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العلمي�ِة  �ش��ؤونِه  يف  الهج�ريَّ  التاري�َخ  ي�ش�تخدُم  ال  ال�ذي 
لعملي�ة، وا

وي�شتخدُم التاريخ امليالديَّ )وه� تاأريُخ الن�شارى(،
فه� اإما اأنه يحبُّ ذلك التاريَخ دون تاريِخ امل�شلمني،

فهذا مع ه�اُه ونحلته،
اأو اأنه يَرى هذا اال�شتعماَل اأف�شل،

فيتخذُه نهًجا، 
اأمت�ِه  اأع�الُم  ا�ش�تعملَُه  وم�ا  االإ�ش�الميُّ  تاأريخ�ُه  يهم�ُه  وال 

الي��م، وحت�ى  الهج�رِة  من�ذ  الدي�ِن  عل�ى  والغي��رون 
عة، انهزامّي، �شعيُف ال�شخ�شية، فهذا اإمَّ

يقلُِّد الق�يَّ ول� كان خمطًئا،
ويرتُك ال�شعيَف ول� كان �شحيًحا.

اأو اأنه ال مباٍل،
فال َي�شاأُل عن ذلك وال ي�شغُل نف�شُه به،

والالمباالُة مر�ٌض اأ�شيَب به كثرٌي من امل�شلمني،
وخا�شًة يف هذا الع�شر،

وه� من اأ�شباِب غفلتهم وتاأخرهم،
ومن كتَب التاريخني لدواٍع ح�شابية اأو وطنيٍة فال باأ�ض.

واإذا كانت الدوُل تتعامُل بالتاأريِخ امليالدي،
يف  االإ�ش�الميِّ  تاأريخ�ِه  ع�ن  امل�ش�لُم  يغف�َل  اأن  من�ه  يل�زُم  ف�ال 

�ش��ؤونه،
اأو ي�شتعمُل التاأريخني على االأقل،

اعتزاًزا بتاأريخِه اأواًل،
ومداراًة الأح�اٍل له ُيجَبُ فيها على ا�شتعماِل التاأريِخ االآخر، 

ثانًيا.
ولُيعلْم اأن التاأريَخ بالهجرِة �شنٌَّة �شنَّتها اخلالفُة الرا�شدة، 

وق�د اأمرن�ا ر�ش��ُل اهلل �شلَّ�ى اهلل علي�ه و�ش�لََّم اأن نلت�زَم ب�ش�نَّتِه 
و�ش�نَِّة اخللفاِء الرا�ش�دين من بعده،

واأن َنَع�ضَّ عليها بالن�اجذ.
فال ُيرَتُك التاأريُخ الهجريُّ اأبًدا،

وال ُي�شتهاُن به.

التأريخ بالهجرة: شؤون وشجون
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كتاب متميز
�شدر كتاب متميز، بت�شميم جميل، واإخراج رائع، مل�ؤلف متخ�ش�ض، عن�انه:

اأطل�ض الأماكن يف القراآن الكرمي/ تاأليف وت�شميم �شامي بن عبداهلل املغلوث.- الريا�ض: العبيكان للن�شر، 1436 
هـ، 240 �ض.

البلداني��ن يف  البل�دان )اجلغرافي�ا(، حي�ث تط�رق  الك�رمي: عل�م  الق�راآن  الت�ي خدم�ت جانًب�ا م�ن ج�ان�ب  العل��م اجلليل�ة  م�ن 
م�شنفاتهم )املعاجم البلدانية( لكثري من امل�اقع واالأمكنة التي ركز عليها القراآن الكرمي يف حديثه عن االأمم واالأق�ام واملمالك 

واأحداثه�ا التاريخي�ة، ففيه�ا ذكري�ات حافل�ة، وعظ�ات م�ؤث�رة، وجتلي�ات حا�ش�رة.
وذك�ر امل�ؤل�ف اأن�ه بع�د انتهائ�ه م�ن رحل�ة عم�ل �شل�ش�لة االأطال��ض التاريخي�ة، الت�ي ابت�داأ به�ا قب�ل اأك�ر م�ن ع�ش�رين عاًم�ا، اأراد اأن 
ي�ش�رف بخدم�ة كت�اب اهلل تع�اىل، يف جم�ال التعري�ف باالأماك�ن اجلغرافي�ة الت�ي ُذك�رت في�ه، باأ�ش�ل�ب تقن�ي معا�ش�ر، يعتم�د عل�ى 

�ق، م�ن خ�الل امل�ش�ادر واملراج�ع الت�ي اعتم�د عليه�ا. اخلريط�ة املع�بة، وال�ش��رة ذات العالق�ة بامل�كان، والن��ض امل�ثَّ
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و�ش�لك يف اإع�داد ه�ذا االأطل��ض بعم�ل �شفح�ة جمدول�ة للت�شل�ش�ل الرقم�ي للم�كان، م�ع التب�ي�ب اللغ��ي، وتعريف�ه للم�ش�مى م�ن 
خالل املعاجم اللغ�ية، والنطاق اجلغرايف للمكان، م�شت�ش�هًدا بالن�ض القراآين، مع تف�ش�ريه من خالل كتب التف�ش�ري امل�ث�قة، اأو 

كت�ب التاري�خ، اأو املعاج�م البلداني�ة، ونح�� ذلك.

واحت��ى النط�اق اجلغ�رايف عل�ى اخلريط�ة اجلغرافي�ة اأو التاريخي�ة، واملرئي�ة الف�شائي�ة، وال�ش��رة الرقمي�ة، واملرت�ش�م اأو ال�ش�كل، 
واجل�داول والبيانات.

واأ�شار اإىل كتب اأخرى يف امل��ش�ع، وذكر بت�ا�شع العلماء اأنه ا�شتفاد منها، وهي:
اأطل�ض القراآن: اأماكن، اأق�ام، اأعالم/ �ش�قي اأب� خليل.  -

اأطل�ض القراآن الكرمي/ للعامل الرتكي اأحمد بدير.  -
معجم االأمكنة ال�ارد ذكرها يف القراآن الكرمي/ �شعد اجلنيدل.  -

ح به واأُبهم يف القراآن الكرمي من امل�ا�شع/ اأحمد بن حممد �شراي، ي��شف بن حممد ال�شام�شي. املعجم اجلامع ملا �شرِّ  -
ا يف التاريخ واجلغرافيا، حافظ للقراآن  وامل�ؤل�ف م�ن حمافظ�ة االأح�ش�اء بب�الد احلرم�ني، حا�ش�ل على اإج�ازة يف الرتبية، متخ�ش�شً
�ا، ُترج�م منه�ا اإىل لغ�ات اأخ�رى اأك�ر م�ن )12(  الك�رمي من�ذ �ش�ّن مبك�رة، ع�ش�� يف م�ش�اريع علمي�ة، وق�ام بعم�ل )21( اأطل�ًش�ا تاريخيًّ

اأطل�ًش�ا، و�ش�ارك يف تاأليف وت�شميم اأطال��ض ومناهج ترب�ية تعليمية عديدة.



6

أندر الكتب
ب�ن  حمم�د  ب�ن  حمم�د  العاّلم�ة  مل�ؤلفه�ا  وميـة''  ''الآجرُّ
وم ال�شنهاج�ي )ت 723 ه��( م�ن م�ش�ه�ر يف النح��، ول�ه  اآج�رُّ
�ش�روح كث�رية، واأق�دم طبع�ة ل�ه يف روم�ا )ت�ب�جرافي�ا ميدي�ا( 
ع�ام 1592 م ال�ذي ي�اف�ق ع�ام 1001 ه��، اأي اأن�ه طب�ع من�ذ اأك�ر 

م�ن )400( ع�ام! 
وه�� غ�ري مرق�م، وتع�داد �شفحات�ه )24 ��ض(، بحج�م 22 �ش�م. 
وحرف�ه وا�ش�ح رائ�ع، اأف�ش�ل م�ن كث�ري من احل�روف احلديثة! 

وكاأن�ه خمط��ط بخ�ط الي�د. وه� بل�نني: اأ�ش��د، واأحمر.
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ويف ال�شنة التالية منه طبع كتاب ''القانون يف الطب'' البن 
�ش�ينا )ت 428 ه��(، يعن�ي يف ع�ام 1593 م، ال�ذي ي�اف�ق 1002 ه��، 
اأق�دم طبع�ة للكت�اب كذل�ك، طب�ع يف )املطبع�ة الطبي�ة(  وه�� 
بروم�ا، ''م�ع بع��ض تاآليف�ه، وه�� عل�م املنط�ق، وعل�م الطبيعي، 

وعل�م ال�كالم''. هك�ذا يف �شفح�ة العن�ان.
ويف اأول�ه فهر�ش�ت بخم�ش�ة كت�ب، رمب�ا ه�ي ت�ش�ميات اأق�ش�ام م�ن 

كتاب القان�ن نف�ش�ه، وهي: 
االأم�ر الكلية من علم الطب.  -1

االأدوية املفردة امل��ش�عة على حروف املعجم.  -2
باأع�ش�اء  ال�اقع�ة  اجلزئي�ة(  )يعن�ي  اجلزوي�ة  االأمرا��ض   -3

وباطنه�ا. ظاهره�ا  الق�دم،  اإىل  الراأ��ض  م�ن  االإن�ش�ان 
بع�ش��،  تخت��ض  مل  وقع�ت  اإذا  الت�ي  اجلزوي�ة  االأمرا��ض   -4

الزين�ة. ويف 
االأدوية املركبة، وه� اأقرباذين.  -5

وباآخ�ره ''كت�اب النج�اة خمت�ش�ر ال�ش�فا'' ال ب�ن �ش�ينا. وه�� يف 
احلكم�ة املنطقي�ة والطبيعي�ة واالإلهي�ة.

وع�دد �شفح�ات الكت�اب: 554، 248، 85 ��ض، وفهار�ش�ه ط�يل�ة، 
غ�ري مرقم�ة. وطب�ع بحرف �شغري، لك�ن العناوين بارزة.



8

كتب تراثية تطبع ألول مرة

مـراآة ال�شـالك مبعاملـة اململوك مع املالك/ جم�ال الدين 
حممد بن جعفر العطا�ض )ت 1236 ه�(؛ حتقيق حممد يا�شر 

الق�شماين.- دم�شق: دار التق�ى، 1435 ه�، 119 �ض.
بع��ض  ع�ن  واأخب�ار  نت�ف  يف  ملح�ق  العطا��ض:  اإينا��ض  يلي�ه: 
وج�ه ال�ش�ادة االأخيار من اآل العطا��ض الكرام واأ�ش�هر قراهم/ 

للمحق�ق.

لطائـف املـن يف قواعـد ال�شـن/ ن��ر الدي�ن علي ب�ن اأحمد 
القرايف )ت نح� 940 ه�(؛ حتقيق عبداملجيد جمعة اجلزائري.- 

اأب� ظبي: م�ؤ�ش�شة بين�نة للن�شر، 1435 ه�، 56 �ض.
وه� يف م�شطلح احلديث.

) تذكر هنا الكتب التي طبعت اأو حققت الأول مرة من كتب الرتاث االإ�شالمي، وقد ي�شار اإىل حتقيقات اأخرى 
للكتاب لفائدة، وال تكرر اإذا وردت يف اأب�اب اأخرى من املجلة (

ـم �شلـى اهلل عليـه  املعظَّ النبـي  ـم يف مولـد  املنظَّ الـدر 
و�شـلم/ اأب� العبا��ض حممد بن اأحمد العَزيف اللخمي ال�ش�بتي 
االأندل�ش�ي )ت 633 ه��(/ درا�ش�ة وحتقي�ق عب�داهلل حم�ادي.- 

عّم�ان: دروب للن�ش�ر، 1437 ه��، 400 ��ض.
اأكمله ولده حممد، حاكم �شبتة )ت 677 ه�(

اإعـام الأنـام بحقـوق اآل البيـت الكـرام/ الأب�ي العبا��ض 
اأحم�د ب�ن حمم�د الره��ين )ت 1373 ه�(؛ درا�ش�ة وحتقيق ن�ر 
الدي�ن الغّي�اط.- طنج�ة: الرابط�ة املحمدي�ة للعلم�اء، مرك�ز 
عقبة بن نافع للدرا�شات واالأبحاث ح�ل ال�شحابة والتابعني، 

1435 ه��، 191 ��ض.
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منظومـة جواهـر الذخائر يف الكبائـر وال�شغائر لأبي 
الـركات بـدر الديـن حممد بن حممد الغـزي )ت 984 
هـ(/ حققها و�ش�رحها حمد بن عبداهلل املن�ش�ر.- الريا�ض: 

املحق�ق، 1437 ه��، 462 �ض.

ال�شـيف امل�شـهور امل�شـلول علـى الزنديـق و�شـابِّ الر�شـول 
ب�ن قا�ش�م  الدي�ن حمم�د  �شلـى اهلل عليـه و�شـلم/ حمي�ي 
جمع�ة  عبداملجي�د  حتقي�ق  ه��(؛   904 )ت  باأخَ�ي�ن  املع�روف 
اجلزائري.- اأب� ظبي: م�ؤ�ش�شة بين�نة للن�شر، 1435 ه�، 51 �ض.

حمم�د  �ش�لطان  ب�ن  عل�ي  اجلماعـة/  �شـاة  يف  ر�شـالتان 
الق�اري )ت 1014 ه��(؛ حتقي�ق عبداجل��اد حم�ام.-  اله�روي 

املقتب��ض، 1435 ه��، 314 ��ض. ب�ريوت: دار 
والر�شالتان هما:

ل يف ال�شف االأول. الف�شل املع�َّ  -
ل�شان االهتداء يف بيان االقتداء.  -

ى يف تبيني ال�شاة الو�شـطى/ عبدامل�ؤمن بن  ك�شـف املغطَّ
خلف الدمياطي )ت 705 ه�(؛ حتقيق وتعليق حممد بن نا�شر 
العجمي.- بريوت: دار الب�شائر االإ�شالمية، 1436 ه�، 230 �ض.

مبـا  الأ�شحيـة  جـواز  يف  ـر  وع�شَّ د  �شـدَّ مـن  علـى  الـردُّ 
ـر/ ي��ش�ف ب�ن ح�ش�ن ب�ن عبداله�ادي املقد�ش�ي )ت 909  تي�شَّ
دار  ب�ريوت:  القي�ش�ي.-  عبداللطي�ف  ب�ن  اإي�اد  حتقي�ق  ه��(؛ 

��ض.  160 ه��،   1435 املقتب��ض، 

اإ�ش�ماعيل ب�ن  اأن�ه �ش�بق حتقي�ق الكت�اب م�ن قب�ل  اإىل  واأ�ش�رُي 
غازي مرحبا، ون�شر يف جملة )احلكمة( ال�شادرة يف بريطانيا 

ع 24 )حم�رم 1423 ه��( ��ض 157 - 184.
كم�ا حقق�ه عبدالرحم�ن ب�ن حمم�د احلكم�ي وطب�ع م�ع كت�اب 
''اإي�ش�اح الن��ض يف اأن اإعف�اء اللحي�ة ه�� الق��ض''، ال�ذي �ش�در 
ع�ن ال�دار العربي�ة للم��ش��عات ع�ام 1427 ه�، ويليه ر�ش�التان: 
اإبانة الن�ض يف م�شاألة الن�ض/ عبدالغني النابل�شي. الردُّ على 
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ر/ ابن عبدالهادي  ر يف ج�از االأ�شحية مبا تي�شَّ د وع�شَّ من �شدَّ
املقد�شي.

جلمي�ع  ''�ش�رد  القي�ش�ي  حقق�ه  ال�ذي  الكت�اب  ه�ذا  وباآخ�ر 
م�شنفات�ه )اب�ن عبدالهادي( املطب�عة واملخط�طة واملفق�د'' 
وق�د بلغ�ت )705( كتاًب�ا ور�ش�الة. وه�� اأك�ر م�ادة الكت�اب )��ض 
��ض 26 - 112(، بينم�ا الن��ض املحق�ق م�ن ��ض 113 - 160 م�ع 

والفهار��ض. املقدم�ة 
اأن هن�اك م�ن ق�ام بعم�ل فهر��ض مل�ؤلَّف�ات اب�ن  اأ�ش�ري اإىل  كم�ا 
عبدالهادي واإ�شداره يف كتاب منذ عام 1420 ه�، وه� بعن�ان: 
احلنبل�ي  عبداله�ادي  ب�ن  ح�ش�ن  ب�ن  ي��ش�ف  م�ؤلف�ات  معج�م 
ال�ش�المة.-  �ش�ع�د  ب�ن  نا�ش�ر  الع�امل/  مبكتب�ات  املخط�ط�ة 

الريا��ض: دار اإ�ش�بيليا، 1420 ه��، 82 ��ض.

الإ�شـعاف يف اأحـكام الأوقـاف/ بره�ان الدي�ن اإبراهيم بن 
م��ش�ى الطرابل�ش�ي )ت 922 ه��(؛ حتقي�ق �ش�الح حمم�د اأب�� 

احل�اج.- عّم�ان: دار الف�اروق، 1436 ه��، 263 ��ض.

ذك�ر املحق�ق اأن الكت�اب مل يحق�ق م�ن قبل. وقد �شدر بتحقيق 
عب�داهلل نذي�ر اأحم�د م�زي .- ج�دة: جامع�ة املل�ك عبدالعزي�ز، 

مركز الن�ش�ر العلمي، 1434 ه�، 426 �ض.
ا علـى  كام ال�شـيخ العـامل العامـل الربـاين النـووي ردًّ
التاج الفركاح يف م�شاألة الغنيمة/ درا�شة وحتقيق مقتدر 

حم�دان الكبي�ش�ي.- عّم�ان: دار دجل�ة، 1437ه��، 155 ��ض.
حقق�ه عل�ى اأن�ه مل يحق�ق م�ن قب�ل، وقد �ش�در حمقًقا منذ عام 

1423 ه��، بقل�م نا�ش�ر ب�ن �ش�ع�د ال�ش�المة، وه�� بعن�ان: م�ش�األة 
وج�ب تخمي�ض الغنيمة وق�شمة باقيها.- القاهرة: دار الفالح، 
80 ��ض )يلي�ه بالتحقي�ق ال�ش�ابق: الرخ�ش�ة العميم�ة يف اأح�كام 

الغنيم�ة/ عبدالرحم�ن ب�ن اإبراهي�م الف�ركاح، ت 690 ه�(.
ويب�دو اأن عن�ان�ه ماأخ��ذ م�ن م�ن الكت�اب، ففي�ه ق�ل الن�وي 

باإجم�اع  واجب�ان  والق�ش�مة  التخمي��ض  ''ف�اإن  اهلل:  رحم�ه 
اخلم��ض..''. �ش�رف  كيفي�ة  يف  اختلف��ا  واإن  امل�ش�لمني، 

اأم�ا الكبي�ش�ي، فيب�دو اأن�ه اأخ�ذ العن��ان م�ن �شفح�ة العن��ان 
باملخط�ط�ة، وه�� ''ج�زء م�ن كالم ال�ش�يخ الع�امل... ''.

اأبـي  الرفاعـي  الغـوث  ِحكـم  مـن  الفريقـني  غنيمـة 
العلمـني/ ها�ش�م ب�ن �ش�عد ب�ن �ش�المة الرفاع�ي )ت 630 ه��(؛ 
دار  دم�ش�ق: مكتب�ة  الرفاع�ي.-  و�ش�رح ح�امت خمل�ف  حتقي�ق 

��ض.  392 ه��،   1436 الدق�اق، 
واهلل وحده غياث امل�شتغيثني.
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كتـاب احلديقـة، وهـو �ِشـفر اخلافـة/ عبدالرحم�ن ب�ن 
حمم�د بلخ�ري الغدام�ش�ي )ت 1374 ه��(؛ حا�ش�ية اأب�ي احل�ارث 
للدرا�ش�ات  العربي�ة  امل�ؤ�ش�ش�ة  ب�ريوت:  اإبراهي�م.-  ب�ن  م��ش�ى 

والن�ش�ر، 1436 ه��، 248 ��ض.
وه� يف الت�ش�ف.

املنتخب من كتاب الهدايا لأبي بكر حممد بن خلف بن 
املرزبـان، املتوفـى �شـنة 309 هـ/ حتقي�ق جلي�ل العطية.- 

بريوت: دار الطليعة، 1435 ه�، 95 �ض.

الـدر املنتخـب يف تكملـة تاريـخ حلـب/ عل�ي ب�ن حمم�د 
اب�ن خطي�ب النا�شري�ة؛ درا�ش�ة وحتقي�ق �شال�ح ب�ن خم�ش��ر 

العط�اوي.- ج�دة: املحق�ق، 1435 ه��، 220 ��ض.
ر�ش�الة  يف  العتيب�ي  م�ش�عان  ب�ن  ن��ار  قب�ل  م�ن  حق�ق  كم�ا 
ماج�ش�تري قدم�ت اإىل جامع�ة اأم الق�رى ع�ام 1436 ه�� )حتقيق 

املحق�ق(. ت��يف  وق�د  من�ه،  االأول  اجل�زء 
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سبب تأليف كتاب
اأع�ش�اء  ت�ش�مية  يف  كت�اب  ال�ش�ي�طي  الدي�ن  ج�الل  للعالم�ة 
َخلـق  �ش�ماه''غاية الإح�شـان يف  االإن�ش�ان وو�ش�ف ج�ش�مه 
بكلم�ات  لكتب�ه  التق�دمي  يف  عادت�ه  غ�ري  وعل�ى  الإن�شـان''، 
ق�شرية، فاإنه اأطال النف�ض يف مقدمة كتابه هذا بع�ض ال�شيء، 

مرك�ًزا عل�ى �ش�بب تاأليف�ه ل�ه، فق�ال:
يحيط��ا  اأن  العل�م  ب�ش�مة  للمتَّ�ش�مني  امله�م  م�ن  ف�اإن  وبع�د، 
وع�ار�ش�ه،  واأجزائ�ه،  واأبعا�ش�ه،  االإن�ش�ان،  اأع�ش�اء  باأ�ش�ماء 

ذل�ك. يف  ال��اردة  اللغ�ات  عل�ى  ويحت��وا 
وه�ذا اأم�ر كان ال�ش�در االأول �ش�ديدي العناي�ة ب�ه، والتاألي�ف 
في�ه، وق�د انقر��ض من�ذ ده�ر مدي�د، واآل اأم�ر النا��ض الي�م اإىل 
اجله�ل املح��ض، حت�ى ت�رى اأعي�ان النا��ض الي��م، امل�ش�ار اإليه�م 
بالعل�م، ال يعرف��ن م�ن اأ�ش�ماء اأع�ش�اء االإن�ش�ان اإال م�ا تعرف�ه 
والع�ني،  كالراأ��ض،  امل�ش�ه�رة،  االأ�ش�ماء  م�ن  واالأطف�ال  الن�ش�اء 
والي�د، والرج�ل، وم�ا �ش�اكل ذل�ك، ول�� �ش�ئل ال�اح�د منهم عن 

متيي�ز ك�ع�ه م�ن ب�ع�ه مل يع�رف ذل�ك.
ولق�د �ش�ئلت م�رة ع�ن ال�َ�ِرك والَفِخ�ذ، ه�ل هم�ا ا�ش�مان ل�ش�يء 

واح�د، اأو م�ش�مى ه�ذا غ�رُي م�ش�مى هذا؟
االإن�ش�ان،  بخل�ق  باالإحاط�ة  االهتم�ام  عل�ى  ذل�ك  فح�داين 
والتتب�ع ل�ه م�ن كت�ب اللغ�ة والتاألي�ف في�ه، ف�اإين عل�ى ك�رة 
ا، البالغ�ة يف الع�دد اأربعمائ�ة م�ؤلَّ�ف )كان ه�ذا  ت�شانيف�ي ج�دًّ
اأثن�اء تاأليف�ه الكت�اب(، مل اأ�ش�ع يف ف�ن اللغ�ة �ش�يًئا، فاأحببت اأن 

يك��ن يل في�ه كت�اب.
واأن  مثل�ه،  اإىل  اأُ�ش�َبق  مل  فيم�ا  اإال  اأوؤل�ف  اأاّل  عادات�ي  وم�ن 

في�ه(... اأوؤل�ف  )لعله�ا  في�ه  األِّ�ف  م�ا  اأ�ش�ت�عب 
عل�ى  يزي�د  وكلٌّ   ... م��ش�ع�ه:  يف  كتًب�ا  د  ع�دَّ اأن  بع�د  وق�ال 
االآخ�ر، فجمع�ُت م�ا يف ه�ذه الكت�ب، وزدت عل�ى ذل�ك اأ�شعاف�ه 
من كتب �ش�تى، و�ش�ميت هذا التاأليف ''غاية االإح�ش�ان يف َخلق 

الت�كالن. امل�ش�تعان، وعلي�ه  االإن�ش�ان''، واهلل 
ب�ُت ل�كل  وق�د ب�داأت اأواًل بب�اٍب يف اأ�ش�ماء جمل�ة االإن�ش�ان، ث�م ب�َّ
ر يف كل باب باالأ�شماء، ثم اأختم  ع�ش� من اأع�شائه باًبا، واأ�شدِّ

بال�شف�ات، واهلل املعني.
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مؤلِّف ومؤلَّفات

من م�اليد ك�ناكري عا�شمة جمه�رية غينيا ال�اقعة يف غرب 
اإفريقيا.

حا�ش�ل ع�ل االإج�ازة واملاج�ش�تري يف الفق�ه واأ�ش�ل�ه م�ن جامع�ة 
امللك �شع�د بالريا�ض، ودكت�راه الدولة يف املالية االإ�شالمية من 
جامع�ة الزيت�ن�ة بت�ن��ض، ودكت��راه الفل�ش�فة يف اأ�ش��ل الفق�ه 

من كلية احلق�ق باجلامعة االإ�ش�المية العاملية يف ماليزيا. 
اأ�ش�تاذ الفقه واأ�ش�له واملالية االإ�ش�المية باجلامعة االإ�ش�المية 
العاملية يف ماليزيا، نائب الرئي�ض االأعلى للمعهد العاملي ل�حدة 
االأمة االإ�شالمية مباليزيا، رئي�ض هيئة الرقابة ال�شرعية لثاين 
اأك�ب جمم�ع�ة بنكي�ة مباليزي�ا، نائ�ب رئي��ض جمل��ض جمم�ع 
الفقه االإ�ش�المي الدويل مبنظمة التعاون االإ�ش�المي يف جدة، 
ع�ش�� جمال��ض وخب�ري �ش�رعي معتم�د، رئي��ض حتري�ر جمل�ة 
''وحدة االأمة'' التي ي�شدرها املعهد املذك�ر، ، امل�شرف العام على 
املراك�ز اال�ش�رتاتيجية لالإب�داع واالبتكار باجلامعة االإ�ش�المية 

العاملية. 
اأجاد اأربع لغات كتابة وحتدًثا. �شارك يف اأكر من )80( م�ؤمتًرا 

ل ج�ائز واأو�شمة. عامليًّا، وح�شَّ
�ش�در ل�ه )21( كتاًب�ا يف جم�ال تخ�ش�ش�ه، ون�ش�ر م�ا يزي�د عل�ى 

)70( بحًث�ا يف جم�الت علمي�ة حمكم�ة.

قطب مصطفى سانو

من عناوين كتبه ال�شادرة باللغة العربية:
اأ�ش��ل  اأب�ي بك�ر الباق�الين واأثره�ا يف عل�م  اآراء القا�ش�ي   -
ورق�ة  ه��، 670  �ش�ع�د، 1412  املل�ك  الريا��ض: جامع�ة  الفق�ه.- 

)ماج�ش�تري(.
املعا�ش�ر:  ال�اق�ع  �ش��ء  يف  املن�ش��د  اجلماع�ي  االجته�اد   -
مفه�م�ه، اأن�اع�ه، حكم�ه، جماالت�ه، اأدوات�ه، و�ش�ائله.- ب�ريوت: 

��ض.  320 ه��،   1427 النفائ��ض،  دار 
ال�اق�ع  �ش��ء  يف  املن�ش��رة  االجته�ادي  النظ�ر  اأدوات   -

��ض.  204 ه��،   1421 الفك�ر،  دار  دم�ش�ق:  املعا�ش�ر.- 
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االإ�ش�المي.-  الفق�ه  يف  و�ش�ابط�ه  اأحكام�ه  اال�ش�تثمار:   -
��ض.  248 ه��،   1421 النفائ��ض،  دار  عّم�ان: 

�شناعة الفت�ى: قراءة هادئة يف اأدواتها واآدابها و�ش�ابطها   -
وتنظيمه�ا يف �ش��ء ال�اق�ع املعا�ش�ر.- ك�ناك�ري: امل�ؤل�ف، 1434 

ه��، 208 ��ض.
اإن�كار يف م�ش�ائل االجته�اد: روؤي�ة منهجي�ة حتليلي�ة.-  ال   -

��ض.  107 ه��،   1427 ح�زم،  اب�ن  دار  ب�ريوت: 
املدخ�رات: اأحكامه�ا وط�رق تك�ينه�ا وا�ش�تثمارها يف الفق�ه   -

النفائ��ض، 1421 ه��، 406 ��ض. االإ�ش�المي.- عّم�ان: دار 
ت�ظيفه�ا  وجم�االت  مفه�مه�ا  املر�ش�لة:  امل�شال�ح   -
وتطبيقاته�ا املعا�ش�رة.- ب�ريوت: دار اب�ن ح�زم، 1427 ه��، 111 

. ��ض
اإجنلي�زي.-   - الفق�ه: عرب�ي  اأ�ش��ل  معج�م م�شطلح�ات   -

��ض.  480 ه��،   1420 الفك�ر،  دار  دم�ش�ق: 
م��ش��عة احل�ج والعم�رة: عرب�ي - اإجنلي�زي.- ك�الملب��ر:   -

دار التجدي�د، 1423 ه��، 545 ��ض.
        �شرح الأكر من 700 م�شطلح يف احلج والعمرة.

ومن عناوين بح�ثه بالعربية: 
بطاقات امل�ش�ابقات.- جملة جممع الفقه االإ�ش�المي، ع 14   -

)1425 ه��( ��ض 173- 214.
واأحكامه�ا  القاب�ش�ة  ال�ش�ركات  احلديث�ة:  ال�ش�ركات   -

االإ�ش�المي. الفق�ه  جمم�ع  جمل�ة  ال�ش�رعية.- 
عق�د املقاول�ة: حقيقت�ه، تكييف�ه، �ش��ره.- جمل�ة جمم�ع   -

االإ�ش�المي. الفق�ه 
 14 ع  االإ�ش�المي،  الفق�ه  جمم�ع  جمل�ة  االإذع�ان.-  عق��د   -

.354  -  329 ��ض  ه��(   1425(
املعا�ش�رة.-  االإ�ش�المية  امل�ؤ�ش�ش�ات  امل�ش�رتكة يف  امل�شارب�ة   -
جملة جممع الفقه االإ�شالمي، ع 13 )1422 ه�( �ض 185 -246.
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مجموع علمي 

يف  اأودع�ت  الت�ي  اخلطي�ة  املجل�دات  ه�ي  العمري�ة  املجامي�ع 
ق�ش�م املجامي�ع م�ن املكتب�ة الظاهري�ة بدم�ش�ق، الت�ي ا�ش�تقرت 
املدر�ش�ة  م�ن  اإليه�ا  ورد  غالبه�ا  كان  ومل�ا  ال�طني�ة،  املكتب�ة  يف 

العمري�ة.  باملجامي�ع  ُعرف�ت  العمري�ة 
ال�شاحلي�ة  ح�ّي  يف  �ش�ت  اأ�شِّ ومكتبته�ا  العمري�ة  واملدر�ش�ة 
ب�ن  اأب�ي عم�ر حمم�د  بانيه�ا وواقفه�ا  اإىل  بدم�ش�ق، ون�ش�بتها 
املقد�ش�ي اجلّماعيل�ي احلنبل�ي  ب�ن قدام�ة  ب�ن حمم�د  اأحم�د 

ه��(.  607 )ت  الزاه�د 
حمت�يات اجلزء االأول من هذا املجم�ع:

م�شيخة اأبي غالب ابن البنا البغدادي.   -
وه� اأب� غالب اأحمد بن احل�شن، ت 527 ه�.

�ق هن�ا: اخلام��ض م�ن م�ش�يخة اأب�ي غال�ب ب�ن البن�اء/  واملحقَّ
تخري�ج احلاف�ظ عل�ي ب�ن احل�ش�ن ب�ن ع�ش�اكر )ت 571 ه��(.

ثالثي�ات البخ�اري، م�ن رواي�ة قا�ش�ي حل�ب كم�ال الدي�ن   -
اأب�ي بك�ر اأحم�د اب�ن قا�ش�ي الق�ش�اة زي�ن الدي�ن، ت 662 ه��.

�شباعيات اأبي البكات ابن مالعب.  -

املجاميـع العمريـة: الأجـزاء غـر املطبوعـة مـن املجمـوع: الأول اإىل اخلام�ـض/ بتحقيـق نبيل �شـعد 
الديـن جـّرار.- بـروت: دار الب�شـائر الإ�شـامية، 1436 هـ، مـج1: 830 �ض.

وه�ي كم�ا عل�ى املخط��ط: �ش�باعيات تخريج الثقة االأمني اأبي 
ال�بكات داود ب�ن اأحم�د ب�ن حمم�د ب�ن من�ش��ر ب�ن مالع�ب 
البغ�دادي املدي�ر )ت 616 ه��(/ رواي�ة اأب�ي زكري�ا يحي�ى بن اأبي 

من�ش��ر ب�ن ال�شرييف.
خمت�شر اأ�شانيد ابن الفّحام.  -

اأ�ش�انيد اب�ن الفح�ام. ذك�ر  وه��: مم�ا اخت�ش�ره الغافق�ي م�ن 
فيه اأ�شانيد ابن الفحام للقراءات الع�شر على وجه االخت�شار.
واب�ن الفح�ام ه�� اأب�� بك�ر عبدالرحم�ن ب�ن عتي�ق ب�ن خل�ف، ت 

516 ه�.
والغافقي ه� اأحمد بن جعفر  )ت 569 ه�(.

حديث من �شحيح م�شلم.   -
اجلزء فيه حديث واحد من �شحيح االإمام م�ش�لم/ رواية اأبي 

حامد اأحمد بن علي بن ح�شن�يه.
حديث من جزء فيه من ف�شل اأ�شحاب احلديث.  -

في�ه م�ن ف�ش�ل اأ�شح�اب احلدي�ث ر�ش�ي اهلل عنه�م/ م�ن جم�ع 
�شي�اء الدي�ن حمم�د ب�ن عبدال�اح�د املقد�ش�ي )ت 643 ه�(.

امل�شل�ش�ل االأول وغريه/ الأبي القا�ش�م اإ�ش�ماعيل بن اأحمد   -
ال�ش�مرقندي )ت 536 ه��(.

ف�ائد اأبي بكر الزبريي.  -

من حديث اأبي بكر الزبريي.
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وه� حممد بن ب�شر بن بطريق )ت 332 ه�(.
اأمايل عبدالرزاق ال�شنعاين.  -

هم�ام  ب�ن  عبدال�رزاق  بك�ر  اأب�ي  اأم�ايل  م�ن  الث�اين  اجل�زء 
ه��(.  211 )ت  ال�شنع�اين 

املنتقى من م�شم�عات جعفر الثقفي.  -
اجل�زء االأول م�ن املنتق�ى م�ن م�ش�م�عات ال�ش�يخ الرئي��ض اأب�ي 
الف�ش�ل جعف�ر ب�ن عبدال�اح�د الثقف�ي )ت 523 ه��(؛ انتق�اء 

احلاف�ظ اأب�ي م�ش�ع�د عبداجللي�ل ب�ن حمم�د ُكْ�ت�اه.
االأحاديث املئة لتقي الدين املقد�شي.  -

الع��ايل  املئ�ة م�ن  االأحادي�ث  االأول م�ن  بدايت�ه: ه�ذا اجل�زء 
وامل�شافح�ات واالأب�دال وامل�افق�ات، م�ن رواي�ة ... تق�ي الدي�ن 

�ش�ليمان ب�ن حم�زة املقد�ش�ي )ت 715 ه��(.
وه� )100( حديث، واأحُلق به اآثار ون�ادر.

ب�ن  عبدال�ه�اب  ن�ش�ر  الأب�ي  اأن��ض/  ب�ن  مال�ك  اأخب�ار   -
ه��(.   425 )ت  اجلّب�ان  اب�ن  االأذرع�ي،  عب�داهلل 

اأب�ي عب�داهلل  اأخب�ار  م�ن  في�ه  املخط��ط: ج�زء  عل�ى  العن��ان 
مال�ك ب�ن اأن��ض ب�ن اأب�ي عام�ر ومناقبه واآداب�ه وف�شائله رحمة 

اهلل علي�ه.
وذكره ابن خري االإ�شبيلي بعن�ان: ف�شائل مالك بن اأن�ض.

ي )اجلزء الثاين منه(. حديث اأبي م�شلم الكجِّ  -
وه�� اأب�� م�ش�لم اإبراهي�م ب�ن عبداهلل الب�ش�ري الكّجي )ت 292 

ه�(.
اأب�ي  حدي�ث  م�ن  الث�اين  اجل�زء  املخط��ط:  عل�ى  والعن��ان 
�ي الب�ش�ري، رواي�ة اأب�ي بك�ر  م�ش�لم اإبراهي�م ب�ن عب�داهلل الك�شِّ

اأحم�د ب�ن جعف�ر ب�ن �ش�لم اخلتَّل�ي عن�ه.
حديث اأبي من�ش�ر ال�ش�اق.  -

وه�� اأب�� من�ش��ر حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن عثمان البغ�دادي، ابن 
ال�شّ�اق )ت 440 ه�(.

وعن�ان�ه عل�ى املخط��ط: ج�زء في�ه م�ن حدي�ث اأب�ي من�ش��ر 
عل�ي  اأب�ي  رواي�ة  ال�ش��اق،  ب�ن  عثم�ان  ب�ن  حمم�د  ب�ن  حمم�د 

حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن امله�دي عن�ه.
االأربعني الت�شاعيات ال�شحاح/ البن حّم�يه اجل�يني.  -

�ي�ه  وه�� �ش�در الدي�ن اإبراهي�م ب�ن حمم�د ب�ن امل�ؤي�د، اب�ن حمُّ
��ض.  اجل�ين�ي اخلرا�ش�اين )ت 722 ه��(. ذك�ر الذهب�ي اأن�ه ترفَّ

وت�ق�ف في�ه املحق�ق حت�ى يتاأكد.
ال�شباعيات من مرويات ر�شيد الدين البغدادي.  -

وه�� ر�ش�يد الدي�ن حمم�د ب�ن اأب�ي القا�ش�م عب�داهلل ب�ن عم�ر 
املق�رئ النا�ش�خ احلنبل�ي )ت 707 ه��(.

وع�ش�رون  اأح�د  ال�ش�باعيات  ع�دد  املخط��ط:  عل�ى  وعن�ان�ه 
حديًث�ا...

ج لنف�ش�ه �ش�باعيات م�ن طري�ق ِخرا��ض  وذك�ر الذهب�ي اأن�ه خ�رَّ
ال ت�ش�ح.

اأبيات خمتارة الأبي العالء املعري.   -
وه� اأحمد بن عبداهلل املعري )ت 449 ه�(.
ق�شيدة �شريفة لن�ر الدين ال�شعبي.  -
وه� ن�ر الدين علي بن حممد ال�شعبي. 

اأن�ش�دت ق�شيدت�ه جت�اه الكعب�ة ال�ش�ريفة �ش�نة 806 ه�� ي�م ختم 
�شحيح البخاري. 

والعن�ان على املخط�طة: ر�شالة لطيفة وق�شيدة �شريفة.
ر�شالة يف الت�ش�ف.  -

وه�ي نق��الت خمت�ش�رة م�ن بع��ض كت�ب الت�ش��ف، مل يذك�ر 
امل�ؤل�ف وال النا�ش�خ.

ف�شل حملة القراآن/ تخريج �شم�ض الدين املّزي.  -
وه� �شم��ض الدين حممد بن اأحمد املقرئ ال�ش�افعي، امل�ش�ه�ر 
بامل�ّزي. ذك�ر ال�ش�ا��ض اأن�ه ت��يف �ش�نة 750 ه��، وق�ال االألب�اين: 

يخيَّ�ل اإيلَّ اأن�ه م�ن علم�اء م�ا بع�د االألف.
والعن�ان على املخط�ط: يف ف�شل حملة القراآن.

خطبة يف ت�بيخ النف�ض واإيقافها على عي�بها.  -
خطبة خلتم رم�شان.  -

خطبة على قافية الالم.  -
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مؤتمر في كتاب

املخط�ط�ات  حتقي�ق  يف  ال�شاد��ض  امل�ؤمت�ر  فعالي�ات  ح�شيل�ة 
االإ�شالمية، الذي نظمه املركز املذك�ر يف مقره بلندن، يف �شهر 
حم�رم م�ن ع�ام 1435 ه��، حت�ت عن��ان ''حتقي�ق املخط�ط�ات 

االإ�ش�المية يف جم�ال العل��م االإن�ش�انية واالجتماعي�ة''.
ومتح��رت املحا�ش�رات واملح�اورات ح��ل تقني�ات بن�اء وترميم 
الن�ش���ض املفق��دة، وغ�ريه م�ن امل��ش�ع�ات، كم�ا يف البح��ث 

والدرا�ش�ات التالي�ة املقدم�ة للم�ؤمت�ر، وهي: 

ح��ل حتقي�ق جدي�د لكت�اب ''معج�م م�ا ا�ش�تعجم'' الأب�ي   -
الغني�م. ي��ش�ف  عب�داهلل  البك�ري/  عبي�د 

خل�دون  اب�ن  عن�د  االإ�ش�المي  التاري�خ  حق�ب  ت�شني�ف   -
�ش�ب�ح. اإبراهي�م  اأخ�رى/  وم�ش�ائل 

الن�ش�ر والتحقي�ق يف جم�ال الت�ش��ف م�ع عناي�ة خا�ش�ة   -
مدك��ر. عبداملنع�م  عبداحلمي�د  املكي�ة/  بالفت�ح�ات 

ف�ن حتقي�ق ال�رتاث وت�ثيق�ه: درا�ش�ة تاأ�شيلي�ة/ حمم�د   -
اجللين�د.. ال�ش�يد 

ب�ش�ار  االإن�ش�انية/  العل��م  خمط�ط�ات  حتقي�ق  مناه�ج   -
مع�روف. ع��اد 

خال�د  واأ�شنافه�ا/  االأخط�اء  ال�كالم:  عل�م  كت�ب  حتقي�ق   -
َزه�ري.

اإع�ادة بن�اء الن�ش���ض القدمية ال�شائعة: م�شادر التاريخ   -
امل�ش�ري اأمن�ذًج�ا/ اأمي�ن ف��ؤاد �ش�يد.

التحقي�ق  عملي�ة  يف  اأ�شا�ش�يًّا  عن�ش�ًرا  الك�ديك�ل�جي�ا   -
بنب�ني. �ش��قي  اأحم�د  العلم�ي/ 

االإ�ش�المية  للمخط�ط�ات  النقدي�ة  الدرا�ش�ات  ع�ن  ملح�ة   -
الب��ش�نة  يف  واالجتماعي�ة  االإن�ش�انية  بالعل��م  اخلا�ش�ة 

كاريت��ض. اأن��ض  والهر�ش�ك/ 
العربي�ة  املخط�ط�ات  �ش�ياقها'':  يف  ''الفل�ش�فة  م�ش�روع   -
والنتائ�ج  املنه�ج  املت��ش�ط:  البح�ر  منطق�ة  يف  وال�ش�ريانية 

عب��د. م�ارون  االأوىل/ 

حتقيـق املخطوطـات الإ�شـامية يف جمـال العلـوم الإن�شـانية والجتماعيـة/ تنظيـم مركـز درا�شـات 
املخطوطات الإ�شـامية مبوؤ�ش�شـة الفرقان للرتاث الإ�شـامي.- لندن: املوؤ�ش�شـة، 1436 هـ، 399 �ض.



18

بحوث في كتاب
�شذرات اليا�شمني يف الفقه وعلوم الدين: بحوث يف الفقه 

واأ�شوله/ مالك الق�شاة.- عّمان: دار اآمنة، 1436 ه�، 199 �ض.
وهي �شبعة بح�ث:

حتقي�ق كت�اب الطه�ارة م�ن كت�اب ''�ش�رح بع��ض م�ش�كالت   -
اله�روي. للق�اري  مال�ك''  م�ط�اأ 

امل�شاربة امل�شرتكة: حقيقتها وحكمها.  -
الزواج بنية الطالق: تاأ�شيله وحكمه.  -

القتل بالت�شبب: الت�شميم واالإغراق.  -
اأحاديث اجلار رواية ودراية.  -

امل�افق�ة  املفه��م: مفه��م  بدلي�ل  االألف�اظ  عل�ى  الدالل�ة   -
املخالف�ة. ومفه��م 

الف�روق عن�د االإم�ام الكا�ش�اين يف كتاب�ه ''بدائ�ع ال�شنائ�ع   -
اأمن�ذًج�ا. البي��ع  كت�اب  ال�ش�رائع'':  ترتي�ب  يف 

بحوث أخرى

يف الل�شـانيات التطبيقيـة/ حليم�ة اأحم�د عماي�رة.- اإرب�د، 
االأردن: ع�امل الكت�ب احلدي�ث، 1437 ه��، 446 ��ض.

حمكم�ة،  جم�الت  يف  معظمه�ا  ن�ش�ر  بح��ث  جمم�ع�ة  اأ�شل�ه 
وه�ي:

اأ�شل�ب املدح والذم يف العربية: درا�شة و�شفية اإح�شائية.  -
القاع�دة اللغ�ي�ة يف الكت�اب املدر�ش�ي يف �ش��ء الل�ش�انيات   -

اأمن�ذًج�ا. وال�ذم  امل�دح  اأ�ش�ل�ب  احلديث�ة: 
)وال�شيما( يف العربية: درا�شة و�شفية اإح�شائية.   -

)مذ( و)منذ( يف العربية: درا�شة حتليلية اإح�شائية.  -
رواي�ة  احلديث�ة:  الل�ش�انيات  �ش��ء  يف  املغاربي�ة  الرواي�ة   -
لغ�ي�ة. حتليلي�ة  درا�ش�ة  من�ذًج�ا:  وّط�ار  للطاه�ر  الزل�زال 
اإلياذة اجلزائر: درا�شة لغ�ية يف �ش�ء الل�شانيات احلديثة.  -
م�ا ج�اء عل�ى وزن )يفع��ل( يف العربي�ة: درا�ش�ة و�شفي�ة   -

�شيلي�ة. تاأ
نظرات تاأ�شيلية ملا جاء على وزن )فعل�ل( مبدوًءا بالعني.  -

اخلطاب الديني يف كتب تعليم اللغة العربية للمرحلة   -
الثان�ية: درا�شة حتليلية مقارنة: اأمن�ذج من دول عربية 

)االأردن ولبنان واملغرب(.
ازدواجية اللغة:   -

درا�شة حتليلية يف م�شرح 
عند ت�فيق احلكيم.

