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التأريخ بالهجرة :شؤون وشجون
ال�ذي ال ي�س�تخد ُم التاري� َخ الهج�ريَّ يف �ش��ؤون ِه العلمي� ِة
والعملي�ة،
وي�ستخد ُم التاريخ امليالديَّ (وهو ت�أري ُخ الن�صارى)،
تاريخ امل�سلمني،
فهو �إما �أنه ُّ
يحب ذلك التاري َخ دون ِ
فهذا مع هوا ُه ونحلته،
�أو �أنه ي َرى هذا اال�ستعما َل �أف�ضل،
نهجا،
فيتخذ ُه ً
إ�سلامي وم�ا ا�س�تعملَ ُه �أعلا ُم �أمت� ِه
وال يهم� ُه ت�أريخ� ُه ال
ُّ
والغي�ورون عل�ى الدي ِ�ن من�ذ الهج�ر ِة وحت�ى الي�وم،
ُ
�ضعيف ال�شخ�صية،
انهزامي،
فهذا �إ َّمعة،
ّ
يق ِّل ُد القويَّ ولو كان خمط ًئا،
ُ
َ
�صحيحا.
ال�ضعيف ولو كان
ويرتك
ً
�أو �أنه ال مبالٍ ،
فال َي�س� ُأل عن ذلك وال ي�شغ ُل نف�س ُه به،
والالمباال ُة ٌ
ري من امل�سلمني،
مر�ض � َ
أ�صيب به كث ٌ
وخا�ص ًة يف هذا الع�صر،
وهو من �أ�سبابِ غفلتهم وت�أخرهم،
كتب التاريخني لدوا ٍع ح�سابية �أو وطني ٍة فال ب�أ�س.
ومن َ
ُ
أريخ امليالدي،
و�إذا كانت
الدول تتعام ُل بالت� ِ
إ�سلامي يف
فلا يل�ز ُم من�ه �أن يغف� َل امل�س�ل ُم ع�ن ت�أريخ� ِه ال
ِّ
�ش��ؤونه،
�أو ي�ستعم ُل الت�أريخني على الأقل،
اعتزا ًزا بت�أريخ ِه � ً
أول،
أريخ الآخر،
ومدارا ًة لأحوالٍ له ُي َ ُ
جب فيها على ا�ستعمالِ الت� ِ
ثان ًيا.
ول ُيعل ْم �أن الت�أري َخ بالهجر ِة �س َّن ٌة �س َّنتها اخلالف ُة الرا�شدة،
وق�د �أمرن�ا ر�س ُ
�ول اهلل �ص َّل�ى اهلل علي�ه و�س� َّل َم �أن نلت�ز َم ب�س� َّنت ِه
و�س� َّن ِة اخللفا ِء الرا�ش�دين من بعده،
و�أن َن َع َّ
�ض عليها بالنواجذ.
فال ُي َ
رت ُك الت�أري ُخ الهجريُّ �أبدًا،
ُ
�ستهان به.
وال ُي
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كتاب متميز
�صدر كتاب متميز ،بت�صميم جميل ،و�إخراج رائع ،مل�ؤلف متخ�ص�ص ،عنوانه:
�أطل�س الأماكن يف القر�آن الكرمي /ت�أليف وت�صميم �سامي بن عبداهلل املغلوث -.الريا�ض :العبيكان للن�شر1436 ،
هـ� 240 ،ص.

م�ن العل�وم اجلليل�ة الت�ي خدم�ت جان ًب�ا م�ن جوان�ب الق�ر�آن الك�رمي :عل�م البل�دان (اجلغرافي�ا) ،حي�ث تط�رق البلداني�ون يف
م�صنفاتهم (املعاجم البلدانية) لكثري من املواقع والأمكنة التي ركز عليها القر�آن الكرمي يف حديثه عن الأمم والأقوام واملمالك
و�أحداثه�ا التاريخي�ة ،ففيه�ا ذكري�ات حافل�ة ،وعظ�ات م�ؤث�رة ،وجتلي�ات حا�ض�رة.
وذك�ر امل�ؤل�ف أ�ن�ه بع�د انتهائ�ه م�ن رحل�ة عم�ل �سل�س�لة الأطال��س التاريخي�ة ،الت�ي ابت�د�أ به�ا قب�ل أ�كثر م�ن ع�ش�رين عا ًم�ا� ،أراد �أن
ي�ش�رف بخدم�ة كت�اب اهلل تع�اىل ،يف جم�ال التعري�ف بالأماك�ن اجلغرافي�ة الت�ي ُذك�رت في�ه ،ب�أ�س�لوب تقن�ي معا�ص�ر ،يعتم�د عل�ى
اخلريط�ة املعبرة ،وال�ص�ورة ذات العالق�ة بامل�كان ،والن��ص املو َّث�ق ،م�ن خلال امل�ص�ادر واملراج�ع الت�ي اعتم�د عليه�ا.
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و�س�لك يف �إع�داد ه�ذا الأطل��س بعم�ل �صفح�ة جمدول�ة للت�سل�س�ل الرقم�ي للم�كان ،م�ع التبوي�ب اللغ�وي ،وتعريف�ه للم�س�مى م�ن
خالل املعاجم اللغوية ،والنطاق اجلغرايف للمكان ،م�ست�ش�هدًا بالن�ص القر�آين ،مع تف�سيره من خالل كتب التف�سير املوثوقة� ،أو
كت�ب التاري�خ� ،أو املعاج�م البلداني�ة ،ونح�و ذلك.

واحت�وى النط�اق اجلغ�رايف عل�ى اخلريط�ة اجلغرافي�ة �أو التاريخي�ة ،واملرئي�ة الف�ضائي�ة ،وال�ص�ورة الرقمي�ة ،واملرت�س�م �أو ال�ش�كل،
واجل�داول والبيانات.
و�أ�شار �إىل كتب �أخرى يف املو�ضوع ،وذكر بتوا�ضع العلماء �أنه ا�ستفاد منها ،وهي:
	�أطل�س القر�آن� :أماكن� ،أقوام� ،أعالم� /شوقي �أبو خليل.	�أطل�س القر�آن الكرمي /للعامل الرتكي �أحمد بدير. معجم الأمكنة الوارد ذكرها يف القر�آن الكرمي� /سعد اجلنيدل. املعجم اجلامع ملا �ص ِّرح به و�أُبهم يف القر�آن الكرمي من املوا�ضع� /أحمد بن حممد �صراي ،يو�سف بن حممد ال�شام�سي.متخ�ص�صا يف التاريخ واجلغرافيا ،حافظ للقر�آن
وامل�ؤل�ف م�ن حمافظ�ة الأح�س�اء ببلاد احلرمين ،حا�ص�ل على إ�ج�ازة يف الرتبية،
ً
أطل�س�ا تاريخ ًّي�اُ ،ترج�م منه�ا �إىل لغ�ات أ�خ�رى أ�كثر م�ن ()12
الك�رمي من�ذ �س�نّ مبك�رة ،ع�ض�و يف م�ش�اريع علمي�ة ،وق�ام بعم�ل (ً � )21
أطل�س�ا ،و�ش�ارك يف ت�أليف وت�صميم �أطال��س ومناهج تربوية تعليمية عديدة.
� ً
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أندر الكتب
آجرومي�ة'' مل�ؤلفه�ا ّ
العلم�ة حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن
''ال ُّ
آ�ج� ُّروم ال�صنهاج�ي (ت  723ه�ـ) متن م�ش�هور يف النح�و ،ول�ه
�ش�روح كثيرة ،و�أق�دم طبع�ة ل�ه يف روم�ا (توبوجرافي�ا ميدي�ا)
ع�ام  1592م ال�ذي يواف�ق ع�ام  1001ه�ـ� ،أي �أن�ه طب�ع من�ذ �أكثر
م�ن ( )400ع�ام!
وه�و غير مرق�م ،وتع�داد �صفحات�ه (�� 24ص) ،بحج�م � 22س�م.
وحرف�ه وا�ض�ح رائ�ع� ،أف�ض�ل م�ن كثير من احل�روف احلديثة!
وك�أن�ه خمط�وط بخ�ط الي�د .وهو بلونني� :أ�س�ود ،و�أحمر.

6

ويف ال�سنة التالية منه طبع كتاب ''القانون يف الطب'' البن
�س�ينا (ت  428ه�ـ) ،يعن�ي يف ع�ام  1593م ،ال�ذي يواف�ق  1002ه�ـ،
وه�و �أق�دم طبع�ة للكت�اب كذل�ك ،طب�ع يف (املطبع�ة الطبي�ة)
بروم�ا'' ،م�ع بع��ض ت�آليف�ه ،وه�و عل�م املنط�ق ،وعل�م الطبيعي،
وعل�م ال�كالم'' .هك�ذا يف �صفح�ة العنوان.
ويف �أول�ه فهر�س�ت بخم�س�ة كت�ب ،رمب�ا ه�ي ت�س�ميات �أق�س�ام م�ن
كتاب القانون نف�س�ه ،وهي:
 -1الأمور الكلية من علم الطب.
 -2الأدوية املفردة املو�ضوعة على حروف املعجم.
 -3الأمرا��ض اجلزوي�ة (يعن�ي اجلزئي�ة) الواقع�ة ب�أع�ض�اء
الإن�س�ان م�ن الر�أ��س �إىل الق�دم ،ظاهره�ا وباطنه�ا.
 -4الأمرا��ض اجلزوي�ة الت�ي �إذا وقع�ت مل تخت��ص بع�ض�و،
ويف الزين�ة.
 -5الأدوية املركبة ،وهو �أقرباذين.
وب�آخ�ره ''كت�اب النج�اة خمت�ص�ر ال�ش�فا'' ال ب�ن �س�ينا .وه�و يف
احلكم�ة املنطقي�ة والطبيعي�ة والإلهي�ة.
وع�دد �صفح�ات الكت�اب�� 85 ،248 ،554 :ص ،وفهار�س�ه طويل�ة،
غير مرقم�ة .وطب�ع بحرف �صغري ،لك�ن العناوين بارزة.
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كتب تراثية تطبع ألول مرة
( تذكر هنا الكتب التي طبعت �أو حققت لأول مرة من كتب الرتاث الإ�سالمي ،وقد ي�شار �إىل حتقيقات �أخرى
للكتاب لفائدة ،وال تكرر �إذا وردت يف �أبواب �أخرى من املجلة )
املنظ�م يف مول�د النب�ي َّ
ال�در َّ
املعظ�م �صل�ى اهلل علي�ه
م�ر�آة ال�س�الك مبعامل�ة اململوك مع املالك /جم�ال الدين
و�س�لم� /أبو العبا��س حممد بن �أحمد الع َزيف اللخمي ال�س�بتي
حممد بن جعفر العطا�س (ت  1236هـ)؛ حتقيق حممد يا�سر
الأندل�س�ي (ت  633ه�ـ) /درا�س�ة وحتقي�ق عب�داهلل حم�ادي-.
الق�ضماين -.دم�شق :دار التقوى 1435 ،هـ� 119 ،ص.
ع ّم�ان :دروب للن�ش�ر 1437 ،ه�ـ�� 400 ،ص.
يلي�ه� :إينا��س العطا��س :ملح�ق يف نت�ف و�أخب�ار ع�ن بع��ض
�أكمله ولده حممد ،حاكم �سبتة (ت  677هـ)
وجوه ال�س�ادة الأخيار من �آل العطا��س الكرام و�أ�ش�هر قراهم/
للمحق�ق.

لطائ�ف املنن يف قواع�د ال�سنن /ن�ور الدي�ن علي ب�ن �أحمد
القرايف (ت نحو  940هـ)؛ حتقيق عبداملجيد جمعة اجلزائري-.
�أبو ظبي :م�ؤ�س�سة بينونة للن�شر 1435 ،هـ� 56 ،ص.
وهو يف م�صطلح احلديث.
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�إعلام الأن�ام بحق�وق �آل البي�ت الك�رام /ألب�ي العبا��س
�أحم�د ب�ن حمم�د الره�وين (ت  1373هـ)؛ درا�س�ة وحتقيق نور
الدي�ن الغ ّي�اط -.طنج�ة :الرابط�ة املحمدي�ة للعلم�اء ،مرك�ز
عقبة بن نافع للدرا�سات والأبحاث حول ال�صحابة والتابعني،
 1435ه�ـ�� 191 ،ص.

منظوم�ة جواه�ر الذخائر يف الكبائ�ر وال�صغائر لأبي
البركات ب�در الدي�ن حممد بن حممد الغ�زي (ت 984
هـ) /حققها و�ش�رحها حمد بن عبداهلل املن�صور -.الريا�ض:
املحق�ق 1437 ،ه�ـ� 462 ،ص.

و�س�اب الر�س�ول
ال�س�يف امل�ش�هور امل�س�لول عل�ى الزندي�ق
ِّ
�صل�ى اهلل علي�ه و�س�لم /حمي�ي الدي�ن حمم�د ب�ن قا�س�م
املع�روف ب�أخ َوي�ن (ت  904ه�ـ)؛ حتقي�ق عبداملجي�د جمع�ة
اجلزائري� -.أبو ظبي :م�ؤ�س�سة بينونة للن�شر 1435 ،هـ� 51 ،ص.

ر�س�التان يف �صلاة اجلماع�ة /عل�ي ب�ن �س�لطان حمم�د
اله�روي الق�اري (ت  1014ه�ـ)؛ حتقي�ق عبداجل�واد حم�ام-.
بيروت :دار املقتب��س 1435 ،ه�ـ�� 314 ،ص.
والر�سالتان هما:
 الف�ضل املع َّول يف ال�صف الأول. ل�سان االهتداء يف بيان االقتداء.9

ك�ش�ف َّ
املغطى يف تبيني ال�صالة الو�س�طى /عبدامل�ؤمن بن
خلف الدمياطي (ت  705هـ)؛ حتقيق وتعليق حممد بن نا�صر
العجمي -.بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية 1436 ،هـ� 230 ،ص.

وع�س�ر يف ج�واز الأ�ضحي�ة مب�ا
ال�ر ُّد عل�ى م�ن �ش�دَّ د َّ
تي�س�ر /يو�س�ف ب�ن ح�س�ن ب�ن عبداله�ادي املقد�س�ي (ت 909
َّ
ه�ـ)؛ حتقي�ق إ�ي�اد ب�ن عبداللطي�ف القي�س�ي -.بيروت :دار
املقتب��س 1435 ،ه�ـ�� 160 ،ص.

أ�شير �إىل �أن�ه �س�بق حتقي�ق الكت�اب م�ن قب�ل �إ�س�ماعيل ب�ن
و� ُ
غازي مرحبا ،ون�شر يف جملة (احلكمة) ال�صادرة يف بريطانيا
ع ( 24حم�رم  1423ه�ـ) ��ص .184 - 157
كم�ا حقق�ه عبدالرحم�ن ب�ن حمم�د احلكم�ي وطب�ع م�ع كت�اب
''�إي�ض�اح الن��ص يف �أن �إعف�اء اللحي�ة ه�و الق��ص'' ،ال�ذي �ص�در
ع�ن ال�دار العربي�ة للمو�س�وعات ع�ام  1427هـ ،ويليه ر�س�التان:
�إبانة الن�ص يف م�س�ألة الن�ص /عبدالغني النابل�سي .الر ُّد على

تي�سر /ابن عبدالهادي
وع�سر يف جواز الأ�ضحية مبا َّ
من �شدَّد َّ
املقد�سي.
وب آ�خ�ر ه�ذا الكت�اب ال�ذي حقق�ه القي�س�ي ''�س�رد جلمي�ع
م�صنفات�ه (اب�ن عبدالهادي) املطبوعة واملخطوطة واملفقود''
وق�د بلغ�ت ( )705كتا ًب�ا ور�س�الة .وه�و �أكثر م�ادة الكت�اب (��ص
��ص  ،)112 - 26بينم�ا الن��ص املحق�ق م�ن ��ص  160 - 113م�ع
املقدم�ة والفهار��س.
كم�ا �أ�شير �إىل �أن هن�اك م�ن ق�ام بعم�ل فهر��س مل�ؤ َّلف�ات اب�ن
عبدالهادي و�إ�صداره يف كتاب منذ عام  1420هـ ،وهو بعنوان:
معج�م م�ؤلف�ات يو�س�ف ب�ن ح�س�ن ب�ن عبداله�ادي احلنبل�ي
املخطوط�ة مبكتب�ات الع�امل /نا�ص�ر ب�ن �س�عود ال�سلامة-.
الريا��ض :دار �إ�ش�بيليا 1420 ،ه�ـ�� 82 ،ص.
الإ�س�عاف يف �أح�كام الأوق�اف /بره�ان الدي�ن �إبراهيم بن
مو�س�ى الطرابل�س�ي (ت  922ه�ـ)؛ حتقي�ق �صلاح حمم�د �أب�و
احل�اج -.ع ّم�ان :دار الف�اروق 1436 ،ه�ـ�� 263 ،ص.

 1423ه�ـ ،بقل�م نا�ص�ر ب�ن �س�عود ال�سلامة ،وه�و بعنوان :م�س��ألة
وجوب تخمي�س الغنيمة وق�سمة باقيها -.القاهرة :دار الفالح،
�� 80ص (يلي�ه بالتحقي�ق ال�س�ابق :الرخ�ص�ة العميم�ة يف أ�ح�كام
الغنيم�ة /عبدالرحم�ن ب�ن �إبراهي�م الف�ركاح ،ت  690هـ).
ويب�دو �أن عنوان�ه م أ�خ�وذ م�ن متن الكت�اب ،ففي�ه قول النووي

رحم�ه اهلل'' :ف��إن التخمي��س والق�س�مة واجب�ان ب�إجم�اع
امل�س�لمني ،و�إن اختلف�وا يف كيفي�ة �ص�رف اخلم��س.''..
أ�م�ا الكبي�س�ي ،فيب�دو �أن�ه أ�خ�ذ العن�وان م�ن �صفح�ة العن�وان
باملخطوط�ة ،وه�و ''ج�زء م�ن كالم ال�ش�يخ الع�امل.'' ...
غنيم�ة الفريقين م�ن ِحك�م الغ�وث الرفاع�ي �أب�ي
العلمين /ها�ش�م ب�ن �س�عد ب�ن �سلامة الرفاع�ي (ت  630ه�ـ)؛
حتقي�ق و�ش�رح ح�امت خمل�ف الرفاع�ي -.دم�ش�ق :مكتب�ة دار
الدق�اق 1436 ،ه�ـ�� 392 ،ص.
واهلل وحده غياث امل�ستغيثني.

ذك�ر املحق�ق �أن الكت�اب مل يحق�ق م�ن قبل .وقد �صدر بتحقيق
عب�داهلل نذي�ر �أحم�د م�زي  -.ج�دة :جامع�ة املل�ك عبدالعزي�ز،
مركز الن�ش�ر العلمي 1434 ،هـ� 426 ،ص.
كالم ال�ش�يخ الع�امل العام�ل الرب�اين الن�ووي ر ًّدا عل�ى
التاج الفركاح يف م�س�ألة الغنيمة /درا�سة وحتقيق مقتدر
حم�دان الكبي�س�ي -.ع ّم�ان :دار دجل�ة1437 ،ه�ـ�� 155 ،ص.
حقق�ه عل�ى أ�ن�ه مل يحق�ق م�ن قب�ل ،وقد �ص�در حمق ًقا منذ عام
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كت�اب احلديق�ة ،وه�و ِ�س�فر اخلالف�ة /عبدالرحم�ن ب�ن
حمم�د بلخير الغدام�س�ي (ت  1374ه�ـ)؛ حا�ش�ية �أب�ي احل�ارث
مو�س�ى ب�ن �إبراهي�م -.بيروت :امل�ؤ�س�س�ة العربي�ة للدرا�س�ات
والن�ش�ر 1436 ،ه�ـ�� 248 ،ص.
وهو يف الت�صوف.

املنتخب من كتاب الهدايا لأبي بكر حممد بن خلف بن
املرزب�ان ،املتوف�ى �س�نة  309هـ /حتقي�ق جلي�ل العطية-.
بريوت :دار الطليعة 1435 ،هـ� 95 ،ص.

11

ال�در املنتخ�ب يف تكمل�ة تاري�خ حل�ب /عل�ي ب�ن حمم�د
اب�ن خطي�ب النا�صري�ة؛ درا�س�ة وحتقي�ق �صال�ح ب�ن خم�ض�ور
العط�اوي -.ج�دة :املحق�ق 1435 ،ه�ـ�� 220 ،ص.
كم�ا حق�ق م�ن قب�ل ن�وار ب�ن م�ش�عان العتيب�ي يف ر�س�الة
ماج�س�تري قدم�ت �إىل جامع�ة �أم الق�رى ع�ام  1436ه�ـ (حتقيق
اجل�زء الأول من�ه ،وق�د ت�ويف املحق�ق).

سبب تأليف كتاب
للعالم�ة جلال الدي�ن ال�س�يوطي كت�اب يف ت�س�مية �أع�ض�اء
الإن�س�ان وو�ص�ف ج�س�مه �س�ماه''غاية الإح�س�ان يف َخل�ق
الإن�س�ان'' ،وعل�ى غير عادت�ه يف التق�دمي لكتب�ه بكلم�ات
ق�صرية ،ف�إنه �أطال النف�س يف مقدمة كتابه هذا بع�ض ال�شيء،
مرك� ًزا عل�ى �س�بب ت�أليف�ه ل�ه ،فق�ال:
وبع�د ،ف��إن م�ن امله�م للم َّت�س�مني ب�س�مة العل�م �أن يحيط�وا
ب�أ�س�ماء �أع�ض�اء الإن�س�ان ،و�أبعا�ض�ه ،و�أجزائ�ه ،وعوار�ض�ه،
ويحت�ووا عل�ى اللغ�ات ال�واردة يف ذل�ك.
وه�ذا �أم�ر كان ال�ص�در الأول �ش�ديدي العناي�ة ب�ه ،والت�ألي�ف
في�ه ،وق�د انقر��ض من�ذ ده�ر مدي�د ،و�آل �أم�ر النا��س اليوم �إىل
اجله�ل املح��ض ،حت�ى ت�رى �أعي�ان النا��س الي�وم ،امل�ش�ار �إليه�م
بالعل�م ،ال يعرف�ون م�ن �أ�س�ماء �أع�ض�اء الإن�س�ان �إال م�ا تعرف�ه
الن�س�اء والأطف�ال م�ن الأ�س�ماء امل�ش�هورة ،كالر�أ��س ،والعين،
والي�د ،والرج�ل ،وم�ا �ش�اكل ذل�ك ،ول�و �س�ئل الواح�د منهم عن
متيي�ز كوع�ه م�ن بوع�ه مل يع�رف ذل�ك.
ولق�د �س�ئلت م�رة ع�ن ال� َورِك وال َفخِ �ذ ،ه�ل هم�ا ا�س�مان ل�ش�يء
غير م�س�مى هذا؟
واح�د� ،أو م�س�مى ه�ذا ُ
فح�داين ذل�ك عل�ى االهتم�ام بالإحاط�ة بخل�ق الإن�س�ان،
والتتب�ع ل�ه م�ن كت�ب اللغ�ة والت�ألي�ف في�ه ،ف��إين عل�ى كثرة
ت�صانيف�ي ج�دًّا ،البالغ�ة يف الع�دد �أربعمائ�ة م�ؤ َّل�ف (كان ه�ذا
�أثن�اء ت�أليف�ه الكت�اب) ،مل �أ�ض�ع يف ف�ن اللغ�ة �ش�ي ًئا ،ف�أحببت �أن
يك�ون يل في�ه كت�اب.
وم�ن عادات�ي � ّأل �أ�ؤل�ف �إال فيم�ا مل �أُ�س� َبق �إىل مثل�ه ،و�أن
�أ�س�توعب م�ا �أ ِّل�ف في�ه (لعله�ا �أ�ؤل�ف في�ه)...
وق�ال بع�د �أن ع�دَّد كت ًب�ا يف مو�ضوع�هٌّ ... :
وكل يزي�د عل�ى
ا آلخ�ر ،فجمع�تُ م�ا يف ه�ذه الكت�ب ،وزدت عل�ى ذل�ك �أ�ضعاف�ه
من كتب �ش�تى ،و�س�ميت هذا الت�أليف ''غاية الإح�س�ان يف َخلق
الإن�س�ان'' ،واهلل امل�س�تعان ،وعلي�ه الت�كالن.
وق�د ب�د�أت �أو ًال بب�ابٍ يف �أ�س�ماء جمل�ة الإن�س�ان ،ث�م ب َّوب�تُ ل�كل
ع�ضو من �أع�ضائه با ًبا ،و�أ�صدِّر يف كل باب بالأ�سماء ،ثم �أختم
بال�صف�ات ،واهلل املعني.
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مؤ ِّلف ومؤ َّلفات
قطب مصطفى سانو

من مواليد كوناكري عا�صمة جمهورية غينيا الواقعة يف غرب
�إفريقيا.
حا�ص�ل ع�ل الإج�ازة واملاج�س�تري يف الفق�ه و�أ�صول�ه م�ن جامع�ة
امللك �سعود بالريا�ض ،ودكتوراه الدولة يف املالية الإ�سالمية من
جامع�ة الزيتون�ة بتون��س ،ودكت�وراه الفل�س�فة يف �أ�ص�ول الفق�ه
من كلية احلقوق باجلامعة الإ�سلامية العاملية يف ماليزيا.
�أ�س�تاذ الفقه و�أ�صوله واملالية الإ�سلامية باجلامعة الإ�سلامية
العاملية يف ماليزيا ،نائب الرئي�س الأعلى للمعهد العاملي لوحدة
الأمة الإ�سالمية مباليزيا ،رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية لثاين
�أكبر جمموع�ة بنكي�ة مباليزي�ا ،نائ�ب رئي��س جمل��س جمم�ع
الفقه الإ�سلامي الدويل مبنظمة التعاون الإ�سلامي يف جدة،
ع�ض�و جمال��س وخبير �ش�رعي معتم�د ،رئي��س حتري�ر جمل�ة
''وحدة الأمة'' التي ي�صدرها املعهد املذكور ، ،امل�شرف العام على
لب�داع واالبتكار باجلامعة الإ�سلامية
املراك�ز اال�ستراتيجية ل إ
العاملية.
�أجاد �أربع لغات كتابة وحتد ًثا� .شارك يف �أكرث من ( )80م�ؤمت ًرا
وح�صل جوائز و�أو�سمة.
عامل ًّياَّ ،
�ص�در ل�ه ( )21كتا ًب�ا يف جم�ال تخ�ص�ص�ه ،ون�ش�ر م�ا يزي�د عل�ى
( )70بح ًث�ا يف جملات علمي�ة حمكم�ة.
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من عناوين كتبه ال�صادرة باللغة العربية:
	�آراء القا�ض�ي أ�ب�ي بك�ر الباقلاين و�أثره�ا يف عل�م �أ�ص�ولالفق�ه -.الريا��ض :جامع�ة املل�ك �س�عود 1412 ،ه�ـ 670 ،ورق�ة
(ماج�س�تري).
 االجته�اد اجلماع�ي املن�ش�ود يف �ض�وء الواق�ع املعا�ص�ر:مفهوم�ه� ،أنواع�ه ،حكم�ه ،جماالت�ه� ،أدوات�ه ،و�س�ائله -.بيروت:
دار النفائ��س 1427 ،ه�ـ�� 320 ،ص.
	�أدوات النظ�ر االجته�ادي املن�ش�ورة يف �ض�وء الواق�عاملعا�ص�ر -.دم�ش�ق :دار الفك�ر 1421 ،ه�ـ�� 204 ،ص.

 اال�س�تثمار� :أحكام�ه و�ضوابط�ه يف الفق�ه الإ�سلامي-.ع ّم�ان :دار النفائ��س 1421 ،ه�ـ�� 248 ،ص.
 �صناعة الفتوى :قراءة هادئة يف �أدواتها و�آدابها و�ضوابطهاوتنظيمه�ا يف �ض�وء الواق�ع املعا�ص�ر -.كوناك�ري :امل�ؤل�ف1434 ،
ه�ـ�� 208 ،ص.
 ال �إن�كار يف م�س�ائل االجته�اد :ر�ؤي�ة منهجي�ة حتليلي�ة-.بيروت :دار اب�ن ح�زم 1427 ،ه�ـ�� 107 ،ص.
 املدخ�رات� :أحكامه�ا وط�رق تكوينه�ا وا�س�تثمارها يف الفق�هالإ�سلامي -.ع ّم�ان :دار النفائ��س 1421 ،ه�ـ�� 406 ،ص.
 امل�صال�ح املر�س�لة :مفهومه�ا وجم�االت توظيفه�اوتطبيقاته�ا املعا�ص�رة -.بيروت :دار اب�ن ح�زم 1427 ،ه�ـ111 ،
��ص.
 معج�م م�صطلح�ات �أ�ص�ول الفق�ه :عرب�ي � -إجنلي�زي-.دم�ش�ق :دار الفك�ر 1420 ،ه�ـ�� 480 ،ص.
 مو�س�وعة احل�ج والعم�رة :عرب�ي � -إجنلي�زي -.كوالملب�ور:دار التجدي�د 1423 ،ه�ـ�� 545 ،ص.
�شرح لأكرث من  700م�صطلح يف احلج والعمرة.
ومن عناوين بحوثه بالعربية:
 بطاقات امل�س�ابقات -.جملة جممع الفقه الإ�سلامي ،ع 14( 1425ه�ـ) ��ص .214 -173
 ال�ش�ركات احلديث�ة :ال�ش�ركات القاب�ض�ة و�أحكامه�اال�ش�رعية -.جمل�ة جمم�ع الفق�ه الإ�سلامي.
 عق�د املقاول�ة :حقيقت�ه ،تكييف�ه� ،ص�وره -.جمل�ة جمم�عالفق�ه الإ�سلامي.
 عق�ود الإذع�ان -.جمل�ة جمم�ع الفق�ه الإ�سلامي ،ع 14( 1425ه�ـ) ��ص .354 - 329
 امل�ضارب�ة امل�شتركة يف امل�ؤ�س�س�ات الإ�سلامية املعا�ص�رة-.جملة جممع الفقه الإ�سالمي ،ع  1422( 13هـ) �ص .246- 185
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مجموع علمي
املجامي�ع العمري�ة :الأج�زاء غير املطبوع�ة م�ن املجم�وع :الأول �إىل اخلام��س /بتحقي�ق نبيل �س�عد
ج�رار -.بيروت :دار الب�ش�ائر الإ�سلامية 1436 ،هـ ،م�ج� 830 :1ص.
الدي�ن ّ
وه�ي كم�ا عل�ى املخط�وط� :س�باعيات تخريج الثقة الأمني �أبي
البركات داود ب�ن �أحم�د ب�ن حمم�د ب�ن من�ص�ور ب�ن مالع�ب
البغ�دادي املدي�ر (ت  616ه�ـ) /رواي�ة أ�ب�ي زكري�ا يحي�ى بن �أبي
من�ص�ور ب�ن ال�صرييف.
الفحام.
 خمت�صر �أ�سانيد ابن ّوه�و :مم�ا اخت�ص�ره الغافق�ي م�ن �أ�س�انيد اب�ن الفح�ام .ذك�ر
فيه �أ�سانيد ابن الفحام للقراءات الع�شر على وجه االخت�صار.
واب�ن الفح�ام ه�و أ�ب�و بك�ر عبدالرحم�ن ب�ن عتي�ق ب�ن خل�ف ،ت
 516هـ.
والغافقي هو �أحمد بن جعفر (ت  569هـ).
 حديث من �صحيح م�سلم.اجلزء فيه حديث واحد من �صحيح الإمام م�س�لم /رواية �أبي
حامد �أحمد بن علي بن ح�سنويه.
 حديث من جزء فيه من ف�ضل �أ�صحاب احلديث.املجامي�ع العمري�ة ه�ي املجل�دات اخلطي�ة الت�ي �أودع�ت يف
في�ه م�ن ف�ض�ل �أ�صح�اب احلدي�ث ر�ض�ي اهلل عنه�م /م�ن جم�ع
ق�س�م املجامي�ع م�ن املكتب�ة الظاهري�ة بدم�ش�ق ،الت�ي ا�س�تقرت
�ضي�اء الدي�ن حمم�د ب�ن عبدالواح�د املقد�س�ي (ت  643هـ).
يف املكتب�ة الوطني�ة ،ومل�ا كان غالبه�ا ورد �إليه�ا م�ن املدر�س�ة
 امل�سل�س�ل الأول وغريه /لأبي القا�س�م �إ�س�ماعيل بن �أحمدالعمري�ة ُعرف�ت باملجامي�ع العمري�ة.
ال�س�مرقندي (ت  536ه�ـ).
واملدر�س�ة العمري�ة ومكتبته�ا � ِّأ�س�س�ت يف ح ّ�ي ال�صاحلي�ة
 فوائد �أبي بكر الزبريي.بدم�ش�ق ،ون�س�بتها �إىل بانيه�ا وواقفه�ا أ�ب�ي عم�ر حمم�د ب�ن
من حديث �أبي بكر الزبريي.
�أحم�د ب�ن حمم�د ب�ن قدام�ة املقد�س�ي اجل ّماعيل�ي احلنبل�ي
الزاه�د (ت  607ه�ـ).
حمتويات اجلزء الأول من هذا املجموع:
 م�شيخة �أبي غالب ابن البنا البغدادي.وهو �أبو غالب �أحمد بن احل�سن ،ت  527هـ.
واملح َّق�ق هن�ا :اخلام��س م�ن م�ش�يخة أ�ب�ي غال�ب ب�ن البن�اء/
تخري�ج احلاف�ظ عل�ي ب�ن احل�س�ن ب�ن ع�س�اكر (ت  571ه�ـ).
 ثالثي�ات البخ�اري ،م�ن رواي�ة قا�ض�ي حل�ب كم�ال الدي�ن�أب�ي بك�ر �أحم�د اب�ن قا�ض�ي الق�ض�اة زي�ن الدي�ن ،ت  662ه�ـ.
 �سباعيات �أبي الربكات ابن مالعب.15

وهو حممد بن ب�شر بن بطريق (ت  332هـ).
	�أمايل عبدالرزاق ال�صنعاين.اجل�زء الث�اين م�ن �أم�ايل �أب�ي بك�ر عبدال�رزاق ب�ن هم�ام
ال�صنع�اين (ت  211ه�ـ).
 املنتقى من م�سموعات جعفر الثقفي.اجل�زء الأول م�ن املنتق�ى م�ن م�س�موعات ال�ش�يخ الرئي��س �أب�ي
الف�ض�ل جعف�ر ب�ن عبدالواح�د الثقف�ي (ت  523ه�ـ)؛ انتق�اء
احلاف�ظ أ�ب�ي م�س�عود عبداجللي�ل ب�ن حمم�د ُك ْوت�اه.
 الأحاديث املئة لتقي الدين املقد�سي.بدايت�ه :ه�ذا اجل�زء الأول م�ن الأحادي�ث املئ�ة م�ن الع�وايل
وامل�صافح�ات والأب�دال واملوافق�ات ،م�ن رواي�ة  ...تق�ي الدي�ن
�س�ليمان ب�ن حم�زة املقد�س�ي (ت  715ه�ـ).
وهو ( )100حديث ،و�أُحلق به �آثار ونوادر.
	�أخب�ار مال�ك ب�ن �أن��س /ألب�ي ن�ص�ر عبدالوه�اب ب�نعب�داهلل الأذرع�ي ،اب�ن اجل ّب�ان (ت  425ه�ـ).
العن�وان عل�ى املخط�وط :ج�زء في�ه م�ن �أخب�ار أ�ب�ي عب�داهلل
مال�ك ب�ن �أن��س ب�ن أ�ب�ي عام�ر ومناقبه و�آداب�ه وف�ضائله رحمة
اهلل علي�ه.
وذكره ابن خري الإ�شبيلي بعنوان :ف�ضائل مالك بن �أن�س.
الكجي (اجلزء الثاين منه).
 حديث �أبي م�سلم ِّالكجي (ت 292
وه�و �أب�و م�س�لم �إبراهي�م ب�ن عبداهلل الب�ص�ري ّ
هـ).
والعن�وان عل�ى املخط�وط :اجل�زء الث�اين م�ن حدي�ث �أب�ي
م�س�لم �إبراهي�م ب�ن عب�داهلل ِّ
الك�ش�ي الب�ص�ري ،رواي�ة أ�ب�ي بك�ر
�أحم�د ب�ن جعف�ر ب�ن �س�لم اخل َّتل�ي عن�ه.
 حديث �أبي من�صور ال�سواق.وه�و �أب�و من�ص�ور حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن عثمان البغ�دادي ،ابن
ال� ّسواق (ت  440هـ).
وعنوان�ه عل�ى املخط�وط :ج�زء في�ه م�ن حدي�ث �أب�ي من�ص�ور
حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن عثم�ان ب�ن ال�س�واق ،رواي�ة �أب�ي عل�ي
حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن امله�دي عن�ه.
 الأربعني الت�ساعيات ال�صحاح /البن ح ّمويه اجلويني.حموي�ه
وه�و �ص�در الدي�ن �إبراهي�م ب�ن حمم�د ب�ن امل�ؤي�د ،اب�ن ُّ
اجلوين�ي اخلرا�س�اين (ت  722ه�ـ) .ذك�ر الذهب�ي أ�ن�ه تر َّف��ض.
وتوق�ف في�ه املحق�ق حت�ى يت�أكد.
 ال�سباعيات من مرويات ر�شيد الدين البغدادي.16

وه�و ر�ش�يد الدي�ن حمم�د ب�ن �أب�ي القا�س�م عب�داهلل ب�ن عم�ر
املق�رئ النا�س�خ احلنبل�ي (ت  707ه�ـ).
وعنوان�ه عل�ى املخط�وط :ع�دد ال�س�باعيات �أح�د وع�ش�رون
حدي ًث�ا...
وذك�ر الذهب�ي �أن�ه خ� َّرج لنف�س�ه �س�باعيات م�ن طري�ق خِ را��ش
ال ت�ص�ح.
	�أبيات خمتارة لأبي العالء املعري.وهو �أحمد بن عبداهلل املعري (ت  449هـ).
 ق�صيدة �شريفة لنور الدين ال�شعبي.وهو نور الدين علي بن حممد ال�شعبي.
�أن�ش�دت ق�صيدت�ه جت�اه الكعب�ة ال�ش�ريفة �س�نة  806ه�ـ يوم ختم
�صحيح البخاري.
والعنوان على املخطوطة :ر�سالة لطيفة وق�صيدة �شريفة.
 ر�سالة يف الت�صوف.وه�ي نق�والت خمت�ص�رة م�ن بع��ض كت�ب الت�ص�وف ،مل يذك�ر
امل�ؤل�ف وال النا�س�خ.
 ف�ضل حملة القر�آن /تخريج �شم�س الدين امل ّزي.وهو �شم��س الدين حممد بن �أحمد املقرئ ال�ش�افعي ،امل�ش�هور
بامل� ّزي .ذك�ر ال�سوا��س �أن�ه ت�ويف �س�نة  750ه�ـ ،وق�ال الألب�اين:
يخ َّي�ل إ� َّ
يل أ�ن�ه م�ن علم�اء م�ا بع�د الألف.
والعنوان على املخطوط :يف ف�ضل حملة القر�آن.
 خطبة يف توبيخ النف�س و�إيقافها على عيوبها. خطبة خلتم رم�ضان. -خطبة على قافية الالم.

مؤتمر في كتاب
حتقي�ق املخطوط�ات الإ�سلامية يف جم�ال العل�وم الإن�س�انية واالجتماعي�ة /تنظي�م مرك�ز درا�س�ات
املخطوطات الإ�سلامية مب�ؤ�س�س�ة الفرقان للرتاث الإ�سلامي -.لندن :امل�ؤ�س�س�ة 1436 ،هـ� 399 ،ص.
ح�صيل�ة فعالي�ات امل�ؤمت�ر ال�ساد��س يف حتقي�ق املخطوط�ات
الإ�سالمية ،الذي نظمه املركز املذكور يف مقره بلندن ،يف �شهر
حم�رم م�ن ع�ام  1435ه�ـ ،حت�ت عن�وان ''حتقي�ق املخطوط�ات
الإ�سلامية يف جم�ال العل�وم الإن�س�انية واالجتماعي�ة''.
ومتح�ورت املحا�ض�رات واملح�اورات ح�ول تقني�ات بن�اء وترميم
الن�صو��ص املفق�ودة ،وغيره م�ن املو�ضوع�ات ،كم�ا يف البح�وث
والدرا�س�ات التالي�ة املقدم�ة للم�ؤمت�ر ،وهي:
 ح�ول حتقي�ق جدي�د لكت�اب ''معج�م م�ا ا�س�تعجم'' لأب�يعبي�د البك�ري /عب�داهلل يو�س�ف الغني�م.
 ت�صني�ف حق�ب التاري�خ الإ�سلامي عن�د اب�ن خل�دونوم�س�ائل �أخ�رى� /إبراهي�م �ش�بوح.
 الن�ش�ر والتحقي�ق يف جم�ال الت�ص�وف م�ع عناي�ة خا�ص�ةبالفتوح�ات املكي�ة /عبداحلمي�د عبداملنع�م مدك�ور.
 ف�ن حتقي�ق التراث وتوثيق�ه :درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة /حمم�دال�س�يد اجللين�د..
 مناه�ج حتقي�ق خمطوط�ات العل�وم الإن�س�انية /ب�ش�ارع�واد مع�روف.
 حتقي�ق كت�ب عل�م ال�كالم :الأخط�اء و�أ�صنافه�ا /خال�دَز ه�ري.
	�إع�ادة بن�اء الن�صو��ص القدمية ال�ضائعة :م�صادر التاريخأمنوذج�ا /أ�مي�ن ف��ؤاد �س�يد.
امل�ص�ري �
ً
 الكوديكولوجي�ا عن�ص� ًرا �أ�سا�س� ًّيا يف عملي�ة التحقي�قالعلم�ي� /أحم�د �ش�وقي بنبين.
 ملح�ة ع�ن الدرا�س�ات النقدي�ة للمخطوط�ات الإ�سلاميةاخلا�ص�ة بالعل�وم الإن�س�انية واالجتماعي�ة يف البو�س�نة
والهر�س�ك� /أن��س كاريت��ش.
 م�ش�روع ''الفل�س�فة يف �س�ياقها'' :املخطوط�ات العربي�ةوال�س�ريانية يف منطق�ة البح�ر املتو�س�ط :املنه�ج والنتائ�ج
الأوىل /م�ارون عب�ود.
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بحوث في كتاب
�شذرات اليا�سمني يف الفقه وعلوم الدين :بحوث يف الفقه
و�أ�صوله /مالك الق�ضاة -.ع ّمان :دار �آمنة 1436،هـ� 199،ص.
وهي �سبعة بحوث:

 حتقي�ق كت�اب الطه�ارة م�ن كت�اب ''�ش�رح بع��ض م�ش�كالتموط��أ مال�ك'' للق�اري اله�روي.
 امل�ضاربة امل�شرتكة :حقيقتها وحكمها. الزواج بنية الطالق :ت�أ�صيله وحكمه. القتل بالت�سبب :الت�سميم والإغراق.	�أحاديث اجلار رواية ودراية. الدالل�ة عل�ى الألف�اظ بدلي�ل املفه�وم :مفه�وم املوافق�ةومفه�وم املخالف�ة.
 الف�روق عن�د ا إلم�ام الكا�س�اين يف كتاب�ه ''بدائ�ع ال�صنائ�عأمنوذج�ا.
يف ترتي�ب ال�ش�رائع'' :كت�اب البي�وع �
ً
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بحوث أخرى

يف الل�س�انيات التطبيقي�ة /حليم�ة �أحم�د عماي�رة� -.إرب�د،
الأردن :ع�امل الكت�ب احلدي�ث 1437 ،ه�ـ�� 446 ،ص.
�أ�صل�ه جمموع�ة بح�وث ن�ش�ر معظمه�ا يف جملات حمكم�ة،
وه�ي:
	�أ�سلوب املدح والذم يف العربية :درا�سة و�صفية �إح�صائية. القاع�دة اللغوي�ة يف الكت�اب املدر�س�ي يف �ض�وء الل�س�انياتأمنوذج�ا.
احلديث�ة� :أ�س�لوب امل�دح وال�ذم �
ً
 (وال�سيما) يف العربية :درا�سة و�صفية �إح�صائية. (مذ) و(منذ) يف العربية :درا�سة حتليلية �إح�صائية. الرواي�ة املغاربي�ة يف �ض�وء الل�س�انيات احلديث�ة :رواي�ةالزل�زال للطاه�ر ّ
منوذج�ا :درا�س�ة حتليلي�ة لغوي�ة.
وط�ار
ً
	�إلياذة اجلزائر :درا�سة لغوية يف �ضوء الل�سانيات احلديثة. م�ا ج�اء عل�ى وزن (يفع�ول) يف العربي�ة :درا�س�ة و�صفي�ةت�أ�صيلي�ة.
 نظرات ت�أ�صيلية ملا جاء على وزن (فعلول) مبدو ًءا بالعني. اخلطاب الديني يف كتب تعليم اللغة العربية للمرحلةالثانوية :درا�سة حتليلية مقارنة� :أمنوذج من دول عربية
(الأردن ولبنان واملغرب).
 ازدواجية اللغة:درا�سة حتليلية يف م�سرح
عند توفيق احلكيم.
وامل�ؤلفة �أ�ستاذة
الل�سانيات العربية
بجامعة البلقاء
التطبيقية يف الأردن.

