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المسارد ..وهذه المالحظة
مل يع�د النا�ش�رون يرغب�ون يف ن�ش�ر امل�س�ارد (الببليوجرافي�ات) ،وحجته�م يف ذل�ك �أن ع�صره�ا انته�ى؛ لأن�ه ب�إم�كان �أي
�ش�خ�ص �أن يح�ص�ل عل�ى عن�وان الكت�اب ال�ذي يري�ده م�ن ال�ش�ابكة.
ولي�س الأمر كما قالوا ،فال يتعلق الأمر بعنوان الكتاب وحده ،ولي�س عناوين كل الكتب من�شورة يف ال�شابكة.
و�إذا ح�صل املرء على عنوان كتاب بعينه ،فكيف يجمع ما ُكتب منها يف مو�ضوع معني؟
لنفر��ض �أن البح�ث ج�رى يف احلدي�ث ال�ضعي�ف� ،أو �أحادي�ث الأح�كام� ،أو اجل�رح والتعدي�ل� ،أو التف�سير� ،أو الإع�راب� ،أو
التاري�خ احلدي�ث.....
ك�م �س�يكون ع�دد العناوي�ن واملعلوم�ات الت�ي تبرز ل�ه عل�ى �شا�ش�ة احلا�س�وب؟ وكي�ف ي�س�تطيع التحك�م يف البح�ث عنه�ا؟
وم�ا ه�ي الكلم�ات الب�ارزة واملحتمل�ة الت�ي ميك�ن �أن ي�سترجع به�ا ه�ذه املو�ضوع�ات؟ وك�م �س�يطرح منه�ا؟ وك�م يك�ون املك�رر،
واخلط��أ ،والناق��ص ...ال�خ.
مثلا ميك�ن �أن ال ت�رد هات�ان الكلمت�ان يف العن�وان � ً
فمو�ض�وع اجل�رح والتعدي�ل ً
أ�صلا ،وه�و ي�دل عل�ى معنيين :عل�م اجلرح،
وتراج�م ال�رواة ،يعن�ي م�ا قي�ل فيهم من جرح وتعديل.
فيمكن �أن يكون الكتاب ا�سم راو� ،أو طبقة� ،أو �شيوخ...
و�إذا طلبن�ا �أكبر م�ن ه�ذا املجه�ود ،وه�و الإنت�اج الفك�ري ،م�ن الكت�ب والبح�وث العلمي�ة يف اللغ�ة العربي�ة ً
مثلا ،يف العق�د
الأخير ال�ذي نعي�ش�ه ،فكي�ف يجمعه�ا الباح�ث عنه�ا؟
�إذا بح�ث ب�س�نة الن�ش�ر وربطه�ا ب�ـ (اللغ�ة العربي�ة) ف�س�يح�صل عل�ى جمموع�ة عناوي�ن عام�ة� ،أم�ا بقي�ة مو�ضوع�ات اللغ�ة
فكي�ف �س�يبحث عنه�ا؟ وك�م ي أ�خ�ذ ذل�ك م�ن اجله�د؟
ث�م ..ه�ل يبح�ث كل �ش�خ�ص عم�ا يري�د ،فتتع�دد اجله�ود و ُته�در الأوق�ات� ،أم الأف�ض�ل �أن يق�وم �أ�ش�خا�ص مبتابع�ة الإنت�اج
الفك�ري وتبويبه�ا وت�صنيفه�ا وفهر�س�تها ون�ش�رها ،لي�س�تفيد منه�ا الباحث�ون عام�ة؟
و�إذا قيل �إنه ميكن ملثل هذه الأعمال �أن تن�ش�ر يف ال�ش�ابكة دون الو�س�ائل الورقية ..ف�إن هذا يقال لكل كتاب وكل مو�ضوع،
وامل�سارد ال ُّ
تقل �أهمية عنها ،وال يعرف قيمتها �إال الباحثون ،واملفكرون ،وامل�ؤلفون ،وطلبة الدرا�سات اجلامعية والعليا يف
بحوثه�م ور�س�ائلهم العلمي�ة ،حي�ث يطل�ب منه�م �أن يبين�وا م�ا كت�ب يف مو�ضوعهم �أو ًال..
وهذا جانب من بيان �أهمية امل�سارد ،قد يكفي لإزالة الإ�شكال عن املو�ضوع.
و�إذا رغبت عنه دور الن�شر ،ف�إن على املراكز وامل�ؤ�س�سات والنوادي العلمية �أ ّال تهمله.
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وصف الكتاب
ال�شعبي على عبدامللك بن مروان وبني يديه دفرت ،فقال:
قيل :دخل
ُّ
ي�ا �أمير امل�ؤمنين� ،إن الكت�اب �أف�ض� ُل مع�اون ،وخ ُير مق�ارن ،و�أنب� ُل جلي��س ،و�آن� ُ�س �أني��س ،و�أ�ص ُ
�دق �صدي�ق ،و�أحف ُ�ظ رفي�ق،
م ّ�ب) ،ي�ور ُد � َ
إليك وال ي�ص�در عنك ،و َيحكي لك وال
و�أك�ر ُم م�صاحِ �ب ،و�أف�ص�ح خماطِ �ب ،و�أبل� ُغ ناط�ق ،و�أخل� ُ�ص نام�ق (�أيِ ُ :
َيحك�ي عنك.
�إن �أودع َت ُه �س ًّرا كتمه ،و�إن ا�ستحفظت ُه عل ًما حفظه ،و�إن فاحتت ُه فاحتك ،و�إن فاو�ضت ُه فاو�ضك ،و�إن جاري َت ُه جاراك.
َي ُ
ن�شط بن�شاطك ،ويغتبط باغتباطك.
يرغب عنك عند رغبتك فيه ،وال يتخلف عنك عند حاجتك �إليه.
ال
ُ
ال ُيخفي عنك ذك ًرا ،وال ُيف�شي لك �س ًّرا.
�إن ن�شرته �شهد ،و�إن طويته رقد ،و�إن �س�ألته نطق ،و�إن ا�ست�شهدته �صدق.
�صامتٌ متك ِّلم ،م�ستعرب م�ستعجم.
خفيف امل�ؤنة ،كثري املعونة.
حا�ض ٌر كمعدوم ،وغائب كمعلوم.
يف الليل نع َم ال�سمري ،ويف النهار نعم امل�شري.
�إن طويته انطوى ،و�إن ن�شرته احت َبى (�أي :جل�س).
يل الكتابَّ ،
فقال عبدامللك :لقد ح َّببتَ �إ َّ
وح�سن َت ُه يف عيني.
وعظم َت ُه يف نف�سيَّ ،
ف�أح�سن ِ�صلته.
(من ملتقط الحكايات البن الجوزي ،ص .)54
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كتاب متميز
 �سيد �إبراهيم :امليالد والن�ش�أة. مدر�سة �سيد �إبراهيم. �أ�صدقاء �سيد �إبراهيم. نتاج �سيد �إبراهيم الأدبي. �سيد �إبراهيم والف�صل الأخري. فن �سيد �إبراهيم.ويف ه�ذا الأخير درا�س�ة و�ص�ور للوحات�ه اخلطي�ة وزخارفه�ا،
وملقتنياته ،وق َِطعه ،وت�صميماته املكررة ،وت�صميمات الطغراء
عن�ده ،وكتابات�ه عل�ى املن�ش��آت ،وكت ٌ�ب بخط�ه ،و�أغلف�ة �أمه�ات
الكت�ب بخط�ه.
ويف �أواخره (روائع �سيد �إبراهيم).
ثم مالحق توثيقية مفيدة.
�سيرة العمي�د �س�يد �إبراهي�م :ق�راءة يف �سيرة عمي�د
اخل�ط العرب�ي /حممد ح�س�ن -.الإ�س�كندرية :مكتبة
الإ�س�كندرية ،مرك�ز درا�س�ات الكتاب�ات واخلط�وط،
 1434ه�ـ ،تاري�خ الإي�داع  2013م�� 381 ،ص؛ � 33س�م.
كت�اب ت�ذكاري حاف�ل ع�ن عمي�د اخل�ط العرب�ي �س�يد �إبراهي�م
رحم�ه اهلل ،وق�راءات متنوع�ة يف �سيرته املليئ�ة بالإب�داع ،وفنه
اجلمي�ل ،ولوحات�ه اخلطي�ة الرائعة.
مدر�س�ا للخ�ط يف املدار��س امل�صري�ة ،ث�م �أ�س�تا ًذا
وق�د عم�ل
ً
يف مدر�س�ة حت�سين اخلط�وط ،وكلي�ة دار العل�وم ،واجلامع�ة
الأمريكي�ة بالقاه�رة ،ومعه�د املخطوطات العربية� ،إىل جانب
ع�ضويت�ه يف املجل��س الأعل�ى لرعاي�ة الفن�ون والآداب والعل�وم
االجتماعية ،وم�ش�اركاته يف جلان تطوير تدري��س اخلط على
م�س�توى الع�امل العرب�ي.
وترب�ى عل�ى يدي�ه �أف�واج م�ن اخلطاطين م�ن خمتل�ف �أنح�اء
الع�امل الإ�سلامي.
وقد ترك ب�صمات وا�ضحة على م�سرية اخلط ،وت�صدَّى بقوة
ملحاول�ة تغيير احل�روف العربي�ة خلال م�ش�اركته يف جلن�ة
تي�سير الكتابة العربية التابعة ملجمع ف�ؤاد الأول عام 1947م.
وكان �شاع ًرا جميدًا � ً
أي�ضا .تويف عام  1414هـ.
وجاءت مواد الكتاب يف �ستة ف�صول ،هي:
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مركز بحث ونشر
كر�سي القر�آن الكرمي وعلومه
ُّ

تعريف:

هو كر�سي �أبحاث ودرا�سات متخ�ص�ص يف الدرا�سات القر�آنية
وما يت�صل بها.
ور�ؤيته :حتقيق الريادة يف خدمة البحث العلمي يف القر�آن
الكرمي وعلومه ،ودعم الباحثني املتخ�ص�صني يف هذا املجال.
ومق ُّره :ق�سم الدرا�سات القر�آنية بكلية الرتبية يف جامعة
امللك �سعود بالريا�ض.
وقد �صدر قرار �إن�شائه بتاريخ  6ذي القعدة عام  1422هـ.
وي�ضم يف جمل�سه العلمي وجلانه نخبة من �أ�ساتذة الدرا�سات
القر�آنية باجلامعة.
ويتعاون يف تنفيذ م�شروعاته العلمية مع الباحثني يف
اجلامعات ،ومع طالب الدرا�سات العليا.
أهدافه:

 تطوير الدرا�سات املت�صلة بالقر�آن الكرمي وا�ست�شرافم�ستقبلها.
 تطوير مقررات الدرا�سات القر�آنية يف اجلامعات،والأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف تدري�سها.
 بناء املعايري وامل�ؤ�شرات لتطوير الدرا�سات املتعلقة بالقر�آنوعلومه.
 دعم مراكز البحوث والدرا�سات القر�آنية وعقد ال�شراكات11

معها لتحقيق �أهداف الكر�سي.
 ك�شف ال�شبهات املعا�صرة واملثارة حول القر�آن الكرميوالت�صدي لها بالبحوث والدرا�سات والو�سائل املنا�سبة،
وت�أهيل الباحثني.
من وسائله:

 �إجراء الدرا�سات والأبحاث ،وعقد امل�ؤمترات واللقاءاتوحلقات النقا�ش.
 ن�شر الأبحاث والدرا�سات والر�سائل العلمية.	ا�ستقطاب الباحثني املتميزين يف خدمة القر�آن وعلومهوت�أهيلهم.
 �إ�صدار املو�سوعات واملعاجم والدرا�سات والن�شراتواملجالت العلمية.

المنشورات

ومن الكتب التي ن�شرها:
	الآيات التي قال عنها املف�سرون هي �أ�صل الباب� /سلطانبن فهد ال�صطامي.
	االخت�صار يف التف�سري /علي بن �سعيد العمري.	االختيار عند القراء� /أمني بن �إدري�س فالتة.	الأ�سباب التي ت�صد عن قبول احلق و�سبل الوقاية منها يفالقر�آن الكرمي /نايف بن �سعود العتيبي.
	الأ�سماء املت�شابهة يف الآية الواحدة يف القر�آن الكرمي بنيالت�أ�سي�س والت�أكيد /حمدان بن اليف العنزي.
 �إعجاز القر�آن الكرمي عند ابن القيم /ح�سن بن عواد العويف.� -إعجاز القر�آن الكرمي عند الإمام ابن عا�شور يف تف�سريه
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''التحرير والتنوير'' /حممود علي البعداين.
 بحوث امل�ؤمتر الدويل لتطوير الدرا�ساتالقر�آنية( 1434هـ). حتقيق موقف ال�صحابي اجلليل عبداهلل بن م�سعودر�ضي اهلل عنه يف اجلمع العثماين /حممد بن عبدالرحمن
الطا�سان.
	التفا�سري املخت�صرة :اجتاهاتها ومناهجها /حممد بنرا�شد الربكة.
	التف�سري يف اليمن :عر�ض ودرا�سة /علي بن ح�سان. خ�صائ�ص الأ�سلوب القر�آين� /أبو بكر بن حممد فوزيالبخيت.
 خطاب اهلل ع َّز وج َّل للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم بـ } ُق ْل{يف القر�آن :درا�سة مو�ضوعية /يو�سف بن جا�سر اجلا�سر.
 ر�سالة يف جتويد القر�آن /عبداهلل بن عبدالرحمن�أبابطني؛ حتقيق عبداهلل بن �صالح العبيد.
	ال�سنن املتعلقة بالقر�آن الكرمي� /أحمد بن عبداهلل �آلعبدالكرمي.
	ال�سياق القر�آين و�أثره يف تف�سري املدر�سة العقليةاحلديثة� /سعد بن حممد ال�شهراين.
	العام املراد به اخل�صو�ص يف القر�آن الكرمي وبيان �أثره يفالتف�سري� /أحمد بن �سعد احلربي.
	العر�ضة الأخرية :داللتها و�أثرها /نا�صر بن �سعودالقثامي.
 علوم القر�آن يف الأحاديث النبوية /عمر بن عبدالعزيزالدهي�شي.
 غريب القر�آن الكرمي بني كتابي املفردات للراغب وعمدةاحلفاظ لل�سمني احللبي /حممد بن حمد املحيميد.
 كتاب ال�سبعة البن جماهد ًعر�ضا ودرا�سة� /أحمد بن �سعد
املطريي.
	املقوالت التي �أبطلها القر�آن ومنهجه يف �إبطالها /وليدبن عبداملح�سن العمري.

مؤ ِّلف ومؤ َّلفات
�أ�سامة ال�سيد عبدال�سميع
باحث �شرعي قانوين� ،أ�ستاذ يف كلية ال�شريعة والقانون
بجامعة الأزهر ،ويف كلية ال�شريعة والأنظمة بجامعة
الطائف.
له كتب يف مو�ضوعات اقت�صادية ومالية وجتارية دقيقة مع
معاجلة ع�صرية ،منها:

	الإعجاز االقت�صادي يف القر�آن الكرمي :درا�سة ت�أ�صيليةتطبيقية.
 مو�سوعة حقوق احليوان على الإن�سان يف ال�شريعةالإ�سالمية ومقارنتها مبا ورد يف الطب والقانون.
 نقل وزراعة الأع�ضاء الب�شرية بني احلظر والإباحة:درا�سة فقهية مقارنة.
	االحتكار يف ميزان ال�شريعة الإ�سالمية و�أثره علىاالقت�صاد واملجتمع :ر�ؤية فقهية جديدة.
 م�شكلة البطالة يف املجتمعات العربية والإ�سالمية:الأ�سباب ،الآثار ،احللول.
 موقف ال�شريعة الإ�سالمية من القرو�ض والودائع لدىالبنوك :درا�سة فقهية مقارنة.
	التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي :درا�سة تطبيقية يف الفقهالإ�سالمي والقانون.
	الف�ساد االقت�صادي و�أثره على املجتمع :درا�سة فقهيةمقارنة بالقانون واالقت�صاد.
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	املمار�سات االحتكارية و�آثارها االقت�صادية :درا�سة فقهيةمقارنة مبا ورد يف القانون.
 عقوبة تعاطي املخدرات واالجتار بها بني ال�شريعةوالقانون.
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فائدة من كتاب
عني�ت �س�ورة الن�ور بحف�ظ اجلماع�ة امل�س�لمة م�ن ن�ش�وء
�أي رذيل�ة ،و�صونه�ا م�ن كل ف�س�اد وانحلال ،ب�ل �أر�ش�دت �إىل
الو�س�ائل الت�ي تق�ي امل�س�لم وامل�س�لمة م�ن الوق�وع يف فاح�ش�ة
الزن�ا.
وق�د اهت�م باح�ث به�ذا املو�ض�وع ،وبح�ث الو�س�ائل الواقي�ة م�ن
الوقوع يف الفاح�ش�ة كما وردت يف �س�ورة النور ،وا�س�تخرج منها
( )15و�س�يلة ،هي:
 تطهري الزناة والزواين بعقوبة ح ّد الزنا.	التطهري باجتناب نكاح الزواين و�إنكاح الزناة. تطهري الأل�سنة عن رمي امل�ؤمنني بفاح�شة الزنا. تطهير ل�س�ان ال�زوج ع�ن رم�ي زوجت�ه بالزن�ا م�ن غيرب ّين�ة.
 تطهير النفو��س ع�ن ظ�ن ال�س�وء بامل�ؤمنين بفع�لا لفا ح�ش�ة .
 تطهري الإرادة عن حمبة �إ�شاعة الفاح�شة يف امل�ؤمنني. تطهري النفو��س من الو�ساو��س واخلطرات التي توقع يفالفاح�ش�ة.
 م�شروعية اال�ستئذان عند �إرادة دخول البيوت. وجوب غ�ض الب�صر عن النظر املحرم. وجوب حفظ الفروج عن املحرم. حترمي �إبداء املر�أة زينتها للأجانب. منع ما يحرك الرجل ويثريه.	احل�ض على النكاح.	الأمر باال�ستعفاف ملن ال يجد النكاح.	النهي عن البغاء.(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
Óال يجب خلع الأ�سنان ال�صناعية املركبة داخل الفم عند
قيا�سا على عدم نزع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
الو�ضوءً ،
اخلامت الذي كان يلب�سه يف يده عند الو�ضوء.
Óيجوز التيمم على جدار الإ�سمنت وعلى البالط ،ولو
مل يكن عليهما غبار؛ لأنهما يتكونان من �أحجار وتراب
وغريهما مما يلي وجه الأر�ض ،وال يجوز التيمم على
اجلدار الذي عليه دهان (بويه) ،وال على الفر�ش؛ لأنها
لي�ست مما على وجه الأر�ض ،لكن �إن كان على �شيء منها
غبار جاز التيمم عليه؛ لأن الغبار تراب.
Óمن �أُجري لها عملية قي�صرية ،ف أُ�خرج الولد من غري
الفرج ،فحكمها حكم النف�ساء �إن خرج منها دم� ،أما �إن مل
يخرج منها دم فحكمها حكم الطاهرات.
�Óإذا حمل امل�صلي النجا�سة ،ك�أن يحمل معه زجاجة فيها
بول �أو براز للتحليل �أو نحوه؛ ف�إن �صالته ال ت�صح؛ لأنه
حامل للنجا�سة.
Óال حرج يف و�ضع املراحي�ض ( التي ي�سميها النا�س
احلمامات ) بجانب امل�سجد �أو حتت منارته� ،إذا مل
يح�صل على امل�سجد وال على امل�صلني فيه �أذى من ذلك،
لعدم الدليل على املنع.
Óاحلليب الذي ي�شربه الطفل يف احلولني من بنوك
احلليب (وهو املكان املخ�ص�ص جلمع حليب الأمهات،
حيث يحفظ يف امل�ست�شفيات مبعايري طبية خا�صة)،
مع �أن �إن�شاء بنوك احلليب �أمر حم َّرم ،ويحرم �إر�ضاع
ال�صغري منها؛ ملا فيه من املفا�سد ،لكن �إذا وجدت و�شرب
منها طفل يف احلولني من حليب امر�أة بعينها ،وكان هذا
ريا يبلغ مقدار خم�س ر�ضعات ،ف�إن هذا املولود
احلليب كث ً
يعدُّ اب ًنا لهذه املر�أة من الر�ضاع ،وابن الرجل الذي ثاب
هذا اللنب عن حمل منه ،ويحرم بهذا الر�ضاع ما يحرم
من الن�سب.
�Óإذا امتنعت الزوجة من �شيء من الأمور الواجبة للزوج
عليها ،ك�أن رف�ضت االنتقال �إىل منزله� ،أو رف�ضت ال�سفر
معه ،وهي مل ت�شرتط البقاء يف منزلها� ،أو منعته من
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اال�ستمتاع بها ،ونحو ذلك من احلقوق الواجبة عليها،
فال نفقة لها حينئذ ،وهذا جممع عليه بني عامة �أهل
العلم.
Óال تثبت احلدود عن طريق ا�ستخدام الكالب البولي�سية؛
لأنها تعتمد يف معرفة املجرم على الرائحة ،وقد ُّ
تختل
حا�سة ال�ش ِّم لديها ب�سبب حال اجلو ،و�ضعفه ،وتدريبه،
َّ
وميكن ت�ضليلها بن�شر مواد لها رائحة نفاذة يف مكان
اجلرمية ،كما �أن الرائحة التي د َّل الكلب على �صاحبها
قد تكون ل�شخ�ص م َّر مبوقع اجلرمية قبل �أو بعد
حدوثها.
Óمن الثغور التي ت�ستحب املرابطة فيها يف هذا الع�صر:
نقاط احلدود ،واملدن احلدودية التي يف احلدود الفا�صلة
بني امل�سلمني والكفار.
ويف حكمها :املرابطة يف املطارات الع�سكرية ،واملرابطة
عند الأ�سلحة امل�ضادة للطائرات وال�صواريخ ،وعند
ال�صواريخ التي ت�صل �إىل بالد الكفار.
ً
مرابطا يف الع�صر
ويدخل يف حكم الثغور ويعترب �صاحبه
احلايل :عمل رجال الأمن ،ورجال مكافحة املخدرات،
واملتعاونني معهم يف مراقبة ومتابعة املجرمني والقب�ض
وخ�صو�صا �إذا
عليهم ،وذلك �إذا خل�صت النية هلل تعاىل،
ً
كان ه�ؤالء املجرمون من العتاة القتلة الذين ُتخ�شى
�سطوتهم ،وال ي�ؤمن من يراقبهم ويتابعهم غائلتهم يف
�أي حلظة من اللحظات.
جد من المسائل
(مسائل مختارة من كتاب :إتحاف البرية فيما
َّ
الفقهية /محمد سعد الحربي ،تركي محمد حامد النصر ،الصفحات
على التوالي.)292 ،284 ،235 ،228 ،39 ،38 ،29 ،27 ،21 :

باختصار من كتاب
احلزب يف اللغة هو الوِرد ،والطائفة.
ويطلق على طائفة من القر�آن ،يختلف مقدارها بني ال�سلف واخللف.
فال�سلف يح ِّزبون القر�آن ثالثة� ،أو خم�سة� ،أو �سبعة �أحزاب� ،إىل ثالثني حز ًبا ،بينما اخللف يح ِّزبونه �ستني حز ًبا.
وقد �صدرت ر�سالة لطيفة يف بيان هذا املعنى عنوانه:
ختم القر�آن الكرمي وحتزيبه بني ال�سلف واخللف :عر�ض ودرا�سة /العبا�س بن ح�سني احلازمي -.الريا�ض:
وزارة الأوقاف 1436 ،هـ� 77 ،ص.
وجعل امل�ؤلف الف�صل الأول من كتابه يف ف�ضل تالوة القر�آن وختمه ،وحكم ذلك ،وبع�ض �آدابه.
والف�صل الآخر يف مدة ختمه ،وحتزيب القر�آن يف تلك املدة.
وذكر �أن �أف�ض َل ُم َد ِد التالو ِة واخلتم هي �سبع ليال ،ويجوز يف ثالث ليال يف الأوقات الفا�ضلة ،وعند االن�شغال ي�سع امل�سل َم اخلت ُم
يف �شهر �أو �أربعني يو ًما.
قال :و�أف�ضل التحزيب ما كان بال�سور� ،سواء كان ملن يريد اخلتم يف ثالث �أو �سبع �أو فوق ذلك.
وذكر �أن التحزيب بالآيات �أو الأحرف ن� أش� بعد زمن ال�صحابة ،والت�ساوي فيه غري متحقق.
وقال� :إمتام تالوة ال�سورة يف �صالة �أو غري �صالة ،كان من غالب �س َّنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه.
وقال � ً
أي�ضا :ال ف�ضيلة مرتتبة على ت�ساوي مقدار حزبي اليومني من القر�آن الكرمي.
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لمعة من كتاب
ذكر الأ�ستاذ عبدالرحمن ال�شهري يف تقدميه لكتاب ''من هدايات �سورة الفاحتة'' الذي �ألفه الأ�ستاذ عبدالرزاق البدر� ،أن
الفخر الرازي ذكر يف �أول تف�سريه ل�سورة الفاحتة� ،أنه م َّر على ل�سانه �أن هذه ال�سورة الكرمية ميكن �أن ي�ستنبط من فوائدها
ونفائ�سها ع�شرة �آالف م�س�ألة!
احل�ساد ذلك ،و َلّا بد�أ يف ت�صنيف تف�سريه (الكبري) خ�ص�ص املجلد الأول ل�سورة الفاحتة ،و�أودعه ع�شرة �آالف
فا�ستبعد بع�ض ّ
فائدة منها؛ لت�صري كالتنبيه على ما ذكره ،و�أنه ممكن احل�صول ،قريب الو�صول!
َّ
وبي �أن �سورة الفاحتة تبقى ملهمة للعلماء واملتدبرين ،فهي على رغم تكرارها يف اليوم والليلة مرات عديدة� ،إال �أن بع�ض
معانيها قد تخفى على كثري من النا�س ،و�أنه قد ت�سمع فائدة م�ستنبطة من �آياتها مل تكن تخطر بالبال.
وهذا ُّ
يدل على غزارة معاين هذه ال�سورة العظيمة اجلليلة ،وحاجة امل�سلم امل�ستمرة �إىل تدبرها والتفقه يف معانيها ،و�أن الكتاب
الذي قدَّم له مع ٌ
ني على ذلك.
(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
�صبي �صغري له ،فلما �أل َّح و�أخفق قال :ما
Óقال العتبي :ر�أيت �أعراب ًّيا يف طريق مكة ي�س�أل النا�س وال يعطونه �شي ًئا ،وبني يديه ٌّ
�أراين �إال حمرو ًما ،فقال ال�صبي :يا �أبه ،املحروم من ُ�سئل فبخل ،لي�س من �س�أل فلم ُيعط.
ك�سوه!
قال :فعجب النا�س من كالمه ،و�أقبلوا يهبون له حتى َ
ري
علي ال يبطل �صغ َ
Óقال بع�ضهم :ر�أيت �أعراب ًّيا يعاتب اب ًنا له �صغ ً
ريا ،ويذكر حقه عليه ،فقال ال�صبي :يا �أبه� ،إن عظي َم حقك َّ
حقي عليك ،والذي متتُّ به �إ َّ
يل �أمتُّ مبثله �إليك ،ول�ست �أقول �إ ّنا �سواء ،ولكن ال يجم ُل االعتداء.
Óقال غالم لل�صبيان :هل لكم �أن يفلتنا ال�شيخ اليوم؟
قالوا :نعم.
قال :تعالوا لن�شهد عليه �أنه مري�ض.
فجاء واحد منهم فقال� :أراك �ضعي ًفا جدًّا ،و�أظنك �ستح ّم ،فلو م�ضيتَ �إىل منزلك وا�سرتحت.
فقال لأحدهم :يا فالن ،يزعم فالن �أين عليل؟
فقال� :صدق واهلل ،وهل يخفى هذا على جميع الغلمان؟ �إن �س�ألتهم �أخربوك.
ف�س�ألهم ،ف�شهدوا ،فقال لهم :ان�صرفوا اليوم وتعالوا غدًا!
Óجاء �صبي �إىل �أبيه فقال :يا �أبه ،قد وجدت ف� ًأ�سا.
قال :هاته يا بني.
قال :لي�س يف ر�أ�سه حديد!
ُ
وجدت وتدًا!
قال :يا م�ش�ؤوم ،فقل
Óعرب َد غال ٌم على قوم ،ف�أراد عمه �أن يعاقبه وي�ؤدبه،
فقال له :يا عم� ،إين قد �أ�س� ُأت ولي�س معي عقلي ،فال
ُت�سئ 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)

الق�سم الثالث
 -101التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال �ضرر وال
�ضرار'' يف �أبواب الوكالة وال�شركة والإجارة /خالد
بن عبدالرحمن العرفج -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1430هـ 110 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).

يف مورد الن�ص'' يف البيع وال�شروط فيه واخليارات
والربا وبيع الأ�صول والثمار وال�سلم والقر�ض /عبداهلل
بن عبدالرحمن البدر -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1431هـ 237 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).

 -102التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال �ضرر وال �ضرار''
يف فقه الأ�سرة /علي بن �أحمد امل�شريف -.الريا�ض:
املعهد العايل للق�ضاء 1429 ،هـ 164 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).

 -106التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال م�ساغ لالجتهاد
يف مورد الن�ص'' يف الر�ضاع واحل�ضانة والنفقات
والرهن وال�ضمان وال�صلح /ح�سني بن يحيى قنطا�ش-.
الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1431 ،هـ 130 ،ورقة (بحث
مكمل للماج�ستري).

 -103التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال �ضرر وال �ضرار''
يف الق�ضاء وال�شهادات والإقرار /حممد بن مقعد
الع�صيمي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1433 ،هـ128 ،
ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
 -104التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال عربة بالتوهم''
من �أول كتاب البيوع �إىل نهاية كتاب ال�شهادات :جم ًعا
ودرا�سة /حزام بن حممد ال�شهري -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ضاء 1434 ،هـ 106 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
 -105التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال م�ساغ لالجتهاد
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 -107التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال م�ساغ لالجتهاد
يف مورد الن�ص'' يف النكاح وفرقه والعدد والن�سب/
خالد بن يو�سف بوعبيد -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1431هـ 85 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
 -108التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ال يجوز تقدمي
ال�شيء قبل �سببه ويجوز تقدميه بعد وجود �سببه
وقبل �شرط وجوبه'' /عبدال�سالم بن عبداهلل ال�سليمان-.
الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 133 ،ورقة (بحث
مكمل للماج�ستري).