وامل�ؤلفة اأ�شتاذة 
الل�شانيات العربية 

بجامعة البلقاء 
التطبيقية يف االأردن.
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سلسلة علمية

م�ن  كث�رية  اأع�داًدا  بالريا��ض  اإ�ش�بيليا  كن��ز  دار  اأ�ش�درت 
م�ة(، ب�داأت به�ا منذ عام 1429  )�شل�ش�لة البح��ث العلمي�ة املحكَّ
ه��، وو�شل�ت حت�ى ع�ام 1436 ه�� اإىل )45( ع�دًدا اأو تزي�د، واأذك�ر 
ح�روف  عل�ى  مرتب�ة  منه�ا،  عليه�ا  وق�ف  الت�ي  العناوي�ن  هن�ا 

ال�شل�ش�لة: رق�م  وباآخره�ا  الهج�اء، 

اآثار منهج ال�شـلف ال�شالح يف التعامل مع الن�شو�ض   -
ال�شـرعية/ ي��ش�ف ب�ن حمم�د القحط�اين، 1436 ه��، 88 ��ض 

.)39(
الدللـة  الكـرمي:  القـراآن  يف  التحـدي  اآيـات   -
.)4( ه��   1429 العم�ار،  �شال�ح  ب�ن  عبدالعزي�ز  والإيحـاء/ 
االجتاه�ات العقدي�ة عن�د ال�ش�في�ة/ عب�داهلل ب�ن دج�ني   -

.)36( ��ض   126 ه��،   1435 ال�ش�هلي، 
حكمهـا،  �شورهـا،  العمـل:  مـن  بجـزء  الإجـارة   -
تكييفها/ عبدالرحمن بن عثمان اجللع�د، 1432 ه�، 48 �ض 

.)17(
اأجوبة امل�شـائل امل�شـكات يف علم القراءات/ اأحمد   -
بن عمر االأ�ش�قاطي )ت 1159 ه�(؛ حتقيق اأمني حممد اأحمد 

ال�ش�يخ ال�ش�نقيطي، 1429 ه��، 200 ��ض )5(.
بن�ت  ن��رة  ال�شـداق/  مبوؤخـر  املتعلقـة  الأحـكام   -

.)21( ��ض   92 ه��،   1434 املطل�ق،  عب�داهلل 
الختـاف بـني املذاهـب الفقهيـة: اأ�شـبابه واأثـره   -
يف فهـم احلديـث النبـوي/ حمم�د ب�ن عبدالعزي�ز اليمن�ي، 

1435 ه��، 67 ��ض )26(.

اختـاف التنـوع: حقيقتـه ومناهـج العلمـاء فيـه:   -
درا�شـة فقهيـة تاأ�شيليـة/ خالد بن �ش�عد اخل�ش�الن، 1429 

ه��، 208 ��ض )3(.
اأحكامـه  الطبيـة:  العمليـات  اإجـراء  يف  الإذن   -
واأثره يف �شمان اخلطاأ الطبي/ هاين بن عبداهلل اجلبري، 

.)40( ��ض   170 ه��،   1436
اأ�شـماء �شـور القراآن الكرمي/ حممد بن عبدالرحمن   -

ال�ش�ايع، 1432 ه��، 301 ��ض )19(.
الأ�شـعري/ عب�داهلل  املذهـب  العقديـة يف  الأطـوار   -

.)37( ��ض   65 ه��،   1435 ال�ش�هلي،  دج�ني  ب�ن 
و�شوابطـه/  �شـروطه  الكـرمي:  القـراآن  اإقـراء   -

.)1( ��ض   74 ه��،   1429 العم�ر،  ف��زان  ب�ن  حمم�د 
يف  النب�ي�ة  البالغ�ة  النبويـة:  الباغـة  يف  بحـوث   -
اأذكار  يف  النظ�م  خ�شائ��ض  م�ن  احلديثي�ة:  الرواي�ات  �ش��ء 
ال�شب�اح وامل�ش�اء/ ي��ش�ف ب�ن عب�داهلل العلي��ي، 1435 ه��، 168 

.)25( ��ض 
الواقعـة لتكـرار حدوثهـا/  جتديـد الجتهـاد يف   -

.)34( ��ض   102 ه��،   1435 احلليب�ي،  �ش�ع�د  ب�ن  في�ش�ل 
واآثـاره/  و�شوابطـه  مفهومـه  الديـن:  جتديـد   -
.)10( ��ض   209 ه��،   1430 العل�ي،  عبدالعزي�ز  ب�ن  حمم�د 
الرتجيـع يف القـراءة: مفهومـه وحكمـه/ نا�شر بن   -

�ش�ع�د القثام�ي، 1434 ه��، 67 ��ض )30(.
الفقـه  يف  واأحكامـه  والهرمـي  ال�شـبكي  الت�شـويق   -
الإ�شـامي/ حمم�د ب�ن عبدالعزي�ز اليمن�ي، 1434 ه�، 74 �ض 
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.)23(
تقليـد املجتهد امليت: درا�شـة اأ�شوليـة/ عبدالعزيز   -

ب�ن حمم�د الع�ي�د، 1435 ه��، 102 ��ض )27(.
ثاث م�شـائل يف العقود: ال�شلح يف الأموال، �شـماع   -
�شيغـة العقـد، اأوامـر املنـح ال�شـكنية/ اإبراهيم ب�ن نا�شر 

احلم��د، 1435 ه��، 177 ��ض )29(.
جراحـة الأنف التجميلية/ اإعداد ن�رة بنت عبداهلل   -

املطل�ق، 1434 ه��، 47 ��ض )22(.
احلـروف يف القـراآن الكـرمي: اأنواعهـا وباغتهـا/   -

.)3( ��ض   111 ه��،   1429 العّم�ار،  �شال�ح  ب�ن  عبدالعزي�ز 
حكـم ال�شـتفتاء يف الأحـكام ال�شـرعية العملية/   -

ب�ن �ش�ع�د احلليب�ي، 1435 ه��، 72 ��ض )35(. في�ش�ل 
بالبيـع/  القب�ـض  قبـل  املبيـع  يف  الت�شـرف  حكـم   -

.)38( ��ض   70 ه��،   1436 اخل�يط�ر،  حمم�د  ب�ن  ط�ارق 
يتعلـق  ومـا  الكـرمي  القـراآن  مل�ـُض  الطهـارة:  حكـم   -
ب�ن  عم�ر  مقارنـة/  فقهيـة  درا�شـة  اأحـكام:  مـن  بذلـك 

.)8( ��ض   94 ه��،   1429 ال�ش�بّيل،  حمم�د 
خـط التاريـخ الدويل واأثـر جتاوزه علـى ال�شاة/   -

ه��، 60 ��ض )16(. ب�ن عثم�ان اجللع��د، 1432  عبدالرحم�ن 
اخلـوارج: ن�شـاأتهم، فرقهـم، �شفاتهـم، الـرد علـى   -
اأبـرز عقائدهـم/ �ش�ليمان ب�ن �شال�ح الغ�ش�ن، 1430 ه�، 270 

.)12( ��ض 
النـكاح/  يف  املميـز  ال�شبـي  اأحـكام  يف  ر�شـالة   -
عبدالرحم�ن ب�ن عب�داهلل ب�ن حمم�د ب�ن عبدال�ه�اب؛ حتقيق 

.)4( ��ض   67 ه��،   1429 اخل�ش�الن،  �ش�عد  ب�ن  خال�د 
يف  ومنهجـه  ال�شمـدي  عاك�ـض  احل�شـن  العامـة   -
التف�شـر يف ''فتـح املنـان بتف�شـر القـراآن''/ عي�ش�ى ب�ن 

.)9( ��ض   255 ه��،   1430 الدريب�ي،  نا�ش�ر 
علـم املكا�شـفة يف ''اإحيـاء علـوم الديـن'': درا�شـة   -
نقديـة/ عب�داهلل ب�ن دج�ني ال�ش�هلي، 1436 ه��، 96 ��ض )42(.
قاعـدة ''ال�شـرورات تبيـح املحظـورات'': اأدلتهـا،   -
اأحم�د  ب�ن  اأ�ش�امة  املعا�شـرة/  تطبيقاتهـا  �شوابطهـا، 

.)30( ��ض   162 ه��،   1435 اخل�الوي، 
زيلع�ي  ب�ن  حمم�د  التف�شـر/  يف  واأثرهـا  القرائـن   -

��ض.  188 ه��،   1431 هن�دي، 
ق�شايـا فقهيـة معا�شـرة/ ي��ش�ف ب�ن اأحم�د القا�ش�م،   -

��ض.  239 ه��،   1433
�شـوء  يف  الزوجيـة  للعاقـات  الذهبيـة  القواعـد   -
القـراآن الكـرمي/ اإبراهي�م ب�ن عل�ي احل�ش�ن، 1434 ه��، 127 

.)33( ��ض 
يف  واأثرهـا  ال�شـتفتاء  يف  امل�شـتفتي  خمالفـات   -
الفتوى/ في�شل بن �شع�د احلليبي، 1436 ه�، 112 �ض )32(.

م�شقطات الولية يف النكاح/ فهد بن بادي املر�شدي،   -
1436 ه��، 161 ��ض )41(.

مفـردة يعقـوب/ الأب�ي عم�رو عثم�ان ب�ن �ش�عيد ال�داين   -
)ت 444 ه�(؛ حتقيق ح�شن بن حممد الع�اجي، 1429 ه�، 175 

�ض.
مفهـوم عقيـدة الولء والـراء واأحكامها: درا�شـة   -
عقدية يف �شوء منهج ال�شلف ال�شالح/ �شليمان بن �شالح 

الغ�ش�ن، 1430 ه��، 110 ��ض )11(.
مقا�شـد ال�شـريعة من الن�شـخ/ عبدالعزي�ز بن حممد   -

الع�ي�د، 1435 ه��، 108 ��ض )28(.
مقدمـة الك�شـف والبيان عن تف�شـر القـراآن/ الأبي   -
اإ�ش�حاق اأحم�د ب�ن حمم�د الثعلب�ي )ت 427 ه��(؛ حتقي�ق خال�د 

ب�ن ع��ن العن�زي، 1429 ه��، 195 ��ض )6(.
من و�شائل عاج امل�شاكل الزوجية يف �شوء الكتاب   -
وال�شـنة/ اإبراهي�م ب�ن عل�ي احل�ش�ن، 1434 ه��، 97 ��ض )34(.
حريـة  تقييـد  يف  واجلماعـة  ال�شـنة  اأهـل  منهـج   -
الغ�ش�ن،  �شال�ح  ب�ن  �ش�ليمان  الفا�شـدة/  والآراء  التعبـر 

.)9( ��ض   90 ه��،   1429
نـوازل احلـج/ عب�داهلل بن حمد ال�ش�كاكر، 1436 ه�، 153   -

��ض )54(.
هـارون بـن مو�شـى الأعـور: منزلتـه واآثـاره يف علم   -
القـراءات/ نا�ش�ر ب�ن حمم�د املني�ع، 1429 ه��، 166 ��ض )2(.
وقـت الرمـي اأيـام الت�شـريق/ فه�د ب�ن عبدالرحم�ن   -

.)9( ��ض   80 ه��،   1430 اليحي�ى، 
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تذكير من كتاب

''متعة الطالق'' ماٌل يدفعه املطلُِّق ملطلَّقته، وه� غرُي ما يجُب 
لها من النفقة وال�شكنى، وغرُي الدي�ن التي لها على املطلِّق.

اًل يف حكم املتعة، كما اختلف  وقد اختلف الفقهاء اختالًفا مط�َّ
القائل��ن باأنه�ا واجب�ة ب�ش�روط �ش�رطني، هم�ا: ع�دم الدخ��ل، 
�ح لباح�ث بع�د النظ�ر والتاأم�ل وبي�ان �ش�بب  وع�دم امله�ر. وترجَّ
الرتجي�ح، اأن متع�ة الط�الق واجب�ة ل�كل مطلَّق�ة عل�ى مطلِّقها، 
ب�شرط واحد، وه� اأن يك�ن الطالق من جهته وباإرادته، واأنه ال 

ي�ش�رتط ل�ج��ب املتع�ة ع�دم الدخ�ل وعدم ت�ش�مية املهر.
ِبامْلَْع�ُروِف  َمَت�اٌع  واأ�ش�ل احلك�م يف ق�ل�ه تع�اىل: {َوِلْلُمَطلََّق�اِت 
م�ن  اأخ�رى  واأدل�ة  البق�رة: 241(.  )�ش��رة  امْلُتَِّق�نَي}  َعلَ�ى  َحّق�اً 

وال�ش�نة. الكت�اب 
وذكر الباحث اأن �شبب متعة الطالق ه� الطالق ذاته، وه� اأمٌر 
من�ش�ئ لالأمل وك�ش�ر اخلاطر، ولذا جتب املتعة ب�ش�بب الطالق، 

ول� مل تتاأثر املطلَّقة باالأمل واحلزن.
وال  الأعاله�ا  ولي��ض  امل�ال،  م�ن  مع�نيَّ  و�ش�ف  للمتع�ة  ولي��ض 
الأدناه�ا ح�ّد، واإمن�ا يرتب�ط و�شفه�ا ب�� ''املع�روف''، يف كل زم�ان 

بح�ش�به. وم�كان 
املتع�ة،  تقدي�ر  يف  الطرف�ني  ب�ني  فيم�ا  الت�ش�امح  وينبغ�ي 

فيه�ا. املع�روف  عل�ى  والرتا�ش�ي 
واإذا كان تقدير متعة الطالق مرف�ًعا للقا�شي نتيجة خ�ش�مة 
الطرفني يف مقدارها، فاإن القا�شي يجتهد يف تقديرها، بح�شب 

حال الزوج يف ي�شاره واإع�شاره.

)تفصيلـه فـي كتـاب: تعويـض المـرأة عـن ضـرر الطـاق/ بنـدر بـن فهـد 

السـويلم، 1435 هــ(.
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توضيح من كتاب

ذهب علماء اإىل اأن عمل الكافر متعدي النفع، تنفعه وتخفف عنه من العذاب يف االآخرة.
وذهب اآخرون اإىل اأنه ال يخفف عنه، واأن اأعماله غري معتّد بها، وال تنفعه يف االآخرة.

ودر�ض باحث اأدلة كل فريق منهما وانتهى اإىل اأن:
الكافر ال ينتفع ب�شيء من عمله املتعدي واإح�شانِه امل�شَدى اإىل غريه يف االآخرة، وتتفاوت درجة العذاب الختالف درجة الكفر.   -1

وه� ما اأ�ش�ار اإليه ابن تيمية بق�له: ''يف الكفار َمن خفَّ كفره ب�ش�بب ن�شرته ومع�نته، فاإنه تنفعه �ش�فاعته يف تخفيف العذاب عنه، 
ال يف اإ�شقاط العذاب بالكلية''.

وعناه ابُن التمجيد بق�له: ''اإن تفاوت عذاب الكفرة بح�شب تفاوت �شرورهم، زيادة ب�شمِّ املعا�شي اإىل الكفر، ونق�شاًنا بانتفاء ال�شمِّ 
اَعُف َلُهُم اْلَعَذاُب} )�ش��رة ه�د: 20(''. املذك�ر، وبهذا ي�ؤوَّل ق�له تعاىل: {ُي�شَ

ى نفعُه يف الدنيا، فيعي�ض عي�ًشا طيًبا. الكافر قد يجزى على فعله الذي يتعدَّ  -2
لكن يرُد هنا اإ�شكال، وه� اأن من الكفار من يك�ن له خريات واإح�شان متعّد، ومع ذلك يعي�ض يف ب�ؤ�ض.

وج�ابه من وج�ه:
اأن اهلل يطيِّب عي�َشه بالقناعة والر�شا مبا ق�شمه اهلل تعاىل له وين�شرح �شدره، وتطيب حياته. اأ - 

اأن اهلل تعاىل قد يجعل ذلك يف ذريته ب - 
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َن�َش�اء مِلَن  اأن يقال باأن هذا مقيَّد مب�ش�يئة اهلل تعاىل، ومفه�م ذلك اأنه لي��ض ب�عد الزم، كما يف ق�له تعاىل: {َعجَّ ت - 

ِري�ُد } )�ش��رة االإ�ش�راء 18(. نُّ

)باختصار من كتاب: أعمال الكافر متعدية النفع: مآلها وأثرها في الواقع وموقف المسلم منها/ السعيد بن صبحي العيسوي، ص 95-94(.



23

باختصار من كتاب
و�ش�به �شري�ح، وغ�ري  اإىل �شري�ح،  ينق�ش�م  الطب�ي  االإذن   -

�شري�ح.
ال�شك�ت ال يك�ن اإذًنا يف االإجراء الطبي.  -

ا وكتابيًّا. االإذن الطبي يك�ن �شف�يًّ  -
يعرت��ض  اأن  الأح�د  يح�ق  ال  فاإن�ه  اأه�اًل  املري��ض  كان  اإذا   -

عن�ه. ي�اأذن  اأن  وال  اإذن�ه،  عل�ى 
ي�شرتط لالإذن الطبي �شتة �شروط:  -

اأن ي�شدر ممن له احلق.  -1
اأن تتحقق اأهلية االآذن.  -2

اأن يك�ن املاأذون به م�شروًعا.  -3
اأن يك�ن االإذن حمدًدا.  -4

اأن يك�ن االإذن بلفظ �شريح اأو �شبهه.  -5
اأن ي�شتمر االإذن حتى ينتهي االإجراء الطبي.  -6

للمري��ض اأن ميتن�ع ع�ن االإذن باالإج�راء الطب�ي يف حال�ة   -
وعدمه�ا. ال�ش�رورة 

املري��ض  حال�ة  ع�ن  العلمي�ة  الكت�ب  يف  الن�ش�ر  يج��ز   -
واأعرا�ض مر�شه دون اإذن منه، اإذا مل يكن يف الن�شر اإ�شارة اإىل 

ل�ه. �ش��رة  اأو  ا�ش�مه 
اإىل  ج��از نق�ل االأع�ش�اء االآدمي�ة الت�ي ال يف�ش�ي نقله�ا   -

بذل�ك. اأذن  مت�ى  املت�بع  م��ت 
�ش�رعي،  لغر��ض  اإال  االإن�ش�ان  م�ن  ع�ش��  قط�ع  يج��ز  ال   -

كالت�داوي.
يح�ش�ل  م�ا  ل�كل  �شامًن�ا  �ش�ار  ل�ه  ي��ؤذن  اإذا مل  الطبي�ب   -

عمل�ه. نتيج�ة 
فلي��ض  فم�ات،  يعال�ج  فل�م  االإذن  ع�ن  املري��ض  امتن�ع  اإذا   -

لنف�ش�ه. قات�اًل 
املتطبب اجلاهل �شامن.  -

)باختصار من كتاب: اإلذن في العمليات الطبية: أحكامه وأثره في 

ضمان الخطأ الطبي/ هاني بن عبداهلل الجبير.- الرياض: دار كنوز 

إشبيليا، 1436 هـ، ص 149 - 151(.
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تحذير من كتاب

امل�شتفتي ه� الذي َي�شاأل عن حكم ال�شرع يف م�شاألة ما.
ومن اأبرز اأخطائه:

اأن يق�ش�د با�ش�تفتائه غ�ري وج�ه اهلل تع�اىل، اأو اإيق�اع املفت�ي يف اخلط�اأ، اأو التكل�ف والتنط�ع، اأو معار�ش�ة الكت�اب وال�ش�نة، اأو التعنت   -
واالإفح�ام، اأو تتب�ع رخ��ض العلم�اء.

اأن يتعجل يف اال�شتفتاء، اأو ي�شاأل يف حالة غ�شب ونح�ه، اأو ان�شغال قلب، اأو ي�شاأل بطريقة غري وا�شحة.  -
اأن يذكر امل�شاألة ب�ش�رة حمتملة الأكر من ج�اب، اأو يخفي بع�ض احلقائق امل�ؤثرة يف احلكم، اأو ين�شغل يف ا�شتفتائه مبا ال ينفع،   -

اأو بال�ش�ؤال عما �شجر بني ال�شلف ال�شالح، اأو بعلل االأحكام غري املعللة.
اأن ي�ش�تفتي غري العلماء، اأو ي�ش�تفتي العامل وال يراعيه يف زمانه اأو مكانه اأو حاله، اأو ي�شرب باأق�ال اأهل العلم بع�شها ببع�ض،   -
اأو تنعدم االأمانة لديه يف نقل الفت�ى، اأو ن�شبتها اإىل غري من اأفتى بها، اأو يطلب من املفتي الت�قيع اأو امل�شادقة على فت�ى باطلة، اأو 

�شادرة ممن لي��ض اأهاًل للفت�ى.
ولهذه املخالفات تاأثري �شلبي، متنع اأحياًنا من ال��ش�ل اإىل الفت�ى ال�شحيحة.. 

)باختصار من كتاب: مخالفات المستفتي في االستفتاء وأثرها في الفتوى/ فيصل بن سعود الحليبي(
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مسألة من كتاب

يذك�ر االأ�ش�تاذ حمم�د نعي�م يا�ش�ني يف اآخ�ر بحث�ه ''زكاة مكاف�اأة نهاي�ة اخلدم�ة والرات�ب التقاع�دي''، م�ن كتاب�ه املفي�د ''ق�شاي�ا زك�ية 
معا�شرة'':

اأن جمي�ع اأن��اع اال�ش�تحقاقات املالي�ة الت�ي ُجعل�ت للعام�ل اأو امل�ظ�ف عن�د انته�اء اخلدم�ة مب�ج�ب الق�ان�ني واالأنظم�ة تدخ�ل يف   -
ملكيت�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�ش�تحقاقات كله�ا قب�ل نهاي�ة اخلدم�ة، وال عل�ى الرات�ب التقاع�دي قب�ل م�ع�د ا�ش�تحقاقه يف اآخ�ر كل   -
�ش�هر بع�د نهاي�ة اخلدم�ة.

جتب الزكاة على املكافاآت التي ت�شتحق دفعة واحدة اإذا بلغت الن�شاب بنف�شها اأو ب�شّمها اإىل مال قدمي عند امل�ظف بعد ح�الن   -
ح��ٍل قم�ري عليه�ا، يب�داأ ح�ش�ابه م�ن وق�ت دخ�له�ا يف ملكيت�ه. وي�ش�م الرات�ب التقاع�دي اإىل ن�ش�اب �ش�ابق، وجت�ب زكاته عن�د ح�الن 
احل�ل على ذلك الن�شاب. فاإن مل ي�شبق ن�شاب وبلغ الراتب ن�شاًبا بنف�شه اأو ب�شمه اإىل مال قدمي مل يبلغ ن�شاًبا، وجبت زكاته بعد 

مرور ح�ل على ا�ش�تحاقه.
ال جت�ب زكاة عل�ى اأم��ال اجله�ات العام�ة، وجت�ب عل�ى اأم��ال اأرب�اب العم�ل م�ن اجله�ات اخلا�ش�ة. وال تف�رغ م�ن اأوعي�ة زكاته�م   -

مقادي�ر املكاف�اآت الت�ي ت�ش�تحق عن�د نهاي�ة اخلدم�ة قب�ل حل��ل م�اعي�د دفعه�ا مل�ش�تحقيها.
املبالغ التي ياأخذها امل�ظف�ن على �شبيل اال�شتبدال من رواتبهم التقاعدية قبل نهاية خدمتهم اأو بعدها قبل ا�شتحقاقها تلك   -

الروات�ب تعت�ب دي�ًن�ا عليه�م، وتف�رغ من اأوعي�ة زك�اتهم. 
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فائدة من كتاب
من االأ�شباب املعينة على غ�ضِّ الب�شر قبل وق�عه:

حمبة اهلل تعاىل.  -
تعلم اأحكام غ�ض الب�شر واآدابه وفقهها.  -

التفك�ر يف اأن النظ�ر اإىل م�ا نه�ى اهلل تع�اىل ع�ن النظ�ر   -
عظ�ام. احل�رام  يف  ال�ق��ع  ومغب�ات  ح�رام،  اإلي�ه 

ا�شتح�شار رقابة اهلل تعاىل.  -
تذكري النف�ض بح�شن جزاء غ�ض الب�شر.  -

م�ن  وتخ�يفه�ا  النظ�ر،  الع�ني  زن�ى  ب�اأن  النف��ض  تذك�ري   -
واالآجل�ة. العاجل�ة  عق�بت�ه 

التفك�ر يف اأن�ه ال ج�دوى م�ن النظ�ر اإال ح�ش�رة احلرم�ان   -
بالتمن�ي. القل�ب  ا�ش�تعال  وحرق�ة 

اإي�ذاء  واملحل�الت  املح�ارم  اإىل غ�ري  النظ�ر  اأن  التفك�ر يف   -
. له�ن

فمهم�ا  ع��رات،  وملحارم�ك  �ا  اأعرا�شً ل�ك  اأن  يف  التفك�ر   -
انتهك�ت بنظ�رك حرم�ات النا��ض انتهك�ت حرمت�ك، وكما تدين 

ت�دان.
تقليل اخللطة بالنا�ض.  -

جتن�ب االأماك�ن العام�ة م�ا اأمك�ن، كاجلل���ض بالطرق�ات،   -
وال�ش��اطئ.. واملقاه�ي، 

الن�ش�اء  في�ه  تظه�ر  اأن  يت�ق�ع  م�ا  م�ش�اهدة  جتن�ب   -
متبج�ات، وتك�ش�ف في�ه الع��رات، ف�ش�اًل عم�ا يثري ال�ش�ه�ات، 

وامل�بق�ات. الف�اح��ض  ويزي�ن 
�شغل النظر مبا يفيد وينفع.  -

اإ�شباع اأ�ش�اق النف�ض ورغبتها يف النظر اإىل ما ي�شتح�شن   -
بالنظر اإىل ما اأباح اهلل تعاىل النظر اإليه من اآيات اجلمال يف 

اأر�ش�ه و�ش�ماواته وبدي�ع م�ا خل�ق يف االأحي�اء واجلمادات.
امل�شارعة بالزواج عند امتالك الباءة.  -

ال�ش�باب  مراح�ل  يف  �ش�يما  وال  ال�شي�ام،  م�ن  االإكث�ار   -
. هق�ة ا ملر ا و

اال�ش�تعاذة ب�اهلل م�ن ال�ش�يطان الرجي�م عن�د روؤي�ة الن�ش�اء   -

اأقبل�ن نح��ك. واإذا  املح�ارم  غ�ري 
الت�زام املجتم�ع بال�ش�رت واحلي�اء، ال �ش�يما امل�راأة، ومظه�ر   -

حيائه�ا ه�� م�ا اأم�ر اهلل ب�ه م�ن احلج�اب ال�ش�رعي.
الت�شديد على منع االختالط بني الرجال والن�شاء.  -

غ�رف  ب�ني  تنقله�م  يف  اال�ش�تئذان  اآداب  االأ�ش�رة  الت�زام   -
البي�ت ومرافق�ه، وال �ش�يما م�ن البالغ�ني، املح�ارم وغريه�م.

اآداب التفريق يف امل�شاجع.  -
االلتزام باآداب دخ�ل البي�ت.  -

االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.  -
جتن�ب امل�راأة اأن ت�ش�ف لزوجه�ا ام�راأة غ�ريه كاأن�ه ينظ�ر   -

ليه�ا. اإ
ال�شحبة ال�شاحلة.  -
االإكثار من الدعاء.  -

ال تنخدع بظاهٍر فّتان.  -

البصـر/  غـض  علـى  المعينـة  األسـباب  فـي  النظـر  تزكيـة  كتـاب:  )مـن 

)122  -  80 ص  هــ،   1434 المقـرئ،  مصطفـى  مختـار  محمـد 
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فقه من كتاب
ذك�ر ال�ش�يخ �شال�ح ب�ن عب�داهلل ب�ن حمي�د، وه�� ع�ش�� هيئ�ة 
كبار العلماء ببالد احلرمني، ورئي�ض جممع الفقه االإ�شالمي 
ال�دويل، ذك�ر يف كتاب�ه ''�شناع�ة الفقي�ه'' اأه�م ال�ش�اب�ط الت�ي 
�ش�رحها،  م�ع  احلا�ش�ر،  ال�ق�ت  املجته�د يف  الفقي�ه  يحتاجه�ا 
وه�ي ع�ش�رون �شابًط�ا، اأذك�ر تعداده�ا كم�ا وردت دون �ش�رحها، 

وهي:

اأن يك�ن متمكًنا يف ملَكته الفقهية.  -
اأن يبذل و�شعه يف البحث عن احلكم ال�شرعي.  -

اأن ال يك�ن االجتهاد يف امل�شائل التي ي�شتبعد وق�عها.  -
اأن تك�ن امل�شاألة مما ي�ش�غ النظر فيها.  -

اأن ي�شتند الفقيه يف حكمه على دليل �شرعي معتب.  -
والفه�م  الت�ام  الت�ش��ر  امل�ش�األة  يف  للفقي�ه  يح�ش�ل  اأن   -

له�ا. ال�شحي�ح 
فقه ال�اقع املحيط بامل�شاألة املجتهد فيها.  -

النظر اإىل ماآالت االأفعال.  -
حتقيق امل�شلحة ال�شرعية عند النظر.  -

مراعاة ترتيب املقا�شد بتقدمي االأهم على املهم.  -
الت��شط واالعتدال باعتبار قاعدة رفع احلرج.  -

مراعاة الع�ائد واالأعراف.  -
التثبت والتحري وا�شت�شارة اأهل االخت�شا�ض.  -

مراعاة ال�شيا�شة ال�شرعية.  -
مراعاة اأح�ال املكلفني عند تطبيق احلكم.  -

مراعاة التط�ر العلمي.  -
مراعاة �شرورات الع�شر وحاجاته.  -

البعد عن منهج الت�شييق والت�شديد.  -
البعد عن منهج املبالغة يف الت�شهيل والتلفيق.  -

االلتجاء اإىل اهلل عزَّ وجلَّ و�ش�ؤاله االإعانة والت�فيق.  -
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قصة من كتاب

يف الف�زع اإىل ال�ش�الة عن�د الك�رب ف�شائ�ل وفت�ح�ات، وهن�اك 
ق�ش��ض واقعي�ة ج�رت يف ذل�ك، يق��ل ربن�ا �ش�بحانه وتع�اىل: 
�اَلِة} )�ش��رة البق�رة: 45(، وكان  �ْبِ َوال�شَّ ِبال�شَّ {َوا�ْش�َتِعيُن�اْ 
ر�ش��لنا حمم�د �شل�ى اهلل علي�ه و�ش�لم اإذا حَزب�ه اأم�ر ف�زع اإىل 

ال�ش�الة.
ب�الد  يف  ال�شاحل�ني  اأح�د  م�ع  ج�رت  حقيقي�ة  ق�ش�ة  وه�ذه 

ل�ه. اأخ�ت  الب�ن  حكاه�ا  ع�شرن�ا،  يف  احلرم�ني 
قال: ع�ش�ُت فقرًيا، ووالدي فقري، واأمي فقرية، ونحن فقراء 
غاي�ة الفق�ر، وكن�ت من�ذ اأن ولدت اأعم�ى دميًما ق�شرًيا فقرًيا، 

ولي�ض يفَّ �شيء من ال�شفات التي حتبها الن�شاء.
اهلل  اإىل  ولك�ن  ال�ش��ق،  غاي�ة  لل�زواج  م�ش�تاًقا  وكن�ت  ق�ال: 
امل�شتكى، حيث اإنني بتلك احلال التي حت�ل بيني وبني الزواج.
ال�زواج.  اأري�د  اإنن�ي  وال�دي  ي�ا  ل�ه:  وقل�ت  وال�دي  اإىل  فجئ�ت 
ف�شح�ك ال�ال�د، وه�� يري�د ب�شحك�ه اأن اأياأ��ض حت�ى ال تتعل�ق 
ال�ذي  م�ن  جمن��ن؟!  اأن�ت  ه�ل  ق�ال:  ث�م  بال�زواج.  نف�ش�ي 
ن عل�ى  �ش�يزوجك؟ اأواًل اأن�ت اأعم�ى، وثانًي�ا نح�ن فق�راء، فه��ِّ
نف�شك، فما اإىل ذلك من �شبيل، اإال بحاٍل تبدو، واهلل اأعلم ما 

عاًم�ا.  25 اأو   24 م�ن  قريًب�ا  عم�ري  وكان  تك��ن. 
ث�م ذهب�ت اإىل والدت�ي اأ�ش�ك� له�ا احل�ال، لعله�ا اأن تنق�ل ذل�ك 
اإىل وال�دي م�رة اأخ�رى، وك�دت اأن اأبك�ي عن�د والدت�ي. ف�اإذا به�ا 
مث�ل االأب، حي�ث قال�ت: ي�ا ول�دي اأي�ن اأنت من الزواج، هل اأنت 

فاق�د عقل�ك؟ اأي�ن لن�ا بالدراه�م لتك��ن لك زوج�ة؟ وكما ترى 
حالنا املعي�شية ال�شعيفة، وماذا نعمل واأهل الدي�ن يطالب�ننا 

�شباًحا م�شاء؟
فاأع�اد عل�ى اأبي�ه ثاني�ة، وعل�ى اأم�ه ثاني�ة بع�د اأي�ام، واإذا به على 

نف��ض ق�له االأول، مل يتغري عنه!
ق�ال: ولك�ن يف ليل�ة م�ن اللي�ايل قل�ت لنف�ش�ي: عجًب�ا يل! اأي�ن 
واأب�ي وه�م  اأم�ي  اأم�ام  اأنك�ش�ر  الراحم�ني؟  اأرح�م  رب�ي  اأن�ا م�ن 
عَجزة ال ي�شتطيع�ن �شيًئا، وال اأقرع باب حبيبي واإلهي القادر 

املقتدر؟
اإىل  ي�ديَّ  ورفع�ت   ،- -كعادت�ه  اللي�ل  اآخ�ر  يف  ف�شلي�ت  ق�ال: 
، فقل�ت م�ن جمل�ة دعائ�ي: اإله�ي، يق�ل��ن اإنن�ي  اهلل ع�زَّ وج�لَّ
فق�ري واأن�ت ال�ذي اأفقرتن�ي، ويق�ل��ن اإنن�ي اأعم�ى واأن�ت ال�ذي 
اأخذت ب�شري، ويق�ل�ن اإنني دميم واأنت الذي خلقتني، اإلهي 
و�ش�يدي وم��الي، ال اإل�ه اإال اأن�ت، تعل�م م�ا يف نف�ش�ي م�ن وازع 
اإىل ال�زواج، ولي��ض يل حيل�ة وال �ش�بيل، اعت�ذرين اأب�ي لعج�زه، 
واأم�ي لعجزه�ا، الله�م اإنه�م عاج�زون، واأن�ا اأعذره�م لعجزه�م، 
واأنت الكرمي الذي ال تعجز، اإلهي نظرًة من نظراتك يا اأكرَم 
َم�ن ُدع�ي، ي�ا اأرح�م الراحم�ني، قيِّ�ْض يل زواًجا مبارًكا �شاحًلا 

طيًب�ا عاج�اًل، تري�ح ب�ه قلب�ي وجتم�ع ب�ه �ش�ملي.
اأدع�� اهلل تع�اىل وعين�اي تبكي�ان، وقلب�ي منك�ش�ر  ق�ال: كن�ُت 
ب�ني ي�دي اهلل تع�اىل، وق�د كن�ت مبك�ًرا بالقي�ام، وبع�د ال�ش�الة 
والدعاء نع�شت.. وراأيت يف املنام اأنني يف مكان حاّر كاأنه لهب، 
وبع�د قلي�ل اإذا بخيم�ٍة نزل�ت عل�يَّ م�ن ال�ش�ماء، خيم�ة ال نظري 
له�ا، يف جماله�ا وُح�ش�نها، حت�ى نزل�ت ف�ق�ي وغّطتن�ي، وحدث 
معه�ا م�ن ال�بودة �ش�يء ال اأ�ش�تطيع اأن اأ�شف�ه، م�ن �ش�دة م�ا 
في�ه م�ن االأن��ض، حت�ى ا�ش�تيقظت م�ن �ش�دة ال�بد بع�د احل�ّر 

ال�ش�ديد. فا�ش�تيقظت واأن�ا م�ش�رور به�ذه الروؤي�ا.
ٍ للروؤيا، فقال له:  ومل�ا اأ�شب�ح ذه�ب اإىل ع�امل م�ن العلماء معبِّ

يا �شيخ، لقد راأيت يف الن�م البارحَة كذا وكذا.
فقال يل ال�شيخ: يا ولدي هل اأنت متزوج اأم ال؟

فقلت له: ال، مل اأتزوج. فقال: ملاذا مل تتزوج؟
اأعم�ى  �ش�يخ، فه�ذا واقع�ي: رج�ل عاج�ز  ي�ا  ت�رى  فقل�ت: كم�ا 
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وفق�ري، واالأم��ر ك�ذا وك�ذا.
فقال يل ال�شيخ: يا ولدي هل اأنت البارحة طرقَت باب ربك؟

عل�ى  وعزم�ت  وجزم�ت  رب�ي،  ب�اب  طرق�ت  لق�د  نع�م،  فقل�ت: 
دعائ�ي. ا�ش�تجابته 

يف  بن�ٍت  اأطي�ب  وانظ�ر  ول�دي  ي�ا  اذه�ب  اإذن  ال�ش�يخ:  فق�ال 
خاط�رك واخطبه�ا، ف�اإن الب�اب مفت��ح ل�ك، خ�ذ اأطي�ب م�ا يف 
ع�ن  �ش�اأبحث  اأعم�ى  اأن�ا  وتق��ل:  تتدان�ى  تذه�ب  وال  نف�ش�ك، 
ف�اإن  بن�ت،  اأطي�ب  انظ�ر  ب�ل  ك�ذا،  واإال  ك�ذا  واإال  عمي�اء مثل�ي، 

ل�ك. مفت��ح  الب�اب 
ق�ال: ففك�رت يف نف�ش�ي، وال واهلل م�ا يف نف�ش�ي مث�ل فالن�ة، 

وه�ي معروف�ة عنده�م باجلم�ال وطي�ب االأ�ش�ل واالأه�ل.
اإليه�م  وال�دي  ي�ا  تذه�ب  لعل�ك  فقل�ت:  وال�دي  اإىل  فجئ�ُت 

البن�ت. ه�ذه  منه�م  يل  فتخط�ب 
ق�ال: ففع�ل وال�دي مع�ي اأ�ش�دَّ م�ن االأُوىل، حي�ث رف��ض ذل�ك 
ا قاطًعا، نظًرا لظرويف اخَللقية واملادية ال�شيئة، ال �شيما  رف�شً
واأن َمن اأريد اأن اأخطبها هي من اأجمل بنات البلد، اإن مل تكن 

ه�ي االأجمل واالأف�شل.
عليه�م،  و�ش�لمت  البن�ت،  اأه�ل  عل�ى  ودخل�ت  بنف�ش�ي،  فذهب�ُت 

اأخط�ب فالن�ة. اإليك�م  فقل�ت ل�الده�ا: جئ�ت 
فقال: تخطب فالنة؟ فقلت: نعم.

فق�ال: اأه�اًل واهلل و�ش�هاًل في�ك ي�ا اب�ن ف�الن، ومرحًب�ا في�ك 
ِم�ن حام�ٍل للق�راآن. واهلل ي�ا ول�دي ال جن�د اأطي�ب من�ك، لك�ن 

اأرج�� اأن تقتن�ع البن�ت.
ث�م ذه�ب للبن�ت لياأخ�ذ راأيه�ا، فق�ال له�ا: ي�ا بنت�ي، ه�ذا ف�الن، 
�شحي�ح اأن�ه اأعم�ى، لكن�ه مفّت�ح مب�شر بالق�راآن، معه كتاب اهلل 

تع�اىل يف �ش�دره، ف�اإن راأي�ِت زواج�ه من�ِك فت�كل�ي على اهلل.
فقال�ت البن�ت: لي��ض بع�دك وبع�د راأي�ك في�ه �ش�يء ي�ا وال�دي، 

ت�كلن�ا عل�ى اهلل.
وخالل اأ�شب�ع فقط تزوجها بت�فيق اهلل وتي�شريه.

وقصـص  نبويـة  توجيهـات  الصـاة:  إلـى  افـزع  كتـاب:  مـن  )مقتطـف 
واقعيـة/ عبـداهلل بـن زعل العنـزي.- الريـاض: دار الحقيقـة الكونية، 1436 

هــ ص 54 - 58(.
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طرائف من كتاب

ي املهازيل، فقيل له: ويحك ما ت�شنع؟! يروى من حمق هبنَّقة اأنه كان يرعى غنم اأهله، فريعى ال�شمان يف الع�شب وينحِّ  -
فقال: ال اأف�شد ما اأ�شلحه اهلل، وال اأ�شلح ما اأف�شده!

ك؟ ع�ضَّ ثعلٌب اأعرابيًّا، فاأتى راقًيا، فقال الراقي: ما ع�شَّ  -
قال: كلب. وا�شتحيا اأن يق�ل: ثعلب. فلما ابتداأ بالرقية قال: واخلط بها �شيًئا من رقية الثعالب!

قال مزيد المراأته: اأنِت غري �شفيقة علّي، وال راعية يل.  -
فقالت: واهلل الأنا اأرعى بك من التي كانت قبلي واأ�شفق.

قال: اأنت طالق ثالًثا، لقد كنت اآتيها باجلرادة فتطبخ يل منها اأربعة األ�ان، وت�ش�ي جنينها!
قال رجل لبع�ض الظّراف: قد لدغتني عقرب، فهل عندك لهذا دواء؟  -

فقال: ال�شياح اإىل ال�شباح!
من حمقى قري�ض بكار بن عبدامللك بن مروان. طار له بازي، فقال ل�شاحب ال�شرطة: اأغلق املدينة حتى ال يخرج البازي!  -

كان اأ�شعب يق�ل: كلبي كلب �ش�ء، يب�شب�ض لالأ�شياف، وينبح اأ�شحاَب الهدايا!  -
ابتلع ثعلب عظًما، فبقي يف حلقه، فطلب من يعاجله ويخرجه، فجاء اإىل كركي، فجعل له اأجًرا على اأن يخرج العظم من حلقه،   -

فاأدخل راأ�شه يف فم الثعلب واأخرج العظم مبنقاره، ثم قال للثعلب: هات االأجرة.
فقال الثعلب: اأنت اأدخلت راأ�شك يف فمي واأخرجته �شحيًحا، ال تر�شى حتى تطلب اأجًرا زيادة؟!

 )مختارات من كتاب: صورة الحيوان في النادرة/ علي محمد السيد خليفة.- اإلسكندرية: دار الوفاء، 1436 هـ، ص 17، 44، 48، 50، 55، 65، 69(.
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كتب في المسجد األقصى وقبة الصخرة

اأبعـاد حريـق امل�شـجد الأق�شـى املبـارك 1969 م/   -
�ان: االحت�اد، 1389 ه�، 68 �ض. االحت�اد العرب�ي لل�ش�ياحة.- عمَّ

ا بف�شائل امل�شـجد الأق�شى/ حممد  اإحتاف الأخ�شَّ  -
رم�ش�ان  اأحم�د  حتقي�ق  ه��(؛   880 )ت  ال�ش�ي�طي  اأحم�د  ب�ن 
اأحم�د.- القاه�رة: دار الكت�ب وال�ثائ�ق الق�مي�ة، 1426 ه��، 2 
م�ج )�ش�درت الطبع�ة االأوىل ب�ني االأع��ام 1402 - 1404 ه��(.

الأ�شاطر التاريخية اليهودية حول اأر�ض امل�شجد   -
الأق�شى/ عثمان �شعيد العاين.- دم�شق: دار النه�شة، 1431 

ه�، 303 �ض )اأ�شله ر�ش�الة ماج�ش�تري(.

فة/  امل�شـرَّ ال�شخـرة  قبـة  مبنـى  واإعمـار  اإ�شـاح   -
فة  املكت�ب املعم�اري الهند�ش�ي الإ�ش�الح واإعم�ار ال�شخ�رة امل�ش�رَّ

اأج�زاء. ع�دة  املكت�ب،  القد��ض:  القاه�رة؛  بالقد��ض.- 

تف�شيلـي  �شـرح  الأق�شـى:  امل�شـجد  معـامل  اأطل�ـض   -
معـزز بال�شـور ملختلف معامل امل�شـجد الأق�شى/ عبداهلل 
للن�ش�ر،  الفر�ش�ان  م�ؤ�ش�ش�ة  عّم�ان:  مرع�ي.-  راأف�ت  مع�روف، 

ه��، 223 ��ض.  1431

الأق�شـى مـن البدايـة اإىل النهايـة/ ن�دى عبي�د.-   -
��ض.  235 ه��،   1435 للن�ش�ر،  العربي�ة  الني�ل  هب�ة  اجلي�زة: 

اأكاذيـب اأ�شـاعها اليهـود/ عي�ش�ى �ش�ف�ان القدومي.- )إفراد الموضوع وحده في كتاب(  -
نيق��ش�يا: مرك�ز بي�ت املقد��ض للدرا�ش�ات الت�ثيقي�ة، 1435 ه��، 

423 ��ض.

اأحم�د  املبـارك/  الأق�شـى  امل�شـجد  يف  داميـة  اأيـام   -
��ض.  60  ،157 ه��،   1403 اجللي�ل،  دار  عّم�ان:  العلم�ي.- 

ع�ارف  م/  ـ، 1947  هـ القد�شـي 1366  احلـرم  تاريـخ   -
العارف.- دم�شق: الهيئة العامة ال�ش�رية للكتاب، 1430 ه�، 170 �ض.

املبـارك/  الأق�شـى  امل�شـجد  حريـق  عـن  تقريـر   -
مقدم من املكتب املعماري الهند�شي واإعمار ال�شخرة امل�شرفة 
ه��، 2 ج��. املكت�ب، نح�� 1389  القاه�رة:  القد��ض؛  بالقد��ض.- 

تقرير عن مبنى قبة ال�شخرة امل�شرفة بالقد�ض/   -
ح�ش�ني �ش�افعي، حممد عبا��ض بدر، �شالح الدين الكيالين.- 

د. م. ن، 1372 ه��.

ى  امل�شلَـّ الأق�شـى:  للم�شـجد  ال�شـرقية  الت�شـوية   -
القد��ض  مرك�ز  القد��ض:  الفن�ي.-  اإبراهي�م  املـرواين/ 

��ض.  604 ه��،   1418 لالأبح�اث، 

امل�شـجد  اإحـراق  النكـراء:  اليهوديـة  اجلرميـة   -
لفل�ش�طني.-  العلي�ا  العربي�ة  الهيئ�ة  املبـارك/  الأق�شـى 

��ض.  68 ه��،   1389 الهيئ�ة،  ب�ريوت: 



32

دار  عّم�ان:  الفن�ي.-  اإبراهي�م  القد�ـض/  جوهـرة   -
��ض.  328 ه��،   1429 الي�ازوري، 

الأق�شـى  امل�شـجد  ظـل  يف  الفكريـة  احلركـة   -
ح�ش�ن  عبداجللي�ل  واململوكـي/  الأيوبـي  الع�شريـن  يف 
��ض.  303 ه��،   1400 االأق�ش�ى،  مكتب�ة  عّم�ان:  عبدامله�دي.- 

�ش�يماء  ع�زب،  خال�د  ال�شـريف/  القد�شـي  احلـرم   -
��ض.  83 ه��،   1431 العرب�ي،  الكت�اب  دار  ب�ريوت:  ال�ش�ابح.- 

احلرم القد�شي ال�شريف/ روبرت �شبابكر؛ تعريب بهيج   -
م�ال ح�ي��ض.- ج�دة: ال�زاد لالإنت�اج والت�زي�ع، 1423 ه��، 125 ��ض.

درو�ـض وعر يف تاريخ وم�شـتقبل امل�شـجد الأق�شى   -
املبـارك مـن عهد اآدم اإىل قيام ال�شـاعة/ اإع�داد وحتقيق 
عبداحلمي�د ال�ش�اقلدي.- عّم�ان: امل�ؤل�ف، 1422 ه��، 262 ��ض.