سلسلة علمية

�أ�ص�درت دار كن�وز �إ�ش�بيليا بالريا��ض أ�ع�دا ًدا كثيرة م�ن
(�سل�س�لة البح�وث العلمي�ة املح َّكم�ة) ،ب�د�أت به�ا منذ عام 1429
ه�ـ ،وو�صل�ت حت�ى ع�ام  1436ه�ـ �إىل ( )45ع�د ًدا �أو تزي�د ،و�أذك�ر
هن�ا العناوي�ن الت�ي وق�ف عليه�ا منه�ا ،مرتب�ة عل�ى ح�روف
الهج�اء ،وب�آخره�ا رق�م ال�سل�س�لة:
	�آثار منهج ال�س�لف ال�صالح يف التعامل مع الن�صو�صال�ش�رعية /يو�س�ف ب�ن حمم�د القحط�اين 1436 ،ه�ـ�� 88 ،ص
(.)39
	�آي�ات التح�دي يف الق�ر�آن الك�رمي :الدالل�ةوالإيح�اء /عبدالعزي�ز ب�ن �صال�ح العم�ار 1429 ،ه�ـ (.)4
 االجتاه�ات العقدي�ة عن�د ال�صوفي�ة /عب�داهلل ب�ن دجينال�س�هلي 1435 ،ه�ـ�� 126 ،ص (.)36
 الإج�ارة بج�زء م�ن العم�ل� :صوره�ا ،حكمه�ا،تكييفها /عبدالرحمن بن عثمان اجللعود 1432 ،هـ� 48 ،ص
(.)17
	�أجوبة امل�س�ائل امل�ش�كالت يف علم القراءات� /أحمدبن عمر الأ�س�قاطي (ت  1159هـ)؛ حتقيق �أمني حممد �أحمد
ال�ش�يخ ال�ش�نقيطي 1429 ،ه�ـ�� 200 ،ص (.)5
 الأح�كام املتعلق�ة مب�ؤخ�ر ال�ص�داق /ن�ورة بن�تعب�داهلل املطل�ق 1434 ،ه�ـ�� 92 ،ص (.)21
 االختلاف بين املذاه�ب الفقهي�ة� :أ�س�بابه و�أث�رهيف فه�م احلدي�ث النب�وي /حمم�د ب�ن عبدالعزي�ز اليمن�ي،
 1435ه�ـ�� 67 ،ص (.)26
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 اختلاف التن�وع :حقيقت�ه ومناه�ج العلم�اء في�ه:درا�س�ة فقهي�ة ت�أ�صيلي�ة /خالد بن �س�عد اخل�شلان1429 ،
ه�ـ�� 208 ،ص (.)3
 الإذن يف �إج�راء العملي�ات الطبي�ة� :أحكام�هو�أثره يف �ضمان اخلط�أ الطبي /هاين بن عبداهلل اجلبري،
 1436ه�ـ�� 170 ،ص (.)40
	�أ�س�ماء �س�ور القر�آن الكرمي /حممد بن عبدالرحمنال�ش�ايع 1432 ،ه�ـ�� 301 ،ص (.)19
 الأط�وار العقدي�ة يف املذه�ب الأ�ش�عري /عب�داهللب�ن دجين ال�س�هلي 1435 ،ه�ـ�� 65 ،ص (.)37
	�إق�راء الق�ر�آن الك�رمي� :ش�روطه و�ضوابط�ه/حمم�د ب�ن ف�وزان العم�ر 1429 ،ه�ـ�� 74 ،ص (.)1
 بح�وث يف البالغ�ة النبوي�ة :البالغ�ة النبوي�ة يف�ض�وء الرواي�ات احلديثي�ة :م�ن خ�صائ��ص النظ�م يف �أذكار
ال�صب�اح وامل�س�اء /يو�س�ف ب�ن عب�داهلل العلي�وي 1435 ،ه�ـ168 ،
��ص (.)25
 جتدي�د االجته�اد يف الواقع�ة لتك�رار حدوثه�ا/في�ص�ل ب�ن �س�عود احلليب�ي 1435 ،ه�ـ�� 102 ،ص (.)34
 جتدي�د الدي�ن :مفهوم�ه و�ضوابط�ه و�آث�اره/حمم�د ب�ن عبدالعزي�ز العل�ي 1430 ،ه�ـ�� 209 ،ص (.)10
 الرتجي�ع يف الق�راءة :مفهوم�ه وحكم�ه /نا�صر بن�س�عود القثام�ي 1434 ،ه�ـ�� 67 ،ص (.)30
 الت�س�ويق ال�ش�بكي والهرم�ي و�أحكام�ه يف الفق�هالإ�سلامي /حمم�د ب�ن عبدالعزي�ز اليمن�ي 1434 ،هـ� 74 ،ص

(.)23
 تقلي�د املجتهد امليت :درا�س�ة �أ�صولي�ة /عبدالعزيزب�ن حمم�د العوي�د 1435 ،ه�ـ�� 102 ،ص (.)27
 ثالث م�س�ائل يف العقود :ال�صلح يف الأموال� ،س�ماع�صيغ�ة العق�د� ،أوام�ر املن�ح ال�س�كنية� /إبراهيم ب�ن نا�صر
احلم�ود 1435 ،ه�ـ�� 177 ،ص (.)29
 جراح�ة الأنف التجميلية� /إعداد نورة بنت عبداهللاملطل�ق 1434 ،ه�ـ�� 47 ،ص (.)22
 احل�روف يف الق�ر�آن الك�رمي� :أنواعه�ا وبالغته�ا/عبدالعزي�ز ب�ن �صال�ح الع ّم�ار 1429 ،ه�ـ�� 111 ،ص (.)3
 حك�م اال�س�تفتاء يف الأح�كام ال�ش�رعية العملية/في�ص�ل ب�ن �س�عود احلليب�ي 1435 ،ه�ـ�� 72 ،ص (.)35
 حك�م الت�ص�رف يف املبي�ع قب�ل القب��ض بالبي�ع/ط�ارق ب�ن حمم�د اخلويط�ر 1436 ،ه�ـ�� 70 ،ص (.)38
مل��س الق�ر�آن الك�رمي وم�ا يتعل�ق
 حك�م الطه�ارةُ :بذل�ك م�ن �أح�كام :درا�س�ة فقهي�ة مقارن�ة /عم�ر ب�ن
حمم�د ال�س�ب ّيل 1429 ،ه�ـ�� 94 ،ص (.)8
 خ�ط التاري�خ الدويل و�أث�ر جتاوزه عل�ى ال�صالة/عبدالرحم�ن ب�ن عثم�ان اجللع�ود 1432 ،ه�ـ�� 60 ،ص (.)16
 اخل�وارج :ن�ش��أتهم ،فرقه�م� ،صفاته�م ،ال�رد عل�ى�أب�رز عقائده�م� /س�ليمان ب�ن �صال�ح الغ�ص�ن 1430 ،هـ270 ،
��ص (.)12
 ر�س�الة يف �أح�كام ال�صب�ي املمي�ز يف الن�كاح/عبدالرحم�ن ب�ن عب�داهلل ب�ن حمم�د ب�ن عبدالوه�اب؛ حتقيق
خال�د ب�ن �س�عد اخل�شلان 1429 ،ه�ـ�� 67 ،ص (.)4
 العالم�ة احل�س�ن عاك��ش ال�ضم�دي ومنهج�ه يفالتف�سير يف ''فت�ح املن�ان بتف�سير الق�ر�آن'' /عي�س�ى ب�ن
نا�ص�ر الدريب�ي 1430 ،ه�ـ�� 255 ،ص (.)9
 عل�م املكا�ش�فة يف ''�إحي�اء عل�وم الدي�ن'' :درا�س�ةنقدي�ة /عب�داهلل ب�ن دجين ال�س�هلي 1436 ،ه�ـ�� 96 ،ص (.)42
 قاع�دة ''ال�ض�رورات تبي�ح املحظ�ورات''� :أدلته�ا،�ضوابطه�ا ،تطبيقاته�ا املعا�ص�رة� /أ�س�امة ب�ن �أحم�د
اخللاوي 1435 ،ه�ـ�� 162 ،ص (.)30
 القرائ�ن و�أثره�ا يف التف�سير /حمم�د ب�ن زيلع�يهن�دي 1431 ،ه�ـ�� 188 ،ص.
 ق�ضاي�ا فقهي�ة معا�ص�رة /يو�س�ف ب�ن �أحم�د القا�س�م،20

 1433ه�ـ�� 239 ،ص.
 القواع�د الذهبي�ة للعالق�ات الزوجي�ة يف �ض�وءالق�ر�آن الك�رمي� /إبراهي�م ب�ن عل�ي احل�س�ن 1434 ،ه�ـ127 ،
��ص (.)33
 خمالف�ات امل�س�تفتي يف اال�س�تفتاء و�أثره�ا يفالفتوى /في�صل بن �سعود احلليبي 1436 ،هـ� 112 ،ص (.)32
 م�سقطات الوالية يف النكاح /فهد بن بادي املر�شدي، 1436ه�ـ�� 161 ،ص (.)41
 مف�ردة يعق�وب /ألب�ي عم�رو عثم�ان ب�ن �س�عيد ال�داين(ت  444هـ)؛ حتقيق ح�سن بن حممد العواجي 1429 ،هـ175 ،
�ص.
 مفه�وم عقي�دة الوالء والبراء و�أحكامها :درا�س�ةعقدية يف �ضوء منهج ال�سلف ال�صالح� /سليمان بن �صالح
الغ�ص�ن 1430 ،ه�ـ�� 110 ،ص (.)11
 مقا�ص�د ال�ش�ريعة من الن�س�خ /عبدالعزي�ز بن حممدالعوي�د 1435 ،ه�ـ�� 108 ،ص (.)28
 مقدم�ة الك�ش�ف والبيان عن تف�سير الق�ر�آن /لأبي�إ�س�حاق �أحم�د ب�ن حمم�د الثعلب�ي (ت  427ه�ـ)؛ حتقي�ق خال�د
ب�ن ع�ون العن�زي 1429 ،ه�ـ�� 195 ،ص (.)6
 من و�سائل عالج امل�شاكل الزوجية يف �ضوء الكتابوال�س�نة� /إبراهي�م ب�ن عل�ي احل�س�ن 1434 ،ه�ـ�� 97 ،ص (.)34
 منه�ج �أه�ل ال�س�نة واجلماع�ة يف تقيي�د حري�ةالتعبير والآراء الفا�س�دة� /س�ليمان ب�ن �صال�ح الغ�ص�ن،
 1429ه�ـ�� 90 ،ص (.)9
 ن�وازل احل�ج /عب�داهلل بن حمد ال�س�كاكر 1436 ،هـ153 ،��ص (.)54
 ه�ارون ب�ن مو�س�ى الأع�ور :منزلت�ه و�آث�اره يف علمالق�راءات /نا�ص�ر ب�ن حمم�د املني�ع 1429 ،ه�ـ�� 166 ،ص (.)2
 وق�ت الرم�ي �أي�ام الت�ش�ريق /فه�د ب�ن عبدالرحم�ناليحي�ى 1430 ،ه�ـ�� 80 ،ص (.)9

تذكير من كتاب
''متعة الطالق'' ٌ
يجب
ري ما ُ
مال يدفعه املط ِّل ُق ملط َّلقته ،وهو غ ُ
ري الديون التي لها على املط ِّلق.
لها من النفقة وال�سكنى ،وغ ُ
وقد اختلف الفقهاء اختال ًفا مط َّو ًل يف حكم املتعة ،كما اختلف
القائل�ون ب�أنه�ا واجب�ة ب�ش�روط �ش�رطني ،هم�ا :ع�دم الدخ�ول،
وترج�ح لباح�ث بع�د النظ�ر والت أ�م�ل وبي�ان �س�بب
وع�دم امله�رَّ .
الرتجي�ح� ،أن متع�ة الطلاق واجب�ة ل�كل مط َّلق�ة عل�ى مط ِّلقها،
ب�شرط واحد ،وهو �أن يكون الطالق من جهته وب�إرادته ،و�أنه ال
ي�شترط لوج�وب املتع�ة ع�دم الدخول وعدم ت�س�مية املهر.
وف
و�أ�ص�ل احلك�م يف قول�ه تع�اىلَ } :و ِل ْل ُم َط َّل َق�اتِ َم َت�ا ٌع ِب ْال َ ْع� ُر ِ
َح ّق�اً َعلَ�ى ْال ُ َّتق َ
ِين{ (�س�ورة البق�رة .)241 :و�أدل�ة �أخ�رى م�ن
الكت�اب وال�س�نة.
وذكر الباحث �أن �سبب متعة الطالق هو الطالق ذاته ،وهو �أم ٌر
من�ش�ئ للأمل وك�س�ر اخلاطر ،ولذا جتب املتعة ب�س�بب الطالق،
ولو مل تت�أثر املط َّلقة بالأمل واحلزن.
ولي��س للمتع�ة و�ص�ف َّ
معين م�ن امل�ال ،ولي��س لأعاله�ا وال
لأدناه�ا ح�دّ ،و�إمن�ا يرتب�ط و�صفه�ا ب�ـ ''املع�روف'' ،يف كل زم�ان
وم�كان بح�س�به.
وينبغ�ي الت�س�امح فيم�ا بين الطرفين يف تقدي�ر املتع�ة،
والرتا�ض�ي عل�ى املع�روف فيه�ا.
و�إذا كان تقدير متعة الطالق مرفو ًعا للقا�ضي نتيجة خ�صومة
الطرفني يف مقدارها ،ف�إن القا�ضي يجتهد يف تقديرها ،بح�سب
حال الزوج يف ي�ساره و�إع�ساره.
(تفصيلـه فـي كتـاب :تعويـض المـرأة عـن ضـرر الطلاق /بنـدر بـن فهـد
السـويلم 1435 ،هــ).
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توضيح من كتاب
ذهب علماء �إىل �أن عمل الكافر متعدي النفع ،تنفعه وتخفف عنه من العذاب يف الآخرة.
وذهب �آخرون �إىل �أنه ال يخفف عنه ،و�أن �أعماله غري معت ّد بها ،وال تنفعه يف الآخرة.
ودر�س باحث �أدلة كل فريق منهما وانتهى �إىل �أن:
 -1الكافر ال ينتفع ب�شيء من عمله املتعدي و�إح�سان ِه امل�سدَى �إىل غريه يف الآخرة ،وتتفاوت درجة العذاب الختالف درجة الكفر.
وهو ما �أ�ش�ار �إليه ابن تيمية بقوله'' :يف الكفار َمن َّ
خف كفره ب�س�بب ن�صرته ومعونته ،ف�إنه تنفعه �ش�فاعته يف تخفيف العذاب عنه،
ال يف �إ�سقاط العذاب بالكلية''.
وعناه ُ
ابن التمجيد بقوله�'' :إن تفاوت عذاب الكفرة بح�سب تفاوت �شرورهم ،زيادة ب�ض ِّم املعا�صي �إىل الكفر ،ونق�صا ًنا بانتفاء ال�ض ِّم
املذكور ،وبهذا ي�ؤ َّول قوله تعاىلُ } :ي َ�ضا َع ُف َل ُه ُم ا ْل َع َذ ُاب{ (�س�ورة هود.'')20 :
 -2الكافر قد يجزى على فعله الذي يتعدَّى نفع ُه يف الدنيا ،فيعي�ش ً
عي�شا طي ًبا.
لكن ير ُد هنا �إ�شكال ،وهو �أن من الكفار من يكون له خريات و�إح�سان متعدّ ،ومع ذلك يعي�ش يف ب�ؤ�س.
وجوابه من وجوه:
�أ�	-أن اهلل يط ِّيب َ
عي�شه بالقناعة والر�ضا مبا ق�سمه اهلل تعاىل له وين�شرح �صدره ،وتطيب حياته.
ب�	-أن اهلل تعاىل قد يجعل ذلك يف ذريته
ت�	-أن يقال ب�أن هذا مق َّيد مب�ش�يئة اهلل تعاىل ،ومفهوم ذلك �أنه لي��س بوعد الزم ،كما يف قوله تعاىلَ } :ع َّج ْل َنا َل ُه فِيهَا َما َن َ�ش�اء لِ َن
ُّن ِري� ُد { (�س�ورة الإ�س�راء .)18
(باختصار من كتاب :أعمال الكافر متعدية النفع :مآلها وأثرها في الواقع وموقف المسلم منها /السعيد بن صبحي العيسوي ،ص .)95-94
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باختصار من كتاب
 الإذن الطب�ي ينق�س�م �إىل �صري�ح ،و�ش�به �صري�ح ،وغير�صر ي�ح.
 ال�سكوت ال يكون �إذ ًنا يف الإجراء الطبي. الإذن الطبي يكون �شفو ًّيا وكتاب ًّيا.	�إذا كان املري��ض � ًأهلا ف�إن�ه ال يح�ق ألح�د �أن يعرت��ض
عل�ى �إذن�ه ،وال �أن ي��أذن عن�ه.
 ي�شرتط للإذن الطبي �ستة �شروط:�	-1أن ي�صدر ممن له احلق.
�	-2أن تتحقق �أهلية الآذن.
�	-3أن يكون امل�أذون به م�شرو ًعا.
�	-4أن يكون الإذن حمد ًدا.
�	-5أن يكون الإذن بلفظ �صريح �أو �شبهه.
�	-6أن ي�ستمر الإذن حتى ينتهي الإجراء الطبي.
 للمري��ض �أن ميتن�ع ع�ن الإذن بالإج�راء الطب�ي يف حال�ةال�ض�رورة وعدمه�ا.
 يج�وز الن�ش�ر يف الكت�ب العلمي�ة ع�ن حال�ة املري��ضو�أعرا�ض مر�ضه دون �إذن منه� ،إذا مل يكن يف الن�شر �إ�شارة �إىل
ا�س�مه �أو �ص�ورة ل�ه.
 ج�واز نق�ل الأع�ض�اء الآدمي�ة الت�ي ال يف�ض�ي نقله�ا �إىلم�وت املتبرع مت�ى �أذن بذل�ك.
 ال يج�وز قط�ع ع�ض�و م�ن الإن�س�ان �إال لغر��ض �ش�رعي،كالت�داوي.
 الطبي�ب �إذا مل ي��ؤذن ل�ه �ص�ار �ضام ًن�ا ل�كل م�ا يح�ص�لنتيج�ة عمل�ه.
	�إذا امتن�ع املري��ض ع�ن الإذن فل�م يعال�ج فم�ات ،فلي��سً
قاتلا لنف�س�ه.
 املتطبب اجلاهل �ضامن.(باختصار من كتاب :اإلذن في العمليات الطبية :أحكامه وأثره في
ضمان الخطأ الطبي /هاني بن عبداهلل الجبير -.الرياض :دار كنوز
إشبيليا 1436 ،هـ ،ص .)151 - 149
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تحذير من كتاب
امل�ستفتي هو الذي َي�س�أل عن حكم ال�شرع يف م�س�ألة ما.
ومن �أبرز �أخطائه:
	�أن يق�ص�د با�س�تفتائه غير وج�ه اهلل تع�اىل� ،أو �إيق�اع املفت�ي يف اخلط��أ� ،أو التكل�ف والتنط�ع� ،أو معار�ض�ة الكت�اب وال�س�نة� ،أو التعنتوالإفح�ام� ،أو تتب�ع رخ��ص العلم�اء.
	�أن يتعجل يف اال�ستفتاء� ،أو ي�س�أل يف حالة غ�ضب ونحوه� ،أو ان�شغال قلب� ،أو ي�س�أل بطريقة غري وا�ضحة.	�أن يذكر امل�س�ألة ب�صورة حمتملة لأكرث من جواب� ،أو يخفي بع�ض احلقائق امل�ؤثرة يف احلكم� ،أو ين�شغل يف ا�ستفتائه مبا ال ينفع،�أو بال�س�ؤال عما �شجر بني ال�سلف ال�صالح� ،أو بعلل الأحكام غري املعللة.
	�أن ي�س�تفتي غري العلماء� ،أو ي�س�تفتي العامل وال يراعيه يف زمانه �أو مكانه �أو حاله� ،أو ي�ضرب ب�أقوال �أهل العلم بع�ضها ببع�ض،�أو تنعدم الأمانة لديه يف نقل الفتوى� ،أو ن�سبتها �إىل غري من �أفتى بها� ،أو يطلب من املفتي التوقيع �أو امل�صادقة على فتوى باطلة� ،أو
�صادرة ممن لي��س � ً
أهل للفتوى.
ولهذه املخالفات ت�أثري �سلبي ،متنع �أحيا ًنا من الو�صول �إىل الفتوى ال�صحيحة..
(باختصار من كتاب :مخالفات المستفتي في االستفتاء وأثرها في الفتوى /فيصل بن سعود الحليبي)
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مسألة من كتاب
يذك�ر الأ�س�تاذ حمم�د نعي�م يا�سين يف �آخ�ر بحث�ه ''زكاة مكاف��أة نهاي�ة اخلدم�ة والرات�ب التقاع�دي'' ،م�ن كتاب�ه املفي�د ''ق�ضاي�ا زكوية
معا�صرة'':
	�أن جمي�ع أ�ن�واع اال�س�تحقاقات املالي�ة الت�ي ُجعل�ت للعام�ل �أو املوظ�ف عن�د انته�اء اخلدم�ة مبوج�ب القوانين والأنظم�ة تدخ�ل يفملكيت�ه عن�د نهاي�ة اخلدم�ة ال قب�ل ذل�ك ،ويدخ�ل الرات�ب التقاع�دي يف ملكيت�ه عن�د نهاي�ة كل �ش�هر بع�د نهاي�ة اخلدم�ة.
 ال جت�ب ال�زكاة عل�ى تل�ك اال�س�تحقاقات كله�ا قب�ل نهاي�ة اخلدم�ة ،وال عل�ى الرات�ب التقاع�دي قب�ل موع�د ا�س�تحقاقه يف �آخ�ر كل�ش�هر بع�د نهاي�ة اخلدم�ة.
 جتب الزكاة على املكاف�آت التي ت�ستحق دفعة واحدة �إذا بلغت الن�صاب بنف�سها �أو ب�ض ّمها �إىل مال قدمي عند املوظف بعد حوالنح�ولٍ قم�ري عليه�ا ،يب�د أ� ح�س�ابه م�ن وق�ت دخوله�ا يف ملكيت�ه .وي�ض�م الرات�ب التقاع�دي �إىل ن�ص�اب �س�ابق ،وجت�ب زكاته عن�د حوالن
احلول على ذلك الن�صاب .ف�إن مل ي�سبق ن�صاب وبلغ الراتب ن�صا ًبا بنف�سه �أو ب�ضمه �إىل مال قدمي مل يبلغ ن�صا ًبا ،وجبت زكاته بعد
مرور حول على ا�س�تحاقه.
 ال جت�ب زكاة عل�ى �أم�وال اجله�ات العام�ة ،وجت�ب عل�ى أ�م�وال �أرب�اب العم�ل م�ن اجله�ات اخلا�ص�ة .وال تف�رغ م�ن �أوعي�ة زكاته�ممقادي�ر املكاف��آت الت�ي ت�س�تحق عن�د نهاي�ة اخلدم�ة قب�ل حل�ول مواعي�د دفعه�ا مل�س�تحقيها.
 املبالغ التي ي�أخذها املوظفون على �سبيل اال�ستبدال من رواتبهم التقاعدية قبل نهاية خدمتهم �أو بعدها قبل ا�ستحقاقها تلكالروات�ب تعتبر ديو ًن�ا عليه�م ،وتف�رغ من �أوعي�ة زكواتهم.
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فائدة من كتاب
من الأ�سباب املعينة على ِّ
غ�ض الب�صر قبل وقوعه:
 حمبة اهلل تعاىل. تعلم �أحكام غ�ض الب�صر و�آدابه وفقهها. التفك�ر يف �أن النظ�ر �إىل م�ا نه�ى اهلل تع�اىل ع�ن النظ�ر�إلي�ه ح�رام ،ومغب�ات الوق�وع يف احل�رام عظ�ام.
 ا�ستح�ضار رقابة اهلل تعاىل. تذكري النف�س بح�سن جزاء غ�ض الب�صر. تذكير النف��س ب��أن زن�ى العين النظ�ر ،وتخويفه�ا م�نعقوبت�ه العاجل�ة والآجل�ة.
 التفك�ر يف �أن�ه ال ج�دوى م�ن النظ�ر �إال ح�س�رة احلرم�انوحرق�ة ا�ش�تعال القل�ب بالتمن�ي.
 التفك�ر يف �أن النظ�ر �إىل غير املح�ارم واملحللات �إي�ذاءله�ن.
 التفك�ر يف �أن ل�ك � ًأعرا�ض�ا وملحارم�ك ع�ورات ،فمهم�ا
انتهك�ت بنظ�رك حرم�ات النا��س انتهك�ت حرمت�ك ،وكما تدين
ت�دان.
 تقليل اخللطة بالنا�س. جتن�ب الأماك�ن العام�ة م�ا �أمك�ن ،كاجللو��س بالطرق�ات،واملقاه�ي ،وال�ش�واطئ..
 جتن�ب م�ش�اهدة م�ا يتوق�ع �أن تظه�ر في�ه الن�س�اءمتربج�ات ،وتك�ش�ف في�ه الع�وراتً ،
ف�ضلا عم�ا يثري ال�ش�هوات،
ويزي�ن الفواح��ش واملوبق�ات.
 �شغل النظر مبا يفيد وينفع.	�إ�شباع �أ�شواق النف�س ورغبتها يف النظر �إىل ما ي�ستح�سنبالنظر �إىل ما �أباح اهلل تعاىل النظر �إليه من �آيات اجلمال يف
�أر�ض�ه و�س�ماواته وبدي�ع م�ا خل�ق يف الأحي�اء واجلمادات.
 امل�سارعة بالزواج عند امتالك الباءة. الإكث�ار م�ن ال�صي�ام ،وال �س�يما يف مراح�ل ال�ش�بابواملراهق�ة.
 اال�س�تعاذة ب�اهلل م�ن ال�ش�يطان الرجي�م عن�د ر�ؤي�ة الن�س�اء26

غير املح�ارم و�إذا �أقبل�ن نح�وك.
 الت�زام املجتم�ع بال�ستر واحلي�اء ،ال �س�يما امل�ر�أة ،ومظه�رحيائه�ا ه�و م�ا أ�م�ر اهلل ب�ه م�ن احلج�اب ال�ش�رعي.
 الت�شديد على منع االختالط بني الرجال والن�ساء. الت�زام الأ�س�رة �آداب اال�س�تئذان يف تنقله�م بين غ�رفالبي�ت ومرافق�ه ،وال �س�يما م�ن البالغين ،املح�ارم وغريه�م.
	�آداب التفريق يف امل�ضاجع. االلتزام ب�آداب دخول البيوت. الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. جتن�ب امل�ر�أة �أن ت�ص�ف لزوجه�ا ام�ر�أة غيره ك�أن�ه ينظ�ر�إليه�ا.
 ال�صحبة ال�صاحلة. الإكثار من الدعاء. ال تنخدع بظاه ٍر ف ّتان.(مـن كتـاب :تزكيـة النظـر فـي األسـباب المعينـة علـى غـض البصـر/
محمـد مختـار مصطفـى المقـرئ 1434 ،هــ ،ص )122 - 80

فقه من كتاب
ذك�ر ال�ش�يخ �صال�ح ب�ن عب�داهلل ب�ن حمي�د ،وه�و ع�ض�و هيئ�ة
كبار العلماء ببالد احلرمني ،ورئي�س جممع الفقه الإ�سالمي
ال�دويل ،ذك�ر يف كتاب�ه ''�صناع�ة الفقي�ه'' �أه�م ال�ضواب�ط الت�ي
يحتاجه�ا الفقي�ه املجته�د يف الوق�ت احلا�ض�ر ،م�ع �ش�رحها،
ً
�ضابط�ا� ،أذك�ر تعداده�ا كم�ا وردت دون �ش�رحها،
وه�ي ع�ش�رون
وهي:
	�أن يكون متمك ًنا يف ملَكته الفقهية.	�أن يبذل و�سعه يف البحث عن احلكم ال�شرعي.	�أن ال يكون االجتهاد يف امل�سائل التي ي�ستبعد وقوعها.	�أن تكون امل�س�ألة مما ي�سوغ النظر فيها.	�أن ي�ستند الفقيه يف حكمه على دليل �شرعي معترب.	�أن يح�ص�ل للفقي�ه يف امل�س��ألة الت�ص�ور الت�ام والفه�مال�صحي�ح له�ا.
 فقه الواقع املحيط بامل�س�ألة املجتهد فيها. النظر �إىل م�آالت الأفعال. حتقيق امل�صلحة ال�شرعية عند النظر. مراعاة ترتيب املقا�صد بتقدمي الأهم على املهم. التو�سط واالعتدال باعتبار قاعدة رفع احلرج. مراعاة العوائد والأعراف. التثبت والتحري وا�ست�شارة �أهل االخت�صا�ص. مراعاة ال�سيا�سة ال�شرعية. مراعاة �أحوال املكلفني عند تطبيق احلكم. مراعاة التطور العلمي. مراعاة �ضرورات الع�صر وحاجاته. البعد عن منهج الت�ضييق والت�شديد. البعد عن منهج املبالغة يف الت�سهيل والتلفيق. -االلتجاء �إىل اهلل ع َّز وج َّل و�س�ؤاله الإعانة والتوفيق.
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قصة من كتاب

يف الف�زع �إىل ال�صلاة عن�د الك�رب ف�ضائ�ل وفتوح�ات ،وهن�اك
ق�ص��ص واقعي�ة ج�رت يف ذل�ك ،يق�ول ربن�ا �س�بحانه وتع�اىل:
ال�ص َلاةِ{ (�س�ورة البق�رة ،)45 :وكان
ال�ص ْ ِبر َو َّ
} َو ْا�س� َتعِي ُنواْ ِب َّ
ر�س�ولنا حمم�د �صل�ى اهلل علي�ه و�س�لم �إذا ح َزب�ه أ�م�ر ف�زع �إىل
ال�صلاة.
وه�ذه ق�ص�ة حقيقي�ة ج�رت م�ع �أح�د ال�صاحلين يف بلاد
احلرمين يف ع�صرن�ا ،حكاه�ا الب�ن �أخ�ت ل�ه.
ريا ،ووالدي فقري ،و�أمي فقرية ،ونحن فقراء
قال :ع�ش�تُ فق ً
ريا،
ريا فق ً
غاي�ة الفق�ر ،وكن�ت من�ذ �أن ولدت �أعم�ى دمي ًما ق�ص ً
ولي�س َّيف �شيء من ال�صفات التي حتبها الن�ساء.
ق�ال :وكن�ت م�ش�تا ًقا لل�زواج غاي�ة ال�ش�وق ،ولك�ن �إىل اهلل
امل�شتكى ،حيث �إنني بتلك احلال التي حتول بيني وبني الزواج.
فجئ�ت �إىل وال�دي وقل�ت ل�ه :ي�ا وال�دي �إنن�ي �أري�د ال�زواج.
ف�ضح�ك الوال�د ،وه�و يري�د ب�ضحك�ه �أن �أي أ���س حت�ى ال تتعل�ق
نف�س�ي بال�زواج .ث�م ق�ال :ه�ل أ�ن�ت جمن�ون؟! م�ن ال�ذي
�س�يزوجك؟ � ً
أول أ�ن�ت �أعم�ى ،وثان ًي�ا نح�ن فق�راء ،فه� ِّون عل�ى
نف�سك ،فما �إىل ذلك من �سبيل� ،إال بحالٍ تبدو ،واهلل �أعلم ما
تك�ون .وكان عم�ري قري ًب�ا م�ن � 24أو  25عا ًم�ا.
ث�م ذهب�ت �إىل والدت�ي �أ�ش�كو له�ا احل�ال ،لعله�ا �أن تنق�ل ذل�ك
�إىل وال�دي م�رة �أخ�رى ،وك�دت �أن �أبك�ي عن�د والدت�ي .ف��إذا به�ا
مث�ل الأب ،حي�ث قال�ت :ي�ا ول�دي �أي�ن �أنت من الزواج ،هل �أنت
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فاق�د عقل�ك؟ �أي�ن لن�ا بالدراه�م لتك�ون لك زوج�ة؟ وكما ترى
حالنا املعي�شية ال�ضعيفة ،وماذا نعمل و�أهل الديون يطالبوننا
�صباحا م�ساء؟
ً
ف أ�ع�اد عل�ى �أبي�ه ثاني�ة ،وعل�ى �أم�ه ثاني�ة بع�د �أي�ام ،و�إذا به على
نف��س قوله الأول ،مل يتغري عنه!
ق�ال :ولك�ن يف ليل�ة م�ن اللي�ايل قل�ت لنف�س�ي :عج ًب�ا يل! أ�ي�ن
أ�ن�ا م�ن رب�ي �أرح�م الراحمين؟ �أنك�س�ر �أم�ام �أم�ي و�أب�ي وه�م
عجزة ال ي�ستطيعون �شي ًئا ،وال �أقرع باب حبيبي و�إلهي القادر
َ
املقتدر؟
ق�ال :ف�صلي�ت يف �آخ�ر اللي�ل -كعادت�ه  ،-ورفع�ت ي�ديَّ �إىل
اهلل ع� َّز وج� َّل ،فقل�ت م�ن جمل�ة دعائ�ي� :إله�ي ،يقول�ون �إنن�ي
فقير و�أن�ت ال�ذي �أفقرتن�ي ،ويقول�ون �إنن�ي �أعم�ى و�أن�ت ال�ذي
�أخذت ب�صري ،ويقولون �إنني دميم و�أنت الذي خلقتني� ،إلهي
و�س�يدي وم�والي ،ال إ�ل�ه �إال أ�ن�ت ،تعل�م م�ا يف نف�س�ي م�ن وازع
�إىل ال�زواج ،ولي��س يل حيل�ة وال �س�بيل ،اعت�ذرين �أب�ي لعج�زه،
و أ�م�ي لعجزه�ا ،الله�م �إنه�م عاج�زون ،و�أن�ا �أعذره�م لعجزه�م،
و�أنت الكرمي الذي ال تعجز� ،إلهي نظر ًة من نظراتك يا �أكر َم
زواجا مبار ًكا �صا ً
َم�ن ُدع�ي ،ي�ا �أرح�م الراحمين ،ق ِّي ْ
حلا
�ض يل ً
طي ًب�ا ً
عاجلا ،تري�ح ب�ه قلب�ي وجتم�ع ب�ه �ش�ملي.
ق�ال :كن�تُ �أدع�و اهلل تع�اىل وعين�اي تبكي�ان ،وقلب�ي منك�س�ر
بين ي�دي اهلل تع�اىل ،وق�د كن�ت مبك� ًرا بالقي�ام ،وبع�د ال�صلاة
والدعاء نع�ست ..ور�أيت يف املنام �أنني يف مكان حا ّر ك�أنه لهب،
وبع�د قلي�ل �إذا بخيم� ٍة نزل�ت عل َّ�ي م�ن ال�س�ماء ،خيم�ة ال نظري
وح�س�نها ،حت�ى نزل�ت فوق�ي ّ
وغطتن�ي ،وحدث
له�ا ،يف جماله�ا ُ
معه�ا م�ن البرودة �ش�يء ال �أ�س�تطيع �أن �أ�صف�ه ،م�ن �ش�دة م�ا
في�ه م�ن الأن��س ،حت�ى ا�س�تيقظت م�ن �ش�دة البرد بع�د احل� ّر
ال�ش�ديد .فا�س�تيقظت و�أن�ا م�س�رور به�ذه الر�ؤي�ا.
معب للر�ؤيا ،فقال له:
ومل�ا �أ�صب�ح ذه�ب �إىل ع�امل م�ن العلماء ِّ ٍ
يا �شيخ ،لقد ر�أيت يف النوم البارح َة كذا وكذا.
فقال يل ال�شيخ :يا ولدي هل �أنت متزوج �أم ال؟
فقلت له :ال ،مل �أتزوج .فقال :ملاذا مل تتزوج؟
فقل�ت :كم�ا ت�رى ي�ا �ش�يخ ،فه�ذا واقع�ي :رج�ل عاج�ز �أعم�ى

وفقير ،والأم�ور ك�ذا وك�ذا.
فقال يل ال�شيخ :يا ولدي هل �أنت البارحة طرقتَ باب ربك؟
فقل�ت :نع�م ،لق�د طرق�ت ب�اب رب�ي ،وجزم�ت وعزم�ت عل�ى
ا�س�تجابته دعائ�ي.
فق�ال ال�ش�يخ� :إذن اذه�ب ي�ا ول�دي وانظ�ر �أطي�ب بن�تٍ يف
خاط�رك واخطبه�ا ،ف��إن الب�اب مفت�وح ل�ك ،خ�ذ �أطي�ب م�ا يف
نف�س�ك ،وال تذه�ب تتدان�ى وتق�ول :أ�ن�ا �أعم�ى �س��أبحث ع�ن
عمي�اء مثل�ي ،و�إال ك�ذا و�إال ك�ذا ،ب�ل انظ�ر �أطي�ب بن�ت ،ف��إن
الب�اب مفت�وح ل�ك.
ق�ال :ففك�رت يف نف�س�ي ،وال واهلل م�ا يف نف�س�ي مث�ل فالن�ة،
وه�ي معروف�ة عنده�م باجلم�ال وطي�ب الأ�ص�ل والأه�ل.
فجئ�تُ �إىل وال�دي فقل�ت :لعل�ك تذه�ب ي�ا وال�دي �إليه�م
فتخط�ب يل منه�م ه�ذه البن�ت.
ق�ال :ففع�ل وال�دي مع�ي �أ�ش� َّد م�ن الأُوىل ،حي�ث رف��ض ذل�ك
رف�ضا قاط ًعا ،نظ ًرا لظرويف ا َ
ً
خللقية واملادية ال�سيئة ،ال �سيما
و�أن َمن �أريد �أن �أخطبها هي من �أجمل بنات البلد� ،إن مل تكن
ه�ي الأجمل والأف�ضل.
فذهب�تُ بنف�س�ي ،ودخل�ت عل�ى �أه�ل البن�ت ،و�س�لمت عليه�م،
فقل�ت لوالده�ا :جئ�ت �إليك�م �أخط�ب فالن�ة.
فقال :تخطب فالنة؟ فقلت :نعم.
فق�الً � :
أهلا واهلل و�س ً
�هل في�ك ي�ا اب�ن فلان ،ومرح ًب�ا في�ك
مِ �ن حام�لٍ للق�ر�آن .واهلل ي�ا ول�دي ال جن�د �أطي�ب من�ك ،لك�ن
�أرج�و �أن تقتن�ع البن�ت.
ث�م ذه�ب للبن�ت لي�أخ�ذ ر�أيه�ا ،فق�ال له�ا :ي�ا بنت�ي ،ه�ذا فلان،
�صحي�ح أ�ن�ه �أعم�ى ،لكن�ه مف ّت�ح مب�صر بالق�ر�آن ،معه كتاب اهلل
تع�اىل يف �ص�دره ،ف��إن ر�أي�تِ زواج�ه من ِ�ك فتوكل�ي على اهلل.
فقال�ت البن�ت :لي��س بع�دك وبع�د ر�أي�ك في�ه �ش�يء ي�ا وال�دي،
توكلن�ا عل�ى اهلل.
وخالل �أ�سبوع فقط تزوجها بتوفيق اهلل وتي�سريه.
(مقتطـف مـن كتـاب :افـزع إلـى الصلاة :توجيهـات نبويـة وقصـص
واقعيـة /عبـداهلل بـن زعل العنـزي -.الريـاض :دار الحقيقـة الكونية1436 ،
هــ ص .)58 - 54

29

طرائف من كتاب
وينحي املهازيل ،فقيل له :ويحك ما ت�صنع؟!
 يروى من حمق هب َّنقة �أنه كان يرعى غنم �أهله ،فريعى ال�سمان يف الع�شب ِّفقال :ال �أف�سد ما �أ�صلحه اهلل ،وال �أ�صلح ما �أف�سده!
ثعلب �أعراب ًّيا ،ف�أتى راق ًيا ،فقال الراقي :ما َّ
َّ
ع�ضك؟
ع�ض ٌ
قال :كلب .وا�ستحيا �أن يقول :ثعلب .فلما ابتد أ� بالرقية قال :واخلط بها �شي ًئا من رقية الثعالب!
علي ،وال راعية يل.
 قال مزيد المر�أته� :أنتِ غري �شفيقة ّفقالت :واهلل لأنا �أرعى بك من التي كانت قبلي و�أ�شفق.
قال� :أنت طالق ثال ًثا ،لقد كنت �آتيها باجلرادة فتطبخ يل منها �أربعة �ألوان ،وت�شوي جنينها!
 قال رجل لبع�ض الظ ّراف :قد لدغتني عقرب ،فهل عندك لهذا دواء؟فقال :ال�صياح �إىل ال�صباح!
 من حمقى قري�ش بكار بن عبدامللك بن مروان .طار له بازي ،فقال ل�صاحب ال�شرطة� :أغلق املدينة حتى ال يخرج البازي!أ�صحاب الهدايا!
 كان �أ�شعب يقول :كلبي كلب �سوء ،يب�صب�ص للأ�ضياف ،وينبح �َ
 ابتلع ثعلب عظ ًما ،فبقي يف حلقه ،فطلب من يعاجله ويخرجه ،فجاء �إىل كركي ،فجعل له �أج ًرا على �أن يخرج العظم من حلقه،ف�أدخل ر�أ�سه يف فم الثعلب و�أخرج العظم مبنقاره ،ثم قال للثعلب :هات الأجرة.
�صحيحا ،ال تر�ضى حتى تطلب �أج ًرا زيادة؟!
فقال الثعلب� :أنت �أدخلت ر�أ�سك يف فمي و�أخرجته
ً
(مختارات من كتاب :صورة الحيوان في النادرة /علي محمد السيد خليفة -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1436 ،هـ ،ص .)69 ،65 ،55 ،50 ،48 ،44 ،17
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كتب في المسجد األقصى وقبة الصخرة
(إفراد الموضوع وحده في كتاب)

	�أبع�اد حري�ق امل�س�جد الأق�ص�ى املب�ارك  1969م/االحت�اد العرب�ي لل�س�ياحة -.ع َّم�ان :االحت�اد 1389 ،هـ� 68 ،ص.

	�أكاذي�ب �أ�ش�اعها اليه�ود /عي�س�ى �صوف�ان القدومي-.نيقو�س�يا :مرك�ز بي�ت املقد��س للدرا�س�ات التوثيقي�ة 1435 ،ه�ـ،
�� 423ص.
	�أي�ام دامي�ة يف امل�س�جد الأق�ص�ى املب�ارك� /أحم�دالعلم�ي -.ع ّم�ان :دار اجللي�ل 1403 ،ه�ـ�� 60 ،157 ،ص.

أخ�صا بف�ضائل امل�س�جد الأق�صى /حممد
	�إحتاف ال َّب�ن �أحم�د ال�س�يوطي (ت  880ه�ـ)؛ حتقي�ق �أحم�د رم�ض�ان
�أحم�د -.القاه�رة :دار الكت�ب والوثائ�ق القومي�ة 1426 ،ه�ـ2 ،
م�ج (�ص�درت الطبع�ة الأوىل بين الأع�وام  1404 - 1402ه�ـ).

 تاري�خ احل�رم القد�س�ي  1366ه�ـ 1947 ،م /ع�ارفالعارف-.دم�شق:الهيئةالعامةال�سوريةللكتاب 1430،هـ� 170،ص.

 الأ�ساطري التاريخية اليهودية حول �أر�ض امل�سجدالأق�صى /عثمان �سعيد العاين -.دم�شق :دار النه�ضة1431 ،
هـ� 303 ،ص (�أ�صله ر�س�الة ماج�س�تري).

 تقري�ر ع�ن حري�ق امل�س�جد الأق�ص�ى املب�ارك/مقدم من املكتب املعماري الهند�سي و�إعمار ال�صخرة امل�شرفة
بالقد��س -.القد��س؛ القاه�رة :املكت�ب ،نح�و  1389ه�ـ 2 ،ج�ـ.

	�إ�صلاح و�إعم�ار مبن�ى قب�ة ال�صخ�رة امل�ش� َّرفة/املكت�ب املعم�اري الهند�س�ي لإ�صلاح و�إعم�ار ال�صخ�رة امل�ش� َّرفة
بالقد��س -.القاه�رة؛ القد��س :املكت�ب ،ع�دة �أج�زاء.

 تقرير عن مبنى قبة ال�صخرة امل�شرفة بالقد�س/ح�سين �ش�افعي ،حممد عبا��س بدر� ،صالح الدين الكيالين-.
د .م .ن 1372 ،ه�ـ.

	�أطل��س مع�امل امل�س�جد الأق�ص�ى� :ش�رح تف�صيل�يمع�زز بال�ص�ور ملختلف معامل امل�س�جد الأق�صى /عبداهلل
مع�روف ،ر�أف�ت مرع�ي -.ع ّم�ان :م�ؤ�س�س�ة الفر�س�ان للن�ش�ر،
 1431ه�ـ�� 223 ،ص.

 الت�س�وية ال�ش�رقية للم�س�جد الأق�ص�ى :امل�صلَّ�ىامل�رواين� /إبراهي�م الفن�ي -.القد��س :مرك�ز القد��س
للأبح�اث 1418 ،ه�ـ�� 604 ،ص.

