
1

م  2015 )تــمــوز(  يوليو   2  - هـ   1436 رمضان   15 عشر  السابع  العدد   - الخامسة  السنة   - فصلية  مجلة 



2

4 ............................. مجلة التراث اإلسالمي
5 .............. مركز بحث وكتب متخصصة 
7 ................................................ كتاب متميز
11 ....................... كتب في الصيام وشهره
13 ................................... سبب تأليف كتاب
14 ........................................... مجموع علمي
16 ....................................... مؤلف ومؤلفات
17 ................................. كتابان في األماكن
مؤتمر في كتاب....................................... 18
19 ......................................... ندوة في كتاب
بحوث في كتاب....................................... 20
فتوى من كتاب........................................ 21
تعريف من كتاب..................................... 22
توضيح من كتاب..................................... 23
24 .................................. باختصار من كتاب
25 ....................................... فكرة من كتاب
26 ...................................... لقطة من كتاب
نظرة في كتاب........................................ 27
28 ................................. مختارات من كتاب
29 ..................... فوائد وطرائف من كتاب
شعر من كتاب.......................................... 30
32 ........................................... غرة على طرة
مسرد معجمي........................................ 34
38 ........... حلقات )كتب مفيدة جديدة(
كتب سابقة ذات فائدة........................ 39
كتب مفيدة.............................................. 47
52 .......................... أخبار الكتاب اإلسالمي
79 ..................................... مسرد موضوعي
رسائل علمية............................................. 90



3



مجلة التراث اإلسالمي
متابعة ما ُين�ضر من كتب الرتاث الإ�ضالمي، وجمعه وت�ضنيفه وترتيبه ون�ضره، �ضارت من ال�ضرورة 
مب�كان، وخا�ض�ة بع�د اأن ك�رت وت�ض�تَّتت، وه�ي نتيج�ة الإقب�ال عل�ى حتقيقه�ا يف اأنح�اء العامل، ل�ض�هولة 
وتباين�ت  املحقق�ن،  مناه�ج  اختلف�ت  واإن  ن�ض�خها،  وتع�دد  ال�ض�ابكة،  م�ن  املخطوط�ات  عل�ى  احل�ض�ول 

م�ض�توياتهم يف ذل�ك.
لق�د قام�ت جملت�ا ''اأخب�ار ال�رتاث العرب�ي'' و''اأخب�ار ال�رتاث الإ�ض�المي'' ب�ض�يء م�ن الواج�ب جت�اه 
يت�ا ن�ض�بًة م�ا م�ن كت�ب ال�رتاث، ولكنهم�ا مل تع�دا قادرت�ن عل�ى الإحاط�ة به�ا  تراثن�ا العظي�م، وغطَّ

�ا. وح�ضره�ا عل�ى الأ�ض�لوب احلدي�ث، ومعامل�ة املعلوم�ات بيانيًّ
واملج�الت الرتاثي�ة الأخ�رى اهتمامه�ا بالدرا�ض�ات والبح�وث والنق�د اأك�ر م�ن �ض�عيها لإب�راز ما ين�ض�ر 

م�ن كتب الرتاث.
وقد وددت لو كانت هناك جملة حت�ضر عملها يف ر�ضد ما ين�ضر من كتب الرتاث الإ�ضالمي، وخا�ضة 
العل�وم ال�ض�رعية، والتف�ن يف اإظهاره�ا والإع�الن عنه�ا، م�ع ت�ضوي�ر اأغلفته�ا عن�د الإم�كان، فه�و اأف�ضل 
طريق�ة يف التوثي�ق، وق�د اأردت اأن اأحق�ق كتاًب�ا فراأي�ت بيان�ات طب�ع الكت�اب كاملة يف ال�ض�ابكة، ويف ن�ض�رة 
اإي�داع البل�د، وبع�د البح�ث احلثي�ث عن�ه تب�نَّ اأن الكت�اب مل يطب�ع، واإمن�ا اأراد ال�ض�خ�ص حج�زه بذل�ك 

لئ�ال يحق�ق، وم�ضى عل�ى ذلك زمن..
ه�ذا اإ�ضاف�ة اإىل ذك�ر عناوي�ن الكت�ب يف املجل�ة كم�ا ه�ي دون ت�ض�رف فيه�ا، واأ�ض�ماء موؤلفيه�ا و�ض�نوات 
وفياته�م، واملحقق�ن، وذك�ر النا�ض�ر، و�ض�نة الن�ض�ر، م�ع بيان�ات التوري�ق، والتعريف به�ا اإن اأمكن، ولو يف 

�ض�طور قليلة.
ا، اأو على حروف املعجم، اأو تق�ض�يم املجلة اإىل اأبواب منا�ض�بة كما  وميكن �ض�رد هذه العناوين مو�ضوعيًّ

يراها حمرروها. ولو مل اأكن مرتبًطا بهذه املجلة وغريها لفعلت.
واإن حمب�ي تراثن�ا اجللي�ل ي�ض�تهينون مب�ا يالقون�ه م�ن �ضعوب�ات يف �ض�بيل خدم�ة الأم�ة ونه�ضته�ا، 

وخا�ض�ة م�ن الناحي�ة العلمي�ة. 
اأو كله�ا، لديه�ا مواق�ع عل�ى  اأن معظ�م دور الن�ض�ر،  ومم�ا يي�ض�ر عم�ل ه�ذه املجل�ة املرتقب�ة، املبارك�ة، 
ال�ض�ابكة، وباإم�كان حم�رري املجل�ة العتم�اد عليه�ا يف معرف�ة م�ا ن�ض�ر م�ن كت�ب ال�رتاث، اإىل جان�ب 
�ا مواق�ع  اأي�ضً له�ا  الت�ي  بال�رتاث،  املهتم�ة  الأخ�رى،  العلمي�ة  والهيئ�ات  واملوؤ�ض�ض�ات  املراك�ز  اإ�ض�دارات 

ال�ض�ابكة. عل�ى  و�ضفح�ات 
والأف�ضل اأن تكون املجلة �ضهرية، اإلكرتونية، ل�ضهولة توزيعها، والو�ضول اإليها من اأطراف الدنيا.

اإن �ض�دور ه�ذه املجل�ة واأمثاله�ا مل يع�د حلًم�ا، ب�ل واقًع�ا قريًب�ا اإن �ض�اء اهلل، ف�ال يلزمه�ا راأ��ص م�ال، ول 
جه�ود كب�رية تذك�ر، وال�ض�عور بالواج�ب، واحل�بُّ العظي�م للرتاث، هو ال�ذي يهيِّج العمل، وراحة املثقف 

اجلاد يف العمل ولي��ص يف الك�ض�ل.
واهلل الهادي.
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البنك  اأ�ض�ضه  والتدريب''  للبحوث  الإ�ضالمي  ''املعهد 
الإ�ضالمي للتنمية عام 1401 ه�، وقد با�ضر اأعماله عام 1403 

ه� يف مدينة جدة.
ملمار�ضة  الالزمة  البحوث  اإجراء  هو  اإن�ضائه  من  والهدف 
الدول  يف  وامل�ضرفية  واملالية  القت�ضادية  الن�ضاطات 
الإ�ضالمية وفًقا لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، وتوفري و�ضائل 
بالدول  القت�ضادية  التنمية  جمال  يف  للم�ضتغلن  التدريب 

الأع�ضاء يف البنك.
واأنيطت باملعهد الوظائف وال�ضالحيات التالية:

التطوير والبتكار يف �ضناعة اخلدمات املالية الإ�ضالمية.  -
تنظيم وتن�ضيق البحوث الأ�ضا�ضية بغر�ص تطوير مناذج   -
وطرق لتطبيق ال�ضريعة الإ�ضالمية يف املجالت القت�ضادية 

واملالية وامل�ضرفية.
تعزيز احلوار لتنمية �ضيا�ضات البلدان الأع�ضاء.  -

القت�ضاد  جمال  يف  ال�ضت�ضارية  اخلدمات  تقدمي   -
الإ�ضالمي وال�ضريفة واملالية الإ�ضالمية.

الرتويج لل�ضناعة املالية الإ�ضالمية من خالل املوؤمترات   -
والندوات واملحافل الدولية.

توفري التدريب للموظفن املهنين وتنمية قدراتهم يف   -
جمال القت�ضاد الإ�ضالمي تلبية لحتياجات هيئات البحوث 

والهيئات التي تطبق ال�ضريعة الإ�ضالمية يف معامالتها.
تدريب املوظفن العاملن يف جمالت الن�ضاط التنموي   -

يف الدول الأع�ضاء بالبنك.
ن�ضر املعرفة من خالل الر�ضد املنظم للمعلومات.  -

تعزيز ال�ضراكة مع املوؤ�ض�ضات العلمية والبحثية يف الدول   -
الأع�ضاء ودول العامل اأجمع.

يف  عديدة  كتًبا  الرائد  املتخ�ض�ص  املعهد  هذا  اأ�ضدر  وقد 
جمال القت�ضاد الإ�ضالمي والزكاة وامل�ضرفيات الإ�ضالمية، 
وكثري منها يف فروع دقيقة ل يعرفها اإل املتخ�ض�ضون، ومن 

عناوينها: 
اأثر العرف وتطبيقاته املعا�ضرة يف فقه املعامالت املالية/   -

عادل بن عبدالقادر قوته.
العامة  اخلدمة  يف  العاملن  و�ضلوك  العمل  اأخالق   -

مركز بحث وكتب متخصصة 

حتياجات هيئات البحوث  المي تلبية  اد الإ� جمال ا

5



والرقابة عليها من منظور اإ�ضالمي/ فوؤاد عبداهلل العمر.
حممد  الفقر/  حدة  تخفيف  اأجل  من  الزكاة  اإدارة   -

عبيداهلل.
الإدارة املوؤ�ض�ضية يف املوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية/ حممد   -

عمر �ضابرا، حبيب اأحمد.
من   )BOT( امللكية  ونقل  والت�ضغيل  البناء  اأ�ضلوب   -

الناحية ال�ضرعية/ اأحمد حممد الإ�ضالمبويل.
اأبعاده وم�ضامينه )ندوة، 1410  الإطار املوؤ�ض�ضي للزكاة:   -

ه�(.
اإبراهيم  بن  �ضامي  الإ�ضالمي/  التمويل  يف  التحوط   -

ال�ضويلم.
تدخل الدولة يف الن�ضاط القت�ضادي )حالة ال�ضرائب(/   -

ح�ضن اأحمد كامل فهمي.
علي  ح�ضن  املعامالت/  يف  الفقهاء  خالف  من  اخلروج   -

ال�ضاذيل.
خطابات ال�ضمان يف ال�ضريعة الإ�ضالمية: حكم اإ�ضدارها   -
الأمن  حممد  ال�ضديق  اإ�ضدارها/  على  الأجر  اأخذ  وحكم 

ال�ضرير.
درا�ضة حول حتديد راأ�ص مال موؤ�ض�ضة الوقف وموؤ�ضرات   -

كفايته وكفاءته/ فوؤاد عبداهلل العمر.
الإ�ضالمي/  القت�ضاد  اأهداف  حتقيق  يف  الدولة  دور   -

حممد عمر زبري.
الأ�ضعار )ندوة،  ربط احلقوق واللتزامات الآجلة بتغري   -

1407 ه�(.
ال�ضريعة/  مقا�ضد  �ضوء  يف  للتنمية  الإ�ضالمية  الروؤية   -

حممد عمر �ضابرا.
يو�ضف  املعا�ضر/  التطبيق  الزكاة يف  موؤ�ض�ضة  تنجح  لكي   -

القر�ضاوي.
الإ�ضالمي/  الفقه  يف  املالية  والأدوات  املنتجات  م�ضروع   -

املعهد الإ�ضالمي للبحوث والتدريب.
نظرات اقت�ضادية يف القراآن الكرمي/ �ضوقي اأحمد دنيا.  -
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كتاب متميز

موؤلف�ه خط�اط ه�او حم�ب للجم�ال والإب�داع، ولذل�ك اأ�ض�ره اخل�ط العرب�ي يف لوحات�ه البديع�ة، فكل�ف ب�ه وحن�ا علي�ه، 
واأ�ض�در ه�ذا الكت�اب اجلمي�ل بخط�ه املتمي�ز، يف ط�ول )40 �ض�م(!

وجعله يف ق�ضمن بارزين:
الأول معلوم�ات يف ف�ن اخل�ط العرب�ي، م�ع بي�ان راأي�ه يف ث�راء اخل�ط العرب�ي ب�ضف�ة واقعي�ة ومن�ضبط�ة، بع�د بح�وث 

م�ض�تفي�ضة يف ه�ذا اجلان�ب.
والق�ض�م الث�اين لوح�ات خطي�ة يف اأن�واع اخل�ط العرب�ي، يف اأ�ض�كال وت�ض�كيالت، كله�ا بخط�ه، انتقاه�ا مم�ا ر�ض�مه بري�ض�ته 

ط�وال ع�ض�رين عاًم�ا عندم�ا كان يعم�ل يف الق�ض�اء، فكان�ت ل�ه متنف�ًض�ا م�ن عن�اء العم�ل كم�ا يق�ول.
وق�د تعل�م اخل�ط عندم�ا كان تلمي�ًذا يف املدر�ض�ة القراآني�ة، الت�ي اأ�ض�ض�ها ج�ده اخلط�اط عل�ي اخلما�ض�ي، ث�م وا�ض�ل تعلم�ه 

مب�ض�اعده عم�ه حمم�د ال�ضال�ح اخلما�ض�ي عميد اخلط العربي بتون��ص.
واأنت�ج م�ا ين�وف عل�ى )200( معلق�ة خطي�ة، حتت�وي عل�ى اآي�ات قراآني�ة، واأحادي�ث نبوي�ة، وحكم �ض�عرية ونرية، مبختلف 

اأن�واع اخلط العربي.

الإبداع يف اخلط العربي/ حممد الأمن اخلما�ضي.- )تون�ص(: دار نقو�ص عربية، ) 1427 ه�(، 2006 م، 123 �ص.
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كتب في الصيام وشهره
رج�ب  حمم�د  وامل�كان/  الزم�ان  ذاك�رة  رم�ض�ان: 
1435ه��،  العربي�ة،  املجل�ة  الريا��ض:  ال�ض�امرائي.- 

.)213 العربي�ة؛  املجل�ة  )كت�اب  ��ض.-   177

اأبحر املوؤلف يف تاريخ هذا ال�ضهر الكرمي واأحواله بن ال�ضعوب 
الإ�ض�المية، فذك�ر التهنئ�ة ب�ه، وو�ضف�ه يف مك�ة املكرم�ة، ويف 
دم�ض�ق والقاه�رة عن�د الرحال�ة، ث�م املجال��ص الرم�ضاني�ة وم�ا 
متت�از ب�ه، والرتاوي�ح وفواني��ص رم�ض�ان، وال�ض�حور يف ليالي�ه، 
واحللوي�ات الرم�ضاني�ة، ومفاكه�ة ال�ضائم�ن )مطارحاته�م 

الأدبي�ة(، والأغ�اين الرم�ضاني�ة، وعي�د الفطر ال�ض�عيد.

�ضال�ح  حمم�د  والتعلي�م/  للرتبي�ة  فر�ض�ة  رم�ض�ان 
املنج�د.- اخُلَب، ال�ض�عودية: جمموعة زاد، 1435 ه�، 

19 ��ض.

مب�اركات  اأي�ام  وه�ي  ال�ّر،  اأعم�ال  اأعظ�م  م�ن  رم�ض�ان  �ضي�ام 
واجل�ود  احل�ض�نة،  والأخ�الق  الطاع�ات  عل�ى  النف��ص  لرتبي�ة 

والكرم، وامل�ضارعة يف اخلريات، وحّب اخلري للنا�ص، ومراجعة 
وح�ض�ور  اهلل،  كت�اب  وت�الوة  العل�م،  ملدار�ض�ة  اأي�ام  النف��ص، 

الت�ض�ليم هلل. عل�ى  النف��ص  وتربي�ة  ال�ضل�وات، 
املبارك�ة  الأي�ام  ه�ذه  ا�ض�تغالل  كيفي�ة  تب�ّن  الر�ض�الة  وه�ذه 

اهلل.. طاع�ة  عل�ى  النف��ص  لرتبي�ة 

�ض�هر رم�ض�ان �ض�هر الرتبي�ة وتزكي�ة النفو��ض/ داود 
ب�ن اأحم�د العل�واين.- ط7.- جدة: املوؤل�ف، 1434ه�، 

208 ��ض.

لآداب�ه،  وبي�ان  ال�ض�وم،  ف�ض�ل  يف  ومواع�ظ  وتذك�ري  بح�وث 
العت�كاف،  الرتب�وي، وتلخي��ص لفقه�ه، وحدي�ث ع�ن  واأث�ره 
والعم�رة يف رم�ض�ان، وزكاة  القي�ام،  ث�م �ض�الة  الق�در،  وليل�ة 
الرح�م  �ضل�ة  عل�ى  ج  وع�رَّ �ض�ائعة،  اأخط�اء  وذك�ر  الفط�ر، 
وف�ضائله وعقوبة قطيعته، واأدعية ثابتة عن النبي �ضلى اهلل 

و�ض�لم. علي�ه 

اإع�داد  رم�ض�ان/  �ض�هر  يف  احل�ض�ان  الأحادي�ث 
الريا��ض:  الري��ض.-ط2.-  حمم�د  ب�ن  عبدالرحم�ن 

��ض.  160 1434ه��،  للن�ض�ر،  الوط�ن  م�دار 
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جمل�ة م�ن الدرو��ص الرم�ضاني�ة ق�ض�مها املوؤل�ف عل�ى ثالث�ن 
اأح�كام  عل�ى  وت�ض�تمل  الوع�ظ،  جان�ب  عليه�ا  يغل�ب  ف�ض�اًل، 

مفي�دة. وفت�اوى  �ض�ريفة،  واأحادي�ث  قراآني�ة،  واآي�ات  ي�ض�رية، 
م�ن عناوي�ن ه�ذه الدرو��ص: بع��ص ال�ض�ن الت�ي ق�لَّ العم�ل بها 
النف��ص، احل�ث  النا��ص، رم�ض�ان فر�ض�ة ملحا�ض�بة  عن�د بع��ص 
عل�ى اأداء الأمان�ة، فيم�ا ي�ض�رح اهلل ب�ه ال�ض�در، احل�ث عل�ى ب�رِّ 
الوالدي�ن، احل�ث عل�ى ح�ض�ن اخلل�ق، يف وداع رم�ض�ان، احل�ث 

عل�ى مداوم�ة الأعم�ال ال�ضاحل�ة بع�د رم�ض�ان.

مر�ض�د الأنام اإىل روؤية اله�ال واأحكام ال�ضيام/ عماد 
الدي�ن ب�ن اأحم�د ب�ن اأب�ي حجل�ة.- عّم�ان: دار الفتح، 

1436 ه��، 208 �ض.

واإي�ض�اح  كيفيته�ا،  وبي�ان  اله�الل  روؤي�ة  اإثب�ات  عل�ى  م�داره 
امل�ضائل املتعلقة بها، ونق�ص واإبطال العمل باحل�ضاب يف اإثبات 

�ض�هر رم�ض�ان وعي�د الفط�ر.
مهم�ة  مباح�ث  وزي�ادة  املعروف�ة،  ال�ضي�ام  اأب�واب  اإىل  اإ�ضاف�ة 
فيه�ا، لك�رة طرحه�ا وال�ض�وؤال عنه�ا، كحك�م ا�ض�تعمال البخ�اخ 
املعو��ص  اجلل�د  عل�ى  الال�ض�ق  وا�ض�تعمال  الرب�و،  ملر�ض�ى 
للمدخ�ن ع�ن م�ادة النيكوت�ن اأثن�اء ال�ضي�ام، وكيفي�ة ال�ضي�ام 

وغريه�ا. الطوي�ل..  النه�ار  ذات  الب�الد  يف 

اخُل�َب،  املنج�د.- ط2.-  ال�ضائ�م/ حمم�د �ضال�ح  زاد 
ال�ض�عودية: جمموع�ة زاد، 1435 ه��، 110 ��ض.

��ن فيه املوؤلف باخت�ضار م�ض�تحبات ي�ض�ّن الإتيان بها يف هذا  بيَّ
يح�ض�ن  ومكروه�ات  تركه�ا،  يج�ب  ومنهي�ات  الك�رمي،  ال�ض�هر 

البتع�اد عنها.
وم�ن عناوي�ن مو�ضوعات�ه: ال�ضي�ام: ف�ضائ�ل واآداب، عم�رة يف 
رم�ض�ان، الكّف�ارات والق�ض�اء، الع�ض�ر الأواخ�ر، م�ن اأحكام عيد 

الفطر.

تاألي�ف  ال�ضي�ام/  يف  الفقهي�ة  امل�ض�تجدات  اأح�كام 
جاب�ر عي�د الون�دة العازم�ي.- الكوي�ت: دار التعري�ف 
بالإ�ض�ام، 1433ه��، 272 )اأ�ضله ر�ض�الة ماج�ض�تري من 

الأردني�ة(. اجلامع�ة 

جعل املوؤلف بحثه يف اأربعة ف�ضول:
اأحكام م�ضتجدات ال�ضيام املتعلقة بالوقت والزمان.  -
اأحكام م�ضتجدات ال�ضيام املتعلقة برخ�ص الإفطار .  -

رات. اأحكام م�ضتجدات ال�ضيام املتعلقة باملفطِّ  -
اأحكام م�ضتجدات ال�ضيام الفقهية اخلا�ضة باملراأة.  -

ومما تو�ضل اإليه يف خامتة بحثه:
كل مر��ص ي�ض�بب م�ض�قة و�ض�رًرا لل�ضائ�م يجي�ز ل�ه الرتخ��ص 

بالفطر فيه.
رات لل�ضائم: الأمور الآتية تعتر من املفطِّ

ا�ضتخدام املواد التي تتجاوز الفم وتدخل اجلوف.  -
احلقن الغذائية.  -

احلقن للقيء.  -
ما يدخل الدبر من اأدوية اأو حتاميل اأو غريها.  -

القط�رات يف الع�ن والأن�ف، ويف الأذن اإذا كان�ت الطبل�ة   -
خمروق�ة.

الغ�ضيل الكلوي، واإعطاء الدم لل�ضائم.  -
ا�ضتن�ضاق بخاخ الربو والكمام.  -
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سبب تأليف كتاب

جمع فيه املوؤلف اأخبار امل�ضاهري ممن اأ�ضيبوا بعاهات ج�ضدية، يف ع�ضر املوؤلف اأو قبله.
��ص لنق�د �ض�ديد م�ن قب�ل معا�ضري�ه، متهًم�ا بالغيب�ة يف ذك�ر الأع�الم املعتلِّ�ن، حت�ى اأُتل�ف ق�ض�م م�ن  وذك�رت املحقق�ة اأن املوؤل�ف تعرَّ

كتاب�ه، ولكن�ه ع�اد اإىل كتابتها.
ق�ال املوؤل�ف يف املقدم�ة: ''... ف�ال يظ�ن بذل�ك الظان�ون، م�ا يعتق�ده اجلاهل�ون، م�ن ذوي العق�ول ال�ض�خاف، باأن�ه ثل�ب لالأ�ض�راف، 
وذل�ك منه�م غيب�ة واإلبا��ص، ووقيع�ة يف اأكاب�ر النا��ص، ب�ل واهلل العظي�م، ق�ض�دت بتاأليف�ه الإيق�اظ، وت�ض�لية م�ن ابتل�ي ب�ه والتع�اظ، 

مل�ن ح�ض�ل ل�ه م�ن الأكاب�ر، يف الزم�ن الغاب�ر، واقتدي�ت يف فع�ل ذل�ك مب�ن �ض�بقني م�ن العلم�اء له�ذا الطريق ال�ض�الك...''.
وق�ال يف خامتت�ه: ''... وق�د زدت في�ه زي�ادات كث�رية، تاأت�ي مق�دار اأ�ضل�ه، رغًم�ا للمعان�د املطال�ب بتمزيق�ه وغ�ض�له، م�ن اجلهل�ة 
املوعظ�ة  بتاأليف�ه  ق�ض�دت  لأين  والإ�ض�عاف؛  اللط�ف  بع�ن  الظ�راف،  العلم�اء  علي�ه  وليطل�ع  ال�ض�خاف،  العق�ول  ذوي  الأط�راف، 

املتعظ�ون، ويت�ض�لَّى مب�ا في�ه الطالب�ون''. ب�ه  ال�ضحيح�ة، والت�ض�لية ال�ضريح�ة، ليتع�ظ 
وقد جعل كتابه يف بابن:

ذكر ذوي العاهات جمماًل وبيان الأ�ضراف منهم مف�ضاًل.  -
يف احلادث لهم من املر�ص، كالعمى والعور وال�ضلع والعرج وغري ذلك من املر�ص.  -

النك�ت الظ�راف يف املوعظ�ة ب�ذوي العاه�ات م�ن الأ�ض�راف/ ج�ار اهلل حمم�د ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن فه�د املك�ي )ت 954 ه�(؛ 
تق�دمي وحتقي�ق ملي�اء اأحم�د عب�داهلل.- القاه�رة: مكتبة زهراء ال�ض�رق، 1435 ه�، 116 �ص.
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مجموع علمي
الِقّي�ام  ح�ض�ن  عم�ر  حتقي�ق  الُبلقيني�ة/  املكتب�ة 
واآخري�ن.- عّم�ان: اأروق�ة للدرا�ض�ات والن�ض�ر، 1436 

ه��، 10 م�ج.

حمتويات هذا املجموع املبارك:
الإ�ض�ام  �ض�يخ  املجته�د  الإم�ام  ترجم�ة   :2-1 املجل�د 
�ض�راج الدي�ن البلقين�ي/ تاأليف ولده علم الدي�ن �ضالح بن 
عمر البلقيني )ت 868 ه�(؛ حتقيق عمر الِقّيام، �ض�ليم حممد 

عام�ر.

�ض�يخ  فت�اوى  بجم�ع  والهتم�ام  التج�رد   :5-3 املجل�د 
ر�ض�ان  ب�ن  عم�ر  حف��ض  اأب�ي  الدي�ن  �ض�راج  الإ�ض�ام 
البلقين�ي )ت 805 ه��(/ جمعه�ا ورتبه�ا ول�ده عل�م الدي�ن 
عم�ر  حمم�د  ر�ض�يد،  اأجم�د  القي�ام،  عم�ر  حتقي�ق  البلقين�ي؛ 

البك�ري. حمم�د  حم�زة  ال�كاف، 
وه�و  والهتم�ام:  التج�رد  لكت�اب  الإمت�ام  م�ج5:  وباآخ�ر 
م�ض�تدرك عل�ى فت�اوى البلقين�ي/ جمع�ه ورتب�ه اأجم�د ر�ض�يد، 

البك�ري. حم�زة 

املجلد 6: الفوائد اجل�ضام على قواعد ابن عبدال�ضام/ 
�ضراج الدين البلقيني؛ حتقيق عمر القيام.

املجل�د 7: الإبري�ز اخلال��ض عن الف�ض�ة يف اإبراز معاين 
يف  الت�ي  و�ض�لم  علي�ه  اهلل  �ضل�ى  امل�ضطف�ى  خ�ضائ��ض 
الرو�ض�ة/ ج�الل الدي�ن عبدالرحم�ن ب�ن عم�ر ب�ن ر�ض�الن 

عام�ر. حمم�د  �ض�ليم  حتقي�ق  ه��(؛   824 )ت  البلقين�ي 

البلقين�ي؛  الدي�ن  عل�م  البلقيني�ة/  التذك�رة   :8 املجل�د 
عاي��ص. حمم�د  حتقي�ق 

املجلد 9-10: الر�ض�ائل البلقينية/ ل�ض�راج الدين البلقيني 
وولديه؛ حتقيق ثلة من الباحثن.

وهي )21( ر�ضالة. عناوينها:
الفت�ح املوَه�ب يف احلك�م بال�ضح�ة واملوَجب/ �ض�راج   -

. احلم�ريِّ ف�واز  اأحم�د  حتقي�ق  البلقين�ي؛  الدي�ن 

/ جمعه�ا ورتبه�ا ول�ده عل�م الدي�ن 
عم�ر  حمم�د  �يد، 

وه�و  هتم�ام: 
�يد، 

 /

إبراز معاين 
يف  الت�ي  �لم 
ن 

البلقين�ي؛  الدي�ن  عل�م   /

�راج الدين البلقيني 

�راج 

مل�ك  يف  امل�ض�لم  العب�د  فيه�ا  يدخ�ل  الت�ي  امل�ض�ائل   -
ال�ض�ابق. حتقي�ق  البلقين�ي؛  الدي�ن  �ض�راج  الكاف�ر/ 

اأجوب�ة م�ض�ائل م�ن دم�ض�ق/ ج�الل الدي�ن البلقين�ي؛   -
حتقيق اأجمد ر�ضيد )يليه من جمع املحقق وترتيبه: جمموع 

م�ن فت�اوى اجل�الل البلقين�ي(.
البلقين�ي؛  الدي�ن  عل�م  عنه�ا  اأج�اب  املكي�ة/  امل�ض�ائل   -

زين�و. حمم�د  عل�ي  حتقي�ق 
الدي�ن  عل�م  الوب�ا/  رف�ع  �ض�وؤال  يف  النب�ا  اإظه�ار   -

ال�ض�ابق. حتقي�ق  البلقين�ي؛ 
عل�م  باملجه�ول/  في�ه  ع�ى  ُيدَّ فيم�ا  املقب�ول  الق�ول   -

البدح�ي. غري�ب  �ض�امح  حتقي�ق  الدي�ن؛ 
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اجلوه�ر الف�رد فيما يخاِلف فيه احل�رُّ العبَد/ علم   -
الدي�ن؛ حتقي�ق عل�ي حمم�د زين�و.

ال�ضحيح�ة  الكتاب�ة  فيه�ا  تخال�ف  الت�ي  امل�ض�ائل   -
ال�ض�ابق. حتقي�ق  الدي�ن؛  عل�م  الفا�ض�دة/  الكتاب�ة 

ال�ض�تثناء يف قول�ه  املب�ن يف  بالفت�ح  ال�ض�تغناء   -
ِب�ٍن} )�ض�ورة يون��ص:  اإِلَّ يِف ِكَت�اٍب مُّ اأَْك�َبَ  تع�اىل: {َول 

عاي��ص. حمم�د  حتقي�ق  الدي�ن؛  �ض�راج   /)61
{َوَي�ْض�َتْفُتوَنَك  تع�اىل:  قول�ه  ع�ن  �ض�وؤال  ج�واب   -
)�ض�ورة الن�ض�اء: 127(/ �ض�راج الدي�ن؛ حتقي�ق  �َض�اء}  يِف النِّ

ال�ض�ابق.
�وَراٌت  ْق�ضُ ج�واب �ض�وؤال ع�ن قوله تع�اىل: {ُح�وٌر مَّ  -
َي�اِم} )�ض�ورة الرحم�ن: 72(/ �ض�راج الدي�ن؛ حتقي�ق  يِف اخْلِ

ال�ض�ابق.
ب�ن  والرتجي�ح  التعار��ض  وج�وه  بي�ان  يف  ر�ض�الة   -
حديث�ي القر��ض وال�ضدق�ة/ �ض�راج الدي�ن؛ حتقي�ق عل�ي 

زين�و. حمم�د 
الطريق�ة الوا�ضح�ة يف متيي�ز ال�ضنابح�ة/ �ض�راج   -

املغرب�ي. ف�ادي  حتقي�ق  الدي�ن؛ 
اأربع�ون حديًث�ا يف �ض�رف العل�م وحملت�ه وذك�ر م�ا   -
ورد يف مقام�ات املتق�ن/ ج�الل الدين؛ حتقيق اأنور ح�ض�ن 

طال�ب.
جواب �ض�وؤال ع�ن ال�ض�تدلل بالأحاديث النبوية   -
الدي�ن؛ حتقي�ق  �ض�راج  النحوي�ة/  القواع�د  اإثب�ات  عل�ى 

عاي��ص. حمم�د 
َع�رف ال�ض�ذا بتعري�ف م�ض�األة ك�ذا/ �ض�راج الدي�ن؛   -

ال�ض�ابق. حتقي�ق 

ال�ض�بعة لب�ن  النحوي�ة  ال�ض�وؤالت  الإجاب�ة ع�ن   -
ال�ض�ابق. حتقي�ق  الدي�ن؛  ج�الل  الفقي�ه/  عقب�ة 

مكاتب�ة ب�ن اجل�ال البلقين�ي والب�در الكل�ض�تاين   -
ال�ض�ابق. حتقي�ق  مت�ام؛  لأب�ي  بيت�ن  يف 

ب�ذل الن�ضيح�ة يف دف�ع الف�ضيح�ة/ ج�الل الدي�ن؛   -
ال�ض�ابق. حتقي�ق 

ع�ن  م�ض�ر  ني�ل  توق�ف  عن�د  ا�ضت�ض�قاء  خطب�ة   -
ال�ض�ابق. حتقي�ق  الدي�ن؛  ج�الل  ه��/   823 �ض�نة  الزي�ادة 

عل�م  ال�ض�لطان/  عل�ى  الثن�اء  يف  البه�ان  اإي�ض�اح   -
ال�ض�ابق. حتقي�ق  الدي�ن؛ 

15



مؤلف ومؤلفات

ج يف جامع�ة بغ�داد، ون�ال �ض�هادتي املاج�ض�تري )1393 ه��(  تخ�رَّ
والدكتوراه )1396 ه�( من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. 
واجلامع�ة  و�ضنع�اء،  وبغ�داد،  الق�رى،  اأم  بجامع�ات:  ��ص  درَّ
مالي�ا  وجامع�ة  الوطني�ة،  واجلامع�ة  العاملي�ة،  الإ�ض�المية 

مباليزي�ا.
�ض�ارك يف اأك�ر م�ن )30( موؤمت�ًرا عاملًي�ا واإقليمًي�ا وحملًي�ا، مع 
دورات وحلق�ات درا�ض�ية عدي�دة، وع�ضوي�ة اللج�ان والأن�ض�طة 
العام�ة وخدم�ة املجتم�ع، واأ�ض�رف عل�ى اأك�ر م�ن )30( ر�ض�الة 

علمي�ة. ول�ه بح�وث ودرا�ض�ات من�ض�ورة، يف الدي�ن والأدب.
ا، من مثل: وله موؤلَّفات اأي�ضً

م�ع  الثعالب�ي )حتقي�ق  الك�رمي/  الق�راآن  م�ن  القتبا��ص   -
ال�ضف�ار(. ابت�ض�ام 

ديوان ابن اأبي حجلة )جمع وحتقيق وتقدمي(.  -
)جم�ع  املب�ارك  ب�ن  عب�داهلل  املجاه�د  الإم�ام  دي�وان   -

. ) حتقي�ق و
املكتب�ة ال�ض�عرية يف الع�ض�ر العبا�ض�ي 132 - 656 ه��: ثب�ت   -

ال�ض�عرية. واملجامي�ع  للدواوي�ن  حتليلي�ة  و�ضفي�ة  وفهر�ض�ة 
فهر�ض�ة  احل�ض�اري:  الك�رمي  الق�راآن  اإعج�از  مكتب�ة  م�ن   -

احلديث�ة. للكت�ب  و�ضفي�ة 
ديوان اأبي حامد الغزايل )جمع ودرا�ضة وحتقيق(.  -

�ضعر ال�ضافعي )جمع ودرا�ضة وحتقيق(.  -
التي�ار الإ�ض�المي يف �ض�عر الع�ض�ر العبا�ض�ي الأول )اأ�ضل�ه   -

دكت�وراه(. ر�ض�الة 

مجاهد مصطفى بهجت
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الأنبي�اء وكت�ب ال�ض�رية لبي�ان م�ا به�ا م�ن معلوم�ات ع�ن ه�ذه 
الأماكن.