الإ�شـامية/  العقيـدة  �شـوء  يف  القد�ـض  �شخـرة   -
اإ�ش�بيليا،  دار  الريا��ض:  اجلدي�ع.-  عبدالرحم�ن  ب�ن  نا�ش�ر 

��ض.  80 ه��،   1422

العمـارة الإ�شـامية يف احلـرم القد�شـي ال�شـريف   -
منـذ الع�شـر اململوكـي حتـى الإعمـار الها�شـمي املعا�شر 
عّم�ان:  الرباع�ي.-  عر�ش�ان  اإح�ش�ان  م/   1994  -  1250

��ض.  351 ه��،   1432 االأكادميي��ن، 

عمارة امل�شجد الأق�شى: تاأريخ الرتكيب الإن�شائي   -
للم�شجد الأق�شى/ ر. و. هاميلت�ن؛ ترجمة وتعليق حامد 

عثم�ان خ�ش�ر.- املني�ا، م�ش�ر: دار اله�دى، 1430 ه��، 384 ��ض.

عمارة امل�شـجد الأق�شى املبارك/ جمع واإعداد خالد   -
ع�زب.- القاه�رة: املجل��ض االأعل�ى للثقاف�ة، 1430 ه��، 87 ��ض.

ف�شيف�شـاء قبـة ال�شخـرة/ اإبراهي�م الفن�ي.- عّم�ان:   -
��ض.  535 ه��،   1428 العلمي�ة،  الي�ازوري  دار 

قبـة  العربيـة:  الزخـارف  يف  اجلمـال  فل�شـفة   -
عبدالرحي�م  م�روان  اأمنوذًجـا/  القد�ـض  يف  ال�شخـرة 

��ض.  451 ه��،   1436 الثقاف�ة،  وزارة  عّم�ان:  الع�الن.- 

الأق�شـى/  امل�شـجد  مكتبـة  خمطوطـات  فهر�ـض   -
لبح��ث  امللك�ي  املجم�ع  عّم�ان:  �ش�المة.-  اإبراهي�م  خ�ش�ر 
احل�ش�ارة االإ�ش�المية، 1404 ه��، 276 ��ض. )و�ش�در يف طبعت�ني 

اأخري�ني(.

ه/ ناجح  ـة يف زيارة الأق�شى وما �شمَّ الفوائـد اجلمَّ  -
داود بك�ريات.- طنط�ا: دار الب�ش�ري، 1432 ه��، 102 ��ض.

م�شطف�ى.-  عبدالعزي�ز  الأق�شـى/  يهـدم  اأن  قبـل   -
��ض.  262 ه��،   1409 طيب�ة،  دار  الريا��ض: 

قبـل الكارثة: نذير ونفر/ عبدالعزيز بن م�شطفى   -
كام�ل.- لن�دن: املنت�دى الثق�ايف، 1421 ه��، 307 ��ض.

وزارة  م�ش�قط:  �ش��قي.-  ي��ش�ف  ال�شخـرة/  قبـة   -
��ض.  132 ه��،   1407 االإع�الم، 

نح��  فت�ح،  حرك�ة  احـرتق/  الـذي  الأق�شـى  ق�شـة   -
��ض.  63 ه��،   1389



33

و�شف�ي  حمم�د  الأق�شـى؟/  امل�شـجد  نن�شـر  كيـف   -
جالد.- )القد��ض(: دار الر�ش�الة املقد�ش�ية، 1434 ه�، 172 �ض.

ل طريـق غـر اجلهـاد لتحريـر امل�شـجد الأق�شـى   -
الإ�شـامية/  الأمـة  علـى  العامليـة  املوؤامـرة  واإحبـاط 
جماه�د ب�ن جم�دد الدي�ن ب�ن �ش�الح الدي�ن.- د. م. ن، 1414 

ه��، 728 ��ض.

جمزرة الأق�شى وجلنة زامر/ اإبراهيم حممد �شعبان.-   -
عّم�ان: مرك�ز غنيم للت�شمي�م والطباع�ة، 1412 ه��، 152 �ض.

املبـارك/  الأق�شـى  امل�شـجد  درا�شـة  اإىل  املدخـل   -
عب�داهلل مع�روف عم�ر.- ب�ريوت: دار العل�م للمالي�ني، 1430 

ه��، 157 ��ض.

الأق�شـى/  امل�شـجد  زيـارات  ف�شـل  يف  امل�شـتق�شى   -
احلب�ازي.-  م�ش�ه�ر  حتقي�ق  الروم�ي؛  خ�ش�ر  ب�ن  حمم�د 

��ض.  273 ه��،   1432 اجلن�دي،  دار  القد��ض: 

اأربعـون عاًمـا مـن الحتـال/  امل�شـجد الأق�شـى:   -
مرك�ز االإع�الم العرب�ي؛ تق�دمي رائد �شالح.- اجليزة: املركز، 

1431 ه��، 200 ��ض.

امل�شجد الأق�شي الذي ل نعرفه/ ع�شام عبدالرازق.-   -
االإ�ش�كندرية: دار القم�ة: دار االإمي�ان، 1428 ه��، 159 ��ض.

امل�شـجد الأق�شـى اأوىل القبلتـني وم�شـرى الر�شـول   -
الكـرمي �شلـى اهلل عليـه و�شـلم/ مكت�ب املنطق�ة ال�ش�رقية 
ال�ش�ع�دية:  الدم�ام،  االإ�ش�المي.-  لل�ش�باب  العاملي�ة  بالن�دوة 

املكت�ب، بع�د 1410 ه��، 15 ��ض.

امل�شـجد الأق�شـى املبـارك ومـا يتهـدده مـن حفريـات   -
اليهود/ حممد علي اأب� حمدة.- عّمان: دار عمار، 1427 ه�، 95 �ض.

التاريـخ،  امل�شـرفة:  وال�شخـرة  الأق�شـى  امل�شـجد   -
العمـارة، الأنفـاق، احلفريـات، اخلطـط ال�شهيونيـة/ 

اإبراهي�م الفن�ي، طاه�ر النم�ري.- عّم�ان: دار ال�ش�روق، 1422 
��ض.  735 ه��، 

امل�شـجد الأق�شـى وال�شخرة امل�شـرفة عـر املوروث   -
الك�بى،  عّم�ان  اأمان�ة  عّم�ان:  الفن�ي.-  اإبراهي�م  الثقـايف/ 

��ض.  362 ه��،   1428

والفتـح/  الن�شـر  ومعركـة  الأق�شـى  امل�شـجد   -
عبداللطيف م�شتهري.- القاهرة: امل�ؤ�ش�شة العربية احلديثة، 

��ض.  127 ه��،   1409

النح��ي.-  ر�ش�ا  عل�ي  عدن�ان  الأق�شـى/  ملحمـة   -
��ض.  180 ه��،   1413 النح��ي،  دار  الريا��ض: 

منهـج التحريـر لاأق�شـى الأ�شـر/ عب�داهلل زه�ري.-   -
��ض.  150 ه��،   1433 االأع�الم،  دار  عّم�ان: 

الرق�ب.-  اأفيقـوا/ �شال�ح ح�ش�ني  العـامل  يـا م�شـلمي   -
��ض.  152 ه��،   1425 اخل�ش�راء،  االأندل��ض  دار  ج�دة: 

يوم امل�شـجد الأق�شى يف جامعة الأزهر.- القاهرة:   -
اأمانة االحتاد اال�شرتاكي العربي، جلنة جامعة االأزهر، 1389 

ه��، 59 �ض.
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151- درا�شـة وحتقيـق قاعـدة ''الأ�شـل يف العبـادات 
املنع''/ حممد بن ح�شني اجليزاين.- الدمام؛ الريا�ض: دار 

اب�ن اجل��زي، 1431 ه��، 111 ��ض.

152- قاعـدة ''العـرة باحلال اأو باملـاآل'' وتطبيقاتها 
الفقهية/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن امل�شعل. جملة العدل 

)الريا��ض( ع 50 )ربي�ع االآخ�ر 1432 ه��( �ض 60 - 102.

153- قاعـدة ''العـرة يف العقـود للمقا�شد واملعاين ل 
لاألفـاظ واملباين'': درا�شـة تاأ�شيليـة تطبيقية/ علي 
بن حميد القرقري.- الريا�ض: املعهد العايل للق�شاء، 1425 

ه�، 154 ورقة )بحث مكمل للماج�ش�تري(.

154- قاعـدة ''الغـارُّ �شامـن'' وتطبيقاتـه الفقهيـة/ 
جمي�ل ب�ن عبداملح�ش�ن اخلل�ف.- جمل�ة الع�دل )الريا��ض( ع 

142 )ربي�ع االآخ�ر 1430 ه��( ��ض 87 - 152.
الغاّر: من الغَرر.

مـن  اأوىل  الـكام  ''اإعمـال  الكليـة:  القاعـدة   -155
م�شطف�ى  حمم��د  الأ�شـول/  يف  واأثرهـا  اإهمالـه'' 
والن�ش�ر،  للدرا�ش�ات  امل�ؤ�ش�ش�ة اجلامعي�ة  ب�ريوت:  هرم���ض.- 

��ض.  509 ه��،   1406
االأ�شل: ر�شالة ماج�شتري - جامعة االإمام.

درا�شـة  التي�شـر'':  جتلـب  ''امل�شـقة  قاعـدة   -156
عبدال�ه�اب  ب�ن  يعق��ب  تطبيقيـة/  تاأ�شيليـة  نظريـة 
��ض.  620 ه��،   1424 الر�ش�د،  مكتب�ة  الريا��ض:  الباح�ش�ني.- 

)مسرد معجمي(

157- قاعـدة ''املعاملة باملثل'' وتطبيقاتها الفقهية/ 
الفقهي�ة  البح��ث  جمل�ة  اخلل�ف.-  عبداملح�ش�ن  ب�ن  جمي�ل 

املعا�ش�رة )الريا��ض( ع 78 )حم�رم 1429 ه��( ��ض 7 - 119.

�شـرًطا''  كامل�شـروط  عرًفـا  ''املعـروف  قاعـدة   -158
ال�ش�بيب.-  حمم�د  ب�ن  من�ش��ر  املاليـة/  وتطبيقاتهـا 
الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1428 ه��، 196 ورق�ة )بح�ث 

للماج�ش�تري(. مكم�ل 

159- قاعـدة ''املنـدوب ل يجـب اإمتامـه ول ق�شـاوؤه'' 
البداري�ن.-  عبداحلمي�د  اأمي�ن  الفقهيـة/  وتطبيقاتهـا 

ب�ريوت: دار الكت�ب العلمي�ة، 1434 ه��، 128 ��ض.

اإمي�ان  باملع�شـور''/  ي�شـقط  ''املي�شـور ل  160- قاعـدة 
 391 ه��،   1427 الكي�ان،  دار  الريا��ض:  اله�ادي.-  عبداحلمي�د 

�ض.
االأ�شل: ر�شالة علمية )القاهرة(.

161- قاعـدة ''املي�شـور ل ي�شـقط باملع�شـور'': درا�شـة 
فقهيـة تطبيقيـة مقارنـة يف الطهـارة وال�شاة/ ي�ن��ض 
ب�الغ�ادي خرا�ش�ي.- الريا��ض: جامع�ة املل�ك �ش�ع�د، 1429 ه��، 

264 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

القسم الرابع - األخير
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162- قاعـدة ''الو�شـف يف احلا�شـر لغـو ويف الغائـب 
معتـر'' وتطبيقاتهـا يف العقـود املاليـة/ عبدالعزي�ز ب�ن 
اأحم�د امل�ش�علي.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1431 ه��، 

127 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

درا�شـة  بال�شـك'':  يـزول  ل  ''اليقـني  قاعـدة   -163
عبدال�ه�اب  يعق��ب  وتطبيقيـة/  تاأ�شيليـة  نظريـة 
��ض.  284 ه��،   1417 الر�ش�د،  مكتب�ة  الريا��ض:  الباح�ش�ني.- 

164- قاعدة ''ترك ال�شتف�شال يف حكايات الأحوال 
مـع الحتمـال يتنزل منزلـة العموم يف املقال'' درا�شـة 
وتطبيًقـا/ حمم�د ب�ن عبدالعزي�ز املب�ارك.- جمل�ة جامع�ة 

االإم�ام )الريا��ض( ع 45 )حم�رم 1425 ه��( ��ض 115 - 193.

الرعيـة منـوط  الإمـام علـى  ''ت�شـرف  165- قاعـدة 
بامل�شلحـة'' وتطبيقاتهـا املعا�شـرة يف املجـال البيئـي/ 
قط�ب الري�ش��ين.- القاه�رة: دار الكلم�ة، 1433 ه��، 64 ��ض.

وتطبيقاته�ا  املفا�ش�د''  ودرء  امل�شال�ح  ''جل�ب  قاع�دة   -166
يف املج�ال البيئ�ي/ عل�ي ب�ن عب�داهلل ع�ش�ريي.- ح�لي�ة كلي�ة 

املعلم�ني يف ج�ازان، ع 3 )1424 ه��( ��ض 9 - 20.

ال�شـيء  يزيـل  ل  احلاكـم  ''حكـم  قاعـدة   -167
الأ�شـرة  فقـه  يف  الفقهيـة  وتطبيقاتهـا  �شفتـه''  عـن 
دار  الريا��ض:  اله�مي�ل.-  حمم�د  ب�ن  عب�داهلل  والق�شـاء/ 

��ض.  95 ه��،   1434 اإ�ش�بيليا،  كن��ز 
االأ�ش�ل: بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري - املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 

1431 ه��.

168- قاعـدة ''درء احلـدود بال�شـبهات'' وتطبيقاتهـا 
ال�ش�هلي.-  زي�د  �شق�ر  ال�شـعودية/  العربيـة  اململكـة  يف 
الريا��ض: املرك�ز العرب�ي للدرا�ش�ات االأمني�ة والتدري�ب، 1414 

للماج�ش�تري(. ورق�ة )بح�ث مكم�ل  ه��، 213 

واأثرهـا  بال�شـبهات''  احلـدود  ''درء  قاعـدة   -169
املف�ش�ل  ب�ن  الإ�شـامي/ عبداخلال�ق  الفقـه اجلنائـي  يف 
احمدون.- جملة البح�ث الفقهية املعا�شرة )الريا�ض( ع 27 

)ربي�ع االآخ�ر 1416 ه��( ��ض 7 - 76.

170- قاعـدة ''درء املفا�شـد اأوىل مـن جلـب امل�شالح'': 
دار  القاه�رة:  �ش�هيلي.-  اأم�ني  حمم�د  حتليليـة/  درا�شـة 

ال�ش�الم، 1431 ه��، 368 ��ض.

171- قاعـدة ''درء املفا�شـد اأوىل مـن جلـب امل�شالـح'' 
اجلـوار  اأحـكام  يف  املعا�شـرة  الفقهيـة  وتطبيقاتهـا 
وال�شـفعة واحلجـر/ فار��ض ب�ن نا�ش�ر العم�ار.- الريا��ض: 
مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   143 ه��،   1429 للق�ش�اء،  الع�ايل  املعه�د 

للماج�ش�تري(.

م على جلب امل�شالح''  172- قاعـدة ''درء املفا�شـد مقـدَّ
النـكاح/  كتـاب  يف  الق�شائيـة  الفقهيـة  وتطبيقاتهـا 
م�شع�ب ب�ن ر�ش�ا خي�اط.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   189 ه��،   1435

173- قاعـدة ''�شـد الذرائـع''/ �شال�ح ب�ن عبدالرحم�ن 
النفي�ش�ة.- جمل�ة الع�دل )الريا��ض( ع 16 )�ش��ال 1423 ه��( 

��ض 10 - 47.

174- قاعـدة ''�شـد الذرائـع'' وتطبيقاتهـا يف ال�شـريعة 
الإ�شـامية والقانـون/ عدن�ان اإبراهي�م اجلميل�ي.- القاهرة: 
ال�شركة العربية املتحدة للت�ش�يق والت�ريدات، 1432 ه�، 233 �ض.

تطبيـق  يف  واأثرهـا  الذرائـع:  ''�شـد  قاعـدة   -175
الأحكام/ �شعد بن غرير ال�شلمي.- جملة البح�ث الفقهية 

املعا�ش�رة )الريا��ض( ع 34 )حم�رم 1418 ه��( ��ض 8 - 70.
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ب�ن  حمم�د  �شـرار''/  ول  �شـرر  ''ل  قاعـدة   -176
عبدالعزي�ز ال�ش��يلم.- الريا��ض: دار ع�امل الكت�ب، 1423 ه��، 

��ض.  76

نطـاق  يف  �شـرار''  ول  �شـرر  ''ل  قاعـدة   -177
املعامـات املالية والأعمـال الطبية املعا�شرة يف الفقه 
دار  االإ�ش�كندرية:  ال�ش�يخ.-  عبدالعلي�م  اأ�ش�امة  الإ�شـامي/ 

��ض.  897 ه��،   1428 اجلدي�دة،  اجلامع�ة 

178- قاعـدة ''ل ين�شـب ل�شـاكت قـول'' وتطبيقاتهـا 
امل�ؤل�ف،  الريا��ض:  ال�ش�راح.-  حمم�د  ب�ن  اأحم�د  الفقهيـة/ 

1431 ه��، 312 ��ض.

خطـوؤه''  البـنيِّ  بالظـن  عـرة  ''ل  قاعـدة   -179
وتطبيقاتهـا الق�شائيـة/ �ش�عيد ب�ن متع�ب القحط�اين.- 
جمل�ة الع�دل )الريا��ض( ع 62 )ربي�ع االأول 1435 ه��( ��ض 44 

.110  -

180- قاعدة ''ل م�شاغ لاجتهاد مع الن�ض'' وعاقتها 
مبحـل الجتهـاد الفقهـي/ حم�د ب�ن حم�دي ال�شاع�دي.- 

ب�ريوت: دار الكت�ب العلمي�ة، 1428 ه��، 158 �ض.

181- قاعدة ''ل ينكر تغر الأحكام بتغر الأزمان'': 
درا�شة تاأ�شيلية تطبيقية/ حممد بن اإبراهيم الرتكي.- 
م�ج   3 ه��،   1429 ال�ش�ريعة،  كلي�ة  االإم�ام،  جامع�ة  الريا��ض: 

)ماج�ش�تري(.

182- قاعدة ''ما ترتب على املاأذون فهو غر م�شمون'' 
جمًعـا  والأطعمـة:  الأ�شـرة  فقـه  يف  وتطبيقاتهـا 
ودرا�شـة/ ب�در ب�ن فيا��ض العن�زي.- الريا��ض: املعهد العايل 

للق�ش�اء، 1434 ه��، 116 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

غـر  فهـو  املـاأذون  علـى  ترتـب  ''مـا  قاعـدة   -183
والديـات/  اجلنايـات  بـاب  يف  وتطبيقاتهـا  م�شمـون'' 
خملد بن فيحان العتيبي.- الريا�ض: املعهد العايل للق�شاء، 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   100 ه��،   1435

ا�شـتقاًل''  يثبـت  ل  مـا  تبًعـا  ''يثبـت  قاعـدة   -184
وتطبيقاتهـا الفقهية يف املعامات/ عبدالعزيز بن اأحمد 
ال�شالمة.- الريا�ض: دار اأطل�ض اخل�شراء، 1433 ه�، 124 �ض.
االأ�ش�ل: بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري - املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 

1429 ه��.

يف  يغتفـر  ل  مـا  الـدوام  يف  ''يغتفـر  قاعـدة   -185
البتـداء'' وتطبيقاتهـا الفقهيـة يف العبـادات/ حمم�د 
ل��اح الرقا��ض.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1425 ه��، 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   161

يف  يغتفـر  ل  مـا  الـدوام  يف  ''يغتفـر  قاعـدة   -186
الأ�شـرة/  فقـه  يف  الفقهيـة  وتطبيقاتهـا  البتـداء'' 
الع�ايل  املعه�د  الريا��ض:  العتيب�ي.-  من�ش��ر  ب�ن  م�ش�اري 
للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   165 ه��،   1431 للق�ش�اء، 

يف  يغتفـر  ل  مـا  الـدوام  يف  ''يغتفـر  قاعـدة   -187
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البتـداء'' وتطبيقاتهـا الفقهيـة يف املعامـات/ حمم�د 
للق�ش�اء،  الع�ايل  املعه�د  الريا��ض:  القحط�اين.-  �ش�امل  ب�ن 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   186 ه��،   1425

188- قواعـد التحـرمي يف املعامـات املاليـة: قاعـدة 
وتطبيقـات  تاأ�شيليـة  درا�شـة  واملفا�شـد:  امل�شالـح 
معا�شـرة/ عب�داهلل ب�ن حم�د ال�ش�كاكر.- جمل�ة جامع�ة امللك 
 1 ع   ،9 االإ�ش�المية، م�ج  الرتب�ي�ة والدرا�ش�ات  العل��م  �ش�ع�د، 

.529 - ه��( ��ض 499   1427(

نـة علـى  189- امل�شـتثنيات الفقهيـة مـن قاعـدة ''البيِّ
عي واليمني على من اأنكر'' وتطبيقاتها الق�شائية/  املدَّ
عبدالرحمن بن عبدالعزيز امل��شى.- الريا�ض: املعهد العايل 

للق�ش�اء، 1430 ه��، 341 ��ض )بحث مكمل للماج�ش�تري(.

القاعـدة  مـن  الإ�شـامية  ال�شـريعة  موقـف   -190
القانونيـة ''ل جرميـة ول عقوبـة اإل بن�ـض''/ ترك�ي 
بن يحيى الثبيتي.- مكة املكرمة: جامعة اأم القرى، 1408 ه�، 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   591
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رسائل علمية

الثقافة اإلسامية

بن�ت  ابت�ش�ام  النبـوي/  العهـد  يف  الدعـاة  بـني  العاقـة 
حمم�د الزه�راين.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه��، 188 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة 

منهـج ال�شحابـة ر�شـي اهلل عنهـم يف دعـوة الن�شـارى 
اإىل الإ�شام/ منى بنت حممد اجلليدان.- الريا�ض: املعهد 

الع�ايل للدع��ة واالحت�ش�اب، 1435 ه��، 444 ورق�ة )دكت��راه(.

فقـه الأخـذ بالأ�شـباب يف الدعـوة اإىل اهلل/ حمم�د بن 
ح�ش�ن عائ��ض.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1435 ه��، 

306 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

اإتقـان العمـل واأثره علـى نه�شة الأمة يف �شوء الدعوة 
املن��رة:  املدين�ة  اجلهن�ي.-  حم��د  ب�ن  ف�الح  الإ�شـامية/ 
جامعة طيبة، 1435 ه�، 135 ورقة )بحث مكمل للماج�شتري(.

مظاهـره،  اأ�شـبابه،  الدعـوي:  العمـل  يف  التق�شـر 
وال�شـنة/  الكتـاب  �شـوء  يف  عاجـه،  طـرق  اأخطـاوؤه، 
اإبراهيم بن علي الزيات.- املدينة املن�رة: اجلامعة االإ�شالمية، 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   608 ه��،   1435

العامـة/  والفـن  النـوازل  يف  اهلل  اإىل  الدعـوة  منهـج 
حممد بن اأحمد الفيفي.- الريا�ض: جامعة االإمام، 1435 ه�، 

627 ورق�ة )دكت��راه(.
معايـر اجلـودة يف املواقـع الدعويـة: درا�شـة حتليلية 

تقومييـة علـى عينـة مـن املواقـع الدعويـة/ ن��رة بن�ت 
للدع��ة  الع�ايل  املعه�د  الريا��ض:  الزام�ل.-  عبدالرحم�ن 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   250 ه��،   1435 واالحت�ش�اب، 

علـى  دعويـة  تاأ�شيليـة  درا�شـة  ال�شـباب:  دعـوة 
التجمعـات واملواقـع الرتفيهيـة/ حمم�د �ش�عيد م�شطفى 
جمي�ل.- املدين�ة املن��رة: جامع�ة طيب�ة، 1435 ه��، 186 ورق�ة 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث 

اخل�شائ�ـض،  املراهقـة:  مرحلـة  يف  الفتـاة  دعـوة 
الأ�شـاليب: درا�شـة ميدانية/ هيفاء بنت را�شد اجلهني.- 
)بح�ث  ورق�ة   271 ه��،   1435 طيب�ة،  جامع�ة  املن��رة:  املدين�ة 

للماج�ش�تري(. مكم�ل 

ب�ن  عبداحلمي�د  امللحديـن/  دعـوة  يف  الإ�شـام  منهـج 
االإ�ش�المية،  اجلامع�ة  املن��رة:  املدين�ة  احل�ش�ري.-  حم�دي 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   386 ه��،   1435

)جمعت عناوين هذه األطروحات من بين مئات العناوين، وكلها مفيدة 
ا، وهي من  ا واجتماعّيً ا وثقافّيً ينبغي أن تنشر لاستفادة منها علمّيً
ا( جامعات باد الحرمين، نوقشت عام 1435 هـ، وقد رتبتها موضوعّيً
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الدعـوة الإ�شـامية يف بنغادي�ـض: معوقاتهـا و�شـبل 
عاجها: درا�شة و�شفية دعوية/ عبدالب�شري بن ن��شاد 
�شك�ر حممد.- املدينة املن�رة: اجلامعة االإ�شالمية، 1435 ه�، 

)ماج�ش�تري(. م�ج   2

الأمـة/  �شعـف  يف  واآثـاره  املعا�شـرة  النفـاق  �شـور 
جامع�ة  املن��رة:  املدين�ة  احلارث�ي.-  �شال�ح  ب�ن  عبدالعزي�ز 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   129 ه��،   1435 طيب�ة، 

حقـوق املر�شى النف�شـيني: درا�شـة مقارنة/ عبداهلل بن 
حم��د الر�ش�يني.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1435 ه�، 

274 ورق�ة )بحث مكمل للماج�ش�تري(.

فكـرة تطويـر ديـن الإ�شـام عنـد امل�شت�شـرقني: جولد 
ت�شـيهر منوذًجا: درا�شـة ا�شـتقرائية نقدية/ حم�د بن 
اإبراهي�م احلجيل�ي.- املدين�ة املن��رة: جامع�ة طيب�ة، 1435 ه��، 

131 ورق�ة )ماج�ش�تري(.

احلريـات ال�شيا�شـية املعا�شـرة يف �شوء فقـه ال�شحابة 
الريا��ض:  ب�ن �شال�ح العج�الن.-  ر�شـي اهلل عنهـم/ فه�د 
مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   494 ه��،   1435 �ش�ع�د،  املل�ك  جامع�ة 

للدكت��راه(.

علوم القرآن

اجلملـة العرتا�شيـة يف القـراآن الكـرمي: درا�شـة   -
نحويـة حتليليـة/ عبدالرحم�ن ب�ن حمم�د اخلطي�ب.- .- 
الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه��، 613 ورق�ة )ماج�ش�تري(.

خ�شائ�ـض الأ�شـلوب القـراآين/ اأب�� بك�ر حمم�د ف�زي   -
�شادق جنيب.- املدينة املن�رة: اجلامعة االإ�شالمية، 1435 ه�، 

591 ورق�ة )دكت��راه(.

التعليـل بالتقـوى والهدايـة والرحمـة يف خواتيـم   -
الآيات القراآنية: درا�شـة يف اأ�شـرار النظم والتنا�شب/ 
هادي ع�ا�ض احلربي.- املدينة املن�رة: اجلامعة االإ�ش�المية، 

1435 ه��، 115 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

درا�شـة  عنهـم:  اهلل  ر�شـي  ال�شحابـة  تف�شـر   -
اجلري��ي.-  عبدالعزي�ز  بن�ت  زه�رة  مقارنـة/  تطبيقيـة 
)دكت��راه(. ��ض   929 ه��،   1435 االإم�ام،  جامع�ة  الريا��ض: 

اأ�شـئلة التف�شـر يف كتب الفتاوى: درا�شـة نقدية/   -
عبدالعزيز بن �شالح اخلزمي.- الريا�ض: جامعة امللك �شع�د، 

1435 ه��، 2 م�ج )دكت��راه(.

ال�شـتدلل للقواعـد الفقهية من القـراآن الكرمي:   -
درا�شـة مقارنـة/ عبداملجي�د ب�ن عب�داهلل املال�ك.- بري�دة: 

الق�شي�م، 1435 ه��، 710 ورق�ة )ماج�ش�تري(. جامع�ة 

القراآنيـون العـرب وموقفهـم من التف�شـر: درا�شـة   -
نقديـة/ جم�ال بن حممد هاجر.- الريا�ض: جامعة االإمام، 

1435 ه��، 706 ��ض )دكت��راه(.
 

املتواتـرة:  القراآنيـة  القـراءات  توجيـه  قواعـد   -
درا�شة نظرية تطبيقية/ عائ�شة بنت عبداهلل الط�الة.- 

االإم�ام، 1435 ه��، 2 م�ج )دكت��راه(. الريا��ض: جامع�ة 

الفك�ي  الب�ش�ري  عل�ي  الكـرمي/  القـراآن  مقا�شـد   -
التج�اين.- .- املدين�ة املن��رة: اجلامع�ة االإ�ش�المية، 1435 ه��، 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   470
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الأ�شـول املتفقة وال�شفات امل�شـرتكة بـني الأنبياء   -
عليهـم ال�شـاة وال�شـام يف القـراآن الكـرمي واأثرهمـا 
على الفرد واملجتمع: درا�شـة مو�شوعية/ عبدالرحمن 
ب�ن يتي�م الف�شل�ي.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1436 ه��، 874 

ورق�ة )دكت��راه(.

علـوُّ قـدر النبـي �شلـى اهلل عليـه و�شـلم عنـد ربـه   -
عزَّ وجلَّ يف القراآن الكرمي/ �ش�ذا بنت �شالح ال�ش�رحان.- 
الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه��، 564 ورق�ة )ماج�ش�تري(.

درا�شـة  الكـرمي:  القـراآن  يف  الوقائـي  املنهـج   -
تاأ�شيليـة/ خال�د حمم�د عطي�ة.- مك�ة املكرم�ة: جامع�ة اأم 
للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   304 ه��،   1435 الق�رى، 

منهـج القـراآن الكـرمي يف حفـظ الأمـن/ ع���ض ب�ن   -
اأحم�د ال�ش�هري.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه��، 2 م�ج 

)دكت��راه(.

منهـج القـراآن الكرمي يف تهيئة النف�ـض الب�شـرية:   -
درا�شـة تاأ�شيليـة مو�شوعيـة/ �ش�مرية بن�ت عبدالرحم�ن 
م�ج   2 ه��،   1435 �ش�ع�د،  املل�ك  جامع�ة  الريا��ض:  �ش�عيد.- 

)دكت��راه(.

الكـرمي:  القـراآن  يف  والع�شيـان  الف�شـوق  اآيـات   -
درا�شـة مو�شوعيـة/ خال�د ب�ن عب�داهلل الغن�ام.- الريا��ض: 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   300 ه��،   1435 االإم�ام،  جامع�ة 

�شـورة  خـال  مـن  والختـاف  الفرقـة  اأ�شـباب   -
احلجـرات: جمًعـا ودرا�شـة/ م�رمي بن�ت �ش�امل باك�ي�ن.- 
)بح�ث  ورق�ة   386 ه��،   1435 طيب�ة،  جامع�ة  املن��رة:  املدين�ة 

للماج�ش�تري(. مكم�ل 

يف  عنهـا  والإعرا�ـض  للدعـوِة  ال�شـتجابِة  اأثـر   -
املن��رة:  املدين�ة  ب�مع�راف.-  جب�الوي  الكـرمي/  القـراآن 

)دكت��راه(. ورق�ة   556 ه��،   1435 االإ�ش�المية،  اجلامع�ة 

العقيدة والفرق

طلوع ال�شم�ض من مغربها: درا�شة يف �شوء عقيدة اأهل 
ال�شـنة واجلماعـة/ عب�داهلل خ�ش�ر الزه�راين.- الريا��ض: 
جامعة االإمام، 1435 ه�، 116 ورقة )بحث مكمل للماج�شتري(.

امل�ش�ائل العقدية املتعلقة باحلي�ان: جمًعا ودرا�ش�ة/ خالد بن 
حمم�د الرب�اح.- املدين�ة املن��رة: اجلامع�ة االإ�ش�المية، 1435 

ه��، 565 ورق�ة )دكت�راه(.

حمم�د  ب�ن  فه�د  بالنبـات/  املتعلقـة  العقديـة  امل�شـائل 
ه��،  االإ�ش�المية، 1435  املن��رة: اجلامع�ة  املدين�ة  ال�ش�اعدي.- 

)دكت��راه(. ورق�ة   505

درا�شـة  والفكريـة:  العقديـة  حممـود  م�شطفـى  اآراء 
نقديـة/ اجل�ه�رة بن�ت اإبراهي�م ال�ش�عيدي.- مك�ة املكرم�ة: 

جامع�ة اأم الق�رى، 1435 ه��، 740 ��ض )دكت��راه(.

األقـاب اأهـل ال�شـنة واجلماعـة عنـد املخالفـني والآثار 
املرتتبة عليها: جمًعا ودرا�شـة/ عيد بن �ش�عيد املالكي.- 
مكم�ل  )بح�ث  ه��،   1435 �ش�ع�د،  املل�ك  جامع�ة  الريا��ض: 

للماج�ش�تري(.

اهلل  ف�شـل  ح�شـني  حممـد  فيهـا  خالـف  التـي  امل�شـائل 
جمهور الإمامية الثني ع�شـرية: عر�ض ونقد/ كاملة 
بن�ت حمم�د الق�رين.- مك�ة املكرم�ة: جامع�ة اأم الق�رى، 1435 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   294 ه��، 

و�شـائل الراف�شـة واأ�شـاليبهم يف الدعـوة اإىل مذهبهـم 
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يف نيجريا و�شبل مقاومتها: درا�شة و�شفية حتليلية/ 
اأم�ني �ش�عد.- املدين�ة املن��رة: اجلامع�ة االإ�ش�المية، 1435 ه��، 

356 ورق�ة )ماج�ش�تري(.

عبـدة ال�شـيطان يف ميـزان الثقافة الإ�شـامية/ اأ�ش�ماء 
االإ�ش�المية،  املن��رة: اجلامع�ة  املدين�ة  العب�اوي.-  بن�ت ح�ازم 

1435 ه��، 270 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

الفقه اإلسامي وأصوله

الفعـل/  علـى  القـول  لرتجيـح  الفقهيـة  التطبيقـات 
عبدالهادي بن نا�شر املري.- الريا�ض: املعهد العايل للق�شاء، 

1435 ه��، 187 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

القواعـد وال�شوابـط لاإلـزام بعـد التخيـر/ �ش�هى بنت 
 421 ه��،   1435 االإم�ام،  جامع�ة  الريا��ض:  العم�ري.-  عب�داهلل 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة 

ال�شـرط املخالـف ملقت�شـى العقـد يف الفقـه الإ�شـامي 
وتطبيقاتـه املعا�شـرة: درا�شـة فقهيـة مقارنـة/ �ش�امل 
ب�ن عقي�ل الرا�ش�دي.- اأبه�ا: جامع�ة امللك خالد، 1435 ه�، 427 

للماج�ش�تري(.  مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة 

العقـود املت�شـادة: درا�شـة تاأ�شيليـة تطبيقية/ حممد 
ب�ن عب�داهلل ب�ن �ش�دحان.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 

1435 ه��، 112 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

نا�ش�ر  بن�ت  اأروى  فقهيـة/  درا�شـة  التخزيـن:  عقـد 
ورق�ة   305 ه��،   1435 االإم�ام،  جامع�ة  الريا��ض:  الع�شي�ب.- 

. )ماج�ش�تري(

نا�ش�ر  ب�ن  خال�د  فقهيـة/  درا�شـة  الت�شميـم:  عقـد 
 185 ه��،   1435 للق�ش�اء،  الع�ايل  املعه�د  الريا��ض:  احلج�اج.- 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة 

عقـد اخلدمـات الإخباريـة: درا�شـة فقهيـة مقارنـة/ 
�شال�ح ب�ن عب�داهلل الغالب.- الريا�ض: املعهد العايل للق�شاء، 

1435 ه��، 130 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

�ش�ع�د  ب�ن  عب�داهلل  فقهيـة/  درا�شـة  ال�شـياحة:  عقـود 
ورق�ة   565 ه��،   1435 االإم�ام،  جامع�ة  الريا��ض:  ال�ش�يف.- 

)دكت��راه(.

الأحـكام الفقهيـة املتعلقة مبجهـول احلال/ عبدالعزيز 
بن حممد العم���ض.- الريا�ض: املعهد العايل للق�شاء، 1435 

ه�، 116 ورقة )بحث مكمل للماج�شتري(.

الأحـكام الفقهيـة املتعلقـة باملفا�شـل: درا�شـة فقهيـة 
جامع�ة  الطائ�ف:  ني�از.-  ب�ن  قرب�ان  بن�ت  �ش�امية  مقارنـة/ 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   260 ه��،   1435 الطائ�ف، 

القـدر املجـزئ يف الطهـارة وال�شـاة/ نا�ش�ر ب�ن عب�داهلل 
ورق�ة   610 ه��،   1435 االإم�ام،  الريا��ض: جامع�ة  ال�ش�هراين.- 

)ماج�ش�تري(.

الإ�شـراع يف العبـادات: درا�شـة فقهيـة/ اأن��ض ب�ن �شال�ح 
ورق�ة   306 ه��،   1435 الق�شي�م،  جامع�ة  بري�دة:  ال�شغ�ري.- 

)ماج�ش�تري(.

املعا�شـرة  وتطبيقاتهـا  املاليـة  املعامـات  يف  املنفعـة 
والق�شائيـة/ عبدالعزي�ز ب�ن حمم�د ال�ش�لطان.- الريا��ض: 

املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1435 ه��، 553 ورق�ة )دكت��راه(.

املعامـات  يف  احلنابلـة  عنـد  ال�شـرر  بعـدم  التعليـل 
املاليـة/ اأحم�د ب�ن �ش�ليمان امللحم.- الريا��ض: املعهد العايل 

للماج�ش�تري(. ورق�ة )بح�ث مكم�ل   106 ه��،  للق�ش�اء، 1435 
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الأجـل الق�شائـي للمديـن: درا�شـة مقارنـة/ �شال�ح ب�ن 
حبي�ب احلرب�ي.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1435 ه��، 

121 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

ب�ن ر�ش��ان  اأن��ض  الوقـف املنقطـع واأحكامـه الفقهيـة/ 
 167 ه��،   1435 للق�ش�اء،  الع�ايل  املعه�د  الريا��ض:  امل�ش�يقح.- 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة 

ب�ن  �ش�ليمان  املعا�شـرة/  وتطبيقاتهـا  الوقـف  اإجـارة 
عب�داهلل احلم��د.- الريا��ض: املعهد الع�ايل للق�شاء، 1435 ه�، 

للماج�ش�تري(. 152 ورق�ة )بح�ث مكم�ل 

ا�شـتبدال م�شاريـف الوقـف: درا�شـة مقارنـة/ ي��ش�ف 
ب�ن �شال�ح ال�شدي��ض.- الريا��ض: املعهد العايل للق�شاء، 1435 

ه��، 137 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

ب�ن  �ش�هيل  الفقهيـة/  واأحكامهـا  الرقميـة  الأوقـاف 
�ش�ليمان ال�ش�ايع.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1435 ه�، 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   172

النـوازل يف اللقطـة: درا�شـة فقهيـة تاأ�شيلية/ عبداهلل 
بن اإبراهيم اجلريد.- الريا�ض: املعهد العايل للق�شاء، 1435 

ه�، 112 ورقة )بحث مكمل للماج�شتري(.

األك�ت�ش�ي.-  هاري�ز  والوديعـة/  ـة  العاريَّ يف  النـوازل 
الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه��، 455 ورق�ة )ماج�ش�تري(.

اأحـكام عقـد ت�شـليم املفتـاح: درا�شـة مقارنـة/ �ش�ليمان 
ب�ن اأحم�د الث�ين�ي.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1435 

ه��، 173 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

امل�شـائل املتعلقـة بالأبواب: درا�شـة فقهية تطبيقية/ 
عبداللطي�ف ب�ن عب�داهلل ال�ش�نان.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل 

للق�ش�اء، 1435 ه��، 136 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

والأحـكام  التزويـج  لو�شـاطة  الإلكرتونيـة  املواقـع 
الفقهيـة املتعلقـة بهـا/ حم�د ب�ن عل�ي احلم�د.- الريا��ض: 
املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1435 ه�� )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

اأحـكام النـكاح املتعلقـة بامل�شـلم اجلديـد/ عبدالرحم�ن 
ب�ن �ش�عد ال�ش�عد.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1435 ه�، 

173 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

والكّفـارات  واجلنايـات  احلـدود  يف  والرتاخـي  الفـور 
الريا��ض:  القحط�اين.-  م�ش�فر  ب�ن  خال�د  والأق�شيـة/ 
مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   115 ه��،   1435 للق�ش�اء،  الع�ايل  املعه�د 

. ) ج�ش�تري للما

فقهيـة  درا�شـة  اجلنايـات:  يف  الي�شـر  العـدوان 
الريا��ض:  الت�يج�ري.-  حمم�د  ب�ن  مال�ك  تطبيقيـة/ 
مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   121 ه��،   1435 للق�ش�اء،  الع�ايل  املعه�د 

. ) ج�ش�تري للما

اإبراهي�م  ب�ن  ه�ش�ام  اأحـكام احلـدود/  التبعي�ـض يف  اأثـر 
ال��زان.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه�، 111 ورقة )بحث 

مكم�ل للماج�ش�تري(.

ب�در  العمـد/  القتـل  العقوبـات التخيريـة يف جرميـة 
�شع�د ال�شحيمي.- املدينة املن�رة: اجلامعة االإ�شالمية، 1435 

ه��، 152 ورق�ة )ماج�ش�تري(.
املجـال  يف  املعنويـة  لل�شـخ�شية  اجلنائيـة  امل�شـوؤولية 
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الطبي/ اأحمد بن عبدالعزيز اأحمد.- الريا�ض: املعهد العايل 
للق�ش�اء، 1435 ه��، 146 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

الوفـاء  لبطاقـات  امل�شـروع  غـر  ال�شـتعمال  جرائـم 
البنكية وعقوبتها: درا�شة تطبيقية مقارنة/ عمر بن 
حمم�د احل�ش��ن.- الريا��ض: املعهد الع�ايل للق�شاء، 1435 ه�، 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   190

التجاريـة/  الإعانـات  يف  اجلنائيـة  امل�شـوؤولية 
االإم�ام،  جامع�ة  الريا��ض:  العبي�د.-  حمم�د  ب�ن  عبدالعزي�ز 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   527 ه��،   1435

درا�شـة  ون�شـرها:  الإباحيـة  املقاطـع  جرميـة حيـازة 
مقارنـة/ ب�ركات بن نايف احلربي.- الريا�ض: املعهد العايل 

للق�ش�اء، 1435 ه��، 152 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

العـرتاف الواقعـي بالدولـة غـر امل�شـلمة واآثـاره يف 
مقارنـة  تطبيقيـة  تاأ�شيليـة  درا�شـة  ال�شـَر:  اأحـكام 
ال�شاحل�ي.-  حم�د  ب�ن  عل�ي  الـدويل/  القانـون  بقواعـد 
الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1435 ه��، 350 ورق�ة )بح�ث 

للماج�ش�تري(. مكم�ل 

واملواثيـق  الإ�شـامية  ال�شـريعة  يف  الأ�شـر  اأحـكام 
الدولية/ عي�شى بن علي ع�شريي.- املدينة املن�رة: اجلامعة 
االإ�ش�المية، 1435 ه��، 135 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

الفتوى ال�شيا�شـية يف علم ال�شـر عند اللجنة الدائمة 
للبحـوث العلميـة والإفتـاء مقارنة بالقانـون الدويل/ 
الع�ايل  املعه�د  الريا��ض:  ال�ش�مراين.-  حمم�د  ب�ن  خلي�ل 

للق�ش�اء، 1435 ه��، 196 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

اخلـارج:  يف  الدولـة  لرعايـا  الدبلوما�شـية  الرعايـة 
والفقـه  العـام  الـدويل  القانـون  بـني  مقارنـة  درا�شـة 
الإ�شـامي/ اأحم�د ب�ن حمم�د امل�كل�ي.- اأبه�ا: جامع�ة املل�ك 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   384 ه��،   1435 خال�د، 

الإ�شـامي:  الفقـه  يف  الإلكـرتوين  الإثبـات  و�شـائل 
ب�ن  حمم�د  التجـاري/  التحكيـم  يف  تطبيقيـة  درا�شـة 

 260 ه��،   1435 الق�شي�م،  جامع�ة  بري�دة:  الع�ي��ض.-  عي�ش�ى 
للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة 

اأحكام التعامل مع املراأة يف التحقيق اجلنائي: درا�شة 
مقارنة/ حممد بن مطاعن �شيبة.- الريا�ض: املعهد العايل 

للق�شاء، 1435 ه�، 172 ورقة )بحث مكمل للماج�شتري(.

ال�شيا�شـة ال�شـرعية يف ق�شـة ذي القرنـني/ طاي�ف ب�ن 
اأحمد ال�شاحكي.- الريا�ض: املعهد العايل للق�شاء، 1435 ه�، 

165 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

الألبـاين  الديـن  نا�شـر  حممـد  ال�شـيخ  عنـد  احِل�شـبة 
رحمـه اهلل/ �ش�ع�د ب�ن ع���ض احلرب�ي.- الريا��ض: املعه�د 
العايل للدع�ة واالحت�ش�اب، 1435 ه�، 310 ورقة )ماج�ش�تري(.

اأحكام تزيني امل�شـاكن واملرافـق العامة وما يتعلق بها/ 
�ش�ارة بن�ت عبدالرحم�ن العم�ران.- الدم�ام: جامع�ة الدم�ام، 

1435 ه��، 645 ورق�ة )ماج�ش�تري(.

فقهيـة/  درا�شـة  الرجـل:  بزينـة  املتعلقـة  الأحـكام 
جن�الء ن�ش�ري البكات�ي.- الطائ�ف: جامع�ة الطائ�ف، 1435 

ه��، 365 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

اأحـكام اإكـرام ال�شيـف يف الفقـه الإ�شـامي/ من�ال بن�ت 
عبداهلل ال�شفياين.- الطائف: جامعة الطائف، 1435 ه�، 259 

ورق�ة )بح�ث مكمل للماج�ش�تري(.
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الأحـكام الفقهيـة املتعلقـة باملطاعم: درا�شـة فقهية/ 
الع�ايل  املعه�د  الريا��ض:  احلم�اد.-  عب�داهلل  ب�ن  عبدالعزي�ز 

للق�ش�اء، 1435 ه��، 167 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

النـوازل املاليـة يف اخلدمـات ال�شحيـة: درا�شـة فقهية 
مقارنـة/ �ش�ليمان ب�ن بقي��ض ال�ش�عباين.- الريا��ض: املعه�د 

الع�ايل للق�ش�اء، 1435 ه��، 611 ورق�ة )دكت��راه(.

الأحـكام الفقهيـة املتعلقـة بالنتظـار/ ح�ش�ن ب�ن �شالح 
 474 ه��،   1435 للق�ش�اء،  الع�ايل  املعه�د  الريا��ض:  الق�رين.- 

ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

اأحـكام الإ�شـراع: درا�شـة فقهيـة مقارنـة/ عبداملل�ك ب�ن 
اأحم�د املق��ش�ي.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 1435 ه��، 

115 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

الريا�شـة البدنيـة: درا�شـة فقهيـة/ ترك�ي ب�ن عب�داهلل 
ورق�ة   730 ه��،   1435 االإم�ام،  جامع�ة  الريا��ض:  الر�ش��دي.- 

)دكت��راه(.

