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لعامي 1431 – 1432هـ
تعريف خبمسمائة كتاب طبعت يف هذه املدة

إعداد
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

إشراف الشيخ

اف قَّ علوي بن عبدالقادر السَّ



بسم اهلل الرحمن الرحيم

َوفَِك�ْر)ُدَرٌر( ُتْ�ِدي ِم�َن الِعْلِم ُدَرْر ُعُل�وٍم  ِم�ْن  َوُكنُ�وزًا 
َيَْمُعَه�ا َواِح�ٍد  ِكَت�اٍب  ))َخْزَن�ٌة(( ِم�ْن ُكلِّ َفنٍّ َوَنَظْرِف 
َفْرَقْد َكَفْينَاَك ِم�َن اْلَغْوِص َوِمْن َنَصِب الَبْحِث َوإِْجَهاِد السَّ
َب��اِرع��ًا نَِظامًا  َفاْحَتِف�ْل َواْظَفْر بِِه فِيَمْن َظَفْرَوَن��َظ��ْم��نَ��اُه 



 

 
  ١٤٣٢ - ١٤٣١ام ا     أ

  
احلمد هللا الذي له األمساء احلسىن وكامل الصفات، فاوت حبكمته بني 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك شهد أنأهل العلم أعلى الدرجات، و املخلوقات، ورفع 

أكمل اخللق وخري  ،ورسولهشهد أن حممدًا عبده نأبان لنا طرق اخلريات، و  ،له

الذين فضلهم اهللا بالعلم النافع واألعمال الصاحلات،  ،الربيات، وعلى آله وأصحابه

  . .وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم املعاد

  :أما بعد

وكلما جاء منها ، وتزيد مصادر الثقافة وتتفرع، تتجدد وسائل املعرفة وتتنوع

ال يزال  ،ومصدر فريد ،إال وسيلة واحدة، اهوأبعده وحنَّ ، جديد طمر األول وغطَّاه

فالكتاب مذ وجد ،  أال وهو الكتاب، متصدرًا مجيع ما جاء بعده، متمسكًا مبرتبته

ومهما جاءت من بعده الوسائل ، وهو حيتفظ مبكانته األوىل اليت ولدت معه يوم ولد

وهو بستان  ،!؟كيف ال. املعرفية واملصادر الثقافية فإنه يبقى سيدها واملسيطر عليها

لضيف او ، وهو اجلليس الذي ال مؤنة له، وأنيس األدباء، ونزهة الفضالء، العلماء

  . الذي ال كلفة معه

نه جدير بأن إذا كان الكتاب جديراً بالقراءة، فإ: (( وإميانًا منا باملقولة اليت تقول

هذا  هديوقاص، وطلبة العلم، ها حنن نضع بني يدي حميب الكتب وعشاقها،  ))يُقتىن

عليهم  والذي وعدناهم أن يطلَّ )) خزانة الكتب((من كتاب الثالث اإلصدار اجلديد 

نتخري هلم فيه من مثار نسأل اهللا أن يعيننا على ذلك، ، باجلديد مع إطاللة كل عام

لنوفر هلم بذلك جهد البحث ، جهود الكتاب واملؤلفنيو ، حصاد املكتباتو ، املطابع

 فجمعنا هلم فيه ما صدر، واالستقصاء عن جديد الدور واملكتبات وآخر إصدارا�ا

باإلضافة إىل بعض الكتب اليت صدرت ، )م٢٠١١) (هـ١٤٣٢(خالل العام املنصرم 

، ورهاإما لتأخر صد السابقالكتاب  إىلمل نضفها و ) م٢٠١٠) (هـ ١٤٣١(يف عام 



 
  ١٤٣٢ - ١٤٣١ام ا     ب

علم أن هذا الكتاب ليس حصراً وال استيعاباً و�ذا ت. ةأو لعدم وصوهلا إلينا إال متأخر 

وأسعفتنا به الطاقة ملعرفة ، ى إليه اجلهدوإمنا هو ما أدَّ ، تلك املدةجلميع ما طبع يف 

  .هذه الكتب إن وجدعلى  على بعض ما يؤخذ  تنبيهالمع  ،ونشر أهم ما طبع

فهو جولة تعريفية يف ثنايا الكتب وبني ، اب يف �جه عن سابقهوال خيتلف هذا الكت

فنذكر ، ومقصود مؤلفه وغايته، لوضع القارئ أمام تصور للكتاب وفحواه، سطورها

مع التنبيه إىل الكتب اليت يف ، املؤلف وأهم املباحث اليت ناقشها، بيانات الكتاب

 ،إعادة طباعتها أو حتقيقهاإىل الكتب اليت مت نشري كما ، أصلها رسائل جامعية

إىل غري ذلك من الفوائد اليت جتدها ، الفروق بني الطبعات أو التحقيقاتأهم  ونذكر

  .يف هذا اإلصدار

، فقد رتبناها ترتيباً هجائياً على حروف املعجم، وتسهيًال ملتصفحي اخلزانة وقرائها

ال حيتاج إىل كثري  جتعل البحث فيها سهالً ، وأردفناها مبجموعة من الفهارس العلمية

  .  عناء وال جهد

إال أننا نعلم ، ويشوبه التقصري، يعرتيه النقص، وأخرياً فالكتاب جهد بشري حمض

ويتجاوزن إذا وجدوا عيباً ، يعذرون إذا رأوا نقصًا وزلالً  كرامٍ   أنه سيكون يف أيدي قومٍ 

  .لَّ من ال يعرتي علمه النقص والتقصريفجَ ، وخلالً 

   

     



 

 
١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  آثار اإلميان باليوم اآلخر من تفسري الطربي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعود بن عبد العزيز العقيل

  الدمام -دار ابن اجلوزي   :الناشر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٨٢  

  :ا ب

تفسـري اإلمـام ابـن جريـر ا تفرق يف وترتيب وحتقيق ودراسة مل مجعهذا الكتاب 

وذلك  ،من اآلثار الكثرية الواردة عن السلف يف باب اإلميان باليوم اآلخرالطربي 

  .بع يف كتب االعتقادوترتيبها حسب ما هو متَّ  ،باالستقراء والتتبع

علـــى ترمجـــة مـــوجزة للطـــربي، والتعريـــف  ملتشـــا تمهيـــدبـــدأ املؤلـــف الكتـــاب ب

ن أنكــره، كــم َمــوالتعريــف بــاليوم اآلخــر، ومكانتــه يف القــرآن والســنة، وحُ ، بتفســريه

ومنزلــة أقــوال الصــحابة والتــابعني، واالحتجــاج �ــا يف مســائل العقيــدة، مث شــرع يف 

السـلف اآلثـار الـواردة عـن أبواب الكتاب، واليت تألفت من أربعة أبواب، تناولـت 

ــــربزخ ،يف املــــوت الصــــغرى  يف أشــــراط الســــاعة همآلثــــار الــــواردة عــــنوا ،وأحــــوال ال

،  أحـــوال العـــاملتغـــريُّ و  ،الـــنفخ يف الصـــورمـــن  ق بـــهيف البعـــث ومـــا يتعلَّـــو  ،والكـــربى

  .آلثار الواردة عن السلف يف اجلنة والنار وما يتعلق �ماوغري ذلك، وا

املؤلــف لنيــل درجــة الــدكتوراه يف  وأصــل هــذا الكتــاب رســالة علميــة، تقــدَّم �ــا

  .من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العقيدة واملذاهب املعاصرة



 
٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  آداب طالب العلم الشرعي مع شيخه ويف درسه

  منهج تربوي توجيهي لطالب العلم الشرعي 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد بن خليل بن إبراهيم الزاهدي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  الرفاعي العاينرافع طه 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

١٦٠  

  :ا ب

ى هـذا الكتـاب مجـع فيــه مؤلفـه مـن اآلداب الـيت ينبغــي لطالـب العلـم أن يتحلَّــ

م فيـه ممـا تكلَّـ ،ق يف بطـون الكتـبمع شيخه ويف درسـه، فجمـع منهـا مـا تفـرَّ  ،�ا

 اً منهاجــات أفكــاره، فكـان هــذا الكتـاب باإلضـافة إىل مــا جـادت بــه بنيَّـ، العلمـاء

، واقتصـــر يف ذلـــك علـــى أصـــول املســـائل لطـــالب العلـــم الشـــرعي اتوجيهي�ـــ اتربوي�ـــ

  .ات األمور، دون استيعاب لكل ما قاله العلماء حول هذا املوضوعومهمَّ 

تنـــاول فيـــه تعريـــف  ،ا املؤلـــف بتمهيـــدبـــدأه ،ف الكتـــاب مـــن ســـتة فصـــولتـــألَّ 

شـــرع يف ذكـــر  ومـــن مثَّ ، وفضـــله يف القـــرآن والســـنة وآثـــار الســـلف الصـــاحل ،األدب

، ويف أثناء الـدرس، وقد تناول آداب الطالب مع شيخه قبل الدرس، هذه اآلداب

، وبعــده، ث عــن آدابــه يف نفســه قبــل الــدرس، ويف أثنائــهكمــا حتــدَّ ، وبعــد الــدرس

اشـتملت علـى العديـد مـن الفوائـد والوصـايا  ،جمموعـة مـن املالحـقكما قام بعمـل 

  .النافعة



 

 
٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  آراء اإلمام عبد العزيز بن باز الفقهية

  من أول كتاب الطهارة إىل آخر باب صالة التطوع

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  ياسني بن سعيد بن عبد اهللا احلاشدي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار التدمرية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه املؤلــف آراء اإلمــام ابــن بــاز الفقهيــة، مــن بدايــة كتــاب 

الطهارة إىل آخر باب صالة التطوع، مقتصراً على مـا جـزم بـه الشـيخ يف الفتـوى، 

يرى ابن بـاز رمحـه اهللا، مث : يف كل مسألة بقوله وطريقته يف ذلك أن ُيصدِّر كالمه

يذكر من قال �ـذا القـول مـن املـذاهب األربعـة، مث يـذكر مـن خـالفهم يف املسـألة، 

ف فيهـا ح، ويـذكر املسـائل املختلَـمع ذكـر أدلـتهم واملناقشـة هلـا، مث بعـد ذلـك يُـرجِّ 

  . عند املذاهب األربعة، ومل يُعرِّج على املسائل ا�مع عليها

م إىل متهيـد وبـابني، مشـل التمهيـد ترمجـة للشـيخ ابـن بـاز وحياتـه والبحث مقسَّ 

ذكر آراء الشــــيخ ابــــن بــــاز بــــ البــــاب األولاملؤلــــف  وخــــصَّ . الشخصــــية، والعلميــــة

والباب الثاين ذكر فيه آراءه املتعلقة بأحكام الصالة إىل آخـر . الفقهية يف الطهارة

ريج األحاديـــــث، وترمجـــــة غـــــري بــــاب صـــــالة التطـــــوع، مــــع توثيـــــق النقـــــوالت، وختــــ

  . املشهورين، وشرح املصطلحات، والغريب، ووضع الفهارس العلمية

  .الفقه اإلسالمييف  املاجستريأصل الكتاب رسالة علمية لنيل درجة و 

  .وننصح باقتنائه ،والكتاب جيد ومفيد



 
٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  آفاق االستثمار يف اجلهات اخلريية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مفر حممد بن حيىي آل

  :تقــــــــــــــــديم

  

  والدكتور سامي سلمان/ الدكتور عبد الرمحن األطرم 

  :الناشــــــــــــــر

  

  برعاية مجعية ابن املبارك اخلريية/  الظهران –الدرر السنية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٧٠  

  :ا ب

بنمـوذج  ،واملفيدة للجهات اخلرييـة ، بطرق االستثمار النافعةِين كتاب عُ هذا ال

 ،ز القــدرات املاليــة لـــدى هــذه اجلهـــاتوأفكــار واقعيـــة مــن شــأ�ا أن تعـــزِّ  ،مبتكــر

ر النظريــــة طُــــتنــــاول الكتـــاب األُ  .كثــــرياً مـــن مشــــكالت العجــــز يف ميزانيا�ـــا  وحتـــلَّ 

وهـــو النمـــوذج  )أســـاس(عرض فيـــه املؤلـــف منـــوذج كمـــا اســـت، وامليدانيـــة لالســـتثمار

إعـداده بنـاًء علـى دراسـة واستقصـاء واقـع الكثـري مـن اجلهـات اخلرييـة، يف  الـذي متَّ 

 ،والـــــذي يســـــعى لتعزيـــــز االســـــتثمارات اخللـــــيج عمومـــــاً، ويف اململكـــــة خصوصـــــًا،

ا مـــك، والتســـويق للمشــاريع اخلرييـــة ،وتوظيــف الصـــورة الســائدة يف مجـــع التربعــات

وقــــد أُردف . أســــاسفــــق مــــنهج وَ  ،عــــن التنظــــيم اإلداري واملــــايلالكتــــاب  ثدَّ حتــــ

تنـــاول فيـــه بعـــض  ،ه الـــدكتور ســـامي تيســـري ســـلمانالكتـــاب مبلحقـــني األول أعـــدَّ 

ه القسـم العلمــي والثــاين أعـدَّ ، وبعـض مبادئـه ،املصـطلحات املتداولـة يف االســتثمار

عتــرب الكتــاب يُ و . نية تنــاول فيــه االســتثمار مــن الناحيــة الشــرعيةرر السَّــمبؤسســة الــدُّ 

  .عمل االستثماري اخلريي جبانبيه التنظريي والتطبيقي العمليمنهجاً متكامالً لل

  .ني باألعمال التطوعيةوننصح به املهتمِّ  ،والكتاب فريد يف بابه



 

 
٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اإلبانة عن أصول الديانة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أبو احلسن األشعري

  :تحقيـــــــــــــق

  

  صاحل بن مقبل العصيمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض – دار الفضيلة

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٤٤  

  :ا ب

، الــذي ينتســب إليــه هــذا الكتــاب يعتــرب مــن أهــم كتــب أيب احلســن األشــعري 

  .عليه بعد تركه االعتزال فيه منهجه األخري الذي استقرَّ  األشاعرة؛ ألن

بتحقيقـــات خمتلفـــة؛ أمههـــا وقـــد ســـبقت طباعـــة هـــذا الكتـــاب عـــدة طبعـــات، 

ة األخطـاء ري كثـ، لكنهـا طبعـة  الدكتورة فوقيـة حسـني علـى أربـع نسـخ خطيـة حتقيق

فيهــا الــيت  املخطوطــاتإحــدى التحقيــق علــى اعتمــاد كمــا يالحــظ والتحريفــات،  

ثبتــت هــذه الزيــادات يف الــنص زيــادات ليســت موجــودة يف النســخ األخــرى، وقــد أُ 

مــع أن الظــاهر أ�ـا إضــافات مقحمــة ختـالف مــنهج الكتــاب، باإلضــافة ، ياألصـل

  .اريخ والناسختجمهولة الإىل كون هذه املخطوطة 

أمــا هــذا التحقيــق فقــد اعتمــد علــى ســت نســخ خطيــة، مــع ختــريج األحاديــث 

ـــار، والتعليـــق علـــى مـــا حيتـــاج إىل تعليـــق، واملقارنـــة بـــني األشـــعري ومتـــأخري  واآلث

مبكـــة م القـــرى أامعـــة التحقيـــق جـــزء مـــن رســـالة دكتـــوراه جبوأصـــل هـــذا . األشـــاعرة

  .اهللا الغنيمان الشيخ عبداملكرمة، بإشراف 

  .وننصح باقتناء هذه الطبعة



 
٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أحباث اجتهادية يف نوازل عصرية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  قطب الريسوين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت - دار ابن حزم

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٤٨  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يهــدف إىل عــرض عــدد مــن الدراســات املعاصــرة الــيت تتعلــق بــبعض  

  .النوازل اجلديدة، وطريقة االجتهاد فيها على ضوء من الرتاث الفقهي واألصويل

انــتهج الكاتــب طريقــة إرجــاع القضــايا إىل ضــوابط االجتهــاد، مــن حيــث إحكــام 

 مـــآالت التنزيـــل علـــى نيحتقيـــق مناطا�ـــا، وتبيـــتصـــور املســـائل، وإشـــباع النظـــر يف 

  .مبقاصد الشريعة، وقواعد الفقه، مسرتشًدا الواقع

عقوبة التعزير وأثرها يف مواجهـة جـرائم : ويضم الكتاب مخسة أحباث تأصيلية هي

قواعـــــد الوســــــائل ، و االســـــتحالة وتطبيقا�ـــــا املعاصــــــرة يف جمـــــال التـــــداوي، و البيئـــــة

حنو تأهيـل اجتهـادي ألعضـاء هيئـة الفتـوى ، و وتطبيقا�ا املعاصرة يف ا�ال اخلريي

  .رعاية ذوي احلاجات اخلاصة يف السنة النبويةو  ،باملصارف اإلسالمية

مؤكداً فيها مؤمترات فقهية دولية،  وأصل هذه البحوث دراسات قدمها املؤلف إىل

التحـــــدي و علـــــى حيويـــــة الفقـــــه اإلســـــالمي وعافيتـــــه، ومنازلتـــــه حلـــــوادث العصـــــر 

  .احلضاري



 

 
٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األحباث العلمية للمؤمتر الدويل

  )نبي الرمحة حممد صلى اهللا عليه وسلم(

  :اب ت

  :تـــــــــــــــأليف

  

  جمموعة من الباحثني

  :الناشــــــــــــــر

  

  اجلمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

   :عـــــــــدد األجـــــــــزاء  بدون

  

٩  

  :ا ب

هذا الكتاب عبارة عن نتاج املـؤمتر الـدويل الـذي ُعِقـَد يف الريـاض يف الفـرتة مـا 

نــيب ( هـــ، والــذي ُأطِْلــَق عليــه١٤٣٢/ ١٠/  ٢٥هـــ  إىل ١٤٣٢/ ١٠/  ٢٣بــني 

وشـارك فيـه العديـد مـن الشخصـيات العلميـة  ،)الرمحة حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم

والــذي تنــاول جوانــب الرمحــة يف حيــاة رســول اهللا صــلى اهللا ، والدعويــة واألكادمييــة

ومت دراسـتها  ،وقـد قُـدِّم إىل املـؤمتر العديـد مـن البحـوث وأوراق العمـل، عليه وسـلم

إجـازة ومـن مث ، وتقوميها من قبل اللجنة العلمية برئاسة الـدكتور عبـد اهللا الشـقاري

  .ا للمؤمتر، ومثان أوراق عملاثنني وسبعني حبثاً علمي� 

تناولت هذه البحوث العديد من جوانب الرمحـة يف حيـاة رسـول اهللا صـلى اهللا 

، طــون بــه مــن أصــحابه وغــريهموعالقتــه مبــن حيي، وتعاملــه، عليــه وســلم يف أخالقــه

كمــا تناولــت العديــد مــن البحــوث املهمــة املرتبطــة �ــذا اخللــق العظــيم مــن أخــالق 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



 
٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  لقه دليل على وحدانيتهخإبداع اخلالق يف نظام 

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا الزهراين

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار التوحيد 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبـــع  الثانية

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٣٠  

  :ا ب

 ، �ـذيب األخـالق وتقـومي الســلوكيف  وتأثريهـا ،تنـاول كلمـة التوحيـدهـذا الكتـاب 

 وما بثَّ  ،وما أودع فيه من عجائب قدرته ،ث عن آيات اهللا يف تنظيم الكونحتدَّ 

أشـــار إىل بـــديع خلـــق اهللا يف اإلنســـان ، مث فيـــه مـــن الـــدواب وأصـــناف املخلوقـــات

وتنظــــيم  ،وتكرميــــه بالعقــــل والفهــــم، والشــــكل والصــــورة، واإلنتــــاج وعمــــارة األرض

وعامل احليوانـات مـن مجيـع أصـنافها  ،تناول إبداع اهللا يف خلق الدواب ، كمااحلياة

  .وأشكاهلا، وكيف سخرها لإلنسان، وما أودع فيها من املنافع

ورمحــة اهللا بنــا أن بعــث فينــا خــامت أنبيائــه  ،مث حتــدث عــن أمهيــة اخلالفــة يف األرض

اإلســالم ديًنــا، وأنــزل معــه كتابًــا فيــه توحيــد اهللا  لنــا ورضــي ،بــه النعمــة ورســله، وأمتَّ 

سـعاد�م يف الـدارين، وأمـرهم بإقامـة اخلالفـة  نظيم حيـاة البشـر، وسـرُّ وتعظيمه، وت

  .إىل لطف اهللا بعباده صَ لُ يف األرض، ويف ثنايا هذا البحث خَ 

وقـــــد خـــــتم الكتـــــاب بوجـــــوب الرجـــــوع إىل اهللا بالتوبـــــة، وتصـــــحيح النيـــــة بالتوبـــــة 

  .فرصة احلياةواإلنابة، واغتنام  الصادقة، واالستقامة على أمر اهللا، وحتقيق التوبة



 

 
٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ابن تيمية رد مفرتيات ومناقشة شبهات

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد عبد القادر

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة الرشد 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٢٨  

  :ا ب

للمفرتيـات والشـبهات  هذا الكتاب وضعه املؤلـف دفاعـاً عـن ابـن تيميـة، ورد�ا

ــالــيت يُرمــى �ــا مــن قِ  ــ. ل خصــومهَب األول : مه مؤلفــه إىل ثالثــة أقســاموالكتــاب قسَّ

، وأخالقــــه، وعلمــــه، تناولــــت حياتــــه ،منهــــا تضــــمن ترمجــــة وافيــــة لشــــيخ اإلســــالم

نه املؤلـف جمموعـة مـن املفرتيـات الـيت أما القسـم الثـاين فضـمَّ . وغري ذلك، وعبادته

 أول مــن ويبـنيِّ ، ورد الفريـةوطريقـة املؤلـف أن يُـ، اإلسـالم ابـن تيميــةمـي �ـا شـيخ رُ 

�ــا ومصــدرها، مث ينقــل مــن كتــب ابــن تيميــة ومصــنفاته مــا يــرد بــه علــى هــذه قــال 

أمــا القســم الثالــث فتنــاول فيــه املؤلــف جمموعــة مــن الشــبهات الــيت أثــريت . الفريــة

ـــيت قـــال ، حـــول بعـــض أفكـــاره الـــيت دعـــا إليهـــا ُـــ، �ـــاأو فتاويـــه ال ورد وطريقتـــه أن ي

َ مــن قــال �ـا، واملرجــع الــذي ذكــرت فيـه، مث يبيِّ  نهــا إن كانــت حتتــاج الشـبهة ويـُبَـــنيِّ

ــ، إىل بيــان ، ح مقصــوده داعمــاً ذلــك بأدلتــهمث ينقــل مــن كــالم ابــن تيميــة مــا يوضِّ

ليضـيف بعـد ذلـك أدلـة أخـرى مـن  الكتـاب والسُّـنة أو أقـوال أئمـة أهـل العلـم ممـا 

وذكــر ثنــاء األئمــة  ،لذمــه لــه  الــدوافع الــيت دفعــت املنتقصــنيمث بــنيَّ . يــدعم أقوالــه

كـــاهليتمي   ،مث كـــان لـــه بعـــد ذلـــك وقفـــات مـــع خصـــوم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا .عليـــه

  .ختبط وتناقض لبيان ما هم عليه من ؛والكوثري وغريمها



 
١٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ابن عربي عقيدته وموقف علماء املسلمني منه

  الثالث عشرمن القرن السادس إىل القرن 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  دغش بن شبيب العجمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت –مكتبة أهل األثر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٩٢٧  

  :ا ب

ومــوقفهم  ،فيــهأقــوال العلمــاء يبــني و  ،هــذا الكتــاب يكشــف عقيــدة ابــن عــريب

  . القرن السادس إىل القرن الثالث عشرامتدت من  ،منه خالل فرتة زمنية

ــ أحــد عشــر فصــًال؛ عــرَّف  منهمــااألول ن تضــمَّ بــابني،  م املؤلــف كتابــه إىلقسَّ

، ومــا يتعلــق بوحــدة الوجــود، يف اهللا تــهعقيد وبــنيَّ ، تعريفــاً مــوجزاً  بــابن عــريبفيهــا 

، ك قولــه بقــدم العــامل وقولــه يف صــفات اهللاالً علــى بطــالن هــذا القــول، كــذلمــدلِّ 

والنــار ، والواليــة، والنبــوة، وإميانــه يف ألوهيــة فرعــون تــهعقيدو عقيدتــه يف املشــركني، و 

   .إىل غري ذلك

ـــاول يف البـــاب الثـــاين ـــاب عـــدة مســـائل منهـــا وتن أقـــوال العلمـــاء يف  :مـــن الكت

لـــيت أُلِّفـــت يف الكتـــب او  وموقـــف امللـــوك منـــه،، ابـــن عـــريب أو التحـــذير منـــه تكفـــري

مـن زعـم املؤلـف علـى  أنكـركمـا ،  ه أو إتالفهـاإحراق كتبـبـ ومن أمر ه،التحذير من

) الفصوص(و ) الفتوحات املكية(أثبت أنَّ كتابه و ة تأويًال لكالم ابن عريب، أنَّ مثَّ 

  .بكتبهسبب اهتمام النصارى  بنيَّ و  فيهما شيء، مل يُدسَّ 

  .وننصح باقتنائه وقراءته ،والكتاب فريد يف بابه



 

 
١١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أبيات االستشهاد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بن زكريا أمحد بن فارس

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد بن إبراهيم احلمد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار  ابن خزمية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٣٤٠  

  :ا ب

، )مقـاييس اللغـة: (بن فـارس اللغـوي صـاحب كتـابامؤلف هذا الكتاب هو 

وذلـــك بـــذكر األبيـــات الـــيت تصـــلح  ،وكتابـــه هـــذا يـــدور حـــول االستشـــهاد بالشـــعر

ل �ـــا يف مقامــات خمتلفـــة، وقــد ســـاقه املؤلــف مســـاق الروايــة عـــن رجــٍل مـــن للتمثـُّـ

، وعـــدد األبيـــات الـــيت )١٣٢(النـــاس، وبلـــغ عـــدد املضـــارب الـــيت أوردهـــا املؤلـــف 

واإلشـــادة  ،، ومـــن موضـــوعات الكتـــاب الصـــداقة والصـــديق)١٤٨(استشـــهد �ـــا 

إىل غـــري ذلـــك،  ،والتحـــذير مـــن بعـــض األخـــالق املرذولـــة ،بـــبعض خصـــال احلمـــد

 واألغلب يف هذا الكتاب أن مؤلفه يقتصر يف االستشـهاد ببيـٍت أو بيتـني مـن كـلِّ 

مقدمة وقسـمني وخامتـة، وجعـل القسـم  وقد قام احملقق جبعل الكتاب على. شاعر

 شــرحٌ : والتعريـف بكتابــه، والقســم الثــاين ،األول خمصصـاً للحــديث عــن ابــن فــارس

عنـــاه ومناســـبته، واعتمـــد نســـخة عبـــد الســـالم ملوبيـــان  ،لفاظـــهألوحتليـــل  ،لكتــابل

هارون وأفاد من تعليقاته، مـع عـزو األبيـات لقائليهـا، مث اخلامتـة الـيت تتضـمن ذيـًال 

ذكر فيه الشارح مضارب كثرية، وشواهد عليها، علـى حنـو مـا ذكـره ابـن  ،بللكتا

  .فارس



 
١٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اتفاق اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم وأثره يف األحكام

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  عبد العزيز بن حممد العويد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –مكتبة الرشد 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٦٨  

  :ا ب

هذا الكتاب عبارة عن دراسـة أصـولية ألثـر اتفـاق اخللفـاء الراشـدين رضـي اهللا 

  .عنهم يف األحكام الشرعية

، بــدأ املؤلــف كتابــه بتمهيــد تكلــم فيــه عــن فضــل اخللفــاء الراشــدين ومكــانتهم

  . ليشرع بعد ذلك يف فصول الكتاب التسعة

عرضـــها املؤلـــف عرضـــاً علمي�ـــا ، العديـــد مـــن املســـائل تناولـــت فصـــول الكتـــاب

تـرجيح  ومـن مثَّ ، ومناقشة هذه األدلة، واألقوال وأدلتها، مع نقل اخلالف، الً مفصَّ 

ومن املسائل الـيت تناولتهـا فصـول ، ذلك الرتجيح مع ذكر أسباب ،ح عندهما ترجَّ 

رتبـة االســتدالل وم، الكتـاب االسـتدالل باتفـاق اخللفـاء الراشـدين رضـي اهللا عـنهم

كمـــا تنــاول مســـألة اتفـــاق ، وتقويـــة احلــديث الضـــعيف بعملهـــم مبقتضــاه، عنــدهم

وأثــر اتفــاقهم علــى ، وأثــره يف نفــي املشــروعية ،اخللفــاء رضــي اهللا عــنهم علــى املنــع

ومن ذلـك أيضـاً ، أو اتفقوا على العمل به، والرتجيح مبا اتفقوا على روايته، النسخ

وتعـــارض الِقياَســـْني مـــع اتفـــاق اخللفـــاء علـــى ، لقيـــاستعـــارض أقـــوال اخللفـــاء مـــع ا

  .القول بأحدمها أو العمل به



 

 
١٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أثر العلماء يف مشروع النهضة اإلسالمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حيىي بن إبراهيم اليحىي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -جملة البيان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٩٥  

  :ا ب

 أن أثــــرهم يف هــــذا الكتــــاب يوضــــح دور العلمــــاء يف النهــــوض باألمــــة، ويبــــنيِّ 

ل األمـــم يف  وواضـــح لكـــل متأمـــل، والتـــاريخ قـــد ســـجَّ  ،�ضـــة األمـــم ظـــاهر للعيـــان

الـذين  ،كبو�ا و�وضـها، ومل تـنهض األمـم إال بقيـادة رشـيدة مـن العلمـاء الربـانيني

حيســـنون سياســــتها، وينـــأون �ــــا عــــن املخـــاطر والضــــالالت، فأســـاس كــــل �ضــــة 

بقياد�ـا العلمـاء فهـي �ضـة غثائيـة،  مْ �ضة مل يُقـ حقيقية نافعة هم العلماء، فأيُّ 

ــ ق املؤلــف ق هلــم األمــن واحليــاة الســعيدة، كمــا تطــرَّ لــيس فيهــا نفــع للنــاس، وال حتقِّ

وذكــر معــامل النهضــة عنــد العلمــاء، مث ضــرب إىل بيــان أن العلــم أســاس النهضــة، 

أمثلــة لعلمــاء قــادوا �ضــات ناجحــة، وكــان هلــم الــدور األبــرز يف توجيهــات تلــك 

  :النهضات، مث ضرب لذلك مثالني

  .من املغرب وهو ابن باديس رائد �ضة اجلزائر: األول

  .من املشرق وهو أبو احلسن الندوي رائد النهضة باهلند: والثاين



 
١٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اجلماعي املعاصر يف الشريعة اإلسالميةاالجتهاد 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مجعة السيد الباز

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممود سعيد حممد ممدوح

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة -مؤسسة اقرأ اخلريية 

ـــــعة     :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٩٠  

  :ا ب

يــدور حــول االجتهـاد اجلمــاعي يف واقعنــا املعاصــر، وذلــك هـذا الكتــاب حبــث 

ملا لالجتهاد اجلماعي من أمهية خاصـة يف هـذا الـزمن، حيـث إن القضـايا املصـريية 

والنــوازل احمليطــة باألمــة مــن كــل حــدب وصــوب متلــي علــى املســلمني أن يفســحوا 

يف  ا�ـــال جلماعـــة أهـــل العلـــم �يئتهـــا االجتماعيـــة، الشـــاملة لكافـــة التخصصـــات

لعلـــوم االقتصـــاد، والعســـكرية، : ميـــادين العلـــوم الشـــرعية، والعلـــوم املدنيـــة الشـــاملة

والطــب، واهلندســة، والسياســة، والتكنولوجيــا، واالجتمــاع، أن تقــول رأيهــا، وتفــيت 

فيما خيص عموم هذه األمة، والكتاب مقسَّم إىل مثان مباحـث تنـاول مـن خالهلـا 

جلمـاعي، مث تكلـم عـن االجتهـاد اجلمـاعي تعريف مصطلح االجتهاد، واالجتهاد ا

بــني اإلطــالق التجزئــة، وشــروط ا�تهــد وماهيــة االجتهــاد، وحتــدث عــن موضــوع 

ــــنيَّ أمهيــــة االجتهــــاد  خلــــو العصــــر مــــن جمتهــــد، وأثــــره يف االجتهــــاد اجلمــــاعي، وب

اجلمــــاعي والعناصــــر البشــــرية يف االجتهــــاد اجلمــــاعي، والــــدعوة إىل إنشــــاء جمــــامع 

ملؤسســــات االجتهــــاد اجلمــــاعي، ومعــــايري اختيــــار عضــــو ا�مــــع  فقهيــــة، وتطــــرَّق

  .الفقهي، ووسائل تفعيل االجتهاد اجلماعي



 

 
١٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االجتهاد الفقهي عند احلافظ 

يق الغماري احلسني
ِّ
  عبد اهللا بن الصد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا اجلباري

  بريوت-الدار البيضاء، دار ابن حزم  –مركز الرتاث الثقايف املغريب   :الناشر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٥٧٣  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب مجــــع فيــــه مؤلفــــه االجتهــــادات الفقهيــــة لعبــــد اهللا بــــن الصــــديق 

اهللا الغماري، وقد اشتمل على بابني وملحقني، تناول يف الباب األول ترمجـة لعبـد 

الغمــــاري، وذكـــــر آراءه حـــــول االجتهـــــاد والتقليــــد، وجهـــــوده يف علمـــــي احلـــــديث 

واألصول، أما الباب الثاين فأورد فيه آراء عبد اهللا الغماري الفقهية وأدلته، مع ذكر 

اآلراء املخالفة له بأدلتها وحججها، مث يذكر املؤلف ترجيحه يف املسألة، كما بنيَّ 

ــــة، وأحلقــــه األصــــول والقواعــــد الــــيت بــــىن ع ليهــــا الغمــــاري اجتهاداتــــه وآراءه الفقهي

مبلحقــني؛ امللحــق األول فيــه رســالة للغمــاري مل تنشــر مــن قبــل، ويــدور موضــوعها 

لرفع الظلم الواقع على اإلنسان، وامللحق  ؛حول حكم الرتافع أمام احملاكم الوضعية

  .الثاين سرد فيه األحكام الفقهية اليت خلص إليها الغماري يف كتبه

وعبد اهللا الغماري معـروف بتصـوفه، وتقاربـه مـع الشـيعة، وعدائـه لعلمـاء أهـل 

  .السنة، وال ختلو اجتهاداته الفقهية من فائدة



 
١٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االجتهاد املقاصدي 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  نور الدين اخلادمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   م٢٠١٠

  

٢٩٦  

  :ا ب

العمـــــل مبقاصـــــد الشـــــريعة، وااللتفـــــات إليهـــــا، هـــــذا الكتـــــاب يتحـــــدث عـــــن 

ويتنــاول  ،، وهـذا املوضـوع أصـويل فقهـيواالعتـداد �ـا يف عمليـة االجتهـاد الفقهـي

  ).قاصد الشريعة اإلسالميةم(وهو ما يعرف بـ  ،أمراً مهم�ا

وطـرق ، وفوائـدها، حجيـة املقاصـد حتدث املؤلف من خـالل أبـواب ثالثـة عـن

ووســائلها، وتــاريخ املقاصــد االجتهــادي؛ ، وتنزيلهــا، إثبا�ــا؛ مبينــاً تعريــف املقاصــد

فذكر مقاصدية القرآن الكرمي، واالجتهاد املقاصدي يف العصـر النبـوي، ويف عصـر 

مث . الصـــحابة، والتـــابعني، واالجتهـــاد املقاصـــدي عنـــد عمـــوم الفقهـــاء واألصـــوليني

وجماالتـــــــه، موضـــــــحاً ضـــــــوابط االجتهـــــــاد ، ومســـــــتلزماته، ن ضـــــــوابطهحتـــــــدث عـــــــ

املقاصـــــدي؛ ودواعـــــي العمـــــل بالضـــــوابط ومربراتـــــه، والضـــــوابط العامـــــة والشـــــروط 

ـــه، مث ذكـــر الضـــوابط اخلاصـــة لـــه، وحتـــدث عـــن مســـتلزمات االجتهـــاد  اإلمجاليـــة ل

وتنـــاول أيضـــاً االجتهـــاد املقاصـــدي يف العصـــر احلـــايل، فتحـــدث عـــن . املقاصـــدي

شــــــكالت املعاصــــــرة يف ضــــــوء االجتهــــــاد املقاصــــــدي؛ كاملشــــــكالت التعبديــــــة، امل

  .والطبية، واملالية، وغريها من املباحث



 

 
١٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  إمجاعات األصوليني

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مصطفى بو عقل

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٦٠٤  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه مؤلفــه مجلــة مــن اإلمجاعــات يف علــم أصــول الفقــه، ممــا  

وقـام بدراسـة هـذه اإلمجاعـات دراســة ، يوجـد مبثوثـاً يف كتـب أصـول الفقـه وغريهـا

ل عليـه منهـا، ممـا هـو مـن مسـائل اخلـالف نقدية، ليسـتخرج منهـا مـا جيـوز أن يعـوَّ 

وطريقــة املؤلــف . املســائل اخلالفيــة دراســة واختيــاراً فيعامــل معاملــة  ،بــني األصــوليني

ــــ ــــك ، ا املعتمــــدةيف ذلــــك أن جيمــــع هــــذه اإلمجاعــــات مــــن مظا�ِّ ليجعــــل بعــــد ذل

مـع اإلحالـة إىل ، أو مـن نسـب إليـه، مضمون اإلمجاع عنواناً يذكر حتته من حكاه

 ح باإلمجــاع مــنوقــد ذكــر عبــارة بعــض َمــْن صــرَّ ، املصــادر الــيت ذكــر فيهــا اإلمجــاع

 هــل ع كــالم العلمــاء فيــه حــىت يتبــنيَّ ق إىل دراســته، وذلــك بتتبُّــمث تطــرَّ ، األصــوليني

هــو إمجــاع، أو هــو قــول األكثــر، أو قــول أصــحاب املــذهب الواحــد، أو اجلماعــة 

والتحقيــق يف  ،كمــا قــام املؤلــف بدراســة أســانيد هــذه اإلمجاعــات، مــن أهــل العلــم

مع ذكر اخلـالف إن وجـد يف ، ذلك، من خالل النظر يف أدلة األصوليني املختلفة

أم لفظي�ـا  ،وإظهـار مـا إذا كـان اخلـالف حقيقي�ـا، املسألة، وبيان من خالف ودليلـه

  .ال تأثري له يف اإلمجاع، ليخرج بعدها باحلكم النهائي فيما إذا كان إمجاعاً أم ال

  .لة علمية تقدم �ا املؤلف لنيل درجة الدكتوارهوالكتاب أصله رسا



 
١٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األجوبة الفقهية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عيسى بن عبد الرمحن السكتاين الرجراجي 

  أمحد بن علي الدمياطي  تحقيق

  بريوت –دار ابن حزم   :الناشر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٤٣٦  

  :ا ب

هذا الكتاب يعترب من الكتب الفقهية على املذهب املالكي، وقد حـوى مجلـة 

ـــ ـــد مـــن املســـائل الفقهيـــة، وهـــو مقسَّ ـــة أقســـاممـــن األجوبـــة علـــى العدي : م إىل ثالث

القســـــم األول يف مســـــائل الطهـــــارة، والصـــــالة، ومـــــا شـــــاكلها، ومســـــائل الزكـــــاة، 

أمـا . اين تنـاول مسـائل األنكحـة، ولوازمهـاوالقسـم الثـ. والصوم، والصيد، واألميـان

القسم الثالث فكانت األجوبة متناولة مسائل البيـوع، واملعاوضـات، والسـلم، ومـا 

ضــارعها مــن األقضــية والشــهادات، ومســائل الشــفعة، واإلقالــة، ومســائل الصــلح، 

ــــة، والوديعــــة،  واالســــتحقاق، والقســــمة، كمــــا مشــــل أيضــــاً مســــائل الــــرهن، والعاري

حلـــــبس، والصـــــدقة، ومســـــائل اهلبـــــات، والعمـــــرى، ومســـــائل اإلجـــــارة، ومســـــائل ا

والقــــراض، ومســــائل الشــــركة، واملزارعــــة، واملغارســــة، ومســــائل احلجــــر، والوصــــايا، 

وأفعــال الســفيه وشــبهها، ومســائل الــدعاوي، واحليــازات، واإلبــراءات، وغريهــا مــن 

  .املسائل

  .ج أحاديثهوختري ،وتوثيق نصوصه ،وقد قام احملقق بنسخ أصله وضبطه



 

 
١٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حقوقه وواجباته –األجري اخلاص 

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  حممد يعقوب بن حممد يوسف الدهلوي

  :الناشــــــــــــــر

  

  املدينة املنورة –اجلامعة اإلسالمية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٧١٧  

  :ا ب

  . وما يتعلق حبقوقه وواجباته، هذا الكتاب دراسة فقهية مقارنة ملوضوع األجري اخلاص

اشـتمل البــاب التمهيـدي علــى مقــدمات يف ، ف الكتــاب مـن أربعــة أبــوابتـألَّ 

إىل غـري ، غهيَ وصِ ، وشروطه، وبيان أركانه، واألدلة عليه، ومشروعيته، عقد اإلجارة

وحـديث ، وصـفات، ق به مـن تعريـفيتعلَّ  ث املؤلف عن األجري ومامث حتدَّ . ذلك

كـاألجرة ومـا ، وانتقـل بعـد ذلـك للحـديث عـن حقـوق األجـري، عن منافع األجـري

  .والرعاية الصحية والنفسية لألجري، واإلجازات وأنواعها، ق �ا من مسائليتعلَّ 

وطاعــة ، ق بــأداء العمــلومــا يتعلَّــ ،م املؤلــف أيضــاً عــن واجبــات األجــريوتكلَّــ

  .واحملافظة على أمواله وأسراره وغريها من الواجبات، لصاحب العم

ذاكــراً يف بعــض ، وقــد اعتمــد املؤلــف يف ختــريج املســائل علــى املــذاهب األربعــة

ومنهج املؤلف يف الكتاب أنه يـذكر . األحيان قول الظاهرية أو غريهم من العلماء

مث يـذكر ، ألدلـةومناقشـة هـذه ا، مع ذكر أدلة كـل قـول، املسألة واألقوال اليت فيها

 .الراجح مع دليله

  .وأصل الكتاب رسالة ماجستري نوقشت باجلامعة اإلسالمية باملدينة



 
٢٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تصح ال لكنها مشهورة أحاديث

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  اجلمال حممد بن أسامة

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة -الصديق بكر أبو مكتبة

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٧٢  

  :ا ب

 رسـول على واملكذوبة املوضوعة الروايات من لتحذيرأراد مؤلفه ا الكتاب هذا

 االســتدالل يصــح ال الــيت الضــعيفة األحاديــث وكــذلك وســلَّم، عليــه اهللا صــلَّى اهللا

  .والتبديل التحريف من الشريعة جناب على حفاظًا �ا؛

ـــــروا العلمـــــاء أنَّ  املصـــــنِّف أوضـــــح وقـــــد  األحاديـــــث، هـــــذه مـــــن التحـــــذير أكث

 عليـه اهللا صـلَّى اهللا رسـول حديث عن ونفوا الكذابني، أستار وهتكوا وأوضحوها،

 ،العلـم أهـل وأقـوال اآلثـار مـن كثـريًا ونَقـل املفـرتين، وافرتاء املبطلني، انتحال وسلَّم

 عليـه اهللا صـلَّى الرسـول علـى الكـذب مـن الرتهيـب يف ،واملتـأخرين مـنهم املتقدمني

  .وسلَّم

 انتشــرت أو العصــر، هــذا يف اشــتهرت الــيت األحاديــث مجــع حيــاول والكتــاب 

 أصـــل لـــه أو احملـــدثني، عنـــد يثبـــت أصـــل لـــه لـــيس ممـــا املتداولـــة، الكتـــب بعـــض يف

  .وضعه أو ضعفه يبني مث احلديث، بذكر املؤلف فيبدأ موضوع،



 

 
٢١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 بها على ااألحاديث النبوية 
َّ
دِل

ُ
عجاز العلمي إلالتي است

 ودراسة يف اإلنسان واألرض والفلك
ً
  مجعا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن حسن بن أمحد احلارثي 

  :الناشــــــــــــــر

  

  املدينة -اجلامعة اإلسالمية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

٥٦٥  

  :ا ب

األحاديث اليت اسُتِدلَّ �ا على اإلعجاز العلمـي هذا الكتاب يتتبع فيه مؤلفه 

، مــا اســتطاع أن يقــف عليــه مــن الكتــب والفلــك، يف كــلِّ ، واألرض، يف اإلنســان

واحملاضـرات، مث قـام بفرزهـا وترتيبهــا يف ، وأعمـال املـؤمترات، والـدوريات، والبحـوث

مـع بيـان  باحلـديث عليهـا، وهو يذكر القضية املستَدلَّ . أبواب ومباحث، وخترجيها

والكتـاب مقسَّـم إىل . وجه االسـتدالل، مث يعقِّـب عليـه مبـا يـراه، إن كـان لـه تعليـق

أمـا التمهيـد فـذكر فيـه تعريـف اإلعجـاز العلمـي، والتفسـري العلمــي، . متهيـد وبـابني

�ـا علـى  والتفريق بينهمـا، وغـري ذلـك، وذكـر يف البـاب األول األحاديـث املسـتدلَّ 

�ــــا علــــى  ان، والبــــاب الثـــاين يف األحاديــــث املســـتدلِّ اإلعجـــاز العلمــــي يف اإلنســـ

اإلعجـــاز العلمـــي يف األرض والفلـــك، وقـــد أحلـــق بالكتـــاب جمموعـــًة مـــن الصـــور 

ــــت أن اإلعجــــاز العلمــــي يف القــــرآن  ــــبعض القضــــايا يف املوضــــوع، ليثب ــــحة ل املوضِّ

مع وجود بعض التعسـف  ،وأنه باب ناجح ومؤثر يف الدعوة، والسنة حقيقة واقعة

وأصل هذا الكتاب عبارة عن رسالة جامعية . ه عليه يف مواضعهنبَّ  ،االستدالليف 

  .نال �ا املؤلف درجة املاجستري من اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية



 
٢٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االحتجاج باآلثار السلفية على إثبات الصفات اإلهلية 

 
ِّ
 والرد على املفو

ِّ
  هة واجلهميةضة واملشب

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عادل بن عبد اهللا آل محدان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دار األمر األول 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥١٠  

 با:  

هذا الكتاب بيان لعقيدة أهل السنة واجلماعة يف بـاب األمسـاء والصـفات مـن  

ــنة  األول: كــالم الســلف، وقــد قســم الكتــاب إىل قســمني مجــع فيــه كــالم أهــل السُّ

ـــد األلوهيـــةوبـــنيَّ ، يف مباحـــث الصـــفات ـــه العالقـــة بـــني توحي ـــد األمســـاء  ، في وتوحي

كما بـنيَّ طريقـة أهـل السُّـنة يف إثبـات . أحدمها إال باآلخر وأنه ال يتمُّ ، والصفات

وأ�م جممعون على مسائل االعتقاد، منكرون على مـن أجـاز االجتهـاد ، الصفات

ــــىينكــــرون بشــــدة علــــى املعطلــــة، و  وأ�ــــم، فيهــــا ــــدون عل حتــــرمي علــــم الكــــالم  يؤكِّ

  .رون منهوحيذِّ 

ــــنة يف معطلــــة الصــــفات علــــى  أمــــا القســــم الثــــاين فجمــــع فيــــه أقــــوال أهــــل السُّ

، والتأويــل، كمــا عــرَّف بأهــل التفــويض، وبــنيَّ أصــوهلم الــيت ســاروا عليهــا، أنـواعهم

تأويــل ألئمــة الســلف مــن والتكييــف، وكشــف بطــالن مــا ينســب أهــل ال، والتشــبيه

كمــا كشــف عــن الكلمـات ا�ملــة احملدثــة الــيت يســتخدمها أهــل ، تأويـل الصــفات

  .وختم الكتاب مبجموعة من الكتب اليت ينصح �ا طالب العلم، التعطيل

  .والكتاب جيد يف بابه



 

 
٢٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االحتياط ضد خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الفضيل عيدعادل عبد 

  :الناشــــــــــــــر

  

  اإلسكندرية -دار الفكر اجلامعي

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :سنة الطبع  األوىل

  

  :عدد الصفحات  م٢٠١١

  

٨٥٠  

  :ا ب

هذا الكتاب حياول تقدمي البديل اإلسالمي عن نظـم التمويـل التقليديـة، والـيت 

صـريح خمـاطر االسـتثمار د بشـكل تقوم على أساس الربا، ويكمن متيـزه يف أنـه حـدَّ 

  .هايف البنوك اإلسالمية، ووسائل االحتياط ضدَّ 

مــا نســبة املخــاطر يف : يــب علــى عــدة أســئلة منهــاوحيــاول هــذا الكتــاب أن جيُ 

غ االســــتثمار يَ العمـــل املصـــريف اإلســــالمي مقارنـــة بـــالبنوك التقليديــــة؟ ومـــا دور ِصـــ

ـــة مـــن ا ـــارات وعقـــود التوثيقـــات يف الوقاي ملخـــاطر؟ ومـــا مشـــروعية اإلســـالمية واخلي

خمــاطر االســتثمار يف األســواق املاليــة  وكفــاءة األســاليب العالجيــة لالحتيــاط ضــدَّ 

  .املعاصرة؟

وقـد قــام املؤلــف بدراســة األحكــام الفقهيـة املتعلقــة باملوضــوع، ودراســة وســائل 

  .االحتياط ضد خماطر االستثمار من خالل معامالت بعض البنوك اإلسالمية

لة دكتوراه من كلية الشريعة والقانون جبامعـة األزهـر مبصـر، وأصل الكتاب رسا

بإشراف الدكتور عبد الفتاح حممود إدريس، ومناقشة جمموعة مـن املتخصصـني يف 

 .جمال الشريعة، واالقتصاد، والقانون



 
٢٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أحكام اخلاليا اجلذعية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  اهللا املزروع اإلله بن مزروع بن عبد عبد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -شبيلياإدار كنوز 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :سنة الطبع  األوىل

  

  :عدد الصفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٧٧  

  :ا ب

وهـي مـا اصـطلح علـى  املعاصرة، عاجل إحدى أهم قضايا الطبِّ يهذا الكتاب 

ــــ تســـميتها بـ تغـــري، لتكـــون الهـــي خاليـــا تـــتمكن مـــن النمـــو و و  ؛)اخلاليـــا اجلذعيـــة(ـ

لعـالج   ؛ع يف اسـتخدام هـذه اخلاليـاوحيـاول بعـض األطبـاء التوسُّـ ،جديـدةنسجة أ

  .كثري من األمراض، وتعويض األنسجة املفقودة

قـــة �ـــذه اخلاليـــا، حيـــث ة علـــى األحكـــام الفقهيـــة املتعلِّ دراســـة منصـــبَّ ال وهـــذه

وأحكــام اســتفادة اخلاليــا مــن  ،هــذه اخلاليــاؤخــذ منهــا الــيت تُ صــادر املإىل  تقــتطرَّ 

وأحكامهـا يف الفقـه  ،على تطبيقات اخلاليا اجلذعية الطبيـة جَ رَّ تلك املصادر، مث عَ 

  .اإلسالمي، مث ختم باملسائل الفقهية املتعلقة باخلاليا اجلذعية

ــــاب رســــالة دكتــــوراهو  ، جامعــــة امللــــك ســــعود بالريــــاض، مــــن أصــــل هــــذا الكت

  .ثمان اجللعودالرمحن بن ع عبدبإشراف الدكتور 



 

 
٢٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 أحكام الزكاة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن عبد اهللا بن حيىي اإلشبيلي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد شايب شريف

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

١٣٢  

  :ا ب

ـــرب مـــن أقـــدم الكتـــبهـــذا الكتـــاب يُ  الـــيت أفـــردت يف موضـــوع الزكـــاة، ومـــن  عت

والكتـاب يف أصـله ، وفيه حصيلة ما قالـه فقهـاء املالكيـة يف أحكـام الزكـاة، أمجعها

ـــَع منـــه ،إمـــالء أمـــاله املؤلـــف يف بعـــض جمالســـه ومل يـــرتك املؤلـــف ، َفُحِمـــَل عنـــه ومسُِ

  .على غزارة علمه وسعة اطالعه ،غريه

اصــــيل فريضــــة الزكــــاة مــــن تناولــــت تف ،الكتـــاب اشــــتمل علــــى عشــــرة فصــــولو 

واألجنـاس ، ) كاإلسالم واحلرية والنصاب واحلول(وشرائط وجو�ا ، وجوب الزكاة

واملقـدار الــذي يؤخــذ مــن ، والنصــاب الــذي جتـب بــه الزكــاة، الـيت جتــب فيهــا الزكـاة

وما يبعـث فيـه اإلمـام ومـا ، ني هلاواملستحقِّ  ،كما تناولت املخاطبني بالزكاة، الزكاة

نت احلـديث عـن زكـاة الفطـر كمـا تضـمَّ ، مـا جيمـع بعضـه إىل بعـضو ، يصـدق فيـه

ووقـــت  ،ن أي شــيء ختـــرجوِمـــ ،وعلــى مـــن جتــب ،مثـــل دليــل وجو�ـــا ،وأحكامهــا

  .والقدر املأخوذ فيها ،إخراجها



 
٢٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أحكام السوق

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حيىي بن عمر الكناين األندلسي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  إمساعيل خالدي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت - حزمدار ابن 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :سنة الطبع  األوىل

  

  :عدد الصفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٦٣  

  :ا ب

الـــيت وصـــلت إلينـــا يف موضـــوع احلســـبة  م الكتـــبأقـــد يُعـــدُّ مـــنلكتـــاب هـــذا ا 

 ة، وهو يتضمن أجوبحيث عاش مؤلفه يف القرن الثالث اهلجري ؛وأحكام السوق

معــامالت النــاس و  ،األســئلة املوجهــة إليــه فيمــا يتعلــق بأحكــام الســوق لــىفقهيــة ع

  .وتصرفا�م

ســـني ألحكـــام التســـعري، واالحتكـــار، وأشـــار إىل عقوبـــات املدلِّ املؤلـــف ق تطـــرَّ 

ـــيت جتـــري بـــني اشـــني واملطفِّ والغشَّ  ـــاول يف كتابـــه أحكـــام املعـــامالت ال فـــني، كمـــا تن

  .العوائد واألعرافه إىل ما جيب إنكاره من املزارعني، ونبَّ 

وقد سبق طبع هـذا الكتـاب بتحقيـق الشـيخ حسـن حسـين عبـد الوهـاب سـنة 

م، بعنايـة جـالل ٢٠٠٢م، لكنها طبعـة نـادرة الوجـود، وطبـع كـذلك سـنة ١٩٧٥

  . علي عامر، وهي طبعة تعتمد على طبعة الشيخ حسن حسين عبد الوهاب

  .تركيا وأصل هذا التحقيق رسالة دكتوراه، من جامعة أولوداغ يف



 

 
٢٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األحكام الشرعية يف األسفار اجلوية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعيد الكملي

  بريوت -دار ابن حزم   :الناشر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١٠

  

٢١٠  

  :ا ب

ومـا يـرتبط  ،بالسفر بالطائرة هذا الكتاب يتناول األحكام الشرعية اليت ختتصُّ 

. �ا ارتباطًا وثيقًا من املسـائل واألحكـام، دون اخلـوض يف املسـائل النـادرة والغريبـة

ــــ تنــــاول املؤلــــف مــــن خالهلــــا مباحــــث : م املؤلــــف البحــــث إىل مخســــة فصــــولقسَّ

يف كيفية الصالة لراكـب الطـائرة إذا فقـد الطهـورين، وإذا احتـاج للطهـارة  ،الطهارة

طائرة؟ وتناول أيضا حكـم الصـالة يف الطـائرة أثنـاء الكربى، وكيف يتيمم راكب ال

مث . طريا�ا، وكيفية استقبال راكب الطـائرة للقبلـة، وحكـم قيامـه وركوعـه وسـجوده

فــذكر حكــم الفطــر لراكــب الطــائرة، وأيهمــا أفضــل الصــوم  ،تنـاول مباحــث الصــوم

 أو الفطر، ومىت يفطر راكـب الطـائرة؟ وهـل ميسـك بعـد إفطـاره إذا رأى الشـمس؟

مث تكلــم عــن . ومـىت جيــوز لــه األكــل إذا اختــار الفطـر؟ ومــىت خيــرج إذا أراد الفطــر؟

ومنهــا مكــان اإلحــرام لراكــب الطــائرة، واحملــرم إذا مل يســتطع خلــع  ،مباحــث احلــج

ثيابه فكيف حيرم؟ وإذا نسـي ثـوب إحرامـه يف متاعـه كيـف حيـرم؟ ومـاذا يصـنع إذا 

م يف ألطعمـــــة؛ كحكـــــم الطعـــــام املقـــــدَّ  بامليقـــــات؟ مث تنـــــاول مباحـــــث يف اَرب مل ُخيـــــ

  .الطائرة، وحكم تناول األشربة املرتوكة على العربة

  .والكتاب ماتع



 
٢٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األحكام الشرعية للنوازل السياسية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عطية عدالن

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة -دار اليسر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :سنة الطبع  األوىل

  

  :عدد الصفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٨١  

  :ا ب

قــــة بكثــــري مــــن األمــــور هــــذا الكتــــاب يتنــــاول دراســــة األحكــــام الشــــرعية املتعلِّ 

  .ق بنظام احلكم يف اإلسالم والعالقات الدوليةاملستحدثة، اليت تتعلَّ 

ق بنظــام احلكــم؛ حكــم العمــل وتتعلَّــ ،ومـن أمثلــة القضــايا الــيت تناوهلــا الكتــاب

السياســـية، واملشـــاركة النيابيـــة، وحكـــم املظـــاهرات، بالدميقراطيــة، وحكـــم التعدديـــة 

  .ومشاركة املرأة وغري املسلمني يف ا�الس النيابية

عالقــة الدولــة اإلســالمية بغريهــا، كتنــاول الكتــاب قضــايا العالقــات الدوليــة؛  و 

ومعاهــدات الســالم مــع دار احلــرب، واالســتعانة بالــدول الكــافرة، والتحــالف بــني 

  .تجنس جبنسيات الدول الكافرة، والعمليات االستشهاديةالدول اإلسالمية، وال

وطريقة الكتاب يف العرض أنه يبدأ بتوضيح املقصود باملسألة، مث يذكر الصور 

املندرجــة حتتهــا، والتكييــف الفقهــي هلــا، مث كــالم العلمــاء املعاصــرين، ويــذكر كــالم 

  .املؤيدين وحججهم، وكالم املعارضني وحججهم، مث يقوم بالرتجيح

  .وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه، من اجلامعة األمريكية املفتوحة 

  .والكتاب ننصح باقتنائه



 

 
٢٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  )الواسطة(عة يف الفقه اإلسالمي اأحكام الشف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  زيد بن سعد الغنام

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :الصـــفحاتعـــدد   هـ١٤٣٢

  

٨٦  

  :ا ب

ــ  ط يف هــذا الكتــاب يبحــث يف قضــية الشــفاعة، والــيت تعــين بــذل اجلــاه والتوسُّ

  .لقضاء حاجة ملن حيتاجها ؛أمور الدنيا

ـــ تكـــون يف أمـــر أن  ، وهـــيشـــفاعة حســـنة: م املؤلـــف الشـــفاعة إىل قســـمنيقسَّ

، باطـل أو إبطـال حـقٍّ ب عليهـا إحقـاق ، وال يرتتـَّ، وتكون ملن يستحقُّ مباح شرعاً 

  .ما كانت خبالف ذلكوهي  ،، وشفاعة سيئةوال تكون وسيلتها ممنوعة شرعاً 

الشفاعة احلسنة قـد تكـون واجبـة، وقـد تكـون مسـتحبة، وقـد وبنيَّ املؤلف أن 

علـــى مشـــروعيتها، أمـــا الشـــفاعة  ةتضـــافر أن النصـــوص الشـــرعية متكـــون مباحـــة، و 

  .السيئة فال تكون إال حمرمة

املؤلـــف أيضـــاً إىل الشـــفاعة يف إســـقاط احلـــدود قبـــل رفعهـــا للحـــاكم، ق وتطـــرَّ 

، ومـا إىل ذلــك وجــلَّ  اهللا عـزَّ  أو حبــقِّ  آدمـيٍّ  ق حبــقِّ والشـفاعة يف التعزيـر الــذي يتعلَّـ

  .من مسائل الشفاعة

 ،اهلديــةمث وضَّــح املؤلــف حتــرمي أخــذ األجــرة علــى هــذه الشــفاعة، وجــواز أخــذ 

  .سابق مودةملشفوع له الشافع وا وخاصة إذا كان بني



 
٣٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أحكام الصوت الفقهية ونوازله 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن فهد بن عبد العزيز الفريج 

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد اهللا بن عبد العزيز عقيل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار الصميعي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٤٥  

 با:  

  .هذا الكتاب مجع فيه املؤلف بعض األحكام الفقهية املتعلقة بالصوت

  ،ق بــه مــن أحكــام يف العبــاداتومــا تعلَّــ ،وقــد تنــاول الكتــاب أمهيــة الصــوت 

مث تناول أحكام الصوت يف املعـامالت املاليـة، ، كاألذان واإلقامة والصالة وغريها

ات والغناء وغريها، ومنهـا مسـائل وحماكاة األصو  ،والصوت يف العقوبات والقضاء

  . ومكربات الصوت، واإليقاعات الصوتية ،حادثة كاحملسِّنات الصوتية

فإذا كانت من مسـائل ، ومنهج املؤلف يف كتابه هو تصوير املسألة املراد حبثها

وإذا كانـــت مـــن مســـائل ، االتفـــاق ذكـــر حكمهـــا، مـــع توثيـــق االتفـــاق مـــن مظانـــه

مقتصــراً يف ذلــك علــى ، ذاكــراً أقــوال أهـل العلــم فيهــار حمــل اخلــالف، اخلـالف حــرَّ 

مث ، وإذا مل جيــد املســألة يف مــذهٍب مــا، ســلك مســلك التخــريج، املــذاهب املعتــربة

اب ذاكـراً اإليـرادات عليهـا، ومـا ُجيـ ،مع بيان وجـه الداللـة ،يستقصي أدلة األقوال

  . القول الراجح، مع بيان سبب الرتجيحمث يبنيِّ ، به عنها

  .هذا الكتاب رسالة لنيل درجة املاجستري باملعهد العايل للقضاءوأصل  



 

 
٣١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أحكام العقيقة يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مازن حممد عيسى بن عيسى 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -ابن اجلوزي

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

٣٠٤  

  :ا ب

  .ق �ا من ِحَكم وأحكامهذا الكتاب دراسة فقهية للعقيقة، وما يتعلَّ 

يف التمهيـــد عـــن املؤلـــف حتـــدَّث  ،حيتــوي الكتـــاب علـــى متهيـــد، وثالثـــة أبـــواب

الــوالئم عنــد العــرب، وتنــاول يف أبــواب الكتــاب الثالثــة، تعريــف العقيقــة واحلكمــة 

 -ني أهــل العلــمومــا وقــع فيــه مــن خــالف بــ -منهــا، ومشــروعية العقيقــة وحكمهــا

  .وما اندرج حتت كل ركن من مسائل ،)الذبيحة -الطفل  –الويل (وأركا�ا 

مناقشـتها، وبيـان مـع وقد قام املؤلف بنقل أقوال الفقهاء يف املسائل اخلالفية، 

الراجح لديه منهـا، وهـو يف عرضـه لألقـوال يبـدأ غالبـاً بـالقول الـذي يـرى قوتـه، أو 

ات واملســـائل النـــوازل كمـــا أنـــه ذكـــر بعـــض املســـتجدَّ مـــا عليـــه مجهـــور أهـــل العلـــم،  

املتعلقـــة باملوضـــوع، وبـــنيَّ بعـــض املصـــطلحات، كمـــا تـــرجم لـــبعض األعـــالم الـــوارد 

  .ذكرهم يف البحث يف آخر الكتاب

  . وأصل الكتاب رسالة علمية لنيل درجة املاجستري يف الفقه اإلسالمي



 
٣٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أحكام القسم بني الزوجات

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد بن علي بن حممد املشيقح

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة الرشد 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٢٤  

  :ا ب

م بـني الزوجـات، ينـاقش فيـه املؤلـف مسـائل ْسـهذا الكتاب معاجلـة لقضـية القَ 

مقتصراً على املذاهب األربعة واملـذهب الزوجات بطريقة علمية فقهية، القسم بني 

الظــاهري، كمــا يــذكر رأي مشــاهري فقهــاء الســلف أحيانــًا، ويقــوم املؤلــف بعــرض 

املسائل اخلالفية بذكر القول أوًال، فالقائل به، مث يتبعه باالستدالل، وما ورد عليـه 

مـــن مناقشـــة، كمـــا اعتمـــد يف نســـبة كـــل قـــول لكـــل مـــذهب علـــى أمهـــات كتـــب 

جيتهد املؤلف يف التوفيق بني األقوال، ويرجح ما يظهر لـه رجحانـه، املذهب، كما 

  .قواعد الشريعة ومقاصدها العامة ى معبناء على  قوة األدلة، ومبا يتمشَّ 

ـــألَّ  ـــد وســـبعة مباحـــثوقـــد ت ـــاب مـــن متهي تنـــاول املؤلـــف مـــن خالهلـــا  ،ف الكت

ه مـن م، وحكم القسم بني الزوجات، وضـابط مـن يقسـم أو يقسـم لـسْ تعريف القَ 

األزواج، ومدة القسم، والدخول على غري صاحبة النوبة، ومكان القسم، والقسم 

يف الســفر، ومســقطات القســم، وحتــت كــل موضــوع مــن هــذه املوضــوعات فــروع 

  .عديدة من املسائل الفقهية



 

 
٣٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  يف الفقه اإلسالمي أحكام الكتب

  :ت اب

  :تـــــــــــــأليف

  

  ياسني بن كرامة اهللا خمدوم

  :تقـــــــــــــديم

  

  صاحل بن عثمان اهلليل

  :الناشـــــــــــر

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

  :الطبـــــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســــــنة الطبــــــع

  

  :المجلــدات عــدد  هـ١٤٣١

  

٢  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع األحكــام الفقهيــة املختصــة بالكتــب، ودرســها مــن خــالل 

  .األدلة الشرعية، ومن خالل كتب الفروع الفقهية

ـــان حكمهـــا؛ ليتضـــح وطريقـــة  املؤلـــف أنـــه يصـــور املســـائل املـــراد حبثهـــا قبـــل بي

ق عليهـــا، مـــع توثيـــق َفـــويـــأيت بـــدليلها إذا كانـــت مـــن املســـائل املتـَّ ، املقصـــود منهـــا

أمـــا إذا كانـــت املســـألة مـــن مســـائل اخلـــالف فيقـــوم ، ه املعتـــربةفـــاق مـــن مظانِّـــاالتِّ 

 مــن قــال �ــا مــن أهــل بــنيِّ يو  ،مث يــذكر األقــوال يف املســألة، بتحريــر حمــل اخلــالف

وذكـر مـا تيسـر الوقـوف عليـه ، مـع االقتصـار علـى املـذاهب الفقهيـة املعتـربة، العلـم

ويــذكر . ويقــوم بتوثيــق األقــوال مــن كتــب أهــل املــذهب نفســه، مــن أقــوال الســلف

ـــة األقـــوال  ،معتمـــداً يف ذلـــك علـــى أمهـــات الكتـــب، مـــع بيـــان وجـــه الداللـــة ،أدل

واجلمـع، ويـذكر الـراجح وسـبب ، والتخـريج، والتوثيق، ريرواملراجع األصلية يف التح

  .الرتجيح

مـــن  ،تقــدم �ــا املؤلــف لنيـــل درجــة املاجســتري ،والكتــاب أصــله رســالة علميـــة

  .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض



 
٣٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أحكام املعقود عليها قبل الدخول يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد احلق إدريسعثمان حممد 

  :الناشــــــــــــــر

  

  األردن -دار النفائس

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣١٤  

  :ا ب

هذا الكتاب يتناول بالدراسة األحكام املرتتبة على عقـد الـزواج قبـل الـدخول؛ 

اشـــرتاط ســن معينـــة : حيــث انتشــرت كثـــري مــن الصـــور الــيت حتتــاج إىل بيـــان، مثــل

وتأثريهــا علــى العيــوب و األمــراض و  ،اشــرتاط الفحــص الطــيب قبــل العقــدللنكــاح، و 

حصـول اخللـوة بـني ، و ليلـة الزفـاف ، واشرتاط عدم الدخول قبـلقبل الدخولالعقد 

ومــا  ،ثــر ذلــك كلـه علــى املهـر وغــريهأو  ،أو حصــول الفرقـة قبــل الـدخول ،العاقـدين

  .وغريهايرتتب على ذلك من وجوب املتعة 

وقـد بـدأ الكتـاب بتمهيـد عـن عقـد النكـاح ومشـروعيته، مث انتقـل إىل الشـروط 

الواجب توفرها يف املعقود عليها، مث األحكام الثابتة مبجرد العقد، مث اخللـوة وأثرهـا 

  .على املعقود عليها، مث أحكام الفرقة قبل الدخول

طني، بإشراف وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستري، من جامعة اخلليل يف فلس

  .الدكتور عدنان هاشم صالح



 

 
٣٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أحكام النوازل يف اإلجناب

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن هائل بن غيالن املدحجي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٣  

  :ا ب

ة واملستحدثة يف مسائل اإلجنـاب، ويبـني املسائل املستجدَّ هذا الكتاب يدرس 

احلــديث،  األحكــام الشــرعية الســتخدامها، خاصــة مــا يتعلــق منهــا جبانــب الطــبِّ 

  .والوسائل املستخدمة يف اإلجناب

وقــد أفــرد املؤلــف فصــوًال تــدرس كــل جزئيــة مــن جزئيــات هــذا املوضــوع علــى 

م الوســـائل احلديثـــة يف عـــالج اســـتخداحـــدة؛ فبـــدأ باحلـــديث عـــن عـــالج العقـــم، و 

اســـــتخدام ، مث ســـــتخدام الوســـــائل احلديثـــــة يف منـــــع اإلجنـــــاب، مث تطـــــرَّق الالعقـــــم

التلقـيح ، و ةنَّـبنـوك األجِ ، و بنوك املـينِّ ، مث وضَّح املوقف من الوسائل احلديثة للتوليد

، حتديــــد جــــنس اجلنــــني، و فحــــص احملتــــوى الــــوراثي ملصـــلحة اإلجنــــاب، و الصـــناعي

  .إجهاض اجلنني املشوه، و وبراءة الرحم ،اجلننيمعرفة جنس و 

مـــن جامعـــة  ،أصـــل الكتـــاب رســـالة علميـــة نـــال �ـــا املؤلـــف درجـــة الـــدكتوراهو 

حممـــد بـــن أمحـــد : بإشـــراف الــدكتور بالريـــاض، اإلمــام حممـــد بـــن ســعود اإلســـالمية

  .حممد حممد إبراهيم خليل: الصاحل، والدكتور الطبيب

  .والكتاب فريد يف بابه



 
٣٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  علوم الدينإحياء 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن حممد الغزايل

  :تحقيـــــــــــــق

  

  اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

١٠  

  :ا ب

جــامع يف األخــالق والســلوك واملــواعظ، وهــو أعــرف مــن هــذا الكتــاب كتــاب 

ــــه يؤخــــذ عليــــه بعــــض املآخــــذعــــرَّ أن يُ  ــــث   ،ف، إال أن كاستشــــهاد مؤلفــــه باألحادي

كمــا ، وذكـره لــبعض شـطحات املتصـوفة وأغـاليطهم، املوضـوعة والضـعيفة والواهيـة

والكتـــاب طبـــع ، أنـــه يتضـــمن بعـــض املخالفـــات يف العقائـــد والعبـــادات واألخـــالق

، ات، وتعترب هذه الطبعة من أفضل طبعات الكتاب إن مل تكن أفضـلهاعدة طبع

، معـزوة املصــادر، مضـبوطة بالشـكل، قـة علـى حنـو عشـرين نسـخة خطيـةفهـي حمقَّ 

 مـنهجهم يف عشـرة جملـدات، أُفْـرَِد األول منهـا مبقـدمات تبـنيِّ ، مشكولة الكلمات

ـــــق الكتـــــاب، وســـــريهم يف إخراجـــــه ـــــابني، يف حتقي : آخـــــرين مهـــــا باإلضـــــافة إىل كت

)) تعريف األحياء بفضائل اإلحيـاء(( للغزايل و )) اإلمالء على مشكل اإلحياء((

ويؤخــذ علــى هــذه الطبعــة عــدم تعليقهــا علــى األحاديــث إال يف بعــض . للعيــدروس

مــــع تــــرك التنبيــــه علــــى املخالفــــات العقديــــة والســــلوكية والتعليــــق عليهــــا،  ، املواضــــع

انـاً يُقـرَّر مـا ذهـب إليـه املؤلـف وإن كـان كتأويل املصنف بعض الصفات، بـل أحي

  .خالف احلق، كما يف مسألة جناة أبوي النيب صلى اهللا عليه وسلم، وغريها



 

 
٣٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األخبار العليات من الوايف بالوفيات

  للعامل األديب صالح الدين الصفدي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن موسى الشريف

  :الناشــــــــــــــر

  

  لبنان –دار ابن حزم ،  السعودية   - دار األندلس اخلضراء 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

٢  

  :ا ب

 ،للصـــــفدي ))الـــــوايف بالوفيـــــات((هـــــذا الكتـــــاب تلخـــــيص و�ـــــذيب لكتـــــاب 

كبـــرياً، وهـــو مـــن كتـــب الـــرتاجم املهمـــة الـــيت ضـــمَّ  ت يف املطبـــوع يف ثالثـــني جملـــدا ً

ثناياهــا تــراجم آلالف الرجــال والنســاء مــن القــرن األول اهلجــري إىل القــرن الثــامن 

ـــون شـــىتعـــت هـــذه الـــرتاجم، وتزيَّ وقـــد تنوَّ ، اهلجـــري ، نـــت بطبقـــات العلمـــاء يف فن

ديب ولغـــوي ملـــا حيويـــه مـــن نفـــائس كمـــا أنـــه كنـــز أ، مرتَّبـــة حســـب حـــروف اهلجـــاء

كمــا مجـــع مجلــة مــن الفنـــون ، باإلضــافة إىل فنــون األدب والنقـــد البالغــي، الشــعر

  .والعلوم

بـــه ونقَّحـــه وحـــذف مـــا يقـــبح بقـــاؤه يف ، عمـــد املؤلـــف إىل هـــذا الكتـــاب فهذَّ

ومــا ال فائــدة ، واألخبــار الضــعيفة والغريبــة، مــن أخبــار الفحــش وا�ــون ،الكتــاب

والتعليقــات املفيــدة ، مــة الصــفديمــا كــان نافعــاً صــاحلاً، كمعظــم مقدَّ وأبقــى ، فيــه

وختـــريج مجلـــة مـــن  ،وشـــرح للغريـــب، تـــاج إليـــهقـــي األصـــل، مـــع إضـــافة مـــا حيُ حملقِّ 

  .األحاديث والفهارس؛ ليخرج الكتاب يف جملدين كبريين



 
٣٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االختالط بني اجلنسني يف امليزان

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بتخالد بن عثمان الس

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دار احملتسب  ،  الرياض –كتبة دار املنهاج م

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٨٨  

  :ا ب

تناوهلـا مـن يو  قضـية االخـتالط بـني اجلنسـني،ط الضـوء علـى سـلِّ هذا الكتاب ي

يف ضـوء الكتـاب نت احلديث عن حكم االختالط تضمَّ يف دراسة  ،مجيع جوانبها

والقواعـــد  ،إعمـــال املقاصـــد الشـــرعية ومـــن خـــاللوعمـــل ســـلف األمـــة؛  ،والســـنة

نقــل أقــوال أهـــل العلــم مــن مجيــع املـــذاهب نت كمـــا تضــمَّ عليــه؛  تنزيلهــا الفقهيــة و 

فيهــــا  أهــــل العلــــم  ضاألبــــواب الفقهيــــة الــــيت تعــــرَّ ض ااســــتعر واملــــدارس الفقهيــــة؛ و 

 بـــدأ لنـــا، وكيـــفبْ حكمهـــا يف األمـــم الـــيت قَـ بيـــان ؛ مـــع هـــذه القضـــيةى للكـــالم علـــ

أقــوال أشــهر حكمــاء وعقــالء املؤلــف  ؛ ونقــلاإلســالمبــالد  إىلدخــول االخــتالط 

والــيت  ،مــا جنــاه االخــتالط مــن ألــوان املفاســدوبــنيَّ الغــرب يف خطــورة االخــتالط، 

ـــ ـــون هلـــا املؤلـــف ب أو ، أو الســـلوكية، يميـــةســـواء يف الناحيـــة التعل )احلصـــاد املـــرِّ (ـعن

 رتاجـع عــن فـتح بـاب االخــتالطإىل ال مـن دول العـامل دعـا الكثــري االجتماعيـة، ممـا

ـــدعوة إليـــه ق بـــه دعـــاة االخـــتالط مـــن أبـــرز مـــا يتشـــدَّ  نعـــمث أجـــاب املؤلـــف ، وال

  .تالشبها

  .والكتاب جيد يف بابه



 

 
٣٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  البصري احلضرمي يعقوب بن إسحاقاالختالف بني 

  يف رواية رويس وروح عنه وبني نافع يف رواية ورش عنه 

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  حممد بن شريح الرعيين املقرئ

  عطية أبو زيد حمجوب الكشكي  :تحقيق

  الرياض - جامعة امللك سعود   :الناشر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بـــــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣١

  

١٩٩  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يتنــاول االخــتالف بــني قــراءة يعقــوب احلضــرمي يف روايــة رويــس 

، أبــدع مؤلفــه يف مجــع االخــتالف، وبــني قــراءة نــافع يف روايــة ورش عنــه ،وروح عنــه

حـدث فيـه اخـتالف إال  نـصٍّ  كما أنه مل يـرتك أيَّ . دقيق وعرضه بأسلوب علميٍّ 

 ،مـــع ســـهولة األســـلوب ،وأودع يف هـــذا الكتـــاب معظـــم األحكـــام القرآنيـــة، أورده

  .اليت قد تكون قليلة النفع والفائدة ،بعيداً عن اخلوض يف التفصيالت والتفريعات

ــوقــدَّ  ودراســة مــوجزة لنـــافع ، ق للكتــاب بدراســة تناولـــت ترمجــة للمؤلــفم احملقِّ

 ،كما تناولت الدراسة الكتاب بإثبات امسه.يس وروحوأخرى ليعقوب ورو ، وورش

وقـــام . واملآخـــذ عليـــه، وغريهـــا، وتوثيـــق نســـبته إىل املؤلـــف، ومـــنهج املصـــنف فيـــه

م على القراءات وتكلَّ ، ودرس إسناده، بتحقيق نص الكتاب حتقيقاً علمي�ا، وضبطه

  . وشرح بعض املصطلحات العلمية الواردة فيه، وشرح غريبه، عند احلاجة

  .ق وينشر ألول مرةوالكتاب حيقَّ 



 
٤٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اختيارات ابن رشد احلفيد الفقهية 

  يف بداية اتهد ونهاية املقتصد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن األمني العمراين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  م٢٠١١

  

٢  

  :ا ب

مـن كتابــه  ،هـذا الكتــاب قـام مؤلفــه جبمـع اختيــارات ابـن رشــد احلفيـد الفقهيــة

ليســــهل االطــــالع عليهــــا جمموعــــة يف مكــــان  ؛))بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة املقتصــــد((

أمـا املـدخل فتنـاول ، وقد اشتملت هذه الدراسـة علـى مـدخل وسـتة أبـواب، واحد

أمــــا ، ))بدايــــة ا�تهــــد(( والتعريــــف بكتــــاب  ،وشــــرعيته ،حتديـــد مفهــــوم االختيــــار

أبواب الكتاب فقـد تنـاول مـن خالهلـا اختيـارات ابـن رشـد مصـنفة حسـب أبـواب 

ملعرفـة مـا إذا كـان ابـن  ؛واختياراته مصـنفة حسـب االسـتدالل وأنـواع األدلـة، الفقه

ف مث صــــنَّ ، م العقـــل علــــى النقـــلالختياراتــــه أم ال، وهـــل كــــان يقـــدِّ  رشـــد يســـتدلُّ 

مث ، لــف اختيــارات ابــن رشــد حســب موافقتــه للمــذاهب الفقهيــة وآراء الفقهــاءاملؤ 

ـــه ابتـــداًء، فتحـــدث عـــن  تنـــاول املؤلـــف اختيـــارات ابـــن رشـــد املبنيـــة علـــى اجتهادات

م عـــن اختيـــارات ابـــن رشـــد كمـــا تكلَّـــ، واملعلقـــة، االختيـــارات االجتهاديـــة املطلقـــة

ص اختيـارات ابـن رشـد مث خـتم الكتـاب بـذكر خصـائ، املخالفة للمذهب املـالكي

  .الفقهية



 

 
٤١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

احلافظ ابن عبد الرب القرطبي يف فقه املعامالت اختيارات 

  واالستذكار وتطبيقات معاصرة من كتابيه التمهيد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أسامة حممد الصاليب

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   م٢٠١١

  

٧٣٢  

  :ا ب

هـــذا الكتـــاب يتنـــاول اختيـــارات ابـــن عبـــد الـــرب يف فقـــه املعـــامالت مـــن خـــالل  

ـــ. ))التمهيـــد((، و))االســـتذكار((كتابيـــه  مـــة، م املؤلـــف الكتـــاب إىل مقدَّ وقـــد قسَّ

وباب متهيدي، وتسعة أبواب، ذكـر يف البـاب التمهيـدي ترمجـة خمتصـرة البـن عبـد 

األصـل يف املعـامالت، مث تنــاول مـن خـالل أبـواب الكتـاب؛ البيــوع الـرب، مـع بيـان 

تعريفها، ومشروعيتها، وحكمها، وأركا�ـا، والبيـوع املنهـي عنهـا غـري الربـا، واخليـار 

م عن الربا؛ تعريفه، وأدلة حترميه، وأنواعه، وعلـة حتـرمي مث تكلَّ . يف البيع، وغري ذلك

لة مشروعيته، وشـروطه، والتطبيقـات املعاصـرة م عن السَّلم؛ تعريفه، وأدالربا، وتكلَّ 

علــى عقــد الســلم، وحكــم االستصــناع، وصــفته، والتطبيقــات املعاصــرة يف البنــوك 

ث عــــن املضــــاربة، مث حتــــدَّ . اإلســــالمية، وكيفيــــة اســــتفاد�ا مــــن عقــــد االستصــــناع

   .واملراحبة، واملساقاة، والشُّفعة، والرهن، واحلوالة، والضمان

يذكر املسألة مع تصويرها واخلالف وسببه، مث يـذكر األدلـة  وطريقة املؤلف أنه

ويشــري إىل موافقتــه ألحــد  ،املســألة  اختيــار ابــن عبــدالرب يف كــلِّ ويناقشــها، مث يبــنيِّ 

  .نه، والكتاب أصله رسالة دكتوراهاألقوال، وإن كان رأيه مغايراً بيَّ 



 
٤٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اختيارات السيوطي وترجيحاته يف علوم القرآن

ت اب:  

  :تـــــــــــــــأليف

  

  علي بن عبد الرمحن بن إبراهيم النجاشي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممد بن عبد الرمحن بن صاحل الشايع 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار طويق للنشر والتوزيع 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

    

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٤٨٠  

  :ا ب

وترجيحاتــــه يف علــــوم القــــرآن، مــــع هــــذا الكتــــاب مجــــع اختيــــارات الســــيوطي، 

د إلبراز أن السيوطي لـيس جمـرَّ  ؛دراستها دراسة مقارنة باختيارات العلماء اآلخرين

  .حاطب ليل، وإمنا له اختيارات وترجيحات وتوجيهات

حسـب  ،ب املواضـع الـيت وقـع فيهـا االختيـار أو الرتجـيحومنهج املؤلـف أنـه رتـَّ

ـــواع علـــوم القـــرآن ، ورودهـــا يف كتـــب الســـيوطي املتعلقـــة بعلـــوم القـــرآن وحســـب أن

مث ، مث ذكـــر جممـــل األقــوال الـــيت ذكرهـــا الســـيوطي يف املوضـــع، وترتيبهــا يف الكتـــب

مث يقـــوم بدراســـة اختيــــار الســـيوطي وترجيحـــه دراســــة ، يـــذكر اختيـــاره أو ترجيحــــه

ـــق املـــادة . الرتجـــيحلينتهـــي بنتيجـــة الدراســـة مـــع املناقشـــة و ، مقارنـــة وقـــد قـــام بتوثي

والتعريـــف ، وشــرح الغريــب، وعــزو األبيـــات الشــعرية، وختــريج األحاديــث، العلميــة

مــة فيهــا ترمجــة إىل غــري ذلــك، وقــدَّم مبقدَّ ، واألمــاكن، والفــرق واملــذاهب، بــاألعالم

  . ومنهج السيوطي فيهما، ودراسة لالختيار والرتجيح وصيغهما، للسيوطي

م �ــــا املؤلــــف إىل قســــم القــــرآن اب رســــالة ماجســــتري، تقــــدَّ وأصــــل هــــذا الكتــــ

  .وعلومه بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض



 

 
٤٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االختيارات الفقهية

  ومناهجها - ضوابطها -  سسهاأ

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن احممد معبوط

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  م٢٠١١

  

٢  

  :ا ب

نيــت ومعرفــة أسســها الــيت بُ  ،هــذا الكتــاب تنــاول موضــوع االختيــارات الفقهيــة

  .فقهاومناهجها اليت تسري على وَ  ،وضوابطها ،عليها

حتـــدث املؤلـــف مـــن خالهلـــا عـــن مفهـــوم  ،ف مـــن مخســـة فصـــولالكتـــاب تـــألَّ و 

، وحمالــه املعتــربة وعوارضــه ،وصــلته مبقاصــد الشــريعة، االختيــار الفقهــي ومشــروعيته

مث تنـــــاول ركـــــن االختيـــــار الفقهـــــي، وأنواعـــــه، . وافتقـــــاره إىل  النظـــــر إىل املـــــآالت

مث قـــام بـــالتحقيق يف بعـــض االجتاهـــات اخلاصـــة يف ، وشـــروطه، ومراتبـــه، وأحكامـــه

م عــن مســالك االختيــار الفقهــي، فــذكر ثالثــة مســالك، وتكلَّــ، الفقهــياالختيــار 

ومســـلك ختـــريج ، وهـــي مســـلك ختـــريج األصـــول مـــن الفـــروع يف االختيـــار الفقهـــي

م عـن األحكـام مث تكلَّـ، الفروع على األصول، ومسلك ختريج الفـروع علـى الفـروع

واالعتمــــاد  مث انتقــــل الكــــالم إىل االختيــــار الفقهــــي بــــالرتجيح، املخرجــــة وصــــفا�ا

متحدثاً عن طرقها ومصطلحا�ا يف املذاهب األربعة، ومصادر القول املعتمد فيها 

  . وغري ذلك

  .والكتاب يف أصله رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه جبامعة اجلزائر



 
٤٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  خالص والنية الصادقة إلا

 
ُّ
 يف الكتاب و الس

َّ
 ة ن

َّ
  ةو أقوال علماء األم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الكسواينصربة ناصر 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم ، عمَّان  –دار الفاروق 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

١٩٢  

  :ا ب

لكـن اجلديـد يف هـذا  ،هذا الكتاب يتناول موضوعاً مهم�ا، كثرت فيه التـآليف

الكتـــاب هـــو املــــنهج الـــذي مجــــع بـــني الــــرتاث واملعاصـــرة، وبــــني التأصـــيل العلمــــي 

فالكتـــاب يتحـــدث عـــن عبـــادة . والـــوعظ، دون االحنصـــار يف قالـــب تفكـــري معـــني

وأقــوال علمــاء  ،اإلخــالص، والنيــة الصــادقة؛ مســتلهماً إياهــا مــن الكتــاب والســنة

  .األمة

ـــ ث فيـــه عـــن معـــىن بـــدأها مببحـــث حتـــدَّ  ،مباحـــثم املؤلـــف كتابـــه إىل ســـتة قسَّ

وعالقة النية باإلخالص، واإلخالص واإلحسان، مث تناول أمهية ، اإلخالص والنية

م عـــن عالمـــات أهـــل كمـــا تكلَّـــ، اإلخـــالص والنيـــة الصـــادقة، ومثرا�مـــا، وآثارمهـــا

مبينــاً معــىن ، مث تنــاول باحلــديث مكــدرات اإلخــالص والنيــة الصــادقة، اإلخــالص

م عـن دوافـع ، وخطورته، وتوصيفه، وبيان حكمه، وآثاره وغري ذلك، مث تكلَّـالرياء

مثــــل العلــــم بــــاهللا، وشــــرعه، وصــــحبة أهــــل ، وبواعــــث اإلخــــالص والنيــــة الصــــادقة

اإلخــالص والصــالح، وقــراءة ســري الســلف الصــاحل، والــدعاء، وغــري ذلــك، وخــتم 

  .املؤلف كتابه بذكر صور وقصص ألهل اإلخالص



 

 
٤٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اململكة العربية السعودية األدب العربي يف

  هـ١٤٠٤ – ١٣٥٦حصر ببليوجرايف من عام 

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  حيىي حممود بن جنيد

  الرياض - مكتبة امللك فهد الوطنية   :الناشر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣١٠  

  :ا ب

حصـــر ببليـــوجرايف لرصـــد مســـار األدب يف اململكـــة هـــذا الكتـــاب عبـــارة عـــن 

  .هـ١٤٠٤هـ وعام ١٣٥٦يف الفرتة املمتدة ما بني عام  ،العربية السعودية

، وأشـــعار، وعـــروض، وقـــد احتـــوى الكتـــاب علـــى دراســـات ومقـــاالت نقديـــة

شــــر يف أو مـــا نُ  ،ر علـــى الكتـــبقتَصـــومل يُ ، شـــرت يف صـــحف يوميـــةوتعريفـــات نُ 

  .ية واألسبوعية كما هو احلال يف طبعة الكتاب األوىلالدوريات الفصلية والشهر 

وهـو ِضـعف مـا  ،)١٧٤٠(بلغ جممـوع املـواد الـيت اشـتمل عليهـا هـذا الكتـاب 

 ،قـــام املؤلـــف برتتيبهـــا وفقـــاً لـــرؤوس موضـــوعاتو ، نشـــر يف طبعـــة الكتـــاب األوىل

ين، مث تنـــتظم حتتهـــا الفنـــون األدبيـــة، وفقـــاً ملـــداخل هجائيـــة بأمســـاء املـــؤلفني واملعـــدِّ 

  .والعناوين، واألعالم، وضع مسارد للموضوعات



 
٤٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  إدراك املطالب حباشية ابن عقيل على دليل الطالب

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن عبد العزيز العقيل

  :تحقيـــــــــــــق

  

  وليد بن عبد اهللا املنيس

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٦٠  

  :ا ب

 الــذي ،))الطالــب دليــل(( مــنت علــى مفيــدة حاشــية عبــارة عــن الكتــاب هــذا

ــــاب مــــن الكرمــــي مرعــــي الشــــيخ اختصــــره  املقنــــع مجــــع يف اإلرادات منتهــــى(( كت

  .))وزيادات والتنقيح

وأصــل هــذا الكتــاب أن بعــض طلبــة العلــم ســأل الشــيخ ابــن عقيــل أن يقــرؤوا 

فوافـق،  ،مـع تعليـٍق مـوجزٍ  ،بأكملـه قـراءة ضـبٍط وتصـحيحٍ  ))دليـل الطالـب((عليه 

  .ذلك يف عدة جمالس ومتَّ 

حـىت يقـف عليهـا  ،تقييده من فوائد الشـيخ رمث بدا للمحقق أن ينشر ما تيسَّ  

ـطلبة العلم، ويستفيد منها امل مـع  ،ون �ـذا املـنت، ملـا للشـيخ مـن سـعٍة يف العلـمهتمُّ

كثرة شرحه هلذا املـنت، وربطـه بواقـع احلـال مـن نـوازل ومسـائل، وقـد حـرص احملقـق 

مـع عـدم التطويـل فيهـا،  ،أن تكون هذه التعليقات واضحة ومفهومة بقـدر الوسـع

وأضــاف وعــرض احملقــق املــنت والتعليقــات واحلواشــي علــى الشــيخ، فعــدَّل بعضــها، 

  .إليها فوائد، وقيَّد عليها تعليقات



 

 
٤٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن علي بن أمحد الشمراين

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :صـــفحاتعـــدد ال  هـ١٤٣١

  

٢٣١  

  :ا ب

الكتاب يناقش موضوعا قد تطاير شـرره وعظـم خطـره وهـو تتبـع الـرخص هذا 

والشاذ من األقوال، وقد قسمه املؤلف إىل متهيد وثالثة فصول؛ تناول يف التمهيـد  

كمال الشريعة ومشوهلا، وصالحها لكـل زمـان ومكـان، وحتقـق مصـاحل العبـاد �ـا، 

ـــرد إليهـــا عنـــد النـــزاع، ومنـــاهج الطوائـــف مـــن حيـــث ا ـــار النصـــوص ووجـــوب ال عتب

وتقديســـها والعمـــل �ـــا، ومـــنهج الرســـل علـــيهم الســـالم وأتبـــاعهم، وتعـــاملهم مـــع 

النصوص، ومناهج أهل الزيغ وتعاملهم مع النصوص، مث ذكـر ضـوابط يف التعامـل 

وتنـــاول مـــن خــالل فصـــول الكتـــاب اخـــتالف . مــع األدلـــة وكيفيـــة االســتدالل �ـــا

وم، وضــــوابطه، وجماالتـــــه، وأنواعـــــه، العلمــــاء، وبـــــنيَّ فيــــه اخلـــــالف الســــائغ واملـــــذم

وعقــد دراســة تطبيقيــة مقارنــة ألربــع . مث بــنيَّ أحكــام الشــذوذ، وأقســامه. وأســبابه

مســائل وقــع فيهــا الشــذوذ، وهــي القــول بأنــه ال رجــم يف حــد الزنــا، وإنكــار بعــض 

احلدود، والقول بأنه ال ربا إال يف النسيئة، والشذوذ يف إباحة اجلمع بني أكثر مـن 

  .زوجات، والقول جبواز تويل املرأة منصب اإلمامة العظمى والقضاء أربع

األقـوال الشـاذة يف : (استله مؤلفه من رسالته املاجستري والـيت عنوا�ـا الكتابو 

  .مبكتبة دار املنهاج أيضاً  ١٤٢٨وسبق أن طُبع عام ) بداية ا�تهد مجعاً ودراسة



 
٤٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  القريوانيإرشاد الساري إىل شرح مقدمة ابن أبي زيد 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن حممد بن سعيد رسالن

  :الناشــــــــــــــر

  

  أمشون –دار الفرقان املصرية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   هـ١٤٣١

  

١١٢  

  :ا ب

هــذا الكتــاب هــو شــرح ملــنت مقدمـــة ابــن أيب زيــد القــريواين يف العقيــدة، وهـــي 

عقيــدة هلــا مكانــة عاليــة، ومنزلــة رفيعــة عنــد أهــل العلــم، وقــد شــرحها غــري واحــد 

مـــنهم ، وهـــذا الشـــرح الـــذي بـــني أيـــدينا ســـهل العبـــارة، يف صـــورة جـــداول، قـــدَّم 

املؤلـف يف بدايتـه برتمجــة مـوجزة ملؤلــف املـنت أيب زيــد القـريواين، مث أتبــع ذلـك بــذكر 

لرســــالة للشــــيخ أمحــــد بــــن مشــــرف مــــنت املقدمــــة كــــامًال، وأعقبهــــا بــــنظم مقدمــــة ا

  .هـ ، بعدها شرع يف شرح منت املقدمة١٢٨٥األحسائي املالكي املتويف سنة 

جعل املؤلف شرحه هـذا شـرحاً مدرسـي�ا ، يف صـورة دروس، وطريقتـه أن يقـدم 

عناصـــر (بـــنص كـــالم القـــريواين يف مربـــع مث يلخـــص عناصـــره الرئيســـه حتـــت عنـــوان 

والعبــــارات الـــــواردة يف الــــنص، ومقابلهـــــا  ، ويضــــع يف جـــــدول الكلمــــات)الــــدرس

شرحها ومعناها، وحتت اجلدول يكتب اخلالصـة ، ويتبـع ذلـك بأسـئلة وتطبيقـات 

على القطعة اليت قـام بشـرحها، اشـتمل الكتـاب علـى أحـد عشـر درسـًا، محـل كـل 

درس عنواناً على ما تضمنه، فالدرس األول توحيد اهللا يف ربوبيتـه وألوهيتـه وأمسائـه 

  .إخل...، والدرس الثاين اإلميان بالكرسي والعرش وأ�ما حقوصفاته



 

 
٤٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اإلرهاب وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن مطلق بن عبد اهللا املطلق

  :تقــــــــــــــــديم

  

  صاحل بن محيد - عبد العزيز آل الشيخ  

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ ١٤٣١

  

٧٩٤  

  :ا ب

ـــــ وهـــــي مســـــألة  ،ر احلـــــديث حوهلـــــاهـــــذا الكتـــــاب ينـــــاقش مســـــألة خطـــــرية كُث

إال أن الكتاب ينـاقش هـذه القضـية مـن منظـور شـرعي فقـط، فيدرسـها ، اإلرهاب

املؤلـف ث يف التمهيد حتـدَّ ، ف الكتاب من أربعة أبوابتألَّ . دراسة فقهية تفصيلية

واليت تناولت مفهـوم اإلرهـاب  ،مث شرع يف أبواب الكتاب، عن األمن يف اإلسالم

وتـأريخ اإلرهـاب ونشـأته، مث حتـدَّث املؤلـف عـن أنـواع ، واملصطلحات املشتبهة بـه

، مث انتقــل الكــالم إىل األحكــام املتعلقــة باإلرهــاب واإلرهـــابيني، اإلرهــاب وصــوره

  .لوقاية منهوأسباب اإلرهاب وطرق مكافحته وا

وقـد قـام املؤلــف بعـرض املسـائل الفقهيــة معتمـداً علـى املــذاهب األربعـة، وقــد  

 ،مـع مناقشـة املسـائل اخلالفيـة وأدلتهــا، يـذكر املـذهب الظـاهري وبعـض املعاصــرين

  .ح لديهوترجيح ما ترجَّ 

يف الفقــه  هم �ــا املؤلــف لنيــل درجــة الــدكتوراوأصــل الكتــاب رســالة علميــة تقــدَّ 

  .من جامعة أم القرى مبكة اإلسالمي



 
٥٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد احملسن بن عبد اهللا الزامل

  الناشــــــــــــــــــر

:  

  الدمام –دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٢٥  

  :ا ب

فـتح ((وتنبيهـات علـى مواضـع مـن كتـاب  هذا الكتاب عبارة عن استدراكات

وإن كانــت منزلتــه معلومــة  ))الفــتح((للحــافظ ابــن حجــر العســقالين، و ))البــاري

  .بني شروح البخاري، إال أنه كغريه من الكتب ال بد أن يعرتيه شيء من النقص

وقـد اسـتدرك املؤلـف يف هـذا الكتـاب مــا وهـم احلـافظ يف عـزوه، سـواء بـان لــه 

للفائــدة نـاقش احلـافظ يف بعــض  ى ظنــه حصـول الـوهم، وإمتامـاً ومهـه، أو غلـب علـ

ت هـــــذه  لــــه أ�ـــــا خـــــالف التحقيــــق، وانصـــــبَّ املباحــــث الـــــيت يوردهــــا، والـــــيت تبـــــنيَّ 

الطبعـة السـلفية، وهـي يف  ) فـتح البـاري(االستدراكات علـى اجلـزء األول فقـط مـن 

وكتــــاب كتـــاب بــــدء الـــوحي، وكتــــاب اإلميــــان، وكتـــاب العلــــم، وكتـــاب الوضــــوء، 

  .الغسل، وكتاب احليض، وكتاب التيمم، وكتاب الصالة

كمــا ذكــر املؤلــف يف املقدمــة مســائل مل يــتمكن مــن استقصــاء البحــث فيهــا، 

ــــ ق مــــن هــــذه املســــائل، ملــــن يتيســــر لــــه البحــــث عنهــــا مــــن أهــــل العلــــم وأراد التحقُّ

  .وطالبه



 

 
٥١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االستثمار وضوابطه يف الفقه اإلسالمي 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حسان حممود عرار

  :ديمتقــــــــــــــــ

  

  يوسف بن عبد اهللا الشبيلي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعةال   :طبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٩٦  

  :ا ب

، وهــي االســـتثمار الوجـــه الشــرعي لقضــية اقتصـــادية مهمــة يبــنيِّ  كتــابهــذا ال

واألخـــالق اإلســـالمية الـــيت ينبغـــي ، الضـــوابط الشـــرعية الـــيت جيـــب مراعا�ـــا دحيـــدِّ و 

  .يف عملية االستثمار ي �االتحلِّ 

شـــكلت أبـــواب  ،تنـــاول املؤلـــف موضـــوع االســـتثمار مـــن ثـــالث حمـــاور رئيســـة

ن عـــــــدة وتضـــــــمَّ ، الكتـــــــاب، احملـــــــور األول هـــــــو املفـــــــاهيم األساســـــــية لالســـــــتثمار

، ومنهج اإلسالم يف التشـجيع عليـه، وأنواعه، منها تعريف االستثمار ،موضوعات

عقـــود  ، وتضـــمَّنواحملـــور الثـــاين هـــو صـــيغ االســـتثمار الشـــرعية. وأهدافـــه، ومتويلـــه

أدوات  واحملـــــــور الثالـــــــث تضـــــــمَّن. واالســـــــرتباح، كواالشـــــــرتا، واإلجيـــــــار، االجتـــــــار

وغـــري ، شـــروعات االقتصـــاديةوامل، والســـلع، والعقـــار، كـــاألوراق املاليـــة،  االســـتثمار

، والصــــــناعي، كالقطـــــاع الزراعـــــي  ،أيضـــــاً قطاعــــــات االســـــتثمار وتضـــــمَّن. ذلـــــك

  .  واملصريف وغري ذلك، والتجاري

  .وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم �ا املؤلف لنيل درجة املاجستري

  .ني بفقه املعامالتوالكتاب ننصح به املهتمِّ 



 
٥٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األسطورة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عائض القرين

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨٤٨  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب جمموعــــة مــــن املقــــاالت األدبيــــة، واخلــــواطر النثريــــة، والقصــــائد 

 الشــعرية، واملقامــات الرائعــة، واملــواعظ الفائقــة، والنصــائح املفيــدة، قــال املؤلــف يف

  .مته أنه انتقاه من أحسن ما كتب، واصطفاه من أمجل ما مجعمقدَّ 

ومجــال املبــىن، حبيـث تكــون الفكـرة رائــدة، واللفــظ ، مجـع فيــه بـني أصــالة املعـىن

  .حسناً جذاباً، فهو كتاب شيٌِّق ممتع

وأســـلوب املؤلـــف يصـــل لكـــل القـــراء علـــى اخـــتالف مســـتويا�م العلميـــة، مـــع 

، عـة األلفـاظ وفخامتهـا، ففـي الكتـاب حـديث مطلـقجودة العبارة وبالغتهـا، ورو 

وكالم مسجوع، فهو يتنقل بك من فـن إىل فـن، ومـن حـاٍل إىل حـاٍل آخـر، ومـن 

قضية إىل أخرى، فبينما أنت يف مقامة أدبية؛ فإذا بك يف موعظة رقيقـة، وينقلـك 

  .ي العزميةوتقوِّ  ،ةإىل مقالة نصائحية تشحذ اهلمَّ  ،من قصيدة عربية عصماء



 

 
٥٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  إسقاط احلمل وآثاره يف الفقه اإلسالمي 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سليمان بن فهد بن عيسى العيسى

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٣٢  

  :ا ب

ومــا يرتتــب عليــه مــن آثــار، ومـــا  ،هــذا الكتــاب أفــرد ملوضــوع إســقاط احلمـــل

والرغبــة يف الــتخلص منــه يف هــذا  ،يتعلــق بــه مــن أحكــام؛ لكثــرة التعــرض للحمــل

ق أحكـــام هـــذا املوضـــوع يف  مـــع اخـــتالف البواعـــث علـــى ذلـــك، ومـــع تفـــرُّ  ،الـــزمن

  .  كتب الفقه

عقد املؤلف كتابه يف متهيـد وثالثـة أبـواب، تنـاول يف التمهيـد ترغيـب اإلسـالم 

مـا  مقاصـده اإلجنـاب، لـذا �ـى عـن كـلِّ  خاصة من الولـود، فمـن أهـمِّ  ،يف النكاح

  .م عن عناية اإلسالم باحلمل، ورعايتهمن شأنه قطع النسل أو إضعافه، مث تكلَّ 

نت معــىن اإلســقاط، واحلمــل، وأنــواع احلمــل، وأمــا أبــواب الكتــاب فقــد تضــمَّ 

حلمـل، واآلثـار املرتتبـة وبدايته، وعالماته، وأطوار احلمل، ومدته، وأقسـام إسـقاط ا

ة، على إسقاطه، مبينًا أسباب اإلسقاط املستلزمة للعقوبة، واإلسقاط املوجب للغرَّ 

وللديـة، وحكـم الكفـارة يف اإلسـقاط، وأثـر اجلنايـة يف إرث اجلـاين، وأثـر اإلسـقاط 

  .على الطهارة والطالق والعدة، وحكم تغسيل السقط، والصالة عليه ودفنه



 
٥٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  يريده الغرباإلسالم الذي 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن عبد اهللا احلسَّاب الغامدي

  عبد الرمحن بن صاحل احملمود  :تقديم

  الرياض -مركز الفكر املعاصر   :الناشر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٥٨  

  :ا ب

والتحليـــل تقريـــراً صـــدر عــن أحـــد أبـــرز وأشـــهر هــذا الكتـــاب يتنـــاول بالدراســة 

، مراكـــز البحـــوث والدراســـات األمريكيـــة، وهـــي مؤسســـة رانـــد لألحبـــاث والتنميـــة

حيـــث أصـــدرت تقريـــراً يعـــدُّ أول تقريـــر هلـــا تعلـــن فيـــه صـــراحة ضـــرورة تغيـــري العـــامل 

عن طريق التـأثري املباشـر علـى الـدين اإلسـالمي، وبأيـٍد إسـالمية ، اإلسالمي فكري�ا

  )).شركاء وموارد واسرتاتيجيات، إسالم حضاري دميقراطي(( مسَّته و 

بدأ املؤلف كتابه بتمهيد عن تاريخ مراكز البحـوث الغربيـة وأمهيتهـا، وعالقتهـا 

وحتــــدَّث مــــن خـــالل فصــــول الكتــــاب . باالستشـــراق أو بــــالقرار السياســــي الغـــريب

، يهــا وأهــم تقاريرهــااألربعــة عــن مؤسســة رانــد وتــاريخ نشــأ�ا وأمهيتهــا، وأبــرز باحث

وموقفـه مـن ا�تمـع ، وموقفـه مـن القـرآن والسـنة، كما عرَّف بـالتقرير حمـل الدراسـة

وموقفــــه مــــن قضــــايا املــــرأة ، والــــذي قــــام بتصــــنيفه فكري�ــــا، املســــلم املعاصــــر ونقــــده

وغري ذلك، مث ذكـر املقرتحـات الـيت اقرتحهـا التقريـر ، والتشريع اإلسالمي، املسلمة

والكتـاب أصـله رسـالة علميـة نـال �ـا . إىل غري ذلـك، قع املسلمنيوآثارها على وا

  .املؤلف درجة املاجستري، من جامعة أم القرى مبكة، والكتاب ننصح بقراءته



 

 
٥٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  والغرب صراع أم تعايش ماإلسال

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  إيهاب حفظي عز العرب

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة – إبرتاكدار 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٩٦  

  :ا ب

ويعطـي فكـرة مـوجزة عــن  ث عـن عالقـة اإلسـالم بـالغرب،هـذا الكتـاب يتحـدَّ 

بـن ابالتفصـيل عـن قصـة املسـيح عيسـى  م أيضـاً ، ويـتكلَّ نصـرانيةالديانة اليهوديـة وال

  .نصارىاليهود والاملسلمني و  نظر هةمن وج ،ممرمي وأمه عليهما السال

وحــديث القـــرآن عـــن أهـــل  ،ث عـــن عمـــوم الــدعوة اإلســـالمية للبشـــرمث يتحــدَّ 

  .واحلوار مع أهل الكتاب ،وعالقة املسلمني بغريهم ،الكتاب

 ،مث يلقـــي نظـــرة علـــى التســـامح املوجـــود عنـــد بعـــض أصـــحاب هـــذه الـــديانات

ة بـــني اإلســــالم والعالقـــ ،م فكـــرة عـــن احلضــــارة العربيـــة اإلســـالمية يف أوروبــــاويقـــدِّ 

لتعــايش الســلمي بــني لوالغــرب بــني الواقــع واملــأمول، وأوجــه االتفــاق واالخــتالف 

  .مجيع األطراف

ىف  يوالتعــايش الســـلم ،علـــى الســالم اإلســـالم كــدين حيــثُّ بعــرف والكتــاب ي

ــــابباألدلــــة مــــن  ظــــل التعدديــــة، مســــتعيناً   أيضــــاً ف اإلســــالم عــــرِّ ويوالســــنة،  الكت

 هم،آراء املستشــرقني املنصــفني وغــري ، مستعرضــاً الغــربرت ىف كحضــارة عريقــة أثَّــ

ث عـن الصـراع بــني تحـدَّ وي ،علـى االفـرتاءات واألفكـار املغلوطـة عــن اإلسـالم ردُّ يـو 

  .سبتمرب )١١(خاصة بعد  له،وأسبابه، ونظرة الغرب  ،وبدايته ،اإلسالم والغرب



 
٥٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األمساء والصفات 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  البيهقيأمحد بن احلسني 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  سعد بن جندت عمر

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق –مؤسسة الرسالة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٢٨  

 اب:  

مــن بــني العديــد مــن الطبعــات  البيهقــي، هــذا الكتــاب حتقيــق جديــد لكتــاب

أو ، ق الكتـاب بالشـكل مـن أمسـاء للـرواةز هذا التحقيق ضبط احملقِّ قة، ومما مييِّ احملقَّ 

حيــث رجــع احملقــق يف ذلــك إىل كتــب ، أو كــالم للمصــنف، مــنت للحــديث واألثــر

زت كمــا متيَّــ.واملعــاجم اللغويــة، وإىل كتــب الشــروح، والبلــدان، واألنســاب، الرجــال

مــع حســن . هــذه الطبعــة بشــرح مــا وقــع يف بعــض األحاديــث مــن غريــب األلفــاظ

ــاللون األمحــر، وكونــه يف إخراجــه وتلوينــه ل ألمســاء والصــفات الــواردة يف النصــوص ب

ال بالطويـــل وال  ،جملـــد واحـــد، وقـــد قـــام احملقـــق بتخـــريج األحاديـــث خترجيـــاً وســـطاً 

  . مبيناً احلكم عليها، مع تعليقات مفيدة ،باملختصر

ـــ  وإمنـــا كـــان اعتمـــاده علـــى خمطـــوط  ،ق مل يســـتوف خمطوطـــات الكتـــابواحملقِّ

  .وبعض الطبعات األخرى ،إىل صورة عن الطبعة اهلندية باإلضافة ،واحد

  .وهذه الطبعة من أجود طبعات الكتاب



 

 
٥٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أشراط الساعة وفنت آخر الزمن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مصطفى بن حممد بن مصطفى

  :تحقيـــــــــــــق

  

  أمحد بن سعد السماحي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار ابن األثري 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :الطبـــعســـنة 

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٦٨  

  :ا ب

 مـن كثـري فيـه تكالـب وقـت يف السـاعة، قيـام بقـرب همؤلفـ يُذكِّر الكتاب هذا

 السـاعة؛ أشـراط َفهم ضوابط يبنيَّ  أن كذلك وحياول وشهوا�ا، الدنيا على الناس

  .والشبهات الفنت من النجاة على عونًا لتكون

 تُعـدُّ  والـيت السـاعة، قيـام قُـرب تكون اليت الفنت ذكر على الكتاب اشتمل وقد

 واهـتمَّ  الكـربى، األشراط من أم ،الصغرى األشراط من كانت سواء أشراطها، من

 واهلــــرج، والقتــــال، والنســــاء، باملــــال، تتعلــــق ،الفــــنت تلــــك مــــن أنــــواع بعــــض بــــذكر

  .ذلك وغري واملسخ، واخلسف، والزالزل، والدماء،

 هــذا أهــلِ  إميــان وعلــى القلــوب، علــى الفــنت هــذه خطــر عظــيم املؤلــف حووضَّــ

  .منها النجاة لبُ سُ  وبنيَّ  الزمان،

 ســـــنة حممـــــد بـــــن مصـــــطفى الشـــــيخ ألقاهـــــا حماضـــــرات الكتـــــاب هـــــذا وأصـــــل

  .واالعتناء �ا ،ترتيبهاو  ف تلميذه بتفريغهاكلَّ  مث ،)هـ١٤٢٤(



 
٥٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ومذاهب الناس فيهم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن عبد الرمحن العجالن

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دار طيبة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

٢٨٨  

  :ا ب

هذا الكتاب اشتمل على متهيـد، وأربعـة أبـواب، احتـوى التمهيـد علـى تعريـف 

العلمـاء، وعنـد مجهـور احملـدثني، وأهـل األصـول، وعنـد ابـن الصحابة يف اصـطالح 

وتعـرَّض مؤلفـه ملسـألة اخلـالف بـني احملـدثني واألصـوليني، هـل هـو لفظــي أو . حـزم

ث عــن عدالــة الصــحابة، وذكـر أدلــة ذلــك، أمــا أبــواب الكتــاب معنـوي، كمــا حتــدَّ 

نـاس يف فاستعرض فيها فضائل الصحابة يف القرآن والسُّنة، وتكلـم عـن مـذاهب ال

مــــع مناقشــــتها، مثــــل الشـــــيعة، واخلــــوارج، واملعتزلــــة، وبعــــض احملـــــَدثني  ،الصــــحابة

ث عن الصحابة عند أهل السُّنة واجلماعـة، ومـوقفهم ممـا شـجر مث حتدَّ . املعاصرين

وخصوصـاً عائشـة  ،هات املؤمننيبينهم، وحكم الطعن يف الصحابة، ومن ذلك أمَّ 

  .يهن، وحكم كل نوٍع من هذه األنواعرضي اهللا عنهن، وبنيَّ أنواع القدح ف

وأصــــل هــــذا الكتــــاب عبــــارة عــــن رســــالة ماجســــتري مــــن كليــــة أصــــول الــــدين  

جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وبإشراف الشيخ عبد  ،والدعوة

  .الرمحن بن ناصر الربَّاك



 

 
٥٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أصول املخالفني ألهل السنة يف اإلميان

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن حممد القرين 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٣٥  

  :ا ب

هذا الكتاب دراسة يف أصول املخالفني ألهل السنة يف مسـألة اإلميـان، وبيـان 

دعوى استحالة التفـاوت يف اإلميـان، وأثـر فقون عليه، وهو للقدر املشرتك الذي يتَّ 

عليهم، وبيان تناقضـهم، وإبطـال  ذلك على ما التزموه من اللوازم الباطلة، مع الردِّ 

األصـول املخالفـة لصـريح النصـوص الشـرعية وداللــة اإلمجـاع، والتفريـق بـني مـا هــو 

  .وما هو باطل ،من أصوهلم حقٌّ 

تضــمنت أسـاس دعــوى عــدم التفــاوت يف  ،وتـألَّف الكتــاب مــن سـتة مباحــث

ـــة واملرجئـــة للتفـــاوت يف اإلميـــان، مث ذكـــر املؤلـــف  اإلميـــان، ونفـــي كـــلٍّ مـــن الوعيدي

مث بـــنيَّ أصـــول مـــذهب  ،مســـتند التفـــاوت يف اإلميـــان عنـــد أهـــل الســـنة واجلماعـــة

اخلوارج وشبها�م النقلية، مث ذكر األدلة على عـدم التكفـري بـالكبرية، مث ثـىنَّ بـذكر 

علـــى معتقـــد املنزلــة بـــني املنــزلتني، مث ثلَّـــث بأصـــول  ول املعتزلـــة يف اإلميــان، وردَّ أصــ

  .داللة اإلمجاع على أن العمل من اإلميان مذهب املرجئة؛ مبيناً 



 
٦٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األصول النريات يف القراءات

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أماين بنت حممد عاشور

  :تقــــــــــــــــديم

:  

  السامل اجلكين - حممود سكر -  أمحد شاهني

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مدار الوطن 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  الثالثة

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٨٣  

  :ا ب

وهـو  العشر من طريقـي الشـاطبية والـدرة،  اتأصول القراء يتناولهذا الكتاب 

  .كتاب مبسط جيمع شوارد املسائل

 ،العشـرة مـن طريقـي الشـاطبية والـدرة اتالقـراءأصـول وقد مجعت فيـه املؤلفـة  

أفـردت ، و قيد يف الكتـاب إال مـا خـالف القـراء فيـه أصـول حفـص عـن عاصـمتومل 

نت بـبعض الرسـومات ااستعو  ،حها باألمثلةيأصول كل قارئ على حدة، مع توض

 ،الـيت يكثــر ورودهــا ،رشــيةفإىل بعــض الكلمـات ال تر اأشـ، و واجلـداول التوضــيحية

اســتوفت أوجــه القــراءة ، كمــا حــىت أصــبحت مبثابــة األصــول عنــد علمــاء القــراءات

لتــزم بــذكر تمل ، و وخاصــة عنــد اجتمــاع عــدة أصــول يف اآليــة الواحــدة ،عنــد القــراء

رت إىل بعـض مــا اإال مـا قامـت بـه احلاجـة إىل ذكرهـا، ورمبـا أشـ ،أبيـات الشـاطبية

ض األوجـه املـذكورة يف بعـض الكتـب ، وأعرضت املؤلفة عن بع))رشْ بة النَّ طيِّ ((يف 

  .قصداً، وذلك يف حالة ما إذا مل تتلقها عن شيوخها



 

 
٦١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أضواء على ضوابط وأحكام التوحيد

  :ت اب

ــــــــــــأليف   :ت

  

  حممد مخيس العزومي

  :الناشـــــــــــر

  

  القاهرة -دار الصفوة

  :الطبــــــــــعة

  

  األوىل

  

ـــــــــع   :ســـــــــنة الطب

  

  :عـــــدد الصـــــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٦٠  

  :ا ب

هذا الكتاب حياول عرض بعض املسائل املتعلِّقة بالتوحيد، ومناقشـة عـدد مـن 

  .املسائل اليت انتشر الكالم حوهلا

والعقــل، مث ، والفطــرة، وقـد تعــرَّض املؤلـف لــبعض دالئــل التوحيـد؛ مثــل امليثـاق

التوحيـد، مث انتقل للحديث عن مفهوم التوحيد، وتعريفـه، وأقسـامه، وأدلـة تقسـيم 

  .تكلَّم عن عالقة اإلميان واإلسالم بالتوحيد

وحتـــدَّث الكتـــاب كــــذلك عـــن شــــروط شـــهادة التوحيــــد، وشـــروط شــــهادة أنَّ 

  .حممًدا رسول اهللا، مث تكلَّم عن نواقض كل نوع من أنواع التوحيد

واملالحظ علـى الكتـاب أنـه يكثـر مـن اإلشـارات إىل عـدد مـن القضـايا املهمـة 

تــــاب؛ مثــــل مســــألة العــــذر باجلهــــل، وتــــرك جــــنس العمــــل، والتوقــــف يف ثنايــــا الك

واخلـوارج، وإسـقاط هـذه املـذاهب علـى كـالم ، واملرجئة، ، ومذهب اجلهميةوالتبنيُّ 

ـــارات جمملـــة، وحييـــل يف عشـــرات مـــن  املعاصـــرين، وهـــو يتنـــاول هـــذه القضـــايا بعب

إىل عــدد مــن   -مــن أراد التوســع -املواضــع الــيت تنــاول فيهــا هــذه القضــايا وأمثاهلــا

  .كتبه اليت هي حتت الطبع



 
٦٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

ة
َّ
رفي

َّ
الالت الص

ِّ
  إعجاز القرآن والد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  يوسف املرعشلي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٢١٩  

  :ا ب

البنيــة يف اللغــة العربيـة، الــيت تبــنيِّ مجاهلــا  هـذا الكتــاب يعــرض تطبيقـات لداللــة

اإلعجــاز القــرآين، وقــد بــذل العلمــاء قــدمياً  وعظمتهــا، وتكشــف بعــض وجــوه ســرِّ 

وأســـاليبها يف  ،جهـــوداً عظيمـــة يف اســـتقراء نظـــام اللغـــة العربيـــة وقواعـــدها وســـننها

الكالم، وحبثوا يف دالالت األلفاظ، ودوَّنوها يف املعاجم، وكانت كل هذه اجلهـود 

  .للتعرف على سرِّ اإلعجاز القرآين، وحلراسة اللغة العربية ومحايتها

ــــة،  ــــة، وأمهيــــة دالالت البنيــــة العربي وقــــد بــــنيَّ املؤلــــف يف املقدمــــة شــــرف العربي

. الصرفية، واخـتالف الداللـة بـني االسـم والفعـل وإعجاز القرآن الكرمي والدالالت

. مث تناول دالالت األفعال؛ دالالت مزيدات الثالثـي، ودالالت مزيـدات الربـاعي

ة؛ دالالت املصـادر، بـنيَّ فيـه أنـواع املصــادر ث عـن دالالت األمسـاء املشـتقَّ مث حتـدَّ 

ة واهليئــة، وأســباب تعــدد املصــادر، ودالالت املصــدر امليمــي، ودالالت مصــدر املــرَّ 

مث انتقل الكالم إىل دالالت اسم الفاعـل؛ موضـحاً زمـن اسـم . واملصدر الصناعي

كمـا تنـاول دالالت اسـم . ومبالغـات اسـم الفاعـل ،وداللته على النسـب ،الفاعل

هة، ودالالت أبنية املبالغة؛ كدالالت أمساء املكان والزمان، املفعول، والصفة املشبَّ 

  . الت اجلموع، ودالالت النسبودالالت اسم اآللة، ودال



 

 
٦٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اإلعالم اإلسالمي ومتغريات العصر

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد عبد اهللا السالمة

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممد عبده مياين 

  :الناشــــــــــــــر  

  

  بدون

  :ـــــــــعة  الطبـ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٩٤  

  :ا ب

ركَّزت على اإلعالم اإلسـالمي، وعناصـره وأدواتـه، خاصـة هذا الكتاب دراسة 

يف بداية دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك دور صحابته رضـي اهللا عـنهم، 

مــن خــالل اهلجــرتني إىل  ،والــذي كــان لــه بــالغ األمهيــة يف نشــر الــدعوة اإلســالمية

، كـذلك احلبشة واملدينة، كما انتقل للحـديث عـن احلـج كملتقـى إعالمـي ودعـوي

ذكــر إعــداد الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم ملرحلــة اإلعــالم والــدعوة، وذكــر كيفيــة 

قــات للنهــوض اســتخدام الشــعر كوســيلة إعالميــة يف الــدفاع عــن هــذا الــدين، واملعوِّ 

بالصـــحافة اإلســـالمية، واملتغـــريات املعاصـــرة، وطريقـــة اســـتخدام الدعايـــة واحلـــروب 

اًال بـاحلربني العـامليتني األوىل والثانيـة، مـربزاً النفسـية يف احلـروب احلربيـة، وضـرب مثـ

مث ، اسـتفادة الغــرب مـن تطــور اإلعـالم، وكــذلك إشـعال الغــرب لصـراع احلضــارات

وكيفيـة مواجهتهـا ، تناول بشـيء مـن التفصـيل اهليمنـة الغربيـة علـى وسـائل اإلعـالم

ضـــرورة ؤخــذ علـــى الكتــاب جعلـــه حــوار األديـــان ل اإلعــالم اإلســـالمي، ويُ َبـــمــن قِ 

  .البد منها للتعايش السلمي بني الثقافات واحلضارات واألديان



 
٦٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االغرتار بالطاعة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ميادة بنت عبد اللطيف الكردي

  :الناشــــــــــــــر

  

  املدينة املنورة –دار األوراق الثقافية 

  األوىل  :الطبــــــــــعة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٢٤  

   :ا ب

 ،هــذا الكتــاب يبحــث قضــية االغــرتار بالطاعــات الــيت تعتــرب مــن أكــرب العوائــق

  .ومن أعظم املهالك لدى السائرين إىل اهللا

وقد اشتمل الكتـاب علـى متهيـد وأربعـة فصـول، يف التمهيـد أُلقـي الضـوء علـى 

املهمــة وبعــض الفــروق بــني بعــض املصــطلحات ، ومفهــوم الطاعــة، مفهــوم االغــرتار

نت فصــــول الكتــــاب األربعــــة احلــــديث عــــن حقيقــــة االغــــرتار وتضــــمَّ ، يف البحــــث

  .وأعراضه، وأنواعه، وأسبابه، ومنشئه، وحكمه، بالطاعة، مفهومه

وضـربت ، وأسباب ذلـك ،قت أيضًا إىل موضوع اغرتار العامل والعابدكما تطرَّ 

مث أدلـة ، رهـا وعواقبهـانة أخطار االغـرتار بالطاعـة عمومـاً وآثامبيِّ ، أمثلة على ذلك

م الكتاب بعـد ذلـك االغرتار بالطاعة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، ليقدِّ  ذمِّ 

ن َمــ ،ماً بأصــل عظــيمواملــرض العضــال، مقــدِّ  ،عالجــاً ناجعــاً هلــذه اآلفــة العظيمــة

، فــه ســهل عليــه عــالج هــذا املــرض، وذكــر أدويــة علميــة كاستشــعار عظمــة اهللارَ عَ 

واملداومة علـى ، ومعرفة النفس، وأخرى عملية كالتوبة، وشكره ،واالعرتاف بفضله

  .العمل الصاحل، وحتقيق العبودية، واإلكثار من االستغفار إىل غري ذلك



 

 
٦٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أفال يتدبرون القرآن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ناصر بن سليمان العمر

  :الناشــــــــــــــر

  

  السعودية –دار احلضارة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :الطبـــعســـنة 

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٣٦  

  :ا ب

ـــارك وتعـــاىل ـــاب اهللا تب ـــدبر لكت بـــدأه ، هـــذا الكتـــاب دعـــوة مـــن املؤلـــف إىل الت

بفصل متهيدي نوَّه فيه بالعالقة الوثيقة بني القـرآن واإلميـان، مث شـرع بعـد ذلـك يف 

الكـــرمي، وبـــنيَّ فيـــه فصـــول الكتـــاب الثالثـــة، والـــيت تناولـــت وجـــوب تعظـــيم القـــرآن 

، املؤلـــــف تعظـــــيم اهللا ورســـــوله صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم والصـــــاحلني للقـــــرآن الكـــــرمي

وبــنيَّ أن مــن تعظيمــه ، والصــور املخالفــة لتعظــيم القــرآن الكــرمي، وأحكــام تعظيمــه

ره، فاشـــتمل علـــى ث عـــن وجـــوب تـــالوة القـــرآن الكـــرمي وتـــدبُّ مث حتـــدَّ . عـــدم هجـــره

ق ر، ومـا يتعلَّـكما اشتمل على معـىن التـدبُّ ، ا من ألفاظمعىن التالوة، وما يتعلق �

  .ر وموانعهوأسباب التدبُّ ، به من األلفاظ واملعاين

، ر وآثــاره علـى صــعيد بنـاء الفــرد املســلممث خـتم فصــول الكتـاب بثمــرات التـدبُّ 

  .وعلى صعيد �ضة األمة اإلسالمية



 
٦٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  إفالس الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون

  :ابت 

  :تـــــــــــــــأليف

  

  زياد صبحي ذياب 

  :الناشــــــــــــــر

  

  األردن –دار النفائس 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٣٨  

  :ا ب

.  هذا الكتاب يبحث يف إفالس الشركة يف الفقـه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي

وثالثــة فصــول، تضــمَّنت الشــركة يف تنــاول املؤلــف هــذا املوضــوع مــن خــالل متهيــد 

والشخصــية االعتباريــة ، وشـروطها، وأركا�ــا، وأقســامها، الفقـه اإلســالمي والقـانون

، ومشـــروعيته، ومفهومــه، وانتهــاء الشـــركة، مث انتقــل الكــالم إىل اإلفـــالس، للشــركة

مث انتهـــــاء إفـــــالس الشـــــركة، ، وآثـــــار إشـــــهار إفـــــالس الشـــــركة، وأنواعـــــه، وشـــــروطه

يع أمواهلـا، وقسـمتها علـى الغرمـاء، وقـد انتهـى املؤلـف إىل نتـائج منهـا وتصفيتها بب

معرفة الفقه اإلسالمي للشخصية االعتبارية، واختالف مفهوم اإلفالس بـني الفقـه 

، وأصــــل هــــذا الكتــــاب رســــالة دكتــــوراه نوقشــــت يف اجلامعــــة األردنيــــةه. والقــــانون

اء إفـــــالس الشـــــركة، مث انتهـــــ، وآثـــــار إشـــــهار إفـــــالس الشـــــركة، وأنواعـــــه، وشـــــروطه

وتصفيتها ببيع أمواهلـا، وقسـمتها علـى الغرمـاء، وقـد انتهـى املؤلـف إىل نتـائج منهـا 

معرفة الفقه اإلسالمي للشخصية االعتبارية، واختالف مفهوم اإلفالس بـني الفقـه 

 .وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت يف اجلامعة األردنية. والقانون

  



 

 
٦٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  البخاري من اإلبهاماإلفهام ملا يف 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن عمر البلقيين 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جلنة خمتصة من احملققني

  :إشـــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٧٦  

  :ا ب

صـحيح اإلمـام ((هذا الكتاب حيتوي على بيان األمساء املبهمة الـيت وردت يف 

 ،علـى ترتيـب الكتــبمجعهـا اإلمـام البلقيــين واسـتوفاها، وقـام برتتيبهــا  ،))البخـاري

وموضـــع  ،خمتصـــراً األحاديـــث بـــذكر طرفهـــا، واألحاديـــث يف الصـــحيح ،واألبـــواب

علـم الـذي ُأ�ـم مـع قصـته، ويف مث تبع ذلك بذكر اسم ال. عرفاإل�ام فيها لكي يُ 

صـحيح ((أو وروده يف ، آخر بعض األحيان يذكره بناء على شهرة حديثه يف حملٍّ 

وقـد شـرط فيـه تكـرار . ، أو مسـلم، أو غريمهـا  مـن الكتـب السـتة ُمبَـيَّنـاً ))البخاري

م احلــــديث الــــذي ورد يف املــــبهم، ســــواء ُعــــِرف فيــــه أو مل يُعــــَرف حــــىت يــــدفع تــــوهُّ 

وقد أفاد البلقيـين مـن اإلمـام ابـن حجـر يف هـذا . لينتفع به من عثر عليهاإلمهال، و 

، كما أفاد مـن غـريه، الباب؛ إذ يُعدُّ ابن حجر من أحسن من تكلم يف املبهمات

على ما حصَّله  اخلاصة مما فيه زيادة من مطالعته هذكر فيه ما استفادَ وعقد فصًال 

 وقـــد متَّ ، شــيئاً كثــرياً  مــا ذكــره كــانمــن الكتــب املصــنَّفة يف املبهمــات والشــروح، ف

  .حتقيق هذا الكتاب على نسختني خطيتني ُكِتَبَتا يف زمن املؤلف رمحه اهللا



 
٦٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األقوال الشاذة يف بداية اتهد البن رشد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن علي بن أمحد الشمراين 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٧٧٦  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه املؤلــف األقــوال الــيت صــرح فيهــا ابــن رشــد بالشــذوذ يف  

، حيــث اجتمــع لــه أكثــر مــن مائــة قــول، ))بدايــة ا�تهــد و�ايــة املقتصــد(( كتابــه 

يـوهم أن الشـذوذ شـذوذ  وإن كان عنوانـه ،حكم عليها ابن رشد بأ�ا أقوال شاذة

  .ابن رشد، لكن حقيقة األمر ليس كذلك

ودراسـتها دراسـة ، قام املؤلف برتتيب هذه القوال علـى ترتيـب ابـن رشـد نفسـه

وطريقته أنه يذكر املسألة، ويقوم بـالتعريف مبصـطلحا�ا يف املـنت أو . فقهية مقارنة

املتفـق عليهـا يف احلاشية، ويقـدم لكـل مسـألة مبقدمـة قصـرية حتـوي بعـض األصـول 

البــاب، ومــن مثَّ يقــوم بعــرض األقــوال يف املســألة عرضــاً فقهي�ــا، مقارنــاً بــني خمتلــف 

ويبــــدأ يف ، مســــتدال� لكــــل األقــــوال، مــــع ذكــــر الــــردود ومناقشــــة األدلــــة، املــــذاهب

الغالـــب بقـــول اجلمهـــور أو القـــول ا�مـــع عليـــه، إىل أن يصـــل إىل القـــول الشــــاذ، 

، ويُتبع ذلك بـالرتجيح بـني األقـوال، مث يذكر من قال بهفيذكر نص ابن رشد فيه، 

  .متحققاً من القول الذي حكم عليه ابن رشد بالشذوذ، هل هو كذلك أم ال؟

وأصل الكتاب رسالة علمية نال �ا املؤلف درجة املاجستري من كليـة الشـريعة 

  .والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة



 

 
٦٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األلباني ومنهج األئمة املتقدمني يف علم احلديث 

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  زكريا بن غالم قادر

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –مكتبة املعارف 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٨٠  

  :ا ب

وبيانـاً ملنهجـه يف  ،رمحـه اهللا تعـاىلهذا الكتاب أُلِّف دفاعًا عن الشيخ األلباين 

وأنـــه كــان ميشـــي علــى طريقـــة املتقــدمني يف احلكـــم علـــى ، التعامــل مـــع األحاديــث

بــل ســار علــى ســريهم،  ،وأنــه مل خيــالفهم يف شــيء ممــا انتهجــوه، األســانيد واملتــون

، ومـن ذلـك عـدم قبـول زيـادة الثقـة مطلقـاً ، وكان حيـرتمهم، وميشـي علـى قواعـدهم

وكذلك تقويـة املتـون بعضـها ، احلديث مبجموع الطرق إال بضوابطوعدم تصحيح 

كمــا أنــه ال يكتفــي بالتصــحيح بظــاهر األســانيد، وغريهــا مــن املســائل ممــا ، بـبعض

ق بالتــدليس، والتوثيــق، والتعليــل، ونقــد املتــون، إىل غــري ذلــك، والــيت مل يكــن يتعلَّــ

