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يوميات الحرمين��� ولقاء العشر
�إنها يوميات ميكن �أن تتحقق!
وه�ي تدوي�ن م�ا يج�ري يوم ًّي�ا يف �مل�ص�جد �حل�ر�م و�مل�ص�جد �لنب�وي �ل�ص�ريف ،م�ن �أخب�ار و�أح�د�ث عام�ة وخا�ص�ة ،يد ِّونه�ا
علم�اء ودع�اة وطلب�ة عل�م و�صحفي�ون ،وي�ص�اعدهم يف عمله�م م�ص ِّمم�ون وم�ص� ِّورون و�إخباري�ون ،يف هيئ�ة �أو جتم�ع علم�ي
و�إعالم�ي ُي�ص� َّكل لأج�ل ذل�ك ،مي ِّول�ه �أه�ل �خل�ر كم�ا م َّول�و� ''لق�اء �لع�ص�ر �لأو�خ�ر بامل�ص�جد �حل�ر�م'' وغ�ره م�ن �مل�ص�اريع
�لعلمي�ة و�خلري�ة �لكث�رة هن�اك.
و�إذ� كان موقع ''�لرئا�ص�ة �لعامة ل�ص�وؤون �مل�ص�جد �حلر�م و�مل�ص�جد �لنبوي'' يقوم بق�ص�م من هذه �ملهمة ،فاإنه ل يكفي ،ول
ُي�ص�بع رغب�ة طلب�ة �لعل�م و�لعلم�اء ،فال�صف�ة �لغالب�ة علي�ه ه�ي �حلكومي�ة ،وت�و َرد �أخب�ار معين�ة وبح�ذر .ولك�ن ُي�ص�تفاد من�ه
بالتاأكيد.
و�لرتكيز يف هذه ''�ليوميات'' يكون على �لنو�حي �لعلمية و�لدعوية و�لجتماعية ،وخا�صة �أخبار �لعلماء �لذين يزورون
يحجون ويعتمرون ،وقد ي�صاركون يف �أعمال علمية ب�صفة ر�صمية �أو ل.
�حلرمني من �أنحاء �لعاملّ ،
فاللتق�اء به�وؤلء �لعلم�اء يف �حلرم�ني ،ومعرف�ة �أخباره�م و�أحو�له�م ،و�ص�يوخهم وتالمذته�م ،وذك�ر �آثاره�م �لعلمي�ة،
و�هتماماته�م ،و�أ�ص�اليب تعليمه�م ،ونق�ل �أخب�ار جمتمعاته�م �إىل �مل�ص�لمني ،يك�ون في�ه فائدة كبرة ،حيث يتع َّرف �مل�ص�لمون
بع�صه�م عل�ى بع��ض ،ويتعاون�ون عل�ى �ل ّ�ر و�صنائ�ع �خل�ر ،م�ع تعزي�ز �لتع�اون �لثق�ايف �لإ�ص�المي بينه�م ،وزيارته�م
وم�ص�اعدتهم عن�د �لل�زوم.
ه�ذ� ع�د� فن�ون �لعل�وم �لأخ�رى �لت�ي حت�ص�ل م�ن ج ّر�ئه�ا ،كالإج�از�ت و�لرو�ي�ات �لت�ي يهت�م به�ا طلب�ة �لعل�م و�لعلم�اء،
ويح ّن�ون �إليه�ا ،وي�ص�افرون لأجله�ا �إىل ب�الد بعي�دة.
وكذلك �ل�صتفادة من نتاجهم �لعلمي مما يخ�ض �حلرمني ،ومعرفة �آثار �أخرى فيهما يف بالدهم.
ويك�ون �إنت�اج ه�ذه �ليومي�ات تقن ًّي�ا ،وه�و ت�صمي�م موق�ع با�ص�م ''يومي�ات �حلرم�ني'' ،وت�ص�تقبل في�ه �ملق�الت و�لتعليق�ات
و�مل�ص�اركات �لعلمي�ة �لأخ�رى ،كال�صوتي�ة و�ملرئي�ة ،م�ن �ملهتم�ني ،وتر َّت�ب وتن َّق�ح وت�و َّزع عل�ى �أق�ص�ام �ملوق�ع و�أبو�ب�ه ،ف ُيع�رف
كل م�ا يح�دث يف �مل�ص�جدين �ل�ص�ريفني.
كما ت�صاف �إليه �لأخبار �لتاريخية (�لعلمية) مما له عالقة باحلرمني.
ويخ�ص��ض يف �ملوق�ع ب�اب لرح�الت �حل�ج ،فه�ي يف معظمه�ا رح�الت علمي�ة ،فيه�ا �أحادي�ث عم�ن لق�ي �أ�صحابه�ا �لعلم�اء� ،أو
َّ
�أ�صح�اب �ل�ص�اأن يف �حلرم�ني� ،أو �أ ًّي�ا م�ن فئ�ات �ملجتم�ع �لإ�ص�المي ،وم�ا ج�رى بينه�م من حديث ،وم�ص�ائل وح�و�ر�ت علمية،
تفي�د �أه�ل �لعلم ،وتوؤ ِّرخ للم�ص�جدين.
ويخ�ص�ض باب �آخر ملا ُكتب عن �حلرمني ،من كتب وبحوث ،ومن �صور وخر�ئط وغرها.
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و�آخر للكعبة وتاأريخها وك�صوتها وهد�ياها.
و�آخ�ر ملكتب�ات �حلرم�ني وم�ا يح�ص�ب عليهم�ا ،وه�ذ� ب�اب و��ص�ع ،ميك�ن �ل�ص�تفادة �لعلمي�ة من�ه �إىل �أق�ص�ى ح�د ،بن�ص�ر
خمطوطاته�ا ووثائقه�ا ،وم�ا يتعل�ق به�ا ب�ص�كل ع�ام� ،أو ي�ص�ار �إىل رو�بطه�ا عن�د توفره�ا.
ٌّ
وكل ين�صر ما عنده ،مما حدث معه� ،أو ر�آه يف م�صدر ،مع �لتوثيق �لعلمي.
و�أب�رز ب�اب يف �ملوق�ع و�أجمل�ه ه�و ب�اب ''يومي�ات �حلرم�ني'' ،فتكت�ب �ل�ص�نو�ت و�ل�ص�هور و�لأي�ام ب�ص�كل فن�ي ،وي�ص�رتجع
�لباحث�ون م�ن خالله�ا م�ا ح�دث يف تل�ك �لأي�ام ،يف معاجل�ة بياني�ة �إلكرتوني�ة ،وتخ�زن فيه�ا �لأخب�ار و�لأح�د�ث نق ً�ال م�ن
�لكت�ب و�لدوري�ات ،وم�ا يح�دث �آن ًّي�ا.
و�لأف�صل �أن يكون �ملوقع (�صبكة) ،لتخ�ص�ض فيها مو�قع لعلماء و�أهل �لإح�صان و�لوجهاء �ملهتمني باحلرمني �ل�صريفني،
ولأمور علمية �أخرى ،كما ياأتي يف �لفقرة �لتالية.
فمن �أبرز �لأمور �لعلمية �لتي جتري يف �حلرمني وتفيد �أهل �لعلم ''لقاء �لع�صر �لأو�خر بامل�صجد �حلر�م''� ،لذي يديره
�لأخو�ن �لكرميان حممد بن نا�صر �لعجمي من �لكويت ،ونظام حممد �صالح يعقوبي من �لبحرين ،وميوله ''بع�ض �أهل
�خلر من �حلرمني �ل�صريفني وحمبيهم'' ،وتقوم بطبع وت�صميم وتوزيع من�صور�ته د�ر �لب�صائر �لإ�صالمية ببروت.
ولي��ض له�ذ� ''�للق�اء'' موق�ع خم�ص��ض حت�ى �لآن ،ب�ل يعل�ن عن�ه يف موق�ع �ل�د�ر �ملذك�ورة ،ويعر��ض في�ه فق�ط عناوي�ن
بن�صها ،فهي
�لر�ص�ائل و�لكت�ب .م�ع �أن �لأوىل �أن يك�ون ل�ه موق�ع خا��ض ،تعر��ض في�ه جمي�ع �لر�ص�ائل و�لكتب �لت�ي ُحققتِّ ،
تطب�ع عل�ى نفق�ة �أه�ل �خل�ر ،ول �أظنه�م ميانع�ون ذل�ك.
وفيه�ا فو�ئ�د علمي�ة كث�رة ،ول يقتنيه�ا �إل فئ�ة قليل�ة م�ن �أه�ل �لعل�م ،ول ك�ص�اف ع�ا ٌّم له�ا ل ُيعل�م م�ا حتتوي�ه ،فالفائ�دة
�حلقيقي�ة منه�ا قليل�ة ،ول ترتق�ي �إىل �ملجه�ود�ت �لت�ي تب�ذل لأجله�ا.
ويف كل لق�اء ُيعق�د بامل�ص�جد �حل�ر�م ُتق�ر�أ نح�و ( )20ر�ص�الة �أو �أك�رث م�ن ر�ص�ائل �ل�رت�ث �لإ�ص�المي� ،أكرثه�ا يف �حلدي�ث
�ل�ص�ريف و�لفق�ه �لإ�ص�المي و�لرت�ج�م ،ث�م تطب�ع .ويك�ون عدده�ا �رتق�ى �إىل ( )340ر�ص�الة ،و�إن ُذك�ر �أنه�ا ( )259ر�ص�الة يف
�لع�دد ( )17م�ن �للق�اء ،ففيه�ا م�ا يليه�ا.
وع�صى �أن تتحقق هذه �لأمور �لطيبة� ،ملفيدة� ،ملباركة ،قري ًبا� ،أو بعد حني ،ومثلها يف �مل�صجد �لأق�صى �جلريح.
وق�د ل تب�دو �لقيم�ة �لعلمي�ة �ملتكامل�ة م�ن ه�ذ� �لعم�ل يف �أو�ئل�ه ،ولكن�ه بع�د �ص�نو�ت �أو عق�ود م�ن �لزم�ن �ص�تكون �لفائ�دة
�ملرج� َّوة من�ه موؤك�دة ،وهك�ذ� تب�د�أ �مل�ص�اريع متو��صع�ة ،ث�م تك�ر..
و�هلل �ملو ِّفق.

5

مسرد بما أ ِّلف في المسجد الحرام
(كتب مطبوعة ورسائل علمية)

اآيات امل�سجد احلرام� /صياء حممد عطار -.ط،2
مزيدة ومنقحة -.جدة :د�ر كنوز �ملعرفة 1432 ،ه�� 344 ،ض.

الأثر العلمي لدرو�س امل�سجد احلرام /حممد بن
عبد�لرحمن �ل�صبيهني� -.لريا�ض :جامعة �لإمام 1426 ،ه�،
� 25ض.
اإخبار الكرام باأخبار امل�سجد احلرام� /أحمد بن
حممد �لأ�صدي (ت  1066ه�)؛ حتقيق غالم م�صطفى-.
�لقاهرة :د�ر �ل�صحوة 1405 ،ه�� 266 ،ض.
اإعالم العلماء الأعالم ببناء امل�سجد احلرام/
عبد�لكرمي بن حمب �لدين �لقطبي (ت  1014ه�)؛ حتقيق
�أحمد حممد جمال ،عبد�لعزيز بن �أحمد �لرفاعي ،عبد�هلل
�جلبوري� -.لريا�ض :د�ر �لرفاعي 1407 ،ه�� 201 ،ض.
اأوقاف امل�سجد احلرام مبكة املكرمة :تنظيمها
واإدارتها يف العهد العثماين /علياء بنت فيا�ض �لفيا�ض-.
�لريا�ض :جامعة �مللك �صعود 1430 ،ه� 130 ،ورقة (بحث
مكمل لر�صالة �ملاج�صتر).
اأئمة امل�سجد احلرام وموؤذنوه يف العهد ال�سعودي/
عبد�هلل بن �صعيد �لزهر�ين -.مكة �ملكرمة� :ملوؤلف 1419 ،ه�،
� 136ض.
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تاريخ عمارة امل�سجد احلرام مبا احتوى من مقام
اإبراهيم وبئر زمزم /ح�صني عبد�هلل با�صالمة (ت 1359
ه�)؛ حتقيق عمر عبد�جلبار -.ط -.2مكة �ملكرمة :ورثة
�ملوؤلف 1384 ،ه�� 312 ،ض.

تطور عمارة وتو�سعة امل�سجد احلرام حتى عهد
خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز اآل
�سعود /حممد بن �صامل �لعويف� -.لريا�ض :جامعة �لإمام،
 1419ه�� 110 ،ض.

تعطري الأنام بف�سائل امل�سجد احلرام� /إكر�م �إمد�د
�حلق عبد�لرحمن -.مكة �ملكرمة� :لرئا�صة �لعامة ل�صوؤون
�مل�صجد �حلر�م و�مل�صجد �لنبوي 1435 ،ه�� 252 ،ض.
متكني املقام يف امل�سجد احلرام :ر�سالة مقامية يف
ف�سل املقام والبيت احلرام /علي دده بن م�صطفى (ت
 1007ه�)؛ حتقيق �أحمد جمعة عبد�حلميد� -.لقاهرة:
�ملكتبة �لأزهرية للرت�ث 1429 ،ه�� 109 ،ض.

اجلهود الدعوية يف امل�سجد احلرام يف القرن
اخلام�س ع�سر الهجري :درا�سة حتليلية /ر�ئد بن
فوؤ�د باجوري -.مكة �ملكرمة :جامعة �أم �لقرى 1433 ،ه�408 ،
ورقة (ماج�صتر).

حادثة امل�سجد احلرام ت�سجلها اأقالم الكتّاب
وال�سعراء /جمع و�إعد�د نادي �لطائف �لأدبي� -.لطائف:
�لنادي 1400 ،ه�� 254 ،ض.
حكم املرور بني يدي امل�سلي داخل امل�سجد احلرام/
عبد�هلل بن عبد�لعزيز �جلرين -.مكة �ملكرمة :د�ر عامل
�لفو�ئد 1418 ،ه�� 85 ،ض.

جرمية الع�سر :ق�سة احتالل امل�سجد احلرام:
رواية �ساهد عيان /عبد�لعظيم �إبر�هيم �ملطعني-.
�لقاهرة :د�ر �لأن�صار 1400 ،ه�� 151 ،ض.

درا�سات نظافة و�سيانة امل�سجد احلرام� /حتاد
�ملهند�صني �ل�صت�صاريني (�يه �صي �أي) �ملحدودة� -.لريا�ض:
وز�رة �ملالية و�لقت�صاد �لوطني 1394 ،ه� 71 ،61 ،ورقة.
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درو�س من ما�سي التعليم وحا�سره بامل�سجد
احلرام /عمر عبد�جلبار� -.لقاهرة :د�ر ممفي�ض للطباعة،
 1379ه�� 295 ،ض.

ذرع الكعبة املعظمة وم�ساحة امل�سجد احلرام/
ح�صني بن حممد �لدياربكري (ت  966ه�)؛ حتقيق يحيى
حمزة �لوزنة� -.لقاهرة :مكتبة �لثقافة �لدينية 1424 ،ه�،
� 85ض.
وبتحقيق �أ�صماء عو�د �لدوري �صدر عن ديو�ن �لوقف �ل�صني
ببغد�د 1431 ،ه�.
رفع الأوهام يف عدم جواز �سالة الرجال خلف �سف
الن�ساء يف امل�سجد احلرام� /إبر�هيم بري ز�ده -.مكة
�ملكرمة :مطبعة �لرتقي �ملاجدية �لعثمانية 1331 ،ه�� 7 ،ض.
ال�سفر اجلامع لأئمة وخطباء امل�سجد احلرام
يف القرن الهجري التا�سع /عبد�لرحمن بن حممد
�حلذيفي -.مكة �ملكرمة :مكتبة �لأ�صدي 1432،ه�� 696 ،ض.

الدور الرتبوي حللقات العلم بامل�سجد احلرام يف
عهد امللك عبدالعزيز /ح�صن بن حممد �صعيب -.مكة
�ملكرمة :جامعة �أم �لقرى 1429 ،ه�� 386 ،ض ورقة (بحث
مكمل للماج�صتر).
الدور الرتبوي للم�سجد احلرام /خالد ح�صن
منديلي -.مكة �ملكرمة :جامعة �أم �لقرى 1412 ،ه�� 217 ،ض
ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
الدين واحلرم :خال�سة تاريخ الكعبة املعظمة
وامل�سجد احلرام /عبا�ض كر�رة� -.لقاهرة� :ملوؤلف1369 ،
ه�� 234 ،ض.
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ال�سحن املحيط بالكعبة امل�سرفة وما ا�ستحدث يف
�ساحة احلرم من مباين على اختالف وظائفها وعن
املدر�سني والوعاظ يف ح�سوات امل�سجد احلرام /فوزي
بن حممد �ل�صاعاتي -.مكة �ملكرمة� :ملوؤلف 1435 ،ه�� 224 ،ض.

الغيث الهاتن من تراجم اأئمة وخطباء امل�سجد
احلرام يف القرن الهجري الثامن /عبد�لرحمن بن حممد
�حلذيفي -.مكة �ملكرمة :مكتبة �لأ�صدي 1432 ،ه�� 479 ،ض.

الق�سايا وامل�ستجدات املعا�سرة يف امل�سجد احلرام
و�ساحاته املجاورة :درا�سة فقهية مقارنة� /أحمد بن
�صامل �ل�صبحي� -.ملدينة �ملنورة� :جلامعة �لإ�صالمية1433 ،
ه� 336 ،ورقة (ماج�صتر).
خمت�سر تنزيه امل�سجد احلرام عن بدع اجلهلة
العوام /حممد بن �أحمد بن �ل�صياء (ت  854ه�)؛ �عتنى
به نظام حممد �صالح يعقوبي -.بروت :د�ر �لب�صائر
�لإ�صالمية 1420 ،ه�� 36 ،ض.

امل�سجد احلرام :بطاقات بريدية /حممد بابللي-.
�لريا�ض� :ملوؤلف 1429 ،ه� 20 ،لوحة.
امل�سجد احلرام مبكة املكرمة ور�سومه يف الفن
الإ�سالمي� /أحمد رجب حممد علي� -.لقاهرة� :لد�ر
�مل�صرية �للبنانية1417 ،ه�� 348 ،ض.

امل�سجد احلرام :تاريخه واأحكامه /و�صي �هلل بن
حممد عبا�ض� -.ل�صعودية� :ملوؤلف 1408 ،ه�� 456 ،ض.
امل�سجد احلرام :اجلامع ،اجلامعة :الفقه والفقهاء
يف مكة امل�سرفة يف القرن الرابع ع�سر الهجري/
عبد�لوهاب بن �إبر�هيم �أبو �صليمان�-.لريا�ض :مكتبة
�لر�صد 1435 ،ه�2 ،مج (� 793ض).
امل�سجد احلرام :املكان واملكانة /فو�ز علي �لدها�ض-.
�لقاهرة :د�ر �لقاهرة 1427 ،ه�� 66 ،ض.
م�سروع جاللة امللك �سعود املعظم لتو�سعة امل�سجد
احلرام وجتديد عمارته :مراحله وخطوات تنفيذه/
�إعد�د مكتب حممد بن لدن مل�صروع �حلرم �ملكي -.جدة:
�ملكتب ،بعد  1380ه�� 35 ،ض.
م�سروع جاللة امللك عبدالعزيز لتو�سعة وعمارة
امل�سجد احلرام :املعلومات والوثائق والبيانات
واخلرائط الهند�سية للم�سروع /وز�رة �ملالية و�لقت�صاد
�لوطني؛ �إعد�د �حتاد �ملهند�صني �ل�صت�صاريني بباك�صتان-.
كر�ت�صي� :لحتاد ،بعد  1400ه�� 346 ،ض (�صدر يف عهد �مللك
خالد).
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املعلقة الإ�سالمية يف تاريخ الكعبة وامل�سجد
احلرام /نظم حممد حممد توفيق؛ �صرح حممد �أمني
�لتميمي� -.لقاهرة :مطبعة �ل�صعادة 1374 ،ه�� 239 ،ض.

مفتاح املعرفة عن مكة املكرمة :جمموعة اأ�سئلة
واأجوبة عن امل�سجد احلرام /عبد�هلل مر�د �لعطرجي-.
مكة �ملكرمة� :ملوؤلف 1426 ،ه�� 244 ،ض.
منوذج مقرتح لتحديد زاوية اجتاه القبلة نحو
امل�سجد احلرام من خمتلف املواقع على الكرة
الأر�سية /غازي عبد�لو�حد مكي� -.لكويت� :جلمعية
�جلغر�فية �لكويتية 1415 ،ه�� 44 ،ض.
و�سام الكرم يف تراجم وخطباء احلرم :تراجم
اأئمة وخطباء امل�سجد احلرام عرب الع�سور /يو�صف بن
حممد �ل�صبحي -.بروت :د�ر �لب�صائر �لإ�صالمية 1426 ،ه�،
� 503ض.
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كتاب متميز
وقد �أحلق بكتابه ( )7مالحق مهمة ،هي:
� -1لقر�آن طري ًقا �إىل �لإميان
� -2صرة �لنبي و�صيل ًة �إىل �لإميان.
 -3مناق�صة بع�ض �لأفكار �لإحلادية.
� -4إميان �ملر�أة.
� -5لعرب و�لإحلاد.
 -6علم نف�ض �لإحلاد و�لإميان يف �أ�صئلة و�أجوبة.
ُّ -7
حل �لطال�صم.
وهذ� �لأخر حماورة �صعرية ر�ئعة بني �ملوؤلف و�ل�صاعر
�مل�صهور �إيليا �أبي ما�صي ،حماورة تن�صجم مع خط هذ�
�لكتاب؛ لأنها تعتمد �لإميان جو� ًبا عن �لإحلاد �صوؤ� ًل .فاأبو
ما�صي ي�صاأل يف ق�صيدته (�لطال�صم) �أ�صئلة �ص ّكية تقرتب
من �لإحلاد ،و�ملوؤلف يجيبه يف ق�صيدته ''ح ّل �لطال�صم''
منهجا.
�أجوبة تعتمد �لإميان ً
�صدر كتاب جديد عنو�نه ''علم نف�س الإحلاد والإميان''،
وهو من تاأليف م�صت�صار �لطب �لنف�صي ريكان �إبر�هيم
(�لأنبار 1372 ،ه�)� .أ�صدرته د�ر ف�صاء�ت بع َّمان �صنة 1436ه�،
ويقع يف � 276ض.
وقد حتدث عن علم نف�ض �لإحلاد �أو ًل ،ثم عن علم نف�ض
�لإميان ،وخ�ص�ض ق�ص ًما من كتابه لالأمر��ض �لنف�صية
و�لعقلية �لتي يعاجلها �لإميان ،وقال�'' :إن �لرتباط بني
وجود �هلل تعاىل و�لنف�ض �لب�صرية �رتباط وثيق ،يعود على
�لأخرة بالطماأنينة �إذ� �آمنت ،وبالقلق و�ل�صياع �إذ� �أحلدت
و�أنكرت''.
ومن لطيف ما ذكره يف �ض  82من كتابه� ،أن ن�صبة �مللحدين يف
�ملجتمعات �لتي خ�صعت لدر��صة بع�ض �لباحثني تفوق ن�صبة
�مللحد�ت من �لن�صاء! وذلك لأ�صباب كثرة ،منها حاجة �ملر�أة
تكوي ًنا بايولوج ًيا �إىل من ت�صتند �إليه ،و�نطفاء نزوع �لعبث
و�ل�صلوك �لفو�صوي �ل�صاخب مبك ًر� يف حياة �ملر�أة ،وميلها
�لفطري �إىل �لإميان ،وكرهها �لد�ئم للدور�ن يف ميادين
�لفل�صفة �مللحدة ،ونزوعها �لد�ئم �إىل �حلتمية و�لإميان
بالق�صاء و�لقدر .بهذه �لأ�صباب يندر �لإحلاد عند �لن�صاء،
فيقود �إىل �نخفا�ض �أثر هذ� �لإحلاد يف �إحد�ث �أمر��صهن
�لنف�صية.
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من ذلك:
�أبو ما�صي:
جئتُ ل �أعلم من �أين ،ولكني �أتيتُ
ُ
أب�صرت قدَّ�مي طري ًقا فم�صيتُ
ولقد �
و�صاأبقى ما�ص ًيا �إن �صئتُ هذ� �أم �أبيتُ
ُ
أب�صرت طريقي؟
كيف جئتُ ؟ كيف �
ل�صتُ �أدري
ريكان:
لب �أتيتَ
�ل�ص ِ
ب�ص ِ
�أٌو ِد َع �ل�ص ُّر ُ
لب ومن ُّ
و�لدرب م�صيتَ
جئتَ للنو ِر من �لظلم ِة
َ
و�صتف َنى ويعو ُد �ل�ص ُّر من ُ
حيث بد� َأت
قدر ُة �خلالقِ يا �إليا ولكن...
ل�صتَ تدري
�أبو ما�صي:
ر تك َّلم � ،أخريني يا رما ْم
�أيها �لق ُ
َ
�ملوت وهل َ
أحالمك ُ
مات �لغر� ْم
هل طوى �
من هو �ملائتُ من عا ٍم ومن مليونِ عا ْم

تخلق �ل ُ
ُ
ُ
َ
أ�صماك لكنْ
�حلوت �لأكول
تخلق
َ
قد جمعتَ َ
و�لعي�ض �جلميال
�ملوت يف �صدر َِك
�صريح...
ليتَ �صعري �أنتَ مه ٌد �أم
ٌ
ل�صتٌ �أدري

أرما�ض حم ًو�؟...
ر �لوقتُ يف �ل ِ
�أي�ص ُ
ل�صتُ �أدري
ريكان:
ر تك َّل ْم � ،أخري ِه يا رما ْم
�أيها �لق ُ
�أن لالأج�صا ِد بع ًثا �صام ً
ال ك َّل �لأنا ْم
�إن نكنْ جئنا لنف َنى� ،أيُّ جدوى يف �ملقا ْم
�ل�صو ِر �ص ُت َ
نبيك ولكن...
نفخ ُة ُّ
ل�صتَ تدري
�أبو ما�صي:
قد �صاألتُ �لبح َر يو ًما هل �أنا يا بح ُر منكا؟
�صحيح ما رو� ُه بع�صهم عني وعنكا؟
هل
ٌ
�أم ُترى ما زعمو� ُزو ًر� وبهتا ًنا و�إفكا؟
�صحكتْ �أمو�ج ُه مني وقالت:
ل�صتُ �أدري
ريكان:
ل�صتَ من بح ٍر ولي�ض �لبح ُر باملم�صو ِخ منكا
ر ُّ
ُ
�ل�صدق �ص َّكا
ر
�ل�صك �صد ًقا ل ي�ص ُ
�إذ ي�ص ُ
َمن ُترى قد قال هذ� �إنه قد قال �إفكا
ل �أرى للبح ِر عق ً
ال ُمفه ًما ما...
ل�صتَ تدري
�أبو ما�صي:
حرب لن تزول
يرق�ض �ملو ُج ويف قاعِ َك ٌ
ُ
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ريكان:
ٌ
وطعان لن يزول
حرب
مثلما يف �لبح ِر ٌ
ُ
�ملغلوب يف �حلوتِ �لأكول
�ل�صمك
حيث ي�صكو
ُ
�أك َل �ل ُ
�لبع�ض �لذلول
إن�صان �أقو� ُه من
ِ
ذنب �لبح ِر يا �إليا ولكنْ ....
لي�ض ُ
ل�صتَ تدري
�أبو ما�صي:
ر بعد �ملوتِ ٌ
بعث ون�صو ْر
�أور� َء �لق ِ
فحيا ٌة فخلو ٌد �أم فنا ٌء ودثو ْر
�لنا�ض ٌ
�لنا�ض زو ْر
�صدق �أم كال ُم ِ
�أكال ُم ِ
أ�صحيح �أن َ
�لنا�ض يدري...
�
بع�ض ِ
ٌ
ل�صتُ �أدري
ريكان
ر بعد �ملوتِ ٌ
بعث ون�صو ْر
بل ور� َء �لق ِ
وحيا ٌة وخلو ٌد ل فنا ٌء ودبو ْر
�لنا�ض هذ�� ،إنه ُ
قول �لقدي ْر
لي�ض قو َل ِ
يف كتابٍ �صادقِ �لقولِ ولكنْ ...
ل�صتَ تدري