الكلم�ة  معن�ى  لبي�ان  اللغوي�ة،  باملعاج�م  ال�ض�تعانة  وكذل�ك 
�ا. لغويًّ املخت�ارة 

وجعله يف ثمانية ف�ضول:
البالد واملدن والقرى.  -

اأماكن العبادة واأ�ضهرها.  -
الأماكن التي ارتبطت بحياة الأنبياء.  -

اأماكن ارتبطت باأ�ضحاب الق�ض�ص.  -
الق�ضور واحل�ضون واخليام واحلجرات.  -

الوجوه والأعناق والأفئدة وال�ضوق.  -

الأجداث والقبور واحلفر والرتاب.  -
اجلنة والنار والبعث واحل�ضاب.  -

''اأماك�ن م�ض�هورة يف حي�اة حمم�د �ضل�ى اهلل  اأم�ا كت�اب 
علي�ه و�ض�لم'' ففي�ه بح�ث ع�ن الأماك�ن الت�ي ارتبط�ت بحي�اة 
النب�ي حمم�د �ضل�ى اهلل علي�ه و�ض�لم من�ذ مول�ده ومبعثه حتى 
اأك�ر الأث�ر  وفات�ه، والتح�ري والتدقي�ق فيه�ا، الت�ي كان له�ا 
الإ�ض�المية،  الدع�وة  ويف  وال�ض�الم،  ال�ض�الة  علي�ه  حيات�ه  يف 
�ا  م�ن خ�الل ال�ض�رية النبوي�ة، وم�ض�ادر اأخ�رى موثق�ة تاريخيًّ

�ا. ودينيًّ �ا  وجغرافيًّ
م�ن  قب��ص  م�ع  طيب�ة  حلظ�ات  نعي��ص  ''و�ض�وف  املوؤل�ف:  ق�ال 
ن�ور �ض�ريته علي�ه ال�ض�الة وال�ض�الم، م�ن خالل اإلق�اء الأ�ضواء 
املبه�رة عل�ى ه�ذه الأماك�ن امل�ض�هورة يف حيات�ه �ضل�ى اهلل علي�ه 

و�ض�لم''.
يف  ج�اءت  ال�ض�وء  عليه�ا  �ض�لط  الت�ي  والأماك�ن  واملو�ضوع�ات 

التالي�ة: العناوي�ن 
بي�ت  �ض�يناء،  ط�ور  يف  املقد��ص،  بي�ت  يف  ال�ض�بع،  ال�ض�ماوات  يف 
املن�ورة،  املدين�ة  الطائ�ف،  ال�ض�ام،  ب�الد  املكرم�ة،  مك�ة  حل�م، 

تب�وك. خي�ر، 

كتابان في األماكن

واملوا�ض�ع،  الأماك�ن  يف  كتاب�ان  ل�ه  املح�الوي  حنف�ي  الأ�ض�تاذ 
وال�ض�رية. الق�راآن  يف  املذك�ورة 

اأولهم�ا بعن�وان: ''الأماك�ن امل�ض�هورة يف الق�راآن الك�رمي'' 
�ض�در يف القاه�رة ع�ن ع�امل الكت�ب ع�ام 1429 ه��، ويق�ع يف 290 

�ص.
والآخ�ر عنوان�ه ''اأماك�ن م�ض�هورة يف حي�اة حمم�د �ضل�ى 
اهلل عليه و�ضلم''، �ضدر عن الدار نف�ضها عام 1422 ه�، ويقع 

يف 272 ��ص.

والأول اخت�ار في�ه كل اأو معظ�م الأماك�ن املذك�ورة يف كت�اب اهلل 
تع�اىل، ث�م ت�ضنيفه�ا وفًق�ا لف�ض�ول الكت�اب، ث�م اإلق�اء ال�ض�وء 
عليه�ا م�ن واق�ع اأ�ض�هر التفا�ض�ري القراآني�ة، لأج�ل اأن يتحق�ق 
التف�ضري اجلغرايف القائم على بيان الكلمة ومعناها ومغزاها 
واأهدافه�ا، ث�م الرج�وع اإىل كت�ب التاري�خ واجلغرافيا وق�ض�ص 
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مؤتمر في كتاب
عل�ى خط�ى تطوي�ر الدرا�ض�ات القراآني�ة، ُعق�د املوؤمت�ر ال�دويل 
الث�اين لتطوي�ر ه�ذه الدرا�ض�ات، ال�ذي نظم�ه كر�ض�ي الق�راآن 
الك�رمي وعلوم�ه بجامع�ة املل�ك �ض�عود يف الريا��ص، بالتع�اون 
م�ع مرك�ز تف�ض�ري للدرا�ض�ات القراآني�ة، حت�ت عن�وان: البيئ�ة 
التعليمي�ة للدرا�ض�ات القراآني�ة: الواق�ع واآف�اق التطوي�ر، 

م�ن 10جم�ادى الأوىل ع�ام 1436 ه��، حت�ى 13 من�ه.
للدرا�ض�ات  التعليم�ي  املح�ور  تطوي�ر  بدرا�ض�ة  اخت��صَّ  وق�د 
القراآنية من جميع النواحي، تقديًرا للدور الذي ت�ضطلع به 
املوؤ�ض�ض�ات التعليمي�ة القراآني�ة، ومراجع�ة للجه�ود املبذول�ة يف 
تعليم القراآن الكرمي وتدري�ص علومه وتطويرها، وال�ضتفادة 
م�ن اخل�رات والتج�ارب والتقني�ات املعا�ض�رة يف نظ�م التعلي�م 
وو�ضائله واأ�ضاليبه، لتحقيق اأف�ضل النتائج مبا ي�ضتحقه كتاب 

اهلل تع�اىل م�ن العناية.
واأ�ض�فر حتكي�م البح�وث ع�ن قب�ول )53( بحًث�ا للم�ض�اركة يف 

املوؤمت�ر، موزع�ة عل�ى ثماني�ة حم�اور، ه�ي:
للموؤ�ض�ض�ات  اجل�ودة  ومعاي�ري  الأكادمي�ي  العتم�اد   -

. ني�ة اآ لقر ا
الرامج التعليمية الأكادميية للدرا�ضات القراآنية.  -

الرامج التعليمية غري الأكادميية للدرا�ضات القراآنية.  -
تعليم الأطفال القراآن الكرمي وعلومه.  -

تعليم الدرا�ضات القراآنية بغري اللغة العربية.  -
متويل امل�ضروعات التعليمية للدرا�ضات القراآنية.  -

تعليم الدرا�ضات القراآنية لذوي الحتياجات اخلا�ضة.  -
ا�ضتثمار و�ضائل التقنية يف تعليم الدرا�ضات القراآنية.  -

وقد �ضدر كتاب يجمع بحوث املوؤمتر، بعنوان:

الدرا�ض�ات  لتطوي�ر  الث�اين  ال�دويل  املوؤمت�ر  بح�وث 
القراآني�ة:  للدرا�ض�ات  التعليمي�ة  البيئ�ة  القراآني�ة: 
الواقع واآفاق التطوير/ تنظيم كر�ضي القراآن الكرمي 
وعلومه، مركز تف�ضري للدرا�ضات القراآنية.- الريا�ض: 

الكر�ض�ي، املرك�ز، 1436 ه��، 7 م�ج. 
ومن عناوين هذه البحوث:

العتم�اد  لتطبي�ق  القراآني�ة  املوؤ�ض�ض�ات  تهيئ�ة  متطلب�ات   -
للتطوي�ر  ومقرتح�ات  م�ض�تقبلية  روؤي�ة  اجل�ودة:  و�ضم�ان 

الرياحن�ة. حمم�ود  ب�ن  ف�ادي  والنج�اح/ 
الدرا�ض�ات  يف  بامل�ض�تجدات  وربط�ه  العلم�ي  البح�ث   -
القراآني�ة العلي�ا: واق�ع واآف�اق/ اأحم�د عبدالك�رمي الكبي�ض�ي.
واقع تعليم الدرا�ضات القراآنية بفرن�ضا/ ح�ضن عزوزي.  -

الدرا�ض�ات  يف  امل�ض�رتكة  البحثي�ة  التحقي�ق  م�ض�اريع   -
ال�ردادي. م�ضل�ح  ب�ن  يو�ض�ف  تقوميي�ة/  روؤي�ة  القراآني�ة: 

من�ط الدرا�ض�ات القراآني�ة غ�ري الأكادميي�ة يف نيجريي�ا:   -
راب�ع. زب�ري  تيج�اين  النهو��ص/  و�ض�بل  التحدي�ات 

ميداني�ة/  و�ضفي�ة  درا�ض�ة  الهن�د:  يف  الق�راآين  التعلي�م   -
الأه�دل. عل�ي  ب�ن  ها�ض�م 

والإق�راء  الق�راءات  لرنام�ج  ال�ض�رتاتيجية  اخلط�ة   -
اهلل. اجل�ار  ب�ن حمم�د  عب�داهلل  ال�ض�ريف/  النب�وي  بامل�ض�جد 

برنامج تثبيت القراآن حفًظا وجتويًدا وتف�ضرًيا/ جنالء   -
ال�ضاع�دي.

حتفيظ القراآن ودرا�ضة علومه يف �ضوء الروؤية ال�ضرعية   -
واملنهجي�ة/ حمم�د �ض�افعي بو�ض�ية.

م�ضطف�ى  وتعليم�ه/  الك�رمي  الق�راآن  تعل�م  �ضواب�ط   -
حدي�د. حمم�د 

دور التدب�ر يف تي�ض�ري وحت�ض�ن تعل�م الق�راآن والعم�ل ب�ه   -
لدى الأطفال: برنامج املتدبر ال�ضغري اأمنوذًجا/ �ضريف طه 

يون��ص.
الأردي�ة/  باللغ�ة  القراآني�ة  والق�راءات  التجوي�د  تعلي�م   -

التهان�وي. مي�ان  اأحم�د 
وعلوم�ه:  الك�رمي  الق�راآن  تعلي�م  لتموي�ل  م�ض�اريع  نح�و   -

جن�م. عل�ي  اأمنوذًج�ا/  الإ�ض�المية  امل�ض�ارف 
فق�ه الق�راآن الك�رمي حاج�ة لذوي الحتياج�ات اخلا�ضة/   -

ابت�ض�ام ب�در اجلاب�ري.
تقري�ب غري�ب الق�راآن بالو�ض�ائل احلديث�ة ب�ن التاأ�ضي�ل   -

ال�ض�كاكر. عب�داهلل  ب�ن  عل�ي  والتطبي�ق/ 
التعليمي�ة/  ومناذجه�ا  الذكي�ة  القراآني�ة  التطبيق�ات   -

الغامن�ي. عب�داهلل  عبدالعزي�ز 
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ندوة في كتاب
منوب�ة  يف  والإن�ض�انيات  والفن�ون  الآداب  كلي�ة  قام�ت 
فري�د يف  ح�ول مو�ض�وع  درا�ض�ي  ي�وم  بعق�د  تون��ص(  )�ض�مايل 
الثقاف�ة  يف  الطع�ام  ''خط�اب  وه�و:  الإ�ض�المي،  ال�رتاث 
فيف�ري   15( ه��   1434 الآخ�ر  ربي�ع   5 بتاري�خ  الإ�ض�امية''، 
)اأي: فراي�ر، وه�و �ض�هر �ض�باط( 2013 م، وق�د �ض�درت ه�ذه 

عن�وان: يحم�ل  كت�اب  يف  البح�وث 

خط�اب الطع�ام يف الثقاف�ة الإ�ض�امية/ اإع�داد �ض�هام 
الدباب�ي املي�ض�اوي، و�ض�ام العريب�ي.- منوب�ة، تون��ض: 
كلية الآداب والفنون والإن�ضانيات، 1435 ه�، 263 �ض. 

ومن عناوين هذه البحوث:
مطاعمة امللوك يف الأدب العربي/ ي�ضر املولهي.  -

الأندل�ض�ي/  الطع�ام  يف  اله�زل،  خط�اب  اجل�د،  خط�اب   -
جوي�رو. زهي�ة 

من فتاوى الطعام: الون�ضري�ضي منطلًقا/ ظافر بلطي.  -
الثن�ي  ال�ض�يعة  عن�د  والتح�رمي  التحلي�ل  ب�ن  الطع�ام   -
لب�ن  الفقي�ه''  يح�ض�ره  ل  ''م�ن  كت�اب  خ�الل  م�ن  ع�ض�رية 

فطنا�ض�ي. اآم�ال  القم�ي/  بابوي�ه 
ب�ن  حمم�د  ال�ض�ويف/  اخلط�اب  يف  الطع�ام  جتلي�ات  م�ن   -

. لطي�ب ا
هن�اء  ال�ض�كر''/  عل�ى  الع�ض�ل  ''تف�ضي�ل  لر�ض�الة  ق�راءة   -

. بل�ض�ي ا لطر ا
اللحم يف ''الل�ضان''/ و�ضام العريبي.  -

اأفع�ال الطع�ام: ن�ض�قية املعج�م ب�ن الت�ض�ور وال�ض�تعارة/   -
احل�ضي�ض�ة. �ض�رور 

م�ن ق�ضاي�ا �ضناع�ة قامو��ص الطع�ام يف العربي�ة/ فتح�ي   -
اجلمي�ل.

حجاجي�ة حمادث�ة املاأدب�ة: املقام�ة اجلاحظي�ة منوذًج�ا/   -
الناج�ح. الدي�ن  ع�ز 
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ح�ق  املعا�ض�ر:  الإ�ض�المي  الفق�ه  يف  احلري�ة  مقا�ض�د   -
الغنو�ض�ي. را�ض�د  منوذًج�ا/  والنتخاب�ات  احلزب�ي  التنظي�م 
ال�ض�ريعة  مقا�ض�د  �ض�وء  يف  الوطني�ة  اجلماع�ة   -

الب�ض�ري. ط�ارق  الإ�ض�المية/ 
)م�ض�ر  املعا�ض�رة  الد�ض�اتري  يف  ال�ض�ريعة  مقا�ض�د   -

ال�ض�افعي. ح�ض�ن  منوذًج�ا(/ 
تاأ�ضي��ص مقا�ض�دي مل�ض�األتي التعددي�ة وت�داول ال�ض�لطة/   -

جاب�ر. ح�ض�ن 
التداول على ال�ض�لطة والف�ضل التكاملي بن ال�ض�لطات:   -

مقارب�ة مقا�ضدي�ة/ عبدالن�ور ب�ّزا/ 
الإجماع يف عالقته بالرملانات/ عبداملجيد النجار.  -

النظ�ر  �ض�وء  يف  باحل�رام  املختلط�ة  املنا�ض�ب  ت�ويل   -
الري�ض�وين. اأحم�د  املقا�ض�دي/ 

العام�ة  املقا�ض�د  مبعاي�ري  امل�دين  املجتم�ع  �ضيا�ض�ات   -
غ�امن. البيوم�ي  اإبراهي�م  لل�ض�ريعة/ 

تقارير حقوق الإن�ض�ان يف ميزان نظرية املقا�ضد/ جمال   -
الدي�ن دراوي�ل.

الإن�ض�ان/  وحق�وق  العم�ل  قوان�ن  يف  ال�ض�ريعة  مقا�ض�د   -
اهلل. ج�اب  اأحم�د 

مبادئ ال�ضريعة يف الد�ضتور امل�ضري/ ح�ضن ال�ضافعي.  -
وثيقة الأزهر الوطنية لنبذ العنف.  -

وثيقة الأزهر الأ�ضا�ضية للحريات.  -

بحوث في كتاب
املج�ال  يف  ال�ض�ريعة  مقا�ض�د  ''تفعي�ل  كت�اب  �ض�در 
ال�ضيا�ض�ي: جمموع�ة بح�وث''؛ بتحري�ر الأ�ض�تاذ حمم�د 
الإ�ض�المي  لل�رتاث  الفرق�ان  موؤ�ض�ض�ة  ن�ض�رته  الع�ّوا،  �ض�ليم 

��ص(.  409( يف  ويق�ع  ه��،   1435 ع�ام  بلن�دن 
مرك�ز  نظمه�ا  نف�ض�ه،  الكت�اب  بعن�وان  ن�دوة  فعالي�ات  واأ�ضل�ه 
درا�ضات مقا�ضد ال�ضريعة بالتعاون مع وزارة ال�ضوؤون الدينية 
امل�ض�لمن ف�رع تون��ص، يف  العامل�ي لعلم�اء  التون�ض�ية والحت�اد 

�ض�هر رج�ب م�ن ع�ام 1434 ه��.
واأخ�رى  نظري�ة  مو�ضوع�ات  البح�وث  ه�ذه  عاجل�ت  وق�د 
تطبيقية، كما اأجرت مقاربات مقا�ضدية ذات عالقة مبو�ضوع 
وناق�ض�ت  مطروح�ة،  واقعي�ة  اإ�ض�كالت  ع�ن  واأجاب�ت  ال�دورة، 

العرب�ي احل�ايل. ال�ضيا�ض�ي  الواق�ع  جدلي�ات مث�ارة يف 
و�ضمَّ الكتاب )13( بحًثا وملحقن، هي:

فقه ال�ضيا�ضة ال�ضرعية/ نور الدين خمتار اخلادمي.  -
بره�ان  ال�ضيا�ض�ي/  للعم�ل  ع�ام  اإط�ار  ال�ض�ريعة  مقا�ض�د   -

النفات�ي.
واأ�ض�ئلة  املا�ض�ي  اأ�ض�ئلة  ب�ن  ال�ض�ريعة  مقا�ض�د  منهجي�ة   -

ال�ض�تيوي. حمم�د  الواق�ع/ 
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فتوى من كتاب
الفقهي  المجمع  رئي�ص  بال�ضعودية،  الأعلى  الق�ضاء  مجل�ص  رئي�ص  ه�(،   1402 )ت  حميد  بن  محمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضئل 

الإ�ضالمي برابطة العالم الإ�ضالمي، ع�ضو هيئة كبار العلماء:

ام، فما حكم و�ضوئي هذا، فقد �ضمعُت اأنه غير جائز. �ضوؤال: اإنني في بع�ص الأحيان اأتو�ضاأ داخل الحمَّ
ي  ام اأو في غيره، اإنما الواجب الت�ضمية في الو�ضوء، ت�ضمِّ اأ اإن �ضاء اهلل في الحمَّ جواب: هذا الذي �ضمعَت لي�ص ب�ضحيح، تو�ضَّ

بقلبك، واإن ن�ضيَت فال حرج. فالحا�ضل اأن الو�ضوء في الحّمام ل مانع منه.
اأما مو�ضوع الت�ضمية فعند الحنابلة واجبة، وجمهور العلماء �ضنَّة، وت�ضقط عند الن�ضيان. واإذا تو�ضاأت في الحّمام اأو في غيره 

فالو�ضوء �ضحيح.

�ضوؤال: المتو�ضئ اإذا لم�ص بع�ص اأجزاء عورته، فهل ينتق�ص و�ضووؤه، كاأن لم�ص األيته مثاًل؟
جواب: ل ينتق�ص، اإنما الذي ينتق�ص اإذا م�صَّ ذكَرُه فقط.

وبع�ضهم يقول: لو م�صَّ حلقة الدبر ينتق�ص، لكن المعروف الذَكر.
ا  اأما لو لم�ضت مثاًل فخذك اأو األيتك اأو ما اأ�ضبه ذلك اأو البطن، فهذا كله ل ينتق�ص به الو�ضوء، حتى لو لم�ضَت الأنثيين اأي�ضً

فاإن الو�ضوء ل ينتق�ص.

�ضوؤال: �ضرقُت بع�ص الأ�ضياء واأنا اأعمل بحكومة بلدي، واأخلط الراتب بالأ�ضياء الم�ضروقة، والآن في منزلي بع�ص الأ�ضياء وهي 
من الحكومة، فماذا اأعمل، ولحمي نبت من حرام، وماذا اأفعل بهذه الأ�ضياء التي هي معي في البيت، واأنا بحمد اهلل قد تبُت الآن.

جواب )باخت�ضار(: هذا ال�ضيء الذي دخل عليك حرام، اإن اأمكنك اأن تردَّه اإليهم، وهو ال�ضيء المعيَّن الموجود في بيتك، فهو 
ق به على الفقراء من مال، وكذلك الموجود في بيتك،  الأَوَلى والمتعين، واإن كنَت تخ�َضى اأن يعاتبوك، فما دخل عليك تت�ضدَّ
تك تبراأ منه حينئذ، والأجر يكون للم�ضلمين، لأن مال الحكومة لي�ص للحكومة، للم�ضلمين جميًعا. ق به على الفقراء، ذمَّ ت�ضدَّ

�ضوؤال: هل يجوز لي اأن اأقراأ القراآن لكي ي�ضاعدني على جلب النوم فقط؟
ب اإلى اهلل ما فيه  جواب: اقراأ القراآن وانِو بقراءتك التقرُّ
مانع، ول �ضكَّ اأنه اإذا كان ل ياأتيك النوم اإل بقراءة القراآن، 
فتنوي  النية،  مجرد  اإل  الخير  وبين  بينك  وما  فاقراأ، 
�ضكَّ  ل  والتدبر  اهلل،  اإلى  للتقرب  اأو  للتدبر  هذه  قراءتك 
ب اإلى اهلل، وهذا )اأي الرغبة في النوم( يكون  اأنه من التقرُّ

تبًعا.

بن  ال�ضيخ عبداهلل  ل�ضماحة  الحرام  الم�ضجد  والدرو�ص في  )الفتاوى 
الحمدان، �ص 152،  اإبراهيم بن علي  واإعداد  محمد بن حميد/ جمع 

.)904 ،786 ،174
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تعريف من كتاب
''التف�ض�ري املق�ارن'' ه�و بي�ان ل�كالم اهلل تع�اىل بالراج�ح من 
�ا معت�ًرا، بع�د  الأق�وال التف�ض�ريية، املختلف�ة اختالًف�ا حقيقيًّ

املوازن�ة بينه�ا يف �ض�وء منهجي�ة علمي�ة من�ضبط�ة.
ول يتعل�ق التف�ض�ري املق�ارن بالأق�وال الت�ي يرج�ع الخت�الف 
فيه�ا اإىل معن�ى واح�د، وه�و اخت�الف التن�وع، ول يتعلق كذلك 

بالأق�وال املتهاوي�ة الت�ي لي��ص له�ا وجه م�ن النظر.
الخت�الف احلقيق�ي املعت�ر يف تف�ض�ري الق�راآن الك�رمي ال�ذي 
يتجه اإليه التف�ضري املقارن، هو ما كانت فيه الأقوال لها وجه 
م�ن النظ�ر، وت�وؤول اإىل اأك�ر م�ن معن�ى، �ض�واء اأكان ب�ن ه�ذه 

الأق�وال ت�ض�اد اأم ل.
وينتهي التف�ضري املقارن بالرتجيح. 

وللرتجيح �ضور ثالث: 
الأق�وال  ب�ن  م�ن  ق�ول  باختي�ار  الباح�ث  يق�وم  اأن  فاإم�ا 

املختلف�ة.  التف�ض�ريية 
واإما اأن يجمع بن قولن اأو اأكر يف قول واحد. 

واإما اأن يظهر له قول جديد.
اإىل  احلاج�ة  تقدي�ر  م�ن  املق�ارن  التف�ض�ري  اأهمي�ة  وتتجل�ى 
احلكم على الأقوال التف�ضريية واملوازنة بينها، ذلك اأن وجوه 
تاأوي�ل الق�راآن كث�رية، والرواي�ات متع�ددة.. والتف�ض�ري املق�ارن 
ير�ض�د هن�ا اإىل الق�ول الأك�ر �ضواًب�ا، ليعتم�ده م�ن ل ميل�ك 

التميي�ز ب�ن الق�وي وال�ضعي�ف م�ن الأق�وال.
اأم�ر ل ب�دَّ من�ه للباح�ث  اأ�ض�باب اخت�الف املف�ض�رين  ومعرف�ة 
املقارن؛ ليتبنَّ الأ�ضا�َص الذي بنى عليه املف�ضر قوله، فيتمكن 
م�ن مناق�ض�ته واحلك�م علي�ه، ومقارنت�ه بغ�ريه م�ن الأق�وال، 

م�ض�ت�ضحًبا معاي�ري القب�ول وال�رد للموازن�ة ب�ن الأق�وال.

)من كتاب: التف�ض�ري املقارن بن النظرية والتطبيق/ رو�ضة عبدالكرمي 
فرعون، �ص 287(
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توضيح من كتاب
�ض�در كت�اب علم�ي مفي�د بعن�وان ''دع�وى تاأث�ري اخللف�اء والأم�راء يف رواة احلديث ومروياتهم'' وه�و من تاأليف الأ�ض�تاذة 

�ض�اجدة �ض�امل اأب�و �ض�يف، طبعت�ه دار الف�اروق بعّم�ان ع�ام 1436 ه��، ويق�ع يف 156 ��ص، واأ�ضل�ه ر�ض�الة دكت�وراه.
ومما ذكرته املوؤلفة باخت�ضار:

اأن الِفرق ال�ضيا�ض�ية حاولت اأن تدعم اآراءها واأفكارها بن�ضو�ص �ض�رعية لتحويل مطالباتها باحلكم من حق �ضيا�ض�ي اإىل حق   -
ديني.

املح�اولت الأوىل لو�ض�ع احلدي�ث ظه�رت عل�ى ي�د بع��ص ه�ذه الفرق عندما مل ي�ض�عفها الثابت من ال�ض�نة النبوية، واأبرز هذه   -
املح�اولت كان�ت عل�ى يد ال�ض�يعة.

ا يف م�ض�رية احلفاظ على الرواية و�ضبطها، وتعددت يف ذلك الو�ض�ائل والأ�ض�اليب، مثل: التخويف  ل ال�ض�لطان جزًءا مهمًّ �ض�كَّ  -
بال�ض�لطان ملنع رواية املو�ضوعات واملناكري، وطلب اخلليفة من الراوي تاأكيد �ضحة الرواية اإما باإح�ضار �ض�اهد، اأو ب�ض�وؤاله عنها، 

وامتح�ان الراوي.
يل�ض�ق احلداثي�ون بداي�ات الو�ض�ع بعه�د معاوي�ة وباأم�ر من�ه، ول توج�د اأي رواي�ة �ضحيح�ة اأو �ضعيف�ة ت�ض�ري اإىل اأن معاوي�ة   -

ر�ض�ي اهلل عن�ه ابت�داأ �ض�اأن الو�ض�ع واأم�ر ب�ض�بِّ عل�ّي ولعن�ه.
يهلل احلداثيون ويرحبون مبا فعله املاأمون )من الأمر بالقول اإن القراآن خملوق( باعتبار اأنه حوار ح�ضاري!!   -

بل هو �ضكل من اأ�ضكال الإرهاب الفكري الذي يفر�ص بقوة ال�ضلطة املتفردة النخبوية التي تفر�ص اأفكارها على النا�ص، وتخالف 
ما توارثوه وتعلموه من اأهمية ال�ضنة النبوية، واأنها جزء اأ�ضا�ضي يف الإ�ضالم واإحدى م�ضادر ت�ضريعه.

وج�ود اأع�داد �ضخم�ة م�ن الأحادي�ث املو�ضوع�ة وال�ضعيف�ة الت�ي متت�دح اخللف�اء والأم�راء ين�ّم ع�ن نق�اء العقلي�ة احلديثي�ة   -
و�ض�فافيتها، بعر��ص م�ا كان موج�وًدا، م�ع بي�ان حكم�ه والحتف�اظ ب�ه، ليبق�ى مت�داوًل ع�ر التاري�خ، وجم�اًل مفتوًح�ا للدرا�ض�ة 

والنق�د.
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باختصار من كتاب
من القواعد ال�ضيا�ضية امل�ضتنبطة من القراآن الكرمي: 

احلاكمية هلل تعاىل.   -
احلكم عقد بيعة بن احلاكم واملحكوم.  -

احلكم قوة واأمانة.   -
العدل اأ�ضا�ص امللك وقوام دعامته ودوامه.   -

حتقي�ق منزل�ة التك�رمي الإله�ي لالإن�ض�ان غاي�ة احلك�م يف   -
الإ�ض�الم.

امل�ضال�ح  لتحقي�ق  الرعي�ة  و�ضيا�ض�ة  الدي�ن  حماي�ة   -
والأخروي�ة. الدنيوي�ة 

حرية الإن�ضان اأ�ضا�ص كرامته.   -
اإع�داد الع�دة وبن�اء الق�وة عن�وان هيبة الدولة حلفظ امللة   -

وال�ذود ع�ن الأم�ة واإره�اب الع�دو. 
ل اأمن بغري الإميان باهلل والعمل مبقت�ضاه.  -

الدول�ة  تتكف�ل  �ض�رعي  واج�ب  الجتماعي�ة  الرعاي�ة   -
ب�ه. بالقي�ام 

حتقي�ق خريي�ة الأم�ة بالأم�ر باملع�روف والنهي عن املنكر   -
واج�ب تنه��ص ب�ه الدول�ة اأف�راًدا وموؤ�ض�ض�ات.

التبعي�ة  ل  والري�ادة  ال�ض�دارة  تقت�ض�ي  الأم�ة  خريي�ة   -
لذيلي�ة. وا

اهلل  �ض�رع  وف�ق  احلي�اة  لإعم�ار  ال�ض�تخالف  مهم�ة   -
ه�ذه  يف  والتط�ور  التغي�ري  يف  اهلل  �ض�ن  مواكب�ة  ت�ض�توجب 

. ة حلي�ا ا
لل�ض�لم  جن�ح  اإذا  اإل  مع�ه  �ض�لم  ول  الع�دو  م�ع  هدن�ة  ل   -

املهادن�ة. وطل�ب 

)م�ن كت�اب: القواع�د ال�ضيا�ض�ية والتوجيه�ات الإداري�ة يف الق�راآن الكرمي/ 
عبداهلل العكايلة، �ص 103-101(.
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فكرة من كتاب
''قرية الأيتام الإ�ضامية'' قرية خريية لرتبية الأطفال اليتامى وامل�ضردين من منظور اإ�ضالمي.

ينبغي اأن تكون تربية الأطفال يف هذه القرية متما�ضية مع املبادئ التي يقبلها املجتمع الدويل امل�ضلم. وتنطلق مبادئها من   -
ميث�اق رعاي�ة الأيت�ام يف ال�ض�ريعة الإ�ض�المية.

هذه القرية تعيد الأطفال اإىل البيئة الطبيعية، وهي الأ�ضرة.   -
وت�ضعى اإىل معاونة الأطفال الذين فقدوا اآباءهم واأمهاتهم، واأ�ضبحوا بحاجة اإىل من يرعاهم ويقوم برتبيتهم.  -

قبول اأي طفل يف قرية الأيتام الإ�ضالمية يرتتب على درجة احتياجه اإىل الرتبية يف هذه القرية.  -
تتم تربية الأطفال يف القرية �ضمن اإطار اأ�ض�ري، ي�ضم عدًدا من الأفراد، يكونون اأ�ض�رة يف اأعمار خمتلفة، يعي�ض�ون وي�ض�بون   -
اإخ�وة. وتق�وم عل�ى راأ��ص الأ�ض�رة ام�راأة كر�ض�ت حياته�ا لتك�ون اأًم�ا طيب�ة عطوًفا على هوؤلء الأطفال، ترعاه�م وتربيهم، وتقوم على 

خدمته�م كم�ا لو كان�وا اأبناءها.
كل اأ�ضرة من اأ�ضر القرية تقيم يف منزلها وتنظم حياتها و�ضوؤونها املنزلية، ليرتبوا ويعي�ضوا يف الظروف نف�ضها التي يرتبى   -

فيه�ا الأطف�ال يف الأ�ض�ر الطبيعي�ة.
يكون هناك ات�ضال وثيق بن الأطفال يف قرية الأيتام الإ�ضالمية والبيئة من حولهم، وتزال املوانع التي بينهم وبينها، ومن   -

ث�م فه�م ل يتعلم�ون يف مدار��ص خا�ض�ة بالقري�ة، ب�ل يف املدار��ص واملوؤ�ض�ض�ات التعليمية والعامة.
عل�ى قري�ة الأيت�ام الإ�ض�المية اأن ترب�ي الأطف�ال وتوعيه�م حت�ى يتمكن�وا م�ن العتم�اد عل�ى اأنف�ض�هم، فه�م يبق�ون ع�ادة يف   -

الأ�ضا�ض�ي.   التعلي�م  مرحل�ة  تنته�ي  حت�ى  القري�ة 

الإ�ض�امية''  الأيت�ام  قري�ة  ''مب�ادئ  مو�ض�وع  ملخ��ص  ه�ذا 
ه الأ�ض�تاذ �ض�امي  �ضم�ن كت�اب ''قري�ة الأيت�ام الإ�ض�المية'' ال�ذي اأع�دَّ
اخلريي�ة  خال�د  املل�ك  موؤ�ض�ض�ة  واأ�ضدرت�ه  الدام�غ،  عبدالعزي�ز  ب�ن 

بالريا��ص ع�ام 1435 ه��، ويق�ع يف 427 ��ص.
والباب الأول منه: ''دليل عمل منظمة قرى الأيتام الإ�ضالمية''.

الأيت�ام  لق�رى  واملالي�ة  الإداري�ة  واللوائ�ح  ''الأنظم�ة  والث�اين: 
�ض�المية. الإ

وباآخ�ره )6( مالح�ق، فيه�ا من�اذج مهني�ة واإداري�ة وج�داول روات�ب 
اإىل  اإ�ضاف�ة  واملكاف�اآت،  واجل�زاءات  العم�ل  تنظي�م  ولوائ�ح  وب�دلت، 

املحا�ض�بية. وامل�ض�تندات  النم�اذج 
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لقطة من كتاب

ا�ض�تدعى املن�دوب ال�ض�امي الفرن�ض�ي يف �ض�ورية ال�ض�يخ عبداحلمي�د اجلزائ�ري وق�ال ل�ه: اإم�ا اأن تقل�ع ع�ن تلق�ن تالمي�ذك ه�ذه 
الأف�كار، واإل اأر�ض�لت جن�وًدا لإغ�الق امل�ض�جد ال�ذي تنف�ث في�ه ه�ذه ال�ض�موم �ضدن�ا، واإخم�اد اأ�ضواتك�م املنك�رة.