ممار�شـة املـراأة للريا�شـة يف الفقـه الإ�شـامي/ ل�ل��ة 
بن�ت ن�شي�ف العن�زي.- املدين�ة املن�رة: جامعة طيبة، 1435 ه�، 

128 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

خدمـات الت�شـالت واأحكامهـا يف الفقـه الإ�شـامي/ 
ب�در ب�ن عب�داهلل اجل�دوع.- الريا��ض: املعه�د الع�ايل للق�ش�اء، 

1435 ه��، 485 ورق�ة )دكت��راه(.

الأحـكام الفقهيـة املتعلقة بالقنـوات الف�شائية/ عمار 
ب�ن اأحم�د ب�ن ماجد.- الريا��ض: املعهد العايل للق�شاء، 1435 

ه�، 292 ورقة )بحث مكمل للماج�ش�تري(.

النـوازل يف القنـوات الف�شائيـة: درا�شـة فقهية/ هدى 
بن�ت عل�ي العن�زي.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه��، 2 م�ج 

)دكت�راه(.

الآيل  بال�شـخ�ض  املتعلقـة  الفقهيـة  امل�شـائل 
الع�ايل  املعه�د  الريا��ض:  �ش�قري.-  ب�ن  ع�ادل  )الروبـوت(/ 
للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   104 ه��،   1435 للق�ش�اء، 

الأحـكام الفقهية املتعلقة بالـدورات التدريبية/ بندر 
بن حممد املحيميد.- الريا�ض: املعهد العايل للق�شاء، 1435 

ه�، 169 ورقة )بحث مكمل للماج�شتري(.

العلوم االجتماعية واالقتصادية

�شـبل  اآثـاره،  و�شـائله،  ن�شـاأته،  دارفـور:  يف  التن�شـر 
املن��رة:  املدين�ة  حام�د.-  اأحم�د  حام�د  حمم�د  مواجهتـه/ 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   394 ه��،   1435 االإ�ش�المية،  اجلامع�ة 

احل�شـاب اجلـاري: درا�شـة فقهيـة تطبيقيـة/ يزي�د ب�ن 
�شال�ح ال�ش�حيباين.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه��، 404 

ورق�ة )ماج�ش�تري(.

امل�شـاهمة  ال�شـركات  امل�شرفيـة يف  املعامـات  �شوابـط 
فهي�د  ب�ن  �ش�لطان  مقارنـة/  فقهيـة  درا�شـة  والأ�شـهم: 
 207 ه��،   1435 للق�ش�اء،  الع�ايل  املعه�د  الريا��ض:  العتيب�ي.- 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة 

واأحكامهـا  وال�شـيكات  للنقـود  امل�شرفيـة  التحويـات 
اإ�ش�ماعيل.-  جام�ع  اأحم�د  ودرا�شـة/  جمًعـا  ال�شـرعية: 
ورق�ة   590 ه��،   1435 االإ�ش�المية،  اجلامع�ة  املن��رة:  املدين�ة 

)دكت��راه(.

�شكوك امل�شـاركة: درا�شـة فقهية تاأ�شيلية تطبيقية/ 
عبداهلل بن خالد اجل�هر.- الريا�ض: املعهد العايل للق�شاء، 

1435 ه�، 149 ورقة )بحث مكمل للماج�شتري(.

تاأ�شيليـة  فقهيـة  درا�شـة  املعنويـة:  احلقـوق  �شكـوك 
تطبيقيـة/ عب�داهلل ب�ن عبدالرحم�ن ال�باك.- الريا��ض: 
مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   290 ه��،   1435 للق�ش�اء،  الع�ايل  املعه�د 

للماج�ش�تري(.
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درا�شـة  امل�شرفيـة:  احل�شـابات  علـى  احلجـز  اأحـكام 
مقارنـة/ عل�ي ب�ن نا�ش�ر اخلليفي.- الريا��ض: املعهد العايل 

للق�ش�اء، 1435 ه��، 159 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

مواجهـة  عنـد  الأمـن  رجـال  تثبيـت  يف  الإميـان  اأثـر 
بري�دة،  الراجح�ي.-  عب�داهلل  ب�ن  عقي�ل  الأخطـار/ 
ال�شع�دية: جامعة الق�شيم، 1435 ه�، 363 ورقة )بحث مكمل 

. ) ج�ش�تري للما

ت�شـور مقـرتح لبنـاء معيـار للتاأ�شيـل الإ�شـامي للعلـوم 
الرتبويـة واآليـات تطبيقـه يف اجلامعـات الإ�شـامية/ 
اأم�ل بن�ت را�ش�د اخلليف�ة.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه�� 

)دكت��راه(.

القـرن  خـال  احلكمـة  �شـعر  يف  الرتبويـة  امل�شامـني 
الأول والثـاين الهجـري/ حمم�د ب�ن عب�داهلل الب�شريي.- 
ورق�ة   372 ه��،   1435 االإ�ش�المية،  اجلامع�ة  املن��رة:  املدين�ة 

)ماج�ش�تري(. 

يف  تفعيلـه  وو�شـائل  للم�شـجد  الرتبـوي  الـدور  واقـع 
�شـوء املتغـرات املعا�شـرة/ عم�اد ب�ن عبا��ض الزه�راين.- 
)بح�ث  ورق�ة   266 ه��،   1435 �ش�ع�د،  املل�ك  جامع�ة  الريا��ض: 

للماج�ش�تري(. مكم�ل 

الإ�شـامية  الرتبيـة  للمعلـم يف �شـوء  املتعلـم  مازمـة 

اجلادع�ي.-  �شال�ح  ب�ن  يحي�ى  الرتبويـة/  وتطبيقاتهـا 
ورق�ة   501 ه��،   1435 االإ�ش�المية،  اجلامع�ة  املن��رة:  املدين�ة 

)ماج�ش�تري(. 

حل��اين.-  عب�داهلل  يا�ش�ر  الإ�شـام/  يف  املنزليـة  الرتبيـة 
املدينة املن�رة: جامعة طيبة، 1435 ه�، 234 ورقة )ر�شالة علمية(.

قي�م  عل�ى  الف�شائي�ة  اجلن�ة''  ''طي��ر  قن�اة  م�ش�اهدة  اآث�ار 
عل�ى  ميداني�ة  درا�ش�ة  اأمهاته�م:  نظ�ر  وجه�ة  م�ن  االأطف�ال 
بن�ت عب�داهلل  دلي�ل  الريا��ض/  االأمه�ات يف مدين�ة  عين�ة م�ن 
 176 ه��،   1435 �ش�ع�د،  املل�ك  جامع�ة  الريا��ض:  جمر�ش�ي.- 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة 

م�شـكات الألعـاب الإلكرتونيـة وعاجهـا مـن منظـور 
الرتبيـة الإ�شـامية/ عب�داهلل ب�ن عبدالرحم�ن ال�ايل�ي.- 
ورق�ة   170 ه��،   1435 االإ�ش�المية،  اجلامع�ة  املن��رة:  املدين�ة 

)ماج�ش�تري(. 

الرتبيـة  منظـور  مـن  وعاجـه  ال�شـباب  عنـد  الغ�شـب 
املدين�ة  حلم�ي.-  عبدال�روؤوف  ب�ن  �ش�لطان  الإ�شـامية/ 
)بح�ث  ورق�ة   169 ه��،   1435 االإ�ش�المية،  اجلامع�ة  املن��رة: 

للماج�ش�تري(. مكم�ل 

واقـع التعليـم الإ�شـامي يف النيجـر مـع ت�شـور مقـرتح 
لتطويـره/ اأب�� بك�ر اأم�ادو عل�ي.- املدين�ة املن��رة: اجلامع�ة 

االإ�ش�المية، 1435 ه��، 295 ورق�ة )دكت��راه(.

اللغة

منظـور  لبـن  العـرب''  ''ل�شـان  يف  والأف�شـح  الف�شيـح 
حتليليـة/  لغويـة  درا�شـة  هــ(:   711 )ت  الإفريقـي 
االإ�ش�المية، 1435 ه��، 510  االأم�ني م��ش�ى م�اين.- اجلامع�ة 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة 

معجـم املكنـز الكبـر: درا�شـة يف املـادة واملنهـج/ والء 
بن�ت فه�د ال�ش�بيت.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه��، 364 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة 
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درا�شـة  الكـرمي:  القـراآن  يف  واحلـزن  الفـرح  مقامـات 
الريا��ض:  اليحي�ى.-  �ش�عد  بن�ت  اأم�ل  حتليليـة/  باغيـة 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   314 ه��،   1435 االإم�ام،  جامع�ة 

جماليـات املكان يف املدين من القراآن: درا�شـة بيانية/ 
من�ى ردة الدها��ض.- الطائ�ف: جامع�ة الطائ�ف، 1435 ه�، 241 

ورقة )بحث مكمل للماج�شتري(.

باغيـة  درا�شـة  اجلنـة:  و�شـف  يف  النبـوي  البيـان 
مك�ة  الزه�راين.-  عب�داهلل  بن�ت  اأ�ش�ماء  م�شـلم/  يف �شحيـح 
املكرم�ة: جامع�ة اأم الق�رى، 1435 ه��، 252 ورق�ة )ماج�ش�تري(.

الفنيـة يف �شـعر حممـد م�شطفـى املجـذوب:  ال�شـورة 
املدين�ة  اإدري��ض.-  عل�ي  ب�ن  م�شطف�ى  حتليليـة/  درا�شـة 
املن�رة: اجلامعة االإ�شالمية، 1435 ه�، 307 ورقة )ماج�شتري(.

وال�شرفيـة  النحويـة  هــ(   285 )ت  د  املـرِّ توجيهـات 
للقراءات القراآنية/ جمع ودرا�شة حممد بن عبده ح�شن.- 
مكة املكرمة: جامعة اأم القرى، 1435 ه�، 229 ورقة )ماج�شتري(.

علـى  وال�شرفيـة  النحويـة  الفار�شـي  علـي  اأبـي  ماآخـذ 
ا ودرا�شة/ م�شعان بن نازل اجلابري.- املدينة  الفّراء: عر�شً
املن��رة: اجلامع�ة االإ�ش�المية، 1435 ه��، 516 ورق�ة )دكت��راه(.

حتـى  الفار�شـي  علـي  باأبـي  الأندل�ـض  نحويـي  تاأثـر 
نهاية القرن ال�شابع الهجري/ اإ�شماعيل بن عبدالرحمن 
ال�ش�حيباين.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه��، 590 ورق�ة 

)دكت��راه(.

امل�شـائل النحوية وال�شرفية يف تف�شـر القراآن لبن اأبي 
زمنني )ت 366 هـ(: جمًعا ودرا�شة/ اإعداد اأريج بنت عثمان 

املر�شد.- الريا�ض: جامعة االإمام، 1435 ه�، 2 مج )دكت�راه(.

ه�دى  الكـرمي/  والقـراآن  العربيـة  اللغـة  يف  )عـن( 
حمم�د ال�ش�داوي.- القاه�رة: جامع�ة االأزه�ر، 1435 ه��، 263 

علمي�ة(. )ر�ش�الة  ��ض 

حـرف القـاف والـكاف: درا�شـة يف ال�شـوت واللهجـات 
املعا�شـرة/ اأحم�د ع��اد ال�ش�مري.- املدين�ة املن��رة: اجلامعة 
االإ�ش�المية، 1435 ه��، 110 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

األدب

هــ(:  الب�شـتي )ت 400  الفتـح  اأبـي  �شـعر  احلكمـة يف 
درا�شـة  الفنيـة:  و�شـماتها  وجمالتهـا  م�شادرهـا 
الرحيل�ي.-  ع�ي��ض  ب�ن  عبدال�ه�اب  نقديـة/  مو�شوعيـة 
ورق�ة   157 ه��،   1435 االإ�ش�المية،  اجلامع�ة  املن��رة:  املدين�ة 

للماج�ش�تري(. مكم�ل  )بح�ث 

احلكمـة يف �شـعر اأحمـد الغـزاوي )1318 - 1401 هـ(: 
درا�شة مو�شوعية فنية/ خالد بن �شامل ال�شاعدي.- املدينة 

املن�رة: اجلامعة االإ�شالمية، 1435 ه�، 206 ورقة )ماج�شتري(.

يف  درا�شـة  احلديـث:  امل�شـري  ال�شـعر  يف  الولـد  رثـاء 
املو�شـوع والفن/ عفاف بنت �ش�اجع القحطاين.- الريا�ض: 

جامع�ة االإم�ام، 1435 ه��، 261 ورق�ة )ماج�ش�تري(.

التاريخ والتراجم

يف  املـدين  املجتمـع  يف  الأن�شاريـات  ال�شحابيـات  اأثـر 
ع�شـر النبـوة واخلافة الرا�شـدة: درا�شـة تاريخية/ 
فه�د عبدالعزي�ز الدام�غ.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، 1435 ه�، 

)ماج�ش�تري(. ورق�ة   371

الإنفـاق اخلـري يف املدينـة النبويـة واأثـره يف احلياة 
العامـة خـال الع�شرين الأيوبـي واململوكي/ عبري بنت 
حم�د العب�اد.- بري�دة، ال�ش�ع�دية: جامع�ة الق�شي�م، 1435 ه��، 

271 ورق�ة )بح�ث مكم�ل للماج�ش�تري(.

العامـة  واأثرهـا يف احليـاة  بغـداد  العلميـة يف  الأ�شـر 
ال�شـابع  القـرن  منت�شـف  حتـى  اخلام�ـض  القـرن  مـن 
جامع�ة  الريا��ض:  احلرب�ي.-  ذع�ار  ب�ن  ب�در  الهجريـني/ 

)دكت��راه(. ورق�ة   504 ه��،   1435 االإم�ام، 

هــ/   491  -232 ال�شـام  بـاد  يف  التجاريـة  الأ�شـواق 
جامع�ة  ال�ش�ع�دية:  بري�دة،  القحط�اين.-  عل�ي  ب�ن  اأحم�د 
للدكت��راه(. مكم�ل  )بح�ث  ورق�ة   355 ه��،   1435 الق�شي�م، 
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كتب مفيدة جديدة

حمم�د  ب�ن  اإبراهي�م  البدنيـة/  الت�شـوهات  اأحـكام   -
الزبي�دي.- الريا��ض: دار كن��ز اإ�ش�بيليا: ال�شن�دوق اخل�ريي 
لن�ش�ر البح��ث والر�ش�ائل العلمي�ة، 1434 ه��، 385 ��ض )اأ�شل�ه 

بالريا��ض(. االإم�ام  جامع�ة  م�ن  ماج�ش�تري  ر�ش�الة 

تاأ�شيليـة  درا�شـة  املعا�شـرة:  الديـون  زكاة   -
تطبيقيـة/ عب�داهلل ب�ن عي�ش�ى العاي�ش�ي.- الريا��ض: بن�ك 
)اأ�شل�ه بح�ث مكم�ل  ه��، 278 ��ض  امليم�ان، 1436  دار  الب�الد: 

. ) ج�ش�تري للما

فقه الهند�شة املالية الإ�شامية: درا�شة تاأ�شيلية   -
تطبيقية/ مر�شي بن م�شّ�ح العنزي.- الريا�ض: ال�شندوق 
اخلريي لن�شر البح�ث والر�شائل العلمية: دار كن�ز اإ�شبيليا، 

1436 ه�، 471 �ض )اأ�شله ر�ش�الة دكت�راه(.

الع�ش�كر.-  عل�ي  ب�ن  عبدالرحم�ن  امل�شـاجد/  اأحـكام   -
��ض.  472 ه��،   1437 ال�شميع�ي،  دار  الريا��ض: 

حلقات )كتب مفيدة جديدة(
من الحلقة )132( إلى الحلقة )141(

عرضت في موقع محرر المجلة بشبكة األلوكة
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نظرية البدائل الإ�شـامية للمعامات امل�شرفية:   -
الكث�ريي.-  عم�ر  ب�ن  طال�ب  نقديـة/  تاأ�شيليـة  درا�شـة 
العلمي�ة:  والر�ش�ائل  للبح��ث  ال�شن�دوق اخل�ريي  الريا��ض: 
دار كن��ز اإ�ش�بيليا، 1436 ه��، 2 م�ج )794 ��ض( )اأ�شل�ه ر�ش�الة 

الق�رى(. اأم  دكت��راه م�ن جامع�ة 

جنايـات اأر�شـطو يف حق العقل والعلـم: مظاهرها،   -
اآثارها، اأ�شبابها/ خالد كبري عالل.- عّمان: ال�راق للن�شر، 

1436 ه��، 425 ��ض.

الفقـه  يف  التقاعـد  ومعا�شـات  الرواتـب  اأحـكام   -
النفائ��ض،  دار  عّم�ان:  ع�ي�ش�ات.-  اأحم�د  ن�زار  الإ�شـامي/ 

دكت��راه(. ر�ش�الة  )اأ�شل�ه  ��ض   383 ه��،   1437

الأحـكام  حتـول  ومـدى  املاليـة  املعاو�شـات  عقـود   -
فيهـا بـني الفقه والقانون/ حمم�د ف�زي احل�ادر.- عّمان: 

��ض.  397 ه��،   1434 الفرق�ان،  دار 

الف�شـل واأثـره يف العبـادات: درا�شـة فقهيـة/ عل�ي   -
را�ش�د امل�ش�اقبة.- عّم�ان: دار الفرق�ان، د . ت، 292 ��ض )اأ�شل�ه 

ر�ش�الة علمي�ة، ن�ق�ش�ت يف ع�ام 1436 ه��، 2015 م(.

معاهـدات ال�شـام مـع املحتـل يف ميزان ال�شـريعة/   -
�ش�ناء حممد اأب� فار��ض.- عّمان: دار اآمنة، 1436 ه�، 313 �ض.
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كتب سابقة فيها فائدة
املكتبـة الرقميـة الدوليـة لاأطفـال وبحـوث اأخـرى/ 
�ش�هري اأحم�د حمف��ظ.- االإ�ش�كندرية: دار الثقاف�ة العلمي�ة، 

1430 ه��، 143 ��ض.

من هذه البح�ث:
املكتب�ة الرقمي�ة الدولي�ة لالأطف�ال: ت�ظي�ف تكن�ل�جي�ا   -
م�ن  للكت�ب  االأطف�ال  ا�ش�تخدام  نط�اق  ت��ش�يع  يف  املعل�م�ات 

الع�امل. اأنح�اء  خمتل�ف 
معايري تقييم م�اقع املكتبات على ال�شبكة العنكب�تية.  -

الن�شر احلديث لكتب االأطفال: درا�شة حتليلية.  -
وامل�ؤلفة اأ�شتاذة يف جامعة حل�ان.

والقـراءات  والتجويـد  التف�شـر  خمطوطـات  فهر�ـض 
باملدينـة  عبدالعزيـز  امللـك  مكتبـة  يف  القـراآن  وعلـوم 
املنورة/ اإعداد جمم�عة من الباحثني؛ ترتيب وت�شنيف عمار 
ب�ن �ش�عيد متال�ت؛ اإ�ش�راف ومراجع�ة عبدالرحم�ن ب�ن �ش�ليمان 

املزين�ي.- الريا��ض: وزارة االأوق�اف، 1429 ه��، 704 ��ض.

حتت��ي مكتب�ة املل�ك عبدالعزي�ز باملدينة املن�رة على اأكر من 
)14000( خمط��ط، بع�شه�ا ن��ادر مل ي�رد له�ا ذكر يف فهار��ض 

املخط�طات، وكثري منها بخط�ط م�ؤلفيها.

عن�اًن�ا،   )1382( الفهر��ض  ه�ذا  خمط�ط�ات  عناوي�ن  وبلغ�ت 
والتج�ي�د،  التف�ش�ري،  ه�ي:  اأق�ش�ام،  اأربع�ة  عل�ى  ووزع�ت 

الق�راآن. وعل��م  والق�راءات، 

الإ�شـامية  امل�شـادر  مدونـات  الإ�شـامية:  املكتبـة 
والفقـه  ال�شـريف  واحلديـث  الكـرمي  القـراآن  وعلـوم 
والأ�شـول/ عم�اد عل�ي جمع�ة.- ط3.- عّم�ان: دار النفائ��ض، 

��ض.  178 ه��،   1426

بي�ان بامل�ش�ادر االأ�شا�ش�ية يف امل�ش�ارد )الببلي�جرافي�ات، وه�ي 
مدون�ات امل�ش�ادر االإ�ش�المية العامة(، والق�راآن وعل�مه، واأهم 
م�ش�ادر التف�ش�ري، واحلدي�ث ال�ش�ريف وعل�م�ه، وم�ش�ادر فق�ه 

املذاه�ب االأربع�ة، واأ�ش��ل الفقه. 
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اأزمـة علماء النف�ـض امل�شـلمني/ مال�ك بابك�ر ب�دري؛ ترجمة 
من�ى كنتب�اي اأب�� قرج�ة.- د. م: الرابط�ة العاملي�ة لعلم�اء النف��ض 
امل�شلمني؛ عّمان: مركز ديب�ن� لتعليم التفكري، 1431 ه�، 116 �ض.

في�ه دع��ة جريئ�ة وريادي�ة يف جم�ايل عل�م النف��ض والتحلي�ل 
النف�ش�ي، يحف�ز فيه�ا املتخ�ش�ش�ني النف�ش�انيني امل�ش�لمني ك�ي 
ي�ش�تيقظ�ا م�ن غفلته�م، ليتبن��ا نظري�ات وممار�ش�ات جدي�دة 
منبثق�ة م�ن عامله�م امل�ش�لم، واأن يح�رروا اأنف�ش�هم م�ن اأغ�الل 

االأَ�ش�ر والعب�دي�ة لنظري�ات الغ�رب يف ذل�ك.
قدم�ه  بح�ث  واأ�شل�ه  ف�ش�اًل.   )15( اإىل  م�ؤلف�ه  ق�ش�مه  وق�د 
م�ؤلف�ه يف االجتم�اع ال�ش�ن�ي الراب�ع لرابط�ة علم�اء االجتم�اع 
يف  وكن�دا  االأمريكي�ة  املتح�دة  بال�الي�ات  )اآم��ض(  امل�ش�لمني 
ع�ام 1395 ه�� )1975 م(. وه�� م�ن ال�ش��دان، م�ؤ�ش��ض ورئي��ض 
الرابط�ة العاملي�ة لعلم�اء النف��ض امل�ش�لمني، اأ�ش�تاذ يف اجلامع�ة 

مباليزي�ا. االإ�ش�المية 

الدليـل الأوفـق اإىل روايـة ور�ـض عـن نافـع مـن طريـق 
الأزرق/ م�شطفى اليحياوي، عبدالهادي حميت�، عبدالعزيز 

العم�راوي.- الرب�اط: وزارة االأوق�اف، 1430 ه��، 433 ��ض.

دلي�ل للق�راء واملقرئ�ني يف اأ�ش��ل رواي�ة اأب�ي �ش�عيد ور��ض ملق�راأ 
االإمام نافع املدين من طريق اأبي يعق�ب االأزرق. وفيه فر��ض 

ح�روف يف ج�داول منظم�ة ت�ش�م اإىل ال�شبط والت�جيه.
وملحق بالدليل:

باالإدغ�ام  ل�شلت�ه  و�شفاته�ا  احل�روف  خم�ارج  مبح�ث   -
ال�شل�ب. اأب��اب  م�ن  واالإخف�اء 

طري�ق  م�ن  به�ا  املق�روء  االأوج�ه  حتري�رات  يف  مبح�ث   -
واالإف�راد. اجلم�ع  ح�ال  يف  االأزرق 

مبح�ث يف وق��ف االإم�ام الهبط�ي للتخفي�ف م�ن غل��اء   -
البع��ض.  م�ن  لبع�شه�ا  الت�شعي�ف 

اأحم�د  وق�ار  �ش�يد  الكـرمي/  القـراآن  يف  الفلكيـة  العلـوم 
ح�ش�يني؛ ترجم�ة �ش�مية زيت��ين.- دم�ش�ق: دار طال��ض، 1417 

ه��، 144 ��ض.

الك�رمي  الق�راآن  م�ن  الفل�ك م�ش�تلهمة  لعل�م  ق�اع�د  اإط�ار يف 
واآيات�ه، يف الق�ان�ني الت�ي حتك�م الك��ن والطبيع�ة ب�اإرادة اهلل 
اخلالق القادر، ودع�ة للم�شلمني وغري امل�شلمني لكي يدر�ش�ا 
العل�م  وتطبي�ق  تط�ي�ر  يف  هدايت�ه  وي�ش�تخدم�ا  الق�راآن، 
والتقنية االإ�شالمية، وبخا�شة علم الفلك، الذي يعّد من اأهم 
العل�م التي �شغلت النا�ض منذ القدمي، ب�شبب تعلقه باالأ�شرار 

الك�ني�ة.
وق�شم الكتاب اإىل اثني ع�شر م��ش�ًعا. 

وه�� بره�ان اآخ�ر عل�ى اأن الق�راآن الك�رمي ال ميك�ن اأن ي�ش�در 
عن فرد اأو ح�شارة، قبل حممد �شلى اهلل عليه و�شلم اأو بعده، 

كم�ا يق��ل امل�ؤل�ف، وه� مهند��ض من اأمريكا.
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احلي�ـض بني الفقـه والطب/ فاطم�ة الزه�راء عبدالكرمي 
عزيزي.- دم�ش�ق: دار الع�شماء، 1427ه�، 128 �ض.

�ش�المة  عل�ى  �شحيح�ة  اأم�ارة  احلي��ض  دم  اأن  الكاتب�ة  بيَّن�ت 
ا�ش�تعداد الرح�م، واأن ل�ه األ�اًن�ا متع�ددة، اأ�ش�دها االأحم�ر املائ�ل 
الق�ش�ة  الطه�ر  واأن عالم�ة  الرتاب�ي،  واأ�شعفه�ا  ال�ش��اد،  اإىل 
ياأت�ي  اأن  للرج�ل  يج��ز  ال  واأن�ه  اجل�اف،  االأث�ر  اأو  البي�ش�اء 
ا ال�طء، واأن  الزوجة قبل االغت�شال من احلي�ض، ويحرم اأي�شً
املراأة احلائ�ض يف نظر االإ�ش�الم اإن�ش�ان طاهر، ت�ؤاَكل وُت�ش�اَرب 
وجتاَل��ض وت�شاَج�ع، وي��ؤكل م�ن يده�ا، وال �ش�يء ممن��ع �ش��ى 
املجامع�ة، وم�ا ذل�ك اإال مل�ا في�ه م�ن اأذى، ك�ش�ف الط�ب معامل�ه..

والأرو�شـات  َيـة  الدِّ اأحـكام  يف  امل�شيئـات  الـدرر 
)العتـداء علـى النف�ـض ومـا دون النف�ـض(/ عبا��ض ب�ن 
اأحم�د اخلطي�ب املت��كل.- �شنع�اء: مكتب�ة خال�د ب�ن ال�لي�د: 

��ض.   151 ه��،   1431 اليمني�ة،  الكت�ب  دار 

وه�� فق�ه مق�ارن، واإن كان الفق�ه الزي�دي وا�شًح�ا فيه. والكتاب 
مفيد يف بيان تقدير الدية واالأرو�شات يف ع�شرنا. وامل�ؤلف ع�ش� 

املحكمة العليا، وع�ش� املعهد العايل للق�شاء باليمن. 

العقوبة الر�شائية يف ال�شـريعة الإ�شامية والأنظمة 
حمم�د  اأحم�د  مقارنـة/  درا�شـة  املعا�شـرة:  اجلنائيـة 

ب�راك.- القاه�رة: دار النه�ش�ة العربي�ة، 1431 ه��، 781 ��ض.

العق�بة الر�شائية ن�ع �شلح يتم بني اأطراف تتعلق بجرمية، 
فها امل�ؤلف بق�له: ''اإجراء ر�شائي بديل عن الدع�ى  وقد عرَّ
اجلنائي�ة  الدع��ى  مالءم�ة  مب�داأ  اإىل  وا�ش�تناًدا  اجلنائي�ة 
يق�ش�ي بفر��ض عق�ب�ة بديل�ة متف�ق عليه�ا ب�ني �ش�لطة تنفي�ذ 
القان��ن واملته�م من�ش���ض عليه�ا قان�ًن�ا، ته�دف اإىل حتقي�ق 
اأه�داف العق�اب، وت��ؤدي اإىل انق�شاء الدع�ى اجلنائية، وذلك 
مل�اجه�ة اأزم�ة العدال�ة اجلنائي�ة طبًق�ا لالجتاه�ات املعا�ش�رة 

لل�شيا�ش�ة اجلنائي�ة''.
م�ن  امل��ش��ع  ومعاجل�ة  العام�ة.  النياب�ة  رئي��ض  وامل�ؤل�ف 

قلي�ل. في�ه  ال�ش�رعية  الناحي�ة 

تـراث املعاجـم الفقهيـة يف العربيـة: درا�شـة لغوية يف 
�شـوء اأ�شول �شناعـة املعجم واملعجمية/ خال�د فهمي.- 

القاه�رة: اإي�رتاك للن�ش�ر، 1424 ه��، 351 ��ض.
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عال�ج امل�ؤل�ف يف الب�اب االأول م�ن كتاب�ه اأم�ر امل�شطل�ح الفقه�ي 
يف اإط�ار معاج�م امل�شطلح�ات العام�ة، ث�م در��ض مناه�ج املعاجم 

الفقهي�ة وم�شادره�ا وطرق ترتيبها.
مبيًن�ا  الفقه�ي،  املعج�م  مدار��ض  الث�اين  الب�اب  يف  وتن�اول 
�شلتها ب�شناعة املعجم يف الدر��ض املعجمي احلديث. وذكر اأن 
املعج�م الفقه�ي ت��ش�ل اإىل اأ�ش��ض �شناع�ة املعج�م كم�ا عرفه�ا 
يف  الفقهي�ة  املعاج�م  ط�رق  ب�نيَّ  وق�د  املحَدث��ن.  املعجمي��ن 
�ش�رح املعنى، ووظائفها، ومالحقها، ودورها يف �شناعة املعجم 

الفقه�ي.
ويف الب�اب االأخ�ري حلَّ�ل كت�ب م�شطلح�ات الفق�ه م�ن وجه�ة 

النظ�ر اللغ�ي�ة، ورك�ز عل�ى اجلان�ب ال�داليل.

رثاء ال�شـهداء يف �شـعر ع�شر �شدر الإ�شـام حتى �شـنة 
40 هـ: درا�شـة نقدية/ �ش�فري بن خلف القثامي.- املدينة 
 1425 العلم�ي،  البح�ث  عم�ادة  االإ�ش�المية،  اجلامع�ة  املن��رة: 

ه��، 2 م�ج )787 ��ض( )اأ�شل�ه ر�ش�الة ماج�ش�تري(.

الرث�اء �ش�رب م�ن ال�ف�اء، وم�ش�ت�دع اأح�زان ال�ش�عراء، واملنب�ئ 
ع�ن حما�ش�ن امليتني.

م�ن  جدي�د  ن��ع  وه��  ال�ش�هداء''،  ''رث�اء  الرث�اء  اأن��اع  وم�ن 
االإ�ش�الم. �ش�در  ع�ش�ر  يف  ظه�ر  االأدب 

فني�ة  اأدبي�ة  ج�ان�ب  م�ن  امل��ش��ع  ه�ذا  امل�ؤل�ف  در��ض  وق�د 
ال�ش�هداء،  اإمي�ان  امل��ش�عي�ة  الدرا�ش�ة  يف  وب�نيَّ  ونقدي�ة، 
ون�شرته�م لالإ�ش�الم، وبط�الته�م، وت�شحياته�م واحت�ش�ابهم، 

اهلل. عن�د  وث�ابه�م 
�ش�عر  يف  والرتاكي�ب  االألف�اظ  بح�ث  الفني�ة  الناحي�ة  وم�ن 
واملع�اين،  ال�ش�تي�ة،  والقي�م  في�ه،  الفني�ة  وال�ش��ر  رثائه�م، 
والعاطف�ة، وبني�ة املرثي�ة، ث�م وازن ب�ني رث�اء ال�ش�هداء ورث�اء 

اجلاهلي�ة. يف  االأبط�ال 

و�شـلم:  عليـه  اهلل  �شلـى  الر�شـول  ع�شـر  يف  الإدارة 
درا�شة تاريخية للنظم الإدارية يف الدولة الإ�شامية 
الأوىل/ حاف�ظ اأحم�د عج�اج الكرم�ي.- هرين�دن، اأمري�كا: 
املعه�د العامل�ي للفك�ر االإ�ش�المي؛ القاه�رة: دار ال�ش�الم، 1428 

ه��، 285 ��ض.

الر�ش��ل  ع�ش�ر  يف  طبق�ت  الت�ي  االإداري�ة  النظ�م  يف  يبح�ث 
�شلى اهلل عليه و�شلم، حيث ن�ش�ء اأول دولة اإ�شالمية، يف بالد 
اأو الدول�ة وتق�ش�يماتها. واأق�ام  مل تع�رف النظ�ام وترتيبات�ه، 
منه�ج  �شم�ن  االأوىل  االإ�ش�الم  دول�ة  وال�ش�الم  ال�ش�الة  علي�ه 
العق�ب�ة  بعي�د ع�ن  املع�امل، مر�ش��م اخلط��ات،  اإداري وا�ش�ح 

واالرجت�ال...

وثائقيـة  اأر�شـيفية  درا�شـة  العثمانيـة:  الوثائـق 
عل�ي  �ش�ل�ى  اإع�داد  العـايل/  البـاب  حمكمـة  ل�شـجات 
ميالد.- االإ�شكندرية: دار الثقافة العلمية، نح� 1430 ه�، 709 

دكت��راه(. ر�ش�الة  )اأ�شل�ه  ��ض 
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ف�ش�ل الكتاب:
درا�ش�ة تاريخي�ة واأثري�ة ملحكم�ة الب�اب الع�ايل واملحاك�م   -

له�ا. املعا�ش�رة  العثماني�ة 
درا�ش�ة اأر�ش�يفية ل�ش�جالت حمكمة الباب العايل واملحاكم   -

العثماني�ة املعا�ش�رة له�ا.
درا�شة وثائقية ل�شجالت حمكمة الباب العايل.  -

االأهمية التاريخية ل�شجالت حمكمة الباب العايل.  -
الت�ي  امل�شطلح�ات  معج�م  ثالثه�ا:  مالح�ق،  اأربع�ة  وباآخ�ره 

الع�ايل. الب�اب  ب�ش�جالت  املقي�دة  ال�ثائ�ق  يف  وردت 

دم�شـق  منطقـة  ريـف  العثمـاين:  العهـد  يف  الريـف 
اأمنوذًجا/ اأ�ش�ماء رم�شان ال�ش�يخ.- عّمان: دار الراية، 1431 

ه��، 435 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة علمي�ة(.

درا�ش�ة اقت�شادية اإدارية اجتماعية يف القرن العا�ش�ر الهجري 
يف �ش�ء ال�ثائق العثمانية. 
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كتب مفيدة
نـوازل احلـج/ عب�داهلل ب�ن حم�د ال�ش�كاكر.- الريا��ض: دار 

كن��ز اإ�ش�بيليا، 1436 ه��، 153 ��ض.

در�ض فيه ثالث ع�شرة نازلة من ن�ازل احلج، هي: العجز عن 
احل�ش��ل عل�ى ت�شري�ح احل�ج، ه�ل ج�دة ميق�ات اأو ال، االإح�رام 
ب�االإزار املخي�ط، لب��ض الكم�ام ح�ال االإح�رام، ا�ش�تعمال املح�رم 
املنظف�ات املعط�رة، الط��اف وال�ش�عي يف االأدوار العلي�ا، املبي�ت 
غ�روب  قب�ل  عرف�ات  م�ن  االإفا�ش�ة  عرف�ة، حك�م  ليل�ة  بعرف�ة 
ال�شم��ض مل�ن وق�ف نه�اًرا، العج�ز ع�ن املبي�ت مبزدلف�ة، العج�ز 
اأي�ام  ال�زوال  قب�ل  الرم�ي  الت�ش�ريق،  لي�ايل  املبي�ت مبن�ى  ع�ن 
الت�ش�ريق، رمي جمرة العقبة من الناحية ال�ش�مالية، التعجل 

قب�ل الي��م الث�اين ع�ش�ر لع�ذر. 

ا�شـتفتاء القلب: �شوابطه واأثره يف الأحكام/ ال�ش�عيد 
ب�ن �شبح�ي العي�ش��ي.- الريا��ض: دار كن��ز اإ�ش�بيليا، 1436 ه�، 

102 �ض )اأ�شله ر�ش�الة علمية(.

علي�ه  اهلل  �شل�ى  ق�ل�ه  وه��  الدلي�ل،  باأ�ش�ل  امل��ش��ع  يتعل�ق 
قلب�ك''. ''ا�ش�تفِت  و�ش�لم 

وهذا الكتاب يت��ش�ع يف االإجابة عن �ش��ؤال: هل لكل م�ش�لم اأن 
ي�شتفتي قلبه؟ وما �ش�ابط ا�شتفتاء القلب؟

وجعله م�ؤلفه يف اأربعة ف�ش�ل:
حجية ا�شتفتاء القلب.  -

القل�ب  ا�ش�تفتاء  م�ع  التعام�ل  يف  والط�ائ�ف  املذاه�ب   -
اأق�اله�م. ومناق�ش�ة 

�ش�ابط اإعمال فت�ى القلب واال�شتدالل بها.  -
االأثر الفقهي لفت�ى القلب يف االأحكام ال�شرعية.  -

م�شـقطات الوليـة يف النـكاح/ فه�د ب�ن ب�ادي املر�ش�دي.- 
الريا��ض: دار كن��ز اإ�ش�بيليا، 1436 ه��، 161 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة 

ماج�ش�تري(

م�شقطات ال�الية املتفق عليها التي اأوردها امل�ؤلف هي:
م�ن  م�ليت�ه  تزوي�ج  م�ن  ال��يل  امتن�اع  )وه��  الع�ش�ل   -

التزوي�ج(. علي�ه  يج�ب  حي�ث  الك�فء، 
الغيب�ة  حتدي�د  يف  الراج�ح  اأن  امل�ؤل�ف  )ذك�ر  الَغيب�ة   -
ة للم�لي�ة،  امل�ش�ارَّ املنقطع�ة ه�� تقيي�د ذل�ك مب�ا حتق�ق في�ه 
وذل�ك ب�اأن يك��ن ال��يل الغائ�ب يف م��ش�ع ل�� انتظ�ر ح�ش��ره 

ح�ش�ر(. ال�ذي  الك�فء  ف�ات  راأي�ه  ا�ش�تطلع  اأو 
اجلن�ن.  -

الردَّة.  -
واالإغم�اء،  الف�ش�ق،  فيه�ا:  املختل�ف  ال�الي�ة  وم�ش�قطات 

واخلر��ض. والعم�ى،  وال�ش�فه، 
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مقارنـة  فقهيـة  درا�شـة  الإجنـاب:  لعـدم  الف�شـخ 
بالقانون/ ر�شمية عبدالفتاح الدو�ض.- عّمان: الدار العلمية 
الدولية للن�ش�ر: دار الثقافة، 1437 ه�، 271 �ض )اأ�شله ر�ش�الة 

ب�االأردن(. االإ�ش�المية  دكت��راه م�ن اجلامع�ة 

ق�ال  العق�م، فمنه�م م�ن  ب�ش�بب  التفري�ق  الفقه�اء يف  اختل�ف 
الباحث�ة  ورجح�ت  اجل��از،  بع�دم  ق�ال  م�ن  ومنه�م  باجل��از، 

وال�ش��اب. العدال�ة  اإىل  اأق�رب  الأن�ه  اجل��از؛ 
وذك�رت اأن هن�اك طرائ�ق للف�ش�خ لع�دم االإجن�اب، منه�ا اإيق�اع 
ال�زوج الط�الق عل�ى زوجت�ه، والطريقة الثانية هي رفع االأمر 

اإىل القا�ش�ي.
ف�ش�ل  بع�د  ف�ش��ل،  ثالث�ة  يف  م��ش�عه�ا  الكاتب�ة  وبحث�ت 
بين�ه  والف�رق  واآث�اره،  واأن�اع�ه  الف�ش�خ وحكم�ه  متهي�دي ع�ن 

وه�ي: الط�الق،  وب�ني 
والتداب�ري  واأ�ش�بابهما  مفه�مهم�ا  والعق�م:  االإجن�اب   -

الزوجي�ة. الفرق�ة  ف�ش�خ  م�ن  للح�ّد  ال�ش�رعية 
لع�دم  الف�ش�خ  حك�م  عل�ى  املرتتب�ة  النف�ش�ية  التاأث�ريات   -
والقان��ن  الفق�ه  يف  االإجن�اب  لع�دم  الف�ش�خ  وحك�م  االإجن�اب 

وطرق�ه.
مناذج تطبيقية لدع�ى الف�شخ لعدم االإجناب يف املحاكم   -

ال�ش�رعية االأردني�ة.

اخُلم�ـض بـني الفري�شـة ال�شـرعية وال�شريبـة املالية/ 
ط�ه حام�د الدليم�ي.- الريا��ض: دار ع�امل الكت�ب، 1435 ه��، 

135 ��ض.
�ش�رعية  ر�ش�الة خمت�ش�رة يف حك�م اخلم��ض ه�ل ه�� فري�ش�ة 
اأم  املحارب�ني،  الكف�ار  م�ن  املغن�م�ة  االأم��ال  يف  اهلل  جعله�ا 
�شريب�ة دخ�ل عل�ى مكا�ش�ب امل�ش�لمني امل�ش�املني؟ وذل�ك باالأدل�ة 

ال�شريح�ة. العقلي�ة  واحلج�ج  ال�شحيح�ة  النقلي�ة 

وذك�ر امل�ؤل�ف اأن�ه م�ن خ�الل متابعت�ه العلمي�ة وامليداني�ة له�ذا 
امل��ش��ع ت��ش�ل اإىل حقائ�ق مهم�ة يك�ش�ف عنه�ا النق�اب الأول 
م�رة! واأنه�ا اإذا ُعرف�ت وانت�ش�رت ف�ش�تحدث انقالًب�ا كام�اًل يف 
النظ�رة، و�ش�ينذهل م�ن يطل�ع عليه�ا م�ن الف�رق الهائ�ل ب�ني 

التقالي�د امل�روث�ة واحلقائ�ق املجه�ل�ة. يعن�ي عن�د ال�ش�يعة.

والفحو�شـات  الطبيـة  بالتحاليـل  املتعلقـة  الأحـكام 
بالقا�ش�م  ب�ن  عب�داهلل  الإ�شـامي/  الفقـه  يف  املعمليـة 
��ض   634 ه��،   1436 التدمري�ة،  دار  الريا��ض:  ال�ش�مراين.- 

علمي�ة(. ر�ش�الة  )اأ�شل�ه 

اإج�راء التحالي�ل الطبي�ة وم�دى  الب�اب االأول من�ه يف دواف�ع 
م�ش�روعيتها.

عم�ل  حتك�م  الت�ي  وال�ش�رعية  الطبي�ة  ال�ش�اب�ط  يف  والث�اين 
التحاليل الطبية: قبل التحليل )مثل: االإذن الطبي، والدقة 
يف �ش�حب العين�ات(، خ�الل التحلي�ل وبع�ده )االأمان�ة املهني�ة، 
وكيفية التخل�ض من العينات الطبية الزائدة، وت�ش�ليم نتائج 

التحالي�ل الطبي�ة و�ش�ابط�ه(.
والثال�ث يف االآث�ار املرتتب�ة عل�ى التحالي�ل الطبي�ة ونتائجه�ا 
)عالقتها بالعبادات، من حيث الطهارة والنجا�ش�ة، واالنتفاع 
وال�شي�ام،  بامل�ش�جد،  املتعلق�ة  التحالي�ل  واأح�كام  بالنجا�ش�ات، 
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واحل�ج، ث�م نتائجه�ا يف �ش��ء التكيي�ف الفقه�ي واأح�كام اخلطاأ 
املرتتب�ة  واجلنائي�ة  ال�ش�رعية  االآث�ار  ث�م  فيه�ا،  واالخت�الف 

عليه�ا، يف اأح�كام االأ�ش�رة واالأق�شي�ة واحل�دود واجلناي�ات(.

اخلـرة الطبيـة واأثرهـا يف الإثبـات: درا�شـة فقهيـة 
تاأ�شيلية تطبيقية/ م�شاعد بن عبدالرحمن القحطاين.- 
الريا�ض: دار كن�ز اإ�شبيليا، 1436ه�، 2 مج )1244 �ض( )اأ�شله 

ر�شالة ماج�شتري(.

االإ�ش�المي يف  الفق�ه  الطبي�ة يف  اإىل اخل�بة  تظه�ر احلاج�ة 
للرتخ��ض،  املبيح�ة  واالأع�ذار  كاملر��ض،  م�ط�ن،  م�ن  اأك�ر 

االإن�ش�ان.  ج�ش�م  حمله�ا  دع�اوى  م�ن  النا�ش�ئة  واملنازع�ات 
واخلبة تعّد و�ش�يلة اإثبات �ش�رعية، والطبية ن�ع منها. وهذا 

ما در�شه الباحث يف كتابه، الذي جعله يف خم�شة اأب�اب، هي:
التاأ�شيل الفقهي للخبة الطبية.  -

اإثبات االأهلية وع�ار�شها باخلبة الطبية.  -
اإثبات اأحكام االأ�شرة باخلبة الطبية.  -

اإثبات الت�ارث باخلبة الطبية.  -
االإثبات باخلبة الطبية يف اأحكام اجلنايات واحلدود.  -

القتل الرحيم يف الفقه الإ�شـامي والقانون الو�شعي: 
امل�ش�اري  عب�داهلل  ب�ن  عم�ر  مقارنـة/  تاأ�شيليـة  درا�شـة 
ال�شعدون.- الريا�ض؛ الدمام: دار ابن اجل�زي، 1436 ه�، 238 

للماج�ش�تري(. بح�ث مكم�ل  )اأ�شل�ه  ��ض 

امل��ت الرحي�م ه�� ت�ش�هيل م��ت �ش�خ�ض ما يع�اين من اأمرا�ض 
اأو  الطبي�ب  فيق��م  منه�ا،  �ش�فاوؤه  يرج�ى  وال  منه�ا،  مي�ؤو��ض 
ا اأو اإيجابيًّا؛  غريه بهذا القتل بدافع الرحمة وال�ش�فقة، �ش�لبيًّ
الإراحة املري�ض من اآالمه املبحة من مر�ض ال يرجى ال�شفاء 

منه، بطلب من املري�ض نف�شه اأو من اأهله، وقد يك�ن من دون 
طل�ب م�ن املري�ض وال من اأهله.

وق�د ب�نيَّ امل�ؤل�ف حك�م ه�ذا القت�ل يف ال�ش�ريعة االإ�ش�المية ويف 
الق�ان�ني ال��شعي�ة، وامل�ش��ؤولية اجلنائي�ة عن�ه فيهم�ا، ووازن 

بينهما.
وت��شل اإىل حرمة ''القتل الرحيم'' يف ال�شريعة االإ�شالمية، 
ماعدا بع�ض ال�ش�ر، كاإزالة اأجهزة االإنعا��ض من امليت دماغيًّا 
اأجه�زة  اإزال�ة  وج��از  املتخ�ش�ش�ني،  االأطب�اء  م�ن  التاأك�د  بع�د 
ف�االأوىل،  االأوىل  فيق�دم  عليه�ا،  التزاح�م  حال�ة  يف  االإنعا��ض 

وج��از االإجها��ض يف حال�ة ال�ش�رورة.
اأم�ا يف الق�ان�ني ال��شعي�ة فهن�اك اخت�الف وا�شط�راب كب�ري 

يف حك�م ه�ذا الن��ع م�ن القتل. 