طبعات قياسية
م�ن �لكت�ب �مل�ص�هورة و�ملنت�ص�رة يف �أنح�اء �لع�امل �لعرب�ي كت�اب ''تربيلة الأولد يف الإ�سلالم'' ملوؤلف�ه �لأ�ص�تاذ عب�د�هلل
نا�ص�ح عل�و�ن رحم�ه �هلل تع�اىل ،وق�د طب�ع طبع�ات عدي�دة ،ر�أي�ت منه�ا �لطبع�ة (� )37ملن�ص�ورة ع�ام  1434ه��� ،أ�صدرته�ا د�ر
�ل�ص�الم بالقاه�رة يف جملدي�ن.
وعندما �أ�صدر �لطبعة �لأوىل من كتابه ذكر يف مقدمته �أنه مل يجد من �أفرد كتا ًبا �صام ً
ال عن تربية �لأولد يف �لإ�صالم،
�صوى ''حتفة املودود يف اأحكام املولود'' لبن �لقيم ،و�أنه يبحث يف �ملولود فقط وما يتعلق به من �أحكام ،بينما خ�ص�ض
كتاب�ه ملباح�ث �أك�رث ،مث�ل� :ل�زو�ج �ملث�ايل و�رتباط�ه بالرتبية ،وخ�ص�ض �ص�بعة ف�صول للم�ص�وؤوليات �لكرى للمربني ،وهي
�مل�صوؤوليات �لرتبوية� :لإميانية و� ُ
خللقية و�جل�صمية و�لعقلية و�لنف�صية و�لجتماعية و�جلن�صية.
وجعل ف�صو ًل �أخرى يف و�صائل �لرتبية �ملوؤثرة ،و�لقو�عد �لأ�صا�صية يف تربية �لولد ،ثم �قرت�حات تربوية ل بد منها.
وق�ال :حت�ت كل ف�ص�ل م�ن ه�ذه �لف�ص�ول بح�وث هام�ة ،ومو�صوع�ات مفي�دة ،وكله�ا ت�ص�تهدف تو�صي�ح �ملنه�ج �لأف�ص�ل يف
�لرتبية �لقومية لالأبناء ،و�إعد�دهم �أع�صاء �صاحلني للحياة ،وجنو ًد� �أقوياء لالإ�صالم ،و�صبا ًبا و ّثا ًبا يحملون يف نفو�صهم
�أنب�ل مع�اين �لكر�م�ة و�لت�صحية و�لفد�ء.
و�ملوؤل�ف ع�امل وباح�ث قدي�ر ،م�ن علم�اء حل�ب ودعاته�ا وفقهائه�ا ،حا�ص�ل عل�ى �لدكت�ور�ه يف �لدر��ص�ات �لإ�ص�المية ،وعم�ل
�أ�ص�تا ًذ� يف جامع�ة �ملل�ك عبد�لعزي�ز بج�دة .ت�ويف عام  1407ه�.
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مؤ ِّلفة ومؤ َّلفات
ن�سيبة عبدالعزيز العلي املطوع

مفكرة تربوية قيادية �إ�صالمية من �لكويت.
موؤ�ص�صة ورئي�صة جلنة ''�صاعد �أخاك �مل�صلم يف كل مكان''،
رئي�صة جمل�ض �لإ�صر�ف �لأعلى يف مدر�صة �لروؤية �لثنائية
�للغة ومن موؤ�ص�صيها ،موؤلفة ومعدَّة �ملنهج �لرتبوي ''روؤية
تربوية'' ،د َّر�صت �ملنهج على �صكل دور�ت وحما�صر�ت وور�ض،
عملت يف �لعديد من �جلهات �حلكومية و�خلا�صة د�خل
وخارج �لكويت.
لها بر�مج وحلقات �إذ�عية وتلفزيونية م�صل�صلة ،ومقالت
�صحفية ،وم�صاركات يف �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية،
و�إ�صد�ر�ت مقروءة و�صمعية ومرئية عديدة.
وم�صروعها �لرتبوي م�صروع كبر ومتكامل ،يقوم على
�أ�صا�ض مقيا�ض �مل�صلم� ،ملتميز بطاعة �هلل ور�صوله ،وتخريج
عامل قائد ،يف قلبه وعقله وجو�رحه كتاب �هلل و�صنة ر�صوله،

14

�أخالقي ،يتعلم ثم يعمل ثم ينتج ،فاملق�صد �لأ�أ�صا�صي من
�لرتبية �لإ�صالمية هو �إعد�د �إن�صان منتج يع ِّمر �لأر�ض
ت�صخي�صا
بقو�نني �هلل تعاىل .و�لأولوية لقيادة �لذ�ت و�إد�رتها
ً
وحتلي ً
ال.
وهناك تفا�صيل �أخرى للم�صروع ،علمية وعملية ،تطبقها يف
مد�ر�ض.
وتقول :عند و�صوح �لروؤية يتحدَّد �لهدف ،وبتحديد �لهدف
يتحدَّد �مل�صار.
وتقول � ً
أي�صا� :لإ�صالم يقدم �صناعة �إن�صان على ُخلق عال،
ومتعلم ،يوؤمن مببادئه باإتقان �لإنتاج ،و�لتعامل �حل�صاري
مع �لب�صر.
ولها ع�صر�ت �لكتب �ملطبوعة ،يف �صال�صل من�صبطة� ،ختلط

بع�صها بعناوين �ل�صال�صل ،كما �ختلفت عناوين بع�صها بني
�لغالف و�صفحة �لعنو�ن ،و�أذكر بع�صها لكرثتها:
فمن �صل�صلة قيادة �لذ�ت:
 من قاد نف�صه فقد قاد �لعامل. ماذ� يقدم يل �لإ�صالم؟ومن �صل�صلة �لأ�صول �لنف�صية:
 تعال ن�صتثمر �لتقوى� ..لأخوة� ..لرحمة� ..لإيثار..�لعفو� ..جلر�أة ( 6كتب).
ومن �صل�صلة �حلقوق �لجتماعية:
 �دفع م�صاريفك لو�لديك ..لأرحامك ..جلارك ..ملعلمك..لل�صاحب وللكبر.
ومن �صل�صلة �لأ�صاليب و�لو�صائل �لرتبوية:
 �لقدوة و�إحياء �ل�صمر. �ملوعظة (لغة �لقلوب). �لن�صيحة (لغة �لعقول).ومن �صل�صلة �أمر��ض �لقلوب:
 �حلقد بني جناحي �لغ�صب و�حل�صد �ل ُعجب باب للكر. �لهوى مد ِّمر �لقر�ر. حب �لدنيا عمر�ن �أم دمار. �لغرور.ومن �صل�صلة عالمات يف �لطريق:
 كن �صبو ًر�. كن �صكو ًر�. كن متوك ًال.
 كن ر��ص ًيا. كن متيق ًنا. كن �صاد ًقا. كن م�صتقي ًما. -كن حم�ص ًنا.
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تذكير من كتاب

يقول �صاحب كتاب ''البحر الرقراق يف مفاتيح الأرزاق''
ما ملخ�صه:
ما وجدت ق�صية �صغلت �أذهان �لنا�ض يف �صحوهم ومنامهم،
و�إقامتهم وترحالهم ،كق�صية ''�لرزق'' ،فان�صغل �خللق بها
عن �لرز�ق ،وظن كثر من �لنا�ض باأن �لفقر و�لغنى ب�صعيهم
وكدِّهم...
فالرزق رزق �هلل ،و�لفقر و�لغنى بيد �هلل ،فقد يكدُّ �لإن�صان
ويتعب ،وي�صعى وي�صافر ليجمع �ملال ،ثم ل يح�صل على �صيء،
وغره �صعيه قليل وتعبه ي�صر ،ومع ذلك يح�صل على �لغنى
و�لرزق �لوفر!
ولذلك قال �ل�صاعر:
ه� � ِّون علي ��ك ف� �اإن �لأم� � َر مق ��دور
ُّ
وكل �ص ��يء م ��ن �لأ�ص ��ياء م�ص ��طو ُر
و�ل��رزق و�خلل��ق و�لآج��ال ق��د ُق�ص��مت
و�أح� �ك ��مت � � ��ها وز َّم� � �ت � �ه� � � ��ا �ملق � � ��ادي� � � � � ُر
وذكر من �لأ�صباب �لد�عية له على تاأليف كتابه:
 ت�صاهل �لكثر من �خللق بق�صية �لك�صب ،فاملهم عندهم16

�لك�صب و�لربح ،ول ي�صغلهم هذ� �لك�صب :من حالل �أم حر�م..
 ما �صمعتُ باأذ َّين من عبار�ت �لكفر و�لت�صخط على قدر �هلل
ب�صبب �صيق �لعي�ض ،ف�صمعت من ي�صكو �خلالق �إىل �ملخلوق،
و�لر�زق �إىل �ملرزوق ،ومن يرحمه �إىل من ل يرحمه..
 عدم ر�صا �لكثر مبا ق�صمه �هلل ،و�لنظر �إىل ما يف �أيدي�لنا�ض..
ً
 ُ�ن�صغال بلقمة �لعي�ض ،وت�صييع
لهث �لكثر ور�ء �لدنيا
فر�ئ�ض �هلل تعاىل..
 �أردت �أن �أجمع كتا ًبا جام ًعا ملفاتيح �لرزق �حلالل:ليو�صع �هلل �أرز�قنا ،ويبارك لنا فيها،
لنعمل بهذه �لأ�صباب؛ ِّ
و�لتحذير من �أكرث من ( )120با ًبا من �أبو�ب �لك�صب �حلر�م
لنحذرها ونتقيها؛ لكي ل متحق بركة �أمو�لنا.
 �أردت يف هذ� �لكتاب �أن �ألفت �أنظار �لنا�ض �إىل �لتدبر يف�آيات �لقر�آن ،و�لعمل باأحاديث ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه
مفتاحا من
و�صلم ،فقد ذكر يف �لقر�آن و�ل�صنة �أكرث من ()30
ً
مفاتيح �لرزق ،وهي م�صمونة مئة باملئة ،ولكن �لنا�ض يف حال
غفلة منها.
وجعل كتابه يف ت�صعة مباحث ،هي:
 تعريف �لرزق و�أوجهه يف �لقر�آن و�أنو�عه. �أ�صول يف �لرزق. �حلكمة من تفاوت �لنا�ض يف �لرزق. مفاتيح �لرزق �حلالل. ثمر�ت �أكل �حلالل. �أ�صباب �لرزق �حلر�م. �آفات �لرزق �حلر�م. �أبو�ب �لرزق �حلر�م. �أحاديث ل تثبت عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف �لرزق.وقد �صدر �لكتاب بعنو�ن:
البحر الرقراق يف مفاتيح الأرزاق /كتبه �أبو عبيدة
عبد�لرحمن بن من�صور (�ل�صلفي �لأزهري)� -.لقاهرة :د�ر
�بن �جلوزي 1435 ،ه�� 612 ،ض.
ولكن �لعنو�ن على �لغالف هو :مفاتيح الأرزاق.

عبرة من كتاب
ُجمع�ت در��ص�ات وبح�وث يف �لأدب و�للغ�ة �لعربي�ة باللغت�ني �لعربي�ة و�لإجنليزي�ة ،و�أُهدي�ت �إىل �لأ�ص�تاذ ع�ادل �ص�ليمان
جم�ال ،و�ص�درت يف كت�اب بعن�و�ن:
درا�سلات عربية واإ�سلالمية مهداة اإىل الأ�سلتاذ الدكتور عادل �سلليمان جمال /اأعدها واأ�سرف عليها حممود
اجلبايل -.القاهرة :مكتبة الآداب 1434 ،هل� 646 ،س.
رئي�ص�ا لق�ص�م �لدر��ص�ات �لعربي�ة و�لإ�ص�المية ومدي� ًر� ملرك�ز �للغ�ة
يق�ول �لأ�ص�تاذ جم�ال يف �أول�ه :ق�صي�ت ث�الث �ص�نو�ت ً
�لعربية بجامعة ز�يد بدولة �لإمار�ت �لعربية�� ،ص�تجابة لدعوة كرمية من �لأ�ص�تاذ �لدكتور �ص�يد نور م�صت�ص�ار �جلامعة.
كان �أمامي مهمة �صاقة يف كال �لق�صم و�ملركز ،فالق�صم �أُلغي مرتني منذ �فتتاح �جلامعة �صنة  1998م ( 1419ه�) ،و�هتزت
ثقة �لطالبات و�آبائهن بالق�صم ،ومل يكن له خطة �أو منهج ،وكان �ملركز متعرث �خلطو�ت ،ل خطة له ول منهج � ً
أي�صا.
و�أ�صهد �أنني لقيت من �أ�صاتذة �ملركز كل عون �صادق غر حمدود ،كما عانيت من بع�ض �أفر�د �لق�صم �صرو ًبا من �ل�صحناء
و�ل�صغين�ة ،ولكن�ي م�ررت بلَغوه�م م� َّر �لك�ر�م ،و�أح�ص�نت �إىل �جلمي�ع ،و�أبقي�ت بين�ي وبينه�م �ص�عرة معاوي�ة ،فق�د علمتن�ي
بال�صغار.
ك�رثة �لتج�ارب �أن �أك�رث م�ا يك�ره �لنا��ض من�ك ه�و م�ا متت�از به عليهم وتنفرد به دونهم ،يكرهونه لأنه ُي�ص�عرهم َّ
وعرفت من هذه �لتجارب � ً
علي لن ير�صيه مني �أي �ص�يء ،كما �أن �لذين �أر�صيهم ل �ص�يء ي�ص�خطهم
أي�صا �أن من َي�ص�خط َّ
عل ّ�ي؛ لأن فري�ق �ل�ص�اخطني يرجع�ون �إىل �صريبته�م �لت�ي ل تتغ�ر �أب�دً� ،و�لفري�ق �لثاين يعرف�ون عملي �لذي ي�صادف يف
نفو�صهم ر�صى به وقناعة....
ر �إىل ذكرياته �لتي �صدرت قري ًبا يف جملدين بعنو�ن'' :ح�صاد �صنني �غرت�ب مرير''.
و�أ�ص ُ
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فتوى من كتاب
�س :ما حكم قولنا :بلى واأنا على ذلك من ال�ساهدين،
بعد قراءة الآية الأخرية من �سورة القيامة؟
ج� :إذ� قر�أ قوله تعاىل�{ :أَ َل ْي َ�ض َذل َِك ِب َقا ِد ٍر َعلَى �أَن ُي ْحي َِي
ْ�مل َ ْو َتى } (�صورة �لقيامة )40:قال� :صبحانك �للهم فبلَى.
هذ� هو �لذي ورد.
�س :اإذا قراأ الإمام يف �سالة الفري�سة بعد الفاحتة
�سورتني ،هل يف ذلك �سيء؟
ج :ل باأ�ض بذلك ،لكن ل يطيل على �ملاأمومني لئال َّ
ي�صق
عليهم...
�س :هل جتوز القراءة يف الركعة الأوىل من النافلة
�سرا؟
ً
جهرا ،ويف الثانية ًّ
ج� :جلهر بالليل �ص َّنة ،و�لإ�صر�ر بالنهار �صنة ،فلو عك�صتَ
وجهرت يف �لنهار و�أ�صررت يف �لليل هذ� جائز ،لكنه خالف
�لأ�صل.
أسئلة أجاب عنها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

ت�سب
�س :يل زوجة ت�سوم وت�سلي ولكنها عند الغ�سب ُّ
الدين ،فماذا اأفعل معها؟
ي�صب �لدين
ج� :إذ� �ص َّبت �لدين �رتدَّت عن �لإ�صالم� ،لذي ُّ
ينتق�ض دينه وينتق�ض �إ�صالمه ،فعليها �لتوبة �إىل �هلل ُّ
وكف
ل�صانها عن هذ� �لكالم.
�س :هل يجوز و�سع الكتب على امل�سحف ،وهل من
يفعل ذلك ياأثم؟
ج :ل مانع من ذلك �إذ� كان �مل�صحف مرفو ًعا على �صندوق� ،أو
يف مكان مرتفع ،ل مانع �أن ي�صع عليه �لكتب� ،إمنا ل يجعل
�مل�صحف وقاي ًة للكتب عن �لأر�ض مث ً
ال ،هذ� ل يجوز� ،أما �إذ�
كان قد رفع �مل�صحف و�لكتب فوقه ،فال باأ�ض.
�س :ما حكم و�سع امل�سحف على الأر�س؟
ج :ل يجوز و�صع �مل�صحف على �لأر�ض؛ لأن هذ� فيه �متهان
للم�صحف ،بل يو�صع على �صيء� ،أو على فر��ض طاهر.
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�س :ما حكم من ينادي زوجته بقوله :يا اأمي ،هل
يعترب هذا ظها ًرا اأم ل؟
ج :هذ� لي�ض بظهار ،لكنه مكروه؛ لأنه ي�صبه لفظ �لظهار.
�س :اأنا مد ِّر�س مبدر�سة اأهلية ،ويطلب منا مالك
املدر�سة اأن ن�سع درجات امل�ساركة ل�سالح الطالب،
واأحيا ًنا يكون الطالب غري ملتزم باحل�سور اأو يف
الدرو�س ويف الواجبات ،فهذا يت�ساوى مع الطالب
املجتهد ،فهل هذا حرام؟
ج :يجب �لتز�م �لنظام ،نظام �لختبار�ت ،ل تت�صاهلو� فيه
من �أجل �أحد ،ل تعطو� �أحدً� ل ي�صتحق ،ول حترمو� �أحدً�
ي�صتحقٌّ ،
كل �أعطوه ما ي�صتحق ،هذ� هو �لعدل ،و�أما خمالفة
ذلك فهو ظلم وتالعب بالنظام ،عليكم بالأمانة و�لعمل
بالنظام؛ لأن هذ� هو �لعدل ،ل حتيفو� مع �أحد من �أجل
حمبته ،ول تظلمو� �أحدً� من �أجل �أنكم تكرهونه...
(من كتاب :دروس وفتاوى لفضيلة الشيخ العالمة صالح بن فوزان
الفوزان /أعدها ورتبها إبراهيم بن عيل الحمدان 6341 ،هـ ،الصفحات
عىل الرتتيب.)554 ،553 ،042 ،932 ،261 ،161 ،061 ،211 :

غرة على طرة
يف ورق�ة �لعن�و�ن م�ن ''فتلاوى التمرتا�سلي'' حمم�د ب�ن عب�د�هلل �خلطي�ب �لغ�زي �حلنف�ي (ت  1007ه��) �لت�ي ن�ص�خها
م�صطف�ى ب�ن �حل�اج زي�ادة ع�ام  1138ه�� ،حمفوظ�ة يف �ملكتب�ة �لأزهري�ة ،م�ن �لفو�ئ�د �لت�ي فيه�ا ه�ذ�ن �لبيت�ان:
�إذ� مل ُت ��د� ِو �لنف� � َ�ض بال � ِّ�ر و�لتق ��ى
فاأن ��تَ عليه ��ا بالنج ��ا ِح بخي� � ُل
ُّ
وكل خطي ��بٍ ياأم� � ُر �لنا� � َ�ض بالتق ��ى
طبي � ٌ�ب ي ��د�وي �لنا� � َ�ض وه ��و علي� � ُل
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مؤتمر في كتاب

�ملكرمة �أيام �حلج ،ويكون
يف كل عام يعقد موؤمتر يف مكة ملكرمة
موؤمت ًر� عامل ًّيا ،ي�صارك فيه �أعالم وك ّتاب من �لأمة
�لإ�صالمية ،يح�صرون من دول خمتلفة بدعوة من ر�بطة
تهم �لإ�صالم
�لعامل �لإ�صالمي ،وتختار مو�صوعات للموؤمتر ُّ
و�مل�صلمني يف و�قعهم �ملعا�صر.
وكان مو�صوع ''موؤمتر مكة �ملكرمة �خلام�ض ع�صر''� ،لذي
ُعقد من  6 - 4ذي �حلجة يف عام  1435ه� هو ''الثقافة
الإ�سالمية :الأ�سالة واملعا�سرة''.
وقد جمعت بحوث �ملوؤمتر ُ
وطبعت يف كتاب حمل عنو�ن:
بحوث موؤمتر مكة املكرمة اخلام�س ع�سر :الثقافة
الإ�سالمية :الأ�سالة واملعا�سرة /تنظيم الإدارة
العامة للموؤمترات واملنظمات برابطة العامل
الإ�سالمي -.مكة املكرمة :الرابطة 1436( ،هل)3 ،
مج.
ود�رت مو�صوعات �ملوؤمتر حول خم�صة حماور ،هي:
املحور الأول� :لثقافة �لإ�صالمية� :ملفهوم و�خل�صائ�ض.
ومن بحوث هذ� �ملحور:
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 �لثقافة �لإ�صالمية :تعريفها ،ن�صاأتها ،خ�صائ�صها /مفرحبن �صليمان �لقو�صي.
 مرجعية �لوحي (�لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �مل�صرفة) للثقافة�لإ�صالمية /عبد�لرحمن بن زيد �لزنيدي.
 روؤى يف تاأ�صيل �لثقافة �لإ�صالمية /عبد�ل�صالم حممد�لأحمر.
و��صطالحا :حدودها و�أبعادها /جمعة
 �لثقافة لغةً
�صيخة.
 مقومات �لثقافة �لإ�صالمية /عارف علي عارف �لقرهد�غي.
 �لثقافة �لإ�صالمية �ملعا�صرة :مفهومها وخ�صائ�صها/ب�صيوين نحيلة.
 �لثقافة �لإ�صالمية يف بالد �مل�صلمني :و�صائل دعمهاو�أ�صباب طم�صها� /صياء ح�صن حممد �لكنيب�ض.
 �ملقومات �حل�صارية و�لإن�صانية للثقافة �لإ�صالمية /نابيبوعلي.
 �خللفية �لثقافية �لإ�صالمية ملنظومة �لرتبية و�لتعليموموقعها من �لثقافة �لإن�صانية� /أحمد معبوط.
 عاملية �لثقافة �لإ�صالمية يف ع�صر �لعوملة /حممد �لأمني�صيد �ملختار �صعيب.
 �آليات �لو�صول �إىل عاملية �لثقافة �لإ�صالمية بني �لأ�صالةو�ملعا�صرة /خالد عامر �ل�صويخ.
 معامل �لتغير �لثقايف �لذي �أحدثه �لنبي �صلى �هلل عليهو�صلم وكيفية �ل�صتفادة منه يف بناء ثقافة �إ�صالمية عاملية/
�صالح ع�صكر.
املحور الثاين� :لثقافة �لإ�صالمية� :لو�قع و�لتحديات.
ومن بحوث هذ� �ملحور:
 �لغزو �لثقايف و�لهزمية �لنف�صية� /لطيب بن �ملختار�لوز�ين.
 �لثقافة �لإ�صالمية� :ملقومات� ،لعو�ئق� ،لبد�ئل /عبد�هلل�جلباري.

 �لثقافة �لإ�صالمية من �لتح�صيل �إىل �لتح�صني/�لذو�دي بن بخو�ض قوميدي.
 �لثقافة �لإ�صالمية يف مو�جهة �لغزو �لثقايف يف �لع�صر�حلديث� /إبر�هيم �صعيد �أبو عقاب.
 ق�صايا �لفرقة و�لتع�صب و�ل�صر�ع يف �لثقافة �لإ�صالميةمن خالل نظرية �لرموز �لثقافية /حممود �حلبيب
�لذو�دي.
 �لثقافة �لإ�صالمية يف مو�جهة �لتع�صب و�لتطرفو�لطائفية /زكريا �ل�صرتي.
 �لثقافة �لإ�صالمية بني �لروؤية �لتقليدية و�لروؤية�حلد�ثية /نور �لدين حمنة بوحلية.
 �جلهل و�لتخلف وغياب �ملرجعية /فتحي حممد �لزغبي. �لثقافة �لإ�صالمية� :لتحديات �خلارجية و�لد�خليةو�صبل �ملو�جهة� /صيدة حممود حممد.
املحور الثالث� :لثقافة �لإ�صالمية ومتغر�ت �لع�صر.
ومن بحوث هذ� �ملحور:
 �ملتغر�ت �لثقافية ومعاير قبولها من منظور توحيدي/حمدي عبد�لرحمن ح�صن.
 هويتنا �لثقافية يف ع�صر �لعوملة /حممود �صعيد عطية. �لتاأثر و�لتاأثر بني �لثقافة �لإ�صالمية و�لثقافات�لأخرى� /أحمد عبد�حلميد عبد�حلق.
 �لثقافة �لإ�صالمية و�لنفتاح على �لآخر :مقاربة يف�لأبعاد و�ل�صروط و�لتفاعالت /حممد زرمان.
 �لعالقة بني �لثقافة �لإ�صالمية و�لثقافات �لأخرى/م�صطفى عطية جودة.
 �لثقافة �لإ�صالمية وحتديات �لع�صر� :لو�قع و�ملاأمول/ح�صن بن مبارك م�صكني.
 و�صائل �لإعالم و�لأزمة �لثقافية يف بلد�ن �لعامل�لإ�صالمي /ر�صا عبد�لو�جد �أمني.
 �لإعالم �لإ�صالمي يف �لبناء �لعقائدي ومو�جهة حتديات�لدعوة /حم�صن عبود ك�صكول.
املحور الرابع :نحو ثقافة و�عية.
وفيه من �لبحوث:
 �لت�صال �لثقايف بني �ل�صعوب و�ملجتمعات �لإ�صالمية21

منوذجا)� /أنور حممود زناتي.
(�لعمارة �لإ�صالمية
ً
 ��صتخد�م �لآليات �لدولية حلماية �لهوية �لثقافيةلالأقليات �مل�صلمة من �لغزو �لثقايف /نعمان عطا �هلل �لهيتي.
 �لتنوع �لثقايف ووحدة �لأمة يف ظل ظاهرة �لعوملة/عبد�ل�صتار بن �إبر�هيم �لهيتي.
 كيف نبني ثقافة و�عية� /أحمد حممود عي�صاوي. �لثقافة �لإ�صالمية و�صلتها بالثقافات �ملناوئة /مفرح بن�صليمان �لقو�صي.
 �لثقافة �لإ�صالمية بني �حلفاظ على �لهوية و�لنفتاحعلى م�صتجد�ت �لع�صر� /مل�صطفى �إيدوز.
املحور اخلام�س :ق�صايا يف �لثقافة �لإ�صالمية.
ومن بحوث هذ� �ملحور:
 �لتوجهات �لثقافية يف �لعامل �لإ�صالمي /حممد خررم�صان يو�صف.
 �لتوجهات �لثقافية يف �لعامل �لإ�صالمي :نيجريامنوذجا /عبد�لغني �أكوريدي عبد�حلميد.
ً
 حتول �ل�صر�ع �حل�صاري �إىل �حلو�ر و�لتعاي�ض بنيمنوذجا /ريا�ض علي �لعيلة.
�حل�صار�ت� :إ�صبانيا
ً
 �لأمن �لثقايف �لإ�صالمي و�أيديولوجيا �لت�صالت�حلديثة� /أحمد حممد ك ّروم.

دورة في كتاب
لندن :موؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي ،مركز
درا�سات املخطوطات الإ�سالمية 1436 ،هل� 412 ،س.
وهي:
 �لتحقيق �لنقدي ملخطوطات �مل�صيخات وم�صكالته /قا�صم�ل�صامر�ئي.

