشوين ملؤلفه
 

 ، بيع األبنية على املخطط يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة: دراسة فقهية مقارنة
، دكتوراه يف الفقه اإلسالمي، ولسانيات النص وحتليل اخلطاب. صدر  سعيد الزكاف   لألستاذ

 ص.  418، سفا يف
 

 الوقف 
 

 الرتاثي األستاذواحملقق  حققه اخلبري    الوقف واألوقاف،جمموع ما كتبه اإلمام السيوطي يف فقه  
   ص( بعنوان: 586األمانة العامة لألوقاف ًبلكويت، يف )وأصدرته ، تركي حممد حامد النصر

 رسائل يف الوقف. 
 وهي:

 وقاف.ألنصاف يف متييز ااإل
 النَّقل املستور يف جواز قبض املعلوم من غري حضور.

 يقبضه النَّاظر.النَّاضر يف ما الوجه 
 ًبب الوقف من شرح التنبيه.

 ستنابة.االكشف الضبابة يف مسألة 
 ة.وركييف املسألة الدُّ  املباحث الزكية
 د.يف وقف املؤيَّ القول املشيَّد 

 مسائل من ًبب الوقف من احلاوي للفتاوي. 
 

 موسوعة جديدة: 
 ،  املوسوعة الفقهية يف الوقف
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( ًبحثًا، كلهم أساتذة؛  16األوقاف ًبلرايض، واشرتك يف أتليفها )أعدهتا مؤسسة ساعي لتطوير  
 مع إشراف جلنة علمية، ومراجعة، وتدقيق. 

 ( فصاًل. 16ص(، واحتوت على ) 1770صدرت يف جزأين كبريين ) 
 أعد ت لتكون مرجًعا للمهتمني ًبلوقف. 

 
به مرضى... فما  نعم، هذا الوقف خيفف من آالم املسلمني، وحييي هللا به نفوًسا، ويشفي  

 أجل ه من وقف، وما أكثر أجره!! 
 وصدر كتاب: 

 ،  اترخيها وواقعها املعاصر وسبل تطويرها وترشيدها: أوقاف املغاربة على الرعاية الصحية
 مرزوك. حممد للباحث األستاذ

من مفاخر احلضارة اإلسالمية  والوقف من شعائر اإلسالم، واألوقاف الكثرية على مر  القرون  
نوعً  الكتاب  الوقفوخيص هذا  اليت ختصص   ،ا من هذا  الوقف الصحي، أي األحباس  هو 

ا ًبلوقف على الرعاية الصحية، فكان  ا كبريً د عرف اتريخ املغرب اهتمامً وق  .للرعاية الصحية
وحبث علمي يف   ، وتعليم صحي  ،من خدمات للمرضى  ،اجملاالت الصحية  مصدر متويل لكل

الصحة لسد    .جمال  تكفي  األحيان  بعض  يف  عائداته  وتفوقها  وكانت  الصحة    ، احتياجات 
مما يربز عظمتها وكثرهتا. وبعد بناء أول مستشفى )الذي   !فتصرف على جهات خريية أخرى

الدولة املوحدية، اجته سلوك املغاربة حنو    هـ يف عهد  585كان يسمى مارستان( مبراكش سنة  
 ..الوقف على املستشفيات 

يربز   انداثره يف عصران  مث  أو  ونقصانه  الصحية  الرعاية  على  الوقف  تدهور  أسباب  الكتاب 
فقراء من مصدر قوي لتمويل الحرمان  و   ، وكيف أن هذا الرتاجع أثر على قطاع الصحة،  احلاضر

 خدمات الرعاية الصحية ًبعرتاف املؤسسات الرمسية للبلد. 
حىت يقوم أبدواره    ،ا إلعادة إحياء هذا النوع من الوقفمث يقدم الكتاب مشاريع واضحة وخططً 

 .. كما كان يف السابق
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 اجلناايت
 

 ،  بيان االختِّصاص مبا مَينع االقتِّصاص
هـ(؛   761صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي )ت    العالمة  كتاب تراثي جديد، ملؤلفه

 . لرايضًبأستاذ الفقه يف كلية الشريعة  ،خالد بن سعد اخلشالن حتقيق
ذكر الناشر أنه أول من أفرد كتاًًب يف هذا املوضوع، وهو يف موانع القصاص املتعلقة بشرط 

 التكافؤ بيت القاتل واملقتول.
 

خمرب الدراسات الفقهية والقضائية جبامعة الوادي يف  حيوي مهم صدر عنحبث فقهي وقانوين 
العلمية واألدبية فشوًّا ذريًعا بدون رادع، ويتساهل فيها حىت   السرقات  اجلزائر، حيث فشت 
العلماء، مع أن أقل ما يقال فيها إهنا دليل على الكذب واالفرتاء وقلة األمانة، وأن   بعض 

 نتاج جيل جاهل متواكل ضعيف غري موثوق بعلمه.. وهو بعنوان:  التساهل معها يؤدي إىل إ
 ،  السرقة العلمية وآليات مكافحتها يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري

 للباحثة الفاضلة جنوى خنوفة. 
 وقد بينت الكاتبة أسباب هذه السرقات، واألضرار النامجة منها، واآلليات املتبعة للتقليل منها. 

ومما توصلت إليه يف حبثها: الدور الفعال الذي سلكته الشريعة اإلسالمية يف احلد من هذه 
 السرقة املنكرة، من خالل وضع منظومة أخالقية تقي من مثل هذه االنتهاكات.. 

 
 يف الشائعات وخطرها وعقوًبهتا صدر كتاب: 

  ،رنة ابلفقه اإلسالمياملسؤولية اجلنائية عن نشر الشائعات واآلاثر املرتتبة عليها مقا
 . اإلسكندرية صدر يف  أنيس حسيب احملالوي.ألستاذ القانون اجلنائي جبامعة األزهر 

 
 ، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي جرمية القرصنة البحرية واجلوية:

 . جامعة طنطا، نوقشت يف فرجحممد حامد رسالة دكتوراه للباحث 
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 واجلهادالسري 
 

 متميز.. وشواهده منذ فجر اإلسالم.فقهي موضوع 
اإلسالمي الفقه  عليه يف  املرتتبة  واآلاثر  األجنبية  ابلدول  املشروع  دراسة االتصال غري   :

 ، مقارنة
 .جامعة املنصورة، نوقشت يف مدحت حممد صادق رسالة دكتوراه للباحث األستاذ

  . وأمنها واستقرارها بطريقة مباشرة  هاهدد مصاحلي  ، ومما جرائم أمن الدولة  ويعترب املوضوع من
م كل فعل ينطوي على املساس ًبلشخصية القانونية للدولة وحقوقها ومصاحلها  غلب الدول جتر  وأ

   .األساسية، سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي 
 .كن ًبحلال الذي عليه اليوم ي مل وموضوعه قدمي... لكنه 

 
 ، قواعد معاملة األسرى واملعتقلني يف القانون الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية

 لألستاذ احلقوقي إايد عبدالرازق حسن يوسف، صدر يف اإلسكندرية. 
 

  ،اإلسالميالفقه  هلية يف ضرار الناشئة عن احلروب األتعويض األ
 .هـ 1443 عام املنصورةإىل جامعة  حممد عبداحلليم حممدرسالة دكتوراه قدمها الباحث 

 
 فقه األسرة

 
زواج املسلمة بغري املسلم: أدلة حترميه والرد على مبيحيه مع اإلشارة إىل حكمه يف قانوين 

 األحوال الشخصية األردين واإلمارايت،  
 ، نشر يف الكويت.ة اإلمارات عارف حسونةعستاذ الفقه وأصوله يف اجلامعة األردنية وجامأل
 

 هل التجسس على الزوجة واألوالد جائز؟
 يعاجله هذا البحث الشرعي الطويل، لتكون األسرة كلها على علم ووعي ًبألمر:هذا ما 
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 ، التجسس بني الزوجني وعلى األوالد: دراسة فقهية
 للباحثة األستاذة هناء بنت انصر األحيدب، جامعة اإلمام ًبلرايض. 

 . 176-195هـ( ص  1442)شوال  61نشر يف جملة العلوم الشرعية الصادرة ًبلرايض ع
ا خلصت إليه الكاتبة الكرمية يف حبثها أن التجسس بني الزوجني حيرم من غري سبب ظاهر،  ومم

 فإذا وجد سبب وجيه أبيح بقدر احلاجة. 
ملنع   ووضع ضوابط  الفساد،  أسباب  من  منعهم  بغرض  األوالد  ملراقبة  األسباب  وتتخذ كافة 

 مل ميكنهم متابعة األوالد إال هبا.  وصول احملرمات إليهم. واملراقبة الدقيقة عليهم جائزة عليهم إذا
 

 حبث اجتماعي شرعي:
 ،  سباهباأاثرها و آ  :لكرتونية اخليانة الزوجية اإل

 . هذال عبداحلميدوساهرة حامت  لألخوين الباحثني الفاضلني
 . 538-517 م( ص 2022 هـ، 1443) 71، عجملة سر من رأى نشرت يف 

 
 احلالل واحلرام

 
 ،  احلالل واحلرامجوائز رمضان بني 

،  أستاذ االقتصاد اإلسالمي وفقه املعامالت جبامعة البحرين  ًبسم عامر،  رسالة صغرية من أتليف 
للنظر،   بشكل الفت  فيه  تكثر  واملسابقات  اجلوائز  فإن  الكرمي،  الشهر  مبناسبة  منفعة،  فيها 

 القلوب ًبآلخرة. والقلوب تتعلق هبا للحصول على مردود دنيوي، يف شهر تتعلق فيه 
وقد تنوعت هذه اجلوائز وتعددت أشكاهلا، حىت احتاجت إىل بيان أحكامها الشرعية، وهذا 

 ما قام به املؤلف الفاضل. 
 

لإلمام مسلم رمحه هللا كتاب مفقود بعنوان )االنتفاع جبلود السباع(، ويف هذا البحث حديث 
 حوله:  
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هــــــــــــــــ(  261( لإلمام مسـلم )ت ود السـباع تشـنيف األمساع ابلتعريف بكتاب: )االنتفاع جبل
 ، رمحه هللا

 .طالل بن مجيل احلبيشيمن إعداد الباحث الفاضل 
 

 ، دراسة فقهية مقارنة :حكم لبس السالسل واألساور واألقراط وغريها للرجال
 ، األستاذ جبامعة أم القرى.حممد بن عيد العتييب لألستاذ

البحوث   جملة  يف  نشر  عحبث  العراق  اإلسالمية،  )  67والدراسات   هـ،  1443)امللحق( 
 .م(2022

 
   ،القول السديد يف ذبيحة العيد

 ص. 347، يف  مسعود بن حممد بوتنافح اجلميليملؤلفه األستاذ 
 صدر يف طنجة. 

 
 الطب )فقه إسالمي(

 
أصله رسالة   أوهلما  إبراهيم فرحات،  لألستاذ حممد  مهمان صدرا  فقهيان  ماجستري،  كتاًبن 

 بعنوان: 
 .أثر التقدم الطيب يف الرتاث الفقهي

 .احلواشي الطبية على املتون احلنبلية واآلخر عنوانه:
مؤلفه أهم املسائل الفقهية اليت أتثرت ًبلتغريات الطبية احلديثة، وبيان أثر تلك  واألول تتبع فيه  

الفقهي،   الرتاث  املدونة يف  املسائل  الكلي للحكم، أو ترجيح بعض التغريات على  ًبلتعديل 
 األقوال، أو تقدمي حل  عصري لبعض اإلشكاالت القدمية.. 

واآلخر تطبيق عملي للكتاب السابق، فتتبع املؤلف فيه األقوال واملسائل املدونة املتعلقة بعلم  
 الطب يف كتب املذهب احلنبلي، اليت حتتاج إىل توضيح أو استدراك أو تعديل، نتيجة تقدم

وأسباهبا   أسرارها  ومعرفة  األمراض  الكتشاف  اجلديدة  التقنيات  وازدهار  عصران،  يف  الطب 
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وأعراضها وخطورهتا من عدم خطورهتا، مما يؤثر يف تكوين التصور الفقهي الصحيح للمسائل 
آخر،   قول على  ترجيح  أو  املسائل،  بعض  احلكم يف  تغيري  إىل  ويؤدي هذا  الطبية،  الفقهية 

إىل مصادر طبية معتربة، وذلك يف صورة حاشية على تلك املتون، ليسهل    والرجوع يف ذلك 
 على الباحث الرجوع إىل مظان تلك املسائل.

 
 كتاب مفيد:

 ،حقوق األطفال الصحية يف اإلسالم: دراسة أتصيلية شرعية
 للشيخ الفقيه حممد حيىي بن نور حممد، املدرس املفيت ًبجلامعة العثمانية يف بيشاور بباكستان.  

 م.  2017هـ،  1438وأصله حبث قدم يف مؤمتر عاملي حلقوق األطفال يف اإلسالم عام 
 

 )النوازل(  الفتاوى
 

معروضات أيب السعود حممد بن حممد بن مصطفى العمادي شيخ اإلسالم ومفيت السلطنة  
 ،  هـ( 982 – 898العثمانية وصاحب التفسري ابمسه )

 تعريب وحتقيق ودراسة كرم عبدالعزيز اإلمام. 
وهي الفتاوى اليت عرضها أبو السعود على سلطان زمانه سليمان القانوين فأقر ها وأمر والته  

دراسة فقهية مقارنة   . وقام احملقق بدراستهازادت على الستني مسألة والقضاة ًبلعمل هبا. وقد
 .ابني الفقه اإلسالمي ومذاهبه والقانون العراقي واملصري واألردين وغريه

 
 ،  الفتاوى

 للمجلس األعلى للشؤون الدينية يف تركيا. 
من خالل    ى مسائلها أجيب عل   ،فتوى  (1031)يضم  ( ص،  600كتاب جديد يف حنو )

 ومساعدي اخلرباء. ،دراسة دقيقة وعميقة ألعضاء اجمللس، وخربائه
عام الناس  هتم   الفتاوى  الناسي اآلخر    هابعضو ،  ةوبعض  من  خاص ة  شرحية  كاملرضى    ،هم  

  وأصحاب األعذار.
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 وهي نتيجة تراكم علمي وعمل دؤوب استمر عقوًدا من الزمن. 
عضًوا مع الرئيس، وهم من كبار علماء الدين يف ختصصات خمتلفة  (  16ويتكون اجمللس من )

( أعوام، وهلم حق الرتشح للعضوية مرة أخرى، ويبلغ 5من العلوم الشرعية. ومدة كل عضو )
 ( خبريًا من الباحثني الشرعيني.70عدد مساعديهم )

 
 صدرت اجملموعة الثانية من:

   ،يةة من دار اإلفتاء املصر موسوعة الفتاوى املؤصل
 .نفسها، وتقع يف مثانية جملدات دار اإلفتاء  صدرت عن

وهي كنز من كنوز العلم، فتاوى يف موضوعات ونوازل كثرية، مؤيدة ًبلدليل، وال خيلو بعضها  
 من مالحظات، وكأهنا موجهة. 

 
 رسالة دكتوراه نوقشت جبامعة املنيا: 

 ،  اإلمجاع واملعتمد لدى املذاهب األربعةالفتاوى اليت خالفت فيها دار اإلفتاء املصرية 
 ص.   551 ،عبدهللا حممد السواحللباحث الفاضل 

م إىل عام   2002دراسة فقهية مقارنة يف العبادات واألحوال الشخصية يف الفرتة من عام  وهي  
 م.  2019

 
 ،  موسوعة فقه النوازل

إدريس  كتاب جديد لألستاذ  )عبدالفتاح حممود  منها  (  14( جزًءا، من أصل )11، صدر 
 جزًءا، اليت ينتظر صدورها كاملة.

عضو جممع فقهاء لقاهرة،  امعة األزهر يف اأستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة والقانون جبواملؤلف  
 .الدويل وغريه خبري مبجمع الفقهالشريعة أبمريكا، 

 
 ،  السوريةفتاوى الثورة 

 ها. وتكميل  هاىل أجزاؤه، ويزاد عليها، مع تنقيح واكتاب متجدد، تت
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صدر منها ثالثة أجزاء، ويقوم على إعدادها هيئة الشام اإلسالمية، التابعة للمجلس اإلسالمي  
 السوري، ويشرتك يف اإلجابة على األسئلة ثلة من العلماء الفقهاء املتمكنني، جزاهم هللا خريًا.

 حكام اجلهاد ومقاومة املعتدي.   أبتعلق غلبها يوأ
على أعضاء اللجان واهليئات الشرعية والكتائب اجملاهدة، والدعاة املتصد ِّرين لتعليم   تُوزعوقد  

أو   أراد حتميلها  اهليئة ملن  إلكرتونية على موقع  توفري نسخة  إضافة إىل  الناس داخل سوراي، 
 تصفحها مباشرة.