 الأق�ص�ى م�ن البداي�ة �إىل النهاي�ة /ن�دى عبي�د-.اجلي�زة :هب�ة الني�ل العربي�ة للن�ش�ر 1435 ،ه�ـ�� 235 ،ص.

 اجلرمي�ة اليهودي�ة النك�راء� :إح�راق امل�س�جدالأق�ص�ى املب�ارك /الهيئ�ة العربي�ة العلي�ا لفل�س�طني-.
بيروت :الهيئ�ة 1389 ،ه�ـ�� 68 ،ص.
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 جوه�رة القد��س� /إبراهي�م الفن�ي -.ع ّم�ان :دارالي�ازوري 1429 ،ه�ـ�� 328 ،ص.

 عمارة امل�س�جد الأق�صى املبارك /جمع و�إعداد خالدع�زب -.القاه�رة :املجل��س الأعل�ى للثقاف�ة 1430 ،ه�ـ�� 87 ،ص.

 احلرك�ة الفكري�ة يف ظ�ل امل�س�جد الأق�ص�ىيف الع�صري�ن الأيوب�ي واململوك�ي /عبداجللي�ل ح�س�ن
عبدامله�دي -.ع ّم�ان :مكتب�ة الأق�ص�ى 1400 ،ه�ـ�� 303 ،ص.

 ف�سيف�س�اء قب�ة ال�صخ�رة� /إبراهي�م الفن�ي -.ع ّم�ان:دار الي�ازوري العلمي�ة 1428 ،ه�ـ�� 535 ،ص.

 احل�رم القد�س�ي ال�ش�ريف /خال�د ع�زب� ،ش�يماءال�س�ابح -.بيروت :دار الكت�اب العرب�ي 1431 ،ه�ـ�� 83 ،ص.
 احلرم القد�سي ال�شريف /روبرت �سبابكر؛ تعريب بهيجملا حوي��ش -.ج�دة :ال�زاد للإنت�اج والتوزي�ع 1423 ،ه�ـ�� 125 ،ص.
 درو��س وعرب يف تاريخ وم�س�تقبل امل�س�جد الأق�صىاملب�ارك م�ن عهد �آدم �إىل قيام ال�س�اعة� /إع�داد وحتقيق
عبداحلمي�د ال�ش�اقلدي -.ع ّم�ان :امل�ؤل�ف 1422 ،ه�ـ�� 262 ،ص.
 �صخ�رة القد��س يف �ض�وء العقي�دة الإ�سلامية/نا�ص�ر ب�ن عبدالرحم�ن اجلدي�ع -.الريا��ض :دار �إ�ش�بيليا،
 1422ه�ـ�� 80 ،ص.
 العم�ارة الإ�سلامية يف احل�رم القد�س�ي ال�ش�ريفمن�ذ الع�ص�ر اململوك�ي حت�ى الإعم�ار الها�ش�مي املعا�صر
 1994 - 1250م� /إح�س�ان عر�س�ان الرباع�ي -.ع ّم�ان:
الأكادميي�ون 1432 ،ه�ـ�� 351 ،ص.
 عمارة امل�سجد الأق�صى :ت�أريخ الرتكيب الإن�شائيللم�سجد الأق�صى /ر .و .هاميلتون؛ ترجمة وتعليق حامد
عثم�ان خ�ض�ر -.املني�ا ،م�ص�ر :دار اله�دى 1430 ،ه�ـ�� 384 ،ص.
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 فل�س�فة اجلم�ال يف الزخ�ارف العربي�ة :قب�ةأمنوذج�ا /م�روان عبدالرحي�م
ال�صخ�رة يف القد��س �
ً
العلان -.ع ّم�ان :وزارة الثقاف�ة 1436 ،ه�ـ�� 451 ،ص.
 فهر��س خمطوط�ات مكتب�ة امل�س�جد الأق�ص�ى/خ�ض�ر �إبراهي�م �سلامة -.ع ّم�ان :املجم�ع امللك�ي لبح�وث
احل�ض�ارة الإ�سلامية 1404 ،ه�ـ�� 276 ،ص( .و�ص�در يف طبعتين
�أخريين).
 الفوائ�د اجل َّم�ة يف زيارة الأق�صى وما �ض َّمه /ناجحداود بكيرات -.طنط�ا :دار الب�شير 1432 ،ه�ـ�� 102 ،ص.
 قب�ل �أن يه�دم الأق�ص�ى /عبدالعزي�ز م�صطف�ى-.الريا��ض :دار طيب�ة 1409 ،ه�ـ�� 262 ،ص.
 قب�ل الكارثة :نذير ونفري /عبدالعزيز بن م�صطفىكام�ل -.لن�دن :املنت�دى الثق�ايف 1421 ،ه�ـ�� 307 ،ص.
 قب�ة ال�صخ�رة /يو�س�ف �ش�وقي -.م�س�قط :وزارةالإعلام 1407 ،ه�ـ�� 132 ،ص.
 ق�ص�ة الأق�ص�ى ال�ذي احترق /حرك�ة فت�ح ،نح�و 1389ه�ـ�� 63 ،ص.

 كي�ف نن�ص�ر امل�س�جد الأق�ص�ى؟ /حمم�د و�صف�يجالد( -.القد��س) :دار الر�س�الة املقد�س�ية 1434 ،هـ� 172 ،ص.

�إبراهي�م الفن�ي ،طاه�ر النم�ري -.ع ّم�ان :دار ال�ش�روق1422 ،
ه�ـ�� 735 ،ص.

	ال طري�ق غير اجله�اد لتحري�ر امل�س�جد الأق�ص�ىو�إحب�اط امل�ؤام�رة العاملي�ة عل�ى الأم�ة الإ�سلامية/
جماه�د ب�ن جم�دد الدي�ن ب�ن �صلاح الدي�ن -.د .م .ن1414 ،
ه�ـ�� 728 ،ص.

 امل�س�جد الأق�ص�ى وال�صخرة امل�ش�رفة عبر املوروثالثق�ايف� /إبراهي�م الفن�ي -.ع ّم�ان� :أمان�ة ع ّم�ان الكبرى،
 1428ه�ـ�� 362 ،ص.

 جمزرة الأق�صى وجلنة زامري� /إبراهيم حممد �شعبان-.ع ّم�ان :مرك�ز غنيم للت�صمي�م والطباع�ة 1412 ،ه�ـ� 152 ،ص.
 املدخ�ل �إىل درا�س�ة امل�س�جد الأق�ص�ى املب�ارك/عب�داهلل مع�روف عم�ر -.بيروت :دار العل�م للماليين1430 ،
ه�ـ�� 157 ،ص.
 امل�س�تق�صى يف ف�ض�ل زي�ارات امل�س�جد الأق�ص�ى/حمم�د ب�ن خ�ض�ر الروم�ي؛ حتقي�ق م�ش�هور احلب�ازي-.
القد��س :دار اجلن�دي 1432 ،ه�ـ�� 273 ،ص.
 امل�س�جد الأق�ص�ى� :أربع�ون عا ًم�ا م�ن االحتلال/مرك�ز الإعلام العرب�ي؛ تق�دمي رائد �صالح -.اجليزة :املركز،
 1431ه�ـ�� 200 ،ص.
 امل�سجد الأق�صي الذي ال نعرفه /ع�صام عبدالرازق-.الإ�س�كندرية :دار القم�ة :دار الإمي�ان 1428 ،ه�ـ�� 159 ،ص.
 امل�س�جد الأق�ص�ى �أوىل القبلتين وم�س�رى الر�س�ولالك�رمي �صل�ى اهلل علي�ه و�س�لم /مكت�ب املنطق�ة ال�ش�رقية
بالن�دوة العاملي�ة لل�ش�باب الإ�سلامي -.الدم�ام ،ال�س�عودية:
املكت�ب ،بع�د  1410ه�ـ�� 15 ،ص.
 امل�س�جد الأق�ص�ى املب�ارك وم�ا يته�دده م�ن حفري�اتاليهود /حممد علي �أبو حمدة -.ع ّمان :دار عمار 1427،هـ� 95،ص.
 امل�س�جد الأق�ص�ى وال�صخ�رة امل�ش�رفة :التاري�خ،العم�ارة ،الأنف�اق ،احلفري�ات ،اخلط�ط ال�صهيوني�ة/
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 امل�س�جد الأق�ص�ى ومعرك�ة الن�ص�ر والفت�ح/عبداللطيف م�شتهري -.القاهرة :امل�ؤ�س�سة العربية احلديثة،
 1409ه�ـ�� 127 ،ص.
 ملحم�ة الأق�ص�ى /عدن�ان عل�ي ر�ض�ا النح�وي-.الريا��ض :دار النح�وي 1413 ،ه�ـ�� 180 ،ص.
 منه�ج التحري�ر للأق�ص�ى الأ�سير /عب�داهلل زهير-.ع ّم�ان :دار الأعلام 1433 ،ه�ـ�� 150 ،ص.
 ي�ا م�س�لمي الع�امل �أفيق�وا� /صال�ح ح�سين الرق�ب-.ج�دة :دار الأندل��س اخل�ض�راء 1425 ،ه�ـ�� 152 ،ص.
 يوم امل�س�جد الأق�صى يف جامعة الأزهر -.القاهرة:�أمانة االحتاد اال�شرتاكي العربي ،جلنة جامعة الأزهر1389 ،
ه�ـ� 59 ،ص.

القواعد الفقهية واألصولية المفردة في موضوعات معينة
(مسرد معجمي)
القسم الرابع  -األخير

 -151درا�س�ة وحتقي�ق قاع�دة ''الأ�ص�ل يف العب�ادات
املنع'' /حممد بن ح�سني اجليزاين -.الدمام؛ الريا�ض :دار
اب�ن اجل�وزي 1431 ،ه�ـ�� 111 ،ص.
 -152قاع�دة ''العبرة باحلال �أو بامل��آل'' وتطبيقاتها
الفقهية /عبدالعزيز بن عبدالرحمن امل�شعل .جملة العدل
(الريا��ض) ع ( 50ربي�ع الآخ�ر  1432ه�ـ) �ص .102 - 60
 -153قاع�دة ''العبرة يف العق�ود للمقا�صد واملعاين ال
للألف�اظ واملباين'' :درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة تطبيقية /علي
بن حميد القرقري -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء1425 ،
هـ 154 ،ورقة (بحث مكمل للماج�س�تري).
 -154قاع�دة ''الغ�ا ُّر �ضام�ن'' وتطبيقات�ه الفقهي�ة/
جمي�ل ب�ن عبداملح�س�ن اخلل�ف -.جمل�ة الع�دل (الريا��ض) ع
( 142ربي�ع الآخ�ر  1430ه�ـ) ��ص .152 - 87
الغا ّر :من الغ َرر.
 -155القاع�دة الكلي�ة�'' :إعم�ال ال�كالم �أوىل م�ن
�إهمال�ه'' و�أثره�ا يف الأ�ص�ول /حمم�ود م�صطف�ى
هرمو��ش -.بيروت :امل�ؤ�س�س�ة اجلامعي�ة للدرا�س�ات والن�ش�ر،
 1406ه�ـ�� 509 ،ص.
الأ�صل :ر�سالة ماج�ستري  -جامعة الإمام.
 -156قاع�دة ''امل�ش�قة جتل�ب التي�سير'' :درا�س�ة
نظري�ة ت�أ�صيلي�ة تطبيقي�ة /يعق�وب ب�ن عبدالوه�اب
الباح�سين -.الريا��ض :مكتب�ة الر�ش�د 1424 ،ه�ـ�� 620 ،ص.
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 -157قاع�دة ''املعاملة باملثل'' وتطبيقاتها الفقهية/
جمي�ل ب�ن عبداملح�س�ن اخلل�ف -.جمل�ة البح�وث الفقهي�ة
املعا�ص�رة (الريا��ض) ع ( 78حم�رم  1429ه�ـ) ��ص .119 - 7
ً
�ش�رطا''
 -158قاع�دة ''املع�روف عر ًف�ا كامل�ش�روط
وتطبيقاته�ا املالي�ة /من�ص�ور ب�ن حمم�د ال�ش�بيب-.
الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1428 ،ه�ـ 196 ،ورق�ة (بح�ث
مكم�ل للماج�س�تري).
 -159قاع�دة ''املن�دوب ال يج�ب �إمتام�ه وال ق�ض�ا�ؤه''
وتطبيقاته�ا الفقهي�ة� /أمي�ن عبداحلمي�د البداري�ن-.
بيروت :دار الكت�ب العلمي�ة 1434 ،ه�ـ�� 128 ،ص.
 -160قاع�دة ''املي�س�ور ال ي�س�قط باملع�س�ور''� /إمي�ان
عبداحلمي�د اله�ادي -.الريا��ض :دار الكي�ان 1427 ،ه�ـ391 ،
�ص.
الأ�صل :ر�سالة علمية (القاهرة).
 -161قاع�دة ''املي�س�ور ال ي�س�قط باملع�س�ور'' :درا�س�ة
فقهي�ة تطبيقي�ة مقارن�ة يف الطه�ارة وال�صالة /يون��س
بوالغ�ادي خرا�ش�ي -.الريا��ض :جامع�ة املل�ك �س�عود 1429 ،ه�ـ،
 264ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

 -168قاع�دة ''درء احل�دود بال�ش�بهات'' وتطبيقاته�ا
يف اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية� /صق�ر زي�د ال�س�هلي-.
الريا��ض :املرك�ز العرب�ي للدرا�س�ات الأمني�ة والتدري�ب1414 ،
ه�ـ 213 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
 -162قاع�دة ''الو�ص�ف يف احلا�ض�ر لغ�و ويف الغائ�ب
معتبر'' وتطبيقاته�ا يف العق�ود املالي�ة /عبدالعزي�ز ب�ن
�أحم�د امل�ش�علي -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1431 ،ه�ـ،
 127ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
 -163قاع�دة ''اليقين ال ي�زول بال�ش�ك'' :درا�س�ة
نظري�ة ت�أ�صيلي�ة وتطبيقي�ة /يعق�وب عبدالوه�اب
الباح�سين -.الريا��ض :مكتب�ة الر�ش�د 1417 ،ه�ـ�� 284 ،ص.
 -164قاعدة ''ترك اال�ستف�صال يف حكايات الأحوال
م�ع االحتم�ال يتنزل منزل�ة العموم يف املقال'' درا�س�ة
وتطبي ًق�ا /حمم�د ب�ن عبدالعزي�ز املب�ارك -.جمل�ة جامع�ة
الإم�ام (الريا��ض) ع ( 45حم�رم  1425ه�ـ) ��ص .193 - 115
 -165قاع�دة ''ت�ص�رف الإم�ام عل�ى الرعي�ة من�وط
بامل�صلح�ة'' وتطبيقاته�ا املعا�ص�رة يف املج�ال البيئ�ي/
قط�ب الري�س�وين -.القاه�رة :دار الكلم�ة 1433 ،ه�ـ�� 64 ،ص.
 -166قاع�دة ''جل�ب امل�صال�ح ودرء املفا�س�د'' وتطبيقاته�ا
يف املج�ال البيئ�ي /عل�ي ب�ن عب�داهلل ع�سيري -.حولي�ة كلي�ة
املعلمين يف ج�ازان ،ع  1424( 3ه�ـ) ��ص .20 - 9
 -167قاع�دة ''حك�م احلاك�م ال يزي�ل ال�ش�يء
ع�ن �صفت�ه'' وتطبيقاته�ا الفقهي�ة يف فق�ه الأ�س�رة
والق�ض�اء /عب�داهلل ب�ن حمم�د الهومي�ل -.الريا��ض :دار
كن�وز �إ�ش�بيليا 1434 ،ه�ـ�� 95 ،ص.
الأ�ص�ل :بح�ث مكم�ل للماج�س�تري  -املعه�د الع�ايل للق�ض�اء،
 1431ه�ـ.
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 -169قاع�دة ''درء احل�دود بال�ش�بهات'' و�أثره�ا
يف الفق�ه اجلنائ�ي الإ�سلامي /عبداخلال�ق ب�ن املف�ض�ل
احمدون -.جملة البحوث الفقهية املعا�صرة (الريا�ض) ع 27
(ربي�ع ا آلخ�ر  1416ه�ـ) ��ص .76 - 7
 -170قاع�دة ''درء املفا�س�د �أوىل م�ن جل�ب امل�صالح'':
درا�س�ة حتليلي�ة /حمم�د �أمين �س�هيلي -.القاه�رة :دار
ال�سلام 1431 ،ه�ـ�� 368 ،ص.
 -171قاع�دة ''درء املفا�س�د �أوىل م�ن جل�ب امل�صال�ح''
وتطبيقاته�ا الفقهي�ة املعا�ص�رة يف �أح�كام اجل�وار
وال�ش�فعة واحلج�ر /فار��س ب�ن نا�ص�ر العم�ار -.الريا��ض:
املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1429 ،ه�ـ 143 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل
للماج�س�تري).
 -172قاع�دة ''درء املفا�س�د مق�دَّ م على جلب امل�صالح''
وتطبيقاته�ا الفقهي�ة الق�ضائي�ة يف كت�اب الن�كاح/
م�صع�ب ب�ن ر�ض�ا خي�اط -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء،
 1435ه�ـ 189 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
 -173قاع�دة ''�س�د الذرائ�ع''� /صال�ح ب�ن عبدالرحم�ن
النفي�س�ة -.جمل�ة الع�دل (الريا��ض) ع �( 16ش�وال  1423ه�ـ)
��ص .47 - 10
 -174قاع�دة ''�س�د الذرائ�ع'' وتطبيقاته�ا يف ال�ش�ريعة
الإ�سلامية والقان�ون /عدن�ان �إبراهي�م اجلميل�ي -.القاهرة:
ال�شركة العربية املتحدة للت�سويق والتوريدات 1432 ،هـ� 233 ،ص.
 -175قاع�دة ''�س�د الذرائ�ع :و�أثره�ا يف تطبي�ق
الأحكام� /سعد بن غرير ال�سلمي -.جملة البحوث الفقهية
املعا�ص�رة (الريا��ض) ع ( 34حم�رم  1418ه�ـ) ��ص .70 - 8

 -182قاعدة ''ما ترتب على امل�أذون فهو غري م�ضمون''
وتطبيقاته�ا يف فق�ه الأ�س�رة والأطعم�ة :جم ًع�ا
ودرا�س�ة /ب�در ب�ن فيا��ض العن�زي -.الريا��ض :املعهد العايل
للق�ض�اء 1434 ،ه�ـ 116 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

 -176قاع�دة ''ال �ض�رر وال �ض�رار'' /حمم�د ب�ن
عبدالعزي�ز ال�س�ويلم -.الريا��ض :دار ع�امل الكت�ب 1423 ،ه�ـ،
�� 76ص.
 -177قاع�دة ''ال �ض�رر وال �ض�رار'' يف نط�اق
املعاملات املالية والأعم�ال الطبية املعا�صرة يف الفقه
الإ�سلامي� /أ�س�امة عبدالعلي�م ال�ش�يخ -.الإ�س�كندرية :دار
اجلامع�ة اجلدي�دة 1428 ،ه�ـ�� 897 ،ص.
 -178قاع�دة ''ال ين�س�ب ل�س�اكت ق�ول'' وتطبيقاته�ا
الفقهي�ة� /أحم�د ب�ن حمم�د ال�س�راح -.الريا��ض :امل�ؤل�ف،
 1431ه�ـ�� 312 ،ص.
 -179قاع�دة ''ال عبرة بالظ�ن ِّ
البين خط��ؤه''
وتطبيقاته�ا الق�ضائي�ة� /س�عيد ب�ن متع�ب القحط�اين-.
جمل�ة الع�دل (الريا��ض) ع ( 62ربي�ع الأول  1435ه�ـ) ��ص 44
 .110 -180قاعدة ''ال م�ساغ لالجتهاد مع الن�ص'' وعالقتها
مبح�ل االجته�اد الفقه�ي /حم�د ب�ن حم�دي ال�صاع�دي-.
بيروت :دار الكت�ب العلمي�ة 1428 ،ه�ـ� 158 ،ص.
 -181قاعدة ''ال ينكر تغري الأحكام بتغري الأزمان'':
درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية /حممد بن �إبراهيم الرتكي-.
الريا��ض :جامع�ة الإم�ام ،كلي�ة ال�ش�ريعة 1429 ،ه�ـ 3 ،م�ج
(ماج�س�تري).
36

 -183قاع�دة ''م�ا ترت�ب عل�ى امل��أذون فه�و غير
م�ضم�ون'' وتطبيقاته�ا يف ب�اب اجلناي�ات والدي�ات/
خملد بن فيحان العتيبي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1435ه�ـ 100 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
ً
ا�س�تقالل''
 -184قاع�دة ''يثب�ت تب ًع�ا م�ا ال يثب�ت
وتطبيقاته�ا الفقهية يف املعامالت /عبدالعزيز بن �أحمد
ال�سالمة -.الريا�ض :دار �أطل�س اخل�ضراء 1433 ،هـ� 124 ،ص.
الأ�ص�ل :بح�ث مكم�ل للماج�س�تري  -املعه�د الع�ايل للق�ض�اء،
 1429ه�ـ.
 -185قاع�دة ''يغتف�ر يف ال�دوام م�ا ال يغتف�ر يف
االبت�داء'' وتطبيقاته�ا الفقهي�ة يف العب�ادات /حمم�د
ل�واح الرقا��ص -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1425 ،ه�ـ،
 161ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
 -186قاع�دة ''يغتف�ر يف ال�دوام م�ا ال يغتف�ر يف
االبت�داء'' وتطبيقاته�ا الفقهي�ة يف فق�ه الأ�س�رة/
م�ش�اري ب�ن من�ص�ور العتيب�ي -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل
للق�ض�اء 1431 ،ه�ـ 165 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
 -187قاع�دة ''يغتف�ر يف ال�دوام م�ا ال يغتف�ر يف

االبت�داء'' وتطبيقاته�ا الفقهي�ة يف املعاملات /حمم�د
ب�ن �س�امل القحط�اين -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء،
 1425ه�ـ 186 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
 -188قواع�د التح�رمي يف املعاملات املالي�ة :قاع�دة
امل�صال�ح واملفا�س�د :درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة وتطبيق�ات
معا�ص�رة /عب�داهلل ب�ن حم�د ال�س�كاكر -.جمل�ة جامع�ة امللك
�س�عود ،العل�وم الرتبوي�ة والدرا�س�ات الإ�سلامية ،م�ج  ،9ع 1
( 1427ه�ـ) ��ص .529 - 499
 -189امل�س�تثنيات الفقهي�ة م�ن قاع�دة ''الب ِّين�ة عل�ى
املدَّ عي واليمني على من �أنكر'' وتطبيقاتها الق�ضائية/
عبدالرحمن بن عبدالعزيز املو�سى -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ض�اء 1430 ،ه�ـ�� 341 ،ص (بحث مكمل للماج�س�تري).
 -190موق�ف ال�ش�ريعة الإ�سلامية م�ن القاع�دة
القانوني�ة ''ال جرمي�ة وال عقوب�ة �إال بن��ص'' /ترك�ي
بن يحيى الثبيتي -.مكة املكرمة :جامعة �أم القرى 1408 ،هـ،
 591ورق�ة (ماج�س�تري).
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رسائل علمية
(جمعت عناوين هذه األطروحات من بين مئات العناوين ،وكلها مفيدة
ينبغي أن تنشر لالستفادة منها علم ًّيا وثقاف ًّيا واجتماع ًّيا ،وهي من
جامعات بالد الحرمين ،نوقشت عام  1435هـ ،وقد رتبتها موضوع ًّيا)

الثقافة اإلسالمية

العالق�ة بين الدع�اة يف العه�د النب�وي /ابت�س�ام بن�ت
حمم�د الزه�راين -.الريا��ض :جامع�ة الإم�ام 1435 ،ه�ـ188 ،
ورق�ة (ماج�س�تري).
منه�ج ال�صحاب�ة ر�ض�ي اهلل عنه�م يف دع�وة الن�ص�ارى
�إىل الإ�سالم /منى بنت حممد اجلليدان -.الريا�ض :املعهد
الع�ايل للدع�وة واالحت�س�اب 1435 ،ه�ـ 444 ،ورق�ة (دكت�وراه).
فق�ه الأخ�ذ بالأ�س�باب يف الدع�وة �إىل اهلل /حمم�د بن
ح�س�ن عائ��ض -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ،
 306ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
�إتق�ان العم�ل و�أثره عل�ى نه�ضة الأمة يف �ضوء الدعوة
الإ�سلامية /فلاح ب�ن حم�ود اجلهن�ي -.املدين�ة املن�ورة:
جامعة طيبة 1435 ،هـ 135 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
التق�صير يف العم�ل الدع�وي� :أ�س�بابه ،مظاه�ره،
�أخط�ا�ؤه ،ط�رق عالج�ه ،يف �ض�وء الكت�اب وال�س�نة/
�إبراهيم بن علي الزيات -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية،
 1435ه�ـ 608 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
منه�ج الدع�وة �إىل اهلل يف الن�وازل والفتن العام�ة/
حممد بن �أحمد الفيفي -.الريا�ض :جامعة الإمام 1435 ،هـ،
 627ورق�ة (دكت�وراه).
معايير اجل�ودة يف املواق�ع الدعوي�ة :درا�س�ة حتليلية
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تقوميي�ة عل�ى عين�ة م�ن املواق�ع الدعوي�ة /ن�ورة بن�ت
عبدالرحم�ن الزام�ل -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للدع�وة
واالحت�س�اب 1435 ،ه�ـ 250 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
دع�وة ال�ش�باب :درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة دعوي�ة عل�ى
التجمع�ات واملواق�ع الرتفيهي�ة /حمم�د �س�عيد م�صطفى
جمي�ل -.املدين�ة املن�ورة :جامع�ة طيب�ة 1435 ،ه�ـ 186 ،ورق�ة
(بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
دع�وة الفت�اة يف مرحل�ة املراهق�ة :اخل�صائ��ص،
الأ�س�اليب :درا�س�ة ميدانية /هيفاء بنت را�شد اجلهني-.
املدين�ة املن�ورة :جامع�ة طيب�ة 1435 ،ه�ـ 271 ،ورق�ة (بح�ث
مكم�ل للماج�س�تري).
منه�ج الإ�سلام يف دع�وة امللحدي�ن /عبداحلمي�د ب�ن
حم�دي احل�ص�ري -.املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية،
 1435ه�ـ 386 ،ورق�ة (ماج�س�تري).

الدع�وة الإ�سلامية يف بنغالدي��ش :معوقاته�ا و�س�بل
عالجها :درا�سة و�صفية دعوية /عبدالب�صري بن نو�شاد
�شكور حممد -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1435 ،هـ،
 2م�ج (ماج�س�تري).
�ص�ور النف�اق املعا�ص�رة و�آث�اره يف �ضع�ف الأم�ة/
عبدالعزي�ز ب�ن �صال�ح احلارث�ي -.املدين�ة املن�ورة :جامع�ة
طيب�ة 1435 ،ه�ـ 129 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
حق�وق املر�ضى النف�س�يني :درا�س�ة مقارنة /عبداهلل بن
حم�ود الر�س�يني -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،هـ،
 274ورق�ة (بحث مكمل للماج�س�تري).
فك�رة تطوي�ر دي�ن الإ�سلام عن�د امل�ست�ش�رقني :جولد
منوذجا :درا�س�ة ا�س�تقرائية نقدية /حمود بن
ت�س�يهر
ً
�إبراهي�م احلجيل�ي -.املدين�ة املن�ورة :جامع�ة طيب�ة 1435 ،ه�ـ،
 131ورق�ة (ماج�س�تري).
احلري�ات ال�سيا�س�ية املعا�ص�رة يف �ضوء فق�ه ال�صحابة
ر�ض�ي اهلل عنه�م /فه�د ب�ن �صال�ح العجلان -.الريا��ض:
جامع�ة املل�ك �س�عود 1435 ،ه�ـ 494 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل
للدكت�وراه).
علوم القرآن

 اجلمل�ة االعرتا�ضي�ة يف الق�ر�آن الك�رمي :درا�س�ةنحوي�ة حتليلي�ة /عبدالرحم�ن ب�ن حمم�د اخلطي�ب-. -.
الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ 613 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
 خ�صائ��ص الأ�س�لوب الق�ر�آين /أ�ب�و بك�ر حمم�د فوزي�صادق جنيب -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1435 ،هـ،
 591ورق�ة (دكت�وراه).
 التعلي�ل بالتق�وى والهداي�ة والرحم�ة يف خواتي�مالآيات القر�آنية :درا�س�ة يف �أ�س�رار النظم والتنا�سب/
هادي عوا�ض احلربي -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سلامية،
 1435ه�ـ 115 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
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 تف�سير ال�صحاب�ة ر�ض�ي اهلل عنه�م :درا�س�ةتطبيقي�ة مقارن�ة /زه�رة بن�ت عبدالعزي�ز اجلري�وي-.
الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ�� 929 ،ص (دكت�وراه).
	�أ�س�ئلة التف�سير يف كتب الفتاوى :درا�س�ة نقدية/عبدالعزيز بن �صالح اخلزمي -.الريا�ض :جامعة امللك �سعود،
 1435ه�ـ 2 ،م�ج (دكت�وراه).
 اال�س�تدالل للقواع�د الفقهية من الق�ر�آن الكرمي:درا�س�ة مقارن�ة /عبداملجي�د ب�ن عب�داهلل املال�ك -.بري�دة:
جامع�ة الق�صي�م 1435 ،ه�ـ 710 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
 القر�آني�ون الع�رب وموقفه�م من التف�سير :درا�س�ةنقدي�ة /جم�ال بن حممد هاجر -.الريا�ض :جامعة الإمام،
 1435ه�ـ�� 706 ،ص (دكت�وراه).
 قواع�د توجي�ه الق�راءات القر�آني�ة املتوات�رة:درا�سة نظرية تطبيقية /عائ�شة بنت عبداهلل الطوالة-.
الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ 2 ،م�ج (دكت�وراه).
 مقا�ص�د الق�ر�آن الك�رمي /عل�ي الب�شير الفك�يالتج�اين -. -.املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ،
 470ورق�ة (ماج�س�تري).

	�أ�س�باب الفرق�ة واالختلاف م�ن خلال �س�ورةاحلج�رات :جم ًع�ا ودرا�س�ة /م�رمي بن�ت �س�امل باكوي�ن-.
املدين�ة املن�ورة :جامع�ة طيب�ة 1435 ،ه�ـ 386 ،ورق�ة (بح�ث
مكم�ل للماج�س�تري).
اال�س�تجابة للدع�و ِة والإعرا��ض عنه�ا يف
	�أث�رِ
الق�ر�آن الك�رمي /جبلاوي بومع�راف -.املدين�ة املن�ورة:
اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 556 ،ورق�ة (دكت�وراه).
العقيدة والفرق

 الأ�ص�ول املتفقة وال�صفات امل�شتركة بين الأنبياءعليه�م ال�صلاة وال�سلام يف الق�ر�آن الك�رمي و�أثرهم�ا
على الفرد واملجتمع :درا�س�ة مو�ضوعية /عبدالرحمن
ب�ن يتي�م الف�ضل�ي -.الريا��ض :جامع�ة الإم�ام 1436 ،ه�ـ874 ،
ورق�ة (دكت�وراه).
 عل� ُّو ق�در النب�ي �صل�ى اهلل علي�ه و�س�لم عن�د رب�هع َّز َّ
وجل يف القر�آن الكرمي� /ش�ذا بنت �صالح ال�س�رحان-.
الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ 564 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
 املنه�ج الوقائ�ي يف الق�ر�آن الك�رمي :درا�س�ةت�أ�صيلي�ة /خال�د حمم�د عطي�ة -.مك�ة املكرم�ة :جامع�ة �أم
الق�رى 1435 ،ه�ـ 304 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
 منه�ج الق�ر�آن الك�رمي يف حف�ظ الأم�ن /عو��ض ب�ن�أحم�د ال�ش�هري -.الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ 2 ،م�ج
(دكت�وراه).
 منه�ج الق�ر�آن الكرمي يف تهيئة النف��س الب�ش�رية:درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة مو�ضوعي�ة� /س�مرية بن�ت عبدالرحم�ن
�س�عيد -.الريا��ض :جامع�ة املل�ك �س�عود 1435 ،ه�ـ 2 ،م�ج
(دكت�وراه).
	�آي�ات الف�س�وق والع�صي�ان يف الق�ر�آن الك�رمي:درا�س�ة مو�ضوعي�ة /خال�د ب�ن عب�داهلل الغن�ام -.الريا��ض:
جامع�ة الإم�ام 1435 ،ه�ـ 300 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
40

طلوع ال�شم�س من مغربها :درا�سة يف �ضوء عقيدة �أهل
ال�س�نة واجلماع�ة /عب�داهلل خ�ض�ر الزه�راين -.الريا��ض:
جامعة الإمام 1435 ،هـ 116 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
امل�س�ائل العقدية املتعلقة باحليوان :جم ًعا ودرا�س�ة /خالد بن
حمم�د الرب�اح -.املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية1435 ،
ه�ـ 565 ،ورق�ة (دكتوراه).
امل�س�ائل العقدي�ة املتعلق�ة بالنب�ات /فه�د ب�ن حمم�د
ال�س�اعدي -.املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ،
 505ورق�ة (دكت�وراه).
�آراء م�صطف�ى حمم�ود العقدي�ة والفكري�ة :درا�س�ة
نقدي�ة /اجلوه�رة بن�ت �إبراهي�م ال�س�عيدي -.مك�ة املكرم�ة:
جامع�ة �أم الق�رى 1435 ،ه�ـ�� 740 ،ص (دكت�وراه).
�ألق�اب �أه�ل ال�س�نة واجلماع�ة عن�د املخالفين والآثار
املرتتبة عليها :جم ًعا ودرا�س�ة /عيد بن �س�عيد املالكي-.
الريا��ض :جامع�ة املل�ك �س�عود 1435 ،ه�ـ( ،بح�ث مكم�ل
للماج�س�تري).
امل�س�ائل الت�ي خال�ف فيه�ا حمم�د ح�سين ف�ض�ل اهلل
جمهور الإمامية االثني ع�ش�رية :عر�ض ونقد /كاملة
بن�ت حمم�د الق�رين -.مك�ة املكرم�ة :جامع�ة �أم الق�رى1435 ،
ه�ـ 294 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
و�س�ائل الراف�ض�ة و�أ�س�اليبهم يف الدع�وة �إىل مذهبه�م

يف نيجرييا و�سبل مقاومتها :درا�سة و�صفية حتليلية/
�أمين �س�عد -.املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ،
 356ورق�ة (ماج�س�تري).
عب�دة ال�ش�يطان يف مي�زان الثقافة الإ�سلامية� /أ�س�ماء
بن�ت ح�ازم العب�اوي -.املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية،
 1435ه�ـ 270 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
الفقه اإلسالمي وأصوله

التطبيق�ات الفقهي�ة لرتجي�ح الق�ول عل�ى الفع�ل/
عبدالهادي بن نا�صر املري -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1435ه�ـ 187 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
القواع�د وال�ضواب�ط للإل�زام بع�د التخيير� /س�هى بنت
عب�داهلل العمير -.الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ421 ،
ورق�ة (ماج�س�تري).
ال�ش�رط املخال�ف ملقت�ض�ى العق�د يف الفق�ه الإ�سلامي
وتطبيقات�ه املعا�ص�رة :درا�س�ة فقهي�ة مقارن�ة� /س�امل
ب�ن عقي�ل الرا�ش�دي� -.أبه�ا :جامع�ة امللك خالد 1435 ،هـ427 ،
ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
العق�ود املت�ض�ادة :درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة تطبيقية /حممد
ب�ن عب�داهلل ب�ن �س�دحان -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء،
 1435ه�ـ 112 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
عق�د التخزي�ن :درا�س�ة فقهي�ة� /أروى بن�ت نا�ص�ر
الع�ضي�ب -.الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ 305 ،ورق�ة
(ماج�س�تري).
عق�د الت�صمي�م :درا�س�ة فقهي�ة /خال�د ب�ن نا�ص�ر
احلج�اج -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ185 ،
ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
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عق�د اخلدم�ات الإخباري�ة :درا�س�ة فقهي�ة مقارن�ة/
�صال�ح ب�ن عب�داهلل الغالب -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1435ه�ـ 130 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
عق�ود ال�س�ياحة :درا�س�ة فقهي�ة /عب�داهلل ب�ن �س�عود
ال�س�يف -.الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ 565 ،ورق�ة
(دكت�وراه).
الأح�كام الفقهي�ة املتعلقة مبجه�ول احلال /عبدالعزيز
بن حممد العمو��ش -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء1435 ،
هـ 116 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
الأح�كام الفقهي�ة املتعلق�ة باملفا�ص�ل :درا�س�ة فقهي�ة
مقارن�ة� /س�امية بن�ت قرب�ان ب�ن ني�از -.الطائ�ف :جامع�ة
الطائ�ف 1435 ،ه�ـ 260 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
الق�در املج�زئ يف الطه�ارة وال�صلاة /نا�ص�ر ب�ن عب�داهلل
ال�ش�هراين -.الريا��ض :جامع�ة الإم�ام 1435 ،ه�ـ 610 ،ورق�ة
(ماج�س�تري).
الإ�س�راع يف العب�ادات :درا�س�ة فقهي�ة� /أن��س ب�ن �صال�ح
ال�صغير -.بري�دة :جامع�ة الق�صي�م 1435 ،ه�ـ 306 ،ورق�ة
(ماج�س�تري).
املنفع�ة يف املعاملات املالي�ة وتطبيقاته�ا املعا�ص�رة
والق�ضائي�ة /عبدالعزي�ز ب�ن حمم�د ال�س�لطان -.الريا��ض:
املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 553 ،ورق�ة (دكت�وراه).
التعلي�ل بع�دم ال�ض�رر عن�د احلنابل�ة يف املعاملات
املالي�ة� /أحم�د ب�ن �س�ليمان امللحم -.الريا��ض :املعهد العايل
للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 106 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

الن�وازل يف العار َّي�ة والوديع�ة /هاري�ز �ألكوت�ش�ي-.
الريا��ض :جامع�ة الإم�ام 1435 ،ه�ـ 455 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
�أح�كام عق�د ت�س�ليم املفت�اح :درا�س�ة مقارن�ة� /س�ليمان
ب�ن �أحم�د الثوين�ي -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء1435 ،
ه�ـ 173 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
امل�س�ائل املتعلق�ة بالأبواب :درا�س�ة فقهية تطبيقية/
عبداللطي�ف ب�ن عب�داهلل ال�س�نان -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل
للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 136 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

الأج�ل الق�ضائ�ي للمدي�ن :درا�س�ة مقارن�ة� /صال�ح ب�ن
حبي�ب احلرب�ي -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ،
 121ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
الوق�ف املنقط�ع و�أحكام�ه الفقهي�ة� /أن��س ب�ن ر�ض�وان
امل�ش�يقح -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ167 ،
ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
�إج�ارة الوق�ف وتطبيقاته�ا املعا�ص�رة� /س�ليمان ب�ن
عب�داهلل احلم�ود -.الريا��ض :املعهد الع�ايل للق�ضاء 1435 ،هـ،
 152ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
ا�س�تبدال م�صاري�ف الوق�ف :درا�س�ة مقارن�ة /يو�س�ف
ب�ن �صال�ح ال�سدي��س -.الريا��ض :املعهد العايل للق�ضاء1435 ،
ه�ـ 137 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
الأوق�اف الرقمي�ة و�أحكامه�ا الفقهي�ة� /س�هيل ب�ن
�س�ليمان ال�ش�ايع -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،هـ،
 172ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
الن�وازل يف اللقط�ة :درا�س�ة فقهي�ة ت�أ�صيلية /عبداهلل
بن �إبراهيم اجلريد -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء1435 ،
هـ 112 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
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املواق�ع الإلكرتوني�ة لو�س�اطة التزوي�ج والأح�كام
الفقهي�ة املتعلق�ة به�ا /حم�د ب�ن عل�ي احلم�د -.الريا��ض:
املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
�أح�كام الن�كاح املتعلق�ة بامل�س�لم اجلدي�د /عبدالرحم�ن
ب�ن �س�عد ال�س�عد -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،هـ،
 173ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
الف�ور والرتاخ�ي يف احل�دود واجلناي�ات والكفّ�ارات
والأق�ضي�ة /خال�د ب�ن م�س�فر القحط�اين -.الريا��ض:
املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 115 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل
للماج�س�تري).
الع�دوان الي�سير يف اجلناي�ات :درا�س�ة فقهي�ة
تطبيقي�ة /مال�ك ب�ن حمم�د التويج�ري -.الريا��ض:
املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 121 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل
للما ج�س�تري ) .
�أث�ر التبعي��ض يف �أح�كام احل�دود /ه�ش�ام ب�ن �إبراهي�م
ال�وزان -.الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،هـ 111 ،ورقة (بحث
مكم�ل للماج�س�تري).
العقوب�ات التخيريي�ة يف جرمي�ة القت�ل العم�د /ب�در
�سعود ال�سحيمي -.املدينة املنورة :اجلامعة الإ�سالمية1435 ،
ه�ـ 152 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
امل�س��ؤولية اجلنائي�ة لل�ش�خ�صية املعنوي�ة يف املج�ال

الطبي� /أحمد بن عبدالعزيز �أحمد -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 146 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

عي�س�ى العوي��س -.بري�دة :جامع�ة الق�صي�م 1435 ،ه�ـ260 ،
ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

جرائ�م اال�س�تعمال غير امل�ش�روع لبطاق�ات الوف�اء
البنكية وعقوبتها :درا�سة تطبيقية مقارنة /عمر بن
حمم�د احل�س�ون -.الريا��ض :املعهد الع�ايل للق�ضاء 1435 ،هـ،
 190ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

�أحكام التعامل مع املر�أة يف التحقيق اجلنائي :درا�سة
مقارنة /حممد بن مطاعن �شيبة -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ضاء 1435 ،هـ 172 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).

امل�س��ؤولية اجلنائي�ة يف الإعالن�ات التجاري�ة/
عبدالعزي�ز ب�ن حمم�د العبي�د -.الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام،
 1435ه�ـ 527 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

ال�سيا�س�ة ال�ش�رعية يف ق�ص�ة ذي القرنين /طاي�ف ب�ن
�أحمد ال�ضاحكي -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء 1435 ،هـ،
 165ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

جرمي�ة حي�ازة املقاط�ع الإباحي�ة ون�ش�رها :درا�س�ة
مقارن�ة /ب�ركات بن نايف احلربي -.الريا�ض :املعهد العايل
للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 152 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
االعتراف الواقع�ي بالدول�ة غير امل�س�لمة و�آث�اره يف
�أح�كام َ
ال�سير :درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة تطبيقي�ة مقارن�ة
بقواع�د القان�ون ال�دويل /عل�ي ب�ن حم�د ال�صاحل�ي-.
الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 350 ،ورق�ة (بح�ث
مكم�ل للماج�س�تري).
�أح�كام الأ�سير يف ال�ش�ريعة الإ�سلامية واملواثي�ق
الدولية /عي�سى بن علي ع�سريي -.املدينة املنورة :اجلامعة
الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 135 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
الفتوى ال�سيا�س�ية يف علم ال�سير عند اللجنة الدائمة
للبح�وث العلمي�ة والإفت�اء مقارنة بالقان�ون الدويل/
خلي�ل ب�ن حمم�د ال�ش�مراين -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل
للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 196 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
الرعاي�ة الدبلوما�س�ية لرعاي�ا الدول�ة يف اخل�ارج:
درا�س�ة مقارن�ة بين القان�ون ال�دويل الع�ام والفق�ه
الإ�سلامي� /أحم�د ب�ن حمم�د املوكل�ي� -.أبه�ا :جامع�ة املل�ك
خال�د 1435 ،ه�ـ 384 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
و�س�ائل الإثب�ات الإلكتروين يف الفق�ه الإ�سلامي:
درا�س�ة تطبيقي�ة يف التحكي�م التج�اري /حمم�د ب�ن
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احلِ�س�بة عن�د ال�ش�يخ حمم�د نا�ص�ر الدي�ن الألب�اين
رحم�ه اهلل� /س�عود ب�ن عو��ض احلرب�ي -.الريا��ض :املعه�د
العايل للدعوة واالحت�س�اب 1435 ،هـ 310 ،ورقة (ماج�س�تري).
�أحكام تزيني امل�س�اكن واملراف�ق العامة وما يتعلق بها/
�س�ارة بن�ت عبدالرحم�ن العم�ران -.الدم�ام :جامع�ة الدم�ام،
 1435ه�ـ 645 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
الأح�كام املتعلق�ة بزين�ة الرج�ل :درا�س�ة فقهي�ة/
جنلاء ن�صير الربكات�ي -.الطائ�ف :جامع�ة الطائ�ف1435 ،
ه�ـ 365 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
�أح�كام �إك�رام ال�ضي�ف يف الفق�ه الإ�سلامي /من�ال بن�ت
عبداهلل ال�سفياين -.الطائف :جامعة الطائف 1435 ،هـ259 ،
ورق�ة (بح�ث مكمل للماج�س�تري).

الأح�كام الفقهي�ة املتعلق�ة باملطاعم :درا�س�ة فقهية/
عبدالعزي�ز ب�ن عب�داهلل احلم�اد -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل
للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 167 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

امل�س�ائل الفقهي�ة املتعلق�ة بال�ش�خ�ص الآيل
(الروب�وت) /ع�ادل ب�ن �ش�قري -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل
للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 104 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

الن�وازل املالي�ة يف اخلدم�ات ال�صحي�ة :درا�س�ة فقهية
مقارن�ة� /س�ليمان ب�ن بقي��ش ال�ش�عباين -.الريا��ض :املعه�د
الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 611 ،ورق�ة (دكت�وراه).

