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لعامي 1432 – 1433هـ
تعريف بثالمثائة 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�وًزا 
َيَْمُعَه�ا َواِح�ٍد  ِكَت�اٍب  ))َخْزَن�ٌة(( ِم�ْن ُكلِّ َفنٍّ َوَنَظْرِف 
َفْرَقْد َكَفْينَاَك ِم�َن اْلَغْوِص َوِمْن َنَصِب الَبْحِث َوإِْجَهاِد السَّ
َب��اِرًع��ا نَِظاًما  َفاْحَتِف�ْل َواْظَفْر بِِه فِيَمْن َظَفْرَوَن��َظ��ْم��نَ��اُه 



  ١٤٣٣ -١٤٣٢ ام ا    أ  

  مةمقدِّ 

وإقــرارًا ، هتِــواستســالًما لعزَّ ، هعمتِــده اســتتماًما لنِ َمــحنَ ، منيالعــالَ  هللا ربِّ  احلمــدُ 

 ؛لـه ه ال شـريكَ دَ وْحـ  اهللاُ ال إلـه إالَّ ْن ونشـهد أ، هفايتِـإىل كِ  ستعينه فاقةً ونَ ، هكمتِ حبِ 

ـ شـهادةً  حممـًدا  أنَّ وأشـهد ، قانـالْ رها ألهاويـل مـا يَـ خِ ونـدَّ ، ك �ـا مـا أبقانـاهللا نتمسَّ

  .مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  ،قهلْ ه من خَ وصفوتُ ، ه على وحيهوأمينُ  ،هسولُ ر ه و عبدُ 

  :بعدُ أمَّا 

هــا )) خزانـة الكتـب((الـث مـن سلسـلة علـى صـدور اجلــزء الثَّ  مـرور عـامٍ  فبعـدَ 

اء مـــن طلبـــة العلـــم ائنـــا القـــرَّ بـــني أيـــدي أعزَّ  لنضـــعَ  ؛أخـــرى ةً مـــرَّ  ةَ رَّ حنـــن نعـــاود الَكـــ

بعنايــة  منتقـاةً  دي إلـيهم جمموعـةً وُ�ـ، األفكـار وعصـارةَ ، اجلهـود الصـةَ فـني خُ واملثقَّ 

ــــ رَ دَّ َصــــوتَ ، فنياب واملــــؤلِّ تَّــــالكُ  بــــه أقــــالمُ  ا جــــادتْ ممـَّــ ور ف املكتبــــات ودُ علــــى أرُف

إصــدار نســخة مــن هــذا الكتــاِب   وهــو ،قطعنــاه منَّــا بوعــدٍ  وذلــك إيفــاءً  ؛الناشــرين

  .كلَّ عام

نـــا مـــن مثـــار رْ نـــا وختيـَّ مجعْ  فقـــدْ  ؛تافيمـــا مضـــى مـــن اإلصـــدار دنـــاهم وكمـــا عوَّ 

 ؛نا بـــه البحـــث واالستقصـــاءوأســـعفَ ، نا إليـــه اجلهـــوداملطـــابع واملكتبـــات مـــا أوصـــلتْ 

 ،ةكريَّـــوالفِ  ،ةمـــن الفنـــون الشـــرعيَّ  عديـــدَ لا نتتضـــمَّ ، عبثالمثئـــة كتـــاب متنـــوِّ  لنخـــرجَ 

  .وغريها ،ةوالتارخييَّ 

ــــ وقـــــد ــــــى إصــ ــــذا الكتــــــاب عل ) ه١٤٣٣(م العــــــام املنصــــــرِ ت ادار احتــــــوى هــ

ن مل نُكــ) م٢٠١١) (هـــ١٤٣٢(ب عــام إىل جمموعــة مــن كتُــ إضــافةً  ،)م٢٠١٢(

  .ر صدورهالتأخُّ  ؛قد أضفناها إىل إصدارنا السابق

عي فيــه حصــرًا ال نــدَّ  - لســلةب السِّ مــن كتُــ ســابقيهشــأنه شــأن  -والكتــاب 

ـــ، وال اســـتيعابًا نا بـــه وأســـعفَ  ،نا إليـــه اجلهـــودمـــا أوصـــلتْ  -نا كمـــا أســـلفْ   -ا هـــو وإمنَّ

  .ي والبحثالتقصِّ 



  ١٤٣١ -١٤٣٠ ام ا    ب  

 ؛ل بــه بــني ثنايــاهوَّ ويتجــ، اخلطــوط العريضــة للكتــاب مأمــا وهــو يضــع القــارئَ 

ومقصــوده الــذي ، فــه منــهمؤلِّ  وغايــةِ ، مبحتـواه واإلملــام، رًا عــن فحــواهإلعطائـه تصــوُّ 

 كــــان رســــالةً   إنْ  ؛ه إىل أصــــلهوننبِّــــ، مباحثــــه وأهــــمِّ ، ض لبياناتــــهفنتعــــرَّ ، رمــــي إليــــهيَ 

ــا حمُ  ،ةً علميَّـ عيـد طباعتــه أو حتقيقــه شـري إىل مــا أُ كمــا نُ ، أو غــري ذلـك ،ًمـاكَّ أو حبًث

  .ي الفروق بينهاوجنلِّ  ،بعات والتحقيقاتونقارن بني الطَّ ، بمن هذه الكتُ 

ـــ وحــىت يكـــون الرجـــوعُ  ـــا فقـــد قُ  ؛رًاإىل الكتـــاب وحمتـــواه ســهًال ميسَّ منـــا برتتيبـــه ترتيًب

 و�ــذا يكــون الوصــولُ ، الكاشــفة ةمــن الفهــارس العلميَّــ نــاه مبجموعــةٍ لْ وذيـَّ  ،أجبــدي�ا

  .ب على الباحثستصعَ أمرًا ال يُ  فيه كتابٍ  أيِّ إىل 

ا ال فإنـَّــ ؛شـــر واملكتبـــاتور النَّ نـــا مـــن دُ عن تعـــاون مَمـــا باجلميـــل لِ منَّـــ رفانًـــاوعِ 

ــنننســى أن  ــ إلـــيهمه توجَّ دار ابـــن : مــنهم وخنـــصُّ  ،نــاء اجلميــلوالثَّ  ،كر اجلزيـــلبالشُّ

ــ، ودار النــوادر بسـوريا، حـزم ببــريوت  ن كــان لــه يــدٌ ممـَّ موغــريه، الم مبصــرودار السَّ

  .زوغ مشس هذا الكتابيف بُ 

  :وختاًما

ــــه ،هــــا القــــارُئ الكـــرمي هــــذا الكتــــابفـــدونك أيُّ   ال  وهــــو ،لـــك ُغْنمــــه وفائدُت

م عــدِ  فــإنْ  ؛ويشــوبه التقصــري ،يَعرتيــه الــنقصُ ، يـَْعــدو أن يكــون جهــًدا بشــري�ا حمًضــا

إذ علمنـا أنـَّه سـيكون يف أيـدي  ا؛ذرً وُعـ م منـك مغفـرةً عـدَ ا، فـال يَ ا وشـكرً منك محدً 

فجــلَّ ، ويتجــاوزن إذا وَجــدوا عيًبــا وخلــًال ، يَعــِذرون إذا رأوا نقًصــا وزلــًال  ؛قـوٍم كــرامٍ 

 هللاِ  الــنقص والنِّســيان مــن خصــائص اإلنســان، والكمــالُ و ، فيــه وعــَال  َمــن ال عيــبَ 

  .نخالِق األكواوحده 

  القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

elmee@dorar.net 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١  

 
َ
  دة عن الصحابة يف املناسكاآلثار املسن

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  يوسف بن عبد اهللا الصمعاين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار املأثور للنشر والتوزيع 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

   :ا ب

ــــه مؤلِّفــــه آثــــار  ولــــو يف املوصــــولة  - دةة املســــنَ صــــحابالهـــذا الكتــــاب مجــــع في

 اعتمــدً م، املختلفـة حلــديثاكتـب   وذلــك مـن خــالل ،املناسـكبــاب يف  - ظاهرهـا

وابـن أيب شـيبة كأصـل ملـادة ، فْي عبـد الـرزاقواملطبـوع مـن مصـنَّ  ،موطأ مالـكعلى 

والكتــب ، ليضــيف إليهــا مــا جيــده يف غريهــا مــن كتــب التفاســري املســندة ؛البحــث

وقام برتتيب هذه اآلثار يف أبواب حسب ترتيب أعمال . ريهاواملسانيد وغ، الستة

مث يقـوم ، مع وضعها حتت األبواب يف فصول ومباحث جتمع مجلة منهـا، املناسك

 ،عليـه بناًء على القـول بإثبـات اُحلكـم أو احلـثِّ  ،برتتيبها داخل الفصول واملباحث

البـاقي علـى حسـب مث يرتـب ، مها يف العمـلأو حسب تقدُّ  ،مث نفيه أو النهي عنه

وحَكــم علــى  ، وتــرجم لرجــال األســانيد، وخــرَّج اآلثــار. أفضـلية الصــحايب أو عمــره

  .أثر) ١٣٠٠(كل أثر بعد دراسة إسناده، وبلغ عدد اآلثار 

مـن جامعـة أم درمـان  ،نة وعلـوم احلـديثوالكتاب أصله رسالة دكتوراه يف السُّ 

  . اإلسالمية



 
٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  آراء الشيخ األلباني الفقهية 

  ) املعامالت وبقية أبواب الفقهقسم (

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  خالد بن راشد املشعان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار التدمرية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

وبقيـة  ،التهذا الكتاب مجع فيه املؤلِّف آراء الشيخ األلباين الفقهية يف املعـام

مـع  ،معتمًدا على مؤلفات الشيخ والكتب اليت خرجها وعلـَّق عليهـا، أبواب الفقه

ــة األربعــة ،اســتبعاد املســائل اإلمجاعيـَّـة وطريقــة املؤلِّــف أن . أو مــا اتَّفــق عليــه األئمَّ

، مث يصور املسألة إذا احتاجـت إىل توضـيح، يعنون للمسألة مبا اختاره الشيخ فيها

وحيرِّر حملَّ النزاع يف املسـائل الـيت ، إن كان سبب اخلالف يدور عليهويذكر دليلها 

ويف حـــال . فيـــذكر مــواطن االتفـــاق ومــا اختلفـــوا فيــه، اتفـــاق واخــتالف هــي حمــلُّ 

فــإن مل يكــن فإنــه ، وجــود ســبب للخــالف فإنــه يــذكره بعــد ذكــر األقــوال متتابعــة

مبتــدئًا بقــول  ،واب عنهــامــع مناقشــتها واجلــ، يــذكر األقــوال ويُتبــع كــلَّ قــول بأدلتــه

ف مـن متهيـد الكتـاب تـألَّ . معلِّـًال سـبب الرتجـيح، مث يذكر  القـول الـراجح، الشيخ

ويف الباب الثاين حتدَّث عـن منهجـه  ،للشيخالباب األول ترجم يف  ،وبابني وخامتة

عـن املســائل الفقهيـة الــيت  حتـدثالبـاب الثــاين  ويف. وطريقتـه يف اسـتنباط األحكــام

  . مث كانت اخلامتة ألهمِّ النتائج اليت توصل إليها. لشيخرجَّحها ا

  .مبكة املكرمة وأصل الكتاب رسالة دكتوراه من كلية الشريعة جبامعة أم القرى



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٣  

  لباني الفقهية يف العباداتراء الشيخ األآ

  دراسة فقهية مقارنة

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مساعد بن حممد احلسين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار التدمرية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

هذا الكتاب مجع فيه مؤلِّفـه املسـائل الفقهيـة الـيت خـالف فيهـا الشـيخ األلبـاين 

ــة ، مجـاهري أهـل العلـم ومل يتعــرَّض ملـا أمجـع عليهـا العلمــاء أو وافـق فيهـا الشـيخ أئمَّ

مقتصـــرًا يف ، وقــام برتتيــب هــذه املســائل علــى األبــواب الفقهيـَّـة، بعــةاملــذاهب األر 

وطريقته أن يذكر املسألة مث يُتبعها برأي الشيخ األلبـاين رمحـه . ذلك على العبادات

ـــــاره مــــن األئمـــــة، اهللا ـــــن وافقــــه علـــــى اختي ـــــن خالفـــــه، مث يــــأيت بقـــــول َم  ؛مث رأي َم

مث خيتــار مــا ، ويناقشــها، لــة فيهــاويبــنيِّ وجــه الدال، ليســتعرض بعــدها أدلــة القــولني

  .ترجَّح لديه معلًِّال ذلك االختيار والرتجيح

اشـتمل علــى ذكــر احلالـة االقتصــادية والعلميــة  ؛وقـد تــألف الكتـاب مــن متهيــد

أوهلمـا تنـاول فيـه حيـاة األلبــاين : مث أْتبعـه ببــابني، يف حيـاة الشـيخ األلبـاين رمحـه اهللا

  . ملسائل الفقهية ودراستهاأما الثاين فاحتوى على ا، ومنهجه

والكتـاب أصــله رســالة علميــة تقــدَّم �ـا املؤلــف لنيــل درجــة الــدكتوراه يف الفقــه 

  .من جامعة أم القرى



 
٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  راء الفقهية التي خالفت فيها السيدة عائشةاآل

  مجهور الصحابة رضي اهللا عنهم رضي اهللا عنها

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مسهانأقصور 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -ن حزم دار اب

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٣٨  

   :ا ب

الســـيدة اآلراء الفقهيـــة الـــيت خالفـــت فيهـــا  فـــةت فيـــه املؤلِّ حصـــر هــذا الكتـــاب 

الفقهــاء مـــن الصــحابة، مــع ِذكــر َمــن خالفهــا وَمـــن  عائشــة رضــي اهللا عنهــا كبــارَ 

أســـباب خمالفتهـــا واســـتخالص لتـــابعني والفقهـــاء األربعـــة، وافقهـــا مـــن الصـــحابة وا

  .ذلكومنهجها يف 

فيـه ترمجـة خمتصـرة حليـاة ترمجـت ، وفصل متهيدي، فة كتا�ا مبقدمةابتدأت املؤلِّ 

والــيت  ،مث انتقلــت إىل فصــول الكتــاب. عائشــة مــع ِذكــر بعــض مناقبهـا أم املـؤمنني

ــــ: تألفـــت مـــن ثالثـــة فصـــول ــــيت  فـــةت فيـــه املؤلِّ معـــجفل، ا الفصـــل األوَّ أمَّ اآلراء ال

كبـار فقهـاء الصـحابة، رضـوان   عائشة رضي اهللا عنها مجهـورَ السيدة خالفت فيها 

ــــة  دراســــة الفصــــل الثــــاينكــــان اهللا علــــيهم، بينمــــا   ــــة مــــن خــــالل ثالث منــــاذج تطبيقي

ومسـألة وصـل  ،ومسألة سفر املرأة دون َحمَرم ،لبس التُّبان للُمحرِم :وهي ،مباحث

عائشـة املـؤمنني  اليت دعت أمَّ ألسباب لذكر االثالث كان الفصل    حنييف. الشَّعر

ــإىل خمالفــة  رضـي اهللا عنهـا والكتــاب عبـارة عــن . حابة رضـي اهللا عـنهممجهـور الصَّ

  .اجستريفة لنيل درجة املة تقدَّمت �ا املؤلِّ رسالة علميَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٥  

  أبو احلسن احلرايل املراكشي

  ثاره ومنهجه يف التفسريآ

  :بت ا

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممادي اخلياطي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  املغرب - لرابطة احملمدية للعلماءبامركز الدراسات القرآنية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٤٤  

   :ا ب

احلرايلِّ، ومنهجـه يف التفسـري مـن الوجهـة أيب احلسن دراسة آلثار هذا الكتاب 

فكـر يف عهـد دولـة لإبـراز جانـب مـن جوانـب او�دف هـذه الدِّراسـة إىل كريَّة، الفِ 

  .ةوهو ذو نزعٍة صوفيَّ  ،حلرايلِّ والتعريف بأيب احلسن ا، ديناملوحِّ 

ـــم وقـــد  ــــاة تعـــرَّ  منهـــا ليف البـــاب األوَّ : كتابـــه ثالثـــة أبـــواب  املؤلِّـــفقسَّ ض حلي

صـه ا البـاب الثـاين فخصَّ أمَّـ ،صـرهصاله بـبعض صـوفية عاتِّ ومنها ما يتعلَّق ب ،احلرايل

ــــديث عــــــن آثــــــار احلــــــرايل ذات االجتاهــــــات املتنوِّ  ــــة، يف الفكــــــرللحــ  ،واملعرفــــــة ،عــ

مـنهج احلـرايل : تناول يف الباب الثالـثبينما ، النظريِّ والعلميِّ : والتصوُّف بقسميه

ع املفتــاح، والعــروة، والتوشــية، مــ: تبــه الثالثــةعلــى كُ يف ذلــك  ايف التفســري، معتمــدً 

جوانــــب  ن جـــانبني مـــنوقـــد تضـــمَّ ، تفســـري البقـــاعياملنثـــورة يف نصـــوص تفســـريه 

يف اجلانـب األوَّل منــه، حـاول احلــرايلُّ وقــد  .الثــاين عملـيٌّ و ، ل نظـريٌّ األوَّ  :التفسـري

همــه  طريقــة الوصــول إىل فَ ع ضــوابط تبــنيِّ تفســري القــرآن، ووْضــ تأســيس قــوانني يف

   .رين السابقنيهم املفسِّ د مباشر على فَ ا ذوقي�ا صوفي�ا، دون اعتماهمً فَ 



 
٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  اجتاهات التفسري بالغرب اإلسالمي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا عوينة

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  املغرب - لرابطة احملمدية للعلماءبامركز الدراسات القرآنية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٠٣  

 با:   

علمـــاء الغـــرب اإلســـالمي يف علـــم التفســــري  تنـــاول إســـهاماتِ هـــذا الكتـــاب ي

د ل علــى رْصــكمـا عِمــ  مــع الدِّراســة والتحليــل،خـالل القــرن الرابــع عشــر اهلجـري، 

: جهـود العلمـاء املغاربـة يف تفسـري القـرآن ا�يـد، مـن خـالل اجتاهـات ثالثـة؛ وهــي

جمـالس "تفسـري موعـًة مـن التفاسـري، كذا االجتـاه جمواختـار هلـ االتجـاه االجتمـاعي،

طـاهر لل "التحريـر والتنـوير" وتفسـري ،بـن بـاديسال "التذكري من كالم احلكيم اخلبري

سـبيل "تفسـري  :منهـا ؛عدًدا مـن التفاسـري له اختارو  جاه العقديالتِّ وا، بن عاشور

ن ل مـوتفسـري سـور املفصَّـ ،مـد تقـي الـدين اهلـاليلحمل "الرشاد يف هدي خـري العبـاد

ـــوفي ،عبــــد اهللا كنـــــونلالقــــرآن الكـــــرمي  ـــاه الصــ تفســـــري مقاصـــــد "اختــــار و ، واالتجـ

 .وغريه من الكُتب اليت تتحدَّث عن هذا االجتاه ،سن البعقيليحل "األسرار

رْصـد املـنهج قـام مـن خاللـه ب ،ا خاص�ابابً املؤلِّف لكلِّ اجتاه تفسريي  أفردوقد 

كـل اخلاصَّـة بمنـاذج مـن كتـب التفسـري ض عـرَ و ط إشكاالته وقضاياه، يف بسْ  املتَّبع

، لنصـوص واألقـوالاة، وضـبط ج األحاديث النبويَّ اآليات القرآنية، وخرَّ وعزا اجتاه، 

   .مصادرها وعزاها إىل



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٧  

  إجارة األعيان يف الشريعة والقانون

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فؤاد حممد الكبيسي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٩٩  

  :ا ب

ق �ـــا مــن أحكـــام يف الشـــريعة هــذا الكتـــاب يتنــاول مســـألة اإلجـــارة ومــا يتعلَّـــ

ــم البحـث مخســة فصــول تســبقها . ويف القــانون املــدين العراقـي ،اإلسـالمية وقــد قسَّ

غــة ويف اإلجـارة واألعيـان يف اللُّ حتـدَّث يف التمهيـد عــن مفهـوم . املقدمـة مث التمهيـد

االصطالح الشرعي والقانوين، وخصائص عقد اإلجارة، والَفرق بني عقد اإلجارة 

 ،والعقـود األخــرى، ويف الفصـل األول تنــاول مشــروعية اإلجـارة وأركا�ــا وشــروطها

واســتعرض يف الفصـل الثـاين أقسـام إجــارة . وُصـورها وأنواعهـا يف الشـريعة والقـانون

. وخيـار العيـب ،كخيـار الشـرط والرؤيـة والتعيـني  ،وصورها واخليـارات فيهـا األعيان

أمَّــا الفصــل . وخصَّــص الفصــل الثالــث آلثــار إجــارة األعيــان يف الشــريعة والقــانون

الرابـع فبـنيَّ فيـه أنـواع إجـارة األعيـان وأحكامهـا؛ إجـارة األعيـان الثابتـة يف الشـريعة 

ويف الفصــــل اخلــــامس .  الشــــريعة والقــــانونوالقــــانون، وإجــــارة األعيــــان املنقولــــة يف

. واألخــري حتــدَّث عــن أســباب انتهــاء اإلجــارة يف الشــريعة والقــانون املــدين العراقــي

  . جبامعة بغداد -وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من كلية العلوم اإلسالمية 



 
٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  املصلحة ، الواقع، النص –االجتهاد 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد الريسوين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -الشبكة العربية لألحباث والنشر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٥  

   :ا ب

، مـــن جانـــبدار بـــني الـــدكتور أمحـــد الريســـوين يف أصـــله حـــوار  هـــذا الكتـــاب

د الفقهـي االجتهـا وكـان احلـوار عـن ،من جانب آخر واألستاذ حممد مجال باروت

  .واملصلحة ،والواقع ،بني النص

ن الفصــل األول حبــث املؤلــف الــذي قدمــه تضــمَّ  ؛ف مــن فصــلنيالكتــاب تــألَّ 

، وبـني احلريـة واملسـؤولية، أثناء احلوار، والذي تناول االجتهاد بني الصـواب واخلطـأ

واملصــلحة شــريعة،  ،ا أن الشــريعة مصــلحةموضـحً  املصــلحة،نـاقش قضــية الــنص و و 

ودعـوى تعـارض الـنص واملصـلحة، وأورد ثالثـة منـاذج ملـن  ،عـىن املصـلحةمع بيـان م

كمـا ، إىل غـري ذلـك) قطـع يـد السـارق -احلجـاب  -الصيام (وهي  ،ادعى ذلك

وأثـــر الواقـــع يف تقريـــر ، ث عـــن الفقـــه بـــني االجتهـــاد النظـــري والواقـــع العملـــيحتـــدَّ 

  .األحكام

عـن االجتهـاد  -احملـاور  بًـا علـى حبـثمعقِّ  -وحتدث املؤلف يف الفصـل الثـاين 

حيــــث تنــــاول منحــــى الضــــبط والتقييــــد يف الفكــــر األصــــويل ، بــــني الــــنص والواقــــع

ـــافعي ــــى بعـــــده، الشــ مث تنـــــاول بعـــــد ذلـــــك مســـــألة الـــــنص ، واســـــتمرار هـــــذا املنحـ

  .واملصلحة

  .وهو حبث نافع ومفيد



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٩  

 
َ
   ل يف عقد البيعاألج

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا أوزجان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -النوادر  دار

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٦٨  

   :ا ب

، لبيـــان مـــا خفــي مـــن أحكامـــه ؛هــذا الكتـــاب يــدرس مســـألة األجـــل يف البيــع

مــن قضــاياه الــيت  ق مــن مســائله يف كتــب الفقـه، وإيضــاح مــا اســتجدَّ ع مــا تفــرَّ وْمجـ

أوهلـا كـان بابًـا  ؛وقد تألف الكتـاب مـن مخسـة أبـواب، أخرةحدثت يف العصور املت

 ،كعقد البيـع واألَجـل، الكتابمصطلحات تتعلَّق مبوضوع عن  هث فيحتدَّ ا متهيدي� 

علـى الـثمن إذا كـان  لباحلديث دخـول األَجـبباب تناول  مث أتبعه، وما يتعلق �ما

ــ، َديًنــا أو مبيًعــا مــن وجــه عــن دخــول األَجــل علــى ا الثالــث مــن األبــواب فكــان أمَّ

ــ  ،املبيــع احملــض مث جــاء ، وعقــد التوريــد، وعقــد االستصــناع، ملَ كــالبيع املطلــق والسَّ

مث خــتم ، وبيـع الـدَّين بالـدَّين عقــد الصـرفالبـاب الرابـع ليتنـاول دخـول األجـل يف 

  .بباب خامس تناول فيه دخول األجل على حكم البيع ومقدمته

مـــن كليـــة  ،ف لنيـــل درجـــة املاجســـتريملؤلِّـــم �ـــا اوالكتـــاب رســـالة علميـــة تقـــدَّ 

فـــرع الفقــــه ، قســـم الدراســــات العليـــا الشـــرعية -الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية 

   .مةجبامعة أم القرى مبكة املكرَّ ، وأصوله

 



 
١٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  وتطبيقاته يف الفقه اإلسالمي أحكام اإلكراه 

  )القانون دراسة مقارنة مع(

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مور تيسري حممد بَ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٧٦  

  :ا ب

ــــة ألحكــــام اإلكــــراه وتطبيقاتــــه يف الفقــــه  هــــذا الكتــــاب دراســــة تفصــــيلية مقارن

ا يظهـــر جوانـــب كثـــرية مــن حماســـن هـــذه الشـــريعة الغـــراء وعظمتهـــا ممَّـــ، اإلســالمي

تنـاول فيهمـا ، والبحث كله شاهد على هـذا وقـد تـألف مـن متهيـد وبـابني ،اهاوغن

أمــا التمهيــد فقـد عــَرض فيــه املؤلــف عرًضـا مــوجزًا عــن األهليــة  ؛املوضـوع بتفصــيل

مـع ، معرِّفًـا العـارض ،والعوارض الـيت تعرتضـها، وأقسامها،  معناهافبنيَّ ، وعوارضها

بــاب األول الــذي خصَّصـه لــذكر قواعــد لينتقــل بعــد ذلـك لل ؛بيـان أثــره يف األهليـة

وأثــره يف التكليــف ويف ، فعــرَّف فيــه اإلكــراه وبـنيَّ شــروطه وأقســامه، اإلكـراه العامــة

، وأثـره يف التصـرفات الشـرعية واحلسـية، وضابطه يف التصـرفات، املسؤولية القانونية

ل أثـــره يف فتنـــاو ، ةأمــا البـــاب الثــاين فتنـــاول فيــه املؤلـــف اإلكــراه يف الفـــروع الفقهيَّــ

ويف ، وأثره يف الزواج والطالق واليمني، وأثره يف صحة املعامالت، ة العباداتصحَّ 

وأصـل الكتـاب رسـالة . كمـا تنـاول اإلكـراه يف مسـائل القضـاء، اجلنايـات واحلـدود

  .جامعة دمشق -علمية تقدم �ا املؤلف لنيل درجة املاجستري من كلية الشريعة 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١١  

  راسة فقهيةد -ب الطبية أحكام التجارِ 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن مزروع املزروع

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٦٢  

   :ا ب

باعتبارهــا  ،ب الطبيــة مــن وجهــة نظــر فقهيــةهــذا الكتــاب يعــاجل مســألة التجــارِ 

فهــــو يـــــدرس  ؛الركــــائز األساســـــية يف تطــــوير األســــاليب الدوائيـــــة والعالجيــــة أهــــمَّ 

، ليتضح املراد منها ؛ف بتصوير املسائلوقد قام املؤلِّ . ح أحكامهاويوضِّ  ،مسائلها

وإن كانـت خالفيـة ، اتفـاق ذَكـر حكمهـا مـع الـدليل فإن كانت حملَّ  ،مع دراستها

ار علـى املـذاهب الفقهيَّـة األربعـة ومـا مث ذكر اخلالف مع االقتصـ ،النزاع حرَّر حملَّ 

  . إن ُوجد -ر من أقوال السلف، وتقدمي القول احلاظر على املبيح تيسَّ 

، ب الطبيــةتنــاول يف التمهيــد مفهــوم التجــارِ  ؛ا وفصــلنين متهيــدً الكتــاب تضــمَّ 

أمَّـــا الفصـــل األول ، مـــع ذكـــر حملـــة تارخييـــة عـــن التجـــارِب علـــى احليـــوان واإلنســـان

، ب الطبيــــة علــــى احليـــــواناألحكــــام الفقهيــــة املتعلِّقـــــة بــــأنواع التجــــارِ فتنــــاول فيــــه 

وتنــاول يف . واملعاوضــة عــن احليوانــات لغــرض إجــراء التجــارب عليهــا، وضــوابطها

أو علـى ، الفصل الثاين أحكام التجارب الطبية على اإلنسـان سـواء كانـت مباِشـرة

م �ــا الباحــث لنيــل األصــل رســالة علميــة تقــدَّ والكتــاب يف . أجـزاء مســتخَرجة منــه

  . درجة املاجستري، من قسم الفقه وأصوله، جبامعة امللك سعود



 
١٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 دراسة فقهية مقارنة - أحكام التيمم 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  رائد بن محدان بن محيد احلازمي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض - دار الصميعي

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٧٥٥  

   :ا ب

فــه إذ قــام مؤلِّ  ؛مــن املســائل واألحكــامم التيمُّ مــا يتعلَّــق بــهــذا الكتــاب يتنــاول 

صــياغًة  هاصــاغو  ومقارنــة، ة متكاملــةفقهيَّــ ودراســتها دراســةً  جبمــع شــتات مســائله

وقـــد بـــدأ ، هــابيــان الـــراجح فيكمـــا تعـــرَّض ل،  معاصــرة يســـُهل علــى اجلميـــع تناوهلــا

واحلـديث ، تهمشـروعيبيـان تعريـف التـيمُّم، و اشـتمل علـى  تمهيد؛اب باملؤلِّف الكت

والـيت تضـمَّنت احلـديث عـن  ،مث شـرع يف أبـواب الكتـاب، ة بـهاألمَّـ اختصاصعن 

سـنن التـيمُّم كمـا تناولـْت ، وشـروطه وفروضـه، وأحكامـه، سباب املوجبة للتيمُّماأل

   .وغريها من املسائل ،هبطالتوم، ومكروهاته

ـــل إليهـــا، وبلـــغ وقـــد ذكـــر  يف خامتـــة الكتـــاب أبـــرز الفوائـــد والنتـــائج الـــيت توصَّ

تعـــدادها أربعـــني فائـــدة، مث أحلـــق بالكتـــاب تســـعة فهـــارس، وهـــي فهـــرس اآليـــات 

 ،والكلمـات الغريبـة ،والبلـدان ،واآلثار، واألشعار، واألعـالم ،القرآنية، واألحاديث

  . واملوضوعات ،واملصادر

يف الفقــه  لنيــل درجــة املاجســتريتقــدَّم �ــا املؤلِّــف  والكتـاب يف أصــله رســالة علميــة

 . مةة املكرَّ مبكَّ  -اإلسالمي من جامعة أم القرى 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٣  

  أحكام احلرم املكي 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سامي بن حممد الصقري

  الدمام -دار ابن اجلوزي   :الناشر

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٨٨  

  :ا ب

هذا الكتاب أُفرد لبيان أحكام احلرم املكي، ومجع املؤلِّف فيـه املسـائل املتعلقـة 

مع ِذكر أدلـة  ، وحشد أقوال املذاهب، مث قام برتتيبها ،�ذا املوضوع من مصادرها

اللـــة، كــل قـــول ـــا وجـــه الدَّ وذكـــر مـــا يـــرِد علـــى هـــذه األدلـــة مـــن املناقشـــات ، مبيـًِّن

مث  ،وطريقتـه أنـه يُقـدِّم القـول الـراجح يف كـلِّ مســألة، وأجـاب عنهـا ،اضـاتواالعرت 

  .أو لكثرة القائلني �ا، يُتبعه باألقوال اليت تليه يف القوة

، تضــمَّنت تعريــف احلــرم وفضــله وحــدوده ،ف مــن ســبعة فصــولوالكتــاب يتــألَّ 

، واملناسـك، والصـيام، واالعتكـاف، وأحكام حرم مكة اخلاصَّة بالطهارة، والصالة

وَمـن ُمينـع مـن دخولـه، ومـن ترجيحـات ، وُحكـم اجلنايـة يف حـرم مكـة، واملعـامالت

أنَّ املسـجد احلـرام هــو مسـجد الكعبـة، وأنَّ أهـل حــرم مكـة جتـب علــيهم  :املؤلِّـف

  . ع والقران، وحيرم البناء يف املشاعر داخل احلرمالعمرة كغريهم، وجيوز هلم التمتُّ 

 ،ية تقـدَّم �ـا املؤلـف لنيـل درجـة املاجسـتري يف الفقـهوالكتاب أصله رسالة علم

  .قسم الفقه -كلية الشريعة   -من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 



 
١٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  )دراسة فقهية مقارنة معاصرة(أحكام احلواس اخلمس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  انوَّ ندى حممد علي صَ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ةالطب

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٦٣  

  :ا ب

هذا الكتاب يدرس أحكام احلـواس اخلمـس يف الفقـه اإلسـالمي دراسـًة مقارنـة 

حتـت كـل بـاب فصـالن، وكـل فصـل  ،وقد جـاء الكتـاب يف أربعـة أبـواب. معاصرة

ـــة البصــر و . يشــمل عــدَّة مطالـــب األحكــام املتعلِّقـــة تناولــت يف البــاب األول حاسَّ

�ـــا، واألحكـــام املتعلِّقـــة بفاقــــد البصـــر يف العبـــادة واملعاملــــة، وواليـــة فاقـــد البصــــر 

ويف البــاب الثــاين حتــدَّثت عــن حاســة الســمع واألحكــام املتعلِّقــة بالســماع  . العامَّــة

ــ ،والغِيبـة والنميمـة ،كسـماع الغنـاء واملوســيقا س، واألحكـام املتعلقـة بفاقــد والتجسُّ

وخصصـت البـاب . واجلناية عليـه ،مع يف عبادته ومعامالته، وجنايته على غريهالسَّ 

واملسـائل املتعلِّقـة  ،وبينت أحكامها يف العبادات ،الثالث يف حاسيت الشم والذوق

ويف البـاب الرابـع . باألنف، وجتميل األنف، وبصمة الرائحـة، وغريهـا مـن املباحـث

الطهــارة والصـــيام واحلــج املتعلِّقـــة واألخــري تكلَّمــت عـــن حاســة اللمـــس، وأحكــام 

باللمس، وعبادة فاقـد الطـَرف ومعامالتـه، وجنايـة فاقـد الطـرف وعقوباتـه، وزراعـة 

وأصـل الكتـاب رسـالة . العضو املقطوع، وبصمة اليد والقدم، وغريها من املباحـث

  .جامعة أم درمان اإلسالمية -ماجستري من الشريعة والقانون 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٥  

  اإلسالميأحكام السالح يف الفقه 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  صربي صاحل شحاذة املرعاوي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -دار السالم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٤٠  

   :ا ب

مسـتقاًة مـن ، ة باألسـلحةة اخلاصَّـهذا الكتاب جيمع يف ثناياه األحكام الفقهيَّـ

قــة فهــو يســتعرض أقــوال العلمــاء يف املســائل املتعلِّ ، فقــه القدميــة واحلديثــةمصــادر ال

  .ح لديهمث خيتار ما ترجَّ ، ويناقشها، تهمويذكر أدلَّ ، بالسالح

ففــي الفصــل التمهيــدي  ؛وأربعـة فصــول ،الكتـاب اشــتمل علــى فصــل متهيــدي

ره وتـــاريخ ظهــــو ، ومكانتـــه عنـــد العــــرب، ف تعريــــف الســـالح وأنواعــــهتنـــاول املؤلِّـــ

، وطرائـق احلصـول عليـه، أمَّا الفصل األوَّل فتكلَّم فيه عـن حيـازة السـالح، رهوتطوُّ 

ورأي القـــانون الـــدويل وُحكـــم الشـــريعة اإلســـالمية يف حيـــازة ، وأنـــواع هـــذه احليـــازة

ــ، بــة علــى حيازتــهواآلثــار املرتتَّ ، ةاألســلحة غــري التقليديَّــ ث  ا الفصــل الثــاين فتحــدَّ أمَّ

وتنــاول يف الفصــل الثالــث ُحكــم التــدريب علـــى ، الســالحفيــه عــن أحكــام محــل 

ويف الفصل الرابـع تكلَّـم املؤلـِّف ، واجلنايات املرتتِّبة على ذلك، السالح واللعب به

مث خـــتم بفصـــل اشـــتمل علـــى أحكـــام ، عـــن أحكـــام الشـــهر بالســـالح واســـتعماله

ؤلِّــف درجــة والكتــاب يف أصــله رســالة علميــة نــال �ــا امل. متفرِّقــة تتعلَّــق بالســالح

   .جبامعة بغداد -من كلية العلوم اإلسالمية ، الدكتوراه



 
١٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  أحكام الغائب واملفقود يف الفقه اإلسالمي 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد املنعم فارس سقَّا

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٤٨  

ب ا:   

حــاالت الغيــاب الــيت عـاجل �ــا الشــارع احلكـيم  األحكــامتنـاول هـذا الكتــاب ي

تصـل ورمبـا  ،خمتـارين أو ُجمـربين أوطـا�ميرتكـون ن ممـَّد، اليت متسُّ شرحية كبرية والفقْ 

كثـري مــن األحكـام املتعلِّقـة بالقضـاء، واملـال، وغــري   يفر هم أو تنقطـع، ممـَّا يـؤثِّ ؤ انبـأ

عـــرض ي حيـــثاالســـتقرائي التحليلـــي؛  يف حبثـــه املـــنهجَ ف هج املؤلِّـــوقـــد انـــت .ذلـــك

ــــاملســــألة، مث  ــــن َمثَّ يقــــوم ، ناقشــــة األدلــــةيقــــوم مبمث ، ذكر أقــــوال الفقهــــاء فيهــــاي وِم

  :وقد قسم حبثه بابني، ًنا سبب اختيارهيف املسألة، مبيـِّ باختيار ما ترجَّح لديه 

وتنــاول فيــه أحكــام : الميأحكــام الغائــب يف الفقــه اإلســعــن  :لالبــاب األوَّ 

القضاء املتعلِّقة بالغائب من نكاح، وطالق، وتفريق بني الـزوجني بسـبب الغيـاب، 

   .وغريها

كــم وتنــاول فيــه حُ : أحكــام املفقــود يف الفقــه اإلســالميعــن  :البــاب الثــانيو 

، واملـــوت، واألحكـــام املتعلِّقـــة بزوجـــة املفقـــود، وبأموالـــه ،املفقـــود مـــن جهـــة احليـــاة

  . موالاألو  ةزوجال يفوأثر ذلك  ،ههور كم ظحُ و 

كتـاب نـال بــه مؤلِّفـه درجــة الـدكتوراه يف الفقــه اإلسـالمي وأصــوله، مـن كليــة ال

  .الشريعة، يف جامعة دمشق



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٧  

  األحكام الفقهية التي تهم العاملني يف املستشفيات

   :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  هاين بن عبد اهللا اجلبري 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –دار ابن األثري 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل    :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٢٨  

   :ا ب

ــــه مؤلِّ  ــــة الـــيت تتعلــــق باملرضــــى هـــذا الكتــــاب مجـــع في فــــه أبـــرز األحكــــام الفقهي

  .وبالعاملني يف ا�ال الطيب بصورة موجزة

فتحــــدث عــــن  ،ق بــــاملرض واملــــريضف يف هــــذا الكتــــاب مــــا يتعلَّـــتنـــاول املؤلِّــــ

فضــلها : كمـا تنـاول عيــادة املـريض، شـرع للمــريضومـا يُ  ،وثوابــه ،مفهومـه: املـرض

ف بعـــد ذلـــك إىل بيـــان واألدويـــة اإلميانيـــة، كـــالرقى وغريهـــا، وانتقـــل املؤلِّـــ، وآدا�ـــا

ق �ـــا مـــن إزالــة النجاســـة، ونـــواقض أحكــام تعبـــدات املــريض كالطهـــارة، ومـــا يتعلَّــ

، ى اجلبــرية، وكــذلك أحكــام الصــالة والصــيام واحلــجم، واملســح علــالوضــوء والتــيمُّ 

ا حكـم التـداوي، وذكـر العديـد مـن موضـحً  ،م عن أحكـام التـداوي واملعاجلـةوتكلَّ 

 أقوال أهـل وبنيَّ  ،ةباإلجراءت العالجيَّ  ،قةة املتعلِّ املسائل احلادثة والنوازل املستجدَّ 

ناعي، واإلجــراءات واإلجهــاض والتلقــيح الصــ ،العلــم فيهــا، كمنــع احلمــل وتنظيمــه

ق بنهايـة احليـاة، وذكــر ومـا يتعلَّــ ،ةواجلراحـة التجميليَّـ ،قـة باملعاجلـة كنقـل الــدماملتعلِّ 

ــعــددً  ، وســرت العــورات، را مــن آداب املــداواة واملعاجلــة كــإذن املــريض، وحفــظ السِّ

ف أخالقيـات وإخبار املريض عن مرضـه، كمـا بـنيَّ املؤلِّـ ،وآداب االستشارة الطبية

  . وجتهيز امليت ،وأحكام التعامل مع احملتَضر، يف ا�ال الطيب العمل



 
١٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

   أحكام املرضى 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد بن إبراهيم بن خليل

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  حممد سرور حممد مراد البلخي

ـــة ــ ــ ــ ــ   :مراجعـــ

  

  أمحد احلجي الكردي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الكويت -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ـــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ةالطب

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤١٥  

   :ا ب

واإلملــــام ، احلاجــــة إىل معرفتــــه ق إىل موضــــوع مهــــم متــــسُّ هــــذا الكتــــاب يتطــــرَّ 

وجيمــع مــا ، ويبيِّنهــا، حيــث يتنــاول بــني ثنايــاه أحكــام املرضــى ؛بأحكامــه ومســائله

ما الفتــاوى املنثــورة مــن أقــوال ال ســيَّ  ،ق مــن مســائلها مــن كتــب الفقــه احلنفــيتفــرَّ 

قـة بـاملريض علـى الكتـب ف بتقسـيم املسـائل املتعلِّ حيـث قـام املؤلِّـ. علماء املذهب

عازيًـا مـا ينُقلـه ، وختاًمـا مبسـائل الـدَّين والرتِكـة، ابتـداءً مـن كتـاب الطهـارة ،الفقهيـة

مـــع ذكـــر فصـــول وأبـــواب ، إىل مصـــدره واملرجـــع الـــذي نقلـــه منـــه مـــع ذْكـــر مؤلِّفـــه

وحيـِرص املؤلِّــف أثنـاء ذلــك أن يـأيت مبــا عليـه العمــل والفتـوى عنــد ، الكتـب أحيانًــا

  .فقهاء احلنفية

ــ وفيــه تنــاول  ،ل خصَّصــه لدراســة الكتــاباألوَّ : مه احملقــق ِقســمنيالكتــاب قسَّ

 منهجـه يف الكتـاب ومصـادره الـيت اعتمـد عليهـا يف وبـنيَّ ، وترجم له ،فحياة املؤلِّ 

   .ين حقَّق فيه منت الكتابوالقسم الثا. تأليفه



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٩  

   أحكام املولود يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمساء بنت حممد آل طالب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار الصميعي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٩٦٧  

   :ا ب

ق يف كتــب الفقــه مـن أحكــام املولــود، تفـرَّ  فــة مــاهـذا الكتــاب مجعــت فيـه املؤلِّ 

وذلـك ألمهيـة هـذا املوضـوع وحاجــة  ؛واالسـتفادة منهـا ،حـىت يسـُهل الرجـوع إليهـا

ضــيع، وبعــض املســـائل قــد يتعلـــق النــاس إليــه، واملـــراد بــاملولود يف هــذا الكتـــاب الرَّ 

ل فــة بعــرض األقــوال يف كـــضــاعة، وقــد قامــت املؤلِّ استقصــاؤها مبرحلــة مــا بعــد الرَّ 

، مث باقي أقوال املذاهب الفقهية األخـرى ،مًة القول الراجح يف املسألةمقدِّ ، مسألة

تســـتعرض أدلـــة األقـــوال مجيًعـــا وتناقشـــها، مـــع التوثيـــق  مثَّ  ،النـــزاع مـــع حتريـــر حمـــلِّ 

  . نع الفهارس العلمية املتنوعةوصُ  ،وشرح الغريب ،والرتمجة لألعالم ،والتخريج

فــة يف التمهيــد حقيقــة د وفصــلني، ذكــرت املؤلِّ وقــد اشــتمل الكتــاب علــى متهيــ

 ،وغــري ذلــك، ومــا يتعلَّــق برعايتــه ،وأطــوار حيــاة اإلنســان ،واصــطالًحا غــةً املولــود لُ 

، وتسـمية، ونَسـب، ويف الفصـل األوَّل تناولـت احلقـوق الذاتيـة للمولـود مـن طهـارة

نـت للمولـود  سـواء كا ،وتناولت يف الثاين احلقـوق املاليـة، وحضانة وغريها، وَرضاع

والنفقة ، أو كانت عليه كزكاة ماله، ضاع واحلضانة وغريهاوُأجرة الرَّ ، كالنفقة عليه

  .قة بهاستيعاب املسائل املتعلِّ  إىل غري ذلك، حماِولةً  ،من ماله عليه أو على غريه

مـن  ،مت �ـا املؤلفـة لنيـل درجـة املاجسـتريالكتاب يف أصـله رسـالة علميـة تقـدَّ 

  . بالرياض -ية الشريعة قسم الفقه يف كل



 
٢٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  أحكام متني املوت 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سليمان بن حممد الدبيخي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٨  

  :ا ب

 والـدعاء بنزولــه أليِّ  لقـي الضـوء علـى مســألة حكـم متـين املـوتهـذا الكتـاب يُ 

. ين مـن الفـنتسبب من األسباب، سواء كان هروبًا من الواقع، أو خوًفا علـى الـدِّ 

ة ف يف املطلــب األول أدلَّـــتنــاول املؤلِّــ: وقــد اشــتمل الكتــاب علــى ثالثـــة مطالــب

مث ذكــر يف املطلـــب الثــاين أدلــة جــواز متـــين . النهــي عــن متــين املـــوت أو الــدعاء بــه

ويف املطلـــب الثالـــث واألخـــري بـــنيَّ أحكـــام متـــين املـــوت أو . بـــه املـــوت أو الـــدعاء

ــح املؤلِّــ ف أن متــين املــوت أو الــدعاء بــه يكــون يف حــاالت معيَّنــة، الــدعاء بــه، ورجَّ

ة، وأنــه خيتلــف حكمــه بــاختالف هــذه احلــاالت واألســباب، فــال وألســباب خاصَّــ

 األصل فيه الكراهـة كـأنْ وال بتحرميه أو كراهته مطلًقا، ويكون  ،يقال جبوازه مطلًقا

مث قـام بسـرد احلـاالت الـيت يقـع . نيـوييـين أو دُ يكون لغري سبب، أو بدون ضرر دِ 

إذا خـاف اإلنسـان علـى نفسـه الفتنـة أو حصـول ضــرر : عليهـا متـين املـوت، ومنهـا

ينه، إذا كان متين املوت يف حالة االحتضـار، إذا متـىن املـوت شـوًقا إىل لقـاء له يف دِ 

ــ. فوغريهــا مــن احلــاالت الــيت ذكرهــا املؤلِّــ اهللا تعــاىل، ة حــول وخــتم الكتــاب بتتمَّ

للشـيخ اإلمـام حممـد بـن عبـد الوهـاب، بـنيَّ فيهـا ) أحكام متين املـوت(نسبة كتاب 

    .ة النسبة إىل الشيخ حممد بن عبد الوهابعدم صحَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢١  

   الكريماإلدارة الرتبوية يف القرآن 

 بوية دراسة حتليلية ملهارات اإلدارة الرت

   :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  نايف بن حممد العصيمي

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  مصطفى مسلم

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض - دار الصميعي

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٧٨  

   :ا ب

، ميمــن القــرآن الكـــر ة مســتمدَّ اإلدارة الرتبويـــة هــذا الكتــاب دراســة جديــدة يف 

اإلطـــار املنهجـــي ف مـــن خالهلـــا املؤلِّـــ تنـــاول: فصـــولف الكتـــاب مـــن ثالثـــة ويتــألَّ 

وتنـــاول ، ومـــنهج البحـــث وغريهـــا ،واألســـئلة البحثيـــة ،املشـــكلة البحثيـــة :للبحـــث

العالقـة بينهمــا، ومفهــوم و  ،مفهــوم اإلدارة والرتبيــة فعـرَّ ف ،اإلطــار املفــاهيميأيًضـا 

ـــا تنــــاولوأســـــاليب اإلدارة الاإلدارة الرتبويــــة  اجلوانـــــب املختلفــــة لعلـــــم  رتبويــــة، كمــ

القـرآن  فتكلم عننظري للبحث، الدخل ف إىل املمث انتقل املؤلِّ ، هاة، وأنواعر اإلدا

ق بــــني املــــدين والفــــرْ  ،ر القــــرآن املدنيــــةوَ ووصــــف ُســــ ،وصــــفاته ،مشوليتــــهو  ،الكــــرمي

ليــــل التحم عـــن اإلدارة يف اإلســــالم، وتنــــاول بعـــد ذلــــك وتكلَّــــ. وغريهــــاواملكـــي، 

، ر اجلــزء الثــامن والعشـــرينوَ رة الرتبويــة كمــا جـــاءت يف ُســاالتفصــيلي ملهــارات اإلد

ة عليهـــا ، بعـــد إلقــاء نظـــرة عامَّــســورةكـــل رتبويــة يف  الداريـــة اإلهــارات مستعِرًضــا امل

   .وسبب نزوهلا وتفسريها

ـــــدكتورا هأصــــــلوالكتــــــاب  ــــــل درجــــــة الـ ــــة لني ــــة  هرســــــالة علميــ يف اإلدارة الرتبويــ

   .والتخطيط



 
٢٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  حبث يف نظرية التفسري -أدبية النص القرآني 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  امعمر حسن القيَّ 

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  طه جابر العلواين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٩٧  

   :ا ب

للقــرآن  طبيعــة القـراءة األدبيــة املعاصـرة كشــف عـنال ىلهـذا الكتــاب يهـدف إ

�ا، ســياقاإطـار د مظــاهر التجديـد الـيت تبلــورت يف ، وتفحُّـص آليا�ــا، ورْصـالكـرمي

بَّ القــراءة املعاصـرة؛ فهنــاك ل لُـغويـة تشــكِّ الثـة مســتويات لُ ثبــني  املؤلِّـفز وقـد ميَّــ

فيـه اللغـة للتأويـل، والـذي ف وظَّف فيه اللُّغة للتفسري، والذي توظَّـاملستوى الذي تُ 

: ومهـــا، كمــا ميَّـــز بـــني اجتــاهني أساســـيني  .ف فيـــه اللُّغـــة لبيــان إعجـــاز القـــرآنتوظَّــ

دسـيته، خيـدم القـرآن وحيـرتم قُ  فـاألوَّل، االجتاه البالغي األسلويب، واالجتـاه التـأويلي

  !جمرًِّدا له عن قداستهغوي خيضع ألدوات التحليل، لُ  ر إليه كنصٍّ والثاين ينظُ 

حلظــة احلــديث عــن  منهــا، األوَّلتنــاول يف : أربعــة فصــولوقــد حــوى الكتــاب 

ـد عبـدهوذكر فيه ، التأسيس واملواجهة عائشـة  الثـاينوذكـر يف ، أمـني اخلـويلو  ،حممَّ

 حممـد أركـونعـن  الثالـثبينمـا كـان ، مهاجهودو الرمحن والدكتور شكري عيَّاد  عبد

نصـــر  وتنـــاول يف الرابـــع، وم القداســـةفهـــمل تـــهزعزعو  ،ومنهجيتـــه يف القـــراءة للقـــرآن

   .ينيةالدِّ  عن مفهوم النصِّ عنده، وكالمه عن طبيعة اللُّغةمتحدِّثًا حامد أبو زيد 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٣  

  أذكار الصباح واملساء 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع ســــنة  األوىل   :الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عـ

  

١١٢  

  : ا ب

وقــد ، رايــةً ودِ  وايــةً هــذا الكتــاب رســالة لطيفــة تتنــاول أذكــار الصــباح واملســاء رِ 

ذاكـرًا الوقـت  ،ف الصـباح واملسـاءمث عـرَّ ، ومراتبـه، كرف بذِكر أقسام الـذِّ بدأه املؤلِّ 

د بالعــدد ذكــر مســألة التقيُّــ كمـا، املشـروع لألذكــار واخــتالف العلمــاء يف حتديــده

، وتنـــاول مســـألة التســـبيح باليـــدين وبغريمهـــا كاملســـبحة، كراملنصـــوص عليـــه يف الـــذِّ 

أو ، يِّد قوله بالصباح أو املساء أو بأحـدمهاوتفاضل األذكار وتقييدا�ا، سواء ما قُـ 

كمــا ذكـر مــا ، وذَكـر بعــد ذلـك أجـوَد مــا جـاء يف أذكــار الصـباح واملسـاء، بالليـل

وبيــان الوقــت الــذي ُيشــرع ، مــع بيــان علَّتــه وضــعفه ،تهر ومعلَّــل وضــعيفهـو مشــ

ــــذي دلَّ  ،فيــــه ة مــــن اخــــتالف ومــــا ورد يف بعــــض األدلَّــــ، الــــدليل عليــــه والعــــدد ال

ـــا أن مـــا يُـــذكر هنـــا هـــو مـــن فضـــائل األعمـــال الـــيت مل يشـــدِّ مبيـِّ . واضـــطراب د يف ًن

كـم روايـة احلـديث الضـعيف مسـتطرًدا يف ذكـر حُ ، اد من أهل احلديثقَّ روايتها النـُّ 

وذكــر جمموعـــة مــن األذكــار الـــيت ينبغــي احملافظـــة . يف فضــائل األعمــال وشـــروطها

ودخـول  ،والوضـوء ،وأذكـار اخلـالء ،ولبس الثوب ،كأذكار ما بعد الصالة  ،عليها

مث ذكــر بعــض األذكـار األخــرى ممَّــا ال يتقيَّــد ، وغـري ذلــك ،واخلــروج منــه ،املسـجد

والكتــاب أصـــله . ة مســائل حــول األذكــارخــتم الكتــاب بعـــدَّ بزمــان وال مكــان، لي

  . حماضرة أُلقيت مث ُحرِّرت مع زيادات وتتمَّات مهمَّة، وهو جيِّد وننصح بقراءته



 
٢٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  إزالة الوهم عن وقف النقد والسهم 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أسامة عبد ا�يد العاين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار امليمان 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :عةالطب

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١١٦  

   :ا ب

لة أراد �ا املؤلِّف إجياد ُسبل وطـرق للخـروج مـن هذا الكتاب هو دراسة مؤصَّ 

وقـف  ولبيـان أنَّ ، املشاكل واملآزق االقتصاديَّة الـيت تعـِرض لنـا بـني الَفينـة واألخـرى

أمـــواًال ضـــخمة تســتطيع أن تـــنهض باالقتصـــاد ر النقــود واألســـهم بإمكانـــه أن يــوفِّ 

  .اإلسالمي

ــــة مباحــــثالكتــــاب تــــألَّ  ، ل تنــــاول بالتفصــــيل نشــــأة النقــــوداألوَّ ، ف مــــن ثالث

بينمــا تطــرَّق ، واألشــكال املعاصــرة هلــا وأشــباهها، واجلــدل يف مفهومهــا، وتطورهــا

، هـاوأشـكال تنميت، وآراء الفقهـاء يف ذلـك ،املبحـث الثـاين إىل ُحكـم وقـف النقـود

وتنـاول ، ومعاجلـة أبـرز مسـتجدَّا�ا، وضوابط وُصور اسـتثمارها، ومزاياها وخماطرها

وِمـــن َمثَّ ، وُحكـــم التعامـــل �ـــا، يف املبحـــث الثالـــث األســـهم مـــن حيـــث مفهوُمهـــا

  . ُحكم وقفها

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٥  

  أساسيات العمل املصريف اإلسالمي 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أشرف حممد دوابه

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -م دار السال

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٢٤  

   :ا ب

ـــــح  هـــــذه  أساســـــيات العمـــــل املصـــــريف اإلســـــالمي،هـــــذا الكتـــــاب جـــــاء ليوضِّ

املصــارف الــيت مثَّلــت اللبِنــَة األوىل لالقتصــاد اإلســالمي يف العصــر احلــديث، وقــد 

  . ع اخلِدماتوتنوُّ  ،والواسع ر السريعمتيَّزت بالتطوُّ 

ــــة احتـــوى الكتــــاب علـــى أحــــَد عشـــَر فصــــًال تنـــاول املؤلِّــــف فيهـــا شــــرح  ماهي

يف األمــــوال  املصــــارف اإلســــالمية، ومبــــادئ العمــــل املصــــريف اإلســــالمي، ومـــــوارد

دمـات املصرفيـة واالجتماعيـة اخلِ عَرض ، و ااستخدامـا�طرق املصـارف اإلسالميـة و 

  . ز �ا هذه املصارفاليت تتميَّ قابة الشرعية الرِّ بنيَّ ميـة، و يف املصـارف اإلسال

أوجــه الفــروق بــني  أهــمِّ وممـَّـا اشــتملت عليــه فصــول الكتــاب أيًضــا اســتعراض 

ة حتـوُّل املصـارف التقليديَّــاحلــديث عـن ة، و املصـارف اإلسـالمية واملصـارف التقليديـَّ

ة، ملركــزي باملصــارف اإلســـالميَّ البنــك االــيت تــربط القــة عَ الة، و إىل مصــارف إســالميَّ 

  .املأمول منهاوبيان ، الواقع احلايل للمصارف اإلسالميةعرض و 

 



 
٢٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  االستثمار بالوكالة يف البيع اآلجل

  يف املصارف اإلسالمية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فؤاد حممد مصطفى عبده

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –دار كنوز إشبيليا 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــنة   األوىل ــعســ   :الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٨٣  

   :ا ب

ة اقتصـــاديَّة ملعاملــــة أمسْتهـــا بعــــض املصــــارف هـــذا الكتــــاب هـــو دراســــة شــــرعيَّ 

االستثمار بالوكالة يف البيع اآلجل يف املصارف اإلسالميَّة، وهذه الصِّيغة قريبة مـن 

لكو�ــا  ؛هـذه املعاملــةق، ولكـن بطريقــة معكوســة، وتـأيت أمهيــة دراســة مفهـوم التــورُّ 

ـا ُتعـدُّ  بــديًال  -يف نظـر بعـض املصـارف  - بـدأت تنتشـر يف بعـض املصـارف، وأل�َّ

عـن بعــض املعــامالت احملرَّمــة، وأيًضــا لكـون هــذه املعاملــة مرتبطــة بالســوق الدوليَّــة 

  .لذا قام املؤلِّف بدراستها ملعرفة موقف الشرع منها ؛وأنظمة التجارة العامليَّة

الوصــفي واالســتنباطي، وكــان جمــال : احــث يف هــذا البحــث املنهجــنياتبــع الب

الدراســـة املصـــارف اإلســـالميَّة الـــيت تتعامـــل �ـــذه املعاملـــة ومهـــا مصـــرفَا الراجحــــي 

وبنــك ) ســاب(والــبالد، إضــافة إىل بعــض النوافــذ اإلســالمية لبنــوك تقليديــة كبنــك 

مار بالوكالـــة يف وتضـــمَّن الكتـــاب أربعـــة فصـــول، تناولـــت حقيقـــة االســـتث .الريـــاض

البيـع اآلِجـل، والفـرق بينــه وبـني غـريه ممَّــا يشـبهه مـن عقــود، وأسـلوب تطبيـق هــذه 

  . وُحكمه ،املعاملة يف املصارف اإلسالمية، وآثاره االقتصادية



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٧  

  استحداث العقود يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  قنديل علي مسعد السعدين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٠٠  

  :ا ب

ة مقارنـــة عــن موضــوع اســتحداث العقــود يف الفقـــه هــذا الكتــاب دراســة فقهيَّــ

ة الـيت اشــتدَّ  اإلسـالميِّ  ت احلاجـة إليهـا، ويُقصـد بـه احلــديث مـن املسـائل املسـتجدَّ

تـــألَّف . نــةاســتحداث عقــود جديــدة يف إطــار ضــوابط معيَّ  عــن تفكــري الُفقهــاء يف

تنـاول املؤلِّـف يف التمهيـد التعريـف مبصـطلحات  ؛الكتاب مـن متهيـد وثالثـة أبـواب

أمَّـا البـاب األوَّل فـتكلَّم ، وبيان احلاجة االجتماعيَّة إىل استحداث العقـود ،العنوان

ا تنــــاول ُأســــس كمــــ، فيـــه عــــن موقــــف الفقــــه اإلســــالميِّ مــــن اســــتحداث العقــــود

ويف . والضوابط والقواعد املؤيِّدة السـتحداث العقـود يف الفقـه اإلسـالمي ،تطويرها

البــاب الثــاين تنــاول منــاذَج مــن العقــود املســتحَدثة يف الفقــه اإلســالمي قبــل العصــر 

ـ، فتكلَّم عن عقد الوكالة وتطـوره ،احلديث وأحكامها وعـن ، فاتج وأحكامهـاوالسَّ

أمَّـا البـاب الثالـث فخصَّصـه ، واهلِبة بشْرط الثواب وأحكامها ،بيع الوفاء وأحكامه

فــذكر مــن ، لنمـاذج مســتحَدثة مـن العقــود يف الفقــه اإلسـالمي يف العصــر احلـديث

والثــاين عقــد بيــع املراحبــة ، األوَّل عقــد اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك :ذلــك منــوذجني

جــة املاجســتري يف العلــوم والكتــاب يف أصــله رســالة علميــة لنيــل در . لآلِمــر بالشــراء

   .جامعة القاهرة -من قسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم ، اإلسالمية



 
٢٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  استدالل األصوليني باللغة العربية  

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ماجد بن عبد اهللا اجلوير

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  سعد بن ناصر الشثري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ـعةالطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٧٥٢  

   :ا ب

حيــث ، غــة العربيــةهـذا الكتــاب ُجيلِّــي الَعالقــة الوثيقــة بــني ِعلَمــي األصــول واللُّ 

ودرس تلــــك ، اســــتقرأ فيــــه مؤلِّفــــه املســــائل األصــــولية املســــتدلَّ هلــــا باللغــــة العربيــــة

  . االستدالالت دراسة نقديَّة

، الكتــاب مــن بــابني ومتهيــد، شــرح يف التمهيــد مفــردات عنــوان الكتــاب تــألَّف

وأنواع القواعـد األصـوليَّة مـن حيـث ، وبنيَّ الصلة بني ِعلمي األصول واللغة العربية

وأمَّا بابَا الكتاب فقد تناول يف األول منهما موضـوَع تأصـيل االسـتدالل ، مدارُكها

مث ذكــر ، ومرتبــة االســتدالل �ــا ،العربيــة فتحــدَّث عــن ُحجيــة اللغــة، باللغــة العربيــة

غـــة العربيـــة يف إثبـــات القواعـــد األصـــوليَّة وأنـــواع اســـتدالل ضـــوابط االســـتدالل باللُّ 

ويف الثـــاين حتــدَّث عـــن تطبيقـــات االســتدالل باللغـــة العربيـــة علـــى ، األصــوليِّني �ـــا

، والعمــوم، ومباحـث األدلَّــة واألمــر والنهــي ،القواعـد األصــولية يف اُحلكــم الشــرعي

يف كليـة الشـريعة ، والكتاب أصُله رسـالة ماجسـتري مـن قسـم أصـول الفقـه. وغريها

  . جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٩  

   االستضعاف و أحكامه يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  املشوخي بن عابد زياد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :عةالطب

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٥٥  

   :ا ب

 ،ومظــاهره ،ة ملســائل االستضــعافم فيــه املؤلِّــف دراســة فقهيَّــهـذا الكتــاب قــدَّ 

  .وكيفية التعامل معه ،وأحكامه

ودلـَّل  ،ف فيـه املؤلـف االستضـعافاألوَّل عـرَّ : الكتاب تألَّف من ثالثة أبواب

ـــعليـــه مـــن الكتـــا أمـــا البـــاب الثـــاين فعـــدَّد فيـــه ، وبـــنيَّ أنواعـــه ومظـــاهره ،نةب والسُّ

ذاكــرًا ، وبـنيَّ وسـائل دْفعــه واخلـروج منـه، أسـباب االستضـعاف الداخليـة واخلارجيــة

بينمــا جعــل ، األمـور والضــوابط الـيت ينبغــي علـى املستضــعفني األخـذ �ــا ومراعا�ـا

ص بــه يف ومــا يُــرخَّ ، باالستضــعافاملؤلِّــف البــاب الثالــث لــذِكر األحكــام املتعلقــة 

ــــة  ــــيت انتهـــى إليهــــا املؤلِّـــف أنــــه جيـــوز يف حال حالـــة االستضـــعاف، ومــــن النتـــائج ال

االستضـــعاف تعطيـــُل الدولـــة للحـــدود، ومشـــاركة املستضـــَعف يف اُحلكـــم يف دولـــة  

  . كافرة أو ظاملة، وإخفاء الشعائر للفرد واجلماعة، كل ذلك وغريه بضوابطه

سالة علمية تقدَّم �ا املؤلف لنيل درجة الـدكتوراه يف الفقـه والكتاب يف أصله ر 

  . بالسودان -يف جامعة أم درمان اإلسالمية  ،من كلية الشريعة والقانون، املقارن



 
٣٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  استئجار األرحام من منظور إسالمي

  حبث فقهي مقارن 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد الفتاح حممود إدريس

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -للبحوث والدراسات اإلسالمية مركز امللك فيصل 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٥٢  

  : ا ب

هـذا الكتــاب يتنــاول قضـية مــن القضــايا املســتحَدثة، ونازلـة مــن النــوازل، وهــي 

وقــد اشــتمل البحـــث علــى مخســـة . وُحكمهــا الشـــرعي ،مســألة اســتئجار األرحـــام

الب، أُفرد املطلـب األوَّل لبيـان حقيقـة اسـتئجار األرحـام واسـتعار�ا ودواعيهـا، مط

ويف املطلـــب الثـــاين بـــنيَّ حقيقـــة التلقـــيح يف حالـــة الـــرِحم الظِّئـــر، وُحكـــم التلقـــيح 

الصـــناعي، وصـــور التلقــــيح يف حالـــة الــــرِحم الظئـــر، وُحكمــــه، وخصَّـــص املطلــــب 

لـــرِحم أو إعارتـــه، ومــــن ضـــمن هــــذه الثالـــث لبيـــان املفاســــد الناشـــئة عـــن إجــــارة ا

املفاســــد، اخــــتالط األنســــاب، وانتشــــار الفاحشــــة، وانتقــــال األمــــراض الفريوســــية 

كمـا تطـرَّق يف املطلـب الرابـع إىل ُحكــم . والتناسـلية، وغريهـا مـن املفاسـد املـذكورة

إيراد العقد السـتيفاء منفعـة الـرِحم، وأفـرد املطلـب اخلـامس واألخـري باحلـديث عـن 

املرتتِّبـــــة علــــى مواقعـــــة احملظـــــور، بــــنيَّ فيـــــه عقوبــــة الفاعـــــل واملشـــــارك يف األحكــــام 

التخصــيب والنْقــل احملــرَّمِني، وثبــوت نســب الولــد يف حالــة الــرحم الظئــر، ونفقــات 

  . التخصيب ونقل البويضة، وغريها من األحكام املرتتِّبة على ذلك



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٣١  

 
ُ
  سس األخالقية يف العهد القديم األ

  لكريممع مقارنتها بالقرآن ا

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  رمية شريف الصياد

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  ليندحممد السيد اجلَ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٣٨  

  :ا ب

ؤلِّفـة وقامـت امل ،هذا الكتاب قضية اُألسس األخالقية يف العهـد القـدمييتناول 

لتؤكِّـد  ؛مبقارنة ما جـاء يف التـوراة مـن األسـس األخالقيـة مبـا جـاء يف القـرآن الكـرمي

مــا صــحَّ يف التــوراة مــن هــذه األســس األخالقيــة قــد  أنَّ  :نتيجتــني مهمَّتــني، األوىل

ًقا هلــا لتبــني أنَّ وحــي  ؛أكَّدتــه الكتــب الســماوية كلهــا، وجــاء القــرآن الكــرمي مصــدِّ

أن كل مـا ورد يف العهـد القـدمي خمالًفـا ملـا  :بعضه بعًضا، والثانيةالسماء ال يعارض 

ب السماوية األخرى هو مما حرَّفه اليهود، وكذبوه علـى الـوحي، أمجعْت عليه الكتُ 

ومن خالل هـذه املقارنـة نصـل إىل كشـف كثـري مـن األكاذيـب والتزويـر للنصـوص 

ــْهيَـْونيَّة، ومـن أبرزهـا أكذوبــة املتعلقـة بـأهمِّ القضـايا الــيت ُتدنـدن حوهلـا الدعايـة ا لصِّ

الشـــعب املختـــار، وأكذوبـــة األرض والوعـــد اإلهلـــي، وغريهـــا، والكتـــاب يف أصـــله 

  .جامعة القاهرة -رسالة دكتوراه من كلية دار العلوم قسم الفلسفة اإلسالمية 



 
٣٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  إسعاف األخيار مبا اشتهر ومل يصح 

  من األحاديث واآلثار والقصص واألشعار 

ت اب:   

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أيب عمار حممد بن عبد اهللا با موسى

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  مكة املكرمة -مكتبة األسدي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  : ا ب

ــــه مؤلِّ  مـــن األحاديــــث،  فـــه بعـــض مـــا اشــــتهر ومل يصـــحَّ هـــذا الكتـــاب مجـــع في

ار، ممـَّا انتشـر يف أوسـاط النـاس يف عصـرنا هـذا، والتـزم واآلثار، والقصص، واألشـع

املؤلِّف أالَّ يذكر يف كتابه هذا إال األخبار الساقطة، واألسانيد الواهيـة، أو الـيت ال 

أصـل هلـا، أو أمجــع أهـل العلـم بالنقــل علـى ُبطال�ـا، أو ذهــب أكثـر احملقِّقـني مــن 

يــل نــادر، مــع ذكــر أحكــام أمــا غــري ذلــك فقل ،أهــل العلــم باحلــديث إىل تضــعيفها

  . منيين إضافة للمتقدِّ املتأخرِّ 

ـم املؤلِّــ ل يف األحاديــث، والقســم جعــل الِقسـم األوَّ : ف كتابـه أربعــة أقسـامقسَّ

وطريقتـه . الثاين يف اآلثار، والقسم الثالث يف القصص، والقسـم الرابـع يف األشـعار

ــيف العــرض أن يــذكُ  ــة أو الشِّ عر، مث يــأيت بــاحلكم عليــه ر احلــديث أو األثــر أو القصَّ

، )منكـــر(أو ) ال أصـــل لــه(أو ) موضــوع(أو ) ضـــعيف: (مبــا يناســبه، فيقـــول مــثًال 

 ذلـك يف الكــالم وقـد يكـون ُمعَضـًال، أو ُمرَسـًال، أو منقطًعــا إىل غـري ذلـك، فيبـنيِّ 

ويـذكر أحيانًـا حتـت حـديث البـاب بعـض األحاديـث الضـعيفة . ة احلديثعلى علَّ 

  . ام بالتعليق بعد التخريج والتحقيق على كل حديث مبا يناسبهاليت يف معناه، وق



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٣٣  

  اإلسالم الذي يريده الغرب

   قراءة يف وثيقة أمريكية

    :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  صاحل بن عبد اهللا احلسَّاب الغامدي

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  عبد الرمحن بن صاحل احملمود

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -مركز الفكر املعاصر

ـــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ةالطب

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٥٨  

   :ا ب

، )رانــد لألحبــاث والتنميــة: (كتــاب دراسـة تقريــر أصــدرته مؤسَّسـةالهــذا تنـاول 

اليت هلـا أمهيتهـا يف رسـم السياسـات ، املؤسَّسات البحثية يف أمريكا من أشهر وهي

 ،دميقراطـــي ،إســالم حضــاري(  :اســم ى هـــذا التقريــرأطلقــت علــاألمريكيــة، وقــد 

ل مـرة عـن ضـرورة تغيـري وألوَّ  وأعلنـت فيـه صـراحةً ) سرتاتيجياتإو  ،وموارد ،شركاء

   .أيٍد إسالميةبا عن طريق التأثري املباشر على اإلسالم و  اإلسالمي فكري� العاملَ 

وأهــم  ،وأبـرز باحثيهــا ،ث املؤلِّــف يف الكتـاب عــن هــذه املؤسَّسـة ونشــأ�احتـدَّ 

مـن شـخص و ، مـن القـرآن الكـرمي -حمل الدراسة  -ها موقف تقرير وعن ، اتقاريره

ــــه وســــلَّم  النــــيب  ،مــــن قضــــايا املــــرأةو ، مــــن ا�تمــــع املســــلمو  ،تهنُســــو صــــلَّى اهللا علي

 أيًضـا تنـاولمع النقد هلذه املواقف، كمـا  ،والتشريع اإلسالمي ،والعقوبات اجلنائية

وذكــر مــا ، آثارهــا يف واقــع املســلمنيالتقريــر، و هــذا عــن  الصــادرةَ  تلــك املقرتحــاتِ 

والكتـاب قـيِّم ننصـح  .مـن هـذه الدراسـة عـن تقريـر رانـد يف واقـع املسـلمني ُيستفاد

   .من جامعة أم القرى ،بقراءته، وأصله رسالة ماجستري



 
٣٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  اإلسالم والسياسة

  الرد على شبهات العلمانيني

      :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد عمارة

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  ق علي جاد احلقجاد احل

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -دار السالم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٤٠  

   :ا ب

هـذا الكتــاب ينــاقش شـبهات العلمــانيِّني الــيت أثاروهـا حــول اإلســالم وعالقتــه 

  .بالسياسة

مبيـًِّنــا ، ني اإلســالم والسياســةالكتـاب بــدأ بتمهيــد تنـاول فيــه املؤلِّــف العالقــة بـ

مث ، مــن فروعهـــا وفـــرعٌ ، ال يتجــزَّأ مـــن الشــريعة أنَّ السياســة العادلــة إمنـــا هــي جـــزءٌ 

وأ�ـا ليســت  ،وأ�ـا شـرط لتحقيـق اإلسـالم يف الـدِّين، ث عـن إسـالمية الدولـةحتـدَّ 

ة وفريضـة إهليـ، من تكاليف الدِّين وإمنا هي تكليفٌ ، لتحقيق مصلحة دنيوية جمرَّدة

بعـد ذلـك حتـدَّث عـن الوقـت والكيفيـة الـيت حصـل ، ال تكتمل إقامة الديِّن إالَّ �ا

كمـا ، ن َمثَّ تتابعت هذه االخرتاقـاتومِ  ،فيه االخرتاق حلاكمية الشريعة اإلسالمية

مث العـودة عـن علمنـة اإلسـالم ، تناول العلمنة اليت تعـرَّض هلـا اإلسـالم مـن الـداخل

ر بعــدها جمموعــًة مــن الشــبهات واألســئلة الــيت أثارهــا وذكــ، إىل إســالمية السياســة

 ومنهــــا شـــبهة اخلشــــية مـــن التطبيــــق البشــــريِّ  ،مث تــــوىل اجلـــواب عنهــــا ،ونالعلمـــانيُّ 

   .إىل غري ذلك ،واالستبداد باسم الدِّين ،للشريعة



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٣٥  

 
َّ
 اإلسالم واملعاملة من مروي

ِّ
  ث اليمنات حمد

 
َّ
 اإلمام عبد الرز

َّ
 اق بن هم

َّ
  نعانيام الص

بت ا:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد لطف عبد العزيز عبد الرزاق

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار ابن حزم ، صنعاء -مكتبة اإلرشاد 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٦٣  

   :ا ب

يف  ف األحاديــث الـــيت رواهــا اإلمـــام عبــد الـــرزاق هــذا الكتــاب مجـــع فيــه املؤلِّـــ

واألمـايل، ممـَّا لـه صـلة مبوضـوع املعاملـة مبعناهـا الواسـع،  ،والتفسري ،كتبه؛ املصنَّف

والذي يشتمل علـى مجيـع مـا هـو مـن شـأن القلـب مـن اعتقـاد وقصـد وإرادة، ومـا 

األول عـن معاملـة ، ن الكتـاب ثالثـة أبـوابتضـمَّ وقـد ، ينتج عنه من عمل اجلوارح

والثالـث  ،الثـاين عـن معاملـة املسـلم مـع نفسـهو ، املسلم مـع اخلـالق سـبحانه وتعـاىل

ــــاة الـــدنيا ومــــع مجيــــع اخلَ  وطريقــــة املؤلِّـــف أنــــه جيعــــل . قْلـــمعاملـــة املســــلم مـــع احلي

مسـتعينًا  ،بهـا، فيشـرحها ويعلـِّق عليهـااألحاديث حمورًا ملوضوعات الكتـاب الـيت رتَّ 

ـــب الســـتة، كمـــا قـــام بتحقيـــق أســـانيد األحاديـــث ، عليهـــاوالتعليـــق ، بروايـــات الكُت

شـــرحه بأحاديــث مـــن كتـــب الصـــحاح  مـــدعم�ا، وشــرح مـــا احتـــاج منهــا إىل شـــرْح

غــوي واالصـــطالحي لـــبعض مـــع توضــيح للمعـــىن اللُّ ، واملســانيد واملتـــون الصــحيحة

مساعيـل إالقاضـي حممـد بـن والكتاب قدَّم لـه ، وأللفاظ بعض األحاديث ،العناوين

    .ر عائض بن عبد اهللا القرينوالدكتو ، والدكتور حسن مقبويل األهدل، العمراين



 
٣٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

ا ومعىن 
ً
  األمساء احلسىن تصنيف

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ماجد عبد اهللا آل عبد اجلبار

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  عوض بن حممد القرين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥١٢  

   :ا ب

حيـــث قـــام  ؛أمســـاء اهللا احلســـىن بطريقـــة جديـــدة ومبتَكـــرةهـــذا الكتـــاب جيمـــع 

الشــبيه يف  حيـث يضـمُّ ، وِمـن َمث تصـنيفها حبســب تقـارب معانيهـا ،املؤلِّـف جبمعهـا

حبيـــث تـــرتبط ا�موعـــة بعامـــل  ،املعـــىن إىل شـــبيهه، وجيعلهـــا حتـــت موضـــوع واحـــد

فـــاتيح يشــكِّل مــع غــريه مــن امل، يكــون هــذا العامــل هــو ِمفتـــاح ا�موعــة، مشــرتَك

يستطيع مـن خالهلـا استحضـاَر األمسـاء املرتبطـة مـع  ،خارطًة ِذهنية يف عقل املسلم

ويســـُهل عليـــه حفظهـــا، فمـــثًال مجـــع ِمفتـــاح األلوهيـــة اســـم اهللا ، بعضـــها يف املعـــىن

والـــرب واإللـــه، ومجـــع ِمفتـــاح الوحدانيـــة اســـم الواحـــد واألحـــد والـــوتر، وهكـــذا يف 

  .من أمساء اهللا تعاىل) ١٠٧(ضمَّت ) جمموعة(ثالثني ِمفتاًحا 

مث املعــىن  ،وطريقـة املؤلـِّف أنـه يــذكر أدلـة االسـم وعــدد مـرات ُوروده يف القـرآن

ة مـن كــل والصـفة املشـتقَّ  ،والفـروق بـني األمسـاء يف كـل جمموعـة ،غـوي والشـرعياللُّ 

مث  ،واألثــر العلمـــي والعملـــي لالســـم ،وفوائـــد االقـــرتان مــع األمســـاء األخـــرى ،اســم

وبعــدها ابتهــال  ،مث لطــائف ،عاء الــيت تناســب األمســاء يف كـلِّ جمموعــةمقاصـد الــدُّ 

 . فيه قصيدة ِشعرية



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٣٧  

  أشراط الساعة يف الكتب السماوية السابقة 

 
ُّ
  نة يف ضوء القرآن والس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عمر سليمان األشقر

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  عمَّان -دار النفائس 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــنة الط  األوىل ــعســ   :بــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٧٦  

   :ا ب

ف ما ذُكر من أشراط السـاعة يف الكتـب السـماوية هذا الكتاب مجع فيه املؤلِّ 

  .مقتصرًا منها على التوراة واإلجنيل والزبور ،السابقة

تناولـــت النصـــوص املكتوبـــة عنـــد اليهـــود  ،ف مـــن ســـبعة مباحـــثالكتـــاب تـــألَّ 

ـــ، والزبـــور ،والنصـــارى يف التـــوراة د صـــلَّى اهللا عليـــه وســــلَّم واإلجنيـــل عــــن نبيِّنـــا حممَّ

، الوقْتلـــه الـــدجَّ ، ونـــزول عيســـى ابـــن مـــرمي، الوعـــن املســـيح الـــدجَّ ، والبشـــارة بـــه

ــتات يف آِخــر الزمــان، وخــروج يــأجوج ومــأجوج كمــا ، وْمجــع بــين إســرائيل مــن الشَّ

وذكـر أنَّ القـرآن ، سـابقةحتـدَّث عمـا ذكـره القـرآن ممـَّا أنـزل يف الكتـب السـماوية ال

منهـا  ،حتدَّث عن مخسة موضوعات كانـت موجـودًة يف الكتـب السـماوية السـابقة

وأنَّ كل الطعـام  ،يف التوراة واإلجنيل صلَّى اهللا عليه وسلَّمالكالم عن رسولنا حممَّد 

وكــان  ،إىل غــري ذلــك ،وتــدمري املســلمني العلــوَّ اليهــودي ،كـان ِحــال� لبــين إســرائيل

   .مباحث الكتاب عن أخبار يوم القيامةآخر 



 
٣٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
َ
  قديإشكاليات اإلعذار باجلهل يف البحث الع

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سلطان بن عبد الرمحن العمريي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -مركز مناء للبحوث والدراسات 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٦٦  

  : ا ب

 ،ذر باجلهل، اليت هي مـن أكثـر القضـايا حضـورًاهذا الكتاب يتناول قضية العُ 

ل هلـا، وأوسعها انتشارًا يف الفكر اإلسـالمي املعاصـر، وقـد حـاول املؤلِّـف أن يؤصِّـ

  .وحيرِّر األقوال واألدلة املعتَمدة يف االستدالل، وحيدِّد األصول املنهجية املؤثِّرة

 ،د وفصلني، اشـتمل التمهيـد علـى بيـان خطـورة الشـركم حبثه إىل متهيوقد قسَّ 

ووجــوب احلــذر منــه، كمــا اشــتمل  ،والــدالئل الشــرعية والعقليــة الدالَّــة علــى قُبحــه

مـن األمَّـة، وتكلـم يف الفصـل األول  على بيان االحنـراف الـذي وقعـت فيـه أطيـافٌ 

سـتداللية، وأصـوله مبيـِّنًا حقيقته والقـائلني بـه، وبنيتـه اال: عن اجتاه اإلعذار باجلهل

ح يف الفصل الثاين حقيقة اجتاه عدم اإلعذار باجلهل والقـائلني بـه، املنهجية، ووضَّ 

وقد رجَّح الباحث القول باإلعذار باجلهل، وذكـر . والبنية االستداللية هلذا االجتاه

كــابن حــزم وابــن تيميــة وابــن القــيم   ،عـدًدا مــن العلمــاء الــذين قــالوا بالعــذر باجلهـل

 ،خبصوصــه منهـا مــا يـدلُّ  ؛مبينًـا أنَّ األدلــة علـى اإلعـذار باجلهــل متفاوتـة وغـريهم،

ة الــيت يقـــوم هــذا القــول ينســجم مـــع األصــول الكليَّــ وأنَّ  ،بعمومـــه ومنهــا مــا يــدلُّ 

   .بهةالتكفري ال يكون إال بعد َفهم اُحلجَّة وانتفاء الشُّ  عليها التكليف، وأنَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٣٩  

 إشكالية احلِ 
َ
  ل يف البحث الفقهيي

 وقف املذاهب الفقهية من احلِ م
َ
 ي

ِّ
   بويةل الر

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن مرزوق القرشي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -مركز مناء للبحوث والدراسات 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٩٤  

  : ا ب

بويـة الـيت هلـا حقـائق ختـالف ظـاهر العقـد ل الرِّ هذا الكتاب يتناول مسـائل احلِيَـ

وقـد اشــتمل علـى مـدخل وثالثــة . وصـورته، وهـي املســائل املـرتدِّدة بـني البيــع والرِّبـا

أقسام، بنيَّ يف املدخل مفهوم احلَِيل، وضوابط العمل باحلِيل، واالجتاهات الفقهية 

اه احلِيـــل الفقهيـــة اجتــ: وتنــاول يف القســـم األوَّل. ُجتــاه احليـــل، وحقيقــة البيـــع والربـــا

تناولـــت البحــث عـــن مشـــروعية نظريـــة : ، ويشـــتمل علـــى ثالثــة فصـــول)الصــوري(

ه مبـنهج احليــل احلِيـل، واملـذاهب الفقهيـة الـيت ُنسـب إليهـا اجتـاه احلِيـل، وآثـار التفقُّـ

ـــا القســـم الثـــاين فعـــن اجتـــاه املنـــع مـــن احليـــل . يف نظـــر القـــائلني بـــه اجتـــاه أهـــل (أمَّ

تناولـت التأسـيس ملشـروعية : هذا القسم من ثالثة فصول أيًضـا ، ويتكوَّن)احلقائق

ه مبـنهج املنـع مـن املنع من احلِيـل، واملـذاهب الفقهيـة املانعـة مـن احليـل، وآثـار التفقُّـ

ا القسم الثالث فأفرده املؤلِّـف للموازنـة والرتجـيح بـني أمَّ . احليل يف نظر القائلني به

