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اإلكثار من التصنيف
شجع علامُء اإلسالِم عىل التأليف بقصد نرش العلم والدين 

الكبري عليه، فإنه ينتج منه وقف  الحق، ومن باب األجر 

الكتب مثالً، ويكون ذلك من الصدقة الجارية. وكان اإلمام 

ومجالس  املحارضات  عىل  التأليف  يفضل  الجوزي  ابن 

الوعظ، ويقول إنه بذلك يخاطب أقواماً وأجياالً مل يولدوا 

بعد، كام حثَّ عىل كرثة التأليف يف اإلسالم أحد األمئة األعالم 

من باب إصابة الحق ونرشه. وملـّا عوتب أحدهم عىل كرثة 

الكالم، قال لهم: أتسمعون حقاً أم باطالً، قالوا: بل حقاً. قال: 

فإن اإلكثار من الصواب خري، أو كام قال. والتأليف مثله.

تجاوزت  وقد  املصنفني،  بأعالم  ميلء  اإلسالمي  وتاريخنا 

مؤلفات بعضهم الخمسني واملئة واملئتني واأللف، وأخبارهم 

االستفهام  النفس  يف  تثري  كام  الفخر،  عىل  تبعث  هذا  يف 

املؤلفات؟ من  الكرثة  هذه  رسِّ  عن  والسؤال  والتعجب، 

فال  تعاىل،  الله  من  موهبة  التأليف  إن  أوالً  لنقل   .1

تتجاوز  ال  الناس  من  وكثري  يؤلف،  أن  أحد  كلُّ  يقدر 

أو  ملناسبة،  ألفوا  رمبا  وهــؤالء  األصابع،  عدَّ  مؤلفاتهم 

للحصول عىل شهادة، أو لرتقية، أو أنهم يف موقع يطلب 

تصويباً،  أو  تقريراً،  أو  رأياً،  املوضوع،  يف  يكتبوا  أن  منهم 

أنهم  أو  كتباً،  يؤلفوا  مل  كبار  أعالم  وهناك  ذلك،  إىل  وما 

إن  ذلك  سبب  عن  بعضهم  ويقول  صغرية،  رسائل  تركوا 

متفرِّغون  أنهم  أو  يؤلف،  ألن  حاجة  فال  كثرية،  املؤلفات 

لرتبية الرجال وليس للتصنيف، وما إىل ذلك. والحقُّ أنهم 

مل يؤتَوا موهبة الكتابة، ولو أوتوها ملا قدروا عىل االبتعاد 

كان. شكل  بأي  موهبته  يربز  املوهبة  صاحب  فإن  عنها، 

الصرب أدب مهم يف العلم، وخاصة يف التأليف، فإن هناك   .2

مسائل عويصة تُبحث، وتحتاج إىل تثبت وإحاطة بجوانب 

وإىل  ومتابعة،  ومثابرة  جهد  إىل  يحتاج  وهذا  املوضوع، 

شهور أو سنوات. وإذا تحولت املهمة إىل موضوع جديد مل 

يُبحث من قبل، أو إىل موسوعة، أو جمع شتات علوم، فإنها 

قد تتطلب رحلة العمر. والتاريخ يحتفظ بأسامء كثري من 

املصنفني لهم قصص مؤثرة وبعضها نادرة عن مؤلفاتهم، 

بحثتها يف كتاب »دوافع البحث والتأليف عند املسلمني«

املصنِّف  يَدُع  فال  املتابعة،  يعني  واملثابرة،  االستمرار   .3

املتابعة،  مجاالً للكسل واليأس يدخل نفسه فيوهنها عن 

قلمه  يَدُع  بل  يخبو وميض فكره،  ته، وال  وال تضعف همَّ

أو  حكمة  ذلك  من  أذكر  مرة.  كل  يف  ويتعهده  يسيل، 

مشايخه،  أحد  من  الشوكاين  اإلمــام  استفادها  نصيحة 

يف  كتب  ولو  حياته  يف  الكتابة  يدع  ال  بأن  ذكَّره  عندما 

وتتكامل... وتجتمع  تكرث  سنوات  بعد  فإنها  سطراً،  اليوم 

األول وشغلك  ك  تجعله همَّ أن  يعني  للعلم،  غ  التفرُّ  .4

وقد  بعضه.  يُعطك  مل  كلَّك  تعطه  مل  إذا  فإنك  الشاغل، 

عىل  علمية  مراجع  صارت  كتباً  األعــالم  من  كثري  أنجز 

طول التاريخ، فكان هؤالء أوفياء للعلم، وما كانوا يَدعون 

الدنيا  أعراض  من  العلمية  سريتهم  عىل  سلبًا  يؤثِّر  شيئاً 

واملساكن  واملالبس  باألطعمة  يهتمون  كانوا  وما  وزينتها، 

نوادر  ومن  واإلفادة.  العلم  تحصيل  همهم  بل  الفاخرة، 

أضخم  )صاحب  عقيل  بن  الوفاء  أبا  أن  األخبار  هذه 

أحواله  من  يذكر  الفنون(  كتاب  هو  تاريخنا،  يف  كتاب 

ألنه  الخبز،  مضغ  بدل  الكعك  يسفُّ  كان  أنه  العلمية 

والكتابة! للمتابعة  وقتاً  عليه  يوفِّر  مام  مضغاً،  أرسع 

بالعلم وحده، كام فعل  الناس والتعلق  االنعزال عن   .5

اإلمام السيوطي، فإنه كان ال يجيب حتى طلب السلطان، 

فوفِّق يف التأليف، حتى كان أكرث الناس تأليفاً يف التاريخ...

وال يعجنبَّ القارئ من ذلك، وال يقل إنه صعب ويشء مستحيل، 

فإنه يوجد حتى يف عرصنا من يكتب يومياً مقاالً، بل مقالني 

شهرية،  وأخرى  أسبوعية،  مقاالت  إىل  إضافة  لصحيفتني، 

واجتامعية. إدارية  أخرى،  مسؤوليات  مع  كتباً،  ويؤلف 
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العلم .. العلم
قال:  سليامن  بن  الربيع  عن  بسنده  البيهقي  روى   •

سمعُت الشافعيَّ يقول:

ليس بعد أداِء الفرائِض أفضُل من طلِب العلم.

قيل له: وال الجهاُد يف سبيل الله؟

قال: وال الجهاُد يف سبيِل الله.

وقيل لإلمام أحمد بن حنبل:  •

أيُّ يشء أحبُّ إليك: أجلُس بالليِل أنسخ، أو أصيل تطوًعا؟

قال: نسُخَك تعلُم به أمَر دينَك، فهو أحبُّ إيّل.

أنه  حنيفة  أيب  اإلماِم  عن  كتبه  النووي يف  اإلماُم  نقَل   •

قال:

    إن مل يكْن العلامُء أولياَء الله، فليَس لله ويل.ّ

وقال سهل التسرتي: من أراَد النظَر إىل مجالِس األنبياء،   •

فلينظْر إىل مجالِس العلامء، فاعرفوا لهم ذلك.

ويف ألفية السند ملحمد مرتىض الزبيدي رحمه الله:  •

واإلحساِن الديِن  أصــُل  العلُم 

ــلِّ الــخــريِ والــِجــنــاِن طــريــُق ك

ــربهــاُن ال تفضيلِه  عــىل  دلَّ 

ـــرآُن ـــق ــيِّ وال ــب ــن ـــُة ال ـــنَّ وس

يعلمونا الــذيــن  يستوي  هــل 

يجهلونا بــالــعــلــِم  ــٌة  ــصــب وُع

ومنه قوله:

ُهدى يزَدْد  ومل  زاَد  إْن  فالعلُم 

رَدى إال  يستفْد  مل  صاحبُه 

فضيلْه ـــــُه  ذات ـــدُّ  ـــَع تُ فـــال 

وسيلْه الهدى  إىل  يكْن  مل  إْن 

وفيها قوله:

يقرتْب علٌم   العلوِم  وأفضُل 

يجْب فيام  ربِّــِه  ِمن  الفتى  به 

إىل أن قال:

ــالدْه ب فهمِه  يف  يــكــْن  وَمـــن 

العبادْه إىل  الوقَت  فليَرصِف 

والعبادة/  اإلفادة  بني  املفاضلة  يف  السعادة  مغنم  كتاب:  )من 

محمد بن عزوز(
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الكتاب والكتابة
كان  وصناعة  علامً  وضع  من  إسحاق:  بن  حنني  قال   •

كمن بنى داراً، ومن رشح وفسَّ ذلك األصل كان كمن طنيَّ 

كمن  وكلَّسها  داراً  ص  جصَّ من  وليس  صها،  وجصَّ سطحها 

بناها)1(.

قال بعضهم:  •

نــهــاري تجالسني  ــمــحــربٌة  لَ

الصديِق ــِس  أُن من  إيلَّ  أحــبُّ 

عندي البيت  يف  كاغٍد  ــُة  ورزم

الدقيِق ـــْدِل  ِع من  عــيلَّ  ــزُّ  أع

مني الــخــدِّ  يف  عـــامٍل  ولطمُة 

الرحيِق رشب  مــن  ــديَّ  ل ــذُّ  أل

كان بعض أهل األدب ضنيناً بكتبه، فقال شعراً وجعله   •

يف رقعة، فكان إذا جاء من يستعري كتاباً دفع إليه الرقعة، 

فإذا قرأها مىض، والشعر:

الكتاَب املستعرُي  أيــهــا  أال 

تطلُب ــذي  ال بغري  ارجـــْع  أال 

النجوم ــُذ  وأخ السامء  فلمُس 

ـــرُب ــــذِه أق ــَك مــن أخ ــفِّ ــك ب

منه اليأِس  عىل  بقيَت  ما  فُدْم 

ــُب ــوَه ي وال  يــعــاُر  فــلــيــَس 

يَُعْر مل  إن  يغضُب  كــان  ومــن 

يغَضُب لــه  قريب  مــن  فــُقــْل 

الصديَق أَعــرُْت  كُتبي  أنا  إذا 

ـــُة أربـــاعـــهـــا يــذَهــُب ـــالث ث

املأثور من كالم األطباء ألحمد عيىس.  1

ــــٌد فـــام كـــلُّ يـــوم أنـــا واِج

يــكــتُــُب ــاً  ــب ــات ك وال  ــاً  ــاب ــت ك

قال عالء الدين عيل بن مظفر الوداعي:  •

فيهم والُحّساَب  الُكتّاَب  أرى 

ــرّا طُ الناس  يسقون  لصوٌص 

جهراً اللفظ  يــسقــون  فــقــوٌم 

رّسا املـــال  ــون  ــسق ي ــــوٌم  وق

قال مصعب الزهري: الخطُّ لسان اليد)2(.  •

املحارضات واملحاورات للسيوطي.  2
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كتب متميزة
العام  املرشف  املنورة/  املدينة  و  املكرمة  مكة  موسوعة 

أحمد زيك مياين؛ املحرر الرئيس عباس صالح طاشكندي.- 

لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، 1428 – 1433 

هـ )رأيت منه مج6: التابعون – الثوير(.

  

ألفضل  حبٍّ  عىل  يدل  مبارك،  وجهد  حًقا،  متميز  كتاب 

الله الحرام، ثم  بقعة يف األرض، مكة املكرمة حيث بيت 

عليه  الله  صىل  الله  رسول  مسجد  حيث  املنورة  املدينة 

وسلم وجسده الطاهر.

كلهم  محرًرا،   )21( الجليلة  املوسوعة  هذه  يف  يعمل 

الفني من )7(  أساتذة وباحثون قديرون، ويتكوَّن جهازه 

متخصصني، وواحد يف اإلخراج الفني.

وتهدف إىل أن تكون موسوعة علمية متخصصة وشاملة، 

فتربز وتوثق للدور الديني والثقايف والسيايس واالجتامعي 

ستني، مكة املكرمة  واالقتصادي والحضاري للمدينتني املقدَّ

واملدينة املنورة، منذ نشأتهام وحتى الوقت الحارض.

وتغطي املوضوعات التالية: 

البيئة الطبيعية.  -

الحرمان الرشيفان.  -

الحياة االجتامعية.  -

الحياة االقتصادية.  -

الحياة الثقافية.  -

الحياة الدينية.  -

الحياة السياسية.  -

السرية النبوية.  -

العامرة والتخطيط.  -

مصادر التاريخ امليك واملدين.  -

: التابعون – الثوير(.: التابعون – الثوير(. : التابعون – الثوير(.هـ )رأيت منه مج
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وقد استعانت  مبصادر عديدة، منها املخطوطة التي فُقدت، 

وكتب الرحالت، التي كشفت عن أمور طواها التاريخ دون 

تسجيل ، فرحلة محمد بن حزم اللخمي وصفت الحجرات 

ومواد بنائها، ورحلة ابن مروان اللخمي )ت 394هـ( أعطتنا 

تاريًخا محدًدا باليوم والوقت إلعادة تركيب الحجر األسود 

جعفر  أيب  رحلة  وكشفت  القرامطة،  من  استعادته  بعد 

سمعان،  بجبل  ساعدة  بن  قس  قرب  موضع  عن  الرعيني 

وهي معلومة ال تذكرها كتب التاريخ.

واستثنت املوسوعة سري األعالم ألسباب وجيهة، وعوًضا عن 

ذلك اهتمت باألرس العلمية.

ورتبت املوسوعة عىل حروف املعجم، واستخدمت املدخل 

املقلوب لكل مادة، من مثل: أجياد، جبل. كام احتوت عىل 

إحاالت مناسبة لتجميع املواد العلمية يف مظانها، من مثل: 

أصحاب الصفة انظر: أهل الصفة.

وقد ُعرضت يف عمودين، وطُبعت املداخل الرئيسة باللون 

األحمر، واإلحاالت بني سطرين باألزرق.

وفيها إيضاحات مناسبة ومختلفة، من صور ورسوم وخرائط 

ومخططات وجداول  وغريها، وذيِّلت برشوح وتعليقات، 

مع ذكر مصادرها.

يخص  األمر  كان  ولو  بالتوثيق،  كبريًا  اهتامًما  واهتمت 

معلومة شفوية.

مجلدات  ستة  صدرت  فقد  ضخمة،  موسوعة  وستكون 

م  كبرية ألربعة الحروف األوىل... جزى الله خريًا كلَّ من قدَّ

خدمة لإلسالم.خدمة لإلسالم.
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مشروع معلوماتي مفيد
بها  تقوم  متتابعة  سلسلة  ــاف«  األوق أدبيات  »كشاف 

»األمانة العامة لألوقاف« بالكويت، التي تأسست مبرسوم 

الوقف من مختلف  بنظام  للنهوض  عام 1412هـ،  أمريي 

جوانبه العلمية والعملية، بالتعاون مع املؤسسات والهيئات 

املعنية بهذا املجال، والعمل عىل إعادة تفعيل األوقاف يف 

الواقع املعارص يف املجتمعات العربية واإلسالمية عامة.

لتنسيق  التنفيذية  باملشاريع  قامئة  بإعداد  األمانة  وقامت 

الوقف،  بنظام  النهوض  أجل  من  اإلسالمية  الدول  جهود 

لألدبيات  ببليوجرافية  إصدار كشافات  من ذلك »مرشوع 

مصادر  وتكشيف  حرص  إىل  يهدف  ــذي  ال الوقفية«، 

املعلومات واملعارف املتعلقة باألوقاف يف مختلف الدول 

العربية واإلسالمية، وإعدادها وإصدارها يف صورة مسارد 

عن  واف  مرجع  للباحثني  يتوفر  وبذلك  ومرتبة،  مصنفة 

وخزائن  املكتبات  يف  وجودها  وأماكن  واألوقاف،  الوقف 

املعرفة وأوعية املعلومات.

وقد تالقت بذلك جهود األمانة مع الجهود التي يقوم بها 

البنك اإلسالمي للتنمية يف جدة، فقاما بإصدار هذه األعامل 

مًعا، وقد نرش منها عدة أعامل، ومام وقفت عليه منها:

كشاف أدبيات األوقاف يف دولة الكويت.  -

كشاف أدبيات األوقاف يف جمهورية مرص العربية.  -

كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة العربية السعودية.  -

كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة األردنية الهاشمية و   -

دولة فلسطني.

)مجلد  الهند  جمهورية  يف  األوقاف  أدبيات  كشاف   -

ضخم، يف 1324 ص(.

كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة املغربية.  -

كشاف أدبيات األوقاف يف جمهورية إيران اإلسالمية.  -

-  كشاف أدبيات األوقاف يف جمهورية تركيا.