احلمايـة ال�شـرعية للميـت: درا�شـة فقهيـة مقارنـة/ 
ال�ف�اء  مكتب�ة  االإ�ش�كندرية:  النج�ار.-  عبداحلمي�د  يا�ش�ر 

علمي�ة(. ر�ش�الة  )اأ�شل�ه  ��ض   418 ه��،   1436 القان�ني�ة، 

جعله الباحث يف ثالثة اأب�اب:
اأجه�زة  )ن�زع  املي�ت  عل�ى  ال�اقع�ة  الطبي�ة  العملي�ات  االأول: 
االإنعا�ض عن امليت دماغيًّا، ت�شريح جثة امليت وحتنيطها، نقل 

اأع�ش�اء املي�ت(.
دف�ن  باأح�كام  يتعل�ق  فيم�ا  للم�ت�ى  ال�ش�ريعة  الث�اين: حماي�ة 

القب��ر. االأم��ات وحماي�ة 
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الثال�ث: احلماي�ة ال�ش�رعية للميت م�ن اجلرائم ال�اقعة عليه 
)جرائ�م االعت�داء عل�ى حرمة امليت امل�جبة للحد، وللعق�بات 
ب�ه،  والتمثي�ل  رفات�ه،  عل�ى  واالعت�داء  ك�ش�رقته،  التعزيري�ة: 

ونب��ض قبه(.
والقان��ن  ال�ش�ريعة  كلي�ة  يف  املق�ارن  الفق�ه  مدر��ض  وامل�ؤل�ف 

الدقهلي�ة. يف  االأزه�ر  بجامع�ة 

ت�شـعر املرابحـة يف امل�شـارف الإ�شـامية/ هن�اء حمم�د 
النفائ��ض،  دار  عّم�ان:  �ش�ليمان مالحي�م.-  �ش�اري  احلنيط�ي، 

1437 ه��، 366 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة دكت��راه(.

تعت�ب املرابح�ة لالآم�ر بال�ش�راء م�ن اأك�ر ال�شي�غ التم�يلي�ة 
ا�شتخداًما يف امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية، وتختلف 
ن�ش�بة العملي�ات الت�ي ت�ش�تخدم فيه�ا �شيغ�ة املرابح�ة لالآم�ر 
بال�ش�راء، وي�ج�د اخت�الف يف ط�رق ت�ش�عري املرابح�ة وقيا��ض 
واإثب�ات عملياته�ا ب�ني م�ش�رف واآخ�ر، وله�ذه االختالف�ات يف 
عملي�ات  نتائ�ج  ت�زي�ع  عل�ى  تاأث�ريات  امل�شرفي�ة  التطبيق�ات 
ح�ش�ابات  واأ�شح�اب  امل�ش�اهمني  ب�ني  باملرابح�ة  اال�ش�تثمار 

اال�ش�تثمار.
وقد عالج الكتاب هذا امل��ش�ع من خالل خم�شة ف�ش�ل:

تعريف بامل�شطلحات التمهيدية.  -
والن�اف�ذ  االإ�ش�المي  االقت�ش�اد  يف  التم�ي�ل  حقيق�ة   -

التقليدي�ة. امل�ش�ارف  يف  االإ�ش�المية 
امل�ش�ارف  يف  اال�ش�تثمارية  البي��ع  كاأح�د  املرابح�ة  عق��د   -

�ش�المية. االإ
�شعر املرابحة يف امل�شارف االإ�شالمية.  -

االأداء املايل يف امل�شارف االإ�شالمية.  -

الفـراغ  عـاج  يف  الإ�شـامية  الرتبيـة  موؤ�ش�شـات  دور 
الثقاف�ة،  وزارة  عّم�ان:  القي�ش�ي.-  حمم�د  دع�اء  الفكـري/ 

��ض.  226 ه��،   1436
الف�راغ الفك�ري ه�� خل�ّ� العق�ل م�ن الفك�ر ال�ش�ليم، وانحراف�ه 
اأجله�ا  م�ن  ُخل�ق  الت�ي  والغاي�ات  االأه�داف  يف  التفك�ري  ع�ن 

االإن�ش�ان، وه�ي عب�ادة اهلل ع�زَّ وج�لَّ وعم�ارة االأر��ض.
�ش�بب  �ا  اإيجابيًّ امل�ش�تغل  غ�ري  الف�راغ  وق�ت  اأن  امل�ؤلف�ة  وتذك�ر 

مه�م يف ن�ش��ء ظاه�رة الف�راغ الفك�ري. واأن ه�ذا الف�راغ ن�اجت 
معظ�م  عق��ل  يف  ال�شحي�ح  االإ�ش�المي  الت�ش��ر  غي�اب  ع�ن 
باالإن�ش�ان،  االإن�ش�ان  وعالق�ة  واحلي�اة،  الك��ن  ح��ل  االأف�راد، 

املجتم�ع. يف  واأخالقي�ة  اجتماعي�ة  م�ش�كالت  ب�ش�بب 
كم�ا ذك�رت اأن الف�راغ الفك�ري اأدَّى اإىل اتخ�اذ العب�ادات جم�رد 
ال�ش�ل�ك احليات�ي لالأف�راد، وجع�ل  �ش�كليات، ال تنعك��ض عل�ى 
م�ن االأف�راد م�ش�تهلكني غ�ري منتج�ني، بعيدي�ن ع�ن االبت�كار 

والتجدي�د.
وبيَّنت االأ�ش�باب التي اأدَّت اإىل ن�ش��ء الفراغ الفكري، واملظاهر 
التي تدلُّ على وج�ده، ثم دور امل�ؤ�ش�شات الرتب�ية االإ�شالمية 
التعليمي�ة،  وامل�ؤ�ش�ش�ات  وامل�ش�جد،  االأ�ش�رة،  مث�ل  عالج�ه،  يف 

واالإعالم..

بالبعـد  وعاقتهمـا  والإبـداع  املوهبـة  يف  مفاهيـم 
عدن�ان  الرتبـوي/  الإ�شـام  نظـام  �شـوء  يف  احل�شـاري 
ح�ش�ن باح�ارث.- الريا��ض: دار ال�شميع�ي، 1436 ه��، 144 ��ض.
االإب�داع ال�ذي يق��م عل�ى التمي�ز والتف��ق واالإتق�ان اأ�شي�ل يف 
االإ�ش�الم، ومدع�م بالن�ش��ض القراآنية والتطبيقات النب�ية، 

وه�� �ش�روري لبن�اء احل�شارة.
اأن نظ�ام االإ�ش�الم الرتب��ي يراع�ي فئ�ة  اإىل  امل�ؤل�ف  وت��ش�ل 
املبدع�ني وامل�ه�ب�ني، ويعل�ي م�ن �ش�اأنهم، ويرف�ع من مكانهم، 

باعتباره�م جمتهدي�ن ومفكري�ن.
�ش��ن مل�ش�كالت كث�رية يف طري�ق  وانته�ى اإىل اأن املبدع�ني يتعرَّ
تف�قهم، وي�اجه�ن جمًعا من الع�ائق التي تعطل م�شريتهم 
واإعالمي�ة  واأ�ش�رية  مدر�ش�ية  ع�ائ�ق  ت�ش�مل  االإبداعي�ة، 
واقت�شادية، واأنهم بذلك يحتاج�ن اإىل رعاية خا�شة وفائقة، 

ت�ش�مل اجل�ان�ب العلمي�ة واالجتماعي�ة وال�ش�خ�شية.
االإ�ش�المية  الرتبي�ة  اأ�ش�تاذ  وامل�ؤل�ف 

اأم الق�رى. بجامع�ة 
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أخبار الكتاب اإلسامي

المعارف العامة

املكتبـات الإلكرتونيـة: كل مـا يحتاجـه اأمـني املكتبـة 
لتطويـر مكتبتـه/ ح�ش�ان عباب�دة.- عّم�ان: دار املعت�ز، 1437 

ه��، 207 ��ض.

�ش�لط في�ه ال�ش��ء عل�ى ع�دة م��ش�ع�ات، يف مقدمتها املكتبات 
وم�دى  اإليه�ا  التح��ل  وكيفي�ة  خ�شائ�شه�ا  االإلكرتوني�ة: 
اال�ش�تفادة منه�ا، والدوري�ات االإلكرتونية: اأن�اعها ومميزاتها 
وف�ائده�ا وامل�ش�كالت الت�ي ت�اج�ه املكتب�ات يف التعام�ل معه�ا، 
ث�م االأن�ش�طة املكتبي�ة يف املكتب�ات املدر�ش�ية ومكتب�ات االأطفال، 
والب�ث  االإع�ارة  عملي�ات  مث�ل  املكتب�ات،  خدم�ات  وح��ش�بة 
وم��ش�ع�ات  اجلاري�ة.  واالإحاط�ة  للمعل�م�ات  االنتقائ�ي 
اأخ�رى، كاملراج�ع، وتنمي�ة م�ش�ادر املعل�م�ات، وت�ش�جيع ع�ادة 

الق�راءة..

النظـم/  املتكاملـة  الرقميـة  املكتبـات  وبنـاء  ت�شميـم 
عثمان عبدالقادر عبيدات.- عّمان: دار وائل، 1436 ه�، 252 �ض.

يف ثماني�ة ف�ش��ل عال�ج الكات�ب نظ�م املكتب�ات الرقمي�ة، ودور 
وتكامله�ا،  وو�شفه�ا،  وهيكلته�ا،  بنائه�ا،  يف  العلم�ي  البح�ث 
واملب�ادئ الت�جيهي�ة لت�شمي�م وبن�اء اأنظم�ة املكتب�ات الرقمي�ة 

املتكامل�ة.
امل�ش�تخدم،  وجترب�ة  والتدري�ب،  الدع�م  خط�ة  به�ا:  واأحل�ق 

امل�شطلح�ات. ومعج�م  حال�ة،  ودرا�ش�ات 

مبـادئ  املعلومـات:  ومراكـز  املكتبـات  يف  القيـادة 
ومفاهيم/ عبدالرزاق م�شطفى ي�ن��ض.- عّمان: دار �شفاء، 

��ض.  416 ه��،   1437

باأن�ه  املعل�م�ات  ومراك�ز  املكتب�ات  يف  القائ�د  امل�ؤل�ف  يع�ّرف 
ال�ش�خ�ض ال�ذي يعم�ل عل�ى حتري�ك العامل�ني باجت�اه حم�دد 
وه��  باختياره�م.  العم�ل  عل�ى  بتحفيزه�م  وذل�ك  وخمط�ط، 
عل�ى  اهتمام�ه  يرك�ز  ال�ذي  البعي�دة  الروؤي�ة  ذو  ال�ش�خ�ض 
امل�ش�ار  تغي�ري  ويح�اول  اال�ش�رتاتيجية،  واالأم��ر  االأه�داف 
واالأ�ش�ل�ب مب�ا يتما�ش�ى م�ع التط��رات اخلارجي�ة والظ�روف 

املعل�م�ات.  مرك�ز  اأو  باملكتب�ة  املحيط�ة 
ه�ذه  االأ�شا�ش�ية يف جم�ال  واملب�ادئ  املفاهي�م  الكت�اب  ويتن�اول 
القيادة، ويعر�ض املعايري والق�اعد االأ�شا�شية الالزمة للقائد 

يف امل�ؤ�ش�ش�ات املعل�ماتي�ة، وال�اجب�ات املناط�ة ب�ه. 
ويرك�ز عل�ى اأهمي�ة التخطي�ط، م�ع اإب�راز اأ�ش��ض التعام�ل م�ع 

العامل�ني، م�ن حي�ث تعليمه�م وتدريبه�م واالعتن�اء به�م.
وي�ؤك�د عل�ى �ش�رورة اأن يك��ن للم�ؤ�ش�ش�ات املعل�ماتي�ة املتميزة 
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ق�ادة يعمل��ن عل�ى ت�ش�كيل روؤى امل�ش�تقبل، ويت�شرف��ن كق�دوة 
يف ذلك.

وامل�ؤلف اأ�شتاذ علم املكتبات واملعل�مات يف اجلامعة االأردنية.  

العتبـة  خزانـة  يف  املخطوطـة  امل�شاحـف  فهر�ـض 
العلوية املقد�شة/ ح�شني جهاد احل�شاين.- النجف: مكتبة 
االإم�ام اأم�ري امل�ؤمن�ني العام�ة، مرك�ز االأم�ري الإحي�اء ال�رتاث 
)�شل�ش�لة  ��ض   557 ه��،   1435 الباق�ر،  دار  ت�زي�ع  االإ�ش�المي: 

.)1 االأ�ش�رف؛  النج�ف  خمط�ط�ات 

فهر�ـض خمطوطـات خزانـة العتبة العلوية املقد�شـة/ 
ح�ش�ني جه�اد احل�ش�اين، �شدق�ي جعف�ر اأب�� �شبي�ع.- النج�ف: 
االأم�ري الإحي�اء  العام�ة، مرك�ز  امل�ؤمن�ني  اأم�ري  االإم�ام  مكتب�ة 
��ض   655 ه��،   1435 الباق�ر،  دار  ت�زي�ع  االإ�ش�المي:  ال�رتاث 

.)2 االأ�ش�رف؛  النج�ف  )�شل�ش�لة خمط�ط�ات 

تنق�شم خمط�طات اخلزانة املذك�رة اإىل جمم�عتني:
م�شح�ف،   )600( م�ن  اأك�ر  بلغ�ت  وق�د  امل�شاح�ف،  االأوىل: 
�شمنها ن�ادر، امتدت من القرن االأول الهجري حتى اخلام�ض 
ع�ش�ر، منها امل�شحف املن�ش��ب لعلي ر�شي اهلل عنه، وقد كتبت 
بخط��ط متن�ع�ة، بينه�ا خط�ط ياق�ت امل�ش�تع�شمي، واأحمد 

ومتل�كات  وقفي�ات  وعليه�ا  النريي�زي.  واأحم�د  ال�ش�هروردي، 
واإه�داءات وق�راءات واإج�ازات و�ش�ماعات وت�ل�دات وا�ش�تعارات 

وف�ائ�د، �ش�طرت يف طرره�ا.
والثاني�ة خمط�ط�ات عام�ة، يف خمتل�ف العل��م، منه�ا م�ا ن�ش�خ 
يف القرن الرابع الهجري وما نزل، وكتبت باأقالم م�ؤلفيها، يف 
مقدمتهم اأب� علي الفار�شي. ومل حت�ض، لكن ذكر يف املقدمة 

اأنها لي�شت بالكثرية. وقد تك�ن ح�ايل )1500( خمط�طة. 
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الرتاث يف اأتون احلروب: املخطوط العربي من القرن 
اخلام�ـض حتـى اليوم/ بغ�داد عبداملنع�م.- القاه�رة: معهد 

املخط�ط�ات العربي�ة، 1435 ه�، 177 �ض.

وال�شراع�ات  احل�روب  خلَّفته�ا  الت�ي  االآث�ار  لر�ش�د  مقدم�ة 
عل�ى ال�رتاث العرب�ي االإ�ش�المي املخط�ط، من�ذ اأن غدا هدًفا 
بذاته مع احلملة ال�شليبية االأوىل يف نهايات القرن اخلام�ض 

الهجري.
والكتاب يف ثالثة ف�ش�ل:

عا�شمتا الرتاث املخط�ط يف �ش�رية: حلب ودم�شق.  -
ال�رتاث  فل�ش�طني:  يف  املخط��ط  وال�رتاث  النكب�ة   -

علي�ه. وامل�ش�ت�ىل  املحا�ش�ر 
املغ��ل  كارثت�ي  ب�ني  الع�راق  يف  املخط��ط  ال�رتاث   -

االأمريك�ي. واالحت�الل 

رم�ش�ان  خ�ري  حمم�د  نافعـة/  اإ�شـامية  هادفـة  كتـب 
اإلك�رتوين( )كت�اب  ��ض   142 ه��،   1437 ي��ش�ف، 

ه اأن ه�ذه الكت�ب ُت�ش�كِّل ج�ان�ب حمكم�ة م�ن املكتب�ة  ذك�ر مع�دُّ
وعْر�شه�ا  وتعريفه�ا،  جمعه�ا،  اإىل  عم�د  واأن�ه  االإ�ش�المية، 

الأهميته�ا.  باإيج�از؛ 
واأن هذه االأهمية تكمن يف عدة عنا�شر، منها: 

قة. اأولها: ''الفائدة'' املحقَّ
ُيط�رق  مل  م��ش�عه�ا  اأن  اأي  �درة''؛  ''النُّ عن�ش�ر  ثانيهم�ا: 
م�ن قب�ل، اأو اأن�ه ق�د ُط�ِرق ولك�ن بن�ش�بة قليل�ة، اأو اأنه مل ُي�ش�َبق 
اإف�راده يف كت�اب، ومل�ا ياأخ�ذ بع�د حظه م�ن التحليل املطل�ب، اأو 

االنت�ش�ار املتكام�ل. 
�ة''؛ اأعن�ي ات�شاله�ا ب�اق�ع امل�ش�لمني املعا��ض،  ثالثها:''ال�اقعيَّ

وارتباطه�ا بحياته�م.
درا�ش�َتها  يعن�ي  اإ�ش�المية،  الكت�ب  ه�ذه  تك��ن  اأن  ورابعه�ا: 
وحتليله�ا، وق�د ُي�شي�ب الباح�ث يف اجته�ادات ل�ه وق�د يخط�ئ، 
�ا ب�ه، فلي��ض عر��ض  وق�د ينه�ج نهًج�ا يف بح�ث ل�ه يك��ن خا�شًّ
الكت�اب تزكي�ة ل�ه وال مل�ؤلِّف�ه، وم�ا مل يك�ن منه�ا اإ�ش�الميًّا كانت 
وله�ذا  اإ�ش�الميًّا؛  منه�ا  اال�ش�تفادة  ميك�ن  وا�شح�ة،  فائدته�ا 

ال�ش�بب متَّ عْر��ض بع��ض الكت�ب االأجنبي�ة من�ه. 
ا؛  ج�دًّ كب�رية  اأهداًف�ا  ق�ت  حقَّ كت�ب  عر��ض  جتنَّ�ب  اأن�ه  وذك�ر 
اأن يك��ن عر�شه�ا مانًع�ا م�ن و�ش��ل ه�ذا الكت�اب اإىل  خ�ش�ية 

اهلل.  اإىل  وامل�ش�تكى  �ا(،  ورقيًّ كان  )اإذا  الق�ارئ 
وق�د ح�اول التن�ي�ع فيه�ا لي�ش�تفيد منه�ا اأ�شح�اب اهتمام�ات 
خمتلفة، فجاءت يف ج�امع من العل�م والفن�ن، بينها ر�شائل 
�ة عاملي�ة وعالي�ة، م�ع ت�شنيفه�ا. وق�د بلغ�ت اأك�ر م�ن  جامعيَّ

)150( كتاًب�ا.
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الثقافة اإلسامية

لقاءات �شحفية يف ق�شايا الفكر واحلياة الإ�شامية/ 
عماد الدين خليل.- القاهرة: دار ال�شالم، 1435 ه�، 286 �ض.

فيه ح�ارات ل� )53( لقاء مع امل�ؤلف، قد تك�ن ح�اًرا مبا�شًرا، 
وقد تك�ن مرا�شلة بالبيد العادي اأو االإلكرتوين، اأو بالهاتف. 
وغط�ت م��ش�ع�ات يف �ش�راع احل�ش�ارات، وق�شي�ة نق�د العق�ل 
امل�ش�لم، والث�اب�ت واملتغ�ريات ومفه��م احلداث�ة، وال�ش�بيل اإىل 
واأهمي�ة  ودوره�ا  واملخط�ط�ات  االإ�ش�المية،  ال�ش�ع�ب  ت�حي�د 
التحقي�ق، والع�مل�ة وفر��ض النم�ذج الغرب�ي، واملحن املعا�شرة 

لل�ش�ع�ب العربية واالإ�ش�المية، واأخرى متعددة.
اأجري�ت مع�ه، يف  اأخ�رى  اأن ن�ش�ر امل�ؤل�ف م��اد لق�اءات  و�ش�بق 

كت�اب �ش�ماه ''ح��ار يف الهم��م االإ�ش�المية''.

ي��ش�ف خّط�ار  اأ�شـرار امل�شـائل/  ال�شـائل يف حـّل  تنويـر 
التق��ى، 1436 ه��، 350 ��ض. حمم�د .- دم�ش�ق: دار 

ذك�ر امل�ؤل�ف اأن�ه كث�رًيا م�ا كان ُي�ش�األ ه�ذه االأ�ش�ئلة، فجمعها يف 

هذا الكتاب، منها:
اأق�ال العلماء يف تعيني اال�شم االأعظم.  -

اأق��ال العلم�اء يف م�ش�األة �ش�يدنا اخل�ش�ر ر�ش�ي اهلل عن�ه   -
)خل�ش�ه كل�ه م�ن كت�اب مل ي�ش�ر اإلي�ه، ول�� ذك�ره مل�ا نق��ض م�ن 

علم�ه(.
اأدلة عذاب القب ونعيمه.  -

اأدلة �شالة الت�شابيح ال�شرعية.  -
عامل الروؤيا يف ال�شريعة االإ�شالمية واأدلتها.  -

اأن�اع امل�ّض.  -

ظهور الإ�شـام يف اأوربا/ ف�زية الع�ش�ماوي.- القاهرة: دار 
العني، 1435 ه�، 202 �ض.

ر�ش�دت في�ه امل�ؤلف�ة تاري�خ ظه��ر االإ�ش�الم يف اأورب�ا من�ذ نهاي�ة 
اإىل  االأوربي�ة  ال�دول  جل�اأت  ح�ني  الثاني�ة،  العاملي�ة  احل�رب 
اال�ش�تعانة بالعم�ال االأجان�ب الإع�ادة بن�اء امل�دن الت�ي دمرته�ا 
احل�رب، وكان اأغلبه�م م�ن امل�ش�لمني... ويف نهاي�ة ال�ش�بعينات 
اأك�ر،  ب��ش��ح  يظه�ر  االإ�ش�المي  ال�ج��د  اأخ�ذ  امليالدي�ة 

امللتح�ني.. والرج�ال  املحجب�ات،  الن�ش�اء  ظه��ر  �ا  خ�ش��شً
اأه�م الق�شاي�ا وامل�ش�كالت الت�ي يتعر��ض  كم�ا عاجل�ت امل�ؤلف�ة 
مث�ل  احلا�ش�ر،  ال�ق�ت  يف  االأوربي�ة  ال�دول  يف  امل�ش�لم�ن  له�ا 
ق�شية اخل�ف من االإ�شالم، واإل�شاق تهمة االإرهاب بامل�شلمني، 
االأوربي�ة،  الدرا�ش�ية  املناه�ج  يف  االإ�ش�الم  �ش��رة  وت�شحي�ح 

وق�شي�ة حظ�ر بن�اء امل�اآذن يف �ش�ي�ش�را.. 
واأ�شله جمم�عة بح�ث قدمت اإىل م�ؤمترات دولية.

اأ�ش�تاذة  �ش�ي�ش�را )40( عاًم�ا، وعمل�ت  امل�ؤلف�ة يف  وق�د عا�ش�ت 
للغ�ة العربي�ة واحل�ش�ارة االإ�ش�المية بجامع�ة جني�ف.
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اأوروبـا تعتنـق الإ�شـام/ عفي�ف عبداحلاف�ظ الغنيم�ات.- 
عّم�ان: دار جلي��ض الزم�ان، 1437 ه��، 273 ��ض.

اإىل  دع��ٍة  وخط�اَب  حمب�ة  ر�ش�ال  ليك��ن  الكت�اب  �ش�ياق  ج�اء 
االأمة االأوروبية التي يبلغ تعدادها )500( ملي�ن ن�شمة، لفهم 
دي�ن االإ�ش�الم م�ن م�ش�دره ال�ش�ايف، واالقتن�اع ب�ه ث�م اعتناق�ه. 
واأك�د حقائ�ق: فاالإ�ش�الم ه�� الدي�ن ال�حي�د املقب��ل عن�د اهلل 
تعاىل، وه� دين الفطرة، ونا�شخ ملا قبله من ال�شرائع، وجميع 
بنب��ة  الرباني��ن  العلم�اء  و�ش�هد  بالت�حي�د،  اأُر�ِش�ل�ا  االأنبي�اء 
حمم�د �شل�ى اهلل علي�ه و�ش�لم، وم�ا ج�اء ب�ه اإمن�ا ه�� معج�زات، 
وخا�ش�ة الق�راآن الك�رمي، وعي�ش�ى علي�ه ال�ش�الم نب�ي ر�ش��ل، 

واهلل تع�اىل من�زه ع�ن الزوج�ة وال�ل�د..
اأوروب�ا �ش�تعتنق  ب�اأن  اأتنب�اأ  وامل�ؤل�ف متفائ�ل، فيق��ل: ''واإنن�ي 
االإ�ش�الم يف ي��م م�ا، عاج�اًل اأم اآج�اًل، و�ش��ف يك��ن م�دار ه�ذا 
الكت�اب عل�ى اإثب�ات ه�ذه النب��ءة، واأنه�ا مل ت�اأت م�ن ف�راغ، ومل�ا 
اأن املقدم�ات ال�شحيح�ة تعط�ي  كان عل�م املنط�ق ين��ض عل�ى 
نتائ�ج �شحيح�ة، ف�ش��ف نبح�ث يف تل�ك املقدم�ات وم�ا يرتت�ب 
عليه�ا م�ن نتائ�ج تف�ش�ي اإىل اعتن�اق اأوروبا لالإ�ش�الم، وي�مئذ 

يف�رح امل�ؤمن��ن بن�ش�ر اهلل''.
والكتاب يف �شتة ف�ش�ل، منها:

لهذه االأ�شباب اأوروبا تعتنق االإ�شالم.  -
ال��شائل احلديثة لن�شر االإ�شالم يف اأوروبا.  -

دالئل اعتناق اأوروبا لالإ�شالم من خالل القراآن وال�شنة.  -
الك�رمي  الق�راآن  يف  واأم�ه  م�رمي  اب�ن  عي�ش�ى  حقيق�ة   -

ال�ش�ريف. واحلدي�ث 

دم�ش�ق:  مط�ر.-  �شال�ح  الإ�شـام/  يف  الرجولـة  معايـر 
الدق�اق، 1436 ه��، 583 ��ض. دار  مكتب�ة 

الرج�ل�ة احلقيقي�ة والبط�ل�ة الت�ي ال نظ�ري له�ا هي االلتزام 
املطلق ب�شرع اهلل جلَّ وعال، والتحلي باالأخالق الفا�شلة.

ه�ذا م�ا ذك�ره امل�ؤل�ف يف مقدمت�ه، ث�م ب�نيَّ املقايي��ض واملعاي�ري 
الكم�ال  وطال�ب  عم�ًم�ا،  امل�ش�لم  به�ا  يت�ش�ف  اأن  ينبغ�ي  الت�ي 

الرج�ل�ة. دائ�رة  �ا، ليدخ�ل يف  خ�ش��شً
ووزع م��ش�عات كتابه على اأربعة اأب�اب:

خ�ش�ض االأول للرج�لة يف القراآن وال�شنة.
الت�ي ت�دل عل�ى  والث�اين في�ه طائف�ة م�ن االأخ�الق الفا�شل�ة 
كم�ال رج�ل�ة امل�رء، والت�ي ال يدخ�ل اإىل ميادي�ن الرج�ل�ة اإال 

م�ن خالله�ا.
والثال�ث ذك�ر لالأخ�الق الذميم�ة الت�ي ال مت�تُّ اإىل الرج�ل�ة 

ب�شلة.
ويف الراب�ع عر��ض لبع��ض ال�ش��ر امل�ش�رفة م�ن حياة ال�شحابة 

ر�شي اهلل عنهم، ثم التابعني ومن تبعهم.

وال�شاحـب/  ال�شديـق  لـدوام �شحبـة  الطالـب  و�شلـة 
اأحم�د ب�ن اأحم�د الفي�م�ي الغرق�اوي )ت 1069 ه��(؛ حتقي�ق 
�ش�هام �شالن.- دم�ش�ق: دار �ش�عد الدين؛ القاهرة: دار العل�م 

واالآداب، 1434ه��، 95 ��ض.
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الكرمي�ة  باالآي�ات  معال�ج  وال�شدي�ق،  ال�شداق�ة  يف  كت�اب 
واالأحادي�ث ال�ش�ريفة واأق��ال احلكم�اء واأخب�ار االأدب�اء، جعل�ه 

ف�ش��ل: ثالث�ة  يف  م�ؤلف�ه 
االأول يف النه�ي ع�ن �ش��ء الظ�ن ب�كالم اهلل وحدي�ث الر�ش��ل 

�شل�ى اهلل علي�ه و�ش�لم، وب�كالم االأحب�اب واالأ�شح�اب.
والثاين يف حتمل اأذى االإخ�ان.

والثال�ث يف �ش�يء م�ن اآداب االألف�ة وال�شحب�ة وال�شاح�ب، وم�ا 
له�ا من احلق��ق واملطالب.

واخلامت�ة يف ''ا�ش�تعطافات �ش�جعية و�ش�عرية ونب�ذة يف العف�� 
ع�ن كل َجنيَّة''.

ورد اخلـر: اأدعيـة واأذكار/ حمم�د خ�ري رم�شان ي��ش�ف، 
1437 ه�، 26 �ض )ن�شرة خا�شة، كتاب اإلكرتوين(.

الكث�ري،  فيه�ا  نِّ�َف  و�شُ واالأوراد،  االأذكاُر  دِت  تع�دَّ مع�ّده:  ق�ال 
وق�د جمع�ُت كث�رياً منه�ا وحفظته�ا، و�ش�ارْت يل ورداً ي�مي�اً، 
ب�ا، ومنه�ا ما  ه�ا يع��ُد اإىل عه�ِد ال�شِّ بف�ش�ِل اهلل وت�فيق�ه، بع�شُ
وقف�ُت علي�ه قريب�اً، يعن�ي اأن م�ا متَّ جمع�ُه كان يف عق��د م�ن 
الزم�ن، ومل�ش�ُت فائدت�ُه مب�ا ال ي�َدُع جم�ااًل لل�ش�ّك، فاأحبب�ُت اأْن 
م�ه جاه�ًزا، الأهل�ي واأحباب�ي، يقروؤوَن�ُه كلَّ�ه، اأو م�ا ي�ش�اوؤون  اأقدِّ

منه.
وق�د زدُت في�ه التذك�رَي مب�ا ه�� مه�مٌّ م�ن االأذكاِر عل�ى ط��ِل 

النه�اِر واللي�ل، يف ملح�ق.
يف  اخل�رَي  رج��ُت  وق�د  معيَّن�ة،  منا�ش�باٍت  يف  اأدعي�ٌة  ه�ا  وبع�شُ

وهن�اك. هن�ا  ا�ش�تعمالها 
ُب  واأدعي�ٌة اأدع�� به�ا الأين اأن�ش�اها يف منا�ش�باتها، وغرُيه�ا اأت�درَّ

عليه�ا لتك��َن �ش�هلًة عل�يَّ عن�د االحت�شار، ب�اإذِن اهلل تعاىل.

وفيه�ا م�ا ه�� حدي�ٌث �ش�ريف، وم�ا ه�� م�ن اأق��اِل ال�ش�لف، وم�ا 
�ا راأيتُه منا�ش�باً. قلت�ُه م�ن عن�دي ممَّ

وقد و�شعُت ما كان منها حديثاً بني اأق�ا�ض �شغرية، وغريها 
ل،  تركت�ُه مهم�اًل منه�ا، واإن ُوِج�َد خط�اأ يف لف�ٍظ اأو غ�ريِه ُع�دِّ

وه�ي حتت�اُج اإىل تخري�ٍج وت�ثي�ٍق عل�ى كلِّ ح�ال. 

مقومـات التجديـد والو�شـطية يف اخلطـاب الإ�شـامي 
ومهاراته/ طه اأحمد الزيدي.- العراق: دار الفجر؛ عّمان: 

دار النفائ��ض، 1437 ه��، 191 ��ض.

رك�ز امل�ؤل�ف عل�ى مفه�م�ي التجدي�د وال��ش�طية يف االإ�ش�الم، 
ومق�م�ات اإدارة اخلط�اب االإ�ش�المي.

االأف�كار  منظ�م�ة  ه��  االإ�ش�المي''  ''اخلط�اب  اأن  وذك�ر 
ال�اق�ع  بتحلي�ل  واملتعلق�ة  �ا  منطقيًّ املرتبط�ة  والت�ش��رات 
ه��  اأو  في�ه،  والتاأث�ري  معاجلت�ه،  ط�رق  وحتدي�د  االإ�ش�المي، 

املنظ�م�ة. ه�ذه  تبلي�غ  وو�ش�ائل  ط�رق 
واأن املق�ش��د ب��ش�طية اخلط�اب االإ�ش�المي التزام�ه ب�ش�اب�ط 
واالعت�دال  التي�ش�ري  عل�ى  املبني�ة  ومقا�شده�ا  ال�ش�ريعة 

والت��ازن.
ر م�ن دع��ات العلماني�ني وخططه�م يف حتقي�ق ماآربه�م  وح�ذَّ
الثقاف�ة  م�ؤمت�ر  يف  ح�دث  كم�ا  احلي�اة،  ع�ن  الدي�ن  باإبع�اد 
العربي�ة ال�ذي عق�ده املجل��ض االأعل�ى للثقاف�ة مب�ش�ر يف مت��ز 
ع�ام 2003م، وانته�ى اإىل اأن اخلط�اب الدين�ي ه�� امل�ش��ؤول ع�ن 
التخلف العربي، واأنه من ال�شروري اإعادة النظر يف امل�شلَّمات 
كله�ا، ومنه�ا الدي�ن، ورف�ش��ا �ش�عار ''اأ�ش�لمة العل�م''، ورك�زوا 

عل�ى ف�ش�ل الدي�ن ع�ن الدول�ة.



64

ا/ اإح�ش�ان  التاأ�شيـل للحـوار واجلـدال واحِلجاج اإ�شـاميًّ
عبداملنع�م �ش�مارة.- اإرب�د االأردن: ع�امل الكت�ب احلديث، 1436 

ه��، 177 �ض.

ى للح��ار اأن ي�ش�تكمل �ش�ابط�ه  يت�ج�ب عل�ى كل م�ن يت�ش�دَّ
ومقت�شياته واآدابه و�شروطه - كما يق�ل امل�ؤلف - لئال يك�ن 
وت�ق�ع  امل�راء،  اإىل  ت��ؤدي  عقيم�ة  كالمي�ة  و�شف�ش�طة  ج�دااًل 
اإىل  الداعي�ة  الفكري�ة  وال�ش�الالت  الفرقي�ة  املغالط�ات  يف 
العداوة وال�شقاق، فيفقد احل�ار غايته، وي�شبح �شبياًل الإثارة 
ال�ش�ك�ك وانع�دام الثق�ة و�ش��ء الظ�ن، وتعمي�ق فج��ة الفرق�ة 

واخل�الف واالأم�ة.
له من خالل ف�شلني: وقد در�ض امل�ؤلف هذا امل��ش�ع واأ�شَّ

مدى م�شروعية احل�ار واجلدال واحلجاج يف االإ�شالم.  -
مقت�شيات احل�ار االإ�شالمي االإ�شالمي املنتج.  -

وامل�ؤل�ف اأ�ش�تاذ العقي�دة والفك�ر االإ�ش�المي بجامع�ة جر��ض يف 
االأردن.

فـن الـرد علـى الآخريـن واملواجهـة/ فه�د خلي�ل زاي�د.- 
عّم�ان: دار ياف�ا العلمي�ة، 1437 ه��، 165 ��ض.

كت�اب لطي�ف، يف م��ش��ع حي��ي، معال�ج بنَف��ض اإ�ش�المي، ذكر 
امل�ؤلف اأنه كتب فيه ''لت�ش�يب طرح ال�ش�ؤال، وح�شن االإجابة 

وجمالها، ومدى تاأثريها يف النف�ض الب�شرية''.
ِه وتبديد حجته  ِة ردِّ وقال ''... فكم من حمّق اأ�شاع حقه بحدَّ

بكالم جاف، اأو ا�شتخفاف براأي الطرف املقابل''.
ال�ذي  ال�رد  ف�ن  ناق�ش�ها:  الت�ي  ال�رد  فن��ن  وم�ن م��ش�ع�ات 
يجع�ل االآخري�ن ي�شمت��ن، ف�ن ال�رد يف املنتدي�ات، ف�ن اجل�اب 
امل�ش�كت، االآداب ال�ش�رعية يف ال�رد، ف�ن ال�شم�ت، ف�ن ال�رد عل�ى 
ال�ش�فيه، فن الرد اجلميل، الرد ال�قح، فن الرد على االإهانة، 

ال�رد به�دوء، اأ�ش�ئلة االأطف�ال ال�شعب�ة، النك�ت القبيح�ة..

مقالت نقدية يف احلداثة والعلمانية/ �شعيد عبداللطيف 
ف�دة.- ط2.- بريوت: دار الذخائر، 1436 ه�، 296 �ض.

جمم�ع�ة مق�االت وبح��ث تك�ش�ف بع��ض االأ�ش��ض الت�ي يعتم�د 
عليه�ا دع�اة العلماني�ة املعا�ش�رة، واحلداثة، وما بعد احلداثة. 
ح��ن به�ذه االأ�ش��ض والق�اع�د، اأو يل�ح��ن اإليه�ا  وق�د ال ي�شرِّ

ب�كالم غ�ري وا�ش�ح ق�شًدا الإبع�اد التهمة عنهم.
االأ�ش��ض  عل�ى  املدبَّ�ر  هج�مه�م  يف  جميًع�ا  ه��ؤالء  وي�ش�رتك 
الدينية االإ�ش�المية مبا ت�ش�تمل عليه من الفكر والعل�م، فكل 
واحد منهم يحاول حفر حفرة يف هذا الدين، اإما يف ن�ش��شه 
االأ�شلية بالقدح فيها والت�شكيك، اأو يف العل�م والنتاج الفكري 
التاري�خ  م�دار  عل�ى  االأج�الء  العلم�اء  قرائ�ح  اأنتجت�ه  ال�ذي 

االإ�ش�المي.
بالعل��م  املهتم�ني  اأنظ�ار  لف�ت  ه��  كتاب�ه  م�ن  امل�ؤل�ف  وم�راد 
االإ�ش�المية اإىل �ش�دة خط�ر ه��ؤالء، وم�دى تغلغله�م يف الفك�ر 
مبال�ني  غ�ري  جارح�ني  مادح�ني،  غ�ري  قادح�ني  االإ�ش�المي، 

�ش�نَّة وال مع�ارف وال عل��م..  بق�راآن وال 
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القـراءة احلداثيـة لل�شـريعة الإ�شـامية وم�شادرهـا: 
فيغ��.-  اأحم�د  عبدال�ش�الم  نقديـة/  حتليليـة  درا�شـة 

��ض.  128 ه��،   1435 اجلدي�دة،  املع�ارف  مطبع�ة  الرب�اط: 

وتيارات�ه  مدار�ش�ه  ب�كل  احلداث�ي  االجت�اه  اأن  امل�ؤل�ف  يذك�ر 
ت�ش�ب  وكله�ا  االأه�داف،  م�ش�ب�ه  االرتب�اط،  م�ش�ب�ه  ورم��زه 
يف الني�ل م�ن االإ�ش�الم، واإبع�اد امل�ش�لمني ع�ن دينه�م، وحتقي�ق 
اأطم�اع الغربي�ني و�شم�ان ا�ش�تبقاء نف�ذه�م يف دي�ار امل�ش�لمني، 
الرق�ي  حتقي�ق  وب�ني  بينه�م  واحليل�ل�ة  ثرواته�م،  ونه�ب 

الكرمي�ة. االآمن�ة  واحلي�اة  والرخ�اء 
واأن ه�دف ه�ذا االجت�اه ه�� طم��ض ه�ي�ة االأم�ة، واإبعاده�ا ع�ن 
تراثها وح�شارتها وث�ابتها امل�شتمدة من الكتاب وال�شنة، وما 

اأجم�ع علي�ه اأهل الراأي واالجتهاد..
وامل�ؤلف اأ�شتاذ بجامعة حممد اخلام�ض يف الرباط.

احلل الإ�شامي مل�شاكل احل�شارة الإن�شانية/ ف�ؤاد حمم�د 
اآل حمم�د.- القاهرة: دار الفكر العربي، 1435 ه�، 96 �ض.

احل�ش�ارة  مل�ش�كالت  متكام�اًل  �ش�اماًل  ح�اًل  االإ�ش�الم  يق�دم 
االإن�ش�انية املعا�ش�رة، منه�ا م�ش�كلة العن�ف امل�ش�لح، واجلرمي�ة 

ال�ش�رقات،  جرائ�م  اإىل  اإ�شاف�ة  املتعم�د،  والقت�ل  املنظم�ة، 
واالعتداء على االأعرا�ض، وغريها.. وذلك عن طريق اإ�شالح 
الف�رد م�ن كل اجل�ان�ب، فق�د رف�ع م�ن �ش�اأن الرقاب�ة الذاتي�ة، 
اأ�ش�رية متين�ة،  ل�ه عالق�ات  واأوج�د  االأخ�الق،  ودع�ا الإ�ش�الح 
وع�زز عالقات�ه باملجتم�ع عام�ة، وج�اء بت�ش�ريعات اجتماعي�ة 
حلف�ظ الدي�ن والنف��ض والعق�ل وامل�ال والن�ش�ل، و�ش�نَّ املراقب�ة 
املجتمعي�ة للحف�اظ عل�ى القي�م، باالأم�ر باملع�روف والنه�ي عن 

املنك�ر...

وت�شريحـات/  وتقاريـر  وثائـق  والغـرب:  الإ�شـام 
اإبراهي�م النعم�ة.- ط4، مزي�دة.- عّم�ان: دار الفرق�ان، 1436 

ه��، 125 ��ض.

الع�ش�ر، وق�د  كت�اب يف�ش�ح عن�ه عن�ان�ه، وه�� عل�ى م�ش�ت�ى 
طب�ع اأرب�ع طبع�ات، وحق�ه اأن يطب�ع اأك�ر.

ذكر امل�ؤلف اأنه اأراد من تاأليفه اأن يطلع القارئ على �شيء من 
اإ�ش�اءات الع�امل الغرب�ي قدمًي�ا وحديًث�ا اإىل العامل االإ�ش�المي، 
مما ذكره امل�ؤرخ�ن الثقات، م�ش�لمني وغري م�ش�لمني، ليعرف 

امل�شلم تاريخه، ويتم�شك باأ�شالته.
م�ن  يث�ار  م�ا  الغ�رب  دول  يف  الدار�ش�ني  م�ن  كث�ري  وليعت�ب 
عل�ى  لع��ا  يطَّ مل  الذي�ن  وخا�ش�ة  االإ�ش�الم،  ح��ل  �ش�بهات 

تاريخ�ه. وال  االإ�ش�الم  ت�ش�ريعات 
املتدي�ن  امل�ش�لمني  �ش�باب  م�ن  بالقليل�ة  لي�ش�ت  اأع�داًدا  واأن 
يتهاون يف قب�ل عدد من امل�شائل املتعلقة بالتاريخ االإ�شالمي، 
متاأث�ًرا بك�رة م�ا ي�ش�معه م�ن امل�شت�ش�رقني وم�ا يق�روؤه عنه�م.
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القاعدة وحلفاوؤها يف اأزواد: الن�شاأة واأ�شرار التو�شع/ 
اجلزي�رة  مرك�ز  الدوح�ة:  املع�ايل.-  اأب��  حمم��د  حمم�د 
للدرا�شات؛ بريوت: الدار العربية للعل�م ، 1435 ه�، 198 �ض.

يب�داأ الكت�اب بلمح�ة تعريفي�ة ع�ن منطق�ة اأزواد ب�ش�مال م�ايل، 
حيث تن�شط اجلماعات االإ�شالمية امل�شلحة، ثم تاريخ و�ش�لها 
جمم�ع�ة  اأول  دخ��ل  من�ذ  وت��ش�عها،  وتناميه�ا  هن�اك،  اإىل 
م�ن املقاتل�ني اجلزائري�ني اإليه�ا ع�ام 1421 ه�� اأثن�اء مط�اردة 
الق�ات اجلزائرية لها، وما تال ذلك من انت�شار وت�غل لتلك 
اجلماعات حتى �ش�يطرت مبختلف فروعها على مدن وبلدات 

اإقلي�م اأزواد �ش�نة 1423 ه��.
وامل�ؤلف اأمني عام نقابة ال�شحفيني امل�ريتانيني.

علوم القرآن والتفسير

عل�ي  وترتي�ب  جم�ع  خمتلفـة/  مبعـان  قراآنيـة  كلمـات 
فهم�ي النزه�ي.- االإ�ش�كندرية: دار القم�ة: دار االإمي�ان، 1435 

ه��، 799 ��ض.

يذك�ر امل�ؤل�ف اأن األف�اظ الق�راآن الك�رمي ه�ي ل�ّب كالم الع�رب، 
وحكمه�م،  اأحكامه�م  يف  واحلكم�اء،  الفقه�اء  اعتم�اد  وعليه�ا 
واأن�ه ب�نيَّ مع�اين ه�ذه االألف�اظ ليع�ني ذل�ك عل�ى فه�م االآي�ات، 

وب�به�ا وهذبه�ا، وجمعه�ا مم�ا خلف�ه العلماء يف جمال ال�ج�ه 
والنظائ�ر يف الق�راآن م�ن مع�ان، فالكلم�ة ق�د تك��ن واح�دة يف 
م�ا�ش�ع متفرق�ة يف الق�راآن عل�ى لف�ظ واح�د، وحرك�ة واح�دة، 

ولك�ن ي�راد به�ا يف كل م��ش�ع معن�ى يخال�ف االآخ�ر.

الألفـاظ التـي وردت مـرة واحـدة يف القـراآن الكـرمي: 
مه�دي  عب��د  ب�الل  بيانيـة/  باغيـة  ودرا�شـة  معجـم 
)اأ�شل�ه  ��ض   818 ه��،   1437 دجل�ة،  دار  عّم�ان:  ال�ش�امرائي.- 

تكري�ت(. جامع�ة  م�ن  ماج�ش�تري  ر�ش�الة 

بح�ش�ب  الك�رمي،  الق�راآن  يف  ال�اح�دة  االألف�اظ  في�ه  جم�ع 
ال�شيغة ال�اردة ولي�ض بح�شب اجلذر الثالثي، ودر�شها درا�شة 

اأ�ش�رارها البياني�ة.  بالغي�ة وب�نيَّ 
ورت�ب االألف�اظ عل�ى ح�روف املعج�م، وه�� الف�ش�ل ال�حي�د يف 
الدرا�ش�ة، لك�ن ي�ش�بقه متهي�د، تن�اول في�ه تعري�ف اللف�ظ م�ع 
بي�ان �ش�روط ف�شاح�ة املف�رد، و�ش�رح نظري�ة النظ�م وتاريخ�ه 
واأ�شهر القائلني بها، واالإعجاز القراآين ومعناه عند القدماء.