فاأجاب ال�ضيخ عبداحلميد: اأيها امل�ضيو احلاكم، اإنك ل ت�ضتطيع ذلك.
فا�ضت�ضاط امل�ضيو غ�ضًبا وقال: كيف ل اأ�ضتطيع؟

ين، واإن جل�ضُت يف قطار علَّمت امل�ضافرين، واإن دخلُت  قال ال�ضيخ: اإذا كنُت يف عر�ص علَّمت املحتفلن، واإذا كنُت يف ماأمت وعظُت املعزِّ
�ص لالأمة يف دينها ولغتها. ال�ضجن اأر�ضدُت امل�ضجونن، واإن قتلتموين التهبت م�ضاعر املواطنن، وخرٌي لك اأيها امل�ضيو اأّل تتعرَّ

)من كتاب: اأقبا�ص روحانية/ حممود �ضيت خطاب، �ص 96(
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نظرة في كتاب
بح�ر ال�ض�واهد: مكن�ز ثقايف يف العلم والأدب والدي�ن واملعارف العامة/ اإبراهيم عطية �ضيف اهلل.- عّمان: وزارة 

الثقافة، 1435 ه�، 712 �ض.

ورد حتت العنوان ال�ضارح للكتاب اأنه ''للدعاة واخلطباء والأ�ضاتذة وطلبة العلم واملثقفن واملربن''.
ويف املقدم�ة اأن�ه و�ض�ع ''ليك�ون م�ورًدا عذًب�ا ينهل�ون من�ه يف توجيهه�م للنا��ص وتربيته�م لالأم�ة واأبنائه�ا...''، واأن�ه ''�ض�جل حاف�ل 

جلوام�ع الكل�م، وجواه�ر احلك�م، واأ�ض�رار الدي�ن، وحقائ�ق الوج�ود، وم�كارم الأخ�الق، وخوال�د التوجيه�ات...'' ال�خ.
اإىل جمع�ه م�ا راآه ''م�ن بع��ص الدع�اة واملثقف�ن  ال�ذي دع�اه  اإن  ويق�ول جامع�ه 

واملرب�ن م�ن ج�دب وقح�ط وقل�ة ب�ضاع�ة يف ال�ض�واهد والأمثل�ة...''!
واأن�ه ''ج�اء ه�ذا البح�ر ليم�الأ العق�ول واجلي�وب املثقوب�ة الفارغ�ة، وي�ض�دَّ اخلل�ل، 

ويزي�ل املحن�ة، ويزي�ح العل�ة، وي�ض�ع ب�ن ي�دي اجلمي�ع ب�ضاع�ة ثمين�ة...'' الخ!
ف بنف�ضه اأنه واعظ وخطيب يف امل�ضاجد. ومما عرَّ

وفتح�ت �ضفح�ة من�ه ف�اإذا فيه�ا مث�ل عام�ي ع�ن )الع�ذر الواه�ي(، وه�و: الل�ي م�ا 
تعرف��ص ترق��ص تق�ول الأر��ص عوج�ة!

فهل يليق بالواعظ اأو اخلطيب اأن يلقي مثل هذه الأمثال على م�ضامع امل�ضلن؟
وفتح�ت �ضفح�ة اأخ�رى من�ه ف�اإذا فيه�ا اأ�ض�ماء �ض�عراء ن�ض�ارى و�ض�يعة و�ض�يوعين 

اأو م�ن يف حكمه�م؟
فهل هوؤلء حكماء الأمة حتى يوؤخذ منهم؟

و�ضفح�ة اأخ�رى وج�دت فيه�ا ق�ول اجلاح�ظ: راأي�ت بالع�ض�كر ام�راأة طويلة القامة 
تاأكل�ي معن�ا.  ان�زيل حت�ى  فقل�ت:  اأمازحه�ا،  اأن  ف�اأردت  عل�ى طع�ام،  ونح�ن  ا،  ج�دًّ

فقال�ت: واأن�ت فا�ضع�د حت�ى ت�رى الدني�ا.
واأيُّ تربية يف هذا؟
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قيل ل�ضهل بن عبداهلل املروزي: ما لك تكر الت�ضدق؟  
فق�ال: ل�و اأن رج�اًل اأراد اأن ينتق�ل م�ن دار اإىل دار، اأكان ُيبق�ي 

يف الأوىل �ض�يًئا؟!

قيل لرجل من ال�ضاحلن: اأيُّ �ضيء اأعجب عندك؟  
فقال: قلٌب عرَف اهلل ثم ع�ضاه.

احِللم ِحلمان: اأ�ضرفهما حلمك على من دونك.  
وال�ضدق �ضدقان: اأعظمهما �ضدقك فيما ي�ضرك.

والوفاء وفاءان: اأح�ضنهما وفاوؤك ملن ل ترجوه.

قيل لقي�ص بن عا�ضم: مَب �ضدَت قومك؟  
قال: مل اأخا�ضم اأحًدا اإل تركُت لل�ضلِح مو�ضًعا.

اأن�ك  اإلي�ك  اأوَح�ى  اأن اهلل  ل�و  املب�ارك:  ب�ن  �ض�ئل عب�داهلل   
الي�وم؟ ت�ضن�ع  فم�اذا  الع�ض�يَّة،  مت�وت 

فقال: اأقوم واأطلب العلم.

ق�ال وال�د لبن�ه ين�ضح�ه: اكتب اأح�ض�ن م�ا قراأت، واحفظ   
باأح�ض�ن م�ا حفظ�ت. ث  اأح�ض�ن م�ا كتب�ت، وحت�دَّ

مختارات من كتاب
ل ت�ضتحي من اإعطاء القليل، فاحلرمان اأقلُّ منه.  

عالم�ات الل�وؤم اأرب�ع: اإف�ض�اء ال�ض�ر، واعتق�اد الغدر، وغيبة   
اجل�وار. واإ�ض�اءة  الأح�رار، 

قال ال�ضاعر:  
اخلطاي���ا ع���ن  �ض���اَم  امل���رُء  م���ا  اإذا 
ال�ضي���اِم �ض���هُر  �ض���هورِه  ف���كلُّ 

)مقتطفات من كتاب: نفحات روحانية/ حممود �ضيت خطاب(
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فوائد وطرائف من كتاب
ق�ال القا�ض�ي ت�اج الدي�ن ب�ن يعق�وب امل�دين )ت 1100 ه��( يف 

املفاخ�رة ب�ن الإب�رة واملق��ص:
ا  فقالت: فاخرْت اإبرٌة  مق�ضًّ

يل ف�ضٌل عليك  باٍد  م�ضلَُّم
�ضاأُنَك القطُع يا مق�صُّ و�ضاأين

و�ضُل قطٍع، �ضّتاَن اإن كنَت تعلُم

قال بع�ضهم يهجو بخياًل:
اإياَك ترغْب يف كالمْه

وارفْع ميينَك من طعامْه
فاملوُت اأهوُن عندُه 

من م�ضِغ �ضيٍف والتقامْه
�ضّيان ك�ضُر رغيفِه

اأو ك�ضُر عظٍم من عظامْه
واإذا مررَت ببابِه

فاحفْظ رغيفَك من غالمْه

�ض�قط عل�ى بع��ص الأدب�اء ت�راٌب م�ن ُجح�ر ف�اأٍر يف �ض�قف بيت�ه، 
ث�م بع�ده َحج�ر، فقال:
اأيها الفاأُر الذي اأرَّقني

اأر�ضِل الرتَب واإّياَك احلجْر
ٌ ف�ضقوُط الرتِب عندي هنِّ

و�ضقوُط ال�ضخِر اأدهى واأمّر
ل تلمني اإْن تزدين اأنني

اأرفُع ال�ضكوى لقطٍّ معتْر

ه بكلم�ة م�دة  م�ات رج�ل يف اأمري�كا م�ن م�دة وجي�زة مل يتف�وَّ
اخلم�ض�ن �ض�نة الأخ�رية م�ن عم�ره، م�ع اأن�ه ق�ادر عل�ى التكلم، 
وقد �ضاأله النا�ص مراًرا كثرية عن �ضبب �ضمته، فكان يجيبهم 
كتاب�ة باأق�وال حكيم�ة، مث�ل قول�ه: ال�ض�تماع خ�ري م�ن التكل�م، 
والإن�ضان يقدر اأن يلجم ل�ضانه ويكون �ضعيًدا، واإين اأفكر لكي 

�ا اأنطق به. اأج�د �ض�يًئا مهمًّ
ويف اأح�د الأي�ام �ض�األه ق�ضي��ص قائ�اًل: األ تظ�ن اأن اهلل اأعط�اك 

الل�ض�ان لكي ت�ض�تعمله؟

فاأجاب: ولكنه اأعطاين عقاًل يدلني متى اأ�ضتعمله.
واآخر كلمة كتبها: ال�ضكوت من ذهب.

ه�م راع�ي غن�م بجناي�ة ارتكبه�ا، فاخت�ار ل�ه حمامًيا م�ض�هوًرا  اتُّ
ع�ي  يف الحتي�ال، فق�ال ل�ه: اأف�ض�ل طريق�ة تفعله�ا ه�و اأن�ك تدَّ

البك�م، كلم�ا �ض�األك احلاك�م عن �ض�يء جتيب�ه: بع، بع.
فذه�ب الراع�ي اإىل املحكم�ة، ومل�ا مث�ل اأمام الرئي��ص �ض�األه عما 
فعله، فاأجابه: بع بع. واأظهر كلَّ بالهة، حتى ظنَّ احلاكم اأنه 

معتوه، فحكم براءته.
ففرح الوكيل بذلك، وخرج م�ضروًرا.

ومل�ا و�ض�ال اإىل البي�ت طل�ب اأجرت�ه م�ن الراع�ي، فاأجاب�ه: ب�ع 
بع!

فق�ال املحام�ي: ق�د حف�رُت احلفرة و�ض�قطُت فيها. وذهب ومل 
ينتفع منه ي�ضيء!

)خمت�ارات م�ن كت�اب: الفوائ�د الرائق�ة اجلزيل�ة مم�ا متي�ل اإلي�ه النفو��ص 
وجتتلي�ه العرو��ص/ حمم�د الطي�ب الطويل�ي )ت 1375 ه��((.
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د: قال �ضفي الدين املزجَّ
مقي���ٌم اأن���ت  اأي���ن  للفق���ر  قل���ُت 
الفقه���اِء عمائ���ِم  يف  يل  ق���ال 
لإخ���اًء وبينه���م  بين���ي  اإن 
الإخ���اِء قط���ُع  عل���يَّ  وعزي���ٌز 

قال يعقوب بن الربيع البغدادي:
جتنًِّي�ا بال�ض�دوِد  قلب�ي  �ُع  يقطِّ
مذن�ُب وه�و  مذن�ٌب  اأين  ويزع�ُم 
ُيذيقه�ا طف�ٍل  ك�فِّ  يف  كع�ضف�ورٍة 
يلع�ُب امل�وِت والطف�ُل  اأفان�َن طع�ِم 

ومن ق�ضيدة لكعب الغنوي:
تق�وُل ابن�ُة العب�ض�يِّ ق�د �ض�بَت بعدن�ا
َي�ض�يُب ال�ض�باِب  بع�د  ام�رئ  وكلُّ 

شعر من كتاب
وللخليل بن اأحمد الفراهيدي:

لئي�ٍم اإىل  اأح�بَّ  �ض�يٌء  وم�ا 
اجل�واِب م�ن  الك�راَم  �ض�بَّ  اإذا 
ج�واٍب ب�ال  اللئي�ِم  متارك�ُة 
الع�ذاِب ُم�رِّ  م�ن  علي�ه  اأ�ض�دُّ 

يف املنتظم لبن اجلوزي:
بثالث�ٍة تب�ْح  ل  ل�ض�انَك  احف�ْظ 
ومذه�ِب �ُض�ئلَت  اإن  وم�اٍل  �ض�نٍّ 
بثالث�ٍة ُتبتلَ�ى  الثالث�ِة  فعل�ى 
ِب ومك�ذِّ وبحا�ض�ٍد  �ٍر  مبكفِّ

للعالمة عبداحلق الإ�ضبيلي:
تُه و�ض�دَّ ه�ذا  ي�ا  امل�وَت  �ض�ِف  قال�وا 
فقل�ت وامت�دَّ من�ي عنده�ا ال�ض�وُت
يكفيك�ُم من�ه اأن النا��َص ل�و و�ضف�وا
امل�وُت ه�و  قال�وا  َيروُعه�م  اأم�ًرا 

لأبي الفتح الب�ضتي:
اإل راأي�ي  قن�اُة  ا�ض�تقامت  م�ا 
قنات�ي امل�ض�يُب  ��َص  قوَّ م�ا  بع�د 

لأبي العتاهية:
�ُه وكلُّ الطع�اِم  طي�ِب  يف  نناف��ُص 
الله�واِت ج�اوَز  م�ا  اإذا  �ض�واٌء 
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ا: وله اأي�ضً
اإمن�ا فاإن�ك  الدني�ا  م�ن  ْد  جت�رَّ
ُد جم�رَّ واأن�ت  الدني�ا  اإىل  خرج�َت 

ولبع�ضهم:
ك�ض�ٍل ع�ن  الي�وِم  �ض�غَل  �ُر  اأوؤخِّ ول 
غ�ُد العاجزي�ن  ي�وَم  اإن  غ�ٍد  اإىل 

لأبي فرا�ص احلمداين:
ًة ُع�دَّ للم�رِء  اهلل  غ�رُي  كان  اإذا 
الفوائ�ِد وج�وِه  م�ن  الرزاي�ا  اأتت�ُه 

لبن كثري رحمه اهلل:
واإمن�ا ت�رتى  الأي�اُم  بن�ا  مت�رُّ 
تنظ�ُر والع�ُن  الآج�اِل  اإىل  ُن�ض�اُق 
ى فال عائٌد ذاك ال�ض�باُب الذي م�ضَ
ُر املك�دِّ امل�ض�يُب  ه�ذا  زائ�ٌل  ول 

لأبي عبدالرحمن العتبي:
قال�ت عهدُت�َك جمنوًن�ا فقل�ُت له�ا:

الِك�َرُ  ُب�روؤُه  جن�وٌن  ال�ض�باَب  اإن 

للقا�ضي املاوردي:
ويف اجله�ِل قب�َل امل�وِت م�وٌت لأهل�ِه
قب�وُر القب�وِر  دون  فاأج�ض�ادهم 

ق�ال اأح�د ال�ض�عراء املعا�ضري�ن يذك�ر حال�ه عن�د دخ�ول الكلي�ة 
وعن�د انته�اء درا�ض�ته فيها:

متوا�ضًع�ا جاه�اًل  فيه�ا  ودخل�ُت 
مغ�رورا جاه�اًل  منه�ا  وخرج�ُت 

)اأبيات من: خمتارات ال�ضيخ عبدالفتاح اأبو غدة ال�ضعرية(
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غرة على طرة
تيمية )ت  اأحمد بن عبداحلليم بن  ملوؤلفه  »الكلم الطيب« 
728 ه�( ن�ضخة دار احلديث املحمدية بباك�ضتان، جاء يف ورقة 

تلي العنوان:
فائدة: حذار حذار من اأمرين لهما عواقب �ضوء :

بتقليب  تعاَقُب  فاإنك  هواك،  ملخالفته  احلق  ردُّ  اأحدهم�ا: 
القلب وردِّ ما يرد عليك من احلق راأ�ًضا، ول تقبله اإل اإذا برز 
ف�ي قالب هواك، قال تعاىل: {َوُنَقلُِّب اأَْفِئَدَتُهْم َواأَْب�َضاَرُهْم َكَما 
ٍة} )�ضورة الأنعام: 110(، فعاقبهم على  َل َمرَّ مَلْ ُيوؤِْمُنواْ ِب�ِه اأَوَّ

ردِّ احلق اأول م���رة باأن قلَّب اأفئدتهم واأب�ضارهم بعد ذلك.
تهاونت  اإن  فاإنك  وقته،  ح�ضر  اإذا  بالأمر  التهاون  والثاين: 
لك،  عقوبًة  واأوامره  مرا�ضيه  عن  واأقعدك  اهلل  ثبطك  به 
ْنُهْم َفا�ْضَتاأَْذُنوَك  اإِىَل َطاآِئَفٍة مِّ َجَعَك اهلّلُ  ق��ال تع��اىل: {َفاإِن رَّ
َمِعَي َعُدّواً  ُتَقاِتُلواْ  َوَلن  اأََبداً  َمِعَي  ِلْلُخُروِج َفُقل لَّن َتْخُرُجواْ 
اِلِفَن})�ضورة  ٍة َفاْقُعُدواْ َم����َع اخْلَ َل َمرَّ يُتم ِباْلُقُعوِد اأَوَّ ُك�ْم َر�ضِ اإِنَّ

التوبة: 83(. 
فم��ن �ضل��م م�ن هاتن الآفتن والبليتن العظيمتن فليهنه 

ال�ضالمة.
بدائع الفوائد لبن القيم))).

• �ضعر:	
فاإنه���ا الذن���وَب  اأخ�ض���ى  م���ا  واهلل 
والغف���راِن العف���ِو  طري���ِق  لعلَ���ى 
لكنم���ا اأخ�َض���ى ان�ض���الَخ القل���ِب ع���ن
والق���راآِن الوح���ي  ه���ذا  حتكي���ِم 
وحر�ضه���ا الرج���اِل  ب���اآراِء  ���ى  ور�ضً
الرحم���ِن  ���ِة  مبنَّ ذاك  كان  ل 
اإذا رب���ي  األتق���ي  وج���ٍه  فب���اأِي 
اأعر�ض���ُت ع���ن ذا الوح���ي ط���وَل زم���اِن

قاله ابن القيم))).

699/3. مع ت�ضحيحات من امل�ضدر.  (((

�ضرح ق�ضيدة ابن القيم 602/2.  (((

• واحلمُد 	 الذّم،  �ضدُّ  احلمُد  الدين:  تقي  ال�ضيخ  قال 
يكوُن على حما�ضِن املحموِد مع املحبِة له، كما اأن الذمَّ يكوُن 

على م�ضاوئِه مع البغ�ِص له.
َق بينه وبن املدِح باأن الإخباَر عن  وكذا قال ابُن القيم، وفرَّ
ًدا من حبٍّ واإرادة، اأو  حما�ضِن الغرِي اإما اأن يكوَن اإخباًرا جمرَّ

مقروًنا بحبِِّه واإرادته.
الثاين فهو احلمد، وهو  كان  واإن  املدح،  الأول فهو  كان  فاإن 
وتعظيمه،  واإجالله  حبِّه  مع  املحمود  حما�ضن  عن  اإخبار 
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فاإنه خٌر  املدح،  الإن�ضاء، بخالف  يت�ضمن  كان خًرا  ولهذا 
د. فالقائل اإذا قال: احلمد هلل، اأو قال: ربنا ولك احلمد،  جمرَّ
ن كالمه اخلَر عن كلِّ ما ُيحَمُد عليه تعاىل با�ضٍم جامع  ت�ضمَّ
رة،  قة واملقدَّ حميط مت�ضمن لكلِّ فرد من اأفراد احلمد، املحقَّ
وذلك ي�ضتلزم اإثبات كلِّ كمال ُيحَمُد عليه الربُّ تعاىل، ولهذا 
ل ت�ضلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ول ينبغي اإل ملن هذا 

�ضاأنه وهو احلميد املجيد))).

• قال العالمة الزخم�ضري:	
ق���د ق���رَب الرحي���ُل اإىل داِر الآخ���ره
فاجع���ْل اإله���ي خ���رَي عم���ري اآخ���رْه
وارح���ْم مقيل���ي يف ال���رتاِب ووحدت���ي
وارح���ْم عظام���ي ي���وَم تبَق���ى ناخ���رْه
راح���ٍم اأك���رُم  فاإن���َك  رحم���َت  ف���اإْن 
زاخ���رْه اإله���ي  ي���ا  ج���وِدَك  وبح���اُر 

)))  بدائع الفوائد 325/2.

33



الفقهية والأ�ضولية: - 6 الأحكام  التخيري يف  اإعمال قاعدة 
املقا�ضدية/  النظرة  �ضمن  تطبيقية  تاأ�ضيلية  درا�ضة 
خالد �ضالح تواتي.- بريوت: دار ابن حزم، 1434 ه�، 570 

�ص.
بن - 7 حممد  البدعة/  باب  يف  الذرائع  �ضّد  قاعدة  اإعمال 

ح�ضن اجليزاين.- الريا�ص: مكتبة دار املنهاج، 1428 ه�، 
111 �ص.

العمل« - 8 جن�ص  من  »اجلزاء  قاعدة  تقرير  يف  الأمل  بلوغ 
من كالم �ضيخ الإ�ضالم وتلميذه الهمام/ حممد �ضومان 
الرملي.- عّمان: بيت الأفكار الدولية، 1423 ه�، 115 �ص.

عامر - 9 التي�ضري«/  جتلب  امل�ضقة   « قاعدة  يف  التحرير 
الزيباري.- بريوت: دار ابن حزم، 1415 ه�.

امل�ضاواة«/ - 10 نفي  »عموم  قاعدة  على  فقهية  فروع  تخريج 
 ،29 ع  اأوزيقان.- جملة احلكمة )ليدز،  اأكرم بن حممد 

جمادى الثانية 1425 ه�( �ص 103 - 164.
النكاح - 11 كتاب  يف  املخالفة  مفهوم  قاعدة  على  التطبيق 

وال�ضداق والوليمة والع�ضرة وفقه الأ�ضرة: درا�ضة فقهية 
مقارنة/ عبدالرحمن بن حممد القرين.- مكة املكرمة: 

جامعة اأم القرى، 1416 ه�، 447 ورقة )ماج�ضتري(.
التطبيقات الرتبوية لقاعدة »العادة حمكمة«/ اإ�ضماعيل - 12

مسرد معجمي

الق�ضم الأول

للتكليف/ - 1 القدرة  ا�ضرتاط  لقاعدة  الأ�ضويل  الأثر 
اإيرواندي بن ترمذي بن اأنور.- الريا�ص: جامعة الإمام، 

1426 ه�، 1435 ه�� )ماج�ضتري(.
درا�ضة - 2 يف  املحظورات«  تبيح  »ال�ضرورات  قاعدة  اأثر 

الق�ضايا الفقهية املعا�ضرة/ حممد جر الألفي.- جملة 
الأول  املعا�ضرة )الريا�ص، ع 89، ربيع  الفقهية  البحوث 

1432 ه�، �ص 135-91(.
يف - 3 مقارنة  درا�ضة  الإ�ضالمي:  الفقه  يف  ال�ضكوت  اأحكام 

ال�ضكوت  ولكن  قول  �ضاكت  اإىل  ين�ضب  »ل  قاعدة  �ضوء 
يف معر�ص احلاجة بيان«/ رمزي حممد دراز.- بريوت: 

من�ضورات احللبي احلقوقية، 1432 ه�، 463 �ص.
التي�ضري«/ - 4 جتلب  »امل�ضقة  لقاعدة  والتقرير  الإحكام 

عدنان حممد اإمامة.- بريوت: موؤ�ض�ضة الر�ضالة، 1425 
ه�، 344 �ص )اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري(.

بحث - 5 بال�ضبهات«:  احلدود  »درء  قاعدة  ا�ضت�ضحاب 
اأحمد  الإ�ضالمي/  اجلنائي  القانون  لأحكام  تطبيقي 
املر�ضي �ضعيد عمر.- القاهرة: دار الفكر العربي، 1435 

ه�،  499 �ص.

القواعد الفقهية والأ�ضولية املفردة يف مو�ضوعات معينة
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بن ح�ضن بن حممد.- املدينة املنورة:
       اجلامعة الإ�ضالمية، 1430 ه�، 241 ورقة )ماج�ضتري(.

�ضرار«/ - 13 ول  �ضرر  »ل  قاعدة  على  الطبية  التطبيقات 
عبدالرحمن بن اإبراهيم الرزق.- الريا�ص: املعهد العايل 

للق�ضاء، 1433 ه�، 251 ورقة )ماج�ضتري(.
»البينة - 14 قاعدة  على  فيها  املختلف  الفقهية  التطبيقات 

علي  بن  اأن�ص  اأنكر«/  من  على  واليمن  عي  املدَّ على 
ه�،   1431 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  ال�ضلطان.- 

218 ورقة )ماج�ضتري(.
اأوىل - 15 الدليلن  »اإعمال  قاعدة  على  الفقهية  التطبيقات 

من اإهمال اأحدهما« يف فقه الأ�ضرة واحلدود/ حممد بن 
العايل للق�ضاء، 1432  املعهد  الريا�ص:  الفوزان.-  را�ضد 

ه�، 136 ورقة )ماج�ضتري(.
التطبيقات الفقهية على قاعدة »النهي يقت�ضي الف�ضاد« - 16

والرهن  والقر�ص  والثمار  والأ�ضول  الربا  باب  يف 
الريا�ص:  ظاهر.-  زيد  بن  عبدالرحمن  وال�ضمان/ 

املعهد العايل للق�ضاء، 1435 ه�، 242 ورقة )ماج�ضتري(.
الأ�ضل - 17 »تعار�ص  قاعدة  على  الفقهية  التطبيقات 

اهلل  �ضيف  بن  را�ضد  الطالق/  اأحكام  يف  والظاهر« 
احلربي.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 1433 ه�، 144 

ورقة )ماج�ضتري(.
الأ�ضل - 18 »تعار�ص  قاعدة  على  الفقهية  التطبيقات 

حمود  بن  عبدالعزيز  النكاح/  اأحكام  يف  والظاهر« 
الفراج.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 1433 ه�، 163 

ورقة )ماج�ضتري(.
الأ�ضل - 19 »تعار�ص  قاعدة  على  الفقهية  التطبيقات 

م�ضرف  بن  اأحمد  والدعاوى/  ال�ضهادات  يف  والظاهر« 
ه�،   1433 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  ال�ضهري.- 

315 ورقة )ماج�ضتري(.
الأ�ضل - 20 »تعار�ص  قاعدة  على  الفقهية  التطبيقات 

عري�ضي  حممد  بن  حم�ضن  البيع/  كتاب  يف  والظاهر« 
.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 1434 ه�، 333 ورقة 

)ماج�ضتري(.
الأ�ضل - 21 »تعار�ص  قاعدة  على  الفقهية  التطبيقات 

مو�ضى  بن  عبداللطيف  الق�ضاء/  كتاب  يف  والظاهر« 
ه�،   1435 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  الع�ضريي.- 

93 ورقة )ماج�ضتري(.
التطبيقات الفقهية على قاعدة »درء املفا�ضد مقدم على - 22

مقارنة/  فقهية  درا�ضة  الوقف:  كتاب  يف  امل�ضالح«  جلب 
عمر بن عزيز العتيبي.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 

1434 ه�، 158 ورقة )ماج�ضتري(.
وحق - 23 اهلل  حق  اجتمع  »اإذا  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

بن  �ضلطان  العبادات/  غري  يف  العبد«  حق  قدم  العبد 
للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  الطوالة.-  حذيفة 

1430 ه�، 121 ورقة )ماج�ضتري(.
املمنوع« - 24 عاد  املانع  زال  »اإذا  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

عبدالوهاب  بن  حممد  والإجارة«/  والرهن  البيع  يف 
قحطان.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 1431 ه�، 169 

ورقة )ماج�ضتري(.
التطبيقات الفقهية لقاعدة »اإذا زال املانع عاد املمنوع« يف - 25

القر�ص واحلوالة واحلجر والوكالة والعاريَّة والوديعة«/ 
العايل  املعهد  الريا�ص:  املغربي.-  اأحمد  بن  عبداملجيد 
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للق�ضاء، 1432 ه�، 94 ورقة )ماج�ضتري(.
املمنوع« - 26 عاد  املانع  زال  »اإذا  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

الريا�ص:  املحمد.-  اإبراهيم  بن  ها�ضم  الأ�ضرة/  فقه  يف 
املعهد العايل للق�ضاء، 1431 ه�، 162 ورقة )ماج�ضتري(.

التطبيقات الفقهية لقاعدة »اإذا زال املانع عاد املمنوع« يف - 27
كتاب اجلنايات واحلدود والق�ضاء وال�ضهادات والإقرار/ 
ه�،   1432 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  وي.-  يا  ها 

159 ورقة )ماج�ضتري(.
من - 28 اأوىل  الدليلن  »اإعمال  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

والبينات/  والق�ضاء  اجلنايات  كتاب  يف  اأحدهما«  اإهمال 
العايل  املعهد  الريا�ص:  الع�ضري.-  حمد  بن  ماجد 

للق�ضاء، 1432 ه�، 161 ورقة )ماج�ضتري(.
من - 29 اأوىل  الدليلن  »اإعمال  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

عبداهلل  بن  ماجد  املعامالت/  كتاب  يف  اأحدهما«  اإهمال 
ه�،   1435 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  الزنيدي.- 

181 ورقة )ماج�ضتري(.
التطبيقات الفقهية لقاعدة »الجتهاد ل ُينق�ص مبثله« - 30

اأحمد  الأ�ضرة واملعامالت والق�ضاء/ حممود بن  يف فقه 
بن حممود.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 1434 ه�، 

223 ورقة )ماج�ضتري(.
التطبيقات الفقهية لقاعدة »الإ�ضالم يعلو ول ُيعلى عليه« - 31

يف املعامالت املالية/ زياد بن �ضفري لياكيت�ص.- الريا�ص: 
املعهد العايل للق�ضاء، 1428 ه�، 214 ورقة )ماج�ضتري(.

ُيعلى - 32 ول  يعلو  »الإ�ضالم  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 
بن  عبدالعزيز  واحلدود/  والديات  اجلنايات  يف  عليه« 
�ضامل الهذيلي.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 1430 

ه�، 120 ورقة )ماج�ضتري(.
ُيعلى - 33 ول  يعلو  »الإ�ضالم  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

لياكيت�ص  واملرياث/  والترعات  الأ�ضرة  فقه  يف  عليه« 
نها�ص.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 1429 ه�، 217 

ورقة )ماج�ضتري(.
ُيعلى - 34 ول  يعلو  »الإ�ضالم  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

يو�ضف  بن  حممد  وال�ضهادات/  الق�ضاء  يف  عليه« 
ه�،   1430 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  القليطي.- 

108 ورقة )ماج�ضتري(.
املق�ضود - 35 بغري  »ال�ضتغال  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

نهاية  اإىل  البيع  كتاب  اأول  من  املق�ضود«  عن  اإعرا�ص 
باب ال�ضركة/ علي بن اإبراهيم فاخر.- الريا�ص: املعهد 

العايل للق�ضاء، 1434 ه�، 131 ورقة )ماج�ضتري(.
بنقي�ص - 36 املعاملة  »الأ�ضل  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

بدر  والتعازير/  الفا�ضد« يف اجلنايات واحلدود  املق�ضود 
للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  املجنوين.-  �ضامل  بن 

1433 ه�، 141 ورقة )ماج�ضتري(.
بنقي�ص - 37 املعاملة  »الأ�ضل  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

حمود  بن  �ضليمان  الأ�ضرة/  فقه  يف  الفا�ضد«  املق�ضود 
العايل للق�ضاء، 1432 ه�،  املعهد  الريا�ص:  التويجري.- 

135 ورقة )ماج�ضتري(.
ر�ضا - 38 العقود  يف  »الأ�ضل  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

اأنف�ضهما  على  اأوجباه  ما  هو  وموجبها  املتعاقدين 
بالتعاقد« يف املعامالت املالية/ نايف بن حمود البلوي.- 
ورقة   114 ه�،   1430 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص: 

)ماج�ضتري(.

36



ر�ضا - 39 العقود  يف  »الأ�ضل  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 
اأنف�ضهما  على  اأوجباه  ما  هو  وموجبها  املتعاقدين 
اآل  عبدالرحمن  بن  يا�ضر  النكاح/  كتاب  يف  بالتعاقد« 
 102 ه�،   1430 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  عتيق.- 

ورقة )ماج�ضتري(.
التطبيقات الفقهية لقاعدة الأ�ضل يف كل حادث تقديره - 40

باأقرب اأوقاته« يف املعامالت املالية وفقه الأ�ضرة والإقرار/ 
علي بن اأحمد ع�ضريي.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 

1430 ه�، 159 ورقة )ماج�ضتري(.
التطبيقات الفقهية لقاعدة »الأمر يقت�ضي الوجوب« يف - 41

اجلنايات واحلدود/ عمر حممد اأدوي.- الريا�ص: املعهد 
العايل للق�ضاء، 1434 ه�، 117 ورقة )ماج�ضتري(.

الوجوب« - 42 يقت�ضي  »الأمر  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 
يف ال�ضلَم واحلجر والإجارة والعاريَّة والغ�ضب والوديعة 
عطيف.-  اأحمد  بن  ح�ضن  والو�ضية/  والهبة  واللقطة 
ورقة   107 ه�،   1435 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص: 

)ماج�ضتري(.
الوجوب« - 43 يقت�ضي  »الأمر  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

الريا�ص:  ممادوا.-  فاديغا  واملعامالت/  الأ�ضرة  فقه  يف 
املعهد العايل للق�ضاء، 1432 ه�، 172 ورقة )ماج�ضتري(.

اأبواب - 44 يف  تابع«  »التابع  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 
مو�ضى  بن  يو�ضف  واحلدود/  والديات  اجلنايات 
ه�،   1431 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  الدوي�ص.- 

212 ورقة )ماج�ضتري(.
التطبيقات الفقهية لقاعدة »التابع تابع« يف فقه الأ�ضرة/ - 45

العايل  املعهد  الريا�ص:  اجلبعان.-  علي  بن  ماجد 
للق�ضاء، 1433 ه�، 130 ورقة )ماج�ضتري(.

وا�ضتثناءاتها، - 46 تابع«  »التابع  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 
يف كتاب النكاح/ تراحيب بن حممد العتيبي.- الريا�ص: 

املعهد العايل للق�ضاء، 1433 ه�، 170 ورقة )ماج�ضتري(.
ينايف - 47 ال�ضرعي  »اجلواز  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

بن  خالد  واحلدود/  واجلنايات  العقود  يف  ال�ضمان« 

ماجد املطريي.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 1432 
ه�، 118 ورقة )ماج�ضتري(.