أو وجـد قرينـة  ،له لديـهخيالف فيها من سبقوه، إال يف بعض اجلزئيات مما ظهر دلي

  .تدل على خالف قول من سبقه

كغريه من األئمة الذين كـانوا يتكلمـون ، كما أثبت املؤلف أن لأللباين أوهاماً 

إال أ�ـا ال تكـاد تـذكر يف ، ًال ذلـك بكثـرة حديثـه عـن األسـانيدمعلِّـ، عن األسانيد

  .وهي مغمورة يف جانب دقته رمحه اهللا، حبر إصاباته

إال أنــــه بــــالغ يف تقريــــر عــــدم خمالفــــة الشــــيخ األلبــــاين ملـــــنهج  والكتــــاب جيــــد

  .املتقدمني يف احلكم على األحاديث



 
٧٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   األلفاظ الكتابية يف علم العربية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن عيسى بن محاد اهلمذاين

  :تحقيـــــــــــــق

  

  موفق صاحل الشيخ

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -مؤسسة الرسالة ناشرون 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٤٠  

  :ا ب

هــذا الكتـــاب مـــن كتــب العربيـــة الفـــذة والـــيت �ــتم بصـــناعة األديـــب والكاتـــب 

  . واخلطيب

مجـــــع فيـــــه مؤلفـــــه الكلمـــــات املســـــتخدمة يف املكاتبـــــات والرســـــائل والـــــدواوين 

بعضـــــه، وعنـــــون لـــــه بعنـــــوان يشـــــمل مجيـــــع وضـــــمَّ املـــــرتادف منهـــــا إىل ، واخلطـــــب

الكلمات يف املعـىن الواحـد حبيـث تنـوب كـل كلمـة مـن هـذه الكلمـات عـن أختهـا 

  .سواء يف الكتابة أو احملاورة مع اختيار األلفاظ الفصيحة

ــــى خمطــــوطتني باإلضــــافة إىل املطبــــوع،  ــــاب عل ــــق الكت اعتمــــد احملقــــق  يف حتقي

األشــعار واألمثــال، وشــرح األلفــاظ وضــبطه ورقمــه، مــع ختــريج األحاديــث، وعــزو 

تــذكرة (الغريبـة عنـد أول ذكــر هلـا مــع الفهـارس، وقـد أحلــق بـآخر الكتــاب منظومـة 

  .لسعيد بن سعد بن نبهان احلضرمي) احلفاظ يف بعض املرتادف من األلفاظ



 

 
٧١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   والتصريف النحو يف مالك ابن ألفية

  املسماة اخلالصة يف النحو

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد مجال الدين بن عبد اهللا ابن مالك 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  سليمان بن عبد العزيز العيوين

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٢٣٠  

  :ا ب

ـــ  يف  ألفيــة ابــن مالــك(هــذا الكتــاب هــو مــنت اخلالصــة يف النحــو، واملشــهور بـ

، وشـــهرة املنظومـــة مل يصــل إليهـــا كتـــاب حنـــوي ســـواها؛ إال أن )النحــو والتصـــريف

يكــون كتــاب ســيبويه، وبلــغ االهتمــام حبفظهــا ودراســتها وشــرحها مبلغــاً عظيمــاً، 

فكــان ذلــك موجبــاً للعنايــة بتحقيقهــا حتقيقــا علمي�ــا علــى نســخ خطيــة جيــدة، وأن 

ذا الســـبب؛ ولعـــدم وجـــود مـــن تطبـــع طباعـــة علميـــة تناســـب مكانتهـــا الســـامية، هلـــ

اعتىن باأللفية كما ينبغي؛ قام احملقـق بتحقيـق األلفيـة، ومقابلتهـا علـى نسـخ عاليـة 

أوضــح (ومكتوبــة يف القــرن الثــامن، مــن ضــمنها نســخة خبــط ابــن هشــام صــاحب 

، مث قابلهــا علــى متنهــا يف ثالثــة مــن شــروحها املهمــة، وهــي شـــروح أيب )املســالك

ــو  دي، وعرضــها علــى مــا تيســر مــن شــروحها، وعلــى أصــلها حيــان والشــاطيب واملكُّ

، مـع االهتمـام بتحقيـق ألفاظهـا، وقـدم بـني يـدي حتقيقـه دراسـًة )الكافية الشـافية(

ترجم فيها  البـن مالـك، وسـرية ألفيتـه منـذ تأليفهـا إىل حتقيقهـا، مـع ذكـر طبعا�ـا 

  .وخمطوطا�ا



 
٧٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اإلمام األشعري حياته وأطوراه العقدية

  :ابت 

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن مقبل العصيمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض – دار الفضيلة

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤١٢  

  :ا ب

ــه أثــر كبــري  هــذا الكتــاب دراســة يف حيــاة أيب احلســن األشــعري، الــذي كــان ل

مــرَّ بــأطوار متعــددة، متثــل عــدداً مــن علــى حيــاة األمــة الفكريــة، خاصــة وأن فكــره 

بيــــة، ومــــنهج أهــــل الســــنة  املــــدارس العقديــــة؛ مثــــل مــــنهج املعتزلــــة، ومــــنهج الُكالَّ

  .واجلماعة

 يف فكــره إىل أن خـــاض الكثــري يف حقيقـــة املــنهج الـــذي ى هــذا التغـــريُّ وقــد أدَّ 

وختم حياته به، خاصة مع انتسـاب مجاعـة  ،عليه أمر أيب احلسن األشعري استقرَّ 

  .من املتأخرين إليه، وتصرحيهم بأن ما هم عليه هو مذهب األشعري رمحه اهللا

م األدلة على أن أبا ع مراحل أيب احلسن األشعري الفكرية، ويقدِّ والكتاب يتتبَّ 

إضـافة إىل ذلـك . احلسن األشعري ختم حياته على مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة

الكتاب كثرياً من األمور اليت تفيد الدارس حلياة أيب احلسن األشعري؛ مثـل يتناول 

  .سريته الشخصية، والعلمية، وواقع عصره سياسي�ا، واجتماعي�ا، وعلمي�ا

مبكـــة م القـــرى أمـــن جامعـــة وأصـــل هـــذا الكتـــاب جـــزء مـــن رســـالة دكتـــوراه، 

  .اهللا الغنيمان الشيخ عبداملكرمة، بإشراف 



 

 
٧٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مقاصد رب األناماإلمام يف 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  األخضر األخضري

  تقــــــــــــــــــــديم

  

  نبيل أبو بكر –حممد قابورة 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٣٣٣  

  :ا ب

ترتيـب هــذا العلــم هـذا الكتــاب يتحــدث عـن علــم املقاصــد، مـع حماولــة إعــادة 

وفـــق مـــنهج جديـــد، مـــع تيســـري ســـبل الوصـــول إليـــه، اشـــتمل الكتـــاب علـــى أربعـــة 

ومصـطلحا�ا؛ كشـف  ،أبواب، تناول املؤلف من خالهلـا حقيقـة املقاصـد وأمهيتهـا

فيه التصور الصحيح للمقاصد، وأبان دورها يف رفع اخلالف، ودفعـه حـال الوقـوع 

مث تنــــاول . مقارنــــة باملنــــاهج األصــــولية ،قاصــــدع، مث بــــنيَّ منــــاهج أهــــل املأو التوقُّــــ

مدارس املقاصد؛ كاملدرسة الظاهريـة، واملدرسـة الباطنيـة، وغريهـا، وطـرق الكشـف 

ث عـــن اســـتثمار عـــن املقاصـــد عنـــد اإلمـــام الشـــاطيب، وعنـــد ابـــن عاشـــور، وحتـــدَّ 

مسـالك الكشـف عـن  اسـتثمارمسالك الكشف عن املقاصد، مث ذكر منـاذج مـن 

ب الفحــل، ْســومنهــا مســألة ســفر املــرأة، وحــديث القرشــية، وحــديث عَ  ،املقاصــد

ص آخــر وحــديث لعــن النامصــة، كمــا تنــاول طــرق الكشــف عــن املقاصــد، وخصَّــ

األبــواب لرتمجــة مســالك املقاصــد وتوظيفهــا؛ وهــو اجلانــب العملــي وهــو مــا أمســاه 

  .حيث االهتمام بفقه مآالت األدلة والتنصيص) فقه املقاصد(بـ



 
٧٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   تآليفه سريته من -القرطبي املفسر  اإلمام

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بنشريفة

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١٠

  

١٢٤  

  :ا ب

أبــو عبـــد اهللا هــذا الكتــاب ترمجــة ألحــد علمــاء األمـــة األعــالم، وهــو القــرطيب 

أشــهر عتــرب مــن ، الــذي يُ حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي

ــ اجلــامع (أبرزهــا تفســريه الكبــري مــن علميــة وقــد تــرك ثــروة ، للقــرآن الكــرميرين املفسِّ

وهـو تفســري كامـل ُعـين فيـه باملســائل الفقهيـة إىل جانـب العلــوم ، )ألحكـام القـرآن

  . األخرى

الرتمجـة عصـر القـرطيب والتعريـف بـه؛ امسـه، ونسـبه، وقد تنـاول املؤلـف يف هـذه 

ث أيضـاً عـن زهـده وورعـه،  ث عن شيوخه باألندلس ومصر، وحتدَّ ومولده، مث حتدَّ 

  .كما ختمه مبلحق أدرج فيه منوذجاً من تفسريه لسورة احلاقة

القرطيب، وهذا مـا مل يطرقـه أغلـب  مستخلصة من تآليفة الكتاب مادَوُجلُّ  

كتبـوا عـن القـرطيب، الـذين اعتمـد أغلـبهم علـى كتـب الـرتاجم، لـذا   الدارسني الذين

ق املؤلف يف ترمجة القرطيب إىل أبواب مل يهتد إليها غريه، واسـتخلص مـن فقد تطرَّ 

ف علــــى جوانــــب كثــــرية مــــن حيــــاة ســــاعدت علــــى التعـــرُّ  ،مؤلفاتـــه إفــــادات كثــــرية

  .القرطيب



 

 
٧٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اإلمام حممد رشيد رضا يف ميادين املواجهة

بت ا:  

  :تـــــــــــــــأليف

  

  فيصل بن عبد العزيز السمحان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت -مكتبة أهل األثر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٩٨  

  :ا ب

ث عــن أحــد أعــالم األمــة اإلســالمية، ورائــد مــن روادهــا، هــذا الكتــاب يتحــدَّ 

وجهــوده الكبــرية يف  ، دوره البــارزوهــو دراســة تبــنيِّ ، وهــو الشــيخ حممــد رشــيد رضــا

والفـرق الضـالة؛ كالقاديانيـة، ، مواجهة أتبـاع األديـان الباطلـة؛ كـاليهود، والنصـارى

  .ومواجهته للمستغربني واملستشرقني، ووقوفه يف وجه الصوفية، والبهائية

 دِقــتُ مــا انْـ و ، كمــا أوضــح الكتــاب دور الشــيخ يف الــدفاع عــن عقيــدة الســلف

فقـــد ذكـــر  ،للشـــيخوبشـــأن مـــا يثـــار علـــى املـــنهج العلمـــي ، يف هـــذا اجلانـــب عليـــه

ومدافعتـه  ،وجهوده يف ميـدان اإلصـالح السياسـي، مع كثري من الطوائف همناظرات

يــــه كــــذلك وتبنِّ ، يــــه لقضــــايا األمــــة العربيــــة واســــتقالهلاوتبنِّ ، عــــن اخلالفــــة العثمانيــــة

وحرصــهم علــى أخــذ بيــت  ،دف اليهـودوتنبيهــه املبكــر إىل هــ، للقضـية الفلســطينية

ـ. ومهامجته لبلفور ووعـده ،املقدس ة يف حيـاة الشـيخ وغـري ذلـك مـن القضـايا املهمَّ

  .ه لكثري من الصور لشخصيات متعددة يف كتابهحممد رشيد رضا، مع بثِّ 

كـان الكاتــب قــد نشــرها يف   ،وأصـل هــذا الكتــاب عبـارة عــن سلســلة مقــاالت

مـع زيـادات  ،جملة الوطن الكويتية بصورة متتابعة، مث قام جبمعهـا وترتيبهـا و�ـذيبها

  .هامة أضافها إىل هذا الكتاب



 
٧٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األمة اإلسالمية من التبعية إىل الريادة

  :ت اب

ــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  حممد حممد البدري

  :الناشـــــــــــــــــر

  

  القاهرة -دار الصفوة 

ــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

ــــــع   :ســــــنة الطب

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٤٠  

  :ا ب

يف سـريها مـن اهلزميـة �ـا األمـة اإلسـالمية  املراحـل الـيت متـرُّ  هذا الكتاب يتنـاول

  .وقيادة البشرية ،حىت النصر والتمكني

مـن الكتـاب ة مسـتمدَّ  ،عبارة عن معامل يف طريق اإلحيـاء اإلسـالميوالكتاب 

نـتمكن مـن أن حنـوِّل أهـل السـنة واجلماعـة املتميـزة، حـىت اجتهادات نة، ومن والسُّ 

  .قيادة البشرية إىل واقع حي ثابتأملنا يف 

ـــاب باحلـــديث عـــن الفرقـــان اإلســـالمي، وأن إحيـــاء األمَّـــة ال بـــد أن  بـــدأ الكت

ة ن اهلويَّـــيســبقه تغيـــري للنفـــوس واألفكـــار واملفـــاهيم، مث انتقـــل املؤلـــف للحـــديث عـــ

  .ةمَّ ة األُ اإلسالمية، وأثرها يف تغيري األمة، وخطر التغريب على هويَّ 

مث اســـتعرض املؤلـــف أثـــر الرتبيـــة والتوجيـــه اإلســـالمي الشـــامل يف التغيـــري، وأثـــر 

  .إحياء األمَّة يف الوصول للحكم اإلسالمي

مث اســــتعرض دور الطليعــــة املؤمنــــة يف قيــــادة األمــــة، وصــــفات هــــذه الطليعــــة، 

  . يختم كتابه باحلديث عن الصراع احلضاري، وطريق األمَّة لقيادة البشريةل



 

 
٧٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األمة يف معركة تغيري القيم واملفاهيم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  جمموعة باحثني

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض – جملة البيان

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٧٣  

 با:  

الذي تصدره جملة  ،العدد الثامن من التقرير اإلسرتاتيجي السنوي هذا الكتاب هو

  .النيل من ثوابت األمة ستهدفاليت ت )حروب القيم(رصد وحيمل حبوثاً تالبيان، 

ـــــر يف ســـــتة أبـــــوابهـــــذا وجـــــاء  مفهـــــوم العـــــدل بـــــني املنظـــــورين  :األول ؛التقري

  .إلسالم جديدلرتويج ا وحماوالتاإلسالمي والغريب، 

حــروب ، و تطــوير منــاهج التعلــيم يف العــامل اإلســالمييف الــدور الغــريب  :الثــاين

القـيم الغربيـة علـى كيـان وأثـر احلركـة النسـوية األوربيـة ومآال�ـا، و  ،اإلعالميف القيم 

  .فهوم النسويةملاملنطلقات الفكرية و األسرة املسلمة، 

االستقطاب السياسي و م، ٢٠١٠مستقبل العراق بعد انتخابات عام : الثالث

وانعكاســــات  ،أفغانســـتانالوضـــع يف التهويـــد، و مــــع لصـــوفية، ومســـتقبل القـــدس ل

  .انفصال جنوب السودان على مستقبل املنطقة، واالجتياح التنصريي لبنغالديش

  .القوى الصاعدة يف العالقات الدوليةو  ،يف أوروبا اإلسالم :الرابع

التنصـــري، وتــداعيات مفهـــوم العنــف علـــى  اجلهــود الراميـــة إىل جما�ــة: اخلــامس

العمـــل اإلســـالمي، واحنســـار العمـــل السياســـي اإلســـالمي يف اجلزائـــر، والتخطـــيط 

   .اإلسرتاتيجي للمقاومة اإلعالمية

  .الح املقاطعة االقتصاديةوس ،عاجل قضية األسواق املاليةيأما الباب األخري ف



 
٧٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  إمتاع أهل العقول حبقائق علم األصول

ت اب:  

  :تـــــــــــــــأليف

  

  نذير محادو

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  م٢٠١١

  

٢  

  :ا ب

هـذا الكتــاب أحــد كتــب علــم أصــول الفقــه، حــاول فيــه مؤلفــه تيســري عبــارات 

  . األصوليني، وتلخيص ما قاله احملققون، مع إبراز أمهية األصول العلمية والعملية

م إىل مخسة أبـواب، بـدأه مبـدخل إىل علـم أصـول الفقـه ونظريـة والكتاب مقسَّ 

عن نشـأة علـم أصـول الفقـه، احلكم الشرعي عند األصوليني؛ مع ذكر حملة تارخيية 

ف فيــــه، والتعريـــــف بــــاحلكم الشــــرعي عنـــــد نِّ مــــا ُصــــ وطــــرق التــــأليف فيــــه، وأهـــــمِّ 

مث انتقــل إىل الكــالم عــن األدلــة . األصــوليني وعنــد الفقهــاء، وغريهــا مــن املباحــث

ق عليهـــا وهـــي القـــرآن الكـــرمي، والســـنة النبويـــة، واإلمجـــاع، والقيـــاس، وبعـــدها َفـــاملتـَّ 

ف فيهــا أو األدلــة التبعيــة، وهــي االستحســان، واملصــاحل األدلــة املختَلــث عــن حتــدَّ 

الــــــــذرائع، والعــــــــرف، وشــــــــرع مــــــــن قبلنــــــــا، وقــــــــول الصــــــــحايب،  املرســــــــلة، وســــــــدُّ 

م أيضًا عن طرق استنباط األحكـام مـن النصـوص الشـرعية؛ واالستصحاب، وتكلَّ 

على املعـىن، يف تقسيمات اللفظ حبسب داللته على املعىن، وباعتبار كيفية داللته 

وتكلــم أيضــاً عــن النســخ ووقوعــه ووجوهــه وأنواعــه، واالجتهــاد وحقيقتــه وشــروطه 

وأركانــه، والتقليــد وحقيقتــه وجمالــه وحكمــه، والتعــارض والرتجــيح تعريفــه وحكمــه، 

  .إىل غري ذلك. والرتجيح بني النصوص، والرتجيح بني األقيسة



 

 
٧٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 
ُ
  مع من ظهور الدفاترإمتاع النواظر مبا ج

  :اب ت

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد احملسن بن عبد اهللا الزامل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام  -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٤٨  

  :ا ب

، والقصــــص، واحلكــــم، هــــذا الكتــــاب مجــــع فيــــه املؤلــــف جمموعــــة مــــن الفوائــــد

لإلمـــــام  ))ســـــري أعـــــالم النـــــبالء((واألخـــــالق، اســـــتخرجها مـــــن كتـــــاب ، واآلداب

وهـي فوائـد متنوعـة ال جيمعهـا ، الذهيب، وكان دوَّ�ا أثناء قراءته ومطالعته للكتـاب

، ))الســـري((اب وقــد قـــام املؤلــف بإبقائهـــا علــى نفـــس ترتيــب كتـــ، موضــوع واحـــد

، مَكـــوحِ ، مث يســجل مـــا مجعــه منــه مـــن فوائــد ،فيــأيت املؤلــف للمجلـــد األول مــثالً 

الكتــــاب مــــن تعليقــــات  علــــى نفــــس ترتيــــب ترامجــــه، ومل خيــــلُ ، وقصــــص وغريهــــا

  .ف، لكنها قليلةللمؤلِّ 

 ،والـذي حيمـل نفـس االسـم ،ويعترب هذا الكتاب هو اإلصـدار الثـاين للمؤلـف

والقصـص ، واحلكـم، حيث كان املؤلف قد أخرج كتاباً مجع فيه بعضـاً مـن الفوائـد

  .مجعها أيضاً خالل مطالعته للكتاب، للمزي ))�ذيب الكمال((املنتخبة من 

والكتـــاب حلقــــة مــــن حلقــــات سلســــلة نزهــــة طالــــب العلــــم واملطبوعــــة ضــــمن 

ز هــذا الكتــاب وقــد متيَّــ، سلســلة مؤلفــات الشــيخ عبــد احملســن بــن عبــد اهللا الزامــل

  .وجودة طباعته، أيضاً حبسن ديباجته



 
٨٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األمنية يف إدراك النية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن إدريس القرايف

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد بن يونس السويسي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم ، تونس  –دار سحنون 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   م٢٠١٠

  

٢٠٤  

  :ا ب

ـــاهـــذا الكتـــاب  ال ميكـــن ألي مســـلم أن يقـــوم بعباداتـــه  يتنـــاول موضـــوعاً مهم�

هــذا الكتــاب كونــه أحــد مؤلفــات يزيــد مــن أمهيــة و ، أال وهــو النيــة ،وأعمالــه بدونــه

مة    )). الذخرية(( و)) الفروق(( القرايف صاحب كتايب العالَّ

 ،كحقيقتهـــا وحملهـــا  ،ة أبـــواب مـــن أبـــواب النيـــةعـــدَّ وقـــد تنـــاول اإلمـــام القـــرايف 

، ومــا يفتقــر إىل النيــة الشــرعية، وحكمــة إجيا�ــا يف الشــرع ،ودليــل اعتبارهــا شــرعاً 

  . وغريها من األبواب املهمة يف املوضوع ،وشروط النية وأقسامها

ــــ ــــقسَّ ــــاملؤلف ؛ق الكتــــاب إىل قســــمنيم احملقِّ  ،األول منهمــــا جعلــــه للتعريــــف ب

وتنـــاول بالدراســــة حيـــاة القــــرايف وأطوارهــــا ، صــــيلية عـــن عصــــره ومميزاتــــهودراســـة تف

ق كتعليمــه، ومكانتــه، يف ا�تمـــع، واشــتغاله بالتــدريس وغريهـــا ممــا لــه تعلُّـــ  ،البــارزة

  .احملقق والنصِّ ، بينما القسم الثاين جعله لدراسة الكتاب. بالرتمجة

، لـنفس احملقـق ))الميجمال النية يف الفقه اإلس((والكتاب جاء رديفًا لكتاب 

اه القـرايف يف كتابـه اكتفـى فما وفـَّ، حيث ربط بينهما يف املواضيع ليكمال بعضهما

  .ع هو فيهاملؤلف بالتعليق عليه يف الدراسة، وما كان موجزاً  عند القرايف توسَّ 



 

 
٨١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 عن األنا  ،،،،أنا 
ً
  بعيدا

  مقاربة للذات واعرتافات وجتارب

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن سرَّار اليامي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -بيت األفكار الدولية 

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عائض بن عبد اهللا القرين

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٦٩  

  :ا ب

ومقاربــــة ، واعرتافـــات، هـــذا الكتـــاب عبـــارة عــــن خـــواطر أدبيـــة، متثــــل جتـــارب

فيـــه املؤلـــف عـــن شخصـــه، عـــن قلمـــه، عـــن أبيـــه وعـــن أمـــه، عـــن ث للـــذات، حتـــدَّ 

عيوبه، عن جمتمعه، وأشياء أخر مما حييط بـه، وقـد بـنيَّ أنـه ال شـيء أصـعب علـى 

  .ث عنهاالنفس من التحدُّ 

كتـــاب مـــاتع، بلغـــة رائعـــة، وألفــــاظ جذابـــة، وأســـلوب أديب يشـــدك لقــــراءة وال

بشـــكل غـــري مباشـــر، ونقـــد الكتــاب إىل آخـــر عبـــارة فيـــه، فهـــي بدايـــة ســرية ذاتيـــة 

القــــارئ فيهـــا عفويــــة الطـــرح، ومجــــال  للـــذات، أحســــن الكاتـــب صــــياغتها، حيـــسُّ 

كتابــــه مـــــن   لِ املضــــمون، وحنكــــة الكاتـــــب يف اســــتعمال احلــــرف، واملؤلـــــف مل ُخيــــ

ســواء مــن العــرب أو مــن ، نقــوالت ماتعــة متنوعــة عــن عــدد مــن األدبــاء واملفكــرين

م للكتــاب الـدكتور القــرين مبقدمــة علــى وقــدَّ . الغـربيني وضــع لكــل نقــل منهـا عنوانــاً 

  .ت عن روعة الكتاب بشكل مجيلإجيازها لكنها عربَّ 



 
٨٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ومل خيرجاه، : االنتباه ملا قال احلاكم

  وهو يف أحدهما أو روياه

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن حممود بن إبراهيم عطية

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق –دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٥١٢  

  :ا ب

فيمــا يتعلــق بأوهــام احلــاكم يف  ))املســتدرك((هــذا الكتــاب دراســة عــن كتــاب 

ومل : ق باســـــتدراكه أحاديــــث علــــى الشــــيخني بقولـــــهبعــــض أحكامــــه، والــــيت تتعلَّــــ

ستدرك؛ أل�ا تكـون يف الصـحيحني أو يف أحـدمها،  والـذي وهي مما ال يُ  .خيرجاه

  . دفع املؤلف إىل هذه الدراسة أنه مل جيد من استوعب هذا النوع من األوهام

وقـد قـدَّم املؤلـف للكتــاب برتمجـٍة للحـاكم رمحــه اهللا تعـاىل، مث بدراسـٍة لكتابــه، 

الــذهيب يف  ، ومــنهجومصــطلحاته املسـتخدمه فيــه ))املســتدرك((ومنهجـه يف كتابــه 

كمـــا ، واإليهـــام عنـــد أهـــل احلـــديث، مـــع كتابـــٍة مـــوجزٍة عـــن الـــوهم ))التلخـــيص((

وغـري ذلــك مـن موضــوعات، مث  تنـاول التصـنيف يف بعــض أوهـام بعــض املصـنفني،

علــى نفــس بــنيَّ املؤلــف هــذه األحاديــث الــيت هــي موضــوع كتابــه، وذكرهــا مرتبــًة 

 .كتاب املستدرك  ترتيب

  



 

 
٨٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  انتحار إمساعيل أدهم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سليمان بن صاحل اخلراشي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٦٧  

  :ا ب

منــذ ســبعني ســنة، فاصــيل املعركــة الفكريــة الــيت قامــت هــذا الكتــاب يعــرض لت

 ،تــأثراً بــالثورة الروســية الشــيوعية ،حــول اإلميــان واإلحلــاد؛ إثــر انتشــار نزعــة اإلحلــاد

  .والنظرة املادية الغربية

وقـــد بـــدأت هـــذه املعركـــة الفكريـــة عنـــدما ألَّـــف أمحـــد زكـــي أبـــو شـــادي رســـالة 

، مربهنـــاً علــــى صـــحة اإلســــالم، فقـــام إمساعيــــل أدهـــم وجتــــرأ ))عقيـــدة األلوهيــــة((

لــن إحلــاده وكــان أول ملحــد يف مصــر يع) ملــاذا أنــا ملحــد؟: (بتـأليف رســالة بعنــوان

�ــذا الوضــوح الفــج، وينشــر رســالة �ــذه الطريقــة، وقــد تتابعــت الــردود علــى هــذا 

وردَّ عليـه كـذلك  ،)ملـاذا أنـا مـؤمن؟: (امللحد، فردَّ عليـه أبـو شـادي برسـالة عنوا�ـا

  .األستاذ حممد فريد وجدي، والشيخ مصطفى صربي، وغريهم

ق عليهـــا، ئل، ويعلِّـــوهـــذا الكتـــاب يـــؤرخ هلـــذه األحـــداث، فينشـــر هـــذه الرســـا

  .ويوضح املالبسات احمليطة �ا

كما أضاف املؤلف بعض البحوث املعاصرة عن اإلحلاد للـدكتور جعفـر شـيخ 

  .إدريس، والشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق، والشيخ عبد الرمحن امليداين، وغريهم



 
٨٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االنفتاح الفكري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الرحيم بن صمايل السلمي عبد

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -مركز التأصيل للدراسات والبحوث

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١١٩  

  :ا ب

الـــيت تنتشـــر بـــني الفينـــة واألخـــرى، مبـــا  ل أحـــد املصـــطلحاتهـــذا الكتـــاب حيلِّـــ

وتتســرب إىل  ،يكتنفهــا مــن غمــوض وإمجــال؛ لتحمــل يف طيا�ــا املعــاين املتناقضــة

  . ، وهو مصطلح االنفتاح الفكري عقول األمة

مله من معـان، ذلـك أن االنفتـاح الفكـري لـه ويبني هذا الكتاب املوقف مما حي

، الــــذي ال ينضــــبط بضــــوابط الشــــرع، وقــــد تكــــون لــــه يف املفهــــوم الليــــربايلمعــــىن 

  .االطالع والوعيآخر يشري إىل معىن إحياءات ا�زامية، وله 

وقد وضَّح الكاتب أن اإلسـالم حيـث علـى العلـم واملعرفـة والنظـر والتـدبر، وأن 

علــوم غــري املســلمني ينقســم املوقــف جتاههــا بنــاء علــى طبيعــة كــل علــم ومــا حيويــه، 

ـــة، مـــع األخـــذ يف  والضـــوابط الـــيت حتقـــق املصـــلحة، ومتنـــع حصـــول املفاســـد الفكري

ينبثـق منـه مـنهج ذايت مسـتقل  سالم تصور مستقل للوجـود واحليـاة،اإلاالعتبار أن 

ــــللحيــــاة كلهــــا، بكــــل مقوما�ــــا وارتباطا�ــــا ح بعــــض صــــور مــــا يســــمى ، كمــــا وضَّ

  . ذمدح منها، وما يُ باالنفتاح الفكري، وأمثلة ما ميُ 

  .والكتاب جيد ومفيد



 

 
٨٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  نظرة مشولية ودراسات فلكية –األهلة 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عدنان عبد املنعم قاضي

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة –مكتبة كنوز املعرفة  .دمشق –مؤسسة علوم القرآن 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٢٧  

  :ا ب

خـالل مخسـني  ،هذا الكتاب دراسة فلكية ألهلة رمضـان وشـوال وذي احلجـة

ناقشـــت ، أبـــوابف الكتــاب مـــن ســتة تـــألَّ ). هــــ١٤٢٩هـــ إىل ١٣٨٠مـــن (عامــاً 

ــــذي تقــــوم بــــه ظــــواهر طبيعيــــة كمحــــددات لتكــــاليف شــــرعية ــــني أن ، الــــدور ال ليب

ـــيس واجبـــاً شـــرعاً  واســـتعرض ، اســـتخدام ظـــاهرة طبيعيـــة حمـــددة لتكليـــف شـــرعي ل

كمـــا اســـتعرض حركـــة القمـــر ، حركـــة الشـــمس الظاهريـــة وعالقـــة احلركـــة بالصـــالة

ب علـى عـدم توحيـد ومـا ترتـَّالظاهرية، وعالقة حركة وأوجه القمر بالصيام واحلج، 

، ومقارنــة ذلــك بــاحلج ليســتعرض بدايـة شــهر رمضــان وعيــد الفطــر لكــل املســلمني

وذكـر االخـتالف السـنوي يف مجيـع أحنـاء العـامل اإلســالمي ، تهلـذه املشـكال حـال� 

والكتــاب ســبق . لــدخول الشــهر القمــري، وبالــذات دخــول وخــروج شــهر رمضــان

مراجعــة، مــع إضــافة مواضــيع وأفكــار جديــدة،  طبعــه، وتتميــز هــذه الطبعــة بكو�ــا

سنة،  ٥٠سنة إىل  ٤٦والتوسع فيها مثل مد فرتة دراسة أهلة رمضان وشوال من 

وأضيف دخول هالل ذي احلجة إىل الدراسة، وشرح االقرتان املركزي والسـطحي، 

  . وكسوف الشمس، وأضيفت جداول وأشكال جديدة، إىل غري ذلك

  .بغي قراءته حبذروالكتاب عليه مؤاخذات فين



 
٨٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األوامر والنواهي الشرعية وأثرها على شخصية املرأة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عادل حسن يوسف احلمد

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة – اب على الزواجبة اخلريية ملساعدة الشياجلمع

ـــــــــــــطال   :ـعةب

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٨٨  

  :ا ب

يهـــدف إىل الوصـــول للمقاصـــد الشـــرعية مـــن األوامـــر والنـــواهي  هـــذا الكتـــاب

  .وأثر هذه املقاصد يف تكوين شخصيتها، الشرعية اليت وجهها الشارع للمرأة

حيــث قــام املؤلــف جبمــع األحاديــث املشــتملة علــى األوامــر والنــواهي اخلاصــة 

ــ ،بــاملرأة ث فتحــدَّ ، نــت فصــول الكتــاب األربعــةكوَّ   ،مها إىل أربــع جمموعــاتمث قسَّ

واألوامـر والنـواهي الـيت تـرتبط بلبـاس ، عن األوامر والنواهي الشرعية املرتبطـة بـالزوج

واألوامــر ، وعــي فيهــا ضــعف املــرأةوكــذلك األوامــر والنــواهي الــيت رُ ، املــرأة  وزينتهــا

  .والنواهي اليت تقي املرأة من فتنة الرجل

جيـاد مقصـد أو وحتت كل قسم من هذه األقسام األربعة حرص املؤلف علـى إ

مث قـام بتقسـيم األحاديـث ا�موعـة ، يكـون قامسـاً مشـرتكاً بينهـا وجامعـاً هلـا ،أكثـر

�ــــا حتقيــــق املقصــــد  إىل جمموعـــات أصــــغر؛ ليبــــني مــــن خالهلــــا الوســــائل الــــيت يــــتمُّ 

  .الرئيس

ـــــوان  دور املـــــرأة العقـــــدي (والكتـــــاب جـــــزء مـــــن رســـــالة دكتـــــوراه للمؤلـــــف بعن

  ).اخلالفة الراشدةواالجتماعي يف عصر النبوة و 



 

 
٨٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أوراق سلفية إصالحية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  وليد بن عبد اهللا اهلويريين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٢٠  

   :ا ب

كتبهـا   واملقرتحـات،، والتصـورات، األفكارالكتاب عبارة عن جمموعة من هذا 

واقـع الـدعوة السـلفية يف العـامل اإلسـالمي بشـكل  متنـاوالً املؤلف يف أوقات متفرقة 

وال ختـتص بنطــاق حملـي حمـدد، اشــتملت علـى العديـد مــن القضـايا واملســائل  ،عـام

  .اليت أراد أن يوجه جهود وأنظار الدعاة واملفكرين واملثقفني الغيارى إليها

   :يع واألطروحات النقدية منهاالكتاب العديد من املواض وَتضمَّن

معــامل  تقــدم مشــروعاً إصــالحيًا، املمارســة النقديـة الحصـن اهلويــة اإلســالمية، 

اخلـالف ، هـل احلركـات اإلسـالمية متثـل اإلسـالم، الوسطية يف عقيدة الـوالء والـرباء

ـــدء اً الصـــحوة وفقـــه الواقـــع عـــود، الفقهـــي اإلســـالميون واخللـــل يف شـــروط ، علـــى ب

الورثـة األصـفياء ، صـناعة مفـاتيح التغيـرييميـة الثـائر علـى االسـتبداد، ، ابـن تاجلودة

  .، وغريها من املقاالت النقديةيف طليعة القافلة

  .والكتاب ننصح بقراءته



 
٨٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الوالية واإلمامةإيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  اهلادي احلنبلي يوسف بن عبد

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جلنة من احملققني 

  :إشـــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت -دار النوادر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٨٤  

  :ا ب

 ،شـروطهاقـد اشـتمل علـى و  اإلمامـة، يف أحكـامهذا الكتاب أحد املصـنفات 

 ،مســــميات احلكـــام والــــوالة ه مؤلفـــهذكــــر فيـــواألحكـــام املتعلقــــة �ـــا، و  ،وفروعهـــا

ومــا للحكــام مــن احلقــوق  ،وفضــل الواليــة وثوا�ــا ،والشــروط الواجــب توفرهــا فــيهم

  .مث ختم بذكر تواريخ ووفيات الوالة واحلكام والسالطني من واجبات، وما عليهم

ــــ علـــى النســــخة اخلطيـــة الفريــــدة هلـــذا الكتــــاب احملفوظـــة بــــدار ق والكتـــاب حمقَّ

، وقــد قــام احملقــق بــالتوثيق لألقــوال، وهــي خبــط املؤلــف ،الكتــب الظاهريــة بدمشــق

ديـــث، ومقابلــة نقـــوالت املؤلـــف مبصـــادرها املطبوعـــة، وعـــزو اآليـــات وختـــريج األحا

  .وتعريف بكتابه ،مة اشتملت على ترمجة موجزة للمؤلفوقد قدَّم احملقق مبقدَّ 

والكتـاب مطبــوع مــن قبــل بتحقيــق عبـد اهللا حممــد الكنــدري، ونشــرته مؤسســة 

  .هـ١٤٢٦غراس بالكويت سنة 



 

 
٨٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اإلميان باهللا جل جالله

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  علي حممد حممد الصاليب

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -النوادر دار 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٦٨  

  :ا ب

هذا الكتاب يتناول عقيدة أهل السنة واجلماعة يف اهللا تبارك وتعـاىل بأسـلوب 

  .سهل وواضح، وهدف مؤلفه حياة القلوب وزيادة اإلميان

ـــه إال اهللا حممـــد رســـول اهللا، مـــع بيـــان فضـــل كلمـــة   تنـــاول املؤلـــف معـــىن ال إل

. وشروطها، وارتباطها بالوالء والرباء، وآثار اإلقرار �ذه الكلمة يف احليـاة، التوحيد

م عـن وتكلَّـ، ث عن إثبـات وجـود اخلـالق عـز وجـل، وعـن توحيـد الربوبيـةكما حتدَّ 

كمــا تنــاول باحلـــديث اإلميــان بـــاهللا ، هيـــةتوحيــد األمســاء والصـــفات، وتوحيــد األلو 

متاشــياً مــع العــرض القــرآين الــذي ، مســتخدماً هــذا التعبــري بــدًال مــن كلمــة العقيــدة

ذاكــراً  ،وبـنيَّ الفـروق بــني اإلميـان وبـني اإلسـالم واإلحسـان، اسـتخدم هـذه الكلمـة

ر القــرآن، مثــل معرفــة أمســاء اهللا احلســىن، وتــدبُّ ، األســباب املؤديــة إىل تقويــة اإلميــان

واإلكثـار مــن ذكــر اهللا إىل غـري ذلــك، عارضــاً بعــض صـفات املــؤمنني الــيت جــاءت 

ث عــن مــع الرتكيــز علــى أهــم فوائــد اإلميــان ومثراتــه، مث حتــدَّ ، يف القــرآن شــارحاً هلــا

  .ة، والفسق، واملعاصيدَّ الشرك، والكفر، والنفاق، والرِّ 



 
٩٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  البحرين جزيرة على بركان 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد فهمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -جملة البيان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٤٦  

  :ا ب

 ط فيـهيسـلِّ ، دراسةالاحلركات الدينية الشيعية يف البحرين ب يتناولهذا الكتاب 

ـــــة املؤلـــــف ـــــى هـــــذه احلركـــــات وعالقا�ـــــا اخلارجي ويهـــــدف إىل حتليـــــل ، الضـــــوء عل

هات السياسية للمجتمـع البحـراين، مـن خـالل دراسـة تياراتـه السياسـية ذات التوجُّ 

  .البعد الديين من منظور تارخيي؛ لتحديد إمكانا�ا احلقيقية على التأثري السياسي

الرتكيبـة السـكانية  تناول املؤلف مـن خالهلـا، ف من أربعة فصولالكتاب يتألَّ و 

مـن الشـيعة والســنة مـن إمجــايل عـدد الســكان يف  عــن نسـبة كــلٍّ متحـدثاً  ،للبحـرين

وعــن  ،ث عــن الســكان األصــليني والوافــدين إىل املنطقــةكمــا حتــدَّ ، مملكــة البحــرين

مث  .عـن بقيـة مكونـات ا�تمـع الشـيعي غـري البحارنـة مث ،األصل التارخيي للبحارنة

وعـن ، يف البحـرين عن اخلريطـة الدينيـة للمجتمـع الشـيعيبعد ذلك ث املؤلف حتدَّ 

ـــاول بعـــده ، مـــدارس هـــذه اخلريطـــة احلـــديث عـــن اخلريطـــة السياســـية للمجتمـــع وتن

احلـــديث عــــن  مث انتقـــل إىل، هــــااألحـــزاب الشـــيعية فيوعــــن ، الشـــيعي يف البحـــرين

والـــيت تتحـــد معهــــم يف  ،مـــع إيـــران الســـيما، العالقـــات اخلارجيـــة لشـــيعة البحـــرين

  .نه هذا الكتابإىل غري ذلك مما تضمَّ  ،املعتقد واملنهج

  .والكتاب دراسة ميدانية فريدة



 

 
٩١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حبوث حديثية يف كتاب احلج

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ياسر حممد فتحي عيد

  :تقــــــــــــــــديم

  

  سعد بن تركي اخلثالن -عبد اهللا بن عبد العزيز اجلربين

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار العاصمة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٦٠  

  :ا ب

هــذا الكتــاب عبــارة عــن حبــوث حديثيــة يف مســائل خمتلفــة مــن كتــاب احلــج، 

تنــاول الباحــث دراســة أســانيدها علــى طريقــة احملــدثني، وقــد . واألضـحية، والعقيقــة

ع، ومنهـا مـا كـان خمتصـراً حبسـب ع روايا�ا ومتو�ا، ومنها ما كان فيه نوع توسُّـتتبَّ 

  .الوقت، وذكر بعض الفوائد الفقهية املستفادة منها

مث  ،وطريقة املؤلف أنه يضع عنوانـاً للحـديث أو األحاديـث الـيت يريـد دراسـتها

يقــوم بــذكر طرقهــا وروايا�ــا مــع احلكــم عليهــا، ومــن األحاديــث الــيت حبثهــا املؤلــف 

. والــدعاء عنــد شــربه، َخلُــص إىل احلكــم بضـــعفه ،حــديث التضــلع مــن مــاء زمــزم

وكمـــا حكـــم بالضـــعف فيمـــا جـــاء يف امللتـــزم، وأنـــه ال يصـــح فيـــه حـــديث مرفـــوع، 

ــح وقــف حــديث . ح مــا ثبــت عــن ابــن عبــاس أنــه كــان يفعلــهوصــحَّ  الطــواف (ورجَّ

ويف بــاب العقيقــة َخلُــص الباحــث . علــى ابــن عبــاس، وأنــه اجتهــاد منــه...) صــالة

فيــــه   التصــــدق بــــوزن شــــعر املولــــود، واألذان يف أذنــــه ال يصــــحُّ إىل أن مــــا جــــاء يف

وغريهـــا مـــن األحاديـــث الـــيت درس أســـانيدها وحكـــم عليهـــا، وفـــق قواعـــد . شـــيء

  .احملدثني وأصوهلم



 
٩٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  بداية احملتاج يف شرح املنهاج

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  )ابن قاضي شهبة(حممد بن أيب بكر بن أمحد األسدي 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جلنة من احملققني 

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق –دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٧  

  :ا ب

 ))منهاج الطالبني((وهو كتاب  شرح ألحد أهم كتب الشافعية، الكتاب هذا

املـــذهب  وأجـــل متـــون، والـــذي يعتـــرب مـــن أجـــل خمتصـــرات اإلمـــام النـــووي للنـــووي

  .الشافعي

املؤلـف يف حجـم  جعلـه  وقـد ،العلمية والنكت واملسائل بالفوائد الشرح مليء 

عمــدة احملتــاج إىل (، الــذي اختصــره ابــن امللقــن مــن كتابــه )عجالــة احملتــاج(كتــاب 

، واقتصــــر ابــــن قاضــــي شـــهبة يف شــــرحه املختصــــر، علــــى تصــــويب )شـــرح املنهــــاج

مــا يــرد علــى لفــظ الكتــاب، حمــرتزاً عمــا مســائله، وبعــض دالئلــه، مشــرياً إىل بعــض 

ومبــدًال مــا ذكــره مــن ممــا هــو علــى خــالف الصــواب،  ،وقــع البــن امللقــن يف شــرحه

، الفـروع والفوائـد األجنبيــة ملـا هــو متعلـق  بالكتـاب ممــا يـرد علــى منطوقـه ومفهومــه

ومبينـــاً أدلـــة الكتـــاب مـــن صـــحة أو ، وجميبــاً عـــن بعـــض مـــا تيســـر لـــه اجلـــواب عنـــه

ه علــى مــا وقــع للشــيخني ، مســنداً ذلــك غالبــاً إىل قائلــه، كمــا نبَّــحســن أو ضــعف

الرافعي والنووي من اضطراب يف بعض املسائل، إىل غري ذلك مـن الفوائـد الكثـرية 

  .املنثورة بني دفيت هذا الكتاب



 

 
٩٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  البدع العملية املتعلقة بالقرآن الكريم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الكرميأمحد بن عبد اهللا بن حممد آل 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٠٠  

  :ا ب

هذا الكتاب مجع فيه مؤلفـه البـدع العمليـة املتعلقـة جبنـاب القـرآن الكـرمي، دعـا 

اهللا تعاىل، وانتشارها يف  املؤلف إىل كتابته كثرة البدع اليت يُعتقد صحتها يف كتاب 

كثري من بلدان العامل اإلسالمي، باإلضافة إىل أن هذا املوضـوع مل جتتمـع مسـائله 

  .وأبوابه يف كتاب واحد

وقد جاء الكتاب مقسماً على متهيد، وستة فصول، كان التمهيد عـن تعريـف 

قرآن البدعــــة واإلحــــداث والعالقــــة بينهمــــا، والتعريــــف بالبــــدع العمليــــة املتعلقــــة بــــال

الكرمي وضوابطها، وأسباب انتشارها، وتال ذلك الكالم عن البدع العملية املتعلقة 

ـــائز، وكـــذلك املتعلقـــة  بـــالقراءة يف العبـــادات، مـــن طهـــارة، وأذان، وصـــلوات، وجن

باألذكار، مث ما يتعلق ببدع أداء القرآن الكرمي وتلقيه، والبـدع املتعلقـة خبـتم القـرآن 

ا، والبــــدع املتعلقــــة بــــالرقى والتمــــائم، والبــــدع املتعلقــــة الكــــرمي يف الصــــالة وخارجهــــ

مث خــتم بــذكر البــدع املتعلقــة برســم القــرآن . بــالقرآن يف املســاجد وا�ــالس واحملافــل

الكـرمي وكتابتــه، وختصـيص بعــض آياتـه وســوره خبصـائص باطلــة، وملـا كانــت بعــض 

املعاصـــرين   هـــذه البـــدع فاشـــية يف عصـــرنا قـــرن يف إنكارهـــا أقـــوال أئمـــة أهـــل العلـــم

  .كالسعدي وحممد رشيد رضا وحممد بن إبراهيم وابن باز واأللباين وغريهم



 
٩٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الربامج اليومية ألعالم األمة اإلسالمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  إبراهيم بن فريهد العنزي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممد بن موسى الشريف

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٨٢  

  :ا ب

هـــذا الكتـــاب يعـــرض اجلـــداول اليوميــــة لتنظـــيم الوقـــت لعلمـــاء وأعـــالم األمــــة 

اإلسالمية، مما يتيح للمسـلم التعـرف علـى سـري العلمـاء وتـرامجهم ومـدى حفظهـم 

  .للوقت واغتنامه، لرتتقي مهته، باالقتداء �م

هــذا الكتــاب كيفيــة تنظــيم أوقــات العلمــاء واملشــايخ وســاعات بــنيَّ املؤلــف يف 

أيامهم، بـدأه مببحـث متهيـدي نقـل فيـه بعـض النصـوص واألقـوال يف فضـل الوقـت 

واغتنامــه، مث شــرع يف ذكــر األعــالم الــذين وجــدت هلــم بــرامج يوميــة كاملــة، فيبــدأ 

ل معاويـة بـن وقـد بـدأه بالصـحايب اجلليـ. بذكر ترمجة للعلم مث يـذكر برناجمـه اليـومي

أيب ســـفيان رضـــي اهللا عنـــه وبرناجمـــه اليـــومي، مث تـــاله ذكـــر عـــامر بـــن عبـــد القـــيس 

وذكـر فيـه مـن . وبرناجمه اليومي، مث ذكر صفوان بن حمرز وبرناجمـه اليـومي، وغـريهم

فيصل املبـارك، وحممـد بـن إبـراهيم، وحممـد املختـار الشـنقيطي، : العلماء املعاصرين

العمري، وحممـود شـاكر، وعبـدالعزيز بـن بـاز، وحممـد  وعبد الرزاق عفيفي، وصاحل

  .بن قاسم، وابن عثيمني، وأمحد ياسني، وعبد اهللا اجلربين



 

 
٩٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  برهان احلق يف الفرق بني اخلالق واخللق

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الثعاليب الفاسي حممد بن احلسن احلجوي  

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد بن عزوز

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت  -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

١٢٨  

  :ا ب

ـــة  هـــذا الكتـــاب رســـالة لطيفـــة، أراد مؤلفهـــا أن يبـــني الفـــرق بـــني مقـــام األلوهي

وتوضــيح مــا ، الــذي انفــرد بــه املــوىل تبــارك وتعــاىل، وبــني مقــام النبــوة ومقــام الواليــة

بـه وحيـذره ومـا الـذي جيـب أن يتجنَّ ، مقام منها كلِّ   ينبغي للمسلم اعتقاده يف حقِّ 

، وبيـان مـنهج أهـل السـنة واجلماعـة يف ذلـك، مبعتقده ويقـدح يف إميانـه مما قد خيلُّ 

الـذين صـرفوا للمخلـوق  ،والتحذير من السري يف طريق أهل الضـالل والزيـغ واهلـوى

فالكتــاب قــد قــام بكشــف الكثــري مــن . اخلــالق ســبحانه وتعــاىل مــا هــو حمــض حــقِّ 

  .البدع احملدثة يف هذا اجلانب

وقد قام احملقق بتحقيق الكتاب على نسخة خطية بيضت خبط املؤلف؛ فقـام 

ــــات، وختــــريج األحاديــــث باختصــــار وإجيــــاز قــــاً علــــى العديــــد مــــن  معلِّ ، بعــــزو اآلي

واضــــع؛ إلكمــــال الفائــــدة وملزيـــــد املواضــــع يف الكتــــاب، مــــع اإلطالــــة يف بعـــــض امل

  .إيضاح



 
٩٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الربهان يف تناسب سور القرآن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  سعيد بن مجعة الفالح

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :الطبـــع ســـنة

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٠٢  

  :ا ب

هذا الكتاب موضوعه بيان التناسب بني سـور القـرآن، وبيـان مقاصـد السـور؛ 

مــة وقــد قــدَّم املؤلــف مبقدَّ ، إذ املناســبات ال تتضــح إال باتضــاح األغــراض واملقاصــد

وخــــالف ث عــــن ترتيـــب الســــور، وحتــــدَّ ، م فيهــــا عـــن دوافــــع تأليفــــه للكتـــابتكلَّـــ

  العلماء فيه هل هو توقيفي أو اجتهادي؟

 ،وطريقـــــة املؤلـــــف يف هـــــذا الكتـــــاب أن يـــــذكر مقصـــــد الســـــورة أو مقاصـــــدها

وموضـــــوعها األساســـــي أو موضـــــوعا�ا املختلفـــــة، مث يلـــــتمس العالقـــــة بـــــني هـــــذه 

  .املوضعات وموضوعات السور السابقة، فتظهر بذلك املناسبة

وقــدَّم مبقدمــة تنــاول فيهــا ترمجــة ، نيوقــد اعتمــد احملقــق علــى نســختني خمطــوطت

صَّـل كمـا أ، اء واألدلـةوترتيـب السـور بـني التوقيـف والنظـر، وأورد فيـه اآلر ، املؤلف

ومكانـة  ،وآراء العلمـاء فيـه،  ضـوابطهفيها موضوع التناسب، وأوضـح فوائـده وبـنيَّ 

هــــ جبامعـــة ١٤٠٨املناســـبة والســـبب، وكـــان الكتـــاب قـــد طُِبـــع طبعتـــه األوىل ســـنة 

  .إلمام، مث أعاد املؤلف طباعته مستدركاً األخطاء اللغوية واملطبعيةا



 

 
٩٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  بغية املتتبع حلل ألفاظ الروض املربع

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  إبراهيم بن أيب بكر العويف الصاحلي احلنبلي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  دهام بن كرمي بن شبيب أبو خشبة

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٣٨  

  :ا ب

 ويوضِّـح أحكامه  يبنيِّ  الدين، أركان أحد هو الذي احلج يتناول الكتاب هذا

 وغـري ودقائقه، ومسنوناته وآدابه وواجباته مفسداته، فيه وأقسامه، ويذكر مناسكه

 مــن �ــا قيتعلَّــ ومــا والكعبــة، ،واملســجد احلــرم، كبيــان ،بــاحلج عالقــة لــه ممــا ذلــك

 مــن الكتــاب هــذا عتــربويُ  .اإلســالم بــالد ســائر عــن مكــة بــه زتمتيَّــ ومــا أحكــام،

املوضـــوع، وممـــا يزيـــد يف أمهيتـــه أن املـــنت والشـــرح  هـــذا يف تـــبكُ  مـــا وأنفـــس أوســـع

ــــه عــــن  ــــذكرها يف املــــنت، مــــع نقل ــــف، وقــــد زاد يف شــــرحه مســــائل مل ي لــــنفس املؤل

العلمـاء كـابن تيميـة، وابـن القـيم، والنـووي، وابـن حجـر وغـريهم، وقـد احملققني من 

ـــواردة عـــن  ،خاصـــة األحاديـــث النبويـــة ،اعتـــىن املؤلـــف باألدلـــة الشـــرعية ـــار ال واآلث

  .الصحابة

ومــا  ،مــة؛ ذكـر فيهــا مسـائل يف الطهــارة والصـالةم املؤلــف لكتابـه مبقدَّ وقـد قـدَّ 

لقصر، والصـالة علـى الراحلـة، والتـيمم يتعلق باملسافر يف هذه األبواب كاجلمع، وا

  .وغري ذلك من املسائل

  .املاجستري، لكنه هذ�ا درجة والكتاب أصله رسالة جامعية نال �ا احملقق



 
٩٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تاريخ الرجال

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  طارق بن عوض اهللا بن حممد

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة -دار ابن عفان ، الرياض  –دار ابن القيم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٩٦  

  :ا ب

جـامع املسـائل (ضـمن سلسـلة  ،هذا الكتاب هو ا�لد اخلاص بتـاريخ الرجـال

مــــن مجــــع وترتيــــب وتعليــــق املؤلــــف، والكتــــاب يشــــتمل علــــى املســــائل ، )احلديثيــــة

قــام املؤلــف برتتيــب ، الباحــث يف تــرامجهم قــة بالرجــال وتــوارخيهم ممــا حيتاجــهاملتعلِّ 

فبــدأ بصــحابة رســول اهللا صــلى اهللا ، مســائل هــذا الكتــاب حبســب الرتتيــب الــزمين

، مث أعيـان البـدريني، والسـابقني األولـني، ومعرفة املبشرين باجلنة مـنهم ،عليه وسلم

  .فشهداء أجنادين والريموك

ومعرفــة أنســا�م ، اموتوالــت بعــد ذلــك عــدة مســائل يف فضــائل الصــحابة الكــر 

وأقــــوال النــــاس يف املفاضــــلة بــــني عائشــــة رضــــي اهللا عنهــــا ، وأمســــائهم وغــــري ذلــــك

  .وفاطمة رضي اهللا عنها بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم

، تبــــع ذلــــك الكثــــري مــــن الفوائــــد املتعلقــــة بالتــــابعني ومــــن بعــــدهم مــــن األئمــــة

  .والرواة اليت يفيد منها الباحث، والعلماء



 

 
٩٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املعترب يف أنباء من غربالتاريخ 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــــأليف

  

  جمري الدين العليمي احلنبلي

ــــــــــــــق   :تحقي

  

  جلنة من احملققني

  :إشــــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشـــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر

  :الطبـــــــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســــــــــــــــنة الطبــــــــــــــــع

  

  :المجلـــداتعـــدد   هـ١٤٣٢

  

٣  

  :ا ب

 ،بقصـص األنبيـاء ؛ مبتـدئاً خبــارعلـى كثـري مـن السـري واألهذا الكتـاب حيتـوي 

  .مث ذكر أمم اليهود والنصارى واهلنـد والسند والسودان وغريهم

سيــرة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم، مث أتـى علـى ذكـر اخللفـاء فيه نبذاً مـن ذكـر 

مــن وقــائع وأحــداث، مث أتــبعهم بــذكر  ة كــل واحــدومــا جــرى يف خالفــ ،الراشــدين

صـــر، مب ينياخللفـــاء العباســمث بــين العبـــاس، مث الدولــة الفاطميـــة، و بــين أميـــة  خلفــاء

  .ئةاحىت سلطنة قايتباي سنة إحدى وتسعم ،وسالطني األيوبيني واملماليك

ووفيــا�م، ، ومواليـدهم ،وأحـواهلم ،مـن أخبـارهم ملعـاً ذلـك وهو يسـرد يف أثنـاء 

علـى ترتيـب السـنوات حسـب ذكرها يـ وما جـرى يف واليا�م من وقائـع وأحـداث،

  .اإلمكان

، األئمــــة األربعــــةالتـــابعني، و ألعيـــان ســـتمائة ترمجـــة املؤلـــف أكثـــر مـــن مث ذكـــر 

مـــن غـــري  ،مـــرتبني علــى حـــروف املعجـــم ،والقضـــاة ،والشـعــــراء ،والـــوزراء ،والعلمـــاء

  .وتاريخ وفاته وسريته، ،باسم املتـرجم ، معرفاً التزام برتتيب األمساء يف كل حرف



 
١٠٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

    تفسري بالغي تطبيقي – تأمالت يف سورة مريم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عادل أمحد الرويين

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ــــــــــــــعةلا   :طب

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٩٢  

  :ا ب

هذا الكتاب يتناول تفسري سورة مرمي من الناحيـة البالغيـة، لكـن بـدون تعمـق 

ــــــة، حــــــىت يكــــــون يف مســــــتوى القــــــارئ غــــــري  ــــــة والنحوي ــــــان املســــــائل البالغي يف بي

ـــان  أســـباب نـــزول املتخصـــص، مـــع اعتمـــاد املـــنهج التطبيقـــي، ومل يغفـــل املؤلـــف بي

بعــــض املواضــــع تعـــرض يف ، و بعــض اآليـــات، واخـــتالف القــــراءات وبيــــان بالغتهـــا

ومـدى أثرمها يف املعىن، وتنـاول أيضـاً اجلانـب الصـويت والتشـرحيي  ،للوقف والوصـل

وحي بـه ذلـك مـن ملخارج حروف بعـض الكلمـات يف بعـض آيـات السـورة، ومـا يُـ

ة رتبطـــهـــا ماالســـتطرادات، ولكن مـــن ، وفيـــه شـــيءإشـــارات ودالالت ختـــدم املعـــىن

  .مبوضوع اآليات

ورة مرمي بعناوين خمتلفـة، جيمـع اآليـة الواحـدة أو عـدة آليات يف سلوقد عنون 

مل و . لتلـك اآليـات يضع عناوين بالغيـةومل ، اآليـات عنوان واحـد لغرض معنيمن 

غفـــل املوازنــــة بـــني اآليــــات املتشــــا�ة يف الســـورة مــــع اآليـــات املتشــــا�ة يف الســــور يُ 

  . األخرى



 

 
١٠١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تأويل مشكل القرآن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري

  :تحقيـــــــــــــق

  

  سعد بن جندت عمر

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق –مؤسسة الرسالة ناشرون 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٣٦  

  :ا ب

وقـد قــام  فـه مؤلفـه دفاعـاً عـن كتـاب اهللا مـن طعـون امللحـدين،هـذا الكتـاب ألَّ 

وقـد جعلهــا  ،أحــدمها فيهـا اختصـار كبـري: ق بتحقيقـه علـى نسـختني خطيتـنياحملقِّـ

ومـا كـان مـن اآليـات علـى غـري القـراءة ، فقام بإثبات الزيـادات املهمـة، لالستئناس

 ويبـنيِّ ، اء السبعةرَّ املشهورة يف الديار املشرقية فإنه يبيِّنها، ويذكر من قرأ �ا من القُ 

ج أحاديــث الكتــاب، مــع كمــا خــرَّ ، ت الســبعية أم شــاذةمــا إذا كانــت مــن القــراءا

كمـا قـام بتخـريج آثـار الصـحابة والتـابعني ، نقل كالم احملدثني تصـحيحاً وتضـعيفاً 

وعــرَّف بــبعض ، مــع شــرح غريبهــا، ونســب األشــعار إىل قائليهــا، بــذكر مصــادرها

ملقــام وعلَّــق علــى بعــض املواضــع مبــا يناســب ا، األعــالم ممــن رأى أمهيــة التعريــف بــه

ومنـه مجـع  ،ووضع عناوين فرعية، كما رتَّب مـا حيتـاج إىل ترتيـب، وحسب األمهية

ب السـور علـى ترتيـب ورتـَّ ،اآليات اليت يف سورة واحدة متسلسلة حسـب أرقامهـا

ق وأضــاف بابــاً يف آخــر الكتــاب يتعلَّــ ،وصــنع ذلــك يف بعــض األبــواب، املصــحف

  .العلمية إىل غري ذلك مع الفهارس، مبشكل اآليات، مجعه من عدة كتب

  .وهذه نسخة جيدة ننصح �ا



 
١٠٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التبادل املايل بني املصارف اإلسالمية واملصارف األخرى

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  فهد بن صاحل احلمود 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار  كنوز إشبيليا 

ــــــــــــــعة   :الطب

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٦٩٩  

  :ا ب

ى �ـا البلـوَ  الـيت تعـمُّ  ،هذا الكتاب يناقش أحد أهم املسائل املستجدة واملهمة

  .يف املصارف اإلسالمية

ـــاول املؤلـــف يف التمهيـــد التعريـــف  ـــداً وأربعـــة أبـــواب، تن والكتـــاب يتضـــمَّن متهي

وتنـــاول مـــن خـــالل األبـــواب األربعـــة حقيقـــة . وخصائصـــها، وأنواعهـــا، باملصـــارف

التبـــادل املـــايل وحكمـــه، واخلـــدمات املصـــرفية املتبادلـــة بـــني املصـــارف اإلســـالمية، 

الكتــاب برية بينهمــا، وأحلــق واملصــارف األخــرى، واخلــدمات االئتمانيــة واالســتثما

جمموعة من املالحق احتوت على مناذج مصـوَّرة لطلبـات حوالـة، وخطابـات تعهـد 

لعـدد مـن البنـوك، وغـري ذلـك، وهــدَف املؤلـف مـن هـذا الكتـاب إىل مجـع املســائل 

الفقهيــة، املتعلقــة بالتبــادل املــايل بــني املصــارف اإلســالمية واملصــارف األخــرى يف 

ف عــن احلكــم الشــرعي لتلــك املســائل، باإلضــافة إىل التنبيــه مكـاٍن واحــد، والكشــ

علـــى احملـــاذير الشـــرعية الـــيت تقـــع فيهـــا املصـــارف اإلســـالمية يف تبادهلـــا املـــايل مـــع 

. املصـارف األخــرى، مــع ذكــر احللــول الشــرعية للمشــكالت املتعلقــة �ــذا املوضــوع

وهـــو . ميةوالكتــاب أصـــله رســـالة دكتـــوراه جبامعـــة اإلمــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـال

  . موسوعة يف بابه



 

 
١٠٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  دراسة تطبيقية على املكتبات –التجارة اإللكرتونية 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  إبراهيم أمحد عبد اخلالق الدوي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - مكتبة امللك فهد الوطنية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢١٥  

 با:  

هـــذا الكتـــاب دراســـة عـــن التجـــارة اإللكرتونيـــة، وجماال�ـــا املختلفـــة، والعوامـــل 

وحماولــة لقيـــاس أثــر تطبيـــق ، املــؤثرة يف اســتخدام التجـــارة اإللكرتونيــة يف املكتبـــات

  . التجارة اإللكرتونية يف املكتبات، ومراكز املعلومات

كرتونيـــة؛ مفهومهـــا، والكتـــاب ينقســـم إىل أربعـــة فصـــول، تناولـــت التجـــارة اإلل

وأنواعهـــــا، وأمهيتهـــــا، وحتـــــديا�ا، وأنظمـــــة الـــــدفع والســـــداد للتجـــــارة اإللكرتونيـــــة، 

ـــاء وتنميـــة  ـــة علـــى إجـــراءات وسياســـات بن ـــر التجـــارة اإللكرتوني وتناولـــت أيضـــاً أث

ا�موعات، مع بيـان التطـور التـارخيي لبنـاء وتنميـة ا�موعـات، ومفهومهـا، وطـرق 

ن الكتــاب أيضــاً األســس العامليــة عــات إىل غــري ذلــك، وتضــمَّ التزويــد، وبنــاء ا�مو 

الالزمة لتطبيق التجارة اإللكرتونية يف املكتبـات، مـع بيـان أمهيـة تطبيقهـا وإشـكال 

هـــذا التطبيـــق وعوائقـــه، وكـــان آخـــر الفصـــول عـــن التجـــارب واملمارســـات العامليـــة 

  .  لتطبيق التجارة اإللكرتونية يف التزويد

ؤلــف بــاملزج  بــني اجلــانبني األكــادميي والتطبيقــي، لتطبيقــات ز أســلوب املويتميَّــ

  .التجارة اإللكرتونية يف املكتبات، مع تدعيمه باجلداول واألشكال التوضيحية



 
١٠٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 التجارة اإللكرتونية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سلطان بن إبراهيم اهلامشي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٧٠  

  :ا ب

الضـــوء علــى التعـــامالت اإللكرتونيــة مـــن الناحيــة الفقهيـــة يلقــي هــذا الكتـــاب 

عــرب  ذا النـوع مـن التجـارةبلـغ عـدد املمارسـني هلــ فقــد ،املوضـوع اوذلـك ألمهيـة هـذ

ف إذ يتنـاول هــذا املوضــوع يســاهم يف واملؤلِّــ. مليــون ٨٠٠ى اإلنرتنـت مــا يزيــد علـ

 مـــع مـــاقدرتـــه علـــى التعامـــل  يبـــنيِّ تعزيـــز دور الفقـــه اإلســـالمي يف حيـــاة النـــاس، و 

وضــع ضــوابط شــرعية وقــد اجتهـد املؤلــف يف ، هم وإشــكاال�ممــن قضــايا يسـتجدُّ 

   .الشريعةحكام أل موافقةتكون و من احملاذير الشرعية، ختلو لتجارة إلكرتونية 

عـرَّف مـن  ،تناول فيها املؤلـف عـدة مواضـيع ،ف الكتاب من مخسة أبوابتألَّ 

حكـم التعاقـد  وبنيَّ ، وجماال�ا ،وأنواعها ،والتجارة اإللكرتونية ،بالشبكاتخالهلا 

، والتوقيــــع اإللكــــرتوين، وأنــــواع اخليــــارات فيــــه، وصــــفة املبيــــع، اإللكــــرتوين وصــــيغته

ملعقــود عليــه يف واخلــالف بينهمــا، وكــذلك ا، التزاما�مــاو ن يالعاقــدق ملوضــوع وتطــرَّ 

وآخـر األبــواب  ، وقـبض العوضــني، والــثمن، م عــن املـثمن؛ فـتكلَّ التعاقـد اإللكــرتوين

  .الشروط يف التعاقد اإللكرتوين والطوارئ فيه وانتهاؤهكانت عن 

  .والكتاب جيد يف بابه



 

 
١٠٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جتديد اخلطاب الديني بني الواقع واملأمول 

  :ابت 

  :تـــــــــــــــأليف

  

  محمد عبد الرحيم الزيني

  :تقــــــــــــــــديم

  

  أحمد بن سعود السيابي

  :الناشــــــــــــــر

  

  مصر - دار اليقين

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٠٣  

  :ا ب

  .ث عن اخلطاب الديين وكيفية جتديدههذا الكتاب يتحدَّ 

األفكار املتعلقة باخلطاب الديين، وعرض حقيقـة اإلسـالم رض بدأه املؤلف بع

   .اخلامت للرساالت السماوية

مث قام بتحليل وضـعية اخلطـاب الـديين املرتديـة، ومجـوده علـى املقـوالت القدميـة 

ة الواســعة بينــه وبـني حركــة النــاس ومهــوهم املوروثـة منــذ عصــر املماليــك، وأظهـر اهلــوَّ 

ل علــى ذلــك شــرح مجلــة النــواقص الــيت اعرتتــه، ودلَّــوأحــزا�م وآمــاهلم، وأســهب يف 

ـــاس ـــة مـــن واقـــع الن ف أمـــام دعـــوة الغـــرب مث توقَّـــ .ومـــن جمريـــات األحـــداث ،بأمثل

املشبوهة لتغيري اخلطاب الديين، وطرح تصوره املشئوم، السـيما فيمـا يتعلـق بقضـية 

ــــوتغيــــري منــــاهج التعلــــيم، ومفهومــــه لإلصــــالح السياســــي، ومطالبتــــه املل ،املـــرأة ة حَّ

ق إىل تصــوره اخلــاص لعــالج نــواقص مث بعــد ذلــك تطــرَّ  .بفصــل الــدين عــن الدولــة

وأســهب  ،واسـتبطان الضـمري ،وإجهـاد الفكـر ،اخلطـاب الـديين بعـد إعمـال العقـل

مــن العــالج، مث  يف عــرض مجلــة األفكــار الــيت رأى أ�ــا متثــل نوعــاً  ملحوظــاً  إســهاباً 

  .طاب الديينعيق تطوير اخلليت تُ االعوامل من عرض مجلة 



 
١٠٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جتربة حياة

  :اب ت

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد إبراهيم املوسى

  الرياض -دار التدمرية   :الناشر

  :ـــــــــعة  الطبـ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣١٢  

 اب:  

عليه عنوانه ذكر فيه مؤلفه جتربة حياته، وأورد فيه مائـة  هذا الكتاب كما يدلُّ 

فائدة تتناول خمتلف شؤون احلياة، وما استفاده من جتربـة وخـربة، والكـالم يف هـذه 

  .متعددة ومتنوعة ضوعاتاألمور كان وسطاً بني اإلطالة واإلجياز، وهي يف مو 

ث عـــن الفوائـــد مـــة ذكـــر فيهـــا شـــيئاً مـــن ســـريته الشخصـــية، مث حتـــدَّ قـــدَّم مبقدَّ 

ره وحفظــه والعمــل مبــا فيــه، مث تنــاول علــم الســنة مبتــدئاً بقــراءة القــرآن الكــرمي وتــدبُّ 

والعمــل �ــا، وأمهيــة العلــم يف احليــاة، مث تطــرق إىل االستشــارة واالســتخارة، وذكــر  

  .كيفية التعامل مع أصحاب السلطة

عهـا، واحلـث ومما تناوله أيضاً احلث على حسن الظـن، والزهـد عـن الـدنيا ومتا

علـــى جمـــاورة مكـــة املكرمـــة، واملدينـــة النبويـــة، وبيـــت املقـــدس، وعـــرَّج باحلـــديث إىل 

كما نـَبَّه علـى اسـتعمال . حرص اإلنسان على ما ينفعه وعدم االهتمام باملعوِّقات

ث عــــن املــــال وأمهيتــــه يف حيــــاة وحتــــدَّ . بعــــض الكلمــــات واملصــــطلحات اخلاطئــــة

وعـــن احليـــاة الطيِّبـــة والســـعادة احلقيقيـــة، وأثـــر  املســـلم، واالقتصـــاد يف االســـتهالك،

  .الرتف يف حياة اإلنسان، وغريها من العناوين املتنوعة يف ثنايا الكتاب



 

 
١٠٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حترير تقريب التهذيب

  :ت اب

ـــــــــــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  .شعيب األرناؤوط -بشار عواد معروف 

  :ضبط وتعليق

  

  سعد بن جندت عمر

  :الناشــــــــــــــــــــــــــر

  

  دمشق -مؤسسة الرسالة ناشرون 

ــــــــــــــــ   :ـعةالطبـــــــــ

  

  األوىل

  

ســـــــــــنة 

  :الطبع

  :عــــــدد الصــــــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٠٧٢  

  :ا ب

للحـافظ ابـن حجـر رمحـه اهللا،  ))تقريـب التهـذيب((هذا الكتـاب هـو دراسـة لــ

  .سبق طبعه يف أربعة جملدات، وهذه الطبعة يف جملد واحد، مع إضافات املعلق

ـ األول خــاص بضـبط الــنص والتعليـق عليــه، وقوبــل : م الكتــاب إىل قسـمنيُقسِّ

األوىل خبط املؤلف، والثانية النسخة اليت كتبها العالمة حممـد أمـني : على نسختني

، مع العنايـة بالضـبط بالشـكل ))�ذيب الكمال((املريغين، مث قوبل الكتاب على 

ت على مـا وهـم فيـه املؤلـف، لكثري من األمساء والكىن واألنساب، وبعض التعليقا

أمـا القســم الثـاين فهــو خـاص بتتبــع أحكـام احلــافظ وإعـادة حتريرهــا، فقـام املؤلفــان 

بــالتحقيق يف الرتبــة الــيت انتهــى إليهــا احلــافظ يف حــقِّ كــلِّ راٍو، وقامــا بدراســة وافيــة 

لكـــل ترمجـــة اســـتناداً إىل أقـــوال أئمـــة اجلـــرح والتعـــديل، مـــع االجتهـــاد يف املختلـــف 

ومـن وصــف ، م، وإضــافة مـا مل يــرد عنـد احلــافظ، كبيـان درجــة الـراوي املــدلسفـيه

بـا باالختالط، إىل غري ذلك، وقد تعقبهما املعلق فيما كان على شرطهما ومل يتعقَّ 

  .راهفيه احلافظ وحيرِّ 

  ).تقريب التهذيب(وقد طُبع الكتاب مع حاشية كتاب 



 
١٠٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حترير الفتاوي على التنبيه واملنهاج واحلاوي 

  النكت على املختصرات الثالث: املسمى

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني أيب زرعة العراقي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد الرمحن فهمي حممد الزواوي 

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة –دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٣  

  :ا ب

هـــذا الكتـــاب جليـــل القـــدر، فقـــد مجـــع بـــني ثالثـــة كتـــب معتمـــدة يف املـــذهب 

ـــر الـــراجح املفـــَىت   بـــه، وقـــد حـــوى الشـــافعي، مـــع التنكيـــت والتعليـــق عليهـــا، وحتري

الكتاب كثرياً من املناقشـات العلميـة الـيت جـرت بـني املؤلـف وبـني شـيوخه وعلمـاء 

ــــب   عصــــره، ومــــنهم والــــده العراقــــي وشــــيخه البلقيــــين، مــــع نقــــوالت كثــــرية مــــن كت

  .الفتاوى، وقليًال ما يستدلُّ املؤلف بالنصوص من الكتاب والسنة

مخس نسخ خطية، ومل يشر إىل فروق النسـخ والسـقط  ىق علوقد اعتمد احملقِّ 

النسخ كانـت، مـع التمييـز بـني  احلاصل يف بعضها، واعتمد الكلمة األصح يف أيِّ 

يم مسائل الكتـاب، وضـبط مـا نصوص الكتب الثالثة، ووضعها بني قوسني، وترق

حيتـــــاج إىل ضـــــبط، وشـــــرح الغريـــــب واملصـــــطلحات الفقهيـــــة باختصـــــار، وختـــــريج 

  .األحاديث، وتوثيق النقول واألقوال، والكتاب ينشر ألول مرة



 

 
١٠٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  عند العصرانينيحترير املرأة 

 ) الرسالة  حترير املرأة يف عصر(كتاب 
ً
 أمنوذجا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  احلمدعادل بن حسن 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الظهران –الدرر السنية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٦٧  

  :ا ب

 )حتريــر املــرأة يف عصــر الرســالة(هــذا الكتــاب ردٌّ علمــي علــى كتــاب أيب شــقة 

م يف  هلـــ أصـــبح مرجعـــاً ، و يتداولـــه العصـــرانيونهـــذا فـــرتة مـــن الـــزمن  هقـــد ظـــل كتابـــف

   .عن املرأة وحتريرهاكتابا�م 

  ،الكتــــــاب لـــــىتؤخـــــذ عالـــــيت عامـــــة الكتـــــاب العديـــــد مـــــن القضـــــايا ال تنـــــاول

وكيـف تعامـل مـع ، وصورة املرأة الـيت يريـدها املؤلـف ،كاإلشكالية الرئيسة للكتاب

مــنهج كمــا تنــاول أيضــاً ، وقضــية أمــن الفتنــة وموقفــه منهــا، املصــطلحات املعاصــرة

املؤلــف ث وحتــدَّ . هق هلــا يف كتابــســتدالل علــى املوضــوعات الــيت تطــرَّ املؤلـف يف اال

ــــو شــــقة إثبا�ــــا والتأصــــيل هلــــاعــــن  ة نيَّ كــــدعوى ُســــ  ،أبــــرز القضــــايا الــــيت حــــاول أب

وجتـــويزه للمــرأة أن تظهـــر  ،االخــتالط بــني الرجـــال والنســاء يف شـــىت ميــادين احليــاة

وكتــاب  ،يب شــقة هــذاوجــه الشــبه بــني كتــاب أمــع بيــان  .وغريهــا، زينتهــا للرجــال

مـع تقـدمي الشـيخ القرضـاوي لكتـاب  اتوقفـوكانـت لـه ، )حترير املـرأة(قاسم أمني 

  .أيب شقة

  .والكتاب ننصح بقراءته



 
١١٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حتفة أهل الطلب يف جتريد أصول قواعد ابن رجب

  :ت اب

ــــــــــــــأليف   :ت

  

  عبد الرمحن بن ناصر السعدي

  :تحقيــــــــــــق

  

  خالد بن علي املشيقح

  :الناشـــــــــــــر

  

  الدمام –ابن اجلوزي 

ــــعة   :الطبـــــــــ

  

  ألوىلا

  

  :سنة الطبع

  

  :عدد الصفحات  ه١٤٣١

  

٢٤٩  

    :ا ب

ـــاب  البـــن رجـــب  ))القواعـــد الفقهيـــة((هـــذا الكتـــاب عبـــارٌة عـــن خمتصـــٍر لكت

ؤلــف باحملافظــة علــى مجلــة القواعــد وألفاظهــا، وعلــى مــا فيــه امل التــزماحلنبلــي، وقــد 

رجــب مــن تقســيمات وأنــواع، وذكــر كثــرياً مــن املســائل والصــور واألمثلــة ذكــره ابــن 

ـــإيراد كثـــٍري مـــن الروايـــات واألوجـــه،  الـــيت فرَّعهـــا ابـــن رجـــب علـــى قواعـــده، وُعـــين ب

عـــة علـــى القواعـــد، ومـــا  يلتحـــق �ـــا مـــن روايـــات واختصـــر كثـــرياً مـــن املســـائل املفرَّ 

  .وأوجه؛ حماولًة لتقريب هذا الكتاب لطالب العلم

قه باعتماد نسخة خطية للكتاب، كما قـام مبقارنـة هـذا املختصـر ام فيه حمقِّ وق

باألصــل، وأضـــاف بعـــض األلفــاظ الـــيت تـــدعو احلاجــة إىل إثبا�ـــا لســـالمة املعـــىن، 

وتصحيح بعض األلفاظ وفق ما جاء يف األصل، عند احلاجة إىل ذلـك، كمـا قـام 

والنقـوالت، وتبيـني الصـحيح بتخريج األحاديث واآلثار، وتوثيق الروايات واألوجه 

  .من املذهب، مع التعليق على الكتاب بشرح غريب أو حكم أو بيان صورة



 

 
١١١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التحفة يف أحكام العمرة واملسجد احلرام

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  فهد بن حيىي العماري

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام –دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٥٢  

  :ا ب

 ق بـالعمرة واملسـجد األحكـام الـيت حيتاجهـا النـاس فيمـا يتعلَّـيبـنيِّ  هذا الكتـاب

مث ، كثري من أحكام العمرة مبتدئاً بأحكام املواقيـت واإلحـراماحلرام، فاشتمل على  

  .عنهامث بعض أحكام املسجد احلرام، وبيان مسائل يكثر السؤال ، أحكام العمرة

وقـــد اقتصــــر املؤلــــف فيــــه علــــى مـــا حيتاجــــه النــــاس مــــن مســــائل غالبــــاً يف أداء 

مــع ذكــر بعــض ، وذكــر بعــض األخطــاء الــيت يقعــون فيهــا يف أثنــاء ذلــك، املناســك

، باإلضــافة إىل بعــض الفوائــد واآلداب واملســائل املعاصــرة، أحكــام املســجد النبــوي

مـــن هـــا إال يف بعـــض مواضـــع مبتعـــداً يف ذلـــك عـــن تفريعـــات املســـائل واخلـــالف في

مــع األخــذ برتجيحــات الشــيخني اجلليلــني عبــد العزيــز بــن ، الكتــاب مراعــاة للحــال

مـــع ترجيحـــات اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلميـــة ، بـــاز وابـــن عثيمـــني رمحهمـــا اهللا

ومـــا عليـــه  أمـــا عنـــد املســـائل الـــيت تتجاذ�ـــا األدلــة فإنـــه يأخـــذ بـــاألحوط، واإلفتــاء

  .الفتوى



 
١١٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حتقيق مسائل احلجاب والدخول على النساء 

ريعة فيها
َّ
ج الش

ُّ
  وتدر

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن سليمان الشايع

  الناشــــــــــــــــــر

:  

  الكويت -غراس 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١١٥  

  :ا ب

أحكــــام احلجــــاب والــــدخول علــــى النســــاء هــــذا الكتــــاب أفــــرده مؤلفــــه لبيــــان 

مــة وفصــلني، وممـا اشــتملت عليــه املقدمــة م إىل مقدَّ وأحكـام خــروجهن، وهــو مقسَّـ

الــرد علــى مقــال للــدكتور حممــد بــن عبــد الكــرمي العيســى، مث بــنيَّ يف الفصــل األول 

األصول العامة يف حجاب النساء ولباسـهن، وحـال نسـاء العـرب الـيت تنـزل عليهـا 

اهلن يف حجــا�ن وخــروجهن، وبــنيَّ أ�ــن كــنَّ ال يفــارقن اخلمــار قــط، القــرآن، وحــ

ث عــن حــال نســاء العــرب يف لباســهنَّ، وحتقيــق معــاين األمســاء الشــرعية الــيت وحتــدَّ 

، مسـتقال�   أن الدخول غري اخللـوة، وأن اخللـوة حمرمـة حترميـاً تنزلت �ذا الباب، وبنيَّ 

ــ ِغيبــة، وبــنيَّ ووضَّ
ُ
معــىن عبــارات الســلف يف تفســري قولــه  ح حكــم الــدخول علــى امل

كمــا بــنيَّ معــىن اخلمــار واجللبــاب، } وال يبــدين زينــتهن إال مــا ظهــر منهــا{تعــاىل 

والضـــرب بـــاخلمر علـــى اجليــــوب، وتضـــمن الفصـــل الثــــاين أحكـــام الـــدخول علــــى 

عليهـا الغـرض يف خـروج احلرائـر،  النساء وأحكام خروجهن، واألحكام الـيت اسـتقرَّ 

 معــىن ختصــيص احلرائــر �ــذا احلرائــر مــن مقاصــد الشــريعة، وبــنيَّ وأن تقليــل خــروج 

  .احلكم



 

 
١١٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن فوزان الفوزان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٠٤  

  :ا ب

الكتـاب عــرض أهـم مباحـث علــم الفـرائض الوفاقيـة واخلالفيــة، وقـام حبــل  هـذا

مستعيناً ، بأسلوب سهل، مسائله احلسابية وتوضيحها بوضع اجلداول والشبكات

الفوائــد (و)  العــذب الفــائض (يف ذلــك بأمهــات الكتــب يف فــن علــم الفــرائض كـــ 

  .املذاهب األربعةومن كتب ، حباشيتها وغريها) الشنشورية

تناولـت املقدمـة يف عـدة مباحـث ، اشتمل الكتاب على مقدمـة وسـبعة أبـواب

، األدلـــة اإلمجاليـــة للمواريـــث مـــن الكتـــاب والســـنة، والتعريـــف بـــالعلم وبيـــان أمهيتـــه

ليشـرع بعـد ذلـك ، واملقارنة بني نظام املواريث يف اجلاهلية واإلسـالم إىل غـري ذلـك

وبيـان ، الـيت تناولـت أسـباب اإلرث وشـروطه وموانعـهيف أبـواب الكتـاب السـبعة، و 

كمـــا تناولـــت ، وحســـاب املواريـــث، واحلـــديث عـــن احلجـــب، الورثـــة وأنـــواع اإلرث

ومسـائل الـرد ، والتوريث بالتقـدير واالحتيـاط، مسائل املناسخات وقسمة الرتكات

  .وتوريث ذوي األرحام

اجســتري مــن كليــة والكتــاب يف أصــله رســالة علميــة، نــال �ــا املؤلــف درجــة امل

الشـــريعة جبامعــــة اإلمــــام حممـــد بــــن ســــعود اإلســـالمية بالريــــاض، بإشــــراف الشــــيخ 

  .وقد طبعت عدة طبعات سابقة، عبدالرزاق عفيفي



 
١١٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حتكيم الناظر فيما جرى من االختالف بني أمة 

  أبي القاسم صلى اهللا عليه وسلم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن أمحد 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد العزيز اجلناحيخالد بن 

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد الرمحن األفريقي - عبد العزيز بن باز 

  :الناشــــــــــــــر

  

  أبو ظيب –دار اإلمام مالك 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢١٥  

  :ا ب

هــذا الكتــاب عبــارة عــن منــاظرة علميــة عقــدها املؤلــف بــني شخصــني أحــدمها 

واآلخــــر داٍع إىل املــــنهج اخللفــــي ، إىل مــــنهج الســــلف الصــــاحل وهــــو الســــلفي داعٍ 

  .املخالف ملنهج احلق،  وقد اختلف االثنان يف أصول الدين وفروعه

علــى مــن خالفهــا باألدلــة الســمعية  وقــد أوضــح املؤلــف العقيــدة الســلفية، وردَّ 

 ،أقوى الشبهات وأشهرها ممـا يثـريه اخللفـي ة القاطعة حلجة املخالف، وفَـنَّدوالنظري

ــــدليل الواضــــح ــــدين أو فروعــــه، بال ــــت يف أصــــول ال . والربهــــان القــــاطع، ســــواء كان

وكانت اجللسة األوىل من الكتاب يف ، والكتاب سهل يف ألفاظه واضح يف معانيه

  .ق بالتقليدحبث الصفات، والثانية يف حبث التوسل، والثالثة يف الفروع وما يتعلَّ 

ــ ق باالعتمــاد علــى طبعتــني قــدميتني للكتــاب، مــع املقارنــة بينهمــا وقــد قــام احملقِّ

وختـــريج األحاديــــث ، وإصـــالح األخطـــاء اإلمالئيـــة علـــى قلتهـــا، وعـــزو النصـــوص

  .واحلكم عليها، والرتمجة لبعض العلماء، والتعليق إذا اقتضى األمر



 

 
١١٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التخريج الصغري والتحبري الكبري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  يوسف بن حسن بن عبد اهلادي الدمشقي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جلنة خمتصة من احملققني

  :إشـــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢١٢  

  :ا ب

صــحيحي  ليســت يفوالــيت املشــهورة بــني النــاس هــذا الكتــاب مجــع األحاديــث 

ال ذكـر لـه يف الكتـب املشـهورة،  ممااألحاديث الغرائب  لكوكذ ،البخاري ومسلم

ــــى جمموعــــة كبــــرية مــــن   ،واملعــــاجم ،واملصــــنفات ،املســــانيدوقــــد وقــــف املؤلــــف عل

وكثـري مـن  ،والفوائـد ،والطبقـات ،وكتـب التـاريخ ،واألجـزاء ،واملشـيخات ،واألمـايل

زيـــــد مــــن أمهيــــة هـــــذا الكتــــاب، وبلــــغ عـــــدد ممــــا ي ،يـــــزل مفقــــوداً هــــذه الكتــــب مل 

حـــديثاً، ولكنـــه مل حيكـــم علـــى كثـــري منهـــا مـــن ) ١٢٥٣(األحاديـــث الـــيت مجعهـــا 

  .حيث الصحة والضعف

، كمـا قـاموا خبـط املؤلـفقو الكتاب على نسخة خطية واحدة وقد اعتمد حمقِّ 

 ،تـــرقيم األحاديـــث، و قابلـــة املنســـوخ باملصـــادر املطبوعـــة الـــيت نقـــل عنهـــا املؤلـــفمب

مــــة وقـــاموا بكتابـــة مقدمـــة للكتـــاب تشــــتمل علـــى ترمجـــة خمتصـــرة للمؤلـــف، ومقدَّ 

  .موجزة عن الكتاب



 
١١٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التدبر حقيقته وعالقته مبصطلحات التأويل

  واالستنباط والفهم والتفسري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن عبد الغين سرحان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض  -مركز تدبر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٢٤  

  :ا ب

الـيت وردت فيهـا  ،يات الـذكر احلكـيمآلهو دراسة بالغية حتليلية هذا الكتاب 

مصــطلحات التأويــل واالســتنباط والفهــم والتفســري، مرتبطــة بســياقا�ا املختلفــة يف 

فيهــا هــذه املصــطلحات، حبيــث تســتقرأ مجيــع اآليــات الــيت وردت ، القــرآن الكــرمي

ره الــذكر ودراســتها كلهــا، مث اســتنباط املعــىن املــراد مــن هــذه املصــطلحات، كمــا قــرَّ 

بيــان الفــروق الدالليــة بينهــا بعــد ذلــك مــن  احلكــيم يف خمتلــف الســياقات، ومــن مثَّ 

تناولــــت  ،ن الكتــــاب مــــن ســــتة مباحــــثوقــــد تكـــوَّ ، واقـــع هــــذا التحليــــل البالغــــي

ـــدبرألســـرار البالغيـــة يف آيـــاا األســـرار و ، األســـرار البالغيـــة يف آيـــة التأويـــلو ، ت الت

األسرار البالغيـة يف و  ،ألسرار البالغية يف آية التفهيموا ،البالغية يف آية االستنباط

 ،األســرار البالغيــة يف أثــر التحليــل البالغــي يف استكشــاف الفــروقو  ،آيـة التفســري

 .والعالئق بني هذه املصطلحات القرآنية

لبحـــث تعقيـــب كتبـــه املؤلـــف ضـــمن أعمـــال ملتقـــى تـــدبر األول أصـــل هـــذا او  

  .هـ١/٦/١٤٢٩الذي عقد يف الرياض يف 



 

 
١١٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تذكرة احلفاظ وتبصرة اإليقاظ 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  يوسف بن حسن بن عبد اهلادي الدمشقي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جلنة خمتصة من احملققني

  :إشـــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٨٨  

  :ا ب

هذا الكتاب جامع خمتصر، يضـم  جمموعـة مـن الـرتاجم حلفـاظ السُّـنة النَّبويـة، 

املؤلف، مـع التعريـف �ـم علـى  إىل عصر رضي اهللا عنهمبدءاً من عصر الصحابة 

 وصــــفهومــــن  ،وســــنة وفاتــــه ،وكنيتــــه ،ونســــبه ،اســــم احلــــافظ يــــذكر وجــــه خمتصــــر،

: كتبـــهعلـــى كـــالم احلـــافظ الـــذهيب يف   املؤلـــف عتمـــدوقـــد ا. باحلـــافظ مـــن العلمـــاء

كـالم وعلى   ))التذهيب((و ))الكاشف((و ))ذيله((و  ))العرب يف خرب من غرب((

حافظــاً ) ٩٥٠(مــا مجعــه  فبلــغ ،ابــن اجلــوزي وابــن ناصــر الــدين الدمشــقي وغــريهم

   .نة النَّبويةمن حفاظ السُّ 

، وقـاموا خبـط املؤلـفعلى نسـخة خطيـة واحـدة وقد اعتمد حمققو الكتاب 

�ــذيب (( التوثيــق مــن مــعتوثيــق مــا اعتمــده املؤلــف يف النقــل عــن كتــب احلفــاظ ب

  .مـن كتـب الرجـال وغريهـا ه،تقريبـابـن حجـر و و�ـذيب  ،ملزيللحافظ ا ))الكمال

مـة علـى ترمجـة خمتصـرة للمؤلـف، ومقدَّ تشـتمل  ،مة للكتـابكما قاموا بكتابة مقدَّ 

  .موجزة عن الكتاب



 
١١٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تذكري أويل احلجا مبفاسد الربا

  :ت اب

ــــــــــــأليف   :ت

  

  عالء بكر

  :الناشـــــــــــر

  

  اإلسكندرية -دار اخللفاء الراشدين

  :الطبــــــــــعة

  

  األوىل

  

ــــــــــــع   :ســــــــــــنة الطب

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٠٤  

  :ا ب

، وبيــان حكــم وأضــرارهملســلمني مبفاســد الربــا اتــذكري يهــدف إىل الكتــاب هــذا 

وتنـاول الكتـاب  .الشرع فيه، وتنبيه من حيتاج إىل تنبيه ممن يتعامـل بالربـا ويتعاطـاه

ـــا، ومســـاوئه، مث حتـــدَّ  ـــا يف اإلســـالم، وصـــور الرب ـــا يف النظـــام حرمـــة الرب ث عـــن الرب

ـــا يف االقتصـــادي العـــاملي، وســـيطرة اليهـــود علـــى النظـــام الربـــ وي العـــاملي، ودور الرب

إخضاع الشعوب للقوى العاملية الكربى، وخمـاطر وضـع املسـلمني أمـواهلم يف بنـوك 

االحتجــاج : ق الكتــاب لكشــف عشــر شــبهات تتعلــق بالربــا؛ مثــلمث تطــرَّ . الغــرب

بعض أنواع الربا، وحماولة تعليل حرمة الربا ليقتصر علـى  ببعض املرويات على حلِّ 

وانتقـل . أن ببعض صوره نفعًا، إىل غري ذلـك مـن الشـبهات بعض صوره، ودعوى

ـــا؛ مثـــل ـــتخلص مـــن الرب ـــُني علـــى ال ـــيت ُتِع  ســـدِّ : املؤلـــف للحـــديث عـــن الوســـائل ال

الزكـــاة، والصـــدقات، والكفـــارات، والقـــرض : ذرائعـــه، واســـتخدام بـــدائل للربـــا مثـــل

  .احلسن، واملضاربة

  .توظيف األموالوختم كتابه باحلديث عن البنوك اإلسالمية وشركات 



 

 
١١٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  دراسة تأصيلية -الرتبية اجلماعية يف اإلسالم 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  نايف بن حممد القرشي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -ابن اجلوزي 

ــــع   :  الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٠٦  

  :ا ب

الـــتأصيلية موضــوع الرتبيــة اجلماعيــة؛   هــذا الكتــاب يتنــاول بالدراســة التفصــيلية

كحاجتــه ، كأســلوب مــن أســاليب الرتبيــة الناجحــة امللبيــة حلاجــات الفــرد النفســية

كما أن هذا األسلوب الرتبوي يساهم يف الكشف عن أخطـاء ، للعيش يف مجاعة

  .وحيميها من التقهقر واالنتكاسة، ضهاالنفس ويروِّ 

ـــد  -ؤلـــف مـــن خالهلـــاف الكتـــاب مـــن ســـتة فصـــول، تنـــاول املتـــألَّ  بعـــد أن مهَّ

اإلطـــار املفهـــومي للرتبيـــة اجلماعيـــة فعـــرَّف  -بتعريـــف عـــام باملوضـــوع وبيـــان أمهيتـــه

مث ذكـر ، الرتبية اجلماعية، وبنيَّ منزلة اجلماعية يف واقع احلياة ويف الدين اإلسـالمي

يــــة يف العالقــــة بــــني الفرديــــة واجلماعيــــة يف الرتبيــــة، مث تنــــاول مكانــــة الرتبيــــة اجلماع

اإلســـالم، فتناوهلـــا مـــن القـــرآن الكـــرمي والســـنة املطهـــرة ومـــن حيـــاة الســـلف واملـــربني 

 واملرتبـون واملنهجيـة لينتقل بعدها إىل أركان الرتبية اجلماعية، وهـي املـريبِّ ، املسلمني

ليخـتم الكتـاب باحلـديث ، كما تنـاول أسـاليب الرتبيـة اجلماعيـة، الرتبوية اجلماعية

  . وية الفعالة، خصائصها، وضوابطها، والعوامل اليت تعيق أداءهاعن ا�موعة الرتب

  .والكتاب عبارة عن حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الرتبية اإلسالمية



 
١٢٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ترجيحات اإلمام القرايف الفقهية يف كتابه الفروق

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  جاسم حممد إمساعيل إبراهيم احلديدي

  :الناشــــــــــــــر

:  

  بريوت -حزم دار ابن 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٨٤٤  

  :ا ب

، ))الفـروق((هذا الكتاب يتضـمن ترجيحـات اإلمـام القـرايف الفقهيـة يف كتابـه 

وهــي دراســة فقهيــة مقارنــة، وتــأيت أمهيــة هــذه الرتجيحــات لتجــرد القــرايف، وامتثالــه 

للــدليل، وعــدم تعصــبه للمــذهب الــذي ينتســب إليــه، ولألمهيــة الــيت لقيهــا كتــاب 

  .عند املالكية خاصة، ودارسي القواعد الفقهية عامة ))الفروق((

ــم املؤلــف الكتــاب إىل مقدَّ   البــاب األول التعريــف  بــنيَّ يف ،مــة وبــابنيوقــد قسَّ

أمَّا . ومنهجه فيه ))الفروق((مبفردات عنوان الكتاب، والتعريف بالقرايف، وبكتابه 

؛ ))الفـروق((الباب الثاين، فقد بنيَّ فيه ترجيحات اإلمام القرايف الفقهيـة يف كتابـه 

ويف الفصــــل . ث يف الفصـــل األول منـــه عــــن ترجيحاتـــه الفقهيـــة يف العبـــاداتحتـــدَّ 

ـــاين حتـــ وذكـــر يف الفصـــل الثالـــث، . دَّث عـــن ترجيحاتـــه الفقهيـــة يف املعـــامالتالث

ويف الفصـل الرابـع، . ترجيحاته الفقهية يف األحـوال الشخصـية كالنكـاح، والطـالق

حتدث عن ترجيحاته يف اجلنايات، واألقضية، والشهادات، وترجيحاته يف مسـائل 

  .متفرقة

  .والكتاب جيد ومفيد للمتخصصني



 

 
١٢١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تسهيل الوصول إىل الرسالة املختصرة يف األصول 

  لعالمة القصيم عبد الرمحن بن ناصر السعدي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن صاحل الفوزان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٩٢  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب عمــــد مؤلفــــه إىل الرســــالة املختصــــرة يف األصــــول، والــــيت كتبهــــا 

العالمة عبد الرمحن بن ناصر بن سعدي، وقـام بشـرحها ملـا تتميـز بـه هـذه الرسـالة 

، والعتنــاء الشــيخ بالقواعــد والضــوابط، مــن ســهولة يف األلفــاظ ووضــوح يف املعــاين

ا على مسائل قد ال توجـد يف كثـري ولكو�ا رسالة خمتصرة وافية باملراد، مع اشتماهل

  .من كتب األصول

، وقــد قــام املؤلــف بشــرحها شــرحاً مبســطًا؛ يتناســب وهــذه الرســالة املختصــرة

فكان شرحاً وسطاً ليس بالطويل اململ، وال بالقصـري املخـل،  مـع العنايـة باألمثلـة 

كثـــرياً يف العـــزو؛   طـــلْ ومل يُ ، الكافيــة، كمـــا قـــام بتخـــريج األحاديـــث بطريقــة خمتصـــرة

كمـا زاد بعـض العنـاوين اجلانبيـة ، وبعداً عن اإلثقال يف احلواشي ،طلبًا لالختصار

تســـــهيًال لفهمهـــــا واســـــتيعا�ا، ألن الشـــــيخ  ؛يف الشـــــرح أمـــــام املســـــائل األصـــــولية

  .السعدي اكتفى بفصول جمردة بني املوضوعات



 
١٢٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

شيع يف إفريقيا 
َّ
  تقرير ميداني –الت

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  جمموعة من الباحثني

  :إشـــــــــــراف

  

  علماء املسلمنيجلنة تقصي احلقائق مبجلس أمناء احتاد 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض  -مركز مناء للبحوث والدراسات 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٥٢  

  :ا ب

النشـــاط التبشـــريي الشـــيعي يف باهــتم  ،تقريـــر ميـــداينهــذا الكتـــاب عبـــارة عــن 

ــ هــذا ويعتــرب  نة، وخاصــة املــدعوم مــن جهــات سياســية ودينيــة شــيعية،أوســاط السُّ

ســبب اتســاع رقعــة وب، التقريــر هــو احللقــة األوىل مــن حلقــات رصــد هــذا النشــاط

 .يف هذه احللقة على قارة أفريقيا اقتصرالتقرير 

بصــور تشــرح وتوضــح احلقــائق،  ةصــفحة ملونــة مرفقــ )٧٥٠(يف جــاء  التقريــر

ـ دولـة يف أفريقيـا، بسـبب أ�ـا تشـهد  )٣٢(ع مـن حقـائق عـن وهو حصيلة مـا جتمَّ

إجنــاز هــذا التقريــر مــن  متَّ قــد و  ،أو تصــدره للــدول ا�ــاورة ،هــذا النشــاط التبشــريي

ُحـدَِّدت هلـم معـامل هـذا  ،اميـداني�  اً باحثـ) ٤٠( ما يزيد على خالل فريق عمل ضم

هـــذا تنــاول وقـــد   .ومتكــامالً  اً حــىت يكـــون العمــل متســـقه املوحـــدة، العمــل وخطتــ

الـيت تقـوم علـى واجلهـات  ،وتـاريخ بدايتـه التبشـري،: الشـيعيحجـم النشـاط التقرير 

ترتبـــت علــى هـــذه ومــا هـــي النتــائج الــيت ، الوســائل املســـتخدمة يف ذلــكو ، تنفيــذه

  .اجلهود التبشريية

  .والكتاب فريد يف بابه



 

 
١٢٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تارخيه وأهدافه -التشيع يف البحرين 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن أمحد البداح

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٥١  

  :ا ب

وهـــو ، الشـــيعة والتشـــيع يف مملكـــة البحـــرينط الضـــوء علـــى يســـلِّ هـــذا الكتـــاب 

، وتارخيها، موقعهاو  ،دولة البحريننت احلديث عن تضمَّ  ،من أربعة فصول يتألف

 نت الكــالمكمــا تضــمَّ   .فيهــا واحليــاة االجتماعيــة، األحــوال السياســيةو ، وســكا�ا

األســــر الشــــيعية وعــــن  ،وتــــاريخ هــــذا الوجــــود، عــــن الوجــــود الشــــيعي يف البحــــرين

ـــار ك، تمـــع الشـــيعيعـــن التيـــارات الفكريـــة يف ا�وتناولـــت احلـــديث ، وأصـــوهلا التي

، والدينيــــــــة، والعلميــــــــة، عــــــــن األحــــــــوال السياســـــــيةو ، البعثـــــــي والتيــــــــار الشـــــــيوعي

عقائـــد كمــا تنـــاول الكتــاب احلــديث عــن أهــم . واالجتماعيــة يف ا�تمــع الشــيعي

ــــداء، والرجعــــة، يبــــةوالغَ ، والعصــــمة، كاإلمامــــة، والواليــــةيف البحــــرين   الشــــيعة ، والب

عالقــــة ا�تمــــع الشــــيعي البحــــريين ك ،يف البحــــرينحمــــددات التشــــيع  تنــــاول أيضــــاً و 

ك ه املؤلـــف احملــــرِّ والـــذي عـــدَّ ، عـــن واليـــة الفقيـــه والتقليـــد كمحــــدد آخـــرو ، بـــإيران

نــات الشخصــية الشــيعية  ن مكوِّ وعــ، األساســي ملواقــف ا�تمــع الشــيعي وتوجهاتــه

  .ن�ا التشيع يف البحري عن املراحل اليت مرَّ و ، كمحدد آخر



 
١٢٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  واالنتفاع بها تطهري النجاسات

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن حممد املسلم

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار الفضيلة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٥٥  

  :ا ب

هـــذا الكتـــاب ينـــاقش مســـألة مهمـــة مـــن مســـائل الفقـــه، وهـــي مســـألة تطهـــري 

ضــمَّنه عــدداً مــن املســائل املعاصــرة، يف التمهيــد عــرَّف ، �ــاالنجاســات واالنتفــاع 

، مث شــرع يف فصــول الكتــاب الثالثــة، وبــنيَّ أنواعهمــا، املؤلــف الطهــارة، والنجاســة

والــــــيت تنــــــاول فيهــــــا تطهــــــري النجاســــــات وحقيقــــــة التطهــــــري، وأنواعــــــه، كــــــالتطهري 

ــــة، باالســــتحالة ــــدباغ، والغســــل، واإلزال ــــك، كمــــا تعــــرَّ ، وال ض لطــــرق وأحكــــام ذل

وذكـــــر أوجـــــه االنتفـــــاع ، مث تكلـــــم عـــــن االنتفـــــاع بالنجاســـــات. التطهـــــري احلديثـــــة

، بالنجاســة، كاســتخدامها يف التطهــر والتطهــري، واالنتفــاع �ــا يف األكــل والشــرب

واالنتفاع �ا يف التسخني وغريهـا ، ويف املعاوضة املالية عنها، ويف إطعام احليوانات

التجارب املعاصرة يف تطهري النجاسات واالنتفاع  م عنمث تكلَّ . من أوجه االنتفاع

وجتربــة مصــلحة ، ث عــن عــدة جتــارب كتجربــة البنــك اإلســالمي للتنميــة�ــا، وحتــدَّ 

  .وجتربة شركة الراجحي، املياه والصرف الصحي يف اململكة

م �ا املؤلف لنيـل درجـة املاجسـتري مـن كليـة تقدَّ  ،والكتاب أصله رسالة علمية

  .اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةالشريعة جبامعة 



 

 
١٢٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التعريف ببطالن ما نسب إىل اإلمام أمحد 

  جبواز التمسح وتقبيل القرب الشريف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صادق سليم صادق

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــــــــــالط   :ـعةب

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨٠  

  :ا ب

ـــاب يكشـــف النقـــاب ـــنة عـــن حقيقـــة مـــا نُ  هـــذا الكت ســـب إىل إمـــام أهـــل السُّ

مــن جتــويز التمســح بــالقرب النبــوي  -رمحــه اهللا  -واجلماعــة اإلمــام أمحــد بــن حنبــل 

وأنـه باطـل، فقـد أجهـز علـى هـذا النقـل الـذي عـوَّل عليـه الكثـري ، الشريف وتقبيله

لتقريـر من أهل البدع والقبوريني، ورأوا فيه ضالتهم، واختذوه مسـتنداً يسـتندون فيـه 

  .ومن ينكر عليهم ،هذه البدعة، وحجة يدفعون �ا يف وجه خمالفهم

أورد جمموعـة مـن النصـوص املنقولـة عـن ، قبل أن يشرع املؤلـف يف صـلب حبثـه

وشراح احلديث وغريهم تبني احلكـم الشـرعي لتقبيـل ، وفقهاء املذاهب، أهل العلم

ورد نقـــوًال عــن بعـــض بــل أ ،ومل يكتـــف املؤلــف بـــذلك، القــرب النبــوي والتمســـح بــه

مث ســاق األدلــة علــى حتــرمي ، املتصــوفة مينعــون فيهــا مــن تقبيــل القبــور والتمســح �ــا

 وناقش بعد ذلك أدلة ا�وزين لتقبيل القبور والتمسح �ـا وردَّ ، هذه البدعة املنكرة

عليهم، ليصل بعد ذلك إىل املقصود من البحث، وهو إبطال القول املنسـوب إىل 

  .واز تقبيل القرب النبوي والتمسح به من ثالثة عشر وجهاً اإلمام أمحد جب



 
١٢٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التعريف مبصنفات أهل السنة واجلماعة يف االعتقاد

  )من بداية التدوين حىت منتصف القرن السابع اهلجري(

  :ت اب

  :إعــــــــــــــــداد

  

  جمموعة من طالبات املاجستري

  :إشـــــــــــراف

  

  سليمان بن حممد الدبيخي

  :الناشــــــــــــــر

  

  جامعة حائل

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٣٥  

  :ا ب

هذا الكتاب مت التعريـف فيـه مبجموعـة مـن مصـنفات أهـل السـنة واجلماعـة يف 

العقيــدة يف الفـــرتة الزمنيـــة احملصـــورة بـــني بدايــة تـــدوين علـــم العقيـــدة حـــىت منتصـــف 

ـــه بالكتـــب املطبوعـــة اســـتقالًال مـــن حيـــث مت . القـــرن الســـابع اهلجـــري التعريـــف في

مؤلفات علماء أهـل السـنة واجلماعـة، أو مـن كـان علـى مـنهجهم يف اجلملـة، وإن 

. مـع اإلشـارة إىل املآخـذ العقديـة عليهـا إن وجـدت، خرج عنهم يف بعض املسـائل

ـــاب أن يُـــرتجم ترمجـــة مـــوجزة للمؤلـــف مـــأخوذة مـــن  ســـري (وطريقـــة التعريـــف بالكت

ـــه ُأخـــذت مـــن غـــريه، يف الغالـــب) بالءأعـــالم النـــ ومـــن مث يُـــذكر ، فـــإن مل توجـــد في

واملآخـــذ العقديـــة عليـــه إن ، وأهـــم موضـــوعات الكتـــاب، مـــنهج املؤلـــف يف كتابـــه

مث تُـذكر طبعـات الكتـاب مــع ذكـر حمققيهـا، وترتيبهـا حسـب األفضــلية، ، وجـدت

  .مع النص على أفضل الطبعات

حث، تضمنت منزلة العلم وبداية تدوينـه وُقدِّم للكتاب مبقدمة فيها مخسة مبا

  .وسبب إفراد علم العقيدة بالتأليف، ومميزات أهل السنة فيه، ومناهج املصنفني



 

 
١٢٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التعزير باخلدمة االجتماعية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن حممد احلجيالن و إبراهيم بن حممد امليمن

  :الناشــــــــــــــر

  

  القضايا املعاصرة جبامعة اإلماممركز التميز البحثي يف فقه 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٨٦  

  :ا ب

ـــــة للعقوبـــــات التعزيريـــــة املســـــتخدمة حاليـــــاً   هـــــذا الكتـــــاب يتنـــــاول فكـــــرة بديل

وهــــذه الفكــــرة البديلــــة هــــي اســــتخدام تلــــك الشــــرحية ، كالســــجن واجللــــد وغريهــــا

يف أعمـال خدميـة اجتماعيـة، تكــون  -والـيت ثبـت تورطهـا بـبعض اجلـرائم -اجلاحنـة

ونافعــة للمجتمــع مــن جانــب آخــر ، ، أجــدى يف اإلصــالح والتأديــب مــن جانــب

  .وتقضي على السلبيات احلاصلة يف السجن

أمـــا التمهيـــد فتنـــاول فيـــه تعريـــف ، تـــألَّف الكتـــاب مـــن متهيـــد وســـبعة مباحـــث

وتعريــــــف التعزيـــــــر ، ومقاصــــــد الشــــــريعة منهــــــا، العقوبــــــة ومشــــــروعيتها وأقســــــامها

مث انتقــل بعــد ذلــك إىل مباحــث الكتــاب، . ومشــروعيته واحلكمــة منــه وغــري ذلــك

وحكمـــه . والـــيت تنـــاول مـــن خالهلـــا تعريـــف التعزيـــر باخلدمـــة االجتماعيـــة وأنواعـــه

مث تنــاول مســؤلية تنفيــذه ومعوقــات ، واالجتهــاد فيــه ومــن لــه احلــق فيــه، وضــوابطه

ليخــــتم مببحــــث أخــــري تنــــاول فيــــه ، التعزيــــر واآلثــــار املرتتبــــة عليــــه هــــذا النــــوع مــــن

  .تطبيقات معاصرة للتعزير باخلدمة االجتماعية



 
١٢٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تعظيم قدر الصالة 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن نصر املروزي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد بن سليمان الربيش

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار الفضيلة ، مصر  –دار اهلدي النبوي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٨٨  

  :ا ب

، وقـــام بدراســـته وحتقيقـــه، وبـــذل جهـــداً يشـــكر احملقـــق اعتـــىن بـــههــذا الكتـــاب 

  : إىل قسمني الكتابم قسَّ ف، عليه

توثيــــق و الكتــــاب عــــن و ، وترمجتــــه املؤلــــفمفصــــلة عــــن دراســــة  :األولالقســــم 

  .وإثبات نسبته ،تهتسمي

معتمداً على نسـخة أصـلية وأخـرى  حتقيق ودراسة نص الكتاب :لقسم الثاينا

ــــق علــــى بعــــض األحاديــــث، مــــع عــــزو األقــــوال، منســــوخة منهــــا والرتمجــــة ، والتعلي

  .وختريج األحاديث، وضبط ما يلزم ضبطه، والتعريف بالبلدان، لألعالم

مــن  اً جــزء) ٧٠٥(م وكــان اجلــزء األول مــن الكتــاب مــن أولــه حــىت حــديث رقــ

  .رسالة علمية نال �ا املؤلف درجة الدكتوراه، مث أكمله وطبعه يف جملد واحد

  .هـ مبكتبة الدار باملدينة املنورة١٤٠٦وسبق أن طُبع الكتاب عام 



 

 
١٢٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 التعقيم وأحكامه الفقهية بني احلظر واإلباحة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد عبد العظيم أبو غابة

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

١١٤  

  :ا ب

ـــاول بالدراســـة مســـألة التعقـــيم  ئمـــع مبـــادتعارضـــه  ومـــدى ،هـــذا الكتـــاب يتن

علـى النسـل  احلفـاظالـيت جعلـت  ،الشـرائع وامللـل مجيـع مع الشريعة اإلسالمية، بل

  .األساسية الضروريات اخلمس أحد

م املؤلف يف التمهيد عن موقف الشريعة اإلسالمية من التناسـل، مث تنـاول تكلَّ 

ـ ماً أسـباب العقـم إىل إراديـة وال إراديـة، وبـدأ من خالل فصلني هذا املوضـوع مقسِّ

تنـــاول  ومـــن مثَّ ، ومــدى انتشـــاره ،وبـــنيَّ التطــور التشـــريعي للتعقـــيم ،بتعريــف العقـــم

ومـن ، الدائم ووسائله ومربراته، وموقف الفقه اإلسالمي والطـب مـن ذلـك التعقيم

ن وســائل منــع احلمــل املؤقـــت، حتــدث عــن التعقــيم املؤقــت، وأحكامــه، وتضــمَّ  مثَّ 

والوســـائل الســـلوكية ملنـــع احلمـــل املؤقـــت، والعـــزل يف الطـــب، ووســـائل منـــع احلمـــل 

الإرادية، وطرق معاجلتهـا يف مث انتقل الكالم إىل أسباب العقم ال. املؤقت املعاصرة

ث عـــــن الـــــدوافع العامـــــة للتعقـــــيم كالـــــدوافع الصـــــحية، وحتـــــدَّ ، الفقـــــه اإلســـــالمي

واالجتماعيـــــة، وأســـــباب العقـــــم عنـــــد النســـــاء، وطـــــرق عـــــالج العقـــــم، كـــــالعالج 

  .بالعقاقري، واألدوية، وبالتلقيح الصناعي الداخلي واخلارجي، وأحكام ذلك



 
١٣٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  كتاب التوحيدالتعليق على فتح ايد لشرح 

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –جملة البيان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بـــــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣١

  

٨٤  

  :ا ب

فــــتح ا�يــــد شــــرح كتــــاب ((هــــذا الكتــــاب عبــــارة عــــن تعليقــــات علــــى كتــــاب 

مــن  يعــدُّ  ،د حممــد بــن عبــد الوهــابللشــيخ ا�ــدِّ )) كتــاب التوحيــد((و .))التوحيــد

ــــه ــــب يف باب ــــث اختيــــارات الشــــيخ وتقســــيماته ،وأحســــنها ،أفضــــل الكت ، مــــن حي

عت، وكان مـن أشـهرها دت الشروح هلذا الكتاب وتنوَّ وقد تعدَّ ، ومسائله، وترامجه

بــن حســن آل  لعبــد الــرمحن)) فــتح ا�يــد شــرح كتــاب التوحيــد(( وأفضــلها كتــاب 

  .الشيخ، خاصة بتحقيق الدكتور وليد آل فريان

ـــــتح ا�يـــــد((ق علـــــى كتـــــاب قـــــام املعلِّـــــ بتـــــدوين جمموعـــــة مـــــن التعليقـــــات )) ف

أثنـاء تدريسـه ، بلغـت مائـة ومخسـة عشـر تعليقـاً  ،والتقريرات املتنوعـة علـى الكتـاب

جمملـــة يف ومســائل ، عـــت مــا بــني بيـــاٍن وتوضــيح ملباحــث متفرقـــةهلــذا الشــرح، تنوَّ 

، وحتقيق وحترير ملسائل مشـتبهة، وبني تعقيب وتنبيه على عبارات مشكلة، الشرح

ليخرج مـا أعـدَّه ، وبني توثيق وعزو لبعض النصوص والنقول الواردة يف ثنايا الشرح

 .ومجعه من تعليقات يف رسالة لطيفة

  .وتعليقات املؤلف ماتعة ومفيدة رغم صغر حجم الكتاب



 

 
١٣١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ألعالم على كتاب عمدة األحكامتعليقات األئمة ا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سليم بن عيد اهلاليل

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٦٢٣  

  :ا ب

عمـدة ((هذا الكتاب مجع شتات ما تفرق من تعليقات املصنفني على كتاب 

  .لعبد الغين املقدسي ))األحكام

مــــن مجلــــة التعليقــــات املنقولــــة التنبيــــه علــــى أوهــــام وقعــــت للمؤلــــف يف عــــزو 

ــــه، وهــــي يف أحــــد الصــــحيحني دون اآلخــــر، وكــــذلك َفــــاألحاديــــث إىل املتـَّ  ق علي

الكـالم علـى مجلــة كبـرية مـن ألفــاظ الكتـاب، وحتريرهـا لغــة وإعرابـاً وضـبطًا، ومنهــا 

د مســتنبطة مــن غــري مظا�ــا، ومنهــا تنبيهــات عقديــة، أو فوائــد زوائــد ونكــت فرائــ

فهم من قراءة مـا وراء الـنص، وحتليلـه منهجية، أو فقهية، أو تارخيية، أو سياسية تُ 

عمـدة ((واستصحاب مقاصد األحاديث، وغايات السنة، وقد ضبط احملقق نص 

ومــن الكتــب الــيت اعتمـد عليهــا جــامع هــذا . علــى ثــالث نســخ خطيـة ))األحكـام

اإلحكــام يف شــرح غريــب عمــدة ((شــرح ابــن دقيــق العيــد وابــن امللقــن و: لكتــابا

العـدة يف ((البن فرحـون، و ))العدة يف إعراب العمدة((البن عمار، و ))األحكام

  .البن امللقن، ونكت الزركشي وغريها من الكتب ))معرفة رجال العمدة



 
١٣٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التعليقات البهية على 

  الفرضيةالفوائد اجللية يف املباحث 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  :تحقيـــــــــــــق

  

  يوسف بن مطر احملمدي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٩٦  

  :ا ب

، أشــبه مــا تكــون بــاملنتهــذا الكتــاب عبــارة عــن نبــذة وجيــزة يف علــم الفــرائض 

وقـد ، حيث جرَّده الشيخ من األدلة والتعليالت حىت يكون سـهالً ملـن أراد حفظـه

ملخصــاً أكثــر مــا فيــه مــن تقريــرات ، وضــعه علــى مــذهب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل

ومـع التـزام الشــيخ لالختصـار إال أنــه قـد يشــري ، شـيخه حممـد بــن إبـراهيم رمحــه اهللا

ويرجح ما يقتضي الرتجيح إما يف صلب الكتاب وإمـا ،  إىل اخلالف لقوته أحياناً 

ووضع األمثلة لكل موضوع ، وسهولتها، والكتاب يتميز بدقة عباراته. يف حواشيه

  .واحتوائه على أمهات مسائل الفرائض املهمة، مع عدم اإلطالة فيها

، وقد قام احملقق بإضافة جداول للمسـائل الفرضـية مـن أول الكتـاب إىل آخـره

وأضــاف جـداول خاصـة للمسـائل املعــادة الـيت أشـار إليهــا ، رج األحاديـثكمـا خـ

كمــا قــام بتقريــر بعــض املســائل املهمــة الــيت هلــا تعلــق باألســباب ، الشــيخ يف املــنت

  .والشروط واملوانع، مع إيراد بعض التعريفات املهمة اليت ال بد منها



 

 
١٣٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التعليقات السلفية على تفسري القرطبي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن ناصر الشعييب

  :عنايـــــــــــــــــــة

  

  خالد بن علي العرفج

  :تقــــــــــــــــديم

  

  صاحل بن فوزان الفوزان

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

١٠٤  

  :ا ب

هـــذا الكتــــاب عبـــارة عــــن تعليقــــات أمالهـــا الشــــيخ عبـــدالعزيز الشــــعييب علــــى 

ق بتأويلـه للصـفات، مـن أول سـورة الفاحتـة، ، خاصة فيمـا يتعلَّـ))القرطيبتفسري ((

  .حىت سورة الشورى

تبعـــه ه أوًال، مث يُ وطريقــة املعتــين بالكتـــاب هــي البـــدء بنقــل كــالم القـــرطيب بنصِّــ

ر نفــس التأويـل، فينقــل بتعليـق املؤلـف، مث كتابــة حاشـية مكملــة لـذلك، وقــد يتكـرَّ 

مــع التعليقــات . احلاشــية نفســها، كمــا أن املؤلــف قــد أورد فوائــد فقهيــة، وتارخييــة

  .كثرة نقله عن ابن تيمية  العقدية السابقة، ويالحظ أيضاً، 

حممــد بــن : واملعتــين قــد أثبــت تعليقــات املؤلــف مــع زيــادات مــن كــالم املشــايخ

ني، وصـاحل الفـوزان، واللجنـة الدائمــة إبـراهيم، وابـن بـاز، وابـن سـعدي، وابـن عثيمـ

وترمجـــــة للقـــــرطيب ولصــــــاحب ، مـــــة للكتــــــابكمــــــا وضـــــع مقدَّ . لإلفتـــــاء وغـــــريهم

  . التعليقات الشيخ عبد العزيز الشعييب وفصَّل فيها



 
١٣٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن احلسني بن حممد أيب يعلى الفراء

  :تحقيـــــــــــــق

:  

  جلنة خمتصة من احملققني 

  :إشـــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

:  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

٣  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يتنــاول مســائل اخلــالف علـــى مــذهب اإلمــام أمحــد بــن حنبـــل، 

اشـتملت علـى  وهـذه القطعـة .عشر جملداً أحد حيوي كتاب ضخم من  قطعة وهو 

ن مســائل مــن كتـــاب االعتكــاف، واحلــج، وبعــض تضــمَّ ت وهــي ا�لــد الرابــع فقــط،

، وفيهـــا مـــن الفوائـــد مـــا يـــدعو البيــــوع بلغـــت ثـــالث مئـــة وإحـــدى وثالثـــني مســـألة

لنشرها ال سيما ما ذكره املؤلف مـن روايـات عـن اإلمـام أمحـد مل توجـد أكثرهـا يف 

  .در املوجودةشيء من املصا

مة التحقيق، وقد طبعت يف ثالث جملدات؛ اشتمل ا�لد األول منها على مقدَّ 

وترمجة للقاضي أيب يعلى ودراسة الكتـاب، واشـتمل أيضـاً علـى كتـاب االعتكـاف 

  . والثالث حيوي كتاب البيوع. أما ا�لد الثاين فهو تكملة كتاب احلج. واحلج

ســختني خطيتـني �مـا أخطــاء كثـرية، قــام وقـد اعتمـد احملققــون للكتـاب علـى ن

احملققــون بتصــحيحها، مــع وضــع زيــادات ضــرورية يقتضــيها الــنص، وجعلوهــا بــني 

  .معكوفني



 

 
١٣٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التفسري التحليلي للقرآن الكريم 

 
ً
  تفسري سورة الفاحتة منوذجا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ناصر َصبـَْره الكسواين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٣٥٠  

  :ا ب

ى بالتفســري التحليلــي للقـرآن الكــرمي، مــن خــالل هـذا الكتــاب يتنــاول مـا يســمَّ 

تفسري سورة الفاحتـة كنمـوذج هلـذا النـوع مـن التفسـري، وقـد جـاء الكتـاب يف ثالثـة 

أســاليب تفســري القــرآن، وخاصــة أســلوب  الفصــل األول منهــا يــتكلم عــن: فصــول

ــــوالفصــــل الثــــاين خُ . التفســـري التحليلــــي م عنهــــا ص لبيـــان املقــــدمات الــــيت يــــتكلَّ صِّ

. املفســــرون، الــــذين يســــلكون أســــلوب التفســــري التحليلــــي عنــــد تفســــري أي ســــورة

وخصــص الفصــل الثالــث واألخــري للبحــث يف تفســري آيــات ســورة الفاحتــة بشــكل 

لتحليلــي، وزيــادة يف إيضــاح القضــايا املطروحــة يف هــذا تفصــيلي، وفــق األســلوب ا

الفصـل، جعــل الباحـث تفســري كـل آيــة مــن آيـات الفاحتــة يف مبحـث مســتقل مــن 

مباحــث الفصـــل، باإلضــافة إىل املبحـــث األخــري والـــذي حبــث يف التـــأمني وبعـــض 

وقـد سـلك الباحـث يف كتابـه هــذا املـنهج االسـتقرائي، فجمـع معظـم مــا . أحكامـه

ســرون يف تفســري ســورة الفاحتــة، ومــا قالــه العلمــاء حــول مفهــوم التفســري ذكــره املف

التحليلي، باإلضافة إىل كثـري مـن املعلومـات اجلانبيـة الـيت خـدمت البحـث، مث قـام 

  .بتصنيفها، وترتيبها، بعد اختبارها، ونقدها، مستخدماً يف ذلك املنهج التحليلي



 
١٣٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تفسري جزء تبارك وفوائده وأحكامه

  :ابت 

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٩٢  

  :ا ب

ـــارة عـــن   ،يف جامعـــهدروس علميـــة ألقاهـــا املؤلـــف هـــذا الكتـــاب يف أصـــله عب

يقـرأ مـا كتبـه علـى شـيخه اجلليـل  مثَّ ومـن ، رهيف حتضـريه للـدرس وحيـرِّ  فكان يسـتعدُّ 

ألحكــام ط ااســتنبقــوم الشــيخ باالعالمــة عبــدالرمحن بــن ناصــر الــرباك حفظــه اهللا، في

مـا كتبـه  فقام املؤلـف بعـد ذلـك مبراجعتـه مضـيفاً إليـه آية، من كلِّ املتنوعة  والفوائد

ــالطــالب أثنــاء الــدرس مــن التفســري والفوائــد ذلــك تفســري قــيم  ل مــن كــلِّ ، فتحصَّ

 آيــة بالتفســري، فيــذكر فــرد كــلَّ واملــنهج الــذي ســار عليــه املؤلــف أنــه يُ ، كجلــزء تبــار 

ـــاالفوائـــد واألحكـــام، يردفهـــا بعـــد ذلـــك بـــذكر أوًال، مث  تفســـريها  أثنـــاء ذلـــك مهتم�

  .تحرير العبارات يف التفسري، واختيار أصح األقوالب

  .والكتاب ماتع ومفيد



 

 
١٣٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية

  اجلامع لكالم اإلمام ابن تيمية يف التفسري

  :ت اب

  :جمـــــــــــــــــــع

  

  إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي

  :مراجعـــــــــــة

  

  عثمان بن معلم حممود

  :إشـــــــــــراف

  

  سعد بن فواز الصميل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :الطبـــعســـنة 

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٧  

  :ا ب

املطبوعـــة ابـــن تيميـــة  شـــيخ اإلســـالم باســـتقراء كتـــب مؤلفـــه قـــامهـــذا الكتـــاب 

ســواء كــان تفســرياً  ،كــل مــا يتعلــق بالتفســري  منهــا فجمــع، كتبــه املخطوطــة  بعــضو 

الـيت  عـن الكتـبهـذا الكتـاب  ويتميـز .أو كـان هـذا التفسـري تبعـاً ، مقصوداً أصالة

، نقــصاســتدراك مــا وقــع فيهــا مــن  مبحاولــة، مجــع تفســري شــيخ اإلســالم يفســبقته 

بعــض و كتبــه املطبوعــة مــن   لــيس، تفســري شــيخ اإلســالم مــنمــا ُمجــع  فهــو أوعــب

ز هــذا الكتـاب أيضــاً أن وممــا مييِّـ .أيضـاً  كتـب تالميــذه  ل مــنبـ فقــط، املخطوطـات

، واحلكـم عليهـا ج األحاديـثوختـري، جامعه قد قـام خبدمـة الـنص بتوثيـق النقـوالت

امتــاز وقــد  .والتعليــق علــى بعــض املواضــع اليســرية، وعــزو الشــعر، وترمجــة األعــالم

  .تهومجال ديباج، هوحسن صفِّ ، هودة إخراججب الكتاب أيضا



 
١٣٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تأصيل وتقويم: تفسري القرآن بالقرآن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  يري حمسن بن حامد املط

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار التدمرية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٣٦  

  :ا ب

، وقـد تفسري القرآن بـالقرآنوهو  ،طرق التفسري هذا الكتاب يتناول أحد أهمِّ 

ـــري مـــن  ـــوع مـــن التفســـري الكث الفـــرق املخالفـــة بـــدءاً بامللحـــدين، إىل اعتـــىن �ـــذا الن

إال ، واملعتزلــة، والقدريــة، واألشــاعرة، وبعــض املنــاهج املعاصــرة الرافضــة، واخلــوارج،

ضـــع ي ، فــأراد املؤلـــف أنأن هــذه الفـــرق تتفــاوت يف القـــرب مـــن احلــق والبعـــد منـــه

  .، والصحيح من السقيماحلق من الباطلوضوابط متيز  اً حدود

تناولـــت املوضـــوع مـــن عـــدة جوانـــب،  ،ف الكتـــاب مـــن ســـتة فصـــولوقـــد تـــألَّ 

ــــالقرآن تفســــريفــــت فعرَّ  ــــت ، القــــرآن ب ــــهوبيَّن ومــــدى ، ثت عــــن نشــــأتهوحتــــدَّ ، أمهيت

ه ســـواء  الضـــوابط املتعلقـــة بـــكمـــا تناولـــت . ومصـــادره الـــيت يســـتقى منهـــا، حجيتـــه

وتنـاول  .بـالقراءاتأو ، أو باللغـة، أو بالسـياق، أو بـالقرائن، كانت متعلقة باألثر

املتعلقـــة  اخلطــأ بأســباو ، أســباب اخلطــأ اخلاصــة بتفســـري القــرآن بــالقرآنالكتــاب 

  .اللغةو ، أصول التفسريوب، بالعقيدة

مـن كليـة الرتبيـة جبامعـة  وأصل هذا الكتـاب رسـالة دكتـوراه يف القـرآن وعلومـه 

  ).اخلطأ يف تفسري القرآن بالقرآن(وكانت بعنوان بالرياض،  امللك سعود



 

 
١٣٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  سورة املائدة -تفسري القرآن الكريم 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل العثيمنيحممد بن 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

هذا الكتاب هو تفسري لسـورة املائـدة للشـيخ ابـن عثيمـني، وهـو اسـتكمال ملـا 

بدأت بنشره مؤسسـة الشـيخ حممـد بـن صـاحل العثيمـني اخلرييـة، ممـا ُدوِّن أو ُسـجِّل 

  . يف أشرطة صوتية من تفسري الشيخ بعد تفريغه

ز يف التفسـري، فهـو جيمـع مـنهج مميَّـ -رمحـه اهللا-وقـد كـان للشـيخ ابـن عثيمـني 

ــقــد ف، التفســري باملــأثور والتفســري بــالرأي احملمــودبــني  ــ، ر القــرآن بــالقرآنفسَّ ه ر وفسَّ

واعتـــــىن يف تفســـــريه بـــــالقراءات وتوجيههـــــا، باللغـــــة، و ، وبـــــأقوال الســـــلف، بالســـــنة

وطريقـة الشـيخ أنـه يبـدأ بتفسـري  ،ودفع تـوهم مـا ظـاهره التعـارض ،مْشكل القرآنو 

لة، مث يذكر فوائد اآليـة، ومـا ميكـن أن يسـتنبط منهـا، مـع مـا متيـز بـه اآلية مجلة مج

من دقة االستنباط، واإلشارة إىل املعـاين اخلفيـة، وأحيانـاً يـذكر بعـض اإلشـكاالت 

  .ولغوية وغري ذلك، وفقهية وأصولية، وجييب عنها، مع فوائد عقدية



 
١٤٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية  - التفسري النبوي 

  سري النبوي الصريحالتف ألحاديث

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد بن عبد العزيز الباتلي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار كنوز إشبيليا 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد المجلــدات  هـ ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

وقـام املرويـات النبويـة يف تفسـري كـالم اهللا تعـاىل، فيه املؤلف مجع هذا الكتاب 

وذلـــك  .وضـــوابطهم لة علـــى قواعـــد أهــل احلـــديثحديثيـــة مفصَّــتها دراســـة بدراســ

صــلى اهللا عليــه لتمييــز الســقيم والصــحيح يف مرويــات التفســري الصــريح عــن النــيب 

ـــو  ،وســـلم   ،ا صـــرحياً يف الســـنة النبويـــةمعرفـــة مقـــدار اآليـــات الـــيت ورد تفســـريها نص�

مــن جمموعــة مــن الكتــب  ،ح برفعــه مــن أحاديــث التفســريرِّ حيــث قــام جبمــع مــا ُصــ

ــ ) ٣١٨(ل لــه مــن هــذه األحاديــث �ــذا الشــرط احلديثيــة وغريهــا، فكــان مــا حتصَّ

) ١٩٠(و، حـــديثاً مقبـــوالً ) ١١٦(فكـــان منهـــا ، قـــام بدراســـتها وخترجيهـــا ،حـــديثاً 

. ف فيهــاحــديثاً توقَّــ) ١٢(و، حــديثاً مــردوداً علــى اخــتالف درجــات القبــول والــرد

مجـع  :القسم الثـاينو  ،الدراسة التأصيلية: القسم األول قسمنيم كتابه إىل وقد قسَّ 

. بــة علــى ســور القــرآن الكــرميمرتَّ  ،ودراســة األحاديــث املرفوعــة يف التفســري الصــريح

م �ا املؤلف لنيل درجة الدكتوراه مـن قسـم السـنة وأصل الكتاب رسالة علمية تقدَّ 

  .جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،ا كلية أصول الدينوأصوهل



 

 
١٤١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  هذيبتتقريب ال

  :ت اب

ـــــــــــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  أمحد بن علي بن حجر العسقالين

  :ضبط وتعليق

  

  سعد بن جندت عمر

  :الناشــــــــــــــــــــــــــر

  

  دمشق - مؤسسة الرسالة ناشرون

ـــــــــــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

ســـــــــــــنة 

  :الطبـــع

عـــــــــــــــــــــــــــدد   هـ١٤٣٢

  :الصفحات

١٠٧٢  

  :ا ب

هــذا الكتــاب عمــدة يف مراتــب رجــال الســنة وبيــان أحــواهلم، لــذا تســابق أهــل 