الكـرمي: درا�شـة  القـراآن  لغـة اجلـوارح ودللتهـا يف 
دار دجل�ة،  كن�� اجل��اري.- عّم�ان:  مو�شوعيـة/ عل�ي عب�د 

1437 ه��، 452 ��ض
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تاأت�ي ه�ذه الدرا�ش�ة �شم�ن اإط�ار اللغ�ة ال�شامت�ة، الت�ي اهت�م 
كل  اأن  ذل�ك  ودالالته�ا،  اللغ�ات  املعا�ش�رون يف  الباحث��ن  به�ا 
جارح�ة تعط�ي انطباًع�ا معيًن�ا واإ�ش�ارة له�ا دالالته�ا ومغزاه�ا.
والق�راآن الك�رمي ي�ش�ري اإىل الكث�ري م�ن ح�ركات ه�ذه اجل��ارح 

ودالالته�ا اخلا�شة بها.
وق�د ق�ام بجمعه�ا الباح�ث، واأراد م�ن ورائ�ه التنبي�ه عل�ى لغ�ة 
تعبريي�ة ا�ش�تخدمها الق�راآن، تك��ن اأبل�غ م�ن اللغة الناطقة يف 

م��شعها.
وجعل كتابه يف مقدمة و�شتة ف�ش�ل وخامتة.

الف�ش��ل خ�ش�شه�ا  اآخ�ر  الث�اين وحت�ى  الف�ش�ل  وابت�داء م�ن 
للحدي�ث ع�ن دالالت لغ�ة العي��ن يف الق�راآن الك�رمي، ودالالت 
لغ�ة االأذن، والي�د واأفع�ال اللم��ض، ولغ�ة االأرج�ل، ودالل�ة هيئ�ة 

ال�جه.
ويف هذا االأخري در�ض دالالت وج�ه اأهل الدنيا، ثم االآخرة.

الكاره�ة،  البا�ش�مة،  احلزين�ة،  العاب�ش�ة،  الدني�ا:  يف  منه�ا 
ال�شاحل�ة... املحتاج�ة، 

�ش�الح  الأحـكام/  اآيـات  تف�شـر  اإىل  العـام  املدخـل 
عبدالفت�اح اخلال�دي.- عّم�ان: دار النفائ��ض، 1437 ه��، 2 م�ج 

��ض(.  1322(

ذك�ر االأ�ش�تاذ اخلال�دي اأن�ه وج�د اأثن�اء تدري�ش�ه اجلامع�ي مل�ادة 
واأن  الغر��ض،  حتق�ق  ال  القدمي�ة  كتبه�ا  اأن  االأح�كام''  ''اآي�ات 
املعا�ش�رة منه�ا ال تكف�ي، ووج�د احلاج�ة لتاألي�ف كت�اب جدي�د 
يف تف�ش�ري اآي�ات االأح�كام يتالف�ى النق��ض يف الكت�ب امل�ج��دة، 

وي�ش�تدرك م�ا فاته�ا، فاأل�ف ه�ذا الكت�اب، م�ش�تفيًدا منه�ا وم�ن 
غريه�ا.

جمم�ع�ة  كل  واأعط�ى  جمم�ع�ات،  اإىل  االآي�ات  ه�ذه  وق�ش�م 
رقًما، وقد بلغت )89( رقًما. وعر�شها ح�شب ترتيب امل�شحف.
وذكر منهجه يف الكالم عليها وا�شتخال�ض اأحكامها يف ع�شرة 

اأم�ر، مع ت��شيحات جانبية.
وق�ال: ل�ش�ت يف ه�ذا الكت�اب ملتزًم�ا ب�اأي م�ن املذاه�ب االأربع�ة 
- م�ع اأنن�ي �ش�افعي املذه�ب - واإمن�ا اأ�ش�ري م�ع االآي�ات، واأ�شي�ف 
اإليه�ا م�ا �ش�حَّ م�ن اأحادي�ث ر�ش��ل اهلل �شل�ى اهلل علي�ه و�ش�لم.  

املكتب�ة  اإىل  ومتقن�ة  جي�دة  اإ�شاف�ة  �ش�الح  االأ�ش�تاذ  وكت�اب 
�ش�المية.  االإ

اأ�شـول التف�شـر يف املوؤلفـات: درا�شـة و�شفيـة موازنـة 
وح�دة  اإع�داد  التف�شـر/  باأ�شـول  امل�شـماة  املوؤلَّفـات  بـني 
القراآني�ة.-  للدرا�ش�ات  تف�ش�ري  مبرك�ز  التف�ش�ري  اأ�ش��ل 

��ض.  414 ه��،   1437 املرك�ز،  الريا��ض: 

يتع�نيَّ �شب�ط االأ�ش��ل احلاكم�ة للتف�ش�ري، وجمعه�ا وترتيبه�ا 
على ن�شق علمي منهجي، لئال يك�ن كتاب اهلل تعاىل وتف�شريه 

عر�شة للفه�م امل�شطربة والتف�شريات املجانبة لل�ش�اب.
''اأ�ش��ل  يف  امل�ؤلف�ات  واق�ع  م  لتق��ِّ الدرا�ش�ة  ه�ذه  ج�اءت  وق�د 
ِف مكامن ال�شعف  التف�ش�ري''، لل�ق��ف عل�ى مالحمه�ا، وتع�رُّ
الأ�ش��ل  التط�ي�ر  دف�ة  امت�الك  م�ن  للتمك�ن  فيه�ا،  والق��ة 
اإىل  وال�ش�عي  فيه�ا،  البحثي�ة  امل�ش�ارات  وت�جي�ه  التف�ش�ري، 
تاأ�شي��ض واإر�ش�اء الدعائم والركائز التي ي�شح االنطالق منها 

فيه�ا.  البحثي�ة  امل�ش�اريع  يف خدمته�ا، وت�جي�ه 
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اآيـات  الكـرمي:  للقـراآن  املقا�شـدي  التف�شـر  معـامل 
اخلمر منوذًجا/ ن�ش�ان بن عبده قائد.- ماليزيا: اجلامعة 
االإ�شالمية العاملية للن�شر؛ عّمان: دار اآمنة، 1436 ه�، 184 �ض 

)اأ�شل�ه ر�ش�الة علمي�ة(.

ويحل�ل  الن��ض،  ظاه�ر  ع�ن  املقا�ش�دي  التف�ش�ري  يك�ش�ف 
من�ه. امل�ش�تنبطة  والف�ائ�د  واأبع�اده  ومرامي�ه  مقا�ش�ده 

ع�ن  الك�ش�ف  يف  املقا�ش�َد  �م  ويحكِّ املنق��ل،  م�ن  وي�ش�تفيد 
فيه�ا. واحلك�م  والغاي�ات  الن�ش���ض  مدل��الت 

ويهدف اإىل اإظهار حي�ية وفاعلية الن�ض القراآين من خالل 
اإبراز املقا�شد يف االآيات واالأحكام والت�شريعات.

وتتمث�ل معامل�ه يف اعتب�ار اللغ�ة مفتاًح�ا لفه�م م�راد الق�راآن، 
واأداة مهم�ة تخ�دم املقا�ش�د.

وت�بز مقا�ش�د الق�راآن م�ن حت�رمي اخلمر يف مق�شد احلفاظ 
على اجلن�ض الب�شري، والعقل، واأجهزة اجل�شم املختلفة.

واأ�ش�ش�ه  االإ�ش�الم  ث�اب�ت  متث�ل  الك�رمي  الق�راآن  ومقا�ش�د 
الثب�ات  عنا�ش�ر  حت��ي  فاإنه�ا  ول�ذا  والت�ش�ريعية،  العقدي�ة 
خمتل�ف  يف  االإ�ش�المي  الفك�ر  حلرك�ة  واالن�ش�جام  وال�ئ�ام 

اجل�ان�ب.
وذك�ر امل�ؤل�ف اأن ن�ش�اأة التف�ش�ري املقا�ش�دي تع��د حقيقته�ا اإىل 
م�ن خ�الل تطبيقه�م  ر�ش��ان اهلل عليه�م،  الك�رام  ال�شحاب�ة 
ملقت�ش�ى املقا�ش�د يف التف�ش�ري ويف احلي�اة العملي�ة، وم�ن ذل�ك 
م�ا فعل�ه اخلليف�ة االأول اأب�� بك�ر ال�شدي�ق ر�ش�ي اهلل عن�ه يف 

الق�راآن يف  املق�ش�د من�ه حف�ظ  كان  مل�ا  الق�راآن،  م�ش�األة جم�ع 
ال�ش�ط�ر، وذل�ك عندم�ا ا�ش�تحر القت�ل بالق�راء ي��م القيام�ة..

التف�شـر واملف�شـرون: اأ�شا�شياته واجتاهاته ومناهجه 
يف الع�شـر احلديـث/ ف�ش�ل ح�ش�ن عبا��ض )ت 1432 ه��(.- 

عّم�ان: دار النفائ��ض، 1437 ه��، 3 م�ج.

در��ض امل�ؤل�ف م�ا كتب�ه ال�ش�ابق�ن يف عل��م الق�راآن والتف�ش�ري، 
وتناول�ه بال�ش�رح والنق�د والتمحي��ض.

وبح�ث يف كتاب�ه ه�ذا اجتاه�ات التف�ش�ري واأ�شا�ش�ياته يف الع�ش�ر 
احلديث، وجعله يف ثالثة اأجزاء:

في�ه  حت�دث  واجتاهات�ه.  اأ�شا�ش�ياته  التف�ش�ري:  يف  االأول   -
عن معنى التف�شري واأن�اعه ومراحله وتط�ره، وعن اختالف 
املف�شرين واأ�شبابه، وما يتعلق باالإ�شرائيليات. ثم عن اجتاهات 
وامل��ش�ع�ي،  والعقائ�دي،  والفقه�ي،  البي�اين،  التف�ش�ري: 

اأمثل�ة وتطبيق�ات. م�ع  املنحرف�ة،  والتف�ش�ريات 
العقلي�ة  املدار��ض:  وه�ي  التف�ش�ري،  والث�اين يف مدار��ض    -
ومدر�ش�ة  وال�جداني�ة،  والرتب�ي�ة،  والعلمي�ة،  االجتماعي�ة، 
اجلمه��ر. وحت�دث ع�ن مناه�ج ثل�ة م�ن العلم�اء، ومن�اذج م�ن 

تفا�ش�ريهم.
االأعل�ى  اأب��  منه�م  املف�ش�رين،  بع��ض  مناه�ج  يف  الثال�ث   -
م�ال  وعبدالق�ادر  دروزة،  وع�زت  ى،  ح��َّ و�ش�عيد  امل��دودي، 

وغريه�م. البي�ان،  اأ�ش��اء  يف  وال�ش�نقيطي  ح�ي��ض، 
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ي�شـاألونك يف القـراآن الكـرمي: درا�شـة فقهيـة عقديـة 
وائ�ل  دار  عّم�ان:  العرام�ني.-  حم�دان  حمم�د  تف�شـرية/ 

للن�ش�ر، 1437 ه��، 2 م�ج.

بحث وحتليل لالأ�شئلة ال�اردة يف ثالث ع�شرة اآية من القراآن 
{َي�ْش�اأَُل�َنَك}،  تع�اىل:  ق�ل�ه  وفيه�ا  عنه�ا،  واأج�اب  الك�رمي 
وت�شمل هذه االأ�شئلة اجل�انب العقدية والعبادات واملعامالت 

واالأخالقي�ات. وه�ي: 
 { �جِّ ُل�َنَك َع�ِن االأِهلَّ�ِة ُق�ْل ِه�َي َمَ�اِقي�ُت ِللنَّا��ِض َواحْلَ {َي�ْش�اأَ  -1

)�ش��رة البق�رة: 189(.
َخ�رْيٍ  �ْن  مِّ نَفْقُت�م  اأَ َم�ا  ُق�ْل  ُينِفُق��َن  َم�اَذا  ُل�َنَك  {َي�ْش�اأَ  -2
�ِبيلِ}  ال�شَّ َواْب�ِن  َوامْلَ�َش�اِكنِي  َواْلَيَتاَم�ى  َواالأَْقَرِب�نَي  َفِلْلَ�اِلَدْي�ِن 

.)215 البق�رة:  )�ش��رة 
�َراِم ِقَت�اٍل ِفي�ِه ُق�ْل ِقَت�اٌل ِفي�ِه  �ْهِر احْلَ ُل�َنَك َع�ِن ال�شَّ {َي�ْش�اأَ  -3
�دٌّ َع�ن �َش�ِبيِل اهلّلِ َوُكْف�ٌر ِب�ِه} )�ش��رة البق�رة: 217(. َكِب�رٌي َو�شَ
َكِب�رٌي  اإِْث�ٌم  ِفيِهَم�ا  ُق�ْل  َوامْلَْي�ِش�ِر  ْم�ِر  اخْلَ َع�ِن  ُل�َنَك  {َي�ْش�اأَ  -4
َم�اَذا  َوَي�ْش�اأَُل�َنَك  نَّْفِعِهَم�ا  ِم�ن  ْك�َبُ  اأَ َواإِْثُمُهَم�ا  ِللنَّا��ِض  َوَمَناِف�ُع 

.)219 البق�رة:  )�ش��رة  اْلَعْف�َ�}  ُق�ِل  ُينِفُق��َن 
} )�ش��رة  ُهْم َخرْيٌ �اَلٌح لَّ ُل�َنَك َع�ِن اْلَيَتاَم�ى ُق�ْل اإِ�شْ {َوَي�ْش�اأَ  -5

البق�رة: 220(.
ُل�َنَك َع�ِن امْلَِحي��ِض ُق�ْل ُه�َ� اأًَذى َفاْعَتِزُل��اْ النِّ�َش�اء  {َوَي�ْش�اأَ  -6
البق�رة:  })�ش��رة  َيْطُه�ْرَن  �َى  َحتَّ َتْقَرُب�ُه�نَّ  َواَل  امْلَِحي��ِض  يِف 

.)222
َب�اُت  يِّ الطَّ َلُك�ُم  اأُِح�لَّ  ُق�ْل  َلُه�ْم  اأُِح�لَّ  َم�اَذا  ُل�َنَك  َي�ْش�اأَ  }  -7
َعلََّمُك�ُم  �ا  مِمَّ ُتَعلُِّم�َنُه�نَّ  ُمَكلِِّب�نَي  �َ�اِرِح  اجْلَ �َن  مِّ َعلَّْمُت�م  َوَم�ا 

.)4 املائ�دة:  اهلّلُ})�ش��رة 
ِعْلُمَه�ا  �ا  َ منَّ اإِ ُق�ْل  ُمْر�َش�اَها  �اَن  اأَيَّ �اَعِة  ال�شَّ َع�ِن  ُل�َنَك  {َي�ْش�اأَ  -8

ِعن�َد َربِّ�ي اَل ُيَجلِّيَه�ا ِلَ�ْقِتَه�ا اإِالَّ ُه�َ�} )�ش��رة االأع�راف: 187(.
�ُش��ِل َفاتَُّق�اْ  ِ َوالرَّ نَف�اِل ُق�ِل االأَنَف�اُل هلِلّ ُل�َنَك َع�ِن االأَ {َي�ْش�اأَ  -9

ِلُح��اْ َذاَت ِبْيِنُك�ْم} )�ش��رة االأنف�ال: 1(. اهلّلَ َواأَ�شْ
َوَم�ا  َربِّ�ي  اأَْم�ِر  ِم�ْن  وُح  ال�رُّ ُق�ِل  وِح  ال�رُّ َع�ِن  ُل�َنَك  {َوَي�ْش�اأَ  -10

.)85 االإ�ش�راء:  )�ش��رة  َقِلي�اًل}  اإِالَّ  اْلِعْل�ِم  �ن  مِّ اأُوِتيُت�م 
ْنُه ِذْكراً  ُل�َنَك َعن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل �َش�اأَْتُل� َعلَْيُكم مِّ {َوَي�ْش�اأَ  -11

})�ش�رة الكهف: 83(.
َب�اِل َفُق�ْل َين�ِش�ُفَها َربِّي َن�ْش�فاً )�ش��رة  ُل�َنَك َع�ِن اجْلِ {َوَي�ْش�اأَ  -12

طه: 105(.
اَن ُمْر�َشاَها} )�ش�رة النازعات 42(. يَّ اَعِة اأَ ُل�َنَك َعِن ال�شَّ {َي�ْشاأَ  -13

''اأُنـزل القـراآن علـى �شـبعة اأحـرف'': احلديـث الـذي 
ان: دار  حرَّ اأعاًما واأ�شـال اأقاًما/ ب��ش�غادي حبيب.- عمَّ

جم�دالوي، 1437 ه��، 93 ��ض.

درا�ش�ة للحدي�ث املذك��ر طال�ت م�ع امل�ؤل�ف �ش�بع �ش�ن�ات، ذك�ر 
بع�د ه�ذا اجله�د اأن االأح�رف ال�ش�بعة حقيق�ة ال ميكن اإنكارها، 
واأورد اتفاق جلِّ العلماء من الرعيل االأول اأن روايته مت�اترة 

وم�ش�ه�د لها باالإجماع )�ض 62(.
كم�ا ذك�ر اأن اخل�الف يف معن�اه م�ازال م�ش�تمًرا، بع�د اأن اأورد 
�ش�بعة تف�ش�ريات ل�ه، وم�ن املع�روف اأن املق�ش��د باالأح�رف غري 
القراءات ال�شبع. واأورد ق�ل العقاد عندما �شاأله اأحد املذيعني: 
ل� اأنك التقيت ر�ش�ل اهلل فعن اأي �شيء كنت �شائله؟ فاأجاب: 

كنت اأ�ش�ائله عن معنى االأحرف ال�ش�بعة!
واق�رتح عق�د م�ؤمت�ر خا��ض لبح�ث امل�ش�األة م�ن اأج�ل ال��ش�ل 

اإىل حّل مقب�ل يتما�ش�ى والقراءات.
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اأ�شـول جتويـد القـراآن الكـرمي للقراء الع�شـر ورواتهم 
طريقـي  مـن  �شـليمان  بـن  حف�ـض  بروايـة  مقارنـة 
ال�شـاطبية والدرة/ طه فار��ض.- بريوت: م�ؤ�ش�ش�ة الريان، 

ه��، 406 ��ض.  1436

عر�ض فيه امل�ؤلف مباحث التج�يد برواية حف�ض بن �شليمان 
م�ثق�ة مع�زوة مل�شادره�ا، ق�ال: فاأغلب كت�ب التج�يد ال تلتزم 
الع�زو والت�ثي�ق. ث�م اأتبعه�ا باأ�ش��ل رواة الق�راء الع�ش�ر، الت�ي 

خالف��ا فيها رواية حف�ض.
 وقد عر�ض يف التمهيد ف�شل قراءة القراآن الكرمي وجت�يده 
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�شة اأ�ش�لهم.

الإعجـاز  تاريـخ  يف  درا�شـة  املجيـد:  القـراآن  اإعجـاز 
ح�ش�ن  ف�ش�ل  واملحَدثـني/  الأقدمـني  العلمـاء  وجهـود 
عبا��ض )ت 1432 ه��(؛ مراجع�ة وتعلي�ق �ش�ناء ف�ش�ل عبا��ض.- 

��ض.  384 ه��،   1437 النفائ��ض،  دار  عّم�ان: 

خل��ض في�ه م�ا كت�ب يف اإعج�از الق�راآن الك�رمي قدمًي�ا وحديًث�ا، 
وحتدث فيه عن االإعجاز البياين، مع اأبحاث عن علماء كتب�ا 
واخلطاب�ي  الرم�اين  مث�ل  ونق�ًدا،  �ا  عر�شً الق�راآن،  اإعج�از  يف 
واجلرج�اين  الهم�ذاين  عن�د  االإعج�از  يف  وم�ا  والباق�الين، 
عب�ده  حمم�د  جه��د  يف  حديًث�ا  ذك�ره  م�ا  ث�م  والزخم�ش�ري، 
عبدالرحم�ن  وعائ�ش�ة  ودراز  الرافع�ي  �ش�ادق  وم�شطف�ى 

و�ش�يد قط�ب يف بي�ان اإعج�از الق�راآن الك�رمي.

الهمـة يف �شـوء القـراآن الكـرمي: درا�شـة مو�شوعيـة/ 
ال�شميع�ي،  دار  الريا��ض:  الرويل�ي.-  �ش�امل  ب�ن  عبدالعزي�ز 

1436 ه��، 731 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة ماج�ش�تري(.

بي�ان لعناي�ة الق�راآن الك�رمي بالهم�ة، من حيث ذكره الأ�ش�بابها 
م�ن  والتنف�ري  عليه�ا،  احل�ث  يف  االأ�ش�اليب  وتن�ي�ع  واآثاره�ا، 
واأ�شح�اب  العالي�ة،  الهم�م  اأ�شح�اب  يف  من�اذج  وذك�ر  �شده�ا، 

الدنيئ�ة.  الهم�م 
والهمة العالية - كما قال الباحث - هي التي ترقى باالإن�شان 
اإىل مدارج الكمال، وهي الركيزة واملنطلق لالأعمال ال�شاحلة.
وهدف منه اإبراز اأ�شباب رفع الهمة لدى امل�شلمني، والنه��ض 
اإىل كماالته�ا، وع�الج ال�اق�ع ال�ذي تعي�ش�ه االأم�ة االإ�ش�المية 

واأفراده�ا، وذك�ر اأ�شح�اب الهم�م العالية واالقتداء بهم.
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الحديث الشريف

�شند��ض  اإع�داد  تاأ�شيليـة/  درا�شـة  التحليلـي:  احلديـث 
ع�ادل العبي�د.- عّم�ان: دار احلام�د، 1437 ه��، 205 ��ض )اأ�شل�ه 

ر�ش�الة دكت��راه م�ن اجلامع�ة االأردني�ة(.

تكاملي�ة  درا�ش�ة  باأن�ه  التحليل�ي''  ''احلدي�ث  امل�ؤلف�ة  ف�ت  عرَّ
تف�شيلية للحديث ال�احد �شنًدا ومتًنا، مع ا�شتنباط ف�ائده.
احلدي�ث  مفه��م  حمكم�ة:  ف�ش��ل  ثالث�ة  يف  در�ش�ت  ث�م 
التحليلي ون�شاأته و�ش�ابطه، وحتليل اإ�شناد احلديث، وحتليل 

امل�ن.

�شـرح �شـن اأبي داود/ اأحمد بن ح�ش�ني بن ر�ش�الن الرملي 
)ت 844 ه�(؛ اأ�ش�رف عليه و�ش�ارك يف حتقيقه خالد الرّباط.- 
الفي��م، م�ش�ر: دار الف�الح للبح�ث العلم�ي وحتقي�ق ال�رتاث، 

1437 ه��، 20 م�ج.

�ش�رح م�ش�ه�ر ل�ش�ن االإمام احلافظ اأبي داود ال�شج�ش�تاين )ت 
275 ه�( رحمه اهلل تعاىل.

يف  ق�ال  ال�ش�افعي،  الرمل�ي  ر�ش�الن  اب�ن  العالم�ة  و�ش�ارحه 
مقدمت�ه ل�ه: ''ه�ذه نب�ذة مهم�ة يف �ش�رح �ش�ن اأب�ي داود رحم�ه 

بلغات�ه  يتعل�ق  مم�ا  ال�كالم،  عي��ن  عل�ى  فيه�ا  اأقت�ش�ر  اهلل، 
واألفاظه واأ�شانيده ودقائقها، و�شبط ما قد ي�شكل من األفاظ 
املت�ن واالأ�ش�ماء، واالإ�ش�ارة اإىل بع�ض ما ي�ش�تنبط من االأحكام 
وغريه�ا، والتنبي�ه عل�ى �شح�ة احلدي�ث، اأو ح�ش�نه اأو �شعف�ه، 

وبي�ان �ش��اب م�ا تختل�ف في�ه الن�ش�خ، وب�اهلل الت�في�ق''.
واهت�م  عدي�دة،  خطي�ة  ن�ش�خ  عل�ى  حتقيق�ه  يف  اعتم�د  وق�د 
املحقق��ن بتحقيق�ه وت�ثيق�ه، وه�م )25( حمقًق�ا، م�ع عناي�ة 
باالإخ�راج، وورق وجتلي�د جي�د، يف 20 جمل�ًدا. واملجل�د االأخ�ري 

من�ه فهار��ض عام�ة.

حديث الإمام مالك بن اأن�ـض برواية الإمام ال�شافعي/ 
جمع وترتيب وتخريج رفعت ف�زي عبداملطلب.- بريوت: دار 

املقتب�ض، 1436 ه�، 800 �ض.

جم�ع الأحادي�ث االإم�ام مال�ك ب�ن اأن��ض )ت 179 ه��( الت�ي رواه�ا 
عن�ه االإم�ام حمم�د ب�ن اإدري��ض ال�ش�افعي )ت 204 ه��( رحمهم�ا 
اهلل تع�اىل، مم�ا اأورده يف كتاب�ه )االأم(، وكله�ا اأحادي�ث اأح�كام، 

وبلغ�ت )865( حديًث�ا، وه�ي م�ج��دة يف امل�ط�اأ اأي�ش�اً.
وي�اف�ق،  يعل�ق،  ب�ل  بروايته�ا،  ال�ش�افعي  االإم�ام  يكتف�ي  وال 
ويخالف، وي�شحح، وهذا ما ال ي�جد عند من رووا امل�طاأ عن 
مال�ك، اإ�شاف�ة اإىل تخري�ج مف�ش�ل وبي�ان ال�شحي�ح منه�ا م�ن 

غ�ريه م�ن قب�ل م�شن�ف الكت�اب.
عالي�ة،  باأ�ش�انيد  روي�ت  �شحيح�ة،  االأحادي�ث  ه�ذه  ومعظ�م 
وكث�ري منه�ا م�ن �شال�ش�ل الذه�ب، كمال�ك ع�ن ناف�ع ع�ن اب�ن 

عم�ر. 
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الإمـام  بروايـة  عيينـة  بـن  �شـفيان  الإمـام  حديـث 
ال�شافعي/ جمع وترتيب وتخريج رفعت ف�زي عبداملطلب.- 

املقتب��ض، 1436 ه��، 783 ��ض. ب�ريوت: دار 

يف اأثن�اء حتقيق�ه لكت�اب )االأّم( لالإم�ام ال�ش�افعي رحم�ه اهلل، 
ذكر االأ�شتاذ رفعت اأن جلَّ اعتماد االإمام ال�شافعي يف اأدلته كان 
على اإمامني كبريين، هما مالك بن اأن��ض، و�ش�فيان بن عيينة 

)ت 198 ه��(.
وق�د اأف�رد اأحاديثهم�ا كل يف كت�اب، كم�ا �ش�بق التعري�ف بعمل�ه 

يف حدي�ث مال�ك.

اأب�ي �ش�يبة )ت  امل�شنَّـف/ الأب�ي بك�ر عب�داهلل ب�ن حمم�د ب�ن 
دار  الريا��ض:  ال�ش�ري.-  نا�ش�ر  ب�ن  �ش�عد  ه��(؛ حتقي�ق   235

اإ�ش�بيليا، 1436 ه��، 25 م�ج. كن��ز 

مرج�ع حديث�ي م�ش�ه�ر، يتمي�ز ب�شخام�ة حجم�ه، وِق�دم عه�د 
م�شنف�ه، وعل��ِّ اإ�ش�ناده، وجمع�ه في�ه اآثار ال�شحاب�ة والتابعني، 
وذكر اختالفات الفقهاء، وا�شتماله على م�شائل فقهية دقيقة، 
واهتمام�ه بامل�شطلح�ات الفقهي�ة وبي�ان معانيه�ا، اإ�شاف�ة اإىل 
العل��م،  م�ن  وغريه�ا  والتاري�خ  واملغ�ازي  العقي�دة  يف  م�ش�ائل 
وق�ش�م اإىل ف�ش��ل واأب��اب ت�ش�هل عل�ى الباحث�ني ال��ش��ل اإىل 
معل�مات�ه، م�ع ح�ش�ن الرتتي�ب. ومعظ�م اأحاديث�ه �شح�اح اأو 

ح�ش�ان، وال�شعي�ف في�ه قلي�ل..
وه�ذا حتقي�ق جدي�د للكت�اب، ع�دد في�ه حمقق�ه )19( ن�ش�خة 

خطي�ة له. 

اأحاديـث  النبـوي:  احلديـث  يف  امل�شـتقبل  خريطـة 
دار  عّم�ان:  الق�ش�اة.-  حمم��د  �ش�رف  والفـن/  ـرات  املب�شِّ

��ض.  122 ه��،   1436 الفرق�ان، 

اأحادي�ث  م�ع  للتعام�ل  ال�شحي�ح  املنه�ج  بذك�ر  امل�ؤل�ف  ب�داأ 
املب�شرات والفن دون اإفراط اأو تفريط، ومل يتعر�ض ملا م�شى 
من االأحداث، بل اقت�شر على ما بداأ ومل يكتمل بعد، وعلى ما 
�ش�ياأتي م�ن االأح�داث. واأج�اب عن اأهم الت�ش�اوؤالت يف امل��ش�ع، 
وبخا�شة ما يتعلق باملهدي والدجال، وبنيَّ يف اخلامتة كيفية 

النج�اة م�ن الفن.

مو�شوعة الطب النبوي/ حممد علي البار.- الريا�ض: املركز 
ال�طني للطب البديل والتكميلي، 1437 ه�، مج1: 413 �ض.

راأيت منه اجلزء االأول: الكتب الرتاثية يف الطب النب�ي.

وفي�ه )30( ف�ش�اًل، اأوله�ا مدخ�ل، و�ش�ائرها كل ف�ش�ل يتح�دث 
ع�ن ع�امل واآثاره يف الطب النب�ي.

حمم�د  ب�ن  عب�داهلل  الدكت��ر  املذك��ر  املرك�ز  مدي�ر  وذك�ر 
امل�ؤلف�ات  م�ن  �شل�ش�لة  كفاحت�ة  ياأت�ي  الكت�اب  ه�ذا  اأن  الب�داح، 
الإن�شاء )م��ش�عة الطب النب�ي(، تت�شمن عدًدا من االأجزاء 
ال�شح�ة  يف  املختلف�ة  املج�االت  وتب�ي�ب  لت�شني�ف  والكت�ب 
والط�ب كم�ا وردت يف ال�ش�نة النب�ي�ة امل�ش�رفة، اأب�رز جماالته�ا 
الطب النب�ي املتعلق بحفظ ال�شحة واالرتقاء بها وتنميتها: 
الط�ب النب��ي العالج�ي، الط�ب النب��ي النف�ش�ي والروح�ي، 
الط�ب النب��ي املتعل�ق باأحادي�ث الع�دوى وج�انبه�ا االإمياني�ة 
والطبي�ة، الط�ب النب��ي املتعل�ق بالعل��م الطبية، خمط�طات 

وكت�ب الط�ب النب��ي، اأخالقي�ات وق�ان�ني مهن�ة الط�ب.
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النبـي �شلـى اهلل عليـه  ُم�شابـات  النبويـة يف  الأ�شـوة 
دار  الريا��ض:  بالط��.-  عب�داهلل  عالي�ة  و�شـلم اجل�شـمية/ 

ر�ش�الة علمي�ة(. )اأ�شل�ه  ه��، 905 ��ض  ال�شميع�ي، 1436 

اأح��ال ر�ش��ل اهلل �شل�ى اهلل علي�ه و�ش�لم،  درا�ش�ة جان�ب م�ن 
مما حلق بج�شمه ال�شريف ظاهًرا اأو باطًنا، باختياره اأو بغري 
اأو اأمل اأو ج�رح اأو  اختي�اره، قب�ل البعث�ة وبعده�ا، م�ن مر��ض 
اأذى اأو تغ�ري يف الب�َش�رة، الإب�راز جان�ب االأ�ش��ة النب�ي�ة لالأم�ة 
للتاأ�ش�ي  وال�ش�الم،  ال�ش�الة  علي�ه  اأ�شي�ب  فيم�ا  االإ�ش�المية 
و�ش�به  مقام�ه،  و�ش�م�  ف�شل�ه،  عظي�م  ولبي�ان  واالقت�داء، 

اجلمي�ل عل�ى م�ا حل�ق بج�ش�ده م�ن االبت�الء.
وق�د ذك�رت الباحث�ة اأن الرواي�ات يف ذل�ك بلغ�ت )936( رواي�ة، 
در�ش�تها، وميزت ال�شحيح منها عن غريه، وا�ش�تبعدت روايات 

الأنها من �ش�مائله عليه ال�شالة وال�ش�الم.

العقيدة

ا�شم اجلالة الأعظم/ عبدالباقي مفتاح.- اإربد، االأردن: 
عامل الكتب احلديث، 1437 ه�، 282 �ض.

ُجِمع�ْت في�ه ن�ش���ٌض ح��ل اال�ش�م  ''ه�ذا كت�اب  ق�ال م�ؤلف�ه: 
العلم�اء  كالم  م�ن  واأكره�ا  ف�ش��ل،  عل�ى  م�زع�ة  االأعظ�م، 
اأو  التعقيب�ات  بع��ض  م�ع  االأم�ة،  ه�ذه  م�ن  وال�شاحل�ني 
الي�ش�رية، والغر��ض من�ه رف�ع هم�ة طال�ب احل�ق  املالحظ�ات 

اإلي�ه''. امل��شل�ة  الط�رق  اأ�ش�رف  اإىل 

العظي�م،  الق�راآن  يف  االأعظ�م  اال�ش�م  ف�ش�ل�ه:  عناوي�ن  م�ن 
اال�ش�م  مع�اين  بع��ض  ال�ش�ابقة،  االأمم  عن�د  االأعظ�م  اال�ش�م 
االأعظم، كمال حروف اال�شم االأعظم، تلقني اال�شم االأعظم..

وامل�ؤلف ينح� منحى الت�ش�ف.

منزلـة ال�شحابـة الكـرام ر�شـي اهلل عنهـم يف القـراآن 
من�ار  دار  الريا��ض:  ق�روي.-  اأحم�د  ب�ن  اأم�ري  الكـرمي/ 

��ض.  160 ه��،   1434 الت�حي�د، 

ب�نيَّ معتق�د اأه�ل ال�ش�نَّة يف ال�شحاب�ة ر�ش�ي اهلل عنه�م اإجم�ااًل، 
ومنزلتهم يف القراآن الكرمي من حيث العم�م، ببيان عدالتهم، 

وحترمي �شبِّهم، و�شهادته لهم من اأوجه.
ثم بيان منزلة جماعات معينني منهم، ثم اأفراد منهم.

وذك�ر امل�ؤل�ف اأن الق�راآن الك�رمي ق�د �ش�هد لل�شحاب�ة ر�ش�ي اهلل 
عنه�م ب�ش�هادات عظيم�ة، تكف�ي ال�اح�دة منه�ا يف اإثب�ات املكان�ة 
واملنزل�ة، فكي�ف باجتماعه�ا جميًع�ا فيهم، ر�ش�ان اهلل عليهم؟   

الفقه اإلسامي وأصوله

املجامـع الفقهيـة والـدور املر�شـوم: درا�شـة تاأ�شيليـة/ 
�شعد عبدالرحمن الكبي�شي.- بريوت: �شركة الريان نا�شرون، 

1436 ه��، 58 �ض.
عر��ض في�ه اأه�داف اأب�رز املجام�ع الفقهي�ة، ودوره�ا: املح�ددات 
واالأ�ش�باب واالآثار، واإ�ش�كالية الت�ش�ر واالإلزام عندها، والدور 
املفرت��ض له�ا، وذك�ر من�اذج م�ن امل�ش�ائل املطروح�ة، كم�ش�األة 
اجله�اد خ�ارج ال�ط�ن، وق�اع�د التعام�ل ب�ني ال�ش�نة وال�ش�يعة، 

والتحالف�ات الدولي�ة.
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وذك�ر امل�ؤل�ف اأن ه�ذه املجام�ع ر�ش�م له�ا دور م�ن قب�ل اأط�راف 
وجمه��ر  احلاكم�ة،  وال�ش�لطات  نف�ش�ها،  املجام�ع  ثالث�ة: 

مل�ش�لمني. ا

املجام�ع لنف�ش�ها  امل��ش�ع�ة له�ا م�ن قب�ل  االأه�داف  اأن  وب�نيَّ 
قل�ب  م�ن  داخلي�ة  بع�شه�ا  الأ�ش�باب  جميعه�ا،  تتحق�ق  مل 
اأو  احلاكم�ة،  ال�ش�لطات  م�ن  خارجي�ة  واأخ�رى  املجام�ع،  ه�ذه 

له�ا. امل�ش�لمني  جمه��ر  ت��شيف�ات 

 631 )ت  االآمل�ي  حمم�د  ب�ن  عل�ي  الدي�ن  �ش�يف  اجلـدل/ 
ه��(؛ حتقي�ق عل�ي ب�ن عبدالعزي�ز العمريين�ي.- الريا��ض: دار 

��ض. ه��، 501  التدمري�ة، 1436 

الثقاف�ة  اهلل  رحم�ه  االآم�دي  لل�ش�يف  اجل�دل  كت�اب  ميث�ل 
االأ�ش�لي�ة والفقهي�ة اجلدلي�ة ال�ش�ائعة يف ع�ش�ره )550 -631 
ه�(، مثله مثل االإمام الغزايل )ت 550 ه�(، وابن عقيل )ت 513 
ه��(، ف�ش�لك في�ه م�ؤلفه خمتلف ط�رق االأ�ش�ليني واجلدليني 
يف البح�ث والت�شني�ف، م�ن حي�ث اال�ش�تكثار م�ن التعريف�ات، 
واالأدلة واالحتجاج، والتق�شيم والتب�يب. ونا�شر فيه املذهب 

ال�شافعي.
وهن�اك اأك�ر م�ن كت�اب يف ه�ذا امل��ش��ع، ال�ذي ميك�ن اأن يق�ال 
اإن�ه يف )فل�ش�فة اأ�ش��ل الفق�ه( وتنظ�ري ل�ه، وتقعي�د لق�اع�ده 

ب�ه، ودف�اع عنه.
اأواًل  وفروع�ه  واأ�ش�ل�ه  اجل�دل  بي�ان معن�ى  م�ن  ب�د  ولك�ن ال 

�ا. حت�ى يعرف�ه الق�ارئ. وه�ذا م�ا ي�رد يف تل�ك الكت�ب اأي�شً
وه�� م�ا ح�دا باملحق�ق اأن يق��ل يف ه�ذا الكت�اب اإن�ه ''يف �شناع�ة 
ث�م  تفريًع�ا،  اأب�ابه�ا  ث�م  اأق�ش�امها،  بي�ان  اإىل  يه�دف  اجل�دل، 
''ق�ش�د  واأن�ه  تدقيًق�ا''،  اأج�بته�ا  واأن��اع  تف�شي�اًل،  اأ�ش�ئلتها 
باجل�دل  العالق�ة  ذات  الفق�ه  اأ�ش��ل  م��ش�ع�ات  بي�ان  من�ه 

واملناظ�رة''. 

الأ�شـول الفقهيـة لاإمـام البخـاري مـن اأبـواب اجلامـع 
ال�شحيـح/ �ش�عاد بيط�اط.- عّمان: مركز الكت�اب االأكادميي، 

1437 ه��، 334 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة علمي�ة(.

ا�ش�تخرجت في�ه الكاتب�ة االأ�ش��ل الفقهي�ة لالإم�ام البخ�اري 
يف  في�ه،  الكت�ب  اأب��اب  عناوي�ن  وه�ي  �شحيح�ه،  تراج�م  م�ن 
م�ش�ائل اخل�ش���ض والعم��م، والتقيي�د واالإط�الق، واالأوام�ر 
ب�ني  امل�ش�رتكة  امل�ش�ائل  ث�م يف  والن�اه�ي، واملنط��ق واملفه��م، 

والقيا��ض.   االإجم�اع  وال�ش�نة، وبع��ض م�ش�ائل  الكت�اب 

مقا�شد اللغة واأثرها يف فهم اخلطاب ال�شـرعي/ اأحمد 
كروم.- عّمان: دار كن�ز املعرفة، 1436 ه�، 382 �ض.
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ي�رى امل�ؤل�ف اأن م��ش��ع مقا�ش�د اللغ�ة مل يبح�ث ب�ش�كل دقيق 
�ع، ولذل�ك ط�رق ه�ذا الب�اب، م�ؤك�ًدا عل�ى املزاوج�ة ب�ني  وم��شَّ
املعرفة اللغ�ية واملعرفة ال�ش�رعية، اإ�ش�هاًما يف فهم الن�ش��ض 

ال�شرعية.
بالفه�م،  اللغ��ي  الق�ش�د  عالق�ة  عل�ى  مرك�ًزا  الكت�اب  وج�اء 
يتحق�ق  ف�ال  باالعتب�اط،  قب�ل�ه  وع�دم  بالت�داول،  وعالقت�ه 
الق�ش�د يف اللغ�ة اإال بالفه�م، وال يك��ن جن�اح ه�ذا الفه�م اإال 

بالت�داول.
وامل�ؤلف باحث يف الل�شانيات من املغرب.

الفقهـاء/  اختـاف  يف  الإعرابيـة  الـدللت  اأثـر 
الب�ش�ائر  دار  ب�ريوت:  اإ�ش�ماعيل.-  حمم�د  عبدال�اح�د 
االإ�ش�المية، 1436 ه��، 391 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة ماج�ش�تري م�ن 

العراقي�ة(. اجلامع�ة 

ه�� م�ن ب�اب تخري�ج الف�روع الفقهي�ة عل�ى االأ�ش��ل النح�ي�ة، 
وق�د  االأ�ش�لي�ني،  وعن�د  الفقهي�ة،  االأب��اب  يف  تناث�ر  ال�ذي 
يهت�م  ه�ذا  بحث�ه  اأن  وذك�ر  ودرا�ش�تها.  بجمعه�ا  الباح�ث  ق�ام 
بال�دالالت االإعرابي�ة والنح�ي�ة، واأن�ه يربط بني ثالثة عل�م: 

عل�م االإع�راب، وعل�م الفق�ه، وعل�م اأ�ش��ل الفق�ه.
وجعله يف ثالثة اأب�اب:

اآي�ات  يف  الفقه�اء  اخت�الف  يف  االإعرابي�ة  الدالل�ة  اأث�ر   -
الت�ش�ريعية. الق�راآن 

اأث�ر ال�دالالت االإعرابي�ة يف اخت�الف الفقه�اء م�ن ال�ش�نة   -
النب�ي�ة.

االإعراب واأثره عند الفقهاء.  -

واأحاديثهـا  اآياتهـا  ال�شـريعة:  فقـه  يف  ـى  امل�شفَّ
واإجماعاتهـا/ عبدالعزي�ز ب�ن عل�ي احلربي.- مك�ة املكرمة: 

��ض.  1084 ه��،   1436 امل�ؤل�ف، 

اأحادي�ث  عل�ى  يقت�ش�ر  اأن  كاد  االإ�ش�المي،  الفق�ه  يف  كت�اب 
االأح�كام م�ن الكت�اب وال�ش�نة، وم�ا اأجم�ع علي�ه الفقه�اء، وذك�ر 
ل عل�ى القيا��ض، الأن�ه ظ�ن ولي��ض يقيًن�ا. اأن�ه مل يع��ِّ امل�ؤل�ف 

قال: واأما ما كان يف الكتاب من تعليق على دليل اأو ق�ل، وما 
كان في�ه م�ن اختي�ار اأو ترجي�ح، فمح��ض اجته�اد، اأرج�� اأين 

اأ�شب�ت في�ه ال�ش�اب.
اإىل  ينت�ش�ب  ال  واأن�ه  املذه�ب،  ظاه�ري  اأن�ه  املقدم�ة  يف  وب�دا 
مذه�ب فقه�ي مع�ني، وحت�ى انت�ش�ابه اإىل الظاهري�ة ال يفي�د، 

الأن اأه�ل الظاه�ر مذهبه�م الدلي�ل، وه�� م�ا يق��م ب�ه.

واجلنايـات  القت�شـاد  يف  معا�شـرة  فقهيـة  ق�شايـا 
والفقـه الطبي/ حممد ب�ن عبدالعزيز اليمني.- الريا�ض: 

اإ�ش�بيليا، 1435 ه��، 274 ��ض. دار كن��ز 

الق�شايا الفقهية التي ُبحثت يف الكتاب هي: 
�شك�ك ال�شلَم.  -

الت�رق امل�شريف باالأ�شهم.  -
ال�شرر النف�شي والتع�ي�ض املايل عنه.  -
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القر�شنة البحرية.  -
جتميد النطف والبيي�شات واأحكامه.  -

وامل�ؤل�ف  علمي�ة.  جم�الت  يف  ن�ش�رت  م�ة  حمكَّ بح��ث  واأ�شل�ه 
اأ�ش�تاذ يف ق�ش�م الدرا�ش�ات االإ�ش�المية بجامع�ة املل�ك �ش�ع�د يف 

الريا��ض.

ق�شايـا زكويـة معا�شرة/ حممد نعيم يا�ش�ني.- عّمان: دار 
النفائ�ض، 1437 ه�، 383 �ض.

فيه �شتة مباحث:
زكاة املال احلرام.  -

زكاة مكافاأة نهاية اخلدمة والراتب التقاعدي.  -
النماء: مفه�مه وم�قعه من اأحكام الزكاة.  -

ال�شيا�ش�ة ال�ش�رعية يف اإعف�اء اأه�ل ال�زكاة م�ن ال�شرائ�ب   -
ال�شرائ�ب(. م�ن  ال�زكاة  )ح�ش�م  ال��شعي�ة 

)املقا�ش�د  الع�ام  امل�ال  وم�ش�ارف  ال�زكاة  م�ش�ارف   -
. ) ت ق�ا لعال ا و

زكاة القر�ض احل�شن.  -

درا�شـة  املجـردة:  احلقـوق  يف  املاليـة  املعاو�شـات 
مقارنـة وتطبيقـات معا�شـرة/ ح�ش�ام الدي�ن خلي�ل فرج.- 

��ض.  421 ه��،   1436 اجلامع�ي،  الفك�ر  دار  االإ�ش�كندرية: 
احلق�ق املجردة هي احلق�ق املح�شة، التي هي جمرد �ش�لطة 
ومي�زة ُخ��ضَّ به�ا �شاح�ب احل�ق ومل تتق�رر يف حم�ل ممل�ك�ه، 
مثل حق ال�شفعة، فاإنه ن�ع من ال�الية اأعطيت لل�شفيع يف اأن 

�ا يف ذات العق�ار. وكذل�ك حق املرور  يتمل�ك العق�ار، ولي�ش�ت حقًّ
يف ملك الغري، ونح�ه من حق�ق االرتفاق، فاإنه حق يف املرور 

ا يف ذات الطريق. فقط، ولي�ض حقًّ
وامل��ش�ع�ات الت�ي ذكره�ا امل�ؤل�ف حت�ت عن��ان كتاب�ه ه�ي: ح�ق 
االكتت�اب يف االأ�ش�هم، احل�ق يف الرخ�ش�ة التجاري�ة، احل�ق يف 
التنقي�ب ع�ن الب�رتول واملع�ادن، احل�ق يف االنتخاب والرت�ش�ح، 
ح�ق  )ويعن�ي  الفرت�ش�ايز  عق�د  اجلمرك�ي،  االإعف�اء  يف  احل�ق 

االمتي�از(.

