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المسارد.. وهذه المالحظة
مل يع�د �لنا�ص�رون يرغب�ون يف ن�ص�ر �مل�ص�ارد )�لببليوجر�في�ات(، وحجته�م يف ذل�ك �أن ع�صره�ا �نته�ى؛ لأن�ه باإم�كان �أي 

�ص�خ�ص �أن يح�ص�ل عل�ى عن�و�ن �لكت�اب �ل�ذي يري�ده م�ن �ل�ص�ابكة.
ولي�ص �لأمر كما قالو�، فال يتعلق �لأمر بعنو�ن �لكتاب وحده، ولي�ص عناوين كل �لكتب من�صورة يف �ل�صابكة.

و�إذ� ح�صل �ملرء على عنو�ن كتاب بعينه، فكيف يجمع ما ُكتب منها يف مو�صوع معني؟ 
لنفر��ص �أن �لبح�ث ج�رى يف �حلدي�ث �ل�صعي�ف، �أو �أحادي�ث �لأح�كام، �أو �جل�رح و�لتعدي�ل، �أو �لتف�ص�ر، �أو �لإع�ر�ب، �أو 

�لتاري�خ �حلدي�ث.....
ك�م �ص�يكون ع�دد �لعناوي�ن و�ملعلوم�ات �لت�ي ت�رز ل�ه عل�ى �صا�ص�ة �حلا�ص�وب؟ وكي�ف ي�ص�تطيع �لتحك�م يف �لبح�ث عنه�ا؟ 
وم�ا ه�ي �لكلم�ات �لب�ارزة و�ملحتمل�ة �لت�ي ميك�ن �أن ي�ص�رجع به�ا ه�ذه �ملو�صوع�ات؟ وك�م �ص�يطرح منه�ا؟ وك�م يك�ون �ملك�رر، 

و�خلط�اأ، و�لناق��ص... �ل�خ.
فمو�ص�وع �جل�رح و�لتعدي�ل مث�اًل ميك�ن �أن ل ت�رد هات�ان �لكلمت�ان يف �لعن�و�ن �أ�ص�اًل، وه�و ي�دل عل�ى معني�ني: عل�م �جلرح، 

وتر�ج�م �ل�رو�ة، يعن�ي م�ا قي�ل فيهم من جرح وتعديل.
فيمكن �أن يكون �لكتاب ��صم ر�و، �أو طبقة، �أو �صيوخ... 

و�إذ� طلبن�ا �أك�ر م�ن ه�ذ� �ملجه�ود، وه�و �لإنت�اج �لفك�ري، م�ن �لكت�ب و�لبح�وث �لعلمي�ة يف �للغ�ة �لعربي�ة مث�اًل، يف �لعق�د 
�لأخ�ر �ل�ذي نعي�ص�ه، فكي�ف يجمعه�ا �لباح�ث عنه�ا؟

�إذ� بح�ث ب�ص�نة �لن�ص�ر وربطه�ا ب�� )�للغ�ة �لعربي�ة( ف�ص�يح�صل عل�ى جمموع�ة عناوي�ن عام�ة، �أم�ا بقي�ة مو�صوع�ات �للغ�ة 
فكي�ف �ص�يبحث عنه�ا؟ وك�م ياأخ�ذ ذل�ك م�ن �جله�د؟

ث�م.. ه�ل يبح�ث كل �ص�خ�ص عم�ا يري�د، فتتع�دد �جله�ود وُته�در �لأوق�ات، �أم �لأف�ص�ل �أن يق�وم �أ�ص�خا�ص مبتابع�ة �لإنت�اج 
�لفك�ري وتبويبه�ا وت�صنيفه�ا وفهر�ص�تها ون�ص�رها، لي�ص�تفيد منه�ا �لباحث�ون عام�ة؟

و�إذ� قيل �إنه ميكن ملثل هذه �لأعمال �أن تن�ص�ر يف �ل�ص�ابكة دون �لو�ص�ائل �لورقية.. فاإن هذ� يقال لكل كتاب وكل مو�صوع، 
و�مل�صارد ل تقلُّ �أهمية عنها، ول يعرف قيمتها �إل �لباحثون، و�ملفكرون، و�ملوؤلفون، وطلبة �لدر��صات �جلامعية و�لعليا يف 

بحوثه�م ور�ص�ائلهم �لعلمي�ة، حي�ث يطل�ب منه�م �أن يبين�و� م�ا كت�ب يف مو�صوعهم �أوًل..
وهذ� جانب من بيان �أهمية �مل�صارد، قد يكفي لإز�لة �لإ�صكال عن �ملو�صوع.

و�إذ� رغبت عنه دور �لن�صر، فاإن على �ملر�كز و�ملوؤ�ص�صات و�لنو�دي �لعلمية �أّل تهمله.



5

وصف الكتاب 
قيل: دخل �ل�صعبيُّ على عبد�مللك بن مرو�ن وبني يديه دفر، فقال:

ي�ا �أم�ر �ملوؤمن�ني، �إن �لكت�اب �أف�ص�ُل مع�اون، وخ�ُر مق�ارن، و�أنب�ُل جلي��ص، و�آن��ُص �أني��ص، و�أ�ص�دُق �صدي�ق، و�أحف�ُظ رفي�ق، 
�ّب(، ي�ورُد �إليَك ول ي�ص�در عنك، وَيحكي لك ول  و�أك�رُم م�صاِح�ب، و�أف�ص�ح خماِط�ب، و�أبل�ُغ ناط�ق، و�أخل��ُص نام�ق )�أي: ُمِ

َيحك�ي عنك.
� كتمه، و�إن ��صتحفظتُه علًما حفظه، و�إن فاحتتُه فاحتك، و�إن فاو�صتُه فاو�صك، و�إن جاريَتُه جار�ك.  �إن �أودعَتُه �صرًّ

َين�صُط بن�صاطك، ويغتبط باغتباطك.
ل يرغُب عنك عند رغبتك فيه، ول يتخلف عنك عند حاجتك �إليه.

 .� ل ُيخفي عنك ذكًر�، ول ُيف�صي لك �صرًّ
�إن ن�صرته �صهد، و�إن طويته رقد، و�إن �صاألته نطق، و�إن ��صت�صهدته �صدق.

�صامٌت متكلِّم، م�صتعرب م�صتعجم. 
خفيف �ملوؤنة، كثر �ملعونة. 

حا�صٌر كمعدوم، وغائب كمعلوم.
يف �لليل نعَم �ل�صمر، ويف �لنهار نعم �مل�صر.

�إن طويته �نطوى، و�إن ن�صرته �حتَبى )�أي: جل�ص(.
نَتُه يف عيني. مَتُه يف نف�صي، وح�صَّ فقال عبد�مللك: لقد حبَّبَت �إيلَّ �لكتاب، وعظَّ

لته. فاأح�صن �صِ

)من ملتقط الحكايات البن الجوزي، ص 54(.
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كتاب متميز

�س�رة العمي�د �س�يد اإبراهي�م: ق�راءة يف �س�رة عمي�د 
اخل�ط العرب�ي/ حممد ح�س�ن.- الإ�س�كندرية: مكتبة 
واخلط�وط،  الكتاب�ات  درا�س�ات  مرك�ز  الإ�س�كندرية، 
1434 ه��، تاري�خ الإي�داع 2013 م، 381 ��ص؛ 33 �س�م.

كت�اب ت�ذكاري حاف�ل ع�ن عمي�د �خل�ط �لعرب�ي �ص�يد �إبر�هي�م 
رحم�ه �هلل، وق�ر�ء�ت متنوع�ة يف �ص�رته �ملليئ�ة بالإب�د�ع، وفنه 

�جلمي�ل، ولوحات�ه �خلطي�ة �لر�ئعة.
�أ�ص�تاًذ�  ث�م  �مل�صري�ة،  �ملد�ر��ص  يف  للخ�ط  مدر�ًص�ا  عم�ل  وق�د 
�لعل�وم، و�جلامع�ة  يف مدر�ص�ة حت�ص�ني �خلط�وط، وكلي�ة د�ر 
�لأمريكي�ة بالقاه�رة، ومعه�د �ملخطوطات �لعربية، �إىل جانب 
ع�صويت�ه يف �ملجل��ص �لأعل�ى لرعاي�ة �لفن�ون و�لآد�ب و�لعل�وم 
�لجتماعية، وم�ص�اركاته يف جلان تطوير تدري��ص �خلط على 

م�ص�توى �لع�امل �لعرب�ي. 
وترب�ى عل�ى يدي�ه �أف�و�ج م�ن �خلطاط�ني م�ن خمتل�ف �أنح�اء 

�لع�امل �لإ�ص�المي. 
ى بقوة  وقد ترك ب�صمات و��صحة على م�صرة �خلط، وت�صدَّ
جلن�ة  يف  م�ص�اركته  خ�الل  �لعربي�ة  �حل�روف  تغي�ر  ملحاول�ة 
تي�ص�ر �لكتابة �لعربية �لتابعة ملجمع فوؤ�د �لأول عام 1947م. 

ا. تويف عام 1414 ه�. وكان �صاعًر� جميًد� �أي�صً
وجاءت مو�د �لكتاب يف �صتة ف�صول، هي:

�صيد �إبر�هيم: �مليالد و�لن�صاأة.  -
مدر�صة �صيد �إبر�هيم.  -

�أ�صدقاء �صيد �إبر�هيم.  -
نتاج �صيد �إبر�هيم �لأدبي.  -

�صيد �إبر�هيم و�لف�صل �لأخر.  -
فن �صيد �إبر�هيم.  -

ويف ه�ذ� �لأخ�ر در��ص�ة و�ص�ور للوحات�ه �خلطي�ة وزخارفه�ا، 
وملقتنياته، وِقَطعه، وت�صميماته �ملكررة، وت�صميمات �لطغر�ء 
عن�ده، وكتابات�ه عل�ى �ملن�ص�اآت، وكت�ٌب بخط�ه، و�أغلف�ة �أمه�ات 

�لكت�ب بخط�ه.
ويف �أو�خره )رو�ئع �صيد �إبر�هيم(.

ثم مالحق توثيقية مفيدة.
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مركز بحث ونشر

تعريف:
هو كر�صي �أبحاث ودر��صات متخ�ص�ص يف �لدر��صات �لقر�آنية 

وما يت�صل بها.
وروؤيته: حتقيق �لريادة يف خدمة �لبحث �لعلمي يف �لقر�آن 
�لكرمي وعلومه، ودعم �لباحثني �ملتخ�ص�صني يف هذ� �ملجال.

جامعة  يف  �لربية  بكلية  �لقر�آنية  �لدر��صات  ق�صم  ه:  ومقرُّ
�مللك �صعود بالريا�ص. 

وقد �صدر قر�ر �إن�صائه بتاريخ 6 ذي �لقعدة عام 1422 ه�.
وي�صم يف جمل�صه �لعلمي وجلانه نخبة من �أ�صاتذة �لدر��صات 

�لقر�آنية باجلامعة.
يف  �لباحثني  مع  �لعلمية  م�صروعاته  تنفيذ  يف  ويتعاون 

�جلامعات، ومع طالب �لدر��صات �لعليا.

أهدافه:
و��صت�صر�ف  �لكرمي  بالقر�آن  �ملت�صلة  �لدر��صات  تطوير   -

م�صتقبلها.
�جلامعات،  يف  �لقر�آنية  �لدر��صات  مقرر�ت  تطوير   -

و�لأ�صاتذة �ملتخ�ص�صني يف تدري�صها.
بناء �ملعاير و�ملوؤ�صر�ت لتطوير �لدر��صات �ملتعلقة بالقر�آن   -

وعلومه.
دعم مر�كز �لبحوث و�لدر��صات �لقر�آنية وعقد �ل�صر�كات   -

معها لتحقيق �أهد�ف �لكر�صي.
�لكرمي  �لقر�آن  حول  و�ملثارة  �ملعا�صرة  �ل�صبهات  ك�صف   -
�ملنا�صبة،  و�لو�صائل  و�لدر��صات  بالبحوث  لها  و�لت�صدي 

وتاأهيل �لباحثني.
من وسائله: 

كر�سيُّ القراآن الكرمي وعلومه
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و�للقاء�ت  �ملوؤمتر�ت  وعقد  و�لأبحاث،  �لدر��صات  �إجر�ء   -
وحلقات �لنقا�ص.

ن�صر �لأبحاث و�لدر��صات و�لر�صائل �لعلمية.  -
وعلومه  �لقر�آن  �ملتميزين يف خدمة  �لباحثني  ��صتقطاب   -

وتاأهيلهم.
و�لن�صر�ت  و�لدر��صات  و�ملعاجم  �ملو�صوعات  �إ�صد�ر   -

و�ملجالت �لعلمية.

المنشورات
ومن �لكتب �لتي ن�صرها:

�لآيات �لتي قال عنها �ملف�صرون هي �أ�صل �لباب/ �صلطان   -
بن فهد �ل�صطامي.

�لخت�صار يف �لتف�صر/ علي بن �صعيد �لعمري.  -
�لختيار عند �لقر�ء/ �أمني بن �إدري�ص فالتة.  -

�لأ�صباب �لتي ت�صد عن قبول �حلق و�صبل �لوقاية منها يف   -
�لقر�آن �لكرمي/ نايف بن �صعود �لعتيبي.

�لأ�صماء �ملت�صابهة يف �لآية �لو�حدة يف �لقر�آن �لكرمي بني   -
�لتاأ�صي�ص و�لتاأكيد/ حمد�ن بن ليف �لعنزي.

�إعجاز �لقر�آن �لكرمي عند �بن �لقيم/ ح�صن بن عو�د �لعويف.  -
�إعجاز �لقر�آن �لكرمي عند �لإمام �بن عا�صور يف تف�صره   -

''�لتحرير و�لتنوير''/ ممود علي �لبعد�ين.
بحوث �ملوؤمتر �لدويل لتطوير �لدر��صات �لقر�آنية )1434 ه�(.  -

م�صعود  بن  عبد�هلل  �جلليل  �ل�صحابي  موقف  حتقيق   -
ر�صي �هلل عنه يف �جلمع �لعثماين/ ممد بن عبد�لرحمن 

�لطا�صان.
بن  ممد  ومناهجها/  �جتاهاتها  �ملخت�صرة:  �لتفا�صر   -

ر��صد �لركة.
�لتف�صر يف �ليمن: عر�ص ودر��صة/ علي بن ح�صان.  -

فوزي  ممد  بن  بكر  �أبو  �لقر�آين/  �لأ�صلوب  خ�صائ�ص   -
�لبخيت.

خطاب �هلل عزَّ وجلَّ للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ب� {ُقْل}   -
يف �لقر�آن: در��صة مو�صوعية/ يو�صف بن جا�صر �جلا�صر.

عبد�لرحمن  بن  عبد�هلل  �لقر�آن/  جتويد  يف  ر�صالة   -
�أبابطني؛ حتقيق عبد�هلل بن �صالح �لعبيد.

�آل  عبد�هلل  بن  �أحمد  �لكرمي/  بالقر�آن  �ملتعلقة  �ل�صنن   -
عبد�لكرمي.

�لعقلية  �ملدر�صة  تف�صر  يف  و�أثره  �لقر�آين  �ل�صياق   -
�حلديثة/ �صعد بن ممد �ل�صهر�ين.

�لعام �ملر�د به �خل�صو�ص يف �لقر�آن �لكرمي وبيان �أثره يف   -
�لتف�صر/ �أحمد بن �صعد �حلربي.

�صعود  بن  نا�صر  و�أثرها/  دللتها  �لأخرة:  �لعر�صة   -
�لقثامي.

عبد�لعزيز  بن  عمر  �لنبوية/  �لأحاديث  يف  �لقر�آن  علوم   -
�لدهي�صي.

غريب �لقر�آن �لكرمي بني كتابي �ملفرد�ت للر�غب وعمدة   -
�حلفاظ لل�صمني �حللبي/ ممد بن حمد �ملحيميد.

ا ودر��صة/ �أحمد بن �صعد  كتاب �ل�صبعة لبن جماهد عر�صً  -
�ملطري.

�إبطالها/ وليد  �لقر�آن ومنهجه يف  �أبطلها  �لتي  �ملقولت   -
بن عبد�ملح�صن �لعمري.
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مؤلِّف ومؤلَّفات

و�لقانون  �ل�صريعة  كلية  يف  �أ�صتاذ  قانوين،  �صرعي  باحث 
بجامعة  و�لأنظمة  �ل�صريعة  كلية  ويف  �لأزهر،  بجامعة 

�لطائف.
له كتب يف مو�صوعات �قت�صادية ومالية وجتارية دقيقة مع 

معاجلة ع�صرية، منها:

و�لإباحة:  �حلظر  بني  �لب�صرية  �لأع�صاء  وزر�عة  نقل   -
در��صة فقهية مقارنة.

على  و�أثره  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  ميز�ن  يف  �لحتكار   -
�لقت�صاد و�ملجتمع: روؤية فقهية جديدة.

و�لإ�صالمية:  �لعربية  �ملجتمعات  يف  �لبطالة  م�صكلة   -
�لأ�صباب، �لآثار، �حللول.

�لقرو�ص و�لود�ئع لدى  �لإ�صالمية من  �ل�صريعة  موقف   -
�لبنوك: در��صة فقهية مقارنة.

�لفقه  يف  تطبيقية  در��صة  �لأدبي:  �ل�صرر  �لتعوي�ص عن   -
�لإ�صالمي و�لقانون.

فقهية  در��صة  �ملجتمع:  على  و�أثره  �لقت�صادي  �لف�صاد   -
مقارنة بالقانون و�لقت�صاد.

تاأ�صيلية  در��صة  �لكرمي:  �لقر�آن  يف  �لقت�صادي  �لإعجاز   -
تطبيقية.

�ل�صريعة  يف  �لإن�صان  على  �حليو�ن  حقوق  مو�صوعة   -
�لإ�صالمية ومقارنتها مبا ورد يف �لطب و�لقانون.

اأ�سامة ال�سيد عبدال�سميع
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�ملمار�صات �لحتكارية و�آثارها �لقت�صادية: در��صة فقهية   -
مقارنة مبا ورد يف �لقانون.

�ل�صريعة  بني  بها  و�لجتار  �ملخدر�ت  تعاطي  عقوبة   -
و�لقانون.

يف  ورد  مبا  ومقارنته  �لإ�صالم  يف  �لجتماعي  �لأمن   -
�ليهودية و�مل�صيحية.

�مل�صوؤولية �لنا�صئة عن �ل�صرر �لأدبي بني �لفقه �لإ�صالمي   -
و�لقانون.

در��صة  �لدولة:  ��صتقر�ر  يف  ودوره  �لجتماعي  �لأمن   -
مقارنة بني �لت�صريعات �ل�صماوية.

در��صة  �لطبي:  �لفقهي  �لجتهاد  يف  و�ملتغر  �لثابت   -
تطبيقية مقارنة.

-  �لقيمة �لزمنية يف عقود �ملعاو�صات �ملالية: در��صة فقهية 
مقارنة بالقانون و�ل�صريعة �لإ�صالمية.

فقهية  در��صة  �ملالية:  �ملعاو�صات  عقود  يف  �لأجل  خ�صم   -
مقارنة بالقانون.



15

فائدة من كتاب
ن�ص�وء  م�ن  �مل�ص�لمة  �جلماع�ة  بحف�ظ  �لن�ور  �ص�ورة  عني�ت 
�أي رذيل�ة، و�صونه�ا م�ن كل ف�ص�اد و�نح�الل، ب�ل �أر�ص�دت �إىل 
�لوق�وع يف فاح�ص�ة  و�مل�ص�لمة م�ن  �مل�ص�لم  تق�ي  �لت�ي  �لو�ص�ائل 

�لزن�ا.
وق�د �هت�م باح�ث به�ذ� �ملو�ص�وع، وبح�ث �لو�ص�ائل �لو�قي�ة م�ن 
�لوقوع يف �لفاح�ص�ة كما وردت يف �ص�ورة �لنور، و��ص�تخرج منها 

)15( و�ص�يلة، هي:

-  تطهر �لزناة و�لزو�ين بعقوبة حّد �لزنا.
�لتطهر باجتناب نكاح �لزو�ين و�إنكاح �لزناة.  -

تطهر �لأل�صنة عن رمي �ملوؤمنني بفاح�صة �لزنا.  -
بالزن�ا م�ن غ�ر  زوجت�ه  رم�ي  ع�ن  �ل�زوج  ل�ص�ان  تطه�ر   -

. بّين�ة
بفع�ل  باملوؤمن�ني  �ل�ص�وء  ظ�ن  ع�ن  �لنفو��ص  تطه�ر   -

. ح�ص�ة لفا �
تطهر �لإر�دة عن مبة �إ�صاعة �لفاح�صة يف �ملوؤمنني.  -

تطهر �لنفو��ص من �لو�صاو��ص و�خلطر�ت �لتي توقع يف   -
�لفاح�ص�ة.

م�صروعية �ل�صتئذ�ن عند �إر�دة دخول �لبيوت.  -
وجوب غ�ص �لب�صر عن �لنظر �ملحرم.  -

وجوب حفظ �لفروج عن �ملحرم.  -
حترمي �إبد�ء �ملر�أة زينتها لالأجانب.  -

منع ما يحرك �لرجل ويثره.  -
�حل�ص على �لنكاح.  -

�لأمر بال�صتعفاف ملن ل يجد �لنكاح.  -
�لنهي عن �لبغاء.  -

)الوسـائل الواقيـة مـن الوقـوع فـي الفاحشـة فـي ضـوء سـورة النـور/ 

يوسـف بـن عبدالعزيـز الشـبل.- الريـاض: دار الحضـارة، 1436 هــ، 112 ص(
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فقه من كتاب
ل يجب خلع �لأ�صنان �ل�صناعية �ملركبة د�خل �لفم عند 	 

�لو�صوء، قيا�ًصا على عدم نزع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 
�خلامت �لذي كان يلب�صه يف يده عند �لو�صوء.

ولو 	  �لبالط،  وعلى  �لإ�صمنت  جد�ر  على  �لتيمم  يجوز 
مل يكن عليهما غبار؛ لأنهما يتكونان من �أحجار وتر�ب 
على  �لتيمم  يجوز  ول  �لأر�ص،  وجه  يلي  وغرهما مما 
�جلد�ر �لذي عليه دهان )بويه(، ول على �لفر�ص؛ لأنها 
لي�صت مما على وجه �لأر�ص، لكن �إن كان على �صيء منها 

غبار جاز �لتيمم عليه؛ لأن �لغبار تر�ب.
غر 	  من  �لولد  فاأُخرج  قي�صرية،  عملية  لها  �أُجري  من 

�لفرج، فحكمها حكم �لنف�صاء �إن خرج منها دم، �أما �إن مل 
يخرج منها دم فحكمها حكم �لطاهر�ت.

�إذ� حمل �مل�صلي �لنجا�صة، كاأن يحمل معه زجاجة فيها 	 
بول �أو بر�ز للتحليل �أو نحوه؛ فاإن �صالته ل ت�صح؛ لأنه 

حامل للنجا�صة.
�لنا�ص 	  ي�صميها  �لتي   ( �ملر�حي�ص  و�صع  يف  حرج  ل 

مل  �إذ�  منارته،  حتت  �أو  �مل�صجد  بجانب   ) �حلمامات 
يح�صل على �مل�صجد ول على �مل�صلني فيه �أذى من ذلك، 

لعدم �لدليل على �ملنع.
بنوك 	  من  �حلولني  يف  �لطفل  ي�صربه  �لذي  �حلليب 

�لأمهات،  حليب  جلمع  �ملخ�ص�ص  �ملكان  )وهو  �حلليب 
خا�صة(،  طبية  مبعاير  �مل�صت�صفيات  يف  يحفظ  حيث 
�إر�صاع  ويحرم  م،  مرَّ �أمر  �حلليب  بنوك  �إن�صاء  �أن  مع 
�ل�صغر منها؛ ملا فيه من �ملفا�صد، لكن �إذ� وجدت و�صرب 
منها طفل يف �حلولني من حليب �مر�أة بعينها، وكان هذ� 
�حلليب كثًر� يبلغ مقد�ر خم�ص ر�صعات، فاإن هذ� �ملولود 
يعدُّ �بًنا لهذه �ملر�أة من �لر�صاع، و�بن �لرجل �لذي ثاب 
هذ� �للنب عن حمل منه، ويحرم بهذ� �لر�صاع ما يحرم 

من �لن�صب.
�إذ� �متنعت �لزوجة من �صيء من �لأمور �لو�جبة للزوج 	 

عليها، كاأن رف�صت �لنتقال �إىل منزله، �أو رف�صت �ل�صفر 
من  منعته  �أو  منزلها،  يف  �لبقاء  ت�صرط  مل  وهي  معه، 

عليها،  �لو�جبة  �حلقوق  من  ذلك  ونحو  بها،  �ل�صتمتاع 
�أهل  فال نفقة لها حينئذ، وهذ� جممع عليه بني عامة 

�لعلم.
ل تثبت �حلدود عن طريق ��صتخد�م �لكالب �لبولي�صية؛ 	 

لأنها تعتمد يف معرفة �ملجرم على �لر�ئحة، وقد تختلُّ 
ة �ل�صمِّ لديها ب�صبب حال �جلو، و�صعفه، وتدريبه،  حا�صَّ
مكان  يف  نفاذة  ر�ئحة  لها  مو�د  بن�صر  ت�صليلها  وميكن 
�جلرمية، كما �أن �لر�ئحة �لتي دلَّ �لكلب على �صاحبها 
بعد  �أو  قبل  �جلرمية  مبوقع  مرَّ  ل�صخ�ص  تكون  قد 

حدوثها.
�لع�صر: 	  �ملر�بطة فيها يف هذ�  �لتي ت�صتحب  �لثغور  من 

نقاط �حلدود، و�ملدن �حلدودية �لتي يف �حلدود �لفا�صلة 
بني �مل�صلمني و�لكفار.

و�ملر�بطة  �لع�صكرية،  �ملطار�ت  يف  �ملر�بطة  حكمها:  ويف 
وعند  و�ل�صو�ريخ،  للطائر�ت  �مل�صادة  �لأ�صلحة  عند 

�ل�صو�ريخ �لتي ت�صل �إىل بالد �لكفار.
ويدخل يف حكم �لثغور ويعتر �صاحبه مر�بًطا يف �لع�صر 
�ملخدر�ت،  مكافحة  ورجال  �لأمن،  رجال  عمل  �حلايل: 
و�ملتعاونني معهم يف مر�قبة ومتابعة �ملجرمني و�لقب�ص 
�إذ�  ا  �إذ� خل�صت �لنية هلل تعاىل، وخ�صو�صً عليهم، وذلك 
ُتخ�صى  �لذين  �لقتلة  �لعتاة  من  �ملجرمون  هوؤلء  كان 
�صطوتهم، ول يوؤمن من ير�قبهم ويتابعهم غائلتهم يف 

�أي حلظة من �للحظات.

المسائل  من  جدَّ  فيما  البرية  إتحاف  كتاب:  من  مختارة  )مسائل 
الصفحات  النصر،  حامد  محمد  تركي  الحربي،  سعد  محمد  الفقهية/ 

على التوالي: 21، 27، 29، 38، 39، 228، 235، 284، 292(. 
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باختصار من كتاب
�حلزب يف �للغة هو �لِورد، و�لطائفة.

ويطلق على طائفة من �لقر�آن، يختلف مقد�رها بني �ل�صلف و�خللف.
بونه �صتني حزًبا. بون �لقر�آن ثالثة، �أو خم�صة، �أو �صبعة �أحز�ب، �إىل ثالثني حزًبا، بينما �خللف يحزِّ فال�صلف يحزِّ

وقد �صدرت ر�صالة لطيفة يف بيان هذ� �ملعنى عنو�نه:

الريا�ص:  احلازمي.-  ح�سني  بن  العبا�ص  ودرا�سة/  عر�ص  واخللف:  ال�سلف  بني  وحتزيبه  الكرمي  القراآن  ختم 
وزارة الأوقاف، 1436 ه�، 77 �ص.

وجعل �ملوؤلف �لف�صل �لأول من كتابه يف ف�صل تالوة �لقر�آن وختمه، وحكم ذلك، وبع�ص �آد�به.
و�لف�صل �لآخر يف مدة ختمه، وحتزيب �لقر�آن يف تلك �ملدة.

وذكر �أن �أف�صَل ُمَدِد �لتالوِة و�خلتم هي �صبع ليال، ويجوز يف ثالث ليال يف �لأوقات �لفا�صلة، وعند �لن�صغال ي�صع �مل�صلَم �خلتُم 
يف �صهر �أو �أربعني يوًما.

قال: و�أف�صل �لتحزيب ما كان بال�صور، �صو�ء كان ملن يريد �خلتم يف ثالث �أو �صبع �أو فوق ذلك.
وذكر �أن �لتحزيب بالآيات �أو �لأحرف ن�صاأ بعد زمن �ل�صحابة، و�لت�صاوي فيه غر متحقق.

وقال: �إمتام تالوة �ل�صورة يف �صالة �أو غر �صالة، كان من غالب �صنَّة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�أ�صحابه.
ا: ل ف�صيلة مرتبة على ت�صاوي مقد�ر حزبي �ليومني من �لقر�آن �لكرمي.   وقال �أي�صً
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لمعة من كتاب
ذكر �لأ�صتاذ عبد�لرحمن �ل�صهري يف تقدميه لكتاب ''من هدايات �سورة الفاحتة'' �لذي �ألفه �لأ�صتاذ عبد�لرز�ق �لبدر، �أن 
�لفخر �لر�زي ذكر يف �أول تف�صره ل�صورة �لفاحتة، �أنه مرَّ على ل�صانه �أن هذه �ل�صورة �لكرمية ميكن �أن ي�صتنبط من فو�ئدها 

ونفائ�صها ع�صرة �آلف م�صاألة!
�آلف  فا�صتبعد بع�ص �حل�ّصاد ذلك، ومَلّا بد�أ يف ت�صنيف تف�صره )�لكبر( خ�ص�ص �ملجلد �لأول ل�صورة �لفاحتة، و�أودعه ع�صرة 

فائدة منها؛ لت�صر كالتنبيه على ما ذكره، و�أنه ممكن �حل�صول، قريب �لو�صول!
�أن بع�ص  �إل  و�لليلة مر�ت عديدة،  �ليوم  تكر�رها يف  و�ملتدبرين، فهي على رغم  للعلماء  تبقى ملهمة  �لفاحتة  �صورة  �أن  وبنيَّ 

معانيها قد تخفى على كثر من �لنا�ص، و�أنه قد ت�صمع فائدة م�صتنبطة من �آياتها مل تكن تخطر بالبال.
وهذ� يدلُّ على غز�رة معاين هذه �ل�صورة �لعظيمة �جلليلة، وحاجة �مل�صلم �مل�صتمرة �إىل تدبرها و�لتفقه يف معانيها، و�أن �لكتاب 

م له معنٌي على ذلك. �لذي قدَّ

)ينظر مقدمة كتاب: من هدايات سورة الفاتحة/ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر؛ قدم له عبدالرحمن بن معاضة الشهري.- الرياض: جامعة الملك 
سعود، كرسي القرآن الكريم وعلومه، 1436 هـ، 107 ص(.
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طرائف من كتاب
قال �لعتبي: ر�أيت �أعر�بيًّا يف طريق مكة ي�صاأل �لنا�ص ول يعطونه �صيًئا، وبني يديه �صبيٌّ �صغر له، فلما �ألحَّ و�أخفق قال: ما 	 

�أر�ين �إل مروًما، فقال �ل�صبي: يا �أبه، �ملحروم من �ُصئل فبخل، لي�ص من �صاأل فلم ُيعط.
قال: فعجب �لنا�ص من كالمه، و�أقبلو� يهبون له حتى ك�َصوه!

قال بع�صهم: ر�أيت �أعر�بيًّا يعاتب �بًنا له �صغًر�، ويذكر حقه عليه، فقال �ل�صبي: يا �أبه، �إن عظيَم حقك عليَّ ل يبطل �صغَر 	 
حقي عليك، و�لذي متتُّ به �إيلَّ �أمتُّ مبثله �إليك، ول�صت �أقول �إّنا �صو�ء، ولكن ل يجمُل �لعتد�ء.

قال غالم لل�صبيان: هل لكم �أن يفلتنا �ل�صيخ �ليوم؟	 
قالو�: نعم.

قال: تعالو� لن�صهد عليه �أنه مري�ص.
�، و�أظنك �صتحّم، فلو م�صيَت �إىل منزلك و��صرحت. فجاء و�حد منهم فقال: �أر�ك �صعيًفا جدًّ

فقال لأحدهم: يا فالن، يزعم فالن �أين عليل؟
فقال: �صدق و�هلل، وهل يخفى هذ� على جميع �لغلمان؟ �إن �صاألتهم �أخروك.

ف�صاألهم، ف�صهدو�، فقال لهم: �ن�صرفو� �ليوم وتعالو� غًد�!

جاء �صبي �إىل �أبيه فقال: يا �أبه، قد وجدت فاأ�ًصا.	 
قال: هاته يا بني.

قال: لي�ص يف ر�أ�صه حديد!
قال: يا م�صوؤوم، فقل وجدُت وتًد�!

ويوؤدبه، 	  يعاقبه  �أن  عمه  فاأر�د  قوم،  على  غالٌم  عربَد 
فقال له: يا عم، �إين قد �أ�صاأُت ولي�ص معي عقلي، فال 

ُت�صئ بي ومعك عقلك!

)مختارات من كتاب: صورة الطفل في النادرة: دراسة تحليلية/ علي 
محمد السيد خليفة.- اإلسكندرية: دار الوفاء، 1436 هـ(.
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القواعد الفقهية واألصولية المفردة في موضوعات معينة
)مسرد معجمي(

ول  �سرر  ''ل  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات   -101
خالد  والإجارة/  وال�سركة  الوكالة  اأبواب  يف  �سرار'' 
بن عبد�لرحمن �لعرفج.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 

1430 ه�، 110 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

102- التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ل �سرر ول �سرار'' 
�لريا�ص:  �مل�صريف.-  �أحمد  بن  علي  الأ�سرة/  فقه  يف 
مكمل  )بحث  ورقة   164 ه�،   1429 للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد 

للماج�صتر(.

103- التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ل �سرر ول �سرار'' 
مقعد  بن  ممد  والإقرار/  وال�سهادات  الق�ساء  يف 
�لعايل للق�صاء، 1433 ه�، 128  �ملعهد  �لريا�ص:  �لع�صيمي.- 

ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

104- التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ل عربة بالتوهم'' 
من اأول كتاب البيوع اإىل نهاية كتاب ال�سهادات: جمًعا 
ودرا�سة/ حز�م بن ممد �ل�صهري.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل 

للق�صاء، 1434 ه�، 106 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

105- التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ل م�ساغ لالجتهاد 

واخليارات  فيه  وال�سروط  البيع  يف  الن�ص''  مورد  يف 
والربا وبيع الأ�سول والثمار وال�سلم والقر�ص/ عبد�هلل 
للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �لبدر.-  عبد�لرحمن  بن 

1431 ه�، 237 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

106- التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ل م�ساغ لالجتهاد 
والنفقات  واحل�سانة  الر�ساع  يف  الن�ص''  مورد  يف 
قنطا�ص.-  يحيى  بن  ح�صني  وال�سلح/  وال�سمان  والرهن 
�لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1431 ه�، 130 ورقة )بحث 

مكمل للماج�صتر(.

107- التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ل م�ساغ لالجتهاد 
والن�سب/  والعدد  وفرقه  النكاح  يف  الن�ص''  مورد  يف 
خالد بن يو�صف بوعبيد.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 

1431 ه�، 85 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

تقدمي  يجوز  ''ل  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات   -108
�سببه  وجود  بعد  تقدميه  ويجوز  �سببه  قبل  ال�سيء 
وقبل �سرط وجوبه''/ عبد�ل�صالم بن عبد�هلل �ل�صليمان.- 
�لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1434 ه�، 133 ورقة )بحث 

مكمل للماج�صتر(.