األوقاف/ محمد  ألدبيات  الجامع  الكشاف  كام صدر:   -

بدوي وآخرون.- الكويت: األمانة العامة لألوقاف، 1429هـ، 

1454 ص. 
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عندما كان الورق عربًيا!
عز الدين بن الكمييل أديب جاّمعة من أهل القرن التاسع 

الهجري، له كتاب ضخم يف الثقافة العامة، مام كان يسمى 

واألخبار  اآلداب  أنواع  فيه  جمع  )كشكول(،  أو  )سفينة( 

وقد   ،» املحىلَّ »العزيز  بعنوان  وهو  والطرائف،  والحكم 

األلباب  »نزهة  بعنوان  وصدر  األدكــاوي  عبدالله  به  بوَّ

الجامعة لفنون اآلداب«. يقول مؤلفه يف ثنايا كتابه، بعد 

تبويبه )824/2(:

ملّا جمعُت هذا الكتاب، كتبته فيام كان عندي من الورق 

الشامي، وبعِض ورٍق بلدي، ثم أعوزين الورُق الشامي لقلة 

الفرنجي،  الورق  يف  أكتبه  فرصُت  اليد،  ذات  وضيق  مثنه 

فأنشدُت لنفيس عندما رصُت أكتبه، وصارت الكتابة تتعسَّ 

عيلَّ فيه، وعَس صقلُه عيّل:

أكتبُه اإلفرنِج  ورِق  يف  ما رصُت 

إال لعجزي عن املرصيِّ والشامي

وقلت: من نكِد الدنيا مصافقتي

أيامي خرُي  يل  هجرُه  ملن  كرًها 

يفارقني أالّ  أشتهي  َمن  وبُعُد 

نامي زائــٌد  إليه  وشوقي  يوًما 

بدين يف  السقُم  أقاَم  برغٍم  لكْن 

ألجساِم أرواٌح  تــفــارُق  ــد  وق
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مخطوطات لم تطبع
شافعي  فقيه  الفاريس  يوسف  بن  حبيب  الفاضل  الشيخ 

جليل، والدته يف ساحل بالد فارس، ومستوطنه ُعامن، كان 

مرجًعا للشافعية وألهل ُعامن يف الفتيا. وكان مثاالً للعامل 

الزاهد الورع، ويرضب به املثل يف القناعة والرتفع عن متاع 

الدنيا، شديًدا يف الحق، ال يخاف يف الله لومة الئم. تويف 

عام 1329هـ.

بلغت مؤلفاته )17( كتابًا، معظمها مخطوط، موجود يف 

صحار ومسقط، وطبعت فتاواه بعد وفاته )1413هـ( يف 

مجلدين من دون تحقيق، وصدرت عن مكتبة البوسعيدي 

بالسيب.

وأقحم معها أربع رسائل له، هي: رسالة النرش يف مسألة 

النذر، فتح الخالق يف أحكام الطالق، تلقيم الحجر بإظهار 

وهم ما أورد عىل نحو ابن حجر )دافع فيها عن رأي شيخ 

اإلسالم زكريا األنصاري يف زكاة املعدن(، تحفة الودود يف 

ذكر بعض أحكام املفقود.

اإلعــراب«؛  سلم  إىل  األبــواب  »فتح  كتاب:  له  طبع  كام 

بتحقيق عامر فائل بلحاف، أصدرته وزارة الرتاث والثقافة 

جامعية،  رسالة  أصله  أن  ويبدو  1430هــ،  عام  مبسقط 

وهو رشح عىل منظومته »سلم اإلعراب«.

وبقيت له رسائل مخطوطة، هي:

كفاية األطفال )يف التوحيد(.  -

نظم الدرر يف بعض أقسام الحديث والخرب.  -

ابن حجر )وله رشح  الدرر يف مصطلح تحفة  سموط   -

عليه(.

تنبيه إخوان السعادة عىل حكم إقامة الجمعة واإلعادة.  -

نور األعالم يف إزالة األوهام )تكملة للرسالة السابقة(.  -

طرفة التبيان رشح منظومة تحفة الصبيان.  -

منظومة قطوف دانية )يف التوحيد(.  -

إتحاف اإلخوان يف ذكر بعض ما يجب عىل اإلنسان )يف   -

علم التوحيد أيًضا(.

زبدة املرام فيام يجب اعتقاده عىل األنام.  -

تنبيه الجهال عىل أن مولد الهومة من تباشري الضالل.  -

رشح تحفة اإلخوان للعالمة األهدل اليمني.  -
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الصفحتان األوليان من “رسالة النرش يف مسألة النذر” للشيخ حبيب، ألفها يف أوائل شهر رمضان سنة 1308هـ ، وهي بخطه.

)من كتاب بهجة الناظرين يف تراجم فقهاء صحار املتأخرين ص85 (
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مسرد خاص بالشمائل النبوية الكريمة

النبوية أليب عيىس  الشامئل  املغربية عىل كتاب  الرشوح 

الرتمذي/ تأليف الحسان حايل.- العرائش، املغرب: الرابطة 

املحمدية للعلامء، مركز ابن القطان للداراسات واألبحاث 

يف الحديث الرشيف والسرية العطرة ، 1433هـ، 123 ص.

يتضمن تعريًفا شامالً وافيًا لـ )18( رشًحا من رشوح علامء 

الرتمذي  لإلمام  املحمدية«  »الشامئل  كتاب  عىل  املغرب 

رحمه الله.

وذكر املؤلف أن هذا االهتامم بالشامئل يف املغرب متميز، 

وأنه نابع من حب املغاربة العميق لكل ما له صلة برسول 

الله صىل الله عليه وسلم، وتشبثهم الوثيق بجنابه الرشيف 

عليه الصالة والسالم، وحرصهم الشديد عىل متثل ما انتهى 

إليهم من شامئله الطاهرة.

وهذه الرشوح هي:

أنجح الوسائل يف رشح الشامئل، للقاسم بن محمد بن   -

مخلص.

تحفة األخيار عىل شامئل النبي املختار، لعيل بن أحمد   -

الحرييش. 

رشح الشامئل، أليب عبدالله محمد بن زكري.  -

جامع الفوائد عىل الشامئل املحمدية، ملحمد بن قاسم   -

جسوس.

رشح الشامئل، أليب العالء إدريس بن محمد العراقي.  -

رشح الشامئل، أليب حامد العريب بن أحمد بن التاودي   -

بن سودة.

اللواء  صاحب  شامئل  رشح  يف  املحتاج  الفقري  وسيلة   -

والتاج، ملحمد بن بدر الدين الحمومي.

لعبدالرحمن  الشامئل،  عىل  جسوس  رشح  اختصار   -

التغرغريت.

تعليق الحامئل فيام أغفله رشاح الشامئل، لعبدالله بن   -

طاهر الكرسيفي التازي.

الهيثمي  رشحي  من  مأخوذ  للشامئل  مخترص  رشح   -

وجسوس، ملحمد بن سعد الحسني التازي.

محمد  بن  إلبراهيم  الشامئل،  لنرش  الشامئل  نرش   -

التاديل.

رشح الشامئل، ألحمد بن الطالب بن سودة.  -

روضة األزهار يف شامئل النبي املختار، لعبدالسالم بن   -

أحمد العمراين.

رشح شامئل الرتمذي، ملحمد بن التهامي كنون.  -

أعذب املناهل عىل الشامئل، ألحمد بن جعفر الكتاين.  -

رشح الشامئل، أليب الشتاء الصنهاجي.  -

الحسن  بن  ملحمد  لجسوس،  الشامئل  رشح  اختصار   -

الحجوي.

عبدالحي  ملحمد  الشامئل،  كتاب  عىل  الهائل  املورد   -

الكتاين.
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مؤلِّف ومؤلَّفات

كاتب وداعية صحفي ومسحي.

عام  بالهند  مــدراس  يف  تريبور  مبنطقة  ملحد  ألب  ولد 

الربافيدا  حركة  إىل  انضمَّ  قياديًا،  طالبًا  وكان  1354هـــ، 

الدونية،  بالطبقة  للخالص، وهي حركة ذات نفوذ تعتني 

اإلسالمي  الدين  اعتنق  الهندوس.  عند  املسحوقة  الطبقة 

اآلالف من  واعتنق  بقوة ورغبة،  إليه  عام 1407هـ ودعا 

الطبقة الدنيا اإلسالم عىل يديه. وجذبت دعوته اإلسالمية 

والدينية، وممن  السياسية  القيادات  الكثري من  وأثرت يف 

شيالبا،  كوديكال  الشيوعي  القيادي  يديه  عىل  أسلم 

والراهب البوذي سوامي أنان بيكا وغريهم. تعرض للكثري 

من املضايقات عىل أيدي جهاز املخابرات الهندية لنشاطه 

يف الدعوة إىل دين اإلسالم، وكان رئيس املجلس اإلسالمي 

للدعوة واإلرشاد مبدراس. تويف مبدينة مدراس عام 1417هـ 

)1996م(. 

قام بتأليف عدة كتب باللغة التاميلية، التي تحمل رسالة 

والية  يف  اللغة  بهذه  يتحدثون  ممن  للماليني  اإلســالم 

التاميل: نادو وماليزيا ورسيالنكا وسنغافورة، كام ترجمت 

جذبني  الذي  اإلسالم  ومنها:  اإلنجليزية،  إىل  كتبه  بعض 

إسالمه، وقد نرش عىل حلقات يف  فيه عن قصة  )تحدث 

التاميلية(،  باللغة  تصدر  التي  اليومية  »نريوتام«  جريدة 

السجن  من  خروجه  بعد  )ألفه  املسجد  إىل  السجن  من 

يف أعقاب حالة الطوارئ )95 – 1397هـ(، فحوى اإلسالم 

)باللغة التاميلية()1(.

مستفاد من مجلة املجتمع )الكويت( ع 2221 ص35.  1

عبداهلل أديار
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غرة على طرة
مفلح  بن  محمد  ملؤلفها  الرشعية«  »اآلداب  مخطوطة 

املقديس، املتوىف سنة 763 هـ، نسخة متلَّكها الشيخ الفاضل 

عبدالله بن خلف الدحيان )ت 1349هـ(، وهي موجودة 

الكويت،  يف  األوقاف  بوزارة  الفقهية  املوسوعة  مكتبة  يف 

جاء يف طرَّة ورقة العنوان منها:

قال الفاريس )والصحيح: الريايش( رحمه الله:  •

لشغالً ذنبي  يف  إن  لعمرَك 

أميَّْه بني  ــوِب  ذن عن  لنفيس 

جميًعا حــســابــهــُم  ريب  ــىل  ع

ــْه تـَـنــاهــي عــلــِم ذلــك ال إلــيَّ

ــد أتــوُه ــا ق ولــيــس يــضــريين م

لديَّْه مــا  أصــلــَح  الــلــُه  مــا  إذا 

وقال أبو األسود الدؤيل:  •

نصَحُه مبؤتيَك  لبٍّ  ذي  كلُّ  وما 

بلبيِب نصَحُه  مــؤٍت  كلُّ  وما 

ولكْن إذا ما استجمعا عند واحٍد 

بنصيِب طاعٍة  من  له  فحقَّ 

وقال أبو فراس بن حمدان:  •

ينوبُه فيام  اإلنساُن  يثُق  مبن 

صحاُب الكريِم  للحرِّ  أيَن  ومن 

أقلَّهم إال  الناُس  هذا  صار  وقد 

ثياُب أجسادهنَّ  عىل  ذئــابًــا 

وقال أبو بكر األرَّجاين:  •

نائبٌة  نابتَك  إذا  ســواَك  شــاوْر 

يوًما وإْن كنَت من أهِل املشوراِت

ونأى دنا  ما  منها  تنظُر  فالعنُي 

مبـــرآِة إال  نفَسها  تـــرى  وال 
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أخبار وآثار
ياع  قال بعضهم: إن الرجل ليكون أميناً، فإذا رأى الضِّ  •

]املزارع[ خان.

قال أبو إدريس الخوالين: املساجد مجالس الكرام.  •

قالوا: ليس يف األرض إنسان إال وهو يطرب من صوت   •

نفسه!

يأكل  وال  النار،  من  يدنو  وال   ، الحارَّ يأكل  ال  األسد   •

الحامض، وكذلك أكرث السباع.

يقال: العلامء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا ُشغلوا، فإدا   •

ُشغلوا فُقدوا، فإذا فُقدوا طُلبوا، فإذا طُلبوا هربوا!

يقال: أربع ال يأنف منهنَّ الرشيف: قيامه عن مجلسه   •

ألبيه، وخدمته لضيفه، وقيامه عىل فرسه وإن كان له مائة 

عبد، وخدمته العالِم ليأخَذ من علمه.

فلينظر  الرجل،  قميِص  يف  رقعٌة  الصاحُب  يقال:  كان   •

أحدكم بَم يرقُع قميصه)1(!

قال بعض البلغاء: من قلَّ عقله كرث هزله.  •

قال رجل البن عباس: ما رأس العقل؟  •

هو  ملن  يتواضع  وأن  ظلمه،  ن  عمَّ الرجل  يعفو  أن  قال: 

دونه، وأن يتدبَّر ثم يتكلم.

       قال: فام رأس الجهل؟

       قال: عجُب املرء بنفسه، وكرثُة الكالم فيام ال يعنيه، 

وأن يعتَب يف اليشء الذي يأيت مبثله!

قال الفرزدق للحسن البرصي: إين قد هجوت إبليس!  •
        فقال: كيف تهجوه وعن لسانه تنطق؟)2(

من أقوال ثابت بن قُرَّة الحرّاين: راحة الجسم يف قلة   •

الطعام، وراحة النفس يف قلة اآلثام، وراحة القلب يف قلة 

مختارات من »عيون األخبار« البن قتيبة.  1
مختارات من »غذاء األرواح باملحادثة واملزاح« ملرعي املقديس.  2

االهتامم)3(، وراحة اللسان يف قلة الكالم.

ه،  وأخفُّ أنظفه،  الطعام  خري  قريش:  بن  وإلسحاق   •

وأمرؤه.

إال  رِقُّه  يُْعتَُق  ال  عبٌد  الجاهل  العنرتي:  املؤيد  وأليب   •

باملعرفة!

صحَّ  الَقَدر،  خادم  الطبيب  الكرماين:  القاسم  وأليب   •

املريض أو هلك)4(!

قال بقراط: املريُض الذي يشتهي، أرجى من الصحيح   •

الذي ال يشتهي.

بن  عمر  عىل  النعامن  بن  قتادة  أوالد  بعض  قدم   •

عبدالعزيز، فقال له: ممن الرجل؟ فقال:

أنا ابُن الذي سالْت عىل الخدِّ عينُه

فرُدَّْت بكفِّ املصطفى أحسَن الردِّ

مــرٍَّة ألول  كانت  كام  فعادْت 
فيا ُحْسَن ما عنٍي ويا ُحْسَن ما ردِّ)5(

مات أليب بكرة الثقفي )تابعي برصي( من األوالد دفعة   •

واحدة أربعون، وألنس بن مالك ثالثة ومثانون ولداً، وذلك 

بالطاعون.

قال قتادة: الكالم يُشبَُع منه كام يُْشبَُع من الطعام.  •

قال األحنف العكربي:  •

خريٍ بــكــلِّ  ــام  املــن يف  ــُم  ــل وأح

ــراين ي وال  أراه  ال  ــُح  ــأصــب ف

منامي يف  رّشاً  ـــرصُت  أب ــو  ول

األوان قبل  من  ــرشَّ  ال لقيُت 

االهتامم: الهم والقلق.  3
املأثور من كالم األطباء ألحمد عيىس.  4

يعني والده قتادة بن النعامن األنصاري األويس، الصحايب البدري   5
الشجاع، ت 32هـ.
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قال بعضهم:  •

ــٍة ــاي غ إىل  ــاين  ــســي ن ـــــرَط  أف

ا ِحسَّ يل  الــنــســيــاُن  ــــَدِع  يَ مل 

حاجٌة ــْت  ــرََض َع مهام  ــرصُت  ف

ــا ــرْس ـــهـــا ِط ــٌة أودعـــتُ ــمَّ ــه م

راحتي يف  الطرَس  أنىس  ورصُت 

ــىس! أن ــي  ــن أن أنـــىس  ورصُت 

قال عيل بن زيد: ما سمعُت الحسن يتمثل ببيت شعر   •

إال قوله:

داخلُه الناس  وكلُّ  باٌب  املوُت 

يا ليَت شعري بعد الباِب ما الداُر

وقال بعضهم يف رضر الجنس بالجنس:  •

جنسه مــن  آفـــٌة  يشء  ولــكــلِّ 
املرِْبَُد)6( حتى الحديُد جنى عليه 

قال بعضهم:  •

بريبٍة الظالم  تحت  تسترتْ  ال 
يراكا)7( الظالَم  خلق  الــذي  إن 

املحارضات واملحاورات للسيوطي.  6
مقاالت األدباء ومناظرات النجباء البن هذيل.  7
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طرفة من كتاب
فساومته  بومتان،  معه  صياداً  رأيُت  العيناء:  أبو  قال   •

بهام، قال: الكربى بدرهمني، والصغرى بثالثة! قلت: وكيف 

صارت الصغرى أغىل من الكربى؟ قال: ألن شؤمها يف إقبال!