مقارنـة/  درا�شـة  للكفالـة:  املعا�شـرة  التطبيقـات 
اللبناني�ة،  الن��ادر  دار  ب�ريوت:  ال�ش�قا.-  اأحم�د  عبدالك�رمي 

1435 ه�، 591 �ض )اأ�شله ر�شالة ماج�شتري من جامعة دم�شق(.
خطاب�ات  م��ش�ع�ات:  يف  بالقان��ن  مقارن�ة  فقهي�ة  درا�ش�ة 
ال�شمان )الكفالة امل�شرفية(، االعتمادات امل�شتندية، التاأمني، 
االإقام�ة  كف�االت  االئتم�ان،  بطاق�ات  التجاري�ة،  االأوراق 

وال�ش�فر.
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ال�شـريعة  يف  الزوجـني  بـني  الأ�شـري  الإ�شـاح 
النفائ��ض،  دار  عّم�ان:  معاب�دة.-  زكري�ا  زين�ب  الإ�شـامية/ 

دكت��راه(. ر�ش�الة  )اأ�شل�ه  ��ض   375 ه��،   1436

م��ش�ع�ه التحكي�م ب�ني الزوج�ني للت�في�ق بينهم�ا وقاي�ة من 
الط�الق، ففي�ه بي�ان االأح�كام والتداب�ري ال�ش�رعية والقان�ني�ة 
ال�قائية والعالجية للحفاظ على االأ�ش�رة، والع�امل امل�ش�ببة 
للط�الق وكيفي�ة معاجلته�ا، والتاأهيل االأ�ش�ري للمقبلني على 
ال�زواج، وفي�ه بي�ان جت�ارب دول عربي�ة واإ�ش�المية يف االإ�ش�الح 

االأ�ش�ري، م�ع مالحق مفيدة.

درا�شـة  الإ�شـامية:  ال�شـريعة  يف  املهـدورة  الدمـاء 
فقهيـة معا�شرة/ اأحمد وجيه عبيد.- طرابل��ض ال�ش�ام: دار 

االإم�ام؛ ب�ريوت: م�ؤ�ش�ش�ة ال�شح�ى، 1436 ه��، 320 ��ض.

عم�ًدا،  كالقات�ل  دم�ه:  اأُه�در  فيم�ن  االإ�ش�الم  باأح�كام  بي�ان 
وزوال اأ�شباب الع�شمة عنه )كالردة، وترك ال�شالة، وال�شحر، 
والزندقة، و�شّب اهلل تعاىل واالأنبياء وال�شحابة، وتكرار �شرب 
اخلم�ر(، والف�ش�اد يف االأر��ض )ح�ّد احلراب�ة، والبغ�ي، والقت�ل 
غيلة(، والتج�ش��ض على امل�ش�لمني، والزنا، والل�اط، وال�شائل، 
والف�ش�ل االأخ�ري يف الدم�اء امله�دورة ب�ش�بب جناي�ة احلي��ان.

اإبراهي�م  عب�داهلل  اجلنائـي/  الفقـه  يف  معا�شـرة  ق�شايـا 
امل��شى.- بريوت: من�ش�رات احللبي احلق�قية، 1436 ه�، 271 �ض.

م�ة، ن�ش�رت �ش�ابًقا يف جم�الت علمي�ة  وه�ي اأربع�ة بح��ث حمكَّ
متخ�ش�ش�ة، وه�ي:

الدية بني العق�بة والتع�ي�ض.  -
ال�شبهة واأثرها يف اإ�شقاط العقاب.  -

امتناع الطبيب عن العالج بني ال�شريعة والقان�ن.  -
امل�ش��ؤولية ع�ن ال�ش�المة يف الط�ريان امل�دين م�ن خ�الل   -

املعا�ش�رة. والق�ان�ني  االأنظم�ة 
وامل�ؤلف اأ�شتاذ الفقه املقارن بجامعة امللك في�شل.

اإ�شـرائيل  احلـرب:  دار  يف  �شـرعية  و�شوابـط  اأحـكام 
اأمنوذًجـا/ رائ�د عب�داهلل من�ر بدي�ر.- القاه�رة: دار الفك�ر 

��ض.  232 العرب�ي، 1436ه��، 

عال�ج في�ه م�ؤلف�ه ثالث�ة ن��ازل فقهي�ة يف دار احل�رب، متخ�ًذا 
الكي�ان ال�شهي��ين اأمن�ذًج�ا، وهي:

ال�ش�اب�ط ال�ش�رعية يف التلقي�ح ال�شناع�ي وع�الج العق�م   -
االإ�ش�رائيلية. امل�شت�ش�فيات  ل�دى 

)اإ�ش�رائيل  احل�رب  دار  يف  الب�ش�رية  باالأع�ش�اء  الت�بع   -
اأمن�ذًج�ا(.
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االأح�كام ال�ش�رعية يف ال�ش�رف والتعام�ل م�ع البن��ك يف   -
اأمن�ذًج�ا(. )اإ�ش�رائيل  احل�رب  دار 

وامل�ؤلف ع�ش� هيئة العلماء والدعاة بالقد�ض.

اأحم�د  اأ�ش��اق  الإ�شـامي/  ال�شيا�شـي  الفكـر  مفاهيـم يف 
ُغلي�ض.- �شنعاء: دار الكتب اليمنية: مكتبة خالد بن ال�ليد، 

1435 ه��، 213 ��ض.

اأربع�ة،  بحث�ت الكاتب�ة م��ش�ع�ات كتابه�ا م�ن خ�الل ف�ش��ل 
هي:

االإ�ش�المي وبيئ�ة اجلزي�رة  ال�شيا�ش�ي  الفك�ر  مفاهي�م يف   -
االإ�ش�الم. وبع�د  قب�ل  العربي�ة 

الفك�ر  يف  ال�شيا�ش�ية  ال�ش�لطة  ملفه��م  االأ�شا�ش�ية  االأبع�اد   -
اإقامته�ا. و�ش�رعية  االإ�ش�المي 

اآليات امل�شاركة ال�شيا�شية يف الفكر االإ�شالمي.  -
يف  احلاك�م  عل�ى  اخل�روج  و�ش�رعية  ال�شيا�ش�ية  املعار�ش�ة   -

االإ�ش�المي. الفك�ر 

تـويل املـراأة من�شـب الق�شـاء: درا�شـة فقهيـة مقارنة/ 
ولي�د حمم��د ق�دورة.- عّم�ان: دار اأجم�د، 1437 ه��، 136 ��ض.

ذك�ر امل�ؤل�ف اأن الفقه�اء مل يك�ن��ا عل�ى راأي واح�د يف م�ش�األة 
ت��يل امل�راأة الق�ش�اء، ب�ل كان��ا عل�ى ثالث�ة مذاه�ب، واأن هناك 
راأي�ني للحنفي�ة يف ه�ذه امل�ش�األة، فري�ق منه�م اأج�از ت��يل امل�راأة 
من�شب الق�شاء، وفريق منهم رتب االإثم على من ي�يل املراأة 

الق�ش�اء، واإن �ش�ح ق�شاوؤه�ا يف غ�ري احل�دود والق�شا��ض.

ب�ن  حمم�د  املخت�شـر/  اأ�شـتار  هتـك  يف  الـدرر  لوامـع 
حمم�د �ش�امل املجل�ش�ي ال�ش�نقيطي )ت 1302 ه��(؛ حتقي�ق دار 

م�ج.  15 ه��،   1436 الر�ش��ان،  دار  ن�اك�ش��ط:  الر�ش��ان.- 

اأ�ش�مل  اأن�ه  التحقي�ق  مقدم�ة  يف  ذك�ر  خلي�ل.  ملخت�ش�ر  �ش�رح 
املالك�ي. الفق�ه  م��ش��عات 

حكـم ا�شـتعمال املـواد امل�شـتملة علـى الكحـول/ اإع�داد 
الدو�ش�ري.-  بخي�ت  ب�ن  عب�داهلل  ال�ش�مري،  را�ش�د  ب�ن  عل�ي 

��ض.  26 ه��،   1436 امل�ؤلف�ان،  الريا��ض: 

ذك�ر في�ه امل�ؤلف�ان حقيق�ة العط��ر وا�ش�تمالها عل�ى الكح��ل، 
وحترير حمل النزاع يف ا�شتعمالها، واأدلة الطرفني يف احلظر 
جا على حكم  واالإباحة، ثم الراجح يف حكم اال�شتعمال. ثم عرَّ
ا�شتعمال االأدوية امل�شتملة على الكح�ل، وبيان ثمرة اخلالف 

يف ذلك.
وامل�ؤلفان فنيا �شيدلة.
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ط�ه  كام�ل  الإ�شـام/  �شـدر  يف  النف�ـض  عـن  الرتويـح 
��ض.  476 ه��،   1437 اأجم�د،  دار  عّم�ان:  ال�ي��ض.- 

يبح�ث يف مفه��م الرتوي�ح يف االإ�ش�الم، يعن�ي م�ق�ف االإ�ش�الم 
من�ه، والتاأري�خ في�ه قلي�ل. فعن�ان�ه ال يدل على م��ش�عه.

وجعله امل�ؤلف يف �شتة ف�ش�ل:
مدخل اإىل الرتويح يف االإ�شالم.  -

املزاح املحم�د.  -
االأعياد واملنا�شبات.  -

اللعب املباح يف االإ�شالم.  -
اللعب غري املباح.  -

جمال�ض الغناء وامل��شيقى.  -

التصوف اإلسامي

اآن م�اري  اأبعـاد �شوفيـة لاإ�شـام/ للم�شت�ش�رقة االأملاني�ة 
العاك��ب.-  عل�ي  عي�ش�ى  االإجنليزي�ة  ع�ن  ترجم�ه  �ش�يمل؛ 

��ض.  624 ه��،   1436 نين��ى،  دار  دم�ش�ق: 

م��ش�ع�ات الكت�اب: م�ا الت�ش��ف، االإط�ار التاريخ�ي للت�ش��ف 
واالأخ�ي�ات  الط�رق  وكمال�ه،  االإن�ش�ان  الطريق�ة،  التقلي�دي، 
ال�ش�عر  والعندلي�ب:  ال��ردة  االإ�ش�راقي،  الت�ش��ف  ال�ش�في�ة، 

ال�ش��يف الفار�ش�ي والرتك�ي، الت�ش��ف يف الهن�د والباك�ش�تان.
وق�د �ش�بق �ش�دور الكت�اب بعن��ان ''االأبع�اد ال�ش�في�ة لالإ�ش�الم 
وتاريخ الت�ش�ف''/ ترجمة حممد اإ�شماعيل ال�شيد، ر�شا حامد 

قط�ب.- ك�ل�ني�ا: من�ش��رات اجلم�ل، 1427 ه��، 519 ��ض.

العلوم االجتماعية

قـرن  نحـو  خـال  املكـي  املجتمـع  ثقافـة  مو�شـوعة 
ون�شـف القـرن )1300 - 1436 هـ(/ اإ�ش�ماعيل بن خليل 

ج��.  9 ه��،   1436 امل�ؤل�ف،  )ج�دة(:  كتبخان�ه.- 

عناوين االأجزاء الت�شعة:
مدخ�ل ع�ن الثقاف�ة و�شفح�ات ع�ن مك�ة املكرم�ة واحل�رم   -

وامل�ش�اجد. ال�ش�ريف 
حارات وبي�ت مكة املكرمة وتط�ر العمران فيها.  -

مبك�ة  احلرفي�ة  وال�شناع�ات  التقليدي�ة  وامله�ن  االأ�ش��اق   -
املكرم�ة.

بامللب��ض  مرتبط�ة  مكي�ة  وتقالي�د  وع�ادات  مظاه�ر   -
واالأ�ش�رة. واملنا�ش�بات  واالحتف�االت  واالألع�اب  واالأطعم�ة 

التعليم واملكتبات.  -
االأبعاد الثقافية واالإعالمية والعلمية مبكة املكرمة.  -

االأدب واالأمثال والفن�ن ال�شعبية.  -
واخلريي�ة  واالأهلي�ة  احلك�مي�ة  للقطاع�ات  التنظيم�ات   -

املكرم�ة. مبك�ة  وتط�ره�ا 
املعجم املفهر��ض للم�شطلحات واملفردات وقائمة املراجع   -

للم��ش��عة.
وامل�ؤل�ف عمي�د كلي�ة االآداب والعل��م االإن�ش�انية بجامع�ة املل�ك 

عبدالعزي�ز يف ج�دة.
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ال�شـريعة الإ�شـامية: درا�شـة  الأمـن القت�شـادي يف 
تاأ�شيلية/ ح�شن حممد اأب� �ش�مية.- بريوت: دار النفائ�ض، 

1437 ه��، 214 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة دكت��راه(.

وال�شيا�ش�ات  ال��ش�ائل  تهيئ�ة  االقت�ش�ادي:  االأم�ن  يعن�ي 
واالإج�راءات الت�ي حتم�ي االقت�ش�اد ال�طن�ي م�ن االخت�الالت 
الت�ي ق�د ت�شيب�ه وته�ز اأ�ش�ش�ه وتنعك��ض �ش�لًبا عل�ى م�اطني�ه. 
ال�ش�ريعة  يف  االأمن�ي  اجلان�ب  ه�ذا  الباح�ث  �ل  ف�شَّ وق�د 

ف�ش��ل: اأربع�ة  خ�الل  م�ن  االإ�ش�المية 
التعريف باالأمن االقت�شادي وبيان اأهدافه.  -

عنا�شر االأمن االقت�شادي.  -
ال��شائل املحافظة على االأمن االقت�شادي.  -

مناذج الأحكام فقهية ناظمة لالأمن االقت�شادي.  -

ال�شـرعية  �شوابطهـا  الإ�شـامية:  املاليـة  الهند�شـة 
واأ�ش�شـها القت�شادية/ �ش�ريين حممد �شامل اأب� قعن�نة.- 
عّمان: دار النفائ�ض، 1437 ه�، 527 �ض )اأ�شله ر�شالة دكت�راه(.

ف�ش�له االأربعة:
مفه��م الهند�ش�ة املالي�ة االإ�ش�المية: اأهميته�ا والع�ام�ل   -

ظه�ره�ا. عل�ى  �ش�اعدت  الت�ي 
اأث�ر فق�ه املعام�الت االإ�ش�المية يف بن�اء الهند�ش�ة املالي�ة   -

�ش�المية. االإ
واأ�ش�ش�ها  االإ�ش�المية  املالي�ة  الهند�ش�ة  متطلب�ات حتقي�ق   -

االقت�شادي�ة.
ال�ش�اب�ط  ظ�ل  يف  االإ�ش�المية  املالي�ة  الهند�ش�ة  ح�كم�ة   -

التطبيقي�ة. ومناذجه�ا  ال�ش�رعية 

ال�شرفـة  يف  الطارئـة  الظـروف  نظريـة:  تطبيقـات 
الإ�شـامية/ وا�ش�ف ناي�ف دقام�ش�ة.- عّم�ان: دار الفرق�ان، 
جامع�ة  م�ن  دكت��راه  ر�ش�الة  )اأ�شل�ه  ��ض   367 ه��،   1436

الريم��ك(.

الظ�روف  اأه�م  عل�ى  ال�ق��ف  اإىل  الدرا�ش�ة  ه�ذه  هدف�ت 
الطارئ�ة الت�ي م�ن املمك�ن اأن ت�اجهه�ا امل�ش�ارف االإ�ش�المية، 
والتع�رف عل�ى اأه�م العق��د الت�ي تتاأث�ر به�ذه الظ�روف الت�ي 
ميك�ن تطبي�ق نظري�ة الظروف الطارئ�ة عليها، وتعرف االآثار 
ال�ش�لبية الناجت�ة ع�ن ه�ذه الظ�روف يف ح�ال حدوثه�ا، واإيج�اد 
احلل��ل املنا�ش�بة الت�ي ت��ؤدي اإىل معاجل�ة االلتزامات العقدية 
على اأ�شا�ض العدالة، والعمل على و�شع ا�شرتاتيجية التح�ط، 
االإ�ش�المية  املالي�ة  الهند�ش�ة  ب�ه  تق��م  ال�ذي  ال�دور  ومعرف�ة 

مل�اجه�ة الظ�روف الطارئ�ة.

و�شـائلهم،  طرقهـم،  ق�شاياهـم،  الرابحـون:  املربـون 
االأحم�ر.-  حمم�د  نبي�ل  اإع�داد  اأخطاوؤهـم/  مهاراتهـم، 

��ض.  139 ه��،   1436 القل�م،  وح�ي  دار  ب�ريوت:  دم�ش�ق؛ 
باإذاع�ة  الرابح��ن''  ''االآب�اء  لفق�رة  م�ؤ�شل�ة  علمي�ة  �شياغ�ة 

الدوح�ة.  الك�رمي يف  الق�راآن 
الرتبي�ة  امل�ؤل�ف يف  الت�ي عاجله�ا  الك�بى  اخلم��ض  الق�شاي�ا 
اأ�ش�به  االنتم�اء:  وحتدي�د  اأن�ا؟،  م�ن  اله�ي�ة:  حتدي�د  ه�ي: 
الق�دوة(،  )وه�ي  اأتب�ع  م�ن  املرجعي�ة:  وحتدي�د  اأن�ا؟،  م�ن 
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االأفع�ال  اأفع�ل؟، وحتدي�د  املرحلي�ة: م�اذا  االأه�داف  وحتدي�د 
اأفع�ل؟ م�ا  قيم�ة  م�ا  اال�ش�رتاتيجية: 

االإب�داع،  االإلق�اء،  القي�ادة،  االب�ن:  لتدري�ب  اخلم��ض  امله�ارات 
الت�ا�ش�ل. ال�ق�ت،  اإدارة 

الط�رق اخلط�اأ يف الرتبي�ة: ال�ش�دة غ�ري املن�شبط�ة، التدلي�ل 
الرتبي�ة،  يف  االزدواجي�ة  االإهم�ال،  خط�اأ  الزائ�دة،  واحلماي�ة 

وال�ش�خرية. اال�ش�تهزاء 

ق�شايـا  يف  تربـوي  مقـال  مائـة  الرتبويـة:  املقـالت 
باح�ارث.-  ح�ش�ن  عدن�ان  الإ�شـامية/  والثقافـة  الفكـر 

��ض.  588 ه��،   1436 ال�شميع�ي،  دار  الريا��ض: 

ق�شاي�ا  يف  واإلكرتوني�ة  �شحفي�ة  اإ�ش�المية  ترب�ي�ة  مق�االت 
الفك�ر واحلي�اة واالإن�ش�ان واملجتم�ع، �شنفه�ا امل�ؤل�ف يف ت�ش�عة 
حق�ل: اإميانية، تعبدية، اأخالقية، اجتماعية، زوجية، عقلية، 

اقت�شادي�ة، �شيا�ش�ية، جن�ش�ية.
وهذا عن�ان من كل حقل:

النفاق الع�شري.  -
تفعيل خطبة اجلمعة.  -

الرتبية باحلب.  -

امل�راأة واالأ�ش�رة  جت�اوزات منظم�ة االأمم املتح�دة يف �ش�اأن   -
مل�ش�لمة. ا

ت�جيه الرجال اإىل اأح�شن اخل�شال.  -
لبلة ال�شلفية.  -

�ش�اب�ط م�ش�اركة امل�راأة يف ميادي�ن التنمي�ة االقت�شادي�ة   -
العام�ة.

ما اأ�شباب �شق�ط العامل االإ�شالمي؟  -
ال�شه�ة االإلكرتونية.  -

اللغة العربية

ال�شبي�ب.-  ب�ن حمم�د  اأحم�د  العربيـة/  اللغـة  م�شـتقبل 
الريا��ض: مرك�ز املل�ك عب�داهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة 

اللغ�ة العربي�ة، 1435 ه��، 52 ��ض.

م�ش�تقبل  م��ش��ع  اأن  امل�ؤل�ف  فيه�ا  ذك�ر  حما�ش�رة،  اأ�شل�ه 
اللغ�ة م�ن اأه�م م��ش�ع�ات علم اللغة االجتماعي، التي تقي��ض 
�شم�ره�ا  اأو  وانت�ش�ارها،  النا��ض  ب�ني  وحركته�ا  اللغ�ات  حي�اة 
وانكما�ش�ها، اأو م�ته�ا وانقرا�شه�ا. واأن�ه ح�اول يف ه�ذا البح�ث 
اأن يطبق بع�ض املعايري التي ي�شتعملها علم اللغة االجتماعي 

يف ه�ذا امل��ش��ع عل�ى اللغ�ة العربي�ة. 
يف  الط�ي�ل  تاريخه�ا  ع�ب  اللغ�ة  ه�ذه  م�ش�رية  وا�ش�تعر�ض 
الع�ش��ر املختلف�ة، وم�ا واجهت�ه م�ن تقلب�ات، واأن ذلك ي�ؤثر يف 

. م�ش�تقبلها
ومم�ا قال�ه يف اآخ�ر كتاب�ه متاأ�ش�ًفا: ان�شراف ال�ش�باب اإىل كتابة 
العربي�ة باخل�ط االأجنب�ي، وخل�ط العربي�ة باالإجنليزي�ة، فيما 
ي�ش�مى بالعربي�زي، وابتكاره�م رم��ًزا اأجنبي�ة جدي�دة للكتاب�ة 
العربية، وه� اجتاه يتكاثر بينهم، وال يبعد اأن تتح�ل الكتابة 
اإلي�ه اإن ا�ش�تمر االأم�ر يف اال�ش�تفحال، وق�د علمن�ا ع�ن �ش�دور 
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جمل�ة عربي�ة بهذه اللغة املم�ش��خة.
العربي�ة،  عل�ى  �ش��ؤم  ن�ذر  ميث�ل  ذكرن�اه  ال�ذي  ه�ذا  اإن  ق�ال: 
ف�شيحه�ا وعاميه�ا، وم�ع ذل�ك كل�ه فاإنن�ا يج�ب اأال نياأ��ض وال 

بع�د... يف�ت  ال�ق�ت مل  الأن  ال�اق�ع؛  ن�شت�ش�لم لالأم�ر 

تيميـة  ابـن  ردود  يف  قـراءة  واملذهبيـة:  اللغـة 
العقدية/ اإيهاب النجمي.- القاهرة: م�شر العربية للن�شر، 

علمي�ة(. ر�ش�الة  )اأ�شل�ه  ��ض   239 ه��،   1436

ق�ال امل�ؤل�ف: ''ج�اء ه�ذا البح�ث ليعر��ض اأهمي�ة اللغ�ة واأثره�ا 
رحم�ه  تيمي�ة  اب�ن  وعن�د  عام�ة،  ب�شف�ة  العق�دي  الدر��ض  يف 
اهلل ب�شف�ة خا�ش�ة، وكذل�ك ليعر��ض ت�ظي�ف اللغ�ة مبختل�ف 
م�ش�ت�ياتها يف اإثب�ات الفك�رة اأو الق�شي�ة العقدي�ة م�ن خ�الل 

ال�رد به�ا عل�ى املخال�ف، اأو االنت�ش�ار به�ا لل�راأي املق��ل''. 
وذك�ر اأن هن�اك الكث�ري م�ن االإ�ش�ارات املبث�ث�ة يف م�ؤلف�ات اب�ن 
تيمية تنبه على وعيه باأهمية اللغة، والتفاته اإليها، وت�ظيفه 
لها يف تلك امل�ؤلفات، وخا�شة التي ن�شبها للرد على خمالفيه.
و�ش�ماها:  ف�ش��ل،  ثالث�ة  يف  الت�ظيف�ات  ه�ذه  ودر��ض 

والداللي�ة. والنح�ي�ة،  ال�شرفي�ة،  الت�ظيف�ات 
يف  ق�ش�طم�ين  بجامع�ة  االإلهي�ات  كلي�ة  يف  مدر��ض  وامل�ؤل�ف 

تركي�ا.

زرم�ان.-  حمم�د  العوملـة/  واإكراهـات  العربيـة  اللغـة 
��ض.  125 ه��،   1437 للن�ش�ر،  دروب  عّم�ان: 

مل  ب�ش�كل  اللغ�ة  م�ش�األة  وفج�ر  الع�مل�ة  تي�ار  الع�امل  اجت�اح 
ي�ش�بق، وب�رزت الت�ش�اوؤالت ح��ل م�ق�ع اللغ�ة العربي�ة يف ه�ذا 
البح�ر املتالط�م م�ن ال�ش�راع احل�ش�اري، ف�ش�غلت الدار�ش�ني 
ه�ذه  بت�دارك  منادي�ن  اأ�ش�اته�م  ورفع��ا  املخل�ش�ني،  �ت  واأهمَّ

الطاغي�ة،  الع�مل�ة  �ش�ي�ل  جترفه�ا  اأن  قب�ل  ال�ش�ريفة  اللغ�ة 
التاريخ�ي. االأم�ة  كي�ان  معه�ا  وجت�رف 

واحت�ى الكتاب على ف�شلني معاجًلا هذا امل��ش�ع: 
بي�ان  )وفي�ه  الثقافي�ة  الع�مل�ة  وخماط�ر  العربي�ة  اللغ�ة   -

العربي�ة(. اللغ�ة  لتط�ي�ر  �ش�املة  ا�ش�رتاتيجية 
واالنتم�اء  اله�ي�ة  تعزي�ز  يف  العربي�ة  اللغ�ة  مركزي�ة   -
احل�ش�اري )وفي�ه بي�ان التحدي�ات الت�ي ت�اج�ه العربي�ة الي��م 
دور  لتفعي�ل  �ش�املة  ا�ش�رتاتيجية  وبي�ان  اله�ي�ة،  يف  واأثره�ا 

العربي�ة(.

كتـاب الطـر: معجـم الطر عند العـرب/ رواية ع�ن اأبي 
حامت ال�شج�شتاين وغريه من العلماء/ انتقاه وو�شع فهار�شه 
عبدالرحمن حمم�د الفيا�ض.- دم�ش�ق: دار �ش�عد الدين: دار 

كن�ان، 1436 ه��، 438 ��ض.

يذك�ر املع�ّد اأن كتاب�ه ه�ذا ب�دل )كت�اب الط�ري( املفق��د، الأب�ي 
ح�امت �ش�هل ب�ن حمم�د ال�شج�ش�تاين )ت 255 ه��(. وق�د جم�ع 
فيه من كتب الرتاث واللغة ما ورد عن الطي�ر، من اأ�شمائها 
جزئياته�ا،  م�ن  وجزئي�ة  مف�ردة  وكل  ومعانيه�ا،  واألفاظه�ا 
ال�ش�ائدة يف ب�الد الع�رب، م�ع و�شفه�ا وبي�ان �ش�ل�كها، واعتم�د 

عل�ى ''ل�ش�ان الع�رب'' الب�ن منظ��ر خا�ش�ة.
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و�شفيـة  درا�شـة  �شـيبويه:  كتـاب  يف  القبـح  ظاهـرة 
حتليلية/ اأحمد عبدالاله ع��ض البحبح.- عّمان: دار دجلة، 
1437 ه��، 599 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة دكت��راه م�ن جامع�ة ع�دن(.

اعتن�ى �ش�يب�يه يف كتاب�ه باإب�راز القبي�ح م�ن ال�كالم، ولعل ذلك 
راج�ع اإىل حر�ش�ه عل�ى الف�شي�ح م�ن اللغة، حتى ال يدخلها ما 

ه� اأقرب اإىل اللحن منه اإىل الف�شاحة.
مفه�مه�ا،  الكت�اب:  يف  الظاه�رة  ه�ذه  امل�ؤل�ف  در��ض  وق�د 
خ�الل  م�ن  وم�ش�ائلها،  واأ�ش�بابها،  ومرادفاته�ا،  وم�ش�ابهاتها، 
بي�ان القب�ح يف املقدم�ات النح�ي�ة، ويف اجلمل�ة الفعلي�ة، ويف 
اجلمل�ة اال�ش�مية ون�ا�ش�خها، ويف املن�ش�ب�ات واملج�رورات، ويف 

واالأ�ش�اليب.  الت�اب�ع 
وذك�ر اأن كت�اب �ش�يب�يه م�ن اأوائ�ل م�ؤلف�ات الت�ش�ي�ب اللغ�ي، 

م. اإن مل يكن اأولها املقدَّ

اأثـر املنطـق الأر�شـطي يف الفكـر النحـوي: درا�شـة يف 
''�شـرح ابـن الناظم لاألفيـة'': منـاذج واأمثلة/ عبداهلل 
احلدي�ث،  الكت�ب  ع�امل  االأردن:  اإرب�د،  ال�ش�عيد.-  حمم�د  ب�ن 

1437 ه��، 122 ��ض.

الثقاف�ة  تركت�ه  ال�ذي  التاأث�ري  الإثب�ات  امل�ؤل�ف  م�ن  حماول�ة 
املنطقي�ة عل�ى النح�اة يف الدر��ض النح��ي بع�د الق�رن الراب�ع 

الهج�ري، م�ن خ�الل مبحث�ني:

خ�ش��ض االأول للدرا�ش�ة النظري�ة، وبح�ث في�ه عالق�ة املنط�ق 
بالفك�ر النح�ي.

وخ�ش��ض االآخ�ر الب�ن الناظ�م )حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن مال�ك، 
ت 686 ه�( و�شرحه الألفية والده يف النح� وال�شرف، ثم �شرع 

يف الدرا�ش�ة التطبيقية.
عرب�ي  فك�ر  ع�ن  تن�م  بداي�ة  ب�داأ  النح��ي  الدر��ض  اأن  وذك�ر 
خال�ض، واأن كتاب �شيب�يه ال ت�جد فيه م�شطلحات للمنطق 
االأر�ش�طي، واأنن�ا ال ننك�ر تاأث�ر النح�اة به�ذا املنط�ق بع�د الق�رن 
اأن مي�ش�ك بزم�ام  املنط�ق  ''حت�ى كاد  الراب�ع وم�ا يلي�ه، ق�ال: 

التفك�ري النح��ي، اأو م�ش�ك ب�ه''.
يدع��  من�ش�ف  ق��ل  اإىل  ن�ش�ل  ''وبه�ذا  اخلامت�ة:  يف  وق�ال 
اإىل ع�دم اإلغ�اء التفك�ري املنطق�ي والفل�ش�في يف النح�� ب�ش�كل 
خا�ض، اإذ تفيدنا يف ال��ش�ل اإىل ق�اعد كلية ت�شّهل على غري 

املتخ�ش��ض اأن يق�ّ�م ل�ش�انه''.
اإذا خرج�ت  اأم�ا   ...'' عل�ي خميم�ر  ف��ؤاد  االأ�ش�تاذ  ق��ل  واأورد 
عن االأ�ش�ل يف اال�شتعمال اإىل الغلّ� واجلدل وتعليل التعليل 
واالت�ش�اع يف القيا��ض مم�ا ي��ؤدي بالق�ارئ اإىل التعقي�د واإره�اق 

الذه�ن، فه�ذا ه�� املنه�ج الفل�ش�في املنب�ذ''.

وائ�ل  الأن�شـاري/  ه�شـام  ابـن  عنـد  النحـوي  التحليـل 
)اأ�شل�ه  ��ض  ه��، 608  الر�ش��ان، 1437  دار  عّم�ان:  احلرب�ي.- 

علمي�ة(. ر�ش�الة 

قب�اوة  الدي�ن  فخ�ر  االأ�ش�تاذ  ف�ه  عرَّ كم�ا  النح��ي  التحلي�ل 
وظائفه�ا  وحتدي�د  للعب�ارة،  اللفظي�ة  العنا�ش�ر  ''متيي�ز  ه�� 
وذك�ر  االإعرابي�ة،  وعالقاته�ا  النح�ي�ة  ومعانيه�ا  الرتكيبي�ة 
االأدل�ة عل�ى ذل�ك بالن�ش�ق والنم�ط وال�ش��ت، لفًظ�ا اأو تقدي�ًرا 

.'' حم�الًّ اأو 
واأ�ش�ار امل�ؤل�ف اإىل اأن االإع�راب عن�د القدم�اء يقاب�ل ا�شط�الح 
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التحلي�ل النح��ي ال�ذي �ش�اع يف الع�ش�ر احلدي�ث، واأورد ق��ل 
يف  لل�ظائ�ف  حتلي�ل  االإع�راب  ''اإن  ح�ش�ان:  مت�ام  االأ�ش�تاذ 
ال�ش�ياق، ولي��ض حتلي�اًل ملع�اين املف�ردات وال لدالل�ة اجلمل�ة''.

وجعل كتابه يف خم�شة ف�ش�ل:
اأ�ش�ل التحليل النح�ي عند ابن ه�شام االأن�شاري.  -

اأدلة التحليل النح�ي عنده.  -
و�شائل التحليل النح�ي عنده.  -

التعدد يف التحليل النح�ي عنده.  -
اجتاهات التحليل النح�ي وتط�ره عنده.  -

ال�دار  عّم�ان:  علي��ي.-  ح�ش�ن  �ش�عد  النحويـة/  الفـروق 
��ض.  224 ه��،   1437 للن�ش�ر،  املنهجي�ة 

ُحم�ل  االأ�ش�ماء وم�ا  ب�ني  النح�ي�ة  الف�روق  امل�ؤل�ف  در��ض في�ه 
عليه�ا، وكذل�ك االأفع�ال، واالأدوات، والت�اب�ع، واملعط��ف ب��او 
النح�ي�ة  الف�روق  مث�ل  متفرق�ات،  ث�م  املعي�ة،  وواو  العط�ف 
ب�ني الهم�زة وه�ل، وب�ني األف�اظ االإغ�راء واالأم�ر، وب�ني الف�شل 

وغريه�ا. واالعرتا��ض، 
والف�روق النح�ي�ة ت�ش�لط ال�ش��ء عل�ى اجل�ان�ب الت�ي تلتب��ض 
هيئ�ة  عل�ى  ج�اءت  �ش��اء  املت�ش�ابهة،  والرتاكي�ب  ال�شي�غ  ب�ني 
اأن يف كتاب�ه ه�ذا  امل�ؤل�ف  اأم جم�ل، وذك�ر  اأ�ش�اليب  اأم  مف�ردات 
م�ا مل يذك�ره ال�ش�ي�طي يف كتاب�ه )االأ�ش�باه والنظائ�ر(، واأن�ه 
ق�ش�م امل�ادة العلمي�ة عل�ى اأك�ر م�ن مبح�ث، كل مبح�ث يتن�اول 

املت�ش�ابهات. جمم�ع�ة م�ن 
وامل�ؤلف اأ�شتاذ النح� يف جامعة بابل.

�شـيبويه  �شـواهد  يف  درا�شـة  النحـوي:  النتهـاك 
ال�شعرية/ �شالح علي ال�شيخ.- عّمان: دار جمدالوي، 1437 

ه��، 226 ��ض.

يعني باالنتهاك النح�ي ال�شرورة ال�شعرية.
تقن�ة  ميث�ل  اأدائي�ة،  لغ�ي�ة  ظاه�رة  االنته�اك  امل�ؤل�ف:  ق�ال 
م�ن تقن�ات خ�رق املعت�اد وك�ش�ر القاع�دة، لغر��ض م�ن اأغرا��ض 
التعبري، وقد مّثلته ال�شرورة ال�ش�عرية خري متثيل؛ الأنها يف 
اأغل�ب االأحي�ان خ�روج ع�ن ق�اعد النح� واللغة. وهذا اخلروج 

ي�راد ب�ه االلت�زام بق�اع�د ال��زن والقافي�ة الق�ش�رية.
الت�ي  اللغ�ي�ة  بداللت�ه  االأول  الف�ش�ل  يف  )االنته�اك(  وق�دم 
انق�شمت على اأربعة م�شت�يات: التنق�ض، واملبالغة، وما انفك، 

وكافي�ك.
وعن�ان الف�شل الثاين: م�ؤلفات االنتهاك.

امل�ش�اف  )كح�ذف  االنته�اك  مظاه�ر  الثال�ث:  والف�ش�ل 
اإلي�ه...(. وامل�ش�اف 

وق�ال يف اخلامت�ة: اإن مظاه�ر التاأوي�ل يف النح�� العرب�ي ه�ي 
النح�اة وق�انينه�م  اأقي�ش�ة  عل�ى  باخل�روج  ي�ش�مى  مل�ا  معاجل�ة 
غ مبحاولة  ب��شفها مظاهر لالنتهاك، وهذا اخلروج قد ي�ش�َّ
اإرجاعه اإىل القاعدة باإيجاد و�شائل منا�شبة له، وهذه ال��شائل 
قد جلاأ اإليها النحاة جلعل الن�ش��ض التي خرجت عن النظام 
اللغ��ي مت�ش�قة م�ع م�ا و�شع��ه من ق�ان�ني ومعايري لالبتعاد 

ع�ن التناق��ض ال�ذي قد يح�شل ب�ج��د هذه الن�ش��ض.
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العلوم

اأدب الطبيـب/ اإ�ش�حاق ب�ن عل�ي الره�اوي )ق 4 ه��(؛ حتقي�ق 
مريزن �ش�عيد ع�ش�ريي.- ط2.- الريا�ض: مركز امللك في�شل 

للبح�ث والدرا�ش�ات االإ�ش�المية، 1437 ه�، 355 �ض.

تن�اول في�ه الره�اوي اأخ�الق مهن�ة الطب، وم�ا ينبغي اأن يك�ن 
عليه الطبيب يف عمله، من جترد واإخال�ض لر�شالته.

وذك�ر املحق�ق اأن م��ش��ع اأدب الطبي�ب وال�ش�ل�ك ال�ش�خ�شي 
واملهن�ي ل�ه يع�د جانًب�ا م�ن اجل�ان�ب ذات االأهمي�ة البالغ�ة يف 

الدرا�ش�ات الطبي�ة املت�شل�ة بتاري�خ العل��م عن�د امل�ش�لمني.

ي��ش�ف  ب�ن  الدي�ن  �ش�الح  الفنـون/  وجامـع  العيـون  نـور 
الكّحال احلم�ي )ت 696 ه�(؛ حققه وعلق عليه علميًّا حممد 
حمم�د  تعليقات�ه  يف  وزاد  و�شبط�ه  راجع�ه  ال�فائ�ي؛  ظاف�ر 
روا�ض قلعجي.- ط2.- الريا�ض: مركز امللك في�شل للبح�ث 

والدرا�ش�ات االإ�ش�المية، 1437 ه��، 33، 676 ��ض.

معل�مات�ه  بك�رة  امت�از  )الكحال�ة(،  العي��ن  ط�ب  يف  كت�اب 
املتخ�ش�ش��ن  ب�ه  وياأخ�ذ  �شحيح�ة  ت�زال  م�ا  الت�ي  الطبي�ة، 
املتخ�ش�ش�ة يف  الط�ب  كلي�ات  العي��ن وجراحته�ا، يف  يف ط�ب 

عل�ى  م��ش�عات�ه  ووزع  الطبي�ب.  املحق�ق  اأف�اد  كم�ا  الع�امل، 
اأق�ش�ام. ع�ش�رة 

يـن يف اأحـوال العـني/ حمم�د ب�ن اإبراهي�م ب�ن  ك�شـف الرَّ
االأكف�اين )ت 749 ه��(؛ حتقي�ق حمم�د ظاف�ر وفائ�ي، حمم�د 
في�ش�ل  املل�ك  مرك�ز  الريا��ض:  ط2.-  ج�ي.-  قلع�ه  روا��ض 

��ض.  372  ،36 ه��،   1437 االإ�ش�المية،  والدرا�ش�ات  للبح��ث 

الت�ي  لالأدوي�ة  ث�م عر��ض  الع�ني،  اأمرا��ض  م�ؤلف�ه  في�ه  تتب�ع 
ومعرًف�ا  �ا،  األفبائيًّ اإياه�ا  مرتًب�ا  لعالجه�ا،  ت�ش�تعمل  كان�ت 

باإيج�از. الع�ني  اأمرا��ض  ع�الج  يف  منه�ا  كل  با�ش�تعمال 

طيـب العرو�ـض وريحـان النفو�ـض يف �شناعـة العطـور/ 
الأب�ي عب�داهلل حمم�د ب�ن اأحم�د ب�ن �ش�عيد التميم�ي )ت نح�� 
دار  القاه�رة:  ق�اري.-  اهلل  لط�ف  ودرا�ش�ة  حتقي�ق  ه��(؛   390
الكت�ب وال�ثائ�ق الق�مي�ة، 1435 ه��، 336 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة 

دكت��راه(.

حتقي�ق للج�زء الثال�ث املتبق�ي م�ن ه�ذه املخط�ط�ة ال�حي�دة، 
الت�ي كان يظ�ن اأنها مفق�دة.

م�ن  فه��  العلم�ي،  ال�رتاث  كت�ب  اأه�م  م�ن  اأن�ه  املحق�ق  وذك�ر 
اأه�م امل�ش�ادر يف ال�شناع�ات الكيميائي�ة عن�د امل�ش�لمني، واأهمه�ا 
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يف  امل�ؤلف�ة  الكت�ب  اأ�شخ�م  وه��  بالعط��ر،  الع�الج  جم�ال  يف 
ه�ذا املج�ال، و�ش�ار مرجًع�ا مل�ن بع�ده. وم�ن ف�ائ�ده احت��اوؤه 
عل�ى ث�روة م�ن امل�شطلح�ات العلمي�ة، الت�ي ه�ي م�ن االأ�ش�باب 
ينق�ل  وه��  العلم�ي،  بال�رتاث  الباحث�ني  الهتم�ام  اجل�هري�ة 
ت�ش�ل  ومل  �شاع�ت  م�ؤلف�ات  م�ن  مهم�ة  �ا  ون�ش��شً معل�م�ات 

اإلين�ا.
وكان امل�ؤل�ف رائ�ًدا يف جم�ال الكيمي�اء ال�شناعي�ة وال�شيدل�ة، 
وتتب�ني دقت�ه يف عر��ض العط��ر، واهتمام�ه بتحدي�د املقادي�ر 
جل��دة  حتذيري�ة  ن�شائ�ح  وتقدمي�ه  واملكايي�ل،  ب�االأوزان 

واالإنت�اج.  العملي�ات 

ْيـب/ حممد بن احل�ش�ن اخلازن )ت بعد 421 ه�(؛  كتـاب الطِّ
اإع�داد وحتقي�ق حمم�د يا�ش�ر زّك��ر.- دم�ش�ق: الهيئ�ة العام�ة 

ال�ش��رية للكت�اب، 1436 ه��، 147 ��ض.

مع ملحق كتاب ي�حنا بن ما�ش�يه يف ج�اهر الطيب املفردة.
ي�ش�ري املحق�ق اإىل اأهمي�ة ه�ذا الكت�اب ال�شغ�ري لقدم�ه، ولغناه 
حت�دث  وق�د  واأدوات�ه،  الطي�ب  ل�شناع�ة  الالزم�ة  باملف�ردات 
اأن�اع�ه  العن�ب:  وع�ن  وامتحان�ه،  وغ�ّش�ه  اأ�شل�ه  امل�ش�ك:  ع�ن 
وا�شتعماالته واأ�شله وامتحانه ومكان وج�ده، ثم عن اأجنا�ض 
واأتبعه�ا  و�ش�جره،  واأجنا�ش�ه  والكاف��ر  وا�ش�تخال�شه،  الع��د 
ب�شناع�ة اأن��اع الطي�ب، وق�د ب�داأ ب�شنع�ة ذريرة مم�ش�كة تعرف 
اأ�ش�ل  وه��  الرام�ك  ث�م  �رة،  مكفَّ ذري�رة  �شنع�ة  ث�م  بالعب�ري، 

ال�ش�ّك، وختمه�ا بده�ن الب�ان.

الفنون

فل�شـفة اجلمـال يف الزخـارف العربيـة: قبـة ال�شخرة 
وزارة  عّم�ان:  الع�الن.-  م�روان  اأمنوذًجـا/  القد�ـض  يف 

ه��، 451 ��ض. الثقاف�ة، 1436 

يتن�اول جزئي�ة م�ن التك�ي�ن اجلم�ايل يف قب�ة ال�شخ�رة، وه�ي 
واملف�ردات  القط�ع  ت��شي�ف  م�ن خ�الل  والزخ�ارف،  النق���ض 
الزخرفي�ة وحتليله�ا، مبيًن�ا التغ�ريات الت�ي ط�راأت عليه�ا، يف 
العه�د الفاطم�ي والفرجن�ي والفاطم�ي، وم�ش�رًيا اإىل ج�ه�ر 

فل�ش�فة اجلم�ال يف االإ�ش�الم، م�ن خ�الل خم�ش�ة ف�ش��ل.
ال�شخ�رة،  وقب�ة  القد��ض  تاري�خ  ع�ن  بلمح�ات  لذل�ك  ومه�د 
االإ�ش�المي  الف�ن  واأمن�اط  وفل�ش�فته،  واأ�ش�كاله  الف�ن  ورم��ز 

ومعاي�ريه. الق�دمي 

األدب

ديـوان حممـود بـن احل�شـن الـوراق البغـدادي ت 221 
هــ/ جم�ع وحتقيق �ش��ش�ن �شائ�ب املعا�شيدي.- دم�ش�ق: اأمل 

اجلدي�دة، 1433 ه��، 184 ��ض.
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العل�م  اأه�ل  ل�دى  مع�روف  والزه�د،  ال�ع�ظ  �ش�اعر  ال��راق 
واالأدب، �شعره عميق التاأثري، نقل منه احلافظ ابن اأبي الدنيا 

رحم�ه اهلل كث�رًيا يف كتب�ه الت�ي �شنفه�ا يف الزه�د والرقائ�ق.
وقد �ش�بقت هذه املحاولة من جمع �ش�عره حماولتان اأخريان، 

اأ�شارت املحققة اإىل واحدة منهما فقط، وهما:
دي��ان حمم��د ب�ن ح�ش�ن ال��راق/ جم�ع وحتقي�ق عدن�ان   -
راغ�ب العبي�دي.- بغ�داد: وزارة الرتبي�ة والتعلي�م، 1390 ه��، 

194 ��ض.
وامل�عظ�ة/ جم�ع  �ش�اعر احلكم�ة  ال��راق  دي��ان حمم��د   -
م�ؤ�ش�ش�ة  ت�زي�ع  عجم�ان:  ق�ش�اب.-  ولي�د  وحتقي�ق  ودرا�ش�ة 

��ض.  309 ه��،   1412 الفن��ن، 
وطبعة اأخرى يف دار �شادر ببريوت عام 1422 ه�.   

نب�ض نوراين/ �شعر من�ش�ر بن حممد مباركي.- الريا�ض: 
دار كن�ز اإ�شبيليا، 1436 ه�، 178 �ض.

ب�الد  يف  �شامط�ة  مدين�ة  م�ن  ترب��ي  ل�ش�اعر  ديني�ة  اأ�ش�عار 
مطب�ًع�ا. دي�اًن�ا   )13( ل�ه  احلرم�ني، 

يق�ل يف ق�شيدة له:

ن�ش�جُت عل�ى فك�ري �ش�م�َّ بياين
اأك��اين بجماله�ا  وا�ش�تملَكْت 
فرَن�ْت اإيلَّ تري�ُد مدًح�ا قل�ُت ال
مدح�ي ع�ال باملر�َش�ِل العدن�اين
ف�ش�اَءُه العامل�ني  ربُّ  ربَّ�اُه 
قدم�اِن ب�ه  ت�ش�َعى  ام�رٍئ  خ�رَي 
ب�ش�يدي تف��ُح  قافي�ًة  قل�ُت  م�ا 
اأركاين وت�ش�يَّدْت  زه�ْت  اإال 
الآلًئ�ا من�ه  الكلم�اُت  �ُع  ترت�شَّ
وُجم�اِن ع�ش�جٍد  م�ن  بحروفه�ا 
وت�شيُء منه �شط�ُر كلِّ ق�شيدٍة
واالأفن�اِن الِع�رِق  زك�يِّ  ب�ش�ًذى 
ِت الدني�ا ببهج�ِة �ش�ئِه م�ذ �ش�عَّ
مع�اين والنعي�ِم  معن�ى  لل�ش�عِد 

بنعب�داهلل،  عبدالق�ادر  وحديًثـا/  قدمًيـا  الرت�شـل  فـن 
عبداحلميد اأ�شقال.- الريا�ض: املجلة العربية، 1436 ه�، 121 �ض.

