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 التعزيف باملكتبت اإلسالهيت

 دراسة تاريخية وميدانية لممكتبة اإلسالمية

كما بينا في الباب -إذا كان البحث العممي، أو طمب العمم من أشرف المقاصد 
 في تحصيل المعرفة. فإن المكتبة تعّد من أقوم الطرق، وأىداىا -السابق

وقد عرف اإلنسان المكتبة منذ عرف الكتابة، فكان يكتب ما يحصمو من معارف، وما 
 تيديو إليو تجربتو من الحياة فيما تيسر لو من أسباب الكتابة، ووسائميا.

وعندما ظيرت الحضارات اإلنسانية عمى ضفاف األنيار في العالم الشرقي، وجدنا 
م الحضارة، فعرفت المكتبات في حضارات الفراعنة في وادي النيل، المكتبات الزمة من لواز 

والبابميين واآلشوريين بين النيرين في العراق، وكذلك حضارات اليند وفارس والروم، وكان ليا 
 كميا موروثات ثقافية ذات شأن.

وقد عرف العرب الكتابة  وكانت مكتبة اإلسكندرية من أشير المكتبات في العالم القديم.
قبل اإلسالم، وكانت ليم كتابات عمى األحجار اكتشفت في شمالي الجزيرة وجنوبييا؛ إذ كانت 

 في ىذه األماكن حينذاك حركة تثقيف وكتابة.

 "الكامل".وكان العرب يطمقون عمى كل رجل يكتب ويجيد الرمي والسباحة لقب 
تابة وظير الكتاب، وكان وجاء اإلسالم فأشرق بنوره عمى جزيرة العرب، فمحا األمية ونشر الك

 ىذا األمر مقصًدا من المقاصد الرئيسية لمشريعة اليادية، والدستور الحكيم.

وحسبنا من ىذا أن الكتاب العزيز نزلت آياتو األولى ىادفة إلى ىذه الغاية الكريمة، 
لَِّذي َخَمَق، َخَمَق اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك امما يؤكد أن الدعامة األولى لإلسالم ىي العمم. يقول تعالى: }

ْنَساَن َما َلْم َيْعَممْ  ْنَساَن ِمْن َعَمٍق، اْقَرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم، الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم، َعمََّم اْلِْ  {.اْلِْ

أول حرب عمى األمية في التاريخ؛ إذ كان يطمب  -صمى اهلل عميو وسمم-وأعمن النبي 
 عمم عشرة من أبناء المسممين القراءة والكتابة.إلى غير القادر من أسرى بدر أن ي
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كتاب كثيرون، فبمغ كتاب الوحي نحو أربعين  -صمى اهلل عميو وسمم-وكان لمنبي 
كاتًبا، في مقدمتيم الخمفاء األربعة، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وشرحبيل بن حسنة، وعبد 
اهلل بن رواحة، ومعاوية بن أبي سفيان، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص، كما كان لو كتاب 

 صدقات، والمعامالت، وكتاب لمرسائل يكتبون بالمغات المختمفة.لممداينات، وال

 نشأة املكتبت اإلسالهيت:

-أول كتاب دون في اإلسالم ىو كتاب اهلل تعالى؛ إذ كانت اآليات تنزل فيسارع النبي 
إلى كتابو ليكتبوىا عمى األحجار، أو العظام، أو سعف النخل، ونيى  -صمى اهلل عميو وسمم

في ىذه المرحمة عن كتابة شيء غير القرآن، إذ جاء في  - عميو وسممصمى اهلل -النبي 
ومن كتب عني شيًئا غير القرآن فميمحو، وحدثوا عني وال الحديث الصحيح قولو: " ... 

 ".حرج

د كان عند سعد بن عبادة وقد أذن فيما بعد لبعض أصحابو بكتابة بعض أحاديثو، فق
 .يث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسممأحاد كتاب أو كتب فييا طائفة من األنصاري

والمكتبة اإلسالمية وسعت الفكر اإلنساني كمو، وقد ترجم التراث اإلنساني في عصر 
 الدولة العباسية، وبخاصة في عصر المأمون الذي أولع بمنطق اليونان وفمسفتيم، فكان يعطي

نما ولم تكن المكتبات اإلسالمية ، ابن بختيشوع وزن ما يترجم ذىًبا مجرد حشد من الكتب، وا 
كانت عمى أبيى نظام وأحسن تنسيق، كما ىيئت فييا كل الوسائل لمن يريد االطالع من 

 طمبة العمم.