�صدر كتاب يحتوي على فعاليات �لدورة �لتدريبية �لعلمية
�ملتخ�ص�صة يف �لتحقيق حتت عنو�ن ''حتقيق خمطوطات
احلديث وعلومه والرتاجم'' �لتي نظمها مركز در��صات
�ملخطوطات �لإ�صالمية �لتابع ملوؤ�ص�صة �لفرقان بلندن،
بالتعاون مع موؤ�ص�صة د�ر �حلديث �حل�صنية مبقرها يف
�لرباط ،لفائدة باحثي درجة �صهادتي �ملاج�صتر و�لدكتور�ه
باجلامعات �ملغربية ،و�ملهتمني من �لوطن �لعربي ،و��صتمرت
�لدورة �صتة �أيام� ،عتبا ًر� من  7 - 2جمادى �لأوىل  1435ه�،
مبعدل �أربع حما�صر�ت يوم ًيا ،تخللتها ثمان ور�صات تدريبية
على �ملخطوطات.
وذكر �أنه تقدم لهذه �لدورة �أكرث من ( )1300مر�صح ،ومت
قبول ( )82م�صار ًكا وم�صاركة.
وهدفت �لدورة �إىل ��صتنها�ض همم �ملتدربني وتنمية
�لوعي عندهم باأهمية �لرت�ث �لإ�صالمي �ملخطوط عمو ًما،
خ�صو�صا ،وتكوين �صباب
و�لرت�ث �حلديثي وما يتعلق به
ً
موؤهل لتحقيق هذ� �لرت�ث ،وتقدمي خال�صة كافية خلطو�ت
�لتحقيق يف علمي �حلديث �لنبوي �ل�صريف وعلم �لرت�جم،
نظ ًر� وتطبيق ًيا ،و�لإحاطة بجميع �لأعمال �لتي يحتاجها
�ملحقق.
و�صدرت �أعمال �لأ�صاتذة �ملدربني وحما�صر�تهم يف كتاب
يحمل عنو�ن:
حتقيق خمطوطات احلديث وعلومه والرتاجم-.
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 حتقيق كتب �لرت�جم بني �لو�قع و�ملنهج �لأمثل� /صعيدبلعزي.
 معاجلة �لت�صحيف و�لتحريف يف حتقيق كتب �لرت�جم:قو�عد ومناذج /بدر �لعمر�ين.
 حتقيق كتب �لرت�جم� :بن ر�أ�ض غنمة �ملوؤرخ �لأندل�صيأمنوذجا /قا�صم �ل�صامر�ئي.
�ملجهول �
ً
 خ�صو�صيات �لتوثيق يف خمطوطات �حلديث وقو�عدتخريجها /حممود م�صري.
 خ�صو�صية �ملخطوط �حلديثي ومناذج من �آفات حتقيقه/حممد نا�صري.
 �أولويات �لتحقيق يف خمطوطات �حلديث من �عتبا َري�لن�ض و�لوعاء /حممود م�صري.
 �ختالف �لرو�يات يف �ملخطوط �حلديثي� :أ�صبابه و�أ�ص�ض�لتعامل معه /م�صطفى �لزكاف.
 �لرت�ث �حلديثي بني �أخطاء �لن�صاخ و�أوهام �ملحققني/بو�صتى �لزفزويف.
منوذجا /عزيز
 �إقامة �لن�ض عند �ملحدِّثني� :ملعار�صةً
�خلطيب.
 خو�رج �لن�ض :ظالل و�رفة وقطوف د�نية� :أنو�عها،تق�صيمها ،فو�ئدها /ح�صن �أحمد �لعثمان.

بحوث في كتاب
�سل�سلة البحوث الفقهية املحكمة ( /)3وليد خالد
الربيع -.الكويت :مكتبة اأهل الأثر 1434 ،هل� 280 ،س.

وفيه ثالثة بحوث:
 �حل�صانات و�لمتياز�ت �لدبلوما�صية. حق �للجوء �ل�صيا�صي. جر�ئم �أمن �لدولة �لد�خلي.و�ملوؤلف �أ�صتاذ يف ق�صم �لفقه �ملقارن و�ل�صيا�صة �ل�صرعية يف
كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية بجامعة �لكويت.

بحوث فقهية يف ق�سايا معا�سرة /اإ�سماعيل كاظم
العي�ساوي -.الريا�س :مكتبة الر�سد 1436،هل� 566،س.
وهي هذه �لبحوث:
 �صور �لت�صلم و�لت�صليم يف �لعقود �ملالية. �صو�بط �ملثلي و�لقيمي يف �ملعامالت �ملالية. �لو�صطية يف �لرتفه و�ل�صعة يف �لفقه �لإ�صالمي. �صو�بط �لإفتاء من خالل �لقنو�ت �لف�صائية.23

 �ل�صلح يف �لق�صاء �لإ�صالمي حلل �ملنازعات �ملدنيةو�جلنائية.
 ��صتعمال �حلق لغر م�صلحة م�صروعة �أو لق�صد �لإ�صر�ربالغر.
 �إقامة �مل�صلم يف بلد غر �إ�صالمي.� -لأ�ص�ض �ل�صرعية لت�صغيل �ملربيات و�خلدم.

بحوث علمية حمكمة يف الفقه والق�ساء وال�سيا�سة
ال�سرعية والطب وتقنية املعلومات /ه�سام بن
عبدامللك اآل ال�سيخ -.الريا�س :دار ال�سميعي1436 ،
هل 2 ،مج (� 1089س).
بحوث علمية كتبها �لباحث خالل عمله �لأكادميي يف �ملعهد
�لعايل للق�صاء �لتابع جلامعة �لإمام بالريا�ض� ،صارك
ببع�صها يف موؤمتر�ت وندو�ت ،منها:
 �لتو�صيف �لفقهي خلياري �لتدلي�ض و�لعيب يف �لفقه�ملقارن.
 �لتو�صيف �لفقهي لعمليات �لتقاب�ض يف �ملعامالت�مل�صرفية �ملعا�صرة.

 ��صتيفاء �لر�صوم على �لأر��صي �ل�صكنية غر �مل�صتغلة:در��صة فقهية.
 جممع �لبحوث �لإ�صالمية يف م�صر :در��صة فقهية. �لرتجيح بكرثة �لأدلة :در��صة �أ�صولية فقهية تطبيقية. �لأحكام �لفقهية �ملتعلقة بالن�صيحة ونو�زلها �ملعا�صرة. �صو�بط توظيف تقنية �ملعلومات �لتطبيقية يف خدمة�لفقه.
 �خلطاب �لدعوي وتقنيات �لتو��صل �حلديثة. �لتخ�ص�ض و�أثره يف حتقيق �لتكامل بني �ملو�قع �لدعوية. �ملنهج �ل�صلفي و�لنظام �لعاملي �جلديد :در��صة من فقهو�قع �ل�صعودية.
 �ملعيار يف تعريف �لد�ر وحتولها من حال �إىل حال :در��صةفقهية مقارنة.
 توقف �جلهات �لعامة عن عمليات �لإنقاذ :روؤية �صرعية. تخلف �خل�صوم عن ح�صور جمل�ض �لق�صاء. �أثر �لقر�ئن �لطبية يف �إثبات �لبلوغ :در��صة فقهيةمقارنة.
 �نتقال حق �حل�صانة يف �صوء متغر�ت �لع�صر� :أ�صبابهو�آثاره.
� -إثبات �ملالءة يف دعوى �لإع�صار يف �لفقه و�لنظام.
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رسائل علمية

من جامعات سعودية
الثقافة اإلسالمية

 تكليف الإن�سان يف الإ�سالم :مفهومه ودفع ال�سبهاتعنه /هيلة بنت عبد�لكرمي �ل�صايع -.بريدة� ،ل�صعودية:
جامعة �لق�صيم 1433 ،ه� 563 ،ورقة (ماج�صتر).
 منهج القراآن الكرمي يف حماية الفطرة الإن�سانيةمن النحراف وتطبيقاته الرتبوية يف ظل التحديات
املعا�سرة� /إبر�هيم بن �صليم �هلل �حلازمي� -.ملدينة �ملنورة:
�جلامعة �لإ�صالمية ،ق�صم �لرتبية 397 ،ورقة (دكتور�ه).

 الياأ�س يف حياة الداعية :درا�سة تاأ�سيلية /حممدبن عبد�هلل �لع�صيبي� -.لريا�ض :جامعة �لإمام 1433 ،ه�،
 322ورقة (ماج�صتر).
 الأعراف والتقاليد املتعلقة باملراأة يف ميزانالإ�سالم /نادية بنت عبد�هلل �لعتيبي� -.ملدينة �ملنورة:
جامعة طيبة 1433 ،ه� 205 ،ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
علوم القرآن

 اخلري يف القراآن الكرمي :درا�سة مو�سوعية� /أملبنت عبد�هلل �آل عبد�ل�صالم� -.لريا�ض :جامعة �لإمام1433 ،
ه� 475 ،ورقة (ماج�صتر).
 الأجر يف القراآن الكرمي :درا�سة مو�سوعية/عبد�لرحمن بن عبد�هلل �ل�صدّي� -.لريا�ض :جامعة �لإمام،
 1433ه� 417 ،ورقة (ماج�صتر).
 جهود ال�سيخ عبدالرحمن حبنكة امليداينرحمه اهلل الدعوية والثقافية واأثرها يف ميدان
الثقافة الإ�سالمية  1425 - 1345هل� /أمل بنت �صليم
�لعتيبي -.مكة �ملكرمة :جامعة �أم �لقرى 1433 ،ه� 882 ،ورقة
(ماج�صتر).

 اله َّمة يف �سوء القراآن الكرمي :درا�سة مو�سوعية/عبد�لعزيز بن �صامل �لرويلي -.بريدة� ،ل�صعودية :جامعة
�لق�صيم 1433 ،ه� 712 ،ورقة (ماج�صتر).

 جهود ال�سيخ عبداهلل نا�سح علوان رحمه اهلل يفالدعوة اإىل اهلل :درا�سة حتليلية /عبر بنت دخيل �هلل
�حل�صاين -.مكة �ملكرمة :جامعة �أم �لقرى 1433 ،ه�370 ،
ورقة (ماج�صتر).
 املدار�س الإ�سالمية يف جنوب تايالند ودورها يفالدعوة اإىل اهلل :درا�سة و�سفية ميدانية من عام
 1432 - 1385هل /علي مهاما �صاموه� -.ملدينة �ملنورة:
�جلامعة �لإ�صالمية 1433 ،ه� 448 ،ورقة (دكتور�ه).
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 اجلمال يف القراآن الكرمي :درا�سة مو�سوعية/حممد بن جمعة �لعمر�ين� -.لكرك� ،لأردن :جامعة موؤتة،
 1433ه� 113 ،ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).

الفقه اإلسالمي

 اعتبار الثلث حدًّ ا للكرثة يف الفقه الإ�سالمي:درا�سة مقارنة /عبد�هلل بن عبد�لعزيز �ليحيى-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1433 ،ه� 278 ،ورقة (بحث
مكمل للماج�صتر).

 تربية اهلل لأنبيائه من خالل القراآن الكرمي:درا�سة مو�سوعية /عبد�لرحمن بن �إبر�هيم �لق�صر-.
�ملدينة �ملنورة� :جلامعة �لإ�صالمية ،ق�صم �لرتبية 677 ،ورقة
(ماج�صتر).
 حديث القراآن الكرمي عن املوؤامرات و�سبل دفعها:درا�سة مو�سوعية /عبد�هلل بن �صالح �لوهيبي� -.ملدينة
�ملنورة� :جلامعة �لإ�صالمية 1433 ،ه� 282 ،ورقة (ماج�صتر).
العقيدة والفرق واألديان

 موقف طه ح�سني من ال�سحابة الكرام ر�سي اهللعنهم يف �سوء عقيدة اأهل ال�سنة واجلماعة� /إميان
بنت فايز �لأحمدي� -.لريا�ض :جامعة �لأمرة نورة بنت
عبد�لرحمن 1433 ،ه� 312 ،ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
 اخلميني واآراوؤه العتقادية واآثاره يف الفكرالإ�سالمي :درا�سة حتليلية نقدية /عبد�هلل �صيف �هلل
�لعرياين -.مكة �ملكرمة :جامعة �أم �لقرى 1433 ،ه� 2 ،مج
(دكتور�ه).
 ال�ستدللت الن�سرانية املعا�سرة لإثبات �سلبامل�سيح عليه ال�سالم يف �سل�سلة كتب ''ق�سية ال�سليب''
للدكتور فريز �سموئيل ،والر ّد عليها� /صارة حممد �صالح
�ل�صياري� -.لريا�ض :جامعة �لأمرة نورة بنت عبد�لرحمن،
 1433ه� 200 ،ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
 الغفران بني امل�سلمني واأهل الكتاب :درا�سةمقارنة /هيلة بنت �صيف �هلل �ليو�صف� -.لريا�ض :جامعة
�لإمام 1433 ،ه� 394 ،ورقة (دكتور�ه).
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 الأحكام الفقهية املتعلقة بقول'' :ب�سم اهلل''/�صناء في�صل �ملغام�صي� -.ملدينة �ملنورة :جامعة طيبة1433 ،
ه� 105 ،ورقة (ماج�صتر).
 امل�ستجدات الفقهية املعا�سرة املتعلقة ببناءامل�ساجد� /أمين حمد�ن �ل�صاعدي� -.ملدينة �ملنورة :جامعة
طيبة 1433 ،ه� 133 ،ورقة (ر�صالة جامعية).
 نظرية التعاون يف الفقه الإ�سالمي :درا�سةتاأ�سيلية� /أن�ض بن �صعد �ل�صر� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل
للق�صاء 1433 ،ه� 97 ،ورقة (ماج�صتر).
 اأحكام اللم�س /علي حممد �ل�صحيمي� -.ملدينة �ملنورة:جامعة طيبة 1433 ،ه� 112 ،ورقة (ر�صالة جامعية).
 اأحكام ال�سرب يف الفقه الإ�سالمي :احلدودوالتعزيرات� /صالح بن �صعيد �لزهر�ين� -.لطائف :جامعة
�لطائف 1433 ،ه� 185 ،ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
 العبادات الواردة على وجوه متعددة :جم ًعاودرا�سة� /لزهر�ء بنت عبد�لرحمن �ملطرودي� -.لريا�ض:
جامعة �لإمام 1433 ،ه� 2 ،مج (ماج�صتر).
 التن�ست بني ال�سريعة والقانون /خالد بن غنام�حلربي� -.لريا�ض :جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية،
 1433ه� 128 ،ورقة (ماج�صتر).

 جمالت ال�سفاعة يف اجلرائم التعزيرية :درا�سةتاأ�سيلية /حممد بن فايز �ل�صهري� -.لريا�ض :جامعة نايف
�لعربية للعلوم �لأمنية 1433 ،ه� 126 ،ورقة (ماج�صتر).

 النوازل يف القر�س� /صالح بن علي �جلوعي� -.لريا�ض:جامعة �لإمام 1433 ،ه�� 369 ،ض (ماج�صتر).
ّ
املحل التجاري يف الفقه
 الإجراءات العملية لبيعالإ�سالمي والنظام ال�سعودي /حممد حماد �ملطريف-.
�ملدينة �ملنورة� :جلامعة �لإ�صالمية 1433 ،ه� 151 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�صتر).
 الآراء املحكوم عليها بال�سذوذ يف اجلهاد والفرائ�سواجلنايات واحلدود والأطعمة والأق�سية /عبد�هلل بن
عبد�لعزيز �ل�صمعاين� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء،
 1433ه� 855 ،ورقة (دكتور�ه).
 معيار ظهور املنكر :درا�سة تاأ�سيلية� /أحمد بن�صليمان �لر�صودي� -.لريا�ض :جامعة نايف �لعربية للعلوم
�لأمنية 1433 ،ه� 106 ،ورقة (ماج�صتر).

 مراعاة امل�سلحة يف التعازير /عمر �صيخ جي�صي-.�لريا�ض :جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية 1433 ،ه�221 ،
ورقة (ماج�صتر).
العلوم االجتماعية

 �سوق ال�سلع الدولية :درا�سة فقهية تاأ�سيليةتطبيقية� /صعد بن علي �جللعود� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل
للق�صاء 1433 ،ه� 484 ،ورقة (دكتور�ه).
 العو�س يف ال�سمان يف امل�سارف الإ�سالمية :درا�سةفقهية تطبيقية /عبد�هلل بن حممد �أبو �لذهب -.بريدة،
�ل�صعودية :جامعة �لق�صيم1433 ،ه� 276 ،ورقة (ماج�صتر).
 النوازل يف عقد ال�سرف /حممد بن نا�صر �ل�صلمي-.�لريا�ض :جامعة �لإمام 1433 ،ه�� 799 ،ض (دكتور�ه).

 حقوق الطفل غري ال�سرعي :درا�سة تاأ�سيليةمقارنة /عبد�لرحمن بن �صامل �لقحطاين� -.لريا�ض:
جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية 1433 ،ه� 162 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�صتر).
 جترمي ابتزاز الن�ساء :درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية/حممد بن �صالح �لعمرة� -.لريا�ض :جامعة نايف �لعربية
للعلوم �لأمنية 1433 ،ه� 196 ،ورقة (ماج�صتر).
 عالنية تنفيذ العقوبة واأثرها يف الزجر والردع:درا�سة مقارنة يف الفقه والنظام /علي بن حممد
�لرتكي� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1433 ،ه�158 ،
ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
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 اأ�سول الإدارة يف ال�سنة النبوية :رواية ودراية/خيال حممد �أبا �خليل� -.لريا�ض :جامعة �لإمام 1433 ،ه�3 ،
مج (دكتور�ه).
املعني وعقوبته /عبد�هلل بن
 الآثار الأمنية لتكفري َّزهر �ل�صهري� -.لريا�ض :جامعة نايف �لعربية للعلوم
�لأمنية 1433 ،ه� 174 ،ورقة (ماج�صتر).

 الت�سوير البياين عند �سعراء الر�سول �سلى اهللعليه و�سلم :درا�سة بالغية نقدية /طاهر بن عبد�ملنعم
�أبو يو�صف� -.لقاهرة :جامعة �لأزهر 1433 ،ه� 250 ،ورقة
(ماج�صتر).

 مراتب اإنكار املنكر واأثرها يف حفظ الأمن :درا�سةتطبيقية� /إبر�هيم بن مو�صى �ل�صلبي� -.لريا�ض :جامعة
نايف �لعربية للعلوم �لأمنية 1433 ،ه� 127 ،ورقة (ماج�صتر).
 اأ�سباب الغزو الفكري على مناهج الرتبية والتعليمالإ�سالمي /حممد بن هارون برناوي� -.ملدينة �ملنورة:
جامعة طيبة 1433 ،ه� 93 ،ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
 مظاهر الت�سبه عند ال�سباب :اأ�سبابها وعالجها منمنظور الرتبية الإ�سالمية ،مع درا�سة ميدانية لآراء
معلمي املرحلة الثانوية باملدينة املنورة /عبد�هلل بن
غالب عو�جي� -. -.ملدينة �ملنورة� :جلامعة �لإ�صالمية ،ق�صم
�لرتبية 1433 ،ه� 385 ،ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
 الدور الرتبوي لالأ�سرة امل�سلمة يف غر�س ال�سدقلدى الطفل /حم�صن يو�صف �لقليطي� -.ملدينة �ملنورة:
�جلامعة �لإ�صالمية ،ق�صم �لرتبية 1433 ،ه� 136 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�صتر).
حب العلم لدى اأبنائها/
 م�سوؤولية الأ�سرة يف غر�س ّنايف فرج �ملرو�ين� -.ملدينة �ملنورة� :جلامعة �لإ�صالمية،
ق�صم �لرتبية 1433 ،ه� 155 ،ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
اللغة العربية

 الت�سبيه باحليوان يف احلديث النبوي :درا�سةحتليلية و�سفية /عفاف بنت �أحمد �لعبديل� -.ملدينة
�ملنورة :جامعة طيبة ،كلية �للغة �لعربية 1433 ،ه� 342 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�صتر).
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 اخلطب يف امل�سجد النبوي ال�سريف 1429 - 1400هل :مو�سوعاتها وخ�سائ�سها الفنية /عبد�هلل بن �صفر
�مليموين� -.ملدينة �ملنورة� :جلامعة �لإ�صالمية ،كلية �للغة
�لعربية 1433 ،ه� 467 ،ورقة (ماج�صتر).
�لأدب
 معاناة الفقر يف ال�سعر العبا�سي :درا�سة مو�سوعيةوفنية /هيفاء بنت �صالح �لعبو�ض -.بريدة� ،ل�صعودية:
جامعة �لق�صيم 1433 ،ه� 2 ،مج (بحث مكمل للدكتور�ه).
 ال�سرب يف �سعر البارودي :بواعثه وجمالتهو�سماته الفنية /يو�صف بن هليل �حلربي� -.ملدينة �ملنورة:
�جلامعة �لإ�صالمية ،كلية �للغة �لعربية 1433 ،ه� 174 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�صتر).
التاريخ والتراجم

 الأدوات الطبية يف الع�سر الإ�سالمي يف �سوءمعثورات احلفريات الأثرية يف اململكة العربية
ال�سعودية /نوف بنت نايف بن حثلني -.جامعة �مللك �صعود،
ق�صم �لآثار 1433 ،ه� 412 ،ورقة (بحث مكمل للدكتور�ه).
 متوين اجلي�س الإ�سالمي يف امل�سرق زمن اخللفاءالرا�سدين /منى متعب �جلهني� -.ملدينة �ملنورة :جامعة
طيبة 1433 ،ه� 161 ،ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
 جهود العلماء الإ�سالحية يف احلياة الجتماعيةيف دم�سق خالل القرن الثامن الهجري /عبر بنت فهد
�ملهيلب -.بريدة� ،ل�صعودية :جامعة �لق�صيم 1433 ،ه�240 ،
ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).
 الأوبئة والأمرا�س يف الع�سرين الأيوبي واململوكييف م�سر وال�سام /هيفة �صالح �ل�صاعدي� -.ملدينة �ملنورة:
جامعة طيبة 1433 ،ه� 151 ،ورقة (بحث مكمل للماج�صتر).

لغات وترجمات

ترجملة معلاين القلراآن الكلرمي اإىل اللغلة الكرديلة/
ملال ح�سلني اإي�سلي ،ملال �سلعيد كردايلري ،ملال حمملد
بريكيفاين-.ط -.2اإ�سلتانبول :مطبعة الرو�سة1432 ،
هلل 2011 ،م� 606 ،لس.
والطبعة الثالثة ن�سلرته وزارة ال�سلوؤون الدينية باأنقرة
عام  1436هل� 611 ،س ،و � 33س مقدمة.
ون�ض �لتف�صر بحروف لتينية ،باللغة �لكرماجنية �لبهادنية.
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درا�سات اإ�سالمية /ملفي عبد�لعزيز� -.لريا�ض :د�ر �ل�صالم،
 1432ه�� 177 ،ض (باللغة �لفرن�صية).

القلراآن كالم اهلل للعامللني :تف�سلري �سلورتي الفاحتلة
والبقلرة /ترجم�ة وتف�ص�ر �ص�ليم� .أ .مرج�ان� -.لريا��ض :د�ر
�ل�ص�الم 1435 ،ه���� 179 ،ض (باللغ�ة �لإجنليزي�ة).

القاعلدة القراآنيلة :مقدملة يف التجويلد /ق�اري حمم�د
�إدري�ض عا�صم� -.لريا�ض :د�ر �ل�صالم 1435 ،ه�� 110 ،ض (باللغة
�لإجنليزي�ة) وق�د ترج�م �إىل �لفار�ص�ية � ً
أي�صا.
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ع�سلرة اأ�سلئلة واأجوبتهلا حلول النبلي حمملد �سللى اهلل
عليله و�سللم� /إبر�هي�م ح�ص�ني م�ال ب�اري� -.لريا��ض� :لهيئ�ة
�لعاملية للتعريف بالر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم ون�صرته1433 ،
ه���� 114 ،ض (باللغ�ة �لفرن�ص�ية).

عالقلة امل�سللمني بغلري امل�سللمني� /ص�عيد �إ�ص�ماعيل �صين�ي-.
�لريا��ض :د�ر �لكت�اب و�ل�ص�نة للن�ص�ر �ل�دويل 1435 ،ه���� 63 ،ض
(باللغ�ة �لإجنليزي�ة).
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سلسلة علمية

�صدر للكاتب �أبي �أو�ض �إبر�هيم بن �صليمان �ل�صم�صان ثالثة
كتب يف �صل�صلة حتمل عنو�ن (مداخالت لغوية) ،و�أ�صلها
كتابات ن�صرت يف (�ملجلة �لثقافية) �لتي ت�صدرها �صحيفة
�جلزيرة بالريا�ض� ،صدرت على نفقته عام  1436ه� ،وهو
�أ�صتاذ غر متفرغ ،من حمافظة �ملذنب بال�صعودية ،وهي:
�سهادات ومتابعات :مداخالت لغوية.
م�سائل لغوية.
م�سائل نحوية.
ومن عناوين مد�خالت الكتاب الأول:
 �أثر �لرو�فد �لثقافية يف �لتنظر �لنحوي. �لدر��صات �لل�صانية يف �ل�صعودية. �ألقاب �ملعمولت يف كتاب �صيبويه. �للغة �ل�صعرية عند �لنحاة. تدلي�ض �بن مالك. نقد �لعر�قيني �ملعجم �لعربي �لقدمي. هل �لعربية �أ�صل للغات؟ �لتعليم �لإلكرتوين يف خدمة �للغة �لعربية. باأباأة �لطالب. -هل وعد �هلل بحفظ �لعربية؟
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ومن عناوين مو�صوعات الكتاب الثاين:
 جدوى �لألف بعد همزة و�ألف. �لثالثينيات ل �لثالثونيات ول �لثالثينات. بالنيابة �أم بالإنابة؟ حذف همزة �مل�صتقات من م�صارع (�أفعل). هل يلتقي �ل�صاكنان؟ ذو �لرمة �أبالك�صرة ر�وؤه �أم بال�صمة؟ كِال �أمفرد هو �أم مثنى؟ نظرية د�ود عبده يف �لإ�صناد. معاين (�إمنا) �أم معاين �حل�صر بها؟ومن عناوين م�صائل الكتاب الأخري:
 �إل �ل�صتدر�كية. تعدد �مل�صاف. هجوم �حلركات على �حلركات. ين�صب �لفاعل كما يج ّر. �جل ّر و�لرفع بعد مذ ومنذ. �إعر�ب ما �نتهى باألف. ��صم �لإ�صارة ل حم َّل له من �لإعر�ب. �ل�صمر �مل�صترت �خرت�ع نحوي. كاف �لت�صبيه لي�ض ��ص ًما.� -لإجماع يف �لنحو �لعربي.

حلقات (كتب مفيدة جديدة)
(من الرقم  113حتى )119

(عر�صت هذه �لكتب يف موقع حمرر �ملجلة� ،صمن �صبكة �لألوكة)
 اأح للكام العي للب يف الفق لله الإ�س للالمي� /إ�ص ��ماعيلكاظم �لعي�صاوي� -.لريا�ض :مكتبة �لر�صد 1435،ه�� 480،ض.
 ا�سلللتقالل الق�سلللاء يف الفقللله الإ�سلللالمي/حمم��د ب��ن عب��د�هلل �ل�ص��حيم� -.لدم��ام؛ �لريا���ض :د�ر �بن
�جل ��وزي 1436 ،ه���� � 759 ،ض (�أ�صل ��ه ر�ص ��الة دكت ��ور�ه).
 التن للازل ع للن احل للق كو�س لليلة م للن و�س للائل ف� للسالنللزاع عنللد ت�سللاوي احلقللوق وتعار�سهللا :درا�سللة
فقهي للة معا� سللرة /ح�ص ��ن عبد�لفت ��اح �ل�ص ��يد حمم ��د-.
�لإ�ص��كندرية :مكتب��ة �لوف��اء �لقانوني��ة 1436 ،ه����� 867 ،ض
(�أ�صل ��ه ر�ص ��الة علمي ��ة).