ومعنا  القاسم  بن  عيّاش  عند  كنا  كعب:  أبو  وقال   •

سيفويه القاص، فأُتينا بفالوذجة حارة، فابتلع سيفويه منها 

لقمة ُغيش عليه من شدة حرِّها! فلام فاق قال: مات يل 

الُحرقة ما دخل جويف من  ثالثة بنني، ما دخل جويف من 
حرقة هذه اللقمة!)1(

وقف نحوّي عىل قّصاب فقال له: هذا اللحُم من الضأن   •

الفتّي أم من املاعز الثنّي؟

فقال: هو من جيِّد الضأن.

فقال النحوي: ذبحتَُه لغرٍض أم ملرض؟

فقال: ذبحته ألكتسب أنا وعيايل منه.

فقال النحوي: أفكان ذكرًا ذا خصيتني أم أنثى ذات حلَمتني؟

قال: كان ذكرًا ينطُح الحائَط يرميه، أو الحجَر يدميه.

ه بشفتيه؟ فقال: أَو كان ميجُّ املاء بشدقيه أم ميصُّ

قال: كان يديل زلومته يف املاء ويرشُب منه حتى يشبع!

يح والغبريان أم العصفر والريحان؟ قال: أَو كان مرعاُه الشِّ

قال: كان يرعى من النباِت أيَّ يشء كان.

قال: أسننَت شفرتك وقيل مديتك؟

قال: جعلتها لو نزلت عىل رقبتَك لقطعها.

قال: أفبدأَت بالبسملة وأظهرَت الحمدلة، التي عىل وزن 

فَْعلَلَة، وقيل: فُعللة، والصحيح األول؟

فقال القصاب: اذهب عنا فقد قطعَت يف هذا اليوم رزقنا)2(.

املجموع اللفيف البن هبة الله.  1
نزهة األلباب الجامعة لفنون اآلداب لألدكاوي 1/ 689(.  2
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فائدة من كتاب
آََمُنوا  لِلَِّذيَن  َعَداَوًة  النَّاِس  أََشدَّ  }لََتِجَدنَّ  تعاىل:  قوله   •

َكُوا...{ ]سورة املائدة: 82[. الرَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَشرْ

كفَر  إال ألن  ما ذاك  الله يف تفسريه:  ابن كثري رحمه  قال 

اليهود عناٌد وجحوٌد ومباهتٌة للحق، وَغْمٌط للناس وتََنقُّص 

وا بقتل  بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثريًا من األنبياء حتى همُّ

رسول الله صىل الله عليه وسلم غري مرة، وسحروه، وألَّبوا 

عليه أشباههم من املرشكني. عليهم لعائن الله املتتابعة إىل 

يوم القيامة.

ٍض َدَرَجاٍت لَِيبرْلَُوكُمرْ  َق بَعرْ َضكُمرْ َفورْ قوله تعاىل: }َوَرَفَع بَعرْ  •

...{ ]سورة األنعام: 165[. يِف َما آَتَاكُمرْ

واألخــالق،  األرزاق  يف  بينكم  فاوت  أي:  كثري:  ابن  قال 

وله  ــوان،  واألل واألشكال  واملناظر  واملساوئ،  واملحاسن 

عليكم  به  أنعم  الذي  يف  ليختربكم  ذلــك...  يف  الحكمة 

شكره،  عن  ويسأله  غناه  يف  الغنيَّ  ليخترب  به،  وامتحنكم 

والفقرَي يف فقره ويسأله عن صربه.

َعِن  ــرِضرْ  َوأَعرْ ِبالرُْعررِْف  َوأرُْمررْ  َو  الرَْعفرْ }ُخِذ  تعاىل:  قوله   •

الرَْجاِهلِنَي{ ]سورة األعراف: 199[

املعنى،  هذا  الحكامء  بعض  أخذ  الله:  رحمه  أيًضا  قال 

فسبكه يف بيتني فيهام جناس، فقال:

كَام بــُعــرٍف  ــر  وأم العفو  ُخــذ 

الَجاهلنْي عن  ــرْض  وأْع ــرَت  أُِم

ــام ــالم لــُكــلِّ األن ــَك ـــْن يف ال َولِ

لنِْي الجاِه  َذِوي  من  فَُمْستَْحَسن 
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تحذير في كتاب
قال العامل املاليك زروق رحمه الله:

واحتقاُر  الحق،  وبطَُر  اإلنصاف،  عدُم  يتولَُّد  الِكرْبِ  مَن   •

وإنكاُر  الهوى،  واتِّباُع  الله،  عباِد  عن  والرتفُع  الَخلق، 

الكراماِت وادِّعاؤها، إىل غريِ ذلك.

ي،  وِمن خوِف الفقِر يتولَُّد الحسد، والشّح، والغضب، والتعدِّ

والسقة، وأكُل ماِل اليتيم، والربا، وأكُل املاِل بالباطل، إىل 

غريِ ذلك من اإلذاياِت املتعلقِة باملال.

واملكُر  الحقُد  يتولَُّد  عليها  والشفقِة  النفِس  رؤيِة  وِمن 

ي، ونحُو ذلك.  والخديعُة وطلُب التشفِّ

قال الحسن البرصي: ملـّا سألُت عليًّا كرََّم الله وجهه: ما   •

صالُح الدين؟

قال: الورع.

قلت: وما فساده؟

قال: الورع.

الحرِص  كرثُة  الله:  رحمه  أدهم  بن  إبراهيم  وقال   •

والطمعِ تورُث الغمَّ والجزع، وقلُة الحرِص والطمعِ تورُث 

الصدَق والورع.

قال سفيان رحمه الله: من دعا لظامٍل بالبقاء، فقد أحبَّ   •

أن يُعَص اللُه يف أرضه.

)مختارات من كتاب: النصيحة الكافية ملن خصه الله بالعافية لزروق(
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فقه من كتاب
قرار مجمع الفقه اإلسالمي يف دورته العارشة املنعقدة يف 

جدة خالل الفرتة من 23-28 صفر 1418هـ:

األمور اآلتية ال تعترب من املفطرات:

قطرة العني، أو قطرة األذن، أو غسول األذن، أو قطرة   -1

األنف، أو بخاخ األنف، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل الحلق.

لعالج  اللسان  تحت  توضع  التي  العالجية  األقــراص   -2

إىل  نفذ  ما  ابتالع  اجتنب  إذا  وغريها،  الصدرية  الذبحة 

الحلق.

أو  غسول،  أو  )لبوس(،  تحايل  من  املهبل  يدخل  ما   -3

منظار مهبيل، أو إصبع للفحص الطبي.

إدخال املنظار أو اللولب ونحوهام إىل الرحم.  -4

للذكر  الظاهر  البول  مجرى  أي  اإلحليل،  يدخل  ما   -5

مادة  أو  منظار،  أو  دقيق(  )أنبوب  قثطرة  من  واألنثى، 

ظليلة عىل األشعة، أو دواء، أو محلول لغسل املثانة.

أو  األسنان،  تنظيف  أو  الرضس،  قلع  أو  السن،  حفر   -6

إىل  نفذ  ما  ابتالع  اجتنب  إذا  األسنان،  وفرشاة  السواط 

الحلق.

املضمضة، والغرغرة، وبخاخ العالج  املوضعي للفم، إذا   -7

اجتنب ابتالع ما نفذ إىل الحلق.

باستثناء  الوريدية،  أو  العضلية  أو  العالجية  الحقن   -8

السوائل )املحاليل( والحقن املغذية.

غاز األوكسجني.  -9

غازات التخدير )البنج( ما مل يعط املريض سوائل   -10

)محاليل مغذية(.

ما يدخل الجسم امتصاًصا من الجلد، كالدهونات   -11

باملواد  املحملة  الجلدية  العالجية  واللصقات  واملراهم 

الدوائية أو الكيميائية.

إدخال قثطرة )أنبوب دقيق( يف الرشايني لتصوير   -12

أو عالج أوعية القلب أو غريه من األعضاء.

لفحص  البطن  جــدار  خالل  من  منظار  إدخــال   -13

األحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.

من  غريه  أو  الكبد  من  )خزعات(  عينات  أخذ   -14

األعضاء، ما مل تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.

منظار املعدة إذا مل يصحبه إدخال سوائل )محاليل(   -15

أو مواد أخرى.

أو  الدماغ  إىل  عالجية  مواد  أو  أداة  أية  دخول   -16

النخاع الشويك.

القيء غري املتعمد، بخالف املتعمد )االستقاءة(.  -17

القضايا  الطب:  )من آخر ما جاء يف كتاب: موسوعة أخالقيات مهنة 

األخالقية والفقهية يف املهن الصحية/ محمد عيل البار، حسان شميس 

باشا، عدنان أحمد البار(
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فتوى من كتاب
»سؤاالت ابن وهف لشيخ اإلسالم اإلمام املجدد عبدالعزيز 

بن باز رحمه الله« أسئلة وجهها له األستاذ الكاتب سعيد 

 –  1400 األعــوام  بني  ما  القحطاين،  وهف  بن  عيل  بن 

برتتيبها وطبعها يف هذا  عنها، وقام هو  فأجابه  1419هـ، 

الكتاب، الذي صدر عام 1434هـ، وهذه منها:

س: ما حكم من حكم بغري ما أنزل الله؟

ج: من حكم بغري ما أنزل الله، فال يخرج عن أربعة أنواع:

من قال: أنا أحكم بهذا ألنه أفضل من الرشيعة، فهو   -

كافر كفرًا أكرب.

من قال: أنا أحكم بهذا ألنه مثل الرشيعة فالحكم بهذا   -

جائز وبالرشيعة جائز، فهو كافر كفرًا أكرب.

من قال: أنا أحكم بهذا والرشيعة أفضل لكن الحكم   -

بغري ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفرًا أكرب.

من قال: أنا أحكم بهذا وهو يدري أنه ال يجوز، ويقول:   -

الحكم بالرشيعة أفضل وبغريها ال يجوز، ولكنه متساهل، 

أو يفعل هذا األمر ألنه صادر من حكامه، فهو كافر كفرًا 

أصغر، يعترب من أكرب الكبائر والعياذ بالله. 

خطبة  أثناء  الله  حمد  إذا  العاطس  يُشمت  هل  س: 

الجمعة، وهل يردُّ السالم إذا ُسلم عليه واإلمام يخطب؟

ج: ال يردُّ السالم، وال يشمت العاطس، كالصالة.

س: هل يكربرِّ لسجدة التالوة يف الصالة تكبرية أم تكبريتني، 

وهل لسجود التالوة تسليم خارج الصالة؟

ج: نعم لها تكبريتان، حيث إن رسول الله صىل الله عليه 

وسلم كان يكربِّ يف كل خفض ورفع يف الصالة، وليس لها 

تسليم خارج الصالة.

س: هل يكربرِّ لسجود الشكر، ويتشهد، ويسلم، أم ال؟

ج: قال جامعه: سمعت من الشيخ أثناء رشحه لبلوغ املرام: 

، وال يتشهد، وال يسلم. أنه ال يكربِّ

س: إذا صلت امرأة مع رجل، فهل تصيل خلفه، وهل هو 

األفضل، أم تصيل وحدها؟

ج: األفضل أن تصيل خلفه.

س: هل يف العسل زكاة؟

ج: الصواب أن العسل ال زكاة فيه، إال إذا كان من عروض 

التجارة، فيزيكِّ كام تُزكَّ عروض التجارة.

س: هل يقيض املجنون الصيام، وكذلك املغمى عليه؟

ج: املجنون ال يقيض، واملغمى عليه يقيض.

س: هل الحجامة تفسد الصوم؟

ج: اختلف أهل العلم، فاألحوط للمؤمن أن يؤخر ذلك إىل 

الليل؛ ألن أدلة الجانبني صحيحة. قال جامعه: وسمعته يف 

موضع آخر يجزم بأن الحجامة تفسد الصوم.

س: هل من أراد االسرتاحة يف املسجد، ثم نوى أنه معتكف 

ملدة ساعة، هل هذا جائز؟

ج: ال نعلم فيه مانًعا.

س: ما حكم بيع جلود النمور؟
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ج: ال يجوز؛ ألن النبي صىل الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

أو  بالشاتني،  الشاة  أو  بالسيارتني،  السيارة  بيع  هل  س: 

الكتاب بالكتابني، من الربا؟

ج: ليس من الربا.

شغله،  يف  ويستخدمهم  عامالً  يستقدم  الناس  بعض  س: 

فإذا مل يكن عنده شغل أخذ عليهم نسبة مام يحصلون 

عليه، وتركهم يعملون ألنفسهم، أو يشرتط عليه أن يدفع 

له كل شهر مبلًغا معيًنا؟

ج: هذا ال يجوز.
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قرارات مجمعية
من  إقرارها  تمَّ  جديدة،  قدمية..  وتوصيات  قرارات  هذه 

مؤمتره  يف  لألزهر،  التابع  اإلسالمية  البحوث  مجمع  قبل 

الثالث، املنعقد يف 13 رجب 1368هـ، أذكِّر بها.. للفائدة 

والعربة! فمنها:

وأنها  السنة،  حجية  اإلسالمي  للعامل  املؤمتر  يعلن   -

املصدر الثاين للترشيع يف اإلسالم بعد كتاب الله عزَّ وجّل. 

ويويص املسلمني بالتمسك بها، والعمل مبقتضاها يف الرتبية 

القرآن  جانب  إىل  لها  كان  مبا  منوًها  والسلوك،  واملعاملة 

وبناء  اإلسالمي،  الفكر  تكوين  يف  البالغ  األثر  من  الكريم 

القلق  عوامل  من  املجتمع  وصيانة  اإلنسانية،  الحضارة 

واالنحالل.

البحوث اإلسالمية أن يعمل  يطلب املؤمتر إىل مجمع   -

عىل جمع األحاديث التي قد يظن أن ظاهرها غري مراد، 

أسانيدها،  يف  البحث  طريق  عن  وذلك  تحقيقها،  وعىل 

لذلك  الحديث  علامء  وضعه  ما  وفق  متونها،  يف  والنظر 

من أسس وموازين كفيلة بتوضيح درجتها، ثم يعمل عىل 

رشحها.

يطلب املؤمتر إىل املجمع أن يُعنى عناية تامة بالرتاث   -

اإلسالمي، وبالوثائق والعهود التي اشتملت عىل التوجيهات 

الرشيدة، فيجمع ما تفرق من نصوصها لينتفع بها الدارسون 

والطالب، كام يويص بأن ترتجم هذه النصوص وما يتصل 

اللغات  وبعض  اإلسالمية،  األمم  لغات  مختلف  إىل  بها 

الحية. 
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مؤتمر في كتاب
عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة 

»مؤمتر اللغة والهوية يف الوطن العريب« لتدارس إشكالية 

لجنة  واختارت  واللغة،  العربية  املجتمعات  بني  التفاعل 

النرش،  جدارة  البحوث  بني  حاز  ما  املركز  يف  الدراسات 

تحت  1434هـــ،  عام  ص(   512( من  كتاب  يف  وأصدرته 

إشكاليات  العريب:  الوطن  يف  الهوية  و  »اللغة  عنوان: 

تحت  فصوله  ووزعت  املصطلح«،  و  الرتجمة  و  التعليم 

ثالثة أقسام، وهذه البحوث هي:

وبناء  الثقافة  تعزيز  يف  دورها  العربية:  إىل  الرتجمة   -

الهوية/ بسام بركة.

السياق  يف  والرتجمة  اللغة  وثنائية  الهوية  إشكالية   -

العريب املعارص/ فايز الصباغ.

نحو  التنمية:  سياق  يف  الهوية  وسؤال  العربية  اللغة   -

منهج البتعاث اللغة/ عبدالرحمن بودرع.