يقول المقريزي: إن دار الحكمة بالقاىرة لم تفتح أبوابيا لمجماىير إال بعد أن فرشت 
م وفراشون وغيرىم رسموا وزخرفت، وعمقت عمى جميع أبوابيا وممراتيا الستور، وأقيم قوام وخدا

 بخدمتيا.

وىو -وكان لممكتبة جياز كامل من العاممين ابتداء من خازن المكتبة، أو المحافظ 
 إلى المساعدين والموظفين. -رأس المكتبة
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 أشهز املكتباث يف تاريخ اإلسالم:

المؤلفات، ىـ" وأمدىا ابنو المأمون بكثير من 149أسسيا الرشيد " دار الحكمة أو بيت الحكمة: -1
والمترجمات حتى أصبحت أكبر خزائن الكتب في العصر العباسي، وظمت قائمة حتى استولى 

 ىـ"656التتار عمى بغداد "
وىي مكتبة الفاطميين بمصر، أنشأىا الحاكم بأمر اهلل، وألحقيا بدار الحكمة، وىي  دار العمم:  -2

ا من كل فن، كما ضمت ما جامعة عمى غرار جامعات بغداد وقرطبة، وحوت دار العمم كتبً 
بقيت حتى نياية دولة الفاطميين، وقد اشترى ، و النساخ من محابر وأقالم وأوراقيحتاج إلي

القاضي الفاضل أكثر كتب ىذه الخزانة ووقفيا بمدرستو الفاضمية بدرب مموخيا بالقاىرة، فبقيت 
 فييا إلى أن استولت عمييا األيدي فمم يبق منيا إال القميل.

كثرت المكتبات في األندلس حتى بمغت نحو سبعين مكتبة في عصر الخالفة  قرطبة: مكتبة  -3
أنشأىا األمويون، وتعيدىا الخمفاء ، لكن أعظميا وأشيرىا مكتبة قرطبة عدا المكتبات الخاصة،

ىـ"؛ إذ كان لو وكالء في البالد 353تباًعا، وبمغت غاية ازدىارىا في عصر المستنصر "
بكل ما ينتجو العمماء المسممون من مؤلفات. وقد قيل: إنيا جمعت اإلسالمية يزودونو 
 أربعمائة ألف مجمد.

المكتبة الحيدرية بالنجف بالعراق، وىي قائمة حتى اآلن، وىذه التسمية نسبة إلى حيدرة لقب  -4
ىـ"، وىي ممحقة بالمشيد 372عمي بن أبي طالب، وأشير من اىتم بيا عضد الدولة البوييي "

 .-رضي اهلل عنو-ر عمي الذي فيو قب
الفاضمية بالقاىرة، مكتبات المدارس، كمكتبة المدرسة النظامية ببغداد، ومكتبة المدرسة  -5

 وكميا لمتعميم العالي.، ومدارس دمشق
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 أشهز املكتباث يف العصز احلديج

 
واإلسالمية نذكر ىنا أشير المكتبات في البالد العربية :  أوال: في العالم العربي واْلسالمي

 حسب الترتيب األبجدي:

 م.1938دار الكتب األردنية في عمان، أسست سنة  -1
مكتبة الجامع الكبير بالقيروان، ىي مكتبة قديمة، وقد عنيت بيا الحكومة التونسية منذ سنة  -2

، وكذلك مكتبة جامع الزيتونة بتونس، والمكتبة العبدلية، والمكتبة الصادقية، والمكتبة 1943
 العمومية.

المكتبة األىمية في مدينة الجزائر، ومكتبة الجامع الكبير بيا أيًضا، والمكتبة الباديسية في  -3
 قسطنطينة.

 دار الكتب الظاىرية بدمشق، ودار الكتب الوطنية في حمب. -4
مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة، ومكتبة مكة المكرمة في القشاسية التي يقولون عنيا:  -5

صمى اهلل عميو وسمم، ومكتبة عارف حكمت،  -ذي ولد فيو النبي إنيا بنيت مكان البيت ال
 والمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، ودار الكتب الوطنية في الرياض.

 ، وخزائن الكتب التي ال تزال ممحقة بالمساجد.في السودان المكتبة العامة بأم درمان -6
 بغداد، ومكتبة األوقاف كذلك.دار الكتب العمومية في بغداد، والمكتبة العامة في   -7
والمكتبة العمومية في  مكتبة الجامعة في إستانبول "فييا سبعة عشر ألف مخطوط".  -8

إستانبول، وفييا خمسة آالف مخطوط تقريًبا، ومكتبة الفاتح، وىي ممحقة بمسجد إستانبول 
 وفييا ستة آالف مخطوط، وىناك مكتبات أخرى في مدن أخرى.