 األول:من األسئلة الواردة يف اجلزء 
 هل يطيع اجلندي األوامر بقتل املتظاهرين لينجي نفسه؟ -

 هل جيوز قتل اجلاسوس )العوايين( يف سورية أو إيذاء أوالده وزوجته؟  -

 ماذا يرتتب على اغتصاب العفيفات؟  -

 حكم األموال اليت يغنمها الثوار يف سورية.  -

 .صارظل القصف واحل  يفعة اممعة واجلة اجلالص -

 البيعة ألمراء الكتائب. حكم إعطاء  -

 ما احلكم فيما لو قتل اجملاهد أخاه خطأ؟ -

 حكم قتل نساء وأطفال األعداء من ًبب املعاملة ًبملثل. -

 هل تقام احلدود والعقوًبت يف املناطق احملررة من سورية يف الوقت احلايل؟ -

 ومن األسئلة الواردة يف اجلزء الثاين: 
 فهو كافر" صحيحة؟هل مقولة "من مل يكف ِّر الكافر  -

 هل تنظيم "الدولة اإلسالمية" من اخلوارج؟  -

 حكم من أكره على االلتحاق حبملة التجنيد اإلجباري جليش النظام السوري.  -

 حكم هجرة السوريني إىل بالد غري املسلمني والتجنس جبنسيتها.  -

 شرعية اهليئات القضائية يف سورية ومدى إلزامية أحكامها.  -

 اليوم دار كفر؟ هل البالد اإلسالمية -
 ومن األسئلة الواردة يف اجلزء الثالث: 

 أحكام املفاوضات مع األعداء وضوابطها.  -
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 أحكام اختطاف مناصري النظام وغريهم من الناشطني واإلعالميني. -

 حكم قتل من اغتصب مسلمة يف بالد الكفر.  -

 ا.حكم البقاء يف املناطق اليت يسيطر عليها النظام واالنتقال أو السفر إليه -
 
 يةنظم اإلسالمال
 

   ،اإلمارة اإلسالمية ونظامها 
رئيس أفغانستان،  قضاة إمارة أفغانستان اإلسالمية عبداحلكيم حقاين، قدم له    كبريمن أتليف  

 الشيخ هبة هللا آخندزاده. أمري اإلمارة 
ومجيل أن يطبع هذا الكتاب، ليطلع عليه كل مسلم، ويفتخر به، وللداللة على أن نظام احلكم 

 يف اإلمارة إسالمي خالص. 
 

 صدر يف القاهرة:  ص( 3456) يف مثانية جملدات كبرية

 ، موسوعة العالقات الدولية يف اإلسالم
   .حممود مصطفىاندية  األستاذة تحرير جملموعة من الكت اب والباحثني، ب

إخراج منتج حتت عنوان: العالقات الدولية بني األصول اإلسالمية وبني خربة التاريخ  "هدفها  و 
 . اإلسالمي وبني النماذج" 

 
دور الشريعة اإلسالمية يف حل النزاعات الدولية: دراسة تطبيقية على أحكام حمكمة العدل 

 ،  الدولية
 .جامعة القاهرة، عبدالرمحن صباح العازمي رسالة دكتوراه للباحث الفاضل

خمتلف موضوعات   مبادئ الشريعة اإلسالمية يفو أحكام حمكمة العدل الدولية    مقارنة بنيوهي  
   .النزاعات املعروضة أمام احملكمة

النزاعات هذه  جمال حل   وخلصت الدراسة إىل أن الدور اإلمجال ملبادئ الشريعة اإلسالمية يف
   ميكن تقسيمه إىل:



91 
 

   .دور معزز للمبادئ القانونية املعمول هبا يف احملاكم الدولية -

 املستقبل.  مبا يتيح للمحاكم الدولية اإلفادة منها يف، ودور مطور هلذه املبادئ -

 :  الباحث توصل إليهاومن النتائج اليت 
 . حمكمة العدل الدولية مبادئ شرعية متوافقة مع املبادئ القانونية املعمول هبا يفهناك  -

دور املالئ لفراغاهتا    ؤديفقه حمكمة العدل الدولية لت  مبادئ شرعية ُيستشهد هبا يفو  -
  ع.حمل النزا  يف

توجيه احملاكم الدولية إىل كيفية تطبيق القواعد الدولية بني   تسهم الشريعة اإلسالمية يف  -
 الدول اإلسالمية.  

حملاكم الدولية مبا يسد الفراغ عند غياب القانون  إثراء فقه ا  تسهم الشريعة اإلسالمية يف  -
 املسألة املتنازع فيها.   يف والقانون العريف يالتعاهد

بل وتدفع   ،تعزيز السلم الدويل   يف ا حمورايًّ دورً   ي مبادئ شرعية من شأهنا أن تؤدهناك   -
 . ًبجتاه التعاون لتحقيق الصاحل املشرتك لإلنسانية

 
  : دراسة خالل سجالت احملاكم الشرعية املصرية يف العصر العثماينقضااي غري املسلمني من  

 فقهية مقارنة، 
 . املنيا  ، نوقشت يف جامعةرسالة دكتوراه، خالد رجب خملوف للباحث

تطبيقي على واثئق احملاكم    وآخرشقني: شق نظري متهيدي لألبواب والفصول،    وهي ذات 
الشرعية، وأعقب على كل مسألة يف الشق التطبيقي مبا يتناسب معها من قوانني جملة األحكام 

 العدلية والقانون املصري للمقارنة والتطبيق. 
 

 هناك فقه اجتماعي أيًضا! 
 ،  جتماعي اإلسالمي أتصيال  وتنزيال  الفقه اال
حديثًا، كما أن مصطلح )الفقه االجتماعي( من    الصادرة، من الكتب  حممد أجبطيط  لألستاذ

 املصطلحات اجلديدة، وقد استعمله م ن قبله، ولكنه مل ينتشر. 
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به   يبدو    -واملقصود  ما  والنظام االجتماعي يف اإلسالم، مثل أحكام   -على  فقه األسرة، 
 املسن ني..

 
  ،دراسة فقهية تطبيقية معاصرة  يها على حقوق اإلنسان: التكنولوجيا احلديثة وتعد  

 ، نوقشت يف جامعة كفر الشيخ. مهدي فوزي أمحد للباحث الفاضل رسالة دكتوراه 
. )وليت الباحث  احلديثة على حقوق اإلنسان  قنيةايت التتناولت األحكام الشرعية لبعض تعد  

   "التكنولوجيا"(. استعمل هذه التسمية العربية الصحيحة بدل املصطلح األجنيب 
 وتكونت من مخسة فصول:

   .تعدي التكنولوجيا احلديثة على الدين ومحاية الشريعة له -

 . تعدي التكنولوجيا على نفس اإلنسان وصحته -

   .تعدي التكنولوجيا احلديثة علي عقل اإلنسان ومحاية الشريعة اإلسالمية له -

  .تعدي التكنولوجيا على النسل -

   . التكنولوجيا احلديثة على املال ومحاية الشريعة اإلسالمية لهتعدي  -

 أهم النتائج والتوصيات. ويف اخلامتة 

 
 التصوف اإلسالمي 

 
 مسرد مفصل آلاثر عامل جليل ُعرف بتقعيده لعلم التصوف، صدر بعنوان:

 ، تراث أيب القاسم القشريي: دليل ببليوجرايف 
ــيابويتملؤلفيه   ــيســـــــكو تشـــــ ، نقله إىل العربية وقدم له أمحد حممود إبراهيم؛ مارتن جنوين، و فرانشـــــ

 ص. 194صدر يف القاهرة، 
 

 ،  مفتاح الفضائل والنعم يف الكالم على بعض ما يتعلق ابحلكم
  نزار محادي  األستاذ  بعنايةصدر  هـ(؛    899أمحد بن حممد زروق الفاسي )ت    ملؤلفه العالمة

 يف الشارقة.
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وأوضح    معانيها،   فسررمحه هللا، فحكم ابن عطاء هللا السكندري  فيه  شرح    ، يف التصوفوهو  
 .لفهملوقرهبا  ،غريبها

 وقد شرح هذه احلكم كثريون.  
كما صدر هذا الكتاب حمقًقا من قبل، ولكن األستاذ نزار يعيد حتقيق كثري من الكتب اليت 

 سبق حتقيقها.
 والتصوف، ويقبل عليها املالكية خاصة. والعالمة زروق كتبه مطلوبة، واجتهاده يف الفقه 

 
 يذكر عن العالمة زروق الفاسي أن تصوفه سين  معتدل، كيف ال وهو فقيه مشهور؟

وقد نوقشت رسالة ماجستري جبامعة طنطا للباحث الفاضل عبدالرازق عبدالفتاح حممد علي  
 بعنوان:  

 عن الشيخ أمحد زر وق. الرتبية الصوفية
  ، كمنهج تربوي قائم على الكتاب والسنةأتيت    هذا العامل اجلليلية التصوف عند  وذكر أن أمه

نسجام االعلى    ة قدر   وأن لهتربية اإلنسان وتوجيهه حنو اخلري والصالح،    وظيفته قائمة على  وأن
إال بعد التعرف على النفس اإلنسانية    وهذا االنسجام ال أييتغرائزه وميوله،  و بني إرادة اإلنسان  

 .. جيب أن يتوجه اإلنسان إليها ئصها ومكوانهتا، ومعرفة القيم اليتوخصا
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 ة بويوالرت واالقتصادية العلوم االجتماعية والسياسية 
 

 : سلسلة مقاالت منشورة يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق،  صفحات من اتريخ االستشراق 
 لألستاذ حممد كامل عياد؛ حترير حميي الدين احلجار.

 
 أظن أن موريتانيا بعيدة عن خبث االستشراق ووظيفته األوىل!كنت 

 وقد صدر كتاب بعنوان: 
 ،  شرقني يف بالد شنقيطتمن اتريخ املس 

 لألستاذ ًبملعهد العايل للدراسات والبحوث اإلسالمية يف نواكشوط بوها حممد عبدهللا سيدي. 
" يف  يط واملستشرقون بالد شنقهـ( بعنوان "   1440ولعله نفسه الذي صدر بعد عام منه )

 ( ص فقط. 32)
إىل بالد شنقيط بغية اكتشاف شعبها  الفرنسية  ستكشافية  إرسال البعثات االاتريخ    وقد ذكر فيه

رة الشنقيطية يف  ضاحمل  وساءهم نشاط،  .. شأن احملتلني واألعداء الطامعنيومعرفة طبيعة مواردها
فك وافد  أي  ضد  اجملتمع  وحتصني  البالد  هوية  على  املعتقدات احلفاظ  من  ينطلق  ال  ري 

سيصل إىل وسط إفريقيا  ه  أن، وقد روا  هموا يف نشر اإلسالمأسالشناقطة    أن  وعرفوااإلسالمية،  
 تنصريية.. فحاكوا املؤامرات وخططوا...قبل أن تصلها البعثة ال

 
 : أول موسوعة يف العامل اإلسالمي ترصد الغرب، موسوعة االستغراب  :القسم األول من  صدر

 جـ 4،  أجنزها كرسي اإليسيسكو حلوار احلضارات يف الكلية، وصدرت عن دار نشر جامعة قطر
 

×××     ×××     ××× 
 

 ،وابء كوروان أمنوذجا  : األوبئة وأثرها على اإلنسان والقيم
سعيد سهمي، أنوار ينيعيش، حسن كون، زينب سعيد،    األساتذة  إعدادكتاب مجاعي من  

 صدر يف عم ان.  .منار معزوزي
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 اتريخ طويل للفساد.. وما زال مستمرًّا بشراسة، وبتفنن، وعلى مستوى مسؤولني كبار!! 

 (: 490ًبلكويت )العدد  اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب من جديد كتب 
 ، العصور القدمية إىل العصر احلديثمن  مكافحة الفساد عرب التاريخ 

  .وزميليه، تعريب إيهاب علي روانلد كروزي ملؤلفه
 

  ،الدعابة املسيئة: اجلانب الضار للفكاهة
 .براهيمإفاتن خليل للباحثة 

- 642  م( ص  2022  هـ،  1443)  2ع   55مج  اجلامعة العراقيةدراسة تطبيقية نشرت يف جملة  
650 . 

 
 موضوع اترخيي اجتماعي اندر: رسالة جامعية يف 

 ،  هـ( 858 – 569األمومة والطفولة يف اليمن خالل الدولتني الرسولية واأليوبية )
 للباحثة الفاضلة أبرار فايز احلريب.

 يف جامعة أم القرى.
 

 ،  املهاجرون السوريون يف مصر: دراسة أنثروبولوجية يف مدينة السادس من أكتوبر
  قدمتها الباحثة الفاضلة نسمة حممد السيد الكردي إىل جامعة عني مشس عام رسالة ماجستري 

 . هـ 1443
هدفت الدراسة إىل التعرف على أنشطة احلياة االجتماعية والثقافية للمهاجرين السوريني بعد 

من أجل الكشف على مدى    ، إقامتهم مع املصريني يف أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر
ي بني املصريني والسوريني املقيمني يف جمتمع البحث، ومدى التكامل النسقي التكامل االجتماع

املصريني  بني  االستبعاد  مظاهر  على  الوقوف  وكذلك  والثقافية،  االجتماعية  األنشطة  يف 
 والسوريني وعوامله يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية والثقافية. 
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  للهجرة ألسباب اليت دفعت النازحني السوريني  أكدت الدراسة امليدانية على وجود العديد من او 
للشعور ًبألمن و ،  بلدهم: عدم استقرار الوضع السياسي واألمين داخل  تهاإىل مصر، ويف مقدم

 واألمان يف مصر. 
أوضحت الدراسة امليدانية أن أسباب اختيار السوريني لألحياء اليت يقيمون هبا ترجع إىل كما 

تميزها ًبألمن واألمان، إىل جانب نظافتها، وتوافر  ل، وأيًضا  وجود األهل واألقارب واألصدقاء
 مجيع اخلدمات واملرافق هبا، وقرهبا الشديد من وسط املدينة )منطقة احلصري(. 

فرزت التغريات االقتصادية اليت حدثت لألسر السورية بعد نزوحهم إىل مصر أدوارًا إضافية  وأ
قبل يف   متارسها من  تكن  مل  السورية،  االقتصادي بلدهاللمرأة  الدعم  دور يف  هلا  يكن  ، ومل 

األوضاع   بسبب  املنزل،  وخارج  داخل  العمل  متارس  أصبحت  فقد  مصر  يف  أما  لألسرة، 
 االقتصادية اليت دفعتها إىل ذلك..

 
×××     ×××     ××× 

 
 ،  امنوذج   هني مكاريوساشـ: الفكر العريب احلديث أثر املاسونية يف 
 . إىل جامعة حلوان حديثًا   آيــــة صاحل حممد قدمتها الباحثة الفاضلةرسالة دكتوراه 

مصر ولبنان وسوراي والعراق واألردن،    وخاصة يف،  الوطن العريب  يف  املاسونية  نتشرت احملافلوقد ا
، بل وحماولة  املشبوه واخلطري  فكرين العرب من أنفسهم وسطاء لنشر هذا الفكرامل  وجعل بعض

العريب  إجياد بينه وبني جمتمعنا  املاسونية جزءً   !رابط مشرتك  فيه  إنكار  حىت غدت  ا ال ميكن 
نتشار تلك احملافل، إال اه والتابعني له، وعلى الرغم من حماولة  ئوجوده وأتثريه الكبري على أعضا
 . تهاوهيمن هاستمرار لضمان اأهنا أحيطت ًبلسرية والكتمان، 

تقدير  ًبلت  ي، وحظ الوطن العريب   مكاريوس املشهد يفشاهني  تصدرت مؤلفات املاسوين  وقد
املاسونية شرقً  املاسونية  للتعرف على    مرجًعا سهاًل ، وأصبحت  ا وغرًبً واملدح من كبار رجال 

 مقارنة بكتاًبت غريه من ماسون الشرق.  كثرهتاا لوأهدافها، نظرً 
 

×××     ×××     ××× 
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من أودعه مكتبته ربح، ومن قرأه حصَّل علًما  ،  الفقه واالقتصاد اإلسالمي  هذا كنز من كنوز

 ا: مجًّ 
 اجملموعة الفقهية املصرفية، 

هـ( عليه رمحة هللا.    1442)ت    عبدالستار أبو غدة  أعدَّها الباحث واخلبري االقتصادي الفقيه
 مج. 13 وتقع يف ، صدرت يف عم ان

 
 ، اإلسالمياألخالق يف االقتصاد 

 ص192ملؤلفه األستاذ رفعت السيد العوضي، أستاذ ورئيس قسم االقتصاد، صدر يف القاهرة،  
 وسبقه يف هذا التأليف املستشار عبداحلليم اجلندي، والعالمة يوسف القرضاوي. 

 
 ،  هـ 14النقود املغربية يف مائة عام: القرن 
داود )ت   املعروف حممد  داود،  هـ(؛ ختريج    1404للباحث  ومراجعة حسناء حممد  وتقدمي 

 ص. 138
 

×××     ×××     ××× 
 

كتاب حقوقي، قد ينفع املتمتعني جبنسيتني أو أكثر، وكثري منهم ال يعرفون حقوقهم املمنوحة  
 هلم، أو املمنوعة عليهم، يف السياسة وغريها. 

 وهذه دراسة قانونية مقارنة صدرت حديثًا بعنوان: 
 ، ع ابحلقوق السياسيةازدواج اجلنسية والتمت

 ملؤلفه نصيف جاسم الكرعاوي، أستاذ القانون يف كلية املستقبل اجلامعة ببابل )أهلية(.  
 

وهل لألجانب حقوق حقيقية يف البلدان العربية خاصة؟ يسموهنم )أجانب( ومعظمهم مسلمون 
نيني والقوميني  وعرب، أم أن أمرهم اتبع ألمزجة املتحكمني هبا، من العقول املتخلفة، من الوط
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والقبليني العنصريني، وأن )األجانب( معرَّضون للتسفري يف أية حلظة، بدون إشعارهم، وال بيان  
 سبب هلم؟

 وصدر كتاب: 
 ،  إبعاد األجانب يف ضوء املواثيق الدولية

 ص.  200للحقوقي األستاذ خالد هالل شعبان، يف 
 

 ،  القضائيالعقيدة القضائية وأثرها يف عدالة احلكم  
 لألستاذ حممود حافظ الفقي، دكتوراه يف القانون العام. صدر يف اإلسكندرية. 