الأح�كام الفقهية املتعلقة بال�دورات التدريبية /بندر
بن حممد املحيميد -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء1435 ،
هـ 169 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).

الأح�كام الفقهي�ة املتعلق�ة باالنتظ�ار /ح�س�ن ب�ن �صالح
الق�رين -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ474 ،
ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

العلوم االجتماعية واالقتصادية

�أح�كام الإ�س�راع :درا�س�ة فقهي�ة مقارن�ة /عبداملل�ك ب�ن
�أحم�د املقو�ش�ي -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ،
 115ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
الريا�ض�ة البدني�ة :درا�س�ة فقهي�ة /ترك�ي ب�ن عب�داهلل
الر�ش�ودي -.الريا��ض :جامع�ة الإم�ام 1435 ،ه�ـ 730 ،ورق�ة
(دكت�وراه).
ممار�س�ة امل�ر�أة للريا�ض�ة يف الفق�ه الإ�سلامي /لول�وة
بن�ت ن�صي�ف العن�زي -.املدين�ة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ،
 128ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
خدم�ات االت�ص�االت و�أحكامه�ا يف الفق�ه الإ�سلامي/
ب�در ب�ن عب�داهلل اجل�دوع -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء،
 1435ه�ـ 485 ،ورق�ة (دكت�وراه).
الأح�كام الفقهي�ة املتعلقة بالقن�وات الف�ضائية /عمار
ب�ن �أحم�د ب�ن ماجد -.الريا��ض :املعهد العايل للق�ضاء1435 ،
هـ 292 ،ورقة (بحث مكمل للماج�س�تري).
الن�وازل يف القن�وات الف�ضائي�ة :درا�س�ة فقهية /هدى
بن�ت عل�ي العن�زي -.الريا��ض :جامع�ة الإم�ام 1435 ،ه�ـ 2 ،م�ج
(دكتوراه).
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التن�صير يف دارف�ور :ن�ش��أته ،و�س�ائله� ،آث�اره� ،س�بل
مواجهت�ه /حمم�د حام�د �أحم�د حام�د -.املدين�ة املن�ورة:
اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 394 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
احل�س�اب اجل�اري :درا�س�ة فقهي�ة تطبيقي�ة /يزي�د ب�ن
�صال�ح ال�س�حيباين -.الريا��ض :جامع�ة الإم�ام 1435 ،ه�ـ404 ،
ورق�ة (ماج�س�تري).
�ضواب�ط املعاملات امل�صرفي�ة يف ال�ش�ركات امل�س�اهمة
والأ�س�هم :درا�س�ة فقهي�ة مقارن�ة� /س�لطان ب�ن فهي�د
العتيب�ي -.الريا��ض :املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ207 ،
ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
التحويلات امل�صرفي�ة للنق�ود وال�ش�يكات و�أحكامه�ا
ال�ش�رعية :جم ًع�ا ودرا�س�ة� /أحم�د جام�ع �إ�س�ماعيل-.
املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 590 ،ورق�ة
(دكت�وراه).
�صكوك امل�ش�اركة :درا�س�ة فقهية ت�أ�صيلية تطبيقية/
عبداهلل بن خالد اجلوهر -.الريا�ض :املعهد العايل للق�ضاء،
 1435هـ 149 ،ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
�صك�وك احلق�وق املعنوي�ة :درا�س�ة فقهي�ة ت�أ�صيلي�ة
تطبيقي�ة /عب�داهلل ب�ن عبدالرحم�ن البراك -.الريا��ض:
املعه�د الع�ايل للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 290 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل
للماج�س�تري).

وتطبيقاته�ا الرتبوي�ة /يحي�ى ب�ن �صال�ح اجلادع�ي-.
املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 501 ،ورق�ة
(ماج�س�تري).
الرتبي�ة املنزلي�ة يف الإ�سلام /يا�س�ر عب�داهلل حل�واين-.
املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 234 ،ورقة (ر�سالة علمية).

�أح�كام احلج�ز عل�ى احل�س�ابات امل�صرفي�ة :درا�س�ة
مقارن�ة /عل�ي ب�ن نا�ص�ر اخلليفي -.الريا��ض :املعهد العايل
للق�ض�اء 1435 ،ه�ـ 159 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
�أث�ر الإمي�ان يف تثبي�ت رج�ال الأم�ن عن�د مواجه�ة
الأخط�ار /عقي�ل ب�ن عب�داهلل الراجح�ي -.بري�دة،
ال�سعودية :جامعة الق�صيم 1435 ،هـ 363 ،ورقة (بحث مكمل
للماج�س�تري).
ت�ص�ور مقترح لبن�اء معي�ار للت�أ�صي�ل الإ�سلامي للعل�وم
الرتبوي�ة و�آلي�ات تطبيق�ه يف اجلامع�ات الإ�سلامية/
�أم�ل بن�ت را�ش�د اخلليف�ة -.الريا��ض :جامع�ة الإم�ام 1435 ،ه�ـ
(دكت�وراه).
امل�ضامين الرتبوي�ة يف �ش�عر احلكم�ة خلال الق�رن
الأول والث�اين الهج�ري /حمم�د ب�ن عب�داهلل الب�صريي-.
املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 372 ،ورق�ة
(ماج�س�تري).
واق�ع ال�دور الرتب�وي للم�س�جد وو�س�ائل تفعيل�ه يف
�ض�وء املتغيرات املعا�ص�رة /عم�اد ب�ن عبا��س الزه�راين-.
الريا��ض :جامع�ة املل�ك �س�عود 1435 ،ه�ـ 266 ،ورق�ة (بح�ث
مكم�ل للماج�س�تري).
مالزم�ة املتعل�م للمعل�م يف �ض�وء الرتبي�ة الإ�سلامية
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آ�ث�ار م�ش�اهدة قن�اة ''طي�ور اجلن�ة'' الف�ضائي�ة عل�ى قي�م
الأطف�ال م�ن وجه�ة نظ�ر �أمهاته�م :درا�س�ة ميداني�ة عل�ى
عين�ة م�ن الأمه�ات يف مدين�ة الريا��ض /دلي�ل بن�ت عب�داهلل
جمر�ش�ي -.الريا��ض :جامع�ة املل�ك �س�عود 1435 ،ه�ـ176 ،
ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
م�ش�كالت الألع�اب الإلكرتوني�ة وعالجه�ا م�ن منظ�ور
الرتبي�ة الإ�سلامية /عب�داهلل ب�ن عبدالرحم�ن الوايل�ي-.
املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 170 ،ورق�ة
(ماج�س�تري).
الغ�ض�ب عن�د ال�ش�باب وعالج�ه م�ن منظ�ور الرتبي�ة
الإ�سلامية� /س�لطان ب�ن عبدال�ر�ؤوف حلم�ي -.املدين�ة
املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 169 ،ورق�ة (بح�ث
مكم�ل للماج�س�تري).
واق�ع التعلي�م الإ�سلامي يف النيج�ر م�ع ت�ص�ور مقترح
لتطوي�ره� /أب�و بك�ر أ�م�ادو عل�ي -.املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة
الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 295 ،ورق�ة (دكت�وراه).
اللغة

الف�صي�ح والأف�ص�ح يف ''ل�س�ان الع�رب'' الب�ن منظ�ور
الإفريق�ي (ت  711ه�ـ) :درا�س�ة لغوي�ة حتليلي�ة/
الأمين مو�س�ى م�اين -.اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ510 ،
ورق�ة (ماج�س�تري).
معج�م املكن�ز الكبير :درا�س�ة يف امل�ادة واملنه�ج /والء
بن�ت فه�د ال�س�بيت -.الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ364 ،
ورق�ة (ماج�س�تري).

مقام�ات الف�رح واحل�زن يف الق�ر�آن الك�رمي :درا�س�ة
بالغي�ة حتليلي�ة� /أم�ل بن�ت �س�عد اليحي�ى -.الريا��ض:
جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ 314 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
جمالي�ات املكان يف املدين من القر�آن :درا�س�ة بيانية/
من�ى ردة الدها��س -.الطائ�ف :جامع�ة الطائ�ف 1435 ،هـ241 ،
ورقة (بحث مكمل للماج�ستري).
البي�ان النب�وي يف و�ص�ف اجلن�ة :درا�س�ة بالغي�ة
يف �صحي�ح م�س�لم� /أ�س�ماء بن�ت عب�داهلل الزه�راين -.مك�ة
املكرم�ة :جامع�ة �أم الق�رى 1435 ،ه�ـ 252 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
ال�ص�ورة الفني�ة يف �ش�عر حمم�د م�صطف�ى املج�ذوب:
درا�س�ة حتليلي�ة /م�صطف�ى ب�ن عل�ي �إدري��س -.املدين�ة
املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1435 ،هـ 307 ،ورقة (ماج�ستري).
املبرد (ت  285ه�ـ) النحوي�ة وال�صرفي�ة
توجيه�ات ِّ
للقراءات القر�آنية /جمع ودرا�سة حممد بن عبده ح�سن-.
مكة املكرمة :جامعة �أم القرى 1435 ،هـ 229 ،ورقة (ماج�ستري).
م�آخ�ذ �أب�ي عل�ي الفار�س�ي النحوي�ة وال�صرفي�ة عل�ى
الفراءً :
عر�ضا ودرا�سة /م�شعان بن نازل اجلابري -.املدينة
ّ
املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 516 ،ورق�ة (دكت�وراه).

األدب

احلكم�ة يف �ش�عر �أب�ي الفت�ح الب�س�تي (ت  400ه�ـ):
م�صادره�ا وجماالته�ا و�س�ماتها الفني�ة :درا�س�ة
مو�ضوعي�ة نقدي�ة /عبدالوه�اب ب�ن عوي��ش الرحيل�ي-.
املدين�ة املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 157 ،ورق�ة
(بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
احلكم�ة يف �ش�عر �أحم�د الغ�زاوي ( 1401 - 1318هـ):
درا�سة مو�ضوعية فنية /خالد بن �سامل ال�صاعدي -.املدينة
املنورة :اجلامعة الإ�سالمية 1435 ،هـ 206 ،ورقة (ماج�ستري).
رث�اء الول�د يف ال�ش�عر امل�ص�ري احلدي�ث :درا�س�ة يف
املو�ض�وع والفن /عفاف بنت �ش�اجع القحطاين -.الريا�ض:
جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ 261 ،ورق�ة (ماج�س�تري).
التاريخ والتراجم

�أث�ر ال�صحابي�ات الأن�صاري�ات يف املجتم�ع امل�دين يف
ع�ص�ر النب�وة واخلالفة الرا�ش�دة :درا�س�ة تاريخية/
فه�د عبدالعزي�ز الدام�غ -.الريا��ض :جامع�ة الإم�ام 1435 ،هـ،
 371ورق�ة (ماج�س�تري).

ت�أث�ر نحوي�ي الأندل��س ب�أب�ي عل�ي الفار�س�ي حت�ى
نهاية القرن ال�سابع الهجري� /إ�سماعيل بن عبدالرحمن
ال�س�حيباين -.الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ 590 ،ورق�ة
(دكت�وراه).

الإنف�اق اخليري يف املدين�ة النبوي�ة و�أث�ره يف احلياة
العام�ة خلال الع�صرين الأيوب�ي واململوكي /عبري بنت
حم�د العب�اد -.بري�دة ،ال�س�عودية :جامع�ة الق�صي�م 1435 ،ه�ـ،
 271ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).

امل�س�ائل النحوية وال�صرفية يف تف�سير القر�آن البن �أبي
زمنني (ت  366هـ) :جم ًعا ودرا�سة� /إعداد �أريج بنت عثمان
املر�شد -.الريا�ض :جامعة الإمام 1435 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).

الأ�س�ر العلمي�ة يف بغ�داد و�أثره�ا يف احلي�اة العام�ة
م�ن الق�رن اخلام��س حت�ى منت�ص�ف الق�رن ال�س�ابع
الهجريين /ب�در ب�ن ذع�ار احلرب�ي -.الريا��ض :جامع�ة
ا إلم�ام 1435 ،ه�ـ 504 ،ورق�ة (دكت�وراه).

(ع�ن) يف اللغ�ة العربي�ة والق�ر�آن الك�رمي /ه�دى
حمم�د ال�س�داوي -.القاه�رة :جامع�ة الأزه�ر 1435 ،ه�ـ263 ،
��ص (ر�س�الة علمي�ة).
ح�رف الق�اف وال�كاف :درا�س�ة يف ال�ص�وت واللهج�ات
املعا�ص�رة� /أحم�د ع�واد ال�ش�مري -.املدين�ة املن�ورة :اجلامعة
الإ�سلامية 1435 ،ه�ـ 110 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
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الأ�س�واق التجاري�ة يف بلاد ال�ش�ام  491 -232ه�ـ/
�أحم�د ب�ن عل�ي القحط�اين -.بري�دة ،ال�س�عودية :جامع�ة
الق�صي�م 1435 ،ه�ـ 355 ،ورق�ة (بح�ث مكم�ل للدكت�وراه).

كتب مفيدة جديدة
حلقات (كتب مفيدة جديدة)
من الحلقة ( )132إلى الحلقة ()141
عرضت في موقع محرر المجلة بشبكة األلوكة

	�أح�كام الت�ش�وهات البدني�ة� /إبراهي�م ب�ن حمم�دالزبي�دي -.الريا��ض :دار كن�وز �إ�ش�بيليا :ال�صن�دوق اخليري
لن�ش�ر البح�وث والر�س�ائل العلمي�ة 1434 ،ه�ـ�� 385 ،ص (�أ�صل�ه
ر�س�الة ماج�س�تري م�ن جامع�ة الإم�ام بالريا��ض).

 فقه الهند�سة املالية الإ�سالمية :درا�سة ت�أ�صيليةتطبيقية /مر�ضي بن م�ش ّوح العنزي -.الريا�ض :ال�صندوق
اخلريي لن�شر البحوث والر�سائل العلمية :دار كنوز �إ�شبيليا،
 1436هـ� 471 ،ص (�أ�صله ر�س�الة دكتوراه).

 زكاة الدي�ون املعا�ص�رة :درا�س�ة ت�أ�صيلي�ةتطبيقي�ة /عب�داهلل ب�ن عي�س�ى العاي�ض�ي -.الريا��ض :بن�ك
البلاد :دار امليم�ان 1436 ،ه�ـ�� 278 ،ص (�أ�صل�ه بح�ث مكم�ل
للما ج�س�تري ) .

	�أح�كام امل�س�اجد /عبدالرحم�ن ب�ن عل�ي الع�س�كر-.الريا��ض :دار ال�صميع�ي 1437 ،ه�ـ�� 472 ،ص.
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 نظرية البدائل الإ�سلامية للمعامالت امل�صرفية:درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة نقدي�ة /طال�ب ب�ن عم�ر الكثيري-.
الريا��ض :ال�صن�دوق اخليري للبح�وث والر�س�ائل العلمي�ة:
دار كن�وز �إ�ش�بيليا 1436 ،ه�ـ 2 ،م�ج (�� 794ص) (�أ�صل�ه ر�س�الة
دكت�وراه م�ن جامع�ة �أم الق�رى).

 جناي�ات �أر�س�طو يف حق العقل والعل�م :مظاهرها،�آثارها� ،أ�سبابها /خالد كبري عالل -.ع ّمان :الوراق للن�شر،
 1436ه�ـ�� 425 ،ص.

	�أح�كام الروات�ب ومعا�ش�ات التقاع�د يف الفق�هالإ�سلامي /ن�زار �أحم�د عوي�ض�ات -.ع ّم�ان :دار النفائ��س،
 1437ه�ـ�� 383 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة دكت�وراه).
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 عق�ود املعاو�ض�ات املالي�ة وم�دى حت�ول الأح�كامفيه�ا بين الفقه والقانون /حمم�د فوزي احل�ادر -.ع ّمان:
دار الفرق�ان 1434 ،ه�ـ�� 397 ،ص.

 الف�ص�ل و�أث�ره يف العب�ادات :درا�س�ة فقهي�ة /عل�يرا�ش�د امل�ش�اقبة -.ع ّم�ان :دار الفرق�ان ،د  .ت�� 292 ،ص (�أ�صل�ه
ر�س�الة علمي�ة ،نوق�ش�ت يف ع�ام  1436ه�ـ 2015 ،م).

 معاه�دات ال�سلام م�ع املحت�ل يف ميزان ال�ش�ريعة/�س�ناء حممد �أبو فار��س -.ع ّمان :دار �آمنة 1436 ،هـ� 313 ،ص.

كتب سابقة فيها فائدة
املكتب�ة الرقمي�ة الدولي�ة للأطف�ال وبح�وث �أخ�رى/
�س�هري �أحم�د حمف�وظ -.الإ�س�كندرية :دار الثقاف�ة العلمي�ة،
 1430ه�ـ�� 143 ،ص.

وبلغ�ت عناوي�ن خمطوط�ات ه�ذا الفهر��س ( )1382عنوا ًن�ا،
ووزع�ت عل�ى �أربع�ة �أق�س�ام ،ه�ي :التف�سير ،والتجوي�د،
والق�راءات ،وعل�وم الق�ر�آن.
من هذه البحوث:
 املكتب�ة الرقمي�ة الدولي�ة للأطف�ال :توظي�ف تكنولوجي�ااملعلوم�ات يف تو�س�يع نط�اق ا�س�تخدام الأطف�ال للكت�ب م�ن
خمتل�ف �أنح�اء الع�امل.
 معايري تقييم مواقع املكتبات على ال�شبكة العنكبوتية. الن�شر احلديث لكتب الأطفال :درا�سة حتليلية.وامل�ؤلفة �أ�ستاذة يف جامعة حلوان.

املكتب�ة الإ�سلامية :مدون�ات امل�ص�ادر الإ�سلامية
وعل�وم الق�ر�آن الك�رمي واحلدي�ث ال�ش�ريف والفق�ه
والأ�ص�ول /عم�اد عل�ي جمع�ة -.ط -.3ع ّم�ان :دار النفائ��س،
 1426ه�ـ�� 178 ،ص.

فهر��س خمطوط�ات التف�سير والتجوي�د والق�راءات
وعل�وم الق�ر�آن يف مكتب�ة املل�ك عبدالعزي�ز باملدين�ة
املنورة� /إعداد جمموعة من الباحثني؛ ترتيب وت�صنيف عمار
ب�ن �س�عيد متال�ت؛ �إ�ش�راف ومراجع�ة عبدالرحم�ن ب�ن �س�ليمان
املزين�ي -.الريا��ض :وزارة الأوق�اف 1429 ،ه�ـ�� 704 ،ص.
حتت�وي مكتب�ة املل�ك عبدالعزي�ز باملدينة املنورة على �أكرث من
( )14000خمط�وط ،بع�ضه�ا ن�وادر مل ي�رد له�ا ذكر يف فهار��س
املخطوطات ،وكثري منها بخطوط م�ؤلفيها.
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بي�ان بامل�ص�ادر الأ�سا�س�ية يف امل�س�ارد (الببليوجرافي�ات ،وه�ي
مدون�ات امل�ص�ادر الإ�سلامية العامة) ،والق�ر�آن وعلومه ،و�أهم
م�ص�ادر التف�سير ،واحلدي�ث ال�ش�ريف وعلوم�ه ،وم�ص�ادر فق�ه
املذاه�ب الأربع�ة ،و�أ�ص�ول الفقه.

�أزم�ة علماء النف��س امل�س�لمني /مال�ك بابك�ر ب�دري؛ ترجمة
من�ى كنتب�اي �أب�و قرج�ة -.د .م :الرابط�ة العاملي�ة لعلم�اء النف��س
امل�سلمني؛ ع ّمان :مركز ديبونو لتعليم التفكري 1431،هـ� 116،ص.

في�ه دع�وة جريئ�ة وريادي�ة يف جم�ايل عل�م النف��س والتحلي�ل
النف�س�ي ،يحف�ز فيه�ا املتخ�ص�صين النف�س�انيني امل�س�لمني ك�ي
ي�س�تيقظوا م�ن غفلته�م ،ليتبن�وا نظري�ات وممار�س�ات جدي�دة
منبثق�ة م�ن عامله�م امل�س�لم ،و�أن يح�رروا �أنف�س�هم م�ن �أغلال
ا أَل�س�ر والعبودي�ة لنظري�ات الغ�رب يف ذل�ك.
وق�د ق�س�مه م�ؤلف�ه �إىل (ً )15
ف�صلا .و�أ�صل�ه بح�ث قدم�ه
م�ؤلف�ه يف االجتم�اع ال�س�نوي الراب�ع لرابط�ة علم�اء االجتم�اع
امل�س�لمني (�آم��س) بالوالي�ات املتح�دة الأمريكي�ة وكن�دا يف
ع�ام  1395ه�ـ ( 1975م) .وه�و م�ن ال�س�ودان ،م�ؤ�س��س ورئي��س
الرابط�ة العاملي�ة لعلم�اء النف��س امل�س�لمني� ،أ�س�تاذ يف اجلامع�ة
الإ�سلامية مباليزي�ا.
الدلي�ل الأوف�ق �إىل رواي�ة ور��ش ع�ن ناف�ع م�ن طري�ق
الأزرق /م�صطفى اليحياوي ،عبدالهادي حميتو ،عبدالعزيز
العم�راوي -.الرب�اط :وزارة الأوق�اف 1430 ،ه�ـ�� 433 ،ص.

50

دلي�ل للق�راء واملقرئين يف �أ�ص�ول رواي�ة �أب�ي �س�عيد ور��ش ملق�ر�أ
الإمام نافع املدين من طريق �أبي يعقوب الأزرق .وفيه فر��ش
ح�روف يف ج�داول منظم�ة ت�ض�م �إىل ال�ضبط والتوجيه.
وملحق بالدليل:
 مبح�ث خم�ارج احل�روف و�صفاته�ا ل�صلت�ه بالإدغ�اموالإخف�اء م�ن أ�ب�واب ال�صل�ب.
 مبح�ث يف حتري�رات الأوج�ه املق�روء به�ا م�ن طري�قالأزرق يف ح�ال اجلم�ع والإف�راد.
 مبح�ث يف وق�وف ا إلم�ام الهبط�ي للتخفي�ف م�ن غل�واءالت�ضعي�ف لبع�ضه�ا م�ن البع��ض.
العل�وم الفلكي�ة يف الق�ر�آن الك�رمي� /س�يد وق�ار �أحم�د
ح�س�يني؛ ترجم�ة �س�مية زيت�وين -.دم�ش�ق :دار طال��س1417 ،
ه�ـ�� 144 ،ص.

إ�ط�ار يف قواع�د لعل�م الفل�ك م�س�تلهمة م�ن الق�ر�آن الك�رمي
و�آيات�ه ،يف القوانين الت�ي حتك�م الك�ون والطبيع�ة ب��إرادة اهلل
اخلالق القادر ،ودعوة للم�سلمني وغري امل�سلمني لكي يدر�سوا
الق�ر�آن ،وي�س�تخدموا هدايت�ه يف تطوي�ر وتطبي�ق العل�م
والتقنية الإ�سالمية ،وبخا�صة علم الفلك ،الذي يع ّد من �أهم
العلوم التي �شغلت النا�س منذ القدمي ،ب�سبب تعلقه بالأ�سرار
الكوني�ة.
وق�سم الكتاب �إىل اثني ع�شر مو�ضو ًعا.
وه�و بره�ان �آخ�ر عل�ى �أن الق�ر�آن الك�رمي ال ميك�ن �أن ي�ص�در
عن فرد �أو ح�ضارة ،قبل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �أو بعده،
كم�ا يق�ول امل�ؤل�ف ،وهو مهند��س من �أمريكا.

احلي��ض بني الفق�ه والطب /فاطم�ة الزه�راء عبدالكرمي
عزيزي -.دم�ش�ق :دار الع�صماء1427 ،هـ� 128 ،ص.

ب َّين�ت الكاتب�ة �أن دم احلي��ض �أم�ارة �صحيح�ة عل�ى �سلامة
ا�س�تعداد الرح�م ،و�أن ل�ه �ألوا ًن�ا متع�ددة� ،أ�ش�دها الأحم�ر املائ�ل
�إىل ال�س�واد ،و�أ�ضعفه�ا الرتاب�ي ،و�أن عالم�ة الطه�ر الق�ص�ة
البي�ض�اء �أو الأث�ر اجل�اف ،و�أن�ه ال يج�وز للرج�ل �أن ي�أت�ي
الزوجة قبل االغت�سال من احلي�ض ،ويحرم � ً
أي�ضا الوطء ،و�أن
املر�أة احلائ�ض يف نظر الإ�سلام �إن�س�ان طاهر ،ت�ؤا َكل و ُت�ش�ا َرب
وت�ضاج�ع ،وي��ؤكل م�ن يده�ا ،وال �ش�يء ممن�وع �س�وى
وجتا َل��س
َ
املجامع�ة ،وم�ا ذل�ك �إال مل�ا في�ه م�ن �أذى ،ك�ش�ف الط�ب معامل�ه..
الد َي�ة والأرو�ش�ات
ال�درر امل�ضيئ�ات يف �أح�كام ِّ
(االعت�داء عل�ى النف��س وم�ا دون النف��س) /عبا��س ب�ن
�أحم�د اخلطي�ب املت�وكل� -.صنع�اء :مكتب�ة خال�د ب�ن الولي�د:
دار الكت�ب اليمني�ة 1431 ،ه�ـ�� 151 ،ص.

وا�ضح�ا فيه .والكتاب
وه�و فق�ه مق�ارن ،و�إن كان الفق�ه الزي�دي
ً
مفيد يف بيان تقدير الدية والأرو�شات يف ع�صرنا .وامل�ؤلف ع�ضو
املحكمة العليا ،وع�ضو املعهد العايل للق�ضاء باليمن.
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العقوبة الر�ضائية يف ال�ش�ريعة الإ�سالمية والأنظمة
اجلنائي�ة املعا�ص�رة :درا�س�ة مقارن�ة� /أحم�د حمم�د
ب�راك -.القاه�رة :دار النه�ض�ة العربي�ة 1431 ،ه�ـ�� 781 ،ص.

العقوبة الر�ضائية نوع �صلح يتم بني �أطراف تتعلق بجرمية،
وقد ع َّرفها امل�ؤلف بقوله�'' :إجراء ر�ضائي بديل عن الدعوى
اجلنائي�ة وا�س�تنا ًدا �إىل مب�د�أ مالءم�ة الدع�وى اجلنائي�ة
يق�ض�ي بفر��ض عقوب�ة بديل�ة متف�ق عليه�ا بين �س�لطة تنفي�ذ
القان�ون واملته�م من�صو��ص عليه�ا قانو ًن�ا ،ته�دف �إىل حتقي�ق
أ�ه�داف العق�اب ،وت��ؤدي �إىل انق�ضاء الدعوى اجلنائية ،وذلك
ملواجه�ة �أزم�ة العدال�ة اجلنائي�ة طب ًق�ا لالجتاه�ات املعا�ص�رة
لل�سيا�س�ة اجلنائي�ة''.
وامل�ؤل�ف رئي��س النياب�ة العام�ة .ومعاجل�ة املو�ض�وع م�ن
الناحي�ة ال�ش�رعية في�ه قلي�ل.
ت�راث املعاج�م الفقهي�ة يف العربي�ة :درا�س�ة لغوية يف
�ض�وء �أ�صول �صناع�ة املعجم واملعجمية /خال�د فهمي-.
القاه�رة� :إيتراك للن�ش�ر 1424 ،ه�ـ�� 351 ،ص.

عال�ج امل�ؤل�ف يف الب�اب الأول م�ن كتاب�ه �أم�ر امل�صطل�ح الفقه�ي
يف �إط�ار معاج�م امل�صطلح�ات العام�ة ،ث�م در��س مناه�ج املعاجم
الفقهي�ة وم�صادره�ا وطرق ترتيبها.
وتن�اول يف الب�اب الث�اين مدار��س املعج�م الفقه�ي ،مبي ًن�ا
�صلتها ب�صناعة املعجم يف الدر��س املعجمي احلديث .وذكر �أن
املعج�م الفقه�ي تو�ص�ل �إىل �أ�س��س �صناع�ة املعج�م كم�ا عرفه�ا
املعجمي�ون املح َدث�ون .وق�د َّبين ط�رق املعاج�م الفقهي�ة يف
�ش�رح املعنى ،ووظائفها ،ومالحقها ،ودورها يف �صناعة املعجم
الفقه�ي.
ويف الب�اب الأخير ح َّل�ل كت�ب م�صطلح�ات الفق�ه م�ن وجه�ة
النظ�ر اللغوي�ة ،ورك�ز عل�ى اجلان�ب ال�داليل.
رثاء ال�ش�هداء يف �ش�عر ع�صر �صدر الإ�سلام حتى �س�نة
 40هـ :درا�س�ة نقدية� /س�فري بن خلف القثامي -.املدينة
املن�ورة :اجلامع�ة الإ�سلامية ،عم�ادة البح�ث العلم�ي1425 ،
ه�ـ 2 ،م�ج (�� 787ص) (�أ�صل�ه ر�س�الة ماج�س�تري).

الرث�اء �ض�رب م�ن الوف�اء ،وم�س�تودع �أح�زان ال�ش�عراء ،واملنب�ئ
ع�ن حما�س�ن امليتني.
وم�ن �أن�واع الرث�اء ''رث�اء ال�ش�هداء'' ،وه�و ن�وع جدي�د م�ن
الأدب ظه�ر يف ع�ص�ر �ص�در الإ�سلام.
وق�د در��س امل�ؤل�ف ه�ذا املو�ض�وع م�ن جوان�ب �أدبي�ة فني�ة
ونقدي�ةَّ ،
وبين يف الدرا�س�ة املو�ضوعي�ة إ�مي�ان ال�ش�هداء،
ون�صرته�م للإ�سلام ،وبطوالته�م ،وت�ضحياته�م واحت�س�ابهم،
وثوابه�م عن�د اهلل.
وم�ن الناحي�ة الفني�ة بح�ث الألف�اظ والرتاكي�ب يف �ش�عر
رثائه�م ،وال�ص�ور الفني�ة في�ه ،والقي�م ال�صوتي�ة ،واملع�اين،
والعاطف�ة ،وبني�ة املرثي�ة ،ث�م وازن بين رث�اء ال�ش�هداء ورث�اء
الأبط�ال يف اجلاهلي�ة.
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الإدارة يف ع�ص�ر الر�س�ول �صل�ى اهلل علي�ه و�س�لم:
درا�سة تاريخية للنظم الإدارية يف الدولة الإ�سالمية
الأوىل /حاف�ظ �أحم�د عج�اج الكرم�ي -.هرين�دن� ،أمري�كا:
املعه�د العامل�ي للفك�ر الإ�سلامي؛ القاه�رة :دار ال�سلام1428 ،
ه�ـ�� 285 ،ص.

يبح�ث يف النظ�م الإداري�ة الت�ي طبق�ت يف ع�ص�ر الر�س�ول
�صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث ن�شوء �أول دولة �إ�سالمية ،يف بالد
مل تع�رف النظ�ام وترتيبات�ه� ،أو الدول�ة وتق�س�يماتها .و�أق�ام
علي�ه ال�صلاة وال�سلام دول�ة الإ�سلام الأوىل �ضم�ن منه�ج
�إداري وا�ض�ح املع�امل ،مر�س�وم اخلط�وات ،بعي�د ع�ن العقوب�ة
واالرجت�ال...
الوثائ�ق العثماني�ة :درا�س�ة �أر�ش�يفية وثائقي�ة
ل�س�جالت حمكم�ة الب�اب الع�ايل� /إع�داد �س�لوى عل�ي
ميالد -.الإ�سكندرية :دار الثقافة العلمية ،نحو  1430هـ709 ،
��ص (�أ�صل�ه ر�س�الة دكت�وراه).

ف�صول الكتاب:
 درا�س�ة تاريخي�ة و�أثري�ة ملحكم�ة الب�اب الع�ايل واملحاك�مالعثماني�ة املعا�ص�رة له�ا.
 درا�س�ة �أر�ش�يفية ل�س�جالت حمكمة الباب العايل واملحاكمالعثماني�ة املعا�ص�رة له�ا.
 درا�سة وثائقية ل�سجالت حمكمة الباب العايل. الأهمية التاريخية ل�سجالت حمكمة الباب العايل.وب�آخ�ره �أربع�ة مالح�ق ،ثالثه�ا :معج�م امل�صطلح�ات الت�ي
وردت يف الوثائ�ق املقي�دة ب�س�جالت الب�اب الع�ايل.
الري�ف يف العه�د العثم�اين :ري�ف منطق�ة دم�ش�ق
أمنوذجا� /أ�س�ماء رم�ضان ال�ش�يخ -.ع ّمان :دار الراية1431 ،
�
ً
ه�ـ�� 435 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة علمي�ة).

درا�س�ة اقت�صادية �إدارية اجتماعية يف القرن العا�ش�ر الهجري
يف �ضوء الوثائق العثمانية.
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كتب مفيدة
ن�وازل احل�ج /عب�داهلل ب�ن حم�د ال�س�كاكر -.الريا��ض :دار
كن�وز �إ�ش�بيليا 1436 ،ه�ـ�� 153 ،ص.

در�س فيه ثالث ع�شرة نازلة من نوازل احلج ،هي :العجز عن
احل�ص�ول عل�ى ت�صري�ح احل�ج ،ه�ل ج�دة ميق�ات �أو ال ،الإح�رام
ب�الإزار املخي�ط ،لب��س الكم�ام ح�ال الإح�رام ،ا�س�تعمال املح�رم
املنظف�ات املعط�رة ،الط�واف وال�س�عي يف الأدوار العلي�ا ،املبي�ت
بعرف�ة ليل�ة عرف�ة ،حك�م الإفا�ض�ة م�ن عرف�ات قب�ل غ�روب
ال�شم��س مل�ن وق�ف نه�ا ًرا ،العج�ز ع�ن املبي�ت مبزدلف�ة ،العج�ز
ع�ن املبي�ت مبن�ى لي�ايل الت�ش�ريق ،الرم�ي قب�ل ال�زوال �أي�ام
الت�ش�ريق ،رمي جمرة العقبة من الناحية ال�ش�مالية ،التعجل
قب�ل الي�وم الث�اين ع�ش�ر لع�ذر.
ا�س�تفتاء القلب� :ضوابطه و�أثره يف الأحكام /ال�س�عيد
ب�ن �صبح�ي العي�س�وي -.الريا��ض :دار كن�وز �إ�ش�بيليا 1436 ،هـ،
� 102ص (�أ�صله ر�س�الة علمية).
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يتعل�ق املو�ض�وع ب�أ�ص�ل الدلي�ل ،وه�و قول�ه �صل�ى اهلل علي�ه
و�س�لم ''ا�س�تفتِ قلب�ك''.
وهذا الكتاب يتو�س�ع يف الإجابة عن �س��ؤال :هل لكل م�س�لم �أن
ي�ستفتي قلبه؟ وما �ضوابط ا�ستفتاء القلب؟
وجعله م�ؤلفه يف �أربعة ف�صول:
 حجية ا�ستفتاء القلب. املذاه�ب والطوائ�ف يف التعام�ل م�ع ا�س�تفتاء القل�بومناق�ش�ة �أقواله�م.
 �ضوابط �إعمال فتوى القلب واال�ستدالل بها. الأثر الفقهي لفتوى القلب يف الأحكام ال�شرعية.م�س�قطات الوالي�ة يف الن�كاح /فه�د ب�ن ب�ادي املر�ش�دي-.
الريا��ض :دار كن�وز �إ�ش�بيليا 1436 ،ه�ـ�� 161 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة
ماج�س�تري)

م�سقطات الوالية املتفق عليها التي �أوردها امل�ؤلف هي:
 الع�ض�ل (وه�و امتن�اع ال�ويل م�ن تزوي�ج موليت�ه م�نالك�فء ،حي�ث يج�ب علي�ه التزوي�ج).
 ال َغيب�ة (ذك�ر امل�ؤل�ف �أن الراج�ح يف حتدي�د الغيب�ةاملنقطع�ة ه�و تقيي�د ذل�ك مب�ا حتق�ق في�ه امل�ض�ا َّرة للمولي�ة،
وذل�ك ب��أن يك�ون ال�ويل الغائ�ب يف مو�ض�ع ل�و انتظ�ر ح�ض�وره
�أو ا�س�تطلع ر أ�ي�ه ف�ات الك�فء ال�ذي ح�ض�ر).
 اجلنون. الردَّة.وم�س�قطات الوالي�ة املختل�ف فيه�ا :الف�س�ق ،والإغم�اء،
وال�س�فه ،والعم�ى ،واخلر��س.

الف�س�خ لع�دم الإجن�اب :درا�س�ة فقهي�ة مقارن�ة
بالقانون /ر�سمية عبدالفتاح الدو�س -.ع ّمان :الدار العلمية
الدولية للن�ش�ر :دار الثقافة 1437 ،هـ� 271 ،ص (�أ�صله ر�س�الة
دكت�وراه م�ن اجلامع�ة الإ�سلامية ب�الأردن).

اختل�ف الفقه�اء يف التفري�ق ب�س�بب العق�م ،فمنه�م م�ن ق�ال
باجل�واز ،ومنه�م م�ن ق�ال بع�دم اجل�واز ،ورجح�ت الباحث�ة
اجل�واز؛ لأن�ه أ�ق�رب �إىل العدال�ة وال�ص�واب.
وذك�رت �أن هن�اك طرائ�ق للف�س�خ لع�دم الإجن�اب ،منه�ا �إيق�اع
ال�زوج الطلاق عل�ى زوجت�ه ،والطريقة الثانية هي رفع الأمر
�إىل القا�ض�ي.
وبحث�ت الكاتب�ة مو�ضوعه�ا يف ثالث�ة ف�ص�ول ،بع�د ف�ص�ل
متهي�دي ع�ن الف�س�خ وحكم�ه و�أنواع�ه و آ�ث�اره ،والف�رق بين�ه
وبين الطلاق ،وه�ي:
 ا إلجن�اب والعق�م :مفهومهم�ا و�أ�س�بابهما والتدابيرال�ش�رعية للح� ّد م�ن ف�س�خ الفرق�ة الزوجي�ة.
 الت�أثيرات النف�س�ية املرتتب�ة عل�ى حك�م الف�س�خ لع�دمالإجن�اب وحك�م الف�س�خ لع�دم ا إلجن�اب يف الفق�ه والقان�ون
وطر ق�ه.
 مناذج تطبيقية لدعوى الف�سخ لعدم الإجناب يف املحاكمال�ش�رعية الأردني�ة.
ُ
اخلم��س بين الفري�ض�ة ال�ش�رعية وال�ضريب�ة املالية/
ط�ه حام�د الدليم�ي -.الريا��ض :دار ع�امل الكت�ب 1435 ،ه�ـ،
�� 135ص.
ر�س�الة خمت�ص�رة يف حك�م اخلم��س ه�ل ه�و فري�ض�ة �ش�رعية
جعله�ا اهلل يف الأم�وال املغنوم�ة م�ن الكف�ار املحاربين� ،أم
�ضريب�ة دخ�ل عل�ى مكا�س�ب امل�س�لمني امل�س�املني؟ وذل�ك بالأدل�ة
النقلي�ة ال�صحيح�ة واحلج�ج العقلي�ة ال�صريح�ة.
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وذك�ر امل�ؤل�ف أ�ن�ه م�ن خلال متابعت�ه العلمي�ة وامليداني�ة له�ذا
املو�ض�وع تو�ص�ل �إىل حقائ�ق مهم�ة يك�ش�ف عنه�ا النق�اب لأول
م�رة! و�أنه�ا �إذا ُعرف�ت وانت�ش�رت ف�س�تحدث انقال ًب�ا ً
كاملا يف
النظ�رة ،و�س�ينذهل م�ن يطل�ع عليه�ا م�ن الف�رق الهائ�ل بين
التقالي�د املوروث�ة واحلقائ�ق املجهول�ة .يعن�ي عن�د ال�ش�يعة.
الأح�كام املتعلق�ة بالتحالي�ل الطبي�ة والفحو�ص�ات
املعملي�ة يف الفق�ه الإ�سلامي /عب�داهلل ب�ن بالقا�س�م
ال�ش�مراين -.الريا��ض :دار التدمري�ة 1436 ،ه�ـ�� 634 ،ص
(�أ�صل�ه ر�س�الة علمي�ة).

الب�اب الأول من�ه يف دواف�ع إ�ج�راء التحالي�ل الطبي�ة وم�دى
م�ش�روعيتها.
والث�اين يف ال�ضواب�ط الطبي�ة وال�ش�رعية الت�ي حتك�م عم�ل
التحاليل الطبية :قبل التحليل (مثل :الإذن الطبي ،والدقة
يف �س�حب العين�ات) ،خلال التحلي�ل وبع�ده (الأمان�ة املهني�ة،
وكيفية التخل�ص من العينات الطبية الزائدة ،وت�س�ليم نتائج
التحالي�ل الطبي�ة و�ضوابط�ه).
والثال�ث يف ا آلث�ار املرتتب�ة عل�ى التحالي�ل الطبي�ة ونتائجه�ا
(عالقتها بالعبادات ،من حيث الطهارة والنجا�س�ة ،واالنتفاع
بالنجا�س�ات ،و أ�ح�كام التحالي�ل املتعلق�ة بامل�س�جد ،وال�صي�ام،

واحل�ج ،ث�م نتائجه�ا يف �ض�وء التكيي�ف الفقه�ي و أ�ح�كام اخلط�أ
واالختلاف فيه�ا ،ث�م الآث�ار ال�ش�رعية واجلنائي�ة املرتتب�ة
عليه�ا ،يف �أح�كام الأ�س�رة والأق�ضي�ة واحل�دود واجلناي�ات).

منه ،بطلب من املري�ض نف�سه �أو من �أهله ،وقد يكون من دون
طل�ب م�ن املري�ض وال من �أهله.

اخلبرة الطبي�ة و�أثره�ا يف الإثب�ات :درا�س�ة فقهي�ة
ت�أ�صيلية تطبيقية /م�ساعد بن عبدالرحمن القحطاين-.
الريا�ض :دار كنوز �إ�شبيليا1436 ،هـ 2 ،مج (� 1244ص) (�أ�صله
ر�سالة ماج�ستري).

تظه�ر احلاج�ة �إىل اخلبرة الطبي�ة يف الفق�ه الإ�سلامي يف
أ�كثر م�ن موط�ن ،كاملر��ض ،والأع�ذار املبيح�ة للرتخ��ص،
واملنازع�ات النا�ش�ئة م�ن دع�اوى حمله�ا ج�س�م الإن�س�ان.
واخلربة تع ّد و�س�يلة �إثبات �ش�رعية ،والطبية نوع منها .وهذا
ما در�سه الباحث يف كتابه ،الذي جعله يف خم�سة �أبواب ،هي:
 الت�أ�صيل الفقهي للخربة الطبية.	�إثبات الأهلية وعوار�ضها باخلربة الطبية.	�إثبات �أحكام الأ�سرة باخلربة الطبية.	�إثبات التوارث باخلربة الطبية. الإثبات باخلربة الطبية يف �أحكام اجلنايات واحلدود.القتل الرحيم يف الفقه الإ�سلامي والقانون الو�ضعي:
درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة مقارن�ة /عم�ر ب�ن عب�داهلل امل�ش�اري
ال�سعدون -.الريا�ض؛ الدمام :دار ابن اجلوزي 1436 ،هـ238 ،
��ص (�أ�صل�ه بح�ث مكم�ل للماج�س�تري).
امل�وت الرحي�م ه�و ت�س�هيل م�وت �ش�خ�ص ما يع�اين من �أمرا�ض
مي�ؤو��س منه�ا ،وال يرج�ى �ش�فا�ؤه منه�ا ،فيق�وم الطبي�ب �أو
غريه بهذا القتل بدافع الرحمة وال�ش�فقة� ،س�لب ًّيا �أو �إيجاب ًّيا؛
لإراحة املري�ض من �آالمه املربحة من مر�ض ال يرجى ال�شفاء
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وق�د َّبين امل�ؤل�ف حك�م ه�ذا القت�ل يف ال�ش�ريعة الإ�سلامية ويف
القوانين الو�ضعي�ة ،وامل�س��ؤولية اجلنائي�ة عن�ه فيهم�ا ،ووازن
بينهما.
وتو�صل �إىل حرمة ''القتل الرحيم'' يف ال�شريعة الإ�سالمية،
ماعدا بع�ض ال�صور ،ك�إزالة �أجهزة الإنعا��ش من امليت دماغ ًّيا
بع�د الت أ�ك�د م�ن الأطب�اء املتخ�ص�صين ،وج�واز �إزال�ة �أجه�زة
الإنعا��ش يف حال�ة التزاح�م عليه�ا ،فيق�دم الأوىل ف�الأوىل،
وج�واز الإجها��ض يف حال�ة ال�ض�رورة.
�أم�ا يف القوانين الو�ضعي�ة فهن�اك اختلاف وا�ضط�راب كبير
يف حك�م ه�ذا الن�وع م�ن القتل.
احلماي�ة ال�ش�رعية للمي�ت :درا�س�ة فقهي�ة مقارن�ة/
يا�س�ر عبداحلمي�د النج�ار -.الإ�س�كندرية :مكتب�ة الوف�اء
القانوني�ة 1436 ،ه�ـ�� 418 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة علمي�ة).