  . العلم إىل طبعه ونشره، فقد طُبع طبعات عديدة، ومنها هذه الطبعة

قــام املعلــق يف هــذه الطبعــة بتصــحيح مــنت التقريــب، وضــبط األمســاء، مســتنداً 

ــــب ))�ــــذيب التهــــذيب((و ،))�ــــذيب الكمــــال((إىل كتــــاب  ، باإلضــــافة إىل كت

الرجال واألنساب، وملا كان ابن حجر يكتفي بـذكر سـنة الوفـاة دون أن يـذكر أن 

ق بإثبـات كلمـة ذلك يف املائة األوىل أو الثانية، اكتفاًء بذكر الطبقة، فقد قام املعلِّـ

وفـاة إذا أمهلهـا مائة أو مائتني بني قوسني أو كتابتهـا باألرقـام، وقـام بكتابـة سـنة ال

احلافظ، وإثبات حكم الذهيب إن اختلف معـه علـى الـراوي، واسـتدرك مـا رآه مـن 

 .مل يـرو عنـه إال واحـد أو اثنـان :وما قيـل فيـه .ب على بعض الرواةوعقَّ ، األخطاء

  .قام بالبحث عن رواة آخرين له، وقد وجد منهم عدداً ال بأس به، وغري ذلك

للشـــــيخني شـــــعيب ) ر تقريـــــب التهــــذيبحتريــــ(وقــــام كـــــذلك بإضــــافة كتـــــاب 

  .اد يف حاشية الكتاباألرناؤوط وبشار عوَّ 

  .وهذه الطبعة جيدة ننصح �ا
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  تقريب املعاني يف شرح حرز األماني يف القراءات السبع 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد بن حممد العلمي –سيد الشني أبو الفرج 

  :الناشــــــــــــــر

  

  املدينة املنورة –دار الزمان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

ـــــــــــة   الثامن

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨٤٤  

  :ا ب

ما ُنظم يف علـم القـراءات، وهـي القصـيدة  هذا الكتاب يشرح قصيدة من أهمِّ 

الــيت ضــمت القــراءات الســبع  ،للشــاطيب رمحــه اهللا) حبــرز األمــاين(الالميــة املعروفــة 

وطريقـة الشـرح أن يبـدأ الشــارحان بكتابـة األبيـات املـراد شـرحها، ومــن مث ، املتـواترة

كما قامـا بتوجيـه القـراءات يف كثـري ، شرحها شرحًا موجزاً يتمم املعىن بعبارة سهلة

وقامــا أيضــاً ، وشــرحا املفــردات اللغويــة الــيت حتتــاج إىل شــرح، مــن اآليــات القرآنيــة

ونظمهـا مـع  ، فيها الفرشمع اآلية القرآنية، اليت يكون فيها أكثر من كلمة تغريَّ جب

نـوا وبيَّ ، ر له مجعها بسـهولةبعضها البعض، وإظهارها مضبوطة بالشكل حىت يتيسَّ 

ووضــعوا ،  قيمتهــا؛ القــوي منهــا والضــعيفاخلالفــات الــيت ذكرهــا النــاظم، ومل يبــنيِّ 

  .أجل املراجعة إىل غري ذلكأسئلة وتدريبات بعد كل سورة، من 

وهـــذه طبعتـــه الثامنـــة إال أن �ـــا مـــن ، وقـــد طبـــع هـــذا الكتـــاب أكثـــر مـــن مـــرة

الزيـادات يف توجيـه أوجــه القـراءة، وتوضـيح دالالت معانيهــا اللغويـة والتفسـريية مــا 

ليس يف الطبعات األوىل، ومنها إضافات من األستاذ سيد الشني كان كتبها قبـل 

  .ابنه دار النشر قبل الطباعةد �ا وفاته، فزوَّ 



 

 
١٤٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التقرير يف أسانيد التفسري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  :الناشــــــــــــــر

:  

  الرياض –مكتبة دار املنهاج 

  :ـــــــعة  الطبـــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٩٦  

  :ا ب

  . هاومناهج النقاد يف قبوهلا أو ردِّ  ،التفسريهذا الكتاب دراسة ألسانيد 

ن الكتــاب بالدراســـة أنــواع التفســـري، وقلــة التفســري املرفـــوع، ومعــىن قـــول تضــمَّ 

وعــرض لتســاهل الســلف يف  ،.التفســري: ثالثــة ال أصــل هلــا، ومنهــا: اإلمــام أمحــد

التفسري، مع بيان سبب عدم عناية األوائل بالتفسري، مث بنيَّ أن من مثرة ذلـك قلـة 

موافقـــة تفســـري : حكايــة اإلمجـــاع يف التفســـري، ومــن املوضـــوعات الـــيت تطــرق إليهـــا

الضـــعفاء لوجــــوه اللغــــة يف الغالـــب، وأســــباب التســــامح بالروايـــة عــــن الضــــعفاء يف 

ــالتفســري، مث بــنيَّ  ع يف الكــالم عــن تفســري ابــن عبــاس أنــواع التفســري املســند، وتوسَّ

وأصــــح الروايــــات عنـــــه، والروايــــات عـــــن جماهــــد وأصــــحها، وذكـــــر املفســــرين مـــــن 

الصحابة كابن مسعود وعلي بن أيب طالـب، وطبقـات املفسـرين مـن التـابعني، إىل 

  .غري ذلك مما اشتمل عليه ذلك الكتاب، الذي حوى الكثري من الفوائد

ح فيهـا املؤلـف صل هذا الكتـاب حماضـرة ألقيـت يف مدينـة الريـاض، مث صـحَّ وأ

  .بها وزاد عليهاورتَّ 
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  التكرار يف غري العبادات وأثره يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  هشام بن عبد الملك بن عبد اهللا آل الشيخ

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دار الصميعي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٨٠  

  :ا ب

رة اليت يفعلها اإلنسان من نفسـه بعض األمور املكرَّ  ث عنهذا الكتاب يتحدَّ 

ة يف تعامله مع اآلخرين على سبيل الندب أو اإلباحة، أو ُجيرب على اإلتيان �ا مـرَّ 

 .ة على سبيل الوجوب أو اإللزامبعد املرَّ 

ع واالســـتقراء يف الفقــــه دراســـة مستفيضــــة مبنيـــة علـــى التتبُّــــاملؤلــــف بوقـــد قـــام 

مسـتخدماً  ،التكرار يف املسائل اليت قام بدراستها اإلسالمي، من أجل توضيح أثر

  .املنهج التحليلي واالستقرائي

ـــ نت التكـــرار يف األحـــوال م املؤلـــف الكتـــاب إىل أربعـــة فصـــول، تضـــمَّ وقـــد قسَّ

. ، والطــــالق، واإليــــالء، واليمــــني، وغــــري ذلــــكالشخصــــية فيمــــا يتصــــل بالنكــــاح

ن أيضــا التكــرار يف اجلنايــات، واحلــدود، والتعزيــرات، والتكــرار فيمــا يتصـــل وتضــمَّ 

  .بالقضاء، والفتيا، وفيما يتصل باجلهاد، والسري

ـــ، واعتمـــد املؤلـــف يف ترتيـــب املـــادة العلميـــة ترتيـــب احلنابلـــة ح حمـــل النـــزاع ووضَّ

قــاً هلــا، مــع بيــان أدلــة كــل ذاكــراً أقــوال املــذاهب، وموثِّ وحــرَّره، واســتعرض اخلــالف 

ح يف �اية املطاف الرأي الذي يـراه صـوابًا، مـع ذكـر قول، ووجه االستدالل، لريجِّ 

  .مثرة اخلالف يف كل مسألة إن وجدت
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  تلخيص أوصاف املصطفى وذكر من بعده من اخللفا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مرعي بن يوسف الكرمي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد اهللا حممد الكندري

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٢٤  

  :ا ب

 هــو موضــوعه وأن خاصــة الفائــدة، كثــري أنــه إال حجمــه صــغر علــى الكتــاب هــذا

  .اخللفاء من وسلم عليه اهللا صلى بعده من وذكر تعاىل، اهللا خلق وصف أشرف

 عليـــه اهللا صـــلى املصـــطفى ِخْلَقـــةِ  مـــن بعـــضٍ  بيـــان الكتـــاب عليـــه اشـــتمل ممـــا

َ  وســلم،  الشـــريفة، أخالقــه مـــن ومجلــةً  معجزاتــه، مـــن كثــرياً  وإجيــازٍ  باختصـــارٍ  وبــنيَّ

  .وعشرته سريته وحسن احلميدة، وخصاله

 عليــه اهللا صــلى والدتــه حــني مــن التــاريخ بيــان إىل اهللا رمحــه مؤلفــه تطــرَّقَ  كمــا

  .وفاته حني إىل وسلم،

 أحاديــث مــن فضــلهم يف ورد ومــا أصــحابه، مــن اخللفــاء خالفــة وضَّــحَ  كمــا

واحلســـنة، ومـــا اعتمـــده العلمـــاء مـــن  الصـــحيحة وســـلم عليـــه اهللا صـــلى املصـــطفى

  . الراسخني، وَحَذف رواة احلديث مبالغًة يف االختصار



 
١٤٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  يف اإلسالمالتمايز العادل بني الرجل واملرأة 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممود بن أمحد بن صاحل الدوسري

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

  :الطبـــــــــــــــــع

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨٦٤  

  :ا ب

ـــاب يبـــنيِّ  ـــاول األحكـــام هـــذا الكت  موقـــف الشـــريعة اإلســـالمية مـــن املـــرأة، ويتن

ق للعديـد كمـا يتطـرَّ ، واألمور الـذي تشـاركه فيهـا، الفقهية اليت ختالف فيها الرجل

ت املسـاواة ، َتضـمَّنف الكتـاب مـن مخسـة أبـوابتألَّ . من قضاياها اخلاصة والعامة

واملسـاواة العادلـة بينهمـا يف ، والفرق بني العدل واملسـاواة، العادلة بني الرجل واملرأة

ف التمـــــايز بـــــني الرجـــــل واملـــــرأة يف العبـــــادات  ذكـــــر املؤلِّـــــمث . اإلنســـــانية واإلســـــالم

والتمــايز العــادل بــني الرجــل واملــرأة . والصــالة وغريهــا، واللبــاس، والزينــة، كالطهــارة

كما تناول احلديث عن قتل الرجل ، ث عن حكمه بالنسبة هلمافتحدَّ ، يف اجلهاد

مث تنـاول التمـايز ، أةوعن حكم اجلزية علـى الرجـل وعلـى املـر ، دون املرأة يف اجلهاد

والشـهادة وغريهـا مـن ، والقضـاء، والـوزارة، العادل يف الواليات، كاإلمامة العظمـى

ث املؤلـف عـن التمـايز العـادل بـني الرجـل مث حتـدَّ .  املـرأة هلـاوحكم تـويلِّ  ،الواليات

  . والنكاح، كاملرياث  ،واملرأة يف األحوال األسرية

ـــة حمكَّ  ـــنح �ـــا املؤلـــف درجـــة األســـتاذية يف  ،مـــةأصـــل الكتـــاب حبـــوث علمي ُم

  .الدراسات اإلسالمية

  .وننصح باقتنائه ،فريد يف بابهوالكتاب 



 

 
١٤٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

  الذي هو حق اهللا على العبيد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٢٣  

  :ا ب

إلمــــام الــــدعوة الشــــيخ حممــــد بــــن  ))كتــــاب التوحيــــد((ـهــــذا الكتــــاب شــــرح لــــ

لــذا قـُيِّــدت ، مــن أنفــع وأجــلِّ الكتــب يف موضــوعه والــذي يعتــرب حبــقٍّ  ،عبــدالوهاب

عليــه شـــروح كثـــرية، ومنهــا هـــذا الشـــرح، وأصــله جمموعـــة دروس ألقاهـــا املؤلـــف يف 

مث قام بعض الطلبـة بتفريغهـا لتطبـع ، دينة الرياضمبجامع شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فأصــــلح مواضــــع مــــن شــــرحه مبــــا يناســــب  ،فــــأذن املؤلــــف يف ذلــــك، بعــــد ذلــــك

والعنايـة بإخراجـه علـى ، ومراجعتـه، ووكل إىل بعضـهم مـن يقـوم بتدقيقـه ،املكتوب

  .هيئة ال خترج عن مقصود املؤلف عند إلقائه

وقــد اقتصـــر املؤلـــف يف شــرحه لكتـــاب التوحيـــد علـــى ذكــر الفوائـــد الـــيت يكثـــر 

، التباســها علــى طلبــة العلــم، مــع بيــان مناســبة اآلي واألحاديــث للرتمجــة املــذكورة

مــع ، براز وجــه االســتدالل مــن اآليــة أو مــن احلــديث علــى املقصــودبــإ كمــا اهــتمَّ 

وقــد ســلك املؤلــف . ذكـر شــيء مــن تقريــر اِحلجــاج مــع املخــالفني يف هــذه املســائل

  .بشيء من معانيه وال ختلُّ  ،ي الغرضيف شرحه للكتاب طريقاً خمتصرة تؤدِّ 



 
١٤٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التناسب بني السور يف املفتتح واخلواتيم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  فاضل صاحل السامرائي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام  -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٩٨  

 با:  

القــرآن  (وكمــا قــال الــرازي يف تفســريه  ،هــذا الكتــاب موضــوعه تناســب الســور

فهــو وحـــدة ، مبينـــاً تــرابط القـــرآن كلــه بعضـــه مــع بعـــض). كلــه كالكلمـــة الواحــدة

ـــة متناســـبة يف ســـوره وآياتـــه  عنـــه علمـــاء وهـــذا مـــا يعـــربِّ ، وحروفـــه وترتيبـــه، متكامل

  .التفسري واملشتغلون بعلوم القرآن بالتناسب

  :قسام التناسب يف القرآن ومهاوهذا الكتاب تناول فيه مؤلفه قسمني من أ

 .النظر يف التناسب بني مفتتح السورة وخامتتها .١

 .النظر يف التناسب بني خامتة السورة ومفتتح السورة اليت تليها .٢

 وجه التناسب بني بـدايتها فيبنيِّ  ،وطريقة املؤلف يف كتابه؛ أن يأيت إىل السورة

الســورة وبــني بدايــة الســورة الــيت  وجــه التناســب بــني خامتــة أو يبــنيِّ ، وبــني خامتتهــا

  .معتمداً يف ذلك على النقل واالجتهاد، تليها



 

 
١٤٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التنبيه يف تيسري الفقه لغري الفقيه

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ممدوح عبد اهللا حممد

  :الناشــــــــــــــر

  

  مصر  -دار الفاروق 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٢٤  

  :ا ب

، يســتطيع أن يف الفقــه ذكرة للمســلم غــري املتخصــصيعتــرب كالتــهــذا الكتــاب 

يف  حيتاجهــاالفقهيــة الــيت  كثــرياً مــن األحكــامليعــرف   ،يرجــع إليــه يف يســر وســهولة

   .يكثر السؤال عنهاحياته اليومية، واليت 

مبـادئ  وقد راعى فيه مؤلفه مبادئ عامة، جيب أن يلتفت إليها املسلم، وهي

ورسول اهللا صلى اهللا  ،ه إىل اهللاأن الشرع كله مردُّ معرفة  :فق عليها، منهاوأمور متَّ 

أمـني علـى شـريعته، فمـن أطاعـه فقـد أطـاع اهللا، ومـن  ، لشـرع اهللايه وسلم مبـنيِّ لع

حبظرهــا هــو  هــا نــصٌّ ياألصــل يف األشــياء الــيت مل يــرد فوأن  .عصــاه فقــد عصــى اهللا

ــــلاإلباحــــة، وال حتــــرمي إال ــــل التأوي ــــاطع ال يقب مــــن مقاصــــد وأن  . بــــنص صــــريح ق

الناس إىل خـالقهم يف يسـر وسـهولة ورفـق، وأن  ييدأالشريعة السمحة أن تأخذ ب

  .التشديد على الناس �وى النفس ضد مقاصد شرع اهللا

مبـــين علـــى  عـــرض مؤلـــف هـــذا الكتـــاب مادتــه بأســـلوب عصـــري ســـهل،وقــد 

العبـــادات علـــى  وقـــد اشـــتمل املصـــطلحات الفقهيـــة، قريـــبوت اإلجيـــاز واإليضـــاح،

  .واحلدود ،واملواريث ،والنكاح ،واملعامالت ،وأحكامها



 
١٥٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  عياض بن موسى اليحصيب

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد النعيم محييت –حممد الوثيق 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  م٢٠١١

  

٢٢٨١  

  :ا ب

وفهـم نصوصـها، وهـو عبـارة  ))املدونة((يف تصحيح  هذا الكتاب كتاب مهمٌّ 

ــــرب املرجــــع الثــــاين للفقــــه املــــالكي بعــــد  ))املدونــــة((عــــن شــــرح لكتــــاب  الــــذي يعت

  .واحلواشي، واملختصرات، الشروح، وقد كتبت عليه ))املوطأ((

ببيـــان الكلمـــات املشـــكلة واأللفـــاظ الغامضـــة، مـــع  ))املدونـــة((تنـــاول املؤلـــف 

ـــر ضـــبطه لأللفـــاظ، وحت مـــة كتابـــه عملـــه يف وقـــد ذكـــر املؤلـــف يف مقدَّ . روايـــاتالر ي

وأضفت إىل الغرض املطلوب بيان معاين األلفـاظ الفقهيـة الواقعـة : (الكتاب فقال

 .وكيفيـة جتوزهـا عـن موضـوعها، وأصـل اشـتقاق أصـوهلا وفروعهـا ،هـذه الكتـب يف

اق وتعليقـا�م، إىل مـا اسـتثرناه مـن مـن كـالم املشـايخ واحلـذَّ  ذلك نكتـاً  ونثرنا أثناء

واســتنبطناه إىل تنبيهــا�م، وأكثرهــا ممــا مل يقــع يف الشــروحات لــه ، أســرار الكتــاب

لباغيهــــا، وتكمـــل املنفعــــة  دةالفائـــ ، لتـــتمَّ لتعـــاليق ســــرٌّ ا ذكـــر، وال انكشـــف لــــه يف

  ). لدارسها وراويها

ـــاض، قـــان مبقدَّ وقـــد قـــدَّم احملقِّ  مـــة بـــني يـــدي الكتـــاب فيهـــا ترمجـــة للقاضـــي عي

  .، ومنهج القاضي فيه))التنبيهات((، والتعريف بكتاب ))املدونة((ووقفات مع 



 

 
١٥١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

القانوني للسوق املالية التنظري الفقهي والتنظيم 

  يعة اإلسالميةمبقاصد الشراإلسالمية وعالقة ذلك 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مني ولد عايلحممد األ

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

  األوىل  :الطبــــــــــعة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٤٩١  

  :ا ب

تناولـــت مقاصـــد الشـــريعة وعالقتهـــا  ،ف مـــن ثالثـــة أبـــوابهـــذا الكتـــاب تـــألَّ 

 وأمهيــة املقاصــد يف تطــوير اجلانــب املــايل للشــريعة يف ظــلِّ ، باجلانــب املــايل للشــريعة

تنــــامي املعــــامالت، كمــــا عقــــد املؤلــــف فيــــه موازنــــة بــــني الســــوق املاليــــة يف النظــــام 

مث تنـــاول ، وبـــني الســـوق املاليـــة اإلســـالمية والبـــدائل الشـــرعية ،االقتصـــادي الربـــوي

مثـل  ،ؤلف التنظري الفقهي يف جمال إقامة سوق مالية إسالمية من عدة نطاقـاتامل

، ونطــاق العقــود والصــيغ املســتخدمة فيهــا، نطــاق األدوات املاليــة املســتخدمة فيهــا

ويف نطــاق اإلفــادة مــن األدوات املســتخدمة يف األســواق املاليــة الدوليــة، وبــدائلها 

التنظـــيم القـــانوين إلقامـــة الســـوق املاليـــة  ث املؤلـــف عـــنمث حتـــدَّ . الشـــرعية املعاصـــرة

وعالقــــة هــــذه الســــوق بــــالبنوك ، كــــاإلدارة والتنظــــيم اإلداري والرقــــايب، اإلســــالمية

ليـذكر بعـد ، واملؤسسات العاملة، وعالقتها بالبنوك املركزية واألسواق املالية الدولية

السوق املاليـة وقد جعل املؤلف أمثلته التطبيقية على . ذلك مناذج للتنظيم القانوين

  .اإلسالمية يف ماليزيا والبحرين

  .درجة الدكتوراه نال �ا املؤلف ،والكتاب يف أصله رسالة علمية 



 
١٥٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تنقية األنساب

  ما يثبت وما ال يثبت به النسب

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعد بن جرب اجلحديل احلريب

  :تقــــــــــــــــديم

  

  مبارك حممد املعبدي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٨٦  

  :ا ب 

ـــ ،هــذا الكتـــاب دراســـة يف علــم النســـب ح بعــض الضـــوابط الـــيت حيتاجهـــا يوضِّ

ف الكتـاب وقـد تـألَّ ، ومـا ال يثبـت ،طالب هذا العلم، وكيفية معرفـة مـا يثبـت منـه

، العلـــم تعريفـــه، وفضـــله، وفائدتـــهمـــن ســـتة فصـــول؛ تضـــمنت احلـــديث عـــن هـــذا 

احملـاذير الـيت  مث ذكـر املؤلـف أهـمَّ ، وموقف اإلسالم من تعلمـه، واحلث على تعلمه

والضــوابط الــيت البــد أن ، جيــب علــى طالــب علــم النســب اجتنا�ــا واالبتعــاد عنهــا

مث تنــــاول بالــــذكر األحاديــــث ، كــــالورع، واألمانــــة، واإلخــــالص، وغريهــــا  ،يراعيهــــا

ث عـــن قضـــية خلـــط وبعـــدها حتـــدَّ ، ن االنتفـــاء مـــن النســـب، أو نكرانـــهرة مـــاحملـــذِّ 

ث املؤلــف أيضــاً عمــا يثبــت ومــا ال يثبــت بــه وحتــدَّ . النســب، وأســبا�ا، ودوافعهــا

 ،ليخــتم الكتــاب بــالكالم عــن تــاريخ القبائــل، مــع بيــان األدلــة الــيت تثبتــه ،النســب

  .وما جيري فيه من تزوير وإثارة للعصبية القبلية



 

 
١٥٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التنوير شرح اجلامع الصغري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن إمساعيل الصنعاين

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد إسحاق حممد إبراهيم

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد اهللا الغنيمان –صاحل اللحيدان 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار السالم

ــــــعة   :الطبــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

١١  

 با:  

هذا الكتاب شرح للصـنعاين علـى كتـاب جـامع السـيوطي، يتميـز بكونـه علـى 

ـــل مـــنهج أهـــل الســـنة، يثبـــت مـــذهب الســـلف، ويقـــرِّ  ره يف مواضـــع مـــن كتابـــه، مث

ــــــة ، اإلميــــــان قــــــول وعمــــــل، وإثبــــــات أمســــــاء اهللا وصــــــفاته، ويعلــــــن خمالفتــــــه للمعتزل

ب السـيوطي علـى الصـوفية، ويتعقَّـ ويرميهم باالبتداع، ويـردُّ ، والروافض، واألشاعرة

يف توســـعه يف التصـــحيح، وإيـــراده بعـــض املوضـــوعات خـــالف شـــرطه يف املقدمـــة، 

، يف نســـخته الـــيت اعتمـــد عليهـــا، ويف ))اجلـــامع الصـــغري((ب املنـــاوي شـــارح ويتعقَّــ

ونســـخ  ،نقلـــه لـــبعض رمـــوز املؤلـــف، فقـــد وقـــع الصـــنعاين علـــى نســـخة الســـيوطي

ألحاديث صحة وضعفاً، ومـع ذلـك فقـد وقـع املؤلـف مقابلة عليها، وحيكم على ا

  .مةق يف املقدَّ يف زالت يسرية ذكرها احملقِّ 

ـــ ج أحاديـــث الكتـــاب، وخـــرَّ ، ق باالعتمـــاد علـــى نســـخة واحـــدةوقـــد قـــام احملقِّ

  .ق على ما حيتاج لتعليق، مع الفهارس املفيدةوعلَّ  ،ق النقولوحكم عليها، ووثَّ 



 
١٥٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تهذيب إعالم املوقعني عن رب العاملني  

  :ت اب

  :تهـــــــــــذيب

  

  عابد بن عبد اهللا الثبييت

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٦٤  

  :ا ب

بــه أن ))إعــالم املــوقعني((هــذا الكتــاب عبــارة عــن �ــذيب لكتــاب  ، أراد مهذِّ

كمــا   ،وقــد اعتمــد علــى نســخة دار اجليــل، يكــون مــدخًال لألصــل غــري مغــٍن عنــه

ومنهجـــه يف ، اســـتفاد مـــن طبعـــة دار ابـــن اجلـــوزي بتحقيـــق الشـــيخ حســـن مشـــهور

فصــل، ممــا يبــني املــراد دون  التهــذيب أنــه قــام باالنتقــاء ممــا كتبــه ابــن القــيم يف كــلِّ 

واختـار ، العناوين اجلانبية اليت وضعها احملققـون كما استغىن عن الكثري من، إطالة

وكـذلك اآلثـار املرويـة ،  املعـىنمن النصوص الشرعية اليت يذكرها ابن القـيم مـا يبـنيِّ 

ــ، عــن الصــحابة ومــن دو�ــم ح كمــا قــام باالقتصــار علــى بعــض األمثلــة الــيت توضِّ

وإظهــار التقســيمات الــيت يــذكرها ابــن القــيم وإبرازهــا بتعــدادها باألرقــام أو ، املــراد

وقــام برتتيــب الفتــاوى املرويــة عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى ، الكتابــة

جامعـاً  ،ليسهل الوصول إليها ؛البن قدامة ))املغين((حسب ترتيب أبواب كتاب 

كمــا قــام ، الفتــاوى املتشــا�ة مــع بعضــهاحــىت جتتمــع  ،األبــواب بعضــها إىل بعــض

ومل يضــع ، مـع ذكــر أحكــام العلمـاء عليهــا ،بتخـريج األحاديــث النبويـة مــن مظا�ــا

كمــا قــام بشــرح ، ض هلــاأمــا اآلثــار فلــم يتعــرَّ ، منهــا إال مــا حكــم العلمــاء بقبولــه

  .إىل كتب الغريب رغبة يف االختصار عزوالغريب دون 



 

 
١٥٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األئمةتهذيب كتاب التوحيد إلمام  

  أبي بكر حممد بن إسحاق بن خزمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سليمان بن حممد بن علي الدبيخي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٤٠  

  :ا ب

وهو مـن أمهـات كتـب  ،البن خزمية ))كتاب التوحيد((ـهذا الكتاب �ذيب ل

العقيــدة عنــد أهــل الســنة واجلماعــة، فهــو جيمــع بــني الروايــة والدرايــة، فمؤلفــه علــم 

مــن أعــالم احملــدثني، فلــذا فهــو يــورد األحاديــث بأســانيدها، ممــا جعــل لكتابــه هــذا 

  .أمهية بالغة ومنزلة عالية

ومــع هــذه األمهيــة للكتــاب إال أن طــول الكتــاب وكثــرة ســرده لطــرق احلــديث، 

إكثــار اإلمــام ابــن خزميــة رمحــة اهللا عليــه مــن األبــواب يف املوضــوع الواحــد، حــال و 

دون االســتفادة املطلوبــة مــن كتــاب �ــذه األمهيــة، والــيت تتوافــق مــع جاللــة كاتبــه، 

  .لذلك عمد املؤلف إىل التقريب والتهذيب للكتاب

ومل يضـف  ،وطريقة املؤلف يف التهذيب أنه حـافظ علـى نـص كـالم ابـن خزميـة

وفني، قــزه بوضـعه بـني معلـربط الكـالم بعضـه بــبعض، وقـد ميَّـ ؛إال إضـافات يسـرية

قـام حبــذف األســانيد إال مــا كــان لــذكره حاجـة، وخيتــار مــن الطــرق أصــحها، مــع و 

ــ  ،ق علــى بعــض املواضــعع يف التخــريج، وقــد علَّــاإلعــراض عــن الضــعيف، ومل يتوسَّ

  .مما قام به بعض تعليقات للعالمة اهلراس إىل غري ذلكإضافة مع 



 
١٥٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   التائبني وروائع التوبة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الزغيب امللك عبد بن حممد

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة -التقوى دار

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٤٨  

  :ا ب

 علـى العزمَ  تتضمنالبد أن  اليت التوبة حقيقة ليبني مؤلفه؛ صنَّفه الكتاب هذا

 مــن كــان مــا علــى والنــدم الــذنب، معــاودة عــدم علــى والعــزم والتزامــه، املــأمور ِفعــل

  .منهم التحلل أو ألصحا�ا احلقوق رد مع املاضي، يف له فعل

 فعـل يتضمن التقوى، كلفظ فهو مفرًدا جاء إذا التوبة لفظ أن املؤلف ووضح

 اإلســالم لشــرائع جــامع اســم فهــو عنــه، �ــى مــا واجتنــاب بــه، تعــاىل اهللا أمــر مــا

  .اإلميان وحقائق

ــــف حتــــدث  كمعناهــــا، بالتوبــــة؛ املتعلقــــة احملــــاور مــــن عــــدد عــــن كــــذلك املؤل

 العزيـــز الكتـــاب بـــدالالت مســـتدال�  عليهـــا، الثبـــات وكيفيـــة وشـــروطها، وحقيقتهـــا،

  .األئمة كبار بأقوال مستأنًسا املطهرة، والسنة

 بعــض كتوبــة الســنة، صــحيح مــن اصــطفاها للتــائبني، مواقــف املؤلــف ذَكــر مث

 وســلم، عليــه اهللا صــلى النــيب أصــحاب وبعــض الســابقة، األمــم يف قبلنــا كــان مــن

 بعــض توبــة ذكــر أن إىل وتــابعيهم، التــابعني مــن بعــض توبــة ذكــر لــذلك وأضــاف

  .زماننا يف املعاصرين



 

 
١٥٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التوحيد اخلالص من كتاب الدين اخلالص

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن صاحل احملسن

  :تحقيـــــــــــــق

  

  ناصر بن عبد الرمحن بن ناصر احلمد

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار قرطبة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٥٥  

  :ا ب

حملمــد  ))الــدين اخلــالص((هــذا الكتــاب عمــد فيــه مؤلفــه إىل تلخــيص كتــاب 

ويقرب  ،حىت يسهل على الطالب، صديق حسن خان رمحه اهللا، ملا فيه من طول

دون أن  ،فقــام بتحريــر مــا ناســبه مــن كــالم املؤلــف حبروفــه، علــى املتنــاول واملطــالع

وملــا كــان الشــيخ صــديق ، وبــال تغيــري يف املعــىن،  فيــه أو يتصــرف إال يف النــادريغــريِّ 

به ترتيباً متقنًا، فقد قام املؤلـف بالتصـرف يف  يرتِّ مة الكتاب أنه ملقد أشار يف مقدَّ 

وأمـا العنـاوين ، مواضيع الكتاب بالتقدمي حينًا، والتأخري حينـاً آخـر دون استقصـاء

وهـي طبعـة آل  ،))الـدين اخلـالص((وترتيبها فقد اتبـع ترتيـب أحـد طبعـات كتـاب 

املؤلــف وقـد أضـاف . وقـام بالتصـرف يف بعضــها حسـب مـا تقتضـيه احلاجــة، ثـاين

علم أنه ليس مـن كـالم ه له، ويُ نبَّ تَ بعض اإلضافات من قوله، ووضعه بني قوسني ليُ 

  .ج األحاديث خترجيات خمتصرةاملؤلف، وخرَّ 



 
١٥٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  توحيد العبادة

  :ت اب

ــــــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  حممد بن شامي بن مطاعن شيبة

  :الناشـــــــــــــــــــــر

  

  بدون

ــــــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

ــــع   :ســــنة الطب

  

  :الصـــــفحاتعـــــدد   هـ١٤٣٢

  

٢٥٦  

  :ا ب

عقيـــــدة أهـــــل الســـــنة موضـــــوعات  هـــــذا الكتـــــاب موضـــــوعاً مـــــن أهـــــمِّ يتنـــــاول 

  .ه من مسائلق بتوحيد العبادة وما يتعلَّ وهو واجلماعة، 

 مــن القــرآن والســنةكتابــه أنــه يــذكر املســألة، مث يســتدلُّ هلــا   املؤلــف يف طريــقو 

الـيت تفيـد املـرء يف عبوديتـه هللا ربِّ ذكر بعض التوجيهات الصحيحة، مردفًا ذلك ب

  .العاملني، مع مراعاة سهولة األسلوب ووضوحه

نه مـن احلـديث عـن وقد حتدَّث املؤلف عن توحيد الطلب والقصد، وما يتضـمَّ 

  . األلوهية، وفضل التوحيد، وشروط ال إله إال اهللا، والوالء والرباء، واهلجرة

للحديث عن العبادة وأقسامها وأنواعها، مث حتدَّث عن الكفر مث انتقل املؤلف 

  .والنفاق العملي، وأنواعه وأسبابه، وكذلك الشرك وأنواعه، والنفاق االعتقادي

التمـائم، والرقـى السـحرية، والتـربك : مث حتدَّث عن أمور منها ما هو شرك مثـل

 التوحيــد؛ مثــل غـري املشــروع، والســحر، وكــذلك تطــرَّق إىل الـذنوب الــيت ختــدش يف

الــــريح، وبعــــض األلفــــاظ  تعبيـــد االســــم لغــــري اهللا، وتصــــوير ذوات األرواح، وســـبِّ 

املمنوعـــــة، مث انتقـــــل للحـــــديث عـــــن البدعـــــة وصـــــفا�ا وأقســـــامها؛ ليخـــــتم كتابـــــه 

  .باحلديث عن وجوب طاعة اهللا ورسوله، وطاعة أويل األمر يف املعروف



 

 
١٥٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التوسط واالقتصاد

  :بات 

  :تـــــــــــــــأليف

 

 علوي بن عبد القادر السقاف

  :تقــــــــــــــــديم

 

 عبد العزيز آل الشيخ - عبد العزيز بن باز 

  :الناشــــــــــــــر

 

 السعودية -الدرر السنية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

 

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات هـ١٤٣٢

  

١٣١ 

  :ا ب

مـــن خـــالل أقـــوال  ،مؤلفـــه املكفـــرات القوليـــة والعمليـــةفيـــه هـــذا الكتـــاب مجـــع 

وهــو أن الكفــر ، ليبــني مــذهب أهــل احلــق يف هــذه املســألة، العلمــاء قــدمياً وحــديثاً 

والكتـاب حافـل بـأقوال أهـل العلـم ، كمـا يكـون باالعتقـاد، يكـون بالعمـل والقـول

، والفقهـاء، ومـن يلـيهم مـن العلمـاء ،مروراً بـأعالم القـرون األوىل ،يف هذا املوضوع

ـــاء مـــنهم حســـب مـــرتَّ ، املعاصـــروا�تهـــدين إىل زمننـــا  بني حســـب وفيـــا�م، واألحي

ز يِّـوالد�م، مع توثيق النقوالت عنهم، والتعليق أحيانـاً إذا اقتضـى املقـام ذلـك، ومُ 

   . موضع الشاهد باللون األسود الثخني

عبـدالعزيز وال ختتلف هـذه الطبعـة عـن الطبعـة األوىل إال بإضـافة تقـدمي الشـيخ 

  .مفيت عام اململكة العربية السعودية ،شيخآل الابن عبداهللا بن 



 
١٦٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تيسري املرام يف شرح عمدة األحكام

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مشس الدين بن مرزوق التلمساين

  :تحقيـــــــــــــق

  

  سعيدة حبوت

  :الناشــــــــــــــر

  

  مركز اإلمام الثعاليب  ،بريوت - دار ابن حزم

ـــــــــــــالط   :ـعةب

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  م٢٠١١

  

٢  

  :ا ب

عمـدة ((هذا الكتاب شرح ألحد أشهر كتب أحاديث األحكام، وهو كتاب 

ومنهــا هــذا  ،والــذي اعتــىن بــه العلمــاء عنايــة خاصــة، فكثــرت شــروحه)) األحكــام

وقد مجع الشارح بني شرحي ابن دقيـق العيـد والفاكهـاين، وزاد علـى ذلـك . الشرح

ز هــذا ونكــت وتــذكريات، ومتيَّــ، زيــادات كثــرية مــن إفــادات وتفريعــات وملحقــات

ق بتقسـيم وقـام احملقِّـ. الشرح بأسلوب علمي واضح، وعبـارة سـهلة، وألفـاظ دقيقـة

فتناولـت ، ل كـان دراسـة عـن الشـارح وكتابـهالقسـم األو ، الكتاب إىل ثالثة أقسـام

مث انتقــل ، وتنــاول ســريته برتمجــة وافيــة، واملــؤثرات العامــة يف حياتــه ،الدراســة عصــره

وعـــن توثيــــق  ، وشـــروحه)) العمـــدة(( إىل دراســـة وحتليـــل الكتـــاب، فتحـــدث عــــن 

وقـــام ، وعـــن مــنهج املؤلـــف فيــه، وبيــان موضـــوعه وحمتــواه)) تيســري املـــرام((كتــاب 

أمــا القســم الثــاين فكــان لدراســة وحتقيــق نــص . بينــه وبــني الشــروح املماثلــة مبوازنــة

مع ختريج األحاديـث، وشـرح الغريـب ، يف املذي وغريه: الكتاب من أوله إىل باب

ْشــِكل وغـــري ذلــك
ُ
والقســم الثالـــث    ،واملصــطلحات، وتوثيــق النقـــول، وتشــكيل امل

  .درجة الدكتوراه وأصل الكتاب رسالة علمية لنيل. كان للفهارس العلمية



 

 
١٦١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ثقافة التلبيس

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سليمان بن صاحل اخلراشي

  :الناشــــــــــــــر

  

  دار اآلل والصحب

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٥٦  

   :ا ب

كــــان املؤلــــف قــــد نشــــرها علــــى   ،هــــذا الكتــــاب عبــــارة عــــن جمموعــــة مقــــاالت

ـــــــت، تضـــــــمَّ  وإجابـــــــة علـــــــى بعـــــــض ، نت توضـــــــيحاً لـــــــبعض املصـــــــطلحاتاإلنرتن

ــــبَّس �ــــا علــــى  التســــاؤالت، وبيانــــاً لــــبعض املقــــوالت واألفكــــار املنتشــــرة، والــــيت يُل

  .املسلمني، وخيتلط فيها احلق بالباطل على الناس

ومصــطلح ، مــن أهــم املصــطلحات الــيت ناقشــها الكتــاب مصــطلح أهــل القبلــة

وغريهــا مــن املصــطلحات الــيت ، ومصــطلح التســامح، ومصــطلح احليــاد، اإلصــالح

  . املراد منهاوبنيَّ  ،حها املؤلفوضَّ 

ويكثـر فيهـا ، كما ناقش الكتاب العديد من القضايا اليت متتلئ �ا السـاحات

كمـا قـام ، فتحدث عن مسألة مـدح االخـتالف بـني املسـلمني وتسـويغه، احلديث

ـــعلـــى مـــ بـــالردِّ  ـــة وأشـــاعرة وماتريديـــةن قسَّ ح املـــراد ووضَّـــ، م أهـــل الســـنة إىل حنابل

 املؤلــف يف أحــد مقــاالت الكتــاب أنــه ال فــرق بــني اإلســالم بــا�تمع املــدين، وبــنيَّ 

ــنة نبــز خصــومها هلــا للصــدِّ  ــلفيَّة، وأنــه لــن يغــري مــن حقيقــة السُّ ــنة أو السَّ وبــني السُّ

  .ع اليت حيفل �ا الكتابإىل غري ذلك من املقاالت واملواضي. عنها



 
١٦٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ن من يناير رؤية شرعيةيثورة اخلامس والعشر

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ممدوح جابر عبد السالم

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممد عبد املقصود

  :الناشــــــــــــــر

  

  اجليزة -دار حترير الوطن

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٢٨  

  :ا ب

ـــيم الثـــورة الـــيت قامـــت يف مصـــر مـــن منظـــور شـــرعي؛  هـــذا الكتـــاب يتنـــاول تقي

حيــث تنــاول مســألة املظــاهرات، وأن األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر لــه صــور 

وهيئــات متعــددة، وأن املظــاهرات ليســت مــن بــاب اخلــروج املســلح علــى احلكــام،  

يف حالـة إذا كـان  كما تناول مسألة اخلروج على احلاكم عند أهل السنة واجلماعة

احلــاكم جـــائراً، ويف حالــة إذا كـــان كــافراً، وحكـــم تعــدد الرايـــات املطالبــة بإســـقاط 

النظام، مث قـام بتحقيـق املنـاط يف الواقـع املعاصـر، وعالقـة هـذا الواقـع مبـا قـرَّره أهـل 

  .السنة واجلماعة

إن هــذه الثــورة خــروج علــى حــاكم :  علــى مــن قــال وخالصــة الكتــاب أنــه يــردُّ 

بطاعــة احلكــام املســتبدين والطغــاة املتجــربين مهمــا فعلــوا : ي، وعلــى مــن قــالشــرع

هم، وذهب خريهم، مبيناً أن احلاكم الشرعي يـَُقام إلقامة احلـدود، حىت لو زاد شرُّ 

واستيفاء احلقوق، ومحاية البيضة، ودفـع الفتنـة، ولـيس هـو النظـام العلمـاين، الـذي 

  .جيهر مبنابذة الشرع، ويسعى يف هدمه



 

 
١٦٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد جامع اآلثار القولية 

  اهللا عنه عثمان بن عفان رضي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عاطف بن عبد الوهاب محاد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار الفضيلة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٣١  

  :ا ب

ضــمَّ أكثــر مــن ســتمائة أثــر صــحيح عــن عثمــان رضــي اهللا عنــه، هــذا الكتــاب 

مـــن إســــالمه إىل فتنــــة مقتلــــه، متضــــمناً فضــــائله، ومروياتــــه، مقــــدماً بــــذكر نســــبه، 

  .وأسرته، وأقاربه

وقد قام املؤلف باستخراج ما يتعلق بعثمان رضـي اهللا عنـه مـن دواويـن السـنة، 

والفضائل، والزهد، وغريها، بشرط أن وكتب العقائد، والفقه، والتفسري، والتاريخ، 

تكون مسندة، مث قام حبذف األسانيد ملا رواه الشيخان يف صـحيحيهما، وكـذلك  

كــل أثــر صــححه كبــار احملــدثني كــابن عبــد الــرب والــذهيب وابــن كثــري وغــريهم، ومــن 

املعاصـــرين أمحـــد شـــاكر واأللبـــاين، وأمـــا بـــاقي الروايـــات الـــيت مل جيـــد فيهـــا حكمـــاً 

أســانيدها، ويقــوم بدراســة أســانيدها، مث حيكــم عليهــا، وأحيانــاً يضــع  فيكتبهــا مــع

بعض اآلثـار الضـعيفة يف ثنايـا الكتـاب؛ خاصـة يف فتنـة مقتـل عثمـان حـىت يـرتابط 

أو تنبيهــاً ملــن صــحح احلــديث وامهــًا، أو نقلــه  ،املوضــوع مــع بيــان ســبب الضــعف

  .متساهالً من اخلطباء



 
١٦٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جامع الرسائل والدروس العلمية 

  العلم والدعوة والرتبية يف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ

ـــه ـــى ب   :اعتن

  

  حممد إبراهيم الشامي

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة -دار ابن حزم  

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٧٣٦  

  :ا ب

جمموعـــة مـــن رســـائل ودروس علميـــة لفضـــيلة الشـــيخ هـــذا الكتـــاب عبـــارة عـــن 

حيـث أفرغـت ، يف العلـم والرتبيـة والـدعوة إىل اهللا ،صاحل بن عبد العزيز آل الشـيخ

ــهــذه الــدرورس والرســائل مــن األشــرطة املســموعة، مث رتِّ   ،مت موضــوعا�ابــت وقسِّ

  . ليخرج يف هذا الكتاب ،زيت إىل مصادرهاوعُ  ،جت أحاديثهاوخرِّ 

كاملنهجيـة يف طلـب العلـم   ،ق بـالعلمعت هذه الدروس، فمنها ما يتعلَّـوقد تنوَّ 

ومــــن مثــــرات ، وضــــرورة التفقــــه يف الــــدين، وفضــــل العلــــم والتعلــــيم ،وأدب الســــؤال

ق بالــدعوة إىل ومنهــا مـا لـه تعلُّـ، وأسـباب الثبـات علــى طلـب العلـم وغريهـا ،العلـم

وكــــن داعيــــاً، ، ض األمــــةودور املســــلمني يف �ــــو ، كمــــنهج التفكــــري يف الواقــــع  ،اهللا

ـــه تعلُّـــ ووصـــايا أيب ، كالنصـــيحة للشـــباب، والغثـــاء، والبنـــاء  ،ق بالرتبيـــةومنهـــا مـــا ل

كالــدروس العلميــة العامــة يف العلــم، والــدعوة،   ،ومنهــا مــا جيمــع هــذا كلــه، الــدرداء

والرتبيـــة، ومنهـــا وصـــايا عامـــة، وعقيـــدة أهـــل الســـنة يف القـــدر، وخصـــائص الفرقـــة 

  .الناجية



 

 
١٦٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصحيحاجلامع 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن إمساعيل البخاري

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جمموعة من الباحثني

  :إشـــــــــــراف

  

  عادل مرشد –شعيب األرنؤوط 

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق –الرسالة العاملية 

ـــــــــــــالط   :ـعةب

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٥  

  :ا ب

ــــب بعــــد القــــرآن؛  صــــحيح  ((هــــذا الكتــــاب هــــو خدمــــة جديــــدة ألصــــح الكت

وهــي  -قــام احملققــان مبقابلــة الصــحيح علــى نســخة إمساعيــل البقــاعي. ))البخــاري

وكـــذلك الطبعـــة الســـلطانية، وضـــبطوا الـــنص، ورقمـــوه، واختـــاروا  -نســـخة نفيســـة

كــــذلك شــــرحوا   ،أصـــح الروايــــات وأوفقهــــا للعربيـــة بعــــد مراجعــــة شـــروح الصــــحيح

لغريـب بشــكل مـوجز، مــع عنايـة خاصــة بضـبط القــراءات القرآنيـة، وبيــان مـن قــرأ ا

�ـــا إذا مل تكـــن موافقـــة حلفـــص، وُخرِّجـــت األحاديـــث املســـندة يف الصـــحيح مـــن 

؛ إعانًة ملن أراد االستزادة من التخـريج والبحـث عـن الطـرق، ومـن ))مسند أمحد((

، وأمـــا املعلقـــات فقـــد بـــنيَّ ))صـــحيح البخــاري((؛ ألنـــه صـــنو ))صــحيح مســـلم((

احملققـان مـا وصــله البخـاري منهــا يف الصـحيح، وتركـوا مــا عـدا ذلــك اعتمـاداً علــى 

ـــاب  فـــوا املواضـــع والبلـــدان، للحـــافظ، كـــذلك عرَّ  ))التغليـــق((تيســـر حتصـــيله يف كت

وربطوا أطراف األحاديث املكررة للصحايب الواحد بعضها ببعض، واعتمدوا تـرقيم 

  .عبد الباقي



 
١٦٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اجلامع يف أسباب النزول

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حسن بن عبد املنعم شليب

  :تخـــــــــــــريج

  

  موفق منصور

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت - الرسالة ناشرون 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٦٨  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه مؤلفــه أســباب النــزول مــن جمموعــة مــن الكتــب، وهــي 

، البـــن حجـــر ))العجـــاب يف بيـــان األســـباب((و، للواحـــدي ))أســـباب النـــزول((

 ))تســـهيل الوصـــول إىل معرفـــة أســـباب النـــزول((و، للســـيوطي ))لبـــاب النقـــول((و

ـــوادعي، و ))الصـــحيح املســـند مـــن أســـباب النـــزول((و، خلالـــد العـــك  صـــحيح((لل

  . إلبراهيم العلي ))أسباب النزول

مث ، وعملـه يف اجلمــع أن يثبــت الروايـة للحــديث أو األثــر، حمـاوًال عــدم التكــرار

وغالبــاً مـــا يثبــت لفـــظ الواحــدي يف كتابـــه أســـباب ، يــذكر املصـــدر الــذي ورد فيـــه

فإنـــه يثبـــت اللفـــظ األمت، مث يقـــوم املخـــرِّج ، النـــزول مـــامل يكـــن لفـــظ غـــريه أمت منـــه

ويف حالة عزو الواحدي احلديث إىل مسند اإلمـام أمحـد أو ، ذا احلديثبتخريج ه

وال خيـرج مـا  ، أحد الكتب الستة، فإنه خيرجه ويثبت اللفظ من املصدر املعـزو إليـه

، ومل يثبــت مــن كتــاب ابــن حجــر إال مــا انفــرد بــه ،كــان العــزو فيــه علــى التفاســري

ريح، وكـذلك إذا ذُِكـر فيهـا واستثىن األحاديث واآلثار اليت مل يذكر فيها سـبب صـ

  .سبب غري صريح لنزول اآليات، وهي غالبا تكون شرحاً لآليات، وليست سبباً 



 

 
١٦٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جدة يف شذرات الغزاوي

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  عدنان عبد البديع اليايف

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد الرمحن بن فيصل املعمر 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٤٧  

  :ا ب

للشـــــاعر )) شـــــذرات الـــــذهب((هـــــذا الكتـــــاب عمـــــد فيـــــه مؤلفـــــه إىل كتـــــاب 

دة مـن ق مبدينـة ُجـواألديب أمحد بن إبراهيم الغزاوي، واستخرج منه كل مـا لـه تعلُّـ

  .أخبار، وقصص، ونقوالت، وأدبيات

وعــن ، ث عــن نشــأ�ا، وتارخيهــافتحــدَّ ، دةبــدأ املؤلــف كتابــه باحلــديث عــن ُجــ

وعـن املـؤرخني الـذين كتبـوا عـن ، وعـن تسـميتها وضـبط االسـم، موقعهـا، ومناخهـا

متناوًال ، وما قالوا عنه ))الشذرات((مث انتقل باحلديث عن صاحب كتاب ، جدة

الكتــاب واملقصــود منــه؛ وهــي الشــذرات  ليصــل بعــد ذلــك إىل لــبِّ . مســرية حياتــه

حافلــة بــالكثري مــن الفوائـــد ، ، فجـــاءت متنوعــة))الشــذرات((املنقولــة مــن كتــاب 

بهــا املؤلــف حبسـب ترتيبهــا يف كتــاب الغــزاوي، وقـد رتَّ ، اللغويـة، والتارخييــة، وغريهــا

دة، وقـد وراعى جامعه أن يتسم الكتاب بالشـمولية يف املوضـوعات الـيت ختـص ُجـ

  .وصوراً أخرى قدمية جلدة ،نه صوراً نادرة للغزاويضمَّ 



 
١٦٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 الكبري جزء يف
ِّ
  إثبات النزول للعلي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعود العثمان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت - مكتبة أهل األثر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   هـ١٤٣٢

  

١٦٣  

  :ا ب

 هذا الكتاب جزء يف صفة النـزول هللا سـبحانه وتعـاىل، مجـع فيـه املؤلـف ألفـاظ

وروايـات حـديث النـزول، وحكـم علـى أســانيدها مـن حيـث الـرد والقبـول، وضــمَّنه 

مه إىل أربعة مباحـث، تناولـت الروايـات أقوال أهل العلم املثبتني هلذه الصفة، وقسَّ 

الـواردة يف نـزول العلــي الكبـري، كإثبــات نـزول الـرب عــز وجـل كــل ليلـة إىل الســماء 

. يوم عرفة وعشيتها، وغريهـا مـن الروايـاتالدنيا، ونزوله عز وجل ودنوه من خلقه 

مبعــىن إقبالــه ) نــزول اهللا تعــاىل إىل الشــيء(وبــنيَّ املؤلــف بطــالن مــا روي يف تفســري 

وي يف نزول الـرب عـز وجـل بذاتـه عـن عرشـه، مث ذكـر كما بنيَّ بطالن ما رُ . عليه

 أقــوال أهــل العلــم يف إثبــات صــفة النــزول، وخــتم هــذا اجلــزء مبلحــق ذكــر فيــه طــرق

وحكــم عليــه ..) .أتــاين جربيــل ويف يــده كـاملرآة البيضــاء: (حـديث أنــس بــن مالـك

  . بأنه حسن مبجموع طرقه، وشواهده

  ).عقيدة الراسخني يف العلم(وهذا اجلزء مطبوع مع كتاب 



 

 
١٦٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جزء يف ختريج ودراسة حديث

  )خلق اهللا آدم على صورته(

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعود العثمان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت - مكتبة أهل األثر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٠٧  

  :ا ب

خلـق اهللا آدم علـى (هذا الكتاب جزء مجع فيه مؤلفه ألفاظ وروايـات حـديث 

  .وحكم على أسانيدها) صورته

ـــــ  الصــــــحيحة مه املؤلـــــف إىل ســـــتة مباحـــــث، ذكـــــر فيهـــــا ألفـــــاظ احلـــــديث وقسَّ

خلــق اهللا آدم علــى صــورة : (وكــالم أئمــة ونقــاد احلــديث علــى روايــة ،واملختلــف فيهــا

ث عمــا وحتــدَّ . مــا بــني إعــالل وحكايــة للرفــع والوقــف وتصــحيح هلــذا اللفــظ) الــرمحن

و�يـه عـن التحـديث بـه، وجـواب األئمـة عـن  ،قل عن اإلمـام مالـك يف هـذا احلـديثنُ 

مث ذكــر املؤلــف . نهجــه يف أحاديــث الصــفاتســبب كراهيــة اإلمــام مالــك لــذلك، وم

. وأشـار إىل أ�ـا مـن أحاديـث الصـفات) خلق اهللا آدم علـى صـورته(من صحَّح رواية 

وبـــنيَّ املؤلـــف طـــرق . كمـــا ذكـــر مـــا نقـــل عـــن اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل يف هـــذه الروايـــة

وأحلقـه بـذكر حـال عبـداهللا . ماً عليها صـحًة وضـعفاً جاً هلا، ومتكلِّ احلديث ورواياته خمرِّ 

بـــن هليعـــة يف مـــا قيـــل فيـــه مـــن عبـــارات اجلـــرح والتعـــديل، والـــرواة املتثبتـــني فيـــه، ومســـاع ا

  . القدماء واملتأخرين منه، ومن كتب عنه قدمياً، وعن إحراق كتبه

  ).عقيدة الراسخني يف العلم(وهذا اجلزء مطبوع مع كتاب 



 
١٧٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

لجزء يف السنة 
َّ

  لغالم اخلال

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن جعفر بن أمحد البغدادي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  سعود العثمان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت - مكتبة أهل األثر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١١١  

  :ا ب

عتـــرب مـــن كتـــب العقيـــدة املســـندة، ومؤلِّفـــه أحـــد أئمـــة احلنابلـــة هـــذا الكتـــاب يُ 

  .له ))السنة((املعروف بـغالم اخلالل، وهذا اجلزء هو قطعة من كتاب 

وقد اشتملت أبوابه على باب النهـي عـن اخلصـومات يف الـرب تبـارك وتعـاىل، 

ــــاً يف صــــفات اهللا ســــبحانه وتعــــاىل؛ منهــــا بــــاب يف اليــــدين والقــــبض  مث ذكــــر أبواب

البسط، مث باب يف الذراعني واحلقو والصدر، مث باب يف إثبـات الكـالم، مث ذكـر و 

بابـاً جامعــاً يف الصــفات، مث أتبعــه ببــاب يف أن اهللا يضــحك ويرضــى ويغضــب، مث 

يف الوجـــه، وقولـــه صـــلى اهللا عليـــه  بــاب يف تنـــزل اهللا إىل مســـاء الـــدنيا، مث ذكـــر بابـــاً 

اهللا عز وجل يسـمع (بباب َعنـَْون له بـ وختمه). خلق اهللا آدم على صورته: (وسلم

وهـــذه األبـــواب حتتـــوي علـــى تســـعة وســـتني حـــديثاً، وأثـــراً، وقـــوًال، فيهـــا . )ويبصـــر

وقــــد اعتمـــد احملقـــق علــــى نســـخة خطيــــة . الصـــحيح، والســـقيم، واملنكــــر، والشـــاذ

ترمجة للمؤلف، وعرَّف بالكتاب، كما قـام بالرتمجـة للـرواة، واحلكـم صنع واحدة، و 

  .املؤلف مع عدم التوسع يف التخريج، وذيَّل الكتاب بفهارس علمية على إسناد

  ).عقيدة الراسخني يف العلم(وهذا اجلزء مطبوع مع كتاب  



 

 
١٧١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

قمة
ِّ
عمة ودفع الن

ِّ
  جلب الن

  مبجانبة الوالة الظلمة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بابا التنبكيت

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد بن عزوز

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٢٣٠  

  :ا ب

وتــرك الــدخول علــيهم،  ،هــذا الكتــاب يتنــاول موضــوع اجتنــاب الــوالة الظلمــة

وذلك ملا يرتتب على الدخول عليهم مـن مفاسـد، منهـا االفتتـان بـدنياهم، إال إذا  

كـــان القصـــد مـــن ذلـــك األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر، مـــع الزهـــد عمـــا يف 

أيديهم، وال شك أن ابتعاد املرء عن مواطن الفنت من كمال احلـزم، بـل مـن كمـال 

  . الديانة

لى أربعـة فصـول؛ تضـمنت اآليـات واألحاديـث الزاجـرة يف والكتاب يشتمل ع

خمالطـــة الظلمـــة، ومـــا جـــاء عـــن الســـلف الصـــاحل فمـــن بعـــدهم يف ذلـــك، مث ذكـــر 

املؤلــف طرفــاً ممــا وقــع لــبعض مــن ابتلــي بصــحبتهم، وختمــه بــذكر حكــم هــداياهم 

  .ومعاملتهم على وجه اإلجياز

ألحاديـث واآلثـار، وقد اعتمد احملقق على ثـالث نسـخ خطيـة، وخـرَّج معظـم ا

  .ق على كثري من مباحثه، كما ترجم للمؤلف ترمجة وافيةوعلَّ 



 
١٧٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مجاليات النظم القرآني يف قصة املروادة يف سورة يوسف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عويض بن محود  العطوي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -تدبر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٤٤  

  :ا ب

هـــذا الكتـــاب يهـــدف مـــن خـــالل املـــنهج التحليلـــي إىل الكشـــف عـــن األوجـــه 

البالغيــة يف قصــة املـــراودة يف ســورة يوســـف، مــن أجــل إثـــراء اجلانــب التطبيقـــي يف 

  .البالغة القرآنية، وبيان أثر املنهج البالغي يف كشف املعاين الدقيقة واإلقناع �ا

ــ أربعــة مباحــث، مــن خــالل هــذه املباحــث حــاول ماً علــى جــاء الكتــب مقسَّ

املؤلــف إظهــار الناحيــة البالغيــة يف النصــوص الــواردة فيهــا، فكــان املبحـــث األول 

نتها هـــذه املرحلـــة، مث واملشـــاهد الـــيت تضـــمَّ  ،عـــن بيئـــة القصـــة، والثـــاين عـــن املـــراودة

املبحث الثالث كان عن الكيد النسوي، وضمَّنه احلديث عن املشـاهد الـيت جـرت 

مع يوسـف، وكيـف التصـوير القـرآين هلـا، مث خـتم مباحـث الكتـاب مببحـث الـرباءة 

  .وظهور احلق، ليخرج بنتيجة جعلها يف اخلامتة

وقد اتضح من خـالل هـذا البحـث تنـوع الـدالالت البالغيـة يف القصـة، وتغـري 

ـــنمط األســـلويب حســـب مقتضـــى كـــل خطـــاب، ورُ   ،لغـــة يوســـف يف القصـــة قـــيُّ ال

 ،مثــري ســليب مــن يوســف، وسـالمة لغــة القصــة مـن كــلِّ  هلـمِّ وتـرجيح عــدم حصــول ا

  .رغم حساسية املوضوع الذي تناولته، إىل غري ذلك



 

 
١٧٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مجع اجلوامع يف علم أصول الفقه

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الوهاب بن علي تاج الدين ابن السبكي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عقيلة حسني

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١٠

  

٥٧٣  

  :ا ب

�ـــا  والــيت اهــتمَّ  ،عتـــرب مــن كتــب أصـــول الفقــه الذائعــة الصـــيتهــذا الكتــاب يُ 

ـــة كبـــرية ـــايب املؤلـــف  وهـــو يعـــدُّ ، العلمـــاء اهتمامـــاً بالغـــًا، وَأْولـــوه عناي اختصـــاراً لكت

كما أنه من الكتب الـيت انتهجـت مـنهج ، ))شرح املختصر((و، ))شرح املنهاج((

  .االختصار يف علم أصول الفقه

القســــم األول مشــــل : وقــــد قامــــت احملققــــة بتقســــيم هــــذا الكتــــاب إىل قســــمني

عة عن بيئة املؤلف وترمجـة مفصـلة لـه، دراسة موسَّ اجلانب الدراسي، واحتوى على 

 ،يف كتابـــة هـــذا املصـــنف املؤلـــف مـــنهج وبيـــان، دراســـة املخطـــوط وبيـــان أمهيتـــه مث

ودرســــت منهجـــــه يف اجلمــــع بـــــني  ،)مــــن زهـــــاء مائــــة مصـــــنف(وحققــــت كالمـــــه 

  .ق بالكتابوغري ذلك مما له تعلُّ ، وطريقة املتكلمني، طريقة الفقهاء: الطريقتني

حقيقــه علــى حيــث قامــت بت ،أمــا القســم الثــاين فهــو قســم التحقيــق للكتــاب

مـع ختـريج األحاديـث، والتوثيـق لنقـوالت ، ثالث نسخ خطية أحدها خبط املؤلـف

  .املؤلف، وضبط النص، وتكميل املذاهب واألقوال، وغري ذلك

  .والكتاب عبارة عن رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه جبامعة اجلزائر 



 
١٧٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مجهرة األحكام احلديثية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية

  :اب ت

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد بن حممد بن صاحل آل عثمان األنصاري

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حامت بن عارف الشريف

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٤  

  :ا ب

ألحاديث واآلثار اليت تكلَّم عليها ابـن القـيِّم يف ا فيه املؤلف مجعهذا الكتاب 

ـة،  هتعقُّباتو  ،من الرواة َمن تكلَّم فيهو كتبه،   همـواردو واستدراكاته على بعِض األئمَّ

حيــث قــام بتتبــع مجيــع إفــادات ابــن القــيم يف تصــحيح اآلثــار وتضــعيفها ، احلديثيَّــة

) ٣٨(فــات الــيت اعتمــدها فبلـغ عــدد املؤل ،وتعليلهـا مــن كتبــه املطبوعــة واملخطوطــة

مث قــام بعــد ذلــك برتتيبهــا علــى الكتــب واألبــواب . مؤلفــاً مــا بــني مطبــوع وخمطــوط

  .)١٠٠١(وبلغ عدد األحاديث واآلثار ا�موعة ، الفقهية

وطريقة املؤلف أنه يذكر احلديث بسـنده، مث يتبعـة بكـالم ابـن القـيم تصـحيحاً 

ويـــذكر ، مث ُخيَـــرِّج احلـــديث أو األثـــرأو تضـــعيفاً، أو كالمـــه علـــى الســـند أو املـــنت، 

احلكم عليـه، وأحيانـاً يكتفـي بـذكر أحكـام علمـاء احلـديث عليـه، وأحيانـاً أحكـام 

بعــض املتـــأخرين، ويـــذكر كـــالم أهـــل اجلــرح والتعـــديل بشـــيء مـــن االختصـــار، أمـــا 

  .م عليها املؤلف إال نادراً أحاديث الصحيحني اليت ذكرها ابن القيم فلم يتكلَّ 



 

 
١٧٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  عند احملدثني اجلهالة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الصمد بن حممد الربادعي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار العاصمة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٦٦  

  :ا ب

 والــذي يــرى املؤلــف أنــه مل يــوفَّ  ،هــذا الكتــاب دراســة ملوضــوع جهالــة الــرواة

بــالرغم مــن كونــه أحــد املوضــوعات الــيت ، حقــه يف البحــث والتمحــيص يف مســائله

  . وتدعو احلاجة إىل توضيحها ومزيد العناية �ا ،يكثر فيها االلتباس

ف الكتاب من متهيـد وثالثـة أبـواب، تكلـم املؤلـف يف التمهيـد عـن تعريـف تألَّ 

نت كــالم الثالثــة فتضــمَّ وأمــا األبــواب . وصــفة مــن تقبــل روايتــه، اجلهالــة، وأســبا�ا

، املؤلف عـن  أقسـام ا�هـولني؛ كـاملبهم، وجمهـول العـني، وجمهـول احلـال، واملسـتور

، مث انتقــل الكـــالم إىل طـــرق رفــع اجلهالـــة عـــن الــراوي الـــذي مل يســـمَّ . وغــري ذلـــك

وطــرق معرفــة ، وتنصــيص املعــدِّل علــى عدالــة الــراوي، وعــن روايــة العــدل عــن غــريه

، ث املؤلــف بعــدها عــن حكــم روايــة ا�هــولوحتــدَّ . ي املســتورعدالــة البــاطن للــراو 

م عـــن حكـــم روايـــة مـــن مل فبــدأ بـــالكالم عـــن عدالـــة الصـــحابة يف التمهيــد مث تكلَّـــ

ليـــتكلم بعـــد ، وروايـــة جمهـــول احلـــال املســـتور، ىُيســـمَّ، وروايـــة جمهـــول العـــني املســـمَّ 

ب جــزء والكتـا..)) حيمــل هـذا العلــم مـن كــل خلـف عدولــه: ((ذلـك عــن حـديث

  .من رسالة علمية قدَّمها املؤلف لنيل درجة الدكتوراه جبامعة أم القرى مبكة



 
١٧٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الرب يف التفسري جهود احلافظ ابن عبد

   :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد الصويف

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٤٦٠  

  :ا ب

 ،واختياراتــــه ،هـــذا الكتــــاب مجــــع املؤلــــف فيــــه آراء ابـــن عبــــد الــــرب يف التفســــري

واألئمــة مــن  ،والتــابعني ،ونقولــه عمــن اشــتهروا بالتفســري مــن الصــحابة ،وتعليقاتــه

ــــث تتبعهــــا يف كتبــــه املطبوعــــة واســــتخرجها منهــــا، فكــــان ، بعــــدهم إىل عصــــره حي

 اشــتملت ،لت مــادة علميــة غزيــرةًا، شــكَّ رأيــ) ٥٤٧(خالصــة مــا مجعــه مــن اآلراء 

ه ءاختياراتـــــه وآراويكفـــــي أن  ،علميـــــةالســـــتنباطات االفوائـــــد و المـــــن  علـــــى الكثـــــري

  ،أمثــال ابــن عطيــة، وابــن العــريبكانــت حمــط اهتمــام كثــري مــن املفســرين التفســريية  

  .القرطيب، وابن كثري وغريهمو 

ـــ منهمـــا حيـــاة ابـــن عبـــد الـــرب تنـــاول يف األول : م املؤلـــف كتابـــه إىل قســـمنيقسَّ

 .ومـدى إسـهامه فيـه هواقع التفسري يف األندلس على عهدو ، ومكانته عند العلماء

ــــهمنهجو   أهــــمِّ و  ،األدوات الــــيت اعتمــــدهاو األســــس ث عــــن فتحــــدَّ  ،التفســــرييف  يت

نصـــوص التفســـري يف فكـــان ل لقســـم الثــاينأمـــا ا، ه الـــيت اســـتقى منهــا تفســـريهمــوارد

وأصــل هـذا الكتــاب رســالة . اً وتوثيقـ اً مجعــ الـرب املطبوعــةمؤلفـات احلــافظ ابـن عبــد 

  .بفاس كلية اآلدابب ختصص القرآن واحلديث يف ماجستري



 

 
١٧٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جهود مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ

  )هـ ١٣٨٩ - هـ ١٣١١(يف مواجهة التغريب 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن أمحد البداح

  :رالناشــــــــــــــ

  

  بدون

ـــــــــــــالط   :ـعةب

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٤٠  

   :ا ب

ط الضــوء علــى ســلَّ ، هــذا الكتــاب قــراءة يف ســرية أحــد أعــالم األمــة اإلســالمية

  .جهوده اليت بذهلا يف الوقوف ضد تغريب األمة

قـام املؤلــف باســتقراء فتــاوى الشــيخ حممــد بــن إبــراهيم املطبوعــة يف ثالثــة عشــر 

  .ق جلهوده العملية أو الكتابيةومل يتطرَّ ، واستخراج هذه اجلهود منها، فقط جملداً 

نت تعريفــاً بســماحة الشــيخ حممــد بــن تضــمَّ  ،ف الكتــاب مــن أربعــة فصــولتــألَّ 

كمـــا ، وتناولـــت جهــوده يف مواجهـــة القــوانني والتشـــريعات الغربيــة، إبــراهيم وآثــاره

أمـا جانـب املـرأة ، ف تصدى هلاوكي ،حتدثت عن جهوده يف حماربة األعياد احملدثة

مــن بيــان ،  املؤلــف أن للشــيخ جهــوداً عظيمــة يف التصــدي حملاولــة تغريبهــافقــد بــنيَّ 

موقفه من موضوع احلجاب، االختالط بني اجلنسـني، عمـل املـرأة، تعلـيم البنـات،  

، والســينما، كمــا أوضــح جهــود الشــيخ يف مواجهــة وســائل التغريــب، كاالبتعــاث

  .وتدريس اللغات األجنبية ،وا�الت، والكتب



 
١٧٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اجلوانب الفقهية للهندسة الوراثية وتطبيقاتها

  يف الغذاء والدواء يف ميزان الشريعة اإلسالمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد عبد العظيم أبو غابة

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٩٠  

  :ا ب

ث عـــن موضـــوع غايـــة يف هـــذا الكتـــاب رســـالة صـــغرية احلجـــم إال أنـــه يتحـــدَّ 

 ،وتطبيقا�ـــا يف الغـــذاء والـــدواء ،وهـــو جانـــب اســـتخدام اهلندســـة الوراثيـــة، األمهيـــة

  .وتكييفها تكييفاً فقهي�ا ملعرفة حكم الشارع يف هذه النازلة املستجدة

ـــألَّ  ـــاب ت ـــاول : ف مـــن فصـــلنيالكت ـــة وتطورهـــا تن الفصـــل األول اهلندســـة الوراثي

كمــا حتــدث عــن مــدى ، م عــن املقصــود �ــا وتطورهــافــتكلَّ ، وتطبيقا�ــا يف الغــذاء

ـــدين مـــن ذلـــك ـــاول أيضـــاً ، مشـــروعية اســـتخدامها يف جمـــال الغـــذاء وموقـــف ال وتن

ن ذلـك حتويـل املـواد النجسـة إىل وتضـمَّ  ،تطبيقات اهلندسة الوراثية يف جمال الغـذاء

ري جنســة، وتنــاول املــأكوالت أو املشــروبات املشــتملة علــى مــواد جنســة أو مــواد غــ

  .ه أن يذكر منافع اهلندسة الوراثية يف الغذاءتْ فُ مسكرة أو مشتملة على الدم، ومل يَـ 

، ويف الفصــل الثــاين تنــاول املؤلــف تطبيقــات اهلندســة الوراثيــة يف جمــال األدويــة

وحكــم اشــتمال األدويــة علــى ، ث عــن أمهيــة التــداوي يف الشــريعة اإلســالميةفتحــدَّ 

  .كاملواد املسكرة واملواد املخدرة،مواد حمرمة شرعاً 



 

 
١٧٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حاشية الرتمسي 

  )املنهل العميم حباشية املنهج القويم(املسماة 

  :ت اب

ـــــــــــــــــأليف   :ت

  

  محمد محفوظ الترمسي

  :تحقيـــــــــــــــق

  

  المنهاجاللجنة العلمية بمركز دار 

  :الناشــــــــــــــــر

  

  جدة - دار املنهاج

ـــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

ــــــــــــع   :ســــــــــــنة الطب

  

  :عــــدد المجلــــدات  هـ١٤٣٢

  

٧  

  :ا ب

 ابــن العالمــة شـرح علــى الفضــل ذي موهبـة(( :فــه أيضــاً اه مؤلِّ هـذا الكتــاب مسـَّ

: ، هــــو شــــرح علــــى كتــــاب ابــــن حجــــر اهليتمــــي املســــمى))بافضــــل مقدمــــة حجــــر

 مسـائل((، وكتاب ابن حجر شرح لكتاب ))التعليم مسائل بشرح القومي املنهج((

ـــ املعــروف ))التعلــيم  الشــافعية، فقــه يف خمتصــر وهــو كتــاب ))احلضــرمية املقدمــة((ب

 الفقـه يف املختصـرات أهمِّ  من عتربويُ  اليمين، احلضرمي بافضل اهللا عبد ألَّفه الفقيه

  .الفقهية الضوابط من عليه اشتمل ملا الشافعي؛

 فيــه قلــم مؤلفــه باستفاضــة واٍف، جــرى شــرح فهــي ))الرتمســي حاشــية(( وأمــا

التعليــل، مــع بيــان  واإلشــارة إىل الــدليل، بــذكر وتقريرهــا، املســائل حتريــر يف وبســط

  .حيث قواعد اللغة واملعاين من ؛األلفاظ والعبارات الواردة يف املنت والشرح

اخلالف،  مسائل يف للراجح منتقية املذهب، يف للمعتمد حاوية وهذه احلاشية

  .مرة حمقًقا ألول يطبع والكتاب. قجامعة ملا تفرَّ 



 
١٨٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حاشية الروض املربع

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الوهاب بن حممد بن فريوز 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد العزيز بن أمحد البداح 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض  -دار كنوز إشبيليا

ــــــعة   :الطبــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

كتـــب   عتـــرب مـــن أهـــمِّ والـــذي يُ  ،))الـــروض املربـــع((هـــذا الكتـــاب حاشـــية علـــى 

، وبيـان املفـردات، زت هذه احلاشـية بالدقـة يف حتليـل األلفـاظاملذهب احلنبلي، ومتيَّ 

ز أيضـــــاً تميَّـــــتالكتـــــاب، و مجيـــــع عبـــــارات املؤلـــــف وشـــــرح الغريـــــب، وإن مل يشـــــرح 

وبعض مشـاخيه، ويعتـين ، ووالده، وابن القيم، بالرتجيح، ونقل اختيارات ابن تيمية

بتخـــريج األحاديــث أو احلكـــم  بــذكر الفـــروق بــني املســـائل، لكنــه مل يعــنتِ املؤلــف 

  .عليها، مع االختصار الشديد كثرياً 

ــــ ريــــف بــــاملؤلف تنــــاول فيــــه التع ،م احملقــــق الكتــــاب إىل قســــم دراســــيوقــــد قسَّ

أضـــــاف كتـــــاب  ،وهـــــو الـــــنص احملقـــــق ،وكتابـــــه، ويف القســـــم الثـــــاين مـــــن الكتـــــاب

وتوثيـــــق ، وقـــــام مبقابلــــة النســـــخ، مــــن نســـــخ مؤسســـــة الرســــالة ))الــــروض املربـــــع((

  .  وشرح الغريب، وختريج األحاديث، النصوص والنقول

  .رةوالكتاب أصله رسالة ماجستري نوقشت باجلامعة األمريكية املفتوحة بالقاه



 

 
١٨١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حاشية على اإلقناع وشرحه

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن ناصر السعدي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  سامي بن حممد الصقري

  :رالناشــــــــــــــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٢٠  

  :ا ب

للحجـــــاوي وشــــــرحه  ))اإلقنـــــاع((هـــــذا الكتـــــاب هـــــو حاشـــــية علـــــى كتـــــاب 

للبهويت، من أول كتـاب البيـع إىل آخـر كتـاب الفـرائض، حـرَّر  ))كشاف القناع((

 الـراجح مـع االسـتدالل وبـنيَّ ، سـائلاملمـن  اً كثري   -رمحه اهللا- السعدي فيها الشيخ

 املســـائلوربـــط بـــني  والقواعـــد املرعيـــة،،  مأخـــذه مـــن النصـــوص الشـــرعيةوبـــنيَّ  ،لـــه

واعتـىن بـذكر الفـروق بـني  مـع بيـان أوجـه بنـاء بعضـها علـى بعـض،، هـامن ةتشا�امل

  .مع االهتمام بذكر اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، املسائل

، ق عليهـاأو شـرحه مث يعلِّـ ))اإلقنـاع((وطريقته أنـه يصـدر املسـألة بـذكر عبـارة 

ح عنـده  مـا تـرجَّ يبـنيِّ مث بعـد ذلـك ، قـال األصـحاب: ر املسـألة بقولـهوأحيانًا يصدِّ 

  .من الروايات واألوجه

ــــ ــــوقــــد قسَّ  تنــــاول فيــــه التعريــــف، األول منهمــــا: ق الكتــــاب إىل قســــمنيم احملقِّ

ف �ـذه كما عرَّ ، ومؤلفه ))كشاف القناع((كتاب و ، ومؤلفه ))اإلقناع((بكتاب 

أمـــا القســـم الثـــاين فكـــان للحاشـــية وحتقيقهـــا، والكتـــاب يطبـــع ، ومؤلفهـــااحلاشـــية 

  .مرة ألول



 
١٨٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ي يف فروع الفقه احلنفيلقدساحلاوي ا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن حممود بن سعيد الغزنوي

  :تحقيـــــــــــــق

:  

  صاحل العلي

  :الناشــــــــــــــر

:  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

ألنـه كتبـه يف مدينـة  ؛الفقـه احلنفـي، ومسـاه بالقدسـيهذا الكتاب يتناول فروع 

ـــ. القــدس  ،م الكتـــاب إىل ثالثـــة أقســـام، يف القســـم األول تنـــاول أصـــول الـــدينقسَّ

حتدث فيه عن العلم واإلميـان، واألنبيـاء، واملرسـلني، والتكليـف، وحقـائق األشـياء، 

سـم الثـاين يف ص القوخصَّـ. وبعـض املسـائل الفرعيـة ،وطاعة اهللا تعـاىل وأويل األمـر

احلديث عن أصول الفقه؛ حيث بنيَّ فيه احلجج وأنواعها وأدلـة الشـرع، واألهليـة، 

 ثالـثأمـا القسـم ال. وأحوال األدلة وا�تهدين، واألعذار، وبعـض املسـائل األخـرى

ــ مه إىل كتــب وأبــواب وفصــول، فــذكر تفصــيل فهــو يف فــروع األحكــام؛ حيــث قسَّ

وقـــد قـــام احملقـــق بنســـخ . واألبـــواب الفقهيـــة هـــذه الفـــروع وفـــق ورودهـــا يف الكتـــب

فة، ووضــــع بعــــض ح بعــــض الكلمــــات املصــــحَّ املخطوطــــات، ومقابلتهــــا، وتصــــحي

العناوين اجلانبية لبعض الفقرات، وشـرح بعـض العبـارات، وبيـان مـدلوال�ا الفقهيـة 

واختـذ مــنهج توثيـق املسـائل عــرب مصـادر احلنفيــة . وأحكامهـا الشـرعية عنــد احلاجـة

  . ن نصف الكتابيف أكثر م

  .واملؤلف له خمالفات يف العقيدة ينبغي احلذر منها



 

 
١٨٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  احلد األرسطي أصوله الفلسفية وآثاره العلمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سلطان بن عبد الرمحن بن محيد العمريي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد اهللا بن حممد القرين

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دار امليمان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٧٥  

  :ا ب

ـــاين أرســـطو   ـــاول احلـــد الـــذي وضـــعه الفيلســـوف اليون ـــاب دراســـة تتن هـــذا الكت

 ،وأحكامهم علـى األشـياء ،رجع إليه يف ضبط تصورات الناسكمنهج استداليل يُ 

هـذه الدراسـة علـى ثالثــة  اشـتملتوقــد . وصـفا�ا الذاتيـة ،ومعرفـة ماهيا�ـا الكليـة

األرسـطي  حقيقـة احلـدِّ مث  ،وقواعـده حقيقـة احلـدِّ تناول املؤلف مـن خالهلـا  ،أبواب

وتنــاول  ،للحــد األرسـطيعتــرب بـديًال علمي�ـا الـذي يُ  ،املميـز حقيقـة احلــدِّ و ، وقواعـده

ـــاقش ، كمـــا األرســـطي األصـــول الفلســـفية للحـــدِّ أيضـــاً  ـــه املؤلـــف ن العالقـــة بـــني في

وتناولـت  ، ومجع األصول الفلسفية اليت بين عليها احلد األرسطي، الفلسفةاملنطق و 

حقيقة التـأثر والتـأثري بـني  أيضاً وناقش فيه  ،اآلثار العلمية للحد األرسطيكذلك 

مجـــع اآلثـــار العلميـــة الـــيت ترتبـــت علـــى دخـــول احلـــد األرســـطي إىل العلـــوم و  ،األمـــم

  .اإلسالمية

�ــا املؤلــف درجــة املاجســتري يف العقيــدة  والكتــاب يف أصــله رســالة علميــة نــال

  .قسم العقيدة ،كلية أصول الدين والدعوة،من جامعة أم القرى 



 
١٨٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حديث املساء من الدروس واحملاضرات والتعليقات

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  :تحقيـــــــــــــق

  

  صالح الدين عثمان أمحد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٧٨  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه املؤلــف بعــض الــدروس الــيت كــان يلقيهــا مساحــة الشــيخ 

نت تفسـرياً لـبعض اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز بعد صـالة العصـر، وتضـمَّ 

، وتعليقــــــات علــــــى موضــــــوعات متنوعــــــة، وشــــــرحاً لــــــبعض األحاديــــــث، اآليــــــات

وتعليقات على بعـض كلمـات كـان يلقيهـا بعـض املشـايخ، وطلبـة العلـم يف موسـم 

  .احلج تتناول العقائد، والعبادات، واملعامالت

بكتابـة هـذه احملاضـرات  -وهـو أمـني مكتبـة الشـيخ يف منزلـه-وقد قـام املؤلـف 

بهـــا حســــب دة، ورتَّ درس علـــى حــــ وأفـــرد كــــلَّ ، والـــدروس مــــن األشـــرطة الســــمعية

وبـــدأ بفضـــل طلـــب ، ورودهـــا يف التســـجيل الصـــويت، مث اعتـــىن �ـــا ضـــبطاً وخترجيـــاً 

مث تفســـــري آيــــات خمتـــــارة مــــن كتـــــاب اهللا، مث شــــرح أحاديـــــث خمتــــارة مـــــن ، العلــــم

ليخـــــتم هـــــذا اجلمـــــع مبحاضـــــرتني مهمتـــــني؛ األوىل حـــــول ، الصـــــحيحني وغريمهـــــا

الســـنة النبويـــة املطهـــرة بـــالقرآن  والثانيـــة حـــول صـــلة، االعتصـــام بالكتـــاب والســـنة

  .الكرمي، وحكم من أنكر حجيتها، والواجب حنوه، مع أجوبة الشيخ عن األسئلة



 

 
١٨٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  احلديث املفرتى على أهل النبي املصطفى 

 
ً
  الكايف للكليني أمنوذجا

بت ا:  

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد بن أمحد الزهراين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :الطبـــعســـنة 

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٦٧  

 با:  

هذا الكتاب تتبَّع فيه مؤلفه الروايات املكذوبة علـى آل بيـت رسـول اهللا صـلى 

ـــه وســـلم، والـــيت ميتلـــئ �ـــا كتـــاب  للكليـــين، أحـــد أهـــم كتـــب  ))الكـــايف((اهللا علي

، وقد قام بدراستها والتعليق عليهـا، الشيعة االثين عشرية املعتمدة، وأجلها عندهم

فبـــــدأ ، مراعيـــــاً يف ترتيـــــب أبـــــواب الكتـــــاب البـــــدء بـــــأهم مســـــائل الشـــــرع والعبـــــادة

مث روايـــا�م الباطلـــة يف حتريـــف القـــرآن ، بالتوحيـــد، مث مـــا جـــاء يف الغلـــو يف األئمـــة

مث ما جاء عنهم يف تكفري صـحابة رسـول اهللا ، آياته عن ظاهرها وصرف، وتأويله

مث مـــا جـــاء يف حرصـــهم علـــى خمالفـــة أهـــل ، صـــلى اهللا عليـــه وســـلم والطعـــن فـــيهم

ـــــدء ، الســـــنة، وتكفـــــريهم للمخـــــالفني هلـــــم ـــــة والكتمـــــان والب مث أحـــــاديثهم يف التقي

كـذب علــى ومـا جـاء يف كثـرة ال، وأحـاديثهم يف فضـائل الشـيعة ومنــزلتهم، والطينـة

ليخـــتم الكتـــاب بفصـــل مجـــع فيـــه جمموعـــًة مـــن املتفرقـــات مـــن أبـــاطيلهم ، األئمـــة

الروايـــات املـــذكورة يف الكتـــاب ال حتتـــاج إىل  وزيغهـــم، وقـــد ذكـــر املؤلـــف أن جـــلَّ 

تعليـق لوضـوحها، لكـن يـذكر بــني الفينـة واألخـرى مـا جــاء فيهـا مـن تعليـق لــبعض 

  .أهل العلم، وما يفتحه اهللا عليه



 
١٨٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  احلديقة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حمب الدين اخلطيب

  :تحقيـــــــــــــق

  

  سليمان بن صاحل اخلراشي

  :الناشــــــــــــــر

  

  .دار العاصمة -املكتبة السلفية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :مجلــــداتالعــــدد   هـ١٤٣٢

  

٣  

  :ا ب

، ومقـاطع بليغــة، هـذا الكتـاب عبــارة عـن اختيـارات متنوعــة مـن قصـائد خمتــارة

ختريهـا املؤلـف أثنـاء ، وأبيـات بديعـة، وأمثال سـائرة، وحكم مفيدة، وقصص مجيلة

واصـطفاها لتكــون صـاحلة جلميـع طبقـات النـاس مــن ، مطالعتـه للكتـب والصـحف

  .وربات اخلدور وغريهم، وطالب املدارس، رجال األعمال

ـــألَّ  ـــاب ت متنوعـــة  ،ف مـــن ثالثـــة عشـــر جـــزءاً موزعـــة علـــى ثالثـــة جملـــداتالكت

فهــي مشـــتملة علـــى فـــروع العلـــم ، املوضــوعات، تنضـــوي مجيعـــاً حتـــت لـــواء األدب

هــا مــن املــواعظ والــذكرى النافعــة مــع عــدم خلوِّ ، ومجيــل اآلداب واملعــارف، والثقافــة

  .ألويل األلباب

مـة خمتصـرة للمؤلـف، مـع وضـع بعـض التعليقـات الـيت م احملقق للكتاب مبقدَّ قدَّ 

  .هذباً ما حيتاج إىل �ذيب، وم)س(رمز هلا بالرمز 

  .والكتاب سبقت طباعته على صورة أجزاء متتابعة، وطبع بعضها طبعتان



 

 
١٨٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  احلرب النفسية كما حتدث عنها القرآن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  هامن حممد عبده عوض

  :الناشــــــــــــــر

  

  مصر -مكتبة عباد الرمحن 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   هـ١٤٣١

  

٥٩٩  

  :ا ب

. ث عن احلرب النفسية، كما تناولتها آيات الـذكر احلكـيمهذا الكتاب يتحدَّ 

تناولـت صـوراً مـن احلـرب النفسـية مـع األنبيـاء ، وتألَّف الكتـاب مـن فصـول مخسـة

، وإبـــراهيم، ذكــرت املؤلفــة مــنهم نوحــاً ، الــذين ســبقوا النــيب صــلى اهللا عليــه وســـلم

وهــؤالء هــم أولــو العــزم مــن الرســل عــدا حممــد صــلى اهللا عليــه ، وعيســى، وموســى

وســلم، فــإن بقيــة فصــول الكتــاب قــد أفرد�ــا للحــديث عــن احلــرب النفســية ضــد 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ثت املؤلفـــة عـــن احلــروب النفســـية وجبها�ـــا املعاديــة للنـــيب صـــلى اهللا عليـــه حتــدَّ 

ـــافقنيوســـلم، املتمثلـــة يف أهـــل الكتـــاب  ـــواع كمـــا حتـــدَّ ، واملشـــركني واملن ثت عـــن أن

مث تناولت وسائل وأهداف األعداء يف احلرب النفسية، وكيف ردَّ ، احلرب النفسية

، مث ذكــرت وســائل وأهــداف املســلمني يف مواجهــة احلــرب النفســية، القــرآن عليهــا

  .لتختم الكتاب مبنهج القرآن يف احلماية من احلرب النفسية

  .لة علمية تقدمت �ا املؤلفة لنيل درجة املاجستريوأصل الكتاب رسا



 
١٨٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 حركة التشيع يف اخلليج العربي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن أمحد البداح

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة - املركز العريب للدراسات اإلنسانية

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٥٠٢  

  :ا ب

يف دراســة  ،يف اخللــيج العــريبحركــة التشــيع  ط الضــوء علــىهــذا الكتــاب يســلِّ 

 ،والعلميـة ،والدينية ،أحواهلا السياسيةوبيان  عن هذه احلركة،كشف الإىل  تهدف

والطـــــرق املمكنـــــة ، وأســـــباب جناحهـــــا وقو�ـــــا، وأهـــــدافها ومسا�ـــــا، واالجتماعيـــــة

املؤلـف مـن  تنـاول، ف الكتـاب مـن سـتة فصـولتـألَّ و  .ملواجهتها واحلد مـن نفوذهـا

االسـتيالء علـى احلكـم والـتحكم و نشـر التشـيع  ، ومنهـاركةهذه احلأهداف خالهلا 

يف  وســــائل وأســــاليب حركــــة التشــــيع أيضــــاً  وتنــــاول. وغريهــــا يف البلــــد املســــتهدف

عــن التحــول  ممث تكلَّــ، ا�انشــاطو ، مســات هــذه احلركــة االنتشــار والــتمكن؛ مبينــاً 

والعالقـــة بطوائـــف ســـواًء عـــن املـــذهب الشـــيعي، أو عـــن املـــذهب الســـين، ملـــذهيب ا

بعـــــــض واملوقــــــف مــــــن كالصــــــوفية، والســــــلفية، والعلمانيــــــة، والنصــــــارى، ا�تمــــــع  

   .سبل مواجهة حركة التشيع مث بنيَّ ، ؛ كحادثة احلرم، وحرب العراقاألحداث

لــيت ختــدم البحــث باالســتبانات ا مليئــاً  ،جــاء الكتــاب حــافًال باملعلومــاتوقــد 

ـــيت متـــسُّ  ،كمـــا أردفـــه مبجموعـــة مـــن الوثـــائق، ز مـــن قوتـــهوتعـــزِّ   والصـــور املهمـــة ال

لنيـل درجـة الـدكتوراه وأصل هذا الكتاب رسـالة علميـة تقـدم �ـا املؤلـف . املوضوع

  .، من جامعة أم درمان اإلسالميةيف الدعوة والثقافة اإلسالمية

 .والكتاب ننصح باقتنائه



 

 
١٨٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  احلركة احلوثية 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  نايف بن سعيد الدوسري

  :الناشــــــــــــــر

  

  األردن -دار الصحوة العاملية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :صـــفحاتعـــدد ال  هـ١٤٣٢

  

١٢٨  

  :ا ب

وأبعادها  حقيقة احلركة احلوثية، وخلفيتها التارخيية والفكرية، هذا الكتاب يبنيِّ 

  .املذهبية والسياسية

ـــاول مـــن خالهلـــا التعريـــف باحلوثيـــة،  ـــم املؤلـــف حبثـــه إىل ســـبعة فصـــول؛ تن قسَّ

وتطــــرَّق إىل عقيــــدة املــــذهب الزيـــــدي . ونشــــأ�ا، ومنطلقا�ــــا، وأبــــرز شخصــــيا�ا

للمــذهب الزيــدي يف الــيمن،  واالثــين عشــري، واســتقطاب املــذهب االثــين عشــري

مث انتقل إىل احلديث عن عقيـدة . ذهب االثين عشريوكيف حتول احلوثيون إىل امل

احلــوثيني يف اإلمامــة والــرد عليهــا، مث تكلَّــم عــن عقيــدة احلــوثيني يف الصــحابة والــرد 

وبـــــنيَّ خطـــــر احلـــــوثيني وأهـــــدافهم، موضـــــحاً جوانـــــب الـــــدعم الرئيســــــي . علـــــيهم

للحـــوثيني، وعالقـــتهم بـــإيران ومـــا يرتتـــب علـــى عـــدائهم ألهـــل الســـنة، مـــع بيــــان 

. مث ذكــر حـرو�م وصــراعا�م، واملنـاطق الــيت وقعـت �ــا هـذه الصــراعات. أهـدافهم

واحتوى الفصل األخري علـى توجيـه مساحـة املفـيت العـام للمملكـة العربيـة السـعودية 

لصد عدوا�م، وبيانني لعلمـاء الـيمن واململكـة يف االعتـداءات احلوثيـة، مـع ملحـق 

  .لبعض اخلرائط والصور



 
١٩٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االستثمارية لدى املصارف اإلسالميةاحلسابات 

  تأصيلها الشرعي وأساليب توزيع أرباحها

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بدر بن علي بن عبد اهللا الزامل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

٣١٢  

  :ا ب

تأصيلية شرعية، تتعلق باحلسابات االستثمارية للمصارف  هذا الكتاب دراسة

اإلســـــالمية، وال شـــــك يف أمهيـــــة دور املصـــــارف اإلســـــالمية يف جمـــــال االســـــتثمار 

  .والتنمية

وقد اشتمل الكتاب على متهيد وثالثـة فصـول، وكـان التمهيـد عبـارة عـن نبـذة 

ا�تمــع،  عــن املصــارف اإلســالمية، ونشــأ�ا، وخصائصــها، وأهــدافها، ودورهــا يف

وأنظمة االستثمار والودائع، وحتـدَّث مـن خـالل فصـول الكتـاب الثالثـة عـن الـربح 

وأســباب اســتحقاقه، وضــوابطه يف الفقــه اإلســالمي، وأحكامــه يف شــركيت املضــاربة 

والعنـان، وتكلـم عـن حتديـد الـربح ومفهومـه وأمهيتـه، ومراحـل حتديـده يف املصــارف 

  .دعني واملصرف، وأحكامه يف الفقه اإلسالمياإلسالمية، وتوزيع الربح بني املو 

الــربح حتديــده وتوزيعــه : (وأصــل هــذا الكتــاب عبــارة عــن رســالٍة علميــة بعنــوان

، تقــدَّم �ــا املؤلــف لنيــل درجـــة )بــني املــودعني واملســامهني يف املصــارف اإلســالمية

  .املاجستري يف الفقه وأصوله، من كلية الشريعة باجلامعة األردنية



 

 
١٩١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  يف علوم اللغة العربية وتراثهااحلصائل 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد أمحد الدايل

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممد عبد ا�يد الطويل

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :المجلــداتعــدد   هـ١٤٣٢

  

٣  

  :ا ب

والدراســــات والرســــائل والنصــــوص هــــذا الكتــــاب هــــو جمموعــــة مــــن البحــــوث 

واملقاالت يف علوم اللغة وتراثها، نشرت يف جمالت علميـة حمكمـة، مجعهـا مؤلفهـا 

لرغبـــة مـــن طلـــب منـــه ذلـــك مـــن طلبـــة العلـــم، واألســـاتذة،  تلبيـــةً  ،يف هـــذا الســـفر

  .تيسرياً للوقوف عليها، واالنتفاع �او والباحثني، 

م، حــافظ ٢٠٠١حــىت ســنة وهـذه األحبــاث نشــرت يف جمــالت علميـة حمكمــة 

ة عــن مرحلـــة مــن مراحـــل املؤلــف علــى صـــور نشــرها األوىل يف اجلملــة، أل�ـــا معــربِّ 

علـــى تـــاريخ نشـــرها ومكانـــه أول مـــرة، وعلـــى مـــا أجـــراه يف  احليـــاة الفكريـــة، ونـــصَّ 

مواضـع منهــا مـن إصــالح وتعـديل وتغيــري، ورمبـا ذكــر تـاريخ اإلصــالح ومـا إليــه يف 

  .املنت أو احلواشي

ــوقــد ق حبــوث يف أســاليب ومســائل مــن : األول: مه املؤلــف إىل ثالثــة أقســامسَّ

) ٢٣(دراســــات ومقــــاالت، وضــــم : دراســــة، والثــــاين) ١٤(وضــــم  ،علــــم العربيــــة

  .رسائل) ٩(رسائل حمققة ونصوص جمموعة، وضم : دراسة، والثالث



 
١٩٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حق االرتفاق

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سليمان بن وايل بن خريف التوجيري

  :الناشــــــــــــــر

  

  دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل 

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٥١  

  :ا ب

  االرتفـاق، وهـو مـن احلقـوق، وهـو حـقُّ  هذا الكتاب دراسة فقهية مقارنة حلـقٍّ 

،  كل ما ثبت لعقار ما على عقار آخر مـن األمـور املنتفـع �ـا، ممـا يقبـل االشـرتاك

 .وغريها ،وحق املرور ،وحق املسيل ،كحق الشرب

الحتيـاج النـاس إليـه، وعـدم  ؛وملا كانت احلاجة ماسة إىل دراسة هذا املوضوع

لة يف هــــذا املوضــــوع، مــــع وجــــود صــــور مــــن حــــق االرتفــــاق وجــــود دراســــة مفصَّــــ

  .به هذا الفراغ يف املكتبة اإلسالمية مستحدثة، تقدم املؤلف ببحثه هذا ليسدَّ 

ــ  اشــتمل القســم األول منــه علــى تعريــف حــقِّ  ،املؤلــف كتابــه إىل قســمنيم قسَّ

وأســباب ، االرتفــاق ومشــروعيته، وأنــواع حــقِّ ، واحلكمــة منــه، وحكمــه، االرتفــاق

 وحـــقِّ ، الشــرب إنشــائه، وأمــا القســـم الثــاين فاشـــتمل علــى األحكـــام املتعلقــة حبـــقِّ 

  .االرتفاق سباب انتهاء حقِّ وأ، اجلوار وحقِّ ، املرور وحقِّ ، املسيل وحقِّ ، ا�رى

  .والكتاب أصله رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى مبكة



 

 
١٩٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  احلقيقة املفقودة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  إياد اجلالد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -بيت األفكار الدولية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :الطبـــع ســـنة

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٤١٠  

  :ا ب

لكــــن ، يف عــــدد مــــن األمــــاكن يف العــــاملهــــذا الكتــــاب روايــــة جتــــري أحــــداثها 

نـة مـن حتكي قصـة عائلـة سـعودية مكوَّ املغربية، وهي  دور يف مدينة أزروها يمعظم

األشــقاء األربعـة مــن أب ســعودي وأم مغربيــة، لكــنَّ ، أب وابنـه وشــقيقه وشــقيقتيه

، بتوجهـات خمتلفـة فني والعمـال مـن جنسـياتٍ أخـرى مـن املـوظَّ  أعـداداً  املنزل يضـمُّ 

   .نوعة، مبا حيمله من معتقدات وثقافات متاليوم يعكس تنوع العاملمتعددة، وهو 

يف غيبوبــــة طويلــــة، وتبقـــى حقيقــــة هــــذا احلــــادث  دخلـــهيقـــع لالبــــن حــــادث ي

تــــدخل أخــــرياً علــــى  األبويوافــــق ، اجلميــــع يف دائــــرة املشــــتبه �ــــملكــــنَّ مفقــــودة، 

 ،بطريقـة غـري معهـودة ،يبدأ حترياته عن اجلـاينالذي الشرطة بعد إحلاح من شقيقه 

والــيت قـد حتمــل أحــدهم علــى أن  ،مــنهم املعتقــدات الــيت حيملهـا كــلٌّ  بالبحـث عــن

وحقيقــة  شخصــيات واملنــاطقأمســاء ال ويبقــى اســتعمال. مــا يرتكــب اجلرميــة لغــرضٍ 

  . ةيقعم تعكس أفكاراً  ،رمزية؛ ألغراض ادثةاحل

بإيقـــاع ســـريع، تســـري و  ،مشـــاهد كثـــرية ومتداخلـــة إىل حـــد كبـــريحتـــوي لروايـــة ا

نصــهر يف ي هــاوتبــدو للوهلــة األوىل، وكأ�ــا ال صــلة هلــا باجلرميــة املعنيــة، لكــن مجيع

  .وإن تضمنت الرواية رسائل أخرى جانبيةيف القضية الكربى، .. شيء واحد

  .اهلادفةيف عامل الروايات .. وهي رواية مميزة حبق



 
١٩٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  والدين الفلسفة بني املوت حقيقة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الزيين الرحيم عبد حممد

  :الناشــــــــــــــر

  

  املنصورة -اليقني دار

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٧٥  

  :ا ب

 تأليفـه يف واشتغل اء،زَّ األعِ  فقد عند للمصاب تسلية همؤلف همجع الكتاب هذا

  .واليمن وعمان مصر مثل ،البلدان من عدد بني وتنقله ،سفره أثناء

 حــول تــدور الــيت األســئلة عــن اإلجابــات بعــض يــذكر أن املؤلــف حــاول وقــد

 نعلــم أن ميكــن ال ،اإلهليــة اإلرادة أفعــال مــن كفعــل وحكمتــه، املــوت قضــية أبعــاد

   .القليل سوى عنه

 أغوارهــــا، ســــْرب  حمــــاوًال  املــــوت، مــــن اإلنســــان خــــوف أســــباب أمــــام توقَّــــف مث

 .وقلقـــه وخماوفـــه ووساوســـه هواجســـه عـــن والتعبـــري اإلنســـان، أعمـــاق يف والغـــوص

 املـوت، فكـرة تقبـل علـى تسـاعد الـيت العوامـل ليسـتعرض ذلـك بعـد املؤلـف انتقلو 

 الوجـود، سـنن مـن سـنة املـوت جعـل الـذي ،وعـال جـل اهللا إرادة قبول يف صهاوخلَّ 

 بالصــــرب نواجهــــه وأن املــــوت، مواجهــــة كيفيــــة وهــــو ،علينــــا ينبغــــي مــــا إىل وأشــــار

   .والسلوان

 اإلنســـان ينتقـــل برزخيـــة، حيـــاة وجـــود مـــن املـــوت بعـــد يكـــون مـــا إىل أشـــار مث

  .والنشور البعث يوم إىل بعدها



 

 
١٩٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حكم اشرتاط الطهارة يف الطواف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعد بن حممد النبايت اهلذيل

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــــــــــ   :ـعةالطب

  

  :ســـنة الطبـــع  بدون

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٩٦  

  :ا ب

ــ يتنــاول احلكــم الفقهــي الشــرتاط ، مهــذا الكتــاب عبــارة عــن حبــث علمــي حمكَّ

أورد املؤلـــف فيـــه أقـــوال أهـــل ، الطهـــارة مـــن احلـــدث األصـــغر واألكـــرب يف الطـــواف

معتمـداً ، عرض أدلة كـل فريـق ومناقشـتهاالعلم يف املسألة، وسبب اختالفهم، مع 

ــــنة وأقــــوال الصــــحابة والتــــابعني والســــلف رمحهــــم اهللا ــــ، علــــى الكتــــاب والسُّ ح ورجَّ

وهــو  ،املؤلـف اســتحباب الطـواف بالبيــت طـاهراً لفعــل النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم

  .األبرأ للذمة

إذا حاضـت قبـل طـواف  ،كما تنـاول البحـث حكـم طـواف املـرأة احملرمـة حبـج  

حيــث أورد املؤلــف اخلــالف يف ، عليهــا البقــاء حــىت زمــن الطهــر اإلفاضــة، ويشــقُّ 

مـن  ،ح ما ذهب إليه احلنفيـة وابـن تيميـة وابـن القـيمورجَّ ، ودليل كل فريق، املسألة

أن احلــائض تفعــل مــا تقــدر عليــه، ويســقط عنهــا مــا تعجــز عنــه، فتطــوف بالبيــت 

  .مراعاة للضرورة املقتضية لذلك ،وهي حائض



 
١٩٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  م صالة اجلمعة قبل الزوالحك

  دراسة فقهية حديثية

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  صاحل بن سامل الصاهود

  :تقــــــــــــــــديم

  

  علي بن سعد الضوحيي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت –غراس 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٤٢  

  :ا ب

حديثية حلكم صالة اجلمعة قبل الـزوال والـذي وقـع هذا الكتاب دراسة فقهية 

  .فيه اخلالف قدمياً وحديثاً 

مث استعرض أدلـة القـائلني بعـدم ، بدأ املؤلف بتحرير حمل النزاع يف هذه املسألة

ـــل الـــزوال، مـــع  ـــل الـــزوال، وأدلـــة القـــائلني جبـــواز أدائهـــا قب جـــواز صـــالة اجلمعـــة قب

اديث احملتج �ـا، مـع بيـان احلكـم عليهـا وحبث أسانيد األح، مناقشة أدلة الفريقني

ح عنـد املؤلـف يف املسـألة القـول جبـواز صـالة اجلمعـة قبـل وقـد تـرجَّ . صحًة وضعفاً 

وأ�ــا ســنة مــن الســنن كــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يفعلهــا يف أحيــان  ، الــزوال

كثــرية، ويف �ايــة الكتــاب عقـــد املؤلــف فصــًال إليــراد إشـــكال قــد يــرد إىل أذهـــان 

وهو أن القول جبـواز صـالة اجلمعـة قبـل الـزوال يفضـي إىل أن ، ض طالب العلمبع

من أدرك أقل من ركعـة مـن اجلمعـة أنـه يصـلي الظهـر قبـل الـزوال، وأجـاب املؤلـف 

  .عن ذلك من مثانية أوجه مدعومة بالدليل



 

 
١٩٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  محاية البيئة الطبيعية يف الشريعة اإلسالمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صفاء موزة

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٠٠  

  :ا ب

هــذا الكتــاب هدفــه بيــان مشوليــة اإلســـالم جلميــع نــواحي احليــاة بــال اســـتثناء، 

وإبـــراز اجلوانـــب الفقهيـــة يف موضـــوعات البيئـــة، وتأصـــيل القواعـــد الفقهيـــة املتعلقـــة 

  .حبمايتها

، تناولــت املؤلفــة مــن خالهلــا تعريــف البيئــة، ف مــن أربعــة فصــولوالكتــاب تــألَّ 

وغـــري  ،وحتـــدثت عـــن اخـــتالل التـــوازن البيئـــي وعالقـــة اإلنســـان بالبيئـــة، ومكونا�ـــا

ــمث حتــدَّ ، ذلــك مــن املباحــث حة تكييفهــا الشــرعي ثت عــن املســؤولية البيئيــة، موضِّ

، ث إىل مـــنهج اإلســـالم يف التعامـــل مـــع البيئـــةمث انتقـــل احلـــدي، ب عليهـــاومـــا يرتتَّـــ

ومحايـة املـوارد ، وأسباب امللكية اخلاصة للمـوارد، ثت عن املوارد البيئية العامةفتحدَّ 

تلـــوث  ،مث تناولـــت املشــكلة البيئيـــة، ومنهـــا مشــكلة التلـــوث بكــل صـــورها، البيئيــة

للمشـكلة البيئيـة، اهلواء واملاء والرتبة والغـذاء والتلـوث الصـويت، والتكييـف الشـرعي 

  .والقواعد الفقهية املتعلقة �ا

والكتاب أصله رسالة علمية تقدمت �ا املؤلفة لنيل درجة املاجستري من كليـة 

  .الشريعة جبامعة دمشق



 
١٩٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  محلة إبراهيم باشا على الدرعية وسقوطها

  )م١٨١٨ – ١٨١٦/ هـ ١٢٣٣ – ١٢٣١(

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  القحطاينفاطمة بنت حسني 

  :الناشــــــــــــــر

  

  السعودية - دارة امللك عبد العزيز 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بـــــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٩٥  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يتنــاول حقبــة تارخييــة مهمــة مــن تــاريخ الدولــة العثمانيــة والدولــة 

باعتبارهـــا  ،علـــى الدرعيـــةمتمثلـــة يف احلملـــة العســـكرية إلبـــراهيم باشـــا ، الســـعودية

  .وما تبعها من محالت، عاصمة الدولة السعودية األوىل

يعــرض الكتــاب مراحــل ســري هــذه احلملــة منــذ دخوهلــا إىل اجلزيــرة العربيــة إىل 

والعسـكرية ، والدينيـة، واالقتصادية، عارضًا الدوافع السياسية، وصوهلا إىل الدرعية

ة السعودية األوىل وحكامها يف حتصـني مث يستعرض جهود الدول، وراء هذه احلملة

  .واإلجراءات املبذولة للدفاع عنها، الدرعية

ويفصـــل الكتـــاب احلـــديث عـــن املعـــارك الـــيت دارت يف الدرعيـــة، والـــيت انتهـــت 

ح ويوضِّـ، ويشري إىل مواقف القوى العاملية واإلقليمية مـن هـذا السـقوط، بسقوطها

بــت واالقتصــادية واالجتماعيــة الــيت ترتَّ  والنتــائج السياســية، العوامــل الــيت أدت إليــه

  .على هذا السقوط



 

 
١٩٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  رؤى عاملية -احلوار بني أتباع األديان 

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  جمموعة مؤلفني

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار غيناء 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٢٤  

  :ا ب

 واملهتمـني بقضـايا احلـوار ،واملفكـرين ،آراء عدد من العلماء ضمُّ يالكتاب هذا 

ـــد اهللا الرتكـــي، وصـــاحل بـــن محيـــد، وعبـــد الواحـــد بيدرســـني  ،بـــني األديـــان مثـــل عب

  .وإداورد كيسلر، وجف جيتس، وغريهم

ن الكتــاب رؤى ثقافيــة خمتلفـــة، ناقشــت مــا ينبغــي أن يكــون عليـــه وقــد تضــمَّ 

  .املشكالت اليت تواجهه صت أهمَّ احلوار املرجتى، وشخَّ 

احلـوار بـني أتبـاع األديـان مـن مكـة (: ومن العناوين اليت اشتمل عليها الكتاب

ــــاع (و، ) اإلســــالم واحلــــوار مــــع اآلخــــر(و ،)إىل نيويــــورك احلــــوار والعالقــــة بــــني أتب

احلــوار والتعــايش بــني أتبــاع (: وحتــت هــذا العنــوان عــدة مقــاالت، منهــا، ) األديــان

 أمـــا العنـــوان األخـــري ،)احلـــوار بـــني األديـــان يف الـــدامنارك(و ،)ت والثقافـــاتالـــديانا

: وحتته جمموعة من املقاالت، منهـا ،)باحلوار املشكالت اليت ميكن أن حتلَّ (: فهو

  .)احلوار واالستغالل السياسي(و ،)إشكالية التفريق بني اإلسالم واملسلمني(



 
٢٠٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

التاسع عشر  الثقافية يف مكة املكرمة يف القرناحلياة 

  )هـ ١٣١٧ - هـ ١٢١٥ (امليالدي 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حيىي حممود بن جنيد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار ثقيف 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٢٦  

  :ا ب

 ،التاســع عشــراحلركــة الثقافيــة يف مكــة املكرمــة يف القــرن هــذا الكتــاب يرصــد 

اشـتمل علـى مخسـة وقـد  .ويصوِّر ما كانت متوج بـه مكـة مـن حيـاة علميـة مزدهـرة

مـــن احلـــرم  منـــابع الـــتعلم يف مكـــة املكرمـــة يف تلـــك الفـــرتة، بـــدءاً  نتتضـــمَّ ، فصـــول

أعــالم وتنــاول أيضــاً . اخلاصــةو املــدارس الرمسيــة و ، )جامعــة العلــم(املكــي الشــريف 

وخمتصــني يف العلــوم  ،ومــؤرخني ،وشــعراء ،وأدبــاء ،هــذه احلركــة الثقافيــة مــن علمــاء

لرتمجــة والنشــر بغــري وا، والنشــرالوراقــة  ق الكتــاب حلركــةوتطــرَّ . والتطبيقيــة الطبيعيــة

، املكتبــــات اخلاصــــة والرمسيــــةوكــــذلك ، ديث عــــن جتــــارة الكتــــباحلــــالعربيــــة، مــــع 

از يف هـذه مناذج من مؤلَّفات أعـالم احلجـاملؤلف  وذكر. وا�الس واألندية األدبية

عـرض الثـاين و . األول خيـتص بأمسـاء أعـالم مكـة: ب ملحقـنيبالكتـا وأرفـق، الفـرتة

  .واملوقوفة يف مكة املكرمة من أغلفة بعض الكتب املخطوطة واملطبوعة اً صور  فيه



 

 
٢٠١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  احليازة والتقادم يف الفقه اإلسالمي

  دراسة مقارنة بالقانون الوضعي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بن عبد العزيز آل الشيخعبد اللطيف 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٤٠  

  :ا ب

 إحـدى -بـني نظريـة احليـازة والتقـادم مقارنـة دراسـة عـن عبـارةهـذا الكتـاب 

 .الوضعي القانونوبني نفس النظرية يف  -اإلسالمي فقهال نظريات

 النشـأةمث  والتقـادم،، واحليـازة، والغصـب، الكالم حول امللكيـة الكتاب تناول

 قواعـد مـا قبـل اإلسـالم، كمـا تنـاول الكتـاب نيانو قـ يف والتقـادم للحيـازة التارخييـة

 مــامإلا مدونــة(( يف لــه املنظمــة والقواعــد ،اإلســالمي الفقــه يف احليــازة وأســس

 العرضـية لحيـازةض الكتـاب لتعـرَّ و  .املعتربة اإلسالمية املذاهب من وغريه ))مالك

 احليـازة مشـروعيةو ، اإلسـالمي والفقـه الوضـعي القـانون يف وأوضـاعها، وأنواعهـا

 الشـرعي األسـاسليتحـدث بعـد ذلـك عـن ، ومـددها ،عليهـا الدالـة والنصـوص

 يف والتقـادم احليـازة أثـرمث تنـاول ، وحكمـه التقـادموعـن دالالت ، والتقادم للحيازة

 املاجسـتري درجـة لنيـلالباحـث  �ـا تقـدم علميـة رسـالة الكتابوأصل  .امللكية نقل

  .بالرياض للقضاء العايل عهدمن امل



 
٢٠٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  هـ ١٤٣١ -هـ ١٤٣٠خزانة الكتب لعامي 

  :ت اب

ــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

  علوي بن عبد القادر السقاف  :إشـــــــــــــراف

  :الناشـــــــــــــــــر

  

  الظهران - الدرر السنية

ــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٦٣  

  :ا ب

هـــذا الكتـــاب عبـــارة عـــن تعريـــف خبمســـمائة كتـــاب طبعـــت يف الفـــرتة مـــا بـــني 

ر على الباحثني وطالب العلم اجلهد وفَّ هـ، وهو بذلك قد ١٤٣١هـ وسنة  ١٤٣٠

  .عامنيخالل  يف الساحة العلمية من إصدارات جديدة والوقت ملعرفة ما استجدَّ 

وإمنـا هـو جولـة  ،للكتب املطبوعة يف هاتني السنتني وهذا الكتاب ليس حصراً 

ــنة، أو حتــوي وأجــود مــا طُ  بــني أهــمِّ  بــع، ورمبــا حيتــوي كتبــاً ختــالف مــنهج أهــل السُّ

  . بعض األفكار املردودة، والغرض من ذلك بيان حقيقتها

مبينـاً  ،راً بذكر بياناتهأنه يعرض لكل كتاب على حدة، مصدِّ  وطريقة الكتاب

مث ذكـر نبـذة تعريفيـة ، وسـنة الطبـع إىل غـري ذلـك، والطبعـة، اسم املؤلـف، والناشـر

ـــو عـــن الكتـــاب، تشـــمل أهـــم  وغريهـــا مـــن املعلومـــات  عليهـــا ىاملباحـــث الـــيت احت

  .وعةاملهمة للقارئ، وقد رتب على حروف املعجم، وُوضعت له فهارس متن



 

 
٢٠٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  خالصة الكالم يف الرؤى واألحالم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عايض بن حممد العصيمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار وجوه 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٦٥  

  :ا ب

آفــاق هـذا الكتــاب أصـله مقــاالت نشــرها املؤلـف يف جريــدة اجلزيـرة يف ملحــق 

فقــام باختصـار هــذه ، حيـث كانــت مقـاالت أسـبوعية يف كــل يـوم مجعـة، إسـالمية

املقاالت و�ذيبها، وتنـاول منهـا مـا لـه تعلـق بـالرؤى واملنامـات مـن مسـائل شـرعية 

ومـا يتعلـق بـالتعبري والتأويـل وطرقـه واملسـائل ، تأصيلية، كثرياً ما يسـأل عنهـا النـاس

ملقـاالت مائـة مقالـة، أُفـردت اخلمسـون األوىل فبلغـت هـذه ا. اهلامة يف هـذا البـاب

منهـــا للمســـائل النظريـــة يف الـــرؤى واملنامـــات، كـــالتعريف بالرؤيـــا واحللـــم وأضـــغاث 

أما اخلمسون . األحالم، والفرق بينها، وآداب كل واحد منها، وغريها من املسائل

املعرب،  قت بالرؤى واملنامات، وفن هذا العلم، كطرق التعبري، وشروطاألخرى فتعلَّ 

مستدال� على ، قة بالتعبري والتفسريوآداب التعبري واملعرب، ومسائل هامة أخرى متعلِّ 

  .ذلك بالقرآن والسنة، وبأقوال أهل العلم املعتربين يف هذا العلم

وقد ذيَّل املؤلف كل مقالة بوقفـة يـذكر فيهـا رؤيـا قـد عـربت فوقعـت، وجعلهـا 

  .يف مربع يف �اية كل مقال



 
٢٠٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  وسيلة لتسعد نفسك وجمتمعك مخسون

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن عثمان املزيد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مدار الوطن 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢١٨  

  :ا ب

عتـــرب دلــيًال عملي�ـــا حنـــو الســـعادة للشــخص و�تمعـــه، مجـــع فيـــه هــذا الكتـــاب يُ 

مؤلفــه مخســني وســيلة للوصــول إىل هــذه الســعادة املنشــودة، مســتقاة مــن الكتــاب 

  .من فنون اإلدارة والتنمية البشرية يف كتابات الغربيني والسنة، وما استجدَّ 

ـــ  ،م املؤلـــف جوانــــب الســـعادة إىل أربعـــة جوانــــب، وبـــدأ باجلانـــب اإلميــــاينقسَّ

وللوصول إىل السـعادة فيـه ذكـر ، ةه الركن املتني يف بناء السعادة احلقيقيوالذي عدَّ 

، والتفكـر، والتوبـة، والتوكـل، والـذكر، كتجديـد النيـة، املؤلف عشر وسائل متنوعـة

وهــو اجلانــب الشخصــي الــذي يشــمل حتديــد ، مث ذكــر اجلانــب الثــاين. وغـري ذلــك

ولتحقيــق الســعادة فيــه ذكــر املؤلــف عشــرين ، وتنميــة الــذات، الغايــات واألهــداف

أمـا اجلانـب ، لنفس، والتفاؤل، وحتديد األهداف، واملرونـة وغريهـاوسيلة، كالثقة با

 ،وهـم أسـرته وجمتمعـه ،م عالقة الشخص بالـدائرة احمليطـة بـهاالجتماعي الذي ينظِّ 

كالتســـامح، وحســـن ، فـــذكر املؤلـــف إحـــدى عشـــرة وســـيلة لتحقيـــق الســـعادة فيـــه

ـــذي يعتـــين باألوضـــاع املاديـــة وطـــرق كســـب املـــال  ،اخللـــق، ويف اجلانـــب املـــادي ال

ي للشخص والصحة، فقد ذكر املؤلف تسع وسائل حتقق السعادة فيه، ومنها حترِّ 

  .احلالل، وغري ذلك



 

 
٢٠٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  دراسات حول القرآن والسنة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  شعبان حممد إمساعيل

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   م٢٠١١

  

٥٩٨  

  :ا ب

هذا الكتاب عبارة عن حبوث ودراسات أصـولية عـن القـرآن والسـنة باعتبارمهـا 

  .أصل التشريع اإلسالمي

ف يف القســـم األول عـــن ث املؤلِّـــحتـــدَّ : ويشـــتمل الكتـــاب علـــى ثالثـــة أقســـام

وأثـــر دراســات حـــول القـــرآن الكـــرمي؛ متنـــاوالً تعريفــه، ونزولـــه علـــى ســـبعة أحـــرف، 

ذلــك يف اســتنباط األحكــام، وأحكــام القــراءات الشــاذة، وأثــر اخــتالف القــراءات 

ــ. يف الفــروع الفقهيــة، وأســلوب القــرآن يف الداللــة علــى األحكــام ص القســم وخصَّ

ث عــن الثــاين بدراســات حــول الســنة؛ تنــاول فيهــا مفهــوم الســنة، وحجيتهــا، وحتــدَّ 

وبـنيَّ أقسـام السـنة  ،مى أو احملـدثنيالطعون حول السنة والرد عليها سواء من القدا

وتنــاول يف . مــن حيــث ذا�ــا، وباعتبــار بيا�ــا لألحكــام، وباعتبــار طرقهــا وروايتهــا

القسم الثالـث طـرق اسـتنباط األحكـام مـن القـرآن والسـنة؛ بـنيَّ فيـه تقسـيم اللفـظ 

 باعتبار مشوله ألفراد حمصورين أو غري حمصـورين، وتقسـيمه باعتبـار االسـتعمال إىل

حقيقــة وجمــاز، وتقســيمه باعتبــار الظهـــور واخلفــاء إىل الواضــح واملــبهم، وتقســـيمه 

باعتبار كيفية الداللة علـى املعـىن إىل املنطـوق واملفهـوم، كمـا تنـاول تعـارض األدلـة 

  .الشرعية وكيفية دفع هذا التعارض، وختم الكتاب بالكالم عن النسخ



 
٢٠٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   دراسات عقدية يف احلياة الربزخية

  :ابت 

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن علي احلازمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ٢٠١١

  

٥١١  

  :ا ب

ف هـذا الكتـاب وقـد قـام مؤلِّـ. احليـاة الربزخيـةهذا الكتاب دراسة عقديـة عـن 

ليخـرج �ـذا التصـور الكامـل  ،يف بطـون الكتـبجبمـع مـا تنـاثر عـن احليـاة الربزخيـة 

ترتيـــب ذلــك ضـــمن أبـــواب  وقــد متَّ ، عــن هـــذه املرحلــة الغيبيـــة مــن حيـــاة اإلنســـان

  .تسعة مشلت فصوًال ومباحث

ر الــربزخ يف التمهيــد تصــوُّ  املؤلــف يفذكــر متهيــداً وأبوابــاً تســعة،  والكتــاب ضــمَّ 

ـــاب فتناولـــتالـــديانات،  ـــاة  أمـــا أبـــواب الكت عقيـــدة أهـــل الســـنة واجلماعـــة يف احلي

وحـــال  ،البـــدع الـــيت تكـــون عنـــد القبـــورو ، ق بامليـــتألحكـــام الـــيت تتعلَّـــوا ،الربزخيـــة

. ونعـــيم القـــرب وعذابــــه ،ومســـتقر األرواح يف احليــــاة الربزخيـــة ،األجســـاد يف القبـــور

ومســاع ورؤيــة األحيــاء لألمــوات،  ،مســاع األمــوات لألحيــاء وكــذلك تنــاول املؤلــف

 . ومعرفتهم مبن زارهم ،زاور األموات يف قبورهموت

، وقــد مت لنيــل درجــة املاجيســتري يف العقيــدةقــدِّ علميــة  رســالةأصــله الكتــاب و 

  .م، وهذه طبعة جديدة له ٢٠٠٤سنة  هسبق نشر 



 

 
٢٠٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  دراسات يف قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص القرآني 

  يف ضوء ترجيحات الرازي 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بن عبدالرمحن الرومي هللا عبد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار التدمرية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

٢  

  :ا ب

 تفسـري مـن بـالنص قـةاملتعلِّ  الرتجـيح قواعـد حصـرهـذا الكتـاب يهـدف إىل 

 علـى الداللـة يف هعنـد القواعـد هذه أثر توضيح مع، �ا عنايته مدى وبيان ،الرازي

وغـري ، املرجوحـة األقـوال مناقشـته يفه عنـد النقديـة الناحيـة معرفـةو ، األقـوال أرجـح

 مقـــدمات يف تفســـري الـــرازي،تنـــاول يف األول ، بـــابنيف مـــن ذلـــك، والكتـــاب تـــألَّ 

، وتنــاول بــالتعريف تفســريه، وأثرهــا علــى ترجيحاتــه ،فعــرَّف بــالرازي وبــنيَّ عقيدتــه

كمـــا تنـــاول يف هـــذا البـــاب مقـــدمات يف قواعـــد الرتجـــيح، فأوضـــح ، يـــهومنهجـــه ف

كمفهــوم األغلبيـة والكليــة   ،قــة �ـاث عـن بعــض املسـائل املتعلِّ معـىن القاعـدة، وحتــدَّ 

وتنــاول باحلـديث أيضــاً الرتجـيح ومفهومــه ، القرينـةبــني و هـا الفــرق بينو ، يف القاعـدة

أمـــا  .هاســـتمداد قواعـــدو ، الرتجـــيحألفـــاظ و ، هاألســـباب املوجبـــة لـــو ، املفســـرين عنــد

سـواء كانـت متعلقـة بـه  قة بالنص القرآين،قواعد الرتجيح املتعلِّ فتناول  الباب الثاين

  . بالسياق القرآين أو متعلقةبالقراءات ورسم املصحف، أو متعلقة ، ذاته

من جامعـة امللـك رسالة علمية نال �ا الباحث درجة الدكتوراه  أصله الكتاب

  .اضسعود بالري



 
٢٠٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  لآلجرومية ربه عبيد نظم شرح يف الكيفانية الدرة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الكيفاين عمار بن توفيق حممد

  :تقــــــــــــــــديم

  

  احلكمي اهللا عبد - احلفظي حسن  -الكوين الرمحن عبد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -الصميعي دار

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٥٠  

  :ا ب

 اهللا عبـد أيب الشـيخ ملنظومة شرح، وهو النحو علم لتيسري حماولة الكتاب هذا

 آجــرُّوم بـن حممـد اهللا عبـد أيب اإلمـام مقدمـة فيهـا نظـم الـيت التـَّـَوايت، ُأبّ  بـن حممـد

  .تعاىل اهللا رمحهما الصِّنهاجي،

 وتبيـــني أمثلتهـــا، وإعـــراب املنظومــة، هـــذه أبيـــات حتليــل إىل املؤلـــف عمـــد وقــد

ـــــن الشـــــارح أكثـــــر ولقـــــد  تعـــــاىل، اهللا رمحـــــه ناظمهـــــا ومرامـــــي مقاصـــــد  التمثيـــــل ِم

 علـــى إعانـــةً  النحـــو؛ علـــل بعـــض ذَكـــر كمـــا. العظـــيم القـــرآن بآيـــات واالستشـــهاد

فه مسـلك التوسـط دون إطالـة أو ، وسلك فيه مؤلِّ املقاصد وفهم القواِعد، توضيح

  .اختصار

ــح والنكــات العلميــة ممــا ال جتــده يف   واللطــائف بالفوائــد الكتــاب الشــارح ووشَّ

 علــــم يف املبتـــدئ علـــى ميســـًرا ســـهًال  الكتــــاب فجـــاء ،كثـــري مـــن الكتـــب املطولـــة

  .، وقد وقع فيه بعض التصحيفات والسقط يف بعض األبياتالنحو



 

 
٢٠٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  دعاوى اإلمجاع عند املتكلمني يف أصول الدين

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  اليحىيياسر عبد الرمحن 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض  - دار امليمان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨٢١  

  :ا ب

هذا الكتاب عبارة عن دراسة نقدية أراد مؤلفها أن يقـوِّم مـن خالهلـا مسـالك 

نظرية تطبيقيـة فهي دراسة ، املتكلمني يف دعواهم لإلمجاع يف مسائل أصول الدين

ـبغرض بيان مقصودهم منه، وتصوُّ  ،لإلمجاع عند املتكلمني ون رهم له، ومـىت حيتجُّ

كمـا أنـه هـَدَف مـن ، ممهداً بذلك للدخول يف مناقشتهم يف تلـك اإلمجاعـات، به

وراء هذا البحث بيان الفوارق بني املنهج السلفي ومنهج املتكلمني يف اإلمجـاع يف 

مســات إمجاعــات املتكلمــني الــيت ادعوهــا وبيــان مفاســدها، وإظهــار ، أصــول الــدين

وقد أفرد املؤلـف جـزءاً تطبيقي�ـا ملناقشـة ، ليكون املطلع على كتبهم على حذر منها

واألمسـاء والصـفات ، والربوبيـة، تلك اإلمجاعات املدعاة يف أصول الدين كاأللوهية

  .فوهوغريها، معتمداً يف حترير كالمهم على ما كتبوه وألَّ 

ـــاول فيـــه مـــنهج الســـلف ومـــنهج والكتـــاب تـــألَّ  ف مـــن بـــابني، بـــاب نظـــري تن

وبـــاب تطبيقــــي ، املتكلمـــني يف االســـتدالل باإلمجــــاع علـــى مســــائل أصـــول الــــدين

  .عاة على مسائل أصول الدين ومناقشتهاتناول فيه إمجاعات أهل الكالم املدَّ 

ري من جامعـة وأصل الكتاب رسالة علمية تقدم �ا املؤلف لنيل درجة املاجست

  .وهو فريد يف بابه ننصح باقتنائه. اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



 
٢١٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الدعوة إىل اهللا يف املواقع النسائية 

  يف شبكة املعلومات العاملية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  لولوة بنت سليمان بن حممد الغنام

  :الناشــــــــــــــر

  

  السعودية -مدار الوطن 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٢٨  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب عبــــارة عــــن دراســــة ميدانيــــة حتليليــــة لَعيـَِّنــــٍة مــــن املواقــــع النســــائية 

اخلليجيــة، �ــدف إىل التعــرف علــى واقــع الــدعوة إىل اهللا يف املواقــع النســائية علـــى 

وإبـراز  ،اهللا يف هـذه املواقـعشبكة املعلومات العاملية، مع وضع ضـوابط للـدعوة إىل 

مها املواقـع النسـائية وتقوميهـا، وبيـان كيفيـة اسـتغالهلا يف الـدعوة اخلدمات اليت تقـدِّ 

  .إىل اهللا، مع إبراز املعوقات وسبل عالجها

والكتاب ينقسم إىل متهيد وبابني، تناولت املؤلفة يف التمهيد التعريـف بشـبكة 

إىل غري ذلك، وجعلت أحد بايب الكتاب ، �اوخدما، ونشأ�ا، املعلومات العاملية

فأمـا األول وهـو اإلطـار النظـري، فتناولـت فيـه أركـان الـدعوة . نظري�ا والثاين ميداني�ا

وخصائصها، وأما اإلطار امليـداين فتناولـت ، وضوابطها، إىل اهللا يف املواقع النسائية

 ،موعـــة مـــن املالحـــقوتقوميهـــا، مــع جم، ونتائجهـــا، فيــه إجـــراءات الدراســـة امليدانيــة

  .لتخرج ببعض النتائج املفيدة يف هذا ا�ال

  .والكتاب أصله رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



 

 
٢١١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  !إىل أين؟.. .الدكتور علي مجعة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  طلحة حممد املسري

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  
١٩٢  

  :ا ب

ــــدكتور علــــي مجعــــة، جتمــــع األمــــور  هــــذا الكتــــاب دراســــة خمتصــــرة يف فكــــر ال

م تصــوراً حملــورين مهمــني يف نتاجــه الفكــري؛ املتشــا�ة، واجلزئيــات املتناســقة؛ لتقــدِّ 

التناقضـــــات، وحتريــــف النقـــــول، : ؛ مثــــليف اإلقنـــــاع هبعـــــض أســــاليب: احملــــور األول

: واحملـــور الثـــاين. والتطـــاول علـــى املخـــالفني، والكـــالم احملتمـــل، واألصـــول املخرتعـــة

حتكـــيم : املعاصـــر، ويتنـــاول عـــدة قضـــايا مثـــل عاقـــبـــني اإلســـالم والو للعالقـــة رؤيتـــه 

 الشـريعة يف الواقــع املعاصــر، واجلهــاد يف سـبيل اهللا، والتعامــل مــع الكــافرين والعــيش

  .يف بالدهم، واملعامالت املالية املعاصرة، والشيعة، والتصوف، وقضايا املرأة

مـن فكـر الـدكتور علـي  رءوس أقـالمويهدف الكتاب إىل تقدمي أمثلة ومنـاذج و 

يف فكــره، ويـُبَــنيِّ الكتــاب   بعــض مـواطن اخللــل، وبعـض منــاذج االفـرتاءنيِّ بَــتُـ  مجعـة،

 إال عـن آرائـه، وإن حـاول فسـه، وال يعـربِّ أن فكر الدكتور علي مجعـة ال ميثـل إال ن

الــبعض عقــد صــلة بينــه وبــني فكــر األزهــر، أو املدرســة العقليــة، أو احلركيــة، فهــي 

صلة منقطعة؛ ألن هذه املدارس واالجتاهات هلا أطرها املعلومـة، أمـا الـدكتور علـي 

  .مجعة فليس له إطار حمدد أو نسق واضح يسري عليه



 
٢١٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الدالئل الشرعية على حتريم موافقة 

  اليهود والنصارى يف العطلة األسبوعية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن سعد الشثري

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد العزيز الراجحي –صاحل الفوزان 

  :الناشــــــــــــــر

:  

  الرياض -دار الرضوان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

ـــــــــــــة   الثالث

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١١٥  

  :ا ب

 ، حتــــرمي موافقــــة اليهــــود والنصــــارى يف العطلــــة األســــبوعيةهــــذا الكتــــاب يبــــنيِّ 

 فيهــا املـراد بالعيــد يف اإلسـالم، وأن يــوم اجلمعــة ويشـمل إحــدى عشـر فصــًال، بـنيَّ 

عيــد للمســـلمني، وأن يــوم الســـبت عيــد لليهـــود، وأن يــوم األحـــد عيــد للنصـــارى، 

ـــه باألدلـــة مـــن  ـــار حتـــرمي مشـــا�ة اليهـــود مبينـــاً في الكتـــاب والســـنة واإلمجـــاع واالعتب

وهـــــذه الطبعـــــة متيـــــزت بإضــــــافات . والنصـــــارى يف أعيـــــادهم احلوليـــــة واألســـــبوعية

الفصــــل الســــابع، والعاشــــر، : مــــن بينهــــا إضــــافة ثالثــــة فصــــول وهــــي ،وتنقيحــــات

ح فيهـا أن مـن آثـار االسـتعمار والغـزو الفكـري موافقـة اليهـود واحلادي عشر، وضَّـ

والنصــارى يف العطلــة األســبوعية، وعــن االحتســاب علــى مــن يعطــل األعمــال يــوم 

السبت واألحد، وحترمي إخضـاع األحكـام الشـرعية آلراء النـاس، والتصـويت عليهـا 

يف ا�ــــالس الربملانيــــة، والصــــحف واإلذاعــــات، والقنــــوات، واملنتــــديات، وزاد فيهــــا 