 
 ملن فكر أن يراتد الفضاء، لعله يقرأ هذا الكتاب قبل أن ينطلق:

 ،  : دراسة حتليليةاملسؤولية اجلنائية النامجة عن ممارسة أنشطة الفضاء
 ص. 433دكتوراه، يف للحقوقي علي سرور الزعايب. وأصله رسالة 

،  ماهية أنشطة الفضاء اخلارجي، وما ميكن مباشرته منها وما ال ميكنالدراسة  حددت  وقد  
للفضاء   وبيان السلمي  واالستخدام  الرتخيص  وضوابط  حدود  خيالف  من  على  املسؤولية 

 . أال جرمية وال عقوبة إال بنص من ًبب اخلارجي، 
 وفيها اجتهادات للباحث، ونظرة اإلمارات يف املوضوع، من خالل مشاريعها الفضائية.. 

 
  ،الطوارئ الصحية حقوق اإلنسان ذات الطبيعة اإللكرتونية يف ظروف

 بوشعيب اوعيب.ؤلفه مل
 

 كتب قانونية مواكبة للعصر، صدرت يف اإلسكندرية: 
 ي.السيد عبدالناصر العوض /دراسة مقارنة: ولية املدنية للطبيب عن بعدؤ املس 

 .ًبسم حممد فاضل /دراسة مقارنة :املسؤولية املدنية عن أضرار معاجلة البياانت الرقمية
 .حممد إبراهيم املشهداين /فسخ العقد يف  اإللكرتويناحلجية القانونية للربيد 

 لطفي.خالد حسن  /العصر احلديث إحدى صور اجلرائم الرقمية يف  :التنمر اإللكرتوين
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×××     ×××     ××× 

 
   ،ياإلسالم يأخالقيات القيادة الرتبوية املستنبطة من بعض كتب الرتاث اإلدار 

 صقر، جامعة املنصورة. الزهراء مصطفى  فاطمة رسالة ماجستري، للباحثة الفاضلة 
هدفت الدراسة إىل الوقوف على أبرز أخالقيات القيادة الرتبوية املستنبطة من بعض كتب وقد  

اإلدار  الفكر ي،  اإلسالم  يالرتاث  اإلطار  منظور    يوحتديد  من  القيادة  ألخالقيات  احلاكم 
 ي.إسالم

 توصلت إليها:   ائج اليتمن أهم النتو 
   .هلا مبادئ وأسس تستند عليها ياإلسالم ي الفكر الرتبو  أن القيادة يف

   .تعمل على ترسيخ قواعد العمل بكل صدق وإخالصو 
حققوا من خالل مؤلفاهتم نصرة  ،جمموعة من العلماء املسلمني ياإلسالم يأفاد الفكر الرتبو و 

العام للقائد    يواإلطار األخالق  ، ، وكشفوا عن القيم اإلنسانية العاليةيعظيمة للدين اإلسالم
 املسلم. 
املناهج الدراسية،    القائمني على العملية التعليمية أبمهية االهتمام أبخالقيات القيادة يف  وأوصت

للمدر  تدريبية  برامج  اإلدارة    ، القيم واألخالق  ني حتثهم علىبوإعداد  واالهتمام مبعرفة علماء 
 . ياجملال اإلدار  ملا هلم من إسهامات كبرية يف ،اإلسالمية

 
 ،  كلمة طيبةسلسلة 

 جـ(.  12أصدرهتا شركة صلة للدراسات الرتبوية، يف )
ووصفت أبهنا للتعليم الديين، وأهنا هتدف إىل زرع الكلمة الطيبة يف قلوب األبناء، أبسلوب  
مشوق وسلس، وأن فيها عقيدة صافية، وأخالقًا حممدية، وتزكية، وأعمااًل مرضية، من حب 

 هللا تعاىل، وحب نبيه صلى هللا عليه وسلم.  
 

 ،  مفكريت الرمضانية: إتقان رمضان
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 (. إتقان للمعلم واملريبإلسالمية، أعده وأصدره )من كتب األطفال ا
 وفيهما أنشطة وأسئلة للطفل مبساعدة ذويه، تتعلق بشهر الصوم وغريه.

 
   ،األزهر: فومه، عدسه، وبصله...

 ص.   215يف ، صدر يف الرًبطملؤلفه عبدالناصر توفيق، 
 مل أره، ومل أعرف املقصود به؟! 

 
 ،  م(1982–1859السنوسي اإلسالمية: ماضيها وحاضرها )جامعة السيد حممد بن علي  

 هـ( 1431ملدير الوعظ يف اململكة الليبية مصطفى عبدالسالم الرتيكي )ت 
، مع توضيح وتعريف بعض األعالم لتجديد العهد بهإبخراج جديد،    الطبعة الثالثة للكتاب 

املتعلقة ًبجلامعة،   اخلمسية  وملحق ًبخلطة  للصور،  ملحق  وإضافة  واملصطلحات،  واألماكن 
 هرس تفصيلي حملتوايت الكتاب.وف
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 اللغة العربية 
 

 اللغة )عام( 
 

   ،معجم مصنفات الضاد والظاء
 ص.  320 ، صدر يفطه حمسنملؤلفه األستاذ 

حريف بني الفروقات اللفظية والتصنيف يف هذا املوضوع معروف لدى اللغويني، وهو لبيان 
 خاصة.  الناحية الصوتية، من الضاد والظاء

 وقد صنف فيها كثري من علماء اللغة والتجويد.
 

فتاوى لغوية جممعية أجاب عنها الدكتور وليد حممد عبدالباقي عضو جلنة الفتوى مبجمع 
  ،مبكة املكرمةاللغة العربية 

 . مصر.علي بن إبراهيم السعودإعداد 
 
 ،  سرار عبقرية اللغة العربيةأ

 . عشرييت األأ هللاعبد للباحث واملدقق اللغوي
 . الدار البيضاء كتاب جديد صدر يف

 مجل كتبها املؤلف على ظهر غالف كتابه، تدل على مجال وفصاحة. 
 وإذا بدا شيء من التكلف فيها فإنه يغتفر له.  

 
  ،حنو صرف إمالء عروض بالغة :خمتصر قواعد اللغة العربية

 . صدر يف عم ان. حممد عرفان املصريملؤلفه الفاضل 
( عاًما يف تعليم اللغة العربية للناطقني هبا وبغريها، وزبدة  40خالصة عمل املؤلف على امتداد )

العربية ًبختصار. ووضعت املعلومات جتاربه يف   اللغة  التعليم. وتضمن شرح سبعة من علوم 
 األساسية يف لوحات وجداول.
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يتجاوز  ملا تذكرته من فعل أحد أساتذتنا، عندما وضع كتاًًب صغريًا ال  الكتاب  عر فُت هذا 
يف احلياة، الستني صفحة، فيه أقواله واستنتاجاته من خالل ما استفاده من دروس وجتارب وعرب  

 وأن كل من استهدف أتليًفا يكفيه مثل حجمه. 
 كتاب )مفاهيم(، ملؤلفه األستاذ حممد صاحل مصطفى رمحه هللا.  واملقصود  

 
مجيل أن خيلص املرء يف مهنته، وأن يتنبه إىل مكان النقص فيمأله، وال ينسى صغريًا أو كبريًا 

 يف شأنه! 
العربية   ًبللغة  االهتمام  من  مهملة  شبه  ساحة  وجدت  اللغة،  يف  متخصصة  أستاذة  وهذه 
وتعليمها، هي فئة العسكريني، مبصطلحاهتم احلربية، وتدريبهم وتثقيفهم وأسلحتهم ومعاركهم،  

 فألفت كتاًًب مناسًبا هلم، يتعلمون فيه أصول اللغة وقواعدها ومهاراهتا، وهو بعنوان:  
 ،  ني للعسكرينيمهارات اللغوي

إعداد مسرية الغايل احلاج، أستاذة مناهج وطرق تدريس اللغة العربية للناطقني هبا وبغريها، صدر  
 يف القاهرة.  

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

 الثقافة مبوريتانيا. . أصدرته وزارة لألستاذ حممدن أمحد سامل أمحدو الشنقيطي
فيه على الفين   ركز  الشناقطة  ،ا فن اخلط، وخصوصً من املخطوط  اجلانب  فيها  أبدع    .الذي 

]يقصد   ا من أي كتاب أو دراسة عن اخلط املوريتايناملكتبة املوريتانية ختلو متامً وذكر املؤلف أن  
 .  اخلط العريب يف موريتانيا[

 . لعربية اإلسالمية يف بالد شنقيطوجاء الباب األول حتت عنوان: الثقافة ا
، وُهويته، وأنواعه،  الذي تناول فيه اتريخ اخلطالباب الثاين: اخلط العريب يف بالد شنقيط،  و 

 عن أساليبه ومدارسه، كما  وأدواته، وحماوالت اإلبداع فيه، وجماالت جتويده، وتعل مه، فضاًل 
ا أخرى  مؤلفاهتم وشعرهم، واستعرض خطوطً تطرق إىل اهتمام الشناقطة ًبخلط، وحضوره يف  

طبقات اخلطاطني، وأورد تعريفات موجزة أيًضا  وجماالت للخط عرفتها بالد شنقيط، وتناول  
العلماء، وعرف ببعض   أشهرا، ومناذج وتراجم لنحو أربعني من  خطاطً   (80)ومناذج ألكثر من  
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جتارب    مبيًنا  ،ستقاللاال  استعرض وضع اخلط فيما بعدكما  النساء الشنقيطيات اخلطاطات،  
 بعض اخلطاطني الشباب.

ه،  بالد شنقيط، ومالحمبلتاريخ املخطوط    فيه   الباب الثالث: املخطوط يف بالد شنقيط، تعرضو 
به املخطوطات لدى املوريتانيني من مكانة، وما عانته من أخطار،   وما حظيت،  وطريقة جتليده

 .وأماكن وجودها، وبعض نوادرها
ا وصناعة  ا شديدً يعيش اآلن تراجعً   ]يعين اخلط يف بالد شنقيط[  اخلط الشنقيطيإىل أن    وأشار

املخطوط تكاد ختتفي، حيث إن القلة من اخلطاطني الذين ما زالوا جييدونه، وأغلبهم شيوخ 
 من جتارهبم يف اخلط فقدانهم وفقدانه معهم.  وأنه إذا مل يستفدتقدم هبم العمر، 

 
 األصوات 

 
 ،  عريب -فرنسي  -الصوتيات: إجنليزي معجم 

 ص. 280 ، يفرعد مجعة األعظمي ملؤلفه األستاذ
 اترخيًا وعلًما حديثًا. الصوتيات اللغوية  وهو يف

 
 مباحث لغوية

 
 ،  دراسة يف النشأة واملفهوم واملنهج  :اللسانيات الرايضية

 . دوقا عائشة لألستاذة
 نظرايهتا ومناهجها. كثرت الدراسات اللسانية، ومعها 

الفكر الرايضي يف التحليل   تتبنويعد املنهج الرايضي أحد مناهج اللسانيات احلديثة، اليت  
 . اتطبيقاهتا حاسوبيًّ  تجنح قد الل ساين، و 

الرايضية و  واصفة    تعترب   اللسانيات  لغة  الرايضيات  اليت جتعل من  الرتكيبية  العلوم  أحدث  من 
 .. ملستوايهتا
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 ،  وايً تثقيف اخلطيب لغ
 ص. 120، يف عبدهللا بن عبده العواضي ملعده األستاذ

وفيه تنبيه خلطيب اجلمعة خاصة أن يكون سليم البيان، ذا ثقافة كافية ًبللغة الفصحى اليت نزل 
 هبا القرآن، وتكلم هبا النيب صلى هللا عليه وسلم، ودونت هبا كثري من أسفار علوم اإلسالم.

تعرض   اليت  البحوث  اجلانب  ومن  أمهية  األدب،  وعلم  النحو  أمهية  العربية،  اللغة  أمهية  هلا: 
البالغي للخطيب، العناية حبسن االبتداء واالنتهاء يف اخلطبة، بعض األخطاء اللغوية، مناذج  

 من اخلطب اجليدة، نصائح ملن يكتب خطبة. 
 

 من الكتب اللغوية املتميزة كتاب:
 ، لعريب والبناء عليهعلم اللغة القضائي: قراءة يف تراثنا ا

 .القاهرةنشر يف  محدي سلطان العدوي. لألستاذ
 

   ،دارية لغوايً صياغة الكتب اإل
 ص.  44،  ، بغدادعباس عبد السادة

 
 وهل للشباب لغة خاصة؟ 

 صدر يف القاهرة لألستاذ محدي سلطان، أستاذ فقه اللغة والقراءات جبامعة األزهر:
 . احنراف النطق وخطورة الداللةاألذان وأغالط املؤذنني بني 

 
 رسالة ماجستري نوقشت يف جامعة عني مشس بعنوان: 

 ،  : دراسة ميدانية يف حمافظة القاهرةللغة الشبابية اجلديدة ومدى تقبل اجملتمع املصري هلاا
 نسمة خالد أمحد. الفاضلة  للباحثة 

األف من  العديد  بني  املستخدمة  اللغة  مفردات  حصر  إىل  الدراسة  عوامل   وبيان راد،  هدفت 
   .إىل انتشارها، ومعرفة املصادر اليت تتشكل منها ياجلذب اليت تؤد
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كما هدفت إىل دراسة واقع تقبل اجملتمع للغة الشباب بشرائحه املختلفة من ذكور وإانث ذات 
اللغة،  تلك  واملعلمني من  املربني  ومعرفة موقف  املختلفة،  االجتماعية  االقتصادية  املستوايت 

 وآراء املتخصصني يف اللغة العربية عن ماهية اللغة الشبابية ومواقفهم منها. 
 توصلت إليها الدراسة:   ومما

ن لغة الشباب تعرب عن واقع متحدثيها من مهوم وطموح، كما أهنا دليل على التمرد على أ
 تعد مظهرًا من مظاهر فقدان اهلوية وعدم النضج الشبايب.و السلطة االجتماعية واللغة الرمسية،  

 وهناك عدد من األسباب وراء ظهور املفردات الشبابية واستخدامها وانتشارها، لعل أبرزها: 
ة يف لفت االنتباه والقدرة على االبتكار، والتقليد واحملاكاة للغري، وتردي تعليم اللغة العربية،  الرغب

القيمة   وتزايد  التميز،  يف  والرغبة  األجيال،  بني  والفروق  هبم،  عامل خاص  تكوين  يف  والرغبة 
 االستعمالية هلا. 

وأييت يف الصدارة   ،بية هناك عدد من األماكن واملصادر اليت يكتسب من خالهلا اللغة الشبا
 . بوصفه أكثر األماكن اليت يسمع من خالهلا تلك اللغة ،الشارع

الفئات  مع  واالندماج  والتواصل  التقارب  لتحقيق  الشباب  لغة  املتخصصني  بعض  استخدام 
 األخرى.

يظهر يف سوء تعامل الشباب مع   كما   ،لغة الشباب تعكس مستوى من عدم االلتزام األخالقي
 خاصة الفئات األكرب سًنا.و  ،رىالفئات األخ

بسبب صعوبة فهم املفردات   ،لغة الشباب عائًقا يف التواصل بني الشباب والفئات األخرى  ومتثل
 .الشبابية اليت يصعب على غريهم إدراك معانيها

تتمثل اآلاثر السلبية للغة الشباب يف التأثري على القيم السائدة يف اجملتمع، كما أهنا تؤدي إىل  و 
  الذوق العام.  تدين

 
 ، العنف اللغوي يف اخلطاب اإلعالمي العريب

 لألستاذة وفاء حممد علي الغرايين،
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ألفاظ  استعمال  منه  املقصود  تركيب جديد، ولعل  أو هو  كتاب جديد، ومصطلح جديد، 
اهلجاء  أو  واحلرب،  اجلهاد  على  والتهييج، كاحلث  واإلاثرة  للتحفيز  ورادعة؛  وعنيفة  قاسية 

 واالنتقام، أو احلض واملواجهة... 
( إعالمية  أو ست سنوات  الشارح:   2016  –  2011والدراسة ختص مخس  والعنوان  م(، 

 دراسة يف ضوء السوسيولسانيات ونظرايت االتصال.
وما أثقل هذه السوسيات على اللسان العريب، اليت يستعملها حىت اللغويون يف كتبهم! فهال   

فظ العريب؟ أم أن لغتنا العظيمة عاجزة عن اإلتيان مبثلها؟ ال وهللا..  كانوا قدوة واستعملوا الل 
 ولكنه التقليد، والضعف، والعجز النفسي، وقصر اهلمة.. 