 الثابلللت واملتغلللري ملللن اأحلللكام الأ�سلللرة يف �سلللوءمقا� سللد ال� سللريعة الإ�سللالمية /ميين��ة �ص��اعد بو�ص��عادي-.
�لريا���ض :باحث��ات لدر��ص��ات �مل��ر�أة 1436 ،ه����� 597 ،ض (�أ�صل��ه
ر�ص ��الة دكت ��ور�ه).
 اأخط للاء املللوؤرخ اب للن خل للدون يف كتاب لله املقدم للة/خال ��د كب ��ر ع ��الل -.ط -.2ع ّم ��ان :موؤ�ص�ص ��ة �ل ��ور�ق للن�ص ��ر،
 1435ه���� � 310 ،ض.
 عقلللد ال�سيانلللة يف الفقللله الإ�سلللالمي والقانلللونالو�سعي :درا�سة مقارنة /في�صل كيالين حممد �ملهدي-.
م�صر؛ �لإمار�ت :د�ر �لكتب �لقانونية :د�ر �ص��تات 1436 ،ه�2 ،
م��ج (�أ�صل��ه ر�ص��الة علمي��ة).

 الق�س للاء يف الع للامل الإ�س للالمي م للن ال� س للريعةاإىل القان للون :الأ�س للباب واملمه للدات /عبد�لعزي��ز ب��ن
�أحم��د �لب��د�ح� -.لقاه��رة :د�ر �لقي��م �لإ�ص��المية 1434 ،ه��،
�� � 188ض.
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القواعد الفقهية واألصولية المفردة في موضوعات معينة
(مسرد معجمي)

 الق�سم الثاين - -51التطبيقات الفقهية لقاعدة ''احلاجة تنزل
منزلة ال�سرورة'' يف الوقف والهبة والعطية
والو�سايا /عبد�هلل بن حممد عري�صي� -.لريا�ض� :ملعهد
�لعايل للق�صاء 1431 ،ه� 143 ،ورقة (ماج�صتر).
 -52التطبيقات الفقهية لقاعدة ''احلرمي له حكم ما
هو حرمي له''� /إبر�هيم بن حمود �لعبيد�ن� -.لريا�ض:
�ملعهد �لعايل للق�صاء 1432 ،ه� 163 ،ورقة (ماج�صتر).
 -53التطبيقات الفقهية لقاعدة ''احلكم يدور مع
علَّته وجو ًدا وعد ًما'' من كتاب الق�ساء اإىل كتاب
ال�سهادات /حممد بن �أحمد �جلوير� -.لريا�ض� :ملعهد
�لعايل للق�صاء 1436 ،ه� 143 ،ورقة (ماج�صتر).
 -54التطبيقات الفقهية لقاعدة ''احلكم يدور مع
علَّته وجو ًدا وعد ًما' من كتاب النكاح اإىل نهاية كتاب
الطالق /عمر بن حممد �لعامر� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل
للق�صاء 1435 ،ه� 139 ،ورقة (ماج�صتر).
 -55التطبيقات الفقهية لقاعدة ''احلكم يدور مع
علَّته وجو ًدا وعد ًما'' يف كتاب البيع /فالح بن �صعود
�لعريفي� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1433 ،ه�129 ،
ورقة (ماج�صتر).
 -56التطبيقات الفقهية لقاعدة ''الر�سا بال�سيء
ر�سا مبا يتو َّلد منه'' يف النكاح واخللع� /أن�ض بن فالح
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�لعطري� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1433 ،ه�211 ،
ورقة (ماج�صتر).
 -57التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال�ساقط ل يعود''
يف املعامالت املالية /حممد بايزيد م�صلم� -.لريا�ض:
�ملعهد �لعايل للق�صاء 1429 ،ه�( .ماج�صتر).
 -58التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال�ساقط ل يعود''
يف فقه الأ�سرة واجلنايات واحلدود والتعزير� /صعد
بن عمار �حلقباين� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء1430 ،
ه�106 ،ورقة (ماج�صتر).
 -59التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال�سرورة تقدَّ ر
بقدرها'' يف الطب والتداوي ونوازلها املعا�سرة� /صعيد
بن علي �صعيد� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1433 ،ه�،
 267ورقة (ماج�صتر).
 -60التطبيقات الفقهية لقاعدة ''العربة بعموم اللفظ
ل بخ�سو�س ال�سبب''� /أديب بن عيد �ل�صحيمي� -.لريا�ض:
�ملعهد �لعايل للق�صاء 1432 ،ه� 150 ،ورقة (ماج�صتر).
 -61التطبيقات الفقهية لقاعدة ''العربة للغالب
ال�سائع ل للنادر'' يف املعامالت وفقه الأ�سرة /فهد بن
حممد �لب�صر� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1432 ،ه�،
 190ورقة (ماج�صتر).

 -62التطبيقات الفقهية لقاعدة ''الكتاب كاخلطاب''
يف املعامالت وفقه الأ�سرة /عبد�هلل بن عبد�لكرمي
�لبحري� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1432 ،ه�104 ،
ورقة (ماج�صتر).

 -67التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف باب ال�سركة /عبد�لرحمن بن بدري
�لروقي� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1435 ،ه�122 ،
ورقة (ماج�صتر).

 -63التطبيقات الفقهية لقاعدة ''املثبت مقدم على
النايف'' يف اجلنايات واحلدود والق�ساء /مفرح بن جابر
�لأ�صمري� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1430 ،ه�163 ،
ورقة (ماج�صتر).

 -68التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف باب ال�سيد /عبد�لكرمي بن جمنان �لعنزي-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1434،ه� 117،ورقة (ماج�صتر).
 -69التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف البيع� /ألفت نذير بن نذير �لدين� -.لريا�ض:
�ملعهد �لعايل للق�صاء 1431 ،ه� 278 ،ورقة (ماج�صتر).

 -64التطبيقات الفقهية لقاعدة ''املجهول كاملعدوم''/
عبد�لعظيم بن عبد�لعزيز �جلريوي� -.لريا�ض� :ملعهد
�لعايل للق�صاء 1434 ،ه� 167 ،ورقة (ماج�صتر).
 -65التطبيقات الفقهية لقاعدة ''املي�سور ل ي�سقط
باملع�سور'' :جم ًعا ودرا�سة /حممد �إميان �آدم� -.ملدينة
�ملنورة� :جلامعة �لإ�صالمية ،كلية �ل�صريعة 1432 ،ه�802 ،
�ض (دكتور�ه).
 -66التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف باب الذبائح /حمد بن عبد�هلل �لهزميي-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1435 ،ه� 124 ،ورقة
(ماج�صتر).
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 -70التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف ال�سلم والإجارة� /أحمد بن يحيى
�لزهر�ين� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1434 ،ه�174 ،
ورقة (ماج�صتر).
 -71التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف فقه الأ�سرة� /صد�د بن علي �لعي�صى-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1434 ،ه� 194 ،ورقة
(ماج�صتر).
 -72التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف فقه الأ�سرة :باب اخللع ،الرجعة ،اللعان،

لغو يف الغائب معترب'' يف فقه الأ�سرة� /صعود بن حمود
�حلارثي� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1431 ،ه�129 ،
ورقة (ماج�صتر).
 -78التطبيقات الفقهية لقاعدة ''الولية اخلا�سة
اأقوى من الولية العامة'' يف فقه الأ�سرة واجلنايات/
�أجمد بن عبد�هلل حممد نتو� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل
للق�صاء 1432 ،ه� 128 ،ورقة (ماج�صتر).
ال ُعدَ د ،الر�ساع /كر�بويه عبد�هلل� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل
للق�صاء 1435 ،ه� 120 ،ورقة (ماج�صتر).
 -73التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف الكفالة وال�سلح� /إبر�هيم بن حممد
�لعبديل� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1435 ،ه�143 ،
ورقة (ماج�صتر).
 -74التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف امل�ساقاة واملزارعة� /أحمد بن حممد
�مل�صعود� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1435 ،ه�131 ،
ورقة (ماج�صتر).
 -75التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف النكاح والطالق /حممد دو كوري� -.لريا�ض:
�ملعهد �لعايل للق�صاء 1434 ،ه� 141 ،ورقة (ماج�صتر).
 -76التطبيقات الفقهية لقاعدة ''النهي يقت�سي
الف�ساد'' يف الوقف والو�سية /عبد�لرحيم بن �صعد
�لبكري� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1435 ،ه�104 ،
ورقة (ماج�صتر).
 -77التطبيقات الفقهية لقاعدة ''الو�سف يف احلا�سر
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 -79التطبيقات الفقهية لقاعدة ''الي�سري مغتفر''
يف البيوع /هاكيا بن حممد كانوريت�ض� -.لريا�ض� :ملعهد
�لعايل للق�صاء 1429 ،ه� 168 ،ورقة (ماج�صتر).
 -80التطبيقات الفقهية لقاعدة ''الي�سري مغتفر'' يف
الديات واحلدود والأطعمة والأميان والق�ساء /فهد
بن ح�صن �مل�صيخي� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء1430 ،
ه� 204 ،ورقة (ماج�صتر).
 -81التطبيقات الفقهية لقاعدة ''الي�سري مغتفر''
يف النكاح والطالق /عاي�ض بن ح�صن �آل عبد�لهادي-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1430 ،ه� 175 ،ورقة
(ماج�صتر).
 -82التطبيقات الفقهية لقاعدة ''الي�سري مغتفر'' يف
الوقف والو�سايا /خالد بن غازي �لثقفي� -.لريا�ض:
�ملعهد �لعايل للق�صاء 1430 ،ه� 124 ،ورقة (ماج�صتر).
 -83التطبيقات الفقهية لقاعدة ''الي�سري مغتفر''
يف الوكالة وال�سركة والإجارة /عمر بن علي �لعودة-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1430 ،ه� 114 ،ورقة
(ماج�صتر).

 -84التطبيقات الفقهية لقاعدة ''اليقني ل يزول
بال�سك'' يف كتاب اجلنايات� /أحمد بن نبيل �حل�صينان-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1432 ،ه� 115 ،ورقة
(ماج�صتر).

 -89التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ترك ال�ستف�سال
ينزل منزلة العموم يف املقال'' يف غري العبادات/
حممد بن مبارك �لقحطاين� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل
للق�صاء 1430 ،ه� 271 ،ورقة (ماج�صتر).

 -85التطبيقات الفقهية لقاعدة ''اليقني ل يزول
بال�سك'' يف كتاب احلدود� /إبر�هيم بن �صلوة �لعمري-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1433 ،ه� 103 ،ورقة
(ماج�صتر).
 -86التطبيقات الفقهية لقاعدة ''اليقني ل يزول
بال�سك'' يف كتاب الديات� /صاير بن فيحان �لهاملي-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1432 ،ه� 140 ،ورقة
(ماج�صتر).

 -90التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ت�سرف الإمام على
الرعية منوط بامل�سلحة'' يف كتاب الق�ساء /معاذ بن
عبد�لعزيز �ملرد� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1432 ،ه�،
 177ورقة (ماج�صتر).

 -87التطبيقات الفقهية لقاعدة ''اليقني ل يزول
بال�سك'' يف الق�ساء وال�سهادات /زياد بن عبد�لباقي
�مل�صلم� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1433 ،ه� 93 ،ورقة
(ماج�صتر).
 -88التطبيقات الفقهية لقاعدة ''تبدل �سبب امللك
قائم مقام تبدل الذات''� /أن�ض بن حممد �لعمار-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1434 ،ه� 141 ،ورقة
(ماج�صتر).
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 -91التطبيقات الفقهية لقاعدة ''درء املفا�سد اأوىل
من جلب امل�سالح'' يف كتاب الق�ساء /عبد�هلل بن حممد
�لعتيق� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1435 ،ه� 134 ،ورقة
(ماج�صتر).
 -92التطبيقات الفقهية لقاعدة ''درء املفا�سد
اأوىل من جلب امل�سالح'' يف البيوع� /صليمان بن حماد
�لعطوي� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1436 ،ه�129 ،
ورقة (ماج�صتر).
 -93التطبيقات الفقهية لقاعدة ''درء املفا�سد اأوىل
من جلب امل�سالح'' يف كتاب اجلنايات� /صليمان بن
حممد �لعبديل� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1435 ،ه�،
 123ورقة (ماج�صتر).

 -94التطبيقات الفقهية لقاعدة ''درء املفا�سد اأوىل
من جلب امل�سالح'' يف كتاب احلدود� /صامي بن �صالح
�لع�صباين� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1435 ،ه�114 ،
ورقة (ماج�صتر).
 -95التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ذكر بع�س ما ل
يتجزاأ كذكر كله'' /عبد�هلل بن عبد�لعزيز �ل�صبيعي-.
�لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1434 ،ه� 100 ،ورقة
(ماج�صتر).
 -96التطبيقات الفقهية لقاعدة �سد الذرائع يف
ال�سداق والوليمة وع�سرة الن�ساء والإيالء /يحيى بن
حممد �لر�صيد� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء 1433 ،ه�،
 166ورقة (ماج�صتر).
 -97التطبيقات الفقهية لقاعدة �سد الذرائع يف
الطالق والعدد /عبد�لعزيز بن �أحمد �مل�صعود� -.لريا�ض:
�ملعهد �لعايل للق�صاء 1433 ،ه� 188 ،ورقة (ماج�صتر).
 -98التطبيقات الفقهية لقاعدة �سد الذرائع يف كتاب
ال�سهادات� /صلطان بن حممد �ل�صمري� -.لريا�ض� :ملعهد
�لعايل للق�صاء 1433 ،ه� 144 ،ورقة (ماج�صتر).

 -99التطبيقات الفقهية لقاعدة �سد الذرائع يف كتاب
الق�ساء /متلع بن عمر �لعتيبي� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل
للق�صاء 1432 ،ه� 156 ،ورقة (ماج�صتر).
 -100التطبيقات الفقهية لقاعدة ''كل ما ل ميكن
الحرتاز عنه ل �سمان فيه'' يف كتاب اجلنايات/
م�صاعد بن فهد �لغزي� -.لريا�ض� :ملعهد �لعايل للق�صاء،
 1429ه� 107 ،ورقة (ماج�صتر).
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كتب سابقة فيها فائدة
الكتب الإلكرتونية :الن�ساأة والتطور ،اخل�سائ�س
والإمكانات ،ال�ستخدام والإفادة /ر�مي حممد عبود
د�ود� -.لقاهرة� :لد�ر �مل�صرية �للبنانية 1429 ،ه�� 420 ،ض.

عالج فيه �ملوؤلف من خالل �أربعة ف�صول :ن�صاأة وتطور
�لكتاب �لإلكرتوين ،ون�صر �لكتب �لإلكرتونية وحقوق
ملكيتها ،و�ملتطلبات �ملادية و�لر�جمية لإتاحة هذه �لكتب،
وم�صتقبلها.
خمطوطات مكتبة امل�سجد النبوي ال�سريف :فهر�س
و�سفي /مكتبة �مل�صجد �لنبوي �ل�صريف ،مركز بحوث
ودر��صات �ملدينة �ملنورة� -.ملدينة �ملنورة� :لرئا�صة �لعامة
ل�صوؤون �مل�صجد �حلر�م و�مل�صجد �لنبوي� ،ملكتبة� :ملركز1428 ،
ه�� 834 ،ض.
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املخ َّيلة والدين عند ابن ر�سد /ر�صا �لزو�ري� -.صفاق�ض:
د�ر �صامد 1426 ،ه�� 542 ،ض (�أ�صله ر�صالة علمية).

�ملخ َّيلة عند �بن ر�صد �حلفيد هي �إحدى قوى �لنف�ض،
كاحل�ض ،و�لعقل ،و�لذ�كرة.
وقد بحث �ملوؤلف مو�صوعه من خالل ثالثة �أبو�ب:
 مكانة �ملتخيل يف �لأنطولوجيا �لر�صدية. من �لدين �إىل �ملخيال �لديني. �ل�صيا�صة و�ملخيال �لديني.ال�سحوة الإ�سالمية من املراهقة اإىل الر�سد /يو�صف
ط� -.3لقاهرة :د�ر �ل�صروق 1429 ،ه�.
اوي -.ط
�لقر�صاوي-.

ال�سافعي /جالل �لدين
العي على م�سند
ال�سايف
ّ
ّ
عبد�لرحمن بن �أبي بكر �ل�صيوطي (ت 911ه�)؛ حتقيق ح�صن
علي �لقي�صي -.بغد�د :ديو�ن �لوقف �ل�صني 1427 ،ه� 2 ،مج
(� 659ض) (�لأ�صل :ر�صالة دكتور�ه).

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم فوق عظماء التاريخ/
رفعت حممد طاحون -.جدة :د�ر �لقبلة؛ دم�صق :موؤ�ص�صة
علوم �لقر�آن 1429 ،ه�� 456 ،ض.

ف�صول �لكتاب �خلم�صة:
 مقتطفات من �صمائل �مل�صطفى �صلى �هلل عليه و�صلم. يف �لتعامل مع غر �مل�صلمني. حقائق �لإ�صالم و�أباطيل خ�صومه حول �صخ�صية �لر�صول�صلى �هلل عليه و�صلم ومكانته �لعظيمة.
 مكانة �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم يف قلوب �مل�صلمني. حممد �صلى �هلل عليه و�صلم يف عيون غربية من�صفة.ف�ساد املعامالت اجلارية واأثرها يف احلركة
القت�سادية :درا�سة فقهية مقارنة� /ل�صيدة عبد�ملنعم
عبده �لرعي� -.لإ�صكندرية :د�ر �لفكر �جلامعي 1429 ،ه�،
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� 346ض (�أ�صله ر�صالة علمية).

ح�صرت فيه �ملوؤلفة �أ�صباب �لف�صاد �لعامة لعقود �ملعامالت،
وب َّينت مدى تاأثر �لف�صاد على �لعقد من عدمه'' ،ل �صيما
ونحن يف زمن ر�جت فيه �أ�صاليب �لغ�ض و�لغرر �صع ًيا ور�ء
�ملكا�صب �ملادية ،دون �لنظر �إىل ��صتطابة �لك�صب وح ّل
�لتملك'' كما تقول �ملوؤلفة� ،لتي جعلت مو�صوعها يف خم�صة
ف�صول:
 �لغرر و�أثره يف �لعقد. �جلهالة و�أثرها يف �لعقد. حكم �لعقد على غر �ملقدور على ت�صليمه. �لإكر�ه و�أثره يف �لعقد.�ل�صرط و�أثره يف �لعقد.
�سنّية الطالق وبدعيته واأثر كل منهما :درا�سة
مقارنة يف الفقه الإ�سالمي وبع�س القوانني العربية/
�ملغاوري حممد �لفقي� -.لإ�صكندرية :مكتبة �لوفاء �لقانونية،
 1432ه�� 159 ،ض.

فقه املقا�سد واأثره يف الفكر النوازيل /عبد�ل�صالم
�لرفعي� -.لد�ر �لبي�صاء� :إفريقيا �ل�صرق 1431 ،ه�� 335 ،ض.

در�ض يف �أوله �أبعاد �ملقا�صد �ل�صرعية ،مبي ًنا مر�تبها و�صروط
حتقيقها ،وم�صاألة �لتعليل مب�صمونها .ثم �لأثر �ملقا�صدي يف
تكوين �لفكر �لفقهي ،ثم معامل �لأثر �ملقا�صدي يف �لجتهاد
�لفقهي ،مبي ًنا �أثره يف تعليل �لأحكام باحلكم ،ويف تقعيد
�لقو�عد ،ويف متابعة م�صتجد�ت �لفكر �لفقهي.
وقد �صبق �صدور �لكتاب عام  1425ه�.
الأحكام الفقهية يف اأمرا�س الن�ساء والولدة /عبد�هلل
بن علي �لركبان� -.لريا�ض :وز�رة �ل�صحة� ،إد�رة �لتوعية
�لدينية 1432 ،ه�� 95 ،ض.

ت�سبيحات كونية� /صعر ماأمون فريز جر�ر -.ع ّمان :د�ر
�ملاأمون 1429 ،ه�� 162 ،ض.

جمموعة �صعرية �أ�صلها برنامج �أذيع من قناة �لر�صالة،
وكانت ت�صجيالت ذ�ت مو�صوع و�حد يف كل حلقة ،ومعها
ن�صو�ض قر�آنية تنا�صب مقاطعه.
وقد طبع �ل�صعر (�ملنثور) جمردة من �لآيات �لكرمية.
مثاله:
�صبحانك..
�صبحانك ربي كم يف �لليل من �لآيات
يف �صمت �لليل جناوى م َّتقد�ت
يف حمر�ب �لنور دموع من�صكبات
و�إىل عليائك ترتفع �لدعو�ت.
ترجمة الإمام اأبي القا�سم الرافعي حمرر املذهب
ال�سافعي :ع�سره ،حياته ،موؤلفاته ،م�سطلحاته يف
كتبه /وحيد عاطف عبد�لعزيز� -.لريا�ض :د�ر �لتوحيد؛
�لقاهرة :د�ر �لآفاق 1432 ،ه�� 138 ،ض.
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ابن يعي�س النحوي  643 - 553هل /عبد�لإله نبهان-.
دم�صق� :حتاد �لكتاب �لعرب 1418 ،ه�� 849 ،ض.

جعله �ملوؤلف يف �أربعة �أبو�ب ،خ�ص�ض �لأول منها لع�صر
علي بن يعي�ض �حللبي و�صرته وم�صنفاته ،و��صتق َّل �لثاين
�ملف�صل،
بتقدمي خال�صة جامعة عن كتب تعليم �لعربية قبل َّ
�ملف�صل لبن يعي�ض،
مو�صع عن هذ� �لأخر ،ثم �صرح َّ
مع بحث َّ
وكتابه �لثاين �صرح �مللوكي .و�لباب �لثالث خ�ص�صه �ملوؤلف
للبحث يف �أ�صول �لنحو عند �بن يعي�ض ،و�لر�بع للبحث عنده
و�ملذ�هب �لنحوية.
التدوين التاريخي و َدور املخطوطات ال�سيا�سية يف
العامل الإ�سالمي /حممد ن�صر مهنا� -.لقاهرة :د�ر
�لفجر 1416 ،ه�� 149 ،ض.
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اجليل الذي واجه عبدالنا�سر وال�سادات :درا�سة
وثائقية للحركة الطالبية  1977 - 1968م /ه�صام
�ل�صالموين� -.لقاهرة :مكتبة جزيرة �لورد 1431 ،ه�� 384 ،ض.
الموين-.

كتب مفيدة
يف�سر ُه ابنُ كثري /حممد خري رم�سان
تف�سري ما مل ِّ
يو�سف -.بريوت :دار الب�سائر الإ�سالمية1436 ،هل،
� 487س.

بن
�لعظيم''
ر �لقر�آنِ
ِ
بن عم َر ِ
للحافظ �إ�صماعي َل ِ
''تف�ص َ
ِ
ٌ
ومقبول لدى
ر م�صهور،
كث ٍ
ر (ت  774ه�) رحم ُه �هلل ،تف�ص ٌ
ر �ملاأثورة� ،لتي �أقب َل
�لعام ِة و�خلا�صة ،وهو من �لتفا�ص ِ
�لق ّر�ء و�لباحثو َن على �ل�صتفاد ِة منها.
وقد َّ
يف�صر
تبني للكاتب من خالل مطالعته له �أن موؤ ِّلفه مل ِّ
�آياتٍ كثرة منه ،ومل ي�صرح � ً
ألفاظا عديدة ،وبتت ُّبعها وجد
ميكن �أن ُي�ص َت َ
�أنها �أ�صبحت كثرةُ ،
بحيث ُ
درك عليه.
وذكر من �أ�صباب عدم تف�صره� :لن�صيان ،وو�صوح معنى
�لآيةُ ،
ر �لآي ِة �أو �للفظ ،و�إير�د �لآياتِ و�لأحاديث
و�صبق تف�ص ِ
و�لآثار يف مو�صوعها �أو �صبب نزولها دون تف�صرها ،و�إير�د
مفهوم �لآية وحده...
ر ك ِّل
و�ملنه ُج �لذي �تبع ُه �لكاتب يف هذ� �ل�صتدر�ك ،هو تف�ص ُ
يت�صح للقارئ �أنه ُف ِّ�صر تقري ًبا ،ومل يتت َّبع ما �أوج َز من
ما مل
ْ
تف�صر و�لأف�ص ُل تو�صيح ُه �أكرث.
ُ
فالهدف
ر هو من تف�صر ِه نف�ص ِه رحم ُه �هلل،
و�أولوي ُة �لتف�ص ِ
هو تكمل ُة تف�صر ِه مبنهجه.
قال'' :وقد تن َّبهتُ �إىل �أن َ
ُ
رها
بع�ض �لآياتِ قد
يختلف تف�ص ُ
بح�صب موقعها من
ولو كانت باألفاظها �أو م�صابه ًة لها ،وذلك
ِ
�لآيات ،فر�عيتُ �لأمر''.
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بح�صب ما كان
ر �لتي نقل منها هو
و�لتف�صي ُل بني �لتفا�ص ِ
ِ
مف�ص ً
َّ
�ملف�ص َ
�بن جرير
رين ِ
ال عند �بن كثر ،وهو تف�ص ُ
ر �إما ِم ِّ
�لطري رحم ُه �هلل ،فاإنه �أك ُ
رث ما يعتم ُد عليه ُ
�بن كثر،
فاأمتمتُ عمل ُه بذلك.
�بن كثر
ر ِ
فالتف�صر�ن �لأ�صا�صيان لهذ� �لعملِ هما :تف�ص ُ
ر �لطري ،وهذ� ما ي�ص ِّك ُل ج َّل هذ� �مل�صتدرك.
نف�صه ،وتف�ص ُ
ر
وهو ما
ُ
يجلب ثق َة �لقارئ �إن �صا َء �هلل .ثم تاأتي تفا�ص ُ
�لنهج �لأثريِّ
�أخرى .قال'' :وقد ر�عيتُ جاهدً� �لتوفي َق بني ِ
للتف�صر ،وبني ما �أقدِّم ُه جليلٍ معا�ص ٍر ما ينا�صب ُه وما يفهم ُه
وي�صتفي ُد منه''.

وقال يف �آخر مقدمته � ً
أي�صا'' :وبعد ،فقد ��ص ُتدر َِك على كتبٍ
َ
فهناك تت َّم ٌات لها مل ُتك َمل،
يف �حلديثِ كثرة� ،أما �لتفا�صر،
ُ
يف�صر منها و�إفر�دُها يف
و� ّأما
�ل�صتدر�ك عليها وتت ُّب ُع ما مل َّ
ر �لأ�صل ،فال �أعر ُفها ...و�أدعو
ت�صنيف� ،أو جعلها مع �لتف�ص ِ
َ
�هلل َ
نهجا جديدً� ومفيدً� يف
تعاىل �أن يكو َن مث ُل هذ� �لعملِ ً
�لتاأليف''.
كما ذكر يف مقدمته �أنه �أذن طبع هذ� �مل�صتدرك يف حا�صية
تف�صر �بن كثر ملن �أر�ده.
وللكاتب � ً
أي�صا ''�مل�صتدرك على تف�صر �لبغوي'' �أكر من
هذ� ،ينتظر من يطبعه.