منزل - 48 تنزل  »احلاجة  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 
والتعزير/  واحلدود  والديات  اجلنايات  يف  ال�ضرورة« 
العايل  املعهد  الريا�ص:  القرين.-  حممد  بن  مرعي 

للق�ضاء، 1431 ه�، 144 ورقة )ماج�ضتري(.
منزل - 49 تنزل  »احلاجة  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

بن  عبده  والإقرار/  وال�ضهادات  الق�ضاء  يف  ال�ضرورة« 
حممد عطيف.- الريا�ص: املعهد العايل للق�ضاء، 1430 

ه�، 127 ورقة )ماج�ضتري(.
منزل - 50 تنزل  »احلاجة  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات 

�ضالح  بن  خالد  والطالق/  النكاح  يف  ال�ضرورة« 
ه�،   1430 للق�ضاء،  العايل  املعهد  الريا�ص:  الدوي�ص.- 

208 ورقة )ماج�ضتري(.
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حلقات )كتب مفيدة جديدة(

املعا�ض�رة  وال�ضيا�ض�ية  الع�ض�كرية  الأح�اف   -
والآث�ار املرتتب�ة عليه�ا: درا�ض�ة فقهي�ة مقارنة/ ه�ض�ام 

برغ��ص. اآل  �ض�عيد  حمم�د 

تطبيقي�ة/  فقهي�ة  درا�ض�ة  التعاوني�ة:  البن�وك   -
املط�رودي. عب�داهلل  ب�ن  ع�ادل 

اأح�كام  الإ�ض�امية:  ال�ض�ريعة  يف  املعوق�ن  اأح�كام   -
الق�ض�اة. �ض�لمان  حمم�د  العمي�ان/ 

البتزاز املعا�ضر: مفهومه واآثاره وطرق عاجه/   -
عل�ي ع�ودة ال�ض�رفات.

العو��ض يف املتلف�ات املالي�ة يف الفق�ه الإ�ض�امي/   -
الع�اين. عب�داهلل  ب�ن  عبدالق�ادر 

كيفي�ة ا�ض�تيفاء العقوب�ات يف الفق�ه الإ�ض�امي/   -
الكرط�اين. �ضال�ح  جمي�د 

يف  الأمرا��ض  م�ن  العام�ة  ال�ضح�ة  حماي�ة  �ض�بل   -
الفقه الإ�ض�امي والقانون الو�ضعي/ مو�ض�ى حممد ح�ضن 

امل�رادين.

فقهي�ة  درا�ض�ة  املعام�ات:  عق�ود  يف  الف�ض�اد   -
الرع�ي. عبداملنع�م  ال�ض�يدة  مقارن�ة/ 

)من الرقم 105 حتى 112(
)عر�ضت هذه الكتب يف موقع حمرر املجلة، �ضمن �ضبكة الألوكة(

حلقات )كتب مفيدة جديدة(

�رة ض�رة ض�رة  املعا� املعا�ض�ية  ض�ية  املعا�ض املعا�ض�ية  �ية  ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض وال� وال�ض�كرية  ض�كرية  وال�ض وال�ض�كرية  �كرية  الع� الع�ضاف  ضاف  الع�� الع��اف  اف  �الأح�الأح -
�ام ض�ام ض�ام  ض/ ه�ض/ ه� �ة فقهي�ة مقارنةض�ة فقهي�ة مقارنةض�ة فقهي�ة مقارنة ضوالآث�ار املرتتب�ة عليه�ا: درا�ضوالآث�ار املرتتب�ة عليه�ا: درا�

برغ��ص. برغ��صآل  برغ��صآل  برغ��اآل  آل  �عيد ض�عيد ض�عيد  � �ضحمم�د  ضحمم�د 

تطبيقي�ة/ فقهي�ة  تطبيقي�ة/ض�ة  فقهي�ة  تطبيقي�ة/ض�ة  فقهي�ة  �ة  درا� التعاوني�ة:  درا�ضالبن�وك  التعاوني�ة:  ضالبن�وك  -
املط�رودي. عب�داهلل  ب�ن  ع�ادل 

أح�كام اأح�كام اأح�كام  امية: ض�امية: ض�امية:  الإ� الإ�ض��ريعة  ض��ريعة  الإ�ض الإ�ض�ريعة  �ريعة  ال� يف  ال�ضن  يف  ضن  ال�� يف  ال��ن  يف  ن  املعوق املعوق�أح�كام  �أح�كام  ا املعوق  اأح�كام  املعوق  أح�كام  -
الق�ض�اة. الق�ض�اة.ض�لمان  الق�ض�اة.ض�لمان  �لمان  � حمم�د  �ضالعمي�ان/  حمم�د  ضالعمي�ان/ 

آثاره وطرق عاآثاره وطرق عاآثاره وطرق عاآثاره وطرق عاجه/ آثاره وطرق عر: مفهومه و آثاره وطرق عر: مفهومه و ر: مفهومه وضر: مفهومه وض ضبتزاز املعا�ضبتزاز املعا� ال -
�رفات.ض�رفات.ض�رفات. ضعل�ي ع�ودة ال�ضعل�ي ع�ودة ال�

امي/ض�امي/ض�امي/ ض�العو��ض يف املتلف�ات املالي�ة يف الفق�ه الإ�ض�العو��ض يف املتلف�ات املالي�ة يف الفق�ه الإ� -
الع�اين. عب�داهلل  ب�ن  عبدالق�ادر 

امي/ض�امي/ض�امي/ ض��تيفاء العقوب�ات يف الفق�ه الإ�ض��تيفاء العقوب�ات يف الفق�ه الإ� �تيفاء العقوب�ات يف الفق�ه الإ�ض�تيفاء العقوب�ات يف الفق�ه الإ�ض ضكيفي�ة ا�ضكيفي�ة ا� -
الكرط�اين. الكرط�اين.ضال�ح  الكرط�اين.ضال�ح  ال�ح  � �ضجمي�د  ضجمي�د 

يف  الأمرا��ض  م�ن  العام�ة  يف ضح�ة  الأمرا��ض  م�ن  العام�ة  يف ضح�ة  الأمرا��ض  م�ن  العام�ة  ح�ة  ال� حماي�ة  ال�ض�بل  حماي�ة  ض�بل  ال�ض حماي�ة  ال�ض�بل  حماي�ة  �بل  ض�ض� -
ن ضن ضن  ض�ى حممد ح�ض�ى حممد ح� �ى حممد ح�ض�ى حممد ح�ض ضمو�ضمو� امي والقانون الو�ضعي/ ض�امي والقانون الو�ضعي/ ض�امي والقانون الو�ضعي/  ض�الفقه الإ�ض�الفقه الإ�

امل�رادين.

فقهي�ة  فقهي�ة ض�ة  فقهي�ة ض�ة  �ة  درا� درا�ضات:  ضات:  درا�� درا��ات:  ات:  املعام عق�ود  يف  املعام��اد  عق�ود  يف  ��اد  املعامض عق�ود  يف  املعامض�اد  عق�ود  يف  �اد  ضالف�ضالف� -
ع�ي.رع�ي.رع�ي. ال عبداملنع�م  الر�يدة  عبداملنع�م  ر�يدة  الض عبداملنع�م  الض�يدة  عبداملنع�م  �يدة  ضال�ضال� مقارن�ة/ 

)من الرقم 105 حتى 112(
بكة الألوكة(ضبكة الألوكة(ضبكة الألوكة( ض)عر�ضت هذه الكتب يف موقع حمرر املجلة، �ضمن �ض)عر�ضت هذه الكتب يف موقع حمرر املجلة، �ضمن �
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كتب سابقة ذات فائدة
حممد  بن  نبيل  والبتاءات/  املحن  بن  العلماء 
حممود.- ط2.- الإ�ضكندرية: الدار العاملية للن�ضر، 

1432 ه�، 832 �ض.

علماء  لها  �ص  تعرَّ التي  الكرى  واملحن  لالبتالءات  عر�ص 
الأمة وكيف حتملوها و�ضروا عليها.

كال�ضاة،  �ُضلخ  من  ومنهم  ظامله،  بيد  ُقتل  من  العلماء  فمن 
رب بال�ضياط حتى املوت، ومنهم من اأثخنتهم  ومنهم من �ضُ
واأُبعدوا عن  ال�ضجون، ومنهم من ُطردوا  التعذيب يف  جراح 
ديارهم واأهليهم، ومنهم من ذاق اجلوع والعط�ص مراًرا حتى 
اأ�ضرف على املوت... وقد �ضروا رغم كل ما اأ�ضابهم، فحقق 
اهلل على اأيديهم من النتائج ما مل يتحقق على اأيدي غريهم، 

وُخلِّد ذكرهم.

الروؤية الكونية احل�ضارية املنطلق الأ�ضا�ض لاإ�ضاح 
الإن�ضاين/ عبداحلميد اأحمد اأبو �ضليمان.- القاهرة: 

دار ال�ضام، 1430 ه�، 229 �ض.
الروحانية،  اإيجابيتها  وبقدر  الكونية،  الروؤية  �ضالمة  بقدر 
الواثق بها، بقدر ما يتوافر لهذا  املوؤمن  املو�ضوعي  والوعي 
الإن�ضان من الهوية، ومن الوعي، ومن الدافعية والإبداعية 
بناء  اإىل  ال�ضبيل  هي  التي  الإعمارية،  احل�ضارية  الإيجابية 
والغاية  احلياة  معنى  وحتقيق  اخلرية،  الإن�ضانية  احل�ضارة 

الفطرية ال�ضامية منها. 
لق�ضية  �ضاملة  عميقة  فكرية  مراجعة  الكتاب  هذا  وميثل 

»روؤية الأمة الإ�ضالمية الكونية«، وتتبع م�ضارها يف التاريخ؛ 
مبا يف�ضر �ضبًبا من اأهم اأ�ضباب �ضالف رقي الأمة الإ�ضالمية، 
الكونية  روؤيتها  اأ�ضابت  التي  الت�ضوه  وجوه  عن  يك�ضف  كما 
وهو  ب�ضببها،  اليوم  تواجهها  التي  واملخاطر  احل�ضارية، 
بذلك كتاب ي�ضهم يف جتلية وجه »الروؤية الكونية احل�ضارية 
مبا  اليوم؛  عامل  يف  وا�ضتعادتها  اإدراكها  وكيفية  القراآنية«، 
�ضالف  ا�ضتعادة  من  امل�ضلمة،  والأمة  امل�ضلم،  الإن�ضان  ميكِّن 
الإعمارية  احل�ضارية  قدراتها  و�ضالف  الإيجابية،  دافعيتها 

اخلرية.
املوؤلف  عليها  ركز  التي  الكونية  القراآنية  الروؤية  ومبادئ 
والعتدال،  العدل  ال�ضتخالف،  التوحيد،  هي:  و�ضرحها 
احلرية  ال�ضورى،  الأخالقية،  الغائية،  امل�ضوؤولية،  احلرية، 
العلمية  ال�ضمولية  احل�ضارات،  لبقاء  لزم  �ضرط  وال�ضورى 
اجلمال:  والإعمار،  الإ�ضالح  ال�ضالم،  العاملية،  ال�ضننية، 

حقيقة اأم وهم؟ 

الطيب  حممد  ر/  املي�ضَّ الكرمي  القراآن  اإعراب 
ه�،   1423 النفائ�ض،  دار  بريوت:  الإبراهيم.-ط2.- 

608 �ض.
امل�ضحف  بهام�ص  و�ضع  العزيز،  الكتاب  لآيات  ر  مي�ضَّ اإعراب 
اإفادة الطالب، ومتو�ضط الثقافة،  ال�ضريف، ق�ضد به موؤلفه 

وتذكرًيا للعامل.
وقد و�ضع اإعراب اجلمل يف كل اآية عقب النتهاء من اإعراب 

ًرا ذلك بكلمة )اجلمل(. املفردات، م�ضدِّ
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ثم اإنه بنَّ منهجه يف ذلك، وكتب بن يدي عمله مقدمة يف 
الإعراب، مع اأمثلة و�ضواهد.

بال�ضكر اجلزيل لطائفة من  م  »اأتقدَّ واأنهى مقدمته بقوله: 
درمان،  اأم  بجامعة  الدين  اأ�ضول  كلية  يف  وطالباتي  طالبي 
فرع دم�ضق، على ما اأبدوه من تعاون �ضادق وجهود م�ضكورة 
يف م�ضاعدتي والعمل معي يف هذا الإعراب، خدمة لكتاب اهلل 
ليفهموا  طبقاتهم،  خمتلف  يف  النا�ص  على  وتي�ضرًيا  تعاىل، 
العمل  اإىل  و�ضيلة  ذلك  ويكون  املحكمة،  اهلل  اآيات  معاين 
�ضريته  لالإ�ضالم  وتعود  اهلل،  اأنزل  مبا  واحلكم  والتطبيق 

الأوىل يف العزة واملنعة والقوة«.
وقد تويف موؤلفه اأوائل �ضهر �ضعبان من هذا العام )1436 ه�، 

2015 م(. رحمه اهلل رحمة وا�ضعة. 

القاهرة:  ريا�ض.-  �ضعد  لاأطفال/  القراآن  تف�ضري 
اإبداع لاإعام والن�ضر، 1431 ه�، 6 مج.

درا�ضات  مع  النف�ص،  علم  يف  الدكتوراه  على  حا�ضل  املوؤلف 
القراآن  تف�ضري  يف  تخ�ض�ضه  ف  وظَّ وقد  الدين،  اأ�ضول  يف 
حفظه  لي�ضهل  درو�ص،  �ضكل  على  وجعله  لالأطفال،  الكرمي 
ومراجعته، وليقرب معانيه اإىل اجليل اجلديد باأ�ضلوب �ضهل 
تعليم  يف  وتوظيفها  الرتبوية،  العلوم  ا�ضتخدام  مع  الفهم، 
العملية  واخلرات  الدرو�ص  وا�ضتخال�ص  وحفظه،  القراآن 
املعا�ضر،  الواقع  على  وتطبيقها  والجتماعية  والنف�ضية 
وتنمية الفكر بذلك، والتدرب على التخيل والتدبر واإعمال 

العقل والوجدان. 
وهو على �ضكل حوار. وقد ق�ضم كل در�ص على ال�ضكل التايل: 
معاين الكلمات، ما نتعلمه من الآيات، رحلة يف جنة القراآن 

الكرمي، هيا نعمل مبا علمنا. 

فهر�ضة  احل�ضاري:  الكرمي  القراآن  اإعجاز  مكتبة  من 
بهجت.-  م�ضطفى  جماهد  احلديثة/  للكتب  و�ضفية 
مايا، ماليزيا: مركز بحوث القراآن؛ عّمان: دار عّمار، 

1433 ه�، 289 �ض.
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والإعجاز  التف�ضري  تناولت  التي  الكتب  لأهم  �ضارح  م�ضرد 
على  ركزت  التي  الكرمي،  القراآن  اآيات  احل�ضاري من خالل 
احلياة  �ضبط  يف  القراآنية  الت�ضريعات  من  متعددة  جوانب 
الواقع وكيفية عالجها، وبيان  العامة، وت�ضخي�ص م�ضكالت 

ال�ضبيل الأر�ضد يف التعامل معها.
عن  وافية  خال�ضة  فيه  كتاب،   )100( من  اأكر  و�ضمَّ 
وعناوينها،  واملباحث  والف�ضول  الأبواب  بعر�ص  م�ضمونها، 

والتعقيب على الكتاب مبا يتميز به...

عليها  حكم  التي  واملو�ضوعة  ال�ضعيفة  الأحاديث 
احلافظ ابن كثري يف تف�ضريه/ حممود بن حممد املاح. 

- م�ضر: مكتبة العلوم واحلكم، 1431 ه�، 543 �ض.

احتوى تف�ضري القراآن العظيم لبن كثري على )7878( حديًثا 
الأحاديث  تف�ضريه  وذكر يف  يقول جامعها،  كما  التكرار،  مع 
عدا  ما  القراآن  �ضور  جميع  يف  الواردة  واملو�ضوعة  ال�ضعيفة 
ع�ضر منها، مما يدل على تتبعه وحر�ضه على بيان حكم هذه 

الأحاديث.
القراآن،  �ضور  يف  ورودها  ح�ضب  برتتيبها  جامعها  قام  وقد 
ال�ضحابي،  اإىل  �ضندها  واخت�ضر  ت�ضل�ضلًيا،  ترقيًما  ورقمها 
وذكر منت احلديث، وعمل فهار�ص معجمية جلميع الأحاديث 

مع ذكر اأطرافها.

يف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  و�ضايا  مو�ضوعة 
كتب احلديث وال�ضنة/ اإعداد حممد �ضعيد اللحام.- 

بريوت: دار نوبلي�ض، 1429 ه�، 20 مج.

احلديث  كتب  من  واملاأثورات  والنواهي  الأوامر  فيه  جمع 
املعروفة، ومل ت�ضنف مو�ضوعيًّا مبجموعها، بل ُبدئ ب�ضحيح 

البخاري، ثم م�ضلم، وهكذا! 

يف  واأثرها  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  منا�ضب 
القيادة  الق�ضاء،  والت�ضريع،  الإفتاء  الت�ضريع: 
الع�ضكري/زياد حممد حميدان.- عّمان: دار الأعام، 

1429 ه�، 264 �ض.

و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  منا�ضب  العلماء  بع�ص  اأح�ضى 
الق�ضاء،  الفتوى،  الت�ضريع،  هي:  من�ضًبا،   )12( فبلغت 
الن�ضيحة،  امل�ضت�ضري،  على  الإ�ضارة  ال�ضلح،  الهدى،  الإمارة، 
تكميل النفو�ص، تعليم احلقائق العالية، التاأديب، التجرد عن 

الإر�ضاد )وهو ما يتعلق بغري ما فيه الت�ضريع(.
للكتاب، وبنَّ  ال�ضارح  العنوان  ورد يف  ما  املوؤلف  ودر�ص منها 

اأثرها على الت�ضريع.

فقهية  درا�ضة  العبادات:  يف  ال�ضوارع  اأطفال  اأهلية 
الكتاب  دار  م�ضر:  علوان.-  اإبراهيم  مقارنة/ 

القانوين، 1430 ه�، 135 �ض.
بالأحكام  املخاَطَب  وبنَّ  وعوار�ضها،  الأهلية  ف  عرَّ اأن  بعد 
مطالب  �ضائر  خ�ض�ص  ال�ضوارع،  باأطفال  املتعلقة  التكليفية 
الكتاب لبيان اأهم امل�ضائل التي تثريها اأهلية هوؤلء الأطفال 
ثم  الطهارة،  وفقه  ال�ضارع  طفل  فتناول  العبادات،  اأبواب  يف 
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اإمامته غريه يف ال�ضالة، وق�ضر ال�ضالة الرباعية، واجلمع 
بن ال�ضلوات، ثم طفل ال�ضارع وفقه اجلنائز، واأخرًيا طفل 

ال�ضارع والزكاة.
ز لهوؤلء الأطفال حمل امل�ضاحف يف اأماكنهم على الرغم  وجوَّ

من اأنها قد ل تت�ضف بالطهارة الكاملة.
ح جواز اإمامته غريه يف ال�ضالة اإذا كان الأقراأ، ومل يَر  ورجَّ

انت�ضابه لل�ضارع �ضبًبا لكراهية ال�ضالة خلفه.
ح احلكم على طفل ال�ضارع بالإ�ضالم متى وجد ميًتا  كما رجَّ

يف دار الإ�ضالم.. 
واملوؤلف مدر�ص ال�ضريعة بكلية احلقوق يف جامعة طنطا.

خدمات احلج يف احلجاز خال الع�ضر العثماين/ عزت 
القاهرة،  دار  القاهرة:  �ضاهن.-  عبدالرحيم  بنت 

1427 ه�، 522 �ض )اأ�ضله ر�ضالة جامعية(.

بالعثمانين  الكاتبة  بداأته  مو�ضوعه،  يف  متكامل  بحث 
املالية خلدمات احلجاج يف الع�ضر  املوارد  و�ضمِّ احلجاز، ثم 

الع�ضر  يف  والرفادة  احلجاز،  يف  احلجاج  وتاأمن  العثماين، 
العثماين، فال�ضقاية، واأخرًيا الطوافة.

اأهم  واإبراز  احلجاز،  منطقة  تاريخ  على  ال�ضوء  اإلقاء  وفيه 
الأحداث التاريخية التي �ضهدتها.

العثماين  الع�ضر  يف  املكرمة  مكة  يف  الن�ضاء  اأوقاف 
القاهرة:  مداح.-  علي  بنت  اأمرية  فيها/  املراأة  ودور 

دار القاهرة، 1431 ه�، 56 �ض.

وم�ضروعيته،  الإ�ضالم  يف  بالوقف  التعريف  تناولت  درا�ضة 
ال�ضريفن،  احلرمن  اأوقاف  يف  العثمانية  الدولة  ودور 
العثماين،  الع�ضر  الأوقاف خالل  املراأة يف هذه  دور  واإظهار 
مع تقدمي منوذج عن هذا الدور، وهو وقفية ال�ضيدة ُكلتو�ص 

الزوجة ووالدة �ضلطان.
قالت الكاتبة: »من املالحظ على الوثائق الوقفية يف الع�ضر 
اإل ويكون  تكون هناك وثيقة وقفية  اأن  يندر  اأنه  العثماين  
للحرمن ال�ضريفن ن�ضيب منها، وذلك يرجع ملكانة وحمبة 

احلرمن ال�ضريفن لدى العثمانين«.
واملوؤلفة اأ�ضتاذة التاريخ احلديث بجامعة اأم القرى.

مقارنة/ همام  درا�ضة  الت�ضرفات:  واآثاره يف  التعليق 
ذياب عقل.- عّمان: دار النفائ�ض، 1429 ه�، 256 �ض 

)اأ�ضله ر�ضالة دكتوراه من اجلامعة الأردنية(.

اأدلة م�ضروعيته،  تناول فيه موؤلفه مفهوم التعليق، وعر�ص 
وبيان اأركانه و�ضروطه، وما ينحلُّ به، مع م�ضائل تطبيقية يف 
امل�ضاركات، ويف  املعاو�ضات، واأخرى يف الترعات، وم�ضائل يف 

التوثيقات، ثم الإطالقات، والأحوال ال�ضخ�ضية..
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م�ضقطات حق اخليار: درا�ضة فقهية مقارنة: حممد 
1430ه�،  النفائ�ض،  دار  ان:  عمَّ العمو�ض.-  حممود 
239 �ض )اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري من جامعة اآل البيت 

بالأردن(.

اخليار هو طلب خري الأمرين، من اإم�ضاء العقد اأو ف�ضخه، 
وقال  املتعاقدين.  عن  ال�ضرر  لدفع  اخليارات  �ضرعت  وقد 
جمهور الفقهاء مب�ضروعية خيار ال�ضرط ومدته ثالثة اأيام 
فما دون، وله م�ضقطات ذكرها املوؤلف، من مثل هالك حمل 
�ضاحب  قبل  من  العقد  وف�ضخ  املقررة،  املدة  وم�ضي  العقد، 

اخليار.
وقد بحث مو�ضوعه من خالل ف�ضلن طويلن:

اخليارات املت�ضابهة يف م�ضقطاتها.- 
اخليارات املتفاوتة يف م�ضقطاتها.- 

اجلعالة على الأعمال: مفهومها وتطبيقاتها/ جمال 
�ض   224 ه�،   1432 عّمار،  دار  عّمان:  الفّرا.-  نادر 

)اأ�ضله ر�ضالة جامعية(.

عقد  باأنها  ا�ضطالًحا  اجلعالة  تعريف  اإىل  املوؤلف  انتهى 
معاو�ضة بن طرفن، الأول هو اجلاعل، يبذل ماًل معلوًما، 
ويعلق بذله على ح�ضول اأمر حمتمل احل�ضول، مقابل قيام 

الطرف الثاين - وهو العامل - ببذل عمل جمهول املقدار.
وجعل مبحثه يف اأربعة ف�ضول:

اجلعالة: تعريفها و�ضروطها واأركانها واآثارها.- 
اجلعالة على القربات.- 
اجلعالة على غري القربات.- 
التطبيقات على عقد اجلعالة يف الأعمال.- 

الإ�ضامي  الفقه  والكيدي يف  ال�ضرعي  ق�ضايا احلجر 
الرماوي.-  �ضعيد  حممد  القانون/  موقف  بيان  مع 
الإ�ضكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 1431 ه�، 164 �ض.

43



درا�ضة �ضرعية يف البطاقات الئتمانية/ عمر �ضليمان 
الأ�ضقر.- عّمان: دار النفائ�ض، 1429 ه�، 179 �ض.

ف  وعرَّ الئتمان،  بطاقات  تاريخ  اإىل  نظرة  املوؤلف  األقى 
بالأطراف  وعالقته  منها  كل  ودور  بها،  املتعاملة  الأطراف 
الأخرى، وذكر الفوائد والأ�ضرار التي ت�ضيب املتعاملن بها، 

ثم بنَّ حكمها �ضرًعا.

يف  الإ�ضامية  الدول  يف  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار 
�ضوء القت�ضاد الإ�ضامي/ حممد عبدالعزيز عبد.- 
عّمان: دار النفائ�ض، 1425 ه�، 238 �ض )اأ�ضله ر�ضالة 

علمية(.

بنَّ فيه املوؤلف مفهوم ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر واأهميته، 
ثم  الإ�ضالمية،  الدول  يف  واآثاره  ال�ضتثمار،  هذا  وحمددات 

مل�ضلحته  �ُضرع  بل  الإن�ضان،  لآدمية  اإهدار  فيه  لي�ص  احلجر 
وحلفظ غريه. وله اآثار اجتماعية واقت�ضادية در�ضها املوؤلف 

بعناية.
على  ال�ضتيالء  ورائه  من  الهدف  يكون  الكيدي  واحلجر 
�ضيء.  يف  ال�ضرعي  من  لي�ص  فهو  حق،  وجه  بغري  الأموال 
وذكر املوؤلف اأنه يجب اأن تكون عقوبة طلب احلجر الكيدي 
الكيدية  اأمام ق�ضايا احلجر  الباب  عقوبة رادعة، حتى ي�ضدَّ 

التي كرت يف ع�ضرنا.
واملوؤلف اأ�ضتاذ يف كلية ال�ضريعة والقانون بجامعة الأزهر يف 

القاهرة.

درا�ضة  الإ�ضامية:  امل�ضارف  يف  الأرباح  نظرية 
دار  عّمان:  املن�ضور.-  اهلل  �ضيف  عي�ضى  مقارنة/ 
النفائ�ض، 1427 ه�، 455 �ض ) اأ�ضله ر�ضالة دكتوراه 

من اجلامعة الإ�ضامية العاملية(.

اأبوابه الأربعة:
نظرية الأرباح بن ال�ضريعة والقانون.- 
عنا�ضر تكوين الأرباح ومعايري تقوميها يف ال�ضريعة - 

والقانون.
القانونية -  ال�ضركات  يف  الأرباح  نظرية  تطبيقات 

وال�ضرعية.
نظرية الأرباح يف العقود الربحية.- 
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ن�ضاط  من  موقفه  ببيان  منه،  الإ�ضالمي  القت�ضاد  موقف 
الأجانب يف بالد امل�ضلمن، واحلكم ال�ضرعي يف م�ضاركة غري 
امل�ضلِم امل�ضلَم يف امل�ضروعات ال�ضتثمارية، ومدى احلاجة اإىل 
ذلك، وبيان ال�ضوابط ال�ضرعية والتنظيمية لقيام ال�ضتثمار 

الأجنبي املبا�ضر يف الدول الإ�ضالمية.

درا�ضة  العامة:  الوظيفة  يف  التاأديب  �ضمانات 
عليه  ا�ضتقرَّ  مبا  مقارنة  فقهية  تاأ�ضيلية  حتليلية 
الق�ضاء ال�ضعودي/ عبداللطيف بن �ضديد احلربي.- 
القاهرة: مطابع الدار الهند�ضية، 1427 ه�، 766 �ض 

)اأ�ضله ر�ضالة دكتوراه من جامعة الأزهر(.

امل�ضطلح الذي ا�ضتخدمه الفقهاء يف كتبهم ل�ضمانات التاأديب 
يف اأبواب الق�ضاء، هي: عدالة القا�ضي وحيدته ونحو ذلك.

وجعل املوؤلف كتابه يف بابن:
ال�ضمانات املتعلقة باملحاكمة التاأديبية.- 
الفقه -  يف  التاأديبية  بالأحكام  املتعلقة  ال�ضمانات 

الإ�ضالمي والقانون املقارن.

احليوان/ لأبي جعفر اأحمد بن حممد بن اأبي الأ�ضعث 
احلربي.-  اأحمد  عبدالرزاق  حتقيق  ه�(؛   362 )ت 

بغداد: ديوان الوقف ال�ضني، 1429 ه�، 325 �ض.
موؤلفه  اأن  املحقق  ذكر  احليوان،  علم  يف  جديد  تراثي  كتاب 
اأدبي  اأيَّ جانب  درا�ضته  ُيدخْل يف  اإذ مل  ا،  نحًوا علميًّ به  نحا 
اأو �ضعري اأو اإخباري، على خالف ما فعله اجلاحظ يف كتابه 
اأ�ضا�ضين، هما علم الطب  )احليوان(. كما ربط بن علمن 
وعلم التغذية. وهذا الأخري م�ضادره قليلة، وقد خلط بينه 

وبن علم ال�ضيدلة والأدوية. 
ث عن اأنواع احليوانات )التي ي�ضتفيد منها الإن�ضان(  وقد حتدَّ

واهتمامه  وطبها،  وبيئاتها  واأحوالها  وطبائعها  واأجنا�ضها 
بالأخري اأو�ضح، فقد غلب عليه اخت�ضا�ص املوؤلف حتى يكاد 
اأن يقال اإنه يف البيطرة، فاملوؤلف طبيب م�ضنف، �ضرح كثرًيا 

من كتب جالينو�ص، اأ�ضله من فار�ص و�ضكن املو�ضل.

بن  اأحمد  �ضحتهم/  وحفظ  امل�ضائخ  طبِّ  يف  كتاب 
اإبراهيم بن اجلزار )ت نحو 369 ه�(؛ حتقيق فاروق 
عمر الَع�ْضلي، الرا�ضي اجلازي.- قرطاج، تون�ض: بيت 

احلكمة، 1430ه�، 132 �ض.

اأدوية  ابن اجلزار  ال�ضن، في�ضف  كبار  كتاب يف حفظ �ضحة 
»جربها وحمدها«، ثم يقدم لهم ن�ضائح اتفق عليها الأطباء 
القدامى، مثل: الهواء املحيط بالأبدان الذي يجب اأن يكون 
جيًدا، الطعام وال�ضراب مع التوقي من المتالء واحلذر من 
الطعام الرديء، النوم واليقظة باعتدال، الريا�ضة املعتدلة، 

ال�ضتحمام، اإ�ضالح اأخالق النف�ص.
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املهداوي.-  كمال  اإميان  اأديًبا/  اجلياين  عبدالقادر 
�ض   263 ه�،   1429 ال�ضني،  الوقف  ديوان  بغداد: 

)اأ�ضله ر�ضالة علمية(.

عبدالقادر  ال�ضيخ  �ضعر  يف  الفني  البناء  املوؤلفة  فيه  در�ضت 
اجليلي ونره، وبيان اأنواعه، وخ�ضائ�ضه.

)ت  احلنائي  بن  اهلل  اأمر  بن  علي  احلنفية/  طبقات 
ال�ضرحان.-  هال  حمي  وحتقيق  درا�ضة  ه�(؛   979

بغداد: ديوان الوقف ال�ضني، 1426 ه�، 3 مج.

ترجمة   )276( �ضمت  احلنفية،  لفقهاء  جديدة  طبقات 
فيها  متابًعا  طبقة،   )21( على  املوؤلف  رتبها  خمت�ضرة، 
الت�ضل�ضل الزمني، منذ عهد اأبي حنيفة )ت 150 ه�( حتى وفاة 

ابن كمال با�ضا )ت 940 ه�( رحمهما اهلل تعاىل.
وقد اأ�ضار املحقق اإىل اأنه نف�ضه كتاب »طبقات الفقهاء« الذي 

طبع وُن�ضب خطاأ اإىل طا�ص كري زاده.
بن  �ضفيان  الأ�ضتاذين  قبل  من  حمقًقا  الكتاب  �ضدر  كما 
عاي�ص حممد وفرا�ص بن خليل م�ضعل، عن دار ابن اجلوزي 

عام 1425 ه�.

الباد العربية يف الوثائق العثمانية/ اإعداد وترجمة 
اإ�ضتانبول:  اأرن.-  ودرا�ضة فا�ضل بيات؛ تقدمي خالد 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإ�ضامية، 

1431 ه�.

راأيت منه جملدين:
الأول: وثائق الن�ضف الأول من القرن 10ه�، 16 م.

ع�ضر  ال�ضاد�ص  الهجري،  العا�ضر  القرن  اأوا�ضط  الثاين: 
امليالدي.

الباد  يف  العثمانية  للدولة  الن�ضاف  من  �ضفحات 
العربية/ مقداد ياجلن.- الريا�ض: دار عامل الكتب، 

1433ه�، 322 �ض.

العامل  )م�ضكالت  �ضل�ضلة  من   )7( الرقم  هو  الكتاب  هذا 
الإ�ضالمي املعا�ضر وطرق معاجلتها(، وقد اأخرج منها املوؤلف 
ع�ضرة اأجزاء، باللغتن العربية والرتكية. ويهدف من ورائها 
التي  ال�ضلبيات  باإزالة  الأمة،  م�ضكالت  اإزالة  يف  الإ�ضهام  اإىل 

ت�ضوبها.
مالحق  اإىل  اإ�ضافة  ف�ضاًل،  ع�ضرين  يف  هذا  كتابه  وجعل 

ووثائق مهمة، منها:
واإعالن -  العربية  البالد  �ضم  يف  العثمانين  اأهداف 

حمايتها.
جهود الدولة العثمانية خلدمة الإ�ضالم وامل�ضلمن.- 
من -  لأبنائهم  العثمانية  الدولة  خللفاء  اإ�ضالمية  و�ضايا 

بعدهم.
اتهام الدولة - 

العثمانية باأنه�ا 
�ض��ب��ب ت��خ�ل��ف 

العامل الإ�ضالمي 
ع��ام����ة والع���ال�����م 
الع���رب�ي خ����ا�ض��ة 
وال���ردود عل���يه��ا.

اتهام الدولة - 
بت��رتيك العرب.
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كتب مفيدة
واملمار�ضات  التاأ�ضيل  ال�ضيا�ضية:  التن�ضئة  مو�ضوعة 
واآخرون؛ تقدمي عبداحلميد  ال�ضيد عمر  املعا�ضرة/ 
اأمريكا:  فريجينيا،  هريندن،  �ضليمان.-  اأبو  اأحمد 
ال�ضام،  القاهرة: دار  الإ�ضامي؛  للفكر  العاملي  املعهد 

1434 ه�، 2 مج )1150 �ض(.

بال�ضاأن  املهتمون  ذلك  يعرف  الأهمية،  غاية  يف  مو�ضوع 
الإ�ضالمي وواقع الأمة وغياب املمار�ضة ال�ضيا�ضية الإ�ضالمية 
ال�ضحيحة، وقد ُجمع �ضمل هذه الدرا�ضات بعد جهد �ضنوات، 
لدى  ال�ضيا�ضية  التن�ضئة  يف  النق�ص  مظاهر  مالحظة  اإثر 

القطاع الأكر من اأفراد الأمة.
امل�ضتوى  على  للمو�ضوع،  املختلفة  اجلوانب  فيه  ونوق�ضت 
الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  وعلى  وال�ضعبي،  الر�ضمي 

والإعالمية..