 
 األلفاظ واملعاجم

 
 ، العباب الزاخر واللباب الفاخر

 معجم لغوي  (هـ  650رضي الدين احلسن بن حممد الصغ اين )ت    للعالمة الفقيه احلنفي اللغوي
اللغة يف عصره. انتهى إىل مؤلفه علم  أمهية، وقد  األستاذ    كبري، ذو  فري حممد حسن وكان 

،  أهنى حتقيق أربعة أجزاء منه منذ سنوات طويلة، وتويف قبل أن يتمه   هـ(  1420ت  املخدومي )
املخطوط كله إىل الرايض، مبا حقق منه وما مل حيقق،    ألن جيلب  محد خانمما استدعى األستاذ أ

تركي بن سهو العتييب،    فأسند العمل إىل األستاذنشره،  البحوث والتواصل املعريف  ليتوىل مركز  
 .( جملًدا15وانتهى حتقيقه ومراجعة ما سبق منه، ليكون يف )

 
 ،  غاية األرب يف أصل كالم العرب

 ص.  416 يف األرشيف العريب العلمي،لألستاذ خالد مصطفى، حمرر 
خمتلف  وهو   من  أجنيب  أصل  من  شيوًعا  العربية  الكلمات  أكثر  فيه  معجمي،  كتاب 

االختصاصات واالستخدامات العلمية واليومية، والوصول إىل جذورها، ومعرفة ما إذا كانت  
فضل املرادفات  عربية أو أجنبية، وماذا تعين ًبلضبط، حىت يسهل فهم معناها األصلي، ومعرفة أ

 . هلاالعربية 
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وتوصل املؤلف من جدول أعده، إىل أن أصل معظم الكلمات )العربية( من أصل أجنيب يعود  
 . غالًبا إىل اللغات الستة التالية: الفارسية والرتكية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية واليواننية 

 مثاله: استمارة. 
 )أولوشتورما(: بناء، تكوين، تشكيل، إنشاء. أصل الكلمة وجذرها: تركية 

 املرادف العريب هلا: مستند، ملف، استمارة، نص. 
 

  ،مرتضى الزبيدي معجميا  
 . ، أستاذ اللغة واألدب يف جامعة بنارس اهلنديةقمر شعبان الندوي ملؤلفه الباحث اللغوي

 
 . املعاصرة: دراسات يف اللسانيات معجمية األوبئة وحضور اللسان

، الباحث يف اللسانيات، جيمع بني الرتاث واملعاصرة، وأييت ًبجلديد يف  لألستاذ خالد فهمي
،  جامعة املنوفيةيف  ستاذ بكلية اآلداب  أحباثه أو حتليالته اللغوية، وخيتار هلا عناوين فريدة.. وهو أ

 .القاهرةيف خبري مبجمع اللغة العربية 
 

 الفنون! ًبحث لغوي يلج ًبب 
 أسس الصناعة املعجمية والتوليد املصطلحي يف حقل الفنون اجلميلة يف العربية يف العصر 

 ، دراسة تطبيقية احلديث:
 . جامعة املنوفية ، نوقشت يففؤاد أمحد حممد رسالة دكتوراه للباحث

 
   ،معجم يف التأصيل اللغوي :العامية اجلزائرية يف لسان العرب

م مؤلفه األستاذ  ص.   450قسنطينة،  ، صدر يفًبسم بال 
 

 يف كل هلجة من اللهجات العربية أصول فصحى، ولكن يف أي ها نسبتها أكثر؟ 
 ص، وهو بعنوان:  256ولألستاذ حممد احللوي كتاب يف املوضوع، صدرت طبعته الثانية يف 

 . معجم الفصحى يف العامية املغربية
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   ،تمعجم لغة الطفولة: اللهو مع اتريخ الكلما

 ، من محص. جورج كدرلكاتب الصحفي ل
 تفهمها األم! مفردات لكنها  ،اية أصوات ل إمنا هي حكلغة الطفو 

 ،يف معاجم احلضارات القدمية قبل آالف السنني  وجدت كلمات  هذه البعض  وتبني للمؤلف أن  
بدأت    لكن  ،قرون خلتمنذ  األدًبء    اآلخر وثقهاوبعضها  ،  وبعضها وثق عند اللغويني األوائل

 . امليالدي دراسة أصول بعض هذه الكلمات يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين
  ،اهلجاءعلى حروف    وترتيبهاوضع معجم لكلمات الطفولة  من املؤلف لحماولة  وهذا الكتاب  

 ! هلا قواعدها وكلماهتا ،تعامل معها كلغة مستقلةقد و 
 

 مة ومفيدة:رسالة لغوية حمكَّ 
 ، : دراسة داللية يف معجم جممع اللغة الرتكيةالعربية يف اللغة الرتكية احلديثةاأللفاظ 

املستكاوي، نوقشت يف جامعة عني مشس، من هبة فتحي  رسالة ماجستري للباحثة الفاضلة  
قبل أستاذين: مجال حممد طلبة )أستاذ العلوم اللغوية(، وأمحد عبدهللا جنم )أستاذ اللغة الرتكية  

 وآداهبا(.  
اللغة الرتكيةت الرسالة  هدف العربية مبعجم جممع  وحتليل تغرياهتا   ،إىل مجع األلفاظ والرتاكيب 

  صنفتها عن الفجوات املعجمية بني الداللتني، و   تكشفو العربية،    الداللية ومقابلتها ًبلداللة
 .الفجوات هذه إىل جمموعات وحقول تصنيفاً يكشف عن 

 . النظرية التحليلية ملعىن الكلمةو  على املنهج التقابلي، ت اعتمدو 
 ومما توصلت إليه: 

الت عامة إىل أربع جما  األلفاظ، انقسمت من حيث الداللةيف  وجود تغريات داللية عديدة  
 .العالقات  املوجودات، اجملردات، األحداث، تشمل معظم املفردات اللغوية املعجمية:

  ، معرفة الكلمات املعربة يف الرتكية  إىل  -  وخاصة املرتمجني  -  حاجة العرب   عن  كما كشفت
 .بغريهم األتراك نتيجة اختالط

 م...يف لغتهالضخم  العريب معرفة أصول هذا الرصيدإىل  األتراكوحاجة 
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 ،  مفردات عربية يف اللغة الرتكية

نـ ت واألستاذ    ملؤلفه عباس  العايلامستشار    ، إبراهيم  التعليم  بوزارة  والتدريب  مكة  لتعليم  من   ،
 ذكر أنه يصدر قريًبا.  .املكرمة

وقد سافر ألجل هذا الكتاب إىل إستانبول وأجزاء من تركيا سفرات جاوزت العشرة، فوجد 
 كثرية مستخدمة وشائعة يف اجملتمع الرتكي، بلغت آالفًا.ألفاظًا عربية  

ُسوبيا،   مثل  السنني،  مئات  منذ  احلجاز  يف  استقرت  تركية  ألفاظ  من  وجد  مبا  وثىنَّ كتابه 
 وشكشوكة، وكراكول )كر كون(، وكلبشة، وكوزي )قوزي(... ومعاين أمساء، مثل مِّرفت.

 والعرب...   ومما هدف إليه كتابه: تنمية العالقات بني الرتك
 

ثنائي   قاموس  )بيوار ديرشوي(  بـ  امللقب  قاسم،  الكردي حممود عمر  اللغوي  للباحث  صدر 
 جديد بعنوان: 

 ،  عريب( -قاموس ديرشوي )كردي  
اعتمد فيها على أكثر من   (،مفردة كردية  250000)وأكثر من    (،ص   1136الذي يقع يف )

  عاًما. (14)كثر من أ  معهضى وق ،عدا مصادر شفوية ،ا لغوايًّ مصدرً  (22)
 

 النحو
 

 لعله جديد على ورثة سيبويه! 
   ،أبنية سيبويه

 ص. 320 ،هـ(؛ مجع وحتقيق يوخنا مرزا اخلامس 225أليب عمر اجل ْرمي )ت 
 

 الرغبة يف اإلعراب، واإلبداع فيه! 
إعراب القرآن"، العالمة أبو البقاء العكربي ُعرف مبصنفاته اإلعرابية، وخاصة كتابيه "التبيان يف  

 و"إعراب احلديث النبوي". 
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 وله كتب أخرى يف النحو واإلعراب، منها الكتاب الصادر حديثًا:  
 .نبيل صالح سليم  الذي حققه األستاذ ،إعراب المية الشنفرى

مع أنه سبق حتقيقه من قبل األستاذ حممد أديب مُجران، وهو كاتب ومصحح وحمقق قدير من 
 هـ.  1428محص، أشهر مدينة أجنبت أعالًما يف اإلعراب يف عصران، وقد تويف عام 

 وال نعرف ميزة التحقيق اجلديد.
 

 ،  املغالطات النحويَّة
رجح حمققها األستاذ حسني الفتلي    ، الذيسعيد بن حممد الصف اريمن أتليف    خمطوطة صغرية

 أن يكون من رجال القرن العاشر اهلجري.
الرسالةنشر  اإليف    ت  العلوم  ًببل مج  الصادرة يف  نسانيةجملة  هـ،   1443)  4ع  28جامعة 

 .140-124 ص م( 2021
السؤال ، ومغالطات لفظية ومعنوية، واألجوبة عنها بصورة  ثالثني مسألًة حنوي ة  فيها املؤلف   تناول

فيها   انتهج واجلواب، مضمًنا إايها بعًضا من االعرتاضات على كتاب الكافية البن احلاجب، و 
 هنج املناطقة، فهو يفرتض اعرتاضات وجييب عليها أبسلوب منطقي، مع وضوح يف العبارة. 

   وخالصة عمله هو ردُّ كالم النحويني، وإقامة الدليل على ما يقابله.
 

 صدر عن مشيخة األزهر: 
 ،  النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة

على قضااي حنويَّة  ، ردَّ فيه علماء األزهرأحد ( هـ 1392حممد أمحد عرفة )ت  ملؤلفه الشيخ
 .. من كالم النُّحاةًبألدلة واألمثلة، و شائكة، ودحض الشُّب ه الَّيت أثريت حوهلا،  

 
املواضع، وتسميتها، واشتقاقها، ومعناها...  الصرف كثري عند ايقوت، عندما يبحث يف أصل  

 وهنا لفتة طيبة، حيث صدر كتاب: 
 ،  النحو والصرف عند ايقوت احلموي يف ضوء كتابه معجم البلدان 

 ، نشر يف بريوت. قاسم عثمان جبق ملؤلفه األستاذ
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 العلوم البحتة والتطبيقية
 

 العلوم البحتة
 

العالية، وقد كنا نقرأ يف مقاالت أو مدوانت متفرقة   التمر وقيمته الغذائية  هنا وهناك أمهية 
صدر حديثًا كتاب جيمع شتات هذه املعلومات ويقدمها للقارئ يف أسلوب علمي وصحي  

 جامع، وهو بعنوان: 
 ،  األمهية الغذائية للتمور

األمينة العامة للباحثة الفاضلة ندى زهري األديب، مديرة إدارة التغذية اجملتمعية يف مستشفى،  
 ص(.  47جلمعية اإلمارات للتغذية، يف )

 
 ،  عثرات اجلاحظ يف كتاب احليوان
 .صبحي البصاماألستاذ   طبعة جديدة من الكتاب، ملؤلفه

وكنت أمتىن مالحظات يف اللغة واألدب، كما ظهر على غاليف الطبعة األوىل والثانية، وهي 
اجلاحظ يف سلوك احليوان، مقارنة مبا توصل إليه  أن تكون مالحظات علمية على ما أورده 

العلم احلديث، فإنه كان يكون رائًعا، ويكون كتاب )حياة احليوان الكربى( للدمريي أيًضا  
 حمتاًجا إىل هذا اإلصالح. 

 
 ، احللزون: ثروة جيب استغالهلا

 ملؤلفه أمحد بنعلي. 
العرب  أيًضا يف عامل  املغرب، وهو جديد  يعدُّون    كتاب جديد صدر يف  فما كانوا  العلمي، 
 احللزون شيًئا لوال اهتمام الغرب به، بل يتقززونه إذا رأوهم أيكلونه!

وهل من فوائد أخرى له سوى األكل؟ مع أن الرب ي منه اختلف يف حل ه، وقد قال حبرمته كثري 
وغريه،   مالك  حبله  فقال  سائل،  له  دم  ال  ولكن  احلشرات،  من  اعتربوه  العلماء، حيث  من 

 والبحري منه حالل. 
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، فله فوائد صحية.  من الرخوايت الغنية ًبألمالح املعدنية والربوتينات وهو    وهو كثري يف املغرب.
 وصاروا يستخدمون احليَّ منه يف التجميل! 

 
 العلوم التطبيقية

 
 ،  ؟ملاذا أنكل كثريا  

 .التعريب والربجمةمركز و  ،منتدى فايز علمي ن، وتعريبأندرو جينكينسو من أتليف 
حقائق حول خسارة الوزن ومدى صحة ما  وأشار الناشر إىل بعض ما فيه، وأن املؤلف يذكر  

من أدوية ألمراض القلب والكوليسرتول وغريها، ويفضح جتاهل اجلمعيات الطبية ومجعية    نتناوله
 الطب األمريكية األحباث العلمية الصحيحة.

 !؟أاكتشفنا أن كل ما تعلمناه عن النظام الغذائي كان خطوحييلنا إىل سؤال: ماذا لو 
 

 ،  شرح ألفية ابن سينا برؤية الطب احلديث 
 لألستاذ حممد ايسر زكور. 

 
 كتاب تراثي جديد يف الطب صدر يف عم ان، عنوانه:

 ،  الكايف يف الطب
األستاذ أمحد  هـ(؛ درسه وحققه    410 )ت  األصفهاينبن مندويه  أمحد بن عبدالرمحن    ملؤلفه

 عبدالباقي حسني.
 

 ، احلجامة: فوائد علمية، وجتارب عملية
 ملؤلفه الفاضل إدريس رمضان يوسف. 

وحقًّا: فيه فوائد من علم، وجتارب مؤكدة، فقد مارسها املؤلف بعلم وإتقان وتفان مدة، وشفى  
 هللا على يديه مرضى استعصت حاالهتم على األطباء... 

 لكتاب.وهو الطبعة الثانية من ا
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  صفة اخلط واألقالم واملداد والليق واحلرب واألصباغ،  همدة الكتاب وعدة ذوي األلباب فيع

السعيد بن موسى،   ؛ حتقيقهـ(  454)ت    )الزانيت خليفة(  لمعز بن ًبديس الصنهاجيل  أُلف
 ص.  110هـ، ويقع يف  1442نشر يف املغرب عام 

 وورد يف أعلى العنوان: التجليد ومجيع آالته. 
 

  أصدرت اهليئة السعودية للبياانت والذكاء االصطناعي كتاب:
 ص.  148يف  ،عريب - معجم البياانت والذكاء االصطناعي: إجنليزي 

ت اتعريفع  ، ميصطناعاملصطلحات التقنية املتعلقة ًبلبياانت والذكاء اال  معجم أهامل  وجيمع هذا
 جنليزية والعربية.  اإلًبللغتني  اخمتصرة هل

نظمة أو األجهزة اليت حتاكي الذكاء ًبأل  ، ويتعلقع علم احلاسوب و فر   منذكاء االصطناعي  وال
 اليت ميكنها أن حتسن من نفسها استناًدا إىل املعلومات اليت جتمعها.  ، البشري ألداء املهام

 
  ،هـ( 232 – 132) السالح وتطور صناعته يف العصر العباسي األول

 حممد، جامعة عني مشس )ماجستري(.جمدي عبدالفتاح  للباحث
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 الفنون 
 

 ، الروحانية يف فن الرسم اإلسالمي
 العراق، وأصله رسالة دكتوراه. ملؤلفه قاسم حمسن حسان، طبع يف 

يستند إىل مرجعيات    ، وأنهامميزً مما جيعله فنًّا  الفن اإلسالمي ميلك مقومات مجالية  ذكر أن   
 .  تعبري عن أمة بكل تطلعاهتا وأنه الثبات، و وثوابت متنحه مسيت اخلصوصية 

 
 كتاب يؤرخ ألشهر األطعمة يف املغرب األقصى:

 ، املغربية ان األطعمةكسكسو: رحلة اترخيية مع سلط 
 .ص 131، يف رشيد العفاقي ملؤلفه

 
 ، فن الدفاع عن النفس: القتال احلقيقي، قتال الشوارع 

 ملؤلفه عمر درفوف.
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 األدب والشعر
 

 األدب ونقده
 

وأخبار   علم كثري،  وفيها  جدًّا،  ومشوقة  انفعة  وفوائدهم  وتقييداهتم  وخمتاراهتم  العلماء  نوادر 
قد   احملد ِّث أيب وغرائب  العالمة  لعلماء كبار، مثل  إذا كانت  أول مرة، وخاصة  تقف عليها 

 الشيخ األصبهاين رمحه هللا، الذي صدر له حمقًقا: 
   ،النوادر والنتف 

 .قيق حممد مصطفى الكناينبتح
 "، بتحقيق رشيد ترفاس. الفوائدكما صدر له منذ سنوات قليلة يف مكناس كتاب "

 
 اإلسالمي، صدر كتاب: من أدب تراثنا 
 ،  نوادر األدب

 حتقيق الفاضلني عاصم عبد ربه حممد ومشعل بن عبدالعزيز الفالحي، نشر يف دمشق. 
 وتتضمن:

 قاصرة الطرف املكحول يف معىن بييت  املشغول/ حممد احلسين الدمشقي.  -

السيوطي )ت   - الدين عبدالرمحن بن أيب بكر  العقرب/ جالل  املأرب يف أخبار  بلوغ 
 هـ(. 911

 قصة حدثت يف جملس احلجاج الثقفي/ أليب عبدهللا الكرخي. -

 هـ(. 1306املقامة الفكرية السنية يف اململكة الباطنية/ عبدهللا فكري )ت  -
 

الرغم من حالوة موضوعه وإيثاره لدى   عنوان طويل، لكنه مفص ِّل ملضمون الكتاب، وعلى 
 لك جدد العهد به، وطبع من جديد:القارئ، إال أنه كان غائًبا عن نظر القارئ، ولذ

وغريها من األجوبة البليغة، واملستحسنة، واجلريئة، وسحر البيان، وقوة    ،األجوبة املسكتة
 .، وسرعة البديهة، واخلروج من املآزق، والرتفق يف الطلب، وفنون أخرىاحلجة



116 
 

هـ(   1413العراق احملتل )ت  ملؤلفه األستاذ حممد سعيد العاين، من أعالم احلركة اإلسالمية يف  
 رمحه هللا. 