جعله الباحث يف ثالثة �أبواب:
الأول :العملي�ات الطبي�ة الواقع�ة عل�ى املي�ت (ن�زع �أجه�زة
الإنعا�ش عن امليت دماغ ًّيا ،ت�شريح جثة امليت وحتنيطها ،نقل
�أع�ض�اء املي�ت).
الث�اين :حماي�ة ال�ش�ريعة للموت�ى فيم�ا يتعل�ق ب�أح�كام دف�ن
الأم�وات وحماي�ة القب�ور.

الثال�ث :احلماي�ة ال�ش�رعية للميت م�ن اجلرائم الواقعة عليه
(جرائ�م االعت�داء عل�ى حرمة امليت املوجبة للحد ،وللعقوبات
التعزيري�ة :ك�س�رقته ،واالعت�داء عل�ى رفات�ه ،والتمثي�ل ب�ه،
ونب��ش قربه).
وامل�ؤل�ف مدر��س الفق�ه املق�ارن يف كلي�ة ال�ش�ريعة والقان�ون
بجامع�ة الأزه�ر يف الدقهلي�ة.

مه�م يف ن�ش�وء ظاه�رة الف�راغ الفك�ري .و�أن ه�ذا الف�راغ ن�اجت
ع�ن غي�اب الت�ص�ور الإ�سلامي ال�صحي�ح يف عق�ول معظ�م
ا ألف�راد ،ح�ول الك�ون واحلي�اة ،وعالق�ة الإن�س�ان بالإن�س�ان،

ت�س�عري املرابح�ة يف امل�ص�ارف الإ�سلامية /هن�اء حمم�د
احلنيط�ي� ،س�اري �س�ليمان مالحي�م -.ع ّم�ان :دار النفائ��س،
 1437ه�ـ�� 366 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة دكت�وراه).

تعتبر املرابح�ة للآم�ر بال�ش�راء م�ن �أكثر ال�صي�غ التمويلي�ة
ا�ستخدا ًما يف امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وتختلف
ن�س�بة العملي�ات الت�ي ت�س�تخدم فيه�ا �صيغ�ة املرابح�ة للآم�ر
بال�ش�راء ،ويوج�د اختلاف يف ط�رق ت�س�عري املرابح�ة وقيا��س
و�إثب�ات عملياته�ا بين م�ص�رف و آ�خ�ر ،وله�ذه االختالف�ات يف
التطبيق�ات امل�صرفي�ة ت�أثيرات عل�ى توزي�ع نتائ�ج عملي�ات
اال�س�تثمار باملرابح�ة بين امل�س�اهمني و�أ�صح�اب ح�س�ابات
اال�س�تثمار.
وقد عالج الكتاب هذا املو�ضوع من خالل خم�سة ف�صول:
 تعريف بامل�صطلحات التمهيدية. حقيق�ة التموي�ل يف االقت�ص�اد الإ�سلامي والنواف�ذالإ�سلامية يف امل�ص�ارف التقليدي�ة.
 عق�ود املرابح�ة ك�أح�د البي�وع اال�س�تثمارية يف امل�ص�ارفا لإ�سلامية.
 �سعر املرابحة يف امل�صارف الإ�سالمية. الأداء املايل يف امل�صارف الإ�سالمية.دور م�ؤ�س�س�ات الرتبي�ة الإ�سلامية يف علاج الف�راغ
الفك�ري /دع�اء حمم�د القي�س�ي -.ع ّم�ان :وزارة الثقاف�ة،
 1436ه�ـ�� 226 ،ص.
الف�راغ الفك�ري ه�و خل� ّو العق�ل م�ن الفك�ر ال�س�ليم ،وانحراف�ه
ع�ن التفكير يف الأه�داف والغاي�ات الت�ي ُخل�ق م�ن �أجله�ا
الإن�س�ان ،وه�ي عب�ادة اهلل ع� َّز وج� َّل وعم�ارة الأر��ض.
وتذك�ر امل�ؤلف�ة �أن وق�ت الف�راغ غير امل�س�تغل �إيجاب ًّي�ا �س�بب
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ب�س�بب م�ش�كالت اجتماعي�ة و�أخالقي�ة يف املجتم�ع.
كم�ا ذك�رت �أن الف�راغ الفك�ري أ�دَّى �إىل اتخ�اذ العب�ادات جم�رد
�ش�كليات ،ال تنعك��س عل�ى ال�س�لوك احليات�ي للأف�راد ،وجع�ل
م�ن ا ألف�راد م�س�تهلكني غير منتجين ،بعيدي�ن ع�ن االبت�كار
والتجدي�د.
وب َّينت الأ�س�باب التي أ�دَّت �إىل ن�ش�وء الفراغ الفكري ،واملظاهر
التي ُّ
تدل على وجوده ،ثم دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية الإ�سالمية
يف عالج�ه ،مث�ل الأ�س�رة ،وامل�س�جد ،وامل�ؤ�س�س�ات التعليمي�ة،
والإعالم..
مفاهي�م يف املوهب�ة والإب�داع وعالقتهم�ا بالبع�د
احل�ض�اري يف �ض�وء نظ�ام الإ�سلام الرتب�وي /عدن�ان
ح�س�ن باح�ارث -.الريا��ض :دار ال�صميع�ي 1436 ،ه�ـ�� 144 ،ص.
الإب�داع ال�ذي يق�وم عل�ى التمي�ز والتف�وق والإتق�ان �أ�صي�ل يف
الإ�سلام ،ومدعوم بالن�صو�ص القر�آنية والتطبيقات النبوية،
وه�و �ض�روري لبن�اء احل�ضارة.
وتو�ص�ل امل�ؤل�ف �إىل �أن نظ�ام الإ�سلام الرتب�وي يراع�ي فئ�ة
املبدعين واملوهوبين ،ويعل�ي م�ن �ش��أنهم ،ويرف�ع من مكانهم،
باعتباره�م جمتهدي�ن ومفكري�ن.
وانته�ى �إىل �أن املبدعين يتع َّر�ض�ون مل�ش�كالت كثيرة يف طري�ق
تفوقهم ،ويواجهون جم ًعا من العوائق التي تعطل م�سريتهم
الإبداعي�ة ،ت�ش�مل عوائ�ق مدر�س�ية و�أ�س�رية و�إعالمي�ة
واقت�صادية ،و�أنهم بذلك يحتاجون �إىل رعاية خا�صة وفائقة،
ت�ش�مل اجلوان�ب العلمي�ة واالجتماعي�ة وال�ش�خ�صية.
وامل�ؤل�ف �أ�س�تاذ الرتبي�ة الإ�سلامية
بجامع�ة �أم الق�رى.

أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

املكتب�ات الإلكرتوني�ة :كل م�ا يحتاج�ه �أمين املكتب�ة
لتطوي�ر مكتبت�ه /ح�س�ان عباب�دة -.ع ّم�ان :دار املعت�ز1437 ،
ه�ـ�� 207 ،ص.

يف ثماني�ة ف�ص�ول عال�ج الكات�ب نظ�م املكتب�ات الرقمي�ة ،ودور
البح�ث العلم�ي يف بنائه�ا ،وهيكلته�ا ،وو�صفه�ا ،وتكامله�ا،
واملب�ادئ التوجيهي�ة لت�صمي�م وبن�اء �أنظم�ة املكتب�ات الرقمي�ة
املتكامل�ة.
و�أحل�ق به�ا :خط�ة الدع�م والتدري�ب ،وجترب�ة امل�س�تخدم،
ودرا�س�ات حال�ة ،ومعج�م امل�صطلح�ات.
القي�ادة يف املكتب�ات ومراك�ز املعلوم�ات :مب�ادئ
ومفاهيم /عبدالرزاق م�صطفى يون��س -.ع ّمان :دار �صفاء،
 1437ه�ـ�� 416 ،ص.

�س�لط في�ه ال�ض�وء عل�ى ع�دة مو�ضوع�ات ،يف مقدمتها املكتبات
الإلكرتوني�ة :خ�صائ�صه�ا وكيفي�ة التح�ول �إليه�ا وم�دى
اال�س�تفادة منه�ا ،والدوري�ات الإلكرتونية� :أنواعها ومميزاتها
وفوائده�ا وامل�ش�كالت الت�ي تواج�ه املكتب�ات يف التعام�ل معه�ا،
ث�م الأن�ش�طة املكتبي�ة يف املكتب�ات املدر�س�ية ومكتب�ات الأطفال،
وحو�س�بة خدم�ات املكتب�ات ،مث�ل عملي�ات الإع�ارة والب�ث
االنتقائ�ي للمعلوم�ات والإحاط�ة اجلاري�ة .ومو�ضوع�ات
�أخ�رى ،كاملراج�ع ،وتنمي�ة م�ص�ادر املعلوم�ات ،وت�ش�جيع ع�ادة
الق�راءة..
ت�صمي�م وبن�اء املكتب�ات الرقمي�ة املتكامل�ة النظ�م/
عثمان عبدالقادر عبيدات -.ع ّمان :دار وائل 1436 ،هـ� 252 ،ص.
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يع� ّرف امل�ؤل�ف القائ�د يف املكتب�ات ومراك�ز املعلوم�ات ب أ�ن�ه
ال�ش�خ�ص ال�ذي يعم�ل عل�ى حتري�ك العاملين باجت�اه حم�دد
وخمط�ط ،وذل�ك بتحفيزه�م عل�ى العم�ل باختياره�م .وه�و
ال�ش�خ�ص ذو الر ؤ�ي�ة البعي�دة ال�ذي يرك�ز اهتمام�ه عل�ى
الأه�داف وا ألم�ور اال�ستراتيجية ،ويح�اول تغيير امل�س�ار
والأ�س�لوب مب�ا يتما�ش�ى م�ع التط�ورات اخلارجي�ة والظ�روف
املحيط�ة باملكتب�ة �أو مرك�ز املعلوم�ات.
ويتن�اول الكت�اب املفاهي�م واملب�ادئ الأ�سا�س�ية يف جم�ال ه�ذه
القيادة ،ويعر�ض املعايري والقواعد الأ�سا�سية الالزمة للقائد
يف امل�ؤ�س�س�ات املعلوماتي�ة ،والواجب�ات املناط�ة ب�ه.
ويرك�ز عل�ى �أهمي�ة التخطي�ط ،م�ع إ�ب�راز �أ�س��س التعام�ل م�ع
العاملين ،م�ن حي�ث تعليمه�م وتدريبه�م واالعتن�اء به�م.
وي�ؤك�د عل�ى �ض�رورة �أن يك�ون للم�ؤ�س�س�ات املعلوماتي�ة املتميزة

ق�ادة يعمل�ون عل�ى ت�ش�كيل ر�ؤى امل�س�تقبل ،ويت�صرف�ون كق�دوة
يف ذلك.
وامل�ؤلف �أ�ستاذ علم املكتبات واملعلومات يف اجلامعة الأردنية.
فهر��س امل�صاح�ف املخطوط�ة يف خزان�ة العتب�ة
العلوية املقد�سة /ح�سني جهاد احل�ساين -.النجف :مكتبة
الإم�ام �أمير امل�ؤمنين العام�ة ،مرك�ز الأمير لإحي�اء التراث
الإ�سلامي :توزي�ع دار الباق�ر 1435 ،ه�ـ�� 557 ،ص (�سل�س�لة
خمطوط�ات النج�ف الأ�ش�رف؛ .)1

فهر��س خمطوط�ات خزان�ة العتبة العلوية املقد�س�ة/
ح�سين جه�اد احل�س�اين� ،صدق�ي جعف�ر أ�ب�و �صبي�ع -.النج�ف:
مكتب�ة الإم�ام �أمير امل�ؤمنين العام�ة ،مرك�ز الأمير لإحي�اء
التراث الإ�سلامي :توزي�ع دار الباق�ر 1435 ،ه�ـ�� 655 ،ص
(�سل�س�لة خمطوط�ات النج�ف الأ�ش�رف؛ .)2

تنق�سم خمطوطات اخلزانة املذكورة �إىل جمموعتني:
الأوىل :امل�صاح�ف ،وق�د بلغ�ت �أكثر م�ن ( )600م�صح�ف،
�ضمنها نوادر ،امتدت من القرن الأول الهجري حتى اخلام�س
ع�ش�ر ،منها امل�صحف املن�س�وب لعلي ر�ضي اهلل عنه ،وقد كتبت
بخط�وط متنوع�ة ،بينه�ا خطوط ياقوت امل�س�تع�صمي ،و�أحمد
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ال�س�هروردي ،و�أحم�د النريي�زي .وعليه�ا وقفي�ات ومتل�كات
و إ�ه�داءات وق�راءات و�إج�ازات و�س�ماعات وتول�دات وا�س�تعارات
وفوائ�د� ،س�طرت يف طرره�ا.
والثاني�ة خمطوط�ات عام�ة ،يف خمتل�ف العل�وم ،منه�ا م�ا ن�س�خ
يف القرن الرابع الهجري وما نزل ،وكتبت ب�أقالم م�ؤلفيها ،يف
مقدمتهم �أبو علي الفار�سي .ومل حت�ص ،لكن ذكر يف املقدمة
�أنها لي�ست بالكثرية .وقد تكون حوايل ( )1500خمطوطة.

الرتاث يف �أتون احلروب :املخطوط العربي من القرن
اخلام��س حت�ى اليوم /بغ�داد عبداملنع�م -.القاه�رة :معهد
املخطوط�ات العربي�ة 1435 ،هـ� 177 ،ص.

مقدم�ة لر�ص�د ا آلث�ار الت�ي خ َّلفته�ا احل�روب وال�صراع�ات
عل�ى التراث العرب�ي الإ�سلامي املخطوط ،من�ذ �أن غدا هد ًفا
بذاته مع احلملة ال�صليبية الأوىل يف نهايات القرن اخلام�س
الهجري.
والكتاب يف ثالثة ف�صول:
 عا�صمتا الرتاث املخطوط يف �سورية :حلب ودم�شق. النكب�ة والتراث املخط�وط يف فل�س�طني :التراثاملحا�ص�ر وامل�س�توىل علي�ه.
 التراث املخط�وط يف الع�راق بين كارثت�ي املغ�ولواالحتلال الأمريك�ي.
كت�ب هادف�ة �إ�سلامية نافع�ة /حمم�د خير رم�ض�ان
يو�س�ف 1437 ،ه�ـ�� 142 ،ص (كت�اب �إلكتروين)

ذك�ر مع�دُّ ه �أن ه�ذه الكت�ب ُت�ش� ِّكل جوان�ب حمكم�ة م�ن املكتب�ة
الإ�سلامية ،و أ�ن�ه عم�د �إىل جمعه�ا ،وتعريفه�ا ،وع ْر�ضه�ا
ب�إيج�از؛ لأهميته�ا.
و�أن هذه الأهمية تكمن يف عدة عنا�صر ،منها:
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�أولها'' :الفائدة'' املح َّققة.
ثانيهم�ا :عن�ص�ر ''ال ُّن�درة''؛ �أي �أن مو�ضوعه�ا مل ُيط�رق
م�ن قب�ل� ،أو أ�ن�ه ق�د ُط�رِق ولك�ن بن�س�بة قليل�ة� ،أو �أنه مل ُي�س� َبق
�إف�راده يف كت�اب ،ومل�ا ي أ�خ�ذ بع�د حظه م�ن التحليل املطلوب� ،أو
االنت�ش�ار املتكام�ل.
ثالثها'':الواقع َّي�ة''؛ �أعن�ي ات�صاله�ا بواق�ع امل�س�لمني املعا��ش،
وارتباطه�ا بحياته�م.
ورابعه�ا� :أن تك�ون ه�ذه الكت�ب �إ�سلامية ،يعن�ي درا�س� َتها
وحتليله�ا ،وق�د ُي�صي�ب الباح�ث يف اجته�ادات ل�ه وق�د يخط�ئ،
خا�ص�ا ب�ه ،فلي��س عر��ض
نهج�ا يف بح�ث ل�ه يك�ون ًّ
وق�د ينه�ج ً
الكت�اب تزكي�ة ل�ه وال مل�ؤ ِّلف�ه ،وم�ا مل يك�ن منه�ا �إ�سلام ًّيا كانت
فائدته�ا وا�ضح�ة ،ميك�ن اال�س�تفادة منه�ا �إ�سلام ًّيا؛ وله�ذا
ال�س�بب َّ
مت ع ْر��ض بع��ض الكت�ب الأجنبي�ة من�ه.
وذك�ر أ�ن�ه جت َّن�ب عر��ض كت�ب ح َّقق�ت �أهدا ًف�ا كبيرة ج�دًّا؛
خ�ش�ية �أن يك�ون عر�ضه�ا مان ًع�ا م�ن و�ص�ول ه�ذا الكت�اب �إىل
الق�ارئ (�إذا كان ورق ًّي�ا) ،وامل�ش�تكى �إىل اهلل.
وق�د ح�اول التنوي�ع فيه�ا لي�س�تفيد منه�ا �أ�صح�اب اهتمام�ات
خمتلفة ،فجاءت يف جوامع من العلوم والفنون ،بينها ر�سائل
جامع َّي�ة عاملي�ة وعالي�ة ،م�ع ت�صنيفه�ا .وق�د بلغ�ت أ�كثر م�ن
( )150كتا ًب�ا.

الثقافة اإلسالمية

لقاءات �صحفية يف ق�ضايا الفكر واحلياة الإ�سالمية/
عماد الدين خليل -.القاهرة :دار ال�سالم 1435 ،هـ� 286 ،ص.

هذا الكتاب ،منها:
	�أقوال العلماء يف تعيني اال�سم الأعظم.	�ق�وال العلم�اء يف م�س��ألة �س�يدنا اخل�ض�ر ر�ض�ي اهلل عن�ه
 أ(خل�ص�ه كل�ه م�ن كت�اب مل ي�ش�ر �إلي�ه ،ول�و ذك�ره مل�ا نق��ص م�ن
علم�ه).
	�أدلة عذاب القرب ونعيمه.	�أدلة �صالة الت�سابيح ال�شرعية. عامل الر�ؤيا يف ال�شريعة الإ�سالمية و�أدلتها.امل�س.
	�أنواع ّظهور الإ�سلام يف �أوربا /فوزية الع�ش�ماوي -.القاهرة :دار
العني 1435 ،هـ� 202 ،ص.

فيه حوارات لـ ( )53لقاء مع امل�ؤلف ،قد تكون حوا ًرا مبا�ش ًرا،
وقد تكون مرا�سلة بالربيد العادي �أو الإلكرتوين� ،أو بالهاتف.
وغط�ت مو�ضوع�ات يف �ص�راع احل�ض�ارات ،وق�ضي�ة نق�د العق�ل
امل�س�لم ،والثواب�ت واملتغيرات ومفه�وم احلداث�ة ،وال�س�بيل �إىل
توحي�د ال�ش�عوب الإ�سلامية ،واملخطوط�ات ودوره�ا و�أهمي�ة
التحقي�ق ،والعومل�ة وفر��ض النموذج الغرب�ي ،واملحن املعا�صرة
لل�ش�عوب العربية والإ�سلامية ،و�أخرى متعددة.
و�س�بق �أن ن�ش�ر امل�ؤل�ف م�واد لق�اءات �أخ�رى �أجري�ت مع�ه ،يف
كت�اب �س�ماه ''ح�وار يف الهم�وم الإ�سلامية''.
ح�ل �أ�س�رار امل�س�ائل /يو�س�ف ّ
تنوي�ر ال�س�ائل يف ّ
خط�ار
حمم�د  -.دم�ش�ق :دار التق�وى 1436 ،ه�ـ�� 350 ،ص.

كثيرا م�ا كان ُي�س��أل ه�ذه الأ�س�ئلة ،فجمعها يف
ذك�ر امل�ؤل�ف أ�ن�ه ً
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ر�ص�دت في�ه امل�ؤلف�ة تاري�خ ظه�ور الإ�سلام يف �أورب�ا من�ذ نهاي�ة
احل�رب العاملي�ة الثاني�ة ،حين جل��أت ال�دول الأوربي�ة �إىل
اال�س�تعانة بالعم�ال الأجان�ب إلع�ادة بن�اء امل�دن الت�ي دمرته�ا
احل�رب ،وكان �أغلبه�م م�ن امل�س�لمني ...ويف نهاي�ة ال�س�بعينات
امليالدي�ة �أخ�ذ الوج�ود الإ�سلامي يظه�ر بو�ض�وح �أكثر،
خ�صو�ص�ا ظه�ور الن�س�اء املحجب�ات ،والرج�ال امللتحين..
ً
كم�ا عاجل�ت امل�ؤلف�ة �أه�م الق�ضاي�ا وامل�ش�كالت الت�ي يتعر��ض
له�ا امل�س�لمون يف ال�دول الأوربي�ة يف الوق�ت احلا�ض�ر ،مث�ل
ق�ضية اخلوف من الإ�سالم ،و�إل�صاق تهمة الإرهاب بامل�سلمني،
وت�صحي�ح �ص�ورة الإ�سلام يف املناه�ج الدرا�س�ية الأوربي�ة،
وق�ضي�ة حظ�ر بن�اء امل��آذن يف �سوي�س�را..
و�أ�صله جمموعة بحوث قدمت �إىل م�ؤمترات دولية.
وق�د عا�ش�ت امل�ؤلف�ة يف �سوي�س�را ( )40عا ًم�ا ،وعمل�ت �أ�س�تاذة
للغ�ة العربي�ة واحل�ض�ارة الإ�سلامية بجامع�ة جني�ف.

�أوروب�ا تعتن�ق الإ�سلام /عفي�ف عبداحلاف�ظ الغنيم�ات-.
ع ّم�ان :دار جلي��س الزم�ان 1437 ،ه�ـ�� 273 ،ص.

�اب دع�و ٍة �إىل
ج�اء �س�ياق الكت�اب ليك�ون ر�س�ال حمب�ة وخط َ
الأمة الأوروبية التي يبلغ تعدادها ( )500مليون ن�سمة ،لفهم
دي�ن الإ�سلام م�ن م�ص�دره ال�ص�ايف ،واالقتن�اع ب�ه ث�م اعتناق�ه.
و أ�ك�د حقائ�ق :فالإ�سلام ه�و الدي�ن الوحي�د املقب�ول عن�د اهلل
تعاىل ،وهو دين الفطرة ،ونا�سخ ملا قبله من ال�شرائع ،وجميع
الأنبي�اء أُ�ر�سِ �لوا بالتوحي�د ،و�ش�هد العلم�اء الرباني�ون بنب�وة
حمم�د �صل�ى اهلل علي�ه و�س�لم ،وم�ا ج�اء ب�ه �إمن�ا ه�و معج�زات،
وخا�ص�ة الق�ر�آن الك�رمي ،وعي�س�ى علي�ه ال�سلام نب�ي ر�س�ول،
واهلل تع�اىل من�زه ع�ن الزوج�ة والول�د..
وامل�ؤل�ف متفائ�ل ،فيق�ول'' :و�إنن�ي �أتنب� أ� ب��أن �أوروب�ا �س�تعتنق
عاجلا �أم � ً
الإ�سلام يف ي�وم م�اً ،
آجلا ،و�س�وف يك�ون م�دار ه�ذا
الكت�اب عل�ى �إثب�ات ه�ذه النب�وءة ،و�أنه�ا مل ت��أت م�ن ف�راغ ،ومل�ا
كان عل�م املنط�ق ين��ص عل�ى �أن املقدم�ات ال�صحيح�ة تعط�ي
نتائ�ج �صحيح�ة ،ف�س�وف نبح�ث يف تل�ك املقدم�ات وم�ا يرتت�ب
عليه�ا م�ن نتائ�ج تف�ض�ي �إىل اعتن�اق �أوروبا للإ�سلام ،ويومئذ
يف�رح امل�ؤمن�ون بن�ص�ر اهلل''.
والكتاب يف �ستة ف�صول ،منها:
 لهذه الأ�سباب �أوروبا تعتنق الإ�سالم. الو�سائل احلديثة لن�شر الإ�سالم يف �أوروبا. دالئل اعتناق �أوروبا للإ�سالم من خالل القر�آن وال�سنة. حقيق�ة عي�س�ى اب�ن م�رمي و�أم�ه يف الق�ر�آن الك�رميواحلدي�ث ال�ش�ريف.
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معايير الرجول�ة يف الإ�سلام� /صال�ح مط�ر -.دم�ش�ق:
مكتب�ة دار الدق�اق 1436 ،ه�ـ�� 583 ،ص.

الرجول�ة احلقيقي�ة والبطول�ة الت�ي ال نظير له�ا هي االلتزام
املطلق ب�شرع اهلل ج َّل وعال ،والتحلي بالأخالق الفا�ضلة.
ه�ذا م�ا ذك�ره امل�ؤل�ف يف مقدمت�ه ،ث�م َّبين املقايي��س واملعايير
الت�ي ينبغ�ي �أن يت�ص�ف به�ا امل�س�لم عمو ًم�ا ،وطال�ب الكم�ال
خ�صو�ص�ا ،ليدخ�ل يف دائ�رة الرجول�ة.
ً
ووزع مو�ضوعات كتابه على �أربعة �أبواب:
خ�ص�ص الأول للرجولة يف القر�آن وال�سنة.
والث�اين في�ه طائف�ة م�ن الأخلاق الفا�ضل�ة الت�ي ت�دل عل�ى
كم�ال رجول�ة امل�رء ،والت�ي ال يدخ�ل �إىل ميادي�ن الرجول�ة �إال
م�ن خالله�ا.
والثال�ث ذك�ر للأخلاق الذميم�ة الت�ي ال مت�تُّ �إىل الرجول�ة
ب�صلة.
ويف الراب�ع عر��ض لبع��ض ال�ص�ور امل�ش�رفة م�ن حياة ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم ،ثم التابعني ومن تبعهم.
و�صل�ة الطال�ب ل�دوام �صحب�ة ال�صدي�ق وال�صاح�ب/
�أحم�د ب�ن �أحم�د الفيوم�ي الغرق�اوي (ت  1069ه�ـ)؛ حتقي�ق
�س�هام �صالن -.دم�ش�ق :دار �س�عد الدين؛ القاهرة :دار العلوم
والآداب1434 ،ه�ـ�� 95 ،ص.

كت�اب يف ال�صداق�ة وال�صدي�ق ،معال�ج بالآي�ات الكرمي�ة
والأحادي�ث ال�ش�ريفة و أ�ق�وال احلكم�اء و�أخب�ار الأدب�اء ،جعل�ه
م�ؤلف�ه يف ثالث�ة ف�ص�ول:
الأول يف النه�ي ع�ن �س�وء الظ�ن ب�كالم اهلل وحدي�ث الر�س�ول
�صل�ى اهلل علي�ه و�س�لم ،وب�كالم الأحب�اب والأ�صح�اب.
والثاين يف حتمل �أذى الإخوان.
والثال�ث يف �ش�يء م�ن �آداب الألف�ة وال�صحب�ة وال�صاح�ب ،وم�ا
له�ا من احلق�وق واملطالب.
واخلامت�ة يف ''ا�س�تعطافات �س�جعية و�ش�عرية ونب�ذة يف العف�و
ع�ن كل َجن َّية''.

وفيه�ا م�ا ه�و حدي ٌ�ث �ش�ريف ،وم�ا ه�و م�ن �أق�والِ ال�س�لف ،وم�ا
مم�ا ر�أيت ُه منا�س�باً.
قلت� ُه م�ن عن�دي َّ
وقد و�ضعتُ ما كان منها حديثاً بني �أقوا�س �صغرية ،وغريها
ً
مهملا منه�ا ،و�إن ُوجِ � َد خط��أ يف لف ٍ�ظ �أو غير ِه ُع�دِّل،
تركت� ُه
وه�ي حتت�ا ُج �إىل تخري ٍ�ج وتوثي�قٍ عل�ى ك ِّل ح�ال.
مقوم�ات التجدي�د والو�س�طية يف اخلط�اب الإ�سلامي
ومهاراته /طه �أحمد الزيدي -.العراق :دار الفجر؛ ع ّمان:
دار النفائ��س 1437 ،ه�ـ�� 191 ،ص.

ورد اخلير� :أدعي�ة و�أذكار /حمم�د خير رم�ضان يو�س�ف،
 1437هـ� 26 ،ص (ن�شرة خا�صة ،كتاب �إلكرتوين).

و�ص ِّن َ�ف فيه�ا الكثير،
ق�ال مع�دّه :تع�دَّدتِ الأذكا ُر والأورادُ ،
وق�د جمع�تُ كثيراً منه�ا وحفظته�ا ،و�ص�ارتْ يل ورداً يومي�اً،
بف�ض�لِ اهلل وتوفيق�هُ ،
ال�صب�ا ،ومنه�ا ما
بع�ضه�ا يع�و ُد �إىل عه�دِ ِّ
وقف�تُ علي�ه قريب�اً ،يعن�ي �أن م�ا َّ
مت جمع� ُه كان يف عق�ود م�ن
الزم�ن ،ومل�س�تُ فائدت� ُه مب�ا ال ي� َد ُع جم�ا ًال لل�ش ّ�ك ،ف�أحبب�تُ � ْأن
�أق ِّدم�ه جاه� ًزا ،لأهل�ي و�أحباب�ي ،يقر�ؤو َن� ُه ك َّل�ه� ،أو م�ا ي�ش�ا�ؤون
منه.
وق�د ُ
زدت في�ه
التذكير مب�ا ه�و مه ٌّ�م م�ن الأذكا ِر عل�ى ط�ولِ
َ
النه�ا ِر واللي�ل ،يف ملح�ق.
ُ
وبع�ضه�ا �أدعي� ٌة يف منا�س�باتٍ مع َّين�ة ،وق�د رج ُ
اخلير يف
�وت
َ
ا�س�تعمالها هن�ا وهن�اك.
ريه�ا أ�ت�د َّر ُب
و�أدعي� ٌة �أدع�و به�ا لأين �أن�س�اها يف منا�س�باتها ،وغ ُ
عليه�ا لتك�و َن �س�هل ًة عل َّ�ي عن�د االحت�ضار ،ب��إذنِ اهلل تعاىل.
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رك�ز امل�ؤل�ف عل�ى مفهوم�ي التجدي�د والو�س�طية يف الإ�سلام،
ومقوم�ات �إدارة اخلط�اب الإ�سلامي.
وذك�ر �أن ''اخلط�اب الإ�سلامي'' ه�و منظوم�ة ا ألف�كار
والت�ص�ورات املرتبط�ة منطق ًّي�ا واملتعلق�ة بتحلي�ل الواق�ع
الإ�سلامي ،وحتدي�د ط�رق معاجلت�ه ،والت�أثير في�ه� ،أو ه�و
ط�رق وو�س�ائل تبلي�غ ه�ذه املنظوم�ة.
و�أن املق�ص�ود بو�س�طية اخلط�اب الإ�سلامي التزام�ه ب�ضواب�ط
ال�ش�ريعة ومقا�صده�ا املبني�ة عل�ى التي�سير واالعت�دال
والت�وازن.
وح� َّذر م�ن دع�وات العلمانيين وخططه�م يف حتقي�ق م�آربه�م
ب�إبع�اد الدي�ن ع�ن احلي�اة ،كم�ا ح�دث يف م�ؤمت�ر الثقاف�ة
العربي�ة ال�ذي عق�ده املجل��س الأعل�ى للثقاف�ة مب�ص�ر يف مت�وز
ع�ام 2003م ،وانته�ى �إىل �أن اخلط�اب الدين�ي ه�و امل�س��ؤول ع�ن
التخلف العربي ،و�أنه من ال�ضروري �إعادة النظر يف امل�س َّلمات
كله�ا ،ومنه�ا الدي�ن ،ورف�ض�وا �ش�عار ''�أ�س�لمة العل�م'' ،ورك�زوا
عل�ى ف�ص�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة.

الت�أ�صي�ل للح�وار واجل�دال واحلِجاج �إ�سلام ًّيا� /إح�س�ان
عبداملنع�م �س�مارة� -.إرب�د الأردن :ع�امل الكت�ب احلديث1436 ،
ه�ـ� 177 ،ص.

كت�اب لطي�ف ،يف مو�ض�وع حي�وي ،معال�ج بن َف��س �إ�سلامي ،ذكر
امل�ؤلف �أنه كتب فيه ''لت�صويب طرح ال�س�ؤال ،وح�سن الإجابة
وجمالها ،ومدى ت�أثريها يف النف�س الب�شرية''.
وقال '' ...فكم من ّ
حمق �أ�ضاع حقه بح َّد ِة ر ِّد ِه وتبديد حجته
بكالم جاف� ،أو ا�ستخفاف بر�أي الطرف املقابل''.
وم�ن مو�ضوع�ات فن�ون ال�رد الت�ي ناق�ش�ها :ف�ن ال�رد ال�ذي
يجع�ل الآخري�ن ي�صمت�ون ،ف�ن ال�رد يف املنتدي�ات ،ف�ن اجلواب
امل�س�كت ،الآداب ال�ش�رعية يف ال�رد ،ف�ن ال�صم�ت ،ف�ن ال�رد عل�ى
ال�س�فيه ،فن الرد اجلميل ،الرد الوقح ،فن الرد على الإهانة،
ال�رد به�دوء� ،أ�س�ئلة الأطف�ال ال�صعب�ة ،النك�ت القبيح�ة..

يتوج�ب عل�ى كل م�ن يت�ص�دَّى للح�وار �أن ي�س�تكمل �ضوابط�ه
ومقت�ضياته و�آدابه و�شروطه  -كما يقول امل�ؤلف  -لئال يكون
ج ً
�دال و�سف�س�طة كالمي�ة عقيم�ة ت��ؤدي �إىل امل�راء ،وتوق�ع
يف املغالط�ات الفرقي�ة وال�ضلاالت الفكري�ة الداعي�ة �إىل
العداوة وال�شقاق ،فيفقد احلوار غايته ،وي�صبح ً
�سبيل لإثارة
ال�ش�كوك وانع�دام الثق�ة و�س�وء الظ�ن ،وتعمي�ق فج�وة الفرق�ة
واخللاف والأم�ة.
وقد در�س امل�ؤلف هذا املو�ضوع و� َّأ�صله من خالل ف�صلني:
 مدى م�شروعية احلوار واجلدال واحلجاج يف الإ�سالم. مقت�ضيات احلوار الإ�سالمي الإ�سالمي املنتج.وامل�ؤل�ف �أ�س�تاذ العقي�دة والفك�ر الإ�سلامي بجامع�ة جر��ش يف
الأردن.

مقاالت نقدية يف احلداثة والعلمانية� /سعيد عبداللطيف
فودة -.ط -.2بريوت :دار الذخائر 1436 ،هـ� 296 ،ص.

ف�ن ال�رد عل�ى الآخري�ن واملواجه�ة /فه�د خلي�ل زاي�د-.
ع ّم�ان :دار ياف�ا العلمي�ة 1437 ،ه�ـ�� 165 ،ص.
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جمموع�ة مق�االت وبح�وث تك�ش�ف بع��ض الأ�س��س الت�ي يعتم�د
عليه�ا دع�اة العلماني�ة املعا�ص�رة ،واحلداثة ،وما بعد احلداثة.
وق�د ال ي�ص ِّرح�ون به�ذه الأ�س��س والقواع�د� ،أو يلوح�ون �إليه�ا
ب�كالم غير وا�ض�ح ق�صدًا لإبع�اد التهمة عنهم.
وي�شترك ه��ؤالء جمي ًع�ا يف هجومه�م املد َّب�ر عل�ى الأ�س��س
الدينية الإ�سلامية مبا ت�ش�تمل عليه من الفكر والعلوم ،فكل
واحد منهم يحاول حفر حفرة يف هذا الدين� ،إما يف ن�صو�صه
الأ�صلية بالقدح فيها والت�شكيك� ،أو يف العلوم والنتاج الفكري
ال�ذي �أنتجت�ه قرائ�ح العلم�اء الأجلاء عل�ى م�دار التاري�خ
الإ�سلامي.
وم�راد امل�ؤل�ف م�ن كتاب�ه ه�و لف�ت �أنظ�ار املهتمين بالعل�وم
الإ�سلامية �إىل �ش�دة خط�ر ه��ؤالء ،وم�دى تغلغله�م يف الفك�ر
الإ�سلامي ،قادحين غير مادحين ،جارحين غير مبالين
بق�ر�آن وال �س� َّنة وال مع�ارف وال عل�وم..

الق�راءة احلداثي�ة لل�ش�ريعة الإ�سلامية وم�صادره�ا:
درا�س�ة حتليلي�ة نقدي�ة /عبدال�سلام �أحم�د فيغ�و-.
الرب�اط :مطبع�ة املع�ارف اجلدي�دة 1435 ،ه�ـ�� 128 ،ص.

يذك�ر امل�ؤل�ف �أن االجت�اه احلداث�ي ب�كل مدار�س�ه وتيارات�ه
ورم�وزه م�ش�بوه االرتب�اط ،م�ش�بوه الأه�داف ،وكله�ا ت�ص�ب
يف الني�ل م�ن الإ�سلام ،و�إبع�اد امل�س�لمني ع�ن دينه�م ،وحتقي�ق
�أطم�اع الغربيين و�ضم�ان ا�س�تبقاء نفوذه�م يف دي�ار امل�س�لمني،
ونه�ب ثرواته�م ،واحليلول�ة بينه�م وبين حتقي�ق الرق�ي
والرخ�اء واحلي�اة الآمن�ة الكرمي�ة.
و�أن ه�دف ه�ذا االجت�اه ه�و طم��س هوي�ة الأم�ة ،و�إبعاده�ا ع�ن
تراثها وح�ضارتها وثوابتها امل�ستمدة من الكتاب وال�سنة ،وما
�أجم�ع علي�ه �أهل الر�أي واالجتهاد..
وامل�ؤلف �أ�ستاذ بجامعة حممد اخلام�س يف الرباط.
احلل الإ�سالمي مل�شاكل احل�ضارة الإن�سانية /ف�ؤاد حممود
�آل حممود -.القاهرة :دار الفكر العربي 1435 ،هـ� 96 ،ص.

ً
حلا �ش�ام ً
يق�دم الإ�سلام ً
متكاملا مل�ش�كالت احل�ض�ارة
ال
الإن�س�انية املعا�ص�رة ،منه�ا م�ش�كلة العن�ف امل�س�لح ،واجلرمي�ة
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املنظم�ة ،والقت�ل املتعم�د� ،إ�ضاف�ة �إىل جرائ�م ال�س�رقات،
واالعتداء على الأعرا�ض ،وغريها ..وذلك عن طريق �إ�صالح
الف�رد م�ن كل اجلوان�ب ،فق�د رف�ع م�ن �ش��أن الرقاب�ة الذاتي�ة،
ودع�ا لإ�صلاح الأخلاق ،و�أوج�د ل�ه عالق�ات �أ�س�رية متين�ة،
وع�زز عالقات�ه باملجتم�ع عام�ة ،وج�اء بت�ش�ريعات اجتماعي�ة
حلف�ظ الدي�ن والنف��س والعق�ل وامل�ال والن�س�ل ،و�س َّ�ن املراقب�ة
املجتمعي�ة للحف�اظ عل�ى القي�م ،با ألم�ر باملع�روف والنه�ي عن
املنك�ر...
الإ�سلام والغ�رب :وثائ�ق وتقاري�ر وت�صريح�ات/
�إبراهي�م النعم�ة -.ط ،4مزي�دة -.ع ّم�ان :دار الفرق�ان1436 ،
ه�ـ�� 125 ،ص.

كت�اب يف�ص�ح عن�ه عنوان�ه ،وه�و عل�ى م�س�توى الع�ص�ر ،وق�د
طب�ع �أرب�ع طبع�ات ،وحق�ه �أن يطب�ع أ�كثر.
ذكر امل�ؤلف �أنه �أراد من ت�أليفه �أن يطلع القارئ على �شيء من
مي�ا وحدي ًث�ا �إىل العامل الإ�سلامي،
�إ�س�اءات الع�امل الغرب�ي قد ً
مما ذكره امل�ؤرخون الثقات ،م�س�لمني وغري م�س�لمني ،ليعرف
امل�سلم تاريخه ،ويتم�سك ب�أ�صالته.
وليعتبر كثير م�ن الدار�سين يف دول الغ�رب م�ا يث�ار م�ن
�ش�بهات ح�ول الإ�سلام ،وخا�ص�ة الذي�ن مل َّ
يطلع�وا عل�ى
ت�ش�ريعات الإ�سلام وال تاريخ�ه.
و�أن أ�ع�دا ًدا لي�س�ت بالقليل�ة م�ن �ش�باب امل�س�لمني املتدي�ن
يتهاون يف قبول عدد من امل�سائل املتعلقة بالتاريخ الإ�سالمي،
مت أ�ث� ًرا بكثرة م�ا ي�س�معه م�ن امل�ست�ش�رقني وم�ا يق�ر�ؤه عنه�م.

القاعدة وحلفا�ؤها يف �أزواد :الن�ش�أة و�أ�سرار التو�سع/
حمم�د حمم�ود أ�ب�و املع�ايل -.الدوح�ة :مرك�ز اجلزي�رة
للدرا�سات؛ بريوت :الدار العربية للعلوم  1435 ،هـ� 198 ،ص.

وبوبه�ا وهذبه�ا ،وجمعه�ا مم�ا خلف�ه العلماء يف جمال الوجوه
والنظائ�ر يف الق�ر�آن م�ن مع�ان ،فالكلم�ة ق�د تك�ون واح�دة يف
موا�ض�ع متفرق�ة يف الق�ر�آن عل�ى لف�ظ واح�د ،وحرك�ة واح�دة،
ولك�ن ي�راد به�ا يف كل مو�ض�ع معن�ى يخال�ف ا آلخ�ر.
الألف�اظ الت�ي وردت م�رة واح�دة يف الق�ر�آن الك�رمي:
معج�م ودرا�س�ة بالغي�ة بياني�ة /بلال عب�ود مه�دي
ال�س�امرائي -.ع ّم�ان :دار دجل�ة 1437 ،ه�ـ�� 818 ،ص (�أ�صل�ه
ر�س�الة ماج�س�تري م�ن جامع�ة تكري�ت).

يب�د�أ الكت�اب بلمح�ة تعريفي�ة ع�ن منطق�ة �أزواد ب�ش�مال م�ايل،
حيث تن�شط اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة ،ثم تاريخ و�صولها
�إىل هن�اك ،وتناميه�ا وتو�س�عها ،من�ذ دخ�ول �أول جمموع�ة
م�ن املقاتلين اجلزائريين �إليه�ا ع�ام  1421ه�ـ �أثن�اء مط�اردة
القوات اجلزائرية لها ،وما تال ذلك من انت�شار وتوغل لتلك
اجلماعات حتى �س�يطرت مبختلف فروعها على مدن وبلدات
�إقلي�م �أزواد �س�نة  1423ه�ـ.
وامل�ؤلف �أمني عام نقابة ال�صحفيني املوريتانيني.
علوم القرآن والتفسير

كلم�ات قر�آني�ة مبع�ان خمتلف�ة /جم�ع وترتي�ب عل�ي
فهم�ي النزه�ي -.الإ�س�كندرية :دار القم�ة :دار ا إلمي�ان1435 ،
ه�ـ�� 799 ،ص.

يذك�ر امل�ؤل�ف �أن �ألف�اظ الق�ر�آن الك�رمي ه�ي ل ّ�ب كالم الع�رب،
وعليه�ا اعتم�اد الفقه�اء واحلكم�اء ،يف �أحكامه�م وحكمه�م،
و أ�ن�ه َّبين مع�اين ه�ذه الألف�اظ ليعين ذل�ك عل�ى فه�م الآي�ات،
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جم�ع في�ه الألف�اظ الواح�دة يف الق�ر�آن الك�رمي ،بح�س�ب
ال�صيغة الواردة ولي�س بح�سب اجلذر الثالثي ،ودر�سها درا�سة
بالغي�ة َّ
وبين �أ�س�رارها البياني�ة.
ورت�ب الألف�اظ عل�ى ح�روف املعج�م ،وه�و الف�ص�ل الوحي�د يف
الدرا�س�ة ،لك�ن ي�س�بقه متهي�د ،تن�اول في�ه تعري�ف اللف�ظ م�ع
بي�ان �ش�روط ف�صاح�ة املف�رد ،و�ش�رح نظري�ة النظ�م وتاريخ�ه
و�أ�شهر القائلني بها ،والإعجاز القر�آين ومعناه عند القدماء.
لغ�ة اجل�وارح ودالالته�ا يف الق�ر�آن الك�رمي :درا�س�ة
مو�ضوعي�ة /عل�ي عب�د كن�و اجل�واري -.ع ّم�ان :دار دجل�ة،
 1437ه�ـ�� 452 ،ص

ت أ�ت�ي ه�ذه الدرا�س�ة �ضم�ن �إط�ار اللغ�ة ال�صامت�ة ،الت�ي اهت�م
به�ا الباحث�ون املعا�ص�رون يف اللغ�ات ودالالته�ا ،ذل�ك �أن كل
جارح�ة تعط�ي انطبا ًع�ا معي ًن�ا و�إ�ش�ارة له�ا دالالته�ا ومغزاه�ا.
والق�ر�آن الك�رمي ي�شير �إىل الكثير م�ن ح�ركات ه�ذه اجل�وارح
ودالالته�ا اخلا�صة بها.
وق�د ق�ام بجمعه�ا الباح�ث ،و�أراد م�ن ورائ�ه التنبي�ه عل�ى لغ�ة
تعبريي�ة ا�س�تخدمها الق�ر�آن ،تك�ون �أبل�غ م�ن اللغة الناطقة يف
مو�ضعها.
وجعل كتابه يف مقدمة و�ستة ف�صول وخامتة.
وابت�داء م�ن الف�ص�ل الث�اين وحت�ى �آخ�ر الف�ص�ول خ�ص�صه�ا
للحدي�ث ع�ن دالالت لغ�ة العي�ون يف الق�ر�آن الك�رمي ،ودالالت
لغ�ة الأذن ،والي�د و�أفع�ال اللم��س ،ولغ�ة الأرج�ل ،ودالل�ة هيئ�ة
الوجه.
ويف هذا الأخري در�س دالالت وجوه �أهل الدنيا ،ثم الآخرة.
منه�ا يف الدني�ا :العاب�س�ة ،احلزين�ة ،البا�س�مة ،الكاره�ة،
املحتاج�ة ،ال�صاحل�ة...