اخلاف اللفظي يف امل�ضائل الكامية: درا�ضة حتليلية 
النوادر  دار  بريوت:  غنوم.-  حممد  ر�ضا  مقارنة/ 
اللبنانية، 1435 ه�، 428 �ض )اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري 

من جامعة دم�ضق(.

العامل،  قدم  يف  اخلالف  الكاتبة:  بحثتها  التي  امل�ضائل  من 
اخلالف يف �ضلة ال�ضفات بالذات، اخلالف يف الإرادة وعالقتها 
يف  اخلالف  تعاىل،  اهلل  كالم  يف  اخلالف  والر�ضا،  باملحبة 
اإطالق لفظي اجلهة واملكان على اهلل تعاىل، اخلالف يف روؤية 
اهلل  ذات  بحقيقة  العلم  القيامة، اخلالف يف  يوم  تعاىل  اهلل 
تعاىل، اخلالف يف الأفعال الإن�ضانية الختيارية، اخلالف يف 
اإرادة اهلل تعاىل للخري وال�ضر، اخلالف يف التح�ضن والتقبيح، 
يف  بالأغرا�ص، اخلالف  تعاىل  اهلل  اأفعال  تعليل  اخلالف يف 

خلق الإميان، اخلالف يف املقتول هل ميوت باأجله؟ اخلالف 
يف عالقة ال�ضم بامل�ضمى، اخلالف يف ماأخذ اأ�ضماء اهلل تعاىل، 
اخلالف يف زيادة الإميان ونق�ضانه، اخلالف يف ال�ضتثناء يف 

الإميان، اخلالف يف اإميان املقلد.

على  وتاأثريها  الذرائع  �ضّد  قاعدة  من  املراأة  اأحكام 
املجتمع/ اإيلي وارتي مالكي.- القاهرة: مكتبة وهبة، 
جامعة  من  علمية  ر�ضالة  )اأ�ضله  �ض   616 ه�،   1436

الأزهر(.

بعد بيان �ضروط العمل بقاعدة �ضد الذرائع واأمثلتها، در�ضت 
الباحثة اأهم امل�ضائل املتعلقة باملراأة، والأ�ضرة، واحلياة العامة، 

وتاأثري ذلك عليها، وهي:
يف  اجلماعة  �ضالة  الن�ضاء  ح�ضور  امل�ضجد،  احلائ�ص  دخول 
امل�ضجد، و�ضالة العيدين، �ضفر املراأة اإىل احلج بدون حمرم، 
املخطوبة،  اإىل  النظر  املقابر،  املراأة  زيارة  املراأة،  وجه  �ضرت 
ة  ال�ضرَّ بن  احلائ�ص  مبا�ضرة  املتعة،  نكاح  ويل،  بال  النكاح 
الن�ضاء  لقاء  واحد،  جمل�ص  يف  الثالث  طالق  والركبة، 
بالرجال، توظيف املراأة يف الأماكن العامة، ان�ضمام املراأة اإىل 

النتخابات العامة، تولية املراأة الق�ضاء، ورئا�ضة الدولة.
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العبادات:  يف  واأحكامها  بالن�ضاء  اخلا�ضة  الأعذار 
بن  �ضالح  بنت  فاطمة  �ضيتي  مقارنة/  فقهية  درا�ضة 
�ض   224 ه�،   1435 النفائ�ض،  دار  عّمان:  حامد.- 

)اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري من جامعة موؤتة(.

وال�ضتحا�ضة،  والنفا�ص،  باحلي�ص،  تتعلق  التي  الأعذار 
اأحكام  من  عليها  يرتتب  وما  والعدة،  والر�ضاع،  واحلمل، 

�ضرعية يف العبادات.

املنظور  من  املراأة  برحم  املتعلقة  الطبية  امل�ضتجدات 
ال�ضرعي/ اأحمد زكي اأبو زيد.- عّمان: دار النفائ�ض، 
1436 ه�، 207 �ض )اأ�ضله ر�ضالة دكتوراه من اجلامعة 

الأردنية(.

تعر�ص البحث اإىل م�ضائل م�ضتجدة مهمة مما يتعلق برحم 
الأرحام،  اإجارة  مثل:  من  ال�ضرعي،  حكمها  بيان  مع  املراأة 

والبوي�ضات،  الرحم  وزراعة  وبالبوي�ضات،  بالرحم  والترع 
»ملحقات  من  امل�ضتخرجة  اجلذعية  اخلاليا  وا�ضتخدام 
والكرميات  العالجات  يف  ال�ضري  واحلبل  امل�ضيمة  اجلنن«، 
منفعة  واإبطال  وديته،  وا�ضتئ�ضاله  الرحم  واإتالف  الطبية، 
احلكم  وبيان  والدائم،  املوؤقت  بنوعيه  )التعقيم(  الرحم 

ال�ضرعي لكل م�ضاألة. 

الق�ضايا الطبية املعا�ضرة ومقا�ضد ال�ضريعة: قراءة 
يف اأعمال جممع الفقه الإ�ضامي الدويل بجدة/ منري 
بن جّمور.- تون�ض: الدار التون�ضية للكتاب، 1435 ه�، 

273 �ض.

اندرجت الق�ضايا التي ناق�ضها املوؤلف حتت بابن:
ال�ضريعة -  ومقا�ضد  الإن�ضان  اأع�ضاء  من  ال�ضتفادة 

الإ�ضالمية.
ومقا�ضد -  الطب  يف  الإجناب  تقنيات  يف  التحكم 

ال�ضريعة الإ�ضالمية.
الدين  لأ�ضول  العايل  باملعهد  واأ�ضوله  الفقه  اأ�ضتاذ  واملوؤلف 

بجامع الزيتونة، ع�ضو املجل�ص الإ�ضالمي الأعلى بتون�ص.

الإ�ضامي  الفقه  بن  الفا�ضد  العقد  �ضمان  نظرية 
�ضعدوين  حمرو�ض  حممد  الو�ضعي/  والقانون 
القانونية،  الوفاء  مكتبة  الإ�ضكندرية:  اإبراهيم.- 

1436 ه�، 663 �ض )اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري(.
وقعت،  اإن  ويزيلها  امل�ضكلة  وقوع  بها  ُيدراأ  و�ضيلة  ال�ضمان 
اأحد، ويحدد �ضلوك  اأحد على مال  اأن يبغي  فهو يحول بن 
القائمن بتلك الوظيفة لئال يتع�ضفوا يف ا�ضتعمال حقوقهم.

اأهمها  اأربعة،  الإ�ضالمي  الفقه  يف  العقود  ف�ضاد  وموجبات 
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ال�ضرط الفا�ضد املقرتن بالعقد.
وقد در�ص املوؤلف هذا وغريه من خالل بابن طويلن:

ال�ضمان وقواعده يف العقود الفا�ضدة.- 
اأثر الف�ضاد يف �ضمان العقود.- 

وقد �ضبق �ضدور الكتاب بعنوان: ال�ضمان يف العقود الفا�ضدة: 
درا�ضة فقهية مقارنة.

اأحمد  الإ�ضامي/  الفقه  يف  واللقيط  اللقطة  اأحكام 
حممود قعدان.- عّمان: دار النفائ�ض، 1435 ه�، 240 �ض.

بحث املوؤلف من خالل اأربعة ف�ضول املو�ضوعات التالية:
مفهوم اللقطة واللقيط وم�ضروعية اللتقاط.- 
اأركان اللقطة واللقيط و�ضروطهما.- 

اأحكام اللقطة.- 
اأحكام اللقيط.- 

معاملة  �ضوء  من  املجتمع  به  يت�ضبب  ما  اأهم  من  اأن  وذكر 
اللقيط هو ال�ضماح برتبيته تربية خارج الأ�ضر الكاملة �ضمن 
القواعد ال�ضرعية للتكفل، وتركه يف حالت كثرية لل�ضارع اأو 
الأديرة الن�ضرانية، كما هو احلال يف بالدنا، اأو يتم بيعه عر 
�ضبكات خمت�ضة لعائالت اأجنبية يف دول غري اإ�ضالمية جتعله 
واأن من يفعل ذلك �ضيحا�ضب  الإ�ضالم،  ين�ضاأ على غري دين 

على فعله.

اأحكام القرعة يف ميزان الفقه الإ�ضامي والقانون/ 
الإ�ضكندرية:  يو�ضف.-  حممد  عبدال�ضمد  ال�ضيد 

مكتبة الوفاء القانونية، 1436 ه�، 156 �ض.

وال�ضنة  الكتاب  من  عليها  الدليل  وبنَّ  القرعة،  فيه  ف  عرَّ
الفقه  يف  القرعة  موا�ضع  وا�ضتعر�ص  والآثار،  والإجماع 
يف  القرعة  مثل  الو�ضعي،  القانون  يف  ومواطنها  الإ�ضالمي 
اإحياء املوات اإذا تنازعوا، ويف مقاعد الأ�ضواق، واأخذ اللقيط، 
وال�ضفر باإحدى الزوجات، وعند طالق اإحداهن، والقرعة يف 
ال�ضبق والرمي، وعند تنازع اأولياء الدم يف ا�ضتيفاء الق�ضا�ص، 

وغري ذلك. 
الفقه والقانون،  القرعة يف  اأحكام  املوؤلف موازنة بن  وعقد 
وبنَّ مدى �ضمولية الفقه واإقراره لأحكام القرعة باعتبارها 
تعدد  عند  اأو  احلقوق،  ت�ضاوي  عند  املنازعات  حلل  و�ضيلة 

الأطراف امل�ضتحقة للحق دون اأن ي�ضعهم احلق.  
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جمموعة الردود على كتاب: الإ�ضام واأ�ضول احلكم/ 
الريا�ض:  حممود.-  ال�ضيد  ع�ضام  وتعليق  تقدمي 

مركز الفكر املعا�ضر، 1436 ه�، 799 �ض.

اأ�ضدر العامل الأزهري والقا�ضي ال�ضرعي علي عبدالرازق عام 
1344 ه� كتابه »الإ�ضالم واأ�ضول احلكم« فاأحدث �ضخًبا هائاًل، 
وامتدَّ اأثره اإىل يومنا هذا، وقد عر�ص فيه ق�ضية اخلالفة 
ول  الن�ضرانية،  يف  ال�ضاأن  هو  كما  روحية  دينية  دعوة  واأنها 
اهلل  �ضلى  النبي  واأن  احلكم،  و�ضوؤون  بال�ضيا�ضة  لها  عالقة 
عليه و�ضلم مل يكن حاكًما بن امل�ضلمن، ول موؤ�ض�ًضا لدولة، 
واإمنا كان ماأموًرا بتبليغ الأحكام فح�ضب دون تنفيذها، واأن 

اخلالفة لي�ضت اإل ملًكا دنيوًيا ل عالقة له بالدين.. 
وخلفائه  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  جهاد  عن  حتدث  كما 
من بعده، مبيًنا اأنه اإمنا كان لتثبيت ال�ضلطان وتو�ضيع امللك، 

نافًيا اأن يكون من الدين اأو لأجله، كما يقول معلق الكتاب.
وكان ذلك الكتاب خدمة جليلة لأعداء الإ�ضالم، من املحتلن 
الإ�ضالم  واإبعاد  اجلهاد  اإبطال  يف  يجدون  الذين  وغريهم، 
عن ال�ضيا�ضة وف�ضله عن الدولة جتريًدا لالإ�ضالم من قوته، 

ونزًعا لروح العزة والكرامة واملقاومة لدى امل�ضلمن...
»اإجنيل  باأنه  الكتاب  هذا  عمارة  حممد  الأ�ضتاذ  وي�ضف 
عبدالرازق  علي  معتًر  الإ�ضالمي«،  ال�ضرق  يف  العلمانين 

اأحد موؤ�ض�ضي التيار العلماين ..
برئا�ضة  وقتذاك،  بالأزهر  العلماء  كبار  هيئة  اجتمعت  وقد 
�ضيخ الأزهر، وح�ضور )24( من كبار العلماء، وناق�ضت موؤلف 
الكتاب وما ورد فيه، وحكمت بالإجماع على اإبعاده من زمرة 

العلماء.
وجمع الأ�ضتاذ ع�ضام ال�ضيد يف هذا الكتاب ثالثة من اأ�ضهر 
الكتب واأقواها يف الرد عليه، وكتب لها مقدمة طيبة، وعلق 

عليها، وهي:
حقيقة الإ�ضالم واأ�ضول الإ�ضالم/ حممد بخيت املطيعي - 

)مفتي الديار امل�ضرية(.
اخل�ضر -  حممد  احلكم/  واأ�ضول  الإ�ضالم  كتاب  نق�ص 

ح�ضن )�ضيخ الأزهر(.
نقد علمي لكتاب الإ�ضالم واأ�ضول احلكم/ حممد الطاهر - 

بن عا�ضور )مفتي املالكية بتون�ص(.

فتاوى التمرتا�ضي حممد بن عبداهلل اخلطيب الغزي 
وحتقيق  درا�ضة  ه�/   1007 �ضنة  املتوفى  احلنفي، 
الفتح،  دار  عّمان:  ح�ضان.-  اأبو  حممود  عبداهلل 

1435 ه�، 2 مج )802 �ض( )اأ�ضله ر�ضالة علمية(. 

اهلل  رحمه  النعمان  حنيفة  اأبي  الإمام  مذهب  على  فتاوى 
ال�ضوؤال  طريقة  واتبع  الفقه،  اأبواب  على  رتبها  تعاىل، 
وال�ضت�ضهاد من  ال�ضتنباط  ذلك على  واجلواب، معتمًدا يف 
املوؤلفة يف املذهب، وكثرًيا ما يعلل اجلواب،  الكتب واملراجع 
من  اأقوًل  ذكر  ورمبا  احلكم،  �ضبب  اأو  احلكمة  بيان  يعني 

املذاهب الأخرى.

عمر  ال�ضيد  املحقق  الفقيه  العامة  الب�ضري:  فتاوى 
املكي  الأح�ضائي  الب�ضري  احل�ضيني  عبدالرحيم  بن 
وحتقيق  درا�ضة  ه�/   1037 �ضنة  املتوفى  ال�ضافعي، 
الفتح،  دار  عّمان:  �ضاهن.-  عبدالكرمي  عبداهلل 
1436 ه�، 403 �ض )اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري من جامعة 

عدن(.
فتاوى فقهية على مذهب الإمام حممد بن اإدري�ص ال�ضافعي، 
عنها  �ضئل  هامة  وم�ضائل  علمية  قيمة  »ذات  باأنها  و�ضفت 
وقد  �ضافية«.  كافية  اأجوبته  فكانت  ع�ضره  يف  اهلل  رحمه 
�ضملت اأغلب الأبواب الفقهية، على ح�ضب الرتتيب املعهود يف 
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ا، واأبواب  اأي�ضً كتب ال�ضافعية. وحتتوي على فتاوى حديثية 
يف التف�ضري، والتزكية. 

واملفتي من فقهاء ال�ضافعية مبكة املكرمة يف القرن احلادي 
الأح�ضاء،  �ضكنت  الب�ضرة،  من  اأ�ضرته  واأ�ضل  الهجري،  ع�ضر 

وا�ضتوطن هو مكة املكرمة. واملحقق من فل�ضطن.

درا�ضة  الطبي:  الفقهي  الجتهاد  يف  واملتغري  الثابت 
عبدال�ضميع.-  ال�ضيد  اأ�ضامة  مقارنة/  تطبيقية 
الإ�ضكندرية: دار الوفاء القانونية، 1436 ه�، 136 �ض.

تتغري ول  ثابتة ل  اأ�ضول  الإ�ضالمية على  ال�ضريعة  حتتوي 

تتبدل، واأخرى متغرية ح�ضب روؤية املجتهد، وهذا املتغري قد 
يكون �ضببه عدم وجود ن�ص قاطع، اأو وجد ن�ص ظني، اأو اأقوال 
اأو حتى الجتهاد  فقهية مر�ضلة. والثابت ل جتوز خمالفته 
فيه، اإذ ل اجتهاد يف مورد الن�ص، بينما املتغري يجوز الجتهاد 
الجتهادية من  امل�ضائل  احلكم يف  يتغري  فقد  ثم  ومن  فيه، 
اأو  اللوم  توجيه  يجوز  ول  لآخر.  زمان  ومن  لآخر،  مكان 

العنف اأو الت�ضاحن يف املتغري، ويجوز للمجتهد اأن يرجع من 
اجتهاده يف املتغري اإذا ما توافرت له اأ�ضباب الرجوع.

وذكر املوؤلف اأن على الأمة الإ�ضالمية اأن تعمل بالراأي الراجح 
لدى املجامع الفقهية يف امل�ضائل اخلالفية..

الأع�ضاء  وزراعة  نقل  ق�ضايا  يف  الجتهاد  جمال  وبحث 
ال�ضناعي،  والتلقيح  الأحياء،  اإىل  الأموات  من  الب�ضرية 
والتداوي باملحرمات ومنها امل�ضكرات واملخدرات، والتدخن.

واملوؤلف اأ�ضتاذ الفقه املقارن بجامعة الأزهر.

عبدالنا�ضر  الإ�ضامية/  امل�ضارف  يف  املخاطر  اإدارة 
ه�،   1434 النفائ�ض،  دار  عّمان:  �ضهد.-  اأبو  براين 
الأمري  جامعة  من  ماج�ضتري  ر�ضالة  )اأ�ضله  �ض   328

عبدالقادر بق�ضنطينة(.
ر�ضد فيه الباحث اأهم املخاطر التي ميكن اأن تواجه البنوك 
وو�ضائل  لعملها،  املميزة  الطبيعة  من  الناجمة  الإ�ضالمية 

و�ضائل  ق�ضمن:  يف  جاءت  التي  املخاطر،  هذه  واإدارة  عالج 
للرقابة، واإجراءات التحرز من الوقوع يف املخاطر.

وذكر اأن املخاطر التي تواجهها البنوك الإ�ضالمية ق�ضمان:
املخاطر التي ت�ضرتك فيها مع جميع البنوك التقليدية - 

كو�ضائط مالية، وهي خماطر الئتمان وال�ضوق وال�ضيولة... 
الخ.
نوع اآخر من املخاطر جديد، تنفرد به البنوك الإ�ضالمية، - 

اأ�ضولها وخ�ضومها وتقيدها  املميزة يف  املكونات  اإىل  بالنظر 
الإ�ضالمي  التمويل  �ضيغ  فا�ضتخدام  ال�ضرعية،  بالأحكام 
الأرباح  يف  امل�ضاركة  اأ�ضا�ص  على  تتم  املودعن  معاملة  يجعل 
عمليات  خماطر  من  جزًءا  يتحملون  وبالتايل  واخل�ضائر، 
ال�ضيغ  هذه  تاأتي  قد  ذلك  �ضوء  ويف  الإ�ضالمي،  البنك 

مبخاطر اأخرى... 
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أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

عا�ضور؛  طه  وليد  بالقراءة/  والهو�ض  بالكتب  الولع 
قراأه واعتنى به اأحمد �ضيد اآل برجل.- القاهرة: دار 

الف�ضيلة، 1435 ه�، 192 �ض.

يف  قالوا  عّما  اآخر  وف�ضاًل  الكتاب،  يف  قيل  عما  ف�ضاًل  اأورد 
ى الف�ضَل الأخري »طقو�ص وعادات يف الكتابة«.  القراءة، و�ضمَّ
ومل يوثق اأيًّا من فقرات الكتاب، ولكنه اأورد عناوين املراجع 

يف اآخر ما كتب.
يف �ص 66 منه ذكر »حالت �ضاذة من الهو�ص بالكتب«، منها 
اأقام  املر�ص  بهذا  امل�ضابن  اأحد  اإن  قيل:  الكتب«! فقد  »اأكل 
لذيًذا ممزوًجا  م خاللها ح�ضاء  لأ�ضدقائه وليمة ع�ضاء، قدَّ

باأوراق مغلية من ديوان اأحد ال�ضعراء!

الأنام:  يف  جلي�ض  خري  ب�ضحبة  الإن�ضان  تكرمي  يف 
حممود  الإ�ضام/  عن  ث  تتحدَّ والغرب  ال�ضرق  كتُب 
املخت�ض،  للكتاب  الأطر�ض  الذوادي.- تون�ض: جممع 

1435 ه�، 290 �ض.
العربية  باللغات  كتاًبا   )25( ل�  وتلخي�ص  ومراجعة  عر�ص 
املو�ضوع  الإ�ضالم  معامل  حتتل  والفرن�ضية،  والإجنليزية 

الرئي�ضي ملعظمها، وزعها املوؤلف على خم�ضة اأبواب:
معامل اإ�ضالمية بعيون �ضرقية وغربية.- 
اجلن�ص والنوع اجلن�ضي يف الإ�ضالم.- 

الإ�ضالم وال�ضيا�ضة.- 
الإ�ضالم وفكر ابن خلدون واجلابري وامل�ضريي والفهري.- 
الإ�ضالم والعربية وهوية املجتمع التون�ضي احلديث.- 

درَّ�ص يف  اأ�ضتاذ علم الجتماع يف جامعة تون�ص، كما  واملوؤلف 
جامعات كندا واجلزائر وال�ضعودية وتون�ص وماليزيا وُعمان.

بن  عبدالعزيز  الكتب/  عتبات  فن  يف  كتاب:  بهجة 
�ضركة  توزيع  الريا�ض:  واآخرون.-  القباين  عبداهلل 

مكتبة العبيكان، 1436 ه�، 126 �ض.
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رحلة لطيفة يف عامل اإهداءات الكتب، تك�ضف خفاياها، وتبن 
تخ�ض�ضات  من  كّتاب  �ضبعة  تاأليفها  يف  ا�ضرتك  اأ�ضرارها، 
ثقافة  الإهداء،  اأ�ضباب  منها:  مو�ضوع،  يف  كل  خمتلفة، 
الإهداء، مناذج الإهداء يف الكتب العربية، مناذج الإهداء يف 

الكتب الأجنبية، فنون الإهداء الذكي..
والعنوان ال�ضحيح للكتاب يوؤخذ من �ضفحة العنوان، كما يف 
املكتبية، وعنوانه على الغالف: بهجة كتاب: رحلة  القواعد 

على عتبات اإهداء الكتب.

حممد  الإ�ضامية/  العربية  املكتبة  يف  الوجيز 
املرقب،  ليبيا: جامعة  العامل.- اخلم�ض،  عبدال�ضام 

1434ه�، 119 �ض.

الإ�ضالمية  الكتب  اأمهات  ذكر  مع  الإ�ضالمية  للعلوم  درا�ضة 
وم�ضادر العلوم ال�ضرعية.

وجعله موؤلفه يف بابن:
ن�ضاأة املكتبة ونظم فهر�ضتها وت�ضنيفها وم�ضادرها.- 
اأدلة املعرفة )الفهار�ص، املعاجم، كتب الأعالم(. - 

مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات الطبية وال�ضحية/ 
للن�ضر،  املنهجية  الدار  عّمان:  دياب.-  حممد  مفتاح 

1436 ه�، 208 �ض.
الطبية  املوؤ�ض�ضات  يف  باأنواعها  الطبية  املكتبات  اأهمية  تبدو 
جمالت  يف  والعاملن  الأطباء  حت�ضيل  من  وال�ضحية 
الرعاية الطبية وال�ضحية على املعلومات اجلديدة واملعرفة 

الطبية وال�ضحية احلديثة واملتطورة ب�ضكل م�ضتمر.
املكتبات  وقيمة  اأهمية  اإدراك  اإىل  املوؤ�ض�ضات  هذه  وحتتاج 
والعمل على توفري موؤ�ض�ضات  وال�ضحية،  والطبية  ال�ضحية 

والرعاية  العناية  م�ضتوى  لرفع  قوية  طبية  معلوماتية 
ال�ضحية للنزلء واملر�ضى وغريهم..

وقد بحث املوؤلف مو�ضوعه من خالل ع�ضرة ف�ضول، هي:
ن�ضاأة املكتبات الطبية وتطورها.- 
املكتبات الطبية اخلا�ضة يف احل�ضارة الإ�ضالمية.- 
اأنواع املكتبات الطبية.- 
مكتبات امل�ضت�ضفيات وخدماتها.- 
تعليم وتاأهيل العاملن يف املكتبات الطبية.- 
املوؤ�ض�ضات املهنية والعلمية يف جمال املكتبات الطبية.- 
العالج بالقراءة والكتب.- 
العالج بالقراءة ودور املكتبات.- 
املعلوماتية ونظم املعلومات الطبية وال�ضحية.- 
مكتبات امل�ضت�ضفيات يف بع�ص البلدان العربية.- 

زيادي.-  اأحمد  احلماية/  عهد  يف  املغربية  املكتبة 
الرباط: دار الأمان، 1436 ه�، 3 ج�.

مطبوعات  من  الحتالل،  عهد  يف  األِّفت  التي  للكتب  عر�ٌص 
املغرب  اإليها  يق�ضم  التي كان  الثالث  املناطق  ومن�ضورات، يف 
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اآنذاك، وهي املنطقة ال�ضلطانية، واملنطقة اخلليفية، ومنطقة 
طنجة الدولية. 

العنوان،  يف  )احلماية(  بدل  )الحتالل(  ذكر  املوؤلف  وليت 
ر فعلته.  فاللفظ الأخري من �ضنع العدوِّ املحتلِّ ليرِّ

وقد ُن�ضر الكتاب بدعم من وزارة الثقافة. وراأيت منه اجلزاأين 
الثاين والثالث. وباآخره فهار�ص مفيدة.

عبده.-  حممد  اأ�ضرف  الإلكرتونية/  الوثائق  اإدارة 
القاهرة: دار اجلوهرة، 1436 ه�، 492 �ض.

تعد الوثائق الإلكرتونية من املقومات الأ�ضا�ضية التي تعتمد 
اأو  عليها احلكومة الإلكرتونية، �ضواء يف اجلهات احلكومية 

جهات القطاع اخلا�ص.
�ضبط   - املوؤلف  يقول  كما   - الإلكرتونية  الوثائق  واإدارة 
علمي للوثائق الناجتة عن اأداء الأعمال والأن�ضطة، بدًءا من 
اإىل  ونقلها  ب�ضيانتها  وانتهاء  مبعاجلتها،  ومروًرا  اإنتاجها، 

احلفظ الدائم بالأر�ضيفات، اأو ا�ضتبعادها.
وقد بحث املوؤلف هذا املو�ضوع املهم من خالل اأربعة ف�ضول:

اإدارة الوثائق الإلكرتونية: تعريفات ومفاهيم.- 
العمليات الفنية للوثائق الإلكرتونية.- 
نظم احلفظ والإتاحة للوثائق الإلكرتونية.- 
تقييم وا�ضتبعاد الوثائق الإلكرتونية.- 

واملوؤلف يعمل يف كلية الآداب بجامعة بني �ضويف.

درا�ضة  والإباحة:  املنع  بن  املعلومات  تداول  حرية 
مقارنة/ �ضريف يو�ضف خاطر.- املن�ضورة: دار الفكر 

والقانون، 1436 ه�، 297 �ض.
الإدارية وعالقتها  ال�ضفافية  املوؤلف يف مقدمته مفهوم  بنَّ 
مبكافحة الف�ضاد، ودور املجتمع الدويل والتفاقات الدولية 
تداول  �ضرورة  على  الن�ص  خالل  من  الف�ضاد  مكافحة  يف 

داخل  يعي�ص  اإن�ضان  لكل  اأ�ضا�ضًيا  حًقا  باعتباره  املعلومات 
املجتمع.

وق�ضم بحثه اإىل ثالثة ف�ضول:

يف  ال�ضرية  وهو  التقليدي،  املبداأ  الأول  الف�ضل  يف  عر�ص 
احلياة الإدارية.

والقيود  املعلومات  تداول  حرية  نطاق  الثاين  الف�ضل  ويف 
الواردة عليها.

والثالث: �ضمانات ممار�ضة حرية تداول املعلومات )ال�ضمانات 
الإجرائية والإدارية، وال�ضمانات القانونية(.

ومكوناتها/  اأنواعها  املخطوطات:  وملونات  اأحبار 
جامعة  دار  الريا�ض:  اأفندي.-  ح�ضن  عبداللطيف 

امللك �ضعود، 1436 ه�، 206 �ض.

واملواد  الطبيعية  وال�ضبغات  الأحبار  اأهم  املوؤلف  فيه  در�ص 
امللونة التي ا�ضتخدمت قدمًيا على املخطوطات ب�ضفة عامة، 
درا�ضة  ب�ضفة خا�ضة، من خالل  الورقية  املخطوطات  وعلى 
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اأنواعها  ودرا�ضة  وال�ضبغات،  وامللونات  الأحبار  اأنواع  اأهم 
وتركيبها وحت�ضريها، وكيفية فح�ضها وحتليلها، مع درا�ضة 
وطرق  الطبيعية  وامللونات  الأحبار  تلف  ومظاهر  عوامل 

معاجلتها واحلفاظ عليها.
اأ�ضتاذ يف كلية ال�ضياحة والآثار بجامعة امللك �ضعود  واملوؤلف 

وكلية الآثار بجامعة القاهرة.

الثقافة اإلسالمية

حترير  جلنة  ال�ضينية/  الإ�ضامية  املو�ضوعة 
ومراجعة  ترجمة  ال�ضينية؛  الإ�ضامية  املو�ضوعة 
اللجنة، وبيت احلكمة للثقافة والإعام.- القاهرة: 
ب�ضيت�ضوان،  ا�ض�ضو  ال�ضن:  للجامعات؛  الن�ضر  دار 

1436 ه�، 2 مج )1123 �ض(.

العمل هي جهات عديدة مقربة من احلكومة،  بهذا  القائم 
ذكر اأنه ُكتب )مبنهجية املعارف الأ�ضا�ضية للدين الإ�ضالمي(، 

وا�ضتغرق العمل فيه �ضت �ضنوات، كما ا�ضتغرقت الرتجمة اإىل 
العربية �ضنتن، مب�ضاركة من م�ضر.

م  ُتقدَّ بل  ال�ضن،  الإ�ضالم يف  تاريخ  لي�ضت عن  ومو�ضوعاته 
من  وغريهم  لل�ضينين  وامل�ضلمن  الإ�ضالم  عن  معلومات 
خالل هذا الكتاب، على هيئة حترير مو�ضوعات معينة كما 
هو �ضاأن املو�ضوعات، واإن كان الرتكيز فيه على ال�ضن. وهو 

على هيئة »دائرة املعارف الإ�ضالمية« الريطانية.

لل�ضيخ  الأدبية  واللطائف  ال�ضرعية  الجتهادات 
ودرا�ضة  جمع  عا�ضور/  بن  الطاهر  حممد  الإمام 
املتو�ضطية  الدار  وحتقيق حممد بوزغيبة.- تون�ض: 

للن�ضر، 1436ه�، 343 �ض.

منتخبات هادفة من اآثار علمية راقية للعالمة ال�ضيخ حممد 
الطاهر بن عا�ضور )ت 1393 ه�( مفتي املالكية و�ضيخ جامع 
الزيتونة رحمه اهلل، تبنِّ اجتهاداته يف م�ضائل �ضعبة واأخرى 
املجل�ص  وع�ضو  الفقه  اأ�ضتاذ  وجامعها  بالهتمام،  جديرة 

الإ�ضالمي الأعلى بتون�ص.
وقد وزع هذه البحوث على اأبواب مو�ضوعية، هي: الجتهادات 
العبادات،  التف�ضريية، الجتهادات احلديثية، والعقدية، ويف 
ثم  والأ�ضولية،  امل�ضتحدثة،  والجتهادات  واملعامالت، 
الختيارات واللطائف الأدبية. وهذه الأخرية �ضماها جامعها 
بالأدبية جتاوًزا، مب�ضطلح غربي، ويعني املو�ضوعات الأخرى 
ما عدا ال�ضرعية، وهي اجتماعية ولغوية وتربوية وما اإليها. 

وين�ضح بقراءتها للمتعمقن يف العلوم ال�ضرعية.
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حبُّ الدنيا عمران اأم دمار؟/ ن�ضيبة عبدالعزيز العلي 
املطوع.- الكويت: املوؤلفة، 1434 ه�، 263 �ض.

نحبها،  هل  معها،  نتعامل  كيف  نعرف  ول  الدنيا  يف  نعي�ص 
املقيا�ص  وما  عنها؟  ُندبر  هل  نكرهها،  هل  عليها،  ُنقبل  هل 
ال�ضحيح الذي يجعل املرء يتمتع بدنياه دون اأن يفقد اآخرته؟ 

وهل حبُّ الدنيا مر�ص قلبي؟
هذا ما ميكن الإجابة عنه اإذا ما و�ضحت الروؤيا اأمام الإن�ضان.

نبتغي  نهائي  لهدف  و�ضيلة  هي  اأم  لذاتها،  هدف  الدنيا  هل 
الو�ضول اإليه؟

اإن من عزف عن الدنيا بقلبه وبذل اأ�ضبابها املتقنة بجوارحه، 
اأتته راغمة بجمالها.

نعيم  حممد  والباطل/  ال�ضّر  قوى  مع  التعامل  فقه 
يا�ضن.- عّمان: دار النفائ�ض، 1436 ه�، 303 �ض.

للموؤمنن،  يت�ضدون  الذين  الأعداء  خطورة  بيان  فيه 
واأ�ضاليبهم يف ال�ضدِّ عن �ضبيل اهلل تعاىل، وفقه التعامل معهم.

وعناوين ف�ضوله اخلم�ضة هي: التعامل مع: النف�ص وقواها، 
ومع ال�ضيطان، والكفار، واملنافقن، واأهل املنكر.

ف�ضاد  معاجلة  يف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  هدي 
الع�ضكر.  علي  بن  عبدالرحمن  والأعمال/  الأفراد 

)الريا�ض: املوؤلف(، 1436 ه�، 78 �ض.

ملا وجد يف  و�ضلم  النبي �ضلى اهلل عليه  بيان ل�ضور معاجلة 
ذات  يف  اأو  العامل،  اأداء  يف  ف�ضاًدا  اعتباره  ميكن  مما  عهده 
العمل ب�ضبب من قام به، وعدم اكتفائه �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

باملنع، بل قام مبعاجلتها، اإما بفعله اأو بتوجيهه.
وجعله املوؤلف يف خم�ضة عنا�ضر:

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم القدوة يف ح�ضن اأداء العمل.- 
اأثر ال�ضنة النبوية يف معاجلة �ضوء اختيار العامل.- 
اأثرها يف معاجلة عدم اأداء العمل على وجهه.- 
اأثرها يف معاجلة عدم امتثال امل�ضوؤول القدوة احل�ضنة.- 
اأثرها يف معاجلة وقوع العامل يف مواطن الريبة.- 

بن  )ثامر  العبديل  مق�ضد  ابن  الظاملن/  مواجهة 
حممود(.- ط3.- القاهرة: دار عثمان للرتاث، 1433 

ه�، 255 �ض.