اللغة العربية بني االستجابة ملتطلبات التنمية وهاجس   -

املحافظة عىل الهوية/ الربعي بن سالمة. 

املنجز  يف  نقدية  قــراءة  التقني:  املصطلح  تعريب   -

املعجمي العريب املعارص/ أنور الجمعاوي.

املعجم العريب وهوية األمة/ حسن حمزة.  -

مصطلح الشعر العريب املعارص وعالقته بالرتاث: عالقة   -

هوية وتأصيل أم متطلب فرادة وتشكيل/ حبيب بوهرور.

لغة التعليم وتأثريها يف الهوية العربية: دراسة ميدانية   -

تعليمية  أنظمة  ظل  يف  املرصيني  الطالب  من  عينة  عىل 

متباينة/ أحمد حسني حسنني.

الهوية ولغة التعليم يف البلدان العربية/ نادية العمري.  -
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إتقان الكتابة
»نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية« عنوان كتاب 

اللغة  مجمع  عن  دمشق،  يف  الحسني  ميك  ملؤلفه  صدر 

العربية عام 1432هـ، ويقع يف )296 ص(.

يف  الشائعة  واللغوية  النحوية  األخطاء  عىل  تنبيه  فيه 

الكتابات العلمية املعارصة، وتذكري بأهم القواعد النحوية 

منها،  إليها،  الكتّاب  التي تشتد حاجة  واللغوية  والرصفية 

باختصار:

الخطأ يف قولنا: )هاتف خليوي(. إذا نسبَت إىل ما ُختم   -

بتاء التأنيث حذفتها وجوبًا، فتقول يف )فاطمة(: فاطمي. 

وإذا نسبَت إىل ما ُختم بياء مشددة مسبوقة بحرفني، مثل: 

الياء األوىل، وفتحَت ما قبلها،  أُميَّة، حذفَت  عدّي، خليَّة، 

وقلبَت الثانية واًوا، فتقول: عَدوّي، نبَوّي، َخلَوّي، أَُموّي.

َب  »توجَّ الوسيط:  املعجم  يف  جاء  ب(.  )يتوجَّ تقل  ال   -

فالن: أكل يف اليوم والليلة أكلًة واحدة« فالوجبة: األكلة. 

وقد شاع أخريًا استعامل )يتوجَّب( بدالً من )يجب(، وهذا 

خطأ رصيح يجب علينا مكافحته.

الرشيف  املصحف  يف  الكلمة  هذه  رُسمْت   .) )إذنرْ  -

باأللف، هكذا )إًذا(. ولكن رسَم املصحف ال يُقاس عليه، 

كام يقول صاحب »جامع الدروس العربية« الشيخ مصطفى 

الغالييني، الذي يقول أيًضا: إن »الشائع أن تكتب بالنون«. 

واملازين واملربِّد يكتبانها نونًا، ويقفان عليها بالنون.

املعقوف واملعكوف. جاء يف املعجم الوسيط: »عقَف   -

اليشَء يَعِقفُه َعقًفا: حَناُه ولوَّاه. القوسان املعقوفان ] [«. 

وأورد املعجم الوسيط الفعل )عكَف(، ومن معانيه: عكَف 

فالنًا عن حاجته: حبسه عنها. أوردت هذه املالحظة ألن 

بني  والصواب:  معكوفني«،  بني  »املطبوع  يقول:  بعضهم 

معقوفتني، ألنه يريد هذين ] [. 

حكاية، حكايات، )ال َحكايا(. تجمع )حكاية( باأللف   -

)بدايات(،  بداية  )دعايات(،  دعاية  مثل:  والتاء: حكايات، 

تكيَّة، هديَّة،  تحيَّة،  أما  )رمايات(.  رماية  )نهايات(،  نهاية 

صبيَّة، َمزيَّة، قضيَّة... فهذه كلها تُجمع جمع تكسري عىل: 

جمًعا  وتُجمع  قَضايا.  َمزايا،  َصبايا،  َهدايا،  تَكايا،  تَحايا، 

قياسيًا باأللف والتاء )بعد حذف التاء املربوطة(، فنقول: 

َحايا فمفردها  هديّات، صبيّات، َمزيّات، قَضيّات. وأما السَّ

ِسحاَءة. وأما املرآة فتُجمع عىل الـَمرايئ واملرايا. 
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مجموع لغوي
مخطوطات محققة يف النحو واللغة/ تحقيق خالد أحمد 

املشهداين.- دمشق: دار سعد الدين، 1431هـ، 135 ص.

وهي ثالث رسائل:

كشف العمى يف معاين »ال سيام«، ملؤلفه إبراهيم بن   -

محمد املزجاجي، املتوىف نحو سنة 1256هـ.

فتح املالك مبا يتعلق بقول الناس: »وهو كذلك«، ملؤلفه   -

أحمد بن أحمد السجاعي، املتوىف سنة 1197هـ.

الفوائد الجامعة ملعرفة الحروف النافعة/ إسامعيل بن   -

محمد بازي الحنفي.

يف  العربية  اللغة  بقسم  العليا  الدراسات  أستاذ  واملحقق 

كلية الرتبية بجامعة األنبار يف العراق.
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سلسلة تاريخية
دار  تصدرها  والنقد«  األدب  يف  إسالمية  أعالم  »سلسلة 

األلوكة للنرش يف الرياض، رأيت منها أربعة أعداد، كلها من 

تأليف األستاذ وليد إبراهيم القصاب، وهي:

عمر بن الخطاب ريض الله عنه.  -

معاوية بن أيب سفيان ريض الله عنه.  -

عمر بن عبدالعزيز.  -

محمود الوراق.  -

وتربز هذه السلسلة آراء عدد من األعالم يف معالجة قضايا 

الفن األديب، وقد صدروا فيها عن التصور اإلسالمي الرصيح، 

وكان ذلك معيارَهم الرئيَس وهم يتعاملون مع النصوص 

األدبية أخًذا وردًّا، واستحسانًا أو استقباًحا.

والغاية منها إضافة لبنة جديدة يف بناء منهج إسالمي يف 

األدب والنقد..

وأعالم هذه السلسلة ميثِّلون الفكرة النقيض ملقولة »الشعر 

واألدب مبعزل عن الدين«، فهم يرون العقيدة من صلب 

األدب، ويرونها امليزان الدقيق الذي ينبغي أن يُحتكم إليه 

يف تقويم نصوص األدباء املبدعني.يف تقويم نصوص األدباء املبدعني.
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ترجمات ولغات
إعداد جامعة  ابن كثري/  تهذيب تفسري  املنري يف  املصباح 

من العلامء.- الرياض: دار السالم، 1433هـ، 4 مج.

نصه باللغة الفرنسية.

اإليداع  تاريخ  السالم،  دار  الرياض:  السعدي.-  تفسري 

1432هـ، 2 مج.

)باللغة الهندية(

املنان،  كالم  تفسري  يف  الرحمن  الكريم  تيسري  واملقصود: 

ملؤلفه عبدالرحمن بن نارص السعدي )ت ملؤلفه عبدالرحمن بن نارص السعدي )ت 1376هـ(. 

مخترص تفسري أحسن البيان.- الرياض: دار السالم، تاريخ 

اإليداع 1431 هـ، 1032 ص.

)باللغة املراتهية(

وتفسري أحسن البيان ملؤلفه حافظ صالح الدين يوسف.

والسنة/  الكتاب  يف  ورد  ما  ضــوء  يف  الساعة  أشاط 

تأليف مستفيض الرحمن بن حكيم عبدالعزيز؛ مراجعة 

املركز  السعودية،  الباطن،  حفر  الفييض.-  عبدالحميد 

خالد  امللك  مبدينة  الجاليات  وتوعية  لدعوة  التعاوين 

العسكرية، 1434هـ، 216 ص.

)باللغة البنغالية(
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عبدالله  ترجمه  كيالين؛  إقبال  تأليف محمد  النار/  كتاب 

الهادي محمد يوسف.- الرياض: مكتبة دار السالم، تاريخ 

اإليداع 1434هـ، 188 ص.

نصه باللغة البنغالية.

خطرون يس آكايي/ تأليف عبدالهادي بن حسن وهبي؛ 

ترجمة عبدالكريم عبدالسالم املدين؛ مراجعة زبري احمد 

واإلرشاد  للدعوة  التعاوين  املكتب  الرياض:  الله.-  أسد 

بالسيل، تاريخ اإليداع 1432هـ، 102 ص.

نصه باللغة األردية. 

وهو ترجمة لكتاب: تحذير السالك من املهالك.

والسنة/  الكتاب  يف  ورد  ما  ضوء  يف  واملحرمات  الكبائر 

تأليف مستفيض الرحمن بن حكيم عبدالعزيز؛ مراجعة 

املركز  السعودية:  الباطن،  حفر  الفييض.-  عبدالحميد 

خالد  امللك  مبدينة  الجاليات  وتوعية  لدعوة  التعاوين 

العسكرية، 1434هـ، 408 ص.

ونصه باللغة البنغالية.

خوابول يك تعبريي/ محمد بن عبدالله بن راشد؛ ترجمة 

السالم،  دار  الرياض:  حافظ قمر حسن، محمد واصف.- 

تاريخ اإليداع 1433هـ، 672 ص.

نصه باللغة االردية. 

وهو ترجمة للكتاب الرتايث »املرتبة العليا يف تعبري الرؤيا« 

ملؤلفه محمد بن عبدالله البكري الصفاقيس )ت 736 هـ(.
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رسائل علمية
املضامني الدعوية الواردة يف وصايا النبي صىل الله عليه 

بن  غازي  إشاف  الغامدي؛  عبدالله  بن  معيض  وسلم/ 

الجامعة اإلسالمية، كلية  املنورة:  غزاي املطريي.- املدينة 

الدعوة وأصول الدين، قسم الدعوة، 1430هـ، 472 ورقة 

)رسالة دكتوراه(.

من أساليب الرسول صىل الله عليه وسلم الدعوية أسلوب 

الوصايا  وهذه  أمته.  لعموم  أو  صحابته،  آلحاد  الوصايا، 

اشتملت عىل كثري من املقاصد الرشعية واملضامني الدعوية، 

وعدد من الوسائل واألساليب الدعوية، والدروس والعرب يف 

سري الدعوة.

وقد قام املؤلف بدراسة الوصايا من هذه الناحية، وجعل 

بحثه يف خمسة فصول، هي:

وخصائصها  ومقاصدها  ومصادرها  الدعوة  أصول   -

من خالل وصايا النبي صىل الله عليه وسلم.

مجاالت الدعوة من خالل تلك الوصايا.  -

بناء الداعية وتأهيله من خاللها.  -

أنواع املدعوين وكيفية دعوتهم من خاللها.  -

وسائل وأساليب الدعوة..  -

املؤتَِنف تكملة املؤتلف و املختلف/ أليب بكر أحمد بن عيل 

البغدادي )ت 463 هـ(؛ دراسة وتحقيق خالد  الخطيب 

اإلسالمية،  الجامعة  املنورة:  املدينة  السليم.-  محمد  بن 

 1339 1433هـ،  اإليداع  تاريخ  الرشيف،  الحديث  كلية 

ص.

التي  واألعــالم  باألسامء  واملختلف  املؤتلف  علم  يعتني 

يختلف نطقها مع توحد رسمها كتابة، يف علم الحديث، وقد 

)املؤتلف  هذا عىل  كتابه  يف  البغدادي  الخطيب  استدرك 

واملختلف( للدارقطني، وكتب لألزدي املرصي يف املوضوع. 

وقد اقتسمه طلبة الدراسات العليا يف الجامعة اإلسالمية 

باملدينة املنورة لتحقيقه ودراسته، وهذا جزء منه.

الباطنية يف الدراسات االسترشاقية: عرض و نقد عىل ضوء 

أحمد  بنت  ابتسام  إعداد  والجامعة/  السنة  أهل  منهج 

ف تكملة املؤتلف و املختلف/ أليب بكر أحمد بن عيل املؤتَنف تكملة املؤتلف و املختلف/ أليب بكر أحمد بن عيل املؤتَنف تكملة املؤتلف و املختلف/ أليب بكر أحمد بن عيل 
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الرياض:  السعيد.-  محمد  بن  يوسف  إشاف  باصديق؛ 

أصول  كلية  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة 

الدين، قسم العقيدة واملذاهب املعارصة، 1432هـ، 2 مج 

)رسالة دكتوراه(.

يهدف البحث إىل متحيص ما كتبه بعض أشهر املسترشقني 

الباطنية  فرقة  عن  واملعارصة  التقليدية  املدرستني  يف 

وفروعها القدمية والحديثة، وتحليله.

وجعله الباحث يف مقدمة ومتهيد وبابني وخامتة.

والبابان هام: 

الباطنية  الدراسات االسترشاقية املتعلقة بتعريف   -

ونشأتها وأصولها.

الدراسات االسترشاقية املتعلقة بفرقة البابية.  -

دراسة  بالجنون:  وعالقتها  العقل  فصام  مريض  أحكام 

تطبيقية عىل العبادات واألرسة/ إعداد عزة بنت عبدالغني 

السفياين؛ إشاف فهد بن سعد الجهني.- الطائف: جامعة 

الرشيعة  قسم   ، األنظمة  و  الرشيعة  كلية  الطائف، 

)رسالة  ورقــة   339 ـــ،  1432ه اإلسالمية،  والــدراســات 

ماجستري(.

وهو  نفيس،  عقيل  مرض  )الشيزوفرينيا(  العقيل  الفصام 

أكرث األمراض العقلية انتشاًرا، ومن أغربها أعراًضا وأطواًرا، 

وأشدها غموًضا وتعقيًدا، وأسوئها مصريًا إذا مل تعالج.

وقد درست الباحثة ترصفات املبتىل بهذا املرض وأحكامها 

يف العبادات وفقه األرسة من خالل ثالثة فصول.

دراسة  بالجنون:  وعالقتها  العقل  فصام  مريض  أحكام 
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كتب مفيدة
مبرصف  الرشعية  املجموعة  إعداد  الفقهية/  امللتقيات 

الراجحي.- الرياض: املرصف، املجموعة الرشعية: دار كنوز 

إشبيليا ، 1434هـ، 765 ص.

قامت املجموعة املذكورة بإقامة عدد من امللتقيات ملداولة 

ملعرفة  مالية  ومعامالت  مرصفية  موضوعات  يف  الــرأي 

الحكم الرشعي فيها، وقد ُجمعت يف هذا الكتاب بحوث 

وتناولت  منها،  ملتقيات  ألربعة  ومناقشات  وتعقيبات 

املوضوعات التالية:

تداول الوحدات املشتملة عىل ديون ونقود.  -

السلَم بسعر السوق يوم التسليم.  -

عقد البيع املوثق باالعتامد املستندي.  -

اشرتاط اإلجارة يف عقد البيع.   -

الجرية بني املمنوع واملرشوع يف ضوء الكتاب والسنة وآثار 

الصحابة ومفهوم العلامء الراسخني/ تأليف سعيد بن عيل 

بن وهف القحطاين.- الرياض : توزيع مؤسسة الجرييس 

للتوزيع واإلعالن ، 1434هـ، 198 ص.

)الجرية  الشأن  رّد  عادة  أفتى مبرشوعية  من  فيه عىل  رد 

املمنوعة(. وبنيَّ أقوال أهل العلم من أمئة املفسين وعلامء 

الحديث وعلامء اللغة يف بيانهم أن الجرية يف القرآن والسنة 

هي للمرشك الحريب الذي ليس له عهد وال أمان وال ذمة.

مبدافعة  يكون  الحارض  املظلوم  املسلم  نرص  أن  بنيَّ  كام 

الصائل الحارض عنه وقت االعتداء، سواء أكان ذلك بالدفاع 

عن نفس املظلوم أو ماله أو دمه أو أهله، وأن الدفاع عن 

املظلوِم  نرِص  عنه، وِمن  الظلم  لردِّ  يكون  املظلوم  املسلم 

منعُه من اعتداء قطاع الطريق عليه.

ليس جرية  القبائل  املعروفة بني بعض  الجرية  أن  بنيَّ  كام 

رشعية، ألنها تحمي بالقوة القبلية – بالتهديد بنرث الدم – 

القبيلة املجوَّرة... والجرية البدعية تؤدي إىل مفاسد كبرية 

وأمور خطرية عىل العقيدة واألخالق، وهي ممنوعة رشًعا.
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الجامع ألحكام الكفالة والضامنات عىل املذاهب األربعة/ 

دار  الرياض:  الدمياطي.-  النجار  بن  أحمد  بن  يارس 

الصميعي، 1435هـ، 2 مج.