 -109التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ما ترتب على
امل�أذون فهو غري م�ضمون'' يف كتاب احلدود :جم ًعا
ودرا�سة /عبداملح�سن بن حممد حمدي -.الريا�ض:
املعهد العايل للق�ضاء 1436 ،هـ 116 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
 -110التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ما ترتب على
امل�أذون فهو غري م�ضمون'' يف املعامالت املالية :جم ًعا
وتوثي ًقا ودرا�سة� /سامي بن عو�ض ال�سلمي -.الريا�ض:
املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 112 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
 -111التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ما قارب ال�شيء
�أخذ حكمه'' /ب�شر بن �أ�سامة م�شعل -.الريا�ض :املعهد
العايل للق�ضاء 1429 ،هـ 163 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
 -112التطبيقات الفقهية لقاعدة ''ما ال يتم الواجب
�إال به فهو واجب'' :جم ًعا ودرا�سة /الرباء بن عازب �آل
م�سبل  -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1435 ،هـ 165 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
 -113التطبيقات الفقهية لقاعدة ''هل العربة باحلال
�أو بامل�آل''؟ يف املعامالت املالية واجلنايات والديات/
�إبراهيم بن علي النفي�سة -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1429هـ 112 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).

21

 -114التطبيقات الفقهية والق�ضائية لقاعدة ''�إذا
تعذر الأ�صل ي�صار �إىل البدل'' يف املعامالت والنكاح/
�إبراهيم بن فهد ال�شمري -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1435هـ 157 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
 -115التطبيقات الفقهية والق�ضائية لقاعدة ''ت�صحيح
العقود �أوىل من �إبطالها'' يف املعامالت املالية /عبداهلل
بن م�سعد القرين -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء1434 ،
هـ 190 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
 -116التطبيقات الفقهية والق�ضائية لقاعدة ''�سد
الذرائع'' يف اجلنايات والق�ضاء� /سعد بن م�شوح
العنزي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1432 ،هـ231 ،
ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
 -117التطبيقات الفقهية والق�ضائية لقاعدة ''�سد
الذرائع'' يف املعامالت� /سبتي بن م�صيليت العنزي-.
الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1432 ،هـ 243 ،ورقة (بحث
مكمل للماج�ستري).
 -118التطبيقات الفقهية والق�ضائية لقاعدة ''املثبت
مقدم على النايف'' يف فقه الأ�سرة /يحيى بن ح�سن
املالكي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1431 ،هـ 156 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
 -119تطبيقات قاعدة ''حكم احلاكم يرفع اخلالف''

يف ال�سيا�سة ال�شرعية /نا�صر بن �أحمد عمري -.الريا�ض:
املعهد العايل للق�ضاء 1435 ،هـ 206 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
 -120تطبيقات القاعدة الفقهية ''�إذا تعذر الأ�صل
ي�صار �إىل البدل'' يف نظام املرافعات ال�شرعية:
درا�سة تطبيقية مقارنة /يا�سر بن عبداهلل ال�سليم-.
الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1436 ،هـ 184 ،ورقة (بحث
مكمل للماج�ستري).
 -121تغري الأحكام :درا�سة تطبيقية لقاعدة ''ال
ينكر تغري الأحكام بتغري القرائن والأزمان'' يف الفقه
الإ�سالمي� /سها �سليم مكدا�ش -.بريوت :دار الب�شائر
الإ�سالمية 1428 ،هـ� 487 ،ص.
الأ�صل :ر�سالة دكتوراه _ جامعة اجلنان 1427 ،هـ.
 -122تغري قاعدة ال�ضرورات يف جمال اال�ستدالل
والتحقيق اجلنائي يف ال�شريعة والنظام /خالد بن
طالع احلربي -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية1434 ،
هـ 109 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
 -123التي�سري يف العبادات البدنية :الطهارة وال�صالة
وال�صوم :تطبيقات فقهية لقاعدة ''امل�شقة جتلب
التي�سري'' /عدنان بن حممد الدقيالن -.الدمام ،ال�سعودية:
دار ابن اجلوزي 1434 ،هـ� 296 ،ص.
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 -124درا�سة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون'' :نتعاون
فيما اتفقنا ويعذر بع�ضنا ً
بع�ضا فيما اختلفنا فيه''/
حمد �إبراهيم العثمان -.القاهرة :دار الفرقان 1432 ،هـ144 ،
�ص.
� -125شرح قاعدة ''ال ينكر تغري الأحكام بتغري
الأزمان'' /علي بن حممد العمري.
ظهر يف جملة ''درا�سات �إ�سالمية'' ع  1418( 2هـ) �ص 101
_ .139
 -126الفروع الفقهية املندرجة حتت قاعدة ''ما
�أُبيح لل�ضرورة يقدر بقدرها'' :جم ًعا ودرا�سة� /شئت
جليل �ألب -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1428 ،هـ
(دكتوراه).
 -127الفروع الفقهية املندرجة حتت قاعدة ''املظنة
تنزل منزلة املئنة'' :جم ًعا ودرا�سة /ديارا �سياك-.
املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1431 ،هـ 2 ،مج.
�أ�صله ر�سالة دكتوراه من اجلامعة نف�سها.
 -128فقه املمكن على �ضوء قاعدة ''املي�سور ال
ي�سقط باملع�سور'' :درا�سة تبحث يف قواعد التكاليف
ال�شرعية �ضمن القدرة واال�ستطاعة /ناجي �إبراهيم
ال�سويد -.بريوت :دار الكتب العلمية 1426 ،هـ� 358 ،ص.

 -129قاعدة ''�إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب
احلرام'' وتطبيقاتها الفقهية واملعا�صرة� /أحمد بن
حممد ال�سراح -.الريا�ض :دار ال�صميعي 1436 ،هـ� 122 ،ص.
 -130قاعدة ''�إذا بطل اخل�صو�ص هل يبقى العموم'':
وتخريجا /عبدال�سالم بن �إبراهيم احل�صني.
ت�أ�صي ًال
ً
ظهر يف جملة ''العدل'' ال�صادرة عن وزارة العدل بالريا�ض،
ع ( 66ذو القعدة 1435 ،هـ) �ص .58 _ 12
 -131قاعدة ''�إ�شارة الأخر�س كعبارة الناطق'':
درا�سة ت�أ�صيلية وتطبيقية� /صالح بن �سليمان اليو�سف.
ظهر يف جملة ''العدل'' ،ع ( 26ربيع الآخر 1426 ،هـ) �ص
.70 - 9
 -132قاعدة ''الأ�صل يف الأ�شياء الإباحة''� /أحمد بن
عبداهلل ال�ضويحي -.مكة املكرمة :جامعة �أم القرى ،عمادة
البحث العلمي 1428 ،هـ� 177 ،ص.
 -133قاعدة ''الأمور مبقا�صدها'' :درا�سة نظرية
وت�أ�صيلية /يعقوب بن عبدالوهاب الباح�سني -.الريا�ض:
مكتبة الر�شد 1419 ،هـ� 215 ،ص.
 -134قاعدة ''الإيثار يف القرب مكروه ويف غريها
حمبوب'' :درا�سة ت�أ�صيلية� /صالح ال�سليمان اليو�سف.
ظهر يف ''جملة البحوث الفقهية املعا�صرة'' بالريا�ض ،ع 70
(حمرم _ ربيع الأول  1427هـ) �ص .212 _ 131
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 -135قاعدة ''التابع تابع'' يف الفقه الإ�سالمي :درا�سة
حتليلية نقدية مقارنة /فاطمة الزهراء بلعمري-.
اجلزائر :جامعة اجلزائر 1433 ،هـ 227 ،ورقة (ماج�ستري).
 -136القاعدة الرتجيحية ''القول الذي ت�ؤيده الآيات
القر�آنية مقدم على غريه'' :درا�سة نظرية تطبيقية/
مرمي بنت طاهر عواف -.الريا�ض :جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن 1434 ،هـ 242 ،ورقة (ماج�ستري).
 -137قاعدة ''الرتك فعل'' وما يتعلق بها من امل�سائل
الأ�صولية وتطبيقاتها الفرعية� ،أو التعدي على
ال�سبب هل هو كالتعدي على امل�سبب /حمد بن حمدي
ال�صاعدي -.مكة املكرمة :جامعة �أم القرى ،معهد البحوث
العلمية1430 ،هـ� 122 ،ص.
 -138قاعدة ''الت�صرف على الرعية منوط
بامل�صلحة'' :درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية فقهية /نا�صر
بن حممد الغامدي.
ظهر يف ''جملة جامعة �أم القرى لعلوم ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمية'' ع ( 46حمرم  1430هـ) �ص .218 _ 156
 -139قاعدة التعبد والتعليل يف الأحكام ال�شرعية
وتطبيقاتها الفقهية /عبدالبا�سط بن عي�سى -.اجلزائر:
جامعة اجلزائر 1431 ،هـ 428 ،ورقة (ماج�ستري).

 -140قاعدة اجلرب وتطبيقاتها يف فقه العبادات /هالة
حممد ج�ستنية -.دبي :دار البحوث للدرا�سات 1428 ،هـ2 ،
مج.
�أ�صله ر�سالة جامعية من جامعة �أم القرى.
 -141قاعدة ''اخلراج بال�ضمان'' وتطبيقاتها يف
املعامالت املالية� /أني�س الرحمن منظور احلق -.الدمام،
ال�سعودية :دار ابن اجلوزي 1430 ،هـ� 928 ،ص.
الأ�صل :ر�سالة دكتوراه _ جامعة الأزهر.
 -142قاعدة اخلروج من اخلالف عند ال�شافعية:
درا�سة فقهية تطبيقية مقارنة /معاذ �سيف فارع-.
املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1433 ،هـ 727 ،ورقة
(ماج�ستري).
 -143قاعدة الذرائع و�أحكام الن�ساء املتعلقة بها/
وجنات عبدالرحيم ميمني -.جدة :دار املجتمع 1421 ،هـ،
� 688ص.
 -144قاعدة ''الر�ضا بال�شيء ر�ضا مبا يتولد منه''
وتطبيقاتها الفقهية يف املعامالت /بدر بن حممد
احلمي�ضي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1432 ،هـ110 ،
ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
 -145قاعدة ''ال�شرط املتقدم على الق�صد كاملقارن
له'' وتطبيقاتها الق�ضائية� /أحمد بن عبدالعزيز بن
�شبيب -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1425 ،هـ 210 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
 -146قاعدة ''ال�ضرر يزال'' وتطبيقاتها على مو�ضوع
�ضمان املتلفات املالية� /سناء بنت حممد عبده -.جدة:
وكالة الرئا�سة العامة لكليات البنات ،كلية الرتبية 1420 ،هـ،
 379ورقة (دكتوراه).
 -147قاعدة ''ال�ضرورات تبيح املحظورات''� :أدلتها،
�ضوابطها ،تطبيقاتها املعا�صرة� /أ�سامة بن �أحمد
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اخلالوي -.الريا�ض :دار كنوز �إ�شبيليا 1435 ،هـ� 162 ،ص.
 -148قاعدة ''ال�ضرورات تبيح املحظورات'' وعالقتها
بالنظام ال�سعودي /عبدالرحمن بن عبداهلل ال�شنقيطي-.
املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1435 ،هـ 117 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
 -149قاعدة ''العادة حمكمة'' :درا�سة نظرية
ت�أ�صيلية تطبيقية /يعقوب بن عبدالوهاب الباح�سني-.
الريا�ض :مكتبة الر�شد 1423 ،هـ� 276 ،ص.
 -150قاعدة ''العادة حمكمة'' و�أهم تطبيقاتها
الفقهية املعا�صرة /منرية بنت �سعيد �أبو حمامة -.جدة:
وكالة كليات البنات ،كلية الرتبية 1424 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).

وشجرا
عودا
السواك..
ً
ً
كتب وبحوث ومقاالت ور�سائل علمية
 �أثر اختالف �أنواع الرتب على منو �أ�شجار الأراك/�أحمد بن عبدالعزيز العمران ،عبدالعزيز بن حممد امللحم-.
املجلة الزراعية (ربيع الآخر  1424هـ) �ص .55 - 50
 �أحكام ال�سواك /عبداهلل بن معتق ال�سهلي -.جملةجامعة �أم القرى لعلوم ال�شريعة واللغة العربية و�آدابها ،ع 19
(�شعبان  1420هـ) �ص .271 - 235
وجملة البحوث الإ�سالمية (ال�صادرة عن دار الإفتاء
بالريا�ض) ع ( 60جمادى الآخرة  1421هـ) �ص .336 - 301
 �أحكام ال�سواك يف ال�شريعة الإ�سالمية /جمعوترتيب يحيى بن م�سعد الدمياطي -.الريا�ض :دار
الف�ضيلة 1426 ،هـ� 84 ،ص.
 الأراك غني باملواد املطهرة القاتلة للجراثيم/حممود حممد احلالب -.جملة الو�ضيحي (�صفر  1419هـ)
�ص .27 - 25
 ا�ستنباط ال�سمات الوراثية من فر�شاة الأ�سنانوعينات ال�سواك واملقارنة بينهما /فهد بن حممد
احلديثي -.بريدة ،ال�سعودية :امل�ؤلف 1435 ،هـ� 130 ،ص
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(�أ�صله ر�سالة ماج�ستري ،بعنوان :حتديد ال�سمات الوراثية
من عينات ال�سواك وفر�ش الأ�سنان امل�ستخدمة يف اململكة
العربية ال�سعودية).
 �إفادة اخلري يف اال�ستياك ب�سواك الغري /حممدعبداحلي اللكنوي -.لكن�ؤ ،د .ت�( ،ضمن :جمموعة الر�سائل
الثماين).
 الإكثار الدقيق لبع�ض الأ�شجار الربية (الأكا�سياوالأراك) يف اململكة العربية ال�سعودية /خديجة
بنت رايح احلربي -.الريا�ض :جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن 1431 ،هـ 230 ،ورقة (دكتوراه).
 الأهمية االقت�صادية والطبية ل�شجرة ال�سواك/رمزي عبدالرحيم �أبو عيانة -.جملة اخلفجي (�شوال 1418
هـ) �ص .32 - 22
الن�ساك يف �أحكام ال�سواك /حممد بن �أحمد
 بغية ّال�س ّفاريني (ت  1188هـ)؛ حتقيق عبدالعزيز بن �إبراهيم

الدخيل -.الريا�ض :دار ال�صميعي 1420 ،هـ� 133 ،ص.
الن�ساك بنظم متعلقات ال�سواك� /أبو بكر بن
 حتفة ّ�أبي القا�سم بن الأهدل (ت  1035هـ)؛ حتقيق عبدالر�ؤوف
الكمايل -.بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية 1427 ،هـ (�ضمن:
لقاء الع�شر الأواخر بامل�سجد احلرام).
 التداوي بال�سواك /دار احل�ضارة -.الريا�ض :الدار، 1427هـ� 64 ،ص.
 التنوع اجلزيئي والكيميائي لنبات الأراك يفبيئات اململكة العربية ال�سعودية ون�شاطه امل�ضاد
للبكرتيا� /سامي حممد العبيد -.الريا�ض :جامعة امللك
�سعود 1435 ،هـ 192 ،ورقة (دكتوراه).
 جزء فيه الأحاديث والآثار الواردة يف ال�سواك/جمع وتخريج يحيى بن عبداهلل الثمايل -.بريوت :دار ابن
حزم 1427 ،هـ� 198 ،ص.
 درا�سة بيئية لنبات الأراك النامي يف حمافظةالقنفذة /علي �إبراهيم الزبيدي -.الريا�ض :جامعة امللك
�سعود 1432 ،هـ 161 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
 ر�سالة دكتوراه عن عود الأراك وت�أثريه على�صحة الفم ومناعة اخلاليا الب�شرية /م�شاري بن فرج
العتيبي .جملة الإعجاز العلمي ،ع ( 26حمرم  1428هـ) �ص
.79 - 72
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 ر�سالة يف �إثبات �سنية ال�سواك والإ�شارة /عبداهللبن ح�سن البخاري -.املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم،
 1424هـ� 33 ،ص.
 ال�سواك والإجناز العلمي يف ال�سنة النبوية/ح�سني عبداحلافظ -.جملة القافلة (جمادى الأوىل 1418
هـ) �ص .23 - 20
 ال�سواك� :أهميته وا�ستعماله :درا�سة بني الدينوالعلم احلديث� /أبو حذيفة �إبراهيم بن حممد� ،سوزان
�سعد �إ�سماعيل -.طنطا :مكتبة ال�صحابة 1406 ،هـ.
 ال�سواك � َأول من املعجون دين ًّيا وعلم ًّيا /نوال
الدخيل .جملة الأ�سرة ،ع ( 100رجب  1422هـ) �ص .72 - 70
 ال�سواك بعود الأراك بني الهدي النبوي والعلماحلديث� /سحر حممد عزت ح�سني -.حولية كلية �أ�صول
الدين والدعوة الإ�سالمية وكلية القر�آن الكرمي بطنطا،
مج ،1ع  1430( 20هـ) �ص .330 - 315
 ال�سواك بني �إعجاز ال�سنة النبوية و�أروقة العلماحلديث /ممدوح �إبراهيم الطنطاوي -.جملة اجلندي
امل�سلم (ذو احلجة  1424هـ) �ص .88 - 86
 ال�سواك بني الدين والعلم /في�صل بن خالدالر�شيد -.جملة الثقافة ال�صحية ،ع ( 63رم�ضان  1421هـ)
�ص .17 - 16
 ال�سواك بني ال�شرع والطب /زياد امل�شيقح ،خلوفةالأحمري ،عادل الربيق -.جملة الإر�شاد (ربيع الأول 1425
هـ) �ص .39 - 36
 ال�سواك بني ال�شرع والطب /منرية عبدالعزيزالرتكي -.الريا�ض :دار طويق 1423 ،هـ� 56 ،ص.
 ال�سواك بني الطب وال�شريعة /حميي الدينعبداحلميد -.جدة :مكتبة اخلدمات احلديثة 1414 ،هـ86 ،
�ص.
 ال�سواك بني غرية ال�شعراء و�آراء الأطباء /ح�سان�شم�سي با�شا -.جملة الفي�صل ،ع ( 255رم�ضان  1418هـ) 92
.93 -

 ال�سواك �صيدلية الفم والأ�سنان الطبيعية -.جملةالرابطة الإ�سالمية ،ع ( 375حمرم  1417هـ) �ص .28 - 25
 ال�سواك :ف�ضائله ،فوائده و�آدابه ،مواطنه،�أحاديث �ضعيفة حوله /دار الوحيني -.الريا�ض :الدار
 1428 ،هـ� 16 ،ص.
 ال�سواك :ف�ضله وفوائده� /إبراهيم حممد احل�سن-.القاهرة :مطبعة املدين 1410 ،هـ� 151 ،ص.
وط -.2الريا�ض :مطابع دار طيبة 1419 ،هـ� 170 ،ص.
 ال�سواك يف عود الأراك مواد معطرة للفم م�ضادةللعفونة وقاتلة للجراثيم -.جملة �صحة ال�شرقية
(�شعبان  1415هـ) �ص .53 - 52
 ال�سواك مطهرة للفم مر�ضاة للرب :ال�سواك يفمعامل البحث /فوزي عبدالقادر الفي�شاوي -.جملة املنهل،
ع ( 537رم�ضان  1417هـ) �ص .75 - 64
 ال�سواك مطهرة للفم مر�ضاة للرب� /سامية م�صطفىعامر -.جملة املنهل ،ع ( 593رم�ضان � -شوال  1425هـ) �ص
.41 - 38
 ال�سواك مطهرة للفم مر�ضاة للرب /عبداهلل حممداليو�سف -.الريا�ض :دار القا�سم 1420 ،هـ� 32 ،ص.
 ال�سواك والعناية بالأ�سنان /عبداهلل عبدالرازقال�سعيد -.جدة :الدار ال�سعودية للن�شر 1405 ،هـ� 238 ،ص.
 ال�سواك وقاية وعالج /عالء الدين مع�صوم ح�سن-.جملة اجلندي امل�سلم ،ع ( 101رم�ضان  -ذو القعدة  1421هـ)
�ص .103 - 102
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 �شجرة الأراك� /صالح ال�سعدون -.جملة القريات ،ع( 26جمادى الأوىل  1415هـ) �ص .53 - 52
 ال�شفاء بال�سواك مطهرة للفم ومر�ضاة للرب/من�صور عبداحلكيم -.دم�شق؛ القاهرة :دار الكتاب العربي،
 1432هـ� 128 ،ص.
 حمبة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لل�سواك /م�صلحبن جزاء احلارثي -.جملة اجلندي امل�سلم ،ع ( 127ربيع
الأول  -جمادى الأوىل  1428هـ) �ص .54 - 52
 امل�سواك /ظافر عطار -.جملة ال�صحة العربية ،ع 41(حمرم  1426هـ) �ص .)35 - 32
الن�ساك يف معرفة ال�سواك /علي بن �سلطان
 معرفة ّحممد القاري الهروي (ت  1014هـ)؛ حتقيق نظر حممد
الفاريابي -.الريا�ض :دار الراية 1410 ،هـ� 112 ،ص.

مؤتمر في كتاب
عقد يف الكويت بدعوة وتنظيم من جملة ''الوعي الإ�سالمي''
التي ت�صدرها وزارة الأوقاف ''م�ؤمتر ال�صحافة الإ�سالمي
الأول'' حتت �شعار ''ال�صحافة الإ�سالمية :خطاب
متجدد'' ،بتاريخ  8-6حمرم  1434هـ ،وذلك مب�شاركة عدد
من الباحثني والعلماء واملفكرين والإعالميني من �شتى
�أقطار العامل الإ�سالمي.

وقد دُعي �إىل امل�ؤمتر ''نظ ًرا لواقع ال�صحافة امل�ؤمل'' كما قال
الأ�ستاذ عادل الفالح وكيل الوزارة ،ولبحث واقع ال�صحافة
عامة ،وال�صحافة الإ�سالمية ب�شكل خا�ص ،وا�ست�شراف ر�ؤية
م�ستقبلية طموحة ،لتعميق دورها التثقيفي والتوعوي
للنهو�ض بالأمة ،وتوحيد اخلطاب الإعالمي يف مواجهة
الت�ضليل واجلهل وحمالت الإ�ساءة املمنهجة جتاه ديننا
احلنيف.
وقد جمعت بحوث امل�ؤمتر و�صدرت يف كتاب حمل عنوان:
�أبحاث م�ؤمتر ال�صحافة الأول -.ط -.2الكويت:
جملة الوعي الإ�سالمي1434 ،هـ� 389 ،ص.
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ومن هذه البحوث:
Óدور جملة ''الوعي الإ�سالمي'' يف التنمية احل�ضارية
للأمة /عبداهلل �آيت الأع�شري.
Óالقول ال�سديد احل�سن و�أثره يف بناء النه�ضة /حممد
�سعيد باه.
Óال�صحافة الإ�سالمية :حتديات وا�سرتاتيجيات /عادل
الأن�صاري.
Óال�صحافة الإ�سالمية وحتديات امل�ستقبل /عبدالعزيز
قا�سم.
Óاملهمة الأ�سا�سية لل�صحافة الإ�سالمية /حممد مورو.
Óدور املجالت الإ�سالمية يف التنمية احل�ضارية للأمة
خالل ن�صف قرن /بدر حممد بدر.
Óالإعالم والتعامل مع الإ�سالم /عبدالرحمن ال�ساملي.
Óالقوا�سم امل�شرتكة بني ال�صحافة الإ�سالمية والتقليدية
(ثالثة بحوث) /ال�سنو�سي حممد ،عبداهلل بدران� ،أندي
حجازي.
�Óصحافة الطفل امل�سلم :الواقع والطموح /ح�صة
العو�ضي.
Óدور الإعالم يف تنمية الذكاء واملوهبة والإبداع عند
الطفل /رزان ال�شيخ.
Óجمالت الأطفال والر�سالة القيمية /م�صطفى ليادري.
Óال�صحافة الإ�سالمية املهاجرة /عدنان بومطيع.
Óنحو خطاب حواري �إ�سالمي /حممد منري �سعد الدين.
Óنحو خطاب �إعالمي و�سطي متجدد /حممد العو�ضي.
Óنحو بروتوكول تعاون بني امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
الإ�سالمية.

دورة في كتاب
عقدت دورة علمية يف فا�س على مدى ثالثة �أيام (� 28شعبان
  1رجب  1435هـ) بعنوان ''�إعمال املقا�صد بني الته ّيبمتخ�ص�صا من
والت�س ّيب''� ،شارك فيها ( )60عاملًا وباح ًثا
ً
�أنحاء العامل العربي ،نظمها مركز درا�سات مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية التابع مل�ؤ�س�سة الفرقان الإ�سالمي بلندن،
بالتعاون مع جامعات مغربية ،وقدم خاللها ( )15بحثاً،
تناولت خمتلف االجتاهات واملواقف والتطبيقات ،ودارت يف
ثالثة اجتاهات حول املقا�صد ،وهي:
Óموقف التهيب والإحجام.
Óموقف الت�سيب والإفراط.
Óموقف االعتدال والتوازن.
وقد �صدرت هذه البحوث يف كتاب بعنوان:
�إعمال املقا�صد بني الته ّيب والت�س ّيب :جمموعة
بحوث /حترير �أحمد الري�سوين -.لندن :م�ؤ�س�سة
الفرقان للرتاث الإ�سالمي 1435 ،هـ� 924 ،ص.
وهذه عناوين البحوث و�أ�سماء باحثيها:
Óالتعليل باحلكمة :جوازه ووقوعه يف ال�شريعة والفقه/
حممد �سليم الع ّوا.
منوذجا/
Óالتعليل وامل�صلحة عند الظاهرية :ابن حزم
ً
عبدالنور َب ّزا.
�Óأحكام ال�شريعة بني التعبد والتعليل /و�صفي عا�شور �أبو
زيد.
Óتعليل ال�شريعة والت�ساهل /حممد عبدو.
Óاملقا�صد بني ع�شوائية الإعمال وفوبيا التوظيف /يو�سف
حميتو.
Óاملنهج املقا�صدي و�أثره يف تقدير امل�صالح واملفا�سد/
عبدال�سالم �آيت �سعيد.
Óاملقا�صد والت�أويل /عبدالرحمن الع�ضراوي.
Óاملقا�صد يف املجال ال�سيا�سي والد�ستوري :تون�س
أمنوذجا /نور الدين خمتار اخلادمي.
�
ً
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Óطرق �إثبات املقا�صد ال�شرعية :الأ�سباب وامل�سببات
منوذجا /عبداملجيد النجار.
ً
Óمق�صد حفظ النف�س يف فقه املياه� /إبراهيم البيومي
غامن.
Óالنظر املقا�صدي يف حتقيق القول يف تطبيق ال�شريعة يف
املجتمعات املعا�صرة /حمماد بن حممد رفيع.
Óمقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية يف املجال ال�سيا�سي
والد�ستوري� /سعيد حليم.
Óاملقاربة احلداثية لنظرية املقا�صد :قراءة منهجية/
وائل بن �سلطان احلارثي.
Óعلم مقا�صد ال�شريعة من الوالدة الكامنة �إىل الوالدة
الكاملة� /أحمد الري�سوين.

بحوث في كتاب
ن�ضرة �أهل احلديث :درا�سات وبحوث يف كتب و�أعالم
�أهل احلديث /حممد بن زين العابدين ر�ستم-.
بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية 1435 ،هـ� 480 ،ص.

وهي هذه البحوث:
�Óسرية �سيد املر�سلني من كتب املحدِّثني.
Óم�سانيد الإمام �أبي حنيفة النعمان.
Óروايات املوط�أ و�شروحه من فتح الباري.
Óفقه الرتاجم يف ال�سنن الأربعة.
Óاالجتاه املقا�صدي يف تراجم بع�ض كتب �أهل احلديث.
�Óسنن الن�سائي وجامع الرتمذي يف الأندل�س :رواية
ودراية.
�Óسنن �أبي داود والدارقطني وم�صنف ابن �أبي �شيبة
وم�سند البزار يف الأندل�س.
Óف�ضائل عائ�شة �أم امل�ؤمنني يف كتب �شروح احلديث امل�ؤلفة
منوذجا.
يف الغرب الإ�سالمي :املفهم للقرطبي
ً
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Óف�ضائل ال�صحابة الكرام من خالل �شرح القا�ضي عيا�ض
والقرطبي ل�صحيح الإمام م�سلم.
Óملحات عن املنظومات التعليمية عند �أهل احلديث.
Óتنبيهات احلافظ ابن حجر على �أوهام املتكلمني يف رجال
الكتب ال�ستة.
Óكتاب ''نزهة النظر'' للحافظ ابن حجر و�أثره يف
الدرا�سات احلديثية.
�Óآراء ال�سخاوي امل�ؤرخ يف �أهل ع�صره من خالل ''ال�ضوء
الالمع''.
Óانتقادات الإمام ال�صنعاين للحافظ ابن حجر يف كتابه
''نزهة النظر''.
Óكتاب ''في�ض القدير'' للإمام عبدالر�ؤوف املناوي �أعظم
�شرح للجامع ال�صغري.
Óختمة �سنن �أبي داود للعالمة �أحمد بن امل�أمون البلغيثي
الفا�سي املغربي (ت  1348هـ) :درا�سة وحتليل.
Óنظرات يف مفتاح كنوز ال�سنة.
�Óإ�ضاءة الدج َّنة يف التعريف بابن ماجه.
Óمن �شباب �أهل احلديث الإمام �أبو بكر حممد بن مو�سى
احلازمي.
Óكرمية املروزية والرواة عنها من �أهل الأندل�س.
Óم�سلمة بن القا�سم القرطبي وجهوده يف اجلرح والتعديل.
الق�صري املغربي
Óجهود العالمة عبداجلليل بن مو�سى ْ
احلديثية.
Óمن �أعالم املحدِّثني املت�أخرين الإمام حممد بن
عبدالر�ؤوف املناوي.
Óترجمة احلافظ املحدِّث �أحمد بن ال�صدِّيق الغماري
لوالده حممد بن ال�صديق :عر�ض وحتليل..
Óالعالمة �سعيد �أعراب املغربي وجهوده يف الدرا�سات
احلديثية يف الغرب الإ�سالمي.
Óالعالمة �إبراهيم بن ال�صدِّيق الطنجي (ت  1424هـ)
وجهوده يف خدمة احلديث النبوي يف الغرب الإ�سالمي.
Óوامل�ؤلف �أ�ستاذ احلديث يف جامعة ال�سلطان املوىل �سليمان
باملغرب.