الأجوبة القاطعة حلجج اخل�سوم لالأ�سئلة الواقعة
يف كل العلوم� /أمايل �صلطان �لعلماء عز �لدين عبد�لعزيز
بن عبد�ل�صالم �ل�صلمي �ملتوفى �صنة  660ه�؛ ع َّلقها حممد
بن يو�صف بن �أبي بكر �جلزري �ملتوفى �صنة  711ه�؛ حققها
حممد خر رم�صان يو�صف -.بروت :د�ر �بن حزم 1436 ،ه�،
� 393ض.
ُ
يبحث يف م�صائ َل
للخا�ض دون �لعا ّم ،فهو
كتاب ناد ٌر نفي�ض،
ٌ
ِّ

م�صائ ُل نحو َّية )13( :م�صاألة.
ُ
�حلكايات و�لأحو�ل� )7( :أحو�ل.
م�صائ ُل م�صكل ٌة يف �حلديث )82( :م�صاألة.
و�ملوؤ ِّل ُف عا ٌ
�صافعي جمتهد ،ولذلك فهو ُيبحِ ُر يف
مل وفقي ٌه
ٌّ
خوف ول ح�صابٍ ملا �أُ�ص ِك َل منها ،فعند ُه
ٍ
هذه �مل�صائلِ بدونِ
جر�أ ٌة يف طرحها ومناق�صتها ،وقد ُ
يرتك بع�صها بدون جو�ب،
َ
وتبحث وت�صاأ َل عن �ص ِّر هذه
لتتفاع َل معها �لعقول ،وتتح َّر َك
علمي
�ل�صريع ِة �لعظيم ِة و�حلكم ِة من �أحكامها .ففيها عطا ٌء ٌّ
كبر ،يف م�صائ َل دقيق ٍة مه َّم ٍة نافعة ،ل جت ُد لها مثي ً
ال يف
�لكتب؛ لأن موؤ ِّل َفها جمتهد ،وهو يع ِّل ُل �لأحكا َم وف َق �جتهاد ِه
غال ًبا ،و�إن َ
نوق�ض يف بع�صها� ،أو �خت�ص َر يف جو�بها.
أجاب ُ
بع�ض �لعلما ِء عن م�صائ َل له تركها بدون جو�ب،
وقد � َ
بل �أفر َد بع�صهم كت ًبا فيها ،ونقلتُ منها عد ًد� ل با َأ�ض به من
وبقي �لقلي ُل منها بدون جو�ب.
�أجوبتهمَ .
بحوث مقارنة يف ال�سريعة الإ�سالمية عن البيوع
بالدين ،بالعقل ،بالأن�ساب ،وحكم
ال�سارة بالأموالِّ ،
بيع الدم والتربع به /رم�صان حافظ عبد�لرحمن
�ل�صيوطي-.ط� -.3لقاهرة :د�ر �ل�صالم 1435 ،ه�� 414 ،ض.

عوي�ص ٍة من علو ٍم خمتلفة ،يعني ما �أُ�ص ِك َل منها� ،أو خفيتِ
�صعب تعلي ُلها� ،أو
�حلكم ُة من ت�صريعها� ،أو
تو�صيح جلانبٍ
ٌ
َ
مه ٍّم فيها� ،أو م�صائ ُل فرع َّي ٌة دقيق ٌة منها� ،أو �إ�صار ٌة �إىل نكت ٍة
بها ،وما �إىل ذلك.
ُ
�صلطان �لعلما ِء �لع ُّز ُ
بن عبد�ل�صال ِم رح َم ُه
وهي �أمالٍ �أمالها
علم وعلما ُء عديدون ،و�نت�صرت.
�هلل ،ود َّونها طلب ُة ٍ
�ل�صافعي
ومع ِّل ُق هذه �مل�صائل حممد بن يو�صف بن �أبي بكر
ُّ
�جلزريّ (ت  711ه�) رح َم ُه �هلل ،وقد ذك َر يف �آخ ِر �ملخطوط ِة
�أنه ''ع َّلقها'' عنه ،و ُيف َه ُم منه �أنه �صمعها من �لع ِّز وكتبها من
درو�ص ِه و�أماليه .و�ص َّمى ك َّل فقر ٍة منها ''م�صاألة''ٌّ ،
وكل منها يف
ُ
أجاب عنها� ،أو هو نف�ص ُه
مو�صو ٍع حمدَّد.
ويكون �لع ُّز ُ�صئلَها فا َ
�لذي �صاأ َل و�أجاب� ،أو هي م�صائ ُل لأنه ُي�صا ُأل عنها ،فاختارها
لدرو�صه.
وتن ُّو ُع م�صائلها جاء على �لنح ِو �لتايل:
م�صائ ُل يف م�صكلِ �لقر�آن )181( :م�صاألة ،فهي �أك ُ
رث من ثلثِ
�لكتاب.
علم �لكالم )14( :م�صاألة.
م�صائ ُل يف ِ
م�صائ ُل يف �أ�صولِ �لفقه )15( :م�صاألة.
م�صائ ُل فقهية )86( :م�صاألة.
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يذكر �ملوؤلف �أن كل بيع نهى �ل�صارع عنه فهو حر�م وي�ص ُّر
بامل�صلم ،ي�صتوي يف ذلك ما ي�ص ُّر بالأمو�ل ،كالغ�ض و�لتدلي�ض
وبيع �حلا�صر للبادي وبيع �لنج�ض ،وما ي�ص ُّر بالدين ،كالبيع
عند �أذ�ن �جلمعة وبيع �لأخ على بيع �أخيه وبيع �لعنب ملن
يع�صره خم ًر� ،وما ي�ص ُّر بالعقل ،كبيع �خلمر و�ملرقد
و�حل�صي�صة و�لأفيون ،وما ي�ص ُّر بالأن�صاب ،كبيع لنب �لأمهات

وخا�صة بعد ظهور بنوك �للنب كو�صيلة لبيع لنب �لر�صاعة،
وكذلك بيع �لدم ملن يريد �لرتبح منه �أو �ملز�يدة به.
القيمة الزمنية يف عقود املعاو�سات املالية :درا�سة
فقهية مقارنة بالقانون وال�سريعة الإ�سالمية� /أ�صامة
�ل�صيد عبد�ل�صميع� -.لقاهرة� :صركة نا�ض للطباعة1436 ،
ه�� 224 ،ض.

وزع مو�صوعاته على ثالثة ف�صول:
 مدى م�صروعية تاأجيل �لثمن يف عقود �ملعاو�صات �ملاليةو�لزيادة فيه مقابل �لأجل �أو �لزمن.
 خ�صم �لزمن يف بيع �لديون �ملوؤجلة بثمن ٍّحال �أقل من
�لثمن �ملوؤجل.
 خ�صم �لزمن يف بيع �لأور�ق �لتجارية �ملوؤجلة بثمن ٍّحال
�أق َّل من �لثمن �ملوؤجل.
 خ�صم �لزمن يف بيوع �لآجال بثمن ٍّحال �أق َّل من �لثمن
�ملوؤجل.
الإ�سالم والد�ستور :درا�سة قانونية وفقهية
مقارنة لعالقة الدين بالدولة يف خمتلف الأنظمة
الد�ستورية� /لنا�صر �مل ُ ْكنِي -.تون�ض :جممع �لأطر�ض
للكتاب �ملخت�ض 1435 ،ه�� 439 ،ض.
بحث فيه مو�صوعات مهمة من �لد�صتور وعالقته بالإ�صالم
خا�صة ،و�ملوؤلف خمت�ض يف مو�صوعه ،فهو حمام و�صحايف
و�أ�صتاذ �لإعالم و�لعلوم �ل�صيا�صية مبعهد �ل�صحافة
وباجلامعة �لعربية للعلوم يف تون�ض.
يف �جلزء �لأول من كتابه تناول مو�صوع� :لإ�صالم و�لد�صتور
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يف نظرية تالزم �لدين و�لدولة ،وفيه:
 تكري�ض �صكلي لالإ�صالم يف �لد�صتور. تكري�ض جوهري لالإ�صالم يف �لد�صتور. م�صروعية نظرية تالزم �لدين و�لدولة.و�جلزء �لثاين� :لإ�صالم و�لد�صتور يف نظرية ف�صل �لدين
عن �لدولة ،وفيه:
 مميز�ت �أنظمة �لف�صل بني �لدين و�لدولة. مبحث عن م�صروعية �إ�صالمية نظرية ف�صل �لدين عن�لدولة.
و�جلزء �لثالث� :لد�صتور يف نظرية �لدولة �لإ�صالمي ،وفيه:
 م�صادر �لد�صتور �لإ�صالمي. بع�ض �لإ�صكاليات �لتي تتعلق بالد�صتور �لإ�صالمي�حلديث.

ق�سايا يف الت�سريع الإ�سالمي والنوازل املعا�سرة/
عبد�هلل �إبر�هيم �ملو�صى -.بروت :من�صور�ت �حللبي
�حلقوقية 1435 ،ه�� 375 ،ض.
جعل �لق�صم �لأول للق�صايا ،وهي خم�ض:
 �ملقارنات �لت�صريعية بني �لفقه �ملالكي و�لقانون �لفرن�صي. �لخت�صا�ض �ملذهبي يف �لق�صاء �ل�صرعي وتطبيقاته�ملعا�صرة.
 �لتقنني و�لإلز�م يف �لفقه �لإ�صالمي. �لتكييف �لفقهي للنازلة وتطبيقاته �ملعا�صرة. تدري�ض فقه �لق�صايا �ملعا�صرة يف �ملرحلة �جلامعية:خطة تدري�صية مقرتحة جلامعة �لإمام.

وجعل �لق�صم �لثاين :مناذج تطبيقية لبع�ض �لق�صايا
�لفقهية �ملعا�صرة على كتاب ''�لرو�ض �ملربع'' ،وهي:
 ��صتعمال �ملياه �لنج�صة يف �لطهارة بعد تنقيتها. �ل�صالة يف �لبالد �لتي يطول ويق�صر فيها �لليل و�لنهار. دخول �لدعوة �إىل �هلل ع َّز وج َّل يف معنى }يف َ�صبيلِ �هلل{ِ . نقل حلوم �لهد�يا و�جلز�ء�ت خارج �حلرم. �إجر�ء �لعقود باآلت �لت�صال �حلديثة. تغر قيمة �لعملة عند وفاء �لدين. �لوفاة �ل�صرعية �لتي ي�صوغ معها رفع �أجهزة �لإنعا�ض. بنوك �حلليب. زر�عة �لع�صو �مل�صتاأ�صل يف ح ّد �أو ق�صا�ض.و�ملوؤلف �أ�صتاذ �لفقه �ملقارن بجامعة �مللك في�صل يف �لأح�صاء.
الفقه الطبي� /إعد�د �جلمعية �لعلمية �ل�صعودية للدر��صات
�لطبية �لفقهية� -.لريا�ض� :جلمعية 1436 ،ه�� 187 ،ض.
مق َّرر ،يلبي �حتياجات طالب �لكليات �ل�صحية ،وي�صهم يف
''جت�صر'' �لعالقة بني هذين �لعلمني �لعظيمني� :لفقه
و�لطب.
وقدح ِّكم �ملق َّرر وروجع من قبل متخ�ص�صني يف �لفقه و�لطب،
ُ
و��صتفيد من �لأبحاث �لعلمية �ملعدَّة يف مو�صوعه� ،إ�صافة �إىل
�أبحاث وقر�ر�ت وفتاوى �لهيئات �لعلمية ،و�ملجامع �لفقهية،
و�ملوؤمتر�ت �لعلمية ،و�ملو�صوعات �لفقهية �ملتخ�ص�صة.
وجعل يف �ثنتي ع�صرة وحدة ،هي:
ُ
 مدخل �إىل �لفقه �لطبي. مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية. �لقو�عد �لفقهية و�أهم تطبيقاتها.46
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�أحكام �لتد�وي و�ملد�و�ة.
�لتد�وي باملحرمات.
�لإذن �لطبي.
�ل�ص ّر �لطبي.
�ل�صمان و�مل�صوؤولية �لطبية.
�أحكام �لعباد�ت �خلا�صة باملري�ض و�لطبيب.
�لأحكام �ملتعلقة بالنكاح.
�أحكام �لحت�صار و�ملوت.
�أحكام �لنو�زل و�مل�صائل �مل�صتجدة.

ال�ست�سراق ال�سيا�سي و�سناعة الكراهية بني ال�سرق
والغرب /علي بن �إبر�هيم �لنملة -.ط -.2بروت :بي�صان
للن�صر 1436 ،ه�� 214 ،ض.

مت َّيز �ل�صت�صر�ق �لأمريكي يف مرحلة ما بعد �حلرب �لعاملية
�لثانية بروز تبعية �ل�صت�صر�ق �لأوروبي له ،بعد �أن كان
�لأخر تاب ًعا له ،وعليه فقد ز�دت مر�كز �لبحوث �مل�صتقلة
و�ملرتبطة باجلامعات وموؤ�ص�صات �لبحث �لعلمي �لتي تغ ّذي
�جلهات �ل�صتخبارية و�لع�صكرية و�ل�صيا�صية ،بحيث �أ�صبح
لها تاأثر قوي يف �صناعة �لقر�ر �ل�صيا�صي و�لع�صكري.
وهناك عدد غر قليل من هذه �ملوؤ�ص�صات و�ملر�كز �لتي ت�صع
�خلطط و�لدر��صات للهيمنة على �لعامل .ويتم توظيف
�ملتخ�ص�صني  -مع �مل�صت�صرقني  -يف هذه �ملناطق ،توظي ًفا
مبا�ص ًر� �أو غر مبا�صر ،يف �إعد�د �لدر��صات و�لبحوث �لتي
تنبني عليها قر�ر�ت �آنية وم�صتقبلية..
ف�صول �لكتاب �لأربعة:
 �ملنهج يف نقد �ل�صت�صر�ق وجوه �للتقاء و�صناعة �لكر�هية. و�صائل �صناعة �لكر�هية بني �لثقافات. �ل�صت�صر�ق وو�صائل �صناعة �لكر�هية.الأبعاد ال�سيا�سية للحوار الإ�سالمي  -امل�سيحي� /صامر
ر�صو�ن �أبو رمان -.ع ّمان :د�ر كنوز �ملعرفة 1436 ،ه�� 239 ،ض
(�أ�صله ر�صالة ماج�صتر).

حماولة للك�صف عن �جلو�نب �ل�صيا�صية للحو�ر �لإ�صالمي -
�مل�صيحي ،وبيان تطورها و�أهد�فها ،وخ�صائ�صها و�صو�بطها،
ودو�فعها ومعوقاتها.
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و�لق�صايا �ل�صيا�صية �لتي ناق�صها �لباحث يف هذ� �جلانب هي:
 �ل�صر�ع �لعربي �لإ�صر�ئيلي وت�صويته. ق�صية �لقد�ض ملتقى �لديانات �لثالث. ق�صية �لأقليات و�ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي. -ق�صية �لغزو �لعر�قي للكويت وحرب �خلليج.

أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

تطوير تقنية التعليم باملكتبات /عزة حممد علي
خليل� -.لإ�صكندرية :د�ر �لوفاء 1436 ،ه�� 523 ،ض.

جمموعة مو�صوعات مكتبية ،جعل �ملوؤلف كل مو�صوع يف
ف�صل� ،لتي بلغت ( )12ف�ص ً
ال .وكتب مقدمة ق�صرة ل
عالقة لها مبجموع عمله ،بل عرف فيها �ملكتبة ،و�لفهر�ض!
من عناوين تلك �لف�صول:
�حلياة �لثقافية و�لفكرية يف �لقد�ض يف �لع�صر �لعثماين.
دور �لقطاع �خلا�ض يف دعم �ملكتبات �لوقفية.
�ملكتبة �جلغر�فية �حلديثة.
�ملعلومات �ملكتبية �ملوثقة وطرق تقييمها.
دور �ملكتبات �لعامة يف جمع �ملعلومات.
اآليات ت�سنيف املكتبات /فريدة حممد علي -.ع ّمان :د�ر
�ملعتز 1436 ،ه�� 397 ،ض.

ذكرت فيه �ملوؤلفة نظم �ملعلومات باملكتبات �حلديثة ،وتاأثر
�جلديد منها يف �ملوؤ�ص�صات �ملكتبية ،وخ�ص�صت ف�ص ً
ال للعوملة
�ملعلوماتية باملكتبات ،و�آخر مل�صتقبل تقنية �لتعليم ودورها يف
�إحد�ث �لتغير �لنوعي يف طرق �لتعليم و�لتعلم باملكتبات ،ثم
�لوقف باملكتبات و�أثره يف ت�صييد بنية �حل�صارة �لإ�صالمية.
التقنيات احلديثة باملكتبات /حممد �صامي �ملليجي-.
ع ّمان :د�ر �ملعتز 1436 ،ه�� 343 ،ض.
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بينت فيه �ملوؤلفة ت�صنيف �ملكتبات يف �ليابان ،ويف مكتبة
�لكونغر�ض ،ومكتبة فرن�صا �لوطنية ،وعاجلت مو�صوعات
يف �لت�صنيف ،مثل :ت�صنيف خدمات �ملكتبات ،و�لتعديالت
�لعربية لنظام ت�صنيف ديوي �لع�صري ،وت�صنيف كتب
�لأطفال ،و�آليات �لت�صنيف �للغوي بني علم �للغة �ملعريف
و�لنحو �لعربي.
ومو�صوعات مكتبية �أخرى ،مثل :تقارير �ملكتبات ،ميثاق
�ملكتبة �لرقمية �لعاملية� ،آليات �لن�صر وخدمات �ملعلومات
يف �ملكتبات �جلامعية �مل�صنفة� ،قت�صاديات �ملكتبات �لرقمية
وت�صنيفها� ،لت�صال �لعلمي و�ملكتبات �لرقمية.

ك�ساف الكتب والر�سائل العلمية العربية عن اإفريقيا/
�آدم حممد مببا -.لندن� :ملنتدى �لإ�صالمي ،جملة قر�ء�ت
�إفريقية 1435 ،ه�� 399 ،ض.

من هذه �ملقالت:
فن �لقر�ءة /ح�صن حممد ح�صني.
لو كنا نقر�أ� /أحمد ح�صن �لزيات.
خو�طر عن �لقر�ءة و�لكتب /علي �أدهم.
مكتبتي� /إبر�هيم عبد�لقادر �ملازين.
�ل�صيف و�لكتب /عبا�ض حممود �لعقاد.
الثقافة اإلسالمية

�صج ّل ح�صري لتوثيق ما ن�صر عن �لقارة �لإفريقية جنوب
�ل�صحر�ء ،من كتب وخمطوطات ور�صائل علمية و�أطروحات
جمازة باجلامعات و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �لعالية يف �صتى
�ملجالت �لعلمية ،مكتوبة باللغة �لعربية �أو مرتجمة �إليها.
ول يتقيد بفرتة زمنية .ول ي�صمل �لكتب �لتي تناولت ق�صية
�إفريقية يف ف�صل من ف�صولها� ،أو نحو ذلك من �لأعمال غر
�ملبا�صرة حول �إفريقيا.
مقالت كبار الكتاب عن القراءة والكتاب /جمعها وقدم
لها علي بن حممد �لعمر�ن� -.لريا�ض :د�ر �ل�صميعي1436 ،
ه�� 250 ،ض.

( )32مقا ًل يف �لقر�ءة ب�صتى �صورها ،لك ّتاب كبار ،كتبت بني
�لأعو�م  1400 - 1314ه� .وعنو�ن �لكتاب يوحي مبقالت عن
�لقر�ءة و�لكتاب ،ولكن ذكر جامعه يف �ملقدمة �أنها تتعلق
بالقر�ءة وحدها ،و�أنه �صيفرد ما كتب من مقالت يف (�لكتاب)
يف كتاب �آخر .وبالبحث تبني �أن بينها عدة مقالت يف �لكتب؟
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اإدارة العمل الدعوي� /صحاتة �صقر� -.لإ�صكندرية :د�ر
�خللفاء �لر��صدين :د�ر �لفتح �لإ�صالمي 1434 ،ه� 3 ،مج
(� 1952ض)�( .لعنو�ن على �لغالف« :مو�صوعة �إد�رة �لعمل
�لدعوي»).

جاء يف �لتعريف بالكتاب :حماولة جلمع وت�صفية ما
كتبه �لعلماء و�لدعاة �إىل �هلل ع َّز وج َّل من �صتى �لتيار�ت
�لإ�صالمية ،حول �إد�رة �لعمل �لدعوي ،وبيان �أهميتها  -بعد
توفيق �هلل �صبحانه وتعاىل  -يف �إجناحه؛ لي�صت�صيء باأفكارهم
�لدعاة �إىل �هلل تعاىل ،حتى يعود لالإ�صالم ع ُّزه ،وللم�صلمني
ريادتهم للعامل...
وجعله معدُّ ه يف ( )18با ًبا ،هي:
�لدعوة و�لد�عية.
قو�عد و�صو�بط �لعمل �لدعوي.
م�صروعية �لعمل �جلماعي يف �لدعوة �إىل �هلل تعاىل.
�لإد�رة مبادئ و�أ�صول.
�لإد�رة �لإميانية للعمل �لدعوي.
�صوؤون �لقر�آن.
�لعمل �لرتبوي.
�لعمل �لعلمي.
�لدعوة �لعامة.
�لدعوة �لفردية.

عمل �لطالئع.
�لعمل �لجتماعي.
�لعمل �لإعالمي.
�لعمل �ل�صيا�صي.
�لدعوة �لن�صائية.
وحدة �لعمل �لدعوي.
حماذير يف �لعمل �لدعوي.
و�صائل دعوية.
وباآخره :مناذج ��صرت�صادية مقرتحة قد ي�صتفيد منها �لدعاة
و�لد�عيات يف تخطيط ومتابعة �لعمل �لدعوي.

و�قع �ملياه يف �لوطن �لعربي و�لإ�صالمي.
�مل�صكالت �ملائية وكيفية معاجلتها.
و�ملوؤلف مهند�ض� ،أ�صتاذ باملعهد �لعايل لعلوم وتقنيات �ملياه
بجامعة قاب�ض.

ال�سائعة من منظور الإعالم الإ�سالمي /علي �صلطان
�لعاتري� -.جلز�ئر� :بن �لندمي للن�صر؛ بروت :د�ر �لرو�فد،
 1436ه�� 246 ،ض.
نحو توجيه اإ�سالمي للخدمة الجتماعية :ق�سايا،
قراءات� /أحمد يو�صف حممد ب�صر� -.لإ�صكندرية� :ملكتب
�جلامعي �حلديث 1436 ،ه�� 416 ،ض.

حتدث عن �ل�صائعة و�أنو�عها ودو�فعها وعو�مل �نت�صارها،
وخ�ص�ض با ًبا للتكييف �ل�صرعي لها ،مبي ًنا �أخالقيات �أ�صا�صية
ملقاومة �ل�صائعة ،وطرق و�أ�صاليب مقاومتها ،وموقف �لإ�صالم
منها يف �ملجتمع �لإ�صالمي وجتاه �لأعد�ء ،وخ�ص�ض در��صة
تطبيقية للعو�مل �ملحكمة يف �صرورة �ل�صائعة.
املاء يف الإ�سالم /عون �لفرجاين مكر�زي -.قاب�ض ،تون�ض:
�ملوؤلف 1434 ،ه�� 303 ،ض.
ف�صول �لكتاب:
�ملاء يف �لطبيعة.
�ملاء يف �لقر�آن و�ل�صنة.
�ملاء و�لأبعاد �لدينية و�لثقافية و�حل�صارية.
مكانة �ملاء يف �لإ�صالم.
�لتنظيم �لقانوين للماء.
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بحوث �صارك بها �ملوؤلف يف موؤمتر�ت تخ�ض �لتوجيه
�لإ�صالمي للخدمة �لجتماعية ،جعلها يف �صتة ف�صول ،هي:
�إ�صكالية �ملفاهيم و�مل�صطلحات يف �إطار �ملذهبية
�لإ�صالمية :طبيعة �لأزمة ،وكيفية �ملعاجلة :در��صة من
منظور �خلدمة �لجتماعية.
نحو �صيا�صة �جتماعية لرعاية �لبيئة من منظور �إ�صالمي:
در��صة يف حميط �خلدمة �لجتماعية.
�إ�صهامات �لوقف �لإ�صالمي يف بر�مج �لرعاية �لجتماعية
يف �ملجتمع �مل�صري :نظرة تقوميية.

�لتاأ�صيل �لإ�صالمي وم�صتقبل تعليم �خلدمة �لجتماعية
يف �ملجتمع �ل�صعودي.
بحوث �لتوجيه �لإ�صالمي للخدمة �لجتماعية:
�لجتاهات �لعامة وموؤ�صر�ت م�صتقبلية.
�صيا�صات �لرعاية �لجتماعية للم�صنني بني �لفكر �لو�صعي
و�لت�صور �لإ�صالمي.
موؤامرتهم �سد ن�سائنا� /إعد�د جهاد حجاج -.د�صوق ،م�صر:
د�ر �لعلم و �لإميان 1436 ،ه�� 135 ،ض.

قال �ملوؤلف يف ختام مقدمته « :كمحاولة لو�صع لبنة يف �صرح
�لأمة �لإ�صالمية فكرت يف جمع ما يوؤيد �أهمية �لعلم يف �إعادة
�لأمة �إىل مكانها �ل�صحيح ،فتجولت يف �صفحات �لقر�آن
�لكرمي ،و�صنة �لر�صول �لكرمي �صلى �هلل عليه و�صلم ،وعدت
�إىل حياة �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم ،و�لتابعني رحمهم �هلل،
وقر�أت �صر �لعلماء و�ملجددين ،ودر�صت جتارب �لأمم �لتي
كان لها ن�صيب يف �ل�صد�رة و�لتمكني ،فعلت ذلك وغره،
وجمعت من هنا وهناك ،ورتبت و�صنفت ما عندي من �أور�ق،
فكان هذ� �لكتاب».
و�ملوؤلف �أ�صتاذ بكلية �لطب يف جامعة �لقاهرة ،وع�صو �لحتاد
�لعاملي لعلماء �مل�صلمني ،و�صاحب فكرة موقع «ق�صة �لإ�صالم»
و�مل�صرف عليه.
علوم القرآن الكريم

حتقيق موقف ال�سحابي اجلليل عبداهلل بن م�سعود
ر�سي اهلل عنه من اجلمع العثماين /حممد بن
عبد�لرحمن �لطا�صان� -.لريا�ض :جامعة �مللك �صعود،
كر�صي �لقر�آن �لكرمي وعلومه 1435 ،ه�� 134 ،ض.
�أثبت فيه ما ي�صعى �إليه قادة �لغرب جي ً
ال بعد جيل من
�ملوؤ�مر�ت لن�صر �لفنت و�لفو�ح�ض يف بالد �مل�صلمني عن
طريق �لدعاوى حتت م�صميات �مل�صاو�ة وحرية �ملر�أة وغرها،
وعر�ض فيه موقف �ل�صرع من �خلتان للرجال و�لن�صاء،
ومن �لعنو�صة و�لترج ،وعمل �ملر�أة ،ونبه �إىل �أبو�ب �لف�صاد
�لتي يفتحها �لغرب للهجوم على �ملر�أة �مل�صلمة و�لغدر بها،
و�نخد�ع كثر من �مل�صلمني و�مل�صلمات بها و�لدفاع عنها ،ثم
ما �أكرم �هلل به �ملر�أة يف �صريعة �لإ�صالم..
كيف ت�سبح عاملًا /ر�غب �ل�صرجاين� -.لقاهرة� :أقالم
للن�صر 1434 ،ه�� 447 ،ض.
تناقلت كتب �لتف�صر وعلوم �لقر�آن رو�يات كثرة يف موقف
�ل�صحابي �جلليل عبد�هلل بن م�صعود ر�صي �هلل عنه من جمع
�مل�صحف يف عهد �خلليفة �لر��صد �أمر �ملوؤمنني عثمان بن
عفان ر�صي �هلل عنه ،و��صتغل بع�ض �ملغر�صني بع�ض تلك
�لرو�يات يف �لطعن يف �جلمع �لعثماين للقر�آن .وهذ� �لكتاب
بحث مف�صل لإز�لة هذ� �لإ�صكال.