والكتـاب أصـله القســُم األوَّل مـن رســالة  االجتـاهني يف املوقـف مــن مسـائل احليــل،

 ،مــــع تعـــديالت وترتيــــب لـــبعض مباحثــــه ،جبامعــــة أم القـــرى ،املاجســـتري للمؤلَّـــف

   .وتصحيحات علمية أخرى ،وإعادة صياغة بعض موضوعاته



 
٤٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  األصل 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن احلسن الشيباين

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  حممد بوينوكالن

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر -ف والشؤون اإلسالمية وزارة األوقا

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

١٣  

   :ا ب

يف مــذهب ) املصــادر األم(وايــة هــذا الكتــاب يعتــرب مــن أوســع كتــب ظــاهر الرِّ 

 وقد اشتهر، عبارةً ] أوسعها[وأبسطها ، وأكثرها فروًعا ،اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا

ل كتـاب فقهــي واسـع يشـتمل علــى املسـائل الفقهيــة، وهــو أوَّ ، ))املبسـوط((باسـم 

باإلضافة إىل آرائه وأقواله هـو،  ،فه آراء وأقوال أيب حنيفة وأيب يوسفمجع فيه مؤلِّ 

ومـا مل يكـن فيـه اخــتالف  ،أنـه يـذكر قـول أيب حنيفـة وأيب يوسـف وقولـه :وطريقتُـه

ن عمــل احملقِّـق يف الكتـاب فقــد بـنيَّ أنـه قابلــه أمـا عـ. فهـو قـوهلم مجيًعـا يف الغالــب

وقــد ، باإلضــافة إىل كُتــب أخــرى ســاعدت يف التحقيــق ،نســخة خطيـَّـة ١٧علــى 

ـتـرجم فيـه للمؤلِّـ، مـةد احتوى على املقدِّ قدَّم له مبجلَّ  وعـرَّف فيـه ، عةف ترمجـة موسَّ

ــــق. وقــــدَّم لـــــه دراســــة مــــن الناحيـــــة األصــــوليَّة، بالكتــــاب بتخـــــريج  وقــــد قـــــام احملقِّ

ــا ســقط  ،يف بعــض األبــواب وشــرْح الغريــب، والكتــاب بــه نقــصٌ  ،األحاديــث فممَّ

وقــد صــدر للكتــاب طبعــة ، وغريهــا ،واألشــربة ،واملناســك ،منــه كتــاب الســجدات

   .هـ١٤١٠سابقة عن دار عامل الكتب بتحقيق أيب الوفاء األفغاين عام 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٤١  

  رؤية معاصرة –إصالح الفكر الفقهي 

  :ت اب

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :أليفتــ

  

  نوار بن الشلي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -دار  السالم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٤٠  

   :ا ب

فالكتــاب ، اإلصـالح الفكــر الفقهـي باعتبـاره عمـًال بشـري�  هـذا الكتـاب حماولـةٌ 

علميـــة الـــيت رأى املؤلِّـــف أنَّ يطــرح جمموعـــًة مـــن األفكـــار واخلــواطر واالقرتاحـــات ال

ؤى واســتمدَّها مــن ف هــذه الــرُّ وقــد اســتقى املؤلِّــ، إصــالح اخللــل ال يكــون إالَّ �ــا

  .رِحم الفكر والفقه اإلسالمي

الـدعوة إىل : من املوضوعات املطروقة يف الكتاب على سبيل املثال ال احلصـر 

وعــن الــدعوة إىل ، اينوالكــالم عــن احلاجــة إىل عــاِمل ربَّــ، مراجعــة مصــطلح  الفقيــه

ومن املواضـيع املطروقـة كـذلك احلـديث عـن ، ل إىل تقديسهيبة الفقيه ما مل تتحوَّ 

وكــذلك الغلــو يف ، اوتقريــر فقــه اخلــالف مســاًقا إجباريـ�ـ ،الغلــوِّ يف التقليــد املعاصــر

  .واحلديث عن قداسة النصِّ املذهيب، حبوث مقاصد الشريعة

، وع الـــدعوة إىل التأســـيس لفقـــه اجتمـــاعيوممَّـــا تناولـــه الكتـــاب كـــذلك موضـــ

وهيئـات ضــرورية لتفعيـل الفقــه يف ، واسـتفادة الفقــه مـن وســائط االتصـال املعاصــرة

  .سمت باجلِدَّة والتجديداحلياة وغريها من املوضوعات اليت اتَّ 

  



 
٤٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  األصول والفروع 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  علي بن أمحد بن حزم األندلسي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  الرتكماينعبد احلق 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار ابن حزم ، السويد -مركز البحوث اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٤١٠  

   :ا ب

هـذا الكتـاب يف املِلـل والنحـل وأقـوال الِفـرق، اسـتعرض فيـه ابـن حـزم رمحــه اهللا 

وناقش فيه الِفـرق اإلسـالمية الـيت حـادت بآرائهـا عـن  ،العديد من القضايا الَعقدية

ــــ ــــة علــــى مســــتوى ، نةالكتــــاب والسُّ ــــد مــــن القضــــايا الدِّيني كمــــا أنــــه نــــاقش العدي

مـا تقــدَّم منهـا علــى اإلســالم  ،الرِّسـاالت الســماوية واألديـان والفلســفات األخــرى

، ميـــانفِمــن املوضـــوعات الــيت ذكرهـــا يف الكتــاب مســـألة ماهيــة اإل. أو تــأخَّر عنـــه

واخـتالف  ،كمـا حتـدَّث عـن القيامـة، وزيادتـه ونُقصـانه، والفْرق بينه وبني اإلسـالم

وغريهـا مـن  ،وعـذاب القـرب واجلنـة والنـار، وردَّ على مـن أنكـر النبـوات، الناس فيها

ـــم احملقِّــوقــد قـــدَّ . املوضــوعات واملســـائل عة عـــن ق بـــني يــدي الكتـــاب بدراســة موسَّ

الِفصــل يف املِلــل ((بينــه وبــني كتـاب ابــن حــزم اآلخــر  امقارنًــ ،حقيقـة هــذا الكتــاب

ة، وقوبلـت علـى املطبـوع، قه على نسـخة خطيَّـوالكتاب اعتمد فيه حمقِّ )). والنِّحل

وتصــحيحه، ووضــع  وربطـه بكتــاب الِفصـل عازيًــا إليــه، مـع االكتفــاء بضــبط الـنصِّ 

   .ةبعض التعليقات الضروريَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٤٣  

  دراسة فقهية – االعتداء اإللكرتوني

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض - دار كنوز إشبيليا

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٨٣  

   :ا ب

 ا،ا إلكرتوني�ــا حبًتــاالعتـداءات الــيت تأخــذ طابًعـهـذا الكتــاب يبحـث فيــه مؤلِّفــه 

أحكامها الشرعية، مثل نسـخ الـربامج، ونشـر سائلها تصويرًا دقيًقا ويبني ويصوِّر م

أمـا التمهيـد، : وقد جعل كتابـه يف متهيـد وثالثـة أبـواب، قة، وغري ذلكالصُّور امللفَّ 

من أبواب الكتاب  باب األولويف ال، فبنيَّ فيه مفهوم االعتداء اإللكرتوين ودوافعه

داء علـــى الـــربامج، واملعلومـــات واملســـتندات، االعتــك ،االعتـــداء علـــى املـــال تنــاول

للحــديث  ثـاينبينمـا كـان البـاب ال، والنقـد اإللكـرتوين، واملواقـع، والربيـد اإللكـرتوين

االعتداء على املعلومات الشخصـية، وبـرامج كرض،  س والعِ االعتداء على النفْ عن 

حتدَّث  لثالثاويف الباب ، املرافق احليوية، والقذف اإللكرتوين، والرتويج للفواحش

ــــالحكــــام عــــن األ ة يف االعتــــداءات اإللكرتونيــــة، مثــــل التســــبُّب يف االعتــــداء، عامَّ

كـم التكــتُّم علــى االعتـداء اإللكــرتوين، واالعتــداء علــى وكيفيـة معرفــة املعتــدي، وحُ 

  .املعتدي

والكتاب يف أصله رسالة علمية تقدَّم �ا املؤلف لنيل درجة الـدكتوراه يف الفقـه 

  .جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -شريعة من كلية ال



 
٤٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  اخلالص من الشك واالنتقاد : االعتقاد

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عالء الدين علي بن إبراهيم املعروف بابن العطار

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  سعد الزويهري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــنة ال  األوىل ــعســ   :طبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٨٨  

   :ا ب

ـهـذا الكتـاب أحـد مصـنَّ  الـيت احتـوت علــى  ،نة واجلماعـةفات عقيـدة أهـل السُّ

  .وآثار الصحابة وأقوال األئمَّة ،مسائل االعتقاد مدعَّمًة باألدلَّة السمعيَّة والعقليَّة

، عرضه طريقة املناقشـة والـردود فه مل يستخدم يفمؤلِّ  ز هذا الكتاب أنَّ ا مييِّ وممَّ 

مـع سـهولة وإجيـاز، وقـد بـذل احملقِّـق فيـه ، وإمنا انتهج طريقة التقرير ملسائل العقيدة

كما قابل بني نقول املؤلـِّف ، حيث قابله على ثالث ُنسخ خطية ؛جهًدا مشكورًا

ر مع ذك، وقام بتخريج األحاديث واآلثار، واألصول اليت نَقل منها مع العزو إليها

، وشرح األلفـاظ الغريبـة، كما ترجم لألعالم، أحكام أهل العلم عليها إن ُوجدت

وعـرف كـذلك ، واألمـاكن والبلـدان الـواردة يف الـنصِّ  ،ف الفرق وامللل والنحلوعرَّ 

كمـــا أنـــه نـــاقش بعـــض اآلراء الـــيت ، املصـــطلحات واأللفـــاظ الكالميَّـــة والفلســـفيَّة

والكتاب يطبع كامًال ألوَّل مـرة، وهـو . مناقشة أوردها املؤلِّف ورأى أ�ا حتتاج إىل

جامعــة اإلمـام حممــد بــن رسـالة علميــة تقـدم �ــا املؤلـِّف لنيــل درجـة املاجســتري مـن 

   .بإشراف الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف ،سعود اإلسالمية



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٤٥  

  لتحوالت النظم القرآني اإلعجاز البالغي

 يف املتشابه من األلفاظ والرتاكيب

  :ابت 

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد حممد أمني إمساعيل

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار الكتب العلمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٨١  

   :ا ب

وذلـك مــن  للقـرآن الكـرمي، اإلعجــاز البيـاينِّ ت اثبـفـه إهـذا الكتـاب أراد بـه مؤلِّ 

  . مواضعها، والعبارات املتناسقة يف أماكنهاملناسبة يف لمفردات ال هختيار ا خالل

اإلعجـاز البالغـي للـنَّظم القــرآين يف تنـاول فيـه  ؛تمهيـدٍ ف كتابـه بوقـد بـدأ املؤلِّـ

واليت عقد أوهلـا للحـديث عـن ، ةمث شرَع يف فصول الكتاب الستَّ ، املتشابه اللَّفظي

حتــوُّالت الــنظم  تنــاول فيــه نٍ ثــا مث تــاله فصــلٌ ، حتــوُّالت الــنظم القــرآين يف احلــروف

حتـوُّالت الــنظم القــرآين والرابــع عــن  فصــل الثالـثبينمـا كــان ال، القـرآين يف األفعــال

يف التـــــذكري والتأنيــــــث، والتعريـــــف والتنكــــــري، والتقــــــدمي و ، يف األمســـــاء واملشــــــتقَّات

 مث خـتم، كر واحلـذفتحـوُّالت الـنظم القـرآين يف الـذِّ فكـان ل امسأمَّا اخلـ. والتأخري

حتــوُّالت الــنظم القــرآين يف اآليــات املتشــا�ة باحلــديث عــن  األخــري فصــلف الاملؤلِّـ

   .التامَّة التطابق يف اللَّفظ دون املعىن

، والكتــاب يف أصــله رســالة علميــة لنيــل درجــة املاجســتري يف العلــوم اإلســالمية

   .جامعة القاهرة -من قسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم 



 
٤٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  التشريعي يف القرآن الكريماإلعجاز 

 دراسة تطبيقية حول حقوق اإلنسان

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مرمي الدويلة

ـــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يوسف الدويلة - مد فرغليحم - حممد غنامي  :تقدي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الكويت - دار غراس

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢   :عـــدد الصـ

  

٨٨٦  

با :   

أوجه اإلعجاز التشريعي يف القرآن الكرمي؛ من جهـة حقـوق ربز هذا الكتاب يُ 

منــذ  واعتـىن �ـاقـوق هـذه احلر قـرَّ قــد اإلسـالم   أنَّ ويبـنيِّ ، اإلنسـان املاديـَّة واملعنويـَّة

. تتبـُّع النصـوص الشــرعيَّةوكـل ذلــك َيظهـر جبـالء عنــد ، اأكثـر مـن أربعـة عشــر قرنًـ

البـاب مث تناولـت يف ، وضـوع البحـثعرَّفت فيه مبتمهيد فة كتا�ا بملؤلِّ وقد بدأت ا

، عجــــاز اللُّغــــويثت عــــن اإلفتحــــدَّ  اإلعجــــاز التشــــريعي يف القــــرآن الكــــرمي األول

اجلانـــب التطبيقـــي يف ، كــان احلـــديث عـــن البـــاب الثـــاينويف  اإلعجــاز باملقاصـــد،و 

ــــة   ــــ، والســــكن، بحــــقِّ النَّســــو  ،احلقِّ الشخصــــيكــــحقــــوق اإلنســــان املادي ل والتنقُّ

 والـــتعلم، والتعلـــيم، حـــقِّ ممارســة إبـــداء الـــرأيو ، حـــقِّ االعتقـــادواملعنويـــة ك، وغريهــا

   .املعنويَّةو ، حقوق غري املسلمني املاديَّةكما تناولت يف هذا الباب ، وغريها

 رســالة علميــة، تقــدَّمت �ـا املؤلِّفــُة لنيــل درجــةعبــارة عـن الكتــاب هــذا وأصـل 

   .جامعة القاهرة - قسم الشريعة اإلسالمية، بكلية دار العلومن م الدكتوراه



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٤٧  

  اإلعجاز العلمي إىل أين؟

  مقاالت تقوميية لإلعجاز العلمي 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مساعد بن سليمان الطيار

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٠٨  

   :ا ب

يف جمموعــة مــن املقــاالت العلميَّــة الــيت كتبهــا املؤلِّــف عبــارة عــن  الكتــابهــذا 

اإلعجـــاز العلمـــي يف القـــرآن الكـــرمي، ومـــا كتُـــب فيـــه مـــن حبـــوث تصـــحيح مســـار 

  . ودراسات خالل السنوات املاضية

عجــزة باختصــار؛ لتكــون متهيــًدا ق مبفهــوم املمــة تتعلَّــف مبقدِّ الكتــاب بــدأه املؤلِّــ

عـة يف ة موضـوعات متنوِّ مة بثمان مقاالت تناولـت عـدَّ لريدف هذه املقدِّ ، للكتاب

وتقومي املفـاهيم يف مصـطلح ، يف القرآن لميِّ كاحلديث عن اإلعجاز العِ ، اإلعجاز

ـــ، اإلعجـــاز العلمـــي لف يف حبـــوث اإلعجـــاز وتصـــحيح طريقـــة معاجلـــة تفســـري السَّ

ــ مــا إذا كــان يصــحُّ  وبيــان، العلمــي وهــل تعريــف ، نة أم الأن يُنســب اإلعجــاز للسُّ

كمـــا تنـــاول باحلـــديث ، يف التعبـــري عـــن مضـــمونه اإلعجـــاز العلمـــي بالســـبق دقيـــقٌ 

 وخـــتم مبقـــال فيـــه بيـــان أنَّ ، مصـــطلح اإلعجـــاز العلمـــي عنـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور

   .اليقنيوليس على  ،على الظنِّ واالحتمال التفسري باإلعجاز العلمي قائمٌ 

 



 
٤٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  اإلعالميون يف القنوات الفضائية اإلسالمية ومجهورهم 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مصطفى بن أمحد كناكر

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٩٨  

  :ا ب

 القنــوات اإلســالمية بالتحديــد، وال ث عــن اإلعالميِّــني يفهــذا الكتــاب يتحــدَّ 

 ،خيفــى مــا للحــديث يف هــذا املوضــوع مــن أمهيــة يف ظــلِّ التنــامي املتزايــد للقنــوات

هلـــذا حتتــاج هـــذه القنــوات إىل ضـــوابط الختيــار اإلعالمـــي  ؛وخصوًصــا اإلســالمية

الذي يصُلح هلـذا املكـان، وكيفيـة التأهيـل هلـذه الكـوادر اإلعالميـة، وحتتـاج كـذلك 

اليت من خالهلـا  ،إلملام باجلمهور الذي ختاطبه، وما هي أجنع الوسائل وأرقاهاإىل ا

والكتـاب جـاء . تستطيع أن توصل رسالتها إىل الفئة املستهَدفة من ذلـك اخلطـاب

البـــاب األول فيـــه ذكـــر صــــفات اإلعالمـــي اإلســـالمي، وكيفيـــة تأهيلــــه  ؛يف بـــابني

مـا البــاب الثــاين فتحـدث عــن مجهــور مـات اإلعالميــة لــه، أواملقوِّ  ،للـدور املنــاط بــه

. اإلعــالم اإلســالمي، ومراعاتــه والطــرق والوســائل الــيت خياطــب �ــا هــذا اجلمهــور

ممـا اشـتملت عليـه رسـالتا  ،والكتاب يف أساسه هـو اجلـزء الثالـث مـن أجـزاء مخسـة

   .إذ إنَّه متخصِّص يف دراسة اإلعالم اإلسالمي ؛للمؤلِّف) والدكتوراه ،املاجستري(



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٤٩  

نياناإل
ُ
   عالن بأحكام الب

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  راميالشهري بابن لخمي الحممد بن إبراهيم 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  أمحد بن علي الدمياطي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

-دار ابــــن حــــزم ، الــــدار البيضــــاء –مركــــز الــــرتاث الثقــــايف املغــــريب 

ــعة  بريوت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٥١  

   :ا ب

ـة  صـادرهـو أحـد املكتاب هذا ال  ،للدراسـات الفقهيـة واآلثاريـة واملعماريـةاملهمَّ

ــني �ــذا الفــن اتعليمي�ــمرجًعــا  فهــو يُعــدُّ  إذ أورد فيــه مؤلفــه خالصــة خربتــه  ؛للمهتمِّ

قــة بالنيــان وغــريه، ومعرفتــه يف جمــال البنــاء، والقضــايات والنزاعــات املتعلِّ ، املعماريــة

وُحيللهــا مــع ِذكــر نــوازل  ،الفصــول غالًبــا ببســط القضــية وخمتلــف صــورها ســتهلُّ وي

ألنَّــه بنَّـاء أجـري، وقــد  ؛قــال املعلـِّم حممـد: واقعيـة، ويصـدِّر املؤلـِّف كــل فصـل بقولـه

أورد عدًدا من النوازل اليت كان هلا شـاهد ِعيـان يف إطـار تكليـف القاضـي باملعاينـة 

والواضـــحة،  ،املدونــةك، ةف علــى كتـــب املالكيَّــاملؤلِّــوقــد اعتمـــد . وحتريــر التقــارير

، ق بنفــي الضـــرروتضــمَّن الكتــاب كثـــريًا مــن املوضــوعات، منهــا مـــا يتعلَّــ، وغريمهــا

ويؤخـــذ علـــى الكتـــاب . وغـــري ذلـــك ،والغـــروس واآلبـــار وحرميهـــا، واجلــدار والـــدور

بقة، َتكــرار املســائل وعــدم جتانســها يف البــاب الواحــد، والكتــاب طُبــع طبعــات ســا

 .فريد بن سليمانل جيِّد مركز النشر اجلامعي بتحقيق ةطبعمنها 

 



 
٥٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  علي بن القطان الفاسي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  فاروق محادة

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  بدون   :ســــنة الطبــ

  

  :مجلـــداتعـــدد ال  هـ١٤٣٢

  

٤  

   :ا ب

تيه كثـريًا مـن املسـائل الـيت أمجـع عليـه علمـاء اإلسـالم هذا الكتاب مجع بني دفَّ 

 فهو يعدُّ ، واألخالق واآلداب ،واملعامالت ،والعبادات ،يف العقائد -أو كادوا  -

فقــد حــَرص املؤلــف علــى اســتقراء اإلمجــاع مــن أربعــة وعشــرين  ؛موســوعة لإلمجــاع

فجمــع فيــه مــا يربــو علــى ، مــن مصــادر الفقــه املختلفــة املــذاهب أو أكثــر مصــدرًا

فـه انـتهج كمـا أن مؤلِّ ، يصرِّح قبـل كـل مسـألة بـذكر مصـدرها، أربعة آالف مسألة

ره وقـــد صـــدَّ ، يف ترتيبـــه وصـــياغته منـــاهج الفقهـــاء يف تصـــنيفهم للمســـائل الفقهيـــة

ــــل العنــــاوين بدقَّــــة؛ وف. وختمــــه بـــاألخالق واآلداب ،بكتـــاب العقائــــد واإلميــــان صَّ

ا مييز الكتـاب أنـه حفـظ أقـواًال يف اإلمجـاع مل ممَّ  .ليسهل على قارئه البحث والنظر

ــوقـــد قــدَّ . تصــْلنا كتـــب أصــحا�ا عة، مـــع اهتمامــه بـــذكر م لـــه احملقــق بدراســـة موسَّ

مـــع توثيـــق اإلمجاعـــات وخترجيهـــا، وتفســـري  ،مســـتند اإلمجـــاع مـــن الكتـــاب والســـنة

والكتاب سـبق أن صـدر . وصنع الفهارس ،وترمجة األعالم ،تالغريب واملصطلحا

   .ه١٤٢٤عن دار الفاروق احلديثة بتحقيق حسن بن فوزي الصعيدي عام 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٥١  

   األلعاب الرياضية أحكامها وضوابطها

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  خالد سعاد كنو

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٦٣  

  :ا ب

هـــذا الكتـــاب دراســـة فقهيـــة تأصـــيلية ألحكـــام األلعـــاب الرياضـــية وضـــوابطها 

  .الشرعية

وتــأيت أمهيــة الكتــاب لِمـــا تتبــوؤه الرياضــة يف هــذا العصـــر مــن مكانــة يف حيـــاة 

 قهــم وهوســهم �ــا، وإقبــاهلم عليهــا، حــىت أصــبح هلــا مجهــورٌ مــع شــدة تعلُّ  ،النــاس

لـذا كـان ال بـدَّ مـن  ؛مـا بـني ممـارٍس ومشـجِّع ومـنظِّم ،عـريض مـن الـذكور واإلنـاث

  .وتبنيِّ ضوابطها الشرعية ،دراستها دراسة فقهية، توضِّح أحكامها

تنـاول يف التمهيـد تـاريخ األلعـاب الرياضـية  ،ف مـن متهيـد وفصـلنيالكتاب تألَّ 

 ،وأمهيتهـا ،لعـاب الرياضـيةومفهـوم األ ،وعنـد العـرب وغـريهم ،قبل اإلسالم وبعـده

ســواء كانــت ألعــاب  ،وتنــاول مــن خــالل الفصــلني ُحكــم مجيــع األلعــاب الرياضــيَّة

أو مائيــة وغريهــا، مث ذكــر الضــوابط، ومنهــا ضـــوابط  ،أو كــرات ،ســباق أو مبــارزة

وضــوابط خارجيــة كضـــوابط  ،وغــري ذلـــك ،مثــل أالَّ تضــرَّ بـــالنْفس أو الغــري ،ذاتيــة

كاملشـاهدة   ،ريها، مث ختم بـذِكر عـدَّة مسـائل تتعلـَّق باملوضـوعواجلوائز وغ ،اللباس

 ،والكتـاب أصـله رسـالة ماجسـتري مـن كليـة الشـريعة. وغريمهـا ،لأللعـاب والتشـجيع

  .جبامعة بريوت اإلسالمية



 
٥٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  اإلمام يوسف بن عبد اهلادي الدمشقي احلنبلي

  وآثاره الفقهية وبيان أثر حنابلة فلسطني يف دمشق

ت اب:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  صفوت عادل عبد اهلادي. د

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار  النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  ه١٤٣٣ ــدد الصــ   :عـ

  

٥٤٩  

  :ا ب

هــم مــن االهتمــام، ومل ينشــر كثــريون هــم األعــالم األفــذاذ الــذين مل ينــالوا حظَّ 

وهــــذا ! حمفوظــــة يف املكتبـــات العـــامرة تـــراثهم، وظلَّـــت خمطوطــــا�م علـــى الرفـــوف

والـــذي كــان لـــه أثـــر كبـــري  ،الكتــاب يعـــرف بواحـــد مـــن هــؤالء العلمـــاء يف دمشـــق

دة ،وإنتــاج عظــيم وخامتــة،  ،وثالثــة أبــواب ،وهــو يشــتمل علــى متهيــد ،وآثــار متعــدِّ

ذكـــر يف التمهيـــد بإمجـــال أثـــر احلنابلـــة يف دمشـــق، وحتـــدَّث يف الفصـــل األول عـــن 

ف بن عبد اهلادي، والفصـل الثـاين خمصَّـص للتعريـف بـه، وتكلـَّم عصر اإلمام يوس

يف الباب الثالث عن بعض آثاره الفقهيـة، وخصَّـص الفصـل الثـاين مـن هـذا البـاب 

الطـالق له، وهو عن حكم ) سري احلاث إىل علم الطالق الثالث(لتحقيق كتاب 

كــر املؤلــف يف مث ذ . أقــوال العلمـاء وأدلــتهم، وذكــر الـثالث، واخــتالف النــاس فيـه

اخلامتـة نتـائج البحـث وخالصـته، باإلضــافة إىل تـذييل الكتـاب بعـدد مـن الفهــارس 

  .وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستري، من جامعة أم درمان اإلسالمية. العلمية

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٥٣  

  اإلمداد بتيسري شرح الزاد

  )شرح على زاد املستقنع(

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  صاحل بن فوزان الفوزان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض - الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ ١٤٣٣

  

٣  

   :ا ب

هــــذا الكتــــاب شــــرَح فيــــه املؤلِّــــف أحــــد املتــــون الفقهيَّــــة املعتَمــــدة يف املــــذهب 

أصـــله دروس علميَّـــة كـــان  والشـــرح يف، للحجـــاوي) زاد املســـتقِنع(وهـــو  ،احلنبلـــيِّ 

مث فُـرِّغــت مــادة هــذا الشــرح ، ويف مســجده، قــدَّمها املؤلــف يف اإلذاعــة الســعوديَّة

واملتوسِّـط ، وميتاز الشرح بأسـلوبه السـهل الواضـح. لتخرج يف هذا الكتاب ؛ورُتِّبت

، وأوضــح الغريـــب، حيــث شــرح فيــه األلفــاظ ؛والِقصــر املخــلِّ  ،بــني الطــول املمــلِّ 

 
ُ
وحـرَّر املسـائل الفقهيـة حتريـرًا ، غويـَّة واالصـطالحيَّةوجـاء باملعـاين اللُّ ، جَملوأبان امل

  .اوأصَّلها تأصيًال شرعي� ، اعلمي� 

وُحكــم علــى مــا يف أســانيدها مــن ، والكتــاب ُخرِّجــت أحاديثــه مــن مصــادرها

دون إيراد األقوال األخرى ، مع االقتصار على القول الراجح، ضْعف أو اضطراب

  . غالًبا

مث رأى أن  ،الكتـــاب صـــدرت منـــه طبعـــة أوىل راجعهـــا الشـــيخ مراجعـــًة خفيفـــة

، وصـحَّح مـا حيتـاج إىل تصـحيح ،فراجعـه وعـدَّل فيـه، يراجع الكتاب مراجعًة ثانية

 . مع تغيري اسم الكتاب



 
٥٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  صلي والقصد التبعي مر والنهي بني القصد األاأل

   مام الشاطبيعند اإل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  املنتارحممد 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  املغرب –مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث بالرابطة احملمدية للعلماء 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٨٣  

   :ا ب

ا ح العالقة بني مباحث أصـول الفقـه، باعتبـاره منهًجـا علمي�ـهذا الكتاب يوضِّ 

واالســـتدالل، وبـــني علـــم املقاصـــد باعتبـــاره أداًة حقيقيـــة لتفعيـــل هـــذا لالســـتنباط 

، املــنهج، ورصــد التــأثريات الناجتــة عــن تــزاوج قضــايا املقاصــد واألصــول وتكاملهــا

مـع . وذلك بتتبع املسـائل الدقيقـة يف األمـر والنهـي األصـلي والتبعـي عنـد الشـاطيب

شـرعي مـن األوامـر والنـواهي، كطُـرق َفهـم املقصـود ال  ،العديد من املباحـث املفيـدة

وطــــرق اســــتثمارها يف األمــــر والنهــــي  ،ومســــالك الكشــــف عــــن مقاصــــد الشــــارع

وغريهــا، وذلــك مــن خــالل البــابني األوَّل الثــاين، وقــدَّم ببــاب متهيــدي تنــاول مــن 

كمـا حتـدَّث عـن علـم أصـول الفقـه ، خـالل فصـوٍل ثالثـة، ترمجـة الشـاطيب وعصـره

نقلــًة يف التـــأليف  للشــاطيب يعـــدُّ " املوافقـــات"تــاب وبـــنيَّ أن ك، ومدارســه ومناهجــه

وحتـــدَّث فيـــه عـــن اإلطـــار التـــارخيي للبحـــث يف املقاصـــد، والعالقـــة بـــني ، األصـــويل

والكتاب أصله رسـالة لنيـل دبلـوم الدراسـات العليـا . مقاصد الشريعة وأصول الفقه

  .اكشمبر  -املعمَّقة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القاضي عياض 

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٥٥  

  حقيقتها وأحكامها  -األمراض الوراثية 

   يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  هيلة بنت عبد الرمحن بن حممد اليابس

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

ف إىل بيـــان حقيقـــة األمـــراض الوراثيـــة، ودراســـة األحكـــام هـــذا الكتـــاب يهـــد

ذات الَعالقـــة ) التشخيصــية والوقائيـــة والعالجيــة( الفقهيــة جلوانـــب الرعايــة الطبيـــة 

حيـث قامـت املؤلِّفـة جبمـع املـادة العلميـة وصـنَّفتها علـى أبـواب . باألمراض الوراثية

ـــ، وفصــول ومباحـــث فـــإن   ،ا مـــع دراســـتهاوصـــوَّرت املســـائل املبحوثـــة تصـــويرًا دقيًق

وإن كانـت حمــلَّ خـالف حــرَّرت ، كانـت حمــلَّ اتِّفـاق بيَّنــت ذلـك مــع ِذكـر الــدليل

مــًة القــول  حمــلَّ اخلــالف، مث ذكــرت اخلــالف مقتصــرًة علــى املــذاهب األربعــة، مقدِّ

 ،مث ِذكــر القــول املختــار ،تبــع ذلــك بــذِكر األدلــة ومناقشــتهاوتُ ، املختــار علــى غــريه

تناولـت املؤلفـة يف التمهيـد  ؛والكتاب اشـتمل علـى متهيـد وبـابني. وأسباب اختياره

واآلثـار املرتتِّبـة ، ويف البـاب األول تناولـت حقيقـة األمـراض الوراثيـة، أنواع األمـراض

ــا الثــاين فتناولــت فيــه أحكــام األمــراض الوراثيــة، عليهــا والكتــاب أصــله رســالة . وأمَّ

  .مد بن سعود اإلسالميةجبامعة اإلمام حم ،دكتوراه من كلية الشريعة

 



 
٥٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  أحكام وضوابط –االنتخابات 

  حمليات  –رئاسية  -برملانية 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أكرم كساب

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  يوسف القرضاوي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  مصر -دار السالم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٦٨  

   :ا ب

وهــي  ،مــن القضــايا الــيت كثُــر حوهلــا اجلــدل شــائكة يعــاجل قضــيةً ب هــذا الكتــا

نــاقش و  املسـألة، املؤلِّـف تكييـف  حـاول ؛قضـية االنتخابـات وُحكـم املشـاركة فيهـا

ــــــه  يف مباحــــــث هامســــــائل ــــــة،  كتاب ــــف االنتخابــــــات لُ تطــــــرَّ مث الثماني ــــة ق إىل تعريــ غــ

بــذة أعطــى نُ و خابــات، د أركــان العمليــة االنتخابيــة، وأنــواع االنتواصــطالًحا، وحــدَّ 

ــنة، ودلَّــل هلــا مــن ، عـن البــدايات األوىل لعمليــة االنتخابـات مــىت مبيًنــا القـرآن والسُّ

آراء  واســــتعرض، كــــم تقســــيمات االنتخابــــاتل علــــى حُ املســــلمون، ودلَّــــ هــــافعرَ 

ـ وانتصـر لفريـق ا�يـزين ،بـنيَّ ضـوابط املرشَّـح وآدابـهو ، هاالقائلني بعدم جواز  ح لرتشُّ

ـح رأي ملسألة ما عرض ، كاملرأة مشـاركة غـري املسـلمني يف العمليـة االنتخابيـة، ورجَّ

إىل غـــري ذلــك مــن املســائل املبثوثـــة يف ثنايــا الكتــاب، والـــيت ضــوابط، هلــا ب ا�يــزين

  . فتناوهلا املؤلِّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٥٧  

   هسبل مواجهت –آثاره  –أسبابه  -االحنراف يف األمة 

   :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  د البداحعبد العزيز بن أمح

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٦٩  

   :ا ب

ا رصــده رصــدً وي ،ةاالحنــراف يف األمَّــ ف موضــوعفيــه املؤلِّــ يعــاجل هــذا الكتــاب

به منقِّبًـا عـن أهـم أسـبا، ه مـن أحـوال املنحـرفني واملتسـاقطنيئستقر يتبعه و يتدقيًقا، و 

رابًطــا مـا ذكــره مــن أســباب ومظــاهر لالحنــراف  ،بل عالجــه ومواجهتــهوآثـاره، وُســ

مكتفًيا مـن تلـك األسـباب مبـا لـه شـواهد واقعيـة مـن ، لف أقواًال وأفعاًال مبنهج السَّ 

ث فيه عن وجـوب االسـتقامة ف كتابه بتمهيد حتدَّ بدأ املؤلِّ  .أحوال املسلمني اليوم

منهـا  األولفتنـاول يف  :ثالثـةالالكتاب فصول ع يف شرَ  مث، والتحذير من االحنراف

ــ كــاإلعراض عــن ، مثانيــة عشــر ســبًبا منهــا دفعــدَّ ، ةأســباب االحنــراف يف هــذه األمَّ

م عـن اآلثــار املرتتبـة علــى تكلَّــ الفصــل الثـاينن والتعبـد، ويف وضـعف التــديُّ  ،الـوحي

ا�تمـع علـى أو  ،نط والتلـوُّ كـالتخبُّ االحنراف، سواء كانـت هـذه اآلثـار علـى الفـرد  

عـــن  الفصـــل الثالـــثوتكلَّـــم يف ، وتســـليط األعـــداء ،ق واالخـــتالفكـــالتفرُّ   ةواألمَّــ

الرجـــوع إىل الكتـــاب  :منهـــا، بلمنهـــا مخســـة ُســـ ذكرفـــ، بل مواجهـــة االحنـــرافُســـ

مع بـني بـاجلميَّـز الكتـاب تيوغـري ذلـك،  ،وقيـام العلمـاء بـواجبهم الشـرعي ،نةوالسُّ 

صــدِّر الفصـل بـأقوال الســلف، ويـذكر شــواهد اخللـف، فيُ أقـوال السَّـلف وختبطــات 

   .وبالتلميح تارة أخرى ،كر األمساء تارةً بذِ  ،من خمالفة املعاصرين ملنهج السلف



 
٥٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  اإلنصاف فيما وقع يف العصر الراشدي من اخلالف 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حامد حممد اخلليفة

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار امليمان 

ـــ ــ ــ ــعةالطبـ ــ ــ ــ   :ـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  ه١٤٣٢ ــدد الصــ   :عـ

  

٦٦٥  

  : ا ب

ـــة اإلســـالمية، وهـــي  هــذا الكتـــاب يتنـــاول مرحلــة مـــن أهـــمِّ مراحـــل تــاريخ األمَّ

تنـاول . ما يف اجلانـب السياسـي والقضـايا الداخليـةمرحلة العصر الراشدي، وال سيَّ 

 ،ومكــــانتهم ،هللا عــــنهم مجيًعــــاالكتــــاب بدايــــًة التعريــــف بعدالــــة الصــــحابة رضــــي ا

رهم للفتنة وجنا�م منها بعَد وفاة رسـول اهللا صـلَّى اهللا عليـه وسـلَّم، مث تنـاول وتصوُّ 

وسياســة عثمــان رضــي اهللا عنــه يف مواجهتهــا، وحصــار  ،وأســبا�ا ،بــدايات الِفتنــة

ــبئية ،وسياســته ،وبيعــة علــيٍّ رضــي اهللا عنــه ،عثمــان واستشــهاده  ،وموقفــه مــن السَّ

إىل ُحصـول بيعـة احلسـن  ،وقضية التحكـيم ،لنزاع بينه وبني معاوية رضي اهللا عنهوا

ــــي اهللا عنهمـــــا ـــــب عـــــن العديـــــد مـــــن  ،ملعاويـــــة رضـ وُصـــــلحه معـــــه، والكتـــــاب ُجيي

ـ :ومنها ،التساؤالت رية؟ وكيـف ما هو الدور احلقيقي لعبد اهللا بن سبأ وحركته السِّ

فاع عنـه؟ وكيـف متـت بيعـة علـيٍّ استشهاد عثمان؟ وما موقف الصحابة من الدِّ  متَّ 

رضي اهللا عنه؟ وما حقيقة ما حصل يوم اَجلمل؟ وما حقيقـة النِّـزاع بعـد ذلـك بـني 

ـا جـرى  عليٍّ ومعاويَة رضي اهللا عنهما؟ إىل غري ذلك من التساؤالت اليت تُثـار عمَّ

   .قةيف تلك املرحلة، فتوىلَّ املؤلِّف اإلجابة عنها وكْشف زيف الرِّوايات امللفَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٥٩  

  أهلية املرأة يف الشريعة اإلسالمية 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  غيداء حممد عبد الوهاب املصري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

، الشــريعة اإلســالمية ط الضـوء علــى موضــوع أهليـة املــرأة يفهـذا الكتــاب يســلِّ 

أو نقصـــا�ا وتبعيتهـــا  ،ومـــدى كماهلـــا واســـتقالهلا ،مـــع بيـــان حـــدود هـــذه األهليـــة

ع واسـتقراء للغري، ورصد مـا ختتلـف بـه عـن أهليـة الرجـل، حيـث قامـت املؤلِّفـة بتتبُّـ

ودراسـتها دراســًة  ،ق باألهليــةمـا جـاء مــن األحكـام اجلزئيــة الثابتـة للمـرأة فيمــا يتعلَّـ

فتســتعرض اآلراء الفقهيَّــة يف مســائل األهليَّــة مــن املــذاهب الفقهيَّــة ، نــةفقهيــة مقار 

مـع التعـرض لـرأي ، وتقـوم مبناقشـة هـذه األدلَّـة والرتجـيح بينهـا، مع أدلَّتهـا، األربعة

وآراء بعـض ، كـأقوال الصـحابة والتـابعني والفقهـاء املتقـدِّمني  ،غري املـذاهب األربعـة

�ــا تشــري إىل بعــض التشــريعات القدميــة أو القــوانني كمــا أ. املتــأخِّرين وترجيحــا�م

ف مـــن الكتـــاب تـــألَّ . التشـــريعات اإلســـالمية احلديثـــة غـــري اإلســـالمية؛ إلبـــراز مســـوِّ 

ومخســة ، وعوارضــها، ومراحلهـا، وأنواعهــا، فصـل متهيــدي تنـاول التعريــف باألهليـة

وأهليتها ، يةواملدن، فصول اشتملْت على أهلية املرأة للحقوق والواجبات اإلنسانية

ـــــات اُألســـــرية، اجلزائيــــة والقضـــــائية وأهليتهـــــا ، وأهليتهـــــا يف جمـــــال احلقـــــوق والواجب

والكتاب أصله رسالة علمية لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن . للواليات والوظائف العامَّة

  . قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة دمشق



 
٦٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  أهمية اإلعجاز العلمي يف التدريس وضوابطه 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  صاحل ايشان عبد الرحيم صويف

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  املدينة املنورة –دار الزمان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٦٠  

   :ا ب

ــهــذا الكتــاب يبــنيِّ  نة يف  أمهيــة موضــوعات اإلعجــاز العلمــي يف الكتــاب والسُّ

والضـــــوابط الشـــــرعية يف ، ةعلـــــوم الكونيـــــة بصـــــفة عامَّـــــينيـــــة والتـــــدريس العلـــــوم الدِّ 

ــ، اســتخدام موضــوعاته وأقــوال العلمــاء ، نةمــن خــالل القــرآن الكــرمي وصــحيح السُّ

  .راسات املعاصرةاملتخصِّصني يف الرتبية والدِّ 

أمَّـا األول فتنـاول فيـه املؤلـِّف أمهيـة اإلعجـاز : ف مـن ثالثـة فصـولالكتاب تألَّ 

بينمـــا ، وم الدينيــة كالعقيـــدة اإلســالمية والفقــه واملعــامالتالعلمــي يف تــدريس العلــ

كتحقيــق ، حتـدَّث يف الفصــل الثــاين عــن أمهيــة اإلعجـاز يف تــدريس العلــوم الكونيــة

وخَتم بفصل ثالث خصَّصـه للحـديث ، وتوضيح املسائل العلمية الكونية ،أهدافها

َط شـرعية سـواء كانـت ضـواب ،عـن ضـوابط اسـتخدام اإلعجـاز العلمـي يف التـدريس

وبالقرآن الكرمي وتفسريه وبأحاديـث النـيبِّ صـلَّى اهللا عليـه  ،تتعلَّق باجلانب الَعقدي

ــــتخدام  ــــة يف اسـ ـــــادئ والتوجيهـــــات الرتبويـ ـــلَّم، أو ضـــــوابط تربويـَّــــة، فـــــذكر املب وســ

  .والضوابط املتعلِّقة مبناهج البحث ،اإلعجاز العلمي يف التدريس

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٦١  

  الراشد األيام األخرية من حياة اخلليفة 

  عثمان رضي اهللا عنه

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن عبد اهللا الصبحي

ــار ــ ــ ــ   :اختصــ

  

  مركز البحوث والدراسات مبربة اآلل والصحب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الكويت -مربة اآلل والصحب 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢١١  

   :ا ب

فتنــة مقتــل (( ف حتمــل عنـوان هـو اختصــار لرسـالة علميــة للمؤلِّـ هـذا الكتــاب

ــــ مَّت ـعــــَرض فيهــــا أحــــداث الفتنــــة الــــيت ألــــ، ))ان رضــــي اهللا عنــــهعثمــــان بــــن عفَّ

والــيت نــتج عنهــا استشــهاد اخلليفــة ، باملســلمني يف تلــك الفــرتة مــن فــرتات التــاريخ

  .الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

أْتبـــع ، ر الــيت تناولـــت هــذه الفتنــة ودوَّنـــت وقائعهــاالكتــاب بــدأ بـــذِكر املصــاد

مـــن  ،مــن ســـرية عثمــان بـــن عفــان رضـــي اهللا عنــه ذلــك بتمهيــد تنـــاول فيــه حملـــاتٌ 

، ذكـــر بعـــده املســـوِّغات الـــيت أدَّت إىل اخلـــروج عليـــه، والدتـــه إىل يـــوم استشـــهاده

،  حــاهلموبـنيَّ فعـرَّف �ـم ، مث تنـاول ُمشـِعلي الفتنـة، واملـربرات الـيت دعـْتهم إىل قتلـه

، وهــو اليــوم الــذي قُتــل فيــه عثمــان رضــي اهللا عنــه ،مث تنــاول بعــد ذلــك يــوم الــدار

  .وبعض املتفرِّقات عن الفتنة، وَمن قتَله، متناوًال أحداث قْتله

 



 
٦٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

ة األربعة
َّ
  األئم

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

   سليمان فياض

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر - جملة الدوحة

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  نبدو    :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  ٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

١٧٤  

   :ا ب

ــهــذا ال  ة األربعـــة، وعصــرهم، وشخصــية كـــلٍّ كتــاب يتنــاول حيـــاة هــؤالء األئمَّ

تــألَّف الكتــاب مــن . الســواء ىمــنهم، وفقهــه، ورؤيتــه يف العقائــد ويف السياســة علــ

فبـدأ  ،الـزمين حسب تـرتيبهم، كل فصل تناول حياة إمام من األئمَّة، أربعة فصول

 تـهالقعَ و ، وطلبـه للِعلـمث عـن حياتـه، تحـدَّ ف ،بإمام أهـل الـرأي أيب حنيفـة النعمـان

عـن إمـام  حتـدَّثويف الفصـل الثـاِين ، وغـري ذلـكاملَِحن اليت مرَّ �ا و خبلفاء عصره، 

وعـن أصـول ، "املوطـَّأ"وعن كتابـه عن نشأته وحياته، و مالك بن أنس، دار اهلجرة 

قــل إمــام النَّ مث تنــاول يف الفصــل الثالــث ، صــيل أخــرى يف حياتــهوعــن تفا، مذهبــه

وموقفـه مـن ، عن املَِحـن الـيت مـرَّ �ـاو حياته فتحدَّث عن الشافعي، اإلمام  والعقل

وعـن ، وانتقاالته اليت أَمتَّهـا لينشـر طريقتـه تهرحالكما حتدَّث  ،الِفَرق وأهل الكالم

أهـل عـن إمـام  املؤلـفث ابـع حتـدَّ ومـن خـالل الفصـل الر ، أشياء أخرى مـن ترمجتـه

ــ حمنتــه ومنهــا ِحمَــن؛ بــه مــن  مــرَّ ومــا عــن حياتــه، و أمحــد بــن حنبــل، نة واالتِّبــاع السُّ

ب هـذه احملـن وتغلَّـ العظَمى مع اخلليفة املأمون، وشرح كيف واجه اإلمام أمحد كلَّ 

 . وغري ذلك من تفاصيل حياته ،كما تناول باحلديث مسَنَده، عليها



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٦٣  

  لدعوةحبوث يف ا

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  نوال بنت حممد علي الصانع

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٨٦  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يتضــمَّن اثــين عشــر حبثًــا تتعلَّــق بالــدعوة إىل اهللا تعــاىل، تنوَّعـــت 

ع فيهمـــا، واإلجابـــة عـــن ة واالحتســاب والتطـــوُّ فمنهـــا تعريـــف الـــدعو  ؛موضــوعا�ا

ـــة بالـــداعي ـــ ،األســـئلة اخلاصَّ ة، وحتـــدَّثت نة النبويَّـــواألســـئلة املتعلِّقـــة باملـــدعو يف السُّ

املؤلِّفــة عــن موضـــوع الــدعوة؛ مبينـــًة املقصــود منــه، وخصـــائص اإلســالم، ومبـــادئ 

قــرآن وفضــل اإلسـالم األساســية، وتكلَّمــت عـن القــرآن الكــرمي والـدعوة، وفضــل ال

ـــــاب الـــــدعوة األوَّل ـــــدعوة، وبيَّنـــــت أنَّ القـــــرآن هـــــو كت مث تطرَّقـــــت إىل الصـــــور . ال

ــــات الــــدعوة . االحتســـابية مــــن العهــــد النبــــوي وحــــىت العهــــد العباســــي وبيَّنــــت غاي

مث . مبيِّنــًة الفــرق بينهــا وبــني الوســائل ،وأهـدافها وأســاليبها، فعرَّفــت فيــه األســاليب

 ،وذكرت معوِّقات الـدعوة ،خدامه يف الدعوة إىل اهللاتناولت موضوع التمثيل واست

والفوائــد الدعويــة مــن حمــاورة إبــراهيم عليــه الســالم  لقوِمــه، وألبيــه، كمــا وردْت يف 

مــن البحــوث كانــت املؤلِّفــة   وأصــل هــذا الكتــاب جمموعــةٌ . ســوريت األنبيــاء، ومــرمي

ــ  ،وإخراجهــا يف كتــابنة املنهجيـة لربنــامج املاجســتري مث رأت مجعهـا كتبتهـا يف السَّ

مــــن توثيـــــق  ،وقــــد راعــــت فيهــــا التـــــزام املــــنهج العلمــــيَّ لكتابــــة البحـــــوث العلميــــة

ــــن مصــــــادرها ــــري الغريــــــب ،وختــــــريج األحاديــــــث ،املعلومــــــات مــ وتعريــــــف  ،وتفســ

   .املصطلحات العلميَّة



 
٦٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  بداية السياسة 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  يوسف بن عثمان بن حزمي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –ق لدراسات الرتاث السياسي مركز ابن األزر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  بدون   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٣٠  

   :ا ب

لقــي الضــوء علــى الــرتاث السياســي العــريب واإلســالمي، وجترِبــة هــذا الكتــاب يُ 

  .نشأة الدولة السعودية، مع مناقشة العديد من القضايا اليت َتشَغل األجيال

مث تنـــاول تـــاريخ ، وتعريفهـــا،  بدايـــة الكتـــاب تنـــاول املؤلِّـــف نشـــأة السياســـةيف

ــــمه ســــتَّة أقســـــام ؛الفكــــر السياســــي غـــــري اإلســــالمي ـــــث قسَّ ـــــرتاث  :وهــــي ،حي ال

ــــــربايل ، والكــــــاثوليكي املســـــيحي، والعـــــربي، والرومــــــاين، واليونـــــاين، الفرعـــــوين واللي

  .نةن والسُّ ليفرد احلديث بعد ذلك عن السياسة يف القرآ ؛العلماين

وبـــنيَّ أنَّ هـــذه ، ين عـــن الدولـــةف أيًضـــا موضـــوع فصـــل الـــدِّ ا تناولـــه املؤلِّـــوممَّـــ

مث عــرف السياســة الشــرعية ، الــدعوة مل تلــق َقبــوًال علمي�ــا لــدى املســلمني وغــريهم

مث أتبـــع ذلـــك ، مقارنًـــا بـــني السياســـة الشـــرعية وبـــني الدميقراطيـــة، وأوضـــح نطاقهـــا

ــــه ، ومبادئـــه، وأركانــــهباحلـــديث عـــن احلكــــم الرشـــيد  متنـــاوًال احلــــاكم وشـــروط تولي

مث خـتم املؤلـف الكتـاب . وحقوقه على مـن حيكمهـم، وواجباته املناطة به، للحكم

  .باحلديث عن الرتاث السياسي العريب واإلسالمي

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٦٥  

   بداية اتهد ونهاية املقتصد

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  )احلفيد( حممد بن أمحد بن رشد

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  اجد محويم

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  م٢٠١٢

  

٤  

   :ا ب

 يتنـاول مسـائل األحكـامإذ إنـه  ؛هذا الكتاب أحد كتب الفقـه املقـارن وأبرزهـا

 -كــام دون عـــزوٍ واملؤلِّــف يــورد أدلَّــة األحاخلــالف،  أســبابعلــى منبـًِّهــا تهــا، بأدلَّ 

ـــادرها -غالبًــــا  ـــانيدها إالَّ يف النــــادر، إىل مصــ مـــــع إغفالـــــه ، أو التعليــــق علـــــى أســ

  .مع تداُخل مسائله ووجود ما حيتاج إىل شرْح وتعليق، مذهب اإلمام أمحد غالًبا

سـخ معتمـًدا علـى مـا يـراه الصـواب مـن النُّ ، ممَّا دعا احملقِّـَق إىل حتقيـق هـذا الكتـاب

جيـد ُنســخًة خطيـة للكتــاب، وقـد أضـاف بعــض العنـاوين وجعلهــا  املطبوعـة؛ إذ مل

  .مع ضبط وشرْح ونْقد ما حيتاج إىل ذلك، بني معقوفني

معتمـــًدا علـــى كتـــاب ، كمـــا قـــام املؤلِّـــف بتخـــريج األحاديـــث الـــواردة وترتيبهـــا

طريـــق الرشـــد إىل ختـــريج أحاديـــث (وكتـــاب  ،)اهلدايــة يف ختـــريج أحاديـــث البدايـــة(

كمــــا قــــام بضــــبط األحاديــــث ، وغريمهــــا مــــن كتُــــب التخــــريج، )بدايــــة ابــــن رشــــد

ــــ لتمييزهــــا وتســــهيل مراجعتهــــا، وقــــد َنســــب األقــــوال غــــري املنســــوبة إىل  ؛كلبالشَّ

مـذاهبها، مــع تصـحيح النِّســبة إن كانــت خطـأ، وذكــر مــذهب أمحـد الــذي أْغفلــه 

  . املؤلِّف



 
٦٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  برامج القنوات الفضائية اإلسالمية ومدى تأثريها

ت اب:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مصطفى بن أمحد كناكر

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٤٣  

  :ا ب

هـذا الكتــاب يتحـدَّث عــن الــربامج الـيت يطرحهــا اإلعـالم اإلســالمي يف قنواتــه 

ن أســــلوب الرســــالة اإلعالميــــة وعــــ ،الفضــــائية، وِصــــفات املضــــمون هلــــذه الــــربامج

ومصــادرها وأهــم مميزا�ا،كــذلك درس الكتــاب  ،اإلســالمية يف القنــوات الفضــائية

وتـــأيت أمهيـــة مثـــل هـــذا . تـــأثري القنـــوات الفضـــائية التلفزيونيـــة وطـــرق التعاُمـــل معهـــا

ـــة إىل قنـــوات إســـالمية ذات  ،املوضـــوع يف زمـــن الفضـــائيات املنتشـــرة وحاجـــة األمَّ

ظهــر مقبــول ورائــع، وبطــرق َتزيــد مــن تــأثري اخلطــاب اإلســالمي، مضــمون راٍق، ومب

وتوصـله إىل النــاس بطريقـٍه ســهلة ومرغِّبـة، ومــن املهـم كــذلك معرفـُة وســائل التــأثري 

وقـد . للقنوات الفضائية، وكيف نتعاَمل مع هذا التأثري من قِبـل القنـوات اإلعالميـة

ــــ ــــى بـــــابني؛ البـــــاب األول يتحـــــدث عـــــن صـــــفات الرسـ ــــة اشـــــتمل علـ الة اإلعالميـ

ــــة  ــــه ثالثــــة فصــــول فيهــــا احلـــديث عــــن مضــــمون الرســــالة اإلعالمي اإلســـالمية، وفي

أمَّـا البــاب الثـاين فيتحـدث عــن التـأثري واالســتجابة، . وصـفات أسـلو�ا ومصــادرها

. كيـف نتعامـل معــه  :ل عـن تـأثري التلفيزيـون، والثــاينوقـد اشـتمل علـى فصــلني األوَّ 

ممَّــا اشــتملت عليــه رســالتا  ،ابــع مــن أجـزاء مخســةوالكتـاب يف أساســه هــو اجلــزء الر 

  .إذ إنَّه متخصِّص يف دراسة اإلعالم اإلسالمي ؛للمؤلِّف) والدكتوراه ،املاجستري(



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٦٧  

  الربهان يف فضل السلطان

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد بن طوغان احملمدي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  أمحد اجلعيد

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  رضوان السيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -زرق لدراسات الرتاث السياسي مركز ابن األ

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٦٢  

   :ا ب

هــذا الكتــاب أحــد كتــب السياســة الشــرعية، وإن كــان املؤلِّــف قــد تطــرَّق ملوضــوعات 

  .ا البابأخرى غريها، ومؤلِّفه أحد احلنفية، على نُدرة الكتابات لديهم يف هذ

ـــــص املؤلـِّــــف الثالثـــــة األوىل منهـــــا  ،الكتـــــاب تـــــألَّف مـــــن عشـــــرة أبـــــواب خصَّ

فتنـاول يف األول فضـل السـلطان ومـا ورد ، بالسلطان للحديث عن مسائل ختتصُّ 

ـــ  ،والقضــاء والقـــَدر ،أمَّــا الثــاين فكـــان يف التوكــل، نة واآلثــارفيــه مــن الكتــاب والسُّ

والفصـــل الرابـــع يف . م أســـرار امللـــوكويف الثالـــث كـــان احلـــديث عـــن كـــتْ ، والطلـــب

وجعـل البـاب اخلـامس فيمـا يصـل مـن . وما يُباح منهما، النهي عن الغِيبة والنميمة

ــــص البــــاب الســــادس ، أعمـــال األحيــــاء إىل األمــــوات مــــن الصـــدقة وغريهــــا وخصَّ

أمـــا ، علــى َســعة رمحــة اهللا وفضــله ونُبــذة ممـَّـا يـــدلُّ ، والســابع يف األرواح ومســتقرِّها

 ؛واستعرض يف التاسـع مسـائل وأجوبتهـا، الثامن فسَرد فيه حكايات للنِّساء الباب

ويظهــر مـــن الكتــاب أنَّ املؤلِّـــف . ليخــتم ببــاب أخـــري ذَكــر فيــه بعـــض األحاديــث

  .متأثر مبسالك الصوفية



 
٦٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  بغية امللتمس يف سباعيات 

  اإلمام مالك بن أنس حديث

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  لدي العالئي صالح الدين خليل بن كيك

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  محدي عبد ا�يد السلفي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٧١  

   :ا ب

اإلســناد إىل اإلمــام  صــالح الــدِّين العالئــي يف علــوِّ مــة فــه العالَّ هــذا الكتــاب ألَّ 

ف باحلــــديث عــــن بــــدأه املؤلِّـــهــــو كتـــاٌب فريــــد يف بابـــه؛ ف، مالـــك رمحــــه اهللا تعـــاىل

هـــذه األمَّـــة، وشـــرف أصـــحاب احلـــديث،  اختصـــاصأنـــه مـــن اإلســـناد وأمهيتـــه، و 

إىل مخسـة  هقسَّـمو  ،اإلسـناد م علـى علـوِّ وتكلَّـووصـيته صـلَّى اهللا عليـه وسـلَّم �ـم، 

ن وقـــع لـــه َمــ ذكـــرو ، دةجيِّــأقســام، مث تـــرجم لإلمــام مالـــك رمحــه اهللا تعـــاىل ترمجـــًة 

مث روى ثالثـــني حـــديثًا باإلســـناد املتَّصـــل إىل  .حـــديث اإلمـــام مالـــك مـــن طـــرقهم

ــماع ممـَّـا بيْ   . اإلمــام مالــك ســبعة رجــالنــه وبــْني اإلمــام مالــك، ممـَّـا رواه متصــل السَّ

ا ســبعة ا ممَّــا فيــه بينــه وبــني اإلمــام مالــك أيًضــمخســة وعشــرين حــديثً  لــريوي بعــدها

وقـــــارن أســــانيده إىل اإلمــــام مالــــك بأســـــانيد  .إجــــازة رجــــال، لكــــن يف أســــانيدها

أصــــحاب الكتــــب الســــتَّة، الــــذين رووا احلــــديث عــــن مالــــك بواســــطة، أو بــــدون 

بـن متـَّام احلنبلـي بقصـيدة ال الكتـاب مث ذكر درجات أهل احلـديث، وخـتم، واسطة

    .ح أهل احلديثالصاحلي يف مدْ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٦٩  

  بيان اهلدى من الضالل يف الرد على صاحب األغالل

      :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن إبراهيم بن عبد العزيز السويح

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  فهد بن محود بن عبد العزيز السويح

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار طويق 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٣  

   :ا ب

 ،لعبــد اهللا القصــيمي)) هــذه هــي األغــالل((علــى كتــاب ِعلمــي ردٌّ هــو هــذا الكتــاب 

 .، وردَّ عليه رد�ا وافيًابهاتهشُ قام بدحض عاءاته، و ادِّ  عنف ملؤلِّ وقد أجاب ا

مبحث جانبًا من األصـول الـيت   تناول يف كلِّ ، الكتاب جاء يف عشرة مباحث

ســـله ومالئكتـــه واليـــوم بــه ورُ فر بـــاهللا وكتُ كـــالكُ ، ث عنهـــار �ـــا القصـــيمي وحتــدَّ كَفــ

 -ني عاًمــا ســتِّ منــذ بــع طبعتـه األوىل وكـان الكتــاب قــد طُ . رآلخـر والقضــاء والقــدَ ا

كمــا كانــت ا،  بــة ترتيبًــا منهجي�ــرتَّ ومل تكــن تلــك الطبعــة مُ  -هـــ ١٣٦٨  أي يف عــام

ا اآليـات عـزَ و  ،فرتَّبهـا، ق بإعـادة النظـر فيهـاقـام احملقِّـفإىل التحقيق العلمي،  مفتقرةً 

كمـا قـام ، عليهـاإيـراد أحكـام العلمـاء مـع ، ا�ـاظيث مـن مج األحادوخرَّ ، مهاورقَّ 

والتعريف ببعض املصطلحات الـواردة يف الكتـاب، ، وترمجة األعالم، بتوثيق النقول

ـــ الـــيت مــع التعليـــق علـــى بعــض املســـائل ، الــيت ذكرهـــا املؤلِّـــفب واإلشــارة إىل الكُت

وترمجــة  ،املؤلِّـف مـع مقدِّمـة اشـتملت علـى ترمجـة ،إىل غـري ذلـك ،حتتـاج إىل تعليـق

  .القصيمي



 
٧٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُّ
  قبيع العِينة والتور

  دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  هناء حممد هالل احلنيطي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –دار كنوز إشبيليا 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٣٤  

   :ا ب

ق ومدى وضوح املفهوم العلمي املعاصر ذا الكتاب يُعىن ببيان مفهوم بيع التورُّ ه

ق املصـريف مـع حتليـل املعـامالت املاليـة املعاصـرة للتـورُّ ، له لدى املصارف اإلسالمية

 ،م الــذي ُميــاَرس مــن قِبــل البنــوكق املصــريف املــنظَّ م، وحقيقــة تطبيــق آليــة التــورُّ املــنظَّ 

  . إىل غري ذلك، أو القوة يف أدائها احلايل ،لضعف واخلللل إىل نقاط اوالتوصُّ 

ابتدأ�ا املؤلِّفـة بفصـل تناولـت فيـه اإلطـار  ،الكتاب اشتمل على مخسة فصول

وتناولـت يف ، وغري ذلـك ،ومشكلتها ،وأهدافها ،العام للدراسة، من ناحية أمهيتها

، والوعـــد، قـــبضوال، والبيـــع، الثـــاين التعريـــَف مبصـــطلحات الدراســـة كتعريـــف الربـــا

أمَّا الفصل الثالث من الدراسـة فتناولـت فيـه اإلطـار ، واحلاجة ،والضرورة ،والذرائع

وحتــدَّثت يف ، وُحكمهـا، وأقسـامها، النظـري للدراسـة، واشـتمل علـى مفهــوم احلِيـل

وتناولـت يف الفصـل اخلـامس ، وتطبيقا�ا ،وأحكامها ،الفصل الرابع عن بيع العِينة

والكتـاب يف أصــله . واختالفــه عـن التوريــق ،وتطبيقاتـه ،حكامــهوأ ،قموضـوع التـورُّ 

  . من األكادميية العربية للعلوم املصرفية ،رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٧١  

  بيع الوفاء وتطبيقاته املعاصرة

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد أمني بارودي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٣٣  

  :ا ب

 ،وتطبيقاتـه املعاصـرة يف الفقـه اإلسـالمي بيـع الوفـاءكـم هذا الكتاب يتناول حُ 

ــ أن يبيــع شــخص آلخــر  :وري، وصــورة بيــع الوفــاءومقارنتــه بالقــانون الوضــعي السُّ

. فــق عليــهجــاءه بـالثمن املتَّ  بشــرط أن يـرد لــه املبيـع مــىت عقـارًا أو غــريه مببلـغ معــنيَّ 

ـــم إىل أربعـــة فصـــول، تنـــاول املؤلِّـــ ف يف الفصـــل األول حقيقـــَة بيـــع والكتـــاب مقسَّ

ــلة الوفـاء وتطـوُّ  ره التــارخيي، ومـا ينعقـد بــه بيـع الوفـاء يف الفقــه والقـانون، ووْجـه الصِّ

دَّث يف والوضـعية والتوليـة واإلشـراك، وحتـ ،بني بيع الوفاء وبني بيع التلِجئة واملراحبـة

ــــة وأثـــره يف املعــــامالت املاليـــة يف الفقــــه  الفصـــل الثـــاين عــــن ُســـلطان اإلرادة الَعْقدي

ويف الفصـل . اإلسالمي والقانون الوضـعي، وأنـواع الشـروط العْقديـة املقرتنـة بالعقـد

الثالث حتدَّث عن التكييـف الفقهـي والقـانوين لبيـع الوفـاء واألحكـام املرتتِّبـة عليـه، 

 ة بيع الوفاء إذا مت بشروطه؛ إذا مت ِذكر الشرط علـى سـبيل املواطـأة،وبنيَّ فيه صحَّ 

ة بيـع الوفـاء أو متَّ ذكر الشرط بعد العقد على سبيل املواعدة، كما بنيَّ عـدم صـحَّ 

وخصَّــص الفصـل الرابــع . إذا خـالف الـنصَّ ومقتضــى العقـد، وغريهــا مـن املباحـث

لكتــاب رســـالة ماجســـتري مـــن وأصـــل هـــذا ا. واألخــري لـــبعض التطبيقـــات املعاصــرة

  .جامعة أم درمان اإلسالمية



 
٧٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  التاريخ األندلسي

 من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غِرناطة 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد الرمحن علي احلجي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  بدون   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٧١  

   :ا ب

ض لفرتة ُحكـم اإلسـالم لألنـدلس خـالل مثانيـة قـرون، معتنيًـا هذا الكتاب يعرِ 

  . بالتاريخ السياسي، مع بعض ملسات من احلضارة األندلسية

ــم التــاريخ األندلســي مثانيــَة عصــور مــع دراســة كــلِّ عصــر علــى ، الكتــاب يُقسِّ

بـدأها املؤلِّـف مبــدخل  ،ة أبـوابوقـد تـألَّف الكتـاب مـن ِتسـع، أسـاس املوضـوعات

مث خصَّص لكلِّ عصر من العصور بابًا مـن أبـواب الكتـاب ، إىل التاريخ األندلسي

مث عصــــر ، مث عصــــر اخلالفــــة، مث عصـــر اإلمــــارة، مث عصــــر الــــوالة، ا بــــالفتحمبتـــدئً 

  . وانتهى بعصر مملكة ِغرناطة، مث عصر املوحِّدين، مث عصر املرابطني، الطوائف

ـــــاب ي ر شـــــامل مـــــع تصـــــوُّ  ،والنظـــــرة التحليليـــــة ،ز بـــــالرتكيز واالتِّـــــزانتميـَّــــوالكت

ــ ،وعقــد املقارنـات ،وبنـاء احلكـم ،واسـتخراج القواعــد ،لألحـداث . فاتوإبـراز الصِّ

  .عاًما ٢٥وقد صدرت طبعته األوىل منذ ما يزيد على 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٧٣  

  تاريخ املكتبات العربية يف بيت املقدس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  لغين بركاتبشري عبد ا

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٤٥  

  : ا ب

ملكتبـات يف لكل مـا يتعلـَّق بالكتـب وا تاريخ مفصَّلعلى مل تهذا الكتاب يش

، والــيت العهــد العثمــاينقبــة التارخييــة املتمثِّلــة يف احلِ بيــت املقــدس، مــع الرتكيــز علــى 

مـــن أهـــمِّ املؤشــرات الـــيت تبـــنيِّ لنــا مســـتوى احليـــاة الثقافيــة والعلميـــة يف ذلـــك  ُتعــدُّ 

وقــد قــام املؤلِّــف بتغطيــة . الــذي قلَّــل مــن شــأنه بعــض املــؤرِّخني والرتبــويِّني ،العهــد

كور، مــع مراجعــة ســجالت شــاملة للكتــب واملكتبــات املقدســية خــالل العهــد املــذ 

حمكمــة القــدس الشــرعيَّة الــيت حــَوْت تفاصــيل حــول مكتبــات املشــاهري وحمتويا�ــا 

  .باإلضافة إىل مراجعة املصادر املطبوعة إىل غري ذلك ،ووقفيا�ا

 ،ســـخنَّ أدوات الن احلـــديث عـــن صـــناعة املخطـــوط؛ ِمـــوقـــد تضـــمَّن الكتـــاب 

الكتـــاب  واشـــتمل .اعـــة يف القـــدسبـــدايات الطبتنـــاول رتمـــيم، كمـــا الو  ،تجليـــدالو 

، ةواملكتبــات اخلاصَّــ ،قــةوِ مكتبــات املــدارس والزوايــا واألرْ أيًضــا علــى احلــديث عــن 

وخمطوطـــات مقدســـية ، واملكتبـــات احلديثـــة فـــذكر مكتبـــات عـــدد مـــن العـــائالت،

صــــور  عــــة مــــننمــــاذج متنوِّ وأردف الكاتــــب كتابــــه ب، قلــــت إىل خــــارج فلســــطنينُ 

 . كتاب شارك مبراجعته إبراهيم باجس عبد ا�يدوال. املقدسية املخطوطات



 
٧٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  رق فيهتأويل القرآن الكريم ومذاهب الفِ 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن بديع موسى

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار العاصمة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٤٠  

   :ا ب

أسـباب ضـالل أهـل األهـواء وأبـرز أهـمِّ ط الضوء علـى أحـد هذا الكتاب يسلِّ 

معـىن التأويـل فقـد بـنيَّ فيـه مؤلِّفـه  ؛ل إىل يومنـا هـذادع منذ عصر اإلسـالم األوَّ والبِ 

قام بدراسة جمموعـة  مثَّ وِمن  .لف واخللف، وأنواعه، وضوابطهيف اصطالحات السَّ 

ـــ أهـــمِّ مــن  مقـــدًِّما دراســـًة عـــن ، قِّ رق وامللـــل الـــيت خرجـــت عـــن مـــنهج أهـــل احلـــالِف

نصـوص القـرآن الكــرمي  أهــمَّ مث اسـتعرض . الــيت تتبنَّاهـا فكـاراألو  ،ونشـأ�ا ،أصـوهلا

 لتوافـقَ واإلحلـاد فيهـا عـن املـراد منهـا؛ ، وتأويلهـا، قامت هـذه الِفـرق بتحريفهـا اليت

، ةوالباطنيَّـــ، واملعتزلـــة، واجلهميَّـــة، وهـــذه الِفـــرق هـــي اخلـــوارج، عقائـــدها وأغراضـــها

ـالـيت ردَّ �ـا  ردودكما أورد ال. ةوالصوفيَّ ، وأهل الكالم ـنة علـى تلـك  ةُ أئمَّ أهـل السُّ

  . وإبطاهلا ،ومناقشتهم هلا، الشُّبهات

، لـدكتوراهاملؤلِّـف لنيـل درجـة ام �ـا رسالة علمية تقدَّ عبارة عن وأصل الكتاب 

  .قد صدر من قبل عن دار اإلعالم يف األردنو 

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٧٥  

رتربئة اإلمام الط
ِّ
 من الطعن يف القراءات ربي املفس

 يف اختياره للمشهور منها ورد الشواذ

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سامي حممد سعيد عبد الشكور

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  األردن -دار عمَّار 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١١١  

   :ا ب

يف  هطعنـلِّفـه دفاًعـا عـن اإلمـام الطـربي، ودفـع ُ�مـة هذا الكتاب قد وَضعه مؤ 

ه يف الوقوف علـى منهجـوذلـك بـ صـلَّى اهللا عليـه وسـلَّم، القراءات الثابتة عن النـيبِّ 

فيها أوضاع القراءات، حـىت عصـر ابـن وقد بدأ املؤلِّف الكتاب مبقدِّمة بنيَّ . ذلك

مث شـرع يف متحيصـه هلـا، لقـراءات و ذه اهلـ سـبب اختيـار الطـربيِّ �دف بيان جرير؛ 

هلـــا شـــروط  ،مباحـــث الكتـــاب األربعــــة ابــــن جريـــر يف اختيــــاره حيـــث تنــــاول يف أوَّ

ـقـد هـل �ـذه الشـروط اجل وسبب وْضعه هلا، وأنَّ ، للقراءات ام الطـربي أدَّى إىل ا�ِّ

ـــا املب، بــالطعن يف القـــراءات ا هنـــاك ألفاًظـــ أنَّ  فقـــد بـــنيَّ املؤلِّــف فيـــه حــث الثـــاينأمَّ

كانــت يف   ا ابــن جريــر عنــد اختيــاره للروايــة الــيت حتقَّقــت فيهــا الشــروط،اســتخدمه

مـوه مبنزلـة طعـن يف تلـك الرِّ  قهم بظـاهر اللفـظ دون وذلـك لـتعلُّ  ؛وايـاتنظر َمن ا�َّ

وذلــك توجيهــه للقـراءات يف غــري اختيــاره؛  يف املبحـث الثالــثحقيقتـه، بينمــا كــان 

ــــلـــدفْ  ـــإىل اللُّغـــة وأقــــوال العــــر  ركونــــه بهةع ُش مث خــــتم ه للقــــراءات، عر يف ردِّ ب والشِّ

حبـث عبارة عن وأصل الكتاب ، ناقشتهاقام مبراسات السابقة، و عض اآلراء والدِّ بب

  .١٥٢: العدديف  م، ُنِشر يف جملة اجلامعة اإلسالميةعلمي حمكَّ 



 
٧٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  التبصرة 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أيب احلسن علي بن حممد اللخمي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  رميأمحد عبد الك

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

١٤  

  ا ب

ــ هـذا الكتــاب ة يف املــذهب املــالكي، وقــد كــان موضــَع هــو أحــد الكتــب املهمَّ

مـن  -ا جـاء بعـده ممـَّ -ثناء من العلماء، وال يكـاد خيلـو كتـاب مـن كتُـب املالكيـة 

ب الـيت اعتمـد عليهـا يف وِذكر اختيارات مؤلِّفه، حىت كان أحد الكتُـ ،نقوالت منه

ف اختيــارات ز بــه الكتــاب أن للمؤلِّــوممــا يتميَّــ. منزلتــه علــى علــوِّ ) خمتصــر خليــل(

خرجــت عــن املــذهب انتصــارًا للــدليل، مــع اهتمامــه بتخــريج اخلــالف يف املــذهب 

   .واستقراء األقوال

الكتـــاب ليســـت لـــه ُنســـخة خطيـــة كاملـــة، وســـبق حتقيـــق أكثـــره مـــن طـــالب و 

وكــذلك حقَّقــه طــالب جامعــة احلســن الثـــاين  ،الدراســات العليــا جبامعــة أم القــرى

ألسـباب ذَكرهــا،  ؛إال أنَّ ذلـك مل مينـع احملقِّـَق مــن إعـادة حتقيـق الكتـاب. بـاملغرب

سـخة كلهـا ناقصـة، مـع وقد اعتمد احملقق يف حتقيق الكتاب علـى ِبضـع وعشـرين نُ 

وشــرح الغريـــب  ،وترمجــة أعــالم املالكيــة بإجيــاز ،وختــريج األحاديــث ،عــزو اآليــات

وتوثيـــق نقـــوالت املؤلِّـــف، والتعليـــق علـــى مـــواطن مـــن  ،واحلـــدود واالصـــطالحات

   .ومقدِّمة يف أوَّله ،الكتاب عند احلاجة، ووضع فهارس ِعلمية للكتاب



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٧٧  

  التبيني 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  قوام الدين أمري كاتب بن أمري عمر الفارايب اإلتقاين

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  صابر نصر مصطفى عثمان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الكويت -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

حلسـام الـدين )) أصـول املـذهب املنتخب يف(( هذا الكتاب هو شرح لكتاب 

والـــذي انتخبـــه صـــاحبه مـــن املختصـــرات املتداولـــة ، حممـــد بـــن عمـــر اإلخســـيكثي

تبًعا لألصـل املشـروح  -فجمع يف هذا الشرح . واملعتَربة يف أصول املذهب احلنفي

  .مسائل األصول والفروع الفقهية املتعلقة �ا -

ـــق علـــى قســــمني واشـــتمل علــــى  ،دراســـةاألول جعلـــه لل: الكتـــاب جعلـــه احملقِّ

أمـا القسـم الثـاين فجعلـه . والتعريـف بكتـاب التبيـني، التعريف بقوام الـدِّين اإلتقـاين

وِنسـبة ، مـع حتقيـق املسـائل األصـولية والفـروع الفقهيـة، وتصـحيحه، لتحقيق النصِّ 

ــــف، األقـــــوال إىل أصـــــحا�ا ــــتدلَّ لـــــه املؤلِّــ ــــع ختــــــريج ، واالســــــتدالل لَِمـــــا مل يســ مـ

ة األعــالم الــذين ذكــرهم املؤلِّــف يف كتابــه، ووضــع احملقِّــق املــنت  األحاديــث، وترمجــ

  .كامًال بني يدي الشرح

 -مـن كليـة الشـريعة والقــانون  ،والكتـاب أصـله رسـالة دكتـوراه يف أصـول الفقـه

  . بالقاهرة -جامعة األزهر 



 
٧٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 جتديد الدين لدى االجتاه العقالني اإلسالمي املعاصر

             : ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

 

 أمحد بن حممد اللهيب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

 

 الرياض -جملة البيان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــفحات هـ١٤٣٢ :سنة الطبع األوىل :الطب ــدد الصــ   :عــ

  

٥٢٠ 

  :ا ب

 املوقـــف مــــن االجتـــاه العقــــالين دراســــة علميـــة تبــــنيِّ هـــذا الكتـــاب عبــــارة عـــن 

كبـري امتــداًدا   الــذي يعـدُّ إىل حــدٍّ ين، هــذا االجتـاه جتديــد الـدِّ   اإلسـالمي يف مسـألة

  .رق العقالنية القدميةللفِ 

ــــنة يف التمهيــــد متهيــــد؛ تنــــاول تــــألَّف مــــن بــــابني و الكتــــاب  موقــــف أهــــل السُّ

ـــنةو ، واجلماعـــة مـــن االســـتدالل العقلـــي ولـــدى ، مفهـــوم التجديـــد لـــدى أهـــل السُّ

ة التطـــــور القــــة نظريــــوعَ ، ولــــدى االجتــــاه العقــــالين اإلســــالمي املعاصــــر، الغــــربيِّني

الكتـــاب تـــاريخ الـــدعوة إىل جتديـــد  بـــايب مـــن خـــاللاملؤلِّـــف تنـــاول مث ، بالتجديـــد

ث فتحــدَّ ، وبــدأ باحلــديث عــن الــدعوة إىل التجديــد عنــد الغــرب، العقــالينالــدِّين 

وغــري ، وآثارهـا، وأســباب هـذه الـدعوة ومسا�ـا، عـن نشـأة الفكـرة ومراحـل تطوُّرهـا

فتحـــدَّث ، إىل التجديـــد يف العــامل اإلســالمي مث ثــىنَّ باحلـــديث عــن الــدعوة. ذلــك

املستشـــرقني والعلمــــانيِّني هلــــذه   ونظــــرة الغـــرب مــــن، وأســــبابه، عـــن بدايــــة ظهـــوره

 ،التلقِّي عند دعاة التجديد العقالين اإلسالمي املعاصـر  مصادر مث تناول. الدعوة

ف يف كلُّــوالت ،كإضــعاف عامليــة اإلســالم  مث ذكــر اآلثــار املرتتِّبــة علــى هــذه الــدعوة

  .تأويل األحكام الشرعية

  .بالرياض -امللك سعود  جامعةمن كلية الرتبية  دكتوراهرسالة أصله الكتاب 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٧٩  

  التجديد يف الفكر اإلسالمي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عدنان حممد أمامة

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات عــــدد  هـ ١٤٣٣   :الصــ

  

٦١٦  

   :ا ب

  . وعصرنة اإلسالم وحتديثه، هذا الكتاب دراسة عن جتديد الِفكر الدِّيين

ـــــاب مــــن أربعـــــة أبــــواب ـــاول املؤلِّــــف فيهـــــا التجديــــد مبفهومـــــه  ؛تــــألَّف الكت تنــ

مث ، وشـــروط ا�ـــدِّد وصـــفاته، وجماالتـــه اإلمجاليـــة، وبـــنيَّ ركـــائزه، فعرَّفـــه، الصـــحيح

وذكـر  ،وشـَرحه وبـنيَّ  فوائـده، فخرَّجه وذَكر مرويَّاته ،ن حديث التجديدحتدَّث ع

مث تنـاول التجديـد يف العلـوم ، مث ذكر بعض مناذج ا�ـدِّدين، األحاديث املشا�ة له

ــ، والفقــه وأصــوله ،اإلســالمية كالتجديــد يف علــم العقيــدة ث وحتــدَّ ، نة وغريهــاوالسُّ

ــ، تداللعـن التجديـد وعالقتـه بــبعض مصـادر االسـ هــم ا عالقـة التجديـد بفَ حً موضِّ

مث انتقــل إىل بيــان التجديــد ، وغريهــا ،وخــَرب اآلحــاد، واإلمجــاع، وبالعقــل، الســلف

، ث عـن أبــرز مدارســه كاملدرسـة العقليــة القدميــة واحلديثــةفتحــدَّ ، مبفهومـه املنحــِرف

ث عـــن التجديـــد املنحـــرف يف بعـــض امليـــادين  وحتـــدَّ ، عاتـــهوعـــن مفهمومـــه عنـــد دُ 

وإنكــار الغيبيــات  ،ومتثَّــل يف تقــديس العقــل وتقدميـه علــى الــنص ،دان العقائــدكميـ

ـــــك ،أو تأويلهــــا ـــدهم يف ميــــدان الفقـــــه وأصـــــوله، إىل غـــــري ذل ـــــ، وجتديــ . نةويف السُّ

   .ببريوت -والكتاب يف أصله رسالة دكتوراه من كلية اإلمام األوزاعي 



 
٨٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 لقواعد التفسري التحـبري

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  د بن إبراهيم العثمانمح

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -دار اإلمام أمحد 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٣٨  

   :ا ب

منـار "ه من قواعـد التفسـري، مـن كتابـ مجلةً ف هذا الكتاب قد انتخب فيه املؤلِّ 

إىل حــني خــروج يــدي طلبــة العلــم تكــون بــني حــىت  ؛الــذي مل ُيطبــع بعــدُ  ،"القــرآن

منـار " األصـل ألنَّ ؛ ف خـاصٍّ جتريد قواعد التفسري يف مصـنَّ وليستفاد من ، األصل

ــــــرآن ــــمصــــــــنَّ ، "القـ ــــ ــــــاهج املفسِّ ــــــرآن وقواعـــــــد التفســــــــري ومنــ  .رينٌف يف علــــــــوم القــ

  . قاعدة من قواعد التفسري) ١٠٢(ه وقد ضمَّن املؤلُِّف كتابَ 

منــار " عـزو املصــادر ســيجده يف األصــل إىل أنَّ  انتبــاه القــارئاملؤلِّــف  تَ وألَفـ

  .عز وجلبإذن اهللا  "القرآن

إالَّ أنَّ هـذه الطبعــة ، هــ بــدون ناشـر١٤٣١أوىل عـام  والكتـاب قـد طُبـع طبعــةً 

مـــن أمههـــا  ؛اختالفـــاتوبينهمـــا دار اإلمـــام أمحـــد بالقـــاهرة، بالنســـبة لـــاألوىل  تعـــدُّ 

ا قام املؤلِّف بتغيري عنوان قاعدة كم، قاعدة ٤٣زيادة جمموعة من القواعد بلغت 

 . ٨١وهي القاعدة رقم  ،واحدة

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٨١  

 فة األبرار شرح مصابيح السنة لإلمام البغويحت

                      :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن عمر البيضاوي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  جلنة خمتصة من احملقِّقني بإشراف نور الدين طالب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٣  

   :ا ب

ــنة لإلمـامشـروح  هـذا الكتــاب هـو أحــدُ   األًفــاختـار فيــه  ،البغــوي مصــابيح السُّ

علــى ) املصــابيح(مئة حــديٍث، تناولــت أحاديـَث مــن مجيــع الُكتـب املبثوثــة يف وسـتَّ 

، مشــــكال�ا حـــلِّ قـــام بشـــرحها و ، لبغـــويِّ رمحــــه اهللا تعـــاىلترتيـــب مؤلِّفهـــا اإلمـــاِم ا

أبـــرزت  ،فائقــةً  األلفــاظ اللُّغويــة عنايــةً موليًــا ، وإبــراز فوائــدها، عضــال�امُ وتوضــيح 

  . متكُّنه يف اللُّغة وعلومها

لِمـا  ؛ُمعتِمـدين عليـه يف شـروحهم وحتقيقـا�م أئمـٌة كبـارعنـه ل قد نقَ الكتاب و 

  .وحصيلة ُلغويَّة ضخمة، ية كبريةز به من ثروة علميتميَّ 

البيضــاوي، و  البغـوي، نيإلمــامل تـنيبرتمجصـدَّرت جلنــة التحقيـق الكتــاَب وقـد  

تـــذييل الكتـــاب بِفهــــرس  مــــع، همـــنهج املؤلِّـــف فيـــو  وأتبعتـــه بدراســـة عـــن الكتــــاب

ــــطـــــراف األحاديـــــث النبويـَّــــأل ـــــيت شـــــرحها املؤلِّـ هـــــرس لعنـــــاوين الكتـــــب فِ و ُف، ة ال

ســـختني خطيتـــني قَـــريبيت العهـــد قـــاَبًال علـــى نُ ل مـــرٍة مُ در ألوَّ صـــوهـــو يَ  .واألبـــواب

  .باملؤلِّف



 
٨٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  فة األبرار شرح مصابيح السنة لإلمام البغويحت

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن عمر البيضاوي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  حممد إسحاق حممد إبراهيم

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  عبد اهللا بن حممد الغنيمان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ـــ ــعةالطب ــ ــ ــ ــ ــ   :ــ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٣  