 ص. 240صدر يف بريوت بعناية األستاذ قتيبة عالء الدوري، يف  
ومثل هذه الكتب ينصح بقراءهتا، وخاصة الشباب، فإهنا تقدح الفكر، وتشحذ الذهن، وتنمي  

 الذكاء، وحتبب العلم، وتشجع على املطالعة، وتبعث على اإلعجاب واإلهبار... 
 

 الرتاث.. ونوادره!عبق 
 ،  سالة يف املدح واجلورر 

 .حلسن رحايل تحقيقب  ،هـ( 1066حممد األجهوري )ت  علي بن للعالمة
 صدر يف املغرب.

 
 أم  املآرب )العصا(: أمساؤها، اترخيها، أحكامها، أدبياهتا، ومنافع كثرية،  

 لألديب اللغوي اجملمعي األستاذ عبدالعزيز بن علي احلريب، من مكة املكرمة شرَّفها هللا. 
 ". دو نُت فيه مثانني فائدة للعصا، ومل أجد هلا كنية؛ فكن يُتها )أم  املآرب( قال: "

هـ(، وهو من أندر    584استفاد من كتاب )العصا( للعالمة أسامة بن منقذ )ت  وال شك أنه  
 الكتب يف موضوعاهتا! 

 
 عرفنا طرفًا من أدب اهلند اإلسالمي، أما األدب البنغايل فال نعرف عنه شيًئا! 

 وهذا كتاب صدر بعنوان:  
 شبه القارة اهلندية: نظرة حول لغاهتا وآداهبا واألدب البنغايل،  

 األستاذ زهري حممد انجي. ملؤلفه 
 

 يهم شرحية من األدًبء والنقاد، إضافة إىل طلبة اجلامعات، ومتابعي احلركة األدبية عموًما:
 ، معجم املصطلحات النقدية وألدبية املعاصر

 ملعد ه أستاذ اللغة اإلجنليزية جبامعة البحرين حسن مرمحة. 
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 صدر يف بنجالديش: 

 مج(،   3) الطنطاوي األدب العريب عند علي 
 انتقاء وتعليق أيب رفعان سراج، صاحب مؤلفات وحتقيقات وختريج أحاديث.  

 
 الشعر ونقده

 
 صلى هللا عليه وسلم. 

 ،  شعر يف مدح ذي الكرم سيد العرب والعجم صلى هللا عليه وسلم
 صدر يف املغرب. لكاتبه الفاضل عبدالرحيم أمزيل.

 
 ،  هللا عنهمديوان أشعار الصحابة رضوان 

 مجع ودراسة وحتقيق األستاذ مجال حسني محاد. 
وبعض املصادر  ،من كتب التاريخ وكتب الرجال والدواوين، وأشعار القبائل هذه األشعارمجع 

املهاجرين  ،وهم شعراء األنصار  .األدبية الكربى الذين   ،وشعراء  العربية  قبائل اجلزيرة  وشعراء 
 . يه وسلموفدوا على رسول هللا صلى هللا عل 

 ًبلصبغة اإلسالمية، فلم يعد االنتماء إىل القبيلة؛ بل صار االنتماء إىل العقيدة.   شعرهم  اصطبغو 
يعرب عن أحداث  الذي قدمه صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الشعري  النتاج  وهذا 

وفتح مكة    ،الدعوة اإلسالمية بدًءا من اهلجرتني إىل احلبشة وإىل املدينة، والغزوات اإلسالمية
والفتوحات اإلسالمية يف العراق   ، ووفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وحروب الردة  ،املكرمة

 والشام ومصر. 
الشعر ومعانيه أتثرا ًبلقرآن الكرمي وأحاديث النيب صلى هللا    هذا  أغراض  وأضاف املؤلف أن

ا عن انتصار املسلمني،  معربً   ، اوالوصف وجدانيًّ   ،ا ا، والراثء إنسانيًّ عليه وسلم، فكان املديح دينيًّ 
واالفتخار ًبإلسالم واملسلمني، وبراثء الشهداء، ووصف فرح املسلمني بنصر   ،ومدح البطوالت 

 هللا املبني. 
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 ف شعرية،قطو 

قطفها، ورتبها على قوافيها، ووثق قائليها، وبني  حبورها، وضبط كلماهتا، وفسَّر مفرداهتا، األستاذ  
 الفاضل حميي الدين ابن احملد ِّث احملقق الشيخ حممد عو امة.

 وهذا العمل يصنف ضمن اختيارات العلماء األدبية اهلادفة، لفائدهتا العلمية واألدبية. 
( عاًما، وأنه بتصنيفها ونشرها تتبع مشاخيه، وحنا حنوهم، 25نه بقي يف مجعها )ويذكر معدُّها أ

هـ، واختتمه إبمالء شيخه   1413وأنه افتتح عمله من فم الشيخ عبدالفتاح أبو غدة منذ عام 
 هـ يف اخلرطوم. 1439عمر مسعود التيجاين عام  

ون أينعه، وحيفظون أطيبه، ويور ِّثون  وذكر أن علماءان األقدمني كانوا يرُِّدون أغزر الشعر، وينتق
هذا ألخالفهم، لتبقى اآلداب موروثة، واملبادئ والفضائل منتقاة ومنقولة.. وأن ما عداها متحوه 

 السنون وتدفنه. 
 وأشار إىل أن مثل هذا الشعر مكمل للعلوم الشرعية، ومزي ِّن إايها.

 ا...  وحثَّ طالب العلم على حفظ الشواهد النحوية خاصة؛ ملنفعته
 

 ،  هـ(  141ديوان سابق الرببري الشاعر الزاهد )ت 
 دراسة ومجع وحتقيق األستاذ أمين السيد الصياد.

 
 هل ترجم ديوان اإلمام الشافعي إىل لغات أخرى غري األمازيغية؟

 ، وأمثال كاجلبال،وأدب مجيل، وشعر رصنيإنه ديوان جليل، وإن بدا صغريًا، فيه علم كثري، 
ووصااي ال تشرتى مبال، وحقه أن يرتجم إىل اللغات اإلسالمية كلها، فالشافعيُّ رمحه  وحكم 

 هللا أحد األئمة األربعة املقبولني عند مجيع املسلمني، وعلى مدى التاريخ. 
 تشلحيت/ ترمجة يوسف الغزايل.   -: الرتمجة األمازيغية ديوان اإلمام الشافعي

 ا بعدة ترمجات.رجم إىل الكردية والفارسية والرتكية أيضً ت ومما استفدته من القراء، أن الديوان
 ا.ا ونثرً ترجم إىل الكردية والفارسية شعرً أنه و 
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ترجم إىل الصينية، ترمجه اإلمام إمساعيل جينغ بياو، أحد أئمة املسلمني يف مشال غرب كما  
 . الصني

 
 ،  االرجتال يف شعر املتنيب 

اللعبون. أستاذ األدب، صاحب أمسيات، وحتكيم. من الرايض،  كتاب جديد للشاعر فواز  
 قارب اخلمسني.

وال أرى كتابه هذا إال نقًدا. وهو شاعر مطبوع، متمكن، من شعراء احلكمة يف العصر احلديث، 
الوجهة، إصالحي   إسالمي  يراه  والناظر يف كثري من شعره  النزعة يف عصران.  قلة هذه  على 

وجنوى. له أقوال وحكم رائجة، وشعر يكتب مباء الذهب، ويعلَّق! ومل  اهلدف، بوًحا، وأتماًل، 
 أيخذ حظَّه من الشهرة، مبا يليق بشعره ومكانته. حنسبه كذلك وال نزكيه على هللا. 

 
 : دراسة موضوعية فنية، شعر البديهة واالرجتال يف األندلس

 ، جامعة بنها. أمين رجب العزب  رسالة ماجستري للباحث
راٍق اراتد أرض ه الكثري    ن  لون شعري طريف، وف  -كما يقول الباحث    -  البديهة واالرجتالشعر  

وألِّ  وحديثًا،  القول  روض هُ   ف  قدميًا  يف  البديهة  العريب    ،أصحاب  األدب  عصور  يف  وازدهر 
   ومن املؤسف أنه مل يوف حقه من البحث والدراسة. املختلفة.

الدراسة ختص شعر االرجتال   للوقوف على مالمح تطورها، وبيان    يف أرضوهذه  األندلس؛ 
أوجه االختالف بينها وبني نظريهتا يف املشرق العريب، وهي دراسٌة موضوعية وفنية تظهر مسات 

   .ةهذا الشعر الشكلية واملوضوعية، وتدرس خصائصه الفنية املمي ِّزة له عن شعر الرويَّ 
واستصرخوا مستغيثني لنجدة مدهنم وإماراهتم    صرخوا   أهنم   ومما متيز به شعراء البديهة يف األندلس

 اليت اغتالتها يد الغدر الصليبية، وأضاعتها األهواء والفنت.
أشعار البديهة واالرجتال حسب موضوعات احلديث فيها، ودراستها دراسة    وبني أنه صنف 

  .شعراءالموضوعية حتدد مالمح األغراض الشعرية اليت قصدها 
 توصيات. ، و ة، ومتهيد، وفصول مخسة هي عقد البحث، وخامتةوانتظمت الدراسة يف مقدم
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 ، ئتالفختالف واالشعراء الرببر يف األندلس بني اال
 وأصله رسالة ماجستري.  .صدر يف العراق .إسراء مطشر اخلويلدي للكاتبة

 
 ! ، فأدب الفقهاء شيء آخرمجيل أن تصدر مثل هذه الكتب
 شعرًا، فكيف به وقد مُجع وُدرس يف كتاب؟!ما كنت أعرف أن البن عبدالرب  

 وصدر عن ندوة زمزم ًبملغرب كتاب:
 ،  هـ( 463)ت ا القرطيب شاعر   ابن عبدالرب  

 .الوراكلي بن حسن الرباء للباحث الفاضل
 

 ،  املنثور العودي على املنظوم السعودي
عاصم عبد ربه    حققه األستاذهـ(؛    971رضي الدين حممد بن إبراهيم بن احلنبلي )ت    للعالمة
 .حممود

 وعنوانه يبدو غامًضا!  
واملقصود بـ )املنظوم السعودي(: القصيدة امليمية املشهورة لشيخ اإلسالم أيب السعود العمادي  

لكتاب الكرمي". وقد هـ( صاحب التفسري املشهور "إرشاد العقل السليم إىل مزااي ا  982)ت  
 عرف األدًبء فضله كما عرفه الفقهاء واملفسرون... 

" العجيبة:  القصيدة  هذه  يف  الظنون  صاحب كشف  مشهورةيقول  قصيدة  هبا    هي  سارت 
العرًبن  ، الركبان األدًبء  ، وتداولتها  من  العباسي  منهم:   ، وعارضها مجاعة  عبدالرحيم  ،  السيد 

 . والشيخ مشس الدين حممد املصري القاضي، املكيوالشيخ عز الدين عبدالعزيز الزمزمي 
،  إحدى وسبعني وتسعمائة  971املتوىف سنة    الشيخ غرس الدين أمحد بن إبراهيم احلليب  وشرحها

مساه )املنثور العودي  "،  احلمد هلل وكفى . . . اخل"أوله:  ،  مشس الدين حممد بن احلنبلي  وشرحها: 
 .على املنظوم السعودي(

 . سهاومنهم من مخَّ 
 . والكل معرتفون ًبلعجز عن الوصول إىل رتبة بالغتها والرتقي إىل ذروة فصاحتها

 ". فصيحة املباين ،وله قصائد عربية غريبة املعاين
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   ". نه أشعر أهل جلدته، فالرائد ال يكذب أهلهإعلى أنه لو قيل  ":  إبعجاب   اخلفاجي عنه  وقال
 ! ومطلعها: املعريمن ميمية  إتقاانً  واعتربها البعض أكثر

 وغرامُ   لوعةٌ  ه واه ا   و غريُ   ومرامُ    مطلبٌ  ليمى سُ   أبعد  
 ومقام  و دون ذراها موقفٌ   ومثابة  مْلجأ     محاها  و ف وق 

هب ا وهيهات أن يُ   حز ام  و يشدُّ أاملطااي  عنانُ   ثىن إىل غري ًب 
بقصيدة يدجبها يف   يشتغل )شيخ اإلسالم(  تعجبت كيف  ما  وقد  والغرام! وإن كان  العشق 

يقوله رمزًا وإشارة! ولعلماء آخرين اشتغال هبذا.. ولفت هذا نظر العالمة علي الطنطاوي رمحه  
 هللا، فألف رسالة يف غزل الفقهاء!

ولشيخ الزيتونة العالمة الطاهر بن عاشور حتقيق وشرح لديوان بشار بن برد، وقد عرف بزندقته..  
ومشتغاًل بلغة القرآن، ولغة بشار يف شعره قوية، فاعتىن به هلذا، وردَّ  ولكن الشيخ كان حمبًّا  

 عليه فحشه فجوره. 
 

 صدر لألستاذ النحوي القدير فخر الدين قباوة كتاب: 
 ص.  200، اإلسالميمع الشعر والشعراء يف املفهوم 

وإنتاجه مستمر، بني حبث  متنوعة،  وأدبية  لغوية  وكتاًبت األستاذ فخر رصينة، وموضوعاته 
 وحتقيق وتدقيق ونقد وحتليل... على الرغم من تقدمه يف العمر. 

 
 ،  دراسة موضوعية فنية :يف الشعر اإلسالمي املعاصر األم  

 مولود خملص احلديثي لألستاذ
 م.2021هـ،    1443( عام  36يف العدد )  اإلمام األعظم اجلامعةجملة كلية  حبث طويل نشرته  
أن الكاتب  اإل  يذكر  اجلياشة  قدموا    نيسالميالشعراء  والعاطفة  الفين  متيزت ًبلصدق  قصائد 

العايل  واإل إىل  حساس  ودعوا  وتضحياهتا،  وصربها  األم  واضحة    وتقديرها  يتهارعاعن  بلغة 
ين الذي يف مبثابة رد الدَّ كانت  قصائدهم  وأن    .التعقيدو التكلف    ن ومفهومة وسهلة بعيدة ع

   .وأتكيداً على دور األم يف بناء اجملتمع ،أعناقهم ألمهاهتم
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اإلا  لقدوقال:   نشأهتم  إىل  استناداً  تعبريهم  يف  الشعراء  الدين    ،سالميةنطلق  إليه  دعا  وما 
والتقرب   ، حقوقها  عطائها إو   ،غضاهباإوعدم    ، سالمي احلنيف من رعاية األم واإلحسان إليهااإل

 إىل هللا ًبإلحسان إليها وحمبتها. 
 

  ،(م 2011-1960)شعرية الفضاء املغلق: شعر السجون يف ليبيا 
 .فاطمة الطيب قزميةللباحثة 

 
 ،  تنبؤات الشعراء

 . ص 157ملؤلفه صالح العرجاين، 
 القارئ. وليته مساه "توقعات الشعراء"، حىت ال يلتبس معناه مبعىن النبوءة على 

هذا كتاٌب صنفته ملناقشة ظاهرة تنبؤات الشعراء، حيث درست يف الفصل األول حقيقة قال: 
 .  وجوانب احلقيقة واخلرافة فيها. ،وأساليب املتناولني هلا ،هذه الظاهرة

 . "مثلث النبوءة"  مساه، من خالل ما أًبلتفصيل هذه التنبؤات يف الفصل الثالث  وذكر أنه درس  
 

 ثيقي صدر يف املغرب:معجم أديب تو 
 ،  الدواوين واجملاميع الشعرية: فهرسة املدوانت الشعرية األندلسية

 .يف وجدة جامعة حممد األول، أصدرته مصطفى الغديري لألستاذ
 يستفيد منه كثري من الباحثني واألدًبء وطلبة الدراسات العليا. 

 
 ، معجم اترخيي لديوان الشعر املغريب من البداايت إىل هناية القرن الرابع عشر اهلجري

 ملؤلفه األستاذ أمحد العراقي.
 

   شعر أمحد شوقي يف الطفل: دراسة لغوية،
 الدين، جامعة املنصورة. رسالة ماجستري للباحثة حسناء انجي شرف 
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عدًدا من ظواهر اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، ًبلتطبيق    الباحثة يف رسالتها  تتناول
   رمحه هللا. أمحد شوقي أمري الشعراءعلى عدد من قصائد الطفل عند 

اهات شعر، واجتهذا النوع من ال ماهية شعر الطفل عنده، وأسباب اجتاهه إىل  حتدثت فيها عن  و 
 شعره يف الطفل، واملعايري اللغوية الالزمة للشعر الذي يناسب الطفل بصفة عامة. 

   ومما توصلت إليه من نتائج:
ن هناك ارتباطًا وثيًقا بني الصوت واملعىن، فاستخدم شوقي الصوت الرقيق الرخو املهموس يف  أ

ضرورة    مما يؤكدة والعنف،  مواضع الرقة، واستخدم الصوت القوي الشديد اجملهور يف مواضع القو 
 .ى شعرًاالتجانس بني اللفظ واملعىن يف الكالم ليسم  

الرتادف التام وهم وخرافة وال وجود له يف العربية وال يف غريها، وكل ما نقابله وقالت الباحثة:  
 ... من قبيل الرتادف النسيب أو اجلزئي ال غري يمن حاالت الرتادف ه

 
 موضوعات أدبية أخرى  

 
فريدة من نوعها، مؤكد نفعها، تدل على مروءة وُخلق وبر  ووفاء من أهلها، هي مجعية    مجعية

   .هبما  رب  التعزيز الوالدين، و إبسعاد اليت هتتم  بر  الوالدين يف الرايض )أبرار(،
كتاًبن من بني تسعة تنتظر الصدور، البنيت    وقد أصدرت قصًصا توظف هبا أهدافها، من بينها

 األديبة شفاء )أم أمحد( يف سلسلة )أبرار( لألطفال، مها:  
 ".  حمسن حيب اهلدااي"، و"املزارع الصغري "
 

 ،  ملتقى القمم يف األقوال واحلكم
 جلامعه عمر الزانيدي. 