وي�س�تدرك م�ا فاته�ا ،ف أ�ل�ف ه�ذا الكت�اب ،م�س�تفيدًا منه�ا وم�ن
غريه�ا.
وق�س�م ه�ذه ا آلي�ات �إىل جمموع�ات ،و�أعط�ى كل جمموع�ة
رق ًما ،وقد بلغت ( )89رق ًما .وعر�ضها ح�سب ترتيب امل�صحف.
وذكر منهجه يف الكالم عليها وا�ستخال�ص �أحكامها يف ع�شرة
�أمور ،مع تو�ضيحات جانبية.
وق�ال :ل�س�ت يف ه�ذا الكت�اب ملتز ًم�ا ب��أي م�ن املذاه�ب الأربع�ة
 م�ع �أنن�ي �ش�افعي املذه�ب  -و إ�من�ا �أ�سير م�ع الآي�ات ،و�أ�ضي�ف�إليه�ا م�ا �ص� َّح م�ن �أحادي�ث ر�س�ول اهلل �صل�ى اهلل علي�ه و�س�لم.
وكت�اب الأ�س�تاذ �صلاح �إ�ضاف�ة جي�دة ومتقن�ة �إىل املكتب�ة
ا لإ�سلامية.
�أ�ص�ول التف�سير يف امل�ؤلف�ات :درا�س�ة و�صفي�ة موازن�ة
بين امل�ؤ َّلف�ات امل�س�ماة ب�أ�ص�ول التف�سير� /إع�داد وح�دة
�أ�ص�ول التف�سير مبرك�ز تف�سير للدرا�س�ات القر�آني�ة-.
الريا��ض :املرك�ز 1437 ،ه�ـ�� 414 ،ص.

املدخ�ل الع�ام �إىل تف�سير �آي�ات الأح�كام� /صلاح
عبدالفت�اح اخلال�دي -.ع ّم�ان :دار النفائ��س 1437 ،ه�ـ 2 ،م�ج
(�� 1322ص).

ذك�ر الأ�س�تاذ اخلال�دي �أن�ه وج�د �أثن�اء تدري�س�ه اجلامع�ي مل�ادة
'' آ�ي�ات الأح�كام'' �أن كتبه�ا القدمي�ة ال حتق�ق الغر��ض ،و�أن
املعا�ص�رة منه�ا ال تكف�ي ،ووج�د احلاج�ة لت�ألي�ف كت�اب جدي�د
يف تف�سير �آي�ات ا ألح�كام يتالف�ى النق��ص يف الكت�ب املوج�ودة،
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َّ
يتعين �ضب�ط الأ�ص�ول احلاكم�ة للتف�سير ،وجمعه�ا وترتيبه�ا
على ن�سق علمي منهجي ،لئال يكون كتاب اهلل تعاىل وتف�سريه
عر�ضة للفهوم امل�ضطربة والتف�سريات املجانبة لل�صواب.
وق�د ج�اءت ه�ذه الدرا�س�ة لتق� ِّوم واق�ع امل�ؤلف�ات يف ''�أ�ص�ول
التف�سير'' ،للوق�وف عل�ى مالحمه�ا ،وتع� ُّر ِف مكامن ال�ضعف
والق�وة فيه�ا ،للتمك�ن م�ن امتلاك دف�ة التطوي�ر لأ�ص�ول
التف�سير ،وتوجي�ه امل�س�ارات البحثي�ة فيه�ا ،وال�س�عي �إىل
ت�أ�سي��س و�إر�س�اء الدعائم والركائز التي ي�صح االنطالق منها
يف خدمته�ا ،وتوجي�ه امل�ش�اريع البحثي�ة فيه�ا.

مع�امل التف�سير املقا�ص�دي للق�ر�آن الك�رمي� :آي�ات
منوذجا /ن�شوان بن عبده قائد -.ماليزيا :اجلامعة
اخلمر
ً
الإ�سالمية العاملية للن�شر؛ ع ّمان :دار �آمنة 1436 ،هـ� 184 ،ص
(�أ�صل�ه ر�س�الة علمي�ة).

م�س��ألة جم�ع الق�ر�آن ،مل�ا كان املق�ص�د من�ه حف�ظ الق�ر�آن يف
ال�س�طور ،وذل�ك عندم�ا ا�س�تحر القت�ل بالق�راء ي�وم القيام�ة..
التف�سير واملف�س�رون� :أ�سا�سياته واجتاهاته ومناهجه
يف الع�ص�ر احلدي�ث /ف�ض�ل ح�س�ن عبا��س (ت  1432ه�ـ)-.
ع ّم�ان :دار النفائ��س 1437 ،ه�ـ 3 ،م�ج.

يك�ش�ف التف�سير املقا�ص�دي ع�ن ظاه�ر الن��ص ،ويحل�ل
مقا�ص�ده ومرامي�ه و�أبع�اده والفوائ�د امل�س�تنبطة من�ه.
وي�س�تفيد م�ن املنق�ول ،ويح ِّك�م املقا�ص� َد يف الك�ش�ف ع�ن
مدل�والت الن�صو��ص والغاي�ات واحلك�م فيه�ا.
ويهدف �إىل �إظهار حيوية وفاعلية الن�ص القر�آين من خالل
�إبراز املقا�صد يف الآيات والأحكام والت�شريعات.
مفتاح�ا لفه�م م�راد الق�ر�آن،
وتتمث�ل معامل�ه يف اعتب�ار اللغ�ة
ً
و�أداة مهم�ة تخ�دم املقا�ص�د.
وتبرز مقا�ص�د الق�ر�آن م�ن حت�رمي اخلمر يف مق�صد احلفاظ
على اجلن�س الب�شري ،والعقل ،و�أجهزة اجل�سم املختلفة.

در��س امل�ؤل�ف م�ا كتب�ه ال�س�ابقون يف عل�وم الق�ر�آن والتف�سير،
وتناول�ه بال�ش�رح والنق�د والتمحي��ص.
وبح�ث يف كتاب�ه ه�ذا اجتاه�ات التف�سير و�أ�سا�س�ياته يف الع�ص�ر
احلديث ،وجعله يف ثالثة �أجزاء:
 الأول يف التف�سير� :أ�سا�س�ياته واجتاهات�ه .حت�دث في�هعن معنى التف�سري و�أنواعه ومراحله وتطوره ،وعن اختالف
املف�سرين و�أ�سبابه ،وما يتعلق بالإ�سرائيليات .ثم عن اجتاهات
التف�سير :البي�اين ،والفقه�ي ،والعقائ�دي ،واملو�ضوع�ي،

ومقا�ص�د الق�ر�آن الك�رمي متث�ل ثواب�ت الإ�سلام و�أ�س�س�ه
العقدي�ة والت�ش�ريعية ،ول�ذا ف�إنه�ا حت�وي عنا�ص�ر الثب�ات
والوئ�ام واالن�س�جام حلرك�ة الفك�ر الإ�سلامي يف خمتل�ف
اجلوا ن�ب.
وذك�ر امل�ؤل�ف �أن ن�ش��أة التف�سير املقا�ص�دي تع�ود حقيقته�ا �إىل
ال�صحاب�ة الك�رام ر�ض�وان اهلل عليه�م ،م�ن خلال تطبيقه�م
ملقت�ض�ى املقا�ص�د يف التف�سير ويف احلي�اة العملي�ة ،وم�ن ذل�ك
م�ا فعل�ه اخلليف�ة الأول أ�ب�و بك�ر ال�صدي�ق ر�ض�ي اهلل عن�ه يف

والتف�سيرات املنحرف�ة ،م�ع �أمثل�ة وتطبيق�ات.
 والث�اين يف مدار��س التف�سير ،وه�ي املدار��س :العقلي�ةاالجتماعي�ة ،والعلمي�ة ،والرتبوي�ة ،والوجداني�ة ،ومدر�س�ة
اجلمه�ور .وحت�دث ع�ن مناه�ج ثل�ة م�ن العلم�اء ،ومن�اذج م�ن
تفا�سيرهم.
 الثال�ث يف مناه�ج بع��ض املف�س�رين ،منه�م �أب�و الأعل�ىامل�ودودي ،و�س�عيد ح� َّوى ،وع�زت دروزة ،وعبدالق�ادر ملا
حوي��ش ،وال�ش�نقيطي يف �أ�ض�واء البي�ان ،وغريه�م.
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ي�س��ألونك يف الق�ر�آن الك�رمي :درا�س�ة فقهي�ة عقدي�ة
تف�سيرية /حمم�د حم�دان العرامين -.ع ّم�ان :دار وائ�ل
للن�ش�ر 1437 ،ه�ـ 2 ،م�ج.

عِ ن� َد َر ِّب�ي َال ُي َج ِّليهَ�ا ِل َو ْق ِتهَ�ا �إِ َّال هُ � َو{ (�س�ورة ا ألع�راف.)187 :
َ } -9ي ْ�س� َ أ� ُلو َن َك َع ِ�ن ا َلأن َف�الِ ُق�لِ ا أَلن َف ُ
ل َوال َّر ُ�س�ولِ َفا َّت ُقواْ
�ال ِ ّ ِ
َّ
الل َو أَ� ْ�صل ُِح�واْ َذ َ
ات ِب ْي ِن ُك� ْم{ (�س�ورة الأنف�ال.)1 :
َ } -10و َي ْ�س� َ أ� ُلو َن َك َع ِ�ن ال� ُّرو ِح ُق�لِ ال� ُّرو ُح مِ �نْ �أَ ْم� ِر َر ِّب�ي َو َم�ا
أُ�وتِي ُت�م ِّم�ن ا ْل ِع ْل ِ�م إِ� َّال َقل ً
ِيلا{ (�س�ورة الإ�س�راء.)85 :
ي ُق ْل َ�س� أَ� ْت ُلو َعلَ ْي ُكم ِّم ْن ُه ِذ ْكراً
َ } -11و َي ْ�س� َ أ� ُلو َن َك َعن ذِي ا ْل َق ْر َن ْ ِ
{(�سورة الكهف.)83 :
ال َب�الِ َف ُق ْ�ل َين�سِ � ُفهَا َر ِّبي َن ْ�س�فاً (�س�ورة
َ } -12و َي ْ�س� َ أ� ُلو َن َك َع ِ�ن ْ ِ
طه.)105 :
ال�سا َع ِة َ�أ َّيا َن ُم ْر َ�ساهَا{(�سورةالنازعات.)42
َ } -13ي ْ�س َ�أ ُلو َن َك َع ِن َّ

بحث وحتليل للأ�سئلة الواردة يف ثالث ع�شرة �آية من القر�آن
الك�رمي و أ�ج�اب عنه�ا ،وفيه�ا قول�ه تع�اىلَ } :ي ْ�س��أَ ُلو َن َك{،
وت�شمل هذه الأ�سئلة اجلوانب العقدية والعبادات واملعامالت
والأخالقي�ات .وه�ي:
َ } -1ي ْ�س� َ�أ ُلو َن َك َع ِ�ن الأهِ َّل� ِة ُق ْ�ل هِ َ�ي َم َوا ِقي�تُ لِل َّنا� ِ�س َو ْ َ
ال� ِّج{
(�س�ورة البق�رة.)189 :
َ } -2ي ْ�س� َ�أ ُلو َن َك َم�ا َذا ُين ِف ُق�و َن ُق ْ�ل َم�ا َ�أن َف ْق ُت�م ِّم�نْ َخ ْ ٍير
َف ِل ْل َوا ِل َد ْي ِ�ن َوالأَ ْق َر ِب َين َوا ْل َي َتا َم�ى َو ْال َ َ�س�ا ِك ِ
ال�س�بِيل{ِ
ني َوا ْب ِ�ن َّ
(�س�ورة البق�رة.)215 :
ال� َرا ِم ِق َت�الٍ ِفي� ِه ُق ْ�ل ِق َت ٌ
ال�ش� ْه ِر ْ َ
َ } -3ي ْ�س� َ�أ ُلو َن َك َع ِ�ن َّ
�ال ِفي� ِه
الل َو ُك ْف� ٌر ِب�هِ{ (�س�ورة البق�رة.)217 :
َك ِب ٌير َو َ�ص�دٌّ َع�ن َ�س� ِبيلِ ّ ِ
َ } -4ي ْ�س� َ�أ ُلو َن َك َع ِ�ن ْ َ
ال ْم� ِر َو ْال َ ْي�سِ � ِر ُق ْ�ل فِي ِه َم�ا �إِ ْث� ٌم َك ِب ٌير
َو َم َنافِ� ُع لِل َّنا� ِ�س َو ِ�إ ْث ُم ُه َم�ا َ�أ ْك َ ُبر مِ �ن َّن ْف ِع ِه َم�ا َو َي ْ�س��أَ ُلو َن َك َم�ا َذا
ُين ِف ُق�و َن ُق�لِ ا ْل َع ْف� َو{ (�س�ورة البق�رة.)219 :
ي{ (�س�ورة
َ } -5و َي ْ�س� َ�أ ُلو َن َك َع ِ�ن ا ْل َي َتا َم�ى ُق ْ�ل �إِ ْ�ص َلا ٌح َّل ُه ْم َخ ْ ٌ
البق�رة.)220 :
َ } -6و َي ْ�س� َ�أ ُلو َن َك َع ِ�ن ْالَحِ ي� ِ�ض ُق ْ�ل هُ � َو أَ� ًذى َف ْاع َت ِز ُل�واْ ال ِّن َ�س�اء
ِف ا ْلَحِ ي� ِ�ض َو َال َت ْق َر ُبوهُ َّ�ن َح َّت َ�ى َي ْطهُ� ْر َن {(�س�ورة البق�رة:
.)222
َ } -7ي ْ�س� َ�أ ُلو َن َك َم�ا َذا �أُحِ � َّل َلهُ� ْم ُق ْ�ل أُ�حِ � َّل َل ُك� ُم َّ
الط ِّي َب ُ
�ات
َو َم�ا َع َّل ْم ُت�م ِّم َ�ن ْ َ
م�ا َع َّل َم ُك� ُم
ال� َوا ِر ِح ُم َك ِّل ِب َين ُت َع ِّل ُمو َنه َُّ�ن ِ َّ
ُّ
الل{(�س�ورة املائ�دة.)4 :
ال�س�ا َع ِة �أَ َّي�ا َن ُم ْر َ�س�اهَا ُق ْ�ل ِ�إ َّ َ
ن�ا عِ ْل ُمهَ�ا
َ } -8ي ْ�س� َ�أ ُلو َن َك َع ِ�ن َّ

''�أُن�زل الق�ر�آن عل�ى �س�بعة �أح�رف'' :احلدي�ث ال�ذي
حي �أعال ًما و�أ�س�ال �أقال ًما /بو�س�غادي حبيب -.ع َّمان :دار
َّ
جم�دالوي 1437 ،ه�ـ�� 93 ،ص.
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درا�س�ة للحدي�ث املذك�ور طال�ت م�ع امل�ؤل�ف �س�بع �س�نوات ،ذك�ر
بع�د ه�ذا اجله�د �أن الأح�رف ال�س�بعة حقيق�ة ال ميكن �إنكارها،
و�أورد اتفاق ج ِّل العلماء من الرعيل الأول �أن روايته متواترة
وم�ش�هود لها بالإجماع (�ص .)62
كم�ا ذك�ر �أن اخللاف يف معن�اه م�ازال م�س�تم ًرا ،بع�د �أن �أورد
�س�بعة تف�سيرات ل�ه ،وم�ن املع�روف �أن املق�ص�ود بالأح�رف غري
القراءات ال�سبع .و�أورد قول العقاد عندما �س�أله �أحد املذيعني:
لو �أنك التقيت ر�سول اهلل فعن �أي �شيء كنت �سائله؟ ف�أجاب:
كنت �أ�س�ائله عن معنى الأحرف ال�س�بعة!
واقترح عق�د م�ؤمت�ر خا��ص لبح�ث امل�س��ألة م�ن أ�ج�ل الو�صول
�إىل ح ّل مقبول يتما�ش�ى والقراءات.

�أ�ص�ول جتوي�د الق�ر�آن الك�رمي للقراء الع�ش�ر ورواتهم
مقارن�ة برواي�ة حف��ص ب�ن �س�ليمان م�ن طريق�ي
ال�ش�اطبية والدرة /طه فار��س -.بريوت :م�ؤ�س�س�ة الريان،
 1436ه�ـ�� 406 ،ص.

مي�ا وحدي ًث�ا،
خل��ص في�ه م�ا كت�ب يف �إعج�از الق�ر�آن الك�رمي قد ً
وحتدث فيه عن الإعجاز البياين ،مع �أبحاث عن علماء كتبوا
يف �إعج�از الق�ر�آنً ،
عر�ض�ا ونق�دًا ،مث�ل الرم�اين واخلطاب�ي
والباقلاين ،وم�ا يف الإعج�از عن�د الهم�ذاين واجلرج�اين
والزخم�ش�ري ،ث�م م�ا ذك�ره حدي ًث�ا يف جه�ود حمم�د عب�ده
وم�صطف�ى �ص�ادق الرافع�ي ودراز وعائ�ش�ة عبدالرحم�ن
و�س�يد قط�ب يف بي�ان �إعج�از الق�ر�آن الك�رمي.
الهم�ة يف �ض�وء الق�ر�آن الك�رمي :درا�س�ة مو�ضوعي�ة/
عبدالعزي�ز ب�ن �س�امل الرويل�ي -.الريا��ض :دار ال�صميع�ي،
 1436ه�ـ�� 731 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة ماج�س�تري).

عر�ض فيه امل�ؤلف مباحث التجويد برواية حف�ص بن �سليمان
موثق�ة مع�زوة مل�صادره�ا ،ق�ال :ف�أغلب كت�ب التجويد ال تلتزم
الع�زو والتوثي�ق .ث�م �أتبعه�ا ب�أ�ص�ول رواة الق�راء الع�ش�ر ،الت�ي
خالف�وا فيها رواية حف�ص.
وقد عر�ض يف التمهيد ف�ضل قراءة القر�آن الكرمي وجتويده
وحفظ�ه وتعليم�ه وتعلم�ه .ورت�ب رواي�ات الق�راء وف�ق ترتي�ب
ال�ش�اطبي واب�ن اجل�زري ،ث�م عر�ض خال�صة �أ�صولهم.
�إعج�از الق�ر�آن املجي�د :درا�س�ة يف تاري�خ الإعج�از
وجه�ود العلم�اء الأقدمين واملحدَ ثين /ف�ض�ل ح�س�ن
عبا��س (ت  1432ه�ـ)؛ مراجع�ة وتعلي�ق �س�ناء ف�ض�ل عبا��س-.
ع ّم�ان :دار النفائ��س 1437 ،ه�ـ�� 384 ،ص.

70

بي�ان لعناي�ة الق�ر�آن الك�رمي بالهم�ة ،من حيث ذكره لأ�س�بابها
و�آثاره�ا ،وتنوي�ع الأ�س�اليب يف احل�ث عليه�ا ،والتنفير م�ن
�ضده�ا ،وذك�ر من�اذج يف �أ�صح�اب الهم�م العالي�ة ،و�أ�صح�اب
الهم�م الدنيئ�ة.
والهمة العالية  -كما قال الباحث  -هي التي ترقى بالإن�سان
�إىل مدارج الكمال ،وهي الركيزة واملنطلق للأعمال ال�صاحلة.
وهدف منه �إبراز �أ�سباب رفع الهمة لدى امل�سلمني ،والنهو�ض
�إىل كماالته�ا ،وعلاج الواق�ع ال�ذي تعي�ش�ه الأم�ة الإ�سلامية
و�أفراده�ا ،وذك�ر �أ�صح�اب الهم�م العالية واالقتداء بهم.

الحديث الشريف

احلدي�ث التحليل�ي :درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة� /إع�داد �سند��س
ع�ادل العبي�د -.ع ّم�ان :دار احلام�د 1437 ،ه�ـ�� 205 ،ص (�أ�صل�ه
ر�س�الة دكت�وراه م�ن اجلامع�ة الأردني�ة).

اهلل� ،أقت�ص�ر فيه�ا عل�ى عي�ون ال�كالم ،مم�ا يتعل�ق بلغات�ه
و�ألفاظه و�أ�سانيده ودقائقها ،و�ضبط ما قد ي�شكل من �ألفاظ
املتون والأ�س�ماء ،والإ�ش�ارة �إىل بع�ض ما ي�س�تنبط من الأحكام
وغريه�ا ،والتنبي�ه عل�ى �صح�ة احلدي�ث� ،أو ح�س�نه �أو �ضعف�ه،
وبي�ان �ص�واب م�ا تختل�ف في�ه الن�س�خ ،وب�اهلل التوفي�ق''.
وق�د اعتم�د يف حتقيق�ه عل�ى ن�س�خ خطي�ة عدي�دة ،واهت�م
املحقق�ون بتحقيق�ه وتوثيق�ه ،وه�م ( )25حمق ًق�ا ،م�ع عناي�ة
بالإخ�راج ،وورق وجتلي�د جي�د ،يف  20جمل�دًا .واملجل�د الأخير
من�ه فهار��س عام�ة.
حديث الإمام مالك بن �أن��س برواية الإمام ال�شافعي/
جمع وترتيب وتخريج رفعت فوزي عبداملطلب -.بريوت :دار
املقتب�س 1436 ،هـ� 800 ،ص.

ع َّرف�ت امل�ؤلف�ة ''احلدي�ث التحليل�ي'' ب�أن�ه درا�س�ة تكاملي�ة
تف�صيلية للحديث الواحد �سندًا ومت ًنا ،مع ا�ستنباط فوائده.
ث�م در�س�ت يف ثالث�ة ف�ص�ول حمكم�ة :مفه�وم احلدي�ث
التحليلي ون�ش�أته و�ضوابطه ،وحتليل �إ�سناد احلديث ،وحتليل
املتن.
�ش�رح �سنن �أبي داود� /أحمد بن ح�سين بن ر�سلان الرملي
(ت  844هـ)؛ �أ�ش�رف عليه و�ش�ارك يف حتقيقه خالد الر ّباط-.
الفي�وم ،م�ص�ر :دار الفلاح للبح�ث العلم�ي وحتقي�ق التراث،
 1437ه�ـ 20 ،م�ج.

�ش�رح م�ش�هور ل�سنن الإمام احلافظ �أبي داود ال�سج�س�تاين (ت
 275هـ) رحمه اهلل تعاىل.
و�ش�ارحه العالم�ة اب�ن ر�سلان الرمل�ي ال�ش�افعي ،ق�ال يف
مقدمت�ه ل�ه'' :ه�ذه نب�ذة مهم�ة يف �ش�رح �سنن �أب�ي داود رحم�ه
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جم�ع لأحادي�ث ا إلم�ام مال�ك ب�ن �أن��س (ت  179ه�ـ) الت�ي رواه�ا
عن�ه ا إلم�ام حمم�د ب�ن �إدري��س ال�ش�افعي (ت  204ه�ـ) رحمهم�ا
اهلل تع�اىل ،مم�ا �أورده يف كتاب�ه (الأم) ،وكله�ا �أحادي�ث �أح�كام،
وبلغ�ت ( )865حدي ًث�ا ،وه�ي موج�ودة يف املوط��أ �أي�ض�اً.
وال يكتف�ي ا إلم�ام ال�ش�افعي بروايته�ا ،ب�ل يعل�ق ،ويواف�ق،
ويخالف ،وي�صحح ،وهذا ما ال يوجد عند من رووا املوط�أ عن
مال�ك� ،إ�ضاف�ة �إىل تخري�ج مف�ص�ل وبي�ان ال�صحي�ح منه�ا م�ن
غيره م�ن قب�ل م�صن�ف الكت�اب.
ومعظ�م ه�ذه الأحادي�ث �صحيح�ة ،روي�ت ب�أ�س�انيد عالي�ة،
وكثير منه�ا م�ن �سال�س�ل الذه�ب ،كمال�ك ع�ن ناف�ع ع�ن اب�ن
عم�ر.

حدي�ث الإم�ام �س�فيان ب�ن عيين�ة برواي�ة الإم�ام
ال�شافعي /جمع وترتيب وتخريج رفعت فوزي عبداملطلب-.
بيروت :دار املقتب��س 1436 ،ه�ـ�� 783 ،ص.

لم�ام ال�ش�افعي رحم�ه اهلل،
يف �أثن�اء حتقيق�ه لكت�اب (الأ ّم) ل إ
ذكر الأ�ستاذ رفعت �أن ج َّل اعتماد الإمام ال�شافعي يف �أدلته كان
على �إمامني كبريين ،هما مالك بن �أن��س ،و�س�فيان بن عيينة
(ت  198ه�ـ).
وق�د �أف�رد �أحاديثهم�ا كل يف كت�اب ،كم�ا �س�بق التعري�ف بعمل�ه
يف حدي�ث مال�ك.
امل�صنَّ�ف /ألب�ي بك�ر عب�داهلل ب�ن حمم�د ب�ن �أب�ي �ش�يبة (ت
 235ه�ـ)؛ حتقي�ق �س�عد ب�ن نا�ص�ر ال�شثري -.الريا��ض :دار
كن�وز �إ�ش�بيليا 1436 ،ه�ـ 25 ،م�ج.

مرج�ع حديث�ي م�ش�هور ،يتمي�ز ب�ضخام�ة حجم�ه ،وقِ�دم عه�د
م�صنف�ه ،وعل� ِّو �إ�س�ناده ،وجمع�ه في�ه �آثار ال�صحاب�ة والتابعني،
وذكر اختالفات الفقهاء ،وا�شتماله على م�سائل فقهية دقيقة،
واهتمام�ه بامل�صطلح�ات الفقهي�ة وبي�ان معانيه�ا� ،إ�ضاف�ة �إىل
م�س�ائل يف العقي�دة واملغ�ازي والتاري�خ وغريه�ا م�ن العل�وم،
وق�س�م �إىل ف�ص�ول و�أب�واب ت�س�هل عل�ى الباحثين الو�ص�ول �إىل
معلومات�ه ،م�ع ح�س�ن الرتتي�ب .ومعظ�م �أحاديث�ه �صح�اح �أو
ح�س�ان ،وال�ضعي�ف في�ه قلي�ل..
وه�ذا حتقي�ق جدي�د للكت�اب ،ع�دد في�ه حمقق�ه ( )19ن�س�خة
خطي�ة له.
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خريط�ة امل�س�تقبل يف احلدي�ث النب�وي� :أحادي�ث
ِّ
املب�ش�رات والفتن� /ش�رف حمم�ود الق�ض�اة -.ع ّم�ان :دار
الفرق�ان 1436 ،ه�ـ�� 122 ،ص.

ب�د�أ امل�ؤل�ف بذك�ر املنه�ج ال�صحي�ح للتعام�ل م�ع �أحادي�ث
املب�شرات والفنت دون �إفراط �أو تفريط ،ومل يتعر�ض ملا م�ضى
من الأحداث ،بل اقت�صر على ما بد أ� ومل يكتمل بعد ،وعلى ما
�س�ي�أتي م�ن ا ألح�داث .و�أج�اب عن �أهم الت�س�ا�ؤالت يف املو�ضوع،
وبخا�صة ما يتعلق باملهدي والدجالَّ ،
وبي يف اخلامتة كيفية
النج�اة م�ن الفنت.
مو�سوعة الطب النبوي /حممد علي البار -.الريا�ض :املركز
الوطني للطب البديل والتكميلي 1437،هـ ،مج� 413:1ص.
ر�أيت منه اجلزء الأول :الكتب الرتاثية يف الطب النبوي.

وفي�ه (ً )30
ف�صلا� ،أوله�ا مدخ�ل ،و�س�ائرها كل ف�ص�ل يتح�دث
ع�ن ع�امل و�آثاره يف الطب النبوي.
وذك�ر مدي�ر املرك�ز املذك�ور الدكت�ور عب�داهلل ب�ن حمم�د
الب�داح� ،أن ه�ذا الكت�اب ي�أت�ي كفاحت�ة �سل�س�لة م�ن امل�ؤلف�ات
لإن�شاء (مو�سوعة الطب النبوي) ،تت�ضمن عد ًدا من الأجزاء
والكت�ب لت�صني�ف وتبوي�ب املج�االت املختلف�ة يف ال�صح�ة
والط�ب كم�ا وردت يف ال�س�نة النبوي�ة امل�ش�رفة ،أ�ب�رز جماالته�ا
الطب النبوي املتعلق بحفظ ال�صحة واالرتقاء بها وتنميتها:
الط�ب النب�وي العالج�ي ،الط�ب النب�وي النف�س�ي والروح�ي،
الط�ب النب�وي املتعل�ق ب�أحادي�ث الع�دوى وجوانبه�ا الإمياني�ة
والطبي�ة ،الط�ب النب�وي املتعل�ق بالعل�وم الطبية ،خمطوطات
وكت�ب الط�ب النب�وي� ،أخالقي�ات وقوانين مهن�ة الط�ب.

الأ�س�وة النبوي�ة يف ُم�صاب�ات النب�ي �صل�ى اهلل علي�ه
و�س�لم اجل�س�مية /عالي�ة عب�داهلل بالط�و -.الريا��ض :دار
ال�صميع�ي 1436 ،ه�ـ�� 905 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة علمي�ة).

م�ن عناوي�ن ف�صول�ه :اال�س�م الأعظ�م يف الق�ر�آن العظي�م،
اال�س�م الأعظ�م عن�د الأمم ال�س�ابقة ،بع��ض مع�اين اال�س�م
الأعظم ،كمال حروف اال�سم الأعظم ،تلقني اال�سم الأعظم..
وامل�ؤلف ينحو منحى الت�صوف.
منزل�ة ال�صحاب�ة الك�رام ر�ض�ي اهلل عنه�م يف الق�ر�آن
الك�رمي� /أمير ب�ن �أحم�د ق�روي -.الريا��ض :دار من�ار
التوحي�د 1434 ،ه�ـ�� 160 ،ص.

درا�س�ة جان�ب م�ن �أح�وال ر�س�ول اهلل �صل�ى اهلل علي�ه و�س�لم،
مما حلق بج�سمه ال�شريف ظاه ًرا �أو باط ًنا ،باختياره �أو بغري
اختي�اره ،قب�ل البعث�ة وبعده�ا ،م�ن مر��ض �أو �أمل �أو ج�رح �أو
�أذى �أو تغير يف َ
الب�ش�رة ،لإب�راز جان�ب الأ�س�وة النبوي�ة للأم�ة
الإ�سلامية فيم�ا �أ�صي�ب علي�ه ال�صلاة وال�سلام ،للت�أ�س�ي
واالقت�داء ،ولبي�ان عظي�م ف�ضل�ه ،و�س�مو مقام�ه ،و�صبره
اجلمي�ل عل�ى م�ا حل�ق بج�س�ده م�ن االبتلاء.
وق�د ذك�رت الباحث�ة �أن الرواي�ات يف ذل�ك بلغ�ت ( )936رواي�ة،
در�س�تها ،وميزت ال�صحيح منها عن غريه ،وا�س�تبعدت روايات
لأنها من �ش�مائله عليه ال�صالة وال�سلام.
العقيدة

ا�سم اجلاللة الأعظم /عبدالباقي مفتاح� -.إربد ،الأردن:
عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ� 282 ،ص.

ق�ال م�ؤلف�ه'' :ه�ذا كت�اب ُجمِ ع�تْ في�ه ن�صو� ٌ�ص ح�ول اال�س�م
الأعظ�م ،موزع�ة عل�ى ف�ص�ول ،و�أكرثه�ا م�ن كالم العلم�اء
وال�صاحلين م�ن ه�ذه ا ألم�ة ،م�ع بع��ض التعقيب�ات �أو
املالحظ�ات الي�سيرة ،والغر��ض من�ه رف�ع هم�ة طال�ب احل�ق
�إىل �أ�ش�رف الط�رق املو�صل�ة �إلي�ه''.
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َّبين معتق�د أ�ه�ل ال�س� َّنة يف ال�صحاب�ة ر�ض�ي اهلل عنه�م �إجم�ا ًال،
ومنزلتهم يف القر�آن الكرمي من حيث العموم ،ببيان عدالتهم،
وحترمي �س ِّبهم ،و�شهادته لهم من �أوجه.
ثم بيان منزلة جماعات معينني منهم ،ثم �أفراد منهم.
وذك�ر امل�ؤل�ف �أن الق�ر�آن الك�رمي ق�د �ش�هد لل�صحاب�ة ر�ض�ي اهلل
عنه�م ب�ش�هادات عظيم�ة ،تكف�ي الواح�دة منه�ا يف �إثب�ات املكان�ة
واملنزل�ة ،فكي�ف باجتماعه�ا جمي ًع�ا فيهم ،ر�ضوان اهلل عليهم؟
الفقه اإلسالمي وأصوله

املجام�ع الفقهي�ة وال�دور املر�س�وم :درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة/
�سعد عبدالرحمن الكبي�سي -.بريوت� :شركة الريان نا�شرون،
 1436ه�ـ� 58 ،ص.
عر��ض في�ه �أه�داف أ�ب�رز املجام�ع الفقهي�ة ،ودوره�ا :املح�ددات
والأ�س�باب والآثار ،و�إ�ش�كالية الت�صور والإلزام عندها ،والدور
املفرت��ض له�ا ،وذك�ر من�اذج م�ن امل�س�ائل املطروح�ة ،كم�س��ألة
اجله�اد خ�ارج الوط�ن ،وقواع�د التعام�ل بين ال�س�نة وال�ش�يعة،
والتحالف�ات الدولي�ة.

وذك�ر امل�ؤل�ف �أن ه�ذه املجام�ع ر�س�م له�ا دور م�ن قب�ل �أط�راف
ثالث�ة :املجام�ع نف�س�ها ،وال�س�لطات احلاكم�ة ،وجمه�ور
امل�س�لمني.

َّ
وبين �أن ا أله�داف املو�ضوع�ة له�ا م�ن قب�ل املجام�ع لنف�س�ها
مل تتحق�ق جميعه�ا ،لأ�س�باب بع�ضه�ا داخلي�ة م�ن قل�ب
ه�ذه املجام�ع ،و أ�خ�رى خارجي�ة م�ن ال�س�لطات احلاكم�ة� ،أو
تو�صيف�ات جمه�ور امل�س�لمني له�ا.

ب�ه ،ودف�اع عنه.
ولك�ن ال ب�د م�ن بي�ان معن�ى اجل�دل و�أ�صول�ه وفروع�ه � ً
أول
حت�ى يعرف�ه الق�ارئ .وه�ذا م�ا ي�رد يف تل�ك الكت�ب � ً
أي�ض�ا.
وه�و م�ا ح�دا باملحق�ق �أن يق�ول يف ه�ذا الكت�اب �إن�ه ''يف �صناع�ة
اجل�دل ،يه�دف �إىل بي�ان �أق�س�امها ،ث�م �أبوابه�ا تفري ًع�ا ،ث�م
ً
تف�صيلا ،و�أن�واع �أجوبته�ا تدقي ًق�ا'' ،و�أن�ه ''ق�ص�د
�أ�س�ئلتها
من�ه بي�ان مو�ضوع�ات �أ�ص�ول الفق�ه ذات العالق�ة باجل�دل
واملناظ�رة''.
الأ�ص�ول الفقهي�ة للإم�ام البخ�اري م�ن �أب�واب اجلام�ع
ال�صحي�ح� /س�عاد بيط�اط -.ع ّمان :مركز الكت�اب الأكادميي،
 1437ه�ـ�� 334 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة علمي�ة).

اجل�دل� /س�يف الدي�ن عل�ي ب�ن حمم�د الآمل�ي (ت 631
ه�ـ)؛ حتقي�ق عل�ي ب�ن عبدالعزي�ز العمريين�ي -.الريا��ض :دار
التدمري�ة 1436 ،ه�ـ�� 501 ،ص.
ا�س�تخرجت في�ه الكاتب�ة الأ�ص�ول الفقهي�ة للإم�ام البخ�اري
م�ن تراج�م �صحيح�ه ،وه�ي عناوي�ن �أب�واب الكت�ب في�ه ،يف
م�س�ائل اخل�صو��ص والعم�وم ،والتقيي�د والإطلاق ،والأوام�ر
والنواه�ي ،واملنط�وق واملفه�وم ،ث�م يف امل�س�ائل امل�شتركة بين
الكت�اب وال�س�نة ،وبع��ض م�س�ائل الإجم�اع والقيا��س.
ميث�ل كت�اب اجل�دل لل�س�يف الآم�دي رحم�ه اهلل الثقاف�ة
الأ�صولي�ة والفقهي�ة اجلدلي�ة ال�ش�ائعة يف ع�ص�ره (631- 550
هـ) ،مثله مثل الإمام الغزايل (ت  550هـ) ،وابن عقيل (ت 513
ه�ـ) ،ف�س�لك في�ه م�ؤلفه خمتلف ط�رق الأ�صوليني واجلدليني
يف البح�ث والت�صني�ف ،م�ن حي�ث اال�س�تكثار م�ن التعريف�ات،
والأدلة واالحتجاج ،والتق�سيم والتبويب .ونا�صر فيه املذهب
ال�شافعي.
وهن�اك �أكثر م�ن كت�اب يف ه�ذا املو�ض�وع ،ال�ذي ميك�ن �أن يق�ال
�إن�ه يف (فل�س�فة �أ�ص�ول الفق�ه) وتنظير ل�ه ،وتقعي�د لقواع�ده
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مقا�صد اللغة و�أثرها يف فهم اخلطاب ال�ش�رعي� /أحمد
كروم -.ع ّمان :دار كنوز املعرفة 1436 ،هـ� 382 ،ص.

ي�رى امل�ؤل�ف �أن مو�ض�وع مقا�ص�د اللغ�ة مل يبح�ث ب�ش�كل دقيق
ومو�س�ع ،ولذل�ك ط�رق ه�ذا الب�اب ،م�ؤك�دًا عل�ى املزاوج�ة بين
َّ
املعرفة اللغوية واملعرفة ال�ش�رعية� ،إ�س�ها ًما يف فهم الن�صو�ص
ال�شرعية.
وج�اء الكت�اب مرك� ًزا عل�ى عالق�ة الق�ص�د اللغ�وي بالفه�م،
وعالقت�ه بالت�داول ،وع�دم قبول�ه باالعتب�اط ،فلا يتحق�ق
الق�ص�د يف اللغ�ة �إال بالفه�م ،وال يك�ون جن�اح ه�ذا الفه�م �إال
بالت�داول.
وامل�ؤلف باحث يف الل�سانيات من املغرب.
�أث�ر ال�دالالت الإعرابي�ة يف اختلاف الفقه�اء/
عبدالواح�د حمم�د �إ�س�ماعيل -.بيروت :دار الب�ش�ائر
الإ�سلامية 1436 ،ه�ـ�� 391 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة ماج�س�تري م�ن
اجلامع�ة العراقي�ة).

ه�و م�ن ب�اب تخري�ج الف�روع الفقهي�ة عل�ى الأ�ص�ول النحوي�ة،
ال�ذي تناث�ر يف ا ألب�واب الفقهي�ة ،وعن�د الأ�صوليين ،وق�د
ق�ام الباح�ث بجمعه�ا ودرا�س�تها .وذك�ر �أن بحث�ه ه�ذا يهت�م
بال�دالالت الإعرابي�ة والنحوي�ة ،و أ�ن�ه يربط بني ثالثة علوم:
عل�م ا إلع�راب ،وعل�م الفق�ه ،وعل�م �أ�ص�ول الفق�ه.
وجعله يف ثالثة �أبواب:
	�أث�ر الدالل�ة الإعرابي�ة يف اختلاف الفقه�اء يف �آي�اتالق�ر�آن الت�ش�ريعية.
	�أث�ر ال�دالالت الإعرابي�ة يف اختلاف الفقه�اء م�ن ال�س�نةالنبو ي�ة.
 -الإعراب و�أثره عند الفقهاء.
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امل�صفَّ�ى يف فق�ه ال�ش�ريعة� :آياته�ا و�أحاديثه�ا
و�إجماعاته�ا /عبدالعزي�ز ب�ن عل�ي احلربي -.مك�ة املكرمة:
امل�ؤل�ف 1436 ،ه�ـ�� 1084 ،ص.

كت�اب يف الفق�ه الإ�سلامي ،كاد �أن يقت�ص�ر عل�ى �أحادي�ث
ا ألح�كام م�ن الكت�اب وال�س�نة ،وم�ا �أجم�ع علي�ه الفقه�اء ،وذك�ر
امل�ؤل�ف �أن�ه مل يع� ِّول عل�ى القيا��س ،ألن�ه ظ�ن ولي��س يقي ًن�ا.
قال :و�أما ما كان يف الكتاب من تعليق على دليل �أو قول ،وما
كان في�ه م�ن اختي�ار �أو ترجي�ح ،فمح��ض اجته�اد� ،أرج�و �أين
�أ�صب�ت في�ه ال�صواب.
وب�دا يف املقدم�ة �أن�ه ظاه�ري املذه�ب ،و�أن�ه ال ينت�س�ب �إىل
مذه�ب فقه�ي معين ،وحت�ى انت�س�ابه �إىل الظاهري�ة ال يفي�د،
لأن أ�ه�ل الظاه�ر مذهبه�م الدلي�ل ،وه�و م�ا يق�وم ب�ه.
ق�ضاي�ا فقهي�ة معا�ص�رة يف االقت�ص�اد واجلناي�ات
والفق�ه الطبي /حممد ب�ن عبدالعزيز اليمني -.الريا�ض:
دار كن�وز �إ�ش�بيليا 1435 ،ه�ـ�� 274 ،ص.

الق�ضايا الفقهية التي ُبحثت يف الكتاب هي:
 �صكوك ال�سلَم. التورق امل�صريف بالأ�سهم. -ال�ضرر النف�سي والتعوي�ض املايل عنه.

 القر�صنة البحرية. جتميد النطف والبيي�ضات و�أحكامه.و�أ�صل�ه بح�وث حم َّكم�ة ن�ش�رت يف جملات علمي�ة .وامل�ؤل�ف
�أ�س�تاذ يف ق�س�م الدرا�س�ات الإ�سلامية بجامع�ة املل�ك �س�عود يف
الريا��ض.
ق�ضاي�ا زكوي�ة معا�صرة /حممد نعيم يا�سين -.ع ّمان :دار
النفائ�س 1437 ،هـ� 383 ،ص.

فيه �ستة مباحث:
 زكاة املال احلرام. زكاة مكاف�أة نهاية اخلدمة والراتب التقاعدي. النماء :مفهومه وموقعه من �أحكام الزكاة. ال�سيا�س�ة ال�ش�رعية يف �إعف�اء �أه�ل ال�زكاة م�ن ال�ضرائ�بالو�ضعي�ة (ح�س�م ال�زكاة م�ن ال�ضرائ�ب).
 م�ص�ارف ال�زكاة وم�ص�ارف امل�ال الع�ام (املقا�ص�دو ا لعال ق�ا ت ) .
 زكاة القر�ض احل�سن.املعاو�ض�ات املالي�ة يف احلق�وق املج�ردة :درا�س�ة
مقارن�ة وتطبيق�ات معا�ص�رة /ح�س�ام الدي�ن خلي�ل فرج-.
الإ�س�كندرية :دار الفك�ر اجلامع�ي 1436 ،ه�ـ�� 421 ،ص.
احلقوق املجردة هي احلقوق املح�ضة ،التي هي جمرد �س�لطة
ومي�زة ُخ� َّ�ص به�ا �صاح�ب احل�ق ومل تتق�رر يف حم�ل مملوك�ه،
مثل حق ال�شفعة ،ف�إنه نوع من الوالية �أعطيت لل�شفيع يف �أن
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يتمل�ك العق�ار ،ولي�س�ت ح ًّق�ا يف ذات العق�ار .وكذل�ك حق املرور
يف ملك الغري ،ونحوه من حقوق االرتفاق ،ف�إنه حق يف املرور
فقط ،ولي�س ح ًّقا يف ذات الطريق.
واملو�ضوع�ات الت�ي ذكره�ا امل�ؤل�ف حت�ت عن�وان كتاب�ه ه�ي :ح�ق
االكتت�اب يف الأ�س�هم ،احل�ق يف الرخ�ص�ة التجاري�ة ،احل�ق يف
التنقي�ب ع�ن البترول واملع�ادن ،احل�ق يف االنتخاب والرت�ش�ح،
احل�ق يف الإعف�اء اجلمرك�ي ،عق�د الفرت�ش�ايز (ويعن�ي ح�ق
االمتي�از).
التطبيق�ات املعا�ص�رة للكفال�ة :درا�س�ة مقارن�ة/
عبدالك�رمي �أحم�د ال�س�قا -.بيروت :دار الن�وادر اللبناني�ة،

 1435هـ� 591 ،ص (�أ�صله ر�سالة ماج�ستري من جامعة دم�شق).
درا�س�ة فقهي�ة مقارن�ة بالقان�ون يف مو�ضوع�ات :خطاب�ات
ال�ضمان (الكفالة امل�صرفية) ،االعتمادات امل�ستندية ،الت�أمني،
الأوراق التجاري�ة ،بطاق�ات االئتم�ان ،كف�االت الإقام�ة
وال�س�فر.