�ل(،  )الرت�شُّ حتدي�د  يف  النق�اد  عن�د  اختالًف�ا  هن�اك  اأن  تب�نيَّ 
فمنه�م م�ن ي�رى اأن�ه م�رادف للكتاب�ة النري�ة عم�ًم�ا، ومنهم 
�شم�ن  وغر�ش�ه  مب��ش�ع�ه  �ًزا،  متميِّ �ا  اأدبيًّ �ا  فنًّ اعت�به  م�ن 

القدمي�ة. والعربي�ة  النري�ة  الفن��ن 
واأ�شل اال�ش�تقاق يف )الرت�ش�ل( اأنه كالٌم يرا�َش�ل به َمن َبُعَد اأو 
غ�اب، فا�ش�ُتقَّ ل�ه ه�ذا اال�ش�م. ولذل�ك ف�اإن هن�اك م�ن ي�رى اأن�ه 

اأدب متمي�ز مق�رون بكتابة الر�ش�ائل.
ف�ن  يف  ومتن�ع�ة  متباين�ة  من�اذج  اإىل  الكاتب�ان  ��ض  تعرَّ وق�د 
الرت�ش�ل، تب�نيِّ ك�م لق�َي ه�ذا الف�ن االأدب�ي الرائ�ع م�ن عناي�ة 
ال�شابقني، وكم حظي باهتمام ذوي احلكم وال�شلطان واالأدباء 

والعلم�اء.

�شـخ�شية امل�شحـك حتـى نهايـة حكـم املتوكل: درا�شـة 
فنية/ علي حممد ال�شيد خليفة.- االإ�شكندرية: دار ال�فاء، 

1436 ه��، 241 ��ض.

وذك�ر  تعريفه�ا،  خ�الل  م�ن  امل�شح�ك،  �ش�خ�شية  في�ه  در��ض 
خا�ش�ة. االأدب  يف  واأثره�ا  النا��ض،  حي�اة  يف  دوره�ا 

وتتبع هذه ال�ش�خ�شية منذ الع�شر اجلاهلي حتى نهاية حكم 
املت��كل العبا�ش�ي )ت 247 ه��(، ذاك�ًرا اأن�اعه�ا، م�ا بني م�شحك 
امل�شحك�ني،  م�ن  اأخ�رى  واأن��اع  العام�ة،  وم�شح�ك  اخلليف�ة، 

مث�ل املتحامق�ني واحلمق�ى واملخنث�ني.
االإ�شح�اك،  يف  و�ش�ائلهم  وذك�ر  الهام��ض،  يف  له�م  وترج�م 
الطريف�ة.  وحكاياته�م  بن�ادره�م  ذل�ك  خ�الل  م�شت�ش�هًدا 
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عل�ي  ب�ن  عبدالعزي�ز  اأدبيـة/  مقامـات  الأكمـام:  ذات 
اب�ن ح�زم، 1436ه��، 229 ��ض. دار  ب�ريوت:  احلرب�ي.- ط2.- 

دي�ن،  واملج�ِّ الق�ّراء  ويف  واأعالمه�ا،  مك�ة  مع�امل  يف  مقام�ات 
والفرائ��ض،  واملنط�ق  واحلدي�ث،  واالأ�ش��ل  الفق�ه  وعل��م 
والنح� والبالغة واجلدل، والغريب وال�شعر، والطب ومنافع 
التعاجي�ب  م�ن  ذل�ك  ''وغ�ري  للم�ؤل�ف،  وذكري�ات  االأغذي�ة، 

الع�ش�ر ومراآت�ه''. واق�ع  امل�ش�تمدة وحيه�ا م�ن  املحاكي�ة 

التاريخ والتراجم

ال�ش�ريف.-  م��ش�ى  ب�ن  حمم�د  الثقـة/  املـوؤرخ  اإعـداد 
��ض.  103 ه��،   1434 والت�زي�ع،  الن�ش�ر  دار  القاه�رة: 

بداأ بذكر �شفات امل�ؤرخ، من ح�شن ال�شلة باهلل تعاىل، والقدرة 
على النقد احل�ش�ن، والرغبة الدافعة له اإىل ال�شب، والذكاء 
وح�شن اال�شتنباط والتعليل، واتباع احلق ال التجرد واحلياد، 
ث�م ب�نيَّ االأم��ر االأخ�رى الت�ي تبع�ث عل�ى الثق�ة بامل��ؤرخ، وه�ي 

تاأهيله ال�ش�رعي، والثقايف، والتاريخي. 

مكـة املكرمـة مـن ال�شـماء: املا�شـي واحلا�شـر/ مع�راج 
اأحم�د الزه�راين، حمم�د مع�راج م�رزا.-  ن��اب م�رزا، رم�زي 

اأم الق�رى، 1436ه��، 149 ورق�ة. مك�ة املكرم�ة: جامع�ة 

كتاب متميز ي�شتمل على ن�ش��ض و�ش�ر وخرائط ج�ية 
خمتلفة من املا�شي واحلا�شر عن مكة املكرمة ملتقطة 

من ال�شماء، يبني بذلك تط�رها العمراين واملكاين 
خالل ن�شف قرن، يف اإخراج فني وت�شميم متميز.                                                                                                                                           

عل�ي  حمم�د  اأ�ش�عد  العربيـة/  اأعـام  وفيـات  معجـم 
�ان: ال�دار املنهجي�ة للن�ش�ر، 1437 ه��، 176 ��ض. النج�ار.- عمَّ

ذك�ر امل�ؤل�ف اأن�ه مل يج�د كتاًبا م�ش�تقالًّ يعن�ى ب�فيات االأعالم، 
ولذلك جاء كتابه هذا، الذي ي�شم اأ�شماء كل من و�شع كتًبا يف 
عل��م الق�راآن الك�رمي واحلدي�ث ال�ش�ريف والق�راءات القراآنية 
وعل�م االأ�ش��ل وعل��م اللغة العربية، من �ش�ت و�شرف ونح� 
اإ�شاف�ة اإىل بع��ض كت�ب  ومعجم�ات وفق�ه اللغ�ة وعل�م اللغ�ة، 
التاري�خ وال�ش�ري وكت�ب املنط�ق واالأ�ش��ل. وق�د و�ش�ع �ش�هرة 
امل�ؤل�ف اأواًل، متب�ع�ة ب�ش�نة ال�ف�اة الهجري�ة وامليالدي�ة، يليه�ا 

ا�ش�مه وا�ش�م اأبي�ه، واأدن�اه ذك�ر عن��ان كتاب له.
واحل�ّق اأن هن�اك كتًب�ا ر�شين�ة يف ه�ذا املج�ال، ب�دئ به�ا من�ذ 
عق��د م�ن الزم�ن، )اأذك�ر منه�ا كت�اب ملحم��د ال�ش�نيطي �ش�در 
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عام 1381 ه�( و�شدرت منذ �شن�ات قريبة م��ش�عات لها تاأتي 
م�ؤل�ف.  كل  ترجم�ة  م�ش�ادر  ذك�ر  م�ع  امل�ؤل�ف،  عم�ل  اأ�شع�اف 
وت�ش�مى ه�ذه االأعم�ال املرجعي�ة )مداخ�ل(، يعن�ي ا�ش�م امل�ؤل�ف 
امل�شه�ر به الذي ُتدخل وُتذكر به اأعماله. وهي اأعمال مكتبية 

خا�ش�ة، ولكنه�ا مفي�دة للباحث�ني عم�ًم�ا. 
حت�ى  الع�رب  واالأع�الم  امل�ؤلف�ني  مداخ�ل  الكت�ب:  ه�ذه  م�ن 
ع�ام 1215 ه�� مل�ؤلف�ه فك�ري اجل�زار، يف اأربع�ة جملدات، وكتاب: 
مداخ�ل االأ�ش�ماء العربي�ة القدمي�ة: قائم�ة ا�ش�تناد للمكتب�ات 
ومراك�ز املعل�م�ات، يف جملدي�ن �شخم�ني )1609( �شفح�ات، 
وه�� للمكتب�ي العري�ق �ش�عبان خليف�ة وزميل�ه حمم�د ع���ض 
العاي�دي، اأ�شدرت�ه املكتب�ة االأكادميي�ة بالقاهرة عام 1416 ه�..

 
ـى  املتوفَّ املقد�شـي،  اخلالـدي  خليـل  الرحالـة  ال�شـيخ 
�شـنة 1360 هــ: حياتـه وجمال�شـه واأوراقـه يف الكتـب 
كاّلب.-  خال�د  حمم�د  وحتقي�ق  جم�ع  واملخطوطـات/ 
الك�ي�ت: مكتب�ة ومرك�ز فه�د ب�ن حمم�د ب�ن ناي�ف الدب���ض 
لل�رتاث االأدب�ي؛ ب�ريوت: دار الب�ش�ائر االإ�ش�المية، 1436 ه��، 

��ض.  500

بالكت�ب  ع�امل  ال�ة،  رحَّ وقا��ض  عاّلم�ة،  ع�امل  اخلال�دي 
. ت ط�ا ملخط� ا و

والكت�ب  العل�م  يف  وجه��ده  ل�ش�ريته  �ش�املة  درا�ش�ة  والكت�اب 
ه�ي: ف�ش�اًل،   )13( امل�ؤل�ف يف  واملخط�ط�ات، جعل�ه 

ترجمة ال�شيخ خليل اخلالدي.  -
ال�شيخ اخلالدي يف عي�ن معا�شريه.  -

الر�ش�ائل املتبادل�ة ب�ني اخلال�دي ومعا�شري�ه م�ن العلماء   -
واالأدب�اء.

الر�شائل ال�شادرة منه اإىل غريه من العلماء واالأدباء.  -
الر�شائل ال�اردة اإليه من العلماء واالأدباء.  -

مكتبته وماآلها.  -
جمال�شه ح�ل الكتب واملخط�طات.  -

مقتطفات من و�شف رحلته اإىل بالد االأندل�ض.  -
بع�ض اإجازاته لتالميذه وم�شتجيزيه.  -

بع�ض اأوراقه يف الكتب واملخط�طات.  -
امل�ؤمترات والبيانات االإ�شالمية التي �شارك فيها.  -

مناذج من املخط�طات التي بخطه.  -
ال�ش�ر وال�ثائق.  -

ومكتب�ة  دار  عّم�ان:  �ش�اكر.-  حمم��د  الأدبـاء/  زنادقـة 
��ض.  301 ه��،   1436 الكن�دي، 

اأرب�ع:  الدني�ا  زنادق�ة  �ش�هبة:  قا�ش�ي  اب�ن  ق��ل  اأول�ه  يف  اأورد 
ب�ش�ار ب�ن ب�رد، واب�ن الراون�دي، واأب�� حي�ان الت�حي�دي، واأب�� 

املع�ري. الع�الء 
واأورد ترجم�ة مف�شل�ة لثالث�ة له�م، لي��ض م�ن بينه�م االأول، 

وب�نيَّ االأق��ال فيه�م، وخا�ش�ة م�ا قي�ل يف زندقته�م.
وا�ش�م امل�ؤل�ف م�ن �شفح�ة العن��ان، بينم�ا ه�� عل�ى الغ�الف: 
حمم�د حمم��د دح�روج، ويف فهر�ش�ة م�ا قب�ل الن�ش�ر: حمم��د 

حمم�د �ش�اكر؟
والكتاب مفيد.

العلـوم احل�شاريـة يف امل�شـرق الإ�شـامي: اإ�شـهامات يف 
احل�شـارة الإ�شـامية خـال القـرن الرابـع الهجـري/ 
العربي�ة  ال�دار  ب�ريوت:  �ش�عد.-  اآل  عبدالرحم�ن  عبدالعزي�ز 

للعل��م، 1436 ه��، 516 ��ض.
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يعن�ي بالعل��م احل�شاري�ة العل��م الت�ي قام�ت عليه�ا احل�ش�ارة 
االإ�شالمية.

امل�ش�رق  ح�ش�ارة  عل�ى  ال�ش��ء  اإلق�اء  اإىل  الدرا�ش�ة  وته�دف 
االإ�شالمي يف القرن الرابع الهجري، التي جتلت يف جمم�عة 
اإ�ش�هامات متن�عة يف ع�شر الدولة العبا�ش�ية الذهبي، وتتبني 
م�ن خ�الل ف�ش��ل الكت�اب الثماني�ة، وه�ي: العل��م الديني�ة، 
العل��م الفل�ش�فية، التاري�خ واجلغرافي�ا، اللغ�ة واالأدب، ال�ش�عر، 

العل��م الطبي�ة، العل��م الريا�شي�ة، العل��م الطبيعي�ة.
واحل�ش�ارة  التاري�خ  يف  الدكت��راه  عل�ى  حائ�ز  وامل�ؤل�ف 

بلبن�ان. االإ�ش�المية  اجلامع�ة  م�ن  االإ�ش�المية 

التاريخيـة  اأ�شولهـم  يف  درا�شـة  القراخانيـون: 
العلميـة  احليـاة  يف  ودورهـم  ال�شيا�شـية  وعاقاتهـم 
دار  دم�ش�ق:  الطائ�ي.-  ه�ادي  �ش�عاد  هــ(/   607  -  315(

��ض.  189 ه��،   1437 �شفح�ات، 

القراخاني��ن قبائ�ل تركي�ة ا�ش�تقروا يف ترك�ش�تان، و قراخ�ان 
تعن�ي �شاح�ب ال�ش�لطة، ث�م تط��ر اللقب اإىل خاقان، ثم ايلك، 
ومعن�اه املل�ك اأو االأم�ري. ولغته�م الرتكي�ة االأويغ��ري، ف�ش�اًل 

عن الفار�ش�ية.
وجنح��ا يف فر��ض �ش�يطرتهم فيم�ا بع�د عل�ى معظ�م ب�الد م�ا 
وراء النهر، وامتد حكم اإمارتهم زهاء 230 �شنة، وقد عا�شرت 
مدين�ة  واتخ�ذوا  والغزن�ي�ة.  كال�ش�امانية  مهم�ة،  اإم�ارات 
كا�ش�غر عا�شم�ة له�م، ث�م اأوزجن�د. واعتنق�ا ديانات عدة، منها 
االإ�ش�الم، وكان له�م دور كب�ري يف ن�ش�ره ب�ني ع�دد كب�ري م�ن 

القبائ�ل الرتكي�ة ال�ثني�ة.
وهذه هي الطبعة الثانية للكتاب.

الدول�ة  عه�د  يف  ال��ش�طى  اآ�ش�يا  كت�اب:  اإىل  �ا  اأي�شً واأ�ش�ري 
القراخاني�ة/ عل�ي ب�ن �شال�ح املحيمي�د.- بري�دة، ال�ش�ع�دية: 

��ض.  154 ه��،   1422 امل�ؤل�ف، 
وح�ش�ارة  من�ش�ي  تاري�خ  ترك�ش�تان:  يف  القراخاني��ن  وكت�اب: 

باقي�ة/ زي�اد حمم�د ه�ا��ض.- عّم�ان: دار عّم�ار، 1429 ه��.

درة الأ�شـاك يف دولـة الأتـراك/ للح�ش�ن ب�ن عم�ر ب�ن 
حبي�ب احللب�ي )ت 776 ه��(؛ حتقي�ق حمم�د حمم�د اأم�ني.- 

القاه�رة: دار الكت�ب وال�ثائ�ق الق�مي�ة، 1435 ه��، م�ج؟.

�ش�الطني  دول�ة  تاري�خ  ي�ش�مل  ال�ش�نني،  عل�ى  مرت�ب  تاري�خ 
املماليك من �شنة 648 اإىل �شنة 777 ه�. هكذا يف املقدمة. وفيه 

تراج�م اأع�الم ه�ذه امل�دة. 
دول�ة  عل�ى  ي�ش�تمل  خمت�ش�ر  فه�ذا  ''وبع�د،  م�ؤلف�ه:  ق�ال 
واأجناده�م،  واأمرائه�م  ن�ابه�م  و�ش�ل�ة  واأوالده�م،  االأت�راك 
وذك�ر احل��ادث الكائن�ة يف ع�شره�م، وخ�ب من درج اإىل رحمة 
اهلل م�ن اأعي�ان دهره�م، و�شعت�ه ع�ًبا لبح�ر الع�بة، وجمعت�ه 

واخل�بة''. املعرف�ة  الأه�ل  تذك�رة 
وقد اعتمد كثري من الكّتاب وامل�ؤرخني على هذا الكتاب.

وذيَّل عليه ابنه طاهر اإىل �شنة 801 ه�، ون�شر �شابًقا.
وراأيت منه املجلدين االأولني: ح�ادث 648 - 714 ه�.

الذي�ن  العثماني�ني،  مبعن�ى  االأت�راك  تاري�خ  يف  ه��  ولي��ض 
ه��.  699 �ش�نة  م�ن  ابت�داء  حكم��ا 

بـاد ال�شـام يف موؤلفـات ورحـات ال�شـيخ عبدالغنـي بن 
اإ�شـماعيل النابل�شـي )ت 1143 هـ(/ �شفية حممد ب�شري 
ال�شالمني.- عّمان: البنك االأهلي االأردين، 1436 ه�، 591 �ض 

)اأ�شله ر�ش�الة علمية(.
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ف�ش�ل الكتاب االأربعة:
يف  ال�ش�ام  وب�الد  العثماني�ة  الدول�ة  الأو�ش�اع  التمهي�د   -

الهجري�ني. ع�ش�ر  والث�اين  ع�ش�ر  احل�ادي  القرن�ني 
ترجمة ال�شيخ عبدالغني النابل�شي.  -

يف  ال�ش�ام  ب�الد  يف  واالقت�شادي�ة  االجتماعي�ة  اجل�ان�ب   -
النابل�ش�ي. عبدالغن�ي  ال�ش�يخ  فت�اوى  بع��ض  �ش��ء 

رحالت ال�شيخ عبدالغني النابل�شي يف بالد ال�شام.  -

معجـم تبـوك/ نا�ش�ر ب�ن حمم�د العط��ي.- ط2.- تب��ك: 
امل�ؤل�ف، 1436 ه��، 5 مج.

بب�الد  تب��ك  منطق�ة  يف  اجلغرافي�ة  امل�اق�ع  اأ�ش�ماء  ي�ش�م 
واالأودي�ة  واله�ش�اب،  واجلب�ال  ال�ش�ه�ل  �ش�اماًل  احلرم�ني، 
االأثري�ة،  وامل�اق�ع  وامل�ان�ئ،  واجل�زر  وال�ش��اطئ  وال�ش�عاب، 
والط�رق القدمي�ة واحلديث�ة، وم��ارد املي�اه، وم�اق�ع زراعي�ة 
وم�شت�ش�فيات  وم�ش�اجد  تعلي�م،  ومراك�ز  �ش�ياحية،  واأماك�ن 

وغريه�ا. واأ�ش��اق...  وحدائ�ق  وم�شان�ع، 

و�شدرت الطبعة االأوىل منه عام 1431 ه�.

و�شفحـات  �شـرعية  حلـول  الفل�شـطينية:  الق�شيـة 
االأوراق  دار  ج�دة:  الغام�دي.-  �ش�عد  ب�ن  ذي�اب  تاريخيـة/ 

��ض.  367 ه��،   1436 الثقافي�ة، 

حتقي�ق  امل�ؤل�ف:  ذكره�ا  الت�ي  اخلا�ش�ة  االإ�ش�المية  احلل��ل 
اجله�اد  عل�ى  ة  الُع�دَّ اأخ�ذ  اهلل،  �ش�بيل  يف  اجله�اد  الت�حي�د، 
فل�ش�طني،  داخ�ل  ال�ش�الح  اإدخ�ال  �ا،  وبدنيًّ �ا  معن�يًّ تدريًب�ا 
حتري�ض امل�ؤمنني على اجلهاد يف فل�ش�طني، االإنفاق يف �ش�بيل 
اهلل تع�اىل، الدع�اء والقن��ت الإخ�انن�ا يف فل�ش�طني، ت�ش�جيع 
العملي�ات  ت�ش�جيع  فل�ش�طني،  ق�شي�ة  يف  اجلماع�ات  بع��ض 
�ش�د  االإنرتن�ت  ح�رب  التجاري�ة،  املقاطع�ة  اال�شت�ش�هادية، 
اليه�د، وج�ب االتفاق ونبذ االفرتاق، وج�د مرجعية علمية 
عل�ى اأر��ض ال�اق�ع، فت�ح الب�اب ل�كل م�ش�لم يف ط�رح احلل��ل.

م(/   1914  -  1874( ال�شـريف  القد�ـض  مت�شرفيـة 
عبدالعزيز حممد ع��ض.- عّمان: دار ورد االأردنية، 1437 ه�، 

446 ��ض.

عل�ى  املبا�ش�ر  االإ�ش�راف  عل�ى  العثماني�ة  الدول�ة  م�ن  �ا  حر�شً
�ش�ري االأم��ر يف ل��اء القد��ض واحل�ّد م�ن املداخ�الت االأجنبية، 
قامت بف�شله عن والية �ش�رية، وربطته بالعا�شمة اإ�شتانب�ل 
معامالت�ه  اإجن�از  يف  واالإ�ش�راع  تبعيت�ه،  لت�ثي�ق  مبا�ش�رة، 

االإداري�ة، فاأعلنت�ه مت�شرفي�ة يف ع�ام 1291 ه�� )1874 م(.
واقت�ش�ى االأم�ر اأن يبح�ث امل�ؤل�ف مت�شرفي�ة القد��ض )1291 
- 1333 ه��( ببي�ان اأو�شاعه�ا م�ا قب�ل املت�شرفي�ة، حي�ث كان�ت 
ل��اء تابًع�ا الإيال�ة �شي�دا حت�ى ع�ام 1281 ه��، ث�م ل�الية �ش��رية 
واالأو�ش�اع  االإداري�ة  التق�ش�يمات  ه��، وعر��ض  ع�ام 1291  حت�ى 
العام�ة لل��اء القد��ض )1256 - 1291 ه��( الإعط�اء فك�رة ع�ن 
اأح��ال الل��اء من�ذ احلك�م امل�ش�ري )1247 - 1291 ه��( حت�ى 
واالإدارة،  احلك�م  اأجه�زة  فيه�ا  در��ض  الت�ي  املت�شرفي�ة،  عه�د 
م�ع  واأريافه�ا،  مدنه�ا  يف  واالقت�ش�ادي  االجتماع�ي  والتط��ر 
بي�ان الط�ائ�ف امل�ش�يحية، واملداخ�الت االأجنبي�ة، ث�م الهج�رة 

فيه�ا. العربي�ة  فاحلرك�ة  واال�ش�تيطان،  اليه�دي�ة 
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مسرد موضوعي

االأخالق يف االإ�ش�الم يف �ش�ء الكتاب وال�ش�نة واآثار ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم/ �ش�عيد بن علي 
بن وهف القحطاين.- ال�شع�دية: امل�ؤلف، 1436ه�، 3 ج� يف 1 مج )1704 �ض(.

اأدَّبن�ي رب�ي فاأح�ش�ن تاأديب�ي: جمم�ع�ة م�ن االآداب االإ�ش�المية م�ن الق�راآن الك�رمي وال�ش�نة 
النب�ي�ة ال�ش�ريفة/ وف�اء حمم�د ع�زت ال�ش�ريف.- عّم�ان: دار النفائ��ض، 1437 ه��، 247 ��ض.

ب�الل  حمم�د  اجلن�ة/  �رات  مَب�شِّ باجلن�ة،  �رات  املَب�شَّ باجلن�ة،  �رون  املب�شَّ اجلن�ة:  تبا�ش�ري 
��ض.  287 ه��،   1435 االإر�ش�اد،  دار  حم��ض:  ط3.-  احللم��ش�ي.- 

اإبراهي�م  مع�اذ  وتطبيقات�ه/  اأ�ش�ش�ه  االجتماع�ي:  الت�ا�ش�ل  �ش�بكات  ع�ب  الدع��ي  التفاع�ل 
��ض.   176 ه��،  والن�ش�ر، 1435  للدرا�ش�ات  اأروق�ة  عّم�ان:  عّتيل�ي.- 

الثقافة اإلسامية
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مناه�ج الدع��ة االإ�ش�المية لل�شيني�ني غ�ري امل�ش�لمني: ماليزي�ا من�ذًج�ا/ ي�ن��ض عب�داهلل م�ا 
ت�ش�نغ ب�ني ال�شين�ي.- ماليزي�ا: اجلامع�ة االإ�ش�المية العاملي�ة للن�ش�ر؛ عّم�ان: دار اآمن�ة، 1436 

ه��، 279 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة دكت��راه م�ن جامع�ة مالي�ا(.

ال�ش�لفية يف اليم�ن: مدار�ش�ها الفكري�ة ومرجعياته�ا العقائدي�ة وحتالفاتها ال�شيا�ش�ية/ اأحمد 
حمم�د الدغ�ش�ي.- الدوح�ة: مرك�ز اجلزي�رة للدرا�ش�ات؛ ب�ريوت: الدار العربي�ة للعل�م، 1435 

ه��، 397 �ض.

امل�راأة ال�شاحل�ة ومكانته�ا يف االإ�ش�الم: م�ن �ش��ر تك�رمي االإ�ش�الم للم�راأة/ فه�د خلي�ل زاي�د.- 
عّم�ان: دار ياف�ا العلمي�ة، 1437 ه��، 278 ��ض.

االأمن الفكري يف الدرا�شات االإ�شالمية/ زياد عبداللطيف البط��ض.- عّمان: دار زهدي: دار 
جلي�ض الزمان، 1437 ه�، 122 �ض.

فة/ رفع�ت ف��زي عبداملطل�ب.- ب�ريوت: دار املقتب��ض، 1436 ه��، 252  �ش�بهات ح��ل ال�ش�نة امل�ش�رَّ
�ض.
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�شي�اء  احلمي�دي/  عب�داهلل  الأب�ي  ال�شحيح�ني''  ب�ني  ''اجلم�ع  اأحادي�ث  عل�ى  اال�ش�تدراك 
الدي�ن حمم�د ب�ن عبدال�اح�د املقد�ش�ي )ت 643 ه��(؛ حتقي�ق ن��ر الدي�ن ب�ن حمم�د احلميدي 

االأندل�ش�ي.- الك�ي�ت: جمل�ة ال�ع�ي االإ�ش�المي، 1436 ه��، 96 ��ض.

االأ�ش��ل القراآني�ة يف اأ�ش�ماء اهلل احل�ش�نى و�شفات�ه العليَّ�ة/ اأحم�د ب�ن عبدالرحم�ن القا�شي.- 
الدمام؛ الريا�ض: دار ابن اجل�زي، 1436 ه�، 104 �ض.

العقيدة

ر�ش�الة يف افتقار اإثبات االأحكام لالأدلة ال�شحيحة/ وليد بن را�ش�د ال�ش�عيدان.- الريا�ض: دار 
كن�ز اإ�شبيليا، 1436 ه�، 110 �ض.

الفقه اإلسامي

فق�ه امل�راأة ب�ني املا�ش�ي واحلا�ش�ر وم�ا تبع�ه م�ن تغ�ري يف االأع�راف واالأزم�ان: يت�شم�ن فت�اوى 
ن�ش�ائية مهمة تخ�ض املراأة واالأ�ش�رة/ �ش�ها �ش�ليم مكدا��ض.- بريوت: دار الب�ش�ائر االإ�ش�المية، 

1436 ه��، 472 ��ض.
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دار  عّم�ان:  عبداخلال�ق.-  حمم�د  جن�اح  االأربع�ة/  املذاه�ب  عل�ى  اجلمع�ة  اأح�كام  يف  ال�ش�امل 
املاأم��ن، 1436 ه��، 264 ��ض.

دور ال�ش�هادة يف اإثبات الرجعة يف الفقه االإ�ش�المي: درا�ش�ة مقارنة/ علي حممد علي قا�ش�م.- 
االإ�شكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 1435 ه�، 69 �ض.

ح�ش�ني.-  اأب�ا  من�ش��ر  ب�ن  عا�ش�م  تطبيقي�ة/  فقهي�ة  درا�ش�ة  االأم��ال:  يف  احلكم�ي  القب��ض 
الريا��ض: اجلمعي�ة الفقهي�ة ال�ش�ع�دية: دار كن��ز اإ�ش�بيليا، 1436 ه��، 2 م�ج )797 ��ض( )اأ�شل�ه 

ر�ش�الة دكت��راه(.

ق�اع�د و�ش�اب�ط فقهي�ة يف اأح�كام القرو��ض/ ثن�اء حمم�د اإح�ش�ان احلاف�ظ.- دم�ش�ق: ت�زي�ع 
دار الفك�ر، 1436ه��، 455 ��ض.

فق�ه ال�اق�ع يف ال�رتاث ال�شيا�ش�ي االإ�ش�المي: من�اذج فقهي�ة وفل�ش�فية واجتماعي�ة/ مدح�ت 
��ض   560 ه��،   1436 والن�ش�ر،  لالأبح�اث  العربي�ة  ال�ش�بكة  القاه�رة:  ب�ريوت؛  الليث�ي.-  ماه�ر 

)اأ�شل�ه ر�ش�الة ماج�ش�تري م�ن جامع�ة القاه�رة(.
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حجية احلكم الق�شائي بني ال�شريعة االإ�شالمية والق�انني ال��شعية/ حممد نعيم يا�شني.- 
عّمان: دار النفائ�ض، 1436 ه�، 149 �ض )�شبق �شدوره عام 1404 ه�(.

ال�شاد��ض وال�ش�ابع  امل�ش�رق االإ�ش�المي خ�الل القرن�ني  العلمي�ة احلنبلي�ة واأثره�ا يف  احلرك�ة 
ر�ش�الة  )اأ�شل�ه  ��ض  ه��، 842  للن�ش�ر، 1437  ال��راق  عّم�ان:  كب�ري ع�الل.-  الهجري�ني/ خال�د 

دكت��راه(.

الفق�ه االفرتا�ش�ي وتطبيقات�ه عل�ى الن��ازل املعا�شرة/ �شالح الدين خل�ق.- الدار البي�شاء: 
مركز الرتاث الثقايف املغربي؛ بريوت: دار ابن حزم، 1436 ه�، 190 �ض.

م�ش��ؤولية الطبي�ب ب�ني الفق�ه االإ�ش�المي والقان��ن ال��شع�ي: زرع االأع�ش�اء من�ذًج�ا/ قم�ر 
عبدالرحم�ن اأب�� لب�ة.- عّم�ان: دار الفرق�ان، 1433 ه��، 424 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة ماج�ش�تري(.

الت�ش��ف يف ب�الد ال�ش�ام خ�الل الع�ش�ر االأي�ب�ي/ اأح�الم عاب�د ال�بواري.- عّم�ان: دار دجل�ة، 
1437 ه��، 243 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة ماج�ش�تري م�ن جامع�ة زاخ�� بكرد�ش�تان الع�راق(. 
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عل�م مقارن�ة االأدي�ان واأث�ره يف الدع��ة اإىل اهلل تع�اىل/ اأحم�د عم�ار عبداخلال�ق.- عّم�ان: دار 
اآمن�ة، 1437 ه��، 173 ��ض.

االأدبي�ات املا�ش��نية و�شلته�ا بالعقائ�د اليه�دي�ة ال�شهي�ني�ة وخططه�ا لتق�ي��ض املجتمع�ات 
ال�ثائ�ق،  دار  دم�ش�ق:  منقح�ة.-  مزي�دة  عم�ر حم�ادة.- ط،  وامل�ش�يحية/ ح�ش�ني  االإ�ش�المية 
1434 ه��، 624 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة دكت��راه م�ن جامع�ة الدرا�ش�ات االإ�ش�المية بكرات�ش�ي، 1414 

ه�(.
�شدرت الطبعة االأوىل من الكتاب عام 1415 ه�، والثانية عام 1428 ه�.

دار  عّم�ان:  اجلب��ري.-  نعم�ة  عب��دي  عل�ي  ع�ادل/  م�ايل  نظ�ام  االإ�ش�المية:  امل�ش�ارف  اإدارة 
�شف�اء، 1437 ه��، 272 ��ض.

الديانات األخرى

العلوم االجتماعية واالقتصادية

�ش�ّر �شناع�ة الط�ب/ الأب�ي بك�ر حمم�د ب�ن زكري�ا ال�رازي )ت 311 ه��(؛ حتقي�ق خال�د حرب�ي.- 
االإ�ش�كندرية: دار ال�ف�اء، 1436 ه��، 163 ��ض.

العلوم
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�ش�عر ال�ف��د يف الع�ش�ر االإ�ش�المي والع�ش�ر االأم��ي: درا�ش�ة م��ش�عي�ة فني�ة/ هن�اء فا�ش�ل 
بي�ان.- عّم�ان: دار ومكتب�ة الكن�دي، 1436 ه��، 278 ��ض.

األدب

اإحت�اف ذوي الب�شائ�ر برتاج�م العلم�اء االأفارق�ة االأكاب�ر ودوره�م يف ب�الد احلرم�ني وب�الد 
امل�ش�رق االإ�ش�المي/ حم�زة ب�ن حام�د القرع�اين.- الطائ�ف: دار الطرف�ني؛ ب�ريوت: م�ؤ�ش�ش�ة 

ال�شح�ى، 1436ه��، 861 ��ض.

التاريخ

التعري�ف مبجم�ع�ة م�ن امل�شت�ش�رقني وبجه�ده�م يف الدرا�ش�ات االأدبي�ة واللغ�ي�ة ويف اإع�داد 
فهار��ض املخط�طات العربية/ �ش�ماء زكي املحا�ش�ني.- الك�يت: مكتبة ومركز فهد بن حممد 

ب�ن ناي�ف الدب���ض لل�رتاث االأدب�ي؛ ب�ريوت: دار الب�ش�ائر االإ�ش�المية، 1436 ه��، 214 ��ض.

منه�ج عم�ر ب�ن اخلط�اب ر�ش�ي اهلل عن�ه يف م�اجه�ة امل�ش�كالت االأمني�ة/ م�ش�اعة بن�ت جهي�م 
العتيب�ي.- الريا��ض: جامع�ة االإم�ام، عم�ادة البح�ث العلم�ي، 1435 ه��، 740 ��ض )اأ�شل�ه ر�ش�الة 

دكت��راه(.
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التنظيم�ات االإداري�ة يف �ش�در الدول�ة االإ�ش�المية/ فاي�ق حمم�د غن�امي.- عّم�ان: دار وائ�ل، 
1437 ه��، 384 ��ض .

)التنظي�م االإداري يف عه�د الر�ش��ل �شل�ى اهلل علي�ه و�ش�لم، ويف عه�د اخللف�اء الرا�ش�دين، ويف 
العه�د االأم�ي(.

الفتنة يف عهدي االأمني واملاأم�ن/ اأحمد حممد اخلطيمي.- عّمان:
دار دجلة، 1437 ه�، 224 �ض.

الري�ادة العلمي�ة يف بغ�داد واأ�شدائ�ه ا)�ش�ح: واأ�شداوؤه�ا( عل�ى بل�د )�ش�ح: ب�الد( االأندل��ض/ 
حمم�د ب�ش�ري ح�ش�ن را�ش�ي العام�ري.- عّم�ان: دار اأجم�د، 1437 ه��، 280 ��ض.

�ش�هى  الط�ائ�ف/  مل��ك  ع�ش�ر  االأندل��ض:  يف  العلم�ي  الن�ش�اط  يف  االأندل�ش�ية  امل�راأة  اإ�ش�هام 
��ض.  192 ه��،   1435 للعل��م،  العربي�ة  ال�دار  ب�ريوت:  بعي��ن.- 

ح�ارات ومع�امل ج��ار امل�ش�جد احل�رام: اأجي�اد وال�ش�امية 2 وجب�ال ال�شف�ا واأب�ي قبي��ض، املي�اه، 
االآب�ار داخ�ل امل�ش�جد احل�رام، املط�ف�ات/ ف��زي حمم�د عب�ده �ش�اعاتي.- مك�ة املكرم�ة: امل�ؤلف، 

1436 ه��، 415 ��ض.
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مسرد معجمي متنوع
ابـن الفوطـي موؤرًخـا 642 - 723 هــ/ حمم��د م�شع�ان 

عي�ال �ش�لمان.- عّم�ان: وزارة الثقاف�ة، 1435 ه��، 172 ��ض.

الأجـور والرواتـب يف الع�شـر العبا�شـي خـال الفـرتة 
132 -334 هــ/ جمي�ل حمم�د بن�ي �ش�المة.- عّم�ان: زم�زم 

نا�ش�رون، 1435 ه��، 202 ��ض.

الإ�شـامي:  الفقـه  يف  املعامـات  يف  التعيـني  اأحـكام 
م�ش�عل.-  اإ�ش�ماعيل  فاطم�ة  مقارنـة/  فقهيـة  درا�شـة 
��ض   1007 ه��،   1435 القان�ني�ة،  ال�ف�اء  مكتب�ة  االإ�ش�كندرية: 

علمي�ة(. ر�ش�الة  )اأ�شل�ه 

امل�شـرق  يف  احل�شاريـة  وا�شـتخداماتها  الأخ�شـاب 
العربي الإ�شامي/ �شعد رم�شان اجلب�ري.- االإ�شكندرية: 

��ض.  220 1435ه��،  احلدي�ث،  اجلامع�ي  املكت�ب 

اإدارة امل�شارف والنقود العربية يف التاريخ الإ�شامي/ 
جمم�ع�ة م�ن اخل�باء.- القاه�رة: املنظم�ة العربي�ة للتنمي�ة 

االإداري�ة، 1435 ه��، 559 �ض.

الإ�شـرائيليات يف مرويـات حممـد بـن اإ�شـحاق: درا�شـة 
تطبيقيـة يف كتـاب املبتـداأ يف ق�ش�ـض الأنبياء/ حممد 
ج�الء اإدري��ض.- القاه�رة: امل�ؤ�ش�ش�ة امل�شري�ة للت�ش��يق، 1435 

ه��، 510 ��ض.

ن��ر  ب�ش�ري  ح�ش�ني  الإ�شـامية/  الدعـوة  اقت�شاديـات 
الدائ�م، حمم�د اأحم�د م�شطف�ى.- عّم�ان: دار احلام�د، 1435 

ه��، 119 ��ض.

اأمهـات الكتـب الفقهيـة يف املذاهب الثمانية امل�شـهورة: 
�شـروحها وحوا�شـيها، ابتداء من القرن الثاين للهجرة 
حتى ع�شرنا احلايل/ عبدال�شالم اأحمد فيغ�.- القاهرة: 

دار الكلم�ة، 1435 ه��، 620 ��ض.

التحكيـم التجاري الدويل ما بني ال�شـريعة والقانون: 
درا�شـة مقارنـة/ زي�اد حمم�د ال�ش�بعاوي.- القاه�رة: املرك�ز 

الق�م�ي لالإ�ش�دارات القان�ني�ة، 1435 ه��، 196 ��ض.

التعامـل مـع الأوبئـة يف �شـوء الفقـه الإ�شـامي/ عل�ي 
اجلدي�دة،  اجلامع�ة  دار  االإ�ش�كندرية:  قا�ش�م.-  عل�ي  حمم�د 

1435 ه��، 213 ��ض.

اجلذور الإ�شـامية ملبادئ اجلودة ال�شاملة/ علي �شعيد 
القحطاين.- الريا�ض: امل�ؤلف، 1435 ه�، 72 �ض.

اجلـودة  بيـان  يف  واأثـره  ال�شـريف  النبـوي  احلديـث 
ال�شـاملة يف القت�شـاد الإ�شـامي/ عفي�ف عبداحلاف�ظ 
��ض.  292 ه��،   1435 الزم�ان،  دار جلي��ض  عّم�ان:  الغنيم�ات.- 
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مقارنـة  درا�شـة  الغائبـة:  العـني  يف  الت�شـرف  حكـم 
عبدالنا�ش�ر  املـدين/  والقانـون  الإ�شـامي  الفقـه  بـني 
عبداملطل�ب �ش�هاوي.- االإ�ش�كندرية: مكتب�ة ال�ف�اء القان�ني�ة، 

��ض.  479 ه��،   1435

حـول ال�شت�شـراق اجلديـد: مقدمـات اأوليـة/ عب�داهلل 
بن عبدالرحمن ال�هيبي.- الريا�ض: جملة البيان، 1435 ه�، 

184 �ض.

500 طريقة جتعل اأبناءك يع�شـقون ال�شاة/ عبداهلل 
للن�ش�ر،  اجلدي�دة  االأندل��ض  القاه�رة:  عبداملعط�ي.-  حمم�د 

1435 ه��، 383 ��ض.

ال�شيا�شـة ال�شـرعية يف ق�شـة يو�شـف عليـه ال�شـام/ 
مام�ادو ب�ش�ري �ش�يال.- الريا��ض: دار كن��ز اإ�ش�بيليا، 1435 ه��، 

143 ورق�ة )اأ�شل�ه ر�ش�الة ماج�ش�تري(.

اجلنائـي  الفقـه  يف  وامل�شـددة  املخففـة  الظـروف 
الإ�شـامي/ عم�رو العرو�ش�ي.- االإ�ش�كندرية: مكتب�ة ال�ف�اء 

��ض.   615 ه��،   1435 القان�ني�ة، 

مـن  امل�شـهود  الوا�شـح  ببيـان  امل�شـهور  امل�شـائل،  الع�شـر 
ف�شائـح الن�شـارى واليهـود/ �شال�ح ب�ن ح�ش�ني اجلعف�ري 
)ت 669 ه�؟(؛ درا�شة وحتقيق حمزة العاي�ض.- بريوت: كتاب، 

1435ه��، 272 ��ض.

وجـواب  الإ�شـامية  ال�شـريعة  يف  املرتـد  عقوبـة 
يا�ش�ني.- ج�دة: مرك�ز  ب�راء  معار�شـات املنكريـن/ حمم�د 

��ض.  175 ه��،   1435 والبح��ث،  للدرا�ش�ات  التاأ�شي�ل 

املجتمـع يف  �شـامة  واأثرهـا يف �شمـان  النفـي  عقوبـة 
الفقـه الإ�شـامي/ حم�ادة عي�د حم�دان.- االإ�ش�كندرية: دار 

اجلامع�ة اجلدي�دة، 1435 ه��، 434 ��ض.

علـوم الأر�ـض يف الـرتاث العربـي الإ�شـامي/ م�شطف�ى 
�ان: دار املناه�ج، 1435 ه��، 276 ��ض. امل�بوك املغب��ب.- عمَّ

وانعـدام  الهمـة  علـوِّ  بـني  الأطبـاء  واقـع  مـن  ق�ش�ـض 
ة/ علي �شعيد القحطاين.- الريا�ض: امل�ؤلف، 1435 ه�،  الذمَّ

127 ��ض.

الفقـه  يف  املتعار�شـة  امل�شالـح  بـني  الرتجيـح  قواعـد 
تاأ�شيليـة  درا�شـة  املعا�شـرة:  وتطبيقاتهـا  الإ�شـامي 
مقارنـة/ اأ�ش�ماء امل�دين.- الريا��ض: دار العا�شم�ة، 1435 ه��، 

��ض.  488

حماورات فقهية خمت�شرة: اأربعون م�شـاألة فقهية مما 
يكرث احلوار فيه بني النا�ض، مدعمة بالأدلة الأثرية 
والنظرية/ �شالح بن �شليمان الراجحي.- الريا�ض: ت�زيع 

م�ؤ�ش�شة اجلري�شي للت�زيع واالإعالن، 1435 ه�، 2 ج�؟
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دار  عّم�ان:  مي�ش�را.-  ريخ�ا  املغـول/  ع�شـر  يف  املـراأة 
��ض.  229 ه��،   1435 الي�ازوري، 

م�شـابقة اأف�شـل مـوؤذن لعـام 1436 - 1437 هـ: جائزة 
العـامل  ل�شـباب  الأوىل  ن�شـختها  يف  ربـاح  بـن  بـال 
الإ�شامي/ فكرة وتاأليف علي حممد ال�شمراين.- الريا�ض: 

امل�ؤل�ف، 1435 ه��، 22 ��ض.

الدعـوة  يف  واأثرهـم  املن�شفـون  امل�شت�شـرقون 
الإ�شـامية/ ال�ش�يد عل�ي ال�ش�يد ح�ش�ن.- املن�ش��رة: مكتب�ة 

��ض.  576 ه��،   1435 فيا��ض، 

امل�شـوؤولية الجتماعيـة يف القراآن الكرمي/ عبداهلل بن 
حممد القر�شي.- جدة: دار املحمدي، 1435 ه�، 119 �ض.

اليونـاين  الفكريـن  بـني  ال�شيا�شـية  املعار�شـة 
فل�شـفة  يف  مقارنـة  حتليليـة  درا�شـة  والإ�شـامي: 
مكتب�ة  االإ�ش�كندرية:  البيل�ي.-  روي��ض  حمم��د  ال�شيا�شـة/ 

��ض.  379 ه��،   1435 املعرف�ة،  ب�ش�تان 

معاهـد تدريـب الق�شـاء والإفتاء ومناهجهـا يف الهند: 
درا�شة علمية/ امتياز عامل القا�شمي.- بريوت: دار الكتب 

العلمي�ة، 1435 ه��، 112 �ض.

بة/ اإبراهيم ال�ش�لطي.-  معجـم الأدوية الطبيعية املجرَّ
عّمان: دار احلامد، 1435 ه�، 172 �ض.

الكـرمي:  القـراآن  مفهـوم ال�شـتكبار وال�شـت�شعاف يف 
م�شطف�ى  مو�شوعـي/  وتف�شـر  م�شطلحيـة  درا�شـة 

��ض.  340 ه��،   1435 ال�ش�الم،  دار  القاه�رة:  اأوعي�ش�ة.- 

مناهـج البحـث املعا�شـرة: روؤية اإ�شـامية/ حممد ح�ش�ن 
مهدي بخيت.- عّمان: عامل الكتب احلديث، 1435 ه�، 283 �ض.

املنظـور القـراآين لوظائـف علم الت�شـال/ وداد غازي.- 
ان: دار اأ�ش�امة، 1435 ه�، 280 �ض. عمَّ

النبـوة  علـى  العلميـة  باملكت�شـفات  ال�شـتدلل  منهـج 
والربوبيـة/ �ش�ع�د ب�ن عبدالعزي�ز العريف�ي.- لندن: مركز 

تك�ي�ن للدرا�ش�ات والبح��ث، 1425 ه��، 80 ��ض.

نفحـات اإ�شـامية من ال�شـعر العراقي احلديـث/ اختيار 
وت�ثي�ق من�ش��ر ب�ن عبدالعزيز اخل�شريي.- الريا�ض: املعد، 

1435 ه��، 248 �ض.

الإ�شـامية/  امل�شـارف  معامـات  يف  اخل�شـارة  نظريـة 
عادل عبدالف�شيل عيد.- االإ�شكندرية: دار التعليم اجلامعي، 

1435 ه��، 603 ��ض.

النيابة ال�شـرعية يف �شوء املذاهب الفقهية والقوانني 
ال�ف�اء  مكتب�ة  االإ�ش�كندرية:  �ش�ت�ان.-  بلقا�ش�م  العربيـة/ 

القان�ني�ة، 1435 ه��، 327 ��ض.
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بطاقة فنية