بحوث في كتاب آخر

الثقافة العربية يف الهند /جمموعة م�ؤلفني بالتعاون
مع جممع الفقه الإ�سالمي بالهند؛ مراجعة وحتقيق
خلدون �سعيد �صبح و�آخرين -.الريا�ض :مركز
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية 1436 ،هـ� 704 ،ص.

جمموعة بحوث ودرا�سات يف �أحوال الثقافة الإ�سالمية
والعربية وعلومها يف الهند ،مع الرتكيز على اللغة العربية،
كتبها جمموعة من املهتمني بها يف القارة الهندية ،وقد
جمعت حتت خم�سة �أبواب (حماور)� ،أذكرها ،مع مناذج من
بحوثها:
الباب الأول :اللغة العربية يف الهند من منظور
تاريخي
Óدور الهند يف ن�شر اللغة العربية /زبري �أحمد الفاروقي.
Óالإ�سالم واللغة العربية يف الهند /ا�شتياق �أحمد
الأعظمي.
�Óإ�سهامات امل�سلمني الهنود يف ن�شر الثقافة الإ�سالمية
وامل�ؤلفات الهندية ال�صادرة بالعربية /عمر �أمني الإلهي
الك�شمريي.
Óاللغة العربية وتطورها يف الهند /ظفري الدين القا�سمي.
الباب الثاين :خدمات الهند املتنوعة يف اللغة
العربية و�آدابها
Óال�صحافة العربية يف الهند :ما�ضيها وحا�ضرها /حممد
�أيوب تاج الدين الندوي.
Óالكتب التي �أ ِّلفت للأطفال بالعربية يف الهند /حممد
31

القا�سم العادل الندوي.
Óتطور علم التف�سري يف الهند.
Óدور ال�شعر العربي الهندي يف مكافحة الربتغاليني/
يو�سف حممد الندوي.
الباب الثالث :مناهج التعليم العربي وهياكله
الرتبوية والعلمية
Óتدري�س اللغة العربية يف الهند� :آراء ومالحظات /حممد
نعمان الدين الندوي.
Óالأخطاء ال�شائعة يف الإمالء عند الطالب الهنود /ن�سيم
�أخرت الندوي.
Óم�ستقبل اللغة العربية يف الهند :م�شاكلها وحتدياتها/
عبداخلالق كامل الندوي.
الباب الرابع :اللغة العربية وتعزيز احلوار والتوا�صل
الثقايف
Óدور اللغة العربية يف تعزيز العالقات الثقافية بني الهند
والدول العربية /عبدالقادر خان.
Óت�أثري اللغة العربية يف اللغة الأردية� /شفيق �أحمد خان
الندوي.
Óترجمة الكتب العربية �إىل اللغة الأردية حاجة دينية
و�ضرورة ثقافية /حممد �ساجد القا�سمي.
Óاللغة العربية ودورها يف حماية الهوية الإ�سالمية يف
الهند /عبدال�سالم حمود غالب.
Óدور املخطوطات العربية ون�شر الثقافة يف الهند /ظفر
دارك القا�سمي.
الباب اخلام�س :علماء الهند وخدماتهم يف اللغة
العربية
Óالتعريف ببع�ض �شروح الإمام البخاري لعلماء الهند
باللغة العربية /حممد �سعود عامل القا�سمي.
Óنظرة عابرة على م�ؤلفات امل�سلمني الهنود ال�صادرة باللغة
العربية� /صفدر زبري الندوي.
Óكتب العلوم ال�شرعية بالعربية يف الهند� /أ�شرف عبا�س
القا�سمي.
Óخدمات علماء ك�شمري للغة العربية� /إعجاز احل�سن
باندي القا�سمي.
Óم�ؤلفات رجال الهند ال�صادرة من الدول العربية /عارف
جميل القا�سمي.

مجموع علمي
لقاء الع�شر الأواخر بامل�سجد احلرام :املجموعة ال�سابعة ع�شرة (رم�ضان  1435هـ)-.
بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية 1436 ،هـ 2 ،مج.

ت�ضمن هذا اللقاء املبارك ( )33كتا ًبا ور�سالة ،يف علوم
�إ�سالمية متنوعة ،وهي:
Óجزء فيه جواب احلافظ املنذري على من �أنكر
على الإمام م�سلم تخريجه حلديث ابن عبا�س
يف تزويج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أ َّم حبيبة/
اعتنى به نظام حممد �صالح يعقوبي� 23 ،ص.
Óجزء يف عمل اليوم والليلة� /أحمد بن علي بن حجر
الع�سقالين (ت  852هـ)؛ حتقيق حممد بن �أحمد �آل
رحاب� 63 ،ص.
Óجزء يف الكالم على قوله� :إن امر�أتي ال تر ُّد
يدَ الم�س /ابن حجر الع�سقالين؛ حتقيق جمال بن
عبدال�سالم الهجر�سي� 43 ،ص.
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يليه بالتحقيق ال�سابق :جزء يف تخريج حديث :ال تر ُّد
يدَ الم�س /يو�سف بن ح�سن بن عبدالهادي املقد�سي (ت 909
هـ)� ،ص .56 - 45
Óجزء اجلابري� :أحاديث �أبي حممد عبداهلل بن
جعفر بن �إ�سحاق بن جابر املو�صلي (ت  360هـ)/
رواية �أبي نعيم �أحمد بن عبداهلل الأ�صبهاين (ت 430
هـ)؛ حتقيق حممد خالد ُك ّلب� 192 ،ص.
Óجزء فيه �أربعون حدي ًثا من العوايل الغرائب/
ن�صر بن �إبراهيم املقد�سي (ت  490هـ)؛ حتقيق قا�سم بن
حممد �ضاهر� 127 ،ص.
Óبداية القاري يف ختم البخاري /حممد نا�صر الدين
بن �سامل الطبالوي (ت  966هـ)؛ اعتنى به وعلق عليه
حممد بن يو�سف اجلوراين� 183 ،ص.

احلجاوي :وهو مو�سى بن �أحمد
Óثبت الإمام
ّ
املقد�سي الدم�شقي احلنبلي (ت  968هـ) /حتقيق
وتعليق حممد بن نا�صر العجمي� 54 ،ص.
املجددين /حممد بن حممد
Óالكالم على حديث
ِّ
اخلاجني البو�سنوي (ت  1365هـ)؛ عني ب�إخراجها
عبدالر�ؤوف بن حممد الكمايل� 72 ،ص.
Óحتفة ال�س ّالك يف ف�ضائل ال�سواك� /أحمد بن حممد
بن �سليمان القاهري ،املعروف بالزاهد (ت  819هـ)؛ عني
به را�شد بن عامر الغفيلي� 47 ،ص.
Óالقول امل�صيب يف طلب التخفيف من الإمام
واخلطيب /حممد بن �أحمد بن داود القد�سي (ت
نحو  1000هـ)؛ عني ب�إخراجها عبدالر�ؤوف بن حممد
الكمايل� 40 ،ص.
Óر�سالة يف حكم �صالة اجلنازة يف امل�سجد الأق�صى
املبارك� /إبراهيم بن عالء الدين الفتياين املقد�سي (ت
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 1025هـ)؛ حتقيق ح�سام الدين بن مو�سى عفانة162 ،
�ص.
Óالأجوبة العيثاوية عن امل�سائل الطرابل�سية/
احل�سن بن احل�سني العيثاوي البقاعي ال�شافعي (ق 8
هـ)؛ حتقيق عمرو عبدالعظيم احلويني� 71 ،ص.
Óحتقيق االحت�ساب يف تدقيق االنت�ساب /املال علي
بن �سلطان حممد القاري الهروي (ت  1014هـ)؛ درا�سة
وحتقيق هاين بن حممد احلارثي� 42 ،ص.
(حديث عن بع�ض ق�ضايا الن�سب)
يليه بالتحقيق ال�سابق :النقول املنيفة يف حكم �شرف ولد
ال�شريفة� /إبراهيم بن ح�سني بريي زاده احلنفي املكي (ت
 1099هـ)� 88 -43 ،ص.
(ق�ضية الن�سب الها�شمي من جهة الأم).
Óجواب اخلبري ملن �س�أل عن �صحة اجلمعة بال�صخري/
�إبراهيم بن �صالح ال�سادة ال�شافعي (ت  1366هـ)؛ حتقيق

ال�سيد عبداهلل احل�سيني (ال�سيد لي�س ا�سمه ،فهو عبداهلل
بن قاري حممد �سعيد احل�سيني)� 63 ،ص.
ب�آخره ثالثة مالحق :مكان �إقامة �صالة اجلمعة� ،صور
ووثائق ،نبذة تاريخية خمت�صرة عن منطقة ال�صخري يف
البحرين.
�ضرب امل َثل :ر�سالة يف حكم
Óوقع الأَ َ�سل يف من جهل
َ
االقتبا�س من القر�آن الكرمي /عبدالرحمن بن �أبي
بكر ال�سيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق حممد بن �أحمد �آل
رحاب� 72 ،ص.
ُ Óط ْرفة ُّ
الط َرف :نظم �ألقاب احلديث /نظم حممد
العربي بن يو�سف الفا�سي (ت  1052هـ)؛ حتقيق حممد
رفيق احل�سيني� 54 ،ص.
Óالكنز الأكرب يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر/
�أبو بكر بن عبداهلل ابن قا�ضي عجلون الدم�شقي (ت 928
هـ)؛ حتقيق عبداهلل احل�سيني� 135 ،ص.
Óجمموع فيه ر�سائل /البن �شيخ احلزامني �أحمد بن
�إبراهيم (ت  711هـ)؛ حتقيق وتعليق وليد بن حممد
العلي� 175 ،ص .وهي:
	البلغة والإقناع يف ّ
حل �شبهة م�س�ألة ال�سماع.
	لوامع اال�سرت�شاد يف الفرق بني التوحيد واالحتاد.
	كتاب فيه ملعة من �أ�شعة الن�صو�ص يف هتك �أ�ستار
الف�صو�ص.
	تلقيح الأفهام يف جممل طبقات الإ�سالم.
Óداعية وايل البالد �إىل طريق احلق والر�شاد/
ال�صحاف (ت  1272هـ)؛
عبداللطيف بن عبداملح�سن
ّ
حتقيق حممد رفيق احل�سيني� 61 ،ص.
ومعها له:
	منظومة يف القهوة� ،ص .65 - 63
	لغز ال�ساعة (وجواب اللغز لعبداجلليل بن يا�سني
الطبطبائي ،ت  1270هـ)� ،ص .73 - 67
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سلسلة علمية
''سلسلة اإلضاءات القرآنية'' تهدف �إىل خدمة كتاب اهلل تعاىل ،وتقريبه �إىل نفو�س النا�س ،وربطهم به.
وتروم ت�سهيل �سبل اال�ستفادة منه ،ور�صد �أهم اجلوانب التي عاجلها.
وتقدم درا�سة خمت�صرة ب�أ�سلوب ع�صري
م�شوق.
وت�سعى �إىل توفري مادة قر�آنية قريبة امل�أخذ،
وا�ضحة املعامل ،يف �شكل خطة مت�سل�سلة
تتناول القر�آن الكرمي ب�شكل عام ،وتنطبق
على كل �سورة من �سوره على حدة ،بو�صفها
وحدة مو�ضوعية متكاملة.
وحتتوي ''�إ�ضاءات'' كل �سورة على :مقدمة
عن ال�سورة ،ثم بطاقة تعريفها ،وت�شمل هذه
البطاقة ذكر ا�سم ال�سورة �أو �أ�سمائها ،وعدد
�آياتها ،وترتيب نزولها ،ثم ي�أتي احلديث عن �أهم حماور ال�سورة ،و�شيء من هداياتها ،و�أبرز القواعد التي جاءت بها ،و�شيء من
طرائفها ،وق�صة وهدف ،ثم حديث عن الآيات الكونية يف ال�سورة ،ثم اخلامتة.
وقد �صدر من هذه ال�سل�سلة ثالثة كتب عن دار العقيدة باملدينة املنورة عام  1436هـ ،ولعل الباقي يف طريق الن�شر .واهلل �أعلم،
وهي:
�Óإ�ضاءات حول القر�آن الكرمي.
�Óإ�ضاءات حول �سورة الفاحتة.
�Óإ�ضاءات حول �سورة البقرة.
سلسلة أخرى

�سل�سلة علمية يجمع بني مو�ضوعاتها فقه املقا�صد ،وهي ر�سائل على هيئة بحوث ومو�ضوعات خمتارة بعناية ،كتبها الأ�ستاذ
ب�شري �ش ّمام ،الأ�ستاذ يف كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة �إفريقيا العاملية ،و�صدرت عن مكتبة تون�س عام  1434هـ.
وقد ر�أيت منها �أربعة مناذج ،هي:
Óر�ؤية تقوميية لإ�سهامات ال�شاطبي وابن
عا�شور املق�صدية.
Óفقه الدعوة يف �ضوء املقا�صد ال�شرعية.
Óفل�سفة الت�شريع يف �ضوء مقا�صد ال�شريعة.
Óاملالمح الرتبوية يف الدرا�سات الأ�صولية
تطبي ًقا على مبحثي املباح والواجب من
كتاب املوافقات
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رسائل علمية
(جمعت عناوين هذه األطروحات من بين مئات العناوين ،وكلها مفيدة ينبغي أن
تنشر لالستفادة منها علم ًّيا واجتماع ًّيا ،وهي من جامعات بالد الحرمين ،نوقشت
عام  1434هـ ،وقد رتبتها موضوع ًّيا)
الثقافة اإلسالمية

احلب بني الأ�صدقاء يف ميزان الإ�سالم /فاطمة بنت
ُّ Ó
حممد عبدالفتاح -.املدينة املنورة :جامعة طيبة1434 ،
هـ 180 ،ورقة (ماج�ستري).
Óثقافة العمل اخلريي يف الإ�سالم :مفهومها و�أ�س�سها
و�سبل تر�سيخها /حممد بن فهد بن جنيفان-.
الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 99 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óال�صدقات التطوعية ودورها يف التنمية� /صالح الدين بن
عبدالقادر فريق -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية،
 1434هـ 89 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óمعاملة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأهل بيته والدرو�س
الدعوية امل�ستفادة منها� /أمين بن مرزوق البلهي�ش-.
املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 357 ،ورقة
(ماج�ستري).
Óامل�صطلحات الدعوية :درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية /عبداهلل
علي جماعي -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية1434 ،
هـ 517 ،ورقة (ماج�ستري).
Óجهود املعاهد الإ�سالمية يف �إرتريا ودورها الدعوي:
درا�سة و�صفية حتليلية� /إ�سماعيل �أبو بكر �آدم -.املدينة
املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 423 ،ورقة
(ماج�ستري).
Óالعمل الدعوي يف املراكز الإ�سالمية يف مدينة فانكوفر
بكندا :درا�سة و�صفية تقوميية /نوف بنت من�صور
املقرن -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 201 ،ورقة
(ماج�ستري).
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�Óأثر تتبع الآراء ال�شاذة يف م�سار الدعوة �إىل اهلل /حممد
بن ح�سن حمدي -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية،
 1434هـ 400 ،ورقة (دكتوراه).
Óم�س�ؤولية الدعاة يف الوقاية من الأمرا�ض النف�سية:
درا�سة و�صفية تقوميية /فاطمة بنت حممد التمامي-.
الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 253 ،ورقة (ماج�ستري).
Óالعوامل امل�ؤثرة يف ثبات امل�سلم اجلديد :درا�سة ميدانية
على عينة من امل�سلمات اجلدد يف مدينة الريا�ض� /سارة
بنت قا�ضي حممد -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ،
 235ورقة (ماج�ستري).
Óالتفا�ؤل و�أثره يف �شخ�صية امل�سلم /وفاء بنت عتيق
ال�شريف -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ214 ،
ورقة (ماج�ستري).
Óالآثار الثقافية للتعاي�ش الديني مع الآخر :درا�سة
نقدية /حمد بن عبدالعزيز اجلريد -.الريا�ض :جامعة
الإمام 1434 ،هـ 181 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óالروم الأرثوذك�س :عر�ض ودرا�سة يف �ضوء العقيدة

الإ�سالمية /عبداهلل بن علي ال�شهري -.الريا�ض:
جامعة امللك �سعود 1434 ،هـ 639 ،ورقة (بحث مكمل
للدكتوراه).
Óاملوظفون يف امل�سجد النبوي و�أثرهم يف احلياة العامة
خالل الع�صر اململوكي  /923 - 648رمي بنت فهد
ال�سايح -.بريدة ،ال�سعودية :جامعة الق�صيم 1434 ،هـ،
 255ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
�Óضعف ال�صالت االجتماعية يف املجتمع امل�سلم يف الع�صر
احلا�ضر� :أ�سبابه وعالجه /عطية بن ح�سن احلارثي-.
املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ 109 ،ورقات (بحث
مكمل للماج�ستري).
Óظاهرة االختالط يف املجال ال�صحي و�أثرها على املجتمع
امل�سلم /عبدالرحمن بن م�سفر املحياوي -.املدينة
املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ 79 ،ورقة (ماج�ستري).
علوم القرآن

Óعلوم القر�آن عند ابن كثري يف تف�سريه جم ًعا ودرا�سة/
دليل بنت حممد الهوميل -.الريا�ض :جامعة الإمام،
 1434هـ 413 ،ورقة (ماج�ستري).
Óعلوم القر�آن من خالل مقدمات التفا�سري يف اليمن :من
ن�ش�أتها حتى نهاية القرن الرابع ع�شر الهجري /بدير
علي حم�سن -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ500 ،
ورقة (ماج�ستري).
Óمطاعن اللغويني والنحويني يف القراءات ال�سبع جم ًعا
ودرا�سة وحتلي ً
ال /خلود بنت طالل احل�ساين -.مكة
املكرمة :جامعة �أم القرى 1434 ،هـ 465 ،ورقة (دكتوراه).
Óا�سم ''الرحمن'' يف القر�آن الكرمي :درا�سة بالغية/
حممد بن عبداهلل البقمي -.الطائف :جامعة الطائف،
 1434هـ181 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óالتف�سري بالالزم عند املف�سرين :درا�سة نظرية تطبيقية/
�أحمد بن حممد الربعي -.بريدة ،ال�سعودية :جامعة
الق�صيم 1434 ،هـ 2 ،مج (بحث مكمل للماج�ستري).
Óالتف�سري بالقول املحتمل :منزلته و�أثره يف البيان /عقيل
بن �سامل ال�شمري -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود1434 ،
هـ 566 ،ورقة (بحث مكمل للدكتوراه).
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�Óأقوال عبداهلل بن الزبري ر�ضي اهلل عنه يف تف�سري القر�آن
الكرمي :جم ًعا ودرا�سة� /أبو زيد توحيد �أحمد -.الريا�ض:
جامعة الإمام 1434 ،هـ 733 ،ورقة (ماج�ستري).
Óاجلامع يف القراءات الع�شر وقراءة الأعم�ش /علي بن
حممد اخلياط (ت  452هـ)؛ درا�سة وحتقيق عبدالرحمن
بن حممد العبي�سي -.مكة املكرمة :جامعة �أم القرى،
 1434هـ� 809 ،ص (دكتوراه).
Óال�س ُّر يف القر�آن الكرمي :درا�سة مو�ضوعية� /أمة ال�سالم
بنت حممد ال�شريف -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود1434 ،
هـ 457 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óمنهج القر�آن الكرمي يف الدعوة �إىل االعتبار بالأمم
ال�سابقة /ح�صة بنت خالد البداح -.الريا�ض :جامعة
الإمام 1434 ،هـ 246 ،ورقة (ماج�ستري).
Óالدعوة �إىل اهلل تعاىل بتالوة القر�آن الكرمي :درا�سة
ميدانية على عينة من امل�سلمني اجلدد يف مدينة
الريا�ض /هند بنت علي املو�سى -.الريا�ض :جامعة
الإمام 1434 ،هـ 275 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óالعنف املجتمعي يف �ضوء القر�آن الكرمي :درا�سة
مو�ضوعية� /سلطان عواد ال�شمري -.الكرك ،الأردن:
جامعة م�ؤتة 1434 ،هـ 150 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óاملباحث العقدية املتعلقة بالإميان باهلل يف �آية الكر�سي/
فايزة بنت من�صور خوجه -.الريا�ض :جامعة الأمرية
نورة بنت عبدالرحمن 1434 ،هـ 331 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óاال�ستدالل على امل�سائل الفقهية من القر�آن الكرمي/
�أ�سماء بنت حممد �آل طالب -.الريا�ض :جامعة الإمام،
 1434هـ 503 ،ورقة (دكتوراه).

مناور ال�سهلي -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية،
 1434هـ 220 ،ورقة (ماج�ستري).
العقيدة والفرق

Óالقيم الرتبوية يف ق�صة نوح عليه ال�سالم وتطبيقاتها/
يو�سف منذو -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية1434 ،
هـ 200 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óالدالالت الرتبوية يف �آيات الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر وتطبيقاتها /حممد �صالح ر�شدان املغذوي-.
املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 170 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
Óالت�صوير باحلقيقة يف القر�آن الكرمي /نورة بنت جايز
ال�شريف -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 302 ،ورقة
(ماج�ستري).
السنة والسيرة

�Óإ�ضافات ابن ه�شام على �سرية ابن �إ�سحاق :جم ًعا وتوثي ًقا
ودرا�سة /جماهد الإ�سالم بن عبدالرزاق -.املدينة املنورة:
اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 1181 ،ورقة (ماج�ستري).
Óال�شعر العربي يف مواجهة الإ�ساءة �إىل النبي الكرمي �صلى
اهلل عليه و�سلم  1425هـ  1429 -هـ :درا�سة مو�ضوعية
فنية /عبدالرحمن علي �آدم -.املدينة املنورة :اجلامعة
الإ�سالمية 1434 ،هـ 525 ،ورقة (دكتوراه).
Óالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف �شعر الن�صارى
املحدَثني /عبري بنت عبدالعزيز ال�سهالوي -.الريا�ض:
جامعة الإمام 1434 ،هـ 549 ،ورقة (دكتوراه).
Óف�ضل �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها والدفاع عنها يف
ال�شعر العربي :درا�سة مو�ضوعية وفنية /عبدالرحمن
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Óكتاب نهج البالغة :درا�سة عقدية نقدية /غويد بن
�شباب الغامدي -.مكة املكرمة :جامعة �أم القرى1434 ،
هـ 967 ،ورقة (ماج�ستري).
Óجهود علماء ال�شافعية يف الرد على عقائد الراف�ضة/
عبداحلميد حممد املح�سي -.املدينة املنورة :اجلامعة
الإ�سالمية 1434 ،هـ 666 ،ورقة (ماج�ستري).
Óجهود �أهل ال�سنة يف العراق يف الر ِّد على الراف�ضة خالل
العهد العثماين� /أ�سماء بنت �سامل بن عفيف -.الريا�ض:
جامعة الإمام 1434 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
Óو�سائل الراف�ضة و�أ�ساليبهم لرتويج مذهبهم يف ال�سنغال
و�سبل الت�صدِّي لها :درا�سة و�صفية حتليلية /املرت�ضى
بن مو�سى غي -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية،
 1434هـ 423 ،ورقة (ماج�ستري).
الفقه اإلسالمي وأصوله

�Óأ�صول الفقه يف مقدمة ابن خلدون :درا�سة وحتليل/
نادية بنت �صالح القزالن -.الريا�ض :جامعة الأمرية
نورة بنت عبدالرحمن 1434 ،هـ 289 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óامل�سائل امل�شرتكة بني علم �أ�صول الفقه وعلوم القر�آن:
جم ًعا ودرا�سة� /أ�سماء بنت حمود اخل�ضريي -.الريا�ض:
جامعة الإمام 1434 ،هـ 2 ،مج (بحث مكمل للماج�ستري).
�Óأثر االختالف يف مرجع ال�ضمري يف اخلالف الفقهي/
عبداهلل بن ماجد القحطاين -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ضاء 1434 ،هـ 224 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óم�س�ؤولية املفتي عن �ضرر فتواه /حممد بن عبدالرحمن
بن �شلهوب -.الريا�ض :جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية 1434 ،هـ 136 ،ورقة (ماج�ستري).
�Óأحكام التلفيق يف الفقه الإ�سالمي /رنا بنت �سعد
العنزي -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 127 ،ورقة

(ماج�ستري).
Óالكليات الفقهية يف كتاب ''الأم'' للإمام ال�شافعي :جم ًعا
ودرا�سة /حممد بن عتيق اهلل املطريي -.الريا�ض:
املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 197 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري) .جزء من كتاب الأم.
�Óأثر الإطالق يف الفقه الإ�سالمي /فهد بن حمد العمار-.
الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 367 ،ورقة (ماج�ستري).
Óت�أخري البيان عن وقت احلاجة :درا�سة �أ�صولية تطبيقية/
�سعود بن جريبيع احلربي -.الريا�ض :جامعة امللك
�سعود 1434 ،هـ 443 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óالأحكام املتعلقة بعني الإن�سان� /آ�سية بنت �إبراهيم
اجلنيدل -.الدمام ،ال�سعودية :جامعة الدمام 1434 ،هـ،
 359ورقة (ماج�ستري).
�Óأحكام ترك ال�صالة جحو ًدا وتهاو ًنا :درا�سة فقهية /ف�ؤاد
بن حممد احلربي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة1434 ،
هـ 121 ،ورقة (ماج�ستري).
Óعقد الأ�شغال العامة :درا�سة ت�أ�صيلية مقارنة /معمر بن
عبدالرحمن العمري -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1434هـ 2 ،مج (دكتوراه).
�Óأحكام التعوي�ض عن ف�سخ عقد العمل :درا�سة مقارنة/
عبدالعزيز بن عامر العامر -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ضاء 1434 ،هـ 232 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óحقوق العامل يف الأماكن البعيدة عن العمران :درا�سة
مقارنة� /أحمد بن حممد اخلمي�س -.الريا�ض :املعهد
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العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 130 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
�Óإ�صابة العمل والتعوي�ض عنها :درا�سة ت�أ�صيلية
تطبيقية /حممد بن �سعود العريفي -.الريا�ض :جامعة
الإمام1434 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
�Óأحكام العمالة املنزلية :درا�سة مقارنة� /أحمد بن
عبدالرحمن الثويني -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1434هـ 206 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óو�سائل احل ِّد من البطالة يف �ضوء ال�سيا�سة ال�شرعية/
عبدالعزيز بن ها�شم القا�ضي -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ضاء 1434 ،هـ 119 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óالنوازل يف بيع ما مل ميلك وتطبيقاتها /علي بن عبداهلل
احلمد -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 514 ،ورقة
(دكتوراه).
�Óإعذار املدين :درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية مقارنة /عبداهلل
بن عبدالرحمن املرزوق -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ضاء 1434 ،هـ 148 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óالوكاالت التجارية يف الفقه الإ�سالمي والنظام
ال�سعودي /بدر بن عبداهلل ال�شهراين -.املدينة املنورة:
اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 193 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
�Óأحكام التخفي�ضات التجارية :درا�سة مقارنة /يا�سر بن
قعيد العتيبي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء1434 ،
هـ 87 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óالنوازل يف عقود التربعات /حممد بن عبداهلل
املدمييغ -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 559 ،ورقة
(ماج�ستري).
Óالهدية و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي /هند بنت عبداهلل
الر�شيد -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 459 ،ورقة
(ماج�ستري).
�Óأحكام ما يت�سارع �إليه الف�ساد يف غري العبادات :درا�سة
فقهية مقارنة� /إبراهيم بن عبدالعزيز اجلنيدل-.
الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 183 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
Óاملقبو�ض على وجه ال�سوم و�أحكامه يف الفقه الإ�سالمي/
عبدالرحمن بن حممد �آل �سعيد -.الريا�ض :املعهد

العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 187 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óاملال املختلط :درا�سة فقهية تطبيقية /رائد بن
عبدالرحمن ال�شعالن -.الريا�ض :جامعة الإمام1434 ،
هـ 325 ،ورقة (ماج�ستري).
Óم�سائل القلة والكرثة يف النكاح وفرقه :جم ًعا ودرا�سة/
�إميان زياد ال�شمراين -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود،
 1434هـ� 421 ،ص (بحث مكمل للماج�ستري).
�Óآثار الإهمال يف احلقوق الزوجية وتطبيقاته الق�ضائية/
ح�سن بن عطية الذبياين -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ضاء 1434 ،هـ 225 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óاخلالفات املالية بني الزوجني وتطبيقاتها املعا�صرة/
�أماين بنت مبارك الر�شود -.الريا�ض :جامعة الإمام،
 1434هـ 460 ،ورقة (ماج�ستري).
Óامل�سائل امل�ستجدة يف العدل بني الأوالد� /أحمد بن م�سيب
امل�سيب -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ187 ،
ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óنوازل فقهية يف احلمل والر�ضاع يف �ضوء مقا�صد
ال�شريعة /منرية بنت عبداجلبار �شودري -.الدمام،
ال�سعودية :جامعة الدمام 1434 ،هـ 404 ،ورقة
(ماج�ستري).
Óع�صمة النف�س و�أثرها يف احلدود والق�صا�ص /عبداهلل
بن خالد اللحيدان -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1434هـ 220 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óامل�س�ؤولية اجلنائية يف التخبيب :درا�سة ت�أ�صيلية
تطبيقية /يو�سف بن عبدالعزيز التويجري -.الريا�ض:
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 1434 ،هـ 114 ،ورقة
(ماج�ستري).
Óنوازل اجلرائم املالية :درا�سة فقهية� /أحمد بن حممد
املهيزع -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 644 ،ورقة
(دكتوراه).
Óالعود �إىل ال�سرقة وعقوبته :درا�سة مقارنة تطبيقية/
م�شعل بن هديان الع�صيمي -.الريا�ض :جامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية 1434 ،هـ 177 ،ورقة (ماج�ستري).
Óجرمية الت�ضليل الإعالمي :درا�سة مقارنة /يو�سف بن
عبدالعزيز العيوين -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
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 1434هـ 130 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óامل�س�ؤولية التق�صريية لقائد الطائرة :درا�سة مقارنة/
عبداهلل بن عبدالرحمن اليحياء -.الريا�ض :املعهد
العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 120 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óامل�س�ؤولية اجلنائية عن التجارب الطبية على الإن�سان:
درا�سة ت�أ�صيلية� /إبراهيم بن عبدالعزيز �آل داود-.
الريا�ض :جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 1434 ،هـ،
 162ورقة (ماج�ستري).
�Óأحكام االعتداء على الأطفال يف الفقه الإ�سالمي� /إميان
بنت �سعد الطويرقي -.مكة املكرمة :جامعة �أم القرى،
 1434هـ2 ،مج (دكتوراه).
Óامل�س�ؤولية التق�صريية لناقل النقود :درا�سة مقارنة/
خالد بن حممد احلمدان -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ضاء 1434 ،هـ 120 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óجرمية تناول املن�شطات الريا�ضية وعقوباتها :درا�سة
مقارنة� /سلمان بن �سعيد الزهراين -.الريا�ض :املعهد
العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 109 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óجترمي الإ�ساءة للرموز الدينية يف نظم دول جمل�س
التعاون اخلليجي :درا�سة ت�أ�صيلية� /سليمان بن حممد
العيدي -.الريا�ض :جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
 1434هـ 125 ،ورقة (ماج�ستري).
Óخمالفة عدم �إغالق املحالت التجارية وقت الأذان/