ض )الريا�ض: امل
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حتدث موؤلفه عن ظلم احلكام يف التاريخ ال�ضابق واملعا�ضر، 
وخ�ض�ص ف�ضاًل ملواجهتهم، وف�ضوًل اأخرى تنا�ضب املو�ضوع، 
والعدالة،  ون�ضرته،  املظلوم،  ودعوة  والهالك،  اجلزاء،  مثل 

واملظامل.

حممد  واحلياة/  والنف�ض  الدين  يف  ووقفات  نظرات 
م�ضلم،  الإمام  دار  القاهرة:  يو�ضف.-  رم�ضان  خري 

1436 ه�، 95 �ض.

كلماٌت يف الإن�ضاِن، ونظراٌت يف الوجوِد، وتاأمالٌت يف احلياِة، 
وحفرياٌت يف الفكِر، و�ضٌر لأغوار النف�ص، ودخوٌل يف خاليا 
والأدِب  العلِم  بن  وجولٌة  الديِن،  ظلِّ  يف  و�ضرٌي  املجتمع، 
واخلُلِق، اأمَل املوؤلف اأن يكوَن بع�ضُه جديداً على القارئ، ولو 
�ضاحِة  اأ�ضراره، يف  اإىل  تنبيهاً  اأو  ذهنه،  من  قريباً  ذلَك  كان 

نف�ضه، اأو يف عاملِه الذي من حوله.
والقارئ دوماً يبحُث عن جديد، لُي�ضبَع رغبًة لديه.. وهذا ما 
ق�ضده، يف �ضل�ضلٍة من اخلواطِر والنظراِت والتوجيهات، التي 

مها املوؤلف.. يقدِّ
اأًة للفائدة،  قال يف اآخر مقدمته: »اأدعو اهلل تعاىل اأن تكوَن مهيَّ

ومهيِّجًة للفكر، ونا�ضحًة للنف�ص، وقائمًة بالنفع«.

فقه  يف  موحية  كلمات  م�ضتمرة:  ودعوة  لزم  فقه 
 1436 الفتح،  دار  عّمان:  ال�ضعيد.-  يحيى  الدعوة/ 

ه�، 511 �ض.
الرتبية  ظالل  يف  متميزة  دعوية  وتو�ضيات  توجيهات 

القراآنية، جاءت يف اأربعة اأبواب كبرية:
على طريق البناء.- 
مفاهيم يف الدعوة والرتبية والتنظيم.- 
منطلقات قراآنية يف الرتبية وال�ضلوك.- 
حمطات لزمة يف فقه الدعوة.- 

ه�،   1420 �ضنة  �ضجن جمدو  كتابتها يف  بداأ  اأنه  املوؤلف  وذكر 
ثم �ضجن جنيد حيث اعتقلته ال�ضلطة الفل�ضطينية، واأ�ضاف 
والدامون  وجمدو  جلبوع  �ضجون  يف  الكتاب  ثلثي  من  اأكر 

والنقب يف �ضنوات العتقال من 1426 - 1431 ه�.
ولذلك ُكتب يف اأعلى زاوية الغالف: من اأدب ال�ضجون.

التيار احلداثي يف العراق يف القرن الع�ضرين: عر�ض 
ونقد/ �ضمري ها�ضم العبيدي.- عّمان: دار النور املبن، 

1435ه�، 480 �ض.

التيار  در�ص  ثم  املهمة،  وتياراتها  فيه مفهوم احلداثة  و�ضح 
اأهم الأعالم فيها، وتاأثريهم  احلداثي بالعراق، مركًزا على 
وبن  بينهم  وربط  موؤلفاتهم،  وذكر  الثقافية،  ال�ضاحة  يف 
الفكرية  مرجعيتهم  ليبن  املختلفة  احلداثية  تياراتهم 
الدين  على  التيار  هذا  خطر  وبنَّ  احلتمية،  وماآلتهم 

الإ�ضالمي من جوانب خمتلفة.
وذكر املوؤلف اأن التيار احلداثي دخل العراق عن طريق التيار 
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احلداثي الرتكي، ثم مع دخول ال�ضحف واملجالت امل�ضرية 
ات�ضلوا  الذين  املثقفن  العراقين  بع�ص  مع  ثم  واللبنانية، 
ا  باحل�ضارة الأوروبية، ول �ضيما طالب اجلامعات، وخ�ضو�ضً
اأيديولوجيات  ظهور  مع  ثم  الفرن�ضية،  ال�ضوربون  جامعة 
والقومية  كال�ضيوعية  العراقية،  الأحزاب  لبع�ص  جديدة 
يف  الأقليات  لعمل  حرية  �ضاحبتها  والوطنية،  والتقدمية 

الرتويج لأفكارها املتحررة...

البكة: مقاماتها ومنازلها من مكة اإىل بيت املقد�ض/ 
الفر�ضان  موؤ�ض�ضة  ان:  عمَّ الأ�ضقر.-  جمعة  اأ�ضامة 

للن�ضر، 1436ه�، 239 �ض.

حتقيق يف حقيقة الركة وفاعليتها و�ضبل ا�ضتجالبها وجواب 
�ضبهاتها وحتقيق موا�ضعها، مع العناية بركة الأماكن عامة 
حتقيقات  مع  خا�ضة،  حوله  وما  الأق�ضى  امل�ضجد  وبركة 

�ضرعية وتاريخية حول امل�ضجد الأق�ضى تن�ضر لأول مرة.
من عناوين مو�ضوعات الكتاب: الركة ثابتة تتكاثر، الركة 
ح�ّضا�ضة،  الركة  بارك،  اهلل  ر�ضي  اإذا  عباده،  اإىل  اهلل  هدية 

كيف تدوم الركة، الركة يف العدل.

 791 املكرمة:  مكة  اإىل  هة  املوجَّ العثمانية  ة  ال�ضرَّ
مكتبة  القاهرة:  عبداهلل.-  اأحمد  ملياء  ه�/   974  -

زهراء ال�ضرق، 1435 ه�، 64 �ض.
ة هي الكي�ص من النقود، كما ا�ضطلح على اإطالقها على ما  ال�ضرَّ
كانت تر�ضله الدول الإ�ضالمية �ضنويًّا من اأموال  عينية اإىل احلرمن 

ال�ضريفن لإعانة الدولة  واحلجيج    وال�ضاكنن مبكة   واملدينة.

اخلليفة  هو  احلرمن  اإىل  النقود  ة  �ضرَّ اأر�ضل  من  واأول 
العبا�ضي املقتدر باهلل �ضنة 295 ه�، ثم تابعه الأمراء واخللفاء، 

ومنهم املماليك حكام م�ضر.

بداية  مكة  اإىل  ة  ال�ضرَّ اإر�ضال  يف  العثمانية  الدولة  و�ضاركت 
من ال�ضلطان الرابع بايزيد الأول )791 ه�(، وعادة ما كانت 
ة مع املحمل املتوجه اإىل مكة خالل اأول مو�ضم  تر�ضل ال�ضرَّ

ة وك�ضوة الكعبة وغريها.. احلج، فُيحمل معه ال�ضرَّ
الر�ضمية  احلكومية  ة  بال�ضرَّ خم�ض�ضة  الدرا�ضة  وهذه 
الواردة من الدولة العثمانية منذ بداية اإر�ضالها ملكة املكرمة 
اإىل نهاية ع�ضر ال�ضلطان �ضليمان القانوين، دون النظر اإىل 
غريها من ال�ضرر التي كانت ترد اإىل احلرمن من خمتلف 

البالد واجلماعات والأ�ضخا�ص من اأهل الر.
واملوؤلفة اأ�ضتاذة التاريخ الإ�ضالمي بجامعة اأم القرى.

تعليمية  ق�ضة  والكبار:  لل�ضغار  البنائن:  جزيرة 
العقائدية  الرتبية  ويف  الإبداعي  الفكر  يف 
�ضليمان.-  اأبو  اأحمد  عبداحلميد  والجتماعية/ 
املعهد  بريوت:  املعتمدة.-  رة  وامل�ضوَّ لة  املعدَّ ط1، 

العاملي للفكر الإ�ضامي، 1434 ه�، 360 �ض.
الأمم  تاريخ  احليوانات  األ�ضنة  على  حَتكي  تربوية  ق�ضة 
ق�ض�ضي  ب�ضكل  وتو�ضح  وانحطاطها،  نه�ضتها  يف  وال�ضعوب 
»كليلة  ال�ضهري  الق�ض�ضي  احلكمة  كتاب  غرار  على  حمبَّب 
�ضرط  الإن�ضان  حقوق  واحرتام  وامل�ضاواة  العدل  اأن  ودمنة«، 
والتخلف  التمزق  يورث  ال�ضتبداد  واأن  للنه�ضة،  اأ�ضا�ضي 

وتف�ضي الف�ضاد.
واحلرية،  التقدم  اإىل  الطريق  اأن  الق�ضة  هذه  تو�ضح  كما 
على  املقدرة  يف  يكمن  اإمنا  والإبداع،  والإعمار  القوة  واإىل 
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ح�ضن الرتبية واحلفاظ على الأ�ضرة، وذلك بالعناية الفكرية 
اأداء  منهج  وب�ضالمة  ال�ضحيحة،  الوالدية  الرتبية  باأدبيات 
وروؤيته  عقائده  ويف  وفكره،  ثقافته  يف  واملجتمع  املدر�ضة 

الكونية، وما ينبثق عنها من القيم واملبادئ واملفاهيم.
لزم  �ضرط  الأبناء  تربية  �ضالمة  اأن  الق�ضة  تو�ضح  كما 
ل�ضالمة بناء املوؤ�ض�ضات الجتماعية وال�ضيا�ضية والقت�ضادية، 
اأدائه  واإىل ا�ضتقرار املجتمع ومنو طاقاته وتقدمه، وفاعلية 
واإ�ضهاماته الإن�ضانية واحل�ضارية، واأن كل ذلك رهن باجلهود 
والإ�ضالحين  والدعاة  والرتبوين  للمفكرين  اجلادة 
اإىل تنوير الآباء والأمهات واملجتمع، واإىل تربيتهم  الهادفة 

يف جمال �ضالمة تن�ضئة الأجيال ورجال امل�ضتقبل.

يف  تربوية  حوارية  ق�ضة  البنائن:  جزيرة  كنوز 
لل�ضباب  الجتماعية  العقدية  ال�ضوية  التن�ضئة 
ط1،  �ضليمان.-  اأبو  اأحمد  عبداحلميد  والكبار/ 
العاملي  املعهد  بريوت:  املعتمدة.-  رة  وامل�ضوَّ لة  املعدَّ

للفكر الإ�ضامي، 1435 ه�، 448 �ض.

احلكيم  الفيل�ضوف  ل�ضان  على  الق�ضة  هذه  اأحداث  ُتروى 
الرحالة  وبن  بينه  معمقة  فكرية  حوارات  هيئة  على  بيدبا 

ابن بطوطة وتالمذتهم.
ق�ضة  لق�ضايا  امتداد  وق�ضاياها  الق�ضة  هذه  وحوارات 
عقلية   لتكوين  املوجهة  العامة،  الرتبوية  البنائن«  »جزيرة 

النا�ضئة وال�ضباب.
الأمة  ق�ضايا  طرح  هو  الق�ضة  هذه  حوارات  من  والغاية 
الجتماعية، واإعادة �ضياغة مفاهيمها وروؤيتها الكونية على 
�ضوء الروؤية الكونية القراآنية احل�ضارية، وحكمة التطبيقات 
النبوية على واقع عهد الر�ضالة، واإزالة ما اأ�ضاب فكر الأمة 
ت�ضوه يف ع�ضور اجلمود  و�ضلوكها وممار�ضتها من  وثقافتها 

والتخلف.
والذي مييز منهج اأ�ضلوب حوارات الق�ضة هو اإدراك ما يواجهه 
الآباء واملربون من ق�ضايا تتعلق برتبية الأبناء، مبا يعينهم 
على تفعيل العقيدة ال�ضتخالفية ال�ضمحة باأ�ضلوب ق�ض�ضي 
اإيجابًيا  واقًعا  فعاًل  جعلها  يف  ي�ضهم  مقنع،  علمي  حواري 
وعالقاتهم  اأجيالها  نا�ضئة  و�ضلوك  الأمة  حياة  يف  موؤثًرا 
الجتماعية والأ�ضرية، ويف اأ�ضلوب اأداء موؤ�ض�ضاتهم الرتبوية 

والعلمية والتعليمية وجهودهم الدعوية.

علوم القرآن

الزيادة والإح�ضان يف علوم القراآن/ حممد بن اأحمد 
علي  فهد  حتقيق  ه�(؛   1150 )ت  املكي  عقيلة  بن 
تف�ضري  مركز  الريا�ض:  ط2.-  واآخرين.-  العند�ض 
للدرا�ضات القراآنية، 1436 ه�، 10 مج )اأ�ضله جمموعة 

ر�ضائل ماج�ضتري(.

على  ا�ضتمل  حيث  الكرمي،  القراآن  علوم  يف  كتاب  اأو�ضع 
الأنواع التي ذكرها الزرك�ضي يف »الرهان يف علوم القراآن«، 
وال�ضيوطي يف »الإتقان يف علوم القراآن«، وزاد عليها ما يقارب 

ال�ضعف، فبلغت )154( نوًعا.

ن الرتبية واحلفاظ على الأ�

59



اإعداد  القراآنية/  الدرا�ضات  لتطوير  تقنية  اأفكار 
ي�ض.-  ال�ضيد  اإيهاب  امليمان،  عبداهلل  بن  �ضليمان 
الريا�ض: مركز تف�ضري للدرا�ضات القراآنية، 1436 ه�، 

238 �ض.

هو �ضبعة مباحث:
القراآن  جتويد  لتعليم  تفاعلي  معمل  وتطوير  ت�ضميم   -

الكرمي.
- توظيف التقنيات احلا�ضوبية لإعداد فهار�ص هامة ومبتكرة 

خلدمة القراآن الكرمي.
- تطوير املعجم املفهر�ص الآيل للقراآن الكرمي.

- مو�ضوعة جامع القراءات: برنامج حا�ضوبي متطور.
- تطبيق م�ضحف الوايف بالقراءات الع�ضر لالأجهزة اللوحية.
باعتماد  ال�ضمريل  التقنية لبتكار م�ضحف  - بحث توظيف 

خط عثمان طه.
اأدوبي  لرنامج  القراآنية  الآيات  وا�ضتبدال  اإدراج  اأداة   -

اإنديزاين.

القراآن  علوم  من  املعا�ضرة  العقلية  املدر�ضة  موقف 
البعداين.-  علي  بن  حممود  التف�ضري/  واأ�ضول 
الريا�ض: مركز تف�ضري للدرا�ضات القراآنية، 1436 ه�، 

2 مج )1088 �ض( )اأ�ضله ر�ضالة دكتوراه(.
من اأهداف العقالنين العرب وخ�ضائ�ضهم: الأخذ باملناهج 
ا، وعدم  العلمية الغربية ومناهج امل�ضت�ضرقن منهم خ�ضو�ضً
منفلتة،  حرية  اإىل  والدعوة  ال�ضرعية،  بال�ضوابط  اللتزام 
وحماكمة  بل  ال�ضرعية،  الن�ضو�ص  على  العقل  وتقدمي 
الن�ضو�ص اإىل العقل، والتالعب مبعاين الن�ضو�ص ال�ضرعية، 

ونقدها.
العقلية  املدر�ضة  موقف  لبيان  علمية  درا�ضة  الكتاب  وهذا 

املعا�ضرة من القراآن الكرمي وعلومه املت�ضلة به، كالقراءات، 
والنا�ضخ  واملت�ضابه،  واملحكم  واملدين،  واملكي  النزول،  واأ�ضباب 

واملن�ضوخ، وغري ذلك.
وقرن موقفها بنقد علمي يك�ضف �ضبهاتها ويدح�ص ما فيها 

من الباطل وامليل عن جادة ال�ضواب. 

املعجم املفهر�ض لاأوزان ال�ضرفية يف القراآن الكرمي/ 
الكتب  دار  بغداد:  النجار.-  اإ�ضماعيل  حممد  اأ�ضواق 

العلمية، 1435 ه�، 4 مج )2964 �ض(.

يف  ورودها  ت�ضل�ضل  بح�ضب  الكلمات  بوزن  املعجم  هذا  يعنى 
واإح�ضاء دقيق لعدد ورود كل  ا�ضتق�ضاء  الكرمي، مع  القراآن 

وزن من الأوزان ال�ضرفية يف القراآن.
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ويتاألف من خم�ضة حقول: الأول خا�ص بذكر الكلمة، والثاين 
تذكر فيه الآية، والثالث فيه رقم الآية، والرابع ا�ضم ال�ضورة، 

واخلام�ص رقمها.
الأدوات  �ضوى:  جميًعا  القراآنية  الألفاظ  وزن  وي�ضم 
واحلروف، والأ�ضماء املو�ضولة، والأ�ضماء اخلا�ضة بالإ�ضارة، 

والأ�ضماء اخلا�ضة بال�ضتفهام.
التي  الأعجمية  الألفاظ  توزن  كما  الظروف،  توزن  وقد 

تتنا�ضب والأوزان املوجودة يف العربية.
ورتبت الكلمات على ح�ضب ترتيب ورودها يف القراآن. 

ولي�ص فيه حتليل ودر�ص، بل كلمات واأوزانها.

الكرمي  القراآن  يف  احليوان  لأ�ضماء  الدليل  اللزوم 
عبدال�ضام  �ضامي  حممد  والتف�ضري(/  )الإعجاز 
ح�ضانن.- القاهرة: بور�ضة الكتب للن�ضر، 1435 ه�، 

160 �ض.

يعني املوؤلف باللزوم الدليل: وجود دللة تالزم )ت�ضاحب( 
ول  الكرمي،  القراآن  يف  موا�ضعه  جميع  يف  اللفظ  ا�ضتعمال 
القراآن  غري  يف  ا�ضتعماله  عند  اللفَظ  الدللُة  هذه  ُتالزم 
القراآن  ا�ضتعمال  يف  للفظ  املالزمة  الدللة  فهذه  الكرمي، 

الكرمي لي�ضت من معاين اللفظ يف املعجم. 
م الكتاب نظرية بالغية جديدة تك�ضف عن اإعجاز  وبذلك يقدِّ

القراآن الكرمي.
ثالثة  يف  الكرمي  القراآن  يف  جاء  )احلوت(  ا�ضم  فمثاًل 
موا�ضع، هي: ق�ضة مو�ضى واخل�ضر عليهما ال�ضالم، وق�ضة 
يون�ص عليه ال�ضالم، وق�ضة اأ�ضحاب ال�ضبت، ويف جميع هذه 
القراآن  ل�ضتعمال  مالزمة  ال�ضر  نفاد  دللة  جند  املوا�ضع 
نفاد  توجد عالقة لزمة بن دللة  بينما ل  ل�ضم )حوت(، 

ال�ضر وا�ضم )حوت(، ل يف املعجم، ول يف ا�ضتعمال الب�ضر.

ياأتي  اأن  ي�ضتطيع  ل  الب�ضري  العقل  اأن  واأزعم  املوؤلف:  قال 
الدوام  على  ي�ضتطيع  ل  العقل  لأن  طبيعي؛  ب�ضبب  مبثله 
معه  جاءت  بدللة  م�ضحوًبا  بال�ضم  ذاكرته  يف  الحتفاظ 
يف �ضياق �ضابق ولي�ضت مالزمة له يف الأ�ضل، ثم ل ي�ضتطيع 
ال�ضابق  ال�ضياق  يف  لال�ضم  امل�ضاحبة  الدللة  هذه  ي�ضكل  اأن 

عها يف كل ن�ص يقوله مع مو�ضوع جديد... ليطوِّ

والتطبيق/  التنظري  بن  التف�ضري  يف  ال�ضلف  اختاف 
حممد �ضالح حممد �ضليمان.- ط2.- الريا�ض: مركز 
تف�ضري للدرا�ضات القراآنية، 1436 ه�، 599 �ض )اأ�ضله 

ر�ضالة ماج�ضتري من جامعة الأزهر(.

وحتليل  التف�ضري،  يف  ال�ضلف  واأ�ضاليب  خل�ضائ�ص  بيان 
نقدي لأنواع الختالف الواقعة يف تف�ضريهم، واأ�ضباب ذلك 
اأقوالهم،  توجيه  وطريقة  معه،  التعامل  وكيفية  الختالف، 
وف�ضل يف حتليل الأقوال والنقد ملا فيه �ضعف اأو مرجوحية.

اأول  من  هي  الختالف  مواطن  على  التطبيقية  والدرا�ضة 
�ضورة الفاحتة اإىل اآخر الربع الثالث من �ضورة البقرة.

واأ�ضري اإىل درا�ضة علمية اأخرى بالعنوان والدرا�ضة التطبيقية 
نف�ضها، وهي:

على  تطبيقية  نظرية  درا�ضة  التف�ضري:  يف  ال�ضلف  اختالف 
�ضورة البقرة، من الآية 60 اإىل الآية 105/ اإعداد اأ�ضماء بنت 
عبداهلل القحطاين؛ اإ�ضراف عادل بن علي ال�ضدي.- الريا�ص: 
جامعة امللك �ضعود، كلية الرتبية، ق�ضم الثقافة الإ�ضالمية، 

1435 ه�، 367 ورقة )بحث مكمل لر�ضالة املاج�ضتري(.

خالد  عقيد  القراآين/  التف�ضري  يف  ال�ضياق  وظائف 
دار  دم�ضق:  الكبي�ضي.-  �ضاكر  حممد  العزاوي، 

الع�ضماء: دار املاجد، 1436 ه�، 199 �ض.
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انتهى املوؤلفان اإىل اأن ال�ضياق القراآين هو تتابع معاين الآيات 
لبلوغ  �ضياقاته  خالل  من  ببع�ص  بع�ضها  وربط  القراآنية 

املق�ضود منها.

اهتموا  الذين  العلماء  اأ�ضبق  من  كانوا  املف�ضرين  اأن  وذكرا 
بال�ضياق، وا�ضتعانوا به كو�ضيلة مهمة من و�ضائل الك�ضف عن 
املعنى املراد لل�ضارع احلكيم، وحددوا ال�ضياقات التي يحتاجها 

املف�ضر.
اخلطاب  اأجزاء  بن  العالقة  حتديد  اإىل  الكتاب  ويهدف 
فاإنه  القراآن(  )�ضياق  القراآنية  الن�ضو�ص  وا�ضتقراء  الواحد، 
القراآين  اجلمال  اأ�ضرار  عن  والك�ضف  ا،  بع�ضً بع�ضه  يف�ضر 
من حيث اهتمام وقدرة املف�ضرين على حتليل الآية وال�ضورة 
جمال  مو�ضحن  واأ�ضلوبًيا،  ودللًيا  لغوًيا  حتلياًل  وال�ضور 

اإعجاز القراآن الكرمي.

ع�ضر  الرابع  القرن  يف  التف�ضري  يف  الدخيل  مو�ضوعة 
عّمان:  علبة.-  اأبو  فار�ض  عبدالرحيم  الهجري/ 
ر�ضالة  )اأ�ضله  مج   4 ه�،   1435 العلمية،  ال�ضواقي 

دكتوراه من جامعة بريوت العربية(.

واملفاهيم  والأفكار  والأحكام  الآراء  بالدخيل:  املوؤلف  يعني 
التي وفدت على الأمة الإ�ضالمية من خالل التف�ضري، والتي 

تتناق�ص مع الإ�ضالم اأو تتعار�ص معه، ولي�ص لها م�ضتند من 
الكتاب اأو ال�ضنة، ول يحتملها املنطوق اأو املفهوم يف الآيات اأو 

الأحاديث النبوية ال�ضريفة.
واأ�ضباب دخول الدخيل يف التف�ضري احلديث التي ذكرها هي: 

ال�ضتعمار، واملا�ضونية، وال�ضت�ضراق.
وقد ذكر املوؤلف معاناته حتى ح�ضل بهذا املو�ضوع على �ضهادة 
الدكتوراه، وتنقل بن جامعة واأخرى خالل )15( عاًما حتى 
من  نيله  هو  ال�ضبب  اأن  ويبدو  عاًما.   )58( ر  عمِّ وقد  نالها، 
البحث. وقد حذف  ملو�ضوعات  نقًدا علمًيا  ولي�ص  )الرموز( 
مه بعنوان »�ضوائب التف�ضري يف  منه واخت�ضر حتى ُقبل، وقدَّ

القرن الرابع ع�ضر الهجري«.

بن  عبدالعزيز  الدين  عز  العظيم/  القراآن  تف�ضري 
ال�ضلمي )ت 660 ه�(؛ حققه وعلق عليه  عبدال�ضام 
�ضليم حممد عامر.- دبي: جائزة دبي الدولية للقراآن 

الكرمي، وحدة البحوث والدرا�ضات، 1435 ه�، 4 مج.

تف�ضري جليل ل�ضلطان العلماء العّز بن عبدال�ضالم رحمه اهلل 
تعاىل، وهو غري خمت�ضره الذي اخت�ضر به تف�ضري املاوردي 
واأكد  بينهما.  املقارنة  وا�ضًحا يف  بدا  كما  والعيون(،  )النكت 
اأمثلة  واأورد  لل�ضك،  جماًل  يدع  ل  مبا  اإليه  ن�ضبته  املحقق 

ونقوًل تثبت ذلك.
املحقق  وقال  ًعا،  مو�ضَّ ولي�ص  خمت�ضر،  اأو  و�ضط  وتف�ضريه 
يف  تف�ضريه  الإمام  يح�ضر  »مل  التف�ضري:  يف  منهجه  مبيًنا 
املفردات  بع�ص  �ضرح  اأو  الآيات،  معاين  من  ا�ضتغلق  ما  �ضرح 
ع يف بيان املعاين املتعددة  وبيان ا�ضتقاقها فح�ضب، واإمنا تو�ضَّ
ة،  ال�ضاذَّ اأو  منها  املتواترة  �ضواء  والقراءات،  الإعراب  ووجوه 
يزيد  القراءات  وجوه  واإيراد  املعنى،  فرع  الإعراب  اأن  وذلك 

املعنى و�ضوًحا«.
باأ�ضباب النزول عناية بالغة، واأنه  ثم ذكر عنايته رحمه اهلل 

ج على بع�ص الأحكام ال�ضرعية الفقهية باخت�ضار.. عرَّ
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الباز.-  اأنور  الكرمي/  للقراآن  الرتبوي  التف�ضري 
القاهرة: دار الن�ضر للجامعات، 1435 ه�، 3 مج.

الكرمي،  للقراآن  املو�ضوعي  التف�ضري  اأنواع  من  جديد  نوع 
لالآيات،  الرتبوي  املحتوى  فذكر  الرتبية،  بجانب  اخت�صَّ 
بالواقع،  ربطها  مع  الرتبوية،  والأهداف  يتنا�ضب  �ضرح  يف 
وذكر الأهداف الإجرائية لكل مقطع: املعرفية والوجدانية 
وينّمي  العقل،  يخاطب  القراآن  اأن  باعتبار  وال�ضلوكية، 
الآيات  اإليه  تر�ضد  ما  وبيان  ال�ضلوك،  ويهذب  الوجدان، 

تربوًيا.

التي  التفا�ضري  خال�ضة  تف�ضريه  ن  �ضمَّ اأنه  املوؤلف  وذكر 
ظالل  »يف  مثل  الإ�ضالمية،  الرتبية  مو�ضوع  اإىل  اأقرب  هي 
التف�ضري« ل�ضعيد حوَّى،  القراآن« ل�ضيد قطب، و«الأ�ضا�ص يف 
و«مقا�ضد القراآن الكرمي« حل�ضن البنا«، و«زهرة التفا�ضري« 

ملحمد اأبو زهرة..
وقد �ضبق �ضدور الكتاب عام 1428 ه�.

ر من الطعن يف القراءات  تبئة الإمام الطبي املف�ضِّ
حممد  �ضامي  ال�ضواّذ/  وردِّ  منها  للم�ضهور  اختياره  يف 
�ضعيد عبدال�ضكور.- عّمان: دار عمار، 1432 ه�، 111 �ض.

وجد املوؤلف بع�ص الباحثن يتهم الإمام ابن جرير الطري 
عليه  اهلل  �ضلى  النبي  عن  الثابتة  القراءات  يف  يطعن  باأنه 
واأ�ضبابه  حقيقته  اإىل  لي�ضل  التهام  هذا  فدر�ص  و�ضلم، 

ودوافعه، وليثبت احلقيقة بالأدلة القطعية.
وقد تبن له بعد البحث يف تف�ضريه )جامع البيان( اأن ذلك 
التهام املل�ضق به حم�ص اأوهام وظنون، تعلق بها بع�ص الذين 
مل يقفوا على حقيقة املنهج الذي تبعه ابن جرير الطري 
عند متحي�ضه القراءات، وجهالتهم باأق�ضام القراءات عنده، 
واغرتارهم بتوجيهه القراءات يف غري اختياره، ظنًّا منهم اأنه 
باأ�ضباب رده بع�ص  الطعن، ثم عدم معرفتهم  ال�ضبب يف  هو 

القراءات.
فاإذا  القراءات،  لقبول  �ضروًطا  الطري  الإمام  و�ضع  وقد 
توافرت هذه ال�ضروط حكم عليها بالقبول، واإذا ُفقدت اأحدها 

حكم عليها بالرف�ص.
واملوؤلف اأ�ضتاذ يف جامعة طيبة باملدينة املنورة.

بن  نا�ضر  وحكمه/  مفهومه  القراءة:  يف  الرتجيع 
العلمية  اجلمعية  )الريا�ض(:  القثامي.-  �ضعود 
ال�ضعودية للقراآن الكرمي وعلومه: دار كنوز اإ�ضبيليا، 

1434 ه�، 67 �ض.
يق�ضد ب� »الرتجيع«:

حت�ضن ال�ضوت بحرف املدِّ خا�ضة وتنغيمه، والتغني به - 1
بتكرير ال�ضوت به وتقريب حركاته مع اإ�ضباعه.

وخف�ضه - 2 وتزيينه،  عموًما،  التالوة  يف  ال�ضوت  حت�ضن 
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وعلوه، وترديده يف احللق باإ�ضباع املدِّ يف مو�ضعه، مع التاأين 
يف القراءة. 

وجعل املوؤلف مو�ضوعه يف ف�ضلن:
الأول: مفهوم الرتجيع وو�ضف قراءة النبي �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم وترجيعه فيها.
الثاين: الرتجيع والتغني والتلحن وقوانن النغم.

اأحكام التالوة والتجويد،  اأن الرتجيع ل يتعار�ص مع  وذكر 
باأحكام  من�ضبًطا  كان  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  فرتجيع 

التالوة.
املحرم  والطرب  املو�ضيقى  وقوانن  بالأحلان  القراءة  واأن 
يتنافى  جتويدها  وقواعد  وقارها  عن  بالقراءة  ُيخرج  الذي 

مع الرتجيع الثابت عنه �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

نظرية التبعية بن القراآن الكرمي وعلم الجتماع/ 
للن�ضر،  املتو�ضطية  الدار  تون�ض:  املازقي.-  �ضالح 

1433 ه�، 141 �ض.

ال�ضلبية  وتداعياتها  للتبعية  ر  نظَّ من  اأول  اأن  علَّمونا  »لقد 
والقت�ضاد  الجتماع  علماء  هم  النامية  املجتمعات  على 
املوؤ�ض�ضن للمدر�ضة الالتينو - اأمريكية، وهذا ثابت تاريخيًّا، 
ومل  الأذهان  عن  غائبة  بقيت  التي  العلمية  احلقيقة  لكن 
الإ�ضالمي من قدامى وحمَدثن،  الدين  اإليها علماء  ينتبه 
رة من خماطرها، قبل اأن  اأن اأول اإ�ضارة �ضريحة للتبعية حمذِّ
واإعجاز يف  باإيجاز  ُذكرت  �ضو�ضيولوجية،  اإىل نظرية  تتحول 
الآية )120( من �ضورة البقرة: {َوَلن َتْر�َضى َعنَك اْلَيُهوُد َوَل 
النَّ�َضاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل اإِنَّ ُهَدى اهلّلِ ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن 

َبْعَت اأَْهَواءُهم َبْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهلّلِ  اتَّ

رٍي} التي بيَّنت العالقة ال�ضببية بن التبعية  ِمن َويِلٍّ َوَل َن�ضِ
والتخلف«.

والكتاب حماولة لتف�ضري نظرية التبعية كما وردت يف القراآن 
خالل  من  املعا�ضر،  العرب  واقع  على  واإ�ضقاطها  الكرمي، 

بابن:
القراآن -  يف  وال�ضو�ضيولوجي  العلمي  الإعجاز  معنى  يف 

الكرمي.
يف مفهوم التبعية وت�ضنيفاتها.- 

الحديث والسيرة

عظمة ال�ضنة النبوية/ حممود بن اأحمد الدو�ضري.- 
الدمام، ال�ضعودية: دار ابن اجلوزي، 1436 ه�، 840 

�ض.
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�ضامية  مكانة  حتتل   - املوؤلف  يقول  كما   - النبوية  ال�ضنة 
ومنزلة عظيمة يف نفو�ص املوؤمنن املوحدين من اأهل ال�ضنة 
واجلماعة، وهذه املنزلة وتلك املكانة هما ما حدا بعلماء اأهل 
ال�ضنة - على مدار التاريخ الإ�ضالمي - اإىل جمعها وتبويبها، 
علوم  ا�ضتحدثت  اأجلها  ومن  و�ضعيفها،  �ضحيحها  وبيان 
الإ�ضناد  العاملن، مثل علوم  اأحد من قبل من  بها  ي�ضمع  مل 
والطبقات والرجال واجلرح والتعديل، وغري ذلك من العلوم 

التي اأبهرت العامل.. 
وجعله يف �ضتة ف�ضول:

عظمة منزلة ال�ضنة من القراآن.- 
عظمة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم.- 
مظاهر عظمة ال�ضنة النبوية.- 
عظمة مقا�ضد ال�ضنة النبوية.- 
دلئل عظمة ال�ضنة النبوية.- 
عظمة منهج اأهل ال�ضنة واجلماعة.- 

حممد  ال�ضريف/  احلديث  ملوؤلفات  اجلديد  الدليل 
 1436 الألوكة،  دار  الريا�ض:  يو�ضف.-  رم�ضان  خري 

ه�، 692 �ض.

)موؤلَّفات  عن  املوؤلف  مه  يقدِّ الذي  الثالث  الدليل  وهو 
احلديث ال�ضريف( من الكتب املطبوعة والر�ضائل اجلامعية، 
جديد،  معظمها  عنوان،    )6400( نحو  على  احتوى  الذي 

ومنها ما هو حتقيق جديد ملا �ضبق اأن اعُتنَي به.
اأنه  يعني  عليهما،  وم�ضتدرك  لل�ضابقن  تتمة  الدليل  وهذا 
احلديث  موؤلَّفات  »دليل  �ضدور  تاريخ  بعد  ُطبع  ما  يذكر 
ال�ضريف املطبوعة القدمية واحلديثة« عام 1416ه�، و«املعجم 

وم�ضتدرك  1423ه�،  عام  ال�ضريف«  احلديث  ملوؤلفات  امل�ضنَّف 
عليهما، مما طبع قبل �ضدورهما ومل يرد فيهما.