الإ�صلاح الأ�س�ري بين الزوجين يف ال�ش�ريعة
الإ�سلامية /زين�ب زكري�ا معاب�دة -.ع ّم�ان :دار النفائ��س،
 1436ه�ـ�� 375 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة دكت�وراه).

مو�ضوع�ه التحكي�م بين الزوجين للتوفي�ق بينهم�ا وقاي�ة من
الطلاق ،ففي�ه بي�ان الأح�كام والتدابير ال�ش�رعية والقانوني�ة
الوقائية والعالجية للحفاظ على الأ�س�رة ،والعوامل امل�س�ببة
للطلاق وكيفي�ة معاجلته�ا ،والت�أهيل الأ�س�ري للمقبلني على
ال�زواج ،وفي�ه بي�ان جت�ارب دول عربي�ة و�إ�سلامية يف الإ�صلاح
الأ�س�ري ،م�ع مالحق مفيدة.
الدم�اء امله�دورة يف ال�ش�ريعة الإ�سلامية :درا�س�ة
فقهي�ة معا�صرة� /أحمد وجيه عبيد -.طرابل��س ال�ش�ام :دار
الإم�ام؛ بيروت :م�ؤ�س�س�ة ال�ضح�ى 1436 ،ه�ـ�� 320 ،ص.

بي�ان ب أ�ح�كام الإ�سلام فيم�ن �أُه�در دم�ه :كالقات�ل عم�دًا،
وزوال �أ�سباب الع�صمة عنه (كالردة ،وترك ال�صالة ،وال�سحر،
و�سب اهلل تعاىل والأنبياء وال�صحابة ،وتكرار �شرب
والزندقةّ ،
اخلم�ر) ،والف�س�اد يف الأر��ض (ح� ّد احلراب�ة ،والبغ�ي ،والقت�ل
غيلة) ،والتج�س��س على امل�س�لمني ،والزنا ،واللواط ،وال�صائل،
والف�ص�ل الأخير يف الدم�اء امله�دورة ب�س�بب جناي�ة احلي�وان.
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ق�ضاي�ا معا�ص�رة يف الفق�ه اجلنائ�ي /عب�داهلل �إبراهي�م
املو�سى -.بريوت :من�شورات احللبي احلقوقية 1436 ،هـ� 271 ،ص.

وه�ي �أربع�ة بح�وث حم َّكم�ة ،ن�ش�رت �س�اب ًقا يف جملات علمي�ة
متخ�ص�ص�ة ،وه�ي:
 الدية بني العقوبة والتعوي�ض. ال�شبهة و�أثرها يف �إ�سقاط العقاب. امتناع الطبيب عن العالج بني ال�شريعة والقانون. امل�س��ؤولية ع�ن ال�سلامة يف الطيران امل�دين م�ن خلالالأنظم�ة والقوانين املعا�ص�رة.
وامل�ؤلف �أ�ستاذ الفقه املقارن بجامعة امللك في�صل.
�أح�كام و�ضواب�ط �ش�رعية يف دار احل�رب� :إ�س�رائيل
أمنوذج�ا /رائ�د عب�داهلل من�ر بدي�ر -.القاه�رة :دار الفك�ر
�
ً
العرب�ي1436 ،ه�ـ�� 232 ،ص.

عال�ج في�ه م�ؤلف�ه ثالث�ة ن�وازل فقهي�ة يف دار احل�رب ،متخ� ًذا
أمنوذج�ا ،وهي:
الكي�ان ال�صهي�وين �
ً
 ال�ضواب�ط ال�ش�رعية يف التلقي�ح ال�صناع�ي وعلاج العق�مل�دى امل�ست�ش�فيات الإ�س�رائيلية.
 التبرع بالأع�ض�اء الب�ش�رية يف دار احل�رب (�إ�س�رائيلأمنوذج�ا).
�
ً

 الأح�كام ال�ش�رعية يف ال�ص�رف والتعام�ل م�ع البن�وك يفأمنوذج�ا).
دار احل�رب (�إ�س�رائيل �
ً
وامل�ؤلف ع�ضو هيئة العلماء والدعاة بالقد�س.
مفاهي�م يف الفك�ر ال�سيا�س�ي الإ�سلامي� /أ�ش�واق �أحم�د
ُغلي�س� -.صنعاء :دار الكتب اليمنية :مكتبة خالد بن الوليد،
 1435ه�ـ�� 213 ،ص.

بحث�ت الكاتب�ة مو�ضوع�ات كتابه�ا م�ن خلال ف�ص�ول �أربع�ة،
هي:
 مفاهي�م يف الفك�ر ال�سيا�س�ي الإ�سلامي وبيئ�ة اجلزي�رةالعربي�ة قب�ل وبع�د الإ�سلام.
 الأبع�اد الأ�سا�س�ية ملفه�وم ال�س�لطة ال�سيا�س�ية يف الفك�رالإ�سلامي و�ش�رعية �إقامته�ا.
	�آليات امل�شاركة ال�سيا�سية يف الفكر الإ�سالمي. املعار�ض�ة ال�سيا�س�ية و�ش�رعية اخل�روج عل�ى احلاك�م يفالفك�ر الإ�سلامي.

ذك�ر امل�ؤل�ف �أن الفقه�اء مل يكون�وا عل�ى ر�أي واح�د يف م�س��ألة
ت�ويل امل�ر�أة الق�ض�اء ،ب�ل كان�وا عل�ى ثالث�ة مذاه�ب ،و�أن هناك
ر�أيين للحنفي�ة يف ه�ذه امل�س��ألة ،فري�ق منه�م �أج�از ت�ويل امل�ر�أة
من�صب الق�ضاء ،وفريق منهم رتب الإثم على من يويل املر�أة
الق�ض�اء ،و�إن �ص�ح ق�ضا�ؤه�ا يف غير احل�دود والق�صا��ص.
لوام�ع ال�درر يف هت�ك �أ�س�تار املخت�ص�ر /حمم�د ب�ن
حمم�د �س�امل املجل�س�ي ال�ش�نقيطي (ت  1302ه�ـ)؛ حتقي�ق دار
الر�ض�وان -.نواك�ش�وط :دار الر�ض�وان 1436 ،ه�ـ 15 ،م�ج.

�ش�رح ملخت�ص�ر خلي�ل .ذك�ر يف مقدم�ة التحقي�ق �أن�ه �أ�ش�مل
مو�س�وعات الفق�ه املالك�ي.
حك�م ا�س�تعمال امل�واد امل�ش�تملة عل�ى الكح�ول� /إع�داد
عل�ي ب�ن را�ش�د ال�ش�مري ،عب�داهلل ب�ن بخي�ت الدو�س�ري-.
الريا��ض :امل�ؤلف�ان 1436 ،ه�ـ�� 26 ،ص.

ت�ويل امل�ر�أة من�ص�ب الق�ض�اء :درا�س�ة فقهي�ة مقارنة/
ولي�د حمم�ود ق�دورة -.ع ّم�ان :دار أ�جم�د 1437 ،ه�ـ�� 136 ،ص.

ذك�ر في�ه امل�ؤلف�ان حقيق�ة العط�ور وا�ش�تمالها عل�ى الكح�ول،
وحترير حمل النزاع يف ا�ستعمالها ،و�أدلة الطرفني يف احلظر
والإباحة ،ثم الراجح يف حكم اال�ستعمال .ثم ع َّرجا على حكم
ا�ستعمال الأدوية امل�شتملة على الكحول ،وبيان ثمرة اخلالف
يف ذلك.
وامل�ؤلفان فنيا �صيدلة.
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الرتوي�ح ع�ن النف��س يف �ص�در الإ�سلام /كام�ل ط�ه
الوي��س -.ع ّم�ان :دار أ�جم�د 1437 ،ه�ـ�� 476 ،ص.

ال�ص�ويف الفار�س�ي والرتك�ي ،الت�ص�وف يف الهن�د والباك�س�تان.
وق�د �س�بق �ص�دور الكت�اب بعن�وان ''الأبع�اد ال�صوفي�ة للإ�سلام
وتاريخ الت�صوف'' /ترجمة حممد �إ�سماعيل ال�سيد ،ر�ضا حامد
قط�ب -.كولوني�ا :من�ش�ورات اجلم�ل 1427 ،ه�ـ�� 519 ،ص.
العلوم االجتماعية

مو�س�وعة ثقاف�ة املجتم�ع املك�ي خلال نح�و ق�رن
ون�ص�ف الق�رن ( 1436 - 1300هـ)� /إ�س�ماعيل بن خليل
كتبخان�ه( -.ج�دة) :امل�ؤل�ف 1436 ،ه�ـ 9 ،ج�ـ.
يبح�ث يف مفه�وم الرتوي�ح يف الإ�سلام ،يعن�ي موق�ف الإ�سلام
من�ه ،والت�أري�خ في�ه قلي�ل .فعنوان�ه ال يدل على مو�ضوعه.
وجعله امل�ؤلف يف �ستة ف�صول:
 مدخل �إىل الرتويح يف الإ�سالم. املزاح املحمود. الأعياد واملنا�سبات. اللعب املباح يف الإ�سالم. اللعب غري املباح. جمال�س الغناء واملو�سيقى.التصوف اإلسالمي

�أبع�اد �صوفي�ة للإ�سلام /للم�ست�ش�رقة الأملاني�ة �آن م�اري
�ش�يمل؛ ترجم�ه ع�ن الإجنليزي�ة عي�س�ى عل�ي العاك�وب-.
دم�ش�ق :دار نين�وى 1436 ،ه�ـ�� 624 ،ص.

مو�ضوع�ات الكت�اب :م�ا الت�ص�وف ،ا إلط�ار التاريخ�ي للت�ص�وف
التقلي�دي ،الطريق�ة ،الإن�س�ان وكمال�ه ،الط�رق والأخوي�ات
ال�صوفي�ة ،الت�ص�وف الإ�ش�راقي ،ال�وردة والعندلي�ب :ال�ش�عر
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عناوين الأجزاء الت�سعة:
 مدخ�ل ع�ن الثقاف�ة و�صفح�ات ع�ن مك�ة املكرم�ة واحل�رمال�ش�ريف وامل�س�اجد.
 حارات وبيوت مكة املكرمة وتطور العمران فيها. الأ�س�واق وامله�ن التقليدي�ة وال�صناع�ات احلرفي�ة مبك�ةاملكر م�ة.
 مظاه�ر وع�ادات وتقالي�د مكي�ة مرتبط�ة بامللب��سوالأطعم�ة والألع�اب واالحتف�االت واملنا�س�بات والأ�س�رة.
 التعليم واملكتبات. الأبعاد الثقافية والإعالمية والعلمية مبكة املكرمة. الأدب والأمثال والفنون ال�شعبية. التنظيم�ات للقطاع�ات احلكومي�ة والأهلي�ة واخلريي�ةوتطوره�ا مبك�ة املكرم�ة.
 املعجم املفهر��س للم�صطلحات واملفردات وقائمة املراجعللمو�س�وعة.
وامل�ؤل�ف عمي�د كلي�ة الآداب والعل�وم الإن�س�انية بجامع�ة املل�ك
عبدالعزي�ز يف ج�دة.

الأم�ن االقت�ص�ادي يف ال�ش�ريعة الإ�سلامية :درا�س�ة
ت�أ�صيلية /ح�سن حممد �أبو �شومية -.بريوت :دار النفائ�س،
 1437ه�ـ�� 214 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة دكت�وراه).

ا لإ�سلامية.
 متطلب�ات حتقي�ق الهند�س�ة املالي�ة الإ�سلامية و�أ�س�س�هااالقت�صاد ي�ة.
 حوكم�ة الهند�س�ة املالي�ة الإ�سلامية يف ظ�ل ال�ضواب�طال�ش�رعية ومناذجه�ا التطبيقي�ة.
تطبيق�ات نظري�ة :الظ�روف الطارئ�ة يف ال�صريف�ة
الإ�سلامية /وا�ص�ف ناي�ف دقام�س�ة -.ع ّم�ان :دار الفرق�ان،
 1436ه�ـ�� 367 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة دكت�وراه م�ن جامع�ة
الري م�وك).

يعن�ي ا ألم�ن االقت�ص�ادي :تهيئ�ة الو�س�ائل وال�سيا�س�ات
وا إلج�راءات الت�ي حتم�ي االقت�ص�اد الوطن�ي م�ن االختلاالت
الت�ي ق�د ت�صيب�ه وته�ز �أ�س�س�ه وتنعك��س �س�ل ًبا عل�ى مواطني�ه.
ف�ص�ل الباح�ث ه�ذا اجلان�ب الأمن�ي يف ال�ش�ريعة
وق�د َّ
الإ�سلامية م�ن خلال �أربع�ة ف�ص�ول:
 التعريف بالأمن االقت�صادي وبيان �أهدافه. عنا�صر الأمن االقت�صادي. الو�سائل املحافظة على الأمن االقت�صادي. مناذج لأحكام فقهية ناظمة للأمن االقت�صادي.الهند�س�ة املالي�ة الإ�سلامية� :ضوابطه�ا ال�ش�رعية
و�أ�س�س�ها االقت�صادية� /شيرين حممد �سامل �أبو قعنونة-.
ع ّمان :دار النفائ�س 1437 ،هـ� 527 ،ص (�أ�صله ر�سالة دكتوراه).

ف�صوله الأربعة:
 مفه�وم الهند�س�ة املالي�ة الإ�سلامية� :أهميته�ا والعوام�لالت�ي �س�اعدت عل�ى ظهوره�ا.
	�ث�ر فق�ه املعاملات الإ�سلامية يف بن�اء الهند�س�ة املالي�ة
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هدف�ت ه�ذه الدرا�س�ة �إىل الوق�وف عل�ى �أه�م الظ�روف
الطارئ�ة الت�ي م�ن املمك�ن �أن تواجهه�ا امل�ص�ارف الإ�سلامية،
والتع�رف عل�ى �أه�م العق�ود الت�ي تت أ�ث�ر به�ذه الظ�روف الت�ي
ميك�ن تطبي�ق نظري�ة الظروف الطارئ�ة عليها ،وتعرف الآثار
ال�س�لبية الناجت�ة ع�ن ه�ذه الظ�روف يف ح�ال حدوثه�ا ،و�إيج�اد
احلل�ول املنا�س�بة الت�ي ت��ؤدي �إىل معاجل�ة االلتزامات العقدية
على �أ�سا�س العدالة ،والعمل على و�ضع ا�سرتاتيجية التحوط،
ومعرف�ة ال�دور ال�ذي تق�وم ب�ه الهند�س�ة املالي�ة الإ�سلامية
ملواجه�ة الظ�روف الطارئ�ة.
املرب�ون الرابح�ون :ق�ضاياه�م ،طرقه�م ،و�س�ائلهم،
مهاراته�م� ،أخطا�ؤه�م /إ�ع�داد نبي�ل حمم�د الأحم�ر-.
دم�ش�ق؛ بيروت :دار وح�ي القل�م 1436 ،ه�ـ�� 139 ،ص.
�صياغ�ة علمي�ة م�ؤ�صل�ة لفق�رة ''الآب�اء الرابح�ون'' ب�إذاع�ة
الق�ر�آن الك�رمي يف الدوح�ة.
الق�ضاي�ا اخلم��س الكبرى الت�ي عاجله�ا امل�ؤل�ف يف الرتبي�ة
ه�ي :حتدي�د الهوي�ة :م�ن أ�ن�ا؟ ،وحتدي�د االنتم�اء� :أ�ش�به
م�ن �أن�ا؟ ،وحتدي�د املرجعي�ة :م�ن �أتب�ع (وه�ي الق�دوة)،

وحتدي�د الأه�داف املرحلي�ة :م�اذا �أفع�ل؟ ،وحتدي�د الأفع�ال
اال�ستراتيجية :م�ا قيم�ة م�ا �أفع�ل؟
امله�ارات اخلم��س لتدري�ب االب�ن :القي�ادة ،الإلق�اء ،الإب�داع،
�إدارة الوق�ت ،التوا�ص�ل.

 جت�اوزات منظم�ة الأمم املتح�دة يف �ش��أن امل�ر�أة والأ�س�رةامل�س�لمة.
 توجيه الرجال �إىل �أح�سن اخل�صال. لربلة ال�سلفية. �ضواب�ط م�ش�اركة امل�ر�أة يف ميادي�ن التنمي�ة االقت�صادي�ةالعا م�ة.
 ما �أ�سباب �سقوط العامل الإ�سالمي؟ ال�شهوة الإلكرتونية.اللغة العربية

الط�رق اخلط��أ يف الرتبي�ة :ال�ش�دة غير املن�ضبط�ة ،التدلي�ل
واحلماي�ة الزائ�دة ،خط��أ الإهم�ال ،االزدواجي�ة يف الرتبي�ة،
اال�س�تهزاء وال�س�خرية.

م�س�تقبل اللغ�ة العربي�ة� /أحم�د ب�ن حمم�د ال�ضبي�ب-.
الريا��ض :مرك�ز املل�ك عب�داهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة
اللغ�ة العربي�ة 1435 ،ه�ـ�� 52 ،ص.

املق�االت الرتبوي�ة :مائ�ة مق�ال ترب�وي يف ق�ضاي�ا
الفك�ر والثقاف�ة الإ�سلامية /عدن�ان ح�س�ن باح�ارث-.
الريا��ض :دار ال�صميع�ي 1436 ،ه�ـ�� 588 ،ص.

مق�االت تربوي�ة �إ�سلامية �صحفي�ة و�إلكرتوني�ة يف ق�ضاي�ا
الفك�ر واحلي�اة والإن�س�ان واملجتم�ع� ،صنفه�ا امل�ؤل�ف يف ت�س�عة
حقول� :إميانية ،تعبدية� ،أخالقية ،اجتماعية ،زوجية ،عقلية،
اقت�صادي�ة� ،سيا�س�ية ،جن�س�ية.
وهذا عنوان من كل حقل:
 النفاق الع�صري. تفعيل خطبة اجلمعة. الرتبية باحلب.81

�أ�صل�ه حما�ض�رة ،ذك�ر فيه�ا امل�ؤل�ف �أن مو�ض�وع م�س�تقبل
اللغ�ة م�ن أ�ه�م مو�ضوع�ات علم اللغة االجتماعي ،التي تقي��س
حي�اة اللغ�ات وحركته�ا بين النا��س وانت�ش�ارها� ،أو �ضموره�ا
وانكما�ش�ها� ،أو موته�ا وانقرا�ضه�ا .و�أن�ه ح�اول يف ه�ذا البح�ث
�أن يطبق بع�ض املعايري التي ي�ستعملها علم اللغة االجتماعي
يف ه�ذا املو�ض�وع عل�ى اللغ�ة العربي�ة.
وا�س�تعر�ض م�سيرة ه�ذه اللغ�ة عبر تاريخه�ا الطوي�ل يف
الع�ص�ور املختلف�ة ،وم�ا واجهت�ه م�ن تقلب�ات ،و�أن ذلك ي�ؤثر يف
م�س�تقبلها.
ومم�ا قال�ه يف �آخ�ر كتاب�ه مت�أ�س� ًفا :ان�صراف ال�ش�باب �إىل كتابة
العربي�ة باخل�ط الأجنب�ي ،وخل�ط العربي�ة بالإجنليزي�ة ،فيما
ي�س�مى بالعربي�زي ،وابتكاره�م رم�و ًزا �أجنبي�ة جدي�دة للكتاب�ة
العربية ،وهو اجتاه يتكاثر بينهم ،وال يبعد �أن تتحول الكتابة
�إلي�ه �إن ا�س�تمر ا ألم�ر يف اال�س�تفحال ،وق�د علمن�ا ع�ن �ص�دور

جمل�ة عربي�ة بهذه اللغة املم�س�وخة.
ق�ال� :إن ه�ذا ال�ذي ذكرن�اه ميث�ل ن�ذر �ش��ؤم عل�ى العربي�ة،
ف�صيحه�ا وعاميه�ا ،وم�ع ذل�ك كل�ه ف�إنن�ا يج�ب �أال ني أ���س وال
ن�ست�س�لم للأم�ر الواق�ع؛ لأن الوق�ت مل يف�ت بع�د...
اللغ�ة واملذهبي�ة :ق�راءة يف ردود اب�ن تيمي�ة
العقدية� /إيهاب النجمي -.القاهرة :م�صر العربية للن�شر،
 1436ه�ـ�� 239 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة علمي�ة).

ق�ال امل�ؤل�ف'' :ج�اء ه�ذا البح�ث ليعر��ض �أهمي�ة اللغ�ة و�أثره�ا
يف الدر��س العق�دي ب�صف�ة عام�ة ،وعن�د اب�ن تيمي�ة رحم�ه
اهلل ب�صف�ة خا�ص�ة ،وكذل�ك ليعر��ض توظي�ف اللغ�ة مبختل�ف
م�س�توياتها يف �إثب�ات الفك�رة �أو الق�ضي�ة العقدي�ة م�ن خلال
ال�رد به�ا عل�ى املخال�ف� ،أو االنت�ص�ار به�ا لل�ر�أي املق�ول''.
وذك�ر �أن هن�اك الكثير م�ن الإ�ش�ارات املبثوث�ة يف م�ؤلف�ات اب�ن
تيمية تنبه على وعيه ب�أهمية اللغة ،والتفاته �إليها ،وتوظيفه
لها يف تلك امل�ؤلفات ،وخا�صة التي ن�صبها للرد على خمالفيه.
ودر��س ه�ذه التوظيف�ات يف ثالث�ة ف�ص�ول ،و�س�ماها:
التوظيف�ات ال�صرفي�ة ،والنحوي�ة ،والداللي�ة.
وامل�ؤل�ف مدر��س يف كلي�ة الإلهي�ات بجامع�ة ق�س�طموين يف
تركي�ا.
اللغ�ة العربي�ة و�إكراه�ات العومل�ة /حمم�د زرم�ان-.
ع ّم�ان :دروب للن�ش�ر 1437 ،ه�ـ�� 125 ،ص.
اجت�اح الع�امل تي�ار العومل�ة وفج�ر م�س��ألة اللغ�ة ب�ش�كل مل
ي�س�بق ،وب�رزت الت�س�ا�ؤالت ح�ول موق�ع اللغ�ة العربي�ة يف ه�ذا
البح�ر املتالط�م م�ن ال�ص�راع احل�ض�اري ،ف�ش�غلت الدار�سين
و�أه َّم�ت املخل�صين ،ورفع�وا �أ�صواته�م منادي�ن بت�دارك ه�ذه
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اللغ�ة ال�ش�ريفة قب�ل �أن جترفه�ا �س�يول العومل�ة الطاغي�ة،
وجت�رف معه�ا كي�ان ا ألم�ة التاريخ�ي.
واحتوى الكتاب على ف�صلني معا ً
جلا هذا املو�ضوع:
 اللغ�ة العربي�ة وخماط�ر العومل�ة الثقافي�ة (وفي�ه بي�انا�ستراتيجية �ش�املة لتطوي�ر اللغ�ة العربي�ة).
 مركزي�ة اللغ�ة العربي�ة يف تعزي�ز الهوي�ة واالنتم�اءاحل�ض�اري (وفي�ه بي�ان التحدي�ات الت�ي تواج�ه العربي�ة الي�وم
و�أثره�ا يف الهوي�ة ،وبي�ان ا�ستراتيجية �ش�املة لتفعي�ل دور
العربي�ة).
كت�اب الطير :معج�م الطري عند الع�رب /رواية ع�ن �أبي
حامت ال�سج�ستاين وغريه من العلماء /انتقاه وو�ضع فهار�سه
عبدالرحمن حممود الفيا�ض -.دم�ش�ق :دار �س�عد الدين :دار
كن�ان 1436 ،ه�ـ�� 438 ،ص.

يذك�ر املع� ّد �أن كتاب�ه ه�ذا ب�دل (كت�اب الطير) املفق�ود ،لأب�ي
ح�امت �س�هل ب�ن حمم�د ال�سج�س�تاين (ت  255ه�ـ) .وق�د جم�ع
فيه من كتب الرتاث واللغة ما ورد عن الطيور ،من �أ�سمائها
و�ألفاظه�ا ومعانيه�ا ،وكل مف�ردة وجزئي�ة م�ن جزئياته�ا،
ال�س�ائدة يف بلاد الع�رب ،م�ع و�صفه�ا وبي�ان �س�لوكها ،واعتم�د
عل�ى ''ل�س�ان الع�رب'' الب�ن منظ�ور خا�ص�ة.

ظاه�رة القب�ح يف كت�اب �س�يبويه :درا�س�ة و�صفي�ة
حتليلية� /أحمد عبدالاله عو�ض البحبح -.ع ّمان :دار دجلة،
 1437ه�ـ�� 599 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة دكت�وراه م�ن جامع�ة ع�دن).

اعتن�ى �س�يبويه يف كتاب�ه ب�إب�راز القبي�ح م�ن ال�كالم ،ولعل ذلك
راج�ع �إىل حر�ص�ه عل�ى الف�صي�ح م�ن اللغة ،حتى ال يدخلها ما
هو �أقرب �إىل اللحن منه �إىل الف�صاحة.
وق�د در��س امل�ؤل�ف ه�ذه الظاه�رة يف الكت�اب :مفهومه�ا،
وم�ش�ابهاتها ،ومرادفاته�ا ،و�أ�س�بابها ،وم�س�ائلها ،م�ن خلال
بي�ان القب�ح يف املقدم�ات النحوي�ة ،ويف اجلمل�ة الفعلي�ة ،ويف
اجلمل�ة اال�س�مية ونوا�س�خها ،ويف املن�صوب�ات واملج�رورات ،ويف
التواب�ع والأ�س�اليب.
وذك�ر �أن كت�اب �س�يبويه م�ن �أوائ�ل م�ؤلف�ات الت�صوي�ب اللغوي،
�إن مل يكن �أولها املقدَّم.
�أث�ر املنط�ق الأر�س�طي يف الفك�ر النح�وي :درا�س�ة يف
''�ش�رح اب�ن الناظم للألفي�ة'' :من�اذج و�أمثلة /عبداهلل
ب�ن حمم�د ال�س�عيد� -.إرب�د ،الأردن :ع�امل الكت�ب احلدي�ث،
 1437ه�ـ�� 122 ،ص.

حماول�ة م�ن امل�ؤل�ف لإثب�ات الت�أثير ال�ذي تركت�ه الثقاف�ة
املنطقي�ة عل�ى النح�اة يف الدر��س النح�وي بع�د الق�رن الراب�ع
الهج�ري ،م�ن خلال مبحثين:
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خ�ص��ص الأول للدرا�س�ة النظري�ة ،وبح�ث في�ه عالق�ة املنط�ق
بالفك�ر النحوي.
وخ�ص��ص الآخ�ر الب�ن الناظ�م (حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن مال�ك،
ت  686هـ) و�شرحه لألفية والده يف النحو وال�صرف ،ثم �شرع
يف الدرا�س�ة التطبيقية.
وذك�ر �أن الدر��س النح�وي ب�د�أ بداي�ة تن�م ع�ن فك�ر عرب�ي
خال�ص ،و�أن كتاب �سيبويه ال توجد فيه م�صطلحات للمنطق
الأر�س�طي ،و�أنن�ا ال ننك�ر ت�أث�ر النح�اة به�ذا املنط�ق بع�د الق�رن
الراب�ع وم�ا يلي�ه ،ق�ال'' :حت�ى كاد املنط�ق �أن مي�س�ك بزم�ام
التفكير النح�وي� ،أو م�س�ك ب�ه''.
وق�ال يف اخلامت�ة'' :وبه�ذا ن�ص�ل �إىل ق�ول من�ص�ف يدع�و
�إىل ع�دم �إلغ�اء التفكير املنطق�ي والفل�س�في يف النح�و ب�ش�كل
خا�ص� ،إذ تفيدنا يف الو�صول �إىل قواعد كلية ت�س ّهل على غري
املتخ�ص��ص �أن يق� ّوم ل�س�انه''.
و�أورد ق�ول الأ�س�تاذ ف��ؤاد عل�ي خميم�ر ''� ...أم�ا �إذا خرج�ت
عن الأ�صول يف اال�ستعمال �إىل الغل ّو واجلدل وتعليل التعليل
واالت�س�اع يف القيا��س مم�ا ي��ؤدي بالق�ارئ �إىل التعقي�د و�إره�اق
الذه�ن ،فه�ذا ه�و املنه�ج الفل�س�في املنبوذ''.
التحلي�ل النح�وي عن�د اب�ن ه�ش�ام الأن�ص�اري /وائ�ل
احلرب�ي -.ع ّم�ان :دار الر�ض�وان 1437 ،ه�ـ�� 608 ،ص (�أ�صل�ه
ر�س�الة علمي�ة).

التحلي�ل النح�وي كم�ا ع َّرف�ه الأ�س�تاذ فخ�ر الدي�ن قب�اوة
ه�و ''متيي�ز العنا�ص�ر اللفظي�ة للعب�ارة ،وحتدي�د وظائفه�ا
الرتكيبي�ة ومعانيه�ا النحوي�ة وعالقاته�ا الإعرابي�ة ،وذك�ر
الأدل�ة عل�ى ذل�ك بالن�س�ق والنم�ط وال�ص�وتً ،
لفظ�ا �أو تقدي� ًرا
�أو ًّ
حملا''.
و�أ�ش�ار امل�ؤل�ف �إىل �أن ا إلع�راب عن�د القدم�اء يقاب�ل ا�صطلاح

التحلي�ل النح�وي ال�ذي �ش�اع يف الع�ص�ر احلدي�ث ،و�أورد ق�ول
الأ�س�تاذ مت�ام ح�س�ان�'' :إن الإع�راب حتلي�ل للوظائ�ف يف
ال�س�ياق ،ولي��س ً
حتليلا ملع�اين املف�ردات وال لدالل�ة اجلمل�ة''.
وجعل كتابه يف خم�سة ف�صول:
	�أ�صول التحليل النحوي عند ابن ه�شام الأن�صاري.	�أدلة التحليل النحوي عنده. و�سائل التحليل النحوي عنده. التعدد يف التحليل النحوي عنده. اجتاهات التحليل النحوي وتطوره عنده.الف�روق النحوي�ة� /س�عد ح�س�ن علي�وي -.ع ّم�ان :ال�دار
املنهجي�ة للن�ش�ر 1437 ،ه�ـ�� 224 ،ص.

در��س في�ه امل�ؤل�ف الف�روق النحوي�ة بين الأ�س�ماء وم�ا ُحم�ل
عليه�ا ،وكذل�ك الأفع�ال ،والأدوات ،والتواب�ع ،واملعط�وف ب�واو
العط�ف وواو املعي�ة ،ث�م متفرق�ات ،مث�ل الف�روق النحوي�ة
بين الهم�زة وه�ل ،وبين �ألف�اظ الإغ�راء وا ألم�ر ،وبين الف�صل
واالعرتا��ض ،وغريه�ا.
والف�روق النحوي�ة ت�س�لط ال�ض�وء عل�ى اجلوان�ب الت�ي تلتب��س
بين ال�صي�غ والرتاكي�ب املت�ش�ابهة� ،س�واء ج�اءت عل�ى هيئ�ة
مف�ردات �أم �أ�س�اليب �أم جم�ل ،وذك�ر امل�ؤل�ف �أن يف كتاب�ه ه�ذا
م�ا مل يذك�ره ال�س�يوطي يف كتاب�ه (الأ�ش�باه والنظائ�ر) ،و أ�ن�ه
ق�س�م امل�ادة العلمي�ة عل�ى أ�كثر م�ن مبح�ث ،كل مبح�ث يتن�اول
جمموع�ة م�ن املت�ش�ابهات.
وامل�ؤلف �أ�ستاذ النحو يف جامعة بابل.
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االنته�اك النح�وي :درا�س�ة يف �ش�واهد �س�يبويه
ال�شعرية� /صالح علي ال�شيخ -.ع ّمان :دار جمدالوي1437 ،
ه�ـ�� 226 ،ص.

يعني باالنتهاك النحوي ال�ضرورة ال�شعرية.
ق�ال امل�ؤل�ف :االنته�اك ظاه�رة لغوي�ة �أدائي�ة ،ميث�ل تقن�ة
م�ن تقن�ات خ�رق املعت�اد وك�س�ر القاع�دة ،لغر��ض م�ن �أغرا��ض
التعبري ،وقد م ّثلته ال�ضرورة ال�ش�عرية خري متثيل؛ لأنها يف
�أغل�ب الأحي�ان خ�روج ع�ن قواعد النحو واللغة .وهذا اخلروج
ي�راد ب�ه االلت�زام بقواع�د ال�وزن والقافي�ة الق�س�رية.
وق�دم (االنته�اك) يف الف�ص�ل الأول بداللت�ه اللغوي�ة الت�ي
انق�سمت على �أربعة م�ستويات :التنق�ص ،واملبالغة ،وما انفك،
وكافي�ك.
وعنوان الف�صل الثاين :م�ؤلفات االنتهاك.
والف�ص�ل الثال�ث :مظاه�ر االنته�اك (كح�ذف امل�ض�اف
وامل�ض�اف �إلي�ه.)...
وق�ال يف اخلامت�ة� :إن مظاه�ر الت�أوي�ل يف النح�و العرب�ي ه�ي
معاجل�ة مل�ا ي�س�مى باخل�روج عل�ى �أقي�س�ة النح�اة وقوانينه�م
بو�صفها مظاهر لالنتهاك ،وهذا اخلروج قد ي� َّسوغ مبحاولة
�إرجاعه �إىل القاعدة ب�إيجاد و�سائل منا�سبة له ،وهذه الو�سائل
قد جل�أ �إليها النحاة جلعل الن�صو�ص التي خرجت عن النظام
اللغ�وي مت�س�قة م�ع م�ا و�ضع�وه من قوانين ومعايري لالبتعاد
ع�ن التناق��ض ال�ذي قد يح�صل بوج�ود هذه الن�صو�ص.

الع�امل ،كم�ا أ�ف�اد املحق�ق الطبي�ب .ووزع مو�ضوعات�ه عل�ى
ع�ش�رة �أق�س�ام.

العلوم

�أدب الطبي�ب� /إ�س�حاق ب�ن عل�ي الره�اوي (ق  4ه�ـ)؛ حتقي�ق
مريزن �س�عيد ع�سيري -.ط -.2الريا�ض :مركز امللك في�صل
للبحوث والدرا�س�ات الإ�سلامية 1437 ،هـ� 355 ،ص.

ك�ش�ف ال َّري�ن يف �أح�وال العين /حمم�د ب�ن �إبراهي�م ب�ن
الأكف�اين (ت  749ه�ـ)؛ حتقي�ق حمم�د ظاف�ر وفائ�ي ،حمم�د
روا��س قلع�ه ج�ي -.ط -.2الريا��ض :مرك�ز املل�ك في�ص�ل
للبح�وث والدرا�س�ات الإ�سلامية 1437 ،ه�ـ�� 372 ،36 ،ص.

تن�اول في�ه الره�اوي �أخلاق مهن�ة الطب ،وم�ا ينبغي �أن يكون
عليه الطبيب يف عمله ،من جترد و�إخال�ص لر�سالته.
وذك�ر املحق�ق �أن مو�ض�وع �أدب الطبي�ب وال�س�لوك ال�ش�خ�صي
واملهن�ي ل�ه يع�د جان ًب�ا م�ن اجلوان�ب ذات الأهمي�ة البالغ�ة يف
الدرا�س�ات الطبي�ة املت�صل�ة بتاري�خ العل�وم عن�د امل�س�لمني.

تتب�ع في�ه م�ؤلف�ه �أمرا��ض العين ،ث�م عر��ض للأدوي�ة الت�ي
كان�ت ت�س�تعمل لعالجه�ا ،مرت ًب�ا �إياه�ا �ألفبائ ًّي�ا ،ومعر ًف�ا
با�س�تعمال كل منه�ا يف علاج �أمرا��ض العين ب�إيج�از.

ن�ور العي�ون وجام�ع الفن�ون� /صلاح الدي�ن ب�ن يو�س�ف
الكحال احلموي (ت  696هـ)؛ حققه وعلق عليه علم ًّيا حممد
ّ
ظاف�ر الوفائ�ي؛ راجع�ه و�ضبط�ه وزاد يف تعليقات�ه حمم�د
روا�س قلعجي -.ط -.2الريا�ض :مركز امللك في�صل للبحوث
والدرا�س�ات الإ�سلامية 1437 ،ه�ـ�� 676 ،33 ،ص.

كت�اب يف ط�ب العي�ون (الكحال�ة) ،امت�از بكثرة معلومات�ه
الطبي�ة ،الت�ي م�ا ت�زال �صحيح�ة وي�أخ�ذ ب�ه املتخ�ص�ص�ون
يف ط�ب العي�ون وجراحته�ا ،يف كلي�ات الط�ب املتخ�ص�ص�ة يف
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طي�ب العرو��س وريح�ان النفو��س يف �صناع�ة العط�ور/
لأب�ي عب�داهلل حمم�د ب�ن �أحم�د ب�ن �س�عيد التميم�ي (ت نح�و
 390ه�ـ)؛ حتقي�ق ودرا�س�ة لط�ف اهلل ق�اري -.القاه�رة :دار
الكت�ب والوثائ�ق القومي�ة 1435 ،ه�ـ�� 336 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة
دكت�وراه).

حتقي�ق للج�زء الثال�ث املتبق�ي م�ن ه�ذه املخطوط�ة الوحي�دة،
الت�ي كان يظ�ن �أنها مفقودة.
وذك�ر املحق�ق أ�ن�ه م�ن �أه�م كت�ب التراث العلم�ي ،فه�و م�ن
أ�ه�م امل�ص�ادر يف ال�صناع�ات الكيميائي�ة عن�د امل�س�لمني ،و�أهمه�ا

يف جم�ال العلاج بالعط�ور ،وه�و �أ�ضخ�م الكت�ب امل�ؤلف�ة يف
ه�ذا املج�ال ،و�ص�ار مرج ًع�ا مل�ن بع�ده .وم�ن فوائ�ده احت�وا�ؤه
عل�ى ث�روة م�ن امل�صطلح�ات العلمي�ة ،الت�ي ه�ي م�ن الأ�س�باب
اجلوهري�ة الهتم�ام الباحثين بالتراث العلم�ي ،وه�و ينق�ل
ون�صو�ص�ا مهم�ة م�ن م�ؤلف�ات �ضاع�ت ومل ت�ص�ل
معلوم�ات
ً
�إلين�ا.
وكان امل�ؤل�ف رائ�دًا يف جم�ال الكيمي�اء ال�صناعي�ة وال�صيدل�ة،
وتتبين دقت�ه يف عر��ض العط�ور ،واهتمام�ه بتحدي�د املقادي�ر
ب�الأوزان واملكايي�ل ،وتقدمي�ه ن�صائ�ح حتذيري�ة جل�ودة
العملي�ات والإنت�اج.
كت�اب ِّ
الط ْي�ب /حممد بن احل�س�ن اخلازن (ت بعد  421هـ)؛
�إع�داد وحتقي�ق حمم�د يا�س�ر ز ّك�ور -.دم�ش�ق :الهيئ�ة العام�ة
ال�س�ورية للكت�اب 1436 ،ه�ـ�� 147 ،ص.

مع ملحق كتاب يوحنا بن ما�سويه يف جواهر الطيب املفردة.
ي�شير املحق�ق �إىل �أهمي�ة ه�ذا الكت�اب ال�صغير لقدم�ه ،ولغناه
باملف�ردات الالزم�ة ل�صناع�ة الطي�ب و�أدوات�ه ،وق�د حت�دث
ع�ن امل�س�ك� :أ�صل�ه ّ
وغ�ش�ه وامتحان�ه ،وع�ن العنبر� :أنواع�ه
وا�ستعماالته و�أ�صله وامتحانه ومكان وجوده ،ثم عن �أجنا�س
الع�ود وا�س�تخال�صه ،والكاف�ور و�أجنا�س�ه و�ش�جره ،و�أتبعه�ا
ب�صناع�ة �أن�واع الطي�ب ،وق�د ب�د�أ ب�صنع�ة ذريرة مم�س�كة تعرف
بالعبير ،ث�م �صنع�ة ذري�رة مك َّف�رة ،ث�م الرام�ك وه�و �أ�ص�ل
ال�س ّ�ك ،وختمه�ا بده�ن الب�ان.
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الفنون

فل�س�فة اجلم�ال يف الزخ�ارف العربي�ة :قب�ة ال�صخرة
أمنوذج�ا /م�روان العلان -.ع ّم�ان :وزارة
يف القد��س �
ً
الثقاف�ة 1436 ،ه�ـ�� 451 ،ص.

يتن�اول جزئي�ة م�ن التكوي�ن اجلم�ايل يف قب�ة ال�صخ�رة ،وه�ي
النقو��ش والزخ�ارف ،م�ن خلال تو�صي�ف القط�ع واملف�ردات
الزخرفي�ة وحتليله�ا ،مبي ًن�ا التغيرات الت�ي ط�ر�أت عليه�ا ،يف
وم�شيرا �إىل جوه�ر
العه�د الفاطم�ي والفرجن�ي والفاطم�ي،
ً
فل�س�فة اجلم�ال يف الإ�سلام ،م�ن خلال خم�س�ة ف�ص�ول.
ومه�د لذل�ك بلمح�ات ع�ن تاري�خ القد��س وقب�ة ال�صخ�رة،
ورم�وز الف�ن و�أ�ش�كاله وفل�س�فته ،و أ�من�اط الف�ن الإ�سلامي
الق�دمي ومعاييره.
األدب

دي�وان حمم�ود ب�ن احل�س�ن ال�وراق البغ�دادي ت 221
ه�ـ /جم�ع وحتقيق �سو�س�ن �صائ�ب املعا�ضيدي -.دم�ش�ق� :أمل
اجلدي�دة 1433 ،ه�ـ�� 184 ،ص.

ال�وراق �ش�اعر الوع�ظ والزه�د ،مع�روف ل�دى �أه�ل العل�م
والأدب� ،شعره عميق الت�أثري ،نقل منه احلافظ ابن �أبي الدنيا
كثيرا يف كتب�ه الت�ي �صنفه�ا يف الزه�د والرقائ�ق.
رحم�ه اهلل ً
وقد �س�بقت هذه املحاولة من جمع �ش�عره حماولتان �أخريان،
�أ�شارت املحققة �إىل واحدة منهما فقط ،وهما:
 دي�وان حمم�ود ب�ن ح�س�ن ال�وراق /جم�ع وحتقي�ق عدن�انراغ�ب العبي�دي -.بغ�داد :وزارة الرتبي�ة والتعلي�م 1390 ،ه�ـ،
�� 194ص.
 دي�وان حمم�ود ال�وراق �ش�اعر احلكم�ة واملوعظ�ة /جم�عودرا�س�ة وحتقي�ق ولي�د ق�ص�اب -.عجم�ان :توزي�ع م�ؤ�س�س�ة
الفن�ون 1412 ،ه�ـ�� 309 ،ص.
وطبعة �أخرى يف دار �صادر ببريوت عام  1422هـ.
نب�ض نوراين� /شعر من�صور بن حممد مباركي -.الريا�ض:
دار كنوز �إ�شبيليا 1436 ،هـ� 178 ،ص.

�أ�ش�عار ديني�ة ل�ش�اعر ترب�وي م�ن مدين�ة �صامط�ة يف بلاد
احلرمين ،ل�ه ( )13ديوا ًن�ا مطبو ًع�ا.
يقول يف ق�صيدة له:
ن�س�جتُ عل�ى فك�ري �س�م َّو بياين
وا�س�تمل َكتْ بجماله�ا �أك�واين
فر َن�تْ إ� َّ
مدح�ا قل�تُ ال
يل تري� ُد ً
باملر�س�لِ العدن�اين
مدح�ي علا
َ
رب العاملين ف�ش�ا َء ُه
ر َّب�ا ُه ُّ
خير ام�رئٍ ت�س� َعى ب�ه قدم�انِ
َ
م�ا قل�تُ قافي� ًة تف�و ُح ب�س�يدي
�إال زه�تْ وت�ش� َّيدتْ �أركاين
ترت�ص� ُع الكلم ُ
�ات من�ه لآل ًئ�ا
َّ
وجم�انِ
بحروفه�ا م�ن ع�س�جدٍ ُ
وت�ضي ُء منه �سطو ُر ك ِّل ق�صيد ٍة
ب�ش� ًذى زك ِّ�ي العِ�رقِ والأفن�انِ
م�ذ �ش� َّعتِ الدني�ا ببهج� ِة �ضوئ ِه
لل�س�عدِ معن�ى والنعي ِ�م مع�اين
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مي�ا وحدي ًث�ا /عبدالق�ادر بنعب�داهلل،
ف�ن الرت�س�ل قد ً
عبداحلميد �أ�سقال -.الريا�ض :املجلة العربية 1436،هـ� 121،ص.