الق�سم الثالث



21

على  ترتب  ''ما  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات   -109
جمًعا  احلدود:  كتاب  يف  م�سمون''  غر  فهو  املاأذون 
�لريا�ص:  حمدي.-  ممد  بن  عبد�ملح�صن  ودرا�سة/ 
مكمل  )بحث  ورقة   116 ه�،   1436 للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد 

للماج�صتر(.

على  ترتب  ''ما  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات   -110
املالية: جمًعا  املعامالت  املاأذون فهو غر م�سمون'' يف 
�لريا�ص:  �ل�صلمي.-  عو�ص  بن  �صامي  ودرا�سة/  وتوثيًقا 
مكمل  )بحث  ورقة   112 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد 

للماج�صتر(.

ال�سيء  قارب  ''ما  لقاعدة  الفقهية  التطبيقات   -111
�ملعهد  �لريا�ص:  م�صعل.-  �أ�صامة  بن  ب�صر  حكمه''/  اأخذ 
�لعايل للق�صاء، 1429 ه�، 163 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

112- التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ما ل يتم الواجب 
اإل به فهو واجب'': جمًعا ودرا�سة/ �لر�ء بن عازب �آل 
م�صبل .- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1435 ه�، 165 ورقة 

)بحث مكمل للماج�صتر(.

113- التطبيقات الفقهية لقاعدة ''هل العربة باحلال 
والديات/  واجلنايات  املالية  املعامالت  يف  باملاآل''؟  اأو 
�إبر�هيم بن علي �لنفي�صة.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 

1429 ه�، 112 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

''اإذا  لقاعدة  والق�سائية  الفقهية  التطبيقات   -114
تعذر الأ�سل ي�سار اإىل البدل'' يف املعامالت والنكاح/ 
�إبر�هيم بن فهد �ل�صمري.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 

1435 ه�، 157 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

115- التطبيقات الفقهية والق�سائية لقاعدة ''ت�سحيح 
العقود اأوىل من اإبطالها'' يف املعامالت املالية/ عبد�هلل 
بن م�صعد �لقرين.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1434 

ه�، 190 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

''�سد  لقاعدة  والق�سائية  الفقهية  التطبيقات   -116
م�صوح  بن  �صعد  والق�ساء/  اجلنايات  يف  الذرائع'' 
 231 ه�،   1432 للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �لعنزي.- 

ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

''�سد  لقاعدة  والق�سائية  الفقهية  التطبيقات   -117
�لعنزي.-  م�صيليت  بن  �صبتي  املعامالت/  يف  الذرائع'' 
�لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1432 ه�، 243 ورقة )بحث 

مكمل للماج�صتر(.

118- التطبيقات الفقهية والق�سائية لقاعدة ''املثبت 
ح�صن  بن  يحيى  الأ�سرة/  فقه  يف  النايف''  على  مقدم 
�ملالكي.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1431 ه�، 156 ورقة 

)بحث مكمل للماج�صتر(.

119- تطبيقات قاعدة ''حكم احلاكم يرفع اخلالف'' 
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يف ال�سيا�سة ال�سرعية/ نا�صر بن �أحمد عمر.- �لريا�ص: 
مكمل  )بحث  ورقة   206 ه�،   1435 للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد 

للماج�صتر(.

الأ�سل  تعذر  ''اإذا  الفقهية  القاعدة  تطبيقات   -120
ال�سرعية:  املرافعات  نظام  يف  البدل''  اإىل  ي�سار 
�ل�صليم.-  عبد�هلل  بن  يا�صر  مقارنة/  تطبيقية  درا�سة 
�لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1436 ه�، 184 ورقة )بحث 

مكمل للماج�صتر(.

''ل  لقاعدة  تطبيقية  درا�سة  الأحكام:  تغر   -121
ينكر تغر الأحكام بتغر القرائن والأزمان'' يف الفقه 
�لب�صائر  د�ر  بروت:  مكد��ص.-  �صليم  �صها  الإ�سالمي/ 

�لإ�صالمية، 1428 ه�، 487 �ص.
�لأ�صل: ر�صالة دكتور�ه _ جامعة �جلنان، 1427 ه�.

ال�ستدلل  جمال  يف  ال�سرورات  قاعدة  تغر   -122
بن  خالد  والنظام/  ال�سريعة  يف  اجلنائي  والتحقيق 
 1434 �لإ�صالمية،  �جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �حلربي.-  طالع 

ه�، 109 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

123- التي�سر يف العبادات البدنية: الطهارة وال�سالة 
جتلب  ''امل�سقة  لقاعدة  فقهية  تطبيقات  وال�سوم: 
التي�سر''/ عدنان بن ممد �لدقيالن.- �لدمام، �ل�صعودية: 

د�ر �بن �جلوزي، 1434 ه�، 296 �ص.

124- درا�سة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون: ''نتعاون 
ا فيما اختلفنا فيه''/  فيما اتفقنا ويعذر بع�سنا بع�سً
حمد �إبر�هيم �لعثمان.- �لقاهرة: د�ر �لفرقان، 1432 ه�، 144 

�ص.

بتغر  الأحكام  تغر  ينكر  ''ل  قاعدة  �سرح   -125
الأزمان''/ علي بن ممد �لعمري.

�إ�صالمية'' ع 2 )1418 ه�( �ص 101  ''در��صات  ظهر يف جملة 
.139 _

''ما  قاعدة  حتت  املندرجة  الفقهية  الفروع   -126
�صئت  ودرا�سة/  جمًعا  بقدرها'':  يقدر  لل�سرورة  اأُبيح 
ه�   1428 �لإ�صالمية،  �جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �ألب.-  جليل 

)دكتور�ه(.

127- الفروع الفقهية املندرجة حتت قاعدة ''املظنة 
�صياك.-  ديار�  ودرا�سة/  جمًعا  املئنة'':  منزلة  تنزل 

�ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1431 ه�، 2 مج.
�أ�صله ر�صالة دكتور�ه من �جلامعة نف�صها.

ل  ''املي�سور  قاعدة  �سوء  على  املمكن  فقه   -128
ي�سقط باملع�سور'': درا�سة تبحث يف قواعد التكاليف 
�إبر�هيم  ناجي  وال�ستطاعة/  القدرة  �سمن  ال�سرعية 

�ل�صويد.- بروت: د�ر �لكتب �لعلمية، 1426 ه�، 358 �ص.
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غلب  واحلرام  احلالل  اجتمع  ''اإذا  قاعدة   -129
بن  �أحمد  واملعا�سرة/  الفقهية  وتطبيقاتها  احلرام'' 
ممد �ل�صر�ح.- �لريا�ص: د�ر �ل�صميعي، 1436 ه�، 122 �ص.

130- قاعدة ''اإذا بطل اخل�سو�ص هل يبقى العموم'': 
تاأ�سياًل وتخريًجا/ عبد�ل�صالم بن �إبر�هيم �حل�صني.

ظهر يف جملة ''�لعدل'' �ل�صادرة عن وز�رة �لعدل بالريا�ص، 
ع 66 )ذو �لقعدة، 1435 ه�( �ص 12 _ 58.

الناطق'':  كعبارة  الأخر�ص  ''اإ�سارة  قاعدة   -131
درا�سة تاأ�سيلية وتطبيقية/ �صالح بن �صليمان �ليو�صف.
�ص  ه�(   1426 �لآخر،  )ربيع   26 ع  ''�لعدل''،  جملة  يف  ظهر 

.70 - 9

132- قاعدة ''الأ�سل يف الأ�سياء الإباحة''/ �أحمد بن 
عبد�هلل �ل�صويحي.- مكة �ملكرمة: جامعة �أم �لقرى، عمادة 

�لبحث �لعلمي، 1428 ه�، 177 �ص.

نظرية  درا�سة  مبقا�سدها'':  ''الأمور  قاعدة   -133
�لريا�ص:  �لباح�صني.-  وتاأ�سيلية/ يعقوب بن عبد�لوهاب 

مكتبة �لر�صد، 1419 ه�، 215 �ص.

غرها  ويف  مكروه  القرب  يف  ''الإيثار  قاعدة   -134
حمبوب'': درا�سة تاأ�سيلية/ �صالح �ل�صليمان �ليو�صف.

ظهر يف ''جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�صرة'' بالريا�ص، ع 70 
)مرم _ ربيع �لأول 1427 ه�( �ص 131 _ 212.

135- قاعدة ''التابع تابع'' يف الفقه الإ�سالمي: درا�سة 
بلعمري.-  �لزهر�ء  فاطمة  مقارنة/  نقدية  حتليلية 

�جلز�ئر: جامعة �جلز�ئر، 1433 ه�، 227 ورقة )ماج�صتر(.

136- القاعدة الرتجيحية ''القول الذي توؤيده الآيات 
القراآنية مقدم على غره'': درا�سة نظرية تطبيقية/ 
مرمي بنت طاهر عو�ف.- �لريا�ص: جامعة �لأمرة نورة بنت 

عبد�لرحمن، 1434 ه�، 242 ورقة )ماج�صتر(. 

قاعدة ''الرتك فعل'' وما يتعلق بها من امل�سائل   -137
على  التعدي  اأو  الفرعية،  وتطبيقاتها  الأ�سولية 
امل�سبب/ حمد بن حمدي  ال�سبب هل هو كالتعدي على 
�ل�صاعدي.- مكة �ملكرمة: جامعة �أم �لقرى، معهد �لبحوث 

�لعلمية، 1430ه�، 122 �ص.

منوط  الرعية  على  ''الت�سرف  قاعدة   -138
بامل�سلحة'': درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية فقهية/ نا�صر 

بن ممد �لغامدي.
ظهر يف ''جملة جامعة �أم �لقرى لعلوم �ل�صريعة و�لدر��صات 

�لإ�صالمية'' ع 46 )مرم 1430 ه�( �ص 156 _ 218.

ال�سرعية  الأحكام  يف  والتعليل  التعبد  قاعدة   -139
وتطبيقاتها الفقهية/ عبد�لبا�صط بن عي�صى.- �جلز�ئر: 

جامعة �جلز�ئر، 1431 ه�، 428 ورقة )ماج�صتر(.
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140- قاعدة اجلرب وتطبيقاتها يف فقه العبادات/ هالة 
 2 ه�،   1428 للدر��صات،  �لبحوث  د�ر  دبي:  ممد ج�صتنية.- 

مج.
�أ�صله ر�صالة جامعية من جامعة �أم �لقرى.

يف  وتطبيقاتها  بال�سمان''  ''اخلراج  قاعدة   -141
�لدمام،  �لرحمن منظور �حلق.-  �أني�ص  املالية/  املعامالت 

�ل�صعودية: د�ر �بن �جلوزي، 1430 ه�، 928 �ص.
�لأ�صل: ر�صالة دكتور�ه _ جامعة �لأزهر.

ال�سافعية:  عند  اخلالف  من  اخلروج  قاعدة   -142
فارع.-  �صيف  معاذ  مقارنة/  تطبيقية  فقهية  درا�سة 
ورقة   727 ه�،   1433 �لإ�صالمية،  �جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة 

)ماج�صتر(.

بها/  املتعلقة  الن�ساء  واأحكام  الذرائع  قاعدة   -143
ه�،   1421 �ملجتمع،  د�ر  جدة:  ميمني.-  عبد�لرحيم  وجنات 

688 �ص.

منه''  يتولد  مبا  ر�سا  بال�سيء  ''الر�سا  قاعدة   -144
ممد  بن  بدر  املعامالت/  يف  الفقهية  وتطبيقاتها 
�حلمي�صي.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1432 ه�، 110 

ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

كاملقارن  الق�سد  على  املتقدم  ''ال�سرط  قاعدة   -145
بن  عبد�لعزيز  بن  �أحمد  الق�سائية/  وتطبيقاتها  له'' 
�صبيب.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1425 ه�، 210 ورقة 

)بحث مكمل للماج�صتر(.

146- قاعدة ''ال�سرر يزال'' وتطبيقاتها على مو�سوع 
جدة:  عبده.-  ممد  بنت  �صناء  املالية/  املتلفات  �سمان 
وكالة �لرئا�صة �لعامة لكليات �لبنات، كلية �لربية، 1420 ه�، 

379 ورقة )دكتور�ه(.

اأدلتها،  املحظورات'':  تبيح  ''ال�سرورات  قاعدة   -147
�أحمد  بن  �أ�صامة  املعا�سرة/  تطبيقاتها  �سوابطها، 

�خلالوي.- �لريا�ص: د�ر كنوز �إ�صبيليا، 1435 ه�، 162 �ص.

148- قاعدة ''ال�سرورات تبيح املحظورات'' وعالقتها 
بالنظام ال�سعودي/ عبد�لرحمن بن عبد�هلل �ل�صنقيطي.- 
ورقة   117 ه�،   1435 �لإ�صالمية،  �جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة 

)بحث مكمل للماج�صتر(.

نظرية  درا�سة  حمكمة'':  ''العادة  قاعدة   -149
�لباح�صني.-  عبد�لوهاب  بن  يعقوب  تطبيقية/  تاأ�سيلية 

�لريا�ص: مكتبة �لر�صد، 1423 ه�، 276 �ص.

تطبيقاتها  واأهم  حمكمة''  ''العادة  قاعدة   -150
�أبو حمامة.- جدة:  الفقهية املعا�سرة/ منرة بنت �صعيد 
وكالة كليات �لبنات، كلية �لربية، 1424 ه�، 2 مج )دكتور�ه(.
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السواك.. عوًدا وشجًرا

اأثر اختالف اأنواع الرتب على منو اأ�سجار الأراك/   -
�أحمد بن عبد�لعزيز �لعمر�ن، عبد�لعزيز بن ممد �مللحم.- 

�ملجلة �لزر�عية )ربيع �لآخر 1424 ه�( �ص 50 - 55.
جملة  �ل�صهلي.-  معتق  بن  عبد�هلل  ال�سواك/  اأحكام   -
جامعة �أم �لقرى لعلوم �ل�صريعة و�للغة �لعربية و�آد�بها، ع 19 

)�صعبان 1420 ه�( �ص 235 - 271.
�لإفتاء  د�ر  عن  )�ل�صادرة  �لإ�صالمية  �لبحوث  وجملة 

بالريا�ص( ع 60 )جمادى �لآخرة 1421 ه�( �ص 301 - 336.
جمع  الإ�سالمية/  ال�سريعة  يف  ال�سواك  اأحكام   -
د�ر  �لريا�ص:  �لدمياطي.-  م�صعد  بن  يحيى  وترتيب 

�لف�صيلة، 1426 ه�، 84 �ص.
للجراثيم/  القاتلة  املطهرة  باملواد  غني  الأراك   -
ممود ممد �حلالب.- جملة �لو�صيحي )�صفر 1419 ه�( 

�ص 25 - 27.
الأ�سنان  فر�ساة  من  الوراثية  ال�سمات  ا�ستنباط   -
ممد  بن  فهد  بينهما/  واملقارنة  ال�سواك  وعينات 
�ص   130 ه�،   1435 �ملوؤلف،  �ل�صعودية:  بريدة،  �حلديثي.- 

�لور�ثية  �ل�صمات  حتديد  بعنو�ن:  ماج�صتر،  ر�صالة  )�أ�صله 
�ململكة  يف  �مل�صتخدمة  �لأ�صنان  وفر�ص  �ل�صو�ك  عينات  من 

�لعربية �ل�صعودية(.
ممد  الغر/  ب�سواك  ال�ستياك  يف  اخلر  اإفادة   -
عبد�حلي �للكنوي.- لكنوؤ، د. ت، )�صمن: جمموعة �لر�صائل 

�لثماين(.
الإكثار الدقيق لبع�ص الأ�سجار الربية )الأكا�سيا   -
خديجة  ال�سعودية/  العربية  اململكة  يف  والأراك( 
بنت  نورة  �لأمرة  جامعة  �لريا�ص:  �حلربي.-  ر�يح  بنت 

عبد�لرحمن، 1431 ه�، 230 ورقة )دكتور�ه(.
الأهمية القت�سادية والطبية ل�سجرة ال�سواك/   -
رمزي عبد�لرحيم �أبو عيانة.- جملة �خلفجي )�صو�ل 1418 

ه�( �ص 22 - 32.
بغية الن�ّساك يف اأحكام ال�سواك/ ممد بن �أحمد   -
�إبر�هيم  بن  عبد�لعزيز  حتقيق  ه�(؛   1188 )ت  �ل�صّفاريني 

كتب وبحوث ومقالت ور�سائل علمية
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�لدخيل.- �لريا�ص: د�ر �ل�صميعي، 1420 ه�، 133 �ص. 
حتفة الن�ّساك بنظم متعلقات ال�سواك/ �أبو بكر بن   -
عبد�لروؤوف  حتقيق  ه�(؛   1035 )ت  �لأهدل  بن  �لقا�صم  �أبي 
�لكمايل.- بروت: د�ر �لب�صائر �لإ�صالمية، 1427 ه� )�صمن: 

لقاء �لع�صر �لأو�خر بامل�صجد �حلر�م(.
�لد�ر،  �لريا�ص:  �حل�صارة.-  د�ر  بال�سواك/  التداوي   -

1427 ه�، 64 �ص.
يف  الأراك  لنبات  والكيميائي  اجلزيئي  التنوع   -
امل�ساد  ون�ساطه  ال�سعودية  العربية  اململكة  بيئات 
�مللك  جامعة  �لريا�ص:  �لعبيد.-  ممد  �صامي  للبكرتيا/ 

�صعود، 1435 ه�، 192 ورقة )دكتور�ه(.
جزء فيه الأحاديث والآثار الواردة يف ال�سواك/   -
جمع وتخريج يحيى بن عبد�هلل �لثمايل.- بروت: د�ر �بن 

حزم، 1427 ه�، 198 �ص.
حمافظة  يف  النامي  الأراك  لنبات  بيئية  درا�سة   -
�مللك  �لريا�ص: جامعة  �لزبيدي.-  �إبر�هيم  القنفذة/ علي 

�صعود، 1432 ه�، 161 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
على  وتاأثره  الأراك  عود  عن  دكتوراه  ر�سالة   -
�سحة الفم ومناعة اخلاليا الب�سرية/ م�صاري بن فرج 
�لعتيبي. جملة �لإعجاز �لعلمي، ع 26 )مرم 1428 ه�( �ص 

.79 - 72

ر�سالة يف اإثبات �سنية ال�سواك والإ�سارة/ عبد�هلل   -
�لعلوم و�حلكم،  �ملنورة: مكتبة  �ملدينة  �لبخاري.-  بن ح�صن 

1424 ه�، 33 �ص.
النبوية/  ال�سنة  يف  العلمي  والإجناز  ال�سواك   -
�لقافلة )جمادى �لأوىل 1418  ح�صني عبد�حلافظ.- جملة 

ه�( �ص 20 - 23.
الدين  بني  درا�سة  وا�ستعماله:  اأهميته  ال�سواك:   -
�صوز�ن  ممد،  بن  �إبر�هيم  حذيفة  �أبو  احلديث/  والعلم 

�صعد �إ�صماعيل.- طنطا: مكتبة �ل�صحابة، 1406 ه�.
نو�ل  ا/  وعلميًّ ا  دينيًّ املعجون  من  اأوىَل  ال�سواك   -
�لدخيل. جملة �لأ�صرة، ع 100 )رجب 1422 ه�( �ص 70 - 72.

والعلم  النبوي  الهدي  بني  الأراك  بعود  ال�سواك   -
�أ�صول  كلية  حولية  ح�صني.-  عزت  ممد  �صحر  احلديث/ 
بطنطا،  �لكرمي  �لقر�آن  وكلية  �لإ�صالمية  و�لدعوة  �لدين 

مج1، ع 20 )1430 ه�( �ص 315 - 330.
ال�سواك بني اإعجاز ال�سنة النبوية واأروقة العلم   -
�جلندي  جملة  �لطنطاوي.-  �إبر�هيم  ممدوح  احلديث/ 

�مل�صلم )ذو �حلجة 1424 ه�( �ص 86 - 88.
خالد  بن  في�صل  والعلم/  الدين  بني  ال�سواك   -
�لر�صيد.- جملة �لثقافة �ل�صحية، ع 63 )رم�صان 1421 ه�( 

�ص 16 - 17.
خلوفة  �مل�صيقح،  زياد  والطب/  ال�سرع  بني  ال�سواك   -
�لأحمري، عادل �لربيق.- جملة �لإر�صاد )ربيع �لأول 1425 

ه�( �ص 36 - 39.
عبد�لعزيز  منرة  والطب/  ال�سرع  بني  ال�سواك   -

�لركي.- �لريا�ص: د�ر طويق، 1423 ه�، 56 �ص.
�لدين  ميي  وال�سريعة/  الطب  بني  ال�سواك   -
عبد�حلميد.- جدة: مكتبة �خلدمات �حلديثة، 1414 ه�، 86 

�ص.
ال�سواك بني غرة ال�سعراء واآراء الأطباء/ ح�صان   -
�صم�صي با�صا.- جملة �لفي�صل، ع 255 )رم�صان 1418 ه�( 92 

.93 -
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ع  �لقريات،  �ل�صعدون.- جملة  �صالح  الأراك/  �سجرة   -
26 )جمادى �لأوىل 1415 ه�( �ص 52 - 53.

للرب/  ومر�ساة  للفم  مطهرة  بال�سواك  ال�سفاء   -
�لكتاب �لعربي،  �لقاهرة: د�ر  من�صور عبد�حلكيم.- دم�صق؛ 

1432 ه�، 128 �ص.
حمبة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لل�سواك/ م�صلح   -
)ربيع   127 ع  �مل�صلم،  �جلندي  جملة  �حلارثي.-  جز�ء  بن 

�لأول - جمادى �لأوىل 1428 ه�( �ص 52 - 54.
�لعربية، ع 41  امل�سواك/ ظافر عطار.- جملة �ل�صحة   -

)مرم 1426 ه�( �ص 32 - 35(.
معرفة الن�ّساك يف معرفة ال�سواك/ علي بن �صلطان   -
ممد  نظر  حتقيق  ه�(؛   1014 )ت  �لهروي  �لقاري  ممد 

�لفاريابي.- �لريا�ص: د�ر �لر�ية، 1410 ه�، 112 �ص.

ال�سواك �سيدلية الفم والأ�سنان الطبيعية.- جملة   -
�لر�بطة �لإ�صالمية، ع 375 )مرم 1417 ه�( �ص 25 - 28.

مواطنه،  واآدابه،  فوائده  ف�سائله،  ال�سواك:   -
�لد�ر  �لريا�ص:  �لوحيني.-  د�ر  حوله/  �سعيفة  اأحاديث 

، 1428 ه�، 16 �ص.
ال�سواك: ف�سله وفوائده/ �إبر�هيم ممد �حل�صن.-   -

�لقاهرة: مطبعة �ملدين، 1410 ه�، 151 �ص.
وط2.- �لريا�ص: مطابع د�ر طيبة، 1419 ه�، 170 �ص.

ال�سواك يف عود الأراك مواد معطرة للفم م�سادة   -
�ل�صرقية  �صحة  جملة  للجراثيم.-  وقاتلة  للعفونة 

)�صعبان 1415 ه�( �ص 52 - 53.
يف  ال�سواك  للرب:  مر�ساة  للفم  مطهرة  ال�سواك   -
معامل البحث/ فوزي عبد�لقادر �لفي�صاوي.- جملة �ملنهل، 

ع 537 )رم�صان 1417 ه�( �ص 64 - 75.
ال�سواك مطهرة للفم مر�ساة للرب/ �صامية م�صطفى   -
عامر.- جملة �ملنهل، ع 593 )رم�صان - �صو�ل 1425 ه�( �ص 

.41 - 38
ال�سواك مطهرة للفم مر�ساة للرب/ عبد�هلل ممد   -

�ليو�صف.- �لريا�ص: د�ر �لقا�صم، 1420 ه�، 32 �ص.
عبد�لر�زق  عبد�هلل  بالأ�سنان/  والعناية  ال�سواك   -

�ل�صعيد.- جدة: �لد�ر �ل�صعودية للن�صر، 1405 ه�، 238 �ص.
ال�سواك وقاية وعالج/ عالء �لدين مع�صوم ح�صن.-   -
جملة �جلندي �مل�صلم، ع 101 )رم�صان - ذو �لقعدة 1421 ه�( 

�ص 102 - 103.
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مؤتمر في كتاب
عقد يف �لكويت بدعوة وتنظيم من جملة ''�لوعي �لإ�صالمي'' 
�لتي ت�صدرها وز�رة �لأوقاف ''موؤمتر ال�سحافة الإ�سالمي 
خطاب  الإ�سالمية:  ''ال�سحافة  �صعار  حتت  الأول'' 
متجدد''، بتاريخ 6-8 مرم 1434 ه�، وذلك مب�صاركة عدد 
�صتى  من  و�لإعالميني  و�ملفكرين  و�لعلماء  �لباحثني  من 

�أقطار �لعامل �لإ�صالمي.

وقد ُدعي �إىل �ملوؤمتر ''نظًر� لو�قع �ل�صحافة �ملوؤمل'' كما قال 
�ل�صحافة  و�قع  �لوز�رة، ولبحث  �لفالح وكيل  �لأ�صتاذ عادل 
عامة، و�ل�صحافة �لإ�صالمية ب�صكل خا�ص، و��صت�صر�ف روؤية 
و�لتوعوي  �لتثقيفي  دورها  لتعميق  طموحة،  م�صتقبلية 
مو�جهة  يف  �لإعالمي  �خلطاب  وتوحيد  بالأمة،  للنهو�ص 
ديننا  جتاه  �ملمنهجة  �لإ�صاءة  وحمالت  و�جلهل  �لت�صليل 

�حلنيف.
وقد جمعت بحوث �ملوؤمتر و�صدرت يف كتاب حمل عنو�ن:

الكويت:  ط2.-  الأول.-  ال�سحافة  موؤمتر  اأبحاث 
جملة الوعي الإ�سالمي، 1434ه�، 389 �ص.

ومن هذه �لبحوث:
�حل�صارية 	  �لتنمية  يف  �لإ�صالمي''  ''�لوعي  جملة  دور 

لالأمة/ عبد�هلل �آيت �لأع�صر.
ممد 	  �لنه�صة/  بناء  يف  و�أثره  �حل�صن  �ل�صديد  �لقول 

�صعيد باه.
عادل 	  و��صر�تيجيات/  حتديات  �لإ�صالمية:  �ل�صحافة 

�لأن�صاري.
عبد�لعزيز 	  �مل�صتقبل/  وحتديات  �لإ�صالمية  �ل�صحافة 

قا�صم.
�ملهمة �لأ�صا�صية لل�صحافة �لإ�صالمية/ ممد مورو.	 
لالأمة 	  �حل�صارية  �لتنمية  يف  �لإ�صالمية  �ملجالت  دور 

خالل ن�صف قرن/ بدر ممد بدر.
�لإعالم و�لتعامل مع �لإ�صالم/ عبد�لرحمن �ل�صاملي.	 
�لقو��صم �مل�صركة بني �ل�صحافة �لإ�صالمية و�لتقليدية 	 

)ثالثة بحوث(/ �ل�صنو�صي ممد، عبد�هلل بدر�ن، �أندي 
حجازي.

ح�صة 	  و�لطموح/  �لو�قع  �مل�صلم:  �لطفل  �صحافة 
�لعو�صي.

عند 	  و�لإبد�ع  و�ملوهبة  �لذكاء  تنمية  يف  �لإعالم  دور 
�لطفل/ رز�ن �ل�صيخ.

جمالت �لأطفال و�لر�صالة �لقيمية/ م�صطفى ليادري.	 
�ل�صحافة �لإ�صالمية �ملهاجرة/ عدنان بومطيع.	 
نحو خطاب حو�ري �إ�صالمي/ ممد منر �صعد �لدين.	 
نحو خطاب �إعالمي و�صطي متجدد/ ممد �لعو�صي.	 
�ل�صحفية 	  �ملوؤ�ص�صات  بني  تعاون  بروتوكول  نحو 

�لإ�صالمية.
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دورة في كتاب
عقدت دورة علمية يف فا�ص على مدى ثالثة �أيام )28 �صعبان 
التهّيب  ''اإعمال املقا�سد بني  - 1 رجب 1435 ه�( بعنو�ن 
من  ا  متخ�ص�صً وباحًثا  عاملًا   )60( فيها  �صارك  والت�سّيب''، 
�أنحاء �لعامل �لعربي، نظمها مركز در��صات مقا�صد �ل�صريعة 
بلندن،  �لإ�صالمي  �لفرقان  ملوؤ�ص�صة  �لتابع  �لإ�صالمية 
بحثاً،   )15( خاللها  وقدم  مغربية،  جامعات  مع  بالتعاون 
و�ملو�قف و�لتطبيقات، ود�رت يف  تناولت خمتلف �لجتاهات 

ثالثة �جتاهات حول �ملقا�صد، وهي:
موقف �لتهيب و�لإحجام.	 
موقف �لت�صيب و�لإفر�ط.	 
موقف �لعتد�ل و�لتو�زن.	 

وقد �صدرت هذه �لبحوث يف كتاب بعنو�ن: 
جمموعة  والت�سّيب:  التهّيب  بني  املقا�سد  اإعمال 
موؤ�س�سة  لندن:  الري�سوين.-  اأحمد  حترير  بحوث/ 

الفرقان للرتاث الإ�سالمي، 1435 ه�، 924 �ص.

وهذه عناوين �لبحوث و�أ�صماء باحثيها:
و�لفقه/ 	  �ل�صريعة  ووقوعه يف  باحلكمة: جو�زه  �لتعليل 

ممد �صليم �لعّو�.
منوذًجا/ 	  حزم  �بن  �لظاهرية:  عند  و�مل�صلحة  �لتعليل 

عبد�لنور َبّز�.
�أحكام �ل�صريعة بني �لتعبد و�لتعليل/ و�صفي عا�صور �أبو 	 

زيد.
تعليل �ل�صريعة و�لت�صاهل/ ممد عبدو.	 
�ملقا�صد بني ع�صو�ئية �لإعمال وفوبيا �لتوظيف/ يو�صف 	 

حميتو.
و�ملفا�صد/ 	  �مل�صالح  تقدير  يف  و�أثره  �ملقا�صدي  �ملنهج 

عبد�ل�صالم �آيت �صعيد.
�ملقا�صد و�لتاأويل/ عبد�لرحمن �لع�صر�وي.	 
تون�ص 	  و�لد�صتوري:  �ل�صيا�صي  �ملجال  يف  �ملقا�صد 

�أمنوذًجا/ نور �لدين خمتار �خلادمي.

و�مل�صببات 	  �لأ�صباب  �ل�صرعية:  �ملقا�صد  �إثبات  طرق 
منوذًجا/ عبد�ملجيد �لنجار.

�لبيومي 	  �إبر�هيم  �ملياه/  فقه  يف  �لنف�ص  حفظ  مق�صد 
غامن.

�لنظر �ملقا�صدي يف حتقيق �لقول يف تطبيق �ل�صريعة يف 	 
�ملجتمعات �ملعا�صرة/ مماد بن ممد رفيع.

�ل�صيا�صي 	  �ملجال  يف  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  مقا�صد 
و�لد�صتوري/ �صعيد حليم.

منهجية/ 	  قر�ءة  �ملقا�صد:  لنظرية  �حلد�ثية  �ملقاربة 
و�ئل بن �صلطان �حلارثي.

�لولدة 	  �إىل  �لكامنة  �لولدة  من  �ل�صريعة  مقا�صد  علم 
�لكاملة/ �أحمد �لري�صوين.
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بحوث في كتاب
ن�سرة اأهل احلديث: درا�سات وبحوث يف كتب واأعالم 
ر�ستم.-  العابدين  زين  بن  حممد  احلديث/  اأهل 

بروت: دار الب�سائر الإ�سالمية، 1435 ه�، 480 �ص.

وهي هذه �لبحوث:
ثني.	  �صرة �صيد �ملر�صلني من كتب �ملحدِّ
م�صانيد �لإمام �أبي حنيفة �لنعمان.	 
رو�يات �ملوطاأ و�صروحه من فتح �لباري.	 
فقه �لر�جم يف �ل�صنن �لأربعة.	 
�لجتاه �ملقا�صدي يف تر�جم بع�ص كتب �أهل �حلديث.	 
رو�ية 	  �لأندل�ص:  يف  �لرمذي  وجامع  �لن�صائي  �صنن 

ودر�ية.
�صيبة 	  �أبي  �بن  وم�صنف  و�لد�رقطني  د�ود  �أبي  �صنن 

وم�صند �لبز�ر يف �لأندل�ص.
ف�صائل عائ�صة �أم �ملوؤمنني يف كتب �صروح �حلديث �ملوؤلفة 	 

يف �لغرب �لإ�صالمي: �ملفهم للقرطبي منوذًجا.

ف�صائل �ل�صحابة �لكر�م من خالل �صرح �لقا�صي عيا�ص 	 
و�لقرطبي ل�صحيح �لإمام م�صلم.

ملحات عن �ملنظومات �لتعليمية عند �أهل �حلديث.	 
تنبيهات �حلافظ �بن حجر على �أوهام �ملتكلمني يف رجال 	 

�لكتب �ل�صتة.
يف 	  و�أثره  حجر  �بن  للحافظ  �لنظر''  ''نزهة  كتاب 

�لدر��صات �حلديثية.
''�ل�صوء 	  �أهل ع�صره من خالل  �ملوؤرخ يف  �ل�صخاوي  �آر�ء 

�لالمع''.
كتابه 	  �بن حجر يف  للحافظ  �ل�صنعاين  �لإمام  �نتقاد�ت 

''نزهة �لنظر''.
كتاب ''في�ص �لقدير'' لالإمام عبد�لروؤوف �ملناوي �أعظم 	 

�صرح للجامع �ل�صغر.
ختمة �صنن �أبي د�ود للعالمة �أحمد بن �ملاأمون �لبلغيثي 	 

�لفا�صي �ملغربي )ت 1348 ه�(: در��صة وحتليل.
نظر�ت يف مفتاح كنوز �ل�صنة.	 
�إ�صاءة �لدجنَّة يف �لتعريف بابن ماجه.	 
من �صباب �أهل �حلديث �لإمام �أبو بكر ممد بن مو�صى 	 

�حلازمي.
كرمية �ملروزية و�لرو�ة عنها من �أهل �لأندل�ص.	 
م�صلمة بن �لقا�صم �لقرطبي وجهوده يف �جلرح و�لتعديل.	 
�ملغربي 	  ري  �لق�صْ �لعالمة عبد�جلليل بن مو�صى  جهود 

�حلديثية.
بن 	  ممد  �لإمام  �ملتاأخرين  ثني  �ملحدِّ �أعالم  من 

عبد�لروؤوف �ملناوي.
�لغماري 	  يق  �ل�صدِّ بن  �أحمد  ث  �ملحدِّ �حلافظ  ترجمة 

لو�لده ممد بن �ل�صديق: عر�ص وحتليل..
�لدر��صات 	  يف  وجهوده  �ملغربي  �أعر�ب  �صعيد  �لعالمة 

�حلديثية يف �لغرب �لإ�صالمي.
ه�( 	   1424 )ت  �لطنجي  يق  �ل�صدِّ بن  �إبر�هيم  �لعالمة 

وجهوده يف خدمة �حلديث �لنبوي يف �لغرب �لإ�صالمي.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ �حلديث يف جامعة �ل�صلطان �ملوىل �صليمان 	 

باملغرب.
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بحوث في كتاب آخر

الثقافة العربية يف الهند/ جمموعة موؤلفني بالتعاون 
بالهند؛ مراجعة وحتقيق  الفقه الإ�سالمي  مع جممع 
مركز  الريا�ص:  واآخرين.-  �سبح  �سعيد  خلدون 
اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

العربية، 1436 ه�، 704 �ص.