   :ا ب

ـــنة لإلمـــامهـــذا الكتـــاب هـــو أحـــد شـــروح  ــــه  ،البغـــوي مصــــابيح السُّ اختـــار في

علـى ترتيـب ) املصـابيح(مئة حديٍث، من مجيـع الُكتـب املبثوثـة يف وستَّ  األفً الشارح 

ُموليًـا ، وإبـراز فوائـدها، معضـال�اح وتوضي، حل مشكال�اقام بشرحها و ، مؤلِّفها

بعــض  ســرييت اوًال حمــ ،فائقــة أبــرزت متكُّنــه يف اللُّغــة وعلومهــا األلفــاظ اللُّغويــة عنايــةً 

البيضـاوي و  البغـوي،: نيإلمامق لترَجم  احملقِّ وقد . واجلمل الصعبة قةالعبارات املغلَ 

ــا مــع اُحلكـــم كمــا قـــام بعــزو األحاديــث إىل م، وبــنيَّ منهجيهمــا يف كتابيهمــا ظا�ِّ

، وعزو النصوص املقتَبسة إىل أصـوهلا، عليها معتمًدا يف الغالب على كالم األلباين

ُب البيضــاويِّ ومـن أهـم مـا مييِّـز التحقيـق تعقُّـ، مـع ترمجـة للرِّجـال الـوردين يف الـنص

. وبيـان احلـقِّ فيهــا، فيمـا ذكـره مـن تـأويالت عقديـَّة ختـالف مـنهج السَّـلف الصـاحل

وقـد صـَدر الكتـاب أيًضـا ، بل احملقِّق نص الكتاب علـى ثـالث ُنسـخ خطيـةوقد قا

عــن دار النــوادر يف  قــني بإشــراف نــور الــدين طالــبجلنــة خمتصــة مــن احملقِّ بتحقيــق 

 .سختني خطيتني َقريبيت العهد باملؤلِّفمقاَبًال على نُ ، هـ١٤٣٣طبعته األوىل له 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٨٣  

 
ُّ
لكحتفة الت

ُ
عمل يف امل

ُ
  رك فيما جيب أن ي

بت ا:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  )هـ ٧٥٨: ت(جنم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  رضوان السيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت - مركز ابن األزرق لدراسات الرتاث السياسي

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٧٤  

   :ا ب

ى باألحكــام واملســمَّ لــرتاث الفقهــي السياســي، اهــذا الكتــاب هــو أحــد كتــب 

 ؛الكتـاب مرحلـة متقدِّمــة مـن مراحـل التصــنيف يف هـذا البــاب بـل يعــدُّ ، السـلطانية

كمـا أنــه خيتلـف يف منهجــه   ،إذ جـاء يف خـوامت عصــر التصـنيف يف الفقــه السياسـي

ــ ــن ســبقه ممـــن صــنف يف األحكـــام السُّ اختيـــاره  :لعـــدة أمــور مـــن أمههــا ؛لطانيةعمَّ

والـرد علــى ، وتبنِّيــه ألحكامـه ومســائله ،هـو املــذهب احلنفـيو  معــنيَّ ذهب واحـد ملـ

والغايـة منهـا ، حيـث إنَّ القضـايا التفصـيلية الـيت عاجلهـا كانـت فقهيـة حبتـة. خمالفيه

مــــذهب اإلمـــام أيب حنيفـــة هــــو املـــذهب األقــــرب  إقنـــاع الســـلطان اململــــوكي بـــأنَّ 

ا ضــــد الشــــافعية والــــذين كــــانوا وخــــاض يف ثنايــــا الكتــــاب حربًــــا ضروًســــ، للشــــرع

الكتـــاب رتَّبــه املؤلِّـــف علــى نـــوع مرايـــا . يتقــدَّمون األحنـــاف يف املرتبــة عنـــد الدولــة

أمــــا يف املضـــمون فقــــد احتـــوى علــــى ، األمـــراء ونصــــائح  امللـــوك هــــذا يف الشـــكل

وأيًضـا علــى قضــايا اإلصــالح السياســي  ،واخــتالف الفقهــاء، األحكـام الســلطانية

عبـــد الكــرمي حممــد مطيـــع والكتـــاب طبــع أيًضــا بتحقيــق . ف آنــذاكوالــدِّيين املعــرو 

   .احلمداوي



 
٨٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  حتقيق القول يف سنة اجلمعة

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  إبراهيم بن حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  عبد اهللا بن حممد املديفر

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــنة ال  الثانية ــعســ   :طبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٣٢  

   :ا ب

هــل ورد فيهـا عــن النــيبِّ  ؛ف مســألة راتبــة اُجلُمعـةهـذا الكتــاب يتنـاول فيــه املؤلِّـ

قبـل ع مـا كـان يفعلـه الصـحابة مـن تطـوُّ  صلَّى اهللا عليه وسلَّم حديث ثابت؟ وهـل

الــردَّ ســبب يف تأليفــه هــو وكــان النَّة راتبــة، أم كــان نفــًال مطلًقــا؟ اجلمعــة ُســصــالة 

ـ .الفقهـاء يف دمشـقمن على أحد أقرانه  ة نَّ أنـه لـيس للجمعـة ُسـف ح املؤلِّـوقـد رجَّ

ــل املطلـق قبــل  راتبـة قبلهـا، وال يقــوم دليـل علـى اســتحبا�ا خبصوصـيتها، لكـنَّ التنفُّ

لنبويـة، باألدلـَّة من السُّنة اح لديه د ما ترجَّ وقد أيَّ ، اجلُمعة مشروع، وال ينكره أحد

  ،أهل التحقيق من العلمـاء ستشهد بكالماكم على الرُّواة، و وايات، وحَ وناقش الرِّ 

، ة عليهــاة واألصــوليَّ بتطبيـق القواعــد احلديثيَّــ وانتقــدها ة املخــالفني،أدلَّــكمـا نــاقش 

ة عـــن وبــنيَّ األخطــاء الــيت وقـــع فيهــا املــردود عليــه كحكايـــة أنَّ للجمعــة ُســنًَّة قبليَّــ

  .فعي، إىل غري ذلكاإلمام الشا

ــق للكتــاب برتمجــة للمؤلِّــفل مــرة، يُنشــر ألوَّ وهــذا املخطــوط  ، وقــد قــدَّم احملقِّ

   .وموضوعه زة عن املخطوطودراسة موجَ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٨٥  

  الثوراتحتوالت اإلسالميني من هليب سبتمرب إىل ربيع 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  وليد بن عبد اهللا اهلوريين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  اضالري –جملة البيان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٣٣  

   :ا ب

 ونعاشـها اإلسـالميُّ اليت والتغريات الفكرية التحوُّالت  د أهمَّ يرصُ  كتابهذا ال

ســـــبتمرب  ١١خــــالل الفـــــرتة مــــا بـــــني ، يف ا�تمــــع الســـــعودي) الــــدعاة والعلمـــــاء(

م، مـع ٢٠١١ديسـمرب  ١٧داية من الثـورة التونسـية م إىل مرحلة الثورات ب٢٠٠١

  .هلا رؤية حتليليةتقدمي 

ــــة ( ف مفهـــوم حتــــوُّالت اإلســـالميِّني وأنواعهـــانـــاول املؤلِّـــوقـــد ت حتـــوالت إجيابي

ـــحتــدَّ و ، )ســـةوســلبية وملتبِّ  هـــذه دت لظهــور ث عـــن األحــداث واألســـباب الــيت مهَّ

وبـروز تيـَّار العنـف ورحيـل  ،نيَّاتر مسـرية الصـحوة يف التسـعي، ومنها تعثُّ التحوُّالت

، تحــوالت الســلبيةوتنــاول ال، ســبتمرب إىل غـري ذلــك  ١١الرمـوز الكــربى، وحادثــة 

ومنهــــا تقــــدمي النمــــوذج الــــدميقراطي بوصــــفه النمــــوذَج ، وأهــــمَّ معاملهــــا ومظاهرهــــا

مث ذكـر ، مظاهرهـاالتحوالت امللتبسـة وأهـم املؤلِّف استعرض اإلسالمي املنشود، و 

الرؤية االستشـرافية هلـذه و ، ني الفكريةأبعاد حتوُّالت اإلسالميِّ و  ،ت اإلجيابيةلتحوالا

   .التحوُّالت يف مرحلة الثورات العربية



 
٨٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  تذكرة طاهر اجلزائري

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  طاهر بن صاحل السَّمعوين اجلزائري

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  حممد خري رمضان يوسف

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ــعةالطب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ـ

  

ــع  بدون   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  م٢٠١٢

  

٢  

  : ا ب

مـن أبـرز علمـاء  ،وأديـب مـؤرِّخ ،هذا الكتاب عبـارة عـن ُكشـكول لشـيخ عـامل

منهــا . قيَّــد فيــه فوائــد وشــوارد، وحتريــرات وأقــواًال يف كثــري مــن فنــون العلــم ،عصــره

ـــــة أخ ـــــاريخ اإلســـــالمي، وخاصَّ ـــــدلس، الــــرتاجم، والت ـــــار املغـــــرب اإلســـــالمي واألن ب

مـورًدا أقـوال املختلفـني، ومصـنَّفات التفسـري،  ،والعقيدة ال سيَّما املختلف فيه منها

ـــة تفســـري البيضـــاوي وشـــروحه وحواشـــيه كـــذلك ظهـــر اهتمامـــه باأللغـــاز، . وخاصَّ

ـــعر منــــه خاصَّـــة، مــــع  فيـــورد يف تقعيــــدها وضـــرب أمثلــــة هلـــا، كــــذلك األدب والشِّ

هـــذا إىل جانـــب نُبـــذ مـــن علـــوم أخـــرى نَقلهـــا،  . الغـــزل أو التشـــبيباالبتعـــاد عـــن 

غة، والبالغـة، واجلغرافيـا، والفلسـفة، والفلـك، واحلسـاب والعلـوم، واملكتبـات، كاللُّ 

  .واملخطوطات، واملعارف العامَّة، وال يكاد يقرتب من العلوم االجتماعيَّة والفنون

ــققــام  ، ووثَّــق منــه حقَّقــه علــى نســخة خطيَّــ ؛جبهــد كبــري احملقِّ ــا بــالنصِّ ة، مهتم�

قـدرًا كبــريًا علــى مـا لــه مــن ُصـعوبة، ونبَّــه علــى الضـالالت الــيت نقلهــا املؤلِّــف دون 

تعليـــق، وعلَّـــق علـــى بعـــض الكلمـــات الغامضـــة والغريبـــة، مـــع بيـــان مـــا طُبـــع مـــن 

   .مقدًِّما برتمجة للمؤلِّف مع تنبيهات مفيدة ،املخطوطات اليت ذكرها املؤلِّف



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٨٧  

  لشيخ حممد أبي األجفانفضيلة ااجم مالكية لرت

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  خمتار اجلبايل

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار ابن حزم ، تونس –دار سحنون للنشر والتوزيع 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

اجم فقهـاء املالكيـة، مرتـِّبًـا هلـا حسـب الرتتيـب هذا الكتاب مجع فيه املؤلِّف تـر 

الزمين لَوفَيا�م، مجعهـا املؤلـِّف ممـا كتبـه وحـرره الشـيخ الـدكتور حممـد أبـو األجفـان 

والـــيت متيَّـــزت بالدقَّـــة والتنـــوع والثــــراء، ، يف القســـم الدراســـي مـــن حتقيقاتـــه العلميـــة

 ؛والــيت هــذ�ا ،تقلةباإلضــافة إىل بعــض الــرتاجم املفــردة الــيت ُنشــرت يف كتــب مســ

وقـد ُعـرف عـن الشـيخ أيب األجفـان . بقصد تقريبها للباحثني وطلبة العلم وغريهم

 -يف الغالـب  -رمحه اهللا عنايته برتاجم العلماء املغاربـة واألندلسـيِّني الـذين عاشـوا 

  .خالل القرن السابع والثامن والتاسع اهلجري

عرض مجيـع مـا يتعلـق بشخصــية ويتميـز الشـيخ أبـو األجفـان يف ترامجـه أنـه يسـت

حبيـــــث ُجيلِّيهـــــا بوضـــــوح للقــــارئ ويُعطيـــــه تصـــــورًا كـــــامًال عـــــن هـــــذه ، املــــرتَجم لـــــه

وتـاريخ  ،ونسـبه ،وأصـله ،وبيئتـه الـيت نشـأ فيهـا ،فيبدأ بعصر املـرتَجم لـه، الشخصية

ــــيت  ،وأعمالـــه العلميـــة ،وتالميـــذه ،وشـــيوخه ،ونشـــأته العلميـــة ،والدتـــه ومؤلفاتـــه ال

يـًِّنــا املطبــوع منهــا واملخطــوط، كــذلك ال يقتصــر علــى املعــروف مــن مب ،يستقصــيها

وإمنـــا يطعِّــم مـــادة الرتمجــة جبديـــد جيـــده يف غــري مظانِّـــه؛ مــن نـــصٍّ فقهـــي  ،الــرتاجم

وغريهـا، مـع التنبيـه علـى األوهـام يف  ،أو فهرس مرويـات ،أو مناظرة عابرة ،مغمور

   .وغريمها الباجيو ، القريواين ابن أيب زيد :ن ُترجم هلمممو تراجم هؤالء األعالم، 



 
٨٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  تربية ملكة االجتهاد من خالل كتاب 

 بداية اتهد وكفاية املقتصد 

 :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

 

 حممد أوشريف بولوز

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

 

 الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

 

 ٢  :المجلـــدات عـــدد هـ١٤٣٣  :ســنة الطبــع األوىل

  :ا ب

التأهيــل  يــةاالجتهــاد، وشــروطه، وكيف فــه موضــوعتنــاول فيــه مؤلِّ هــذا الكتــاب 

إليــه وتكــوين ملكتــه، انطالقًــا مــن كتــاب بدايــة ا�تهــد للفقيــه األصــويل ابــن رشــد 

باحلــديث عـن ابــن ؤلـف امل هبــدأ فـاألوَّل، الكتــاب تكـوَّن مــن أربعـة أبــواب. احلفيـد

يف البـاب الثـاين  قتطـرَّ و ، عـْرض مادتـهومنهجيتـه، وأسـلوبه يف ، وكتابه، وآثاره رشد

، فتنـاول االجتهـاد وجمالـه للحديث عن معىن تربية ملكة االجتهـاد عنـد ابـن رشـد،

 ًنا أن تربية ملكة االجتهاد أحـد أهـمِّ مبيـِّ  ومستويات وشروط تربية ملكة االجتهاد،

آيـات وأحاديـث أمـا البـاب الثالـث فكـان احلـديث فيـه عـن ، أغراض كتاب البداية

مث تنـاول يف البـاب الرابـع َدور اإلمجـاع ورها يف تربية ملكـة االجتهـاد، ودَ  ،ألحكاما

والكتـاب أصـله رســالة علميـة تقـدَّم �ــا . واألصـول التبعيـة يف تربيـة ملكــة االجتهـاد

شـعبة  -املؤلِّف لنيل درجة الـدكتوراه مـن كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية وعلومهـا 

  .بفاس -ة حممد بن عبد اهللا الدراسات اإلسالمية، جبامع

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٨٩  

   املعاصرةالتسليم للنص الشرعي واملعارضات الفكرية 

بت ا:   

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فهد بن صاحل العجالن

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  جدة -مركز التأصيل للدراسات والبحوث 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٨٠  

   :ا ب

ـــموضــوع اتِّ ا الكتــاب يتنـــاول هــذ ســواء كـــان  ،نةبــاع الـــدليل مــن الكتــاب والسُّ

ا، وســـلوك املـــنهج الصـــحيح يف َفهـــم دالئلهمـــا، وهـــو مـــا عـــربَّ عنـــه ا أو ظني�ـــقطعي�ـــ

وقــد ، ، مــع ِذكــر أبـرز املعارضــات الفكريــة املعاصــرة لــه)التســليم للــنص الشــرعي(بــ

ومقاصـد  ،الواقع الـذي سـيُنزَّل عليـه الـنصو  ،َرَجعها املؤلُِّف إىل العقل وَفهم النصِّ 

وجعـــل  ،معارضـــة منهـــا يف فصـــل مســـتقل وجعـــل كـــلَّ  ،واخلـــالف الفقهـــي ،الـــنص

ــح فيهمــا معــامل التســليم يف كــل  ،املؤلــف الدراســة تقــوم علــى حمــورين أساســني وضَّ

مث ظـاهرة االحنــراف  ،أصـل مـن هـذه األصــول، يتبـنيَّ فيهـا مـنهج التســليم الواجـب

  .الشرعي بِفعل املعارضات املختلفة ل عن التسليم للنصِّ يف هذه األصو 

وبــنيَّ ، ومكانتــه مــن الـنصِّ الشــرعي تـهفيــه وظيف اســتعرض العقـلق بففيمـا يتعلَّــ

وأشـكال االحنرافـات  ،ا�االت اليت ُيسلِّم فيهـا للـنص الشـرعيو ، هماتمقوِّ و ، همعاني

، اللـة النصـوص الشـرعيةاملعـامل األساسـية يف دَ  وتنـاول، بالعقل عن التسـليم للـنص

 وبــــنيَّ  .اخلـــالف الفقهـــيواملقاصــــد، و ، واملعـــامل األساســـية ملراعــــاة الشـــريعة للواقـــع

ـــــاب املقاصـــــد تعمـــــل يفَ فهـــــم  أنَّ  :أشـــــكال االحنرافـــــات فيهـــــا، ومـــــن نتـــــائج الكت

  . النصوص ودْفع التعارض بينها، وبيان اُحلكم فيما مل يرِد به نصٌّ 



 
٩٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  تسهيل النظر وتعجيل الظفر

لك يف
ُ
لك وسياسة امل

َ
  أخالق امل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  علي بن حممد بن حبيب املاوردي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  رضوان السيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت - مركز ابن األزرق لدراسات الرتاث السياسي

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٠٥  

   :ا ب

عبــارة عــن رســالة تتنــاول النظريــة االجتماعيــة والنظريــة السياســية هــذا الكتــاب 

، الباب األول تناول فيه املؤلـف أخـالق امللـك: ويتألَّف الكتاب من بابني، للدولة

وهـــي مــا ُيطبـــع ، أخــالق الــذات: وبــنيَّ أنَّ األخــالق الـــيت حتــُدث للــنفس ضـــربان

 :والضـرب الثـاين، ذمومـةسواء كانت حممودة أو م ؛عليها اإلنسان فتصري له ِخلقة

أمـا البـاب الثـاين فتحـدث عـن . أفعال اإلرادة اليت تصدر عن أسـباب باعثـة عليهـا

تأســيس : علــى أمــرين مهــا وأوضــح املؤلِّــف أنَّ قواعــد امللــك تســتقرُّ ، سياســة امللــك

ـــل القــول يف كـــل هــذه األمـــور، وسياســته، امللــك وقــد قـــدم احملقــق للكتـــاب . وفصَّ

والكتــاب قــد خـرج بطبعتــه األوىل للمحقــق ، وردي االجتماعيـةبدراسـة يف رؤيــة املــا

كمـــا ، بــريوت –املركـــز العــريب للبحــوث  - دار العلــوم العربيــة م عــن١٩٨٧عــام 

   .م بتحقيق حميي هالل سرحان١٩٨١صدر عن دار النهضة العربية ببريوت عام 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٩١  

  تسهيل حساب الفرائض

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سعد بن تركي اخلثالن

ـــرال ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ناشــ

  

  الرياض -دار التدمرية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٥٩  

   :ا ب

ف إجيـاد طـرق حسـابية جديـدة مل ُيسـبْق إليهـا تتَّسـم هذا الكتاب أراد به املؤلِّـ

ية مـع حتقيقهـا نفــس نتـائج الطـرق احلســاب، بالسـهولة واالختصـار، ومناسـبة العصــر

فإنـه يبـدأ بتعريـف عنـوان  ؛أما املنهج الذي اتَّبعـه املؤلِّـف. املعروفة يف كُتب الفقهاء

وذكـر تقسـيما�ا ، ويقوم بتصوير املسائل وضـْرب األمثلـة عليهـا، الفصل أو الباب

وإبـــراز املســـائل اجلديـــدة مــــع ، واخلطـــوات العمليـــة مـــن الناحيـــة النظريـــة، املختلفـــة

كمـــا أنـــه يـــذكر أقـــوال ، ائل املـــذكورة يف كتـــب الفـــرائضاملقارنـــة بينهـــا وبـــني املســـ

وذكر أقـوال الصـحابة ، مقتصرًا على املذاهب األربعة ،الفقهاء يف املسائل اخلالفية

الكتـاب بـدأ . واستعراض أدلَّتهم مع مناقشتها والرتجيح، رضي اهللا عنهم والتابعني

وما ينوب عنهـا مـن  ،وتطرَّق فيه للنِّسب األربع، بتمهيد ذكر فيه تعريف احلساب

فـاألول كـان يف التأصـيل ، وِمـن َمث شـرع يف أبـواب الكتـاب األربعـة، الطرق احلديثـة

وتوريـث  ،أمـا الثـاين فتنـاول فيـه املناسـخات، وقسمة الرتِكات ،والتصحيح ،والعول

مث خــتم برابـــع ، بينمـــا كــان الثالـــث للتوريــث بالتقــدير واالحتيـــاط، الغرقــى وحنــوهم

  .ومرياث ذوي األرحام ،تناول فيه الردَّ 

 



 
٩٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

دراسة نظرية ألحدث مناذج  –التسويق االجتماعي 

  تسويق األفكار واخلِدمات االجتماعية واخلريية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ياسر بن علي الشهري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  جدة -) مداد (املركز  الدويل لألحباث والدراسات 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٨٣  

   :ا ب

حيــث ، نظريـَّة يف مفهــوم التسـويق االجتمــاعيالكتــاب عبـارة عــن دراســة هـذا 

والَعالقـة الـيت تربطـه بالتســويق التجـاريِّ مـن حيــث ، رهومراحـل تطــوُّ ، يتنـاول نشـأته

ــبه وأوجــُه االخــتالف لنظريــة كمــا يتطــرَّق الكتــاب إىل اإلطــار النظــريِّ ، أوجــُه الشَّ

واالنتقـــادات  ،ومســتقبُلها، مــن حيـــث مفهوُمهــا وفروضـــها ،التســويق االجتمـــاعيِّ 

. واألساليب املتََّبعة فيه ،واألهداف املرُجوَّة من التسويق االجتماعيِّ ، املوجَّهة إليها

فــذكر تســويق األفكـــار ، وممــا تناولــه الكتــاب أيًضــا جمـــاالت التســويق االجتمــاعي

، واالعتبـارات الرئيسـة لتسـويقهما، ومسا�ما وخصائصـهما ،واخلِدمات االجتماعيَّة

وُخطواتـه مـن مراحـل ، ومعوِّقاتـه ،ومفهومـه ،وحتـدَّث عـن ختطـيط محـالت التسـويق

  .ومراحل تنفيذ هذه احلملة، اإلعداد والتخطيط حلمالت التسويق االجتماعي

توراه يف والكتـــاب يف أصـــله رســـالة علميَّـــة تقـــدَّم �ـــا املؤلِّـــف لنيـــل درجـــة الـــدك

  . بالرياض -االتصال التسويقي من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٩٣  

  تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية 

  بة اخلريية الغربية يف ضوء التجرِ 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أسامة عمر األشقر

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  عمان –دار النفائس 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٩٢  

  : ا ب

فــه إمكانيــة االســتفادة مــن التجرِبــة الغربيــة يف جمــال هــذا الكتــاب طــرَح فيــه مؤلِّ 

ــ ســات اخلرييــة الغربيــة، مؤكِّ ًدا علــى ضــرورة الوقــف، مــن خــالل دراســة كــربى املؤسَّ

ــة  ،واإلجيابيـات واالســتفادة منهـا ،التـدقيق والبحـث عــن السـلبيات واجتنا�ــا خاصَّ

يف اجلانــب اإلداري، دون األْخــذ بكــل مــا يصــدر عــن التجرِبــة الغربيــة أو التســليم 

وخامتـة، تنـاول يف الفصــل األوَّل  ،وأربعـة فصــول ،ويتكـوَّن البحـث مــن مقدِّمـة. هلـا

األشــكال الوقفيــة يف التجرِبــة الغربيــة مــن حيــث بيــاُن املفهــوم، وخلفيا�ــا التارخييَّــة، 

ــــص الفصـــــل الثــــاين لبيــــان البيئــــة القانونيـــــة . ات اخلرييــــةوعالقتهــــا باملؤسَّســــ وخصَّ

ا الفصــل الثالــث فقــد ذَكــر فيــه أمَّـ. والتشـريعات املتعلِّقــة باألمانــات الوقفيــة الغربيــة

ــــة  ــــة وقفيـ ــــة  ،)wellcome(دراســـــة حالـ ــــة والقانونيـ وبيـــــان خصائصـــــها التارخييـ

ع الـــنصِّ علـــى أوجـــه واإلداريـــة واملاليـــة، وتنـــاول كـــلَّ ذلـــك بالتحليـــل والدراســـة، مـــ

ويف الفصـل الرابـع واألخـري قـدَّم املؤلِّـف جمموعـة مـن . ز واإلبداع يف ذلك كلهالتميُّ 

التصورات ألوجه استفادة املؤسَّسـات الوقفيـة اإلسـالمية مـن ُجممـل التجرِبـة اخلرييـة 

كـــأمنوذج وعيِّنـــة للمؤسَّســـات ) wellcome(وخصوًصـــا جتربـــة وقفيـــة  ،الغربيـــة

  .اخلريية



 
٩٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

نةتعظ
ُّ
ة بنصرة الس

َّ
   يم املن

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  محد بن خالد الناصريأ

  الزبري دحان  :تحقيق

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم ، الرباط –دار األمان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  م٢٠١٢

  

٢  

   :ا ب

حــَدثات وأنــواع  هـذا الكتــاب يعــدُّ موســوعًة علميــة،
ُ
اشــتملت علــى صــنوف امل

واملغـرب اإلسـالمي خاصَّـة،  ،البدع اليت تراكمت عرب قرون يف بالد اإلسـالم عامَّـة

ومل يــرتك املؤلـِّف بابًـا مـن األبـواب دخلــت . وميثِّـل الكتـاب منوذًجـا للسـلفيَّة املغربيـة

ــ ،فيــه البدعـــة إالَّ ذكــره وتعريـــف  ،نةمقـــدًِّما بفصــل يف احلـــضِّ علــى التمســـك بالسُّ

  ؛مث ذَكـر بابًـا يف التوحيــد، مث ذكـر البِـدع الـيت دخلـت العبــادات ،البدعـة وأقسـامها

 ،واجلمعـــة والعيـــدين ،والصـــالة ،واإلمامـــة ،واملســـاجد ،واألذان ،كـــأبواب الطهـــارة

واجلهـــاد وغريهـــا، وعقـــد بابًـــا  ،واحلـــج ،والزكــاة ،ورمضـــان ومـــا يتعلَّـــق بـــه ،واجلنــازة

  .فتصوُّ موسًَّعا يف بدع ال

البــاب األول عـرَّف فيــه بصــاحب : وقـد قــام احملقِّـق بتقســيم الكتــاب إىل بـابني

والبـــاب . وتنــاول مالمــح بـــارزًة يف شخصــية الناصــري، ومبكانتــه العلميـــة، الكتــاب

واشــتمل هــذا ، ومـنهج مؤلِّفــه، وحمتوياتــه، الثـاين خصَّصــه للتعريــف بالكتـاب نفســه

  . الذي اعتمد فيه احملقِّق على خمطوطنيو  ،الباب أيًضا على النصِّ احملقَّق

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٩٥  

ويف للقرآن
ُّ
 التفسري الص

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  بن برجان الصويفااحلكم  وأب

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

   حممد العدلوين اإلدريسي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدار البيضاء  -دار الثقافة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

با :   

اجلـزء  إذ إنَّ  ؛وهو تفسـري نـاقص، هذا الكتاب هو التفسري الكبري البن برجان

ـــــة، األوَّل منـــــه مفقـــــود بـــــالرموز وامتالئـــــه  ،ويتَّصـــــف هـــــذا التفســـــري بالرمزيـَّــــة املغرِق

 هلــا صـــلة لآليــات الــيت  التفســري العلمــيِّ  طريقــةَ مــع انتهاجــه ة، واإلشــارات الصــوفيَّ 

 ،والرياضـــــة ،لـــــك واحلســـــابم الفَ و يف ذلـــــك مـــــن معرفتــــه بعلـــــ مســـــتفيًدابــــالكون، 

 يفومواقـع النجـوم وتأثريهــا ، يف مسـائل التنجـيم وهـو خيـوض ة،والتنبـؤات املسـتقبليَّ 

وقد أشـار إىل هـذا ، عصره ا على معارفه اليت وصل إليها أهلُ حياة البشر؛ اعتمادً 

ة، ق يف الرمزيـَّــري املغـــرِ التفســـري عـــدٌد مـــن املـــؤرِّخني، وأشـــاروا إىل منهجـــه يف التفســـ

 .دهافــوا عنــد بعــض تنبؤاتــه بافتتــاح بيــت املقــدس يف الشــهر والســنة الــيت حــدَّ وتوقَّ 

ال يوجـــد منـــه ســـوى القســـم الثـــاين الـــذي ، قـــه العـــدلوينالتفســـري الـــذي حقَّ هـــذا و 

  . ن التفسري من سورة اإلسراء إىل سورة الناسيتضمَّ 

 .تناء الكتابوال ننصح غري املتخصِّص املتمكِّن من اق

 



 
٩٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

غوي للقرآن الكريم
ُّ
 يف لسان العرب التفسري الل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  يعقوب حسن املشهداين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  اإلسكندرية -دار اإلميان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٢٣  

   :ا ب

الــرتابط بــني اللُّغــة والتفســري، وتنــوُّع املــادة  ف لبيــانهــذا الكتــاب أتــى بــه املؤلِّــ

البــن  لســان العــرب معتمــًدا يف دراســته علــى كتــاب، غويــةيف املعــاجم اللُّ  ةالتفســرييَّ 

 وعنايتــهووقوفـه الطويـل عنـد غالبيتهـا كثـرة مـا أورده مـن نصـوص قرآنيَّــة، ل منظـور؛

مث أْتبعـــه ، ةاره العلميَّــمنظــور وآثـــ ابـــنَ فيــه  تنــاول تمهيـــدوابتــدأ املؤلِّـــف كتابــه ب، �ــا

مـنهج ابـن منظـور يف التفسـري اللُّغـوي للقـرآن : منهـا لاألوَّ تناول يف  ؛بفصول أربعة

، يف القـرآن الكـرمي غـويومصـطلحاتِه املسـتخَدمة يف التفسـري اللُّ ، ومصـادره، الكرمي

 ،التفســري اللُّغــوي للقــرآن الكــرمي يف لســان العــرب أمنــاطتنــاول  الفصــل الثــاينويف 

، أصحاب كتب املعـاين ومن، من التابعنيو  ،ن من الصحابةير املفسِّ اكًرا يف ذلك ذ

، املقاصــد القرآنيَّــة والظــواهر اللُّغويــةعــن  للحــديث لفصــل الثالــثص ابينمــا خصَّــ

، الليـة وأثرهـا يف التفسـري اللُّغـوياملباحـث الدَّ  تنـاول فيـه فصل رابعوختم الكتاب ب

لنيــل درجــة الــدكتوراه مــن جامعــة  فاملؤلِّــقــدَّم �ــا ة، ترســالة علميَّــ هوالكتــاب أصــلُ 

 . صنعاء، كلية اللغات، قسم اللُّغة العربية

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٩٧  

  تفسري املوطأ

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد الرمحن بن مروان الُقنازعي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  عامر حسن صربي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

ملوطـأ اإلمـام مالـك بـن أنـس إمـام دار اهلجـرة، هذا الكتاب هـو شـرح وتفسـري 

ـــلوبوميتــــاز  ـــــال هبأســ ـــــدو ، ةواضـــــحوعباراتـــــه ال، لسسَّ  هوضـــــمِّ ، كثـــــرة الفوائـــــد والفرائ

رتجيحه بني روايات املوطـأ، وحتريـره ب يتميَّزاقتباسات من كتب مفقودة كثرية، كما 

ر فيها اخلالف، وترجيحه بني أقوال علمـاء ألقوال اإلمام مالك يف املسائل اليت كثُ 

ـــ ـــاملالكيـــة، وإبـــراز مـــذهب السَّ يف املؤلِّـــف  اعتمـــدوقـــد . فاتلف يف األمســـاء والصِّ

األخـرى،  أوايـات املوطـرِ   وعلـى بعـض يثـي،واية حيىي بن حيىي اللَّ على رِ هذا  شرحه

ا علـى أقـوال ة، مع اعتماده أيًضـء األندلس خاصَّ ىل أقوال علماإيف شرحه  استندو 

ــ يعــدُّ الكتــاب مــن أفضــل ف ة و غــريهم؛ة املالكيَّــعلمــاء األمصــار اآلخــرين مــن أئمَّ

خمطـوطتني، وبـَذل ُوسـعه يف ضـبط  علـى ُنسـختنيوقد حقَّقـه احملقِّـق  .ح املوطأو شر 

تكلــم  ،دِّراســةوجعلــه ِقســمني؛ قســًما لل. الكتــاب وترتيبــه، والتعليــق عليــه مبــا يُفيــد

والقسـم اآلَخـر . وحتدَّث عن كتابه وأمهيته ومنهجـه ،وحياته وِعلمه ففيه عن املؤلِّ 

  .مث ذيَّله بالفهارس الكاشفة ،فيه نص الكتاب حمقًَّقا



 
٩٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  تفسري املوطأ 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مروان بن علي البوين

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  عبد العزيز الصغري دخان املسيلي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر -رة األوقاف والشؤون اإلسالمية وزا

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

   :ا ب

، أحــد أقــدم الشــروح املطبوعــة ملوطــأ اإلمــام مالــك رمحــه اهللا هـذا الكتــاب يعــدُّ 

 ،ل الفقـهوأصـو  ،غـةوعلـوم اللُّ  ،كالعقيدة، وقد اشتمل على علوم شىتَّ من الشريعة

ـ، نةمع زخره باألدلَّة الشرعية من الكتاب والسُّ  ، ة املـذاهب الفقهيـةونقل أقوال أئمَّ

ــة املــذهب املــالكي ، ابتــداًء باإلمــام مالــك ومــرورًا بأصــحابه وفقهــاء مذهبــه ،خاصَّ

  . كما أنَّ الكتاب احتوى على الكثري من الفوائد العلمية واالستنباطات واحلِكم

ومل يتعـرَّض لدراسـتها إال ، جتريد أحاديـث املوطـأ مـن األسـانيد: وطريقة املؤلِّف

مع اجلمع بني عدَّة أحاديث يف ، والقيام بشرح كلِّ حديث منها على ِحَدة، قليًال 

وقــد تــَرك مــن أبــواب املوطــأ مجلــًة مل يتعــرض لشــرحها، ، الشــرح يف بعــض املواضــع

  .كان كثريًا ما يقف موقف الناقدغوي، ومل يكن ناقًال فقط، وإمنا  واهتمَّ باجلانب اللُّ 

وختـريج أحاديثـه، مـع نْقـل كـالم ابـن عبـد  ،قه يف تصـحيح متنـهوقد اجتهد حمقِّ 

وصـنع الفهــارس  ،وعـزو األقـوال ،وشــرْح غريبـه ،الـرب عـن األسـانيد، وترمجـة أعالمـه

   .العلمية



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٩٩  

  تقريب األسانيد وترتيب املسانيد

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سني العراقيعبد الرحيم بن احل

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  بالل حممد أبو حِويَّة

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٠٥  

  :ا ب

ــــني  هـــذا الكتـــاب مـــن الكتـــب الـــيت وصـــلت إلينـــا مـــن جهـــود احملـــدِّثني املهتمِّ

بـني أصـحية األسـانيد،  ، َمجع فيه احلـافظ العراقـيُّ وتقعيد قواعده ،باإلسناد و�ذيبه

 ممــا يبـــنيِّ ِعظــم اهتمـــام املســلمني حبـــديث نبـــيِّهم ؛وبــني متـــون أحاديــث األحكـــام

وهـو املصـدر  ،إذ هـو وحـٌي يـوحى ؛ملـا لـه مـن أمهيـة عظيمـة ؛صلَّى اهللا عليه وسـلَّم

كتابـه علـى فكـرتني وقـد بـَىن املؤلـِّف   ،الثاين من مصادر التشريع بعد القـرآن الكـرمي

ت وجاللــة ُروا�ــا، ُعــدَّت أســانيد بلغــت الغايــة يف الدقَّــة والتثبُّــ: األوىل: واضــحتني

وقــد قــام . أحاديــث عليهــا مــداُر األحكــام الفقهيـَّـة: والثانيــة. مــن أصــح األســانيد

م قبــل حمقِّقـه جبهــد ُيشـكر عليــه يف حتقيقــه، ومقابلتـه النســخ اخلطيــة للكتـاب، وقــدَّ 

نصِّ بدراســـة وافيــة تنـــاول فيهــا الكثـــَري مــن املواضـــيع املتعلِّقــة بالكتـــاب التحقيــق للــ

ومؤلِّفــه، فــرتجم للعراقــي، وحياتــه وعصــره، وتكلَّــم عــن الكتــاب وامســه وموضــوعه، 

ق وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تقـدم �ـا احملقِّـ. وسبب تأليفه، ومصادر املؤلف

 ،ديث؛ لنيــل درجــة املاجســـتريإىل جامعــة دمشــق، كليــة الشــريعة، قســم علــوم احلــ

  .هـ١٤٢٩ا، وذلك عام وقد حازها برتبة جيِّد جد� 



 
١٠٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  تكوين الذهنية العلمية

   دراسة نقدية ملسالك التلقي يف العلوم الشرعية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن حسني األنصاري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار امليمان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٥٨  

   :ا ب

رة يف تكـــوين الثقافـــة م معاجلـــة نقديـــة لـــبعض الظـــواهر املـــؤثِّ يقـــدِّ الكتـــاب هـــذا 

ـي  السائدة، املغالية يف اعتماد أساليب السَّرد والتلقني التقليـدي، ممـَّا أدَّى إىل تفشِّ

الظـــاهر يف جـــودة التقليـــد واجلمـــود املـــذهيب، مـــع قيامـــه مبراجعـــة نقديـــة للضـــعف 

وتقــدمي  ،ا متطــوِّرةالبحــث الشــرعي، والســعي يف بنــاء عقليــة علميــة مؤصَّــلة شــرعي� 

  . ومنظومة متكاملة يف بناء الذهنية العلمية ،رؤية مقرتَحة للتطبيق

ــــة، تنــــاول املؤلــــف يف التمهيــــد وقــــد تــــألَّ  ف الكتــــاب مــــن متهيــــد وفصــــول ثالث

 ،وأصـوهلا ،ونشـأ�ا ،وأقسـامها ،مفهومهـا: املنهجيات التأصيلية يف العلوم الشرعية

وغـــري ذلـــك، وتنـــاول مـــن خـــالل فصـــول الكتـــاب ظـــاهرَة املتـــون واملختصـــرات يف 

واملآخــــذ والنتــــائج  ،ومظــــاهر الَقبــــول ،النشــــأة وعوامــــل الظهــــور: العلــــوم الشــــرعية

ــــظ والتلقـــــني يف التعلـــــيم ــــلك احلِفــ ــــس  ؛الســـــلبية، مث انتقـــــل إىل مسـ ــــتم باُألســ ليخـ

كونــة للذهنيــة العلميــة، وهــي مقرتحــات نظريــة فكريــة، كاحلــذر مــن واملقرتَحــات امل

َلكـة العلميــة ،اإلْلـف العلمـي
َ
إىل غـري ذلـك، ومقرتَحــات عمليـة تطبيقيــة   ،وتنميــة امل

  . والعناية بالتدريب ،كَهْجر املتون املقفلة



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٠١  

اء تنبيهات اإلمام ابن اجلزري
َّ
 على أوهام القر

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  محود بن محيد الرويثيأمحد بن 

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  حممد متيم الزعيب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  املدينة  -بريوت، دار ابن اجلزري  - دار البشائر اإلسالمية

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٦٤  

   :ا ب

م ابـن اجلـزري يف كتبـه ه عليهـا اإلمـااألوهام اليت نبَّ فيه مؤلِّفه مجع هذا الكتاب 

بـالرواة ترتيبًـا هجائي�ـا؛  نهـامفرتَّـب مـا تعلـَّق ، مثَّ قام برتتيبها، فها يف القراءاتاليت ألَّ 

فقـــد  بالروايــةمـــا يتعلـَّـق منهـــا ا وأمَّــ. "غايــة النهايـــة"اقتــداءً بـــابن اجلــزري يف كتـــاب 

  ". نشرال"اإلمام ابن اجلزري يف كتاب كما فعل   ،شرْ إىل أصول وفَـ قسَّمها 

، وعــرَّف فيــه الـــوهم، بــن اجلـــزريفيــه ال تـــرجموقــد بــدأ املؤلِّـــف كتابــه بتمهيــد 

، ذلـكومصـطلحاته ومنهجـه يف  ،ه فيها ابن اجلـزري علـى األوهـاماليت نبَّ وبالكتب 

تنبيه اإلمـام ابـن اجلـزري علـى األوهـام  مث شرع يف أبواب الكتاب، فتناول يف األوَّل

ـــوَ  وأأنســـا�م  وأ ئهمأمســات يف ســـواء كانـــ، قــة بـــالرواةاملتعلِّ  األوهـــام يف أو ، ا�مفَي

يف ، قــة بالروايــةتنبيــه ابــن اجلــزري علــى األوهــام املتعلِّ لالثــاين بينمــا كــان ، همأســانيد

املؤلِّـف لنيـل م �ـا وأصل الكتاب رسـالة علميـة تقـدَّ ، ش احلروفرْ يف فَـ األصول أو 

  .ةالنبويَّ باملدينة  - رميقسم القراءات بكلية القرآن الكمن درجة الدكتوراه 

 



 
١٠٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

ر
َ
  التنويريون واملوقف من اآلخ

ا 
ً
  اإلمامية منوذج

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ظاهر سعيد شرقه

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار الوعي للنشر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٧٩  

   :ا ب

ـــهــذا الكتـــاب يـــربز معـــامل  ، اه العقلـــي اإلســـالمي يف موقفـــه مـــن اإلماميـــةاالجتِّ

ـــ لت مـــوقفهم، ويبـــنيِّ جوانـــب خلـــل هـــذا ح األســـس واملنطلقـــات الـــيت شـــكَّ ويوضِّ

ــ وأهـم النتــائج املرتتِّبــة عليـه، مــع الرتكيـز علــى مــا  ، نةاملوقـف يف ضــوء الكتـاب والسُّ

  .كَتب أصحاب هذا االجتاه يف السَّنوات اخلمس والعشرين املاضية

الكتاب على ستَّة فصـول، تنـاول املؤلِّـف مـن خالهلـا التعريـف باالجتـاه تمل اش

 ،وأدلَّتــه ،مســتطرًدا بـذِكر ظهــور االخــتالف واالفــرتاق، العقلـي اإلســالمي املعاصــر

مث ، وأسبابه، ومبيـِّنًا موقـف االجتـاه العقـالين مـن الِفـرق املنحرِفـة واالفـرتاق ،وأنواعه

وموقـف ، نة واجلماعـة مـنهمموضًِّحا موقف أهل السُّ  ،قام بتعريف الشِّيعة اإلمامية

ــــة وتطــــوُّ  ر مــــذهبهم، ومــــوقفهم مــــن االجتــــاه العقــــالين مــــن ظــــروف نشــــأة اإلمامي

أصـوهلم؛ كالتوحيــد والنبـوَّة واإلمامــة، ومــوقفهم مـن مصــادر التشـريع عنــد اإلماميــة 

ـ ـوُشـبها�م حـول القـرآن الكـرمي والسُّ لتقريـب بــني ومـوقفهم مـن مسـألة ا، رةنة املطهَّ

  .، مع نْقد هذا املوقفنة واجلماعة والشيعة، ومالمح هذا التقريبأهل السُّ 

مـن جامعـة امللـك  ،الكتـاب أصـله اجلـزء األخـري مـن رسـالة املاجسـتري للمؤلِّـف

   .سعود



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٠٣  

شرية الفرشية 
َ
  توجيه مشكِل القراءات الع

 
ُ
 ل

ً
ا غة

ً
ا وإعراب

ً
   وتفسري

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  بن علي احلريب العزيز عبد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٥١  

   :ا ب

فـــه مـــا َأشـــكل مـــن القـــراءات مـــن ِجهـــة املعـــىن أو هـــذا الكتـــاب َمجـــع فيـــه مؤلِّ 

تــألَّف . عــه وإزالتــهمــع توضــيح وْجــه اإلشــكال ورفْ ، حنــًوا وصــرفًا واســتعماًال  ؛العربيــة

، أمـا التمهيــد فتحـدَّث فيــه عـن علــم القـراءات وقُـرَّائهــا ؛الكتـاب مــن متهيـد وبــابني

وعـرَّف بــالقراءات ، وضـوابط القــراءة املقبولـة، وتدوينـه ،ونشــأته ،فعـرف �ـذا العلـم

ُمعرِّفًا علم ، ل ِعلم توجيه القراءات ومشكلهاودرس يف الباب األوَّ . العشرة وُروا�ا

ومراحـــل التوجيـــه ، والبواعـــث علـــى التـــأليف فيـــه، ومصـــطلحاته، يـــه القـــراءاتتوج

وتناول أيًضـا املشـِكل والضـوابط الـيت تكـون �ـا القـراءة ، وِذكر الكتب املصنَّفة فيه

اجلزئيــات (أمـا البـاب الثــاين فخصَّصـه ملشـكل القــراءات الَعشـرية الفرشـية . ُمشـِكلة

مـن أوَّل القـرآن  ،مـع رْفـع اإلشـكال عنهـا) تاليت يَقع فيها االختالفات يف القـراءا

والكتاب أصلُه رسالة ماجستري ناهلا املؤلِّف من جامعـة أم القـرى، كليـة . إىل آخره

   .نةقسم الكتاب والسُّ ، الدعوة وأصول الدين



 
١٠٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  بن احلاجباالتوضيح شرح خمتصر 

  :ت اب 

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  خليل بن إسحاق اجلندي 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  لي الدمياطيأمحد بن ع

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

–دار ابــــن حــــزم ، الــــدار البيضــــاء –مركــــز الــــرتاث الثقــــايف املغــــريب 

ــعة  بريوت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  م٢٠١٢

  

٦  

   :ا ب

، أعظمهـا نفًعـا، و احلاجـب فائـدةً كتاب ابن ن أكثر شروح  م هذا الكتاب يعدُّ 

ووضَّـح مشـكالته،  ف كتاب ابن احلاجب، فحـلَّ بع فيه املؤلِّ تت إذ ؛وأوسعها شهرةً 

كتـبهم املشـهورة، وعلـى مـن  أقـوال علمـاء املـذهب يف ذلك على  امبهماته، معتمدً 

كـان منهجـه   وقـد. مـن علمـه وفقهـهأضافه هو مته؛ مع ما شروح الكتاب اليت تقدَّ 

بــه مــن  ا مــا ميـرُّ شــارحً يـأيت أوًال بكــالم ابــن احلاجـب، حيــث ، يف الكتـاب واضــًحا

ًرا مـا يـأيت عليـه مـن مصـ، غوامض األلفاظ ، مث اينبغـي تفسـريه ةفقهيـات طلحمفسِّ

ـــ ،كـــالم ابـــن احلاجـــب  شـــرحي ناســـًبا إياهـــا إىل  ،النقـــولو  ًعا يف ذكـــر األقـــوالمتوسِّ

تعقيباته وتنبيهاته وإجاباته هو عقب املسائل اليت يراهـا حتتـاج إىل  ذاكرًاأصحا�ا، 

ملشـــهور ومــــا يقابلـــه، ومــــذهب اجلمهـــور ومــــا خيالفـــه، واختيــــارات  اذلـــك، ويبــــنيِّ 

هــ يف جملـد ١٤٢٨ عـام يف دار ابن حـزم الطبعـة األوىلالكتاب  طبعوقد  .قنياحملقِّ 

 يف مركــــز ن كتـــاب الطهـــارة، بتحقيــــق الـــدكتور أحســـن زقــــور، وطبـــع كـــامًال تضـــمَّ 

  .داتجملَّ  ِتسعة يف بتحقيق أمحد بن عبد الكرمي جنيب ،جنيبويه



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٠٥  

  شكالياتهإة وأالتوظيف احلداثي آليات املر

 
َّ
ا مجال البن

ً
  ا منوذج

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  بو هنودأكفاح كامل 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  عمَّان -دار الفاروق 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٧٥  

   :ا ب

صـــوص ي الغـــريب، وطريقــة تعاملـــه مـــع النُّ هــذا الكتـــاب ردٌّ علـــى املــنهج اَحلـــداث

مقارنـة بالرؤيـة  ،حيث قدَّم املؤلِّف رؤية قرآنية كاملة حول املرأة وقضاياها، القرآنية

مـــع توضـــيح وبيـــان لكيفيـــة توظيـــف آيـــات املـــرأة مـــن قِبـــل ، احلداثيـــة آليـــات املـــرأة

ـــة اإلســالميَّ ، احلــداثيِّني لصــاحل مفـــاهيم حداثيــة ـــيم غريبــة علــى األمَّ ة، فالكتـــاب وِق

  .ويذبُّ عن مفاهيمه املتعلِّقة بقضايا املرأة ،يدافع عن كتاب اهللا

ـــا أوهلـــا فتنـــاول فيـــه املؤلِّـــف ، يتـــألَّف الكتـــاب مـــن ثالثـــة فصـــول  ،نياحلـــداثيِّ أمَّ

مفهومهــا، و احلداثـة، وبـدأ باحلـديث عـن ، ومـنهجهم يف التعامـل مـع القـرآن الكـرمي

ني يف تفســــري معــــامل مــــنهج احلــــداثيِّ دَّث عــــن مث حتــــ، وتارخيهــــا، ومالحمهــــا الثقافيــــة

؛ لكونــه حياتـه، وثقافتــه، ومعـامل شخصــيتهوعــن ا، مجــال البنَّـمث تكلَّــم عـن ، القـرآن

ا يف تفسـري منهج مجـال البنَّـعن  الفصل الثاينوحتدَّث يف . النموذَج املعينَّ بالدراسة

ا يف خالقـي ملـنهج البنَّــلتقـومي املنهجــي واألفكـان ل فصــل الثالـثأمَّـا ال، آيـات املـرأة

   .تفسري آيات املرأة



 
١٠٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  تيسري  البيان ألحكام القرآن

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

ْوزعي 
َ
  )ابن نور الدين(حممد بن علي بن عبد اهللا امل

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  عبد املعني احلرش

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ـــ  هـ١٤٣٢   :داتعـــدد المجل

  

٤  

   :ا ب

 فهــو يعـــدُّ ، هــذا الكتــاب مـــن الكتــب الــيت تناولـــت آيــات األحكــام بالدِّراســـة

فـه هـا، فقـد ذكـر مؤلِّ ه مل يشمل آيات األحكـام كلَّ نَّ إذ إ خمتصًرا يف أحكام القرآن؛

معتمــــًدا يف أطــــال الشـــرح واالســــتنباط فيمـــا ذكــــره، قــــد فــــق عليـــه، و املشـــهور واملتَّ 

ـــنة، وأقــــوال الصـــحابة والتـــابعنيعلـــى الكتـــاب اســـتدالله  ــــه قـــد  و . والسُّ كـــان ملعرفت

ٌ  أصـول الفقــه أثــرٌ ب يف اســتنباط األحكــام، وبيــان فـروع املســائل، والرتجــيح بــني  بـنيِّ

والكتاب يتميَّز عن غريه من تفاسـري األحكـام بـأنَّ . ةاملذاهب بعد استعراض األدلَّ 

فمؤلِّفوهــا إمــا  ،ر مــن كتــب األحكـاماملـذهب علــى خــالف املشـهو  مؤلِّفـه شــافعيُّ 

، ومــع ذلــك مل يكــن املؤلِّــف جامــًدا علــى مذهبــه متعصــبًا لــه ،أحنــاف أو مالكيـَّـة

إال أنــه مييــل إىل غــريه إذا رأى الــدليل  أقــوال املــذهب، حكــان يف الغالــب يــرجِّ   وإنْ 

ــ كمـــا أنـــه يتميَّـــز بطريقـــة عرضـــه للمســـائل وُحســـن مجعـــه واختصـــاره ، هة معـــواحلجَّ

ــةلكــال ق للكتــاب بفصــلني كمــدخل للكتــاب؛ فصــل عــن م احملقِّــوقــد قــدَّ . م األئمَّ

وقــد . قوفصــل عــن دراســة الكتــاب ومنهجــه، مث جــاء الــنص احملقَّــ ،ترمجــة املؤلِّــف

  .الدكتور وهبة الزُّحيليو  ،الدكتور مصطفى اخلنللكتاب م قدَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٠٧  

  تيسري االطالع على أخبار حجة الوداع

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  افذ حسني محادن

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٧٠  

   :ا ب

ــة الــوداع لرســول اهللا صــلَّ  م ى اهللا عليــه وســلَّ هــذا الكتــاب تتبَّــع فيــه مؤلِّفــه َحجَّ

إىل  ،التــه فيهــااســك وتنقُّ ا باملنمــرورً  ،وحــىت دخولــه مكــة ،منــذ خروجــه مــن املدينــة

معتمًدا يف ذلك علـى نْقـل األحاديـث واآلثـار الـواردة يف ، عودته مرًة أخرى املدينة

ـــ ـــة الـــيت رو�ـــا كتُـــب السُّ ـــة مـــا جـــاء يف الصـــحيحني ،نةهـــذه احلجَّ ـــ، خاصَّ نن والسُّ

بــــل بـــنيَّ الكثــــري مــــن  ،بــــذلكومل يكتــــف املؤلِّـــف . أ ومســـَند أمحــــداألربعـــة واملوطَّــــ

مـــع بيــان بعـــض مــا قـــام بـــه ، الفقهيـــة الــيت أوردهـــا الفقهــاء يف شـــروحهم األحكــام

العلماء من دْفع وإزالة ملا ظـاهره التعـارض يف الرِّوايـات املتعلِّقـة مبسـألة مـن مسـائل 

ـة الــوداع شــرح معــاين الكلمـات الغريبــة مبــا بكمــا قـام ، أو تــرجيح ،إمــا جبمـع ؛حجَّ

وقـام بتقسـيم هـذه األقـوال واألفعـال . غة وكتب غريـب احلـديثجاء يف معاجم اللُّ 

ومرحلــة ، مات اإلحــرامكمرحلــة اإلعــداد للحــجِّ ومقــدِّ ، والقضـايا إىل ِعــدَّة مراحــل

ـــــة  ،والطـــــواف ،ومرحلــــة دخـــــول املســـــجد احلـــــرام، اإلحــــرام حـــــىت وصـــــوله إىل مكَّ

يـوم و ، ومرحلـة أفعالـه يف عرفـة ومزدلفـة، حـىت وصـوله ِمـًىن يف يـوم الرتويـة ،والسَّـعي

وبذل املؤلـِّف . رةومرحلة الوداع حىت وصوله إىل املدينة املنوَّ ، أيَّام التشريقو ، حرالنَّ 

   .ضبطه بالشكل ضبطًا كامًال يف ُوسعه 



 
١٠٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  التيسري يف مفاتيح التفسري 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد القدوس احناس

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

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

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٩٦  

   :ا ب

ـر َفهـم القـرآن ، رهوتعـني علـى تـدبُّ ، هذا الكتاب وضـع فيـه املؤلـِّف مفـاتيح ُتيسِّ

وبــــني ، فعــــرَّف القـــرآن وشــــرح مصـــطلحه واشــــتقاقه، فبـــدأ بــــذكر اُألســـس النظريــــة

ًجـــا علـــى معرِّ ، وقراءتـــه وتـــدبره، يتعلـــق بتعليمـــه وتعلمـــهومـــا ، مفهومـــه والغايـــة منـــه

  .ومبيًنا أنه حمور التغيري احلضاري لألمَّة مجعاء، َدالالته ومقاصده

ف مـن أربعــة وبعـد هـذه املقــدِّمات املنهجيـة شـرَع املؤلِّــف يف أبـواب كتابـه املؤلَّــ

ذكر منهــا أســـلوب فـــ ،غويـــة لتــدبر القــرآنأبــواب، تنــاول يف بابـــه األوَّل املفــاتيح اللُّ 

وأســـلوب ، وأســـلوب التقـــدمي والتـــأخري، احلـــذف يف القـــرآن الكـــرمي وبعـــض أنواعـــه

مث انتقــل إىل البــاب الثــاين حيــث ، غويــةوغريهــا مــن األســاليب اللُّ ، احلقيقــة وا�ــاز

، ث عن املفاتيح الشـرعية لتفسـري القـرآن الكـرمي كجمـع القـرآن الكـرمي وتدوينـهحتدَّ 

ــ، وِعلــم قراءاتــه ،وترتيــب آياتــه وُســوره ص البــاب الثالــث للحــديث عــن بينمــا خصَّ

ق باإلعجـــاز، مث خـــتم ومـــا يتعلَّـــ، ج يف تشـــريع القـــرآن الكـــرميعلـــم املناســـبة والتـــدرُّ 

  .وعلم الناسخ واملنسوخ، بباب رابع تناول فيه علم أسباب النزول وذكر مناذج له

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٠٩  

  ثورة مصر وأخواتها 

 يف موازين الفقهاء ومناهج العلماء

بت ا:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد نعيم الساعي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -دار السالم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٣٢  

   :ا ب

، ويز�ـــا مبـــوازين الفقهـــاء، هـــذا الكتـــاب ُيســـلِّط الضـــوء علـــى الثـــورات العربيـــة

يـث قــرأ فيـه األحـداث حســب هـذه املــوازين يف ح، ويعِرضـها علـى منــاهج العلمـاء

د ويف الفصـل الثـاين عـدَّ ، ووقـف فيـه ِعـدَّة وقفـات مـع الثـورة ،فصل الكتاب األوَّل

، فتنـــاول بالتفصـــيل ُحكـــم املظـــاهرات ،املؤلِّـــف األحكـــام الفقهيَّـــة املتعلِّقـــة بـــالثورة

ا يف املشـــرق وتطـــرَّق �موعـــة مـــن األحكـــام الفقهيـــة املتعلِّقـــة بثـــورة مصـــر وأخوا�ـــ

 ،ومشـاركة غـري املسـلمني يف املظـاهرات ،كُحكم االعتصـام واإلضـراب  ،اإلسالمي

وأفرد الفصل الثالث باحلديث عن معامل ، م يف ساحات التظاهر وغري ذلكوالتيمُّ 

وتنــاول فيــه نظــام اُحلكــم علـــى ، نظــام اُحلكــم وتطبيــق الشــريعة يف الدولــة املســلمة

وتكلـَّم ، أنَّ بقاء احلـاكم علـى رأس سـلطته مـر�ن بصـالحهوبنيَّ فيه ، منهاج النبوَّة

وغريهـــا مـــن املوضــــوعات ذات  ،عـــن ا�لـــس النِّيــــايب يف نظـــام اُحلكـــم اإلســــالمي

  .الصِّلة

 ،مث خـتم بفصـل رابـع تنـاول فيـه منهـاج التغيـري حسـب قواعـد الفقـه اإلســالمي

   .وواجب املسلمني اليوم



 
١١٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  يف علوم القرآن اجلامع

ت اب:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  محد بن إبراهيم العثمان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الكويت -مكتبة أهل األثر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

   :ا ب

، اهللا ســبحانه يف أوصــاف كــالمدة متعــدِّ فصــوًال فــه مؤلِّ  فيــههــذا الكتــاب مجــع 

  .م معانيهه، وفَ فظهحِ املعينة على  سباباألو 

فضــائل القــرآن تنــاول فيهــا مؤلِّفهــا،  ؛وقــد تــألَّف الكتــاب مــن ســتَّة عشــر بابًــا

، أدعيـة القـرآنكما حتدَّث أيًضا عن . هصصقَ و ، هعمجْ و ، هنزولو ، هعلومو ، وأوصافه

، هوجتويـــد تـــهآداب وأحكـــام تالو واســـتعرض ، وبالغتـــه هعجـــاز وتطـــرَّق إل، هأمثالـــو 

ــــه وبــــني ، هجداتَســــو   ةاملكيَّــــنزولــــه  واقــــعمث تطــــرَّق مل .تــــب الســــماويَّةالكوقــــارن بين

  إحكــــام القــــرآنوتنــــاول موضـــوع ، وأســــباب النــــزول ،ةواملدنيَّـــ
ُ
، م واملتشــــابهحَكــــامل

إعـــراب وغريهـــا، وممَّـــا تناولـــه كـــذلك احلـــديث عـــن  عـــةالتشـــابه يف احلـــروف املقطَّ و 

دَّث يف علــم التفســري، حتــ إىل مــدخلٍ وخصَّــص بابًــا ك، هاالعتقــاد فيــوعــن ، القــرآن

 .متييـــز مرويَّـــات التفســـري ، ويف الثـــاين عـــنقواعـــد التفســـريالفصـــل األوَّل منـــه عـــن 

كتـب ل ، وعـَرض يف الفصـل الرابـعأسباب وقوع اخلطأ يف التفسري وذكر يف الثالث

  .طةعة واملخلّ لتفاسري املبتدِ  املختَصرة واملتوسِّطة واملطوَّلة، واالتفسري

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١١١  

  سالميةجرائم األحداث يف الشريعة اإل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  َباهيحممد ربيع صَ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  ثانيةال   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٧٥٧  

   :ا ب

هــذا الكتـــاب أراد منـــه املؤلِّــف صـــياغة األحكـــام الفقهيــة املرتتِّبـــة علـــى جـــرائم 

ووجو�ا على األحـداث بعـد ، ر معه منشأ هذه األحكاماألحداث على وجه يظه

كمــا يبــنيِّ أثــر اجتمــاع األحــداث مــع املكلَّفــني يف جرميــة مــن ، رْفــع العهــدة عــنهم

ـــكــــل هـــذا ممَّــــ، جـــرائم القصــــاص أو احلـــدود ح اهتمــــام الشـــريعة اإلســــالمية ا يوضِّ

ُـــــربز انفرادهــــا ،ا يف كـــــل مراحلــــها ومعنويـ�ـــوعنايتهــــا باإلنســــان ماديـ�ــــ وأســـــبقيتها  وي

وطُـرق التأديـب ، اليت تباعد بني األحـداث، بأساليب الوقاية املباشرة وغري املباشرة

ببيـان مفهـوم املؤلـِّف الكتـاب  بـدأ. البدين واملعنـوي الـذي حيقِّـق اإلصـالح والتقـومي

الــيت وتنــاول العوامــل تهم يف الفقــه اإلســالمي والقــانون الوضــعي، األحــداث وأهليَّــ

وعـــن مـــن أحكـــام؛  همب علـــى جـــرائممـــا يرتتَّـــو ، ئم عنـــد األحـــداثر يف اجلـــراتـــؤثِّ 

يف الفقــه اإلســالمي والقــانون الوضــعي، مث ذكــر  رائمهــذه اجلــأســاليب الوقايــة مــن 

رة يف القــــانون ة املقــــرَّ ســــرد التــــدابري اإلصــــالحيَّ و ، األســــاليب الشــــرعية يف التأديــــب

.  الفقــه اإلســـالمير يفالوضــعي ملعاجلــة جــرائم األحــداث مقارنــًة مــع مــا هــو مقــرَّ 

ــــة تقــــدم �ـــا املؤلــــف لنيــــل درجـــة الــــدكتوراه ــــة  ،أصـــل الكتــــاب رســـالة علمي يف كلي

   .يف جامعة دمشق -الشريعة قسم  الفقه  اإلسالمي وأصوله 



 
١١٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 ( جزء يف األصول 
ِّ
  مسألة القرآن ، )ينأصول الد

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  علي بن عقيل البغدادي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

   العمري سليمان بن عبد اهللا

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  مكة املكرمة –دار عامل الفوائد 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٣١  

   :ا ب

ه كـالم اهللا حقيقـًة تكلَّـم بـه هذا الكتاب هـو جـزء يف مسـألة القـرآن وإثبـات أنـَّ

، رد�ا علــى األشــاعرة ؛فألَّفــه ابـن عقيــل علــى مــذهب أئمـة الســل، حبـرف وصــوت

ــا كــان يعتقــده أو صــنَّفه  ويف الكتــاب إثبــات توبــة ابــن عقيــل رمحــه اهللا ورجوعــه عمَّ

  .ممَّا خيالف منهج أهل احلقِّ من مذاهب أهل االعتزال وغريهم

ـــق يف حتقيقــه علــى نســـخة خطيــة مصــوَّرة مـــن األصــل وقـــام ، وقــد اعتمــد احملقِّ

كمــا قــام بعــزو ، نقــص بســبب النَّســخ وإضــافة مــا، مبراجعــة الكتــاب وضــبط نصــه

وَحكـم عليهـا بقـدر اإلمكـان، وتـرجم لـبعض ، اآليات القرآنية، وختـريج األحاديـث

وعلَّــق علــى مــا حيتــاج إىل تعليــق أو مزيــد ، األعــالم ممَّــن مل تكــن هلــم شــهرة واســعة

مــع مقدِّمــة مــوجزة عــن ِحمنــة القــول َخبْلــق القــرآن، وأضــاف املؤلِّــف للكتــاب . بيـان

ومل يتحقَّق هـل هـو البـن عقيـل  ،ا يف نفس املوضوع وجده يف نفس املخطوطجزءً 

ــــ، فأتبعهـــا يف آخــــر الكتــــاب ،أم ال مضــــاعفة ((ق يف آخـــره كتــــاب وأحلـــق بــــه احملقِّ

أليب سعيد العالئـي بتحقيقـه )) هل تقع نفًال أم ال؟ ؛الصلوات يف املساجد الثالثة

   .أيًضا



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١١٣  

   سطيةجللسات الطالبية لشرح العقيدة الواا

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبداهللا بن حممد الغنيمان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدمام - دار ابن اجلوزي

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٠٣  

   :ا ب

، ةأحـــد أهــــم كتـــب العقيـــدة الســــلفيَّ  ،هـــذا الكتـــاب شـــرح للعقيــــدة الواســـطية

  .نة وعلمائهاوالذي شرحه الكثري من أئمَّة السُّ ، اشتهارًاوأكثرها انتشارًا و 

مث  ،وطريقــة املؤلـِّـف يف الشــرح هــي أن يــأيت باجلملــة مــن كــالم شــيخ اإلســالم

وقــد اشــتمل شــرح الشــيخ ، واإلتيــان مبســائلها وفوائــدها، يبــدأ بشــرحها وتفصــيلها

مــذهب أهــل  لتقريــر ؛حيــث متيــز بكثــرة إيــراده لألدلَّــة وحشــدها، علــى فوائــد مجَّــة

ـ ـ، نة واجلماعـةالسُّ نة أو مـع اطالعـه علـى أقـوال املتقـدِّمني سـواء كـانوا مـن أهـل السُّ

كمــا متيَّـز جبمعــه بــني النصـوص الــيت يكــون ظاهرهـا التعــارض مجًعــا ، مـن خمــالفيهم

وذلــك  ،وعنايتـه بالرقـائق واإلميانيـات، مـع االهتمـام بتقعيــد القواعـد، حسـنًا موفـًَّقـا

  .كتابيف غالب صفحات ال

وقد راجع املؤلِّف هذا الشرح بعد إعـداده، وكتـب أحـد طلبـة العلـم مقدِّمـة لـه 

وعقيدتـه هـذه مـع  ،اشتملت على تعريف بشيخ اإلسالم ابـن تيميـة صـاحب املـنت

  . ذكر أهمِّ شروحها، وأهم ما متيَّز به شرح الشيخ الغنيمان



 
١١٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

س وأحكامهما يف الفقه اإلسالمي 
ُّ
   اجلنسية والتجن

بت ا:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مسيح عواد احلسن

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق - دار النوادر

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٤١٦  

   :ا ب

 ،ةة إســـالميَّ هــذا الكتـــاب دراســـة مستفيضــة ملســـألة اجلنســـية مــن وجهـــة شـــرعيَّ 

مـوا قـد تكلَّ املعاصرين من الفقهاء  تبار أنَّ باع، واملقارنة بينها وبني القانون الوضعي

ففـــي  ؛د وأربعــة أبــوابيـــف مــن متهالكتـــاب تــألَّ  .ة خمتصــرةمــن وجهـــة شــرعيَّ  عنهــا

 ،وأركا�ــا ،وتعريفهـا ،تارخييـة عـن نشـأة اجلنسـية وتطورهـا حملـةً ذكـر املؤلـِّف  التمهيـد

تســـا�ا يف رق اكاجلنســـية وُطـــتطـــرق إىل  البـــاب األوَّلويف . وغـــري ذلـــك ،ومزاياهـــا

 آثــار اجلنســية يف الشــريعة اإلســـالمية ب الثــاينوتنــاول يف البــا، الشــريعة اإلســالمية

. مفهـوم اجلنسـية يف الفكـر السياسـي املعاصـركمـا تنـاول . الواجباتو  احلقوقمن 

ومسـألة ، اإلقامة والتجـنُّس يف دار الكفـرا الباب الثالث فكان احلديث فيه عن أمَّ 

التجـنُّس جبنسـية دولـة غـري و ، ره يف التجـنُّسيعة اإلسـالمية وأثُـالوالء والرباء يف الشر 

مث خـــتم ، التكييــف القـــانوين لوضــع املســلمني وغـــري املســلمنيِذكـــر  مــع ة،إســالميَّ 

  . قوانني اجلنسية يف بعض البالد العربية واألجنبيةوالذي تناول فيه  ،بالباب الرابع

ريعة اإلسـالمية مـن كليـة اإلمـام فه درجة املاجستري يف الشـكتاب نال به مؤلِّ وال

  . يف بريوت -األوزاعي للدراسات اإلسالمية 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١١٥  

 
َّ
  ار املقابر اجلواب الباهر يف زو

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  إبراهيم بن خالد املخلف

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار املنهاج 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ـــ  األوىل ــنة الطبـ   :عســ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤١٦  

   :ا ب

وتنــاول فيــه مــا يتعلَّـــق ، ر فيـــه شــيخ اإلســالم توحيــَد العبـــادةهــذا الكتــاب يقــرِّ 

وردَّ علـى املخـالفني فيهـا ، فبـنيَّ مفهومهـا َوفـق املـنهج السـلفي، مبسألة زيارة القبور

مـع الــردِّ علــى  ،ُيشــرع مــا ُيشـرع ومــا ال ؛موضــًحا ُحكــم زيـارة القبــور، يف مسـائلها

  .ُشبهات املخالفني ومناقشتها

ففي التمهيد تناول احملقِّق التعريف ، الكتاب قسَّمه احملقِّق إىل متهيد وثالثة أقسام

بينمـا كـان القسـم األوَّل مـن الكتـاب لدراسـة بعـض موضـوعات ، بـاملؤلِّف وعصـره

والقسـم الثـاين ، ور وغريهاكالزيارة الشرعيَّة واملخالفات احلاصلة عند القب  ،الكتاب

 ،مـع تصـحيح الـنصِّ  ،احملقَّـق بينمـا كـان القسـم األخـري للـنصِّ ، عرَّف فيه بالكتـاب

وترمجــة  ،وتوضـيح الغريــب ،والتعريــف بـالِفَرق والبلــدان ،وختـريج األحاديــث واآلثـار

  . وتوثيقها ،والتعليق على املسائل واألقوال الَعقدية والفقهيَّة ،األعالم

طبعــــة دار االفتــــاء بالريــــاض  :منهــــا ؛َبق أن طبــــع عــــدَّة طبعــــاتوالكتــــاب ســــ

وهـو مطبـوع ضـمن ، هــ١٤٠٤بتحقيق عبد الرمحن املعلمي وسليمان الصنيع عـام 

   .كتاب جمموع الفتاوى



 
١١٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

ل دِين املسيح
َّ
  اجلواب الصحيح ملن بد

   :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  )هـ٧٢٨: ت(أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  ر بن عبد الرمحن احلوايلسف

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

  : ا ب

رســـل مــــن قــــربص فيـــه االحتجــــاج لــــدين هـــذا الكتــــاب هـــو ردٌّ علــــى كتــــاب أُ 

وقــد احتـــوى هـــذا ، بـــه علمــاؤهم مـــن اُحلجـــج النقليــة والعقليـــة النصــارى مبـــا حيــتجُّ 

ونبيِّنـا حممـد صــلَّى اهللا ، والقـرآن، ضـات ودعـاوى ضــدَّ اإلسـالمالكتـاب علـى اعرتا

   .وأبطل ُشبهه وفنَّدها واحدًة واحدة ،فردَّ عليه شيخ اإلسالم، عليه وسلَّم

ــــة إىل جملــــدين ــــق بتقســــيم الكتــــاب حبســــب املواضــــيع العامَّ فــــاألول ، قــــام احملقِّ

وإبطـال ، م إىل الناس كافـَّةاحتوى على بيان عموم رسالة النيبِّ صلَّى اهللا عليه وسلَّ 

وبيـــان دخـــول التحريــف علـــى التـــوراة ، زْعــم النصـــارى أنَّ القــرآن قـــد مـــدح ِديــنهم

وتضـمَّن الثـاين بيـان اخـتالف . واحللـول واالحتـاد، ونقـض نظريـة التثليـث، واإلجنيـل

، وذكـــر شـــيء مـــن تـــارخيهم وإكمـــال الكـــالم علـــى االحتـــاد، النصـــارى يف ِديـــنهم

وذكــر البشــارات بـــالنيب صــلَّى اهللا عليــه وســـلَّم يف ، ة ودالئلهـــاوالكــالم علــى النبــو 

  .لقية واخلِلقيةالكتب السابقة، وصفاته اخلُ 

متتــاز هـــذه الطبعــة برتقـــيم ِفقـــرات الكتــاب حســـب املوضــوع، ووضـــع عنـــاوين 

جانبيـة، وختــريج األحاديــث، والتعريـف بــاألعالم والِفــَرق، وإصـالح األخطــاء قــدر 

ـــق علـــى طبعـــة دار  مـــع التعريـــف ،املســـتطاع بـــاملؤلِّف والكتـــاب، وقـــد اعتمـــد احملقِّ

   .العاصمة



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١١٧  

  اجلوهر النفيس يف سياسة الرئيس 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن منصور بن حبيش

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  رضوان السيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –مركز ابن األزرق لدراسات الرتاث السياسي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٨٩  

   :ا ب

 ،"نصــائح امللــوك"أو  ،"مبرايــا األمــراء"مــن كتــب مــا ُيســمَّى  هــذا الكتــاب يُعــدُّ 

وإقناعــه باإلحســان إىل الرعيــة وُحســن ، والــيت مقصــدها نصــيحة الســلطان وتقوميــه

كمــاء وإيــراد شــواهد مـن أقــوال احل، معاملتهـا عــن طريـق ســْرد اآليــات واألحاديـث

  .وإن اختلفت أهداف هذا الكتاب عن غريه من كتب النصائح، والعقالء

، وفضـــل السياســـة، تناولــت فضـــل العـــدل ؛الكتــاب تـــألَّف مـــن عشـــرة أبـــواب

ــ، ومكــارم األخــالق، واصــطناع املعــروف، وفضــل احلِلــم والعفــو ، ؤدد واملــروءةوالسُّ

يف كـل بـاب بـذكر  وطريقته يف عـْرض كتابـه هـي أن يبـدأ . وفضل املشورة والسخاء

مث يُرِدفها بأقاويـل وقصـص ، واألحاديث النبويَّة يف موضوع الباب، اآليات القرآنية

  . وأخبار اخللفاء واألمراء والفقهاء، عن اُحلكماء

ـــق بضـــبط مـــا ُيشـــِكل مـــن نصِّـــه والتوثيـــق  ،مـــع ترمجـــة األعـــالم ،وقـــد قـــام احملقِّ

تـاج إىل تعليـق، وقـدَّم لـه مبقدِّمـة والتعليق علـى مـا حي ،للنقوالت واألخبار واألشعار

   .ات بتحقيق احملقِّق نفسهمسهبة، والكتاب سبق نشره يف الثمانينيَّ 



 
١١٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

تي على منتهى اإلرادات
َ
لو

َ
  حاشية اخل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  )الشهري باخلَلَويت(حممد بن أمحد البُـُهويت 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  اللحيدان حممد بن عبد اهللا. سامي بن حممد الصقري، ود. د

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار  النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  ه١٤٣٣

  

٧  

  :ا ب

، وهــو مــن )ابــن النجــار(هـذا الكتــاب خيــدم كتــاب منتهــى اإلرادات للفتــوحي 

وحيــرِّر كثــريًا مــن بــه حتشــيًة وحتريــرًا، فُيحلِّــل  ب املعتَمــدة لــَدى احلنابلــة، ويهــتمُّ الكُتــ

ألفــاظ املنتهــى، ومســـائله، ويَعتــين بـــالفروق الفقهيــة، وتصـــوير املســائل، وتلخـــيص 

ـــ. الشـــروط ي ومكانتـــه بـــني علمـــاء وممـَّــا زاد مـــن أمهيـــة احلاشـــية جاللـــُة قـــْدر احملشِّ

ع مصــــادرها وفوائــــدها يف خمتلــــف ومميــــزات حاشــــيته وكثــــرة نقوهلـــا وتنــــوُّ  ،املـــذهب

ر ُنســـخها ممـَّـا يســهِّل إخراجهــا علـــى أقــرب صــورة أرادهـــا فُّ إضــافًة إىل تــو  ،الفنــون

وقـد . وأيًضا كثرة استشهاد احملشِّي باألحاديث واآلثـار ممـَّا يقـوي الكتـاب ،املؤلِّف

قــام حمقِّقــا هــذه احلاشــية، بتقســيمها إىل ِقســمني، تنــاول أحــدمها أوَّل احلاشــية إىل 

لكتـاب، وكالمهـا تنـاول التعريـف آخر كتاب الوصايا، وتناول اآلخر بقيَّة حواشي ا

مبؤلِّــف منتهــى اإلرادات، وبالكتــاب، ومبؤلِّــف احلاشــية، وحباشــيته، وذلــك يف ِســتَّة 

وأصــل هــذا التحقيــق . فصــول، وقــد اعتمــًدا يف حتقيقهمــا علــى أربــع نســخ خطيــة

عبــارة عــن رســالة دكتــوراه، تقــدَّم �ــا احملقِّقــان إىل جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

  .ة بالرياضاإلسالمي



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١١٩  

  دليل الطالب لنيل املطالب الدوماني على حاشية

                            :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  )ـه١١٩٢ كان حي�ا سنة( مصطفى بن أمحد الدوماين احلنبلي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  وأمساء احلطاب، وهدى اخلضري، جوهرة العجالن

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الكويت -وغراس ، الكويت –لطائف 

ــعةالط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :بـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٣  

   :ا ب

وهـو أحـد املتـون الفقهيـة  ،هذا الكتاب عبـارة عـن حاشـية علـى دليـل الطالـب

 ،وطريقـة املؤلـِّف يف حاشـيته أنـه ينتقـي مـن مـنت الـدليل انتقـاءً ، يف املذهب احلنبلـي

يريــد شـــرحه أو التعليــق عليـــه مــن الكلمـــات  فيصــدِّر مـــا، وال يشــرح مجيــع ألفاظـــه

ًـــا يشـــري إىل ، مث يعلِّـــق أو يشـــرح الكـــالم ،)إخل... قولـــه: ( والعبـــارات بلفـــظ وأحيان

ويـذكر مـا نقـل ، سواء كانت موافقًة للمذهب أو خمالفة له ،آراء املذاهب األخرى

ل اخلالفيـة ويـأيت بـالراجح يف املسـائ، عن اإلمام أمحد أحيانًا يف املسألة من رِوايات

، وقــد يــورد أحيانًــا األدلــة، ويشــري إىل اخلــالف بالعبــارات الدالَّــة عليـه ،يف املـذهب

أو غريها ممـَّا يتطلبـه السـياق وإمتـام  ،غوية والتعريفات االصطالحيةويأيت باملعاين اللُّ 

ويُتبــع املســائل يف بعــض األحيــان مـا ُيســتفاد منهــا مــن فوائــد أو فــروع أو ، الفائـدة

وأصـل حتقيـق هـذا الكتـاب هـو رسـائل علميـة . منقولة عن كتب املـذهبتنبيهات 

لـثالث باحثـات، حقَّقـت كـل باحثـة جــزءًا مـن الكتـاب؛ لنيـل درجـة املاجســتري يف 

   .باملدينة النبويَّة -الفقه وأصوله بكلية الرتبية للبنات 



 
١٢٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُ
نة و تارخيهاح

ُّ
   جية الس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  احلسني بن حممد شواط

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم ، تونس –دار سحنون للنشر والتوزيع 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٣٠  

   :ا ب

ومعرفـة معناهـا اخلـاص ، نةف توضيح املعىن العام للسُّ هذا الكتاب أراد به املؤلِّ 

ـ وبيـان أنَّ ، ةلدى أهل كلِّ علـم مـن العلـوم الشـرعي نة وحـي مـن عنـد اهللا تبـارك السُّ

وبيــان مكانتهــا ومنزلتهــا يف ، واملعــارف، واألخـالق، الشــريعة ســتمدُّ منهــا تُ ، وتعـاىل

  .وردَّ الشبهات املثارة حوهلا من حيث التدويُن واُحلجيَّة، اإلسالم

ــ: الكتــاب ينقســم إىل قســمني  وفيــه عــرَّف، نةالقســم األوَّل يتنــاول تــاريخ السُّ

ـــ ويف عصـــر ، وحتـــدَّث عـــن الســـنة يف العهـــد النبـــوي، نة وبـــنيَّ أقســـامهااملؤلـــف السُّ

ـــ، ث عـــن الرحلـــة يف طلـــب احلـــديثكمـــا حتـــدَّ ، الصـــحابة وتـــابعيهم نة وكتابـــة السُّ

واجلهــود الــيت بــذَهلا العلمــاء يف مقاومــة وحماربــة ، وأنــواع التصــنيف فيهــا، وتــدوينها

ــصــوالقســم الثــاين خصَّ . الوضــع يف احلــديث نة ه املؤلِّــف للحــديث عــن ُحجيــة السُّ

، وبيـان اسـتقالهلا بالتشـريع، وبيان مكانتها يف اإلسـالم ومنزلتهـا مـن القـرآن الكـرمي

هـــل اختلـــف املتقـــدِّمون يف ُحجيَّـــة : مـــع طـــرْح ســـؤال مهـــم وهـــو، وأدلَّـــة ُحجيتهـــا

ـــ وحجيـــة أحاديـــث اآلحـــاد يف ، نة؟ كمـــا حتـــدَّث عـــن ُحكـــم منكـــري حجيتهـــاالسُّ

   .بهات املتعلقة حبجيتهامع مناقشة الشُّ ، العقدياجلانب 

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٢١  

  احلديث املنكر دراسة نظرية تطبيقية

   بن أبي حامتال) علل احلديث(يف كتاب 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد السالم أبو مسحة

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٣٩  

   :ا ب

، وهــو احلـــديث املنَكـــر ،هــذا الكتـــاب دراســة ألحـــد أنـــواع احلــديث الضـــعيف

نظـرًا ألمهيَّـة هـذا الكتـاب وعلـوِّ  ؛معتمًدا يف ذلك على كتاب الِعلل البن أيب حامت

  .وألنَّه كثريًا ما يستخدم هذا املصطلح يف ُحكمه على األحاديث ،مكانة مؤلِّفه

مـا   ىواستقصــاسـتقرأ فيـه املؤلـِّف  ؛األوَّل نظـري: ىل قسـمنيوتنقسـم الدِّراسـة إ

كتـــب النقـــد أو يف  املصطلــــح  بكتُــــ يف  املنكـــر،  عـــنعلمـــاء قـــدميًا وحـــديثًا الكتبـــه 

وعــرَّف فيــه احلــديث . ر فـــي واقــع التطبيــقاملختلفـــة؛ للوقــوف علـــى احلــديث املنَكــ

، تـــهالـــراوي يف روايأســـباب وقـــوع و ، كـــارةوســـائل الكشـــف عـــن النَّ وبـــنيَّ ، املنكـــر

كـارة عنـد علمـاء ألفـاظ النَّ ذاكـرًا ، وأنواعه وعالقته مع غريه من مباحث املصـطلح

  .اجلرح والتعديل

كارة يف بالنَّ  وصوفةاألحاديث املفيه  أاستقر وقد ، فهو تطبيقي :أمَّا القسم الثاين

ن أيب وعرَّف فيـه بكتـاب العلـل البـ. ته؛ للوقوف على منهجيالدراسة حملِّ كتاب ال

وعنـد ، هعندوأسباب وقوع الراوي فيه  ،وأنواعهاملنكر،  اللةدَ و ، حامت وبنيَّ منهجه

  . والكتاب  أصله رسالة ماجستري من كلية الشريعة باجلامعة األردنية .ةأيب زرع



 
١٢٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

   سالميةحلرام يف الشريعة اإلا

   وضوابطه وتطبيقاته املعاصرة فقهه

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ينقطب الريسو  

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٨٦  

   :ا ب

وذلــك  ؛)الحــرام(هــذا الكتــاب دراســة ألحــد أحكــام التكليــف اخلمســة وهــو 

باإلضافة إىل ذلك فقـد أردف ، واإلملام مبسائله األصوليَّة، لإلحاطة بفقهه النظري

املؤلِّـــف اجلانـــب النظـــري بعـــد حتريـــره واســـتيفائه بتطبيقـــات معاصـــرة للحـــرام متـــسُّ 

  .احلاجُة ملعرفة ُحكم الشارع فيها

فعرَّفــه  ،كــان أوَّهلــا وقفــة مــع مصــطلح احلــرام  ،ف مــن ســتة فصــولالكتــاب تــألَّ 

ويف الفصــل ، ويف الفصـل الثــاين تنـاول ِصــَيغه وأقسـامه، وَعالقاتــه، وبـنيَّ خصائصـه