عبدالرحمن بن فرحة القرين -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ضاء 1434 ،هـ 173 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óت�أهيل ال�سجني و�أثره يف احل ِّد من اجلرمية :درا�سة
مقارنة� /صالح بن عبدالعزيز العمران -.الريا�ض:
املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 203 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óمن ِّفذ العقوبة� :شروطه والآثار املتعلقة به /را�شد بن
عبداهلل �آل داود -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء1434 ،
هـ 133 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óاحلماية الد�ستورية للهوية الإ�سالمية للدولة /ح�سن
بن حممد الدريعي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1434هـ 2 ،مج (دكتوراه).
Óقا�ضي ال�ضرورة :درا�سة فقهية مقارنة /عماد بن �أحمد
العطيف -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ،
 131ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óدور الق�ضاء يف حماية احلقوق املالية للطفل :درا�سة
مقارنة /حممد بن �أحمد ال�سويلم -.الريا�ض :املعهد
العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 147 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óت�أهيل املحت�سب :درا�سة و�صفية ميدانية :املدينة املنورة
أمنوذجا /خالد بن هديبان احل�سيني -.املدينة املنورة:
�
ً
اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 356 ،ورقة (ماج�ستري).
Óال�ضوابط ال�شرعية والنظامية للمحت�سب غري الر�سمي/
خالد بن عبداهلل الغامدي -.الريا�ض :جامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية 1434 ،هـ 147 ،ورقة (ماج�ستري).
Óالإنكار بالقلب :درا�سة ت�أ�صيلية /را�شد بن مبارك
الدو�سري -.الريا�ض :جامعة الإمام 1432 ،هـ 432 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
Óاالحت�ساب على جرمية الت�شهري الإلكرتوين /خالد
بن �إبراهيم الدخيل -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1434هـ 119 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óاالحت�ساب على املخالفات ال�شرعية يف جمال الرواية
الأدبية العربية املعا�صرة /حمد بن �سليمان الباحوث-.
الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 115 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óدور االحت�ساب يف احل ِّد من جرائم الن�ساء :درا�سة
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تطبيقية على مراكز هيئة املدينة املنورة /علي عبيد
العروي -.الريا�ض :جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية 1434 ،هـ 194 ،ورقة (ماج�ستري).
Óامل�سائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمني �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية /جابر بن خليفة العازمي -.الريا�ض:
املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 278 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óالنوازل يف زينة املر�أة /لبنى بنت عبدالعزيز الرا�شد-.
الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 471 ،ورقة (ماج�ستري).
�Óأحكام بطاقة الهوية الوطنية :درا�سة مقارنة� /سالمة
غ�صاب الظفريي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1434هـ 125 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óموقف الفقه الإ�سالمي والنظام من احلماية املدنية
لرباءات االخرتاع :درا�سة حتليلية /عبداهلل بن �سعيد
العتيبي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ138 ،
ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óحق االقتبا�س من امل�صنفات املحمية :درا�سة مقارنة/
نايف رباح احلربي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1434هـ 87 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óحقوق ال�شهداء وامل�صابني والأ�سرى واملفقودين
الع�سكريني ومن يف حكمهم :درا�سة مقارنة /علي بن
من�صور اجلربوع -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1434هـ 348 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
�Óأحكام تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية يف وقت الكوارث:

درا�سة مقارنة /حممد �سعود الدعيلج -.الريا�ض:
املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 152 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óالأحكام الفقهية لل�صيدلة /هناء بنت نا�صر الأحيدب-.
الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 612 ،ورقة (دكتوراه).
Óالأحكام املتعلقة بالوقاية ال�صحية /جنالء بنت حممد
امل�شرف -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 427 ،ورقة
(ماج�ستري).
Óامل�س�ؤولية التق�صريية عن عمليات نقل الدم :درا�سة
مقارنة /حممد بن �أحمد الر�شودي -.الريا�ض :املعهد
العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 159 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
�Óأحكام م�ستجدات جتميل الأنف والفم :درا�سة فقهية
مقارنة /هاجر بنت م�ساعد بن مهنا -.املدينة املنورة:
جامعة طيبة 1434 ،هـ 329 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óالأحكام الفقهية املتعلقة بالأطراف ال�صناعية و�أثر
ا�ستعمالها على فاقد الطرف /عبدالرحمن بن عبيد
النفيعي -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود 1434 ،هـ271 ،
ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
�Óأحكام الأتربة يف الفقه الإ�سالمي /نهال بنت عبدالرحمن
الرباهيم -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 440 ،ورقة
(ماج�ستري).
Óالأحكام الفقهية املتعلقة بالأدخنة والأبخرة والغازات/
فاطمة بنت عبدالعزيز الر�شيد -.الريا�ض :جامعة
الإمام 1434 ،هـ 609 ،ورقة (ماج�ستري).
�Óأحكام النفط الفقهية /عبدالعزيز بن حمد �آل عتيق-.
الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 104 ،ورقات
(بحث مكمل للماج�ستري).
�Óأحكام التجارب العلمية على احليوانات والنباتات:
درا�سة مقارنة /عبدالعزيز بن �صالح الدايل -.الريا�ض:
املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 171 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óالنوازل يف تنمية الإنتاج الزراعي :درا�سة فقهية /مها
بنت �سليمان ال�شامخ -.الريا�ض :جامعة الإمام1434 ،
هـ 2 ،مج (دكتوراه).
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الديانات األخرى

Óالتن�صري يف اجلزائر :تاريخه و�أ�ساليبه و�سبل مواجهته/
دومة �أحمد -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية1434 ،
هـ 557 ،ورقة (ماج�ستري).
Óالتن�صري يف جمهورية �سرياليون :تاريخه وو�سائله و�آثاره
وطرق معاجلته /حممد الب�شري جالو -.املدينة املنورة:
اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 388 ،ورقة (ماج�ستري).
العلوم االجتماعية

Óموقف عبدالرحمن بدوي من امل�ست�شرقني /هاجر
�صبيح الذبياين -.مكة املكرمة :جامعة �أم القرى1434 ،
هـ 368 ،ورقة (ماج�ستري).
Óالوكالة يف امل�صارف الإ�سالمية وتطبيقاتها املعا�صرة:
درا�سة فقهية� /أحمد بن حممد ال�شرثي -.الريا�ض:
جامعة الإمام 1434 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
Óالغرامة يف امل�صارف الإ�سالمية :حقيقتها و�أحكامها
وتطبيقاتها /عبدالرحمن بن عبداهلل الطريقي-.
الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 557 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
�Óأحكام الأ�سهم املرتوكة /ح�سن بن عون العرياين-.

الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1434 ،هـ 142 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
�Óأحكام اال�ستثمار ال�سياحي :درا�سة مقارنة /طارق بن
عبدالعزيز �أبا اخليل -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1434هـ 120 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óاالنحراف الفكري لدى رجل الأمن و�أثره على �أدائه
الأمني /حممد بن فهد احل�صني -.الريا�ض :جامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية 1434 ،هـ 158 ،ورقة
(ماج�ستري).
Óالأ�ساليب النبوية يف بناء ال�شخ�صية القيادية للطفل
وتطبيقاتها الرتبوية� /أحمد بن حممد العبيدي-.
املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 247 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
Óالت�أديب الرتبوي عند اخللفاء الرا�شدين ر�ضي اهلل عنهم
وتطبيقاته الرتبوية /م�صطفى بن �أحمد الغامدي-.
املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 191 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
Óتربية الأوالد على حمبة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم/
ر�ضا بن عبدالقادر الرحيلي -.املدينة املنورة :اجلامعة
الإ�سالمية 1434 ،هـ 138 ،ورقة (ماج�ستري).
Óالقيم الرتبوية يف �شعر عبداهلل بن رواحة وتطبيقاتها
الرتبوية يف الأ�سرة امل�سلمة� /أ�سامة بن حممد الفالح-.
املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 160 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
Óطرق عالج �سوء الظن من منظور الرتبية الإ�سالمية/
�سامل بن مر�ضي الرفاعي -.املدينة املنورة :اجلامعة
الإ�سالمية 1434 ،هـ 131 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óاحلاجات الرتبوية ملرحلة املراهقة من منظور الرتبية
الإ�سالمية وتطبيقاتها الرتبوية /ح�سن حممد بخ�ش-.
املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 161 ،ورقة
(بحث مكمل للماج�ستري).
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Óاالبتعاث �إىل الدول الغربية� :سلبياته و�إيجابياته يف
ميزان الإ�سالم /منى طاهر الأزهري -.املدينة املنورة:
جامعة طيبة 1434 ،هـ 73 ،ورقة (ماج�ستري).
Óالكتاتيب يف كينيا :درا�سة و�صفية� /إ�سماعيل بن
عبدالقادر -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية1434 ،
هـ 113 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
اللغة العربية

Óا�سم التف�ضيل يف �صحيح البخاري :درا�سة تركيبية
داللية /بريكان بن م�شعي �آل ظافر -.الريا�ض:
جامعة امللك �سعود 1434 ،هـ 176 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
Óا�سم الإ�شارة يف العربية :درا�سة تطبيقية يف الرتكيب
والن�ص /عبري بنت حمفوظ الطلحي -.الريا�ض:
جامعة امللك �سعود 1434 ،هـ 247 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�ستري).
�Óأ�ساليب العرب يف الكالم و�أثرها يف التف�سري من خالل
''جامع البيان'' للطربي :درا�سة نظرية تطبيقية /فواز
بن من�صر علي -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية،
 1434هـ 669 ،ورقة (ماج�ستري).
�Óأ�سماء الأماكن يف منطقة مكة املكرمة :درا�سة لغوية/
مكني بن حوفان القرين -.املدينة املنورة :اجلامعة
الإ�سالمية 1434 ،هـ 712 ،ورقة (دكتوراه).
Óتنوع تعريف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف القر�آن
الكرمي :درا�سة بالغية حتليلية /داود بن ح�سن بن
عبداهلل -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ،
 252ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óتعقبات حممد عبداخلالق ع�ضيمة على النحويني يف
كتاب ''درا�سات لأ�سلوب القر�آن الكرمي'' يف الق�سم الأول:
عر�ض ودرا�سة� /أ�سامة بن ح�سن جربتي -.املدينة املنورة:
اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 687 ،ورقة (ماج�ستري).
Óالأ�شباه والنظائر يف كتاب �سيبويه جم ًعا ودرا�سة /غادة
بنت �سعد ال�سعيدي -.مكة املكرمة :جامعة �أم القرى،
 1434هـ 615 ،ورقة (دكتوراه).
Óاال�شرتاط يف النحو العربي /زكي بن �صالح احلريول-.

الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
Óالأوجه الإعرابية املرفو�ضة يف القر�آن الكرمي :درا�سة
أمنوذجا /عبدالهادي
تركيبية داللية'' :الدر امل�صون'' �
ً
بن مداوي �آل مهدي -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود،
 1434هـ 351 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
الفنون

نقدية /مها بنت عبدالعزيز ال�شائع -.الريا�ض :جامعة
الأمريةنورةبنتعبدالرحمن 1434،هـ 230،ورقة(دكتوراه).
Óفن املقال عند ال�شيخ علي الطنطاوي :درا�سة مو�ضوعية
فنية /فرج �سويلم ال�صاعدي -.املدينة املنورة :جامعة
طيبة 1434 ،هـ 220 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
التاريخ

Óمالب�س وزينة املر�أة احلجازية منذ ع�صر النبوة �إىل نهاية
الع�صر العبا�سي الأول /اجلوهرة بنت را�شد اخلالدي-.
الدمام ،ال�سعودية :جامعة الدمام 1434 ،هـ 265 ،ورقة
(ماج�ستري).
األدب

Óالقيم ا ُ
ح�سان بن ثابت ر�ضي
خللقية امل�ستنبطة من �شعر ّ
اهلل عنه /عبداحلميد بن �سالمة الرفاعي -.املدينة
املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1434 ،هـ 116 ،ورقة (بحث
مكمل للماج�ستري).
Óثنائية الواقع واملثال يف �شعر �أبي العتاهية� /سامل بن
و�صيل ال�سمريي -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ،
 537ورقة (دكتوراه).
Óاحلكمة يف �شعر البارودي :درا�سة مو�ضوعية فنية/
حممد بن نوران العويف -.املدينة املنورة :اجلامعة
الإ�سالمية 1434 ،هـ 231 ،ورقة (ماج�ستري).
Óالبناء الفني لق�صيدة التفعيلة عند �شعراء رابطة الأدب
الإ�سالمي العاملية /وليد بن عبداهلل الدو�سري-.
الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 501 ،ورقة (دكتوراه).
Óاالجتاهات الإ�سالمية يف ال�شعر العربي يف ال�سنغال
من � 1317إىل  1420هـ :درا�سة مو�ضوعية فنية /حممد
امل�صطفى جي -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية،
 1434هـ 154 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
�Óشخ�صية املتدين يف الرواية العربية� /سعد بن عبدالعزيز
املطوع -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود 1434 ،هـ349 ،
ورقة (بحث مكمل للدكتوراه).
Óاملكان والزمان يف كتابات علي الطنطاوي :درا�سة حتليلية
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Óدور املر�أة يف احلياة االقت�صادية يف الع�صر النبوي/
عواطف بنت فهد اخلمي�س -.بريدة ،ال�سعودية :جامعة
الق�صيم 1434 ،هـ 338 ،ورقة (ماج�ستري).
Óمنهج التعامل مع �أهل الكتاب يف ع�صر اخللفاء الرا�شدين/
عالية ح�سن العمودي -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود،
 1434هـ 312 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
Óاجلي�ش الأندل�سي يف الع�صر الأموي  422 - 138هـ/
�صالح بن علي الربع -.الإ�سكندرية :جامعة الإ�سكندرية،
 1434هـ (ماج�ستري).
Óثقافة اخللفاء العبا�سيني من امل�أمون حتى امل�ستكفي باهلل
و�أثرها يف �إدارة الدولة  334 - 198هـ /عزة بنت فرحة
الغامدي -.الريا�ض :جامعة الإمام 1434 ،هـ 450 ،ورقة
(ماج�ستري).
�Óأو�ضاع �أهل ال�سنة مب�صر يف الع�صر الفاطمي - 358
 567هـ /وليد �أحمد حمود -.املدينة املنورة :اجلامعة
الإ�سالمية 1434 ،هـ 698 ،ورقة (ماج�ستري).
Óاحلياة العلمية يف دول الهند الإ�سالمية يف الفرتة من
 932 - 721هـ /العنود بنت فهد العتيبي -.الريا�ض:
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن 1434 ،هـ294 ،
ورقة (ماج�ستري).
Óالعمائر العثمانية الباقية يف املدينة املنورة (1337 - 923
هـ) /علياء حممود �أحمد -.الريا�ض :جامعة امللك
�سعود ،كلية ال�سياحة الآثار 1434 ،هـ 2 ،مج (بحث مكمل
للدكتوراه).
Óالرتاجع احل�ضاري للأمة الإ�سالمية يف الع�صر
احلا�ضر� :أ�سبابه و�سبل مواجهته /حممد دهريان
احلربي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ102 ،
ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).

كتب مفيدة جديدة
حلقات
(كتب مفيدة جديدة)
(من الرقم  120حتى )131

(عر�ضت هذه الكتب يف موقع حمرر املجلة� ،ضمن �شبكة الألوكة)
Óلقاء الع�شر الأواخر بامل�سجد احلرام :املجموعة
ال�سابعة ع�شرة (رم�ضان  1435هـ) -.بريوت :دار
الب�شائر الإ�سالمية 1436 ،هـ 2 ،مج.

Óاالحتياط يف الفقه الإ�سالمي� /إبراهيم بن جامع
�أوتويو -.الريا�ض :جامعة الإمام ،عمادة البحث العلمي،
1436هـ 3 ،مج (� 1452ص) (�أ�صله ر�سالة دكتوراه).

Óاملواطنة والوطن يف الدولة امل�سلمة احلديثة/
علي حممد ال�ص ّ
البي -.القاهرة :مكتبة الفنون والآداب:
م�ؤ�س�سة اقر�أ للن�شر 1436 ،هـ� 183 ،ص.
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Óاال�ستثمار الأمثل للرثوة احليوانية و�أثره يف

االقت�صاد الإ�سالمي :درا�سة فقهية مقارنة/
ال�سيدة عبداملنعم الربعي -.الإ�سكندرية :مكتبة الوفاء
القانونية 1436 ،هـ� 878 ،ص.

Óتهافت ابن ر�شد يف كتابه ''تهافت التهافت'':
مظاهره� ،آثاره� ،أ�سبابه :قراءة نقدية تك�شف
�أخطاء ومغالطات وتناق�ضات ابن ر�شد يف كتابه
''تهافت التهافت'' /خالد كبري عالل -.ع ّمان :م�ؤ�س�سة
الوراق للن�شر 1436 ،هـ� 336 ،ص.

�Óأحكام املقبو�ض بعقد فا�سد وتطبيقاته /عبداملجيد
بن �صالح املن�صور -.الريا�ض :ال�صندوق اخلريي لن�شر
البحوث والر�سائل العلمية :دار كنوز �إ�شبيليا 1434 ،هـ،
� 331ص (�أ�صله ر�سالة ماج�ستري).
�Óأحكام النفط يف الفقه الإ�سالمي /عمر نهاد
املو�صلي -.بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية 1435 ،هـ480 ،
�ص (�أ�صله ر�سالة دكتوراه).
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Óاحلرز يف ال�سرقة و�ضوابط تطبيقه على اجلرائم
الإلكرتونية :درا�سة فقهية مقارنة /ح�سن حممد
بودي -.الإ�سكندرية :دار اجلامعة اجلديدة 1436 ،هـ� 96 ،ص.

Óاملرجعية يف �ضوء ال�سيا�سة ال�شرعية /طه �أحمد
الزيدي -.بغداد :املجمع الفقهي العراقي :دار الفجر؛
ع ّمان :دار النفائ�س 1435 ،هـ� 288 ،ص.

Óاحلروف َّ
املقطعة يف �أوائل �سور القر�آن الكرمي/
�سليمان عودة �أبو �صعيليك -.الريا�ض :جامعة امللك
�سعود ،الن�شر العلمي واملطابع 1433 ،هـ� 198 ،ص.
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Óت�أ�صيل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان من منظور
�إ�سالمي :درا�سة ت�أ�صيلية مقا�صدية /جابر
عبدالهادي �سامل ال�شافعي -.الإ�سكندرية :دار اجلامعة
اجلديدة 1436 ،هـ� 286 ،ص.

�Óأ�سباب تطبيق القوانني الأجنبية و�سبل العودة
لل�شريعة الإ�سالمية :درا�سة �شرعية قانونية
ت�أ�صيلية حتليلية مقارنة� /أوان عبداهلل الفي�ضي-.
الإ�سكندرية :دار الفكر اجلامعي 1436 ،هـ� 158 ،ص.

كتب سابقة فيها فائدة
مائة طريقة خلدمة الدعوة الإ�سالمية لغري الدعاة
املتخ�ص�صني /جمعها �أحمد �سالم -.بريوت :دار ابن
حزم 1427 ،هـ� 52 ،ص.

ف�صوله الأربعة:
Óمفهوم العلم وجماالته يف القر�آن الكرمي.
Óمنهج الو�صول �إىل احلقائق العلمية يف القر�آن الكرمي.
Óالعلماء يف القر�آن الكرمي.
Óمنهج القر�آن العلمي و�أثره يف احل�ضارة.
معجم �ألفاظ القر�آن نادرة اال�ستعمال يف لغتنا
املعا�صرة :درا�سة لغوية تف�سريية /ن�ش�أت �صالح
الدين ح�سني -.بغداد :ديوان الوقف ال�سني1427 ،
هـ� 437 ،ص.

من الطرق التي ذكرها جامعها :زيارة �سجني� ،صحح م�سار
احلديث ،قراءة يف كتاب ،امل�شاركة يف �إزالة النزاع ،ت�شجيع
البوادر الطيبة ،ت�شجيع ارتباط امل�سلم بالعلماء ،دعوة
البيوت ،دعم املدر�سة الإ�سالمية ،درو�س الهاتف ،الزهد يف
�أموال النا�س ،الن�شرات الدعوية� ،إزالة املنكرات من البيت،
امتنع عن اجلدل ،الدعاء والت�ضرع..
العلم والعلماء يف القر�آن الكرمي /عبدالغفور حممد
طه القي�سي (ت  1428هـ) -.بغداد :ديوان الوقف
ال�سني 1429 ،هـ� 222 ،ص (�أ�صله ر�سالة ماج�ستري).

تتبع معدُّ الكتاب الألفاظ القر�آنية التي ق َّل تداولها يف
ع�صرنا ،الذي �شاعت فيه العجمة والعامية وطغت على
ً
حفاظا
سريا،
الف�صحى ،فقام بجمعها و�شرحها لغة وتف� ً
وجتديدًا للغة القر�آن الكرمي ،وليلتفت �إليها الأدباء والكتاب
ويزيدوا بها من ثروتهم اللغوية.
الإعجاز الإعالمي يف الق�ص�ص القر�آين :درا�سة
تطبيقية على �سورة النمل /حممد وهدان -.القاهرة:
�أطل�س للن�شر 1427 ،هـ� 127 ،ص.
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ر�سالة �صغرية يف م�صطلح احلديث ال�شريف ،ذكر املحقق �أنها
الأثر الوحيد يف امل�صطلح لهذا العامل اجلليل ،و�أنها كانت يف
عداد املفقود.
�أ�صول الرواية عند ال�شيعة الإمامية :عر�ض ونقد/
عمر حممد عبداملنعم الفرماوي -.املن�صورة :مكتبة
الإميان؛ القاهرة :مكتبة جزيرة الورد 1421 ،هـ،
� 560ص (�أ�صله ر�سالة دكتوراه من جامعة الأزهر،
 1417هـ).
ت�سعى هذه الدرا�سة  -كما يقول امل�ؤلف � -إىل التعرف على
بع�ض وجوه الإعجاز الإعالمي يف الق�صة اخلربية القر�آنية،
كما جاءت يف ق�ص�ص �سورة النمل ،وا�ستنباط القواعد
القر�آنية لكتابة الق�صة وتعلمها للإعالميني ال�شبان ،لكي
يتتلمذوا على �أح�سن الق�ص�ص..
قال :وتبدو �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ندرة الدرا�سات
العربية التي تعر�ضت للجوانب الإعالمية يف القر�آن الكرمي.
وقال قبله :نتفق مع الر�أي القائل ب�أن �إظهار جوانب الإعجاز
الإعالمي يف القر�آن الكرمي لي�س تكل ًفا وال تزيدًا ،و�إمنا هي
من طبيعة القر�آن الكرمي ذاته.
وامل�ؤلف �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية والعربية يف كلية البنات
بجامعة الأزهر يف القاهرة.
ر�سالة يف م�صطلح علم احلديث� /أحمد بن �أحمد
زروق (ت  899هـ)؛ حتقيق ب�شري �ضيف بن �أبي بكر-.
بريوت :دار ابن حزم 1427 ،هـ� 56 ،ص.

وهو يف �أربعة �أبواب:
Óالت�شيع ون�ش�أته.
Óموقف ال�شيعة من رواية احلديث.
Óمنهج ال�شيعة يف اجلرح والتعديل.
�Óأوثق م�صادر الأخبار عند ال�شيعة.
وذكر امل�ؤلف يف خامتته �أن ال�شيعة يعتمدون على �أحاديث
رويت ب�أ�سانيد ت�شتمل على كذابني ّ
وو�ضاعني وجماهيل ،و�أن
امل�صدر الثاين للت�شريع عندهم ال ي�صلح �أن يكون م�صد ًرا؛
العتماده على الكذابني ..و�أن عليهم �أن يخت�صروا كتبهم
احلديثية الأربعة ،ويحذفوا منها الن�صو�ص التي تذكر
�أن الوحي كان ي�ؤيد الأئمة عند وفاة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،و�أنهم ي�سمعونه وال يرونه ،ونحو ذلك...
جامع الروايات يف حتقق نبوءات النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم /حممود ن�صار -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1424هـ� 712 ،ص.
ق�سمه على جمموعة �أبواب ،كل باب يتحدث عن نبوءة ،مع
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وف�سر غريبها،
ذكر امل�صادر ب�أ�سانيدها ،وخ َّرج الأحاديثَّ ،
وع َّرف �أعالمها ،ونقل التعقيبات من كتب ال�سنة ،ووثق
الأقوال والن�صو�ص..

نظرية ف�سخ العقود يف الفقه الإ�سالمي� /أ�سمادي
حممد نعيم -.ع َّمان :دار النفائ�س 1426 ،هـ256 ،
�ص (�أ�صله ر�سالة دكتوراه من اجلامعة الإ�سالمية
العاملية مباليزيا).

النفائ�س 1426 ،هـ� 222 ،ص (�أ�صله ر�سالة ماج�ستري
من اجلامعة الأردنية).

يذكر الباحث �أنه تعددت �صور بيع و�شراء الذهب والف�ضة
يف ع�صرنا ،مثل بيعهما بال�شيكات� ،أو عن طريق البطاقة
البنكية ،والتعامل بالذهب يف البور�صة .كما ظهرت و�سائل
جديدة لقب�ض الثمن ،مثل ال�شيك وبطاقة االئتمان والقيد
امل�صريف.
وقد بحث امل�ؤلف هذه امل�سائل وغريها يف ف�صول ومباحث
ومطالب.
وذكر �أن بحثه تو�صل �إىل �أن علة الربا يف الذهب والف�ضة
هي مطلق الثمنية ،و�أن الثمنية مازالت موجودة يف الذهب
يف هذا الع�صر.
عجز املوازنة وعالجه يف الفقه الإ�سالمي /ح�سني
راتب ريان -.ع ّمان :دار النفائ�س 1419 ،هـ� 358 ،ص
(�أ�صله ر�سالة علمية).
عجز املوازنة يعني ق�صور الإيرادات العامة عن الوفاء

عر�ض فيه مو�ضوع انتهاء العقد بالف�سخ ،واالنف�ساخ،
والتفا�سخ ،ومل يتعر�ض �إىل انتهائه مبوت �أحد املتعاقدين،
�أو بانتهاء مدة العقد� ،أو بالتنفيذ� ،أو لعدم الإجازة يف العقد
املوقوف.
بيع الذهب والف�ضة وتطبيقاته املعا�صرة يف الفقه
الإ�سالمي� /صدام عبدالقادر عبداهلل -.ع ّمان :دار
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باحلاجات العامة.
وقد َّ
و�ضح امل�ؤلف مفهوم العجز يف املوازنة ،وذكر �أ�سبابه
و�أنواعه وخماطره ،و�أتبعه ببيان �أهم واجبات الدولة يف
الإ�سالم ،ومدى حاجتها �إىل الإنفاق العام للوفاء بتلك
املتطلبات ،ثم ذكر �أهم الت�شريعات املالية التي ت�سهم يف
تخفيف العبء عن بيت املال يف الإ�سالم ،ونظام الوقف
والتكافل االجتماعي ،وخ�ص�ص ف�ص ً
ال لرت�شيد الإنفاق
العام يف الإ�سالم ودوره يف تقليل عجز املوازنة ،و�آخر لتعزيز
�إيرادات ال�ضرائب ودورها يف تقليل عجز املوازنة يف الدولة
الإ�سالمية ،ثم متويل هذا العجز.
ح�سن التخا�صم واالقت�ضاء يف الإ�سالم /عبداحلفيظ
فرغلي القرين -.القاهرة :دار ال�صحوة 1415 ،هـ،
� 147ص.

ذكر فيه �سماحة الإ�سالم يف نظامه الق�ضائي ،و�أمثلة رائعة
من �آداب التقا�ضي يف تاريخ الإ�سالم ،ومن �سرية الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم و�سرية خلفائه الرا�شدين ،و�أمثلة
�أخرى من نزاهة الق�ضاء ،ثم طرائف ق�ضائية.
ديوان اخلط العربي يف م�صر :درا�سة وثائقية
للكتابات و�أهم اخلطاطني يف ع�صر �أ�سرة حممد علي/
خالد عزب ،حممد ح�سن -.الإ�سكندرية :مكتبة
الإ�سكندرية 1431 ،هـ� 549 ،ص؛ � 29 - 33سم.
درا�سة لأعمال اخلطاطني ،وللتكوينات الفنية للحروف
العربية التي �أ�صبحت معربة عن �أ�صالة وجمال اخلطوط
العربية التي ا�ستخدمت يف تزيني واجهات املباين من اخلارج
والداخل ،ف�ض ً
ال عن ت�شكيالت التحف والأثاث ب�أنواعها يف
ع�صر �أ�سرة حممد علي با�شا ،التي امتدت لأكرث من قرن،
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وجاءت يف خم�سة ف�صول:
Óاخلط العربي يف م�صر قبل �أ�سرة حممد علي.
Óالبا�شا واخلط العربي.
�Óأ�سرة حممد علي واخلط العربي :اخلط العربي بني
التغريب والإحياء.
Óامللك ف�ؤاد.
Óاخلط العربي يف الإ�سكندرية.

معجم ف�صاح العامية من ل�سان العرب /ممدوح
خ�سارة -.دم�شق :جممع اللغة العربية 1432 ،هـ،
� 468ص.

هدف به تقريب العامية بتهذيبها ورفعها �إىل م�ستوى
ال�سالمة اللغوية ،لهدم اله َّوة بني العامية والف�صحىَّ .
وبي
امل�ؤلف طبيعة عمله يف هذا ،ومنهجه..
التعادل يف العربية :درا�سة �صوتية �صرفية نحوية/
ابت�سام ثابت حممد -.بغداد :ديوان الوقف ال�سني،
 1430هـ� 300 ،ص (�أ�صله ر�سالة دكتوراه).