�لإ�صالمية  �لثقافة  �أحو�ل  يف  ودر��صات  بحوث  جمموعة 
و�لعربية وعلومها يف �لهند، مع �لركيز على �للغة �لعربية، 
وقد  �لهندية،  �لقارة  يف  بها  �ملهتمني  من  جمموعة  كتبها 
�أذكرها، مع مناذج من  �أبو�ب )ماور(،  جمعت حتت خم�صة 

بحوثها:

منظور  من  الهند  يف  العربية  اللغة  الأول:  الباب 
تاريخي

دور �لهند يف ن�صر �للغة �لعربية/ زبر �أحمد �لفاروقي.	 
�أحمد 	  ��صتياق  �لهند/  يف  �لعربية  و�للغة  �لإ�صالم 

�لأعظمي.
�لإ�صالمية 	  �لثقافة  ن�صر  يف  �لهنود  �مل�صلمني  �إ�صهامات 

و�ملوؤلفات �لهندية �ل�صادرة بالعربية/ عمر �أمني �لإلهي 
�لك�صمري.

�للغة �لعربية وتطورها يف �لهند/ ظفر �لدين �لقا�صمي.	 

اللغة  يف  املتنوعة  الهند  خدمات  الثاين:  الباب 
العربية واآدابها

�ل�صحافة �لعربية يف �لهند: ما�صيها وحا�صرها/ ممد 	 
�أيوب تاج �لدين �لندوي.

ممد 	  �لهند/  يف  بالعربية  لالأطفال  �ألِّفت  �لتي  �لكتب 

�لقا�صم �لعادل �لندوي.
تطور علم �لتف�صر يف �لهند.	 
�لرتغاليني/ 	  مكافحة  يف  �لهندي  �لعربي  �ل�صعر  دور 

يو�صف ممد �لندوي.

وهياكله  العربي  التعليم  مناهج  الثالث:  الباب 
الرتبوية والعلمية

تدري�ص �للغة �لعربية يف �لهند: �آر�ء ومالحظات/ ممد 	 
نعمان �لدين �لندوي.

�لأخطاء �ل�صائعة يف �لإمالء عند �لطالب �لهنود/ ن�صيم 	 
�أخر �لندوي.

�لهند: م�صاكلها وحتدياتها/ 	  �لعربية يف  �للغة  م�صتقبل 
عبد�خلالق كامل �لندوي.

الباب الرابع: اللغة العربية وتعزيز احلوار والتوا�سل 
الثقايف

دور �للغة �لعربية يف تعزيز �لعالقات �لثقافية بني �لهند 	 
و�لدول �لعربية/ عبد�لقادر خان.

تاأثر �للغة �لعربية يف �للغة �لأردية/ �صفيق �أحمد خان 	 
�لندوي.

دينية 	  حاجة  �لأردية  �للغة  �إىل  �لعربية  �لكتب  ترجمة 
و�صرورة ثقافية/ ممد �صاجد �لقا�صمي.

يف 	  �لإ�صالمية  �لهوية  حماية  يف  ودورها  �لعربية  �للغة 
�لهند/ عبد�ل�صالم حمود غالب.

�لهند/ ظفر 	  �لثقافة يف  �لعربية ون�صر  دور �ملخطوطات 
د�رك �لقا�صمي.

اللغة  يف  وخدماتهم  الهند  علماء  اخلام�ص:  الباب 
العربية

�لهند 	  لعلماء  �لبخاري  �لإمام  �صروح  ببع�ص  �لتعريف 
باللغة �لعربية/ ممد �صعود عامل �لقا�صمي.

نظرة عابرة على موؤلفات �مل�صلمني �لهنود �ل�صادرة باللغة 	 
�لعربية/ �صفدر زبر �لندوي.

�أ�صرف عبا�ص 	  �لهند/  بالعربية يف  �ل�صرعية  �لعلوم  كتب 
�لقا�صمي.

�حل�صن 	  �إعجاز  �لعربية/  للغة  ك�صمر  علماء  خدمات 
باندي �لقا�صمي.

موؤلفات رجال �لهند �ل�صادرة من �لدول �لعربية/ عارف 	 
جميل �لقا�صمي. 
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مجموع علمي

علوم  يف  ور�صالة،  كتاًبا   )33( �ملبارك  �للقاء  هذ�  ت�صمن 
�إ�صالمية متنوعة، وهي:

اأنكر 	  من  على  املنذري  احلافظ  جواب  فيه  جزء 
عبا�ص  ابن  حلديث  تخريجه  م�سلم  الإمام  على 
يف تزويج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأمَّ حبيبة/ 

�عتنى به نظام ممد �صالح يعقوبي، 23 �ص.
جزء يف عمل اليوم والليلة/ �أحمد بن علي بن حجر 	 

�آل  �أحمد  بن  ممد  حتقيق  ه�(؛   852 )ت  �لع�صقالين 
رحاب، 63 �ص.

تردُّ 	  ل  امراأتي  اإن  قوله:  على  الكالم  يف  جزء 
بن  جمال  حتقيق  �لع�صقالين؛  حجر  �بن  لم�ص/  يَد 

عبد�ل�صالم �لهجر�صي، 43 �ص.

يليه بالتحقيق �ل�صابق: جزء يف تخريج حديث: ل تردُّ 
يَد لم�ص/ يو�صف بن ح�صن بن عبد�لهادي �ملقد�صي )ت 909 

ه�(، �ص 45 - 56.
بن 	  عبداهلل  حممد  اأبي  اأحاديث  اجلابري:  جزء 

جعفر بن اإ�سحاق بن جابر املو�سلي )ت 360 ه�(/ 
 430 )ت  �لأ�صبهاين  عبد�هلل  بن  �أحمد  نعيم  �أبي  رو�ية 

ه�(؛ حتقيق ممد خالد ُكاّلب، 192 �ص.
الغرائب/ 	  العوايل  من  حديًثا  اأربعون  فيه  جزء 

ن�صر بن �إبر�هيم �ملقد�صي )ت 490 ه�(؛ حتقيق قا�صم بن 
ممد �صاهر، 127 �ص.

بداية القاري يف ختم البخاري/ ممد نا�صر �لدين 	 
به وعلق عليه  �عتنى  �لطبالوي )ت 966 ه�(؛  �صامل  بن 

ممد بن يو�صف �جلور�ين، 183 �ص.

لقاء الع�سر الأواخر بامل�سجد احلرام: املجموعة ال�سابعة ع�سرة )رم�سان 1435 ه�(.- 
بروت: دار الب�سائر الإ�سالمية، 1436 ه�، 2 مج.
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اأحمد 	  بن  مو�سى  وهو  احلّجاوي:  الإمام  ثبت 
حتقيق  ه�(/   968 )ت  احلنبلي  الدم�سقي  املقد�سي 

وتعليق ممد بن نا�صر �لعجمي، 54 �ص.
ممد 	  بن  ممد  دين/  املجدِّ حديث  على  الكالم 

باإخر�جها  عني  ه�(؛   1365 )ت  �لبو�صنوي  �خلاجني 
عبد�لروؤوف بن ممد �لكمايل، 72 �ص.

حتفة ال�ساّلك يف ف�سائل ال�سواك/ �أحمد بن ممد 	 
بن �صليمان �لقاهري، �ملعروف بالز�هد )ت 819 ه�(؛ عني 

به ر��صد بن عامر �لغفيلي، 47 �ص.
الإمام 	  من  التخفيف  طلب  يف  امل�سيب  القول 

)ت  �لقد�صي  د�ود  بن  �أحمد  بن  ممد  واخلطيب/ 
ممد  بن  عبد�لروؤوف  باإخر�جها  عني  ه�(؛   1000 نحو 

�لكمايل، 40 �ص.
ر�سالة يف حكم �سالة اجلنازة يف امل�سجد الأق�سى 	 

املبارك/ �إبر�هيم بن عالء �لدين �لفتياين �ملقد�صي )ت 

�لدين بن مو�صى عفانة،  162  1025 ه�(؛ حتقيق ح�صام 
�ص.

الطرابل�سية/ 	  امل�سائل  عن  العيثاوية  الأجوبة 
 8 )ق  �ل�صافعي  �لبقاعي  �لعيثاوي  �حل�صني  بن  �حل�صن 

ه�(؛ حتقيق عمرو عبد�لعظيم �حلويني، 71 �ص.
حتقيق الحت�ساب يف تدقيق النت�ساب/ �ملال علي 	 

بن �صلطان ممد �لقاري �لهروي )ت 1014 ه�(؛ در��صة 
وحتقيق هاين بن ممد �حلارثي، 42 �ص.

)حديث عن بع�ص ق�صايا �لن�صب(
ولد  �صرف  حكم  يف  �ملنيفة  �لنقول  �ل�صابق:  بالتحقيق  يليه 
)ت  �ملكي  �حلنفي  ز�ده  بري  ح�صني  بن  �إبر�هيم  �ل�صريفة/ 

1099 ه�(، 43- 88 �ص.
)ق�صية �لن�صب �لها�صمي من جهة �لأم(.

جواب اخلبر ملن �ساأل عن �سحة اجلمعة بال�سخر/ 	 
�إبر�هيم بن �صالح �ل�صادة �ل�صافعي )ت 1366 ه�(؛ حتقيق 
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�ل�صيد عبد�هلل �حل�صيني )�ل�صيد لي�ص ��صمه، فهو عبد�هلل 
بن قاري ممد �صعيد �حل�صيني(، 63 �ص.

�صور  �جلمعة،  �صالة  �إقامة  مكان  مالحق:  ثالثة  باآخره 
يف  �ل�صخر  منطقة  عن  خمت�صرة  تاريخية  نبذة  ووثائق، 

�لبحرين.
وقع الأَ�َسل يف من جهل �سرَب املَثل: ر�سالة يف حكم 	 

�أبي  بن  الكرمي/ عبد�لرحمن  القراآن  القتبا�ص من 
بكر �ل�صيوطي )ت 911 ه�(؛ حتقيق ممد بن �أحمد �آل 

رحاب، 72 �ص.
ممد 	  نظم  احلديث/  األقاب  نظم  َرف:  الطُّ ُطْرفة 

�لعربي بن يو�صف �لفا�صي )ت 1052 ه�(؛ حتقيق ممد 
رفيق �حل�صيني، 54 �ص.

الكنز الأكرب يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر/ 	 
�أبو بكر بن عبد�هلل �بن قا�صي عجلون �لدم�صقي )ت 928 

ه�(؛ حتقيق عبد�هلل �حل�صيني، 135 �ص.
بن 	  �أحمد  �حلز�مني  �صيخ  لبن  ر�سائل/  فيه  جمموع 

ممد  بن  وليد  وتعليق  حتقيق  ه�(؛   711 )ت  �إبر�هيم 
�لعلي، 175 �ص. وهي:

البلغة والإقناع يف حّل �سبهة م�ساألة ال�سماع.- 
لوامع ال�سرت�ساد يف الفرق بني التوحيد والحتاد.- 
اأ�ستار -  اأ�سعة الن�سو�ص يف هتك  كتاب فيه ملعة من 

الف�سو�ص.
تلقيح الأفهام يف جممل طبقات الإ�سالم.- 
والر�ساد/ 	  احلق  طريق  اإىل  البالد  وايل  داعية 

ه�(؛   1272 )ت  �ل�صّحاف  عبد�ملح�صن  بن  عبد�للطيف 
حتقيق ممد رفيق �حل�صيني، 61 �ص.

ومعها له: 
منظومة يف القهوة، �ص 63 - 65.- 
لغز ال�ساعة )وجواب اللغز لعبداجلليل بن يا�سني - 

الطبطبائي، ت 1270 ه�(، �ص 67 - 73.
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سلسلة علمية
''سلسلة اإلضاءات القرآنية'' تهدف �إىل خدمة كتاب �هلل تعاىل، وتقريبه �إىل نفو�ص �لنا�ص، وربطهم به.

وتروم ت�صهيل �صبل �ل�صتفادة منه، ور�صد �أهم �جلو�نب �لتي عاجلها.
ع�صري  باأ�صلوب  خمت�صرة  در��صة  وتقدم 

م�صوق.
وت�صعى �إىل توفر مادة قر�آنية قريبة �ملاأخذ، 
مت�صل�صلة  خطة  �صكل  يف  �ملعامل،  و��صحة 
وتنطبق  عام،  ب�صكل  �لكرمي  �لقر�آن  تتناول 
على كل �صورة من �صوره على حدة، بو�صفها 

وحدة مو�صوعية متكاملة.
''�إ�صاء�ت'' كل �صورة على: مقدمة  وحتتوي 
عن �ل�صورة، ثم بطاقة تعريفها، وت�صمل هذه 
�أ�صمائها، وعدد  �أو  �لبطاقة ذكر ��صم �ل�صورة 

�آياتها، وترتيب نزولها، ثم ياأتي �حلديث عن �أهم ماور �ل�صورة، و�صيء من هد�ياتها، و�أبرز �لقو�عد �لتي جاءت بها، و�صيء من 
طر�ئفها، وق�صة وهدف، ثم حديث عن �لآيات �لكونية يف �ل�صورة، ثم �خلامتة.

وقد �صدر من هذه �ل�صل�صلة ثالثة كتب عن د�ر �لعقيدة باملدينة �ملنورة عام 1436 ه�، ولعل �لباقي يف طريق �لن�صر. و�هلل �أعلم، 
وهي:

�إ�صاء�ت حول �لقر�آن �لكرمي.	 
�إ�صاء�ت حول �صورة �لفاحتة.	 
�إ�صاء�ت حول �صورة �لبقرة.	 

سلسلة أخرى
�صل�صلة علمية يجمع بني مو�صوعاتها فقه �ملقا�صد، وهي ر�صائل على هيئة بحوث ومو�صوعات خمتارة بعناية، كتبها �لأ�صتاذ 
ب�صر �صّمام، �لأ�صتاذ يف كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية بجامعة �إفريقيا �لعاملية، و�صدرت عن مكتبة تون�ص عام 1434 ه�. 

وقد ر�أيت منها �أربعة مناذج، هي:
و�بن 	  �ل�صاطبي  لإ�صهامات  تقوميية  روؤية 

عا�صور �ملق�صدية.
فقه �لدعوة يف �صوء �ملقا�صد �ل�صرعية.	 
فل�صفة �لت�صريع يف �صوء مقا�صد �ل�صريعة.	 
�لأ�صولية 	  �لدر��صات  يف  �لربوية  �ملالمح 

من  و�لو�جب  �ملباح  مبحثي  على  تطبيًقا 
كتاب �ملو�فقات
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رسائل علمية

الثقافة اإلسالمية

بنت 	  فاطمة  �لإ�صالم/  ميز�ن  يف  �لأ�صدقاء  بني  �حلبُّ 
ممد عبد�لفتاح.- �ملدينة �ملنورة: جامعة طيبة، 1434 

ه�، 180 ورقة )ماج�صتر(.
و�أ�ص�صها 	  مفهومها  �لإ�صالم:  يف  �خلري  �لعمل  ثقافة 

جنيفان.-  بن  فهد  بن  ممد  تر�صيخها/  و�صبل 
�لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 99 ورقة )بحث مكمل 

للماج�صتر(.
�ل�صدقات �لتطوعية ودورها يف �لتنمية/ �صالح �لدين بن 	 

عبد�لقادر فرق.- �ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 
1434 ه�، 89 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

معاملة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم لأهل بيته و�لدرو�ص 	 
�لبلهي�ص.-  مرزوق  بن  �أمين  منها/  �مل�صتفادة  �لدعوية 
�ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 357 ورقة 

)ماج�صتر(.
�مل�صطلحات �لدعوية: در��صة تاأ�صيلية تطبيقية/ عبد�هلل 	 

علي جماعي.- �ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 
ه�، 517 ورقة )ماج�صتر(.

�لدعوي: 	  ودورها  �إرتريا  يف  �لإ�صالمية  �ملعاهد  جهود 
�آدم.- �ملدينة  �أبو بكر  �إ�صماعيل  در��صة و�صفية حتليلية/ 
ورقة   423 ه�،   1434 �لإ�صالمية،  �جلامعة  �ملنورة: 

)ماج�صتر(.
�لعمل �لدعوي يف �ملر�كز �لإ�صالمية يف مدينة فانكوفر 	 

من�صور  بنت  نوف  تقوميية/  و�صفية  در��صة  بكند�: 
ورقة   201 ه�،   1434 �لإمام،  جامعة  �لريا�ص:  �ملقرن.- 

)ماج�صتر(.

�أثر تتبع �لآر�ء �ل�صاذة يف م�صار �لدعوة �إىل �هلل/ ممد 	 
بن ح�صن حمدي.- �ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 

1434 ه�، 400 ورقة )دكتور�ه(.
�لنف�صية: 	  �لأمر��ص  من  �لوقاية  يف  �لدعاة  م�صوؤولية 

در��صة و�صفية تقوميية/ فاطمة بنت ممد �لتمامي.- 
�لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 253 ورقة )ماج�صتر(.

�لعو�مل �ملوؤثرة يف ثبات �مل�صلم �جلديد: در��صة ميد�نية 	 
على عينة من �مل�صلمات �جلدد يف مدينة �لريا�ص/ �صارة 
بنت قا�صي ممد.- �لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 

235 ورقة )ماج�صتر(.
عتيق 	  بنت  وفاء  �مل�صلم/  �صخ�صية  يف  و�أثره  �لتفاوؤل 

 214 ه�،   1434 طيبة،  جامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �ل�صريف.- 
ورقة )ماج�صتر(.

در��صة 	  �لآخر:  مع  �لديني  للتعاي�ص  �لثقافية  �لآثار 
نقدية/ حمد بن عبد�لعزيز �جلريد.- �لريا�ص: جامعة 

�لإمام، 1434 ه�، 181 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
�لعقيدة 	  �صوء  يف  ودر��صة  عر�ص  �لأرثوذك�ص:  �لروم 

)جمعت عناوين هذه األطروحات من بين مئات العناوين، وكلها مفيدة ينبغي أن 
ا، وهي من جامعات بالد الحرمين، نوقشت  ا واجتماعّيً تنشر لالستفادة منها علمّيً

ا( عام 1434 هـ، وقد رتبتها موضوعّيً
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�لريا�ص:  �ل�صهري.-  علي  بن  عبد�هلل  �لإ�صالمية/ 
مكمل  )بحث  ورقة   639 ه�،   1434 �صعود،  �مللك  جامعة 

للدكتور�ه(.
�لعامة 	  �حلياة  يف  و�أثرهم  �لنبوي  �مل�صجد  يف  �ملوظفون 

فهد  بنت  رمي   /923  -  648 �ململوكي  �لع�صر  خالل 
ه�،   1434 �لق�صيم،  جامعة  �ل�صعودية:  بريدة،  �ل�صايح.- 

255 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
�صعف �ل�صالت �لجتماعية يف �ملجتمع �مل�صلم يف �لع�صر 	 

�أ�صبابه وعالجه/ عطية بن ح�صن �حلارثي.-  �حلا�صر: 
�ملدينة �ملنورة: جامعة طيبة، 1434 ه�، 109 ورقات )بحث 

مكمل للماج�صتر(.
ظاهرة �لختالط يف �ملجال �ل�صحي و�أثرها على �ملجتمع 	 

�ملدينة  �ملحياوي.-  م�صفر  بن  عبد�لرحمن  �مل�صلم/ 
�ملنورة: جامعة طيبة، 1434 ه�، 79 ورقة )ماج�صتر(.

علوم القرآن

ودر��صة/ 	  جمًعا  تف�صره  يف  كثر  �بن  عند  �لقر�آن  علوم 
�لإمام،  جامعة  �لريا�ص:  �لهوميل.-  ممد  بنت  دليل 

1434 ه�، 413 ورقة )ماج�صتر(.
علوم �لقر�آن من خالل مقدمات �لتفا�صر يف �ليمن: من 	 

بدير  �لهجري/  ع�صر  �لر�بع  �لقرن  نهاية  حتى  ن�صاأتها 
 500 ه�،   1434 �لإمام،  جامعة  �لريا�ص:  م�صن.-  علي 

ورقة )ماج�صتر(.
�ل�صبع جمًعا 	  �لقر�ء�ت  و�لنحويني يف  �للغويني  مطاعن 

مكة  �حل�صاين.-  طالل  بنت  خلود  وحتلياًل/  ودر��صة 
�ملكرمة: جامعة �أم �لقرى، 1434 ه�، 465 ورقة )دكتور�ه(.

بالغية/ 	  در��صة  �لكرمي:  �لقر�آن  يف  ''�لرحمن''  ��صم 
ممد بن عبد�هلل �لبقمي.- �لطائف: جامعة �لطائف، 

1434 ه�، 181ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
�لتف�صر بالالزم عند �ملف�صرين: در��صة نظرية تطبيقية/ 	 

جامعة  �ل�صعودية:  بريدة،  �لربعي.-  ممد  بن  �أحمد 
�لق�صيم، 1434 ه�، 2 مج )بحث مكمل للماج�صتر(.

�لتف�صر بالقول �ملحتمل: منزلته و�أثره يف �لبيان/ عقيل 	 
بن �صامل �ل�صمري.- �لريا�ص: جامعة �مللك �صعود، 1434 

ه�، 566 ورقة )بحث مكمل للدكتور�ه(.

�أقو�ل عبد�هلل بن �لزبر ر�صي �هلل عنه يف تف�صر �لقر�آن 	 
�لكرمي: جمًعا ودر��صة/ �أبو زيد توحيد �أحمد.- �لريا�ص: 

جامعة �لإمام، 1434 ه�، 733 ورقة )ماج�صتر(.
بن 	  علي  �لأعم�ص/  وقر�ءة  �لع�صر  �لقر�ء�ت  يف  �جلامع 

ممد �خلياط )ت 452 ه�(؛ در��صة وحتقيق عبد�لرحمن 
�لقرى،  �أم  جامعة  �ملكرمة:  مكة  �لعبي�صي.-  ممد  بن 

1434 ه�، 809 �ص )دكتور�ه(.
�ل�صرُّ يف �لقر�آن �لكرمي: در��صة مو�صوعية/ �أمة �ل�صالم 	 

بنت ممد �ل�صريف.- �لريا�ص: جامعة �مللك �صعود، 1434 
ه�، 457 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

بالأمم 	  �لعتبار  �إىل  �لدعوة  يف  �لكرمي  �لقر�آن  منهج 
جامعة  �لريا�ص:  �لبد�ح.-  خالد  بنت  ح�صة  �ل�صابقة/ 

�لإمام، 1434 ه�، 246 ورقة )ماج�صتر(.
در��صة 	  �لكرمي:  �لقر�آن  بتالوة  تعاىل  �هلل  �إىل  �لدعوة 

مدينة  يف  �جلدد  �مل�صلمني  من  عينة  على  ميد�نية 
جامعة  �لريا�ص:  �ملو�صى.-  علي  بنت  هند  �لريا�ص/ 

�لإمام، 1434 ه�، 275 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
در��صة 	  �لكرمي:  �لقر�آن  �صوء  يف  �ملجتمعي  �لعنف 

�لأردن:  �لكرك،  �ل�صمري.-  عو�د  �صلطان  مو�صوعية/ 
مكمل  )بحث  ورقة   150 ه�،   1434 موؤتة،  جامعة 

للماج�صتر(.
�ملباحث �لعقدية �ملتعلقة بالإميان باهلل يف �آية �لكر�صي/ 	 

�لأمرة  جامعة  �لريا�ص:  خوجه.-  من�صور  بنت  فايزة 
نورة بنت عبد�لرحمن، 1434 ه�، 331 ورقة )بحث مكمل 

للماج�صتر(.
�لكرمي/ 	  �لقر�آن  من  �لفقهية  �مل�صائل  على  �ل�صتدلل 

�أ�صماء بنت ممد �آل طالب.- �لريا�ص: جامعة �لإمام، 
1434 ه�، 503 ورقة )دكتور�ه(.
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�لقيم �لربوية يف ق�صة نوح عليه �ل�صالم وتطبيقاتها/ 	 
يو�صف منذو.- �ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 

ه�، 200 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
و�لنهي عن 	  باملعروف  �لأمر  �آيات  يف  �لربوية  �لدللت 

�ملغذوي.-  ر�صد�ن  �صالح  ممد  وتطبيقاتها/  �ملنكر 
�ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 170 ورقة 

)بحث مكمل للماج�صتر(.
بنت جايز 	  نورة  �لكرمي/  �لقر�آن  باحلقيقة يف  �لت�صوير 

�ل�صريف.- �لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 302 ورقة 
)ماج�صتر(.

السنة والسيرة

�إ�صافات �بن ه�صام على �صرة �بن �إ�صحاق: جمًعا وتوثيًقا 	 
ودر��صة/ جماهد �لإ�صالم بن عبد�لرز�ق.- �ملدينة �ملنورة: 

�جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 1181 ورقة )ماج�صتر(.
�ل�صعر �لعربي يف مو�جهة �لإ�صاءة �إىل �لنبي �لكرمي �صلى 	 

مو�صوعية  در��صة  ه�:   1429  - ه�   1425 و�صلم  عليه  �هلل 
�جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �آدم.-  علي  عبد�لرحمن  فنية/ 

�لإ�صالمية، 1434 ه�، 525 ورقة )دكتور�ه(.
�لن�صارى 	  �صعر  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول 

�ملحَدثني/ عبر بنت عبد�لعزيز �ل�صهالوي.- �لريا�ص: 
جامعة �لإمام، 1434 ه�، 549 ورقة )دكتور�ه(.

ف�صل �أم �ملوؤمنني عائ�صة ر�صي �هلل عنها و�لدفاع عنها يف 	 
عبد�لرحمن  وفنية/  مو�صوعية  در��صة  �لعربي:  �ل�صعر 

�لإ�صالمية،  �جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �ل�صهلي.-  مناور 
1434 ه�، 220 ورقة )ماج�صتر(.

العقيدة والفرق

بن 	  غويد  نقدية/  عقدية  در��صة  �لبالغة:  نهج  كتاب 
�صباب �لغامدي.- مكة �ملكرمة: جامعة �أم �لقرى، 1434 

ه�، 967 ورقة )ماج�صتر(.
�لر�ف�صة/ 	  عقائد  على  �لرد  يف  �ل�صافعية  علماء  جهود 

�جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �ملح�صي.-  ممد  عبد�حلميد 
�لإ�صالمية، 1434 ه�، 666 ورقة )ماج�صتر(.

جهود �أهل �ل�صنة يف �لعر�ق يف �لردِّ على �لر�ف�صة خالل 	 
�لعهد �لعثماين/ �أ�صماء بنت �صامل بن عفيف.- �لريا�ص: 

جامعة �لإمام، 1434 ه�، 2 مج )دكتور�ه(.
و�صائل �لر�ف�صة و�أ�صاليبهم لرويج مذهبهم يف �ل�صنغال 	 

�ملرت�صى  حتليلية/  و�صفية  در��صة  لها:  ي  �لت�صدِّ و�صبل 
�لإ�صالمية،  �جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  غي.-  مو�صى  بن 

1434 ه�، 423 ورقة )ماج�صتر(.

الفقه اإلسالمي وأصوله

وحتليل/ 	  در��صة  خلدون:  �بن  مقدمة  يف  �لفقه  �أ�صول 
�لأمرة  جامعة  �لريا�ص:  �لقزلن.-  �صالح  بنت  نادية 
نورة بنت عبد�لرحمن، 1434 ه�، 289 ورقة )بحث مكمل 

للماج�صتر(.
�لقر�آن: 	  وعلوم  �لفقه  �أ�صول  علم  بني  �مل�صركة  �مل�صائل 

جمًعا ودر��صة/ �أ�صماء بنت حمود �خل�صري.- �لريا�ص: 
جامعة �لإمام، 1434 ه�، 2 مج )بحث مكمل للماج�صتر(.

�لفقهي/ 	  �ل�صمر يف �خلالف  �لختالف يف مرجع  �أثر 
عبد�هلل بن ماجد �لقحطاين.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل 
للق�صاء، 1434 ه�، 224 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

م�صوؤولية �ملفتي عن �صرر فتو�ه/ ممد بن عبد�لرحمن 	 
للعلوم  �لعربية  نايف  جامعة  �لريا�ص:  �صلهوب.-  بن 

�لأمنية، 1434 ه�، 136 ورقة )ماج�صتر(.
�صعد 	  بنت  رنا  �لإ�صالمي/  �لفقه  يف  �لتلفيق  �أحكام 

ورقة   127 ه�،   1434 �لإمام،  جامعة  �لريا�ص:  �لعنزي.- 
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)ماج�صتر(.
�لكليات �لفقهية يف كتاب ''�لأم'' لالإمام �ل�صافعي: جمًعا 	 

�لريا�ص:  �ملطري.-  �هلل  عتيق  بن  ممد  ودر��صة/ 
�ملعهد �لعايل للق�صاء، 1434 ه�، 197 ورقة )بحث مكمل 

للماج�صتر(. جزء من كتاب �لأم.
�أثر �لإطالق يف �لفقه �لإ�صالمي/ فهد بن حمد �لعمار.- 	 

�لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 367 ورقة )ماج�صتر(.
تاأخر �لبيان عن وقت �حلاجة: در��صة �أ�صولية تطبيقية/ 	 

�مللك  جامعة  �لريا�ص:  �حلربي.-  جريبيع  بن  �صعود 
�صعود، 1434 ه�، 443 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

�إبر�هيم 	  بنت  �آ�صية  �لإن�صان/  بعني  �ملتعلقة  �لأحكام 
�جلنيدل.- �لدمام، �ل�صعودية: جامعة �لدمام، 1434 ه�، 

359 ورقة )ماج�صتر(.
�أحكام ترك �ل�صالة جحوًد� وتهاوًنا: در��صة فقهية/ فوؤ�د 	 

بن ممد �حلربي.- �ملدينة �ملنورة: جامعة طيبة، 1434 
ه�، 121 ورقة )ماج�صتر(.

عقد �لأ�صغال �لعامة: در��صة تاأ�صيلية مقارنة/ معمر بن 	 
عبد�لرحمن �لعمري.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 

1434 ه�، 2 مج )دكتور�ه(.
�لعمل: در��صة مقارنة/ 	  �لتعوي�ص عن ف�صخ عقد  �أحكام 

�لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �لعامر.-  عامر  بن  عبد�لعزيز 
للق�صاء، 1434 ه�، 232 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

در��صة 	  �لعمر�ن:  �لبعيدة عن  �لأماكن  �لعامل يف  حقوق 
�ملعهد  �لريا�ص:  �خلمي�ص.-  ممد  بن  �أحمد  مقارنة/ 

مكمل  )بحث  ورقة   130 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل 
للماج�صتر(.

تاأ�صيلية 	  در��صة  عنها:  و�لتعوي�ص  �لعمل  �إ�صابة 
تطبيقية/ ممد بن �صعود �لعريفي.- �لريا�ص: جامعة 

�لإمام، 1434ه�، 2 مج )دكتور�ه(.
بن 	  �أحمد  مقارنة/  در��صة  �ملنزلية:  �لعمالة  �أحكام 

عبد�لرحمن �لثويني.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 
1434 ه�، 206 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

�ل�صرعية/ 	  �ل�صيا�صة  �صوء  يف  �لبطالة  من  �حلدِّ  و�صائل 
عبد�لعزيز بن ها�صم �لقا�صي.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل 
للق�صاء، 1434 ه�، 119 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

�لنو�زل يف بيع ما مل ميلك وتطبيقاتها/ علي بن عبد�هلل 	 
ورقة   514 ه�،   1434 �لإمام،  جامعة  �لريا�ص:  �حلمد.- 

)دكتور�ه(.
�إعذ�ر �ملدين: در��صة تاأ�صيلية تطبيقية مقارنة/ عبد�هلل 	 

�لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �ملرزوق.-  عبد�لرحمن  بن 
للق�صاء، 1434 ه�، 148 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

و�لنظام 	  �لإ�صالمي  �لفقه  يف  �لتجارية  �لوكالت 
�ملنورة:  �ملدينة  �ل�صهر�ين.-  �ل�صعودي/ بدر بن عبد�هلل 
مكمل  )بحث  ورقة   193 ه�،   1434 �لإ�صالمية،  �جلامعة 

للماج�صتر(.
�لتجارية: در��صة مقارنة/ يا�صر بن 	  �لتخفي�صات  �أحكام 

للق�صاء، 1434  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �لعتيبي.-  قعيد 
ه�، 87 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

عبد�هلل 	  بن  ممد  �لترعات/  عقود  يف  �لنو�زل 
�ملدمييغ.- �لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 559 ورقة 

)ماج�صتر(.
�لهدية و�أحكامها يف �لفقه �لإ�صالمي/ هند بنت عبد�هلل 	 

ه�، 459 ورقة  �لإمام، 1434  �لريا�ص: جامعة  �لر�صيد.- 
)ماج�صتر(.

در��صة 	  �لعباد�ت:  غر  يف  �لف�صاد  �إليه  يت�صارع  ما  �أحكام 
�جلنيدل.-  عبد�لعزيز  بن  �إبر�هيم  مقارنة/  فقهية 
ورقة   183 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص: 

)بحث مكمل للماج�صتر(.
�ملقبو�ص على وجه �ل�صوم و�أحكامه يف �لفقه �لإ�صالمي/ 	 

�ملعهد  �لريا�ص:  �صعيد.-  �آل  ممد  بن  عبد�لرحمن 
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مكمل  )بحث  ورقة   187 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل 
للماج�صتر(.

بن 	  ر�ئد  تطبيقية/  فقهية  در��صة  �ملختلط:  �ملال 
عبد�لرحمن �ل�صعالن.- �لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 

ه�، 325 ورقة )ماج�صتر(.
م�صائل �لقلة و�لكرثة يف �لنكاح وفرقه: جمًعا ودر��صة/ 	 

�صعود،  �مللك  جامعة  �لريا�ص:  �ل�صمر�ين.-  زياد  �إميان 
1434 ه�، 421 �ص )بحث مكمل للماج�صتر(.

�آثار �لإهمال يف �حلقوق �لزوجية وتطبيقاته �لق�صائية/ 	 
�لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �لذبياين.-  عطية  بن  ح�صن 
للق�صاء، 1434 ه�، 225 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

�ملعا�صرة/ 	  وتطبيقاتها  �لزوجني  بني  �ملالية  �خلالفات 
�لإمام،  جامعة  �لريا�ص:  �لر�صود.-  مبارك  بنت  �أماين 

1434 ه�، 460 ورقة )ماج�صتر(.
�مل�صائل �مل�صتجدة يف �لعدل بني �لأولد/ �أحمد بن م�صيب 	 

�مل�صيب.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1434 ه�، 187 
ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

مقا�صد 	  �صوء  يف  و�لر�صاع  �حلمل  يف  فقهية  نو�زل 
�لدمام،  �صودري.-  عبد�جلبار  بنت  منرة  �ل�صريعة/ 
ورقة   404 ه�،   1434 �لدمام،  جامعة  �ل�صعودية: 

)ماج�صتر(.
عبد�هلل 	  و�لق�صا�ص/  �حلدود  يف  و�أثرها  �لنف�ص  ع�صمة 

للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �للحيد�ن.-  خالد  بن 
1434 ه�، 220 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

تاأ�صيلية 	  در��صة  �لتخبيب:  يف  �جلنائية  �مل�صوؤولية 
تطبيقية/ يو�صف بن عبد�لعزيز �لتويجري.- �لريا�ص: 
جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية، 1434 ه�، 114 ورقة 

)ماج�صتر(.
�أحمد بن ممد 	  �ملالية: در��صة فقهية/  نو�زل �جلر�ئم 

ورقة   644 ه�،   1434 �لإمام،  جامعة  �لريا�ص:  �ملهيزع.- 
)دكتور�ه(.