  .على حترمي هذا األمر ليت تنصُّ أيضاً من أقوال أهل العلم القدامى واملعاصرين ا



 

 
٢١٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  دليل الداعية الفقهي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  فهد بن سامل بامهام

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار مساء الكتب 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢١٥  

  :ا ب

غــري املســلمني، وأحكــام  هــذا الكتــاب عبــارة عــن توضــيحات فقهيــة يف دعــوة

ـــاب يقـــدِّ  ـــيت حيتاجهـــا املســـلم اجلديـــد، فالكت ـــة ال م دعمـــاً علمي�ـــا يف املســـائل الفقهي

  .الدعاة، وكذلك متابعة وتوجيه للمسلمني اجلدد يف كثري مما يعرض هلم يف حيا�م

والكتـاب ينقسـم إىل ثالثـة أبــواب رئيسـة، األول عـن العالقــة مـع غـري املســلم، 

ــ املســائل املتعلقــة جبوانــب تواصــل الداعيــة وتفاعلــه مــع جمتمعــه وحميطــه مــن ح ويوضِّ

غـــري املســــلمني، ومــــن الفصـــول الــــيت تناوهلــــا الســـالم والتحيــــة، والتهنئــــة واإلكــــرام، 

وحســن العشــرة وحتتهــا مســائل عديــدة، والبــاب الثــاين يتنــاول دعــوة غــري املســلم، 

دعوتــه لغــري املســلمني، مــروراً وهــي املســائل الــيت ســتواجه الداعيــة مبجــرد شــروعه يف 

مث الدخول يف اإلسالم، وحتتها مسـائل ، والعطايا، واإلحسان، بالتعريف باإلسالم

  .احلاجة إىل معرفتها تشتدُّ 

أمــا البــاب الثالــث فكــان عــن املســلم اجلديــد، فعــرض املؤلــف يف هــذا البــاب 

وتنـاول العديـد وحقوق املسلم اجلديـد، ، ونكاحه، عبادات املسلم اجلديد، وأسرته

من املسائل، كحكم اهلجـرة مـن بلـد آلخـر، وموضـوع املـرياث، وتغيـري االسـم، إىل 

  .غري ذلك



 
٢١٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الدليل العقلي عند السلف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن سعد الشهري

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -مركز التأصيل للدراسات والبحوث 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨٧  

  :ا ب

هــذا الكتــاب دراســة خمتصــرة حــول موضــوع الــدليل العقلــي عنــد الســلف، أراد 

�ــا املؤلــف إيضــاح حقيقــة مــنهج الســـلف الصــاحل يف التعامــل مــع الــدليل العقلـــي 

ــــِة االســــتدالل يف  والعالقــــة بــــني العقــــل والنقــــل، ودفــــع التهمــــة القائلــــة بعــــدم بـَْرَهَن

  .منهجهم

ف الكتـــاب مـــن ثالثـــة مباحـــث، اشـــتمل األول علـــى تعريـــف الـــدليل وقـــد تـــألَّ 

أمـا املبحـث الثــاين فهـو اسـتعمال الســلف للـدليل العقلــي، ، وبيـان ماهيتــه، العقلـي

ر فيه أن مـنهج االسـتدالل عنـد السـلف يقـوم علـى األخـذ باألدلـة الصـحيحة وتقرَّ 

وأن مـــن أصـــوهلم األخــــذ ، نقليـــة كانــــت أو عقليـــة أو حســـية ،أيـ�ــا كـــان مصـــدرها

ــنة واالعتصــام �مــا فمــا مــن دليــل ورد �مــا إال والســلف آخــذون ، بالكتــاب والسُّ

ب أمثلــــًة علــــى اســــتعمال الســــلف للــــدليل وضــــرَ ، ومــــن ذلــــك األدلــــة العقليــــة، بــــه

د أمــا املبحــث الثالــث فاشــتمل علــى بيــان العالقــة بــني العقــل والنقــل عنــ، العقلــي

  .السلف، وأنه ال تعارض بينهما

  .والكتاب ننصح بقراءته



 

 
٢١٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  دليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية

  م٢٠٠٩ /هـ ١٤٣٠حىت عام 

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  جمموعة من الباحثني

  :إشـــــــــــراف

  

  سامل بن صاحل العماري

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١١٤١  

  :ا ب

هذا الكتاب عبارة عن عمـل ببليـوغرايف يهـدف إىل إرشـاد البـاحثني للمصـادر 

وتسـهيل وصـوهلم إىل هـذه ، اليت حيتاجو�ا أثناء البحث ،واملراجع القرآنية املختلفة

منــذ  ،وذلــك حبصــر واستقصــاء الكتــب املطبوعــة يف الدراســات القرآنيــة، املؤلفــات

ـــة حـــىت عـــام  ز هـــذا العمـــل وقـــد متيَّـــ، م٢٠٠٩ -هــــ ١٤٣٠ظهـــور الطباعـــة العربي

حيـــث بلـــغ ، باحلصــر واالستقصـــاء عنــد موازنتـــه بغــريه مـــن الكتــب يف نفـــس جمالــه

ـــاً ) ٧٠٨٩(د الكتـــب ا�موعـــة فيـــه عـــد ـــد أمســـاء املـــؤلفنيكمـــا متيَّـــ، كتاب ، ز بتوحي

، ووضع الكتاب الذي طبع بأمساء عدة يف مكان واحد حـىت يسـهل التعـرف عليـه

  .كما متيز باستكمال معلومات أكثر الكتب املوجودة

وحتتهـا عنـاوين جانبيـة ، م إىل أقسـام رئيسـة محلـت عنـاوين عامـةوالـدليل مقسَّـ

 ويف �ايــة هـذا الــدليل متَّ ، بــة ترتيبـاً ألفبائي�ـامرتَّ ، قـة �ـاضـوي حتتهـا املؤلفــات املتعلِّ تن

  .وألمساء املؤلفني، وعناوين الكتب، وضع كشافات هجائية لرؤوس املوضوعات

  .والكتاب فريد يف بابه



 
٢١٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الدولة املدنية مفاهيم وأحكام

  :ت اب

ـــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  أبو فهر السلفي

  :الناشــــــــــــــــــر

  

  القاهرة -دار عامل النوادر

ـــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

ــــع   :ســــنة الطب

  

  :عــــدد الصــــفحات  هـ١٤٣٢

  

٩٦  

  :ا ب

، حتريـراً ملفاهيمـه، وتقريـراً )الدولة املدنية(هذا الكتاب عبارة عن بيان ملصطلح 

السياســـية قـــة بـــه، مـــن بـــاب التأصـــيل الشـــرعي للمفـــاهيم لألحكـــام الشـــرعية املتعلِّ 

  .املتداولة

تنـــاول املؤلـــف مـــن خـــالل هـــذا الكتـــاب تطـــور العالقـــة بـــني الكنيســـة والدولـــة 

ــــدَّعي احلــــقَّ  ــــة الدينيــــة، الــــيت ت اإلهلــــي، مث ظهــــور  تارخيي�ــــا، وظهــــور مصــــطلح الدول

  .مصطلح الدولة املدنية

ر املؤلـــف أنَّ الدولـــة املدنيـــة مصـــطلح فلســـفي مـــن أركانـــه األساســـية أنـَّــه ويقـــرِّ 

دة لقوانني احلاكم؛ سـواء كانـت دينيـة أو أخالقيـة، وأنَّ هـذه ض أي سلطة مقيِّ يرف

الفلسـفات أضــافت لصــفات الدولــة املدنيــة بعـض املفــاهيم الــيت ال يــرى االعــرتاض 

ويبـنيِّ املؤلـف أنَّ اإلسـالم يـرفض . عليها، مثل كون الشعب أساس اختيار احلاكم

يــرفض متاًمــا عــزل الــدين داخــل دور الدولــة املدنيــة وفــق األســاس الفلســفي؛ ألنــه 

العبــادة، ويــرى املؤلــف أنَّــه ال جيــوز يف حالــة االختيــار إثبــات أو نفــي أنَّ اإلســالم 

  .ألن هذا اللفظ لفظ جممل ،دولة مدنية، بل يرى التفصيل هو األمثل



 

 
٢١٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الدين واتمع والدولة يف جزيرة العرب

  احلجاز حتت احلكم العثماني

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  وليم أوكسنولد

  :ترجمـــــــــــــــة

  

  عبد الرمحن سعد العرايب

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -مركز النشر العلمي  –جامعة امللك عبد العزيز 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٨٤  

  :ا ب

مــن الناحيــة يتنــاول الفــرتة الثانيــة مــن احلكــم العثمــاين للحجــاز هــذا الكتــاب 

 همؤلفـجهة أن من الكتاب  تأيت أمهية، و ما يقارب السبعني عاماً  خالل ،التارخيية

ــ عتمــد علــى الكثــري مــن الوثــائق العثمانيــة والفرنســية واص يف تــاريخ احلجــاز، ختصَّ

ـــاول هـــذه ويُ . والربيطانيـــة أســـاس أن  الفـــرتة التارخييـــة علـــىعتـــرب املؤلـــف أول مـــن تن

ا جوانــب احليــاة باحلجــاز سياســي�  واملــؤثر الفعلــي يف كــلِّ  ،العامــل األولهــو الــدين 

ى كثــرياً مــن القضــايا واألحــداث الكبــرية يف تــاريخ ا، كمــا غطَّــا واجتماعي�ــواقتصــادي� 

، ومعارضــــة النخبـــــة )م١٨٥٨(دة عــــام مذحبــــة ُجــــ: مثــــل ،احلجــــاز بتلــــك الفــــرتة

باحلجاز لسكة حديد احلجاز، واالنتفاضة القوميـة العربيـة ضـد السـيطرة  سياسيةلا

 ،ألحــــوال التعلــــيم والثقافــــة يف احلجــــازباإلضــــافة إىل التحليــــل العثمانيــــة وغريهــــا، 

وخباصــة يف احلــرمني الشــريفني؛ ليخــرج املؤلــف يف �ايــة كتابــه إىل يقــني دور الــدين 

يف رســم كثــري مـــن  كبــري  أثـــركــان لــه   وأنــه، لعهــد العثمـــاينة احلجازيــة يف ايف احليــا

  .جوانبها



 
٢١٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الذخائر واألعالق يف آداب النفوس ومكارم األخالق

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سالم بن عبد اهللا بن سالم الباهلي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  إحسان َذنُّون الثامري

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار صادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   هـ١٤٣٢

  

٥٦١  

  :ا ب

 ثت عـــن األخــالق واآلداب، ويعـــدُّ هــذا الكتــاب واحـــد مــن الكتـــب الــيت حتــدَّ 

  .رةموسوعة أخالقية ميسَّ 

ــــاً وقــــد تــــألَّ  ــــدور حــــول فضــــيلة األخــــالق  ،ف الكتــــاب مــــن أربعــــة عشــــر باب ت

وارتباطهــــا بالعقــــل، والعلــــم، واحللــــم، والزهــــد، والتصــــوف، والعــــدل، وغريهــــا مــــن 

ـــواب بالشـــرح عناصـــر مكـــارم األخـــالق، الفضـــائل وأورد ، كمـــا تناولـــت هـــذه األب

مــــع ، املؤلــــف مــــا جــــاء فيهــــا شــــعراً ونثــــراً علــــى لســــان الســــلف والعلمــــاء واألدبــــاء

ـــ ظم ق بـــالنُّ ث عـــن بعـــض مـــا يتعلَّـــنة، كمـــا حتـــدَّ استشـــهاده بنصـــوص الكتـــاب والسُّ

وخـتم املؤلـف ، وما يدور يف فلكها مـن أدب سياسـي وحكمـة وأخبـار ،اإلسالمية

وملــع مــن   ،الكتــاب ببــاب مجــع فيــه بعضــاً مــن مــآثر الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم

  . حمكمة السبك ،واملؤلف عباراته ومجله قصرية مسجوعة. كالمه وآثاره وسريته

وطبعـة ، هــ١٢٩٨طبعـة املطبعـة الوهبيـة عـام : ب طبع طبعتـني سـابقتنيوالكتا

   .هـ١٤٣١دار ابن حزم بتحقيق حممد خري رمضان عام 



 

 
٢١٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

عن اململكة العربية السعودية وأرامكو ذكريات وانطباعات 

   مثانينياتهإىل  من ثالثينيات القرن العشرين امليالدي

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  كارول هيك

  :تقــــــــــــــــديم

  

  فرانك جنكرز

  :رجمـــــــــــــــةت

  

  عبد اهللا بن ناصر السبيعي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دارة امللك عبد العزيز 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بـــــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــــــــدد األجــــــــزاء  هـ١٤٣١

  

٢  

  :ا ب

ذكريـات مثـاين شخصـيات مـن املـوظفني األجانـب العـاملني ق يوثِّ كتاب هذا ال

ومــا علــق  ،انطباعــا�م وذكريــا�م هفيــ دوَّنــوايف اســتخراج الــنفط يف اململكــة، وقــد 

ات القـرن العشـرين يـاليت امتدت مـن ثالثين ،بذاكر�م أثناء مدة عملهم يف اململكة

فيها، واألعمال الوظيفيـة  حيا�م اليوميةكيف كانت نوا  اته، وبيَّ يامليالدي إىل مثانين

ــــة، وغــــري ذلــــك،  ــــيت قــــاموا �ــــا، والصــــعوبات الــــيت واجهــــتهم يف حيــــا�م العملي ال

والنهـوض  ،مرحلة مهمة من النقلة احلضارية الـيت متيـزت �ـا اململكـة لميثِّ  الكتابف

 بعـض األمريكـانتـوثيقي لرؤيـة  االقتصـادي الـذي مشـل مجيـع مرافقهـا، وهـو سـجلٌّ 

ذكريات بطريقــــة هـــذه الـــعـــن حيـــاة العـــرب، والكتـــاب يســـرد  موتصـــورا� ،للعـــريب

  .يف املنطقة معرب سين تواجده ه أصحا�احوارية تسهب يف طرح كل ما عاش

وسياســـية عـــن ، واقتصـــادية، واجتماعيـــة، وثقافيـــة، ويف الكتـــاب فوائـــد تارخييـــة

  .تلك احلقبة الزمنية من اململكة ننصح باالطالع عليها



 
٢٢٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  رتاج املعامالت

  تأصيلية يف املناهي الشرعية قراءة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  فهد بن صاحل احلمود

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣١٩  

  :ا ب

هــــــذا الكتــــــاب مقصــــــوده اإلشــــــارة إىل أهــــــم املنــــــاهي الشــــــرعية املوجــــــودة يف 

املؤلـف  واليت ترتكز على املعقود عليه من مثن ومثمن، وقـد اهـتمَّ ، املعامالت املالية

كاألدلـــة للشـــروط واملســـائل الفقهيـــة؛ ليكـــون   بـــذكر الضـــوابط واألصـــول الـــيت تعـــدُّ 

  .الرتجيح فيها معتمداً على أصل صحيح

، ر املسائل املراد حبثها تصويراً فقهي�ا قبـل بيـان حكمهـاوطريقة املؤلف أنه يصوِّ 

ها إذا كانــت مــن املســائل املتفــق عليهــا مــع توثيــق االتفــاق مــن مظانــه ويــأيت بــدليل

مث ، أما إذا كانت املسألة من مسـائل اخلـالف فيقـوم بتحريـر حمـل اخلـالف، املعتربة

مــع االقتصــار علــى ، وبيــان مــن قــال �ــا مــن أهــل العلــم، يــذكر األقــوال يف املســألة

، الوقـوف عليـه مـن أقـوال السـلف روذكر ما تيسَّـ، املذاهب الفقهية املشهورة غالباً 

ويـذكر أدلـة األقـوال مـع بيـان . ويقوم بتوثيق األقوال من كتـب أهـل املـذهب نفسـه

  .وجه الداللة، وما يرد على الدليل من مناقشات

، والغـرر، والـيت درسـها املؤلـف الربـا ،ومن أبواب املعـامالت املاليـة املنهـي عنهـا

  .واإلعانة على معصية وغريها، واإلضرار



 

 
٢٢١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

الة يف ديوان امللك عبد العزيز آل سعود
َّ
  رح

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد حممد حممود

  :تقــــــــــــــــديم

  

  األمري طالل بن عبد العزيز

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدار السعودية للنشر والتوزيع

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٥٠٣  

  :ا ب

ترمجــة ملؤســس اململكــة العربيــة الســعودية، مــن خــالل تتبــع كــالم هــذا الكتــاب 

عــدد مــن الرحالــة الــذين قــدموا عليــه، مث نقلــوا يف كتــبهم إعجــا�م، ومشــاهدا�م، 

وقد أمجع الذين اختارهم املؤلف على مكانة امللك عبد العزيـز يف التـاريخ، وذكـروا 

  .من عبقريته وحنكته، ومكانته كرجل دولة

 رحلـــة إىل اجلزيـــرة العربيــــة يف ديـــوان امللــــك، مث )٤٢( كتابــــه املؤلـــف يفتنـــاول 

ـــــ أحلقهــــا بـ قــــام املؤلــــف  ،رحــــالت يف عهــــد الدولــــة الســــعودية األوىل والثانيــــة )٨(ـ

توثيــق كـــل  مــعالــرحالت واالقتبــاس منهــا وحكايتهــا بشــكل مــوجز،  بعــرض هــذه

الـة الرحَّ  رحلة بصورة غالف كتا�ا، وبعض الصور والرسومات واخلرائط اليت أثبتهـا

ـــة عـــرب وأعـــاجم، مســـلمني يف كتابـــا�م، وقـــد مشلـــت الـــرحالت رحَّ  ، ونصـــارىال

ورغــم مشوليــة تلــك الــرحالت للجزيــرة  ،ومــؤرخني ،وجغــرافيني ،وسياســيني ،علمــاء

ـــــالعرض تنـــــاول منطقـــــة احل العربيـــــة إال أن بعضـــــها جـــــاز وأرض احلـــــرمني خاصـــــة ب

  .والتفصيل خاصة رحالت احلج



 
٢٢٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الرحلة احلجازية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن أمحد احلضيكي السوسي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد العايل ملدبر

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٢٦٢  

 با:  

هذا الكتاب يتناول رحلـة العالمـة حممـد احلضـيكي العلميـة إىل احلجـاز، والـيت 

مجـــع فيهـــا بـــني طلـــب العلـــم وأداء فريضـــة احلـــج، رامســـاً بـــذلك مالمـــح مـــن حياتـــه 

اه العلمية، معرِّفًا بشيوخه الذين مـرَّ علـى جمالسـهم يف طريقـه إىل احلجـاز، ومـا تلقَّـ

ذاكــراً إفاداتــه التارخييــة واجلغرافيــة، واصــفاً الكثــري مــن عــنهم مــن فوائــد وإجــازات، 

لتكـون رحلتـه مصـدراً تارخيي�ـا ، املواضع والبقاع واملزارات اليت شـاهدها وصـفاً دقيقـاً 

  .وجغرافي�ا وأدبي�ا، ومل ختُل رحلته من نـََفس أديب رفيع

احب وقد قسَّم احملقق الكتاب إىل قسمني، القسم األول جعله يف الرتمجة لص

نه أخبــاراً تارخييــة، الكتــاب، مــع إبــراز اجلوانــب العلميــة يف رحلتــه احلجازيــة، وضــمَّ 

  .وجغرافية، واقتصادية، واجتماعية، مث ذكر منهجه يف التحقيق

. ق مــع التوثيـق والتعليــقأمـا القسـم الثــاين مـن الكتــاب فـأفرده مبـنت الرحلــة احملقَّـ

ألحاديــــث النبويـــــة، واألشـــــعار وقــــد أحلقـــــه بفهـــــارس علميــــة لآليـــــات القرآنيـــــة، وا

ـــــدان،  ـــــب الـــــواردة يف املـــــنت، واألعـــــالم املرتمجـــــني يف الرحلـــــة، والبل والقـــــوايف، والكت

  .واملواضع، والقبائل، واألمم، والطوائف، واملصادر، واملراجع



 

 
٢٢٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 
ِّ
لصادِي

َ
  رحلة الق

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  علي بن حممد القلصاديِّ األندلسيِّ 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  األجفانحممد أبو 

  :الناشــــــــــــــر

:  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٢٤  

  :ا ب

عبـارة ) متهيد الطالب ومنتهى الراغب إىل أعلى املنازل واملناقـب(هذا الكتاب 

، والـيت  ،عن رحلة ألحد العلماء وهو علي بن حممد الشهري بالقلصاديِّ األندلسيِّ

ـــى عـــنهم قبلهـــا وخالهلـــا  دوَّ�ـــا بنفســـه، وضـــمَّنها احلـــديث عـــن شـــيوخه الـــذين تلقَّ

وبعـدها، كمــا ضـمَّنها وصــفاً لــبعض مشـاهداته وملناســك احلـج والعمــرة، والكتــاب 

  .جرية التاسعةخالل املائة اهل ،يعترب تأرخياً للحركة الفكرية يف مملكة غرناطة

ــــ ــــني، وقسَّ ــــاب إىل قســــمني؛ وقــــد اعتمــــد احملقــــق علــــى نســــختني خطيت م الكت

ص القســم األول للدراســة، كمــا قــدَّم فيــه حملــة عــن ظــروف احليــاة الــيت كانــت خصَّــ

تعيشـــها مملكـــة غرناطـــة يف عصـــر صـــاحب الرحلـــة، مث عـــرَّف بـــاملؤلف وتـــأثريه يف 

رحالت األندلسيني، أما القسـم الثـاين النطاق العلمي، كما قدَّم عرضاً موجزاً عن 

الرحلــة، مرتمجــاً لشــيوخ القلصــادي، مــع جتنــب التكــرار ملــا يف  ق فيــه نــصَّ فقــد حقَّــ

مـــنت الكتـــاب، وتـــرجم كـــذلك للـــذين ذكـــرهم املؤلـــف، ممـــن اتصـــل �ـــم مـــن غـــري 

شيوخه، كما عرَّف باألماكن، وببعض املفردات اللغويـة والشـرعية، ووضـع عنـاوين 

  .لرحلة ذهاباً وإياباً وغري ذلكتربز مراحل ا



 
٢٢٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  رد افرتاءات اجلابري على القرآن الكريم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد عمارة

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة -دار السالم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٢١  

  :ا ب

ألخطــاء والشــبهات الــيت لوتفنيــد هــذا الكتــاب عبــارة عــن دراســة نقديــة، وردٌّ 

ف الكتـــاب مـــن أربعـــة وقـــد تـــألَّ  ،أثارهــا حممـــد عابـــد اجلـــابري حـــول القـــرآن الكـــرمي

ــــموقـــف اجلــــابري مــــن الــــرتاثتنــــاول املؤلــــف مــــن خالهلــــا  ،فصـــول ح ، حيــــث وضَّ

ـــاً خطورتـــه، وأنـــه دعـــوة صـــرحية، املشـــروع الفكـــري للجـــابري إىل القطيعـــة مـــع  مبين

مث نــــاقش ، حســــب أســــباب النــــزول، الرتتيــــب اجلــــابري للقــــرآنمث تنــــاول ، الــــرتاث

ومـــا  ،، نـــاقش أخطــاء اجلـــابري يف كتابـــه)أخطــاء ال خطايـــا(املؤلــف حتـــت عنـــوان 

تطبيقــــه مــــنهج الوضــــعية ه املؤلــــف نظــــراً فكري�ــــا قــــابًال للحــــوار والنِّقــــاش، مثــــل عــــدَّ 

أن وزعمــه  ،وال جمــال فيــه للبحــث املنطقــي ،تســليم املنطقيــة باعتبــاره الــدين منطقــة

 )خطايا ال أخطـاء(وحتت عنوان  ،، وغريها من األخطاءالعبادات ال معقولية فيها

 ،إنكــار عصـــمة األنبيـــاءه خطايـــا غـــري قابلــة للنقـــاش، منهـــا نــاقش املؤلـــف مـــا عــدَّ 

 يف هكذبـــو  ،وزعمـــه اتفـــاق أهـــل الســـنة واملعتزلـــة علـــى عـــدم عصـــمتهم مـــن الكبـــائر

أن وادعـاؤه  ،ل بـه اإلسـالم إىل ديـن حـريبحتـوَّ  ،وصفه بيعة العقبة بأ�ا عقد حريب

   .نسخو ، حذفو ، تبديلو ، نسيانو  أخطاء املصحف اإلمام به

  .والكتاب جيد ومفيد



 

 
٢٢٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  رد احلديث من جهة املنت 

  احملدثني واألصوليني دراسة يف مناهج

  :ت اب

  :تــــــــــــأليف

  

  معتز اخلطيب

  :الناشــــــــــر

  

  بريوت -الشركة العربية لألحباث والنشر

  األوىل  :الطبــــــــــعة

  

  :ســـــــــــــنة الطبـــــــــــــع

  

  :عــدد الصــفحات  م٢٠١١

  

٤٩٤  

  :ا ب

 الثقـات، هذا الكتاب يدرس طريقة احملدثني واألصوليني يف التعامـل مـع أوهـام

 املتـــين النقــد  مـــوقفهم مــنكمــا يبــنيِّ  القبـــول، ظاهرهــا الــيت األحاديـــث ومــع متــون

  .الذي ال ينظر إىل السند اخلالص

 للمحـدثني مـنهج احلديث؛ نقد يف متوازيني منهجني مثة أن: ويفرتض البحث

   .الوظيفتني واختالف النظرين طبيعة عن منبثقان ومها لألصوليني، ومنهج النقاد،

 واألصــوليني، واملقــاييس احملــدثني احلــديث بــني ردِّ  وقــد تنــاول الكتــاب صــفات

والزيـادة واالخـتالف وغـري ذلـك عنـد  ،كالتعليل بالتفرد  ،املنت مدوها يف ردِّ اليت اعت

ملخالفة املنت للعقـل والقـرآن والسـنة املشـهورة واإلمجـاع، وغـري ذلـك  احملدثني، والردِّ 

  .عند األصوليني

 درمـان، أم جبامعـة الـدين، أصـول وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه، من كلية

ـــوربـــاخلرطوم، بإشـــراف الـــدك  الزحيلـــي، الـــدكتور وهبـــة وناقشـــها عـــرت، الـــدين تور ن

  .عمر احلرب والدكتور الفاتح



 
٢٢٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  رسالة ابن حزم األندلسي 

  يف الرد على ابن النغريلة اليهودي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أحسن حلساسنة

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   م٢٠١١

  

٢٧٦  

  :ا ب

هذا الكتاب عبارة عن دراسة حـول رسـالة ابـن حـزم يف الـرد علـى ابـن النغريلـة 

تنــاول املؤلــف هــذه الرســالة بالتحليـــل مــن خــالل ســتة فصــول، مبتـــدئاً . اليهــودي

وتنــــاول أيضــــاً . برتمجــــة البــــن حــــزم األندلســــي مــــع اإلشــــارة إىل طبيعــــة شخصــــيته

وعـــاجل . رســـالة ابـــن حـــزم يف الـــرد علـــى ابـــن النغريلـــة يف كتابـــهبـــالعرض والتحليـــل 

املؤلـــف اجلانـــب املنهجـــي البـــن حـــزم، فقـــام مبناقشـــة منهجـــه الـــذي يعتمـــد علـــى 

مث قــام بتقــومي . الــرفض والــدفاع والتربيــر، مقارنــاً إيــاه مبــنهج نقــاد النصــوص الدينيــة

املســائل املهمــة  رســالة ابــن حــزم مــن الناحيــة املنهجيــة والعلميــة، مــع مناقشــة بعــض

ق بشخصيته، كمـا قـارن بـني مـنهج ابـن حـزم يف رسـالته يف الـرد علـى ابـن اليت تتعلَّ 

. البـن حـزم ))الفصـل يف األهـواء والنحـل((النغريلة وبـني بعـض فصـول مـن كتـاب 

مث سلَّط األضواء على حركة الطعن يف القرآن الكرمي ودعوى التناقض فيه قبل ابـن 

مث عــرض . ن خــالل اإلشــارة إىل بعــض اآليــات القرآنيــةالنغريلــة وبعــده، وذلــك مــ

وطــرق دفــع ذلــك، وخــتم  ،األســباب الداعيــة إىل إيهــام التنــاقض يف القــرآن الكــرمي

  .الكامل لرسالة ابن حزم الكتاب بالنصِّ 



 

 
٢٢٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   رسالتان يف أصول التفسري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  جاسم بن حممد العينايت

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت -الذهيب مكتبة اإلمام 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :المجلــداتعــدد   هـ١٤٣١

  

١٢٠  

  :ا ب

مبحـــــث يف (هــــذا الكتـــــاب عبـــــارة عـــــن رســـــالتني يف أصـــــول التفســـــري، األوىل 

وهــي رســالة لطيفــة أراد مؤلفهــا  )ص والصـافاتإلسـرائليات وأمثلــة هلــا يف ســوريت ا

التنبيــه علــى خطــر اإلســرائليات، واآلثــار الــيت تركتهــا يف كتــب الــرتاث اإلســالمي، 

خاصـــة كتـــب التفســـري والتـــاريخ، تنـــاول املؤلـــف مـــن خـــالل أربعـــة فصـــول تعريـــف 

كيـف دخلـت هـذه و ، وكيفية وجودها يف الـرتاث اإلسـالمي، اإلسرائليات ومنشأها

وكيــف مت اســتغالهلا مــن قبــل املستشــرقني للطعــن يف  ،فســرياإلســرائيليات كتــب الت

وذكـــر بعـــض ، وكيفيـــة حماربـــة اإلســـرائيليات يف كتـــب الـــرتاث اإلســـالمي، اإلســـالم

  .األمثلة لإلسرائيليات يف سوريت ص والصافات مع بيا�ا والرد عليها

 فــتوتألَّ ) مدرســة التفســري بــالعراق يف عهــد التــابعني(أمــا الرســالة الثانيــة فهــي 

ـــاول املؤلـــف مـــن خالهلـــا تعريـــف التفســـري وفضـــله،  ـــواب، تن ـــة أب مـــن مقدمـــة وثالث

وابتـــداء هـــذه املرحلـــة، ومصـــادر التفســـري ، واحلاجـــة إليـــه، وتفســـري التـــابعني عمومـــاً 

فيهــا، ومميــزات تفســري التــابعني، ومدرســة العــراق التفســريية، ورائــدها ابــن مســعود 

ت مدرســة التفســري يف العــراق مــن رضــي اهللا عنــه، مرتمجــاً لــه، وذكــر أشــهر رجــاال

  .التابعني، كعلقمة ومسروق والشعيب واحلسن البصري وغريهم



 
٢٢٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  رسائل ومسائل منسوبة البن تيمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -جملة البيان  -مركز البحوث والدراسات 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  هـ١٤٣٢

  

  :عـــدد الصـــفحات

  

٦٩  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه املؤلــف جمموعــة مــن الرســائل واملســائل الــيت نســبت إىل 

  .هر عنهت له، بل ختالف ما اشتشيخ اإلسالم ابن تيمية، يرى املؤلف أ�ا ليس

ــــ عــــن مخــــس منهمــــا حتــــدث فيــــه  ولألا: مه املؤلــــف إىل قســــمنيوالكتــــاب قسَّ

، )املفاضـلة بـني املالئكـة وصـاحلي البشـر(هي كتـاب و  ،رسائل منسوبة البن تيمية

أثبت املؤلف عدم صحة نسبته البن تيمية مـن الذي ) تنبيه الرجل العاقل(كتاب و 

املنســــوبة البــــن ) الالميــــة(، و)قتــــال الكفــــار ألجــــل الــــدفاع( ورســــالة عــــدة أوجــــه،

 يضــاً أتثبــت  ال )وســطميــان األإلتتمــة كتــاب ا(أن  قــام املؤلــف بإثبــاتتيميــة،كما 

ـــ لعـــدم موافقتهـــا وتغـــاير أســـلوبه  ،نَـَفس ابـــن تيميـــة، بـــل ختـــالف حتريراتـــه املشـــهورةل

مخس مسائل عقدية منسوبة البـن ثاين فقد مجع فيه املؤلف القسم الأما  .املعروف

ن أىل إ املؤلــفتوصــل و  )مــواتطلــب الــدعاء مــن األبدعيــة (لة أمســ: وهــيتيميــة 

املؤلـف  وبـَـنيَّ  )االسـتعانة بـاجلن(وكـذا مسـألة ، عند شـيخ اإلسـالم اً شرك يعدُّ ذلك 

، )صــول وفــروعأىل إنكــار تقســيم الــدين إدعــوى (و، مينــع ذلــكشــيخ اإلســالم ن أ

ميـــان عنـــد عمـــال القلـــوب عـــن مســـمى اإلأخـــراج إ(و، )ن اخلضـــر حـــيأدعـــوى (و

  .مة، وهو جدير بالقراءةوالكتاب أصله حبوث علمية حمكَّ ). حنافاأل



 

 
٢٢٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 وتأسيس 
ٌ
  يف مكة بناء

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حيىي بن إبراهيم اليحىي

  :الناشــــــــــــــر

  

  املدينة النبوية –دار اخلضريي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٣٧٧  

  :ا ب

باختصــار، ويــذكر الــدروس والعــرب والفوائــد هــذا الكتــاب يتنــاول الســرية النبويــة 

والعظـــات املـــأخوذة مـــن وقائعهـــا، ذكـــر املؤلـــف أنـــه اعتمـــد يف هـــذا الكتـــاب علـــى 

صحيح الروايات، إال رواية ال تُبىن عليها مسألة يف العقيدة أو األحكام الشـرعية، 

ـــه قـــد يتســـاهل يف إيرادهـــا لتكميـــل الســـياق، إن مل جيـــد مـــا هـــو أقـــوى منهـــا،  فإن

ــــ والكتــــاب يتنــــاول مــــن الســــرية مه مؤلفــــه إىل أربعــــة العهــــد املكــــي فحســــب، وقسَّ

فصول، راعى فيها املوضـوعات أكثـر مـن الرتتيـب التـارخيي لألحـداث، وقـد جعـل 

ث يف الثـاين عـن الـوحي وتبليـغ الرسـالة، الفصل األول مـدخًال لفهـم السـرية، وحتـدَّ 

يف مقاومـــة الـــدعوة، وجعـــل الفصـــل وَعــَرض يف الفصـــل الثالـــث أســـاليب املشــركني 

الرابـع عـن اهلجــرة ومقـدما�ا، ويف اخلامتــة ذكـر بعـض الفوائــد مـن ســرية النـيب صــلى 

  .اهللا عليه وسلم يف العهد املكي على وجه العموم



 
٢٣٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

العبادة واإلله وحتقيق معىن رفع االشتباه عن معىن 

  العبادة : روف بكتابالتوحيد والشرك باهللا املع

  :ابت 

  :تـــــــــــــــأليف

  

  اليماينعبد الرمحن بن حيىي املعلمي 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  الشرباوي بن أيب املعاطي املصري

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار العاصمة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٦١  

  :ا ب

وهــو عبــد  ،فــه أحــد أعــالم هــذا العصــرموضــوعه التوحيــد، ومؤلِّ هــذا الكتــاب 

الـرمحن املعلمـي، ودعـاه إىل تأليفــه اخلـالف الواقـع بــني األمـة يف القـرون املتــأخرة يف 

وتعظــيم قبــورهم، كــذلك تعظــيم الكواكــب والروحــانيني، ، شــأن االســتغاثة بــاملوتى

ومعـــىن  ،حقيقـــة اإللـــه بيـــان بســـبب اجلهـــل حبقيقـــة الشـــرك ومعـــىن اإللـــه، لـــذا تـــوىلَّ 

ــــــق �ــــــذا املوضــــــوعالشــــــرك، وتطــــــرَّ  ، واجلــــــن، كــــــالقبور  ،ق إىل مســــــائل كثــــــرية تتعل

ه النصــــارى، والعــــذر باجلهــــل، والســــحر، بَ ه عبــــاد األصــــنام وُشــــبَ والكواكــــب، وُشــــ

  . والقسم بغري اهللا، وغري ذلك

م برتمجــــة وقــــدَّ  ،وقــــد قــــام حمقــــق الكتــــاب باالعتمــــاد علــــى نســــختني خطيتــــني

وعـزو النقـوالت إىل مصـادرها، ، وقـام بتخـريج األحاديـث، ملعلمي مـوجزةللعالمة ا

وقدَّم له الشيخ عبد اهللا السعد مبقدمة طويلة تزيد على مخسني صفحة، والكتـاب 

  .يطبع ألول مرة كامًال، وهو جدير باالقتناء



 

 
٢٣١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

خميمات معاني كشف النقاب عن رفع احلجاب عن 

  اإلعراب خمدرات ملحة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد األمني بن عبد اهللا بن يوسف اإلثيويب

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت - دار طوق النجاة ، جدة  –دار املنهاج 

ـــــعةلا   :طبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

كشــف النقــاب علــى ((هــذا الكتــاب حاشــية علــى كتــاب الفــاكهي املســمَّى 

فوضـع ، للحريـري ))ملحـة اإلعـراب((والذي شرح فيه الفـاكهي  ))اإلعرابملحة 

وتوضـــيح مـــا ، املؤلـــف عليـــه حاشـــية، مـــراده منهـــا تســـهيل الشـــرح علـــى الطـــالب

  .استشكل من عبارات الفاكهي مبزيد وضوح

وطريقتــه فيـــه أن يــأيت بكـــالم الشــارح، مث يقـــوم بتوضــيحه وتفصـــيله وشـــرحه،  

  .ا أشكل من الكالم فيهوذكر الفوائد عليه، وبيان م

مة فيها سـنده إىل الشـارح الفـاكهي، وترمجـة للنـاظم وهـو م املؤلف مبقدَّ وقد قدَّ 

احلريــري، وأضــيفت ترمجــة للمحشــي الشــيخ العالمــة حممــد أمــني اهلــرري، وأضــيف 

  .  نظم امللحة كامًال يف أول الكتاب مضبوطاً بالشكل



 
٢٣٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

د املبهج يف شرح تكميل املنهج يف القواعالروض 

  املالكية والضوابط الفقهية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن أمحد الشهري مبيارة الفاسي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حمند أوإدير مشنان

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممد الطاهر آيت علجت

  :الناشــــــــــــــر

  

  مركز اإلمام الثعاليب ،بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  م٢٠١١

  

٢  

  :ا ب

هــذا الكتـــاب أصــله نظـــم يف القواعــد الفقهيـــة، أراد منــه مؤلفـــه ميــارة الفاســـي 

شـــرح املنتخـــب إىل (( العبـــاس أمحـــد املنجـــور املســـمى إكمـــال وتـــذييل كتـــاب أيب

وقـد ، وهو كتاب يف القواعـد الفقهيـة علـى مـذهب اإلمـام مالـك)) قواعد املذهب

مث عمــد إليهــا وشــرحها يف ، مثانيــة وســتني وســبعمائةبلــغ عــدد أبيــات هــذا الــنظم 

  )).الروض املبهج (( هذا الكتاب الذي أمساه 

ـــ م فيـــه عـــن األول هـــو قســـم الدراســـة تكلَّـــ: م املؤلـــف الكتـــاب إىل قســـمنيقسَّ

كمــا تنــاول ، احليــاة السياســية واالجتماعيــة والدينيــة واالقتصــادية يف عصــر املؤلــف

ق إىل ترمجتــه، وقــام بدراســة حــول كتــاب وتطــرَّ ، صــرهاحليــاة العلميــة والفكريــة يف ع

ق بـه، أمـا القسـم الثـاين مـن تعلَّـي وغـري ذلـك ممـا، فًا به ومبصـادرهالروض املبهج معر 

  .الكتاب فكان لتحقيق النص ودراسته، والكتاب أصله رسالة دكتوراه



 

 
٢٣٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الروض املغرس يف فضائل البيت املقدس

  :ت اب

  :تــــــــــــــــــأليف

  
  بن عمر احلسيين الشافعيالوهاب  عبد

  :تحقيـــــــــــــــق

  
  العزيز بن أمني اهللا بن عبد عبد

  :الناشــــــــــــــــر

  

  بريوت -دار البشائر اإلسالمية

  :الطبـــــــــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســــــــــــــنة الطبــــــــــــــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

هـذا الكتــاب يعتـرب مــن أوسـع الكتــب الــيت اعتنـت جبمــع تـاريخ وفضــائل بيــت 

املقدس، بدءاً من بناء داود وسليمان عليهما السالم له، وصوًال إىل فتح عمـر بـن 

 ،ق باملسـجد األقصـىاخلطاب بيت املقدس، إضافة إىل احلديث عن تفاصيل تتعلَّـ

مثــــل احلــــديث عــــن مســــجد الصــــخرة، وعــــني ســــلوان، والــــربك الــــيت كانــــت ببيــــت 

املقـدس، وقـرب اخلليــل إبـراهيم عليــه السـالم، ومـا قيــل يف قـرب موســى عليـه الســالم، 

  .وكذلك احلديث عن األنبياء، والصحابة، والتابعني الذين دخلوا بيت املقدس

ع الفوائـد املتنـاثرة، ومجـ ،عه يف احلديث عن بيت املقدسوهذا الكتاب مع توسُّ 

وقــع فيــه كثــري مــن األمــور الــيت ال تســتند إىل أصــل صــحيح مــن األدلــة الشــرعية أو 

  .الوقائع التارخيية

ـــاب، بتحقيـــق  ـــع بـــاألردن الكت وقـــد ســـبق أن طبعـــت دار جريـــر للنشـــر والتوزي

  .الدكتور زهري غامن عبد اللطيف، وحممد عبد الكرمي حمافظة



 
٢٣٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  تفسري اإلمام ابن كثريالروض النضري فوائد من 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  غزاي بن محدان بن حسني الوهيب األسلمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت -مكتبة اإلمام الذهيب 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  ه١٤٣١

  

٢  

  :ا ب

البـن  ) القـرآن العظـيم تفسـري(لفوائد اليت امتأل �ا كتـاب اهذا الكتاب يعرض 

كثري، وكان املؤلف قد دو�ا أثنـاء مطالعتـه للكتـاب، وهـي فوائـد متعـددة يف كافـة 

ــــد، واآلداب، والفقــــه، واحلــــديث، واللغــــة، واألصــــول،  العلــــوم الشــــرعية؛ يف العقائ

واألخــالق، فهــي فوائــد متنوعــة، لكنهــا ال تغــين عــن الكتــاب األصــل، وقــد طعَّمــه 

  .ق بتفسري القرآنالبن القيم، مما يتعلَّ ) بدائع الفوائد(ب مؤلفه، بفوائد من كتا

قام املؤلف يف هذا الكتاب باستنباط الفوائد مرتًبة على ترتيب ابن كثـري، كمـا 

حذف األسانيد، وأحياناً يبقيها لفائدة، كما اكتفـى بـذكر الصـحايب، أو مـن قبلـه 

  .جم البن كثريكما وضع فهرساً للموضوعات، وتر . مع ذكر من خرَّج احلديث



 

 
٢٣٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  زكاة الزروع والثمار 

  يف ضوء تطور الزراعة يف العصر احلديث

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد قاسم الشور

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممد مصطفى الزحيلي

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٩٩  

  :ا ب

تناول مـن خالهلـا تعريـف الزكـاة  ،مه الباحث إىل ثالثة أبوابهذا الكتاب قسَّ 

مث حتـــدث عـــن موجبـــات زكـــاة الـــزروع والثمـــار؛ وأدلـــة وجـــوب الزكـــاة يف . والزراعـــة

م عـن الشـروط العامـة الـيت اشـرتطها كـل مـذهب يف شـروطه اإلنتاج الزراعي، وتكلَّـ

عيـة الــيت جتــب فيهــا الزكــاة، وذكــر آراء لزكـاة الــزروع والثمــار، وبــنيَّ احلاصــالت الزرا

م عـــن النصـــاب وآراء الفقهـــاء فيـــه، الفقهـــاء يف ذلـــك، ونـــاقش أدلـــتهم، كمـــا تكلَّـــ

اجلـنس إىل اجلـنس  ضـمُّ  ونصاب غري املكيالت، ومىت يعترب النصـاب، وهـل يصـحُّ 

يف إكمال النصاب، وعرَّف الوسق والصاع، واختالف الفقهاء يف الصاع، وكيفيـة 

أن له عالقة بزكاة الـزروع،  ىكاة وأصول اجلباية، وأحلق الكتاب مبلحق رأجباية الز 

  . وختمه مبقرتحات على ضوء جتربة حبثه. عن زكاة العسل، وزكاة الدواجن واحلرير

وأصـــل الكتـــاب رســـالة علميـــة تقـــدم �ـــا الباحـــث إىل كليـــة اإلمـــام األوزاعـــي 

  .ببريوت لنيل درجة املاجستري



 
٢٣٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  رواية - زوار السفارات 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن صاحل الشمراين

  :تقــــــــــــــــديم

  

  إبراهيم بن عمر السكران

  :الناشــــــــــــــر

  

  منتدى املعارف

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

ـــــــــــــةا   لثالث

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٢٤٨  

  :ا ب

، األجنبيةفصيل ثقايف معني ببعض اجلهات  كشف ارتباطهذا الكتاب رواية ت

  .ي�اعربفعًال، ويشكل جزءاً من املشهد الثقايف حملي�ا و الفصيل املذكور موجود و 

 االحنـالل األخالقـي الـذي ميتـاز بـه عـدد مسـتوى: مرتكـزينوالرواية تقوم علـى 

املرتكــز الثــاين هــو حماولــة تلمــس جوانــب العمالــة الفكريــة توجــه، و مــن أفــراد هــذا ال

بيـــة مـــؤثرة، حتـــاول فـــرض أجنـــدا�ا علـــى ا�تمـــع حلســـاب قـــوى أجن ،هلـــذا الفصـــيل

حــــاول فيــــه مؤلفــــه مجــــع اخليــــوط واستكشــــاف العالقــــات هــــذا الكتــــاب املســــلم، 

علــى عــدد مــن الدراســات الغربيــة الــيت كشــفت هــذا  باالعتمــاد وذلــك ،الغامضــة

ـــق بعـــض الشـــهادات احليـــة، املؤلـــف  امالـــدور املشـــبوه لتلـــك القـــوى، كمـــا قـــ بتوثي

اب مـن تَّـكُ عدد مـن الجمموعة من االقتباسات ل، وهي فصل كلِّ   نها يف بدايةوضمَّ 

 ،هذا الفصـيلط الضوء على أفكار يأو لقاءات صحفية لتسل ،الصحف وا�الت

قضـــــية تغريـــــب املـــــرأة ب ق، باإلضـــــافة إىل مـــــا يتعلَّـــــالنقـــــد الـــــذايت ألنفســـــهمبيـــــان و 

  .وحرص على أن تطابق هذه املقوالت مضمون كل فصل ،وإفسادها

  .يف عامل الروايات اهلادفة.. رواية مميزة حبقوهي 



 

 
٢٣٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  زوائد الطوسي يف مستخرجه على جامع الرتمذي

  :ت اب

  :جمـــــــــــــــــــع

  

  أنيس بن أمحد بن طاهر مجال

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة املعارف 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٦٦  

  :ا ب

ـــد، عمـــد جامعـــه إىل مســـتخرج الطوســـي علـــى  هـــذا ـــاب مـــن كتـــب الزوائ الكت

منـه الزيـادات املفيـدة واملهمـة واملوجـودة يف املسـتخرج دون  جامع الرتمذي، فاسـتلَّ 

  .اجلامع، وأفردها يف هذا الكتاب

واشرتط يف كتابه أن يقتصـر علـى مـا زاده الطوسـي علـى الرتمـذي مـن زيـادات 

ج الرتمـــذي حــــديث البـــاب عــــن صــــحابة مل خيـــرِّ يف روايـــات مســـتقلة، عــــن طريـــق 

جه من طريقهم لكن كانت متون األحاديث لـدى الطوسـي متونـاً طريقهم، أو خرَّ 

وقـــد قـــام برتتيـــب األحاديـــث علـــى الكتـــب ، مغـــايرة للمخرجـــة يف جـــامع الرتمـــذي

كمـــا قـــام بتخـــريج هـــذه األحاديـــث ا�موعـــة واحلكـــم ، واألبـــواب كرتتيـــب اجلـــامع

وأغفـل ترمجـة ، رواة ا�روحني فقط، مع ذكر تفسري اجلرح إن وجدوترجم لل، عليها

كمـــا قـــام يف خامتـــة كـــل حـــديث بتبيـــني موضـــع ،  غريـــب احلـــديثوبـــنيَّ ، الثقـــات

  .الزيادة لدى اإلمام الطوسي، إن كانت يف السند أو يف املنت أو فيهما معاً 

والطوسـي، وفوائـد مة فيها التعريف بالرتمذي، وجامعه، م الكتاب مبقدَّ وقد قدَّ 

  .زوائده، كالعلو وزيادات األلفاظ، وكثرة طرق احلديث، وغري ذلك



 
٢٣٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  زوائد املوطأ على الصحيحني

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد السالم بن حممد العامر

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار الصميعي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٣١  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه مؤلفــه زوائــد أحاديــث املوطــأ علــى أحاديــث صــحيحي 

لطلبة العلم، وتسـهيل االسـتفادة منـه  ))املوطأ((البخاري ومسلم، رغبة يف تقريب 

  . قراءًة وحفظاً 

ومــنهج املؤلــف يف كتابــه هــو إثبــات األحاديــث املرفوعــة واآلثــار املوقوفــة علــى 

التـــابعني، واالقتصـــار يف إخـــراج الزوائـــد علـــى املوصـــوالت دون الصـــحابة دون آراء 

البالغــات، ســواء كانــت مرفوعــة أو موقوفــة، ســوى أربعــة أحاديــث ذكرهــا مالــك 

بالغًا، وال توجد موصولة عند غريه، مـع ختـريج األحاديـث الزوائـد واحلكـم عليهـا، 

عــض األلفــاظ وبيــان عللهــا، ونقــل كــالم احملــدثني وعلمــاء العلــل عليهــا، مــع بيــان ب

الغريبـــة، وقـــد اقتصـــر املؤلـــف علـــى روايـــة حيـــىي بـــن حيـــىي الليثـــي للموطـــأ؛ لشـــهر�ا 

وتــداوهلا بــني أهــل العلــم، معتمــداً يف حتقيــق النصــوص علــى طبعــة املوطــأ بتحقيــق 

بشــار عــواد وســليم اهلــاليل، مــع االســتفادة مــن حتقيقهمــا يف التخــريج ونقــل كــالم 

  .احملدثني



 

 
٢٣٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  علوم القرآنالزيادة واإلحسان يف 

  :ت اب

  حممد بن أمحد بن عقيلة املكي  :تـــــــــــــــــأليف

ــــــــــــــق   جمموعة باحثني  :تحقي

  الرياض -مركز تفسري للدراسات القرآنية  :الناشـــــــــــــــر

  :الطبـــــــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :الطبــعســنة 

  

  :عــــــدد األجــــــزاء  هـ١٤٣٢

  

١٠  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مــن أوســع كتــب علــوم القــرآن؛ حيــث اســتقى املؤلــف مادتــه مــن  

كثـــــري مـــــن مصـــــادر علـــــوم القـــــرآن؛ فقــــــد اشـــــتمل علـــــى مـــــا ذكـــــره الزركشــــــي يف 

  .، وزاد عليهما ما مل يذكراه))اإلتقان((، والسيوطي يف ))الربهان((

سبق أن طبعت هذه النسخة من الكتاب جامعة الشارقة باإلمارات قبـل وقد 

لــذا  ؛مــن البــاحثني كثــريومل تصــل إىل   نوات، ولكــن هــذه الطبعــة نفــدت،مخــس ســ

  .إعادة نشرهتفسري للدراسات القرآنية مركز رأى 

وأصــل هـــذا الكتــاب جمموعـــة رســائل ماجســـتري مــن جامعـــة اإلمــام حممـــد بـــن 

سـعود اإلسـالمية بالريـاض، بإشـراف الـدكتور حممـود حممـد شـبكة، مث قـام جمموعـة 

الشـــارقة بتهيئـــة التحقيـــق للطباعـــة، وذلـــك باختصـــار بعـــض  مـــن البـــاحثني جبامعـــة

  .التعليقات املطولة، وزيادة بعض التعليقات املفيدة



 
٢٤٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   سبل السالم شرح نواقض اإلسالم

   للشيخ عبد العزيز بن باز

  :ت اب

  :تــــــــــــــــأليف

  

  حممد بن ناصر الفهري

  :مـــــــــــديـــــتق

  

  عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

  :الطبـــــــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٨٣  

  :ا ب

من كالم الشيخ ابن باز، مل يؤلفه الشـيخ   جمموعٍ  هذا الكتاب عبارة عن شرحٍ 

كمؤلف مستقل، وإمنا قام املؤلف بتتبع كالم الشيخ ابن باز من الكتـب املطبوعـة 

، وغريها ))فتاوى نور على الدرب((و، ))جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة((ومنها 

، قــــام جبمــــع املــــادة العلميــــة، ومــــن دروســــه الســــمعية املســــجلة الــــيت بلغــــت املئــــات

متحري�ــا الدقــة ، والتعليــق علــى بعــض النــواقض يف احلاشــية إمتامــاً للفائــدة، وترتيبهــا

ترمجـة خمتصـرة للشـيخ ابـن  مـع وضـع، خمرجاً لألحاديـث، وحسن التبويب والرتتيب

  .باز، حىت خرج الكتاب على هذه الصورة

  .والكتاب جيد ومفيد



 

 
٢٤١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  رحالت إىل مكة واملدينة –ستة أشهر يف احلجاز 

  م١٨٧٨ –م ١٨٧٧

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  جون كني

  :ترجمـــــــــــــــة

  

  سارة هادي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت  -الرافدين 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٧٠  

  :ا ب

إىل مكـة ه اإلجنليـزي جـون كـني لرحلـة مؤلفـم تفاصـيل دقيقـة هذا الكتاب يقدِّ 

ـــاً وراء شخصـــية إســـالمية  متنكـــراً  ،وأدائـــه ملناســـك احلـــج ،واملدينـــة املكرمـــة ومتواري

فالكتـــاب حيكـــي قصـــة رحلتـــه إىل ، م١٨٧٧عـــام  أطلـــق عليهـــا حـــاج حممـــد أمـــني

تسجيًال دقيقاً كل مـا رآه ومسعـه طـوال ل يسجِّ و ، ئهمااختالطه بأبنامكة واملدينة و 

، بعــد أن انضــم حلاشـــية الشــهور الســتة الــيت قضــاها يف رحـــاب احلــرمني الشــريفني

نـه مـن صـالحية التنقـل حبريـة يف ممـا مكَّ ، أمري هندي مسلم أتى ألداء فريضة احلـج

  .مكة واملدينة

ن الكتب األوربية الكثرية اليت تناولت موضوع اإلسـالم واحداً م والكتاب يعدُّ 

  .واحلج، ولكنه فريد من نوعه؛ إذ إنه يتضمن سرداً مباشراً وسلساً لألحداث



 
٢٤٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  السرت على العصاة يف اإلسالم آداب وأحكام

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أشرف عبد الرمحن

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة - مكتبة اإلمام البخاري

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٧٦  

  :ا ب

ــــهــــذا الكتــــاب جــــاء ليبــــني فضــــيلة الســــرت علــــى املســــلمني، وي أحكامــــه  حوضِّ

ذكـر مـا حيـثُّ علـى وجـوب السـرت، واحلكمـة منـه،  قـد اشـتمل علـىفهـو الشرعية، 

كمـا تنـاول وذكر أنواع السرت، وذكر األسـباب العشـرة املؤديـة لسـرت اهللا عـز وجـل،  

  .ومن ميلك حق السرت ،وخطواته ،شروط السرت

ح وال بعض األحكام املكملة هلذا البحث، مثل ذكر من يُفَضـ جاء فيه أيضاً و 

الكبــائر ا�ــاهرين، وجــواز الــدعاء علــى ا�ــاهرين جــواز إهانــة أهــل تضــمن ، و ســَرت يُ 

فوائـد فضـح د كما عدَّ بشروط،  ولكن  ،للمسلمني نصحاً  تهمبالكبائر، وجواز غيب

هـــذا حكـــام حـــول األفتـــاوى و ليـــذكر بعـــد ذلـــك العديـــد مـــن الالفاســـق وا�ـــاهر، 

  .ملوضوعا



 

 
٢٤٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الثاني اإلسالمي الفقه ملؤمتر العلمي السجل

  معاصرة طبية قضايا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  جمموعة من املؤلفني

  :تقــــــــــــــــديم

  

  سليمان بن عبد اهللا أبا اخليل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

٥  

  :ا ب

واألوراق العلميـــة، شـــارك �ـــا هـــذا الكتـــاب عبـــارة عـــن جمموعـــة مـــن البحـــوث 

جمموعة من العلماء، والباحثني، واملتخصصني، واألطبـاء املتميـزين، يف مـؤمتر الفقـه 

حممد بن سـعود اإلسـالمية بالريـاض،  ماإلسالمي الثاين، الذي أقامته جامعة اإلما

ــوالــذي خُ  والنــوازل واإلشــكاالت، وذلــك ، ص ملناقشــة القضــايا الطبيــة املعاصــرةصِّ

  .تقدمي حلول ناضجة، ورؤى متميزة ملعاجلتها وحل إشكاال�ا من أجل

تلقـــت اللجنـــة العليـــا للمـــؤمتر عـــدداً كبـــرياً مـــن البحـــوث وأوراق العمـــل، فاقـــت 

وأحيلت البحوث إىل عدد مـن احملكمـني ، املائة حبث من البحوث الفقهية والطبية

ة مــــن ذوي االختصــــاص الفقهــــي والطــــيب، واجتــــاز مــــن هــــذه البحــــوث حنــــو ســــبع

إعادة النظر فيها واالطالع على قرارات حتكيمهـا مـن قبـل اللجنـة  متَّ ، ومثانني حبثاً 

  .مراجعتها، وتنسيقها، وطباعتها، يف هذه ا�موعة ومتَّ ، العلمية للمؤمتر

  .وقد احتوت البحوث على الكثري من القضايا الطبية والفقهية املعاصرة

  .مادته وننصح األطباء واملتخصصني باقتنائه لغزارة



 
٢٤٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  سحر البيان وفيض الشعر 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  منرية سامل املرشد

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٨٢  

  :ا ب

ـــات ، عرهـــذا الكتـــاب كتـــاب ِشـــ ـــه مؤلفتـــه مـــا استحســـنته مـــن األبي مجعـــت في

وهــو  –واملقطوعــات الرصــينة ذات املضــمون األخالقــي والــديين ، الشــعرية اهلادفــة

علــى مــا  كــل عنــوان يــدلُّ ، بتهــا حتــت عنــاوينمث رتَّ  -حصــيلة ســنوات مــن اجلمــع 

عــــــت هــــــذه األبيــــــات يف وقــــــد تنوَّ ، حتتــــــه مــــــن األبيــــــات أو املقطوعــــــات الشــــــعرية

ومنهـا مـا هـو مـدح ، فمنها ما هو ثناء على اهللا تبارك وتعـاىل ومحـد لـه ،مواضيعها

، عليهـا ومنه ما يدعو إىل كـرمي األخـالق وحيـضُّ ، لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إىل ، ومنهـا مـا فيـه عـالج لـبعض القضـايا املعاصـرة، ر منهـاوينهى عن سيئها وحيذِّ 

  .غري ذلك من هذه ا�موعة الشعرية املنتقاة

ق هـــذه األبيـــات بـــذكر واملؤلفــة َعـــَزت كـــل األبيــات إىل قائليهـــا، لكنهـــا مل توثـِّـ

  .مصادرها، ومل تضبط األبيات حىت تسهل قراء�ا



 

 
٢٤٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  السرقة اإللكرتونية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ضياء مصطفى عثمان

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حسام الدين عفانة

  :الناشــــــــــــــر

  

  عمان - دار النفائس

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٢٣  

  :ا ب

ــــــاب هــــــذا ال  الســــــرقة  بالدراســــــة مشــــــكلة معاصــــــرة مهمــــــة وهــــــي يتنــــــاولكت

  .  ، وحكمهااإللكرتونية

متهيد، تناول يف التمهيـد شـبكة املعلومـات و  ،م املؤلف الكتاب إىل فصلنيقسَّ 

وخصائصـها، وجماال�ـا، ونشـأ�ا، وذكـر يف الدولية واجلـرائم اإللكرتونيـة؛ تعريفهـا، 

 ،الســـــمات األساســـــية للســـــرقة اإللكرتونيـــــة، عـــــرَّف فيـــــه الســـــرقة ؛الفصـــــل األول

وشــروطها، وعــرَّف الســرقة اإللكرتونيــة، ودوافعهــا،  ،وأركا�ــا ،وحكمهــا ،وأنواعهــا

أما الفصل الثـاين  . أركان جرمية السرقة اإللكرتونية وطرقهاوذكر خصائصها، وبنيَّ 

خصصــــه يف أنــــواع الســــرقة اإللكرتونيــــة ومــــدى انطبــــاق شــــروط الســــرقة عليهــــا؛ ف

، سرقة الربامج ومدى انطباق شروط السرقة عليهـا، و التأليف فيه عن حقِّ  اً تحدثم

ـــ  ،مة هلـــا قيمـــة عنـــد النـــاسأمـــواالً متقــــوَّ  ل الباحـــث إىل أن املعلومـــات تعـــدُّ مث توصَّ

بــربامج احلمايــة حــرزاً حيــرم انتهاكــه، وأن  احلاســب اآليل وجيــوز االنتفــاع �ــا، ويعــدُّ 

شــــروط الســـــرقة ميكـــــن أن تنطبـــــق علـــــى ســــرقة الـــــربامج، وكـــــذلك علـــــى بطاقـــــات 

ـــة تقـــدَّ و  .وخدمـــة الشـــبكة الالســـلكية ،االئتمـــان م �ـــا أصـــل الكتـــاب رســـالة علمي

  .املؤلف لنيل درجة املاجستري يف كلية الشريعة جبامعة الريموك



 
٢٤٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  السفر اجلامع ألئمة وخطباء املسجد احلرام 

   يف القرن اهلجري التاسع

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مد بن علي احلذيفيعبد الرمحن بن حم

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم  .مكة املكرمة -مكتبة األسدي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٩٦  

  :ا ب

ــ الغيــث اهلــاتن مــن تــراجم : (ل فيــه املؤلــف مــا بــدأه يف كتابــههــذا الكتــاب يكمِّ

تــرجم يف هــذا الكتــاب لـــ   ). أئمــة وخطبــاء املســجد احلــرام يف القــرن اهلجــري الثــامن

ومشلــــت ، بني يف الكتــــاب حســــب حــــروف املعجــــممــــرتَّ ، إمامــــاً وخطيبــــاً  )١١٦(

ا بوظيفـة اإلمامـة أو اخلطابـة، أو كليهمـا معـاً رمسي�ـنـني الرتاجم األئمـة واخلطبـاء املعيَّ 

نائبـــه، أو  ،اخلليفــة العثمــاين أو ،مــري مكــةأل تابعـــةمــن قبــل هيئــة أو ســلطة رمسيــة 

ومشلت أيضاً من صـلَّى يف أحـد األمـاكن املعروفـة آنـذاك يف املسـجد احلـرام لصـالة 

و مـن بيـده احلـل والعقـد أ، أو اخلطبـاء، اجلماعة، إذا استنيب من قبل أحـد األئمـة

  .مرة أو أكثر

امســه ولقبــه، ومولــده ونشـــأته، ذكــر واحتــوت تــراجم كــل إمــام وخطيــب علــى 

ومسـموعاته، وإجازاتــه، وتالمذتــه، ورحالتـه، وصــالته إمامــاً  ،، ومقروءاتــهشـيوخهو 

ثنـــاء و مؤلفاتـــه، و ، دهاالـــيت تقلَّـــ خـــرىاألوظـــائف والباملســـجد احلـــرام أو خطابتـــه، 

  ١٧بلغـت  ،وختم الكتاب مبجموعة من الكشافات املهمـة، وفاتهو  العلماء عليه،

  .كشافاً 



 

 
٢٤٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  سفراء جهنم

  احلقيقة وراء املرجعيات الشيعية املعاصرة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد جاد الزغيب

  :الناشــــــــــــــر

  

  مصر -وكالة العز 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

١٥٠  

  :ا ب

ث عـــن ويتحـــدَّ ، هـــذا الكتـــاب يتنـــاول بالدراســـة املرجعيـــات الشـــيعية املعاصـــرة

واشــتمل الكتــاب ، ومــا هــي أهــدافهم، وكيــف تــدربوا، حقيقــتهم ومــن أيــن جــاءوا

 وطـرح بالتفصـيل،تنـاول مـن خالهلـا املـؤامرة الربيطانيـة  ،على مقدمة وسبعة فصـول

 ســيطرت الــيت، املعاصــرة الفارســية الشــيعية املرجعيــات حقيقــة علــى الدامغــة األدلــة

 يف املســـموعة الكلمـــة هلـــا وأصـــبحت اإليـــرانيتني، والنجـــف قـــم يف احلـــوزات علـــى

 طويلـــة خطـــة عـــرب ،اخللـــيج بـــالد علـــى للســـيطرة مؤامرا�ـــا لتبـــذر ؛الشـــيعي تمـــعا�

 املراجـعهـؤالء  أن باألدلـة بـنيَّ  وأيضـا اإلسـالمي، العامل على للسيطرة دمتهِّ  ،املدى

وحتــت عنــوان  ،لربيطــانينيا خطــة ضــمن الربيطانيــة، املخــابرات برعايــة وتربــوا واؤ نشــ

حتــدث عــن عالقــة الربيطــانيني بــاملعمَّمني الشــيعة عــرب تــارخيهم ) العمامــة والقبعــة(

حتـت االستعماري، وكيف كانوا هم الذين يهيئون األجواء للمسـتعمر اإلجنليـزي، و 

اخلميـــين وواليـــة الفقيـــه، حتـــدَّث عـــن ، )العصـــر احلـــديثســـفراء جهـــنم يف (عنـــوان 

م عــن اخلمــس وأنــه أكــرب عمليــة والسيســتاين زعــيم النجــف وكيــف ُنصِّــب، وتكلَّــ

  .نصب يف التاريخ، مث اسرتاتيجية املواجهة، وكيفية املواجهة



 
٢٤٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  سلسلة البحوث الفقهية احملكمة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  وليد خالد الربيع

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت - مكتبة أهل األثر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

٢  

  :ا ب

وقـــد ، مــةهــذا الكتــاب هــو احللقــة الثانيــة مـــن سلســلة البحــوث الفقهيــة احملكَّ 

  .وهي أربعة حبوث، مجُِعت يف ثناياه جمموعة من البحوث الفقهية احملكمة للمؤلف

مــدخل إىل الفقــه املقــارن وأســباب اخــتالف الفقهــاء، وتنــاول : األول البحــث

بالدراسة تعريف الفقه املقارن، وموضوعه، ومثرته، وكتبه، مع ضـوابط مهمـة تتعلـق 

  .ت إىل اختالف الفقهاءم عن األسباب اليت أدَّ مث تكلَّ ، به

، عــن أحكـــام اللقـــيط يف الفقــه اإلســـالمي؛ تنــاول فيـــه تعريفـــه: البحــث الثـــاين

  .واإلنفاق عليه، وواليته، وغري ذلك، وحكم االلتقاط، ودين اللقيط وحريته

عــــن أحكــــام اللقطــــة يف الفقــــه اإلســــالمي؛ واشــــتمل علــــى : البحــــث الثالــــث

 ،وشــروط امللــتقط، واإلشــهاد عليــه، وبيــان مشــروعيتها، وحكــم االلتقــاط، تعريفهــا

  .وغريها من األحكام واملسائل املتعلقة باللقطة

عـن عقـد املزارعــة يف الفقـه اإلسـالمي؛ واشـتمل علـى تعريفهــا، : ابـعالبحـث الر 

  .وأحكام عقد املزارعة، وأركان عقدها، وشروطه، ومشروعيتها



 

 
٢٤٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مساعات ابن القيم من شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ومشاهداته وحكاياته لفضائله ومناقبه وأحواله

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سهيل بن عبد اهللا السردي

  :الناشــــــــــــــر

  

  سوريا -دار النوادر 

ـــــعةلا   :طبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٢٩  

  :ا ب

ع فيه املؤلف كالم شـيخ اإلسـالم الـذي مسعـه منـه تلميـذه ابـن هذا الكتاب تتبَّ 

مــــن عنـــه إضـــافة إىل مــــا شـــاهده وحكــــاه  ،وحكـــاه عنــــه يف كتبـــه ورســــائلهم، القـــيِّ 

م لديـه، كتـب ابـن القـيِّ   وذلـك مـن خـالل اسـتقراء ُجـلِّ ، وأحوالـه ،ومناقبـه ،فضائله

مما حكـوه مـن مساعـات ابـن ،ومن كتب معاصري ابن القيم ، كتاباً ) ٣٤(وبلغت 

  .م عن شيخه ابن تيميةالقيِّ 

م ورتَّبهـــا، وضـــمَّ الشـــبيه منهـــا يف موضـــوعه إىل مجـــع املؤلـــف مساعـــات ابـــن القـــيِّ  

ها على أربعة عشـر بابـاً مـن أبـواب العلـم، ووضـع حتتهـا عنـاوين مناسـبة وقسَّم، شبيهه

وقـد ، يف مقدمة املنقول من كالم ابن تيمية، حـىت يسـهل الرجـوع إليهـا ومعرفـة مكا�ـا

، والعديـد مـن مسـائل الفقـه يف الطهـارة، اشتملت هذه األبواب على مسـائل االعتقـاد

نت فوائــــد يف شــــروح كمــــا تضـــمَّ ، التوســــائر املعـــام، والنكـــاح، والبيــــوع، والعبـــادات

  .وغري ذلك من األبواب، وأصول الفقه، ورجاله، وعلله، وعلومه، احلديث

  .والكتاب ماتع ومفيد



 
٢٥٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  السنا الوهاج يف سن عائشة عند الزواج

  :ت اب

  :تــــــــــــأليف

  

  فهد بن حممد الغفيلي

  :الناشــــــــــر

  

  الرياض -دار الصميعي

  :الطبــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســـــنة الطبـــــع

  

  :عـــــــــدد الصـــــــــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٨٠  

  :ا ب

 هذا الكتاب يفنِّد قول بعـض املهـزومني الـذين أرادوا الـدفاع عـن اإلسـالم ضـدَّ 

ا�امــات الغــربيني، فحرَّفــوا بعــض حقائقــه؛ لتــتالءم مــع أقــواهلم، وِمــن ذلــك دعــوى 

الــبعض أنَّ ِســنَّ عائشــة رضــي اهللا عنهــا عنــد زواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم �ــا  

كــان مثــاين عشــرة ســنة، خمــالفني بــذلك األحاديــث الصــحيحة الــيت تــدلُّ علــى أنَّ 

  .لم �ا مل يكن يتجاوز تسع سننيعمرها عند بناء النيب صلى اهللا عليه وس

 عنهـا اهللا رضـي عائشـة ِسـنِّ  شـبهة وقد استعرض الكتاب بعض احلقائق حول

الــزواج، وأنَّ هــذه الشــبهة روَّج هلــا الــبعض يف الدراســات العربيــة والغربيــة علــى  عنـد

ق إىل األبعــاد التارخييـــة يف زواج عائشـــة حــدٍّ ســـواء، وفنَّـــد املؤلــف شـــبها�م، وتطـــرَّ 

اهللا عنها مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم، وكـذلك األبعـاد الفقهيـة، واِحلَكـم رضي 

  .اجلليلة يف هذا الزواج

على هذه  الشـبهات وتفنيـدها،  وقد ذكر املؤلف بعض جهود العلماء يف الردِّ 

  .جهود الشيخ أمحد شاكر، والشيخ حبيب الرمحن األعظمي: مثل



 

 
٢٥١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  السنن االجتماعية يف القرآن الكريم 

  وعملها يف األمم والدول 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــــأليف

  

  محمد أمحزون

  :الناشـــــــــــــــر

  

  الرياض -دار طيبة

  :الطبــــــــــــــــعة

  

  األوىل

  

ـــــــــــع   :ســـــــــــنة الطب

  

  :عـــــدد المجلــــــدات  هـ١٤٣٢

  

٣  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يـــدرس الســنن االجتماعيــة الـــيت وردت يف القــرآن الكــرمي، والـــيت 

ـــ ـــديع، وبنظامـــه الكـــون، يف ســـبحانه وتعـــاىل اخلـــالق بآيـــات رناتبصِّ  يســـاعد ممـــا الب

األرض؛ ألن هـــذه  عمــارة يف وتوظيفهـــا معهــا، والتكيُّــف معرفتهـــا، علــى اإلنســان

  .القرآنية اهلداية أحكام تتناسق مع السنن

علــم الســـنن، مث انتقـــل إىل الســنن العامـــة يف املـــؤمنني  وتنــاول الكتـــاب تعريـــف

، مث انتقــل إىل ...ســنن االبــتالء، والتغيــري، والتــدافع، واالســتبدال: والكــافرين؛ مثــل

ســـــنن التمحـــــيص، والصـــــرب، والقلـــــة، والنصـــــر، : الســــنن اخلاصـــــة بـــــاملؤمنني؛ مثـــــل

ماثـــل، الت: ، مث ذكـــر الســـنن اخلاصـــة بالكـــافرين؛ مثـــل...واالســـتخالف، واحلفـــظ

هــذا مــن . والـرتف، واإلفســاد، والظلــم، والضــنك، واالسـتدراج، واإلمــالء، واهلــالك

الناحية التأصيلية مث انتقل إىل الناحية التطبيقية على السنن العامة والسـنن اخلاصـة 

  .والشواهد األمثلة مع ضرب



 
٢٥٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  سنن اهللا يف األمم من خالل آيات القرآن الكريم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بن صاحل احلميد حسن

  :الناشــــــــــــــر

  

  مصر -دار اهلدي النبوي ، السعودية  – دار الفضيلة

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  بدون

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٣٢  

  :ا ب

م عـن سـنن اهللا يف األمـم السـابقة، حيـث وقـف املؤلـف فيـه تكلَّ يـالكتاب هذا 

القرآنيـة، فتنـاول خصـائص سـنن اهللا يف  وقفات موفقـة، وذلـك مـن خـالل اآليـات

يف عرضــــها، مث حتــــدث عــــن جمــــاالت ســــنن اهللا يف األمــــم   ومــــنهج القــــرآن، األمــــم

لـى ذكـر آثـار رعايـة عج رَّ والتمحـيص وغريهـا، مث َعـ ،واالبـتالء، والوقاية، كاحلماية

. باحلـديث عـن فقـه هـذه السـنن هذه السنن وعواقب اإلعراض عنها، وخـتم ذلـك

هـــذه الســــنن يف بدايـــة الطريــــق، يســـهم بشــــكل كبــــري يف  ستحضــــاراال شـــك أن و 

  تقليل األخطاء يف مستقبل ا�تمعات، 

ال زالــت احلاجــة ماســة ورغــم أن املؤلــف أجــاد يف طــرق هــذا املوضــوع إال أنــه 

  .ودراسته دراسة مستفيضة هْرقِ إىل طَ 

  .كتاب رسالة دكتوراه بإشراف الدكتور ناصر بن سليمان العمرهذا الوأصل 

  .إىل املكتبة القرآنية قيمةإضافة  يعتربجدير بالقراءة والتأمل، و والكتاب 



 

 
٢٥٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  السنن الكبري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن احلسني بن علي البيهقي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  بالتعاون مع مركز هجر  ،عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  ه١٤٣٢

  

٢٤  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب للحــــافظ البيهقــــي مــــن أمجــــع الكتــــب للســــنن واآلثــــار وأوعاهــــا 

  .وأكثرها استقصاءً 

وهذه طبعة جديدة للكتاب تليق مبكانتـه، اعُتمـد يف حتقيقهـا علـى أربـع نسـخ 

 ومتَّ ، خطيــــة باإلضـــــافة إىل النســــخة املطبوعـــــة يف اهلنـــــد، قوبلــــت، وضـــــبط الـــــنص

كتفســري لفـظ غريــب، أو توضــيح معــىن مســتغلق، أو   ،التعليـق علــى بعــض املواضــع

تعريـــف ببلـــد، مـــع ترمجـــة شـــيوخ املصـــنف عنـــد ورود أمســـائهم يف املـــرة األوىل، وممـــا 

زت به هذه الطبعـة أيضـاً تـرقيم أحاديـث الكتـاب وآثـاره، مـع ختـريج األحاديـث متيَّ 

ال ســـيما الـــذهيب يف خمتصـــره هلـــذا  ،ونقـــل أحكـــام العلمـــاء عليهـــا صـــحة أو ضـــعفاً 

الكتــاب، وذلـــك يف حالـــة ســـكوت البيهقـــي عنهــا، والرتمجـــة للـــرواة الـــذين تنـــاوهلم 

مـة مـع مقدَّ . باجلرح، وُخرِّجت األقـوال الـيت ذكرهـا املصـنف مـن مصـادرها األصـلية

اشــتملت علــى ترمجــة للبيهقــي وتعريــف بكتابــه وغــري ذلــك، وُخصَِّصــت ا�لــدات 

ة مــــن الكتــــاب للفهــــارس العلميــــة، واشــــتملت علــــى ثالثــــة عشــــر الــــثالث األخــــري 

  .فهرساً 



 
٢٥٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبداهللا بن عبدالرمحن اهلذيل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - مكتبة الرشد

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٣  

 با:  

ق بأحـد أقسـام فيمـا يتعلَّـ ، ضالال�ماملبتدعة ويبنيِّ  هبَ شُ يكشف  هذا الكتاب

  .وهو توحيد العبادة ،التوحيد

تنــاول املؤلــف يف التمهيــد معــىن  ،مخســة أبــوابف مــن متهيــد و والكتــاب مؤلـَّـ 

توحيد العبـادة، ومـنهج السـلف يف تقريـره، وعوامـل االحنـراف فيـه، ومعـىن الشـبهة، 

البدعـــة، واملـــراد باملبتدعـــة، ومـــنهجهم يف عـــرض شـــبها�م، وأمـــا أبــــواب  وتعريـــف

وأول واجـــب علـــى  ،معـــىن العبـــادةيف  أهـــل البـــدع شـــبهاتالكتـــاب فقـــد تناولـــت 

وقــد بــنيَّ املؤلــف معــىن الشــرك وأنواعــه عنــد  شــبها�م يف معــىن الشــرك،و  املكلــف،

ــنة، ومعنــاه عنــد املبتدعــة، وشــبها�م يف أن شــرك األ مــم كــان يف الربوبيــة، أهــل السُّ

شبها�م يف أنواع الشرك ض لوشبها�م يف نفي وقوع الشرك يف هذه األمة، مث تعرَّ 

شــبها�م يف مث ذكــر  .، كشــبها�م يف جتــويز دعــاء األمــوات واالســتغاثة �ــماألكــرب

، ومنهـا التوسـل والتـربك غـري يف وسائل الشركشبها�م و  أنواع من الشرك األصغر،

  .لو يف األنبياء والصاحلني، وغريهااملشروعني، والغ

وأصل الكتاب رسالة علمية نال �ا املؤلف درجة الدكتوراه من جامعـة اإلمـام 

  .حممد بن سعود اإلسالمية



 

 
٢٥٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شخصية الشيخ عبد العزيز بن باز الفكرية والثقافية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد موسى الشريف

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٧٣  

  :ا ب

ط الضــوء علــى جوانــب مــن حيــاة الشــيخ ابــن بــاز ليســـت هــذا الكتــاب يســلِّ 

معروفــة عنــد كثــري مــن النــاس، أو مل يُــربط بينهــا علــى وجــه مــن الــرتابط املنــتج هلــذه 

  .الصورة الثقافية الفكرية

الرســالة علــى ثالثــة مباحــث، اشــتملت علــى العوامــل الــيت ســاعدت اشــتملت 

علـــى تكـــوين شخصـــية الشـــيخ الفكريـــة والثقافيـــة، وذكـــر عـــدداً مـــن هـــذه العوامـــل 

االســـتعداد الشخصـــي للشـــيخ مـــن ذكـــاء ونباهـــة، وحياتـــه الطويلـــة املباركـــة، : منهـــا

مث تنـــاول عـــدد مـــن احلركـــات اإلســـالمية واجلماعـــات الدعويـــة،  كـــوُّنِ تَ ومعاصـــرته لِ 

صورة من اجلوانب الفكرية والثقافية يف شخصية الشـيخ؛ وذكـر عـدداً مـن الصـور، 

منهــا تأليفــه بعــض الرســائل الدالــة علــى مشــاركة فكريــة وثقافيــة، ومتابعتــه الدقيقــة 

لألخبــــار وتفاعلــــه معهــــا، ودفاعــــه عــــن الــــدعاة واملفكــــرين، واعتدالــــه يف مســــائل 

ية الشــيخ الفكريــة والثقافيــة، ومنهــا اخلــالف الفقهــي، مث ذكــر حقــائق عــن شخصــ

التبعيــة الفكريــة والثقافيــة للشــيخ، وانشــغاله يف آخــر عمــره عــن املتابعــة الثقافيــة، مث 

  .الشيخعن  تاشتهر بنيَّ بعض اآلراء الثقافية اخلاطئة اليت 



 
٢٥٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شرح األربعني النووية املختصر

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعد بن ناصر الشثري

  :الناشــــــــــــــر

:  

  الرياض -كنوز إشبيليا   دار

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣١٧  

  :ا ب

، للنــووي، ومـــا زاده ابـــن رجـــب ))األربعـــني النوويـــة((هــذا الكتـــاب شـــرح ملــنت 

ــل �ــا   ،حيــث زاد مثانيــة أحاديــث ،))جــامع العلــوم واحلكــم((احلنبلـي يف كتابــه  كمَّ

  .اخلمسني

ومــا حتتويــه  ،والشـرح خمتصــر وطريقتــه أنــه يبــدأ بشــرح مجــل احلــديث مجلــة مجلــة

  .من مسائل سواء عقدية أو غريها، مث يعقبها بفوائد احلديث

والشرح عبارة عـن تفريـغ حملاضـرات ألقيـت بكليـة الشـريعة والدراسـات القرآنيـة 

ــــة العامليــــة، مث ُخرجــــت أحاديثــــه  ــــه فهــــارسجبامعــــة املعرف  ،وشــــواهده، ووضــــعت ل

  .مة فيها ترمجة للنوويومقدَّ 

والشــــارح لــــه شــــرح مطــــوَّل ألقــــاه يف جــــامع والــــدة خــــادم احلــــرمني الشــــريفني  

  .بالطائف



 

 
٢٥٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شرح مست الوصول إىل علم األصول

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  )امللقب بالكايف(حسن بن تورخان اآلقحصاري 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد مصطفى حممد رمضان 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام –ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

٤٤٨  

  :ا ب

، أليب ))خمتصـر املنـار يف أصـول الفقـه احلنفـي((لـهذا الكتاب عبارٌة عن شرٍح 

ز هـــــذا الشـــــرح بتهـــــذيب األلفـــــاظ، وترتيـــــب املســـــائل، الربكـــــات النســـــفي، ويتميـَّــــ

  .اختصاره، حىت خرج بصورٍة سهلٍة ميسَّرة واختصار ما ال يضرُّ 

القســم الدراســي، واشــتمل علــى ثالثــة : وقــد قسَّــم احملقــق الكتــاب إىل قســمني

وقـد قـام يف . فصول، تضـمنت التعريـف بعصـر املؤلـف وبـاملؤلف وبالكتـاب احملقَّـق

الكامــــل مــــن قســــم التحقيــــق باالعتمــــاد علــــى نســــختني خطيتــــني، وقــــام بالتثبــــت 

ز بــني املــنت والشــرح؛ جبعــل املــنت بــني وميَّــ ،الــنص، واختيــار األصــح مــن النســختني

قوســني، وعــزا النصــوص الــيت اشــتمل عليهــا الكتــاب إىل مصــادرها، باإلضــافة إىل 

  .ختريج األحاديث، وشرح األلفاظ الغريبة، والرتمجة لألعالم، وغري ذلك

ٍة، تقـــدم �ـــا احملقـــق لنيـــل درجـــة وأصـــل هـــذا التحقيـــق عبـــارٌة عـــن رســـالٍة علميـــ

  .املاجستري يف أصول الفقه، من كلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر



 
٢٥٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  والقبور املوتى بأحوال الصدور شرح

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل

  :تحقيـــــــــــــق

  

  احلالق نورس حممد قصي

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة  -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٠٨  

  :ا ب

مـــرض  بدايــةكـــل مــا يتعلــق بـــاملوت والقــرب، مـــن هــذا الكتــاب كتـــاب جــامع ل

اإلمـام السـيوطي رمحـه اهللا األحاديـث املرفوعـة  وأودعـه، نفخ يف الصـورالاملوت إىل 

مـــن   منقولـــةث عـــن حـــال املـــوتى والقبـــور، واآلثـــار املوقوفـــة واملقطوعـــة، الـــيت تتحـــدَّ 

كتــاب يف  مــن ذلــك مــا وقــع بــالتخريج والتنقــيح وحمــرراً  كتــب احلــديث الشــريف،

هـــذا  مـــا أُلِّـــف يفعـــدُّ مـــن أشـــهر يُ  ذيوالـــ ،إلمـــام القـــرطيب رمحـــه اهللال)) تـــذكرةال((

غـري  ،نهاواسـتدراكات لطيفـة ضـمَّ ، أضافها املوضوع استقالًال، مع زوائد وإفادات

ـــه ث هـــذا الكتـــاب عـــن حتـــدَّ وقـــد ، ))التـــذكرة((يف موجـــودة  املـــوت؛ فضـــله وكيفيت

مــــا يــــرد علــــى امليــــت عنــــد و  ،صــــفة ملــــك املــــوت عليــــه الســــالموعــــن  ،وأحكامــــه

، وضـــمتهحــال القــرب و ، دنحـــال الــروح بعــد مفارقتهــا البـــعــن  موتكلَّــ، االحتضــار

  .ه، وما يتعلق بذلكضيقو ، وعذابه، وفتنته

ـــوقـــد حُ  ق الكتـــاب حتقيقـــاً علمي�ـــا، واعتمـــد احملقـــق علـــى عـــدة نســـخ خطيـــة، قِّ

  .ومنها نسخة قرئت على املؤلف، وعليها إجازة خبطه



 

 
٢٥٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شرح العقيدة التدمرية

  :ت اب

ـــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  عبد الرمحن بن ناصر الرباك

  :إعـــــــــــــــــــداد

  

  الرمحن بن صاحل السديس عبد

  :الناشــــــــــــــــــر

  

  الرياض - دار التدمرية

ـــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســــــــــنة الطبــــــــــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧١٩  

  :ا ب

هذا الكتاب أصله شرح ألقاه الشيخ الـرباك علـى طـالب العلـم، وسـبق إخـراج 

هـ، وقـد ١٤٢٥الغصن، سنة  هذا الشرح مكتوبًا بعناية الدكتور سليمان بن صاحل

وضَّــح الشــيخ الــرباك أن الــدكتور ســليمان الغصــن بــذل فيــه جهــداً مشــكوراً؛ لكــن 

تبـــــني للشـــــيخ الـــــرباك أن الشـــــرح حباجـــــة إىل مزيـــــد عنايـــــة، فعهـــــد بـــــه إىل الشـــــيخ 

عبـــدالرمحن الســـديس ليعيـــد إخراجـــه، فقـــام الشـــيخ الســـديس بـــذلك، وقـــرأه علـــى 

لزيـــادات، وقـــام بتعـــديل وتصـــحيح كثـــري مـــن الشـــيخ الـــرباك، فأضـــاف إليـــه بعـــض ا

  .العبارات

وقــد كانــت طريقــة عمــل الشــيخ الســديس؛ أنــه اختــذ النســخة املطبوعــة أصــًال، 

قهـــا علـــى الطبعـــة الـــيت حقَّ  ))التدمريـــة((ح األخطـــاء املطبعيـــة، وقابـــل مـــنت وصـــحَّ 

ج األحاديــث، وربــط وتــرجم لألعــالم، وخــرَّ  ق النقــول،الشــيخ حممــد الســعوي، ووثَّــ

ــــــات، مب ــــــن القــــــيم، ووضــــــع فهــــــارس لآلي ــــــن تيميــــــة واب احــــــث الشــــــرح بكتــــــب اب

  .واألحاديث، واألشعار، واألعالم، واملراجع، والفوائد، واملوضوعات



 
٢٦٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شرح العقيدة الطحاوية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن حممد الغنيمان

  :الناشــــــــــــــر

  

  السعودية  - مركز النخب العلمية

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٠٢  

  :ا ب

 ))العقيدة الطحاويـة((هذا الكتاب شرح ملنت من أهم متون العقيدة وهو منت 

 ح معناها،و ضو �ا، و الة عبار و سهاليت تتميَّز بملؤلفها اإلمام أيب جعفر الطحاوي، و 

  .واإلجيازاتسامها باالختصار و سائل العقيدة مل هامجعمع 

دروس ألقاهـــا فضـــيلة الشـــيخ الغنيمـــان مبســـجد الراجحـــي  شـــرحأصـــل هـــذا ال

والطريقـة  .وإخراجها يف هـذه احللـة القشـيبة ،بربيدة، مت تفريغها وترتيبها ومراجعتها

ـــة مـــن املـــنت مث يقـــوم بشـــرح  ـــيت اعتمـــدها املؤلـــف يف شـــرحه هـــي أن يـــأيت باجلمل ال

مــع إيــراد األدلــة ، مــن مســائل عقديــة وبيــان مــا فيهــا، ألفاظهــا، وتوضــيح مشــكلها

وبيـان املـذاهب املخالفـة ملـذهب أهـل السـنة واجلماعـة ، عليها من الكتـاب والسـنة

  .يف هذه املسائل مع مناقشتها وبيان بطال�ا

 ويفـــكُّ ، ز هـــذا الشـــرح بأنـــه يوصـــل إىل املقصـــود بعبـــارة ســـهلة واضـــحةويتميَّـــ 

ــص كثــرياً مــن املســائل ال ،ألفــاظ املــنت مــنهج  عقديــة، ويبــنيِّ احلــقَّ فيهــا، متَّبعــاً ويلخِّ

  .أهل السنة واجلماعة



 

 
٢٦١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شرح ملعة االعتقاد ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمين بن سعود العنقري

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار احلضارة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٩٨  

  :ا ب

ملوفق ) )ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد((هذا الكتاب شرح موجز ملنت 

ـــون العقيـــدة املختصـــرة الـــيت حـــوت أهـــم مســـائل ، الـــدين ابـــن قدامـــة وهـــو أحـــد مت

وهــذا الشـرح كــان املؤلـف قــد ألقـاه علــى طالبـه يف املســجد، مث ارتــأى أن . املعتقـد

  .نتفع بهخيرجه يف كتاب ليُ 

وطريقــة املؤلـــف يف شـــرحه أن يــأيت بالقطعـــة مـــن كتــاب ابـــن قدامـــة مث يتناوهلـــا 

واالســـتدالل عليهـــا مـــن ، مجلـــًة مجلـــًة بالشـــرح والبيـــان، وذكـــر املســـائل املتعلقـــة �ـــا

وبيــان مــنهج أهــل ، واالستشــهاد بكــالم ســلف األمــة وعلمائهــا، الكتــاب والســنة

بعــــــض التقســــــيمات  مــــــع. احلــــــق يف املســــــائل املــــــذكورة، ومــــــنهج أهــــــل اخلــــــالف

  .والتفريعات املهمة

  .وسهولة عبارته، ز الشرح بإجيازهويتميَّ 



 
٢٦٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شرح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحات عـــدد  ه١٤٣٢

  

١٨٩  

  :ا ب

ملوفــق الـــدين ابــن قدامــة املقدســـي ) )ملعــة االعتقــاد((هــذا الكتــاب شــرح ملـــنت 

رمحــه اهللا تعــاىل، واملــنت مــن أشــهر متــون العقيــدة املختصــرة، وقــد اهــتم �ــا العلمــاء 

  .تدريساً وشرحاً، وهذا الكتاب شرح مفيد من ضمن الشروح على هذا املنت

والكتــاب أصــله عبــارة عــن دروس صــوتية ألقاهــا الشــيخ يف مســجد محــزة بــن  

عبد املطلب مبدينة الدمام، وقد بدا لـبعض الطلبـة أن يفـرغ الشـرح، وينشـره، فـأذن 

  .هلم الشيخ، بعد أن وكل إىل بعضهم مراجعته، وتدقيقه، والعناية بإخراجه

مث يقــوم بتنـــاول  ،ومــنهج املؤلـــف يف شــرحه أن يـــأيت بالقطعــة مـــن مــنت اللمعـــة

، وذكر ما فيها مـن املسـائل العقديـة، عبارا�ا بالشرح والتفصيل والتعليق والتوضيح

كمـــا أنـــه يســـتعرض أقـــوال ومـــذاهب ، مســـتدالً علـــى مـــا يـــذكره بالكتـــاب والســـنة

  .ويرد عليها، ويناقشها، املخالفني ويبينها

قدمــة، باإلضــافة وقُــدِّم بــني يــدي الكتــاب برتمجــة خمتصــرة لصــاحب املــنت ابــن 

وبعـــض التعليقـــات، مـــع إحلـــاق الكتـــاب  ،وتوثيـــق النقـــول ،إىل ختـــريج األحاديـــث

  .بالفهارس العلمية



 

 
٢٦٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شرح مقدمة يف أصول التفسري 

  لشيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٠٧  

  :ا ب

ـــن تيميـــة يف أصـــول  هـــذا الكتـــاب شـــرح فيـــه املؤلـــف مقدمـــة شـــيخ اإلســـالم اب

وهــي يف أصــلها دروس كــان ألقاهــا يف جمــالس يف جــامع شــيخ اإلســالم ، التفســري

 ،بتفريغه وتدقيقه ومراجعتـه والعنايـة بـهفقام بعض طالبه ، ابن تيمية مبدينة الرياض

  .نشره ومن مثَّ  ،بعد إذن الشيخ

وطريقة املؤلف يف الكتاب أن يأيت بالقطعة من كالم شيخ اإلسالم ابـن تيميـة 

ــ، رمحــه اهللا، مث يقــوم بشــرحها بعــد ذلــك مجلــة مجلــة  ،ذاكــراً مســائلها، ًال فيهــامفصِّ

داً لألدلـــة والتعليقـــات، مـــع وســـار ، ومـــا اشـــتملت عليـــه مـــن فوائـــد ونكـــات علميـــة

  .كل ذلك بأسلوب سهل وواضح، ضرب األمثلة املوضحة للمقصود

منهــا ضــبط املــنت بالشــكل، واالهتمــام بتخــريج  ،ز هــذه الطبعــة مبميــزاتوتتميَّــ

والرتمجـــة لـــبعض األعــالم الـــذين جـــاء ، األحاديــث، وعـــزو النقـــوالت إىل مصــادرها

  .حبسن إخراجها وألوا�از كما تتميَّ ، ذكرهم يف املنت أو الشرح



 
٢٦٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شرح املنظومة امليمية يف الوصايا واآلداب العلمية

  للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة - الدار األثرية  ،اجلزائر –دار الفضيلة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٧٧  

  :ا ب

هذا الكتـاب عبـارة عـن شـرح للمنظومـة امليميـة للشـيخ حـافظ احلكمـي، والـيت 

ن مجلـــة مـــن الوصـــايا العظيمـــة، واآلداب الكرميـــة، واألخـــالق الفاضـــلة الـــيت تتضـــمَّ 

هــذا ينبغـي أن يتحلـَّى �ـا طالـب العلـم، بـنيَّ فيهـا مكانـة العلـم الرفيعـة، وسـاق يف 

الــنظم مجلــة مــن األبيـــات أشــار فيهــا إىل اآليـــات الكرميــات وأحاديــث رســـول اهللا 

نت مـا ينبغـي صلى اهللا عليه وسلم يف بيان مكانة العلم وفضله ومنزلته، كما تضمَّ 

عىن به طالب العلم من األخالق الفاضلة، والتدرج يف العلـوم وطريقـة التلقـي، أن يُ 

وعظـــيم شـــأنه، وعلـــو منزلتـــه، ومـــا ينبغـــي مـــن وبـــنيَّ مكانـــة كتـــاب اهللا عـــز وجـــل، 

العمل مبحكمه واإلميان مبتشا�ه، كما مجع مجلة من الوصـايا حـول السـنة والعنايـة 

�ــا فهمــاً ونشــراً وتعليمــاً، وعقــد فصــًال للحــث علــى العنايــة بعلــم الفــرائض وعلــوم 

ملنظومـة يف والشارح أورد ا. والتحذير من العلوم املبتدعة وغريها من املواضيع ،اآللة

صفحة، مث بدأ بشرحها، وطريقته يف الشرح ) ١٢(مقدمة الكتاب مفردة وهي يف 

  .ر الكالم بقوله قال الناظم، مث يأيت بالنظم ويقوم بشرحهأنه يصدِّ 



 

 
٢٦٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

واإلبانة على أصول السنة والديانة وجمانبة الشرح 

  أهل األهواء املارقني  املخالفني ومباينة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبيد اهللا بن حممد بن بطة العكربي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عادل بن عبد اهللا آل محدان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دار األمر األول 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل 

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٦٥  

  :ا ب

ــنة واجلماعــة املختصــرة يف أبــواب االعتقــاد  ،هــذا الكتــاب مــن كتــب أهــل السُّ

وهو من الكتب جليلة القدر، لذا اعتـىن بـه أهـل العلـم عنايـة  ، والعبادات واآلداب

القســـم األول ذكـــر فيــه جمموعـــة مـــن ، مه مؤلفـــه إىل أربعـــة أقســاموقـــد قسَّــ. كبــرية

والقسـم الثـاين ذكـر ، ومباينـة أهـل الزيـغ والتفـرق، األحاديث واآلثار يف لزوم السُّـنة

مما أمجـع عليـه علمـاء األمـة، ممـا ال يسـع املسـلمني  فيه اعتقاد أهل السُّنة واجلماعة

والقســــم الثالــــث ذكــــر فيــــه بعــــض الواجبــــات ، جهلــــه، وال يعــــذر اهللا مــــن أضــــاعه

ث فيـه أما القسم الرابع فتحدَّ ، والسنن واألخالق، وما ُحيتاج إليه من أبواب الفقه

  .حدثت يف زمنهعن البدع اليت أُ 

هــ، إال أنـه قـد حصـل فيـه  ١٤٠٤م والكتاب كان قـد سـبق حتقيقـه ونشـره عـا 

كثــري مــن الســقط والتصــحيف واخلطــأ، واإلخــالل بضــبط الــنص، فــأراد احملقــق يف 

  .هذه الطبعة االستدراك ملواضع اخللل السابقة، وإخراج الكتاب بصورة الئقة



 
٢٦٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

ة يف الشريعة اإلسالمية 
َّ
دِي

ْ
ق
َ
  الشروط الع

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  عبد اهللا إبراهيم املوسى

  :تقــــــــــــــــديم

  

  الطالب أمحد بن الديدة –أبو لبابة حسني 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥١٠  

  :ا ب

هـذا الكتــاب دراســة عــن الشــروط يف العقــود بفروعهــا، ومســائلها، مــع معاجلــة 

  .وهو حبث مقارن بني الشريعة والقانون ،املستجدةلصور من املعامالت 

ن الكتاب من متهيد؛ ذكر فيـه معـىن العقـد والشـرط وأنواعهمـا، وبـابني؛ ويتكوَّ 

تنـــاول يف األول شـــروط أركـــان العقـــد، وشـــروط نفـــاذ العقـــد؛ وبـــنيَّ معـــىن اإلكـــراه، 

روط مث ذكــر شــ. واحلجــر، والفضــالة، وأقســامها، وأثــر هــذه األمــور يف نفــاذ العقــد

لزوم العقد؛ العقد الالزم وغري الالزم، مث بنيَّ خيار ا�لس، وخيار الشـرط، وخيـار 

وأثـره يف لـزوم  ،العيب، وأثرها يف لزوم العقـد، كمـا بـنيَّ اإلعسـار بالصـداق والنفقـة

ث عــن الشـرط الصــحيح مث تنـاول يف البــاب الثـاين الشــروط اجلعليـة، فتحـدَّ . العقـد

. ومنهجيـــة الفقهـــاء يف الشـــروط واملوازنـــة بـــني آرائهـــم. العقـــدوالفاســـد وأثرمهـــا يف 

وذكـــر صـــوراً مـــن الشـــروط اجلعليـــة املعاصـــرة؛ كالشـــرط اجلزائـــي، والشـــرط يف عقـــد 

التحويل املصريف، وعقـد اإلجـارة بشـرط التمليـك، واشـرتاط تنـازل املـرأة عـن حقهـا 

ؤلـف لنيـل درجـة امل م �ـا أصـل الكتـاب رسـالة علميـة تقـدَّ و . يف عقد زواج املسـيار

  .من جامعة الزيتونة بتونس) الفقه املقارن(العلوم اإلسالمية يف  الدكتوراة



 

 
٢٦٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  شريعة املصلحني

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن عبد الرمحن الصويان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -جملة البيان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٢٣

  

٧٨  

  :ا ب

ـــه املؤلـــف عـــن هـــذا الكتـــاب موضـــوعه العـــدل كشـــريعة للمصـــلحني، تكلَّـــ م في

مكانة العـدل يف اإلسـالم، وأ�ـا ركيـزة عظيمـة مـن ركـائز الـدين احلنيـف، والكتـاب 

ـــورات املتتابعـــة الـــيت شـــهد�ا  يســـلِّط الضـــوء علـــى هـــذا املوضـــوع خاصـــة عقـــب الث

الظلــم املــرتاكم عقــب عقــود طويلــة، تتــابع  املنطقــة العربيــة، والــيت كانــت ثــورة علــى

 أن علـــى فيهـــا القهـــر والبغـــي واالســـتبداد علـــى النـــاس، فلهـــذا جـــاء الكتـــاب ليبـــنيِّ 

ز  املصــلحني أن يهتمــوا علمي�ــا وعملي�ــا بتأصــيل ثقافــة العــدل واإلنصــاف، الــيت تعــزِّ 

ة كرامـــة اإلنســـان، وحتفـــظ حقوقـــه، وتبـــين جمتمعـــاً تســـوده قـــيم الطمأنينـــة والســـكين

  .والتالحم ا�تمعي

مــا  ن أربعــة أبــواب مــن أبــواب العــدل الكثــرية، لكنــه ذكــر أهــمَّ والكتــاب تضــمَّ 

م املؤلـــف أوًال عـــن العـــدل السياســـي، موضـــحاً العالقـــة بـــني حيتاجـــه النـــاس، فـــتكلَّ 

الراعــي والرعيـــة، والعـــدل مـــع الرعايـــا الكفـــار، مث العـــدل االقتصـــادي، ومنـــه مراقبـــة 

ق بفــرض الضــرائب، مث والعــدل يف البيــع والشــراء، ومــا يتعلَّــ املســئولني وحماســبتهم،

  .العدل القضائي، مث أخرياً العدل االجتماعي، كالعدل األسري، وغريه



 
٢٦٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد

  وآراؤه الرتبوية واالجتماعية 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن فريج العمريي

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق - دار القلم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٠٠  

  :ا ب

 الوقوف على إسهامات الشـيخ بكـرهذا الكتاب عبارة عن دراسة �دف إىل 

 وقـد استخلصـها ،لية الرتبوية والتعليمية مبجاال�ـا املتعـددةميف اجلوانب الع أبو زيد

التعـــامل وأثـــره علـــى الفكـــر (( مثـــل ، املطبوعـــة الشـــيخ مؤلفـــاتاملؤلـــف مـــن بعـــض 

  .وغريها)) تسمية املولود(( و، ))حراسة الفضيلة(( و)) والكتاب

ـــ تناولـــت اإلطـــار العـــام للدراســـة، : م املؤلـــف كتابـــه إىل أربعـــة فصـــولوقـــد قسَّ

رت يف وأثَّــ ،الظــروف الــيت واكبــت عصــر الشــيخ بكــروالكــالم عــن حيــاة الشــيخ، و 

إىل غـــري ذلـــك، مث عـــرض ، أو اجتماعيـــة، أو سياســـية، يـــةســـواء كانـــت دين ،فكـــره

 ووسـائطها، مث، وأسـاليبها، فذكر جماالت الرتبيـة عنـد الشـيخ ،آلراء الشيخ الرتبوية

  .لدى الشيخ اآلراء الرتبوية يف بعض قضايا املرأةذكر 

درجـة املاجسـتري يف الرتبيـة  لنيـلم به املؤلـف تقدَّ  ،لوالكتاب أصله حبث مكمِّ 

  .ية واملقارنةاإلسالم



 

 
٢٦٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الشيخ العالمة عبد اهللا بن حممد بن محيد كما عرفته

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن ناصر العبودي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار الثلوثية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

اهللا بــــن محيــــد رمحــــه اهللا، وهــــو عبــــارة عــــن هــــذا الكتــــاب ترمجــــة للشــــيخ عبــــد 

، مذكرات يومية سجَّلها تلميذه الشيخ حممد بن ناصر العبودي أثناء تلمذتـه عليـه

ـــه مـــن مـــذكرات طيلـــة هـــذه ، وأثنـــاء مصـــاحبته يف األســـفار ليضـــع حصـــيلة مـــا كتب

  .يف هذا الكتاب - واليت مضت على بعضها أكثر من مخسني سنة -الفرتة

ه بتعريـــــف بالشـــــيخ رمحـــــه اهللا، مـــــن ناحيـــــة نســـــبه ووالدتـــــه قــــدَّم املؤلـــــف كتابـــــ

، وتــرجم لــبعض األبنــاء، وزوجاتــه وأبنائــه وبناتــه، وطلبــه للعلــم ومشــاخيه، وطفولتــه

. والسَّـنة، والشـهر، خ هلـا بـاليوموبعدها بدأ يف سرد مذكراته، اليت كان كثرياً ما يـؤرِّ 

ميـة مـع الشـيخ يف حلقـات ومبا أ�ا مـذكرات كـان كاتبهـا يرقمهـا خـالل حياتـه اليو 

، ورفقـــة الســـفر، فقـــد جـــاءت هـــذه املـــذكرات متنوعـــة، وجلســـات املنـــزل، الـــدرس

حافلة بالكثري من املواقف واألحـداث يف حيـاة الشـيخ عبـد اهللا بـن محيـد رمحـه اهللا 

  .ودوره البارز يف التعليم والدعوة إىل اهللا ، مكانته العلميةتبنيِّ  ،تعاىل



 
٢٧٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  صب اخلمول 

  أذاه إىل الصاحلني من أولياء اهللا على من وصل

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  يوسف بن حسن بن عبدالهادي المقدسي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جلنة من احملققني بإشراف نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عدد الصفحات  هـ١٤٣٢

  

١٨١  

  :ا ب

 ،خصــاهلماألوليــاء؛ مــن ذكــر  مجــع فيــه املؤلــف بعــض مــا خيــصُّ  الكتــاب هــذا

وأورد فيــــه مــــن قصــــص  ،مــــن الوقيعــــة فــــيهم بقــــول أو فعــــل فيــــه راً حمــــذِّ  ،وصــــفا�م

 وكيـف أمخـل ،األذى والظلـموا لـه مـن ضـتعرَّ  امـو  ،وحكايـا�م الصـاحلني واألوليـاء

  .وقطع نسلهم ،وأمات صيتهم الظاملني، اهللا ذكر

ـــــالغلو يف الصـــــاحلنيوالكتـــــاب  ـــــه بعـــــض العبـــــارات الـــــيت تشـــــعر ب وبعـــــض  ،في

احلكايات املستبشعة اليت ال تليق �ـم، فيـذكر أن األوليـاء أوتـاد الـدنيا، �ـم تثبـت 

إيـاك واإلنكـار علـى املشـايخ، وفيـه كـالم بـذيء عـن النسـاء : و�م تسـتقر، ويقـول

  .إىل غري ذلك مما اشتمل عليه هذا الكتاب

على نسخ النص، وختريج أحاديثه وآثـاره، وتوثيـق حكاياتـه، وقد قام التحقيق 

  .والرتمجة للمؤلف والكتاب

  .املؤلف وهي خبطله،  على النسخة اخلطية الفريدةحتقيق الكتاب  ومتَّ 



 

 
٢٧١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصحوة اإلسالمية 

  صحوة من أجل الصحوة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبدالكرمي بكار

  :الناشــــــــــــــر

  

  مؤسسة اإلسالم اليوم

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٣٠  

  :ا ب

حيـــث إنــه قـــد ، هــذا الكتــاب وضـــعه مؤلفــه إســهاماً منـــه يف جتديــد الصــحوة 

�ـــدف الوصـــول إىل طريـــق ميضـــي بالصـــحوة حنـــو  ،ضـــمَّنه آليـــات ومفـــاهيم مهمـــة

مــــدارها علــــى تفعيــــل  ،فــــاحتوى الكتــــاب علــــى أفكــــار متنوعــــة، مســــتقبل مشــــرق

ومفـاهيم جديـدة مـن ، وأفكـاراً ، حيـث طـرح فيـه رؤى، الصحوة من أجل الصحوة

ـــأثرياً يف حيـــاة العـــامل أمجـــع كمـــا قـــام ، شـــأ�ا أن جتعـــل الصـــحوة أكثـــر رســـوخاً وت

والســلوكيات الــيت رأى أ�ــا حباجــة إىل ، واالجتهــادات، مبراجعــات لــبعض األفكــار

، والظــروف واألوضــاع العامليــة املاثلــة اليــوم ،ديــدةتطــوير مبــا يتناســب مــع الــرؤى اجل

ط الضــوء علــى األخطـــاء الفادحــة الــيت وقـــع فيهــا بعـــض املؤلــف أن يســـلِّ  ومل يــنسَ 

وقــام مبحــاورة خصــوم . بغــض النظــر عــن النوايــا واملقاصــد ،املنتســبني إىل الصــحوة

بغـرض تكـوين أرضـية مشـرتكة يقـف  ،الصحوة واملختلفني معها يف بعض مقوال�م

   .عليها اجلميع



 
٢٧٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصحيح من أحاديث السرية النبوية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد الصوياين

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مدار الوطن 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٩٨  

  :ا ب

عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن  هـــذا الكتـــاب مجـــع فيـــه مؤلفـــه مـــا صـــحَّ 

أحاديث السرية النبوية، فجمع حسب التقاسـيم املعروفـة الـيت يكتـب علـى نسـقها 

مث يــورد  ،الصــدر مــدونو الســرية النبويــة، فيــأيت بــالعنوان كاملولــد مــثًال، وحادثــة شــقِّ 

مرقمــاً لكــل حــديث، مث يــذكر بعــده  ،فيــه ممــا لــه عالقــة �ــذا العنــوان حتتــه مــا صــحَّ 

  .وفني خبط صغري متييزاً قريج احلديث واحلكم عليه، ويضعه بني معخت

ـــة (كتـــاب : وللمؤلـــف كتابـــان آخـــران يف الســـرية األول القصـــيمية دراســـة نقدي

كمـا   فيه نصـوص السـرية النبويـةيورد هـ، ١٤٠٩طبع سنة  )السرية النبوية لنصوص

 . وحيتوي على األحاديث الصحيحة والضعيفة ،ينقد السندو ، يه

طبع سنة ) الصحيحةالسرية النبوية كما جاءت يف األحاديث ( :كتاب  والثاين

 وســط كالمــه بــني هاخلــرب كمــا جــاء يف الروايــة، وإمنــا ينقلــفيــه ال يــذكر هـــ، ١٤٢٤

 .، وهو عبارة عن ظالل يف السريةقوسني ويشري يف احلاشية إىل صحته أو حسنه

ممـا مـن الروايـات  صـحَّ  مافيه على يف التعريف يقتصر هذا الكتاب فكما وأما 

  .كتب السرية املسندة وأ ،أو يف كتب السنة ،يف الصحيحنيهو 



 

 
٢٧٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

صدى دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف البالد 

  سعود بن عبد العزيز اإلمامالتونسية يف عهد 

  )م١٨١٤ –م ١٨٠٣(هـ ١٢٢٩ - هـ ١٢١٨

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  التليلي العجيلي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - امللك عبد العزيز دارة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بـــــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٣٥  

  :ا ب

ط الضـوء علـى أصــداء دعـوة الشـيخ حممــد بـن عبـد الوهــاب هـذا الكتـاب يســلِّ 

 ،يف عهــــد اإلمـــام ســــعود بـــن عبــــد العزيـــز رمحــــه اهللا ،رمحـــه اهللا يف الــــبالد التونســـية

  ) م١٨١٤ -م ١٨٠٣/ هـ ١٢٢٩ -هـ ١٢١٨(املمتدة من 

يســــتعرض الكتــــاب حالــــة العــــامل اإلســــالمي قبــــل ظهــــور هــــذه الــــدعوة وبعــــد 

، ويف تونس خاصـة، صداها يف بالد املغرب العريب عامة ومن مثَّ ، ظهورها ومتكنها

ويشــري إىل ، ويكشــف املواقــف املتنوعــة ألهــل تــونس مــن هــذه الــدعوة اإلصــالحية

  .احلقيقية اليت أدت إىل مناهضة بعضهم هلا العوامل

ف الكتـــاب مـــن فصـــلني اثنـــني؛ تنـــاول األول منهمـــا انتشـــار دعـــوة الشـــيخ تـــألَّ 

ووصـوهلا إىل ، حممد بـن عبـد الوهـاب رمحـه اهللا، وتنـاول الثـاين صـدى هـذه الـدعوة

  .وردود فعل البالد التونسية، تونس



 
٢٧٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 صفات اهللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  علوي بن عبد القادر السقاف

  :الناشــــــــــــــر

  

  الظهران -الدرر السنية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الرابعــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٦٣  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه مؤلفــه صــفات اهللا تبــارك وتعــاىل الــواردة يف كتــاب اهللا 

وذكـر أدلتهـا مـن ، بهـا علـى حـروف اهلجـاءورتَّ ، اهللا عليه وسـلموسنة رسوله صلى 

 وقـد اشـرتط أال يـورد إال مـا صـحَّ ، ومـن كـالم السـلف ،الكتاب والسنة الصحيحة

وأن يكتفــــي مبــــا روي يف الصــــحيحني أو أحــــدمها ممــــا تثبــــت بــــه ، مــــن األحاديــــث

ثبــت مــن كمــا اشــرتط أال ي، فــإن مل جيــد أورد مــن غريمهــا حــديثاً أو أكثــر، الصــفة

وقــد . الصـفات إال مــا أثبتــه ســلف األمــة إال أن يكــون دليــل الصــفة ظــاهر الداللــة

كمـا أحصـى مجيـع ، خربيـة كانـت أو مسعيـة عقليـة ،أحصى مجيع الصفات الذاتيـة

ومجيــــع الصــــفات ، الصــــفات املشــــتقة مــــن أمســــاء اهللا تعــــاىل الذاتيــــة منهــــا والفعليــــة

 وأورد املؤلف ما ليس بصفة ويصـحُّ . ةوبعضاً من الصفات السمعي، الفعلية اخلربية

ومـا ، اإلخبار عن اهللا به بعد التفصيل وما ليس بصفة ويصحُّ ، اإلخبار عن اهللا به

كمـا قـام ، ثبتت إضافته إىل اهللا عز وجل وظنه بعضهم إضافة صفة إىل موصـوف

وقـــد أضـــاف يف هـــذه . بتحريـــر بعـــض املســـائل الـــيت وقـــع فيهـــا اخلـــالف مـــن قـــدمي

، ه بعـض أهـل العلـم منهـا وهـو لـيس كـذلكأو ممـا عـدَّ ، من الصفات الطبعة عدداً 

 .كما أعاد ختريج األحاديث، اإلخبار به عن اهللا وإن كان بعضه يصحُّ 



 

 
٢٧٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  صفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم

  مأخوذة من مؤلفات الشوكاني

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

و   عبد احلميد بن حمسن عالَّ

  :تقــــــــــــــــديم

  

  إمساعيل العمراينحممد بن 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٣٢٠  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه مؤلفــه صــفة صــالة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ممــا ورد 

التقليــد والعصــبية ذكــره يف كتــب اإلمــام الشــوكاين، وخاصــة أن الشــوكاين ممــن نبــذ 

االختيــارات العلميــة يف املســائل (بالــدليل، وقــد اعتمــد املؤلــف علــى كتــاب  واهــتمَّ 

لعبــد الــرمحن العيــزري، وجعــل مــنت صــفة الصــالة فيــه متنــاً هلــذا ) الفقهيــة للشــوكاين

الكتـــاب، ونقـــل فيـــه كـــالم الشـــوكاين وشـــروحه مـــن كتبـــه املختلفـــة، فيـــذكر كالمـــه 

وأحيانـاً ينقـل كالمـه كـامًال،  ،...استدل اإلمام الشوكاين حبديث كذا وكذا: بقوله

وأفـــــرد الباحـــــث فصـــــًال بالصـــــلوات الـــــيت . وأحيانـــــاً يتصـــــرف يف االنتقـــــاء والنقـــــل

عنــده، كمــا أفــرد  حها الشــوكاين رمحــه اهللا، وفصــًال بالصــلوات الــيت مل تصــحَّ صــحَّ 

الصــــالة، وعــــزا  فصــــًال ملــــا ذكــــره الشــــوكاين مــــن األحاديــــث املوضــــوعة الــــيت ختــــصُّ 

ب إىل مصـــادرها األصـــلية، خاصـــة مـــا كـــان منهـــا مبوبـــاً علـــى األحاديـــث يف الغالـــ

  .األبواب، ومل يستوعب مجيع األحاديث



 
٢٧٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  صفة وضوء النبي صلى اهللا عليه وسلم

  يف مسائل فقهية

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  حممد رجب كرد

  :تحقيـــــــــــــق

  

  العالء بن عبد الغين

  :تقــــــــــــــــديم

  

  صالح عبد املوجود –صاحل الدرويش  –وحيد بايل 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بغداد –بيت الوراق 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبــع  الثانية

  

  :عــدد الصــفحات  ه١٤٣٢

  

٢٨٦  

  :ا ب

هــذا الكتــاب جــامع يف صــفة وضــوء النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، دعــا املؤلــف 

مـة يف وجـوب إليـه أنـه مل جيـد كتابـاً كافيـاً عـن الوضـوء، وقـدَّم بـني يـدي كتابـه مبقدَّ 

  .   اتباع السنة والتحذير من خمالفتها

وطريقة املؤلف يف هذا الكتاب أنه جيمع مسائل كـل بـاب علـى حـدة، فيقـول 

مث يُفصِّل يف املسائل فيذكر صورة املسـألة . مثًال باب النية، باب التسمية، وهكذا

الصــحابة علــى صــورة ســؤال، ويــذكر األقــوال يف املســألة، والقــائلني بكــل قــول مــن 

قًا ذلك من املصادر املعتمدة، مث يـذكر األدلـة، مث الرتجـيح، كمـا ومن بعدهم، موثِّ 

  .ذكر يف �اية الكتاب التحذير من أدعية ضعيفة تقال بعد الوضوء

وهــذا اإلصــدار هــو . ج أحاديثــه وحكــم عليهــا أبــو عبيــدة العــالءوالكتــاب خــرَّ 

  .فروق عن الطبعة األوىل الطبعة الثانية للكتاب، ومل يشر املؤلف إىل أي



 

 
٢٧٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  صفحات مطوية من حياة 

   فضيلة الشيخ حممد بن صاحل املقبل

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عمر بن عبد اهللا بن حممد املقبل

  :تقــــــــــــــــديم

  

  مقبل بن حممد املقبل 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -القلم العريب 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٧٤  

  :ا ب

، مسـطورة بيـد أحـد أحفـاده، هذا الكتاب عبارة عن ترمجة لعلم من أعالم الـدعوة

  .م على يديهوجمموعة ممن عاصره وتعلَّ  ،من مجاعة من أبناء املرتَجم له مستفيداً 

بـدأ املؤلـف الكتـاب بلمحــة مـوجزة وصـف فيهــا احلالـة السياسـية واالجتماعيــة 

مث تنـــاول ، )هــــ١٤٠٢ – ١٣٠٦(الــيت ولـــد فيهـــا الشـــيخ حممـــد بـــن صـــاحل املقبـــل 

، بعـد ذلـك ذكـر شـيوخه وزمـالءه وتالميـذه. باحلديث امسه ونسبه ووالدته ونشـأته

علـى  عض املواقف الـيت  تـدلُّ ذاكراً ب ،وتناول أيضًا صفات الشيخ اخلَلقية واخلُلقية

  .ما كان يتمتع به من هيبة

كمــا تنــاول أيضــاً جوانــب عديــدة مــن حياتــه، كعبادتــه وزهــده وورعــه، وطريقــة 

عــن مســريته  ث أيضــاً وحتــدَّ ، تربيتــه ألوالده، وبعــض املواقــف الطريفــة الــيت مــرَّت بــه

إىل غـــري يـــه القضـــاء، ووصـــف جملـــس قضـــائه، وطريقتـــه يف القضـــاء، العمليـــة، كتولِّ 

  .ذلك من اجلوانب اخلفية، والصفحات املطوية يف حياته



 
٢٧٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  صفحات ناصعة ومناذج ساطعة

  لسلفنا الصاحل مع القرآن الكريم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن عبد اهللا السلمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار  ابن خزمية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٢٩٩  

  :ا ب

وفضــائل تتعلــق ، وفتــاوى، وفوائــد، هــذا الكتــاب كتــاب منــوع مــا بــني مســائل

  . بالقرآن الكرمي، مع ذكر مناذج من حال السلف الصاحل مع القرآن

بــدأ املؤلــف بتوطئــة عــن اإلخــالص وحــال ســلفنا معــه، مث ذكــر فضــائل القــرآن 

التدبر والتفكر يف معاين القرآن وأسراره ومنزلته، وحالنا مع القرآن، وتطرَّق ملوضوع 

والـتأثر به، وتأثر السلف بالقرآن، واستجابتهم لـه، ومنـاذج مـن تـدبرهم للقـرآن، مث 

ق بــالقرآن، ق بــالقرآن، وذكــر مســائل وفوائــد تتعلَّــث عــن بــدع وحمــدثات تتعلَّــحتــدَّ 

وقـرارات وبعض اآلداب والوصايا، والقواعد الذهبية حلفظ القـرآن الكـرمي، وفتـاوى 

  .ق بالقرآن، مث ختم مبلحق سرد فيه أحاديث مل تثبت تتعلق بالقرآن الكرميتتعلَّ 

  .واملؤلف مل يذكر املنهج الذي اتبعه يف تأليف هذا الكتاب



 

 
٢٧٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  صكوك اإلجارة اإلسالمية

  دراسة قانونية مقارنة بالشريعة اإلسالمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد مبارك البصمان

  :الناشــــــــــــــر

  

  األردن –دار النفائس 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٥٦  

  :ا ب

وصـكوك ، ط الضـوء علـى الصـكوك اإلسـالمية بصـورة عامـةهذا الكتـاب يسـلِّ 

  . وذلك من منظور قانوين ،اإلجارة بصورة خاصة

اإلسـالمية، مبينـاً ماهيتهـا، تناول املؤلف يف كتابه الكالم عن صكوك اإلجارة 

م عـن ومميزاً لصكوك اإلجارة عن السندات وغريهـا مـن األدوات التمويليـة، مث تكلَّـ

وتطبيقا�ــا ، وأنواعهــا، وصــورها، وأمهيتهــا، مميــزات وخصــائص اإلجــارة اإلســالمية

  .املعاصرة يف القطاعني العام واخلاص

، مية الكويتيـة وطبيعتهـامث انتقل الكـالم إىل صـكوك اإلجـارة احلكوميـة اإلسـال

واملســـتفيد منهـــا، وطـــرق تـــداوهلا، ودور البنـــك املركـــزي يف رقابـــة النظـــام ، وأجر�ـــا

  .ومصادرها القانونية، املصريف يف الدولة، واألساس القانوين للصكوك اإلسالمية

وأصــل هــذا الكتــاب أطروحــة مقدمــة لكليــة الدراســات العليــا جبامعــة الكويــت 

  .يف القانون اخلاص لنيل درجة املاجستري



 
٢٨٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  صلوا كما رأيتموني أصلي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سليمان بن حممد النصيان

  :تقــــــــــــــــديم

  

  خالد بن علي املشيقح

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار التدمرية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

٢  

  :ا ب

مؤلفه عامة ما يتعلق بأحكام الطهارة والصالة مما حيتاج هذا الكتاب مجع فيه 

مقرونـة بالـدليل مـن الكتـاب، والسـنة، ، وعرضها بطريقة سهلة ميسـرة، إليه املسلم

وقـد اقتصـر فيهـا املؤلـف علــى . وأقـوال الصـحابة، والسـلف الصـاحل، وعلمـاء األمـة

  .اجةإال مسائل يسرية ذكر فيها اخلالف حبسب احل، الراجح يف املسائل

وتنــاول فيـه كـل أبــواب  ،قسـم كتـاب الطهـارة: م الكتـاب إىل قســمنيوقـد قسَّـ

والقســم الثــاين ، واملســح علــى اخلفــني وغريهــا، كالوضــوء وإزالــة النجاســة  ،الطهــارة

  .ق �ا من شروط، وأركان، وأذان، وإقامة، وغريهالكتاب الصالة، وما يتعلَّ 

أضـــاف إليهـــا املؤلـــف بعــــض الكتـــاب يصـــدر يف طبعتـــه الثانيـــة، وهــــي طبعـــة 

كمـا زاد بعـض ، ومجلة من اختيارات وفتـاوى اللجنـة الدائمـة، التعليقات والفوائد 

األبواب اليت مل تذكر يف الطبعة األوىل كصالة اجلماعة، وأحكام اإلمامـة، وصـالة 

أهـــل األعـــذار، وصـــالة اخلـــوف، واجلمعـــة، والعيـــدين، والكســـوف، واالستســـقاء، 

  .واجلنائز



 

 
٢٨١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   فيمن قيده ابن حجرربضبط من غ

  :ت اب

  :تــــــــــــأليف

  

  يوسف بن حسن بن عبدالهادي المقدسي

  :تحقيـــــــــق

  

  لجنة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

  :الناشــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر

  :الطبــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســــــــنة الطبــــــــع

  

  :عــــــدد الصــــــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٦٠  

  :ا ب

مـن للحـافظ ابـن حجـر، والـذي يُعـدُّ  ))التقريـب((هذا الكتاب جتريد لكتاب 

يف معرفـة أحـوال الرجـال جرحـاً وتعـديًال، وكـان مـن أهـم مـا متيـز بـه  املهمـةالكتـب 

بوضـع التشـكيل علـى ضـبط القلـم ألن  ؛فيه ضبط كـالم ضبط األعالم الواردةأنه 

  .ليهإوهام األق تتطرَّ احلرف قد 

مــا وجــد يف  فــأراد أن يضــمَّ ء، يف تقييــد األمســا ف كتابــاً قــد صــنَّ  املؤلــفوكــان 

 اضــبطهاألعــالم الــيت د فجــرَّ ، ه يطــولآفــر  ،التقريــب مــن التقييــدات إىل كتابــه ذلــك

، وأفردهـا يف هـذا الكتـاب، وعـدد هـذه ))تقريب التهذيب((يف ابن حجر  اوقيده

يف ذكـر ابـن حجـر ج �ـكتابه هـذا   اقتفى يفو  ،على ثالثة آالف علماألعالم يزيد 

 ،أو كنيتـه ،اسـم أبيـه أو ،مث ضـبط مـا يقـع يف امسـه ،وكنيتـه ،ونسـبته ،اسـم املـرتجم

  .ضبط كالم

والكتـــاب يطبـــع ألول مـــرة حمققـــاً علـــى النســـخة اخلطيـــة الفريـــدة هلـــذا الكتـــاب 

  .وهي خبط املؤلف



 
٢٨٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ومدى مشروعية) الرهن(الضمانات العينية 

  استثمارها يف املصارف اإلسالمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صهيب عبد اهللا بشري الشخانبة

  :الناشــــــــــــــر

  

  األردن –دار النفائس 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٣٢  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يهــدف إىل التعــرف علــى واقــع الضــمانات العينيــة يف املصــارف 

  .الشرعي يف استثمارهااإلسالمية، وبيان احلكم 

: نت الكـــالم عـــن الضـــماناتوقـــد اشـــتمل الكتـــاب علـــى ثالثـــة فصـــول تضـــمَّ 

نت أيضـــاً وتقوميهـــا، وتضـــمَّ ، وطـــرق اختيارهـــا، وأســـبا�ا، وأقســـامها، مشـــروعيتها

وتطبيقا�ــا يف صــيغ ، وأنواعهــا، أقســام الضــمانات العينيــة يف املصــارف اإلســالمية

ـــــل، وتضـــــمَّ  عية اســـــتثمار الضـــــمانات العينيـــــة يف نت كـــــذلك مـــــدى مشـــــرو التموي

املصـــارف اإلســـالمية، وتوصـــلت الدراســـة إىل أنـــه جيـــوز للمصـــارف اإلســـالمية أن 

تقـوم باسـتثمار الضـمانات العينيــة الـيت حتـت يـدها، والضــمانات الـيت تكـون حبــوزة 

  .وتسليمها للمصرف لغايات االستثمار، العميل وذلك بعد االتفاق

ســتكماالً ملتطلبـــات نيــل دكتــوراه الفلســـفة يف والكتــاب أصــله رســـالة قــدمت ا

  .ختصص املصارف اإلسالمية باألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية باألردن



 

 
٢٨٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ضياء الساري يف مسالك أبواب البخاري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن سامل البصري

  :تحقيـــــــــــــق

:  

  جلنة خمتصة من احملققني

  :إشـــــــــــراف

  

  طالبنور الدين 

  :الناشــــــــــــــر

:  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٨  

  :ا ب

، وقــد مجــع فيــه مؤلفــه ))صــحيح البخــاري((هــذا الكتــاب عبــارة عــن شــرح لـــ

بــــاب الشــــروح املتداولــــة املعروفــــة، وزبــــدة نتــــائج شــــرَّاحها، كاحلــــافظ ابــــن حجــــر، لُ 

والعيين، والقسطالين، والدماميين والكرماين، والِربماوي، وقد وقف فيه مؤلفـه عنـد  

كتاب العتق، وهو شرح ليس بالطويل اململ وال بالقصري املخل، مجع فيه صـاحبه 

  .بني الرواية والدراية

وقــد اعتمــد حمققــو الكتــاب علــى أربــع نســخ خطيــة، منهــا نســختان خطيتــان 

  .قريبتا العهد باملؤلف

موا للكتـــاب برتمجــة للشـــارح عبـــد اهللا بــن ســـامل البصــري، مث تـــاله تعريـــف وقــدَّ 

مبـــنهج املؤلـــف يف شـــرحه للكتـــاب، وختمـــوا الكتـــاب بفهـــرس أطـــراف األحاديـــث 

  .النبوية اليت شرحها املؤلف



 
٢٨٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ها على العامل اإلسالميأثرالطائفة الكاثوليكية و

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن علي الزيلعي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -جملة البيان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٣٤  

  :ا ب

وأكثرها تغلغًال وقدماً  ،هذا الكتاب دراسة لطائفة هي أكرب طوائف النصرانية

  .متهاالكنائس ومعلِّ  مُّ ها أ�ا أُ إذ يدَّعي متَّبعو ، التاريخ النصراين يف

فهـي ،  املؤلف سـبب دراسـة هـذه الطائفـة بالـذات مـن طوائـف النصـارىويبنيِّ 

وهـي أول مـن سـلَّ ، صـاحبة املواقـف الـيت أثـَّرت يف العـامل اإلسـالمي قـدمياً وحـديثاً 

ت واحتلَّـ، بت املسـلمنيوعـذَّ ، السيوف يف وجه األمة اإلسالمية، وأقامت احلروب

نشر احلقد والكره بني الشعوب الغربيـة  وعملت على، أراضيهم يف الغرب والشرق

بــل  ،وقــد كشـفت هــذه الدراسـة عــن عـوار هــذه الطائفـة، اإلســالم واملسـلمني ضـدَّ 

نـــت أن منطلقـــات النصـــرانية ككـــل، وأبـــرزت مـــواطن الفســـاد واالحنـــراف فيهـــا، وبيَّ 

  . على ُأُسس عقدية وفكرية ةعالقات الغرب مع املسلمني مبني

ث األول عـــن الديانــــة النصـــرانية مــــن حتـــدَّ  ،بــــوابف الكتـــاب مــــن ثالثـــة أتـــألَّ 

، املســـيح عيســـى عليـــه الســـالم إىل زمـــن االحنـــراف يف عهـــد اإلمرباطـــور قســـطنطني

ث عــن أثـــر أمـــا الثالــث فتحـــدَّ ، وتنــاول الثــاين الطائفـــة الكاثوليكيــة تعريفـــاً وتارخيــاً 

والغــزو  ،مثــل احلــروب الصــليبية، الكاثوليكيــة علــى العــامل اإلســالمي قــدمياً وحــديثاً 

وأصـــل الكتـــاب رســـالة علميـــة تقـــدم �ـــا املؤلـــف لنيـــل درجـــة  .والتنصـــري ،الفكـــري

  .د يف بابهوالكتاب جيِّ . الدكتوراه



 

 
٢٨٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  طرق الوقاية من اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية 

  وقانون العقوبات اجلزائري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بن زيطة أمحيدة

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٨٢١  

  :ا ب

هـــذا الكتـــاب يظهـــر حقيقـــة التشـــريع اإلســـالمي املبـــين علـــى أســـاس اهتمامـــه 

جبانـــب العقوبـــة علـــى اجلرميـــة بالوقايـــة مـــن الوقـــوع فيهـــا، خالفـــاً للقـــوانني الوضـــعية 

ــ. حــىت ولــو مل تكــن رادعــةاملبنيــة علــى أســاس العقوبــة املرصــدة،  م املؤلــف وقــد قسَّ

ن البـاب التمهيـدي حتديـد مة وباب متهيدي وبـابني آخـرين، تضـمَّ البحث إىل مقدَّ 

املفاهيم اللغوية واالصطالحية، وإعطاء نظـرة عـن التطـور التـارخيي ملفهـومي اجلرميـة 

يف الشــريعة وتطــرَّق املؤلــف يف البــاب األول إىل طــرق الوقايــة مــن اجلرميــة . والعقوبــة

اإلســـالمية وقـــانون العقوبـــات اجلزائـــري، وهـــو منـــوذج عـــن بـــاقي القـــوانني الوضـــعية 

وقـــــارن يف البـــــاب الثـــــاين بـــــني منهجيـــــة الشـــــريعة . املطبقـــــة يف الـــــبالد اإلســـــالمية

ومنهجية قانون العقوبات اجلزائري، وأظهر أوجـه االتفـاق واالخـتالف  ،اإلسالمية

ق عليهـــا، واألســـاليب الوقائيـــة َفـــيب الوقائيـــة املتـَّ بـــني املنهجيتـــني، مـــع إبـــراز األســـال

ص نيــة مـن اعتمــاد املنهجيتـني، وخلــنته النتـائج ا�املختلـف فيهـا، مث ذكــر مـا تضــمَّ 

مــن املقارنــة بــإجالء مــدى هيمنــة منهجيــة الشــريعة اإلســالمية وجناعتهــا يف حماربــة  

  .ني الوضعيةكل اجلرائم، مقارنة مبا أسند من أساليب وقائية ملنهجية القوان



 
٢٨٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  طريق اهلجرتني وباب السعادتني