 واختيار األقوال القومية واحلكم الفضيلة مرغوب ومؤثر، إذا حسن االختيار، وصدق التوجيه.  
 

 استخراج هادف: 
 . دراسة أتصيلية موضوعاتية :بن منظوراألمثال العربية يف معجم لسان العرب ال
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 من إعداد الباحثني: معمر عيساين، واحلاج عيساوي، وأمحد ملياين. 
 صدر يف اجلزائر.

 
 مثل هذا الكتب تنفع:

 ،  ألمثال الزراعية يف الرتاث اليمين ا
 ملؤلفه مرسي الصباغ. 

 
 حبوث لطيفة، قليل تناوهلا! 

 أحباث يف الفكاهة والسخرية.
موضوعات الضحك والسخرية والدعابة والفكاهة  ورشة اجتمعت أحباثها ومناقشاهتا لتتناول  

 واهلزل واجلنون، منذ العصر العباسي إىل الوقت احلاضر.
 وجتمع هذه األحباث بني الثقافات واللغات العربية واألمازيغية والفرنسية واألملانية. 

 ( ًبحثًا، أوهلم أمحد شايب. 20شارك فيها )
  أكادير.  صدر الكتاب عن كلية اآلداب جبامعة ابن زهر يف
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 الرتاجم التاريخ و 
 

 الرتاجم 
 

 التأليف يف الطبقات يف الرتاث العريب، 
 للكاتب إبراهيم حفصي.

 
 ، األسر الكويتية مجهرة أنساب

 .مجال احلميدي علي ملؤلفه
 . عائلة كويتية (274)يقارب  استعرض ما

 
  ،املئة يف تراجم من بلغ املئة
 ص.  138العالونة، كتاب جديد لألستاذ أمحد 

 ( سنة، يف العصر احلديث.100خمتصرة للمعمرين من بالد العرب )جم اتر وهو 
 م. 2022هـ، نيسان  1443(، رمضان 547وهو كتاب )اجمللة العربية( العدد )

 
من املسيحيني العراقيني  ،من كتب أكثر من مئة كتاب وحبث :الباحثون املسيحيون 

 . حياهتم، كتاًبهتم املطبوعة واملخطوطة واملفقودة :والشرقيني
 ، نشر يف دمشق. حامد انصر الظاملي ؤلفهمل
 

مة حمب الدين اخلطيب )ت   هـ( رمحه هللا ظهر بعناية جديدة:  1389كتاب منسي  للعال 
شوَّه   وكيف  واخلري  احلق  على  والتعاون  احملبة  من  عليه  وما كانوا  األولون  اإلسالم  محَلة 

 ،  مجال سريهتم املغرضون
قدَّم له وعلق عليه حممد بن صامل السُّلمي، أستاذ التاريخ اإلسالمي جبامعة أم القرى، ونشر 

 يف الدمام.
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 ،  مفاكهة الكرماء فيمن حج من امللوك والعلماء
)ت   املالكي  العبيدي  عامر  بن  إبراهيم  عبداحلميد مجال    1105ملؤلفه  األستاذ  هـ(، حققه 

 اريخ اإلسالمي جبامعة األقصى يف فلسطني. الفراين، أستاذ الت
وقد ذكر احملقق أن مؤلفه سار على درب املقريزي، واستكمل به كتابه "الذهب املسبوك"، مع 
إضافات مهمة، وتراجم مفقودة، وإفراد جزء للحديث عن رحالت حج العلماء يف عصره، من  

 ضهم. العهد العثماين، وخاصة شيوخه، الذين رافقهم، وتتلمذ على بع
 

 ،دراسة اترخيية حضارية: أغوات احلرمني الشريفني عرب العصور
 .سحر بنت علي دعدع  لألستاذة

 
 مرجع تراثي مهم بتحقيق جديد:

   ،القند يف ذكر علماء مسرقند
حتقيق حممد حيىي إمساعيل، مهند   هـ(؛  537أليب حفص جنم الدين عمر بن حممد النسفي )ت  

 .برتكيا يف جملدين دار اهلامشي ، صدر يفحيىي إمساعيل
 

 ظننته كتاًًب تراثيًّا! 
مَ  انتقلو رْ اتريخ  أو  فيها  نبغوا  الذين  واألفاضل  واألئمة  العلماء  وذكر  ظل   او  يف  منها 

 ،  ( هـ 428 – 205) الدويالت املستقلة
 ص.  208لألستاذ اندر حممد إمساعيل، يف 

تركمانستان، إحدامها ) تقعان يف  اسم ملدينتني اترخييتني  الشاهجان و)م ْرو(  ( مبعىن مرج مرو 
 .احلدود األفغانية ( وتعين مرج النهر، ًبلقرب منمرو الروذنف س امللك، واألخرى )

وينسب إليها علماء كثر، وخاصة من احلنفية، ويقال لساكن مرو )املروزي(، ولساكن مروروذ 
 روروذي(. )امل
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 ،  نساهبم وبيواتهتم وعلمائهم ودولتهم: أندلسنصار ابألريخ األات
 ص.  525لألستاذ حممد مجعة موسى، يف 

املسلمني يف احلقبة   همتولي  األنصار، مثل  على جوانب من اتريخ  فيهاملؤلف    يُطلعناو  حكم 
يرجع نسبهم إىل سعد  و   وهم بنو األمحر يف غرانطة، األخرية من اتريخ دولة اإلسالم ًبألندلس؛  

اعتنوا    هناك، وهم كثريون، ممنألعالم األنصار    يرتجم . كما  رضي هللا عنه بن عبادة األنصاري 
ندلس، وازدهرت مدن األ ًبلعلم وأحسنوا تقييده، وأخذ الناس عنهم، وذاع صيتهم وعلمهم يف

العلمية  احلياة  أيديهم  أنساهبم  فضاًل   ..على  ذكر  عن  العلمي،  هناك  وإنتاجهم  وبيواتهتم،   ،
 ..وانتشارهم ًبألندلس، ووظائفهم، وغريها من املوضوعات 

 
 وهل العراق خال من مالكية؟

 حقًّا، ال أمسع عنهم ذكرًا، مثل سوراي، وهذا ما يدعو إىل العجب!! 
 كتاب بعنوان: وصدر  

 ،  ابن اجلالب وكتابه التفريع   آخر فقهاء املالكية ابلعراق وأثره الفقهي:
 ص.  133 يف ، رزقي رشيد لألستاذ

 
  !إمام الفقهاء كان فصيًحا أيًضا

على   والقدرة  الدين،  يف  الفقه  مث  الذكاء،  أوهلا  الفذ ،  اإلمام  هذا  عظيمة  خصااًل  مجع  لقد 
 واخلشية من هللا... االستنباط، والورع، 

رئيس  وهذا كتاب جديد يف فصاحته رمحه هللا تعاىل، سبكه يراع األستاذ حممد أمحد الوليد،  
انفعة مشوقة، يتناول تراثنا اللغوي بدراسات    الذيقسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة بنغازي،  

 :اجلديد اندرة ومبدعة، وعنوان كتابه 
 . اإلمام األعظم يف علم العربية ورد  الشبهات عنهافصاحة أيب حنيفة: دالئل منزلة 

وماذا لو تناول، هو أو غريه، فصاحة إمامنا الشافعي ًبلدرس والتحليل؟ لقد كان حجة يف  
 اللغة، وكثريًا ما بىن مذهبه على ما تنطق به كلمات العربية، وكان أكثر أئمة الفقه معرفة هبا. 

 رمحهم هللا مجيًعا.   
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 الشخصية من انحية فقهية اندرة. دراسة هذه 

 ،  آراؤه الفقهية واألصولية: حميي الدين بن عريب
 (.هـ 1442)ت  أسامة شفيع السيد لألستاذ

 : قبلهكما صدر 
  : دراسة مقارنة، لألستاذ اندر مجيلحميي الدين بن عريب وآراؤه الفقهية يف الفتوحات املكية

 . مجعة
جممعيًّا، وقدم لكتابه هذا شيخ    لغوايًّ   امرتمجً و   ، علمية، وًبحثًا شرعيًّا قدرة واألستاذ أسامة كان  

 األزهر. 
 

 من كتاب:  الطبعة الثانية
  ،التشكيالت النقابية للسادة األشراف اهلامشيني

 . جميد ملوك السامرائيأعده الباحث 
 

 ، نزهة املشتاق يف علماء العراق 
، صدر بتحقيق  هـ 1175بعد  ، املتوىفأليب الربكات حمم د بن عبدالغفور الرحيبكتاب جديد 

 . مهدي اجلميلي األستاذ
 يف هذا الكتاب. يرتجم هلم سواه ، مل معينة مرحلةء العراق يف لثل ة من أبرز علما  ترجم فيه

ني، ومعرفته الشخصية هبم، حيث ترجم وأتيت قيمة الرتاجم وأمهي تها من قرب املصن ف من   املرتمج 
أسرته اليت تعترب من أبرز   وغريهم منوالبعض اآلخر أقران له،  ،لبعض من هم يف طبقة شيوخه

 .يف العراقالعوائل العلمية 
الكتاب تصورًا عن املستوى العلمي واألديب الذي كانت تتمت ع به األسر العلمية العريقة   ويظهر

املصن ترجم  لرجاالهتااليت  واخلريي،    ،ف  واجلبوري،  والعمري،  والسويدي،  احليدري،  كأسرة 
 والرحيب، وغريهم.
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اين  ذمقامة على غرار مقامات بديع الزمان اهلم  (32ففيه )يف املقامات،    وجزء من الكتاب 
 واحلريري. 

ًبب ًبًًب يف األدب وغريه، كل ًبب أفرده ملوضوع مستقل، فباب يف العلم وأهله، و   (33وفيه )
 .. وهكذا.يف األدب 

، ومن مث خيتم ًبألدب فيأيت ًبلرتمجة أواًل، مث أييت    ،مع بعضبعضها  مزج األصناف الثالثة  و 
 مبقامة.

رسائل علمية، بعضها ال توجد هلا نسخة إال يف هذا الكتاب، أكثرها للمرتمجني، ليربهن   وفيه
 على مكنتهم العلمية ورسوخهم. 

صلية اليت كتبها املصنف خبطه، وأهداها للصدر األعظم حممد حق ِّق  الكتاب على النسخة األو 
 ًبشا راغب. 

ضم نه من شواهد أدبية وشعرية، من أروع ما    إضافة إىل ما وشعر،    للمؤلف   نثرويف الكتاب  
 ..  كتبه الشعراء واألدًبء يف شىت العصور.

 هكذا يف تعريف ًبلكتاب، رمبا من مقدمة احملقق. 
 

 واملسموع،  املشهوديف اجملموع 
ة العثمانية، من أتليف عبدالرمحن عاكف زاده األماسي،  لكتاب ًبلعربية يف تراجم علماء الدو 

هـ، صدر حديثًا بتحقيق األستاذ أمحد عبدالوهاب الشرقاوي، الذي ذكر    1231املتوىف عام  
تراجم عدد كبري من العلماء ال جندهم يف غري هذا الكتاب، وعددهم    ، ففيهر أنه كتاب مهم واند

وأنه عثر على نسخة وحيدة من خمطوطة ، والظروف اليت مرت هباعمر الدولة، إىل كبري نسبة 
، وأن فيه معلومات أخرى نفيسة غري الرتاجم، تكشف  هـ1320  عامهذا الكتاب، نسخت  

 املزيد من تفاصيل احلياة العامة واخلاصة يف العصر العثماين. 
 

تراجم القضاة متميزة من بني الرتاجم، ففيها علم وفطنة وسري وأخبار وقصص وحوادث تؤنس، 
 كما تبعث على العربة. 
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م أبرز القضاة املسلمني على مدى مثانية قرون  وجاء أحد القضاة يف عصران فاستخلص تراج
السري  يف  أفضل كتاب  يعترب  الذي  الذهيب،  للعالمة  النبالء(  أعالم  )سري  من كتاب  تقريًبا، 

 والرتاجم يف اترخينا اإلسالمي، بعنوان: 
   ،القضاة من كتاب سري أعالم النبالء

   . جبدةالقاضي ًبحملكمة التجارية  ،لشيخ انيف بن عبدالرمحن العنزيل
 

 ،الرتاجم املقدسية يف كتاب الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي
 .الفاخريعادل سوسن بتحقيق وحتليل  صدر يف عم ان 

 
رسالة علمية يف ثقافة أستاذان الكبري حممد أديب الصاحل رمحه هللا وجهوده العلمية، وهو يستحق 

 رسائل: 
 ،  دراسة حتليلية: الصاحل وجهوده يف خدمة الثقافة اإلسالميةالشيخ الدكتور حممد أديب 

 للباحثة الفاضلة مروة بنت قاسم املخاليف.
 نوقشت يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة. 

 
من الكتب املتميزة يف هذا العصر، ومن أكثرها نفًعا للدعاة والقادة واإلداريني ورجال األعمال 

 ، كتاب:  اخلريية خاصة
 ،  ايتدروس من حي

 لألستاذ الدكتور أمحد توتوجني. الذي صدرت منه عدة طبعات. 
 وقبله كتابه: مخسون عاًما بني الشرق والغرب. 

واقتدار،   متواصل، وحكمة  اإلسالمي، جبهد  العمل  جمال  الكبرية يف  مليئة ًبإلجنازات  حياة 
 وخاصة يف اجلانبني العلمي، واخلريي. 

أربيل، حصل على الدكتوراه يف ختصص هندسة استخراج النفط من  واألستاذ أمحد من مواليد 
جامعة والية بنسلفانيا. أسهم يف أتسيس قسم هندسة النفط يف جامعة الرايض ورأسه لعشر 

 سنوات.
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كما أسهم يف أتسيس كثري من اهليئات واجلمعيات واملؤسسات اخلريية واألكادميية والفكرية  
شمالية وكندا واملنطقة العربية، مثل: احتاد الطلبة املسلمني يف  واجملتمعية، وخاصة يف أمريكا ال

 أوروًب، واحتاد املنظمات الطالبية اإلسالمية. 
وشارك يف أتسيس الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ًبلرايض، واهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية  

 يف الكويت، والوقف اإلسالمي يف أمريكا الشمالية. 
 س املعهد العاملي للفكر اإلسالمي... وأسهم يف أتسي

 ص(.   287وكتابه )مخسون عاًما( فيه ذكرايته وحياته وأعماله وإجنازاته الدعوية )
وكتابه )دروس من حيايت( عرٌب ودروس وجتارب ونصائح ووصااي من خالل أعماله وإجنازاته  

الفكرة، وكيف يتم  الكثرية الناجحة النافعة. أنصح كل قارئ أبن يقرأه، ليعرف كيف تتشكل  
 التخطيط، وكيف تقوى العزمية، وكيف يكون اإلصرار وعدم اليأس، وكيف أييت التنفيذ.. 

ومن عناوين موضوعات كتابه: وظيفة القدوة، إىل طالب العلم، يف نباهة القيادة، غرس اهلم   
 التطوعي، أسباب غري تقليدية. 

 واختتم منهجه مركزًا على ثالثة حماور: 
إيالء العلمي   األول:  وللتخطيط  املفتوح،  املنظم  اجلماعي  املؤسسي  للعمل  املطلقة  األمهية 

 للدعوة، بعيًدا عن الفوضوية واالرجتالية، ولتحقيق القدوة العملية يف العمل التطوعي.. 
 الثاين: ضرورة جتديد اخلطاب الديين مبا يتناسب مع الواقع املعاصر، ومع طبيعة املخاط بني.. 

سلوب االحنياز إىل اإلجيابيات ال السلبيات، واستحضار أن اجملتمع املؤمن بىن الثالث: اعتماد أ
أسسه على اإلسالم، وإدراك أن أمهية عمل كل مسلم إمنا تنبع من قدرته على أن يؤسس جمااًل  

 خصًبا لإلبداع واإلجناز. 
م( وقد علت شهرته بني طلبة    1985هـ )  1405وقد تعرفت على األستاذ أمحد منذ عام  

العلم، واهتمامه هبم، ومساعدة من يود الدعوة يف اخلارج. جلست إليه يف مكتب له عند جامع  
 الراجحي القدمي يف حي امللز ًبلرايض، مث تراسلنا... 