تطبيقية/ 	  مقارنة  در��صة  وعقوبته:  �ل�صرقة  �إىل  �لعود 
نايف  جامعة  �لريا�ص:  �لع�صيمي.-  هديان  بن  م�صعل 
�لعربية للعلوم �لأمنية، 1434 ه�، 177 ورقة )ماج�صتر(.

جرمية �لت�صليل �لإعالمي: در��صة مقارنة/ يو�صف بن 	 
للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �لعيوين.-  عبد�لعزيز 

1434 ه�، 130 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
مقارنة/ 	  در��صة  �لطائرة:  لقائد  �لتق�صرية  �مل�صوؤولية 

�ملعهد  �لريا�ص:  �ليحياء.-  عبد�لرحمن  بن  عبد�هلل 
مكمل  )بحث  ورقة   120 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل 

للماج�صتر(.
�لإن�صان: 	  �لطبية على  �لتجارب  �مل�صوؤولية �جلنائية عن 

د�ود.-  �آل  عبد�لعزيز  بن  �إبر�هيم  تاأ�صيلية/  در��صة 
�لريا�ص: جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية، 1434 ه�، 

162 ورقة )ماج�صتر(.
�أحكام �لعتد�ء على �لأطفال يف �لفقه �لإ�صالمي/ �إميان 	 

�أم �لقرى،  بنت �صعد �لطويرقي.- مكة �ملكرمة: جامعة 
1434 ه�، 2مج )دكتور�ه(.

مقارنة/ 	  در��صة  �لنقود:  لناقل  �لتق�صرية  �مل�صوؤولية 
�لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �حلمد�ن.-  ممد  بن  خالد 
للق�صاء، 1434 ه�، 120 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

در��صة 	  وعقوباتها:  �لريا�صية  �ملن�صطات  تناول  جرمية 
�ملعهد  �لريا�ص:  �لزهر�ين.-  �صعيد  �صلمان بن  مقارنة/ 
مكمل  )بحث  ورقة   109 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل 

للماج�صتر(.
جمل�ص 	  دول  نظم  يف  �لدينية  للرموز  �لإ�صاءة  جترمي 

�لتعاون �خلليجي: در��صة تاأ�صيلية/ �صليمان بن ممد 
�لعيدي.- �لريا�ص: جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية، 

1434 ه�، 125 ورقة )ماج�صتر(.
�لأذ�ن/ 	  وقت  �لتجارية  �ملحالت  �إغالق  عدم  خمالفة 
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عبد�لرحمن بن فرحة �لقرين.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل 
للق�صاء، 1434 ه�، 173 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(. 

در��صة 	  �جلرمية:  من  �حلدِّ  يف  و�أثره  �ل�صجني  تاأهيل 
�لريا�ص:  �لعمر�ن.-  عبد�لعزيز  بن  �صالح  مقارنة/ 
�ملعهد �لعايل للق�صاء، 1434 ه�، 203 ورقة )بحث مكمل 

للماج�صتر(.
بن 	  ر��صد  به/  �ملتعلقة  و�لآثار  �صروطه  �لعقوبة:  ذ  منفِّ

عبد�هلل �آل د�ود.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1434 
ه�، 133 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

ح�صن 	  للدولة/  �لإ�صالمية  للهوية  �لد�صتورية  �حلماية 
للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �لدريعي.-  ممد  بن 

1434 ه�، 2 مج )دكتور�ه(.
قا�صي �ل�صرورة: در��صة فقهية مقارنة/ عماد بن �أحمد 	 

ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �لعطيف.- 
131 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

در��صة 	  للطفل:  �ملالية  �حلقوق  حماية  يف  �لق�صاء  دور 
�ملعهد  �لريا�ص:  �ل�صويلم.-  �أحمد  بن  ممد  مقارنة/ 
مكمل  )بحث  ورقة   147 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل 

للماج�صتر(.
تاأهيل �ملحت�صب: در��صة و�صفية ميد�نية: �ملدينة �ملنورة 	 

�ملنورة:  �أمنوذًجا/ خالد بن هديبان �حل�صيني.- �ملدينة 
�جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 356 ورقة )ماج�صتر(.

�ل�صو�بط �ل�صرعية و�لنظامية للمحت�صب غر �لر�صمي/ 	 
نايف  جامعة  �لريا�ص:  �لغامدي.-  عبد�هلل  بن  خالد 
�لعربية للعلوم �لأمنية، 1434 ه�، 147 ورقة )ماج�صتر(.

مبارك 	  بن  ر��صد  تاأ�صيلية/  در��صة  بالقلب:  �لإنكار 
�لدو�صري.- �لريا�ص: جامعة �لإمام، 1432 ه�، 432 ورقة 

)بحث مكمل للماج�صتر(.
خالد 	  �لإلكروين/  �لت�صهر  جرمية  على  �لحت�صاب 

�إبر�هيم �لدخيل.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء،  بن 
1434 ه�، 119 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

�لرو�ية 	  جمال  يف  �ل�صرعية  �ملخالفات  على  �لحت�صاب 
�لأدبية �لعربية �ملعا�صرة/ حمد بن �صليمان �لباحوث.- 
�لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 115 ورقة )بحث مكمل 

للماج�صتر(.
در��صة 	  �لن�صاء:  جر�ئم  من  �حلدِّ  يف  �لحت�صاب  دور 

عبيد  علي  �ملنورة/  �ملدينة  هيئة  مر�كز  على  تطبيقية 
للعلوم  �لعربية  نايف  جامعة  �لريا�ص:  �لعروي.- 

�لأمنية، 1434 ه�، 194 ورقة )ماج�صتر(.
�صيخ 	  عثيمني  �بن  فيها  خالف  �لتي  �لفقهية  �مل�صائل 

�لإ�صالم �بن تيمية/ جابر بن خليفة �لعازمي.- �لريا�ص: 
�ملعهد �لعايل للق�صاء، 1434 ه�، 278 ورقة )بحث مكمل 

للماج�صتر(. 
�لر��صد.- 	  عبد�لعزيز  بنت  لبنى  �ملر�أة/  زينة  يف  �لنو�زل 

�لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 471 ورقة )ماج�صتر(.
�صالمة 	  مقارنة/  در��صة  �لوطنية:  �لهوية  بطاقة  �أحكام 

للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �لظفري.-  غ�صاب 
1434 ه�، 125 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

�ملدنية 	  �حلماية  من  و�لنظام  �لإ�صالمي  �لفقه  موقف 
�صعيد  بن  عبد�هلل  حتليلية/  در��صة  �لخر�ع:  لر�ء�ت 
�لعتيبي.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 1434 ه�، 138 

ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
مقارنة/ 	  در��صة  �ملحمية:  �مل�صنفات  من  �لقتبا�ص  حق 

للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �حلربي.-  رباح  نايف 
1434 ه�، 87 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

و�ملفقودين 	  و�لأ�صرى  و�مل�صابني  �ل�صهد�ء  حقوق 
بن  علي  مقارنة/  در��صة  حكمهم:  يف  ومن  �لع�صكريني 
للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص:  �جلربوع.-  من�صور 

1434 ه�، 348 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
�لكو�رث: 	  وقت  يف  �لإن�صانية  �مل�صاعد�ت  تقدمي  �أحكام 
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�لريا�ص:  �لدعيلج.-  �صعود  ممد  مقارنة/  در��صة 
�ملعهد �لعايل للق�صاء، 1434 ه�، 152 ورقة )بحث مكمل 

للماج�صتر(.
�لأحكام �لفقهية لل�صيدلة/ هناء بنت نا�صر �لأحيدب.- 	 

�لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 612 ورقة )دكتور�ه(.
�ل�صحية/ جنالء بنت ممد 	  بالوقاية  �ملتعلقة  �لأحكام 

ورقة   427 ه�،   1434 �لإمام،  �لريا�ص: جامعة  �مل�صرف.- 
)ماج�صتر(.

در��صة 	  �لدم:  نقل  عمليات  عن  �لتق�صرية  �مل�صوؤولية 
�ملعهد  �لريا�ص:  �لر�صودي.-  �أحمد  بن  مقارنة/ ممد 
مكمل  )بحث  ورقة   159 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل 

للماج�صتر(.
فقهية 	  در��صة  و�لفم:  �لأنف  جتميل  م�صتجد�ت  �أحكام 

�ملنورة:  �ملدينة  مهنا.-  بن  م�صاعد  بنت  هاجر  مقارنة/ 
مكمل  )بحث  ورقة   329 ه�،   1434 طيبة،  جامعة 

للماج�صتر(.
و�أثر 	  �ل�صناعية  بالأطر�ف  �ملتعلقة  �لفقهية  �لأحكام 

عبيد  بن  عبد�لرحمن  �لطرف/  فاقد  على  ��صتعمالها 
 271 ه�،   1434 �صعود،  �مللك  �لريا�ص: جامعة  �لنفيعي.- 

ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
�أحكام �لأتربة يف �لفقه �لإ�صالمي/ نهال بنت عبد�لرحمن 	 

�لر�هيم.- �لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 440 ورقة 
)ماج�صتر(.

و�لغاز�ت/ 	  و�لأبخرة  بالأدخنة  �ملتعلقة  �لفقهية  �لأحكام 
جامعة  �لريا�ص:  �لر�صيد.-  عبد�لعزيز  بنت  فاطمة 

�لإمام، 1434 ه�، 609 ورقة )ماج�صتر(.
�آل عتيق.- 	  �أحكام �لنفط �لفقهية/ عبد�لعزيز بن حمد 

ورقات   104 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص: 
)بحث مكمل للماج�صتر(.

و�لنباتات: 	  �حليو�نات  على  �لعلمية  �لتجارب  �أحكام 
در��صة مقارنة/ عبد�لعزيز بن �صالح �لد�يل.- �لريا�ص: 
�ملعهد �لعايل للق�صاء، 1434 ه�، 171 ورقة )بحث مكمل 

للماج�صتر(.
مها 	  فقهية/  در��صة  �لزر�عي:  �لإنتاج  تنمية  يف  �لنو�زل 

 1434 �لإمام،  جامعة  �لريا�ص:  �ل�صامخ.-  �صليمان  بنت 
ه�، 2 مج )دكتور�ه(.

الديانات األخرى

�لتن�صر يف �جلز�ئر: تاريخه و�أ�صاليبه و�صبل مو�جهته/ 	 
دومة �أحمد.- �ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 

ه�، 557 ورقة )ماج�صتر(.
�لتن�صر يف جمهورية �صر�ليون: تاريخه وو�صائله و�آثاره 	 

وطرق معاجلته/ ممد �لب�صر جالو.- �ملدينة �ملنورة: 
�جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 388 ورقة )ماج�صتر(.

العلوم االجتماعية

هاجر 	  �مل�صت�صرقني/  من  بدوي  عبد�لرحمن  موقف 
�صبيح �لذبياين.- مكة �ملكرمة: جامعة �أم �لقرى، 1434 

ه�، 368 ورقة )ماج�صتر(.
�ملعا�صرة: 	  وتطبيقاتها  �لإ�صالمية  �مل�صارف  يف  �لوكالة 

�لريا�ص:  �ل�صرثي.-  ممد  بن  �أحمد  فقهية/  در��صة 
جامعة �لإمام، 1434 ه�، 2 مج )دكتور�ه(.

و�أحكامها 	  حقيقتها  �لإ�صالمية:  �مل�صارف  يف  �لغر�مة 
�لطريقي.-  عبد�هلل  بن  عبد�لرحمن  وتطبيقاتها/ 
ورقة   557 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص: 

)بحث مكمل للماج�صتر(.
�لعرياين.- 	  عون  بن  ح�صن  �ملروكة/  �لأ�صهم  �أحكام 
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ورقة   142 ه�،   1434 للق�صاء،  �لعايل  �ملعهد  �لريا�ص: 
)بحث مكمل للماج�صتر(.

بن 	  طارق  مقارنة/  در��صة  �ل�صياحي:  �ل�صتثمار  �أحكام 
عبد�لعزيز �أبا �خليل.- �لريا�ص: �ملعهد �لعايل للق�صاء، 

1434 ه�، 120 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
�أد�ئه 	  على  و�أثره  �لأمن  رجل  لدى  �لفكري  �لنحر�ف 

جامعة  �لريا�ص:  �حل�صني.-  فهد  بن  ممد  �لأمني/ 
ورقة   158 ه�،   1434 �لأمنية،  للعلوم  �لعربية  نايف 

)ماج�صتر(.
للطفل 	  �لقيادية  �ل�صخ�صية  بناء  يف  �لنبوية  �لأ�صاليب 

�لعبيدي.-  ممد  بن  �أحمد  �لربوية/  وتطبيقاتها 
�ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 247 ورقة 

)بحث مكمل للماج�صتر(.
�لتاأديب �لربوي عند �خللفاء �لر��صدين ر�صي �هلل عنهم 	 

�لغامدي.-  �أحمد  بن  م�صطفى  �لربوية/  وتطبيقاته 
�ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 191 ورقة 

)بحث مكمل للماج�صتر(.
عنهم/ 	  �هلل  ر�صي  �ل�صحابة  مبة  على  �لأولد  تربية 

�ملنورة: �جلامعة  �ملدينة  �لرحيلي.-  ر�صا بن عبد�لقادر 
�لإ�صالمية، 1434 ه�، 138 ورقة )ماج�صتر(.

رو�حة وتطبيقاتها 	  �صعر عبد�هلل بن  �لربوية يف  �لقيم 
�لربوية يف �لأ�صرة �مل�صلمة/ �أ�صامة بن ممد �لفالح.- 
�ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 160 ورقة 

)بحث مكمل للماج�صتر(.
طرق عالج �صوء �لظن من منظور �لربية �لإ�صالمية/ 	 

�جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �لرفاعي.-  مر�صي  بن  �صامل 
�لإ�صالمية، 1434 ه�، 131 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

�ملر�هقة من منظور �لربية 	  �حلاجات �لربوية ملرحلة 
�لإ�صالمية وتطبيقاتها �لربوية/ ح�صن ممد بخ�ص.- 
�ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 161 ورقة 

)بحث مكمل للماج�صتر(.

يف 	  و�إيجابياته  �صلبياته  �لغربية:  �لدول  �إىل  �لبتعاث 
�ملنورة:  �ملدينة  �لأزهري.-  �لإ�صالم/ منى طاهر  ميز�ن 

جامعة طيبة، 1434 ه�، 73 ورقة )ماج�صتر(.
بن 	  �إ�صماعيل  و�صفية/  در��صة  كينيا:  يف  �لكتاتيب 

�لإ�صالمية، 1434  �ملنورة: �جلامعة  �ملدينة  عبد�لقادر.- 
ه�، 113 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

اللغة العربية

تركيبية 	  در��صة  �لبخاري:  �صحيح  يف  �لتف�صيل  ��صم 
�لريا�ص:  ظافر.-  �آل  م�صعي  بن  بريكان  دللية/ 
مكمل  )بحث  ورقة   176 ه�،   1434 �صعود،  �مللك  جامعة 

للماج�صتر(.
�لركيب 	  يف  تطبيقية  در��صة  �لعربية:  يف  �لإ�صارة  ��صم 

�لريا�ص:  �لطلحي.-  مفوظ  بنت  عبر  و�لن�ص/ 
مكمل  )بحث  ورقة   247 ه�،   1434 �صعود،  �مللك  جامعة 

للماج�صتر(.
�أ�صاليب �لعرب يف �لكالم و�أثرها يف �لتف�صر من خالل 	 

''جامع �لبيان'' للطري: در��صة نظرية تطبيقية/ فو�ز 
�لإ�صالمية،  �جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  علي.-  من�صر  بن 

1434 ه�، 669 ورقة )ماج�صتر(.
لغوية/ 	  در��صة  �ملكرمة:  مكة  منطقة  يف  �لأماكن  �أ�صماء 

�جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �لقرين.-  حوفان  بن  مكني 
�لإ�صالمية، 1434 ه�، 712 ورقة )دكتور�ه(.

�لقر�آن 	  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  تعريف  تنوع 
بن  ح�صن  بن  د�ود  حتليلية/  بالغية  در��صة  �لكرمي: 
عبد�هلل.- �ملدينة �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 

252 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
يف 	  �لنحويني  على  ع�صيمة  عبد�خلالق  ممد  تعقبات 

كتاب ''در��صات لأ�صلوب �لقر�آن �لكرمي'' يف �لق�صم �لأول: 
عر�ص ودر��صة/ �أ�صامة بن ح�صن جرتي.- �ملدينة �ملنورة: 

�جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 687 ورقة )ماج�صتر(.
�لأ�صباه و�لنظائر يف كتاب �صيبويه جمًعا ودر��صة/ غادة 	 

�لقرى،  �أم  جامعة  �ملكرمة:  مكة  �ل�صعيدي.-  �صعد  بنت 
1434 ه�، 615 ورقة )دكتور�ه(.

�ل�صر�ط يف �لنحو �لعربي/ زكي بن �صالح �حلريول.- 	 
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�لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 2 مج )دكتور�ه(.
در��صة 	  �لكرمي:  �لقر�آن  يف  �ملرفو�صة  �لإعر�بية  �لأوجه 

عبد�لهادي  �أمنوذًجا/  �مل�صون''  ''�لدر  دللية:  تركيبية 
�صعود،  �مللك  جامعة  �لريا�ص:  مهدي.-  �آل  مد�وي  بن 

1434 ه�، 351 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

الفنون

مالب�ص وزينة �ملر�أة �حلجازية منذ ع�صر �لنبوة �إىل نهاية 	 
�لع�صر �لعبا�صي �لأول/ �جلوهرة بنت ر��صد �خلالدي.- 
ورقة   265 ه�،   1434 �لدمام،  جامعة  �ل�صعودية:  �لدمام، 

)ماج�صتر(.

األدب

�لقيم �خُللقية �مل�صتنبطة من �صعر ح�ّصان بن ثابت ر�صي 	 
�ملدينة  �لرفاعي.-  �صالمة  بن  عبد�حلميد  عنه/  �هلل 
�ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، 1434 ه�، 116 ورقة )بحث 

مكمل للماج�صتر(.
بن 	  �صامل  �لعتاهية/  �أبي  �صعر  يف  و�ملثال  �لو�قع  ثنائية 

ه�،   1434 �لإمام،  جامعة  �لريا�ص:  �ل�صمري.-  و�صيل 
537 ورقة )دكتور�ه(.

فنية/ 	  مو�صوعية  در��صة  �لبارودي:  �صعر  يف  �حلكمة 
�جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �لعويف.-  نور�ن  بن  ممد 

�لإ�صالمية، 1434 ه�، 231 ورقة )ماج�صتر(.
�لبناء �لفني لق�صيدة �لتفعيلة عند �صعر�ء ر�بطة �لأدب 	 

�لدو�صري.-  عبد�هلل  بن  وليد  �لعاملية/  �لإ�صالمي 
�لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 501 ورقة )دكتور�ه(.

�ل�صنغال 	  يف  �لعربي  �ل�صعر  يف  �لإ�صالمية  �لجتاهات 
من 1317 �إىل 1420 ه�: در��صة مو�صوعية فنية/ ممد 
�لإ�صالمية،  �جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  جي.-  �مل�صطفى 

1434 ه�، 154 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
�صخ�صية �ملتدين يف �لرو�ية �لعربية/ �صعد بن عبد�لعزيز 	 

 349 ه�،   1434 �صعود،  �مللك  جامعة  �لريا�ص:  �ملطوع.- 
ورقة )بحث مكمل للدكتور�ه(.

�ملكان و�لزمان يف كتابات علي �لطنطاوي: در��صة حتليلية 	 

جامعة  �لريا�ص:  �ل�صائع.-  عبد�لعزيز  بنت  مها  نقدية/ 
�لأمرة نورة بنت عبد�لرحمن، 1434 ه�، 230 ورقة )دكتور�ه(.

فن �ملقال عند �ل�صيخ علي �لطنطاوي: در��صة مو�صوعية 	 
جامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �ل�صاعدي.-  �صويلم  فرج  فنية/ 

طيبة، 1434 ه�، 220 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

التاريخ

�لنبوي/ 	  �لع�صر  يف  �لقت�صادية  �حلياة  يف  �ملر�أة  دور 
عو�طف بنت فهد �خلمي�ص.- بريدة، �ل�صعودية: جامعة 

�لق�صيم، 1434 ه�، 338 ورقة )ماج�صتر(.
منهج �لتعامل مع �أهل �لكتاب يف ع�صر �خللفاء �لر��صدين/ 	 

�صعود،  �مللك  جامعة  �لريا�ص:  �لعمودي.-  ح�صن  عالية 
1434 ه�، 312 ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.

ه�/ 	   422  -  138 �لأموي  �لع�صر  يف  �لأندل�صي  �جلي�ص 
�صالح بن علي �لربع.- �لإ�صكندرية: جامعة �لإ�صكندرية، 

1434 ه� )ماج�صتر(.
ثقافة �خللفاء �لعبا�صيني من �ملاأمون حتى �مل�صتكفي باهلل 	 

فرحة  بنت  عزة  ه�/   334  -  198 �لدولة  �إد�رة  يف  و�أثرها 
�لغامدي.- �لريا�ص: جامعة �لإمام، 1434 ه�، 450 ورقة 

)ماج�صتر(.
 	 -  358 �لفاطمي  �لع�صر  يف  مب�صر  �ل�صنة  �أهل  �أو�صاع 

�جلامعة  �ملنورة:  �ملدينة  حمود.-  �أحمد  وليد  ه�/   567
�لإ�صالمية، 1434 ه�، 698 ورقة )ماج�صتر(.

�لفرة من 	  �لإ�صالمية يف  �لهند  دول  �لعلمية يف  �حلياة 
�لريا�ص:  �لعتيبي.-  فهد  بنت  �لعنود  ه�/   932  -  721
 294 ه�،   1434 عبد�لرحمن،  بنت  نورة  �لأمرة  جامعة 

ورقة )ماج�صتر(.
�لعمائر �لعثمانية �لباقية يف �ملدينة �ملنورة )923 - 1337 	 

�مللك  جامعة  �لريا�ص:  �أحمد.-  ممود  علياء  ه�(/ 
�صعود، كلية �ل�صياحة �لآثار، 1434 ه�، 2 مج )بحث مكمل 

للدكتور�ه(.
�لع�صر 	  يف  �لإ�صالمية  لالأمة  �حل�صاري  �لر�جع 

دهر�ن  ممد  مو�جهته/  و�صبل  �أ�صبابه  �حلا�صر: 
 102 ه�،   1434 طيبة،  جامعة  �ملنورة:  �ملدينة  �حلربي.- 

ورقة )بحث مكمل للماج�صتر(.
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كتب مفيدة جديدة

لقاء الع�سر الأواخر بامل�سجد احلرام: املجموعة 	 
ال�سابعة ع�سرة )رم�سان 1435 ه�(.- بروت: د�ر 

�لب�صائر �لإ�صالمية، 1436 ه�، 2 مج.

جامع 	  بن  �إبر�هيم  الإ�سالمي/  الفقه  يف  الحتياط 
�أوتويو.- �لريا�ص: جامعة �لإمام، عمادة �لبحث �لعلمي، 

1436ه�، 3 مج )1452 �ص( )�أ�صله ر�صالة دكتور�ه(.

احلديثة/ 	  امل�سلمة  الدولة  يف  والوطن  املواطنة 
علي ممد �ل�صاّلبي.- �لقاهرة: مكتبة �لفنون و�لآد�ب: 

موؤ�ص�صة �قر�أ للن�صر، 1436 ه�، 183 �ص.

يف 	  واأثره  احليوانية  للرثوة  الأمثل  ال�ستثمار 

مقارنة/  فقهية  درا�سة  الإ�سالمي:  القت�ساد 
�ل�صيدة عبد�ملنعم �لرعي.- �لإ�صكندرية: مكتبة �لوفاء 

�لقانونية، 1436 ه�، 878 �ص.

حلقات 
)كتب مفيدة جديدة(

)من الرقم 120 حتى 131(
)عر�ست هذه الكتب يف موقع حمرر املجلة، �سمن �سبكة الألوكة(
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التهافت'': 	  ''تهافت  كتابه  يف  ر�سد  ابن  تهافت 
تك�سف  نقدية  قراءة  اأ�سبابه:  اآثاره،  مظاهره، 
كتابه  يف  ر�سد  ابن  وتناق�سات  ومغالطات  اأخطاء 
''تهافت التهافت''/ خالد كبر عالل.- عّمان: موؤ�ص�صة 

�لور�ق للن�صر، 1436 ه�، 336 �ص.

احلرز يف ال�سرقة و�سوابط تطبيقه على اجلرائم 	 
ممد  ح�صن  مقارنة/  فقهية  درا�سة  الإلكرتونية: 
بودي.- �لإ�صكندرية: د�ر �جلامعة �جلديدة، 1436 ه�، 96 �ص.

اأحكام املقبو�ص بعقد فا�سد وتطبيقاته/ عبد�ملجيد 	 
لن�صر  �ل�صندوق �خلري  �لريا�ص:  �ملن�صور.-  �صالح  بن 
ه�،   1434 �إ�صبيليا،  كنوز  د�ر  �لعلمية:  و�لر�صائل  �لبحوث 

331 �ص )�أ�صله ر�صالة ماج�صتر(.
نهاد 	  عمر  الإ�سالمي/  الفقه  يف  النفط  اأحكام 

�ملو�صلي.- بروت: د�ر �لب�صائر �لإ�صالمية، 1435 ه�، 480 
�ص )�أ�صله ر�صالة دكتور�ه(.
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�أحمد 	  طه  ال�سرعية/  ال�سيا�سة  �سوء  يف  املرجعية 
�لفجر؛  د�ر  �لعر�قي:  �لفقهي  �ملجمع  بغد�د:  �لزيدي.- 

عّمان: د�ر �لنفائ�ص، 1435 ه�، 288 �ص.

الكرمي/ 	  القراآن  �سور  اأوائل  يف  عة  املقطَّ احلروف 
�مللك  جامعة  �لريا�ص:  �صعيليك.-  �أبو  عودة  �صليمان 

�صعود، �لن�صر �لعلمي و�ملطابع، 1433 ه�، 198 �ص.

تاأ�سيل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان من منظور 	 
جابر  مقا�سدية/  تاأ�سيلية  درا�سة  اإ�سالمي: 
د�ر �جلامعة  �لإ�صكندرية:  �ل�صافعي.-  �صامل  عبد�لهادي 

�جلديدة، 1436 ه�، 286 �ص.

العودة 	  و�سبل  الأجنبية  القوانني  تطبيق  اأ�سباب 
قانونية  �سرعية  درا�سة  الإ�سالمية:  لل�سريعة 
�لفي�صي.-  عبد�هلل  �أو�ن  مقارنة/  حتليلية  تاأ�سيلية 

�لإ�صكندرية: د�ر �لفكر �جلامعي، 1436 ه�، 158 �ص.
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كتب سابقة فيها فائدة
مائة طريقة خلدمة الدعوة الإ�سالمية لغر الدعاة 
ابن  دار  بروت:  �سالم.-  اأحمد  جمعها  املتخ�س�سني/ 

حزم، 1427 ه�، 52 �ص.

من �لطرق �لتي ذكرها جامعها: زيارة �صجني، �صحح م�صار 
ت�صجيع  �لنز�ع،  �إز�لة  يف  �مل�صاركة  كتاب،  يف  قر�ءة  �حلديث، 
دعوة  بالعلماء،  �مل�صلم  �رتباط  ت�صجيع  �لطيبة،  �لبو�در 
يف  �لزهد  �لهاتف،  درو�ص  �لإ�صالمية،  �ملدر�صة  دعم  �لبيوت، 
�لبيت،  من  �ملنكر�ت  �إز�لة  �لدعوية،  �لن�صر�ت  �لنا�ص،  �أمو�ل 

�متنع عن �جلدل، �لدعاء و�لت�صرع..

العلم والعلماء يف القراآن الكرمي/ عبدالغفور حممد 
الوقف  ديوان  بغداد:  ه�(.-   1428 )ت  القي�سي  طه 

ال�سني، 1429 ه�، 222 �ص )اأ�سله ر�سالة ماج�ستر(.

ف�صوله �لأربعة:
مفهوم �لعلم وجمالته يف �لقر�آن �لكرمي.	 
منهج �لو�صول �إىل �حلقائق �لعلمية يف �لقر�آن �لكرمي.	 
�لعلماء يف �لقر�آن �لكرمي.	 
منهج �لقر�آن �لعلمي و�أثره يف �حل�صارة.	 

لغتنا  يف  ال�ستعمال  نادرة  القراآن  األفاظ  معجم 
�سالح  ن�ساأت  تف�سرية/  لغوية  درا�سة  املعا�سرة: 
الدين ح�سني.- بغداد: ديوان الوقف ال�سني، 1427 

ه�، 437 �ص.

يف  تد�ولها  قلَّ  �لتي  �لقر�آنية  �لألفاظ  �لكتاب  معدُّ  تتبع 
على  وطغت  و�لعامية  �لعجمة  فيه  �صاعت  �لذي  ع�صرنا، 
حفاًظا  وتف�صًر�،  لغة  و�صرحها  بجمعها  فقام  �لف�صحى، 
وجتديًد� للغة �لقر�آن �لكرمي، وليلتفت �إليها �لأدباء و�لكتاب 

ويزيدو� بها من ثروتهم �للغوية.

درا�سة  القراآين:  الق�س�ص  يف  الإعالمي  الإعجاز 
تطبيقية على �سورة النمل/ حممد وهدان.- القاهرة: 

اأطل�ص للن�سر، 1427 ه�، 127 �ص.
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�لتعرف على  �إىل  �ملوؤلف -  ت�صعى هذه �لدر��صة - كما يقول 
بع�ص وجوه �لإعجاز �لإعالمي يف �لق�صة �خلرية �لقر�آنية، 
�لقو�عد  و��صتنباط  �لنمل،  �صورة  ق�ص�ص  يف  جاءت  كما 
لكي  �ل�صبان،  لالإعالميني  وتعلمها  �لق�صة  لكتابة  �لقر�آنية 

يتتلمذو� على �أح�صن �لق�ص�ص..
�لدر��صات  �لدر��صة من خالل ندرة  �أهمية هذه  قال: وتبدو 
�لعربية �لتي تعر�صت للجو�نب �لإعالمية يف �لقر�آن �لكرمي.
وقال قبله: نتفق مع �لر�أي �لقائل باأن �إظهار جو�نب �لإعجاز 
�لإعالمي يف �لقر�آن �لكرمي لي�ص تكلًفا ول تزيًد�، و�إمنا هي 

من طبيعة �لقر�آن �لكرمي ذ�ته.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ �لدر��صات �لإ�صالمية و�لعربية يف كلية �لبنات 

بجامعة �لأزهر يف �لقاهرة.

اأحمد  بن  اأحمد  احلديث/  علم  م�سطلح  يف  ر�سالة 
زروق )ت 899 ه�(؛ حتقيق ب�سر �سيف بن اأبي بكر.- 

بروت: دار ابن حزم، 1427 ه�، 56 �ص.

ر�صالة �صغرة يف م�صطلح �حلديث �ل�صريف، ذكر �ملحقق �أنها 
�لأثر �لوحيد يف �مل�صطلح لهذ� �لعامل �جلليل، و�أنها كانت يف 

عد�د �ملفقود.

اأ�سول الرواية عند ال�سيعة الإمامية: عر�ص ونقد/ 
عمر حممد عبداملنعم الفرماوي.- املن�سورة: مكتبة 
ه�،   1421 الورد،  جزيرة  مكتبة  القاهرة:  الإميان؛ 
الأزهر،  جامعة  من  دكتوراه  ر�سالة  )اأ�سله  �ص   560

1417 ه�(.

وهو يف �أربعة �أبو�ب:
�لت�صيع ون�صاأته.	 
موقف �ل�صيعة من رو�ية �حلديث.	 
منهج �ل�صيعة يف �جلرح و�لتعديل.	 
�أوثق م�صادر �لأخبار عند �ل�صيعة.	 

�أحاديث  على  يعتمدون  �ل�صيعة  �أن  خامتته  يف  �ملوؤلف  وذكر 
اعني وجماهيل، و�أن  رويت باأ�صانيد ت�صتمل على كذ�بني وو�صّ
�أن يكون م�صدًر�؛  �لثاين للت�صريع عندهم ل ي�صلح  �مل�صدر 
كتبهم  يخت�صرو�  �أن  عليهم  و�أن  �لكذ�بني..  على  لعتماده 
تذكر  �لتي  �لن�صو�ص  منها  ويحذفو�  �لأربعة،  �حلديثية 
�لنبي �صلى �هلل عليه  �لأئمة عند وفاة  يوؤيد  �لوحي كان  �أن 

و�صلم، و�أنهم ي�صمعونه ول يرونه، ونحو ذلك...

جامع الروايات يف حتقق نبوءات النبي �سلى اهلل عليه 
العلمية،  الكتب  دار  بروت:  ن�سار.-  حممود  و�سلم/ 

1424 ه�، 712 �ص.
�أبو�ب، كل باب يتحدث عن نبوءة، مع  ق�صمه على جمموعة 
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غريبها،  ر  وف�صَّ �لأحاديث،  ج  وخرَّ باأ�صانيدها،  �مل�صادر  ذكر 
ووثق  �ل�صنة،  كتب  من  �لتعقيبات  ونقل  �أعالمها،  ف  وعرَّ

�لأقو�ل و�لن�صو�ص..

اأ�سمادي  الإ�سالمي/  الفقه  يف  العقود  ف�سخ  نظرية 
 256 ه�،   1426 النفائ�ص،  دار  ان:  عمَّ نعيم.-  حممد 
الإ�سالمية  اجلامعة  من  دكتوراه  ر�سالة  )اأ�سله  �ص 

العاملية مباليزيا(.

و�لنف�صاخ،  بالف�صخ،  �لعقد  �نتهاء  مو�صوع  فيه  عر�ص 
�ملتعاقدين،  �أحد  �نتهائه مبوت  �إىل  يتعر�ص  و�لتفا�صخ، ومل 
�أو بانتهاء مدة �لعقد، �أو بالتنفيذ، �أو لعدم �لإجازة يف �لعقد 

�ملوقوف.

الفقه  يف  املعا�سرة  وتطبيقاته  والف�سة  الذهب  بيع 
دار  عّمان:  عبداهلل.-  عبدالقادر  �سدام  الإ�سالمي/ 

النفائ�ص، 1426 ه�، 222 �ص )اأ�سله ر�سالة ماج�ستر 
من اجلامعة الأردنية(.

و�لف�صة  �لذهب  و�صر�ء  بيع  �صور  تعددت  �أنه  �لباحث  يذكر 
�لبطاقة  طريق  عن  �أو  بال�صيكات،  بيعهما  مثل  ع�صرنا،  يف 
�لبور�صة. كما ظهرت و�صائل  �لبنكية، و�لتعامل بالذهب يف 
جديدة لقب�ص �لثمن، مثل �ل�صيك وبطاقة �لئتمان و�لقيد 

�مل�صريف.
ومباحث  ف�صول  يف  وغرها  �مل�صائل  هذه  �ملوؤلف  بحث  وقد 

ومطالب.
و�لف�صة  �لذهب  يف  �لربا  علة  �أن  �إىل  تو�صل  بحثه  �أن  وذكر 
هي مطلق �لثمنية، و�أن �لثمنية ماز�لت موجودة يف �لذهب 

يف هذ� �لع�صر. 