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  )ابن قيم اجلوزية(حممد بن أيب بكر 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  خالد بن علي العابد –عبد اهللا بن عايض  –عايد بن مسفر 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار الفضيلة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٩٢٠  

  :ا ب

وخدمـة ، والضـبط، ظهر بصورة جديدة مـن التحقيـقهذا الكتاب البن القيم يَ 

  .النص، مما يشعر بالفرق بينه وبني الطبعات السابقة

قـــام احملققـــون بعمـــل ترمجـــة مـــوجزة للمؤلـــف، ودراســـة تفصـــيلية عـــن الكتـــاب،  

وأمهيتــه ومميزاتــه، ومـــنهج كتوثيــق نســبته ملؤلفــه، وتـــاريخ تأليفــه، وســبب التـــأليف، 

املؤلــف يف الكتــاب، واعتمــدوا يف حتقيقــه علــى أربــع نســخ خطيــة، منتقــاة مــن بــني 

إال مـــا كـــان مـــن  ،إحـــدى عشـــرة نســـخة خطيـــة، مـــع إثبـــات الفـــروق بـــني النســـخ

االختالفـــات اليســـرية، باإلضـــافة إىل عـــزو اآليـــات، وختـــريج األحاديـــث، مـــع ذكـــر 

ــــب أحكــــام العلمــــاء عليهــــا، وتوثيــــق الن قــــول، والتعريــــف بــــاألعالم، وتفســــري الغري

  .واملصطلحات إىل غري ذلك

وهــــذا التحقيــــق هلــــذا الكتــــاب هــــو يف األصــــل عبــــارة عــــن ثــــالث أطروحــــات 

ـــدعوة،  ،ماجســـتري مـــن قســـم العقيـــدة واملـــذاهب املعاصـــرة بكليـــة أصـــول الـــدين وال

  . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض



 

 
٢٨٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الطريقة الشاذلية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد بن ناصر العتييب 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة الرشد 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٤  

  :ا ب

هـذا الكتـاب كتبـه مؤلفـه للتعريـف بالطريقـة الشـاذلية، وبيـان مـا هـي عليـه مــن 

علميـة توثيقيــة ونقديـة، اختـار املؤلـف هـذه الطريقــة دون البـدع واملنكـرات، بطريقـة 

بشــكل واســع إىل غــري  اإلســالمي العــامل يف النتشــارها ؛غريهــا مــن طــرق الصــوفية

  .ذلك

املؤلـف مـن خالهلـا عـن أيب احلسـن  حتـدَّث ،ف مـن ثالثـة أبـوابوالكتاب يتألَّ 

الشـــاذلية وخصائصـــها م عـــن الطريقـــة الشـــاذيل مرتمجـــاً لـــه وألشـــهر أتباعـــه، مث تكلَّـــ

العمليــــة وتطورهــــا وغــــري ذلــــك، لينتقــــل إىل الكــــالم عــــن مصــــادر التلقــــي لــــديهم،  

كـــالتلقي عـــن اهللا بــــال واســـطة، والتلقـــي يقظــــة ومنامـــاً مـــن النــــيب صـــلى اهللا عليــــه 

ر املســـائل العقديـــة عنـــد وســـلم، والتلقـــي عـــن اخلضـــر إىل غـــري ذلـــك، وكـــذلك ذَكـــ

م بعـد والكرامـة، مث تكلَّـ، والواليـة، يف الرسـول الشاذلية، كأنواع التوحيـد وعقيـد�م

متنــاوًال جماهــدة الــنفس ورياضــتها ، ذلــك عــن مــوقفهم مــن تربيــة الــنفس اإلنســانية

  .وآداب السلوك لديهم إىل غري ذلك، واخللوة، والعزلة، والذكر ووظائفه ،عندهم

  .والكتاب رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  .والكتاب موسوعة يف بابه



 
٢٨٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  طفولة قلب

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سلمان بن فهد العودة

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -اإلسالم اليوم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٨٦  

  :ا ب

اإلســالم ((كتبهــا املؤلــف يف جملــة   ،جمموعــة مقــاالت هــذا الكتــاب عبــارة عــن

ســرية شــرت لتكــون المث نُ ، شــهر بواقــع مقــال لكــلِّ  ،خــالل ســت ســنوات ))اليــوم

  .للمؤلفذاتية ال

مـــن  هخروجـــإىل ، و هبيـــل مـــيالدت مـــن قُ ذكرات امتـــدَّ الكتـــاب جمموعـــة مـــن املـــ

، وعــــن أصــــدقاء الطفولــــة والشــــباب هوتعليمــــ تهث فيهــــا عــــن نشــــأالســــجن، حتــــدَّ 

كما أفـرد فصـوالً �موعـة مـن . د احلياةومن هو على قي ،ن رحل منهممَ ، والدعوة

مــن رفقائــه يف الــدعوة  ،وغريمهــا مــنييابن بــاز وابــن عثاملشــايخ والعلمــاء األجــالء كــ

 ،كفتنـــة احلـــرم  ،ف املؤلـــف عنـــد عـــدة حمطـــات أطنـــب يف تفاصـــيلهاوتوقَّـــ. والتعلـــيم

. وكيــــف كــــان خيتــــار عناوينهــــا، ودروســــه وحماضــــراته الشــــهرية، وأحــــداث اخللــــيج

كمــا احتــوى الكتــاب ، فيــه أيضــاً عــن حياتــه يف الســجن وعــن رفاقــه فيــهث وحتــدَّ 

والتعليقـات علـى املواقـف ، واألشـعار، واألمثـال، واحلكـم، على كثري من التأمالت

  .واألحداث



 

 
٢٨٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الطيالسي ومروياته التارخيية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد عدنان صاحل اَحلَمداين

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٣٨٣  

  :ا ب

، ))مسـند الطيالسـي((هذا الكتاب عبارة عن استخراج املرويات التارخيية مـن 

ابتــداًء مبولــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، ومــا تبــع ذلــك مــن بنــاء الكعبــة، ووضــع 

وهجرتـــه، وغزواتـــه، وانتهـــاًء بوفاتـــه صـــلى اهللا عليـــه احلجـــر األســـود، وبـــدء البعثـــة، 

   .وسلم

ــــى دراســــٍة دقيقــــٍة حليــــاة  ــــاب حيتــــوي علــــى ثالثــــة فصــــول، اشــــتملت عل والكت

الطيالسي، ودراسٍة لشيوخه وتالميذه، وثناء العلماء عليه، واحلديث عـن مؤلفاتـه، 

وعصــــره، وتطــــرَّق املؤلــــف إىل تعريــــف املســــند ومنهجــــه ومــــوارده وأمهيتــــه، مث قــــام 

واســتخراج املرويــة التارخييــة  بتحليــٍل ملرويــات الطيالســي التارخييــة يف عصــر الرســالة،

، وخترجيها، وبيان درجتها، كما قـام مبقارنـة هـذه املرويـات ))مسند الطيالسي((يف 

ويت، واليت تتعارض مـع الروايـات مبرويات املؤرخني، وفنَّد الروايات الضعيفة اليت رُ 

، الثابتــة يف كتــب احلــديث والســرية والتــاريخ، كمــا أنــه قــام بشــرح املرويــة، وحتليلهــا

  .وتوثيقها، ونسبة األقوال إىل قائليها

م �ـــــا املؤلــــف إىل معهـــــد التـــــاريخ وأصــــل هـــــذا الكتــــاب رســـــالٍة علميـــــٍة، تقــــدَّ 

  .قسم التاريخ واحلضارة؛ لنيل درجة املاجستري -للدراسات العليا 



 
٢٩٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  العام وداللته يف علم أصول الفقه

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  إدريس محادي  

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -حزم  دار ابن 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٣٢٨  

  :ا ب

حيـث ، وهـو مبحـث العـام وداللتـه ،هذا الكتاب يتناول مبحث أصولي�ا مهم�ا

تنــاول املؤلــف مــن خالهلــا حتديــد ماهيــة العــام،  ،ف الكتــاب مــن أربعــة فصــولتــألَّ 

 ،وضــرب األمثلــة، والثانيــة بطريقــة احلــدِّ  ،األوىل بطريقــة التقســيم: وذلــك بطــريقتني

 ،مث انتقــل املؤلــف لبيــان البعــد الوضــعي لصــيغ العمــوم، واختــار هلــا تعريــف الــرازي

وتقســـيم  ،د مــن خاللــه األلفــاظ الدالـــة علــى العمــوموموقــف العلمــاء منهــا، وحـــدَّ 

ث مث حتــدَّ ، ودراســتها دراســة موســعة، مــع بيــان مــذاهب العلمــاء فيهــا، العلمــاء هلــا

ســواء االســتعمال العــريب أو  ،املؤلــف يف ثالثــة مباحــث عــن أبعــاد اســتعمال اللفــظ

وعن ، د املراد من العامحتدِّ  ،وعن التخصيص باعتباره قرينة سياقية كربى، الشرعي

كاملخصصــات املتصــلة والقــرائن احلاليــة أو مــا ، األدلــة الــيت يكــون �ــا التخصــيص

، أو املخصصـــات الشـــرعية مــن نصـــوص خاصـــة وإمجــاع وقيـــاس وغريهـــا، يشــبهها

ومـــا يرتتـــب علـــى ، ق املؤلـــف أيضـــاً ألنـــواع العـــام، ومـــا يفهـــم منهـــا وداللتهـــاوتطـــرَّ 

  .االختالف يف هذه الداللة



 

 
٢٩١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  واألصحاب الشافعي نصوص مبعظم العباب احمليط

  :ابت 

  :تـــــــــــــــأليف

  

  )املزجد(أمحد بن عمر بن حممد الزبيدي 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  خذها تيسري مهند

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٣  

  :ا ب

 قد خلَّص فيهو ، معظم نصوص اإلمام الشافعي واألصحابهذا الكتاب مجع 

ـــووي، و  ))روضـــة الطـــالبني وعمـــدة املفتـــني(( كتـــاب مؤلفـــه إليـــه فروعـــاً مـــن  زادللن

، ))جتريـد الزوائـد((و ،))الـروض((  متفرِّق كتب األصحاب، ومجع فيه بني مسائل

قـد ال جتـدها يف كتـب أمهـات املـذهب الـيت نـادرة الفقهيـة السـائل امليوجد به من ف

وهـــو يـــذكر مـــا فـــظ، وحســـن الســـبك، لجبزالـــة الز أســـلوب مؤلفـــه ، يتميَّـــالشـــافعي

مـع التنبيــه  ،حـه النــووي يف األغلـبمث مـا رجَّ  ،)الرافعـي والنــووي(حـه الشـيخان رجَّ 

 .على ما خالفا فيه األصوب غالباً 

، منقـولتني عـن نسـخة خطيتـنيألول مـرة حمققـاً علـى نسـختني طبع والكتاب يُ 

؛ علـى هـوامش املخطوطـةكتبهـا العلمـاء بعض احلواشي الـيت   تقييد متَّ وقد ، املؤلف

  .استغلق من بعض العباراتما  وهي تشرح



 
٢٩٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  عبد احلق اإلشبيلي وآثاره احلديثية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد الوثيق

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٥٤٤  

  :ا ب

ـــاب  ـــاول حيـــاة العـــامل عبـــد احلـــق اإلشـــبيلي، وشخصـــيته، وآثـــاره هـــذا الكت يتن

تنـاول يف األول منهـا الشخصـية : قسَّم املؤلـف الكتـاب إىل ثالثـة أبـواب. احلديثية

وحميطها السياسي والفكري السائد بالغرب اإلسالمي يف القرن السادس اهلجري، 

ث عــن ن، مث حتــدَّ مــع دراســة أحــوال املنطقــة بعــد ســقوط املــرابطني وبدايــة املوحــدي

حياة عبد احلق اإلشبيلي، فاستعرض أهم أحداث حياته باألندلس، وعـن تكوينـه 

وتناول بالدراسة يف الباب الثاين بعض كتـب املؤلـف . العلمي وشخصيته السلوكية

اجلمــــــــــع بــــــــــني ((و) )األحكــــــــــام الصـــــــــغرى((و ))األحكــــــــــام الوســـــــــطى((وهـــــــــي 

ث عـــن اجلانـــب الشـــكلي والوصـــف اخلـــارجي لكـــل كتـــاب ، فتحـــدَّ ))الصـــحيحني

منهـــا، والقيمـــة التارخييـــة الـــيت اكتســـبها، ليـــتكلم بعـــدها عـــن موضـــوع كـــل كتـــاب، 

أمــا البــاب الثالــث فحــاول فيــه دراســة جهــود . ومــنهج املؤلــف فيــه إىل غــري ذلــك

املؤلــــف يف علــــوم احلــــديث خصوصــــاً يف املباحــــث الــــيت هلــــا عالقــــة مبوضــــوع فقــــه 

كــزاً علــى املســائل الــيت كــان للمؤلــف منهــا موقــف خــاص أو اجتهــاد احلــديث، مر 

شخصي، كما حاول استشفاف موقف املؤلف من بعض قضايا اجلـرح والتعـديل، 

  .جبرد شامل آلرائه يف الرواة قاموتطبيقاته ملفهومي العدالة والضبط، مث 



 

 
٢٩٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  عقد التوريد

  حقيقته وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عادل شاهني حممد شاهني

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد اهللا بن حممد املطلق

  :الناشــــــــــــــر

  

  دار كنوز إشبيليا

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  عــــدد المجلــــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يتنــاول أحـــد العقــود املهمــة يف جمـــال املعــامالت املاليــة املعاصـــرة 

، وهـــــو عقــــــد التوريــــــد الـــــذي تتعامــــــل بــــــه الكثـــــري مــــــن الــــــدول، تعــــــامالً وأكثرهـــــا 

ويــدخل التعامــل بــه يف كافــة الســلع والبضــائع ، واألفــراد، والشــركات، واملؤسســات

 املؤلـف حقيقـة هـذا العقـد مـن خـالل املنقولة املصنعة منها وغري املصنعة، وقد بنيَّ 

، رق إبــــرام عقــــدهوطــــ، وصــــوره، وشــــروطه، وأركانــــه، وذكــــر أقســــامه، التعريــــف بــــه

وتصـوير ، عقـود التوريـد يف اململكـة العربيـة السـعوديةوتطبيق ذلك على ، وأحكامه

وبيـان مشـروعيتها وأحكامهـا يف الفقـه ، مسائله تصويراً دقيقًا ليتسىن احلكم عليهـا

مث ينظر هل املسألة موضع اتفاق أم  ،وطريقة املؤلف أنه يصور املسألة. اإلسالمي

موضــع اتفـــاق ذكـــر الـــدليل عليــه، مـــع توثيقـــه، وإن كانـــت اخــتالف، فـــإن كانـــت 

قهــا اخلــالف، وذكــر األقــوال مــن املــذاهب الفقهيــة املعتــربة، ووثَّ  ر حمــلَّ خالفيــة حــرَّ 

 .جدتومثرة اخلالف إن وُ  ح بينها، مع بيان سبب الرتجيحوسرد أدلتها، مث رجَّ 

راه يف الفقــه م �ــا املؤلــف لنيــل درجــة الــدكتو وأصــل الكتــاب رســالة علميــة تقــدَّ 

  .من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



 
٢٩٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  العقد الفريد يف أحكام التقليد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــــأليف

  

  السمهوديبن عبد اهللا علي 

ــــــــــــــق   :تحقي

  

  أنور بن أبي بكر الشیخي الداغستاني

  :الناشـــــــــــــــر

  

  جدة - دار املنهاج

  :الطبـــــــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســــــــنة الطبــــــــع

  

  :الصــــفحاتعــــدد   هـ١٤٣٢

  

٢٥٦  

  :ا ب

 مســائل، عشــر علــى مصــنفه وضــعه التقليــد، أحكــام يف هــذا الكتــاب يبحــث

 التقليـد، معـىن لبيـان فيـه عـرض التقليـد؛ حيـث حكـم يف يبحث ما بأبرز أحاطت

 اسـتوائها عنـد األقـوال َختَـريُِّ  يف تفصيل القول دين، معاملقلِّ  وطبقات املقلِّد، ومعرفة

  .ذلك يف اخليار حقُّ  للمقلِّد وهل تباينها، أو

 فَـُيفــيت ُيســتفىت أن للمقلِّــد وهــل مــن ا�تهــدين، امليــت تقليــد جــواز يف حبــث مث

 يف قـــولني تــرك إن امليــت ا�تهــد تقليــد حكـــم بــنيَّ  مث ذلــك، وشــرط ا�تهــد بقــول

  الرتجيح؟ من بد ال أو والعمل، �ما اإلفتاء جيوز هل ،مسألة

 املعتـربة، املـذاهب تـدوين بعـد معـني مـذهب التـزام حكم كذلك فيه حبث ومما

ى املؤلـف للحـديث ذلك، كمـا تصـدَّ  وضوابط وشروط لغريه، منه االنتقال وحكم

  .عن االعرتاضات اليت تـُْلَقى على التقليد



 

 
٢٩٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  العقلية الليربالية يف رصف العقل ووصف النقل 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الطريفيعبد العزيز بن مرزوق 

  :رالناشــــــــــــــ

  

  مصر - دار احلجاز 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٤٣  

  :ا ب

ـــاز بطـــرح وعـــرض خمتلفـــني عمـــا أُلِّـــف يف هـــذا  هـــذا الكتـــاب عـــن الليرباليـــة امت

صـف بـالعمق، حيـث قـام بتوضـيح العالقـة بـني فكـان تناولـه هلـذا الفكـر يتَّ ، الباب

يف حتليــل فكــري ، والــرابط بينهمــا احليــاة الدينيــة واالجتماعيــة الغربيــةالليرباليــة وبــني 

 .متسلسل

من مباحث هذا الكتاب الكالم عن الليربالية نوا�ا ومثارها، والعلمانية الفلسفة 

ومنهـــا األصـــل  ،ول الليرباليـــةم عـــن أصـــاألم لليرباليـــة، والليرباليـــة السياســـية، مث تكلَّـــ

مثـل  ،م عن آثـار التحليـل املـادي علـى الـنفسمبينًا عدم انضباطه، مث تكلَّ  ،املادي

ووازع الطبع،  ،وأثر الغلو يف التحليل املادي على إضعاف اإلميان، إضعاف الباطن

 وحريـة ،وهـو احلريـة، مبينـاً فطريتهـا ومعناهـا يف القـرآن: م عـن األصـل الثـاينمث تكلَّ 

الدين إىل غري ذلك، مث انتقل إىل األصل الثالـث وهـو املسـاواة، مبينـاً احلكمـة مـن 

  .إىل غري ذلك، ودية املرأة، ودية الرجل، املساواة، واملساواة يف املرياث

  .والكتاب حافل بالكثري من املوضوعات املتعلقة �ذا الفكر والناقدة له

  .والكتاب جدير بالقراءة



 
٢٩٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املستجدة يف املصارف اإلسالميةعقود التمويل 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حامد بن حسن بن حممد علي مرية

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار امليمان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٢١  

  :ا ب

يف املصــارف هــذا الكتــاب دراســة تأصــيلية تطبيقيــة لعقــود التمويــل املســتجدة 

كمــا أنــه حيــلُّ كثــرياً مــن ، اإلســالمية، وتكمــن أمهيتــه يف كونــه يــرتبط مبوضــوع الربــا

وطريقــــة ، والــــيت يكثــــر التســــاؤل حــــول توصــــيفها الفقهــــي، اإلشــــكاالت املصــــرفية

 املؤلف يف ذلك تصوير املسائل املراد حبثها، مع حترير املسائل اخلالفية، وبيان حمـلِّ 

سـالكاً ، وال فيهـا، مقتصـراً علـى املـذاهب الفقهيـة املعتـربةاخلالف فيها، وذكر األقـ

مــع ســرد أدلــة ، مســلك التخــريج، إذا مل توجــد املســألة عنــد مــذهب مــن املــذاهب

ومــن مثَّ ذكــر مــا تــرجَّح عنــده، مــع ، وبيــان وجــه الداللــة، هــذه األقــوال ومناقشــتها

ـــه يـــذكرها مـــع ، ذكـــر ســـبب الرتجـــيح ـــة فإن دليلهـــا أو أمـــا إذا كانـــت املســـألة وفاقي

والكتاب تألَّف مـن . مع العناية يف كل ذلك بذكر األمثلة خاصة الواقعية. تعليلها

متهيــد وأربعــة أبــواب، تناولــت العقــود املســتجدة يف التمويــل باملراحبــة، ويف التمويــل 

ــــــــ ،باإلجـــــــارة، ويف التمويـــــــل ببطاقـــــــات االئتمــــــــان لم والعقـــــــود املســـــــتجدة يف السَّ

  . دلةواالستصناع والقروض املتبا

والكتاب أصله رسالة جامعية نال �ا املؤلف درجة الـدكتوراه يف الفقـه املقـارن 

  .جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،من املعهد العايل للقضاء



 

 
٢٩٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

مان
ُ
  عقود اجلمان يف أيام آل سعود يف ع

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن صاحل املطوع

  :تحقيـــــــــــــق

  

  سليمان اخلضرييحممد بن 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٥٣  

  :ا ب

يقـدم تعريفـاً عام�ـا ، هذا الكتاب سرٌد تارخيي حلقبة من حقب التاريخ املعاصـر

ــــاً مبنطقــــة الربميــــي ،  بتــــاريخ ُعمــــان وجغرافيتهــــا يف القــــدمي واحلــــديث جغرافيـ�ـــا معرِّف

ويســـوق احلـــديث عـــن تـــاريخ  الدولـــة الســـعودية األوىل وأبـــرز أئمتهــــا، ، وسياســـي�ا

ذاكـــراً مــوقفهم مـــن األحــداث الـــيت ، ووصــول النفـــوذ الســعودي إىل منطقـــة الربميــي

وقيـام ، خاً لوصول الدعوة السلفية إليهامؤرِّ ، جرت يف ُعمان واإلمارات ا�اورة هلا

ــ، الدولــة الســعودية الثانيــة حاً العالقــات واملكاتبــات بــني أئمتهــا وأمــراء تلــك وموضِّ

وعــددهم مخســة وعشــرون  ،ومعرِّفــاً بــاألمراء الســعوديني يف منطقــة الربميــي. املنــاطق

مث ختم باحلديث عن املنطقـة بعـد قيـام ، ت لسكنهم فيهادَّ عِ والقصور اليت أُ  ،أمرياً 

  .اململكة العربية السعودية

حتقيق املعلومات الواردة يف املخطوط، وتأصيلها حسـب ز عمل احملقق يف وتركَّ 

املنهج العلمي، باالعتماد على املصادر التارخيية، مع التعليق على بعـض القضـايا، 

مـن كالمـه، إىل  وتصحيح األخطاء اللغوية اليت وقع فيها املؤلف، وتوضيح العاميِّ 

  .غري ذلك



 
٢٩٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  عقيدة اإلمام ابن جرير الطربي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  محدان بن حممد احلمدان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مدار الوطن للنشر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٦٧  

  :ا ب

هذا الكتاب استخلص فيه املؤلف عقيدة اإلمام ابن جرير الطـربي مـن خـالل  

ترتيبهـــا ترتيبـــاً  موضــوعا�ا واستقصـــائها، ومـــن مثَّ حيـــث قـــام بتتبـــع ، كتبــه املتداولـــة

فـإذا رجـع الباحـث إىل ، معجمي�ا على حروف املعجم، حبيث يسهل الرجـوع إليهـا

فإمـا أن جيـده أو جيـد إحالـة إليـه يف حـرف  ،مظنة وجود املوضوع يف أحد احلروف

رف مث يذكر املوضوعات اليت تبدأ �ـذا احلـ ،وطريقته أن يذكر حرف املعجم. آخر

موضـوع يقـوم بـذكر كـالم  إمجاًال، مث يقوم بتناوهلا موضوعاً تلو اآلخـر، وحتـت كـلِّ 

  .اإلمام الطربي فيه

وقد حرص املؤلف على احملافظة على عبـارة الطـربي بنفسـها، وإثبـات مـا قـرَّره 

أقــوال  ةناقشــيُقــم مبكمــا أن املؤلــف مل ، يف هــذه املواضــيع حبروفــه مــا أمكنــه ذلــك

اإلمــــام الطــــربي أو حتليلهــــا أو التعليــــق عليهــــا أو الرتجــــيح بينهــــا وبــــني غريهــــا مــــن 

  .م برتمجة موجزة للطربيخشية اإلطالة، وقد قدَّ  ،األقوال

وقـد انتهــى إىل أن الطــربي قصــر اعتمــاده يف عقيدتــه علــى املــوارد املعتمــدة مــن 

  .طريقة السلف راً عقيدة أهل السنة واجلماعة علىالكتاب والسنة، مقرِّ 



 

 
٢٩٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  عقيدة الراسخني يف العلم من الصحابة والتابعني

  واألئمة املرضيني يف صفات رب العاملني  

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعود العثمان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت - مكتبة أهل األثر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   هـ١٤٣٢

  

٤٥٩  

  :ا ب

ثــر عــن الراســخني يف العلــم مــن الصــحابة، هــذا الكتــاب مجــع فيــه املؤلــف مــا أُ 

والتابعني، واألئمة املرضيني، يف مسائل أصول الـدين وصـفات رب العـاملني؛ لبيـان 

  .منهجهم، وأصوهلم، يف فهم وتقرير آيات وأحاديث الصفات

  .ل السلفبالكتاب والسنة وأقوا مجعه هذا طريقة احملدثني؛ مستدال� وسلك يف 

ة بـني يـدي الكتـاب، ماً مبسائل مهمَّ وقد قسَّم الكتاب إىل أربعة فصول، مقدِّ 

ـــد،  وفصـــول تناولـــت صـــفات الراســـخني يف العلـــم املتعلقـــة مبســـائل اإلميـــان والتوحي

وموقفهم من . وأصول الدين، ومنهجهم يف فهم وتقرير آيات وأحاديث الصفات

ل الــيت وصــف �ـا نفســه، ووصــفه �ــا التأويـل، وأهلــه، مث ذكــر صــفات اهللا عـز وجــ

رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وذكـر الصـفات علـى اجلملـة، مث ذكرهـا علـى التَّفـرُّد، 

ـــ: ختـــريج حـــديث: (وقـــد أحلـــق بالكتـــاب ملحقـــني طـــرق (و ) روا يف خلـــق اهللاتفكَّ

جــزء يف إثبــات النــزول : (لــه بكتــابني، وذيَّ )ق بــالتمرةإن أحــدكم ليتصــدَّ : حــديث

  ). خلق اهللا آدم على صورته: جزء يف ختريج ودراسة حديث(، و)بريللعليِّ الك

  .والكتاب ننصح باقتنائه



 
٣٠٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  العقيدة امليسرة من الكتاب العزيز والسنة املطهرة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن عبد الرمحن القاضي

  :الناشــــــــــــــر  

  

  مركز البحوث والدراسات -البيان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨٦  

  :ا ب

ــرَّب وجــرى يف ترتيبهــا علــى نســق ، فيــه مؤلفــه مســائل العقيــدة هــذا الكتــاب قَـ

، الرتتيــب النبــوي ألصــول اإلميــان الســتة الــوارد ذكرهــا يف حــديث جربيــل املشــهور

أبـــواب نه مـــن أصـــل مـــن األصـــول الســـتة مـــا يتضـــمَّ  وقـــد أدرج املؤلـــف حتـــت كـــلِّ 

كمـا تنـاول . عليـه باختصـار مـع الـردِّ ، مذيًال كل باب بذكر مـن ضـلَّ فيـه، عقدية

املؤلــف بعــض مســائل العقيــدة مفــردة بعــد أن انتهــى مــن أصــول اإلميــان الســتة ومــا 

وعـــن حقيقـــة ، ورؤيـــة اهللا تبـــارك وتعـــاىل، فتنـــاول احلـــديث عـــن القـــرآن، يتعلـــق �ـــا

واحلديث عن األولياء وغريهـا مـن املسـائل ، والصحابة، واإلمامة واجلماعة، اإلميان

  . املتممة ملسائل العقيدة

ــــف نصــــوص الــــوحيني، مــــن الكتــــاب العزيــــز والســــنة النبويــــة  وقــــد اعتمــــد املؤل

  .ره من مسائل العقيدةاملطهرة، يف التدليل على ما يقرِّ 

والكتـاب مـع كونـه ال يتجـاوز املائـة صــفحة، إال أنـه حـوى جممـل اعتقـاد أهــل 

ـــداً عـــن االســـتطرادات أو الســـنة وا ـــارة ســـهلة، وترتيـــب موضـــوعي؛ بعي جلماعـــة بعب

  .ليسهل تناوله واالنتفاع به من عموم املسلمني ؛النقوالت



 

 
٣٠١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  العالقات بني مصر واحلجاز

  )م١٥٩٤ – ١٥١٧(هـ ١٠٠٣ – ٩٢٣

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  محساء بنت حبيش الدوسري

  :الناشــــــــــــــر

  

  السعودية - دارة امللك عبد العزيز 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بـــــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣١

  

٦٣٢  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يتنــاول عالقــة احلجــاز ومصــر يف القــرنني العاشــر واحلــادي عشــر 

ح اإلجراءات اليت اختذ�ا الدولة العثمانيـة يف البحـر األمحـر، والـيت  اهلجريني، ويوضِّ 

علـــى األقـــاليم احمليطـــة بـــه، كمـــا يـــدرس الكتـــاب العالقـــات  كـــان هلـــا انعكاســـات

، التجارية بينهما، والسـلع املتبادلـة، واملـوانئ الـيت شـهدت هـذا التبـادل االقتصـادي

 .مشرياً أيضاً إىل نظام التعامل التجاري احلاصل بينهما

مــن  آثــاره يف كــلٍّ  بــنيِّ وي ،املصــري الكتــاب الضــوء علــى موكــب احلــجِّ  طيســلِّ و 

ويســـــتعرض املخصصـــــات العثمانيـــــة للحجـــــاز النقديـــــة والعينيـــــة احلجـــــاز، مصـــــر و 

ق إىل العالقـــات كمـــا تطــرَّ وإدارة األوقــاف،  ، وأوقـــاف الســالطني والـــوالة، وغريهــا

، واألنشـــطة الثقافيـــة املتبادلـــة بينهمـــا، الثقافيـــة واالجتماعيـــة بـــني هـــذين اإلقليمـــني

ـــة كاالحتفـــاالت الدينيـــةوالتـــأثري والتـــأثر احلاصـــل بينهمـــا يف العـــادات االجت ، ماعي

واملالبـس وغـري ذلـك، وأضـيف بـآخر الكتـاب عـدة ملحقـات  ، واحتفاالت الزواج

  .والصور، واجلداول، كملحق الوثائق



 
٣٠٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  العلل الواردة يف األحاديث النبوية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  علي بن عمر الدارقطين

  :تحقيـــــــــــــق

  

  إبراهيم املصريخالد بن  -حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي  

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دار طيبة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

١٤  

  :ا ب

علــــــل ((ـاســــــتكماًال لتحقيــــــق الشـــــيخ حمفــــــوظ الـــــرمحن لــــــ هـــــذا الكتــــــاب يعـــــدُّ 

قرابــة  ، والــذي وافتــه املنيــه قبــل اســتكماله، وكــان قــد انتهــى مــن حتقيــق))الــدارقطين

ثلثيـه، انتهـاًء مبسـند أيب سـعيد اخلـدري، فقـام الشـيخ خالـد املصـري بإمتـام مـا بقـي 

ة الشيخ حمفوظ، ليس ذلك فقط، بـل نظـر يف العمـل فق خطَّ من حتقيق الكتاب وَ 

السابق وراجعه، وأصلح مـا رأى إصـالحه، وأعـاد معارضـة الكتـاب علـى األصـول 

والتحريــف، أمــا بالنســبة لتخــريج اخلطيــة؛ ليســتدرك الســقط، ويصــلح التصــحيف 

األحاديث فقد عـاجل مـا فيهـا مـن قصـور باسـتكمال ختـريج، أو زيـادة مصـادر، أو 

استبدال العـزو علـى املخطوطـات بـالعزو علـى مـا طبـع منهـا، وتـرجم ملـن مل يـرتجم 

  .ليظهر توافقهم غالباً  ؛له الشيخ، مع العناية بذكر كالم النقاد على األحاديث



 

 
٣٠٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الفقهعلم أصول 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  إلياس دردور

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٥١٢  

  :ا ب

هذا الكتاب حيوي دراسة تارخيية، ونظرة حتليليـة، ومقاربـات نقديـة، يف تـاريخ 

حلركــــة نشــــاطه، وتطــــوره، وتنــــوع  اً ورجالــــه، ورصــــدعلـــم أصــــول الفقــــه، ومؤلفاتــــه، 

مناهجــــه، ومدارســــه، عــــرب خمتلــــف األدوار واملراحــــل، وجهــــود العلمــــاء يف إظهــــاره 

وقد تناول الباحث األدوار اليت مرَّ �ـا أصـول . وتأسيسه، ومراحل تأصيله وتفريعه

. يعوهــو عصــر التشــر  ،الــدور األول دور التأســيس: وقسَّــمها إىل ســتة أدوار ،الفقـه

ـــ املرحلـــة األوىل : مه إىل مـــرحلتنيمث الـــدور الثـــاين عصـــر الصـــحابة والتـــابعني؛ وقسَّ

عصر اخللفاء الراشدين، الذي امتدَّ على مـدى ثالثـة عقـود تقريبـاً، واملرحلـة الثانيـة 

مث الـــدور الثالـــث دور التأصـــيل . عصـــر التـــابعني، الـــذي ميتـــدُّ إىل �ايـــة هـــذا الـــدور

مث الـدور الرابـع . ف القرن الثـاين إىل منتصـف القـرن الرابـعوالتفريع، وميتد من منتص

مــــن منتصــــف القــــرن الرابــــع إىل منتصــــف القــــرن الســــادس  هــــو دور النمــــو، وميتــــدُّ 

اهلجــري، وقــد امتــاز هــذا الــدور بظهــور مدرســتني يف علــم أصــول الفقــه، اختلفــت 

 مث الـــــدور اخلـــــامس دور الرســـــوخ. مناهجهمــــا يف التـــــأليف، وتفرَّقـــــت مســـــالكهما

مـــن منتصـــف القـــرن الســـادس إىل منتصـــف القـــرن الثالـــث عشـــر  والتنســـيق، وميتـــدُّ 

  .اه املؤلف بدور حماوالت التجديدوالذي مسَّ  ،مث أخرياً الدور السادس. اهلجري



 
٣٠٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  علي سامي النشار وموقفه من الفرق

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أبو زيد بن حممد مكي

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -والبحوث مركز التأصيل للدراسات 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨٦٤  

   :ا ب

ــــه الكثــــري مــــن أســــاتذة الكــــالم  ــــاقش فكــــر رجــــل تتلمــــذ علي هــــذا الكتــــاب ين

خـــاض كثـــرياً يف ميـــدان الفـــرق خـــالل حياتـــه ، والفلســـفة واملنطـــق يف العـــامل العـــريب

وغايتـه يف ، وحاكمـًا علـى عقائـدها، ودارسـًا ملناهجهـا، نشأ�اباحثًا عن ، العلمية

بغرض إثبـات أن للمسـلمني ، ذلك الوصول إىل نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم

إال أنـه أعلـى مـن شـأن الكثـري مـن . غري تابعة لغـريهم، فلسفة إسالمية خاصة �م

دم فكرتــــه  الفــــرق اإلســــالمية املنحرفــــة عــــن الــــنهج الصــــحيح؛ ألنــــه وجــــد أ�ــــا ختــــ

وحكـــم علـــى أفكـــار هـــذه ، والصـــوفية، والشـــيعة، واألشـــاعرة، واملعتزلـــة، كاجلهميــة

دون أن يكـــون هنـــاك تـــأثري  ،الفــرق بأ�ـــا صـــادرة عـــن املصـــادر اإلســـالمية مباشـــرة

  .خارجي عليها

 ونقـداً ، ملواقـف النشـار مـن الفـرق اإلسـالمية مطـوالً  عرضـاً  ويعترب هذا الكتاب

ـــاء دراســـة الفـــرقملواقـــع اخللـــل احل مفصـــالً  ـــه أثن ـــه يعتـــرب و ، اصـــلة يف منهجيت كمـــا أن

  .لتاريخ نشأة الفرق اإلسالمية عاً موسَّ  توصيفاً 

  .والكتاب فريد يف بابه، وننصح املتخصصني باقتنائه



 

 
٣٠٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  وتكرارها.. .مشروعيتها –العمرة املكية 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن عبداهللا التمبكيت

  :تقــــــــــــــــديم

  

  صاحل بن عبداهللا بن محيد –حممد بن ناصر السحيباين 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  بدون

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٧٨  

  :ا ب

نشـــئها وهـــي الـــيت يُ  ،هـــذا الكتـــاب دراســـة فقهيـــة مقارنـــة ملســـألة العمـــرة املكيـــة

  .سواء كان من أهلها أو من غريهم ،املعتمر من مكة

، والقـــائلني بوجو�ــــا، بـــدأ املؤلــــف بتمهيـــد تنــــاول فيـــه معــــىن العمـــرة وحكمهــــا

ومســـألة ، كمـــا تنــاول مســـألة عمـــرة املكـــي. والقــائلني باســـتحبا�ا والرتجـــيح بينهـــا

  .وَحرَّر حمل النزاع فيها ،تكرارها من مكة

وأردف ، املكيــــة وأدلــــتهممث ذكــــر املؤلــــف مــــذهب القــــائلني مبشــــروعية العمــــرة 

ـــتهم ح بعـــد ذلـــك أن القـــول بعـــدم لـــريجِّ ، مبـــذهب القـــائلني بعـــدم مشـــروعيتها وأدل

ح ذاكـــراً األدلــة الـــيت تــدعم مـــا تـــرجَّ ، مشــروعية هـــذه العمــرة هـــو األقــرب للصـــواب

ك �ـا راد�ا علـى بعـض الشـبه الـيت يتمسَّـ، ومناقشًا أدلـة القـائلني باملشـروعية، عنده

  .القولأصحاب هذا 
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دليل مرشد إىل اجلادة  - والرواية الغاية من السماع 

 احلديث وغريه املقصود سلوكها يف مساع

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل بن عبد اهللا بن محد العصيمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٧  

  :ا ب

ط فيـه يعترب إسهاماً يف صيانة السنة وإحيـاء لرسـوم الروايـة، يتوسَّـ الكتابهذا 

مؤلفـــه بـــني قـــوم فـــا�م الســـماع فجفـــوا عنـــه وطعنـــوا فيـــه، وقـــوم غـــالوا فيـــه فجعلـــوه 

 .إمامهم

وإمنا كان يذكر ، م املؤلف كتابه إىل أبواب وفصول ذات عناوين معينةسِّ قَ مل يُـ 

ففـي مقدمـة الكتـاب ، مـن كـالم يف املوضـوع الفصـل مث يـذكر حتتـه مـا أراد إنشـاءه

وأن عمـــدة ، وأ�مــا شـــعار للملــة اإلســـالمية ،الســـماع واإلمســـاع عـــن أمهيــةحتــدث 

وأن الغايـــة منـــه يف بـــادئ األمـــر كانـــت نقـــل الديانـــة ، املســـموعات مســـاع احلـــديث

م عــن شــروط أهليــة الشــيخ عنــد املتقــدمني، وأنــه كمــا تكلَّــ، وبيــان أحكــام الشــرع

م علــى مــا درج ليــتكلَّ ، لزمــان احنصــر الســماع علــى األصــول املشــهورةعنــد تــأخر ا

ث عــن رحـــالت بعـــض أهـــل مث حتـــدَّ . عليــه حمققـــو املتـــأخرين يف الســماع واإلمســـاع

 مث بــنيَّ ، هــذه الــرحالتوانقطــاع  ،العلـم إىل بعــض البلــدان الــيت اشــتهرت بالســماع

مـن اآلداب، إىل  وذكـر شـروط الشـيخ املسـمع، وجمموعـة ،الغاية من السماع اليوم

 .غري ذلك مما اشتمل عليه هذا الكتاب
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  الغرة يف شرح اللمع

  من أول باب إن وأخواتها إىل آخر باب العطف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعيد بن املبارك بن الدهان

  :تحقيـــــــــــــق

  

  فريد بن عبد العزيز الزامل السليم

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار التدمرية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

الــذي  ))الغــرة((هــذا الكتــاب عبــارة عــن حتقيــق جــزء مــن كتــاب ابــن الــدهان 

ومل يقتصر احملقق على حتقيق هذا اجلـزء مـن ، البن جين) )اللمع((شرح فيه كتاب 

  . الكتاب، بل قام بدراسة يف فكر ابن الدهان النحوي

ــم الكتــاب إىل قســمنيوقــد  ث فيــه عــن الفكــر النحــوي البــن األول حتــدَّ : قسَّ

الدهان، مشتمًال على تسعة فصول، أبرز فيها اجلوانب املعرفيـة الـيت كـان حنـو ابـن 

ودراســــة تعاملــــه مــــع ، ووصــــف منهجــــه، ع مصـــادرهوذلــــك بتتبُّــــ، الـــدهان أثــــراً هلــــا

رأيـه النحـوي واختياراتـه ل وكيـف يتشـكَّ ، وموافقـة آراء النحـويني، اخلالف النحوي

وموقفـه مـن أبـرز ، وطريقـة مناقشـته، والشاهد، من خالل عنايته باملعىن، وترجيحه

أما القسم الثاين فجعله املؤلف للجزء احملقق من كتـاب . القضايا النظرية يف النحو

والكتـــاب أصـــله . وأخوا�ـــا إىل آخـــر بـــاب العطـــف) إن(مـــن أول بـــاب  ))الغـــرة((

ـــة لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه، جبامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية  رســـالة علمي

  .بالرياض
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  الغلو يف الدين 

  ظواهر من غلو التطرف وغلو التصوف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الصادق بن عبد الرمحن  الغرياين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٢٥٦  

  :ا ب

منها ما قد حيسب على الـدين علـى  ،هذا الكتاب يستعرض وجوهاً من الغلو

وهذا مركب غلو التطرف واإلفـراط، ومنهـا مـا هـو ، أنه تضحيات وطاعات وقرب

 .وهذا مسلك غلو التفريط والتضليل ،تشويه وحتريف وتلبيس وتدليس

ــــ تنــــاول املؤلــــف مــــن خالهلــــا غلــــو ، مه مؤلفــــه إىل ثالثــــة فصــــولالكتــــاب قسَّ

واإلعــراض عــن التكــاليف،  ،كغلــو اإلفــراط، وذكــر أنواعــاً مــن هــذا الغلــو ،املتطرفــة

  ،وذكـــر أيضــاً منــه أنواعـــاً  ،ض لغلــو املتصــوفةمث تعــرَّ ، وغريهـــا، وغلــو أهــل التكفــري

، والغلـــــو يف األوليـــــاء وكرامــــــا�م، كـــــالغلو يف رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليــــــه وســـــلم

كالتفقــه يف الــدين   ،مث انتقــل إىل الكـالم عــن اإلصــالح والعـالج. غريهــاواملـزارات و 

  .واإلصالح العام وغريمها

ومنهجــــه يف تقريــــر األحكــــام الــــواردة يف الكتــــاب اتبــــاع الصــــحيح مــــن أقــــوال 

 العلماء، وما عليه مجاهريهم مما يستند إىل الكتاب والسـنة الصـحيحة، دون شـواذِّ 

  .األقوال، وغرائب األحكام
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  الغيث اهلاتن من تراجم أئمة وخطباء املسجد احلرام 

  يف القرن اهلجري الثامن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن حممد بن علي احلذيفي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم  .مكة املكرمة -مكتبة األسدي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٨٠  

  :ا ب

القــرن يف تــراجم أئمــة وخطبــاء املســجد احلــرام فيــه املؤلــف  مجــعهــذا الكتــاب  

ســواء   ،ى أو خطــب باملســجد احلــراملكــل مــن صــلَّ حيــث يــرتجم  الثــامن اهلجــري،

ل هيئــة أو بَــمــن قِ  ،ا بوظيفــة اإلمامــة أو اخلطابــة، أو كليهمــا معــاً نــاً رمسي�ــكــان معيَّ 

ــمــن قِ  ،ســلطة رمسيــة ومشلــت  أمــري مكــة أو مــن اخلليفــة العثمــاين أو كــان نائبــًا،ل َب

أيضًا من صلَّى يف أحد األماكن املعروفة آنذاك يف املسـجد احلـرام لصـالة اجلماعـة 

ـــده احلـــل والعقـــد مـــرَّ  ة أو إذا اســـتنيب مـــن قبـــل أحـــد األئمـــة أو اخلطبـــاء أو مـــن بي

أمـا . حروف املعجـم علىقام برتتيبها ترمجة،  )٤٦(املؤلف وكان ما حصره  أكثر،

ولقبـه،  املـرتجم اسم: العناصر منهامنهجه يف الرتمجة فإنه اعتمد على جمموعة من 

ومســــــموعاته، وإجازاتــــــه، وتالمذتـــــــه،  ،، ومقروءاتــــــهشــــــيوخهومولــــــده ونشــــــأته، و 

الـــيت خـــرى األوظـــائف والورحالتـــه، وصـــالته إمامـــاً باملســـجد احلـــرام أو خطابتـــه، 

جموعــة كمــا خــتم املؤلــف كتابــه مب  .وفاتــهو لمــاء عليــه، ثنــاء العو مؤلفاتــه، و ، هــاتوالَّ 

  .من الكشافات املفيدة
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  فبهداهم اقتده

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عثمان بن حممد اخلميس

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت -دار إيالف الدولية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٩١  

  :ا ب

الكتــاب عبــارة عــن قــراءة تأصــيلية حليــاة األنبيــاء واملرســلني، الغــرض منهــا هــذا 

واالقتـداء ، والتعـرف علـى دعـو�م وأسـاليبهم فيهـا، إجياد العظة والعربة مـن حيـا�م

  .�م يف حيا�م ودعو�م

مـــة تنـــاول فيهـــا عـــدة موضـــوعات، منهـــا بيـــان حاجـــة ابتـــدأ املؤلـــف كتابـــه مبقدَّ 

عتــرب أصــًال مــن وأن اإلميــان �ــم يُ ، وأن النبــوة منحــٌة إهليــةٌ ، النــاس إىل أنبيــاء ورســل

وأســباب تعـــدد الرســل، وخصائصـــهم، وعصـــمة ، مـــن أركانـــه اً وركنــ ،أصــول الـــدين

م عـــن اإلســـرائيليات وغريهـــا مـــن األنبيـــاء، وفوائـــد دراســـة قصـــص األنبيـــاء، مث تكلَّـــ

بـآدم عليـه  اً ئمبتـد ،مث بـدأ بعـد ذلـك السـرد القصصـي حليـا�م، املوضوعات املهمـة

وطريقته أن يبدأ يف عرض القصة كاملة، ومن ، السالم منتهيًا بعيسى عليه السالم

كمــا أنــه ويف أثنــاء القصـــة ، خيــتم القصــة بــذكر الــدروس والعــرب املســتفادة منهــا مثَّ 

ويــربط بـــني القصــة وبـــني الواقــع أحيانـــاً، والكتــاب يعتمـــد يف ، ورد بعــض الفوائـــديُــ

  .ب والسُّنة الصحيحةاملقام األول على الكتا
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  الفتاوى الزينية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مجال الدين عبد اهللا ابن أمحد اخلطيب

  :المحقــــــــق

  

  سعيد سامل مساعد الغامدي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

   :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٧٢  

  :ا ب

وهــو عبــارة عــن ، زين بــن إبــراهيم بــن حممــد املشــهور بــابن جنــيمالكتــاب لــهــذا 

فتـــاوى يف املـــذهب احلنفـــي، اشـــتمل علــــى فتـــاوى متنوعـــة مشلـــت أكثـــر األبــــواب 

الفقهية، لكنه ملا مل يكن مرتباً قام تلميذه مجال الدين اخلطيب برتتيبه على منـوال 

  .حىت تسهل االستفادة منه، مع التنبيه على فوائد حيتاج إليها ،الكتب الفقهية

ــــوكانـــت مقدمـــة التحقيــــق غـــري وافيــــة، فلـــم يتعــــرَّ  ق للكـــالم عــــن ض فيهـــا احملقِّ

اشـتمل علـى ترمجـة مـوجزة البـن جنـيم، أمـا الـنص  ،الكتاب إال كالمـاً خمتصـراً جـد�ا

ـــ ريـــف للمصـــطلحات ق عليـــه واســـعًا، اشــتمل علـــى تعاحملقــق فقـــد كـــان تعليــق احملقِّ

الفقهية لغة واصطالحاً، وكذلك شرح الغريب، مع ذكر اختالف العلماء وأدلـتهم 

  . مث الرتجيح، والتوثيق لألحكام، والرتمجة لألعالم، والفهرسة

  .مت لنيل درجة الدكتوراه جبامعة أم درماندِّ والكتاب أصله رسالة علمية قُ 



 
٣١٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فتاوى كبار علماء األزهر الشريف

  فلسطني واألقصى الشريفحول حترير 

  :ت اب

  :جمـــــــــــــــــــع

  

  دار اليسر

  :تقــــــــــــــــديم

  

  مجاعة من العلماء

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة - دار اليسر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  
١٩١  

  :ا ب

الســنني، هــذا الكتــاب عبــارة عــن فتــاوى علمــاء األزهــر املتتابعــة عــرب عشــرات 

منــذ بــدأ االنتشــار اليهــودي يف فلســطني إىل اآلن، والــيت تــدعو إىل حتريــر فلســطني 

  .ر اخلائننيد ا�اهدين، وحتذِّ على ذلك، وتؤيِّ  واألقصى الشريف، وحتضُّ 

الشــيخ حممــد مــأمون، : وجيمــع الكتــاب فتــاوى كثــري مــن مشــايخ األزهــر؛ مثــل

حسني، والشـيخ حسـنني خملـوف، والشيخ عبد ا�يد سليم، والشيخ حممد اخلضر 

والشيخ عبد احلليم حممود، والشيخ جاد احلـق، وغـريهم، كمـا يـذكر بيانـات جممـع 

  .البحوث اإلسالمية، وجلنة الفتوى باألزهر

 الكتــاب عــرب الفتــاوى الــيت نقلهـا مراحــل الصــراع يف فلســطني، منــذ بــدء ويبـنيِّ 

ني الكتــاب الثوابــت الــيت النشــاط اليهــودي يف الظهــور إىل الوقــت احلــايل، كمــا يبــ

ـــات  ،ترتكـــز عليهـــا هـــذه القضـــية، والـــيت ال ميكـــن أن تتغـــري مـــع تغـــري الزمـــان وتقلب

  .الزعماء والساسة



 

 
٣١٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فتاوى كبار علماء األزهر الشريف

  يف احنرافات الطرق الصوفية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  دار اليسر

  :تقــــــــــــــــديم

  

  مجاعة من العلماء

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة - دار اليسر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  
١٧٥  

  :ا ب

مــن أ�ــم  ،هــذا الكتــاب يـَُفنِّــُد مــا َيدَّعيــه بعــض املنحــرفني مــن الطــرق الصــوفية

م هـــذا الكتـــاب جـــزءاً مـــن جهـــود بعـــض علمـــاء يســـريون علـــى �ـــج األزهـــر؛ فيقـــدِّ 

  .ر منهاوحتذِّ  ،االحنرافاتاألزهر اليت حتارب هذه 

والكتاب جيمع فتاوى لعلماء األزهـر قـدمياً وحـديثًا، يف عـدد كبـري مـن العلمـاء 

نيـــت علـــى والفتــاوى، فينقـــل عــن ابـــن حجــر اهليتمـــي وجـــوب هــدم القبـــاب الــيت بُ 

القبــور، وينقــل عــن ابــن حجــر العســقالين أن التقــرب إىل اهللا بــرقص الصــوفية هــو 

مــن آثــار الزندقــة، وينقــل عــن الشــيخ حممــد عبــده حتــرمي اختــاذ القبــور يف املســاجد، 

  . وينقل عن الشيخ حممد الغزايل التحذير من صرف العبادة لغري اهللا

االحنرافـات العقديـة عنـد بعـض وقد بدأ الكتاب بذكر بعض الفتاوى املتعلقـة ب

الطــرق الصــوفية، مث ذكــر بعــض الفتــاوى املتعلقــة باالحنرافــات الســلوكية، واملتعلقــة 

  .بكشف أحوال بعض رجال الصوفية املنحرفني، الذين يعظمهم كثري من الصوفية



 
٣١٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فتاوى كبار علماء األزهر الشريف

  يف وجوب تعظيم الشريعة وحتكيمها

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  دار اليسر

  :تقــــــــــــــــديم

  

  مجاعة من العلماء

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة - دار اليسر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  
١٩١  

  :ا ب

ر مــن اإلعــراض عــن  أنــه مل تــزل طائفــة مــن أهــل العلــم حتــذِّ هــذا الكتــاب يبــنيِّ 

 واحلكم بغري ما أنـزل، رغـم انتفـاش الباطـل وصـولته، وأن احلـقَّ  ،شرع اهللا عز وجل

ال يــزال لــه مــن يــدافع عنــه، رغــم مــرور عشــرات الســنني علــى إنشــاء احملــاكم الــيت 

  .حتكم بغري ما أنزل اهللا يف كثري من بالد املسلمني

يسـتعرض هــذا الكتــاب فتــاوى عــدد مــن علمــاء األزهــر يف هــذه القضــية؛ مثــل 

لــدجوي، عبـــد الوهــاب خــالف، حممـــد اخلضــر حســني، أمحـــد يوســف ا: املشــايخ

شــــاكر، حممــــد حامــــد الفقــــي، حممــــود شــــلتوت، حممــــد أبــــو زهــــرة، حممــــد البهــــي، 

ـــاوى  ـــورد عـــدداً مـــن الفت عبـــدالرزاق عفيفـــي، منـــاع القطـــان، وغـــريهم كثـــري، كمـــا ي

  .اجلماعية وا�امع العلمية املنتسبة لألزهر

اع بـني املسـلمني والعلمـانيني يف تلـك ويفيد هذا الكتـاب يف معرفـة تطـور الصـر 

  .الرازق لعلي عبد) اإلسالم وأصول احلكم(املرحلة؛ خاصة املوقف من كتاب 



 

 
٣١٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فتاوى الكفوري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن سليمان بن حممد الكفوري املالكي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  أمحد بن علي الدمياطي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم ، الدار البيضاء –مركز الرتاث الثقايف املغريب

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٦٠٠  

  :ا ب

جمموعــة مــن األســئلة و األجوبــة يف بعــض  فيــه مؤلفــه ســتعرضاهــذا الكتــاب 

وقـد ، مذهب اإلمام مالكْفَىت �ا يف اقتصر فيها على املسائل امل ،املسائل الفقهية

، ذكــــر املؤلــــف يف مقدمتــــه أنــــه خلــــص بعضــــها مــــن شــــرح الشــــيخ أمحــــد النفــــراوي

مـــع بعـــض ، وبعضـــها مـــن شـــرح داود اللقـــاين، وبعضـــها مـــن شـــرح حممـــد اخلرشـــي

كمـا ذكـر أن أصـل ، تنبيهات على كالمهم من شـراح آخـرين ذكـرهم يف أمـاكنهم

  . هذه الفتاوى هو الشيخ خليل

 ؛وال بالقصــــر املخــــل ،ال هـــو بــــالطول املمـــل ،وقـــد اختصــــرها اختصـــاراً الئقــــاً 

  .وحفظ معانيها ،ليسهل تعاطيها

  ،ج أحاديثـهوخـرَّ  ،ق نصوصـهووثـَّ ،طهوضـبَ  ،وقد قام احملقق بنسخ أصله اخلطي

  .كما ترجم للمؤلف يف بداية الكتاب



 
٣١٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فتاوى املعامالت الشائعة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الصادق بن عبد الرمحن الغرياين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٢٠٢  

  :ا ب

وصور من املعامالت الشائعة  ،هذا الكتاب عبارة عن فتاوى لعدد من العقود

  . اليت يكثر وقوعها يف حياتنا املعاصرة، ومنها ما له عالقة ببعض العبادات

منهــا  ،الكتــاب باملســائل املتعلقــة بالعبــادات، فتنــاول بعــض مســائل الزكــاة بــدأ

مســألة إخــراج الزكــاة مــن الرتكــة دون علــم بعــض الورثــة، وإخــراج القيمــة يف الزكــاة، 

وصــيام كفــارة القتــل أيــام العيــد، واحلــج والزكــاة باملــال احلــرام، واإلنفــاق علــى أوالد 

  .الرجل من ماله بغري علمه

منهـــــا حرمــــة األمـــــوال وتعظيمهـــــا يف  ،ت تنـــــاول مســــائل متنوعـــــةويف املعــــامال

ل احلـرام، وبـنيَّ حكـم مـن بـىن بيتـاً بقـرض ربـوي الشرع، وأن حكم القاضي ال حيلِّـ

وتاب، وحكم الكسب والعمل يف حمل مغصوب، وشراء السلع املسروقة، والشراء 

ل تسـديدها من سوق اشتهر باملسروقات، وبيع مـا ال حيـل لبسـه، وبيـع الفـواتري قبـ

وتعامــل املســلمني املقيمــني يف بــالد الغــرب، وأســهم املصــارف الربويــة، كمــا تنــاول 

قــة بالربــا، والغـــش، واالحتكــار، واإلجــارة، والشـــركة، بعــض املســائل الفقهيـــة املتعلِّ 

  .والقرض، والقراض، والغصب وغري ذلك



 

 
٣١٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز

  )٢٠، ١٩، ١٨(األجزاء 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن عبداهللا بن باز

  :إشـــــــــــراف

  

  حممد بن سعد الشويعر

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٣  

  :ا ب

، ))فتـاوى نـور علـى الـدرب((جديـدة مـن ة أجزاء ثهذا الكتاب عبارة عن ثال

اإلذاعــي ربنــامج ال يف ، والــيت أُذيعــتعبــد العزيــز بــن بــاز مفرغــة مــن فتــاوى الشــيخ

، مث صـدر وقـد صـدرت األجـزاء األوىل منـه يف فـرتات متفاوتـة ،)نور على الـدرب(

 .ه١٤٣٢عام ) ٢٠، ١٩(ه وا�لد ١٤٣١عام ) ١٨(ا�لد 

  :وحمتويات هذه ا�لدات على النحو التايل

  .كتاب احلج: ا�لد الثامن عشر 

  .كتاب البيوع والوقف والوصايا والفرائض   :التاسع عشرا�لد 

 .كتاب النكاح   :العشرون ا�لد 



 
٣١٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

العليم يف الفوائد املنتقاة من تفسري عالمة فتح السميع 

  بن ناصر السعدي  القصيم عبد الرمحن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن حممد العمران

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار ابن األثري 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨١٦  

  :ا ب

تيســري الكــرمي (( هــذا الكتــاب عبــارة عــن مجــع مــا تنــاثر مــن الفوائــد يف تفســري 

إذ إنه َملِـيء بالفوائـد ، للشيخ عبد الرمحن السعدي)) الرمحن يف تفسري كالم املنان

الــيت رمبـــا ال توجـــد يف ، املتنوعــة، والنكـــت الفائقــة، واالســـتنباطات العلميــة اجلليلـــة

  . ز به الشيخ من أسلوب سهل وواضحمع ما يتميَّ ، غريه

وترتيبهــا علــى حســب ترتيــب ، ومجعهــا، واســتقرائها، عهــاوقــد قــام املؤلــف بتتبُّ 

وطريقتــه يف ذلــك أن يــذكر . وانتهــاء بالعشــر األخــري ،ابتــداء بــالبقرة ،ســور القــرآن

يقـوم بـذكر اآليـة الـيت اشـتملت علـى الفائـدة،  اسم السـورة كعنـوان رئـيس، ومـن مثَّ 

ـــاب برتقـــيم تسلســـلي ، مث يـــذكر الفائـــدة بعـــد ذلـــك وقـــام برتقـــيم مجيـــع فوائـــد الكت

ومجيـــع هـــذه . فائـــدة) ١١٦٣(مـــا ذكـــره مـــن فوائـــد الكتـــاب  واحــد، فكـــان تعـــداد

فقــد أخـــذت مـــن كتـــابني  ،الفوائــد مـــأخوذة مـــن الكتــاب املـــذكور إال القليـــل منهـــا

و )) القواعــد احلســان لتفســري القــرآن((آخــرين للشــيخ عبــد الــرمحن الســعدي ومهــا 

  )).تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن((



 

 
٣١٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  منظومة القبورفتح الغفور بشرح 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن خليل السبكي الشافعي املصري

  :تحقيـــــــــــــق

  

  أمحد عبد املعني درويش 

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٨٠  

  :ا ب

الـيت نظمهــا الســيوطي رمحــه  ))القبــورمنظومــة ((هـذا الكتــاب شــرح فيـه مؤلفــه 

اهللا تعاىل، واليت ذكـر فيهـا أحـوال القبـور واألهـوال الـيت يف القـرب، ومـا فيـه مـن فـنت 

وحمن، فشرح هذه املنظومة الشيخ أمحد بـن خليـل السـبكي شـرحاً لطيفـاً، مل خيـرج 

 ق يفمـا تفـرَّ  فيه عن مقصد الكتـاب، مجـع فيـه فـأوعى، وملَّ شـتات مسـائله، وضـمَّ 

بطون الكتب، وثنايا األوراق، ومنها كتب مل تصل إلينا، وقد مجـع يف شـرحه هـذا 

معظم مـا قيـل يف املـوت، ومـا ذُكـر يف عـذاب القـرب، مستشـهداً باآليـات القرآنيـة، 

  .واألحاديث النبوية، واألخبار واآلثار

وقـــد اعتمـــد احملقـــق يف حتقيقـــه علـــى أربـــع نســـخ خطيـــة، ومل يـــذكر مـــن فـــروق 

ق النصــوص ووثَّــ، ج األحاديــثوخــرَّ ، مــا البــد مــن ذكــره، وعــزا اآليــاتالنســخ إال 

ـــــرجم لصـــــاحب املـــــنت وصـــــاحب الشـــــرح، املنقولـــــة مـــــع ترمجـــــة لألعـــــالم غـــــري ، وت

  .ق على بعض املسائلاملشهورين، وشرح األلفاظ الغريبة، وعلَّ 



 
٣٢٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فتح ايد للجامع الفريد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  احلريبحممد بن صاحل بن حممد 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار ابن خزمية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٠٤  

  :ا ب

قـــة، فجمعهـــا بعــت متفرِّ هــذا الكتـــاب حيــوي عـــدة رســـائل للمؤلــف، كانـــت طُ 

  :املؤلف يف هذا السفر، وقد اشتمل الكتاب على عشر رسائل

  . ، وعقيدة املسلم نظم للمال عمران))تيسري املنعم يف شرح عقيدة املسلم((: األوىل 

  . ))وجوب الصالة مع اجلماعة يف املسجد((: الثانية 

  .، وهي رسائل خمتصرة عن احلج والعمرة))رسائل للحجيج إىل البيت العتيق((: الثالثة 

  عشر مسألةوهي تشتمل على ثالثة ، ))اجلائز يف أحكام اجلنائز((: الرابعة 

  .، وفيها ضوابط للنجاة من الفنت))الضوابط املنجية يف األيام املهلكة((: اخلامسة 

  ) قــرة عيــون األخبــار فيمــا يقــال بالليــل والنهــار عــن املصــطفى املختــار: (السادســة 

  . أحاديث عن دخول اجلنة ))عن سيد األنام موجبات اجلنان مما صحَّ ((: السابعة

  .مجعها من بعض الدروس والكتب، ))من ورود الفوائداملنتقى (: (الثامنة 

  . ))القول الصائب يف إرخاء اللحية وقص الشارب((: التاسعة 

  .بنيَّ فيها حكم الدخان والتبغ ))القاتل البطيء((: العاشرة 



 

 
٣٢١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فتح وهاب املآرب على دليل الطالب لنيل املطالب

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  املرداويأمحد بن حممد بن عوض 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  أمحد بن عبد العزيز اجلماز

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دار أطلس اخلضراء 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٣  

  :ا ب

وهــو أحـد أهــم املتـون الفقهيــة  ،))دليــل الطالـب((هـذا الكتـاب شــرح لكتـاب 

  .ونظماً وحتشية، وتعليقاً ، عند فقهاء احلنابلة، لذا اعتنوا به شرحاً 

أمحـد عبارة عن تعليقات ونقـول كتبهـا املؤلـف  ))فتح وهاب املآرب((وكتاب 

تنـــــاول فيهـــــا مجيـــــع عباراتـــــه بالبيـــــان ، ))دليـــــل الطالـــــب((علـــــى مـــــنت بـــــن حممـــــد ا

التعليقــات منثــورة علــى نســخته مــن املــنت، فقــام ابنــه وقــد كانــت هــذه ، واإليضــاح

  . وأضاف عليها بعض اإلضافات اليسرية، بهافجرَّدها من نسخة والده ورتَّ 

ونقـل كـالم احملققـني مـن ، وقد امتازت هذه احلاشية بالتقريرات العلمية البديعة

مـع ، نفين �ـا املصـباإلضافة إىل اإليضاحات والزيادات اليت ُعـ، متأخري احلنابلة

أو التكـرار ، أو ذكر اخلـالف ،خاصة يف مقام االستدالل، حرصه على االختصار

 ،لـع عليهـا مـن أهـل العلـملذا امتدح هذه احلاشـية كـل مـن اطَّ ، عند إيضاح مسألة

  .مفيدة جد�ا: ))السحب الوابلة((حىت قال عنها ابن محيد يف 



 
٣٢٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الفتنة الطائفية 

  )املستقبل... الواقع .. اجلذور (

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  راغب السرجاين

  :الناشــــــــــــــر

  

  مصر - أقالم للنشر والتوزيع والرتمجة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨٠  

  :ا ب

 الهـــذا الكتـــاب يتنـــاول الفتنـــة الطائفيـــة يف مصـــر بـــني املســـلمني والنصـــارى، و 

 والنصـــارى، املســـلمني بـــني حقيقيـــة فتنـــة أجـــواء تعـــيش اآلن مصـــر أن عاقـــل ينكــر

 الــذي ومــن مصــر، يف الطائفيــة الفتنــة أســباب املؤلــف لنــا ميقــدِّ  الكتــاب هــذا فــيف

   عالجها؟ سبل وما وراءها؟ يقف

 مــن وذلــك القضــية، هــذه أغــوار بســرب املؤلــف يقــومكــذلك  الكتــاب هــذا ويف

 يومنـا وحـىت ،مصـر إىل اإلسـالمي الفـتح قـدوم منـذ التارخييـة جذورها معرفة خالل

الـرئيس  سياسـةكيـف كانـت و  املعاصـر، واقعنـا يف الطائفيـة الفتنـة يتنـاول كما،  هذا

ـــاركاملخلـــوع  ويـــذكر أســـباب اشـــتعال الفتنـــة  النصـــارى، ملـــف مـــع التعامـــل يف مب

 ،والصـــهيونية ،والغـــرب ،والنصـــارى ،وذكـــر منهـــا فلـــول احلـــزب الـــوطين ،الطائفيـــة

 الفتنـة ملشـكلة مث ذكـر حلـوالً  إىل غـري ذلـك مـن األسـباب،  ،واإلعالم نيوالعلماني

، ومـــن ذلـــك إقامـــة دولـــة قويـــة عادلـــة خملصـــة، وأن الـــدفاع عـــن حقـــوق الطائفيـــة

األقليــات لــيس معنـــاه أن يلغــى حكـــم األغلبيــة، وإتاحــة الفرصـــة كاملــة للنصـــارى 

  .املشكالت لالندماج يف ا�تمع، مث احلوار حللِّ 



 

 
٣٢٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أحكامها وضوابطها وأهمية االجتهاد اجلماعيالفتوى 

   :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٧٦  

   :ا ب

وضـوابطها يف الكتـاب والسُّـنة  ،هذا الكتاب يلقي الضوء على أحكام الفتوى

جـــاء البحـــث يف مخســـة فصـــول يســـبقه فصـــل متهيـــدي، . وأقـــوال علمـــاء املســـلمني

تنــــاول املؤلــــف يف الفصــــل التمهيــــدي التعريــــف بــــالفتوى يف اللغــــة واالصــــطالح، 

وحكمهـا الشـرعي، وحكـم امتنـاع العلمـاء عـن اإلفتـاء، وحكـم أخـذ املفـيت األجـرة 

وانتقـل إىل . وموضوع التيسـري يف الفتـوى، ط الفتوىمث تكلم عن ضواب. على فتواه

الكــالم عــن املفــيت واملســتفيت؛ والشــروط الواجــب توافرهــا يف املفــيت، وثقافــة املفــيت 

 عليه االلتـزام ى �ا، واآلداب اليت يتعنيَّ وعلمه، واألخالق اليت جيب عليه أن يتحلَّ 

ملسـموعة واملرئيـة، سـلبيا�ا م عن الفتوى املباشرة من خالل اإلذاعـات امث تكلَّ . �ا

وآثـار الفتـاوى ، ق ملوضوع الشذوذ يف الفتـوى؛ وأسـباب الشـذوذوتطرَّ . وضوابطها

وأدلـــــة هـــــذه ، مث خـــــتم بـــــالكالم عـــــن االجتهـــــاد اجلمـــــاعي، ومشـــــروعيته. الشـــــاذة

ع الفقهيــــة ودور ا�ــــام، مــــاعي يف ضــــبط الفتــــوىاملشــــروعية، وأمهيــــة االجتهــــاد اجل

  .حتقيق االجتهاد اجلماعيوهيئات االفتاء يف 



 
٣٢٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الفتوى يف القنوات الفضائية العربية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ناصر بن عبد الرمحن اهلزاين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١٠

  

٣٨٣  

  :ا ب

طبيعــــة الفتــــوى وبــــرامج اإلفتـــــاء يف  هــــذا الكتــــاب يهــــدف إىل التعــــرف علـــــى

ـــوات الفضـــائية العربيـــة، مـــن خـــالل تســـليط الضـــوء علـــى األمهيـــة الـــيت حتتلُّ  هـــا القن

ــــ. وبــــرامج اإلفتــــاء والفتــــوى يف الفضــــائيات العربيــــة ،الــــربامج الدينيــــة ف م املؤلِّــــقسَّ

األول منهمــــا باإلطــــار النظــــري، وتنــــاول فيــــه  الدراســــة إىل بــــابني رئيســــني، اهــــتمَّ 

طــورات البحثيــة لنظريــة االســتخدامات واإلشــباعات، مــن خــالل احلــديث عــن الت

ـــة االســـتخدامات واإلشـــباعات، مفهومهـــا، ونشـــأ�ا، والفـــروض الـــيت قامـــت  نظري

حاً ث بعد ذلك عن برامج اإلفتاء يف القنوات الفضائية العربيـة، موضِّـعليها، وحتدَّ 

مــن حيــث املضــمون والشــكل،  مفهــوم الــربامج الدينيــة التلفزيونيــة، ومعرفــة أنواعهــا

ـــــة الدينيـــــة  ـــــة املعرف ـــــث أمهيتهـــــا وأهـــــدافها، وعالق ـــــاء مـــــن حي ـــــرامج االفت وطبيعـــــة ب

أما . تها وآثارهاباستخدام وسائل اإلعالم من خالل حتديد مفهومها، ومعرفة أمهي

ـــه مـــدى تعـــرُّ البـــاب الثـــاين ف ـــِينَ بالدراســـة امليدانيـــة يف نتـــائج الدراســـة؛ بـــنيَّ في ض ُع

ســعودي لــربامج اإلفتــاء يف القنــوات الفضــائية العربيــة، ودوافــع اســتخدام اجلمهـور ال

  .اجلمهور هلا، إىل غري ذلك

بقســم  املاجســترياملؤلــف لنيــل درجــة  م �ــا أصــل الكتــاب رســالة علميــة تقــدَّ و 

  .جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،اإلعالم



 

 
٣٢٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حقائق وشبهاتالفتوحات اإلسالمية بني اآلل واألصحاب 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد سيد أمحد علي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت -مربة اآلل واألصحاب 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٢٨  

  :ا ب

ث عـــن الفتوحـــات اإلســـالمية الـــيت شـــارك فيهـــا آل النـــيب هـــذا الكتـــاب يتحـــدَّ 

 أن هــــذا مــــن أصــــدق عليــــه وســــلم، وأصــــحابه جنبــــاً إىل جنــــب، ليبــــنيِّ صــــلى اهللا 

الدالئل على قوة العالقة بينهما، ويبدأ البحث بأول فتح أو معركة بعـد وفـاة النـيب 

صلى اهللا عليه وسلم، إىل وفاة آخر صحايب، أو آخر معركة اشرتك فيها اآلل مـع 

ى املشـاركني يف املعركــة املؤرخـون فيـه علـ األصـحاب، واعتمـد املؤلـف علـى مـا نـصَّ 

  .شاركا فيهاقد من اآلل والصحابة، وإال فإن كثرياً من الفتوحات 

ــــــف دراســــــة عــــــن تــــــاريخ اآلل  ــــــى متهيــــــد، ضــــــمَّنه املؤل والكتــــــاب اشــــــتمل عل

واألصحاب، فعرَّف اآلل والصحابة، وبنيَّ أمهية دراسة التاريخ، وخطورة التالعب 

فيــه عــن تــاريخ الفتوحــات اإلســالمية  بــه، مث أتبعــه بالفصــل األول، وكــان احلــديث

بــــني اآلل واألصــــحاب، مقــــدماً بــــذكر تعريــــف الفتوحــــات وأهــــدافها موضــــحاً أن 

االشرتاك يف الفتوحات من صور العالقة الطيبة، مث ذكر عـدداً مـن الفتوحـات الـيت 

اشــرتك فيهــا اآلل واألصــحاب جنبــاً إىل جنــب، ويف الفصــل الثــاين كــان احلــديث  

 ق بفتوحــــات اآلل واألصــــحاب، وقــــام املؤلــــف بتفنيــــدها والــــردِّ عــــن شــــبهات تتعلَّــــ

  .عليها



 
٣٢٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الفروع الفقهية املندرجة حتت قاعدة

  املظنة تنزل منزلة املئنة 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ديارا سياك

  :الناشــــــــــــــر

  

  عمادة البحث العلمي –جلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ا

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :الطبـــعســـنة 

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

٢  

  :ا ب

بالدراســة  ،هــذا الكتــاب رســالة علميــة تناولــت قاعــدة مــن قواعــد الفقــه املهمــة

  .وما يندرج حتتها من فروع)) ةة تنزل منزلة املئنَّ املظنَّ ((وهي قاعدة ، والتحقيق

بيــان القاعــدة  يف التمهيـد قــام املؤلـف بدراســة القاعــدة الفقهيـة، وتعريفهــا، مـع

والضــابط الفقهــي، وأوجــه الشــبه والفــروق بينهــا، مث شــرح القاعــدة حمــل  ،األصــولية

تناولت مسائل العبادات املندرجة حتـت ، م الكتاب إىل أبواب أربعةوقسَّ ، البحث

، والصـالة، )ات احلدث كالنوم وغريهومنها مظنَّ (كمسائل الطهارة ، هذه القاعدة

مث ذكــر املؤلــف مــا ينــدرج حتــت هــذه القاعــدة . واحلــج، والصــوم، والزكــاة، واجلنــازة

ومسـائل العــدة، والرضـاع، وسـرت العــورة، ، والطــالق، والرجعـة، مـن مسـائل النكـاح

ومسـائل البيـوع، واإلجـارة، واملضـاربة، والوديعـة، ، ومسائل عقود املعـامالت املاليـة

اجلنايــات، واحلــدود وأيضــاً مســائل الوصــية، واملــرياث، ومســائل ، والــرهن، واحلجــر

ق على العمل �ا بـني فَ واألقضية، والشهادات، وأثبت البحث أن هذه القاعدة متـَّ 

  .الفقهاء، وأن هناك فروعاً فقهية مستثناة منها

  .والكتاب رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة



 

 
٣٢٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فصل القضاء يف أحكام األداء والقضاء

بت ا:  

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خليل بن َكْيَكْلِدي الَعَالئي الشافعي 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد اجلواد محام

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــــــــــ   :ـعةالطب

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٣٧٥  

  :ا ب

ق �مــــا مـــــن قواعـــــد ومــــا يتعلَّـــــ ،هــــذا الكتـــــاب يعــــاجل مســـــألة األداء والقضـــــاء

وأحكـام، وتفريعـاٍت وأقسـام، وقــد مجـع العالئـي أشـتات هــذه البحـوث مـن بطــون  

ـــق كتـــب اللغـــة واألصـــول، والفقـــه، واحلـــديث، مث ســـبكها يف تقســـيٍم معـــنيَّ  ، وحقَّ

مســائلها، ونقــد أدلتهــا، وبــنيَّ آراء العلمــاء ومــذاهبهم فيهــا، وناقشــهم فيمــا رأوه، 

  .ورجَّح ما رآه القويَّ من األدلة

الكتـــاب علــى مباحـــث مهمــة، فابتـــدأ املؤلــف بتعريـــف األداء يف وقــد اشــتمل 

اصــطالح الفقهــاء واألصــوليني، مث ذكــر مســألة هــل جيــب القضــاء بــأمر جديــد أو 

بــاألمر األول، وذكــر مســائل القضــاء واألداء املتعلقــة بالصــالة، والصــيام، واحلــج، 

ــق علــى خمطــوط. لــكإىل غــري ذ بِــع مــن  يســبق أن طُ وملللكتــاب،  وقــد وقــف احملقِّ

مــــٍة حــــوت التعريــــف بــــاملؤلف قبــــل، فقــــام بدراســــته وحتقيقــــه، وقــــدَّم للكتــــاب مبقدَّ 

وبكتابه، ونسـبته إليـه، وحتقيـق امسـه، وبيـان موضـوعه، ومـنهج املؤلـف فيـه، ووضـع 

  .فهارس علمية يف �ايته؛ لُتسهِّل الرجوع إليه؛ والوقوف على فوائده ومسائله



 
٣٢٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فضل اخليل

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد املؤمن بن خلف الدمياطي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  نظام حممد صاحل يعقويب

  :الناشــــــــــــــر

  

  سوريا –دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٢٨  

  :ا ب

ز بـه مـن فرد للكالم عن اخليول وفضـلها يف اإلسـالم، مـع مـا متيَّـهذا الكتاب أُ 

ببيـــان  فيهـــابـــدأ املؤلــف ، ف الكتـــاب مـــن مثانيــة أبـــوابوقـــد تــألَّ ، مشوليــة وتفصـــيل

اهللا، مث بيـــان التمـــاس نســـلها ومنائهـــا، اجلهـــاد يف ســـبيل فضــــل اخليـــل املتَّخــــذة يف 

مـن ألوا�ـا،  يف األمر بارتباطهـا، ومـا ُيسـتحبُّ أورد ما جاء والنهي عن قطعها، مث 

واملـــذموم مـــن عصـــمها  ُشـــْؤمها وشـــكلها، جـــاء يف كراهـــةث عمـــا بعـــد ذلـــك حتـــدَّ 

ومــا حيــلُّ وحيــرم مــن سباقهـــا، وأتبــع ذلــك ببيــان مــا يُقســم لصــاحبها مــن ، ورجلهــا

وما ورد يف السُّنة ، ما جاء يف سقوط الزكـاة يف اخليلث عحتدَّ مث  .الغنائم والسهام

ليخــتم باحلــديث عـــن تســمية مراكــب الرســـول صــلى اهللا عليـــه  ،دلــيًال علــى ذلـــك

بتحقيــق املطبعــة العلميــة حبلــب، ب) م١٩٣٠( نشــر ســنةالكتــاب و  .م ودوابــهوســل

زت هـــذه الطبعـــة بأ�ـــا قوبلـــت علـــى ثـــالث نســـخ لكـــن متيَّـــ، حممـــد راغـــب الطبـــاخ

ومـــع ذلـــك فقـــد أفـــاد منهـــا  لطبـــاخ يف طبعتـــه األوىل،خطيـــة جديـــدةمل يعتمـــدها ا

  .احملقق، ونقل مقدمة الطباخ وتعليقاته املاتعة إىل هذه الطبعة



 

 
٣٢٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فضل املنعم يف شرح صحيح مسلم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن عطاء اهللا بن حممد اهلروي 

  :تحقيـــــــــــــق

:  

  جلنة خمتصة من احملققني 

  :إشـــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

:  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٦  

 با:  

حـــديث مـــن أحاديـــث  )٩٠٠(هـــذا الكتـــاب اشـــتمل علـــى شـــرح مـــا يقـــارب 

. ، مشلــت مقدمــة الصــحيح وكتــاب اإلميــان والطهــارة والوضــوء))صــحيح مســلم((

مني، حاويــاً علــى فرائــد املتـــأخرين، وقــد شــرحه مؤلفــه شــرحاً جامعــاً لفوائـــد املتقــدِّ 

. والقـرطيب، والنـووي مشتمًال على ما يف شروح األئمـة األعـالم كالقاضـي عيـاض،

واحـد مــنهم، مبينـاً طــرق   وقـد كشـف حــال مجيـع رجـال اإلســناد، ومـا قيــل يف كـلِّ 

د بـه جة يف الكتب اخلمسة الباقية، وما تفـرَّ حديث من أحاديث الكتب املخرَّ  كلِّ 

مــا يف الكتــب اخلمســة مــن األحاديــث ممــا لــيس يف  مســلم، مضــيفاً إىل ذلــك كــلَّ 

مسـند ((الكـالم واألبـواب، مـع روايـة كـل زيـادة واقعـة يف ما فيها من  مسلم، مبيناً 

ـــه تعلُّـــ))مســـند البـــزار((، ومعـــاجم الطـــرباين الثالثـــة، و))أمحـــد ق ، وأيب يعلـــى ممـــا ل

حبـديث البـاب، كمـا نبَّـه علـى ترتيـب األحاديـث والروايـات مـن األصـل، واملتابعـة، 

 املصـنف، ومتَّ  وقـد اعُتِمـد يف حتقيـق الكتـاب علـى نسـخة خطيـة لتلميـذ. والشاهد

  .التقدمي للشارح والتعريف مبنهجه، مع صنع فهارس علمية للكتاب



 
٣٣٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فقه الرتبية اإلسالمية

  :ت اب

  :تــــــــــــأليف

  

  خالد بن حممد التومي

  :الناشــــــــــر

  

  القاهرة -دار إيرتاك

  :الطبــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســـــــنة الطبـــــــع

  

  :عــــــــدد الصــــــــفحات  م٢٠١١

  

٢٧٢  

  :ا ب

؛ ألن هــذا الكتـــاب حماولــة إلحيـــاء مــنهج الرتبيـــة اإلســالمية يف عصـــرنا احلـــايل

  .الصدارة والريادةإىل العودة إصالح منهاج الرتبية هو سبيل 

يف عــرض قواعــد الرتبيــة اإلســالمية للبــاحثني واملنتســبني إىل الكتــاب ويســاهم 

الشــــرع ميــــدان الرتبيــــة يف هــــذا العصــــر، ممــــن حيتــــاجون إىل التعــــرف علــــى ضــــوابط 

  .للممارسات الرتبوية

وقـد بــدأ املؤلـف كتابــه باحلـديث عــن مفهـوم الفقــه الرتبـوي، وقواعــده، وإحيــاء 

  .علوم الرتبية اإلسالمية، والعقبات اليت تواجه الفقه الرتبوي

مث انتقـــل للحــــديث عــــن مقاصـــد الرتبيــــة اإلســــالمية، وقواعـــد الفقــــه الرتبــــوي؛ 

اإلســالمية يف إشــباع حاجــات اإلنســان، ث بعــد ذلــك عــن أســاليب الرتبيــة ليتحـدَّ 

  .وبناء الشخصية املسلمة، والتهذيب، وضوابط التأديب يف الرتبية اإلسالمية

ـــيم ووســـائل  ،وخـــتم كتابـــه باحلـــديث عـــن القواعـــد العامـــة يف فقـــه طرائـــق التعل

ــــاه املتعلِّ  مــــني وتشــــويقهم، وإثــــارة العواطــــف اإلميانيــــة التــــدريس، وقواعــــد إثــــارة انتب

  .ب عليها من أحكاموما يرتتَّ  ،م، ومراتب النمو العقليلدى املتعلِّ  واإلنسانية



 

 
٣٣١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فقه التالوة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن أمحد حممد عبد اهللا الطويل

  :تقــــــــــــــــديم

  

  زيد بن احملسن آل حسني -مناع بن خليل القطان 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار كنوز إشبيليا 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :الطبـــعســـنة   األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٢٠  

  :ا ب

واألحكــــام ، واآلداب، هــــذا الكتــــاب مجــــع فيــــه مؤلفــــه جمموعــــة مــــن األبــــواب

رغبة يف أن يكـون كتابـه هـذا غنيـة للقـارئ عـن البحـث يف ، قة بالقرآن الكرمياملتعلِّ 

  .وغريها، والقراءات، والفقه، أمهات كتب احلديث

 ،تناول املؤلف خالهلا الكالم عـن املصـحف ،مخسة أبوابف الكتاب من تألَّ 

م عـــن وتكلَّـــ، ق بـــذلك مـــن نســـخ ونقـــط وغـــريهومـــا يتعلَّـــ، ومراحـــل مجعـــه وتدوينـــه

، وحكـم التجويــد، مث تنــاول ضـوابط الـتالوة، اءرَّ والُقـ، والقـراءات، األحـرف السـبعة

، تماع إليــهواالســ، وآداب تالوتــه، ومــا فيهمــا مــن فضــل، مــهوتعلُّ ، وتعلــيم القــرآن

وكيفيـة حفـظ القـرآن وجتويـده، مث عقـد بابـاً مسـتقال� عـن أحكـام البسـملة والتكبـري 

مث عقـد بابـاً يف أحكـام الـتالوة ). الفواصـل(اآلي  بـني القـراء والفقهـاء وعلمـاء عـدِّ 

كحكـم الطهـارة   ،من الناحية الفقهية، تناول فيه ما يلزم القارئ من أحكام فقهيـة

  .ز بأنه آخر كل موضوع يذكر اخلالصة والتطبيقويتميَّ . صحفامل ومسِّ ، للتالوة



 
٣٣٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فقه السورة القرآنية

  :ت اب

ـــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  أحمد الوتاري

  :الناشــــــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر

ـــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

ــــع   :ســــنة الطب

  

  :عــــدد الصــــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٣٠  

  :ا ب

 يبنيِّ  منهج فقوَ  القرآن الكرمي، إعجاز مواضع أحد هذا الكتاب حماولة إلدراك

  . الناس �ا ىيُتحدَ  إ�ا معجزة بذا�ا، حيث من القرآنية؛ السورة اإلعجاز يف

ـــاب  البحـــث يف البنـــاء مــــة يف األصـــول العامـــة ملـــنهج يشــــتمل علـــى مقدَّ والكت

ــ ،املوضــوعي للســورة القرآنيــة س هلــذا العلــم، مث ليفصــح املــنهج عــن نفســه الــيت تؤسِّ

بعـد مراجعـة  ،َوفـق أصـوله ،من خالل مثراته املتمثلة يف السور الـيت مت البحـث فيهـا

غالـــــب كتـــــب التفســـــري املعروفـــــة، مث إعـــــادة عـــــرض الســـــورة وفـــــق دراســـــة بنائهـــــا 

وصـوالً إىل الربهـان احلـيِّ علـى مصـدر هـذا القـرآن،  ي،املوضوعي، ومقصدها الكلِّ 

ــــه الســــورة القرآنيــــة  مــــن خــــالل الــــوعي بــــاملعىن الكلــــي املعجــــز الــــذي تشــــتمل علي

  .الواحدة

 اســـتعمال بالغــة جمــرد مــن أبعــد يف الســورة القرآنيـــة وقصــد املؤلــف باإلعجـــاز

 بالسورة القائم الكلي معىن السورة إعجاز على الربهان إىل يتعدى ذلك ألنه اللغة؛

 عـن ختتلف اإلنسانية، الروح يف لبنة يبين تربوي�ا، منهجاً  سـورة لكل مبينًا أن ذا�ا؛

  .سورة )١٦(ويطبق الكتاب هذا املنهج على . غريها تؤديها اليت تلك



 

 
٣٣٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فقه الفنت

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الواحد إدريس اإلدريسي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  الروكيحممد  -حممد مجيل مبارك 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

٧٧٦  

  :ا ب

واملعطيــــات  ،يف ضــــوء نصــــوص الــــوحيهــــذا الكتــــاب دراســــة يف فقــــه الفــــنت 

نظـــراً  ؛وكيفيـــة التعامـــل معهــا، وهلـــذا املوضـــوع أمهيـــة بالغـــة ،رخييــة لســـلف األمـــةاالت

  .كثري من األسئلة املثارة يف زمن الفنتعن  لألخطار احملدقة باألمة، وجاء جواباً 

 تنـاول رئيسـة، أبـواب وثالثـة متهيـدي، بـاب إىل املقدمـة بعـد ممقسَّ  الكتابو  

�ـذا املوضـوع، مث تنـاول  الشـريعة وعناية الفنت، مفهوم التمهيدي الباب يفاملؤلف 

 -الصــحابة عهــد يف وقــع ومــاالفــنت وجــذورها، مــن خــالل أبــواب الكتــاب أصــول 

 م عــنبعــد بيـان منـزلتهم وشـرفهم، مث تكلَّـ ونزاعـات؛ فـنت مـن -علـيهم اهللا رضـوان

ســـواء يف ســـياق العقيـــدة أو  ومســـالكها، الشـــريعة جمـــاالت خـــالل مـــن الفـــنت فقـــه

، ومــا املســلمون إليهـا حيتــاج الــيت الفـنت أحكــام خمتلــف العبـادات الشــرعية، مث مجـع

وما يلزمهم عند وقوعهـا، وذكـر قواعـد وضـوابط يف فقـه  ،يلزمهم لدفع وقوع الفنت

  .الفنت

وأصــل الكتــاب رســالة جامعيــة نــال �ــا املؤلــف درجــة الــدكتواره، جبامعــة ابــن 

  .باملغرب زهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير



 
٣٣٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فقه املمسوحات يف الشريعة اإلسالمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  علي بن سعيد الغامدي

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة –دار ابن عفان ، الرياض   - دار ابن القيم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٨٠  

  :ا ب

مـا يدخلـه املسـح يف الفقـه  تناولـت كـلَّ  ،هذا الكتاب عبـارة عـن حبـوث فقهيـة

مجعهــــا املؤلــــف ، أو مباحــــاً ، أو مســــتحباً ، ســــواء كــــان مســــحاً واجبــــاً  ،اإلســــالمي

وبيـــان حكـــم  ،قـــام بالتأصـــيل هلـــا، فبلـــغ تعـــدادها ثالثـــة وعشـــرين ممســـوحاً  ،بهــاورتَّ 

  .والصفة املشروعة يف مسحها، الشارع يف مسحها

وقــــد اشــــتمل الكتــــاب علــــى فقــــه املســــح يف إزالــــة النجاســــة مــــن اخلــــارج مــــن 

دغني والـرأس يف الوضـوء، ومســح األذنـني واخلفـني، واملســح السـبيلني، ومسـح الصُّــ

على اجلبرية، وفقه املسح يف التيمم، ومسح الركنني اليمانني، وغريها مـن املسـائل، 

  .ق باملسح مع تفريعات وتفصيالتمما يتعلَّ 

مث ، وطريقـــة املؤلـــف يف هـــذا الكتـــاب أن يـــذكر املســـألة مث يـــذكر األدلـــة عليهـــا

وإن كانــت املســألة خالفيـــة ، ع أقــوال أهـــل العلــم فيهــاويتتبَّــ م عــن حكمهــا،يــتكلَّ 

ح لديـه خيتـار مـا تـرجَّ  ومـن مثَّ ، مع ذكر أدلة اجلميع ومناقشتها ،ذكر اخلالف فيها

  .ًال هذا الرتجيح، مستأنساً بأقوال احملققني من أهل العلممن هذه األقوال، معلِّ 



 

 
٣٣٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فقه املواريث يف ضوء الكتاب والسنة 

  :ابت 

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعاد سطحي  -نصر سلمان 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١٠

  

٤٢٢  

  :ا ب

رضـت بطريقــة عُ ، هـذا الكتـاب عبــارة عـن مجلـة مــن املباحـث يف علـم املواريــث

ــســهلة، وعبــارة ميســرة، مــع الكثــري مــن  .  املــرادح املقصــود، وتبــنيِّ األمثلــة الــيت توضِّ

  .دعا املؤلَِّفْني إىل تأليفه خلو املكتبة الفقهية من كتاب جامع يف علم الفرائض

ف من متهيد وسبعة فصول، تنـاول املؤلفـان يف التمهيـد مقـدمات والكتاب تألَّ 

، بــاملرياث والفــرائضكــالتعريف بنظــام اإلرث تارخيي�ــا، والتعريــف ، يف علــم املواريــث

ــــة مشــــروعيته، وأركانــــه، وشــــروطه مث تنــــاوال يف فصــــول . ق بالرتكــــةومــــا يتعلَّــــ، وأدل

، الكتـــــاب الســـــبعة أســـــباب املـــــرياث، وموانعـــــه، واملســـــتحقني لـــــإلرث، وفروضـــــهم

واملســــائل املختلـــف فيهـــا، واإلرث باالحتيــــاط ، والعصـــبات، واحلجـــب، واحلرمـــان

ليختما بفصل أخري حتـدثا ، ا حيدث للمسائلوالتقدير، والتأصيل، والتصحيح، وم

  .فيه عن املناسخات، والتخاريج والتنزيل



 
٣٣٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  خنبة من العلماء

  :الناشــــــــــــــر

  

  اإلسكندرية - دار اخللفاء الراشدين، دار الفتح اإلسالمي

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٨٣  

  :ا ب

مـدلالً عليهـا األحكـام الفقهيـة يف العبـادات واملعـامالت،  يتنـاولهذا الكتـاب 

  .السنة النبويةمن القرآن الكرمي و 

ــمت املوضـــوعات إىل كتــب رئيســـة، وكــل كتـــاب ينقســم إىل أبـــواب،  وقــد ُقسِّ

علــى املســائل املهمــة الــيت تــدعو إليهــا احلاجــة يف   واقتصــروكــل بــاب حتتــه مســائل؛ 

علـــى ، واقتصـــر احلاجـــة إليهـــا ذكر التفريعـــات واملســـائل الـــيت تقـــلُّ ومل يـــكـــل بـــاب، 

علــــى القــــول الــــراجح الــــذي يدعمــــه الــــدليل يف ، و األدلــــة املعتمــــدة يف كــــل مســــألة

 .سـألةاملسائل املختلف فيها، دون اللجوء إىل ذكـر اآلراء واألقـوال واخلـالف يف امل

مـن بعـض الكتـب  ، واستفادلكلمات الغريبةلشرح ، و ألحاديث النبويةلختريج  مع

رمحـــــه اهللا لشـــــيخ ابـــــن عثيمـــــني ل ))الشـــــرح املمتـــــع((: املعاصـــــرة يف الفقـــــه، وأمههـــــا

املخالفـات علـى بعـض ه ، كمـا نبَّـلشيخ الفوزان حفظه اهللال ))امللخص الفقهي((و

  .يقع فيها كثري من الناس اليت



 

 
٣٣٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  وسطية اإلسالمية والتجديدفقه ال

  ))معامل ومنارات(( 

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  يوسف القرضاوي

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة –دار الشروق 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٤٦  

  :ا ب

  .منهجها  مالمحح فيه مؤلفه رؤيته للوسطية، ويبنيِّ هذا الكتاب يوضِّ 

تنــاول املؤلــف احلــديث فيهــا عــن مفهــوم  ،ف مــن مثانيــة فصــولوالكتــاب مؤلـَّـ

مث عــرض ، واملفهــوم الــذي يــدعو هــو إليــه، وداللتهــا يف اللغــة واملعــاجم ،الوســطية

، املؤلــف ملظــاهر الوســطية يف اإلســالم يف العديــد مــن أبــواب الشــريعة؛ كاالعتقـــاد

وإظهار ختبط الفلسفات األخرى قدمياً وحديثاً يف ، وغريها، واألخالق، والعبادات

ًال مدلِّ ، ومنزلتها العظيمة فيه ،سالم املؤلف أمهية الوسطية يف اإلوبنيَّ ، هذه القضية

وذكــــر بعـــض التصـــورات اخلاطئـــة حـــول مفهــــوم ، علـــى ذلـــك مـــن القـــرآن والســـنة

نقل كلمات العلماء املعاصرين يف الوسطية، و ، عليها والردِّ ، مناقشتهامع ، الوسطية

  .واإلفتاء، والرتبية، وهي الدعوة، وتناول املؤلف وسائل توجيه األمة إىل الوسطية

وعــــن ، ث عــــن حاجــــة األمــــة والبشــــرية اليــــوم إىل الوســــطية اإلســــالمية حتــــدَّ مث

ليخـــــتم الكتــــاب بعـــــرض معــــامل ومنـــــارات للوســـــطية ، مفهــــوم التجديـــــد ومظــــاهره

  .والتجديد، من فهمه هو للوسطية



 
٣٣٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الفكر الليربايل حتت اهر الشرعي

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  محمود محمد عبد الرحيم الصاوي

  :الناشــــــــــــــر

  

  دار ابن حزم  ،دار بالل

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٩١  

  :ا ب

يهـــا هـــذا الكتـــاب هـــو قـــبس مـــن نـــور يكشـــف ظلمـــات الفكـــر الليـــربايل وجيلِّ 

بعـــد انـــدالع وذلــك للمجتمــع اإلســـالمي بصــفة عامـــة، واملصـــري بصــفة خاصـــة، 

  .والعشرين من يناير الثورة املصرية يف اخلامس

وقــد ظهـــر هـــذا الكتــاب يف الوقـــت املناســـب؛ حــني انفجـــر الطوفـــان الفكـــري 

 ،والـدعوة إليهـا ،وارتفع سقف حريـة التعبـري عـن اآلراء ،والثقايف يف ا�تمع املصري

ونشــأت  ،وتصــارعت األفكــار ،واإلشــادة �ــا علــى أوســع نطــاق، وتزامحــت اآلراء

 خمتلــف القــوى والتيــارات الفكريــة والثقافيــة، وكــان املعــارك الفكريــة واإلعالميــة بــني

عـرب  هواحلظ األكرب من هـذا الظهـور، وذلـك لـربوز  ،للفكر الليربايل النصيب األوفر

ـــــد مـــــن الصـــــحف واملواقـــــع اإللكرتونيـــــة،  ،والقنـــــوات الفضـــــائية ،وا�ـــــالت ،العدي

  .باعتباره املالك األكرب للعديد من هذه الوسائل وتلك القنواتو 



 

 
٣٣٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   الفكر املقاصدي عند حممد رشيد رضا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  منوبة برهاين

  :تقــــــــــــــــديم

  

  الدكتور مسعود بن موسى فلوسي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت  -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٥٢  

  :ا ب

حممـــد رشــــيد رضـــا يف اجلانــــب املقاصــــدي ن آراء الشــــيخ تضـــمَّ هـــذا الكتــــاب 

ـــــداًء مـــــن العقائـــــد واألخـــــالق ،للتشـــــريع اإلســـــالمي ككـــــل العبـــــادات بمـــــرورًا  ،ابت

  .على مقاصد االجتماع واملعامالت والعقوبات، وتعرجياً 

 حياتـه وآثـاره، ثت عـنرضـا، فتحـدَّ  برشـيد تناولـت املؤلفـة يف كتا�ـا التعريـف

 بالشـاطيب، ومـروراً  بـاجلويين املقاصـدي، بدايـة الفكـر مسار واملوقع الذي يتبوؤه يف

ثت عـن األعـالم الـذين اشـتغلوا بعلـم املقاصـد، كمـا حتـدَّ ، رضـا رشـيد إىل منـه مث

وطـرق إثبـات  عنـده، للمقاصـد النظـري اجلانـب وشـرحت، رضـا رشـيد وأفـاد مـنهم

 .عنده العامة واخلاصة نت املقاصدوبيَّ ، املقاصد

 عـن ثتفتحـدَّ  رضـا، الشـيخ رشـيد عنـد صلحةامل نظرية كما تناولت بالدراسة

 وحبثـت األحكـام املفاسـد، ودرء املصـاحل جلـب التشـريع، وأنـه مبـين علـى أسـاس

 الكثـرية ملقاصـد رضـا الشـيخ رشـيد تطبيقـات وسـاقت التعبديـة، واألحكـام لة،املعلَّ 

  .مع النص الظين العامة املصلحة تعارض وتناولت، الشرع

  .جبامعة باتنة باجلزائر والكتاب أصله رسالة دكتوراه



 
٣٤٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فهرس املخطوطات الرتكية العثمانية 

  مبكتبة احلرم املكي الشريف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سامل بن وهيب سنجاقلي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –مكتبة امللك فهد الوطنية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بـــــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٤٤  

  :ا ب

ـــارة عـــن فهـــرس يضـــم  خمطوطـــاً تركيـ�ــا باللغـــة الرتكيـــة ) ٣٤٤(هـــذا الكتـــاب عب

ويـأيت هـذا الفهـرس إسـهاماً يف خدمـة ، ها مكتبـة احلـرم املكـيالـيت تضـمُّ  ،العثمانيـة

هذا الرتاث العلمي، حىت يستفيد منه الدارسون والباحثون يف شـؤون املخطوطـات 

  .الرتكية من شىت بقاع العامل

حسـب  بـت املخطوطـاتتِّ رُ  فـنٍّ  وحتـت كـلِّ حسب الفنون، ب الفهرس تِّ وقد رُ 

ـــاً  انهـــيعناو  ـــرقم العـــام املوجـــود علـــى غـــالف املخطـــوط، مـــع ، اهجائي�ـــ ترتيب ذكـــر ال

 يءذكـر شـو ، ةكاملوذكر بيانات املؤلف  ، الشريف يواملعتمد يف مكتبة احلرم املك

   .مات أخرى مهمةمع معلو ، ء من آخره من كتابة املؤلفيمن أول املخطوط، وش

ــوِّ كمـا زُ  مــع اإلحالــة إىل ، افني لألعــالم ولعنــاوين املخطوطــاتد الفهــرس بكشَّ

  .رقم الصفحة يف الفهرس



 

 
٣٤١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

رِي
ْ
و
َ
ت
ْ
  فهرسة املِن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن عبد امللك القيسي املنتوري

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد بنشريفة

  :تقــــــــــــــــديم

  

  أمحد عبادي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٥١٩  

  :ا ب

 ،وأوعبهـــا ،مــن أنفـــس الفهــارس املغربيــة هــذا الكتــاب عبــارة عـــن فهرســة تعــدُّ 

وأكثرها فائـدة، فهـي حافلـة بأمسـاء التصـانيف املؤلفـة يف كثـري مـن العلـوم والفنـون، 

منـذ نشـأ�ا إىل زمـن  ،وبأسانيد أشهر املصنفات اليت احتوت عليها املكتبة العربيـة

ــــيت ظــــلَّ فهــــا، كمــــا تُ مؤلِّ  ــــدلس  طلعنــــا علــــى اتصــــال األســــانيد العلميــــة ال أهــــل األن

األنــدلس، وكــذلك التواصــل العلمــي بــني  حمــافظني عليهــا إىل آخــر عهــدهم بــأرض

  .املغاربة واملشارقة

ــ ــقسَّ ق الكتــاب إىل قســمني، القســم األول خصصــه للدراســة، تــرجم فيــه م احملقِّ

ق، وهــو احملقَّــ ف، وبــنيَّ فيــه منهجــه يف التحقيــق، وأفــرد القســم الثــاين بــالنصِّ للمؤلِّــ

  .سندينيشتمل على عناوين املؤلفات املسندة، وأمساء املؤلفني امل

ق الكتاب بفهارس علمية، فصـنع فهرسـاً لألعـالم املـذكورين يف كما ذيَّل احملقِّ 

األسانيد، واألعالم املذكورين بالكىن، وشيوخ املؤلف، واملؤلفني، والكتب املذكورة 

  .يف املنت



 
٣٤٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فهم السلف الصاحل للنصوص الشرعية 

  حقيقته وأهميته وحجيته

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  اهللا بن عمر الدميجيعبد 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –جملة البيان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١١٥  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب عبــــارة عــــن بيــــان ملنهجيــــة الســــلف الصــــاحل يف فهــــم النصــــوص 

واالسـتدالل علـى والذي يعترب مـن أبـرز قواعـد املـنهج السـلفي يف التلقـي ، الشرعية

  .ومن أهم أصوله العلمية لفهم النصوص الشرعية ودراستها، العصور مرِّ 

مث بـــنيَّ معـــىن  ،وعالقتـــه بـــالعلم والفقـــه والتفســـري ،تنـــاول الكتـــاب معـــىن الفهـــم

مصطلح السلف، وحقيقـة فهـم السـلف، واملـراد منـه، مبينـاً أنـه مـا علمـه واسـتنبطه 

الصــحابة والتـــابعون وأتبـــاعهم مـــن جممـــوع النصـــوص الشـــرعية أو أفرادهـــا مـــراداً هللا 

ممـا  ،ق مبسائل الدين العلميـة والعمليـةمما يتعلَّ  ،تعاىل ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم

ــأُ   ،وتنــاول أيضــاً أمهيــة فهــم الســلف الصــاحل، ول أو فعــل أو تقريــرر عــنهم مــن قــِث

كمــا ســرد جمموعــة مــن األدلــة علــى حجيــة هــذا ، وعنايــة العلمــاء بتدوينــه وحفظــه

واإلمجـــاع ، واألئمـــة املتقـــدمني، ومـــأثورات الصـــحابة، والســـنة، الفهــم مـــن الكتـــاب

نهج الســـلف ليتنـــاول بعـــد ذلـــك مثـــرات االلتـــزام مبـــ، واالعتبـــار الصـــحيح، واملعقـــول

، وحســم مــادة االبتــداع، الصــاحل، كمعرفــة مــراد اهللا ورســوله صــلى اهللا عليــه وســلم

  .ومعرفة السنة من البدعة، والعصمة من التفرق واالختالف املذموم



 

 
٣٤٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فوائد االرحتال ونتائج السفر 

  يف أخبار القرن احلادي العشر

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مصطفى بن فتح اهللا احلموي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد اهللا حممد الكندري

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٩٩  

  :ا ب

 فحكـى ألحداثـه، مرتعـاً  عشـر احلـادي القـرن مؤلفـه جعـل املـاتع، الكتاب هذا

 الفــرتة، تلــك يف عاشــوا ممـن كثــريٍ  أحــوال عوتتبَّــ الفـرتة، تلــك يف كانــت الــيت رحلتـه

 يف ليشـــمل �ــم؛ والتقــى عاصــرهم عمــن مث بدايـــًة، مشــاخيه عــن أخبــارهم، ناً مــدوِّ 

 مـن وأطرافـاً  واهلنـد، والـيمن وفـارس، والعراق ومصر، واحلجاز الشام أهل: مدوناته

  .الشرقية أفريقية وسواحل األقصى، املغرب أخبار

 أخبــار ووصــف بأهلهــا، اتصــاله لكثــرة ؛الــيمن أهــل بــأحوال كثــرياً  مؤلفــه اهــتمَّ 

 العثمـــانيني الســـالطني ألخبـــار أيضـــا قوتطـــرَّ  دقيقـــًا، وصـــفاً  أشـــرافه وأحـــوال احلـــرم

ـــاً  بالنصـــارى وعالقـــا�م  عمومـــاً  املســـلمني بـــأحوال واهتمـــامهم ومعاهـــداٍت، حروب

  .وخصوصاً 

 مــــن وبعضـــاً  اخلاصـــة، املؤلـــف مشـــاهدات مـــن كثـــري علـــى الكتـــاب واشـــتمل

  .عصره ألهل ومكاتباته مراسالته



 
٣٤٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الفوائد الدراري يف ترمجة اإلمام البخاري

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  إمساعيل بن حممد العجلوين

  :تحقيـــــــــــــق

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت –زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية و 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٧٢  

  :ا ب

هــذا الكتــاب ترمجــة لإلمــام البخــاري أحــد أعــالم هــذه األمــة، صــاحب أصــح  

  .لذا اعتىن العلماء برتمجته وأخباره، ومنها هذا الكتاب، كتاب بعد كتاب اهللا

ــ ن احلــديث عــن مولــد اإلمــام أوهلــا تضــمَّ : م املؤلــف كتابــه إىل أربعــة أبــوابقسَّ

أمـا الثــاين فكـان يف بيــان رحلتــه . وغـري ذلــك، ونشــأته، ونسـبته، ونســبه، البخـاري

أمــا . ومتانــة علمــه، كمــا حتــدَّث عــن ســعة حفظــه، وتالميــذه، وشــيوخه، الواســعة

ومــنهم  ،البــاب الثالــث فــذكر فيــه مــا ورد يف أهــل احلــديث مــن األحاديــث واآلثــار

ال الذي أط، ويف الباب الرابع ذكر مصنفات البخاري، وأجلَّها الصحيح، البخاري

، ن شـرحهوَمـ، وسـبب ترجيحـه، وكيفيـة تأليفـه، سبب تصـنيفهذكر و  ،الكالم عليه

وغري ذلك من الفوائد، لكن الكتاب فيه ، وما قيل فيه من أشعار، وعدد أحاديثه

  .بعض قصص الصوفية املستنكرة كرؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم يقظة وغري ذلك



 

 
٣٤٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فوائد يف علوم احلديث وكتبه وأهله

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  أيب العال حممد عبد الرمحن املباركفوري

  :تحقيـــــــــــــق

:  

  عبد العليم عبد العظيم البستوي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســنة الطبـــع

  

  :صــفحاتعــدد ال  هـ١٤٣١

  

١٠٣٧  

  :ا ب

الــيت بــذلت يف خدمــة الســنة النبويــة، مجــع  هــذا الكتــاب يــربز اجلهــود العظيمــة

فيـــه مؤلفـــه الكثـــري مـــن الفوائـــد املتعلقـــة بعلـــم احلـــديث وأهلـــه، وكتبـــه، وهـــو البـــاب 

، أفــرده احملقــق يف )حتفــة األحــوذي بشـرح جــامع الرتمــذي(األول مـن مقدمــة كتابــه 

  .هذا الكتاب ألمهيته

موضـــوعه علــم احلــديث، و  فصــًال، تناولــت حـــدَّ  )٤١(اشــتمل الكتــاب علـــى 

وفضيلته وكتابته، وتدوين السنة وحجيتها، وشيوع علم احلديث يف اهلنـد،  ،وغايته

  .ع القول يف كتب احلديث على اختالف أنواعهامث وسَّ 

والكتـاب كـان الشـيخان عبـد الصـمد، وعبيـد اهللا املبـاركفوري قـد راجعـاه، مـع 

، ٣٥(إضـــافات مـــن األول وضـــعت بـــني معقـــوفني، وقـــد زاد يف الكتـــاب الفصـــل 

كمــا أضــاف احملقــق إضــافات كثــرية ومفيــدة يف . بكاملهــا )٣٩، و ٣٨، و ٣٧و

ج األحاديـث ق النص، معتمداً على مصـورة مـن الطبعـة األوىل، وخـرَّ احلاشية، وحقَّ 

  .واآلثار، مع بيان درجتها، وترجم للمؤلف و لألعالم تراجم خمتصرة

  .والكتاب ننصح به املتخصص



 
٣٤٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  القروض املتبادلة

  وحكمها وتطبيقاتها املعاصرة يف الفقه اإلسالمي مفهومها

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  نذير عدنان عبد الرمحن الصاحلي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  علي حممد الصوا

  :الناشــــــــــــــر  

  

  األردن -دار النفائس 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :صـــفحاتعـــدد ال  هـ١٤٣٢

  

٢٤٦  

  :ا ب

يتنـــاول بالدراســة مســـألة القـــروض املتبادلــة مـــن الناحيـــة الفقهيـــة هــذا الكتـــاب 

مــة ومتهيــد وثالثــة فصــول؛ درس فيــه الباحــث ف الكتــاب مــن مقدَّ تــألَّ . والتطبيقيــة

نـاً حكـم كـل نـوع مـن ومنافعـه جلميـع أطـراف العقـد، مبيِّ  ،مسـألة القـروض املتبادلـة

ل إىل ونـاقش األقـوال، وتوصَّـ أنواع هذه املنـافع، وعـرض آراء ا�يـزين هلـا واملـانعني،

ق الباحـث مث تطـرَّ . جواز التعامل بالقروض املتبادلة، ولكن ضمن شروط وضوابط

للتطبيقات املعاصرة للمسألة، وذلك مـن خـالل تطبيقهـا يف املصـارف بعضـها مـع 

  .بعض، وتطبيقها بني املصارف واألفراد، وبني األفراد مع بعضهم

ماً ذلــــك باألمثلــــة التوضــــيحية، وآراء ودرس الباحــــث هــــذه التطبيقــــات مــــدعِّ 

اهليئــــات الرقابيــــة والشــــرعية لعــــدد مــــن املؤسســــات املصــــرفية اإلســــالمية، وقــــرارات 

  .الندوات الشرعية واملؤمترات

مث خــتم البحــث بعقــد مقارنــة بــني القــروض املتبادلــة وبــني املقاصــة بــني الفوائــد 

  .كمها حقيقتها وأنواعها وحبعد أن بنيَّ  ،الدائنة واملدينة



 

 
٣٤٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد اخليمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دمشق  - مؤسسة الرسالة ناشرون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل 

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٢٨  

  :ا ب

تداولــه علــى ألســنة األصــوليني؛ وهــو هــذا الكتــاب هــو دراســة ملصــطلح يكثــر 

مصطلح القرينة، وملا كـان هـذا املصـطلح مل يفـرد بتـأليف، أو ُخيـصَّ بتعريـف أفـرده 

نـــاً املقصـــود منـــه عنـــد األصـــوليني، وطريقـــة تعـــاطيهم معــــه، املؤلـــف بالدراســـة، مبيِّ 

  .وكيفية توظيفه يف االستنباط وتوليد األحكام

ـــــ ـــــابني؛وقـــــد قسَّ تنـــــاول يف األول تصـــــور القرينـــــة عنـــــد  م املؤلـــــف كتابـــــه إىل ب

واملالمـح العامـة  ،حملـة تارخييـة عـن أمهيتهـامـع  ،م عن معىن القرينـةاألصوليني، فتكلَّ 

هلــا مــن ناحيــة أنواعهــا، وجمــال تأثريهــا، وذكــر مــن القــرائن املعروفــة عنــد األصــوليني 

الثــاين عــن تــأثري م يف البــاب القــرائن املتعلقــة بالســياق، وبــاملنقول واملعقــول، مث تكلَّــ

م عـــن تأثريهـــا يف األخبـــار مـــن ناحيـــة احلكـــم القـــرائن يف القواعـــد األصـــولية، فـــتكلَّ 

كاحلقيقــة وا�ــاز   ،عليهــا، وأثرهــا يف إفاد�ــا للعلــم، مث تأثريهــا يف دالالت األلفــاظ

واملشرتك، وحتديد مراتب األلفاظ، مث تأثريها يف األمر والنهي والعام، وأفعـال النـيب 

  . عليه وسلمصلى اهللا



 
٣٤٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  قصد السبيل يف اجلمع بني الزاد والدليل يف فقه 

 
َّ
   ل أبي عبد اهللا أمحد بن حنبلاإلمام املبج

  :ت اب

  :جمـــــــــــــــــــع

  

  حامد بن اخلضر بن جاد آل بكر

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد اهللا بن عبد العزيز بن عقيل احلنبلي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض  -دار العاصمة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٨٥  

  :ا ب

هذا الكتاب مجع فيه املؤلف بني متنـني مهمـني مـن متـون الفقـه احلنبلـي؛ ومهـا 

ملرعــــي بــــن )) دليــــل الطالــــب((و، أليب النجــــا موســــى احلجــــاوي)) زاد املســـتقنع((

، ومسائله الكثـرية، القوية ))الزاد((ومراد املؤلف اجلمع بني عبارة ، يوسف الكرمي

والتــزم اســتيعاب . وحســن ترتيبــه، وسالســة أســلوبه، ))الــدليل((وبــني يســر عبــارة 

أغلـــب يف  هوترتيبـــ ))الـــدليل((واعتمـــد يف ذلـــك علـــى عبـــارة مســـائل كـــلٍّ منهمـــا، 

كمـــا حـــرص علـــى ، بوضـــعها بـــني قوســـني ))الـــزاد((وقـــام بتمييـــز عبـــارة ، الكتـــاب

قـام بقراءتــه بعــد  وقــد .املشــهور مـن املــذهب عنـد املتــأخرينمـا خيــالف التنبيـه علــى 

شــيخ احلنابلــة املعاصــرين، الــذي قــدَّم للكتــاب وأثــىن  شــيخ ابــن عقيــلال ذلــك علــى

  .عليه ونصح به

ذكـر أنـه مجـع  ،))حتفة النبيـل((مساه أو ، قام املؤلف بشرح املنت ا�موع مثَّ ومن 

الــــروض ((مضــــافاً إليهــــا زوائــــد وحواشــــيه املطبوعــــة،  ))الــــدليل((فيــــه أهــــم شــــروح 

  .))املربع



 

 
٣٤٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  قصص التوراة واإلجنيل يف ضوء القرآن والسنة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عمر سليمان األشقر

  :الناشــــــــــــــر

  

  األردن -دار النفائس 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٦٥  

  :ا ب

مؤلفــه القصــص الــيت وردت يف التــوراة واإلجنيــل كمــا وردت هــذا الكتــاب مجــع 

واقتصــر ، وغريهــا، وإســحاق، وإمساعيــل، وإبــراهيم، ونــوح، كقصــة آدم  ،يف القــرآن

فلم يذكر قصص القـرآن الـيت خلـت منهـا التـوراة واإلجنيـل كقصـة عـاد  ،على ذلك

كمــــامل يــــذكر قصــــص التــــوراة واإلجنيــــل الــــيت مل تــــذكر يف القــــرآن كقصــــة ، ومثــــود

وقصـــد املؤلــــف بـــذلك تســـليط الضـــوء علـــى هــــذه ، وحنوهـــا، ومششـــون، صـــموئيل

  .القصص وحماكمتها إىل الكتاب والسنة

مـدخالً إىل القصـة  هـذا أنـه يبـدأ مبقدمـة تعـدُّ وطريقة املؤلف ومنهجه يف كتابـه 

ب بعـد ذلـك علـى ليعقِّـ، مث يذكر القصة من التوراة واإلجنيل، اليت سيتحدث عنها

يضـعها يف ميــزان النصـوص مــن كتـاب اهللا وســنة رسـوله صــلى اهللا  ومــن مثَّ ، القصـة

قصـة،   الصـواب مـن اخلطـأ فيمـا وقـع يف التـوراة واإلجنيـل يف كـلليبـنيِّ ، عليه وسـلم

  .وهذه الطريقة التزمها املؤلف يف األعم األغلب من الكتاب

ابتــداًء بــآدم وانتهــاًء بعيســى  ،وقــد اشــتمل الكتــاب علــى أربعــة وعشــرين قصــة

  .عليهما السالم



 
٣٥٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  قضية احلكم مبا أنزل اهللا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أحمد يحيى

  :تقــــــــــــــــديم

:  

  ياسر برهامي

  :الناشــــــــــــــر

  

  مصر - دار السلف الصالح

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٦٠  

  :ا ب

مـا قيـل مـن ، و ث عن فتنة غياب تطبيق الشريعة اإلسـالميةهذا الكتاب يتحدَّ 

  .شبهات حول احلكم بغري ما أنزل اهللا

علــى طائفــة مــن الــذين يتكلمــون باســم  ف يف هــذا الكتــاب يقصــد الــردَّ واملؤلِّــ

أهله، وقد مجـع املؤلـف يف هـذا الكتـاب أغلـب مـا قيـل حـول  ن بزيِّ وْ ويتزيـَّ  ،الدين

م بـني وقد بلغت عشر شـبهات، وقـدَّ  ،مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا من شبهات

ـــ تها بأصـــل الـــدين،لَ وِصـــ ،صـــر حـــول بيـــان قضـــية احلكـــمختَ يـــدي ذلـــك مبُ  م وقسَّ

الثة فصول؛ األول منها يشمل االعتقاد يف قضية احلكم مبا أنـزل اهللا البحث إىل ث

وتطبيق الشريعة، والثاين يشمل مثاين شبهات مـن العشـر، وهـي الشـبهات املتعلقـة 

وأمـا الفصـل  .واالستدالل عليها ،بأصل الكالم عن قضية احلكم بغري ما أنزل اهللا

األوىل منهمـا حـول إمامـة  ؛إلمامـةقتان بقضية االثالث فيشمل شبهتني؛ ومها املتعلِّ 

مث خــتم  .ب التــارك للحكــم مبــا أنــزل اهللا، والثانيــة حــول مســألة اخلــروج عليــهاملتغلِّــ

  .البحث ببيان أسباب رواج الشبهات املذكورة عند بعض املسلمني



 

 
٣٥١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  قطف الثمر بشرح خنبة الفكر

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بندر بن نافع العبديلِّ 

  :الناشــــــــــــــر

:  

  املدينة املنورة –مكتبة العلوم واحلكم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٢٤  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب هــــو شــــرح ألحــــد املتــــون الــــيت حــــوت خالصــــة علــــم مصــــطلح 

  .للحافظ ابن حجر، وله شروح كثرية) خنبة الفكر(احلديث وزبدته، وهو 

لقيـت يف إحـدى الـدورات شرح متوسـط، كـان أصـله دروسـاً أُ  وهذا الشرح هو

) )خنبة الفكـر((يتناول هذا الكتاب الشرح املوضوعي ملنت . العلمية مبحافظة عنيزة

دون الشــرح التحليلــي، وقــد ذكــر الشــارح بعــض األمثلــة التطبيقيــة لتوضــيح املــنت،  

ج األحاديـث كما قام بوضع ترمجة خمتصرة للحافظ ابن حجر صاحب املنت، وخرَّ 

  .الواردة يف الكتاب خترجيا خمتصراً دون احلكم عليها

والشارح َفَصل بني املنت والشرح بفاصل، وأضاف إليـه بعـض تعليقـات الشـيخ 

  .قال شيخنا ابن عثيمني رمحه اهللا: ابن عثيمني، وهي مصدَّرة بقوله



 
٣٥٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 
َّ
ل

َ
خ

ُ
   قوارع القرآن وما يستحب أن ال ي

  بقراءته
َّ
  يوم وليلة كل

بت ا:  

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن حيىي بن احلسن اجلوري النيسابوري

  :تحقيـــــــــــــق

  

  أمحد بن فارس السلوم

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة املعارف 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٨٣  

  :ا ب

ف يف علـــوم يصـــنَّ  فهـــوعتـــرب مـــن الكتـــب الفريـــده يف حمتواهـــا، هـــذا الكتـــاب يُ 

لـذا فهـو  ،ف يف كتـب احلـديث املسـندةوخواصـه، ويصـنَّ  ،القرآن يف معرفـة فضـائله

ملكتبــة ة إىل اجديـدعنايـة املشـتغلني بعلـوم القـرآن واحلـديث، والكتـاب إضـافة  حمـلُّ 

كمـا أن ، املصـنفات املختصـة �ـذا النـوع مـن علـوم القـرآن قليلـةإذ إن  اإلسـالمية،

وهــــي املدرســــة  ،امنـــا إىل مدرســــة مــــن مـــدارس علــــوم القـــرآنالكتـــاب يلفــــت اهتم

والكتــاب . إال أنـه مل يشــتهر ،أحــد روادهـا ومشــاخيها عتـربف يُ املصــنِّ فالنيسـابورية، 

وقبــل البــدء بتحقيــق الــنص قــام . فيهــاويرغــب  مير الكــقــرآن آيــات ال صخــوايــربز 

ا عــــرف كمـــ، فيـــه مـــن علـــوم القـــرآن فَ نِّ ومـــا ُصـــ ،تعريـــف قـــوارع القـــرآناملؤلـــف ب

ذكـــر و  ،والـــيت جتــاوز عمرهـــا األلــف ســـنة ،النســـخة اخلطيــةث عــن وحتـــدَّ ، بــاملؤلف

  .منهج املصنف يف هذا الكتابو ، التحقيقيف  همنهج

  .قاسم النوريوالكتاب طُِبَع طبعة سابقة بتحقيق 



 

 
٣٥٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  قواعد ابن تيمية يف الرد على املخالفني

  )الفرق اإلسالمية -الفالسفة  - النصارى  - اليهود (

  :ت اب

ـــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  محدي بن محيد القريقري

  :الناشــــــــــــــــــر

  

  الرياض -دار الفضيلة

ـــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

ــــع   :ســــنة الطب

  

  :عدد الصفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٥٦  

  :ا ب

ع الــدقيق لكتــب ابــن تيميــة؛ جلمــع القواعــد الــيت هــذا الكتــاب يهــدف إىل التتبُّــ

حيــث . ع مـذاهبهم وأديــا�مه علــى املخـالفني مــع تنــوُّ ردِّ  ارتكـز إليهــا ابـن تيميــة يف

إن ابن تيمية عاش يف عصر كثـرت فيـه املنـاظرات، وراجـت فيـه سـوق اجلـدال بـني 

الفـــرق املتنوعـــة، واألديـــان املختلفـــة، فقـــام ابـــن تيميـــة بـــالرد علـــى املخـــالفني بطـــرق 

  .لة، مبنية على قواعد علمية رصينةمؤصَّ 

هـــذه القواعـــد الـــيت مجعهـــا، والـــيت يبلـــغ عـــددها مثانيـــاً وطريقـــة املؤلـــف يف ذكـــر 

ابـن تيميـة الـذي يفيـد القاعـدة املطلوبـة، مث يشـرحها  ومثانني قاعدة، أنه يذكر نصَّ 

  .شرحاً ميسراً، مستدال� هلا باألدلة الشرعية

وأصــــل هــــذا الكتــــاب رســــالة دكتــــوراه، مــــن جامعــــة أم القــــرى مبكــــة املكرمــــة، 

  .د ربيعبإشراف الدكتور حيىي حمم



 
٣٥٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  قواعد أساسية يف البحث العلمي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعيد إمساعيل صيين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٨٢٩  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يتنــاول موضــوع البحــث العلمــي بأســلوب يتخــذ مــن املعلومــات 

ال جمـرد  ، البحث العلمي معلومات ذات طبيعة عملية تطبيقية إرشـاديةالناجتة عن 

ــــَدوَّن يف الكتــــب، أو يــــتمُّ  ــــدها يف  معلومــــات ختــــزن يف الــــذاكرة، أو ُت تناوهلــــا وتردي

  .الفصول الدراسية، أو إعادة كتابتها يف الكتب اجلديدة

، وخطـــة البحـــث وعناصـــره، تنـــاول الكتـــاب عـــدة مواضـــيع منهـــا أنـــواع املعرفـــة

، كمـا تنــاول مصـادر املــادة العلميـة للبحــث، مشـكالته، وتصــميم مـنهج البحــثو 

ق وتطــرَّ ، مـع تعريــف مـدلول حتليــل املـادة العلميــة وطرقهـا، وأنواعهـا، وطـرق مجعهــا

 ومضــمونات كــلِّ ، إىل ذكــر العناصــر الرئيســة للتقريــر النهــائي للبحــث بعــد تنفيــذه

أصــيل اإلســالمي، وطريقــة تقيــيم عنصــر، وصــياغته، والقواعــد اإلجرائيــة لعمليــة الت

وأســـاليب اختصـــار املـــادة العلميـــة، ، وطرائـــق البحـــوث التدريبيـــة، البحـــوث علمي�ـــا

  .والكتاب ميكن أن تفيد منه املراحل الدراسية املختلفة اجلامعية وما قبلها والعليا

ز هــذه الطبعــة بتصــويب األخطــاء املطبعيــة، والكتــاب ســبق طبعــه، لكــن تتميَّــ

عـــديل أو اســـتبدال بعــض األجـــزاء، خاصـــة البــاب الرابـــع مـــع إضـــافة وحتــديث أو ت

  .الفصل الثالثني، إىل غري ذلك



 

 
٣٥٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  القواعد احلاكمة لفقه املعامالت 

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  يوسف القرضاوي

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة –دار الشروق 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٦٣  

  :ا ب

هــذا الكتـــاب مجــع فيـــه مؤلفــه جمموعـــة مــن القواعـــد الفقهيــة الـــيت تضــبط فقـــه 

املعـامالت، وتعــني علــى تبيـني احلكــم الشــرعي الصــحيح، الـذي يقــوم علــى حســن 

  .االستنباط من النصوص وحسن تنزيلها على الواقع

عـن  ثفتحـدَّ ، ن الكتـاب احلـديث عـن سـبع مـن القواعـد الفقهيـة الكليـةتضمَّ 

العربة باملقاصد واملسميات ال باأللفاظ (و، )األصل يف املعامالت اإلباحة(قاعدة 

، )ال ضـرر وال ضـرار(وقاعـدة ، )حترمي أكل أمـوال النـاس بالباطـل(و، )والتسميات

رعايـــــــة الضــــــــرورات (وقاعـــــــدة ، )التخفيـــــــف والتيســـــــري ال التشـــــــديد والتعســــــــري(و

ـــد كـــل ، )ا ال خيـــالف الشـــرعمراعـــاة العـــادات واألعـــراف فيمـــ(و، )واحلاجـــات وعن

وتوضـيحها والتـدليل ، قاعدة من هذه القواعد السبع وقـف املؤلـف، فقـام بشـرحها

مع ذكر القواعد املتفرعة علـى هـذه القواعـد السـبع، بأسـلوب ، والتمثيل هلا، عليها

  .واضح سهل



 
٣٥٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  قواعد رفع االختالف يف احلديث النبوي

  :اب ت

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  الدوسريسعد فجحان 

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق –مؤسسة الرسالة ناشرون 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبــع  األوىل

  

  :عــدد الصــفحات  ه١٤٣٢

  

٥٤٤  

  :ا ب

هـذا الكتـاب تنــاول مؤلفـه القواعـد الــيت مـن خالهلـا يســتطيع الباحـث أن يرفــع 

األعــالم يف  االخــتالف الواقــع بــني حــديثني، مستضــيئاً يف ذلــك مبــنهج ثالثــة مــن

هذا الباب، وهم الشافعي وابن قتيبة والطحاوي، مع مجع ما ذكروه يف كتبهم مـن 

  .خمتلف احلديث

وقــد تنـــاول املؤلــف يف التمهيـــد خمتلــف احلـــديث، ومشــكل احلـــديث، وأقســـام 

االختالف يف نصوص الشريعة، وأمهية هذا العلم ونشأته، وجهـود العلمـاء يف رفـع 

ـــن قتيبـــة، والطحـــاوي االخـــتالف فيـــه، كمـــا عـــرَّف ـــاول مـــن . بالشـــافعي، واب مث تن

ـــابني شـــروط االخـــتالف بـــني األحاديـــث النبويـــة وأســـبابه، وقواعـــد رفـــع : خـــالل ب

وقاعــدة  ،وقاعــدة النســخ ،االخــتالف بــني األحاديــث النبويــة؛ مثــل قاعــدة اجلمــع

وقـــد فصـــل املؤلـــف بــــني . الرتجـــيح، والـــيت �ـــا يرتفـــع االخـــتالف بــــني األحاديـــث

خمتلـــف احلـــديث ومشـــكله، وخـــرَّج األحاديـــث وحكـــم عليهـــا؛ ألن ذلـــك يســـاعد 

علـــى رفـــع االخـــتالف، مـــع شـــرح الغريـــب والتعريـــف بـــاألعالم واألمـــاكن والفـــرق 

  . هية من األحاديثوالنحل، وعزو األقوال لقائليها، وذكر بعض الفوائد الفق

  .الدكتوراهاملؤلف لنيل درجة  أصل الكتاب رسالة علمية تقدم �او 



 

 
٣٥٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  قواعد قرآنية 

  قاعدة قرآنية يف النفس واحلياة ٥٠

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عمر بن عبد اهللا املقبل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار احلضارة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   هـ١٤٣٢

  

٣١٦  

  :ا ب

قـــة بـــالنفس هـــذا الكتـــاب مجـــع فيـــه مؤلفـــه جمموعـــة مـــن القواعـــد القرآنيـــة املتعلِّ 

 يف مجيــــع شــــؤوناهللا تبــــارك وتعـــاىل ربط النـــاس بكتــــاب أراد بــــذلك أن يــــ، واحليـــاة

. م مهمــا تنوعــت�أن القــرآن فيــه عــالج جلميــع مشــكاللــديهم رســخ وي ،حيــا�م

مـــه املؤلـــف يف إذاعـــة القـــرآن قدَّ  ،رنـــامج إذاعـــيحلقـــات مـــن ب هصـــلوالكتـــاب يف أ

يف  قاعـــدة قرآنيـــة، لتجتمـــع لـــه مخســـون ،نشـــره للأعـــدَّ و  صـــياغتهالكـــرمي، مث أعـــاد 

  .النفس واحلياة

، ومــن مث بــدأ يف )القواعــد القرآنيــة(أ املؤلــف كتابــه بتمهيــد عــرَّف فيــه كلمــة بــد

القاعــدة، والــيت قــد تكــون آيــة،  ســرد القواعــد القرآنيــة، وطريقتــه يف ذلــك أن يــذكر

يقوم بشـرحها، وبيـان بعـض الفوائـد املتعلقـة �ـا،  وقد تكون جزءاً من آية، ومن مثَّ 

يــــذكر صـــوراً مــــن تطبيقـــات القاعــــدة، وكيفيـــة االســــتفادة منهـــا يف الواقــــع  ومـــن مثَّ 

وال تنسـوا {، و}وقولـوا للنـاس حسـنا{العملـي واحليـايت، ومـن القواعـد الـيت ذكرهـا 

  .وغريها من القواعد . }وقد خاب من افرتى{، و}بينكم الفضل



 
٣٥٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  القوانني القبلية يف جنايات الدماء

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ناصر بن عايض الدريس

  :تقــــــــــــــــديم

  

  صاحل بن عبد اهللا بن محيد وآخرين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٢٠  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يتنــاول جمموعــة مــن القــوانني الــيت حتــتكم إليهــا بعــض القبائــل يف 

إىل الشريعة اإلسالمية بصلة، بل هي بقايـا أحكـام  جنايات الدماء، واليت ال متتُّ 

  .ح قول الشرع فيهاوأن يوضِّ ، أراد املؤلف أن يبني حكمها للناس ،جاهلية

، ومطالب التوحيـد، حتدث فيها عن تكرمي اإلنسانبدأ املؤلف بوقفات مهمة 

ووجــوب حتكـيم شــرع اهللا عـز وجــل، ونبــذ ، وعـن منزلــة حتكـيم الشــريعة يف العقيـدة

ث مث حتــدَّ ، وحرمــة دمــاء املســلمني، مــا خالفــه أحــوال احلــاكمني بغــري مــا أنــزل اهللا

حلـديث مث بـدأ ا، عـن أمهيـة املوضـوع املطـروق ومـدى ارتباطـه الوثيـق بعقيـدة املسـلم

فتكلم عـن مخـس عـادات، وهـي ، عن حقيقة العادات واألحكام القبلية يف الدماء

فشـرح صـورها . والغـرم، والقبالـة، واحلكـم وفـض النـزاع، واجلرية، )الثأر(عادة املثار 