والضامنات  الكفالة  )1422( مسألة من مسائل  فيه  أورد 

يف الترشيع اإلسالمي، موزعة عىل )20( بابًا، هي: مسائل 

الزكاة، الحج، األضحية، اإلجارة، العاريَّة، الوديعة، الرهن، 

الغري  إتالف مال  إذن،  بال  الغري  الترصف يف مال  الغصب، 

وإفساده مبارشة وتسببًا، مسائل الجنايات، مسائل الحدود 

)وفيها ضامن جناية الزنا، وضامن السارق وقاطع الطريق، 

مسائل  الزور(،  وشهود  الوالة  وضامن  التعزير،  ومسائل 

الوقف،  املضاربة،  الرشكة،  الوكالة  البيع،  اللقطة،  اإلكراه، 

الهبة.

الضامن  أقسام  يف  ومباحث  فصول  هــذا  كل  وسبق 

ومرشوعيته، ورشوطه، وصيغته، وآثاره، وصوره، والكفاالت 

املالية املعارصة.

الجرمية عىل ما دون النفس يف الرشيعة اإلسالمية/ خالد 

رشيد الجمييل.- دمشق: دار العصامء، 1435هـ، 631 ص.

جعله يف )13( بابًا:

وأدلة  النفس  دون  ما  عىل  املقرتفة  الجرمية  أقسام   -

العقاب.

رشوط القصاص.  -

الجناية عىل األعضاء األحادية.  -

الجناية عىل األعضاء الثنائية.  -

الجناية عىل األعضاء الرباعية.  -

الجناية عىل األعضاء العشارية.  -

أحكام الجناية عىل الحواس واملنافع.  -

أحكام الجناية عىل األعضاء الداخلية.  -

الجناية عىل األسنان.  -

جرائم الشجاج.  -

أحكام جرائم الجلد واللطمة والكسور يف الرشيعة.  -

أحكام التداخل.  -

يف جنس املال الذي تُدفع منه الدية.  -

الهادي إىل شوط وآداب القايض: دراسة مقارنة/ محمد 

عبداملقصود داود.-  اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 

1435هـ، 141 ص.

فيها،  واملختلف  عليها  املتفق  القايض،  رشوط  فيه  ذكر 

وتعيينه، وطرق اختياره باختباره، ثم آدابه، كلباسه، ونظره 

وهو  يقيض  وأالّ  الحكم،  يف  وترويه  وتثبته،  الخصوم،  يف 
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ممتلئ،  هو  أو  عطشان،  أو  جائع،  أو  غضبان،  أو  ضجر، 

الدعوة  إجابة  وعدم  الخصوم،  أحد  هدية  قبوله  وعدم 

للشهود،  ووعظه  مبارشة،  والرشاء  البيع  وعدم  الخاصة، 

واختبارهم، وعدم تلقني أحد الخصمني...

االسالمية/  والرشيعة  الدويل  القانون  يف  األقليات  حقوق 

اإلسكندرية:  يوسف.-  حسن  يوسف  وتأليف  إعــداد 

املكتب الجامعي الحديث، 1435هـ، 316 ص.

فصول الكتاب:

تعريف األقلية.  -

عدم التمييز يف الرشيعة اإلسالمية.  -

حرية العقيدة والعبادة.  -

وضع األقليات يف الدول اإلسالمية.  -

الدويل  القانون  بني  األقليات  لحامية  اإلنساين  التدخل   -

ونظرية االستنقاذ يف اإلسالم.

األقليات وحقوق اإلنسان يف مرص.  -

ألحكام  انتهاكًا  املرتكبة  الجرائم  عن  الدولة  مسؤولية   -

القانون الدويل.

املواطنة: حقوق وواجبات.  -

وسائل الحامية القانونية لالستثامرات األجنبية الخاصة.  -
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أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

خطة تصنيف علوم الدين اإلسالمي: املخترصة، املوجزة، 

عة/ محمد خري رمضان يوسف.- الرياض:  املتوسطة، املوسَّ

دار األلوكة، 1435هـ، 254 ص.

علميًا،  تصنيًفا  مكتباتهم  يصنفون  ال  العلم  أهل  أكرث 

بعض،  بجوار  بعضها  املتشابهة  العلوم  كتب  يضعون  بل 

ويعتمدون عىل ذاكرتهم يف مكان وجودها باملكتبة.

ولعل السبب يف ذلك هو أنهم ال يعرفون التصنيف املتبع 

يفهمون  للتصنيف  يجدون مرجًعا سهالً  املكتبات، وال  يف 

ال  أنهم  أو  مكتبية،  ومصطلحات  تعقيدات  بدون  منه 

يتصورون فائدة التنظيم املكتبي للمعلومات.

الكتاب،  هذا  تصنيف  إىل  الكاتب  دفع  مام  وغريه  وهذا 

الذي كان أصله كتابني:

األول عنوانه: كيف تصنِّف مكتبتك اإلسالمية؟

عة. واآلخر: خطة تصنيف علوم الدين اإلسالمي املوسَّ

أو  تصغر  ملكتبة  مرجًعا  ليكون  غالفني  بني  جمعهام  وقد 

حيث  جميًعا،  منها  أو  بعضها،  من  فيستفاد  فتنمو،  تكرب 

جاءت يف أربع صور: مخترصة )مصغرة(، موجزة، متوسطة، 

ما  قارئ  كلُّ  فيختار  الشخصية.  للمكتبات  عة. وهي  موسَّ

يناسب مكتبته من الخطط، إن كانت صغرية، أو متوسطة، 

أو كبرية.

والحكومية،  والوطنية،  العامة،  للمكتبات  عة  واملوسَّ

والجامعية.

وأتبع هذه الخطط بالشعب املئة لتصنيف العلوم، ليستفاد 

منها يف تصنيف كتب أخرى يف غري علوم الدين اإلسالمي. 

املستجدات  تشمل  عة  املوسَّ خطته  أن  الكاتب  وذكــر 

والنوازل الجديدة.

بن  عبدالحي  محمد  الفهرست/  وكتابه  النديم  ابن 

عبدالكبري الكتاين )ت 1382 هـ(؛ تقديم ومراجعة أحمد 

شوقي بنني؛ قرأه وضبط نصه وعلق عليه ووثق نقوالته 

املالكية لألبحاث  أيوب بولسعاد.- تطوان: جمعية األمئة 

والرتاث، 1434 هـ، 245 ص.

فيها  متقصيًا  النديم،  البن  الفهرست  لكتاب  نقدية  قراءة 

ترجمته، كتبها املؤلف ملـّا ُدعي إللقاء محارضة يف املجمع 

العلمي بدمشق، كام نرش أطرافًا منها يف جريدة السعادة، 

وهذا تحقيق للكتاب.

الفهرس الشامل ملؤلفات الطريقة التجانية/ محمد الرايض 

كنون الحسني اإلدرييس.- املغرب: املؤلف، نحو 1434هـ، 

74 ص.
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جمع فيه مؤلفات وتقاييد الطريقة التجانية، ورتبها عىل 

فيه  واقترص  مؤلًفا.   )789( عددها  وبلغ  املعجم،  حروف 

عىل ما له صلة بالطريقة، وليس ما ألفه كتّابها من كتب 

ثم  سكريج،  أحمد  فيها  تأليًفا  أكرثهم  أن  وذكر  أخرى. 

محمود بن املطامطية، فمحمد الحجوجي الحسني. وهو 

مييز  وال  نرش.  بيانات  دون  فقط،  واملؤلف  العنوان  يذكر 

املخطوط من املطبوع من املفقود.

مكتبة امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود الخاصة/ فهد 

عبدالعزيز،  امللك  دارة  الرياض:  السامري.-  عبدالله  بن 

تاريخ اإليداع تاريخ اإليداع 1429هـ، 156 ص.

مكتبة  تحتويها  كانت  التي  الكتب  من  ملجموعة  توثيق 

سوى  منها  يبق  مل  التي  قرصه،  يف  الكبرية  فيصل  امللك 

مجموعة صغرية، محفوظة مبؤسسة امللك فيصل الخريية، 

وتحتوي عىل عدة مؤلفات مهداة له، وكتب تناولت سريته 

وإنجازاته، وأخرى طُبعت عىل نفقته.

الثقافة اإلسالمية
وترتيب  جمع  ومواعظه/  وأقواله  آثاره  البرصي:  الحسن 

العلمية،  الكتب  دار  بــريوت:  املزيدي.-  فريد  أحمد 

1434هـ، 640 ص.

هذا هو الجز الثاين من موسوعة يعدها الكاتب عن اإلمام 

الزاهد والتابعي الجليل الحسن البرصي، جمع فيه )5969( 

أثرًا من مروياته وأقواله، ورتبها عىل حروف املعجم، وسبقه 

الجزء األول عن سريته “الحسن البرصي إمام الزاهدين”، 

وذكر أن الثالث يكون يف شيوخه وأقرانه وتالميذه، والرابع 
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جامع تفسريه. وقد صدر هذا األخري عام 1433هـ.

موسوعة املذاهب الفكرية/ إشاف وإعداد عبدالسالم بن 

محمد بن عبدالكريم, مبشاركة أيب الفداء أحمد بن بدر 

القاهرة:  عويس.-  عبدالتواب  بن  يارس  عامر  أيب  الدين, 

املكتبة اإلسالمية، املكتبة اإلسالمية، 1434هـ، 1003 ص.

موسوعة مفيدة جًدا، فيها دراسة موسوعية نقدية لألفكار 

وسياسيًا  فكريًا  املسلمني  غزت  التي  الغربية  املذاهب  و 

وحضاريًا، وبيان تهافتها عند الغربيني أنفسهم.

الليربالية،  العوملة،  التغريب،  التنوير،  املذاهب:  هذه  من 

اللذة،  العبثية،  العدمية،  الرومانسية،  القومية،  االشرتاكية، 

املنفعة، العرصانية...

العهد  إىل  التأسيس  من  التاريخ:  عرب  مراكش  مساجد 

العلوي/ أحمد متفكر.- مراكش: مؤسسة آفاق للدراسات 

والنرش، 1431هـ، 184 ص.

توثيق ورسد تاريخي مشوق عن مساجد مراكش يف غربنا 

اإلسالمي الحبيب، تاريخ نشأتها ومنشئيها، أسامؤها األوىل، 

من  عرفته  وما  معامرها،  إىل  أضيف  وماذا  بُنيت،  كيف 

وأمئتها،  خطبائها  إىل  وإشارات  وسياسية،  دينية  أحداث 

والوطاسية  واملرينية  واملوحدية  املرابطية  الدول  يف عهود 

والسعدية والعلوية.

م كتبًا مفيدة يف جهوده العلمية  واألستاذ أحمد متفكر يقدِّ

املستمرة.

اقرأ،  دار  الكويت:  املطوع.-  جاسم  املرأة/  عند  الوقت 

1433هـ، 134 ص.

ل الخطوات لبيان ما تفعله املرأة  منهج عميل واضح مفصَّ

وصفات  ومعامل  زوجها،  مع  وتعاملها  بيتها،  يف  املسلمة 

تتحىلَّ بها.. ويف استثامر وقتها أحسن استثامر.

الكلمة يف اإلسالم: دورها ومسؤوليتها/ أسامة ظافر كبارة.- 

بريوت: دار النهضة العربية، بريوت: دار النهضة العربية، 1433هـ، 2 جـ.

تعاىل  الله  كتاب  الكلمة ممثلة يف  تعرف دور  إىل  يهدف 

يف  النبوي  املنهج  بيان  وإىل  والخطايب،  البياين  وإعجازه 

العهد  إىل  التأسيس  من  التاريخ:  عرب  مراكش  مساجد 
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التعامل معها وتصويب تأثرياتها يف وحدة الصف والجامعة، 

يف  الكلمة ومصداقيتها  بأهمية  األول  الجيل  اهتامم  وإىل 

تعميم  يف  الكلمة  استخدام  ومقاربة  اإلنسانية،  العالقات 

عليها  تقوم  التي  الرئيسة  املقومات  ومعرفة  الخري،  عمل 

الكلمة يف اإلسالم وضوابطها الرشعية...

اإلميان/  إىل  دعوة  والحياة:  الكون  املجرة:  إىل  الذرة  من 

تأليف أسعد الفيومي؛ إعداد ربيع ديريك؛ تصميم وإخراج 

سليامن الرسوجي.- دمشق: بيت الحكمة، 1434هـ، 251 

ص.

دعوة إىل اإلميان بأسلوب علمي وطرح تطبيقي، من خالل 

الصور والرسوم والجداول لحقائق أثبتتها التجارب، يف )12( 

والقيم،  العلم  بني  اإلنسانية  منها:  ومتقًنا،  منظاًم  فصالً 

الوراثة،  علم  الخلق،  وعجائب  اإلنسان  والحياة،  الوجود 

ملسات تحت الضوء...

دار  ن:  الشلول.- عاماّ إبراهيم  بالل  اآلفاق/  الله يف  آيات 

الكتاب الثقايف، الكتاب الثقايف، 1435هـ، 269 ص. 

من موضوعات الكتاب: ملكوت الساموات واألرض آية الله 

الكربى، ثبات النظام الكوين منذ النشأة وحتى الساعة آيات 

والكواكب،  للنجوم  الفيزيائية  الخصائص  يعلمون،  لقوم 

خاصية  األرض،  إحياء  الروايس،  الجبال  خلق  السامء،  بناء 

الرجع يف الساموات السبع.

علوم القرآن
الكريم:  القرآن  لطبيعيات  املسلمني  الفالسفة  مخالفة 

ن:  عامَّ عالل.-  كبري  خالد  أسبابها/  و  آثارها  و  مظاهرها 

مؤسسة الوراق للنرش، 1435هـ، 180 ص.

قراءة نقدية تكشف مخالفات هؤالء الفالسفة لطبيعيات 

القرآن الكريم، وما ترتب عليها من آثار وخيمة، من ذلك 

أزلية  الكون وأبديته، وقولهم بوجود عقول  بأزلية  قولهم 

تحرك األفالك، وقوله بخلود النفس...

ودراسة  جمع  سالم/  بن  القاسم  عبيد  أيب  اإلمام  تفسري 

الصميعي،  دار  الرياض:  الــدورسي.-  محمد  بنت  غزيل 

1434هـ، 2 مج ) 1328 ص( )أصله رسالة دكتوراه(.

ودراسة  جمع  سالم/  بن  القاسم  عبيد  أيب  اإلمام  تفسري 

38

 



القاسم بن سالّم الهروي عاملٌ جليل، جمع بني علوم الفقه 

والتفسري والحديث والقضاء واللغة واألدب، وله مصنفات 

املكرمة عام  بابها، وقد تويف مبكة  تعترب مراجع يف  جليلة 

كانت  عظيمة  علمية  ثروة  التفسري  يف  وأقواله  224هـ. 

متناثرة يف بطون الكتب، فقامت بجمعها ودراستها املؤلفة 

يف كتابها هذا، بعد دراسة عنه، وبيان منهجه يف التفسري، 

من خالل عرشة فصول، وذكر خصائصه ومميزاته.

التفسري االقتصادي للقرآن الكريم/ رفيق يونس املرصي.- 

دمشق: دار القلم، دمشق: دار القلم، 1434هـ، 332 ص.

تفسري من نوع جديد، يضمُّ إىل أنواع التفاسري املعارصة!

قال مؤلفه: “ومبا أن هذا التفسري متخصص باالقتصاد، فإنه 

لن يتعرض لجميع اآليات، وال لجميع السور، وقد أكتفي 

أقوالهم،  عىل  أعلق  وقد  السابقني،  املفسين  عن  بالنقل 

كام قد أفس بعض اآليات بتفسري جديد”. 

مناهج املفرسين يف بيان آيات الكون/ عبدالواحد بن بكر 

آل عابد.- الطائف: دار الطرفني، تاريخ اإليداع 1431هـ، 

678 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة الزيتونة(.

من  آياته،  تدبر  يف  الكريم  القرآن  مبقاصد  البحث  يتعلق 

وما  واألرض  الساموات  خلق  يف  والتفكر  التأمل  خالل 

كبرية،  أبواب  ثالثة  عىل  ومباحثه  فصوله  ووزعت  بينهام، 

يف  املفسين  مناهج  الكون،  آليات  العلمي  التفسري  هي: 

خرات الطبيعية  آيات الكون، مناهج املفسين يف بيان املدَّ

وظواهرها. 