،  العربية في أربعة وأربعين مجمًدا، وفيرس كتبيا في اليند  انكيبورالمكتبة العامة في ب -9
 .، وغيرىا خزانة المولى فيروز في بومباي، و مكتبة جامعة كمكتاو 
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 ثانيا: في خارج البالد العربية واْلسالمية

تشيد كل المدن في العالم غير العربي واإلسالمي مكتبات كثيرة غاية في التنسيق 
 وتيسير االطالع لطالب العمم، وفييا أقسام كبيرة لمكتاب العربي واإلسالمي.واإلبداع، 

سالمية.   وأىمية ىذه المكتبات تكمن فيما تحويو من مخطوطات عربية وا 

 

 هن هصنفاث الرتاث 

 "أهن املصادر واملزاجع"

 ىذا الفصل بالغ األىمية؛ إذ أقدم فيو دلياًل ىادًيا ألىم ما طبع من تراثنا العظيم،
وسأسوق لرواد البحث  وما استجد عمى ساحة المعرفة اإلسالمية من نتاج أصيل مؤثر.

وطالب المعرفة أمثمة ألىم المصادر في كل فرع من فروع المعرفة اإلسالمية، حتى يجد 
الباحث في كل فن ما يرجع إليو من أميات المصادر في ىذا الفن، فيو دليل موجز يتخذ 

كما أن الذي أقدمو  أميًنا في دروب التراث، فال يضل وال يشقى.منو طالب المعرفة رائًدا 
في ىذا الدليل إنما ىو مجرد نماذج، وليس اليدف الحصر واالستقراء، فذلك أمر ما إليو 

 سبيل في تراث عظيم زاخر كتراثنا اإلسالمي.

 القزآن الكزين وعلىهه 

 : أواًل: كتب فيارس ألفاظ القرآن الكريم

يعين الباحث عمى  األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. : لفاظ القرآن الكريمالمعجم المفيرس ْل  .1
معرفة اآلية ورقميا، واسم السورة ورقميا ولو كان يعرف من اآلية لفًظا واحًدا، كما يجعل 
تحت يد الباحث كل المواضع التي ورد فييا ىذا المفظ في القرآن الكريم، ولذا ال يستغني 

من مجاالت العمم، وبخاصة من يتصدون لمتفسير  عنو أي باحث في أي مجال
 الموضوعي.
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وضعتو لجنة متخصصة من أعضاء مجمع المغة العربية  :معجم ألفاظ القرآن الكريم  .2
 م وىو اآلن كامل في مجمدين كبيرين.1954، صدر أوليا سنة  بالقاىرة

 الكتاب العزيز.يزيد عن المعجم السابق أنو يسوق المعاني التي وردت بيا الكممة في 
وضعو بالفرنسية المستشرق "جول البوم" ويميو المستدرك،  : تفصيل آيات القرآن الحكيم  .3

محمد فؤاد وىو فيرس مواد القرآن الكريم، وضعو "إدوار مونتيو" ونقميما إلى العربية األستاذ 
ل ، رتب واضعو موضوعات القرآن الكريم في ثمانية عشر بابا، وجعل تحت كعبد الباقي

" ثالثمائة وخمسين 353باب ما ورد فيو من آيات القرآن العظيم، وقد بمغت ىذه الفروع "
 فرعا، ويذكر بجوار كل آية رقميا ورقم السورة في المصحف.

 محمد فارس بركات الدمشقي. :الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم  .4
العزيز في موضوعات ورد  رتب فيو آيات القرآن الكريم ترتيًبا موضوعيًّا؛ إذ حصر الكتاب

إلى كل موضوع ما يمكن أن يندرج تحتو من آيات، وذلك مثل "اإللييات، العبادات، 
"البوم" مع اختالف في تسمية الموضوعات القرآنية  المستشرق اإليمان" فيو في ىذا مثل

 وعددىا.