، نةمـن الكتـاب والسُّـ عليهـا األدلة الشرعيةق عليها، واستعرض بشكل دقيق، وعلَّ 

  . ش الشبهات اليت تثار حوهلاونقل فتاوى العلماء فيها، وناق



 

 
٣٥٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  القول بالصرفة يف إعجاز القرآن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن معاضة الشهري

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١١٨  

  :ا ب

: فة هــيرْ الصَّــْرَفة يف إعجــاز القــرآن الكــرمي، والصَّــهــذا الكتــاب يتحــدث عــن 

القول بأن وجه إعجاز القرآن الكرمي ليس يف أسـلوبه وبالغتـه، ونظمـه وفصـاحته، 

وإمنــــا يف احليلولــــة بــــني العــــرب وبــــني معارضــــته وحتديــــه، فصــــرف اهللا مهمهــــم عــــن 

يزيــــل  والقـــول علـــى منوالـــه، فـــأراد املؤلـــف حتريـــر املقصـــود بالصـــرفة مبـــا ،معارضـــته

نيــــت عليــــه، وإزالــــة اللــــبس، وحتريــــر القــــول يف نشــــأ�ا واألســــاس العقــــدي الــــذي بُ 

  .ق ببعض جوانبهاالغموض يف بعض ما يتعلَّ 

ــــ  ــــْرَفة، وقــــد قسَّ ــــف الكتــــاب إىل أربعــــة مباحــــث، تناولــــت تعريــــف الصَّ م املؤل

ـــْرَفة؛ تـــأريخ نشـــأ�ا، . هـــاواألحبـــاث واملؤلفـــات في وأثـــر مث تنـــاول نشـــأة القـــول بالصَّ

مث تطــرق إىل أبــرز القــائلني . االقـول �ــا يف البيئــة العلميــة، وأســباب نشــأة القــول �ــ

ويف . إبراهيم النظـام، وعمـرو اجلـاحظ، والشـريف املرتضـى: بالصَّْرَفة وأدلتهم؛ وهم

املبحــث األخــري ذكــر أبــرز املعارضــني للقــول بالصــرفة وأدلــتهم؛ اســتعرض فيــه آراء 

  .وعبد القاهر اجلرجاين َمحْد بن سليمان اخلطايب،



 
٣٦٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  القول احلسن فيما يستقبح وعما يسن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اجلليل بن ياسني بن إبراهيم الطباطبائي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد العزيز بن أمحد البداح

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٤  

  :ا ب

كتبـــه أحـــد علمـــاء الكويـــت يف القـــرن الثالـــث ،ف لطيـــف مصـــنَّ هـــذا الكتـــاب 

ـــعشــر اهلجـــري، ضـــمَّ  نة، والتحـــذير مـــن البدعـــة، والتشـــنيع نه دعـــوًة للتمســـك بالسُّ

ـه ، ةوالرافضـ ،والقبوريـة ،على املبتدعة من الصوفية فالكتـاب جـواب عـن سـؤال ُوجِّ

ال، أورد فيـه كثـرياً ًال على هذ السؤ فذكر جواباً مطوَّ ، إليه عن حكم البدع املختلفة

مـع ، واآلثار يف بيان حكم البدع والتحـذير مـن املبتدعـة، واألحاديث، من اآليات

التأكيــد علــى ضــالل الرافضــة، وقــد عقــد مطلبــاً يف تكفــريهم، والكتــاب ردٌّ واضــح 

ــعي وصــريح علــى دعــوى مــن يــدَّ  طــارئ يف اخللــيج، وأن مــنهج لفي أن املــنهج السَّ

  .املتصوفةو ة األصل فيه عقائد األشاعر 

وقد أورد احملقق يف بداية الكتاب ترمجة موجزة للمؤلف، واعتمد على نسخة 

خطية واحدة، وعزا اآليات القرآنية، وخرَّج األحاديث النبوية وبنيَّ حكمها، كما 

  .املواضع قام بتخريج األلفاظ الغريبة، وعلق يف بعض

  



 

 
٣٦١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  القول الشاذ وأثره يف الفتيا

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  أمحد بن علي سري املباركي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ

  :الناشــــــــــــــر

  

  السعودية -دار العزة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بـــــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٠٤  

  :ا ب

ت احلاجة للحديث عنها، وهي األقوال هذا الكتاب يناقش مسألة مهمة مسَّ 

وتظهــر أمهيــة هــذا املوضــوع يف هــذه اآلونــة الــيت كثــر فيهــا ، الشــاذة وأثرهــا يف الفتيــا

  . مثل هذه األقوال وبثها بني الناستبينِّ 

وجماالتــه، ، وضـوابطه، وأقســامه، تنـاول الكتـاب احلــديث عـن تعريــف اخلـالف

ث عـن ضـابط اخلـالف كمـا حتـدَّ ، واملنهج السليم يف التعامل مـع اخلـالف السـائغ

  .السائغ وصورهغري 

وضـــابطه، ، وتعريفــه، وممــا تناولــه الكتــاب أيضــاً احلــديث عــن اخلــالف الشــاذ

مبينــــاً املــــنهج الرشــــيد للتعامــــل مــــع األقــــوال ، وأقــــوال أهــــل العلــــم يف التحــــذير منــــه

  .ذاكراً بعض النماذج لألقوال اليت حكم عليها العلماء بالشذوذ، الشاذة

رخص مـــن املـــذاهب، واألخـــذ �ـــا ع الـــث الكتـــاب عـــن حكـــم تتبُّـــأيضـــاً حتـــدَّ 

ثاً عــــن الفــــرق بـــني الــــرخص الشــــرعية ورخــــص متحــــدِّ ، وجعلهـــا دينــــاً يــــدان اهللا بـــه

  .وبني رخص الفقهاء واألقوال الشاذة، الفقهاء



 
٣٦٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  القيمة االقتصادية للزمن يف املعامالت املالية املعاصرة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد حممود اجلمال

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -النوادر دار 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٤٥  

  :ا ب

 فيـــــه قيمـــــة الوقــــت يف املعـــــامالت املاليـــــة هــــذا الكتـــــاب أراد املؤلـــــف أن يبــــنيِّ 

ـــه الفقـــه اإلســـالمي واالقتصـــاد  املعاصـــرة، ال ســـيما وأن عامـــل الوقـــت قـــد اهـــتمَّ  ب

  .الوضعي

ف أمـا الفصـل التمهيـدي فعـرَّ ، الكتاب من فصل متهيدي وأربعة فصول تألَّف

فيه مفردات البحث؛ وتناول فيـه القواعـد والضـوابط الفقهيـة احلاكمـة لقيمـة الـزمن  

التـــــابع ال يفـــــرد (وقاعـــــدة ، )اخلـــــراج بالضـــــمان(كقاعـــــدة   ،يف الفكــــر االقتصـــــادي

ل الــزمن بــني ى متـوُّ وغريهــا، مث شـرع يف فصــول الكتــاب الـيت اشــتملت علــ )بـاحلكم

  ،وأثـــر القيمـــة االقتصـــادية للـــزمن يف البيـــوع، الفقـــه اإلســـالمي واالقتصـــاد الوضـــعي

ـــوع املتبـــادر منهـــا عـــدم جـــواز االستعاضـــة عـــن الـــزمن باملـــال، كبيـــع النســـيئة ، والبي

لينتقــــل املؤلــــف بعـــد ذلــــك إىل احلــــديث عـــن أثــــر القيمــــة ، وبيـــوع األمانــــة وغريهـــا

ث عـن أثـر القيمـة االقتصـادية مث حتـدَّ ، بـا والسـلم واإلجـارةاالقتصـادية للـزمن يف الر 

  .للزمن يف الديون

والكتاب أصله رسالة علمية نال �ا املؤلف درجـة الـدكتوراه مـن كليـة الشـريعة 

  .والقانون جبامعة األزهر



 

 
٣٦٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  كاشفة السجا شرح سفينة النجا فيما جيب  

  على العبد ملواله على مذهب اإلمام الشافعي

  :ابت 

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد نووي بن عمر اجلاوي 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  بسام عبد الوهاب اجلايب

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت - دار ابن حزم ، اجلفان واجلايب  

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٥٧٥  

  :ا ب

سـفينة (( وهو منت  هذا الكتاب عبارة عن شرح ملنت من متون الفقه الشافعي

لســـامل بـــن )) النجــاة فيمـــا جيـــب علـــى العبـــد ملـــواله علــى مـــذهب اإلمـــام الشـــافعي

، متنـاً خمتصـراً خـال مـن كثـري مـن األحكـام والـذي يعـدُّ ، عبـداهللا بـن مسـري احلضـرمي

ــ إال أنــه هــو أيضــاً قــد ، ويســتدرك مــا فــات املــاتن ،ل الــنقصفــأراد املؤلــف أن يكمِّ

وأنــواع الصــالة وغــري  ،كأحكــام األذان واإلقامــة  ،وريةنقصــته بعــض األحكــام الضــر 

ز الكتاب باحتوائه على العديد من الفوائـد اللغويـة والنحويـة والصـرفية ويتميَّ ، ذلك

، كما حوى الكثري من الفوائد الفقهية اليت حيتاجها املرء يف حياته اليومية، وغريها

  .الرجوع إىل املطوالتوالكثري من التفريعات والتفصيالت اليت تغين عن 

وأمــا عــن التحقيــق فقــد اعتمــد احملقــق علــى نســخة مطبوعــة يف املطبعــة امليمنيــة 

مـة فيهـا م مبقدَّ وقـدَّ ، وقام بضـبط الكتـاب كـامًال بالشـكل، هـ١٣٢٢بالقاهرة سنة 

  .م عن هذا الكتابترمجة لصاحب املنت وشارحه، مث تكلَّ 



 
٣٦٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  كبار املعتزلة وضالهلم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد القادر بن حبيب اهللا السندي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  سليمان بن صاحل اخلراشي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت - مكتبة أهل األثر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٩٩  

  :ا ب

بـن هذا الكتاب عبـارة عـن جمموعـة مقـاالت قدميـة نشـرها الشـيخ عبـد القـادر 

تنــاول فيهــا ، حبيــب اهللا الســندي يف جملــة اجلامعــة الســلفية الــيت تصــدر مــن اهلنــد

احلــــديث عـــــن كبــــار شخصـــــيات املعتزلــــة الـــــذين اشــــتهروا، ورؤوســـــهم الـــــذين ذاع 

فكــــان مــــا ذكــــره الشــــيخ حبيــــب اهللا يف ، فــــاعتىن �ــــا احملقــــق وزاد عليهــــا، صــــيتهم

وواصـل بــن ، ن صـفوانواجلهـم بـ، وهـم اجلعـد بــن درهـم ،مقاالتـه مثـان شخصـيات

ـــو اهلـــذيل العـــالف، ومثامـــة بـــن األشـــرس، وعمـــرو بـــن عبيـــد، عطـــاء وإبـــراهيم ، وأب

ـــــــــ، النظـــــــــام ق شخصـــــــــيتني؛ ومهـــــــــا الزخمشـــــــــري صـــــــــاحب واجلـــــــــاحظ، فـــــــــزاد احملقِّ

  .))شرح �ج البالغة((وابن أيب احلديد صاحب ، ))الكشاف((

حبيــب اهللا، مث وقـد بـدأ احملقـق الكتـاب برتمجـة خمتصــرة للشـيخ عبـد القـادر بـن 

بعـــد ذلـــك جـــاء ، ث عـــن املعتزلـــة فعـــرَّف �ـــم، وبـــنيَّ مـــذهبهم وذكـــر أصـــوهلمحتـــدَّ 

  .باملقاالت اليت تناولت بعض علمائهم والضالالت اليت كانوا يقولون �ا



 

 
٣٦٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الكتاب اإللكرتوني إنتاجه ونشره

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد فايز أمحد السيد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - الوطنية مكتبة امللك فهد 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٦٥٩  

  :ا ب

هذا الكتاب هو حماولة للتعرف على مراحل تطـور إنتـاج الكتـاب اإللكـرتوين، 

وما طرأ عليه من تغريات جذرية يف اآلونة األخرية، وما يتوقع له يف املسـتقبل، مـع 

وضــــــع الكتــــــاب اإللكــــــرتوين يف عــــــامل النشــــــر اإللكــــــرتوين الغــــــريب،  حماولــــــة رصــــــد

  .واملشروعات اليت ظهرت يف هذا ا�ال

نظـــرة عامــة عـــن الكتـــب : نتتضـــمَّ ، وقــد احتـــوى الكتــاب علـــى ســـتة فصــول

اإللكرتونيـة مــن حيــث تعريفهــا، والتطــور التـارخيي هلــا، وأنواعهــا، ووســائط نشــرها، 

والقضـايا ، وعيو�ـا، ومصـادر إجيـاد الكتـب اإللكرتونيـةومزايا الكتب اإللكرتونيـة، 

قة بإنتاج الكتاب اإللكرتوين ونشره، وحتليـل مواقـع إنتـاج الكتـاب اإللكـرتوين املتعلِّ 

، وحتليـل مواقـع الناشـرين العـرب يف كثـري مـن الـدول العربيـة، ونشره يف العامل الغريب

ـــاب اإلل ـــة بـــني مواقـــع إنتـــاج الكت كـــرتوين ونشـــره يف العـــاملني مث عقـــد املؤلـــف مقارن

مث ، وذكر بعـض منـاذج مـن مشـروعات تصـميم الكتـب اإللكرتونيـة، الغريب والعريب

  .وضع مواصفات مقرتحة لتصميم موقع إلنتاج الكتاب اإللكرتوين العريب



 
٣٦٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  كتاب اإلميان

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء

  :تحقيـــــــــــــق

  

  اخللفسعود بن عبد العزيز 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار العاصمة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٦٥  

  :ا ب

فــه القاضــي أبــو يعلــى جوابــاً عــن ســؤال ورد إليــه يف بيــان قــول هــذا الكتــاب ألَّ 

زاً يف  مميَّـ وقـد كـان للقاضـي منهجـاً ، اإلمام أمحد يف تعريف اإلميـان ومسـائل أخـرى

كتابــه إذ إنــه يــذكر املســألة مث يردفهــا بقــول اإلمــام أمحــد إن كــان لــه قــول فيهــا، مث 

، يـذكر أقــوال غــريه مــن العلمــاء واألئمــة، مث يـذكر األدلــة عليــه مــن الكتــاب والســنة

ـــ، ليــورد بعــد ذلـــك أقــوال املخـــالفني يف املســألة ، علـــيهم فرقــة فرقـــة ل يف الــردِّ ويفصِّ

كمــا ، راد�ا علــى ذلــك االســتدالل، م عليهــا مــن الكتــاب والســنةذاكــراً اســتدالال�

ويــرد عليهــا علــى ، أنــه يفــرتض هلــم افرتاضــات علــى اعتبــار أ�ــا مــن احتجاجــا�م

  .طريقة أهل الكالم

والتحقيـق أصـله رسـالة ، مـةق يف املقدَّ والكتاب عليـه بعـض املآخـذ ذكرهـا احملقِّـ

  .اإلسالمية باملدينة مت إىل قسم العقيدة باجلامعةماجستري قدِّ 

وال ) دراسـًة وحتقيقـاً  -مسـائل اإلميـان : (هــ بعنـوان١٤١٠وسبق أن طُبع عام 

  .فرق بني الطبعتني وإن ُكِتَب على هذه الطبعة منقحة ومزيدة



 

 
٣٦٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم 

  وقفات وتأمالت - حممد بن عبد الوهاب 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الصغري فاحل بن حممد بن فاحل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –مكتبة التوبة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٤٢  

  :ا ب

، أصـــله دروس أُذيعـــت يف إذاعـــة )كتـــاب التوحيـــد(هـــذا الكتـــاب شـــرح علـــى 

وملـــا رغـــب عـــدد مـــن  ،هــــ١٤٢٥القـــرآن الكـــرمي باململكـــة العربيـــة الســـعودية عـــام 

فائدته، أعاد الشـيخ ترتيبـه و�ذيبـه، و�ـج  املستمعني يف تفريغه يف كتاب حىت تعمَّ 

فيــه منهجــاً جيمــع شــتات مســائله، جبعــل كــل بــاب منــه علــى وقفــات، وكــل وقفــة 

حتتــوي علــى مســألة مـــن املســائل، أو قضــية مــن القضـــايا، أو شــرح نــص أو بيـــان 

تيســري (و) فــتح ا�يــد(شــروح الكتــاب، كـــ غريــب وحنــو ذلــك، مــع االســتفادة مــن

  . دون عزو إليها، وقدَّم بتلخيص لعناصر التوحيد) القول املفيد(و) العزيز احلميد

ــــــة، مــــــع  وقــــــد قــــــام املؤلــــــف بتخــــــريج األحاديــــــث واحلكــــــم عليهــــــا، دون إطال

مـــن األحاديــــث، وعـــزو األقـــوال إىل أصـــحا�ا، وقـــد جعــــل  االستشـــهاد مبـــا صـــحَّ 

صـل الكتـاب، معتمـداً علـى طبعـة دار القـبس، وجعـل التعليقـات املؤلـف املـنت يف أ

  .يف احلاشية



 
٣٦٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الكتب العربية النادرة دراسة يف املفهوم والشكل

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  علي بن سليمان الصوينع

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض- مكتبة امللك فهد الوطنية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبـــع  الثالثة

  

  :الصــفحاتعــدد   هـ١٤٣٢

  

٢٥٧  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب يتنــــاول نــــوادر املطبوعــــات العربيــــة مبــــا يشــــمل تعريفهــــا، وبيــــان 

خصائصها العامة، وطريقة احلصول عليها، وتقييمها مـن النـواحي الشـكلية، وغـري 

اهلــواة، ومجَّــاعي الكتــب، وأمنــاء املكتبــات املعنيــني  ذلــك مــن املوضــوعات الــيت �ــمُّ 

  . بنوادر الكتب

فـاً الكتـاب م املؤلف حبثه إىل ثالثة فصول، تناول فيها منهج الدراسـة، معرِّ قسَّ 

النـادر بأنـه الكتـاب القـدمي بطبعتـه األصـلية النافـدة مـن األسـواق منـذ مـدة طويلـة، 

مــــن اخلصـــــائص الشـــــكلية  مــــع وجـــــود حــــرص شـــــديد علــــى اقتنائـــــه ملـــــا ميتــــاز بـــــه

ث عــــن مجــــع الكتــــب، وســــرد مقــــوالت حــــول نــــوادر وحتــــدَّ . واملوضــــوعية املرغوبــــة

الكتــب، مث بـــنيَّ خصـــائص الكتـــب النـــادرة، مثـــل أن تكـــون الطبعـــة األوىل أو مـــن 

ـــه مـــن  ـــه تعليقـــات، إىل غـــري ذلـــك، مـــع ذكـــر األمثلـــة علي غرائـــب الكتـــب، أو علي

اء، وشراء الكتب النادرة، واحلالـة املاديـة م عن التخصص يف االقتنمث تكلَّ . الكتب

والكتاب سـبق طبعـه لكـن هـذه الطبعـة حـاول . للكتب، واملصادر الببليوجرافية هلا

املؤلف إغناء مفاهيمها باألمثلـة، وحتـديث البيانـات، مـع عـرض املزيـد مـن الكتـب 

  . النادرة وإضافات أخرى

  .وهو كتاب ماتع ملن يهتم بالكتب النادرة



 

 
٣٦٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  القدم وأخواتهاكرة 

  :ت اب

ـــــــــــــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  أبو ذر القلموين

  :الناشــــــــــــــــــــــــــــر

  

  القاهرة -مكتبة الصفا

ـــــــــــــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :الطبـع سـنة  األوىل

  

  :عدد الصفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٠٠  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يتنــاول األحكــام املتعلقــة باأللعــاب الرياضــية املعاصــرة، خاصــة   

  .أصبحت الشغل الشاغل لكثري من الناسكرة القدم، اليت 

وقــد بـــدأ الكتـــاب باحلـــديث عـــن نعمــة الـــزمن، وحـــرص الســـلف علـــى الوقـــت 

ووصف الواقـع احملـيط �ـا، مث  ،وتعمريه باخلري، مث انتقل إىل احلديث عن كرة القدم

ض قـة �ــذه الرياضـة؛ فـذكر منهـا ثالثًــا وثالثـني مفسـدة، مث تعــرَّ د املفاسـد املتعلِّ عـدَّ 

ض للكـــالم عـــن احلكـــم يف املســـابقات الـــيت تقـــام للعـــب كـــرة القـــدم، مث تعـــرَّ  لـــذكر

  .قوه من انتصار يف هذه اللعبةسجود الالعبني من أجل فرحهم مبا حقَّ 

املالكمـة : مث انتقل الكتاب إىل احلديث عن كثري من الرياضـات املعاصـرة مثـل

 ،ات بشـــكل عـــامل يف حكـــم املســـابق، مث فصَّـــ...ومصـــارعة، الثـــريان، والكاراتيـــه

ســـــواء كانـــــت علميـــــة أو ترفيهيـــــة، وخـــــتم الكتـــــاب بـــــذكر عشـــــرة أمثلـــــة للرياضـــــة 

  .املشروعة

واملؤلــف يرتكــز علـــى طريقــة اجلمــع والرتتيـــب يف كتابــه؛ فقــد انتقـــى كــل مـــادة 

الكتـــاب مـــن كـــالم املعاصـــرين والســـابقني مـــع توثيقهـــا، وكتـــب بعـــض التعليقـــات 

  .وشرح الغريب وخرج األحاديث



 
٣٧٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  يف معرفة أصول علم الروايةالكفاية 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  ماهر ياسني الفحل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

ة جديـــدة تليـــق للخطيـــب خيـــرج يف حلَّـــ ))الكفايـــة((هـــذا الكتـــاب هـــو كتـــاب 

  . إذ عليه معتمد كثري ممن جاء بعده من املصنفني يف علم املصطلح ؛مبكانته

ق علـى ثـالث نسـخ خطيـة مـع االسـتئناس بالطبعـات السـابقة وقد اعتمد احملقِّ 

ومــــن اســــتقى منــــه، وعــــزا اآليــــات وخــــرَّج  ،للكتــــاب، مــــع مراجعــــة مــــوارد املؤلــــف

 ،مـع تبيـني مــا فيهـا مـن نكـت حديثيــة ،األحاديـث خترجيـاً مسـتوعباً حســب طاقتـه

األئمــة األعــالم يف احلــديث، مــع  وامن علــل، مســتعيناً مبــا أَلََّفــهومــواطن ضــعف وكــ

احلكــم عليهــا بالصــحة أو الضــعف، أمــا اآلثــار فــرتجم فيهــا للــرواة الضــعفاء الــذين  

ق النقــوالت ســبب ضــعفها، ومــا ســكت عنــه منهــا فهــو صــحيح غالبــاً، ووثَّــكــانوا 

ـــة وغريمهـــا، وعـــرَّف بـــبعض األعـــالم ممـــن  واملـــذاهب، ســـواء أكانـــت لغويـــة أم فقهي

حصــل يف أمســائهم تصــحيف أو حتريــف، أو كــانوا ســبب ضــعف كثــري مــن اآلثــار 

يف كتابــه، م بدراســة للكتــاب؛ مبينــاً مــنهج اخلطيــب مــن الــرواة الضــعفاء، كمــا قــدَّ 

  .ق على ما حيتاج مزيد إيضاح، وبيان خاصة ما فيه استدراك على املؤلفوعلَّ 



 

 
٣٧١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم  –ضاللة كل بدعة 

  الفتاوى املعاصرة البدعة وأثره يف اضطراب

  :ت اب

ــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  علوي بن عبد القادر السقاف

  :الناشـــــــــــــــــر

  

  الظهران -الدرر السنية 

ــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١١٠  

  :ا ب

مفهـوم البدعـة ((علمي هـادئ، وقـراءة ناقـدة علـى كتـاب  هذا الكتاب هو ردٌّ 

والذي ذهب فيه للدكتور عبد اإلله العرفج، ) )وأثره يف اضطراب الفتاوى املعاصرة

ــمذمومــة، بــل منهــا مــا هــو حســن، و ليســت كلهــا إىل أن البــدع  مخســة إىل  هامقسَّ

 . زاً بعض احملدثات كاالحتفال باملولد النبوي وغريهجموِّ ، أقسام

فصــًال فصــًال، مبينــاً أهــم  ))مفهــوم البدعــة((تتبــع املؤلــف فصــول كتــاب وقــد 

ـــ مفهـــوم ((ق �ـــا، ومنهـــا مـــا عقـــده صـــاحب به الـــيت تعلَّـــاملآخـــذ عليـــه، مـــع رد الشُّ

هــدي النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فيمــا أحدثــه الصــحابة رضــي اهللا  عــن ))البدعــة

 عــنهم، وهــدي الصــحابة يف احملــدثات بعــد وفــاة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، فــردَّ 

الخـــتالف مــــن  ))مفهـــوم البدعـــة((عليـــه املؤلـــف، ولــــمَّا عـــرض صــــاحب كتـــاب 

وقائـل بـاجلواز،  اهم باملضيقني ملعىن البدعة يف بعض املسائل بني قائـل بالبدعيـةمسَّ 

وذكــر أمثلــة ملســائل ممــا اختلــف فيــه بعــض املعاصــرين، قــام املؤلــف باإلجابــة عمــا 

   . ذكره، وتوجيه اختالفهم يف احلكم على بعض احملدثات بالبدعية



 
٣٧٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد الريسوين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١٠

  

١٧٨  

  :ا ب

هــــــذا الكتــــــاب يتنــــــاول القضــــــايا األساســــــية، واألحكــــــام الكليــــــة يف الشــــــريعة 

اإلســالمية، بغــرض إبــراز مكانتهــا وحجمهــا وأمهيتهــا يف البنــاء اإلســالمي، وإبــراز 

مــدى حاجتنــا إىل هــذه الكليــات يف فهــم جوانــب مــن اجلمــال والكمــال يف هــذه 

يـة، وأولوياتنــا الفكريــة الشـريعة، ومــدى حاجتنــا العمليـة إليهــا، يف اجتهاداتنــا الفقه

  . والدعوية

ــم املؤلــف كتابــه إىل ثالثــة فصــول حتــدث يف الفصــل األول عــن الكليــات : قسَّ

 نيالتشــريعية، ومكانتهــا يف القــرآن، والكتــب الســابقة، متنــاوالً الشــريعة والتشــريع بــ

التضييق والتوسيع، وآيات القرآن بني اإلحكام والتفصيل، والكليات املشرتكة بـني 

ـــاول كليـــات القـــرآن، وصـــنَّ . الكتـــب املنزلـــة ـــاين تن فها إىل الكليـــات ويف الفصـــل الث

ويف الفصل . العقدية، والكليات املقاصدية، والكليات اخللقية، والكليات التشريعية

ث من خالله عن ث عن الكليات التشريعية قضايا أصولية فقهية، وحتدَّ الثالث حتدَّ 

  .ت، والفقه بني الكليات واجلزئياتدعاوى بني النسخ والتخصيص للكليا

ه يف بدايـــــة الكتــــاب إىل أن هنــــاك بعــــض الـــــنقص يف علمــــاً بــــأن املؤلــــف نبَّــــ 

  .التخريج والتوثيق والبيانات اهلامشية



 

 
٣٧٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الكليات الفقهية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد املَقرِّي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد أبو األجفان

  الناشــــــــــــــــــر

:  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٢٣٨  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب يلقــــي الضــــوء علــــى الكليــــات الفقهيــــة، مــــع بيــــان املــــراد منهــــا، 

والتعريف مبوضوعها وأسـلو�ا ومصـادرها، وإبـراز أمهيتهـا وخصائصـها وقيمتهـا بـني 

  .املؤلفات الفقهية املتعارفة

ففي القسم األول جعـل دراسـة متهيديـة : م احملقق الكتاب إىل قسمنيوقد قسَّ 

. ودرس يف القسـم الثـاين الكليـات الفقهيـة للمقـري. للكتاب ضمَّنها ثالثة فصول

فقــارن بــني النســخ الــيت اعتمــدها، وأثبــت الفــروق الــيت هلــا أمهيــة باهلــامش، وعــرَّف 

إلحالـة علـى مـواطن تـرامجهم، بإجياز األعالم الـذين يـرد ذكـرهم مـن الفقهـاء، مـع ا

وقام بشرح املصطلحات الفقهية، وعناوين األبواب، كما بـنيَّ اخلـالف الفقهـي يف 

ـــيت اقتصـــر فيهـــا املؤلـــف علـــى اإلشـــارة إىل اخلـــالف، واســـتعان بكتـــاب  املســـائل ال

لــنفس املؤلــف؛ لتوضــيح بعــض الكليــات الــيت وردت جمملــة،  ))القواعــد الفقهيــة((

ي الـيت تناولـت نفـس املسـائل الـيت تناولتهـا كليـات املقـري، وأثبت كليات ابـن غـاز 

  .حىت يتأتى للقارئ املوازنة بينهما



 
٣٧٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

: نظم مجع اجلوامع مع شرحه املسمىالكوكب الساطع 

  معاني الكوكب الساطع  اجلليس الصاحل النافع بتوضيح

  :ت اب

  :نظــــــــــــــــــــــم

  

  جالل الدين السيوطي

  :شــــــــــــــــــرح

  

  اإلثيويبحممد بن علي بن آدم 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٦٦١  

  :ا ب

، واليت نظم فيها جـالل )الكوكب الساطع(هذا الكتاب اشتمل على منظومة 

علـي بـن  ، لعبـد الوهـاب بـن)مجع اجلوامع يف أصول الفقه(الدين السيوطي كتاب 

،  مـةوقد وضعت املنظومة يف الكتاب مضبوطة مشكولة مرقَّ ، عبد الكايف السبكي

واشتمل أيضًا على شرح الشيخ حممد بن علي اإلثيويب عليها، حيث قام بشـرحها 

  .وحلَّ إشكاال�ا، وأوضح معانيها، ضبط فيه ألفاظها، شرحاً لطيفاً 

ــــه قــــد اقتطــــف هــــذا الشــــرح مــــن شــــر  ــــاظم نفســــه وقــــد أشــــار الشــــارح أن ح الن

مجــع ((كمــا اســتفاد مــن شــرح الشــيخ مشــس الــدين احمللــي علــى كتــاب ، للمنظومــة

كمـا اسـتفاد ممـا كتبـه أهـل العلـم يف هـذا الفـن ، واحلواشـي املكتوبـة عليـه) )اجلوامع

  .ويف سائر الفنون عامة ،خاصة



 

 
٣٧٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ال حلق للذكر البدعي يف اإلسالم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الريسوينحممد املنتصر 

  :تحقيـــــــــــــق

:  

  عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :صـــفحاتعـــدد ال  هـ١٤٣١

  

١٥٢  

  :ا ب

هذا الكتاب يناقش حلق الذكر اجلماعي، وفيه يرد املؤلف على رسالة بعنـوان 

  .حملمد حبيب التجكاين الصويف) )اإلسالمحلق الذكر يف ((

بدأ املؤلف الكتاب بالكالم عن البـدع عمومـاً، وأ�ـا اسـتدراك علـى النصـوص 

مث عـرض مـا كتبـه حممـد حبيـب بصـورة . الشرعية، وا�ام للشريعة احملمدية بـالنقص

متـه، وهـي يف الكـالم عـن الـذكر يف اإلسـالم بصـفة جمملة، فأورد نصوصًا مـن مقدَّ 

مث انتقـــل املؤلـــف إىل . بـــه وفضـــله، وحنـــو ذلـــك، راد�ا علـــى كـــل مـــا اســـتدلَّ عامـــة، 

ــــذكر يف : (مناقشــــة الفصــــل األول مــــن الكتــــاب املــــذكور، وهــــو بعنــــوان جمــــالس ال

ض املؤلـف للفصـل الثـاين، والـذي هـو مث تعـرَّ . وقد أبطل اسـتدالالته فيـه) اإلسالم

د التجكـــاين يف هــــذا وهــــو بيـــت القصـــيد، وقـــد أور ) حلـــق الـــذكر وقوفـــاً : (بعنـــوان

الفصل ثالثة أدلة، فتناوهلا املؤلف دليًال دليًال، وفنَّدها، وبنيَّ أن النصـوص الـواردة 

. يف ذلك إما أ�ـا ال تصـح، وإمـا أ�ـا ال يصـح االسـتدالل �ـا علـى مـا ذهبـوا إليـه

جهــا الكتــاب، وقـام بتخــريج األحاديــث واآلثـار الــيت مل خيرِّ  وقـد ضــبط احملقـق نــصَّ 

  .مع الرتمجة للمؤلف. ف، كما علَّق على بعض املواضعاملؤلِّ 



 
٣٧٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  لب اللباب يف الرتاجم واألبواب

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبـد احلق بن عبد الواحد اهلامشي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جمموعة باحثني

  :إشـــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٥  

  :ا ب

مبينــاً مقاصــده مــن  ))صــحيح البخــاري((هــذا الكتــاب شــرح لــرتاجم وأبــواب 

  ).يف ترامجه فقه البخاري: (هذه الرتاجم، وكما قيل

شــــروح اعتــــىن املؤلــــف يف كتابــــه بــــالرتاجم واألبــــواب، وشــــرحها اعتمــــاداً علــــى 

، بــنيَّ فيــه معــاين هــذه ))البخــاريصــحيح ((أكثــر أبــواب ، وقــد مشلــت صــحيحال

مــن النقــل األبــواب وشــرحها، وأظهــر وجــه املطابقــة بــني احلــديث والرتمجــة، وأكثــر 

فوائــــد مــــن كــــالم القســــطالين يف ، وضــــمَّنه ))فــــتح البــــاري((عــــن ابــــن حجــــر يف 

حاشية ((والسِّندي يف  ،))حتفة الباري((وزكريا األنصاري يف  ،))إرشاد الساري((

، وذكـــر اعرتاضـــات ))شـــرح تـــراجم أبـــواب البخـــاري((دَّهلوي يف ، والـــ))البخـــاري

  .وقد تعقَّبه يف أكثرها ،بيان وجوه املناسبات يف العيين على ابن حجر

وقد أظهر املؤلف يف كتابـه هـذا الـدفاع عـن اإلمـام البخـاري فيمـا انتقـده عليـه 

  .من خفيت عليه مقاصد اإلمام البخاري



 

 
٣٧٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  اللطيف يف تفسري املصحف الشريف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ماجد احلموي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٦٢٧  

  :ا ب

شرح فيه مؤلفه ما حيتاج إىل شرحه من مفردات،  ،هذا الكتاب تفسري خمتصر

وتراكيب، ووضح الكالم إذا كان فيه غموض أو احتمال، كمـا ينبـه إذا تبـادر إىل 

الــــذهن معـــــىن غـــــري املعـــــىن املقصـــــود، وذكـــــر فيـــــه أيضـــــاً ســـــبب النـــــزول، والناســـــخ 

ع واملنسـوخ، وبــنيَّ فيـه األحكــام الشــرعية إىل غـري ذلــك مــن الفوائـد، ويلتــزم يف مجيــ

  .ذلك إجياز العبارة

وطريقته يف تفسريه أنه مزج التفسري مع القرآن، وجعل القرآن بني أقواس بلـون 

أمحــر، والتفســري خارجــه بلــون أســود، يــذكر يف مقدمــة الســورة هــل هــي مكيـــة أم 

مدنية، وسبب تسميتها، وأمساء أخرى هلا مشهورة، وفضلها، إن ورد شيء ثابـت 

وعات، كما قسَّم السورة إىل موضوعا�ا، ووضع فيه، وما اشتملت عليه من موض

ى تقســـيمه هــذا إىل تغيـــري مواضـــع األجـــزاء واألحـــزاب هلــا عنـــاوين حـــىت تـــربز، وأدَّ 

وذكــــر يف �ايــــة الكتــــاب عالمــــات . واألربــــاع حرصــــاً منــــه علــــى وحــــدة املوضــــوع

  .الوقف، ومصطلحات الضبط، وكيفية نطق بعض الكلمات املشكلة



 
٣٧٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  األحكام الشرعيةاملاء وأثره على 

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  مازن حممد عيسى بن عيسى

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام –دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٧٠٤  

  :ا ب

قــــة باملــــاء، وال خيفــــى مــــدى هـــذا الكتــــاب دراســــة يف األحكــــام الشـــرعية املتعلِّ 

ـــة ملعرفـــة أحكـــام امليـــاه املتنوِّ  حاجـــة قـــاً بغالـــب أبـــواب عـــة، فـــإن هلـــا تعلُّ النـــاس امللحَّ

  . الشريعة، واملؤلف قد أجاد يف إفراده هلذا املوضوع بالبحث

قسَّم املؤلـف كتابـه إىل أربعـة أبـواب، تناولـت املـاء، وأمهيتـه، ومصـادره، وأنـواع 

م عـن املـاء الطـاهر، مث تكلَّـ. هـوراملياه؛ الطهـور والطـاهر والـنجس، وأنـواع املـاء الط

والـــنجس، وحكـــم اســـتعماهلما، وذكـــر أثـــر املـــاء علـــى أحكـــام العبـــادات؛ كحكـــم 

االســـتنجاء باملـــاء، وحكـــم ســـؤر اآلدمـــي واحليـــوان، وأثـــر وجـــود املـــاء وفقـــده علـــى 

العبـــادات، وأثـــر وجـــود مـــانع مينـــع وصـــول املـــاء إىل البشـــرة، وبـــنيَّ أيضـــاً أثـــره علـــى 

ت؛ كحكــم متلــك املــاء وبيعــه وســقيه، وحكــم شــراء املــاء وقرضــه أحكــام املعــامال

وهبته لعادم املاء، وحكم ضمان املـاء ووقفـه، وأثـر املـاء علـى أحكـام الصـيد، وأثـر 

ث عــن كمــا حتــدَّ . املــاء علــى األخــالق واآلداب والســلوك، وغريهــا مــن األحكــام

  . االقتصاد يف املاء، وعدم اإلسراف فيه، وأحكام وآداب شرب املاء

قسـم يف  املاجسـترياملؤلـف لنيـل درجـة  م �ـا أصل الكتاب رسالة علميـة تقـدَّ و 

  .الفقه بكلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية



 

 
٣٧٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مصر يف اإلسالميني معارك من عام مائة

  :ت اب

ـــــــــــــــــــــأليف   :ت

  

  سلطان حممود

  :الناشــــــــــــــــــــر

  

  مصر -اإلنسانية للدراسات التنوير مركز

ـــــــــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســــــنة الطبــــــع

  

  :عــــدد الصــــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٠٠  

  :ا ب

 املصــريون اإلســالميون خاضــها الــيت املعــارك حتليلي�ــا هــذا الكتــاب يرصــد رصــداً 

  .مضت عام مائة مدى على العلمانية التيارات مع

ـــيت الكتـــاب الوثـــائق وجيمـــع الـــيت أشـــعلها  الكـــربى الثقافيـــة للمعـــارك َأرَّخـــت ال

 أبـو حامـد ونصـر اهللا، خلـف أمحـد علي عبد الرازق، وطـه حسـني، وحممـد: أمثال

جمتمعـــــة،  املعـــــارك هـــــذه بـــــني املشـــــرتكة القواســـــم زيـــــد، ممـــــا أتـــــاح لـــــه استكشـــــاف

 واستشـراف الالحقـة، لألجيال قضاياهم توريث يف العلمانيني آليات واستخالص

- الفـريقني كـال طرائـق ومقارنـة هلـا، والدعايـةالقضايا  تلك عن الدفاع يف أدوا�م

 أكثـر كـان وأيهمـا بينهمـا، العالقـة امللفـات مـع التعـاطي يف -والعلمـاين اإلسالمي

  .والعقالنية املوضوعية مبعايري التزاماً 

 يلتفـــت مل والـــيت واخلفيـــة، العارضـــة املعـــارك بعـــض الكتـــاب وكـــذلك اســـتعرض

ـــاب بعـــض األهـــداف كـــذلك يتتبـــعاملهمـــة، و  السياســـية لـــداللتها أحـــد إليهـــا  الكت

  .الثقافية املعارك هذه من وراء السياسية

 إىل املصــرية الالدينيــة التيــارات عمــدت الــيت احلقــائق مــن ق الكتــاب عــدداً ويوثِّــ

  .إتالفها أو وإخفائها مجعها



 
٣٨٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مباحث يف علم القراءات

  :ت اب

  :تــــــــــــأليف

  

  العزيز بن سليمان بن إبراهيم المزيني عبد

  :الناشــــــــــر

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا

  :الطبــــــــــعة

  

  األوىل

  

ـــــــــــع   :ســـــــــــنة الطب

  

  :عــــدد الصــــفحات  م٢٠١١

  

٣٥٢  

  :ا ب

يتناول هذا الكتاب عـدداً مـن البحـوث املتعلقـة بعلـم القـراءات؛ بلغـت ثالثـني 

  .مبحثاً 

ـــاب مســـائل كثـــرية مثـــل ـــاول الكت  والفـــرق والقـــراءات، القـــرآن تعريـــف: وقـــد تن

 األحــــرف فيــــه، ومعــــىن وفضــــله والتــــأليف القــــراءات وأمهيتــــه علــــم بينهمــــا، ونشــــأة

العشــــر،  القـــراءات الصـــحيحة، وتـــواتر القــــراءة القـــراءات، وأركـــان الســـبعة، وأنـــواع

 املصــحف، وحكــم خــط خــالف مبــا القــراءة وحكمهــا، وحكــم الشــاذة والقــراءات

 القـراءات وفـرش، وإفـراد أصول إىل القراءات العلماء القراءات، وتقسيم يف التلفيق

 علـــم اآليـــات، وأمهيـــة الكـــرمي، وعـــدد القـــرآن العثمـــاين، وضـــبط ومجعهـــا، والرســـم

الفقهــاء،  القــراء واخــتالف اخــتالف بــني القــراء، والفــرق عنــد التجويــد، واالختيــار

 بـني التفضـيل وإجازا�م، وحكـم القراء منها، وأسانيد العلماء وموقف والتحريرات

 اليــوم، ورد الشــبهات اإلســالمي العــامل يف �ــا املقــروء املتــواترة، والروايــات القــراءات

  .وروا�م العشرة اءبالقرَّ  القراءات، والتعريف اليت تثار حول



 

 
٣٨١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املبالغة يف التيسري الفقهي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد بن عبداهللا املزيين

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -مركز التأصيل للدراسات والبحوث 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٩  

  :ا ب

ظـــاهرة مـــن الظـــواهر املنهجيـــة الـــيت  –مناقشـــة نقديـــة –هـــذا الكتـــاب ينـــاقش

وهــــي ظــــاهرة املبالغــــة يف ، أصـــبحت تســــاهم يف تشــــكيل وصــــياغة الفقــــه املعاصــــر

  .حىت صار التساهل منطاً ممنهجاً للفتوى والفقه، التيسري يف جمايل الفقه والفتوى

وأنـــواع التيســـري ، تنـــاول الكتـــاب مفهـــوم املبالغـــة يف التيســـري الفقهـــي وماهيتـــه

ــمه املؤلــف إىل قســمنيالفقهــي،  ، وتيســري مبــالغ فيــه، تيســري منضــبط: والــذي قسَّ

كما اشتمل علـى مظـاهر املبالغـة يف التيسـري الفقهـي، كاملبالغـة يف اعتبـار املقاصـد 

م عـن مث تكلَّـ، وتطويـع الفقـه للواقـع، وتتبع الـرخص، يف مقابلة النصوص واألصول

، ووقــوع التشــدد يف الفتيــا، لتهــاكاجلهــل بالشــريعة ومعــاين أد،  أســباب هــذه املبالغــة

مث ختم مباحـث الكتـاب بـالكالم ، والتشوف إىل الشهرة، واخلضوع لضغط الواقع

، عــــن آثــــار املبالغــــة يف التيســــري الفقهــــي، كــــاإلخالل بصــــورة الشــــريعة ومقاصــــدها

  .والتقليل من أمهية الفرعيات



 
٣٨٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   جمال النية يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بن يونس السويسيحممد 

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم ، تونس  –دار سحنون 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١٠

  

٢٠٦  

  :ا ب

هــذا الكتـــاب حبــث فقهـــي مقـــارن يتنــاول مباحـــث النيـــة مــن خـــالل املـــذاهب 

ث املؤلف عن النية املذاهب األربعة حتدَّ فباإلضافة إىل ، الفقهية املوجودة إىل اليوم

  .نواإلباضي، واملذهب الظاهري املدوَّ ، واجلعفري، يف املذهب الزيدي

اشــتمل الكتــاب علــى ســتة فصــول، تناولــت وظيفــة النيــة، وآراء العلمــاء حــول  

كو�ــا شــرطاً أو ركنــاً، كمــا اشــتملت علــى احلــديث عــن كيفيــة النوايــا، ومــا ميكــن 

وتوضـيح املنــوي مـن العبــادات ، تصــرفاته حـىت تكــون صـحيحةللمكلـف تعيينـه يف 

 ،وتضــمنت أيضــاً احلــديث عــن النوايــا املســتفادة مــن األلفــاظ، واإلســرار بــه واجلهــر

ــفقــد تتبَّــ واشــتملت أيضــاً علــى وقــت النيــة ، قــة �ــاا واملســائل املتعلِّ ع املؤلــف مظا�َّ

ستصـحاب هلـا، أو مـن حيـث اال ،وحـال النـاوي بعـد إيقاعهـا، وتقدميها وتأخريهـا

  .أو رفضها وتأثري ذلك على التصرفات، عزو�ا عن خاطره

ألمحـد )) األمنيـة يف إدراك النيـة(( وقد أردف املؤلف مع هـذه الدراسـة كتـاب 

ـــن إدريـــس القـــرايف وقـــام بتحقيقـــها حيـــث ربـــط بينهمـــا يف املواضـــيع؛ فمـــا وفـــاه ، ب

الدراســة، ومــا كــان مــوجزاً  عنــد القــرايف يف كتابــه اكتفــى املؤلــف بــالتعليق عليــه يف 

  .ع فيه حسب منهج جديد، مع التعريف بالقرايف وكتابهالقرايف توسَّ 



 

 
٣٨٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جمالس األنس يف الصالت العلمية بني املغرب وتونس

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن عزُّوز

  :الناشــــــــــــــر

:  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٥٧٦  

  :ا ب

هـذا الكتــاب يتنــاول العالقـات العلميــة الوثيقــة بــني املغـرب وتــونس، وقــد مجــع 

فيــه مؤلفــه منــاذج مـــن أحبــاث علميــة أُرَِّخــت للصـــالت املتينــة بــني تــونس واملغـــرب 

بــــأقالم أعــــالم مــــن علمــــاء تــــونس وكتا�ــــا البــــارزين، وأقــــالم مــــن علمــــاء املغــــرب 

  .املرموقني

ـــم املؤلــــف الكتــــاب إىل قســــمني ث يف القســــم األول عــــن الصــــالت حتــــدَّ : قسَّ

فاس من خالل املخطوطـات (العلمية بني املغرب وتونس بأقالم تونسية؛ ذكر فيه 

 تالصـال(حملمـد الفاضـل ابـن عاشـور، و) رسالة الزيتونة إىل القرويني(، و)التونسية

مســامهة (مــد البشــري النيفــر، كمــا أورد فيــه حمل) العلميــة القويــة بــني تــونس واملغــرب

حملمـد الشـاذيل النيفـر، وغريهـا مـن ) القرويني يف اللقاح العلمي بني املغـرب وتـونس

وتنــاول يف القســـم الثــاين الصـــالت العلميــة بــني املغـــرب وتــونس بـــأقالم . البحــوث

الصـــالت (، و)مالمـــح العالقـــات الثقافيـــة بـــني املغـــرب وتـــونس(مغربيـــة، أورد فيـــه 

) الـرتاث الفكـري بـني املغـرب وتـونس(حملمد املنـوين، و) لثقافية بني املغرب وتونسا

مـــن صـــالت العلـــم والروايـــة بـــني أعـــالم الزيتونـــة والقـــرويني (لعبـــد الـــرمحن الفاســـي و

  .حملمد بن عزوز، وغريها من البحوث) خالل القرن الرابع عشر اهلجري



 
٣٨٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  العوائد عجممع الفوائد جلم

  أو شرح حتفة امللوك 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الرومي احلنفي بن عبد العزيز ابن ملك عبد اللطيف  

  :تحقيـــــــــــــق

  

  علي أسعد رباجي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٩١٣  

  :ا ب

لإلمام حممد بن أيب بكر )) حتفة امللوك(( هذا الكتاب شرح فيه مؤلفه كتاب 

عتــرب مــن الكتــب املهمــة يف مــذهب والــذي يُ ، ))خمتــار الصــحاح((الـرازي صــاحب 

ــر مقاصــده، وكشــف ، األحنــاف شــرحه املؤلــف شــرحاً جيــداً، فقــرَّر مســائله، وفسَّ

الطهـــارة والصـــالة والزكـــاة وقـــد اشـــتمل علـــى كتـــاب ، وبـــنيَّ معضـــالته، إشـــكاالته

أوهلما ما خيتص بالدراسة، : وقد قسَّم احملقق الكتاب إىل قسمني. والصوم وغريها

واشــتمل علـــى ثالثــة فصـــول تناولــت ترمجـــة موســـعة لكــل مـــن اإلمــام الـــرازي وابـــن 

ــــة ــــى شخصــــيتهما العلمي نت دراســــة كمــــا تضــــمَّ ، ملــــك، مــــع تســــليط الضــــوء عل

ــــاب ــــه باحلــــديث نســــخ أمــــا القســــم الثــــاين فهــــو ق، الكت ــــق، تنــــاول في ســــم التحقي

وحتــدث عــن علمــاء احلنفيــة وطبقــا�م ، ومنهجــه يف التحقيــق، املخطــوط ووصــفها

  .وغري ذلك، وأنسا�م وإطالقات األمساء واأللقاب

  .والكتاب أصله رسالة ماجستري جبامعة بريوت اإلسالمية



 

 
٣٨٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جمموع رسائل وفتاوى الشيخ عمر بن حممد بن سليم

  :ابت 

  :جمـــــــــــــــــــع

  

  ناصر بن سعود بن عبد اهللا السالمة

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريدة  - دار  النفائس واملخطوطات 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٤٤  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه مؤلفــه جمموعــة مــن الرســائل والفتــاوى للشــيخ العالمــة 

 عـــام املتـــوىفَّ  ،جـــدي احلنبلـــيعبـــد اهللا آل ســـليم القصـــيمي الن عمـــر بـــن حممـــد بـــن

ـــاء )هــــ١٣٦٢( ـــار العلمـــاء يف زمنـــه، وممـــن اشـــتغل بالتـــدريس واإلفت ، وهـــو مـــن كب

  .والنفع العام للمسلمني

وهـي ، وهذه الرسائل والفتاوى صدرت غالبيتهـا باالشـرتاك مـع علمـاء الريـاض

وبعضـها موجـه ، وتوجيـه، وإرشـادموجهة يف الغالـب إىل عامـة املسـلمني، كنصـح، 

  .وطلبة العلم، إىل احلكام

بـدأ جــامع الكتـاب برتمجــة أخـذت مــا يقــارب مـن نصــف الكتـاب أطــال فيهــا 

كمــا أطــال يف ذكــر مــا قيــل ، تلميــذ) ٥٠١(بــذكر تالميــذ الشــيخ، وبلــغ عــددهم 

لينتقل بعدها إىل ذكر الفتـاوى والرسـائل والـيت بلغـت تسـع ، فيه من مراثي وأشعار

  . ائلرس



 
٣٨٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جمموع مؤلفات ورسائل وحبوث  األستاذ الدكتور

  اهللا بن حممد بن أمحد الطيار   عبد

  :ت اب

  :تــــــــــــــــــأليف

  

  اهللا الطيار حممد بن عبد

  :الناشــــــــــــــــر

  

  الرياض - دار التدمرية

  :الطبــــــــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســـــــــنة الطبـــــــــع

  

  :عـــدد المجلـــدات   هـ١٤٣٢

  

٢٧  

  :ا ب

مـن نتـاج علمـي اهللا بـن حممـد الطيـار  لشيخ عبـدمه االكتاب جامع ملا قدَّ هذا 

 نفــدتأو  ،تقــادم عهــد طباعتــهو  بــعمــا طُ بــني ق قــد تفــرَّ وافــر، وكــان هــذا النتــاج 

قـام ابنـه حممـد لـذلك  ؛فتـاواه وخطبـه ومقاالتـهمثل  ،طبع بعدُ يُ مل بني ما طبعاته، و 

ورســائل  ا�مـوع مؤلفــات وحبوثــاً هــذا  يضــمُّ ، يف جممــوع واحـد طباعـة هــذا النتــاجب

شـــــيخ يف أوقـــــات متفاوتـــــة مـــــن عـــــام ال ومقـــــاالت صـــــدرت مـــــن اً بـــــوفتـــــاوى وخط

بعـــض هــــ، حـــىت طباعـــة هـــذا ا�مـــوع، إال أنـــه قـــد بقـــي مـــن نتـــاج الشـــيخ ١٣٩٣

  .بعددروس وحماضرات وتعليقات على الكتب مل يتيسر إخراجه 

ابــن  شـيخنيالـيت أخرجهــا للالكتـب و  ،منيوأمـا حتقيقـات الشــيخ لكتـب املتقــدِّ 

ـــاز وابـــن عثيمـــني رمحهمـــا اهللا يف تأليفهـــا   الكتـــب الكبـــرية الـــيت اشـــرتك الشـــيخ، و ب

، ))فقـــه الشـــيخ ابـــن ســـعدي((، و))الفقـــه امليســـر((، و))الـــروض املربـــع((كشـــرح 

وبـل الغمامــة ((ى املســمَّ  ))العمــدة يف الفقـه(( والكتـب الــيت مل تكتمـل بعــد كشـرح

  .ا�موعهذا تدخل يف  فلم ))البن قدامةيف شرح عمدة الفقه 



 

 
٣٨٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جمموعة الرسائل احلديثية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حامد بن محد العلي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت -مؤسسة اجلديد النافع 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٤١  

  :ا ب

  :للمؤلفهذا الكتاب يضم مخس رسائل 

 فيها بنيَّ ) تسامح اإلسالم مع غري املسلمني يف ضوء الكتاب والسنة: (األوىل

املـــراد بالتســـامح، وذكـــر بعـــض األحكـــام الدالـــة علـــى تســـامح اإلســـالم مـــع غــــري 

  .مث ختم الكالم بذكر أمور أُقحمت يف التسامح وليست منه، املسلمني

ــــد يف اإلســــالم: (الثانيــــة مــــن بــــدَّل دينــــه (( :خــــرج فيهــــا حــــديث) حكــــم املرت

واحلكمـة مـن ، ق به من مباحث، وبنيَّ حكم اسـتتابة املرتـدوذكر ما يتعلَّ )) فاقتلوه

  .قتله، إىل غري ذلك من األحكام

ث فيهـا عـن مفهـوم الوسـطية، مث بـنيَّ مظاهرهـا يف الشـريعة حتدَّ ) الوسطية: (الثالثة

  .، واجلهاد وغري ذلكالوسطية يف التكفري، واملواالة واملعاداة: اإلسالمية، مثل

ذكر فيها مثانيـة أحاديـث واردة يف كراهـة ) حكم الطالق يف السنة النبوية: (الرابعة

  .الطالق، ومنها كونه أبغض احلالل إىل اهللا، مع ذكر احلكم عليها صحة وضعفاً 

وينــاقش فيهـــا مشـــكلة أوالد الزنــا، وذلـــك بتخـــريج ) الولـــد للفـــراش: (اخلامســة

  .وشواهده، وأهم املسائل املستفادة منه، ألفاظهو ، احلديث، وذكر طرقه



 
٣٨٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

الكاملة لبحوث ندوة املعاوضة على احلقوق اموعة 

  املعاصرة وااللتزامات وتطبيقاتها

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  جمموعة باحثني

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -موقع الفقه اإلسالمي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   ١٤٣١

  

٦٠٠  

  :ا ب

ـــة لبحـــوث  ـــاب هـــو ا�موعـــة الكامل نـــدوة املعاوضـــة علـــى احلقـــوق (هـــذا الكت

مها موقع الفقه اإلسالمي، واهليئة ، وهي ندوة نظَّ )وااللتزامات وتطبيقا�ا املعاصرة

  .اإلسالمية العاملية لالقتصاد اإلسالمي

الضــوابط الشــرعية يف املعاوضــة (اشـتمل هــذا الكتــاب علـى مثانيــة حبــوث وهـي 

الضـــوابط (لعبـــد الــرمحن الســند، و) علــى احلقــوق وااللتزامـــات وتطبيقا�ــا املعاصــرة

املعاوضـة علـى (لعبد اهللا الطيار، و) الشرعية يف املعاوضة على احلقوق وااللتزامات

 املعاوضة يف االلتزامات ضوابطها(لعبد اهللا املوسى، و) احلقوق ضوابطها وتطبيقا�ا

الضوابط الشرعية يف املعاوضة على (لعبد الكرمي السماعيل، و) وتطبيقا�ا املعاصرة

لعادل ) املعاوضة على االلتزام باإلقراض(لعبد اهللا السلطان، و) احلقوق وااللتزامات

حكـم (خلالد املشيقح، و) بيع حق التقدم عند صندوق التنمية العقاري(باريان، و

  .لعبد اهللا العمراين) خذ العوض عليهااللتزام بتغطية االكتتاب وأ

  .وكلها حبوث معاصرة ومهمة



 

 
٣٨٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جمموعة مؤلفات الشيخ العالمة

  عبد الرمحن بن ناصر السعدي 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن ناصر السعدي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  قسم حتقيق الرتاث والنشر العلمي بشركة الدار العربية 

  :تقــــــــــــــــديم

  

  جمموعة من العلماء

  :إشـــــــــــراف

  

  أبناء الشيخ والدار العربية

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -امليمان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢٦  

  :ا ب

هــذا الكتــاب عبــارة عــن جممــوع حــوى مجيــع مؤلفــات الشــيخ عبــد الــرمحن بــن 

 ،الــيت مل تنشــر مــن قبــلالكتــب جمموعــة مــن و  ،وخطبــه ،ورســائلهناصــر الســعدي 

شـرح ((وقطعـة مـن  ،))تيسري الكرمي الواحد بشـرح نظـم عقـد الفرائـد((مثل كتاب 

وقطعـة مـن  ))األحاديث املختـارة يف األصـول واألحكـام واآلداب((و ))بلوغ املرام

   .وغريها ))شرح كتاب أصول اإلميان((

للشــيخ الســعدي، مـة احتــوت علـى ترمجــة مطولـة ف مــن مقدَّ وهـذا ا�مــوع تـألَّ 

التفسري، وخمتصر التفسـري، وعلـوم القـرآن، واحلـديث الشـريف، : وَضمَّت ا�لدات

وأصول الفقه، والقواعد الفقهية، والفقه، واخلطب، والدعوة، والفتاوى، والرسائل، 

  .واآلداب، واألخالق، واللغة



 
٣٩٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حماضرات يف التاريخ العثماني

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ن سعد العرايبعبد الرمحن ب 

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة - جامعة امللك عبد العزيز  - مركز النشر العلمي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

١٩٢  

  :ا ب

ـــاب مقـــرَّ  ـــة العثمانيـــة، وهـــو يف األصـــل كت ـــاول تـــاريخ الدول ر هـــذا الكتـــاب يتن

التـــــاريخ العثمـــــاين بصـــــورة ســـــهلة جمملـــــة، دون لطـــــالب املرحلـــــة اجلامعيـــــة، يقـــــدِّم 

بالبناء العام لتاريخ الدولـة العثمانيـة، فهـو اليغطـي  تفصيالته وتشعباته، مبا ال خيلُّ 

  .والثقافية، واالقتصادية، والعسكرية، واإلدارية، هذا التاريخ يف جزئياته السياسية

مخســـة عشـــر والكتـــاب نتـــاج حبـــث املؤلـــف وتدريســـه للتـــاريخ العثمـــاين لقرابـــة 

  .عاماً، باالعتماد على املصادر واملراجع من عدة لغات، أو املرتمجة للعربية

ـــان معـــاين  وحيتـــوي الكتـــاب يف �ايتـــه علـــى أربعـــة مالحـــق، األول منهـــا يف بي

قة ببعض األمور السلطانية، وامللحق الثـاين يف عـرض بعض األلفاظ العثمانية املتعلِّ 

والثالــث والرابــع يف ذكــر ســالطني آل عثمــان أهــم األحــداث الــواردة يف الكتــاب، 

  .وقاد�م



 

 
٣٩١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  احملرر يف مصطلح احلديث

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  محد بن إبراهيم العثمان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الكويت –مكتبة أهل األثر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٩٦  

  :ا ب

جمموعــة مــن الفوائــد يف علــوم مصــطلح احلــديث كــان املؤلــف قــد هـذا الكتــاب 

فلمــا اجتمعــت لــه جمموعــة مــن ، مجعهــا خــالل مطالعتــه وقراءتــه يف كتــب احلــديث

احملرر ((ومساه ، بعد أن أمتها ببحث بعض املسائل ،الفوائد وضعها يف هذا الكتاب

عــني تُ مــه صــاحبه باألمثلــة الــيت فهــو كتــاب مصــطلح دعَّ . ))يف مصــطلح احلــديث

ـــه معـــاين املصـــطلح الواحـــد حســـب وتبـــنيِّ ، طالـــب العلـــم علـــى فهمـــه واســـتيعابه  ل

  ،مع حترير بعـض املباحـث بتعديـد األمثلـة عليهـا وتوضـيحها، استعماالت احملدثني

  .كمبحث العلل، وزيادة الثقة، وتعارض الوصل واإلرسال، واملنكر، والشاذ وغريها

ـــــني حمكَّ  ـــــه حبث ـــــف إلي أحـــــدمها تنـــــاول حكـــــم االحتجـــــاج مـــــني؛ وأضـــــاف املؤل

مني واآلخــر تنــاول تــرجيح أحكــام املتقــدِّ ، باحلــديث الضــعيف يف فضــائل األعمــال

  . على املتأخرين يف علل احلديث

ونقلـه عـن أهـل العلـم، وكثــرة ، الكتـاب يتميـز بسالسـة أسـلوبه وسـهولة عبارتــه

  .ويستفيد منه طالب احلديث، أمثلته مما يسهل على املبتدئ فهمه



 
٣٩٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  حميط احمليط لبطرس البستاني

  تنبيهات واستدراكات ومالحظات

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا الرومي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة التوبة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٨٤  

  :ا ب

ـــاب  ـــاب فيـــه تنبيهـــات واســـتدراكات ومالحظـــات علـــى كت حمـــيط ((هـــذا الكت

  .ملؤلفه بطرس البستاين ))احمليط

ــــف يف هــــذا الكتــــاب مجــــع جمموعــــة مــــن االســــتدراكات، وهــــي متنوعــــة  واملؤل

ومتفاوتة الدرجة؛ فمنها التنبيـه علـى أخطـاء يف كتابـة آيـات القـرآن الكـرمي، ومنهـا 

، وحتريفـات يف ألفـاظ األحاديـث أو معانيهـا، ومنهـا أخطاء يف كتابة السُّنة النبويـة

ق بـاألعالم؛ مـن أيضًا أخطاء يف شواهد اللغة العربيـة، ومـن االسـتدراكات مـا يتعلَّـ

ومنهـا مـا هـو طعـن . والعلماء، والشعراء، واحملدثني، والفقهاء، والتابعني، الصحابة

هـي يف مجلتهـا يف الدين، أو تشكيك فيه، أو أخطاء واضـحة يف مسـائل فقهيـة، و 

  .ا به الظنعلى جهل املؤلف أو تسرعه يف نقل املعلومات إذا أحسنَّ  تدلُّ 



 

 
٣٩٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املختارات اجللية من املسائل الفقهية 

  )حاشية واستدراك على شرح خمتصر املقنع(

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن ناصر السعدي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  ماهر بن عبد العزيز الشبل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -املنهاج دار 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٥٢  

 :ا ب

 ،))الـروض املربــع شـرح زاد املســتقنع((عتـرب حاشــية علـى كتــاب هـذا الكتــاب يُ 

يف علوم الشـريعة  -رمحه اهللا  –وتظهر مدى متكن الشيخ عبد الرمحن بن سعدي 

، ويظهر ذلك يف اختياراتـه وترجيحاتـه الفقهيـة املبنيـة علـى الـدليل، خصوصًا الفقه

كمــا تظهـــر يف تعليقاتــه وتصـــويباته علــى اآلراء املرجوحـــة الــيت يـــذكرها الفقهـــاء يف  

  .كتبهم، مع كو�ا بأسلوب سهل ميسر

وعلــــى هــــذه ، ؤلــــفامل وقـــد اعتمــــد حمقــــق الكتـــاب علــــى نســــخة خطيــــة خبـــطِّ 

وتصـويب واحـد ، النسـخة تصـويبات يسـرية خبـط تلميـذه الشـيخ حممـد بـن عثيمـني

ــــل ــــذه عبــــد اهللا بــــن عقي ومبــــا أن الكتــــاب كمــــا أســــلفنا حاشــــية علــــى . خبــــط تلمي

مـن  ))الـروض املربـع((ق بـالربط بـني احلاشـية وبـني فقـد قـام احملقِّـ ))الروض املربع((

ج وخــرَّ ، كمــا قــام برتقــيم مســائل الكتــاب  ،خــالل ذكــر مواضــع املســائل يف مكا�ــا

  .وعزا األقوال والنقول واالختيارات إىل مواضعها، األحاديث



 
٣٩٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  جواهر البحرين (خمتصر كتاب 

  لإلسنوي )يف تناقض احلربين

  :ت اب

  :اختصــــــــار

  

  علي بن أيب بكر األزرق

  :تحقيـــــــــــــق

  

  صاحل بن مبارك دعكيك

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٦٦  

  :ا ب

ـــ جــواهر ((هــذا الكتــاب اختصــر فيــه املؤلــف كتــاب اإلمــام األســنوي املوســوم ب

كتـب  أهـمِّ  مـن كتـابني نقـد ق فيـه إىلوالـذي تطـرَّ )) البحـرين يف تنـاقض احلـربين

)) الشـرح الكبـري((وكتاب ، لإلمام النووي)) الروضة((الفقه الشافعي، ومها كتاب 

  )).نفائس األحكام((كما ضمنه املؤلف كتابه ، لإلمام الرافعي

قسـم للدراسـة، تنـاول فيـه حيـاة املؤلـف : ق الكتاب إىل قسمنيم احملقِّ وقد قسَّ 

. ومكانتــه العلميــة ومذهبــه وآثــاره، وســريته، م عــن عصــرهمــن عــدة جوانــب، فــتكلَّ 

نفــائس ((ث فيـه عــن كتــاب ل يف هــذا القسـم الكتــاب بالدراســة، فتحــدَّ كمـا تنــاو 

كمــــا قــــام باحلــــديث عــــن كتــــاب ، ونســــبته إىل املؤلــــف والتعريــــف بــــه)) األحكــــام

  .وقيمته العلمية ومقارنته بأصله، مع نبذة خمتصرة عن مؤلفه)) خمتصر اجلواهر((

ــه املؤلــف بتحقيــق نــصِّ  جــواهر (( كتــاب  أمــا القســم الثــاين مــن الكتــاب فخصَّ

والكتــاب أصــله رســالة جامعيــة، نــال �ــا املؤلــف درجــة املاجســتري مــن )). البحــرين

  .اجلامعة اليمنية



 

 
٣٩٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املخلصيات وأجزاء أخرى 

  :ت اب

  :تــــــــــــأليف

  

  حممد بن عبد الرمحن البغدادي، أبو طاهر املخلص

  :تحقيـــــــــق

  

  نبيل سعد الدين جرار

  :الناشــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر

  :الطبــــــــــعة

  

ــــة ــ ــ ــ ــ   الثانيـــ

  

  :ســــــــــــــــــــنة الطبــــــــــــــــــــع

  

  :عــــدد األجــــزاء  هـ١٤٣٢

  

٤  

  :ا ب

 طـــاهر أيب مصــنفات احملقــق مــن عليــه وقـــف مــا هــذا الكتــاب يتضــمن حتقيــق

ــ، وقــد)ه٣٩٣( ســنة املخلــص املتــوىفَّ   اخلطيــة النســخ كــل اشــتمل التحقيــق علــى ـ

  .سزكني لفؤاد ))العريب الرتاث تاريخ(( يف املذكورة املخلص ملصنفات

 :قسـمان وهـي املخلـص، طـاهر أيب حـديث مـن أجـزاء هـي ))املخلصيات((و

 أمحـد وانتقـاء ختـريج مـن وقسم الفوارس، أيب ابن الفتح أيب وانتقاء ختريج من قسم

  .البقال بكر أيب عمر بنا

ــ : ))املخلصــيات((ق للكتــاب بعــد ذكــره ملــا وقــف عليــه مــن وقــد أضــاف احملقِّ

 ابــن روايــة مـن املخلــص عـن أحاديــث فيـه منتقـاة، وجــزءاً  َعــَوالٍ  أحاديـث فيــه جـزءاً 

  .املخلص أمايل من جمالس سبعة فيه عنه، وجزءاً  النقور

ـــوزارة األوقـــاف قطـــر أن طبعـــت هـــذا  بدولـــة اإلســـالمية والشـــؤون وقـــد ســـبق ل

  .انتشاره هـ، وقامت دار النوادر بإعادة طبعه؛ ليعمَّ ١٤٢٩الكتاب سنة 



 
٣٩٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعنيمدارج 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  )ابن قيم اجلوزية(حممد بن أيب بكر 

  :تحقيـــــــــــــق

  

 -خالد الغنيم - صاحل التوجيري -علي القرعاوي -ناصر السعودي

  حممد اخلضريي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دار الصميعي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل 

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٦  

  :ا ب

، تــــواله مخســـــة ))مــــدارج الســــالكني((هــــذا الكتــــاب حتقيــــق جديــــد لكتــــاب 

  .باحثني

ز هـذا التحقيـق باالعتمـاد علـى إحـدى عشـرة نسـخة خطيـة؛ مـا بـني كامـل متيَّ 

ــق ونــاقص، مل يعتمــد علــى كثــري منهــا كــلُّ  الكتــاب، ومنهــا نســخة   مــن ســبق وَحقَّ

ز مــع كو�ــا كاملــة واضـحة اخلــط، كمــا متيَّــ )ه٧٣١(كتبـت يف حيــاة املؤلــف سـنة 

بدراســـة علميـــة متخصصـــة حـــول ابـــن القـــيم واهلـــروي، مـــع عقـــد موازنـــة بـــني شـــرح 

مــع ختــريج جلميــع األحاديــث واآلثــار، وعــزو األقــوال  ،التلمســاين وشــرح ابــن القــيم

والبلــدان  ،والكلمــات الغريبــة ،لحات الصــوفيةواألبيــات الشــعرية، وتعريــف املصــط

  .، ومقابلته على النص املطبوع وتشكيله))املنازل((وترمجة األعالم، وضبط منت 

ـــوراه جبامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود  وأصـــل هـــذا الكتـــاب مخـــس رســـائل دكت

  .اإلسالمية بالرياض

  .وهي أفضل طبعات الكتاب



 

 
٣٩٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مدخل إىل أصول الفقه املالكي

  :ابت 

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد املختار ولد أباه

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممد الشاذيل النيفر

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم ، الرباط  –دار األمان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ٢٠١١

  

٢٩٧  

  :ا ب

مؤلفــه التــذكري  هــذا الكتــاب يف أصــول الفقــه علــى املــذهب املــالكي، أراد منــه

  .ببعض مميزات أصول املذهب املالكي

ق فيهـــا لعـــدة موضـــوعات، منهـــا كيفيـــة معرفـــة مـــة تطـــرَّ بـــدأ املؤلـــف كتابـــه مبقدَّ 

ـــة مـــن هـــذا املـــدخل، وغريهـــا، أصـــول الفقـــه، ومفهومـــه ـــواب . والغاي مث شـــرع يف أب

ثالثــة الكتــاب الثالثــة، فتنــاول فيهــا املبــادئ األوليــة لعلــم أصــول الفقــه؛ وذلــك يف 

واســتنباط األحكــام ، والــدالالت اللغويــة، ث عــن اخلطــاب الشــرعيفصـول، فتحــدَّ 

م عــن آراء املالكيــة يف مث تكلَّـ، ..)الظـاهر، املفــاهيم ،الــنص(وفقـاً للقواعــد اللغويـة 

فـــق عليهـــا كالكتـــاب واألدلـــة املتَّ ، م عـــن أقســـام األحكـــامفـــتكلَّ ، أصـــول األحكـــام

م عــن آراء املــذاهب يف وتكلَّــ، الجتهــاد والقيــاسوتنــاول أيضــاً ا، والســنة واإلمجــاع

وكـان ، .).سـد الـذرائع، االستصـحاب(وعن مباحث االسـتدالل ، املصاحل املرسلة

ليخـــــتم ، وآراء العلمـــــاء فيهمــــا ))املدونــــة((و ))املوطـــــأ((آخــــر األبـــــواب قــــراءة يف 

الكتــاب بثالثــة مالحــق، أورد فيهــا أســباب اخلــالف بــني املــذاهب، واملصــطلحات 

  .صولية، وفهرس للمشاهري من األصوليني املالكيةاأل



 
٣٩٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الكرمي زيدان

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق - مؤسسة الرسالة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٦٤  

  :ا ب

القـــــارئ فكــــــرة واضـــــحة جيـــــدة عـــــن طبيعـــــة الشــــــريعة هـــــذا الكتـــــاب يعطـــــي 

كمـا أنـه ، وأفكارها األساسـية، وأنـواع الـنظم القانونيـة الـيت جـاءت �ـا ،اإلسالمية

  .ع يف دراسة الشريعة اإلسالمية وفقهها العظيمخطوة معينة ملن يريد التوسُّ 

قسَّــم املؤلــف مدخلـــه هــذا إىل قســمني، تنـــاول يف القســم األول حالــة العـــرب 

كمــا ، اإلسـالم، وذلــك مـن نــاحيتني؛ الناحيـة االجتماعيـة، والناحيــة القانونيـة قبـل

ومبادئهــا ، وعــن خصائصــها املهمــة، حتــدَّث عــن املعــىن الــدقيق للشــريعة اإلســالمية

ـــ، وعالقتهـــا بالشـــرائع الســـماوية الســـابقة ،العامـــة ح املعـــىن االصـــطالحي كمـــا وضَّ

 ، واألدوار الــــيت مــــرَّ �ــــا، وأهــــمَّ للفقــــه اإلســــالمي، وعالقتــــه بالشــــريعة اإلســــالمية

  .مع ذكر تراجم مؤسسيها ،املدارس الفقهية الباقية منها واملندرسة

أمــا القســم الثــاين فتنــاول فيــه بعــض الــنظم القانونيــة الــيت جــاءت �ــا الشــريعة 

اإلســالمية، كنظــام امللكيــة، ونظــام العقــد، ونظــام اجلــرائم والعقوبــات، مــع مقارنــة 

  .القوانني الوضعيةهلذه النظم بنظم 



 

 
٣٩٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املدخل ملصطلح احلديث

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  نصر سلمان

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٢٤٠  

  :ا ب

املصــطلحات احلديثيــة ممــا ال يســتغين عــن  هــذا الكتــاب يتنــاول التعريــف بــأهمِّ 

معرفته دارس مصطلح احلديث، باإلضافة إىل بعـض الشـبهات املثـارة حـول السـنة 

 ،ال ســيما أخبــار اآلحــاد منهــا ،النبويــة الشــريفة ودحضــها، مــع بيــان حجيــة الســنة

وأمهيــة اإلســناد يف احلفــاظ عليهــا، وبيــان أهــم التقســيمات احلديثيــة املعتمــدة عنــد 

وتقسيمها إىل مرويات متواترة وأخـرى  ،هذا الفن، من حيث طرق احلديث علماء

ه، وتقسيمه إىل صحيح، وحسن، وضعيف، إضافة آحاد، ومن حيث قبوله أو ردُّ 

للمرويـات الصـحيحة أو  مظانـ�ا إىل إيـراد نبـذ عـن أهـم املصـادر احلديثيـة، الـيت تعـدُّ 

ـــ. احلســـنة نت مـــدخًال للســـنة تضـــمَّ  م املؤلـــف الكتـــاب إىل مخســـة أبـــواب؛وقـــد قسَّ

األلفــاظ الــيت تــدور علــى ألســنة أهــل  النبويــة، وفيــه التعريــف بعلــم احلــديث، وبــأهمِّ 

وحجيـة خـرب اآلحـاد، ومنزلـة السـنة، وشـبهات  ،ة عمومـاً نَّ هـذا العلـم، وحجيـة السُّـ

مث ذكــر أقســام اخلــرب باعتبــار وصــوله إلينــا، وباعتبــار . حــول الســنة واجلــواب عنهــا

م عن احلديث احلسـن، وقـام بدراسـته دراسـة نظريـة، مـع ذكـر وتكلَّ . هقبوله، أو رد

  .ث عن احلديث الضعيفويف الباب األخري حتدَّ . همظانِّ 



 
٤٠٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  دراسة يف تارخيه : املذهب احلنبلي

  ومساته  وأشهر أعالمه ومؤلفاته

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -عامل الكتب

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  بدون

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

اشـتمل جملـده األول علـى سـرية إمـام ، هذا الكتاب جمموع يف املذهب احلنبلي

ومواطن انتشاره، مث مسات احلنابلة ، مث أدوار املذهب، املذهب اإلمام أمحد وعلمه

واالتباع للسلف وغري ذلك، واشتمل أيضاً علـى أبـرز  ،من االعتناء بعلوم احلديث

مؤلفـات املـذهب، وأمـا ا�لـد الثـاين فكـان جـرداً ألهـم املكتبـة احلنبليـة، عـن طريــق 

  .البن محيد) )الدُّر املنضد((الرتتيب الزمين التارخيي للمؤلفني على غرار كتاب 

عنـه، ويـذكر املصـدر وطريقته أنه يُعرِّف كل مؤلِّف بشهرته، مث أهم املعلومات 

الذي ترجم له، مث يسرد أهم مصنفاته يف الفقه واألصول، مع تعريف �ـا، وتوثيـق 

وجود الكتاب، وخمطوطاته، ومطبوعاته، وصحة النسبة للمؤلف، والدراسات عنه 

  .وغري ذلك مما يتعلق به ،أو عن املؤلف، ويذكر شروحه واحلواشي عليه

ــــعوالكتــــاب  وال فــــرق بــــني  ،مبؤسســــة الرســــالة )ه١٤٢٣(ســــنة  ســــبق أن طُب

  .الطبعتني



 

 
٤٠١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املرتع املشبع يف مواضع من الروض املربع

  :ت اب

  :تــــــــــــأليف

  

  العزيز آل مبارك فيصل بن عبد

  :تحقيـــــــــق

  

  العزيز بن إبراهيم بن قاسم عبد

  :الناشــــــــــر

  

  الرياض -دار الدار

  :الطبــــــــــعة

  

  األوىل

  

ـــــــــــــع   :ســـــــــــــنة الطب

  

  :المجلــــداتعــــدد   هـ١٤٣٢

  

١٠  

  :ا ب

ــــع((هــــذا الكتــــاب يتنــــاول فيــــه مؤلفــــه املواضــــع املشــــكلة مــــن  ؛ ))الــــروض املرب

ــمطــوَّ  فيبحثهــا حبثــاً  ل اخلــالف فيهــا، ويــذكر أدلــة كــل قــول، حــىت يظهــر ًال، ويفصِّ

الراجح من بينها؛ سواء وافق املذهب احلنبلي أو خالفـه، وقـد بلغـت هـذه املواضـع 

  .موضعاً  )٣٥٠(

 ))الـروض((وطريقة املؤلف يف الكتاب أنه ينقـل الـنص املـراد التعليـق عليـه مـن 

. إىل آخـره: إن كان قليًال، أما إن كان كثـرياً فإنـه ينقـل أولـه مث يقـول  بنصه كامالً 

مث يـــذكر مـــا يف املســـألة مـــن اتفـــاق أو اخـــتالف معتمـــداً يف الغالـــب علـــى كتـــاب 

البـــــن رشـــــد، مث يـــــذكر األقـــــوال ) )دايـــــة ا�تهـــــدب((البـــــن هبـــــرية، و) )اإلفصــــاح((

، مث يقـوم بـالرتجيح معتمـداً كتـاب ))فتح البـاري((وأدلتها، ويناقشها معتمداً على 

  . للسعدي ))اإلرشاد((و ))اختيارات شيخ اإلسالم((

 ،املـنت للحجـاوي صـاحب برتمجـة رهوصدَّ  الكتاب، هذا ق خبدمةوقد قام احملقِّ 

 .اهللا رمحهـــم الكتـــاب، هـــذا فيصـــل آل مبـــارك مؤلـــفو  الشـــرح، والبهـــويت صـــاحب

  .والكتاب يطبع ألول مرة



 
٤٠٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مرشد اخلصائص ومبدي النقائص 

  يف الثقالء واحلمقى وغري ذلك

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  عثمان بن عبد اهللا بن بشر

  :تحقيـــــــــــــق

  

  محد بن ناصر الدخيل

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دارة امللك عبد العزيز 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٥٩  

  :ا ب

مــن خــالل إيــراد بعــض األخبــار ، هــذا الكتــاب يتنــاول آداب املعاشــرة والزيــارة

واالستشـــهاد عليهـــا بكثـــري مـــن نصـــوص  ،بعـــض األخـــالق الذميمـــة األدبيـــة يف ذمِّ 

 .األدب شعراً ونثراً 

أن يعاجله بعض األخالق الـيت استشـرت يف زمنـه، وأصـبحت ومما أراد املؤلف 

ــ ،خلقــاً غــري مرغــوب فيــه لــني والــثقالء الــذين فــأراد ذم املتطفِّ ، ل والثقــلوهــو التطفُّ

فيصـــرفون صـــاحب ا�لـــس عـــن ، يـــأتون ا�ـــالس مـــن غـــري رغبـــة أهلهـــا يف بقـــائهم

جمـالس القهـوة يف  لـني علـىاملتطفِّ  ذلك بذمِّ  واستهلَّ ، عون عليه وقتهحاجته، ويضيِّ 

  .والذي يظهر أن املؤلف عاىن منهم كثرياً ، زمنه

م مــن واألمثــال جعلهــا خامتــة ملــا تقــدَّ ، واِحلَكــم، كمــا تنــاول مجلــة مــن اآلداب

ــــثقالء وذكــــر ، وجــــاء بفصــــل آخــــر يف احلماقــــة وتعريفهــــا، حــــديث عــــن الثقــــل وال

  .وصفا�موأورد بعض األخبار واألقوال واألشعار عن احلمقى ، صفات األمحق



 

 
٤٠٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 املركز القانوني للمرأة يف اململكة العربية السعودية

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  خالد بن عبد احملسن احمليسن - أيوب بن منصور اجلربوع

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣١

  

٥٥٨  

  :ا ب

ســواء بصــفتها مواطنــة، ،سعوديةاملركــز القــانوين للمــرأة يف الهــذا الكتــاب يبــني  

ـــــك وفقـــــاً  ،يف قطـــــاع خـــــاص أو أهلـــــي :أم مســـــتثمرة، أم موظفـــــة  أم مهنيـــــة، وذل

وكــذلك االتفاقيــات  ،قــة يف اململكــةوالنصــوص النظاميــة املطبَّ  ،لألحكــام الشــرعية

  .اليت صادقت عليها اململكة

الوثـــائقي الوصــفي الـــذي يقـــوم تقــوم منهجيـــة الكتــاب علـــى اســـتخدام املــنهج 

ـــوائح، واألنظمـــة، بشـــكل رئـــيس علـــى مراجعـــة األحكـــام الشـــرعية والقـــرارات ، والل

وكذلك الكتـب ، واالتفاقيات ذات العالقة اليت صادقت عليها اململكة، التنظيمية

وذلــك لبيــان املركــز القــانوين للمــرأة ، والدراســات ذات العالقــة، واملقــاالت املنشــورة

  .لعربية السعوديةيف اململكة ا

ـــاول الكتـــاب الشخصـــية القانونيـــة للمـــرأة وآثارهـــا  واملشـــاركات السياســـية ، تن

، واملســــتثمرة، ث عــــن املركـــز القــــانوين للمـــرأة العاملــــةكمـــا حتــــدَّ ، واالجتماعيـــة هلــــا

والرعايــــة االجتماعيــــة ، ويف بــــرامج الــــدعم احلكــــومي، ويف جمــــال التعلــــيم، واملهنيــــة

وجانــــب ، ق �ــــا يف جانـــب األحــــوال الشخصــــيةتعلَّــــكمــــا تنــــاول مـــا ي، والصـــحية

 .واجلهات املرجعية لشكاوى املرأة وتظلما�ا، والقانون اجلنائي، اجلنسية



 
٤٠٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 مسائل االعتقاد عند علماء جند قبل الدعوة اإلصالحية

  خالل القرن العاشر واحلادي عشر والثاني عشر

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  لطيفعبد العزيز بن حممد آل عبد ال

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة الرشد 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٠٥  

  :ا ب

مجــع آراء علمــاء جنـــد يف هــو  -كمــا قــال املؤلــف  -الكتــاب اهلــدف منــه هــذا

 ،واحلـادي عشــر ،مسـائل االعتقـاد قبـل الـدعوة اإلصـالحية، وخـالل القـرن العاشـر

وذلـك لتسـليط الضـوء أكثـر علـى اجلانـب العقـدي يف هـذه  .والثاين عشر اهلجـري

   .مما مل يأخذ حظه من الدراسة والتحرير ،احلقبة الزمنية

نبــذة  يف التمهيــداملؤلــف وثالثــة فصــول، ذكــر  ن البحــث مــن متهيــدتكــوَّ وقــد 

قـع جنـد  وأن وا، تارخييـة عـن جنـد خـالل القـرون الثالثـة السـابقة للـدعوة اإلصـالحية

تقريـرات أمـا الفصـول الثالثـة فتناولـت . كان حافًال بأنواع الضالالت واالحنرافات

والتصــوف  علــم الكــالمث املؤلــف عــن وحتــدَّ ، علمــاء جنــد ملــذهب الســلف الصــاحل

ــــ ،عنــــد علمــــاء جنــــد حاً أن املســــالك الكالميــــة والطــــرق الصــــوفية كانــــت قــــد موضِّ

 .العداء للدعوة اإلصالحيةتها، وأن ذلك كان سبب غشيت بالد جند وعمَّ 



 

 
٤٠٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مسائل صالة الليل

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن فهد الفريح

  :تقــــــــــــــــديم

  

  الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام –دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٢٠  

  :ا ب

وقــد اشــتمل علــى عشــرين ، هــذا الكتــاب يتنــاول أحكــام قيــام الليــل ومســائله

هـــذه  فضـــلو ، ةشـــروعيهـــذه املل علـــى يدلالـــو  ،مشـــروعية قيـــام الليـــل: مســـألة منهـــا

كمــا تنــاول الكتــاب البحــث يف . تها و�ايتهــاوقــت بــدايوحتديــد  ،العبــادة العظيمــة

وأن يف ، الــرتاويح وقيــام الليــلوبيــان أنــه ال تفريــق بــني ، عــدد ركعــات صــالة الليــل

  . وز أداء صالة الليل جالساً وأنه جي،  رفقاً بالناسىنصالة الليل مثىن مث

 كمـا.جواز القراءة من املصحف يف صالة الليلومما تناوله الكتاب أيضاً بيان 

ث عـــن مســـألة حتـــدَّ و ،ذكـــر أن رفـــع اليـــدين بالـــدعاء يف حـــال القنـــوت مســـتحب

صـالة العشـاء  يوحكم مـن يصـلِّ ، )بركعة ليشفع �ا وتره وهو اإلتيان(نقض الوتر 

بعــض املخالفــات الواقعــة بعــد ذلــك  رد املؤلــفكمــا ســ  .خلـف مــن يصــلي الــرتاويح

مــع مــا أضــافه يف ثنايــا هــذه املســائل مــن فوائــد  .النــاس يف صــالة الليــل مــن بعــض

  .وذكر أقوال أهل العلم وفتاويهم ،م كالمه باألدلةدعَّ قد و  ،وتنبيهات



 
٤٠٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املسائل العقدية املتعلقة بآدم عليه السالم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ألطاف الرمحن بن ثناء اهللا

  :الناشــــــــــــــر

  

  عمادة البحث العلمي –اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

٣  

  :ا ب

ق �ـا مـن املسـائل يتناول قصة نيب اهللا آدم عليـه السـالم ومـا يتعلَّـهذا الكتاب 

  .وذلك لوقوع اخلطأ يف فهمهما من بعض الناس، العقدية

املــدخل علــى احلكمــة مــن  اشــتمل، مــدخل وأربعــة أبــوابتــألَّف الكتــاب مــن 

خلق اجلن واإلنس، واحلكمة يف وحدة أصل اإلنسان، واالكتفاء بالكتاب والسنة 

  .الدين خاصة العقيدةيف أبواب 

خلـق نت احلـديث عـن واليت تضمَّ  ،مث انتقل املؤلف إىل أبواب الكتاب األربعة

وأن اهللا خلقـــه بيـــده، ووقـــت اخللـــق ومكانـــه ومادتـــه، ومراحـــل ، آدم عليـــه الســـالم

وبيـان أنـه أصـل اإلنسـان والـرد علـى مـن خـالف  خلقه ونفخ الروح إىل غـري ذلـك،

مث شـــرع املؤلـــف يف الكـــالم عـــن . دة، والباطنيـــةمـــن  اهلنـــدوس، واملالحـــ يف ذلـــك

 لينتقـل بعـده إىل موضـوع، وموقـف إبلـيس منـه ،سجود املالئكة آلدم عليه السالم

ـــــة وهبوطهمـــــا إىل  ،وخروجهمـــــا منهـــــا ،دخـــــول آدم وزوجـــــه عليهمـــــا الســـــالم اجلن

  .هووفات ،ودعوته ،نبوة آدمث عن مث حتدَّ  .األرض

  .باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةوالكتاب أصله رسالة ماجستري نوقشت 



 

 
٤٠٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املسائل الفقهية 

   :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عمر بن قدَّاح اهلواري

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد أبو األجفان

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٢٠٨  

  :ا ب

رمحــه اهللا، وهــو  تــب الفقهيــة علــى مــذهب اإلمــام مالــكالكهــذا الكتــاب مــن 

عبارة عن عدد من املسائل الفقهية اليت أفىت به الشـيخ أبـو حفـص عمـر بـن قـداح 

حافظ املذهب املالكي ومفتيه، حيث بلغت املسائل الفقهيـة  -رمحه اهللا -اهلواري

فتـاوى اثنـيت اليت تضمنها هذا الكتاب اثنتني وعشرين وأربعمائة مسـألة، وبلغـت ال

ــــز مــــنهج الشــــيخ القــــداح مبراعــــاة العــــرف، وتــــوخِّ  ي التيســــري، عشــــرة فتــــوى، ويتمي

واعتمــاد املشــهور مــن أقــوال املــذهب املــالكي،  ومقاومــة بعــض البــدع املنتشــرة يف 

  .زمانه

ـــــى قســـــمني، ففـــــي القســـــم األول ذكـــــر احملقِّـــــ  ق فيـــــه جـــــاء هـــــذا الكتـــــاب عل

ف فيــه مبســائله الفقهيــة، ومنهجهــا، وارتباطهــا املعلومــات العامــة عــن املؤلــف، وعــرَّ 

  . بالواقع، والنسخ املعتمدة يف التحقيق إىل غري ذلك

ـــ ـــاول فيـــه املؤلـــف املســـائل الفقهيـــة، وقسَّ مها علـــى عـــدة أمـــا القســـم الثـــاين تن

  .نها مسائلهأقسام، وأحلق بالكتاب الفتاوى اليت مل تتضمَّ 



 
٤٠٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصحابةاملسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد بن أمحد الصمي بابطني

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة – دار ابن عفان ،الرياض   -  دار ابن القيم

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

الصــحابة رضــي هــذا الكتــاب دراســة مجعــت املســائل الفقهيــة الــيت رجــع عنهــا 

اهللا عــــنهم، وحـــــاول املؤلـــــف استقصـــــاءها بـــــالرجوع إىل املصـــــادر اجلامعـــــة لآلثـــــار 

واقتصر املؤلف علـى املسـائل الفقهيـة دون ، واألقوال والفتاوى املروية عن الصحابة

وقـد رُتـِّبَـت مسـائل . ق إىل غريها من مسائل االعتقاد أو التفسري وغـري ذلـكالتطرُّ 

للمـــــرداوي، بدايـــــة بكتـــــاب  ))اإلنصـــــاف((الكتـــــاب علـــــى نفـــــس ترتيـــــب كتـــــاب 

لعــدم ورود شــيء فيهــا عــن  ؛الطهــارة، ومل يــذكر بعــض األبــواب الفقهيــة كالصــالة

  . الصحابة

ر فيهـــا يصـــوِّ  ،مـــة خمتصـــرةدَّ ومــنهج املؤلـــف يف كتابـــه أن يقـــدِّم لكـــلِّ مســألة مبق

مثبتـــاً يف بدايـــة األمـــر القـــول القـــدمي ، ويعـــرض الخـــتالف الصـــحابة فيهـــا، املســـألة

، ذاكــراً ســبب الرجــوع، مث يثبــت بعــد ذلــك رجوعــه عــن قولــه أو عدمــه، للصــحايب

والكتـاب أصـله رسـالة . وخيتم املسألة بالرتجيح بني قـول الصـحايب القـدمي واجلديـد

  .املؤلف لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرىعلمية تقدَّم �ا 



 

 
٤٠٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املستشارون العرب والسياسة اخلارجية 

  )١٩١٥-١٩٥٣(خالل حكم امللك عبد العزيز بن سعود 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صربي فاحل احلمدي

  :الناشــــــــــــــر

  

  لندن -دار احلكمة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   م٢٠١١

  

٣٦٣  

ب ا:  

ط الضـــوء علــــى رجـــال مــــن بلـــدان عربيــــة أصـــحاب خــــربة هـــذا الكتـــاب يســــلِّ 

وكفاءة، اعتمدت عليهم الدولـة السـعودية اجلديـدة، وأسـهموا بشـكل أو بـآخر يف 

  .نشوء اململكة وتطورها

ــ ث يف التمهيــد عــن م املؤلِّــف كتابــه إىل مخســة فصــول يســبقها متهيــد، حتــدَّ قسَّ

وأثرهـا يف قيـام التمثيـل الدبلوماسـي  ،سياسة امللـك عبـد العزيـز بـن سـعود اخلارجيـة

رات احلاجة إىل مستشـارين، وسياسـته الداخليـة وعالقاتـه اخلارجيـة للمملكة، ومربِّ 

، وتطور التمثيل الدبلوماسي، )م١٩٢٧(حىت عقد معاهدة جدة مع بريطانيا عام 

اخلمسة للكتاب؛ على ذكر عدد من  واشتملت الفصول. واحلاجة إىل مستشارين

هؤالء املستشارين، مثل عبد اهللا الدملوجي، ويوسف ياسني، وفؤاد محزة، وحـافظ 

وهبه، وغريهم، ودورهم يف السياسة اخلارجية السعودية، مـع ذكـر نبـذ مـن حيـا�م 

ومؤلفـا�م، وأهــم مـا قــاموا بـه، وخصــص الفصـل اخلــامس واألخـري؛ للحــديث عــن 

ي ملحـــس، ومـــدحت شـــيخ األرض، واألثـــر السياســـي لكـــل أدوار كـــل مـــن رشـــد

منهما يف السياسة اخلارجية السعودية، وتأسيس اجليش السعودي، وكـذلك فـوزي 

  .مث ختم الكتاب مبجموعة من املالحق. القاوقجي، وغريهم



 
٤١٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مسند اإلمام أمحد بن حنبل

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن حنبل

  :تحقيـــــــــــــق

  

  اإلسالمي بإشراف الدكتور أمحد معبد عبد الكرميمجعية املكنز 

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة –دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

١٥  

  :ا ب

مـن أجـلِّ كتـب  يعـدُّ الـذي  ))مسند اإلمام أمحد((ـهذا الكتاب حتقيق جديد ل

كـان آخرهـا هـذه الطبعـة الصـادرة عـن   ،طبعـات عـدة ))املسـند((وقد طبع ، السنة

فقوبلـــت ، حنــو ســتة عشــر عامــاً  امجعيــة املكنــز اإلســالمي، والــيت اســتغرق حتقيقهـــ

، يقابل عليها ألول مـرة ،فريدةست عشرة نسخة منها  ،على مثان وثالثني نسخة

فاسـتدرك علـى الطبعـات السـابقة مـا  .مل يعتمـدها حمققـو طبعـة الرسـالة وال غـريهم

اخلطيــــة  لنســــخن هـــذا التحقيــــق مقابلـــة اوكـــذلك تضــــمَّ . حـــدث فيهــــا مـــن ســــقط

مـــع ، البـــن اجلـــوزي وابـــن كثـــري وغريمهـــا ))جـــامع املســـانيد((ـكـــ  ،والنســـخ املســـاعدة

اعتمــاداً علــى كتــب  ضــبط الــنصاختيــار الصــواب يف املــنت مــع تعليــل االختيــار، و 

 ج إىل توجيـه،، مـع توجيـه مـا حيتـا وكتـب ضـبط ألفـاظ احلـديث الشـريف ،الرجـال

إحتـــاف ((و ،))املســـند املعتلـــي((بــــ  تربطـــوُخرِّجـــت األحاديـــث خترجيـــاً مـــوجزاً، و 

وحبـــوث ، مـــة فيهــا مباحــث مفيــدة، وللكتــاب مقدَّ ))حتفــة األشــراف((و ،))املهــرة

وننصــح باقتنــاء هــذه الطبعــة ملــن مل تكــن عنــده طبعــة الرســالة، ومــن   .علميــة نافعــة

  .ال إن كان مقتدراً فننصحه �ذه أيضاً كانت عنده فيمكن أن يكتفي �ا إ



 

 
٤١١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مسند احلفاظ فيما اتفق عليه األئمة الستة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عواد اخللف

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار البشائر اإلسالمية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٨٣  

  :ا ب

ق األئمة الستة البخاري ومسلم وأصـحاب فَ فيه مؤلفه ما اتـَّ هذا الكتاب مجع 

مــــن حــــديث الصــــحايب نفســــه، وقــــام برتتيبهــــا علــــى  ،الســـنن األربعــــة علــــى أصــــله

  . وهدفه من ذلك تيسري احلفظ على الراغبني فيه، مسانيد الصحابة

ويثبـت مــا كـان أصــله ، وطريقتـه أنـه يقــوم بإثبـات روايــة اإلمـام مسـلم رمحــه اهللا

  .أو نقص، أو بزيادة، تة دون اإلشارة إىل كونه يف بعضها بلفظ آخريف الس

بهـا علـى ورتَّ ، أما عن الرتتيب فقد قدم مسانيد الصحابة من الرجال مث النِّساء

  .حروف اهلجاء

  ،أنـه قـد أخرجـه السـتة) )حتفـة األشـراف((وإذا كان الكتاب مما ذكر املزي يف 

كمـا ، ))التحفـة((فتني إىل رقمـه يف فإن املؤلف يشـري عقـب احلـديث داخـل معقـو 

 . مة كتابهاستخدم جمموعة من الرموز لالختصار ذكرها يف مقدَّ 

بـه للمؤلف نفسـه، لكنـه هنـا رتَّ  ))صحيح احلفاظ((والكتاب أصله هو كتاب 

  .على املسانيد



 
٤١٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مسند عمدة األحكام

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن مطري الشريكة

  :الناشــــــــــــــر

  

  أبوظيب –دار اإلمام مالك 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٤٣  

  :ا ب

علـى مسـانيد ) )عمدة األحكام((هذا الكتاب هو عبارة عن ترتيب أحاديث 

الصحابة الكرام رضي اهللا عـنهم، وذلـك حـىت يسـهل حفظهـا علـى مـن يرغـب يف 

  .ذلك

املؤلــف يف ضـــبط الــنص وتصــحيح الشـــكل، مــن خــالل مراجعـــة وقــد اجتهــد 

العديـــد مـــن النســـخ املطبوعـــة، كمـــا حـــذف األحاديـــث املكـــررة وهـــو قليـــل جـــد�ا، 

ه عليــه ممــا نبَّــ ،))عمــدة األحكــام((ح بعــض العــزو الــذي وهــم فيــه مصــنف وصــحَّ 

إذا كـان مـن  .أخرجه البخاري أو أخرجـه مسـلم: أهل العلم، واكتفى بالعزو بقوله

مفاريد أحدمها، ووضع يف اهلامش جبانب كل حديث الكتاب والبـاب الـذي أورد 

املصنف احلديث فيه، مث ختم الكتاب بفهرس مسانيد الصحابة رضي اهللا عـنهم، 

  .دم �ا الكتاب وقد استفاد املؤلف من التحقيقات السابقة اليت خُ 



 

 
٤١٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مشاهري خلفاء بني العباس

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عدنان حسن صاحل

  :الناشــــــــــــــر

  

  األردن - الفرسان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

١٩٢  

  :ا ب

هـــذا الكتـــاب يتنـــاول خلفـــاء الدولـــة العباســـية يف القـــرن األول، ومطلـــع القـــرن 

  . ثاً عن عظماء الدولة العباسية يف هذه الفرتةالثاين، متحدِّ 

ث املؤلـــف يف بدايـــة الكتـــاب عـــن كيفيـــة قيـــام الدولـــة العباســـية، مث تنـــاول حتـــدَّ 

ن مـن سرية أيب جعفر املنصور نشأته وحياته، والعقبـات الـيت اعرتضـته، وكيـف متكَّـ

ـــتخلُّ  يد ث عـــن اخلليفـــة هـــارون الرشـــمث حتـــدَّ . ص منهـــا، وعـــن سياســـته اخلارجيـــةال

األحــــــداث والثــــــورات يف خالفتــــــه، وعالقاتــــــه  نشــــــأته وحياتــــــه، وخالفتــــــه، وأهــــــمِّ 

ق إىل الكــالم عــن اخلليفــة اخلارجيــة، ومكانــة العلمــاء والشــعراء يف عهــده، مث تطــرَّ 

عبد اهللا املأمون، واليته للعهد، واألحوال الداخلية يف خالفته، وقضية القـول خبلـق 

اخلليفــــة املعتصـــم بـــاهللا، فـــذكر ســـريته، وأهــــم م عـــن القـــرآن، وغـــري ذلـــك، مث تكلَّـــ

ــاألحــداث يف خالفتــه، وأشــهر وزرائــه، مث تكلَّـــ ل علـــى اهللا، مث م عــن اخلليفــة املتوكِّ

ث عــن حياتــه ومــن عاصــره مــن احلكــام، والوضــع الــداخلي يف اخلليفــة املعتمــد حتــدَّ 

ابات متناوًال حياتـه، واألحـداث واالضـطر ، وختم الكتاب باخلليفة املعتضد. عهده

  .والفنت اليت وقعت يف خالفته



 
٤١٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املشروع اإليراني الصفوي الفارسي

  وسائل التصدي له -أخطاره  -مقدماته 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بسام يوسف

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  الثانية

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

١٠٤  

  :ا ب

كحلقــة أوىل يف سلســلة فضــح النشــاط الصــفوي، ويشــتمل هــذا الكتــاب يــأيت  

علــى مخســة فصــول؛ حتــدث املؤلِّــف مــن خالهلــا عــن الصــفويني ودولــتهم، وتعــرَّض 

لبيان عقائد الشيعة اإلمامية اجلعفرية االثـين عشـرية، مثـل عقيـدة البـداء، والرجعـة، 

قفهم مــن والتقيــة، وعقيــد�م يف نكــاح املتعــة، ويف الصــحابة رضــي اهللا عــنهم، ومــو 

ث عـن معـايري اخلطـر الـذي ميثِّلـه املشـروع مث حتـدَّ . غري الشـيعة عمومـًا، وغـري ذلـك

الصــفوي الفارســي، وذكــر فيــه التحــالف االســرتاتيجي بــني عناصــر هــذا املشــروع، 

واألركــان اخلمســة لــه، وأســاليب حتركــه، وبعــض آثــار متــدده، وإنــذارات اخلطــر الــيت 

ث أيضـــــاً عـــــن تنفيـــــذ وحتـــــدَّ ). هللا اللبنــــاينحـــــزب ا(لهــــا، وبعـــــض احلقـــــائق عـــــن ميثِّ 

مشـــروعهم يف ســـورية، وبـــنيَّ أهـــم معاملـــه، وذكـــر بعـــض أســـاليبهم الـــيت يتبعو�ـــا يف 

م عــــن الــــدعوة إىل التشــــيع، ومصــــادر متــــويلهم، وبعــــض نتــــائج نشــــاطهم، مث تكلَّــــ

وسائل وأدوات التصدي للمشروع القـومي اإليـراين الصـفوي الفارسـي، مـن خـالل 

كـــــاحملور السياســـــي، واإلعالمـــــي، والعلمـــــي، والثقـــــايف، والـــــدعوي، عـــــدة حمـــــاور،  

  .واالجتماعي، واالقتصادي، وغري ذلك



 

 
٤١٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مشكل أحاديث املناسك

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خالد بن سليمان بن عبد اهللا آل مهنا

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار  ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :الصـــفحاتعـــدد   ه١٤٣٣

  

٦٤٨  

  :ا ب

مـع بيـان وجـه  ،ق باحلجهذا الكتاب دراسة حول مشكل األحاديث اليت تتعلَّ 

الكتــاب متهيــداً وتســعة فصــول، عــرَّف املؤلــف يف  إشــكاهلا واجلــواب عنــه، ويضــمُّ 

التمهيد مشكل احلديث لغًة واصطالحاً، وبنيَّ العالقة بينه وبني خمتلف احلـديث، 

وتناول يف فصـول الكتـاب التسـعة أسـباب وقـوع اإلشـكال يف أحاديـث املناسـك، 

وأوجـــــه الرتجـــــيح بينهـــــا، مث بـــــدأ يف بيـــــان مشـــــكل أحاديـــــث املواقيـــــت، ومشـــــكل 

حمظــورات اإلحــرام، ومشــكل أحاديــث إهــالل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  أحاديــث

وسلم، ومشكل أحاديث الطواف والسعي، ومشـكل أحاديـث أعمـال يـوم النحـر 

وأيـام التشـريق، ومشـكل أحاديـث العمـرة، وخـتم بأحاديـث مشـكلة يف أمـور شــىتَّ 

ومـــنهج املؤلـــف أن يـــذكر وجـــه اإلشـــكال بعـــد ســـياق األحاديـــث . مـــن املناســـك

ـــــذكر أقـــــوال العلمـــــاء يف إثبـــــات اإلشـــــكال، ويعـــــرض لبيـــــان ســـــبب  املشـــــكلة، وي

اإلشــكال بعبــارة مــوجزة، مث يقــوم بدراســته، مــع بيــان الــراجح لديــه مــن األقــوال يف 

والتعريـــف ، وتفســـري الغريـــب، دفـــع هـــذا اإلشـــكال، وقـــد قـــام بتخـــريج األحاديـــث

  .بالبلدان وغريها

  .والكتاب جيٌد يف بابه



 
٤١٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مصابيح اجلامع

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بدر الدين الدماميين

  :تحقيـــــــــــــق

  

  نور الدين طالب، وجلنة من احملققني

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

ـــــــــــــة    الثاني

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

١٠  

  :ا ب

َعلـََّق فيـه شــارحه ، ))صـحيح البخـاري((هـذا الكتـاب هـو أحـد شـروح كتـاب 

وأسلوب  ،على أكثر من ثالثة آالف حديث من أحاديث البخاري بعبارة حسنة

وضـبط راٍو، مــع  ،وإعـراب مشـكل ،بـديع، واشـتمل شـرحه علـى بيـان لفـظ غريـب

ـــة والتحقيقـــات  ـــان األعـــالم املبهمـــة، وغـــري ذلـــك مـــن املباحـــث اللغويـــة والنحوي بي

ركشي، واقتفى أثره يف انتقائه لألحاديـث الفقهية واألصولية، وقد أفاد من شرح الز 

ومل يفارقــه إال نــادراً، مــع انتقــاده لــه يف غالــب مــا ينقلــه عنــه، كمــا  ،املــتكلم عليهــا

ؤخــذ عليــه إغفالــه غالبـــاً للمصــادر الــيت ينقــل عنهـــا، تعقَّــب غــريه مــن العلمـــاء، ويُ 

بع وشــدته يف النقــد بعبــارات قاســية، وتأويلـــه للصــفات كمــا يف صــفة اليــد واألصـــ

  . ق بشيءبه احملقِّ والضحك، ومل يتعقَّ 

اشـتملت علـى  ،ق على أربع نسخ خطية، وقدَّم بثالثـة فصـولوقد اعتمد احملقِّ 

ودراسة للكتاب، وسرد رسالة الـدماميين يف الـرد علـى التبيـاين فيمـا  ،ترمجة للشارح

  .يتصل بتعقباته على شرحه هذا



 

 
٤١٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ناصر الدين األسد

  :الناشــــــــــــــر

  

  عمان –دار الفتح 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  التاســــــعة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٧٢٤  

  :ا ب

  .هذا الكتاب دراسة أدبية قيمة عن مصادر الشعر اجلاهلي، وقيمتها التارخيية

الشعر العريب اجلاهلي، وعن مصادره، وهل يثبـت ولكثرة األقاويل املرجفة عن 

قل عنهم مـن الشـعراء، وعـن أمهيـة مصـادر الشـعر اجلـاهلي وقيمتهـا حق�ا عن من نُ 

التارخيية، جاء هذا البحث ليثري املوضوع مبباحثه الغزيرة، وليجيب على كثـري مـن 

  .التساؤالت عن الشعر اجلاهلي ومصادره

ضـــمَّنها املؤلـــف الكـــالم عـــن الكتابـــة يف ف مـــن مخســـة أبـــواب، والكتـــاب تـــألَّ 

وموضــــوعات الكتابــــة وأدوا�ــــا،  ،العصــــر اجلــــاهلي، وانتشــــار الكتابــــة بــــني العــــرب

والروايــة والســماع، واتصــال الروايــة مــن ، لينتقــل إىل كتابــة الشــعر اجلــاهلي وتدوينــه

يف الشعر  ث عن الشكِّ وطبقات الرواة وغريها، مث حتدَّ ، اجلاهلية حىت القرن الثاين

ســواء الــدواوين  ،م عــن دواويــن الشــعر اجلــاهلي، مث تكلَّــ)الوضــع والنحــل(اجلــاهلي 

م عــن الشــعر اجلــاهلي يف غــري مث تكلَّــ ،أو املختــارات ،أو دواويــن القبائــل ،املفــردة

والكتــاب أصــله حبــث نــال بــه مؤلفــه درجــة دكتــوراه الفلســفة يف اآلداب  .الــدواوين

، وهذه وإن كانت هي الطبعة التاسـعة للكتـاب، م١٩٥٥من جامعة القاهرة سنة 

  .إال أ�ا األوىل بالنسبة لدار الفتح، و�ا زيادات وتصحيح لألخطاء



 
٤١٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مصادر القاعدة الفقهية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  محزة أبو فارس

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١٠

  

١٤٧  

  :ا ب

وهـو شـيء أساسـي لدراسـة ، هذا الكتاب يبحث يف مصـادر القواعـد الفقهيـة

فبعضـها صـيغ  ،ع مصادرهاتنوَّ ت  املؤلف أن القاعدة الفقهيةالقواعد الفقهية، ويبنيِّ 

بــل الــبعض منهــا  ، وبعضــها مــن نصــوص صــرحية يف الســنة، قــرآين صــريح مــن نــصٍّ 

والــبعض جــاء مــن ، كــان التوصــل إليــه مــن طــرق االســتدالل واالســتنباط األخــرى

  .أو تتبع اجلزئيات الفقهية ،استقراء النصوص

أو (، م عــن التقعيــد بالنقــلاملبحــث األول تكلَّــ :ف مــن مبحثــنيوالكتــاب تــألَّ 

وتنـــاول عــدة مواضـــيع كالتقعيـــد بالكتــاب، وذكـــر أهـــم القواعـــد ، )التقعيــد بـــالنص

كمـا ، ومصـادر القاعـدة مـن النصـوص القرآنيـة، املنصوص عليها يف القـرآن الكـرمي

وتنـاول يف هـذا املبحـث ، ذكر بعض اآليات اليت استنبط منهـا قواعـد فقهيـة فرعيـة

 فتنـاول باحلـديث أما املبحـث الثـاين. أيضاً التقعيد بالسنة واإلمجاع وأقوال السلف

كالتقعيـد باالسـتدالل والتقعيـد باملبـادئ ، )أو التقعيد باالسـتنباط(التقعيد بالعقل 

  .والنظريات الفقهية



 

 
٤١٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املصطلح احلديثي من خالل كتاب 

  اجلرح والتعديل البن أبي حامت الرازي 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن حمجويب

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٧٤  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب هــــو حماولــــة الكتشــــاف جهــــود ابــــن أيب حــــامت الــــرازي وعنايتــــه 

ات احلديثيــة مــن كتــاب حيــث قــام املؤلــف بإحصــاء املصــطلح، مبصــطلح احلــديث

  .ودراستهاوقام بتصنيفها )) اجلرح والتعديل((أيب حامت 

ه املؤلـف باحلـديث فأما التمهيد فخصَّ ، ف من متهيد وثالثة أبوابالكتاب تألَّ 

ض للخصوصـية والتعـرُّ ، عن موجبات الدراسة املصـطلحية يف علـم احلـديث النبـوي

ـــاول املؤلـــف مصـــطلحات ، املنهجيـــة يف دراســـته ـــاب تن ويف البـــاب األول مـــن الكت

) وغريمهـا. ال بـأس بـه –ثقـة : كقوله(ل التعديل سواء ما كان منها كثري االستعما

ــــل االســــتعمال  أو نــــادره ) وغريمهــــا. مقــــارب -ال أعلــــم إال خــــرياً : كقولــــه(أو قلي

أمـــا البـــاب الثـــاين فكـــان ). وغريمهـــا. كـــان دعامـــة  -كـــان مـــن األبـــدال: كقولـــه(

الكثـــرية االســــتعمال : احلـــديث فيـــه عـــن مصـــطلحات اجلـــرح وهـــي أيضـــاً قســـمان

ـــادرة االســـتعمال )لـــني احلـــديث : كقولـــه( ـــة أو الن ـــاول مصـــطلحات ، والقليل مث تن

  .واحلديث املقبول والضعيف وغريها، علوم احلديث األخرى وطرق التحمل

  .والكتاب أصله رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية



 
٤٢٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  معارف اإلنعام وفضل الشهور واأليام

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهلادي الدمشقييوسف بن حسن بن 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جمموعة باحثني

  :إشـــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق –دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٤٠  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يف مواســم العــام ومــا أليامهــا وشــهورها مــن فضــائل، ينبغــي أن 

  .طاعة اهللا، وأن تصرف يف مرضاتهتغتنم يف 

تشــحذ مهــم ذوي  ،عذبــةوابــن عبــد اهلــادي يف هــذا الكتــاب، يتميــز بعبــارات 

  .الصالح واخلري

، وفيهـا خـرم قليـل خبـط املؤلـفوقد اعتمد احملققون على نسخة خطيـة واحـدة 

املنسوخ باملصادر املطبوعة الـيت نقـل عنهـا وا قابليف أوهلا يف صدر الفصل األول، و 

بـــن ال )لطـــائف املعـــارف(و ي،بـــن اجلـــوز ال )التبصـــرة( املؤلـــف وأكثرهـــا مـــن كتـــايب

ختـريج ، و اآليـات القرآنيـة مع عـزو .وذلك للتأكد من سالمة النص ومعناه، رجب

مـــــة ، وكتابـــــة مقدَّ واألقـــــوال ،واألشـــــعار ،ضـــــبط األحاديـــــث، و األحاديـــــث النبويـــــة

  .وجزة عن الكتابمة متشتمل على ترمجة خمتصرة للمؤلف، ومقدَّ  ،للكتاب



 

 
٤٢١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  معامل التأمني اإلسالمي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مسيح احلسن –صاحل العلي 

  :الناشــــــــــــــر

  

  سوريا –دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٤٤  

  :ا ب

هـذا الكتــاب دراســة فقهيـة للتــأمني التجــاري واإلسـالمي مــع تطبيقــات عمليــة 

بيان معامل التأمني اإلسـالمي والتجاري، لشركات التأمني اإلسالمية، املقصود منه 

  . وشـرحها بلغة فقهية واقتصادية سهلة

فهوم وقد تألف الكتاب من مخسة فصول؛ تناول املؤلفان فيها احلديث عن م

كالتـــأمني االجتمـــاعي،   وأقســـامه. ووظائفـــه ريخ نشـــأته، وخصائصـــه،االتـــأمني، وتـــ

وحكــم التــأمني التجــاري يف الشــريعة  .والتجـاري وبعــض القضــايا الفنيــة املتعلقــة بــه

اإلســالمية، حيــث اســتعرض املؤلفــان أقــوال ا�يــزين واملــانعني هلــذا النــوع مــن أنــواع 

نـا مفهومـه، وأركانـه، ، فبيَّ اإلسالمي مث تناوال التأمني التعاوين. التأمني، مع املناقشة

وأدلـــــة مشـــــروعيته، وأقســـــامه، والنظـــــام األساســـــي لشـــــركات التـــــأمني اإلســـــالمية، 

والفـــروق اجلوهريـــة بــــني التـــأمني التجــــاري واإلســـالمي، والتطبيــــق العملـــي للتــــأمني 

كمــا ، ليختمــا الكتــاب بــالكالم عــن إعــادة التــأمني وحكمــه الشــرعي. اإلســالمي

قـــــة بأنظمــــة شـــــركات التـــــأمني اإلســــالمية، ووثـــــائق التـــــأمني، علِّ مالحـــــق مت اضــــافأ

  .هواهليئات الشرعية الصادرة بشأن ،والتغطيات التأمينية، وقرارات ا�امع الفقهية



 
٤٢٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  معامل تربوية لطالبي أسىن الواليات الشرعية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن حممد املختار الشنقيطي

ـــــــــع   :جمــــــــــ

  

  العلم أحد طلبة

  :الناشــــــــــــــر

  

  املدينة املنورة –دار األوراق الثقافية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٦٠  

   :ا ب

هذا الكتاب عبارة عن دروس وتوجيهات ومعامل يف طلب العلم، مجعها أحـد 

فقـام بتفريغهـا مـن ، املسـموعةتالميذ الشيخ من دروس الشيخ وأشرطته وحماضراته 

ه مـن وكذلك تتبـع هـذا املوضـوع يف مظانـِّ ،أشرطة الدروس املخصصة لطلب العلم

مث قــام ، ومــن اإلجابـات عــن األسـئلة ،أشـرطة الشــيخ يف احملاضـرات العامــة وغريهـا

مث عرضــها علــى ، حــىت يســهل االســتفادة منهــا ،والعنونــة هلــا، وتقســيمها، برتتيبهــا

  .الشيخ فاستحسنها

، ف الكتــاب مــن متهيــد يف شـــرف العلــم ومكانــة العلمــاء، ومخســة فصـــولتــألَّ 

ومعـامل يف آداب الطالــب يف ، نت احلــديث عـن معــامل يف األدب مـع العلمــاءتضـمَّ 

وخــتم الكتــاب بأربعــة ، نت معــامل يف آداب الفتــوىكمــا تضــمَّ ، نفســه ويف درســه

  .هاعشر سؤاًال مما له ارتباط باملوضوع، مع إجابة الشيخ عن



 

 
٤٢٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  معامل شخصية املرأة يف الكتاب والسنة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عادل حسن يوسف احلمد

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة – اب على الزواجبة اخلريية ملساعدة الشياجلمع

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٤٦  

  :ا ب

شخصــية املــرأة مــن خــالل التأمــل يف النصــوص هــذا الكتــاب يســتهدف معرفــة 

ـــــا بــــاألمر والنهـــــيوالـــــيت حتــــدَّ ، الشــــرعية أو بـــــاحلظر ، ثت عـــــن املـــــرأة وخاطبتهــــا إمَّ

  .أو بطريقة التعامل معها وغري ذلك، أو بالدعوة واإلرشاد، واإلباحة

تنـاول املؤلـف يف التمهيـد معـىن معـامل ، ف الكتاب من متهيد وثالثة فصـولتألَّ 

املرأة، وأمهية معرفة هذه املعامل، وأثـر شخصـية املـرأة علـى الرجـل، والفـرق شخصية 

بني الصفات اخلَلقية واخلُلقية، أما فصول الكتاب فاشتملت على معـامل شخصـية 

ز بـه املـرأة مـن صـفات شخصـية تنفـرد ما تتميَّـ وبيان أهمِّ ، املرأة يف الكتاب والسنة

كــنقص   ،صــفة) ١٨(ســواء كانــت صــفات َخلقيــة فطريــة، وذكــر  ،�ــا عــن الرجــل

وكو�ــــا عاطفيـــة إىل غــــري ذلـــك، أو صــــفات ، واالعوجـــاج، وحـــب التــــزين، العقـــل

مث ، وغــري ذلــك، واخليانــة، والغــرية، واحليــاء، كالســرت، صــفة) ١١(وذكــر  ،ُخلقيــة

 ق املؤلــف إىل الطــرق الــيت تســاعد علــى االســتفادة مــن معرفــة معــامل شخصــيةتطــرَّ 

م عــن دعــوى املســاواة مث تكلَّــ. ليســتفيد منهــا الرجــل واملــرأة علــى حــدٍّ ســواء، املــرأة

  .مع بيان تفريق اإلسالم بينهما، وخطرها على ا�تمع، بني الرجل واملرأة

  .والفصل األول والثاين جزء من رسالة الدكتوراه للمؤلف 



 
٤٢٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  معجم فقه السلف عرتة وصحابة وتابعني

  :ت اب

  :فتـــــــــــــــألي

  

  حممد املنتصر باهللا الكتاين

  :تحقيـــــــــــــق

  

  خالد بن إبراهيم عيتاين

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام –دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٤  

  :ا ب

فــه باســتخراجه مــن كتــاب هــذا الكتــاب كتــاب جــامع لفقــه الســلف، قــام مؤلِّ 

البـــن  ))املغــين((للنـــووي، و ))ا�مــوع((البــن حـــزم، وضــمَّ إليـــه مــا يف  ))احمللــى((

للشـــــــوكاين ) )النيـــــــل((للحـــــــافظ و ))الفـــــــتح((و ))تفســـــــري القـــــــرطيب((قدامـــــــة، و

به علـى نفـس الرتتيـب الفقهـي؛ مبعـىن أنـه بـدأ بالطهـارة للصنعاين، ورتَّ  ))السبل((و

مــا ســبق كلمــات أصــلية، إخل، وجعــل  ....مث الصــالة والصــيام واالعتكــاف والزكــاة

تكون عناوين للمسـائل الفقهيـة املندرجـة حتتهـا، ورتـَّب هـذه  ،حتتها كلمات فرعية

 ؛الكلمات الفرعية علـى حـروف املعجـم، ولـيس فيـه مـن فقـه األئمـة األربعـة شـيء

  .ألن مقصود املؤلف مجع ما مل جيمع وتدوينه

لتعلـيم العـاملي عـن مركـز ا )هـ١٤٠٥(وقد صدرت الطبعة األوىل للكتاب عام 

يف تســـــعة أجـــــزاء، ومتيـــــزت هـــــذه الطبعـــــة بتصـــــحيح  ،يف جامعـــــة أم القـــــرى مبكـــــة

األخطــاء املطبعيــة الواقعــة يف الطبعــة األوىل، واســتدراك بعــض األخطــاء الــيت فاتــت 

املؤلـــف، وإعـــادة ترتيـــب بعـــض الكلمـــات الفرعيـــة وفـــق حـــروف املعجـــم، إىل غـــري 

  .ذلك



 

 
٤٢٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 )هـ٤٤٤(الداني معجم مؤلفات احلافظ أبي عمرو 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهلادي عبد اهللا محيتو

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –مكتبة امللك فهد الوطنية 

ــــــعة   :الطبــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  بدون

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٧٤  

  :ا ب

 وهــو، ع مؤلفــات احلــافظ أيب عمــرو الــداين وحصــرهاهــذا الكتــاب حماولــة لتتبُّــ

حيـــث قـــام  ،وأوعبهـــا لرتاثـــه العلمـــي، أوىف قائمـــة حـــىت اآلن مبؤلفـــات هـــذا اإلمـــام

، تاركـاً مـا خفـي عليـه أمـره، املؤلف بإثبـات مـا هـو مثبـت النسـبة إىل اإلمـام الـداين

فوصـل �ـا إىل مائـة . فأثبته بناًء على ما تـرجَّح لديـه، وما قوي االحتمال يف شأنه

؛ أن يــذكر الكتــاب مث يعــرِّف بــه بكــالم مــوجز وطريقتــه يف العــرض، وســبعني كتابــاً 

بذكر املعلومات املتعلقة بتوثيق نسبته، وموضوعه، وكونـه موجـوًدا، أو مطبوًعـا، أو 

حــىت يســهل  ،علــى حــروف اهلجــاء مث قــام برتتيــب ذلــك ومكــان وجــوده، مفقــوًدا،

  .على الباحث والقارئ إجياد بغيته منها

ـــو عمـــرو الـــداين إمـــام القـــرَّ  اء يف األنـــدلس واملغـــرب، وأحـــد العلمـــاء واإلمـــام أب

، وإعرابـــه، وطرقـــه، ومعانيـــه، وتفســـريه، زين يف علـــوم القـــرآن وقراءاتـــهاألعــالم، املـــربَّ 

 .ومن نظر يف كتبه علم مقدار الرجل: وأمساء رجاله ونقلته، يقول عنه ابن اجلزري



 
٤٢٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مقاالت يف املال واالقتصاد من منظور فقهي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  يوسف بن أمحد القاسم

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار كنوز إشبيليا 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٤٥  

  :ا ب

هذا الكتاب جمموعـة مقـاالت، انتقاهـا املؤلـف مـن مقاالتـه املنشـورة بصـحيفة 

ـــوم(، وموقـــع )االقتصـــادية( بهـــا صـــلة باملـــال واالقتصـــاد، ورتَّ ، ممـــا لـــه )اإلســـالم الي

حســب موضــوعا�ا، وقــد بلغــت مائــة مقــال، وكــان املؤلــف قــد كتبهــا حســب مــا 

  .وحرص أن تكون ذات بُعٍد فقهي، استجدَّ من قضايا حملية أو إقليمية أو دولية

، وقد اشتمل الكتـاب علـى مقـاالت يف مبـادئ وضـوابط لالقتصـاد اإلسـالمي

، بيـــة، ودورهـــا يف األزمـــة املاليـــة العامليـــة، واملخـــرج منهـــاومقـــاالت يف الرأمساليـــة الغر 

ومقاالت ، والبنوك اإلسالمية والتقليدية، ومقاالت يف الشركات التقليدية واحلديثة

يف كســـب األمـــوال، وغـــالء األســـعار، والتضـــخم، واالحتكـــار، وموقـــف الشـــريعة 

، ى يف الزكـاةوأخر ، ومقاالت يف قضايا حملية ودولية ذات بعد مايل وشرعي، منها

  .وتربوية ذات بعد مايل، ومقاالت قضائية



 

 
٤٢٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املقتطف اليانع من روض احلديث اجلامع 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن حممد الصبيحي السالوي

  :اعتنـــــــــــــــاء

  

  حممد بن عزوز

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

١٨٤  

  :ا ب

هذا الكتاب مجع فيه مؤلفه حنواً من سبعمائة حديث، وقام بشـرحها والتعليـق 

ـــاً يف كتابـــه علـــى وتـــرية ، بهـــا علـــى حـــروف املعجـــموقـــد رتَّ ، عليهـــا اجلـــامع ((جاري

  :مها إىل مخسة أقسام حىت يتجنب التكراروقسَّ ، للسيوطي يف اجلملة ))الصغري

فيمــــــا كـــــان مــــــن : والثـــــاين. وآداب نبويـــــة ســــــاطعة م جامعــــــةَكـــــيف حِ : األول

إذ  ؛ســـاير�ا العـــادة مـــن غـــري علـــم بســـندها، األحاديـــث داال� علـــى آداب شـــرعية

مـا دلَّ احلــديث علــى : والثالــث. فتصــري قربـة ،مبعرفـة الســند تنصـبغ العــادات بالنيـة

. وبامتثـــال ذلـــك يثـــاب املـــؤمن، حبجـــة تقـــوم علـــى جتنبـــه، ردِّ مـــا جـــرت العـــادة بـــه

ووقـع جلُّهـا كمـا  ،أو حـوادث سـتقع بعـده، ما دلَّ احلديث علـى حمـدثات: الرابعو 

  . يف بيان رتبة بعض املهم من األحاديث الشائعة واآلثار الذائعة: واخلامس، أخرب

مـــــع ترمجـــــة مـــــوجزة  ،ق املعتـــــين بـــــه إال علـــــى كلمـــــات يســـــرية معـــــدودةومل يعلِّـــــ

ـــــع الكتـــــاب يف حيـــــاة املؤلـــــف مبطبعـــــة ـــــايب عـــــام  للمؤلـــــف، وقـــــد طب مصـــــطفى الب

  .هـ١٣٥٣



 
٤٢٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املقنع

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن حممد بن قدامة

  :دراســـــــــــــــة

  

  سعد بن حممد آل عبد اللطيف –أمين بن عبد الرمحن احلنني 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دارة امللك عبد العزيز 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٠١  

  :ا ب

فهــو مــن كتــب املــذهب ، هــذا كتــاب يعتــرب مــن أشــهر كتــب املــذهب احلنبلــي

إال أن هــــذه الطبعــــة املعــــرَّف �ــــا ال تكمــــن أمهيتهــــا يف كو�ــــا لكتــــاب ، املعتمــــدة

ـــة والتارخييـــة، ))املقنـــع(( ـــة نســـخة فهـــي ، بـــل تكمـــن أمهيتهـــا يف قيمتهـــا الفني خطي

، نســـخها الشـــيخ ســـليمان بـــن عبـــداهللا بـــن حممـــد بـــن ))املقنـــع((مصـــورة لكتـــاب 

مــن نفــائس تــراث  تعــدُّ وهــي ، يــده خبــطِّ  )هـــ١٢٢٠(عبــدالوهاب يف الدرعيــة ســنة 

مال خطها، وجودة زخرفتهـا، وحسـن جلالدولة السعودية األوىل لقيمتها العلمية، و 

وحرص ناسـخه علـى أن يظهـر يف  ،فالناظر فيها يعلم منزلة هذا الكتابضبطها، 

 .ى صورة، وأحسن مظهرأ�

ونســــخه  ))املقنــــع((عــــن ابــــن قدامــــة، وكتابــــه  باحلــــديثالكتــــاب ُصــــدِّر وقــــد 

شــــروحه وحواشــــيه وخمتصــــراته، إىل جانــــب ترمجــــة لناســــخه الشــــيخ عــــن اخلطيــــة، و 

املتوزعــة يف عــدد مــن املكتبــات احملليــة وأماكنهــا  ،ســليمان، وإشــارة إىل خمطوطاتــه

  .))املقنع(( ، مع فهرسة ملوضوعات كتابوالعربية



 

 
٤٢٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عثمان بن سعيد أيب عمرو الداين

  :تحقيـــــــــــــق

  

  نورة بنت حسن بن فهد احلميد

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممد بن سريع السريع  -إبراهيم بن سعيد الدوسري  

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار التدمرية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

٧٣٥  

  :ا ب

ب يف تِـهذا الكتاب يعترب عمدة يف علم رسـم املصـحف، وهـو مـن أَجـلِّ مـا كُ 

هــذا العلــم، وأمجعــه، وأحســنه، حيــث تتبَّــع فيــه مؤلفــه املصــاحف العتيقــة، وضــمَّنه 

املصــاحف والنصـــوص، نصوصــاً مهمــًة لكبــار األئمـــة، فهــو املرجــع الـــرئيس لتلــك 

فقـــــد انـــــدثرت رســـــومها، وميتـــــاز أيضـــــاً حبســـــن التبويـــــب، ودقـــــة الرتتيـــــب، وقــــــوة 

. االســتدالل، ومناقشــة اآلراء، وحتليــل املســائل يف أســلوٍب مــوجز، وعبــارٍة حمكمــة

مــــع بيــــان مزايــــاه وقيمتــــه العلميــــة،  ،وقــــد أبــــرزت احملققــــة مــــنهج املؤلــــف يف كتابــــه

لســليمان بــن ) )خمتصــر التبيــني هلجــاء التنزيــل((وعقــدت مقارنــة بينــه وبــني كتــاب 

ــ. داود ، وقامــت مبقابلــة )دراســة وحتقيـق(مت الكتـاب إىل متهيــد وقسـمني وقـد قسَّ

قــــت القــــراءات املــــذكورة مــــن نســــخ الكتــــاب، والــــيت بلغــــت عشــــرين خمطوطــــاً، ووثَّ 

تحقيــق الهــذا وأصــل . مصـادرها، كمــا قامــت بــربط أجــزاء الكتـاب بعضــها بــبعض

لقســم القــرآن ؤلفــة مت �ــا املتقــدَّ نيــل درجــة املاجســتري، لة علميــة لرســاعبــارة عــن 

  .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض جبامعة ،وعلومه



 
٤٣٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  - املكتبات الرقمية يف اململكة العربية السعودية

 
ً
  مكتبة امللك فهد الوطنية أمنوذجا

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  نبيل بن عبد الرمحن املعثم

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - مكتبة امللك فهد الوطنية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بـــــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٢٥  

  :ا ب

، هــــذا الكتــــاب يتنــــاول واقــــع املكتبــــات الرقميــــة يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية

ويتخـــذ مـــن مكتبـــة امللـــك فهـــد الوطنيـــة منوذجـــاً ملعرفـــة مـــا تتطلبـــه املكتبـــة الوطنيـــة 

وكيفيـة ، الوطنيـة للمكتبـة الرقميـةومعرفة املعوقـات الـيت تواجـه تبـين املكتبـة ، الرقمية

  .تذليل تلك املعوقات

ـــاب مثانيـــة فصـــولن تضـــمَّ  ومفهـــوم ، اشـــتملت علـــى إجـــراءات الدراســـة ،الكت

ـــة الرقميـــة م املؤلـــف عـــن املالمـــح ومتطلبا�ـــا، مث تكلَّـــ، ووظائفهـــا، ونشـــأ�ا، املكتب

ــــة عاملي�ــــا وعربي�ــــا وذكــــر العديــــد مــــن التجــــارب ، العامــــة ملشــــروعات املكتبــــة الرقمي

ث عـن واقـع املكتبـات مث حتدَّ  .واملالمح العامة ملشروعات املكتبة الرقمية، املختلفة

ــــذي اتبعــــه  ــــة، واملــــنهج ال ــــة امللــــك فهــــد الوطني الرقميــــة يف الســــعودية، وواقــــع مكتب

نـت مـن مرتـادي املكتبــة الـيت تكوَّ  ،الباحـث يف دراسـة املوضـوع علـى عينـة الدراســة

م مشــــروع النمــــوذج املقــــرتح وأخــــرياً قــــدَّ ، مث حتليــــل النتــــائج وتفســــريها، ومنســــوبيها

  .وطنية الرقمية يف السعوديةللمكتبة ال



 

 
٤٣١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مالحم آخر الزمان عند املسلمني 

  وأهل الكتاب وآثارها الفكرية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ياسر بن عبد الرمحن األمحدي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -جملة البيان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٧٦  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يُعــىن بدراســة نبــوءات مالحــم آخــر الزمــان عنــد املســلمني وأهــل 