العبيدي ،وجعل مبح ًثا للمفتني على املذهب احلنفي ،و�آخر
على املذهب ال�شافعي ،و�سبقهما حديث عن الإفتاء ،وذكر
الأ�سر املو�صلية ال�شهرية بالإفتاء.

(التعادل) م�صطلح و�سط� ،أو اختياري� ،أوردته امل�ؤلفة ،وقد
ملح �إليه العلماء بتعابري �أخرى ،مثل� :أُجري جمراه ،املنزلة،
مبعناه ،ال�شبه (�أو امل�ضارعة) ،املثل ومثله.
ومن الكلمات املرادفة للتعادل :املرادفة ،املزاوجة ،امل�ساواة،
امل�شاكلة ،املوازنة ،التكاف�ؤ.
وذكرت �أن العلماء مل يع ِّرفوه .ومل يتو�ضح يل �أن امل�ؤلفة
ريا يف ذلك حتى مل �أعرفه� ،أو ع َّرفته
عرفته� ،أو تلك�أت كث ً
بطولٍ كال�شرح .وذكرت �أن هذا امل�صطلح يعتمد على اخلفة
والثقل ،والتعادل بني اللغات ،واتفاق ال�صوتني يف ال�صفة �أو
يف املخرج� ،أو يف كليهما.
وجعلت درا�ستها يف ثالثة ف�صول:
Óالتعادل يف الأ�صوات.
Óالأبنية ال�صرفية ومعانيها.
Óالتعادل يف الدر�س النحوي.
تراجم املفتني يف املو�صل /جا�سم عبد �شالل -.بغداد:
ديوان الوقف ال�سني 1432 ،هـ� 95 ،ص.
عر�ض فيه م�ؤلفه �سرية من تق َّلد الإفتاء من الفتح العثماين
�سنة  941هـ� ،إىل �سنة  1382هـ مبدينة املو�صل ،حيث انتهى
فيها من�صب الإفتاء ر�سم ًّيا مبوت مفتيها حممد حبيب
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عبدالقادر طا�ش :رائد فكر و�أ�ستاذ جيل /عبدالعزيز
بن زيد �آل داود -.الريا�ض :غيناء للن�شر 1430 ،هـ،
� 308ص.

الأ�ستاذ عبدالقادر طا�ش رحمه اهلل تعاىل من رواد الإعالم
الإ�سالمي و�أعالمه الكبار ،امتاز باجلدية يف العطاء ،والتميز
يف الأداء ،والأ�صالة يف البحث العلمي ،واحلر�ص على التفوق
والنجاح يف العمل ،ومواكبة متطلبات الع�صر وتقنياته ،مع
ريا
نبل يف الأخالق ،وو ّد يف الإخاء ..وكان �أ�ستا ًذا جامع ًّيا ،وخب ً
�إعالم ًّيا ،وقياد ًّيا يف م�ؤ�س�سات �إعالمية جادة و�أ�صيلة بارعة.
وهذا الكتاب يف �سريته ،ودرا�سة لعطائه الإعالمي املتميز،
من خالل ثالثة ف�صول:
Óاحلياة ال�شخ�صية والعملية للدكتور عبدالقادر طا�ش.

Óالرتاكم النظري املتخ�ص�ص عنده.
Óمالمح التجربة العملية عنده.
الذيل املخت�صر على كتاب الإنباء عن الأنبياء/
القا�ضي حممد بن �سالمة الق�ضاعي (ت  454هـ)؛
حتقيق عبدالرحيم حممد ال�سلوادي -.ع ّمان :دار
ع َّمار 1428 ،هـ� 179 ،ص.

تتمة لكتاب امل�ؤلف املعروف بتاريخ الق�ضاعي ،وهو � ً
أي�ضا
''خمت�صر يف التاريخ'' ،وهو نف�سه ''عيون املعارف وفنون
�أخبار اخلالئف'' ،و� ً
أي�ضا ''الإنباء ب�أنباء الأنبياء وتواريخ
اخللفاء وواليات الأمراء'' ،وهذه التتمة �إ�ضافة من امل�ؤلف
نف�سهَّ � ،أت به �سرية اخللفاء العبا�سيني اعتبا ًرا من اخلليفة
امل�ستظهر باهلل ،اخلليفة ال�سابع والع�شرون من خلفاء بني
العبا�س ،وامتدت الإ�ضافة �إىل فرتة زمنية تقرب من خم�سة
قرون ،تبد�أ من �سنة  933 - 447هـ ،وحوى من الرتاجم
والأعالم ما يربو على املئة.
�سكان مكة بعد انت�شار الإ�سالم :عوائل مكة عرب
الع�صور /عبداهلل بن حممد الغازي املكي (ت 1365
هـ)؛ حتقيق حممد احلبيب الهيلة -.القاهرة :دار
القاهرة 1427 ،هـ� 65 ،ص.
تع َّر�ض امل�ؤلف يف مقدمته �إىل انت�شار الإ�سالم وخروج �أبناء
ال�صحابة �إىل �سائر اجلهات للفتح ،وكيف �أنه كرث املجاورون
مبكة املكرمة و�سكنها جماعات كثرية من خمتلف �أجنا�س
امل�سلمني ،ثم عر�ض �أخبا ًرا موجزة لت�سعة وخم�سني عائلة
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مكية اختلفت �أزمنتها و�أ�صولها ،وو�ضع قائمة ب�أ�سماء
ت�سعة وع�شرين عائلة مكية �أخرى ،اكتفى فيها بذكرها دون
�أخبارها.

كتب مفيدة
الإ�سالم والأيام العاملية /عكرمة �سعيد �صربي-.
ع ّمان :دار النفائ�س1436 ،هـ� 280 ،ص.

اختار امل�ؤلف �أربعني يو ًما من الأيام العاملية التي �أق َّرتها
الأمم املتحدة ،وحتدَّث عنها يف �شكل مقاالت ،وقارنها ب�شريعة
الإ�سالم ،يعني موقف الإ�سالم من هذه الأيام وبيان ما لها يف
ال�شريعة الإ�سالمية من �أحكام ،فالإ�سالم مل يف ِّرط بحق �أي
فئة من فئات املجتمع..
من عناوين هذه املو�ضوعات املقارنة :الإ�سالم ويوم ال�صحة
العاملي ،الإ�سالم ويوم العمال العاملي ،الإ�سالم ويوم ال�صداقة
العاملي ،الإ�سالم ويوم الالجئني العاملي ،الإ�سالم ويوم ال�شباب
العاملي ،الإ�سالم واليوم العاملي لرعاية احليوان ،الإ�سالم
ويوم اليتيم العاملي ،الإ�سالم واليوم العاملي للغة العربية...
جمموع فتاوى القر�آن الكرمي من القرن الأول �إىل
القرن الرابع ع�شر /جمع وحتقيق ودرا�سة حممد
مو�سى ال�شريف -.ط -.2جدة :دار الأندل�س
اخل�ضراء؛ بريوت :دار ابن حزم 1433 ،هـ 3 ،مج
(� 1533ص).
�أجوبة على �أ�سئلة ُ�سئلها العلماء يف علوم القر�آن الكرمي دون
تف�سريه ،فهي متنوعة ،يف نزول القر�آن ،وجمعه ،وقراءته،
وفقهه ،والعقائد املت�صلة به ،وجتويده ،وغري ذلك.
وكانت متفرقة فجمعها الأ�ستاذ حممد مو�سى من الكتب
املطبوعة ،قدميها وجديدها ،ومن املجالت � ً
أي�ضا ،وهي لكل
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من مات قبل انق�ضاء القرن الرابع ع�شر الهجري.

معامل ال�سنة النبوية :وهو خال�صة ( )14كتا ًبا هي
�أ�صول كتب ال�سنة /جمعه �صالح �أحمد ال�شامي-.
دم�شق :دار القلم 1436 ،هـ 3 ،مج.

هدف به جامعه �إيجاد مرجع للوقوف على الأحاديث النبوية
ال�شريفة التي تو�ضح للم�سلم ما يهمه يف �ش�ؤونه ،الدينية
والدنيوية ،وبتعبري �آخر  -كما يقول �'' -إيجاد كتاب يحوي
يلم قارئه ب�أقوال النبي �صلى اهلل عليه
جممل ال�سنة ،بحيث ُّ
و�سلم و�أفعاله يف كل �ش�أن د َّونته كتب ال�سنة املطهَّرة''.
وبلغ عدد �أحاديث الكتاب ( )3921حدي ًثا ،مت اختيارها من
( )114194حدي ًثا.

و�أحاديث ال�صحيحني ت�شكل  %55من الكتاب.
والأحاديث خم َّرجة ،مع بيان حكمها� ،إ�ضافة �إىل فوائد
وتعليقات يف الهوام�ش.
مو�سوعة الفهر�سة الو�صفية مل�صادر ال�سرية النبوية:
ببلوغرافيا ال�سرية النبوية /فكرة و�إ�شراف حممد
ي�سري �إبراهيم؛ تنفيذ دار الي�سر (القاهرة) -.د .م:
قناديل العلم 1436 ،هـ 16 ،مج.

م�ص َّنف كبري ،جتاوز ثمانية �آالف �صفحة ،احتوى على ج ِّل
ما �أ ِّلف عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث ُجمع فيه
نحو �سبعني �ألف مادَّة ،مع فهار�س فنية �شاملة ،لتكون �أو�سع
م�سرد يف ال�سرية النبوية.
وهو ( )3جملدات فهر�سة الكتب املطبوعة ،و( )3جملدات
فهر�سة الر�سائل اجلامعية والبحوث املحكمة وبحوث
امل�ؤمترات والندوات العلمية ،و( )6جملدات فهار�س
املخطوطات ،وجملد لكتب م�ؤلفني من بع�ض الفرق املنحرفة،
�إ�ضافة �إىل كتب بغري الكتب العربية ،و( )3جملدات فهار�س
فنية �شاملة لعناوين املواد و�أ�سماء امل�ؤلفني.

انتظمت مو�ضوعات الكتاب يف �سبعة �أبواب ،اتخذت العناوين
التالية:
Óالأمة الإ�سالمية يف مواجهة التحديات ( 13ف�ص ً
ال).
Óالوحدة الإ�سالمية ( 4ف�صول).
Óالإ�سالم والدولة ( 12ف�ص ً
ال).
�Óأ�س�س الت�شريع الإ�سالمي و�أهدافه ( 7ف�صول).
Óالقر�آن وال�سنة م�صدر الت�شريع ( 5ف�صول).
Óالق�ضايا الفقهية املعا�صرة ( 14ف�ص ً
ال).
Óال�سالم العاملي وحقوق الإن�سان ( 8ف�صول).
وقد حملت هذه البحوث خال�صة ما تو�صل �إليه امل�ؤلف
من علم ور�أي وفقه للق�ضايا احل�سا�سة ،مثل الأزمة العاملية
االقت�صادية ،وامل�س�ؤولية اجلنائية ملر�ضى الإيدز ،ومواجهة
الغزو الثقايف ،والتيارات الإحلادية ،ومفهوم املال واالقت�صاد
يف الإ�سالم ،وتلوث البيئة يف تقدير ال�شرع ،وتنظيم حق
امللكية الفكرية ،وطرق الذبح احلديث وم�شروعيتها...
وقد كتبها امل�ؤلف وقدمها �إىل املجامع الفقهية واملجال�س
العلمية على مدى �أعوام .وكان ع�ضو املجامع الفقهية
العاملية.
وهذا �آخر ما طبع للم�ؤلف ،فقد تويف يف العام نف�سه .رحمه
اهلل ،وجزاه عن الإ�سالم وامل�سلمني خري اجلزاء.
حرية املناف�سة التجارية و�ضرورة حمايتها من
املمار�سات االحتكارية :درا�سة فقهية مقارنة /ح�سن
حممد بودي -.الإ�سكندرية :دار اجلامعة اجلديدة،
 1436هـ� 101 ،ص.

من ح�صاد ال�سنني :حول �أهم ق�ضايا الع�صر /وهبة
الزحيلي -.دم�شق :دار الفكر 1436 ،هـ� 734 ،ص.

ذكر امل�ؤلف �ضوابط املناف�سة التجارية يف ال�سوق الإ�سالمية،
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وهي :عدم قيام املناف�سة على الغ�ش والت�ضليل ،و�إتقان العمل
و�إجادة املنتجات وتنوعها ،وعدم الإ�ضرار بالغري.
ويف ف�صل االحتكار و�أثره على املناف�سة التجارية ،ذكر �أثر
االحتكار ،وو�سائل حماية املناف�سة التجارية من املمار�سات
االحتكارية ،وهي و�سائل وقائية و�أخرى عقابية.
ومن العقابية �إجبار املحتكر على بيع ال�سلع املحتكرة،
وتعزيره.
تقاليد الزواج :حوادثها وحمدَ ثاتها وموقف
ال�شريعة الإ�سالمية منها� /أمل عبدالقادر خطاب-.
ع ّمان :دار الفتح 1435 ،هـ� 386 ،ص (�أ�صله ر�سالة
علمية).
توافرت هذه ال�ضوابط كان الطالق �سن ًّيا مواف ًقا لل�شرع
ال �إثم فيه ،و�إن ُفقد �ضابط منها كان �إيقاعه بدع ًّيا موج ًبا
للإثم وال�سخط من اهلل ع َّز وج َّل .وال�ضوابط ثالثة:
� -1أن يكون الطالق حلاجة مقبولة �شر ًعا وعر ًفا.
� -2أن يكون يف طهر مل يجامعها فيه.
� -3أن يكون مفر ًقا لي�س ب�أكرث من واحدة.
ف�صل امل�ؤلف هذه ال�ضوابط ،بعد مبحثني عن م�شروعية
ثم َّ
الطالق وحكمه..

كتاب مفيد ،فيه بيان الأحكام ال�شرعية لتقاليد الزواج
املعمول بها يف ع�صرنا ،وما ا�ستجد منها ،وبع�ضها دقيق
جدًّا ،من ذلك :حكم تزين املخطوبة للخاطب ،التعارف عن
طريق و�سائل االت�صال احلديثة� ،أحكام الزينة وال�صالونات،
زينة الأظافر ،حكم الرمو�ش ال�صناعية ،حكم نقل العرو�سني
ب�سيارة مزينة ويرافقها جمموعة من ال�سيارات� ،أحداث
احلفل وحمدثاته ،جمع ال�صالة للعرو�س ليلة الزفاف ،حفل
احلي والألعاب النارية،
الزواج اجلماعي� ،إطالق الر�صا�ص ّ
وليمة العر�س وما يتعلق بها.
�شرعا :درا�سة فقهية مقارنة/
�ضوابط �إيقاع الطالق ً
عماد عبدالعاطي هدى -.الإ�سكندرية :مكتبة الوفاء
القانونية 1436 ،هـ� 124 ،ص.
�ضبط ال�شرع احلكيم الطالق ب�ضوابط �شرعية من ًعا للجور
ً
وحفظا على الرابطة الزوجية ،ف�إن
والظلم والت�سرع،
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الفقه االفرتا�ضي يف مدر�سة �أبي حنيفة رحمه اهلل/
عمر نهاد املو�صلي -.بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية،
 1435هـ� 351 ،ص (�أ�صله ر�سالة ماج�ستري من كلية
الإمام الأعظم ببغداد).

الفقه االفرتا�ضي هو اجتهاد الفقيه يف و�ضع احلكم ال�شرعي
مل�سائل مت�صورة عق ً
ال ،مع �إمكانية وقوعها بالت�صور العقلي
النظري.
وقد در�س امل�ؤلف هذا اجلانب يف فقه احلنفية من خالل
�أربعة ف�صول:
Óالفقه واالفرتا�ض.
Óحكم الفقه االفرتا�ضي والعوامل امل�ؤثرة يف ظهوره مع
بيان مقا�صده ومراميه.
�Óأهم امل�صادر التي اعتمد عليها االفرتا�ض.
Óما يجوز فيه االفرتا�ض وما ال يجوز مع تطبيقات
فر�ضية يف الفروع الفقهية.
االنفالت الأمني و�سبل عالجه يف الفقه الإ�سالمي:
درا�سية فقهية مقارنة� /إميان حممد عطية الغايل-.
الإ�سكندرية :مكتبة الوفاء القانونية 1436 ،هـ،
� 235ص.
باالنفالت
املق�صود
الأمني  -كما تقول
امل�ؤلفة � :-أحد الظواهر
التي ت�سود املجتمع �أو
الدولة متى ما انفرط
عقدها� ،أو فقدت قوتها
وهيمنتها
وهيبتها
و�سلطانها وقدرتها على
ال�سيطرة والتحكم،
فيختل توازن القوى،
وحتل الفو�ضى ،وتعم
الغوغائية ،وت�ضطرب
حياة اجلماعات والأفراد.
وقد جمعت الكاتبة يف
بحثها �أكرث من ( )100م�س�ألة من م�سائل جرائم الفنت
الطائفية واالنفالت الأمني يف ثورتي يناير ويونيو مب�صر،
وبينت �سبل عالجها يف الفقه الإ�سالمي املقارن .وذكرت
ريا منها مل ي�ؤثر عن
�أنها من ''مع�ضالت'' امل�سائل ،و�أن كث ً
الفقهاء فيها حكم ،ومعظمها م�سائل خالفية ،و�أنها حمل
اجتهاد الباحثة .وهي مد ِّر�سة بق�سم الفقه بكلية الدرا�سات
الإ�سالمية للبنات بالزقازيق التابعة جلامعة الأزهر.
وممن �أهدت �إليه كتابها'' :من ا�ست�شهدوا بفعل ممار�سات
اال�ستبداد والظلم من النظامني ال�سابقني ،واملنا�ضلني
�ضدهما ،الذين وافتهم املنية قبل بزوغ الثورتني''.
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االحت�ساب على منكرات الطب البديل :درا�سة
ميدانية على عينة من مراكز الطب البديل يف مدينة
الريا�ض /عائ�شة بنت حممد ال�شم�سان -.الريا�ض:
وزارة ال�صحة ،املركز الوطني للطب البديل والتكميلي،
 1434هـ� 380 ،ص (�أ�صله ر�سالة ماج�ستري).

تناول اجلانب النظري من البحث م�شروعية التداوي ،و�أنواع
الطب البديل ،وم�شروعية االحت�ساب على منكرات الطب
البديل ومراتبه ،ومعوقات االحت�ساب واحللول املنا�سبة
ملعاجلة تلك املنكرات.
وتنا ول الق�سم الثاين اجلانب امليداين منه.
وذكرت الكاتبة �أن املعالِج ي�أثم ويعدُّ متع ِّد ًيا وعليه ال�ضمان
َ
املري�ض �ضرر ب�سبب جهله وعدم �إملامه بطرق العالج.
�إذا حل َق
و�أن من �صور ال�شرك التي قد متار�س حتت م�سمى الطب
البديل :ال�سحر والكهانة واال�ستعانة بغري اهلل ،ومن �صورها
اال�ستعانة بالطاقة.
و�أن بع�ض �أنواع العالج التي يروج لها ،مثل اليوغا والت�أمل
التجاوزي ،هي يف حقيقتها �شعائر تعبدية لبع�ض الديانات
الوثنية.
تعويل الق�ضاء اجلنائي على ب ِّينة الكلب البولي�سي فق ًها
وقانو ًنا :بحث مقارن� /أحمد املر�ضي �سعيد عمر-.
القاهرة :دار الفكر العربي 1435 ،هـ� 200 ،ص.
الأغرا�ض التي ي�شرع ا�ستخدام الكالب لأجلها هي :ال�صيد،
وحرا�سة املنازل ،وحرا�سة املزارع ،وغريها من الأغرا�ض
امل�شروعة ،ويكره تربيتها لغري م�صلحة ،ملا يف ذلك من ترويع
للنا�س ،وعدم دخول املالئكة بي ًتا فيه كلب.
وبدا للم�ؤلف �أنه يجوز التعويل على ب ِّينة الكلب البولي�سي
لإثبات اجلرائم التعزيرية ال اجلرائم احلدّية �أو الق�صا�صية؛
لأن اهلل تعاىل ا�شرتط و�سائل معينة لإثباتها.
وقد عالج امل�ؤلف مو�ضوعه من خالل �أربعة ف�صول:

Óمفهوم اال�ستثمار والرثوة ال�سمكية والن�شاط
االقت�صادي.
Óال�صيد وطرق ا�ستثماره وتنمية موارده و�أهميته
االقت�صادية وموقف الفقه الإ�سالمي منه.
Óاال�ستزراع ال�سمكي و�أثره االقت�صادي وموقف الفقه
الإ�سالمي منه.
Óت�صنيع الأ�سماك و�أثرها االقت�صادي وموقف الفقه
الإ�سالمي منه ،ودرا�سات جدوى لبع�ض م�شروعات
تنمية الرثوة ال�سمكية.

Óيف حكم م�شروعية ا�ستخدام الكالب يف الفقه.
Óالتعريف بالكالب البولي�سية وا�ستخداماتها.
Óتعويل الق�ضاء على بينة الكلب البولي�سي.
Óالتعويل على �آثار اجلرمية يف الطب ال�شرعي.
طرق ا�ستثمار الرثوة ال�سمكية و�أثرها على الن�شاط
االقت�صادي :درا�سة فقهية اقت�صادية مقارنة /ح�سن
عبدالغفار الب�شري ال�سيد -.الإ�سكندرية :مكتبة
الوفاء القانونية 1436 ،هـ� 874 ،ص ( �أ�صله ر�سالة
علمية).

اختار الباحث الكتابة يف هذا املو�ضوع املهم لتعلقه بغذاء
الإن�سان ،وقد اهتمت ال�شريعة الإ�سالمية باملطعوم الب�شري
و�شرعت له �أحكا ًما و�ضوابط يجب مراعاتها ،و� ً
أي�ضا ملعرفة
كيفية حماية هذه الرثوة واملحافظة على مواردها ،وما
يرتتب على و�سائل ا�ستثمار هذه الرثوة من �أحكام �شرعية
و�آثار اقت�صادية.
وجعله يف ف�صل متهيدي وثالثة �أبواب ،هي:
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اال�ستثمار يف اللغة العربية /ح�سني الزراعي و�آخرون؛
حترير حممد بن يحيى �أبو ملحة -.الريا�ض :مركز
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية 1436 ،هـ� 136 ،ص.
يت�ساءل املحرر يف املقدمة
ويقول :هل ميكن
�أن ن�ستثمر يف اللغة
العربية لنحقق الهدف
الأ�سمى ،وهو الإعالء
من �ش�أنها ،ور ُّد �شيء من
مكانتها التي ناف�ستها
عليها لغات �أخرى،
ومن وراء ذلك نحقق
منافع �أخرى اقت�صادية
وا�ستثمارية؟...
قال :ميكن لهذه اللغة -
وهي �أقدر على ذلك من
كل اللغات الأخرى � -أن تد َّر دخ ً
ريا على الدول واجلهات
ال كب ً
التي تتب ّناها وتعمل على اال�ستثمار فيها ،ولكن دون ذلك
متطلبات وا�ستحقاقات...
وذكر �أن الكتاب تب َّنى يف اجلملة تقدمي ر�ؤى نظرية تعقبها
مقرتحات تطبيقية ،مع اال�ستئنا�س بتجارب الأمم الأخرى
التي جنحت يف عوملة لغاتها ،ومن ثم قيمها واال�ستثمار فيها.
وفيه خم�سة بحوث:
Óاال�ستثمار يف اللغة العربية من خالل اقت�صاديات اللغة/
ح�سني بن علي الزراعي.
Óاال�ستثمار يف اللغة العربية من خالل تعليم العربية
للناطقني بغريها يف دول اخلليج العربي /عبداحلميد
�سيف احل�ساين.
Óاال�ستثمار يف اللغة العربية من خالل الرتجمة� /آمنة
بلعلي.
Óاال�ستثمار يف اللغة العربية من خالل الربجميات
والتقنيات احلا�سوبية /عبدالرحمن ح�سن البارقي.

أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

الك�شافات وامل�ستخل�صات وعالقتها باملكانز
والببليوجرافيات /هاين حممد -.د�سوق ،م�صر :دار
العلم والإميان 1435 ،هـ� 303 ،ص.

تكمن مهمة التك�شيف واال�ستخال�ص يف حتليل حمتوى
�أوعية املعلومات ،التي تعترب الركن الثاين من �أركان املعاجلة
الفنية للمعلومات� ،أما الركن الأول منها فيتناول الو�صف
العام للأوعية ،من فهر�سة و�صفية ومو�ضوعية وت�صنيف.
وحاول امل�ؤلف يف هذا الكتاب الربط بني الك�شافات واملكانز
وامل�ستخل�صات فن ًّيا ،وك�أحد الأوعية املرجعية ،وما يقدم من
خاللها من خدمات مكتبية معلوماتية.
البحوث اجلامعية حول الأدب العربي يف اجلامعات
الهندية /جم�شيد �أحمد الندوي -.الريا�ض :مركز
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية؛ الهند :جممع الفقه الإ�سالمي 1436 ،هـ،
� 158ص.
بد�أ البحث والتحقيق يف اللغة العربية و�آدابها يف الهند منذ
59

�سنة  1360هـ ( 1941م) ،وانطلق من ق�سم اللغة العربية
بجامعة علي كره الإ�سالمية ،و�أول �أطروحة دكتوراه �سلمت
�إىل الق�سم كانت حتت �إ�شراف العالمة عبدالعزيز امليمني
(ت  1398هـ) الذي كان رئي�س ق�سم اللغة العربية يف جامعة
كرات�شي ،وكان عنوانها :حياة امله َّلب بن �أبي �صفرة (كتبت
بالإجنليزية).

وهذا الكتاب دليل للبحوث اجلامعية حول الأدب العربي
وغريه يف اجلامعات الهندية ،ولعل الأدب �أكرثه ،بل جزء
منه.
وذكر امل�ؤلف �أن البحوث بلغت نحو �ألف �أطروحة .وال يعني
ما ورد يف الكتاب وحده.
وقد كتبت هذه الأطروحات بالأردية والعربية والإجنليزية.
ثالثون كتا ًبا يف كتاب /بدر حممد بدر -.م�صر :دار
الب�شري للثقافة والعلوم 1436 ،هـ ،جـ � 248 :2ص.
كتب هادفة يف معظمها ،ا�ستعر�ض الكاتب حمتوياتها ب�أ�سلوب
�صحفي ومهني ،وهي ال�صادرة خالل عامي  1433 - 1432هـ،
وتناولت ق�ضايا �سيا�سية واقت�صادية وفكرية وا�سرتاتيجية...
منها:

الأيام الأخرية من نظام مبارك ،احلروب الهمجية،
الإ�سالميون يف عام  2012م ،الدولة والكني�سة ،نهب الفقراء،
م�صر كما تريدها �أمريكا ،خبايا و�أ�سرار التطرف ال�صهيوين،
هكذا �سقط العراق� ،صناعة الأكاذيب واجلوا�سي�س� ،إ�سرائيل
يف النيل..

وهذا الكتاب (الأول) مق�صور على املجالت ذات ال�صلة
بالعلوم الإن�سانية ،على �أمل �أن يوا�صل امل�ؤلف �إ�صدار الكتاب
(الثاين) يف جمال العلوم البحتة والتطبيقية.
وهو �أ�ستاذ لعلوم املكتبات باجلامعات ال�سودانية.
الثقافة اإلسالمية

م�آ�سي الأقليات امل�سلمة /ممدوح بن حممد ال�شمري-.
الريا�ض :امل�ؤلف 1433 ،هـ� 112 ،ص.

ك�شاف املجالت ال�سودانية املح َّكمة (2012 - 1985
م) /جمع و�إعداد قا�سم عثمان نور -.اخلرطوم:
مركز قا�سم خلدمات املكتبات 1435 ،هـ� 658 ،ص.

التك�شيف عملية حتليل للمحتوى املو�ضوعي لأوعية
املعلومات .والك�شاف دليل منهجي للمو�ضوعات يف الكتب
والدوريات وغريها من �أوعية املعلومات.
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ٌ
عر�ض للم�آ�سي التي ح َّلت بالأقليات الإ�سالمية ،بعد �إيجاز
عن تاريخ ن�شوئها يف كثري من دول العامل و�أ�سباب وجودها
هناك ،وت�سليط ال�ضوء على �أهم املع ِّوقات التي تواجههم،
كالت�ضييق عليهم ملمار�ستهم �شعائرهم ،والتمييز �ضدهم يف
العمل ،وم�شكالت الرتبية والتعليم ،وكذا االندماج وا�ستالب
الهوية� ،إ�ضافة �إىل امل�شكالت اللغوية ،واملعاناة النف�سية،
وال�شعور باالغرتاب.
التفكري الإيجابي يف �ضوء ال�سنة النبوية� /سعيد بن
�صالح الرقيب -.الدمام ،ال�سعودية :دار ابن اجلوزي،
 1436هـ� 97 ،ص.
َّ
بي فيه امل�ؤلف �أ�س�س التفكري الإيجابي وتطبيقاته ،جتاه
الذات وجتاه املجتمع ،وذكر �أهميته ،وثمراته.
و�أ�شار �إىل �أهمية �أن يعتني امل�سلم بق�ضايا التجديد يف �أمناط
التفكري لديه ولدى جمتمعه ،و�أن التفكري الإيجابي رافد
من روافد تطوير �شخ�صية الفرد امل�سلم.
وامل�ؤلف �أ�ستاذ ال�سنة وعلومها بجامعة الباحة يف ال�سعودية.

ثم ر َّد عليها من الناحية الرتبوية الإ�سالمية.
وامل�ؤلف �أ�ستاذ يف كلية الرتبية بجامعة �أم القرى.
ا�ست�شراف امل�ستقبل يف الفكر الإ�سالمي /خريي
عبدالفتاح حممد -.ع ّمان :الوراق للن�شر :عماد
الدين للن�شر 1436 ،هـ� 305 ،ص (�أ�صله ر�سالة
علمية).

حتديات العوملة الثقافية ودور الرتبية الإ�سالمية يف
مواجهتها� /صالح بن �سليمان العمرو -.ع ّمان :مركز
ديبونو لتعليم التفكري 1434 ،هـ� 61 ،ص.