وحتت كلِّ قاعدة يقـوم املؤلـِّف ، فذكر أربًعا وعشرين قاعدة ،تناول قواعده الثالث

  .وتطبيقا�ا املعاصرة، وتفريعا�ا، واألدلَّة اليت بُنيت عليها، بتوضيح معناها

وحتـــدَّث املؤلِّــف يف الفصـــل ، أمَّــا الفصـــل الرابــع فتنـــاول فيــه مســـائل يف احلــرام

ليخـتم بفصـل مهـمٍّ ذَكـر فيـه تطبيقــات  ؛اخلـامس عـن مسـالك االحتيـاط يف احلـرام

، والبيئــي، واالقتصــادي واملــايل، كا�ــال الطــيب، معاصــرة للحــرام يف عــدَّة جمــاالت

   .وفقه األقليَّات



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٢٣  

 على ذوي اجلاه والسلطان.. احلسبة يف اإلسالم

    :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فريد عبد اخلالق

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة - دار الشروق املصرية

ــعةالط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :بـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٨١  

   :ا ب

لنظـام احلسـبة  هومقبول هصحيحات لوصول إىل تصوُّر ل هذا الكتاب هو حماولةٌ 

رهـا اإلسـالم يف ا�ـال املبادئ الـيت قرَّ فه مؤلِّ  درسي ،الوقت املعاصريف اإلسالم يف 

ول الفقــه اإلســـالميِّ، والــيت يقــوم نظــام احلســبة علـــى الدُّســتوري والسِّياســي، وأصــ

 مـنكتـاب ف الة، وقد تألَّ ظام الذي يساعد بقوَّة يف إصالح األمَّ هذا النِّ  .أساسها

علـى  مـع الرتكيـزاالحتسـاب عموًمـا، ف املؤلِّـ فيـه الباب األول تناول :ثالثة أبواب

ور ه مــن الــدَّ إخراَجــ تــروم والــيت  شــائعة عنـه،املفــاهيم ال ونقــض، مفهومـه السياســي

 .وليســيٍّ وبُ  ور قضـائيٍّ إىل دَ  وحتوِّلـههـذا النظـام،  قـوم بــهالسياسـيِّ اجلـوهريِّ الـذي ي

ووضَّــح كــم، هــا بالدولـة واحلُ القتُ تنــاول احلســبة مـن حيــث عَ فقـد اب الثــاين أمـا البــ

ــــص بعــــض املفــــاهيم األساســــية،  فيـــه البــــاب الثالــــث ملناقشــــة األنظمــــة بينمــــا خصَّ

  . وأمهيتها املعاصرة، واملقصود االحتسايب فيها، موضًِّحا ضرورة احلسبة ةالسياسيَّ 

ف لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن قســم املؤلِّـعلميـة تقـدَّم �ــا  رسـالةأصـله  الكتـاب 

  !عاًما ٩٤مر يناهز ، عن عُ جامعة القاهرة -قوق احلالشريعة بكلية 

 



 
١٢٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  حلقوق الدولية اخلاصة لألجانب ا

    يف الدولة اإلسالمية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد عبود مكحلة

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٤٦  

   :ا ب

 ،بالدولـــة اإلســـالميَّة ووضـــعه فيهـــا هـــذا الكتـــاب دراســـة عـــن عالقـــة األجنـــيبِّ 

مـع حتديـد ماهيـة املركــز  ،بًا وممارسـًة ومحايـةً ويتمحـور حـول حقوقـه وواجباتـه اكتسـا

وبيـان حـقِّ التقاضـي متمـثًِّال باالختصـاص  ،الشـرعي لألجنـيب يف الدولـة اإلسـالميَّة

  .مع ِذكر ضوابط وقواعد هذا االختصاص ،القضائي الدويل حملاكم الدول اإلسالميَّة

ن مركـز األجانـب الباب األوَّل حتـدَّث فيـه املؤلـِّف عـ: الكتاب تألَّف من بابني

مث ذكر احلقوق ، تأصيًال وتنظيًما للمركز الشرعي، وحقوقهم يف  الدولة اإلسالميَّة

ــة لألجانــب يف الدولــة اإلســالميَّة أمــا البــاب . ومحايـة هــذه احلقــوق، العامَّـة واخلاصَّ

مبيـِّنًــا االختصـــاص العـــام ، الثــاين فتحـــدَّث فيــه عـــن االختصـــاص القضــائي الـــدويل

وحتـدَّث ، وتنظيم االختصاص القضـائي الـدويل شـرًعا، م اإلسالميَّةالدويل للمحاك

وعـن أثـر ، وعـن احلصـانات، عن أصول  احملاكمات األجنبية يف الدولـة اإلسـالميَّة

األوَّل  ؛األحكـام األجنبيـة يف الدولـة اإلسـالميَّة، وقـد أحلـق آخـر الكتـاب مبلحَقـني

مـــوادِّ أصــول احملاكمـــات  والثـــاين ملحــق عــن ،ملحــق عــن مـــوادِّ حقــوق األجانــب

   .جامعة دمشق -والكتاب أصله رسالة دكتوراه من كلية الشريعة . اإلسالميَّة



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٢٥  

 
َ
كم التسويق بعمولة هر

ُ
  ميةح

  دراسة فقهية قانونية مقارنة 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد مسري قرين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  األردن -دار النفائس 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٨٠  

   :ا ب

وهـي ، املعاصـرةفه نازلـًة مـن النـوازل االقتصـادية فيه مؤلِّ تعرض سيهذا الكتاب 

لتحقيـــق  ؛هـــي نظـــام اســتحدثْته بعـــض الشـــركاتو  ،ميــةالتســـويق بعمولـــة هرَ قضــية 

ـــدد، وُتقــــدَّر بطر  يقــــة األربــــاح، تكــــون املكافــــأة فيــــه علــــى اســــتقطاب العمــــالء اجلُـ

  .حسابية مرتاِكمة متشابكة

وشــروطه ، وخصائصــه، وتــاريخ نشــأته، الكتـاب نــاقش مفهــوم التســويق اهلَرمـي

مـع بيـان اُحلكـم الشـرعي منـه ومـذاهب الفقهـاء املعاصـرين الـيت كانـت مـا ، وصوره

وذكـــر اعرتاضـــات القـــائلني  ،وأدلَّـــة كـــل قـــول، بـــني قائـــل بـــاجلواز وقائـــل بـــالتحرمي

واجلــواب عنهــا، وعقــد مقارنــة بــني  ،الت القــائلني بــالتحرميباإلباحــة علــى اســتدال

موقــف القــوانني الغربيــة وموقــف الفقــه اإلســالمي مــن هــذه القضــية، واإلجــراءات 

رْبط العموالت بشراء  احلكومية للتصدِّي هلذه الظاهرة، وقد خَلص املؤلِّف إىل أنَّ 

  .حمرَّم ؛ةمنتجات الشركة وإيهام املسوِّق بعموالت هَرمية غري واقعيَّ 

  . املسألة وقد أحلق املؤلِّف بالكتاب عشرين من الفتاوى اجلماعية والفردية ختصُّ 



 
١٢٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  صوله و تطورهأنشأته و : ديانحوار األ

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  جموضأيت آعبد احلليم 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار ابن حزم ، الرباط –دار األمان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــنة الط  األوىل ــعســ   :بــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٢٦  

   :ا ب

بيــان مفهــوم و دراســة ظــاهرة احلـوار الــدِّيين املعاصــرة؛ إىل هــدف يكتــاب هـذا ال

ة بيـان أمهيَّـكمـا يهـدف إىل ، والثقافـات ي احلضـاراتحوار األديـان وعالقتـه حبـوارَ 

هوتيـة ومـن تـاريخ املصـادر الالويؤصِّـل لـه مـن ، األديـان السـماوية بـني أتبـاع واراحل

   .العالقات بني األديان

ة واقـع التعدديَّــيتنـاول تمهيــد، بـدأها املؤلـف بســتة فصـول؛ ف مـن الكتـاب تـألَّ 

ــــا  .حــــوار األديــــانيف ينيــــة الدِّ  ببيــــان مفهــــوم حــــوار فــــاعتىن فيــــه  الفصــــل األولأمَّ

ل الفصـ ويف، تهنشـأو وعالقته حبوار الثقافات وحوار احلضارات،  ،األديان، وأنواعه

فكـان الفصـل الثالـث أمَّـا األديـان،  ألصـول الالهوتيـة والواقعيـة حلـوارتناول االثاين 

احلديثة؛ دوافعه ومميزاته وأبعـاده ومعيقاتـه،  دراسة تطوُّر حوار األديان يف املرحلةيف 

ض مناذج من حـوار األديـان الـواقعي، ومجلـة لعرْ الرابع واخلامس  صلنيالف وخصَّص

حــــوار  عـــن آفـــاق حتـــدَّث فيــــهالبحـــث بفصـــل  خــــتمَ لي؛ وموضـــوعاته مـــن قضـــاياه

   .األديان

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٢٧  

مة
َّ
  احلياة العلمية يف مكة املكر

  ) م١٩١٦-١٧٠٣(هـ ١٣٣٤ – ١١١٥

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  آمال رمضان عبداحلميد صديق

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  تاريخ مكة املكرَّمة مركز

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  بدون   :ســــنة الطبــ

  

ـــزاء  هـ١٤٣٢ ــ ــ ــ ــدد األجــ ــ ــ ــ   :عـــ

  

٢  

   :ا ب

والعوامــل الــيت أدَّت إىل  ،مــةهــذا الكتــاب يتنــاول احليــاة العلميــة يف مكــة املكرَّ 

ازدهارها، وأثر رحالت احلجِّ والعمرة يف ذلك، إىل غري ذلك، وذلك يف الفرتة من 

ه خاصَّة وأنَّ هذ، يف عهد الدولة العثمانيَّة القرن الثاين عشر إىل القرن الرابع عشر

  .الفرتة الزمنية مل تنْل نصيبها من الدراسة

 إىل تقـــتطرَّ و مكانـــة مكـــة، حتـــدَّثت فيـــه عـــن ، تمهيـــدبـــدأت املؤلِّفـــة كتا�ـــا ب 

ــ ينيــة، واالقتصــادية، واالجتماعيــة والدِّ  ،ة؛ السياســية، واألمنيــةدراســة األحــوال العامَّ

 امــَل ازدهــاربعــد ذلــك تناولــت يف فصــول الكتــاب األربعــة عو ، راســةمبكــة فــرتة الدِّ 

ــ ووال�ـا واألهــايل بــالتعليم، وبــروز  اهتمـام الدولــة العثمانيــةكة  احليـاة العلميــة يف مكَّ

ة بني يف تشجيع العالقات العلميَّ  والعمرة وأثرها ر العلمية �ا، ورحالت احلجِّ سَ األُ 

ظـم التعلـيم نُ وعـن ، أمـاكن التعلـيم يف مكـةوحتدَّثت عـن ، وغريها من البلدانمكة 

ـــالنِّ  كمـــا أبـــرزت،ه واإلنفـــاق عليـــهومســريت ، وقـــد أحلقـــت ةتـــاج العلمـــي لعلمـــاء مكَّ

   .املؤلِّفة بعض امللَحقات بالكتاب



 
١٢٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 هـ١٤٣٢ -هـ ١٤٣١خزانة الكتب لعامي 

 :اب ت

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

 

 نيةالقسم العلمي مبؤسسة الدُّرر السَّ 

ـــراف ــ ــ ــ ــ   :إشــ

 

 القادر السَّقَّاف عبدبن لوي عَ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

 

 نية ــ الظهرانرر السَّ مؤسسة الدُّ 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــفحات هـ١٤٣٣ :سنة الطبع األوىل :الطب ــدد الصــ   :عــ

  

٥٦٥ 

ب ا:  

صــدرها هـذا الكتـاب هــو اإلصـدار الثالــث مـن سلســلة خزانـة الكتــب، والـيت تُ 

ــ  ورز ممــا أنتجتـه املطــابع واملكتبــات ودُ ختتـار فيــه املميَّـ، نيةسـنوي�ا مؤسســة الـدُّرر السَّ

باإلضـافة ، )م٢٠١١) (هــ١٤٣٢(فيه ما صدر خالل عام  ع الكتاب مجُ ، النشر

، والـيت مل )م٢٠١٠) (هــ ١٤٣١(عـام ة در ادة واملفيدة الصـإىل بعض الكتب اجليِّ 

وهــو جولـــة تعريفيــة يف ثنايــا الكتـــب وبــني ســـطورها؛ . ضــف يف الكتــاب الســـابقتُ 

فيـذكر ، فـه وغايتـهود مؤلِّ ومقصـ، لوضع القارئ أمام تصـوُّر كامـل للكتـاب وفحـواه

مــع ، ةستخلصــاملونتائجــه ، فوأهــم املباحــث الــيت ناقشــها املؤلِّــ، بيانــات الكتــاب

ـــ  ه إىل الكتـــب الـــيت متَّ كمـــا ينبِّــ، ب الــيت يف أصـــلها رســـائل جامعيــةالتنبيــه إىل الكُت

إىل غـري ، إعادة طباعتها أو حتقيقهـا، ويـذكر الفـروق بـني الطبعـات أو التحقيقـات

وأردفت مبجموعة ، ا هجائي�ا على حروف املعجمترتيبً رُتب وقد . لفوائدذلك من ا

 . ال حيتاج إىل كثري عناء وال جهدجتعل البحث فيها سهًال ، من الفهارس العلمية



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٢٩  

  تأصيل وتفعيل –خطابنا اإلسالمي املعاصر 

                               :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  نور الدين خمتار اخلادمي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة  -دار السالم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

١٤٤  

   :ا ب

ويســعى إىل  ،ةد مالمــح اخلطــاب اإلســالمي ومعاملــه العامَّــهــذا الكتــاب يرُصــ

. قعيـةمع إيراد بعـض  الصِّـيغ العمليـة والوا، ط عالقة النصِّ مع العقلوضبْ ، تأصيله

ــات العقليــة والـيت ببيا�ــا يتحقَّــق خطــاب إســالمي ، ويبـنيِّ األصــول الشــرعية واملهمَّ

الكتــاب تـألَّف مــن أربعــة مباحــث، . يســتطيع أن يــنهض باألمَّـة ويرتقــي �ــا ،راشـد

، فحــدَّد مفرداتـــه ؛تنــاول املؤلِّــف مــن خالهلــا حقيقـــة اخلطــاب اإلســالمي املعاصــر

ث عن مث حتدَّ ، السِّمات السلبية لبعض ُصوره املعاصرةوذَكر فوائده و ، وبنيَّ أنواعه

 وبــنيَّ ، وذَكــر هلــا تفصــيًال جممــًال ، وهــدف بيا�ــا، األصــول الشــرعية هلــذا اخلطــاب

، والـنص، مث تكلَّم عـن العقـل، كم العلم باألصول الشرعية للخطاب اإلسالميحُ 

، قتهمــا ببعضـــهمافبــنيَّ املـــراد بالعقــل والــنصِّ وَعال، واخلطــاب اإلســالمي املعاصــر

وعـــن العقـــل ، وتكلــم عـــن مــدى حضـــور العقـــل يف  اخلطــاب اإلســـالمي املعاصــر

وخــَتم مببحــث أخــري تنــاول فيــه ، وضــوابط النهــوض بــه ،املنشــود يف هــذا اخلطــاب

  .مستلزماِت وآليات حتقيق خطاب إسالميٍّ عقليٍّ وأصيل



 
١٣٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُّ
  نة دراسات حول القرآن والس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد إمساعيلشعبان 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار ابن حزم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  بدون   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٩٨  

  : ا ب

ة، باعتبارمهـا القرآن والسُّنَّ  حبوث ودراسات أصولية عنهذا الكتاب عبارة عن 

  .ى اهللا عليه وسلَّموأساس الوحي املنزَّل على النيبِّ صلَّ  أصل التشريع اإلسالمي،

ل دراسـات يف القسـم األوَّ  فاملؤلِّـ تنـاول: أقسـام والكتاب يشتمل على ثالثةِ  

يف منهـــا خصـــص الفصـــل األوَّل  :حــول القـــرآن الكـــرمي، مــن خـــالل أربعـــة فصــول

ر ذلــك يف تعريـف القـرآن، والفصــل الثـاين يف نـزول القــرآن علـى سـبعة أحــرف، وأثَـ

ة علــى ة القــرآن الكــرمي، واألدلَّــجيَّــفصــل الثالــث حُ اســتنباط األحكــام، وذكــر يف ال

: راسات حول السُّنة، واشتمل علـى بـابنيد وهو: مث انتقل إىل القسم الثاين. ذلك

ـــنة وحُ  ـــجيتهـــا، وحتتـــه فصـــولالبـــاب األوَّل يف مفهـــوم السُّ نة ، تناولـــت مفهـــوم السُّ

ـ ،وُحجيتها ـنة  ، والبـاب الثـاين يفوالـرد عليهـا ،نةوالطعون حـول السُّ مـن أقسـام السُّ

فـذكر : وأمَّا القسم الثالـث. وباعتبار ُطرقها ،وباعتبار بيا�ا لألحكام ،حيث ذاُ�ا

ـــ ة نة، وتنـــاول فيـــه مـــن خـــالل ســــتَّ فيـــه طُـــرق اســـتنباط األحكـــام مـــن القــــرآن والسُّ

والــنص  ،واحلقيقـة وا�ـاز ،واملطلَـق واملقيَّـد ،واألمـر والنهــي ،اخلـاص والعـام :فصـول

   .وغري ذلك ،والنسخ ،واملنطوق واملفهوم ،واملبهم وا�َمل ،والظاهر



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٣١  

  دراسات مصطلحية 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  الشاهد البوشيخي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -دار السالم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٨٠  

   :ا ب

جمموعـًة مـن البحـوث اخلاصـة بعلـم املصـطلحات  بـني ثنايـاه هذا الكتاب ضـمَّ 

مشروع املعجم التارخيي للمصـطلحات ابتدأها املؤلِّف باحلديث عن ، والتأصيل له

نظــرات يف املصــطلح مث تنـاول ، وغــري ذلــك ،ومراحلـه ،وأهدافــه ،موجباتــه: العلميـة

ــــة االســــتفادة مــــن كتــــب الــــرتاث يف وضــــع ، واملــــنهج مقــــدًِّما مقرتحــــات يف منهجي

. للمسـألة املصــطلحيةشــامل حنـو تصــوُّر حضـاري مث انطلـق املؤلِّــف ، صـطلحاتامل

وســلَّط الضــوء علــى ، راســة املصــطلحيةالدِّ ارتباطــه بالقــرآن الكــرمي و ث عــن مث حتــدَّ 

يف جتديــد َفهــم ) مدرســة املنــار(مبيـِّنًــا أثــر ، مــنهج دراســة مفــاهيم األلفــاظ القرآنيــة

حنـــو معجـــم مث أشـــار إىل الطريــق  )).ارتفســـري املنــ((املصــطلح القـــرآين مــن خـــالل 

 مث ألقـى، وصف املشروع ووضع منوذًجـا لـه، تارخيي للمصطلحات القرآنية املعرَّفة

ـــــطلح العلمــــــي يف الــــــرتاث ــــد الدراســـــــات و ، نظــــــرات يف قضــــــية املصـ جهــــــود معهــ

ــــــــنة؛ ــــة السُّ ــــى  املصـــــــطلحية يف خدمـــ ــــوأعطـــ ــــــــارخيي مل امنوذًجـــ ــــــروع املعجـــــــم الت شــ

ة بـني اإلقامـة والتقـومي مصـطلح األمَّـمث حتـدَّث عـن ، فـةللمصـطلحات احلديثيـة املعرَّ 

ة املصــطلح الصــحي ة، وأمهيَّـنظــرات يف تعريـب العلــوم الصــحيَّ ليخــتم ب ؛واالسـتقامة

   .يف الرتاث



 
١٣٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُّ
  رة الغراء يف نصيحة السالطني والقضاة واألمراءالد

       :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  اخلريمييت حممود بن إمساعيل بن إبراهيم

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  أمحد الزعيب

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  رضوان السيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –مركز ابن األزرق لدراسات الرتاث السياسي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٨٣  

   :ا ب

د هـذا الكتـاب يف أصـله رسـالة قــدَّمها املؤلِّـف إىل السـلطان اململـوكي أيب ســعي

وقد رتَّبه على عشـرة ، وما يتعلَّق �ما، ضمَّنها مسائل يف اُحلكم والسلطة، جقمق

وعــن  ،  �ــاوشـروطها الــيت ال تنعقـد إالَّ ، حتــدَّث فيهـا عــن اإلمامـة وأمهيتهــا، أبـواب

كمـــا تنـــاول ، والقواعـــد الـــيت تقـــوم عليهـــا اإلمامـــة وأحواهلـــا، كيفيـــة ُحكـــم اإلمـــام

  .قواعد األجناد وآدا�او ، باحلديث الوزارَة وأمهيتها

، وممَّا حتدَّث عنه املؤلِّف يف ثنايا كتابه أيًضا ما يتعلَّق بالقضـاة وشـروط تـولِّيهم

كمـا تنـاول ، وحتدَّث أيًضا عن الُبغـاة، ومعرفتهم باملذاهب واالختالفات، وعدهلم

ات قـمـع ِذكـره ملتفرِّ ، جمموعة من املسـائل الفقهيـة يف بـاب احلِيَـل الشـرعية، وغريهـا

وقـد قـام احملقِّـق بإثبـات فـروق . وإمنا هي آداب عامَّة ،ق هلا بالسياسةأخرى ال تعلُّ 

وضـبط  ،وختريج األحاديـث ،النسخ اخلطية مع مراجعة النصِّ على مصادر املؤلِّف

  .وثوثيق النقوالت، ووضع فهارس علمية للكتاب ،األشعار واألعالم



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٣٣  

م للنصار
َّ
ى اهللا عليه وسل

َّ
  ىدعوة النبي صل

  وأبرز معاملها ومثارها 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  علي بن أمحد األمحد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار اللؤلؤة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٤٨  

   :ا ب

ف اسـتخراج مـا ظهـر لـه مـن منـارات ومعـامل يف جمـال هذا الكتاب أراد به املؤلِّ 

وذلك الستنباط ِفقه دعـوي يُعـني  ؛وة املصطفى صلَّى اهللا عليه وسلَّم للنصارىدع

ـــــدعاة علـــــى أداء رســـــالتهم موا الـــــدعوة ملـــــن يَـــــدين بالنصـــــرانية بأســـــاليَب ليقـــــدِّ ، ال

 ؛وطُــرق مناســـبة ُتســهم يف جنـــاح دعــو�م، باإلضـــافة إىل أغــراض أخـــرى ،حكيمــة

ـبيان شفقة النيبِّ صلَّى اهللا عليه وسلَّ  :منها د علـى م ورمحته بالنصـارى، كـذلك ليؤكِّ

  .عاملية رسالة اإلسالم

ل حتــدث عــن عامليــة دعــوة رســـول اهللا األوَّ : الكتــاب تــألَّف مــن ثالثــة فصـــول

وتنـاول الفصـل الثـاين دعوتـه ، رصه على هدايـة النصـارىوحِ ، صلَّى اهللا عليه وسلَّم

ــمها، صــلَّى اهللا عليــه وســلَّم للنصــارى وأبــرز معاملهــا  ،دعــوة مباشــرة :قســمني وقسَّ

بينما كان الفصل الثالـث للحـديث عـن مثـار دعوتـه صـلَّى اهللا . ودعوة غري مباشرة

وبـروز مسـلك الــدعوة ، ق مقاصـد الـدعوة الكـربى هلـموحتقُّـ، عليـه وسـلَّم للنصـارى

   .على البصرية للنصارى املبينِّ 



 
١٣٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
َ
ياق وأثرها يف التفسري د

ِّ
  اللة الس

  خالل تفسري ابن جريردراسة نظرية تطبيقية من 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد احلكيم بن عبد اهللا القاسم

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار التدمرية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

ـــ ســـري وأثـــره يف التف، وَدالالتـــه، ياق القـــرآينهـــذا الكتـــاب يبحـــث يف علـــم السِّ

، متِّخــــًذا مــــن تفســــري ابــــن جريــــر أمنوذًجــــا للدراســــة، والرتجــــيح عنــــد االخــــتالف

ـــياق بيــــان اللفظـــة أو اجلملـــة يف اآليــــة مبـــا ال ُخيرجهـــا عــــن  :واملقصـــود بداللـــة السِّ

  .السابق والالحق

، والتعريـف بتفسـريه، زة لإلمام الطـربيبدأ بتمهيد احتوى على ترمجة موجَ وقد 

ف يف ع املؤلِّ مث شرَ  ني،اللة األلفاظ عند األصوليِّ ز لدَ كما احتوى على عرض موجَ 

اللة السياق القرآين، وقواعـد فاألول تناول فيه دَ : ف من بابنيالكتاب، والذي تألَّ 

ــ، تنـاول الســياق القــرآين عنــد ابـن جريــر ا البــاب الثـاين فكــان للحــديث عــن أثــر أمَّ

أو ، ر يف القـراءاتذلـك األثَـ ياق القرآين يف تفسري ابن جرير، سواء كـانداللة السِّ 

أو يف ، أو يف إظهـار تناسـب اآليـات وترابطهـا، من أسباب النزول يف بيان األصحِّ 

 أصــل هــذا الكتــاب رســالةو . وغــري ذلــك ممـَّـا تناولــه الكتــاب ،اللــة علــى املعــىنالدَّ 

    .بالرياض - كلية أصول الدينمن  اجستري امل علمية تقدَّم �ا املؤلف لنيل درجة



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٣٥  

  الئل على معاني احلديث بالشاهد واملثلالد

   :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  القاسم بن ثابت السرقسطي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  حممد حامد احلاج خلف

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرباط-مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث بالرابطة احملمدية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٤  

با :   

بـني مؤلِّفـه مجـع فيـه  ،ب شـرح معـاين احلـديثمـن أصـول كتُـ دُّ عـالكتـاب يُ هذا 

ــــ ــــة وغريمهــــا، ومتيَّــــبيــــد وابــــن قُ كــــأيب عُ ، ن ســــبقوهأســــاليب َم ــــعه يف إيــــراد تيب ز بتوسُّ

يعـرض ألقـوال كمـا أنـَّه ، أتى مبا أغفاله ومل يـذكراهو ، الشواهد، وتوضيح الغوامض

والكتـاب  .ويقـوم باملوازنـة والرتجـيح، تهم عليهـاويسـتعرض أدلَّـ، منياملتقـدِّ   العلماء

ويســـند ، ترتيــب معـــنيَّ داخـــل كـــل مســـنددون التـــزام ، علـــى طريقـــة املســـانيدأُلـِّـف 

يقـــوم بتفســــري  مث، م احلـــديث بروايـــة أخـــرىويف الغالـــب يـــدعِّ ، واتـــهاحلـــديث إىل رُ 

ــرًا الســــند اللُّغــــوي إىل شــــ، وشــــرح الكلمــــات الغريبــــة فيــــه مــــن  يخ أو شــــيخنيذاكــ

م املعـــىن ويـــدعِّ ، مث يـــذكر علمـــاء اللُّغـــة لبيـــان مصـــادره يف تفســـري الكلمـــة، شـــيوخه

ج ويعــرِّ ، وأقــوال أهــل العلــم، واألحاديــث النبويـة، ده بــذكر الشــواهد القرآنيــةويعضِّـ

ض مـــن األمثـــال واألقـــوال مـــا يـــراه مناســـبًا كمـــا أنـــه يعـــرِ ، علـــى القـــراءات أحيانًـــا

ــ الكتـــابو  .وضــروري�ا الطبعـــة  هـــذه كمــا أنَّ ، فأكملــه والـــده، لوفاتـــه فـــهه مؤلِّ مل يتمَّ

إال أنَّ احملقق خرَّج عشرين نص�ـا مـن ، يزال مفقوًدا الاألول  فرفالسِّ ، ليست كاملة

والكتـاب أصـله رسـالة دكتـوراه مـن  .نصوصه من املصـادر لـتاليف الـنقص مـا أمكـن

   .بالرباط -جامعة حممد اخلامس 



 
١٣٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  مفاهيم وأحكام – الدولة املدنية

             :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أيب ِفهر السلفي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -والعصرية للنشر والتوزيع ، دار عامل النوادر

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٢٧  

   :ا ب

ــــة ويهــــذا الكتــــاب حيــــرِّ  ــــح مفاهيمــــهر مصــــطلح الدولــــة املدني مــــع تقريــــر ، وضِّ

  .األحكام الشرعية املتعلِّقة به

مــة برســالة خمتصــرة إىل أهــل العلــم يف مصــر مث  ،بــدأ املؤلِّــف الكتــاب قبــل املقدِّ

شـرع يف مباحــث الكتــاب العشـرة الــيت تناولــت مـدخًال إىل حتريــر مصــطلح الدولــة 

، فـذكر ثـالث نظريــات، يــةوالصــور احملقِّقـة ملفهـوم الدولـة الدِّين، املدنيـة وبيـان معنـاه

مستعرًضــا بالدراســة ُصــورْيت دولــة الكنيســة ودولــة احلــقِّ اإلهلــي امللكــي لتأثريمهــا يف 

مث تناول بعـد ذلـك موقـف اإلسـالم مـن الدولـة الدِّينيـة ، نشأة مفهوم الدولة املدنية

مبينًـــا مفهـــوم الدولـــة املدنيـــة َوفـــق الـــدافع ، َوفـــق مـــا تقـــدَّم مـــن النظريـــات واملعـــاين

  .كفلسفة رافضة للدولة الدِّينية باملعاين والنظريات املتقدِّمة  ،لتارخيي لنشأ�اا

ث عن موقف اإلسالم من نظرية الدولة املدنيـة َوفـق األسـاس الفلسـفي مث حتدَّ 

وعـن الدولــة املدنيــة كمــا يتصـوَّرها بعــض منظِّــري اإلســالم ، الـرافض للدولــة الدِّينيــة

ُحكم اإلخبار عن الدولة اإلسالميَّة بأ�ـا دولـة  وبنيَّ . وموقفه من ذلك، السياسي

مطبًقا ما تقرَّر لديه على الواقع املصري للوصول ُحلكم استعمال املصـطلح ، مدنية

  . فيه، وختم كتابه مبسلَّمة إلزامية ال يسع دعاَة الدولة املدنية إالَّ التسليُم �ا



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٣٧  

  الذب عن مذهب مالك

من فروعه، وكشف ما يف غري شيء من أصوله، وبعض مسائل 

س به بعض أهل اخلالف، وجهله من حماج األسالف
َّ
  لب

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن أيب زيد القريواين

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  حممد العلمي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  املغرب –مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث بالرابطة احملمدية للعلماء 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــنة ال  األوىل ــعســ   :طبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

   :ا ب

ــــيت ألَّفهــــا مالكيــــة املغــــرب  هــــذا الكتــــاب اإلســــالمي يف جمــــال مــــن الكتُــــب ال

حيث احتـوى . فةة والتأصيل واجلدل الفقهي مع املذاهب املخالِ االستدالل واُحلجَّ 

ملــذهب وا ،ةأربعــني قضــية فقهيــة مــن مســائل اخلــالف بــني املالكيَّــ علـى مــا يقــارب

رد�ا على  ة الشرعية عليها؛جج والقواعد واألدلَّ احلُ وقد بَسط فيه املؤلِّف ، الظاهريِّ 

 مــع توضــيح، ))التنبيــه والبيــان يف مســائل اختلــف فيهــا مالــك والشــافعي((كتــاب 

وصــدَّر كتابــه  لــل واملعــاين الــيت عليهــا بـَــَىن اإلمــام مالــك اختيــاره فيهــا،لوجــوه والعِ ا

ـــاد ذات العالقـــــة وضـــــيح املفـــــاهيم األساســـــية مات عامـــــة لتمبقــــدِّ  ـــالرأي واالجتهــ بــ

  .ها عند االختالف بني العلماءب، والقواعد واآلداب الالزم احرتامُ والتمذهُ 

، قســم دراســة عــرَّف فيــه احملقِّــق بالكتــاب ومبوضــوعه: والكتــاب علــى قســمني

  .والقسم الثاين هو قسم حتقيق النصِّ ودراسته. وترَجم للمؤلف



 
١٣٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُ
 ذ

َ
  ملعي من فقه اإلمام الشافعيخر األ

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فاطمة إمساعيل ا�ذوب

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تقـــ

  

  وإمساعيل ا�ذوب، ومكي احلسين، حممد ُكرميِّ راجح

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٩٨  

  :ا ب

، رادْت بـه املؤلِّفــة أن جتمـع بـني الفقــه املـذهيب وأدلَّتـه الصــحيحةالكتـاب أهـذا 

ـــان ــــ ،موضِّـــحة أنَّ علمــــي الفقـــه واحلــــديث ال ينفكَّ لف مل يعرفـــوا الفصــــل وأن السَّ

صــات ومعرفــة قــْدر كــلِّ واحــد لغــريه وطلــب احــرتامهم وتقــديرهم للتخصُّ  ،بينهمــا

ــــه ملكـــات الفقهـــاء مـــذهبًا فقهي�ـــا مشـــهورًا، عم تعتمــــدإذ ا ؛الفائــدة منـــه لــــت في

ــالــدَّ  مــع بيــانوقــرائحهم قرونًــا طويلــًة،  عليهــا   ة الــيت ذهــب إليهــا، ونــصَّ ليل واحلجَّ

حمـور الكتـاب وجعلـت  .ن مجعوا بني علوم الفقه واحلـديثقي املذهب ممَّ كبار حمقِّ 

ة ومـادَّ ، ملا يتمتَّع به املنت من عبـارة مـوَجزةمنت الغاية والتقريب يف الفقه الشافعي؛ 

ــــيشــــرًحا مفشــــرحْته ، علميـــة غزيــــرة ف يف مادَّتــــه باحلــــذف مــــع التصــــرُّ ، ا مـــوجزًارً سَّ

كمـا ،  السهلة البعيدة عـن تعقيـدات الكتـب الفقهيـة تهغلُ وامتاز الشرح ب، واإلضافة

ـنة النبويــَّ حتوى على األدلَّ ا ة الشريفــة، واإلمجــاع، ة من القرآن الكرمي، وصحيح السُّ

واعتمـدْت يف أحاديـث الكتـاب ، به عنـد علمـاء األصـول دِّ والقياس الصحيح املعت

ـــتة، علــى  ال تنـــزل عـــن مرتبـــة حبيــث قبولــــة، املحاديـــث خمتــارًة منهـــا األالكتـــب السِّ

هذا الضعف يكون جمبـورًا  احلسن، وإذا وجد يف حديٍث منها جانب ضعٍف؛ فإنَّ 

  . حسب اجتهادها ب احلديث األخرىبوجود رواياٍت صحيحٍة يف كتُ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٣٩  

 
َ
 احلالوة ببيان عالقة املعىن بإعجاز التالوةذ

ُ
ق

ْ
  و

    :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد حسني الرنتاوي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -بيت األفكار الدولية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٨٠  

   :ا ب

ــفيــه تنــاول هــذا الكتــاب  أحكــام الــتالوة والتجويــد بإعجــاز ط املؤلِّــف فكــرة رْب

دراسـة هـذه مـع ، يـَّةحكـام التجويداألو  اينالقرآن، وتلمُّس مظاهر العالقـة بـني املعـ

كتــب التفســري القدميــة واحلــديث، معتمــًدا يف ذلــك علــى  ة، تطبيقيَّــ املظــاهر دراســةً 

ـــا نظريـ�ـا، وآخـــر ، وبعــض كتــب البالغـــة واإلعجــاز وقـــد ضــمََّن املؤلِّـــُف كتابــه جانًب

  .تطبيقي�ا

ومفـــاهيم  امصـــطلحا�و ، راســةدات الدِّ حمـــدَّ الكتـــاب  متهيــدف يف تنــاول املؤلِّـــ 

جهـود الســابقني فتنـاول فيـه ، نظريـَّةراسـة الصـه للدِّ ل فخصَّ ا البـاب األوَّ أمَّـ، عنـوانال

، وجـــوه اإلعجـــاز يف علـــم الــــتالوةو ، يف دراســـة العالقـــة بـــني املعـــىن وعلـــم الـــتِّالوة

وهــو اجلانـــب  الثـــاينويف البــاب  .لقــرآن عنـــد القــرَّاء املعاصـــرينالتصــوير الصـــويت لو 

، إبــــراز املعــــاين بأحكــــام الــــتِّالوة والتجويــــد القــــرآينِّ راســــة تنــــاول مــــن الدِّ  التطبيقــــيُّ 

وعالقـــة اإلظهـــار واإلدغـــام ، أمهيَّـــة التجويـــد يف إبـــراز املعـــىن القـــرآينِّ ث عـــن فتحـــدَّ 

  ،خمـارج احلـروف وصـفا�ا يف إظهـار املعـاينة بـاملعىن، وأمهيَّـ واإلخفـاء والقلـب واملـدِّ 

  .كعالقة صفات احلروف والقلقلة والتفخيم والرتقيق باملعىن

 



 
١٤٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

   يضمن مل ما ربح

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مساعد بن عبد اهللا بن محد احلقيل

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار امليمان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــدد الصــــف  هـ١٤٣٢   :حاتعــ

  

٤٦٩  

  : ا ب

وهـو رِبـح مـا مل ، عنهـا هذا الكتاب يتناول أصًال من أصول املعـامالت املنهـيِّ 

 ،وقــد بــدأ املؤلِّــف الكتــاب بتمهيــد تكلَّــم فيــه عــن مشــروعية طلــب الــربح. يضــمن

ـــ ـــةمســـتدال� بالكتـــاب والسُّ مث شـــرَع يف أبـــواب ، نة واآلثـــار الـــواردة عـــن ســـَلف األمَّ

أمـا البـاب األول وهـو ، واآلخـر تطبيقـي ،أحـدمها نظـري :ملؤلَّفة من بابنيالكتاب ا

تنـاول فيهـا ، وذلـك يف سـتة فصـول ،الباب الـذي أصَّـل فيـه املسـألة تأصـيًال شـرعي�ا

، بح والضــمانوأحكــام الــرِّ ، ة النهــي عنــهمستعرًضــا أدلَّــ، تعريـف ربــح مــا مل يضــمن

، واملقاصد الشـرعية مـن النهـي عنـه ،واُحلكم التكليفي والوضعي لربح ما مل يضمن

تتناولـت  ،وهـو البـاب التطبيقـي مـن مخسـة فصـول ،وتألَّف الباب الثاين، وضوابطه

، ومنهــا تطبيقـات ربـح مــا مل يضـمن يف البيــع، مجيعهـا تطبيقـات ربــح مـا مل يضـمن

ة املعاصرة كبيـع املراحبـة ويف املعامالت املاليَّ ، واإلجارة والغصب، والشركة، والديون

ويعـرض املؤلـِّف يف كـلِّ مسـألة أقـوال املـذاهب، ويـذكر مـا ، قلآلِمر بالشِّراء والتـورُّ 

  .والكتاب أصله رسالة دكتوراه من املعهد العايل للقضاء بالرياض. ح لديهترجَّ 

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٤١  

دة وآثارها دراسة مقارنة مع القانون
ِّ
  الر

            :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  تيسري العمر

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -النوادر دار 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٧٩  

   :ا ب

ــ حيـث قــام ، وهـي الــرِّدَّة عـن الــدِّين، ةهـذا الكتــاب يتنـاول أحــد القضـايا املهمَّ

يف  اء بغريهــا مــن األحكــامة الغــرَّ ة يف الشــريعة اإلسـالميَّ دَّ املؤلـِّف مبقارنــة أحكــام الــرِّ 

ة من منظور فقهـيٍّ وقـانوينٍّ وقضـائيٍّ قة بالردَّ القوانني الوضعية، وطرَح املسائل املتعلِّ 

  .بعة لدى العلماء سلًفا وخلًفاة املتَّ َوفق القواعد العلميَّ 

، مــع األخــذ علــى أ�ـــا حبــث فقهــيٌّ ) الــردَّة(تأصــيل مسألـــة ف بوقــد قــام املؤلِّــ

قــة �ــذا ي التنويــه إليــه مــن مســائل العقيــدة املتعلِّ إىل مــا يقتضــ هالتنبُّــبعــني االعتبــار 

فقـــام جبْمـــع املســـائل املتعلِّقـــة بـــالردَّة مـــن  .كـــم الفقهـــي املرافـــقبيـــان احلُ و اجلانـــب، 

ـــا ـــــا مـــــن املراجـــــع القدميـــــة واحلديثـــــة ووازن بينهــ ـــــمظا�ِّ يف بعـــــض  ح، ونـــــاقش، ورجَّ

ث عــن الســوابق البحــمــع مــع القــانون الوضــعي، كمــا أنَّــه أجــرى موازنــًة ، حيـاناأل

والكتـاب تـألَّف ، )الـردَّة(قـت يف العـامل اإلسـالمي يف القضـائيَّة، واألحكـام الـيت طُبِّ 

 :والثــاين. وضـوابط االرتــداد ،األوَّل ردَّة الــدار :وبــابني. مـن متهيــد يف تعريــف الـردَّة

   .تبينِّ العلمانية وحريَّة إطالق املذاهب املناقضة لإلسالم

   .جامعة دمشق -توراه من كلية الشريعة والكتاب أصله رسالة دك



 
١٤٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  نايف بن صالح املنصوري

  وحسن األهدل، ومصطفى السليماين، سعد بن عبد اهللا اُحلميِّد  :تقديم

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –دار العاصمة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

   :ا ب

ف مشـيخَة اإلمــام أيب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا هـذا الكتــاب مجــع فيــه املؤلِّــ

)) معرفـــة علـــوم احلـــديث((و، ))املســـتدرك((مـــن مجيـــع كتبـــه املطبوعـــة كــــ ، احلـــاكم

خمتصــر تــاريخ ((كمــا مجــع شــيوخه مــن ، وغريهــا)) املــدخل إىل معرفــة اإلكليــل((و

للخليفــــة النيســــابوري الــــذين ذكــــرهم يف آخــــر الطبقــــة السادســــة مــــن )) ابورنيســــ

كمـا مجـع شـيوخه ، ممَّن أدركهـم وُرزق السـماع مـنهم بنيسـابور، ))تاريخ نيسابور((

والــيت بلغــت ســبًعا وعشــرين  ،مـن كتــب راويتــه أيب بكــر أمحــد بــن احلسـني البيهقــي

ذاكــرًا اســم الشــيخ ، محيــث قــام جبمــع ذلــك وترتيبــه علــى حــروف املعجــ، مصــنـًَّفا

مـع اإلشـارة إىل املوضـع الـذي تـرجم لـه ، حسب وقوعه يف اإلسناد الذي ذكر فيه

، مبتـدًئا باحلــاكم ،وتالمذتـه، وشـيوخه، ومذهبـه الفقهـي، وَلقبـه، وذكـر ِنسـبته، فيـه

مكتفيًـا يف الغالــب بــذِكر  ،مث ُيشـري إىل كتابــه الـذي أخــرج لـه فيــه احلــاكم مـن كتبــه

يــذكر مــا قيــل فيــه مــن مــْدح أو جــرح إىل غــري ذلــك ممَّــا انتهجــه مث ، مصــدر واحــد

  . عة لإلمام احلاكم رمحه اهللاوقد صدَّر ذلك كله برتمجة موسَّ ، املؤلِّف يف كتابه



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٤٣  

  زاد الرفاق

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ديبِـيـَورْ املظفر حممد بن أمحد بن إسحاق األَ 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  الدكتور عمر األسعد

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  الدراسات والنشر والشؤون اخلارجيةقسم 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  م٢٠١٢

  

٢  

   :ا ب

يف  خمتلفــــة علــــى صــــديق لــــه ســــأله أســــئلةً  ارد� دي بِـــــيَورْ األَ هــــذا الكتــــاب ألَّفــــه 

  ."زاد الرفاق"ها ابأوراق، ومسَّ ليها فأجاب ع، متباينة موضوعات

إالَّ  ،متماثلـةً تبدو فيما تبدو  حول ثالث موسوعاتتدور موضوعاته الكتاب 

 :وهي، خمتلطةو متداخلة أ�ا 

ـــعريَّة  عراء أشـــعار مـــن عصـــور خمتلفـــة لُشـــوالـــيت اشـــتملت علـــى  املوســـوعة الشِّ

  . وغري مفرداتغري معروفني، ومقلِّني ومكثرين، وأبياتًا مفردات و معروفني 

ة، واألقـــوال يف مجهـــرة مـــن الرتاكيـــب اللُّغويـَّــ متثَّلـــتوالـــيت : املوســـوعة اللُّغويـَّــةو 

  .ة، واألمثال السائرةالعربيَّ 

ــــو  ــــيت اشــــتملْت علــــى معلومــــات: ةموســــوعة املعــــارف العامَّ أدبيَّــــة وتارخييَّــــة  وال

وعــادا�م، وحيــوا�م وفلســفيَّة وِطبيَّــة وفلكيـَّـة، وكثــري مــن أيـَّـام العــرب، وأنســا�م، 

  .وغريها من الفوائد، والكتاب ُحيقَّق ألوَّل مرَّة، صل �اومستلزما�ا وما يتَّ 



 
١٤٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ْ
 زج

ُّ
  فهاء عن إباحة متثيل الصحابة واألنبياءر الس

   :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد الرمحن سعد الشثري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات عــــدد  هـ١٤٣٣   :الصــ

  

١٨٣  

   :ا ب

هــــذا الكتــــاب حَشــــد فيــــه املؤلِّــــف فتــــاوى العلمــــاء يف ُحكــــم متثيــــل األنبيـــــاء 

، بـــذلك علــــى َمـــن أبـــاح متثــــيلهم يـــردُّ ، والصـــحابة وجتســـيدهم يف األعمـــال الفنيَّــــة

عــن )  mbc(وســبب الكتــاب كمــا ذكــر املؤلــف هــو املسلســل الــذي بثَّتــه قنــاة 

  .واستصدار فتاوى باجلواز، ر بن اخلطاب رضي اهللا عنهاخلليفة الراشد عم

أوهلـــا تنـــاول ُحكـــم متثيـــل األنبيـــاء علـــيهم : الكتـــاب تـــألَّف مـــن ثالثـــة فصـــول

أما الفصل الثـاين ، واحتوى على واحد وعشرين ما بني فتوى وقرار وبيان، السالم

ين فقـد احتـوى أيًضـا علـى واحـد وعشـر ، وهو ُحكم متثيل الصحابة رضـي اهللا عنـه

ًـــفتــوى وقــرارً  واشــتملت فتــاوى هـــذين الفصــلني علــى فتـــاوى جلنــة الفتـــوى ، اا وبيان

واللجنـة  ،وا�مع الفقهـي اإلسـالمي ،وجممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة ،باألزهر

 ،وغريهـا ،وهيئة كبار العلماء باململكة السعودية ،الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

وأفــرد املؤلِّــف الفصــل الثالــث لعــرض ُشــبهات  وكــذلك فتــاوى كثــري مــن العلمــاء،

   .القائلني باجلواز مع الردِّ عليها



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٤٥  

 
ُّ
ج على زينة العرائس من الط

َّ
رف والنفائس فيما يتخر

األصول النحوية من الفروع الفقهية على مذهب اإلمام 

  املبجل أمحد بن حنبل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  يوسف بن حسن بن عبد اهلادي احلنبلي

ـــقت ــ ــ ــ ــ ــ   :حقيـــ

  

  صفوت عادل عبد اهلادي. د

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  حممد علي سلطاين. د

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار  النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  ه١٤٣٣ ــدد الصــ   :عـ

  

٩٦٦  

  :ا ب

ث عـــن االحتكـــام إىل علـــم النحـــو؛ للوصـــول إىل اُحلكـــم هـــذا الكتـــاب يتحـــدَّ 

له النحــوي، لكـن علــى حبيـث يــرتبط كـل ُحكـم فقهــي بأْصـ الفقهـي يف مسـألٍة مــا،

مل ينـــل إىل اآلن حظَّـــه الكـــايف مـــن  ،وهـــو علـــم ثـــريٌّ . املـــذهب احلنبلـــي فحســـبُ 

إذ ال يُعلــم فيــه غــري مــؤلَّفني اثنــني، هــذا الــذي بــني أيــدينا، والثــاين هــو   ؛االهتمــام

صـــول الكوكـــب الـــدري فيمـــا يتخـــرَّج علـــى األ"كتـــاب اإلســـنوي الفقيـــه الشـــافعي 

األول حتـدَّث فيـه  ؛م احملقِّق الكتـاب ِقسـمنيوقد قسَّ ". النحوية من الفروع الفقهية

عــن حيــاة املؤلِّــف وعصــره، مث حتــدَّث عــن موضــوع الكتــاب ومــنهج املؤلِّــف فيــه، 

وأمهيته وتوثيق ِنسبته للمؤلِّف، وغري ذلـك ممـَّا يتعلـق بالكتـاب، والقسـم الثـاين قـام 

دة فهــارس علميــة، يف مقدِّمــة الكتــاب ويف �ايتــه، مثــل ووضــع ِعــ. بتحقيــق الــنصِّ 

صــل وأ ،فهـرس القواعـد والفوائـد، وفهـرس الفـروع الفقهيَّــة مرتبـًة علـى أبـواب الفقـه

  .جامعة أم درمان اإلسالميةهذا الكتاب رسالة دكتوراه من 



 
١٤٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  سد الذرائع يف املذهب املالكي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  روقمحد ز أمحد سيد أحممد بن 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٧٧  

   :ا ب

، الذرائع يف فقـه اإلمـام مالـك رمحـه اهللا تعـاىل هذا الكتاب يتناول موضوع سدِّ 

ـــل، علـــى هـــذا األصـــل فُ مـــن حيـــث التعـــرُّ  كمـــا ، واســـتثماره يف مواجهـــة ِفقـــه احلِي

  .�دف  الدراسة إىل معرفة تطبيقاته، واليت ال تتناىف مع ُروح التيسري

عــة مـن فقــه املــدارس املالكيــة املشــهورة وقـد أورد املؤلِّــف يف دراســته منــاذج متنوِّ 

راســة علــى كمــا اعتمـد يف الدِّ ، مــع تركيـزه علــى األخـرية ،العراقيـة واملصــرية واملغربيـة

والنوادر والزيادات البـن أيب  ،والتحصيل البن رشد كالبيان  ،ةبعض الدواوين املهمَّ 

وغريهـا مـن الكتـب واملراجـع املهمَّـة، مـع االطـالع علـى أكـرب عــدد ، زيـد القـريواين

ـزًا علـى مـا حـرَّره األئمَّـة، ممكن من آراء األصـوليِّني يف هـذه القاعـدة الشـاطيب  :مركِّ

الباب األول يف  :ف من بابنيوالكتاب تألَّ ، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،والقرايف

ومكانتـه عنـد املـذاهب الفقهيـة  ،وُحجيتـه ،وأقسامه ،وأركانه ،مفهومه: سد الذرائع

مبينًـا الضـوابط الـيت  ،وأمَّا الباب الثـاين ففـي مـنهج املالكيـَّة يف سـدِّ الـذرائع. األربعة

  .واُألسس اليت يقوم عليها ،تتحكَّم يف منهج سدِّ الذرائع عند املالكية

  . والكتاب يف أصله رسالة علمية تقدَّم �ا املؤلف لنيل درجة الدكتوراه



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٤٧  

 السلفيون يف مصر ما بعد الثورة

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  جمموعة مؤلفني

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

بـريوت-مؤسسة االنتشار العريب ومركز الدين والسياسـة للدراسـات 

ــعة  لبنان – ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٩٢  

   :ا ب

يف ســم معـــامل اخلارطــة اإلســـالميَّة ير  -علـــى حــد تعبـــري الناشــر-هــذا الكتــاب 

ة أطيـافهم ني بكافَّـقـف السـلفيِّ او تطرَّقـت مل راسـاتمـن الدِّ  جمموعـةٍ مصر عن طريـق 

شـــهد امل الطارئـــة علـــى تحـــوُّالتالومـــا صــاحبها، و  ســـاعا�ا األوىل مــن الثـــورة منـــذُ 

مـن الدميقراطيــة،  ار السـلفيِّ موقـف التيَّـكمــا تنـاول الثـورة،  يف فـرتة مـا بعـد  السـلفي

انطـالق  نشـأ�ا وحـىت ة باإلسـكندرية منـذُ ملدرسة السلفيَّ تناولت اإىل دراسة  إضافةً 

ياســر  :ومهـا ،مشــائخهاملقــاالت وآراء اثنـني مـن  اسـتقراءٍ معتمــدًة علـى  ثـورة ينـاير،

األحــزاب وممـَّـا تطــرَّق لــه الكتــاب أيًضــا موضــوع  .اتالشــحَّ  برهــامي وعبــد املــنعم

ة تجمُّعـــات والكيانــــات الســــلفيَّ للدراســــة و ة اجلديــــدة ومســـتقبلها ورؤيتهــــا، الســـلفيَّ 

الضــوء وسـلَّط ة يف مصـر، ة اجلهاديـَّلتــاريخ السـلفيَّ دقيًقـا توثيًقـا كمـا وثـَّق اجلديـدة،  

  .اومآال� هاجذور  -ني باإلخوان املسلم ار السلفيِّ على عالقة التيَّ 

حـــاول املؤلفـــون أن يكونـــوا حيـــاديني رغـــم أ�ـــم ال ينتمـــون للتيـــار اإلســـالمي 

 .فضًال عن السلفي



 
١٤٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُّ
كية الس

ْ
ر
َّ
  أثرها  –حجيتها  –مفهومها  –نة الت

  األسئلة الواردة عليها 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ىي بن إبراهيم اخلليلحي

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  الرمحن، احملمود وسعد الشثري، وأمحد اخلليل الرمحن، الرباك وعبد عبد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -جملة البيان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٣١  

   :ا ب

ــ أحــد أقســامتنــاول يكتــاب الهـذا  ــنة التـَّ وهــو  ،نةالسُّ الــيت يبــىن عليهــا ، كيــةْر السُّ

، واليت ترتَّب عن عدم حتريرها الوقـوُع يف  يدة والفقه والسلوكفرعيات كثرية يف العق

  . كثري من البدع

ـنة الرتكيـة مـن كتـاب ال تـألف ، أقســامهاو متهيـد، أوضـح مـن خاللـه مفهـوم السُّ

جيـة حُ  ، وتنـاول يف األوَّل منهـاثالثـةالالكتـاب  أبواببعد ذلك إىل  املؤلِّف نتقلوا

 أثر السُّنة الرتكيـةمث تكلَّم يف الثاين عن ، واإلمجاع، ةوالسُّن، يف القرآن السُّنة الرتكية

البحــــث  ف مثــــرةَ املؤلِّــــ عــــدَّهوهــــذا البـــاب ، علـــى العقيــــدة والعبــــادات واملعــــامالت

ـــ ونتيجتــه؛ وهـــذا البـــاب هـــو أكـــرب  نة الرتكيـــة،ألنَّ معظـــم البـــدع ســـببها خمالفـــة السُّ

مــن األســـئلة الــيت تَـــرُِد  جمموعــةً يف البــاب الثالـــث ف أورد املؤلِّـــ أبــواب الكتــاب، مث

م ة تقـدَّ رسـالة علميَّـ هالكتـاب أصـلو ، هان قام باجلواب عن َمثَّ ومِ ، على السُّنة الرتكية

جبامعــــة أم درمــــان  -ف لنيـــل درجــــة الــــدكتوراه مـــن قســــم أصــــول الفقـــه �ـــا املؤلِّــــ

   .وننصح باقتنائه ،وهو جيِّد يف بابه. اإلسالمية



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٤٩  

   سنن ابن حزم الظاهري

  :بت ا

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  جميد اخلليفة

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٣  

   :ا ب

كتـب اإلمـام ابـن هذا الكتاب مجع فيه مؤلِّفه األحاديـث املسـَندة املرفوعـة مـن  

حسـب كتـب وأبــواب  وبعــد ْمجعهـا قـام برتتيبهــا ، تراثـه املطبـوعمعتمـًدا علــى حـزم، 

ــنة  كتــاَيب مضــيًفا إليهــا  الفقهيــة، )) ىاحمللَّــ(( يف تســمية الكتــب  اعتمــدو  .العلــمو السُّ

؛ ملوافقــة ذلــك مذهبــه ))ىاحمللَّــ((ة  واألبــواب علــى لفــظ ابــن حــزم يف كتبــه، خاصَّــ

ــالــنصِّ ضــبًطا تاكمــا قــام بضـبط   .يف بعــض احلــاالت إالَّ  الظـاهري، مــع مقارنــة  ا،م�

ــنة، هــذه النصــوص  مــا ســقط مـــن وإضـــافة بـــاملراجع الــواردة فيهــا مـــن دواويــن السُّ

فــإذا كــان ، وقــد خــرَّج األحاديــث ذاكــرًا ُحكمهــا معقــوفني،ني اإلســناد أو املــنت بــ

ـة يف تصـحيح  وإالَّ بالتخريج،  ىكتفا احلديث يف أحد الصَّحيحني  نقل أقوال األئمَّ

ـمع ا .احلديث أو تضعيفه واالهتمـام ، ط يف العـزو إىل كتـب السـنة دون إطالـةلتوسُّ

إىل الكتـــب  هكر أســـانيدبـــذِ بكـــالم ابـــن حـــزم علـــى بعـــض األحاديـــث، واالعتنـــاء 

علـــــى  داللــــةً  معتــــربًا ســـــكوته عــــن بعـــــض األحاديــــث واحتجاجــــه �ـــــا. املشــــهورة

  .فاملؤلِّ  ه عليهانبِّ يإليها، ف رْ شِ ة ظاهرة مل يُ تصحيحها، إال أن تكون هناك علَّ 

 



 
١٥٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  سنن الطبيعة واتمع يف القرآن الكريم

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  بكار حممود احلاج جاسم

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  نور الدين عرت

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٩١  

  :ا ب

وهــو توعيــة املسـلم علــى مســتوى  ،يف األمهيـة هـذا الكتــاب يهـدف ألمــٍر غايــةٍ 

الفــرد واجلماعـــة ملراعـــاة ســـنن اهللا تعـــاىل الـــيت يتحقَّــق �ـــا التقـــدم والقـــوَّة بـــدًال مـــن 

وهو يفتح بابًا جديًدا للبحث يف إعجاز القرآن الكرمي العلمي  ،التخلف والضعف

الـيت ال تتبـدل وال  ،م عن ُسنن اهللا تعـاىل يف الطبيعـة وا�تمـعاالجتماعي؛ وقد تكلَّ 

راد�ا علـى التفسـريات اخلاطئـة للظـواهر الكونيَّــة  ،تتحـول، ِمـن خـالل القـرآن الكـرمي

فتحدَّث أوًال عن اصطالحات عنوان البحث، مث تلى هذا  ،ةواالجتماعيَّة والنفسيَّ 

احلـــديث عـــن منـــاذج مـــن ُســـنن الطبيعـــة كُســـنة اِحلكمـــة يف الطبيعـــة، وُســـنة اهلدايـــة 

وعـــدَّد  ،ا، وُســنة احليــاة واملــوت، مث تكلـَّـم عــن ســنة اهللا يف املــؤمننيوالتســخري فيهــ

ـ وغريهـا، مث تطـرَّق  ،والوسـطية ،نن كُسـنة االسـتخالف والتـدافعبعًضا من هذه السُّ

 ،وُســـنة إهـــالك األمــــم ،لُســـنن اهللا يف الكـــافرين وذَكــــر منهـــا االســـتدراج واإلمــــالء

وعدَّد منها ُسنة االبتالء،  ،تمع اإلنساينوغريها، مث خَتم ِبذكر السنن العامَّة يف ا�

قسم الفلسفة / والكتاب يف أصله رسالة ماجستري من كلية دار العلوم. وُسنة الرِّزق

  .جامعة القاهرة، وقد حصل على الدرجة برتبة ممتاز -اإلسالمية 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٥١  

 
ِّ
  ين بالضرورة سيادة الشريعة املعلوم من الد

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  املؤلفني جمموعة من

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  ناصر بن حيىي احلنيين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -مركز دار الفكر املعاصر الرياض،  -دار الوعي للنشر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٣٦  

   :ا ب

 ؛يـةهذا الكتاب عبارة عـن جمموعـة مـن املقـاالت ُمجعـت مـن الشـبكة العنكبوت

الــيت كُثــر حوهلــا ، لتنـتظم يف كتــاب واحــد يتنــاول قضـية مــن أهــمِّ القضــايا املعاصـرة

  .وهي مسألة سيادة الشريعة، بهاتوتواردت عليها الشُّ ، احلديث

هـذا املوضـوع وتُنـاقش  كلهـا متـسُّ   ،الكتاب احتوى علـى عشـرين مقالـة منوَّعـة

ى الشبهات والتساؤالت الـيت عل وتردُّ ، وتعاجل قضية من قضاياه، جانًبا من جوانبه

وقـــد ُروعـــي يف ترتيبهـــا ، وأســـلوب فكـــري راقٍ ، بطريقـــة علميـــة رصـــينة، تـــرِد عليـــه

  .األسبقية الزمنية يف الظهور على الشبكة العنكبوتية

ظــاهرة املقابلــة بــني تطبيــق : ((مـن املقــاالت الــيت اشــتمل عليهــا الكتــاب مقــال

مغالطــات تنــويري يف : ((ومنهــا مقـال، لسـلطان العمــريي)) الشـريعة وســيادة األمَّــة

مـن : ((ومنهـا مقـال، لعبـد الوهـاب آل غضـيف)) تعليقـه حـول فكـرة سـيادة األمَّـة

احلـد : سـيادة الشـريعة: ((حملمـد السـعيدي، ومقـال)) ربقـة احلريـة إىل نعمـة العبوديـة

لعبــــد الــــرحيم الســــلمي، إىل غــــري ذلــــك مــــن )) الفاصـــل بــــني اإلســــالم والعلمانيــــة

  . والكتاب ننصح بقراءته. املقاالت 



 
١٥٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُ
  كم الشرعي التكليفيالسياسة الشرعية وأثرها يف احل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  َنسيبة مصطفى البغا

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

  هـ١٤٣٣

  

ــفحات ــدد الصــ   :عــ

  

٦٨٧  

  :ا ب

ــفتــه هــذا الكتــاب ســعت مؤلِّ  وهــي أنَّ الــدِّين  ،ةإىل بيــان بعــض املفــاهيم املهمَّ

  ،فهــو يرعــى املصــاحل احلقيقيــة يف كــل حــني ؛اإلســالمي صــاحل لكــل زمــان ومكــان

ــــة مجــــود مصــــادره  ؛علــــى الــــداعني إىل التجديــــد يف أصــــول الفقــــه كمــــا تــــردُّ  حبجَّ

ــــن يلتــــزم بفهــــم املــــذهب الواحــــد للــــنصِّ ، وضـــيقها ــــك بدراســــة . وعلــــى َم كــــل ذل

فبعــد التمهيــد الــذي . الشــرعية وبيــان أثرهــا يف احلكــم الشــرعي التكليفــيالسياســة 

شــَرعت املؤلِّفــة يف  ،تنـاول بيــان السياســة الشـرعية وجماال�ــا وبيــان احلكـم الشــرعي

ســـس الـــيت تقــوم عليهـــا السياســـة تنـــاول بيــان األُ  :األول ؛حبثهــا املؤلَّـــف مــن بـــابني

حتدث عـن أثـر السياسـة الشـرعية يف  :والثاين. وشروط العمل �ا وكيفيته، الشرعية

مـع ِذكـر بعـض التطبيقـات  ،...أو ،أو منـدوبًا ،سواء كـان واجبًـا ،احلكم التكليفي

والكتـاب يف أصـله رسـالة . املعاصرة للسياسة الشرعية يف احلكم الشرعي التكليفي

  .جامعة دمشق -قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه ، دكتوراه من كلية الشريعة



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٥٣  

  ؤمنني عائشة رضي اهللا عنهاسرية أم امل

  وجهودها يف الدعوة واالحتساب

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  اجلوهرة بنت صاحل الطريفي

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار اآلل والصحب 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٥٢  

 با:   

، هــذا الكتــاب تســتعرض فيــه املؤلِّفــة حيــاة أمِّ املــؤمنني عائشــة رضــي اهللا عنهــا

واجلهود اليت بذلْتها يف الدعوة إىل اهللا واالحتسـاب؛ ملـا ألمِّ املـؤمنني عائشـة رضـي 

  .م للنساءوإلعطاء منوذج دعوي يقدَّ  ،اهللا عنها من مكانة

هلــا عصــر أم املــؤمنني عائشــة تناولــت يف أو  ؛الكتــاب تــألَّف مــن أربعــة فصــول

وتناولت يف الثاين جهودها يف خدمـة مصـادر الـدعوة إىل ، رضي اهللا عنها وِسري�ا

وحتـــدَّثت يف الثالـــث عـــن جهودهـــا يف تفقيـــه ، مـــن قـــرآن وُســـنة، اهللا تبـــارك وتعـــاىل

ـــة ـــا الفصـــل الرابـــع ، وجهودهـــا يف الرتبيـــة األخالقيـــة، يف العقيـــدة والتشـــريع، األمَّ أمَّ

ســواء  ،ري فاستعرضــت فيــه املؤلِّفــة جهــود أم املــؤمنني يف جانــب االحتســابواألخــ

والكتـاب يف أصـله رسـالة علميـة . أو احتسا�ا على العامَّة، على الوالة أو العلماء

قسـم الـدعوة / تقدَّمت �ا املؤلفة لنيل درجـة املاجسـتري مـن كليـة الـدعوة واإلعـالم

  . د اإلسالميةجبامعة اإلمام حممد بن سعو  -واالحتساب 



 
١٥٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  شرح العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة

     :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  صاحل بن حممد احلسن

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل ــنة الطبـ   :سـ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣   :عـــدد الصـ

  

١٣٩٠

 با:   

هذا الكتـاب شـرْح ألبـواب مناسـك احلـج والعمـرة مـن كتـاب العمـدة يف الفقـه 

هـذا الشــرح موسـوعًة مـن موســوعات الفقـه احلنبلــي يف  احلنبلـي البـن قدامــة، ويُعـدُّ 

ـــة يف املـــذهب ومصـــطلحاته  ؛مناســـك احلـــج والعمـــرة ملـــا حيتويـــه مـــن القواعـــد املهمَّ

كمـا أنـه اسـتوىف البحـث يف بعـض املسـائل ، وحترير حملِّ النـزاع يف مسـائله، ورواياته

ومن أهمِّ مميزاته أيًضا اعتماد شيخ اإلسـالم فيـه علـى ، اليت ال تكاد توجد يف غريه

واشــتماله ، نصـوص الشـريعة مـن الكتـاب والسـنة وأقـوال الصـحابة رضـي اهللا عـنهم

، واهتمامه بتخـريج األحاديـث واآلثـار، على الكثري من القواعد األصولية والفقهية

مـــع ســـهولة أســــلوبه ، واعتمـــاده يف تقريـــر مســـائل املـــذهب علــــى نصـــوص اإلمـــام

ــــق علـــى نســــختني . غويـــةوعنايتـــه باأللفــــاظ اللُّ ، ووضـــوح عبارتــــه وقــــد اعتمـــد احملقِّ

، وختـــريج األحاديـــث ،خطيتــني للكتـــاب  ،وترمجـــة األعـــالم ،وقـــام بتصـــحيح الــنصِّ

نوًعــا مـــن  ٢٢ضـــع  وتوثيــق املســـائل والنصــوص واألقـــوال، مــع و  ،وشــرح الغريـــب

  .الفهارس العلمية

   .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةوالكتاب أصله رسالة دكتوراه من 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٥٥  

   لفية ابن مالك يف النحو والصرفأالشرح امليسر على 

   :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد العزيز بن علي احلريب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٩٦  

   :ا ب

وهـي مـن أهـم املتـون املنظومـة وأشــهرها  ،هـذا الكتـاب شـرح أللفيـة ابـن مالـك

  .يف علم النحو والصرف، وقد قيِّدت عليها الكثري من الشروح

 وتعجــيًال بنفــع املبتــدي، ويتميــز هــذا ،وهــذا الشــرح كتبــه مؤلِّفــه تــذكرًة للعــامل 

كمــا أنــه مل ، مــع اإلجيــاز والتيســري، واألمثلــة الواضــحة، الشــرح بالعبــارات الســهلة

ــعرية حــىت ال ، خاصــة يف املســائل املعروفــة املشــهورة، يكثــر مــن إيــراد الشــواهد الشِّ

وممَّا يتميز به هذا الشـرح . يتناىف ذلك مع التيسري الذي أراده، وألنَّ ِذكرها َمشغلة

كمـا أنــه صـدَّر شـرحه بــذكر عـدد مــن . وال النقـول، واشــيأنَّ املؤلـف مل يثقلـه باحل

القواعــد النْحويــة صــاغها يف ُمجــل خمتصــرة علــى طريقــة القواعــد الفقهيَّــة أو قريــب 

وقليــل منهـــا ، ومنهــا مـــا هــو عــامٌّ ، منهـــا مــا هــو خــاصٌّ  ؛وهــي مائــة قاعــدة، منهــا

ســائل ونظائرهــا، أراد أن يضــبط �ـا املــتعلِّم فـروع امل، مسـتعار مــن القواعـد الفقهيــة

كـــل (، و)الفعـــل مـــرتبط بزمـــان(تعينـــه إذا ذَكـــر، وتـــذكِّره إذا نســـي، ومنهـــا قاعـــدة 

، )حــذف مــا يُعلــم جــائز(، و)احلركــات هــي األصــل يف اإلعــراب(، و)حــرف مبــين

   .إىل غري ذلك) العربة يف اإلعراب باخلواتيم(و



 
١٥٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  شرح الورقات يف أصول الفقه

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  بن صاحل الفوزان عبد اهللا

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثالثة   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٣٢  

   :ا ب

هذا الكتاب يف أصله دروس علميَّة ألقاهـا املؤلـِّف علـى بعـض طلبتـه يف شـرح  

مــن أشـــهر  والـــذي يعــدُّ  ،ينكتــاب الورقــات يف أصــول الفقـــه إلمــام احلــرمني اجلُــوي

  . املختَصرات يف فنِّ األصول

مث يُفكِّـك  ،وطريقة الشارح يف شرحه أن يأيت بالقطعة من كـالم اإلمـام اجلـويين

وبيــــان  ،وتوضــــيح املصــــطلحات ،مــــع ِذكـــر التعريفــــات ،ألفاظهـــا بالشــــرح والبيــــان

  . وذكر فوائد أخرى متنوِّعة ،التقسيمات

مـع اهتمامـه بضـرب ، واجلملـة الواضـحة، هلة واملوَجزةيتميَّز الشرح بعباراته السَّ 

ـ ويُتوصَّـل �ــا ، نة الصـحيحة الـيت يتَّضـح مـن خالهلـا املـراداألمثلـة مـن الكتـاب والسُّ

ـــة  ، إىل املطلـــوب ـــة مـــن ســـلف األمَّ كمـــا يتميـَّــز أيًضـــا باهتمامـــه بـــإبراز أقـــوال األئمَّ

وتتميَّــز هــذه الطبعــة .  ةمــع ترجيحاتــه يف املســائل اخلالفيــ، كشــيخ اإلســالم وغــريه

 وضـبط نـصَّ  ،وزاد عليـه بعـض الفوائـد والتعليقـات ،بأنَّ املؤلِّف قرأ الكتاب وهذَّبـه

  . منت الورقات بالشَّكل

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٥٧  

  شرح ثالثة األصول

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبداهللا بن حممد الغنيمان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــعســــ  األوىل   :نة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٩٠  

   :ا ب

فهـا الشـيخ اإلمـام حممـد بـن هذا الكتاب هو شرح ألحد متون العقيـدة الـيت ألَّ 

لكنهـا عظيمـة  ،وهي رسالة قليلة يف حروفهـا ومبناهـا، الوهاب رمحه اهللا تعاىل عبد

  .يف معناها

وأعــاد ، مث فرِّغــت، وُسـجِّلتوالشـرح يف أصــله دروس كــان املؤلـِّف قــد ألقاهــا 

  .لتخرج يف هذه الرسالة ؛النظر فيها وصحَّحها

وطريقـــة عـــرض املؤلِّـــف للشـــرح أن يـــأيت باجلملـــة مـــن كـــالم الشـــيخ حممـــد بـــن 

، وبيـان مسـائلها، مث يقوم بشرح ألفاظها ،)قوله(الوهاب مصدِّرًا إيَّاها بكلمة  عبد

ــ ، بأســلوب ســهل وواضــح، ىل أدلَّــةنة ملــا حيتــاج إمــع االســتدالل مــن الكتــاب والسُّ

  .وعبارة سهلة



 
١٥٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن عبد اللطيف ابن املـََلك الرومي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  قني بإشراف نور الدين طالبجلنة خمتصة من احملقِّ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــنة الط  األوىل ــعســ   :بــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٦  

   :ا ب

ل ألوَّ ويصـدر ، هذا الكتاب أحُد شروح كتـاب مصـابيح السـنة لإلمـام البغـوي

ة مصـابيح على غالب مادَّ الكتاب  وقد اشتمل .يةسٍخ خطِّ مرة مقابًال على أربع نُ 

ن فيـه فقـه األئمـة وضـمَّ اإلشـكاالت،  ببيان األلفاظ، وحـلِّ  مؤلِّفه ين فيهعُ و ، السُّنة

ص فيـه كـالم الشـرَّاح قبلـه؛ كاإلمـام البغـوي خلـَّو  .األربعة ال سيَّما اإلمام أيب حنيفة

ا كتبــه والــده اإلمــام عبــد اللطيــف علــى فاد ممَّــاســتوالطيــيب والتوربشــيت واملظهــري، و 

ـــمشــارق األنـــوار للصـــغاين، فأ وأحســـن يف ، التقريـــب والتيســـريو يف التلخـــيص،  عدَ ْب

وقــد  لطيًفــا مفيــًدا، الشــرح فجــاء، املنتشــرة يف بطــون شــروح املصــابيح دمجـع الفوائــ

مرقــاة املفــاتيح يف شــرح : مــة مــال علــي القــاري يف كتابــهأفــاد مــن هــذا الشــرح العالَّ 

ــــة التحقيــــق يف مقدِّ وقــــد . مشــــكاة املصــــابيح : نيإلمــــاممــــة الكتــــاب لترمجــــت جلن

   .ف يف هذا الشرحؤلِّ تعريٌف مبنهج امل ذلك مث تال .املـََلكالبغوي، وابن 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٥٩  

  شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  زين العرب علي بن عبيد اهللا املصري

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  جلنة خمتصة من احملقِّقني بإشراف نور الدين طالب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٧  

   :ا ب

ــة مــن شــروح كتــاب  هــذا الكتــاب يُعــدُّ  مصــابيح ((مــن الشــروح احلافلــة واملهمَّ

ـــ ـــ، لإلمـــام البغـــوي رمحـــه اهللا)) نةالسُّ ة رح علـــى غالـــب مـــادَّ وقـــد اشـــتمل هـــذا الشَّ

ـــنة لإلمـــام البغــــويِّ  لة ببيـــان األلفـــاظ املشــــكِ  املؤلِّــــف ين فيـــهوقـــد ُعـــ ،مصـــابيح السُّ

 مـنهج إالَّ أنـه سـلك، وشـرحه الغريـب االهتماُم ببيـان شرحه على وغلبواملبهمة، 

ــ  التوفيــق بــني األحاديــث املومهــة منافــاةَ و ، كمــا اهــتمَّ بــاإلعراب يف ذلــك، طالتوسُّ

ــ ق بــه بــاٍب منــه مــا يتعلَّــ وأورد يف كــلِّ  .ؤال واجلــواببعضـــها بعًضــا علــى طريقــة السُّ

ــ ــ كــلُّ   ك بــهمــن األحكــام، وذلــك باإلشـــارة إىل مــا متسَّ ة ا�تهــدين إمــام مــن األئمَّ

يف  أكثـرو  .ب ملذهب، أو محل حديٍث وتنزيلـه علـى رأي إمـاموغريهم، دون تعصُّ 

مــع ، تســاؤال�م عــن اإلجابــة يف واجتهــدرين؛ ــــراح املتــأخِّ قــل عنــه كثيـــــٌر مــن الشُّ النَّ 

 اجــةاحل عنــد شــرحه أثنـاء النبويــة واألحاديــث القرآنيـة باآليــات باالستشــهاد عنايتـه

ـــرًا، مجـــع فيـــه املؤلِّـــفـــأتى شـــرًحا مفيـــًدا حمـــرَّ ، إىل ذلـــك روح ف نقـــاوة وخالصـــة الشُّ

ــ  هتذييلــمــع  ،مقــابًال علــى ثــالث نســٍخ خطِّيــةالكتــاب يصــُدر ألوَّل مــرة . ابقةالسَّ

   .لعناوين الكتب واألبوابوفهرس   ،األحاديث واآلثار طرافألبفهرس 



 
١٦٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  شرح منظومة اآلداب الشرعية

ت اب:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  موسى بن أمحد احلجاوي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  نور الدين طالب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  السابعة   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٤٠  

   :ا ب

واألخــالق  شــهورة يف اآلدابامللمنظومــة لهــو عبــارة عــن شــرح هــذا الكتــاب 

، أحـد مشـاهري علمــاء املقدسـيِّ  رداويِّ عبـد القـوي بـن بـدران املِـمـد بـن حمل الشـرعيَّة

موســى وقـد هيَّـأ اهللا لشـرحها  بيتًـا،) ١٨٥(احلنابلـة، وهـذه املنظومـة مشـتملٌة علـى 

وأضــاف ، وبَســط معانيهــاالئلهــا، ح دَ  مشــكلها، ووضَّــبــنيَّ ، فبــن أمحــد احلجــاوي

ــه كــم يشــبهها أو يإليهـا بعــض مسـائل مــن غريهــا إذا كـان احلُ  لحقهـا، أو كــان حقُّ

علـى أنـه اعتمـد  وقـد نـصَّ ،  ا ال يستغين عنـه املعتـين �ـا، ممَّ ذكر يف ذلك احمللِّ أن يُ 

، ))اآلداب الشـرعية الوسـطى(( اإلمام ابن مفلح احلنبلي كتاَيب يف شرحه هذا على  

ــــه وذلـــك قبـــل  ،))اآلداب الشـــرعية الصـــغرى((و ـــل علـــى كتاب اآلداب ((أن يتحصَّ

وقد جاء شرحه هذا مستنًدا على األدلَّة الشرعيَّة مـن الكتـاب )). ىالشرعية الكرب 

ـ ــنة و والسُّ ــلف الصـاحل، مث بــآراء املـذاهب الفقهيَّـأقـوال السَّ وقــد  .ةبلـااحلن ةً ة، وخاصَّ

وخـرَّج األحاديــث  ،وضـبط الــنصَّ بالشـكل ،اعتمـد احملقِّـق علـى نســختني خطيتـني

   .على ترمجة للمؤلِّف ودراسة للكتاب مع مقدِّمة اشتملت ،وعزا األقوال ،واآلثار



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٦١  

  الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أسامة احلموي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥١٩  

  :ا ب

قسَّـم  ؛قه اإلسالمي من الشرط اجلزائـيهذا الكتاب حياول أن يبنيِّ موقف الف

اشــتمل البــاب التمهيــدي علــى . وخامتــة ،أبــواب ،وثالثــة ،املؤلِّــف حبثــه إىل مقدمــة

ــة كالعقــد والتصــرف وااللتــزام والشــرط،  ثالثــة فصــول؛ ذكــر يف األول تعــاريف عامَّ

ويف الثـاين حتـدَّث عـن أنــواع الشـروط اجلعليـة عنـد الفقهــاء، كمـا عـرَّف يف الفصــل 

وبيـان حملِّـه  ،وميزاته ،ومسوِّغات وجوده ،لثالث الشرط اجلزائي ومعناه يف القانونا

أمَّا الباب األول فبنيَّ ُحكم الشرط اجلزائي وتكييفه الفقهي، وفيه أربعـة . وأشكاله

والثــــاين يف  ،"حريــــة االشــــرتاط"فصــــول؛ األول يف موقــــف الفقهــــاء مــــن الشــــروط 

يف األدلَّـــة الـــيت تـــنهض مبشـــروعية الشـــرط  مـــوقفهم مـــن الشـــرط اجلزائـــي، والثالـــث

وأفرد الباب الثاين خلصـائص وآثـار تطبيـق . اجلزائي، والرابع يف التكييف الفقهي له

 ،وهـــو ثالثــة فصـــول عـــَرض فيهـــا شــروط تطبيـــق الشـــرط اجلزائـــي. الشــرط اجلزائـــي

وأصـــل . وســـلطة القاضـــي يف تعـــديل الشـــرط اجلزائـــي ،وآثـــار تطبيقـــه ،وخصائصـــه

  .جامعة القاهرة -لة دكتوراه من كلية دار العلوم الكتاب رسا



 
١٦٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  شركات األشخاص بني الشريعة والقانون 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن إبراهيم املوسى

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –دار التدمرية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثالثة   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٢٢  

   :ا ب

وهـــي  ،فــه الضــوء علـــى جانــب مهــمٍّ مـــن املعــامالتط مؤلِّ تــاب يســـلِّ هــذا الك

 ،ويقـــوم بِدراســـتها دراســـة فقهيَّـــة مـــن خـــالل املـــذاهب الفقهيَّـــة األربعـــة، الشــركات

  .مقارنًة بالقوانني الوضعية

ــــامِّ ، تنـــــاول نشــــــأة الشـــــركات ،بتمهيـــــدالكتـــــاب بـــــدأ  ـــا العــ  ،وتعريفهـــــا مبعناهــ

ـوبنيَّ األصل يف مشروعي، وأقسامها مث ، نة واإلمجـاع واملعقـولتها مـن الكتـاب والسُّ

حيـــث حتــدَّث يف أوهلــا عــن األحكــام والقواعـــد : شــرَع يف أبــواب الكتــاب األربعــة

ة للشـركة يف الفقـه اإلسـالمي ة للشركات يف الشريعة والقانون، كاألركان العامَّ العامَّ 

ـــواألركـــان املوضـــوعيَّ ، والقـــانون والشـــروط ، لقـــانونة والشـــكلية للشـــركة يف اة اخلاصَّ

ـــ بينمـــا كـــان البـــاب الثـــاين موضـــوعه ، واآلثـــار املرتتِّبـــة علـــى انعقـــاد الشـــركة ،ةالعامَّ

 ،والوجــوه ،واألعمــال ،الشــريعة اإلســالمية كشــركة األمــوال شــركات األشــخاص يف

أمَّــا البــاب الثالــث فتنــاول فيــه شــركات األشــخاص يف القــانون كشــركة . واملضــاربة

مـع مقارنـة هـذه الشـركات بشـركات الفقـه ، ةواحملاصَّـ، بسـيطةوالتوصية ال، التضاُمن

ويف البــاب الرابــع حتــدَّث املؤلـِّـف عــن بطــالن الشــركات وانتهائهــا بــني ، اإلســالمي

 -والكتــاب أصــله رســالة ماجســتري مــن املعهــد العــايل للقضــاء . الشــريعة والقــانون

   .جبامعة اإلمام حممد بن سعود



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٦٣  

  مي والقانون الوضعي شهادة املرأة يف الفقه اإلسال

     :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  غيداء حممد عبد الوهاب املصري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   : الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٦٢  

   :ا ب

أة يف وهـي مسـألة شـهادة املـر  ،يتنـاول مسـألة مهمَّـة هذا الكتـاب كتـاب فقهـيٌّ 

وبيــان  ،أرادت املؤلِّفــة منــه إبــراَز األحكــام املتعلِّقــة �ــذه املســألة ،اإلســالميِّ الفقــه 

ـــة لإلثبـــات بالشـــهادة يف الفقـــه  تكامــل هـــذه األحكـــام وتوافقهـــا مـــع النظريـــة العامَّ

رد�ا علـى كثـري مـن الـدعوات الــيت �ـدف للنَّيـل مـن الشـريعة اإلســالميَّة  ؛اإلسـالميِّ 

تناولت فيه الشـهادة كوسـيلٍة  ؛تاب تألَّف من متهيد وأربعة فصولوأحكامها، والك

وشــهادة املــرأة ســواء يف املعــامالت أو مــا  ،مــن وســائل اإلثبــات يف الفقــه والقــانون

وطريقـة . وشهاد�ا مبعىن اإلخبار أو اخلِـربة ،النِّساءَ  أو ما خيصُّ  ،يوجب العقوبات

وذكـر األدلَّــة ، مـع إيـراد اخلـالف، الـواردةاملؤلِّفـة أن تـذكر آراء الفقهـاء يف املسـائل 

ــ  ،ومناقشــة هــذه األدلـَّـة، والقيــاس واملعقــول ،نة واإلمجــاع واآلثــارمــن الكتــاب والسُّ

واملقارنــة بالقــانون ، مــع تــرجيح مــا ظهــر هلــا ترجيحــه، وِذكــر وجــوه االســتدالل �ــا

ـــ ،الوضـــعيِّ  ًـــا القـــانون املِ  ،وريمقتصـــرًة مـــن ذلـــك علـــى القـــانون السُّ . صـــريوأحيان

  .  جبامعة دمشق -والكتاب أصله رسالة ماجستري من كلية الشريعة 



 
١٦٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن

  سريته ورسائله –آل الشيخ مفتي الديار النجدية 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد احملسن بن عبد العزيز آل الشيخ

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٣٨  

   :ا ب

ـ، وأبـرز رجاال�ـا يف عصـره، ألحد أعالم الـدعوة هذا الكتاب ترمجةٌ  م  وقـد قسَّ

 – ١٢٦٥(القســم األوَّل تنــاول فيــه ســرية الشــيخ وحياتــه : املؤلــف كتابــه ِقســمني

ــــة واخلُ ، ومولــــده، فتحــــدَّث عــــن امســــه، )هـــــ ١٣٣٩ وبعــــض ، لقيــــةوِصــــفاته اخلِلقي

متحـــدِّثًا عــــن ، مات التارخييـــة الـــيت عاصــــرها الشـــيخ منـــذ ِســــين عمـــره األوىلاملقـــدِّ 

بـه الـذين ذكـر مـنهم َخلًقـا كثـريًا، شيوخه وممـَّا تناولـه يف هـذا القسـم جلوسـه . وطالَّ