وقــد تنــاول األصــول املعتمــدة يف دراســة املالحــم عنــد ، وآثارهــا الفكريــة ،الكتــاب

ومــا حيصــل مــن املخالفــات عنــد دراســة هــذه املالحــم عنــد ، أهــل الســنة واجلماعــة

ملالحــــم عنــــد أهــــل كمــــا تنــــاول األصــــول املعتمــــدة يف دراســــة ا، بعــــض املســــلمني

  .الكتاب

، كامللحمـة الكـربى  ،وتناول الكتـاب أيضـاً مالحـم آخـر الزمـان عنـد املسـلمني

وخـــــروج يـــــأجوج ، وظهـــــور املهـــــدي واملســـــيح الـــــدجال، وأحــــوال املســـــلمني قبلهـــــا

  .مبيناً آثارها الفكرية عندهم، إىل غري ذلك، ومأجوج

مــن اليهــود  كمــا تنــاول جمموعــة مــن مالحــم آخــر الزمــان عنــد أهــل الكتــاب

ون عنــــد وملحمــــة هرجمــــدُّ ، كملحمــــة يــــوم غضـــب الــــرب عنــــد اليهـــود  ،والنصـــارى

  .وغري ذلك، مع ذكر اآلثار الفكرية هلذه املالحم عندهم، النصارى

  .والكتاب أصله عبارة عن رسالة علمية نال �ا املؤلف درجة الدكتوراه



 
٤٣٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  امللل والنحل

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الشهرستاين حممد بن عبد الكرمي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  كسرى صاحل العلي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دمشق  –مؤسسة الرسالة ناشرون 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل 

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٦٨  

  :ا ب

قـه يف ، اعتمد فيه حمقِّ ))امللل والنحل((هذا الكتاب هو طبعة جديدة لكتاب 

طبعــة الــدكتور حممــد بــن فــتح اهللا بــدران، وذلــك أل�ــا ضــبط نــص الكتــاب علــى 

وثــالث مطبوعـات، واســتفاد منـه أيضــا يف عنــاوين  ،وبلـت علــى تسـع خمطوطــاتقُ 

  .الكتاب، وتقسيمه إىل أبواب وفصول، مع االستئناس بطبعات أخرى

ف بالبلــدان ل، وتـرجم لألعــالم، وعــرَّ قـام احملقــق بضــبط الـنص ال ســيما املشــكِ 

ج األحاديث، وأحال يف كـل فرقـة إىل مراجـع وشرح الغريب وخرَّ  لكن دون توثيق،

ـــ ز ع، والتعليـــق علـــى مـــا حيتـــاج شـــرحًا، أو توضـــيحًا، أو زيـــادة فائـــدة، ويتميَّـــللتوسُّ

ت الكتـــاب بتشـــجري كـــل الفـــرق وامللـــل الـــيت وردت بالكتـــاب، وقـــدَّم مبقدمـــة ضـــمَّ 

  .يهدراسة عن املؤلف، وكتابه، وأهم مزايا الكتاب، واملآخذ عل



 

 
٤٣٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  من إعجاز القرآن يف أعجمي القرآن

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممود رؤوف عبد احلميد أبو سعدة

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممود حممد الطناحي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - دار امليمان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

٢  

  :ا ب

مل يسـبقه إليـه  ،مؤلفه على وجـه مـن وجـوه اإلعجـاز جديـدهذا الكتاب أداره 

ر يف ثنايـا اآليـات املعـىن الـدقيق لكـل اسـم سـابق، يبـنيِّ مـن خاللـه أن القـرآن يفسِّـ

أي�ا كانت اللغـة املشـتقة منهـا هـذا االسـم األعجمـي  ،ورد يف القرآن ،أعجمي َعَلم

األوىل يف  اشـــتمل الكتـــاب علـــى تســـعة فصـــول، خصـــص الفصـــول الثالثـــة. العلـــم

وخصـائص ، الكالم حول األعجمي والعريب، وحول أصناف املالحدة ومناقشـتهم

وأوجه التقابل والتغـاير بينهـا وبـني العربيـة، ، وعبقرية العربية وِقدمها، اللسان العريب

وأشـــار إىل لغـــات العـــامل املعروفـــة وقـــت نـــزول القـــرآن، مث أورد كالمـــاً عـــن القـــرآن، 

ث م �ــا علــى األرض، وحتـــدَّ آدم عليـــه الســالم الــيت تكلَّـــوأورد اجتهــادات يف لغــة 

كمـا . وحدود األخذ واالسـتعارة مـن اللغـات األخـرى، عن استعارة معاين األفعال

ل األعـالم فينـزِّ ، جعل الفصول الستة األخرى يف تنزيل الكـالم علـى أمسـاء األعـالم

ل معنـاه الـذي وحيلِّـ، ف بصاحب االسمعلمًا علماً حسب الرتتيب التارخيي، فيعرِّ 

وتناول البحث واحـداً وسـتني امسـاً علمـاً، وذكـر أعالمـاً أخـرى . ر به يف القرآنفسِّ 

وقد استطرد املؤلف يف قضايا كثـرية عقديـة ولغويـة . غري منصوص عليها يف القرآن

  .وتارخيية، والكتاب عليه بعض املؤاخذات ذكرها الطناحي يف تقدميه للكتاب



 
٤٣٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

يف كتاب السنن من الضعفاء  الدارقطنيمن تكلم فيه 

   واملرتوكني واهولني

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن عبد الرمحن ابن زريق احلنبلي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حسني عكاشة

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٨٢  

  :ا ب

م فــيهم اإلمــام الــدارقطين مــن مجــع فيــه املؤلــف الــرواة الــذين تكلَّــهــذا الكتــاب 

حيـــــث احتــــوى الكتــــاب علــــى قرابـــــة ، ))الســــنن((الضــــعفاء واملرتوكــــني يف كتابــــه 

غــري ، بهم ترتيبـاً ألفبائي�ــاقــام املؤلـف رمحــه اهللا جبمـع هــؤالء الـرواة ورتَّــ. مخسـمائة راوٍ 

خلــط بــني الرجــال والنســاء، مث ذكــر مــراٍع الرتتيــب الــداخلي، فــذكر األمســاء أوًال، و 

كمــا أنــه اعتمــد قــوًال واحــداً عنــد تعــدد . الكــىن علــى ترتيــب حــروف املعجــم أيضــاً 

أمـــا إذا اختلفـــت يف ، مـــع اتفاقهـــا يف احلكـــم ،أقـــوال الـــدارقطين يف الـــراوي الواحـــد

فيــذكر القــول ) وقــال يف موضــع آخــر: (مث يقــول ،احلكــم فإنــه يــذكر املوضــع األول

ورمبـا ، كما أنه يستخرج شيخ الراوي وتلميـذه، عنـد أول موضـع يـذكر فيـه، اآلخر

، اً بـذكر الـراويئمبتـد ،م فيه الدارقطين على الراوي بتمامـهذكر احلديث الذي تكلَّ 

ز يِّــــوممــــا مي، وأحيانــــاً ال يــــذكر اســــم شــــيخ الــــراوي، وال تلميــــذه، يف بعــــض املــــواطن

  .املطبوع ))سنن الدارقطين((الكتاب أنه ذكر أكثر من مائيت راٍو، انفرد �م عن 



 

 
٤٣٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  من روائع التشريع اإلسالمي

  يف عقوبات احلدود واجلنايات

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عيسى بن عواض بن عبد الواحد العضياين

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام –ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

٢٦٣  

  :ا ب

هــــذا الكتــــاب يلقــــي الضــــوء علــــى بعــــض أســــرار الشــــريعة، يف بــــاب احلــــدود 

واجلنايــات، فيتنــاول احلكمــة مــن مشــروعية احلــدود، واألدلــة علــى هــذه املشــروعية، 

كــالتعزير،   ، الفــروق بــني القصــاص واحلــدود، وبــني ســائر العقوبــات األخــرىويبــنيِّ 

، واآلثـــار املرتتِّبـــة علـــى إمهالـــه علـــى الفـــرد ويعـــرض لآلثـــار املرتتِّبـــة علـــى إقامـــة احلـــدِّ 

وا�تمع، وقد عقد املؤلف مقارنًة بني اآلثار املرتتبة على املبـادرة يف إقامـة احلـدود، 

وبـــني تأخريهـــا علـــى الفـــرد وا�تمـــع، كمـــا حتـــدَّث املؤلـــف عـــن العالقـــة بـــني إقامـــة 

القصـاص، وبـني حفـظ الضـروريات اخلمـس، وتكلـَّم يف آخـر مبحـٍث مـن احلدود و 

مباحث الكتاب عن الشـبه الـيت يوردهـا أعـداء اإلسـالم، حـول القصـاص واحلـدود 

  .واملوقف منها

مته أن هذا الكتاب كان جزءاً مـن رسـالته للـدكتوراه، وقد بنيَّ املؤلف يف مقدَّ  

، فـرأى املشــرف )اجلنايــات واحلـدودأحكــام تـأخري تنفيـذ عقوبـة (والـيت هـي بعنـوان 

  .على الرسالة حذفه منها، فأفرده املؤلف بكتاب مستقلٍّ، وهو هذا الكتاب



 
٤٣٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  من سري األئمة يف قلب اجلزيرة العربية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن حممد بن علي آل عبد اللطيف

  :الناشــــــــــــــر

  

  دار األنصار

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :الطبـــعســـنة 

  

  :عـــدد الصـــفحات  بدون

  

١١٦  

  :ا ب

هــذا الكتـــاب موضـــوعه مواقــف ومشـــاهد لعلمـــاء جنــد، اســـتقرأها املؤلـــف مـــن  

ومجــع بعــض املواقـف واملشــاهد املــأثورة ، كتـب الــرتاجم والتـاريخ اخلاصــة بأهــل جنـد

 ،والغــــرض منهــــا إظهــــار هــــذه النمــــاذج احليَّــــة والرائعــــة، مــــن حيــــاة هــــؤالء العلمــــاء

الـذي حيتـاج إىل هـذا النـوع مـن ، ليتعـرف عليهـا جيـل الصـحوة ؛والقدوات العمليـة

  .أنواع الرتبية، وهو الرتبية بالقدوة احلسنة

بهـا حسـب ورتَّ  ،فها حسـب موضـوعا�اقام املؤلف باختيار هذه املواقف وصـنَّ 

ــ، وفيــات أصــحا�ا علــى ذا�ــا، وتنطــق مبــا  ه أ�ــا تــدلُّ لظنِّــ ؛ب علــى غالبهــاومل يعقِّ

، وممــا ذكــر مــن مواقــف علمــاء جنــد ومشــاهدهم. فيهــا مــن غــري احلاجــة إىل تعليــق

ـــاملعروف علـــى  ومـــواقفهم يف الـــردِّ ، والنهـــي عـــن املنكـــر، مـــواقفهم يف بـــاب األمـــر ب

وبعـــض ردودهـــم يف عـــالج ، كمـــا ذكـــر بعـــض املشـــاهد الدعويـــة هلـــم، املخـــالفني

  .ملواقف اليت تظهر جانب التعبد لديهمليختم ببعض ا، النوازل واألحداث



 

 
٤٣٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  دروس وأحكام - من فقه احلج 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  فاحل بن حممد بن فاحل الصغري

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار ابن األثري 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٢٨  

  :ا ب

مث ، ف ألقاهــا يف إذاعــة القــرآن الكــرميدروس كــان املؤلِّــهــذا الكتــاب يف أصــله 

وقــد جعلهـا املؤلــف علــى . ليسـتفاد منهــا ؛طُلـب منــه أن يقـوم بتنقيحهــا وطباعتهــا

  .ليسهل استيعا�ا، وتكون أبلغ يف وصول املراد ؛صورة وقفات

، وأمهيتــــه، وقـــد احتــــوى الكتــــاب علـــى بعــــض معــــاين احلـــج، فتنــــاول مكانتــــه 

أمـــا يف . م عــن مكانــة البيـــت احلــرامكمــا تكلَّـــ، ومعـــامل لداللتــه، وفضــائله، وآثــاره

، كحكـــم احلــج وشـــروطه  ،ث عــن األحكـــام األساســيةجانــب األحكـــام فقــد حتـــدَّ 

وعند الوصـول  ،بل احلجمث ما ينبغي فعله ق، وأحكام النيابة فيه، وواجباته، وأركانه

مــــن الوصــــول إىل امليقــــات إىل  ،وصــــفة احلــــج بشــــيء مــــن التفصــــيل، إىل امليقــــات

ث املؤلــــف عــــن بعــــض األخطــــاء الــــيت يرتكبهــــا بعــــض كمــــا حتــــدَّ . طــــواف الــــوداع

وخــتم الكتــاب بأحكــام زيــارة املســجد النبــوي، ومــا ينبغــي ، احلجــاج، ونبَّــه عليهــا

مــع ، ملؤلــف بــربط مجيــع األحكــام بأدلتهــاوقــد قــام ا، علــى احلــاج فعلــه بعــد احلــج

ومل يعِنت بذكر اخلالف، وكانت عبارة ، وبيان درجة األحاديث، العزو إىل املصادر

  .وأسلوبه واضحاً  ،الكتاب سهلة



 
٤٣٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  من فقه رمضان والصيام آداب وأحكام

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  فاحل بن حممد بن فاحل الصغري

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار ابن األثري 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٦٠  

  :ا ب

لقيت يف إذاعة القـرآن الكـرمي يف الريـاض عـام هذا الكتاب  عبارة عن دروس أُ 

مث أذن املؤلـــف بطباعتهـــا، ، وكـــان موضـــوعها أحكـــام شـــهر رمضـــان ،)هـــ١٤٠٨(

وجعلهــا ، وقـام بـإجراء بعـض التعـديالت عليهـا، نـزوالً علـى رغبـة بعـض املسـتمعني

وقـــد ، موزَّعـــة علــى أيـــام شــهر رمضـــان، علــى شـــكل دروس بلغــت الثالثـــني درســاً 

 ،أكثــرموضــوع منهــا درســاً أو  يســتغرق كــلُّ ، تنــاول فيهــا العديــد مــن املوضــوعات

  .حبسب اقتضاء املقام

ـــ وعرضـــها ، ات مــن األحكــام واآلدابوالكتــاب اقتصــر فيـــه مؤلفــه علــى املهمَّ

باألدلــة مــن القــرآن الكــرمي  كمــا اهــتمَّ ، اءيســهل تناولــه علــى القــرَّ  ،عرضــاً واضــحاً 

ــنة املطهــرة مــع عــزو األحاديــث، وخترجيهــا، وأن األحاديــث املستشــهد �ــا ال ، والسُّ

وابتعـد عـن التفصـيل الـدقيق  رتبـة احلسـن لذاتـه، أو مبجمـوع طرقـه،تقل عنـده عـن 

  .وعن التفريع على املسائل، يف املسائل اخلالفية



 

 
٤٣٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  من مصر إىل مصر 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  احملامي حممد فريد بك

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد ا�يد خيَّايل

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم ،الدار البيضاء –مركز الرتاث الثقايف املغريب

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

١٤٦  

  :ا ب

ل فيهـا ث عن رحالت حممد فريد االسـتطالعية، وقـد سـجَّ هذا الكتاب يتحدَّ 

حسرات وتأوُّهـات علـى األمـة العربيـة، خاصـة بـالد املغـرب األدىن واألقصـى، ومـا 

  .أحواهلموصلت إليه 

ووصــف اجلزائــر فــذكر أن مدينــة وهــران تســري ســري املــدن األوربيــة متامــًا، وأن  

مـــه عـــن طبيعـــة أعمـــاهلم الـــيت هـــذا مل يكـــن يف مصـــلحة األهـــايل مطلقـــًا، مـــع تكلُّ 

ــــب، واملوظـَّـــخلــــت ِمــــ ــــك مــــن ن العــــامل، والكات ف، والتجــــار الكبــــار، وال غــــري ذل

وأمـا املغـرب . رهم وتفـاقم تعاسـتهممع تأخر حاهلم، وزيادة فق ،ضروريات العمران

أ باحتالهلـا مـن قبـل الفـرنج قبـل احتالهلـا، ملـا رأى مـن عـدم اهتمـام الدولـة فقد تنبَّـ

حبفظ كيا�ا، وعدم وجود جيش قوي هلـا، وعـدم توثيـق روابـط االحتـاد بينهـا وبـني 

  .الدولة العلية

ور لقصر منها صورة جلامع قرطبة، وص ،وقد احتوت الرسالة  على صور كثرية

ــــة طنجــــة  ــــة يف مدينــــة أشــــبيلية، وصــــورة ملدين احلمــــراء بغرناطــــة، وصــــور آثــــار عربي

  .ومينائها، وصورة ملوقع مدينة وهران اجلزائرية وغريها



 
٤٤٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  مناهج الفتيا يف النوازل الفقهية املعاصرة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  القحطاينبن علي مسفر 

  :الناشــــــــــــــر

  

  دار األندلس اخلضراء ،بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١٠

  

١٠٢  

  :ا ب

هــذا الكتــاب رســالة لطيفــة أراد مؤلفهــا إيضــاح املنــاهج الــيت ســار عليهــا أهــل 

ومـا هـي ضـوابطها املعتـربة الـيت ، والنظـر فيهـا ،العلم يف التعامل مع النـوازل الفقهيـة

 وأصـحِّ  ،النتـائج اتبعوها يف حبـث أحكامهـا ومسـتجدا�ا، بقصـد الوصـول إىل أدقِّ 

والنظــر يف أحكــام النــوازل،  ،األحكــام، وذلــك للحاجــة األكيــدة لضــبط االجتهــاد

  .وما يستلزمه ،والتساهل يف شروطه ،ومحايته من العبث والتقصري

تناول يف املبحث األول مناهج العلماء يف النظـر  :ف من مبحثنيوالكتاب تألَّ 

ذكـر يف املطلـب األول املـنهج العـام لألئمـة : يف النـوازل، وهـو مقسـم علـى مطلبـني

  .يف النظر يف النوازل، وبنيَّ يف املطلب الثاين املناهج املعاصرة يف النظر يف النوازل

 ينبغـي أن يراعيهـا النـاظر وخصص املبحـث الثـاين باحلـديث عـن الضـوابط الـيت

حتدث يف املطلب األول عن الضـوابط الـيت : يف النوازل املعاصرة، تناوله يف مطلبني

حيتاجها النـاظر يف النـوازل قبـل النظـر يف النازلـة، وذكـر يف املطلـب الثـاين الضـوابط 

  .اليت حيتاجها الناظر يف النوازل أثناء النظر يف النازلة

  



 

 
٤٤١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الشرعية من كالم خري الربيةاملنتقى يف األحكام 

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  عبد السالم بن عبد اهللا ابن تيمية أيب الربكات

  :تحقيـــــــــــــق

  

  طارق بن عوض اهللا بن حممد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام –دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبــع  الثانية

  

  :عــدد الصــفحات  ه١٤٣١

  

٩٨٢  

  :ا ب

ب الكتــاب للمجــد أيب الربكــات كتــاب جــامع ألحاديــث األحكــام، مرتَّــهــذا 

  . وقد طبع عدة طبعات. على أبواب الفقه

ز هــــذه الطبعـــة باعتمــــاد حمققهـــا يف حتقيقــــه وتصـــحيحه علــــى نســــختني وتتميَّـــ

خطيتــــني؛ األوىل قليلــــة األخطــــاء، والثانيــــة كثــــرية األخطــــاء والتصــــحيف، ولــــذا مل 

  .ا، كما أشار إىل ذلكبل استأنس � ،يعتمد عليها

وقـــام بضـــبط الـــنص وختـــريج أحاديـــث الكتـــاب، وضـــمَّنه أحكـــام أهـــل العلـــم 

ــــنيَّ  ــــث بعبــــارة مــــوجزة، وقــــد ب ــــراز علــــل األحادي ــــعليهــــا، مــــع إب ــــه يف  احملقِّ ق طريقت

قهـا، كمـا قـام بتوثيـق التخريج، سواء يف هذا الكتاب أو غريه مـن الكتـب الـيت حقَّ 

  .النصوص، وشرح الكلمات الغريبة

والكتــاب ســبق أن طبــع طبعــة أوىل، وهــذه طبعتــه الثانيــة، ومل يشــر احملقــق إىل 

  .زها عن الطبعة األوىلأي جديد يف هذه الطبعة مييِّ 



 
٤٤٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   منحة الباري يف مجع روايات البخاري

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد عابد السندي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جمموعة باحثني

  :إشـــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٦  

  :ا ب

، وملـا  ))صـحيح البخـاري((هذا الكتاب يضاف إىل الكتب الـيت خـدمت     

ر األحاديث يف أبواب متفرقة مع اخـتالف يف الطـرق واأللفـاظ كان البخاري يكرِّ 

الكتـاب مجــع روايـاِت كــلِّ حـديٍث، بإثبــاِت لفـِظ كــلِّ روايـة منهــا يف فهــذا أحيانـاً، 

  . حملٍّ واحد، مع احملافظة على ذكر مجيع ألفاظها، وعدم اإلخالل حبرف واحد

إىل بابــِها، فـإن خلـت عـن  والتزم عـزو كـلِّ روايـةٍ وقد حذف املؤلف األسانيد، 

أيضاً ذكَر ألفاظ األداء الواقعة مـن  مالَعزِو فإ�ا يف باب الرواية السابقة عنها، والتز 

مسعـُت رســوَل اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم : ، أوقــال رســوُل اهللا: قـال: الصـحابة، كـــ

ـــة مـــن لفـــِظ األداِء فلفـــُظ أداِئهـــا لفـــُظ أداِء الســـابقِة  وغـــري ذلـــك، فـــإن خلـــت رواي

   .عليها

األحاديــث  يف إال إذا وجــدتالتنبيــه عليهــا، و املعلَّقــات، بتيــان اإلوالتــزم أيضــاً 

ــــــاملســـــندة ُـــــذَكر: (، ومـــــا مل تكـــــن ُمصـــــدَّرًة ب ـــــال(، أو )ي مـــــن صـــــيغ  ا، وغريمهـــــ)يُق

  .، إىل غري ذلك مما التزمه يف هذا الكتابالتمريض



 

 
٤٤٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  )املعروف ببدر الدين العيين(حممود بن أمحد احلنفي 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  الرزاق عبد اهللا الكبيسيأمحد عبد 

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

٥٥٠  

  :ا ب

هو مٌنت يف فروع احلنفيـة، مشـتمٌل علـى  ))حتفة امللوك((هذا الكتاب املشروح 

كتــــب العبــــادات اخلمــــس، وكتــــاب اجلهــــاد، والصــــيد، والكراهيــــة، :عشــــرة كتــــب

  .والفرائض، والكسب مع األدب

مـــع ذكـــر  ،وأمــا الشـــرح فقـــد أتـــى فيـــه مؤلفـــه علـــى الكثـــري مـــن املســـائل املهمـــة

مذهبـه  أدلتها، وذكر بعـض أقـوال الفقهـاء بنصوصـها ومراجعهـا، مـع العنايـة بـذكر

وهـو  . احلنفي، لكنه يذكر بعض املذاهب األخرى، وينـاقش أقـواهلم، ويـربز أدلـتهم

ـــاب فقـــٍه وحـــديث، وقـــد كُ  ـــارٍة واضـــحةٍ كت خاليـــٍة مـــن التعقيـــد، يالمـــس  ،تـــب بعب

  .املوضوع مباشرًة من غري كثرة افرتاضاٍت وال اعرتاضات

وقد قام حمقُِّقه بإخراجه، والتعليق عليه، معتمداً علـى نسـختني مصـورتني مـن  

ذكــره العيــين عــن  جامعــة أم القــرى، إحــدامها خبــط املؤلــف، وممــا قــام بــه توثيــق مــا

فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة، والعزو إىل كتبهم املعتمدة، وختريج األحاديـث، 

  .ىل غري ذلكوتعريف الغريب، وترمجة األعالم، إ



 
٤٤٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  منظوم الدرر يف شرح كتاب املختصر

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن علي بن حممد الفخَّار اجلذامي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  أمحد بن علي الدمياطي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -الدار البيضاء، دار ابن حزم –مركز الرتاث الثقايف املغريب

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٢٧١  

  :ا ب

ـهـذا الكتــاب يُ  ة يف املــذهب املـالكي، شــرح فيــه عتـرب مــن الكتـب الفقهيــة املهمَّ

ـــاب  ـــاب  ))املختصـــر((املؤلـــف كت ـــه أبـــواب الفقـــه مبتـــدئاً بب ـــاول في للطليطلـــي، وتن

الوضـــوء ومـــا ينقضـــه، مث بـــاب الغســـل مـــن اجلنابـــة، مث بـــاب التـــيمم ومـــا يوجـــب 

وما جاء يف تكبرية اإلحرام، وفـيمن نسـي إقامـة  ،م يف باب الصالةالتيمم، مث تكلَّ 

الصـــالة، ومـــا جـــاء يف اجللســـة الوســـطى، وفـــيمن شـــك يف صـــالته، ومـــا جـــاء يف 

لوس يف الصالة ويف التشهد وغريها مـن املسـائل الـيت ذكرهـا يف ثنايـا البـاب، مث اجل

ذكر باب الزكاة ومسائله، وباب الصيام واملسائل الـيت تنـدرج حتتـه، مث تنـاول بـاب 

  .احلج والعمرة وختمه بأبواب يف املعامالت املالية

كمـا قـدَّم ترمجــة ه وتوثيقـه، وختـريج آياتـه وأحاديثـه،  ق بضـبط نصِّـوقـد قـام احملقِّـ

بـن الفخـار، كمـا بـنيَّ االطليطلي، وترمجـة لصـاحب الشـرح  ))املختصر((لصاحب 

  .عند علماء املالكية ومدى اهتمامهم به ))املختصر((أمهية هذا 



 

 
٤٤٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  منهاج الطالبني وعمدة املفتني

  مع شرح دقائق املنهاج

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حيىي بن شرف النووي 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  الوهاب اجلايب بسام عبد

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم ، اجلفان واجلايب 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٤٤٠  

  :ا ب

بـــل هـــو مـــن أفضـــل متـــون ، هـــذا الكتـــاب مـــن أجـــل خمتصـــرات اإلمـــام النـــووي

الفتـــــوى يف املـــــذهب شــــروحه وحواشـــــيه مــــدار علـــــى و  يــــهوعل ،املــــذهب الشـــــافعي

وقــد اعتــىن بــه العلمــاء عنايــة ، للرافعــي)) احملــرر((، وهــو اختصــار لكتــاب الشــافعي

إال أن هلــذه ، وقــد طبــع الكتــاب طبعــات كثــرية، وخترجيــاً وتصــحيحاً ، بالغــة شــرحاً 

ـــ ،الطبعـــة مـــا مييزهـــا عـــن غريهـــا علـــى مـــا اعتمـــده الشـــيخ حممـــد ق فقـــد اعتمـــد احملقِّ

 ،))الســـراج الوهـــاج((يف شـــرحه  ))املنهـــاج((الزهـــري الغمـــراوي مـــن نـــص لكتـــاب 

وأثبـــت احملقـــق الفـــروق ، وكـــذلك النســـخة الـــيت طبعـــت بتصـــحيح الغمـــراوي نفســـه

ق واالختالفات يف ألفـاظ املـنت الواقعـة يف شـروح الكتـاب وحواشـيه، كمـا قـام احملقِّـ

، حيـث نثـر يف حاشية هذا الكتـاب)) ح دقائق املنهاجشر ((بإثبات كتاب النووي 

وشـروحه  ))ملنهـاجا((ـمـع استئناسـه بعـدد مـن املخطوطـات لـ، يف مكانه الشرح كلٌّ 

  .وحواشيه



 
٤٤٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املنهاج للمعتمر واحلاج

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  سعود بن إبراهيم الشرمي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -املنهاج دار 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٦٦  

  :ا ب

قـــة هــذا الكتـــاب عبـــارة عـــن رســـالة لطيفـــة، اشـــتملت علـــى عـــدة وقفـــات متعلِّ 

  .احلاج واملعتمر نت بعض الفوائد واألحكام املهمة اليت �مُّ تضمَّ ، باملعتمر واحلاج

تناولــت هــذه الوقفــات بدايــة خــروج احلــاج قاصــداً بيــت اهللا احلــرام، فكانــت  

الوقفـــة األوىل عـــن الســـفر، مث عـــن فضـــل احلـــج ومكانتـــه، وفضـــل مكـــة وحرمتهـــا 

وحــدودها، وبنــاء البيــت، والتجــارة يف احلــج، واملواقيــت، وصــفة األنســاك، وخطبــة 

وقفــة يف العــودة مــن الــوداع ودروســها، إىل غــري ذلــك مــن الوقفــات، والــيت تنتهــي ب

  .السفر

ز هــــذا الكتــــاب بســــهولة العبــــارة، ووضــــوح املعــــىن، وقصــــد املؤلــــف بــــذلك متيَّــــ

ز باسـتغناء كمـا متيَّـ. التسهيل علـى مـن يطالعـه مـن النـاس علـى خمتلـف مسـتويا�م

حيـث ، وعـدم إثقـال الكتـاب باحلواشـي ،بغـرض االختصـار ،املؤلف عـن احلواشـي

مقتصـــراً علـــى أحاديـــث الصـــحيحني أو  ،اتقــام بعـــزو األحاديـــث داخـــل الصـــفح

ن يف القـــدمي و أو مـــا يف غريمهـــا ممـــن حكـــم بصـــحته أهـــل احلـــديث املعتـــرب ، أحـــدمها

  .واحلديث



 

 
٤٤٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  منهج البحث والفتوى يف الفقه اإلسالمي

  بني انضباط السابقني واضطراب املعاصرين

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مصطفى بشري الطرابلسي

  :الناشــــــــــــــر

  

  عمَّان -دار الفتح 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٥٣٥  

  :ا ب

 للمـــنهج الصــحيح يف البحــث والفتـــوى،تأصــيلية دراســـة علميــة هــذا الكتــاب 

�ا الفقه اإلسالمي من عصـر الصـحابة إىل  تناول يف التمهيد ذكر املراحل اليت مرَّ 

ـــاول املؤلـــف موضـــوع كتابـــه عصـــرنا احلاضـــر، مث   ،ةتنظرييـــ ، األوىلمـــن نـــاحيتنيتن

م وتكلَّـ، ومعـىن البحـث وأنواعـه، م فيها عن منهج البحث يف الفقه اإلسالميتكلَّ 

واقتصـــار دور العلمــــاء فيـــه علـــى الكشــــف ، وتطـــوره، ونشــــأته، أيضـــاً عـــن املـــنهج

 ةالثانيـناحيـة أمـا الو  .وتناول خطوات معرفـة احلكـم الشـرعي، والتحرير ال االخرتاع

ـــر  ،ث فيهـــا عـــن التطبيـــق العملـــي ملـــنهج اســـتنباط األحكـــامة حتـــدَّ تطبيقيـــف وعـــن أث

م عن غياب املنهج يف هذا العصـر مبينـاً سـبب املنهج يف صياغة األحكام، مث تكلَّ 

التــزام الســـابقني باملـــذاهب األربعــة، ومستعرضـــاً تـــاريخ الــدعوة املعاصـــرة لالجتهـــاد 

نهج، والــدعوة إىل اخلــروج علــى مــدارس الفقــه، مث ذكــر والتجديــد، وأثــر غيــاب املــ

والثــاين حتليـــل نقـــدي  ))فقــه الســـنة((ـاألول حتليــل منهجـــي لـــ: منــوذجني معاصـــرين

ال  كشـف اخللـل يف املـنهج  لألصول املنهجيـة لفتـاوى القرضـاوي، مـع الرتكيـز علـى

  .والكتاب ننصح املتخصص باقتنائه .اجلزئيات



 
٤٤٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  منهج احلافظ ابن حجر يف تأويل 

  خمتلف احلديث وأثره يف نقد احلديث

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد ناصريي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٥٠٨  

  :ا ب

ة ملــنهج احلــافظ ابــن حجــر منهجيَّــدراســة عمــل يقــوم ب لأوَّ  عتــربيُ هـذا الكتــاب 

اســتقراء وحتليــل ودراســـة  وثـــره يف نقــد احلــديث، فهـــأو  ،يف تأويــل خمتلــف احلــديث

قــام . وغــريه لظــاهرة االخــتالف يف احلــديث ))فــتح البــاري((خــالل  مــن هملنهجــ

ومجـع األحاديـث املختلفـة املدروسـة، وعنـون هلـا  ،))فتح البـاري((املؤلف باستقراء 

جامعـاً حتتهـا الضـوابط والشـروط الـيت أشـار إليهـا احلــافظ  ،قـة عليهـابالقاعـدة املطب

إال أنـه مل يهمـل  ،هـو العمـدة يف هـذه الدراسـة ))الفـتح((وقد كـان ، عند تطبيقها

كمــا قــام املؤلــف بعــرض تلــك القواعــد علــى مــا كتــب يف ، غــريه مــن كتــب احلــافظ

ن حجـر بكشـفه وضـبطه ليتسـىن معرفـة مـا انفـرد ابـ ؛هذا ا�ال من الناحية النظريـة

قسـم حـديثي،  :م املادة العلمية املسـتخرجة إىل ثالثـة أقسـامقسَّ  ومن مثَّ ، أو تقريره

ف مـــن مـــدخل والكتـــاب تـــألَّ . واآلخـــر أصـــويل، والثالـــث يتعلـــق باجلانـــب النقـــدي

وثالثــة أبـــواب تناولـــت مــنهج اجلمـــع بـــني ، ث فيـــه عـــن علــم خمتلـــف احلـــديثحتــدَّ 

ومنهج احلافظ ، سواء بالقواعد احلديثية أو األصوليةخمتلف احلديث عند احلافظ، 

  .وأثر منهجه يف تأويل خمتلف احلديث يف نقد احلديث، يف النسخ والرتجيح



 

 
٤٤٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  منهج السلف يف الوعظ

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  أيب يزيد سليمان العريب بن صفية

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســنة الطبـــع

  

  :صــفحاتعــدد ال  هـ١٤٣١

  

١٠٨٠  

  :ا ب

ربز معــــامل الــــوعظ عنــــد الســــلف مــــن خــــالل القــــرون الثالثــــة الكتــــاب يُــــ هــــذا

ف يف التمهيــد ف الكتــاب مــن متهيــد وســتة فصــول، تنــاول املؤلِّــوقــد تــألَّ . املفضــلة

. وأمهيتـه، وعنوانـهفـاً بـاملنهج، والسـلف، والـوعظ شرح مفردات عنوان الرسالة؛ معرِّ 

ق مــن خــالل فصــول الكتــاب الســتة إىل الكــالم عــن مصــادر الــوعظ عنــد مث تطــرَّ 

وبـنيَّ أسـاليب الـوعظ عنـدهم؛ ومنـه الـوعظ عـن طريـق . السلف وأسسه، وجماالتـه

مث تنـاول وسـائل الـوعظ . الرتغيب، وضرب األمثال، وعن طريق القصص، وغريهـا

وأصـــناف . فا�م ليحصــل االقتـــداء �ــماظ لــديهم وصـــوأنــواع الوعَّـــ. عنــد الســـلف

مث تنـاول بالدراسـة املخـالفني ملـنهج السـلف . املوعوظني الذين ُتوجَّه إليهم املوعظـة

يف الوعظ قدمياً وحديثاً، وهم القصَّـاص، والصـوفية، وبعـض اجلماعـات اإلسـالمية 

  . املعاصرة اليت ختالف منهج السلف يف الوعظ، مع بيان بطالن مناهجهم

لكتـــاب رســـالة علميـــة نـــال �ـــا املؤلـــف درجـــة املاجســـتري مـــن اجلامعـــة وأصـــل ا

  . املنورةاإلسالمية باملدينة 



 
٤٥٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  منهج الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود 

  يف تقرير العقيدة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز أمحد البداح

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٦٣  

  :ا ب

هــذا الكتــاب دراســة منهجيــة توثيقيــة، تســلِّط الضــوء علــى اجلهــد الــذي بذلــه 

  .هذا العامل السَّلفي يف تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها

 ،ن التمهيــد ترمجــة للشــيختضــمَّ ، ف الكتــاب مــن متهيــد وأربعــة أبــوابوقــد تــألَّ 

واملنهج الذي اعتمده لتقرير مسائل العقيدة ومصادره، وموقفه من ابن تيميـة وابـن 

، القــيم، وأمــا أبــواب الكتــاب فقــد تناولــت مــنهج الشــيخ يف كافــة أبــواب العقيــدة

، واأللوهيــــة، الربوبيــــة: كمنهجــــه يف تقريــــر اإلميــــان بــــاهللا وتوحيــــده بأنواعــــه الثالثــــة

ومنهجــــه يف تقريــــر ، بقيــــة أركــــان اإلميــــانومنهجــــه يف تقريــــر ، واألمســــاء والصــــفات

، ومنهجـــه يف الكـــالم علـــى امللـــل والنحـــل، ومســـائل األمســـاء واألحكـــام، اإلمامـــة

ده بالفهــارس وقــد زوَّ . والتغريــب، واالشــرتاكية، والفــرق واملــذاهب اهلدامــة كاإلحلــاد

 .العلمية

قسـم  م �ـا املؤلـف لنيـل درجـة املاجسـتري مـنوالكتاب أصله رسالة علمية تقـدَّ 

  .يف كلية الدعوة وأصول الدين باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،العقيدة



 

 
٤٥١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 ابالوه دعب نب دحمم خالشي منهج

  ريمالكآن لقرا تدبر يف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد بن بكر بن إبراهيم آل عابد

  :الناشــــــــــــــر

  

   -دار الطرفني 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  هـ١٤٣٢

  

  :عـــدد الصـــفحات

  

١١٤  

  :ا ب

 رمحـه- الوهـاب عبـد بـن حممـد اإلمـام مـنهجاملؤلف  فيه أبرز حبثٌ الكتاب  هذا

 قـراءة ((و ))القـرآن فضـائل((  كتـاب خـالل مـن الكـرمي القـرآن تـدبر يف -اهللا

أمـا التمهيــد ، ف مــن متهيـد وفصـلنيوالكتـاب تـألَّ . احلـديث جممـوع مـن)) القـرآن

، فتنــاول فيـــه أمهيـــة املوضــوع والدراســـات الســـابقة هلــذا البحـــث يف نفـــس املوضـــوع

كالتــــــدبر واملــــــنهج    ،كمـــــا تنــــــاول بـــــالتعريف بعــــــض الكلمـــــات املتعلقــــــة بالبحـــــث

كما حتدَّث عن تدبر القرآن عند اإلمامني ابن تيمية وابـن عبـدالوهاب ، والفضائل

أمـا الفصـل األول ، املعاصـرينوحتدَّث عـن تـدبر القـرآن بـني السـلف و ، رمحهما اهللا

 من القرآن تدبر يف  -اهللا رمحه- اإلمام حممد منهجفتناول فيه  من فصول الكتاب

 القرآن تدبر يف همنهجتناول فيه  الثّاين الفصلو  ،))القرآن فضائل((  كتابه خالل

  .همصنفات من احلديث جمموع من ))القرآن قراءة((  جزء خالل من الكرمي



 
٤٥٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املهدي دولة اإلسالم القادمة 

  واخلالفة األخرية على منهاج النبوة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عادل زكي

  :تحقيـــــــــــــق

  

  نور اهلدى عبد الرمحن الكتَّاين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٤٣١  

  :ا ب

الكتاب يتناول موضوع ظهور املهدي، وهذا املوضوع وإن كـان املؤلفـات  هذا 

يف املهدي، مع حسـن الرتتيـب  فيه كثرية، إال أن املؤلف حرص على إيراد ما صحَّ 

والتبويــب، ومقارنــة املهــدي عنــد أهــل الســنة والشــيعة، مــع التزامــه بــاملنهج العلمــي 

  . وأدب احلوار يف الرد على املخالفني

ؤلــف يف كتابــه موقــف العلمــاء مــن األحاديــث الــواردة يف املهــدي، مث تنــاول امل

ـــواردة يف املهـــدي؛ يف امســـه ونســـبه ـــة  ،وصـــفاته اخلَْلقيـــة ،تنـــاول األحاديـــث ال وبداي

 ،مث بــنيَّ عقيــدة الشــيعة يف املهــدي. ومكــان وزمــان خروجــه، وغــري ذلــك ،ظهــوره

وختمـه بـذكر . الشـيعةاستعرض تاريخ فكرة املهدية والغيبة، واملهـدي يف نصـوص و 

واملدرسة العقلية احلديثة مـن  ،شبهات والرد عليها؛ ناقش فيها موقف ابن خلدون

املهــــدي، كمــــا نــــاقش بعــــض الرســــائل الــــيت تنفــــي ظهــــور املهــــدي؛ منهــــا رســــالة 

مــــوازين القــــرآن ((لعبــــد اهللا آل حممــــود، ومــــا ورد يف كتــــاب  ))المهــــدي ينتظــــر((

  .لعز الدين توفيق) )والسنة لألحاديث الصحيحة والضعيفة



 

 
٤٥٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  ) اإلتقان يف علوم القرآن(موارد السيوطي يف كتابه 

  من الدراسات القرآنية ومنهجه فيها

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن عبد الرمحن الرومي 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار التدمرية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٤٦  

  :ا ب

هـذا الكتـاب يتنــاول بالدراسـة املـوارد الــيت اسـتقى منهـا اإلمــام السـيوطي كتابــه 

حبــث يف ، والكتــاب تــألَّف مــن متهيــد ومخســة فصــول. ومنهجــه فيهــا) )اإلتقــان((

نت فصول الكتـاب نبـذة وتضمَّ ، التمهيد نشأة علوم القرآن ومراحله بصورة موجزة

، ومنزلــة ))االتقـان((عـن اإلمـام السـيوطي وآثـاره العلميـة، ومنهجـه العـام يف كتابـه 

مث تنــاول املؤلــف باحلــديث مــوارد الســيوطي ، هــذا الكتــاب بــني كتــب علــوم القــرآن

، ث عـن مـوارده يف علـوم القـرآن بصـفة عامـةيف علوم القرآن ومنهجـه فيهـا، فتحـدَّ 

ومـــن كتـــب الناســــخ ، الـــيت عرضـــت لفـــنٍّ مـــن علـــوم القـــرآنومـــوارده مـــن الكتـــب 

ومــن كتــب فضــائل القــرآن، ومــوارده يف التفســري ومنهجــه فيهــا، فــذكر ، واملنســوخ

مث تنــاول مـــوارده يف ، مــوارده يف التفســري باملـــأثور وبــالرأي احملمــود وبـــالرأي املــذموم

ز بعامــة، ث عــن املــوارد الــيت عرضــت لإلعجــاإعجــاز القــرآن ومنهجــه فيهــا، فتحــدَّ 

ليخــتم مبــوارد الســيوطي يف علــم الرســم ، والــيت عرضــت لصــور مــن صــور اإلعجــاز

  .وموارده يف خط املصحف، م عن موارده يف القراءات بعامةومنهجه فيها، فتكلَّ 



 
٤٥٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موافقة قصد الشارع وخمالفته

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  طارق بكريي

  :تقـــــــــــــــريظ

  

  حممود مصطفى عبود اهلرموش

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٤٨٣  

  :ا ب

ف يف حـاليت موافقـة قصـد الشـارع وخمالفتـه، فات املكلَّـهذا الكتاب يبـنيِّ تصـرُّ 

  .ب على ذلك من آثار دنيوية وأخرويةوما يرتتَّ 

فصول، تناولت موافقة قصد الشـارع؛ مـع مة وثالثة وقد جاء الكتاب يف مقدَّ 

والــدليل علــى اعتبــاره،  ،وقيمتــه يف األصــول الشــرعية ،بيــان تعريــف قصــد الشــارع

بـــة علـــى موافقـــة قصـــد الشـــارع، والنيـــة وأثرهـــا يف األعمـــال، واملقاصـــد واآلثـــار املرتتِّ 

وتناولــت أيضـــاً خمالفـــة قصـــد الشــارع؛ مـــع بيـــان معـــىن . األصــلية واملقاصـــد التبعيـــة

الفــــة قصــــد الشــــارع، ومراتبــــه، واحليــــل والــــذرائع والتعســــف يف اســــتعمال احلــــق، خم

واآلثار املرتتبة على خمالفة قصد الشـارع، واملعاملـة بنقـيض املقصـود، وتنزيـل قواعـد 

مث انتقل الكالم إىل السـلوك العبـادي . املخالفة لقصد الشارع على الفروع الفقهية

رع، مـــــع توضـــــيح مـــــدلول العبـــــادة واألخالقـــــي، ومـــــدى ارتباطهمـــــا بقصـــــد الشـــــا

وشــروطها، وخصائصــها يف اإلســالم، وآثــار العبــادة علــى ســلوك املســلم، وضــوابط 

وعالقتــــه بقصــــد الشــــارع، ومــــدلول األخــــالق وأسســــها  ،ســــلوك املســــلم العبــــادي

  .وطرق اكتسا�ا يف اإلسالم، وأصل السلوك اخللقي ،وخصائصها ومنزلتها



 

 
٤٥٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موجز تاريخ الرتكمان يف العراق 

  م ١٩٥٨-م ٦٧٣ 

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  شاكر صابر الضابط

  :تقــــــــــــــــديم

  

  مصطفى جواد

  :الناشــــــــــــــر

  

  بغداد -بيت الوراق 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد الصــفحات  م٢٠١١

  

١٩١  

  :ا ب

إىل ) هـــ ٥٤(هــذا الكتــاب يتحــدث عــن تــاريخ الرتكمــان يف العــراق مــن ســنة 

  ).هـ١٣٧٧(سنة 

ــ ف الكتــاب إىل ســتة فصــول، تنــاول فيهــا التعريــف بالرتكمــان، م املؤلِّــوقــد قسَّ

وأ�م أصبحوا جزءاً مـن الشـعب العراقـي، وقـد دخلـوا العـراق منـذ العصـر األمـوي،  

ث املؤلـــف عـــن دخـــول فـــوج آخـــر مـــن مث حتـــدَّ . كمـــا كـــانوا عونـــاً للدولـــة العباســـية

بويهيـــة والســـلجوقية، وتكـــوينهم إمـــارات يف الرتكمـــان يف العـــراق يف عهـــد الدولـــة ال

ث أيضــاً عــن حــرب الرتكمــان بعضــهم لــبعض أثنــاء مقاومــة التوغــل العــراق، وحتــدَّ 

املغويل، وذكر احلكومات الرتكمانية املستقلة يف العراق، واستيطان الرتكمـان اجلـدد 

ــيف زما�ـا، ودورهــم يف العهــد العثمــاين، ومقــاومتهم لالســتعمار، وتكلَّــ اه مسَّــ ام عمَّ

تــدبري اجلرميــة ضــد الرتكمــان يف العهــد اجلمهــوري، وخــتم الكتــاب مبالحــق بأمســاء 

  .وتاريخ حكمهم ،الدول اليت حكمت يف بغداد



 
٤٥٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موسوعة أحاديث أحكام املعامالت املالية

  :ت اب

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  حممد مهام عبد الرحيم –مهام عبد الرحيم سعيد 

  :الناشــــــــــــــر

:  

  الرياض -دار الكوثر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣١

  

١١١١  

  :ا ب

هذا الكتاب عبارة عن موسـوعة حديثيـة يف أحكـام املعـامالت املاليـة، ُمجعـت 

قة باملعامالت املالية مع خترجيها، وبيان احلكم عليهـا، وشـرح فيها األحاديث املتعلِّ 

مشـــكلها، والتوفيـــق والرتجـــيح عنـــد التعـــارض بينهـــا، باإلضـــافة إىل  غريبهـــا، وحـــلِّ 

ـــ. التعليقـــات املهمـــة مة علـــى وتشـــتمل علـــى قرابـــة أربعمائـــة ومخســـني عنوانـــًا، مقسَّ

عقـود املعاوضـات، وتنـاوال يف الثـاين عقـود املؤلفـان أربعة أبـواب، فـاألول ذكـر فيـه 

لتـــــــوكيالت الشـــــــركات، وخصصـــــــا الثالـــــــث للحـــــــديث عـــــــن عقـــــــود التوثيقـــــــات وا

ـــــــــــع يتضـــــــــــمن عقـــــــــــود التربعـــــــــــات واإلســـــــــــقاطات  ـــــــــــاب الراب والضـــــــــــمانات، والب

وهـــذه األبــــواب تشـــتمل علــــى قرابـــة ألفـــني ومائــــة حـــديث مــــن . واالســـتحفاظات

أحاديـث العقــود واملعــامالت املاليــة، وذُِكـرت هــذه األحاديــث بأســانيدها ومتو�ــا، 

 ر احلـديث يتغـريَّ ، وإذا تكرَّ زًا باللون األمحردِّد يف كل حديث موضع الداللة مميـَّ وحُ 

ـــة املميَّـــ كمـــا ُأضـــيف فيـــه . ز بـــاللون األمحـــر تبعـــاً للموضـــوع اجلديـــدموضـــع الدالل

املوقوفات واملقطوعات واملراسـيل والبالغـات، الـيت تسـاعد العلمـاء والبـاحثني علـى 

  .استنباط األحكام الفقهية



 

 
٤٥٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موسوعة أعالم من احلاضر يف تراجم 

  عشر اهلجريرجال  القرن اخلامس 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صاحل علي العود

  :تقــــــــــــــــديم

  

  جمموعة من األساتذة

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٣٩٢  

  :ا ب

، هـــذا الكتـــاب مجـــع فيـــه املؤلـــف تـــراجم أعـــالم القـــرن اخلـــامس عشـــر اهلجـــري

، )هـــــ١٤٠١(ة احملـــرم مـــن الســــنة الواحـــدة بعـــد األربعمائــــة وألـــف ابتـــداءا مـــن غــــرَّ 

ومقصـده ربــط  احلاضــر باملاضــي، فهــي امتـداد جلهــود مــن ســبقه يف كتابــة الــرتاجم 

  .  على القرون، حىت تكتمل حلقات النبوغ يف سلسلة عظمائنا

َجم لــه ذا هم إىل ترامجــه، هــو أن يكــون املــرت وشــرط املؤلــف يف كتابــه ملــن ضــمَّ 

أو يكـــون ذا علـــم ُيشـــهد لـــه ويُنتفـــع بـــه، أو صـــاحب مصـــنفات غزيـــرة ، نبـــوغ فـــذٍّ 

  .اإلدراج يف املوسوعة وكتب مفيدة، وجعل هذا هو امليزان لكل من يستحقُّ 

ــــي االســــم واســــم الوالــــد : وطريقتــــه يف كتابــــه أن يعنــــون للرتمجــــة باالســــم الثالث

ونشــــأة ، م مــــن مــــيالدق بـــاملرتجَ مــــا لــــه تعلُّــــ مث يــــذكر حتــــت العنــــوان كـــلَّ ، واللقـــب

ضــت عنــه وذكــر مــا متخَّ ، ووظــائف يف احليــاة واألنشــطة واألعمــال البــارزة، ودراسـة

  .مث يذكر الوفاة وسببها إن وجد، مسرية حياته



 
٤٥٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موسوعة األلقاب اليمنية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  إبراهيم املقحفي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -  والتوزيعاملؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

٧  

  :ا ب

وتـاريخ قة عن أنسـاب، وألقـاب، هذا الكتاب عبارة عن موسوعة شاملة وموثَّ 

 متَّ  ،وتقــــع املوســــوعة يف ســــبعة جملــــدات، منــــاطق الــــيمن عامــــةالعوائــــل اليمنيــــة يف 

ت مـا يزيـد عـن ثالثـة آالف ضـمَّ قـد و  .حسـب األحـرف األجبديـةتبويبهـا وترتيبهـا 

يف   اليت قاموا �ا سهامات املختلفةأصحا�ا، واإل مع اإلشارة إىل البارز من ،لقب

   .قطنوهاوأماكن تواجدهم والقرى اليت  كافة مناحي احلياة والعلوم اإلنسانية،

ــــه ــــذكر املؤلــــف أن علــــى التســــجيل الشــــفهي  يف مجــــع هــــذه األلقــــاب اســــتند ي

 ،والتواصــــل املباشـــر مـــع عــــدد مـــن األشــــخاص، واالتصـــاالت عـــن طريــــق اهلـــاتف

 ،وحجـة ،و�امـة ،وحضـرموت ،وصعدة ،ومأرب ،اجلوف :ألقاب قبائل خصوصاً 

إىل أبــرز الشخصــيات أشــار اليمنيــة، و  اهلجــرات، كمــا مل يغفــل الكتــاب واحلجريــة

 ،والــــــيت اســــــتوطنت ماليزيـــــــا ، عاشــــــت يف بلـــــــدان اجلــــــواروالعوائــــــل اليمنيــــــة الــــــيت

  .وبعض دول أفريقيا ،ندونيسياأو 



 

 
٤٥٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موسوعة البدع واملخالفات الشرعية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مصطفى آدم  -أمحد الشافعي 

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  ٢  :عدد المجلدات  هـ١٤٣٢

  :ا ب

ــــاهي، واملخالفــــات،  ــــدع، واحملــــدثات، واملن هــــذا الكتــــاب موســــوعة شــــاملة للب

، واألخطـاء يف العقائــد، والعبــادات، واملعـامالت، ويف اآلداب وســائر حيــاة املســلم

استخالصـــها مـــن كـــالم كبـــار أهـــل العلـــم  ســـواء كـــان قـــوًال أو فعـــًال أو عقيـــدة، متَّ 

وفتــاوى اللجنــة الدائمــة ، ، وابــن عثيمــني، والفــوزانواأللبــاين ،ابــن بــاز: املعاصــرين

  .وغريهم

حســب املوضــوعات الــيت  ،قــام املؤلفــان برتتيــب الكتــاب علــى أبــواب وفصــول

كالعقيـدة، ومـا تشـمله مـن أركـان اإلميـان، واأللفـاظ الـيت ختـالف العقيـدة،   ،تتناوهلا

والبدع احلولية، وبدع الفرق والطوائف وغري ذلك، مث تناوال موضوع العبـادات ومـا 

ق �ا من املياه، واآلنيـة، وقضـاء احلاجـة، والوضـوء وغـري ذلـك، مث املعـامالت، يتعلَّ 

والــــيت اشـــــتملت علــــى الكثــــري مـــــن  ،وأحكــــام األســــرة، وأحكـــــام الطــــب واآلداب

الفصول واملباحث النافعة، مـع ذكـر األدلـة علـى البدعـة، أو املخالفـة مـن الكتـاب 

. ذلـك إىل املصـادر مـع عـزو كـلِّ ، والسنة، وأقوال العلماء حسب ما يقتضيه املقام

ــــزوم اتباعهــــا، لــــة عــــن الســــنة، وأمهيتهــــامــــة مطوَّ وقــــدَّما مبقدَّ  هــــا والبدعــــة، وذمِّ ، ول

  .امها، وموقف أهل السنة من البدعة، واملبتدعةوأحك



 
٤٦٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موسوعة احلديث الشريف

  :ت اب

  :تحقيـــــــــــــق

  

 مجعية املكنز اإلسالمي

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣١

  

١٩  

  :ا ب

 ،))صــحيح البخــاري((وهــي  الكتــب الســبعة تيــهبــني دفَّ  ضــمَّ هــذا الكتــاب 

ســـــنن ((، و))جـــــامع الرتمـــــذي((، و))ســـــنن أيب داود((و، ))صـــــحيح مســـــلم((و

االعتمـاد يف مجعهـا وقـد متَّ ، ))موطأ مالـك((و ،))سنن ابن ماجه((، و))النسائي

وطبعة )) صحيح البخاري((كالطبعة السلطانية يف قة القدمية؛  الطبعات املدقَّ على 

ضافة إىل بعض املخطوطات املكتوبـة قبـل باإل ،))صحيح مسلم((يف  دار التحرير

  .القرن الثامن اهلجري

لإلمـــام )) حتفــة األشــراف((كتاب وقــد ربطــت أحاديــث هـــذه الكتــب الســبعة بــــ 

كمـا ،التعـرف علـى زوائـد الكتـب السـتةمـن  -من خالهلا -القارئ مكنتيل؛ املزي

�ــــدف خلدمــــة )) سرتشــــدينمكنــــز امل(( :فنيــــة مسيــــت بـــــأردف الكتـــاب بفهــــارس 

  .بطريقة ميسرةاملسالك للحصول على املعلومة  وتنويعالباحثني، 

، وآليـــة اشـــرتاك، لالســـتفادة مـــن ))القـــرص املـــدمج((وهـــذه الطبعـــة مـــزودة بــــ 

األحرف املســتعملة يف طبعــة القــرآن الكــرمي املعروفــة بــ وصــدرت .جمــاالت البحــث

 .حممد عبد العزيز الرفاعياط بقلم اخلطَّ  ،)طبعة امللك فؤاد(ــبـ

  



 

 
٤٦١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موسوعة العقيدة الصحيحة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــــأليف

  

  حممد بن عبد امللك الزغيب

  :الناشـــــــــــــــر

  

  القاهرة -دار الغد اجلديد

  :الطبــــــــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســـــــــنة الطبــــــــــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٨٩٥  

  :ا ب

مـن  ع عنها، ومـا اسـتجدَّ العقيدة، وما تفرَّ هذا الكتاب جيمع كثرياً من مسائل 

  .ق ببعض مسائلهامسائل هلا تعلُّ 

مــن   ،ق مبســائل الكتــابوطريقــة الكتــاب عبــارة عــن نقــل أو اختصــار مــا تعلَّــ

وبعـــض أئمـــة الــدعوة الســـابقني، مـــع ختـــريج  ،كتابــات العلمـــاء والـــدعاة املعاصــرين

  .األحاديث واآلثار اليت وردت يف ثنايا كالمهم

اب يتنـــــــاول املســـــــائل دون ترتيـــــــب واضـــــــح، فبـــــــدأ الكتـــــــاب بتعريـــــــف والكتـــــــ

والتمثيــــل، مث انتقـــل للحــــديث عـــن اإلســــالم ، والتأويـــل، مصـــطلحات مثـــل ا�ــــاز

ــــو وأنواعــــه، مث مصــــادر العقيــــدة ــــان االحنــــراف عــــن ، ومزايــــاه ومساحتــــه، مث الغل وبي

وهكــذا ... نالعقيـدة، وافــرتاق األمــة، مث معــىن الشــهادتني، مث عالقــة العمــل باإلميــا

إىل أن يصل يف �اية الكتاب إىل التعريف ببعض الفـرق الضـالة، وآراء العلمـاء يف 

  .دخول ا�الس النيابية، والعمل يف الوظائف العامة يف الدول الكافرة

مسـألة،  )٣٠٠(واليت تقـرتب مـن  ،ض هلاوالكتاب رغم كثرة املسائل اليت تعرَّ 

ـــوان  إال أنـــه خيلـــو مـــن تقســـيم الكتـــاب إىل فصـــول أو مباحـــث، مكتفيـــاً بـــذكر عن

  .املسألة



 
٤٦٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موسوعة الفضائل اإلسالمية

  
ً
  لكل فضيلة أربعون حديثا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  يوسف بن إمساعيل النبهاين

  :تحقيـــــــــــــق

  

  حممد خري رمضان يوسف

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١٠

  

٤٤٠  

  :ا ب

موضوعاً من الفضائل، ) ١٥(يف  حديث خمرَّج) ٦٠٠(ذا الكتاب احتوى على ه

جممـوع األربعـني ((املسمى بــ  يوسف بن إمساعيل النبهاينق من كتاب استخرجها احملقِّ 

  .والذي احتوى على أربعني كتاباً )) أربعني من أحاديث سيد املرسلني

دون بيـــان  ،)خترجيهــا(وقــد كــان النبهـــاين أورد األحاديــث مـــع ذكــر مصـــادرها 

ــ، حكمهــا، ويســتثىن مــن ذلــك أحاديــث الصــحيحني  ق بإكمــال عمــل فقــام احملقِّ

كمـــا قـــام بتشـــكيل متو�ـــا، ، ث مـــع توثيقهـــاف، وبـــنيَّ أحكـــام هـــذه األحاديـــاملؤلِّـــ

  .بعالمات ترقيمها وفهرستها واهتمَّ 

وأربعـني حـديثاً ، واشتمل الكتاب على أربعني حـديثاً يف فضـل القـرآن وتالوتـه

ويف فضـل احلـب يف ، وأربعني حديثاً يف فضل ذكـر اهللا، يف فضل اإلميان واإلسالم

  .والعمرة، وغريها من املوضوعات اهللا والبغض يف اهللا، والصالة والزكاة واحلج



 

 
٤٦٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   والسنة القرآن ضوء يف القلوب فقه موسوعة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  التوجيري اهللا عبد بن إبراهيم بن حممد

  :الناشــــــــــــــر

  

  القصيم -ا�تمع أصداء دار

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :مجلــداتعــدد ال  هـ١٤٣٢

  

٤  

  :ا ب

 قلــوب يف جــذو�ا خبــت الــيت اهلدايــة مبشــاعل املــرء رليــذكِّ  يــأيت الكتــاب هــذا

  .وتتألأل قلو�م يف تزداد لعلها املسلمني، من الكثري

 مـن منـه يستفاد ما ويذكر ،الشريعة أمور من بالقلوب قيتعلَّ  ما جيمع فواملؤلِّ 

 وصـفاته؛ اهللا أمسـاء فقـه علـى بـالكالم الكتـاب فبـدأ القلوب؛ يف اإلميان تزيد أمور

 اهللا بيــد هوأنــ واألمــر، اخللــق فقـه عــن ثحتــدَّ  مث لقلــوب،ق بإصـالح الــه مــن تعلُّــ ملـا

 مث تعـاىل، بـاهللا اإلميـان فقه مث واالعتبار، التفكر فقه على املؤلف عرَّج مث سبحانه،

  .والعمل العلم فقه مث وأعماهلا، القلوب فقه مث وجل، عز هللا التوحيد فقه

 هللا والعبوديـة ،الصـاحلة األعمـال فقـه عـن احلـديث إىل ذلـك بعـد املؤلف انتقل

 العبـاد درجـة ذلـك بعـد ليبـني الشـدائد، مـن خمـرج وأ�ـا ،مكانتهـا وبيـان وجل، عز

 ووجــــوب ،والرِّســـالة النبـــوة فقـــه ذَكــــر مث ومثوبتـــه، اهللا فضـــل يف الـــراغبني الزاهـــدين

 إىل الظلمــات مــن العبــاد إخــراج يف الفضــل مــن هلــم ملــا ورســله؛ اهللا أنبيــاء تعظــيم

 عنـــد ومكانتهـــا األخــالق فقـــه وكـــذلك ذلــك، ســـبيل يف األذى لهمولـــتحمُّ  النــور،

  .واهلوى والنفس والدنيا الشيطان من ،اإلنسان أعداء وفقه اإلسالم، أهل



 
٤٦٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موسوعة املسلم يف التوبة والرتقي يف مدارج اإلميان

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  منري محيد البيايت

  :الناشــــــــــــــر

  

  األردن –دار النفائس 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

ـــــــــــــة   الثالث

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

ق �ـا، قـام املؤلـف جبمـع وما يتعلَّ ، وأحكامها، هذا الكتاب موسوعة يف التوبة

، وأصـول، وفقـه، وعقيـدة، من تفسري ،ا من خمتلف علوم الشريعة�ا من مظا�ِّ مادَّ 

وشرح ما حيتاج إىل شرح منها، وتـرجيح ، وقام برتتيبها و�ذيبها، وغريها، وحديث

ف الكتــاب مــن ســبعة تــألَّ . مــا حيتــاج إىل تــرجيح عنــد االخــتالف بــني أهــل العلــم

أبــواب، تنــاول املؤلــف خالهلــا حقــائق اإلميــان؛ كاإلميــان بــاهللا وصــفاته، وأن عبــادة 

ي حكمـــة اإلجيـــاد والتكليـــف، وحقيقـــة رجـــوع العـــاملني إىل اهللا، وكـــون هـــذه اهللا هـــ

وتنــاول أيضــاً الكــالم عـن التوبــة وفضــلها ومكانتهــا يف ، احلقـائق هــي أســاس التوبـة

مث انتقـل الكـالم إىل الباعـث علـى التوبـة، والباعــث ، وأقسـامها، وأركا�ـا، اإلسـالم

مث ، وكيفيــة معاجلتــه، اب ذلــكوأسـب، وتســويف التوبــة، علـى اإلصــرار علــى الـذنب

واحلاجــــة إىل دوام التوبــــة ، وكيفيــــة التوبــــة منهــــا، تنــــاول األشــــياء الــــيت يتــــاب منهــــا

مــع إيـراد مجلـة مـن قصــص ، والوســائل املعينـة علـى ذلـك، والثبـات عليهـا، ولزومهـا

وبيــان قبــول اهللا لتوبــة عبــاده ، وغــريهم، والصــاحلني، والعبــاد، التــائبني مــن األنبيــاء

ويف ثنايــا هــذه األبــواب ذكــر املؤلــف الكثــري مــن التفصــيالت والتفريعــات ، نيالتــائب

  .واملسائل



 

 
٤٦٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 املفصول معىن يف القرآن الكريم 
ً
  املوصول لفظا

  من أول سورة يس إىل آخر القرآن الكريم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  خلود شاكر فهيد العبديل

  :تقــــــــــــــــديم

  

  مساعد بن سليمان الطيار

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام –دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ ١٤٣١

  

٥٦٥  

  :ا ب

ــا  ، ق بعلــم الوقــف واالبتــداءيتعلَّــهــذا الكتــاب يتنــاول بالدراســة موضــوعاً مهم�

ــوهــو املوصــول لفظــاً املفصــول معــىن يف القــرآن الكــرمي،   مت الباحثــة حبثهــاوقــد قسَّ

، دراســـــة نظريــــة ملبــــادئ املوضـــــوعن األول منهمــــا ؛ تضــــمَّ مــــة إىل بـــــابنيبعــــد املقدَّ 

والعالقــة ، وبيــان أنواعــه، تعريــف املوصــول لفظــاً املفصــول معــىن، ونشــأتهفتناولــت 

كمـا تناولـت ، علم املوصول لفظاً املفصول معىن بغريه من علوم القرآن الكـرميبني 

ـــاب وا، يف هـــذا البـــاب ضـــوابطه وفضـــله مجعـــت  ،دراســـة تطبيقيـــةن تضـــمَّ  الثـــاينلب

مرتبـة علـى ترتيـب املصـحف مـن  ،الباحثة فيه آيات املوصـول لفظـاً املفصـول معـىن

ـــة القـــرآن الكـــرمي، مـــع إيـــراد كـــالم املفســـرين فيهـــا،  الدراســـة و ســـورة يـــس حـــىت �اي

  .والتعليق

مت �ـــا املؤلفـــة لنيـــل درجـــة املاجســـتري يف وأصــل الكتـــاب رســـالة علميـــة، تقـــدَّ 

  .تفسري وعلوم القرآن، جبامعة أم القرى مبكةال



 
٤٦٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موضوع التصوف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  لطف اهللا خوجة

  :الناشــــــــــــــر

  

  املدينة املنورة –دار األوراق الثقافية 

  :الطبـــــــــــــــــع

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٥٠  

  :ا ب

النـــاس يف شـــأن التصـــوف مـــن جهـــة ســـالمته أو  اخـــتالف هـــذا الكتـــاب يبـــنيِّ 

  . مع ذكر أدلة القولني ودراستها ومناقشتها ،احنرافه

ق الكتـــــاب لتوضـــــيح أقـــــوال النـــــاس يف التصـــــوف، وبيـــــان أنـــــه مـــــن وقـــــد تطـــــرَّ 

وأن نسبة الصـوفية أقـرب منهـا ، االستحالة أن جيمع التصوف بني الفلسفة والسُّنة

ــنة، كمــا حبــث يف نســبة التصــو  ومــدى صــحة القــول ، ف واشــتقاقه اللغــويإىل السُّ

والــذي جعلـــه  ،قكمــا نـــاقش الكتــاب مصــطلح التخلُّـــ، مـــن الصــوف بأنــه مشــتقٌّ 

د مــا هــو معــروف يف فظهــر فيــه معــىن زائــد علــى جمــرَّ ، املتصــوفة موضــوع التصــوف

وتنــاول أيضــاً مصــطلح الفنــاء ، اســتوجب فحصــه والتــدقيق فيــه ،الــرتاث اإلســالمي

ليتوصــل إىل أنـــه يتضــمن ثالثـــة معــاٍن رئيســـة هــي فنـــاء  ،عنـــاهبالدراســة والتحريــر مل

غـري أن بعضـها ، ومجيعها مرادة يف التصوف، وفناء الوجود، وفناء الشهود، اإلرادة

 -مـن خـالل دراسـة هـذه املصـطلحات وغريهـا- الكتـابكما بنيَّ ، من بعض أهمُّ 

وص األئمــة ممــا يسـتلزم إعـادة النظــر يف نصـ، أن التصـوف يتضـمن احللــول واالحتـاد

كمــا نــاقش الكتــاب اعتــذارا�م الــيت دفعــت عــنهم ، الــيت صــرحت بــذلك بوضــوح

  .الكفر كأشخاص، ولكنها ال تدفعه عن مقاال�م ذا�ا



 

 
٤٦٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موقف االجتاه العقالني اإلسالمي املعاصر 

  الشرعي النصمن 

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  سعد بن جباد بن مصلح العتييب

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -املعاصر مركز الفكر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٦٣٤  

  :ا ب

 التعامـليف العقـالين اإلسـالمي املعاصـر االجتـاه منهج  هذا الكتاب دراسة عن

مـع إبـراز أهـم رمـوز هــذا  ،وأهـم االحنرافـات الـيت وقــع فيهـا، ةالشـرعي وصمـع النصـ

كمـا اعتـىن بـإبراز موقـف   ا،ا موضـوعي� نقداً علمي�ـ مع نقده. الفكري املعاصره التوجُّ 

جوانـب تالقـي أطروحـات هـذا  الكتـاب كمـا بـنيَّ   االسـتدالل العقلـي،السلف مـن 

  .االجتاه مع أطروحات االجتاهات العلمانية والليربالية وحنوها

االجتـاه  نـاقش فيـه أسـس موقـف هـذا: ف الكتاب مـن ثالثـة أبـواب، األولتألَّ 

الشــرعي  ن الكــالم عــن معارضــتهم للــنصِّ وتضــمَّ ، الشــرعي يف التعامــل مــع الــنصِّ 

الشــرعي  والواقــع واملصــلحة، ومــوقفهم مــن إفــادة الــنصِّ ، والعلــم احلــديث، بالعقــل

الشـرعي، مث انتقـل الكـالم يف  وموقفهم من العلوم املتصلة بـالنصِّ ، لليقني أو الظن

الشــرعي، والبــاب الثالــث أمثلــة تطبيقيــة  هــم الــنصِّ البــاب الثــاين إىل مــوقفهم مــن ف

واملوقـف ، كحريـة االعتقـاد، من خـالل قضـايا عقديـة ،الشرعي ملوقفهم من النصِّ 

  .ووالية املرأة، الردة كحدِّ   ،وقضايا تشريعية، من الدميقراطية

  .والكتاب جيد وننصح به



 
٤٦٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر 

  والرباءمن قضايا الوالء 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  مضاوي بنت سليمان البسام

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد الرمحن بن صاحل احملمود –صاحل بن فوزان الفوزان 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار الفضيلة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل 

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٣٣  

  :ا ب

، االجتـاه العقلـي اإلسـالمي مـن قضـية الـوالء والـرباء هذا الكتاب دراسة ملوقف

  -وهــدفهم مـن كــل ذلــك، ه صــورة الـدين وجــوهرهعــى هـذا التيــار أ�ــا تشـوِّ والـيت ادَّ 

بـــدأ الكتـــاب بتمهيـــد . حتســـني صـــورة الـــدين أمـــام الغـــرب الكـــافر -كمـــا حيســـبون

نــد أهــل ومفهومهمــا ع، تناولــت فيــه املؤلفــة مفهــوم الــوالء والــرباء يف الــدين والعقــل

نت بدايـة احنـراف االجتـاه واليت تضـمَّ ، لتدخل إىل فصول الكتاب، السنة واجلماعة

ر هـــذا االحنـــراف، ومـــا هـــي العقلـــي املعاصـــر يف قضـــايا الـــوالء والـــرباء، وكيـــف تطـــوَّ 

مث تناولت احلديث عن مكانة الوالء والرباء لـدى االجتـاه العقلـي املعاصـر، . أسبابه

ثت عـن موقـف هـذا التيـار مـن مث حتـدَّ . الـوالء ونقـدهوموقف هذا االجتاه مـن أهـل 

لتختمـــه بلـــوازم ومفاســـد ، أهـــل الـــرباء مـــن الكفـــار، وأهـــل األهـــواء والبـــدع ونقـــده

ووســــائل  ،موقــــف االجتــــاه العقلــــي اإلســــالمي املعاصــــر مــــن قضــــايا الــــوالء والــــرباء

أصـــل الكتـــاب رســـالة لنيـــل درجـــة املاجســـتري مـــن جامعـــة امللـــك ســـعود . مقاومتـــه

  .وننصح به ،والكتاب جيد يف بابه. ياضبالر 



 

 
٤٦٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   العوملة من اإلسالمي املوقف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  العرب عز حفظي إيهاب

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة -إيرتاك دار

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٦٦  

  :ا ب

 يف اً انتشـار  املفـاهيم أكثـر ِمـن ،حـديًثا ومصـطلًحا مفهوًمـا يتنـاول الكتاب هذا

  .)العوملة( مصطلح وهو أال شره، وعظيم ،خطره شدة مع املعاصرة، الثقافة

 واتسـاعه، ومشوليتـه، اإلسـالم، عامليـة عـن فيـه ثحتـدَّ  مبدخل كتابه املؤلف بدأ

 مث .كلهـا العامل أحوال تنصلح به الذي الوحيد الدين وأنه أمجع، للعامل صاحل وأنَّه

 مث هلـا، الـدِّيين الُبعـد عـن ذلك بعد ثليتحدَّ  ومعاملها، العوملة مفهوم بيانبال تناول

 مث االجتمــاعي، الُبعــد مث االقتصــادي، الُبعــد مث السياســي، الُبعــد مث الثقــايف، الُبعــد

 األبعـــاد هــذه مظـــاهر ذلــك كـــلِّ  يف موضــًحا اإلعالمـــي، الُبعــد مث القـــانوين، الُبعــد

  .ياةاحل واقع يف وآثارها

 وبيـان عوارهـا، كشـفو  العوملـة، نقـد الكتاباملؤلف أيضاً من خالل  تناول مث

  .اإلسالمية األمة ضدَّ  حتاك اليت املؤامرة حجم ظهري مما مفاسدها،

 العوملــة، ملواجهــة فعلــه املســلمني علــى ينبغــي مــا املؤلــف بــنيَّ  الكتــاب �ايـة ويف

  .الناس من كثري على انطلت اليت شبهها ولدحض



 
٤٧٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  امليزان

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن ناصر اجلليل

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٢٠  

  :ا ب

وقفــات تربويــة يف ضــوء القــرآن (هــذا الكتــاب هــو إحــدى إصــدارات سلســلة 

أمهيتـــه مـــن موضـــوع خاصـــة يف هـــذا الـــزمن  ومـــا أشـــدَّ  ،، وموضـــوعه امليـــزان)الكـــرمي

  .الذي اختلت فيه املوازين

 نعمـة اهللا علـى العبـاد م املؤلف عـن أمهيـة هـذا املوضـوع، و بـنيَّ مة تكلَّ يف املقدَّ 

ضــبط بــه تفكــري العبــد، وتســتقيم موازينــه، وأخالقــه، ومواقفــه، مــع بــالقرآن الــذي يُ 

ـــة؛ حـــىت  م عـــن بـــني بعـــض املنتســـبني للعلـــم، مث تكلَّـــبيـــان انتشـــار املـــوازين اجلاهلي

 فصـــالً عقـــد والثبـــات وغريهـــا، مث  ،والتوحيـــد ،كالربانيـــة  ،خصـــائص امليـــزان اإلهلـــي

عـــن أهـــم املواضـــيع الـــيت أصـــا�ا فيـــه م تكلَّـــ ،وهـــو أطـــول فصـــول الكتـــاب طـــويًال،

 كميزان التكرمي، واإلهانـة، والـدنيا، واآلخـرة، والعقـل،  ،االضطراب واخللل يف وز�ا

والعقـالء، واحلريـة، واحلضـارة، والوسـطية، والتيسـري، والـربح، واخلسـارة، والسياسـة، 

  .والسعادة، وغريها



 

 
٤٧١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  نبذة لطيفة يف رد بعض تشغيبات املعطلة 

  على اإلمام ابن خزمية وكتابه التوحيد

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  صادق سليم صادق

  :الناشــــــــــــــر

  

  بدون

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

١٠٢  

  :ا ب

 اورد�  ،هذا الكتاب أراد مؤلفه أن يكـون دفاعـاً عـن اإلمـام ابـن خزميـة رمحـه اهللا

عترب مرجعـاً ، الذي يُ ))التوحيد((شيء من الطعونات اليت وجهت إليه وإىل كتابه ل

  .األثربعي مهم�ا يف عقيدة أهل السُّنة واجلماعة ومتَّ 

-فها مجيع ما قيل يف اإلمـام ابـن خزميـةمؤلِّ  والكتاب رسالة لطيفة مل يستقصِ 

  .ومل يستوعبه ،ويف كتابه -رمحه اهللا

علــى تشــنيع ابــن كرامــة املعتــزيل علــى كتــاب  وممــا اشــتمل عليــه الكتــاب الــردُّ  

كـذلك علـى تشـنيع ابــن   ، وتربئـة ابـن خزميـة مـن وصــمة التشـبيه، والـردُّ ))التوحيـد((

علــى  وتطــاول الــرازي علـى ابــن خزميــة، وكـذلك الــردُّ ، واعــرتاض ابــن اجلـوزي، فـورك

الكوثري وغريه ممـن احنـرف عـن مـنهج أهـل السُّـنة، إىل غـري ذلـك ممـا اشـتمل عليـه 

  .هذا الكتاب



 
٤٧٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  نتيجة النظر يف خنبة الفكر

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  الشُُّمينِّ حممد بن حممد بن احلسن 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  بن خليفة سعيديمراد 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٣٢٨  

  :ا ب

صـاحب مـنت ، هذا الكتاب وضعه مؤلفه بأمر من احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

لفظـه وحيـلُّ مقفلـه، فكـان فأمره أن يشرح هـذا املـنت شـرحاً يفـكُّ ، ))خنبة الفكر((

  .))خنبة الفكر((ـأول شرح ل

ـــُمينِّ وممـــا مييِّـــ ـــارة الشُّ مـــع اســـتيعابه ، وحســـن ترتيبهـــا ،ز هـــذا الشـــرح ســـهولة عب

باإلضــافة إىل أنــه قــد ، بالشــرح كــل مــا ذكــره احلــافظ ابــن حجــر يف هــذا املختصــر

شــرح بعــض  زه أيضــاً إســهابه يفوممــا مييِّــ، يــورد بعــض األحاديــث املســندة بأســانيده

واعتنــاؤه ببيــان املعــاين اللغويــة ، املســائل، واســتطراده إىل ذكــر أشــياء متفرعــة أحيانــاً 

وذكــره لفوائــد كثــرية حتــت ، والتمثيــل لكــل نــوع يــذكره إال مــا ينــدر، للمصــطلحات

  .أنواع من علوم احلديث متعلقة �ا

ز وميَّـ، أما عمل احملقق يف الكتاب؛ فقد قابل الكتاب علـى نسـختني خطيتـني

) ص(عــن كــالم الشــارح حبجــم اخلــط، ووضــع قبــل املــنت حــرف  ))النخبــة((مــنت 

ووثَّـــق ، وتــرجم لكثـــري مــن األعــالم، وخـــرَّج األحاديــث ،)ش(وقبــل الشــرح حــرف 

  .الكثري من أقوال العلماء املنقولة يف الشرح



 

 
٤٧٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  النسخ يف أحاديث صحيح البخاري

  دراسة تأصيلية فقهية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ماهر عيسى علوان

  :تقــــــــــــــــديم

  

  أمحد عبد اهللا

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم  ،األردن –دار الفاروق 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  م٢٠١١

  

٥٤٩  

  :ا ب

، ))صــحيح البخــاري((هــذا الكتــاب حصــر ودراســة لألحاديــث املنســوخة يف 

ــ. اجلانــب النظــري واجلانــب العملــي للنســخ يف الســنةوهــي دراســة جتمــع بــني  م قسَّ

املؤلف كتابه إىل سبعة فصول مع الفصـل التمهيـدي، تنـاول يف الفصـل التمهيـدي 

تعريــــف الكلمــــات الــــواردة يف العنــــوان، والتعريــــف باإلمــــام البخــــاري وصــــحيحه، 

والنســــخ عنــــد األصــــوليني، ومــــنهج اإلمــــام البخــــاري يف بيــــان النســــخ مــــن خــــالل 

يف  ،مث تنـاول مــن خـالل فصـول الكتــاب النسـخ يف أحاديـث العبــادات. حهصـحي

قة بالطهارة والصالة والزكاة واحلج والصوم، وكـذلك يف املعـامالت يف  الكتب املتعلِّ 

ق باجلهـاد والقضـاء، والنسـخ وكذلك النسخ فيما يتعلَّ . ق بهكتاب البيوع وما يتعلَّ 

والطعــــــام  ،واألدب، والنكــــــاح ،وكتــــــاب بــــــدء اخللــــــق ،يف كتـــــاب فضــــــائل املدينــــــة

  .واجلنايات إىل غري ذلك ،والدعوات، واحلدود ،واللباس ،والشراب

مـــن  هالـــدكتورااملؤلـــف لنيـــل درجـــة  م �ـــا أصـــل الكتـــاب رســـالة علميـــة تقـــدَّ و  

  .جامعة العلوم اإلسالمية يف األردن



 
٤٧٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

م نشر
َ
ل
َ
م المية يف شرح الع

َ
ج

َ
  الع

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  احلضرمي حبرق عمر بن حممد

  :تحقيـــــــــــــق

  

  مكتب الدراسات والبحث العلمي بدار املنهاج

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة -دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٠٠  

  :ا ب

 ))الميــــة العجــــم اجلامعــــة لألمثــــال الســــائرة واحلكــــم((هــــذا الكتــــاب شــــرح لـــــ 

لــذا ، واحـدة مــن أمجـل مــا قيـل يف اآلداب واحلكمــة واألمثـال والـيت تعــدُّ  ،لطغرائـيل

شـــروح وحرصـــوا علــى وضــع ال، وتناقلهـــا الفضــالء واعتنــوا �ــا، ســارت �ــا الركبــان

م وتكلَّــمشــكل إعرا�ـا، وبـنيَّ ، لغا�ــاغريـب  الـذي حــلَّ الشــرح  هـذا هــاومن، عليهـا

 .وأوضح معانيها ،وجه بيا�اعلى أ

ـــه املعـــروف علـــى شـــرح الصـــفديارح يف أكثـــر شـــرحه الشـــ وقـــد اعتمـــد ، إال أن

واقتصـر ، وا�ون، واألشعار، وحذف منه ما رأى عدم منفعته من القصص، بههذَّ 

مــن األشــعار وأضــاف إليــه بعــض اإلضــافات  ،ق بشــرح القصــيدةمنــه علــى مــا يتعلَّــ

   .والفوائد املنوعة، واحلكم



 

 
٤٧٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  التدبرالنص القرآني من تهافت القراءة إىل أفق 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  قطب الريسوين

  :الناشــــــــــــــر

  

  اململكة املغربية –منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٥٨١  

  :ا ب

الــنص القـــرآين، هــذا الكتــاب حيــوي نقــداً رصـــيناً لتهافــت القــراءة املعاصــرة يف 

  .ومدخًال تأصيلي�ا إىل علم التدبر القرآين

وكـان أهــم الــدوافع للمؤلـف لكتابــة هــذا الكتــاب بيـان جهــود علمــاء األمــة يف 

حياطـة التفســري بــالنظر الصــحيح، والتــدبر األمثــل، وكــذلك تقــومي جهــود املفســرين 

ومزالــق الفهــم، ، ميــيط اللثـام عــن ثغــرات النظــر علــى حنــوٍ  ،يف خدمـة الــنص القــرآين

ــــ ع وتتبَّــــ، ب املشــــروع احلـــداثي يف قــــراءة الـــنص القــــرآينفُتحـــذر وجتتنــــب، وقـــد تعقَّ

م على الوحي وإصغار أمره، وبـنيَّ ضـرورة صـياغة مـنهج أباطيله اليت أغرت بالتهجُّ 

  .يصلح أن يكون فاحتة لعلم التدبر ،حمكم لتفسري النص القرآين

ف الكتاب من أربعة فصـول، تنـاول مـن خالهلـا ضـوابط تفسـري الـنص وقد تألَّ 

ـ، القرآين عند علمـاء املسـلمني ثني مـن خـالل رؤيـة رين القـدامى واحملـدَ ومزالـق املفسِّ

م عــن ضــوابط القــرآين تأويــل أم تبــديل، مث تكلَّــ والقــراءات املعاصــرة للــنصِّ ، نقديــة

  .رالتدبُّ القراءة الراشدة للنص القرآين كمدخل إىل علم 

  .وننصح باقتنائه وقراءته ،والكتاب عظيم النفع



 
٤٧٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  النصر املؤزر للنبي املوقر صلى اهللا عليه وسلم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  ماجد بن سليمان الرسي

  :الناشــــــــــــــر

  

  املغرب - دار النوادر ،القاهرة - الدار األثرية

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  بــــــــــــــدون

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  بدون

  

٤٠٨  

  :ا ب

هذا الكتاب مجع فيه املؤلف جمموعة من الـدالئل علـى عظـم قـدر النـيب صـلى 

حيث بلـغ تعـداد هـذه الـدالئل مخسـني دلـيًال، باإلضـافة إىل بيـان ، اهللا عليه وسلم

  . أ�ا سبعة عشر حق�احقوقه صلى اهللا عليه وسلم على هذه األمة، واليت بنيَّ 

م مـن خالهلـا عـن مقـدمات يف تكلَّـ ،الكتاب من أربعة فصـولوقد تألَّف هذا 

وأمهيـة اإلميـان بـالنيب  ،ن تعريـف اإلميـاناإلميان بالنيب صلى اهللا عليه وسـلم، وتضـمَّ 

ـــوة والرســـالة وغريهـــا، صـــلى اهللا عليـــه وســـلم م عـــن مقتضـــيات مث تكلَّـــ، ومعـــىن النب

لينتقـل بعـد ، وعدَّد منها أربعة عشـر مقتضـى ،اإلميان بالنيب  صلى اهللا عليه وسلم

،  على عظـم قـدر النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمنيذلك باحلديث إىل الدالئل اخلمس

تصـديقه فيمـا أخـرب، وطاعتـه فيمـا : ومنهـا ،وبعده ذكر حقـوق النـيب السـبعة عشـر

مـن هـذه  حـقٍّ  وحتـت كـلِّ ، أمر، واجتناب مـا �ـى عنـه وزجـر، وغريهـا مـن احلقـوق

، مث ذكـــر ق بـــذلك احلـــقِّ ق ذكـــر املؤلـــف جمموعـــة مـــن املباحـــث الـــيت هلـــا تعلُّـــاحلقـــو 

نواقض اإلميـان بـالنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم، وأقسـام النـاس يف تعظيمـه، والتحـذير 

  .ى اهللا عليه وآله وسلممن الغلو فيه، وحكم االحتفال مبولده صل



 

 
٤٧٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  النظائر يف الفقه املالكي

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بن حممد الفاسي الصنهاجيعبيد 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  جالل علي اجلهاين

  :تقــــــــــــــــديم

  

  حممد العمراوي

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت –دار البشائر اإلسالمية 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٣٥  

  :ا ب

علـــى مـــن زعـــم أن الفقـــه املـــالكي خـــاٍل مـــن كتـــب األشـــباه  هـــذا الكتـــاب يـــردُّ 

نه مؤلفــه مســائل النظــائر مــن الفقــه املــالكي، وبعــض الكليــات والنظــائر، وقــد ضــمَّ 

 وقـد اهــتمَّ . والفـروق، وهـي غـري مبوَّبـة، وال منتظمـة، لكنهـا جامعـة ألشـتات كثـرية

ل العبــادات مؤلفــه باملعــامالت املاليــة، واألحــوال الشخصــية، ولــيس فيــه مــن مســائ

مما يذكر استشهاداً، أو يرد استطراداً، وقـد اشـتمل باإلضـافة إىل  ،إال النذر اليسري

ذلك على نكت أصولية مهمة، قد ال توجد يف كتب األصول املختصـة، كمـا أنـه 

  .والعايل على السواء يشري إىل نكت يف اخلالف النازل

يح نـص املـنت، وقد اعتـىن احملقـق بـالنص، كمـا أضـاف بعـض الكلمـات لتصـح

أخـذ بعضـها مــن نظـائر ابـن عبــدون، وبعضـها حبسـب الســياق، وذكـر أنـه مل يعثــر 

د فيـه للمؤلف على ترمجة، وأنه وإن مل يصلح أن يكـون مـن كتـب الفتـوى، أو يقلَّـ

  .صاحبه جلهالته، إال أنه يستفاد منه ككتاب تعليمي



 
٤٧٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  نظرات يف دائرة املعارف لبطرس البستاني

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا الرومي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة التوبة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٩٦  

  :ا ب

عتـرب هذا الكتاب يتناول بالدراسة والنقد أحـد كتـب املعـارف املهمـة، والـذي يُ 

لبطـرس )) دائـرة املعـارف(( وهـو كتـاب  ،العربية وحمبيهـامرجعاً مهم�ا لدى دارسي 

وقـد قـام املؤلـف بـالنظر يف . ومطلـب البستاين، فهو قاموس معريف شامل لكل فنٍّ 

ـــان دقتـــه يف معلوماتـــه ـــاب لبي ـــاره، الكت ـــه مـــن األخطـــاء . وصـــدقه يف أخب فوجـــد في

قــــة املتعلِّ املعلومـــات اإلســــالمية  خاصــــة فيمـــا خيــــصُّ ، واألغــــاليط املتنوعـــة، الكثـــرية

ــنة، بـالقرآن . أو رجــاالت اإلســالم وقادتــه، أو النــيب صــلى اهللا عليـه وســلم، أو السُّ

أحدمها األخطـاء املطبعيـة، والـذي : وقد عزا املؤلف هذه األخطاء إىل سببني اثنني

ــــربه عــــذراً مقبــــوًال هلــــذه األخطــــاء ، والســــبب الثــــاين عــــدم الدقــــة يف النقــــل، مل يعت

وقـــد قــام املؤلـــف جبمــع مـــا وقــف عليـــه مــن أخطـــاء . يقــةوالتهــاون يف إيصـــال احلق

  .وتصويبها

ويـذكر ، مث يـذكر الصـفحة، قال بطـرس: وطريقته أن يصدر اخلطأ الواقع بقوله

مـع ذكـر املصـدر الـذي اسـتفاد منـه يف . قلـت: مث بيانـه للخطـأ بقولـه، كالمـه  نصَّ 

  .تصويب اخلطأ



 

 
٤٧٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

االقتصادي االقتصادية املؤثرة يف النشاط النظريات 

  السوق اإلسالمي وضوابطها يف

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممود عبد الكرمي إرشيد

  :الناشــــــــــــــر

  

  األردن –دار النفائس 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٤٩  

  :ا ب

املؤلــــف النظريــــات االقتصــــادية الكــــربى، ومل يقصــــد : هــــذا الكتــــاب موضــــوعه

  .احلصر، وإمنا اقتصر على مخسة منها ألغراض التدريس

فصل منها علـى نظريـة  عقد املؤلف كتابه هذا على مخسة فصول، اشتمل كلُّ 

نظريــة اإلنتــاج والقيمــة يف االقتصــاد اإلســالمي، : مــن النظريــات االقتصــادية، وهــي

ونظريــة امللــك، ونظريــة التــداول يف األســواق، ونظريــة االســتهالك، ونظريــة التوزيــع، 

وقـد حتـدث املؤلـف عـن نظريـة القيمـة عنــد احلـديث عـن نظريـة اإلنتـاج، ملـا بينهمــا 

مــن عالقــة، كمــا قــام بــربط هــذه النظريــات بالضــوابط واملبــادئ االقتصــادية املــؤثرة 

فيهـــا، مشـــدودة باملرشـــح األخالقـــي والقيمـــي، مبنيـــة علـــى النصـــوص اهلاديـــة هلـــذه 

  .النظريات



 
٤٨٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  االقتصاد اإلسالمينظرية التوزيع يف 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  نادية حسن حممد عقل

  :الناشــــــــــــــر

  

  األردن –دار النفائس 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٣٤٢  

  :ا ب

وهــي  ،هـذا الكتـاب هــو حماولـة لتأصــيل إحـدى النظريـات الفقهيــة االقتصـادية

نظريـــة التوزيـــع، وذلـــك ألمهيتهـــا، ويكفـــي القـــول بـــأن ســـوء توزيـــع الـــدخل واملـــوارد 

  .االقتصادية كان أحد أسباب األزمة العاملية

، وقــــد تناولـــــت الباحثـــــة بالدراســـــة مفهــــوم التوزيـــــع يف ضـــــوء النظـــــرة الفقهيـــــة 

واملفـــــاهيم ذات العالقـــــة، وتأصـــــيل نظريـــــة التوزيـــــع اإلســـــالمي مـــــن ، واالقتصـــــادية

ــــــنة، تــــــابالك ، وشــــــروطها، اســــــتنباط أركا�ــــــا ومــــــن مثَّ ، والقواعــــــد الفقهيــــــة، والسُّ

فناقشـت فيـه ، وتناولت الباحثة بناء نظرية التوزيع اإلسـالمية. ووظيفتها، وأهدافها

وإعـــادة توزيـــع ، وتوزيـــع املكاســـب، ق بتوزيـــع الثـــروة الطبيعيـــةاملبـــىن التشـــريعي املتعلِّـــ

مث ، التشـريعي العـام لنظريـة التوزيـع اإلسـالمية مت فيـه عـن املبـىنكما تكلَّ ، الدخل

لتخــــتم ، مســـتقاة مــــن التـــاريخ اإلســـالمي ،ذكـــرت منـــاذج تطبيقيـــة لنظريــــة التوزيـــع

ـــة  ،الكتـــاب حبزمـــة مـــن السياســـات االقتصـــادية املقرتحـــة واملســـتنبطة يف ضـــوء نظري

  . التوزيع اإلسالمي

  .والكتاب أصله رسالة دكتوراه نوقشت جبامعة الريموك 



 

 
٤٨١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  النظرية العامة لنظام احلكم يف اإلسالم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عطية عدالن

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة - دار اليسر

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٧٨  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يقـــدِّم رؤيــًة لنظــام احلكـــم اإلســالمي وأسســه الـــيت يقــوم عليهـــا، 

ما�ـــا، عـــاجل فيـــه دا�ا ومقوِّ وشـــكله وهيكلـــه؛ لتظهـــر النظريـــة اإلســـالمية بكـــل حمـــدِّ 

العديد من القضايا اجلديدة، ومنها قضـية توقيـت عقـد اإلمامـة، والتعامـل املعاصـر 

  .قة بالنظام السياسي اإلسالميمع شرط القرشية، وغريها من القضايا املتعلِّ 

دين ودولة؛ مبيناً أن هـذا الشـمول  وقد بدأ الكتاب باحلديث عن أن اإلسالم

هـــو مـــن طبيعـــة اإلســـالم الـــذي دلَّ عليـــه القـــرآن الكـــرمي، والســـنة النبويـــة، وإمجـــاع 

ســـيادة : األمـــة، مث تطـــرَّق لألســـس العامـــة لنظـــام احلكـــم يف اإلســـالم، وذكـــر منهـــا

الشــرع، وســلطان األمــة، وشــورى احلكــم، والتكامــل بــني احلــاكم واحملكــوم، وإقامــة 

وحــدة األمــة، مث انتقــل إىل احلــديث عــن مؤسســات النظــام السياســي يف العــدل، و 

ـــــذكر مؤسســـــة أهـــــل احلـــــل والعقـــــد، والســـــلطة التشـــــريعية، والســـــلطة  اإلســـــالم، ف

  .القضائية، والسلطة التنفيذية، والفصل بني السلطات



 
٤٨٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  نظم القناعة فيمن روى له اجلماعة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  البعلبكيإمساعيل بن حممد بن بردس 

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد اجلواد محام

  :الناشــــــــــــــر

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٥٦  

  :ا ب

فـق األئمــة السـتة الـذين اتَّ  واةالـر املؤلـف مجـَع فيـه م ظْـهـذا الكتـاب عبـارة عـن نَ 

وألقــا�م يف  ،وأنســا�م ،همءأمســا وذكــربهم، نظمهم ورتَّــفــعلــى إخــراج حــديثهم، 

  . أبيات موزونة

. ، وباملنظومــــة، ومــــنهج النــــاظم فيهــــاالتعريف بالنــــاظموقــــام حمقــــق الكتــــاب بــــ

، االحتجـــاج برجـــال األئمـــة الســـتة، و عـــدة رواة األئمـــة الســـتة ووضـــع مقـــدمات يف

كمــا أعقــب املنظومــة ملحقــاً  .صــف األصــل املخطــوطو و ، نســبة الكتــاب وامســهو 

وذلـك تتمـة للفائـدة، ولبيـان ، فيه من روى له البخاري تعليقاً وبقية السـتة ىحصأ

  .تفريق العلماء بني ما أخرجه البخـاري تعليقـاً، وما أخرجـه أصالـة يف صحيحه



 

 
٤٨٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

س اليماني
َ
ف
َّ
  الن

  :ت اب

  :المؤلــــــف

  

  عبد الرمحن بن سليمان األهدل

ــــــق   :تـحـقيــ

  

  سليمان بن حممد األهدل

  :الناشـــــــــــر

  

  صنعاء –مكتبة اإلرشاد 

  :الطبــــــــــعة

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٢٤٧  

  :ا ب

تـــرجم فيـــه املؤلـــف ملشـــاخيه ومـــن تتلمـــذ علـــيهم، ، هـــذا الكتـــاب كتـــاب تـــراجم

الــــنفس اليمــــاين والــــروح الرحيــــاين يف إجــــازة القضــــاة بــــين ((واســــم الكتــــاب كــــامًال 

  .وسبب تأليفه قصد ثالثة من أبناء الشوكاين للمؤلف طلباً لإلجازة ،))الشوكاين

األول جعلـه يف تـراجم الطبقـة : م املؤلف الكتاب إىل ثالثة أقسام رئيسـةقسَّ   

األوىل مــن مشـــاخيه، وهــم الـــذين قــرؤوا علـــى جـــده العالمــة حيـــىي بــن عمـــر مقبـــول 

الـذين درسـوا علـى العالمـة أمحـد بـن أما القسم الثاين فهم طبقـة مشـاخيه ، األهدل

أمـا القسـم األخــري فهـم مشـاخيه الــذين درسـوا علـى والــده ، شـريف مقبـول األهــدل

  .سليمان بن حيىي األهدل

مهم علـى فقسَّـ، كما أن هناك جمموعة من شيوخه مل يشملهم التقسيم األول

وبيـــنهم ومـــنهم الـــذين متَّـــت بينـــه ، مـــنهم شـــيوخه الوافـــدون إىل مدينـــة زبيـــد: أنـــواع

كمــــا أن هنــــاك مجاعــــة مـــن شــــيوخه مــــن أهــــل ، �ـــم اإلجـــازة باملكاتبــــة، ومل يلتــــقِ 

  .احلجاز واحلرمني ومصر، ذكرهم مع ترمجات خمتصرة هلم



 
٤٨٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  نقد التسامح الليربايل

  :ت اب

ـــــــــف   :المؤل

  

  حممد بن أمحد مفيت

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض - جملة البيان

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :الطبـــعســـنة 

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٦٣  

  :ا ب

وتؤكـــد علـــى أن ، دراســـة تلقـــي الضـــوء علـــى التســـامح الليـــربايلهـــذا الكتـــاب 

التســامح الليــربايل حيتــاج إىل تــوافر شــروط أساســية ينتفــي التســامح بغيا�ــا أو فقــد 

 .والدميقراطية ،والتعددية ،والنسبية ،وهي العلمانية ،أحدها

، املؤلـــــف تعريـــــف التســـــامح الـــــذي يـــــذهبون إليـــــه مـــــن خـــــالل كتـــــبهمتنـــــاول 

حتــت ث عــن العلمنــة ث عــن شــروطه املســبقة، فتحــدَّ كمــا حتــدَّ ، تهنشــأ مستعرضــاً 

ت إىل ر املؤلـف أن العلمانيـة أدَّ قـرَّ كمـا   .وفصل الدين عن الدولـة ،عنوان التسامح

ـــ ، اواجتماعي�ـــ، اومي�ـــوق، اوعرقي�ـــ، اليصـــبح تســـاحماً سياســـي�  ،ع مفهـــوم التســـامحتوسُّ

الــيت تعــين أن املعتقــدات والقــيم  ،التســامح والنســبيةوتنــاول احلــديث عــن  .اوجنســي� 

لتســـــامح والتعدديـــــة ا وعـــــن ،فرضـــــها علـــــى اآلخـــــرين وال يصـــــحُّ ، مرتبطـــــة حباملهـــــا

ـــة ا إذايثمر ســـالوضـــع التعـــددي وأن التســـامح يف ظـــل والدميقراطيـــة،  ســـتند إىل دول

وال ترتكز على أخالقيات عليـا خارجـة ، ال تفرض قيماً ، يةدميقراطية حمايدة علمان

  .عن ا�تمع التعددي

 حقيقـــة التســـامح وبـــنيَّ  ،الكتـــاب علـــى صـــغره قـــد أحـــاط جبوانـــب املوضـــوعو 

  .الليربايل، فأجاد وأفاد، وإن كان قد أمجل يف الرد



 

 
٤٨٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  نقد خطاب احلداثة يف مرجعيات 

  التنظري العربي للنقد احلديث

  :ابت 

ـــــــــــــــأليف   :ت

  

  لطفي فكري حممد اجلودي

  :تقــــــــــــــــديم

:  

  ياسر برهامي

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة - مؤسسة املختار

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســنة الطبـــع  األوىل

  

  :عــدد الصــفحات  ه١٤٣٢

  

٢٠٦  

  :ا ب

الـيت تـزعم أن  ،ي لألقـوال املغرضـةمنها التصـدِّ  الغرضُ  هذا الكتاب هو دراسةٌ 

الثقافيــة الرتاثيــة الســائدة يف األدب العــريب مــن قبيــل االجــرتار واملســخ الــذي طــر األُ 

يف مســتواه اإلبـــداعي،  ملحوظــاً  عاً ممــا أحــدث تصــدُّ  ،ل مســرية األدب العــريبعطـَّـ

 . أو االبتكاري ،أو اإلبداعي ،سواء التنظريي النقدي

يف طــرح املؤلــف مــن خالهلــا رؤيتــه  ؛مــة وســتة فصــولف مــن مقدَّ الكتــاب تــألَّ 

، هــو أحــد أهــم املرجعيــات التنظرييــة العربيــة للنقــد احلــديث ،مشــروع نقــدي بــديل

وهــو مشـروع الــدكتور عبــد العزيــز  ،ى للحداثــة ودعا�ـا بكــل منهجيــةوالـذي تصــدَّ 

وأصـالته، وبـني حداثـة املعرفـة  ،والذي وضع منهجاً نقدياً مجـع بـني الـرتاث ،محودة

 تقدمي هذه الرؤيـة علـى مـنهج فـين حتليلـي وقد اعتمد املؤلف يف .واملتطورة ،الوافدة

الرؤيــة الواضــحة، ويســتنطق املـــادة  ئنقــدي، يعتمــد علــى الــنص الثابـــت، ويســتقر 

سـليماً متجنبـاً  اة، ويقـوم بتوجيههـا توجيهـاً علمي�ـاملدروسة بكل إنصاف وموضوعي

  .التحيز ما أمكنه ذلك



 
٤٨٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  النكت التيمية على األصول احلديثية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  علي بن إبراهيم بن محد النسي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

٤٦٤  

  :ا ب

هــذا الكتــاب أراد فيــه املؤلــف أن حيــاكي مــا فعلــه احلــافظ ابــن حجــر رمحــه اهللا 

، حيـــث قـــام جبمـــع أقـــوال شـــيخ ))الصـــالحمقدمـــة ابـــن ((تعـــاىل مـــن نكـــت علـــى 

  .اإلسالم ابن تيمية ونقوالته، ونقوالت أهل احلديث عنه

ـــم هـــذا الكتـــاب إىل ثالثـــة أقســـام؛ األول تنـــاول مصـــطلح احلـــديث،   وقـــد قسَّ

فذكر فيه املؤلـف أنـواع احلـديث، كـالكالم عـن الصـحيح واحلسـن والضـعيف، ومـا 

كــان احلــديث فيــه عــن علــم الرجــال، وقــد والقســم الثــاين  ، ع عنهــا مــن مســائلتفــرَّ 

ذكــر قواعــد يف علــم اجلــرح والتعــديل، مــع ســرد ألمســاء الرجــال الــذين ذُِكــروا عنــده 

، وذكـر فيـه األسـباب املانعـة مـن )ختـاريج(والقسم الثالث عنـون لـه بـــ ، وغري ذلك

 كالــدارقطين وابــن خزميــة وابــن  ،ق مبنــاهج احملــدثنيالعمــل بــبعض األخبــار، ومــا يتعلَّــ

كالعقائد ودالئـل ، وذكر أنواعاً،  حبان وأمحد بن حنبل وغريهم، ومناهج املصنفني

 ،النبـوة والزهــد وغريهــا، وخــتم الكتــاب بأحكــام ابــن تيميــة، فيــذكر طــرف احلــديث

.. الصــحيح، احلســن: بــة علــى أنــواع احلــديثومصــدره، مرتَّ  ،وحكــم الشــيخ عليــه

  .إخل



 

 
٤٨٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  النهاية يف اتصال الرواية

ت اب:  

  :تـــــــــــــــأليف

  

  يوسف بن حسن بن عبد اهلادي

  :تحقيـــــــــــــق

:  

  جلنة خمتصة من احملققني 

  :إشـــــــــــراف

  

  نور الدين طالب

  :الناشــــــــــــــر

:  

  دمشق -دار النوادر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٩٩  

  :ا ب

وأصــحاب  ،األئمــة األعـالمهـذا الكتــاب ذكـر فيــه مؤلفـه أســانيده املتصـلة إىل 

والكتب املشهورة، فقد أورد فيه مجهرة مـن أمسـاء األنبيـاء، والصـحابة،  ،املصنفات

ثني، والفقهاء، واألدباء، واحلكماء، والشعراء، رين، واحملدِّ اء، واملفسِّ والتابعني، والقرَّ 

روايــة صــل إليــه؛ مــع ســوق واحــد إســناده املتَّ  والقضــاة، والصــاحلني، ُمــورداً عــن كــلِّ 

وذكــر . حديثيــة مــن تلــك الطريــق، أو أثــر، أو قصــة، أو أبيــات شــعرية وحنــو ذلــك

  .فيه طائفًة من شيوخه بالسماع أو اإلجازة

ــــف، ونســــخوا األصــــل وقــــد اعتمــــد احملقِّ  ــــٍة خبــــط املؤل قــــون علــــى نســــخٍة خطي

املخطـــوط؛ اعتمــــاداً علـــى النســــخة املشــــار إليهـــا، وقــــاموا بَعـــْزو اآليــــات القرآنيــــة، 

األحاديث النبوية، وتوثيق اآلثار واحلكايات املرويـة يف ثنايـا الكتـاب، كمـا  وختريج

برتمجــة وقــدَّموا . روايــة) ٤٧٢(قــاموا برتقــيم املرويــات ترقيمــاً تسلســلي�ا، وقــد بلغــت 

  .عن الكتاب خمتصرة للمؤلف، وتعريف موجز



 
٤٨٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  النهي عن مواالة اليهود والنصارى واستخدامهم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أحد علماء احلنابلة

  :تحقيـــــــــــــق

  

  أكرم مبارك عصبان

  :الناشــــــــــــــر

  

  اليمن - دار األخالء للنشر والتوزيع

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٢٠  

  :ا ب

ة يف النهــي عــن مــواالة اليهــود والنصــارى ديَّــقَ هــذا الكتــاب عبــارة عــن رســالة عَ 

واســـتخدامهم، نقـــل فيهـــا املؤلـــف نصوصـــاً مـــن الكتـــاب والســـنة وأقـــوال األئمــــة، 

ريـــة وبعـــض مَ وصـــنيع بعـــض اخللفـــاء يف مســـألة االســـتعانة �ـــم، وذكـــر الشـــروط العُ 

ثــار حــول هــذه املســألة املهمــة، علــى الشــبهات الـيت تُ  قــة باجلزيــة، وردَّ املسـائل املتعلِّ 

  .ع بعضها إىل اآلنز الكتاب بأنه ينقل عن كتب مل يطبويتميَّ 

ــ فـه، وكـان قــد أرجـأ إخراجــه إىل أن ق معرفـة اســم مؤلِّ والكتـاب مل يسـتطع احملقِّ

ر ذلك، رأى أن خروج هـذا الكتـاب أوىل ف، لكن حني تعسَّ  له معرفة املؤلِّ يتسىنَّ 

ــ ق مــن اســم مؤلفــه، فقــام بتحقيقــه مــن إبقائــه حبــيس الرفــوف، حبجــة عــدم التحقُّ

  .األحاديث وتوثيق النقول على نسخة خطية، مع ختريج

ـــاب مـــع رســـالتني، مهـــا  حتـــذير مـــن ينتمـــي إىل اإلســـالم عـــن ((وقـــد طبـــع الكت

تــــأليف علــــوي بــــن أمحــــد الســــقاف، وكتــــاب  ))االحتمــــاء بأعــــداء امللــــك العــــالم

تــأليف عبــد اهللا عبــد البــارئ األهــدل، ) )الســيف البتــار علــى مــن يــوايل الكفــار((

  .)تراث أهل السنة يف حضرموتإحياء (والرسائل الثالث ضمن سلسلة 



 

 
٤٨٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 نوازل العقار 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  أمحد بن عبد العزيز العمرية

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار امليمان 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٦٠٦  

  :ا ب

هـــذا الكتـــاب دراســـة فقهيـــة تأصـــيلية لنـــوازل العقـــار، والـــيت كثـــرت يف اآلونـــة 

األخـــرية، مـــع االنفتـــاح التجـــاري علـــى العـــامل، وكثـــرة املتعـــاملني يف ســـوق العقـــار، 

  . وتعدد صور االستثمار العقاري

ــــف العقــــار، وتعريفــــه، وأنواعــــه، وأمهيتــــه االقتصــــادية،  ــــد تنــــاول املؤل يف التمهي

بأحكامه، مث تناول من خالل فصول الكتاب الستة؛ نوازل العقار وعناية الشريعة 

ــــــق العقــــــاري، فيمــــــا يتعلَّــــــ ق بتملــــــك العقــــــار، ومتليــــــك الشــــــقق والطوابــــــق، والتوثي

واملسامهات العقارية، وزكاة العقار، وعقود املشاركة بالوقـت، ومنهجـه الـذي اتبعـه 

مـع ذكـر أدلـة األقـوال  هو تصوير املسائل املراد حبثها، وعرض اخلالف يف املسـألة،

  .من املذاهب املعتربة، وتوثيقها، مث الرتجيح بينها مع بيان مثرة اخلالف

م �ـا املؤلـف لنيـل درجـة الـدكتوراه يف الفقـه والكتاب أصله رسـالة علميـة، تقـدَّ 

 .من كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،اإلسالمي



 
٤٩٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  النوازل يف األشربة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  زين العابدين بن الشيخ بن أزوين اإلدريسي الشنقيطي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  الشيخ محدا بن التاه والشيخ عبد اهللا بن بيه

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –دار كنوز إشبيليا 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٤٤٢  

  :ا ب

 ،مـن أمـر األشـربة، وبيـان ألحكامهـا الشـرعية هذا الكتاب دراسة ملـا اسـتجدَّ  

وتكييفها فقهي�ا، وتأيت أمهية هذه الرسالة من جهة كون الشراب هو شـريان احليـاة 

فرد بدراسة مسـتقلة غالبـًا، مـع رواج  لإلنسان وغريه، وأيضاً ألن هذه املوضوع مل يُ 

  .لتوسع التجارة توسعاً عظيماً  ؛دان املسلمنيكثري من املشروبات املستوردة يف بل

ـــد عـــن حقيقـــة النازلـــة تعريفهـــا وضـــابطها : قـــدَّم املؤلـــف بـــني يـــدي حبثـــه بتمهي

وضـوابطها، ، وحكمهـا، وأثرها يف تغيري االجتهاد، مث عرَّف األشربة، وبنيَّ أنواعهـا

النـــوازل يف األشـــربة : مث تنـــاول نـــوازل األشـــربة مـــن خـــالل مخســـة فصـــول تضـــمنت

ـ، ةواملفـرتِّ ، رةكِ واملشـروبات املْسـ، عةواملشروبات املصنَّ ، والنباتية، حليوانيةا طة، واملنشِّ

.   مث تناول بالدراسة النوازل يف اإلضافات النجسة يف املشروبات الغذائية والدوائية

والكتــاب أصــله رســالة علميــة قــدَّمها املؤلــف لنيــل درجــة املاجســتري يف الفقــه مــن 

  .بكلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،قسم الفقه



 

 
٤٩١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 النوازل يف األطعمة

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  بدرية بنت مشعل احلارثي

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

مـــن األطعمــــة، وبيـــان ألحكامهــــا الشــــرعية  الكتــــاب دراســـة ملــــا اســــتجدَّ هـــذا 

  .فرد بدراسة مستقلةوتكييفها فقهي�ا، وتأيت أمهية هذه الرسالة من جهة كو�ا مل تُ 

حقيقــة  ةمتهيــد ذكــرت فيــه املؤلفــقبلهــا ، فصــول ثالثــةمــن ف الكتــاب وقــد تــألَّ 

شـرعت مث  ها،وضـوابط ،وقواعـدها ،وحكمها ،وأنواعها ،وتعريف األطعمة ،النازلة

، اخلاصـــة يف األطعمـــة احليوانيـــةو النـــوازل العامـــة  نتالـــيت تضـــمَّ يف فصـــول الكتـــاب 

لة وراثي�ـا وغـري نة واملهرمنة واملعدَّ األطعمة احليوانية املهجَّ : وذكرت من النوازل العامة

  . املنفصلةق بأجزاء احليوان املتصلة و ذلك، وأما النوازل اخلاصة فمنها ما يتعلَّ 

مث ، ، سواء للحيوان أو اإلنسـانالنباتية األطعمة يف النوازل مث انتقل الكالم إىل

 ،وأمهيتهــــــاحقيقتهــــــا، وأنواعهــــــا، ، األطعمــــــة يف الغذائيــــــة عــــــن املركبــــــات تثدَّ حتــــــ

تـــات واحملليــــات ونـــات واملثبِّ ، ومنهـــا األطعمـــة الـــيت يـــدخل كـــلٌّ مـــن امللِّ وأحكامهـــا

  .ركيبهاواملذيبات وغري ذلك يف ت

إىل جامعــة اإلمــام حممــد بــن وأصــل الكتــاب رســالة علميــة تقــدمت �ــا املؤلفــة 

  .لنيل درجة املاجستريسعود 



 
٤٩٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الوازع الديني وأثره يف احلد من اجلرمية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد اهللا بن سيف األزدي

  :الناشــــــــــــــر

  

  جدة - جامعة امللك عبد العزيز  - مركز النشر العلمي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

٣٣٣  

  :ا ب

ث املؤلــف مــن خالهلــا عــن الــوازع هــذا الكتــاب يتكــون مــن ســتة فصــول، حتــدَّ 

الــديين عـــرب التـــاريخ، وعـــن علـــم اجلرميــة، والعوامـــل املؤديـــة إىل اجلرميـــة، وفيهـــا عـــدة 

م عـن الوسـائل الوقائيـة، مث أثـر الــوازع العـريب، وتكلَّــدراسـات عـن اجلـرائم يف العـامل 

  .من اجلرمية الديين يف احلدِّ 

ــح أثــر الــوازع الــديين يف اســتقامة أفــراد ا�تمــع، واملؤلِّــ ف يف هــذا الكتــاب يوضِّ

وبيــان أن هــذا الــوازع حــني يقــوى مينــع النفــوس مــن نوازعهــا الشــهوانية والعدوانيــة، 

، فــــإن اإلنســــان سيتصــــرف بغــــري رقيــــب وال وإذا ضــــعف، أو اختفــــى مــــن الــــنفس

ل لـــه �ــا نفســه، واجلـــرم حســيب، وحينهــا باســتطاعته أن يرتكـــب أي جرميــة تســوِّ 

ـــة حبســـبه، وحينهـــا قـــد حتـــلُّ  باألمـــة القـــوارع واحملـــن؛ نتيجـــًة لإلجـــرام  يتطلـــب عقوب

واآلثام، ويأيت هذا الكتـاب حماولـًة مـن مؤلفـه للمسـامهة يف وقايـة ا�تمـع مـن هـذه 

  .راضاألم



 

 
٤٩٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  وانهارت الطرقية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد املنتصر الريسوين

  :تحقيـــــــــــــق

  

  عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض –مكتبة دار املنهاج 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل 

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٥٢  

  :ا ب

للتجكــاين، وهــو أحــد  ))الــذكر يف اإلســالم((هــذا الكتــاب هــو نقــد لكتــاب 

  .الصوفية

ومنهج املؤلف يف كتابه أنه يبدأ باستعراض ما ذكره الصويف يف كتابه، مث يقـوم 

علــى جوانــب   مــا يف كالمــه مــن بطــالن، وقــد اشــتمل هــذا الــردُّ عليــه، ويبــنيِّ  بــالردِّ 

غــي قــدراً ال حديثيــة، وفقهيــة، وأصــولية، ولغويــة، وقــد أخــذ اجلانــب اللغــوي والبال

بــأس بــه مــن الكتــاب، وقــد بــنيَّ جهــل ذلــك الصــويف بأجبــديات البحــث العلمــي، 

وطرق كتابته، وختريج األحاديث، واملراجع، وحىت عالمات الرتقـيم، مث خـتم كتابـه 

ق لَـبقصيدة عارض فيها قصيدة أوردها هـذا الصـويف عـن أحـد الشـعراء يف مـدح حِ 

  . الذكر الصويف البدعي

ق األحاديث واآلثار خترجياً خمتصـراً، واسـتدرك مـا وقـع يف املتـون قِّ ج احملوقد خرَّ 

مـــن ســـقط أو تصـــحيف، وكتـــب بعـــض التعليقـــات، وتـــرجم لكثـــري مـــن األعـــالم، 

  .زاً هلا بامسه يف آخرهاوأبقى على حواشي املؤلف مميِّ 



 
٤٩٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  وسطية أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل اهللا

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  كامل بن عبداهللا أسرةمرفت بنت  

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عــدد المجلــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  :ا ب

هذا الكتاب يسلط الضوء على وسطية أهـل السـنة واجلماعـة يف جمـال الـدعوة 

تألَّف الكتاب من متهيد ومخسة فصول، يف التمهيـد تناولـت املؤلفـة أمهيـة . إىل اهللا

  . والتعريف بأهل السنة واجلماعة، الدعوة، ومفهوم الوسطية يف اإلسالم

ل السـنة يف إعـداد نت فصول الكتـاب اخلمسـة؛ الكـالم عـن وسـطية أهـوتضمَّ 

ووســطيتهم يف موضــوع ، الداعيــة، ســواء اإلعــداد العلمــي، أو التعبــدي، أو اخللقــي

ووســــطية أهــــل الســــنة يف ، الــــدعوة يف اجلانــــب العقــــدي، والتشــــريعي، واألخالقــــي

لتتنــاول وســطيتهم يف التعامــل مــع املــدعوين، ســواء يف ، وســائل الــدعوة، وأســاليبها

ل تطبيــق بُ لتخــتم املؤلفــة الكتــاب بُســ،  املســلمنيالتعامــل مــع املســلمني أو مــع غــري

وســـطية أهــــل الســــنة واجلماعــــة يف الـــدعوة إىل اهللا، ســــواء كانــــت تلــــك الســــبل يف 

أو يف موضوع الدعوة، أو يف وسـائل وأسـاليب الـدعوة إىل اهللا، أو ، إعداد الداعية

لفة لنيـل مت �ا املؤ وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدَّ . يف التعامل مع اآلخرين

ــــة الــــدعوة واإلعــــالم جبامعــــة اإلمــــام حممــــد بــــن ســــعود  ،درجــــة الــــدكتوراه مــــن كلي

  .اإلسالمية



 

 
٤٩٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الوسطية يف السنة النبوية

  دراسة تأصيلية مصطلحية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عقيلة حسني

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصـــفحاتعـــدد   م٢٠١١

  

٢٩٨  

  :ا ب

بـني العلمــاء هـذا الكتـاب يتنــاول موضـوع الوسـطية، والــذي كثـر احلـديث عنــه 

د يـحتدهـذا الكتـاب يتنـاول و ، كريـةفخمتلف املـدارس، واالجتاهـات ال والباحثني من

تعريفـــــاً، وحتديـــــداً، وتأصــــــيًال،  وآثارهـــــا ،وجماال�ـــــا، وداللتهـــــا ،مفهـــــوم الوســـــطية

النبويــة كمصــدر ثـاٍن مــن مصــادر  مــن خــالل السـنة ،واسـتدالًال، وتطبيقــاً، وتفريعـاً 

ن األول منهمــا احلــديث عــن مفهــوم ف مــن فصــلني؛ تضــمَّ والكتــاب تــألَّ . التشــريع

أو املصـــــــطلحات املتضـــــــادة ، الوســــــطية لغـــــــًة، ومرادفاتـــــــه، ومعنــــــاه االصـــــــطالحي

ا الفصــل الثــاين فخصصــته املؤلفــة للحــديث عــن أدلــة الوســطية أمــ، واملتناقضــة معــه

وآثارهــا علـى الفـرد وا�تمــع، حيـث قامــت ، وجماال�ـا ومظاهرهـا مــن خـالل السـنة

ـــــه تعلُّـــــ  )وســـــط(ق بكلمـــــة املؤلفـــــة باســـــتقراء نصـــــوص الســـــنة، واســـــتخرجت مـــــا ل

ـــــوال العلمـــــاء ، واشـــــتقاقا�ا ـــــى أق ـــــان املصـــــطلحات واملفـــــاهيم عل واعتمـــــدت يف بي

  .لرجوع إىل املصادر املتخصصةبا



 
٤٩٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الوسوسة رؤية شرعية وطبية ودراسة ميدانية

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن ساير العوَّاد

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد الرزاق حممود احلمد

  :الناشــــــــــــــر

  

  الدمام -ابن اجلوزي 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣١

  

٣٠٣  

  :ا ب

باإلضـافة إىل  ،هذا الكتاب دراسة عـن الوسـواس مـن الناحيـة الشـرعية والطبيـة

  .لها، وتستخلص النتائج منها وتناقشهادراسة ميدانية جتريبية، جتمع البيانات وحتلِّ 

يتضمَّن الكتـاب متهيـداً بـنيَّ فيـه مؤلفـه مساحـة الشـريعة ويسـرها، وأن األمـراض 

ــــ ث ن أيضــــا ســــبعة فصــــول، حتــــدَّ الــــذنوب، إىل غــــري ذلــــك، ويتضــــمَّ رات مـــن مكفِّ

املؤلف من خالهلا عـن أمهيـة املوضـوع، والتعريـف بالوسوسـة، وأسـبا�ا، والوسوسـة 

يف الكتــــاب والســــنة، كمــــا قــــام بدراســـــة الوســــاوس مــــن املفهــــوم الطــــيب، متنـــــاوًال 

اضـه، مـع نظـرة ق به من تعريفـه، وصـفاته، وأسـبابه، وأعر الوسواس القهري وما يتعلَّ 

ووقـــف  ،مـــع ذكـــر قواعـــد للوقايـــة منـــه ،شـــرعية لـــه، وكيفيـــة النجـــاة مـــن الوســـواس

وقفات علمية ومنطقية ونفسية، وعقد فصـًال عبـارة عـن تـأمالت وفوائـد، مث خـتم 

وعـــرض  ،وحتليلهـــا ،تقـــوم علـــى مجـــع البيانـــات ،الكتـــاب بدراســـة ميدانيـــة جتريبيـــة

  .علميةنتائجها، ومناقشتها يف ضوء املفاهيم ال



 

 
٤٩٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  وصايا األنبياء والسلف ومواعظهم

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

  :تقــــــــــــــــديم

  

  عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربوع

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة املعارف 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٩٢  

  :ا ب

الكتــاب مجــع وصــايا األنبيــاء علــيهم الســالم ووصــايا الصــحابة والتــابعني هــذا 

ـــه املؤلـــف مـــا كـــان بلفـــظ الوصـــية كـــ ـــاول في ، أو العظـــة  )أوصـــين(ـومـــن بعـــدهم، تن

، أو التـــذكري أو حنـــوه ممـــا )علمـــين عمـــالً (، أو )دلـــين علـــى عمـــل(، أو )عظـــين(كــــ

ي الغـرض، وكـذلك املكاتبـات الـيت حتصـل بـني اإلخـوان، وسـواء كـان االبتـداء يـؤدِّ 

دون أن يطلـب . )أوصـيك(: ، أو يقـول املوصـي)أوصـين(: من السـائل كـأن يقـول

  . منه الوصية

بـــدأ الكتـــاب مبـــا ورد مـــن الوصـــية وحنوهـــا يف القـــرآن الكـــرمي عـــن اهللا ســـبحانه 

م، مث ســرد مــا ورد مــن الوصــية وتعــاىل أو علــى لســان رســوله صــلى اهللا عليــه وســل

وحنوها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، ومـا ورد عـن األنبيـاء علـيهم السـالم، 

مث مــا ورد مــن الوصــية وحنوهــا عــن الصــحابة الكــرام رضــي اهللا عــنهم، ومــاورد مــن 

بهـا علـى وفيـات ذلك عـن األمـم السـابقة، ومـا ورد عـن التـابعني ومـن بعـدهم، ورتَّ 

فـى مبـا صـحَّ مـن األحاديـث مـع خترجيهـا، وذكـر أحكـام أهـل العلـم واكت. أصحا�ا

  .عليها، واستبعد الضعيف، وانتقى مما ورد عن التابعني
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  ولتستبني سبيل ارمني

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حممد يسري إبراهيم

  :الناشــــــــــــــر

  

  القاهرة -دار اليسر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  الثانيـــــــــــــــة

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :الصــفحات عــدد  هـ١٤٣٢

  

٢٢٤  

  :ا ب

وبيان ، الكتاب تشخيص وحتليل لالسرتاتيجية الغربية يف حرب اإلسالمهذا 

مع الرتكيز على ما بعد أحداث سبتمرب إىل اليوم، تناول ، ألهدافها وغايا�ا

 ليبنيِّ ، عقيدتهأنه كامن يف و وجذوره التارخيية،  ،عقدة الصراع عند الغربالكتاب 

ج األول للغرب يف محلته على اإلسالم م أن املؤجِّ م متوهِّ اخلطأ أن يتوهَّ  أنه من

سقة مع حداث جاءت متَّ فهذه األ. هي أحداث احلادي عشر من سبتمرب

كما تناول الكتاب ، م زمام السيطرة على العاملالرغبة األمريكية اجلاحمة لتسلُّ 

حرب األفكار وكذلك ، ماإلسالهات واالسرتاتيجيات الغربية احلديثة ضد التوجُّ 

لذلك، وتناول أيضاً  قية الصوفيةرُ فاختاروا الطُّ ، هاخوضيف  اإلنابة عن طريق

كر اخلطوط العامة مث انتقل الكتاب لذ ، ضرب السلفية بالطرق الكالمية

ليستشرف املستقبل مبينًا أن ، اإلسالمية يف مواجهة اهلجمة الغربية سرتاتيجيةلال

؛ ملخالفته حقائق لن يلبث أن يزول ،منا هو وهم وسرابما يراهن عليه الغرب إ

  .الدين والتاريخ والواقع

وهـــذه الطبعـــة هـــي الطبعـــة الثانيـــة للكتـــاب؛ حيـــث خرجـــت الطبعـــة األوىل يف 

  .والكتاب ننصح بقراءته. نفس هذه السنة ونفدت سريًعا
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  اليقيني والظني من األخبار 

  واحملدثنيسجال بني اإلمام أبي احلسن األشعري 

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  حامت بن عارف العْوين

  :الناشــــــــــــــر

  

  بريوت -الشبكة العربية لألحباث والنشر 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  :ســـنة الطبـــع  األوىل

  

  :عـــدد الصـــفحات  ه١٤٣٢

  

١٤٢  

  :ا ب

هــــذا الكتـــــاب يســـــلط الضـــــوء علـــــى مواقـــــف االتفـــــاق واالفـــــرتاق بـــــني مـــــنهج 

ـــــين والظـــــين مـــــن األخبـــــار، ويف ومـــــنهج احملـــــدِّ األشـــــعري  ثني يف التفريـــــق بـــــني اليقي

  .االحتجاج �ا

ة يَّـــجِّ ث املؤلـــف مـــن خالهلــا عـــن حُ اشــتمل الكتـــاب علــى أربعـــة فصـــول، حتــدَّ 

وحجيتهمـــا عنـــد  ،الســـنة بـــني األشـــعري واحملـــدثني، واليقيـــين والظـــين مـــن األخبـــار

بعــــدم االحتجــــاج إال  األشــــعري، مــــن خــــالل احلــــديث عــــن تــــاريخ نشــــوء القــــول

ومراتــب حجيتــه،  ،بــاليقيين، ومــن خــالل ذكــر موقــف األشــعري مــن هــذا التقســيم

ثني مـن هـذا التقسـيم ومــن وحتـدَّث عـن اليقيـين والظــين مـن األخبـار، وموقـف احملــدِّ 

إفادتـه، وقــد تعــرَّض املؤلــف فيـه لبيــان علــم احملــدثني بـأن أخبــار اآلحــاد الصــحيحة 

ث ثني يف ذلـك، مث حتـدَّ قـني، وذَكـر عبـارات بعـض احملـدِّ قد تفيد الرجحـان دون الي

ـــار اآلحـــاد وظنيتهـــا عنـــد احملـــدثني، يف احتجـــاجهم �ـــا يف  عـــن مراعـــاة يقينيـــة أخب

م عن بيان أسباب االختالف بني مدرسيت املتـأخرين مـن العقائد واألحكام، وتكلَّ 

  .األشعرية، وأهل احلديث يف منهج االحتجاج باألخبار

  .مله جيدوالكتاب يف جم
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م وأحكام
َ
  يوم عرفة حِك

  :ت اب

  :تـــــــــــــــأليف

  

  فاحل بن حممد بن فاحل الصغري 

  :الناشــــــــــــــر

  

  الرياض -مكتبة التوبة 

ـــــعة   :الطبـــــــــ

  

  األوىل

  

  :ســـنة الطبـــع

  

  :عـــدد الصـــفحات  هـ١٤٣١

  

١٨٤  

  :ا ب

وأقـوال أهـل العلـم  هذا الكتاب مجع فيه املؤلف ما ورد من األدلـة واألحاديـث

وقــــد افتــــتح ، مــــع ذكــــر اِحلَكــــم واألحكــــام املســــتنبطة منهــــا، الــــواردة يف يــــوم عرفــــة

وأمساءهـــا وأســـباب ،  موقعهـــا وحـــدودهاوبـــنيَّ ، الكتـــاب بتمهيـــد َعـــرَّف فيـــه عرفـــة

ثاً فيهـا عــن فضـل يـوم عرفــة، مث شـرع يف فصـول الكتــاب الثالثـة، متحـدِّ ، تسـميتها

وتنــاول أيضــا الوقــوف ، واألحاديــث املنكــرة يف فضــله، وفضــل العمــل الصــاحل فيــه

، ووقتــه، وحكــم فواتــه، فيــه مــه، والــدفع إليــه، ومــا يســتحبُّ كْ بعرفــة ومباحثــه؛ كحُ 

  .وشروطه، ومستحباته، وحمذوراته،ومكان الوقوف بعرفة

، أما الفصل األخري فخصَّصه للحـديث عـن الصـالة يف يـوم عرفـة واخلطبـة فيـه

املباحـث؛ كــاجلمع بـني صـاليت الظهـر والعصـر يف عرفــة واشـتمل علـى جمموعـة مـن 

وحكـم الصــالة فيمـا لـو وافــق ، وصـالة التطــوع هلمـا أيضـاً ، واألذان هلمـا، وقصـرمها

  .والدفع إىل مزدلفة، وخطبة يوم عرفة، يوم عرفة يوم اجلمعة

وقـــد ذكــــر يف ذلـــك كلــــه أقـــوال أهــــل العلـــم يف املســــائل اخلالفيـــة ونســــبها إىل 

  .مبيِّناً سبب الرتجيح ،ح لديهن ما ترجَّ أصحا�ا مع بيا
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  ـــارســالفهـ

  
   



 
٥٠٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  
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  الفهرس املوضوعي للكتب

  الصفحة  الكتاب

 كتب التفسير وعلوم القرآن:   

  ٦٠  األصول النريات يف القراءات

  ٦٢  إعجاز القرآن والدِّالالت الصَّرفيَّة

  ٦٥  أفال يتدبرون القرآن

  ٩٦  الربهان يف تناسب سور القرآن

  ١٠٠  تأمالت يف سورة مرمي 

  ١١٦  التدبر حقيقته وعالقته مبصطلحات التأويل واالستنباط والفهم والتفسري

  ١٣٥  تفسري سورة الفاحتة منوذجاً  -التفسري التحليلي للقرآن الكرمي

  ١٣٩  سورة املائدة -تفسري القرآن الكرمي

  ١٣٨  تأصيل وتقومي:  تفسري القرآن بالقرآن

  ١٣٦  تفسري جزء تبارك وفوائده وأحكامه

  ١٣٧  تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية اجلامع لكالم اإلمام ابن تيمية يف التفسري

 ١٤٠  مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسري النبوي الصريح -التفسري النبوي 

  ١٤٢  تقريب املعاين يف شرح حرز األماين يف القراءات السبع 

  ١٤٣  التقرير يف أسانيد التفسري

  ١٤٨  التناسب بني السور يف املفتتح واخلواتيم

  ١٦٦  اجلامع يف أسباب النزول

  ١٧٦  جهود احلافظ ابن عبد الرب يف التفسري

 ١٨٧  احلرب النفسية كما حتدث عنها القرآن

 ١٧٢  ودة يف سورة يوسفاالقرآين يف قصة املر مجاليات النظم 

  ٢٠٥  دراسات حول القرآن والسنة

  ٢٠٧  دراسات يف قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص القرآين يف ضوء ترجيحات الرازي

  ٢٣٤  الروض النضري فوائد من تفسري اإلمام ابن كثري

  ٢٣٩  الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن

  ٢٥١  السنن االجتماعية يف القرآن الكرمي وعملها يف األمم والدول 

  ٢٥٢  سنن اهللا يف األمم من خالل آيات القرآن الكرمي

 ٢٦٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية 
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  الصفحة  الكتاب