ح�سني  الإ�سالمي/  الفقه  يف  وعالجه  املوازنة  عجز 
راتب ريان.- عّمان: دار النفائ�ص، 1419 ه�، 358 �ص 

)اأ�سله ر�سالة علمية(.
�لوفاء  عن  �لعامة  �لإير�د�ت  ق�صور  يعني  �ملو�زنة  عجز 
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باحلاجات �لعامة.
�أ�صبابه  وذكر  �ملو�زنة،  يف  �لعجز  مفهوم  �ملوؤلف  ح  و�صَّ وقد 
يف  �لدولة  و�جبات  �أهم  ببيان  و�أتبعه  وخماطره،  و�أنو�عه 
بتلك  للوفاء  �لعام  �لإنفاق  �إىل  حاجتها  ومدى  �لإ�صالم، 
يف  ت�صهم  �لتي  �ملالية  �لت�صريعات  �أهم  ذكر  ثم  �ملتطلبات، 
�لوقف  ونظام  �لإ�صالم،  يف  �ملال  بيت  عن  �لعبء  تخفيف 
�لإنفاق  لر�صيد  ف�صاًل  وخ�ص�ص  �لجتماعي،  و�لتكافل 
�لعام يف �لإ�صالم ودوره يف تقليل عجز �ملو�زنة، و�آخر لتعزيز 
�لدولة  �ملو�زنة يف  �ل�صر�ئب ودورها يف تقليل عجز  �إير�د�ت 

�لإ�صالمية، ثم متويل هذ� �لعجز. 

ح�سن التخا�سم والقت�ساء يف الإ�سالم/ عبداحلفيظ 
ه�،   1415 ال�سحوة،  دار  القاهرة:  القرين.-  فرغلي 

147 �ص.

ذكر فيه �صماحة �لإ�صالم يف نظامه �لق�صائي، و�أمثلة ر�ئعة 
�لر�صول  �صرة  ومن  �لإ�صالم،  تاريخ  يف  �لتقا�صي  �آد�ب  من 
و�أمثلة  �لر��صدين،  خلفائه  و�صرة  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى 

�أخرى من نز�هة �لق�صاء، ثم طر�ئف ق�صائية.

وثائقية  درا�سة  م�سر:  يف  العربي  اخلط  ديوان 
للكتابات واأهم اخلطاطني يف ع�سر اأ�سرة حممد علي/ 
مكتبة  الإ�سكندرية:  ح�سن.-  حممد  عزب،  خالد 

الإ�سكندرية، 1431 ه�، 549 �ص؛ 33 - 29 �سم.
للحروف  �لفنية  وللتكوينات  �خلطاطني،  لأعمال  در��صة 
�خلطوط  وجمال  �أ�صالة  عن  معرة  �أ�صبحت  �لتي  �لعربية 
�لعربية �لتي ��صتخدمت يف تزيني و�جهات �ملباين من �خلارج 
باأنو�عها يف  و�لأثاث  �لتحف  ت�صكيالت  و�لد�خل، ف�صاًل عن 
�متدت لأكرث من قرن،  �لتي  با�صا،  �أ�صرة ممد علي  ع�صر 

وجاءت يف خم�صة ف�صول:
�خلط �لعربي يف م�صر قبل �أ�صرة ممد علي.	 
�لبا�صا و�خلط �لعربي.	 
بني 	  �لعربي  �خلط  �لعربي:  و�خلط  علي  ممد  �أ�صرة 

�لتغريب و�لإحياء.
�مللك فوؤ�د.	 
�خلط �لعربي يف �لإ�صكندرية.	 

ممدوح  العرب/  ل�سان  من  العامية  ف�ساح  معجم 
ه�،   1432 العربية،  اللغة  جممع  دم�سق:  خ�سارة.- 

468 �ص.
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م�صتوى  �إىل  ورفعها  بتهذيبها  �لعامية  تقريب  به  هدف 
ة بني �لعامية و�لف�صحى. وبنيَّ  �ل�صالمة �للغوية، لهدم �لهوَّ

�ملوؤلف طبيعة عمله يف هذ�، ومنهجه..

التعادل يف العربية: درا�سة �سوتية �سرفية نحوية/ 
ال�سني،  الوقف  ابت�سام ثابت حممد.- بغداد: ديوان 

1430 ه�، 300 �ص )اأ�سله ر�سالة دكتوراه(.

�ملوؤلفة، وقد  �أوردته  �ختياري،  �أو  )�لتعادل( م�صطلح و�صط، 
ملح �إليه �لعلماء بتعابر �أخرى، مثل: �أُجري جمر�ه، �ملنزلة، 

مبعناه، �ل�صبه )�أو �مل�صارعة(، �ملثل ومثله.
�مل�صاو�ة،  �ملز�وجة،  �ملر�دفة،  للتعادل:  �ملر�دفة  �لكلمات  ومن 

�مل�صاكلة، �ملو�زنة، �لتكافوؤ.
�ملوؤلفة  �أن  يل  يتو�صح  ومل  فوه.  يعرِّ مل  �لعلماء  �أن  وذكرت 
فته  عرَّ �أو  �أعرفه،  مل  حتى  ذلك  يف  كثًر�  تلكاأت  �أو  عرفته، 
�مل�صطلح يعتمد على �خلفة  �أن هذ�  بطوٍل كال�صرح. وذكرت 
و�لثقل، و�لتعادل بني �للغات، و�تفاق �ل�صوتني يف �ل�صفة �أو 

يف �ملخرج، �أو يف كليهما.
وجعلت در��صتها يف ثالثة ف�صول:

�لتعادل يف �لأ�صو�ت.	 
�لأبنية �ل�صرفية ومعانيها.	 
�لتعادل يف �لدر�ص �لنحوي.	 

تراجم املفتني يف املو�سل/ جا�سم عبد �سالل.- بغداد: 
ديوان الوقف ال�سني، 1432 ه�، 95 �ص.

عر�ص فيه موؤلفه �صرة من تقلَّد �لإفتاء من �لفتح �لعثماين 
�نتهى  �ملو�صل، حيث  �إىل �صنة 1382 ه� مبدينة  �صنة 941 ه�، 
حبيب  ممد  مفتيها  مبوت  ر�صميًّا  �لإفتاء  من�صب  فيها 

�لعبيدي، وجعل مبحًثا للمفتني على �ملذهب �حلنفي، و�آخر 
وذكر  �لإفتاء،  عن  حديث  و�صبقهما  �ل�صافعي،  �ملذهب  على 

�لأ�صر �ملو�صلية �ل�صهرة بالإفتاء.

عبدالقادر طا�ص: رائد فكر واأ�ستاذ جيل/ عبدالعزيز 
بن زيد اآل داود.- الريا�ص: غيناء للن�سر، 1430 ه�، 

308 �ص.

�لأ�صتاذ عبد�لقادر طا�ص رحمه �هلل تعاىل من رو�د �لإعالم 
�لإ�صالمي و�أعالمه �لكبار، �متاز باجلدية يف �لعطاء، و�لتميز 
يف �لأد�ء، و�لأ�صالة يف �لبحث �لعلمي، و�حلر�ص على �لتفوق 
�لع�صر وتقنياته، مع  �لعمل، ومو�كبة متطلبات  و�لنجاح يف 
نبل يف �لأخالق، ووّد يف �لإخاء.. وكان �أ�صتاًذ� جامعيًّا، وخبًر� 

�إعالميًّا، وقياديًّا يف موؤ�ص�صات �إعالمية جادة و�أ�صيلة بارعة.
�ملتميز،  �لإعالمي  لعطائه  ودر��صة  �صرته،  يف  �لكتاب  وهذ� 

من خالل ثالثة ف�صول:
�حلياة �ل�صخ�صية و�لعملية للدكتور عبد�لقادر طا�ص.	 
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�لر�كم �لنظري �ملتخ�ص�ص عنده.	 
مالمح �لتجربة �لعملية عنده.	 

الأنبياء/  عن  الإنباء  كتاب  على  املخت�سر  الذيل 
ه�(؛   454 )ت  الق�ساعي  �سالمة  بن  حممد  القا�سي 
دار  عّمان:  ال�سلوادي.-  حممد  عبدالرحيم  حتقيق 

ار، 1428 ه�، 179 �ص. عمَّ

ا  �أي�صً وهو  �لق�صاعي،  بتاريخ  �ملعروف  �ملوؤلف  لكتاب  تتمة 
وفنون  �ملعارف  ''عيون  نف�صه  وهو  �لتاريخ''،  يف  ''خمت�صر 
وتو�ريخ  �لأنبياء  باأنباء  ''�لإنباء  ا  و�أي�صً �خلالئف''،  �أخبار 
�ملوؤلف  �إ�صافة من  �لتتمة  �لأمر�ء''، وهذه  �خللفاء ووليات 
نف�صه، �أمتَّ به �صرة �خللفاء �لعبا�صيني �عتباًر� من �خلليفة 
بني  خلفاء  من  و�لع�صرون  �ل�صابع  �خلليفة  باهلل،  �مل�صتظهر 
�لعبا�ص، و�متدت �لإ�صافة �إىل فرة زمنية تقرب من خم�صة 
�لر�جم  من  وحوى  ه�،   933  -  447 �صنة  من  تبد�أ  قرون، 

و�لأعالم ما يربو على �ملئة.

عرب  مكة  عوائل  الإ�سالم:  انت�سار  بعد  مكة  �سكان 
املكي )ت 1365  الغازي  الع�سور/ عبداهلل بن حممد 
دار  القاهرة:  الهيلة.-  احلبيب  حممد  حتقيق  ه�(؛ 

القاهرة، 1427 ه�، 65 �ص.

�أبناء  �نت�صار �لإ�صالم وخروج  �إىل  �ملوؤلف يف مقدمته  �ص  تعرَّ
�ل�صحابة �إىل �صائر �جلهات للفتح، وكيف �أنه كرث �ملجاورون 
�أجنا�ص  خمتلف  من  كثرة  جماعات  و�صكنها  �ملكرمة  مبكة 
عائلة  وخم�صني  لت�صعة  موجزة  �أخباًر�  عر�ص  ثم  �مل�صلمني، 

باأ�صماء  قائمة  وو�صع  و�أ�صولها،  �أزمنتها  �ختلفت  مكية 
ت�صعة وع�صرين عائلة مكية �أخرى، �كتفى فيها بذكرها دون 

�أخبارها. 
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كتب مفيدة
�سربي.-  �سعيد  عكرمة  العاملية/  والأيام  الإ�سالم 

عّمان: دار النفائ�ص، 1436ه�، 280 �ص.

تها  �أقرَّ �لتي  �لعاملية  �لأيام  من  يوًما  �أربعني  �ملوؤلف  �ختار 
ث عنها يف �صكل مقالت، وقارنها ب�صريعة  �لأمم �ملتحدة، وحتدَّ
�لإ�صالم، يعني موقف �لإ�صالم من هذه �لأيام وبيان ما لها يف 
ط بحق �أي  �ل�صريعة �لإ�صالمية من �أحكام، فالإ�صالم مل يفرِّ

فئة من فئات �ملجتمع..
من عناوين هذه �ملو�صوعات �ملقارنة: �لإ�صالم ويوم �ل�صحة 
�لعاملي، �لإ�صالم ويوم �لعمال �لعاملي، �لإ�صالم ويوم �ل�صد�قة 
�لعاملي، �لإ�صالم ويوم �لالجئني �لعاملي، �لإ�صالم ويوم �ل�صباب 
�لإ�صالم  �حليو�ن،  لرعاية  �لعاملي  و�ليوم  �لإ�صالم  �لعاملي، 

ويوم �ليتيم �لعاملي، �لإ�صالم و�ليوم �لعاملي للغة �لعربية...

اإىل  الأول  القرن  من  الكرمي  القراآن  فتاوى  جمموع 
حممد  ودرا�سة  وحتقيق  جمع  ع�سر/  الرابع  القرن 
الأندل�ص  دار  جدة:  ط2.-  ال�سريف.-  مو�سى 
مج   3 ه�،   1433 حزم،  ابن  دار  بروت:  اخل�سراء؛ 

)1533 �ص(.
�أجوبة على �أ�صئلة �ُصئلها �لعلماء يف علوم �لقر�آن �لكرمي دون 
وقر�ءته،  وجمعه،  �لقر�آن،  نزول  يف  متنوعة،  فهي  تف�صره، 

وفقهه، و�لعقائد �ملت�صلة به، وجتويده، وغر ذلك.
�لكتب  من  مو�صى  ممد  �لأ�صتاذ  فجمعها  متفرقة  وكانت 
ا، وهي لكل  �ملطبوعة، قدميها وجديدها، ومن �ملجالت �أي�صً

من مات قبل �نق�صاء �لقرن �لر�بع ع�صر �لهجري. 

معامل ال�سنة النبوية: وهو خال�سة )14( كتاًبا هي 
ال�سامي.-  اأحمد  �سالح  جمعه  ال�سنة/  كتب  اأ�سول 

دم�سق: دار القلم، 1436 ه�، 3 مج.

هدف به جامعه �إيجاد مرجع للوقوف على �لأحاديث �لنبوية 
�لدينية  �صوؤونه،  يف  يهمه  ما  للم�صلم  تو�صح  �لتي  �ل�صريفة 
و�لدنيوية، وبتعبر �آخر - كما يقول - ''�إيجاد كتاب يحوي 
جممل �ل�صنة، بحيث يلمُّ قارئه باأقو�ل �لنبي �صلى �هلل عليه 

رة''. نته كتب �ل�صنة �ملطهَّ و�صلم و�أفعاله يف كل �صاأن دوَّ
من  �ختيارها  مت  حديًثا،   )3921( �لكتاب  �أحاديث  عدد  وبلغ 

)114194( حديًثا.
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و�أحاديث �ل�صحيحني ت�صكل 55% من �لكتاب.
فو�ئد  �إىل  �إ�صافة  حكمها،  بيان  مع  جة،  خمرَّ و�لأحاديث 

وتعليقات يف �لهو�م�ص. 

مو�سوعة الفهر�سة الو�سفية مل�سادر ال�سرة النبوية: 
حممد  واإ�سراف  فكرة  النبوية/  ال�سرة  ببلوغرافيا 
ي�سري اإبراهيم؛ تنفيذ دار الي�سر )القاهرة(.- د. م: 

قناديل العلم، 1436 ه�، 16 مج.

م�صنَّف كبر، جتاوز ثمانية �آلف �صفحة، �حتوى على جلِّ 
ما �ألِّف عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، حيث ُجمع فيه 
نحو �صبعني �ألف مادَّة، مع فهار�ص فنية �صاملة، لتكون �أو�صع 

م�صرد يف �ل�صرة �لنبوية.
جملد�ت  و)3(  �ملطبوعة،  �لكتب  فهر�صة  جملد�ت   )3( وهو 
وبحوث  �ملحكمة  و�لبحوث  �جلامعية  �لر�صائل  فهر�صة 
فهار�ص  جملد�ت  و)6(  �لعلمية،  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت 
�ملخطوطات، وجملد لكتب موؤلفني من بع�ص �لفرق �ملنحرفة، 
�إ�صافة �إىل كتب بغر �لكتب �لعربية، و)3( جملد�ت فهار�ص 

فنية �صاملة لعناوين �ملو�د و�أ�صماء �ملوؤلفني.

وهبة  الع�سر/  ق�سايا  اأهم  حول  ال�سنني:  ح�ساد  من 
الزحيلي.- دم�سق: دار الفكر، 1436 ه�، 734 �ص.

�نتظمت مو�صوعات �لكتاب يف �صبعة �أبو�ب، �تخذت �لعناوين 
�لتالية:

�لأمة �لإ�صالمية يف مو�جهة �لتحديات )13 ف�صاًل(.	 
�لوحدة �لإ�صالمية )4 ف�صول(.	 
�لإ�صالم و�لدولة )12 ف�صاًل(.	 
�أ�ص�ص �لت�صريع �لإ�صالمي و�أهد�فه )7 ف�صول(.	 
�لقر�آن و�ل�صنة م�صدر �لت�صريع )5 ف�صول(.	 
�لق�صايا �لفقهية �ملعا�صرة )14 ف�صاًل(.	 
�ل�صالم �لعاملي وحقوق �لإن�صان )8 ف�صول(.	 

�ملوؤلف  �إليه  تو�صل  ما  خال�صة  �لبحوث  هذه  حملت  وقد 
من علم ور�أي وفقه للق�صايا �حل�صا�صة، مثل �لأزمة �لعاملية 
ومو�جهة  �لإيدز،  ملر�صى  �جلنائية  و�مل�صوؤولية  �لقت�صادية، 
�لغزو �لثقايف، و�لتيار�ت �لإحلادية، ومفهوم �ملال و�لقت�صاد 
حق  وتنظيم  �ل�صرع،  تقدير  يف  �لبيئة  وتلوث  �لإ�صالم،  يف 

�مللكية �لفكرية، وطرق �لذبح �حلديث وم�صروعيتها...
و�ملجال�ص  �لفقهية  �ملجامع  �إىل  وقدمها  �ملوؤلف  كتبها  وقد 
�لفقهية  �ملجامع  ع�صو  وكان  �أعو�م.  مدى  على  �لعلمية 

�لعاملية.
وهذ� �آخر ما طبع للموؤلف، فقد تويف يف �لعام نف�صه. رحمه 

�هلل، وجز�ه عن �لإ�صالم و�مل�صلمني خر �جلز�ء.

من  حمايتها  و�سرورة  التجارية  املناف�سة  حرية 
املمار�سات الحتكارية: درا�سة فقهية مقارنة/ ح�سن 
حممد بودي.- الإ�سكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 

1436 ه�، 101 �ص.

ذكر �ملوؤلف �صو�بط �ملناف�صة �لتجارية يف �ل�صوق �لإ�صالمية، 
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وهي: عدم قيام �ملناف�صة على �لغ�ص و�لت�صليل، و�إتقان �لعمل 
و�إجادة �ملنتجات وتنوعها، وعدم �لإ�صر�ر بالغر.

�أثر  ذكر  �لتجارية،  �ملناف�صة  على  و�أثره  �لحتكار  ف�صل  ويف 
�ملمار�صات  من  �لتجارية  �ملناف�صة  حماية  وو�صائل  �لحتكار، 

�لحتكارية، وهي و�صائل وقائية و�أخرى عقابية.
�ملحتكرة،  �ل�صلع  بيع  على  �ملحتكر  �إجبار  �لعقابية  ومن 

وتعزيره.

وموقف  وحمَدثاتها  حوادثها  الزواج:  تقاليد 
خطاب.-  عبدالقادر  اأمل  منها/  الإ�سالمية  ال�سريعة 
ر�سالة  )اأ�سله  �ص   386 ه�،   1435 الفتح،  دار  عّمان: 

علمية(.

�لزو�ج  لتقاليد  �ل�صرعية  �لأحكام  بيان  فيه  مفيد،  كتاب 
دقيق  وبع�صها  منها،  ��صتجد  وما  ع�صرنا،  يف  بها  �ملعمول 
�، من ذلك: حكم تزين �ملخطوبة للخاطب، �لتعارف عن  جدًّ
طريق و�صائل �لت�صال �حلديثة، �أحكام �لزينة و�ل�صالونات، 
زينة �لأظافر، حكم �لرمو�ص �ل�صناعية، حكم نقل �لعرو�صني 
�أحد�ث  �ل�صيار�ت،  من  جمموعة  وير�فقها  مزينة  ب�صيارة 
�حلفل ومدثاته، جمع �ل�صالة للعرو�ص ليلة �لزفاف، حفل 
�لنارية،  و�لألعاب  �حلّي  �لر�صا�ص  �إطالق  �لزو�ج �جلماعي، 

وليمة �لعر�ص وما يتعلق بها.

�سوابط اإيقاع الطالق �سرًعا: درا�سة فقهية مقارنة/ 
عماد عبدالعاطي هدى.- الإ�سكندرية: مكتبة الوفاء 

القانونية، 1436 ه�، 124 �ص.
�صبط �ل�صرع �حلكيم �لطالق ب�صو�بط �صرعية منًعا للجور 
فاإن  �لزوجية،  �لر�بطة  على  وحفًظا  و�لت�صرع،  و�لظلم 

لل�صرع  مو�فًقا  �صنيًّا  �لطالق  كان  �ل�صو�بط  هذه  تو�فرت 
�إيقاعه بدعيًّا موجًبا  �إثم فيه، و�إن ُفقد �صابط منها كان  ل 

. و�ل�صو�بط ثالثة: لالإثم و�ل�صخط من �هلل عزَّ وجلَّ
�أن يكون �لطالق حلاجة مقبولة �صرًعا وعرًفا.  -1

�أن يكون يف طهر مل يجامعها فيه.  -2
�أن يكون مفرًقا لي�ص باأكرث من و�حدة.  -3

ل �ملوؤلف هذه �ل�صو�بط، بعد مبحثني عن م�صروعية  ثم ف�صَّ
�لطالق وحكمه..

الفقه الفرتا�سي يف مدر�سة اأبي حنيفة رحمه اهلل/ 
عمر نهاد املو�سلي.- بروت: دار الب�سائر الإ�سالمية، 
كلية  ر�سالة ماج�ستر من  )اأ�سله  ه�، 351 �ص   1435

الإمام الأعظم ببغداد(.
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�لفقه �لفر��صي هو �جتهاد �لفقيه يف و�صع �حلكم �ل�صرعي 
مل�صائل مت�صورة عقاًل، مع �إمكانية وقوعها بالت�صور �لعقلي 

�لنظري.
خالل  من  �حلنفية  فقه  يف  �جلانب  هذ�  �ملوؤلف  در�ص  وقد 

�أربعة ف�صول:
�لفقه و�لفر��ص.	 
�ملوؤثرة يف ظهوره مع 	  حكم �لفقه �لفر��صي و�لعو�مل 

بيان مقا�صده ومر�ميه.
�أهم �مل�صادر �لتي �عتمد عليها �لفر��ص.	 
تطبيقات 	  مع  يجوز  ل  وما  �لفر��ص  فيه  يجوز  ما 

فر�صية يف �لفروع �لفقهية.

الإ�سالمي:  الفقه  يف  عالجه  و�سبل  الأمني  النفالت 
درا�سية فقهية مقارنة/ اإميان حممد عطية الغايل.- 
ه�،   1436 القانونية،  الوفاء  مكتبة  الإ�سكندرية: 

235 �ص.
بالنفالت  �ملق�صود 
تقول  كما   - �لأمني 
�لظو�هر  �أحد   :- �ملوؤلفة 
�أو  �ملجتمع  ت�صود  �لتي 
�نفرط  ما  متى  �لدولة 
قوتها  فقدت  �أو  عقدها، 
وهيمنتها  وهيبتها 
على  وقدرتها  و�صلطانها 
و�لتحكم،  �ل�صيطرة 
�لقوى،  تو�زن  فيختل 
وتعم  �لفو�صى،  وحتل 
وت�صطرب  �لغوغائية، 
حياة �جلماعات و�لأفر�د.
يف  �لكاتبة  جمعت  وقد 

�لفنت  جر�ئم  م�صائل  من  م�صاألة   )100( من  �أكرث  بحثها 
�لطائفية و�لنفالت �لأمني يف ثورتي يناير ويونيو مب�صر، 
وذكرت  �ملقارن.  �لإ�صالمي  �لفقه  يف  عالجها  �صبل  وبينت 
�مل�صائل، و�أن كثًر� منها مل يوؤثر عن  �أنها من ''مع�صالت'' 
مل  و�أنها  خالفية،  م�صائل  ومعظمها  حكم،  فيها  �لفقهاء 
�لدر��صات  بكلية  �لفقه  بق�صم  �لباحثة. وهي مدرِّ�صة  �جتهاد 

�لإ�صالمية للبنات بالزقازيق �لتابعة جلامعة �لأزهر.
ممار�صات  بفعل  ��صت�صهدو�  ''من  كتابها:  �إليه  �أهدت  وممن 
و�ملنا�صلني  �ل�صابقني،  �لنظامني  من  و�لظلم  �ل�صتبد�د 

�صدهما، �لذين و�فتهم �ملنية قبل بزوغ �لثورتني''.

درا�سة  البديل:  الطب  منكرات  على  الحت�ساب 
ميدانية على عينة من مراكز الطب البديل يف مدينة 
الريا�ص:  ال�سم�سان.-  حممد  بنت  عائ�سة  الريا�ص/ 
وزارة ال�سحة، املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، 

1434 ه�، 380 �ص )اأ�سله ر�سالة ماج�ستر(.

تناول �جلانب �لنظري من �لبحث م�صروعية �لتد�وي، و�أنو�ع 
�لطب  منكر�ت  على  �لحت�صاب  وم�صروعية  �لبديل،  �لطب 
�ملنا�صبة  و�حللول  �لحت�صاب  ومعوقات  ومر�تبه،  �لبديل 

ملعاجلة تلك �ملنكر�ت.
وتنا ول �لق�صم �لثاين �جلانب �مليد�ين منه.

ًيا وعليه �ل�صمان  �أن �ملعاِلج ياأثم ويعدُّ متعدِّ وذكرت �لكاتبة 
�إذ� حلَق �ملري�َص �صرر ب�صبب جهله وعدم �إملامه بطرق �لعالج.
�لطب  م�صمى  حتت  متار�ص  قد  �لتي  �ل�صرك  �صور  من  و�أن 
�لبديل: �ل�صحر و�لكهانة و�ل�صتعانة بغر �هلل، ومن �صورها 

�ل�صتعانة بالطاقة.
و�أن بع�ص �أنو�ع �لعالج �لتي يروج لها، مثل �ليوغا و�لتاأمل 
�لديانات  لبع�ص  تعبدية  �صعائر  �لتجاوزي، هي يف حقيقتها 

�لوثنية.

نة الكلب البولي�سي فقًها  تعويل الق�ساء اجلنائي على بيِّ
عمر.-  �سعيد  املر�سي  اأحمد  مقارن/  بحث  وقانوًنا: 

القاهرة: دار الفكر العربي، 1435 ه�، 200 �ص.
�لأغر��ص �لتي ي�صرع ��صتخد�م �لكالب لأجلها هي: �ل�صيد، 
�لأغر��ص  من  وغرها  �ملز�رع،  وحر��صة  �ملنازل،  وحر��صة 
�مل�صروعة، ويكره تربيتها لغر م�صلحة، ملا يف ذلك من ترويع 

للنا�ص، وعدم دخول �ملالئكة بيًتا فيه كلب.
�لبولي�صي  �لكلب  بيِّنة  �لتعويل على  �أنه يجوز  وبد� للموؤلف 
لإثبات �جلر�ئم �لتعزيرية ل �جلر�ئم �حلّدية �أو �لق�صا�صية؛ 

لأن �هلل تعاىل ��صرط و�صائل معينة لإثباتها.
وقد عالج �ملوؤلف مو�صوعه من خالل �أربعة ف�صول:
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يف حكم م�صروعية ��صتخد�م �لكالب يف �لفقه.	 
�لتعريف بالكالب �لبولي�صية و��صتخد�ماتها.	 
تعويل �لق�صاء على بينة �لكلب �لبولي�صي.	 
�لتعويل على �آثار �جلرمية يف �لطب �ل�صرعي. 	 

الن�ساط  واأثرها على  ال�سمكية  ا�ستثمار الرثوة  طرق 
القت�سادي: درا�سة فقهية اقت�سادية مقارنة/ ح�سن 
مكتبة  الإ�سكندرية:  ال�سيد.-  الب�سر  عبدالغفار 
ر�سالة  اأ�سله   ( ه�، 874 �ص  القانونية، 1436  الوفاء 

علمية(.

بغذ�ء  لتعلقه  �ملهم  �ملو�صوع  هذ�  يف  �لكتابة  �لباحث  �ختار 
�لإن�صان، وقد �هتمت �ل�صريعة �لإ�صالمية باملطعوم �لب�صري 
ا ملعرفة  و�صرعت له �أحكاًما و�صو�بط يجب مر�عاتها، و�أي�صً
وما  مو�ردها،  على  و�ملحافظة  �لرثوة  هذه  حماية  كيفية 
�أحكام �صرعية  ��صتثمار هذه �لرثوة من  يرتب على و�صائل 

و�آثار �قت�صادية.
وجعله يف ف�صل متهيدي وثالثة �أبو�ب، هي:

و�لن�صاط 	  �ل�صمكية  و�لرثوة  �ل�صتثمار  مفهوم 
�لقت�صادي.

و�أهميته 	  مو�رده  وتنمية  ��صتثماره  وطرق  �ل�صيد 
�لقت�صادية وموقف �لفقه �لإ�صالمي منه.

�لفقه 	  وموقف  �لقت�صادي  و�أثره  �ل�صمكي  �ل�صتزر�ع 
�لإ�صالمي منه.

�لفقه 	  وموقف  �لقت�صادي  و�أثرها  �لأ�صماك  ت�صنيع 
م�صروعات  لبع�ص  جدوى  ودر��صات  منه،  �لإ�صالمي 

تنمية �لرثوة �ل�صمكية.

ال�ستثمار يف اللغة العربية/ ح�سني الزراعي واآخرون؛ 
حترير حممد بن يحيى اأبو ملحة.- الريا�ص: مركز 
اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

العربية، 1436 ه�، 136 �ص.
يت�صاءل �ملحرر يف �ملقدمة 
ميكن  هل  ويقول: 
�للغة  يف  ن�صتثمر  �أن 
�لهدف  لنحقق  �لعربية 
�لإعالء  وهو  �لأ�صمى، 
من �صاأنها، وردُّ �صيء من 
ناف�صتها  �لتي  مكانتها 
�أخرى،  لغات  عليها 
نحقق  ذلك  ور�ء  ومن 
�قت�صادية  �أخرى  منافع 

و��صتثمارية؟...
قال: ميكن لهذه �للغة - 
وهي �أقدر على ذلك من 

كل �للغات �لأخرى - �أن تدرَّ دخاًل كبًر� على �لدول و�جلهات 
ذلك  دون  ولكن  فيها،  �ل�صتثمار  على  وتعمل  تتبّناها  �لتي 

متطلبات و��صتحقاقات...
وذكر �أن �لكتاب تبنَّى يف �جلملة تقدمي روؤى نظرية تعقبها 
مقرحات تطبيقية، مع �ل�صتئنا�ص بتجارب �لأمم �لأخرى 
�لتي جنحت يف عوملة لغاتها، ومن ثم قيمها و�ل�صتثمار فيها.

وفيه خم�صة بحوث:
�ل�صتثمار يف �للغة �لعربية من خالل �قت�صاديات �للغة/ 	 

ح�صني بن علي �لزر�عي.
�لعربية 	  تعليم  خالل  من  �لعربية  �للغة  يف  �ل�صتثمار 

عبد�حلميد  �لعربي/  �خلليج  دول  يف  بغرها  للناطقني 
�صيف �حل�صاين.

�آمنة 	  �لرجمة/  خالل  من  �لعربية  �للغة  يف  �ل�صتثمار 
بلعلي.

�لرجميات 	  خالل  من  �لعربية  �للغة  يف  �ل�صتثمار 
و�لتقنيات �حلا�صوبية/ عبد�لرحمن ح�صن �لبارقي.
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أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

باملكانز  وعالقتها  وامل�ستخل�سات  الك�سافات 
والببليوجرافيات/ هاين حممد.- د�سوق، م�سر: دار 

العلم والإميان، 1435 ه�، 303 �ص.

متوى  حتليل  يف  و�ل�صتخال�ص  �لتك�صيف  مهمة  تكمن 
�أوعية �ملعلومات، �لتي تعتر �لركن �لثاين من �أركان �ملعاجلة 
�لو�صف  فيتناول  منها  �لأول  �لركن  �أما  للمعلومات،  �لفنية 

�لعام لالأوعية، من فهر�صة و�صفية ومو�صوعية وت�صنيف.
و�ملكانز  �لك�صافات  بني  �لربط  �لكتاب  هذ�  �ملوؤلف يف  وحاول 
و�مل�صتخل�صات فنيًّا، وكاأحد �لأوعية �ملرجعية، وما يقدم من 

خاللها من خدمات مكتبية معلوماتية.

اجلامعات  يف  العربي  الأدب  حول  اجلامعية  البحوث 
مركز  الريا�ص:  الندوي.-  اأحمد  جم�سيد  الهندية/ 
اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
ه�،   1436 الإ�سالمي،  الفقه  جممع  الهند:  العربية؛ 

158 �ص.
بد�أ �لبحث و�لتحقيق يف �للغة �لعربية و�آد�بها يف �لهند منذ 

�لعربية  �للغة  ق�صم  من  و�نطلق  م(،   1941( ه�   1360 �صنة 
بجامعة علي كره �لإ�صالمية، و�أول �أطروحة دكتور�ه �صلمت 
�مليمني  عبد�لعزيز  �لعالمة  �إ�صر�ف  حتت  كانت  �لق�صم  �إىل 
)ت 1398 ه�( �لذي كان رئي�ص ق�صم �للغة �لعربية يف جامعة 
)كتبت  �صفرة  �أبي  بن  �ملهلَّب  حياة  عنو�نها:  وكان  كر�ت�صي، 

بالإجنليزية(.

�لعربي  �لأدب  حول  �جلامعية  للبحوث  دليل  �لكتاب  وهذ� 
جزء  بل  �أكرثه،  �لأدب  ولعل  �لهندية،  �جلامعات  يف  وغره 

منه.
وذكر �ملوؤلف �أن �لبحوث بلغت نحو �ألف �أطروحة. ول يعني 

ما ورد يف �لكتاب وحده.
وقد كتبت هذه �لأطروحات بالأردية و�لعربية و�لإجنليزية.

ثالثون كتاًبا يف كتاب/ بدر حممد بدر.- م�سر: دار 
الب�سر للثقافة والعلوم، 1436 ه�، ج� 2: 248 �ص.

كتب هادفة يف معظمها، ��صتعر�ص �لكاتب متوياتها باأ�صلوب 
�صحفي ومهني، وهي �ل�صادرة خالل عامي 1432 - 1433 ه�، 
وتناولت ق�صايا �صيا�صية و�قت�صادية وفكرية و��صر�تيجية... 

منها:
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�لهمجية،  �حلروب  مبارك،  نظام  من  �لأخرة  �لأيام 
�لإ�صالميون يف عام 2012 م، �لدولة و�لكني�صة، نهب �لفقر�ء، 
م�صر كما تريدها �أمريكا، خبايا و�أ�صر�ر �لتطرف �ل�صهيوين، 
هكذ� �صقط �لعر�ق، �صناعة �لأكاذيب و�جلو��صي�ص، �إ�صر�ئيل 

يف �لنيل..

 2012  -  1985( مة  املحكَّ ال�سودانية  املجالت  ك�ساف 
اخلرطوم:  نور.-  عثمان  قا�سم  واإعداد  جمع  م(/ 

مركز قا�سم خلدمات املكتبات، 1435 ه�، 658 �ص.

لأوعية  �ملو�صوعي  للمحتوى  حتليل  عملية  �لتك�صيف 
�لكتب  يف  للمو�صوعات  منهجي  دليل  و�لك�صاف  �ملعلومات. 

و�لدوريات وغرها من �أوعية �ملعلومات.

�ل�صلة  ذ�ت  �ملجالت  على  مق�صور  )�لأول(  �لكتاب  وهذ� 
بالعلوم �لإن�صانية، على �أمل �أن يو��صل �ملوؤلف �إ�صد�ر �لكتاب 

)�لثاين( يف جمال �لعلوم �لبحتة و�لتطبيقية.
وهو �أ�صتاذ لعلوم �ملكتبات باجلامعات �ل�صود�نية. 

الثقافة اإلسالمية

ماآ�سي الأقليات امل�سلمة/ ممدوح بن حممد ال�سمري.- 
الريا�ص: املوؤلف، 1433 ه�، 112 �ص.

�إيجاز  بعد  �لإ�صالمية،  بالأقليات  حلَّت  �لتي  للماآ�صي  عر�ٌص 
عن تاريخ ن�صوئها يف كثر من دول �لعامل و�أ�صباب وجودها 
تو�جههم،  �لتي  قات  �ملعوِّ �أهم  على  �ل�صوء  وت�صليط  هناك، 
كالت�صييق عليهم ملمار�صتهم �صعائرهم، و�لتمييز �صدهم يف 
�لعمل، وم�صكالت �لربية و�لتعليم، وكذ� �لندماج و��صتالب 
�لنف�صية،  و�ملعاناة  �للغوية،  �مل�صكالت  �إىل  �إ�صافة  �لهوية، 

و�ل�صعور بالغر�ب.