51

املزاوجة اللفظية يف القراآن الكرمي /فاطمة حممد
حمجوب� -.لقاهرة� :ملكتبة �لأزهرية للرت�ث� :جلزيرة
للن�صر 1435 ،ه�� 419 ،ض.

در�صت فيه �لكاتبة ظاهرة لغوية يف �لقر�آن �لكرمي ،هي
«�ملز�وجة �للفظية» ،وهي من �لرت�كيب �لثنائية� ،أي �لتي
ترتكب من لفظني يتجاور�ن جتاو ًر� مبا�ص ًر� ،نحوُ } :ر َّكعاً
ُ�ص َّجد�ً{� ،أو يف�صل بينهما فا�صل هو و�و �لعطف ،نحو }
ِيم{� ،أو و�و �لعطف �مل�صحوبة بال �لنافية ،نحو }
َج َّناتٍ َو َنع ٍ
ن�ض َو َل َج ٌّان{.
�إِ ٌ
وقد حددَّت �ملوؤلفة �أغر��ض هذه �لظاهرة ،وخ�صائ�صها
�ل�صوتية و�لرتكيبية ،و��صتنباط �ملو�زين �لتي تتحكم يف
مو�قع �لألفاظ بها.
و�ملوؤلفة �أ�صتاذة علم �للغة بكلية �لبنات يف جامعة عني �صم�ض.
التما�سك والتنا�سب :درا�سة يف بالغة الن�س القراآين/
حممد �أحمد �أبو عامود� -.لقاهرة :د�ر �لنابغة 1435 ،ه�416 ،
�ض (�أ�صله ر�صالة دكتور�ه من جامعة طنطا).

�أكد فيه �ملوؤلف على عن�صري �حلبك (�لتنا�صب) و�ل�صبك
(�لتما�صك) يف �لن�ض �لقر�آين ،وك�صف عن �لو�صائل �لتي
�أ�صهمت يف عملية �لربط من خالل �لعن�صرين �ملذكورين.
و�لرت�بط هو �ت�صال �لعنا�صر �ملكونة للن�ض من خالل
�ملعاين� ،أي يف �لبنية �لعميقة.
وقد مهَّد لدر��صته باحلديث عن ظهور علم �ملنا�صبة عند
�لقدماء وموقف �لعلماء منه ،ثم جاءت �لف�صول �خلم�صة
�لأوىل لت�صمل خم�صة فنون من فنون �ملعاين توؤدي دورها
يف �لتما�صك لالألفاظ و�لتنا�صب للمعاين ،وهي� :لإطناب،
�لتكر�ر� ،لف�صل و�لو�صل� ،حلذف� ،لتقدمي و�لتاأخر.
و�لف�صول �لأربعة �لأخرة �صملت بع�ض فنون �لبديع ،وهي:
�لتقابل ،بر�عة �ل�صتهالل ،مر�عاة �لنظر� ،لتعليل.
ا�ستدراكات علمية على تف�سري الطربي� /أحمد ن�صري-.
ط� -.2لرباط :مطبعة د�ر �لقلم 1435 ،ه�� 73 ،ض.

�أورد فيه معدُّ ه ��صتدر�كات كل من �ملف�صرين� :بن �لعربي ،و�بن
عطية ،و�لقرطبي ،و�بن كثر ،ثم عائ�صة بنت عبد�لرحمن،
فا�صتدر�كات عامة ،على تف�صر �إمام �ملف�صرين �بن جرير
�لطري ،رحمهم �هلل جمي ًعا.
وقال :رغم كل �لنتقاد�ت �لتي وجهت للطري من طرفهم،
�لذين �أدركو� بالعلم هفو�ته ،و�أمتو� عوزه ،يبقى �لإمام
�لطري �صاحب �ملنهج �لعلمي �لر�صني� ،لذي يقوم على
�لنقد وتوجيه �لأقو�ل ،مع �إقامة �حلجة.
موانع فهم القراآن الكرمي /جبار عبد�لوهاب �لدليمي-.
بغد�د :ديو�ن �لوقف �ل�صني 1433 ،ه�� 391 ،ض (�أ�صله ر�صالة
علمية).
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مهَّد �ملوؤلف لكتابه باحلديث عن �ل�صتعاذة عند قر�ءة �لقر�آن
�لكرمي ،ثم حتدَّث عن مو�صوعات �ل�صتعاذة باهلل �صبحانه
وتعاىل من �لنزغ �ل�صيطاين ،ومن همز�ت �ل�صياطني ،ومن
�أفعال �أهل �لكر ،ومن �جلهل ،ومن �صوؤ�له تعاىل بغر علم،
ومن ظلم �لآخرين ،ومما ُيخاف �أو ُي َ
خ�صى �صرره ،وتعويذ
�لأولد وذرياتهم من �ل�صيطان �لرجيم ،ومن �إيذ�ء �ملجرمني
له �إذ� �أمرهم باملعروف ونهاهم عن �ملنكر ،ثم �ل�صتعاذة باهلل
من جملة �صرور وردت يف �صورتي �لفلق و�لنا�ض.
ذكر فيه موؤلفه من خالل خم�صة ف�صول :تعريف مو�نع فهم
�لقر�آن ،و�أهمية در��صة هذه �ملو�نع ،ثم �ملو�نع نف�صها ،وبيان
ر� �أ�صباب
�ختالف �ملف�صرين و�أثره يف فهم �لقر�آن ،و�أخ ً
مو�نع فهم �لقر�آن.
و�أن هناك �أ�صبا ًبا يف عدم حتقق فهم �لقر�آن :ذ�تية ،و�أخالقية،
ومذهبية ،و�جتماعية.
قال �ملوؤلف :و ُي�ص َرف �ل ُ
إن�صان عن �لفهم ب�صبب �رتكابه
�لذنوب؛ لأن �لقر�آن �لعظيم نور ،ينر �هلل به �لقلوب
و�لعقول ،و�لذنوب من �أعظم ما ي�صدُّ �ملر َء عن �لقر�آن
�لكرمي وتدبره وفهمه.
وقال� :أما �ملعاجلات فهي كثرة� ،أهمها� :جلهر بالتالوة،
�لتحري عن تف�صر �لقر�آن� ،لتخلق بالقر�آن�� ،صتح�صار
�أهمية �لقر�آن� ،خل�صوع ،تدبر �لقر�آن� ،لتمهل يف �لتالوة،
عقد �لعزم و��صتح�صار �لنية ،توجه �خلطاب �لقر�آين،
معرفة �لعلوم و�لقو�عد �لتي تعني على فهم �لقر�آن �لكرمي،
��صتح�صار �أهد�ف قر�ءة �لقر�آن.
ال�ستعاذات الواردة يف القراآن الكرمي� /صالح بن مقبل
�لع�صيمي� -.لريا�ض :د�ر �ل�صميعي 1436 ،ه�� 93 ،ض.
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من د�ستوريات القراآن� :سلطات الدولة ،حريات
الأفراد /ماجد ر�غب �حللو� -.لإ�صكندرية :د�ر �جلامعة
�جلديدة 1436 ،ه�� 523 ،ض.

�لد�صتوريات هي �لقو�عد و�ملبادئ �لأ�صا�صية �ملت�صلة باأنظمة
�حلكم �لتي وردت يف كتاب �هلل تعاىل؛ لكي يوؤدي تطبيقها �إىل
�صالح �أحو�ل �لبالد و�لعباد.
وقد و�صع �لقر�آن �لكرمي يف جمال نظام �حلكم يف �لدولة
�لإ�صالمية جمموعة من �لأحكام �لأ�صا�صية �لتي يجب
�حرت�مها و�حلفاظ عليها ،من �أهمها :مبد�أ �لعد�لة� ،مل�صاو�ة،
�ل�صورى� ،لتعاون� ،حلرية.
و�لكتاب يف بابني �ثنني ،حتدَّث فيهما �ملوؤلف عن �صلطات
�لدولة ،وعن حريات �لأفر�د.
وهذ�ن �لأمر�ن لزمان لوجود �لدولة و�نتظام �صوؤونها؛
لرعاية جمتمع ب�صري ي�صم �أعد� ًد� عظيمة من �لنا�ض.
وقد حتدث يف �لباب �لأول عن ذ�تية �لدولة ،و�ل�صيادة يف
�لإ�صالم ،وحكومة �لدولة.
ويف �لباب �لآخر عن �حلريات �جل�صمانية ،ثم �لفكرية،
فاحلريات �لقت�صادية ،و�لجتماعية ،و�ل�صيا�صية.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ �لقانون �لد�صتوري يف كلية �حلقوق بجامعة
�لإ�صكندرية ،وحمام لدى �ملحاكم �لعليا.

الحديث والسيرة

ال�سنة وحتفيز اله َّمة� /أحمد عبده عو�ض -.قليوب،
م�صر :د�ر �لبيت بيتك 1436 ،ه�� 63 ،ض.

بحث �ملوؤلف من خالل �لأحاديث �لنبوية �ل�صريفة كيفية
حتفيز �لهمة يف� :أبو�ب �لذكر ،وتالوة �لقر�آن ،و�لنفقة،
وطلب �لعلم ،و�ل�صر ،و�صلة �لرحم ،وبر �لو�لدين ،و�إف�صاء
�ل�صالم ،وق�صاء حو�ئج �مل�صلمني ،و�لن�صح للم�صلمني ،وكفالة
�ليتيم ،و�لأمانة ،و�ملحبة يف �هلل ،وح�صن �خللق ،و�لطهارة
و�إ�صباغ �لو�صوء ،و�ملحافظة على �ل�صالة.
اإجازة علماء ال�سادة احليدرية /حتقيق �أحمد معاذ بن
علو�ن حقي �لعلو�ين� -.إ�صتانبول :مركز جيالين للبحوث
�لعلمية 1436 ،ه�� 101 ،ض.

بهذ� �ل�صم ،قال« :وميكن �أن ُتطلق عليها � ً
أي�صا �أ�صانيد
ر� من �لعلماء �لذين رويت عنهم
علماء �لأكر�د؛ لأن كث ً
هذه �لأ�صانيد من علماء �لأكر�د ،و�أكرث ما تنت�صر بني علماء
�لأكر�د».

وهي �إجازة يف علوم عدة ،لكنها �صردت دون ف�صل ،ووجد
فيها ت�صحيف وحتريف ،و�صقوط بع�ض �لأ�صماء من �ل�صند،
فجمعها �لكاتب من مناطق خمتلفة ،وحققها ،وجعل �صند
كل �إجازة على حدة ،وذلك ببيان �لإجاز�ت �لتي رويت عن كل
عامل بالرتتيب ،وقدَّم ترجمة موجزة لكل عامل ،مع ت�صحيح
�أ�صماء وقع فيها �لن�صاخ ،كما �جتهد يف و�صل ملا �صقط من
�ل�صند.
وذكر �أن هذه �لإجازة ُمتنح لطلبة �لعلم عند كثر من علماء
�لع�صر ،وتنت�صر يف �لعر�ق وتركيا و�صوريا و�إير�ن.
معجم غريب احلديث يف �سحيح م�سلم وتخريجه
على روايات الكتب الت�سعة وغريها من كتب ال�سنة،
وهو امل�سمى املف�سح املفهم واملو�سح امللهم ملعاين �سحيح
م�سلم /لأبي عبد�هلل حممد بن يحيى بن ه�صام �خل�صر�وي،
�ملعروف بابن �لر�ذعي (ت  646ه�)؛ �صبط وحتقيق ر�صو�ن
جامع ر�صو�ن؛ تقدمي ومر�جعة حممد �صاملان� -.لقاهرة:
د�ر �لغد �جلديد1435 ،ه� 2 ،مج (� 1199ض).

حتقيق وتدقيق وتوثيق لإجازة علمية نقلها �صبعة من علماء
�آل �حليدري ،من بيوت �لعلم بالعر�ق ،ولذلك �صماها �لباحث
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ذكر �أدناه �أنه مقابل على ن�صخة خمطوطة للموؤلف ،و�أنه
يحتوي على ما يقرب من ( )3000كلمة ومعناها ،كثر منها
كتبت خطاأ يف ن�صخ م�صلم �ملطبوعة ،ومعه ك�صاف �صامل
ملحتويات �صحيح م�صلم.

وقد �صبق حتقيق �لكتاب من قبل وليد �أحمد ح�صني-.
�لقاهرة� :لفاروق �حلديثة 1423 ،ه� ،بالعنو�ن �لأ�صلي
للكتاب.

كتاب التاريخ /لأبي حف�ض عمرو بن علي �لف ّ
ال�ض �لب�صري
(ت  249ه�)؛ رو�ية �أبي عبد�هلل حممد بن عبد�ل�صالم �خل�صني
�لقرطبي (ت  286ه�)؛ در��صة وحتقيق حممد �لطر�ين-.
�لريا�ض :مركز �مللك في�صل للبحوث و�لدر��صات �لإ�صالمية،
 1436ه�� 692 ،ض.

لبن دحية �لكلبي (ت  633ه�) كتاب ي�صمى «�مل�صتوفى من
�أ�صماء �مل�صطفى» هو من �أبدع ما �ألف يف هذ� �لباب ،وقد
�عتمده جملة من �لعلماء ،وقال فيه �حلافظ �بن حجر يف
فتح �لباري« :وذكر � -أي �بن دحية  -يف ت�صنيفه �ملذكور
�أماكنها من �لقر�آن و�لأخبار ،و�صبط �ألفاظها ،و�صرح
معانيها ،و��صتطرد كعادته �إىل فو�ئد كثرة ،وغالب �لأ�صماء
�لتي ذكرها ُو�صف بها �صلى �هلل عليه و�صلم ،ومل يرد �لكثر
منها على �صبيل �لت�صمية» .وقد �نتهى �إىل �أزيد من ()300
��صم له عليه �ل�صالة و�ل�صالم.
ولكن �لكتاب مل ي�صل �إلينا ،وهذ� خمت�صر له ،لأحد �أعالم
�ملغرب �لإ�صالمي.
و�جلميل �أن ي�صرد �ملحقق يف مقدمة حتقيقه عناوين �لكتب
�لتي �ألفت يف �أ�صماء ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ،وقد
بلغت ( )57كتا ًبا.
العقيدة والفرق

كتاب م�صهور وم�صدر مهم للموؤرخني و�ملحدِّثني يف تر�جم
�لرو�ة وحتري �أ�صمائهم وكناهم و�أن�صابهم ومو�طنهم
وتاأريخ وفياتهم�� ،صتفاد منه �لبخاري و�لع�صكري و�خلطيب
�لبغد�دي و�لذهبي ومغلطاي و�بن حجر �لع�صقالين
وغرهم ،رحمهم �هلل تعاىل.
و�لف ّ
ال�ض من ح ّفاظ �حلديث �لثقات.
تلخي�س خمت�سر «امل�ستوفى يف اأ�سماء امل�سطفى» لبن
دحية /تاأليف و�خت�صار عبد�هلل بن حممد بن ّ
�لع�صاب
�لدرعي �لأندل�صي (ت  852ه�)؛ حتقيق وتعليق نور �لدين بن
حممد �حلميدي �لإدري�صي� -.لريا�ض :د�ر �لتوحيد1436 ،
ه�� 126 ،ض.
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ُّ
حل الرموز يف عقائد الدروز /حممد �صليم �لآمدي،
�ل�صهر بالبخاري (ت  1347ه�)؛ در��صة وحتقيق حمد بن
�صالح �حلميدة� -.ملدينة �ملنورة :د�ر �لن�صيحة 1435 ،ه�408 ،
�ض (�أ�صله ر�صالة ماج�صتر).

يليه� :سور الفتاوى التي اأخرجها العلماء الأعالم يف
حق الدروز واأ�سرابهم /حممد ر�صا �لزعيم (ت  1334ه�).
حتدث فيه �ملوؤلف عن �أ�صول طائفة �لدروز ون�صاأتها وما هي
عليه من عقائد وعاد�ت غريبة تخالف �لدين �لإ�صالمي،
كما حتدث عن �لتاأويالت �لباطنية للن�صو�ض �ل�صرعية �لتي
قامو� بها ،ويف �لكتاب مناذج من �لآيات �لقر�آنية �لتي �أولوها
تاأوي ً
ال باطن ًّيا ،ومناذج من كتبهم �ل�صرية �لتي تبني حقيقة
عقائدهم.
وموؤلفا �لأ�صل و�مللحق عاملان من دم�صق.

الفقه اإلسالمي

حكم ال�ستفتاء يف الأحكام ال�سرعية العملية /في�صل
بن �صعود �حلليبي� -.لريا�ض :د�ر كنوز �إ�صبيليا 1435 ،ه�� 72 ،ض.

اعرتافات بهائي مرتد /منذر �حلايك -.دم�صق؛ دبي:
�صفحات 1436 ،ه�� 387 ،ض.
يق�صد �ملوؤلف حكم �لأ�صئلة �ل�صرعية �لتي ي�صاأل فيها �لنا�ض
�أهل �لعلم ،فقد يكون �ل�صائل عام ًيا ،وقد يكون عاملًا غر
جمتهد� ،أو عاملًا جمتهدً�َّ .
فبني حكم هذه �لثالثة ووجوهها،
مع بيان ف�صيلة �ل�صتفتاء.
التلفيق وموقف الأ�سوليني منه :بحث نظري تطبيقي
يتناول مفهومه ،اأ�س�سه ،جمالتهُ ،حكمه /حممد بن
عبد�لرز�ق �لدوي�ض� -.لكويت :وز�رة �لأوقاف ،جملة �لوعي
�لإ�صالمي1434 ،ه�� 324 ،ض.
�أ�صل �لكتاب ملوؤلفه (حممد علي كيوة)� ،لذي يق�صد نف�صه
�ند�ض يف �صفوف �لبهائية بتون�ض،
(�لبهائي �ملرتد) ،ويذكر �أنه َّ
حتى عرف حقيقتهم ،و�صجلها يف هذ� �لكتاب� ،لذي خل�صه
وحرره �حلايك من �أ�صل ثالثة �أجز�ء ،ول ُحتمد مقدمته
كلها .وفيه حقائق �صرية ح�صل عليها كيوة ،مع معلومات
كثرة عن مبادئ �لبهائية وخمططاتها ،وبر�جمها �حلالية
و�مل�صتقبلية ،وعالقتها بكثر من �ملنظمات �ل�صهيونية
و�جلمعيات �ليهودية و�حلركات �لتن�صرية ،وب�صفار�ت دول
�أجنبية ،و�أ�صلوبها يف �لعمل ،و�صار�تها �خلفية ،و�صعار�تها
�لظاهرية �لتي جعلتها وقاية لها.
و�أ�صر �إىل كتاب «موقع �لبهائيني يف �حلركات �لهد�مة»/
حممد علي كيوة؛ حترير وتقدمي منذر �حلايك� ،لذي �صدر
يف دم�صق � ً
أي�صا عام  1433ه� ،فلعله نف�صه.
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مو�صوع �لتلفيق ياأتي يف �إطار �لجتهاد و�لتقليد ،وتاأ�صيله
ياأتي من خالل ربطه باأ�صوله �لتي قد تختلف عنه يف �مل�صمى
وتتفق معه يف �ملوؤدَّى له �عتباره و�أهميته .وهذ� ما ركز عليه
�لبحث.

وجعله �ملوؤلف يف بابني:
�لأ�ص�ض �لتي �نبنى عليها �لكالم يف �لتلفيق.
�لتلفيق يف �صورته �لآنية.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ �أ�صول �لفقه يف كلية �ل�صريعة بجامعة �لإمام
يف �لريا�ض.
اأحكام اجلماعة يف الفقه الإ�سالمي /عبد�هلل بن ر��صي
�ل�صمري� -.لريا�ض� :ل�صندوق �خلري لن�صر �لبحوث
و�لر�صائل �لعلمية :د�ر كنوز �إ�صبيليا 1434 ،ه�� 584 ،ض
(�أ�صله ر�صالة ماج�صتر).

حتدَّث فيه موؤلفه عن �أحكام �جلماعة يف �لطهارة ،و�ل�صالة،
و�ل�صيام ،و�ملنا�صك ،و�لدعاء و�لذكر ،و�لآد�ب ،ويف �ملعامالت،
وفقه �لأ�صرة ،ويف �جلنايات و�حلدود ،و�لق�صاء.
امل�سوؤولية املدنية ملراكز وبنوك الدم :درا�سة مقارنة
بني القانون الو�سعي والفقه الإ�سالمي� /أن�ض حممد
عبد�لغفار -.م�صر؛ �لإمار�ت :د�ر �لكتب �لقانونية :د�ر
�صتات 1435 ،ه�� 264 ،ض.
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بحث مو�صوعه من خالل ف�صلني:
تناول �لأول �لإطار �لقانوين للدم :م�صروعية و�أطر�ف
عملية نقل �لدم ،و�جلو�نب �لقانونية لعملية نقل �لدم.
و�لف�صل �لآخر يف �نعقاد م�صوؤولية مر�كز نقل �لدم و�آثارها،
يف �إطار �لقانون �ملدين �أو �لإد�ري ،و�لتعوي�ض وف ًقا للقو�عد
�لتقليدية �أو من خالل نظم �لتعوي�ض �جلماعية �أو
�لتكميلية.
كما �أورد فيه جو�نب من �أحكام �لفقه يف �ل�صريعة �لإ�صالمية.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ يف جامعة طنطا.
املختار للفتوى /لأبي �لف�صل عبد�هلل بن حممود �ملو�صلي
(ت  683ه�)� -.لكويت :وز�رة �لأوقاف� ،إد�رة �ملخطوطات
و�ملكتبات �لإ�صالمية 1436 ،ه� 142 ،ورقة.

خمطوطة نفي�صة �صورت ت�صوي ًر� ملو ًنا فائق �لدقة ،على
هيئة كتاب ،من مقتنيات وز�رة �لأوقاف �لكويتية ،ن�صخت عام
 930ه�.
وهذ� هو �لإ�صد�ر �لأول من م�صروع �لوز�رة يف «ن�صر
�ملخطوطات �لأ�صلية �ملحفوظة يف �لإد�رة»« ،ون�صرها كما
هي مت�صمنة لكل ما فيها من �صروح وتعليقات وهو�م�ض
وغرها».
وقد �صبق �صدور �لكتاب حمق ًقا.

املو�سوعة الطبية الفقهية والنوازل الع�سرية/
جمع و�إعد�د �أحمد �ل�صافعي ،م�صطفى �آدم� ،صابر فتحي-.
�لقاهرة :د�ر �بن حزم 1434 ،ه� 3 ،مج.

عقائد �ل�صوفية يف �خلليج و�لرد عليها.
�أ�صباب �لنحر�ف عند �ل�صوفية و�صبهاتهم ودعاو�هم.
و�صائل �خلطاب �ل�صويف يف �خلليج و�أ�صاليبه و�صماته.
عالقة �ل�صوفية يف �خلليج بالفرق �ل�صالة و�آثارها وجهود
حكام وعلماء �أهل �ل�صنة يف مو�جهتها.
االقتصاد اإلسالمي

و�سائل ال�ستثمار وتوزيع الأرباح واخل�سائر يف البنوك
الإ�سالمية :درا�سة فقهية مقارنة� /أ�صامة ر�صيد كردي-.
بروت :مكتبة زين �حلقوقية و�لأدبية؛ �أربيل� :لتف�صر
للن�صر و�لإعالن 1434 ،ه�� 360 ،ض (�أ�صله ر�صالة علمية).

مو�صوعة جامعة للم�صائل و�لبحوث �لطبية و�لنو�زل
�لع�صرية و�أحكامها يف ظل �ل�صريعة �لإ�صالمية مرتبة على
�لأبو�ب �لفقهية وخمرجة �لأحاديث...
التصوف اإلسالمي

حركة الت�سوف يف اخلليج العربي :درا�سة حتليلية
نقدية /عبد�لعزيز بن �أحمد �لبدّ�ح� -.ل�صعودية� :ملوؤلف،
 1436ه�� 860 ،ض (�أ�صله ر�صالة دكتور�ه).

فيه خم�صة �أبو�ب:
بيان تاريخ �لت�صوف يف �خلليج وم�صادر �لتلقي ومنهج
�ل�صتدلل عند �ل�صوفية.
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ف�صوله �خلم�صة:
�لإطار �لنظري لأ�ص�ض �لتعامل يف �لبنوك �لتجارية
و�لإ�صالمية.
مفهوم عقد �مل�صاربة يف �لفقه �لإ�صالمي.
و�صائل �ل�صتثمار يف �لبنوك �لإ�صالمية.
�لإطار �لنظري ملفهوم �لأرباح و�خل�صائر.
 �لتطبيق �لعملي لتوزيع �لأرباح و�خل�صائر يف �لبنوك�لإ�صالمية.
الكفاءة الت�سغيلية للم�سارف الإ�سالمية :درا�سة
تطبيقية مقارنة� /صوقي بورقبة -.ع ّمان :د�ر �لنفائ�ض،
 1435ه�� 440 ،ض (�أ�صله ر�صالة دكتور�ه من جامعة فرحات
عبا�ض باجلز�ئر).
�أبرز فيه �لعو�مل �ملحددة للكفاءة �لت�صغيلية يف �لبنوك

�لإ�صالمية ،وطرق قيا�صها ،وتقدير د�لة �لتكاليف ملجموعة
من هذه �لبنوك ملعرفة كفاءتها مقارنة مبثيالتها ،وتقدير
مرونة �لإحالل وكذ� �ملرونة �ل�صعرية للمدخالت يف هذه
�مل�صارف.

اأحكام التعامل يف بور�سة الأوراق املالية :التجارة
الإلكرتونية ،بطاقات الئتمان :درا�سة فقهية
مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي� /أحمد
حممد كامل جر -.م�صر؛ �لإمار�ت :د�ر �لكتب �لقانونية:
د�ر �صتات 1435 ،ه�� 512 ،ض (�أ�صله ر�صالة علمية).

�أكد فيه �لباحث جو�ز تد�ول �لأور�ق �ملالية بال�صو�بط
�ل�صرعية� ،أما عمليات �لبور�صة �لآجلة و�مل�صتقات فال جتوز،
ولها �أ�صر�ر �قت�صادية كثرة ،وذكر �أن �لتعاقد �لإلكرتوين
تتو�فر فيه �صروط �لعقد �جلائز �صر ًعا �إل يف عقد �لنكاح
و�ل�صرف .و�لتعامل ببطاقة �لئتمان �ملغطاة جائزة.
وقد جاء يف �أعلى عنو�ن �لكتاب� :لنو�زل �لفقهية �ملعا�صرة
و�أثرها يف �ملعامالت.
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اللغة العربية

مقا�سد علم اللغة يف احل�سارة العربية الإ�سالمية:
درا�سة ا�ستقرائية /خالد فهمي� -.لقاهرة :د�ر �ملقا�صد،
 1436ه�� 436 ،ض.

يذكر �ملوؤلف �أن كتابه هذ� جديد يف بابه ،ويف هدفه ،ويف
�لطريق �لتي ي�صلكها ،و�أنه و�إن كان مق�صده �لأعلى فح�ض
مقا�صد علم �للغة يف �حل�صارة �لإ�صالمية ،فاإنه ق�صد كذلك
�أن يكون كتا ًبا كا�ص ًفا عن مدى �ملجهود �لذي بلغه علماء
�للغة ،وعن خر�ئط �ملعرفة �للغوية يف تد�خلها وتر�بطها،
وعن �لعبقرية و�لإتقان و�ل�صر و�ملثابرة على طريق
�لإجادة ،وعن وحدة �لأمة �مل�صلمة وتر�بط �صعوبها ،للقيام
بخدمة كتاب �هلل �لعزيز ،على �متد�د �لزمان و�ملكان.
وجعله �ملوؤلف يف �صبعة ف�صول:
مقا�صد �لعلوم �للغوية كما ظهرت يف ت�صنيف �لعلوم.
مقا�صد �لعلوم �للغوية يف مقدمات �مل�صادر �للغوية
�لعامة.
مقا�صد عناية �حل�صارة �لعربية بعلم �ل�صوتيات.
مقا�صد عناية �حل�صارة �لعربية بعلم �ل�صرف (�لأبنية).
مقا�صد عناية �حل�صارة �لعربية بعلم �لدللة.
مقا�صد عناية �حل�صارة �لعربية بالتاأريخ لعلم �للغة من
خالل �أدبيات م�صادر طبقات �للغويني وتو�ريخهم.
و�ملوؤلف (خالد فهمي �إبر�هيم حممد) �أ�صتاذ �لدر��صات
�للغوية بكلية �لآد�ب يف جامعة �ملنوفية مب�صر.
الأ�سمائية يف الل�سانيات احلديثة بني النظرية
والتطبيق /زكية �ل�صائح دحماين -.منوبة ،تون�ض :كلية
�لآد�ب و�لفنون و�لإن�صانيات 1435 ،ه�� 329 ،ض.