ومــا قيــل فيــه مــن ثنــاء ، واملكانــة العلميَّــة واالجتماعيَّــة الــيت كــان يتســنَّمها، للتعلــيم

ــ ًدا بعـــض األعمــال الــيت قــام �ـــا، عراءمــن الشُّ ، كمشــاركته يف تــوطني اهلجـــر  ،معــدِّ

، وقيامه بواجب األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر، ومنافحته عن الدعوة السلفيَّة

واحلـديث عـن  ،وقد ختم هذا القسـم بوفـاة الشـيخ رمحـه اهللا ،وغريها من األعمال

  .واملراثي اليت ِقيلت فيه ،َعِقبه

ســـواء الـــيت اســـتقلَّ �ـــا أو الـــيت  ،اين اشـــتمل علـــى فتاويـــه ورســـائلهوالقســـم الثـــ

   .شارك فيها غريَه



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٦٥  

   الصحابة الكرام يف تراث املغاربة واألندلسيني

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ؤلفنيجمموعة من امل

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  املغرب –مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث بالرابطة احملمدية للعلماء 

ــعةالطبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  م٢٠١١

  

٢  

   :ا ب

مببــادرة مـــن مركــز الدراســـات هــذا الكتــاب أصـــله نــدوة ِعلميَّـــة دوليــة ُعقـــدت 

ي األربعـاء واألحباث وإحياء الرتاث بالرابطة احملمدية للعلماء؛ انعقدت بطنجـة يـومَ 

شـارك فيهـا م، ٢٠١٠فرباير ١١-١٠: املوافقه ١٤٣١صفر ٢٦-٢٥واخلميس 

وكـان اهلـدف مـن . ما يَزيد علـى ثالثـني أسـتاًذا وباحثًـا مـن داخـل املغـرب وخارجـه

والتعريـف مبـا جيـب ، هذه النـدوة التبصـَري مبنزلـة الصـحابة الكـرام رضـوان اهللا علـيهم

  . وصيانة الناشئة من التيَّارات الوافدة، واملذاهب الباطلة، اعتقاده فيهم

للفائــدة قامــت الرابطــة احملمديــة للعلمــاء بــاملغرب جبمــع حبــوث هــذه وتعميًمــا 

  . وِمن َمثَّ نشرها يف هذا الكتاب ،و�يئتها للنشر، وتصحيحها، وترتيبها، الندوة

بــاب  حتــت كـلِّ ، وقـد اشـتمل الكتــاب علـى عشـرة حمــاور ُوضـعت علــى صـورة أبـواب

ــــ: عــــدد مــــن البحــــوث، مــــن هــــذه األبــــواب الغــــرب اإلســــالمي  حابة لبلــــداندخــــول الصَّ

ــــ ــــرهم يف نْشـــ ــــو ر اإلســـــــالم؛ وأثــ ــــيالصَّــ ــــريب األندلســـ ــــو ، حابة يف األدب املغـــ ـــ حابة يف الصَّ

ــــو  ،راســــات القرآنيــــة عنــــد علمــــاء الغــــرب اإلســــالميالدِّ   ؛همحابة الكــــرام عنـــــدمنزلــــة الصَّ

ـــوموقـــف مالكيَّـــ جهـــود علمـــاء الغـــرب اإلســـالمي يف و ، حابةة الغـــرب اإلســـالمي مـــن الصَّ

  . وغريها من األبواب واحملاور، لصحابة وحتقيق مواقفهمالدِّفاع عن ا



 
١٦٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

املسند الصحيح املختصر من السنن، بنقل ( صحيح مسلم

  )صلى اهللا عليه وسلم العدل، عن العدل، عن رسول اهللا

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  حممد زهري بن ناصر الناصر

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  ةجدَّ  - املنهاج للنشر والتوزيع دار

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :المجلـــداتعـــدد   هـ١٤٣٣

  

٤  

   :ا ب

فهـو أحـد أصـحِّ كتـابني بعـد كتـاب  ؛ه ُتغين عن التعريـف بـههذا الكتاب ُشهرتُ 

الطبعــة ى بوالــيت تسـمَّ ، إالَّ أنَّنــا سـنُلقي الضـوء علــى هـذه الطبعـة، اهللا تبـارك وتعـاىل

. الكتــاب طبعــات مــن أجــود والــيت ُتعــدُّ ، طنبولإســ املطبوعــة يف الســلطانية العــامرة

ـــلطان الغـــازي حممـــد رشـــاد خـــان، بـــنيطُ هـــذه الطبعـــة  عــــاَمي  بعـــت يف عهـــد السُّ

وقـام بتصــحيحها دات، جملَّــ ةمثانيــة أجـزاء يف أربعـوهـي  ،) هــ١٣٣٤ - ١٣٢٩ (

َحي األنقــروي، بعــد تصــحيح مصــحِّ  كريأبــو نعمــة اهللا احلــاج حممــد شــوحتشــيتها 

 واحلاج حممد عزت الزعفرانبوليوي، ومبساعدة  ،ره حصاريأمحد رفعت القُ  املطبعة

وقـد قــام . ةدة معتـربَ سـخ معتَمــة نُ دَّ رة علــى ِعـمبقـابالت مكـرَّ  وذلــك ،ذهـين أفنـدي

ع احملافظــة ة تقتضــيها املفـاهيم العلميـة املعاصـرة، مـة وفنيَّـدمـة علميَّـبتقـدمي خِ احملقِّـق 

واعتمـــاد ، ، وإبقـــاء حواشـــيه كمـــا جـــاءت يف األصـــلالقدميـــة علـــى طبعـــة الكتـــاب

)) حتفـة األشــراف((بــكـذلك ربــط أحاديثـه و ، تـرقيم األسـتاذ حممـد فــؤاد عبـد البـاقي

  .تصويب األخطاء الواردة يف الكتابمع  ،للعلقمي)) التُّحف الظِّراف((ي وللمزِّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٦٧  

   قراءة أخرى - الصعاليك

  :اب ت

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فضل بن عمار العماري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض - مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٩٩  

  : ا ب

يف إطـــار ظـــاهرة الغـــزو ، م قـــراءًة جديـــدة لظـــاهرة الصـــعلكةهـــذا الكتـــاب يقـــدِّ 

ـــ ،ة، مـــع البحـــث عـــن دوافعهـــاب والفروســـيَّ واحلـــر  ة ًة مـــن الناحيـــة االقتصـــاديَّ خاصَّ

  . ةوالعرقيَّ 

ألطــر الفكريــة حتــدَّث يف أوهلــا عــن ا ،الكتــاب علــى أربعــة أبــواب اشــتملوقــد 

 ،والوصـف التفصـيلي حلالـة الصــعاليك ،متنـاوًال املفهـوم العـامَّ للصـعلكة للصـعلكة،

ات الـــــيت يقــــوم �ـــــا واملمارســــ الصــــعلكة قـــــعواوتنــــاول يف البـــــاب الثــــاين ، وغريهــــا

إىل ، وأنَّ الصـعاليك رؤسـاء وسـادة، مبيـِّنًـا أنَّ الصـعلكة شـرف وانتمـاء ،الصـعاليك

فقــد تنــاول فيــه انتمــاء ، االنتمــاء واملــوطنوأمــا البــاب الثالــث وعنوانــه . غــري ذلــك

ــــْنفَرى كنمــــوذج ألحــــد الصــــعاليك ة والرحلــــ، وتكلَّــــم عــــن االنتقــــال واللجــــوء، الشَّ

ـــ ليخـــتم ببـــاب رابـــع حتـــدَّث فيـــه عـــن بعـــض  ؛علوك وغـــريهوالظعـــائن يف حيـــاة الصُّ

، وممَّا انتهى إليه املؤلِّف أنَّ الصعلكة سلوك اجتمـاعي القراءات املعاصرة للصعلكة

  .معناه الغزو، والصعلوك هو الرئيس

 



 
١٦٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  صفات وأخالق املشرف الرتبوي الناجح 

   وأثرها يف امليدان

   :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن عبد العزيز اللحيدان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –مدار الوطن 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٠٤  

   :ا ب

هــذا الكتــاب مجَــع فيــه مؤلِّفــه الصــفات األخالقيــة الــيت ال بــدَّ أن يتَّصــف �ــا 

  .ار هذه الصِّفات يف عملهم يف امليدانمع بيان آث، وناملشرِفون الرتبويُّ 

أساســيات العمــل اإلشــرايف، بــنيَّ  :الفصــل األوَّل، ف مــن فصــلنيالكتــاب تــألَّ 

، )املشـــرف الرتبــــوي -أخـــالق  –صـــفات (فيـــه املؤلِّـــف معـــاين مفـــردات العنـــوان 

وحتـــدَّث فيـــه أيًضـــا عـــن أنَّ العمـــل اإلشـــرايف ال بـــدَّ وأن ينظـــر لـــه كعمـــل أخالقـــي 

ـ مبيـِّنًـا طبيعـة عمـل املشــرف ، ات أخالقيـة ُجتـاه عمليـة التعلــيم والـتعلميضـطلع مبهمَّ

كمـا تنـاول اجلوانـب ، وما يُناط به من مهامَّ حتتِّم عليه أن يتحلَّى بصـفات النجـاح

اليت يُقوِّمها املشرف الرتبوي عند املعلِّم، ويف الفصل الثـاين سـَرد املؤلـِّف عـدًدا مـن 

 ،ينبغـــي أن يتَّصـــف �ـــا املشـــرف الرتبـــوي النـــاجح األخالقيـــات والســـلوكيات الـــيت

ـــافــــذكر مــــن ذلــــك ســـــتَّ  يف كــــلِّ مبحـــــث صــــفة مــــن الصـــــفات  ،ة وعشــــرين مبحثًـ

ــــا أثــــر هــــذه األخــــالق يف الواقــــع العملــــي، ومــــن هــــذه الصــــفات ، األخالقيــــة مبيـًِّن

التقـوى، الصــرب، التواُضـع، الكلمــة الطيِّبـة، البشاشــة وطالقـة الوجــه، الرِّفـق واللِّــني، 

  . إىل غري ذلك... لعدل، إتقان العملا



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٦٩  

الصناعة احلديثية عند اإلمام عبد احلق اإلشبيلي يف 

  تصحيح األحاديث وتعليلها من خالل 

  كتابه األحكام الكربى

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  برهان بن عبداهللا سامل الشعييب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــعســــنة ا   :لطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

  :ا ب

هذا الكتاب يهدف إىل إظهار املـََلكة النقدية اليت يتمتـَّع �ـا اإلمـام عبـد احلـق 

اإلشـبيلي مـن خــالل عـْرض آرائــه وأصـوله العلميــة املتَّبعـة يف احلكــم علـى الروايــات 

جامًعـا هـذه اآلراء  ،كـام الكـربىفاستقرأ كتابه األح، يف السند أو املنت ،قَبوًال ورد�ا

 ؛فبــدأ بفصـــل متهيــدي ذَكــر فيـــه نُبــذة خمتصــرة عـــن اإلشــبيلي وآثــاره العلميـــة ،منــه

ـــاول يف األول الصــــناعة احلديثيـَّــــة املتعلِّقــــة بتصـــــحيح ، وتــــألَّف حبثــــه مـــــن بــــابني تنــ

أو بتقويـة ، سـواء مـا تعلـَّق منهـا بسلسـلة رجـال اإلسـناد ،األحاديث عند اإلشبيلي

ــــه الصـــناعة احلديثيَّــــة املتعلِّقــــة ، ديـــث باملتابعــــات والشــــواهداألحا والثـــاين تنــــاول في

أو  ،ســواء كـان بــالطعن يف الــرواة ومبـا خيــل باتِّصــال أســانيدها ،بـإعالل األحاديــث

والكتـاب أصـله رسـالة دكتـوراه مـن كليـة . بـإعالل احلـديث بالشـذوذ والعلـل اخلفيـة

  .جامعة أم درمان -ية أصول الدين قسم السنة وعلوم احلديث علم

 



 
١٧٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

   الصياغة الفقهية يف العصر احلديث

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  هيثم بن فهد الرومي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار التدمرية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

وحتديـًدا بعـد  ،يف العصـر احلـديث ةمفهوم الصِّياغة الفقهيَّـهذا الكتاب يتناول 

ن الــدول احلديثـــة فهــذه الفــرتة الزمنيــة تشــكِّل نقلــًة يف تكــوُّ ، احلــْرب العامليــة األوىل

ومـــن هـــذه ، ســـا�ا بعـــد رحيـــل االســـتعمار عـــن كثـــٍري مـــن الـــدول اإلســـالميةومؤسَّ 

  .واملراكز ،واملعاهد ،كاجلامعات  ،سات العلميةاملؤسَّ : ساتاملؤسَّ 

ف بتمهيــد عــن مفهــوم الصــياغة ف مــن ثالثــة أبــواب بــدأها املؤلِّــالكتــاب تــألَّ  

مفهومـــه، : املصـــطلح الفقهـــي: تنـــاول يف البـــاب األوَّلق �ـــا، و ومـــا يتعلَّـــ، ةالفقهيَّـــ

ونشــأته، وأمهيتـــه، وضـــوابطه، واملصـــطلح الفقهـــي يف العصـــر احلـــديث، واملقارنـــات 

ـــاولو  .التشــــريعيَّة وأثرهــــا يف تطـــــوُّر املصــــطلح الفقهــــي تقنـــــني  يف البــــاب الثــــاين تنــ

وواقعـــه يف العصـــر ، ومشــروعيته، واجتاهاتـــه، ونشـــأته، مفهومــه؛ األحكــام الشـــرعيَّة

فكــان عــن النظريــة الفقهيـــة مــن حيــث مفهوُمهـــا، : وأمــا البــاب الثالـــث .احلــديث

الكتـاب و  .ونشأ�ا، وأمهيتها، وأقسامها، والنظرية الفقهية لـدى الفقهـاء املعاصـرين

د جبامعـة امللـك سـعو  -من كلية الرتبيـة ف درجة الدكتوراه �ا املؤلِّ نال  أصله رسالة

  . بالرياض -



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٧١  

  صيانة الكتاب

  حراسة الكتاب املعاصر من األخطاء والتغريب 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ذياب بن سعد الغامدي

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  زهري بن مصطفى الشاويش

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٨٥  

   :ا ب

حــــىت  ؛فني والكتَّــــابم نصــــيحة للمــــؤلِّ ف أن يقــــدِّ هــــذا الكتــــاب أراد بــــه املؤلِّــــ

ــــاة الغـــــرب والتغـــــريبيِّني وتقليـــــدهم يف  ،يصـــــونوا الكتـــــاب ــــه عـــــن حماكـ ويبتعـــــدوا بـ

  .إىل غري ذلك، فا�متصنيفا�م ويف عناوين كتبهم ومؤلَّ 

، دت حمتويا�ــــاعــــت مواضــــيعها وتعــــدَّ تنوَّ  ،ف مــــن ســــبعة أبــــوابالكتــــاب تــــألَّ 

وتــاريخ الكتابـــة ، ومــنهج صــيانة الكتــب، فضــل الكتابــة والكتـــب: اشــتملت علــى

كمـــا تكلَّـــم عـــن تـــاريخ ، وعلـــم الطبعـــات ،ق �ـــاوُحـــب الكتـــب والتعلُّـــ، والكتـــب

مث ذكــر آداب التعاُمــل مــع ،  أو اإلســالميبــدايات املطــابع ســواء يف العــامل الغــريب

ــة ،الكتــب وترتيــب وضــعها وتنــاول أيًضــا موضــوع ، وُحكــم إعار�ــا مــع تنابيــه مهمَّ

 ،ســواء صــيانة عنوانــه أو نصِّــه أو حاشــيته أو مراجعــه أو فهارســه، صــيانة الكتــاب

وملحقـات كـل ذلـك، مث خــَتم أبـواب الكتـاب ببـاب معــاِمل صـناعة الكتـاب، وهــو 

  . أدبًا ملن أراد التأليف) ٣٧(صر جد�ا، ذكر فيه باب خمت



 
١٧٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  ضوابط املال املوقوف

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد املنعم زين الدين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥١٩  

  :ا ب

وتـأيت أمهيتـه يف أنَّ  ،املال املوقـوف وضـوابطهث عن شروط هذا الكتاب يتحدَّ 

الوقـف تشـريع إســالمي حمـض، وأنَّ كثــرة األوقـاف وتشـعبها تقتضــي إنشـاء تنظــيم 

 ،وتــألف الكتــاب مــن أربعــة فصــول. إداري يشــرف عليهــا وحيســن التصــرف فيهــا

بــنيَّ فيــه حقيقــة الوقــف وأمهيتــه، وتنــاول يف فصــول الكتــاب  ؛قبلهــا فصــل متهيــدي

ضـــابط ماليـــة املوقـــوف، وبـــنيَّ فيـــه حقيقـــَة املـــال وأقســـامه، ووْقـــف املنـــافع األربعـــة 

مث ذكر . والتطبيقات املعاصرة، ووقف ما ليس مبتقوِّم شرًعا ،ومذاهب الفقهاء فيه

؛ وقـف العقـار وآراء الفقهـاء )أو االنتفـاع بـاملوقوف مـع بقـاء العـني(ضابط التأبيـد 

. قــوالت الــيت قــد ينتفــع �ــا باســتهالكهاوذكــر منــاذج مــن املن ،فيـه، ووقــف املنقــول

وتكلم بعد ذلك عن ضابط ملكية املوقوف للواقف ملكية تامَّة؛ ذَكـر فيـه الوقـف 

ووقــف  ،ووقـف احلــرِّ نْفَسـه ،ووقـف أراضــي احلَـْوز ،ووقــف املسـتأَجر ،حـال اخليـار

مث تكلَّم عن ضابط قابلية املوقوف أو . وغريها من املباحث ،املرهون واإلقطاعات

عدم قابليتـه لإلفـراز؛ ذكـر فيـه وقـف املشـاع ووقـف مـا ال يَقبـل نْقـل امللكيـة بـالبيع 

وأصــل الكتــاب رســـالة ماجســتري مــن كليـــة الشــريعة قســـم . وحنــوه، إىل غــري ذلـــك

   .جامعة دمشق -الفقه 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٧٣  

كم عليها الشيخ ابن باز
َ
  الطراز لألحاديث التي ح

                     :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  جد بن حممد العسكرما

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -مكتبة الرشد 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٨٧  

  :ا ب

هذا الكتاب حيوي جممـوع األحاديـث الـيت َحكـم عليهـا الشـيخ ابـن بـاز، وقـد 

  .حديثًا بعد حذف املكرَّر ٦٧٧بلغ عددها 

هـده السـتخراج مجيـع أحكـام مساحـة الشـيخ ابـن بـاز رمحـه وقد بذل املؤلـِّف ج

جممـوع : (اهللا، على األحاديث من بطون ُكتبه، وكـان املرجـع يف مجـع األحكـام مهـا

). حاشـــية الشـــيخ علـــى بلـــوغ املـــرام(و) فتــاوى ومقـــاالت متنوِّعـــة للشـــيخ ابـــن بــاز

ق مــن  أنــه جيمــع حتــت احلــديث الواحــد مــا تفــرَّ  :وطريقــة املؤلـِّـف يف هــذا الكتــاب

ب األحاديـث الـيت رواهـا الشـيخان إال كالم الشيخ عن هذا احلـديث، وقـام بتجنُّـ

كذلك اجتنب ما نَقل فيه الشـيخ ُحكـم غـريه دون   ،عليها إذا كان للشيخ تعقيبٌ 

كـذلك مـا صـدَّره بكلمــة ثبَـت إن مل يكـن قـد ذكـر معهـا الــراوي أو   ،تعقيـب عليـه

  .احلديث نصَّ 

ما مل ُخيرِّجه الشـيخ ممـا ذكـر نصَّـه خترجيًـا خمتصـرًا، إال كما قام املؤلِّف بتخريج 

، وأحيانًا يـورد نصـوص األحاديـث )ال أصل له(أو ) موضوع: (ما قال عنه الشيخ

   .اليت أشار إليها الشيخ دون أن يوردها



 
١٧٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  عادات القرآن األسلوبية 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  راشد بن محود الثنيان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض - دار التدمرية

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

هـذا الكتــاب أراد مؤلِّفــه اســتقراء عــادات القـرآن األســلوبية مــن كتــب التفســري 

وقَصـد بعـادات . وإظهار شيء ممَّا بذله أهل العلم يف توضـيحها وبيا�ـا، ودراستها

مـا َكــرَّر القـرآن مــن أســاليبه علـى طريقــة واحـدة أو أغلبيــة لَداللــة القـرآن األســلوبية 

  .خاصَّة

وتـاريخ ظهـوره ، بـنيَّ فيـه املؤلـِّف مصـطلح عـادات القـرآن ،الكتاب بدأ بتمهيد

، وِمــن َمثَّ شــرع يف أبــواب الكتــاب الثالثــة، ومنزلتــه يف التفســري، وعنايــة العلمــاء بــه

أمَّـا البـاب الثـاين ، القرآن يف حروفه وألفاظه ففي األوَّل حتدَّث املؤلِّف عن عادات

واإلجيـــاز ، واإلضـــمار واإلظهـــار، فتنـــاول فيـــه عـــادات القـــرآن يف احلـــْذف والـــذِّكر

كعاداتـه يف ، بينمـا كـان البـاب الثالـث لـذِكر عـادات القـرآن يف تراكيبـه. واإلطنـاب

  .وعاداته يف ِخطاباته، وعاداته يف َقصصه، قَـْرن بعض األلفاظ ببعض

لكتـــاب يف أصـــله رســـالة علميـــة تقــــدَّم �ـــا املؤلِّـــف لنيـــل درجـــة الــــدكتوراه يف ا

  . من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -القرآن وعلومه 

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٧٥  

  عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

  أفقه نساء األمة على اإلطالق 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فيصل عفيف اخلفش

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  عمَّان -دار عمار 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٥٦  

   :ا ب

ومـا ، هافضـلويبـنيِّ ، فقـه أمِّ املـؤمنني عائشـة رضـي اهللا عنهـاربز الكتـاب يُـهـذا 

  .نقلْته لألمَّة من علوم شرعية خمتلفة

ـــمه املؤلـــف جـــزئني ســـري�ا  اجلـــزء األوَّل خصَّصـــه للحـــديث عـــن: الكتـــاب قسَّ

وزواجها من النـيبِّ صـلَّى اهللا عليـه ، فتناول من ذلك َنسبها، العطرة رضي اهللا عنها

ـة يف حيا�ـا، وحيا�ا معه وحبه هلا، وسلَّم   ،كما حتدَّث عن بعض األحـداث املهمَّ

وحيا�ـا بعـد رسـول ، وسلَّط الضوء على َفصـاحتها وُحسـن بيا�ـا، كحادثة اإلفك

أما اجلزء الثاين من أجزاء الكتاب فتحدَّث فيه عـن فقـه . سلَّماهللا صلَّى اهللا عليه و 

ـــ، أمِّ املــؤمنني رضــي اهللا عنهـــا ونْقلهـــا ، نة النبويـَّـةســواء يف القـــرآن الكــرمي أو يف السُّ

ــــ وردِّهــــا علــــى بعــــض الصــــحابة يف بعــــض  املســــائل الــــيت ، نة والفقــــهألحكــــام السُّ

ومــــا  ،أالصــــحيحني واملوطَّــــ ومل يستشــــهد املؤلــــف إالَّ بأحاديــــث. خــــالفتهم فيهــــا

ــ وأورد اآلراء الفقهيــة ملخَّصــًة مــن فــتح  ،نن األربعـةصـحَّحه األلبــاين مــن كتــب السُّ

  . وبعض كتب التاريخ ،وتفسري ابن كثري ،وشرح النووي على مسلم ،الباري



 
١٧٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ِّ
   ني والفقهاءالعفو عند األصولي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  يوسف صالح الدين طالب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٤٧  

   :ا ب

إلظهــــار  ؛هـــذا الكتــــاب الغايــــة منـــه بيــــان نظريــــة متكاملــــة عـــن العفــــو اإلهلــــي

ق بـــه مــن قواعــد أصـــولية ومــا يتعلَّــ، وعـــْرض أدلتــه، وإيضــاح ُجزئياتــه، مصــطلحاته

، وتتبـــع جزئياتـــه، ط الضـــوء علـــى العفـــو اإلنســـاينمـــا أنـــه ســـلَّ ك، وفقهيـــة تضـــبطه

  . وأظهر قَِيمه األخالقية

ــا التمهيــدي فتنــاول فيــه  ؛الكتــاب تــألَّف مــن فصــل متهيــدي وبــابني تعريــف أمَّ

ني ذاكــرًا مـنهم ابــن العفـو عنــد األصـوليِّ وجعـل البــاب األوَّل للحـديث عــن العفـو، 

 ث عـنحتـدَّ كمـا   .م، والشـاطيبيمية، وابـن القـيِّ بن عبد السالم، وابن ت زَّ رشد، والعِ 

بينمـا   .مسـكوًتا عـن ُحكمـه وَعالقته مبـا يـَُعـدُّ ، العفو يف مباحث األحكام الشرعية

ــا باحلــديث عــن العفــ ، عنــد الفقهــاء هتطبيقاتــاإلنســاين و  وكــان البــاب الثــاين خاص�

تـاب نـال بـه كال .فذكر العفو يف احلدود، والعفـو يف األمـوال، والعفـو يف القصـاص

يف جامعـة  -فـه درجـة الـدكتوراه يف الفقـه اإلسـالمي وأصـوله مـن كليـة الشـريعة مؤلِّ 

  .دمشق



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٧٧  

 عقائد األشاعرة  

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مصطفى باحو

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  حممد بو خبزة احلسيين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة –املكتبة اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٦٠  

  : ا ب

ض دون التعـــرُّ ، هــذا الكتــاب مجــع فيــه املؤلِّـــف كبــار مســائل عقائــد األشــاعرة

، ض للمســـــائل املنطقيـــــةأو التعـــــرُّ ، لصـــــغار املســـــائل واألحبـــــاث اجلانبيـــــة اهلامشـــــية

رة واملباحـث الفلسـفية النظريـة، وقـد اشــرتط املؤلـِّف أالَّ ينقـل إال مـن كتـب األشــاع

تنــاول يف كـل فصــل بابًــا مــن ، الكتــاب تــألَّف مــن أحـد عشــر فصــًال . دون غـريهم

وقـد تضـمَّنت فصـول الكتـاب طـرق إثبـات ، ومسـألًة مـن مسـائلها، أبواب العقيدة

وإميــان املقلِّــد، وتضـــمَّنت ، وأول واجــب علــى املكلَّـــف ،وجــود اهللا تبــارك  وتعـــاىل

راءهـم يف مسـائل األمسـاء والصـفات وآ، أيًضا موضوع العقل والنقل عند األشـاعرة

ــْوا عليهـا مــذهبهم ،وأقسـامها عنــدهم واإلميــان وحقيقتــه وزيادتــه ، واألصــول الــيت بنَـ

ــــة اهللا تعـــــاىل يف اآلخــــــرة، والقضـــــاء والقــــــَدر ومفهـــــوم الكْســـــب، ونُقصـــــانه ، ورؤيــ

وعذاب القرب وأهوال  ،وأشراط الساعة ،وعامل الغيب ،وكرامات األولياء ،والنبوَّات

مث أفرد فصـًال خـتم  ،وموقف األشاعرة من ُخمالفيهم ،والصحابة ،واإلمامة ،امةالقي

 . بني األشعري وأتباعه :به مسَّاه



 
١٧٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 العقد على املنافع وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  موالي عبد السالم علوي بلغييت

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

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

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٥٥  

   :ا ب

ـة مـن مسـائل املعـامالت وهـي مســألة  ،هـذا الكتـاب يتنـاول مسـألًة فقهيـة مهمَّ

  .هذا املوضوع خاصَّة وأنه ال يوجد تأليف خيصُّ ، العقد على املنافع

مبــدخل تنــاول فيــه مصــطلحاٍت ومفــاهيَم خادمــًة للموضــوع  ف كتابــه بـدأ املؤلِّــ

وغريها، وتألَّفت أبـواب الكتـاب  ،واملنفعة ،والعقد، واملال ،واحلق ،كمفهوم امللك

ـد لـه بإمجـال ، اشـتمل األول منهمـا علـى العقـود علـى املنـافع بعِـوض، من بابني مهَّ

ل منهـا تنـاول فيــه األوَّ  ؛مث ضــمَّن هـذا البـاب ثالثـة فصــول، بعـض أحكـام اإلجـارة

ــا الثـاين فتحـدَّث فيـه عــن ، وعلـى األعيـان، اإلجـارة الـواردة علـى عمــل اإلنسـان أمَّ

وجعــل ، ومــا يتعلَّــق بــه مــن األمســاء واألحكــام ،)بيــع املفتــاح(اخلِلــو أو مــا ُيســمَّى 

  .كاإلجيار املنتهي بالتمليك  ،الفصل الثالث للنظر يف بعض العقود اجلديدة

وضـــمَّنه  ،للحـــديث عـــن العقـــد علـــى املنـــافع بغـــري ِعـــوض وأفـــرد البـــاب الثـــاين

كاإلعــارة ، الفصــل األوَّل اشــتمل علــى العقــود املؤقَّتــة يف احلــال أو املــآل ؛فصــلني

 .والفصل الثاين جعله للعقود املؤبَّدة على املنافع بغري ِعوض، والُعمَرى



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٧٩  

  العقل السياسي اإليراني املعاصر

  منطق الفكر وبرنامج العمل 

بت ا:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد الستار الراوي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  مكة املكرمة –دار الدراسات العلمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  بدون   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢١٩  

  : ا ب

والكتــاب يتــألَّف . ط الضـوء علــى العقليــة السياسـية اإليرانيــةهـذا الكتــاب يســلِّ 

مبحًثا، عْنون للمبحـث األوَّل بعنـوان العقـل السياسـي فقـه  من مقدِّمة وأحد عشر

املفاهيم ومصطلحات الثورة، حتدَّث فيه عن الطـرق الـيت اتبعهـا يف حتليلـه وتنظيمـه 

ــــيت تبنْتهـــا الثـــورة اإليرانيـــة يف خطا�ــــا  لألفكـــار، مث بـــنيَّ املصـــطلحات واملفـــاهيم ال

اإلسـالميَّة ومفهومهــا لــدى السياسـي، ويف املبحــث الثـاين تنــاول تشـكيل احلكومــة 

ليتحدَّث يف املبحث الثالث عن مشروع اإلصالح الـدِّيين لـدى اخلميـين،  ؛اخلميين

مث حتـدَّث يف املباحـث األخـرى عـن رسـالة . وانتقاد املؤلِّف للمشروع حسب رؤيته

الوالية، وتصدير الثورة، وعن منطق احلركـة وُسـبل النِّضـال، وموقـع الواليـة يف نظـام 

اإلســالمي لــدى اخلميــين، وبــنيَّ أنَّ الدســتور اإليــراين يف جــوهره مبــين علــى  اُحلكــم

، مث أخـذ يف نقـد نظريـة  نظرية والية الفقيه، كما حتدَّث عن واليات اخلميين الستِّ

واليـة الفقيــه، وخــتم الكتــاب بنتــائج وخالصـات عــن واليــة الفقيــه، ورؤيــة املنظِّــرين 

وهــي طريـــق اخلـــالص  ،يـــة الفقيـــه متثِّــل ُروح اإلســـالماإليــرانيِّني الـــذين يــَرْون أنَّ وال

  . األممي للمسلمني وغريهم



 
١٨٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  العقيدة الواسطية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  لوي بن عبد القادر السَّقَّافعَ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الظهران -الدُّرر السَّنية  

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ـــ  األوىل ــنة الطبـ   :عســ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٤٣  

   :ا ب

ــ، متــون العقيــدة السـلفيَّة الكتــاب هـو أحــد أهـمِّ  هـذا نة ألحــد أعـالم أهــل السُّ

واجلماعة شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقد طُبع هذا املـنت طبعـاٍت كثـرية، إال أنَّ هـذه 

ـــق  إحـــداها، عشـــرة خمطوطـــةقابلـــه علـــى اثنـــيت  الطبعـــة تتميَّـــز بـــأمور، منهـــا أنَّ احملقِّ

ق ألول قَّـوحتُ ، صـول عليهـاأمكـن احلُ  للمـنتسـخة وهي أوثـق نُ ، املؤلِّفرئت على قُ 

وقـد أشـار احملقِّـق يف املقدِّمـة إىل بعـض ، النسخة أصـًال هذه  احملقِّق قد جعلو  ،مرة

وهـــي مـــن تعـــديالت شـــيخ اإلســـالم ، الفوائـــدســـخة مـــن مـــا انفـــردت بـــه هـــذه النُّ 

، وقد وضع احملقِّـق املخطـوط كـامًال يف أوَّل الكتـاب القراءة عليه واستدراكاته أثناء

الفـروق الـيت انفـردت كل، وأمهل قبل النص احملقَّق، وضبط املنت ضبطًا كامًال بالشَّ 

د يف نت مـــا مل يـــرِ املـــوأثبـــت يف ، �ـــا واحـــدة مـــن نســـخ املخطوطـــات عـــن األصـــل

جـــد يف أغلـــب ضـــًحا ووُ أو كـــان خطـــؤه أو ســقطه وا، ح لديـــه إثباتــهاألصــل وتـــرجَّ 

ــقو ، النُّسـخ سـختان أو أكثــر وإن مل يكـن موجــوًدا يف مـا اتفقــت عليـه نُ  أثبـت احملقِّ

األحاديـث وخـرَّج ، كرهالثناء والدعاء وما ال فائدة من ذِ فروق أمهل كما  .األصل

وقـد قـدَّم احملقـق مبقدِّمـة خمتصـرة اشـتملت علـى ترمجـة ، خترًجيا خمتصًرا يفي بـالغرض

   .سخ اخلطيةوتاريخ كتابة العقيدة الواسطية، وتوصيف النُّ  ،شيخ اإلسالمموَجزة ل



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٨١  

  العالقة بني الصوفية واإلمامية

ة  -  واقعها – جذورها
َّ
  أثرها على األم

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  زياد بن عبد اهللا احلمام

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -جملة البيان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع ســــنة  األوىل   :الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٢٤  

  : ا ب

، كشف حقيقة العالقة بني الصُّوفية واإلمامية يف الوقت احلاضرهذا الكتاب ي

، فقون فيها أو يفرتقونقاط اليت يتَّ مستعرًضا النِّ ، وبيان منشأ هذه العالقة وأطوارها

 .ة واجلماعة منهاوبيان موقف أهل السُّن، ةاألمَّ  يفآثار هذه العالقة  مع دراسة

تمهيــد التعريـــف يف الف املؤلِّــ تنـــاول ؛تــألَّف الكتــاب مــن ثالثـــة أبــواب ومتهيــد

  . تلك اليت هلا صلة باإلمامية ةً خاصَّ ، رقها املعاصرةوأبرز طُ ، بالصوفية

ث عــــن شــــيء مــــن واقعــــه وحتــــدَّ ، ةثــــين عشــــريالف مــــذهب اإلماميــــة امثَّ عــــرَّ 

 مث تنـاول مـن خـالل أبـواب الكتـاب. صـوليةوعن مدرستيه األخباريـة واأل، املعاصر

وأســباب نشــأة العالقــة بينهمــا، واجتاهــات ، لة بــني الصــوفية واإلماميــةجــذور الصِّــ

أبـــرز مســـائل االتفـــاق واالخـــتالف بـــني الصـــوفية أعالمهمـــا مـــن هـــذه العالقـــة، و 

و أ ،، ســواء يف املســائل العلميــة كأصــول اإلميــان والنبــوَّة واإلمامــة والواليــةواإلماميــة

سواء يف الِفـرقتني أو يف ، القة الصوفية باإلماميةأثر عَ العملية كالقبور واألضرحة، و 

  . وموقف أهل السُّنة منها ،األمَّة كلها

  . بالرياض -والكتاب أصله رسالة دكتوراه من كلية الرتبية جبامعة امللك سعود 



 
١٨٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  عالقة علم أصول الفقه بعلم املنطق

  تأثري مقاربة يف جدلية التاريخ وال

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تــ

  

  وائل بن سلطان احلارثي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشـ

  

  بريوت - مركز مناء للبحوث والدراسات

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطب

  

ــع  األوىل ـــنة الطبـــ   :سـ

  

ــفحات  هـ٢٠١٢ ــدد الصـــ   :عــ

  

٥٦٠

   :ا ب

هـــو علـــم مكوِّنـــات العلـــوم الشـــرعية، أحـــد لبحـــث هـــذا الكتـــاب هـــو دراســـة 

أن علم األصـول ملن أراد أن يفهم  إذ إنه ال بدَّ  ؛ته بعلم املنطقالقعَ أصول الفقه و 

  . باملكوِّن املنطقي الذي أثَّر فيه يفهم َعالقته

 ،األول ذكــر فيـــه املؤلِّــف مقــدِّمات متهيديَّـــة ؛الكتــاب تــألَّف مــن ســـتة فصــول

 لهكمــا عــرَّف علــم املنطــق وأوضــح تشــكُّ ، عــرَّف فيــه علــم األصــول وبــنيَّ حمدداتــه

وعقــد ، أمــا الفصــل الثــاين فكــان لبيــان موضــوع الِعلمــني ومكونا�مــا، وتقســيماته

بينمـــا كـــان الفصـــل الثالـــث لتوضـــيح عالقـــة علـــم املنطـــق ، مقارنـــة وموازنـــة بينهمـــا

والفصل الرابع كان للحـديث عـن املوقـف ، بالعلوم العقلية كالفلسفة وِعلم الكالم

ــ، قــف علمــاء أصــول الفقــهأو موا ،ســواء املوقــف العــام ،مــن علــم املنطــق ص وخصَّ

مث خــَتم ، ف الفصــل اخلــامس لــذِكر تــاريخ العالقــة بــني أصــول الفقــه واملنطــقاملؤلِّــ

  . بذكر اآلثار الناجتة عن هذه العالقة



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٨٣  

  )مناهجه -طرائقه  -أصوله (علم ختريج األحاديث 

     :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ت

  

  حممد حممود بكار

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  ي أمحد حمرم الشيخ ناج

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -دار السالم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  :ســنة الطبــع  األوىل

  

  :عـدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

هـ١٤٣٢

   :ا ب

ـــــ ـــاول أحـــــد علـــــوم السُّ ــــة أســـــانيد هـــــذا الكتـــــاب يتنــ نة النبويـَّــــة املتعلِّقـــــة بدراسـ

لـم التخـريج، وهـو ع، كـم عليهـا بعـد ذلـك بـالَقبول أو الـردِّ األحاديث ومتو�ا واحلُ 

بـدأ بتمهيـد تنـاول فيـه . وبيـان طرقـه ومناهجـه، فالكتـاب حيـاول التقعيـد هلـذا العلـم

ــــًحا فائدتــــه، غــــة واصــــطالح احملــــدِّثنياملؤلِّــــف معــــىن التخــــريج يف اللُّ  وأمهيتــــه ، موضِّ

ضـــاربًا أمثلـــة ، وحتــدَّث عـــن نشـــأته واألطــوار الـــيت مـــرَّ �ــا، وحاجــة املســـلمني إليـــه

مث حتـدَّث بعـد ذلـك ، وغريها من املوضـوعات، مصنَّفات معيَّنةلكتب التخريج يف 

تكلَّــم عــن كــل حالــة بإســهاب  ؛وذكــر أنَّ لــه ثــالث حــاالت ،عــن طــرق التخــريج

، وهــي كـون الباحــث حِفــظ مـنت احلــديث أو طَرفــه األوَّل: احلالــة األوىل، وتفصـيل

واحلالــة ، ديثختـريج احلـديث عـن طريــق معرفـة الـراوي األعلـى للحـ: واحلالـة الثانيـة

وهــي مــا إذا كــان الباحــث ال يــذكر نــصَّ احلــديث الــذي يريــد خترجيـــه وال : الثالثــة

والكتـــاب ســـبق أن طبعْتـــه دار ، ولـــيس معـــه اســـم الـــراوي الـــذي رواه ،طَرفـــه األوَّل

  .طيبة بالرياض ِعدَّة طبعات



 
١٨٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

بي طاهر أندلس يف جمالس احلافظ علماء املغرب و األ

 
َ
ل
ِّ
  سكندريةفي يف اإلالس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن عزوز

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

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

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٧٩  

   :ا ب

ـــ خـــالل الت العلميـــة بـــني املغـــرب واإلســـكندرية هـــذا الكتـــاب يبحـــث يف الصِّ

ـَلفي وَمـن كـان ، القرن السادس اهلجـري حيـث تنـاول جمـالس اإلمـام أيب طـاهر السِّ

ثالثـة وقـد اشـتمل الكتـاب علـى ، جيالسه فيها من علماء املغرب العريب واألنـدلس

ــاحلــافظ أيب طــاهر حيــاة األوَّل منهــا دراســة عــن : أبــواب ، في يف اإلســكندريةلَ السِّ

أمــا البــاب الثــاين ، ميــة باإلسـكندرية يف تلــك الفــرتةمـع حملــة تارخييَّــة عــن احلركــة العل

ـَلفي يف جمـالس اإلفـادة واالسـتفادة يف اإلسـكندرية فـذكر فيـه مـا  ،وهو احلـافظ السِّ

استفاده السَِّلفي من علمـاء املغـرب واألنـدلس يف جمـالس الرِّوايـة باإلسـكندرية ومـا 

وقــام )) عجـم الســفرم((وقـد اســتخرج املؤلـِّف هــذه الفوائــد مـن كتــاب ، أفـاده هلــم

للكالم عـن  الثالثص الباب ني، وخصَّ ني واألندلسيِّ برتتيبها، وذَكر تالميذه املغربيِّ 

ـشـيخه اتـه احلديثيـَّة عـن ييب ومرويَّ التُّجِ  احلافظ ًما برتمجـة مقـدِّ ، ةلفي باإلسـكندريالسِّ

  . واليت قسَّمها لستة أنواع ،هاتمرويَّ قبل ذكر ، للتُّجييب

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٨٥  

 عمدة احملتج يف
ُ
  كم الشطرنج ح

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن عبد الرمحن السخاوي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  ونذير كعكة ،أسامة احلريري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٠٤  

   :ا ب

اإلمــــام اســــتوعب فيــــه ، الشــــطرنج ُحكــــم جــــزء يفهــــذا الكتــــاب عبــــارة عــــن 

وهـــو ِمـــن أهـــمِّ املراجـــع يف هـــذه ، مـــا وقـــف عليـــه مـــن اآلثـــار واألقـــوال الســـخاويُّ 

عــرَّف يف املقدمــة كلمــة  ؛الكتــاب رتَّبــه اإلمــام علــى مقدِّمــة وثالثــة أبــواب. املســألة

مث تنـاول بعـد هـذه ، عبـة وجـاء �ـاوبنيَّ أوَّل َمن وضع هـذه اللُّ  ،الشطرنج وضبطها

، األحاديــث املســَندة يف البــاب األوَّل :خــالل أبــواب الكتــاب الثالثــة املقدِّمــة مــن

فــذكر مــنهم ، أمَّـا الثــاين فنقـل فيــه أقــوال الصـحابة رضــوان اهللا علــيهم يف الشـطرنج

ذكـر فيـه مـا جـاء عـن والثالـث ، وَمن ُنسب إليه اللعب به وإقـراره، َمن كرِهه وذمَّه

  .ةعند سائر األئمَّ ُحبكم الشطرنج ليختم بعد ذلك ة التابعني وأتباعهم؛ أئمَّ 

دراسة مـوجزة قدََّما ف، و ترمجة شاملة للمؤلِّ بعمل  فقد قاَما ؛قنيِ قِّ أمَّا عمل احمل

 ختـريج مــا فيـه مــن أحاديـث وآثــار،و الكتــاب،  نـصِّ  باإلضـافة إىل حتقيــقللكتـاب، 

   .ة لهمع وضع فهارس علميَّ  ،، وإيضاح بعض املعاين الغريبةوعزو النقول

 



 
١٨٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 ال
َّ
  ل عمدة يف الفقه على مذهب اإلمام املبج

  أمحد بن حنبل رمحه اهللا 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن أمحد بن ُقدامة

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  طارق بن سعيد بن سامل آل عبد احلميد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار البشائر اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٦٨  

   :ا ب

، هذا الكتاب هو أحد املتون املختصرة املعتمدة واملشهورة يف مـذهب احلنابلـة

جـرى فيـه علـى قـول واحـد اختـاره، فجــاء ، فهـا ابـن قدامـة لتلقـني املبتـدئنيوالـيت ألَّ 

ُيصـــدِّر أبــواب الكتـــاب ، ســـهل احلِفــظ والَفهــم، ســـلَس األســلوب، واضــَح العبــارة

 ؛مث يُردفـــه بـــذِكر فروعـــه علـــى القـــول املعتمـــد يف املـــذهب ،صـــحاححبـــديث مـــن ال

  .استنباطًا من ذلك احلديث

ــا اجلديــد يف هــذه الطبعــة فهــو أنَّ احملقِّــق ، وقــد طبــع الكتــاب طبعــات كثــرية أمَّ

، رأى أن الكتاب مل يُعَط حقَّه من العنايـة الالئقـة بـه مـن حيـُث اإلخـراج والطباعـة

فبدأ الكتاب بدراسة عن اإلمـام ابـن ُقدامـة . ود وأحسنفأراد أن خيرجه بطريقة أج

ـــع للكتــاب، رمحــة اهللا مث جــاء مبـــنت الكتــاب احملقَّــق مقـــابًال ، مث أتبعــه بتعريــف موسَّ

وخمــرَّج األحاديــث واآلثــار مـــع بيــان درجتهــا، إىل غـــري ، علــى ثــالث ُنســخ خطيـــة

  .ذلك



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٨٧  

   الغناء واملوسيقا بني اللهو والوعيد

  :ت اب

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :أليفتــ

  

  عبد اهللا بن عبد احلميد األثري

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  وحممد صاحل الغرسي، وعبد اهللا شاكر، عبد الرمحن احملمود

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٠٨  

   :ا ب

بعبـــارة ، الشـــرعي للغنـــاء واملوســـيقافـــه اُحلكـــم هـــذا الكتـــاب اســـتعرض فيـــه مؤلِّ 

ــ ، نة واإلمجـاع وأقــوال أهـل العلــم املعتــَربينسـهلة، مســتدال� عليهـا مــن الكتـاب والسُّ

ابتـدأ املؤلـِّف الكتـاب . مع مجعه جمموعًة من املسـائل القدميـة واحلديثـة يف املوضـوع

املؤلِّــف  مث شــرع، وذكــر أنواعــه، مث بيــان آثــاره علــى الفــرد وا�تمــع، بتعريــف الغنــاء

ــــبعــــد ذلــــك يف عــــْرض األدلَّــــ مث مــــا نُقــــل عــــن الصــــحابة ، نةة مــــن الكتــــاب مث السُّ

بعــد ذلــك ذَكــر اإلمجــاع ، والتــابعني واألئمــة األربعــة يف ذمِّ املعــازف والغنــاء وأهلــه

  .وفتاوى العلماء املعاصرين فيه، املنعقد على حترمي الغناء واملوسيقا

كُحكـم األناشــيد ، قــة باملوضـوع وأحكامهــاكمـا ذكــر مجلـًة مــن املسـائل املتعلِّ 

كمـــا تنـــاول أيًضـــا مســـألة ، وُحكـــم مصـــاحبة الطبـــول هلـــا، وضـــوابطها، اإلســالمية

وُحكــم تــأجري ، وبــنيَّ أحكامهــا ،وأغــاين األطفــال وأعيــاد املــيالد ،األغــاين الدِّينيــة

ت ملن يبيع آالت وأشرطة الغناء ونغمات اجلوَّال، وغريها من املسائل    .احملالَّ



 
١٨٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

الفتاوى والدروس يف املسجد احلرام لسماحة الشيخ عبد 

   اهللا بن حممد بن محيد

  :ت اب

ــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :جمـــ

  

 إبراهيم بن علي احلمدان

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

 

 صاحل بن عبد اهللا بن محيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

 

 الرياض -مكتبة دار املنهاج 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــفحات هـ١٤٣٣ :سنة الطبع الثانية :الطب   :عـــدد الصـ

  

١٠١٦

   :ا ب

هـذا الكتــاب احتـوى علــى مجلــة مـن الــدروس والفتــاوى لسـماحة الشــيخ عبــد 

غـت مــن األشــرطة، قاهـا يف املســجد احلــرام، فرِّ اهللا بـن حممــد بــن محيـد، كــان قــد ألْ 

ـ وأمـا عــن طريقـة اجلمــع والرتتيــب . بعــتمث طُ  ،وروجعــت ،وُحــذف املكـرَّرقت ونسِّ

بعـدها ل كـل بـاب مث الـدروس يف أوَّ  تضـعو و  ،الـدروس عـن الفتـاوى تلصِ فقد فُ 

وابتــدأ الكتـــاب ، الفتــاوى علـــى األبــواب املناســبة هلــا تزعــو و ، فتــاوى هــذا البــاب

 ،الطهــارة: مث دروس العقيــدة وفتاويهــا، وفتــاوي العبــادات ،برتمجــة للشــيخ عبــد اهللا

 ،والطـالقوالنِّكـاح  ،مث أبـواب البيـوع ،واحلج ،والصيام ،والزكاة ،واجلنائز ،والصالة

  .وغريها ،واآلداب

مـع الشـيخ تنـزُّل مـع ، سـهلة اعبارا�ـكـون زت هذه الـدروس والفتـاوى بمتيَّ وقد 

  .، واستخدامه ضمري املخاطبلفةبال كُ  هيصال املعلومة لإلاملستمع والسائل؛ 

  .حةبع هذه الطبعة اجلديدة واملنقَّ فطُ  ،دتبع طبعة أوىل ونفِ الكتاب طُ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٨٩  

   فصول يف أصول التفسري

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مساعد بن سليمان الطيار

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٨٣  

   :ا ب

اعتـىن املؤلـِّف جبمعهـا  ،من مباحث علـم أصـول التفسـري هذا الكتاب جمموعةٌ 

  .زًا ذلك بأمثلة توضح املراد وتقربهمعزِّ ، وحترير مسائلها

ومراجعـــه  ،تعريـــف أصـــول التفســـري :منهـــا ؛وقــد تنـــاول املؤلـــف عـــدَّة مباحـــث

ــ( ؛كالتفســري باملــأثور  ،وموضــوعاته، وأقســام التفســري وطرقــه نة وأقــوال القــرآن والسُّ

، واخــتالف السَّـلف يف التفســري، واالجتهــاد والـرأي ،غـةوباللُّ  ،)حابة والتــابعنيالصَّـ

 ،ومــن تلــك املباحــث أيًضــا اإلمجــاع يف التفســري، أنــواع ذلــك االخــتالف وأســبابهو 

 ،ومنهــا القواعــد الرتجيحيَّــة ،وقواعـد التفســري ،واألصـول الــيت يــدور عليهــا التفســري

  .وغريها من املباحث

يف هـذه الطبعـة اسـتدرك إالَّ أنَّ املؤلـِّف ، هــ١٤١٣سبق أن طُبع الكتـاب عـام 

من أفكـار بتوسُّـع  هطرحيرجع ملا املكر ص على ذِ حرَ و ، لميةبعض املسائل الععلى 

كمـا أضـاف قائمـة مبـا ، هغـري كتبـب كتُـ  وقـف عليـه مـنأو فيمـا ، األخرى هيف كتب

   .لالستفادة ؛صدر من الكتب املتعلِّقة بأصول التفسري



 
١٩٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 عالجه –أثاره  –الفقر أسبابه 

  من منظور إسالمي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  الشومحممد قاسم 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٥٥  

  :ا ب

ومشـكلة ، هذا الكتـاب يعـاجل قضـيًة مـن أهـم القضـايا الـيت َتشـغل العـامل أمجـع

جلهــا مــن إال أنَّ املؤلــف هنــا يعا، مستعصــية يف شــىتَّ بقــاع األرض أال وهــي الفقــر

ــــا أســـبابه ،منظـــور إســــالمي والكتـــاب تــــألف مــــن مخســــة . وعالجــــه ،وآثــــاره ،مبيـًِّن

وبـــنيَّ أ�ـــا  ،تنـــاول يف األول احلـــديث عـــن ماهيـــة الفقــر ونظـــرة النـــاس لـــه ؛فصــول

ا جيــب الــتخلص منــه وحــاول وَمــن رآه شــر� ، َمــن رآه نعمــة :انقســمت إىل ِقســمني

ــمها إىل أمـا يف الفصـل الثــاين فـ، إجيـاد احللـول لـذلك تكلَّم عـن أسـباب الفقـر وقسَّ

وذاتيـــة وهـــي الـــيت يكـــون ، وهـــي اخلارجـــة عـــن إرادة اإلنســـان ،خارجيـــة: قســـمني

مث تكلـَّم بعـد عـن الوسـطية الـيت يتمتـَّع �ـا اإلسـالم يف جانــب ، فيهـا لإلنسـان دورٌ 

أمـا الرابـع فبـنيَّ فيـه آثـار الفقـر ومـا ، وذلـك يف الفصـل الثالـث، الكسـب واإلنفـاق

أو ، سـواء كانـت عقديـة ،عد والنـواحيبَّب فيـه مـن مشـكالت علـى مجيـع الصُّـيتسـ

ليأيت يف الفصل اخلامس لألهـمِّ  ؛أو على التفكري واإلبداع وغريه، أخالقية سلوكية

 .واالجتماعية والدولية، والعملية، وهي جمموعة من احللول والعالجات اإلميانية



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٩١  

  عاصرةفقه األولويات يف املعامالت املالية امل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  علي بن حسني العايدي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٩٧  

   :ا ب

هــــذا الكتــــاب يتنــــاول فقــــه األولويــــات وتطبيقهــــا يف جمــــال املعــــامالت املاليــــة 

إليضـــاح املقصـــود  ؛ملؤلِّـــف أن يبـــدأ بتصـــوير املســـائل املبحوثـــةوطريقـــة ا، املعاصـــرة

  .والنظر يف كالم أهل العلم املتقدِّمني واملعاصرين والرتجيح بينها، منها

 ،مــن القضــايا يف املعــامالت املاليــة ويتميَّــز الكتــاب بدراســة النــوازل ومــا جــدَّ  

وقـد . ق مبوضـوع الكتـابسواء على مستوى األفراد أو املؤسَّسات املاليـة، ممـَّا يتعلَّـ

ـــم املؤلــــف كتابــــه ِقســــمني ــــه تأصــــيل فقــــه األولويــــات: قسَّ وبيــــان  ،األول تنــــاول في

وهــو مــا تضـــمَّنه ، ومراتبــه ،وقواعــده ،وعالقتــه بــالعلوم الشــرعية األخــرى ،حقيقتــه

والقسم الثاين تناول فيه تطبيقاٍت علـى املعـامالت ، من الكتاب الفصل التمهيديُّ 

ا اشــتمل عليــه فصــَال الكتــاب األوَّل والثــاين، فتحــدَّث يف األول وهــو مــ ،املعاصــرة

بـــة ويف ، وعقـــد االستصـــناع ،كاملراحبـــة املرّكبـــة  ،عـــن فقـــه األولويـــات يف العقـــود املركَّ

. وغريهـــا ،الثــاين عــن فقــه األولويــات يف االســتثمارات النقديــة كاملضــاربة املصــرفية

 -له بكليــة الشــريعة والقــانون والكتــاب يف أصــله رســالة ماجســتري يف الفقــه وأصــو 

  . جبامعة الشارقة



 
١٩٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  فقه الدليل يف شرح التسهيل يف الفقه 

  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن صاحل الفوزان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٥  

   :ا ب

وهـــــو أحــــد املتــــون الفقهيـــــة  ،هــــذا الكتــــاب شــــرح لكتـــــاب التســــهيل للَبعلــــي

واحتوائه على مسـائل ، ويتميَّز بسهولته ووضوح عبارته، املختصرة يف الفقه احلنبلي

 ؛مــع اعتمــاده علـى القــول الــراجح يف املــذهب، ال توجـد يف غــريه مــن املختَصـرات

ومتيَّز . فقد قام املؤلِّف بشرحه مث طُلب من املؤلِّف نشره ؛وألنَّ هذا املنت مل ُيشرح

حيـث أوضـح الشــارح ، الشـرح بأنـه كـان وســطًا بـني الطويـل املمـلِّ والقصــري املخـلِّ 

، وقـَرن األحكـام بأدلَّتهـا الشـرعية املعتـَربة، عبارات الكتاب بأسلوب سهل وواضـح

امه بالراجح مـن أقـوال أهـل مع اهتم، كما أنه خرَّج األحاديث الواردة يف الكتاب

ومســتفيًدا مـــن  ، معتمــًدا يف ذلــك قــوَّة الــدليل، العلــم أو روايــات املــذهب احلنبلــي

  . كالم أهل العلم، ودفًعا لإلطالة مل يعُز كثريًا من املسائل الفقهية إىل مصادرها

والكتــاب ســبق طبعــه، إالَّ أنَّ الشــيخ قــد راجــع الكتــاب وصــحَّح مــا فيــه مــن 

  . ف بعض الفوائد والتعليقات واملسائل املعاصرة املهمَّةوأضا، أخطاء

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٩٣  

   فقه العبادة

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سلمان العودة

  كمال بن السيد الساملي  :وتعليق تحقيق

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  اإلسالم اليوم

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٤  

   :ا ب

للموفَّـــق ابــــن ُقدامــــة  ))ُعْمـــدة الفقــــه((كتــــاب علـــى  شــــرح  لكتــــاب هـــوهـــذا ا

 وصـوم، وزكـاة، وحـج، ،وصـالة ،طهـارةالعبـادات مـن أحكام  فيما خيصُّ  املقدسي

ـ ممـا مييِّـز هـذا الشـرح علـى مـا تقدَّمــه مـن شـروح العمـدةو  ع املؤلـف يف الشــرح، توسُّ

 بينمـــاض هلـــا ابـــن قدامـــة، مل يتعـــرَّ الـــيت لقضـــايا أثنـــاء شـــرحه للعديـــد مـــن ا هتعرُّضـــو 

ممـــا يُعـــرف بفقـــه  ات املســـائل،يف شـــرحه مســـتجدَّ  تهضـــافوإ دعـــت احلاجـــة إليهـــا،

مث فرِّغـــت ، وأصــل هــذا الكتـــاب دروس ألقاهــا املؤلِّــف يف دورات علميــةالنــوازل، 

ــــقت وخرجــــت وُمتِّمــــت مباحــــث الكتــــاب بإضــــافة املســــائل ، هــــذه الــــدروس وُنسِّ

ا املؤلـِّـف الشــارح مــن خــالل شــرحه علــى بلــوغ املـــرام الضــروريَّة الــيت مل يتعــرَّض هلــ

ــق بضــبط نصــوص الشــرح ، واعتــىن بتخــريج أحاديثــه ،وبعـض فتاويــه، وقــد قــام احملقِّ

وعـــزا أقـــوال العلمـــاء إىل كتـــب املـــذاهب املعتمـــدة، مـــع بعـــض ، ومســـائله، وآثـــاره

طيـة خ عـدَّة ُنسـخعلـى  هلـابكتـاب العمـدة، وق  نـصَّ  حقَّـقكمـا . التعليقات النافعة

   .، مع وضع ترمجة خمتَصرة البن قدامة، والتعريف بكتابهبعاته احملقَّقةطَ بعض و 

 



 
١٩٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

الفكر األصويل باألندلس يف القرن الثامن اهلجري 

ي فيه 
َ
ز
ُ
  وإسهام ابن ج

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  منري القادري بودشيش

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  املغرب –ة للعلماء مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث بالرابطة احملمدي

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٣٣  

   :ا ب

م يف كشف الغطاء عن مكانـة الفكـر األصـويل اسهأراد مؤلِّفه اإلهذا الكتاب 

إسهامــات اإلمـــام وذلك بتسليط الضـوء علـى  ؛باألندلس يف القرن الثامن اهلجري

 .علم أصول الفقهيف  َزيٍّ ابـن جُ 

رمحـه  املــادة العلميـة املرتبطـة بشخصـية اإلمــام ابـن ُجـَزيقام املؤلِّف باستقصاء 

العلميـــة والفكريـــة وتنـــاول عصـــره مـــن الناحيـــة دة، متعـــدِّ  ف بـــه مـــن نـــواحٍ ، فعـــرَّ اهللا

،  وتنظريه للحركة األصـولية يف املغـرب العـريب، فكره األصويلتكلَّم عن والتارخيية، و 

ــــكمـــا  كضــــرورة املنطــــق ،  يف الســــتدالل األصــــويل منهـــــجهُأســــس ل القــــول يف فصَّ

اآلليـــات األصولـــية الـــيت كمـــا تنــاول ، وغــريه ،وأمهيتــه يف اخلطـــاب األصــويل عنـــده

ــــة  ل لـــذلك بـنمــــاذجَ يف تـحـلــــيل اخلطـــاب الشــــرعي، وَمــــثَّ  ابـــن ُجـــَزيٍّ  وظَّفهـــا فقهي

ـــا بـــني لكتـــاب قـــد و�ـــذا يكـــون ا، تطبيقيـــة للمنهجيـــة األصـــولية عنـــده جـــاء جامًع

ـــــاب أصــــله رســـــالة دكتـــــوراه،  .يوالتطبيقـــــ يالنظــــر  بـــــدار احلـــــديث  توقشــــنُ والكت

  . احلسنية



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٩٥  

 يف اإلسالم
ُ
ه
َ
ك
َ
   الف

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ليلى العبيدي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار الساقي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٢٢  

با :   

عاليـة إىل جانـب  ه يف اإلسـالم مكانـةً كَ للفَ  أنَّ  هذا الكتاب يهدف إىل إثبات

ــزًة كتــب األحاديـــث التِّســـعة، وقـــد اعتمــدت املؤلِّفـــة علـــى  ، دِّ اجلِــ علـــى متـــون  مركِّ

ة؛  فصــول ســتَّ الكتــاب تــألَّف مــن  .ةة والقصصــيَّ ة والفنيَّــاألحاديــث، وبُناهــا الرتكيبيَّــ

مظــاهر  ضــت فيــه أهــمَّ مــدخًال إىل دراســة املوضــوع، فعرَ منهــا ول الفصــل األكــان 

رَصــدت مظــاهر  يف الفصــل الثــاينو  ة،ة اإلســالميَّ ة والعربيَّــه يف الثقــافتني الغربيَّــَكــالفَ 

املواقــف الــيت  الســتعراض الثالــثبينمــا كــان ة الشــريفة، األحاديــث النبويَّــالَفكــه يف 

ـــأمْ   يهـــتمُّ  ؛النـــاسم أن يكـــون واحـــًدا مـــن لَّ ى اهللا عليـــه وســـعلـــى الرســـول صـــلَّ  تْ َل

ى اهللا عليـــه القــة الرســول صــلَّ عَ وتنــاول الرابــع . ويفــتِّش عــن مشــكال�م، بــواقعهم

ة ومجعـت يف الفصـل اخلـامس األحاديـث النبويـَّ، وُمفاكهتـه هلـم م بأفراد عائلتهوسلَّ 

عـــب ا؛ يالم شخًصـــا فِكًهـــى اهللا عليـــه وســلَّ فيهــا الرســـول صـــلَّ  ظهـــرالشــريفة الـــيت 

فـة مـا  املؤلِّ  فيـه عرضـتفالفصـل السـادس أمَّـا ، ألطفال، وميازح األعـراب والعجـائزا

  .زاح وتندُّر باألخبارم وصحابته من مِ ى اهللا عليه وسلَّ بني الرسول صلَّ  جيريكان 



 
١٩٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

الفواكه الشهية شرح املنظومة الربهانية يف الفرائض 

  احلنبلية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سلوم النجديحممد بن علي بن 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  عصام بن حممد أنور رجب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٨٣  

   :ا ب

مـن أفضـل  والـيت ُتعـدُّ ، هذا الكتاب شرح ملنظومة القالئد الربهانية البن برهان

نظـرًا لسـهولتها واختصـارها وعذوبــة  ؛)الفــرائض(اريـث املنظومـات يف هـذا علـم املو 

وطريقــــة الشــــارح يف شــــْرحه أن يبــــدأ برتمجــــة للكتــــاب أو البــــاب بــــذِكر . ألفاظهــــا

، مث يـذكر املسـائل الفَرضــية املتعلِّقـة بـذلك البــاب، ةغويـة واالصــطالحيَّ التعـاريف اللُّ 

وعنايتـه بـذِكر  ،مـع االهتمـام بـذِكر مـذاهب أهـل العلـم وخالفهـم يف هـذه املسـائل

واحملــرتزات  والتنبيهــات الـيت ينبغــي لطالــب العلــم أن يتنبَّــه  ،الفوائـد املتعلِّقــة بالبــاب

واإلكثــار مــن النَّقــل عــن  ، ويُؤخــذ علــى ابــن ســلوم يف شــْرحه التطويــل الكثــري، هلــا

، وعـــدم اهتمامــه بكتــاب الوصـــايا، كتــاب العــذب الفــائض البـــن ســيف الفَرضــي

  . وغري ذلك من املآخذ ،ذاهب والرتجيح بينهاوعدم ِذكر أدلَّة امل

ـــق لنيـــل درجـــة املاجســـتري يف  والكتـــاب يف أصـــله رســـالة علميـــة تقـــدَّم �ـــا احملقِّ

  .ة املفتوحةة من اجلامعة األمريكيَّ الشريعة اإلسالميَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٩٧  

  قتال الفتنة بني املسلمني

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  إبراهيم عبد اهللا سلقيين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -نوادر دار ال

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٥٨  

   :ا ب

واألحكـام املتعلِّقـة بـه  ،ف موضـوع القتـال يف الِفـنتهذا الكتاب عاجل فيه املؤلِّـ

ة اْلتباسـه ؛والناجتة عنه بـني  إذ مثـَّت فـْرقٌ  ؛الرتبـاط هـذا املوضـوع حبيـاة النـاس وشـدَّ

ه ؛ أْوضــــحها ة لـــاألحكـــام التفصـــيليَّ وبـــْني ، تنـــة وغـــريه مـــن أنـــواع القتـــالقتـــال الفِ 

 ضــبطو  ،غــًة وشــرًعاتنــة لُ اشــتمل علــى تعريــف الفِ  تمهيــدوقــد بــدأ كتابــه ب .املؤلِّــف

تــال أسـباب قِ و ، هــا كـالِفنت اجلماعيَّــة واخلاصَّـة وغريهــاأنواعوذكـر ، تنــةمصـطلح الفِ 

نت الكـربى ز للِفـض مـوجَ عـرْ مع ، نياميان وحب الدُّ كضعف اإل  تنة بني املسلمنيالفِ 

البـــاب مث شـــرَع يف ، وغـــري ذلـــك ،كفتنـــة التعـــذيب واحلصـــار  ،يف العـــامل اإلســـالمي

واملصـطلحات  ،تنـةلفِ لة اهية الفقهيَّـامل والذي تناول فيه  ،من أبواب الكتاب لاألوَّ 

أمَّا البـاب الثـاين ، ل األخرىتنـة، وموازنته بأنواع القتاضوابط قتال الفِ و ، قة �ااملتعلِّ 

 أحكــــام اإلصــــالح بــــني اجلمــــاعتنيِ  مــــن أبــــواب الكتــــاب فكــــان للحــــديث عــــن 

أحكـام األمــوال و ، فــي قتـال الفتنــة قِّ صـرة اِحملـأحكـام قتـال البـاغي، ونُ و ، املتقـاتلتنيِ 

  . ل الناس يف الفتنةأحكام تعامُ و ، الناجتة عن هذه احلروب لىوالقتْ 

   .جبامعة دمشق -كتوراه من كلية الشريعة الكتاب أصله رسالة د 



 
١٩٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

حاة األوائل يف امليزان
ُّ
  قراءات الن

 مصادرها، مالحمها، موقف العلماء منها

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممود حسين مغالسة

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  عمَّان - دار املسرية

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٨٠  

با :   

ا مبيـَّنًـــــ، حــــاة األوائـــــلهــــذا الكتـــــاب درس فيــــه املؤلِّـــــف قـــــراءات ســــتَّة مـــــن النُّ 

حيىي وبدأ املؤلِّف بقراءة ، واملوقف الصادر ِمن العلماء ُجتاهها، مصادرها ومالحمها

يف وتآليَفـه ، متنـاوًال حياتَـه وعلومـه، يف الفصل األوَّل من فصـول الكتـاب رعمَ بن يَ 

، هاصــادر وم، مالمــح قراءتــهوتكلَّــم عــن ، اسره يف القــراءة بــابن عبَّــتــأثُّ و ، القــراءات

، حيــاة ابــن أيب إســحاق وعلومــهمث تنــاول يف الفصــل الثــاين  .هــاموقــف النُّحــاة منو 

وخمالفتـــه  ،، ومـــا انفـــرد بـــهرس اللُّغـــوييف الـــدَّ  هـــار أثَ و ، هـــامالحمو ، قراءتـــهومصـــادر 

عيسـى فصول تناولت كـال� مـن  عةُ مث تال هذا الفصل أرب .إىل غري ذلك ،للجمهور

ــرَّاء و ، ســائيِّ أيب احلســن الكِ و ، الءمــرو بـن الَعــأيب عَ و  ،البصــريِّ  بـن عمــر الثقفــيِّ  الَف

علـى قـراءة كـلِّ واحـد فصل مـن الفصـول األربعـة   اشتمل كلُّ و ، والقراءات القرآنية

   .من هؤالء األعالم



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ١٩٩  

  قراءة النص الديني 

  إلسالميبني التأويل الغربي والتأويل ا

                  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد عمارة

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة  -دار السالم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٤٤  

   :ا ب

بني التأويـل العلمـي اجلـامع بـني مـا دلـت عليـه ظـواهر  اتفريقً  يعدهذا الكتاب 

كمـا ،وبني التأويل العابث الذى يفرغ النص مـن حمتـواه، راهني العقولالنصوص وب

يتنــاول ، واحلــداثي ومـا بعـده، إمنــا هـو عبـث، والبـاطين، أنـه يبـني أن التأويــل الغـريب

اهلريمينوطيقــــا مــــن علـــم مــــوت املؤلــــف إىل هريمينوطيقـــا الــــنص الــــديين، : الكتـــاب

ــــــرآين ــــنص القـــ ـــــالميني يف الــــ ــــــذاهب اإلســــ ــــنةو ، والتأويــــــــل يف مـــ ــــة ، الســـــ ويف اللغـــــ

ـــاول احلـــــديث عـــــن القـــــانون ، واالصـــــطالح، ويف تفســـــري القـــــرآن الكـــــرمي ـــا تنــ كمــ

اإلســــالمي لفلســـــفة التأويـــــل، متحـــــدثًا عـــــن هرطقـــــة اهلريمينوطيقـــــا يف الدراســـــات 

مركـــزًا علـــى ، اإلســـالمية املعاصـــرة والـــيت جرفتهـــا إلينـــا ريـــاح الغـــزو الفكـــري الغـــريب

زيـــد، وحممــد أركـــون، معتــربًا أن هـــؤالء دعا�ــا كحســن حنفـــي، ونصــر حامـــد أبــو 

   .ميثلون االمتدادات السرطانية هلذا الغزو يف العامل اإلسالمي



 
٢٠٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 سرتاتيجية الغربية حلرب اإلسالمقراءة يف اإل

  م٢٠٠١بعد احلادي عشر من سبتمرب 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ت

  

  حممد يسري إبراهيم

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة –دار اليسر 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ـعةالطبـ

  

ــع  األوىل ــنة الطبـ   :سـ

  

  :عــدد الصــفحات  هـ١٤٣٢

  

٢٢٤

   :ا ب

ا علـــى ســـرتاتيجية الغربيـــة يف حر�ـــلإل يَّـــةحتليل يَّةتشخيصـــقـــراءة الكتـــاب هـــذا  

  .وبيان ألهدافها وغايا�ا، اإلسالم

قدة الصـراع عُ تناول املؤلِّف من خالهلا ؛ جاءت هذه الِقراءة يف تسعة فصول 

علـى مالمـح املنظومـة الغربيـة يف حماولـة  ط الضـوء أكثـرَ سـلَّ و  ،ب وعقيدتـهعنـد الغـر 

احلـادي عشـر مـن  مبيـًِّنا مكوِّنات الثقافة الغربيـة، وحتـدَّث عـن إرهاصـات، لفهمها

ذكــر  بعــض كمــا ، ومــا ســَبقها مــن مواقــَف سياسـيَّة أو ثقافيَّــة أو إعالميَّــة سـبتمرب

ــــه و ســــلبياتو احلــــادث  ااآلثــــار هلــــذ ســــرتاتيجيات الغربيــــة اإل وتنــــاول أيًضــــا، هإجيابيات

 رق الكالميـةفِ ة بـالالغـرب إىل ضـرب السـلفيَّ  يسـعْ و ، األمَّـة اإلسـالمية احلديثـة ضـدَّ 

ستشــرف وا، ســرتاتيجية اإلســالمية يف مواجهــة اهلجمــة الغربيــةاإلوذكــر ، والصــوفية

مـا يـراهن   أنَّ تبـنيِّ  احلقـائق الشـرعية واملنهجيـة والتارخييـة  أنَّ وبـنيَّ ، املستقبلاملؤلِّف 

علـى مسـتقبل  ملقيًـا نظـرةً ، أن يزول سراب، لن يلبثَ  وأعليه الغرب إمنا هو وهم 

   .ومستقبل احلرب الباردة، دعيطات كمستقبل التحالف الغريب البِ تلك املخطَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٠١  

  مسائله الفقهية –القرآن الكريم يف اجلوال 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فهد بن عبد الرمحن اليحىي

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  خالد بن عبد الرمحن احلمودي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٧٩  

   :ا ب

، قة بتخـزين القـرآن الكـرمي يف اجلـوَّالهذا الكتاب يبحث املسائل الفقهية املتعلِّ 

فيبــــدأ  ،ض الفقهـــي املعـــروفحيـــث انـــتهج املؤلِّـــف يف عـــرض هـــذه املســـائل العـــر 

مـن   الفقهـاء أقـواليـورد  َمثَّ وِمـن  ،جـدإن وُ فيها  النزاع ر حملَّ رِّ حياملسألة، مث بتصوير 

مث يقوم بالرتجيح بني هـذه املسـائل واختيـار ، باختصاراألدلة يذكر و  ،كل مذهب

ا هـيلقائفإنـه يوردهـا دون ِذكـر  مسـائل املعاصـرةأمـا بالنسـبة لل. ما ترجَّح لديه منها

بـدأ  .قـرار أو فتـوى مجاعيـة هفيـلعدم استقرار اخلالف فيها إال ما كان من املسائل 

مث شـرع ، عرَّف فيه ببعض برامج القرآن املصـمَّمة ألجهـزة اجلـوَّال ،الكتاب بتمهيد

فتناول فيها ما يتعلَّـق بوجـود القـرآن الكـرمي يف اجلـوال  ،يف مباحث الكتاب األربعة

وُحكـــم اســـتخدام ، والـــدخول بــه إىل اخلـــالء ،رة لِلْمســـهمــن حيـــث اشـــرتاُط الطهــا

وُحكم قراءة القـرآن مـن اجلـوَّال ، أو نغمة جرس للتنبيه ،قراءة القرآن كنغمة اتِّصال

ــم حــاز علــى جــائزة التميُّــ. يف الصــالة ز البحثــي مـــن الكتــاب يف أصــله حبــث ُحمكَّ

   .جامعة القصيم



 
٢٠٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 م٢٠١١قصة تونس من البداية إىل ثورة 

بت ا:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  راغب السِّرجاين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة-دار أقالم للنشر والتوزيع والرتمجة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٤٤  

   :ا ب

رب عصـور التـاريخ تـونس َعـاملراحـل التارخييـَّة الـيت مـرَّت �ـا الكتاب يتنـاول هذا 

والـيت أطاحـت بنظـام رئـيس تـونس املخلــوع  م،٢٠١١ة، انتهـاءً بثـورة ينـاير املختلفـ

نظــرة و ة للثـورة، تحليليَّــالوقفـات مـع العديـد مــن ال ،الطاغيـة زيـن العابــدين بـن علــي

ـنن الربانيـَّةسـتقبل تـونس، بنـاءً علـى فِ استشـرافيَّة مل ، واعتبـارًا بأحــداث قـه قـانون السُّ

قبـل  القـدمي  ونسالكتـاب حتـدَّث عـن تـاريخ تـ .ئجهـاالتاريخ والوقـائع املشـا�ة ونتا

بعــدهم ن الفـة اخللفــاء الراشـدين وَمـاإلسـالمي، وخِ  تها مـع الفــتحصَّـ قِ ، مثُ اإلسـالم

تــونس احلــديث منــذ  تــاريخَ كمــا تنــاول ،  والعباســيِّ  مــويِّ ن اخللفــاء يف العصــر األُ ِمــ

رنســي الحـتالل الفَ إىل ا ،)م١٥٧٤/ هــ٩٨٢(إىل الدولـة العثمانيـَّة عـام  هاانضـمام

ومــــا تبِـــع ذلــــك مــــن ، )م١٨٨١/ هــــ١٢٩٨(رنســــيَّة عــــام حتـــت اســــم احلمايـــة الفَ 

وممَّــا  .م٢٠١١ عــام ثــورة اليــامسنيب مــا ُعــِرف حــىت يصــل إىل ،األحــداث  التارخييَّــة

ـــــري الكتـــــاب أنَّ مؤلِّفـــــه متخصِّـــــص يف ا واإلســـــالمي منهـــــا  راســـــات التارخييـــــةلدِّ يُث

ومتميِّــز يف عــْرض األحــداث واســتخالص  ،مؤلًَّفــا ٥٠ولــه مــا يربــو علــى  ،خاصَّــة

  .الِعرب منها



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٠٣  

  القصد اجلنائي يف الفقه اإلسالمي

  مقارنة بالقانون الوضعي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اجلبار الطيب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٦٨  

با :  

نــــائي يف الفقــــه اإلســــالمي والقــــوانني ث عــــن القصــــد اجلِ هــــذا الكتــــاب يتحــــدَّ 

الفصـل التمهيـدي كـان  ؛الوضعية، وقِد احتـوى علـى فصـل متهيـدي وثالثـة فصـول

ذَكــر فيـــه التطــور التـــارخيي للمســـؤولية " املســـؤولية اجلنائيــة والـــركن املعنـــوي"بعنــوان 

ويف الفصـــل األول تنــاول ماهيـــة القصـــد . للجرميــةاجلنائيــة، وماهيـــة الــركن املعنـــوي 

اجلنــائي العمــد يف الفقــه اإلســالمي، وعــرَّف القصــد اجلنــائي يف القــانون الوضــعي، 

وخصَّــص الفصــل الثــاين للكــالم . ق مباهيتــهوقـارن بــني الشــريعة والقــانون فيمــا يتعلَّــ

ول يف الفصـل وتنـا. عن عناصره، وبنيَّ فيه عنصر العلم واإلرادة يف القصد اجلنائي

ـ كل، وصــور القصـد اجلنــائي يف ضــوء الثالـث ُصــَور القصـد اجلنــائي مـن حيــث الشَّ

يف الفقـه والقـانون، " القصـد املباشـر والقصـد االحتمـايل"وْضـع اإلرادة مـن النتيجـة 

ا بـــني الشـــريعة والقـــانون فيمـــا يتعلَّـــق بالقصـــد املباشـــر والقصـــد االحتمـــايل، مقارنًـــ

ـــــاب رســـــالة . ربيـــــة واإلجنليزيـَّــــة والَفرنســـــيةغـــــة العوختمـــــه مبلخـــــص باللُّ  وأصـــــل الكت

  .ماجستري



 
٢٠٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  قضايا فقهية معاصرة 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  يوسف بن أمحد القاسم

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٣٩  

   :ا ب

والــيت رأى أنَّ  ،ع فيــه مؤلِّفــه بعــض القضــايا الفقهيــة املعاصــرةهــذا الكتــاب مجــ

باســتثناء مســألة ، وهــي تتعلَّــق باجلانــب املــايل، إىل بيا�ــا وتوضــيحها احلاجــة متــسُّ 

وأنَّ كـال� منهـا يـرتبط بضـرورة ، والرابط بينهما هو املعاصـرة، تتعلَّق باجلانب اجلنائي

فممـا تناولـه مـن . تقريرهـا واحلفـاظ عليهـامن الضـرورات اخلمـس الـيت جـاء الـدِّين ل

. وُحكــم زكا�ــا، ومالبســا�ا، وأســبا�ا، القضـايا قضــية املســامهات العقاريــة املتعثِّــرة

 ،وآثــاره ،وُصــَوره ،ل يف قــانون العــرض والطلــب عــرب ســوق األســهموقضــية التــدخُّ 

مــن ومــدى إمكـان محايتـه  ،وقضـية محايـة املــدين مـن الـدائن. واملوقـف الفقهـي منــه

هـذا مـا يتعلـَّق باجلانـب ، وال سيَّما إثر األزمـة املاليـة العامليـة ،اإلفالس فقًها وقضاءً 

أمــا مــا يتعلَّــق باجلانــب اجلنـــائي فــذكر قضــية اســتيفاء القصــاص فيمـــا دون ، املــايل

الــنـَّْفس علـــى ضــوء املســـتجدَّات الطبيـــة، وتتميَّــز هـــذه البحــوث بـــذِكر األقـــوال يف 

مع بيان الراجح من األقـوال،  ،كل قول وما يرِد على كلِّ دليل  وِذكر أدلَّة ،املسألة

ــــائج الــــيت توصــــل إليهــــا وِفهــــرس  ،ويف آخــــر كــــل حبــــث خامتــــة، تشــــتمل علــــى النت

  .مبراجعه

   .نشرت يف عدد من ا�الت اإلسالمية، والكتاب أصله حبوث ُحمكَّمة



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٠٥  

  قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  نزيه محاد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار القلم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٨٢  

   :ا ب

ــــه امل ــــة معاصـــرةؤلِّـــهـــذا الكتــــاب يتنـــاول في ــــة  ف جمموعــــة قضـــايا فقهي يف مهمَّ

سـات املاليــة ق مبعــامالت املصـارف واملؤسَّ االقتصـاد اإلسـالمي عموًمــا، وفيمـا يتعلَّـ

جتمــع مـــا تفـــرَّق مـــن  حبـــوث علميـــة منهجيـــة،وذلـــك بطــرح ، اإلســالمية خصوًصـــا

تهم فيهـا، مـع مناقشـتها، أهـل العلـم وأدلَّـوتسـتعرض أقـوال ، موضوعا�ا ومسائلها

مخــس عشــرة قضــية، وقــد اشــتمل الكتــاب علــى . والتخــريج عليهــا والرتجــيح بينهــا

قابليته للتطوُّر واإلبداع، والوفاء حباجـات و  مي،يتقدِّمها متهيٌد يف ثراء الفقه اإلسال

حقيقتـــــه،  :املـــــالأْرَدفـــــه بعـــــدَّة موضـــــوعات كاحلـــــديث عـــــن ، ومصـــــاحلهم النـــــاس

. كمــي لألمــوال، وتطبيقاتـه يف املعــامالت املصــرفية املعاصــرةالقــبض احلُ و وأقسـامه، 

وأصـل  .اتوغريها من القضايا واملوضوع ،، واملال الضمارين غري املرجوِّ زكاة الدَّ و 

مــؤمترات ونـــدوات يف م بعضــها أن قــدَّ  للمؤلِّــف حبــوث علميــة ســـبقا الكتــاب هــذ

ــــة حمكَّ  هاأو نشــــر . علميـــة يف بلــــدان خمتلفــــة مث رأى أن يلــــمَّ  مــــة،يف دوريــــات علمي

لتخرج يف هـذا  عاد عليها بالتنقيح والتحرير، والزيادة والتهذيبف ،شعثها يف كتاب

  . املؤلَّف



 
٢٠٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  لوجهة الشرعيةقضية األغلبية من ا

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد الريسوين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت - الشبكة العربية لألحباث والنشر

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١١٠  

   :ا ب

وقـد تناولتهــا أصـولية فقهيـة ملســألة األغلبيـة، حيتـوي علــى دراسـة هـذا الكتـاب 

ــو احلكــم الشــرعي لألغلبيــة مــن النــاس، : األول ؛جــانبني مــن العلمــاء، و ة أفــراد األمَّ

قدَّمني عندها، والثاينممثلي األمَّ و 
ُ
 ،الصـادر عنهـاكـم احلُ نتـاج هـذه األغلبيـة و : ة وامل

  ؟صوابًا كو�ا صادرة من األغلبية هل تعدُّ  ؛وما تذهب إليه من آراء

األول مســألة األغلبيــة يف ســياق  تنــاول ؛وقـد تــألف الكتــاب مــن أربعــة فصـول

ــ أمــا الفصــل الثــاين فنــاقش فيــه ، نة والســرية النبويــةاألدلَّــة الشــرعية مــن القــرآن والسُّ

املؤلِّــــف اعرتاضــــات وردود واســــتدالالت َمــــن أنكــــر مبــــدأ األغلبيــــة مــــن العلمــــاء 

ــــح فيهــــا العلمــــاء ، والكتَّــــاب بينمــــا تنــــاول  يف الفصــــل الثالــــث ا�ــــاالت الــــيت رجَّ

ويف الفصـل الرابـع ، والرتجـيح يف جمـال االجتهـادات، كما يف جمال الرِّوايـة، ثرةبالك

  .  وجماالته، وأمهيته، تكلَّم عن العمل باألغلبية

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٠٧  

  القواطع يف أصول الفقه ومعه 

  عدة الدارع يف التعليق على كتاب القواطع 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أيب املظفَّر السمعاين

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  علي محودة صاحل سهيل

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار ابن حزم ، عمَّان  -دار الفاروق 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٣  

   :ا ب

ـ ة، ويتميَّــز بتوسـعه يف ذكــر املســائل هـذا الكتــاب مـن كتــب أصـول الفقــه املهمَّ

مـع نصِّـه علـى  ،ر املسألة بذِكر األقـوال فيهـاوالدالئل، وطريقة املؤلِّف فيه أن يصدِّ 