وقد اتبع فيه املوؤلف الأ�ضلوب ال�ضابق يف الرتتيب والتنظيم، 
والفهار�ص  واملداخل،  والعناوين  والتحرير،  والإعداد 
والك�ضافات، وما اإىل ذلك، مع اجتهادات تنظيمية جديدة يف 
مو�ضوعات  وتوزيع  وترتيبها،  املتفرعة  احلديث  علوم  اإبراز 

الكتب اجلديدة عليها.
واأورد كذلك يف اأوله )الفهر�ص الهجائي ملو�ضوعات املعجم(، 

يليه فهر�ص املو�ضوعات )الفهر�ص املو�ضوعي(. 
لعناوين  ال�ضامل  الفهر�ص  باآخره   يلحق  اأن  النا�ضر  واعتذر 
املوؤلفن  فهر�ص  يليه  الهجاء،  حروف  على  مرتبة  الكتب 
واملحققن وَمن يف حكمهم، مرتًبا كذلك. وقد و�ضعت هذه 
فلما  الفهر�ضان،  ين�ضر  اأن  اأ�ضا�ص  على  املقدمة  يف  املعلومة 
اأنهما  اإىل  املقدمة  يف  ي�ضري  اأن  النا�ضر  من  ُطلب  ين�ضرا  مل 

�ضين�ضران يف ال�ضابكة، فلم يفعل كذلك.
وقد ن�ضر الفهر�ضان، اإ�ضافة اإىل )املتابعات(، يف موقع املوؤلف 

وغريه.

ا�ضتقرائية  تاأ�ضيلية  درا�ضة  الأبدال:  ثون  املحدِّ
تطبيقية/ فهمي اأحمد القّزاز.- عّمان: دار الفاروق، 

1435 ه�، 359 �ض.
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تاأليف لطيف يف جمع تراجم رواة احلديث الذين قيل فيهم 
)اأبدال( تزكيًة لهم وتوثيًقا لعدالتهم.

الثاين  القرن  من  ابتداء  امل�ضطلح  هذا  تطبيق  تعاقب  وقد 
الهجري على ل�ضان قتادة بن دعامة ال�ضدو�ضي )ت 117 ه�( 
ابن  احلديث  يف  املوؤمنن  اأمري  بت�ضريح  التا�ضع  القرن  اإىل 

حجر الع�ضقالين )ت 852 ه�(.
قال املوؤلف: وعملهم هذا يعدُّ دلياًل على قبول روية )الأبدال( 

�ضمًنا، واإل ملا نعتوا غريهم به.

)ت  الطباين  اأحمد  بن  �ضليمان  ال�ضامين/  م�ضند 
360 ه�(؛ حتقيق حمدي عبداملجيد ال�ضلفي.- دم�ضق، 

بريوت: موؤ�ض�ضة الر�ضالة، 1435ه�، 4 مج.

اأحاديث  فيه  روى  الطراين،  ث  املحدِّ لالإمام  جديد  كتاب 
ذكر  واأتباعهم.  التابعن  من  �ضامين،  ثن  وحمدِّ لرواة 

املحقق اأنه مل ي�ضتوعبهم، واأنه روى عن )39( منهم فقط.

يف  واحلكم  بالق�ضاء  املت�ضلة  النبوية  الأحاديث 
اخل�ضومات: جمع وتخريج ودرا�ضة/ ح�ضن بن خالد 
)اأ�ضله  مج   2 ه�،   1436 جرير،  دار  عّمان:  �ضندي.- 

ر�ضالة دكتوراه من كلية دار العلوم بالقاهرة(.

جمع وتخريج ودرا�ضة لالأحاديث النبوية الواردة يف الق�ضاء 
مباحث  حتتهما  بابن،  خالل  من  واخل�ضومات  واحلكم 

ومطالب عديدة، وهما:
درا�ضة اأحاديث الق�ضاء.- 

الأحكام -  اإثبات  وو�ضائل  الدعوى  اإقامة  اأحاديث  درا�ضة 
الق�ضائية.

واملوؤلف اأ�ضتاذ بق�ضم الدرا�ضات الإ�ضالمية والعربية بجامعة 
امللك فهد للبرتول واملعادن.

الثمر واللباب فيما ورد من اأربعن حديًثا يف الكتاب/ 
الإمام  دار  القاهرة:  يو�ضف.-  رم�ضان  خري  حممد 

م�ضلم، 1436 ه�، 55 �ض.

مع  »الكتاِب«  معنى  من  ورَد  فيما  �ضحيًحا  حديًثا  اأربعون 
تعليقات وفوائد موجزة.

َ من هذه الأحاديث، اأن الكتاب ورَد بع�ضرِة معان، هي:  وتبنَّ
)عنَد  والإجنيل  التوراة  ال�ضماوي،  الكتاُب  املحفوظ،  اللوُح 
الأوراق  الكتاب،  جن�ُص  القراآن،  التوراة،  الكتاب«(،  »اأهِل  ذكِر 
)وهي  فيها  املكتوِب  ثم  فيها(،  املكتوِب  غرُي  ال�ضحيفُة  )اأو 
اأو  املر�ضوم  ومبعنى  املكاتبة،  اأو  الر�ضالة  الأعمال(،  �ضحيفُة 

الوثيقة كما ُتفَهُم يف ع�ضرنا.
ولو امتدَّ البحُث لتبيَّنت معاٍن اأخرى للكتاب، فاملو�ضوع قابٌل 

لأن يكوَن كتاًبا اأكر..
تف�ضري  تعاىل:  اهلل  كتابِ  يف  »الكتابُ  اأي�ضًا:  وللموؤلف 
للكتاب،  معنى   )15( له من خالله  تبنَّ  مقارن«  مو�ضوعي 
اأنهاه موؤلفه وهو يحرر هذا العدد  يف كتاب اهلل تعاىل. وقد 

من املجلة.

العقيدة اإلسالمية

ث عباده عن نف�ضه/ عمر �ضليمان الأ�ضقر.-  اهلل يحدِّ
عّمان: دار النفائ�ض، 1435 ه�، 285 �ض.

وجلَّ  عزَّ  بخالقهم  النا�ص  بتعريف  العناية  اأن  املوؤلف  يرى 
من اأعظم الغايات، بل هي الأ�ضا�ص الذي قامت عليه دعوات 
املر�ضلن، وعليه كانت اأعظم الن�ضو�ص القراآنية والنبوية هي 
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التي تتحدث عن اهلل رب العاملن، واأعظم النعم اأن اهلل هدانا 
فنا به عليه. اإليه وعرَّ

التي  القراآنية  الن�ضو�ص  هذا  كتابه  يف  املوؤلف  عر�ص  وقد 
ث اهلل بها عن نف�ضه، ومن ثم بيان معاين هذه الن�ضو�ص  حتدَّ
فنا اهلل بنف�ضه من خالل هذه  تف�ضرًيا و�ضرًحا، وبيان كيف عرَّ
الرعيل  ف  تعرَّ وهكذا  ر،  مي�ضَّ باأ�ضوب  ذلك  كل  الن�ضو�ص، 
وحمدوه  دوه  فمجَّ  ، وجلَّ عزَّ  اهلل  على  ال�ضحابة  من  الأول 

�ضوه، من خالل حديث اهلل عن نف�ضه.. وقدَّ

الدين  بن  روائي  حوار  مفتوحة:  تزال  ل  الق�ضية 
والإحلاد/ �ضلمى ح�ضب اهلل.- اجليزة: اأطل�ض للن�ضر، 

1434 ه�، 316 �ض.

تذكر املوؤلفة ق�ضتها مع الإميان والفطرة واحلق، ثم التقاءها 
الإ�ضالم،  غري  اأخرى  واأديان  ملل  واأ�ضحاب  مبلحدين 
الإلهية، لدرجة  الذات  اإنكارهم  فتفاجاأت مبا مل تتوقع من 
اأن اأحدهم �ضاألها عما كان الإله الذي تعبده رجاًل اأم امراأة!!

اإىل تاأليف هذا الكتاب على هيئة حوار ويف �ضكل  مما دعاها 
م�ضرحي رمزي، فعقدت حمكمة من جل�ضتن، فيها �ضخ�ص 
التي  التهامات  كل  فيها  دعوى  عليه  وُترفع  مدان،  الدين 
اإىل  الدين  وي�ضعى  الزمان،  مرِّ  على  الدين  اأعداء  افرتاها 
والعلم  واملنطق  التاريخ  من  كل  ويتقدم  ال�ضبهات،  فوق  اأنه 

والأخالق ك�ضهود..

الفقه اإلسالمي

باِع  واتِّ التقليِد  ترِك  اإىل  الإر�ضاِد  يف  املثلى  الطريقُة 
يق القنَّوجي  ما هو الأَوىل/ نور احل�ضن بن حممد �ضدِّ
يو�ضف.-  رم�ضان  خري  حممد  حتقيق  ه�(؛   1336 )ت 

القاهرة: دار الإمام م�ضلم، 1436 ه�، 124 �ض.

�ٍص  متحمِّ عامٍل  جهِد  على  الكتاِب  هذا  يف  القارئ  لع  يطَّ
لهم  خما�ضٌم  هو  بل  واأهله،  للتقليِد  ونابٍذ  ا،  جدًّ لالجتهاِد 

وجمادل. وجعلُه يف ع�ضرِة ف�ضوٍل ق�ضرية.
ابن  الإمامان  هما  اثنن،  عاملِن  بجهوِد  ا�ضتعانتِه  واأكُر 
القيِّم، وال�ضوكاين، فاأورَد زبدَة اأقوالهم يف رف�ِص التقليد، ويف 
»الطريقُة  كتابه  عنواِن  ُيفَهُم من  ما  وهو  الجتهاد،  اعتماِد 
الأَوىل«  هو  ما  واتِّباِع  التقليِد  ترِك  اإىل  الإر�ضاِد  يف  املثلى 

ويعني بالأَوىل: الجتهاد.
ُق  واأفرَد لكتابِه خامتًة يف بياِن العمِل املقبول، الذي ل يتحقَّ

ا هلل �ضبحانه، موافًقا لل�ضنَّة. اإل باأن يكوَن خال�ضً
اأمتَع القارَئ ب�ق�ضيدة يف الثناِء على علِم احلديث، بلغت  ثم 

)47( بيًتا.
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تقدمي  الزكي؛  حممد  جمال  العبادات/  طبُّ 
األفا،  القاهرة:  ط2.-  �ضيد.-  حممد  عبدالبا�ضط 

1435 ه�، 287 �ض.

يذوق  ل  جليلة،  وفوائد  عظيمة  ِحكم  الإ�ضالم  يف  للعبادات 
على  اأداها  من  اإل  فوائدها  اأثر  يلم�ص  ول  اأ�ضرارها  طعم 

الكيفية التي اأمر اهلل تعاىل بها، كما يقول املوؤلف.
والعبادة،  لالمتثال  اأحكام  من  حتتوي  ما  برغم  وهي  قال: 
اإمنا جاءت يف نف�ص الوقت لفائدة الإن�ضان املكلَّف بها: �ضحًيا 

واجتماعًيا ونف�ضًيا، بجانب الأثر الت�ضريعي.
فاإننا  وفوائدها،  للعبادات  احل�ضي  الأثر  نبنِّ  كنا  واإذا  قال: 
نخاطب بها اأ�ضحاب العقول النرية من غري امل�ضلمن، الذين 
حتى  احل�ضية،  امللمو�ضة  والأدلة  العقلية  النواحي  ت�ضغلهم 

نقيم عليهم احلجة من جميع جوانبها.
واملوؤلف ع�ضو جمعية الإعجاز العلمي للقراآن وال�ضنة.

�ضاكر  مقارنة/  فقهية  درا�ضة  البكر:  الفتاة  اأحكام 
ه�،   1435 النفائ�ض،  دار  عّمان:  اجلعبي.-  احميد 
من  املاج�ضتري  لر�ضالة  مكمل  بحث  )اأ�ضله  �ض   304

جامعة اخلليل(.
ويف  بالعر�ص،  تتعلق  م�ضائل  منه  الأول  الف�ضل  يف  تناول 
الثاين: الأحكام املتعلقة بنكاح الفتاة البكر، ويف الآخر: اأحكام 

الفتاة البكر يف الآثار املرتتبة على النكاح.
اأن  له  يجوز  ل  العفيف  الرجل  اأن  اخلامتة  يف  ذكره  ومما 
ينكح امراأة زانية مازالت على زناها، ويجوز له نكاح الزانية 
التي اأحدثت توبة، واأن الزانية ل ت�ضتحق مهر املثل ول اأر�ص 

البكارة.

واأن نفقة الفتاة البكر قبل الزواج تندرج حتت نفقة ال�ضغري، 
الفتاة  نفقة  وتثبت  زواجها،  يوم  اإىل  عليها  النفقة  وت�ضتمر 
البكر املعقود عليها على الزوج مبجرد العقد، وتعود نفقتها 
على من كانت عليه نفقتها يف ال�ضابق حال انفكاك الزوجية.

نيل املراد يف حتقيق �ُضفرة الزاد ل�َضفرة اجلهاد لأبي 
الآلو�ضي )ت 1270 ه�(/  الثناء حممود بن عبداهلل 
الريا�ض:  اجلليل.-  نا�ضر  بن  عبدالعزيز  حتقيق 

العبيكان للن�ضر، 1435 ه�، 122 �ض.

عنوان الكتاب املحقق هو »�ُضفرة الزاد ل�َضفرة اجلهاد« للعالمة 
وقد غريَّ  املعاين(،  )روح  امل�ضهور  التف�ضري  الآلو�ضي �ضاحب 

املحقق عنوانه باإقحام عمله فيه. 
وف�ضائله،  ومق�ضده،  واأحكامه،  اجلهاد،  حكم  بيان  وفيه 
وحديث جميل عن ال�ضهيد ومن يطلق عليه هذا ال�ضم، ثم 
ذكر لبع�ص ال�ضن املتعلقة باجلهاد، وحكم خروج الن�ضاء اإىل 
وح�ضارهم،  ونخيلهم  الكفار  ديار  تخريب  واأحكام  اجلهاد، 

واأحكام ال�ضلح معهم..
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الهدي النبوي يف التعامل مع النا�ض/ �ضالح بن فريح 
اجلوزي،  ابن  دار  ال�ضعودية:  الدمام،  البهال.- 

1436ه�، 127 �ض.

بنَّ معاملته �ضلى اهلل عليه و�ضلم مع النا�ص بح�ضن اخللق، 
وعلى ح�ضب طبائع النا�ص، وح�ضب منازلهم، وح�ضب عقولهم، 
يف  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  هديه  بنَّ  كما  ظواهرهم،  وعلى 
تغافله  �ضتة مطالب:  النا�ص من خالل  اأخطاء  مع  التعامل 
اأعذار اخلاطئن، ح�ضن ظنه  عن الأخطاء، اعتذاره وقبوله 
عن  عفوه  اجلاهلن،  عن  اإعرا�ضه  اخلطاأ،  اإليه  ن�ضب  مبن 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اخلاطئن،  اإىل  اإح�ضانه  اخلاطئن، 

ت�ضليًما كثرًيا.

اخلافية/  ال�ضريعة  م�ضائل  يف  الفقهية  البحوث 
مكتبة  الإ�ضكندرية:  كر�ضون.-  اإبراهيم  عبداحلليم 
الوفاء القانونية، 1436 ه�، 651 �ض )وبه: الوجيز 
حممد  اإبراهيم  العبادات/  ق�ضم  احلنفية:  فقه  يف 

عبداحلليم كر�ضون(.

العبادات:  املوؤلف يف ق�ضم  التي بحثها  املو�ضوعات اخلالفية 
ال�ضالة قبل اجلمعة، قيام الليل، وم�ضائل اأخرى يف ال�ضالة.

ويف املعامالت: توبة القاتل العامد، من اأحكام الر�ضاع، ولية 
املراأة ولية الق�ضاء.

اأحكام  من  العريف،  اأو  ال�ضري  الزواج  الأخرى:  املراأة  ق�ضايا 
حرمان  اأحكام  احل�ضانة،  اأحكام  من  اخللع،  اأحكام  اخلتان، 

الورثة من الرتكة.

الفلسفة اإلسالمية

مفكري  عند  الأفاطونية  الأخاقية  الفل�ضفة 
الإ�ضام/ ناجي التكريتي.- عّمان: دار دجلة، 1435 

ه�، 567 �ض.

يذكر املوؤلف اأن مفكري الإ�ضالم )يعني املهتمن بالفل�ضفة( 
در�ضوها  اأنهم  اإل  اليونانية،  الفل�ضفة  من  الكثري  ا�ضتمدوا 
الإ�ضالمية  الفل�ضفة  مييز  ما  اأهم  واأن  اإ�ضالمية..  بعقلية 

توفيقها بن الدين والفل�ضفة.
اأثر النظريات الأخالقية الأفالطونية  وبنَّ يف مبحثه هذا 
الكتاب  طبع  وقد  ف�ضاًل.   )12( يف  وجعله  امل�ضلمن،  عند 

قدمًيا، عرفت بيانات الطبعة الثانية منه عام 1402 ه�.
واملوؤلف اأ�ضتاذ الفل�ضفة بجامعة بغداد.

ك�ضف التمويهات يف �ضرح الإ�ضارات والتنبيهات/ �ضيف 
درا�ضة  ه�(؛   631 )ت  الآمدي  حممد  بن  علي  الدين 
الفتح،  دار  عّمان:  جوابرة.-  ربيح  عي�ضى  وحتقيق 

1436 ه�، 2 مج )983 �ض(.
»الإ�ضارات والتنبيهات« اآخر كتب ابن �ضينا يف الفل�ضفة، وقد 
اأق�ضام  جميع  فيه  �ضمَّ  لأنه  به؛  املهتمن  عند  كثرًيا  ا�ضتهر 
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الفل�ضفة الرئي�ضية، من منطق واإلهيات واأخالق، كما اعتمد 
ذلك  يف  متبًعا  الطبيعية،  الظواهر  تف�ضري  يف  العقل  فيه 
اإليها  م�ضيًفا  اأفالطون،  واأحياًنا  كبري،  حّد  اإىل  اأر�ضطو 
الدينية  الظواهر  تف�ضري  يف  منه  حماولة  اإ�ضراقية،  فل�ضفة 

النف�ضانية.

الفل�ضفي  املنظور  وفق  كاماًل  �ضرًحا  الرازي  الفخر  و�ضرحه 
الذي بحثه ابن �ضينا، مع �ضرح الأدلة التي �ضاقها، ومناق�ضته 
واجلدل  للتفل�ضف  عمليًّا  تطبيًقا  يعدُّ  مما  لها،  ونقده 

الفل�ضفي.
فهم  �ضوء  فيه  فراأى  الرازي  �ضرح  على  الآمدي  واطلع 
ومتثل  فيها.  تبحره  من  الرغم  على  ومقا�ضدها،  للفل�ضفة 
نقده يف جمادلته الرازي من بيان احلق والتمييز بن جلي 
الفل�ضفة ودقيقها، وهو اأحد الأهداف الأ�ضا�ضية لعلم اجلدل 

الفل�ضفي.. 

العلوم االجتماعية

امل�ضارف  وعمليات  معامات  اإىل  ال�ضامل  املدخل 
الإ�ضامية/ حممود عبدالكرمي اإر�ضيد.- عّمان: دار 

النفائ�ض، 1436 ه�، 382 �ض
والعمليات  للمعامالت  �ضاماًل  يكون  اأن  الكاتب  به  اأراد 
للطالب  مرجًعا  ليكون  الإ�ضالمية،  امل�ضارف  تخ�ص  التي 
خطط  على  مبني  فهو  الإ�ضالمي،  القت�ضاد  تخ�ض�ص  يف 

واأهداف اجلامعات.
ور�ضخت الدرا�ضة اأ�ضا�ضيات مادة النقود والبنوك يف القت�ضاد 
الإ�ضالمي، وو�ضعت قواعد التعامل مع النقود، واأ�ضارت اإىل 
اأ�ضول املعامالت احلالل اخلم�ضة، وبيَّنت اخلدمات امل�ضرفية 
للم�ضرف  يجوز  ل  التي  امل�ضرفية  واخلدمات  احلالل، 

الإ�ضالمي ممار�ضتها. 
املالية  للموؤ�ض�ضات  ال�ضرعية  باملعايري  ملحق  وباآخره 

الإ�ضالمية للمعامالت امل�ضرفية.

اأ�ض�ض القراءة وفهم املقروء بن النظرية والتطبيق: 
والتعلم/  والتفكري  الفهم  مهارات  تطوير  يف  املدخل 
حممد حبيب اهلل.- ط2.- عّمان: دار عمار، 1435 

ه�، 243 �ض.

لعملية  ال�ضرورية  املقروء  فهم  مهارات  اأن  الوا�ضح  من 
عن  ابتعادهم  ب�ضبب  الطالب،  عند  ت�ضعف  بداأت  التح�ضيل 
الكلمة املكتوبة، بتاأثري التلفزيون والفيديو وامل�ضجل واملذياع 
احلياة  يف  املتعددة  الولد  واهتمامات  امللونة،  واملل�ضقات 

الع�ضرية، كما يقول املوؤلف.
املو�ضوع  هذا  باإدراج  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  املوؤلف  وطالب 

كمو�ضوع اأ�ضا�ضي مرافق لعملية التعليم.
الظاهرة من ناحية تربوية منهجية من خالل  وعالج هذه 

خم�ضة اأبواب:

70



ماهية القراءة.- 
م�ضتويات القراءة )حريف، تف�ضريي، تطبيقي(.- 
مهارات فهم املقروء.- 
اأبحاث ومقالت.- 
امتحانات فهم املقروء.- 

اللغة العربية

القاهرة: دار  البا�ضلة/ فتحي حممد جمعة.-  اللغة 
غريب، 1436 ه�، 375 �ض.

يذكر املوؤلف اأنه و�ضف اللغة العربية بالبا�ضلة؛ لأنه ل ي�ضدق 
فالتاريخ  العربية،  على  ي�ضدق  كما  لغة  على  الو�ضف  هذا 
اللغوي ل يعرف لغة تظاهرت عليها اخل�ضومات والعداوات 

تاأتيها من كل مكان كما ُعرف ذلك للعربية!
قال: »فاإذا كانت الب�ضالة تعني - من بن ما تعني - ال�ضجاعة 
والقدرة، و�ضالبة املقاومة يف مواجهة الطعنات وال�ضربات، 
فاإن العربية جديرة بحق اأن ُين�ضب اإليها هذا الو�ضف باأقوى 

دللته واأنبل معانيه. 
وقد در�ص املوؤلف مو�ضوعات من هذا القبيل مدافًعا ومنافًحا 

عن لغة القراآن الكرمي، من خالل خم�ضة ف�ضول، هي:
اجلبهات الثالث: )العرب، امل�ضلمون، العداوة اخلارجية(.- 
اللغة العربية والعلوم التجريبية.- 
الف�ضحى والعامية.- 
التعليم.- 
الكتابة العربية.- 

التعبري  يف  العربية  اللغة  خ�ضائ�ص  الكتاب:  مالحق  ويف 
جهود  للم�ضطلحات،  العربية  الرتجمة  توحيد  العلمي، 

جممع اللغة العربية.
العربي  الل�ضان  يف  العرب  لغري  م�ضيئة  اأقوال  وخامتته: 

املبن.

يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  قطرب/  مثلثات  �ضرح 
الفريوز اأبادي )ت 816 ه�(؛ حتقيق وتعليق عبداهلل 
 1436 جرير،  دار  عّمان:  اإبراهيم.-  احلاج  عمر  بن 

ه�، 135 �ض.

طرق،  بثالث  ُتنطق  التي  الألفاظ  هي  اللفظية  املثلثات 
باختالف حركة اأحد حروف الكلمة، غري حرف الإعراب، مع 
اختالف معانيها اأو اتفاقها، مثل: احَلمام، واحِلمام، واحُلمام، 

تعني على التوايل: الطري املعروف، واملوت، وا�ضم رجل.
بن  حممد  قطرب،  هو  نزاع  بال  املعجمي  النوع  هذا  ورائد 
امل�ضتنري، النحوي اللغوي من اأهل الب�ضرة )ت 206 ه�(، لقبه 
ر اإليه لالأخذ عنه، فاإذا  �ضيخه �ضيبويه بُقْطُرب لأنه كان يبكِّ
خرج �ضيبويه �ضَحًرا راآه على بابه، فقال له يوًما: ما اأنت اإل 
اأنه  يزعمون  تفرت،  ول  تدبُّ  دويبة  والقطرب  ليل.  ُقطرُب 

ب بذلك. لي�ص لها قرار األبتة. فلقِّ
قال املحقق: واملوؤلَّف الذي و�ضعه قطرب هو موؤلَّف نري مل 
نره، ومل ي�ضل اإلينا ح�ضب علمي، وقد اأكبَّ عليه الالحقون 

من بعُد �ضرًحا ونظًما وا�ضتدراًكا.
وذكر اأن النظم امل�ضهور الذي جمع مثلثات قطر ومطلعها:

يا مولًعا بالغ�ضِب        والهجر والتجنِب
ون�ضبها بع�ضهم اإىل قطرب، لي�ص ب�ضحيح، بل ناظمها عامل 
من علماء القرن ال�ضابع، هو �ضديد الدين عبدالوهاب املهلبي 
ثالثن  يف  املثلثات  تلك  نظم  ه�(،   685 )ت  الوراق  البهن�ضي 

بيًتا.
القامو�ص  �ضاحب  هو  اللغة،  يف  م�ضهور  لعالمة  وال�ضرح 
الفريوزابادي رحمه اهلل تعاىل، وهو �ضرح لطيف مفيد دقيق.
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اأ�ضول النحو العربي/ حممود اأحمد نحلة.- القاهرة: 
مكتبة الآداب، 1435 ه�، 163 �ض.

النحو  النحاة يف  اللذان اعتمد عليهما  الأ�ضا�ضيان  الأ�ضالن 
هما: ال�ضماع، والقيا�ص، ثم اأ�ضاف اإليهما بع�ص النحاة اأ�ضلن 
وا�ضت�ضحاب  نحوي،  حكم  على  النحاة  اإجماع  هما:  اآخرين، 
اأو  اإجماع  اأو  �ضماع  من  دليل  فيه  يرد  مل  فيما  الأ�ضل  حال 

قيا�ص.
وال�ضياغة املنهجية لهذه العلوم جمتمعة متت على يد ابن 
جني )ت 392 ه�(، وابن الأنباري )ت 577 ه�(، ثم ال�ضيوطي 

)ت 911 ه�(.
د املوؤلف يف كتابه هذا لأ�ضول النحو ببيان العالقة بينها  ومهَّ
وبن اأ�ضول الفقه، واأثر علم اأ�ضول الفقه يف ن�ضاأة علم اأ�ضول 
النحو، ومنهجه، وم�ضطلحاته، ثم اأفرد لكل اأ�ضل من اأ�ضول 
اًل، ثم كانت اخلامتة عن كيفية  النحو الأربعة حديًثا مف�ضَّ
الكتاب  �ضدور  �ضبق  وقد  الأ�ضول.  تعار�ص  عند  ال�ضتدلل 

عام 1407 ه�.
واملوؤلف اأ�ضتاذ يف كلية الآداب بجامعة الإ�ضكندرية.

قنب  بن  عثمان  بن  عمرو  ب�ضر  اأبي  كتاب  الكتاب: 
وحتقيق  و�ضرح  منهجي  ت�ضنيف  ب�ضيبويه:  امللقب 
علمي/ حممد كاظم البّكاء.- بريوت: من�ضورات زين 

احلقوقية، 1435 ه�، 6 مج.
ميَّز املحقق عمله يف حتقيق )الكتاب( من �ضابقه )عبدال�ضالم 
هارون( من خالل نقده له باأن الكتاب »ظلَّ اأبواًبا متالحقة، 
وم�ضائل مزدحمة، وفقرات متداخلة، ل تخطيط يو�ضحها، 
ول ت�ضنيف ينظمها«، واأنه قرر اإعادة ن�ضره يف ت�ضنيف منهجي 
وحتقيق علمي، مفيًدا من جهود املتقدمن، واأنه اعتمد على 

الت�ضنيف املنهجي لأبواب الكتاب على ما ات�ضح له يف ر�ضالة 
واأنه  النحوي«،  التقومي  يف  �ضيبويه  كتاب  »منهج  الدكتوراه 
واأبواب  النحو،  واأبواب  املقدمة  هما:  ق�ضمن،  الكتاب  ق�ضم 
ال�ضرف والأ�ضوات، ثم �ضنَّف اأبواب كل ق�ضم منها يف اأجزاء، 

وكل جزء يف مو�ضوعات نحوية.

وذكر اأنه اعتمد يف التحقيق على ن�ضخة كاملة نفي�ضة مل يطلع 
مهمة  اإ�ضافات  فيها  الكتاب،  ن�ضروا  الذين  من  اأحد  عليها 
ببغداد،  الأوقاف  مكتبة  خمطوطة  وهي  لغريها،  وخمالفة 
كتبت �ضنة 1132 ه�، اإ�ضافة اإىل ن�ضخ اأخرى، وال�ضتفادة من 

�ضت ن�ضخ من �ضروح الكتاب.

املدر�ضة الو�ضفية يف الدرا�ضات النحوية/ معاذ حممد 
للن�ضر:  اجلنادرية  عّمان:  )ال�ضرطاوي(.-  اخلطيب 

دار يافا العلمية، 1435 ه�، 161 �ض.

الدرا�ضات  يف  ومنهجه  القرطبي  م�ضاء  ابن  عن  حديث 
النحوية، ومقارنة ما تو�ضل اإليه من اآراء واأفكار قبل قرون 
اإليه املنهج احلديث يف الدرا�ضات  عديدة )ت 592 ه�( تو�ضل 

اللغوية.
وجاء حديثه عن ذلك من خالل خم�ضة ف�ضول.
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َعرُف ال�ضذا بتعريف م�ضاألة كذا/ �ضراج الدين عمر بن 
ر�ضان البلقيني )ت 805 ه�(؛ حتقيق حممد عاي�ض، 
البلقينية.-  املكتبة  )�ضمن:   .389  -  319 �ض  �ض 

عّمان: اأروقة للدرا�ضات والن�ضر، 1436 ه�(.

باب  �ضيبويه، يف  اإىل م�ضاألة )كذا( منذ ع�ضر  النحاة  تطرق 
الإقرار  باب  يف  الفقهاء  تناولها  كما  وغريه،  العدد  كنايات 
وغريه، بالتحليل والتمحي�ص، فهي م�ضاألة مرتبطة بالفقه 
اأو  والنحو مًعا، وتتجلى يف قول املقّر: »له عليَّ كذا درهًما«، 
»كذا كذا درهًما«، مع اختالف اإعراب »درهم« بالرفع والن�ضب 

واجلر.
واأبو حيان الأندل�ضي هو اأول من اأفرد هذه امل�ضاألة مب�ضنَّف 
ل  خا�ص، وهو كتاب »ال�ضذا يف م�ضاألة كذا«، فعر�ص لها، وف�ضَّ
اعرتا�ضاته  واأبدى  فيها،  واملغاربة  امل�ضارقة  النحاة  اأقوال 
ابن  عليه  ردَّ  وقد  امل�ضاألة.  يف  توجيهه  وبنَّ  منهم،  كل  على 
م�ضاألة  يف  ال�ضذا  »فوح  �ضماها  ر�ضالة  يف  الأن�ضاري  ه�ضام 
هذه  يف  حيان  اأبي  ل�ضيخه  البلقيني  ال�ضراج  وانت�ضر  كذا«، 

الر�ضالة...

طه  تركيبية/  درا�ضة  العربية:  يف  اللوا�ضق 
الآداب،  مكتبة  القاهرة:  الطحاوي.-  عبداحلكيم 

1435 ه�، 191 �ض.
ال�ضدور  من  بالكلمة  يل�ضق  ما  باللوا�ضق  املوؤلف  يعني 
املعنى  ذات  )اللواحق(  والأعجاز  والأح�ضاء،  )ال�ضوابق(، 

ال�ضريف.
اأو  املقيد،  املورفيم  م�ضطلحات:  الباحثون  عليها  ويطلق 
اللفظة  اأو  الفارغة،  الكلمة  اأو  املكّون،  اأو  املقيد،  ال�ضرفيم 
ا�ضتقالل  لعدم  وذلك  غريها،  يف  معنى  على  الدالة  املانعة 
اللوا�ضق بنف�ضها، وحتتم ات�ضالها بغريها، من ذلك حروف 

التوكيد،  ونون  الأمر،  ولم  امل�ضارعة،  وحروف  الزيادة، 
اإىل احل�ضو  اإ�ضافة  الن�ضب.  وياء  والتنوين،  التعريف،  و)ال�( 
الداخلي، نحو: األف املفاعلة، والت�ضعيف، والتغيري احلركي.

الذي  الرتكيبي  الدور  والتحليل  بالدرا�ضة  يتناول  والكتاب 
تقوم به اللوا�ضق يف اللغة العربية، اأي: درا�ضة القيم النحوية 

للوا�ضق الكلمة يف لغة القراآن الكرمي.

واملوؤلف ع�ضو هيئة التدري�ص بجامعة اجلبل الغربي يف ليبيا.
ومن الكتب املوؤلفة يف اللوا�ضق:

اأ�ضواق -  العربية/  اللغة  يف  الت�ضريفية  اللوا�ضق  دللة 
حممد النجار.- عّمان: دار دجلة، 1427 ه�، 302 �ص.

اللوا�ضق ال�ضتقاقية ودللتها يف العربية/ ريبوار عبداهلل - 
ان: دار دجلة، 1435 ه�، 387 �ص. خطاب.- عمَّ

العلوم

خالد  وا�ضت�ضراف/  تاأ�ضيل  العلمي:  امل�ضلمن  تراث 
حربي.- الإ�ضكندرية: دار الوفاء، 1436 ه�، 543 �ض.

جاء هذا الكتاب من منطلق اهتمام املوؤلف بالرتاث الإ�ضالمي 
عاًما.   )20( مدار  على  ون�ضًرا  وحتقيًقا  در�ًضا  به  وال�ضتغال 
الرتاث  يف  العلمي  التفكري  اأن  اجلميلة  مقدمته  يف  ويذكر 
والنظام  الإلهي  التوحيد  م�ضلَّمتي  من  انطلق  الإ�ضالمي 

الكوين املحكم.
ومن بحوث الكتاب وف�ضوله:

ابن وح�ضية قبل �ضامبليون.- 
اإ�ضالمي -  ابتكار  احلديثة  التفريقي  الت�ضخي�ص  نظرية 

اأ�ضيل.
الإ�ضالمية: -  احل�ضارة  يف  فريدة  ظاهرة  العلمية  الأ�ضر 

بنو زهر اأمنوذًجا.
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حتقيق علمي لأهم مو�ضوعة يف تاريخ الطب الإن�ضاين.- 
احل�ضارة -  يف  احلديث  املجهرية  الأحياء  علم  اأ�ض�ص 

الإ�ضالمية.
اأثر رعاية الدولة للعلم والعلماء يف احل�ضارة الإ�ضالمية.- 

اأ�ضد  وتقنياتها/  الإلكرتونية  امل�ضطلحات  معجم 
اأ�ضامة،  نا�ضرون: دار  التميمي.- عّمان: نباء  الدين 

1435 ه�، 2 مج )1214 �ض(.