وظيفة �ل�صم �لعلم وحمدد�ته �أدب ًّيا.
دللة �ل�صم �لعلَم �لأدبي.
�ل�صخ�صيات وعالقة �ل�صم بامل�صمى.
و�ملوؤلفة �أ�صتاذة بكلية �لآد�ب و�لفنون و�لإن�صانيات بجامعة
منوبة يف تون�ض.
تاج احل َّرة :معجم األفاظ واأو�ساف الن�ساء /زياد
حممود �لفيا�ض -.دم�صق :د�ر �صعد �لدين :د�ر كنان1436 ،
ه�� 1039 ،ض.

مو�صوعه �ل�صم �لعلَم من منظور �لأ�أ�صمائية �لل�صانية
و�لأ�صمائية �لأدبية ،وهو مبحث جديد يف �للغة ،خا�ض
بال�صم �لعلَم ،ثاب ًتا ومتحو ًل ،ينظر يف �أحكامه �ل�صرفية،
وفيما يلحق به من تغير�ت �صياقية تك�صبه �صحنات دللية
كان خال ًيا منها خارج �لن�ض ،كما تقول �لكاتبة.
ويذكر �لأ�صتاذ �إبر�هيم بن مر�د � -لذي قدَّم للكتاب � -أن هذ�
�لكتاب «�أول عمل ل�صاين يف منهجه ويف مقاربته ويف غاياته
يخ�ص�ض يف �للغة �لعربية ملو�صوع �لأ�صمائية ،من حيث هي
مبحث ل�صاين معجمي».
و�أ�صار من قبل �أن «�لأ�صمائية» مبحث لغوي معجمي قدمي
 ،قد عني به �لعرب فيما �أ َّلفوه من معاجم يف �أ�صماء �أعالم
�لأ�صخا�ض ،مثلما ُعنو� فيه بدللة �لأ�صماء ،مثل كتاب
�ل�صتقاق لبن دريد ،ولكن �هتمامهم مل يتجاوز نطاق
�لتاأليف �لقامو�صي ،ومل يعنو� بها من حيث هي وحد�ت
معجمية ذ�ت مكونات وخ�صائ�ض ،وذ�ت قابلية لأن تعالج
قامو�ص ًّيا مثلما تعالج �لوحد�ت �ملعجمية �لعامة..
وقد �أ�صار �إىل �أن هذ� �ملبحث تطور ملا يثره «�ل�صم �لعلَم»
من �لإ�صكالت �لنظرية...
وجعلت �ملوؤلفة كتابها يف بابني:
�لأول� :لأ�صمائية �لل�صانية ،وفيه �لف�صول �لتالية:
ح ّد �ل�صم �لعلم.
مفهوم �لأ�صمائية �ملجازية.
�ل�صم �ملحول و�ل�صم �لثابت.
�ل�صم �لعلم بني �لتحجر و�لدللة.
�ل�صم �لعلم يف �ملعجم و�لقامو�ض.
�لباب �لثاين :دللة �لأ�صمائية �لأدبية:
�لتعريف و�لتحول.
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�حتوى �ملعجم على مادة غزيرة و�صاملة �صمت كل ما يتعلق
ونف�صا ،لعله ��صتخرج من «ل�صان
باملر�أة خَلقًا وخُل ًقا ،وو�ص ًفا ً
�لعرب» .و�لعنو�ن (تاج �حلرة) كتاب للمعري مفقود ،فيه
عظات للن�صاء.
مثال ما ورد يف �ملعجم:
عبب� :ل ُع َّبى ،على مثال ُفعلَى ،عن كر�ع� :ملر�أة �لتي ل يكاد
ميوت لها ولد.
حلج :حلَج �ملر�أة :نكحها .و�خلاء �أعلى.
وحلم �لوجه.
خظر� :خلِنظر� :لعجوز �مل�صرتخية �جلفونِ
ِ
ند�ض� :ملِند��ض� :ملر�أة �خلفيفة.
قامو�س اخلطيب الإ�سالمي :عربي  -اإجنليزي� /أحمد
�صفيق �خلطيب� -.لقاهرة :مكتبة �لآد�ب 1435 ،ه�� 885 ،ض.

ي�صم كلمات و� ً
ألفاظا وم�صطلحات �إ�صافة �إىل عبار�ت وجمل
�إ�صالمية ي�صادفها �لطالب خالل عمله �أو در��صته تكون عو ًنا
للمرتجم �لإ�صالمي وللطالب �لذي يدر�ض �لرتجمة �أو
يتخ�ص�ض فيها.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ يف ق�صم �للغة �لإجنليزية بكلية �للغات
و�لرتجمة بجامعة �لأزهر يف �لقاهرة.
العلوم البحتة والتطبيقية

وجعله موؤلفه يف ثالثة �أبو�ب:
�لريا�صيات :تعريفها ،خ�صائ�صها� ،أهميتها ،تطورها عر
�لع�صور.
�لتطور �لتاريخي لفروع �لريا�صيات �ملختلفة.
�أعالم �لريا�صيني منذ �أقدم �لع�صور حتى �لآن.
ويف �آخره �أربعة مالحق علمية.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ �لريا�صيات �لتطبيقية.

الإ�سالم مبدع الع�سر احلديث /وحيد �لدين خان؛
ترجمة مبارك عامر بقنة� -.لريا�ض :مركز �لفكر �ملعا�صر،
 1436ه�� 118 ،ض.

ر�سالة يف الزاوية /كمال �لدين �حل�صن بن علي �لفار�صي
(ت  845ه�)؛ حتقيق م�صطفى مو�لدي -.لندن :موؤ�ص�صة
�لفرقان للرت�ث �لإ�صالمي 1435 ،ه�� 287 ،ض.
حني جاء �لإ�صالم ق�صى على �خلر�فة و�جلهل ،و�أ�صبح
�لإن�صان ينظر �إىل �لكون على �أنه م�صخر له ،فاأنع�ض �لفكر
�لعلمي ،و�زدهر علم �لفلك و�لفيزياء و�لهند�صة و�لريا�صيات
و�لعلوم �لتطبيقية.
و�لكتاب مييط �للثام عن حقيقة يتجاهلها كثر من �لنا�ض،
فلول �لإ�صالم ملا كان هناك ح�صارة غربية ول �صرقية ،ولبقي
�لعامل �لغربي يعي�ض يف �لع�صور �ملظلمة .لقد �أبدع �ملوؤلف يف
بيان هذه �حلقيقة ،دون تغير لوقائع �لتاريخ.
مر الع�سور
الإجنازات الكربى يف الريا�سيات على ّ
(مو�سوعة تاريخ الريا�سيات) /عادل طه يون�ض-.
�لقاهرة :د�ر طيبة 1435 ،ه�� 307 ،ض.
تاأريخ لالإجناز�ت �لبارزة يف �لريا�صيات بفروعها �ملختلفة،
منذ ظهور �حل�صار�ت �لإن�صانية وحتى ع�صرنا.
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حتقيق ملخطوطة نادرة يف مو�صوعها ،تتعلق بعلم تاريخ
�لريا�صيات وفل�صفته من جهة ،وماهية �لز�وية من جهة
�أخرى ،وقد بحث فيها �لعلماء �مل�صلمون كاأحد �ملفاهيم
�لريا�صية �لفل�صفية.

و�أق َّر �ملوؤلف باأن �لرتدد يف ماهية �لز�وية ماز�ل قائ ًما،
وخل�ض �لآر�ء �لو�ردة يف �ملباحث باأن �لز�وية �إما �أن تكون من
�لكم �أو �لكيف ،ثم يختم ر�صالته بالنتيجة �لنهائية ملاهية
�لز�وية فيقول� :إن �لز�وية من مقولة �لكيف ،وو�فق ذلك
ر�أي �ملعلم �لأول.
تاأريخ الطب الإ�سالمي بنية العلم احلديث /خالد
حربي� -.لإ�صكندرية :د�ر �لوفاء 1436 ،ه�� 370 ،ض.

األدب

ربد ونوادره /كامل يو�صف �لعتوم -.بروت:
جمال�س امل ِّ
�لنت�صار �لعربي 1436 ،ه�� 271 ،ض.

بعد تاأريخه للطب �لإ�صالمي حتى �خلالفة �لأموية يف
�لأندل�ض ،ذكر �ملوؤلف �لخت�صا�صات �لطبية �لتي ��صتهر
بها �لأطباء �مل�صلمون ،و�هتمامهم بالطب �ل�صريري خا�صة،
و�أنهم �أول من ربط �ل�صر�يني ،و�أول من و�صف �لنزيف ،و�أول
من �أجرى عملية ��صتئ�صال ح�صى �ملثانة يف �لن�صاء عن طريق
�ملهبل ،و�أول من قدم و�ص ًفا �صرير ًّيا للتهاب �جللد �خلام،
ولاللتهابات �لنا�صفة و�لن�صكابية لكي�ض �لقلب ،و�أول من
�بتكر �حلقنة �ل�صرجية �ملغذية ،و�لغذ�ء �ل�صناعي ملختلف
حالت �صلل ع�صالت �ملعدة ...وغر ذلك.
ثالث ر�سائل اأندل�سية يف الطاعون اجلارف ( 749هل،
 1348م) /حتقيق ودر��صة حممد ح�صن -.قرطاج ،تون�ض:
بني �حلكمة 1434 ،ه�� 358 ،ض.
وهي:
مقنعة �ل�صائل عن �ملر�ض �لقاتل /ل�صان �لدين حممد بن
عبد�هلل �خلطيب (ت  776ه�).
حت�صيل غر�ض �لقا�صد يف تف�صيل �ملر�ض �لو�فد� /أحمد
بن علي بن خامتة (ت  770ه�).
�لن�صيحة /حممد بن علي �ل�صقوري (ت بعد  776ه�).
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رد (ت 285
عر�ض ملجال�ض �أبي �لعبا�ض حممد بن يزيد �مل ِّ
ه�) ،وبيان ملالحمها� ،لتي كان فيها ً
�صيخا وعاملًا ،ثم ذكر
ملجال�ض �خللفاء و�لأمر�ء و�لعلماء و�لأدباء �لتي كان فيها
ميا �أو �صدي ًقا �أو عاملًا مطلو ًبا ملناظرة ،ثم حديث
�صي ًفا �أو ند ً
عن نو�دره ودو�فعها ومو�صوعاتها و�صماتها ،جمعت من
م�صادر تر�ثية �صتى.
درا�سات يف الأدب الإ�سالمي /ماأمون فريز جر�ر -.ع ّمان:
د�ر �مل�اأمون 1436 ،ه�� 291 ،ض.
وهي هذه �لدر��صات:
�لجتاه �لإ�صالمي يف �ل�صعر �لفل�صطيني �حلديث.
مالمح �لجتاه �لإ�صالمي يف �أدب �ملر�أة يف �لع�صر �حلديث.

�مل�صرح �لإ�صالمي يف �آثار �لد�ر�صني.
�لجتاه �لإ�صالمي يف �ل�صعر يف �لأردن.
�خلطاب �لإلهي يف �صعر �أبي م�صلم �لبهالين.
�لقد�ض وفل�صطني يف �صعر يو�صف �لعظم.

خمتار�ت نادرة نفي�صة ،من �لدين و�لأدب وو�لتاريخ ،فيها
فو�ئد وعر وخال�صة جتارب ،وتوجيهات حكيمة ،وق�ص�ض
وحكايات م�صوقة ،وحماور�ت لطيفة.

الف َلك :روؤية اأدبية يف الرتاث الفلكي العربي /حممد
بن �أحمد �لدوغان -.ع ّمان� :أروقة للدر��صات و�لن�صر1435 ،
ه�� 321 ،ض.

�صجل �لأدب �لعربي عن �لفلكيات �آفا ًقا رحبة ومتنوعة من
َّ
�مل�صامني و�لأبعاد �لفكرية و�لفنية و�لوجد�نية و�لفل�صفية.
وقد در�ض �ملوؤلف مو�صوعه من خالل ثالثة مباحث� ،ص ّماها:
�ملر�صد �لو�صفي ،و�ملر�صد �لفني ،و�ملر�صد �لعقلي.
وهو �أ�صتاذ بجامعة �مللك في�صل بالأح�صاء.
نوادر من التاريخ� /صالح بن حممد �لزمام -.ط-.8
�لريا�ض� :ملوؤلف 1436 ،ه� 12 ،ج�.
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الر�سائل الفنية يف الع�سر اململوكي� /صالمة هل ّيل
�لغريب -.ع ّمان :د�ر �حلامد 1435 ،ه�� 410 ،ض (�أ�صله ر�صالة
علمية).

بحث فيه �ملوؤلف �لر�صائل �ل�صيا�صية ،و�لإخو�نية ،و�لأدبية،
و�لفنية ،يف ع�صر �ملماليكَّ ،
وبني �أهميتها �لوثائقية،
وخ�صائ�ض �أ�صلوب ك ّتابها ،ومدى تاأثرهم مبن قبلهم من
�لك ّتاب.
املحدثني :وفيه بيان عناية
الإمتاع ال�سعري عند
ِّ
املحدثني باللغة /حامت بن عارف �لعوين� -.لريا�ض :د�ر
ِّ
�ل�صميعي 1436 ،ه�� 148 ،ض.
يذكر �ملوؤلف �أنه كانت مت ُّر به يف كتب �لرت�جم و�جلرح
و�لتعديل ،ويف كتب �لأدب� ،أ�صعار وق�صائد كثرة من �إن�صاء
بع�ض �أئمة �حلديث وثقات رو�ة �ل�صنة ،وفيها ما ن َف�صه
�ل�صعري ن َف�ض ر�ق ،يخالف ما �نطبع يف �لأذهان من نظم

�لعلماء ،وهو ب�صعر �ل�صعر�ء و�أدبيات �لأدباء �أل�صق ..و�أنه قام
بجمعها عندما �صنحت له �لفر�صة ،و�أنه ظهر من خاللها
عناية �ملحدِّثني باللغة ،وحفاوتهم بفنونها ،ومنها �ل�صعر
و�لأدب ،و�أنه ر ٌّد على �أ�صحاب �لن�صك �لأعجمي (؟) من �أهل
�لتزمت يف �دعاء �لتنزه عن �ل�صعر �ملباح ،وت�صييق ف�صحة
�ملباح منه (بنحو حترمي �صعر �لغزل).

التاريخ والتراجم

رحلة مع اأ�سبلة القاهرة /طارق �ملري و�آخرون� -.لقاهرة:
وز�رة �لثقافة ،د .ت (بعد  1430ه�)� 191 ،ض.

در��صة �آثارية وفنية ل�صبيل وك ّتاب� :ل�صلطان قايتباي ،خليل
�أفندي �ملقاطعجي� ،صليمان بك �خلربوطلي ،زين �لعابدين،
�أبي �لإقبال عارفني بك ،طه ح�صني �لورد�ين ،كو�صة �صنان.
وفيها بيان ملو�قعها ،وذكر من�صئها ،وتخطيطها ،وعنا�صر
تكوينها ،وترميمها.
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تراجم قراء القراءات القراآنية يف املو�سل /ق�صي
ح�صني �آل فرج -.بغد�د :ديو�ن �لوقف �ل�صني 1433 ،ه�� 467 ،ض.

حوى ترجمة رجال �لقر�ء�ت ممن ينتمي �إىل �ملو�صل� ،أو
د َّر�ض بها� ،أو تخ َّرج فيها ،منذ منذ ظهور �لق ّر�ء وحتى ع�صر
�ملوؤلف ،ممن كان قار ًئا �أو مقر ًئا ،من م�صادر قدمية وحديثة،
و�أ�صاف �إليه ن�صاطات �لطالب �ملجازين بعد عام  2004م
ً
�صيوخا وموؤهلني للتدري�ض ومنح
( 1425ه�)� ،لذين �أ�صبحو�
�لإجاز�ت.
و�ملوؤلف مدير �ملكتبة �ملركزية �لعامة باملو�صل ،ورئي�ض
جمعية �خلطاطني �لعر�قيني فرع نينوى.
تاريخ اأهل الظاهر /عبد�لباقي �ل�صيد عبد�لهادي-.
�لقاهرة :د�ر �لآفاق �لعربية 1435 ،ه�� 980 ،ض.

يذكر �ملوؤلف �أن هذ� �أول كتاب لظاهري عن تاريخ �أهل
�لظاهر منذ كتاب «�أخبار �أهل �لظاهر» للقا�صي �بن �لأخ�صر
�لظاهري (ت  924ه�) ،قال :ولعل ما مييز هذ� �لكتاب «تاريخ

�أهل �لظاهر» �أن موؤلفه �ص َّمنه كل ما وقع عليه ب�صره ممن
علي �إىل يوم �لنا�ض هذ�.
�نتحل �لقول بالظاهر ،منذ د�ود بن ّ
وقد وزع تر�جم و�صر �لظاهرية على خم�صة ف�صول ،هي:
�خللفاء و�لولة و�لأمر�ء و�لوزر�ء و�لق�صاة من �أهل
�لظاهر.
�لفقهاء من �أهل �لظاهر.
و�ملف�صرون من �أهل �لظاهر.
�ملحدِّثون
ِّ
�ملوؤرخون و�ل�صوفية و�لق ّر�ء و�لنحاة و�لبلغاء و�ل�صعر�ء
و�لفال�صفة و�لأطباء و�ل�صيادلة و�ملجاهدون و�ملو�صيقيون
و�ملهند�صون و�لتجار و�لن�صاء و�لأفر�د من �أهل �لظاهر.
�ملتاأثرون بالظاهرية.

ح�صام �لدين �لنق�صبندي -.بروت :د�ر ومكتبة �لب�صائر؛
�ل�صليمانية� ،لعر�ق :موؤ�ص�صة زين لإحياء �لرت�ث �لوثائقي
و�ل�صحفي �لكردي؛ بغد�د� :ملركز �لعلمي �لعر�قي 1435 ،ه�،
� 381ض.

معجم املجانني :من الع�سر اجلاهلي حتى مطلع القرن
الرابع ع�سر الهجري /قي�ض كاظم �جلنابي -.دم�صق:
�لنايا للدر��صات و�لن�صر :حماكاة 1434 ،ه�� 219 ،ض.
ذكر فيه �لكتب �ملطبوعة �لتي تناولت �لتاريخ �لإ�صالمي،
وبلغت �أكرث من ( )1000مطبوع ،و�عتمد يف ت�صنيفه على
��صم �ل�صهرة للموؤلف.
رعاية اخللفاء العبا�سيني للعلم والعلماء 334 - 132
هل� /أني�صة حممد�مل�صهد�ين-.بغد�د:وز�رة�لثقافة 1434،ه� 2،مج.

معجم طريف ونادر عن �ملجانني� ،أو من قيل عنه جمنون
ومل يكن كذلك�� ،صتخرجه موؤلفه من كتب �لأدب و�لتاريخ
و�لرت�جم ،وجعله يف ثالثة �أق�صام:
�جلنون :تاريخ وتفكر.
معجم �ملجانني و�أ�صباههم.
�أخبار خمتارة وحكايات منتقاة عن جماهيل �ملجانني.
و�لطريف � ً
أي�صا �أن يهدي �ملوؤلف كتابه �إىل �مر�أته «�ملجنونة»
مثله� ،لتي قبلت �لزو�ج منه ،وحتملت كل حماقاته وجنونه
ومترده ،كما يقول!
ما ُطبع من خمطوطات م�سادر التاأريخ الإ�سالمي
واملوؤلفة بني القرنني الثاين والثاين ع�سر الهجريني/
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�نتظم �لكتاب يف مقدمة ومتهيد و�أربعة ف�صول وخامتة
بالنتائج.
و�لف�صول هي:
مبادر�ت �خللفاء لرعاية �حلركة �لعلمية.
جمال�ض �خللفاء مع �لعلماء.

�إكر�م �لعلماء للخلفاء.
مظاهر تبجيل �لعلماء للخلفاء.
معجم دروب بغداد يف الع�سور العبا�سية� /صادق �صاكر
�ملخزومي-.بروت؛ بغد�د :د�رومكتبة�لب�صائر 1435،ه�� 240،ض.

احلركة الفكرية يف خرا�سان يف القرن ال�ساد�س
الهجري /منرة ناجي �صامل -.بروت� :لد�ر �لعربية
للمو�صوعات 1435 ،ه�� 471 ،ض.

دروب �ملدينة هي �صر�يينها �لتي ت�صري فيها؛ نظ ًر� لأهمية
تخطيطها .وقد �ختلفت �أ�صماء دروب بغد�د (�أي طرقها،
�صو�رعها) وتغرت �أ�صماوؤها ،بح�صب �لظرف �ل�صيا�صي
�أو �لتنوع �ل�صكاين �أو �لتحول �ملهني .وقد ر�صدها �ملوؤلف
و��صتخرجها من كتب موؤرخي بغد�د ،ورتبها على حروف
�ملعجم.
مثاله :درب �ل�صحر�ء .ذكر �خلطيب �لبغد�دي �أن �بن
قما�صويه �أبا �لطيب عبد�لعزيز بن حممد بن عبد�هلل
�للوؤلوؤي (ت  351ه�) كان يحدِّث يف درب �ل�صحر�ء ،بالقرب
من م�صجد �ل�صونيزي.
احلياة الثقافية يف غزنة :من منت�سف القرن الرابع
اإىل منت�سف القرن ال�ساد�س بعد الهجرة� /صرين
عبد�لرحمن �ل�صماحي� -.لقاهرة :مكتبة �لثقافة �لدينية،
 1435ه�� 630 ،ض.
مدينة غزنة كانت حا�صرة �لدولة �لغزنوية� ،لتي �أ�صبحت
مرك ًز� لإ�صعاع ثقايف كبر ،وملتقى للعلماء و�لأدباء ،و��صتهر
يف ذلك �لعهد �لبيهقي و�لبروين و�بن �خلمار وغرهم.
و�لكتاب در��صة للحياة �لثقافية يف ذلك �لع�صر باملدينة
�ملذكورة من خالل خم�صة ف�صول ،هي:
�زدهار �حلياة �لثقافية و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف مدينة غزنة.
مظاهر تقدم �لعلوم �لأ�صا�صية فيها.
مظاهر تقدم �لعلوم �لإن�صانية فيها.
مظاهر تقدم �لعلوم �لتطبيقية فيها.
�لعمارة و�لفنون و�ملو�صيقى.
66

خر��صان بالفار�صية �لقدمية تعني �لبالد �ل�صرقية ،وكان
�جلغر�فيون �مل�صلمون يطلقون ��صم خر��صان على �إقليم
يتاألف من عدد من �لبلد�ن ،يقع بع�صها �ليوم يف �إير�ن،
وبع�صها يف �لبالد �لتي ��صتقلت عن (�لحتاد �ل�صوفياتي)،
وبع�صها يف بالد �لأفغان.
�أي �أنها يف مدلولها �لو��صع ت�صمل كل بالد ما ور�ء �لنهر
تقري ًبا.
وق�صمت �إىل �أربعة �أرباع :ني�صابور ،مرو ،هر�ة ،بلخ.
وهذه در��صة يف �حلركة �لفكرية بخر��صان يف �لقرن �ل�صاد�ض
�لهجري� ،لتي جعلها �ملوؤلف يف خم�صة �أبو�ب:
�ل�صالت �لفكرية و�لثقافية �لقائمة بني خر��صان و�لعامل
�لإ�صالمي.
�ملوؤ�ص�صات �لعلمية و�لدينية �لقائمة يف مر�كز �حلركة
�لفكرية يف خر��صان.
�ملجال�ض �لعلمية و�لدينية يف خر��صان.
�لعلوم �لنقلية يف خر��صان.
�لعلوم �لعقلية و�لعلمية يف خر��صان و�أثرها يف �حلركة
�لفكرية.

دور الكرد يف مقاومة الغزو املغويل ( 656هل)/
عبد�حلليم عبد�هلل فار�ض �لعز�وي -.بغد�د :ديو�ن �لوقف
�ل�صني 1435 ،ه�� 414،ض (�أ�صله ر�صالة علمية).

ذكر �ملوؤلف �أن �لكرد قبيل �لغزو �ملغويل لغرب �إير�ن و�لعر�ق
�لعجمي كانو� ي�صكلون قوى م�صتتة �صيا�ص ًّيا وع�صكر ًّيا،
ويخ�صعون لزعامات متناف�صة فيما بينها من �لأمر�ء �لأتابكة
�لع�صكريني ،بع�صها كردية �لأ�صل ،وبع�صها تركمانية.
وذكر �أن بع�ض �لأمر�ء �لكرد دخلو� يف ولء �ملغول ،و�آخرون
قاتلوهم.
وجعل كتابه يف خم�صة ف�صول:
�ملالمح �جلغر�فية لبالد �لكرد عند �لبلد�نيني و�لرحالة
�مل�صلمني قبل وخالل �لغزو �ملغويل.
�أحو�ل �لكرد و�لإمار�ت �لكردية قبيل وع�صية �لغزو
�ملغويل.
�لعالقات �ل�صيا�صية لالإمار�ت �لكردية.
�صقوط �لدولة �خلو�رزمية و�لإ�صماعيلية.
دور �لكرد يف مو�جهة �لغزو �ملغويل.
وفيه :مقاومة �لكرد يف لور�صتان �لكرى و�ل�صغرى ،مقاومة
�أربل ودور مظفر �لدين كوكبوري ،ب�صالة ومقاومة �لكرد بعد
�صقوط بغد�د.
 100كتاب عن �سالح الدين الأيوبي :عر�س ونقد/
حممد موؤن�ض عو�ض� -.لقاهرة :د�ر �لآفاق �لعربية1436 ،
ه�� 262 ،ض.
يتناول �لكتاب بالدر��صة مئة كتاب عن �صالح �لدين �لأيوبي،
�لقائد �لبارز جلهاد �مل�صلمني يف ع�صر �حلروب �ل�صليبية.
وجعله �ملوؤلف يف ثالثة �أق�صام� :ملوؤلفات �لعربية ،ثم �ملع َّربة،
فالأجنبية .و�لأخر فيه عر�ض كتابني فقط.
وعر�ض يف كل كتاب حمتويات خطته ،ثم بع�ض �ملالحظات
عليه.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ تاريخ �لع�صور �لو�صطى بجامعة عني �صم�ض،
وجامعة �ل�صارقة.
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حممد الفاحت رجل الدولة والدعوة /حممود بن
عبد�لهادي �آل علي� -.ملدينة �ملنورة؛ �لقاهرة :د�ر �ملاأثور،
�ض.
 1436ه� 463 ،ض

�أعلنت �لدولة يف عهد �ل�صلطان �لعثماين حممد �لفاحت
رحمه �هلل �أن هدفها هو ن�صر �لإ�صالم يف ربوع �لأر�ض ،وقد
��صتطاعت �أن تكون دولة قوية عزيزة �جلانب ،مهابة من
�لأعد�ء ،وقدمت للم�صلمني �أعما ًل جليلة..
وقد در�ض �ملوؤلف مو�صوعه من خالل خم�صة ف�صول ،ركز
فيها على جانب �لقوة و�لدعوة و�لفتوحات.
وو�صع يف �أول �لكتاب �صع ًر� لل�صلطان �لفاحت كان يردده ،هو:
نيتي� :متثايل لأمر �هللَ } :و َجا َهدُو�ْ ِيف َ�ص ِبيلِ ّ
�هللِ{.
وحما�صتي :بذل �جلهد خلدمة ديني ،دين �هلل.
عزمي� :أن �أقهر �أهل �لكفر جمي ًعا بجنودي ،جند �هلل.
من�صب على �لفتح ،على �لن�صر ،على �لفوز بلطف
وتفكري:
ٌّ
�هلل.
جهادي :بالنف�ض وباملال ،فماذ� يف �لدنيا بعد �لمتثال لأمر
�هلل.
و�أ�صو�قي� :لغزو �لغزو مئات �لآلف من �ملر�ت لوجه �هلل.
رجائي :يف ن�صر �هلل ،و�صم ِّو �لدولة على �أعد�ء �هلل.