ذكر يف الف�صل الأول منه �أبرز الآثار ال�سلبية للعوملة الثقافية
على املجتمع امل�سلم املعا�صر ،وهي:
�Óإق�صاء العوملة للدين و�إبعاده عن الت�أثري يف جوانب
احلياة املختلفة.
Óالتهوين من �ش�أن اللغة العربية والإعالء من �ش�أن اللغات
الأجنبية.
Óت�شجيع ثقافة اجلن�س وت�شجيع العالقات اجلن�سية
املحرمة.
Óت�شجيع ثقافة اللهو والت�سلية والرتفيه وعدم التزامها
بال�ضوابط الأخالقية.
�Óإ�شاعة ثقافة العنف والتطرف والرتويج للجرمية.
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يذكر امل�ؤلف �أن للدرا�سات امل�ستقبلية �أ�ساليب كثرية ،من
�أهمها �أ�سلوب الت�شاور املتميز ،و ْالَ�شاهد ،والنماذج ،والقيا�س
التاريخي ،ومتيز املنهج الإ�سالمي عن املنهج الغربي بزيادة
�أ�ساليب �أخرى ر�صينة ،منها الوحي ،والدعاء ،والر�ؤى.
و�أن للأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم فق ًها م�ستقبل ًّيا يف
دعوتهم ،فكانوا يخططون للغد الدنيوي ،وفق �سنن اهلل
الكونية ،وعن ر�ؤية م�ستقبلية وا�ضحة..
و�أن للدرا�سات امل�ستقبلية و�أ�ساليبها فوائد كثرية للم�ؤ�س�سة
الإ�سالمية ،والعلماء ،و�سائر املجتمع يف كافة املجاالت.
و�أن فكرة املقا�صد تدعو الإن�سان للم�شاركة الإيجابية يف
ً
وتخطيطا) بد ًال من العزوف عنها...
احلياة (ا�ست�شرا ًفا
ق�ضايا �إ�سالمية معا�صرة :عر�ض الق�ضايا الع�صرية
ومعاجلتها من منظور �إ�سالمي /منري حممد الغ�ضبان-.
القاهرة :دار ال�سالم 1433 ،هـ 2 ،مج (� 934ص).

جمموعة من الأبحاث الإ�سالمية والدرا�سات الت�أ�صيلية
على ال�صعيد ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والتنموي،
هي :الدميقراطية ،الأحزاب والتعددية ال�سيا�سية ،الوطنية:
العقيدة والهوية ،جمتمع الرفاهية ،الإرهاب� ،أهل الذمة،
الوحدة العربية ،احلرية ،املعار�ضة والتداول ال�سلمي
لل�سلطة ،املواطنة ودولة القانون ،دار الكفر ودار الإ�سالم:
ر�ؤية معا�صرة ،نحن واحل�ضارة الغربية ،الأقليات واملواثيق
الدولية ،امل�شروع احل�ضاري والإعالم.

مقاالت ال�ض ّباعّ :
العلمة نور الدين علي بن حممد
ال�ض َّباع �شيخ عموم املقارئ امل�صرية /اعتنى بها
حمد اهلل حافظ ال�صفتي؛ قدم لها �أحمد عي�سى
املع�صراوي -.ع ّمان :دار الفتح 1436 ،هـ� 315 ،ص.

علوم القرآن

علوم القر�آن يف الأحاديث النبوية /عمر بن
عبدالعزيز الدهي�شي -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود،
كر�سي القر�آن الكرمي وعلومه 1436 ،هـ� 653 ،ص
(�أ�صله ر�سالة دكتوراه).

مقاالت علمية نفي�سة كانت منثورة يف جمالت و�صحف
�س ّيارة ،ل�شيخ ق ّراء م�صر ّ
العلمة علي بن حممد ال�ض ّباع
(ت  1380هـ) ،جمعها معدُّ هذا الكتاب و�صححها ،ور َّتبها على
منا�سباتها املو�ضوعية ،وع َّلق على بع�ض ما يلزم ،وج ُّلها يف
مو�ضوعات علوم القر�آن الكرمي ،التي ُجمعت حتت العناوين
التالية :ف�ضل العناية بالقر�آن الكرمي ،الق�ضايا القر�آنية،
التاريخ والرتاجم ،مباحث علم التجويد والأداء ،الإعجاز
العلمي للقر�آن الكرمي.

ت�أ�صيل علمي مل�سائل علوم القر�آن الكرمي من خالل
الأحاديث النبوية ،حيث َّ
تبي الق�صور يف بحث هذا اجلانب،
رغم �أهميته ،و�ضرورة البدء به عند البحث يف العلوم املتعلقة
بالقر�آن الكرمي.
وقد ا�ستخرج الباحث من الكتب ال�ستة علوم القر�آن املتعلقة
بنزول الوحي ،واملتعلقة ب�ضبط القر�آن ،وبداللة الألفاظ،
وباملعاين ،وبقراءة القر�آن وخ�صائ�صه� ،إ�ضافة �إىل التف�سري.
و�أ�شري �إىل ر�سالة دكتوراه �أخرى يف املو�ضوع نف�سه نوق�شت
يف كلية اللغة العربية وعلوم القر�آن ببغداد عام  1429هـ،
بعنوان :علوم القر�آن يف الكتب ال�ستة ،للباحث عبدالعزيز
ح�سن عبدالعزيز.
62

الأ�سماء املت�شابهة يف الآية الواحدة يف القر�آن الكرمي
بني الت�أ�سي�س والت�أكيد /حمدان بن اليف العنزي-.
الريا�ض :جامعة امللك �سعود ،كر�سي القر�آن الكرمي
وعلومه 1436 ،هـ� 602 ،ص (�أ�صله ر�سالة ماج�ستري).

بحث يف الفروق الدقيقة بني الأ�سماء املت�شابهة يف الآية
القر�آنية الواحدة ،كما يف قوله تعاىلِ } :ل ُك ٍّل َج َع ْل َنا مِ ن ُك ْم
�شِ ْر َع ًة َومِ ْنهَاجاً{ (�سورة املائدة ،)48 :وقوله تعاىل�} :إِ َّ َ
نا
ُيرِي ُد َّ
ال�ش ْي َط ُان �أَن ُيو ِق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َعدَا َو َة َوا ْل َب ْغ َ�ضاء{ (�سورة
املائدة ،)91 :ف�إن القارئ املتدبر يت�ساءل :هل لفظة ''�شرعة''
و''منهاجا'' ،وكذلك ''العداوة'' و''البغ�ضاء'' مبعنى واحد،
ً
�أم بينهما فرق؟
والكتاب يبحث يف هذه امل�س�ألة الدقيقة ،ويدر�سها درا�سة
نظرية تطبيقية ،وهو درا�سة ملدى التزام املف�سرين بتطبيق
القاعدة التف�سريية الرتجيحية'' :الت�أ�سي�س � َ
أول من
الت�أكيد''.
وبلغ عدد الآيات التي تناولتها هذه الدرا�سة (� )64آية،
وتو�صل الباحث �إىل القول بالت�أ�سي�س فيها جمي ًعا.

املمكنة فيما يحتمله بع�ض الكلمات يف اجلملة القر�آنية.
وقد تعر�ض الباحث لهذه الق�ضية املهمة ،وهي تعدد الأوجه
الإعرابية يف اجلملة القر�آنية ،فجمعها ،و�ص َّنفها ،وح َّللها،
َّ
وبي عالقتها بالداللة ،واختار الراجح منها بناء على عدة
معايري احتكم �إليها.
ال�سياق القر�آين و�أثره يف تف�سري املدر�سة العقلية
احلديثة :درا�سة نظرية تطبيقية� /سعد بن حممد
ال�شهراين -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود ،كر�سي
القر�آن الكرمي وعلومه 1436 ،هـ� 519 ،ص.

�إعراب القر�آن الكرمي :تعدد الأوجه واحتماالت
الداللة /فوزي عبدالرازق -.القاهرة :دار النابغة،
 1436 - 1435هـ 2 ،مج (�أ�صله ر�سالة دكتوراه من
كلية دار العلوم بجامعة القاهرة).

عالمات الإعراب حمدودة ،والوظائف النحوية �أكرث عد ًدا
منها ،ولذلك تكون العالمة الواحدة دلي ً
ال على �أكرث من
وظيفة ،فال�ضمة للفاعل واملبتد�أ وا�سم كان...
ويف القر�آن الكرمي  -ويكاد ينفرد بها  -توجد العالمة
وت�صلح �أن تكون عالمة يف اجلملة الواحدة على �أكرث من
واملف�سر قد
وظيفة ،وهذا ما ي�سمى بتعدد الأوجه الإعرابية.
ِّ
يختار �أحد هذه الأوجه �أو ي�شري �إليها جمي ًعا ،وي�شرح املعنى
وف ًقا لهذا االختيار �أو التعدد.
ولذلك حر�ص املعرِبون للقر�آن الكرمي �أن يبينوا الأوجه
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املق�صود بال�سياق يف هذه الدرا�سة ''ما يحيط بالن�ص من
عوامل داخلية �أو خارجية لها �أثر يف فهمه ،من �سابق له �أو
َ
والغر�ض الذي �سيق
املخاطب �أو املخاطِ ب،
الحق به� ،أو حال
ِ
له ،واجل ِّو الذي نزل فيه''.
وهذا املعنى لل�سياق قد روعي يف التفا�سري منذ نزول القر�آن.
و�إغفال ال�سياق يف فهم القر�آن وتف�سريه من �أكرب �أ�سباب
اخلط�أ يف فهم القر�آن ،فهو يف�ضي �إىل �أخطاء ج�سيمة يف
التف�سري ،وي�ؤدي �إىل انحراف وا�ضح يف معاين القر�آن.
ميا وحدي ًثا ،و ُكتبت
وقد وقع كثريون يف هذه الأخطاء ،قد ً
درا�سات معا�صرة يف �إبراز �أهمية العناية بال�سياق القر�آين
يف التف�سري ،منها هذا الكتاب ،الذي ركز على عدد من كتب
التف�سري املعا�صرة ،لبيان مدى مراعاة م�ؤلفيها لل�سياق يف
�أثناء تف�سريهم.

ً
عر�ضا ودرا�سة� /أحمد
كتاب ال�سبعة البن جماهد:
بن �سعد املطريي -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود،
كر�سي القر�آن الكرمي وعلومه 1436 ،هـ� 341 ،ص
(�أ�صله ر�سالة ماج�ستري).

عر�ض ودرا�سة لكتاب ال�سبعة يف القراءات ل�صاحبه �أحمد
بن مو�سى بن جماهد (ت  324هـ) ،الذي يعدُّ �أول كتاب
يف القراءات ال�سبع ،و�أحد الأ�صول التي اعتمد عليها ابن
اجلزري يف كتابه ''الن�شر يف القراءات الع�شر'' ،ومنذ ت�أليفه
عرف النا�س م�صطلح ''القراءات ال�سبع''.
وهذا الكتاب درا�سة علمية له ،وفيه بيان لقيمته بني كتب
القراءات ،وك�شف ملنهج امل�ؤلف وم�صادره وموارده ،والأ�س�س
التي بنى عليها امل�ؤلف اختياراته ،و�أثره الكبري يف جوانب
الدرا�سات القر�آنية بعده..
القراء :مفهومه ومراحله و�أثره
االختيار عند
ّ
يف القراءات� /أمني بن �إدري�س فالتة -.الريا�ض:
جامعة امللك �سعود ،كر�سي القر�آن الكرمي وعلومه،
 1436هـ� 472 ،ص (�أ�صله ر�سالة ماج�ستري من جامعة
�أم القرى).
ماهية االختيار هو ما �أ�ضيف �إىل القارئ من وجوه القراءة
�إ�ضافة انتقاء وا�صطفاء ال �إ�ضافة رواية.
وكيفية االختيار هي �أن ينتقي القارئ ال�ضابط العارف باللغة
طريقة خا�صة به يف القراءة من�سوبة �إليه ،م�ست َّلة من بني ما
روى عن �شيوخه لع َّلة ما.
وذكر امل�ؤلف �أن �أ�صحاب االختيارات �أئمة كرث ،و�أح�صى منهم
من�صو�صا على اختياراته يف كتب القراءات.
(� )56إما ًما
ً
وبي �أن مناهج االختيارات � ً
َّ
إجمال �أربعة ،هي :املنهج الأثري،
واملنهج اللغوي ،واملنهج املعنوي ،واملنهج الر�سمي.
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وا�ستعر�ض يف كتابه � ً
أي�ضا كيفية ن�شوء م�صطلح (االختيار)،
وعالقته بامل�صطلحات الأخرى ،كالتف�ضيل والتخيري
ونحوها ،وع َّرف امل�ؤلفات والبحوث التي كتبت يف املو�ضوع،
وحتدث عن حكم االختيار يف القراءات ،وال�ضوابط العلمية
التي روعيت فيه ،و�أطال يف بيان �أثر االختيار يف القراءات.
و�أ�شري �إىل ر�سالة دكتوراه نوق�شت يف جامعة الإمام بالريا�ض
عام  1434هـ ،وهي بعنوان :قواعد االختيار عند القراء:
درا�سة نظرية تطبيقية ،للباحث �سعد بن حممد �آل عثيمني.
ال�سنن املتعلقة بالقر�آن الكرمي� /أحمد بن عبداهلل �آل
عبدالكرمي -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود ،كر�سي
القر�آن الكرمي وعلومه 1436 ،هـ� 669 ،ص (�أ�صله
ر�سالة دكتوراه من جامعة الإمام بالريا�ض).

وردت �سنن و�آداب تتعلق بالقر�آن الكرمي يف كتب علوم القر�آن
وكتب الأحاديث والف�ضائل والآداب ،ولكنها َترِد مورد العر�ض
دون درا�سة ومتحي�ص ،فجاء هذا الكتاب ليجمع �أطراف
املو�ضوع يف �سائر الأحوال املتعلقة بالقر�آن ،وب�أحوال امل�ؤمن
معه ،يف قراءته له يف ال�صالة وخارجها ،ويف دعائه ب�أدعية
القر�آن ،وختمه وتدبره وفهمه ،وغري ذلك.
وقد قام امل�ؤلف برتتيب �أبواب الكتاب وف�صوله ترتي ًبا ُيعني
على القراءة واملراجعة ،وهي جديرة باملدار�سة يف حِ لَق تعليم
القر�آن الكرمي ويف جمال�س العلم وتطبيقها لإحياء هذه
ال�سنن.
التف�سري يف اليمن :عر�ض ودرا�سة /علي بن ح�سان بن
علي بن ح�سان -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود ،كر�سي
القر�آن الكرمي وعلومه 1436 ،هـ� 989 ،ص (�أ�صله
ر�سالة دكتوراه).

كرثت جهود علماء اليمن يف خدمة تف�سري كتاب اهلل تعاىل،
وكرثت م�ؤ َّلفاتهم فيها ،وت�شعبت فيها املذاهب .وجاءت هذه
الدرا�سة لتلقي ال�ضوء على هذه اجلهود عرب الع�صور ،لبيان
مناهج العلماء فيها ،ورجع الباحث لبيان ذلك �إىل م�صادر
كثرية متنوعة .وجعل درا�سته يف ثالثة �أبواب:
Óن�ش�أة التف�سري يف اليمن.
Óاجتاهات التف�سري يف اليمن.
Óمنهج التف�سري يف اليمن.
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تف�سري املدينة املنورة� /إعداد نخبة من العلماء-.
الريا�ض :دار ال�صميعي 1436 ،هـ 2 ،مج؛ � 28سم.

كتبه نخبة من علماء التف�سري ،و�أ�شرف عليه عماد بن
زهري حافظ ،بتخطيط و�إ�شراف من ''مركز تعظيم القر�آن
الكرمي'' الذي يرت�أ�س جمل�س �إدارته ،ليجمع بني الأ�صالة
واملعا�صرة ،وليكون عو ًنا على التدبر املبني على الأثر
ال�صحيح ،ومراعاة الع�صر وم�ستجداته عل ًما وواق ًعا ،مبا
ي�سهم يف �صياغة حياة الفرد واملجتمع والأمة على هدايته
ومنهجه الو�سطي املعتدل ب�أحكامه وحكمه و�إعجازه ،والذي
ي�ؤثر بدوره يف االرتقاء ب�أحوال النا�س و�أعمالهم وعلومهم،
كما جاء يف املقدمة.
أي�ضا :وقد اختري ا�س ٌم لهذا التف�سري ُّ
وفيها � ً
يدل على مكان
�شريف �أُ ِّلف فيه و�صدر منه.
وفيها كذلك بيان خطة جامعة للتف�سري ،منها:
Óبيان مقا�صد القر�آن الكرمي.
Óاالعتماد على الرواية ال�صحيحة والراجح من الأقوال.
�Óصياغة العبارة الف�صيحة يف ت�ضمني الأ�ساليب البالغية
والأوجه الإعرابية.
�Óإيراد �إعجاز القر�آن العلمي والبياين.
Óالعناية باال�ستنباطات الرتبوية والطبية والفلكية
وامل�ستقبلية وعلوم �أخرى.
Óاعتماد مذهب ال�سلف باجتناب الت�أويل يف تف�سري �آيات
الأ�سماء وال�صفات الإلهية.
Óترك �إيراد اخلالفات اللغوية واملذهبية باختيار الراجح
من الأقوال.

التفا�سري املخت�صرة :اجتاهاتها ومناهجها /حممد بن
را�شد الربكة -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود ،كر�سي
القر�آن الكرمي وعلومه 1436 ،هـ� 987 ،ص (�أ�صله
ر�سالة دكتوراه).

�أورد القر�آن الكرمي الكثري من مقوالت املعار�ضني واملك ِّذبني
للحق ،وقد ر َّد عليها و�أبطلها مبختلف الطرق والأدلة.
وتف َّرقت هذه املقوالت على امتداد �سور القر�آن الكرمي ،فجاء
هذا البحث و�أو�ضح يف درا�سة علمية منهج القر�آن الكرمي يف
الرد عليها ،وقد ق�سمها امل�ؤلف ح�سب مو�ضوعاتها ،وجعلها
يف �أبواب وف�صول ومباحث ،وهي تتعلق بالعقائد والت�شريعات
وال�سلوك والأخالق.
احلافظ الذهبي مقر ًئا ومفهوم الطبقة عنده يف
كتابه ''معرفة القراء'' /يحيى بن حممد بن �أ�سعد
احلكمي -.ع ّمان� :أروقة للدرا�سات والن�شر 1436 ،هـ،
� 186ص.

ميا وحدي ًثا ،ودر�سها
تتبع فيه امل�ؤلف التفا�سري املخت�صرة قد ً
درا�سة عميقة ملعرفة اجتاهاتها ومناهجها ،ووازن بني عدد
منها ،و�أودع فيه خال�صة عن �أ�شهر املخت�صرات يف التف�سري.
املقوالت التي �أبطلها القر�آن ومنهجه يف �إبطالها:
درا�سة ت�أ�صيلية مو�ضوعية /وليد بن عبداملح�سن
العمري -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود ،كر�سي
القر�آن الكرمي وعلومه 1436 ،هـ� 542 ،ص (�أ�صله
ر�سالة دكتوراه من جامعة �أم القرى).
بدبي ،هما:
�أ�صله بحثان حم َّكمان ُن�شرا يف جملة الأحمدية ّ
Óالذهبي وعلم القراءات.
Óمفهوم الطبقة عند احلافظ الذهبي من خالل كتابه
''معرفة القراء'' :درا�سة نظرية تطبيقية.
الحديث والسيرة

امل�شيخة ال�شامية لربهان الدين �إبراهيم بن عمر
اجلعربي عن �شيوخه ال�شاميني الذي (هكذا) �أجازوا
له (ت  732هـ) /تخريج علم الدين القا�سم بن حممد
الربزايل (ت  739هـ)؛ حتقيق �أحمد عبدال�ستار؛
مراجعة �أحمد معبد عبدالكرمي -.القاهرة :دار
الكتب والوثائق القومية 1436 ،هـ� 248 ،ص.
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احتوى على جميع الأحاديث املع َّلقة يف �صحيح البخاري ،مع
وحكمها ،والغاية من ورودها وو�صلها،
الوقوف على عددهاُ ،
و�شرح �سبب تعليقها ب�صيغة اجلزم و�صيغة التمري�ض ،وبيان
املفردات امل�ستخدمة من �أقوال البخاري ،نحو :قال لنا ،وقال
يل ،وذكر لنا ،وذكر يل ،وزادنا ،وزادين ،والرد على املعرت�ضني.
وذكر امل�ؤلف �أنه �س َّمى كتابه ''القا�ضي على تعليقات
البخاري'' ليق�ضي بالعدل بني البخاري رحمه اهلل وبني من
انتقد �صحيحه ب�سبب تعليقاته.
�أحاديث ال�شتاء /جالل الدين عبدالرحمن بن �أبي
بكر ال�سيوطي؛ حتقيق عبداجلواد حمام -.بريوت:
دار املقتب�س 1435 ،هـ� 124 ،ص.
تهدف امل�شيخات �إىل العناية بالأ�سانيد ،وحماولة الو�صول
�إىل رواية حديث �أو جزء �أو كتاب ب�إ�سناد مت�صل �إىل م�صدره
الأ�صلي.
البزايل
وهذه امل�شيخة خ َّرجها احلافظ امل�ؤرخ علم الدين ِ ْ
ل�شيخه املقرئ برهان الدين اجلعربي ،وخ�ص�صها ل�شيوخه
بالإجازة فقط ،دون �شيوخ ال�سماع وغريه من طرق التحمل،
وهي عن �شيوخه ال�شاميني خا�صة.
وذكر املحقق �أن ت�سمية العنوان من عنده ،اخت�صا ًرا للعنوان
املوجود على الن�سخة اخلطية ''م�شيخة مباركة �شامية...
عن �شيوخه ال�شاميني الذين �أجازوا له''.
القا�ضي على تعليقات البخاري /ابن مق�صد العبديل
(ثامر بن حممود) -.م�صر؟ :دار كنوز املعرفة :دار
نور اليقني 1433 ،هـ� 232 ،ص.

قال م�ؤلفه رحمه اهلل تعاىل'' :هذا جزء �أ َّلفته يف ف�صل ال�شتاء
معترب� ،ض َّمنته ما ورد فيه من احلديث النبوي والأثر''.
املحدثني الثقات� /سعيد بن عبدالقادر
�أوهام
ِّ
با�شنفر -.بريوت :دار ابن حزم1436 ،هـ 11 ،مج.
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در�س فيه �أوهام املحدِّثني الثقات من رجال ال�شيخني ،واملراد
من معرفة هذه الأوهام معرفة ع َّلتها و�أثرها ،وهل ُبني حكم
عليها؟ وبد�أ بالأئمة املكرثين احل ّفاظ املتقنني ،ك�شعبة،
و�سفيان الثوري ،ثم املتفق عليهما من رجال ال�شيخني ح�سب
الطبقات ،ف�أوهام رجال البخاري ،فم�سلم ،ح�سب ترتيب
حروف الهجاء ،وختمه ب�أوهام وقعت يف كتب الأئمة �أ�صحاب
الكتب ال�ستة.
قال امل�ؤلف :وال �شك �أن الوهم ال ي�سلم منه �أحد� ،إال �أنهم
متفاوتون يف ذلك.
وذهب امل�ؤلف بعد هذه الدرا�سة امل�ستفي�ضة �إىل �أن الإمام
الزهري �أتقنهم و�أعلمهم.
و�أن �أوثق النا�س يف �أبي �إ�سحاق ال�سبيعي هو �شعبة.
قال :ومن فوائد هذا البحث �أين وقفت على علل لأحاديث
كثرية مل يذكرها الدارقطني وابن �أبي حامت يف كتابيهما،
وهما �أو�سع و�أ�شمل من كتب يف هذا الفن.
الأحاديث املائة يف الإنفاق وال�صدقة� /صالح بن
عبدالرحمن اخل�ضريي -.املدينة املنورة :دار
العقيدة 1436 ،هـ� 106 ،ص.

كتاب تراثي جديد يف ال�سرية النبوية ال�شريفة ،لعامل
وم�صنف جليلُ ،حقق من ن�سخة وحيدة ،حتدث فيه م�ؤلفه
عن �سريته عليه ال�صالة وال�سالم من احلياة �إىل املمات،
بني فيه ن�سبه ،و�أ�سماءه ،وت�أريخ والدته ،و�صفاته ا ُ
خللقية
وا َ
خللقية ،وغزواته و�سراياه ،ومعجزاته ،وذكر زوجاته،
و�أوالده ،وقرابته ،ومواليه وخدمه� ،صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�سلم.
معجم ال�سرية النبوية /م�صطفى غنيم-.
الإ�سكندرية :م�ؤ�س�سة حور�س الدولية للن�شر،
1436هـ� 205 ،ص.

جملة من الأحاديث النبوية ال�شريفة يف ف�ضل ال�صدقة
و�إنفاق املال ،ونحوه يف �سبيل اخلري و�أبواب الرب ،زادت على
املئة حديث ،و�شرح فيها املعدُّ الغريبَّ ،
وبي املعاين .ومل
يذكر �أحاديث الزكاة� ،أو �صدقة الفطر� ،أو الك ّفارات.
حمية الإ�سالم بالنبي عليه ال�صالة وال�سالم� /أحمد
بن ح�سن بن قنفذ الق�سنطيني (ت  810هـ)؛ درا�سة
وحتقيق بوركبة حممد -.بريوت :دار ابن حزم،
1436هـ� 252 ،ص.
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معجم لطيف يتناول �أبرز املو�ضوعات يف ال�سرية النبوية
الكرمية ،فيذكر امل�ؤلف ر�ؤو�س املو�ضوعات امل�شهورة يف
ال�سرية ،ويورد حتتها الأحداث والأخبار اخلا�صة بها .وهي

مرتبة على حروف الهجاء.
مثاله يف حرف اجليم :جربيل ،جبل �أُحد ،جعفر الطيار،
جويرية بنت احلارث.
ومن حرف ال�شني� :شجرة الر�ضوان� ،شِ عب �أبي طالب،
ُّ
�شق �صدر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� ،شيماء ،ال�شيماء
ال�سعدية.
وقد �سبق �صدور الكتاب عام  1428هـ.
الفقه اإلسالمي وأصوله

القواعد الأ�سا�س لعلم مقا�صد ال�شريعة� /أحمد
الري�سوين -.لندن :م�ؤ�س�سة الفرقان للرتاث
الإ�سالمي ،مركز درا�سات مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية،
 1435هـ� 99 ،ص.

بيان لثالثة من �أركان وقواعد املقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية،
هي :قاعدة التعليل ،وقاعدة اال�ست�صالح ،وقاعدة امل�آالت.
وفيها زيادة �إي�ضاح ،وطرق جلوانب وتطبيقات جديدة لها.
�أهمية اللغة العربية يف الرتجيح الفقهي� :أبو بكر
أمنوذجا /زكرياء التهامي -.القاهرة :دار
بن العربي �
ً
احلكمة 1435 ،هـ� 142 ،ص (�أ�صله ر�سالة ماج�ستري
من اجلزائر).
َّ
بي امل�ؤلف من خالل هذه الدرا�سة حاجة طالب العلوم
ال�شرعية �إىل اللغة العربية بكل مكوناتها لفهم الن�صو�ص
فه ًما �سلي ًما .ذلك ب�أن القر�آن نزل بلغة العرب ..وتت�أكد
حاجتنا �إىل اللغة �أكرث يف زماننا هذا؛ لبعدنا عن م�صادر
اللغة.
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وجتمع هذه الدرا�سة بني اللغة والفقه و�أ�صوله ،من خالل
كتابني لأبي بكر بن العربي رحمه اهلل ،هما� :أحكام القر�آن،
والقب�س يف �شرح موط�أ مالك بن �أن�س.
وجاء الكتاب يف خم�سة ف�صول:
Óاللغة والرتجيح.
Óم�سائل النحو والإعراب.
Óم�سائل بالغية.
Óالألفاظ من حيث مقدار �شمولها وباعتبار و�ضع اللفظ
للمعنى العام واخلا�ص.
Óامل�شرتك.
�أحكام الن�ساء /عالء الدين علي بن �إبراهيم العطار
(ت  724هـ)؛ درا�سة وحتقيق �إميان بنت حممد
علي عادل عزام -.البحرين :مكتبة نظام يعقوبي
اخلا�صة؛ بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية 1435 ،هـ،
 4مج (� 1874ص) (�أ�صله ر�سالة دكتوراه من جامعة
�أم القرى).

مو�ضوعه فقه �أحكام الن�ساء اخلا�صة بهن على املذهب
ال�شافعي ،وقد ي�شري فيه �إىل مذاهب �أخرى .جمع فيه م�ؤلفه
جزئيات امل�سائل ،وفروع الفقه من �سائر الأبواب الفقهية يف
كتاب واحد.
وذكرت املحققة �أنه الكتاب الرتاثي الوحيد الذي عالج �أحكام
الن�ساء على طريقة الفقهاء ،وما ورد بهذا العنوان �أو قري ًبا
منه لعلماء �آخرين مل يعالج على طريقتهم.
و�أ�شري �إىل �أن الكتاب �صدر � ً
أي�ضا بتحقيق عبدالرحمن بن
�سالمة املزيني عام  1432هـ عن عمادة البحث العلمي بجامعة
الإمام يف الريا�ض ،ويقع يف � 2011ص.
وامل�ؤلف من تالميذ الإمام النووي.

وثائق الف�شتايل� :أبي عبداهلل حممد بن حممد
الف�شتايل (ت  779هـ) /حتقيق �أحمد بن علي
الدمياطي -.الدار البي�ضاء مركز الرتاث الثقايف
املغربي؛ بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ� 433 ،ص.

درا�سة حتليلية لبحوث يف قانون الإثبات الإ�سالمي/
�أحمد املر�ضي �سعيد عمر -.القاهرة :دار الفكر
العربي 1435 ،هـ� 303 ،ص.
من كتب الوثائق وال�شروط ،التي تهتم بتوثيق املعامالت
خا�صة يف الق�ضاء الإ�سالمي ،ذكر املحقق �أن على ر�أ�س
املهتمني بهذا العلم املالكية ،ومنهم الف�شتايل ،و�أن وثائقه
هذه من �أجود ما �صنف يف الباب.
�أجوبة الويداين �إبراهيم بن علي ،املتوفى بعد 1169
هـ /حتقيق �أحمد بن علي الدمياطي -.بريوت :دار
ابن حزم 1436 ،هـ� 370 ،ص.

يت�ضمن الكتاب خم�سة بحوث ،هي:
علي'' واال�ستئنا�س مبذهبه وف ًقا لقانون
�''Óأق�ضاكم ّ
الإثبات ال�سوداين.
�Óسلطة قا�ضي اجلنايات يف تقومي عدالة ال�شاهد وف ًقا
لقانون الإثبات الإ�سالمي ال�سوداين.
Óالق�سامة وتطبيقاتها يف الق�ضاء اجلنائي ال�سوداين.
�Óإثبات الن�سب بالو�سائل العلمية املعا�صرة.
Óقبول بينة اخلبري كو�سيلة لإثبات الدعاوى اجلنائية
فق ًها وقانو ًنا :بحث مقارن ب�أحكام قانون الإثبات
ال�سوداين والربيطاين والأمريكي والبوت�شواين.
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من كتب الفتاوى والنوازل يف الفقه املالكي� ،أجاب فيها امل�ؤلف
عن م�سائل وحوادث متنوعة.
وقد عدد املحقق يف مقدمته ( )180م ؤ� َّل ًفا من �أهم م�ؤلفات

املالكية يف النوازل والفتاوى خالل �ألف عام.
وامل�ؤلف من �أهل �سو�س باملغرب ،ا�شتهر ب�أجوبته هذه ،ونقل
منها الفقهاء.
تذكرةامللوك�إىل�أح�سنال�سلوك/مل�ؤلفجمهول؛حتقيق
تركي بن فهد �آل �سعود -.الريا�ض :مركز امللك في�صل
للبحوثوالدرا�ساتالإ�سالمية 1436،هـ� 240،ص.