التفكر الإيجابي يف �سوء ال�سنة النبوية/ �سعيد بن 
�سالح الرقيب.- الدمام، ال�سعودية: دار ابن اجلوزي، 

1436 ه�، 97 �ص.
جتاه  وتطبيقاته،  �لإيجابي  �لتفكر  �أ�ص�ص  �ملوؤلف  فيه  بنيَّ 

�لذ�ت وجتاه �ملجتمع، وذكر �أهميته، وثمر�ته.
و�أ�صار �إىل �أهمية �أن يعتني �مل�صلم بق�صايا �لتجديد يف �أمناط 
ر�فد  �لإيجابي  �لتفكر  و�أن  جمتمعه،  ولدى  لديه  �لتفكر 

من رو�فد تطوير �صخ�صية �لفرد �مل�صلم.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ �ل�صنة وعلومها بجامعة �لباحة يف �ل�صعودية.
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حتديات العوملة الثقافية ودور الرتبية الإ�سالمية يف 
العمرو.- عّمان: مركز  �سليمان  بن  مواجهتها/ �سالح 

ديبونو لتعليم التفكر، 1434 ه�، 61 �ص.

ذكر يف �لف�صل �لأول منه �أبرز �لآثار �ل�صلبية للعوملة �لثقافية 
على �ملجتمع �مل�صلم �ملعا�صر، وهي:

جو�نب 	  يف  �لتاأثر  عن  و�إبعاده  للدين  �لعوملة  �إق�صاء 
�حلياة �ملختلفة.

�لتهوين من �صاأن �للغة �لعربية و�لإعالء من �صاأن �للغات 	 
�لأجنبية.

�جلن�صية 	  �لعالقات  وت�صجيع  �جلن�ص  ثقافة  ت�صجيع 
�ملحرمة.

ت�صجيع ثقافة �للهو و�لت�صلية و�لرفيه وعدم �لتز�مها 	 
بال�صو�بط �لأخالقية.

�إ�صاعة ثقافة �لعنف و�لتطرف و�لرويج للجرمية.	 

ثم ردَّ عليها من �لناحية �لربوية �لإ�صالمية.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ يف كلية �لربية بجامعة �أم �لقرى.

خري  الإ�سالمي/  الفكر  يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
عماد  للن�سر:  الوراق  عّمان:  حممد.-  عبدالفتاح 
ر�سالة  )اأ�سله  �ص   305 ه�،   1436 للن�سر،  الدين 

علمية(.

من  كثرة،  �أ�صاليب  �مل�صتقبلية  للدر��صات  �أن  �ملوؤلف  يذكر 
�أ�صلوب �لت�صاور �ملتميز، و�مْلَ�صاهد، و�لنماذج، و�لقيا�ص  �أهمها 
�لتاريخي، ومتيز �ملنهج �لإ�صالمي عن �ملنهج �لغربي بزيادة 

�أ�صاليب �أخرى ر�صينة، منها �لوحي، و�لدعاء، و�لروؤى.
يف  م�صتقبليًّا  فقًها  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليهم  لالأنبياء  و�أن 
�هلل  �صنن  وفق  �لدنيوي،  للغد  يخططون  فكانو�  دعوتهم، 

�لكونية، وعن روؤية م�صتقبلية و��صحة..
و�أ�صاليبها فو�ئد كثرة للموؤ�ص�صة  �مل�صتقبلية  و�أن للدر��صات 

�لإ�صالمية، و�لعلماء، و�صائر �ملجتمع يف كافة �ملجالت. 
يف  �لإيجابية  للم�صاركة  �لإن�صان  تدعو  �ملقا�صد  فكرة  و�أن 

�حلياة )��صت�صر�ًفا وتخطيًطا( بدًل من �لعزوف عنها...

الع�سرية  الق�سايا  عر�ص  معا�سرة:  اإ�سالمية  ق�سايا 
ومعاجلتها من منظور اإ�سالمي/ منر حممد الغ�سبان.- 

القاهرة: دار ال�سالم، 1433 ه�، 2 مج )934 �ص(.
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�لتاأ�صيلية  و�لدر��صات  �لإ�صالمية  �لأبحاث  من  جمموعة 
على �ل�صعيد �ل�صيا�صي و�لقت�صادي و�لجتماعي و�لتنموي، 
هي: �لدميقر�طية، �لأحز�ب و�لتعددية �ل�صيا�صية، �لوطنية: 
�لذمة،  �أهل  �لإرهاب،  �لرفاهية،  جمتمع  و�لهوية،  �لعقيدة 
�ل�صلمي  و�لتد�ول  �ملعار�صة  �حلرية،  �لعربية،  �لوحدة 
�لإ�صالم:  ود�ر  �لكفر  د�ر  �لقانون،  ودولة  �ملو�طنة  لل�صلطة، 
�لأقليات و�ملو�ثيق  �لغربية،  روؤية معا�صرة، نحن و�حل�صارة 

�لدولية، �مل�صروع �حل�صاري و�لإعالم.

علوم القرآن

بن  عمر  النبوية/  الأحاديث  يف  القراآن  علوم 
عبدالعزيز الدهي�سي.- الريا�ص: جامعة امللك �سعود، 
�ص   653 ه�،   1436 وعلومه،  الكرمي  القراآن  كر�سي 

)اأ�سله ر�سالة دكتوراه(.

خالل  من  �لكرمي  �لقر�آن  علوم  مل�صائل  علمي  تاأ�صيل 
�لأحاديث �لنبوية، حيث تبنيَّ �لق�صور يف بحث هذ� �جلانب، 
رغم �أهميته، و�صرورة �لبدء به عند �لبحث يف �لعلوم �ملتعلقة 

بالقر�آن �لكرمي.
وقد ��صتخرج �لباحث من �لكتب �ل�صتة علوم �لقر�آن �ملتعلقة 
�لألفاظ،  وبدللة  �لقر�آن،  ب�صبط  و�ملتعلقة  �لوحي،  بنزول 

وباملعاين، وبقر�ءة �لقر�آن وخ�صائ�صه، �إ�صافة �إىل �لتف�صر.
نوق�صت  نف�صه  �ملو�صوع  �أخرى يف  دكتور�ه  ر�صالة  �إىل  و�أ�صر 
ه�،   1429 عام  ببغد�د  �لقر�آن  وعلوم  �لعربية  �للغة  كلية  يف 
عبد�لعزيز  للباحث  �ل�صتة،  �لكتب  يف  �لقر�آن  علوم  بعنو�ن: 

ح�صن عبد�لعزيز.

حممد  بن  علي  الدين  نور  العاّلمة  ال�سّباع:  مقالت 
بها  اعتنى  امل�سرية/  املقارئ  عموم  �سيخ  اع  ال�سبَّ
عي�سى  اأحمد  لها  قدم  ال�سفتي؛  حافظ  اهلل  حمد 

املع�سراوي.- عّمان: دار الفتح، 1436 ه�، 315 �ص.

و�صحف  جمالت  يف  منثورة  كانت  نفي�صة  علمية  مقالت 
�ل�صّباع  ممد  بن  علي  �لعاّلمة  م�صر  قّر�ء  ل�صيخ  �صّيارة، 
)ت 1380 ه�(، جمعها معدُّ هذ� �لكتاب و�صححها، ورتَّبها على 
يف  وجلُّها  يلزم،  ما  بع�ص  على  وعلَّق  �ملو�صوعية،  منا�صباتها 
مو�صوعات علوم �لقر�آن �لكرمي، �لتي ُجمعت حتت �لعناوين 
�لقر�آنية،  �لق�صايا  �لكرمي،  بالقر�آن  �لعناية  ف�صل  �لتالية: 
�لإعجاز  و�لأد�ء،  �لتجويد  علم  مباحث  و�لر�جم،  �لتاريخ 

�لعلمي للقر�آن �لكرمي. 

الأ�سماء املت�سابهة يف الآية الواحدة يف القراآن الكرمي 
العنزي.-  ليف  بن  حمدان  والتاأكيد/  التاأ�سي�ص  بني 
الكرمي  القراآن  كر�سي  �سعود،  امللك  جامعة  الريا�ص: 
وعلومه، 1436 ه�، 602 �ص )اأ�سله ر�سالة ماج�ستر(.
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�لآية  يف  �ملت�صابهة  �لأ�صماء  بني  �لدقيقة  �لفروق  يف  بحث 
ِمنُكْم  َجَعْلَنا  {ِلُكلٍّ  تعاىل:  قوله  يف  كما  �لو�حدة،  �لقر�آنية 
ا  َ {�إمِنَّ تعاىل:  �ملائدة: 48(، وقوله  )�صورة  َوِمْنَهاجاً}  �ِصْرَعًة 
)�صورة  اء}  َو�ْلَبْغ�صَ �ْلَعَد�َوَة  َبْيَنُكُم  ُيوِقَع  �أَن  ْيَطاُن  �ل�صَّ ُيِريُد 
�ملائدة: 91(، فاإن �لقارئ �ملتدبر يت�صاءل: هل لفظة ''�صرعة'' 
و''�لبغ�صاء'' مبعنى و�حد،  ''�لعد�وة''  و''منهاًجا''، وكذلك 

�أم بينهما فرق؟ 
در��صة  ويدر�صها  �لدقيقة،  �مل�صاألة  هذه  يف  يبحث  و�لكتاب 
نظرية تطبيقية، وهو در��صة ملدى �لتز�م �ملف�صرين بتطبيق 
من  �أوىَل  ''�لتاأ�صي�ص  �لرجيحية:  �لتف�صرية  �لقاعدة 

�لتاأكيد''.
�آية،   )64( �لدر��صة  هذه  تناولتها  �لتي  �لآيات  عدد  وبلغ 

وتو�صل �لباحث �إىل �لقول بالتاأ�صي�ص فيها جميًعا.

واحتمالت  الأوجه  تعدد  الكرمي:  القراآن  اإعراب 
الدللة/ فوزي عبدالرازق.- القاهرة: دار النابغة، 
من  دكتوراه  ر�سالة  )اأ�سله  مج   2 ه�،   1436  -  1435

كلية دار العلوم بجامعة القاهرة(.

عدًد�  �أكرث  �لنحوية  و�لوظائف  مدودة،  �لإعر�ب  عالمات 
من  �أكرث  على  دلياًل  �لو�حدة  �لعالمة  تكون  ولذلك  منها، 

وظيفة، فال�صمة للفاعل و�ملبتد�أ و��صم كان...
�لعالمة  توجد   - بها  ينفرد  ويكاد   - �لكرمي  �لقر�آن  ويف 
من  �أكرث  على  �لو�حدة  �جلملة  يف  عالمة  تكون  �أن  وت�صلح 
ر قد  وظيفة، وهذ� ما ي�صمى بتعدد �لأوجه �لإعر�بية. و�ملف�صِّ
يختار �أحد هذه �لأوجه �أو ي�صر �إليها جميًعا، وي�صرح �ملعنى 

وفًقا لهذ� �لختيار �أو �لتعدد.
�لأوجه  يبينو�  �أن  �لكرمي  للقر�آن  �ملعِربون  حر�ص  ولذلك 

�ملمكنة فيما يحتمله بع�ص �لكلمات يف �جلملة �لقر�آنية.
وقد تعر�ص �لباحث لهذه �لق�صية �ملهمة، وهي تعدد �لأوجه 
وحلَّلها،  و�صنَّفها،  فجمعها،  �لقر�آنية،  �جلملة  يف  �لإعر�بية 
وبنيَّ عالقتها بالدللة، و�ختار �لر�جح منها بناء على عدة 

معاير �حتكم �إليها. 

العقلية  املدر�سة  تف�سر  يف  واأثره  القراآين  ال�سياق 
احلديثة: درا�سة نظرية تطبيقية/ �سعد بن حممد 
كر�سي  �سعود،  امللك  جامعة  الريا�ص:  ال�سهراين.- 

القراآن الكرمي وعلومه، 1436 ه�، 519 �ص.

من  بالن�ص  يحيط  ''ما  �لدر��صة  هذه  يف  بال�صياق  �ملق�صود 
عو�مل د�خلية �أو خارجية لها �أثر يف فهمه، من �صابق له �أو 
لحق به، �أو حال �ملخاَطب �أو �ملخاِطب، و�لغر�ِص �لذي �صيق 

له، و�جلوِّ �لذي نزل فيه''.
وهذ� �ملعنى لل�صياق قد روعي يف �لتفا�صر منذ نزول �لقر�آن.
�أ�صباب  �أكر  من  وتف�صره  �لقر�آن  فهم  يف  �ل�صياق  و�إغفال 
يف  ج�صيمة  �أخطاء  �إىل  يف�صي  فهو  �لقر�آن،  فهم  يف  �خلطاأ 
�لقر�آن.  معاين  يف  و��صح  �نحر�ف  �إىل  ويوؤدي  �لتف�صر، 
وُكتبت  وحديًثا،  قدمًيا  �لأخطاء،  هذه  يف  كثرون  وقع  وقد 
�لقر�آين  بال�صياق  �لعناية  �أهمية  �إبر�ز  يف  معا�صرة  در��صات 
يف �لتف�صر، منها هذ� �لكتاب، �لذي ركز على عدد من كتب 
يف  لل�صياق  موؤلفيها  مر�عاة  مدى  لبيان  �ملعا�صرة،  �لتف�صر 

�أثناء تف�صرهم. 
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اأحمد  ودرا�سة/  ا  عر�سً جماهد:  لبن  ال�سبعة  كتاب 
�سعود،  امللك  جامعة  الريا�ص:  املطري.-  �سعد  بن 
�ص   341 ه�،   1436 وعلومه،  الكرمي  القراآن  كر�سي 

)اأ�سله ر�سالة ماج�ستر(.

�أحمد  ل�صاحبه  �لقر�ء�ت  يف  �ل�صبعة  لكتاب  ودر��صة  عر�ص 
كتاب  �أول  يعدُّ  �لذي  ه�(،   324 )ت  جماهد  بن  مو�صى  بن 
�بن  عليها  �عتمد  �لتي  �لأ�صول  و�أحد  �ل�صبع،  �لقر�ء�ت  يف 
�جلزري يف كتابه ''�لن�صر يف �لقر�ء�ت �لع�صر''، ومنذ تاأليفه 

عرف �لنا�ص م�صطلح ''�لقر�ء�ت �ل�صبع''.
كتب  بني  لقيمته  بيان  وفيه  له،  علمية  در��صة  �لكتاب  وهذ� 
و�لأ�ص�ص  ومو�رده،  وم�صادره  �ملوؤلف  ملنهج  وك�صف  �لقر�ء�ت، 
جو�نب  يف  �لكبر  و�أثره  �ختيار�ته،  �ملوؤلف  عليها  بنى  �لتي 

�لدر��صات �لقر�آنية بعده..

واأثره  ومراحله  مفهومه  القّراء:  عند  الختيار 
الريا�ص:  فالتة.-  اإدري�ص  بن  اأمني  القراءات/  يف 
وعلومه،  الكرمي  القراآن  كر�سي  �سعود،  امللك  جامعة 
1436 ه�، 472 �ص )اأ�سله ر�سالة ماج�ستر من جامعة 

اأم القرى(.
ماهية �لختيار هو ما �أ�صيف �إىل �لقارئ من وجوه �لقر�ءة 

�إ�صافة �نتقاء و��صطفاء ل �إ�صافة رو�ية. 
وكيفية �لختيار هي �أن ينتقي �لقارئ �ل�صابط �لعارف باللغة 
طريقة خا�صة به يف �لقر�ءة من�صوبة �إليه، م�صتلَّة من بني ما 

روى عن �صيوخه لعلَّة ما.
وذكر �ملوؤلف �أن �أ�صحاب �لختيار�ت �أئمة كرث، و�أح�صى منهم 

ا على �ختيار�ته يف كتب �لقر�ء�ت. )56( �إماًما من�صو�صً
وبنيَّ �أن مناهج �لختيار�ت �إجماًل �أربعة، هي: �ملنهج �لأثري، 

و�ملنهج �للغوي، و�ملنهج �ملعنوي، و�ملنهج �لر�صمي.

ا كيفية ن�صوء م�صطلح )�لختيار(،  و��صتعر�ص يف كتابه �أي�صً
و�لتخير  كالتف�صيل  �لأخرى،  بامل�صطلحات  وعالقته 
�ملو�صوع،  يف  كتبت  �لتي  و�لبحوث  �ملوؤلفات  ف  وعرَّ ونحوها، 
وحتدث عن حكم �لختيار يف �لقر�ء�ت، و�ل�صو�بط �لعلمية 

�لتي روعيت فيه، و�أطال يف بيان �أثر �لختيار يف �لقر�ء�ت.
و�أ�صر �إىل ر�صالة دكتور�ه نوق�صت يف جامعة �لإمام بالريا�ص 
�لقر�ء:  عند  �لختيار  قو�عد  بعنو�ن:  وهي  ه�،   1434 عام 
در��صة نظرية تطبيقية، للباحث �صعد بن ممد �آل عثيمني.

ال�سنن املتعلقة بالقراآن الكرمي/ اأحمد بن عبداهلل اآل 
كر�سي  �سعود،  امللك  جامعة  الريا�ص:  عبدالكرمي.-  
)اأ�سله  �ص   669 ه�،   1436 وعلومه،  الكرمي  القراآن 

ر�سالة دكتوراه من جامعة الإمام بالريا�ص(.
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وردت �صنن و�آد�ب تتعلق بالقر�آن �لكرمي يف كتب علوم �لقر�آن 
وكتب �لأحاديث و�لف�صائل و�لآد�ب، ولكنها َتِرد مورد �لعر�ص 
�أطر�ف  ليجمع  �لكتاب  هذ�  فجاء  ومتحي�ص،  در��صة  دون 
�ملو�صوع يف �صائر �لأحو�ل �ملتعلقة بالقر�آن، وباأحو�ل �ملوؤمن 
باأدعية  دعائه  ويف  وخارجها،  �ل�صالة  يف  له  قر�ءته  يف  معه، 

�لقر�آن، وختمه وتدبره وفهمه، وغر ذلك.
وقد قام �ملوؤلف برتيب �أبو�ب �لكتاب وف�صوله ترتيًبا ُيعني 
على �لقر�ءة و�ملر�جعة، وهي جديرة باملد�ر�صة يف ِحلَق تعليم 
هذه  لإحياء  وتطبيقها  �لعلم  جمال�ص  ويف  �لكرمي  �لقر�آن 

�ل�صنن.

التف�سر يف اليمن: عر�ص ودرا�سة/ علي بن ح�سان بن 
علي بن ح�سان.- الريا�ص: جامعة امللك �سعود، كر�سي 
)اأ�سله  �ص   989 ه�،   1436 وعلومه،  الكرمي  القراآن 

ر�سالة دكتوراه(.

كرثت جهود علماء �ليمن يف خدمة تف�صر كتاب �هلل تعاىل، 
وكرثت موؤلَّفاتهم فيها، وت�صعبت فيها �ملذ�هب. وجاءت هذه 
�لدر��صة لتلقي �ل�صوء على هذه �جلهود عر �لع�صور، لبيان 
�إىل م�صادر  ذلك  لبيان  �لباحث  ورجع  فيها،  �لعلماء  مناهج 

كثرة متنوعة. وجعل در��صته يف ثالثة �أبو�ب:
ن�صاأة �لتف�صر يف �ليمن.	 
�جتاهات �لتف�صر يف �ليمن.	 
منهج �لتف�صر يف �ليمن.	 

العلماء.-  من  نخبة  اإعداد  املنورة/  املدينة  تف�سر 
الريا�ص: دار ال�سميعي، 1436 ه�، 2 مج؛ 28 �سم.

بن  عماد  عليه  و�أ�صرف  �لتف�صر،  علماء  من  نخبة  كتبه 
زهر حافظ، بتخطيط و�إ�صر�ف من ''مركز تعظيم �لقر�آن 
�لأ�صالة  �إد�رته، ليجمع بني  �لذي ير�أ�ص جمل�ص  �لكرمي'' 
�لأثر  على  �ملبني  �لتدبر  على  عوًنا  وليكون  و�ملعا�صرة، 
مبا  وو�قًعا،  علًما  وم�صتجد�ته  �لع�صر  ومر�عاة  �ل�صحيح، 
هد�يته  على  و�لأمة  و�ملجتمع  �لفرد  حياة  �صياغة  يف  ي�صهم 
ومنهجه �لو�صطي �ملعتدل باأحكامه وحكمه و�إعجازه، و�لذي 
يوؤثر بدوره يف �لرتقاء باأحو�ل �لنا�ص و�أعمالهم وعلومهم، 

كما جاء يف �ملقدمة.
ا: وقد �ختر ��صٌم لهذ� �لتف�صر يدلُّ على مكان  وفيها �أي�صً

�صريف �أُلِّف فيه و�صدر منه.
وفيها كذلك بيان خطة جامعة للتف�صر، منها:

بيان مقا�صد �لقر�آن �لكرمي.	 
�لعتماد على �لرو�ية �ل�صحيحة و�لر�جح من �لأقو�ل.	 
�صياغة �لعبارة �لف�صيحة يف ت�صمني �لأ�صاليب �لبالغية 	 

و�لأوجه �لإعر�بية.
�إير�د �إعجاز �لقر�آن �لعلمي و�لبياين.	 
و�لفلكية 	  و�لطبية  �لربوية  بال�صتنباطات  �لعناية 

و�مل�صتقبلية وعلوم �أخرى.
�آيات 	  تف�صر  يف  �لتاأويل  باجتناب  �ل�صلف  مذهب  �عتماد 

�لأ�صماء و�ل�صفات �لإلهية.
ترك �إير�د �خلالفات �للغوية و�ملذهبية باختيار �لر�جح 	 

من �لأقو�ل.
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التفا�سر املخت�سرة: اجتاهاتها ومناهجها/ حممد بن 
را�سد الربكة.- الريا�ص: جامعة امللك �سعود، كر�سي 
)اأ�سله  �ص   987 ه�،   1436 وعلومه،  الكرمي  القراآن 

ر�سالة دكتوراه(.

تتبع فيه �ملوؤلف �لتفا�صر �ملخت�صرة قدمًيا وحديًثا، ودر�صها 
وو�زن بني عدد  ملعرفة �جتاهاتها ومناهجها،  در��صة عميقة 

منها، و�أودع فيه خال�صة عن �أ�صهر �ملخت�صر�ت يف �لتف�صر.

اإبطالها:  يف  ومنهجه  القراآن  اأبطلها  التي  املقولت 
عبداملح�سن  بن  وليد  مو�سوعية/  تاأ�سيلية  درا�سة 
كر�سي  �سعود،  امللك  جامعة  الريا�ص:  العمري.- 
)اأ�سله  �ص   542 ه�،   1436 وعلومه،  الكرمي  القراآن 

ر�سالة دكتوراه من جامعة اأم القرى(.

بني  �أورد �لقر�آن �لكرمي �لكثر من مقولت �ملعار�صني و�ملكذِّ
و�لأدلة.  �لطرق  مبختلف  و�أبطلها  عليها  ردَّ  وقد  للحق، 
قت هذه �ملقولت على �متد�د �صور �لقر�آن �لكرمي، فجاء  وتفرَّ
هذ� �لبحث و�أو�صح يف در��صة علمية منهج �لقر�آن �لكرمي يف 
�ملوؤلف ح�صب مو�صوعاتها، وجعلها  �لرد عليها، وقد ق�صمها 
يف �أبو�ب وف�صول ومباحث، وهي تتعلق بالعقائد و�لت�صريعات 

و�ل�صلوك و�لأخالق.

يف  عنده  الطبقة  ومفهوم  مقرًئا  الذهبي  احلافظ 
اأ�سعد  بن  حممد  بن  يحيى  القراء''/  ''معرفة  كتابه 
احلكمي.- عّمان: اأروقة للدرا�سات والن�سر، 1436 ه�، 

186 �ص.

مان ُن�صر� يف جملة �لأحمدية بدبّي، هما: �أ�صله بحثان مكَّ
�لذهبي وعلم �لقر�ء�ت.	 
كتابه 	  خالل  من  �لذهبي  �حلافظ  عند  �لطبقة  مفهوم 

''معرفة �لقر�ء'': در��صة نظرية تطبيقية.

الحديث والسيرة

عمر  بن  اإبراهيم  الدين  لربهان  ال�سامية  امل�سيخة 
اجلعربي عن �سيوخه ال�ساميني الذي )هكذا( اأجازوا 
له )ت 732 ه�(/ تخريج علم الدين القا�سم بن حممد 
عبدال�ستار؛  اأحمد  حتقيق  ه�(؛   739 )ت  الربزايل 
دار  القاهرة:  عبدالكرمي.-  معبد  اأحمد  مراجعة 

الكتب والوثائق القومية، 1436 ه�، 248 �ص.
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�لو�صول  وماولة  بالأ�صانيد،  �لعناية  �إىل  �مل�صيخات  تهدف 
�إىل رو�ية حديث �أو جزء �أو كتاب باإ�صناد مت�صل �إىل م�صدره 

�لأ�صلي. 
ز�يل  �لِرْ �لدين  علم  �ملوؤرخ  �حلافظ  جها  خرَّ �مل�صيخة  وهذه 
ل�صيخه �ملقرئ برهان �لدين �جلعري، وخ�ص�صها ل�صيوخه 
بالإجازة فقط، دون �صيوخ �ل�صماع وغره من طرق �لتحمل، 

وهي عن �صيوخه �ل�صاميني خا�صة.
وذكر �ملحقق �أن ت�صمية �لعنو�ن من عنده، �خت�صاًر� للعنو�ن 
�صامية...  مباركة  ''م�صيخة  �خلطية  �لن�صخة  على  �ملوجود 

عن �صيوخه �ل�صاميني �لذين �أجازو� له''. 

القا�سي على تعليقات البخاري/ ابن مق�سد العبديل 
دار  املعرفة:  كنوز  دار  م�سر؟:  حممود(.-  بن  )ثامر 

نور اليقني، 1433 ه�، 232 �ص.

�حتوى على جميع �لأحاديث �ملعلَّقة يف �صحيح �لبخاري، مع 
�لوقوف على عددها، وُحكمها، و�لغاية من ورودها وو�صلها، 
و�صرح �صبب تعليقها ب�صيغة �جلزم و�صيغة �لتمري�ص، وبيان 
�ملفرد�ت �مل�صتخدمة من �أقو�ل �لبخاري، نحو: قال لنا، وقال 
يل، وذكر لنا، وذكر يل، وز�دنا، وز�دين، و�لرد على �ملعر�صني.
تعليقات  على  ''�لقا�صي  كتابه  ى  �صمَّ �أنه  �ملوؤلف  وذكر 
�لبخاري'' ليق�صي بالعدل بني �لبخاري رحمه �هلل وبني من 

�نتقد �صحيحه ب�صبب تعليقاته.

اأبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جالل  ال�ستاء/  اأحاديث 
بروت:  حمام.-  عبداجلواد  حتقيق  ال�سيوطي؛  بكر 

دار املقتب�ص، 1435 ه�، 124 �ص.

قال موؤلفه رحمه �هلل تعاىل: ''هذ� جزء �ألَّفته يف ف�صل �ل�صتاء 
نته ما ورد فيه من �حلديث �لنبوي و�لأثر''.  معتر، �صمَّ

عبدالقادر  بن  �سعيد  الثقات/  ثني  املحدِّ اأوهام 
با�سنفر.- بروت: دار ابن حزم، 1436ه�، 11 مج.
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ثني �لثقات من رجال �ل�صيخني، و�ملر�د  در�ص فيه �أوهام �ملحدِّ
من معرفة هذه �لأوهام معرفة علَّتها و�أثرها، وهل ُبني حكم 
ك�صعبة،  �ملتقنني،  �حلّفاظ  �ملكرثين  بالأئمة  وبد�أ  عليها؟ 
و�صفيان �لثوري، ثم �ملتفق عليهما من رجال �ل�صيخني ح�صب 
ترتيب  ح�صب  فم�صلم،  �لبخاري،  رجال  فاأوهام  �لطبقات، 
حروف �لهجاء، وختمه باأوهام وقعت يف كتب �لأئمة �أ�صحاب 

�لكتب �ل�صتة.
�أنهم  �إل  �أحد،  منه  ي�صلم  ل  �لوهم  �أن  �صك  ول  �ملوؤلف:  قال 

متفاوتون يف ذلك. 
�لإمام  �أن  �إىل  �مل�صتفي�صة  �لدر��صة  هذه  بعد  �ملوؤلف  وذهب 

�لزهري �أتقنهم و�أعلمهم.
و�أن �أوثق �لنا�ص يف �أبي �إ�صحاق �ل�صبيعي هو �صعبة.

قال: ومن فو�ئد هذ� �لبحث �أين وقفت على علل لأحاديث 
كتابيهما،  يف  حامت  �أبي  و�بن  �لد�رقطني  يذكرها  مل  كثرة 

وهما �أو�صع و�أ�صمل من كتب يف هذ� �لفن.

بن  �سالح  وال�سدقة/  الإنفاق  يف  املائة  الأحاديث 
دار  املنورة:  املدينة  اخل�سري.-  عبدالرحمن 

العقيدة، 1436 ه�، 106 �ص.

�ل�صدقة  ف�صل  يف  �ل�صريفة  �لنبوية  �لأحاديث  من  جملة 
و�إنفاق �ملال، ونحوه يف �صبيل �خلر و�أبو�ب �لر، ز�دت على 
ومل  �ملعاين.  وبنيَّ  �لغريب،  �ملعدُّ  فيها  و�صرح  حديث،  �ملئة 

يذكر �أحاديث �لزكاة، �أو �صدقة �لفطر، �أو �لكّفار�ت.

حمية الإ�سالم بالنبي عليه ال�سالة وال�سالم/ اأحمد 
بن ح�سن بن قنفذ الق�سنطيني )ت 810 ه�(؛ درا�سة 
حزم،  ابن  دار  بروت:  حممد.-  بوركبة  وحتقيق 

1436ه�، 252 �ص.

لعامل  �ل�صريفة،  �لنبوية  �ل�صرة  يف  جديد  تر�ثي  كتاب 
وم�صنف جليل، ُحقق من ن�صخة وحيدة، حتدث فيه موؤلفه 
�ملمات،  �إىل  �حلياة  من  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �صرته  عن 
�خُللقية  و�صفاته  ولدته،  وتاأريخ  و�أ�صماءه،  ن�صبه،  فيه  بني 
زوجاته،  وذكر  ومعجز�ته،  و�صر�ياه،  وغزو�ته  و�خَللقية، 
و�أولده، وقر�بته، ومو�ليه وخدمه، �صلى �هلل عليه وعلى �آله 

و�صلم.

غنيم.-  م�سطفى  النبوية/  ال�سرة  معجم 
للن�سر،  الدولية  حور�ص  موؤ�س�سة  الإ�سكندرية: 

1436ه�، 205 �ص.

�لنبوية  �ل�صرة  يف  �ملو�صوعات  �أبرز  يتناول  لطيف  معجم 
يف  �مل�صهورة  �ملو�صوعات  روؤو�ص  �ملوؤلف  فيذكر  �لكرمية، 
�لأحد�ث و�لأخبار �خلا�صة بها. وهي  �ل�صرة، ويورد حتتها 



69

مرتبة على حروف �لهجاء.
�لطيار،  جعفر  �أُحد،  جبل  جريل،  �جليم:  حرف  يف  مثاله 

جويرية بنت �حلارث.
طالب،  �أبي  �ِصعب  �لر�صو�ن،  �صجرة  �ل�صني:  حرف  ومن 
�ل�صيماء  �صيماء،  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  �صدر  �صقُّ 

�ل�صعدية.  
وقد �صبق �صدور �لكتاب عام 1428 ه�.

الفقه اإلسالمي وأصوله

اأحمد  ال�سريعة/  مقا�سد  لعلم  الأ�سا�ص  القواعد 
للرتاث  الفرقان  موؤ�س�سة  لندن:  الري�سوين.- 
الإ�سالمي، مركز درا�سات مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، 

1435 ه�، 99 �ص.

بيان لثالثة من �أركان وقو�عد �ملقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، 
هي: قاعدة �لتعليل، وقاعدة �ل�صت�صالح، وقاعدة �ملاآلت.

وفيها زيادة �إي�صاح، وطرق جلو�نب وتطبيقات جديدة لها.

بكر  اأبو  الفقهي:  الرتجيح  يف  العربية  اللغة  اأهمية 
بن العربي اأمنوذًجا/ زكرياء التهامي.- القاهرة: دار 
ر�سالة ماج�ستر  )اأ�سله  احلكمة، 1435 ه�، 142 �ص 

من اجلزائر(.
�لعلوم  طالب  حاجة  �لدر��صة  هذه  خالل  من  �ملوؤلف  بنيَّ 
�لن�صو�ص  لفهم  مكوناتها  بكل  �لعربية  �للغة  �إىل  �ل�صرعية 
وتتاأكد  �لعرب..  بلغة  نزل  �لقر�آن  باأن  ذلك  �صليًما.  فهًما 
م�صادر  عن  لبعدنا  هذ�؛  زماننا  يف  �أكرث  �للغة  �إىل  حاجتنا 

�للغة.

وجتمع هذه �لدر��صة بني �للغة و�لفقه و�أ�صوله، من خالل 
كتابني لأبي بكر بن �لعربي رحمه �هلل، هما: �أحكام �لقر�آن، 

و�لقب�ص يف �صرح موطاأ مالك بن �أن�ص.
وجاء �لكتاب يف خم�صة ف�صول:

�للغة و�لرجيح.	 
م�صائل �لنحو و�لإعر�ب.	 
م�صائل بالغية.	 
�لألفاظ من حيث مقد�ر �صمولها وباعتبار و�صع �للفظ 	 

للمعنى �لعام و�خلا�ص.
�مل�صرك. 	 

اأحكام الن�ساء/ عالء الدين علي بن اإبراهيم العطار 
حممد  بنت  اإميان  وحتقيق  درا�سة  ه�(؛   724 )ت 
يعقوبي  نظام  مكتبة  البحرين:  عزام.-  عادل  علي 
الب�سائر الإ�سالمية، 1435 ه�،  اخلا�سة؛ بروت: دار 
4 مج )1874 �ص( )اأ�سله ر�سالة دكتوراه من جامعة 

اأم القرى(.
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�ملذهب  على  بهن  �خلا�صة  �لن�صاء  �أحكام  فقه  مو�صوعه 
�ل�صافعي، وقد ي�صر فيه �إىل مذ�هب �أخرى. جمع فيه موؤلفه 
جزئيات �مل�صائل، وفروع �لفقه من �صائر �لأبو�ب �لفقهية يف 

كتاب و�حد.
وذكرت �ملحققة �أنه �لكتاب �لر�ثي �لوحيد �لذي عالج �أحكام 
�لن�صاء على طريقة �لفقهاء، وما ورد بهذ� �لعنو�ن �أو قريًبا 

منه لعلماء �آخرين مل يعالج على طريقتهم.
بن  عبد�لرحمن  بتحقيق  ا  �أي�صً �صدر  �لكتاب  �أن  �إىل  و�أ�صر 
�صالمة �ملزيني عام 1432 ه� عن عمادة �لبحث �لعلمي بجامعة 

�لإمام يف �لريا�ص، ويقع يف 2011 �ص.
و�ملوؤلف من تالميذ �لإمام �لنووي. 

درا�سة حتليلية لبحوث يف قانون الإثبات الإ�سالمي/ 
الفكر  دار  القاهرة:  عمر.-  �سعيد  املر�سي  اأحمد 

العربي، 1435 ه�، 303 �ص.