ب�سائر اأهل الإميان بفتوحات اآل عثمان /ح�صني خوجه
بن علي بن �صليمان (ت  1169ه�)؛ حتقيق حممد �أ�صامة
زيد� -.لقاهرة :د�ر �بن رجب 1435 ،ه� 3 ،مج.

�أول طبعة لكتاب نادر نفي�ض ،جعله موؤلفه يف مقدمة و ()24
با ًبا ،حيث جعل لكل �صلطان من �صالطني �لدولة �لعثمانية
با ًبا ،مع ذكر �أحو�ل ع�صره وفتوحاته ،وجعل �لأخر منها
يف ذكر �لتاريخ �لد�خلي لإمارة تون�ض منذ �لفتح �لعثماين
لها حتى زمنه ،و�أورد فيه تر�جم لأهم علماء تون�ض يف ذلك
�لزمان ،ثم جعل �خلامتة يف ذكر �لعلماء �لأعالم من م�صايخ
�ل�صوفية �لذين �لتقى بهم وجال�صهم وتعلم منهم.
و�ملوؤلف كاتب �لإن�صاء باإمارة تون�ض ،وترجمان �أمرها ح�صني
باي بن علي ،يف �لن�صف �لأول من �لقرن �لثاين �لهجري،
وكانت تون�ض �آنذ�ك �أحد �أقاليم �ل�صلطنة �لعثمانية �لتي
كانت متثل �خلالفة �لإ�صالمية.
وذكر �أن �لق�صم �لأول من تاريخه هذ� (�لأبو�ب  )9-1ترجمة
لكتاب ُترجم من �لفار�صية �إىل �لرتكية ،وموؤلفه م�صلح
�لدين لري �أفندي ،وقد قام هو برتجمته �إىل �لعربية.
و�لأحد�ث �لتالية ��صتوفاها من م�صادر تركية �أخرى.
وما ذكر �أن �لباب �لأخر فيه تر�جم لعلماء تون�ض ،فيبدو �أنه
ذيل �لكتاب� ،لذي طبع م�صتق ً
ال مر�ت.
اأطل�س فل�سطني  1966 - 1917م� /صلمان ح�صني �أبو
�صتة -.لندن :هيئة �أر�ض فل�صطني 1432 ،ه� 2011 ،م700 ،
�ض؛ � 35صم.
م.
ض

68

أطل�ض �لذي �صدر باللغة �لإجنليزية
ن�صخة عربية من �لأطل�
عام  1431ه� 2010 ،م مع بع�ض �لت�صرف .وذكر �أبو �صتة �أن
�لأطل�ض ثمرة �أعمال �متدت ل�صنو�ت عديدة؛ جلمع �لوثائق
من خمتلف بالد �لعامل ،وحتقيقها وحتليلها ،وجمعها
و�إخر�جها.
وقبل �لعر�ض �لعام لالأطل�ض نظرة تاريخية عامة لفل�صطني،
وحديث عن �صعبها و�أر�صها ،ثم (�لنكبة) وما بعدها.
خانات فل�سطني� /صكري ع ّر�ف -.ر�م �هلل :رو�ق :مركز
�ملعمار �ل�صعبي 1434 ،ه�� 213 ،ض؛ � 30صم.
�خلانات يف �ل�صرق عامة ،ويف فل�صطني خا�صة ،عبارة عن
فنادق وحمطات ��صرت�حة وتزود ب� «�لوقود» :وقود �لطريق،
من ماء و�أكل ،وعلف للدو�ب �لتي يف �لقافلة.
وتعالج هذه �لدر��صة حو�يل ( )160خا ًنا ،منها ( )130لها
بناياتها و�آثارها ومو�قعها ،و�أكرث من ( )30موق ًعا يحمل
��صم خان.
وق�صمت �لدر��صة �إىل ثالثة ف�صول ،يقدِّم �أولها ً
عر�صا عا ًّما
لأنو�ع �خلانات و�لقو�فل ،ويعالج �لثاين خانات �ملدن ،ويف
�لف�صل �لثالث در��صة خلانات �لطرق.
ر�صومات وخمططات
�ملعمار ،من خالل ر� ومات
وتتعر�ض �إىل نو�حي ملعمار،
و�صور ،وكيفية �إد�رة
هذه �خلانات من
خمتلف جو�نبها.
وذكر يف كلمة �ل�صكر
�جلهود �لكبرة �لتي
ت�صافرت لإبر�ز هذ�
�لكتاب �إىل �لنور.

مسرد موضوعي
املعارف العامة

القامو�لس احلديلث مل�سطلحات ومفلردات واخت�سارات املعلوماتية والت�سالت :قامو�لس
اإنكليلزي  -عربلي� /إع�د�د نا�ص�ر �ل�ص�وبا�صي - .د .م :توزي�ع د�ر ر�ص�الن 1435 ،ه���� 1184 ،ض.

الثقافة الإ�سالمية

�سوابلط واآداب التنا�سلح بلني العلامل واملتعللم /حمم�ود ب�ن عبد�له�ادي �آل عل�ي� -.لريا��ض:
�ملوؤل�ف 1435 ،ه���� 87 ،ض.

احلديث وال�سرية
اأحاديث اأبي اإ�سلحاق ال�سلبيعي التي ذكر الدارقطني فيها
اختال ًفا يف كتابه ''العلل'' :جمع ودرا�سة /خالد بن حممد
با�ص�مح� -.لريا��ض :د�ر �لتوحي�د 1435 ،ه�� 3 ،م�ج (�� 1922ض)
(�أ�صل�ه ر�ص�الة دكتور�ه).
هو عمرو بن عبد�هلل �ل�صبيعي (ت  127ه�).
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�سلمائل النبلوة /لأب�ي بك�ر حمم�د ب�ن عل�ي �لقف�ال �ل�صا�ص�ي (ت  365ه��)؛
�عتنى به عمر بن �أحمد �لأحمد� -.لريا�ض :د�ر �لتوحيد 1436 ،ه�� 480 ،ض.

خ�س به نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم على الأنبياء بعده وعلى
ما َّ
الأمة� /لأمني �حلاج حممد �أحمد� -.لقاهرة :د�ر �ل�صفوة 1435 ،ه�� 136 ،ض.

العقيدة

�سرحا ودرا�سة /حممد بن عبد�لرحمن
الفقه الأكرب لالإمام اأبي حنيفةً :
�خلمي�ض� -.لريا�ض :مكتبة �لر�صد 1436 ،ه��� 545 ،ض.

التنبيله والإر�سلاد يف عللم العتقلاد� /أب�و �حلج�اج يو�ص�ف ب�ن مو�ص�ى �ل�صري�ر (ت
 520ه�)؛ تقدمي وحتقيق �صمر قوبيع ،حممد �لعمر�ين ،نور �لدين �صعيبي� -.لرباط:
وز�رة �لأوق�اف 1435 ،ه���� 288 ،ض.
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معجم األفاظ العقيدة الإ�سلالمية� /ص�ائر ب�صمه جي -.دم�ص�ق� :صفحات 1436 ،ه�،
� 709ض.

دكتلوراه حلول �سليد قطلب ومنهجله يف العقيلدة بلني
املوافقلني واملخالفلني :درا�سلة نقديلة /ماج�د حمم�د عل�ي
�ص�بالة� -.لإ�ص�كندرية :د�ر �لقم�ة :د�ر �لإمي�ان 1435 ،ه�� 2 ،م�ج
(�� 1536ض).

الفقه الإ�سالمي
حركة التقنني يف الفقه الإ�سلالمي والقانون :درا�سلة �سلرعية قانونية
تاأ�سيليلة حتليليلة مقارنة� /أو�ن عب�د�هلل �لفي�صي� -.لإ�ص�كندرية :د�ر �لفكر
�جلامع�ي 1436 ،ه��� 180 ،ض.

اأ�سل اخلالفات الفقهية يف م�ساألة تقنني اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية :درا�سة
حتليليلة معمقلة يف ال�سلريعة الإ�سلالمية والقانلون� /أو�ن عب�د�هلل �لفي�ص�ي-.
�لإ�ص�كندرية :د�ر �لفك�ر �جلامع�ي 1436 ،ه���� 142 ،ض.
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قوانلني ال�سلريعة الإ�سلالمية عللى املذاهلب الأربعلة� /إع�د�د جلن�ة
تقنني �ل�ص�ريعة �لإ�ص�المية مبجل��ض �ل�ص�عب �مل�صري برئا�ص�ة �صويف �أبو طالب
رئي��ض جمل��ض �ل�ص�عب ،وع�صوية �أكرث من �ص�بعني ع�ص ًو� من �أ�ص�اتذة �ل�ص�ريعة
�لإ�ص�المية و�لقان�ون و�ص�يوخ �لق�ص�اة عل�ى ر�أ�ص�هم �لإم�ام �لأك�ر �ص�يخ �لأزه�ر
ج�اد �حل�ق عل�ي ج�اد �حل�ق؛ ق�دم ل�ه وحيد عبد�ل�ص�الم بايل� -.لقاه�رة :د�ر �بن
رج�ب :د�ر �لفو�ئ�د 1434 ،ه�� 5 ،م�ج.

املف�سلل يف فقله املعاملالت� /ص�الح حمم�د �أب�و �حل�اج -.ع ّم�ان :د�ر �لف�اروق،
املنهلاج َّ
 1436ه���� 439 ،ض.

اأحكام ال�سلقط يف الإ�سلالم ،ويليه اأحكام فقهية متنوعة� /ص�لطان بن �ص�عبان �آل
عبد�لرحمن� -.أبها� ،ل�صعودية� :ملوؤلف 1436 ،ه�� 47 ،ض.

ال�سلرقة وعقوبتهلا :درا�سلة مقارنلة يف ال�سلريعة الإ�سلالمية /ف�رج زه�ر�ن
�لدمرد���ض� -.لإ�ص�كندرية :موؤ�ص�ص�ة �لثقاف�ة �جلامعي�ة 1434 ،ه���� 404 ،ض.
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القيلم احل�ساريلة لرعاية امل�سلنني يف ال�سلنة النبويلة� /رحابي حمم�د �رحابي-.
دم�ص�ق :د�ر �لع�صماء 1436 ،ه�� 340 ،ض (�أ�صله ر�ص�الة دكتور�ه).

درا�سلة مو�سلوعية ل�سطالحلات ال�سلافعية /عبد�لب�ص�ر ب�ن �ص�ليمان �ملليباري-.
ع ّم�ان :د�ر �لن�ور �ملب�ني 1436 ،ه���� 345 ،ض.

تعار�لس الروايلات يف املذهلب احلنبللي :درا�سلة تاأ�سيليلة فقهيلة /فاطم�ة بن�ت
عب�د�هلل �لبط�اح� -.لريا��ض� :جلمعي�ة �لفقهي�ة �ل�ص�عودية :د�ر كن�وز �إ�ص�بيليا 1436 ،ه��،
�� 444ض (�أ�صل�ه ر�ص�الة دكت�ور�ه).

العلوم الجتماعية

امل�ست�سرقون يف م�سر /حممد عبد�لرحيم �لزيني� -.ملن�صورة :د�ر �ليقني 1434 ،ه�� 447 ،ض.
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الأدب
تلخي�لس اإظهلار �سلدق املو َّدة يف �سلرح الربدة /حممد بن �أحم�د بن مرزوق
�لتلم�صاين �حلفيد (ت  842ه�)؛ حتقيق �أحمد بن عبد�لكرمي جنيب �ل�صريف-.
د .م :مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة �لرت�ث 1434 ،ه�� 416 ،ض.

التاريخ والرتاجم
احللج واجلهلاد باملغلرب والأندل�لس منلذ بدايلة ع�سلر املرابطلني وحتلى �سلقوط
غرناطلة ( 898 - 440هلل) /جن�الء �ص�امي �لن�ر�وي� -.لإ�ص�كندرية :موؤ�ص�ص�ة �ص�باب
�جلامع�ة 1436 ،ه���� 450 ،ض (�أ�صل�ه ر�ص�الة دكت�ور�ه).

امللاء وم�سلادره يف مدينلة القد�لس ال�سلريف وجهلود الدوللة العثمانيلة يف توفلريه:
درا�سلة وثائقيلة ملن خلالل ال�سلجل ال�سلرعي ،ملع حتقيلق ر�سلالة يف تعملري علني بيت
املقد�لس لل�سليخ حممد بن حممد اخلليلي (ت  1147هل) /در��ص�ة وحتقيق حممد عدنان
�لبخيت ،نوفان رجا �ل�صو�رية -.لندن :موؤ�ص�صة �لفرقان للرت�ث �لإ�صالمي 1435 ،ه�� 307 ،ض.

74

مسرد معجمي متنوع

 اآراء وق�سايا حول امل�سيحية وقرب امل�سيح يفك�سمري /حممد �ل�صاد�ت� -.لقاهرة :مكتبة جزيرة �لورد،
 1433ه�� 608 ،ض.
 اأثر يون�س بن حبيب يف �سيبويه :درا�سة نحويةموازنة /وليد �صعبان �لفر�جي -.ع ّمان :د�ر �لبد�ية1434 ،
ه�� 392 ،ض.
 اإجها�س جنني الغت�ساب يف الفقه الإ�سالميوالقانون الو�سعي :درا�سة مقارنة /عبد�لفتاح حممد
�صحاتة� -.لإ�صكندرية :مكتبة �لوفاء �لقانونية 1434 ،ه�511 ،
�ض.

 اأ�ساليب املعاملة العقابية لل�سجناء يف القانوناجلنائي والفقه الإ�سالمي :درا�سة مقارنة /جمعة زكريا
�ل�صيد حممد� -.لإ�صكندرية :مكتبة �لوفاء �لقانونية1434،
ه� 631 ،ض.
 ا�ست�سراف امل�ستقبل يف الإ�سالم :درا�سة تاأ�سيليةيف �سوء القراآن الكرمي وال�سنة النبوية� /صعيد حممد
علي بو�عنة -.ع ّمان :د�ر �لفرقان 1434 ،ه�.
 ال�ست�سراف للم�ستقبل من �سرية النبي �سلى اهللعليه و�سلم� /صالح بن �أحمد �ل�صويحي� -.لريا�ض :د�ر
�لرو�د 1433 ،ه�� 62 ،ض.

 الأحكام التطبيقية للمقاطعة القت�سادية:درا�سة مقارنة يف الفقه الإ�سالمي /خالد عبد�لعظيم
�أبو غابة� -.لإ�صكندرية :د�ر �لفكر �جلامعي 1434 ،ه�117 ،
�ض.

 الأ�سالة والإبداع اخلرائطي يف احل�سارة العربيةالإ�سالمية /ر�ئد ر�كان �جلو�ري� -.لإ�صكندرية� :ملكتب
�جلامعي �حلديث 1434 ،ه�� 179 ،ض.

 اأحكام زواج التوائم ال�سيامية :درا�سة فقهيةمقارنة /عبد�حلليم من�صور علي� -.لإ�صكندرية� :ملكتب
�جلامعي �حلديث 1433 ،ه�� 135 ،ض.

 اأ�سول علم الإدارة العامة يف �سوء ال�سريعةالإ�سالمية /حممد حممد عبده �إمام� -.لإ�صكندرية:
مكتبة �لوفاء 1433 ،ه�� 359 ،ض.

 اأخالق الداعية يف الإ�سالم وتطبيقاتها يف امليدانالدعوي /عدنان خطاطبة� -.إربد� ،لأردن :عامل �لكتب
�حلديث 1434 ،ه�� 286 ،ض.

 اإعداد املوؤرخ الثقة /حممد مو�صى �ل�صريف-.�لقاهرة :د�ر �لتوزيع للن�صر 1434 ،ه�.
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 الإلهام يف ميزان الت�سريع الإ�سالمي :درا�سةاأ�سولية /حممد يا�صني �صباين -.ع ّمان :د�ر �لنفائ�ض1434 ،
ه�� 280 ،ض.

 التطور والتجديد يف الأدب الإ�سالمي والأموي/حمدي �ل�صيخ� -.لإ�صكندرية� :ملكتب �جلامعي �حلديث،
 1434ه�� 224 ،ض.

 الأماكن ،اأو ما اتفق لفظه وافرتق م�س ّماه منالأمكنة والبلدان امل�ستبهة يف اخلط /حممد بن مو�صى
�حلازمي (ت  584ه�)؛ حتقيق �أحمد فريد �ملزيدي -.بروت:
د�ر �لكتب �لعلمية 1433 ،ه�� 416 ،ض.

 تعذيب الإن�سان :درا�سة يف اإطار ال�سريعةالإ�سالمية والقانون الدويل حلقوق الإن�سان/
عبد�ل�صالم ز�قود� -.لريا�ض :مكتبة �لقانون و�لقت�صاد،
 1434ه�� 271 ،ض.

 اأمرا�س النف�س وعالجها عند علماء الت�سوف/ر�ئد �صامل �لطائي -.بروت :كتاب 1434 ،ه�� 349 ،ض.

 التكييف الفقهي للعمالت املعا�سرة :درا�سة فقهيةمقارنة� /أ�صرف حممد ح�صنني �ل�صيد� -.لإ�صكندرية :مكتبة
�لوفاء �لقانونية 1434 ،ه�� 599 ،ض.

 الأمن والأجهزة الأمنية من وجهة نظر اإ�سالمية/حممد �صليمان �لزير -.دم�صق :د�ر �لفكر 1433 ،ه�� 368 ،ض.
 بيت احلكمة ودوره يف ظهور مراكز احلكمة يفالعامل الإ�سالمي /حيدر قا�صم �لتميمي -.ع ّمان :د�ر
زهر�ن 1434 ،ه�� 277 ،ض.

 التكييف الفقهي للهدايا املحفِّزة على ال�سراء:درا�سة مقارنة� /أ�صامة عبد�لعليم �ل�صيخ� -.لإ�صكندرية:
مكتبة �لوفاء �لقانونية 1434 ،ه�� 159 ،ض.

 جتليات ق�سة يو�سف يف ال�سعر الأندل�سي بنيالثابت القراآين والنزياح ال�سعري /و�صام قباين-.
دم�صق� :لهيئة �لعامة �ل�صورية للكتاب 1433 ،ه�� 151 ،ض.

 جامع الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأ�سفياء/مرعي بن يو�صف �لكرمي �ملقد�صي (ت  1033ه�)؛ حتقيق
�أحمد رجب بو�صامل -.بروت :د�ر �لكتب �لعلمية 1434 ،ه�،
� 126ض.

 التذييل يف القراآن الكرمي :درا�سة بالغية� /أحمد�ملتيوتي� -.لإ�صكندرية� :ملكتب �جلامعي �حلديث 1434 ،ه�،
� 316ض.

 احلِداد واأحكامه يف الفقه الإ�سالمي /حنان�صليمان �صبيحات -.ع ّمان :جهينة للن�صر 1433 ،ه�� 232 ،ض.

 ترجمة الن�سو�س الإ�سالمية املقدَّ �سة� /صعيد�إ�صماعيل �صالح� -.لريا�ض� :ملجلة �لعربية 1433 ،ه�� 251 ،ض.
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 احلماية الد�ستورية حلرمة الذات الإن�سانيةوموقف ال�سريعة الإ�سالمية منها :درا�سة مقارنة/

�أمل لطفي جاب �هلل� -.لإ�صكندرية :د�ر �لفكر �جلامعي،
 1434ه�� 194 ،ض.

�ل�صابق وديع �أحمد فتحي� -.لإ�صكندرية� :لد�ر �لعاملية،
 1433ه�� 144 ،ض.

 احلماية الد�ستورية والربملانية حلقوق الإن�سانيف ال�سريعة الإ�سالمية والنظم الو�سعية :درا�سة
مقارنة� /صالح �أحمد �ل�صيد جودة� -.لقاهرة :د�ر �لنه�صة
�لعربية 1434 ،ه�ن � 222ض.

 ال�سيا�سة بني الإ�سالميني والليرباليني� /أحمدحممد ح�صان؛ تقدمي �أحمد عمر ها�صم� -.لقاهرة :د�ر
�لفكر �لعربي 1434 ،ه�� 107 ،ض.

 احلوار واأثره يف الدفاع عن النبي �سلى اهلل عليهو�سلم� /صليمان بن عبد�هلل �أبا �خليل� -.لريا�ض :مركز
�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز للدر��صات �لإ�صالمية �ملعا�صرة
وحو�ر �حل�صار�ت 1433 ،ه�� 88 ،ض.
 خانات بغداد يف العهد العثماين� /صعدي �إبر�هيم�لدر�جي -.بغد�د :د�ر �لكتب �لعلمية 1434 ،ه�.

 اخلطاب القراآين يف �سخ�سية الر�سول الكرميحممد �سلى اهلل عليه و�سلم /عدنان جا�صم �جلميلي-.
بروت :د�ر �لكتب �لعلمية 1433 ،ه�� 383 ،ض (�أ�صله ر�صالة
علمية).
 اخلال�سة النقية يف اأمراء اإفريقية /حممد �لباجي�مل�صعودي (ت  1297ه�)؛ حتقيق حممد زينهم حممد عزب-.
�لقاهرة :د�ر �لآفاق 1433 ،ه�� 350 ،ض.
 الدخل الدائم بني احلظر والإباحة يف ال�سريعةوالقانون� /إ�صماعيل عبد�لنبي �صاهني� -.لإ�صكندرية :د�ر
�لوفاء �لقانونية 1434 ،ه�� 183 ،ض.
 �سنوات قبل اإ�سالمي :ق�صة �إ�صالم �ل�ص ّما�ض �مل�صري77

 ال�سيا�سة اخلارجية املعا�سرة للدول الإ�سالميةاملتحدة /معن بديع �ل�صيخ -.ع ّمان :د�ر �لر�صو�ن 1434 ،ه�،
� 400ض.
 ال�سرطة :ما لها وما عليها :درا�سة فقهية تطبيقيةمعا�سرة /حممد �صعيد �لرمالوي� -.لإ�صكندرية :د�ر �لفكر
�جلامعي 1434 ،ه�� 204 ،ض.

 �سعراء ل يتَّبعهم الغاوون /فهد حمود �حلي�ض-.�لكويت :مكتبة �آفاق 1434 ،ه�� 103 ،ض.
 �سهادة غري امل�سلمني على دللة نبوة خامتاملر�سلني �سلى اهلل عليه و�سلم :مائة �سهادة من قبل
امليالد اإىل ما بعد وفاته �سلى اهلل عليه و�سلم /مرفق
ناجي يا�صني� -.صنعاء :د�ر �لن�صر للجامعات 1434 ،ه�.
 �سناعة الطاغية بني ت�سلط احلاكم ومتردمنوذجا /ر�صاد �أحمد
احلاكي :احلجاج بن يو�سف
ً
�لقا�صي� -.لقاهرة :مكتبة �لآد�ب 1433 ،ه�� 329 ،ض.
 ال�سرائب يف النظام املايل الإ�سالمي :درا�سةمقارنة� /إبر�هيم حممد خري�ض -.ع ّمان :د�ر �لأيام1434 ،
ه�� 215 ،ض.

 طب الأ�سنان يف احل�سارة الإ�سالمية :اإبداع ممتداإىل العلم احلديث /خالد �أحمد حربي� -.لإ�صكندرية:
�ملكتب �جلامعي �حلديث 1434 ،ه�� 206 ،ض.

 امل�سائل العقدية عند الفال�سفة :درا�سة حتليليةيف �سوء الإ�سالم� /أحمد �ل�صيد رم�صان -.مكة �ملكرمة :د�ر
�لدر��صات �لعلمية 1433 ،ه�� 359 ،ض.

 طب الباطنة يف احل�سارة الإ�سالمية :تاأ�سي�سوتاأ�سيل /خالد �أحمد حربي� -.لإ�صكندرية� :ملكتب
�جلامعي �حلديث 1434 ،ه�� 491 ،ض.

 امل�سوؤولية الأخالقية يف الإعالم الإ�سالمي:درا�سة تاأ�سيلية وحتليلية لأخالقيات الإعالم يف
مواثيق ال�سرف الإ�سالمية /طه �أحمد �لزيدي -.ع ّمان:
د�ر �لنفائ�ض 1434 ،ه�� 237 ،ض.

 العرب يف كتاب اهلل :اأ�سلهم ،فروعهم ،تاريخهم،هجرة بع�سهم وثبات معظمهم /جميل ر�صيد -.ع ّمان:
د�ر �ملاأمون 1434 ،ه�� 328 ،ض.
 عقد ا�ستخدام �سبكة املعلومات الدولية :درا�سةمقارنة بني الفقه الإ�سالمي والفقه القانوين /زكي
�إ�صماعيل �جلريديل� -.لقاهرة :د�ر �لكتب �لقانونية1433 ،
ه�� 760 ،ض.
 غطاء الراأ�س :توا�سل عرب الع�سور والأديان/وجد�ن حمزة� -.لقاهرة� :ملكتبة �لأكادميية 1434 ،ه�306 ،
�ض.
 الف�سائيات القراآنية :اأ�سالة املنهج وحتدياتالواقع /عمر ر�غب زيد�ن� -.لريا�ض� :آيات للن�صر1434 ،
ه�� 62 ،ض.
 فقه ال�سركات بني مقا�سد الأموال واإدارةالأعمال /حممد فتحي �لعرتبي� -.لإ�صكندرية :د�ر
�ملطبوعات �جلامعية 1434 ،ه�� 757 ،ض.
 ك�سف امل�سكل يف النحو /علي بن �صليمان �حليدرة�ليمني (ت  599ه�)؛ قر�أه وعلق عليه يحيى مر�د -بروت:
د�ر �لكتب �لعلمية 1433 ،ه�� 464 ،ض.
 مديح النبي �-سلى اهلل عليه و�سلم -يف ال�سعروالغناء العربي :غاياته واأ�ساليبه :درا�سة فنية
حجار -.بروت :بي�صان للن�صر 1433 ،ه�377 ،
نقدية /جنمة ّ
�ض.
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 منهجية البحث العلمي يف ال�سريعة والقانون/كرمية �لطائي� ،أحمد �ملومني ،م�صطفى �لطر�ونة -.ع ّمان:
د�ر جمدلوي 1434 ،ه�� 190 ،ض.
 املهدي واملهدوية على امل�سكوكات الإ�سالمية:درا�سة تاريخية لأثر فكرة املهدي املنتظر على النقود
يف الع�سر الإ�سالمي /عاطف من�صور رم�صان� -.لقاهرة:
مكتبة زهر�ء �ل�صرق 1434 ،ه�.
 ن�ساأة واإدارة ريا�س الأطفال من املنظور الإ�سالمي/ر�فدة �حلريري -.ط� -.3لريا�ض :مكتبة �لعبيكان 1434 ،ه�،
� 432ض.
حب اهلل /حماد �صمر �أبو زيد� -.ملن�صورة،
 نعمة ِّم�صر� :ملكتبة �لع�صرية 1433 ،ه�� 201 ،ض.

بطاقة مكتبية
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