َّ
(الرت�س�ل)،
تبين �أن هن�اك اختال ًف�ا عن�د النق�اد يف حتدي�د
ُّ
فمنه�م م�ن ي�رى أ�ن�ه م�رادف للكتاب�ة النرثي�ة عمو ًم�ا ،ومنهم
م�ن اعتبره ف ًّن�ا �أدب ًّي�ا متم ِّي� ًزا ،مبو�ضوع�ه وغر�ض�ه �ضم�ن
الفن�ون النرثي�ة والعربي�ة القدمي�ة.
يرا�س�ل به َمن َب ُع َد �أو
و�أ�صل اال�ش�تقاق يف (الرت�س�ل) �أنه كال ٌم َ
غ�اب ،فا�ش� ُت َّق ل�ه ه�ذا اال�س�م .ولذل�ك ف��إن هن�اك م�ن ي�رى أ�ن�ه
�أدب متمي�ز مق�رون بكتابة الر�س�ائل.
وق�د تع َّر��ض الكاتب�ان �إىل من�اذج متباين�ة ومتنوع�ة يف ف�ن
الرت�س�لِّ ،
تبين ك�م لق َ�ي ه�ذا الف�ن الأدب�ي الرائ�ع م�ن عناي�ة
ال�سابقني ،وكم حظي باهتمام ذوي احلكم وال�سلطان والأدباء
والعلم�اء.
�ش�خ�صية امل�ضح�ك حت�ى نهاي�ة حك�م املتوكل :درا�س�ة
فنية /علي حممد ال�سيد خليفة -.الإ�سكندرية :دار الوفاء،
 1436ه�ـ�� 241 ،ص.

در��س في�ه �ش�خ�صية امل�ضح�ك ،م�ن خلال تعريفه�ا ،وذك�ر
دوره�ا يف حي�اة النا��س ،و�أثره�ا يف الأدب خا�ص�ة.
وتتبع هذه ال�ش�خ�صية منذ الع�صر اجلاهلي حتى نهاية حكم
املت�وكل العبا�س�ي (ت  247ه�ـ) ،ذاك� ًرا �أنواعه�ا ،م�ا بني م�ضحك
اخلليف�ة ،وم�ضح�ك العام�ة ،و أ�ن�واع أ�خ�رى م�ن امل�ضحكين،
مث�ل املتحامقين واحلمق�ى واملخنثين.
وترج�م له�م يف الهام��ش ،وذك�ر و�س�ائلهم يف الإ�ضح�اك،
م�ست�ش�هدًا خلال ذل�ك بنوادره�م وحكاياته�م الطريف�ة.

ذات الأكم�ام :مقام�ات �أدبي�ة /عبدالعزي�ز ب�ن عل�ي
احلرب�ي -.ط -.2بيروت :دار اب�ن ح�زم1436 ،ه�ـ�� 229 ،ص.

مقام�ات يف مع�امل مك�ة و�أعالمه�ا ،ويف الق� ّراء واملج ِّودي�ن،
وعل�وم الفق�ه والأ�ص�ول واحلدي�ث ،واملنط�ق والفرائ��ض،
والنحو والبالغة واجلدل ،والغريب وال�شعر ،والطب ومنافع
الأغذي�ة ،وذكري�ات للم�ؤل�ف'' ،وغير ذل�ك م�ن التعاجي�ب
املحاكي�ة امل�س�تمدة وحيه�ا م�ن واق�ع الع�ص�ر ومر آ�ت�ه''.
التاريخ والتراجم

�إع�داد امل��ؤرخ الثق�ة /حمم�د ب�ن مو�س�ى ال�ش�ريف-.
القاه�رة :دار الن�ش�ر والتوزي�ع 1434 ،ه�ـ�� 103 ،ص.

بد أ� بذكر �صفات امل�ؤرخ ،من ح�سن ال�صلة باهلل تعاىل ،والقدرة
على النقد احل�س�ن ،والرغبة الدافعة له �إىل ال�صرب ،والذكاء
وح�سن اال�ستنباط والتعليل ،واتباع احلق ال التجرد واحلياد،
ث�م َّبين ا ألم�ور الأخ�رى الت�ي تبع�ث عل�ى الثق�ة بامل��ؤرخ ،وه�ي
ت�أهيله ال�ش�رعي ،والثقايف ،والتاريخي.
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مك�ة املكرم�ة م�ن ال�س�ماء :املا�ض�ي واحلا�ض�ر /مع�راج
ن�واب م�رزا ،رم�زي �أحم�د الزه�راين ،حمم�د مع�راج م�رزا-.
مك�ة املكرم�ة :جامع�ة �أم الق�رى1436 ،ه�ـ 149 ،ورق�ة.

كتاب متميز ي�شتمل على ن�صو�ص و�صور وخرائط جوية
خمتلفة من املا�ضي واحلا�ضر عن مكة املكرمة ملتقطة
من ال�سماء ،يبني بذلك تطورها العمراين واملكاين
خالل ن�صف قرن ،يف �إخراج فني وت�صميم متميز.
معج�م وفي�ات �أعلام العربي�ة� /أ�س�عد حمم�د عل�ي
النج�ار -.ع َّم�ان :ال�دار املنهجي�ة للن�ش�ر 1437 ،ه�ـ�� 176 ،ص.

ذك�ر امل�ؤل�ف أ�ن�ه مل يج�د كتا ًبا م�س ًّ
�تقل يعن�ى بوفيات الأعالم،
ولذلك جاء كتابه هذا ،الذي ي�ضم �أ�سماء كل من و�ضع كت ًبا يف
عل�وم الق�ر�آن الك�رمي واحلدي�ث ال�ش�ريف والق�راءات القر�آنية
وعل�م الأ�ص�ول وعل�وم اللغة العربية ،من �صوت و�صرف ونحو
ومعجم�ات وفق�ه اللغ�ة وعل�م اللغ�ة� ،إ�ضاف�ة �إىل بع��ض كت�ب
التاري�خ وال�سير وكت�ب املنط�ق والأ�ص�ول .وق�د و�ض�ع �ش�هرة
امل�ؤل�ف � ً
أول ،متبوع�ة ب�س�نة الوف�اة الهجري�ة وامليالدي�ة ،يليه�ا
ا�س�مه وا�س�م �أبي�ه ،و�أدن�اه ذك�ر عن�وان كتاب له.
واحل ّ�ق �أن هن�اك كت ًب�ا ر�صين�ة يف ه�ذا املج�ال ،ب�دئ به�ا من�ذ
عق�ود م�ن الزم�ن�( ،أذك�ر منه�ا كت�اب ملحم�ود ال�ش�نيطي �ص�در

عام  1381هـ) و�صدرت منذ �سنوات قريبة مو�سوعات لها ت�أتي
�أ�ضع�اف عم�ل امل�ؤل�ف ،م�ع ذك�ر م�ص�ادر ترجم�ة كل م�ؤل�ف.
وت�س�مى ه�ذه الأعم�ال املرجعي�ة (مداخ�ل) ،يعن�ي ا�س�م امل�ؤل�ف
امل�شهور به الذي ُتدخل و ُتذكر به �أعماله .وهي �أعمال مكتبية
خا�ص�ة ،ولكنه�ا مفي�دة للباحثين عمو ًم�ا.
م�ن ه�ذه الكت�ب :مداخ�ل امل�ؤلفين والأعلام الع�رب حت�ى
ع�ام  1215ه�ـ مل�ؤلف�ه فك�ري اجل�زار ،يف �أربع�ة جملدات ،وكتاب:
مداخ�ل الأ�س�ماء العربي�ة القدمي�ة :قائم�ة ا�س�تناد للمكتب�ات
ومراك�ز املعلوم�ات ،يف جملدي�ن �ضخمين (� )1609صفح�ات،
وه�و للمكتب�ي العري�ق �ش�عبان خليف�ة وزميل�ه حمم�د عو��ض
العاي�دي� ،أ�صدرت�ه املكتب�ة الأكادميي�ة بالقاهرة عام  1416هـ..
ال�ش�يخ الرحال�ة خلي�ل اخلال�دي املقد�س�ي ،املتو َّف�ى
�س�نة  1360ه�ـ :حيات�ه وجمال�س�ه و�أوراق�ه يف الكت�ب
واملخطوط�ات /جم�ع وحتقي�ق حمم�د خال�د ّ
كلب-.
الكوي�ت :مكتب�ة ومرك�ز فه�د ب�ن حمم�د ب�ن ناي�ف الدبو��س
للتراث الأدب�ي؛ بيروت :دار الب�ش�ائر الإ�سلامية 1436 ،ه�ـ،
�� 500ص.

اخلال�دي ع�امل ع ّ
رحال�ة ،ع�امل بالكت�ب
الم�ة ،وقا��ض َّ
واملخطو ط�ات.
والكت�اب درا�س�ة �ش�املة ل�سيرته وجه�وده يف العل�م والكت�ب
ً
ف�صلا ،ه�ي:
واملخطوط�ات ،جعل�ه امل�ؤل�ف يف ()13
 ترجمة ال�شيخ خليل اخلالدي. ال�شيخ اخلالدي يف عيون معا�صريه. الر�س�ائل املتبادل�ة بين اخلال�دي ومعا�صري�ه م�ن العلماءوالأدب�اء.
 الر�سائل ال�صادرة منه �إىل غريه من العلماء والأدباء. الر�سائل الواردة �إليه من العلماء والأدباء. مكتبته وم�آلها. جمال�سه حول الكتب واملخطوطات.89
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مقتطفات من و�صف رحلته �إىل بالد الأندل�س.
بع�ض �إجازاته لتالميذه وم�ستجيزيه.
بع�ض �أوراقه يف الكتب واملخطوطات.
امل�ؤمترات والبيانات الإ�سالمية التي �شارك فيها.
مناذج من املخطوطات التي بخطه.
ال�صور والوثائق.

زنادق�ة الأدب�اء /حمم�ود �ش�اكر -.ع ّم�ان :دار ومكتب�ة
الكن�دي 1436 ،ه�ـ�� 301 ،ص.

�أورد يف �أول�ه ق�ول اب�ن قا�ض�ي �ش�هبة :زنادق�ة الدني�ا �أرب�ع:
ب�ش�ار ب�ن ب�رد ،واب�ن الراون�دي ،و أ�ب�و حي�ان التوحي�دي ،و�أب�و
العلاء املع�ري.
و�أورد ترجم�ة مف�صل�ة لثالث�ة له�م ،لي��س م�ن بينه�م الأول،
َّ
وبين الأق�وال فيه�م ،وخا�ص�ة م�ا قي�ل يف زندقته�م.
وا�س�م امل�ؤل�ف م�ن �صفح�ة العن�وان ،بينم�ا ه�و عل�ى الغلاف:
حمم�د حمم�ود دح�روج ،ويف فهر�س�ة م�ا قب�ل الن�ش�ر :حمم�ود
حمم�د �ش�اكر؟
والكتاب مفيد.
العل�وم احل�ضاري�ة يف امل�ش�رق الإ�سلامي� :إ�س�هامات يف
احل�ض�ارة الإ�سلامية خلال الق�رن الراب�ع الهج�ري/
عبدالعزي�ز عبدالرحم�ن �آل �س�عد -.بيروت :ال�دار العربي�ة
للعل�وم 1436 ،ه�ـ�� 516 ،ص.

يعن�ي بالعل�وم احل�ضاري�ة العل�وم الت�ي قام�ت عليه�ا احل�ض�ارة
الإ�سالمية.
وته�دف الدرا�س�ة �إىل �إلق�اء ال�ض�وء عل�ى ح�ض�ارة امل�ش�رق
الإ�سالمي يف القرن الرابع الهجري ،التي جتلت يف جمموعة
�إ�س�هامات متنوعة يف ع�صر الدولة العبا�س�ية الذهبي ،وتتبني
م�ن خلال ف�ص�ول الكت�اب الثماني�ة ،وه�ي :العل�وم الديني�ة،
العل�وم الفل�س�فية ،التاري�خ واجلغرافي�ا ،اللغ�ة والأدب ،ال�ش�عر،
العل�وم الطبي�ة ،العل�وم الريا�ضي�ة ،العل�وم الطبيعي�ة.
وامل�ؤل�ف حائ�ز عل�ى الدكت�وراه يف التاري�خ واحل�ض�ارة
الإ�سلامية م�ن اجلامع�ة الإ�سلامية بلبن�ان.
القراخاني�ون :درا�س�ة يف �أ�صوله�م التاريخي�ة
وعالقاته�م ال�سيا�س�ية ودوره�م يف احلي�اة العلمي�ة
( 607 - 315ه�ـ)� /س�عاد ه�ادي الطائ�ي -.دم�ش�ق :دار
�صفح�ات 1437 ،ه�ـ�� 189 ،ص.

القراخاني�ون قبائ�ل تركي�ة ا�س�تقروا يف ترك�س�تان ،و قراخ�ان
تعن�ي �صاح�ب ال�س�لطة ،ث�م تط�ور اللقب �إىل خاقان ،ثم ايلك،
ومعن�اه املل�ك �أو الأمير .ولغته�م الرتكي�ة الأويغ�وريً ،
ف�ضلا
عن الفار�س�ية.
وجنح�وا يف فر��ض �س�يطرتهم فيم�ا بع�د عل�ى معظ�م بلاد م�ا
وراء النهر ،وامتد حكم �إمارتهم زهاء � 230سنة ،وقد عا�صرت
�إم�ارات مهم�ة ،كال�س�امانية والغزنوي�ة .واتخ�ذوا مدين�ة
كا�ش�غر عا�صم�ة له�م ،ث�م �أوزجن�د .واعتنقوا ديانات عدة ،منها
الإ�سلام ،وكان له�م دور كبير يف ن�ش�ره بين ع�دد كبير م�ن
القبائ�ل الرتكي�ة الوثني�ة.
وهذه هي الطبعة الثانية للكتاب.
و�أ�شير � ً
أي�ض�ا �إىل كت�اب� :آ�س�يا الو�س�طى يف عه�د الدول�ة
القراخاني�ة /عل�ي ب�ن �صال�ح املحيمي�د -.بري�دة ،ال�س�عودية:
امل�ؤل�ف 1422 ،ه�ـ�� 154 ،ص.
وكت�اب :القراخاني�ون يف ترك�س�تان :تاري�خ من�س�ي وح�ض�ارة
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باقي�ة /زي�اد حمم�د هوا��ش -.ع ّم�ان :دار ع ّم�ار 1429 ،ه�ـ.
درة الأ�سلاك يف دول�ة الأت�راك /للح�س�ن ب�ن عم�ر ب�ن
حبي�ب احللب�ي (ت  776ه�ـ)؛ حتقي�ق حمم�د حمم�د �أمين-.
القاه�رة :دار الكت�ب والوثائ�ق القومي�ة 1435 ،ه�ـ ،م�ج؟.

تاري�خ مرت�ب عل�ى ال�س�نني ،ي�ش�مل تاري�خ دول�ة �سلاطني
املماليك من �سنة � 648إىل �سنة  777هـ .هكذا يف املقدمة .وفيه
تراج�م �أعلام ه�ذه امل�دة.
ق�ال م�ؤلف�ه'' :وبع�د ،فه�ذا خمت�ص�ر ي�ش�تمل عل�ى دول�ة
الأت�راك و�أوالده�م ،و�صول�ة نوابه�م و�أمرائه�م و�أجناده�م،
وذك�ر احل�وادث الكائن�ة يف ع�صره�م ،وخبر من درج �إىل رحمة
عبرا لبح�ر العبرة ،وجمعت�ه
اهلل م�ن �أعي�ان دهره�م ،و�ضعت�ه ً
تذك�رة لأه�ل املعرف�ة واخلبرة''.
وقد اعتمد كثري من الك ّتاب وامل�ؤرخني على هذا الكتاب.
وذ َّيل عليه ابنه طاهر �إىل �سنة  801هـ ،ون�شر �ساب ًقا.
ور�أيت منه املجلدين الأولني :حوادث  714 - 648هـ.
ولي��س ه�و يف تاري�خ ا ألت�راك مبعن�ى العثمانيين ،الذي�ن
حكم�وا ابت�داء م�ن �س�نة  699ه�ـ.
بلاد ال�ش�ام يف م�ؤلف�ات ورحلات ال�ش�يخ عبدالغن�ي بن
�إ�س�ماعيل النابل�س�ي (ت  1143هـ)� /صفية حممد ب�شري
ال�سالمني -.ع ّمان :البنك الأهلي الأردين 1436 ،هـ� 591 ،ص
(�أ�صله ر�س�الة علمية).

ف�صول الكتاب الأربعة:
 التمهي�د لأو�ض�اع الدول�ة العثماني�ة وبلاد ال�ش�ام يفالقرنين احل�ادي ع�ش�ر والث�اين ع�ش�ر الهجريين.
 ترجمة ال�شيخ عبدالغني النابل�سي. اجلوان�ب االجتماعي�ة واالقت�صادي�ة يف بلاد ال�ش�ام يف�ض�وء بع��ض فت�اوى ال�ش�يخ عبدالغن�ي النابل�س�ي.
 رحالت ال�شيخ عبدالغني النابل�سي يف بالد ال�شام.معج�م تب�وك /نا�ص�ر ب�ن حمم�د العط�وي -.ط -.2تب�وك:
امل�ؤل�ف 1436 ،ه�ـ 5 ،مج.

ي�ض�م �أ�س�ماء املواق�ع اجلغرافي�ة يف منطق�ة تب�وك ببلاد
احلرمين� ،ش ً
�امل ال�س�هول واجلب�ال واله�ض�اب ،والأودي�ة
وال�ش�عاب ،وال�ش�واطئ واجل�زر واملوان�ئ ،واملواق�ع الأثري�ة،
والط�رق القدمي�ة واحلديث�ة ،وم�وارد املي�اه ،ومواق�ع زراعي�ة
و�أماك�ن �س�ياحية ،ومراك�ز تعلي�م ،وم�س�اجد وم�ست�ش�فيات
وم�صان�ع ،وحدائ�ق و�أ�س�واق ...وغريه�ا.
و�صدرت الطبعة الأوىل منه عام  1431هـ.
الق�ضي�ة الفل�س�طينية :حل�ول �ش�رعية و�صفح�ات
تاريخي�ة /ذي�اب ب�ن �س�عد الغام�دي -.ج�دة :دار الأوراق
الثقافي�ة 1436 ،ه�ـ�� 367 ،ص.
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احلل�ول الإ�سلامية اخلا�ص�ة الت�ي ذكره�ا امل�ؤل�ف :حتقي�ق
التوحي�د ،اجله�اد يف �س�بيل اهلل� ،أخ�ذ ال ُع�دَّة عل�ى اجله�اد
تدري ًب�ا معنو ًّي�ا وبدن ًّي�ا� ،إدخ�ال ال�سلاح داخ�ل فل�س�طني،
حتري�ض امل�ؤمنني على اجلهاد يف فل�س�طني ،الإنفاق يف �س�بيل
اهلل تع�اىل ،الدع�اء والقن�وت لإخوانن�ا يف فل�س�طني ،ت�ش�جيع
بع��ض اجلماع�ات يف ق�ضي�ة فل�س�طني ،ت�ش�جيع العملي�ات
اال�ست�ش�هادية ،املقاطع�ة التجاري�ة ،ح�رب الإنرتن�ت �ض�د
اليهود ،وجوب االتفاق ونبذ االفرتاق ،وجود مرجعية علمية
عل�ى �أر��ض الواق�ع ،فت�ح الب�اب ل�كل م�س�لم يف ط�رح احلل�ول.
مت�صرفي�ة القد��س ال�ش�ريف ( 1914 - 1874م)/
عبدالعزيز حممد عو�ض -.ع ّمان :دار ورد الأردنية 1437 ،هـ،
�� 446ص.

حر�ص�ا م�ن الدول�ة العثماني�ة عل�ى الإ�ش�راف املبا�ش�ر عل�ى
ً
�سير الأم�ور يف ل�واء القد��س واحل� ّد م�ن املداخلات الأجنبية،
قامت بف�صله عن والية �سورية ،وربطته بالعا�صمة �إ�ستانبول
مبا�ش�رة ،لتوثي�ق تبعيت�ه ،والإ�س�راع يف �إجن�از معامالت�ه
الإداري�ة ،ف�أعلنت�ه مت�صرفي�ة يف ع�ام  1291ه�ـ ( 1874م).
واقت�ض�ى الأم�ر �أن يبح�ث امل�ؤل�ف مت�صرفي�ة القد��س (1291
  1333ه�ـ) ببي�ان �أو�ضاعه�ا م�ا قب�ل املت�صرفي�ة ،حي�ث كان�تل�واء تاب ًع�ا لإيال�ة �صي�دا حت�ى ع�ام  1281ه�ـ ،ث�م لوالية �س�ورية
حت�ى ع�ام  1291ه�ـ ،وعر��ض التق�س�يمات الإداري�ة والأو�ض�اع
العام�ة لل�واء القد��س ( 1291 - 1256ه�ـ) لإعط�اء فك�رة ع�ن
أ�ح�وال الل�واء من�ذ احلك�م امل�ص�ري ( 1291 - 1247ه�ـ) حت�ى
عه�د املت�صرفي�ة ،الت�ي در��س فيه�ا �أجه�زة احلك�م والإدارة،
والتط�ور االجتماع�ي واالقت�ص�ادي يف مدنه�ا و�أريافه�ا ،م�ع
بي�ان الطوائ�ف امل�س�يحية ،واملداخلات الأجنبي�ة ،ث�م الهج�رة
اليهودي�ة واال�س�تيطان ،فاحلرك�ة العربي�ة فيه�ا.

مسرد موضوعي
الثقافة اإلسالمية

الأخالق يف الإ�سلام يف �ضوء الكتاب وال�س�نة و�آثار ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم� /س�عيد بن علي
بن وهف القحطاين -.ال�سعودية :امل�ؤلف1436 ،هـ 3 ،جـ يف  1مج (� 1704ص).

أ�دَّبن�ي رب�ي ف�أح�س�ن ت�أديب�ي :جمموع�ة م�ن الآداب الإ�سلامية م�ن الق�ر�آن الك�رمي وال�س�نة
النبوي�ة ال�ش�ريفة /وف�اء حمم�د ع�زت ال�ش�ريف -.ع ّم�ان :دار النفائ��س 1437 ،ه�ـ�� 247 ،ص.

تبا�شير اجلن�ةَّ :
املب�ش�رون باجلن�ة ،امل َب َّ�ش�رات باجلن�ة ،م َب ِّ�ش�رات اجلن�ة /حمم�د بلال
احللمو�ش�ي -.ط -.3حم��ص :دار الإر�ش�اد 1435 ،ه�ـ�� 287 ،ص.

التفاع�ل الدع�وي عبر �ش�بكات التوا�ص�ل االجتماع�ي� :أ�س�س�ه وتطبيقات�ه /مع�اذ �إبراهي�م
ع ّتيل�ي -.ع ّم�ان� :أروق�ة للدرا�س�ات والن�ش�ر 1435 ،ه�ـ�� 176 ،ص.
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منوذج�ا /يون��س عب�داهلل م�ا
مناه�ج الدع�وة الإ�سلامية لل�صينيين غير امل�س�لمني :ماليزي�ا
ً
ت�ش�نغ بين ال�صين�ي -.ماليزي�ا :اجلامع�ة الإ�سلامية العاملي�ة للن�ش�ر؛ ع ّم�ان :دار �آمن�ة1436 ،
ه�ـ�� 279 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة دكت�وراه م�ن جامع�ة مالي�ا).

ال�س�لفية يف اليم�ن :مدار�س�ها الفكري�ة ومرجعياته�ا العقائدي�ة وحتالفاتها ال�سيا�س�ية� /أحمد
حمم�د الدغ�ش�ي -.الدوح�ة :مرك�ز اجلزي�رة للدرا�س�ات؛ بيروت :الدار العربي�ة للعلوم1435 ،
ه�ـ� 397 ،ص.

امل�ر�أة ال�صاحل�ة ومكانته�ا يف الإ�سلام :م�ن �ص�ور تك�رمي الإ�سلام للم�ر�أة /فه�د خلي�ل زاي�د-.
ع ّم�ان :دار ياف�ا العلمي�ة 1437 ،ه�ـ�� 278 ،ص.

الأمن الفكري يف الدرا�سات الإ�سالمية /زياد عبداللطيف البطو�ش -.ع ّمان :دار زهدي :دار
جلي�س الزمان 1437 ،هـ� 122 ،ص.

�ش�بهات ح�ول ال�س�نة امل�ش� َّرفة /رفع�ت ف�وزي عبداملطل�ب -.بيروت :دار املقتب��س 1436 ،ه�ـ252 ،
�ص.
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اال�س�تدراك عل�ى �أحادي�ث ''اجلم�ع بين ال�صحيحين'' ألب�ي عب�داهلل احلمي�دي� /ضي�اء
الدي�ن حمم�د ب�ن عبدالواح�د املقد�س�ي (ت  643ه�ـ)؛ حتقي�ق ن�ور الدي�ن ب�ن حمم�د احلميدي
الأندل�س�ي -.الكوي�ت :جمل�ة الوع�ي الإ�سلامي 1436 ،ه�ـ�� 96 ،ص.

العقيدة

الأ�ص�ول القر�آني�ة يف �أ�س�ماء اهلل احل�س�نى و�صفات�ه العل َّي�ة� /أحم�د ب�ن عبدالرحم�ن القا�ضي-.
الدمام؛ الريا�ض :دار ابن اجلوزي 1436 ،هـ� 104 ،ص.

الفقه اإلسالمي

ر�س�الة يف افتقار �إثبات الأحكام للأدلة ال�صحيحة /وليد بن را�ش�د ال�س�عيدان -.الريا�ض :دار
كنوز �إ�شبيليا 1436 ،هـ� 110 ،ص.

فق�ه امل�ر�أة بين املا�ض�ي واحلا�ض�ر وم�ا تبع�ه م�ن تغير يف الأع�راف والأزم�ان :يت�ضم�ن فت�اوى
ن�س�ائية مهمة تخ�ص املر�أة والأ�س�رة� /س�ها �س�ليم مكدا��ش -.بريوت :دار الب�ش�ائر الإ�سلامية،
 1436ه�ـ�� 472 ،ص.
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ال�ش�امل يف �أح�كام اجلمع�ة عل�ى املذاه�ب الأربع�ة /جن�اح حمم�د عبداخلال�ق -.ع ّم�ان :دار
امل�أم�ون 1436 ،ه�ـ�� 264 ،ص.

دور ال�ش�هادة يف �إثبات الرجعة يف الفقه الإ�سلامي :درا�س�ة مقارنة /علي حممد علي قا�س�م-.
الإ�سكندرية :دار اجلامعة اجلديدة 1435 ،هـ� 69 ،ص.

القب��ض احلكم�ي يف ا ألم�وال :درا�س�ة فقهي�ة تطبيقي�ة /عا�ص�م ب�ن من�ص�ور �أب�ا ح�سين-.
الريا��ض :اجلمعي�ة الفقهي�ة ال�س�عودية :دار كن�وز �إ�ش�بيليا 1436 ،ه�ـ 2 ،م�ج (�� 797ص) (�أ�صل�ه
ر�س�الة دكت�وراه).

قواع�د و�ضواب�ط فقهي�ة يف �أح�كام القرو��ض /ثن�اء حمم�د �إح�س�ان احلاف�ظ -.دم�ش�ق :توزي�ع
دار الفك�ر1436 ،ه�ـ�� 455 ،ص.

فق�ه الواق�ع يف التراث ال�سيا�س�ي الإ�سلامي :من�اذج فقهي�ة وفل�س�فية واجتماعي�ة /مدح�ت
ماه�ر الليث�ي -.بيروت؛ القاه�رة :ال�ش�بكة العربي�ة للأبح�اث والن�ش�ر 1436 ،ه�ـ�� 560 ،ص
(�أ�صل�ه ر�س�الة ماج�س�تري م�ن جامع�ة القاه�رة).
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حجية احلكم الق�ضائي بني ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني الو�ضعية /حممد نعيم يا�سني-.
ع ّمان :دار النفائ�س 1436 ،هـ� 149 ،ص (�سبق �صدوره عام  1404هـ).

احلرك�ة العلمي�ة احلنبلي�ة و�أثره�ا يف امل�ش�رق الإ�سلامي خلال القرنين ال�ساد��س وال�س�ابع
الهجريين /خال�د كبير علال -.ع ّم�ان :ال�وراق للن�ش�ر 1437 ،ه�ـ�� 842 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة
دكت�وراه).

الفق�ه االفرتا�ض�ي وتطبيقات�ه عل�ى الن�وازل املعا�صرة� /صالح الدين خلوق -.الدار البي�ضاء:
مركز الرتاث الثقايف املغربي؛ بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ� 190 ،ص.

منوذج�ا /قم�ر
م�س��ؤولية الطبي�ب بين الفق�ه الإ�سلامي والقان�ون الو�ضع�ي :زرع الأع�ض�اء
ً
عبدالرحم�ن �أب�و لب�ة -.ع ّم�ان :دار الفرق�ان 1433 ،ه�ـ�� 424 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة ماج�س�تري).

الت�ص�وف يف بلاد ال�ش�ام خلال الع�ص�ر الأيوب�ي� /أحلام عاب�د البرواري -.ع ّم�ان :دار دجل�ة،
 1437ه�ـ�� 243 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة ماج�س�تري م�ن جامع�ة زاخ�و بكرد�س�تان الع�راق).
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الديانات األخرى

عل�م مقارن�ة الأدي�ان و أ�ث�ره يف الدع�وة �إىل اهلل تع�اىل� /أحم�د عم�ار عبداخلال�ق -.ع ّم�ان :دار
�آمن�ة 1437 ،ه�ـ�� 173 ،ص.

العلوم االجتماعية واالقتصادية

الأدبي�ات املا�س�ونية و�صلته�ا بالعقائ�د اليهودي�ة ال�صهيوني�ة وخططه�ا لتقوي��ض املجتمع�ات
الإ�سلامية وامل�س�يحية /ح�سين عم�ر حم�ادة -.ط ،مزي�دة منقح�ة -.دم�ش�ق :دار الوثائ�ق،
 1434ه�ـ�� 624 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة دكت�وراه م�ن جامع�ة الدرا�س�ات الإ�سلامية بكرات�ش�ي1414 ،
هـ).
�صدرت الطبعة الأوىل من الكتاب عام  1415هـ ،والثانية عام  1428هـ.

�إدارة امل�ص�ارف الإ�سلامية :نظ�ام م�ايل ع�ادل /عل�ي عب�ودي نعم�ة اجلب�وري -.ع ّم�ان :دار
�صف�اء 1437 ،ه�ـ�� 272 ،ص.

العلوم

�س� ّر �صناع�ة الط�ب /ألب�ي بك�ر حمم�د ب�ن زكري�ا ال�رازي (ت  311ه�ـ)؛ حتقي�ق خال�د حرب�ي-.
الإ�س�كندرية :دار الوف�اء 1436 ،ه�ـ�� 163 ،ص.
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األدب

�ش�عر الوف�ود يف الع�ص�ر الإ�سلامي والع�ص�ر ا ألم�وي :درا�س�ة مو�ضوعي�ة فني�ة /هن�اء فا�ض�ل
بي�ان -.ع ّم�ان :دار ومكتب�ة الكن�دي 1436 ،ه�ـ�� 278 ،ص.

التاريخ

�إحت�اف ذوي الب�صائ�ر برتاج�م العلم�اء الأفارق�ة الأكاب�ر ودوره�م يف بلاد احلرمين وبلاد
امل�ش�رق الإ�سلامي /حم�زة ب�ن حام�د القرع�اين -.الطائ�ف :دار الطرفين؛ بيروت :م�ؤ�س�س�ة
ال�ضح�ى1436 ،ه�ـ�� 861 ،ص.

التعري�ف مبجموع�ة م�ن امل�ست�ش�رقني وبجهوده�م يف الدرا�س�ات الأدبي�ة واللغوي�ة ويف �إع�داد
فهار��س املخطوطات العربية� /س�ماء زكي املحا�س�ني -.الكويت :مكتبة ومركز فهد بن حممد
ب�ن ناي�ف الدبو��س للتراث الأدب�ي؛ بيروت :دار الب�ش�ائر الإ�سلامية 1436 ،ه�ـ�� 214 ،ص.

منه�ج عم�ر ب�ن اخلط�اب ر�ض�ي اهلل عن�ه يف مواجه�ة امل�ش�كالت الأمني�ة /م�ش�اعة بن�ت جهي�م
العتيب�ي -.الريا��ض :جامع�ة ا إلم�ام ،عم�ادة البح�ث العلم�ي 1435 ،ه�ـ�� 740 ،ص (�أ�صل�ه ر�س�الة
دكت�وراه).
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التنظيم�ات الإداري�ة يف �ص�در الدول�ة الإ�سلامية /فاي�ق حمم�د غن�امي -.ع ّم�ان :دار وائ�ل،
 1437ه�ـ�� 384 ،ص .
(التنظي�م الإداري يف عه�د الر�س�ول �صل�ى اهلل علي�ه و�س�لم ،ويف عه�د اخللف�اء الرا�ش�دين ،ويف
العه�د الأموي).

الفتنة يف عهدي الأمني وامل�أمون� /أحمد حممد اخلطيمي -.ع ّمان:
دار دجلة 1437 ،هـ� 224 ،ص.

الري�ادة العلمي�ة يف بغ�داد و�أ�صدائ�ه ا(�ص�ح :و�أ�صدا ؤ�ه�ا) عل�ى بل�د (�ص�ح :بلاد) الأندل��س/
حمم�د ب�شير ح�س�ن را�ض�ي العام�ري -.ع ّم�ان :دار �أجم�د 1437 ،ه�ـ�� 280 ،ص.

�إ�س�هام امل�ر�أة الأندل�س�ية يف الن�ش�اط العلم�ي يف الأندل��س :ع�ص�ر مل�وك الطوائ�ف� /س�هى
بعي�ون -.بيروت :ال�دار العربي�ة للعل�وم 1435 ،ه�ـ�� 192 ،ص.

ح�ارات ومع�امل ج�وار امل�س�جد احل�رام� :أجي�اد وال�ش�امية  2وجبلا ال�صف�ا و أ�ب�ي قبي��س ،املي�اه،
الآب�ار داخ�ل امل�س�جد احل�رام ،املطوف�ات /ف�وزي حمم�د عب�ده �س�اعاتي -.مك�ة املكرم�ة :امل�ؤلف،
 1436ه�ـ�� 415 ،ص.
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مسرد معجمي متنوع
اب�ن الفوط�ي م� ً
ؤرخ�ا  723 - 642ه�ـ /حمم�ود م�ضع�ان
عي�ال �س�لمان -.ع ّم�ان :وزارة الثقاف�ة 1435 ،ه�ـ�� 172 ،ص.
الأج�ور والروات�ب يف الع�ص�ر العبا�س�ي خلال الفترة
 334- 132ه�ـ /جمي�ل حمم�د بن�ي �سلامة -.ع ّم�ان :زم�زم
نا�ش�رون 1435 ،ه�ـ�� 202 ،ص.
�أح�كام التعيين يف املعاملات يف الفق�ه الإ�سلامي:
درا�س�ة فقهي�ة مقارن�ة /فاطم�ة �إ�س�ماعيل م�ش�عل-.
الإ�س�كندرية :مكتب�ة الوف�اء القانوني�ة 1435 ،ه�ـ�� 1007 ،ص
(�أ�صل�ه ر�س�الة علمي�ة).
الأخ�ش�اب وا�س�تخداماتها احل�ضاري�ة يف امل�ش�رق
العربي الإ�سالمي� /سعد رم�ضان اجلبوري -.الإ�سكندرية:
املكت�ب اجلامع�ي احلدي�ث1435 ،ه�ـ�� 220 ،ص.
�إدارة امل�صارف والنقود العربية يف التاريخ الإ�سالمي/
جمموع�ة م�ن اخلبراء -.القاه�رة :املنظم�ة العربي�ة للتنمي�ة
الإداري�ة 1435 ،ه�ـ� 559 ،ص.
الإ�س�رائيليات يف مروي�ات حمم�د ب�ن �إ�س�حاق :درا�س�ة
تطبيقي�ة يف كت�اب املبت�د�أ يف ق�ص��ص الأنبياء /حممد
جلاء �إدري��س -.القاه�رة :امل�ؤ�س�س�ة امل�صري�ة للت�س�ويق1435 ،
ه�ـ�� 510 ،ص.
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اقت�صادي�ات الدع�وة الإ�سلامية /ح�سين ب�شير ن�ور
الدائ�م ،حمم�د �أحم�د م�صطف�ى -.ع ّم�ان :دار احلام�د1435 ،
ه�ـ�� 119 ،ص.
�أمه�ات الكت�ب الفقهي�ة يف املذاهب الثمانية امل�ش�هورة:
�ش�روحها وحوا�ش�يها ،ابتداء من القرن الثاين للهجرة
حتى ع�صرنا احلايل /عبدال�سالم �أحمد فيغو -.القاهرة:
دار الكلم�ة 1435 ،ه�ـ�� 620 ،ص.
التحكي�م التجاري الدويل ما بني ال�ش�ريعة والقانون:
درا�س�ة مقارن�ة /زي�اد حمم�د ال�س�بعاوي -.القاه�رة :املرك�ز
القوم�ي للإ�ص�دارات القانوني�ة 1435 ،ه�ـ�� 196 ،ص.
التعام�ل م�ع الأوبئ�ة يف �ض�وء الفق�ه الإ�سلامي /عل�ي
حمم�د عل�ي قا�س�م -.الإ�س�كندرية :دار اجلامع�ة اجلدي�دة،
 1435ه�ـ�� 213 ،ص.
اجلذور الإ�سلامية ملبادئ اجلودة ال�شاملة /علي �سعيد
القحطاين -.الريا�ض :امل�ؤلف 1435 ،هـ� 72 ،ص.
احلدي�ث النب�وي ال�ش�ريف و�أث�ره يف بي�ان اجل�ودة
ال�ش�املة يف االقت�ص�اد الإ�سلامي /عفي�ف عبداحلاف�ظ
الغنيم�ات -.ع ّم�ان :دار جلي��س الزم�ان 1435 ،ه�ـ�� 292 ،ص.

حك�م الت�ص�رف يف العين الغائب�ة :درا�س�ة مقارن�ة
بين الفق�ه الإ�سلامي والقان�ون امل�دين /عبدالنا�ص�ر
عبداملطل�ب �ش�هاوي -.الإ�س�كندرية :مكتب�ة الوف�اء القانوني�ة،
 1435ه�ـ�� 479 ،ص.
ح�ول اال�ست�ش�راق اجلدي�د :مقدم�ات �أولي�ة /عب�داهلل
بن عبدالرحمن الوهيبي -.الريا�ض :جملة البيان 1435 ،هـ،
� 184ص.
 500طريقة جتعل �أبناءك يع�ش�قون ال�صالة /عبداهلل
حمم�د عبداملعط�ي -.القاه�رة :الأندل��س اجلدي�دة للن�ش�ر،
 1435ه�ـ�� 383 ،ص.
ال�سيا�س�ة ال�ش�رعية يف ق�ص�ة يو�س�ف علي�ه ال�سلام/
مام�ادو ب�شير �س�يال -.الريا��ض :دار كن�وز �إ�ش�بيليا 1435 ،ه�ـ،
 143ورق�ة (�أ�صل�ه ر�س�الة ماج�س�تري).
الظ�روف املخفف�ة وامل�ش�ددة يف الفق�ه اجلنائ�ي
الإ�سلامي /عم�رو العرو�س�ي -.الإ�س�كندرية :مكتب�ة الوف�اء
القانوني�ة 1435 ،ه�ـ�� 615 ،ص.
الع�ش�ر امل�س�ائل ،امل�ش�هور ببي�ان الوا�ض�ح امل�ش�هود م�ن
ف�ضائ�ح الن�ص�ارى واليه�ود� /صال�ح ب�ن ح�سين اجلعف�ري
(ت  669هـ؟)؛ درا�سة وحتقيق حمزة العاي�ش -.بريوت :كتاب،
1435ه�ـ�� 272 ،ص.
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عقوب�ة املرت�د يف ال�ش�ريعة الإ�سلامية وج�واب
معار�ض�ات املنكري�ن /حمم�د ب�راء يا�سين -.ج�دة :مرك�ز
الت�أ�صي�ل للدرا�س�ات والبح�وث 1435 ،ه�ـ�� 175 ،ص.
عقوب�ة النف�ي و�أثره�ا يف �ضم�ان �سلامة املجتم�ع يف
الفق�ه الإ�سلامي /حم�ادة عي�د حم�دان -.الإ�س�كندرية :دار
اجلامع�ة اجلدي�دة 1435 ،ه�ـ�� 434 ،ص.
عل�وم الأر��ض يف التراث العرب�ي الإ�سلامي /م�صطف�ى
املبروك املغب�وب -.ع َّم�ان :دار املناه�ج 1435 ،ه�ـ�� 276 ،ص.
ق�ص��ص م�ن واق�ع الأطب�اء بين عل� ِّو الهم�ة وانع�دام
الذ َّمة /علي �سعيد القحطاين -.الريا�ض :امل�ؤلف 1435 ،هـ،
�� 127ص.
قواع�د الرتجي�ح بين امل�صال�ح املتعار�ض�ة يف الفق�ه
الإ�سلامي وتطبيقاته�ا املعا�ص�رة :درا�س�ة ت�أ�صيلي�ة
مقارن�ة� /أ�س�ماء امل�دين -.الريا��ض :دار العا�صم�ة 1435 ،ه�ـ،
�� 488ص.
حماورات فقهية خمت�صرة� :أربعون م�س��ألة فقهية مما
يكرث احلوار فيه بني النا�س ،مدعمة بالأدلة الأثرية
والنظرية� /صالح بن �سليمان الراجحي -.الريا�ض :توزيع
م�ؤ�س�سة اجلري�سي للتوزيع والإعالن 1435 ،هـ 2 ،جـ؟

امل�ر�أة يف ع�ص�ر املغ�ول /ريخ�ا مي�س�را -.ع ّم�ان :دار
الي�ازوري 1435 ،ه�ـ�� 229 ،ص.
م�س�ابقة �أف�ض�ل م��ؤذن لع�ام  1437 - 1436هـ :جائزة
بلال ب�ن رب�اح يف ن�س�ختها الأوىل ل�ش�باب الع�امل
الإ�سالمي /فكرة وت�أليف علي حممد ال�شمراين -.الريا�ض:
امل�ؤل�ف 1435 ،ه�ـ�� 22 ،ص.
امل�ست�ش�رقون املن�صف�ون و�أثره�م يف الدع�وة
الإ�سلامية /ال�س�يد عل�ي ال�س�يد ح�س�ن -.املن�ص�ورة :مكتب�ة
فيا��ض 1435 ،ه�ـ�� 576 ،ص.
امل�س��ؤولية االجتماعي�ة يف القر�آن الكرمي /عبداهلل بن
حممد القر�شي -.جدة :دار املحمدي 1435 ،هـ� 119 ،ص.
املعار�ض�ة ال�سيا�س�ية بين الفكري�ن اليون�اين
والإ�سلامي :درا�س�ة حتليلي�ة مقارن�ة يف فل�س�فة
ال�سيا�س�ة /حمم�ود روي��ش البيل�ي -.الإ�س�كندرية :مكتب�ة
ب�س�تان املعرف�ة 1435 ،ه�ـ�� 379 ،ص.
معاه�د تدري�ب الق�ض�اء والإفتاء ومناهجه�ا يف الهند:
درا�سة علمية /امتياز عامل القا�سمي -.بريوت :دار الكتب
العلمي�ة 1435 ،ه�ـ� 112 ،ص.
معج�م الأدوية الطبيعية املج َّربة� /إبراهيم ال�س�لطي-.
ع ّمان :دار احلامد 1435 ،هـ� 172 ،ص.
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مفه�وم اال�س�تكبار واال�س�ت�ضعاف يف الق�ر�آن الك�رمي:
درا�س�ة م�صطلحي�ة وتف�سير مو�ضوع�ي /م�صطف�ى
�أوعي�ش�ة -.القاه�رة :دار ال�سلام 1435 ،ه�ـ�� 340 ،ص.
مناه�ج البح�ث املعا�ص�رة :ر�ؤية �إ�سلامية /حممد ح�س�ن
مهدي بخيت -.ع ّمان :عامل الكتب احلديث 1435 ،هـ� 283 ،ص.
املنظ�ور الق�ر�آين لوظائ�ف علم االت�ص�ال /وداد غازي-.
ع َّمان :دار �أ�س�امة 1435 ،هـ� 280 ،ص.
منه�ج اال�س�تدالل باملكت�ش�فات العلمي�ة عل�ى النب�وة
والربوبي�ة� /س�عود ب�ن عبدالعزي�ز العريف�ي -.لندن :مركز
تكوي�ن للدرا�س�ات والبح�وث 1425 ،ه�ـ�� 80 ،ص.
نفح�ات �إ�سلامية من ال�ش�عر العراقي احلدي�ث /اختيار
وتوثي�ق من�ص�ور ب�ن عبدالعزيز اخل�ضريي -.الريا�ض :املعد،
 1435ه�ـ� 248 ،ص.
نظري�ة اخل�س�ارة يف معاملات امل�ص�ارف الإ�سلامية/
عادل عبدالف�ضيل عيد -.الإ�سكندرية :دار التعليم اجلامعي،
 1435ه�ـ�� 603 ،ص.
النيابة ال�ش�رعية يف �ضوء املذاهب الفقهية والقوانني
العربي�ة /بلقا�س�م �ش�توان -.الإ�س�كندرية :مكتب�ة الوف�اء
القانوني�ة 1435 ،ه�ـ�� 327 ،ص.

بطاقة فنية
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