عرابو  : ثانًيا: غريب القرآن وا 

 النجار وآخرين.تحقيق محمد عمي : معاني القرآن لمفراء  .1
 .معاني القرآن لألخفش .2
عرابو، لمزجاج. .3  معاني القرآن وا 
 .تفسير غريب القرآن البن قتيبة .4
المفردات في غريب القرآن، ألبي القاسم الحسين محمد، المعروف بالراغب األصفياني   .5

ىـ" شرح فيو غريب ألفاظ القرآن الكريم، ورتبيا ترتيًبا معجميًّا عمى حروف اليجاء، 532"
 . وجعل لكل حرف بابا

 غريب القرآن لمسجستاني. .6
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 : ثالثًا: تفسير القرآن

، وىو المعروف بتفسير الطبري، لإلمام أبي جعفر محمد القرآن آي جامع البيان عن تأويل .1
 . بن جرير الطبري

لممحدث الفقيو، المفسر، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، :  معالم التنزيل  .2
 .ىـ" 513، الشافعي، المتوفى "سنة البغوي

لإلمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل  المعروف بتفسير ابن كثير. :تفسير القرآن العظيم  .3
 .ىـ" 774-733بن عمرو بن كثير، البصري الدمشقي، الشافعي "

 ىـ".417ألبي أحمد بن إبراىيم الثعمبي النيسابوري " :الكشف والبيان عن تفسير القرآن .4
لمحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  :المنثور في التفسير بالمأثور الدر .5

 . ىـ"911-849الشافعي "
لإلمام أبي القاسم محمود : الكشاف عن حقائق التنزيل، وعيون اْلقاويل في وجوه التأويل .6

 ىـ".538-467بن عمر الخوارزمي، الزمخشري، الممقب بجار اهلل "
لإلمام النحوي، المفسر أثير الدين أبي عبد اهلل محمد بن يوسف بن عمي :  البحر المحيط .7

 ىـ".745-654بن حيان األندلسي، الشيير بأبي حيان "
لإلمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن  :مفاتيح الغيبالتفسير الكبير او  .8

، يكثر من المسائل يعد ىذا التفسير من أكبر كتب التفسير بالرأي ىـ".636-544الرازي "
الكالمية والعموم الكونية ويعرض أقوال الفالسفة، ويرد عمييا، منتصًرا لألشاعرة، وفي 
الكتاب استنباطات عقمية جيدة ومفيدة، وأحياًنا يستطرد في بعض المسائل األصولية 

 والبالغية.
يضاوي، لقاضي القضاة عبد اهلل بن محمد بن عمر الب: أنوار التنزيل وأسرار التأويل .9

 ىـ.691الشافعي، المتوفى، سنة 
لمعالمة شياب الدين محمد  : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .13

وىو من أجل التفاسير وأوسعيا، جمع  ىـ".1273-1217اآللوسي البغدادي مفتي بغداد "
بين المنقول والمعقول، ويعد تفسيره موسوعة عممية شاممة جمع بين المغة والبالغة، والفقو 

 وأسرار الكون، وتحقيق النقول والرد عمى أىل األىواء.
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 : رابًعا: أحكام القرآن

-335" ألبي بكر أحمد بن عمي الرازي الحنفي، المشيور بالجصاص: أحكام القرآن .1
 ىـ".373

 ىـ".458ألبي عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي البييقي النيسابوري ": أحكام القرآن  .2
لإلمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد المعافري األندلسي، : أحكام القرآن .3

 ىـ".543-468اإلشبيمي، المالكي، المشيور بابن العربي "
 أحكام القرآن، لمماوردي. .4
لإلمام المفسر أبي عبد اهلل محمد بن : القرآن، المعروف بتفسير القرطبي ألحكام الجامع  .5

 ىـ".671أحمد األنصاري األندلسي القرطبي "

 :  خامًسا: في عموم القرآن ودراسات قرآنية

 ىـ".794-745لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي ": البرىان في عموم القرآن .1
لإلمام الحافظ أبي بكر جالل الدين عبد الرحمن السيوطي : القرآناإلتقان في عموم   .2

 .ىـ" 849-911"
 . لمشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: مناىل العرفان في عموم القرآن .3
 . مباحث في عموم القرآن، لمدكتور صبحي الصالح .4
 ىـ".468"أسباب النزول، لمشيخ اإلمام أبي الحسن عمي بن أحمد الواحدي النيسابوري  .5
 لمسيوطي. : لباب النقول في أسباب النزول  .6
 ىـ". 433لمقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقالني " : إعجاز القرآن .7
  .سيد قطب :التصوير الفني في القرآن  .8
 . الغزالي بن محمد محمدلالمام نظرات في القرآن،  .9

 .القرآن والعمم الحديث، عبد الرازق نوفل  .13
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 (المكتبة ومنهج البحث العلمي(