وقد رأيت فيه فكرًا انضًجا، ونشاطًا كبريًا، واهتماًما بتقدمي األولوايت، والرتكيز على الفكر 
 إلبداع فيه. وكان هادًًئ، لكنه حازم، ويعرف كيف ينقد.  والدعوة، والعمل عن علم وقدرة، وا

 حفظه هللا، وجزاه خريًا عن اإلسالم واملسلمني. 
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حممد   بن  تلميذه حيىي  بشعره  واعتىن  حديثًا، كتبه  صدر  يف كتاب  دمشق  قر اء  لشيخ  ترمجة 

 احلكمي، بعنوان: 
مة األديب كرمي  راجح شيخ قر اء دمشق  حات من شعره.: حملات من عمره ونفالعال 

وهو العامل الشجاع الذي صدع ًبحلق ووقف يف وجه الطغيان، وصار املسجد الذي يؤم فيه  
مركزًا للخروج إىل املظاهرات.. مث أىب أن يبقى ذلياًل يف بلده، ال يسمح له بقول احلق، واإلنكار  

 على الباطل، فهاجر منه، وبقي رمزًا للعلماء العاملني الصادقني. 
 صاحب مؤلفات، وإجازات، وجمالس... وهو 

 
 ،  مذكرات يف زمن الثورة 

من الكتب الصادرة حديثًا يف أحوال سورية، اليت نكبت حبكم الطغاة املتجربين والطائفيني 
العنصريني من البعثيني والنصريية والشيعة. وهذا هو اجلزء األول مما سطره قلم الشيخ الداعية  

ة  وفيه تركيز على عالقة السلطة ًبلقيادات اإلسالمية اجلماعية املؤثرة، وخاص  سارية الرفاعي،
   صاحب املذكرات، وأخاه أسامة، املفيت، حفظهما هللا.

ن الشباب امللتزم الذي يراتدها كان  ، ألمن املساجد خرجت  االحتجاجات  وفيه إشارة إىل أن  
يعاين اإلقصاء يف الدوائر املدنية، ورمبا الضرب والتعذيب يف املؤسسة العسكرية ألنه يتمسك 

أن شرائح اجملتمع كلها كانت تعاين   ونبه إىل  .امعبصالته. ولذلك كانت االنطالقة من اجلو 
 الظلم. 

مظاهرة  "لدى وزير الداخلية بعدما اعتقلوا إثر    املعتقلني  لإلفراج عن بعض  كما ذكر وساطته 
من سكان    %85  وأشار إىل أن الشهرية، وفيهم فنانون وكت اب من خمتلف الطوائف؛    "املثقفني

، ًبستجابتهم لدعوات اإلضراب ،  احلراك الثوري  واار دفععامة التجة.. وأن  البالد من أهل السن  
اإلنفاق    اوتبنو   ،إىل التربع للجمعيات اخلريية اإلسالمية  وأهنم حمبون للعلماء، وهلذا فقد ًبدروا

 يف دول اللجوء اجملاورة. و املدارس يف املناطق احملررة  يف دعمأسهموا ، و على املعاهد الشرعية
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 هم منأعلن وقوفه إىل جانب الثائرين، ومن  هم منمنف  من الثورة،   مواقف مشايخ الشام  وتباينت 
ينبغي اعتزاهلا، ومن خاف على   " فتنة"فآثر السكوت وعد  ما جيري    السلطة،خشي بطش  

 . السلطةمؤسسته الدعوية أو منربه أو معهده من اإلغالق فتظاهر ًبلوقوف إىل جانب 
ا قد التقامها عدد من كبار رجال السلطة، بدءً و ،  مع الثوارالرفاعي  سارية وأسامة  األخوان  كان  و 

استمع منهما انتقاداهتما النتشار الفساد، ومظامل ، و حتسباً المتداد موجة الربيع العريب،  برئيسها
التعليم،   (1200)خاصة ًبلتيار الديين الذي كان غاضباً من نقل   مدر سة منقبة من سلك 

يف حمافظة دمشق إىل أعمال أخرى، وعدم ختصيص أمكنة للصالة يف موظفني متدينني  إحالة  و 
فوعد    ، وعدم السماح ًبلصالة يف اجليش..عدم االعرتاف ًبملعاهد الشرعيةو املوالت الناشئة،  

 بتلبيتها. 
أن   فأوضحا ، يف درعا عند انطالق الثورة   تهدئة الشباب ل وطلب هو ورجاله منهما أن يتوسطا 

وأن احلل يكمن يف كف أيدي األجهزة  ،  الشارع ليس طوع أوامرمهالسلطتهما حدوداً، وأن  
 . األمنية، وإطالق سراح املساجني

أو  أو وزيرً   ،ا لدمشقمفتيً   كتعيينهًبملناصب،    السلطة إغراءهحماوالت    وأشار إىل ا لألوقاف، 
عليه تشكيل فصيل عسكري ًبسم    كما اقرتحواه مليار لرية لتوزيعها على فقراء دمشق.  منح

   ...الرتهيب وا. وبعد الرتغيب بدأ.زيد بن اثبت.
آمرك أن تقود  ":  فقال له؟  "مباذا أتمرين اي شيخ"  الشيخ حممد كرمي  راجح: بشار األسد    وسأل

 . " ًبلبالد ألنك أعرف الناس مبا حل   ،الثورة، وأن حتضر صالة اجلمعة، وأن تشارك املتظاهرين
إطالق النار على وعدم    ،األول لعلماء دمشق اجلنود  إىل التمرد على أوامر قادهتم  دعا البيانو 

وملا رأت السلطة جتاوهبم ومباركتهم  ألجهزة األمنية.  امسؤولية سفك الدماء    وامح ل مث  املدنيني،  
 الثورة طلبوا منهم مغادرة البلد.

سارية   الشيخ  أقام  تركيا،    ،مبصروبداية  استقر يف  التجمعاتو مث  من  عدد  إنشاء    أسهم يف 
 .. واملشاريع الدينية والرتبوية واإلغاثية

 
 : ص(  460فصاًل( و) 12، يف )داعية وسياسي خبري( سنة ل42)ذكرايت 

 .  نبش الذاكرة: سرية داعية ومسرية دعوة
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ركة اإلسالمية يف  انئب رئيس احل ، كمال اخلطيبكتاب دعوي اترخيي توثيقي للداعية األستاذ  
مسجد عمر بن اخلطاب احملظورة، جماز من كلية الشريعة جبامعة اخلليل، خطيب    48فلسطني  

، رئيس جلنة احلرايت املنبثقة عن جلنة املتابعة العليا. صاحب نشاط دعوي  يف قرير "كفر كنا"
خالل منصبه،  وسياسي واجتماعي متواصل يف فلسطني احملتلة، ومكانة إعالمية مرموقة من  

وخاصة إذا كان القيادي الزعيم رائد صالح مغيًبا يف السجون. وتركيز النشاط على املسجد 
 األقصى وأحداثه وحماوالت اإلضرار به، واالهتمام بوحدة الشعب الفلسطيين واجتماع كلمته. 

جلأت  يقول يف مقدمة ذكرايته: "يعلم هللا تعاىل كم حرصت على انتقاء الكلمات واجلمل، وكم  
لوجهه   وأن جيعله خالًصا  أكتبه،  أو حرف  اإلخالص يف كل كلمة  يرزقين  أن  تعاىل  إىل هللا 

 الكرمي...".  
 ويقول عن هذه الذكرايت: "إهنا جتربة دعوية اجتماعية سياسية ال بد أن يستفاد منها". 
ة عن ومن عجيب ما ذكره أنه درس الثانوية يف مدرسة أهلية مسيحية! ولكنه نشأ نشأة خمتلف

وما يزال   -جو الدراسة، فقد توجه بعد حصوله على الشهادة الثانوية إىل كلية الشريعة، وعمل  
مناسبة    - يف كل  حاضرًا  حركيًّا  داعية  وصار  اإلسالمية،  احلركة  إىل  وانتمى  وخطيًبا،  إماًما 

 ًبلداخل الفلسطيين..
 لذكرايت.( كتاًًب آخر قبل نشر هذه ا27وهو انشط يف التأليف، فقد أصدر )

 
األستاذ عبدالوهاب الطريري من أبرز الدعاة واخلطباء املفوهني يف بالد احلرمني، وأحد أعالم 
الصحوة هبا، مع صديق عمره األستاذ سلمان العودة، فرَّج هللا كربه وفكَّ أسره، وكان اجلامع  

 الذي خيطب فيه حبي  العليَّا يُقص ُد من أحناء الرايض.  
يدة، وإرشادات محيدة. وخطبه محاسية. وما كان ينزل من املنرب إال وقد وكان ذا توجيهات سد

الشباب  على  أتثريه كبريًا،  فكان  اخلشوع،  من  القلوب  وسكنت  ًبإلميان،  النفوس  امتألت 
 خاصة. أما عن تواضعه وأدبه وأخالقه وهدوئه ووداعته فال تسل، وال نزكيه على هللا.  

لك البالد، فُمنع من اخلطابة والدعوة، وسكن إستانبول وقد ُنكب مثل غريه من الدعاة يف ت
 من بعد.

 صدر كتاب له ما كنت أعرف أنه يعمل فيه، وهو بعنوان أديب مجيل: 
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 ن عرفت.مساء الذاكرة: ما عرفت ومَ 
 صدر يف الكويت. 

 
 ًبنتظار صدور هذا الكتاب اجلميل، حىت نتعرف على إخواننا هناك: 

 ،  علماء داغستاننزهة األذهان يف تراجم 
 ملؤلفه الباحث الفاضل نذير بن حممد حاج الدركيلي الداغستاين. 

 
 .  حتفة العصر يف أعالم مصر

 ص(.  1992مج ) 3ألفه إلياس زخورة وآخرون، نشر يف بريوت، يف 
 

 ،  عبقرية األزهر: اترخيه وأجماده ومواقف شيوخه ومؤلفاهتم
 لألستاذ حممد عبدالشايف القوصي.

 وقد كتبه املؤلف بلغة جيدة، وأسلوب تربوي مشوق.  
واطلعت على ترمجة أحدهم فيه، فرأيته أطنب يف تبجيله، وأكثر من مدحه وذكر مآثره، ومل 
يذكر له سوءة واحدة. وليس هذا من قبيل البحث العلمي، فال تستوي حال املرتجم له وال 

 يث هنا عن أنبياء وصد يقني وأولياء. يستقيم ميزانه إال بذكر ما له وما عليه. وليس احلد
 

  ،: تراجم أعضاء جممع البحوث اإلسالميةاجملمعيون
 حممد علي عبداحلفيظ، وعبداملنعم عبدالرمحن العدوي.كتاب جديد لألستاذين 

العلوم170ترمجة لنحو )فيه    اقدم ممن شغلوا عضوية جممع    ،( من علماء اإلسالم يف مجيع 
 ،( عضًوا من مصر145البحوث اإلسالمية منذ إنشائه حىت اليوم، ومن بني هؤالء العلماء )

خنبة من الوزراء    تراجم   مجمع، كما ضم  ل ( أميًنا عامًّا ل14، و)ئهووكالاألزهر  وخنبة من شيوخ  
أعالم الدعوة    منجمموعة    على  أيًضا  واحتوى  . واملسؤولني الكبار من داخل األزهر وخارجه

والفكر واألدب يف األقطار العربية واإلسالمية، من أعضاء جممع البحوث اإلسالمية، البالغ  
 . ( عضًوا25عددهم )
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الوظائف واملهام املنوطة به، واهليئات  وبيان    ،مع اجملدراسة اترخيية مفصلة عن اتريخ  ب  وامتاز
والفرع األساسية  واللجان  منها،  يتألف  اليت  وشروط  واإلدارات  اجملمع،  عن جملس  املنبثقة  ية 

 العضوية فيه، وعدد أعضائه من املصريني وغريهم. 
 

 ، ةألقاب النساء يف النقوش اآلاثرية اإلسالمي
 جامعة الفيوم.نوقشت يف ، محد سعدأدعاء  رسالة ماجستري للباحثة

الكاتبة عن فيها  اإلسالمية  حتدثت  العصور  املرأة يف  السياسي   ، مكانة  واالجتماعي    ودورها 
يف النساء ووردت    ىعل   اليت أطلقت  لأللقاب   امعجمً وقدمت  والديين يف اجملتمع اإلسالمي،  

حسب حروف  ،  وذلك من خالل ترتيب هذه األلقاب   ،العربيةًبللغة  النقوش اآلاثرية اإلسالمية  
يف العصور   من لقبت به من النساء   وبيان  ،اواصطالحً التعريف بكل لقب لغة  مع    ،اهلجاء

يف حياهتا،    وأهم األحداث   ،سببالمن خالل ذكر    ،اإلسالمية، والرتمجة لصاحبة كل لقب
 .حاملته ىصدق مدلوله عل  ومدىوالظروف احمليطة به،  والسمات احلضارية للقب، 

 . اليت سجلت عليها الشواهد األثرية لورود مثل هذه األلقاب من خالل النماذجوذكرت 
 . شكاًل  (60( لوحة، و)120) بلغتلوحات وأشكال بالدراسة  وذيلت

 
 الوفاء ُخلق مجيل، وخاصة إذا كان بني األرحام، وأهل العلم. 

 وهذا كتاب توثيقي جديد، صدر اجلزء األول منه بعنوان:  
   ، من أعالم كلية اللغة العربية أبسيوط

، أصدرته الكلية املذكورة،  رفعت علي حممدو صابر السيد حممود،  األستاذين الكرميني:  شراف  إب
 ، مبناسبة عيدها الذهيب.األزهرالتابعة جلامعة 

 وطبع على نفقة مؤسسة احلاج صالح أبو دنقل اخلريية. 
مكانتها،   على  وحيافظون  الكرمي،  القرآن  لغة  يعل ِّمون  فهم  علينا،  حق  هلم  اللسان  وعلماء 

رس خون هيبتها، ويدافعون عنها، ويردُّون على الشبهات اليت تثار حوهلا، ويصونون ألسنتنا  وي
 من اخلطأ، وينشروهنا فصيحة ساملة يف اآلفاق... جزاهم هللا عنا خريًا. 
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الطبعة الثانية من   ، (إيسيسكو)صدر ضمن منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  
  :كتاب 

   ،هـ 809ت  ،فيات: وفيات ابن قنفذ اخلطيب القسنطيينتكملة الو 
 رماسه  بن املسعود سعيد   الفاضلالباحث و للكاتب 

  1440ًبلزايدات اليت أضافها املؤلف إىل وفيات ابن قنفذ لتصل إىل سنة  اجلديدة  طبعة  الومتتاز  
 صفحة.  341هـ. ويقع الكتاب يف 

 وهو تراجم على الطبقات.
 مالحقعلى اتريخ وفيات األعالم دون التطرق إىل ًبقي التفاصيل إال ما قـل ، وقدم    هقتصر فيوا

جديدة من أمساء العلماء والفقهاء واللغويني واألدًبء والشعراء وغريهم من املرب زين يف كل جمال  
ا بني  من جماالت العلم والفقه واألدب واللغة والثقافة والعمل العام خلدمة اجملتمع، الذين توفوا م

هـ، ويعتين الكتاب أبمساء املغمورين وغري املذكورين يف كتب الرتاجم  1440هـ وسنة    808سنة  
ف إليهم من أعالم  اضأمل ترد يف الطبعة األوىل، مث  و والطبقات والفهارس واأل ثـبات واملعجمات،  

 .عصره
 

   :حياةوكالة التعاون والتنسيق الرتكية )تيكا( عن  تنشرهكتاب جديد 
   اجلزائري واألايم اليت قضاها يف والية بورصة الرتكية. األمري عبدالقادر

 العربية والرتكية والفرنسية.  :الكتاب بثالث لغات 
 

 عمل جيد، ووفاء ًبلعلماء: 
 ،  معجم طلبة اإلمام عبداحلميد بن ابديس

 لكاتبه الفاضل حلسن بن علجية.
 

 صدر يف جزأين يف أكادير: 
 ،  ختار السوسياملفهرس األعالم البشرية يف كتاب املعسول حملمد 

 صنعة األستاذ البشري اهلرجاين.
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وكتاب املعسول ملن ال يعرفه، يف تراجم واتريخ مدينة سوس، وهو ًبألحرى موسوعة اترخيية  
اة  علمية اجتماعية أدبية صوفية ملدينة سوس وما حوهلا، والرتكيز فيه على الرتاجم، صدر يف حي

 هـ(.  1383املؤلف يف عشرين جزًءا، وتويف بعده بقليل )
 ". املعسول يف اإللغيني وأساتذهتم وتالمذهتم وأصدقائهمومساه "

وقد صار املرجع األول للباحثني يف كل ما يتعلق بسوس وأهلها، وخاصة األسر العلمية. وفيه  
 تفاصيل دقيقة وإحاطة وسيعة وأخبار عجيبة! 

. وزير فقيه، اشتغل ًبلسياسة وجاهد، وعمل قرية بناحية آيت يف سوس،  "إلغ"  واملؤلف من
 وزيرًا لألوقاف بعد االستقالل، وله كتب. 

 
 ،  الرتاجم والطبقات  فهارس علماء تطوان: تطوان من خالل كتب

 ص.  246يب، صدر يف املغرب، عدانن الوهاالباحث الفاضل  ملؤلفه
 

 التنموية لتطوان كتاًًب بعنوان: أصدرت مجعية املبادرة 
 ،  نزهة األصفياء بذكر من بتطوان من األولياء

 من مجع وإعداد األستاذ عبدالسالم بن  عبدالوهاب.
 