يت�صمن �لكتاب خم�صة بحوث، هي:
لقانون 	  وفًقا  مبذهبه  و�ل�صتئنا�ص  علّي''  ''�أق�صاكم 

�لإثبات �ل�صود�ين.
وفًقا 	  �ل�صاهد  عد�لة  تقومي  يف  �جلنايات  قا�صي  �صلطة 

لقانون �لإثبات �لإ�صالمي �ل�صود�ين.
�لق�صامة وتطبيقاتها يف �لق�صاء �جلنائي �ل�صود�ين.	 
�إثبات �لن�صب بالو�صائل �لعلمية �ملعا�صرة.	 
�جلنائية 	  �لدعاوى  لإثبات  كو�صيلة  �خلبر  بينة  قبول 

�لإثبات  قانون  باأحكام  مقارن  بحث  وقانوًنا:  فقًها 
�ل�صود�ين و�لريطاين و�لأمركي و�لبوت�صو�ين.

حممد  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  الف�ستايل:  وثائق 
علي  بن  اأحمد  حتقيق  ه�(/   779 )ت  الف�ستايل 
الثقايف  الرتاث  مركز  البي�ساء  الدار  الدمياطي.- 

املغربي؛ بروت: دار ابن حزم، 1436 ه�، 433 �ص.

�ملعامالت  بتوثيق  تهتم  �لتي  و�ل�صروط،  �لوثائق  كتب  من 
ر�أ�ص  على  �أن  �ملحقق  ذكر  �لإ�صالمي،  �لق�صاء  يف  خا�صة 
وثائقه  و�أن  �لف�صتايل،  ومنهم  �ملالكية،  �لعلم  بهذ�  �ملهتمني 

هذه من �أجود ما �صنف يف �لباب.

اأجوبة الويداين اإبراهيم بن علي، املتوفى بعد 1169 
دار  بروت:  الدمياطي.-  علي  بن  اأحمد  حتقيق  ه�/ 

ابن حزم، 1436 ه�، 370 �ص.

من كتب �لفتاوى و�لنو�زل يف �لفقه �ملالكي، �أجاب فيها �ملوؤلف 
عن م�صائل وحو�دث متنوعة.

وقد عدد �ملحقق يف مقدمته )180( موؤلًَّفا من �أهم موؤلفات 
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�ملالكية يف �لنو�زل و�لفتاوى خالل �ألف عام.
و�ملوؤلف من �أهل �صو�ص باملغرب، ��صتهر باأجوبته هذه، ونقل 

منها �لفقهاء.

تذكرة امللوك اإىل اأح�سن ال�سلوك/ ملوؤلف جمهول؛ حتقيق 
امللك في�سل  الريا�ص: مركز  �سعود.-  اآل  تركي بن فهد 

للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية، 1436 ه�، 240 �ص.

جمع  �لر�ئعة.  �ل�صلطانية  و�لأحكام  �مللك  �صيا�صة  كتب  من 
ما فيه ون�صقه موؤلفه لغر�ص �إهد�ئه �إىل �ل�صلطان �ململوكي 
�مللك �لأ�صرف قان�صوه �لغوري )905 - 922 ه�(، ن�صخت منها 
�لن�صخ  �أحد متويل  منها  ون�صخ  �مللك،  و�حدة خلز�نة  ن�صخة 
�ملحقق.  منها  حقق  �لتي  �لوحيدة  هذه  وهي  �خلز�نة،  يف 
بة زخرفت فيها �صفحتا �لعنو�ن و�خلامتة،  وهي ن�صخة مذهَّ
رت �صفحاتها باإطار �أحمر. وتركيز �ملوؤلف فيه على جانب  و�أطِّ

�لق�صاء، يحث فيه على �لعدل، ويقارن بينه وبني غره.

مقومات النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم وكيفية النهو�ص 
بالأمة/ اإ�سراء خ�سر ليف.- عّمان: دار الفتح، 1435 

ه�، 170 �ص.
�لإ�صالم  يف  �ل�صيا�صي  �لنظام  مقومات  عن  حديث  بعد 
�لنظام  يف  �ل�صلطات  وتعد�د  �لأخرى،  بالنظم  ومقارنتها 
�ل�صيا�صي �لإ�صالمي وذكر وظائفها، ُخ�ص�ص ف�صل للنهو�ص 

بالأمة يف �صوء هذ� �لنظام، وجاء يف �صتة مطالب:
�لعقيدة و�حلميَّة للدين.	 
�لأر�ص.	 

�لتجديد و�لجتهاد.	 
ونظام 	  �لدولة  بج�صد  تفتك  �لتي  �لأمر��ص  مكافحة 

�حلكم.
تنمية �لإيجابية وح�ص �مل�صوؤولية.	 
مو�كبة �لتطور �لعلمي. 	 

ب�سر  املقد�ص/  بيت  يف  والإفتاء  الق�ساء  تاريخ 
في�سل  امللك  مركز  الريا�ص:  بركات.-  عبدالغني 

للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية، 1436 ه�، 537 �ص.

و�لإفتاء  للق�صاء  �لتاريخية  �جلو�نب  خمتلف  فيه  و�صح 
�لعهد  يف  وخا�صة  �لإ�صالمية،  �لع�صور  عر  �ملقد�ص  بيت  يف 
�لعثماين، مع �لتطرق �إىل بع�ص �جلو�نب �لفقهية �ملرتبطة 
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ببع�ص �لتغر�ت �لتي طر�أت على نظام �لق�صاء نتيجة تغر 
�لدول �حلاكمة.

�لق�صاة  �أ�صماء  بيان  فيها  ملحًقا   )19( بالكتاب  و�أحلق 
ونو�بهم وكّتاب �ملحاكم و�ملرجمني و�ملح�صرين و�لق�ّصامني 

يف �ملحاكم.. وغر ذلك.

�سفيقة  وغرهم/  امل�سلمني  بني  بالأع�ساء  التربع 
ال�سهاوي ر�سوان.- القاهرة: دار الفكر العربي، 1435 

ه�، 108 �ص.

فيه �أربعة مباحث:
�لترع بالأع�صاء من م�صلم �إىل م�صلم حال �حلياة.	 
�لترع بالأع�صاء من م�صلم ميت �إىل م�صلم حي.	 
وبعد 	  �حلياة  حال  و�لكافر  �مل�صلم  بني  بالأع�صاء  �لترع 

�لوفاة.
�لترع بالأع�صاء بني �مل�صلمني و�أهل �لكتاب.	 

�لإ�صالمية  �لدر��صات  بكلية  �ملقارن  �لفقه  مدر�صة  و�ملوؤلفة 
و�لعربية بالقاهرة، ق�صم �لبنات، جامعة �لأزهر. 

التصوف اإلسالمي

اأ�سد املحا�سبي )ت  الرعاية حلقوق اهلل/ احلارث بن 
�سركة  بروت:  �سميث.-  مارغريت  حتقيق  ه�(؛   243

دار الوراق، 1435 ه�، 512 �ص.
�لأدو�ء  عالج  على  �هلل  رحمه  �ملحا�صبي  �لعالمة  فيه  ركز 
و�لُعجب  و�لِكر  �لغرور  مثل  من  �ملهلكة،  �خلفية  �لنف�صية 
كيفية  وبنيَّ  لها،  �لربانية  �لأدوية  وو�صع  و�حل�صد،  و�لرياء 

�لتوبة منها، مع �أمثلة و�صو�هد، وحتليل نف�صي عميق، ووعظ 
ة، وترغيب وترهيب. ورقَّ

على  ال�سر  اأو  تعاىل،  اهلل  اإىل  ال�سلوك  يف  قواعد 
الدين  عماد  العارف  العامل  الإمام  كالم  من  املنهاج: 
ه�؛   711 �سنة  املتوفى  الوا�سطي،  اإبراهيم  بن  اأحمد 
اعتنى بها حممد بن عبداهلل القونوي.- بروت: دار 

الب�سائر الإ�سالمية، 1435ه�، 328 �ص.

عميقة  بعناية،  منتقاة  �ملعتدل،  �ل�صني  �لت�صوف  يف  قو�عد 
''كان  باأنه  �ملوؤلف  �هلل  رحمه  �لذهبي  و�صف  وقد  �لتاأثر، 
د�عية �إىل �ل�صنة، ومذهبه مذهب �ل�صلف �ل�صالح يف �ل�صفات، 
�أعلم  ول  به جماعة �صحبوه،  �نتفع  وقد  كما جاءت،  ميّرها 

خلَّف بدم�صق يف طريقته مثله''. 
من �لقو�عد �لتي ذكرها:

�ملد�ر�ة بطيب �لكالم ولي�ص �ملد�هنة.	 
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قاعدة يف �لفرق بني ِكر �لنف�ص وعزة �لقلب، وبني �لبغي 	 
و�ل�صجاعة، وغرهما.

قاعة يف �لأمور �ملو�صلة و�لأمور �لقاطعة.	 
قاعدة يف �جلدِّ و�لجتهاد.	 
ميز�ن �ل�صتقامة لأهل �لقرب و�لكر�مة.	 
��صتجالب �لود�د يف معاملة رب �لعباد	 

الفلسفة

خملف  جميد  بغداد/  فال�سفة  عند  العدالة  مفهوم 
الدليمي.- بغداد: وزارة الثقافة، 1434 ه�، 271 �ص.

�خت�ص �لف�صل �لأول بدر��صة �لأخالق و�لجتماع و�ل�صيا�صة 
يف �لقر�آن، باعتباره �لكتاب �لأخالقي �لأول و�مل�صدر �لأ�صا�ص 

لآر�ء �لفال�صفة �مل�صلمني و�أفكارهم، كما يقول �ملوؤلف.
�لفل�صفة  يف  و�ل�صيا�صة  لالأخالق  در��صة  �لثاين  و�لف�صل 

�ليونانية.
و�لثالث يف �لفكر �لأخالقي عند فال�صفة بغد�د، مركًز� على 

فكرة �لعتد�ل.
و�لر�بع يف �لفكر �لجتماعي، وتركيزه على �مل�صاو�ة.

�لعد�لة  فكرة  من  متخًذ�  �ل�صيا�صي،  �لفكر  يف  و�خلام�ص 
منطلًقا.

العلوم االجتماعية

باملغرب/  املخطوط  الع�سكري  الرتاث  من  م�سادر 
�ص   392 1435ه�،  ن،  د.  املغرب:  الب�سري.-  اأحمد 

)طبع بدعم من اللجنة املغربية للتاريخ الع�سكري(.

ه كتًبا تر�ثية خمطوطة يف تنظيم �جليو�ص،  عر�ص فيه معدُّ
يف  موؤلفات  �إىل  �إ�صافة  و�لفرو�صية،  باخليل  يرتبط  وما 
�صناعة �لأ�صلحة وفنون �لرماية، وما يتعلق ب�صوؤون �لبحرية 
�أخرى،  ع�صكرية  ومو�صوعات  وتدبرها،  �حلروب  و�صيا�صة 
�لت�صل�صل  وفق  ورتبت  باملو�صوع،  ترتبط  مهمة  وكناني�ص 

�لهجائي للعناوين. 

من  مطبوع  هو  ما  �إىل  و�أ�صار  �ملغربية،  �خلز�نات  من  وكلها 
هذه �ملخطوطات، وعمل لها فهار�ص لت�صهيل �لبحث عنها.

و�ملوؤلف عقيد متقاعد بالقو�ت �مل�صلحة �مللكية.
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واقعه  اإفريقيا:  يف  الإ�سالمي  العربي  التعليم 
وم�ستقبله/ اآدم مببا واآخرون.- لندن: جملة قراءات 

اإفريقية، 1436 ه�، 172 �ص.

�لباحثني،  من  جمموعة  كتبه  �ملذكور،  �ملو�صوع  يف  ملف 
يف  �لإ�صالمي  �لتعليم  ن�صاأة  حول  ت�صاوؤلت  عن  فيه  �أجابو� 
�لتي  و�لعو�مل  بها،  مرَّ  �لتي  �لتاريخية  ومر�حله  �إفريقيا، 
�أدت �إىل ظهوره و�أ�صهمت يف تطوره، و�أ�ص�صه �لتي �نطلق منها، 
وغاياته و�أهد�فه �لتي �صعى �إىل حتقيقها، ومكونات مناهجه 
وبر�جمه �لربوية و�لتعليمية، و�أ�صاليبه وو�صائله، ومر�حله 
ونظمه وموؤ�ص�صاته و�إد�رته، و�مل�صكالت �لتي يعانيها، و�إمكانية 
معاجلتها، و�لو�قع و�لتجارب وم�صروعات �لتطوير �لقائمة، 

و�ملاآلت �مل�صتقبلية.
وباآخره خامتة ''�لتعليم �لإ�صالمي يف �إفريقيا بني �لتحديات 

و�لتطلعات''، وفيها ��صتنتاجات و�قر�حات مفيدة.

اللغة العربية

التطوع اللغوي: اإطار نظري وتطبيقي للتطوع يف جمال 
خدمة اللغة العربية/ عبداهلل الربيدي واآخرون.- 
الريا�ص: مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل 

خلدمة اللغة العربية، 1436 ه�، 231 �ص.
ته بحوث هذ� �لكتاب، �لتي  تاأليف �أويل يف مو�صوع جديد �صمَّ

جاءت يف خم�صة ماور:
�للغوي  للتطوع  �ملفاهيمية  �لأطر  على  و�لثاين  �لأول  ركز 

و�لف�صاء�ت �ملتاحة له.
�لعام  �لت�صخي�صي  �لبعد  و�لر�بع  �لثالث  �ملحور�ن  ودر�ص 
للتجارب �لتطوعية، ور�صد� يف نقد حتليلي عدًد� من �ملمار�صات 
�لعملية يف جمال �لتطوع �للغوي يف �لبيئة �لعربية و�لأجنبية.

�لجتاهات  فهم  تعميق  ر�م  تطبيقي  مبحور  �لكتاب  و�ختتم 
نحو �لتطوع �للغوي عر در��صة ميد�نية يف بلد عربي.

كروم  اأحمد  الدولية/  املنظمات  يف  العربية  اللغة 
الغايل.-  عبداهلل  بن  نا�سر  حترير  واآخرون؛ 
الريا�ص: مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل 

خلدمة اللغة العربية، 1436 ه�، 303 �ص.

�لدولية،  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لعربية  �للغة  لو�قع  و�صر  در��صة 
بو�قع  وتعريف  عليه،  وما  له  ما  ومعرفة  له،  وتقومي 
للعربية  �ملتاحة  و�لفر�ص  �ل�صتخد�م،  ونوعية  ��صتخد�مها، 

على �مل�صتوى �لدويل، و�لتحديات �لتي تو�جهها.
و�لغر�ص منه لفت �لنتباه لأهمية ح�صور �للغة �لعربية يف 
�ملنظمات �لدولية، و��صتك�صاف �لآفاق �ملمكنة لتمكني �لعربية 
�لتمكني،  هذ�  و�قع  على  �ل�صوء  و�إلقاء  �ملنظمات،  تلك  يف 

و�آفاقه، وفر�صه، ودعم �لتنمية �للغوية للعربية. 
وناق�ص �لكتاب �لتو��صل و�لتوثيق باللغة �لعربية يف �ملنظمات 
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�لدولية: و�قعه و�آفاقه وحتدياته، و��صتخد�م �لعربية يف تلك 
�ملنظمات، و�لأثر �لرتد�دي لذلك.

بالأبعاد  �ملرتبطة  �لإقليمية  �لق�صايا  بع�ص  ناق�ص  كما 
�لدولية، ومثَّل على ذلك بق�صية �ل�صر�ع من �أجل �لتعريب، 

وعر�ص جتربة �ملغرب �لأق�صى يف هذ� �ل�صاأن.

اللغة والأدب/ �سفاء حممد خر  بحوث ودرا�سات يف 
اجلوزي،  ابن  دار  الإ�سكندرية:  القاهرة؛  يو�سف.- 

1436 ه�، 151 �ص.

بجهد  كتبتها  �لتي  �جلامعية  بحوثها  �ملوؤلفة  فيه  جمعت 
و�إتقان، حتت �إ�صر�ف مدرِّ�صات متخ�ص�صات.

وهي �صبعة بحوث، لغوية وبالغية و�أدبية متنوعة، �أغلبها يف 
مو�صوعات �إ�صالمية ، هي:

�لفعل ومتعلقاته يف �حلزب �لأخر من �لقر�آن.	 
مع حديث ''�إن من �لبيان ل�صحًر�''.	 
�لتغر �لدليل يف �حلديث �لنبوي �ل�صريف.	 
بة يف �حلديث �لنبوي �ل�صريف.	  �ألفاظ فار�صية معرَّ
فن �ملقالة يف �لعدد �لأول من جملة �لر�صالة )�لقاهرية(.	 
در��صة �أدبية مل�صرحية ''�لطريق �إىل بغد�د''.	 
جمموعة ''حقوقهم م�صتقبلنا'': در��صة �أدبية.	 

اأثر الأدب يف التقعيد اللغوي/ �سليمان حممد �سليمان.- 
الإ�سكندرية: دار الوفاء، 1436 ه�، 245 �ص.

جمموعة بحوث تهدف �إىل توظيف �لأدب يف خدمة �للغة، وتوظيف 
�لأدب يف خدمة �لأدب، للتاأكيد على �لتاأثر و�لتاأثر بينهما، مما 
يعود بالنفع و�لفائدة على �للغة �لعربية بفروعها �ملختلفة، �لتي ل 

غنى لبع�صها عن �لبع�ص �لآخر. وهي �أربعة بحوث:

�لتقعيد 	  و�أثره يف  �بن عقيل  )�صرح(  �ل�صعر �جلاهلي يف 
�لنحوي.

�أثر �لر�دف يف �لأدب و�للغة.	 
ُكنى �ل�صعر�ء �جلاهليني و�ألقابهم: در��صة دللية.	 
�ل�صتهالل بالأ�صماء يف �لق�صيدة �لعربية: در��صة فنية.	 

لفكرة  تاأ�صي�ص  �لكتاب  هذ�  يف  به  قام  ما  �أن  �ملوؤلف  ويرى 
جديدة، مفادها �لربط بني �لأدب و�للغة، و�إىل �أي مدى كان 

�أثر كل منهما يف �لآخر.
وهو �أ�صتاذ �لأدب و�لنقد بكلية �لآد�ب يف �صوهاج. 

ى  املتوفَّ الفار�سي،  علي  اأبي  ملوؤلَّفات  ال�ساملة  الفهار�ص 
�سنة 377 ه�/ عبداهلل بن عمر احلاج اإبراهيم، خالد 
الظهران:  العمري.-  علي  �سعيد  التويجري،  حممد 
البحث  عمادة  واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جامعة 
العلمي؛ الريا�ص: مكتبة العبيكان، 1436 ه�، 935 �ص.

فهار�ص �صاملة لأربعة ع�صر كتاًبا من كتب �أبي علي �لفار�صي 
�للغوي رحمه �هلل تعاىل، هي: �حلجة للقر�ء �ل�صبعة، �لإغفال، 
�حللبيات،  �مل�صائل  �لب�صريات،  �مل�صائل  �لتكملة،  �لإي�صاح، 
�لع�صديات،  �مل�صائل  �لع�صكرية،  �مل�صائل  �ل�صر�زيات،  �مل�صائل 
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�ملنثورة، كتاب  �مل�صائل  بالبغد�ديات،  �ملعروفة  �مل�صكلة  �مل�صائل 
�لتعليقة على كتاب  �لإعر�ب(،  �مل�صكلة  �لأبيات  �ل�صعر )�صرح 

�صيبويه، مقايي�ص �ملق�صور و�ملمدود.

اأ�سا�ص اللغة العربية/ لأبي �سجاع حممد بن علي بن 
�سعيب الدهان )ت 592 ه�(؛ درا�سة وحتقيق موفق بن 
اأمر؛  مكتبة  كركوك:  اجلبوري.-  عليوي  بن  ح�سني 
)اأ�سله  �ص   280 ه�،   1436 حزم،  ابن  دار  بروت: 

ر�سالة دكتوراه من جامعة تكريت(.

�بتد�أه موؤلفه مبقدمة  �لعربية،  �للغة  كلمات  معجم جلذور 
حرف  لكل  جدوًل،   )28( و�بتكر  ودللية،  و�صرفية  �صوتية 
من �حلروف �لعربية جدول، بنيَّ فيه �لألفاظ �مل�صتعملة �إىل 

وقته و�لألفاظ �ملهملة.
ويعني �ملوؤلف بالأ�صا�ص �جلذر، و�جلذر يف �للغة هو �لعن�صر 
�لأ�صلي ملجموعة من �لكلمات تنتمي �إىل عائلة و�حدة، فجذر 
)عامل( و)��صتعلم( و)عالمة( و)تعلم( هو )ع ل م(، ونح�صل 

على �جلذر بحذف جميع �حلروف �لز�ئدة من �لكلمة.
وذكر �ملحقق �أن �بن �لدهان �بتكر بعقليته �لريا�صية خطوة 
جديدة يف طريق �لتاأليف �ملعجمي، و�أبدع عماًل مل ي�صتطعه 

�ملحَدثون حتى ��صتعانو� باحلا�صبات �لآلية.   

ل/  الطراز الأول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعوَّ
ه�(؛   1119 )ت  املدين  مع�سوم  بن  اأحمد  بن  علي 
م�سهد،  الرتاث.-  لإحياء  البيت  اآل  موؤ�س�سة  حتقيق 
مج   1  + مج   10 ه�،   1434  -  1426 املوؤ�س�سة،  اإيران: 

مقدمة.
معجم لغوي، رتب على هيئة ''�لقامو�ص �ملحيط''.

ما  �لعرب  ل�صان  من  فيه  جمعت  كتاب  ''هذ�  موؤلفه:  قال 
غريب  من  فيه  و�أحرزُت  َرب،  �ل�صَّ بارت�صاف  منه  ُيحَظى 

و�أ�صفُت  و�لأثر،  �لعني  �صدُق  منه  ُير�َصى  ما  و�لأثر  �لقر�آن 
�لعلماء  وم�صطلحات  �لكالم،  جماز�ت  بيان  من  ذلك  �إىل 
�لأعالم، و�أمثال �لعرب �لعرباء، وُنفاثات �ُصقاة �لألبان، ما ل 

ي�صتغني �لف�صالء يف مد�ر�صهم...''.

خطة  يف  �خلما�صي  �لتق�صيم  �بتكاره  �ملعجم  به  متيز  ومما 
تاأليفه، و�إفر�ده �ملجاز عن �حلقيقة.

و��صتدرك فيه على لغويني �صابقني، وذكر م�صطلحات �صتى 
�لعلوم، و�صرح �لأمثال، ونقد �لفروز �آبادي يف قامو�صه..

�سم�ص  النحو/  يف  احلاجب  ابن  كافية  على  ح  املو�سَّ
الدين حممد بن اأبي بكر بن حمرز اخلبي�سي )ت 731 
النجار.-  عبدالكرمي  �سريف  وتعليق  حتقيق  ه�(؛ 

عّمان: دار عّمار، 1433 ه�، 2 مج )32، 896 �ص(.

مزج فيه موؤلفه بني عدة كتب يف �لنحو، و��صتفاد من علماء 
م�صاألة  يرك  يكاد  فال  �لنحوي،  بالتعليل  ومتيَّز  ع�صره، 
تعليم  متطلبات  من  وهذ�  لها،  تعلياًل  ويذكر  �إل  نحوية 
هذ�  على  �لإقبال  �إىل  �لطلبة  من  كثًر�  دفع  مما  �لنحو، 
و�عتمد  �صو�هده،  و�صرح  عليه  و�لتعليق  ودر��صته  �لكتاب، 

للدر�ص يف حلقات �لعلم.
كما �هتم بالتطبيق �لنحوي، �لذي ي�صاعد على فهم �مل�صاألة 

�لنحوية.
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 )500( من  �أكرث  بلغت  �لتي  �ل�صعرية،  �ل�صو�هد  من  و�أكرث 
و�أكرث  و�لقر�ء�ت،  �لقر�آنية  �لن�صو�ص  �إىل  �إ�صافة  �صاهد، 
وباأقو�ل  �ل�صريف،  �لنبوي  باحلديث  �لحتجاج  من  ا  �أي�صً

�لعرب �لنرثية..
باليمن،  كرمان  يف  قرية  ''خبي�ص''،  �إىل  من�صوب  و�ملوؤلف 

ولي�ص له �صوى هذ� �ملوؤلَّف.

علم ال�سرف العربي: اأ�سول البناء وقوانني التحليل/ 
ال�سرق،  زهراء  مكتبة  القاهرة:   -. املتوىلَّ �سربي 

1435 ه�، 230 �ص.

يقوم علم �ل�صرف على �صون �لل�صان عن �خلطاأ، يف �صياغة 
�ملوزون، ومعرفة �مليز�ن.

هذ�  يف  بحث  منهج  �إر�صاء  على  هنا  �ملوؤلف  ماولة  وتقوم 
�ل�صيغ  لتوجيه  �أ�صا�ًصا  �ملعجمية  �لوحدة  جعل  فقد  �لعلم، 
مبثابة  لأنها  �لنو�ة''؛  ''�لكلمة  ت�صميتها  و�قرح  �ل�صرفية، 

�لنو�ة ل�صجرة �ل�صتقاق.
وجميع  جهة،  من  �ملعجمية  �لوحدة  بني  �لعالقة  �أن  وذكر 
�لوحد�ت �ل�صرفية و�لدللية من جهة �أخرى، هي �لعالقة 
وحدة  �مل�صتق  �ل�صم  جعل  ولهذ�  وفروعه،  �لأ�صل  بني 
�لت�صنيف قريًنا باجلهاز �لور�ثي �لذي ي�صمله )�أو �لوحد�ت 

�ل�صرفية ذ�ت �ل�صلة به(.
فيه  قدم  متهيد،  ي�صبقها  �أبو�ب،  خم�صة  يف  �ملوؤلف  وجعله 
ا وجيًز� ملحاولته ب�صاأن �صياغة نظرية عن علم �ل�صرف  عر�صً
�ل�صرورة  �ليه  تدعو  �لذي  �مل�صطلح  �قر�ح  مع  �لعربي، 

�لعلمية، وحتديد مفهومه.
مو�جهة  يف  �لعربي  �ل�صرف  علم  دور  هو:  �لأخر  و�لباب 

�ألفاظ �حل�صارة �حلديثة.

ل�صم  �لور�ثي  )�جلهاز  �لفاعل  ��صم  هي:  �ل�صابقة  و�لأبو�ب 
به(،  �ل�صلة  ذ�ت  �ل�صرفية  �لوحد�ت  وجمموعة  �لفاعل 

و�ل�صفة �ملبالغة، و�ل�صفة �مل�صبهة، و��صم �ملفعول.
�لكرمي،  �لقر�آن  يف  ب  �ملعرَّ معجم  مالحق:  �أربعة  وباآخره 
حلافظ  �أهلها''  بني  حظها  تنعى  �لعربية  ''�للغة  ق�صيدة 
�ل�صرفية  �ملعاين  �ملجرد،  �لثالثي  �لفعل  �أبو�ب  �إبر�هيم، 

للفعل �ملزيد.

العلوم

خالد  احلديثة/  احل�سارة  �ص  اأ�سَّ الإ�سالمي  الِعلم 
حربي.- الإ�سكندرية: دار الوفاء، 1436 ه�، 427 �ص.

�لإ�صالمية  �حل�صارة  يف  �لعلمية  �مل�صلمني  باكت�صافات  بيان 
بعنو�ن  �لكتاب  �ملدخل يف  �لعلم �حلديث، وجاء  وتاأثرها يف 
''�أثر رعاية �لدولة للعلم و�لعلماء يف �حل�صارة �لإ�صالمية''، 

وبعده ثالثة �أبو�ب:
�لعلوم �لطبية و�لأحياء �ملجهرية.	 
علوم �لكيمياء و�لتقنية و�ل�صوء.	 
علوم �لريا�صيات و�لفلك و�جلغر�فيا.	 

ودرا�سة  حتقيق  والرتياق/  ال�سموم  يف  �ساناق  كتاب 
املخطوطات  معهد  القاهرة:  �سالمة.-  ي�سري  حممد 
 1435 الإ�سكندرية،  مكتبة  الإ�سكندرية:  العربية؛ 

ه�، 211 �ص.
تاأليفه  ق�صة  �خُت�صرت  هندي،  �أ�صله  �ل�صموم،  علم  يف  كتاب 
�أوله، قال: ''كان �صاناق عظيًما يف �لهند، رفيع  وترجمته يف 
�لقدر عند �أهل دهره، فو�صع هذ� �لكتاب، فذكر فيه �ل�صموم 
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وينفيها  ي�صادها  ما  على  و�لدللة  باحليل،  �مل�صتخرجة 
�إىل  �لهندي  �لل�صان  من  ره  ف�صَّ �هلل،  باإذن  �صررها  ويدفع 
باخلط  لنقله  �ملتويلِّ  وكان  �لهندي،  َمَنَكه  �لفار�صي  �لل�صان 
بن  ليحيى  ره  ف�صَّ �لبلخي،  حامت  باأبي  يعرف  رجل  �لفار�صي 
خالد بن برمك، ثم ُنقل للماأمون على يدي �لعبا�ص بن �صعيد 

�جلوهري موله، وكان هو �ملتويلِّ لقر�ءته على �ملاأمون''.
و�لكتاب له �أهمية كبرة عند �أهله، فهو �ملوؤ�ص�ص لهذ� �لعلم، 
ن�صخته  وبقيت  �لفار�صي،  وكذلك  �لهندي،  �أ�صله  ُفقد  وقد 

باخلط �لعربي، وهو هذ�.

األدب

نادرة معامل العلم: بني نبوة الأنبياء وحكمة احلكماء 
ابن  ال�سعراء/  و�سعر  اللطفاء  ولطف  العلماء  وعلم 
دار  القاهرة:  حممود(.-  بن  )ثامر  العبديل  مق�سد 

عثمان للرتاث، 1433 ه�، 4 مج.

�أنه جمع فيه ''من كل  ه  �أدبي ديني ثقايف، ذكر معدُّ جمموع 
�أ�صمله، و�إن  علم من �لعلوم َمعلًَما، فاإن كان من �لآيات فهو 
كان من �لأحاديث فهو �أعاله، و�إن كان من �لآثار فهو �أثبته، 
�للطائف  من  كان  و�إن  �أ�صدقه،  فهو  �لق�ص�ص  من  كان  و�إن 
كان من  و�إن  �أجمله،  �لأ�صعار فهو  كان من  و�إن  �ألطفه،  فهو 
�لنو�در فهو �أندره، و�إن كان من �لغر�ئب فهو �أغربه،... �لخ''.
قال: ''فهو بني �أدب �لأدباء، وبوؤ�ص �لبوؤ�صاء، وتقوى �لأتقياء، 

وثر�ء �لأثرياء، وجهل �جلهالء، وحكمة �حلكماء،... �لخ''.

�سعر �سدر الإ�سالم: اأحداث الع�سر، ال�سعراء، خمتارات 
من ال�سعر/ نعمان عبدال�سميع متويل.- د�سوق، م�سر: 

دار العلم والإميان، 1436 ه�، 319 �ص.

حتدث فيه �ملوؤلف عن طبيعة ع�صر �صدر �لإ�صالم وما فيه من 
�أحد�ث، و�صعر�ء �لع�صر وخمتار�ت من م�صهور ق�صائدهم..

�ل�صعر  ر�صالة  �جتهت  و�صعر�ئه:  �لع�صر  ذلك  �صعر  يف  وقال 
وهدفه �إىل �إر�صاء قو�عد �لدين �جلديد، و�لدفاع عن �لدين 
عليه  �هلل  �صلى  ممد  ونبيهم  �مل�صلمني  ومدح  �لإ�صالمي، 
و�صلم، و�لت�صدي لهجمات �ل�صعر�ء �مل�صركني وتعديهم على 

�مل�صلمني ب�صيء �لقول. 

ال�سعودي  ال�سعر  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
وفنية/  مو�سوعية  درا�سة  ه�(:   1417  -  1351(
عبدالعزيز بن عبداهلل اأبا اخليل.- الريا�ص: جامعة 
 489 ه�،   1436 ال�سعودي،  الأدب  كر�سي  �سعود،  امللك 

�ص )اأ�سله ر�سالة علمية(.
�ملد�ئح  �صعر�ء  تناولها  �لتي  �ملو�صوعات  موؤلفه  فيه  عر�ص 
�أدبيًّا،  �لنبوية يف بالد �حلرمني، ثم حلَّل ن�صو�صها حتلياًل 

من خالل بابني، يف در��صة مو�صوعية، ثم فنية.
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�لنحو  على  مرتبة  �لأول  بابها  يف  �لكتاب  ف�صول  وجاءت 
عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  معجز�ت  �لنبوي،  �ملديح  �لتايل: 
�ملنا�صبات  غزو�ته،  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  و�صلم، 
�لإ�صالمية، ��صتلهام �صرة �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم يف 

ق�صايا �مل�صلمني �ملعا�صرة.
وباب �لدر��صة �لفنية: �مل�صمون، �ل�صكل، تقومي ومو�زنة.

التاريخ والتراجم

املاأمون،  دار  عّمان:  العمو�ص.-  ب�سام  واأمراء/  علماء 
1433 ه�، 152 �ص.

فيه بيان جهود �لعلماء عر �لتاريخ �لإ�صالمي يف ن�صح ولة 
�لأمور، وتر�صيد �صيا�صتهم، وت�صويب �أفعالهم.

حملة  �إخو�ننا  ي�صتعيد  �أن  �لر�صالة  هذه  هدف  �ملوؤلف:  قال 
�لر�ئدة  �لطليعة  هم  ليكونو�  �ملبادرة  زمام  �ل�صرعي  �لعلم 
هة للجميع، حتى يبقى �صرع �هلل تعاىل هو �لهادي �ملنر. �ملوجِّ

 1363 عام  من  احلكومية:  الوظيفة  يف  عاًما  �سبعون 
العبودي.-  نا�سر  بن  حممد  ه�/   1434 عام  حتى  ه� 

الريا�ص: دار الثلوثية، 1436 ه�، 4 مج.

الة،  رحَّ وعامل  لربوي  �جلاد،  بالعمل  ومليئة  طويلة  حياة 
وم�صنِّف مكرث، بد�أ �صرته بقوله: ''�أول وظيفة �صغلتها من 
وظائف �لدولة هي ''وكيل معلم درجة ثانية'' بر�تب �صهري 

قدره ثالثون رياًل ون�صف ريال''!
ثم ذكر �أن �آخر ر�تب تقا�صاه بلغ �أكرث من ر�تب �لوزير، وهو 
بزيادة )2600( ريال، ذلك �أن ر�تب �لوزير يف بالد �حلرمني 

يبلغ )45000( ريال.
ا �أنه كان �أول موظف يف �جلامعة �لإ�صالمية  ومن �أولياته �أي�صً
�لعام  �لأمني  وكان  لها..  عام  �أمني  و�أول  �ملنورة،  باملدينة 

ا، ملدة طويلة. �مل�صاعد لر�بطة �لعامل �لإ�صالمي �أي�صً
وبلغت موؤلفاته �ملطبوعة �أكرث من )229( كتاًبا، بينها )142( 

كتاًبا يف �لرحالت.