يف  مسألة   170 البسملة:  مباحث  يف  املسبلة  ــوار  األن

دار  الرياض:  الساملي.-  أحمد  بن  بشري  تأليف  البسملة/ 

الصميعي، الصميعي، 1434هـ، 540 ص.

فيه )12( فصالً: أهمية البسملة ومكانتها، كتابة البسملة، 

البسملة،  يف  الفقهية  املسائل  للعقيدة،  البسملة  تقرير 

البسملة،  يف  اللغوية  املباحث  وتجويًدا،  قراءة  البسملة 

بلفظ  املتعلقة  املسائل  “بسم”،  بلفظة  املتعلقة  املسائل 

الجاللة “الله”، املسائل املتعلقة باسمه تعاىل “الرحمن”، 

املسائل املتعلقة باسمه تعاىل “الرحيم”، املسائل املتعلقة 

الثالثة  باألسامء  املتعلقة  املسائل  مًعا،  والرحيم  بالرحمن 

مًعا )الله، الرحمن، الرحيم(.

يف  مسألة   170 البسملة:  مباحث  يف  املسبلة  وار  األن
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مصحف القراءات السبع: مورد الظآمن يف تسبيع القرآن/ 

تأليف محمد عبطان الشمري؛ قدم له عبدالجليل العطا.- 

دمشق: دار النعامن للعلوم، دمشق: دار النعامن للعلوم، 1433هـ، 6 جـ.

بدأ بدراسة للقرّاء وقراءاتهم، وترجم لألمئة القرّاء ورواتهم، 

يف  الباحث  يحتاجه  ما  ومفردات  والفرش،  األصول  وبنيَّ 

علم القراءات. وتحدث عن فضائل القرآن الكريم وآداب 

تفصييل  وبحث  ترتيله.  قواعد  البحث يف  ودقائق  تالوته، 

حول التكبري أواخر السور، ونهاية ختم القرآن الكريم. ثم 

البحث يف األحرف السبعة وما يدور يف فلكه.

وسائره تسبيع القرآن الكريم أصوالً وفرًشا، من أول سورة 

الفاتحة إىل آخر سورة الناس، عىل مذاهب القراء السبعة، 

الروايات والطرق، وما اشتهر وصح وثبت عند  من خالل 

األمئة القراء واملراجع املعتمدة يف القراءات.

الحديث وعلومه
جمع األزهار يف طرق تخريج حديث سيد األبرار/ تأليف 

املأثور، 1432هـ،  دار  الرياض:  الحليبة.-  نبيلة بنت زيد 

182 ص.

إسناده،  بواسطة  الحديث  تخريج  طرق  الكاتبة  ذكرت 

)معرفة صفة بارزة يف اإلسناد، وبواسطة أحد رواة السند، 

طريق  وعن  املنت،  بواسطة  ثم  األعىل(.  رواية  وبواسطة 

الفهارس.. وبواسطة مطلع الحديث. كام بيَّنت أنواع كتب 

الحديث، من مسانيد ومعاجم وأطراف وفهارس... وأوردت 

تدريبات عىل ذلك.

األوائل الحديثية املئة: أوائل مئة كتاب من كتب الحديث 

النبوي الرشيف باألسانيد املتصلة إىل مؤلفيها والتعريف 

مبضامينها وأهم ما ُخدمت به/ بقلم عبدالله بن محمد 

محمد  بن  عبدالسميع  وراجعه  عليه  أشف  األرمــي؛ 

ن: دار الفتح، 1435هـ، 416 ص. ن: دار الفتح، األنيس.- عاماّ األنيس.- ع

الحديث  أول حديٍث من مئة مصنَّف من مصنَّفات  ذكر 

العلم  يستغني طالب  األصول، وال  تعدُّ من  التي  النبوي، 

عنها، ويجدر به اقتناؤها ومعرفتها وقراءتها والعناية بها. 

وقد أورد الحديث كام هو دون النظر إىل صحته أو ضعفه، 

رعاية لكونه يف أول الكتاب.

ثم ذكر السند املتصل لكل كتاب، وأتبعه بذكر نبذة عن 

منهج املؤلف، وأهم أقوال العلامء يف ثنائهم عىل الكتاب، 

وأهم ما ُخدم به، من رشح أو اختصار أو تهذيب أو غري 

ذلك. ثم ذكر أفضل طبعاته، وأتبعه بعدد أحاديث الكتاب.

تفسري املوطأ/ تأليف أيب املطرف عبدالرحمن بن مروان 

القنازعي القرطبي )ت 413 هـ(؛ حققه وقدم له وخرج 

نصوصه عامر حسن صربي.- دمشق: دار النوادر، 1434هـ، 

2 مج )903 ص(.

تفسري املوطأ/ تأليف أيب املطرف عبدالرحمن بن مروان 

األوائل الحديثية املئة: أوائل مئة كتاب من كتب الحديث 
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رشح ملوطأ اإلمام مالك، متيَّز بكرثة الفوائد والفرائد، وضمَّ 

املوطأ،  روايات  بني  ح  رجَّ مفقودة،  كتب  من  اقتباسات 

وحرَّر أقوال اإلمام مالك يف املسائل التي كرث فيها الخالف، 

ح بني أقوال علامء املالكية. وللمؤلف مكانة رفيعة  كام رجَّ

عند أهل األندلس، وخاصة يف اطالعه الدقيق عىل املوطأ 

ورواياته.

التزام الدقَّة يف تحقيق قول الشافعي: أخربنا الثقة/ عطية 

تاريخ  عباس،  ابن  مكتبة  املنصورة:  عيل.-  صدقي  بن 

 م )اإليداع 2013 م )1434 هـ(، 463 ص.

مل  الشافعي  اإلمام  طريق  من  أحاديث  ه  معدُّ فيه  جمع 

ح فيها بذكر شيخه، بل عربَّ عنه بلفظ »أخربنا الثقة«  يرصِّ

وتقييد  بالغاته،  وصل  به:  ألحق  ولذلك  ذلك،  أشبه  وما 

الراوي  الروايات، وعنيَّ  أصحابه املبهمني. وقد جمع هذه 

يف سندها، وخرَّجها.

)ت  شيبة  أيب  بن  محمد  بن  عبدالله  بكر  املصنف/ أليب 

الحديث،  دار  القاهرة:  عمران.-  سيد  تحقيق  235هـ(؛ 

 مج.1434هـ، 12 مج.

تحقيق جديد لكتاب مرجعي من أوائل كتب السنة النبوية 

الفقهية، وجمع  األبواب  مصنَّفه عىل  رتبه  وقد  الرشيفة، 

كثري  منه  ونقل  واألفعال،  واألخبار  واآلثار  األحاديث  فيه 

ممن صنَّف بعده.

وتعليق  تخريج  هـ(؛   307 )ت  املوصيل  يعىل  أيب  مسند 

الحديث،  دار  القاهرة:  السناري.-  محمد  بن  سعيد 

 مج.1434هـ، 10 مج.

من املصادر الحديثية املسندة، بلغ عدد أحاديثه )7555( 

حديثًا، وبلغ عدد الصحابة الذين أخرج لهم )210( صحايب.

ين بالجنة، بتقديم الخلفاء  وقد بدأ مبسانيد العرشة املبرشَّ

األربعة، دون عثامن ريض الله عنه، ثم مبرويات مجموعة 

)ت  املوصيل  يعىل  أيب  مسند 

َّ
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من الصحابة املقلِّني، ثم املكرثين منهم، ثم مبجموعة من 

قرابة النبي صىل الله عليه وسلم وآل بيته، ثم النساء، وبدأ 

بأمهات املؤمنني ريض الله عنهن..

)ت  البغوي  مسعود  بن  الحسني  تأليف  السنة/  شح 

سعيد  املظفر  أبو  عليه  وعلق  أحاديثه  ج  خرَّ هـ(؛   510

السناري.- القاهرة: دار الحديث،  مج.السناري.- القاهرة: دار الحديث، 1434هـ، 8 مج.

أصحاب  طريقة  عىل  رتبه  املشهورة،  الحديث  كتب  من 

السنن، فأورد أحاديث األحكام، ثم شامئل الرسول صىل الله 

الفنت واملالحم.  الصحابة، وأحاديث  عليه وسلم، ومناقب 

وبنيَّ  الستة.  الكتب  من  وجلها  املتصل...  بإسناده  ذكرها 

نهجه يف رشح األحاديث بقوله: “... يتضمن كثريًا من علوم 

صىل  الله  رسول  عن  املروية  األخبار  وفوائد  األحاديث، 

الله عليه وسلم، من حلِّ مشكلها، وتفسري غريبها، وبيان 

أحكامها..”.

مؤلفاته  كل  من  مجموعة  الصحيحة:  األلباين  موسوعة 

رحمه الله/ جمعه ورتبه عىل حروف املعجم حمزة أحمد 

الزين.- الرياض: مكتبة املعارف، 1434هـ، 6 مج )3536 

ص(.

تحقيقاته  وأن  كثرية،  األلباين  مؤلفات  أن  جامعه  ذكر 

بسهولة،  إليها  الرجوع  عن  الباحثون  عجز  تراكمت حتى 

عىل  ورتبها  مؤلفاته،  جميع  من  منها  الصحيحة  فجمع 

حروف الهجاء، ووضع عقب كل حديث املرجع أو املراجع 

التي صحح فيها.

الحاكم  عبدالله  أيب  عىل  الحويني  إسحاق  أيب  مستدرك 

الوكيل.-  عطية  بن  أحمد  عمرو  أيب  صنعة  النيسابوري/ 

القاهرة؛ املنصورة: مكتبة ابن عباس، القاهرة؛ املنصورة: مكتبة ابن عباس، 1433هـ، 2 مج.

للحاكم،  وقعت  التي  األوهام  من  نوع  مئة  من  أكرث  فيه 

وبلغت االستدراكات عليه سبعامئة.

الصحابة  عدالة  حول  وشبهات  الصحبة  و  الصحابة 

عبدالهادي  بن  عبدالله  تأليف  ونقد/  عرض  وضبطهم: 

القحطاين.- الرياض: دار العاصمة، 1435هـ، 2 مج )1342 

ص) )أصله رسالة دكتوراه(.

هناك ارتباط وثيق بني عدالة الرواة وضبطهم وبني تصحيح 

رشوط  أهم  من  والضبط  فالعدالة  وتضعيفه،  الحديث 

صىل  الله  رسول  صحابة  حق  يف  وهام  املقبول،  الحديث 

مؤلفاته  كل  من  مجموعة  الصحيحة:  األلباين  موسوعة 

الصحابة  عدالة  حول  وشبهات  الصحبة  و  الصحابة 

الحاكم  عبدالله  أيب  عىل  الحويني  إسحاق  أيب  مستدرك 

)ت  البغوي  مسعود  بن  الحسني  تأليف  السنة/  ح 
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الله عليه وسلم أوىل.

وقد لجأ املؤلف إىل كتابة هذا البحث لكرثة الشبهات املثارة 

عىل عدالة الصحابة ريض الله عنهم وضبطهم، وجعله يف 

ثالثة أبواب، هي:

الصحبة والشبهات املثارة حولها.  -

عدالة الصحابة والشبهات املثارة حولها.  -

ضبط الصحابة والشبهات املثارة حوله.   -

العقيدة والفرق
]الكويت[: توزيع  البالغة/ أحمد عيل.-  وقفات مع نهج 

دار الضياء، 1434هـ، 256 ص.

الشيعة،  عند  كتاب  وأوثق  أشهر  يف  متأنية  واعية  دراسة 

وصل املؤلف من خاللها إىل أن اإلمام عليًا كان متبًعا لكالم 

ربه عزَّ وجّل، وسنَّة نبيِّه صىل الله عليه وسلم، وأنه وآله 

مل ينفردوا مبذاهب عقدية خاصة، أو اجتهادية خارجة عن 

القواعد العامة لالستنباط.

الفقه وأصوله
عبداللطيف  إعداد  ودراسة/  جمع  املاِجشون:  ابن  فقه 

بوعبدالوي.- بريوت: دار الكتب العلمية، 1434هـ، 638 

ص )أصله رسالة دكتوراه(.

ابن املاجشون عامل وفقيه ماليك مشهور، دارت عليه الفتيا 

الباحث هنا بجمع مسائله ودراستها عىل  يف زمانه. وقام 

أبواب الفقه، وذكر منهجه الفقهي، ومناذج لقواعد فقهية 

أخذ بها، وأخرى خالف فيها الجمهور.

االقتصادي  الفكر  و  اإلسالمي  الفقه  بني  لَم  السَّ بيع 

دار  ن:  عاماّ شاويش.-  مصطفى  وليد  تأليف  الوضعي/ 

الفتح، 1435هـ، 536 ص.

اقتصادي  كنشاط  لَم  السَّ يتناول  تطبيقية  عملية  دراسة 

يف  ما  مبيًنا  ويسهلها،  فيذللها  عقبات،  وأمامه  ميزات  له 

الرشيعة اإلسالمية من مرونة تجعلها قادرة عىل استيعاب 

ويذكر  أخرى،  معامالت  وبني  بينه  ويوازن  املستجدات، 

من  يقابله  ما  بيان  مع  األخرى،  البيوع  عن  استقالليته 

بالبيع  يعرف  ما  وهو  الوضعية،  القوانني  يف  املعامالت 

ل التسليم. مؤجَّ

واملؤلف رئيس قسم املصارف اإلسالمية يف جامعة العلوم 

اإلسالمية العاملية.

عقود التربع يف الفقه املالي مقارنًا مبذاهب الفقه اإلسالمي 

ط2.-  شهبون.-  عبدالكريم  الوضعي/  والقانون  األخرى 

1433هـ،  املغرب،  سطات، 

351 ص.

الوقف،  التربع:  بعقود  يعني 

والُعمَرى،  والصدقة،  والهبة، 

والَعِريَّة،  واملنحة،  والرُّقبَى، 

ــاق(،  ــف ـــاق )حــق االرت اإلرف

العاريَّة، الوديعة، القرض. 

ط شهبون.-  عبدالكريم  الوضعي/  والقانون  األخرى 

يعقود التربع يف الفقه املاليعقود التربع يف الفقه املالي مقارنًا مبذاهب الفقه اإلسالمي 

َ َّ
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ويف الطبعة الثانية من الكتاب إضافات مام يخص أحكام 

األهلية والرشد، وما يرتتب عىل ذلك من االلتزامات.

كتاب النفقات/ تأليف أيب عمر أحمد بن رشيق التغلبي 

الجعامطي،  عبدالسالم  وتحقيق  دراسة  هـ(؛   446 )ت 

األعىل،  العلمي  املجلس  ]الرباط[:  الحرضي.-  رضــوان 

1433هـ، 272 ص.

تناول فيه مؤلفه الفقيه املاليك مسائل دقيقة يف موضوع 

النساء، وعىل  النفقة عىل  بها، مثل  له صله  النفقات وما 

، وعىل  الرهن  البهائم، والنفقة عىل  األوالد، والنفقة عىل 

خدمة  من  الحرة  يلزم  وما  أمره،  بغري  لرجل  يشء  صالح 

زوجها وبيتها، واختالف الزوجني يف متاع البيت، ومن يجوز 

له النظر إليه من النساء ومخالطته ومن ال، وآداب الجامع.

إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء/ الشاه ويل الله الدهلوي 

و  تحقيق  الندوي؛  أحمد  تعريب جاويد  )ت 1176هـ(؛ 

تعليق تقي الدين الندوي.- دمشق: دار القلم، 1434هـ، 

 مج.5 مج.

وصفه العالمة عبدالحي اللكنوي بأنه “كتاب عديم النظري 

أن  عىل  ويــدلُّ  بعده،  وال  قبله  مثله  يؤلَّف  مل  بابه،  يف 

صاحبه بحر زّخار ال ساحل له، والكتاب يشتمل عىل رشح 

الرشعية،  والسياسة  اإلسالمية  بالخالفة  الخاصة  املباحث 

ومكانة الخلفاء الراشدين األربعة، وذكر مناقبهم ومآثرهم، 

وإنجازاتهم وتوجيهاتهم، وعىل نكات غالية وفوائد نادرة، 

ال يستغني عنها عامل وال باحث”.

من  اإلسالمي  للتاريخ  تحليلية  دراسة  أيًضا عىل  ويشتمل 

النواحي الدينية والسياسية، بدًءا بالخالفة الراشدة إىل ما 

بعدها.