  ٣٣١  فقه التالوة

  ٣٣٢  فقه السورة القرآنية

  ٣٥٢  يوم وليلة بقراءته كلما يستحب أن ال ُخيَل قوارع القرآن و 

 ٣٥٧  قاعدة قرآنية يف النفس واحلياة ٥٠ -قواعد قرآنية

 ٣٥٩  القول بالصرفة يف إعجاز القرآن

كتاب االختالف بني يعقوب بن إسحاق احلضرمي البصري يف رواية رويس وروح عنه وبني نافع يف 

  رواية ورش عنه

٣٩  

 ٣٧٧  اللطيف يف تفسري املصحف الشريف

 ٣٨٠  يف علم القراءاتمباحث 

 ٤٣٣  من إعجاز القرآن يف أعجمي القرآن

 ٤٢٩  املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار

 ٤٥٣  من الدراسات القرآنية ومنهجه فيها) اإلتقان يف علوم القرآن(موارد السيوطي يف كتابه 

 ٤٦٥  القرآن الكرمياملوصول لفظاً املفصول معىن يف القرآن الكرمي من أول سورة يس إىل آخر 

 ٤٧٥  النص القرآين من �افت القراءة إىل أفق التدبر

 ٤٧٠  امليزان

 ٢٢٤  رد افرتاءات اجلابري على القرآن الكرمي

 ٢٢٧  رسالتان يف أصول التفسري 

 ٢٧٨  صفحات ناصعة ومناذج ساطعة لسلفنا الصاحل مع القرآن الكرمي

 ١٠١  تأويل مشكل القرآن

 ١٣٣  على تفسري القرطيب التعليقات السلفية

 ٣١٨  فتح السميع العليم يف الفوائد املنتقاة من تفسري عالمة القصيم عبد الرمحن بن ناصر السعدي 

 ٤٢  اختيارات السيوطي وترجيحاته يف علوم القرآن

 ٤٥١  الوهاب يف تدبر القرآن الكرمي الشيخ حممد بن عبد منهج

 كتب العقيدة والمنهج:   

 ٥  أصول الديانةاإلبانة عن 

 ٨  إبداع اخلالق يف نظام خلقه دليل على وحدانيته

 ١٠  ابن عريب عقيدته وموقف علماء املسلمني منه من القرن السادس إىل القرن الثالث عشر

 ١  آثار اإلميان باليوم اآلخر من تفسري الطربي

 ٢٢  االحتجاج باآلثار السلفية على إثبات الصفات اإلهلية والرد على املفوِّضة واملشبِّهة واجلهمية



 

 
٥٠٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٤٤  اإلخالص والنية الصادقة يف الكتاب والسُّنَّة وأقوال علماء األمَّة

 ٥٦  األمساء والصفات 

 ٥٧  أشراط الساعة وفنت آخر الزمن

 ٥٩  أصول املخالفني ألهل السنة يف اإلميان

  ٧٢  اإلمام األشعري حياته وأطوراه العقدية

  ٩٥  برهان احلق يف الفرق بني اخلالق واخللق

 ٨٩  اإلميان باهللا جل جالله

  ١١٤  حتكيم الناظر فيما جرى من االختالف بني أمة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم

  ١٢٥  يفالتعريف ببطالن ما نسب إىل اإلمام أمحد جبواز التمسح وتقبيل القرب الشر 

 ١٢٦  )من بداية التدوين حىت منتصف القرن السابع اهلجري(التعريف مبصنفات أهل السنة واجلماعة يف االعتقاد 

 ١٢٨  تعظيم قدر الصالة 

  ١٣٠  التعليق على فتح ا�يد لشرح كتاب التوحيد

  ١٤٧  التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد

 ١٥٥  أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية إلمام  األئمة�ذيب كتاب التوحيد 

  ١٥٧  التوحيد اخلالص من كتاب الدين اخلالص

 ١٥٨  توحيد العبادة

  ١٥٩  التوسط واالقتصاد

ل )السنة(جزء يف    ١٧٠  لغالم اخلالَّ

  ١٦٨  جزء يف إثبات النزول للعليِّ الكبري

  ١٦٩  )خلق اهللا آدم على صورته(جزء يف ختريج ودراسة حديث 

 ١٩٤  حقيقة املوت بني الفلسفة والدين

  ٢٠٦  دراسات عقدية يف احلياة الربزخية

 ٢٠٩  دعاوى اإلمجاع عند املتكلمني يف أصول الدين

  ٢١٢  الدالئل الشرعية على حترمي موافقة اليهود والنصارى يف العطلة األسبوعية

  ٢١٤  الدليل العقلي عند السلف

  ٢٢٨  دراسة عقدية –تيمية رسائل ومسائل منسوبة البن 

  ٢٣٠  العبادة: رفع االشتباه عن معىن العبادة واإلله وحتقيق معىن التوحيد والشرك باهللا املعروف بكتاب

  ٢٤٠  سبل السالم شرح نواقض اإلسالم للشيخ عبد العزيز بن باز 

  ٢٥٤  عرض ونقد –شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة 



 
٥٠٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٢٥٨  والقبورشرح الصدور بأحوال املوتى 

  ٢٥٩  شرح العقيدة التدمرية

 ٢٦٠  شرح العقيدة الطحاوية

  ٢٦١  شرح ملعة االعتقاد ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي

 ٢٦٢  شرح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد

 ٢٦٥  الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة وجمانبة املخالفني ومباينة أهل األهواء املارقني 

  ٢٧٤  صفات اهللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة

  ٢٩٩  عقيدة الراسخني يف العلم

 ٢٩٨  عقيدة اإلمام ابن جرير الطربي

  ٣٠٠  العقيدة امليسرة من الكتاب العزيز والسنة املطهرة

  ٣٠٨  ظواهر من غلو التطرف وغلو التصوف -الغلو يف الدين

 ٣١٩  فتح الغفور بشرح منظومة القبور

  ٣٥٠  احلكم مبا أنزل اهللاقضية 

  ٣١٤  فتاوى كبار علماء األزهر الشريف يف وجوب تعظيم الشريعة وحتكيمها

 ٣٤٢  حقيقته وأمهيته وحجيته -فهم السلف الصاحل للنصوص الشرعية

  ٣٦٠  القول احلسن فيما يستقبح وعما يسن

  ٣٦٦  كتاب اإلميان

  ٣٦٧  رمحه اهللا وقفات وتأمالتكتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

  ٣٧١  قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة وأثره يف اضطراب الفتاوى املعاصرة –كل بدعة ضاللة 

 ٣٧٥  ال حلق للذكر البدعي يف اإلسالم

  ٤٠٤  مسائل االعتقاد عند علماء جند قبل الدعوة اإلصالحية خالل القرن العاشر واحلادي عشر والثاين عشر

  ٤٠٦  املسائل العقدية املتعلقة بآدم عليه السالم

  ٤٣١  مالحم آخر الزمان عند املسلمني وأهل الكتاب وآثارها الفكرية

  ٤٥٠  منهج الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود يف تقرير العقيدة

  ٤٥٢  املهدي دولة اإلسالم القادمة واخلالفة األخرية على منهاج النبوة

  ٤٥٨  واملخالفات الشرعيةموسوعة البدع 

 ٤٦١  موسوعة العقيدة الصحيحة 

  ٤٦٨  موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من قضايا الوالء والرباء

  ٤٧١  نبذة لطيفة يف رد بعض تشغيبات املعطلة على اإلمام ابن خزمية وكتابه التوحيد



 

 
٥٠٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

  ٤٩٥  الوسطية يف السنة النبوية دراسة تأصيلية مصطلحية

 ٤٨٨  عن مواالة اليهود والنصارى واستخدامهمالنهي 

 ٩٣  البدع العملية املتعلقة بالقرآن الكرمي

 ٤٥٩  موسوعة البدع واملخالفات الشرعية

 ٤٨  إرشاد الساري إىل شرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين

 ٦١  أضواء على ضوابط وأحكام التوحيد

 كتب الملل والفرق والمذاهب الفكرية المعاصرة:   

  ٩٠  البحرين بركان على جزيرة

  ١٢٢  تقرير ميداين –التشيع يف إفريقيا 

  ١٢٣  تارخيه وأهدافه –التشيع يف البحرين 

  ١٨٨  دراسة حتليلية نقدية –حركة التشيع يف اخلليج العريب 

  ١٩٩  رؤى عاملية   - احلوار بني أتباع األديان 

  ٢٢٦  اليهودي رسالة ابن حزم األندلسي يف الرد على ابن النغريلة

  ٢٨٤  الطائفة الكاثوليكية وأثرها على العامل اإلسالمي

  ٢٩٥  العقلية الليربالية يف رصف العقل ووصف النقل

  ٣٠٤  علي سامي النشار وموقفه من الفرق

  ٣٣٨  الفكر الليربايل حتت ا�هر الشرعي

  ٣٤٩  قصص التوراة واإلجنيل يف ضوء القرآن والسنة

  ٣٥٣  )الفرق اإلسالمية - الفالسفة  -النصارى  -اليهود (الرد على املخالفني قواعد ابن تيمية يف 

  ٣٦٤  جمموعة مقاالت قدمية –كبار املعتزلة وضالهلم 

  ٤٣٢  امللل والنحل

  ٤٦٦  موضوع التصوف

  ٤٦٧  موقف االجتاه العقالين اإلسالمي املعاصر من النص الشرعي

  ٤٨٤  نقد التسامح الليربايل

  ٤٩٣  الطرقيةوا�ارت 

 ١٨٥  الكايف للكليين أمنوذجاً  -احلديث املفرتى على أهل النيب املصطفى

 ١٨٩  دراسة منهجية شاملة -احلركة احلوثية

 ٢٨٧  الطريقة الشاذلية

 ٣١٣  فتاوى كبار علماء األزهر الشريف يف احنرافات الطرق الصوفية



 
٥٠٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٣٢٢  )املستقبل -الواقع -اجلذور(الفتنة الطائفية 

 ٤١٤  وسائل التصدي له ،أخطاره  ،مقدماته  -املشروع اإليراين الصفوي الفارسي

 ٢٤٧  احلقيقة وراء املرجعيات الشيعية املعاصرة -سفراء جهنم

 كتب الفقه والفتاوى:   

 ٦  أحباث اجتهادية يف نوازل عصرية

 ١٨  األجوبة الفقهية

  ١٩  حقوقه وواجباته - األجري اخلاص

 ٢٣  االستثمار يف املصارف اإلسالميةاالحتياط ضد خماطر 

 ٢٤  أحكام اخلاليا اجلذعية

 ٢٥    أحكام الزكاة

 ٢٦  أحكام السوق

 ٢٧  األحكام الشرعية يف األسفار اجلوية

 ٢٨  األحكام الشرعية للنوازل السياسية

 ٢٩  )الواسطة(أحكام الشفاعة يف الفقه اإلسالمي 

 ٣٠  أحكام الصوت الفقهية ونوازله 

 ٣١  العقيقة يف الفقه اإلسالميأحكام 

 ٣٢  أحكام القسم بني الزوجات

 ٣٣  أحكام الكتب يف الفقه اإلسالمي

 ٣٤  أحكام املعقود عليها قبل الدخول يف الفقه اإلسالمي

 ٣٥  أحكام النوازل يف اإلجناب

 ٣٨  االختالط بني اجلنسني يف امليزان

 ٤٠  ا�تهد و�اية املقتصداختيارات ابن رشد احلفيد الفقهية يف بداية 

 ٤١  اختيارات احلافظ ابن عبد الرب القرطيب يف فقه املعامالت من كتابيه التمهيد واالستذكار وتطبيقات معاصرة

 ٤٣  ومناهجها ،ضوابطها ،أسسها - االختيارات الفقهية

 ٤٦  إدراك املطالب حباشية ابن عقيل على دليل الطالب

 ٣  من أوَّل كتاب الطهارة إىل آخر باب صالة التطوع باز الفقهيَّةزيِز بن الع آراء اإلمام عبد

 ٤٩  اإلرهاب وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

 ٥١  االستثمار وضوابطه يف الفقه اإلسالمي 

 ٥٣  إسقاط احلمل وآثاره يف الفقه اإلسالمي 



 

 
٥٠٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٦٦  إفالس الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون

 ٦٨  ا�تهد البن رشداألقوال الشاذة يف بداية 

 ٨٠  األمنية يف إدراك النية

 ٨٥  نظرة مشولية ودراسات فلكية –األهلة 

 ٨٨  إيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة

 ٩٢  املنهاجبداية احملتاج يف شرح 

 ٩٧  بغية املتتبع حلل ألفاظ الروض املربع

 ١٠٢  التبادل املايل بني املصارف اإلسالمية واملصارف األخرى

 ١٠٤  التجارة اإللكرتونية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

 ١٠٨  النكت على املختصرات الثالث: حترير الفتاوي على التنبيه واملنهاج واحلاوي املسمى

 ١١١  أحكام العمرة واملسجد احلرامالتحفة يف 

 ١١٢  حتقيق مسائل احلجاب والدخول على النساء وتدرُّج الشَّريعة فيها

 ١١٣  التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية

 ١٢٠  ترجيحات اإلمام القرايف الفقهية يف كتابه الفروق

 ١٢٤  تطهري النجاسات واالنتفاع �ا

 ١٢٧  التعزير باخلدمة االجتماعية

 ١٢٩  التعقيم وأحكامه الفقهية بني احلظر واإلباحة

 ١٣٢  التعليقات البهية على الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية

 ١٣٤  التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف

 ١٤٤  التكرار يف غري العبادات وأثره يف الفقه اإلسالمي

 ١٤٩  التنبيه يف تيسري الفقه لغري الفقيه

 ١٥٠  املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطةالتنبيهات 

 ١٧٨  اجلوانب الفقهية للهندسة الوراثية وتطبيقا�ا يف الغذاء والدواء يف ميزان الشريعة اإلسالمية

 ١٧٩  )املنهل العميم حباشية املنهج القومي(حاشية الرتمسي املسماة 

 ١٨٠  حاشية الروض املربع

 ١٨١  حاشية على اإلقناع وشرحه

 ١٨٢  احلاوي القدسي يف فروع الفقه احلنفي

 ١٩٠  احلسابات االستثمارية لدى املصارف اإلسالمية تأصيلها الشرعي وأساليب توزيع أرباحها

 ١٩٢  دراسة فقهية مقارنة –حق االرتفاق 



 
٥١٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ١٩٥  حكم اشرتاط الطهارة يف الطواف

 ١٩٦  دراسة فقهية حديثية -حكم صالة اجلمعة قبل الزوال

 ١٩٧  البيئة الطبيعية يف الشريعة اإلسالميةمحاية 

 ٢٠١  دراسة مقارنة بالقانون الوضعي -احليازة والتقادم يف الفقه اإلسالمي

 ٢١٣  دليل الداعية الفقهي

 ٢٢٠  رتاج املعامالت قراءة تأصيلية يف املناهي الشرعية

 ٢٤٢  السرت على العصاة يف اإلسالم آداب وأحكام

 ٢٤٣  قضايا طبية معاصرة -الفقه اإلسالمي الثاينالسجل العلمي ملؤمتر 

 ٢٤٥  السرقة اإللكرتونية

 ٢٤٨  سلسلة البحوث الفقهية احملكمة

  ٢٦٦  الشُّروط الَعْقِديَّة يف الشَّريعة اإلسالميَّة

 ٢٧٥  صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم مأخوذة من مؤلفات الشوكاين

 ٢٧٦  يف مسائل فقهيةصفة وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 ٢٧٩  دراسة قانونية مقارنة بالشريعة اإلسالمية -صكوك اإلجارة اإلسالمية

 ٢٨٠  صلوا كما رأيتموين أصلي

 ٢٨٢  ومدى مشروعية استثمارها يف املصارف اإلسالمية) الرهن(الضمانات العينية 

 ٢٩١  واألصحاب الشافعي نصوص مبعظم العباب احمليط

 ٢٩٣  حقيقته وأحكامه يف الفقه اإلسالمي -عقد التوريد

 ٢٩٦  دراسة تأصيلية تطبيقية -املستجدة يف املصارف اإلسالمية عقود التمويل

 ٣٠٥  مشروعيتها وتكرارها - العمرة املكية

 ٣١١  الفتاوى الزينية

 ٣١٥  فتاوى الكفوري

 ٣١٦  فتاوى املعامالت الشائعة

 ٣١٢  حترير فلسطني واألقصى الشريففتاوى كبار علماء األزهر الشريف حول 

 ٣١٧  )٢٠، ١٩، ١٨(األجزاء  -فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز

 ٣٢١  فتح وهاب املآرب على دليل الطالب لنيل املطالب

 ٣٢٧  فصل القضاء يف أحكام األداء والقضاء

 ٣٣٤  فقه املمسوحات يف الشريعة اإلسالمية

 ٣٣٥  الكتاب والسنةفقه املواريث يف ضوء 



 

 
٥١١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٣٣٦  الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة

 ٣٤٦  مفهومها وحكمها وتطبيقا�ا املعاصرة يف الفقه اإلسالمي -القروض املتبادلة

 ٣٤٨  قصد السبيل يف اجلمع بني الزاد والدليل يف فقه اإلمام املبجَّل أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل

 ٣٥٨  ماءالقوانني القبلية يف جنايات الد

 ٣٦٢  القيمة االقتصادية للزمن يف املعامالت املالية املعاصرة

 ٣٦٣  كاشفة السجا شرح سفينة النجا فيما جيب على العبد ملواله على مذهب اإلمام الشافعي

 ٣٧٨  املاء وأثره على األحكام الشرعية

 ٣٨٢  جمال النية يف الفقه اإلسالمي

 ٣٨٤  شرح حتفة امللوك :أو -جممع الفوائد جلمع العوائد

 ٣٨٥  جمموع رسائل وفتاوى الشيخ عمر بن حممد بن سليم

 ٣٨٦  جمموع مؤلفات ورسائل وحبوث األستاذ الدكتور عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار  

 ٣٨٨  ا�موعة الكاملة لبحوث ندوة املعاوضة على احلقوق وااللتزامات وتطبيقا�ا املعاصرة

 ٣٩٣  )حاشية واستدراك على شرح خمتصر املقنع(من املسائل الفقهية املختارات اجللية 

 ٣٩٤  لإلسنوي )جواهر البحرين يف تناقض احلربين(خمتصر كتاب 

 ٤٠١  املرتع املشبع يف مواضع من الروض املربع

 ٤٠٧  املسائل الفقهية

 ٤٠٨  املسائل الفقهية اليت حكي فيها رجوع الصحابة

 ٤٠٥  مسائل صالة الليل

 ٤١٥  مشكل أحاديث املناسك

 ٤٢١  معامل التأمني اإلسالمي

 ٤٢٤  معجم فقه السلف عرتة وصحابة وتابعني

 ٤٢٦  مقاالت يف املال واالقتصاد من منظور فقهي

 ٤٢٨  املقنع

 ٤٣٧  دروس وأحكام -من فقه احلج 

 ٤٣٨  من فقه رمضان والصيام آداب وأحكام

 ٤٤٣  منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك

 ٤٤٤  منظوم الدرر يف شرح كتاب املختصر

 ٤٤٥  منهاج الطالبني وعمدة املفتني مع شرح دقائق املنهاج

 ٤٤٦  املنهاج للمعتمر واحلاج



 
٥١٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٤٨٩  نوازل العقار

 ٤٩٠  النوازل يف األشربة

 ٤٩١  النوازل يف األطعمة

 ٥٠٠  يوم عرفة ِحَكم وأحكام

 كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية:   

 ١٢  اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم وأثره يف األحكاماتفاق 

 ١٤  االجتهاد اجلماعي املعاصر يف الشريعة اإلسالمية

 ١٥  االجتهاد الفقهي عند احلافظ عبد اهللا بن الصدِّيق الغماري احلسين

 ١٦  االجتهاد املقاصدي 

 ١٧  إمجاعات األصوليني 

 ٤٧  إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ

 ٧٣  اإلمام يف مقاصد رب األنام

 ٧٨  إمتاع أهل العقول حبقائق علم األصول

 ١١٠  حتفة أهل الطلب يف جتريد أصول قواعد ابن رجب

 ١٢١  تسهيل الوصول إىل الرسالة املختصرة يف األصول لعالمة القصيم عبد الرمحن بن ناصر السعدي

 ١٥٤  �ذيب إعالم املوقعني عن رب العاملني 

 ١٧٣  اجلوامع يف علم أصول الفقهمجع 

 ١٨٣  احلد األرسطي أصوله الفلسفية وآثاره العلمية

 ٢٣٢  الروض املبهج يف شرح تكميل املنهج يف القواعد والضوابط الفقهية املالكية

 ٢٥٧  شرح مست الوصول إىل علم األصول

 ٢٩٠  العام وداللته يف علم أصول الفقه

 ٢٩٤  العقد الفريد يف أحكام التقليد

 ٣٠٣  علم أصول الفقه

 ٣٢٣  الفتوى أحكامها وضوابطها وأمهية االجتهاد اجلماعي

 ٣٢٤  الفتوى يف القنوات الفضائية العربية

 ٣٢٦   )املظنة تنزل منزلة املئنة(الفروع الفقهية املندرجة حتت قاعدة 

 ٣٣٩  الفكر املقاصدي عند حممد رشيد رضا

 ٣٤٧  القواعد األصوليةالقرينة عند األصوليني وأثرها يف 

 ٣٥٥  القواعد احلاكمة لفقه املعامالت



 

 
٥١٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٣٦١  القول الشاذ وأثره يف الفتيا

 ٣٧٢  الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية

 ٣٧٣  الكليات الفقهية

اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب ( الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع مع شرحه املسمى

  )الساطع

٣٧٤  

 ٣٨١  املبالغة يف التيسري الفقهي

 ٣٩٧  مدخل إىل أصول الفقه املالكي

 ٤٠٠  دراسة يف تارخيه ومساته وأشهر أعالمه ومؤلفاته -املذهب احلنبلي

 ٤١٨  مصادر القاعدة الفقهية

  ٤٤٠  مناهج الفتيا يف النوازل الفقهية املعاصرة

 ٤٤٧  السابقني واضطراب املعاصرينمنهج البحث والفتوى يف الفقه اإلسالمي بني انضباط 

 ٤٥٤  موافقة قصد الشارع وخمالفته

 ٤٧٧  النظائر يف الفقه املالكي

 ٤٩٩  اليقيين والظين من األخبار سجال بني اإلمام أيب احلسن األشعري واحملدثني

 كتب الحديث:   

 ٢١  العلمي يف اإلنسان واألرض والفلك مجعاً ودراسة األحاديث النبوية اليت اسُتِدلَّ �ا على االعجاز

 ٢٠  أحاديث مشهورة لكنها ال تصح

  ٥٠  إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر 

  ٩١  حبوث حديثية يف كتاب احلج

 ١١٥  التخريج الصغري والتحبري الكبري

 ١٣١  تعليقات األئمة األعالم على كتاب عمدة األحكام

 ١٥٣  التنوير شرح اجلامع الصغري

 ١٦٠  تيسري املرام يف شرح عمدة األحكام

 ١٦٣  جامع اآلثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

  ١٦٥  اجلامع الصحيح

  ١٧٤  مجهرة األحكام احلديثية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية

 ٢٣٧  زوائد الطوسي يف مستخرجه على جامع الرتمذي

 ٢٣٨  املوطأ على الصحيحنيزوائد 

 ٢٥٣  السنن الكبري



 
٥١٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٢٥٦  شرح األربعني النووية املختصر

 ٢٨٣  ضياء الساري يف مسالك أبواب البخاري

 ٣٠٢  العلل الواردة يف األحاديث النبوية

 ٣٢٨  فضل اخليل

 ٣٢٩  فضل املنعم يف شرح صحيح مسلم

 ٣٧٦  لب اللباب يف الرتاجم واألبواب

 ٣٨٧  احلديثيةجمموعة الرسائل 

 ٣٩٥  أليب طاهر املخلص املخلصيات وأجزاء أخرى 

 ٤١٠  مسند اإلمام أمحد بن حنبل

 ٤١١  مسند احلفاظ فيما اتفق عليه األئمة الستة

 ٤١٢  مسند عمدة األحكام

 ٤١٦  مصابيح اجلامع

 ٤٢٧  املقتطف اليانع من روض احلديث اجلامع

 ٤٤٢  الباري يف مجع روايات البخاريمنحة 

 ٤٥٦  موسوعة أحاديث أحكام املعامالت املالية

 ٤٦٠  موسوعة احلديث الشريف

 ٤٦٢  لكل فضيلة أربعون حديثاً  -موسوعة الفضائل اإلسالمية

 ٤٤١  املنتقى يف األحكام الشرعية من كالم خري الربية

 كتب علوم الحديث والرجال:   

 ٦٧  البخاري من اإل�اماإلفهام ملا يف 

 ٦٩  األلباين ومنهج األئمة املتقدمني يف علم احلديث 

 ٨٢  ومل خيرجاه، وهو يف أحدمها أو روياه: االنتباه ملا قال احلاكم

 ١٠٧  حترير تقريب التهذيب

 ١٤١  تقريب التهذيب

 ١٧٥  اجلهالة عند احملدثني

 ٢٢٥  واألصولينياحملدثني  دراسة يف مناهج -رد احلديث من جهة املنت

 ٢٨١  ضبط من غرب فيمن قيده ابن حجر

 ٣٠٦  الغاية من السماع والرواية 

 ٣٤٥  فوائد يف علوم احلديث وكتبه وأهله



 

 
٥١٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٣٥١  قطف الثمر بشرح خنبة الفكر

 ٣٥٦  قواعد رفع االختالف يف احلديث النبوي

 ٣٧٠  الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية

 ٣٩١  احملرر يف مصطلح احلديث

 ٣٩٩  املدخل ملصطلح احلديث

 ٤١٩  البن أيب حامت الرازي )اجلرح والتعديل(املصطلح احلديثي من خالل كتاب 

 ٤٣٤  من الضعفاء واملرتوكني وا�هولني  )السنن(من تكلم فيه الدارقطين يف كتاب 

 ٤٤٨  منهج احلافظ ابن حجر يف تأويل خمتلف احلديث وأثره يف نقد احلديث

 ٤٧٢  النظر يف خنبة الفكرنتيجة 

 ٤٧٣  دراسة تأصيلية فقهية -النسخ يف أحاديث صحيح البخاري

 ٤٨٢  نظم القناعة فيمن روى له اجلماعة

 ٤٨٦  النكت التيمية على األصول احلديثية

 ٤٨٧  النهاية يف اتصال الرواية

 كتب  األخالق والسلوك والرقائق:   

  ٢  منهج تربوي توجيهي لطالب العلم الشرعي  -ويف درسه ،آداب طالب العلم الشرعي مع شيخه

 ٣٦  إحياء علوم الدين

  ٦٤  االغرتار بالطاعة

  ٧٩  إمتاع النواظر مبا مجع من ظهور الدفاتر

 ١١٨  تذكري أويل احلجا مبفاسد الربا

 ١١٩  دراسة تأصيلية - الرتبية اجلماعية يف اإلسالم 

  ١٦٤  العلم والدعوة والرتبيةجامع الرسائل والدروس العلمية يف 

 ١٧١  جلب النِّعمة ودفع النِّقمة مبجانبة الوالة الظلمة

 ٢١٨  الذخائر واألعالق يف آداب النفوس ومكارم األخالق

 ٢٦٤  شرح املنظومة امليمية يف الوصايا واآلداب العلمية للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي

 ٢٧٠  أولياء اهللاصب اخلمول على من وصل أذاه إىل الصاحلني من 

 ٣٣٠  فقه الرتبية اإلسالمية

 ٣٣٣  فقه الفنت

 ٣٩٦  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني

 ٤٠٢  مرشد اخلصائص ومبدي النقائص يف الثقالء واحلمقى وغري ذلك



 
٥١٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٤٢٠  معارف اإلنعام وفضل الشهور واأليام

 ٤٢٢  معامل تربوية لطاليب أسىن الواليات الشرعية

 ٤٤٩  منهج السلف يف الوعظ

 ٤٦٤  موسوعة املسلم يف التوبة والرتقي يف مدارج اإلميان

 ٤٦٣  موسوعة فقه القلوب يف ضوء القرآن والسنة

  ٤٧٤  نشر العلم بشرح المية العجم

 ٤٩٧  وصايا األنبياء والسلف ومواعظهم

  ١٥٦  التوبة وروائع التائبني 

 ٢٨٦  طريق اهلجرتني وباب السعادتني

 كتب  السير والتاريخ والتراجم واألنساب:   

  ٧  )نيب الرمحة حممد صلى اهللا عليه وسلم(األحباث العلمية للمؤمتر الدويل 

  ٩  ابن تيمية رد مفرتيات ومناقشة شبهات

 ٣٧  للعامل األديب صالح الدين الصفدي )الوايف بالوفيات(األخبار العليات من 

 ٥٨  وسلم ومذاهب الناس فيهمأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ٧٤  تآليفه  اإلمام القرطيب املفسر سريته من

 ٧٥  اإلمام حممد رشيد رضا يف ميادين املواجهة

 ٨١  مقاربة للذات واعرتافات وجتارب -أنا بعيداً عن األنا

 ٨٣  انتحار إمساعيل أدهم

 ٩٤  الربامج اليومية ألعالم األمة اإلسالمية

 ٩٨  تاريخ الرجال

 ٩٩  التاريخ املعترب يف أنباء من غرب

 ١٠٦  جتربة حياة

  ١١٧  تذكرة احلفاظ وتبصرة اإليقاظ

 ١٤٥  تلخيص أوصاف املصطفى وذكر من بعده من اخللفا

 ١٥٢  ما يثبت وما ال يثبت به النسب -تنقية األنساب

 ١٦٧  جدة يف شذرات الغزاوي

 ١٧٧  )هـ ١٣٨٩ -هـ ١٣١١(مواجهة التغريب جهود مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف 

 ١٩٨  )م١٨١٨ – ١٨١٦/ هـ ١٢٣٣ – ١٢٣١(محلة إبراهيم باشا على الدرعية وسقوطها 

 ٢٠٠  )هـ ١٣١٧ -هـ ١٢١٥( احلياة الثقافية يف مكة املكرمة يف القرن التاسع عشر امليالدي 



 

 
٥١٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٢١١  !إىل أين؟... الدكتور علي مجعة

 ٢١٧  يف جزيرة العرب احلجاز حتت احلكم العثماينالدين وا�تمع والدولة 

ذكريات وانطباعات عن اململكة العربية السعودية وأرامكو من ثالثينيات القرن العشرين امليالدي إىل 

  مثانينياته 

٢١٩ 

 ٢٢١  رحَّالة يف ديوان امللك عبد العزيز آل سعود

 ٢٢٢  الرحلة احلجازية

 ٢٢٣  رحلة الَقلصاِديِّ 

 ٢٢٩  صلى اهللا عليه وسلم  يف مكة بناٌء وتأسيس رسول اهللا

 ٢٣٣  الروض املغرس يف فضائل البيت املقدس

 ٢٤١  م١٨٧٨ –م ١٨٧٧رحالت إىل مكة واملدينة  –ستة أشهر يف احلجاز 

 ٢٤٦  السفر اجلامع ألئمة وخطباء املسجد احلرام يف القرن اهلجري التاسع 

 ٢٤٩  تيمية ومشاهداته وحكاياته لفضائله ومناقبه وأحوالهمساعات ابن القيم من شيخ اإلسالم ابن 

 ٢٥٠  السنا الوهاج يف سن عائشة عند الزواج 

 ٢٥٥  شخصية الشيخ عبد العزيز بن باز الفكرية والثقافية

 ٢٦٩  الشيخ العالمة عبد اهللا بن حممد بن محيد كما عرفته

 ٢٦٨  واالجتماعيةالشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد وآراؤه الرتبوية 

 ٢٧٢  الصحيح من أحاديث السرية النبوية

صدى دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف البالد التونسية يف عهد اإلمام سعود بن عبد العزيز 

  )م١٨١٤ –م ١٨٠٣(هـ ١٢٢٩ -هـ ١٢١٨

٢٧٣ 

 ٢٧٧  صفحات مطوية من حياة فضيلة الشيخ حممد بن صاحل املقبل 

 ٢٨٨  طفولة قلب

 ٢٨٩  الطيالسي ومروياته التارخيية

 ٢٩٢  عبد احلق اإلشبيلي وآثاره احلديثية

 ٢٩٧  عقود اجلمان يف أيام آل سعود يف ُعمان

 ٣٠١  )م١٥٩٤ – ١٥١٧(هـ ١٠٠٣ – ٩٢٣العالقات بني مصر واحلجاز 

 ٣٠٩  الغيث اهلاتن من تراجم أئمة وخطباء املسجد احلرام يف القرن اهلجري الثامن

 ٣١٠  اقتدهفبهداهم 

 ٣٢٥  الفتوحات اإلسالمية بني اآلل واألصحاب حقائق وشبهات

 ٣٤٣  فوائد االرحتال ونتائج السفر يف أخبار القرن احلادي العشر



 
٥١٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٣٤٤  الفوائد الدراري يف ترمجة اإلمام البخاري

 ٣٧٩  مائة عام من معارك اإلسالميني يف مصر

 ٣٨٣  وتونسجمالس األنس يف الصالت العلمية بني املغرب 

 ٣٩٠  حماضرات يف التاريخ العثماين

 ٤٠٩  )١٩١٥-١٩٥٣(املستشارون العرب والسياسة اخلارجية خالل حكم امللك عبد العزيز بن سعود 

 ٤١٣  مشاهري خلفاء بين العباس

 ٤٣٦  من سري األئمة يف قلب اجلزيرة العربية

 ٤٣٩  من مصر إىل مصر

 ٤٥٥  م١٩٥٨-م ٦٧٣يف العراق  موجز تاريخ الرتكمان

 ٤٥٧  موسوعة أعالم من احلاضر يف تراجم رجال  القرن اخلامس عشر اهلجري

 ٤٥٨  موسوعة األلقاب اليمنية

 ٤٧٦  النصر املؤزر للنيب املوقر صلى اهللا عليه وسلم

 ٤٨٣  النـََّفس اليماين

 كتب  اللغة واألدب:   

 ١١  أبيات االستشهاد

 ٤٥  هـ١٤٠٤ – ١٣٥٦اململكة العربية السعودية حصر ببليوجرايف من عام األدب العريب يف 

 ٥٢  األسطورة

 ٧٠  األلفاظ الكتابية يف علم العربية 

 ٧١  )اخلالصة يف النحو(ألفية ابن مالك يف النحو والتصريف املسماة 

 ١٨٦  احلديقة

 ١٩١  احلصائل يف علوم اللغة العربية وتراثها

 ١٩٣  احلقيقة املفقودة

 ٢٠٨  الدرة الكيفانية يف شرح نظم عبيد ربه لآلجرومية

 ٢٣١  رفع احلجاب عن خميمات معاين كشف النقاب عن خمدرات ملحة اإلعراب

 ٢٣٦  رواية -زوار السفارات 

 ٢٤٤  سحر البيان وفيض الشعر 

 ٣٠٧  من أول باب إن وأخوا�ا إىل آخر باب العطف - الغرة يف شرح اللمع

 ٣٩٢  البستاين تنبيهات واستدراكات ومالحظات حميط احمليط لبطرس

 ٤١٧  مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية



 

 
٥١٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 كتب  ومكتبات:   

 ١٠٣  دراسة تطبيقية على املكتبات –التجارة اإللكرتونية 

 ٢٠٢  هـ ١٤٣١ -هـ ١٤٣٠خزانة الكتب لعامي 

 ٢١٥  م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠دليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية حىت عام 

 ٣٤٠  فهرس املخطوطات الرتكية العثمانية مبكتبة احلرم املكي الشريف

 ٣٤١  فهرسة املِْنتَـْورِي

 ٣٦٥  الكتاب اإللكرتوين إنتاجه ونشره

 ٣٦٨  دراسة يف املفهوم والشكل -الكتب العربية النادرة

 ٣٨٩  جمموعة مؤلفات الشيخ العالمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي

 ٤٢٥  )هـ٤٤٤(مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين معجم 

 ٤٣٠  مكتبة امللك فهد الوطنية أمنوذجاً  -املكتبات الرقمية يف اململكة العربية السعودية 

 ٤٧٨  نظرات يف دائرة املعارف لبطرس البستاين

 كتب  الفكر اإلسالمي:   

 ١٣  أثر العلماء يف مشروع النهضة اإلسالمية

 ٥٤  الغرباإلسالم الذي يريده 

 ٥٥  اإلسالم والغرب صراع أم تعايش

 ٦٣  اإلعالم اإلسالمي ومتغريات العصر

 ٧٦  األمة اإلسالمية من التبعية إىل الريادة

 ٧٧  األمة يف معركة تغيري القيم واملفاهيم

 ٨٤  االنفتاح الفكري

 ٨٧  أوراق سلفية إصالحية

 ١٠٥  جتديد اخلطاب الديين بني الواقع واملأمول 

 ١٦١  ثقافة التلبيس

 ١٦٢  ثورة اخلامس والعشرين من يناير رؤية شرعية

 ٢١٦  الدولة املدنية مفاهيم وأحكام

 ٢٦٧  شريعة املصلحني

 ٢٧١  الصحوة اإلسالمية صحوة من أجل الصحوة

 ٢٨٥  طرق الوقاية من اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات اجلزائري

 ٣٣٧  معامل ومنارات -والتجديدفقه الوسطية اإلسالمية 



 
٥٢٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

 ٣٩٨  املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية

 ٤٣٥  من روائع التشريع اإلسالمي يف عقوبات احلدود واجلنايات

 ٤٦٩  املوقف اإلسالمي من العوملة

 ٤٩٤  وسطية أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل اهللا

 ٤٩٨  ولتستبني سبيل ا�رمني

  المسلمةكتب  المرأة واألسرة:   

 ٨٦  األوامر والنواهي الشرعية وأثرها على شخصية املرأة

 ١٠٩  أمنوذجاً ) حترير املرأة يف عصر الرسالة (كتاب   -حترير املرأة عند العصرانيني

 ١٤٦  التمايز العادل بني الرجل واملرأة يف اإلسالم

 ٢١٠  الدعوة إىل اهللا يف املواقع النسائية يف شبكة املعلومات العاملية

 ٤٠٣  املركز القانوين للمرأة يف اململكة العربية السعودية

 ٤٢٣  معامل شخصية املرأة يف الكتاب والسنة

 الكتب  الدعوية والتربوية:   

 ٢٠٤  مخسون وسيلة لتسعد نفسك وجمتمعك

 ٣٦٩  كرة القدم وأخوا�ا

 ٤  آفاق االستثمار يف اجلهات اخلريية

 ١٨٤  واحملاضرات والتعليقاتحديث املساء من الدروس 

 علوم متفرقة:   

 ١٥١  التنظري الفقهي والتنظيم القانوين للسوق املالية اإلسالمية وعالقة ذلك مبقاصد الشريعة اإلسالمية

 ٣٥٤  قواعد أساسية يف البحث العلمي

 ٢٠٣  خالصة الكالم يف الرؤى واألحالم

 ٣٩٨  املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية

 ٣٢٠  ا�يد للجامع الفريدفتح 

 ٤٧٩  النظريات االقتصادية املؤثرة يف النشاط االقتصادي وضوابطها يف السوق اإلسالمي

 ٤٨٠  نظرية التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي

 ٤٨١  النظرية العامة لنظام احلكم يف اإلسالم

 ٤٩٢  الوازع الديين وأثره يف احلد من اجلرمية

 ٤٩٦  وطبية ودراسة ميدانيةالوسوسة رؤية شرعية 
   



 

 
٥٢١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الفهرس اهلجائي للكتب

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ١  آثار اإلميان باليوم اآلخر من تفسري الطربي

آداب طالـب العلــم الشــرعي مـع شــيخه ويف درســه مــنهج تربـوي تــوجيهي لطــالب العلــم 

  الشرعي 

٢   

    ٣  الطهارة إىل آخر باب صالة التطوعآراء اإلمام عبد العزيز بن باز الفقهية من أول كتاب 

   ٤  آفاق االستثمار يف اجلهات اخلريية

   ٥  اإلبانة عن أصول الديانة

   ٦  أحباث اجتهادية يف نوازل عصرية

   ٧  )نيب الرمحة حممد صلى اهللا عليه وسلم(األحباث العلمية للمؤمتر الدويل 

   ٨  إبداع اخلالق يف نظام خلقه دليل على وحدانيته

   ٩  ابن تيمية رد مفرتيات ومناقشة شبهات

   ١٠  ابن عريب عقيدته وموقف علماء املسلمني منه من القرن السادس إىل القرن الثالث عشر

   ١١  أبيات االستشهاد

   ١٢  اتفاق اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم وأثره يف األحكام

   ١٣  أثر العلماء يف مشروع النهضة اإلسالمية

   ١٤  اجلماعي املعاصر يف الشريعة اإلسالميةاالجتهاد 

   ١٥  االجتهاد الفقهي عند احلافظ عبد اهللا بن الصدِّيق الغماري احلسين

   ١٦  االجتهاد املقاصدي 

   ١٧  إمجاعات األصوليني 

   ١٨  األجوبة الفقهية

   ١٩  حقوقه وواجباته -األجري اخلاص

   ٢٠  أحاديث مشهورة لكنها ال تصح

األحاديــث النبويــة الــيت اســُتِدلَّ �ــا علــى االعجــاز العلمــي يف اإلنســان واألرض والفلــك 

  مجعاً ودراسة

٢١   

االحتجــاج باآلثــار الســـلفية علــى إثبـــات الصــفات اإلهليـــة والــرد علـــى املفوِّضــة واملشـــبِّهة 

  واجلهمية

٢٢   

   ٢٣  االحتياط ضد خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية

   ٢٤  أحكام اخلاليا اجلذعية



 
٥٢٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٢٥  أحكام الزكاة

   ٢٦  أحكام السوق

   ٢٧  األحكام الشرعية يف األسفار اجلوية

   ٢٨  األحكام الشرعية للنوازل السياسية

   ٢٩  )الواسطة(أحكام الشفاعة يف الفقه اإلسالمي 

   ٣٠  أحكام الصوت الفقهية ونوازله 

   ٣١  أحكام العقيقة يف الفقه اإلسالمي

   ٣٢  أحكام القسم بني الزوجات

   ٣٣  أحكام الكتب يف الفقه اإلسالمي

   ٣٤  أحكام املعقود عليها قبل الدخول يف الفقه اإلسالمي

   ٣٥  أحكام النوازل يف اإلجناب

   ٣٦  إحياء علوم الدين

   ٣٧  األخبار العليات من الوايف بالوفيات للعامل األديب صالح الدين الصفدي

   ٣٨  اجلنسني يف امليزاناالختالط بني 

االختالف بـني يعقـوب بـن إسـحاق احلضـرمي البصـري  يف روايـة رويـس وروح عنـه وبـني 

  نافع يف رواية ورش عنه

٣٩   

   ٤٠  اختيارات ابن رشد احلفيد الفقهية يف بداية ا�تهد و�اية املقتصد

التمهيـد واالسـتذكار اختيارات احلافظ ابن عبد الرب القرطيب يف فقه املعامالت من كتابيـه 

  وتطبيقات معاصرة

٤١   

   ٤٢  اختيارات السيوطي وترجيحاته يف علوم القرآن

   ٤٣  ومناهجها -ضوابطها  -االختيارات الفقهية أسسها 

   ٤٤  اإلخالص والنية الصادقة يف الكتاب و السُّنَّة و أقوال علماء األمَّة

   ٤٥  هـ١٤٠٤ – ١٣٥٦ببليوجرايف من عام األدب العريب يف اململكة العربية السعودية حصر 

   ٤٦  إدراك املطالب حباشية ابن عقيل على دليل الطالب

   ٤٧  إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ

   ٤٨  إرشاد الساري إىل شرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين

   ٤٩  اإلرهاب وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

   ٥٠  إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر

   ٥١  االستثمار وضوابطه يف الفقه اإلسالمي 



 

 
٥٢٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٥٢  األسطورة

   ٥٣  إسقاط احلمل وآثاره يف الفقه اإلسالمي 

   ٥٤  اإلسالم الذي يريده الغرب

   ٥٥  اإلسالم والغرب صراع أم تعايش

   ٥٦  األمساء والصفات 

   ٥٧  أشراط الساعة وفنت آخر الزمن

   ٥٨  ومذاهب الناس فيهمأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   ٥٩  أصول املخالفني ألهل السنة يف اإلميان

   ٦٠  األصول النريات يف القراءات

   ٦١  أضواء على ضوابط وأحكام التوحيد

   ٦٢  إعجاز القرآن والدِّالالت الصَّرفيَّة

   ٦٣  اإلعالم اإلسالمي ومتغريات العصر

   ٦٤  االغرتار بالطاعة

   ٦٥  أفال يتدبرون القرآن

   ٦٦  إفالس الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون

   ٦٧  اإلفهام ملا يف البخاري من اإل�ام

   ٦٨  األقوال الشاذة يف بداية ا�تهد البن رشد

   ٦٩  األلباين ومنهج األئمة املتقدمني يف علم احلديث 

   ٧٠  األلفاظ الكتابية يف علم العربية 

   ٧١  املسماة اخلالصة يف النحو ألفية ابن مالك يف النحو والتصريف

   ٧٢  اإلمام األشعري حياته وأطوراه العقدية

   ٧٣  اإلمام يف مقاصد رب األنام

   ٧٤  تآليفه  سريته من -اإلمام القرطيب املفسر

   ٧٥  اإلمام حممد رشيد رضا يف ميادين املواجهة

   ٧٦  األمة اإلسالمية من التبعية إىل الريادة

   ٧٧  تغيري القيم واملفاهيماألمة يف معركة 

   ٧٨  إمتاع أهل العقول حبقائق علم األصول

   ٧٩  إمتاع النواظر مبا ُمجع من ظهور الدفاتر



 
٥٢٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٨٠  األمنية يف إدراك النية

   ٨١  مقاربة للذات واعرتافات وجتارب -أنا بعيداً عن األنا

   ٨٢  ومل خيرجاه، وهو يف أحدمها أو روياه: االنتباه ملا قال احلاكم

   ٨٣  انتحار إمساعيل أدهم

   ٨٤  االنفتاح الفكري

   ٨٥  نظرة مشولية ودراسات فلكية -األهلة

   ٨٦  األوامر والنواهي الشرعية وأثرها على شخصية املرأة

   ٨٧  أوراق سلفية إصالحية

   ٨٨  إيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة

   ٨٩  اإلميان باهللا جل جالله

   ٩٠  البحرين جزيرة على بركان 

   ٩١  حبوث حديثية يف كتاب احلج

   ٩٢  بداية احملتاج يف شرح املنهاج

   ٩٣  البدع العملية املتعلقة بالقرآن الكرمي

   ٩٤  اإلسالميةالربامج اليومية ألعالم األمة 

   ٩٥  برهان احلق يف الفرق بني اخلالق واخللق

   ٩٦  الربهان يف تناسب سور القرآن

   ٩٧  بغية املتتبع حلل ألفاظ الروض املربع

   ٩٨  تاريخ الرجال

   ٩٩  التاريخ املعترب يف أنباء من غرب

   ١٠٠  تفسري بالغي تطبيقي   –تأمالت يف سورة مرمي 

   ١٠١  تأويل مشكل القرآن

   ١٠٢  التبادل املايل بني املصارف اإلسالمية واملصارف األخرى

   ١٠٣  دراسة تطبيقية على املكتبات –التجارة اإللكرتونية 

   ١٠٤  التجارة اإللكرتونية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

   ١٠٥  جتديد اخلطاب الديين بني الواقع واملأمول 

   ١٠٦  جتربة حياة

   ١٠٧  حترير تقريب التهذيب

   ١٠٨  )النكت على املختصرات الثالث(: حترير الفتاوي على التنبيه واملنهاج واحلاوي املسمى



 

 
٥٢٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ١٠٩  أمنوذجاً ) حترير املرأة يف عصر الرسالة (كتاب   -حترير املرأة عند العصرانيني

   ١١٠  حتفة أهل الطلب يف جتريد أصول قواعد ابن رجب

   ١١١  احلرامالتحفة يف أحكام العمرة واملسجد 

   ١١٢  حتقيق مسائل احلجاب والدخول على النساء وتدرُّج الشَّريعة فيها

   ١١٣  التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية

   ١١٤  حتكيم الناظر فيما جرى من االختالف بني أمة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم

   ١١٥  التخريج الصغري والتحبري الكبري

   ١١٦  وعالقته مبصطلحات التأويل واالستنباط والفهم والتفسريالتدبر حقيقته 

   ١١٧  تذكرة احلفاظ وتبصرة اإليقاظ 

   ١١٨  تذكري أويل احلجا مبفاسد الربا

   ١١٩  دراسة تأصيلية -الرتبية اجلماعية يف اإلسالم 

   ١٢٠  ترجيحات اإلمام القرايف الفقهية يف كتابه الفروق

تسهيل الوصول إىل الرسالة املختصـرة يف األصـول لعالمـة القصـيم عبـد الـرمحن بـن ناصـر 

  السعدي

١٢١   

   ١٢٢  تقرير ميداين -التَّشيع يف إفريقيا

   ١٢٣  تارخيه وأهدافه -التشيع يف البحرين 

   ١٢٤  تطهري النجاسات واالنتفاع �ا

   ١٢٥  وتقبيل القرب الشريف التعريف ببطالن ما نسب إىل اإلمام أمحد جبواز التمسح

مــن بدايــة التــدوين حــىت منتصــف (التعريــف مبصــنفات أهــل الســنة واجلماعــة يف االعتقــاد 

  )القرن السابع اهلجري

١٢٦   

   ١٢٧  التعزير باخلدمة االجتماعية

   ١٢٨  تعظيم قدر الصالة 

   ١٢٩  التعقيم وأحكامه الفقهية بني احلظر واإلباحة

   ١٣٠  ا�يد لشرح كتاب التوحيدالتعليق على فتح 

   ١٣١  تعليقات األئمة األعالم على كتاب عمدة األحكام

   ١٣٢  التعليقات البهية على الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية

   ١٣٣  التعليقات السلفية على تفسري القرطيب

   ١٣٤  التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف

   ١٣٥  تفسري سورة الفاحتة منوذجاً التفسري التحليلي للقرآن الكرمي 



 
٥٢٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ١٣٦  تفسري جزء تبارك وفوائده وأحكامه

   ١٣٧  تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية اجلامع لكالم اإلمام ابن تيمية يف التفسري

   ١٣٨  تأصيل وتقومي: تفسري القرآن بالقرآن

   ١٣٩  سورة املائدة -تفسري القرآن الكرمي 

   ١٤٠  تأصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسري النبوي الصريحمقدمة  -التفسري النبوي 

   ١٤١  تقريب التهذيب

   ١٤٢  تقريب املعاين يف شرح حرز األماين يف القراءات السبع 

   ١٤٣  التقرير يف أسانيد التفسري

   ١٤٤  التكرار يف غري العبادات وأثره يف الفقه اإلسالمي

   ١٤٥  تلخيص أوصاف املصطفى وذكر من بعده من اخللفا

   ١٤٦  التمايز العادل بني الرجل واملرأة يف اإلسالم

   ١٤٧  التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد

   ١٤٨  التناسب بني السور يف املفتتح واخلواتيم

   ١٤٩  التنبيه يف تيسري الفقه لغري الفقيه

   ١٥٠  املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطةالتنبيهات 

التنظري الفقهي والتنظيم القانوين للسـوق املاليـة اإلسـالمية وعالقـة ذلـك مبقاصـد الشـريعة 

  اإلسالمية

١٥١   

   ١٥٢  تنقية األنساب ما يثبت وما ال يثبت به النسب

   ١٥٣  التنوير شرح اجلامع الصغري

   ١٥٤  �ذيب إعالم املوقعني عن رب العاملني 

   ١٥٥  أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية إلمام  األئمة )كتاب التوحيد(�ذيب 

   ١٥٦  التوبة وروائع التائبني 

   ١٥٧  )الدين اخلالص(التوحيد اخلالص من كتاب 

   ١٥٨  توحيد العبادة

   ١٥٩  التوسط واالقتصاد

   ١٦٠  األحكام تيسري املرام يف شرح عمدة

   ١٦١  ثقافة التلبيس

   ١٦٢  ثورة اخلامس والعشرون من يناير رؤية شرعية

   ١٦٣  جامع اآلثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه



 

 
٥٢٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ١٦٤  جامع الرسائل والدروس العلمية يف العلم والدعوة والرتبية

   ١٦٥  اجلامع الصحيح

   ١٦٦  يف أسباب النزولاجلامع 

   ١٦٧  جدة يف شذرات الغزاوي

   ١٦٨  جزء يف إثبات النزول للعليِّ الكبري

   ١٦٩  )خلق اهللا آدم على صورته(جزء يف ختريج ودراسة حديث

ل    ١٧٠  جزء يف السنة لغالم اخلالَّ

   ١٧١  جلب النِّعمة ودفع النِّقمة مبجانبة الوالة الظلمة

   ١٧٢  ودة يف سورة يوسفايف قصة املر مجاليات النظم القرآين 

   ١٧٣  مجع اجلوامع يف علم أصول الفقه

   ١٧٤  مجهرة األحكام احلديثية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية

   ١٧٥  اجلهالة عند احملدثني

   ١٧٦  جهود احلافظ ابن عبد الرب يف التفسري

 -هــــ ١٣١١(جهــود مساحـــة الشــيخ حممـــد بـــن إبــراهيم آل الشـــيخ يف مواجهــة التغريـــب 

  )هـ ١٣٨٩

١٧٧   

   ١٧٨  اجلوانب الفقهية للهندسة الوراثية وتطبيقا�ا يف الغذاء والدواء يف ميزان الشريعة اإلسالمية

   ١٧٩  )املنهل العميم حباشية املنهج القومي(حاشية الرتمسي املسماة 

   ١٨٠  حاشية الروض املربع

   ١٨١  حاشية على اإلقناع وشرحه

   ١٨٢  فروع الفقه احلنفي احلاوي القدسي يف

   ١٨٣  احلد األرسطي أصوله الفلسفية وآثاره العلمية

   ١٨٤  حديث املساء من الدروس واحملاضرات والتعليقات

   ١٨٥  الكايف للكليين أمنوذجاً  -احلديث املفرتى على أهل النيب املصطفى

   ١٨٦  احلديقة

   ١٨٧  احلرب النفسية كما حتدث عنها القرآن

   ١٨٨  دراسة حتليلية نقدية  -التشيع يف اخلليج العريبحركة 

   ١٨٩  دراسة منهجية شاملة -احلركة احلوثية

   ١٩٠  احلسابات االستثمارية لدى املصارف اإلسالمية تأصيلها الشرعي وأساليب توزيع أرباحها

   ١٩١  احلصائل يف علوم اللغة العربية وتراثها



 
٥٢٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ١٩٢  دراسة فقهية مقارنة -حق االرتفاق

   ١٩٣  احلقيقة املفقودة

   ١٩٤  حقيقة املوت بني الفلسفة والدين

   ١٩٥  حكم اشرتاط الطهارة يف الطواف

   ١٩٦  حكم صالة اجلمعة قبل الزوال دراسة فقهية حديثية

   ١٩٧  محاية البيئة الطبيعية يف الشريعة اإلسالمية

 – ١٨١٦ /هــــــــ ١٢٣٣ – ١٢٣١(محلــــــة إبـــــــراهيم باشــــــا علـــــــى الدرعيــــــة وســـــــقوطها 

  )م١٨١٨

١٩٨   

   ١٩٩  رؤى عاملية -احلوار بني أتباع األديان 

   ٢٠٠  )هـ١٣١٧ -هـ ١٢١٥(احلياة الثقافية يف مكة املكرمة يف القرن التاسع عشر امليالدي 

   ٢٠١  احليازة والتقادم يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي

   ٢٠٢  هـ ١٤٣١ -هـ ١٤٣٠خزانة الكتب لعامي 

   ٢٠٣  خالصة الكالم يف الرؤى واألحالم

   ٢٠٤  مخسون وسيلة لتسعد نفسك وجمتمعك

   ٢٠٥  دراسات حول القرآن والسنة

   ٢٠٦  دراسات عقدية يف احلياة الربزخية 

   ٢٠٧  دراسات يف قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص القرآين يف ضوء ترجيحات الرازي 

   ٢٠٨  يف شرح نظم عبيد ربه لآلجرومية الدرة الكيفانية

   ٢٠٩  دعاوى اإلمجاع عند املتكلمني يف أصول الدين

   ٢١٠  الدعوة إىل اهللا يف املواقع النسائية يف شبكة املعلومات العاملية

   ٢١١  !إىل أين؟... الدكتور علي مجعة

   ٢١٢  األسبوعيةالدالئل الشرعية على حترمي موافقة اليهود والنصارى يف العطلة 

   ٢١٣  دليل الداعية الفقهي

   ٢١٤  الدليل العقلي عند السلف

   ٢١٥  م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠دليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية حىت عام 

   ٢١٦  الدولة املدنية مفاهيم وأحكام

   ٢١٧  الدين وا�تمع والدولة يف جزيرة العرب احلجاز حتت احلكم العثماين

   ٢١٨  واألعالق يف آداب النفوس ومكارم األخالقالذخائر 



 

 
٥٢٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

ذكريات وانطباعات عن اململكة العربية السعودية وأرامكو مـن ثالثينيـات القـرن العشـرين 

  امليالدي إىل مثانينياته 

٢١٩   

   ٢٢٠  قراءة تأصيلية يف املناهي الشرعية -رتاج املعامالت

   ٢٢١  رحَّالة يف ديوان امللك عبد العزيز آل سعود

   ٢٢٢  الرحلة احلجازية

   ٢٢٣  رحلة الَقلصاِديِّ 

   ٢٢٤  رد افرتاءات اجلابري على القرآن الكرمي

   ٢٢٥  احملدثني واألصوليني دراسة يف مناهج -رد احلديث من جهة املنت

   ٢٢٦  رسالة ابن حزم األندلسي يف الرد على ابن النغريلة اليهودي

   ٢٢٧  رسالتان يف أصول التفسري 

   ٢٢٨  ومسائل منسوبة البن تيمية رسائل

   ٢٢٩  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مكة بناٌء وتأسيس

رفع االشتباه عن معىن العبادة واإلله وحتقيق معىن التوحيد والشرك بـاهللا املعـروف بكتـاب 

   )العبادة(

٢٣٠   

   ٢٣١  رفع احلجاب عن خميمات معاين كشف النقاب عن خمدرات ملحة اإلعراب

   ٢٣٢  الروض املبهج يف شرح تكميل املنهج يف القواعد والضوابط الفقهية املالكية

   ٢٣٣  الروض املغرس يف فضائل البيت املقدس

   ٢٣٤  الروض النضري فوائد من تفسري اإلمام ابن كثري

   ٢٣٥  زكاة الزروع والثمار يف ضوء تطور الزراعة يف العصر احلديث

   ٢٣٦  رواية -زوار السفارات 

   ٢٣٧  زوائد الطوسي يف مستخرجه على جامع الرتمذي

   ٢٣٨  زوائد املوطأ على الصحيحني

   ٢٣٩  الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن

   ٢٤٠  سبل السالم شرح نواقض اإلسالم للشيخ عبد العزيز بن باز 

   ٢٤١  م١٨٧٨ –م ١٨٧٧رحالت إىل مكة واملدينة  -ستة أشهر يف احلجاز

   ٢٤٢  العصاة يف اإلسالم آداب وأحكامالسرت على 

   ٢٤٣  قضايا طبية معاصرة -السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين

   ٢٤٤  سحر البيان وفيض الشعر 

   ٢٤٥  السرقة اإللكرتونية



 
٥٣٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٢٤٦  السفر اجلامع ألئمة وخطباء املسجد احلرام يف القرن اهلجري التاسع 

   ٢٤٧  احلقيقة وراء املرجعيات الشيعية املعاصرة -سفراء جهنم

   ٢٤٨  سلسلة البحوث الفقهية احملكمة

مساعـات ابـن القـيم مــن شـيخ اإلسـالم ابـن تيميــة ومشـاهداته وحكاياتـه لفضـائله ومناقبــه 

  وأحواله

٢٤٩   

   ٢٥٠  السنا الوهاج يف سن عائشة عند الزواج 

   ٢٥١  يف األمم والدول السنن االجتماعية يف القرآن الكرمي وعملها

   ٢٥٢  سنن اهللا يف األمم من خالل آيات القرآن الكرمي

   ٢٥٣  السنن الكبري

   ٢٥٤  شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة

   ٢٥٥  شخصية الشيخ عبد العزيز بن باز الفكرية والثقافية

   ٢٥٦  شرح األربعني النووية املختصر

   ٢٥٧  شرح مست الوصول إىل علم األصول

   ٢٥٨  شرح الصدور بأحوال املوتى والقبور

   ٢٥٩  شرح العقيدة التدمرية

   ٢٦٠  شرح العقيدة الطحاوية

   ٢٦١  شرح ملعة االعتقاد ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي

   ٢٦٢  شرح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد

   ٢٦٣  شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية 

   ٢٦٤  شرح املنظومة امليمية يف الوصايا واآلداب العلمية للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي

   ٢٦٥  الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة وجمانبة املخالفني ومباينة أهل األهواء املارقني 

   ٢٦٦  الشروط الَعْقِديَّة يف الشريعة اإلسالمية 

   ٢٦٧  شريعة املصلحني

   ٢٦٨  عبد اهللا أبو زيد وآراؤه الرتبوية واالجتماعيةالشيخ بكر بن 

   ٢٦٩  الشيخ العالمة عبد اهللا بن حممد بن محيد كما عرفته

   ٢٧٠  صب اخلمول على من وصل أذاه إىل الصاحلني من أولياء اهللا

   ٢٧١  الصحوة اإلسالمية صحوة من أجل الصحوة

   ٢٧٢  الصحيح من أحاديث السرية النبوية

     



 

 
٥٣١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

الشيخ حممد بـن عبـد الوهـاب يف الـبالد التونسـية يف عهـد اإلمـام سـعود بـن صدى دعوة 

  )م١٨١٤ –م ١٨٠٣(هـ ١٢٢٩ -هـ ١٢١٨ عبد العزيز

٢٧٣ 

   ٢٧٤  صفات اهللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة

   ٢٧٥  صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم مأخوذة من مؤلفات الشوكاين

   ٢٧٦  عليه وسلم يف مسائل فقهيةصفة وضوء النيب صلى اهللا 

   ٢٧٧  صفحات مطوية من حياة فضيلة الشيخ حممد بن صاحل املقبل 

   ٢٧٨  صفحات ناصعة ومناذج ساطعة لسلفنا الصاحل مع القرآن الكرمي

   ٢٧٩  دراسة قانونية مقارنة بالشريعة اإلسالمية -صكوك اإلجارة اإلسالمية

   ٢٨٠  صلوا كما رأيتموين أصلي

   ٢٨١  من غرب فيمن قيده ابن حجرضبط 

   ٢٨٢  ومدى مشروعية استثمارها يف املصارف اإلسالمية) الرهن(الضمانات العينية 

   ٢٨٣  ضياء الساري يف مسالك أبواب البخاري

   ٢٨٤  الطائفة الكاثوليكية وأثرها على العامل اإلسالمي

   ٢٨٥  العقوبات اجلزائريطرق الوقاية من اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية وقانون 

   ٢٨٦  طريق اهلجرتني وباب السعادتني

   ٢٨٧  الطريقة الشاذلية

   ٢٨٨  طفولة قلب

   ٢٨٩  الطيالسي ومروياته التارخيية

   ٢٩٠  العام وداللته يف علم أصول الفقه

   ٢٩١  واألصحاب الشافعي نصوص مبعظم العباب احمليط

   ٢٩٢  عبد احلق اإلشبيلي وآثاره احلديثية

   ٢٩٣  عقد التوريد حقيقته وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

   ٢٩٤  العقد الفريد يف أحكام التقليد

   ٢٩٥  العقلية الليربالية يف رصف العقل ووصف النقل 

   ٢٩٦  دراسة تأصيلية تطبيقية -عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية

   ٢٩٧  عقود اجلمان يف أيام آل سعود يف ُعمان

   ٢٩٨  عقيدة اإلمام ابن جرير الطربي

   ٢٩٩  عقيدة الراسخني يف العلم من الصحابة والتابعني واألئمة املرضيني يف صفات رب العاملني 

   ٣٠٠  العقيدة امليسرة من الكتاب العزيز والسنة املطهرة



 
٥٣٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٣٠١  )م١٥٩٤ – ١٥١٧(هـ ١٠٠٣ – ٩٢٣العالقات بني مصر واحلجاز 

   ٣٠٢  األحاديث النبويةالعلل الواردة يف 

   ٣٠٣  علم أصول الفقه

   ٣٠٤  علي سامي النشار وموقفه من الفرق

   ٣٠٥  مشروعيتها وتكرارها -العمرة املكية

   ٣٠٦  الغاية من السماع والرواية

   ٣٠٧  الغرة يف شرح اللمع من أول باب إن وأخوا�ا إىل آخر باب العطف

   ٣٠٨  ظواهر من غلو التطرف وغلو التصوف -الغلو يف الدين

   ٣٠٩  الغيث اهلاتن من تراجم أئمة وخطباء املسجد احلرام يف القرن اهلجري الثامن

   ٣١٠  فبهداهم اقتده

   ٣١١  الفتاوى الزينية

   ٣١٢  فتاوى كبار علماء األزهر الشريف حول حترير فلسطني واألقصى الشريف

   ٣١٣  الشريف يف احنرافات الطرق الصوفيةفتاوى كبار علماء األزهر 

   ٣١٤  فتاوى كبار علماء األزهر الشريف يف وجوب تعظيم الشريعة وحتكيمها

   ٣١٥  فتاوى الكفوري

   ٣١٦  فتاوى املعامالت الشائعة

   ٣١٧  )٢٠، ١٩، ١٨(األجزاء  -فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز

فــتح الســميع العلــيم يف الفوائــد املنتقــاة مــن تفســري عالمــة القصــيم عبــد الــرمحن بــن ناصــر 

  السعدي 

٣١٨   

   ٣١٩  فتح الغفور بشرح منظومة القبور

   ٣٢٠  فتح ا�يد للجامع الفريد

   ٣٢١  فتح وهاب املآرب على دليل الطالب لنيل املطالب

   ٣٢٢  )املستقبل -الواقع -اجلذور(الفتنة الطائفية 

   ٣٢٣  الفتوى أحكامها وضوابطها وأمهية االجتهاد اجلماعي

   ٣٢٤  الفتوى يف القنوات الفضائية العربية

   ٣٢٥  الفتوحات اإلسالمية بني اآلل واألصحاب حقائق وشبهات

   ٣٢٦  الفروع الفقهية املندرجة حتت قاعدة املظنة تنزل منزلة املئنة 

   ٣٢٧  والقضاءفصل القضاء يف أحكام األداء 

   ٣٢٨  فضل اخليل



 

 
٥٣٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٣٢٩  فضل املنعم يف شرح صحيح مسلم

   ٣٣٠  فقه الرتبية اإلسالمية

   ٣٣١  فقه التالوة

   ٣٣٢  فقه السورة القرآنية

   ٣٣٣  فقه الفنت

   ٣٣٤  فقه املمسوحات يف الشريعة اإلسالمية

   ٣٣٥  فقه املواريث يف ضوء الكتاب والسنة

   ٣٣٦  الكتاب والسنةالفقه امليسر يف ضوء 

   ٣٣٧  معامل ومنارات -فقه الوسطية اإلسالمية والتجديد

   ٣٣٨  الفكر الليربايل حتت ا�هر الشرعي

   ٣٣٩  الفكر املقاصدي عند حممد رشيد رضا

   ٣٤٠  فهرس املخطوطات الرتكية العثمانية مبكتبة احلرم املكي الشريف

   ٣٤١  فهرسة املِْنتَـْورِي

   ٣٤٢  حقيقته وأمهيته وحجيته -الصاحل للنصوص الشرعيةفهم السلف 

   ٣٤٣  فوائد االرحتال ونتائج السفر يف أخبار القرن احلادي العشر

   ٣٤٤  الفوائد الدراري يف ترمجة اإلمام البخاري

   ٣٤٥  فوائد يف علوم احلديث وكتبه وأهله

   ٣٤٦  مفهومها وحكمها وتطبيقا�ا املعاصرة يف الفقه اإلسالمي -القروض املتبادلة

   ٣٤٧  القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية

   ٣٤٨  قصد السبيل يف اجلمع بني الزاد والدليل يف فقه اإلمام املبجَّل أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل

   ٣٤٩  قصص التوراة واإلجنيل يف ضوء القرآن والسنة

   ٣٥٠  قضية احلكم مبا أنزل اهللا

   ٣٥١  قطف الثمر بشرح خنبة الفكر

   ٣٥٢  قوارع القرآن وما يستحب أن ال ُخيَلَّ بقراءته كلَّ يوم وليلة

الفــــرق  -الفالســـفة  -النصـــارى  -اليهـــود ( قواعـــد ابـــن تيميـــة يف الـــرد علــــى املخـــالفني

  )اإلسالمية

٣٥٣   

   ٣٥٤  قواعد أساسية يف البحث العلمي

   ٣٥٥  القواعد احلاكمة لفقه املعامالت

   ٣٥٦  قواعد رفع االختالف يف احلديث النبوي



 
٥٣٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٣٥٧  قاعدة قرآنية يف النفس واحلياة ٥٠ -قواعد قرآنية

   ٣٥٨  القوانني القبلية يف جنايات الدماء

   ٣٥٩  القول بالصرفة يف إعجاز القرآن

   ٣٦٠  القول احلسن فيما يستقبح وعما يسن

   ٣٦١  القول الشاذ وأثره يف الفتيا

   ٣٦٢  القيمة االقتصادية للزمن يف املعامالت املالية املعاصرة

   ٣٦٣  كاشفة السجا شرح سفينة النجا فيما جيب على العبد ملواله على مذهب اإلمام الشافعي

   ٣٦٤  كبار املعتزلة وضالهلم

   ٣٦٥  الكتاب اإللكرتوين إنتاجه ونشره

   ٣٦٦  كتاب اإلميان

   ٣٦٧  وقفات وتأمالت -كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

   ٣٦٨  دراسة يف املفهوم والشكل -الكتب العربية النادرة

   ٣٦٩  كرة القدم وأخوا�ا

   ٣٧٠  الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية

قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعـة وأثـره يف اضـطراب الفتـاوى  -كل بدعة ضاللة

  املعاصرة

٣٧١   

   ٣٧٢  الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية

   ٣٧٣  الكليات الفقهية

اجللـيس الصـاحل النـافع بتوضـيح (الكوكب السـاطع نظـم مجـع اجلوامـع مـع شـرحه املسـمى 

  )معاين الكوكب الساطع

٣٧٤   

   ٣٧٥  البدعي يف اإلسالمال حلق للذكر 

   ٣٧٦  لب اللباب يف الرتاجم واألبواب

   ٣٧٧  اللطيف يف تفسري املصحف الشريف

   ٣٧٨  املاء وأثره على األحكام الشرعية

   ٣٧٩  مائة عام من معارك اإلسالميني يف مصر

   ٣٨٠  مباحث يف علم القراءات

   ٣٨١  املبالغة يف التيسري الفقهي

   ٣٨٢  اإلسالمي جمال النية يف الفقه

   ٣٨٣  جمالس األنس يف الصالت العلمية بني املغرب وتونس



 

 
٥٣٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٣٨٤  أو شرح حتفة امللوك -جممع الفوائد جلمع العوائد

   ٣٨٥  جمموع رسائل وفتاوى الشيخ عمر بن حممد بن سليم

   ٣٨٦  جمموع مؤلفات ورسائل وحبوث األستاذ الدكتور عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار  

   ٣٨٧  جمموعة الرسائل احلديثية

   ٣٨٨  ا�موعة الكاملة لبحوث ندوة املعاوضة على احلقوق وااللتزامات وتطبيقا�ا املعاصرة

   ٣٨٩  جمموعة مؤلفات الشيخ العالمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي

   ٣٩٠  حماضرات يف التاريخ العثماين

   ٣٩١  احملرر يف مصطلح احلديث

   ٣٩٢  البستاين تنبيهات واستدراكات ومالحظات حميط احمليط لبطرس

   ٣٩٣  )حاشية واستدراك على شرح خمتصر املقنع(املختارات اجللية من املسائل الفقهية 

   ٣٩٤  لإلسنوي )جواهر البحرين يف تناقض احلربين(خمتصر كتاب 

   ٣٩٥  أليب طاهر املخلص املخلصيات وأجزاء أخرى

   ٣٩٦  السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني مدارج

   ٣٩٧  مدخل إىل أصول الفقه املالكي

   ٣٩٨  املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية

   ٣٩٩  املدخل ملصطلح احلديث

   ٤٠٠  دراسة يف تارخيه ومساته وأشهر أعالمه ومؤلفاته -املذهب احلنبلي

   ٤٠١  املرتع املشبع يف مواضع من الروض املربع

   ٤٠٢  مرشد اخلصائص ومبدي النقائص يف الثقالء واحلمقى وغري ذلك

   ٤٠٣  املركز القانوين للمرأة يف اململكة العربية السعودية

مسـائل االعتقـاد عنـد علمــاء جنـد قبـل الـدعوة اإلصــالحية خـالل القـرن العاشـر واحلــادي 

  عشر والثاين عشر

٤٠٤   

   ٤٠٥  مسائل صالة الليل

   ٤٠٦  العقدية املتعلقة بآدم عليه السالماملسائل 

   ٤٠٧  املسائل الفقهية

   ٤٠٨  املسائل الفقهية اليت حكي فيها رجوع الصحابة

ــــن ســــعود  ــــز ب ــــد العزي املستشــــارون العــــرب والسياســــة اخلارجيــــة خــــالل حكــــم امللــــك عب

)١٩١٥-١٩٥٣(  

٤٠٩   

   ٤١٠  مسند اإلمام أمحد بن حنبل



 
٥٣٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٤١١  األئمة الستةمسند احلفاظ فيما اتفق عليه 

   ٤١٢  مسند عمدة األحكام

   ٤١٣  مشاهري خلفاء بين العباس

   ٤١٤  وسائل التصدي له ،أخطاره ،مقدماته -املشروع اإليراين الصفوي الفارسي

   ٤١٥  مشكل أحاديث املناسك

   ٤١٦  مصابيح اجلامع

   ٤١٧  مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية

   ٤١٨  مصادر القاعدة الفقهية

   ٤١٩  البن أيب حامت الرازي )اجلرح والتعديل(املصطلح احلديثي من خالل كتاب 

   ٤٢٠  معارف اإلنعام وفضل الشهور واأليام

   ٤٢١  معامل التأمني اإلسالمي

   ٤٢٢  معامل تربوية لطاليب أسىن الواليات الشرعية

   ٤٢٣  معامل شخصية املرأة يف الكتاب والسنة

   ٤٢٤  عرتة وصحابة وتابعنيمعجم فقه السلف 

   ٤٢٥  )هـ٤٤٤(معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين 

   ٤٢٦  مقاالت يف املال واالقتصاد من منظور فقهي

   ٤٢٧  املقتطف اليانع من روض احلديث اجلامع

   ٤٢٨  املقنع

   ٤٢٩  املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار

   ٤٣٠  مكتبة امللك فهد الوطنية أمنوذجاً  -العربية السعوديةاملكتبات الرقمية يف اململكة 

   ٤٣١  مالحم آخر الزمان عند املسلمني وأهل الكتاب وآثارها الفكرية

   ٤٣٢  امللل والنحل

   ٤٣٣  من إعجاز القرآن يف أعجمي القرآن

   ٤٣٤  من الضعفاء واملرتوكني وا�هولني  )السنن(من تكلم فيه الدارقطين يف كتاب 

   ٤٣٥  من روائع التشريع اإلسالمي يف عقوبات احلدود واجلنايات

   ٤٣٦  من سري األئمة يف قلب اجلزيرة العربية

   ٤٣٧  دروس وأحكام -من فقه احلج

   ٤٣٨  من فقه رمضان والصيام آداب وأحكام

   ٤٣٩  من مصر إىل مصر



 

 
٥٣٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٤٤٠  مناهج الفتيا يف النوازل الفقهية املعاصرة

   ٤٤١  األحكام الشرعية من كالم خري الربيةاملنتقى يف 

   ٤٤٢  منحة الباري يف مجع روايات البخاري

   ٤٤٣  منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك

   ٤٤٤  منظوم الدرر يف شرح كتاب املختصر

   ٤٤٥  منهاج الطالبني وعمدة املفتني مع شرح دقائق املنهاج

   ٤٤٦  املنهاج للمعتمر واحلاج

   ٤٤٧  والفتوى يف الفقه اإلسالمي بني انضباط السابقني واضطراب املعاصرينمنهج البحث 

   ٤٤٨  منهج احلافظ ابن حجر يف تأويل خمتلف احلديث وأثره يف نقد احلديث

   ٤٤٩  منهج السلف يف الوعظ

   ٤٥٠  منهج الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود يف تقرير العقيدة

   ٤٥١  تدبر القرآن الكرميالوهاب يف  الشيخ حممد بن عبد منهج

   ٤٥٢  املهدي دولة اإلسالم القادمة واخلالفة األخرية على منهاج النبوة

   ٤٥٣  من الدراسات القرآنية ومنهجه فيها) اإلتقان يف علوم القرآن(موارد السيوطي يف كتابه 

   ٤٥٤  موافقة قصد الشارع وخمالفته

   ٤٥٥  م١٩٥٨-م ٦٧٣موجز تاريخ الرتكمان يف العراق 

   ٤٥٦  موسوعة أحاديث أحكام املعامالت املالية

   ٤٥٧  موسوعة أعالم من احلاضر يف تراجم رجال القرن اخلامس عشر اهلجري

   ٤٥٨  موسوعة األلقاب اليمنية

   ٤٥٩  موسوعة البدع واملخالفات الشرعية

   ٤٦٠  موسوعة احلديث الشريف

   ٤٦١  موسوعة العقيدة الصحيحة 

   ٤٦٢  اإلسالمية لكل فضيلة أربعون حديثاً موسوعة الفضائل 

   ٤٦٣  موسوعة فقه القلوب يف ضوء القرآن والسنة

   ٤٦٤  موسوعة املسلم يف التوبة والرتقي يف مدارج اإلميان

   ٤٦٥  املوصول لفظاً املفصول معىن يف القرآن الكرمي من أول سورة يس إىل آخر القرآن الكرمي

   ٤٦٦  موضوع التصوف

   ٤٦٧  االجتاه العقالين اإلسالمي املعاصر من النص الشرعيموقف 



 
٥٣٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٤٦٨  موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من قضايا الوالء والرباء

   ٤٦٩  املوقف اإلسالمي من العوملة

   ٤٧٠  امليزان

   ٤٧١  نبذة لطيفة يف رد بعض تشغيبات املعطلة على اإلمام ابن خزمية وكتابه التوحيد

   ٤٧٢  النظر يف خنبة الفكرنتيجة 

   ٤٧٣  دراسة تأصيلية فقهية -النسخ يف أحاديث صحيح البخاري

   ٤٧٤  نشر الَعَلم يف شرح المية الَعَجم

   ٤٧٥  النص القرآين من �افت القراءة إىل أفق التدبر

   ٤٧٦  النصر املؤزر للنيب املوقر صلى اهللا عليه وسلم

   ٤٧٧  النظائر يف الفقه املالكي

   ٤٧٨  نظرات يف دائرة املعارف لبطرس البستاين

   ٤٧٩  النظريات االقتصادية املؤثرة يف النشاط االقتصادي وضوابطها يف السوق اإلسالمي

   ٤٨٠  نظرية التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي

   ٤٨١  النظرية العامة لنظام احلكم يف اإلسالم

   ٤٨٢  نظم القناعة فيمن روى له اجلماعة

   ٤٨٣  اليماين النـََّفس

   ٤٨٤  نقد التسامح الليربايل

   ٤٨٥  نقد خطاب احلداثة يف مرجعيات التنظري العريب للنقد احلديث

   ٤٨٦  النكت التيمية على األصول احلديثية

   ٤٨٧  النهاية يف اتصال الرواية

   ٤٨٨  النهي عن مواالة اليهود والنصارى واستخدامهم

   ٤٨٩  نوازل العقار

   ٤٩٠  األشربةالنوازل يف 

   ٤٩١  النوازل يف األطعمة

   ٤٩٢  الوازع الديين وأثره يف احلد من اجلرمية

   ٤٩٣  وا�ارت الطرقية

   ٤٩٤  وسطية أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل اهللا

   ٤٩٥  دراسة تأصيلية مصطلحية -الوسطية يف السنة النبوية

   ٤٩٦  الوسوسة رؤية شرعية وطبية ودراسة ميدانية



 

 
٥٣٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

   مالحظاتي  الصفحة الكتاب

   ٤٩٧  وصايا األنبياء والسلف ومواعظهم

   ٤٩٨  ولتستبني سبيل ا�رمني

   ٤٩٩  اليقيين والظين من األخبار سجال بني اإلمام أيب احلسن األشعري واحملدثني

   ٥٠٠  يوم عرفة ِحَكم وأحكام

 

    



 
٥٤٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  أعيد طبعها أو حتقيقهاالتي كتب ال فهرس

  الصفحة  الكتاب

  ٥  اإلبانة عن أصول الديانة

  ٨  إبداع اخلالق يف نظام خلقه دليل على وحدانيته

  ٢٦  أحكام السوق

  ٣٦  إحياء علوم الدين

  ٤٥  هـ١٤٠٤ – ١٣٥٦حصر ببليوجرايف من عام  األدب العريب يف اململكة العربية السعودية

  ٤٧  إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ

  ٥٦  األمساء والصفات

  ٦٠  األصول النريات يف القراءات

  ٦٣  اإلعالم اإلسالمي ومتغريات العصر

  ٦٨  األقوال الشاذة يف بداية ا�تهد البن رشد

  ٧٠  األلفاظ الكتابية يف علم العربية

  ٧١  ألفية ابن مالك يف النحو والتصريف املسماة اخلالصة يف النحو

  ٨٥  نظرة مشولية ودراسات فلكية -األهلة

  ٨٨  الوالية واإلمامةإيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام 

  ٩٦  الربهان يف تناسب سور القرآن

  ٩٧  بغية املتتبع حلل ألفاظ الروض املربع

  ١٠١  تأويل مشكل القرآن

  ١٠٧  حترير تقريب التهذيب

  ١١٣  التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية

  ١١٤  حتكيم الناظر فيما جرى من االختالف بني أمة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم

  ١٢٨  تعظيم قدر الصالة

  ١٤١  تقريب التهذيب

  ١٤٢  تقريب املعاين يف شرح حرز األماين يف القراءات السبع

  ١٥٩  التوسط واالقتصاد

  ١٦٥  اجلامع الصحيح

  ١٧٩  )املنهل العميم حباشية املنهج القومي(حاشية الرتمسي املسماة 

  ١٨٦  احلديقة

  ١٩٦  دراسة فقهية حديثية -حكم صالة اجلمعة قبل الزوال



 

 
٥٤١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

  ٢٠٠  )هـ ١٣١٧ -هـ ١٢١٥( احلياة الثقافية يف مكة املكرمة يف القرن التاسع عشر امليالدي 

  ٢٠٦  دراسات عقدية يف احلياة الربزخية

  ٢١٢  الدالئل الشرعية على حترمي موافقة اليهود والنصارى يف العطلة األسبوعية

  ٢١٨  يف آداب النفوس ومكارم األخالق الذخائر واألعالق

  ٢٣٣  الروض املغرس يف فضائل البيت املقدس

  ٢٣٦  رواية - زوار السفارات

  ٢٣٩  الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن

  ٢٥٣  السنن الكبري

  ٢٦٥  الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة وجمانبة املخالفني ومباينة أهل األهواء املارقني

  ٢٧٤  اهللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنةصفات 

  ٥٤١  يف مسائل فقهية صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٨٠  صلوا كما رأيتموين أصلي

  ٢٨٦  طريق اهلجرتني وباب السعادتني

  ٣٠٠  العقيدة امليسرة من الكتاب العزيز والسنة املطهرة

  ٣٢٨  فضل اخليل

  ٣٣٣  فقه الفنت

  ٣٤٥  فوائد يف علوم احلديث وكتبه وأهله

  ٣٥٢  قوارع القرآن وما يستحب أن ال ُخيَلَّ بقراءته كلَّ يوم وليلة

  ٣٥٤  قواعد أساسية يف البحث العلمي

  ٣٦٢  القيمة االقتصادية للزمن يف املعامالت املالية املعاصرة

  ٣٦٣  فيما جيب على العبد ملواله على مذهب اإلمام الشافعي كاشفة السجا شرح سفينة النجا

  ٣٦٤  كبار املعتزلة وضالهلم

  ٣٦٦  كتاب اإلميان

  ٣٦٨  الكتب العربية النادرة دراسة يف املفهوم والشكل

  ٣٧٠  الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية

  ٣٩٥   أليب طاهر املخلص املخلصيات وأجزاء أخرى

  ٣٩٦  السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني مدارج

  ٤٠٠  دراسة يف تارخيه ومساته وأشهر أعالمه ومؤلفاته -املذهب احلنبلي

  ٤١٠  مسند اإلمام أمحد بن حنبل



 
٥٤٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

  ٤١٤  وسائل التصدي له ،أخطاره ،مقدماته -املشروع اإليراين الصفوي الفارسي

  ٤١٧  مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية

  ٤٢٤  معجم فقه السلف عرتة وصحابة وتابعني

  ٤٢٧  املقتطف اليانع من روض احلديث اجلامع

  ٤٢٨  املقنع

  ٤٣٤  من الضعفاء واملرتوكني وا�هولني )السنن(من تكلم فيه الدارقطين يف كتاب 

  ٤٤١  املنتقى يف األحكام الشرعية من كالم خري الربية

  ٤٤٣  منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك

  ٤٤٥  منهاج الطالبني وعمدة املفتني مع شرح دقائق املنهاج

  ٤٤٧  بني انضباط السابقني واضطراب املعاصرين منهج البحث والفتوى يف الفقه اإلسالمي

  ٤٥١  القرآن الكرمي تدبر الوهاب يف الشيخ حممد بن عبد منهج

  ٤٥٢  املهدي دولة اإلسالم القادمة واخلالفة األخرية على منهاج النبوة

  ٤٦٣  موسوعة فقه القلوب يف ضوء القرآن والسنة

  ٤٦٤  موسوعة املسلم يف التوبة والرتقي يف مدارج اإلميان

  ٤٧٧  النظائر يف الفقه املالكي
   



 

 
٥٤٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

 * ميزةاملكتب ال فهرس

  الصفحة  الكتاب

  ٣  من أول كتاب الطهارة إىل آخر باب صالة التطوع آراء اإلمام عبد العزيز بن باز الفقهية

  ٤  آفاق االستثمار يف اجلهات اخلريية

  ٥  اإلبانة عن أصول الديانة

  ١٠  من القرن السادس إىل القرن الثالث عشر ابن عريب عقيدته وموقف علماء املسلمني منه

  ٢٢  االحتجاج باآلثار السلفية على إثبات الصفات اإلهلية والرد على املفوِّضة واملشبِّهة واجلهمية

  ٢٧  يف األسفار اجلويةاألحكام الشرعية 

  ٢٨  األحكام الشرعية للنوازل السياسية

  ٣٥  أحكام النوازل يف اإلجناب

  ٣٨  االختالط بني اجلنسني يف امليزان

  ٥١  االستثمار وضوابطه يف الفقه اإلسالمي

  ٥٤  اإلسالم الذي يريده الغرب

  ٥٦  األمساء والصفات

  ٦٩  احلديثاأللباين ومنهج األئمة املتقدمني يف علم 

  ٧٩  إمتاع النواظر مبا ُمجع من ظهور الدفاتر

  ٨٤  االنفتاح الفكري

  ٨٧  أوراق سلفية إصالحية

  ٩٠  البحرين جزيرة على بركان

  ١٠١  تأويل مشكل القرآن

  ١٠٢  التبادل املايل بني املصارف اإلسالمية واملصارف األخرى

  ١٠٤  التجارة اإللكرتونية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

  ١٠٩  أمنوذجاً ) حترير املرأة يف عصر الرسالة (كتاب  حترير املرأة عند العصرانيني

  ١٢٠  ترجيحات اإلمام القرايف الفقهية يف كتابه الفروق

  ١٢٢  تقرير ميداين –التَّشيع يف إفريقيا 

  ١٣٠  التعليق على فتح ا�يد لشرح كتاب التوحيد

  ١٣٦  تفسري جزء تبارك وفوائده وأحكامه

                                                             

  أمهية املوضوع، أو جودة الدراسة، أو عموم النفع، : ؛ من حيثاملميزةحيتوي هذا الفهرس على أمساء الكتب

 .أو كثرة الفوائد، أو نصحنا �ا



 
٥٤٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

  ١٤١  تقريب التهذيب

  ١٤٦  التمايز العادل بني الرجل واملرأة يف اإلسالم

  ١٨٨  دراسة حتليلية نقدية - حركة التشيع يف اخلليج العريب

  ٢١٤  الدليل العقلي عند السلف

  ٢١٥  م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠حىت عام  دليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية

ذكريات وانطباعات عن اململكة العربية السعودية وأرامكو من ثالثينيات القرن العشرين امليالدي 

  إىل مثانينياته

٢١٩  

  ٢٢٤  رد افرتاءات اجلابري على القرآن الكرمي

  ٢٢٨  رسائل ومسائل منسوبة البن تيمية

  ٢٣٠  العبادة: املعروف بكتاب رفع االشتباه عن معىن العبادة واإلله وحتقيق معىن التوحيد والشرك باهللا

  ٢٤٠  سبل السالم شرح نواقض اإلسالم للشيخ عبد العزيز بن باز

  ٢٤١  م١٨٧٨ –م ١٨٧٧ رحالت إىل مكة واملدينة -ستة أشهر يف احلجاز

  ٢٤٣  قضايا طبية معاصرة -السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين

  ٢٤٩  ومشاهداته وحكاياته لفضائله ومناقبه وأحواله مساعات ابن القيم من شيخ اإلسالم ابن تيمية

  ٢٥٢  سنن اهللا يف األمم من خالل آيات القرآن الكرمي

  ٢٨٤  الطائفة الكاثوليكية وأثرها على العامل اإلسالمي

  ٢٨٧  الطريقة الشاذلية

  ٢٩٥  العقلية الليربالية يف رصف العقل ووصف النقل

  ٢٩٩  والتابعني واألئمة املرضيني يف صفات رب العاملنيعقيدة الراسخني يف العلم من الصحابة 

  ٣٠٤  علي سامي النشار وموقفه من الفرق

  ٣٤٥  فوائد يف علوم احلديث وكتبه وأهله

  ٣٦٨  دراسة يف املفهوم والشكل -الكتب العربية النادرة

  ٣٨٨  على احلقوق وااللتزامات وتطبيقا�ا املعاصرة ا�موعة الكاملة لبحوث ندوة املعاوضة

  ٤١٠  مسند اإلمام أمحد بن حنبل

  ٤١٥  مشكل أحاديث املناسك

  ٤٤٧  بني انضباط السابقني واضطراب املعاصرين منهج البحث والفتوى يف الفقه اإلسالمي

  ٤٦٧  موقف االجتاه العقالين اإلسالمي املعاصر من النص الشرعي

  ٤٦٨  موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من قضايا الوالء والرباء

  ٤٧٥  النص القرآين من �افت القراءة إىل أفق التدبر
   



 

 
٥٤٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  فهرس الرسائل اجلامعية

  الصفحة  الكتاب

  ١  آثار اإلميان باليوم اآلخر من تفسري الطربي

  ٣  الطهارة إىل آخر باب صالة التطوعمن أول كتاب  آراء اإلمام عبد العزيز بن باز الفقهية

  ١٧  مجع ودراسة -إمجاعات األصوليني 

  ١٩  حقوقه وواجباته - األجري اخلاص

  ٢١  األحاديث النبوية اليت اسُتِدلَّ �ا على االعجاز العلمي يف اإلنسان واألرض والفلك مجعاً ودراسة

  ٢٣  االحتياط ضد خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية

  ٢٤  أحكام اخلاليا اجلذعية

  ٢٦  أحكام السوق

  ٢٨  األحكام الشرعية للنوازل السياسية

  ٣٠  أحكام الصوت الفقهية ونوازله

  ٣١  أحكام العقيقة يف الفقه اإلسالمي

  ٣٣  أحكام الكتب يف الفقه اإلسالمي

  ٣٤  أحكام املعقود عليها قبل الدخول يف الفقه اإلسالمي

  ٣٥  اإلجنابأحكام النوازل يف 

اختيارات احلافظ ابن عبد الرب القرطيب يف فقه املعامالت من كتابيه التمهيد واالستذكار وتطبيقات 

  معاصرة

٤١  

  ٤٢  اختيارات السيوطي وترجيحاته يف علوم القرآن

  ٤٣  ومناهجها –ضوابطها  -أسسها  االختيارات الفقهية

  ٤٩  اإلرهاب وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

  ٥١  االستثمار وضوابطه يف الفقه اإلسالمي

  ٥٤  اإلسالم الذي يريده الغرب

  ٥٨  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومذاهب الناس فيهم

  ٦٦  إفالس الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون

  ٦٨  األقوال الشاذة يف بداية ا�تهد البن رشد

  ٧٢  اإلمام األشعري حياته وأطوراه العقدية

  ٨٦  األوامر والنواهي الشرعية وأثرها على شخصية املرأة

  ٩٧  بغية املتتبع حلل ألفاظ الروض املربع



 
٥٤٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

  ١٠٢  التبادل املايل بني املصارف اإلسالمية واملصارف األخرى

  ١١٣  التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية

  ١١٩  دراسة تأصيلية - الرتبية اجلماعية يف اإلسالم 

  ١٢٤  تطهري النجاسات واالنتفاع �ا

  ١٢٨  تعظيم قدر الصالة

  ١٣٨  تأصيل وتقومي -تفسري القرآن بالقرآن

  ١٤٠  مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسري النبوي الصريح -التفسري النبوي

  ١٤٦  التمايز العادل بني الرجل واملرأة يف اإلسالم

  ١٥١  القانوين للسوق املالية اإلسالمية وعالقة ذلك مبقاصد الشريعة اإلسالميةالتنظري الفقهي والتنظيم 

  ١٦٠  تيسري املرام يف شرح عمدة األحكام

  ١٧٣  مجع اجلوامع يف علم أصول الفقه

  ١٧٥  اجلهالة عند احملدثني

  ١٧٦  جهود احلافظ ابن عبد الرب يف التفسري

  ١٨١  حاشية الروض املربع

  ١٨٣  الفلسفية وآثاره العلمية احلد األرسطي أصوله

  ١٨٧  احلرب النفسية كما حتدث عنها القرآن

  ١٨٨  دراسة حتليلية نقدية –حركة التشيع يف اخلليج العريب 

  ١٩٠  تأصيلها الشرعي وأساليب توزيع أرباحها احلسابات االستثمارية لدى املصارف اإلسالمية

  ١٩٢  دراسة فقهية مقارنة - حق االرتفاق

  ١٩٧  البيئة الطبيعية يف الشريعة اإلسالميةمحاية 

  ٢٠١  دراسة مقارنة بالقانون الوضعي -احليازة والتقادم يف الفقه اإلسالمي

  ٢٠٦  دراسات عقدية يف احلياة الربزخية

  ٢٠٧  دراسات يف قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص القرآين يف ضوء ترجيحات الرازي

  ٢٠٩  أصول الديندعاوى اإلمجاع عند املتكلمني يف 

  ٢١٠  الدعوة إىل اهللا يف املواقع النسائية يف شبكة املعلومات العاملية

  ٢٢٥  رد احلديث من جهة املنت دراسة يف مناهج احملدثني واألصوليني

  ٢٣٢  الروض املبهج يف شرح تكميل املنهج يف القواعد والضوابط الفقهية املالكية

  ٢٣٥  والثمار يف ضوء تطور الزراعة يف العصر احلديث زكاة الزروع

  ٢٣٩  الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن



 

 
٥٤٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

  ٢٤٥  السرقة اإللكرتونية

  ٢٥٢  سنن اهللا يف األمم من خالل آيات القرآن الكرمي

  ٢٥٤  شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة

  ٢٥٧  شرح مست الوصول إىل علم األصول

  ٢٦٦  الشريعة اإلسالميةالشروط الَعْقِديَّة يف 

  ٢٦٨  الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد وآراؤه الرتبوية واالجتماعية

  ٢٧٩  دراسة قانونية مقارنة بالشريعة اإلسالمية -صكوك اإلجارة اإلسالمية

  ٢٨٢  استثمارها يف املصارف اإلسالمية ومدى مشروعية) الرهن(الضمانات العينية 

  ٢٨٤  على العامل اإلسالميالطائفة الكاثوليكية وأثرها 

  ٢٨٦  طريق اهلجرتني وباب السعادتني

  ٢٨٧  الطريقة الشاذلية

  ٢٨٩  الطيالسي ومروياته التارخيية

  ٢٩٣  حقيقته وأحكامه يف الفقه اإلسالمي -عقد التوريد

  ٢٩٦  دراسة تأصيلية تطبيقية -عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية

  ٣٠٧  من أول باب إن وأخوا�ا إىل آخر باب العطف - الغرة يف شرح اللمع

  ٣١١  الفتاوى الزينية

  ٣٢٤  الفتوى يف القنوات الفضائية العربية

  ٣٢٦  املظنة تنزل منزلة املئنة الفروع الفقهية املندرجة حتت قاعدة

  ٣٣٣  فقه الفنت

  ٣٤٠  الفكر املقاصدي عند حممد رشيد رضا

  ٣٥٣  )الفرق اإلسالمية - الفالسفة  -النصارى  -اليهود ( املخالفنيقواعد ابن تيمية يف الرد على 

  ٣٥٦  قواعد رفع االختالف يف احلديث النبوي

  ٣٦٢  القيمة االقتصادية للزمن يف املعامالت املالية املعاصرة

  ٣٦٦  كتاب اإلميان

  ٣٧٨  املاء وأثره على األحكام الشرعية

  ٣٨٤  أو شرح حتفة امللوك  جممع الفوائد جلمع العوائد

  ٣٩٤  لإلسنوي) جواهر البحرين يف تناقض احلربين(خمتصر كتاب 

  ٣٩٦  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني

  ٤٠٦  املسائل العقدية املتعلقة بآدم عليه السالم



 
٥٤٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  الكتاب

  ٤٠٨  املسائل الفقهية اليت حكي فيها رجوع الصحابة

  ٤١٧  وقيمتها التارخييةمصادر الشعر اجلاهلي 

  ٤١٩  البن أيب حامت الرازي )اجلرح والتعديل(املصطلح احلديثي من خالل كتاب 

  ٤٢٣  معامل شخصية املرأة يف الكتاب والسنة

  ٤٢٩  املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار

  ٤٣١  مالحم آخر الزمان عند املسلمني وأهل الكتاب وآثارها الفكرية

  ٤٤٩  يف الوعظمنهج السلف 

  ٤٥٠  منهج الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود يف تقرير العقيدة

  ٤٦٥  املوصول لفظاً املفصول معىن يف القرآن الكرمي من أول سورة يس إىل آخر القرآن الكرمي

  ٤٧٣  دراسة تأصيلية فقهية النسخ يف أحاديث صحيح البخاري

  ٤٨٠  نظرية التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي

  ٤٨٩  نوازل العقار

  ٤٩٠  النوازل يف األشربة

  ٤٩١  النوازل يف األطعمة

  ٤٩٤  وسطية أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل اهللا

  

   



 

 
٥٤٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  املؤلفني واحملققني واملشاركني فهرس
  

  الصفحة  االســم

  ١٠٣  إبراهيم أمحد عبد اخلالق الدوي

  ٤٥٨  إبراهيم املقحفي

  ٩٧  إبراهيم بن أيب بكر العويف الصاحلي 

  ٩٤  إبراهيم بن فريهد العنزي

  ١٢٧  إبراهيم بن حممد امليمن

  ٥  أبو احلسن األشعري

  ٣٤٥  أبو العال حممد عبد الرمحن املباركفوري

  ٣٦٩  أبو ذر القلموين

  ٣٠٤  أبو زيد بن حممد مكي

  ٢١٦  أبو فهر السلفي

  ٤٤٩  أبو يزيد سليمان العريب بن صفية

  ٣٦٦، ١٣٤  أبو يعلى حممد بن احلسني الفراء

  ٢١٨  إحسان َذنُّون الثامري

  ٢٢٦  أحسن حلساسنة

  ١٧١  أمحد بابا التنبكيت

  ٩٦  أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي

  ٣٣١  أمحد بن أمحد حممد عبد اهللا الطويل

  ٨٠  أمحد بن إدريس القرايف

  ٤٣  أمحد بن احممد معبوط

  ٤٠  أمحد بن األمني العمراين

  ٢٥٣،٥٦  أمحد بن احلسني بن علي البيهقي

  ٢١  أمحد بن حسن بن أمحد احلارثي

  ٤١٠  أمحد بن حنبل

  ٣١٩  أمحد بن خليل السبكي الشافعي املصري

  ٥٧  أمحد بن سعد السماحي

  ٢٦٧  أمحد بن عبد الرمحن الصويان

  ٣٠٠  أمحد بن عبد الرمحن القاضي

  ١٠٨  أمحد بن عبد الرحيم أيب زرعة العراقي

  الصفحة  االســم

  ٣٢١  أمحد بن عبد العزيز اجلماز

  ٤٨٩  أمحد بن عبد العزيز العمرية

  ٢٧٨  أمحد بن عبد اهللا السلمي

  ٩٣  أمحد بن عبد اهللا آل عبد الكرمي

  ٢٠٤  أمحد بن عثمان املزيد

  ٣١٥ ،١٨  أمحد بن علي الدمياطي

  ٣٧٠  أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي

  ١٤١  أمحد بن علي بن حجر العسقالين

  ٣٦١  أمحد بن علي سري املباركي

  ٢٩١  )املزجد(أمحد بن عمر بن حممد الزبيدي 

  ١١  أمحد بن فارس بن زكريا

  ٢٥٢  أمحد بن فارس السلوم

  ٤٢٧  أمحد بن حممد الصبيحي السالوي

  ٣١٨  أمحد بن حممد العمران

  ٣٢١  أمحد بن حممد بن عوض املرداوي

  ١٨٢  أمحد بن حممود بن سعيد الغزنوي

  ٣٧٢  أمحد الريسوين

  ٣٢٥  أمحد سيد أمحد علي

  ٤٥٩  أمحد الشافعي

  ٤٤٣  أمحد عبد الرزاق عبد اهللا الكبيسي

  ٣١٩  أمحد عبد املعني درويش

  ٢٨٩  أمحد عدنان صاحل اَحلَمداين

  ٣٦٥  أمحد فايز أمحد السيد

  ٩٠  أمحد فهمي

  ٢٢١  أمحد حممد حممود

  ٣٣٢  أمحد الوتاري

  ٣٥٠  أمحد حيىي

  ٧٣  األخضر األخضري



 
٥٥٠    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  االســم

  ٢٩٠  إدريس محادي

  ٢٠  أسامة بن حممد اجلمال

  ٤١  أسامة حممد الصاليب

  ٤٨٢  إمساعيل بن حممد بن بردس البعلبكي

  ٣٤٤  إمساعيل بن حممد العجلوين

  ٢٦  إمساعيل خالدي

  ٢٤٢  أشرف عبد الرمحن

  ٤٨٨  أكرم مبارك عصبان

  ٤٠٦  ألطاف الرمحن بن ثناء اهللا

  ٣٠٣  إلياس دردور

  ٦٠  أماين بنت حممد عاشور

  ٢٩٤  أنور بن أيب بكر الشيخي الداغستاين

  ٢٣٧  أنيس بن أمحد بن طاهر مجال

  ١٩٣  إياد اجلالد

  ١٣٧  بن عبد اللطيف القيسيإياد 

  ٢٦١  أمين بن سعود العنقري

  ٤٢٨  أمين بن عبد الرمحن احلنني

،٥٤  إيهاب حفظي عز العرب

٤٦٩  

  ٤٠٣  أيوب بن منصور اجلربوع

  ١٩٠  بدر بن علي بن عبد اهللا الزامل

  ٤١٦  بدر الدين الدماميين

  ٤٩١  بدرية بنت مشعل احلارثي

  ٤٤٥ ،٣٦٣  بسام عبد الوهاب اجلايب

  ١٠٧  بشار عواد معروف

  ٢٨٥  بن زيطة أمحيدة

  ٣٥١  بندر بن نافع العبديلِّ 

  ٢٧٣  التليلي العجيلي

  ٢٢٧  جاسم بن حممد العينايت

  ١٢٠  جاسم حممد إمساعيل إبراهيم احلديدي

  الصفحة  االســم

  ٤٧٧  جالل علي اجلهاين

  ٣١١  مجال الدين عبد اهللا ابن أمحد اخلطيب

  ١٤  مجعة السيد الباز

  ٢٤١  جون كني

  ٤٩٩  حامت بن عارف العْوين

  ٢٩٦  حامد بن حسن بن حممد علي مرية

  ٣٨٧  حامد بن محد العلي

  ٣٤٨  حامد بن اخلضر بن جاد آل بكر

  ٥١  حسان حممود عرار

امللقب (حسن بن تورخان اآلقحصاري 

  )بالكايف

٢٥٧  

  ٢٥٢  حسن بن صاحل احلميد

  ١٦٦  حسن بن عبد املنعم شليب

  ٤٣٤  حسني عكاشة

  ٣٩١  محد بن إبراهيم العثمان

  ٤٠٢  محد بن ناصر الدخيل

  ٢٩٨  محدان بن حممد احلمدان

  ٢٥٣  محدي بن محيد القريقري

  ٤١٨  محزة أبو فارس

  ٣٠١  محساء بنت حبيش الدوسري

  ٤٢٤  خالد بن إبراهيم عيتاين

  ٣٠٢  خالد بن إبراهيم املصري

  ١٨٥  خالد بن أمحد الزهراين

  ٤٠٨  بابطنيخالد بن أمحد الصمي 

  ٢  خالد بن خليل بن إبراهيم الزاهدي

  ٤١٥  خالد بن سليمان بن عبد اهللا آل مهنا

  ١٤٠  خالد بن عبد العزيز الباتلي

  ١١٤  خالد بن عبد العزيز اجلناحي

  ٤٠٣  خالد بن عبد احملسن احمليسن

  ٣٨١  خالد بن عبداهللا املزيين



 

 
٥٥١    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  االســم

  ٣٨  خالد بن عثمان السبت

  ٢٨٦  خالد بن علي العابد

  ١٣٣  خالد بن علي العرفج

  ١١٠ ،٣٢  خالد بن علي املشيقح

  ٣٣٠  خالد بن حممد التومي

  ١٧٤  خالد بن حممد بن صاحل آل عثمان 

  ١٤٢  خالد بن حممد العلمي

  ٢٨٧  خالد بن ناصر العتييب

  ١٧٨ ،١٢٩  خالد عبد العظيم أبو غابة

  ٩  خالد عبد القادر

 ٣٩٦  خالد الغنيم

  ٤٦٥  العبديلخلود شاكر فهيد 

  ٣٢٧  خليل بن َكْيَكْلِدي الَعَالئي الشافعي

  ١٠  دغش بن شبيب العجمي

  ٩٧  دهام بن كرمي بن شبيب أبو خشبة

  ٣٢٦  ديارا سياك

  ٣٢٢  راغب السرجاين

  ٦٩  زكريا بن غالم قادر

  ٦٦  زياد صبحي ذياب

  ٢٩  زيد بن سعد الغنام

  ٤٩٠  زين العابدين بن الشيخ بن أزوين 

  ٢٤١  هاديسارة 

  ٢١٥  سامل بن صاحل العماري

  ٣٤٠  سامل بن وهيب سنجاقلي

  ١٨١  سامي بن حممد الصقري

  ٣٣٥  سعاد سطحي

  ٤٦٧  سعد بن جباد بن مصلح العتييب

  ١٥٢  سعد بن جرب اجلحديل احلريب

  ١٣٧  سعد بن فواز الصميل

  ٤٢٨  سعد بن حممد آل عبد اللطيف

  الصفحة  االســم

  ١٩٥  سعد بن حممد النبايت اهلذيل

  ٢٥٦  سعد بن ناصر الشثري

سعد بن جندت 

  عمر

١٤١، ١٠٧، ١٠١ ،٥٦  

  ٣٥٦  سعد فجحان الدوسري

  ٤٤٦  سعود بن إبراهيم الشرمي

  ٣٦٦  سعود بن عبد العزيز اخللف

  ١  سعود بن عبد العزيز العقيل

  ٢٩٩، ١٦٩، ١٦٨، ١٧٠  سعود العثمان

  ٣٥٤  سعيد إمساعيل صيين

  ٣٠٧  سعيد بن املبارك بن الدهان

  ٩٦  سعيد بن مجعة الفالح

  ٣١١  سعيد سامل مساعد الغامدي

  ٢٧  سعيد الكملي

  ١٦٠  سعيدة حبوت

  ٢١٨  سالم بن عبد اهللا بن سالم الباهلي

  ١٠٤  سلطان بن إبراهيم اهلامشي

  ١٨٣  سلطان بن عبد الرمحن بن محيد العمريي

  ٢٨٨  سلمان بن فهد العودة

  ١٣١  سليم بن عيد اهلاليل

سليمان بن صاحل 

  اخلراشي

٣٦٤، ١٨٦، ١٦١ ،٨٣  

  ٧١  سليمان بن عبد العزيز العيوين

  ٥٣  سليمان بن فهد بن عيسى العيسى

  ٤٨٣  سليمان بن حممد األهدل

  ١٥٥  سليمان بن حممد بن علي الدبيخي

  ٢٨٠  سليمان بن حممد النصيان

  ١٩٢  سليمان بن وايل بن خريف التوجيري

  ٤٢١  مسيح احلسن

  ٢٤٩  بن عبد اهللا السرديسهيل 



 
٥٥٢    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  االســم

  ١٤٢  سيد الشني أبو الفرج

  ٤٥٥  شاكر صابر الضابط

  ٢٣٠  الشرباوي بن أيب املعاطي املصري

  ٢٠٥  شعبان حممد إمساعيل

  ١٦٥، ١٠٧  شعيب األرناؤوط

  ١٦٠  مشس الدين بن مرزوق التلمساين

  ٣١٦، ٣٠٨  الصادق بن عبد الرمحن  الغرياين

  ٤٧١، ١٢٥  صادق سليم صادق

  ١١٤  صاحل بن أمحد

  ١٩٦  صاحل بن سامل الصاهود

صاحل بن عبد العزيز 

  بن حممد آل الشيخ

٢٦٢، ١٤٧، ١٦٤ ،

٢٦٣  

  ٣٠٦  صاحل بن عبد اهللا العصيمي

  ٥٤  صاحل بن عبد اهللا الغامدي

  ٦٨، ٤٧  صاحل بن علي بن أمحد الشمراين

  ١١٣  صاحل بن فوزان الفوزان

  ٣٩٤  صاحل بن مبارك دعكيك

  ١٢٤  حممد املسلمصاحل بن 

  ٧٢، ٥  صاحل بن مقبل العصيمي

 ٣٩٦  صاحل التوجيري

  ٤٢١، ١٨٢  صاحل العلي

  ٤٥٧  صاحل علي العود

  ٤٠٩  صربي فاحل احلمدي

  ١٩٧  صفاء موزة

  ١٨٤  صالح الدين عثمان أمحد

  ٢٨٢  صهيب عبد اهللا بشري الشخانبة

  ٢٤٥  ضياء مصطفى عثمان

  ٤٥٤  طارق بكريي

  ٤٤١، ٩٨  بن حممد طارق بن عوض اهللا

  ٢١١  طلحة حممد املسري

  الصفحة  االســم

  ١٥٤  عابد بن عبد اهللا الثبييت

  ١٠٠  عادل أمحد الرويين

  ٢٦٥، ٢٢  عادل بن عبد اهللا آل محدان

  ٤٢٣، ١٠٩، ٨٦  عادل حسن يوسف احلمد

  ٤٥٢  عادل زكي

  ٢٩٣  عادل شاهني حممد شاهني

  ٢٣  عادل عبد الفضيل عيد

  ١٦٥  عادل مرشد

  ١٦٣  الوهاب محادعاطف بن عبد 

  ٢٨٦  عايد بن مسفر

  ٥٢  عائض القرين

  ٢٠٣  عايض بن حممد العصيمي

  ٢٤  عبد اإلله بن مزروع املزروع

  ٣٦٠  عبد اجلليل بن ياسني الطباطبائي

  ٤٨٢، ٣٢٧  عبد اجلواد محام

  ٣٧٦  عبـد احلق بن عبد الواحد اهلامشي

و   ٢٧٥  عبد احلميد بن حمسن عالَّ

  ٣٧٤ ،٢٥٨  السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد

عبد الرمحن بن أمحد 

  اجلميزي

٤٩٧، ٤٩٣، ٣٧٥  

  ٤٩٦  عبد الرمحن بن ساير العوَّاد

  ٢١٤، ٢١٢  عبد الرمحن بن سعد الشثري

  ٣٩٠  عبد الرمحن بن سعد العرايب

  ٤٨٣  عبد الرمحن بن سليمان األهدل

  ١١٢  عبد الرمحن بن سليمان الشايع

  ٢٥٩  عبد الرمحن بن صاحل السديس

  ٦٧  عبد الرمحن بن عمر البلقيين

  ٧٠  عبد الرمحن بن عيسى بن محاد اهلمذاين

  ٣٠٩، ٢٤٦  عبد الرمحن بن حممد احلذيفي

  ٣٥٩  عبد الرمحن بن معاضة الشهري



 

 
٥٥٣    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  االســم

  ٢٥٩  عبد الرمحن بن ناصر الرباك

، ١٨١، ١١٠  عبد الرمحن بن ناصر السعدي

٣٩٣، ٣٨٩  

  ٢٣٠  عبد الرمحن بن حيىي املعلمي 

  ٢١٧  عبد الرمحن سعد العرايب

  ١٠٨  عبد الرمحن فهمي حممد الزواوي

  ٤١٩  عبد الرمحن حمجويب

  ٨٤  عبد الرحيم بن صمايل السلمي

  ٢٦٤  عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

  ٤٤١  عبد السالم ابن تيمية أيب الربكات

  ٢٣٨  عبد السالم بن حممد العامر

  ١٧٥  عبد الصمد بن حممد الربادعي

  ٢٢٢  العايل ملدبر عبد

  ٤٠١  عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

، ١٧٧، ١٢٣  عبد العزيز بن أمحد البداح

١٨٨، ١٨٠ ،

٣٦٠، ٤٥٠  

  ١٧٠  عبد العزيز بن جعفر بن أمحد البغدادي

  ٣٨٠  عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم املزيين

  ٤٧٨، ٣٩٢  عبد العزيز بن عبد اهللا الرومي

  ٨  عبد العزيز بن عبد اهللا الزهراين

عبد العزيز بن عبد اهللا 

  بن باز

٣١٧، ١٨٤، ١٣٢  

  ٥٨  عبد العزيز بن عبد الرمحن العجالن

عبد العزيز بن حممد آل 

  عبد اللطيف

٢٢٨، ١٣٠ ،

٤٣٦، ٤٠٤  

  ١٢٧  عبد العزيز بن حممد احلجيالن

  ١٢  عبد العزيز بن حممد العويد

  ٢٩٥، ١٤٣  الطريفيعبد العزيز بن مرزوق 

  ٤٧٠  عبد العزيز بن ناصر اجلليل

  الصفحة  االســم

  ١٣٣  عبد العزيز بن ناصر الشعييب

  ٣٤٥  عبد العليم عبد العظيم البستوي

  ٣٦٤  عبد القادر بن حبيب اهللا السندي

  ٢٧١  عبد الكرمي بكار

  ٣٩٨  عبد الكرمي زيدان

  ٢٠١  عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ

  ٣٨٤  عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن ملك 

  ٢٦٦  عبد اهللا إبراهيم املوسى

  ٢٨٣  عبد اهللا بن سامل البصري

  ٤٩٢  عبد اهللا بن سيف األزدي

  ١٢١  عبد اهللا بن صاحل الفوزان

  ١٥٧  عبد اهللا بن صاحل احملسن

  ٢٩٧  عبد اهللا بن صاحل املطوع

  ٢٨٦  عبد اهللا بن عايض

  ٤٥٣، ٢٠٧  الرمحن الروميعبد اهللا بن عبد 

  ٢٥٤  الرمحن اهلذيل عبد اهللا بن عبد

  ٢٣٣  عبد اهللا بن عبد العزيز بن أمني

  ٤٦  عبد اهللا بن عبد العزيز العقيل

  ١١٦  عبد اهللا بن عبد الغين سرحان

  ٤٠٠،  ٢٥٣  عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي

  ٢٠٦  عبد اهللا بن علي احلازمي

  ٣٤٢  عبد اهللا بن عمر الدميجي

  ٤٨  عبد اهللا بن حممد بن سعيد رسالن

  ٤٢٨  عبد اهللا بن حممد بن قدامة

  ٢٦٠  عبد اهللا بن حممد الغنيمان

  ٥٩  عبد اهللا بن حممد القرين

  ١٠١  عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري

  ٤٩  عبد اهللا بن مطلق بن عبد اهللا املطلق

  ٤١٢  عبد اهللا بن مطري الشريكة

  ٢١٩  عبد اهللا بن ناصر السبيعي



 
٥٥٤    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  االســم

  ١٥  عبد اهللا اجلباري

  ٣٤٣،  ١٤٥  عبد اهللا حممد الكندري

  ٤٣٩  عبد ا�يد خيَّايل

  ٧٩،  ٥٠  عبد احملسن بن عبد اهللا الزامل

  ١٣٦  العزيز العسكر عبد احملسن بن عبد

  ٣٢٨  عبد املؤمن بن خلف الدمياطي

  ١٥٠  عبد النعيم محييت

  ٤٢٥  عبد اهلادي عبد اهللا محيتو

  ٣٣٣  عبد الواحد إدريس اإلدريسي

عبد الوهاب بن علي تاج الدين ابن 

  السبكي

١٧٣  

  ٢٣٣  عبد الوهاب بن عمر احلسيين الشافعي

  ١٨٠  عبد الوهاب بن حممد بن فريوز

  ٢٦٥  عبيد اهللا بن حممد بن بطة العكربي

  ٤٧٧  عبيد بن حممد الفاسي الصنهاجي

  ٤٢٩  عمرو الداين وبن سعيد أبعثمان 

  ٤٠٢  عثمان بن عبد اهللا بن بشر

  ٣١٠  عثمان بن حممد اخلميس

  ١٣٧  عثمان بن معلم حممود

  ٣٤  عثمان حممد عبد احلق إدريس

  ٤١٣  عدنان حسن صاحل

  ١٦٧  عدنان عبد البديع اليايف

  ٨٥  عدنان عبد املنعم قاضي

  ٣٩  عطية أبو زيد حمجوب الكشكي

  ٤٨١،  ٢٨  عطية عدالن

  ٤٩٥،  ١٧٣  عقيلة حسني

  ١١٨  عالء بكر

  ٢٧٦  العالء بن عبد الغين

، ٢٠٢، ١٥٩  علوي بن عبد القادر السقاف

٣٧١، ٢٧٤  

  الصفحة  االســم

  ٣٨٤  علي أسعد رباجي

  ٤٨٦  علي بن إبراهيم بن محد النسي

  ٣٩٤  علي بن أيب بكر األزرق

  ٣٣٤  علي بن سعيد الغامدي

  ٣٦٨  علي بن سليمان الصوينع

  ٢٩٤  علي بن عبد اهللا السمهودي

  ٤٢  علي بن عبد الرمحن بن إبراهيم النجاشي

  ٣٠٢  علي بن عمر الدارقطين

  ٢٢٣  علي بن حممد القلصاديِّ األندلسيِّ 

 ٣٩٦  علي القرعاوي

  ٨٩  علي حممد حممد الصاليب

  ٣٥٧،  ٢٧٧  عمر بن عبد اهللا بن حممد املقبل

  ٤٠٧  عمر بن قدَّاح اهلواري

  ٣٤٩  سليمان األشقرعمر 

  ٤١١  عواد اخللف

  ١٧٢  عويض بن محود  العطوي

  ١٥٠  عياض بن موسى اليحصيب

  ١٨  عيسى بن عبد الرمحن السكتاين الرجراجي

  ٤٣٥  عيسى بن عواض العضياين

  ٢٣٤  غزاي بن محدان بن حسني الوهيب 

  ١٤٨  فاضل صاحل السامرائي

  ١٩٨  فاطمة بنت حسني القحطاين

، ٤٣٧،  ٣٦٧  بن فاحل الصغري فاحل بن حممد

٥٠٠، ٤٣٨  

  ٣٠٧  فريد بن عبد العزيز الزامل السليم

  ٢١٣  فهد بن سامل بامهام

  ٢٢٠،  ١٠٢  فهد بن صاحل احلمود

  ٢٥٠  فهد بن حممد الغفيلي

  ١١١  فهد بن حيىي العماري

  ٤٠١  فيصل بن عبد العزيز آل مبارك



 

 
٥٥٥    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  االســم

  ٧٥  فيصل بن عبد العزيز السمحان

  ٢٥٨  احلالق نورس حممد قصي

  ٤٧٥،  ٦  قطب الريسوين

  ٢١٩  كارول هيك

  ٤٣٢  كسرى صاحل العلي

  ٤٦٦  لطف اهللا خوجة

  ٤٨٥  لطفي فكري حممد اجلودي

  ٢١٠  لولوة بنت سليمان بن حممد الغنام

  ٤٧٦  ماجد بن سليمان الرسي

  ٣٧٧  ماجد احلموي

  ٣٧٨، ٣١  مازن حممد عيسى بن عيسى

  ٣٩٣  ماهر بن عبد العزيز الشبل

  ٤٧٣  ماهر عيسى علوان

  ٣٧٠  ماهر ياسني الفحل

  ٩٩  جمري الدين العليمي احلنبلي

  ١٨٦  حمب الدين اخلطيب

  ١٣٨  حمسن بن حامد املطريي

  ٣٠٢  حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي  

  ١٦٤  حممد إبراهيم الشامي

  ١٠٦  حممد إبراهيم املوسى

  ٤٠٧، ٣٧٣، ٢٢٣  حممد أبو األجفان

  ١٩١  الدايلحممد أمحد 

  ١٥٣  حممد إسحاق حممد إبراهيم

  ٢٥١  حممد أحمزون

  ٢٣١  حممد األمني بن عبد اهللا اإلثيويب

  ١٥١  حممد األمني ولد عايل

  ٤١٤  حممد بسام يوسف

  ١١  حممد بن إبراهيم احلمد

  ٤٦٣  حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا التوجيري

  ٩٢  )ابن قاضي شهبة(حممد بن أيب بكر 

  الصفحة  االســم

  ٣٩٦، ٢٨٦  )قيمالابن (حممد بن أيب بكر 

  ٢٣٢  )ميارة الفاسي(حممد بن أمحد 

  ٣٢٣  حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل

  ٢٣٩  حممد بن أمحد بن عقيلة املكي

  ٢٢٢  حممد بن أمحد احلضيكي السوسي

  ٤٨٤  حممد بن أمحد مفيت

  ١٦٥  حممد بن إمساعيل البخاري

  ١٥٣  حممد بن إمساعيل الصنعاين

  ٩٥  حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب 

  ٤٥١  حممد بن بكر بن إبراهيم آل عابد

  ٨١  حممد بن سرَّار اليامي

  ٣١٧  حممد بن سعد الشويعر

  ٢٩٧  حممد بن سليمان اخلضريي

  ٣١٥  حممد بن سليمان بن حممد الكفوري 

  ١٢٨  حممد بن سليمان الربيش

  ١٥٨  حممد بن شامي بن مطاعن شيبة

  ٣٩  شريح الرعيين املقرئحممد بن 

  ٣٢٠  حممد بن صاحل بن حممد احلريب

  ٢٣٦  حممد بن صاحل الشمراين

  ١٣٩  حممد بن صاحل العثيمني

  ٢٥  حممد بن عبد اهللا بن حيىي اإلشبيلي

  ٣٠٥  اهللا التمبكيت حممد بن عبد

  ٣٨٦  حممد بن عبد اهللا الطيار

  ٤٣٤  حممد بن عبد الرمحن ابن زريق احلنبلي

  ٣٩٥  بن عبد الرمحن أبو طاهر املخلصحممد 

  ٤٣٢  حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين

  ٤٦١، ١٥٦  حممد بن عبد امللك الزغيب

  ٣٤١  حممد بن عبد امللك القيسي املنتوري

  ٤٢٧، ٣٨٣، ١٧١، ٩٥  حممد بن عزوز

  ٣٢٩  حممد بن عطاء اهللا بن حممد اهلروي



 
٥٥٦    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  االســم

  ٢٨٤  حممد بن علي الزيلعي

  ٣٧٤  آدم اإلثيويبحممد بن علي بن 

  ٤٤٤  حممد بن علي بن حممد الفخَّار 

  ٤٧٤  احلضرمي حبرق عمر بن حممد

  ٢٦٨  حممد بن فريج العمريي

  ٤٠٥، ٣٠  حممد بن فهد بن عبد العزيز الفريج

  ٤٧٢  حممد بن حممد بن احلسن الشُُّمينِّ 

  ٣٦  حممد بن حممد الغزايل

  ٤٢٢  حممد بن حممد املختار الشنقيطي

  ٨٢  بن حممود بن إبراهيم عطيةحممد 

  ٣٧  حممد بن موسى الشريف

  ٢٦٩  حممد بن ناصر العبودي

  ٢٤٠  حممد بن ناصر الفهري

  ١٢٨  حممد بن نصر املروزي

  ٣٥  حممد بن هائل بن غيالن املدحجي

  ٤  حممد بن حيىي آل مفر

  ٢٥٢  حممد بن حيىي بن احلسن اجلوري 

  ٣٨٢، ٨٠  حممد بن يونس السويسي

  ٣٤١، ٧٤  بنشريفةحممد 

  ٢٠٨  حممد توفيق بن عمار الكيفاين

  ٢٤٧  حممد جاد الزغيب

  ٧١  حممد مجال الدين بن عبد اهللا ابن مالك

 ٣٩٦  حممد اخلضريي

  ٦١  حممد مخيس العزومي

  ٤٦٢  حممد خري رمضان يوسف

  ٣٤٧  حممد اخليمي

  ٢٧٦  حممد رجب كرد

  ٢٥  حممد شايب شريف

  ١٧٦  حممد الصويف

  ٢٧٢  الصوياينحممد 

  الصفحة  االســم

  ٤٤٢  حممد عابد السندي

  ٦٣  حممد عبد اهللا السالمة

  ١٩٤، ١٠٥  حممد عبد الرحيم الزيين

  ٢٢٤  حممد عمارة

  ٤٣٩  احملامي حممد فريد بك

  ٢٣٥  حممد قاسم الشور

  ٢٧٩  حممد مبارك البصمان

  ١٧٩  حممد حمفوظ الرتمسي

  ٧٦  حممد حممد البدري

  ٣٦٢  حممد حممود اجلمال

  ٣٩٧  املختار ولد أباهحممد 

  ٢٥٧  حممد مصطفى حممد رمضان

  ٣٧٣  رِّيحممد املق

  ٤٢٤  حممد املنتصر باهللا الكتاين

  ٤٩٣،  ٣٧٥  حممد املنتصر الريسوين

  ٢٥٥  حممد موسى الشريف

  ٤٤٨  حممد ناصريي

  ٣٦٣  حممد نووي بن عمر اجلاوي

  ٤٥٦  حممد مهام عبد الرحيم

  ٢٩٢، ١٥٠  حممد الوثيق

  ٤٩٨  يسري إبراهيمحممد 

  ١٩  حممد يعقوب بن حممد يوسف الدهلوي

بدر الدين (حممود بن أمحد احلنفي 

  )العيين

٤٤٣  

  ١٤٦  حممود بن أمحد بن صاحل الدوسري

  ٤٣٣  حممود رؤوف عبد احلميد أبو سعدة

  ٣٧٩  حممود سلطان

  ٤٧٩  حممود عبد الكرمي إرشيد

  ٣٣٨  حممود حممد عبد الرحيم الصاوي

  ٢٣٢  أوإدير مشنانحمند 



 

 
٥٥٧    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  االســم

  ٤٧٢  مراد بن خليفة سعيدي

  ١٤٥  مرعي بن يوسف الكرمي

  ٤٩٤  مرفت بنت كامل بن عبداهللا أسرة

  ٤٤٠  مسفر بن علي القحطاين

  ٤٥٩  مصطفى آدم

  ٤٤٧  مصطفى بشري الطرابلسي

  ٣٤٣  مصطفى بن فتح اهللا احلموي

  ٥٧  مصطفى بن حممد بن مصطفى

  ١٧  مصطفى بو عقل

  ٤٦٨  بنت سليمان البسام مضاوي

  ٢٢٥  معتز اخلطيب

  ١٦٢  ممدوح جابر عبد السالم

  ١٤٩  ممدوح عبد اهللا حممد

  ٣٣٩  منوبة برهاين

  ٤٦٤  منري محيد البيايت

  ٢٤٤  منرية سامل املرشد

  ٢٩١  خذها تيسري مهند

  ٧٠  موفق صاحل الشيخ

  ١٦٦  موفق منصور

  ٦٤  ميادة بنت عبد اللطيف الكردي

  ٤٨٠  حممد عقلنادية حسن 

  ٣٨٥  ناصر بن سعود بن عبد اهللا السالمة

  ٦٥  ناصر بن سليمان العمر

  ٣٥٨  ناصر بن عايض الدريس

  ٣٢٤  ناصر بن عبد الرمحن اهلزاين

  ١٥٧  ناصر بن عبد الرمحن بن ناصر احلمد

  ٤١٧  ناصر الدين األسد

 ٣٩٦  ناصر السعودي

رَه الكسواين   ١٣٥، ٤٤  ناصر َصبـْ

  ١٨٩  الدوسرينايف بن سعيد 

  الصفحة  االســم

  ١١٩  نايف بن حممد القرشي

  ٤٣٠  نبيل بن عبد الرمحن املعثم

  ٣٩٥  نبيل سعد الدين جرار

  ٧٨  نذير محادو

  ٣٤٦  نذير عدنان عبد الرمحن الصاحلي

  ٣٩٩، ٣٣٥  نصر سلمان

  ٣٢٨  نظام حممد صاحل يعقويب

  ١٦  نور الدين اخلادمي

، ١١٧، ٩٩، ٨٨، ٦٧، ١٥  نور الدين طالب

٢٨٣، ٢٨١، ٢٧٠، ١٣٤ ،

٤١٦، ٣٧٦، ٣٤٤، ٣٢٩ ،

٤٨٧، ٤٤٢، ٤٢٠  

  ٤٥٢  نور اهلدى عبد الرمحن الكتَّاين

  ٤٢٩  نورة بنت حسن بن فهد احلميد

  ١٨٧  هامن حممد عبده عوض

هشام بن عبد امللك بن عبد اهللا آل 

  الشيخ

١٤٤  

  ٤٥٦  مهام عبد الرحيم سعيد

  ٤٦  وليد بن عبد اهللا املنيس

  ٨٧  وليد بن عبد اهللا اهلويريين

  ٢٤٨  وليد خالد الربيع

  ٢١٧  وليم أوكسنولد

  ٤٣١  ياسر بن عبد الرمحن األمحدي

  ٢٠٩  ياسر عبد الرمحن اليحىي

  ٩١  ياسر حممد فتحي عيد

  ٣  ياسني بن سعيد بن عبد اهللا احلاشدي

  ٣٣  ياسني بن كرامة اهللا خمدوم

  ٢٢٩، ١٣  حيىي بن إبراهيم اليحىي

  ٤٤٥  حيىي بن شرف النووي

  ٢٦  حيىي بن عمر الكناين األندلسي



 
٥٥٨    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الصفحة  االســم

  ٢٠٠، ٤٥  حيىي حممود بن جنيد

  ٤٢٦  يوسف بن أمحد القاسم

  ٤٦٢  يوسف بن إمساعيل النبهاين

يوسف بن حسن بن 

  عبد اهلادي الدمشقي

٢٧٠، ١١٧، ١٥ ،

٤٨٧، ٤٢٠، ٢٨١  

  ٨٨  يوسف بن عبد اهلادي احلنبلي

  الصفحة  االســم

  ١٣٢  يوسف بن مطر احملمدي

  ٣٥٥، ٣٣٧  يوسف القرضاوي

  ٦٢  يوسف املرعشلي

  

  

  

   



 

 
٥٥٩    ا ام١٤٣١ - ١٤٣٢  

  الفهرس اإلمجايل
  

  الصفحة  االســم

  أ  المقدمة

  ١  حرف األلف

  ٩٠  حرف الباء 

  ٩٨  حرف التاء

  ١٦١  حرف الثاء

  ١٦٣  حرف اجليم

  ١٧٩  حرف احلاء

  ٢٠٢  حرف اخلاء

  ٢٠٥  حرف الدال

  ٢١٨  حرف الذال

  ٢٢٠  حرف الراء 

  ٢٣٥  الزايحرف 

  ٢٤٠  حرف السني

  ٢٥٤  حرف الشني

  ٢٧٠  حرف الصاد

  ٢٨١  حرف الضاد

  ٢٨٤  حرف الطاء

  ٢٩٠  حرف العني

  ٣٠٦  حرف الغني

  ٣١٠  حرف الفاء

  ٣٤٦  حرف القاف

  ٣٦٣  حرف الكاف

  ٣٧٥  حرف الالم

  ٣٧٨  حرف امليم

  ٤٧١  حرف النون

  ٤٩٢  حرف الواو

  ٤٩٩  حرف الياء

    

  الصفحة  االســم

  ٥٠١  الفهارس

  ٥٠٣  :الفهرس الموضوعي للكتب

  ٥٠٣  كتب التفسري وعلوم القرآن

  ٥٠٤ كتب العقيدة واملنهج

  ٥٠٧ كتب امللل والفرق واملذاهب الفكرية املعاصرة

  ٥٠٨  كتب الفقه والفتاوى

  ٥١٢  كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية

  ٥١٣  كتب احلديث

  ٥١٤  كتب علوم احلديث والرجال

  ٥١٥  والرقائق كتب األخالق والسلوك

  ٥١٦  كتب السري والتاريخ والرتاجم واألنساب

  ٥١٨  كتب اللغة واألدب

  ٥١٩  كتب ومكتبات

  ٥١٩  كتب الفكر اإلسالمي

  ٥٢٠  كتب املرأة واألسرة املسلمة

  ٥٢٠ الكتب الدعوية والرتبوية

  ٥٢٠  علوم متفرقة

  ٥٢١  الهجائي للكتب الفهرس

  ٥٤٠  تحقيقهافهرس الكتب التي أعيد طبعها أو 

  ٥٤٣  فهرس الكتب المميزة

  ٥٤٥  فهرس الرسائل الجامعية

  ٥٤٩  فهرس المؤلفين والمحققين

  ٥٥٩  الفهرس اإلجمالي

  



      

                 

                   

                    

تم الصف واإلخراج يف
مؤسسة الدرر السنية

nashr@dorar.net
ت: 038680123
ف: 038682848

جوال: 05569980280