 :  القراءات القرآنية والقراءسادًسا: في 

 الحجة في القراءات السبع، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم. .1
 .ىـ" 437الكشف عن وجوه القراءات السبع وعمميا، مكي بن أبي طالب القيسي " .2
 . لإلمام أبي زرعة الدمشقي، المعروف بابن زنجمة : حجة القراءات .3
 ىـ" 923" لمقسطالني :لطائف اإلشارات لفنون القراءات  .4
 بتحقيق د. شعبان إسماعيل : إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر .5

 احلديج الشزيف وعلىهه 

 :  أوال: كتب الحديث وشروحيا

 .ىـ" ، وىو أصح الكتب الستة256صحيح البخاري " .1
 ىـ".261صحيح مسمم " .2
 . ىـ275سنن أبي داود "سميمان بن األشعث"  .3
 .ىـ" الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي، 333سنن النسائي " .4
سنن الترمذي أو الجامع الصحيح لإلمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة  .5

 .ىـ" 279الترمذي "
 . لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني :سنن ابن ماجو .6
  :سنن النسائي  .7
 ام دار اليجرة ورائد المذىب المشيور. لإلمام مالك، إم: الموطأ  .8
 المسند : االمام احمد بن حنبل . .9

 .ىـ" 852فتح الباري شرح صحيح البخاري، لمحافظ ابن حجر العسقالني " .13
 .ىـ" 676شرح صحيح مسمم لإلمام النووي "  .11
 .عون المعبود عمى سنن أبي داود، لشرف الحق محمد بن أشرف الصديقي .12
 .زىر الربى عمى المجتبى، وىو حاشية لمسيوطي عمى السنن الصغرى لمنسائي،  .13
 تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري اليندي  .14
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 (المكتبة ومنهج البحث العلمي(

 :تخريج اْلحاديثو ثانيا: الجوامع 

  ىـ".837لمحافظ نور الدين عمي بن أبي بكر الييثمي " : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  .1
 .الدراية في تخريج أحاديث اليداية، لمحافظ ابن حجر العسقالني .2
جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائد لممحدث األديب محمد بن محمد بن   .3

  .ىـ" 1394سميمان الفاسي المغربي "
 نصب الراية ألحاديث اليداية، لإلمام الحافظ جمال الدين عبد اهلل بن يوسف الزيمعي .4

  ىـ".762الحنفي "
 . البن حجر العقسالني :تمخيص الحبير .5

 : : ما صنف في تراجم الرواة وكناىم وألقابيمثالثا

االستيعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر القرطبي  .1
 .ىـ" 463"
 ." 633أسد الغابة في معرفة الصحابة، لممؤرخ عز الدين بن األثير "  .2
 .ىـ" 852اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر العسقالني " .3
 .ىـ" 748لإلمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي ": تذكر الحفاظ  .4
 .ىـ" 852تيذيب التيذيب، لمحافظ ابن حجر العسقالني " .5
 ىـ" 748لمحافظ الذىبي " :ميزان االعتدال  .6
 .العسقالنيلسان الميزان، لشيخ اإلسالم الحافظ ابن حجر  .7

 السرية النبىيت والتاريخ اإلسالهي والرتاجن والطبقاث 

 :أوال: أىم مراجع السيرة النبوية

 .ىـ" 218سيرة النبي صمى اهلل عميو وسمم، ألبي محمد عبد الممك بن ىشام " .1
 . ىـ"233الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد " .2
 .السنن ترمذي صاحبمام الالشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، لال .3
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 (المكتبة ومنهج البحث العلمي(

 .ىـ" 544الشفا بتعريف حقوق المصطفى، لمقاضي عياض " .4
 .ىـ" 774السيرة النبوية البن كثير " .5
 .نور اليقين في سيرة سيد المرسمين، لمشيخ محمد الخضري .6

 :ثانًيا: أىم المصادر في التاريخ اْلسالمي

 .ىـ" 313تاريخ األمم والمموك، لمطبري المحدث والمفسر " .1
 ألمم، البن الجوزي. المنتظم في تاريخ ا .2
 .ىـ"463تاريخ بغداد، لمحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن عمي الخطيب البغدادي " .3
 ىـ" 633الكامل في التاريخ، لإلمام المؤرخ عز الدين بن األثير " .4
 .ىـ" 748تاريخ اإلسالم وطبقات المشاىير واألعالم، لمحافظ الذىبي "  .5
 ىـ" 774لمحافظ ابن كثير " :البداية والنياية .6
 . ىـ"571تاريخ دمشق، لمحافظ المؤرخ أبي القاسم عمي بن الحسن بن عساكر الدمشقي " .7
 .التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، د. أحمد شمبي  .8
 .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدين أحمد بن محمد بن خمكان  .9