الدين  الغريبة/ أحمد زين  العجيبة عن األسئلة  األجوبة 

و  تحقيق   1082هـــ(؛  )ت  املليباري  الغزايل  محمد  بن 

دراسة عبد النصري أحمد املليباري.- الكويت: دار الضياء، 

1433هـ، 267 ص.

مجموعة من األجوبة أجاب بها طائفة من مشاهري علامء 

املليباري،  إليهم  رفعها  مختلفة  فقهية  أسئلة  عن  اإلسالم 

وهي فتاوى يف أهم الوقائع والنوازل الفقهية التي شغلت 

الناس  يزال  الوقت، وال  املجتمع املسلم والفقهاء يف ذلك 

كتب  يف  توجد  ال  قد  كثرية  نقول  وفيها  مبثلها،  يشغلون 

ابن  هم:  عليها  أجابوا  الذين  والعلامء  أنفسهم،  أصحابها 

عبدالعزيز  بامخرمة،  عبدالله  زياد،  ابن  الهيتمي،  حجر 

الرشبيني،  الخطيب  محمد  الرميل،  محمد  الزمزمي، 

عبدالرؤوف امليك، عبدالعزيز املعربي، محمد البكري. وقد 

عارصهم املؤلف قبل عام 977 هـ.

تتعلق  مسائل  يف  الكاملة  واألجوبة  الشاملة  الفتاوى 

بالعاجلة واآلجلة/ محمد بن عبدالسالم الطاهري الصقيل؛ 

الدين  الغريبة/ أحمد زين  العجيبة عن األسئلة  األجوبة 

كتاب النفقات/ تأليف أيب عمر أحمد بن رشيق التغلبي 
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وزارة  الرباط:  الحمياين.-  مجدويب  أحمد  وترتيب  جمع 

األوقاف، 1433هـ، 422 ص.

عامل ماليك، هو رئيس لجنة اإلفتاء باملجلس العلمي يف فاس، 

أجاب عن أسئلة متنوعة، يف موضوعات دنيوية وأخروية، 

معززة بشواهد من القرآن والسنة، يف العبادات واملعامالت 

واألحوال الشخصية. 

فتاوى نور عىل الدرب/ محمد بن صالح العثيمني.- عنيزة، 

العثيمني  صالح  بن  محمد  الشيخ  مؤسسة  السعودية: 

الخريية،  مج.الخريية، 1434هـ ، 12 مج.

“نور عىل الدرب” برنامج يومي يذاع منذ عقود من إذاعة 

فيه علامؤها عىل  يجيب  الحرمني،  بالد  الكريم يف  القرآن 

فيها  شارك  وقد  واالجتامعية،  الدينية  املستمعني  أسئلة 

ابن عثيمني ملدة تزيد عىل عرشين عاًما، حتى وفاته عام 

1421هـ. وتم تجميع فتاويه املذاعة من ذلك الربنامج يف 

كتاب مستقل بلغ )12( مجلًدا، احتوت عىل )6950 فتوى(، 

وتبويبها  وتصنيفها  الربنامج  تسجيالت  من  تفريغها  بعد 

الفقهية، قام بها مجموعة من طلبته، وهي  عىل األبواب 

زاخرة مبسائل يف العقيدة واألحكام الرشعية يف العبادات 

واملعامالت واألحوال الشخصية والقضايا االجتامعية.. 

ز لبس قلنسوة النصارى/ محمد عليش؛  الردُّ عىل من جوَّ

اإلمارات   -. الجزائري.-ط3  جمعة  عبداملجيد  تحقيق 

ركن  الرياض:  للنرش؛  بينونة  مؤسسة  املتحدة:  العربية 

بينونة للنرش، 1434هـ، 60 ص.

قال يف مقدمة التحقيق: “من أخصِّ ألبسة الكفار وعاداتهم 

ما  أو  القلنسوة،  لبس  املسلمني  من  كثري  بها  ابتيل  التي 

تُعرف اليوم بالقبَّعة ونحوها، بحجة أنها تقي من الحّر، أو 

القّر، وأعرضوا عن قلنسوة املسلمني، ومعلوم  تحمي من 

التي  اإلسالم  شعائر  من   – القلنسوة  ومنه   – اللباس  أن 

يتميَّز بها املسلمون عن غريهم. فاملسلم يتشبَّه باملسلم يف 

زيِّه فيعرف أنه مسلم، والكافر يتشبَّه بزيِّ الكافر فيُعلم 

أنه كافر”.

وهذه الرسالة للشيخ محمد عليش مفتي الديار املرصية 

يف زمانه )ت 1299هـ( تضمنت الكالم عىل هذه املسألة، 

ردَّ بها عىل من قال بجواز لبس قلنسوة النصارى مطلًقا، 

وسامها “ أجوبة الحيارى يف حكم قلنسوة النصارى”.

الواقع/  القدم: دراسة شعية من خالل فقه  حقيقة كرة 

املؤلف،  الطائف:  ط2.-  حمدان.-  آل  سعد  بن  ذياب 

1431هـ، 487 ص.

فتاوى نور عىل الدرب/ محمد بن صالح العثيمني.- عنيزة، 

َّ ُّ
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فيه أربعة أبواب:

تنابيه مهمة.  -

أحكام األلعاب الرياضية.  -

تاريخ األلعاب الرياضية.  -

أحكام ومحاذير.  -

أقوال أهل  الفصل األخري فيه مثانية فصول: تحرير  وهذا 

القدم،  كرة  حكم  يف  األصل  بيان  القدم،  كرة  يف  العلم 

محاذير كرة القدم )وفيه 41 محظوًرا(، حكم كرة القدم، 

الشعر  عليها،  والرد  حولها  الشبه  القدم،  كرة  عن  البديل 

العريب وكرة القدم، ملحق فتاوى أهل العلم يف تحريم كرة 

القدم(.

الفلسفة وعلم النفس
تأليف  الفلسفة اإلسالمية/  العامة يف  الفلسفية  القواعد   

عبدالرحمن  تعريب  الديناين؛  اإلبراهيمي  حسني  غالم 

العلوي.- بريوت: دار الكاتب العريب، العلوي.- بريوت: دار الكاتب العريب، 1434هـ، 2 مج.

طهران  بجامعة  الفلسفة  أستاذ  وهو   – املؤلف  يقول 

بأرسه،  الوجود  يدرس  علم  عن  عبارة  األوىل  الفلسفة   :-

مباحث  تؤلف  ولذلك  واحد.  وموضوع  واحدة  كوحدة 

الفلسفة األوىل أكرث مسائل الوجود كلية وعمومية. ولكن 

األوىل،  الفلسفة  عليها مسائل  التي  العمومية  بالرغم من 

توجد بعض املسائل التي تتميز بعمومية أكرب وأوسع من 

غريها. وميكن دراسة هذا اللون من املسائل تحت عنوان 

من  بيشء  القواعد  هذه  وتتميز  الفلسفية”.  “القواعد 

العمومية، بحيث ميكن عدها أساًسا لغريها من املسائل. 

ومن القواعد الفلسفية التي درسها املؤلف: كل ما كان أعم 

كان علمنا به أتم، االتفاق ال يكون دامئيًا وال أكرثيًا، اتحاد 

من  لها  بد  ال  حركة  كل  محال،  التسلسل  محال،  االثنني 

محرك، كل ذي ماهية معلول، اليشء ما مل يجب مل يوجد...

العلوم االجتماعية
تعديل السلوك اإلنساين من منظور إسالمي/ تأليف عامد 

عبدالله محمد الرشيفي.- ديب: مركز جمعة املاجد للثقافة 

و الرتاث، 1432هـ، 279 ص )أصله رسالة جامعية(.

اإلنساين  السلوك  لتعديل  اإلسالمية  الرؤية  معامل  يبني 

وما  الرشيف،  النبوي  والحديث  الكريم  القرآن  من خالل 

وصلت إليه الدراسات والنظريات الحديثة يف علم الرتبية 

وعلم النفس يف هذا املوضوع.

رمضان  عباس  ــالم/  اإلس يف  والنفيس  الرتبوي  ــاد  اإلرش

ن: دار الحامد، 1435هـ، 408 ص. الجبوري.- عاماّ
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والجوانب  النشء،  تربية  يف  اإلسالمي  اإلرشاد  أهمية  بنيَّ 

املرشد  ومسؤولية  اإلرشــاد،  يف  عليها  اإلســالم  أكد  التي 

اإلسالمية، ومعالجة اإلرشاد لألخطاء، واإلرشاد باالستقامة، 

وعالجه لظاهرة الكذب، واالستشارة وأهميتها يف العملية 

اإلرشادية.

الثويني.-  فهد  محمد  األبناء/  تربية  يف  التسعة  األرسار 

الكويت: دار اقرأ، 1433هـ، 218 ص.

خربته  ليكوِّن  الصحيح  الطريق  يبدأ  كيف  للقارئ  يبني 

ومهارته الرتبوية، والصفات األساسية التي يجب عىل كل 

الرتبوي،  اإلبداع  طريق  عىل  يستمرَّ  يك  بها  التحيل  مرّب 

من  العمل  للمريب  ميكن  التي  التأثري  مجاالت  وتعرُّف 

السلويك،  والنضج  الجسمي  النمو  بني  والعالقة  خاللها، 

النفسية   للتغريات  املصاحبة  االنفعاالت  طبيعة  وتعرُّف 

ملامرسة  املثىل  واألساليب  تهذيبها،  وكيفية  الشباب  عند 

وسائل الكسب وصوالً إىل عقول وقلوب الشباب.

عقوبة التالميذ البدنية يف الترشيع الرتبوي اإلسالمي مع 

استعراض حاالت واقعية/ عدنان حسن باحارث.- الرياض: 

دار الصميعي، 1434هـ، 228 ص.

ضوء  يف  مختلفني  مذهبني  بني  للتوسط  علمية  محاولة 

الرتبية اإلسالمية ومصادرها يف الرتاث اإلسالمي، بني أنصار 

االكتفاء  أنصار  من  وخصومهم  للتالميذ،  البدين  العقاب 

التعليمية، واإلصالح  املصلحة  الثواب، مبا يحقق  بأساليب 

الرتبوي، ويضبط اجتهادات املعلم واإلدارة املدرسية، وفق 

واملذاهب  الرشعية  بالنصوص  مؤيدة  وأحكام  ضوابط 

الفقهية، وآراء فقهاء الرتبية اإلسالمية. 

اللغة العربية
الصعقة الغضبية يف الرد عىل منكري العربية/ أليب الربيع 

الطويف الرصرصي )ت  الدين سليامن بن عبدالقوي  نجم 

الفاضل.-  خالد  بن  محمد  تحقيق  و  دراسة  (؛  716 ص 

الكويت: مجلة الوعي اإلسالمي، الكويت: مجلة الوعي اإلسالمي، 1434هـ، 728 ص.

اللغة العربية وتعلمها وتعليمها، وأهميتها  بنيَّ فيه فضل 

وفضل حَملتها، وكون علم العربية أصالً من أصول الدين 

من  جملة  ذكر  مع  الرشيعة،  معتمدات  من  ومعتمًدا 

املسائل الدينية املتفرعة عىل القواعد العربية.

الثويني.-  فهد  محمد  األبناء/  تربية  يف  التسعة  األرسار 
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العباس ثعلب: جمًعا ودراسة/  أبنية سيبويه أليب  تفسري 

عبدالله بن ثاين.- الرياض: جامعة اإلمام، عامدة البحث 

العلمي، 1434هـ، 273 ص.

رشح علامء النحو أبنية سيبويه التي ذكرها يف كتابه، ومنهم 

من أدرج الرشح يف كتبه، ومنهم من أفرده بالتصنيف.

وقد قام ابن ثاين بجمع ما فسه له أحمد بن يحيى املعروف 

بثعلب )ت 291 هـ(، إمام الكوفيني يف اللغة والنحو، جمع 

ما تفرق منه يف بطون املراجع ومدارج الكتب، حتى وقف 

عىل جلِّه، ورتبه عىل حروف الهجاء، وأثبت النص، وأشار 

إىل من وافقه يف النقل، وعرضه عىل كتاب سيبويه، وأشار 

إىل معاين األبنية يف نصوص العلامء 

حلُّ املعاقد يف شح كتاب القواعد/ سعد الدين بن مسعود 

التفتازاين )ت 793 هـ(؛ تحقيق محمد طاهر الحميص.- 

دمشق: دار سعد الدين، 1433هـ، 158 ص.

هشام،  البن  اإلعراب”  قواعد  عن  “اإلعراب  لكتاب  رشح 

للزييل  نفسه  بالعنوان  آخر  كتاب  غري  أنه  املحقق  وذكر 

السيوايس أحمد بن أحمد )ت 1006 هـ(.

شح ألفية ابن مالك رحمه الله تعاىل/ محمد بن صالح 

بن  محمد  الشيخ  مؤسسة  السعودية:  عنيزة،  العثيمني.- 

صالح العثيمني الخريية ،  مج.صالح العثيمني الخريية ، 1434هـ، 3 مج.

بن  محمد  النحوي  العالمة  ملنظومة  مفيد  تعليمي  رشح 

ابن مالك.  ألفية  املسامة  عبدالله بن مالك )ت 672هـ(، 

وهذا الرشح أصله دروس علمية عقدها الشارح يف جامعة 

فيها،  له  ل صوتيًا من رشوح  إعداده مام سجِّ وتم  عنيزة، 

تحت إرشاف مؤسسته الخريية.

العلوم
أمني  محمد  الثمينة/  الدرر  وجواهر  الكرمية  األحجار 

األسدي.- لندن؛ بغداد: توزيع دار الوراق؛ بريوت: توزيع 

الفرات للنرش ، 1433هـ، 360 ص. 

أنواع  يف  بفصول  وأتبعه  السبحات،  يف  حديثه  أول  جعل 

املعدنية  األحجار  ثم  العطرية.  وغري  العطرية،  الجواهر: 

الياقوتية، والعقيقية، فاألحجار املفردة، والزرقاء،  الثمينة: 

حلُّ املعاقد يف 
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والزمردية. وخصص مبحثني عن املعادن واألحجار يف الرؤى 

واألحالم، والتداوي باألحجار املعدنية.واألحالم، والتداوي باألحجار املعدنية.

الكتاب  اتحاد  دمشق:  العريب.-  الرتاث  يف  الطب  شف 

العرب، 1434هـ، 226 ص.

الطبية  فيه )20( فصالً، من عناوينها: بداية تنظيم املهن 

ونظام الحسبة، رشف الطب وفضل األطباء، عالقة الطبيب 

بذوي املريض وعواده والتعامل مع األطفال، أدعياء الطب، 

لسقوط  املوجبة  األسباب  وامللوك،  بالحكام  األطباء  عالقة 

صناعة الطب ونتائجها.

اإلنجازات العلمية لألطباء يف األندلس وأثرها عىل التطور 

الحضاري يف أوروبا: القرون الوسطى 92 - 897 هـ/ نهاد 

عباس زينل.- بريوت: دار الكتب العلمية، 1434هـ، 688 

ص )أصله رسالة جامعية(.ص )أصله رسالة جامعية(.

يف  املسلمني  وتأريخ  إسبانيا  فتح  عن  مؤلفه  يف  تحدث 

هناك،  ازدهارها  وعوامل  الفكرية  الحركة  وعن  األندلس، 

وجعل مدخالً لتأريخ الطب فيها، وذكر مشاهري أطباء املدن 

وآثارهم الطبية والعلمية، واالختصاصات الطبية والعالجات 

وأثر  )البيامرستانات(،  الطبية  باملشايف  والعالج  العلمية، 

أطباء األندلس عىل أوروبا، وحركة ترجمة املؤلفات الطبية. 

ملحق  إىل  إضافة  مفيًدا،  ملحًقا   )11( آخره  يف  وجعل 

مصورات ولوحات...

األدب
إسامعيل جوهرجي.- جدة:  الله/ شعر محمد  يف رحاب 

الشاعر، 1435هـ، 335 ص.

مجموعة قصائد دينية مؤثرة، لشاعر من مكة املكرمة، جاء 

يف إحداها:
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جنيتُه عاَم  الصفَح  أرجو  أتيتَُك 

األمانيا يفيُض  آماٌل  النفِس  ويف 

منًَّة إلهي  من  أرجو  زلُت  فام 

هي العفُو والغفراُن طُهرًا لاِم بيا

إىل  هـ   5 القرن  من  اإلسالمي  الغرب  يف  النبوي  املديح 

القرن 9 هـ: قراءة يف املعاين  و األساليب/ محمد األزهر 

1434هـ،  الجامعي،  النرش  مركز  املغرب:  منوبة،  باي.- 

707 ص )أصله رسالة دكتوراه (.