علــى القــوي  ويــنصُّ ، مث يقــوم بــذكر أدلــة املخــالفني قبــل ِذكــر أدلَّتــه، املختــار منهــا

مع ذكـر ، �ا للقول املختار بعد ذلك يقوم بذكر اُحلجج اليت حيتجُّ ، منها واملعتمد

ؤلـف بتفنيـد مجيـع اعرتاض املخالفني على كل ُحجة واجلواب عنه، ومن َمث يقوم امل

أدلة املخالفني؛ والكتاب وإْن كان على قواعد الشافعية إال أنه خالف األصحاب 

ســهولة  :منهــا ؛ويتميَّــز الكتــاب بعــدة مميــزات. يف كثــري مــن املســائل اتِّباًعــا للــدليل

كمــــا يتميَّــــز مبجــــاوزة الغايــــة يف بيــــان طريقــــة الشــــافعية ، ووضــــوح ألفاظــــه، عبارتــــه

ه يف عــزو املــذاهب وحتريــر ُتــوممَّــا مييــزِّه أيًضــا دقـَّ ، لطريقــة املتكلِّمــنيالفقهــاء املغــايرة 

وقــد علَّــق احملقِّــق علــى . باإلضــافة إىل مــنهج املؤلِّــف الســلفي يف املعتَقــد، األقــوال

  ))ُعدَّة الدارع يف التعليق على كتاب القواطع: ((ومسى تعليقه ،الكتاب

   .عبد اهللا بن حافظ احلكمي بتحقيق، هـ١٤١٨والكتاب سبق وأن طُبع عام 



 
٢٠٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
َ
  رايف القواعد األصولية لإلمام الق

 وتطبيقاته عليها من خالل كتابه الذخرية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد حممد أمحد حممد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض - دار التدمرية

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٨٠  

 با:   

:         هــذا الكتــاب مجــع فيــه املؤلِّــف القواعــد األصــولية الــيت بثَّهــا الَقــرايف يف كتابــه

إلظهــار قواعــد مــع ِذكــر التطبيقــات عليهــا مــن ذات الكتــاب؛ وذلــك  ،"الـذخرية"

 أســباب اختيــاروكــان مــن  .هــم الــدَّليلعلــى االســتنباط وفَ املتفقِّهــني عــني ة تُ أصــوليَّ 

، وخصوًصــا املـذهب املــالكي املنتشـر يف دول العــاملَ  مــةُ ، خداملوضـوع املؤلِّـف هلــذا

ـــــكيف إفريقيـــــا يف كتـــــاب املبثوثـــــة  كثـــــرة قواعـــــد وأصـــــول املـــــذهب املـــــالكيِّ ل ؛ وذل

واملـراد  ،ةبيان القواعد األصوليَّ وابتدأ املؤلِّف الكتاب بتمهيد تناول فيه ". الذخرية"

مث ، ةالفقهيَّـ القواعـدهـا وبـني ق بينر الَفـو  ،هاأقسامو  ،تهاوأمهي هافشرَ و  ،�انشأو ، �ا

ـــمنهـــا  لاألوَّ يف  تنـــاول ؛انتقــل إىل فصـــول الكتـــاب الثالثــة رايف، وحياتـــه، عصــر الَق

ويف الفصــل الثــاين كـــان ، ة عنــد القــرايفوكتابــه الــذخرية، ومكانــة القواعــد األصــوليَّ 

حــديث للالثالــث بينمــا عَقــد ، قــة باألحكــامة املتعلِّ القواعــد األصــوليَّ احلــديث عــن 

  . ةقة باألدلَّ ة املتعلِّ القواعد األصوليَّ عن 

  .ة، تقدَّم �ا املؤلِّف لنيل درجة الدكتوراهوالكتاب يف أصله رسالة علميَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٠٩  

  دع الواقعةيف متييز البِ ، القواعد النافعة

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد يسري إبراهيم

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة –دار اليسر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٢٥  

   :ا ب

جمموعًة من  القواعـد والضـوابط يف أبـواب مـا تدخلـه البِـدع  يضمُّ  هذا الكتاب

ًة من كـالم أهـل ، واملنهيات ،والعادات واملعامالت ،من العقائد والعبادات مستمدَّ

لتبــاس احلاصـل يف معرفــة البــدع ومتييزهــا، دفًعــا لال ؛العلـم مــن املتقــدِّمني واملتـأخِّرين

الكتاب طلبة العلم املتقدِّمني؛ لذا مل يستطرد يف تفصـيل  �ذاوقد خاطب املؤلِّف 

  . أو شرح عبارة

والتحـذير مـن أهـل  ،ر فيه من خطـورة البـدع مجلـةً بدأ املؤلِّف كتابه بفصل حذَّ 

لِّ أنواعهـا، وذكـر يف الفصـل وأ�ـا يف الـدِّين مذمومـة بكـ، وبـنيَّ أنـواع البـدع، البـدع

وبــني البدعــة واملصــلحة  ،املعصــيةو  الثــاين جمموعــًة مــن القواعــد املميــزة بــني البدعــة

كـم علـى فعـل مـن حُ  ق طلبة العلـم مـن أيِّ وبني البدعة واالجتهاد؛ ليتحقَّ  ،املرسلة

مث ذكـــر القواعـــد اجلامعـــة يف متييـــز بـــدع االعتقـــادات  .أفعـــال العبـــاد قبـــل إصـــداره

واملنهيات، وختم الكتـاب بتجريـد القواعـد الـيت  ،والعادات واملعامالت ،اداتوالعب

 :وقـد كتـب علـى هـذه الطبعـة ،ذكرها يف كتابه علـى ترتيبهـا، والكتـاب سـَبق طبعـه

   .وهو جيِّد وننصح بقراءتهمزيدة ومنقَّحة، 



 
٢١٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

جية العمل به
ُ
  قول الصحابي وح

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أنس حممد رضا القهوجي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٤٨  

  :ا ب

هــذا الكتـــاب يتنــاول قـــول الصـــحايب وُحجِّيتــه كمصـــدٍر مــن مصـــادر التشـــريع 

وَيظهــــر اخلــــالف الواقــــع بــــني أصــــحاب املــــذاهب الفقهيَّــــة يف أمهيَّــــة ، اإلســــالمي

ؤهــا حســـب مصـــادر التشـــريع لـــدى كـــل ومـــا هـــي املرتبـــة الـــيت يتبوَّ ، اج بـــهاالحتجــ

باإلضــافة إىل أقــوال غــريهم مــن املــذاهب ، مــذهب مــن املــذاهب الفقهيَّــة األربعــة

وقـــد تـــألَّف هـــذا . وإرداف ذلـــك بـــبعض التطبيقـــات املوضِّـــحة لـــذلك ،ةاإلســـالميَّ 

ــا أوَّهلــا فــتكلم فيــه عــن تعريــ، البحــث مــن أربعــة أبــواب ف الصَّــحايب ومــا يتعلَّــق أمَّ

، وطُـــرق معـــرفتهم ،وعـــددهم ،وطبقـــا�م، كعدالـــة الصـــحابة  ،بـــذلك مـــن مباحـــث

وأسـباب اخـتالف ، والباب الثاين خصَّصه للحديث عن تعريف مذهب الصَّـحايب

ليــتكلَّم بعــد ذلــك يف البــاب الثالــث عــن . وبيــان منــاهجهم االجتهاديــة، الصَّــحابة

رتبتــه مـــن حيــث األدلــُة عنـــد املــذاهب والِفـــرق وم ،ُحجيــة العمــل بقـــول الصــحايب

ليخــتم بفصــل رابــع تنــاول فيــه مــا يتعلَّــق بقــول الصــحايب مــن مباحــث ، اإلســالمية

والكتـاب يف أصـله رسـالة علميَّـة تقــدَّم . عنـد الفقهـاء واألصـوليِّني وضـوابطه وآثــاره

وأصـوله قسـم الفقـه / �ا املؤلف لنيـل درجـة املاجسـتري مـن كليـة الـدعوة اإلسـالمية

  .ببريوت -



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢١١  

  كتاب اإلشارة إىل أدب اإلمارة

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن احلسن احلضرمي املرادي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  رضوان السيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -مركز ابن األزرق لدراسات الرتاث السياسي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٣٠  

 با:   

إذ  ؛أوَّل املؤلَّفــات يف الغـرب اإلسـالمي يف الفكـر السياســي يعـدُّ كتـاب الهـذا 

وقــد اســتفادت ، مؤلِّفــه فقيـَه املــرابطني بعــد فقـيههم األوَّل عبــد اهللا بــن ياسـني يعـدُّ 

مؤلفــات الفكـــر السياســي املغـــريب واألندلســي حـــىت القـــرن  مــن هـــذا الكتــاب كـــلُّ 

فلســفة السياســة، واالستشــارة  معظمــه يــدور حــولوالكتــاب يف . العاشــر اهلجــري

 ،اده وجنـودهوضـوع اجلـيش وقـوَّ ا كاحلـديث عـن م�ـق ومـا لـه تعلُّـ والوزارة واجلباية،

عـن و  ،كـمجمـالس احلُ وما ينبغي أن يكون عليه احلاكم أثنـاء ظهـوره يف  ،واحلجاب

كمــا أنـــه  .ى �ــا احلــاكملصــفات الــيت ينبغــي أن يتحلَّــاالقــة احلــاكم بــاحملكوم، و عَ 

فتحـدَّث ، ق باإلمـارةكثٍري من األمور الـيت هلـا تعلُّـ  عنفصَّل القول يف ثنايا الكتاب 

عيشة داب يف املتناول اآلالوزارة وأنواع اإلدارة واالستشارة، كما وآداب  اآدا�عن 

وغريهــا . ورياضـة الــنْفس قبـل احلاجـة، والفـرار مــن سـوء العـادة، وسياسـة األجسـام

ـمن األمور اليت حي ا وممـَّ. عارفًـا بتفاصـيلها، ا �ـاسن ملن رام السياسـة أن يكـون ملم�

ا يـدل علـى أنــه يزيـد مـن أمهيـة الكتــاب اختيـار الصـيغة التعليميـة ذات الفصــول، ممـَّ

   .رمبا كان يدرَّس يف األوساط املرابطية



 
٢١٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  كتاب التوحيد

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن إسحاق بن ُخزمية

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  ن أمني الزهرييمسري ب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار املغين 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٢  

   :ا ب

ركَّز املؤلف فيه اهتمامـه علـى ، هذا الكتاب من كتب العقيدة السلفية املسَندة

الـواردة يف الكتــاب  عليـةالذاتيـة والفاهللا إثبـات صـفات و ، والّصـفاتتوحيـد األمسـاء 

ـ  ،إثبـات القــَدر :مثــل ،كــذلك تنـاول عـدًدا مــن مسـائل العقيـدة،  نة الصـحيحةوالسُّ

ـم املؤلِّـوقـد . إىل غري ذلك مسألة الرؤية، والشفاعةو  ، وجعـل اف الكتـاب أبوابًـقسَّ

ره مــن خــالل اآليــات واألحاديــث إىل مضــمون مــا ســيذكُ  ُتشــريلألبــواب عنــاوين 

مل يقتصــر علــى و بأســانيدها،  ثني يف إيــراد النصــوصك احملــدِّ ســلك مســلو ، واآلثــار

املخـالفني  ونـاقش، عليهـا والتعليـقعليها بشـرحها  ب؛ بل عقَّ كر األدلة فحسبُ ذِ 

   .بههمعليهم ودحض شُ  وقام بالردِّ 

ومتتــــاز هــــذه الطبعــــة جبمــــع اســــتدراكات أهــــل العلــــم علــــى املؤلِّــــف يف بعــــض 

  .اوالتنبيه عليها يف مواضعه ،املسائل

ــــنصِّ وترقيمــــه، والتعليــــق عنــــد احلاجــــة، ودراســــة أســــانيد  كمــــا قــــام بضــــبط ال

  . املصنِّف وخترجيها واُحلكم عليها



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢١٣  

الوهاب  كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد

 
ُّ
  الت وقفات وتأم

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فاحل بن حممد الصغري 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -مكتبة التوبة 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :عةالطب

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٤٧  

  : ا ب

ف قــد شـــرح فيهــا الكتـــاب كــان املؤلِّـــ، هــذا الكتـــاب يف أصــله دروس صـــوتية

مث ُفرغــت ورتَّبهــا ، وعلَّــق عليــه يف إذاعــة القــرآن الكــرمي باململكــة العربيــة الســعودية

مــًدا علــى عــدد مــن شــروح كتــاب لتخــرج يف كتــاب مطبــوع، معت ؛املؤلِّــف وهــذَّ�ا

  .التوحيد

وجيعلـه علـى صـورة ، وطريقة املؤلِّف أن يأيت بالبـاب مـن أبـواب كتـاب التوحيـد

أو شـرح ، كل وقفة حتتوي على مسألة من املسائل أو قضية مـن القضـايا، وقفات

كمــــا أنــــه حــــَرص علــــى ختــــريج األحاديــــث وعزوهــــا إىل . أو بيــــان غريــــب، نــــصٍّ 

وعـــزا ، واالستشـــهاد مبـــا صـــحَّ منهـــا فقـــط، بـــاُحلكم عليهـــا مـــع اإلتيـــان، مصـــادرها

، وقــدَّم للكتــاب بتمهيــد جـاء فيــه خبالصــة عناصــر التوحيــد، األقـوال إىل أصــحا�ا

 ،ومـــا ينافيـــه ،ومقتضـــياته ،والتوحيـــد وأنواعـــه ،وِمـــن ذلـــك مفهـــوم اإلميـــان وأركانـــه

اة الشـيخ حممـد وأسباب تقوية اإلميان والتوحيد، مع نُبذة يسـرية عـن حيـ ،وفضائله

  . ومنهجه ،بن عبد الوهاب، وموضوع كتاب التوحيد



 
٢١٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُّ
  نة  كتاب الس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  عادل بن عبد اهللا آل محدان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٧٧١  

   :ا ب

فهو قـائم علـى ، ة الصافيةهذا الكتاب أحد أهم أمهات كتب العقيدة السلفيَّ 

واليت ال تقبل أيِّ قـول أو معتقـد إال مسـنًدا  ،طريقة أهل احلديث يف تقرير العقيدة

وتظهر قيمة الكتاب ومكانته العالية من اعتماد كتـب العقيـدة مـن ، بسند صحيح

الكتـــاب وَضـــعه اإلمـــام . ا جـــاء فيـــهوتعـــويلهم علـــى مـــ، بعـــده عليـــه ونقلهـــم عنـــه

)) الــرد علــى اجلهميـــة(( حــىت إنَّ هنـــاك َمــن يســميه ، اهللا للــردِّ علــى اجلهميــة عبــد

علـى مـا  فجمع فيه األحاديث واآلثـار واألقـوال الـيت تبـنيِّ العقيـدة الصـحيحة وتـردُّ 

  .والنِّحل الضالة ،سواها من العقائد الفاسدة

خطيتــني، واجتهــد يف ضــبط الــنص، وخــرَّج وقــد اعتمــد احملقِّــق علــى نســختني 

واآلثار، مع تعليقات وفوائد يذكرها، ووضع ملحًقا لألحاديث واآلثـار األحاديث 

اليت ذكر أهل العلم أنَّ عبـد اهللا بـن اإلمـام أمحـد رواهـا يف كتـاب السـنة ومل جيـدها 

  . يف ُنسخه اخلطية، ووضع فهارس للكتاب

  .سقيم وعليه مالحظاتكثري منها   ،الكتاب طُبع عدة طبعات



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢١٥  

 
ُّ
  نة من مسائل اإلمام كتاب الس

  حرب بن إمساعيل الكرماني

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حرب بن إمساعيل الكرماين

ـــق   ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  عادل بن عبد اهللا آل محدان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٢٥  

   :ا ب

ــق مــن مســائل حــرب الكرمــاين الــيت مجعــت أبوابًــا يف  هــذا الكتــاب اســتلَّه احملقِّ

وغريهـا ممـَّا  ،واجلـرح والتعـديل ،والتفسـري ،واملعـامالت واآلداب ،العقائد والعبادات

ــ نة واالعتقــاد  مسعــه مــن اإلمــام أمحــد وإســحاق بــن راهويــه، وملــا كانــت أبــواب السُّ

واعتـىن �ـا وذيَّلهـا  ،ها احملقق وأفردها يف هـذا الكتـاباستلَّ  ،مغمورًة يف هذا السِّفر

مبا وقف عليه من الروايات واآلثار املرويَّة عن حرب يف هذا الكتاب ممـَّا لـه عالقـة 

وقـد بـدأ اإلمـام حـرب هـذه األبـواب بـذِكر جممـل اعتقـاد . بأبواب السنة واالعتقاد

ــــ مث أتبــــع ذلــــك ، نهمنة واجلماعــــة ممَّــــن أدركهــــم اإلمــــام حــــرب وأخــــذ عــــأهــــل السُّ

واالسـتدالل هلـا مبـا ، ونقل إمجاعهم عليها، بالتبويب لكلِّ عقيدة من تلك العقائد

ومل ، واآلثار عن الصحابة والتابعني ومن بعـدهم ممـَّن أدركهـم، مسعه من األحاديث

يقتصــْر علــى مــا مسعــه مــن اإلمــامني أمحــد وإســحاق، فضــمَّ الكثــري مــن الروايــات 

ــق الكتــاب معتمــًدا علــى خمطــوط واحــد ،هــل الســنةواآلثــار واألقــوال أل  ،وقــد حقَّ

   .وخرَّج األحاديث ،وترجم للمؤلِّف



 
٢١٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُّ
  نن املعروف بالسنن الكربىكتاب الس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد بن شعيب النسائي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  القاهرة -دار التأصيل  -مركز البحوث وتقنية املعلومات 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر -ؤون اإلسالمية وزارة األوقاف والش

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

١٣  

   :ا ب

من أوسع كتب السُّنة اليت مجعت  ويعدُّ وين السُّنة، اهذا الكتاب أحد أهم دو 

ق علـــى بط وحقِّــالكتــاب ُضــ .لبــني الصــناعة احلديثــة واالســتدالل الفقهـــي املفصَّــ

ــــة، بعضــــها مل يُعتمــــد عليــــه يف الطبعــــات الســــابقةنســـخ) ١١( ممــــا مكــــن ، ة خطي

وتصـويب ، مـن الطبعـات السـابقة ك عدد كبـري مـن األحاديـث سـقطتْ ااستدر  من

بعض األخطاء، وتسديد مواضـع الـنقص مـن الـرتاجم لألبـواب، وبعـض الكلمـات 

طيـة مـن ك مـا فـات النُّسـخ اخلاواسـتدر  والعبارات، مع ختليص النصِّ مما أُقحم فيـه،

مـع ، له عن املادة األصـلية للكتـابزي، وفصْ للحافظ املِ )) حتفة األشراف((خالل 

وربـط  ، زيشر إليها احلافظ املِ التنبيه على األحاديث اليت زاد�ا النُّسخ اخلطية ومل يُ 

مــع ، جــد فيهمــاإن وُ  ))ا�تــىب((، و))التُّحفــة((كــل حــديث يف الســنن مبوضــعه يف 

مــة ر الكتـاب مبقدِّ وصـدِّ  وصــنع الفهـارس العلميـة، ،ريـبالغوشـرح  ،ضـبط املشـِكل

   .يف جملدعلمية 

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢١٧  

كتاب املبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن 

  حميصن واختيار خلف واليزيدي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن عبد اهللا بن علي املعروف بِسبط اخليَّاط

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  خالد حسن أبو اجلود

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  ر عباد الرمحن دا

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  م٢٠١٢

  

٢  

   :ا ب

ـــــب القــــراءات، ومــــن ــــة صـــــولاأل هــــذا الكتــــاب أحـــــد أهــــم كت كتـــــاب ل املهمَّ

وهــم ، موضـوعه قـراءات اثــين عشـر قارئًـا مـن أئمـة القـرَّاء البـن اجلـزري، ))النشـر((

وابـن حميصـن واألعمـش واليزيـدي ، وخلف من العشـرة ويعقوب، السبعة املعروفون

ــــه الطــــرق ، والكتــــاب ثالثــــة أقســــام. مــــن األربعــــة عشــــر هلــــا بــــاب األســــانيد، في أوَّ

ويف القسـم ، والقسم الثاين استوعب فيه املؤلِّف أصول القـراءة املعروفـة. والروايات

، ويذكر يذُكر احلروف املختَلف فيها يف كل سورة -وهو َفرش احلروف  -الثالث 

وَمن قرأ �ا، وقد حقَّقـه احملقِّـق علـى عـدد مـن النسـخ ، مع كل حْرف وجوه قراءته

اخلطيــة، خمرًِّجـــا لآليـــات، وقـــد وضـــع اآليـــات الـــيت بقـــراءة غـــري حفـــص بـــني أربعـــة 

وأحلـق الكتـاب بفهـارس فنيـة،  ،وقد قدَّم برتمجة للمؤلِّف ،أقواس، ومرتًمجا لألعالم

 ،لــى نســخة خطيــة واحــدة، وُحقِّــق كرســائل علميــةوالكتــاب ســبق طبعــه حمقًقــا ع

  .طبعلكن مل تُ 



 
٢١٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

عمدة احلازم يف الزوائد على خمتصر ((كتاب اهلادي أو 

  ))أبي القاسم

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  دامة املقدسيين عبد اهللا بن أمحد بن قُ ق الدِّ موفَّ 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  نور الدِّين طالب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ـــ ــعةالطب ــ ــ ــ ــ ــ   :ــ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٠٠  

   :ا ب

ـــب املشــهورة يف املــذهب احلنبلـــيِّ  كتــابهــذا ال صـــغري  ٌد فيــه،معتَمــ، مــن الكُت

أهـل العلـم مـن أمجـع املتـون، عـدَّه  ،غزير الفائدة ،فعاحلجم، كثري العلم، عظيم النَّ 

ق خلـَّـص املوفَّــ .غــين عنــه غــريهة، وال يُ الفقهيَّــ غــين عــن كثــري مــن املختصــراتيُ  هــوو 

ــــ تلخــــيص�ــــذا الد قَصــــو مــــة الكلــــوذاين، للعالَّ )) اهلدايــــة((أكثـــَره مــــن كتــــاب  َل نْق

علـى طريقـة أصـله يف وقـد مشـى فيـه  )).خمتصـر اخلرقـي((املسـائل الـيت مل تُـذَكر يف 

ِخبالف به، وايات عن اإلمام أمحد، والوجوه عن أصحابعض املواضع، من ذكر الرِّ 

، وايـاتجعلها على قول واحد، اختـاره مـن بـني الرِّ إذ ؛ ))عمدة الفقه((عه يف ينصَ 

، بقلــم اإلمــام ابــن رجــب املؤلِّــفترمجــة وقــد نقــل احملقِّــق . وللكتــاَب مميِّــزات كثــرية

ـــ ط الـــنصِّ ضـــبْ مـــع  احلنبلــي، صـــناعة و ، وختـــريج األحاديـــث واآلثـــار، كل التـــامِّ بالشَّ

مــة ابـن مــانع .تفهـرس خــاص باملوضـوعا ولكنَّهــا   ،وقــد طُبـع الكتــاب بعنايـة العالَّ

سخة املعتَمدة، وقـد وقـف حمقِّـق هـذه  الطبعـة بسبب النُّ  ؛كثرية األخطاء والسقط

  .وصحَّح األخطاء ،فأْكمل النقص ،على ُنسخة جيِّدة هي أصُل تلك الناقصة



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢١٩  

 
َ
  نز الراغبني شرح منهاج الطالبنيك

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

 ج
َ
  يحلِّ الل الدين امل

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  هشام بن عبد الكرمي البدراين املوصلي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

منهـاج ((وهـو كتـاب  ،هذا الكتاب عبارة عن شرح ألحد أهمِّ كتب الشـافعية

أفضـلها  مـنو ، هذا الكتاب أحد شروحه املهمَّة ويعدُّ  ،رمحه اهللا للنوويِّ  ))الطالبني

ن احلشــــو فهــــو خـــال مـــ ،بـــني االختصـــار واإلفـــادةفيـــه املؤلِّــــف  مجـــعإذ تصـــنيًفا؛ 

وهـــذا ممَّـــا . شـــائكةمـــع تيســريه للمســـائل ال التعليـــل،لألدلَّـــة و  ومتضـــمِّن، والتطويــل

ـــر اعتنــــاء كثــــري مــــن العلمــــاء بـــهيُ  ــــه وحِ تالميــــذَ م وتــــوجيهه، فسِّ فظــــه، هم إىل قراءت

وقــد قــدَّم احملقِّــق للكتــاب مبقدِّمــة ضــافية حتــدَّث فيهــا . واإلحاطــة مبســائله وفروعــه

 ،ومنها احلديث عن فضل العِلم وفضل دراسة الفقه وأمهيتـه ؛عن عدَّة موضوعات

ي وارتبــاط زيـــادة اإلميــان بـــه، مث ذَكــر ترمجـــة للَمحلِّـــ ،وطريقــة طلبـــه ،مـــهوُحكــم تعلُّ 

. ومنهجــه وعملـــه يف الكتـــاب ،صــاحب الكتـــاب، مث ثلَّــث بـــذِكره ِفكــرة التحقيـــق

عـــام بـــريوت بدار الكتـــب العلميـــة منهـــا طبعـــة  ؛والكتـــاب قـــد طُبـــع عـــدة طبعـــات

وطبعـــة دار املنهــــاج جبـــدة عــــام  الـــرمحن، تحقيـــق عبــــد اللطيـــف عبــــدب، هــــ١٤٢٢

   .حممود صاحل احلديديبتحقيق ، هـ١٤٣٢



 
٢٢٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
َ
ي م

ِّ
 كيف تنم

َ
  الفقهية كتكل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد ولد حممد ذي النورين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -جملة البيان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٥  

  : ا ب

َلكـــة الفقهيــة لطلبــة العلـــم، هــذا الكتــاب يتحــدَّ 
َ
ث عـــن كيفيــة تكــوين وبنــاء امل

ـم املؤلــف كتابــه إىل مقدِّمــة . ريج طلبــة علـم فقهــاء متــأهِّلنيحـىت يتــأتَّى ختــ وقــد قسَّ

حتــدَّث يف املقدمــة عــن احلِــرص علــى اســتغالل ُفــرص العمــر، وإخــالص  ؛وفصــلني

ويف الفصــل األوَّل عـرَّف معــىن التنميــة . النيَّـة هللا عــز وجـل، وتطــابق القــول والعمـل

َلكـة والفقـه، يف اللُّ 
َ
: ومنهـا ،د أسـس بنـاء امللكـة الفقهيـةغـة واالصـطالح، مث عـدَّ وامل

األخذ عن العلماء الراسخني، ومعرفة األحكام الشرعية الفرعية، وأولويات طالب 

ب علـى االســتنباط، ومعرفـة أصـول الفقــه، ودراسـة القواعـد الفقهيــة، العلـم، والتـدرُّ 

ىل وضـرورة دراسـة املتفقِّـه علـم مقاصـد الشـريعة، وعلـم الفـروق، مـع سـْعي املتفقـه إ

حتصــيل معـــارف إضـــافية، ويف الفصــل الثـــاين واألخـــري تكلـَّـم عـــن آفـــات يف طريـــق 

ـــه، ومنهـــا ج وانعـــدام القـــدوة، واإلكثـــار مـــن املـــذاهب واألقـــوال، عـــدم التـــدرُّ : املتفقِّ

  . والتقصري يف املذاكرة، والعناية باحلِفظ دون الَفهم، وغريها من اآلفات

  .نافعو  إال أنه مفيدٌ  ،والكتاب على ِصغر حجمه



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٢١  

  الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن موسى الربماوي 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  قني بإشراف نور الدين طالبجلنة خمتصة من احملقِّ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

١٨  

   :ا ب

ـة علــى اجلــامع الصـحيح لإلمــام البخــاري  هـذا الكتــاب يُعـدُّ  مــن الشــروح املهمَّ

للجــامع  نفيســنيبــني شــرحني  فيــه مجــعوتكُمــن أمهيتــه يف أنَّ مؤلفــه قــد ، رمحــه اهللا

يف كتـــاٍب  للزَّرَكشـــيِّ  )التنقـــيح(للكرمـــاين، و )الكواكـــب الـــدَّراري(الصـــحيح، ومهـــا 

ونبَّه فيـه علـى مـا قـد  كرار،فيهما من التَّ ما وقع منه  فواحٍد مع االختصار، وحذَ 

ال ُيســتغىن  وتنبيهــات وزاد علــى ذلــك فوائــدَ ، أو خــالف الــراجح ،يظهــر أنــه وهــم

اهـــا مــن شـــيخه أيب تلقَّ وتســمية ُمـــبَهم أغفــاله، ونقـــل فوائــد  ،كوصــل معلَّـــقعنهــا  

هـــت للجـــامع جِّ َدفـــع فيـــه بعـــض االعرتاضـــات الـــيت وُ كمـــا حفـــص عمـــر البُلقيـــين،  

قـــة يف شـــىت متفرِّ وفوائــد نه الكتـــاب مــن مســـائل مــا تضـــمَّ  ىلإيح، باإلضـــافة حالصَّــ

  .العلوم

علـى أربـع ُنسـخ خطيـة  -الذي يُطبع ألوَّل مرة  -وقد متَّ حتقيق هذا الكتاب 

مــع مقدِّمـة للكتـاب اشــتملت علـى ترمجــة ، معتمـدة يف جمملهـا يف الضــبط والتوثيـق

متَّ تذييلـه بفهـرس ألطـراف األحاديـث كمـا ، ودراسـة عامَّـة عـن الكتـاب، للمؤلِّف

   .وفهرس لعناوين الكتب واألبواب، النبويَّة اليت شرحها املؤلِّف



 
٢٢٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  اللباب شرح فصول اآلداب

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن مانع الروقي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –دار التدمرية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحا  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :تعــ

  

٣٥٦  

   :ا ب

فصــــول (( وهــــو كتــــاب  ،هــــذا الكتــــاب شــــرح لِســــفر مــــن أســــفار األخــــالق

والــذي مجــع الكثــري مــن مســـائل ، لإلمــام أيب الوفــاء ابــن َعقيــل احلنبلـــي)) اآلداب

ــــالم واملصــــافحة  ،األخــــالق واآلداب وِخصــــال  ،ومكــــارم األخــــالق ،كــــآداب السَّ

  .وغريها ،وذمِّ الغِيبة ،وِبرِّ الوالدين ،للباسوا ،والنوم ،وآداب الطعام ،الِفطرة

. مـــع قـــرن بعـــض مســـائله بالــــدالئل، وجزالـــة كلماتــــه، ز بقلـــة عباراتـــهوقـــد متيَّـــ

مث فُـرِّغـت وأعيــد النظــر ، والكتـاب يف أصــله شـروح صــوتية كـان املؤلِّــف قـد أْلقاهــا

 ؛أحاديثهـا وخـرَّج ،وزاد مـا حيتـاج إىل زيـادة ،وراجعها الشارح فصـحَّح اخلطـأ، فيها

  .وقد بدأ الشارح برتمجة موَجزة البن َعقيل. ليخرج الكتاب يف هذه الصورة

ُمث يقـوم ، فإنه يأيت بالقطعة مـن كـالم املؤلِّـف ؛أما عن طريقة املؤلِّف يف الشرح

، ويبــنيِّ الغــامض منــه، فيشــرح مــا حيتــاج إىل شــرح، وتفصــيل القــول فيهــا، بشــرحها

يــذكر املســألة ويبــنيِّ فيهــا أقــوال َمــن ســبق ِمــن أهــل ف، ويتنــاول دقــائق املســائل فيــه

  . وراد�ا ملا حيتاج إىل ردٍّ ، ومناقًشا، مستدال� ، العلم



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٢٣  

  لتأخذوا مناسككم

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سليمان بن حممد الصويان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار التدمرية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفح  هـ ١٤٣٣ ــدد الصــ   :اتعــ

  

٦٩٩  

   :ا ب

ـــة مســـائل احلـــج والعمـــرة بطريقـــة خمتَصـــرة هـــذا الكتـــاب تنـــاول فيـــه مؤلِّ  فـــه عامَّ

ــ، ســهلة وأقــوال الصــحابة الكــرام  ،واإلمجــاع ،نةمــع ِذكــر أدلتهــا مــن الكتــاب والسُّ

  .رضوان اهللا عنهم أمجعني

 ، با�ـــاوطريقتـــه يف العـــرض أن يـــأيت باملســـألة مـــن مســـائل احلـــج أو العمـــرة يف

ـ نة أو اإلمجـاع أو قـول وذلك بَعْرضها عرًضـا سـهًال مـع أدلتهـا مـن الكتـاب أو السُّ

مردفًــا كــلَّ قــول بأدلتــه الــيت  ،فــإن كانــت املســألة خالفيــًة ذكــر األقــوال ؛الصــحايب

، ًال سـبب الرتجـيحمعلِّـ، مث يذكر ما تـرجَّح لديـه مـن األقـوال املنقولـة ،اعتمد عليها

ونقــل أحكــام  ،ملرجوحــة وأدلتهــا، وقــد قــام بتخــريج األحاديــثومناقًشــا األقــوال ا

  .مع عزو املذاهب الفقهية إىل مصادرها ،احملدِّثني عليها صحًة وضعًفا

كمـــا تضــــمَّن الكتـــاب مجلــــًة مـــن اختيــــارات بعـــض احملقِّقــــني املتقـــدِّمني كــــابن 

، السـعدي ومـن املتـأخِّرين أمثـال، وغريهم، وابن تيمية، والنوويِّ ، وابن حزم، قدامة

  . وغريهم ،وابن عثيمني، وابن باز



 
٢٢٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الليرباليون اجلدد

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد بن عبد العزيز القايدي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  جدة -مركز التأصيل للدراسات والبحوث 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٨٤  

   :ا ب

وحمـارب  ،سة تسلِّط الضوء علـى اجتـاه فكـري مضـادٍّ لإلسـالمهذا الكتاب درا

والـذين ، واملنضوون حتته ممـَّن يعرفـون بـالليرباليني اجلُـدد ،وهو التيار الليربايل، ملبادئه

وقـد اسـتخدموا كـل الوسـائل ، أو يألوا ُجهًدا يف حر�م لإلسـالم ،مل يدَّخروا وسًعا

  .مَّة يف حرو�م العسكريةأو حتالفات مع أعداء األ، من أفكار غربية

أو سياســية ، سـواء كانــت فكريـة ،والكتـاب يَعــِرض وينـاقش معــامل هـذا االجتــاه

وقــد اعتمــد املؤلِّــف علــى نتــاج أبــرز رمــوزه . م٢٠٠١عــام  نشــأته يفظهــوره و  منــذ

كشاكر النابلسي، والعفيف األخضر، منتقًدا ما ُبين عليه هذا االجتـاه   ؛وخطابا�م

مســلًِّطا الضـوء علــى أدواتـه الــيت ، مبــادئ وأفكـار يقــوم عليهـا الفكـري اهلجــني مـن

مبيـِّنًـا املواقـف الصـادرة عنـه ، يسـتخدمها يف حربـه املعلنـة ضـدَّ كـل مـا هـو إسـالمي

ومـا أثـره يف الليرباليـة السـعوديَّة ، كما عرض لشـاكر النابلسـي. يف قضايا املسلمني

  .هذا الفكر وتقييمهوقام بتحليل خطاب ، كأمنوذج ألحد رموز هذا الفكر



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٢٥  

  ما صح من آثار الصحابة يف الفقه

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  زكريا بن غالم قادر 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  السعودية  -دار األوراق الثقافية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٣  

   :ا ب

م ى اهللا عليــه وســلَّ صـحابة رســول اهللا صـلَّ فـه فتــاوى هـذا الكتــاب مجـع فيــه مؤلِّ 

ممـا لـيس ، وقد اقتصر فيه على ْمجع ما ثبت سنُده وصحَّت ِنسبته إلـيهم، وفقههم

 ،لـه ُحكــم الرفـع، إالَّ جمموعــة مـن اآلثــار هلـا ُحكــم الرفـع ذكرهــا مـن بــاب الفائــدة

اب ورتَّبهـــا علـــى األبـــو ، وقـــد اســـتخرج املؤلِّـــف هـــذه اآلثـــار مـــن ُقرابـــة مئـــة مصـــدر

ـــا كـــلَّ أثـــر ُحبكمـــه ودرجتـــه، الفقهيـــة ذاكـــرًا َمـــن أخرجـــه مـــن أئمـــة احلـــديث ، مرِدًف

وإذا كــان ، وأحيانًــا يــذكر أكثــر مــن مصــدر ،مكتفًيــا مبصــدر واحــد لألثــر، بســنده

لألثـر عـدَّة ألفــاظ يكتفـي بــذكر أمجعهـا، ومل يــذكر املؤلـِّف يف كتابــه اآلثـار املتعلقــة 

  .ود العبيد وال اإلماء يف عصرنالعدم وج ؛بأحكام العبيد واإلماء

، هــ١٤٢١: عـام دةجبـ دار اخلـرازوالكتاب كان قد صدرت طبعته األوىل عـن 

وأضـاف  ، إذ أضاف إليها املؤلِّف بعـض اآلثـار ؛إال أنَّ هذه الطبعة مزيدة ومنقَّحة

، كــأبواب األذكــار،كـذلك بعــض األبــواب الـيت مل تكــن موجــودًة يف الطبعـة األوىل

  .ق بآثار الصحابةأنه صدَّر الكتاب بستَّ عشرَة قاعدًة هلا تعلُّ  كما، والدعوات



 
٢٢٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  دأ اعتبار املآل يف البحث الفقهيمب

  من التنظري إىل التطبيق

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  يوسف بن عبد اهللا امحيتو

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت - مركز مناء للدراسات والبحوث

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٩٨  

   :ا ب

اعتبـار املـآل الـذي يعـدُّ مـن أعمـدة النظـر مبـدأ ف عـاجل فيـه املؤلِّـهذا الكتـاب 

موقـع  املؤلـف فيـهد حـدَّ فقد دخل أمَّا امل ؛قسمنيمدخل و وقد تألف من ، الفقهي

بعـد نتقـل لي؛ مبدأ اعتبار املآل يف العملية االجتهادية، وأمهيته يف النظريـة املقاصـدية

إىل القســم النظـــري الــذي حـــاول فيــه أن يـــربز املالمــح النظريـــة ملبــدأ اعتبـــار ذلــك 

كتـــاب  الوالعمـــل بـــه، وبعـــض شـــواهده الشـــرعية مـــن  هتنـــاول فيـــه مفهومـــو املـــآل، 

إىل احلـديث عـن الصـبغة املقصـدية والتوصــيف  كمـا تطـرَّققـه الصـحابة،  سـنة وفِ الو 

ــــ عــــن النظريــــات الفقهيــــةو  ،لــــهاألصـــويل  ــــيت يلتزمهــــا املفتــــون  ،هاألكثــــر صــــلة ب وال

ف فيـــه تطبيقـــات اعتبـــار املـــآل يف ويف القســـم التطبيقـــي يتنـــاول املؤلِّـــ، وا�تهـــدون

 ســدِّ ث عــن إعمـال قاعـدة ويتحـدَّ املعـامالت مـن خـالل مصــادر الفتـوى املالكيـة، 

ا م �ـأصل هذا الكتـاب أطروحـة تقـدَّ . واحليل اعتبارًا للمآل االستحسانو ، الذرائع

   .بالقنيطرة املغربية -املؤلف لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة ابن طفيل 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٢٧  

  ن الكريم آجمموع فتاوى القر

 
َّ
  ىل القرن الرابع عشرإل من القرن األو

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن موسى الشريف

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار ابن حزم ، دار األندلس اخلضراء

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  انيةالث   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  م٢٠١١

  

٣  

   :ا ب

 ،هــذا الكتــاب مجــع فيــه املؤلِّــف مــا تفــرَّق مــن الفتــاوى املتعلِّقــة بــالقرآن الكــرمي

فجمعهـــا مـــن الكتـــب ، ابتــداًء مـــن القـــرن األول اهلجـــري حـــىت القــرن الرابـــع عشـــر

ت الشـــرعية والدعويـــة وا، القدميـــة واحلديثـــة مســـتثنيًا املخطـــوط ، لثقافيـــةومـــن ا�ـــالَّ

ــ، منهــا مستقصــًيا مجيــع الفتــاوى ، نة واجلماعــة دون غــريهمونــاقًال فتــاوى أهــل السُّ

أو مـا كـان خاص�ـا  ،الـيت وقـف عليهـا إال النـزر اليسـري الـذي ال يصـُلح هلـذا العصـر

ا مرتبًـ، مصنـًِّفا إياها أصناًفا، وملِحًقا كل نظـري بنظـريه، بتفسري آيات القرآن الكرمي

مقتصــرًا علــى مــا نــصَّ علــى أنــه مــن الفتــاوى دون ، فتــاوى كــلِّ ِصــنف ترتيبًــا زمني�ــا

مـع ، مع االلتزام بـإيراد نـصِّ الفتـوى كـامًال دون تصـرف إال يف القليـل منهـا، غريها

ــــيح بـــــني الفتـــــاوى ذات املواضـــــيع املتشـــــا�ة مســـــتعينًا بـــــأقوال ، حماولـــــة منـــــه للرتجـ

ناقـــًدا مـــا يـــراه خمالًفـــا ، يعلِّـــق علـــى بعـــض الفتـــاوىكمـــا أنـــه ، املــرجِّحني ا�تهـــدين

 ،وتـرجم لألعـالم، وشـرَح الغريـب واملصـطلحات ،للصـواب، وقـد خـرَّج األحاديـث

  .ووضع الفهارس الكاشفة

  . ومفيد ،يف بابه والكتاب موسوعةٌ 



 
٢٢٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الفوائد املتعلقة بالعقائدجمموع يف 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  دانالرمحن بن مح سليمان بن عبد

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  له بن عثمان الشايعإلا عبد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار الصميعي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٦٢  

   :ا ب

املؤلِّف من مجعها ، العلمية العقديَّة الفوائدعبارة عن جمموعة من كتاب الهذا 

 مـن مخسـة وأربعـني كتابًـا،، وقراء�ـا سـخ الكتـبه بنأثنـاء قيامـ، العديد من الكتـب

علَمــي ة يف وخباصَّـ ،�ـا الــيت ميـرُّ  تقييـد الفوائـدحيـث حـَرص الشـيخ رمحــه اهللا علـى 

ــة مــن كتــب شــيخ اإلســالم وتلميــذه ابــن القــيم ،العقيــدة والفقــه ومــن هــذه  ،خاصَّ

 ،تســعينيةوال ،الكتـب الـيت نقـل منهـا بعـض فوائـده كتـاب اقتضـاء الصـراط املسـتقيم

كما نقـل فوائـد   ،وغريها من كُتب ابن تيمية ،والصارم املسلول ،والرد على البكري

    .وغريمها ،وبدائع الفوائد ،مثل إعالم املوقعني ،من كتب ابن القيم

فهــو عنـد نقلــه للفوائــد، ز الكتــاب األمانــة العلميـة الــيت �جهــا املؤلِّــف ا مييِّــوممـَّ

رْقـــم اجلـــزء ويـــذكر أيًضـــا ، غالـــباليف نقـــل منهـــا  يعـــزو النقـــول إىل مصـــادرها الـــيت

ه يف بعـــض املواضـــع يكتفـــي بـــذِكر العـــاِمل  أنـَّــإالَّ  والصـــفحة يف كثـــري مـــن املواضـــع،

ــــق الكتـــاب برتقــــيم. الفائــــدة دون ذكـــر اســــم الكتـــاباملنقـــول عنـــه   وقــــد قـــام حمقِّ

ضـع و  معاألحاديث مع االختصار، وختريج اآليات، وعزو النقول،  عزوو الفوائد، 

  .فهارسال



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٢٩  

  جمموعة الوثائق الفاطمية 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مجال الدين الشيال

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -اهليئة العامة لقصور الثقافة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  بدون   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٩٠  

   :ا ب

ة املتعلِّقة باخلالفة يف الدولـة هذا الكتاب عبارة عن جمموعة من الوثائق التارخيي

مجعها املؤلِّـف مـن املراجـع ، والوزارة ،ووالية العهد ،اة زورًا بالفاطميةالُعبيديَّة املسمَّ 

 ؛فبلغــــت مئــــة وثيقــــة وعشـــــرة، ســــواء املطبوعــــة أو املخطوطـــــة ،التارخييَّــــة واألدبيــــة

نظـــم  :جـــاعًال أساســـه يف هـــذا التصـــنيف، اليصــنفها بعـــد ذلـــك تصـــنيًفا موضـــوعي� 

قــام برتتيـب كــل جمموعــة ، فجــاءت يف ثالثـة عشــر جمموعـة، وألــوان احليـاة ،احلكـم

ــام املتعـــاقبني علــى ُحكـــم الدولــة الفاطميـــةترتيبًــا زمني�ــ وِمــن َمث قـــام ، ا حبســـب احلكَّ

ـــ لتوضـــيح مـــا  ؛ودراســـتها دراســـة حتليليَّـــة مقارنـــة، د مـــن صـــحة هـــذه الوثـــائقبالتأكُّ

تفيـــد البـــاحثني ، وفوائـــد علميـــة، ن قيمـــة تارخييـــةميكـــن أن ُتضـــيفه هـــذه الوثـــائق مـــ

وجتلـِّي هلـم حقيقـة هـذه احلِقبـة التارخييـة مــن تـاريخ مصـر، ومـن هـذه الوثـائق وثــائق 

ووثــائق عــن  ،ووثــائق عــن نظــام القضـاء والقضــاة ،عـن نظــام اخلالفــة وواليــة العهـد

  . إىل غري ذلك ،احلياة االجتماعيَّة واألعياد

ــار عــن طبعــوالكتــاب مصــوَّ  وقــد أعيــد  ،ة قدميــة صــدرت قبــل نصــف قــرن تقريًب

هـــ ١٤٢٢ومـن طبعاتــه طبعــة مكتبــة الثقافـة الدينيــة ســنة  ،طبـع الكتــاب بعــد ذلــك

  . )م٢٠٠٢(



 
٢٣٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  احملاورات لطلب األمر الرشيد يف تفهم كتاب التوحيد

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن حممد الغنيمان

ــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :إعـــ

  

  عبد العزيز صاحل احلماد

ـــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :لناشــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

التوحيـد الـذي " وهـو كتـاب ، كتب التوحيد  هذا الكتاب هو شرح ألحد أهمِّ 

ــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه اهللا تعــاىل" هــو حــق اهللا علــى العبيــد والــذي ، لإلمــام حممَّ

ولفـــظ  ،بعبــارة ســهلة ،عــَرض فيــه معتقــد أهـــل الســنة واجلماعــة يف توحيــد العبـــادة

بــــه. ومعـــاٍن غزيــــرة، واضـــح ، وأصـــل هــــذا الكتـــاب شــــرح ألقـــاه املؤلـِّـــف علـــى طالَّ

وصـــــحَّح ، وعرضـــــت عليـــــه فعـــــدَّل فيهـــــا، مث فُـرِّغـــــت ،فســـــجلت هـــــذه الـــــدروس

  .ليخرج الكتاب �ذه الصورة ؛وأحسن ترتيبها، أخطاءها

مـــه يف شــرح الكتــابوطريقــة  ــن تقدَّ إذ يـــأيت  ؛املؤلــف يف شـــرحه مل ختتلــف عمَّ

وذكــر مــا ينـــدرج ، مث يفصِّــل عبارا�ــا بالشــرح والبيـــان، بالقطعــة مــن كــالم املؤلـــف

وينـــاقش املخـــالفني يف أقـــواهلم الـــيت ، وأدلَّـــة مـــن كتـــاب وُســـنة، حتتهـــا مـــن مســـائل

 .خالفت املنهج القومي

  



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٣١  

  املختار من كتاب تدبري الدول

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  باتة املصريحممد بن حممد ابن نُ 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  سلوى قنديل

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  رضوان السيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -مركز ابن األزرق لدراسات الرتاث السياسي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٣٢  

   :ا ب

 فيه وقد ختريَّ ، ب من كتب األدب السياسي يف العصر اململوكيهذا الكتا عدُّ يُ 

. ف من النصائح والروايات التارخيية ما يتناسب واحلالَة السياسـية الـيت يعيشـهااملؤلِّ 

وبنيَّ فيه  ،تكلَّم املؤلف يف أوهلا عن فضيلة امللوك، وتألف الكتاب من ستة أبواب

ــة امللــك لــك ث فيــه املؤلِّــفتحــدَّ أمــا الثــاين ، ومــا يقــوم عليــه، مهمَّ
َ
ف عــن سياســة امل

. أو سياسته لنفسه حبسب أوقاته يف ليله و�اره، سواء فيما حيتاجه يف ُملكه ،نفسه

بينمـا  ، باتـة عـن سياسـة امللـك يف أهلـه وذوي قرابتـهيف الباب الثالث يتحدَّث ابن نُ 

والقضاة كان الباب الرابع يف سياسة امللك يف خاصته من الوزراء وأصحاب الرأي 

وأما ، وحتدَّث عن سياسة التعامل مع كلِّ قسم ،وقد قسَّمهم ثالثة أقسام، وغريهم

ـ ،صـه للحـديث عـن سياسـة امللـك لعامتـهالباب اخلامس فقد خصَّ  مهم والـذين قسَّ

ويف الباب األخري حتـدَّث عـن . قسم سياسته اخلاصة به لكلِّ  ؛املؤلف ثالثة أقسام

كتــاب توجيــه النصــائح للملــك فيمــا يتصــل بشــأنه وممــا متيــز بــه ال. سياســة احلــرب

  .ليصلح بعد ذلك إلصالح الشأن العام ؛اخلاص



 
٢٣٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  خمتصر الدفاع عن اآلل واألصحاب

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  قسم الدراسات والبحوث جبمعية اآلل واألصحاب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  البحرين -دار اآلل واألصحاب 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٣٥  

  : ا ب

وهـو يتحــدَّث  ،)دفاًعـا عــن اآلل واألصـحاب(هـذا الكتـاب اختصــار لكتـاب 

ــ ألنَّ إثــارة الشــبهات  ؛عليهــا به الــيت أثارهــا أهــُل الباطــل حــول الصــحابة ويــردُّ الشُّ

 ،والظنـون مــن أقـدم الوســائل الـيت انتهجهــا أعــداء األنبيـاء ومــن سـار علــى �جهــم

لـريوج بـاطلهم، وإالَّ  ؛وأصـحاب إثـارة الشـبهات يلجـؤون إىل املتشـابه مـن املسـائل

فــــإن أعيــــاهم ذلــــك وضــــعوا واختلقــــوا  ،عَمـــدوا إىل حتريــــف النصــــوص الصــــحيحة

فبــدأ الكتــاب بعــد املقدِّمــة بعــْرض . انتصــارًا لبــاطلهم ؛أحاديــث مبــا �ــواه أنفســهم

ـ ت الـيت يردِّدهـا الطـاعنون علـيهم، بهامسألة عدالة الصحابة، وهـي ِمـن أعظـم الشُّ

مث عـَرض بعــض الشــبهات حــوهلم عموًمـا وردَّ عليهــا، مث تطــرق إىل الشــبهات الــيت 

ثـريت حـول الصِّـدِّيق والفـاروق وردَّ عليهـا، مث انتقـل بـالكالم لـريدَّ علـى الشــبهات أُ 

ـ بهات اليت أُثريت حول أمِّ املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، كما ذكر الردَّ علـى الشُّ

الـيت أُثـريت حــول طلحـة، والــزبري، وعبـد اهللا بـن عمــر، وخالـد بــن الوليـد، ومعاويــة 

بهة إكثـار أيب هريـرة مـن الروايـة عـن رضي اهللا عنهم، وخـتم الكتـاب بـالردِّ علـى ُشـ

ــيعُة  النـيبِّ صــلَّى اهللا عليـه وســلَّم، مث اســتعرض بعـض األحاديــث الـيت اســتنكرها الشِّ

   . عنه، وهي مروية يف كتُبهم عن آل البيتعلى أيب هريرة رضي اهللا



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٣٣  

  احلج خمتصر فقه 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

رر السَّ    نيةالقسم العلمي مبؤسَّسة الدُّ

ـــراف ــ ــ ــ ــ   :إشــ

  

  لوي بن عبد القادر السَّقَّافعَ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

نية  رر السَّ   الظهران -الدُّ

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤١٥  

   :ا ب

هذا الكتاب خمتصر يف أحكام فريضة احلج، ُيسـلِّط الضـوء علـى أهـم املسـائل 

االهتمـام بـذكر األدلـَّة مـن  :منهـا ؛ويتميَّـز هـذا املختصـر مبميـزات. ويبنيِّ أحكامها

ـــ ونْقـــل اإلمجاعـــات الـــواردة يف كـــلِّ مســـألة إن ُوجـــدت، ولكثـــرة  ،نةالكتـــاب والسُّ

ب األقــوال، فقــد اقتصــر علــى القــول الــراجح بــني كتُــب الفقــه وتشــعُّ  االختالفــات

أو أقــــوى األقــــوال يف املســــألة، مــــع دْعــــم القــــول الــــراجح بــــأقوال العلمــــاء  ،غالبًــــا

ونقــل نصــوص كالمهــم، وِصــياغة املســألة صــياغًة علميــة واضــحة بعبــارة  ،احملقِّقــني

  . واألقوال ،اهبوتوثيق اإلمجاعات وآراء املذ ،سهلة، مع ختريج األحاديث

االهتمـاُم باملسـائل الـيت حيتاجهـا عامَّـة  :ومن أهمِّ ما مييِّز هذا املختصر كـذلك

النــــاس، دون جزئيــــات املســــائل وتفريعا�ــــا الدقيقــــة، مــــع ِذكــــر املســــائل املعاصــــرة 

  . والنوازل املستجدَّة اليت تتعلَّق باحلج

ـمبوقـع الـدُّ  اخلاصَّـة املوسـوعة الفقهيـة يف كتاب احلـجأصله  والكتاب   ،نيةرر السَّ

بتمامـه، واختصـره فريـُق البحـث العلمـي يف هـذا الكتـاب، وقـع املشر على نُ  ذيوال

   .وهو جيِّد وننصح باقتنائه



 
٢٣٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

وم
َّ
   خمتصر فقه الص

    :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  القسم العلمي مبؤسَّسة الدُّرر السَّنية

ـــراف ــ ــ ــ ــ   :إشــ

  

  لوي بن عبد القادر السَّقَّافعَ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الظهران -الدُّرر السَّنية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٣٥  

   :ا ب

هـــذا الكتـــاب خمتصــــر يف أحكـــام فريضــــة الصـــيام، يســـلِّط الضــــوء علـــى أهــــمِّ 

االهتمــام بــذِكر  :منهــا ؛ويتميَّــز هــذا املختصــر مبميــزات. ويبــنيِّ أحكامهــا ،املســائل

ـاأل ونقــل اإلمجاعــات الـواردة يف كــلِّ مســألة إن ُوجــدت،  ،نةدلَّـة مــن الكتــاب والسُّ

ب األقـوال، فقـد اقتصـر املختصـر علـى ولكثرة االختالفات بني كتـب الفقـه وتشـعُّ 

أو أقـوى األقـوال يف املسـألة، مـع دْعـم القـول الـراجح بـأقوال  ،القول الـراجح غالبًـا

م، وصــياغة املسـألة صــياغًة علميــة واضــحة العلمـاء احملقِّقــني ونقــل نصـوص كالمهــ

  . واألقوال ،وآراء املذاهب ،وتوثيق اإلمجاعات ،بعبارة سهلة، مع ختريج األحاديث

االهتمــام باملســائل الــيت حيتاجهــا عامَّــة  :مــا مييِّــز هــذا املختصــر كــذلك ومــن أهــمِّ 

صــــرة النــــاس، دون جزئيــــات املســــائل وتفريعا�ــــا الدقيقــــة، مــــع ِذكــــر املســــائل املعا

  . والنوازل املستجدَّة اليت تتعلَّق بالصيام

ــاخلاصــة مبوقــع الــدُّ  املوســوعة الفقهيــة يف كتــاب الصــومأصــله  والكتــاب   ،نيةرر السَّ

بتمامـه، واختصـره فريـق البحـث العلمـي يف هـذا الكتـاب، وقـع املُنشر على  ذيوال

   .وهو جيِّد وننصح باقتنائه



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٣٥  

  املختصر يف الفقه

  :ت اب

ـــأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :ليفتــ

  

  عمر بن احلسني اخلرقي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  حممد بن ناصر العجمي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٦١  

   :ا ب

ل كتـــاب وقـــد يكـــون أوَّ ، هـــذا الكتـــاب مـــن أوائـــل املتـــون يف املـــذهب احلنبلـــي

فهـو  ب الفقه نفًعا،من أكثر كتُ وهو ، املذهب احلنبليِّ  اشتمل على غالب مسائل

وهــــذا مــــا جعــــل العلمــــاء يُثنــــون عليــــه عبــــارة؛ وسالســــة شــــارة، ميتــــاز بوضــــوح اإل

   .ون به، سواء كان ذلك ِحبفظ متنه أو كتابة شروح له أو تعليقات عليهويهتمُّ 

ى رتَّبــه املؤلـِّـف علـــ، مســـألة ٢٣٠٠والكتــاب عبــارة عــن خمتصـــر حيتــوي علــى 

مث  ،مث املعــــامالت ،حيــــث بــــدأه بــــاألبواب املتعلِّقــــة بالعبــــادات ،األبــــواب الفقهيَّــــة

مث  ،نــاتمث القضـاء والـدعاوي والبيِّ  ،مث اجلنايـات واحلــدود واجلهـاد ،أحكـام اُألسـرة

ـا الـراجح . العتق معتمًدا يف ذلك علـى نْقـل روايـة واحـدٍة عـن اإلمـام أمحـد يـرى أ�َّ

وقد حقَّقه احملقِّـق علـى . يان ُيشري إىل الرواية املرجوحةويف بعض األح ،يف املذهب

وقـد طُبـع الكتـاب عـدَّة . وقدَّم لـه مبقدِّمـة عـن املختصـر ومؤلِّفـه ،ِعدَّة نسخ خطية

ــــالم بعنايــــة حممــــد زهــــري الشــــاويش، ســــنة طبعــــة  :منهــــا ؛طبعــــات مطبعــــة دار السَّ

  .دحذيفة ابن حمم أيب حتقيقهـ، ١٤٣١طنطا سنة  وطبعة، هـ١٣٧٨



 
٢٣٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

رين
ِّ
  خمتصر قواعد الرتجيح عند املفس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حسني بن علي احلريب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٤٨  

   :ا ب

ــــه مؤلِّ  الرتجــــيح عنــــد قواعــــد ((فــــه كتابــــه املوســــوم بـــــ هــــذا الكتــــاب اختصــــر في

ــ والــذي نـــال بــه درجــة املاجســـتري مــن جامعــة اإلمـــام حممــد بــن ســـعود )) ريناملفسِّ

ب العلـــــم  ؛حيــــث رأى أن خيتصـــــر الكتــــاب، اإلســــالمية ـــاول طــــالَّ ليكــــون يف متنــ

وليتناســــب مــــع املرحلــــة اجلامعيــــة أو لتدريســــه يف ، مبختلــــف مســــتويا�م التعليميَّــــة

  .الدورات العلمية

وبـنيَّ فيـه ، تناول فيـه بعـض التعريفـات األساسـية ،ف بتمهيدالكتاب بدأه املؤلِّ 

مبعـــىن أن  ،والعمـــل فيمــا إذا تنازعــت القواعـــد املثــال الواحــد، مــىت يكــون الرتجــيح

يرجِّح بعُضها قـوًال وأخـرى تـرجِّح  ،جتتمع أكثر من قاعدة ترجيحيَّة يف مثال واحد

قواعـد الرتجـيح املتعلِّقــة  فــذكر يف األوَّل، مث شـرع يف فصــول الكتـاب الثالثـة، آخـر

واملتعلِّقـة  ،قـة بـالقراءات ورْسـم املصـحفوفيـه قواعـد الرتجـيح املتعلِّ ، بالنص القرآين

ـ نة واآلثــار بالسـياق القـرآين، أمــا الثـاين فاسـتعرض فيــه قواعـد الرتجـيح املتعلِّقــة بالسُّ

الرتجـيح ويف الثالـث ذكـر قواعـد ، والقرائن، وذكر يف كـلِّ واحـدة منهـا أربـع قواعـد

  . أو مرجع الضمري ،أو اإلعراب ،سواء األلفاظ واملباين ،املتعلِّقة بُلغة العرب



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٣٧  

  املختصر من املمتع من شرح زاد املستقنع

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  كاملة الكواري

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  سعد بن ناصر الشثري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل ــنة الطبـ   :سـ

  

ــفحات  م٢٠١٢   :عـــدد الصـ

  

١٣٦٣

   :ا ب

حيــث ، هـذا الكتــاب عبــارة عـن تلخــيص لكتــاب الشــرح املمتـع البــن عثيمــني

واقتصـرت علـى املـنت فقـط، كمـا جـزَّأت املـنت ، فة األدلـة واألقـوالحذفت منه املؤلِّ 

. مث كـالم الشـيخ بعــده ،مث بعـدها فاصـل ،وضـعتها يف أعلـى الصـفحة، إىل مسـائل

وإن كــان لــه ، طريقتهـا أنــه إذا وافـق الشــيخ املـذهب اقتصــرت املؤلِّفـة علــى كالمـهو 

وعزت اختيار الشـيخ ، اختيار من غري املذهب عَزِت املذهب إىل الكتب املتعمدة

مـــع زيـــادة ، أو خترجيًـــا أو احتمـــاًال يف املـــذهب، أو قـــوًال ، إن كـــان روايـــة أو وجًهـــا

كمـا أضـافت بعـض ، الكـالم بـدو�ا يصـحُّ  بعـض قيـود ال بـدَّ منهـا، أو عبـارات ال

ـــق مـــنت زاد املســـتقنع أو ،  التعليقـــات والفوائـــد واحلواشـــي املفيـــدة كمـــا أ�ـــا مل حتقِّ

واعتمـــدت يف ذلـــك علـــى النســـخة الـــيت ، ألنـــه لـــيس املـــراد مـــن الكتـــاب ؛تضـــبطه

الكتاب كان قد صـدر اجلـزء األول . سخاعتمدها الشيخ مع املطابقة مع بعض النُّ 

مضـاًفا إليـه  ،أمـا يف هـذه الطبعـة فقـد أخرجتـه املؤلِّفـة كـامًال ،  كتاب البيـوعمنه إىل

  . تعليقات وفوائد مهمَّة مع بعض التغيريات



 
٢٣٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

املخطوطات العربية يف مكتبات اململكة العربية 

  السعودية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مساعد بن فهد السعدوين، وحنان بنت عبد العزيز آل سيف

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  ر املؤلفدا

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٥  

  : ا ب

دلـيًال للمخطوطـات العربيـة واإلسـالمية يف مكتبـات اململكـة  هذا الكتاب يعدُّ 

العربيـة الســعودية، وحيـوي ثالثــة فنــون مـن فنــون احلضــارة العربيـة الشــاخمة، والــرتاث 

وهـي علـى التـوايل، األنسـاب، والتـاريخ، والـرتاجم، وكـل فـن مـن  اإلسالمي التليد،

وقـد رُتـب الـدليل . هذه الفنون أُفرد يف جزء مستقل، وكل جزء مقسم إىل قسمني

العنــوان، : ا بــالعنوان، وُوضــعت بيانــات املخطوطــة علــى النحــو التــايلترتيًبــا هجائي�ــ

باالسم األول، ويلي ذلك اسـم ووضع خبط مميَّز، مث ذُكر حتته اسم املؤلِّف مبدوءًا 

هرة إن ُوجد، مث تاريخ وفاة املؤلِّف إن ُوجد، مث يذكر حتته مكان احلفظ، وهـو الشُّ 

املكتبة اليت َتقتين املخطوطة، مث الـرقم املسلسـل للمخطوطـة يف مكـان احلفـظ، يليـه 

رقــم احلفــظ للمخطوطــة، مث يليــه مصــدر املعلومــات، وتتضــمَّن بيانــات ببليوجرافيــة 

ــاف  مصــدر املعلومــات الــذي متَّ  عــن الرجــوع إليــه، وأحلــق يف �ايــة كــلِّ جــزء بكشَّ

  .ااملؤلِّفني، وقد رُتب أمساء املؤلفني ترتيًبا هجائي� 

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٣٩  

  مدخل إىل اإلعالم اإلسالمي الفضائي

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مصطفى بن أمحد كناكر

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  وىلاأل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٠٤  

  :ا ب

ــــه عـــن اإلعـــالم اإلســــالمي،  هـــذا الكتـــاب جَعلـــه مؤلِّفــــه فاحتـــة سلســـلة كتابات

) والــدكتوراه ،املاجســتري(الــيت اشــتملت عليهــا رســالتا نــة مــن مخســة أجــزاء، واملكوَّ 

مــع  ،عالمــي الــذي نُعايشــهوتــأيت أمهيــة هــذه الدراســة يف ظــلِّ الــزخم اإل ؛للمؤلِّــف

ـــص  ،ةتطــوره بســـرعة كبـــرية، وِعظـــم تـــأثريه يف شـــرائح ا�تمـــع كافَّـــ واملؤلِّـــف متخصِّ

وقد حتدَّث فيه املؤلِّف عن وسائل اإلعالم  .أكادميي يف دراسة اإلعالم اإلسالمي

ـــح فيهـــا بعــــض الطُّـــ رق القدميـــة الـــيت اســـُتخدمت كوســــيلة القدميـــة واحلديثـــة، ووضَّ

كـر عِقبهــا الوسـائل احلديثـة لإلعــالم، مث عـرَّف اإلعـالم اإلســالمي يف إعالميـة، وذ 

ـ ا ا وموضـحً نة، مبيـِّنًـالقنـوات الفضـائية، مث تنـاول اإلعـالم اإلعالمـي يف القـرآن والسُّ

ـ نة،  وأيًضـا حتـدَّث عـن حاجـة األمَّـة بعض الطرق لإلعالم مـن خـالل القـرآن والسُّ

اجــب اإلســالميني حنــو وســائل اإلعــالم، إلعــالم هــادف ومــؤثِّر، كمــا تطــرَّق إىل و 

غــة الــيت جيـــب أن يـَُقــدَّم �ـــا اإلعــالم اإلســـالمي الــراهن، مث تكلـــم عــن احلكـــم واللُّ 

  .الشرعي للدعوة اإلسالمية والقنوات الفضائية، واحلتمية يف جناح هذه الدَّعوة



 
٢٤٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  املرأة بني اإلسالم والعصرانية

 
ِّ
   نيخمتصر كتاب حترير املرأة عند العصراني

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عادل بن حسن احلمد

ــار ــ ــ ــ   :اختصــ

  

  القسم العلمي مبؤسسة الدُّرر السَّنية

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الظهران –نية الدُّرر السَّ 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل    :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٦٠  

   :ا ب

املــرأة، مــن  ني فيمــا خيــصُّ عبــارة عــن ردود علميــة علــى العصــرانيِّ  هــذا الكتــاب

نظــرًا ملــا اشــتمل عليــه مــن  ؛خــالل الــردِّ علــى أحــد الكتــب الــيت عوَّلــوا عليهــا كثــريًا

أليب ) حتريـــر املـــرأة يف عصـــر الرســـالة(وهـــو كتـــاب  ،نصـــوص مـــن الكتـــاب والســـنة

ــنية بتلخـيص مـادة هـذه الرســالة شـقة، وقـد قـام القســم العلمـي مبؤسسـة الـدُّ  رر السَّ

وذلـك  ؛للـدكتور عـادل بـن حسـن احلمـد) نيريـر املـرأة عنـد العصـرانيِّ حت(من كتاب 

ني املتهافتـة، ة املسـلمني علـى شـبهات العصـرانيِّ رغبًة من املؤسسـة يف أن يقـف عامَّـ

عليهـا، ويعرفـوا مـدى خمـالفتهم لكتـاب اهللا وُسـنة نبيـه صـلَّى اهللا  ويطلعوا علـى الـردِّ 

  .  ثريين قراءة األصلعليه وسلَّم، خاصة وأنه قد يثقل على الك

بأصـــله، مشـــتمًال علـــى  مـــن غـــري إخــاللالكتـــاب  رااختصــوقــد قـــام القســـم ب

ف دون تغيـــري يف عبارتــه، والكتـــاب كـــالم املؤلِّــ  مقصــود مؤلفـــه، مــع االلتـــزام بــنصِّ 

تضـمَّنت قضـايا عامَّـة، ومـنهج املؤلِّـف يف االسـتدالل ومـا  ،تألَّف من فصول ثالثة

   .به بني كتاَيب أيب شقة وقاسم أمنيحاول إثباته، وأوجه الشَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٤١  

  اموعة الثانية - مسائل اإلمام ابن باز رمحه اهللا  

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن مانع الروقي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –دار التدمرية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٥٨  

   :ا ب

وهـي عبـارة عـن مسـائل اإلمـام ابـن بـاز،  الثانيـة مـن ا�موعـةالكتاب هـو هذا 

أسـئلة  بعـض باإلضـافة إىلأثنـاء الـدرس، أسئلة وجِّهت من املؤلِّف للشيخ ابن باز 

ب ممَّا مسعه ووعاه   .غريه من الطالَّ

أو ، وطريقة املؤلف أن يُثبت كـلَّ مـا يـدور بينـه وبـني الشـيخ مـن جـواب سـؤال

ه يف بعــض ْثبــُت رأيــيشــيَخ فالالُف خيـوقــد  ،كلَّــهفيُثبــت ذلــك  ، ابمراجعـة يف جــو 

  . يسريةوهي سائل، امل

مـع َتكـرار بعـض ، وقد صنَّف املؤلف هذه السؤاالت حسب األبواب الفقهيـة

ـا تــرتبط ارتباطًـا وثيًقـا مبــا ، املسـائل املـذكورة يف ا�موعـة األوىل لزيــادة فائـدة أو أل�َّ

ـــة يف احلاشـــيةكمـــا أثبـــ، قبلهـــا أو بعـــدها وقـــد صـــدرت . ت بعـــض البحـــوث املهمَّ

  .هـ١٤٢٨عام  دار التدمريةا�موعة األوىل عن 



 
٢٤٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

د الصحيح على التقاسيم واألنواع من غري وجود 
َ
املسن

  قطع يف سندها، وال ثبوت جرح يف ناقليها

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سيتان بن أمحد التميمي البُ بَّ حممد بن حِ 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  سومنز، وخالص آي دمري حممد علي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٧  

   :ا ب

ــ) صــحيح ابــن حبــان(هــذا الكتــاب هــو الكتــاب املشــتهر بـــ  نة أحــد كتــب السُّ

مـن  فه على ما صحَّ اقتصر فيه مصنِّ   عظيم النفع، ،املشهورة، وهو جليل القْدر

  .مرويَّات، َوفق شروط دقيقة

ز هـــذا الكتـــاب بـــأنَّ ابـــن حبـــان رمحـــه اهللا مل يرتِّبـــه بالطريقـــة املعهـــودة يف ويتميَّـــ

حيــث ، مل ُيســبق إليهــا، رةطريقــة مبتَكــب بــه ترتيًبــا خمرتًعــابــل رتَّ  ،مصــنَّفات احلــديث

ــمه  أفعـــال و  ،اإلباحــاتو  ،األخبــارو  ،اهيوالنـــو  ،األوامــر :وهــي ،مخســة أقســـامقسَّ

علـى  مع مقدِّمة حديثيـة مهمَّـة، وتـراجم لألبـواب تـدلُّ . مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  النيبِّ 

ِفقهه وبديع اسـتنباطه، والكتـاب يُطبـع ألول مـرة علـى وْضـعه األصـلي كمـا ابتكـره 

لفـــروق بـــني وقــد اهـــتمَّ احملقِّقـــان بإثبـــات ا، مؤلِّفــه، حمقًَّقـــا علـــى ِعـــدة نســـخ خطيـــة

اإلحســـان يف تقريـــب صـــحيح ابــــن (ســـخ، وأمـــا املطبـــوع املتـــداول فهــــو كتـــاب النُّ 

  .والذي رتَّبه ابن بـَْلبان ،)حبان



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٤٣  

  مشكل أحاديث املناسك

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  خالد بن سليمان آل مهنا

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الدمام -دار ابن اجلوزي 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  ـه١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٤٨  

   :ا ب

األحاديــث املشــكلة يف املناســك، وبيــان وجـــه ف هــذا الكتــاب مجــع فيــه املؤلِّــ

ســـعة تِ علـــى  كتـــاباشـــتمل الوقـــد ، تاإلشـــكاالهـــذه  إشـــكاهلا، مث اجلـــواب عـــن

ــ مــاحــوت  فصــول الــيت  بلــغ عــدد األحاديــث املشــكلةو ا، يقــرب مــن ســبعني مبحًث

علـــى الفصـــول واملباحـــث حســـب موزَّعـــة حـــديث أو تزيـــد،  مئـــيت مجعهـــا املؤلِّـــف

  .املوضوعات اليت تناولتها

وطريقــة املؤلـِّـف يف ذلــك أن يــذكر احلــديث أو األحاديــث ومــا ُيشــكل عليهــا 

 يـذُكر بعـد ذلــك ه اإلشـكال، مثمث يــذكر وْجـ، مـن آيـة أو حـديث فـأكثر أو إمجـاع

ســبب اإلشــكال، مث يـــدرس  بــنيِّ ، مث يوْجـــه اإلشــكال أقــوال أهــل العلــم يف إثبــات

  .لديه حترجَّ  عه، مث خيتم ببيان ماا طرق أهل العلم يف دفْ اإلشكال مبيـِّنً 

مـــن والكتــاب يف أصــله رســالة علميــة تقــدَّم �ـــا املؤلــف لنيــل درجــة الــدكتوراه 

 .يف الرياض -جامعة اإلمام حممد بن سعود 

  



 
٢٤٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  دراسة تأصيلية معاصرة -مشكل احلديث 

          :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فتح الدين حممد أبو الفتح البيانوين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة –دار السالم 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٤٤  

   :ا ب

والـذي ال يشـتغل بـه ، ا من علوم ِدراية احلـديثهذا الكتاب يتناول علًما مهم� 

ــــ ، وقــــد تــــألَّف )مشــــكل احلــــديث(وهــــو علــــم ، اد وكبــــار احملقِّقــــنيإالَّ ُحــــذَّاق النقَّ

) مشـكل احلـديث(الكتاب من ستة مباحث، حبـث املؤلـِّف فيهـا تعريـف مصـطلح 

وقــام بدراســتها ، باســتقراء تعريفاتــه عنــد املتقــدِّمني واملتــأخِّرين مــن علمــاء احلــديث

ينًـــا قِـــدم ظـــاهرة مب، مث قـــدَّم نُبـــذة تارخييـــة عـــن نشـــأة مشـــكل احلـــديث،  وحتليلهـــا

كم عرض ألهمِّ املؤلَّفات يف موضـوع مشـكل احلـديث قـدميًا ، استشكال احلديث

ــــديث ، وحـــــديًثا ـــاول املؤلـــــف أيًضـــــا أســـــباب ظـــــاهرة استشـــــكال نصـــــوص احلـ وتنــ

وخلَّصــها  ،صــوص احلديثيــةمث بــنيَّ األوجــه الــيت ُتستشــكل مــن خالهلــا النُّ ، الشـريف

 جيــب توافرهــا فــيمن يتصــدَّى ملوضـــوع وذكــر أهــمَّ الشــروط الـــيت، يف تســعة أوجــه

ــــيت ال بــــدَّ أن يستحضــــرها  ،مشـــكل احلــــديث ــــة ال مــــع ذكــــر بعــــض القواعــــد املهمَّ

مث خـــتم مببحـــث أخــــري عـــرض فيـــه أمهيـــة موضـــوع مشــــكل ، املشـــتغل �ـــذا العلـــم

ــــ، احلــــديث يف زمــــن  العوملـــــة فاع عــــن السُّ ـــــدِّ ــــة ضـــــد ، نةوأثــــره يف ال وحتصـــــني األمَّ

  . بهاتالشُّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٤٥  

  املنسوبة للصحابةاملصاحف 

 والرد على الشبهات املثارة حوهلا

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن عبدالرمحن الطاسان

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  إبراهيم بن سعيد الدوسري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض - دار التدمرية

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٧٥١  

   :ا ب

ط الضــوء علــى املصــاحف الــيت ُنســبت إىل بعــض الصــحابة تــاب يســلِّ هــذا الك

عـدد  منهـال األوَّ تنـاول  ؛ثالثـة أبـوابوقـد احتـوى الكتـاب علـى ، رضي اهللا عنهم

ــــاحف ــــي اهللا عـــــنهم املصـ ـــــَور وترتيبهــــــاو  ،املنســـــوبة إىل الصــــــحابة رضـ ــــدد السُّ ، عــ

بــاب الثــاين أمَّــا ال، ةشــاذَّ أو  متــواترةً ســواء كانــت  هم،راءات املنســوبة ملصــاحفالِقــو 

 هـذه كـمحُ و ، وأسـبابه االختالف بني مصاحف الصـحابةصه للحديث عن فخصَّ 

القـــراءات يف املصـــاحف تلـــك ر أثَـــو  ،صــاحف، ومـــوقفهم مـــن املصـــحف اإلمـــامامل

ــ. وغريهــا التفســريو  ــبهاتفهــو عــن  البــاب الثالــثا أمَّ حــول مصــاحف املثــارة  الشُّ

، وأســـباب االطوائــف الــيت أثار�ــو  ،ةأو مصــاحف بعضــهم خاصَّــ ،عامَّــةً  الصــحابة

والكتـاب يف . املسلمني على املصحف اإلمـام ع عثمانَ اآلثار احلميدة جلمْ و ، ذلك

وقـــد حـــازت هـــذه  .ملاجســـترية علميـــة تقـــدَّم �ـــا املؤلـــف لنيـــل درجـــة ارســـالأصــله 

مســة، راســات القرآنيــة يف دور�ــا اخلازة يف الدِّ ة املتميِّــالرســالة العلميَّــ الرســالة جــائزةَ 

  ).تبيان(مها اجلمعيَّة العلميَّة السعوديَّة للقرآن الكرمي وعلومه قدِّ اليت تُ 



 
٢٤٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  م ٢٠١٣مصر 

) 
ُّ
  )ل السياسي يف مصردراسة حتليلية لعملية التحو

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد فهمي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  جملة البيان

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢١١  

  : ا ب

، ومـــا ســـتؤول إليـــه، َتفـــاُعالت الثـــورة املصـــرية مؤلِّفـــهفيـــه  دهـــذا الكتـــاب يرُصـــ

ــ مقـدًما رؤيــة حتليليــة استشــرافية مــن خــالل  ،س مســارات املســتقبلحيــاول فيهـا تلمُّ

 كان أهم ما فيهـا تسـاؤًال ، مةف مبقدِّ بدأ املؤلِّ . قراءة الواقع وَفهم معطيات التاريخ

، مث ة نقـاطدَّ ِعـيف اإلجابـة  ؟ وكانـتهل تعيش مصر الشـرعية الثوريـة: وهو طرحه،

  فيـهبـنيَّ ، فمقاربة نظرية.. الدولة والثورة: والذي هو بعنوان ،شرَع يف الفصل األول

هو عبارة عن تشـخيص حلالـة و ، الفصل الثاين انتقل إىلمث ، مفهوم هذين اللفظني

عــن عمليــة التحــوُّل والــيت  ث يف الفصـل الثالــثمث حتــدَّ  ،الدولـة املصــريَّة قبــل الثــورة

، مث عنــون للفصــل الرابــع، وا�يــار النِّظــام التسـلُّطي، تبـدأ مــع توقُّــف العمـل الثــوري

وكــان أهــم مــا تناولــه ، ا�لــس العســكري والتحــوُّل السياسـي.. الطريق إىل الدولــةبـ

الفصــل اول يف وتنــ، عــن واجبـات الســلطة أثنـاء املرحلــة االنتقاليـة احلـديث هــوه فيـ

الفصـــل ، ويف ول دون التحـــوُّل السياســـيقـــات الـــيت حتُـــاخلـــامس سلســـلة مـــن املعوِّ 

بفصـل سـابع  ، وختمـهة سياسـية علـى األرضني كقـوَّ عن اإلسالميِّ حتدَّث  السادس

  .لة لعملية التحوُّلتناول فيه السيناريوهات احملتمَ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٤٧  

 أم  ؛مضاعفة الصلوات يف املساجد الثالثة
ً

  ال؟هل تقع نفال

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  خليل بن كيكلدي العالئي الشافعي 

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  سليمان بن عبد اهللا العمري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  مكة املكرمة –دار عامل الفوائد 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٩  

   :ا ب

ع بالصــالة يف فهــا لبيــان مســألة التطــوُّ وَضــعها مؤلِّ  ،هـذا الكتــاب رســالة لطيفــة

أو العكــس؟ ، هـل فعلهـا فيهـا أفضـل ِمـن فعلهـا يف البيـوت ؛أحـد املسـاجد الثالثـة

  فل؟ أم هي خاصة بالفرض دون النفل؟للفرض والنَّ  وهل املضاعفة شاملةٌ 

نـاقًال ذلـك مـن ، وقد مجع املؤلِّف أقوال أهل العلـم وملََّ شـتا�ا يف هـذه املسـألة

 ؛حاكًمــا عليهــا صــحة وضــعًفا،  مستعرًضــا مــا نقــل فيهــا مــن أدلـَّـة، ىتَّ مصــادر شــ

 ،وهـو أنَّ املضـاعفة شـاملة للفـرض والنفــل ،ليـذكر مـا تـرجَّح لديـه يف هـذه املســائل

 أو الـذي خيــتصُّ ، والكسـوف، والعيـدين، سـواء الـذي ُيشـرع لـه اجلماعـة كـالرتاويح

  .ذلك ففعله يف البيت أفضل وما عدا، وركعيت الطواف، فعله يف املسجد كتحيته

وطبَـَعــه مــع كتــاب ، ق بتحقيــق الكتــاب علــى نســخة مصــورة وحيــدةوقــد قــام احملقِّــ

   .البن َعقيل رمحه اهللا)) مسألة القرآن -أصول الدين -جزء يف األصول ((



 
٢٤٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  مطالع األنوار على صحاح اآلثار

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  إبراهيم بن يوسف ابن قرقول

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث دار

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٦  

   :ا ب

فتح ما اسُتغلق من كتاب املوطَّأ والبخـاري ومسـلم وإيضـاح  :هذا الكتاب هو

، وتقييــد ُمهملهــا، ومتييــز ُمشــكلها، املختلــف مــن أمســاء ُروا�ــا وبيــان، ُمـبهم ُلغا�ــا

 ،حيــث إنَّـــه جيمـــع الغريـــب مـــن هـــذه الكتـــب الثالثـــة مرتَّبـــة علـــى حـــروف املعجـــم

إذ  ؛)مشـارق األنــوار( ا يف كتابـه متَّبًعـا يف ذلـك القاضـي ِعياًضـ، ويشـرحها ويبينهـا

أنــه ال فــرق بينهمـــا إال يف  وعنـــد املقارنــة يتَّضــح، كتابــه األصــل هلــذا الكتــاب  يعــدُّ 

. وإضافات طفيفة على املشـارق ،بات واستدراكاتأشياء قليلة هي عبارة عن تعقُّ 

مـع إثبـات الزيـادات ، أما عن التحقيق فقد ُقوبـل الكتـاب علـى سـتِّ نسـخ خطيـة

صــــوص املستشــــَهد �ــــا مــــن املوطــــأ أو وختــــريج النُّ ، ةالصــــحيحة مــــن النســــخ كافَّــــ

كمــا ، ج خترًجيــا متوســًطاا لــيس مــن هــذه الكتــب خــرِّ ومــا عــداها ممَّــ، الصــحيحني

مــع الرتمجــة لألعــالم ، ضــبطْت أمســاء األعــالم وُرواة األحاديــث يف الكتــب الثالثــة

ـــــرواة واملصـــــنِّفني ـــن ال  وُصـــــدِّر الكتـــــاب مبقدِّمـــــة عـــــن القاضـــــي عيـــــاض وكتابـــــه. مــ

مـع مقارنـة  ،))املطـالع(( وتعريف بكتابـه  ،وترمجة ضافية البن قرقول، ))املشارق((

  .بني الكتابني



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٤٩  

معامل ومنارات يف تنزيل نصوص الفنت واملالحم وأشراط 

  الساعة على الوقائع واحلوادث

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا بن صاحل العجريي

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الظهران -الدُّرر السَّنية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  ىلاألو    :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٢٣  

   :ا ب

 الضـوابط الشـرعية لتنزيـل ويبـنيِّ ، ل فقه أشراط السـاعةصِّ ؤ كتاب جاء ليهذا ال

 املوقـف الشـرعي مـن نصـوص كمـا جـاء ليبـنيِّ ، نصوصها على الوقائع واألحـداث

صـــرون عنــــد ويكشـــف االحنــــراف الواضـــح الـــذي وقــــع فيـــه املعا، الفـــنت واملالحـــم

مات تســع اشـــتملت ابتـــدأ املؤلــف كتابــه مبقـــدِّ . تعــاطيهم نصــوص أشـــراط الســاعة

كم الشريعة وغايا�ا يف إيـراد حِ و ، على بيان ماهية الفنت واملالحم وأشراط الساعة

املقصـــود بتنزيــــل أحاديـــث الفــــنت واملالحـــم وأشــــراط و ، نصـــوص الفـــنت واألشــــراط

شـرع يف احلـديث عـن املعـامل واملنـارات  مث . وغريهـا، هوحكمـ، الساعة علـى الواقـع

ه املؤلـف أمَّ وهـذا املبحـث عـدَّ ، منها ملريدي تنزيل النصوص على الواقع اليت ال بدَّ 

 الكتـــابويتميَّــز ، الًمــعْ مــن هــذه املعــامل أربعـــًة وعشــرين مَ  فيـــه ذكــر وقــد البحــث؛

اقـع بـني م نظرة متوازنـة يف عمليـة تنزيـل نصـوص أشـراط السـاعة علـى الو يقدِّ  بكونه