 )التَُّسويل(، فمن هم، وما أخبارهم؟   هتمعالم شهر نسمع أب
ثالثة جبال، يف   تقع بني  أثرية، مجيلة،  قبيلة، واسم مدينة قدمية،  اسم  نواحي اتزة  )ت ُسول( 

 املغربية، أسست لتكون عاصمة للفاطميني. 
 ( ترمجة، بعنوان:40وقد صدر كتاب يرصد تراجم أعالم قبيلة )ت ُسول(، فيه أكثر من )

عشر   املعسول التاسع  القرن  هناية  إىل  اإلسالمي  الفتح  من  َتُسول  أبعالم  التعريف  يف 
 ،  امليالدي

منطقة    األوقاف، منيف وزارة    أديب يعملحث  ًب  مجع وتدقيق األستاذ أمحد لزعر التسويل،
 ص.   232نشر يف الرًبط، ويقع يف والد زًبير إبقليم اتزة، أ
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 ، تراجم املوقعني على وثيقة املطالبة ابالستقالل
 . املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحريرمن إعداد 

 
 فيهم كتاب؟ومن أهل الشام أعالم حل وا يف املغرب، فهل صنف 

 وقد صدر كتاب: 
احلديث العصر  خالل  والسلطة  ابجملتمع  وعالقاهتم  الشام  بالد  يف   -  1832:  املغاربة 

 م،  1516
 بالل الداهية. ملؤلفه الكاتب الباحث

 
 مجع لطيف، نشر بعنوان: 

 ، تذكري املتقي مبن تويف مبصر من أعالم املغرب العريب
 ص. 82، السيد حممدعبدالباسط حممد ملؤلفه األستاذ 

 ( شخًصا.171وقد بلغ من ذكرهم )
 

 ، من لقب ببيت شعر يف اجلاهلية واإلسالم
  ص(.  64، ويقع يف )أمحد حممد عبيدالكاتب األديب أتليف من  كتاب جديد،

يقول أحدهم    كأنالنبز ببيت شعر،    من األلقاب اليت كان يطلقها العرب على بعض الشعراء
انتباه السامعني، فُيطلق على الشاعر لقب مشتق من هذه كلمة نشاز فيه  بيت شعر فتسرتعي  

ويصبح   النشاز،  لهالكلمة  العرب، وهبذه لقًبا  وأحناء جزيرة  واألسواق  احملافل  به يف  يُعرف   ،
   !الطريقة حفظ لنا الشعر أبيااتً جمهولة القائل إال من ألقاب قائليها

 ا يف مناسبته، فمعظم ا يف طرق التلقيب، واختالفً  هذه األبيات وقائليها نرى تنوعً إىل  وًبلنظر
لُق ب بكلمة نشاز يف البيت، ومعظم هؤالء لُق ب بكلمة وصف هبا نفسه دل ت على   الشعراء

 عمل قام به، أو فخر بنفسه، أو ارجتاز قبل املعركة واملساجلة ... 
ر قاله، يف العصر اجلاهلي واإلسالم، والتعليق وهذا الكتاب مجع ملن لقب بسبب بيت شع

 عليه... 
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 ، شعراء الرببر يف األندلس بني االختالف واالئتالف

 ص. 231إسراء مطشر اخلويلدي، 
 

 : التاريخ 
 

 احلضارة
 

 ،  ل يف صدر اإلسالم والعصر األمويوَ ناة احلضارة اإلسالمية األُ أضواء حول بُ 
 رمضان متويل.  ستاذلأل

دراسات علمية حول أئمة علم احلديث  هنضة األمة اإلسالمية وتقدمها يف  املؤلف    أبرز فيه
أعالم بُناة أوائل ورو اد أذكياء،  توضح حياة    اليت،  ، وغريهاالنبوي، وعلوم القرآن، وعلم التاريخ 

سبقت يف عصور حضاراهتا املتعاقبة العديد وأهنا  األمة وتطورها،وكيف قدموا جهودهم خلدمة 
اختذ  و يف جماالت العمران، وملا اتسعت الفتوح اإلسالمية ارتقى فن العمارة،  وكما  من األمم،  

لعمارة، األمر الذي جعل دمشق أكرب مدن اإلسالم يف ذلك العصر،  يف امنطاً خاص    سلمونامل
 .. رتقت فنون األدب والشعر والرتمجة.هذا كما ا  اإلسكان والعمران..وأفخمها وآية من آايت  

 
 اجلغرافيا 

 
 ،  الرتاث اجلغرايف اإلسالمي: دراسة تصنيفية

 لألستاذ أمحد البدوي الشريعي.
 

 صدر يف أربيل:  
 جـ.  2، دراسات تراثية يف البلدان والرتاجم وأدب الرحالت
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والتحقيق والتدقيق، لقب مؤلفه األستاذ عماد عبدالسالم رؤوف، له ًبع طويل يف التأليف  
 هـ(.  1442( كتاًًب. )ت  130بشيخ املؤرخني العراقيني. وهو موصلي عباسي، له أكثر من )

 
يف أثناء حتقيقايت كنت أعر ف مبواضع وردت يف كتب الرتاث، وال أعرف موقعها اليوم، وكان  

اإلسالمي،  اعتمادي األول على )معجم البلدان( لياقوت احلموي، أحد مفاخر كتب الرتاث  
ومتنيت لو كان هناك متخصصون حددوا موقع كل بلد وامسه اجلديد يف عصران، يف حواش تزين 
هذا الكتاب اجلليل. وذكرت هذه األمنية يف كتاب يل أو أكثر، وال شك أهنا راودت آخرين 

العو  األملعي عبدالعزيز  الذكي  البارع،  الباحث واخلطيب  العظيم، منهم  برتاثنا  املهتمني  يد من 
 الكوييت، حفظه هللا تعاىل، الذي بش ران بصدور كتابه  

 ،  ""حتديث معجم البلدان 
 سنوات.منذ   ا يراوده كان حلمً وأنه  

 تعريف معاصر للمواقع الواردة يف كتاب معجم البلدان لياقوت احلموي. وذكر أنه "
 فاللهم اجزه خريًا عن تراثنا، وعن املشتغلني به، وحمبيه. 

 
أمساء األماكن يف تطوان التارخيية من جتديد بناء    األماكن التارخيية يف تطوان: معجمعجم  م

  ،العدلية منتصف القرن العشرين من خالل املصادر التارخيية والرسوم املدينة إىل
 . بالل الداهيةملؤلفه 

 
 الرحالت 

 
 ومن ال يعرف "كشف اخلفاء" للعالمة العجلوين؟ 

دوَّهنا، وما أجلَّ رحالت العلماء، وتقييداهتم، وفوائدهم، فإهنا متميزة، ومؤنسة، وهذه رحلة له 
 وشي قة، يتبشش هلا أهل العلم، وميضون معها أسعد األوقات!

 عنوان الرحلة: 
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 1162أليب الفداء إمساعيل بن حممد العجلوين )ت  يف الرحلة لبالد الشام،    البسط التام
 راكي.هـ(؛ حتقيق سليمان بن خالد احلِّ 

وجاء أدانه يف عنوان شارح: رحلة حافلة ًبلرتاجم واألشعار واإلجازات، ووصف املعامل، مع  
 فصل واسع يف عقائد الفرق الباطنية.  

العلميةوهي   الرحالت  نوادر  وغريها، ،  من  وبعلبك  وطرابلس  ومحاة  دمشق  رحلته  مشلت 
 وتضمنت تراجم مهمة، وأشعارًا رائقة، وإجازات علمية اندرة.  

 ذاكرًا فتاوى العلماء يف معاملتهم. ،وقد عرض فيها لعقائد اإلمساعيلية والنصريية
 

 جتديد العهد برحلة سابقة: 
 ، أو إقامة عام يف عاصمة اإلسالم، للعالمة حممد رشيد رضا.الرحلة القسطنطينية

 أصدرته دار املقتبس يف بريوت.
 

 العلم، وخاصة أهل  احلديث، والدعوة:رحلة علمية ممتعة. وأنفع الرحالت رحالت أهل 
 ،رحلة أوزبكستان خبدمة سيدي الوالد العالمة اإلمام 

 ص.  560مجع وإعداد األستاذ حميي الدين حممد عوامة، يف 
 وكأن اإلمام البخاري ما زال جيذب أهل احلديث، ولو بعد مماته! 

 رمحه هللا برمحته الواسعة، وجزاه خريًا عن اإلسالم واملسلمني. 
العلمي، ومنهجه الدعوي، ي ذكر األستاذ حميي الدين يف مقدمته أن الرحلة متثل فكر والده 

بكافة ما حدث فيها من زايرات وكلمات، ونصائح وتوجيهات. وأنه ابتدأ برتمجة كل من زاروه 
 من األكابر. وأنه دوَّن ما أفاض به الوالد من نصائح وإرشادات، وكلمات وتوجيهات مؤث رة... 

، وكيفية دخول اإلسالم إليها، وتعريف بقادهتا، وما  افة إىل تعريف شامل بتلك املناطقهذا إض
 مرَّ عليها من فنت وحمن..
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سياسة سلطات االحتالل الفرنسي جتاه احلج ورحالته يف أفريقيا الغربية الفرنسية خالل 
دراسة    :امنوذج  أالسنغال وغينيا وساحل العاج    ـ:ه1379  -ـ  ه1312فرتة ما بني عامي  

   اترخيية
 هـ(. 1443للباحث حممد مؤمن جالو. )دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية ًبملدينة املنورة، 

 
 التاريخ 

 
سبب إقالة الربامكة من احلكم، ومالحقتهم، وقتلهم، ونكبتهم، سيبقى سرًّا. وأخبارهم خيلط 

 فيه احلق ًبلباطل! 
 يدعو إىل العجب، أال  حيسم هذا األمر إىل اليوم!!إنه أمر 

 وصدر كتاب تراثي عن أخبارهم بعنوان: 
 أحسن املسالك ألخبار الربامك، 

.  هـ(؛ حتقيق حممد علي دبُّور  1131أليب احلجاج يوسف بن حممد بن الوكيل امللوي )ت  
 صدر يف القاهرة. 

 
 حبث مفيد، يف كتاب مفقود، بعنوان: 

ابن   )ت  املؤرخ  البن  (:  هـ  632القادسي  املنتظم  على  "الذيل  املفقود  وكتابه  سريته 
   ،اجلوزي"

 . غزوة شهاب أمحدو اندية أمحد الفنر، للباحثتني 
  م( ص   2022هـ،    1443)  27ًبلعراق ع  امللوية للدراسات اآلاثرية والتارخيية نشر يف جملة  

147-166 . 
وثيقة مهمة  يعد  كتابه    مع أند ثني،  من احمليتناول سرية مؤرخ مغمور قلَّ أن كتب عنه أحد  و 

هم: اخلليفة الناصر لدين هللا، والظاهر أبمر هللا، وجزء    ،حلقبة أترخيية مشلت عهود ثالثة خلفاء
 والعراق خاصة.  يوبيةاتريخ الدولة األوهذه الفرتة ختص من خالفة املستنصر ًبهلل.  
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 الكتاب التارخيي الرائع عن مكة املكرمة: 
  832، للعالمة تقي الدين حممد بن أمحد الفاسي املكي )ت  شفاء الغرام أبخبار البلد احلرام

 ( جملدات.7هـ(، يف )
 ( فهرًسا! 59( خمطوطًا، وزود بـ )14طبعة مفهرسة منقحة، قوبل فيها الكتاب على )

 
ثر هـ، صاحب كتاب )املقتبس( املشهور، الذي عُ   469حيان بن خلف القرطيب، املتوىف عام  

"، وبقي منه فقرات  املتنيمنه على مخس قطع فقط وصدر حمقًقا، له كتاب آخر مفقود، مساه "
 متناثرة يف بطون كتب، نقله منه كت اب ومؤلفون، ولعله أكرب وأهم من سابقه.

هـ حىت سقوط قرطبة يف أيدي   399حداث الفتنة الرببرية اليت بدأت سنة ألأر خ فيه  وذكر أنه
 .هـ 462بين عباد سنة 

وقد قام على مجع وحتقيق ما بقي منه يف الكتب ثالثة ًبحثني، هم: صباح الشيخلي، ورضا  
 عباس، وعامر خريوا، وصدر يف بغداد هذا العام بعنوان: 

 
 حبث اترخيي جهادي متميز:

 ،  هـ(  422-92) اجملاهدون والشهداء يف األندلس
 . ثري عبدالكرمي صادقلألستاذ يف جامعة البصرة أ

دراسات اترخييةنشر يف   البصرة عجملة  - 546  م( ص   2021هـ،    1443)  30، جامعة 
583 . 

كان ألهل األندلس دوٌر كبرٌي ومشرف يف احلفاظ على كيان األندلس  قال الكاتب الفاضل:  
وشاركوا مشاركة فعالة يف ميادين    ،ووحدهتا، وأسهموا يف نشر الفكر اجلهادي والثقافة العسكرية

احلريب بواسل  ،اجلهاد  اجملاهدين كجنود  ينخرطون يف صفوف  بعضهم وتصدَّ   ،هلذا جندهم  ر 
 كقادة للسرااي والكتائب، وقد استشهد الكثري منهم يف ساحات القتال.  ،مواقع متقدمة
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حقًّا... يستفاد من عقل هذا البطل وفطنته وبسالته وسياسته وحلمه وأخالقه وعبقريته الفذ ة،  
وانتصر هبا على أشرس عدو  وأكثره خطورة على املسلمني يومذاك.. فكيف  الذي مجع أمة ممزقة  

 كانت مفاوضاته واتفاقياته مع الصليبيني؟ 
 وصدر كتاب جديد بعنوان:

 ،  صالح الدين األيويب مفاوض ا: قراءة يف االتفاقيات الصليبية األيوبية
 جامعة ابن رشد ريخ وتراث العصور الوسطى يفاتأستاذ    لألستاذ أشرف صاحل حممد سيد،

ة، حمكَّم، صاحب  رئيس حترير دورية كان التارخيي، كما عمل أستاًذا يف أمريكا والنرويج،  ولنداهب
 مؤلفات وحبوث ومقاالت وإبداعات..

 
 تزوير التاريخ العثماين: قصة ومذكرات السفري األمريكي هنري مورجنثاو،  

ًبلتاريخ العثماين أمحد عبدالوهاب الشرقاوي، وذكر أن ترمجة وإعداد األستاذ الفاضل املهتم  
 فيه الكثري من املفاجآت!

 
 ، املسلمون يف اهلند بني تضييق الواقع وحتدايت املستقبل

جملموعة من الكت اب املسلمني املربزين يف اهلند، كتاب جديد أصدرته جملة اجملتمع األسبوعية 
الفصلية اليت تتحدث عن أحوال املسلمني يف العامل، إليقاظ اإلسالمية الرائدة، ضمن سلسلتها  

املسلمة أبحوال  ،  القلوب  األخرىيف  ومهومهم  إخواهنم  وإحاطتهم  وإلالبالد  قضااي،  هم،  براز 
 ا. هل و العملية ح جيابيات والسلبيات والوصااياإلوبيان 

ء عليهم يف سياسة  وجاء هذا الكتاب بعد اتساع مظاهر استهداف املسلمني يف اهلند، واالعتدا
 عنصرية ممنهجة. 

من العزلة   اأن يعيدوا ترتيب أوضاعهم جمددً   للمسلمني هناككيف  والسؤال الذي يطرح نفسه:  
 ..؟العنصرينظام الاليت فرضها عليهم 

ني للمسلم  حيدث   عماني اهلنود املسلمني، ليميط اللثام  شارك فيه خنبة من الباحثوهذا الكتاب  
  .عليهم  اليت يتضاعف فيها التضييق ، واألجواء وأسبابه هناك،
   .سات السيا يف هذهوأطرافه الفاعلة ومنطلقاهتا  املشهدبعاد التارخيية، ويفكك األيرصد كما 
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   .تمع ككلجمليف ا  وضعهومت ،ومكوانته  ،يف اهلند  اإلسالميشهد وامل
 هناك.  نود  املسلمني اهلحيادية أسباب تراجع  يفويكشف 

كما يعني أهلنا  اهلند،    ملسلميالعام    د منها يف فهم الواقعايستفلقدم للقارئ الصورة كاملة  فهو ي
 ستقبل الذي ينتظرهمملدايت، واحتله من    ونشاملة عما يتعرض  صورةتكوين  يف الداخل على  

 يف ظل هذا الواقع.
 ص(. من عناوين هذه الفصول: 224( فصاًل، ويقع يف )15وجاء الكتاب يف )

 .حممد أمحد بيغ الندوي /واهلندوس االحتالل اإلجنليزيمسلمو اهلند بني فكي  -

 .م خانالسإلظفر ا /حركة القومية اهلندوسية وتغيري احلياة السياسية يف اهلند -

 .حممد أمحد اجلعفري /البريوقراطي زحصة مسلمي اهلند يف اجلها -

 .تفسري حسني /والثقافة والفنون إلعالمت االهتميش مسلمي اهلند يف جما -

 .فايز احلق /اهلندي والتحريض على إًبدة وكراهية املسلمني اإلعالم -

 .حممد ضياء هللا /مستقبل مسلمي اهلند -
 

 ،  قاموس البحر األبيض املتوسط: اإلنسان، اجملال، الثقافة، التاريخ 
 العربية إبشراف حممد الصغري جنجار. أعدَّ حتت إشراف ديونيدجي ألبريا وآخرين؛ وترجم إىل 

 من الكتب الصادرة حديثًا، قد ينتفع هبا املهتمون ًبلتاريخ واجلغرافيا وعلم االجتماع. 
 

 ،  من النشأة إىل اآلن  اإلساءة واإلحسان يف حق من حكم مراكش
 ص.  200ملؤلفه حممد بن ويل هللا، الذي تويف قبل أن يراه منشورًا، يف حنو 

  ،واملوحدية  ،والدولة املرابطية   ، أخبار دولة األدارسةوحكامها ضمن    مراكشتناول فيه اتريخ  
 . جمموعة من املباحثها ويتخلل  .العلويةو  ،السعديةو  ،الوطاسيةو  ، املرينيةو 
 

 جديدة من كتاب:بعناية طبعة 
 ، جناايت اإلنكليز على البشر عامة وعلى املسلمني خاصة
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؛  رمحه هللا  هـ(  1383حممد حبيب العبيدي املوصلي )ت  الفقيه  للمفكر النهضوي اإلصالحي  
 حققه هشام عبدالكرمي البدراين، صدر يف أربيل. 
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