استجىل فيه املدائح النبوية يف املغرب اإلسالمي، واستخلص 

متكاملة  نبوية  مديحة  أول  ظهور  من  الفنية،  أساليبه 

العنارص يف الغرب، وهي القصيدة الشقراطسية، إىل تاريخ 

سقوط غرناطة، آخر مراكز النفوذ اإلسالمي باألندلس. 

عصفوران بني الرشق والغرب: رواية/ عبدالحميد ضحا.- 

القاهرة: دار إبداع، 1434هـ، 192ص.

رواية إسالمية، ترُبز األحداُث فيها شخوًصا تحلِّق بني الرشق 

الفضيلة  قيم  هي  مشرتكة،  قيم  عىل  ليجتمعا  والغرب؛ 

واألخالق التي تسمو بالروح.

اتصاالت  ومهندس  إسالمي  وشاعر  ــب  أدي والكاتب 

كتب  له  اإلسالمي.  األدب  رابطة  عضو  وإلكرتونيات، 

مطبوعة وأخرى تحت الطبع.

التاريخ والتراجم
حسنني  محمد  تقديم  حمدي؛  محمد  التواريخ/  قاموس 

هيكل.- القاهرة: املكتبة األكادميية،  مج.هيكل.- القاهرة: املكتبة األكادميية، 1435هـ، 2 مج.

املجلد األول منه )561 ص(: يوميات األحداث )الجداول 

الزمنية( وقوائم مرجعية تاريخية.

املجلد الثاين )676 ص(: كّشاف هجايئ باألحداث والقضايا 

واألشخاص.

العرص األيويب   العامة مبدينة حلب منذ بداية  الحاممات 

معامرية/  آثارية  دراسة  العثامين:  العرص  نهاية  وحتى 

منصور محمد معوض.- القاهرة: ملكتب العريب للمعارف، 

1434هـ، 986 ص.

إىل  هـ  القرن   من  اإلسالمي  الغرب  يف  النبوي  املديح 
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فيه أربعة أبواب:

الدراسة الحضارية.  -

العرص  بداية  منذ  حلب  مبدينة  املندثرة  الحاممات   -

األيويب وحتى نهاية العرص العثامين.

مبدينة  للحاممات  وصفية  دراسة  الوصفية:  الدراسة   -

حلب منذ بداية العرص األيويب وحتى نهاية العرص العثامين.

الدراسات التحليلية واملقارنة.  -

رحلة ابن الطيب من فاس إىل مكة املكرمة/ محمد الطيب 

1171هـــ(؛  )ت  الرشقي  الفايس  موىس  بن  محمد  بن 

تحقيق عارف أحمد عبدالغني.- دمشق: دار العرب: دار 

نور حوران ، 1435 هـ، 426 هـ.

رحلة جديدة من رحالت الحج املفيدة، وصف فيها املؤلف 

أن  ذكر  وقد  فالحجاز..  فمرص  ليبيا  إىل  فاس  من  رحلته 

بإلحاح  كتابتها  أعاد  ثم  رُسقت،  الرحلة  هذه  دوَّنه يف  ما 

من آخرين، قال يف مقدمته: “وكنا جمعنا يف طريقنا نبذة 

من  نزلناه  ما  ونعدُّ  املراحل،  من  سلكناه  ما  عىل  تحتوي 

املنازل، وتشتمل عىل ذكر َمن القيناه، أو تكلمنا معه يف 

نازلة من النوازل. ويف ضمن ذلك أبياٌت كان يقتضيها الحال، 

وقصائد رشفناها بذلك ملك املحال، وفوائد مهمة يعتني 

بها ذو الهمة، فاستولت عىل ذلك كله يُد الضياع، ورسقها 

إال  يسعنا  فلم  ومتاع،  كتب  من  لدينا  كان  ما  مع  سارق 

الصرب الجميل ، لرغبتنا فيام أعدَّ للصابرين عىل املصيبة من 

األرباب،  بأن ذلك قضاء من ربِّ  الجزيل، وعلمنا  الثواب 

وُحكٌم من الَحكم العدِل املنزَّه عن الحجاب والباب..”. 

عبدالرحمن  بن  محمد  تأليف  الكربى/  الفقهاء  طبقات 

العثامين، املعروف بقايض صفد )ت نحو 800 هـ(؛ حققه 

و علق عليه محيي الدين عيل نجيب.- بريوت: دار البشائر 

اإلسالمية،  مج )اإلسالمية، 1434هـ، 2 مج )1193 ص(.

يشتمل عىل تراجم الشافعية من بعد اإلمام الشافعي إىل 

عرص املصنف.

متيز  وأنه  غريه،  يف  ترد  مل  برتاجم  تفرد  أنه  محققه  وذكر 

يف  تتجىل  التاريخية،  املوارد  سائر  يف  تتوفر  مل  مبعلومات 

ومعارصيه،  وتالمذته  وأقرانه  شيوخه  من  كثري  تراجم 

وخاصة يف بالد الشام.

والكتاب يطبع ألول مرة، ومؤلفه صاحب كتاب مشهور، 

هو »رحمة األمة باختالف األمئة«.

السبي  الصغرى/ عبدالوهاب بن عيل  الشافعية  طبقات 

)ت 771 هـ(؛ حققه وعلق عليه محيي الدين عيل نجيب.- 

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  مج )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 1434هـ، 2 مج )968 ص(. 

كربى،  الشافعية:  طبقات  من  أصناف  ثالثة  للمؤلف 

ووسطى، وصغرى.

الصغرى/ عبدالوهاب بن عيل السبي الشافعية  الصغرى/ عبدالوهاب بن عيل السبيطبقات  الشافعية  يطبقات 

رحلة ابن الطيب من فاس إىل مكة املكرمة/ محمد الطيب 
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الكربى،  طبقاته  من  الصغرى  هذه  اخترص  أنه  ذكر  وقد 

ولكن تبني للمحقق أنه زاد عليها نحًوا من )120( ترجمة!

وهو يطبع ألول مرة، عن أربع نسخ خطية.

اب الكعبة/ حسني الهاشمي.- بريوت: مؤسسة  طبقات حجاّ

الريان؛ مكة املكرمة: املكتبة املكية، الريان؛ مكة املكرمة: املكتبة املكية، 1434هـ، 458 ص.

كتاب لطيف يف بابه، يؤرِّخ لقوٍم جعل لهم الرسول صىل 

لهم  وحمَّ املرشَّفة،  الكعبة  عىل  الوالية  وسلم  عليه  الله 

الدينية  الحياة  يف  دورهم  ويبنيِّ  وسدانته،  حجابته  أمانة 

واالجتامعية والعسكرية عرب تاريخهم الطويل، منذ العرص 

الجاهيل وحتى يومنا هذا.

نظام الحجابة يف الدولة العربية اإلسالمية: دراسة مقارنة 

ن: دار زهران،  41 - 447 هـ/ إدريس سليامن محمد.- عاماّ

1435هـ، 164 ص.

تحدث فيه عن نظام الحجابة يف الدولتني األموية والعباسية، 

وواجباته  الحاجب،  يف  توافرها  يجب  التي  كالصفات 

يف  الحاجب  ودور   ، املتبعة،  اإلذن  وقواعد  واختصاصاته، 

األحداث السياسية، والعالقة بني الحجابة والوزارة.

ث عبدالحق الدهلوي: حياته وآثاره/ تأليف  الشيخ املحدرِّ

خليق أحمد نظامي؛ نقله إىل العربية محمد أكرم الندوي.- 

دمشق: دار القلم، 1434هـ، 290 ص.

سرية وتوثيق لحياة علَم من أعالم الحديث املشهورين يف 

الهند، تحدث فيه عن أرسته، ومولده، وطلبه العلم، ورحلته 

ومكتبته،  ومدرسته،  الطريقة،  يف  ومرشديه  الحجاز،  إىل 

واألخالق  والحديث  القرآن  علوم  يف  مبؤلفاته،  ومسد 

والسري، ثم حديث عن معارصيه، فأوالده، ومآثره، ونرشه 

علوم الحديث، ومنهجه يف البحث والتحقيق، ومالحق فيها 

رسائل له. وقد تويف سنة 1052 هـ.

كيف أسلمت؟: ذكريات 

إخالص  محمد  املهتدي 

ــة  ــص ــــدي وق ــــم األح

إسالمه/ تحقيق وتحرير 

النجار.-  فهمي  وعناية 

ـــاض[: املــؤلــف،  ـــري ]ال

1434هـ، 121 ص.

اب الكعبة/ حسني الهاشمي.- بريوت: مؤسسة  اب الكعبة/ حسني الهاشمي.- بريوت: مؤسسة طبقات حجاب الكعبة/ حسني الهاشمي.- بريوت: مؤسسة طبقات حجاّ اّطبقات حجاّ
ث عبدالحق الدهلوي: حياته وآثاره/ تأليف  رِّالشيخ املحدرِّالشيخ املحدرِّ
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قصة إسالم كيفورك قردانيان يف مدينة دير الزور السورية 

عام 1382هـ، وما القاه من عناء من قبل أشقائه خاصة، 

عليهم،  وانتصاره  السابقة،  النرصانية  ديانته  رهبان  ومن 

وثباته، حتى توفاه الله. وأصله من األرمن بحلب، انتقلت 

من  الفلسفة  يف  إجازة  نال  طفل.  وهو  الدير  إىل  أرسته 

جامعة دمشق، كام درَس يف كلية الرشيعة. وعمل مدرًسا، 

العطار،  عصام  ومفكريها،  دمشق  مشايخ  كبار  والتقى 

ومصطفى السباعي، وكريم راجح، وآخرين. وأخريًا درَّس يف 

املدينة املنورة، وتويف بالرياض عام 1432هـ.

بهجة الناظرين يف تراجم فقهاء صحار املتأخرين/ عيل بن 

إبراهيم املعيني؛ اعتنى به وعلق عليه عبدالله بن قاسم 

القاسمي.- بريوت: الدار العربية للموسوعات، 1432هـ، 

336 ص.

وأهل  السنة،  أهل  من  ُعامن  أهل  من  باملئة  خمسون 

صَحار يف ُعامن معظمهم من أهل السنة، كلهم إال قليالً، 

ومتمذهبون باملذهب الشافعي. ويف هذا الكتاب ترجمة 

الهجريني ممن  والرابع عرش  الثالث عرش  القرنني  ملشايخ 

كان لهم أثر يف الحياة العلمية بها، بينهم قلة من اإلباضية، 

موثقة بصور ومخطوطات ورسائل نادرة مفيدة، والهوامش 

والتعليقات ال تقل أهمية عن املنت.

آخر لقاء مع هؤالء/ محمد خري رمضان يوسف.- الرياض: 

دار األلوكة، 1435هـ، 268 ص.

جولة أخرى مع أدباء وعلامء ومفكرين ومشهورين يف آخر 

الدنيا، وقد سبقه كتاب  لقاء معهم قبل أن يودِّعوا هذه 

آخر للمؤلف صدر عن دار ابن حزم بعنوان “آخر لقاء مع 

20 عاملًا ومفكًرا إسالمًيا«.

يف  مــدارس  عىل  القارئ  إطــالع  إىل  ه  معدُّ فيه  ويهدف 

ع اللقاءات  الفكر واالجتهاد نابعة من اإلسالم، حيث تتنوَّ

ومناظرين  ثني  ومحدِّ وسياسيني  ودعاة  وكتّاب  أدباء  مع 

رتَّبهم  وإحسان،  خريٍ  وأهل  ومصلحني  وباحثني  ومؤرخني 

حسب تأريخ وفاتهم، وأولهم وفاة عام 1356هـ، وآخرهم 

عام 1433هـ، وترجم لصاحب كل لقاء، ووثق الحوار الذي 

يعلق  ومل  شيئًا،  منه  يحذف  ومل  من مصدره،  معه  أُجري 

عليه أيًضا، لئال يكون اجتهاًدا عىل اجتهادهم.

سيخرج  كلامتهم،  األعالم  لهؤالء  يقرأ  الذي  أن  شك  وال 

بفائدة وخربة، ويضيفها إىل ثقافته اإلسالمية، ويدعو لهم 

بالخري إن شاء الله، وهم:

سعيد  الخطيب،  الدين  محب  الرافعي،  صادق  مصطفى 
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محمد  عرب،  حسني  منصور،  جامل  ظالم،  سعد  حوَّى، 

حسن بريغش، إسامعيل أبو شنب، محمد مأمون الهضيبي، 

عبدالقادر األرناؤوط، حسني مجيب املرصي، أحمد ديدات، 

عبدالله املطوع، صفي الرحمن املباركفوري، محمد عمرو 

عبداللطيف، عبدالحميد طهامز، عبدالصبور شاهني، عيل 

جريشة، عبدالحليم عويس.

ترجم  الذين  األعالم  فهرس  الشامية:  العبقريات  أعالم 

لهم عبدالغني العطري يف كتبه/ أمين أحمد ذو الغنى.- 

الرياض: دار األلوكة، 1435هـ، 72ص.

فهرس يجمع األعالم الذين ترجم لهم العطري يف كتب له 

ستة، يسهِّل الرجوع إليها، ويخترص الوقت والجهد، وهي:

عبقريات شامية.  -

عبقريات من بالدي.  -

عبقريات وأعالم.  -

عبقريات.  -

أعالم ومبدعون.  -

حديث العبقريات.  -

وصور  ملؤلفها،  ترجمة  مع  ترجمة،   )219( عددهم  وبلغ 

ألغلفة كتبه، ومنوذج من خطه.

بن  سلطان  تحقيق  و  زنجبار/جمع   سالطني  مراسالت 

محمد القاسمي.- الشارقة: منشورات القاسمي، 1433هـ، 

539 ص.

والصادرة  ــواردة  ال الرسائل  من  مجموعة  عىل  يحتوي 

للسالطني: سعيد بن سلطان إمام ُعامن )مسقط وزنجبار(، 

بن  برغش  ومثله  زنجبار(،  )سلطان  سلطان  بن  ماجد 

سعيد بن سلطان، وخليفة بن سعيد بن سلطان، املتبادلة 

القسم  بزنجبار:  متعلقة  وأخرى  الربيطانية،  الحكومة  مع 

اإلفريقي من اإلمرباطورية الُعامنية، الذي عملت بريطانيا 

عىل فصله عن حكامه يف ُعامن.

الربيطانية،  املكتبة  من  الوثائق  هذه  املحقق  جمع  وقد 

لكل  مجموعات،  أربع  يف  ورتبها  رسالة،   )234( وعددها 

سلطان مراسالته.

األنساب وشوارد من  فوائد من  فيه  كتاب  األرس:  ألقاب 

رشيد.-  آل  عبدالله  بن  محمد  تأليف  األلقاب/  أسباب 

ن: دار الفتح، 1434هـ، 763 ص. ن: دار الفتح، عاماّ

بن  سلطان  تحقيق  و  زنجبار/جمع   سالطني  مراسالت 

األنساب وشوارد من  فوائد من  فيه  كتاب  األرس:  ألقاب 

ترجم  الذين  األعالم  فهرس  الشامية:  العبقريات  أعالم 
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جمع فيه مؤلفه عىل حروف املعجم ألقاب مجموعة من 

األرس التي كان للقبها سبب ورسى هذا السبب يف عقب 

التلقيب، موثًقا له من مصدره،  تلك األرسة، فيذكر سبب 

كاشًفا عام قد يكون يف ذلك من أوهام، أو يدع العهدة عىل 

الناقل. ونرث يف كتابه فوائد من النسب والتاريخ. وقد زادت 

هذه األلقاب عىل األلف. 

تهيأ  حتى  طويالً  زمًنا  كتابه  مع  املؤلف  صحبة  وامتدت 

للنرش.

الدين  شمس  محمد  ومعامل/  فضائل  املنورة:  املدينة 

خوجه.- املدينة املنورة: مكتبة دار الزمان، 1434هـ، 317 

ص.

اإلسالم صىل  مهاَجر رسول  املباركة،  الطيبة  البلدة  طيبة.. 

الله عليه وسلم ومضجعه، منها انترش نور اإلسالم، وسطع 

يف أرجاء املعمورة..

وهذا كتاب يف بيان معاملها وفضائلها ومآثرها، مع تذكري 

الرشيف،  النبوي  املسجد  عىل  وتركيز  تربوية،  ووقفات 

مزوَّد بصور جميلة وخرائط مفيدة، مع طباعة ممتازة عىل 

ورق أبيض مصقول ملون.
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