  .الغايل واجلايف



 
٢٥٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

بعة
َّ
 معاني األحرف الس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن الرازي

ـــقت ــ ــ ــ ــ ــ   :حقيـــ

  

  حسن ضياء الدين عرت 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٠٧  

   :ا ب

وهـو  ،املباِحـث القرآنيـة وأكثرهـا حساسـيةً  تاب يتناول مبحًثا من أهـمِّ هذا الك

ــــبعة والقــــراءات ــــه كثــــريًا، مبحــــث األحــــرف السَّ ــــذي اخُتلــــف في ، هــــذا املبحــــث ال

إال َمـن سـار فيـه علـى بيِّنـة مـن ، واضـطربْت فيـه األقـوال واألفكـار علـى مـرِّ األزمنـة

وتعـاىل وُســنة رسـوله صـلَّى اهللا عليــه دليـل وتقصَّـى فيــه األدلـَّة مـن كتــاب اهللا تبـارك 

وقــد  ،وهـذا ممــا يـربز أمهيتـه، يف عصـره متقـّدم ،يف موضــوعه فالكتـاب فريـدٌ  ؛وسـلَّم

معتمـًدا  ،ا دقيًقـا يوقـف القـارئ علـى احلقـائق العلميـةسـار فيـه املؤلِّـف مسـارًا علمي�ـ

راد�ا ، ملوضوعجامًعا عدًدا كبريًا من األحاديث ذات الصلة با، على األدلَّة القاطعة

ــ وأمَّــا عــن عمـــل . ومدحًضــا  كثـــريًا مــن األوهــام واألباطيـــل، بهعلــى كثــري مـــن الشُّ

ـــم الكتــــاب ِقســـمني  ،القســــم األول جعلَـــه للدِّراســــة: احملقِّـــق يف الكتـــاب فقــــد قسَّ

وعــن الكتــاب ، فتحـدَّث عــن حيــاة املؤلِّــف اإلمــام أيب الفضـل عبــد الــرمحن الــرازي

بينمــا اشــتمل  ، املخطــوط، وعــرض مــنهج التحقيــق ووصــف أصــله، ومــنهج تأليفــه

اخلدمــة العلميـــة  القســم  الثــاين علـــى الــنصِّ احملقَّــق والتعليـــق عليــه مبــا خيـــدم الــنصَّ 

 .الالئقة به



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٥١  

 املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم

  :ت اب 

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد حسن حسن جبل

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -مكتبة اآلداب 

ــعةا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :لطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٢

  

٤  

   :ا ب

ــحُ هــذا الكتــاب ُخالصـــة خــربة تربـــو علــى ِنصــف قـــرن لَعلَــم كبـــري، و  هـــذا  ةجَّ

بصـــورة  تفســـري ملفـــردات القـــرآن الكـــرمي تقـــدميَ أراد بـــه املعجـــم العـــريب؛ يف  العصـــر

ــــو  ةقــــموثَّ  اشـــتقاقيَّة االشـــتقاق هــــو أكمــــل الطــــرق يف تعريــــف ر أنَّ باعتبــــا ،ةلمؤصَّ

للجــذور  العــامِّ  احملــوريِّ  بيــان املعــىنعلــى  الكتــابوقــد اشــتمل  مــدلوالت األلفــاظ،

بيــــان املعــــاين مــــع ، )جــــذر ١٧٠٠( ةاللُّغويــــة الــــيت تنتمــــي اليهــــا املفــــردات القرآنيَّــــ

ذور اللُّغويـة الــيت ة السـتعماالت اجلـربطهـا باملعـاين احملوريـَّو  ،هلـذه املفـرداتة السـياقيَّ 

، فصـل معجمــي ك الــذي تتقامسـه اسـتعماالت كــلِّ املشـرتَ  بيــان املعـىنو  ليهـا،إترجـع 

وجـه حتقُّـق هـذه املعـاين يف املعــاين  وإيضـاحاملعـاين اللغويـة ألصـوات اللُّغـة العربيـة، و 

الكتــاب يتميَّــز مــع رجوعــه ألمَّــات . احملوريـَّـة للجــذور اللُّغويــة املدروســة يف املعجــم

خـــرية مـــن العالقـــات علـــى ذَ باشـــتماله  ،عـــاجم العربيـــة وكتـــب التفســـري األصـــيلةامل

ـاالشـتقاقيَّ  كثـري مــن مـع حتريــره لل، ف مـن قبــلا مل جتتمــع يف مصـنَّ ة الراشـدة الــيت رمبَّ

الفصــل (ة فكـرة صـحَّ  هتـاثبوإ، الفـروق بـني املفـردات القرآنيــة الـيت قـد تبـدو مرتادفــةً 

آراء  ىشـــــتمل علـــــكمــــا ي  .ة للُّغـــــة العربيـــــةاملعجميَّــــ نيـــــةرادهـــــا يف البِ واطِّ  )املعجمــــي

املعــــاين اللُّغويـــــة  ددِّ وحيــــ ق بـــــبعض قضــــايا اللُّغــــة العربيـــــة،وحتلــــيالت جديــــدة تتعلَّــــ

  .ألصوات اللُّغة العربية



 
٢٥٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  معجم غريب القرآن

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  قاسم بن قطلوبغا احلنفي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  عبد احلميد حممد الدرويش

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٩٧  

   :ا ب

قـرِّب مـا استشـكل يُ ، هذا الكتاب جيمع بني ثناياه تفسري غريب القرآن الكرمي

وقـــد قــام مؤلِّفـــه باالعتمــاد علـــى مصــنَّفني مـــن مصـــنفات ، وصـــُعب معنــاه ،َفهمــه

) )البيــان يف غريــب القــرآن: ((وهــو كتــاب ُفِقــَدت أصــولهدمها غريــب القــرآن؛ أحــ

فــــة األريــــب مبـــا يف القــــرآن مــــن حت(( والثــــاين هـــو ، لنـــا بــــذلك فحفظــــه، للفرغـــاين

  .، مع زيادات على الكتابنيأليب حيان األندلسي ))الغريب

: األول: فقـــد قــــام بتقســـيم كتابـــه ِقســــمني ؛أمـــا عـــن مـــنهج املؤلِّــــف يف كتابـــه

ــــوَ حســــب  رتتيــــبال ــــه اخلــــاصُّ والعــــامُّ،  ر واآليــــات؛ ليســــتفيدَ السُّ فبــــدأ بتفســــري من

وانتهــاءً  ،ابتــداءً بالفاحتــة ،مث ذكــر الغريــب يف ُســَور القــرآن ســورًة ســورة ،االســتعاذة

ـــبســـورة النـــاس، والثـــاين  ن يرغـــب يف الرتتيـــب املعجمـــي األلفبـــائي؛ ليســـتفيد منـــه َم

   .يذكر السورةأو يذكر الكلمة وال  ،مراجعة كلمة من الكلمات

ــكل ،وقــد اعتمــد احملقِّــق علــى نســخة خطيــة وغــري  ،وضــبط الــنص كــامًال بالشَّ

   .ذلك



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٥٣  

  معجم مصطلحات الفكر اإلسالمي املعاصر 

الالتها وتطورها
َ
  د

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  فاتح حممد سليمان سة نكاوي

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  رياض عثمان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -دار الكتب العلمية 

ـــ ــعةالطب ــ ــ ــ ــ ــ   :ــ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٧٦  

   :ا ب

ر الـــــدَّاليل يف مصـــــطلحات الفكـــــر ض التطـــــوُّ هـــــذا الكتـــــاب يهـــــدف إىل عـــــرْ 

، ف علـى بعـض هـذه املصـطلحات واملفـاهيموالتعـرُّ ، اإلسالمي املعاصـر وتوضـيحه

إىل ) م١٩٥٠(منيـــة مـــن وذلـــك يف الفـــرتة الز  ،روتبيـــني بعـــض أســـباب هـــذا التطـــوُّ 

أوهلـــا تنـــاول فيـــه املؤلِّـــف التطـــور : ف مـــن ثالثـــة فصـــولالكتـــاب تـــألَّ ). م٢٠١٠(

، حمــاوًال العـودة بــه إىل جــذوره وتــاريخ ظهــوره ،الـداليل والِفكــر اإلســالمي املعاصــر

ـــــداليل وأســـــبابهودرس فيــــه التطـــــوُّ  والفكـــــر اإلســـــالمي ومراحلـــــه ، واملصــــطلح، ر ال

أمــا الفصــل . وفصَّــل احلــديث فيهــا ، معانيهــاحيــث بــنيَّ ، وأعالمــه دراســة تفصــيلية

سـواء كانــت ، الثـاين فتحـدَّث فيــه عـن مصـطلحات مــن الفكـر اإلسـالمي املعاصــر

مث شـرَع ، أو مصطلحات يف التجديد املعريف والبنـاء احلضـاري ،يف الفكر السياسي

ــــه بدراســــة مصـــطلحات يف الفكــــر اإلســــالمي  ،يف الفصـــل الثالــــث والــــذي قـــام في

الكتاب يف أصله رسالة علميـة لنيـل درجـة املاجسـتري بكليـة . ملعاصر دراسًة َدالليَّةا

  . بلبنان -قسم الرتمجة واللغات جبامعة اجلنان ، اآلداب والعلوم اإلنسانية



 
٢٥٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُّ
  واة وأثرها يف التعليلمعرفة أصحاب الر

  دراسة نظرية وتطبيقية يف علل أصحاب األعمش

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  د السالم أمحد حممد أبو مسحةعب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار  النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  ه١٤٣٣ ــدد الصــ   :عـ

  

٥٠٣  

  :ا ب

معرفـة عالقـة : يربط بني ِعلم الِعلل، وعلـم اجلـرح والتعـديل، وهـوهذا الكتاب 

: مثـــل ؛هــو مــا يُعــربِّ عنـــه النقَّــاد بعــدَّة عبــاراتالتلميــذ بشــيوخه معرفــًة تفصـــيلية، و 

ق إىل  أثـر ذلــك يف التعليـل، تـألَّف الكتــاب ، مث التطـرُّ )فـالن مـن أصـحاب فــالن(

حتـدَّث يف . البـاب الثـاين ؛البـاب األوَّل، وقسـم تطبيقـي ؛قسم نظـري: من قسمني

علمـاء يف وأمهيتـه، مث بـنيَّ جهـود ال ،ونشأته ،القسم النظري عن تعريف األصحاب

الكشـف عــن األصــحاب وِعللهـم، ومقــوال�م املســتخَدمة يف ذلـك، وبــنيَّ املعــايري 

اليت ُتقدِّم بعض األصحاب وتؤخِّر بعضـهم، وأسـباب االخـتالف علـى الشـيخ، مث 

ــزًا علــى القــرائن، ويف القســم التطبيقــي  ذَكــر وســائل الرتجــيح بــني األصــحاب، مركِّ

ش، مث ُخــــِتم هـــذا القســــم بالدراســــة حتـــدَّث عــــن مراتـــب وِعلــــل أصــــحاب األعمـــ

وأصـــل هــذا الكتـــاب رســالة دكتـــوراه مــن كليـــة الشـــريعة . والتحليــل ملســـائل منتقــاة

  .جامعة الريموك -والدراسات اإلسالمية 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٥٥  

  املعني على تفهم األربعني

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عمر بن علي ابن امللقِّن

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  دغش بن شبيب العجمي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الكويت -أهل األثر مكتبة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٤٣  

   :ا ب

فهو كتاب  ؛وأكثرها فائدةً  ،هذا الكتاب هو أحد أهمِّ شروح األربعني النووية

وطريقــًة ، واســتخدم يف ذلــك عبــارًة ســهلة، ورصَّــعه فائــدة، قــد حشــاه مؤلِّفــه علًمــا

  .للشرح والبيانواضحة 

مث يُتبعـه غالبًـا بعبـارة  ،وطريقة املؤلِّف أن يـأيت باحلـديث مـن أحاديـث األربعـني

ويشـرح ، فيعرِّف براوي احلديث من  الصحابة باختصـار)  الكالم عليه من وجوه(

ويـــأيت بعــد ذلــك مبــا تضـــمَّنه احلــديث مــن فوائــد علميـــة ، ألفــاظ احلــديث ومعانيَــه

الكتـاب يؤخـذ علـى . أو غريهـا ،أو ُلغويـة ،أو فقهيـة ،يـةسواء كانـت عقد ،متنوِّعة

  . نة يف تأويل بعض الصِّفات على طريقة األشاعرةمؤلِّفه خمالفتُه لعقيدة أهل السُّ 

اشــتمال علـى التعريـف بــاملؤلِّف  ،وقـد قـدَّم احملقــق بـني يـدي الرســالة مبقدِّمـة ومتهيـد

ــــى الك ،وأمهيتـــــه ،وتـــــاريخ تأليفـــــه ،وكتابـــــه ــــام بتخـــــريج   ،تـــــابواملآخـــــذ علـ كمـــــا قـ

ــــه علــــى خمالفــــات  ،وترمجــــة غــــري املشــــهورين ،األحاديــــث وتوثيــــق النصــــوص والتنبي

  .وغري ذلك ،املؤلِّف

   .هـ١٤٢٦ عام العال مسعد عبدبتحقيق  الفاروقوقد صدر الكتاب عن دار 



 
٢٥٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  صابيحاملشرح املفاتيح يف 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  الزيداين احلسني بن حممود مظهر الدين

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحقيـ

  

  جلنة خمتصة من احملقِّقني بإشراف نور الدين طالب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٦  

   :ا ب

ـ وهــو ، نة لإلمـام البغــوي رمحـه اهللاهـذا الكتـاب مــن شـروح كتـاب مصــابيح السُّ

ــــىن فيـــــ، شـــــرح حافـــــل ــــه ببيـــــان مفـــــردات األحاديـــــثاعتـ وحـــــلِّ ُمشـــــكلها ، ه مؤلِّفـ

، وإيــراد االختالفــات، مــع اهتمامــه بــإعراب مــا اســُتغلق مــن األلفــاظ، وإشــكاال�ا

ـــة األربعـــة يف كثـــٍري مـــن أحاديثـــه معتمـــًدا يف ذلـــك علـــى َمـــن ، وتضــمينه لفقـــه األئمَّ

 ،القــــاري ومــــال علـــي، وزيــــن العـــرب، ســـبقوه مـــن الشــــرَّاح املتـــأخِّرين كــــابن امللَـــك

وبيانــه ، ووضـوح عباراتـه ،وغـريهم، مـع مـا امتـاز بـه هـذا الشــرح مـن ُسـهولة ألفاظـه

  .لذا فقد أكثر بعُض العلماء من النقل عنه ؛للمراد من األحاديث

وكـان قـد وصــل ، بـل وافتــه  املنيَّـة قبـل إمتامــه ،شــْرحه للكتـاب ومل يـتمَّ املظهـريُّ 

متَّــه أحــد تالمذتــه علــى نفــس �جــه يف فأ، فيــه إىل بــاب املالحــم مــن كتــاب الفــنت

مـع ، الكتاب يصُدر ألوَّل مـرة مقـاَبًال علـى أربـع نسـخ خطيـَّة. األسلوب واملصادر

ة طـراف األحاديـث النبويـَّألفهـرس و ، مقدِّمة فيها ترمجة لإلمامني البغوي واملظهري

   .وفهرس لعناوين املوضوعات ف،الشريفة اليت شرحها املؤلِّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٥٧  

 مفهوم جتديد ال
ِّ
  يند

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  بسطامي حممد سعيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٩٠  

   :ا ب

والــذي أدَّى االضـــطراب يف  ،ينهــذا الكتــاب يتنــاول مفهـــوم التجديــد يف الــدِّ 

. ملــا فســر التجديــد حســب األهــواء ؛واحنرافــات كبــرية، خطــرية ىل مزالــقَ حتديــده إ

، وبــنيَّ ضــوابطه ،أمَّــا األول فعــرَّف فيــه التجديــد: الكتــاب تــألَّف مــن ثالثــة أبــواب

د؟ مبيـِّنًا شـروطه وغـري ذلـك :وأجاب عن سؤال وسـلَّط الضـوء علـى ، من هو ا�دِّ

مـع حماولـة تصـنيفها حتـت عنـاوين  ،�ـامناذج جلهود ا�ـدِّدين واألعمـال الـيت قـاموا 

، ويف البــاب الثــاين مــن الكتـــاب تنــاول املؤلِّــف مفــاهيم التجديــد اخلاطئـــة. جامعــة

وهـم  ،أو عنـد العصـرانية يف العـامل اإلسـالمي، كمفهومـه عنـد العصـرانيَّة يف الغـرب

ـــرين كمـــا تنـــاول إعجـــاب ، أو عنـــد الطبقـــة الثانيــة مـــنهم، الطبقــة األوىل مـــن املفكِّ

مث خـتم بالبــاب الثالـث وهــو العصــرانية يف ، لغـرب بالعصــرانيَّة يف العـامل اإلســالميا

وكـذلك قـام  ،مبينًـا مواضـع اخلطـأ والصـواب ،ونقد فيه املبـادئ العامَّـة، ميزان النقد

والكتــاب ، بنْقـد املسـائل التفصـيلية كمـنهجهم يف التفسـري واحلـديث وأصـول الفقـه

طبعــــة قــــام املؤلِّــــف بتنقيحــــه مــــع بعــــض لكــــن يف هــــذه ال ،ســــبق نشــــره مــــن قبــــل

  .اإلضافات والتعديالت الطفيفة



 
٢٥٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  مقارنة املرويات

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  إبراهيم بن عبد اهللا الالحم

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -مؤسسة الريان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

 ، حيـث سـبق)نقـد املرويـَّات(هو الكتـاب الثالـث ضـمن سلسـلة هذا الكتاب 

وقـد ، )االتصـال واالنقطـاع(، و)اجلـرح والتعـديل: (مهـا ،نيصـدر كتـابأ أنْ للمؤلـِّف 

، ر ممكـــن مــــن قضـــايا النقــــدتعــــرض ألكـــرب قــــدْ ف يف هــــذه الكتـــب الحـــاول املؤلِّـــ

 ملـــــنهج الصـــــحيح يف النقـــــد يفاذكـــــر خمالفـــــات و ، مـــــن ضـــــرب األمثلـــــةواإلكثـــــار 

وقــد  .احلــرص علــى ربــط مســائل هــذا العلــم بعضــها بــبعضمــع ، مناســبات ذلــك

ذاكرًا الكثـري مـن ، وقرَّر فيه منهج األئمَّة يف النقد، ةضمَّنه حتريرات وتنبيهات مهمَّ 

   .املسائل اليت رمبا تغيب على كثري ممَّن يشتغل بعلم احلديث

،  مقارنـــة املرويـــاتالكتـــاب تـــألَّف مـــن ثالثـــة أبـــواب تنـــاول فيهـــا مقـــدِّمات يف

مــع  ،ومصــطلحات يف مقارنــة املرويـَّـات ،فــذكر مصــادر طــرق احلــديث واختالفهــا

، د وأحكامــهوتكلَّــم عــن التفــرُّ  ،وغــري ذلــك ،الرســم التوضــيحي ألســانيد احلــديث

مبيـًِّنــا أنــواع االخــتالف ومــنهج ، واةوموقــف أهــل النقــد منــه، وتنــاول اخــتالف الــرُّ 

مث ذكر مسـائل متفرِّقـة يف النظـر  ،وقرائن الرتجيح واملوازنة ،فيهاملتقدِّمني واملتأخِّرين 

وتكلَّـــم عــن املـــدار واُحلكــم النهـــائي والنظــر يف االخـــتالف وكـــالم  ،يف االخــتالف

  . النقَّاد



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٥٩  

  مقدمة يف تاريخ النحو

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  إبراهيم الشمسان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض - ميةمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسال

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١١٩  

  : ا ب

نشـأة النحـو العـريب، فيـه املؤلـِّف  ستلمَّ يـ، هذا الكتاب دراسـة يف تـاريخ النحـو

، نضــجو ، وتأسـيس نشـأةمـن ، للــدرس النْحـويتنـاول املراحـل املفصـلية وي، وأولياتـه

اخلــالف واملتمثلــة يف مظــاهر النحــو حضــورًا،  أكثــرَ  ويســتعرض فيــه .تــدوين أويلو 

 اهـتمَّ كمـا أنـه . يف حماولـة لبيـان أسـبابه وأصـوله املعتمـدة، نيني والكـوفيِّ بني البصـريِّ 

كانتشـار الـدرس النحـوي   ،انتشار النحو يف البيئات العلمية األخـرىاحلديث عن ب

يف  وجــه اآلخـر لتــاريخ النحــوالليكشــف عـن ؛ والــيمن، ومصـر، والشــام، يف بغـداد

مــن حيــث  ،ةصــنفامليف كتــب النحــويِّني الــيت متثَّلــت  عــن اجلهــود النحويــةحــديث 

فـــذكر مـــن ميـــادين التـــأليف النَّْحـــوي مـــثًال ، درســـها وطرائقهـــا يف التـــأليف ميـــادينُ 

ـــــة ـــــب التطبيقيـــــة، تـــــأليف كتـــــب النحـــــو العامَّ وكتـــــب الشـــــروح ، والتعليميـــــة، والكت

وعن طرائق التأليف النحوي ذكر املؤلِّـف منهـا كتـب األبـواب ، وغريها، والشواهد

  .وغريها ،وكتب احلالة اإلعرابية، وكتب األقسام الكلمية، النحوية



 
٢٦٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  املقيس بني السبت واخلميس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد الرمحن بن عبد اهللا املشيقح

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار الثلوثية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  ةالثاني   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٣٥  

   :ا ب

جمموعــــًة مــــن املعــــارف واملعلومــــات املتنوِّعــــة عــــن الوقــــت  ضــــمَّ كتــــاب ال هـــذا

وهــي نتيجــة قــراءات للمؤلـِّـف يف عــدد مــن املراجــع واملصــادر، دفعــه  ،واإلجــازات

جـازة �ايـة إليها مـا أُثـري يف أحاديـث النـاس وبعـض وسـائل اإلعـالم عـن موضـوع إ

  .األسبوع

ومـــدى  ،ف بتقـــدمي معلومـــات عـــن العمـــل والعطلـــة يف اململكـــةوقـــد قـــام املؤلِّـــ

ز هــذه املعلومــات بأ�ــا االرتبــاط احلاصــل بينهمــا وبــني مواقيــت دول العــاَمل، وتتميَّــ

  .غة والتاريخ واجلغرافيا واالقتصادمن قبيل الثقافة العامَّة يف اللُّ  ُتعدُّ 

بنيَّ فيها سـبب تسـمية الكتـاب �ـذا  ؛ومقدِّمة ة فصول،ستمن  الكتابتألَّف 

ـــــاب ـــاول مـــــن خـــــالل فصـــــول الكت  ،هوقياســـــ ،وخصائصـــــه، الوقـــــت: االســــم، وتنــ

، ة، وأمســاء األيــامأوقــات احليــاة اليوميَّــوالتوقيــت و  ،املســتخَدمة يف ذلــك وســائلوال

حتدَّث عـن و ، اوتسمية العرب هل ،أيام األسبوعنة، و واليوم وأوقاته يف الكتاب والسُّ 

الســـبت عنــــد ووجـــوب احــــرتام اجلمعـــة، وتنـــاول أيًضــــا  جلمعــــة،ااخلمـــيس و يـــومي 

 ربراتواملــ، إجــازة �ايــة األســبوعواألعمــال احملرَّمــة فيــه، وتكلــم أيًضــا عــن ، اليهــود

   .كإجازة �اية األسبوع  إبقاء اخلميس واجلمعة على



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٦١  

 
ُّ
 يوناملماطلة يف الد

 :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

 

 صاحل بن حممد الدخيلسلمان بن 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

 

 الرياض –دار كنوز إشبيليا

ــعة ــ ــ ــ ــ ــفحات هـ١٤٣٣ :سنة الطبع األوىل :الطب ــدد الصــ   :عــ

  

٦٣١ 

  :ا ب

هذا الكتاب دراسة شرعيَّة ألحكام املماطلة يف الديون؛ وذلك بسـبب انتشـار 

زيـد ا يَ سـات املاليـة وغريهـا، ممـَّالتعامل بعقود املداينات على مسـتوى األفـراد واملؤسَّ 

ر املؤلــف املســـائل حيـــث يصــوِّ ، اء �ــوفــاالاطلــة يف الـــديون والتــأخُّر ممــن نســبة امل

كمهـــا مـــع اتفـــاق ذكـــر حُ  فـــإن كانـــت حمـــلَّ ، دراســـتها ومـــن مثَ ، لبيـــان املـــراد منهـــا

 ذكـر أقــوال العلمـاء يف املسـألة مــع ه، مثُ ر حملَّـخــالف حـرَّ  وإن كانـت حمـلَّ ، الـدليل

ــ كمــا أنــه ، ر مــن أقــوال الســلفاالقتصــار علــى املــذاهب الفقهيــة األربعــة ومــا تيسَّ

كـر سـبب الرتجـيح، ح لديه مع ذِ ر ما ترجَّ ة األقوال ويناقشها، مث يذكُ يستقصي أدلَّ 

  .ومثرة اخلالف يف حال وجودها

كـــم ين وحُ حقيقـــة الـــدَّ يف التمهيـــد تنـــاول  ؛وبـــابنيمتهيـــد مـــن الكتـــاب  تـــألَّف

حقيقــة املماطلـــة يف الـــدُّيون فيـــه تنــاول الـــذي األول البـــاب مث شــرع يف ، هء بـــوفــاال

فــــذكر ، ث عــــن املماطلـــة املعاصـــرة يف الـــديونالثـــاين حتـــدَّ يف البـــاب و ، وأحكامهـــا

ووســــائل درء ، بــــة علــــى املماطلــــة وأحكامهــــاواألضــــرار املرتتِّ ، صــــورها وأحكامهــــا

مــن   ف الــدكتوراهاملؤلِّــنــال �ــا والكتــاب أصــله رســالة علميــة . املماطلــة وعالجهــا

   .بالرياض -كلية الشريعة 



 
٢٦٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  من فقه السرية النبوية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أكرم ضياء العمري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت –دار ابن حزم ، روايا للدراسات والبحوث

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  بدون   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٢٥  

  : ا ب

اب يف فقه السرية النبوية، يُلقي الضوء على جوانب خمتلفة مـن سـرية هذا الكت

النيبِّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم العطـرة، وقـد جـاء يف وقـت كـرَّس فيـه الغـرب جهـودهم 

  .صلَّى اهللا عليه وسلَّمالنيبَّ  لتشويه صورة اإلسالم، وخاصَّة ما خيصُّ 

: مث متهيـد، يف الفصـل األول ،تسـبقها مقدِّمـة ،قسَّم املؤلف كتابه عـدَّة فصـول

يف عبادتــه لربِّــه مــن جانــب تســديد  صــلَّى اهللا عليــه وسـلَّم حتـدَّث فيــه عــن الرســول

مث يف الفصـل الثـاين تكلـَّم . والتيسـري ورْفـع األغـالل ،واملداومة عليـه ،العمل وإتقانه

به، يف معاملتـه لغـريه؛ معاملتـه مـع أهلـه، وأصـحا صلَّى اهللا عليه وسـلَّم عن الرسول

ومعاملتـه ألهـل املعاصـي، ومعاملتـه للكفَّـار، وخصَّـص الفصـل الثالـث يف احلـديث 

وتربيتـــه ألصـــحابه، مث تطـــرَّق يف الفصـــل  صـــلَّى اهللا عليـــه وســـلَّم يف دعـــوة الرســـول

؛ تشـــريعه وأهدافـــه صـــلَّى اهللا عليـــه وســـلَّم الرابــع إىل فقـــه اجلهـــاد يف ســـرية الرســـول

ة، وذكــر يف الفصـــل اخلــامس مواجهــة الرســـول وأقســامه وِصــفات الرســـول القياديـَّـ

صـلَّى اهللا عليـه وسـلَّم للنِّفــاق، وبـنيَّ يف الفصـل الســادس مشائـل الرسـول صــلَّى اهللا 

عليه وسلَّم، وختم الكتاب بالفصل السـابع الـذي حتـدَّث فيـه عـن أثـر اإلسـالم يف 

، واالقتصـاد، احلضـارة العامليـة؛ يف العقيـدة، واآلداب، والعلـوم، والطـب، والكيميـاء

  . والتجارة واملالحة، والزراعة والصناعة، وغريها



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٦٣  

مناهج االستدالل على مسائل العقيدة اإلسالمية يف 

ا(العصر احلديث 
ً
  )مصر منوذج

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد قوشيت عبد الرحيم خملوف

ـــديم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تقــ

  

  مصطفى حلمي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  مركز التأصيل للدراسات والبحوث

ـــ ــعةالطبـ ــ ــ ــ ــ ــ   :ـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٧٨٠  

   :ا ب

ف تســـليَط الضـــوء علـــى منـــاهج االســـتدالل علـــى هـــذا الكتـــاب أراد بـــه املؤلِّـــ

مبصـر يف العصـر  من الباحثني واملؤلِّفني وسار عليها جمموعةٌ  ،العقيدة اليت ارتضاها

نيـة تعـرَّض فيهــا العـامل اإلسـالمي هلجمــة جيمعهـم أ�ـم عاشــوا يف فـرتة زم، احلـديث

ــــام املؤلِّـــــف بدراســـــة جهـــــودهم يف جمـــــال العقيـــــدة؛  شرســـــة مـــــن أعدائـــــه، وقـــــد قـ

الســتخالص اُألســـس املنهجيــة الســـتدالال�م العقديـــة مقارنــًة مبنـــاهج االســـتدالل 

  . رغبة من املؤلف يف توظيف نتائجه يف إصالح األوضاع الراهنة ؛عند املتقدِّمني

تضــــمَّنت الكــــالم عــــن  مصــــادر  ،ل الكتــــاب علــــى أبــــواب ثالثــــةوقــــد اشــــتم

وقواعـــد ، وطبيعـــة العالقـــة بـــني هـــذه املصـــادر، االســـتدالل علـــى مســـائل العقيـــدة

الكتـاب أصـله رسـالة . وموقف الباحثني احملَدثني مـن كـل ذلـك، االستدالل وطرقه

  .امعة القاهرةجب - كلية دار العلومدكتوراه من  

 



 
٢٦٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

ب من حديث شي
َ
  وخ بغداداملنتخ

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممود بن أيب بكر الَفَرضي البخاري

ـــريج ــ ــ ــ ــ ــ   :تخـــ

  

  احلافظ مجال الدِّين ابن الظاهري

ـــاب ــ ــ ــ   :انتخـ

  

  أبو حيَّان األندلسي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  رياض حسني عبد اللطيف الطائي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار  النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــدد ال  ه١٤٣٣ ــفحاتعـ   :صــ

  

٣٧٢  

  :ا ب

ــــة غابــــْت عــــن  هـــذا الكتــــاب وهــــذا التحقيــــق جــــاء مـــدلًِّال علــــى حقيقــــة مهمَّ

حاضــرة الِعلــم وســيِّدة الـــبالد، مل  ،الكثــريين، وهــي أنَّ بغــداد تلــك املدينـــة العريقــة

وريثمــا اســتعادْت  ،، بــل جرحــت)هـــ٦٥٦(ُتصــرع ومل متُــْت علــى يــد التتــار املغــول 

كذلك هـو الشـأن يف   ،فعادت لسالف جمِدها ،ها الطالبون والشادونوأمَّ  ،عافيتها

 ،وقـــد تــألَّف الكتــاب مــن مقدِّمــة للتحقيـــق ،جرحهــا احلــديث مــن الغــرب املــأفون

وجمموعة فهارس علمية، حتدَّث احملقِّق يف الفصـل األول، عـن ترمجـة كـلٍّ  ،وفصلني

ندلسـي، ويف الفصـل الثـاين وأيب حيـَّان األ ،من أيب العالء الفرضي، وابـن الظـاهري

تعــرَّض للكتــاب مــن حيــُث بيــان مــنهج املنتِخــب يف كتابــه، وأمهيــة هــذا املنتَخــب، 

ــــه  وتوثيــــق ِنســــبته إىل أيب حيَّــــان، وذكــــر منهجــــه يف حتقيــــق الكتــــاب، مث ذََكــــر نصَّ

  .حمقًَّقا



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٦٥  

  املنثور يف القواعد

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد بن �ادر الزركشي

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  وعبد الستار أبو غدة، سري فائق حممودتي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الكويت -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثالثة   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٣  

   :ا ب

مث رتَّبهــا ترتيبًــا فريــًدا مل يســبق ، هــذا الكتــاب مجــع فيــه مؤلِّفــه القواعــد الفقهيــة

ــــة  ؛ن ألَّـــف قبلـــه يف القواعـــد الفقهيــــةإليـــه ممـَّــ فهـــو يـــذكر يف كتابـــه القواعـــَد الفقهي

فيأيت بالقواعد املندرجـة حتـت ، واملوضوعات املتعلِّقة �ا مرتَّبة على حروف املعجم

ويـذكر صـور القاعـدة وفروعهـا مـع ردِّ الفـروع ، مرتـِّبًـا هلـا أيًضـا ،حرف األلف مثًال 

ىن مـن القاعـدة الفقهيـة، ويـذكر مـا يـرِد علـى بعـض إىل األصول، مع بيـان مـا ُيسـتث

  .إىل غري ذلك من الفوائد يف كل قاعدة ،الضوابط

كمـا أنـَّه عنـد ذكـر القاعـدة أو ، وال يذُكر دليل القاعدة يف كثري من  األحيـان

 ،املسألة الفقهية املختَلف فيها يتناول خالف العلمـاء فيهـا وأقـواهلم منسـوبًة إلـيهم

  . مث يذكر التحقيق فيها مع اإلجياز واالختصار يف العبارة، ويوضِّح أدلتهم

 ،والرتمجـــة لألعـــالم ،والتخـــريج لألحاديـــث ،وقــد قـــام احملقِّقـــان بشـــرح الغريـــب

  . ووضع الفهارس العلمية

 



 
٢٦٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُّ
  عرض ونقد –ويف يف تقرير العقيدة منهج الط

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  إبراهيم بن عبد اهللا بن صاحل املعثم

ـــرالن ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :اشــ

  

  الرياض -دار كنوز إشبيليا 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

ــــح ، هـــذا الكتـــاب يســـلِّط الضــــوء علـــى عقيـــدة اإلمــــام الطـــويف وجيليهـــا ويوضِّ

ــ، منهجـه يف تقريرهــا وقــد بـدأ الكتــاب بتمهيــد . م بـه مــن الـرفضويـدفع عنــه مـا ا�ُّ

، مث وَجل يف أبـــواب الكتـــاب، اول فيـــه املؤلـــف عصـــر الطـــويف وحياتـــه الشخصـــيةتنـــ

فبنيَّ مصـادر التلقِّـي ، فتناول يف الفصل األول منهج الطويف يف التلقِّي واالستدالل

، مستعرًضــا أســلوبه يف العــرض واملناقشــة، وأوضــح موقفــه مــن خــرب اآلحــاد، عنــده

سـواء كـانوا مـن أهـل الكتـاب  ،املخالفنيكما تناول فيه أيًضا منهجه يف الردِّ على 

وقـارن بينـه وبـني شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ، أو من الِفرق وأصحاب اآلراء املخالفة

والباب الثاين حتدَّث فيه عن منهج الطـويف يف بيـان مسـائل . يف الرد على النصارى

ن ومنهجــــه يف اإلميــــا، فــــتكلَّم عــــن منهجــــه يف توحيــــد اهللا تبــــارك وتعــــاىل، العقيـــدة

، والقـَدر ومسـائل اإلميـان، واليـوم اآلخـر، والرسل، والكتب املنزلة، باملالئكة واجلن

والكتاب يف أصله رسالة علميـة تقـدَّم �ـا . ومنهجه يف الصحابة رضوان اهللا عليهم

مــن جامعــة  -املؤلـف لنيــل درجــة املاجســتري يف قســم العقيـدة واملــذاهب املعاصــرة 

  .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٦٧  

 
َّ

  )هـ٢٠٠ -  ١٢٤(م يف التفسري منهج حييى بن سال

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  زكريا هاشم حبيب اخلويل

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٥٥  

   :ا ب

فسـري يف القــرن الثــاين ط الضــوء علــى مـنهج أحــد أعــالم التهـذا الكتــاب يسـلِّ  

م ،اِهلجري ، قـدياملؤسِّس لطريقة التفسري النَّ  والذي يعدُّ  ،وهو اإلمام حيىي بن سالَّ

م يُعـــدُّ ، وانتهجهـــا مـــن بعـــده ابـــُن جريـــر الطـــربي املرجـــَع األوَّل  كمـــا أنَّ ابـــن ســـالَّ

األوَّل  خالفًـا ملـن عـدَّ الطـربي هـو املرجـع ،قليللمفسِّرين الذين اعتنوا بالتفسري النَّ 

فقـد أَخـذ  ؛كما تكُمن أمهيَّة منهجه يف كونه قـد تعـدَّدت مشـاربه يف التفسـري، هلم

وأْخــذه مــن ،  لــه يف طلــب العلــملكثــرة َرحالتــه وتنقُّ  ؛عــن العديــد مــن أهــل العلــم

يف كتابـه بـني ِعـدَّة  املؤلِّـفوقد مجَـع ). العراق ومكة واملدينة(مدارس تفسرييَّة عدَّة 

للوقـوف علـى اآلراء واألقـوال الـيت  ؛لى املنهج التـارخيي الوصـفيفاعتمد ع، مناهج

م ـــن قــال �ــا، َتضــمَّنها تفســري ابــن ســالَّ ، والبحــث عــن نشــأ�ا وتطورهـــا، وأبــرز َم

ولدراســـة طريقـــة ، لدراســـة أقوالـــه يف تفســـريه لأللفـــاظ القرآنيَّـــة ؛واملـــنهج التحليلـــي

ج النقـــدي لتقريــــر كثـــٍري مــــن واملـــنه، تناولـــه للمقـــدِّمات الــــيت اعتمـــدها يف تفســــريه

غــري متعصِّــب  ،األحكـام الــيت انتهــْت إليهـا فيمــا يتعلَّــق بآرائــه ومنهجـه يف التفســري

والكتــــاب يف أصــــله ماجســــتري مــــن كليــــة دار العلــــوم قســــم  . وال حمــــاٍب للمؤلِّــــف

  .جامعة القاهرة -الشريعة اإلسالمية 



 
٢٦٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  منهجية التمييز بني املختلف فيهم من الصحابة 

بت ا:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد ربه سلمان عبد ربه أبو صعيليك

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

ـــ ، حبةهـــذا الكتـــاب دراســـة عـــن األســـباب املوِجبـــة لالخـــتالف يف ثبـــوت الصُّ

الوســــائل املســــتخَدمة عنــــد املصــــنِّفني يف الصــــحابة يف  واســــتنباط، اا وتطبيقي�ــــنظريـ�ــ

ـــ ف هلـــذه أفــرده املؤلِّـــ ؛حبة أو نفيهــا بـــْني املختلَــف فـــيهم ِمــن الصـــحابةإثبــات الصُّ

  .املسألة نظرًا ألمهيتها

مـع االسـتعانة بغـريه  ،وقد قام املؤلِّف باستقراء كتاب اإلنابـة للحـافظ مغلطـاي

صَّــل إليــه مــن أســباب االخــتالف يف ثبــوت جامًعــا مــا تو ، ممَّــن كتــب يف الصــحابة

ــ مــع ِذكــر ُحججهــم يف  ،مة لــدى أهــل العلــمووســائل الرتجــيح املســتخدَ  ،حبةالصُّ

ـــ ، وتـــرجيح الصـــواب مـــا أمكـــن حســـَب قواعـــد احملـــدِّثني، حبة أو نفيهـــاإثبــات الصُّ

مـع االستشــهاد هلــا بعــدٍد ، وتـدعيم كــل ذلــك باألدلَّــة، ومناقشـة األقــوال املرجوحــة

وتـألَّف الكتـاب ، والقيـام بدراسـة تطبيقيَّـة هلـم ،م الصـحابة املختلَـف فـيهممن تراج

  .وفصل متهيدي ،من مخسة فصول

والكتاب أصله رسالة علمية تقدَّم �ا املؤلِّف لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن جامعـة 

    .يف األردن -الريموك كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٦٩  

  مهارات التقوى

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  صاحل عبد العزيز ومجال عثمان حافظ

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  بدون   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١١٢  

   :ا ب

ويســـتعرض عـــدًدا مـــن املهـــارات الـــيت ، هـــذا الكتـــاب يتنـــاول موضـــوع التقـــوى

  .ُتقوِّي التقوى وتنمِّيها يف القلب

ُعرفت فيـه التقـوى ، ااألول كان مدخًال تعريفي� : ستة فصولالكتاب تألَّف من 

وتـذكر ، واستعرض فيه املؤلِّفان جمموعًة مـن التعريفـات الـيت توضِّـح صـفات املتقـني

مث ذكــرَا  ،وذلـك مـن خــالل كتـاب اهللا تعـاىل ،مـا هلـم مــن امتيـازات أعـدَّها اهللا هلــم

مـع مسـائل  ،ن أيب طالبب منها تعريف عمر بن اخلطاب وعليِّ  ،تعريفات إضافية

كطاعـــة   ،ويف الفصـــل الثـــاين كـــان احلـــديث عـــن اجلوانـــب القلبيـــة للتقـــوى. أخـــرى

أمــا الفصـل الثالــث فتنـاوَال فيــه جوانـب التقــوى . والتزكيــة وغريهـا، والقبـول، الرسـل

بينما كـان الفصـل الرابـع حـديًثا عـن مثـرات ، واالجتماعية، احلياتية كاجلوانب املالية

وبــنيَّ ، وقياسـها، ل اخلـامس حتــدَّث عـن مهــارات التقـوى وحتقيقهــاوالفصــ، التقـوى

مث ختَمـا الكتـاب مبجموعـة مـن األحاديـث ، ومهارات حياتية، أ�ا مهارات تعبدية

  . النبوية يف التقوى



 
٢٧٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  املعاصر ياملوارد املالية ملؤسسات العمل اخلري

  دراسة فقهية 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  لكثرييطالب بن عمر بن حيدرة ا

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -دار العاصمة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٨٢٨  

   :ا ب

ــ، دراسـة فقهيَّــة تأصـيليَّةعبـارة عــن الكتــاب هـذا  ملسـائل املاليــة للمــوارد ال تؤصِّ

مشـروعية العمــل املؤلـِّف تنـاول فيـه وقـد بـدأ الكتـاب بتمهيـد ، اخلرييـَّة فقًهـا ودلـيًال 

مث شـــرع يف ، ةقصـــود بـــاملوارد املاليَّـــوبيـــان امل، ، وأمهيتـــههجماالتـــو  ،ســـياخلـــريي املؤسَّ 

ة سـات اخلرييـَّاملوارد املالية للمؤسَّ فتكلم يف األوَّل منها عن  ؛أبواب الكتاب الثالثة

ـــر واألضـــــاحيع زكـــــاة الفِ ْمجـــــوُحكـــــم ، أموال الزكـــــاةكـــــمـــــن احلقـــــوق الواجبـــــة   ، طــ

ة مـن اخلرييَّ  للجهاتاملوارد املالية حتدَّث عن  الباب الثاينويف ، لكفَّارات والنُّذوراو 

ص بينمـا خصَّـ، االسـتقطاعاتو ، الصَّـدقاتو ، الوقف اخلرييك ،التربُّعات املندوبة

يـــرادات أنشـــطتها، إة مـــن ســـات اخلرييـَّـاملــوارد املاليـــة للمؤسَّ للحـــديث عـــن الثالــث 

يغ الصِّــو ، األمــوال الواجبــة واملندوبــةدَّث عــن اســتثمار فتحــ، وعائــدات اســتثمارا�ا

علميـة  رسـالةوالكتـاب يف أصـله . االستثمارية املعاصرة يف متويل املؤسَّسات اخلرييَّة

جامعـة حضـرموت للعلـوم والتكنولوجيـا مـن اجسـتري تقدَّم �ا املؤلف لنيل درجة امل

  . لفقه وأصولهختصُّص ايف  ،كلية اآلداب بقسم الدراسات اإلسالمية  -



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٧١  

  املوازنة بني املصاحل واملفاسد وأثرها 

  يف الشأن املصري العام بعد الثورة

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد عبد الواحد كامل

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دار اليسر

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

١٨٢  

   :ا ب

، وتنزيلهـا علـى الشـأن عدة املوازنة بني املصاحل واملفاسديتناول قاهذه الكتاب 

ــة بعــد أن )ينــاير ٢٥(املصـري العــام بعــد ثـورة  تح ا�ــال للعمــل السياســي فُـ، خاصَّ

وقد حاول املؤلـِّف ، واحلزيب املنظَّم، وتطلع كثري من املتدينني إىل املشاركة يف ذلك

 .زنـة وتطبيقهــا يف هـذا اجلانــبالرتكيـز علــى اجلانـب النظــري التأصـيلي لقاعــدة املوا

فقـــد أكثـــر ، وملعرفـــة طريقـــة أهـــل العلـــم يف َفهـــم هـــذه القاعـــدة وتطبيقهـــا وتنزيلهـــا

مــع ، يتناولــهيف تطبيــق القاعــدة مبـا ميــسُّ احلــال الــذي  همالنقــوالت عــناملؤلـِّف مــن 

ي ق بالقاعـدة، كتـويلِّ النجاشـالـيت هلـا تعلُّـقليـة القويـة جـج النَّ بعض احلُ التعريج على 

 .مع مناقشتهاجج املانعني، حُ  كما أنه استعرض أقوى، الوالية

تضـــمَّنت مـــدخًال تأصـــيلي�ا خمتصـــرًا  ؛وقــد اشـــتمل الكتـــاب علـــى أربعـــة فصـــول

لقاعــــدة املوازنــــة بــــني املصــــاحل واملفاســــد، واملوازنــــة بينهمــــا يف اســــتعمال مصــــطلح 

عــض ُحجــج املــانعني مــع ردِّ ب ،واملشــاركات السياســية ،الدميقراطيــة والدولــة املدنيــة

   .املتعلِّقة بقاعدة املوازنة بني املصاحل واملفاسد



 
٢٧٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
َّ
  سات الدعوية وإبالغ الدعوة لغري املسلمنياملؤس

عات
ُّ
  الواقع و التطل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  اهللا احلبس سليمان بن عبد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض – جملة البيان

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١١٩  

   :ا ب

ف مـــن خاللـــه أن يُـــربز أمهيـــة وجـــود أعمـــال املؤسســـة هـــذا الكتـــاب أراد املؤلِّـــ

وإيضـاح الضــوابط الشـرعية إلبــالغ ، الدعويـة وبيـان فوائــدها علـى الــدعوة والـدعاة

ا ة جـد� ا مهولـال سـيَّما وأنَّ هنـاك أعـدادً  ،الدعوة وإقامة اُحلجـة علـى غـري املسـلمني

ا عـن اإلسـالم وتعاليمــه، علـى الــرغم ال يعرفـون شــيئً ممـن ال يَـدينون بــدين اإلسـالم 

  .من تطوُّر وسائل االتصال وتنوعها

ذكر فيهـا أمهيـة املوضـوع  ؛وقد اشتمل الكتاب على ثالثة مباحث بعد مقدِّمة

ســـات الدعويــــة يف، وأســـباب اختيـــاره  أمـــا املبحـــث األول فتنــــاول فيـــه أمهيـــة املؤسَّ

ويف املبحـث الثـاين ، وضوابط إبـالغ الـدعوة وواقعهـا، إبالغ الدعوة لغري املسلمني

وتنـــاول يف املبحـــث ، تكلَّـــم عـــن أحكـــام َمـــن مل تبلغـــه الـــدعوة يف الـــدنيا واآلخـــرة

  .املسلمني أفراًدا ومؤسسات عن إبالغ الدعوة لغري املسلمني األخري مسؤولية 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٧٣  

  فةموسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشري

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  وحممد مهَّام عبد الرحيم، مهَّام عبد الرحيم سعيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -جملة البيان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

ــــة ا فيهــــ تعـــمجُ هـــذا الكتــــاب عبـــارة عــــن موســــوعة  أحاديـــث الشــــمائل النبوي

ـنةفة من قُ الشري قرابـة مائـة ألـف واسـُتخرجت مـن ، رابة مخسني كتابًا مـن كتـب السُّ

هـي جامعـٌة ألغلـب أحاديـث ف رابة أربعـة آالف حـديث،واحتوت على قُ ، حديث

ـــــث تصــــنيًفا منهجي�ـــــا متسلســـــًال  ة،الشــــمائل النبويـَّــــ  ؛وقــــد ُصـــــنفت هــــذه األحادي

ة علــى ألــف ومئــة حيــث اشــتملت القائمــة التصــنيفيَّ ، ليســتوعب أكثــر موضــوعا�ا

علــى شــروح وافيــة لألحاديــث النبويــة، مــع بيــان  ت املوســوعةشــتملكمــا ا، عنــوان

ــــمعــــاين الكلمــــات الغري تتبُّــــع الروايــــات  ُروعــــي فيــــهختــــريج األحاديــــث خترًجيــــا و ة، ب

وبيـان ِعللهـا وأقـوال العلمـاء  ،كم علـى األحاديـثحلُ بـالتـزام الللحديث الواحد، وا

موســـوعي فقـــد حـــوى ومبـــا أنَّ هـــذا العمـــل  .ا وتضـــعيًفاوتصـــحيحً  ،توثيًقـــا وجترًحيـــا

ليقــف القـــارئ علــى مـــا ورد يف  ؛الصــحيح واحلســن، والضـــعيف واملوضــوع أحيانًـــا

وقــد اشــتمل . ويــرتك الضــعيف واملوضــوع ،الشــمائل فيأخــذ منهــا مــا صــحَّ وحُســن

 ،هوأمســاءَ  صــلَّى اهللا عليـه وسـلَّم، الكتـاب علـى ِتسـعة أبــواب تضـمَّنت َنسـب النـيبِّ 

 ،وحواســـــه ،ووفــــور عقلــــه ،فهوحســــن تصــــرُّ  ،وَخلقــــه وأخالقــــه ،وفضــــائله ،وكنيتــــه

  .إىل غري ذلك... ومعارفه ،وبركته ،وعاداته وخصوصياته ،وهيئاته ،وفصاحته



 
٢٧٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي

  مسائل اإلمجاع يف عقود املعاوضات املالية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  بن أمحد اخلضريعلي بن عبد العزيز 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –دار الفضيلة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٩٠٢  

  :ا ب

هــذا الكتــاب يتضــمَّن مســائل اإلمجــاع يف عقــود املعاوضــات املاليَّــة، ويشــتمل 

مكانتـــه وُحجيتـــه،  وذكـــر ،عـــرَّف يف التمهيـــد اإلمجـــاع ؛علـــى متهيـــد ومثانيـــة أبـــواب

ويف . أحكامـه وضــوابطه ؛والقــول الشـاذ ،وأنواعـه وشـروطه، وخــالف أهـل الظـاهر

ويف البـاب الثـاين . ك والكسـبالباب األول بنيَّ مسـائل اإلمجـاع يف أسـباب التملُّـ

ويف البـــاب الثالـــث والرابـــع واخلـــامس أورد . أورد مســـائل اإلمجـــاع يف كتـــاب البيـــع

وذكـر يف البــاب . جـارة،  واملسـاقاة واملزارعـة، واُجلعالـةمسـائل اإلمجـاع يف كتـب اإل

ــالسـادس والسـابع والثـامن مسـائل اإلمجـاع يف كتـب الصُّـ . فعةلح، واملسـابقة، والشُّ

وقد حصر املؤلِّـف مجيـع اإلمجاعـات الـواردة يف هـذا املوضـوع مـن ثالثـني مصـدرًا، 

لفظــة اإلمجــاع ومـــا  واقتصــر علــى أبــرز األلفــاظ يف نْقــل اإلمجـــاع، وهــي تتمثَّــل يف

تصــرَّف منهــا، ولفظــة االتِّفــاق ومــا تصــرَّف منهــا، ونفــي اخلــالف يف املســألة وهــو 

وأصـــل الكتــــاب رســـالة دكتــــوراه قــــدِّمت إىل . ال أعلــــم خالفًـــا يف املســــألة: قـــوهلم

  .جامعة امللك سعود



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٧٥  

  موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي

  مسائل اإلمجاع يف أبواب النكاح

ت اب:  

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ظافر بن حسن العمري

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –دار الفضيلة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٩٥٨  

  :ا ب

هــذا الكتــاب مجــع فيــه الباحــث مســائل اإلمجــاع الــيت وقــع فيهــا االتِّفــاق بــني 

ذكـر فيـه  ؛اعات اليت صحَّت ممَّا مل يصحَّ العلماء يف أبواب النِّكاح، مع بيان اإلمج

كـــاح حـــىت آخـــر بـــاب احلضـــانة، وقـــد بلغـــت املســــائل املســـائل مـــن أوَّل بـــاب النِّ 

وأربعـــة أبـــواب؛ تضـــمَّن التمهيـــد  ،واشـــتمل البحـــث علـــى متهيـــد. مســـألة) ٥٣٩(

ويف البـاب األوَّل حصـر . دراسًة خمتَصرة عـن اإلمجـاع، والتعريـف بالنِّكـاح وحقيقتـه

ويف البــاب الثــاين . وأوردهــا يف عشــرة فصــول ،ف مســائل اإلمجــاع يف النِّكــاحاملؤلِّــ

وأورد يف . واللِّعـــان ،هـــارواإليـــالء والظِّ  ،ذكـــر مســـائل اإلمجـــاع يف اخلُلـــع والطـــالق

وهـي يف مثانيـة فصـول؛ يف  ،الباب الثالث مسائل اإلمجاع يف توابـع النِّكـاح ولوازمـه

ـــداد، ويف ا ــــترباء والرَّضـــــاعالرجعـــــة والعِـــــدَّة واإلحــ ويف  ،والنفقـــــات واحلضـــــانة ،السـ

. ويف الباب الرابـع واألخـري أورد مسـائل اإلمجـاع يف العِتـق يف أربعـة فصـول. اللقيط

  . والكتاب أصله رسالة دكتوراه ُقدِّمت إىل جامعة امللك سعود



 
٢٧٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ُّ
  وحموسوعة الر

 
ُّ
 الر

ُّ
  نة واجلماعةوح عند أهل الس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ن سعيد العبيديعلي ب

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الظهران -الدُّرر السَّنية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٣١  

  : ا ب

ــــ وح، مــــن خــــالل نة واجلماعــــة يف الــــرُّ هــــذا الكتــــاب دراســــة لعقيــــدة أهــــل السُّ

  .نة النبوية الصحيحةنصوص الكتاب والسُّ 

 ،الغيــب معرِّفــا ، التمهيــد الكــالم عــن اإلميـان بالغيــب ومنزلتــهف يفتنـاول املؤلِّــ

الـرُّوح ومنزلتهـا عـن  ليتحـدَّث بعـد ذلـك، منزلته وأقسـامهو كم اإلميان به حُ  ومبيـًِّنا 

كـــم الشـــرعي احلُ  مث تنـــاول مـــن خـــالل فصـــول الكتـــاب األربعـــة، مـــن هـــذا الغيـــب

س عـن الــرُّوح والــنفْ م تكلَّــو ، قاملــراد بـالرُّوح، وعلــى مــاذا ُتطلـ، و للكـالم عــن الـرُّوح

ويف معادهـا ، لة بني األرواح واألبـدان يف الـدنياالصِّ وتطرَّق إىل ، ىمن حيث املسمَّ 

مث خـــتم فصــــول  ،ويف معادهـــا الثــــاين يـــوم الـــنفخ يف الصُّــــور، األول يف دار الـــربزخ

ح يف الــرو   أنَّ  الــربزخ ومســتقرِّها، حيــث بــنيَّ احلــديث عــن الــرُّوح يف عــاملَ ب الكتــاب

د أو مؤبـَّ، د منتـهٍ وأن عـذاب القـرب إمـا مؤمَّـ، بةمة أو معذَّ عامل الربزخ قد تكون منعَّ 

ث عـــن كمـــا حتـــدَّ . أرواحهـــم بعـــد املـــوت وأن النـــاس متفـــاوتون يف مســـتقرِّ ، دائـــم

جـزءٌ مـن رسـالة  والكتـاب .ومسـاع األمـوات لكـالم األحيـاء، تالقي األرواح وأنواعه

وقـــد طُبعـــت " الـــروح يف الـــديانات والـــدعاوى املعاصـــرة"للمؤلِّـــف بعنـــوان  دكتـــوراه

   .أجزاء منها



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٧٧  

  موسوعة الروح

وح عند أهل الكالم والفلسفة
ُّ
   الر

     :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  علي بن سعيد العبيدي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الظهران - نيةالدُّرر السَّ 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

، سـفةوالفاليعة والصوفية والشِّ الرُّوح عند أهل الكالم  هذا الكتاب دراسة عن

ب ومـا يتشـعَّ رق والطوائـف املنتسـبة لإلسـالم عقائـد الِفـف تفاصـيل املؤلِّ ض فيه عرَ 

م فيـه عـن الـرُّوح ف الكتـاب بفصـل تكلَّـبـدأ املؤلِّـ .يف مسـائل الـرُّوح املختلفـةعنهـا 

معتقـدهم عـن و ، لكالم، وتناول فيه معناها عنـدهم وبـني اخـتالفهم فيـهعند أهل ا

ث عـن الفصل الثاين حتـدَّ ويف  .ومسائل ُأخر وتعدُّدها، �اوحدو حدوث الرُّوح يف 

ـــيعة فـــذكر تعريفهـــا ســواء الغـــالة وغـــريهم، الُقــدماء واملعاصـــرون، ، الــرُّوح عنـــد الشِّ

أمـا الـروح ، وا فيـه عـن جممـوع األمَّـةذُّ أقواهلم ومعتقدا�م فيها وما ش وبنيَّ ، عندهم

مجلـة مــن  هتنـاول فيـو ف الفصـل الثالــث مـن الكتـاب، عنـد الصـوفية فـأفرد هلـا املؤلِّـ

ـــدعهم الضـــالَّة، وحيف الـــرُّ  صـــوفيةالعقائـــد ال كـــزعمهم   ،وبـــنيَّ تصـــورا�م املنحرفـــة وِب

ــــه مث خــــت .وأنَّ ُروح النــــيب هـــي أول املخلوقــــات ،حضـــور النــــيبِّ اجتماعــــاِ�م م كتاب

 ،رهم يف تعريفهـامبيـِّنًـا تصـوُّ ، بفصل أخري أفرده للحديث عن الرُّوح عند الفالسـفة

للمؤلـِّف  دكتـوراهجـزءٌ مـن رسـالة  والكتاب. ووحد�ا وحدوثها وخلودها ومصريها

  . وقد طبعت أجزاء منها ،"الروح يف الديانات والدعاوى املعاصرة"بعنوان 

   .مةوالكتاب ُجبزئيه موسوعة قيِّ 



 
٢٧٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

اقني يف احلضارة العربية 
َّ
اقة والور

َّ
موسوعة الور

  اإلسالمية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  خرياهللا سعيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت -مؤسسة االنتشار العريب

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  م٢٠١١

  

٣  

  : ا ب

إجيــاد دراســة متكاملــة لَبــدء نشــوء  هــذا الكتــاب موســوعة حــاول فيهــا املؤلِّــف

صناعة الكتابة يف احلضارة العربية اإلسالمية، وإثبات دليل معـريف، كمرجـع تـارخيي 

بكـل اجلوانـب املعرفيـة  يؤكِّد وجود هذه الظاهرة يف التاريخ العريب اإلسالمي، ويلمُّ 

ففــي  ؛وقــد متركــزت املوضـوعات الرئيســة يف الكتــاب علـى ســتة أجــزاء. وشـواهدها

ـم علـى بـابني يف مثانيـة  اجلزء األول تناول املمهِّدات التارخيية واحلضـارية، وهـو مقسَّ

وفيهمــا  ،وهـو مقســم إىل بـابني ،ظهـور ِمهنــة الوراقـة: واجلـزء الثــاين بعنـوان. فصـول

 ،أمـــا اجلــزء الثالــث فيتحـــدَّث عــن صــناعة الـــورق وظهــور املكتبـــات. ِعــدَّة فصــول

ــــة الــــورق وأنواعــــه، وولــــع النــــ اس بالكتــــب واملكتبــــات، واملكتبــــات العباســــية، وأمهي

وأمـــا اجلـــزء الرابـــع فيتنـــاول . وأثرهـــا يف ا�تمعـــات ،ومكتبـــات األمصـــار اإلســـالمية

وخصص اجلزء اخلامس للحديث عن أعالم الـورَّاقني . اإلفرازات احلضارية للورَّاقني

اإلسـالمية؛ وأفرد اجلزء السـادس واألخـري للكـالم عـن ورَّاقـي األمصـار . البغداديني

 .وأضاف إليه مناذج من خطوط الورَّاقني واخلطاطني مكتوبة بأقالمهم

 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٧٩  

 
ُ
 موقف الليربالية يف البالد العربية من م

ْ
 ح

َ
 ك

ِّ
   ينمات الد

            :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  صاحل بن حممد بن عمر الدميجي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض - جملة البيان

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــنة   األوىل ــعسـ   :الطبـ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣   :عـــدد الصـ

  

١٠٠٤

   :ا ب

لتيـار الليــربايل يف لهـذا الكتـاب دراسـة يهـدف مؤلِّفهـا إىل تتبُّـع النتـاج الفكـري 

   .ماتهسلَّ ين ومُ مات الدِّ كَ وحمُ ، ق مبوقفهم من اإلسالمالبالد العربية، فيما يتعلَّ 

ن خالهلـــا التعريـــف بالليرباليـــة تنـــاول املؤلِّـــف مـــ ؛تـــألف الكتـــاب مـــن أربعـــة أبـــواب

الليرباليـــة يف الــــبالد كمـــا حتـــدَّث عـــن ، وموقفهـــا مـــن الـــدِّين، وجماال�ـــا، ونشـــأ�ا

  مــــن مصــــادر التلقــــي ومنــــاهج االســــتدالل مث انتقــــل إىل موقــــف الليرباليــــة، العربيـــة

 ،وتفســـريه ،وثبـــوت نصوصـــه ،وإمكـــان وقوعـــه ،كمـــوقفهم مـــن الـــوحي ومفهومـــه

مث بـــنيَّ موقــــف ، واملقاصـــد واملصـــاحل ،العقـــل واالجتهـــادومـــوقفهم مـــن  ،وحجيتـــه

أصـــول و  ،حتكـــيم الشـــريعةو  ،مـــن أصـــول التشـــريعو ، وأركانـــه مـــن اإلميـــانالليرباليـــة 

، وقد ُعين قضايا املرأةو ، احلدود الشرعيةو  ،األخالقو ، ماتأصول احملرَّ و ، الفرائض

 ،وســـيد القمــــين ،ينـــوال الســـعداو  :املؤلِّـــف بأفكـــار أبـــرز الليرباليِّـــني، فمــــن مصـــر

. تركـــي احلمــد وغـــريه :ومـــن اخللــيج. حممــد شـــحرور وغــريه :ومــن الشـــام. وغريمهــا

  . وكذلك من العراق واملغرب

مـن قســم  هف لنيـل درجـة الـدكتورام �ـا املؤلِّـرسـالة علميـة تقـدَّ  هالكتـاب أصـلو 

   .يف بابه ، وهو موسوعةٌ مبكة املكرمة -جبامعة أم القرى  -العقيدة 



 
٢٨٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
َّ
س

َ
ي
ُ
 آيِ القرآنامل

ِّ
  ر يف علم عد

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أمحد خالد شكري

ـــة ــ ــ ــ ــ   :مراجعـــ

  

  جمموعة من العلماء

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٤٦  

   :ا ب

ــــَىن مبعرفــــة اآليــــات، والــــذي آي القــــرآن،  عــــدِّ لعلــــم  يــــبٌ تقر هــــذا الكتــــاب  يـُْع

وأعدادها يف السور، وحتديـد رؤوس اآلي، واالخـتالف يف املعـدود منهـا واملـرتوك، 

حيـــث ، مــن املوضــوع للجانــب النظــريكــان   لاألوَّ  :علــى فصــلنيالكتــاب  جــاءو 

الــيت  فوائـدث عــن نشـأته، وأمهيتـه، وموضـوعاته، و دَّ حتـاآلي، و  لـم عـدِّ بعِ  فيـه عـرف

 االخـتالف يف عـدِّ الـيت أدَّت إىل  سـباباألمعرفة عـدد اآليـات القرآنيـة، و  جتىن من

ــــ ــــوبيــــــان مــــــا إذا كــــــان عــــــدد اآلي ، اتاآليـ ــــ اتوقيفي�ــ باإلضــــــافة إىل  ،اأو اجتهادي�ــ

مــــن  التطبيقــــيفهــــو اجلانـــب  فصـــل الثــــاينأمــــا ال .فـــات فيــــهاملؤلَّ  ألهــــمِّ اســـتعراض 

كمـا   .كـلِّ سـورة مـن سـور القـرآن واالخـتالف فيهـاعدد آيات   فذكر فيه، الكتاب

مبوضوع عـدِّ  ذات صلة موضوعاتفيها ذَكر أحلق بالكتاب أربعة مباحث أنه قد 

حتزيــــب القــــرآن وجتزئتــــه، وعــــدد كلمــــات القــــرآن وحروفــــه، وبالغــــة : ، وهــــياآلي

والكتـاب حمكَّـم مـن قِبـل بعــض  .ى باإلعجـاز العــدديسـمَّ الفاصـلة القرآنيـة، ومـا يُ 

 . نيختصِّ امل



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٨١  

 
َّ
 نبوءات الرسول صل

َّ
  م دروس وعِربى اهللا عليه وسل

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد الستار الشيخ

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٤  

   :ا ب

ـهذا الكتـاب يتنـاول أحـد ا ة مـن سـرية رسـول اهللا صـلَّى اهللا عليـه جلوانـب املهمَّ

وهــي أحـــد دالئــل نبوَّتــه عليــه أفضــل الصـــالة  ،إذ يتحــدَّث عــن النبــوءات ؛وســلَّم

مـع ، حيث مجعها معتمًدا يف ذلـك علـى األحاديـث الصـحيحة واحلسـنة، والسالم

ا الشــــرح مـــن شـــروح املتقــــدِّمني واملعاصـــرين مــــن  ،شـــرح هلـــذه األحاديــــث مســـتمد�

ومؤكــًدا ، عارًضــا النبــوءات عرًضــا يتنــاول فيــه حماورهــا وأبعادهــا، العلمــاء املعتــَربين

، وشاهد ِصدق النـيب صـلَّى اهللا عليـه وسـلَّم فيهـا ،على جانب اإلعجاز يف النبوءة

كـل   ؛تـألَّف الكتـاب مـن أحـد عشـر فصـًال . وقام برتتيب هـذه النبـوءات موضـوعي�ا

فمـن النبـوءات مـا يتعلَّــق ، يـد مـن النبـوءاتفصـل محـل موضـوًعا انضـوت حتتـه العد

، وامللــك، أو اخلالفــة، ومنهــا مــا يتعلَّــق بــالفنت، أو غــزوات وفتوحــات، بأشــخاص

  . وغريها من املواضيع ،أو أحوال اإلسالم واملسلمني، واُحلكم، واإلمارة

صـــوص علـــى ميتـــاز الكتـــاب بعـــدم املبالغـــة يف اإلســـقاط التـــارخيي أو تنزيـــل النُّ 

مــع إطالتــه الكــالم علــى بعــض النبــوءات الــيت يــرى أ�ــا ، أو األشــخاصاألحــداث 

  . منطلًقا لنهضة اإلسالم عدُّ أو تُ ، تشكِّل مرتكزًا تارخيي�ا لإلسالم



 
٢٨٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 قواعد وشواهد النحو القرآني

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مجيل أمحد ظفر

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت - املكتبة العصرية

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــعســــ  األوىل   :نة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٥٥  

   :ا ب

يف قضـــايا تعـــاىل،  علـــى شـــواهد كتـــاب اهللافيـــه املؤلِّـــف  يعتمـــدهـــذا الكتـــاب 

إذ  ؛مـن النحـاة الـيت اسـتخدمها كثـريٌ  عريةالنُّصوص الشِّ  عنًال يحو ومسائله، بدالنَّ 

وعرضـها عرًضـا  م برتتيبهـاوقـا ،تتبَّع مسائل النحـو يف أبوابـه املختلفـة مـن مصـادرها

الكتـاب تـألَّف مـن سـتَّة . ةيف ضـوء هـذه الشـواهد القرآنيَّـ تهاوصفي�ا موجزًا، ودراسـ

 ،وإعراب وبنـاء ،األفعال وما يتعلَّق �ا من عالمات وأقسام: لتناول األوَّ  ؛فصول

، َربواملبـينِّ منهـا واملعـ، وعالما�ـا وأقسـامها األمسـاءوالفصل الثـاين تنـاول ، وغريها

، أمَّا الثالث فعن التوابع ومـا يتعلـَّق �ـا، وغريها من املباحث ،والنِّكرة فيها واملعرِفة

والـيت لـيس هلـا حمــل  مـن اإلعـراب حمــلَّ الـيت هلـا  ؛اُجلمـل: الفصـل الرابـعمث تنـاول يف 

مث خــتم بفصــل أخــري ، عاملــةالروف غــري احلــ عــن لفصــل اخلــامسوتكلَّــم يف ا، منــه

الكتاب و  .وغريها، التعجُّبو ، واالشتغال التنازعك  ،تنوِّعةعن موضوعات أخرى م

 .هـ١٤١٨هـ، وطبعة عام ١٤٠٨قد طُبع من قبل عدَّة طبعات، منها طبعة عام 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٨٣  

  حنو قنوات فضائية إسالمية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مصطفى بن أمحد كناكر

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق –دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــنة  ــعســ   :الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٥٠  

  :ا ب

ممَّـــا اشـــتملت عليـــه رســـالتا  ،هـــو اجلـــزء الثـــاين مـــن أجــزاء مخســـةهــذا الكتـــاب 

وهـــو مـــن الكتُـــب الـــيت حتـــدَّثت أحباثهـــا عــــن  ،للمؤلِّـــف) والـــدكتوراه ،املاجســـتري(

إىل  اإلعــالم اإلســالمي، والســبيل املوصــل إىل حتقيــق هــذا اهلــدف، وهــو الوصــول

 ؛وقـد تـألَّف الكتـاب مـن ثالثـة أبـواب. اإلعالم  اهلادف واإلسالمي الذي ننُشـده

تنـاول املؤلِّــف يف البــاب األول التحــديات اإلعالميــة الــيت تقــف يف وجــه املســلمني 

واإلعالم اإلسالمي، وهـي حتـديات صـعبة حيـاول القـائمون علـى العمـل اإلعالمـي 

ب الثـــاين إىل وظـــائف القنـــوات اإلســــالمية إســـالمي مواجهَتهـــا، مث تطـــرَّق يف البــــا

ومهامِّها، وكذلك حتدَّث يف هـذا البـاب عـن الـربامج اإلسـالمية يف هـذه القنـوات، 

ـــوبعــض التصـــورُّ  ص البــاب الثالـــث مـــن هـــذا الكتـــاب ات ألشـــكال براجمهـــا، وخصَّ

لطـــرح مشـــروع إعالمــــي يهـــدف إىل تطـــوير اإلعــــالم اإلســـالمي الفضـــائي، وِمــــن 

اإلســالم إىل ســكَّان املعمــورة كلِّهــا، مث خــتم كتابــه مبقرتحــات  خاللــه تصــل رســالة

  .وتوصيات لتطوير هذا اإلعالم



 
٢٨٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  النسفي ومنهجه يف التفسري

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  أميمة رشيد بدر الدين

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٨٦  

با :   

، هـــذا الكتـــاب يتنــــاول َعَلًمـــا مــــن أعـــالم التفســـري يف القــــرن الســـابع اهلجــــري

الـــذي احتـــوى علـــى  ،ويتطــرَّق إىل منهجـــه يف التفســـري مـــن خـــالل دراســـة تفســـريه

، إىل جانب املسـائل الفقهيـَّة، غة والبالغةكاألدب واللُّ ، العديد من العلوم والفنون

  .وغريها ،يهات واملواعظوالتوج، واآلراء الكالميَّة

األوَّل منهمــا تنــاول شخصــية النســفي، وحياتــه  ؛راســة اشــتملت علــى بــابنيالدِّ 

وآراء العلمـاء  ،كما حتدَّث عن كتابه التفسري ومنزلته، ومؤلَّفاته وشروحها، ونشأته

ـرين ،وآدابـه ،مع ِذكر مقدِّمة عن بـدايات التفسـري وأمهيتـه ،فيه وغـري  ،وأوائـل املفسِّ

فتحــدَّث عــن منهجــه ، أمَّــا البــاب الثــاين فتنــاول منهجــه يف التفســري وآراءه. ذلــك

ــــه يف علـــــوم القـــــرآن، الفكـــــري يف العقيـــــدة ، غـــــوي والنْحـــــويومنهجـــــه اللُّ ، ومنهجـ

ـــاوي ، والَبالغـــــي، والعقلـــــي ،والرتبــــوي واألديب ـــــا كـــــان النســـــفي متـــــأثرًا بالبيضــ وَلمَّ

الكتــاب لــذِكر أوجــه التشــابه فقــد أفــردت املؤلِّفــة فصــًال مــن فصــول  ،والزخمشــري

  .واالختالف بينهما

  . جامعة دمشق -وأصل الكتاب رسالة ماجستري من كلية اآلداب 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٨٥  

 
َّ
  صب والنواصب دراسة تارخيية عقديةالن

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  ادبدر بن ناصر بن حممد العوَّ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –مكتبة دار املنهاج 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــعســـ  األوىل   :نة الطبـ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣   :عـــدد الصـ

  

١٠٠٠

  : ا ب

ــــه مؤلِّ  فــــه موضــــوع النصــــب والنواصــــب بالدراســــة مــــن هــــذا الكتــــاب أفــــرد في

وللــذَّود عـن أصــحاب ، لبيـان مفهــوم النَّصـب امللتـبس ؛تارخييـة وعقائديــة :نـاحيتني

ـن ُرمــي بتهمــة الوللــدِّ ، رسـول اهللا صــلَّى اهللا عليـه وســلَّم نصـب مــن العلمــاء فاع عمَّ

تنـاول فيــه : البـاب األول: أبـوابثالثــة اشـتمل الكتـاب علـى قــد و . وهـو منهـا بَـراء

ـ ،تارخيـهو ، نة وعند الشيعةعند أهل السُّ  مفهوم النصباملؤلِّف  نة وجهـود أهـل السُّ

بينمـا كـان احلـديث ، اس منـهميـة وبـين العبَّـلفـاء بـين أُ وموقـف خُ  ،يف الرد على أهله

وتنـاول فيـه َمــن ثبـت النصــب ، ديثاحلــقـدمي و يف الالنواصـب عــن  لبـاب الثـاينيف ا

والنواصـب يف ، وَعالقة النصـب بـالِفرق اإلسـالمية، عنه ومن ُرمي به ومل يثُبت عنه

فكــان  البــاب الثالــثأمــا ، العصــر احلــايل بــني َمــن ينفــي وجــودهم وبــني َمــن يثبتــه

والكتـــاب يف أصـــله ، علـــيهم كمهـــم، والـــردِّ آراء النواصـــب، وحُ  احلـــديث فيـــه عـــن

هــــذا  وجيـــدر بالـــذكر أنَّ . ف لنيـــل درجـــة املاجســـتريرســـالة علميـــة تقـــدَّم �ـــا املؤلِّـــ

الكتاب أوَّل دراسة مستقلة هلذا املوضوع، وفيه ذود عن حياض أهل السنة وتربئـة 

   .وتفنيد مزاعمهم ،والتصدِّي خلصومهم بإبطال شبههم ،لساحتهم ممَّا لصق �م



 
٢٨٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 التفاسري للشيخ أبي بكر اجلزائري نظرات يف كتاب أيسر

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبدالعزيز بن عبداهللا الرومي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -مكتبة التوبة 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٢١٧  

   :ا ب

( كتــاب علــى   هــذا الكتــاب مجَــع فيــه مؤلِّفــه بعــض التنبيهــات واالســتدراكات

 )١٨٥(التنبيهــات هــذه للشــيخ أيب بكــر اجلزائــري، وقــد بلغــت ) أيســر التفاســري 

  .وُلغويَّة، وتفسرييَّة، متنوِّعة ما بني عقديَّة، تنبيًها

، مث ينُقـل مــا قالـه الشــيخ اجلزائـري يف تفســريها، ف أن يـأيت باآليــةوطريقـة املؤلِّــ

تشـــهًدا بـــأقوال أهـــل العلـــم فيمـــا مس ،مث يُتبعـــه بكالمـــه واســـتدراكه علـــى التفســـري

فممــا أَخــذه املؤلـِّـف علــى الشــيخ اجلزائــري تفســريُه بعــض اآليــات العقديـَّـة ، يقــرِّره

أو قصور بعض عباراته عن إيصـال املعـىن التـامِّ ، على خالف ما فسَّرها به العلماء

ام غويــة واســتخدأو األخطــاء اللُّ ، بينمــا املقــام يَقتضــي مزيــَد تفســري وإيضــاح، لآليــة

أو احلديث أثناء التفسري عن شيٍء وتـْرك مـا هـو أْوىل ، الكلمات يف غري مواضعها

ــــه وأجــــدر باإليضــــاح ــــ، من أو االقتصــــار يف تفســــري ، ه التفصــــيلأو إمجــــال مــــا حقُّ

، أو الـنقص واإلضــافة يف  اآليــات،  الكلمـات علــى بعــض معانيهـا وحْصــرها فيهــا

بـل ُتكمـل مـا  ،ر من قِيمة الكتـابوهذه االستدراكات ال �د. وغريها من املآِخذ

 . فعفيه من نقص؛ ليحسَن به النَّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٨٧  

  نظرة شرعية يف كتابات وروايات تركي احلمد 

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سليمان بن صاحل اخلراشي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٠٥  

   :ا ب

ـرين الليرباليِّـني السـعوديِّني البـارزينهذا   ،الكتاب دراسـة مـوجزة عـن أحـد املفكِّ

وأقوالــه الصــادرة عنــه صـــًدى  ، والــذي كــان آلرائـــه الــيت يتبنَّاهــا، وهــو تركــي احلمــد

ويوضِّـح ، ليسـتبني ؛وأراد املؤلِّف أن يسـلِّط الضـوء علـى ِفكـره، وآراء متباينة، كبري

  .أو يوصله للمجتمع ،د أن يصل إليهمن خالل كتاباته ونتاجه ما يري

وقد اختار املؤلف من نتـاج احلمـد كتـابني يـوجزان أفكـاره الـيت يـدور حوهلـا يف 

: واحتـــوى الكتـــاب علـــى أربعـــة مباحـــث، أغلــب مقاالتـــه؛ ليكونـــا ســـاحًة للنقـــاش

الثقافـة العربيـة : ( والثـاين تنـاول فيـه كتابـه، عرَّف فيه برتكي احلمد ومؤلَّفاتـه: األول

دراســـات (بينمـــا كــان املبحـــث الثالــث لنقـــد كتابــه ، بالنقــد) ام حتــديات التغيـــريأمــ

مث خـــتم مببحـــث رابـــع كـــان لدراســـة مضـــامني روايتـــه ، )أيدلوجيـــة يف احلالـــة العربيـــة

والـيت اشـتهر مـن خالهلـا مـع مقارنتهـا  ،)أطيـاف األزقـة املهجـورة(الثالثية املسمَّاة بــ

مــع ملحــق يف آخــر الكتــاب حيــوي ، احــثبثالثيــة جنيــب حمفــوظ، وهــو أطــوُل املب

مة عبد احملسن العبَّاد يف بيان حال تركي احلمد   .بيانات الشيخ العالَّ

 



 
٢٨٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

مسريتها الفكرية وأسلوب  - النظريات العلمية احلديثة

  الفكر التغريبي يف التعامل معها

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  األمسري بن حممد حسن

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  قطر  –ن اإلسالمية وزارة األوقاف والشؤو 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

  :عـــدد المجلـــدات  هـ١٤٣٣

  

٢  

   :ا ب

هذا الكتاب جيمع بني سطوره أبرز ُصور التأثر بالنظريات العلمية عند االجتـاه 

ـــــدِّين ـــن ال كاشـــــًفا أســـــباب االحنرافـــــات الـــــيت ، التغـــــرييب ذات العالقـــــة مبـــــوقفهم مــ

، وأســباب تــأثر االجتــاه التغــرييب بتلــك االحنرافــات، ور العلــم احلــديثصــاحَبْت تطــ

أو منــاهج مرتبطـة �ــا علــى الــدين ، مـع بيــان خطــورة تطبيــق نظريـات علميــة باطلــة

الكتــــاب تــــألف مــــن متهيــــد وثالثــــة . واملنهجيــــة، والشــــرعية، مــــن الناحيــــة الَعقديــــة

، نشـأة االجتـاه التغـرييب وأسـباب، أما التمهيد فتحدَّث عـن النظريـة العلميـة: أبواب

ــــة وأمثاهلــــا أمــــا البــــاب األول فخصَّصــــه ، واملوقـــف اإلســــالمي مــــن العلــــوم التجريبي

وظهورهـا يف العــامل ، املؤلـف لتنـاول نشـأة االحنرافـات املرتبطــة حبركـة العلـم احلـديث

ــــأثُّ ، اإلســــالمي ر املنهجــــي يف الفكــــر بينمــــا كــــان البــــاب الثــــاين للحــــديث عــــن الت

ا أمـــا البـــاب الثالـــث فتنـــاول صـــورً ، راف املصـــاِحب للِعلـــم احلـــديثالتغـــرييب بـــاالحن

، ظهـرت يف الفكـر التغــرييب حـول الـدِّين والعلــم ،لـدعاوى باطلـة ونظريـات منحرفــة

وأصل الكتاب رسـالة علميـة تقـدَّم �ـا املؤلـف لنيـل درجـة . واحلديث عن خطور�ا

  .الدكتوراه



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٨٩  

  يرنظرية التجديد األصويل من اإلشكال إىل التحر

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  احلسان شهيد

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بريوت - مركز مناء للبحوث والدراسات

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٢٨٧  

   :ا ب

أصــول الفقــه، لعلـم  حــةخارطـة مقرتَ لرســم دراســة هـذا الكتــاب هـو عبــارة عـن 

أهــــم إشــــكاالت التجديــــد األصــــويل، وضــــوابطه، املؤلــــف  ســــتعرض فيهــــاحيــــث ي

  .بدَّ أن يشتغل عليها ومداخله اليت ال

الكتــاب بــدأه مؤلِّفــه بتمهيــد رأى أنــه ال بــدَّ منــه، وضــع فيــه موضــوع التجديــد 

حــىت تتيسـر معرفـة ُسـبل اختيـار املــداخل  ؛األصـويل يف السـياق العلمـي واإلشـكايل

ــــةمث تنــــاول بعــــد ذلــــك مقــــدِّمات تأسي، لدراســــته مث شــــرع يف الكتــــاب ، ســــية مهمَّ

األول منهمــا مــداره علــى دراســة إمكانــات التجديــد يف : والــذي تــألَّف مــن بــابني

وقضــاياه املعرفيَّــة ذات االرتبــاط بدواعيــه ، علــم أصــول الفقــه مــن حيــث إشــكاالتُه

  .مث موضوعاته، ومقاصده، وآلياته

، لتجديــد األصــويلفإنــه يــدور حــول اُألســس العلميــة ل ؛أمــا حمــور البــاب الثــاين

ــــ، ومــــا يُتــــاح مــــن املــــداخل يف حتريــــر مســــائل التجديــــد ق واإلجنــــاز حســــب التحقُّ

  .املتناسبني مع طبيعة هذا العلم



 
٢٩٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  نفحات رمضانية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مركز البحوث والدراسات مبجلة البيان

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض -جملة البيان 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل    :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٠٦  

   :ا ب

، منيهـــذا الكتـــاب عبـــارة عـــن جممـــوع أُلِّـــَف ومجـــع مـــن كتـــب الســـلف املتقـــدِّ 

ــــه شــــحُذ اهلمــــم لإلقبــــال علــــى العبــــادة يف شــــهر ، وكتابــــات املعاصــــرين ــــة من والغاي

تــألَّف الكتـــاب مــن عنــاوين عامــة ينضــوي حتــت كـــل . رمضــان بعلــم وفقــه ودرايــة

عدة مقـاالت ) هدى للناس(فذكر حتت عنوان ، نها جمموعة من املقاالتعنوان م

أوصــاف (و، البـن ســعدي) ِذكـٌر منــزٌَّل حمفــوظ(و، البــن بــاز) الوصــية بـالقرآن(كــ 

( ذكـر عـدة موضـوعات منهــا ) تــدبر القـرآن(وحتـت عنـوان . البـن عاشـور) القـرآن

، إلبـراهيم الرتكـي) آنمنزلـة تـدبر القـر ( و، حملمـد الشـريف) مـدخل إىل تـدبر القـرآن

ذكر ) قبس من القرآن(وحتت عنوان . للشنقيطي وغريها) جوب تدبر كالم اهللا(و

حملمــد ) تــأمالت يف معــاين البســملة(و، البــن القــيم) تـأمالت يف معــاين االســتعاذة(

ويف موضــوع بعنــوان . البــن القــيم وغريهــا) ِحكــم وأســرار مــن الفاحتــة(و، الشــريف

واملسـابقة ، األوقـات الفاضـلة: (حتته عـدة عنـاوين منهـاانضوى ) واحات رمضانية(

كمـا أنـه خـتم الكتـاب ، إلبراهيم الدويش وغريها) رمضان والصفوة(و، )للخريات

   .الصائم بالعديد من األحكام الرمضانية اليت �مُّ 



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٩١  

 
ُّ
 نقد أعالمِ الر

َّ
 العربي

َ
عر

ِّ
  واة الش

  حىت أوائل القرن الثالث

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد الكرمي حممد حسني

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٩١  

  :ا ب

ـعر العـريب حـىت أوائـل القـرن الثالـث هـذا الكتـاب يتنـاول نقـد أعـالم الـرُّ  واة للشِّ

ن أعــالم الــرواة وثقــافتهم، حتــدَّث فيهــا عــ ،اهلجــري، وقــد تــألَّف مــن ســبعة فصــول