اأبو  الق�ساة  وقا�سي  الإ�سالم  �سيخ  نا�سري/  طبقات 
منهاج  بالقا�سي  املعروف  عثمان،  الدين  منهاج  عمر 
ال�سراج اجلوزجاين: كتبه يف دهلي بالهند عام 658 
ه�؛ ترجمة وتقدمي عفاف ال�سيد زيدان.- القاهرة: 
ه�، 2 مج )راأيت منه  القومي للرتجمة، 1434  املركز 

ج�1: 805 �ص(.
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 )21( ي�صم  �جلزء  وهذ�  طبقة،   )23( على  موؤلفه  جعله 
ثم  و�ل�صالم،  �ل�صالة  عليهم  �لأنبياء  بطبقة  بد�أها  طبقة، 
�خللفاء  ثم  �أمية،  بني  خلفاء  ثم  �لر��صدين،  �خللفاء  طبقة 
فاأرخ  �لإ�صالمي،  �ل�صرق  ملوك  �إىل  �نتقل  ثم  �لعبا�صيني، 
مللوك �لعجم قبل �لإ�صالم، وتبابعة �ليمن، ثم حتدث حديًثا 

مف�صاًل عن �صالطني �ل�صرق �لإ�صالمي حتى عام 658 ه�.
وتبدو �أهمية �لكتاب بني كتب �لتاريخ �لإ�صالمي من �أنه يعدُّ 
�مل�صدر �لأ�صا�صي ملن يوؤرخ خلر��صان، و�مل�صدر �لأول ملن يوؤرخ 
للدولتني �لغورية يف �لهند و�أفغان�صتان، و�ل�صم�صية يف �لهند 
�رتكبوه  وما  �لإ�صالمي،  �لعامل  على  �ملغول  ولهجوم  كذلك، 

من فظائع وجر�ئم يف حق �مل�صلمني.

احلركة  يف  واأثرهم  بغداد  يف  خرا�سان  علماء 
ومكتبة  دار  بغداد:  الدين.-  تقي  رفاه  الفكرية/ 
 1435 والن�سر،  للطباعة  الرافدين  بروت:  عدنان؛ 
ه�، 511 �ص )اأ�سله ر�سالة علمية من جامعة بغداد(.

من  كثر  �نتقال  ب�صبب  خر��صان  يف  �لعلمية  �حلياة  ن�صطت 
كبًر�،  �زدهاًر�  و�زدهرت  �إليها،  �مل�صلمني  و�لعلماء  �ل�صحابة 

حتى قال �لبع�ص مبالًغا: كاأن �لعلم �نتقل �إىل خر��صان!
بغد�د،  �إىل  علماء خر��صان  و�أ�صهمت عو�مل عدة على جذب 
كونها حا�صرة �خلالفة �لإ�صالمية، و��صتوطنها كثر منهم، 
�لدر��صة  وذكرت  �لفكرية،  م�صرتها  على  ب�صماتهم  وتركو� 
خر��صان  لعلماء  كان  �لتي  بغد�د  يف  �لعلمية  �ملر�كز  �أهم 
�لتي خ�ص�ص لها  �إ�صهامات فيها، وخا�صة يف علوم �حلديث، 
�حلديث  علماء  من   )592( �أ�صماء  فيه  �أورد  ملحًقا  �ملوؤلف 
لهم  �صيوخ  ذكر  مع  ببغد�د،  �حلديث  علم  يف  �أ�صهمو�  �لذين 

وتالميذ، وم�صادر ترجمتهم.
و�لدر��صة مددة بالع�صر �لعبا�صي �لأول.

العراق  يف  احل�سارة  مظاهر  واأهم  اجلالئرية  الدولة 
الهجريني/  والتا�سع  الثامن  القرنني  خالل  واأذربيجان 
مينى ر�سوان.- القاهرة: دار العلوم، 1436 ه�، 195 �ص.

�إحدى   - �لأيلخانية، �صيطر بنو جالئر  �لدولة  بعد �صقوط 
و�أذربيجان، و�تخذو�  �لعر�ق  �ملغولية - على وليتي  �لقبائل 
�لثامن  �لقرنني  خالل  لدولتهم،  عا�صمة  تريز  ثم  بغد�د 
ح�صن  �ل�صيخ  هو  �لأ�صرة  هذه  ورئي�ص  �لهجريني..  و�لتا�صع 
�بن �لأمر ح�صني بن �آقبغا. وقد و�صلت �لدولة �جلالئرية 
�ل�صيخ  �بن  �أوي�ص  �ل�صلطان  عهد  يف  لها  �ت�صاع  �أق�صى  �إىل 
�ندثرت على  �تخذ تريز حا�صرة لدولته. ثم  �لذي  ح�صن، 

يد �صاللة قر�قيونلو.
ا �لعالقات �خلارجية للدولة �جلالئرية  ويتناول �لكتاب �أي�صً
و�ل�صلطنة  و�ملغول  �ملظفرية  و�لدولة  �جلوبانية  �لدولة  مع 

�ململوكية وقبيلة قر�قيونلو.
وقد �صبق �صدور �لكتاب عام 1414 ه�.

و�ملوؤلفة �أ�صتاذة �لتاريخ �لإ�صالمي بجامعة �لفيوم.
و�أ�صر �إىل كتاب �آخر يف �ملو�صوع، عنو�نه: �لدولة �جلالئرية/ 

�صعبان طرطور.- �لقاهرة: د�ر �لهد�ية، 1407 ه�، 175 �ص.

لغاية  اقتحامها  الدفاع عن بغداد وحماولت  معارك 
الكتب  دار  بغداد:  اللهيبي.-  زيدان  ح�سن  ه�/   656

العلمية، 1434 ه�، 247 �ص )اأ�سله ر�سالة علمية(.
�خلونة  دور  �لدر��صة  وك�صفت  كتابه:  �آخر  يف  �ملوؤلف  قال 
�لعلقمي  و�بن  �لطو�صي  �لدين  ن�صر  �أمثال  و�جلو��صي�ص، 
وغره، يف نكبتها، من خالل تاآمرهم على �خلليفة �مل�صتع�صم 
عليها  �ملغول  هجوم  بعد  للمغول  ت�صليمها  ثم  ومن  باهلل، 
وما�صرتها و�قتحامها، ومن ثم تدمرها على يد قائدهم 
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عا�صمة  بغد�د  على  �ل�صتيالء  ��صتطاعو�  وبهذ�  هولكو. 
�خلالفة �لعبا�صية و�إ�صقاطها.

حممود  اأحمد  الإ�سالمية/  العهود  يف  الكرد  تاريخ 
اآرا�ص،  دار  اأربيل:  ال�ساقي؛  دار  بروت:  اخلليل.- 

1434 ه�، 400 �ص.

عر�صها،  يف  حيادية  �لكرد  لتاريخ  در��صته  �أن  �ملوؤلف  ذكر 
مو�صوعية يف حتليلها، و�عتماده على �لوثيقة للو�صول �إىل 
�حلقيقة، وتاأكيد ما ي�صتحق �لتاأكيد، وترجيح ما ي�صتوجب 

�لرجيح، و��صتبعاد ما هو متهافت. 
وجعلها يف ت�صعة ف�صول:

كرد�صتان �لوطن.	 
كرد�صتان �ملجتمع و�لثقافة.	 
تاريخ �لكرد قبل �لإ�صالم.	 

تاريخ �لكرد يف عهد �صدر �لإ�صالم و�لعهد �لأموي.	 
تاريخ �لكرد من �لعهد �لعبا�صي �لأول �إىل �لعهد �لأيوبي.	 
تاريخ �لكرد من �لغزو �ملغويل �إىل �أو�خر �لعهد �لعثماين.	 
من �لدول �لكردية يف �لتاريخ �لعثماين.	 
�لكرد يف مو�قف بطولية حا�صمة.	 
من �أعالم كرد�صتان يف �لعهود �لإ�صالمية.	 

�لكرد يف  تاريخ  بعنو�ن:  للكتاب  �لأوىل  �لطبعة  وقد �صدرت 
�حل�صارة �لإ�صالمية.

يف  درا�سة  املماليك:  �سالطني  ع�سر  م�سر  يف  احِل�سبة 
ه�/   923  -  648 والجتماعي  القت�سادي  التاريخ 
قا�سم.-  عبده  قا�سم  تقدمي  �سعيد؛  اأحمد  جنوان 
الإن�سانية  والبحوث  للدرا�سات  عني  القاهرة: 
ر�سالة  )اأ�سله  �ص   431 ه�،   1435 والجتماعية، 

علمية(.

لها  �جتماعية،  دينية  وظيفة  �حِل�صبة  �أن  �لكتاب  مقدم  ذكر 
جانبها �لقت�صادي، و�لأخالقي، و�لأمني. ف�صاحب �حل�صبة 
يف  �لعامة  �لأخالق  مظاهر  على  �حلفاظ  بني  يجمع  كان 
�ملجتمع، ومر�عاة �صبط �لأ�صو�ق من حيث �لأ�صعار و�ملو�زين 
و�ملكاييل، وعدم غ�ص �لب�صائع، ف�صاًل عن �لهتمام بنظافة 
جانب  �إىل  �لعامة،  ومر�فقها  و�أ�صو�قها  و�صو�رعها  �ملدينة 
ويخالفون  �لعام،  �لنظام  ينتهكون  من  �أيدي  على  �ل�صرب 

�ل�صريعة، ويتظاهرون باملنكر�ت، وما �إىل ذلك من �أمور.
و�لتاريخ  �حل�صبة  بني  تربط  �أن  ��صتطاعت  �ملوؤلفة  �أن  وذكر 
�صالطني  �ن�صب على ع�صر  �لذي  و�لقت�صادي،  �لجتماعي 

�ملماليك يف م�صر، وجعلت در��صتها يف �أربعة ف�صول:
�لتطور �لتاريخي للح�صبة ووظيفة �ملحت�صب.	 
دور �ملحت�صب يف تنظيم �حلياة �لجتماعية و�صبطها.	 
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األبجوجن؛  العثماين/ جان  التاريخ  ب�سمات خالدة يف 
النيل،  دار  القاهرة:  ال�سناوي.-  عبر  ترجمة 

1436ه�، 247 �ص.

 )13( حياة  �صرد  خالل  من  مهمة،  تاريخية  وقائع  فيه 
نبذ  وعر�ص  �لعثماين،  �لتاريخ  يف  عظام  �أبطال  من  بطاًل 
ب  �أن يت�صرَّ ''وهدفنا  �ملوؤلف:  من �صلوكياتهم و�أفعالهم، قال 
تاريخها  جتهل  �لتي  �لأمة  لأن  �لتاريخي؛  �لوعي  �صبابنا 
�لهاوية  تنحدر نحو  �أمة  وت�صتغني عن معرفة ما�صيها هي 

�ملحققة''. 

عربات العثمانيني: بطولت وت�سحيات/ �سالح كولن؛ 
القاهرة:  ح�سن.-  اإ�سماعيل  ح�سنني  جمدي  ترجمة 

دار النيل، 1434 ه�، 142 �ص.

عر�ص لوقائع تاريخية تتخللها �أحد�ث مثرة مزنة، كتبت 
باأ�صلوب ق�ص�صي ر�ئع، فيها حديث عن �صخ�صيات عا�صت يف 
باأرو�حها يف �صبيل �لقيم  ت  ع�صر �خلالفة �لعثمانية، و�صحَّ

�لتي قامت عليها دولة �خلالفة، على مدى ع�صور.

�أثر �حل�صبة ودور �ملحت�صب �ململوكي يف �حلياة �لقت�صادية 	 
يف �لدولة.

دور �ملحت�صب يف �لأو�صاع �ل�صيا�صية.	 

املرا�سالت والوثائق ال�سلطانية خالل الع�سر العلوي: 
الفنية/  و�سماته  املجوهر  اخلط  درا�سة  يف  م�ساهمة 
اإمبارك بوع�سب.- القنيطرة، املغرب: املوؤلف، 1435 

ه�، 207 �ص.

�ل�صلطانية على م�صتوى  و�ملر��صالت  �لوثائق  �لكتاب  يدر�ص 
بنيتها، وما يرتبط بذلك من عبار�ت �لفتتاح، وخا�صة عبارة 
�حلمدلة، و�خلتم �لذي ي�صفي طابع �لر�صمية على �لر�صالة، 
�ملجوهرية  �حلروف  �صور  على  ويركز  �لزخارف،  وبع�ص 
�جلمالية  �لجتهاد�ت  ويعر�ص  و�ت�صالتها،  وتركيباتها 
للحروف،  �لعتيادي  �مل�صتوى  على  �ملغاربة،  للخطاطني 

وم�صتوى �إدغام زياد�تها و�أقو��صها وتعريفاتها.
باملركز  و�أ�صتاذ  �لتاريخ،  يف  �لدكتور�ه  على  حا�صل  و�ملوؤلف 

�جلهوي ملهن �لربية و�لتكوين بالقنيطرة يف �ملغرب.
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مسرد موضوعي
الثقافة اإلسالمية

�لعربية  �لد�ر  بروت:  جي.-  �لديوه  �صعيد  الع�سور/  خمتلف  يف  املو�سل  جوامع 
للمو�صوعات، 1435 ه�، 398 �ص.

الإ�سالم: م�سكالت وحلول/ عبد�لفتاح عبد�هلل  والقيم الجتماعية يف  الطبقات 
بركة.- �لقاهرة: د�ر �لإمام �لر�زي، 1436ه�، 256 �ص.

�لقاهرة: مكتبة  �أحمد عبد�جلو�د.-  الإ�سالمية/ ممد  ق�سة احلرية يف احل�سارة 
�لفنون و�لآد�ب: موؤ�ص�صة �قر�أ للن�صر، 1436 ه�، 359 �ص.
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اخلدمات الجتماعية لطلبة العلم يف الإ�سالم/ �صعيد �لديوه جي.- بروت: �لد�ر 
�لعربية للمو�صوعات، 1435 ه�، 52 �ص.

السنة والسيرة

تلخي�ص كتاب م�سلم/ لأبي �لعبا�ص �أحمد بن عمر �لقرطبي )ت 656 ه�(؛ حتقيق فريق 
من �لباحثني باإ�صر�ف وعناية �صعد بن عبد�هلل �حلميد، خالد بن عبد�لرحمن �جلري�صي.- 

�لريا�ص: د�ر �لألوكة، 1436ه�، 2 مج )164، 2460 �ص(.

اإحياء 354 �سنة نبوية: و�سائل وطرق عملية/ ر�غب �ل�صرجاين.- �لقاهرة: �أقالم، 
1436 ه�، 415 �ص.
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بن  )ثامر  �لعبديل  مق�صد  �بن  والفقه/  واحلديث  العقيدة  يف  الألباين  منهج 
ممود(.- �لقاهرة: د�ر عثمان، 1434 ه�، 496 �ص.

و�لإميان، 1436ه�، 80  �لعلم  د�ر  د�صوق، م�صر:  جهاد ممد حجاج.-  النبوي/  الربيد 
�ص.

�لإميان  د�ر  �لقاهرة:  زيد.-  �أبو  ممد  فوزي  وباطنه/  ظاهره  املحمدي:  اجلمال 
و�حلياة، 1436ه�، 352 �ص.

وهو يف �ل�صمائل �ملحمدية، باأ�صلوب ع�صري.
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اهلل  ر�سوان  ال�سحابة  ف�سائل  يف  الواردة  الأحاديث 
بكر  اأبي  وم�سندي  الت�سعة  الكتب  يف  جميًعا  عليهم  تعاىل 
القا�سم  لأبي  الثالثة  واملعاجم  املو�سلي  يعلى  واأبي  البزار 
ط2.-  �ل�صاعدي.-  عيد  بن  �صعود  ودر��صة  جمع  الطرباين/ 
�لعلمي، 1435  �ملنورة: �جلامعة �لإ�صالمية، عمادة �لبحث  �ملدينة 

ه�، 12 مج.

الفرق اإلسالمية

روُح القد�ص وروٌح ِمن اأمِرنا يف عقيدة ال�سيعة الإمامية الثني ع�سرية: درا�سة 
وامل�سهورة  املعتمدة  الإمامية  ال�سيعة  كتب  من  وحتليٌل  رواٍة  وتقييُم  علمية 
ح�سًرا/ ثروت �حلنكاوي �للهيبي.- عّمان: د�ر عّمار، 1436 ه�، 371 �ص )�صل�صلة �حلق يف 

تهافت فكر �ل�صيعة �لإمامية �لثني ع�صرية(.
ا: �ملوؤمن و�لكافر يف عقيدة �ل�صيعة �لإمامية، �صدر عن د�ر  وللموؤلف يف هذه �ل�صل�صلة �أي�صً

ا، عام 1435 ه�. عّمار �أي�صً

الفقه اإلسالمي

�لأحكام الإ�سالمية وتطبيقاتها العملية يف الهند الربيطانية واخلليج العربي 
1857 - 1947 م/ �صامل عبد علي �لعريِّ�ص.- بروت: �لد�ر �لعربية للمو�صوعات، 1435 

ه�، 2 مج.



87

حترير حملِّ النزاع يف اختالف الفقهاء واأثره يف الفقه الإ�سالمي: العبادات/ 
عبد�لرز�ق جامع يو�صف.- �لقاهرة: د�ر �لفكر �لعربي، 1436 ه�، 532 �ص.

�لد�ر  تون�ص:  قو�در.-  عبد�لبا�صط  الفقهي/  الختالف  يف  واأثره  املخالفة  مفهوم 
�لتون�صية للكتاب، 1435 ه�، 161 �ص.

امل�سائل الطبية املعا�سرة يف باب الطهارة / �إبر�هيم عبد�لغفار �لطاهري.- �لكويت: 
جملة �لوعي �لإ�صالمي، 1435ه�، 368 �ص )�أ�صله ر�صالة ماج�صتر(.
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باب  يف  تطبيقية  نظرية  درا�سة  الفقهية:  الفروق  على  ال�سرعية  الأدلة  اأثر 
املعاو�سات/ م�صطفى بن �صم�ص �لدين.- بروت: د�ر �لب�صائر �لإ�صالمية، 1436 ه�، 740 

�ص )�أ�صله ر�صالة دكتور�ه من �جلامعة �لأردنية(.

البيوع املنهي عنها يف الإ�سالم/ ن�صر بن �صالح �خلولين.- بروت: د�ر �ملقتب�ص، 1435 
ه�، 551 �ص.

مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية يف نظام املراث: درا�سة مقا�سدية فقهية قانونية/ 
جابر عبد�لهادي �صامل �ل�صافعي.- �لإ�صكندرية: د�ر �جلامعة �جلديدة، 1435 ه�، 223 �ص.
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 / الكويتي  القانون  به  اأخذ  ما  بيان  مع  النكاح  يف  امل�ستجدة  الفقهية  امل�سائل 
بدر نا�صر �ل�صبيعي.- �لكويت: جملة �لوعي �لإ�صالمي، 1435ه�، 328 �ص )�أ�صله ر�صالة 

ماج�صتر(.

�ل�صعادة  بناء  يف  �ملر�أة  ت�صتثمرها  �إميانية  خ�صلة  ثالثون  الودود:  الزوجة  موؤهالت 
 432 ه�،   1436 و�لن�صر،  للدر��صات  �أروقة  عّمان:  �لقا�صمي.-  قا�صم  بن  �لزوجية/ عبد�هلل 

�ص.

ممود  ممد  الإ�سالمي/  والفقه  الدويل  القانون  معاير  وفق  املتهم  حقوق 
منطاوي.- �لقاهرة: �ملركز �لقومي لالإ�صد�ر�ت �لقانونية، 1436 ه�، 239 �ص.
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ذروة �سنام الإ�سالم اجلهاد: ف�سائله واأحكامه/ عزيز هو�ري 
بوخليفة.- عّمان: د�ر �أجمد، 1436 ه�، 308 �ص.

ط2،  جّر�ر.-  �أدهم  ح�صني  اأعالمه/  حركاته،  فقهه،  املعا�سر:  الإ�سالمي  اجلهاد 
مزيدة ومنقحة.- عّمان: د�ر عّمار، 1436ه�، 134 �ص.

�إبر�هيم  ال�سفر والتحفظ على الأموال فقًها وق�ساء: درا�سة مقارنة/  املنع من 
�صيد �أحمد.- �لإ�صكندرية: من�صاأة �ملعارف، 1436 ه�، 153 �ص.
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ال�سلطة التاأ�سي�سية يف القانون الد�ستوري الو�سعي والفقه الد�ستوري 
د�ر  �لقاهرة:  �لعي�صاوي.-  الإ�سالمي: درا�سة مقارنة/ عبد�ملجيد حمادي 

�لفكر �لعربي، 1436 ه�، 314 �ص.

غ�صان  دلل  الإ�سالمية/  للدولة  العامة  ال�سوؤون  الإ�سالم:  يف  ال�سيا�سي  النظام 
�خلري.- عّمان: د�ر �لر�ية، 1434 ه�، 264 �ص.

�ملوؤلف:  ��صم  ذكر  �لتقدمي  �لدين، ويف  �لغالف: دلل غ�صان خر  �ل�صم على  مالحظة: 
غ�صان مدحت خر �لدين!!

و�لكتاب مقرر جامعي على ما يبدو.

مر�آة  يف  لالإ�صالم  �ل�صيا�صي  �لتف�صر  خان.  �لدين  وحيد  للدين/  ال�سيا�سي  التف�سر 
كتابات �لأ�صتاذ �أبي �لأعلى �ملودودي و�ل�صهيد �صيد قطب/ �أبو �حل�صن علي �حل�صني �لندوي؛ 
در��صة وتعليق عبد�حلق بن مال حقي �لركماين.- بروت: د�ر �لب�صائر �لإ�صالمية، 1435 

ه�، 367 �ص.
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اأخالقيات ال�سلطة الق�سائية يف الفكر الإ�سالمي ودورها يف ن�سر الوعي والثقافة 
الإ�سالمية/ �أحمد �صلمان �ملحمدي.- عّمان: د�ر �لنور �ملبني، 1435 ه�، 200 �ص.

الديانات األخرى

التوحيد يف م�سر القدمية ويف الهند وال�سني واإيران/ �ل�صيد ن�صار )رئي�ص �جلمعية 
�مل�صرية للدر��صات �لروحية(.- �لإ�صكندرية: من�صاأة �ملعارف، 1436 ه�، 206 �ص.

الفلسفة

مالمح من اإلهيات ابن ر�سد: بحث يف طبيعة ت�سور ابن ر�سد هلل/ رم�صان بن من�صور- 
)تون�ص(: د�ر �صحر، 1435 ه�، 180 �ص.
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العلوم االجتماعية

يف  ال�سريفة  النبوية  والأحاديث  القراآنية  بالآيات  وال�ستدلل  ال�ست�سهاد 
ممد �ل�صيد.- �لقاهرة: �لعدل لالإ�صد�ر�ت  جميع امل�سائل القانونية والق�سائية/ 

�لقانونية، 1436 ه�، 109 �ص.

العاملية املعا�سرة:  املالية  ا�ستثمار ال�سكوك الإ�سالمية وهيمنتها على الأوراق 
درا�سة مو�سوعية يف واقع املالية العاملية املعا�سرة/ �أبو بكر توفيق فتاح.- عّمان: 

د�ر �لنفائ�ص، 1436 ه�، 176 �ص.

دور امل�ساجد يف الرتبية/ وليد عطا �لثويني.- بغد�د: ديو�ن �لوقف �ل�صني، 1433 
ه�، 199 �ص.
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التاريخ والتراجم

درا�سات  وال�سعدي:  املريني  الع�سرين  يف  الأق�سى  باملغرب  الإ�سالمية  الآثار 
وبحوث/ ممد �ل�صيد ممد �أبو رحاب.- �لإ�صكندرية: د�ر �لوفاء، 1436 ه�، 525 �ص.

القرون  اأوائل  من  الر�سول،  ذرية  م�ساهر  من  م�سر  نزل  من  اأخبار  يف  الأ�سول 
�لقاهرة:  �لعنقاوي.-  قللي  �صياء  �أحمد  الهجري/  ع�سر  الثاين  القرن  اإىل  الأوىل 

مكتبة زهر�ء �ل�صرق، 1434 ه�، 228 �ص.

الأحداث املهمة يف تاأريخ الأمة/ جميد حميد �لآلو�صي.- عّمان: د�ر �أجمد، 1436 ه�، 
246 �ص.
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ه�/   132  -  64 )الأموي(  املرواين  الع�سر  خالل  الفراتية  اجلزيرة  اإقليم  تاريخ 
�للبنانية، 1435 ه�، 429 �ص )�أ�صله  �لنو�در  تاأليف حنيفة عمر فاروق �صرماين.- بروت: د�ر 

ر�صالة دكتور�ه من جامعة دم�صق(.

عن  كا�سفة  جديدة  اأ�سواء  العبا�سي:  التاريخ  يف  البغاددة  وال�سّطار  العّيارون 
جماعتهم وحركتهم/ ممد �أحمد عبد�ملوىل.- �لإ�صكندرية: موؤ�ص�صة �صباب �جلامعة، 1436 

ه�، 361 �ص.
لعله �لطبعة �لثالثة للكتاب.

�أوزدمر؛  ح�صني  فل�سطني يف العهد العثماين و�سرخة ال�سلطان عبداحلميد الثاين/ 
ترجمة وليد عبد�هلل �لقط.- �لقاهرة: د�ر �لنيل، 1434 ه�، 208 �ص.

اأعوان الدولة بالإيالة التون�سية: الأفراد، املجموعات، �سبكات العالقات )1735 - 
1814 ه�(/ �صلوى هويدي.- تون�ص: كلية �لعلوم �لإن�صانية و�لجتماعية، 1435 ه�، 369 �ص 

)�أ�صله ر�صالة دكتور�ه(.
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مسرد معجمي متنوع
ماآثره 	  حياته،  �لنباتيني:  �صيخ  �لدينوري  حنيفة  �أبو 

�لعلمية، موؤلفاته/ ممد علي �حلجاج.- عّمان: جهينة 
للن�صر، 1434ه�، 120 �ص.

�لإ�صالمي/ علي عبده 	  �لفقه  �لديون يف  �أحكام ت�صكيك 
ممد علي.- �لإ�صكندرية: د�ر �لفكر �جلامعي، 1434 ه�، 

168 �ص.
من 	  �ملوؤ�ص�صاتية  للدولة  �ملعا�صرة  �لدميقر�طية  �أزمة 

�لدين.-  زين  �أمني  بالل  �لإ�صالمية/  �ل�صريعة  منظور 
�لإ�صكندرية: د�ر �لفكر �جلامعي، 1434 ه�، 475 �ص.

 	
�ل�صتخالف يف �حلقوق و�أثره على �ملنافع و�لأعيان 	   -

�إ�صماعيل  عزة  مقارنة/  در��صة  �لإ�صالمي:  �لفقه  يف 
�لقانونية، 1434 ه�،  �لوفاء  د�ر  �لإ�صكندرية:  �لرفاعي.- 

675 �ص.
�أمهات ُيقتدى بهن/ لينا خالد عبد�لرحمن.- �لريا�ص: 	 

مطابع �لأيوبي، 1434 ه�، 167 �ص.
ا وفكريًّا/ 	  �لأن�صار يف �لع�صر �لر��صدي �صيا�صيًّا وع�صكريًّ

حامد ممد �خلليفة.- �لريا�ص: د�ر �مليمان، 1434 ه�، 
479 �ص.

�نق�صاء �لعقد بالإلغاء و�لرجوع يف �لقانون �ملدين: در��صة 	 
مقارنة بالفقه �لإ�صالمي/ �إ�صماعيل عبد�لنبي �صاهني.- 

�لإ�صكندرية: د�ر �لفكر �جلامعي، 1434 ه�، 786 �ص.
�لبدعة �لإ�صافية: در��صة تاأ�صيلية تطبيقية/ �صيف علي 	 

�لع�صري.- عّمان: د�ر �لفتح، 1434 ه�، 587 �ص.

و�ل�صريعة 	  �لدويل  �لقانون  بني  �لدويل  �لتحكيم 
�ملركز  �لقاهرة:  يو�صف.-  ح�صن  يو�صف  �لإ�صالمية/ 

�لقومي لالإ�صد�ر�ت �لقانونية، 1434 ه�، 374 �ص.
�لتحولت �لتي �أحدثها �لإ�صالم يف �ملجتمع �لإفريقي من 	 

غيد�ء،  د�ر  عّمان:  �ملالح.-  �أكرم  ب�صار  ه�/   9  -  5 �لقرن 
1434 ه�، 290 �ص.

�لتقومي �لإ�صالمي �لعاملي و�إمكانية روؤية �لهالل لآ�صيا 	 
و�إفريقيا و�أوربا 1422 - 1443ه�، 2001 - 2022 م/ ممد 
عبد�ملنعم  عدنان  با�صرة،  ممد  ح�صن  ترجمة  �إليا�ص؛ 
�لن�صر  مركز  عبد�لعزيز،  �مللك  جامعة  جدة:  قا�صي.- 

�لعلمي، 1434 ه�، 423 �ص.
منظور 	  من  �ل�صيا�صية  و�لأحز�ب  �جلماعات  تكوين 

�لفقه �لإ�صالمي: در��صة مقارنة/ مر�د ممود حيدر.- 
�لإ�صكندرية: د�ر �لفكر �جلامعي، 1434 ه�، 270 �ص.

تلوث �ملياه و�أثره يف �لفقه �لإ�صالمي/ �صاكر حامد جبل.- 	 
�لإ�صكندرية: د�ر �لفكر �جلامعي، 1434 ه�، 159 �ص.

�لتمويل باملر�بحة: �أحكامه و�صو�بطه �ل�صرعية/ ممد 	 
بن هائل �ملدحجي.- �لريا�ص: د�ر كنوز �إ�صبيليا، 1434 ه�.

عبد�لرحيم 	  ممدوح  و�لطفل/  لالأم  �لإ�صالمية  �لثقافة 
�جلعفري، منى عو�ص �ل�صباق.- �لإ�صكندرية: د�ر �ملعرفة 

�جلامعية، 1434 ه�، 182 �ص.
و�ل�صنة/ ممد 	  �لكتاب  تعاىل يف �صوء  باهلل  �مل�صلم  ثقة 

بن �إبر�هيم �لرومي.- �لريا�ص: د�ر كنوز �إ�صبيليا، 1434 
ه�، 153 �ص.
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يف 	  �ملقررة  و�لعقوبة  �لطبية  �مل�صتلزمات  غ�ص  جرمية 
�لفقه �لإ�صالمي/ �صاكر حامد جبل.- �لإ�صكندرية: د�ر 

�لفكر �جلامعي، 1434 ه�، 136 �ص.
�حل�صابات �جلارية يف ميز�ن �ل�صريعة �لإ�صالمية/ حامت �أمني 	 

عبادة.- �لإ�صكندرية: د�ر �لفكر �جلامعي، 1434 ه�، 120 �ص.
حقوق �ملح�صون: در��صة مقارنة بني �ل�صريعة �لإ�صالمية 	 

غابة.-  �أبو  عبد�لعظيم  خالد  �لو�صعية/  و�لت�صريعات 
�لإ�صكندرية: د�ر �لفكر �جلامعي، 1434 ه�، 196 �ص.

ممد 	  �لزوجية/  �لعالقة  بناء  يف  فقهية  قاعدة   50
عبد�لعزيز �ملبارك.- �لريا�ص: مطابع �حلمي�صي، 1434 

ه�، 310 �ص.
�لدعوة �لإ�صالمية يف عهد �لدولة �لأيوبية/ زلفى بنت 	 

�ص   654 ه�،   1434 �لقلم،  د�ر  دم�صق:  �خلر�ط.-  �أحمد 
)�أ�صله ر�صالة ماج�صتر(.

و�آ�صيا 	  و�لهند  �لعربية  �جلزيرة  يف  عثمانية  رحالت 
و�لع�صرين/  ع�صر  �ل�صاد�ص  �لقرنني  بني  ما  �لو�صطى 
جمموعة موؤلفني؛ ترجمة وحتقيق ممد حرب، ت�صنيم 
للدر��صات  �لعربية  �ملوؤ�ص�صة  بروت:  حرب.-  ممد 

و�لن�صر، 1434 ه�، 2 مج.
ريحانة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �حل�صني بن علي ر�صي 	 

�هلل عنهما: كيف خرج، وملاذ� خرج، ومن قتله، و�أين ُدفن، 
و�ملوقف من ذلك/ حامد ممد �خلليفة.- �لريا�ص: د�ر 

�مليمان، 1434 ه�، 196 �ص.
مقارنة/ 	  فقهية  در��صة  لها:  و�مل�صتحقون  �لبرول  زكاة 

�ملكتب  �لإ�صكندرية:  علي.-  من�صور  ممد  عبد�حلليم 
�جلامعي �حلديث، 1434 ه�، 167 �ص.

عيد.- 	  �أبو  عارف  مقارن/  بحث  �لإ�صالم:  يف  �ل�صيادة 
عّمان: د�ر جلي�ص �لزمان، 1434 ه�، 217 �ص.

�ل�صلو�ت �ملبتدعة: �أكرث من )150( �صالة ل �أ�صل لها يف 	 
�أطل�ص  �لريا�ص:  �أحمد عبد�لعزيز �جلماز.-  �ل�صريعة/ 

�خل�صر�ء، 1434 ه�، 516 �ص.
�لدر��صية: 	  �ملناهج  يف  و�أثرها  �ل�صت�صر�قية  �لظاهرة 

مناهج �لتاريخ و�حل�صارة �لإ�صالمية/ فتحي �لوي�صي.- 
�لإ�صكندرية: د�ر �لوفاء �لقانونية، 1434 ه�، 183 �ص.

�لعقود �مل�صافة �إىل مثلها/ عبد�هلل بن عمر بن طاهر.- 	 
)�أ�صله  �ص   321 ه�،   1434 �إ�صبيليا،  كنوز  د�ر  �لريا�ص: 

ر�صالة ماج�صتر(.
�لإنكارية: 	  و�لدعاوى  �لتاأييدية  �حلجج  بني  �ملر�أة  عمل 

و�لت�صريعات  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  بني  مقارنة  در��صة 
�لإ�صكندرية:  غابة.-  �أبو  عبد�لعظيم  خالد  �لو�صعية/ 

د�ر �لوفاء �لقانونية، 1434 ه�، 284 �ص.
ممد 	  و�لتقليد/  �لأ�صالة  بني  �لإ�صالمية  �لفل�صفة 

ح�صن بخيت.- �إربد، �لأردن: عامل �لكتب �حلديث، 1434 
ه�، 243 �ص.

�لعر�ق وفار�ص يف �لع�صرين 	  �لكو�رث �لطبيعية يف بالد 
�لبويهي و�ل�صلجوقي/ طه ح�صني عبد�لعال.- �لقاهرة: 

د�ر �لآفاق �لعربية، 1434 ه�، 333 �ص.
�لإلكرونية: 	  �لتجارة  عقود  يف  و�أثره  �لعقد  جمل�ص 

�لو�صعي/  و�لقانون  �لإ�صالمي  �لفقه  يف  مقارنة  در��صة 
�لفكر  د�ر  �لإ�صكندرية:  �ل�صيخ.-  عبد�لعليم  �أ�صامة 

�جلامعي، 1434 ه�، 148 �ص.
معاجلة �لياأ�ص و�لإحباط يف �لقر�آن �لكرمي/ ثاين مو�صى 	 

�أباغي.- �لقاهرة: د�ر �لآفاق �لعربية، 1434 ه�، 330 �ص.
�لقر�آن 	  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  ذكر  معجم 

�لكرمي/ ممد زكي ممد خ�صر.- عّمان: د�ر �ملاأمون، 
1434 ه�، 232 �ص.

معجم �ملوؤلفات يف �لرد على �ل�صيعة �لثني ع�صرية/ علي بن 	 
ممد �لعمر�ن.- �لريا�ص: د�ر �لوعي، 1434 ه�، 348 �ص.

ممد 	  جا�صم  �لقر�آنية/  �لدر��صات  يف  �لأدبي  �لنقد 
نطاح.- عّمان: د�ر �حلامد، 1434 ه�، 169 �ص.

�لطبي 	  �لتجريب  بني  �لب�صري  �لن�صل  حت�صني  و�صائل 
و�لت�صريع �لإ�صالمي/ حامت �أمني عبادة.- �لإ�صكندرية: 

د�ر �لفكر �جلامعي، 1434 ه�، 211 �ص.
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بطاقة