Óالتجديد واالجتهاد.
Óمكافحة الأمرا�ض التي تفتك بج�سد الدولة ونظام
احلكم.
Óتنمية الإيجابية وح�س امل�س�ؤولية.
Óمواكبة التطور العلمي.

من كتب �سيا�سة امللك والأحكام ال�سلطانية الرائعة .جمع
ما فيه ون�سقه م�ؤلفه لغر�ض �إهدائه �إىل ال�سلطان اململوكي
امللك الأ�شرف قان�صوه الغوري ( 922 - 905هـ) ،ن�سخت منها
ن�سخة واحدة خلزانة امللك ،ون�سخ منها �أحد متويل الن�سخ
يف اخلزانة ،وهي هذه الوحيدة التي حقق منها املحقق.
وهي ن�سخة مذهَّبة زخرفت فيها �صفحتا العنوان واخلامتة،
و� ِّأطرت �صفحاتها ب�إطار �أحمر .وتركيز امل�ؤلف فيه على جانب
الق�ضاء ،يحث فيه على العدل ،ويقارن بينه وبني غريه.
مقومات النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم وكيفية النهو�ض
بالأمة� /إ�سراء خ�ضر اليف -.ع ّمان :دار الفتح1435 ،
هـ� 170 ،ص.
بعد حديث عن مقومات النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم
ومقارنتها بالنظم الأخرى ،وتعداد ال�سلطات يف النظام
ال�سيا�سي الإ�سالمي وذكر وظائفهاُ ،خ�ص�ص ف�صل للنهو�ض
بالأمة يف �ضوء هذا النظام ،وجاء يف �ستة مطالب:
Óالعقيدة واحلم َّية للدين.
Óالأر�ض.
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تاريخ الق�ضاء والإفتاء يف بيت املقد�س /ب�شري
عبدالغني بركات -.الريا�ض :مركز امللك في�صل
للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية 1436 ،هـ� 537 ،ص.

و�ضح فيه خمتلف اجلوانب التاريخية للق�ضاء والإفتاء
يف بيت املقد�س عرب الع�صور الإ�سالمية ،وخا�صة يف العهد
العثماين ،مع التطرق �إىل بع�ض اجلوانب الفقهية املرتبطة

ببع�ض التغريات التي طر�أت على نظام الق�ضاء نتيجة تغري
الدول احلاكمة.
و�أحلق بالكتاب ( )19ملح ًقا فيها بيان �أ�سماء الق�ضاة
والق�سامني
ونوابهم وك ّتاب املحاكم واملرتجمني واملح�ضرين
ّ
يف املحاكم ..وغري ذلك.

التوبة منها ،مع �أمثلة و�شواهد ،وحتليل نف�سي عميق ،ووعظ
ور َّقة ،وترغيب وترهيب.

التربع بالأع�ضاء بني امل�سلمني وغريهم� /شفيقة
ال�شهاوي ر�ضوان -.القاهرة :دار الفكر العربي1435 ،
هـ� 108 ،ص.

قواعد يف ال�سلوك �إىل اهلل تعاىل� ،أو ال�سري على
املنهاج :من كالم الإمام العامل العارف عماد الدين
�أحمد بن �إبراهيم الوا�سطي ،املتوفى �سنة  711هـ؛
اعتنى بها حممد بن عبداهلل القونوي -.بريوت :دار
الب�شائر الإ�سالمية1435 ،هـ� 328 ،ص.

فيه �أربعة مباحث:
Óالتربع بالأع�ضاء من م�سلم �إىل م�سلم حال احلياة.
Óالتربع بالأع�ضاء من م�سلم ميت �إىل م�سلم حي.
Óالتربع بالأع�ضاء بني امل�سلم والكافر حال احلياة وبعد
الوفاة.
Óالتربع بالأع�ضاء بني امل�سلمني و�أهل الكتاب.
وامل�ؤلفة مدر�سة الفقه املقارن بكلية الدرا�سات الإ�سالمية
والعربية بالقاهرة ،ق�سم البنات ،جامعة الأزهر.
التصوف اإلسالمي

الرعاية حلقوق اهلل /احلارث بن �أ�سد املحا�سبي (ت
 243هـ)؛ حتقيق مارغريت �سميث -.بريوت� :شركة
دار الوراق 1435 ،هـ� 512 ،ص.
ركز فيه العالمة املحا�سبي رحمه اهلل على عالج الأدواء
النف�سية اخلفية املهلكة ،من مثل الغرور والكِرب وال ُعجب
والرياء واحل�سد ،وو�ضع الأدوية الربانية لهاَّ ،
وبي كيفية
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قواعد يف الت�صوف ال�سني املعتدل ،منتقاة بعناية ،عميقة
الت�أثري ،وقد و�صف الذهبي رحمه اهلل امل�ؤلف ب�أنه ''كان
داعية �إىل ال�سنة ،ومذهبه مذهب ال�سلف ال�صالح يف ال�صفات،
مي ّرها كما جاءت ،وقد انتفع به جماعة �صحبوه ،وال �أعلم
خ َّلف بدم�شق يف طريقته مثله''.
من القواعد التي ذكرها:
Óاملداراة بطيب الكالم ولي�س املداهنة.

Óقاعدة يف الفرق بني كِرب النف�س وعزة القلب ،وبني البغي
وال�شجاعة ،وغريهما.
Óقاعة يف الأمور املو�صلة والأمور القاطعة.
Óقاعدة يف اجل ِّد واالجتهاد.
Óميزان اال�ستقامة لأهل القرب والكرامة.
Óا�ستجالب الوداد يف معاملة رب العباد

م�صادر من الرتاث الع�سكري املخطوط باملغرب/
�أحمد الب�سريي -.املغرب :د .ن1435 ،هـ� 392 ،ص
(طبع بدعم من اللجنة املغربية للتاريخ الع�سكري).

الفلسفة

مفهوم العدالة عند فال�سفة بغداد /جميد خملف
الدليمي -.بغداد :وزارة الثقافة 1434 ،هـ� 271 ،ص.

عر�ض فيه معدُّ ه كت ًبا تراثية خمطوطة يف تنظيم اجليو�ش،
وما يرتبط باخليل والفرو�سية� ،إ�ضافة �إىل م�ؤلفات يف
�صناعة الأ�سلحة وفنون الرماية ،وما يتعلق ب�ش�ؤون البحرية
و�سيا�سة احلروب وتدبريها ،ومو�ضوعات ع�سكرية �أخرى،
وكناني�ش مهمة ترتبط باملو�ضوع ،ورتبت وفق الت�سل�سل
الهجائي للعناوين.
اخت�ص الف�صل الأول بدرا�سة الأخالق واالجتماع وال�سيا�سة
يف القر�آن ،باعتباره الكتاب الأخالقي الأول وامل�صدر الأ�سا�س
لآراء الفال�سفة امل�سلمني و�أفكارهم ،كما يقول امل�ؤلف.
والف�صل الثاين درا�سة للأخالق وال�سيا�سة يف الفل�سفة
اليونانية.
والثالث يف الفكر الأخالقي عند فال�سفة بغداد ،مرك ًزا على
فكرة االعتدال.
والرابع يف الفكر االجتماعي ،وتركيزه على امل�ساواة.
واخلام�س يف الفكر ال�سيا�سي ،متخ ًذا من فكرة العدالة
منطل ًقا.
العلوم االجتماعية
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وكلها من اخلزانات املغربية ،و�أ�شار �إىل ما هو مطبوع من
هذه املخطوطات ،وعمل لها فهار�س لت�سهيل البحث عنها.
وامل�ؤلف عقيد متقاعد بالقوات امل�سلحة امللكية.

التعليم العربي الإ�سالمي يف �إفريقيا :واقعه
وم�ستقبله� /آدم مببا و�آخرون -.لندن :جملة قراءات
�إفريقية 1436 ،هـ� 172 ،ص.

ملف يف املو�ضوع املذكور ،كتبه جمموعة من الباحثني،
�أجابوا فيه عن ت�سا�ؤالت حول ن�ش�أة التعليم الإ�سالمي يف
�إفريقيا ،ومراحله التاريخية التي م َّر بها ،والعوامل التي
�أدت �إىل ظهوره و�أ�سهمت يف تطوره ،و�أ�س�سه التي انطلق منها،
وغاياته و�أهدافه التي �سعى �إىل حتقيقها ،ومكونات مناهجه
وبراجمه الرتبوية والتعليمية ،و�أ�ساليبه وو�سائله ،ومراحله
ونظمه وم�ؤ�س�ساته و�إدارته ،وامل�شكالت التي يعانيها ،و�إمكانية
معاجلتها ،والواقع والتجارب وم�شروعات التطوير القائمة،
وامل�آالت امل�ستقبلية.
وب�آخره خامتة ''التعليم الإ�سالمي يف �إفريقيا بني التحديات
والتطلعات'' ،وفيها ا�ستنتاجات واقرتاحات مفيدة.

واختتم الكتاب مبحور تطبيقي رام تعميق فهم االجتاهات
نحو التطوع اللغوي عرب درا�سة ميدانية يف بلد عربي.

اللغة العربية يف املنظمات الدولية� /أحمد كروم
و�آخرون؛ حترير نا�صر بن عبداهلل الغايل-.
الريا�ض :مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ� 303 ،ص.

اللغة العربية

التطوع اللغوي� :إطار نظري وتطبيقي للتطوع يف جمال
خدمة اللغة العربية /عبداهلل الربيدي و�آخرون-.
الريا�ض :مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ� 231 ،ص.
ت�أليف �أويل يف مو�ضوع جديد �ض َّمته بحوث هذا الكتاب ،التي
جاءت يف خم�سة حماور:
ركز الأول والثاين على الأطر املفاهيمية للتطوع اللغوي
والف�ضاءات املتاحة له.
ودر�س املحوران الثالث والرابع البعد الت�شخي�صي العام
للتجارب التطوعية ،ور�صدا يف نقد حتليلي عد ًدا من املمار�سات
العملية يف جمال التطوع اللغوي يف البيئة العربية والأجنبية.
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درا�سة و�سرب لواقع اللغة العربية يف امل�ؤ�س�سات الدولية،
وتقومي له ،ومعرفة ما له وما عليه ،وتعريف بواقع
ا�ستخدامها ،ونوعية اال�ستخدام ،والفر�ص املتاحة للعربية
على امل�ستوى الدويل ،والتحديات التي تواجهها.
والغر�ض منه لفت االنتباه لأهمية ح�ضور اللغة العربية يف
املنظمات الدولية ،وا�ستك�شاف الآفاق املمكنة لتمكني العربية
يف تلك املنظمات ،و�إلقاء ال�ضوء على واقع هذا التمكني،
و�آفاقه ،وفر�صه ،ودعم التنمية اللغوية للعربية.
وناق�ش الكتاب التوا�صل والتوثيق باللغة العربية يف املنظمات

الدولية :واقعه و�آفاقه وحتدياته ،وا�ستخدام العربية يف تلك
املنظمات ،والأثر االرتدادي لذلك.
كما ناق�ش بع�ض الق�ضايا الإقليمية املرتبطة بالأبعاد
الدولية ،وم َّثل على ذلك بق�ضية ال�صراع من �أجل التعريب،
وعر�ض جتربة املغرب الأق�صى يف هذا ال�ش�أن.
بحوث ودرا�سات يف اللغة والأدب� /شفاء حممد خري
يو�سف -.القاهرة؛ الإ�سكندرية :دار ابن اجلوزي،
 1436هـ� 151 ،ص.
Óال�شعر اجلاهلي يف (�شرح) ابن عقيل و�أثره يف التقعيد
النحوي.
�Óأثر الرتادف يف الأدب واللغة.
ُ Óكنى ال�شعراء اجلاهليني و�ألقابهم :درا�سة داللية.
Óاال�ستهالل بالأ�سماء يف الق�صيدة العربية :درا�سة فنية.
ويرى امل�ؤلف �أن ما قام به يف هذا الكتاب ت�أ�سي�س لفكرة
جديدة ،مفادها الربط بني الأدب واللغة ،و�إىل �أي مدى كان
�أثر كل منهما يف الآخر.
وهو �أ�ستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب يف �سوهاج.
جمعت فيه امل�ؤلفة بحوثها اجلامعية التي كتبتها بجهد
و�إتقان ،حتت �إ�شراف مد ِّر�سات متخ�ص�صات.
وهي �سبعة بحوث ،لغوية وبالغية و�أدبية متنوعة� ،أغلبها يف
مو�ضوعات �إ�سالمية  ،هي:
Óالفعل ومتعلقاته يف احلزب الأخري من القر�آن.
Óمع حديث ''�إن من البيان ل�سح ًرا''.
Óالتغري الداليل يف احلديث النبوي ال�شريف.
�Óألفاظ فار�سية مع َّربة يف احلديث النبوي ال�شريف.
Óفن املقالة يف العدد الأول من جملة الر�سالة (القاهرية).
Óدرا�سة �أدبية مل�سرحية ''الطريق �إىل بغداد''.
Óجمموعة ''حقوقهم م�ستقبلنا'' :درا�سة �أدبية.
�أثر الأدب يف التقعيد اللغوي� /سليمان حممد �سليمان-.
الإ�سكندرية :دار الوفاء 1436 ،هـ� 245 ،ص.
جمموعةبحوثتهدف�إىلتوظيفالأدبيفخدمةاللغة،وتوظيف
الأدب يف خدمة الأدب ،للت�أكيد على الت�أثري والت�أثر بينهما ،مما
يعودبالنفعوالفائدةعلىاللغةالعربيةبفروعهااملختلفة،التيال
غنىلبع�ضهاعنالبع�ضالآخر.وهي�أربعةبحوث:
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الفهار�س ال�شاملة مل�ؤ َّلفات �أبي علي الفار�سي ،املتو َّفى
�سنة  377هـ /عبداهلل بن عمر احلاج �إبراهيم ،خالد
حممد التويجري� ،سعيد علي العمري -.الظهران:
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،عمادة البحث
العلمي؛ الريا�ض :مكتبة العبيكان 1436 ،هـ� 935 ،ص.

فهار�س �شاملة لأربعة ع�شر كتا ًبا من كتب �أبي علي الفار�سي
اللغوي رحمه اهلل تعاىل ،هي :احلجة للقراء ال�سبعة ،الإغفال،
الإي�ضاح ،التكملة ،امل�سائل الب�صريات ،امل�سائل احللبيات،
امل�سائل ال�شريازيات ،امل�سائل الع�سكرية ،امل�سائل الع�ضديات،

امل�سائل امل�شكلة املعروفة بالبغداديات ،امل�سائل املنثورة ،كتاب
ال�شعر (�شرح الأبيات امل�شكلة الإعراب) ،التعليقة على كتاب
�سيبويه ،مقايي�س املق�صور واملمدود.
�أ�سا�س اللغة العربية /لأبي �شجاع حممد بن علي بن
�شعيب الدهان (ت  592هـ)؛ درا�سة وحتقيق موفق بن
ح�سني بن عليوي اجلبوري -.كركوك :مكتبة �أمري؛
بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ� 280 ،ص (�أ�صله
ر�سالة دكتوراه من جامعة تكريت).

ُ
القر�آن والأثر ما ُي َ
�صدق العني والأثر ،و�أ�ضفتُ
ر�ضى منه
�إىل ذلك من بيان جمازات الكالم ،وم�صطلحات العلماء
الأعالم ،و�أمثال العرب العرباء ،و ُنفاثات ُ�سقاة الألبان ،ما ال
ي�ستغني الف�ضالء يف مدار�سهم.''...

ومما متيز به املعجم ابتكاره التق�سيم اخلما�سي يف خطة
ت�أليفه ،و�إفراده املجاز عن احلقيقة.
وا�ستدرك فيه على لغويني �سابقني ،وذكر م�صطلحات �شتى
العلوم ،و�شرح الأمثال ،ونقد الفريوز �آبادي يف قامو�سه..
معجم جلذور كلمات اللغة العربية ،ابتد�أه م�ؤلفه مبقدمة
�صوتية و�صرفية وداللية ،وابتكر ( )28جدو ًال ،لكل حرف
من احلروف العربية جدولَّ ،
بي فيه الألفاظ امل�ستعملة �إىل
وقته والألفاظ املهملة.
ويعني امل�ؤلف بالأ�سا�س اجلذر ،واجلذر يف اللغة هو العن�صر
الأ�صلي ملجموعة من الكلمات تنتمي �إىل عائلة واحدة ،فجذر
(عامل) و(ا�ستعلم) و(عالمة) و(تعلم) هو (ع ل م) ،ونح�صل
على اجلذر بحذف جميع احلروف الزائدة من الكلمة.
وذكر املحقق �أن ابن الدهان ابتكر بعقليته الريا�ضية خطوة
جديدة يف طريق الت�أليف املعجمي ،و�أبدع عم ً
ال مل ي�ستطعه
املحدَثون حتى ا�ستعانوا باحلا�سبات الآلية.
الطراز الأول والكناز ملا عليه من لغة العرب املع َّول/
علي بن �أحمد بن مع�صوم املدين (ت  1119هـ)؛
حتقيق م�ؤ�س�سة �آل البيت لإحياء الرتاث -.م�شهد،
�إيران :امل�ؤ�س�سة 1434 - 1426 ،هـ 10 ،مج  1 +مج
مقدمة.
معجم لغوي ،رتب على هيئة ''القامو�س املحيط''.
قال م�ؤلفه'' :هذا كتاب جمعت فيه من ل�سان العرب ما
ُي َ
حظى منه بارت�شاف َّ
ال�ض َرب ،و� ُ
أحرزت فيه من غريب
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َّ
املو�شح على كافية ابن احلاجب يف النحو� /شم�س
الدين حممد بن �أبي بكر بن حمرز اخلبي�صي (ت 731
هـ)؛ حتقيق وتعليق �شريف عبدالكرمي النجار-.
ع ّمان :دار ع ّمار 1433 ،هـ 2 ،مج (� 896 ،32ص).

مزج فيه م�ؤلفه بني عدة كتب يف النحو ،وا�ستفاد من علماء
ع�صره ،ومت َّيز بالتعليل النحوي ،فال يكاد يرتك م�س�ألة
نحوية �إال ويذكر تعلي ً
ال لها ،وهذا من متطلبات تعليم
ريا من الطلبة �إىل الإقبال على هذا
النحو ،مما دفع كث ً
الكتاب ،ودرا�سته والتعليق عليه و�شرح �شواهده ،واعتمد
للدر�س يف حلقات العلم.
كما اهتم بالتطبيق النحوي ،الذي ي�ساعد على فهم امل�س�ألة
النحوية.

و�أكرث من ال�شواهد ال�شعرية ،التي بلغت �أكرث من ()500
�شاهد� ،إ�ضافة �إىل الن�صو�ص القر�آنية والقراءات ،و�أكرث
� ً
أي�ضا من االحتجاج باحلديث النبوي ال�شريف ،وب�أقوال
العرب النرثية..
وامل�ؤلف من�سوب �إىل ''خبي�ص'' ،قرية يف كرمان باليمن،
ولي�س له �سوى هذا امل�ؤ َّلف.
علم ال�صرف العربي� :أ�صول البناء وقوانني التحليل/
َّ
املتول -.القاهرة :مكتبة زهراء ال�شرق،
�صربي
 1435هـ� 230 ،ص.

والأبواب ال�سابقة هي :ا�سم الفاعل (اجلهاز الوراثي ال�سم
الفاعل وجمموعة الوحدات ال�صرفية ذات ال�صلة به)،
وال�صفة املبالغة ،وال�صفة امل�شبهة ،وا�سم املفعول.
وب�آخره �أربعة مالحق :معجم املع َّرب يف القر�آن الكرمي،
ق�صيدة ''اللغة العربية تنعى حظها بني �أهلها'' حلافظ
�إبراهيم� ،أبواب الفعل الثالثي املجرد ،املعاين ال�صرفية
للفعل املزيد.
العلوم

ال ِعلم الإ�سالمي � َّأ�س�س احل�ضارة احلديثة /خالد
حربي -.الإ�سكندرية :دار الوفاء 1436 ،هـ� 427 ،ص.

يقوم علم ال�صرف على �صون الل�سان عن اخلط�أ ،يف �صياغة
املوزون ،ومعرفة امليزان.
وتقوم حماولة امل�ؤلف هنا على �إر�ساء منهج بحث يف هذا
أ�سا�سا لتوجيه ال�صيغ
العلم ،فقد جعل الوحدة املعجمية � ً
ال�صرفية ،واقرتح ت�سميتها ''الكلمة النواة''؛ لأنها مبثابة
النواة ل�شجرة اال�شتقاق.
وذكر �أن العالقة بني الوحدة املعجمية من جهة ،وجميع
الوحدات ال�صرفية والداللية من جهة �أخرى ،هي العالقة
بني الأ�صل وفروعه ،ولهذا جعل اال�سم امل�شتق وحدة
الت�صنيف قري ًنا باجلهاز الوراثي الذي ي�شمله (�أو الوحدات
ال�صرفية ذات ال�صلة به).
وجعله امل�ؤلف يف خم�سة �أبواب ،ي�سبقها متهيد ،قدم فيه
ً
عر�ضا وجي ًزا ملحاولته ب�ش�أن �صياغة نظرية عن علم ال�صرف
العربي ،مع اقرتاح امل�صطلح الذي تدعو اليه ال�ضرورة
العلمية ،وحتديد مفهومه.
والباب الأخري هو :دور علم ال�صرف العربي يف مواجهة
�ألفاظ احل�ضارة احلديثة.
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بيان باكت�شافات امل�سلمني العلمية يف احل�ضارة الإ�سالمية
وت�أثريها يف العلم احلديث ،وجاء املدخل يف الكتاب بعنوان
''�أثر رعاية الدولة للعلم والعلماء يف احل�ضارة الإ�سالمية''،
وبعده ثالثة �أبواب:
Óالعلوم الطبية والأحياء املجهرية.
Óعلوم الكيمياء والتقنية وال�ضوء.
Óعلوم الريا�ضيات والفلك واجلغرافيا.
كتاب �شاناق يف ال�سموم والرتياق /حتقيق ودرا�سة
حممد ي�سري �سالمة -.القاهرة :معهد املخطوطات
العربية؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية1435 ،
هـ� 211 ،ص.
كتاب يف علم ال�سموم� ،أ�صله هندي ،اخ ُت�صرت ق�صة ت�أليفه
وترجمته يف �أوله ،قال'' :كان �شاناق عظي ًما يف الهند ،رفيع
القدر عند �أهل دهره ،فو�ضع هذا الكتاب ،فذكر فيه ال�سموم

جمموع �أدبي ديني ثقايف ،ذكر معدُّ ه �أنه جمع فيه ''من كل
علم من العلوم َمعلَ ًما ،ف�إن كان من الآيات فهو �أ�شمله ،و�إن
كان من الأحاديث فهو �أعاله ،و�إن كان من الآثار فهو �أثبته،
و�إن كان من الق�ص�ص فهو �أ�صدقه ،و�إن كان من اللطائف
فهو �ألطفه ،و�إن كان من الأ�شعار فهو �أجمله ،و�إن كان من
النوادر فهو �أندره ،و�إن كان من الغرائب فهو �أغربه ...،الخ''.
قال'' :فهو بني �أدب الأدباء ،وب�ؤ�س الب�ؤ�ساء ،وتقوى الأتقياء،
وثراء الأثرياء ،وجهل اجلهالء ،وحكمة احلكماء ...،الخ''.

امل�ستخرجة باحليل ،والداللة على ما ي�ضادها وينفيها
ف�سره من الل�سان الهندي �إىل
ويدفع �ضررها ب�إذن اهللَّ ،
الل�سان الفار�سي َم َن َكه الهندي ،وكان ِّ
املتول لنقله باخلط
ف�سره ليحيى بن
الفار�سي رجل يعرف ب�أبي حامت البلخيَّ ،
خالد بن برمك ،ثم ُنقل للم�أمون على يدي العبا�س بن �سعيد
اجلوهري مواله ،وكان هو ِّ
املتول لقراءته على امل�أمون''.
والكتاب له �أهمية كبرية عند �أهله ،فهو امل�ؤ�س�س لهذا العلم،
وقد ُفقد �أ�صله الهندي ،وكذلك الفار�سي ،وبقيت ن�سخته
باخلط العربي ،وهو هذا.

�شعر �صدر الإ�سالم� :أحداث الع�صر ،ال�شعراء ،خمتارات
من ال�شعر /نعمان عبدال�سميع متويل -.د�سوق ،م�صر:
دار العلم والإميان 1436 ،هـ� 319 ،ص.

األدب

نادرة معامل العلم :بني نبوة الأنبياء وحكمة احلكماء
وعلم العلماء ولطف اللطفاء و�شعر ال�شعراء /ابن
مق�صد العبديل (ثامر بن حممود) -.القاهرة :دار
عثمان للرتاث 1433 ،هـ 4 ،مج.

حتدث فيه امل�ؤلف عن طبيعة ع�صر �صدر الإ�سالم وما فيه من
�أحداث ،و�شعراء الع�صر وخمتارات من م�شهور ق�صائدهم..
وقال يف �شعر ذلك الع�صر و�شعرائه :اجتهت ر�سالة ال�شعر
وهدفه �إىل �إر�ساء قواعد الدين اجلديد ،والدفاع عن الدين
الإ�سالمي ،ومدح امل�سلمني ونبيهم حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،والت�صدي لهجمات ال�شعراء امل�شركني وتعديهم على
امل�سلمني ب�سيء القول.
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف ال�شعر ال�سعودي
( 1417 - 1351هـ) :درا�سة مو�ضوعية وفنية/
عبدالعزيز بن عبداهلل �أبا اخليل -.الريا�ض :جامعة
امللك �سعود ،كر�سي الأدب ال�سعودي 1436 ،هـ489 ،
�ص (�أ�صله ر�سالة علمية).
عر�ض فيه م�ؤلفه املو�ضوعات التي تناولها �شعراء املدائح
النبوية يف بالد احلرمني ،ثم ح َّلل ن�صو�صها حتلي ً
ال �أدب ًّيا،
من خالل بابني ،يف درا�سة مو�ضوعية ،ثم فنية.
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�سبعون عا ًما يف الوظيفة احلكومية :من عام 1363
هـ حتى عام  1434هـ /حممد بن نا�صر العبودي-.
الريا�ض :دار الثلوثية 1436 ،هـ 4 ،مج.

وجاءت ف�صول الكتاب يف بابها الأول مرتبة على النحو
التايل :املديح النبوي ،معجزات الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ،الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف غزواته ،املنا�سبات
الإ�سالمية ،ا�ستلهام �سرية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف
ق�ضايا امل�سلمني املعا�صرة.
وباب الدرا�سة الفنية :امل�ضمون ،ال�شكل ،تقومي وموازنة.
التاريخ والتراجم

علماء و�أمراء /ب�سام العمو�ش -.ع ّمان :دار امل�أمون،
 1433هـ� 152 ،ص.

رحالة،
حياة طويلة ومليئة بالعمل اجلاد ،لرتبوي وعامل َّ
وم�ص ِّنف مكرث ،بد�أ �سريته بقوله�'' :أول وظيفة �شغلتها من
وظائف الدولة هي ''وكيل معلم درجة ثانية'' براتب �شهري
قدره ثالثون ريا ًال ون�صف ريال''!
ثم ذكر �أن �آخر راتب تقا�ضاه بلغ �أكرث من راتب الوزير ،وهو
بزيادة ( )2600ريال ،ذلك �أن راتب الوزير يف بالد احلرمني
يبلغ ( )45000ريال.
ومن �أولياته � ً
أي�ضا �أنه كان �أول موظف يف اجلامعة الإ�سالمية
باملدينة املنورة ،و�أول �أمني عام لها ..وكان الأمني العام
امل�ساعد لرابطة العامل الإ�سالمي � ً
أي�ضا ،ملدة طويلة.
وبلغت م�ؤلفاته املطبوعة �أكرث من ( )229كتا ًبا ،بينها ()142
كتا ًبا يف الرحالت.
طبقات نا�صري� /شيخ الإ�سالم وقا�ضي الق�ضاة �أبو
عمر منهاج الدين عثمان ،املعروف بالقا�ضي منهاج
ال�سراج اجلوزجاين :كتبه يف دهلي بالهند عام 658
هـ؛ ترجمة وتقدمي عفاف ال�سيد زيدان -.القاهرة:
املركز القومي للرتجمة 1434 ،هـ 2 ،مج (ر�أيت منه
جـ� 805 :1ص).

فيه بيان جهود العلماء عرب التاريخ الإ�سالمي يف ن�صح والة
الأمور ،وتر�شيد �سيا�ستهم ،وت�صويب �أفعالهم.
قال امل�ؤلف :هدف هذه الر�سالة �أن ي�ستعيد �إخواننا حملة
العلم ال�شرعي زمام املبادرة ليكونوا هم الطليعة الرائدة
املوجهة للجميع ،حتى يبقى �شرع اهلل تعاىل هو الهادي املنري.
ِّ
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جعله م�ؤلفه على ( )23طبقة ،وهذا اجلزء ي�ضم ()21
طبقة ،بد�أها بطبقة الأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم ،ثم
طبقة اخللفاء الرا�شدين ،ثم خلفاء بني �أمية ،ثم اخللفاء
العبا�سيني ،ثم انتقل �إىل ملوك ال�شرق الإ�سالمي ،ف�أرخ
مللوك العجم قبل الإ�سالم ،وتبابعة اليمن ،ثم حتدث حدي ًثا
ً
مف�صل عن �سالطني ال�شرق الإ�سالمي حتى عام  658هـ.
وتبدو �أهمية الكتاب بني كتب التاريخ الإ�سالمي من �أنه يعدُّ
امل�صدر الأ�سا�سي ملن ي�ؤرخ خلرا�سان ،وامل�صدر الأول ملن ي�ؤرخ
للدولتني الغورية يف الهند و�أفغان�ستان ،وال�شم�سية يف الهند
كذلك ،ولهجوم املغول على العامل الإ�سالمي ،وما ارتكبوه
من فظائع وجرائم يف حق امل�سلمني.
علماء خرا�سان يف بغداد و�أثرهم يف احلركة
الفكرية /رفاه تقي الدين -.بغداد :دار ومكتبة
عدنان؛ بريوت :الرافدين للطباعة والن�شر1435 ،
هـ� 511 ،ص (�أ�صله ر�سالة علمية من جامعة بغداد).