الهند�ضة  من  ا  خا�ضًّ فرًعا  الإلكرتونية  الهند�ضة  تعتر 
العديد  الإلكرتونية  التقنية  تطبيقات  وت�ضمل  الكهربائية، 
الإلكرتونية  والأنظمة  الدارات  ت�ضميم  مثل  املجالت،  من 
واختبارها، ا�ضتخدام اخلوا�ص الكهرومغناطي�ضية للعنا�ضر، 

مثل املقاومات، واملكثفات، وامللفات، والثنائيات...
من  التقنية  هذه  م�ضطلحات  املعجم  هذا  معدُّ  جمع  وقد 
تها جمامع اللغة العربية، فاإذا  بة التي اأقرَّ امل�ضطلحات املعرَّ

مل تتوفر ا�ضتخدم ال�ضم الأكر �ضيوًعا يف امل�ضادر املتداولة، 
مع �ضرح خمت�ضر لكل م�ضطلح، ورتبها على حروف املعجم.

الفنون اإلسالمية

�ضفا  الإ�ضامية/  والعمارة  الفن  يف  اجلمال  عامل 
لطفي الألو�ضي.- عّمان: الدار املنهجية للن�ضر، 1436 

ه�، 256 �ض.

الأبواب  جماليات  املوؤلفة:  بحثتها  التي  الكتاب  مو�ضوعات 
اخل�ضبية يف العمارة الإ�ضالمية، اخليط والرمي لغة الرق�ص 
العربي، الهالل الإ�ضالمي بن الأ�ضالة واجلمالية، جماليات 
الإ�ضالمية  القباب  معمارية،  كمفردة  الإ�ضالمية  املاآذن 
والوظيفة،  اجلمال  بن  الإ�ضالمي  الفن  وتفرد،  جمالية 

الت�ضحيف والتغفيل يف الفن الإ�ضالمي.
يف  التطبيقية  الفنون  بكلية  التدري�ص  هيئة  ع�ضو  واملوؤلفة 

جامعة بابل.

مرجعياتها  والإ�ضامية:  العربية  املنمنمات 
�ضفا  فيها/  اجلمال  واأ�ضرار  ودللتها  التاريخية 
ان: الدار املنهجية للن�ضر، 1436  لطفي الألو�ضي.- عمَّ

ه�، 128 �ض.
الت�ضوير  فن  �ضمات  الكاتبة:  بحثتها  التي  املو�ضوعات  من 
املخطوطات  الإ�ضالمي،  العربي  للت�ضوير  ال�ضابق  ال�ضرقي 
التاريخي(،  )الأثر  الوا�ضطي  الإ�ضالمية، منمنمات  العربية 
والدللة(،  )الرمز  الوا�ضطي  منمنمات  يف  الذهبي  اللون 
مرقنات  روادها،  واأبرز  املنمنمات  فيها  ظهرت  التي  الكتب 
العربي  املغرب  ملرقنات  كاأمنوذج  وريا�ص  بيا�ص  )منمنمات( 

والأندل�ص. 
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الإ�ضامي:  الت�ضوير  على  النه�ضة  ع�ضر  فنون  اأثر 
الطائي.-  مطر  رعد  حتليلية/  تاريخية  درا�ضة 

القاهرة: دار الن�ضر للجامعات، 1436 ه�، 311 �ض.

�ضوروا  حتى  فار�ص  بالد  يف  ازدهر  الفن  اأن  املوؤلف  يذكر 
واعتنى  ال�ضفوي،  العهد  يف  وخا�ضة  وال�ضحابة،  الأنبياء 
فار�ضية  ر�ضوم  بالت�ضوير على اجلدران، وفيها  ال�ضاه عبا�ص 
جتاورها �ضور اأوربية، واأكر ما ظهر من تاأثري الفن الأوربي 

فيها ر�ضم )القدي�ضن( واملالئكة.
والكتاب درا�ضة يف هذا املو�ضوع من خالل ثالثة اأبواب:

ال�ضالت الإيرانية الأوربية.- 
درا�ضة حتليلية لتاأثريات فنون ع�ضر النه�ضة على الفن - 

الإ�ضالمي ال�ضفوي.
ال�ضفوي -  الت�ضوير  اأعمال  من  لنماذج  حتليلية  درا�ضة 

املتاأثرة بفنون ع�ضر النه�ضة.
الغالف فهو:  اأما على  العنوان،  الكتاب من �ضفحة  وعنوان 
فت  عرَّ وقد  الإ�ضالمي.  الت�ضوير  على  الأوربية  الفنون  اأثر 

الكتاب للتنبيه.

األدب

ابت�ضام  والأموي/  الإ�ضامي  الأدب  يف  حما�ضرات 
مرهون ال�ضفار.- عّمان: دار الأيام، 1436 ه�، 359 �ض.

تعني الكاتبة بالأدب الإ�ضالمي هنا ما يندرج فيه من جهود 
اأدبية تاريخًيا، خالل ع�ضر النبوة واخلالفة الرا�ضدة، الذي 
ما  الأموي، مع  الع�ضر  اإىل  اإ�ضافة  الإ�ضالم(،  ي�ضمى )�ضدر 

وجد فيه من تيارات اأدبية وفكرية جديدة.
ومن هذا اجلانب در�ضت الأدب يف �ضتة ف�ضول، هي: الإ�ضالم 
الدعوة  �ضعراء  من  ل�ضاعرين  تف�ضيلية  درا�ضة  وال�ضعر، 
تف�ضيلية  درا�ضة  رواحة(،  بن  وعبداهلل  ثابت  بن  )ح�ضان 
ل�ضاعرين قلَّ تاأثرهما بالقراآن الكرمي )احلطيئة، متمم بن 
اجلهاد  �ضعر  العقيدة،  )�ضعر  جديدة  �ضعر  اأغرا�ص  نويرة(، 
والفتوحات الإ�ضالمية، و�ضف املعارك، و�ضف طبيعة البالد 
املفتوحة، الر�ضائل ال�ضعرية، احلنن اإىل الأوطان(، املديح يف 

الع�ضر الإ�ضالمي، النر يف القرن الأول الهجري.

بن  عبدامللك  من�ضور  لأبي  الأعداد/  يف  الأكباد  برد 
خري  حممد  حتقيق  ه�(؛   430 )ت  الثعالبي  حممد 
 1436 م�ضلم،  الإمام  دار  القاهرة:  يو�ضف.-  رم�ضان 

ه�، 213 �ض.
َم من خاللِه مائدًة  اأدبّي اخرتعُه العاّلمة الثعالبي، قدَّ فّن 
باِب  يف  يدخُل  مّما  النادر،  الفاخِر  تراثنا  اأدِب  من  مزرك�ضًة 
الآداِب والو�ضايا. وهو جمُع ما ُذكَر فيه من عدد، من كالِم 
والتابعن،  وال�ضحابة،  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضوِل 
واحلكماء  وال�ضعراء،  والأدباء،  والأعيان،  والأمراء،  وامللوك، 

والأطباء، والظرفاء. 
وذكَر هو اأنه اأودَع كتابه »من الُغَرِر والأخاير، واللَُّمِع والبدائع، 

75



والنوادر،  وامل�ُلَِح  واللطائف،  كِت  والنُّ والطرائف،  َرِر  والدُّ
واحِلكِم واملواعظ... مما يكُر الأن�ُص به، والهتزاُز له...«.

اأبواب، الأوُل يخت�صُّ مبا ورَد فيه عدُد  وقد جعلُه يف خم�ضِة 
فيه  ما  والثالُث  الثالثة،  عدُد  فيه  ورَد  ما  والثاين  الثنن، 
عدُد الأربعة، والرابُع فيه عدُد اخلم�ضة، واخلام�ُص فيه عدُد 

ال�ضتَِّة وال�ضبعِة ف�ضاعًدا من الأعداد.

الرتاث  حبُّ  هو  الكتاِب  هذا  حتقيِق  وراء  الدافُع  وكان 
من  اجلانِب  هذا  فمثُل  الأخالق،  مكارِم  وحبُّ  الإ�ضالمي، 
والإر�ضاد،  والتوجيِه  والأخالق،  باحِلكِم  يكوُن مملوًءا  الأدِب 
املجتمع،  يف  ووجاهٍة  وخرٍة  فهٍم  ذوي  رجاٍل  قريحِة  من 
يف  زيادًة  ُيعتُر  فاإنه  واملتابع،  للقارِئ  كبريٌة  فائدٌة  ذلك  ويف 
الثقافِة والعلِم والأدب، وُي�ضهُم يف ت�ضكيِل اأفراٍد عقالَء ُنبهاء، 
وجمتمٍع قائٍم على اأ�ضا�ٍص من العلِم والوعي والفطنة، بحيُث 
عًة« يقلُِّد ويوافُق يف  ه، ول يكوُن »اإمَّ يعرُف ما ينفعُه مّما ي�ضرُّ

جهٍل وهوى.
ي�ضلْم من هفواٍت  الأربعمائة - مل  الكتاَب - يف فقراتِه  لكن 

وكبوات.. اأ�ضرُت اإليها.

وقدم  وحققها  اختارها  الإ�ضامية/  الدعوة  اأنا�ضيد 
اأحمد  جرار،  اأدهم  ح�ضني  ب�ضعرائها  ف  وعرَّ لها 

اجلدع.- عّمان: دار عّمار، 1436 ه�، 431 �ض.
جمع ملا �ضبق ن�ضره يف اأربعة اأجزاء، من اأنا�ضيد اإ�ضالمية تبثُّ 
احلميَّة وحب الت�ضحية والفداء للنهو�ص باأمتنا، وت�ضيع روح 
الأخوة وال�ضر على الدعوة، كما حتثُّ على مكارم الأخالق 

والآداب الإ�ضالمية.
ليعلِّمها  والدواوين،  واملجالت  ال�ضحف  من  ُجمعت  وقد 
وال�ضابط  تالمذته،  يلقنها  امل�ضلم  واملدر�ص  اأبناءه،  امل�ضلم 

امل�ضلم يلقيها على جنوده.
وو�ضع لكل ن�ضيد مقدمة هي مبثابة تعليق على املعاين التي 

ا.  اأتى بها ال�ضاعر يف نظمه، مع تعريف موجز به اأي�ضً
من هذه الأنا�ضيد:

ق���وين اقتل���وين        مزِّ
دمائ���ي يف   اأغرق���وين  
ل���ن تعي�ض���وا ف���وق اأر�ض���ي
ل���ن تط���ريوا يف �ض���مائي
�ض���ٌق ف رج����ٌص    و اأنت���ُم 
الب���الِء �ض���رُّ    اأنت���ُم   

اأبيات من احلكم واملواعظ وال�ضواهد والأمثال/ جمع 
اإعداد  اإ�ضماعيل بن اأحمد العن�ضي؛  واختيار القا�ضي 
وحترير جماهد م�ضطفى بهجت.- عّمان: دار عّمار، 

1435 ه�، 343 �ض.

دينية  مو�ضوعات  يف  الكتب  بطون  من  منتخبة  اأبيات 
والن�ضائح  الو�ضايا  على  ركزت  متنوعة،  واأدبية  واأخالقية 
واحِلكم، واملواعظ وال�ضواهد والأمثال، وانتظمت يف خم�ضة 
اأبواب، هي: الدين واحلياة، احلكمة والعلم والعمل، الأخالق 
الأ�ضرة  ال�ضيطان،  وب�ضاعة  املذمومة  الأخالق  املحمودة، 

وال�ضداقة وحالت النف�ص.
من ذلك قول دعبل اخلزاعي:

فعٍل غري  من  الل�ضاِن  جواَد  يا 
الل�ضاِن جوَد  راحتيك  يف  ليَت 
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التاريخ والتراجم

عقد اجلواهر والدرر يف اأخبار القرن احلادي ع�ضر/ 
 1093 )ت  املكي  احل�ضري  ال�ضلي  بكر  اأبي  بن  حممد 
ه�(؛ درا�ضة وحتقيق عبدالرحمن بن �ضليمان املزيني، 
امللك  مركز  الريا�ض:  القحطاين.-  �ضعد  بن  را�ضد 
في�ضل للبحوث والدرا�ضات الإ�ضامية، 1435 ه�، 2 مج 

)977 �ض(.

ع�ضر  احلادي  القرن  اأهل  من  كبرية  ثلة  تراجم  يحوي 
اإ�ضافة  واليمن،  احلجاز  اأهل  وخا�ضة  واأخبارهم،  الهجري 
اإىل جمموعة من الأحداث والوقائع ال�ضيا�ضية والجتماعية 
من  بدًءا  القرن،  هذا  يف  واملعمارية  وال�ضحية  والقت�ضادية 
�ضنة 1001 اإىل �ضنة 1093 ه�، وهي �ضنة وفاته. وقد اأكمل به 
كتابه »ال�ضنا الباهر بتكميل النور ال�ضافر«، الذي انتهى فيه 

اإىل اأخبار �ضنة 1000 ه�.
واهتمامه بوفيات رجال العلم والف�ضل وال�ضيا�ضة.

اإمتام الإعام مبن حلَّ مراك�ض واأغمات من الأعام/ اأحمد 
متفكر.- مراك�ض: املجل�ض اجلماعي، 1435ه�، 2 ج�.

تكملة لكتاب »الإعالم مبن حلَّ مراك�ص واأغمات من الأعالم« 
ملوؤلفه عبا�ص بن حممد بن اإبراهيم التعارجي )ت 1378 ه�(، 
تويف  مبن  عمله  واأمتَّ  ع�ضره،  يف  وكانوا  ذكرهم  فاته  ممن 
بعده يف القرن الع�ضرين امليالدي. وقد �ضدر الكتاب الأ�ضل 

يف )10( اأجزاء. 
قال املوؤلف: �ضنذكر يف هذا الكتاب كلَّ من حلَّ مراك�ص من 
عن  رحلوا  الذين  الفكر  ورجال  وال�ضعراء  والأدباء  العلماء 
اإنتاج فكري، وقد ا�ضتثنيت  هذه الدنيا، �ضريطة اأن يكون له 
من هذا ال�ضرط علماء وهبوا حياتهم لتعليم الطلبة والعامة 

على ال�ضواء يف م�ضاجد املدينة...

علماء فا�ض يف اللغة والنحو/ عزيز اخلطيب، احل�ضن 
املوؤلفون،  فا�ض:  اخلابي.-  عبداللطيف  زروق، 

1434ه�، 177 �ض.

يقدم �ضورة موجزة عن حماة لغة القراآن وخّدامها مبدينة 
وعنوا  املعا�ضر.  وقتنا  حتى  ن�ضاأتها  منذ  املغربية،  فا�ص 
الأ�ضيلة،  العلمية  باملوؤ�ض�ضات  العلم  تلقوا  الذين  بالعلماء 
كجامعة القروين، اأو على ال�ضيوخ خارج املوؤ�ض�ضات، و�ضهدت 
النحو،  اأو  باللغة  �ضلة  لهم  كانت  ومن  بالعلم،  امل�ضادر  لهم 
تدري�ًضا اأو تاأليًفا، اأو �ضلة تخ�ض�ص وتريز. ومل يذكروا من 

املوؤلفات اإل ما يندرج �ضمن ذينك العلمن.
وقد مت ترتيب الرتاجم على حروف املعجم، وطالت �ضحبة 

املوؤلفن معه �ضت �ضنوات.
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معجم األقاب ال�ضيا�ضين يف التاريخ العربي والإ�ضامي/ 
ح�ضن  مكتبة  بريوت:  ط2.-  ال�ضيد.-  �ضالح  فوؤاد 

الع�ضرية، 1435 ه�، 1064 �ض.

الذين  ال�ضيا�ضة  رجالت  تراجم  على  يحتوي  �ضامل  معجم 
لقبوا، بدًءا من الع�ضر اجلاهلي حتى اأواخر القرن الع�ضرين 
بلغت  بينما  ا،  �ضخ�ضً  )1283( عددهم  بلغ  وقد  امليالدي. 
اأو  واحد،  بلقب  ال�ضخ�ص  يلقب  فقد  لقًبا،   )1698( األقابهم 
اثنن... حتى �ضتة األقاب فما فوق، كما يقول املوؤلف. ورتبهم 

على األقابهم، ولي�ص على اأ�ضمائهم.

ح�ضن الِقرى يف اأودية اأمِّ الُقرى/ جار اهلل حممد بن 
عبدالعزيز بن فهد املكي )ت 954 ه�(؛ حتقيق اأحمد 
مكتبة  القاهرة:  العنقاوي.-  قللي  حممد  بن  �ضياء 

زهراء ال�ضرق، 1435 ه�، 392 �ض.

وال�ضهول  والأمكنة  والوديان  املدن  اأهم  معرفة  يف  كتاب 
معرفة  على  يعن  مما  املكرمة،  مكة  يف  امل�ضهورة  واجلبال 

طبيعتها، واأخبار اأماكنها ومياهها وجبالها و�ضاكنيها.
ورتب الأ�ضماء على احلروف الهجائية، لكنه اأورد اأوًل ل�ضرف 

املكان: مكة، ثم جدة، فالطائف.
بتاريخ  اعتنت  التي  املوؤلفات  اأف�ضل  من  اأنه  املحقق  وذكر 
املكرمة  اأودية مكة  اأ�ضهر  وادي مرِّ الظهران )وادي فاطمة( 

واأخ�ضبها، فذكر قراه وعيونه ومزارعه وقبائله..

ة مكة: �ضور وحكايات من عبق التاريخ/ عبداهلل  اأزقَّ
حممد اأبكر.- جدة: كنوز املعرفة، 1436 ه�، 287 �ض.

واملتحركة  العامة  الأزقة  »و�ضف  كتابه هذا  اأن  املوؤلف  يذكر 
ب�ضفة خا�ضة، وامل�ضهورة يف حارات واأ�ضواق مكة، والتي داأبت 
على احلركة يوميًّا، وذاع �ضيتها حملًيا وخارجيًّا، وكانت ذات 
اأهمية اجتماعية واقت�ضادية وتاريخية، وعليها مدار الرحى 

يف �ضاحات ذكرى مكة اجلميلة«. 
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مسرد موضوعي
تعريف  ه�:   1433  -  1432 لعامي  الكتب  خزانة 
الق�ضم  اإعداد  الفرتة/  هذه  يف  ُطبعت  كتاب  بثاثمائة 
العلمي مبوؤ�ض�ضة الدرر ال�ضنية.- الظهران، ال�ضعودية، 1434 

ه�، 361 �ص.
ويعني الكتب الإ�ضالمية، فالعنوان ناق�ص.

حممد  نظمه/  عقائده،  �ضرائعه،  حقيقته،  الإ�ضام: 
بن اإبراهيم احلمد.- الريا�ص: دار ابن خزمية، 1435 ه�، 833 �ص.

هو  )هذا  العاملية  للم�ضابقة  الأول  باملركز  الفائز  )البحث 
بالإ�ضالم  للتعريف  العاملية  الهيئة  تنظمها  التي  الإ�ضالم( 

التابعة لرابطة العامل الإ�ضالمي(.

منه،  الوقاية  م�ضادره،  اأنواعه،  حقيقته،  احل�ضد: 
العلوم  مكتبة  م�ضر:  عبده.-  اأحمد  �ضعيد  �ضعد  عاجه/ 

واحلكم، 1435 ه�، 592 �ص )اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري(.

ربيع عبدال�ضبور  الدنيا والآخرة/  املتقون: جزاوؤهم يف 
عبداللطيف.- القاهرة: بور�ضة الكتب للن�ضر، 1435 ه�، 272 �ص.
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رو�ضة املحبن يف ت�ضحيح اأخطاء اخلطباء واملتكلمن/ 
 1434 واحلكم،  العلوم  مكتبة  ه�ضام حممد عاطف.- م�ضر: 

ه�، )مج1: 431 �ص(.

احلركة الن�ضوية الإ�ضامية يف م�ضر وعاقتها بالآراء 
ال�ضريف.-  �ضو�ضن  نقدية/  حتليلية  روؤية  الفقهية: 
القاهرة: روافد للن�ضر، 1436 ه�، 199 �ص )يالحظ اأنه نقد(.

روؤية  ال�ضباب:  لدى  ال�ضبط  وموقع  الديني  اللتزام 
تربوية دينية معا�ضرة/ ربيعة مانع احلمداين.- عّمان: 
ر�ضالة  )اأ�ضله  �ص   224 ه�،   1436 للن�ضر،  الوّراق  موؤ�ض�ضة 

علمية(

و�ضلم؟  عليه  اهلل  �ضلى  حممد  احلبيب  لك  قال  ماذا 
اإعداد  للن�ضاء/  املوجهة  البخاري  �ضحيح  اأحاديث 
اجلمعية الأردنية لرعاية املراأة والطفل اخلريية الن�ضائية.- 

عّمان: اجلمعية: دار النفائ�ص، 1433 ه�، 344 �ص.
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درا�ضة  ال�ضتة:  الكتب  يف  النبوي  الطب  اأحاديث 
دار  الريا�ص:  زبيلة.-  بن  حممد  بن  اأحمد  وتخريج/ 

القا�ضم، 1434 ه�، 672 �ص )اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري(.

الإ�ضامي  الختاف  الإ�ضامين:  اختاف 
-الإ�ضامي: حالة م�ضر منوذًجا/ اأحمد �ضامل.- بريوت؛ 
الريا�ص: مركز مناء للبحوث و الدرا�ضات، 1434 ه�، 560 �ص.

املعروف/  لبذل  طريقة   600 اهلل:  يحبهم  هوؤلء 
حممود امل�ضري.- القاهرة: دار التقوى، 1434 ه�، 783 �ص.

حممد  بن  عمار  ودرا�ضة/  جمًعا  التف�ضري:  يف  الإجماع 
�ص   750 1436ه�،  اجلوزي،  ابن  دار  الدمام:  اجُلماعي.- 

)اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري(.
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م�ضاألتي  يف  الكام  وعلم  الفقه  اأ�ضول  بن  ال�ضلة 
اأحمد  تعاىل/  اهلل  اأفعال  وتعليل  والتقبيح  التح�ضن 
�ص   328 1436ه�،  املبن،  النور  دار  عّمان:  حرب.-  حلمي 

)اأ�ضله ر�ضالة علمية(.

حممد  وال�ضوفية/  والفا�ضفة  املتكلمن  بن  النبوة 
�ص   599 1436ه��،  الفتح،  دار  عّمان:  العمري.-  طاهر  نبيل 

)اأ�ضله ر�ضالة جامعية(.

الفر�ض  دور  الفار�ضي:  والت�ضيع  العربي  الت�ضيع 
نبيل احليدري.- لندن:  الت�ضيع/  التاريخي يف انحراف 

دار احلكمة، 1435 ه�، 567 �ص.

ونتائج  منهاجهم  يف  الفقهاء  اختاف  اأ�ضباب  اأهم 
جرير،  دار  عّمان:  �ضندي.-  خالد  بن  ح�ضن  اجتهاداتهم/ 

1436 ه�، 136 �ص.
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املذاهب  فيها  خالف  التي  القر�ضاوي  الدكتور  فتاوى 
الأربعة يف العبادات/ عبدالرحيم توفيق خليل.- عّمان: 

دار الفاروق، 1435 ه�، 541 �ص )اأ�ضله ر�ضالة علمية(.

الق�ضائية/  وتطبيقاته  ال�ضت�ضارة  عقد  اأحكام 
كنوز  دار  الريا�ص:  املحي�ضن.-  عبداهلل  بن  عبدالرحمن 

اإ�ضبيليا، 1434 ه�، 2 مج )784 �ص( )اأ�ضله ر�ضالة دكتوراه(.

الإ�ضامي/  الفقه  يف  اإثباتها  وطرق  البيوع  مقا�ضد 
زهر الدين عبدالرحمن ها�ضم.- عّمان: دار النفائ�ص، 1432 
الإ�ضالمية  ر�ضالة دكتوراه من اجلامعة  )اأ�ضله  ه�، 438 �ص 

العاملية(.

زمن  التون�ضية  بالباد  ال�ضريفن  احلرمن  اأوقاف 
التليلي  م(/   1956  -  1881( الفرن�ضي  ال�ضتعمار 
 1436 املخت�ص،  للكتاب  الأطر�ص  جممع  تون�ص:  العجيلي.- 

ه�، 622 �ص.
ال�ضريفن  اأوقاف احلرمن  نف�ضه:  للموؤلف  اأن �ضدر  و�ضبق 

بالبالد التون�ضية 1751 - 1881 م.
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مدونة الأوقاف املغربية: درا�ضة منهجية يف الأ�ض�ض 
الأمان، 1435ه�،  دار  الرباط:  الزياين.-  والأبعاد/ جميدة 

425 �ص.

ك�ضف اخلفاء عن اأحوال مرياث الن�ضاء: درا�ضة فقهية 
تطبيقية/ اإبراهيم رم�ضان اإبراهيم عطايا.- الإ�ضكندرية: 

مكتبة الوفاء القانونية، 1435 ه�، 119 �ص.

فقه الأقليات امل�ضلمة يف م�ضائل الأحوال ال�ضخ�ضية/ 
اأمل يو�ضف عمر القوا�ضمي.- بريوت: دار النفائ�ص، 1435 ه�، 

264 �ص )اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري(.

الو�ضعية/  والعقوبات  ال�ضرعية  التعازير  بن  ال�ضلة 
ه�،   1436 دار جمدلوي،  عّمان:  اجلبوري.-  اإبراهيم  اأ�ضماء 

341 �ص.
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الإمام اجلويني: درا�ضة فقهية  ال�ضيا�ضي عند  الفكر 
جهينة  عّمان:  النعيم.-  حممد  رائف  مقارنة/  حتليلية 

للن�ضر ، 1436 ه�، 371 �ص )ر�ضالة دكتوراه(.

هوام�ض على كتاب: بحث حول الولية/ ح�ضن املوؤيد.- 
الريا�ص: دار عامل الكتب، 1435ه�، 169 �ص.

نهج  التزم  ثم  ''اآية اهلل''،  �ضيعًيا  كان مرجًعا  املوؤيد  )ح�ضن 
اأهل ال�ضنة واجلماعة، وكتابه هذا نقد لر�ضالة ''بحث حول 
الولية'' ملحمد باقر ال�ضدر، الذي تاأثر به اأوًل تاأثًرا كبرًيا(.

من  عابدين  ابن  العامة  عند  والرتجيح  الت�ضحيح 
طعمة.-  حميد  ثائر  احلنفي/  املذهب  يف  كتبه  خال 

عّمان: دار عّمار، 1431 ه�، 406 �ص )اأ�ضله ر�ضالة دكتوراه(.

العلماء امل�ضلمون واإ�ضهاماتهم يف تاريخ الأديان/ حممد 
ال�ضعيد جمال الدين.- القاهرة: احلكمة للطباعة والن�ضر، 

1436 ه� )ج�1: من الن�ضاأة حتى القرن اخلام�ص الهجري(.
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اإدارة البنوك الإ�ضامية/ �ضهاب اأحمد العزعزي.- عّمان: 
دار النفائ�ص، 1433ه�، 318 �ص.

وتطبيقاتها  وحكمها  مفهومها  املتبادلة:  القرو�ض 
ال�ضاحلي.-  نذير عدنان  الإ�ضامي/  الفقه  املعا�ضرة يف 
ر�ضالة  )اأ�ضله  �ص   246 ه�،   1432 النفائ�ص،  دار  ان:  عمَّ

ماج�ضتري من اجلامعة الأردنية(.

اإفا�ض ال�ضركات يف الفقه الإ�ضامي والقانون: درا�ضة 
مقارنة/ زياد �ضبحي ذياب.- عّمان: دار النفائ�ص، 1432 ه�، 

544 �ص.

الرقابة على املال العام يف القت�ضاد الإ�ضامي/ �ضادي 
اأنور ال�ضوكي.- عّمان: دار النفائ�ص، 1433 ه�، 239 �ص.
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الإ�ضامية:  امل�ضارف  يف  الئتمانية  املخاطر  اإدارة 
عّمان:  زرارقي.-  هاجر  بورقبة،  �ضوقي  حتليلية/  درا�ضة 

دار النفائ�ص، 1436 ه�، 255 �ص.

العاقات الرتكية الإ�ضرائيلية يف �ضوء ال�ضرتاتيجية 
الرتكية اجلديدة/ عبدالكرمي كاظم عجيل.- عّمان: دار 

جمدلوي، 1436 ه�، 312 �ص.

روايات باكثري: قراءة يف الروؤية والت�ضكيل/ عبداهلل 
)عمر( اخلطيب.- عّمان: دار املاأمون، 1430ه�، 219 �ص.

خالد  الإ�ضام/  علوم  الغرب  �ضلب  منهوبة:  ح�ضارة 
حربي.- الإ�ضكندرية: دار الوفاء، 1436 ه�، 249 �ص.
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وطرائف  ق�ض�ض  عنه:  اهلل  ر�ضي  معاوية  جمل�ض  يف 
بن  زهري  اختيار  مفيدة/  وحوارات  وحكايات  ممتعة 

ح�ضن الَعمري.- جدة: دار املدين، 1435 ه�، 157 �ص.

نظام ولية العهد يف الدولة الأموية 41 - 132 ه��: 
يف  الأ�ضري  التوريث  نظام  لظهور  تاريخية  درا�ضة 
عّمان:  باح�ضوان.-  �ضامل  بنت  خلود  الإ�ضامية/  الدولة 

دار جمدلوي، 1435 ه�، 174 �ص )اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري(.

دار  عّمان:  ملحم.-  نبيل  بدر  لاأيوبين/  املايل  التاريخ 
الإع�ضار العلمي، 1436 ه�، 219 �ص.

اإمارة احلج يف املغرب العربي والأندل�ض 138 - 635 
اأجمد،  دار  ان:  عمَّ العار�ضي.-0  فريق  وجدان  للباحثة  ه��/ 

1436 ه�، 276 �ص )اأ�ضله ر�ضالة علمية(.
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مل�ضاهري  والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  والتوجيهات  الو�ضايا 
تاريخية  درا�ضة  الأندل�ض:  يف  واخللفاء  الأمراء 
دجلة،  دار  عّمان:  العاين.-  عبيد  اأحمد  ريا�ص  حتليلية/ 

1436 ه�، 327 �ص.

خال  الأندل�ض  يف  ومناهجها  التاريخية  الكتابة 
عبدال�ضالم  عبدالواحد  والطوائف/  اخلافة  ع�ضري 
�ضعيب.- الرباط: دار الأمان، 1435 ه�، 606 �ص )اأ�ضله ر�ضالة 

دكتوراه من جامعة حممد اخلام�ص(.

حتى  الرابع  القرن  من  احلجاز  يف  ال�ضيا�ضي  الت�ضيع 
الدار  بريوت:  النادي.-  اأحمد  الهجري/  ال�ضابع  القرن 

العربية للمو�ضوعات، 1435 ه�، 422 �ص. 

النظام الق�ضائي يف املو�ضل يف العهد العثماين الأخري 
ال�ضراف.-  عبداهلل  عبدالرحمن  ه�(/   1337  -  1249(

بغداد: ديوان الوقف ال�ضني، 1430 ه�، 311 �ص.

الع�ضر  الوقفية والعمرانية يف م�ضر خال  امل�ضيَّدات 
اأحمد  ه�(/   923  -  800( تاريخية  درا�ضة  اململوكي: 
للمعارف،  العربي  املكتب  القاهرة:  ال�ضبعاوي.-  خلف فندي 

1436 ه�، 291 �ص.
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رسائل علمية

در��ص في�ه الباح�ث الظواه�ر النحوي�ة وال�ضرفي�ة يف �ض�عر اأب�ي مت�ام حبي�ب ب�ن اأو��ص الطائ�ي )ت 231 ه��(؛ لكون�ه اأم�رًيا م�ن اأم�راء 
البي�ان، وق�د ا�ض�توعب يف �ض�عره لغ�ات الع�رب، وجمازاته�ا واأ�ض�اليبها وفنونه�ا يف �ض�روب ال�كالم، م�ع ق�درة فائق�ة عل�ى ال�ض�تنباط 

والبت�كار يف ال�ض�تعمال.
واعتمد ديوانه امل�ضفوع ب�ضرح التريزي اأ�ضاًل يف توثيق �ضعره.

وجعل بحثه يف مدخل وخم�ضة ف�ضول، هي:
حياة اأبي متام و�ضعره.  -

احلذف والتخفيف يف �ضعره.  -
اأهم الظواهر النحوية يف حروف املعاين يف �ضعره.  -

�ضور قيا�ص احلمل يف �ضعره.  -
ال�ضرورة ال�ضعرية يف �ضعره.  -

النحوي�ة  والظواه�ر  املعن�ى  يف  الرواي�ة  تع�دد  اأث�ر   -
�ض�عره. يف  وال�ضرفي�ة 

الحتج�اج  ز  ج�وَّ العربي�ة  علم�اء  بع��ص  اأن  الباح�ث  وذك�ر 
لأن�ه مل  تاأخ�ره؛  م�ع  وال�ض�رف  والنح�و  اللغ�ة  يف  ب�ض�عره 
�ض�عره  �ض�مات  اأه�م  واأن  الع�رب،  قوان�ن  ع�ن  فيه�ا  يخ�رج 
متثَّ�ل يف الإكث�ار م�ن األ�وان البدي�ع، والإ�ض�راف يف فنون�ه، 
والإحل�اح عل�ى املع�اين الدقيق�ة املبتك�رة، والغمو�ص الناجت 
حو�ض�ّي  وتتب�ع  والبادي�ة،  ال�ضح�راء  اأدب  لغ�ة  اقتف�اء  ع�ن 

ال�كالم..  وعل�م  بالفل�ض�فة  والتاأث�ر  ال�كالم، 

الظواه�ر النحوي�ة وال�ضرفي�ة يف �ض�عر اأب�ي مت�ام/ حمم�د ن�ور رم�ض�ان يو�ض�ف؛ اإ�ض�راف اإبراهي�م حمم�د عب�داهلل.- 
دم�ض�ق: جامعة دم�ض�ق، كلية الآداب والعلوم الإن�ض�انية، ق�ض�م اللغة العربية واآدابها، 1433 ه�، 2011-2012 م،740 �ص 

)دكتوراه(.

النحوي�ة  والظواه�ر  املعن�ى  يف  الرواي�ة  تع�دد  أث�ر 

حتج�اج 
لأن�ه مل  أخ�ره؛ 
�عره 
�راف يف فنون�ه، 
 الناجت 
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