 ىـ" 748سير أعالم النبالء، لمحافظ الذىبي "  .13
 .العربية" لألستاذ عمر رضا كحالةمعجم المؤلفين "تراجم لمصنفي الكتب   .11

 االعالم : خير الدين الزركمي. -19

 

 املعاجنو اللغت العزبيت 

 .ىـ" 393الصحاح، لمجوىري أبي نصر إسماعيل بن حماد " .1
 .ىـ" 711لسان العرب، البن مكرم بن منظور اإلفريقي " .2
 .ىـ" 817القاموس المحيط، لمفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب " .3
 .أساس البالغة، لمزمخشري  .4
 .ىـ" 395معجم مقاييس المغة، البن فارس " .5
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 (المكتبة ومنهج البحث العلمي(

 شذور الذىب في معرفة كالم العرب، البن ىشام  .6
 ىـ".236مجاز القرآن، ألبي عبيدة "  .7
 .دالئل اإلعجاز في عموم المعاني، ألبي بكر عبد القاىر الجرجاني  .8
 ىـ" 626مفتاح العموم، ألبي يعقوب يوسف السكاكي "  .9

 لمجاز، د. عمي العماري، القاىرة.الحقيقة وا  .13

 العقيدة والفلسفت والفزق والفكز اإلسالهي 

ىـ" طبع في قطر بشرح أبي 153الفقو األكبر، لإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان سنة " .1
 ىـ".332منصور السمرقندي الماتريدي سنة "

 .ىـ" 327اإلبانة عن أصول الديانة، ألبي الحسن األشعري " .2
 .ىـ" 433اإلنصاف فيما يجب اعتقاده، لمباقالني " .3
 .ىـ"529التميمي البغدادي " أصول الدين، لإلمام أبي منصور عبد القاىر .4
 ىـ" 456الفصل في الممل واألىواء والنحل، البن حزم األندلسي " .5
 .الَفرق بين الِفرق لمبغدادي أبي منصور عبد القاىر بن طاىر .6
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق اليالكين، لإلسفراييني لإلمام أبي  .7

 ىـ".471المظفر "
طع األدلة في أصول االعتقاد، لإلمام أبي المعالي الجويني، إمام الحرمين اإلرشاد إلى قوا  .8

 ىـ".478سنة "
ىـ" طبع مرات 1232دالئل التوحيد، لمعالمة الشيخ محمد جمال الدين القاسمي سنة "  .9

 بمصر.
 تمييد في تاريخ الفمسفة، لمشيخ مصطفى عبد الرازق. .13
 .النشارنشأة الفكر الفمسفي في اإلسالم، عمي سامي  .11
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 (المكتبة ومنهج البحث العلمي(

 الفقه وهذاهبه 

 ىـ" 482المبسوط، لشمس األئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن سيل السرخسي " .1
 .ىـ" 179-93لمدونة الكبرى، لإلمام مالك بن أنس األصبحي "ا .2
 .ىـ" 476الميذب، ألبي إسحاق بن عمي الشيرازي "  .3
 .ىـ" 623المغني البن قدامة المقدسي " .4
 ىـ" 329لمحمد بن يعقوب بن إسحاق الكميني " :الكافي  .5
 .ىـ" 843البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار، ألحمد بن يحيى بن المرتضى " .6
 المحمى البن حزم الظاىري أبي محمد عمي بن أحمد، عالم األندلس. .7

 كتب اخزي هتنىعت 

 .ىـ" 626معجم البمدان، لياقوت الحموي البغدادي " .1
من أسماء البالد والمواضع، لمشيخ الوزير أبي عبد اهلل بن عبد العزيز  معجم ما استعجم .2

 .البكري األندلسي
 .بالد العرب، لمحسن بن عبد اهلل األصفياني .3
صحيح األخبار عما في بالد العرب من اآلثار، لممؤرخ النسابة الشيخ محمد بن بمييد  .4

 .النجدي 
 رات في مصر وبيروت.ىـ" طبع الكتاب عدة م388الفيرست البن النديم "  .5

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد اهلل الشيير بحاجي  -2
 ىـ" 1367الخميفة "

 التعريفات : االمام الجرجاني . .6
 النياية في غريب الحديث واالثر : ابن االثير الجزري . .7

 