ن�شطت احلياة العلمية يف خرا�سان ب�سبب انتقال كثري من
ريا،
ال�صحابة والعلماء امل�سلمني �إليها ،وازدهرت ازدها ًرا كب ً
حتى قال البع�ض مبال ًغا :ك�أن العلم انتقل �إىل خرا�سان!
و�أ�سهمت عوامل عدة على جذب علماء خرا�سان �إىل بغداد،
كونها حا�ضرة اخلالفة الإ�سالمية ،وا�ستوطنها كثري منهم،
وتركوا ب�صماتهم على م�سريتها الفكرية ،وذكرت الدرا�سة
�أهم املراكز العلمية يف بغداد التي كان لعلماء خرا�سان
�إ�سهامات فيها ،وخا�صة يف علوم احلديث ،التي خ�ص�ص لها
امل�ؤلف ملح ًقا �أورد فيه �أ�سماء ( )592من علماء احلديث
الذين �أ�سهموا يف علم احلديث ببغداد ،مع ذكر �شيوخ لهم
وتالميذ ،وم�صادر ترجمتهم.
والدرا�سة حمددة بالع�صر العبا�سي الأول.
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الدولة اجلالئرية و�أهم مظاهر احل�ضارة يف العراق
و�أذربيجان خالل القرنني الثامن والتا�سع الهجريني/
مينى ر�ضوان -.القاهرة :دار العلوم 1436 ،هـ� 195 ،ص.

بعد �سقوط الدولة الأيلخانية� ،سيطر بنو جالئر � -إحدى
القبائل املغولية  -على واليتي العراق و�أذربيجان ،واتخذوا
بغداد ثم تربيز عا�صمة لدولتهم ،خالل القرنني الثامن
والتا�سع الهجريني ..ورئي�س هذه الأ�سرة هو ال�شيخ ح�سن
ابن الأمري ح�سني بن �آقبغا .وقد و�صلت الدولة اجلالئرية
�إىل �أق�صى ات�ساع لها يف عهد ال�سلطان �أوي�س ابن ال�شيخ
ح�سن ،الذي اتخذ تربيز حا�ضرة لدولته .ثم اندثرت على
يد �ساللة قراقيونلو.
ويتناول الكتاب � ً
أي�ضا العالقات اخلارجية للدولة اجلالئرية
مع الدولة اجلوبانية والدولة املظفرية واملغول وال�سلطنة
اململوكية وقبيلة قراقيونلو.
وقد �سبق �صدور الكتاب عام  1414هـ.
وامل�ؤلفة �أ�ستاذة التاريخ الإ�سالمي بجامعة الفيوم.
و�أ�شري �إىل كتاب �آخر يف املو�ضوع ،عنوانه :الدولة اجلالئرية/
�شعبان طرطور -.القاهرة :دار الهداية 1407 ،هـ� 175 ،ص.
معارك الدفاع عن بغداد وحماوالت اقتحامها لغاية
 656هـ /ح�سن زيدان اللهيبي -.بغداد :دار الكتب
العلمية 1434 ،هـ� 247 ،ص (�أ�صله ر�سالة علمية).
قال امل�ؤلف يف �آخر كتابه :وك�شفت الدرا�سة دور اخلونة
واجلوا�سي�س� ،أمثال ن�صري الدين الطو�سي وابن العلقمي
وغريه ،يف نكبتها ،من خالل ت�آمرهم على اخلليفة امل�ستع�صم
باهلل ،ومن ثم ت�سليمها للمغول بعد هجوم املغول عليها
وحما�صرتها واقتحامها ،ومن ثم تدمريها على يد قائدهم

هوالكو .وبهذا ا�ستطاعوا اال�ستيالء على بغداد عا�صمة
اخلالفة العبا�سية و�إ�سقاطها.

Óتاريخ الكرد يف عهد �صدر الإ�سالم والعهد الأموي.
Óتاريخ الكرد من العهد العبا�سي الأول �إىل العهد الأيوبي.
Óتاريخ الكرد من الغزو املغويل �إىل �أواخر العهد العثماين.
Óمن الدول الكردية يف التاريخ العثماين.
Óالكرد يف مواقف بطولية حا�سمة.
Óمن �أعالم كرد�ستان يف العهود الإ�سالمية.
وقد �صدرت الطبعة الأوىل للكتاب بعنوان :تاريخ الكرد يف
احل�ضارة الإ�سالمية.
احلِ�سبة يف م�صر ع�صر �سالطني املماليك :درا�سة يف
التاريخ االقت�صادي واالجتماعي  923 - 648هـ/
جنوان �أحمد �سعيد؛ تقدمي قا�سم عبده قا�سم-.
القاهرة :عني للدرا�سات والبحوث الإن�سانية
واالجتماعية 1435 ،هـ� 431 ،ص (�أ�صله ر�سالة
علمية).

تاريخ الكرد يف العهود الإ�سالمية� /أحمد حممود
اخلليل -.بريوت :دار ال�ساقي؛ �أربيل :دار �آرا�س،
 1434هـ� 400 ،ص.

ذكر امل�ؤلف �أن درا�سته لتاريخ الكرد حيادية يف عر�ضها،
مو�ضوعية يف حتليلها ،واعتماده على الوثيقة للو�صول �إىل
احلقيقة ،وت�أكيد ما ي�ستحق الت�أكيد ،وترجيح ما ي�ستوجب
الرتجيح ،وا�ستبعاد ما هو متهافت.
وجعلها يف ت�سعة ف�صول:
Óكرد�ستان الوطن.
Óكرد�ستان املجتمع والثقافة.
Óتاريخ الكرد قبل الإ�سالم.
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ذكر مقدم الكتاب �أن احلِ �سبة وظيفة دينية اجتماعية ،لها
جانبها االقت�صادي ،والأخالقي ،والأمني .ف�صاحب احل�سبة
كان يجمع بني احلفاظ على مظاهر الأخالق العامة يف
املجتمع ،ومراعاة �ضبط الأ�سواق من حيث الأ�سعار واملوازين
واملكاييل ،وعدم غ�ش الب�ضائع ،ف�ض ً
ال عن االهتمام بنظافة
املدينة و�شوارعها و�أ�سواقها ومرافقها العامة� ،إىل جانب
ال�ضرب على �أيدي من ينتهكون النظام العام ،ويخالفون
ال�شريعة ،ويتظاهرون باملنكرات ،وما �إىل ذلك من �أمور.
وذكر �أن امل�ؤلفة ا�ستطاعت �أن تربط بني احل�سبة والتاريخ
االجتماعي واالقت�صادي ،الذي ان�صب على ع�صر �سالطني
املماليك يف م�صر ،وجعلت درا�ستها يف �أربعة ف�صول:
Óالتطور التاريخي للح�سبة ووظيفة املحت�سب.
Óدور املحت�سب يف تنظيم احلياة االجتماعية و�ضبطها.

�Óأثر احل�سبة ودور املحت�سب اململوكي يف احلياة االقت�صادية
يف الدولة.
Óدور املحت�سب يف الأو�ضاع ال�سيا�سية.

ب�صمات خالدة يف التاريخ العثماين /جان �ألبجوجن؛
ترجمة عبري ال�شناوي -.القاهرة :دار النيل،
1436هـ� 247 ،ص.

املرا�سالت والوثائق ال�سلطانية خالل الع�صر العلوي:
م�ساهمة يف درا�سة اخلط املجوهر و�سماته الفنية/
�إمبارك بوع�صب -.القنيطرة ،املغرب :امل�ؤلف1435 ،
هـ� 207 ،ص.

يدر�س الكتاب الوثائق واملرا�سالت ال�سلطانية على م�ستوى
بنيتها ،وما يرتبط بذلك من عبارات االفتتاح ،وخا�صة عبارة
احلمدلة ،واخلتم الذي ي�ضفي طابع الر�سمية على الر�سالة،
وبع�ض الزخارف ،ويركز على �صور احلروف املجوهرية
وتركيباتها وات�صاالتها ،ويعر�ض االجتهادات اجلمالية
للخطاطني املغاربة ،على امل�ستوى االعتيادي للحروف،
وم�ستوى �إدغام زياداتها و�أقوا�سها وتعريفاتها.
وامل�ؤلف حا�صل على الدكتوراه يف التاريخ ،و�أ�ستاذ باملركز
اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بالقنيطرة يف املغرب.

فيه وقائع تاريخية مهمة ،من خالل �سرد حياة ()13
بط ً
ال من �أبطال عظام يف التاريخ العثماين ،وعر�ض نبذ
من �سلوكياتهم و�أفعالهم ،قال امل�ؤلف'' :وهدفنا �أن يت�ش َّرب
�شبابنا الوعي التاريخي؛ لأن الأمة التي جتهل تاريخها
وت�ستغني عن معرفة ما�ضيها هي �أمة تنحدر نحو الهاوية
املحققة''.
عربات العثمانيني :بطوالت وت�ضحيات� /صالح كولن؛
ترجمة جمدي ح�سنني �إ�سماعيل ح�سن -.القاهرة:
دار النيل 1434 ،هـ� 142 ،ص.

عر�ض لوقائع تاريخية تتخللها �أحداث مثرية حمزنة ،كتبت
ب�أ�سلوب ق�ص�صي رائع ،فيها حديث عن �شخ�صيات عا�شت يف
و�ضحت ب�أرواحها يف �سبيل القيم
ع�صر اخلالفة العثمانيةَّ ،
التي قامت عليها دولة اخلالفة ،على مدى ع�صور.
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مسرد موضوعي
الثقافة اإلسالمية

جوامع املو�صل يف خمتلف الع�صور� /سعيد الديوه جي -.بريوت :الدار العربية
للمو�سوعات 1435 ،هـ� 398 ،ص.

الطبقات والقيم االجتماعية يف الإ�سالم :م�شكالت وحلول /عبدالفتاح عبداهلل
بركة -.القاهرة :دار الإمام الرازي1436 ،هـ� 256 ،ص.

ق�صة احلرية يف احل�ضارة الإ�سالمية /حممد �أحمد عبداجلواد -.القاهرة :مكتبة
الفنون والآداب :م�ؤ�س�سة اقر�أ للن�شر 1436 ،هـ� 359 ،ص.

83

اخلدمات االجتماعية لطلبة العلم يف الإ�سالم� /سعيد الديوه جي -.بريوت :الدار
العربية للمو�سوعات 1435 ،هـ� 52 ،ص.

السنة والسيرة

تلخي�ص كتاب م�سلم /لأبي العبا�س �أحمد بن عمر القرطبي (ت  656هـ)؛ حتقيق فريق
من الباحثني ب�إ�شراف وعناية �سعد بن عبداهلل احلميد ،خالد بن عبدالرحمن اجلري�سي-.
الريا�ض :دار الألوكة1436 ،هـ 2 ،مج (� 2460 ،164ص).

�إحياء � 354سنة نبوية :و�سائل وطرق عملية /راغب ال�سرجاين -.القاهرة� :أقالم،
 1436هـ� 415 ،ص.
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منهج الألباين يف العقيدة واحلديث والفقه /ابن مق�صد العبديل (ثامر بن
حممود) -.القاهرة :دار عثمان 1434 ،هـ� 496 ،ص.

الربيد النبوي /جهاد حممد حجاج -.د�سوق ،م�صر :دار العلم والإميان1436 ،هـ80 ،
�ص.

اجلمال املحمدي :ظاهره وباطنه /فوزي حممد �أبو زيد -.القاهرة :دار الإميان
واحلياة1436 ،هـ� 352 ،ص.
وهو يف ال�شمائل املحمدية ،ب�أ�سلوب ع�صري.
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الأحاديث الواردة يف ف�ضائل ال�صحابة ر�ضوان اهلل
تعاىل عليهم جمي ًعا يف الكتب الت�سعة وم�سندي �أبي بكر
البزار و�أبي يعلى املو�صلي واملعاجم الثالثة لأبي القا�سم
الطرباين /جمع ودرا�سة �سعود بن عيد ال�صاعدي -.ط-.2
املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية ،عمادة البحث العلمي1435 ،
هـ 12 ،مج.

الفرق اإلسالمية

أمرنا يف عقيدة ال�شيعة الإمامية االثني ع�شرية :درا�سة
وروح ِمن � ِ
روح القد�س ٌ
ُ
ٌ
وحتليل من كتب ال�شيعة الإمامية املعتمدة وامل�شهورة
رواة
علمية
وتقييم ٍ
ُ
ح�صرا /ثروت احلنكاوي اللهيبي -.ع ّمان :دار ع ّمار 1436 ،هـ� 371 ،ص (�سل�سلة احلق يف
ً
تهافت فكر ال�شيعة الإمامية االثني ع�شرية).
وللم�ؤلف يف هذه ال�سل�سلة � ً
أي�ضا :امل�ؤمن والكافر يف عقيدة ال�شيعة الإمامية� ،صدر عن دار
ع ّمار � ً
أي�ضا ،عام  1435هـ.

الفقه اإلسالمي

الأحكام الإ�سالمية وتطبيقاتها العملية يف الهند الربيطانية واخلليج العربي
 1947 - 1857م� /سامل عبد علي العر ِّي�ض -.بريوت :الدار العربية للمو�سوعات1435 ،
هـ 2 ،مج.
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حترير ِّ
حمل النزاع يف اختالف الفقهاء و�أثره يف الفقه الإ�سالمي :العبادات/
عبدالرزاق جامع يو�سف -.القاهرة :دار الفكر العربي 1436 ،هـ� 532 ،ص.

مفهوم املخالفة و�أثره يف االختالف الفقهي /عبدالبا�سط قوادر -.تون�س :الدار
التون�سية للكتاب 1435 ،هـ� 161 ،ص.

امل�سائل الطبية املعا�صرة يف باب الطهارة � /إبراهيم عبدالغفار الطاهري -.الكويت:
جملة الوعي الإ�سالمي1435 ،هـ� 368 ،ص (�أ�صله ر�سالة ماج�ستري).
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�أثر الأدلة ال�شرعية على الفروق الفقهية :درا�سة نظرية تطبيقية يف باب
املعاو�ضات /م�صطفى بن �شم�س الدين -.بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية 1436 ،هـ740 ،
�ص (�أ�صله ر�سالة دكتوراه من اجلامعة الأردنية).

البيوع املنهي عنها يف الإ�سالم /ن�صر بن �صالح اخلوالين -.بريوت :دار املقتب�س1435 ،
هـ� 551 ،ص.

مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية يف نظام املرياث :درا�سة مقا�صدية فقهية قانونية/
جابر عبدالهادي �سامل ال�شافعي -.الإ�سكندرية :دار اجلامعة اجلديدة 1435 ،هـ� 223 ،ص.

88

امل�سائل الفقهية امل�ستجدة يف النكاح مع بيان ما �أخذ به القانون الكويتي /
بدر نا�صر ال�سبيعي -.الكويت :جملة الوعي الإ�سالمي1435 ،هـ� 328 ،ص (�أ�صله ر�سالة
ماج�ستري).

م�ؤهالت الزوجة الودود :ثالثون خ�صلة �إميانية ت�ستثمرها املر�أة يف بناء ال�سعادة
الزوجية /عبداهلل بن قا�سم القا�سمي -.ع ّمان� :أروقة للدرا�سات والن�شر 1436 ،هـ432 ،
�ص.

حقوق املتهم وفق معايري القانون الدويل والفقه الإ�سالمي /حممد حممود
منطاوي -.القاهرة :املركز القومي للإ�صدارات القانونية 1436 ،هـ� 239 ،ص.

89

ذروة �سنام الإ�سالم اجلهاد :ف�ضائله و�أحكامه /عزيز هواري
بوخليفة -.ع ّمان :دار �أجمد 1436 ،هـ� 308 ،ص.

اجلهاد الإ�سالمي املعا�صر :فقهه ،حركاته� ،أعالمه /ح�سني �أدهم ج ّرار -.ط،2
مزيدة ومنقحة -.ع ّمان :دار ع ّمار1436 ،هـ� 134 ،ص.

املنع من ال�سفر والتحفظ على الأموال فق ًها وق�ضاء :درا�سة مقارنة� /إبراهيم
�سيد �أحمد -.الإ�سكندرية :من�ش�أة املعارف 1436 ،هـ� 153 ،ص.
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ال�سلطة الت�أ�سي�سية يف القانون الد�ستوري الو�ضعي والفقه الد�ستوري
الإ�سالمي :درا�سة مقارنة /عبداملجيد حمادي العي�ساوي -.القاهرة :دار
الفكر العربي 1436 ،هـ� 314 ،ص.

النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم :ال�ش�ؤون العامة للدولة الإ�سالمية /دالل غ�سان
اخلريي -.ع ّمان :دار الراية 1434 ،هـ� 264 ،ص.
مالحظة :اال�سم على الغالف :دالل غ�سان خري الدين ،ويف التقدمي ذكر ا�سم امل�ؤلف:
غ�سان مدحت خري الدين!!
والكتاب مقرر جامعي على ما يبدو.

التف�سري ال�سيا�سي للدين /وحيد الدين خان .التف�سري ال�سيا�سي للإ�سالم يف مر�آة
كتابات الأ�ستاذ �أبي الأعلى املودودي وال�شهيد �سيد قطب� /أبو احل�سن علي احل�سني الندوي؛
درا�سة وتعليق عبداحلق بن مال حقي الرتكماين -.بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية1435 ،
هـ� 367 ،ص.

91

�أخالقيات ال�سلطة الق�ضائية يف الفكر الإ�سالمي ودورها يف ن�شر الوعي والثقافة
الإ�سالمية� /أحمد �سلمان املحمدي -.ع ّمان :دار النور املبني 1435 ،هـ� 200 ،ص.

الديانات األخرى

التوحيد يف م�صر القدمية ويف الهند وال�صني و�إيران /ال�سيد ن�صار (رئي�س اجلمعية
امل�صرية للدرا�سات الروحية) -.الإ�سكندرية :من�ش�أة املعارف 1436 ،هـ� 206 ،ص.

الفلسفة

مالمح من �إلهيات ابن ر�شد :بحث يف طبيعة ت�صور ابن ر�شد هلل /رم�ضان بن من�صور-
(تون�س) :دار �سحر 1435 ،هـ� 180 ،ص.
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العلوم االجتماعية

اال�ست�شهاد واال�ستدالل بالآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ال�شريفة يف
جميع امل�سائل القانونية والق�ضائية /حممد ال�سيد -.القاهرة :العدل للإ�صدارات
القانونية 1436 ،هـ� 109 ،ص.

ا�ستثمار ال�صكوك الإ�سالمية وهيمنتها على الأوراق املالية العاملية املعا�صرة:
درا�سة مو�ضوعية يف واقع املالية العاملية املعا�صرة� /أبو بكر توفيق فتاح -.ع ّمان:
دار النفائ�س 1436 ،هـ� 176 ،ص.

دور امل�ساجد يف الرتبية /وليد عطا الثويني -.بغداد :ديوان الوقف ال�سني1433 ،
هـ� 199 ،ص.
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التاريخ والتراجم

الآثار الإ�سالمية باملغرب الأق�صى يف الع�صرين املريني وال�سعدي :درا�سات
وبحوث /حممد ال�سيد حممد �أبو رحاب -.الإ�سكندرية :دار الوفاء 1436 ،هـ� 525 ،ص.

الأ�صول يف �أخبار من نزل م�صر من م�شاهري ذرية الر�سول ،من �أوائل القرون
الأوىل �إىل القرن الثاين ع�شر الهجري� /أحمد �ضياء قللي العنقاوي -.القاهرة:
مكتبة زهراء ال�شرق 1434 ،هـ� 228 ،ص.

الأحداث املهمة يف ت�أريخ الأمة /جميد حميد الآلو�سي -.ع ّمان :دار �أجمد 1436 ،هـ،
� 246ص.

94

تاريخ �إقليم اجلزيرة الفراتية خالل الع�صر املرواين (الأموي)  132 - 64هـ/
ت�أليف حنيفة عمر فاروق �سرماين -.بريوت :دار النوادر اللبنانية 1435 ،هـ� 429 ،ص (�أ�صله
ر�سالة دكتوراه من جامعة دم�شق).

ّ
وال�شطار البغاددة يف التاريخ العبا�سي� :أ�ضواء جديدة كا�شفة عن
الع ّيارون
جماعتهم وحركتهم /حممد �أحمد عبداملوىل -.الإ�سكندرية :م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة1436 ،
هـ� 361 ،ص.
لعله الطبعة الثالثة للكتاب.

فل�سطني يف العهد العثماين و�صرخة ال�سلطان عبداحلميد الثاين /ح�سني �أوزدمري؛
ترجمة وليد عبداهلل القط -.القاهرة :دار النيل 1434 ،هـ� 208 ،ص.

�أعوان الدولة بالإيالة التون�سية :الأفراد ،املجموعات� ،شبكات العالقات (- 1735
 1814هـ)� /سلوى هويدي -.تون�س :كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية 1435 ،هـ� 369 ،ص
(�أ�صله ر�سالة دكتوراه).
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مسرد معجمي متنوع
�Óأبو حنيفة الدينوري �شيخ النباتيني :حياته ،م�آثره
العلمية ،م�ؤلفاته /حممد علي احلجاج -.ع ّمان :جهينة
للن�شر1434 ،هـ� 120 ،ص.
�Óأحكام ت�صكيك الديون يف الفقه الإ�سالمي /علي عبده
حممد علي -.الإ�سكندرية :دار الفكر اجلامعي 1434 ،هـ،
� 168ص.
�Óأزمة الدميقراطية املعا�صرة للدولة امل�ؤ�س�ساتية من
منظور ال�شريعة الإ�سالمية /بالل �أمني زين الدين-.
الإ�سكندرية :دار الفكر اجلامعي 1434 ،هـ� 475 ،ص.
Ó
	-Óاال�ستخالف يف احلقوق و�أثره على املنافع والأعيان
يف الفقه الإ�سالمي :درا�سة مقارنة /عزة �إ�سماعيل
الرفاعي -.الإ�سكندرية :دار الوفاء القانونية 1434 ،هـ،
� 675ص.
�Óأمهات ُيقتدى بهن /لينا خالد عبدالرحمن -.الريا�ض:
مطابع الأيوبي 1434 ،هـ� 167 ،ص.
Óالأن�صار يف الع�صر الرا�شدي �سيا�س ًّيا وع�سكر ًّيا وفكر ًّيا/
حامد حممد اخلليفة -.الريا�ض :دار امليمان 1434 ،هـ،
� 479ص.
Óانق�ضاء العقد بالإلغاء والرجوع يف القانون املدين :درا�سة
مقارنة بالفقه الإ�سالمي� /إ�سماعيل عبدالنبي �شاهني-.
الإ�سكندرية :دار الفكر اجلامعي 1434 ،هـ� 786 ،ص.
Óالبدعة الإ�ضافية :درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية� /سيف علي
الع�صري -.ع ّمان :دار الفتح 1434 ،هـ� 587 ،ص.
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Óالتحكيم الدويل بني القانون الدويل وال�شريعة
الإ�سالمية /يو�سف ح�سن يو�سف -.القاهرة :املركز
القومي للإ�صدارات القانونية 1434 ،هـ� 374 ،ص.
Óالتحوالت التي �أحدثها الإ�سالم يف املجتمع الإفريقي من
القرن  9 - 5هـ /ب�شار �أكرم املالح -.ع ّمان :دار غيداء،
 1434هـ� 290 ،ص.
Óالتقومي الإ�سالمي العاملي و�إمكانية ر�ؤية الهالل لآ�سيا
و�إفريقيا و�أوربا 1443 - 1422هـ 2022 - 2001 ،م /حممد
�إليا�س؛ ترجمة ح�سن حممد با�صرة ،عدنان عبداملنعم
قا�ضي -.جدة :جامعة امللك عبدالعزيز ،مركز الن�شر
العلمي 1434 ،هـ� 423 ،ص.
Óتكوين اجلماعات والأحزاب ال�سيا�سية من منظور
الفقه الإ�سالمي :درا�سة مقارنة /مراد حممود حيدر-.
الإ�سكندرية :دار الفكر اجلامعي 1434 ،هـ� 270 ،ص.
Óتلوث املياه و�أثره يف الفقه الإ�سالمي� /شاكر حامد جبل-.
الإ�سكندرية :دار الفكر اجلامعي 1434 ،هـ� 159 ،ص.
Óالتمويل باملرابحة� :أحكامه و�ضوابطه ال�شرعية /حممد
بن هائل املدحجي -.الريا�ض :دار كنوز �إ�شبيليا 1434 ،هـ.
Óالثقافة الإ�سالمية للأم والطفل /ممدوح عبدالرحيم
اجلعفري ،منى عو�ض ال�سباق -.الإ�سكندرية :دار املعرفة
اجلامعية 1434 ،هـ� 182 ،ص.
Óثقة امل�سلم باهلل تعاىل يف �ضوء الكتاب وال�سنة /حممد
بن �إبراهيم الرومي -.الريا�ض :دار كنوز �إ�شبيليا1434 ،
هـ� 153 ،ص.

Óجرمية غ�ش امل�ستلزمات الطبية والعقوبة املقررة يف
الفقه الإ�سالمي� /شاكر حامد جبل -.الإ�سكندرية :دار
الفكر اجلامعي 1434 ،هـ� 136 ،ص.
 Óاحل�ساباتاجلاريةيفميزانال�شريعةالإ�سالمية/حامت�أمني
عبادة -.الإ�سكندرية :دار الفكر اجلامعي 1434،هـ� 120،ص.
Óحقوق املح�ضون :درا�سة مقارنة بني ال�شريعة الإ�سالمية
والت�شريعات الو�ضعية /خالد عبدالعظيم �أبو غابة-.
الإ�سكندرية :دار الفكر اجلامعي 1434 ،هـ� 196 ،ص.
 50Óقاعدة فقهية يف بناء العالقة الزوجية /حممد
عبدالعزيز املبارك -.الريا�ض :مطابع احلمي�ضي1434 ،
هـ� 310 ،ص.
Óالدعوة الإ�سالمية يف عهد الدولة الأيوبية /زلفى بنت
�أحمد اخلراط -.دم�شق :دار القلم 1434 ،هـ� 654 ،ص
(�أ�صله ر�سالة ماج�ستري).
Óرحالت عثمانية يف اجلزيرة العربية والهند و�آ�سيا
الو�سطى ما بني القرنني ال�ساد�س ع�شر والع�شرين/
جمموعة م�ؤلفني؛ ترجمة وحتقيق حممد حرب ،ت�سنيم
حممد حرب -.بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر 1434 ،هـ 2 ،مج.
Óريحانة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم احل�سني بن علي ر�ضي
اهلل عنهما :كيف خرج ،وملاذا خرج ،ومن قتله ،و�أين دُفن،
واملوقف من ذلك /حامد حممد اخلليفة -.الريا�ض :دار
امليمان 1434 ،هـ� 196 ،ص.
Óزكاة البرتول وامل�ستحقون لها :درا�سة فقهية مقارنة/
عبداحلليم حممد من�صور علي -.الإ�سكندرية :املكتب
اجلامعي احلديث 1434 ،هـ� 167 ،ص.
Óال�سيادة يف الإ�سالم :بحث مقارن /عارف �أبو عيد-.
ع ّمان :دار جلي�س الزمان 1434 ،هـ� 217 ،ص.
Óال�صلوات املبتدعة� :أكرث من (� )150صالة ال �أ�صل لها يف
ال�شريعة� /أحمد عبدالعزيز اجلماز -.الريا�ض� :أطل�س
اخل�ضراء 1434 ،هـ� 516 ،ص.
Óالظاهرة اال�ست�شراقية و�أثرها يف املناهج الدرا�سية:
مناهج التاريخ واحل�ضارة الإ�سالمية /فتحي الوي�شي-.
الإ�سكندرية :دار الوفاء القانونية 1434 ،هـ� 183 ،ص.
Óالعقود امل�ضافة �إىل مثلها /عبداهلل بن عمر بن طاهر-.
الريا�ض :دار كنوز �إ�شبيليا 1434 ،هـ� 321 ،ص (�أ�صله
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ر�سالة ماج�ستري).
Óعمل املر�أة بني احلجج الت�أييدية والدعاوى الإنكارية:
درا�سة مقارنة بني ال�شريعة الإ�سالمية والت�شريعات
الو�ضعية /خالد عبدالعظيم �أبو غابة -.الإ�سكندرية:
دار الوفاء القانونية 1434 ،هـ� 284 ،ص.
Óالفل�سفة الإ�سالمية بني الأ�صالة والتقليد /حممد
ح�سن بخيت� -.إربد ،الأردن :عامل الكتب احلديث1434 ،
هـ� 243 ،ص.
Óالكوارث الطبيعية يف بالد العراق وفار�س يف الع�صرين
البويهي وال�سلجوقي /طه ح�سني عبدالعال -.القاهرة:
دار الآفاق العربية 1434 ،هـ� 333 ،ص.
Óجمل�س العقد و�أثره يف عقود التجارة الإلكرتونية:
درا�سة مقارنة يف الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي/
�أ�سامة عبدالعليم ال�شيخ -.الإ�سكندرية :دار الفكر
اجلامعي 1434 ،هـ� 148 ،ص.
Óمعاجلة الي�أ�س والإحباط يف القر�آن الكرمي /ثاين مو�سى
�أباغي -.القاهرة :دار الآفاق العربية 1434 ،هـ� 330 ،ص.
Óمعجم ذكر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف القر�آن
الكرمي /حممد زكي حممد خ�ضر -.ع ّمان :دار امل�أمون،
 1434هـ� 232 ،ص.
Óمعجم امل�ؤلفات يف الرد على ال�شيعة االثني ع�شرية /علي بن
حممد العمران -.الريا�ض :دار الوعي 1434 ،هـ� 348 ،ص.
Óالنقد الأدبي يف الدرا�سات القر�آنية /جا�سم حممد
نطاح -.ع ّمان :دار احلامد 1434 ،هـ� 169 ،ص.
Óو�سائل حت�سني الن�سل الب�شري بني التجريب الطبي
والت�شريع الإ�سالمي /حامت �أمني عبادة -.الإ�سكندرية:
دار الفكر اجلامعي 1434 ،هـ� 211 ،ص.

بطاقة

98