واشــرتط يف العلمــاء أْن يكــون الــراوي ممـَّـن دخــل يف الباديــة، أو ناقــًدا وصــل إلينـــا 

 ،وحتــدث أيًضـــا عـــن أســـس النقـــد باالختيـــار. نقــُده، أو شـــِهد لـــه القـــدماء بالنقـــد

. مث تناول النقد بالتصـنيف وُأسسـه عنـد الـرواة. ا من مناهج النقدودَرس فيه منهجً 

واتَّبــع فيــه مــنهج ابــن ســالم يف  ،نقــد الشــعراء اجلــاهليني واملخضــرمنيوتكلــم عــن 

ـ. عراءتصنيفه للشُّ  وتطـرَّق بعـد ذلـك لنقـد . عراء واإلسـالمينيمث تكلـم عـن نقـد الشُّ

والفصـل األخـري جعلـه . قصـيدة تقريبًـا) ٣٠(الرواِة قصائَد الشعراء، أثبت فيه نقـد 

م، واآلخـــــر لدراســــة أســـــاليب األول لدراســــة املصـــــطلح النقــــدي عنــــده ؛ِقســــمني

. دراستهم النقدية، مث ذيل كتابه مبالحق وختمـه بـأهمِّ النتـائج الـيت أرسـاها البحـث

   .جامعة دمشق -وأصل الكتاب رسالة ماجستري من كلية اآلداب 



 
٢٩٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  نهاية املطاف يف حتقيق أحكام الطواف

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  سليمان بن فهد بن عيسى العيسى

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  بدون

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  الثانية   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٤٠٩  

   :ا ب

ف علـــى وذلـــك ألمهيـــة التعـــرُّ  ؛دة ألحكـــام الطـــوافهـــذا الكتـــاب دراســـة مفـــرَ 

أحكامــه الــذي حيتــاج إليهــا الكثــري، فقــام املؤلِّــف ببيــان أحكامــه بالتفصــيل، ومجــع 

  .شتات مسائله املتناثرة

تكلــم فيهــا عــن معــىن الطــواف وصــفته،  ؛اب اشــتمل علــى ِتســعة فصــولالكتــ

كـم كــل نـوع منهـا، كمــا تنـاول باحلــديث وفضــله، وأنواعـه وحُ  ،وِحكمـة مشـروعيته

مـا جيـب علـى القـارن واملتمتـِّع مـن الطـواف، وشـروط صـحة الطـواف املتَّفـق عليهــا 

 ،مــات الطــوافعنــد الفقهــاء، واملختلــف فيهــا، وواجباتــه وُســننه، ومكروهــات وحمرَّ 

 ،وتكلــم أيًضــا عــن دخــول الكعبــة ،وُحكــم َمــن عجــز عــن الطــواف ،والشــك فيــه

وطريقــة املؤلِّــف هــي أن يــذكر املســألة مث يــذكر . والشــرب مــن مــاء زمــزم ،واحلجــر

ويسـتعرض أدلـة ، وِمن َمثَّ ينُقل نصوص األقوال واملذاهب من كتـبهم ،األقوال فيها

. واختيار ما ترجح عنده من األقوال، قشة األدلَّةويتبع ذلك كله مبنا، هذه األقوال

أنـه ال �ايـة لوقـت طـواف اإلفاضـة، : ومن نتائج الكتاب اليت توصل إليهـا املؤلـف

ــــه  ووجـــوب طـــواف الـــوداع للمعتمـــر، وأن القـــارن جيـــب عليـــه طـــواف واحـــد حلجِّ

  . وعمرته



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٩٣  

 
ِّ
  فاسنوازل احليض والن

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مد الالحمعبد الكرمي بن حم

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الرياض –دار كنوز إشبيليا 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

١٨٦  

   :ا ب

بــذة يســرية يف نــوازل احلــيض والنفــاس، استخلصـــها هــذا الكتــاب عبــارة عــن نُ 

رأى احلاجــة إىل وذلــك ملــا  ؛)املطلــع علــى دقــائق زاد املســتقنع(املؤلِّــف مــن كتابــه 

من حيتـاج إىل   مثل هذه املسائل، وكثرة سؤال الناس عنها، باإلضافة أنه ليس كلُّ 

لــذلك  ؛، وقــد ال يتيســر لــه اقتنــاؤه)املطلــع(هــذه املســائل حباجــة إىل اقتنــاء كتــاب 

املطلــب : بـذ يف هـذا الكتـاب الـوجيز، واشـتمل الكتـاب علـى مطلبـنيمجـع هـذة النُّ 

، وذكر فيه عشر مسائل، واملطلب الثاين يف نوازل النفاس، األول يف نوازل احليض

  .وذكر فيه مخس مسائل

غتــه ســهلة، وأحكامــه واضــحة خمتَصــرة، مــع وضــع بعــض الكتــاب يتميَّــز بــأن لُ 

اجلـداول التوضــيحية، وطريقــة املؤلِّــف يف املســائل اخلالفيــة أن يــذُكر األقــوال جمــرَّدة 

األدلــة، وخيـتم بــذكر الرتجــيح، وتوجيهــه، عـن قائليهــا دون عــزو، مث يوجِّههـا بــذكر 

مث يفـرع ) الـزاد(واجلواب عن الوجه املرجوح، وأحيانًا يصدِّر املسألة بقول صاحب 

عليها املسائل والتفصيالت، والكتاب قد خال من احلواشي والتعليقـات إال أشـياء 

  .قليلة، وقد قام بعزو اآليات، واكتفى بذِكر مصدر واحد يف ختريج األحاديث



 
٢٩٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 
ِّ
  يابة يف العباداتالن

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  منصور حسني احملمد املنصور

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

  األوىل

  

ــع   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٥٨٧  

  :ا ب

بــادات، وتــألف مــن مخســة فصــول هــذا الكتــاب يتنــاول موضــوع النيابــة يف العِ 

ــــة يف العبـــاداتوفصـــ ــــة  ،ل متهيــــدي، ذَكــــر يف التمهيـــدي حقيقــــة النياب معرِّفًــــا النياب

والتوكيــــل  ،ومبيـِّنًــــا األلفــــاظ ذات الصــــلة، والفــــرق بــــني النيابــــة واإلنابــــة ،والعبــــادة

واإليصاء، والفرق بني العبـادة والعبوديـة والُقربـة والطاعـة، مث بـنيَّ التكييـف الفقهـي 

وذكـر يف الفصـل األوَّل . الشـرعي، والشـروط العامـة هلـا يابة يف العبادة ووصـفهاللنِّ 

ــا بقضـائها عـن الغــري أو  ؛أو بالنـذر ،النيابـة يف العبـادات البدنيـة الواجبــة بالشـرع إمَّ

. بــإخراج الفديــة إلســقاطها عنــه، وتشــمل النيابــة يف الصــالة والصــوم واالعتكــاف

اة والصَّــدقة، واألضـــحية والفصــل الثــاين خصَّصــه للنيابــة يف العبــادات املاليــة كالزكــ

). احلـج والعمـرة(والفصل الثالث تناول النيابة يف العبادات املاليـة البدنيـة . والعقيقة

ربـــات؛ يف املنــدوبات مــن العبـــادات بأدائهــا عـــن والفصــل الرابــع عـــن النيابــة يف القُ 

وتنـاول يف الفصـل اخلـامس بــذل العِـوض علـى النيابــة يف . الغـري أو إهـداء ثوا�ـا لــه

جامعــة  -وأصــل الكتــاب رســالة ماجســتري مــن قســم الفقــه واألصــول . عبــاداتال

   .دمشق



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٩٥  

بع
َّ
   اهلادي يف القراءات الس

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

   حممد بن سفيان القريواين

ـــق ــ ــ ــ ــ ــ   :تحقيـــ

  

  خالد حسن أبو اجلود

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  القاهرة -دار عباد الرمحن 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  ـه١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٩٤  

   :ا ب

 وأحـد، فهو أقدم كتب القراءات عند املغاربـة ؛ةاملهمَّ  هذا الكتاب من الكتب

، زمنـه يف القريوانيـة املدرسـة رأس كما أن ُمؤلَِّفـه، اجلزري البن النشر كتاب أصول

ـــة َورش روايـــة يف األدائيـــة واختيارا�ـــا مـــذهبها وُمــَدوِّن  الســـبع قـــراءاتال ويف، خاصَّ

  .ولذا كان الكتاب موضَع اهتمام علماء القراءات منذ تأليفه إىل اليوم ؛بعامَّة

حتقيقــــه مبـــدخل إىل علــــم  وبـــدأ، خطيتــــني نســـختني حقَّقــــه احملقِّـــق علــــى وقـــد

، متنـاوًال كتـاب النشـر وأمهيتـه بصـورة مـوجزة، وبـنيَّ تـاريخ تدوينـه، فـهفعرَّ ، القراءات

والقســم الثــاين مــن الكتــاب كــان قســم . هلــادي ومؤلِّفــها كمــا تنــاول أيًضــا كتــاب

فخـــرَّج ، التحقيــق، حيـــث حقَّــق الـــنصَّ متبًعـــا يف ذلــك ُخطـــوات التحقيــق العلميـــة

مع عـزو النقـول إىل قائليهـا، ووضـع ، وترجم ملن ذُكر يف املنت من الرجال، اآليات

  .عدالفهارس العلمية للكتاب، والكتاب ُحقق يف رسالة علمية مل ُتطبع ب



 
٢٩٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

ماري -هدم أصول أهل البدع 
ُ
  فضح أكاذيب وجهاالت الغ

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  عبد اهللا رمضان موسى

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  مصر -الدار النورانية للرتاث والبحوث العلمية 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٢ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٣٦  

   :ا ب

يــه املؤلــف علــى أخطــاء عبــد اهللا بــن الصــديق الغمــاري يف  ف هــذا الكتــاب يــردُّ 

ك"و، "إتقــان الصـنعة يف حتقيــق الِبدعـة: "كتبـه ، "حســن الـتفهم والــدرك ملسـألة الــرتَّ

وقد احتـوى الكتـاب علـى أحـد عشـر ". ذوق احلالوة ببيان امتناع نسخ التالوة"و

وعلـــم ، صــول الفقــهأمــا البابــان األوالن فـــردَّ فيهمــا علــى الغمــاري يف ِعلـــم أ، بابًــا

بينمـا اسـتعرض يف البــاب الثالـث جمموعـًة مــن قواعـد ومقـدِّمات أصــولية ، احلـديث

أمــا الرابــع فــردَّ فيــه علــى مــا ورد يف كتــاب الغمــاري ، وفقهيــة هلــا ارتبــاط باملوضــوع

ويف البــاب اخلـامس ذكــر املؤلـِّف مقــدمات ُلغويـة ذات عالقــة  ،..."ذوق احلـالوة"

لبــاب الســادس معــىن البدعــة يف حــديث الرســول صــلَّى اهللا وتنــاول يف ا، باملوضـوع

ويف بقيــة األبــواب ردَّ علــى الغمــاري يف عــدَّة مســائل كالِبدعــة رســول ، عليـه وســلَّم

وفيمــا زعــم أنَّ الصــحابة ابتــدعوه يف حيــاة ، اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف حــديث

اري مـن أنَّ القـرآن يؤيـِّد وفيما ادَّعاه الغمـ، النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أو بعد موته

حســـن "فيـــه علــى الغمـــاري فيمــا ورد يف كتابـــه  ليخــتم ببـــاب يــردُّ  ؛البدعــة احلســـنة

  ".التفهم والدرك ملسألة الرتك



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٩٧  

  بني فقه االستضعاف وفقه التمكنيواقع املسلمني 

 
َّ
 ةرؤية تأصيلي

 :اب ت

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

 

 ).أبو فهر السلفي(أمحد سامل 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

 

 مصر - العريب للدراسات اإلنسانية املركز

ــعة ــ ــ ــ ــ ــدد  م٢٠١٢ :سنة الطبع األوىل :الطب ـــزاءعــ   ١ :األجـ

  

 

   :ا ب

ات ت إليه من متغـريِّ ث يف جممله عن الثورات العربية وما أدَّ هذا الكتاب يتحدَّ 

ألحكامهــا،  بــت مواكبــة التأصــيل العلمــيِّ والشــرعيِّ تطلَّ ، ةة ودعويـَّـة وثقافيَّــسياســيَّ 

ف الكتـاب تـألَّ . تنزيـل األحكـام عليهـالات فقهي�ـا؛ وتكييف هذه الوقائع واملستجدَّ 

، ل فقه االستضعاف والتمكني من ناحية مفهومهاألوَّ يف تناول : من ثالثة مباحث

الثاين أشار إىل عـدد  ويف. والدواعي له، والـمشروعية، ومن ناحية التأصيل العلميِّ 

صول اليت يدور عليها فقه االستضعاف، بينمـا تنـاول يف املبحـث القواعد واأل  من

ث عـــن فتحـــدَّ ، ةة، كرؤيـــة تطبيقيَّــقبـــة الثـــورات العربيَّــالثالــث فقـــه االستضــعاف وحِ 

ــ استضـعاف علــى بعــض  ةً ة ، وخطــورة التغافــل عــن رعايتـه، وذكــر رؤيــة تطبيقيَّــاألمَّ

ة السياســيَّ  اتـمشاركالـــمسائل الــيت ميكــن استحضــار فقــه االستضــعاف فيهــا، كالــ

نه ذلــــك مــــن ة، ومــــا يتضـــمَّ قبـــة مــــا بعـــد الثــــورات العربيَّـــيف حِ وتأســـيس األحــــزاب 

ث كمـا حتـدَّ ، كم ذلكة، وحُ قة بالعملية السياسيَّ السُّكوت عن بعض األمور املتعلِّ 

  .قة �االقضايا املتعلِّ  ة وأهمِّ عن قضية االنفتاح على اجلماعة الوطنيَّ 

  .ائكة وحباجة إىل مزيد من التحريروتظل مسائل الكتاب ش



 
٢٩٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الوجود العثماني يف مشال اجلزيرة العربية

  م١٩٢٣ –م ١٩٠٨/ هـ ١٣٤١ -هـ ١٣٢٦

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  مطلق البلوي

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  الكويت -جداول 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  م٢٠١١ ــدد الصــ   :عــ

  

٣٧٦  

  : ا ب

الكتـاب يتنـاول التواُجـد العثمـاين يف مشـال اجلزيـرة العربيـة يف الفـرتة الزمنيـة هـذا 

حيث عزَّزت الدولة العثمانية يف هذه الفـرتة ، هـ١٣٤١هـ و١٣٢٦املتمثِّلة ما بني 

ــمال الغــريب مــن اجلزيــرة يف . وكــذلك يف مشــال البحــر األمحــر ،مــن تواجــدها يف الشَّ

ة منطقة الدراسـة، وحـدَّد مفهـوم مشـال اجلزيـرة جغرافياملؤلِّف  فوصَ الكتاب  متهيد

فقــد تنــاول فيــه ول أمَّــا الفصــل األ .العربيــة، وتنــاول تــاريخ الوجــود العثمــاين هنــاك

احلاميــات العثمانيــة يف فــذَكر  ؛الوجـود العثمــاين يف مشــال اجلزيـرة مــن ِعــدَّة جوانـب

ة حديـد روع سـكَّ يف مشال البحـر األمحـر، ومشـو الشمال الغريب من اجلزيرة العربية، 

قيـــام عـــن الفصـــل الثـــاين  بينمـــا حتـــدَّث ،وغريهـــا، املعنيـــة نطقـــةاملثـــره يف أاحلجـــاز و 

الفصــل الثالــث ليتنــاول ، الوجــود العثمــاين يف مشــال اجلزيــرةوىل و األالعامليــة احلــرب 

والكتـــاب يف أصــله رســالة علميــة لنيــل درجـــة . يف املنطقــة انتهــاء الوجــود العثمــاين

  .املاجستري



 

 
 ام ا ١٤٣٢- ١٤٣٣  ٢٩٩  

  اطة املاليةالوس

  أبرز التطبيقات املعاصرة

  :ت اب

  :تأليف

  

  حممد أمني بارودي

  دمشق –دار النوادر   :الناشر

ــعة ـــ   :الطبـــــ

  

  األوىل

  

  :سنة الطبع

  

  :عدد الصفحات  هـ١٤٣٣

  

٥٥١  

  :ا ب

اقـــع لقـــي الضــوء علـــى الوســاطة املاليــة يف الفقـــه اإلســالمي والو هــذا الكتــاب يُ 

املعاصر الذي يعيشه املسلمون، وقـد احتـوى البحـث علـى بـابني َيسـبقهما متهيـد، 

عـرَّف يف التمهيـد الوسـاطة املاليـة، والوسـاطة املاليـة عـرب التـاريخ اإلنسـاين، وحاجـة 

ويف البـاب األول تكلـَّم عـن الوسـاطة . ا�تمع إىل الوساطة املالية يف منوِّه واقتصاده

واملعاصــرة؛ ذاكـــرًا الصــور الفقهيــة للوســـاطة املاليــة، والوســـاطة املاليــة بــني األصـــالة 

والبـــاب الثـــاين اشـــتمل علـــى أربعـــة فصـــول، بـــنيَّ يف . املاليـــة كمـــا ُجتريهـــا املصـــارف

األول سوق بورصة األوراق املاليـة، وتطـرق يف الثـاين إىل ُدور البطاقـات البنكيـة يف 

. بكة املعلومـات العامليـة ووظائفهـاوتنـاول شـ ،الوساطة املالية والعقود اليت تتضمنها

ويف الرابع حتدَّث عن شـركة بزنـاس أو مـا ُيسـمَّى التسـويق لقـاء عمـوالت احتماليـة 

وأصل . ويف الفصل اخلامس واألخري حتدَّث عن الوكالة احلصرية. هرمية أو شبكية

  .جامعة أم درمان اإلسالمية -الكتاب رسالة دكتوراه من كلية الشريعة والقانون 



 
٣٠٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الوعد وأثره يف املعامالت الشرعية

  :ت اب

ــأليف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :تـــ

  

  حممد تركي َكتُّوع

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الناشــ

  

  دمشق -دار النوادر 

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   :الطبـ

  

ــع  األوىل   :ســــنة الطبــ

  

ــفحات  هـ١٤٣٣ ــدد الصــ   :عــ

  

٦٩٥  

  : ا ب

شــتمل هــذا الكتــاب يتنــاول أثــر الوعــد الفقهــي املتعلِّــق باملعــامالت املاليــة، وي

تضــمَّن التمهيـد بيـان أمهيــة الكلمـة ومســؤوليتها  ؛علـى متهيـد وأربعــة فصـول وخامتـة

يف اإلســالم، ومكانـــة الوفـــاء بالوعــد عنـــد العـــرب قبــل اإلســـالم، مث مكانـــة الوفـــاء 

ــ نة النبويــة، ويف الفصــل األول تعريــف الوعــد وِصــلته بالوعــد يف القــرآن الكــرمي والسُّ

ومقوِّماتـه، وأنواعـه، وخصَّـص الفصـل الثـاين  ،عيتهببعض أنواع االلتزامـات، ومشـرو 

لبيــان أثـــر الوعـــد يف املعـــامالت الشـــرعية ِديانــًة وقضـــاءً، وحتـــدَّث عـــن أثـــر احلكـــم 

ـــوُّ  ـــاول مســــائل فقهيـــــة تطبيقيــــة يف حتــ ل الــــدِّياين والقضــــائي والفـــــرق بينهمــــا، مث تنــ

ــــة إىل قضــــائية، ويف الفصــــل الثالــــث بعــــض التطبيقــــات امل عاصــــرة األحكــــام الدياني

ــــة  للوعـــــد يف املعـــــامالت املاليـــــة، كبيـــــع املراحبـــــة لآلِمـــــر بالشـــــراء، واإلجـــــارة املنتهيـ

بالتمليــك، وســندات املقارضــة، وغريهــا، وحتــدَّث يف الفصــل الرابــع عــن الشــبهات 

املقارنـة بـني  واملؤلِّـف سـلك مسـلكَ . واملفاسد الواردة على الوعد امللزم وغـري امللـزم

املشـــهورة، مــع ذكــر الــدليل لكـــلِّ اجتــاه مــن االجتاهـــات  املــذاهب الفقهيــة األربعــة

وأصــل الكتــاب رســـالة . الفقهيــة، مث تــرجيح املســألة بقـــوَّة الــدليل كمــا ذكــر ذلـــك

  .جامعة دمشق -ماجستري من كلية الشريعة 

 



 

 
٣٠١   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  

  

  

  

  

    الفهــــــارس



 
٣٠٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

   



 

 
٣٠٣   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الفهرس املوضوعي للكتب

  الصفحة  الكتاب

 كتب التفسير وعلوم القرآن:    

  ٥................................  التفسري يف ومنهجه آثاره املراكشي احلرايل احلسن أبو

  ٦....................................................  اإلسالمي بالغرب التفسري اجتاهات

  ٢١......................الرتبوية اإلدارة ملهارات حتليلية دراسة الكرمي القرآن يف الرتبوية اإلدارة

  ٢٢...........................................  التفسري نظرية يف حبث - القرآين النص أدبية

  ٤٥...............  والرتاكيب األلفاظ من املتشابه يف القرآين النظم لتحوالت البالغي اإلعجاز

  ٤٦...............  اإلنسان حقوق حول تطبيقية دراسة - الكرمي القرآن يف التشريعي اإلعجاز

 ورد منهـا للمشـهور اختيـاره يف القـراءات يف الطعـن مـن املفسر الطربي اإلمام تربئة

  ٧٥...............................................................................الشواذ

  ٨٠...............................................................  التفسري لقواعد التحـبري

  ٩٥................................................................  للقرآن الصويف التفسري

  ٩٦.......................................... العرب لسان يف الكرمي للقرآن اللغوي التفسري

  ١٠١............................................  القراء أوهام على اجلزري ابن اإلمام تنبيهات

  ١٠٣..............................  وإعراباً  وتفسرياً  لغة الفرشية العشرية القراءات مشكل توجيه

  ١٠٦..........................................................  القرآن ألحكام البيان  تيسري

  ١٠٨............................................................ التفسري مفاتيح يف التيسري

  ١١٠................................................................  القرآن علوم يف اجلامع

  ١٣٠..........................................................  والسنة القرآن حول دراسات

 ابــن تفســري خــالل مــن تطبيقيــة نظريــة دراســة - التفســري يف وأثرهــا الســياق داللــة

  ١٣٤................................................................................  جرير

  ١٣٩..........................................التالوة بإعجاز املعىن عالقة ببيان احلالوة َذْوقُ 

  ١٥٠................................................. الكرمي القرآن يف وا�تمع الطبيعة سنن



 
٣٠٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ١٧٤..............................................................  األسلوبية القرآن عادات

  ١٨٩..............................................................التفسري أصول يف فصول

  ١٩٨...............  منها العلماء موقف مالحمها، مصادرها، - امليزان يف األوائل النحاة قراءات

 خلــف واختيــار حميصــن وابــن األعمــش وقــراءة الثمــان القــراءات يف املــبهج كتــاب

  ٢١٧............................................................................ واليزيدي

  ٢٣٦....................................................املفسرين عند الرتجيح قواعد خمتصر

  ٢٤٥............................حوهلا املثارة الشبهات على والرد للصحابة املنسوبة املصاحف

  ٢٥٠................................................................  السبعة األحرف معاين

  ٢٥١.........................................  الكرمي القرآن أللفاظ املؤصل االشتقاقي املعجم

  ٢٥٢................................................................  القرآن غريب معجم

  ٢٦٧................................  ) هـ٢٠٠ - ١٢٤(  التفسري يف سالم بن حيىي منهج

َيسَّرُ 
ُ
  ٢٨٠......................................................... القرآن آيِ  عدِّ  علم يف امل

  ٢٨٢..........................................................  وشواهد قواعد القرآين النحو

  ٢٨٤...........................................................  التفسري يف ومنهجه النسفي

  ٢٨٦................................  اجلزائري بكر أيب للشيخ التفاسري أيسر كتاب يف نظرات

  ٢٩٥.............................................................السبع القراءات يف اهلادي

 والمنهج العقيدة كتب:  

  ٣٦..........................................................ومعىن تصنيفاً  احلسىن األمساء

  ٣٧.......................  والسنة القرآن ضوء يف السابقة السماوية الكتب يف الساعة أشراط

  ٣٨......................................... العقدي البحث يف باجلهل اإلعذار إشكاليات

  ٤٢................................................................والفروع األصول

  ٤٤..................................................  واالنتقاد الشك من اخلالص االعتقاد

  ٦٩................................  األغالل صاحب على الرد يف الضالل من اهلدى بيان



 

 
٣٠٥   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٧٤................................................  فيه الفرق ومذاهب الكرمي القرآن تأويل

  ٩٤...............................................................السنة بنصرة املنة تعظيم

  ١١٢................................ القرآن مسألة، )الدين أصول(  األصول يف جزء

  ١١٣..............................................  الواسطية العقيدة لشرح الطالبية اجللسات

  ١١٥..........................................................  املقابر زوار يف الباهر اجلواب

  ١١٦.................................................  املسيح دين بدل ملن الصحيح اجلواب

  ١٢٦.................................................  تطوره و أصوله و نشأته األديان حوار

  ١٤١..................................................  القانون مع مقارنة دراسة وآثارها الردة

  ١٥٧................................................................  األصول ثالثة شرح

  ١٧٧................................................................  األشاعرة عقائد

  ١٨٠................................................................  الواسطية العقيدة

  ٢٠٩................................................... الواقعة البدع متييز يف النافعة القواعد

  ٢١٢................................................................  التوحيد كتاب

ــيخ التوحيـــد كتـــاب ــالم لشـ  وقفــــات - اهللا رمحـــه الوهـــاب عبــــد بـــن حممـــد اإلســ

  ٢١٣............................................................................  وتأمالت

  ٢١٤.........................................................................  السنة كتاب

  ٢١٥..............................  الكرماين إمساعيل بن حرب اإلمام مسائل من السنة كتاب

  ٢٢٨..................................................... بالعقائد املتعلقة الفوائد يف جمموع

  ٢٣٠................................  التوحيد كتاب تفهم يف الرشيد األمر لطلب احملاورات

  ٢٣٢................................................... واألصحاب اآلل عن الدفاع خمتصر

 الوقــائع علــى الســاعة وأشــراط واملالحــم الفــنت نصــوص تنزيــل يف ومنــارات معــامل

  ٢٤٩............................................................................  واحلوادث



 
٣٠٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

 مصـــر( احلـــديث العصـــر يف اإلســـالمية العقيـــدة مســـائل علـــى االســـتدالل منــاهج

  ٢٦٣.............................................................................  )منوذجاً 

  ٢٦٦...........................................  ونقد عرض – العقيدة تقرير يف الطويف منهج

  ٢٧٦................................  واجلماعة السنة أهل عند الروح  - الروح موسوعة

  ٢٧٧................................  والفلسفة الكالم أهل عند الروح - الروح موسوعة

  ٢٧٩................................  الدين حمكمات من العربية البالد يف الليربالية موقف

  ٢٨١................................  وعرب دروس وسلم عليه اهللا صلى الرسول نبوءات

  ٢٨٥................................................  عقدية تارخيية دراسة والنواصب النصب

  ٢٩٦............................ الُغماري وجهاالت أكاذيب فضح - البدع أهل أصول هدم

 المعاصرة الفكرية والمذاهب والفرق الملل كتب:  

  ٢٢٤................................................................  اجلدد الليرباليون

  ٢٥٩................................................................  النحو تاريخ يف مقدمة

  ٢٩١................................  الثالث القرن أوائل حىت العريب الشعر الرواة أعالم نقد

 والفتاوى الفقه كتب:    

  ٢......................... )الفقه أبواب وبقية املعامالت قسم( الفقهية األلباين الشيخ آراء

  ٣.......................... مقارنة فقهية دراسة – العبادات يف الفقهية األلباين الشيخ آراء

ـيدة فيهـــا خالفـــت الـــيت الفقهيـــة اآلراء  مجهـــور - عنهـــا اهللا رضـــي - عائشـــة الســ

  ٤...........................................................  عنهم اهللا رضي - الصحابة

  ٧.....................................................  والقانون الشريعة يف األعيان إجارة

  ٩................................................................  البيع عقد يف األجل

  ١٠..................  )القانون مع مقارنة دراسة( اإلسالمي الفقه يف وتطبيقاته اإلكراه أحكام

  ١١...................................................  فقهية دراسة الطبية التجارب أحكام



 

 
٣٠٧   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ١٢.....................................................  مقارنة فقهية دراسة التيمم أحكام

  ١٣................................................................  املكي احلرم أحكام

  ١٤............................................................... اخلمس احلواس أحكام

  ١٥....................................................  اإلسالمي الفقه يف السالح أحكام

  ١٦.............................................  اإلسالمي الفقه يف واملفقود الغائب أحكام

  ١٧................................  املستشفيات يف العاملني �م اليت الفقهية األحكام

  ١٨................................................................  املرضى أحكام

  ١٩......................................................  اإلسالمي الفقه يف املولود أحكام

  ٢٠................................................................  املوت متين أحكام

  ٢٤....................................................  والسهم النقد وقف عن الوهم إزالة

  ٢٦................................اإلسالمية املصارف يف اآلجل البيع يف بالوكالة االستثمار

  ٢٧..................................................  اإلسالمي الفقه يف العقود استحداث

  ٢٩............................................  اإلسالمي الفقه يف أحكامه و االستضعاف

  ٣٠................................  مقارن فقهي حبث إسالمي منظور من األرحام استئجار

  ٣٩......................................................الفقهي البحث يف احليل إشكالية

  ٤٠..............................................................................  األصل

  ٤٣....................................................  فقهية دراسة – اإللكرتوين االعتداء

  ٤٩...............................................................البنيان بأحكام اإلعالن

  ٥٠.............................................................  اإلمجاع مسائل يف اإلقناع

  ٥١..................................................وضوابطها أحكامها الرياضية األلعاب

  ٥٣................................  املستقنع زاد على شرح – الزاد شرح بتيسري اإلمداد

  ٥٥................................  اإلسالمي الفقه يف وأحكامها حقيقتها الوراثية األمراض

  ٦٥...........................................................  املقتصد و�اية ا�تهد بداية

  ٧٠............................  اإلسالمية املصارف على تطبيقية دراسة – والتورق العينة بيع



 
٣٠٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٧١..........................................................  املعاصرة وتطبيقاته الوفاء بيع

  ٧٦..............................................................................  التبصرة

  ٧٧...............................................................................  التبيني

  ٨٤...........................................................  اجلمعة سنة يف القول حتقيق

  ٩١..............................................................  الفرائض حساب تسهيل

  ١١١.................................................  اإلسالمية الشريعة يف األحداث جرائم

  ١١٤................................  اإلسالمي الفقه يف وأحكامهما والتجنس اجلنسية

  ١١٨...................................................  اإلرادات منتهى على اخلَلَويت حاشية

  ١١٩................................  املطالب لنيل الطالب دليل على الدوماين حاشية

  ١٢٥................................  مقارنة قانونية فقهية دراسة هرمية بعمولة التسويق حكم

 فروعــه، مـن مسـائل وبعـض أصـوله، مـن شــيء غـري يف  مالـك مـذهب عـن الـذب

  ١٣٧...................... األسالف حماج من وجهله اخلالف، أهل بعض به لبس ما وكشف

  ١٣٨...................................................  الشافعي اإلمام فقه من األملعي ذخر

  ١٤٠................................................................  يضمن مل ما ربح

  ١٤٤................................  واألنبياء الصحابة متثيل إباحة عن السفهاء زجر

  ١٥٢................................التكليفي الشرعي احلكم يف وأثرها الشرعية السياسة

  ١٦١.....................................................  اإلسالمي الفقه يف اجلزائي الشرط

  ١٦٢...............................................  والقانون الشريعة بني األشخاص شركات

  ١٦٣................................  الوضعي والقانون اإلسالمي الفقه يف املرأة شهادة

  ١٧٠....................................................  احلديث العصر يف الفقهية الصياغة

  ١٧٢................................................................  املوقوف املال ضوابط

  ١٧٨.........................................  اإلسالمي الفقه يف وأحكامه املنافع على العقد

  ١٨٥.......................................................  الشطرنج حكم يف احملتج عمدة



 

 
٣٠٩   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ١٨٦......................  اهللا رمحه حنبل بن أمحد املبجل اإلمام مذهب على الفقه يف العمدة

  ١٨٧.....................................................والوعيد اللهو بني واملوسيقى الغناء

  ١٨٨............محيد بن حممد بن اهللا عبد الشيخ لسماحة احلرام املسجد يف والدروس الفتاوى

  ١٩١.............................................  املعاصرة املالية املعامالت يف األولويات فقه

  ١٩٢.................  حنبل بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه يف التسهيل شرح يف الدليل فقه

  ١٩٣...........................................................................العبادة فقه

  ١٩٦...............................  احلنبلية الفرائض يف الربهانية املنظومة شرح الشهية الفواكه

  ١٩٧..............................................................  املسلمني بني الفتنة قتال

  ٢٠١..............................................  الفقهية مسائله – اجلوال يف الكرمي القرآن

  ٢٠٣..............................  الوضعي بالقانون مقارنة اإلسالمي الفقه يف اجلنائي القصد

  ٢٠٤................................................................ معاصرة فقهية قضايا

  ٢٠٥................................................  واالقتصاد املال يف معاصرة فقهية قضايا

  ٢١٨.....................))القاسم أيب خمتصر على الزوائد يف احلازم عمدة(( أو اهلادي كتاب

  ٢١٩.....................................................  الطالبني منهاج شرح الراغبني كنز

  ٢٢٣................................................................  مناسككم لتأخذوا

  ٢٢٥....................................................  الفقه يف الصحابة آثار من صح ما

  ٢٢٧........................ عشر الرابع القرن إىل األّول القرن من الكرمي القرآن فتاوى جمموع

  ٢٣٣................................................................ احلج فقه خمتصر

  ٢٣٤................................................................  الصوم فقه خمتصر

  ٢٣٥................................................................ الفقه يف املختصر

  ٢٣٧.............................................. املستقنع زاد شرح من املمتع من املختصر

  ٢٤١................................ الثانية ا�موعة -  اهللا رمحه باز ابن اإلمام مسائل

  ٢٤٣.............................................................  املناسك أحاديث مشكل



 
٣١٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٢٤٧.............................. ال؟ أم نفالً  تقع هل الثالثة املساجد يف الصلوات مضاعفة

  ٢٦١................................................................  الديون يف املماطلة

  ٢٧٤............املالية املعاوضات عقود يف اإلمجاع مسائل اإلسالمي الفقه يف اإلمجاع موسوعة

  ٢٧٥....................  النكاح أبواب يف اإلمجاع مسائل اإلسالمي الفقه يف اإلمجاع موسوعة

  ٢٩٢.................................................الطواف أحكام حتقيق يف املطاف �اية

  ٢٩٣................................................................والنفاس احليض نوازل

  ٢٩٤................................................................  العبادات يف النيابة

  ٢٩٩.................................................املعاصرة التطبيقات أبرز املالية الوساطة

  ٣٠٠......................................................  الشرعية املعامالت يف وأثره الوعد

 الفقهية والقواعد الفقه أصول كتب:    

  ٢٨......................................................  العربية باللغة األصوليني استدالل

  ٥٤.....................  الشاطيب اإلمام عند التبعي والقصد األصلي القصد بني والنهي األمر

  ٨٨...................... املقتصد وكفاية ا�تهد بداية كتاب خالل من االجتهاد ملكة تربية

  ١٠٤.....................................................  احلاجب بن خمتصر شرح التوضيح

  ١٢٢........................  املعاصرة وتطبيقاته ضوابطه و فقهه - االسالمية الشريعة يف احلرام

  ١٤٦........................................................  املالكي املذهب يف الذرائع سد

  ١٤٨.............................  عليها الواردة األسئلة، أثرها، حجيتها، مفهومه الرتكية السنة

  ١٥٦......................................................... الفقه أصول يف الورقات شرح

  ١٧٦.........................................................  والفقهاء األصوليني عند العفو

  ١٨٢...................  والتأثري التاريخ جدلية يف مقاربة – املنطق بعلم الفقه أصول علم عالقة

  ١٩٤..................  فيه ُجَزي ابن وإسهام اهلجري الثامن القرن يف باألندلس األصويل الفكر

  ٢٠٧.............. القواطع كتاب على التعليق يف الدارع عدة ومعه – الفقه أصول يف القواطع

  ٢٠٨.................  الذخرية كتابه خالل من عليها وتطبيقاته القرايف لإلمام األصولية القواعد



 

 
٣١١   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٢١٠.......................................................  به العمل وحجية الصحايب قول

  ٢٢٦...........................  التطبيق إىل التنظري من – الفقهي البحث يف املآل اعتبار مبدأ

  ٢٦٥................................................................  القواعد يف املنثور

  ٢٨٩................................  التحرير إىل اإلشكال من األصويل التجديد نظرية

 الحديث كتب:    

  ١................................................  املناسك يف الصحابة عن املسندة اآلثار

  ٢٣................................................................ واملساء الصباح أذكار

  ٣٢............  واألشعار والقصص واآلثار األحاديث من يصح ومل اشتهر مبا األخيار إسعاف

  ٦٨................................  أنس بن مالك اإلمام حديث سباعيات يف امللتمس بغية

  ٨١......................................... البغوي لإلمام السنة مصابيح شرح األبرار حتفة

  ٨٢......................................... البغوي لإلمام السنة مصابيح شرح األبرار حتفة

  ٩٧.........................................................................  املوطأ تفسري

  ٩٨................................................................  للبوين املوطأ تفسري

  ١٠٧............................................... الوداع حجة أخبار على االطالع تيسري

  ١٣٥............................................ واملثل بالشاهد احلديث معاين على الدالئل

  ١٤٩...............................................................  الظاهري حزم ابن سنن

  ١٥٤.............................................  والعمرة احلج مناسك بيان يف العمدة شرح

  ١٥٨.....................................................البغوي لإلمام السنة مصابيح شرح

  ١٥٩.....................................................البغوي لإلمام السنة مصابيح شرح

 العـدل، عـن العـدل، بنقـل السـنن، مـن املختصـر الصـحيح املسـند( مسلم صحيح

  ١٦٦...................................................  )وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن

  ١٧٣................................  باز ابن الشيخ عليها حكم اليت لألحاديث الطراز

  ٢١٦.................................................  الكربى بالسنن املعروف السنن كتاب



 
٣١٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٢٢١..................................................الصحيح اجلامع بشرح الصبيح الالمع

 ثبـوت وال سـندها يف قطـع وجـود غري من واألنواع التقاسيم على الصحيح املسند

  ٢٤٢................................................................  ناقليها يف جرح

  ٢٤٨......................................................  اآلثار صحاح على األنوار مطالع

  ٢٥٥.............................................................  األربعني تفهم على املعني

  ٢٥٦.............................................................  مصابيح شرح يف املفاتيح

  ٢٦٤..................................................... بغداد شيوخ حديث من املنتخب

  ٢٧٣..............................................  الشريفة النبوية الشمائل أحاديث موسوعة

 والرجال الحديث علوم كتب:    

  ٩٩...................................................... املسانيد وترتيب األسانيد تقريب

  ١٢٠................................................................  تارخيها و السنة حجية

  ١٢١.............  حامت أيب البن) احلديث علل( كتاب يف تطبيقية نظرية دراسة املنكر احلديث

 وتعليلهـا األحاديـث تصـحيح يف اإلشبيلي احلق عبد اإلمام عند احلديثية الصناعة

  ١٦٩.....................................................  الكربى األحكام كتابه خالل من

  ١٨٣................................  ) مناهجه - طرائقه - أصوله(  األحاديث ختريج علم

  ٢٤٤................................................  معاصرة تأصيلية دراسة احلديث مشكل

 أصـحاب علـل يف وتطبيقيـة نظريـة دراسـة  التعليـل يف وأثرهـا الـرواة أصحاب معرفة

  ٢٥٤............................................................................ األعمش

  ٢٥٨................................................................ املرويات مقارنة

  ٢٦٨................................  الصحابة من فيهم املختلف بني التمييز منهجية

 والرقائق والسلوك األخالق كتب:    

  ٣١............................الكرمي بالقرآن مقارنتها مع القدمي العهد يف األخالقية األسس

  ٣٥...........  الصنعاين مهام بن الرزاق عبد اإلمام اليمن حمدث مرويات من واملعاملة اإلسالم



 

 
٣١٣   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ١٦٠.........................................................  الشرعية اآلداب منظومة شرح

  ٢٢٢...........................................................  اآلداب فصول شرح اللباب

  ٢٦٩................................................................  التقوى مهارات

  ٢٩٠................................................................  رمضانية نفحات

 واألنساب والتراجم والتاريخ السير كتب:    

 حنابلـة أثـر وبيـان الفقهيـة وآثـاره احلنبلـي الدمشقي اهلادي عبد بن يوسف اإلمام

  ٥٢................................................................  دمشق يف فلسطني

  ٥٨................................  اخلالف من الراشدي العصر يف وقع فيما االنصاف

  ٦١..............................  عنه اهللا رضي عثمان الراشد اخلليفة حياة من األخرية األيام

  ٦٢................................................................  األربعة األئمة

  ٧٢.............................. غرناطة سقوط حىت اإلسالمي الفتح من األندلسي التاريخ

  ٨٧................................األجفان أيب حممد الشيخ لفضيلة  مالكية تراجم

  ١٢٧................  )م١٩١٦-١٧٠٣( هـ١٣٣٤ – ١١١٥ -املكرمة مكة يف العلمية احلياة

  ١٤٢.................................................  احلاكم شيوخ تراجم يف الباسم الروض

  ١٥٣..................  واالحتساب الدعوة يف وجهودها عنها اهللا رضي عائشة املؤمنني أم سرية

 النجديـة الـديار مفـيت الشـيخ آل الـرمحن عبـد بـن اللطيـف عبد بن اهللا عبد الشيخ

  ١٦٤................................................................  ورسائله سريته –

  ١٦٥...........................................  واألندلسيني املغاربة تراث يف الكرام الصحابة

  ١٦٧.............................................................  أخرى قراءة - الصعاليك

  ١٧٥.........................  اإلطالق على األمة نساء أفقه عنها اهللا رضي املؤمنني أم عائشة

  ١٨٤..............  اإلسكندرية يف السلفي طاهر أيب احلافظ جمالس يف واألندلس املغرب علماء

  ٢٠٢...............................................  م٢٠١١ ثورة إىل البداية من تونس قصة

  ٢٢٩..............................................................  الفاطمية الوثائق جمموعة



 
٣١٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٢٦٢................................................................  النبوية السرية فقه من

  ٢٧٨................................  اإلسالمية العربية احلضارة يف والورَّاقني الورَّاقة موسوعة

 – م١٩٠٨/  هــــ١٣٤١ - هــــ١٣٢٦ العربيـــة اجلزيـــرة مشـــال يف العثمـــاين الوجـــود

  ٢٩٨............................................................................  م١٩٢٣

 واألدب اللغة كتب:    

  ١٠٢................................  منوذجاً  اإلمامية – اآلخر من واملوقف التنويريون

  ١٣١................................................................  مصطلحية دراسات

 الفـروع مـن النحويـة األصـول علـى يتخـرج فيمـا والنفـائس الطرف من العرائس زينة

  ١٤٥................................  حنبل بن أمحد املبجل اإلمام مذهب على الفقهية

  ١٥٥................................  الصرف و النحو يف مالك ابن ألفية على امليسر الشرح

  ١٨١.........................  األمة على أثرها..واقعها..جذورها واإلمامية الصوفية بني العالقة

 ومكتبات كتب:    

  ٧٣.................................................  املقدس بيت يف العربية املكتبات تاريخ

  ٢٣٨................................  السعودية العربية اململكة مكتبات يف العربية املخطوطات

 اإلسالمي الفكر كتب:    

  ٨...................................................  املصلحة، الواقع، النص – االجتهاد

  ٣٣................................أمريكية وثيقة يف قراءة – الغرب يريده الذي اإلسالم

  ٣٤................................ العلمانيني شبهات على الرد - والسياسة اإلسالم

  ٤١.................................................  معاصرة رؤية – الفقهي الفكر إصالح

  ٦٤................................................................السياسة بداية

  ٧٨................................جتديد الدين لدى االجتاه العقالين اإلسالمي املعاصر

  ٧٩..........................................................  اإلسالمي الفكر يف التجديد

  ٨٥................................  الثورات ربيع إىل سبتمرب هليب من اإلسالميني حتوالت



 

 
٣١٥   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٨٩................................ املعاصرة الفكرية واملعارضات الشرعي للنص التسليم

  ١٣٦...................................................... وأحكام مفاهيم – املدنية الدولة

  ١٤٧.......................................................  الثورة بعد ما مصر يف السلفيون

  ١٥١.............................................. بالضرورة الدين من املعلوم الشريعة سيادة

  ١٩٩................................  اإلسالمي والتأويل الغريب التأويل بني الديين النص قراءة

ــالم حلـــرب الغربيـــة االســـرتاتيجية يف قـــراءة ــبتمرب مـــن عشـــر احلـــادي بعـــد اإلســ  ســ

  ٢٠٠............................................................................  م٢٠٠١

  ٢٠٦.....................................................  الشرعية الوجهة من األغلبية قضية

  ٢٥٣........................  وتطورها دالال�ا – املعاصر اإلسالمي الفكر مصطلحات معجم

  ٢٥٧................................................................ الدين جتديد مفهوم

  ٢٨٧...........................................  احلمد تركي وروايات كتابات يف شرعية نظرة

  ٢٩٧........................تأصيليةٌ  رؤيةٌ .. التمكني وفقه االستضعاف فقه بني املسلمني واقع

 والتربوية الدعوية الكتب:    

  ١٦٨...............................  صفات وأخالق املشرف الرتبوي الناجح وأثرها يف امليدان

  ٢٧٢......................  املؤسسات الدعوية وإبالغ الدعوة لغري املسلمني  الواقع والتطلعات

 متفرقة علوم:    

  ٢٥....................................................  اإلسالمي املصريف العمل أساسيات

  ٤٧..............................  العلمي لإلعجاز تقوميية مقاالت أين؟ إىل العلمي اإلعجاز

  ٤٨................................  ومجهورهم اإلسالمية الفضائية القنوات يف اإلعالميون

  ٥٦.............................  حمليات – رئاسية - برملانية وضوابط أحكام – االنتخابات

  ٥٧................................  مواجهته سبل – آثاره – أسبابه األمة يف االحنراف

  ٥٩.......................................................  اإلسالمية الشريعة يف املرأة أهلية

  ٦٠............................................  وضوابطه التدريس يف العلمي اإلعجاز أمهية



 
٣١٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٦٣................................................................  الدعوة يف حبوث

  ٦٦.........................................تأثريها ومدى الفضائيةاإلسالمية القنوات برامج

  ٦٧.............................................................  السلطان فضل يف الربهان

  ٨٣................................................امللك يف يعمل أن جيب فيما الرتك حتفة

  ٨٦................................................................ اجلزائري طاهر تذكرة

لك أخالق يف الظفر وتعجيل النظر تسهيل
َ
لك وسياسة امل

ُ
  ٩٠............................ امل

 واخلــدمات األفكـار تسـويق منــاذج ألحـدث نظريـة دراســة – االجتمـاعي التسـويق

  ٩٢................................................................  واخلريية االجتماعية

  ٩٣..........................  الغربية اخلريية التجربة ضوء يف اإلسالمية الوقفية املؤسسة تطوير

  ١٠٠.................  الشرعية العلوم يف التلقي ملسالك نقدية دراسة  - العلمية الذهنية تكوين

  ١٠٥...........................  منوذجاً  البنا مجال – وإشكالياته املرأة آليات احلداثي التوظيف

  ١٠٩................................  العلماء ومناهج الفقهاء موازين يف وأخوا�ا مصر ثورة

  ١١٧......................................................  الرئيس سياسة يف النفيس اجلوهر

  ١٢٣................................  والسلطان اجلاه ذوي على.. اإلسالم يف احلسبة

  ١٢٤................................  اإلسالمية الدولة يف لألجانب اخلاصة الدولية احلقوق

  ١٢٨............................................  هـ١٤٣٢ - هـ١٤٣١ لعامي الكتب خزانة

  ١٢٩........................................... وتفعيل تأصيل – املعاصر اإلسالمي خطابنا

  ١٣٢................................  واألمراء والقضاة السالطني نصيحة يف الغراء الدرة

  ١٣٣...........................  ومثارها معاملها وأبرز للنصارى وسلم عليه اهللا صلى النيب دعوة

  ١٤٣........................................................................... الرفاق زاد

  ١٧١.........................  والتغريب األخطاء من املعاصر الكتاب حراسة -  الكتاب صيانة

  ١٧٩.............................  العمل وبرنامج الفكر منطق املعاصر اإليراين السياسي العقل

  ١٩٠................................  إسالمي منظور من عالجه – أثاره – أسبابه الفقر

  ١٩٥................................................................  اإلسالم يف الَفَكهُ 



 

 
٣١٧   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٢١١....................................................... اإلمارة أدب إىل اإلشارة كتاب

  ٢٢٠..........................................................  الفقهية ملكتك تنمي كيف

  ٢٣١........................................................  الدول تدبري كتاب من املختار

  ٢٣٩................................................ الفضائي اإلسالمي اإلعالم إىل مدخل

  ٢٤٠.................  العصرانيني عند املرأة حترير كتاب خمتصر – والعصرانية اإلسالم بني املرأة

  ٢٤٦.......................... مصر يف السياسي التحول لعملية حتليلية دراسة م٢٠١٣ مصر

  ٢٦٠..........................................................  واخلميس السبت بني املقيس

  ٢٧٠................................فقهية دراسة املعاصر اخلري العمل ملؤسسات املالية املوارد

  ٢٧١.....................  الثورة بعد العام املصري الشأن يف وأثرها واملفاسد املصاحل بني املوازنة

  ٢٨٣........................................................... إسالمية فضائية قنوات حنو

 التعامــل يف التغـرييب الفكـر وأسـلوب الفكريـة مسـري�ا - احلديثـة العلميـة النظريـات

  ٢٨٨................................................................................  معها

  

   



 
٣١٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الفهرس اهلجائي للكتب

  الصفحة  الكتاب

  ١..............................  املناسك مجًعا وترتيباً وخترجيًااآلثار املسندة عن الصحابة يف 

دراسـة فقهيـة  –) قسم املعامالت وبقية أبـواب الفقـه(آراء الشيخ األلباين الفقهية 

  ٢...............................................................................  مقارنة

  ٣.......................... دراسة فقهية مقارنة –آراء الشيخ األلباين الفقهية يف العبادات 

ــة  ـيدة عائشـ مجهـــور  -رضـــي اهللا عنهـــا  -اآلراء الفقهيـــة الـــيت خالفـــت فيهـــا الســ

  ٤........................................................  -رضي اهللا عنهم  -الصحابة 

  ٥................................  أبو احلسن احلرايل املراكشي آثاره ومنهجه يف التفسري

  ٦....................................................  اجتاهات التفسري بالغرب اإلسالمي

  ٧.....................................................  إجارة األعيان يف الشريعة والقانون

  ٨...................................................  املصلحة، الواقع، النص –االجتهاد 

  ٩................................................................  األجل يف عقد البيع

  ١٠..................  )دراسة مقارنة مع القانون(اإلسالمي أحكام اإلكراه وتطبيقاته يف الفقه 

  ١١...................................................  أحكام التجارب الطبية دراسة فقهية

  ١٢.....................................................  أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

  ١٣................................................................  أحكام احلرم املكي

  ١٤............................................................... أحكام احلواس اخلمس

  ١٥....................................................  أحكام السالح يف الفقه اإلسالمي

  ١٦.............................  دراسة املقارنة –أحكام الغائب واملفقود يف الفقه اإلسالمي 

  ١٧................................  األحكام الفقهية اليت �م العاملني يف املستشفيات

  ١٨................................................................  أحكام املرضى

  ١٩......................................................  أحكام املولود يف الفقه اإلسالمي

  ٢٠................................................................  أحكام متين املوت



 

 
٣١٩   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

اإلدارة الرتبويــة يف القــرآن الكــرمي دراســة حتليليــة ملهــارات اإلدارة الرتبويــة مــن ســور 

  ٢١..........................................................  )جزء قد مسع(القرآن املدنية 

  ٢٢...........................................  حبث يف نظرية التفسري -النص القرآين أدبية 

  ٢٣................................................................ أذكار الصباح واملساء

  ٢٤....................................................  إزالة الوهم عن وقف النقد والسهم

  ٢٥....................................................  أساسيات العمل املصريف اإلسالمي

  ٢٦................................االستثمار بالوكالة يف البيع اآلجل يف املصارف اإلسالمية

  ٢٧..................................................  استحداث العقود يف الفقه اإلسالمي

  ٢٨......................................................  باللغة العربيةاستدالل األصوليني 

  ٢٩............................................  االستضعاف و أحكامه يف الفقه اإلسالمي

  ٣٠................................  استئجار األرحام من منظور إسالمي حبث فقهي مقارن

  ٣١............................األسس األخالقية يف العهد القدمي مع مقارنتها بالقرآن الكرمي

  ٣٢............  إسعاف األخيار مبا اشتهر ومل يصح من األحاديث واآلثار والقصص واألشعار

  ٣٣................................قراءة يف وثيقة أمريكية –اإلسالم الذي يريده الغرب 

  ٣٤................................ الرد على شبهات العلمانيني -اإلسالم والسياسة 

اإلسالم واملعاملة مـن مرويـات حمـدث الـيمن اإلمـام عبـد الـرزاق بـن مهـام بـن نـافع 

  ٣٥............................................................................  الصنعاين

  ٣٦..........................................................األمساء احلسىن تصنيفاً ومعىن

  ٣٧.......................  السابقة يف ضوء القرآن والسنة أشراط الساعة يف الكتب السماوية

  ٣٨......................................... إشكاليات اإلعذار باجلهل يف البحث العقدي

  ٣٩......................................................إشكالية احليل يف البحث الفقهي

  ٤٠..............................................................................  األصل

  ٤١.................................................  رؤية معاصرة –إصالح الفكر الفقهي 

  ٤٢................................................................األصول والفروع



 
٣٢٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٤٣....................................................  دراسة فقهية –االعتداء اإللكرتوين 

  ٤٤..................................................  االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد

  ٤٥...............  اإلعجاز البالغي لتحوالت النظم القرآين يف املتشابه من األلفاظ والرتاكيب

  ٤٦...............  دراسة تطبيقية حول حقوق اإلنسان -اإلعجاز التشريعي يف القرآن الكرمي 

  ٤٧..............................  اإلعجاز العلمي إىل أين؟ مقاالت تقوميية لإلعجاز العلمي

  ٤٨................................  ومجهورهماإلعالميون يف القنوات الفضائية اإلسالمية 

  ٤٩...............................................................اإلعالن بأحكام البنيان

  ٥٠.............................................................  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع

  ٥١..................................................األلعاب الرياضية أحكامها وضوابطها

اإلمام يوسف بن عبد اهلادي الدمشقي احلنبلـي وآثـاره الفقهيـة وبيـان أثـر حنابلـة 

  ٥٢................................................................  فلسطني يف دمشق

  ٥٣................................  شرح على زاد املستقنع –اإلمداد بتيسري شرح الزاد 

  ٥٤.....................  األمر والنهي بني القصد األصلي والقصد التبعي عند اإلمام الشاطيب

  ٥٥................................  األمراض الوراثية حقيقتها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

  ٥٦.............................  حمليات –رئاسية  -أحكام وضوابط برملانية  –االنتخابات 

  ٥٧................................  سبل مواجهته –آثاره  –االحنراف يف األمة أسبابه 

  ٥٨................................  العصر الراشدي من اخلالف االنصاف فيما وقع يف

  ٥٩.......................................................  أهلية املرأة يف الشريعة اإلسالمية

  ٦٠............................................  أمهية اإلعجاز العلمي يف التدريس وضوابطه

  ٦١..............................  األيام األخرية من حياة اخلليفة الراشد عثمان رضي اهللا عنه

  ٦٢................................................................  األئمة األربعة

  ٦٣................................................................  حبوث يف الدعوة

  ٦٤................................................................بداية السياسة

  ٦٥...........................................................  املقتصدبداية ا�تهد و�اية 



 

 
٣٢١   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٦٦.........................................برامج القنوات الفضائيةاإلسالمية ومدى تأثريها

  ٦٧.............................................................  الربهان يف فضل السلطان

  ٦٨................................  بغية امللتمس يف سباعيات حديث اإلمام مالك بن أنس

  ٦٩................................  بيان اهلدى من الضالل يف الرد على صاحب األغالل

  ٧٠............................  دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية –بيع العينة والتورق 

  ٧١..........................................................  بيع الوفاء وتطبيقاته املعاصرة

  ٧٢.............................. التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غرناطة

  ٧٣.................................................  تاريخ املكتبات العربية يف بيت املقدس

  ٧٤................................................  تأويل القرآن الكرمي ومذاهب الفرق فيه

تربئة اإلمام الطربي املفسر مـن الطعـن يف القـراءات يف اختيـاره للمشـهور منهـا ورد 

  ٧٥...............................................................................الشواذ

  ٧٦..............................................................................  التبصرة

  ٧٧...............................................................................  التبيني

  ٧٨................................جتديد الدين لدى االجتاه العقالين اإلسالمي املعاصر

  ٧٩..........................................................  التجديد يف الفكر اإلسالمي

  ٨٠...............................................................  التحـبري لقواعد التفسري

  ٨١......................................... حتفة األبرار شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

  ٨٢......................................... حتفة األبرار شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

  ٨٣................................................الرتك فيما جيب أن يعمل يف امللكحتفة 

  ٨٤...........................................................  حتقيق القول يف سنة اجلمعة

  ٨٥................................  حتوالت اإلسالميني من هليب سبتمرب إىل ربيع الثورات

  ٨٦................................................................ تذكرة طاهر اجلزائري

  ٨٧................................ تراجم مالكية لفضيلة الشيخ حممد أيب األجفان

  ٨٨.......................  املقتصدتربية ملكة االجتهاد من خالل كتاب بداية ا�تهد وكفاية 



 
٣٢٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٨٩................................ التسليم للنص الشرعي واملعارضات الفكرية املعاصرة

لك وسياسة ال
َ
  ٩٠...........................  ُملكـتسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امل

  ٩١..............................................................  تسهيل حساب الفرائض

دراســة نظريـة ألحـدث منــاذج تسـويق األفكـار واخلــدمات  –التسـويق االجتمـاعي 

  ٩٢................................................................  االجتماعية واخلريية

  ٩٣..........................  الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية تطوير املؤسسة

  ٩٤...............................................................تعظيم املنة بنصرة السنة

  ٩٥................................................................  التفسري الصويف للقرآن

  ٩٦.......................................... التفسري اللغوي للقرآن الكرمي يف لسان العرب

  ٩٧.........................................................................  تفسري املوطأ

  ٩٨.........................................................................  تفسري املوطأ

  ٩٩...................................................... تقريب األسانيد وترتيب املسانيد

  ١٠٠..................  دراسة نقدية ملسالك التلقي يف العلوم الشرعية - تكوين الذهنية العلمية 

  ١٠١............................................  تنبيهات اإلمام ابن اجلزري على أوهام القراء

  ١٠٢................................  اإلمامية منوذجاً  –التنويريون واملوقف من اآلخر 

  ١٠٣..............................  توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسرياً وإعراباً 

  ١٠٤.....................................................  التوضيح شرح خمتصر بن احلاجب

  ١٠٥...........................  مجال البنا منوذجاً  –التوظيف احلداثي آليات املرأة وإشكالياته 

  ١٠٦...........................................................  تيسري البيان ألحكام القرآن

  ١٠٧............................................... تيسري االطالع على أخبار حجة الوداع

  ١٠٨............................................................ التيسري يف مفاتيح التفسري

  ١٠٩................................  ثورة مصر وأخوا�ا يف موازين الفقهاء ومناهج العلماء

  ١١٠................................................................  اجلامع يف علوم القرآن

  ١١١.................................................  جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية



 

 
٣٢٣   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ١١٢................................ مسألة القرآن، )أصول الدين( جزء يف األصول 

  ١١٣..............................................  اجللسات الطالبية لشرح العقيدة الواسطية

  ١١٤................................  اجلنسية والتجنس وأحكامهما يف الفقه اإلسالمي

  ١١٥..........................................................  اجلواب الباهر يف زوار املقابر

  ١١٦.................................................  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح

  ١١٧......................................................  اجلوهر النفيس يف سياسة الرئيس

  ١١٨...................................................  حاشية اخلَلَويت على منتهى اإلرادات

  ١١٩................................  حاشية الدوماين على دليل الطالب لنيل املطالب

  ١٢٠................................................................  حجية السنة و تارخيها

  ١٢١..............  البن أيب حامت) علل احلديث(احلديث املنكر دراسة نظرية تطبيقية يف كتاب 

  ١٢٢........................  فقهه و ضوابطه وتطبيقاته املعاصرة -االسالمية احلرام يف الشريعة 

  ١٢٣................................  على ذوي اجلاه والسلطان.. احلسبة يف اإلسالم

  ١٢٤................................  احلقوق الدولية اخلاصة لألجانب يف الدولة اإلسالمية

  ١٢٥................................  حكم التسويق بعمولة هرمية دراسة فقهية قانونية مقارنة

  ١٢٦.................................................  حوار األديان نشأته و أصوله و تطوره

  ١٢٧................  )م١٩١٦-١٧٠٣(هـ ١٣٣٤ – ١١١٥ -احلياة العلمية يف مكة املكرمة

  ١٢٨............................................  هـ١٤٣٢ -هـ ١٤٣١خزانة الكتب لعامي 

  ١٢٩........................................... تأصيل وتفعيل –خطابنا اإلسالمي املعاصر 

  ١٣٠..........................................................  دراسات حول القرآن والسنة

  ١٣١................................................................  دراسات مصطلحية

  ١٣٢................................  الدرة الغراء يف نصيحة السالطني والقضاة واألمراء

  ١٣٣...........................  دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم للنصارى وأبرز معاملها ومثارها

دراســة نظريــة تطبيقيــة مــن خــالل تفســري ابــن  -داللــة الســياق وأثرهــا يف التفســري 

  ١٣٤................................................................................  جرير



 
٣٢٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ١٣٥............................................ الدالئل على معاين احلديث بالشاهد واملثل

  ١٣٦...................................................... مفاهيم وأحكام –الدولة املدنية 

شــيء مـن أصـوله، وبعـض مسـائل مـن فروعــه،  الـذب عـن مـذهب مالـك  يف غـري

  ١٣٧...................... وكشف ما لبس به بعض أهل اخلالف، وجهله من حماج األسالف

  ١٣٨...................................................  ذخر األملعي من فقه اإلمام الشافعي

  ١٣٩..........................................َذْوُق احلالوة ببيان عالقة املعىن بإعجاز التالوة

  ١٤٠............................................  دراسة تأصيلية تطبيقية –ربح ما مل يضمن 

  ١٤١..................................................  مقارنة مع القانونالردة وآثارها دراسة 

  ١٤٢.................................................  الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم

  ١٤٣........................................................................... زاد الرفاق

  ١٤٤................................  زجر السفهاء عن إباحة متثيل الصحابة واألنبياء

زينة العرائس من الطرف والنفـائس فيمـا يتخـرج علـى األصـول النحويـة مـن الفـروع 

  ١٤٥................................  الفقهية على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل

  ١٤٦........................................................  الذرائع يف املذهب املالكيسد 

  ١٤٧.......................................................  السلفيون يف مصر ما بعد الثورة

  ١٤٨.............................  األسئلة الواردة عليها، أثرها، حجيتها، السنة الرتكية مفهومه

  ١٤٩...............................................................  سنن ابن حزم الظاهري

  ١٥٠................................................. سنن الطبيعة وا�تمع يف القرآن الكرمي

  ١٥١.............................................. سيادة الشريعة املعلوم من الدين بالضرورة

  ١٥٢................................الشرعية وأثرها يف احلكم الشرعي التكليفي السياسة

  ١٥٣..................  سرية أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها وجهودها يف الدعوة واالحتساب

  ١٥٤.............................................  شرح العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة

  ١٥٥................................  الشرح امليسر على ألفية ابن مالك يف النحو و الصرف

  ١٥٦......................................................... شرح الورقات يف أصول الفقه



 

 
٣٢٥   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ١٥٧................................................................  ثالثة األصولشرح 

  ١٥٨.....................................................شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

  ١٥٩.....................................................شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

  ١٦٠.........................................................  شرح منظومة اآلداب الشرعية

  ١٦١.....................................................  الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي

  ١٦٢...............................................  شركات األشخاص بني الشريعة والقانون

  ١٦٣................................  شهادة املرأة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيـف بـن عبـد الـرمحن آل الشـيخ مفـيت الـديار النجديـة 

  ١٦٤................................................................  سريته ورسائله –

  ١٦٥...........................................  الصحابة الكرام يف تراث املغاربة واألندلسيني

املسـند الصـحيح املختصـر مـن السـنن، بنقـل العـدل، عـن العـدل، (صحيح مسلم 

  ١٦٦...................................................  )عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ١٦٧.............................................................  قراءة أخرى -الصعاليك 

  ١٦٨...............................  صفات وأخالق املشرف الرتبوي الناجح وأثرها يف امليدان

الصناعة احلديثية عند اإلمام عبد احلق اإلشبيلي يف تصـحيح األحاديـث وتعليلهـا 

  ١٦٩......................................................  من خالل كتابه األحكام الكربى

  ١٧٠....................................................  الصياغة الفقهية يف العصر احلديث

  ١٧١.........................  الكتاب املعاصر من األخطاء والتغريبحراسة  - صيانة الكتاب 

  ١٧٢................................................................  ضوابط املال املوقوف

  ١٧٣................................  الطراز لألحاديث اليت حكم عليها الشيخ ابن باز

  ١٧٤..............................................  دراسة تطبيقية -عادات القرآن األسلوبية 

  ١٧٥.........................  عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أفقه نساء األمة على اإلطالق

  ١٧٦.........................................................  والفقهاءالعفو عند األصوليني 

  ١٧٧................................................................  عقائد األشاعرة



 
٣٢٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ١٧٨.........................................  العقد على املنافع وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

  ١٧٩.............................  العقل السياسي اإليراين املعاصر منطق الفكر وبرنامج العمل

  ١٨٠................................................................  العقيدة الواسطية

  ١٨١.........................  أثرها على األمة..واقعها..العالقة بني الصوفية واإلمامية جذورها

  ١٨٢...................  مقاربة يف جدلية التاريخ والتأثري –الفقه بعلم املنطق عالقة علم أصول 

  ١٨٣................................  )مناهجه  -طرائقه  -أصوله ( علم ختريج األحاديث 

  ١٨٤.............  علماء املغرب و األندلس يف جمالس احلافظ أيب طاهر السلفي يف اإلسكندرية

  ١٨٥.......................................................  عمدة احملتج يف حكم الشطرنج

  ١٨٦......................  املبجل أمحد بن حنبل رمحه اهللالعمدة يف الفقه على مذهب اإلمام 

  ١٨٧.....................................................الغناء واملوسيقى بني اللهو والوعيد

  ١٨٨............الفتاوى والدروس يف املسجد احلرام لسماحة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد

  ١٨٩..............................................................فصول يف أصول التفسري

  ١٩٠................................  عالجه من منظور إسالمي –أثاره  –الفقر أسبابه 

  ١٩١.............................................  املعامالت املالية املعاصرةفقه األولويات يف 

  ١٩٢.................  فقه الدليل يف شرح التسهيل يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

  ١٩٣...........................................................................فقه العبادة

  ١٩٤..................  الفكر األصويل باألندلس يف القرن الثامن اهلجري وإسهام ابن ُجَزي فيه

  ١٩٥................................................................  الَفَكُه يف اإلسالم

  ١٩٦...............................  الربهانية يف الفرائض احلنبليةالفواكه الشهية شرح املنظومة 

  ١٩٧..............................................................  قتال الفتنة بني املسلمني

  ١٩٨...............  مصادرها، مالحمها، موقف العلماء منها -قراءات النحاة األوائل يف امليزان 

  ١٩٩................................  قراءة النص الديين بني التأويل الغريب والتأويل اإلسالمي

ــد  ــالم بعـ ــر مـــن ســــبتمرب قـــراءة يف االســـرتاتيجية الغربيـــة حلـــرب اإلســ ــادي عشـ احلـ

  ٢٠٠............................................................................  م٢٠٠١



 

 
٣٢٧   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٢٠١..............................................  مسائله الفقهية –القرآن الكرمي يف اجلوال 

  ٢٠٢...............................................  م٢٠١١قصة تونس من البداية إىل ثورة 

  ٢٠٣..............................  القصد اجلنائي يف الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي

  ٢٠٤................................................................ قضايا فقهية معاصرة

  ٢٠٥................................................  قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد

  ٢٠٦.....................................................  األغلبية من الوجهة الشرعيةقضية 

  ٢٠٧...............  ومعه عدة الدارع يف التعليق على كتاب القواطع –القواطع يف أصول الفقه 

  ٢٠٨..................  القواعد األصولية لإلمام القرايف وتطبيقاته عليها من خالل كتابه الذخرية

  ٢٠٩.................................................. يف متييز البدع الواقعة، القواعد النافعة

  ٢١٠.......................................................  قول الصحايب وحجية العمل به

  ٢١١....................................................... كتاب اإلشارة إىل أدب اإلمارة

  ٢١٢................................................................  كتاب التوحيد

ــه اهللا  ــاب رمحـ ــد الوهـ ــد بـــن عبــ ــيخ اإلســــالم حممـ ــد لشـ ــات  -كتـــاب التوحيـ وقفــ

  ٢١٣............................................................................  وتأمالت

  ٢١٤.........................................................................  كتاب السنة

  ٢١٥..............................  كتاب السنة من مسائل اإلمام حرب بن إمساعيل الكرماين

  ٢١٦.................................................  كتاب السنن املعروف بالسنن الكربى

املــبهج يف القــراءات الثمــان وقــراءة األعمــش وابــن حميصــن واختيــار خلــف كتــاب 

  ٢١٧............................................................................ واليزيدي

  ٢١٨.....................))عمدة احلازم يف الزوائد على خمتصر أيب القاسم((كتاب اهلادي أو 

  ٢١٩.....................................................  كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني

  ٢٢٠..........................................................  كيف تنمي ملكتك الفقهية

  ٢٢١..................................................الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح

  ٢٢٢...........................................................  اللباب شرح فصول اآلداب



 
٣٢٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٢٢٣................................................................  لتأخذوا مناسككم

  ٢٢٤................................................................  الليرباليون اجلدد

  ٢٢٥....................................................  ما صح من آثار الصحابة يف الفقه

  ٢٢٦...........................  من التنظري إىل التطبيق –مبدأ اعتبار املآل يف البحث الفقهي 

  ٢٢٧........................ جمموع فتاوى القرآن الكرمي من القرن األّول إىل القرن الرابع عشر

  ٢٢٨..................................................... الفوائد املتعلقة بالعقائدجمموع يف 

  ٢٢٩..............................................................  جمموعة الوثائق الفاطمية

  ٢٣٠................................  احملاورات لطلب األمر الرشيد يف تفهم كتاب التوحيد

  ٢٣١.........................................................املختار من كتاب تدبري الدول

  ٢٣٢................................................... خمتصر الدفاع عن اآلل واألصحاب

  ٢٣٣................................................................ خمتصر فقه احلج

  ٢٣٤................................................................  خمتصر فقه الصوم

  ٢٣٥................................................................ املختصر يف الفقه

  ٢٣٦....................................................خمتصر قواعد الرتجيح عند املفسرين

  ٢٣٧.............................................. املختصر من املمتع من شرح زاد املستقنع

  ٢٣٨................................  املخطوطات العربية يف مكتبات اململكة العربية السعودية

  ٢٣٩................................................ مدخل إىل اإلعالم اإلسالمي الفضائي

  ٢٤٠..................  خمتصر كتاب حترير املرأة عند العصرانيني –املرأة بني اإلسالم والعصرانية 

  ٢٤١................................ ا�موعة الثانية -مسائل اإلمام ابن باز رمحه اهللا 

املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع من غري وجـود قطـع يف سـندها وال ثبـوت 

  ٢٤٢................................................................  جرح يف ناقليها

  ٢٤٣.............................................................  مشكل أحاديث املناسك

  ٢٤٤................................................  مشكل احلديث دراسة تأصيلية معاصرة

  ٢٤٥............................الشبهات املثارة حوهلااملصاحف املنسوبة للصحابة والرد على 



 

 
٣٢٩   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٢٤٦.......................... م دراسة حتليلية لعملية التحول السياسي يف مصر٢٠١٣مصر 

  ٢٤٧.............................. مضاعفة الصلوات يف املساجد الثالثة هل تقع نفالً أم ال؟

  ٢٤٨......................................................  مطالع األنوار على صحاح اآلثار

معــامل ومنــارات يف تنزيــل نصــوص الفــنت واملالحــم وأشــراط الســاعة علــى الوقــائع 

  ٢٤٩............................................................................  واحلوادث

  ٢٥٠................................................................  معاين األحرف السبعة

  ٢٥١.........................................  املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي

  ٢٥٢................................................................  معجم غريب القرآن

  ٢٥٣........................  دالال�ا وتطورها –معجم مصطلحات الفكر اإلسالمي املعاصر 

معرفة أصحاب الـرواة وأثرهـا يف التعليـل  دراسـة نظريـة وتطبيقيـة يف علـل أصـحاب 

  ٢٥٤............................................................................ األعمش

  ٢٥٥.............................................................  املعني على تفهم األربعني

  ٢٥٦.............................................................  املفاتيح يف شرح مصابيح

  ٢٥٧................................................................ مفهوم جتديد الدين

  ٢٥٨................................................................ مقارنة املرويات

  ٢٥٩................................................................  مقدمة يف تاريخ النحو

  ٢٦٠..........................................................  املقيس بني السبت واخلميس

  ٢٦١................................................................  املماطلة يف الديون

  ٢٦٢................................................................  من فقه السرية النبوية

مصـــر (اإلســـالمية يف العصـــر احلـــديث منــاهج االســـتدالل علـــى مســـائل العقيـــدة 

  ٢٦٣.............................................................................  )منوذجاً 

  ٢٦٤..................................................... املنتخب من حديث شيوخ بغداد

  ٢٦٥................................................................  املنثور يف القواعد

  ٢٦٦...........................................  عرض ونقد –منهج الطويف يف تقرير العقيدة 



 
٣٣٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٢٦٧................................  )هـ ٢٠٠ - ١٢٤( منهج حيىي بن سالم يف التفسري 

  ٢٦٨................................  منهجية التمييز بني املختلف فيهم من الصحابة

  ٢٦٩................................................................  التقوى مهارات

  ٢٧٠................................املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلري املعاصر دراسة فقهية

  ٢٧١.....................  املوازنة بني املصاحل واملفاسد وأثرها يف الشأن املصري العام بعد الثورة

  ٢٧٢.....................  املؤسسات الدعوية وإبالغ الدعوة لغري املسلمني  الواقع و التطلعات

  ٢٧٣..............................................  الشريفةموسوعة أحاديث الشمائل النبوية 

  ٢٧٤............موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي مسائل اإلمجاع يف عقود املعاوضات املالية

  ٢٧٥....................  موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي مسائل اإلمجاع يف أبواب النكاح

  ٢٧٦................................  الروح عند أهل السنة واجلماعة -موسوعة الروح 

  ٢٧٧................................  الروح عند أهل الكالم والفلسفة -موسوعة الروح 

  ٢٧٨................................  موسوعة الورَّاقة والورَّاقني يف احلضارة العربية اإلسالمية

  ٢٧٩................................  موقف الليربالية يف البالد العربية من حمكمات الدين

َيسَُّر يف علم عدِّ آِي القرآن
ُ
  ٢٨٠......................................................... امل

  ٢٨١................................  نبوءات الرسول صلى اهللا عليه وسلم دروس وعرب

  ٢٨٢..........................................................  النحو القرآين قواعد وشواهد

  ٢٨٣........................................................... قنوات فضائية إسالميةحنو 

  ٢٨٤...........................................................  النسفي ومنهجه يف التفسري

  ٢٨٥................................................  النصب والنواصب دراسة تارخيية عقدية

  ٢٨٦................................ نظرات يف كتاب أيسر التفاسري للشيخ أيب بكر اجلزائري

  ٢٨٧............................................نظرة شرعية يف كتابات وروايات تركي احلمد

الفكـر التغـرييب يف التعامــل مسـري�ا الفكريـة وأسـلوب  -النظريـات العلميـة احلديثـة 

  ٢٨٨................................................................................  معها

  ٢٨٩................................  نظرية التجديد األصويل من اإلشكال إىل التحرير



 

 
٣٣١   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  الكتاب

  ٢٩٠................................................................  نفحات رمضانية

  ٢٩١................................  نقد أعالم الرواة الشعر العريب حىت أوائل القرن الثالث

  ٢٩٢.................................................�اية املطاف يف حتقيق أحكام الطواف

  ٢٩٣................................................................نوازل احليض والنفاس

  ٢٩٤................................................................  النيابة يف العبادات

  ٢٩٥.............................................................اهلادي يف القراءات السبع

  ٢٩٦............................ فضح أكاذيب وجهاالت الُغماري -هدم أصول أهل البدع 

  ٢٩٧........................رؤيٌة تأصيليةٌ ..واقع املسلمني بني فقه االستضعاف وفقه التمكني 

ــة  ـــ ١٣٤١ -هــــ ١٣٢٦الوجـــود العثمـــاين يف مشـــال اجلزيـــرة العربيـ  –م ١٩٠٨/ هـ

  ٢٩٨............................................................................  م١٩٢٣

  ٢٩٩.................................................أبرز التطبيقات املعاصرةالوساطة املالية 

 ٣٠٠......................................................  الوعد وأثره يف املعامالت الشرعية

  
   



 
٣٣٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  عيد طبعها أو حتقيقهاتي أفهرس الكتب ال

الصفحة                               الكتاب          

  ٩................................................................ األجل يف عقد البيع

  ١٦............................  دراسة املقارنة –أحكام الغائب واملفقود يف الفقه اإلسالمي 

  ١٨................................................................  املرضىأحكام 

  ٤٧.............................  اإلعجاز العلمي إىل أين؟ مقاالت تقوميية لإلعجاز العلمي

  ٤٩..............................................................  اإلعالن بأحكام البنيان

  ٥٠............................................................  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع

اإلمام يوسف بن عبـد اهلـادي الدمشـقي احلنبلـي وآثـاره الفقهيـة وبيـان أثـر حنابلـة 

  ٥٢................................................................  فلسطني يف دمشق

  ٥٣................................  على زاد املستقنعشرح  –اإلمداد بتيسري شرح الزاد 

  ٦٢................................................................  األئمة األربعة

  ٦٥...........................................................  بداية ا�تهد و�اية املقتصد

  ٦٨...............................  بغية امللتمس يف سباعيات حديث اإلمام مالك بن أنس

  ٦٩................................  بيان اهلدى من الضالل يف الرد على صاحب األغالل

  ٧٢.............................  التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غرناطة

  ٧٦..............................................................................  التبصرة

  ٧٧...............................................................................التبيني

  ٧٩.........................................................  التجديد يف الفكر اإلسالمي

  ٨٠...............................................................  التحـبري لقواعد التفسري

  ٨١................................ حتفة األبرار شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

  ٨٢................................ حتفة األبرار شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

  ٨٣...............................................  حتفة الرتك فيما جيب أن يعمل يف امللك

  ٨٤..........................................................  حتقيق القول يف سنة اجلمعة



 

 
٣٣٣   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

الصفحة                               الكتاب          

لكتسهيل النظر وتعجيل 
ُ
لك وسياسة امل

َ
  ٩٠...........................  الظفر يف أخالق امل

  ٩٧.........................................................................  تفسري املوطأ

  ١٠٤....................................................  التوضيح شرح خمتصر بن احلاجب

  ١٠٧...............................................  تيسري االطالع على أخبار حجة الوداع

  ١١١................................................  جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية

  ١١٤................................  اجلنسية والتجنس وأحكامهما يف الفقه اإلسالمي

  ١١٥......................................................... اجلواب الباهر يف زوار املقابر

  ١١٦.................................................اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح

  ١١٧......................................................اجلوهر النفيس يف سياسة الرئيس

  ١٣١................................................................  دراسات مصطلحية

  ١٣٢................................  الدرة الغراء يف نصيحة السالطني والقضاة واألمراء

  ١٥٦.........................................................  شرح الورقات يف أصول الفقه

  ١٦٠.........................................................شرح منظومة اآلداب الشرعية

  ١٦٢..............................................  شركات األشخاص بني الشريعة والقانون

املسـند الصـحيح املختصـر مــن السـنن، بنقـل العـدل، عـن العــدل، (صـحيح مسـلم 

  ١٦٦..................................................  )عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ١٧٦........................................................  العفو عند األصوليني والفقهاء

  ١٨٠................................................................العقيدة الواسطية

  ١٨٣................................  )مناهجه  - طرائقه  -أصوله ( علم ختريج األحاديث 

  ١٨٥.......................................................  عمدة احملتج يف حكم الشطرنج

  ١٨٦.....................العمدة يف الفقه على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل رمحه اهللا

  ١٨٨..........  الفتاوى والدروس يف املسجد احلرام لسماحة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد

  ١٨٩.............................................................  فصول يف أصول التفسري

  ١٩٢................  فقه الدليل يف شرح التسهيل يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل



 
٣٣٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

الصفحة                               الكتاب          

  ١٩٦..............................  شرح املنظومة الربهانية يف الفرائض احلنبلية الفواكه الشهية

  ٢٠٥...............................................  قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد

  ٢٠٧.............  ومعه عدة الدارع يف التعليق على كتاب القواطع –القواطع يف أصول الفقه 

  ٢٠٩................................................. يف متييز البدع الواقعة، القواعد النافعة

  ٢١١.......................................................  كتاب اإلشارة إىل أدب اإلمارة

  ٢١٢................................................................التوحيدكتاب 

  ٢١٤.........................................................................كتاب السنة

  ٢١٦.................................................كتاب السنن املعروف بالسنن الكربى

كتــاب املــبهج يف القــراءات الثمــان وقــراءة األعمــش وابــن حميصــن واختيــار خلــف 

  ٢١٧............................................................................  واليزيدي

  ٢١٨...................  ))عمدة احلازم يف الزوائد على خمتصر أيب القاسم((كتاب اهلادي أو 

  ٢١٩.....................................................كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني

  ٢٢٥................................................... ما صح من آثار الصحابة يف الفقه

  ٢٢٧.......................  جمموع فتاوى القرآن الكرمي من القرن األّول إىل القرن الرابع عشر

  ٢٢٩............................................................. جمموعة الوثائق الفاطمية

  ٢٣١........................................................  املختار من كتاب تدبري الدول

  ٢٣٥................................................................  املختصر يف الفقه

  ٢٣٦...................................................  خمتصر قواعد الرتجيح عند املفسرين

  ٢٥٥............................................................ األربعنياملعني على تفهم 

  ٢٦٠.........................................................  املقيس بني السبت واخلميس

  ٢٦٥................................................................  املنثور يف القواعد

  ٢٨٢......................................................... النحو القرآين قواعد وشواهد

  ٢٩٢................................................  �اية املطاف يف حتقيق أحكام الطواف

  



 

 
٣٣٥   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 فهرس الرسائل اجلامعية

  الكتاب                                الصفحة                                

  ١.............................املسندة عن الصحابة يف املناسك مجًعا وترتيبًا وخترًجيااآلثار 

  ٢........................  )قسم املعامالت وبقية أبواب الفقه(آراء الشيخ األلباين الفقهية 

  ٣.........................  دراسة فقهية مقارنة –آراء الشيخ األلباين الفقهية يف العبادات 

ــة  ــا الســــيدة عائشــ ـــت فيهــ ــة الــــيت خالفـ ـــور  -رضــــي اهللا عنهــــا-اآلراء الفقهيــ مجهـ

  ٤......................................................... -رضي اهللا عنهم-الصحابة 

  ٧....................................................  إجارة األعيان يف الشريعة والقانون

  ٩................................................................ األجل يف عقد البيع

  ١٠.................)دراسة مقارنة مع القانون(أحكام اإلكراه وتطبيقاته يف الفقه اإلسالمي 

  ١١..................................................  أحكام التجارب الطبية دراسة فقهية

  ١٢....................................................  أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

  ١٣................................................................أحكام احلرم املكي

  ١٤...............................................................  أحكام احلواس اخلمس

  ١٥...................................................  أحكام السالح يف الفقه اإلسالمي

  ١٦............................  دراسة املقارنة –أحكام الغائب واملفقود يف الفقه اإلسالمي 

  ١٩.....................................................  أحكام املولود يف الفقه اإلسالمي

اإلدارة الرتبويــة يف القــرآن الكــرمي دراســة حتليليــة ملهــارات اإلدارة الرتبويــة مــن ســور 

  ٢١..........................................................)جزء قد مسع(املدنية القرآن 

  ٢٧.................................................  استحداث العقود يف الفقه اإلسالمي

  ٢٨..................................................... استدالل األصوليني باللغة العربية

  ٢٩...........................................  االستضعاف و أحكامه يف الفقه اإلسالمي

  ٣١..........................  األسس األخالقية يف العهد القدمي مع مقارنتها بالقرآن الكرمي

  ٣٣................................ أمريكيةقراءة يف وثيقة  –اإلسالم الذي يريده الغرب 



 
٣٣٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الكتاب                                الصفحة                                

  ٣٩.....................................................  إشكالية احليل يف البحث الفقهي

  ٤٣...................................................  دراسة فقهية –االعتداء اإللكرتوين 

  ٤٤................................................. االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد

  ٤٦............. دراسة تطبيقية حول حقوق اإلنسان -اإلعجاز التشريعي يف القرآن الكرمي 

  ٥١.................................................  األلعاب الرياضية أحكامها وضوابطها

اهلادي الدمشقي احلنبلـي وآثـاره الفقهيـة وبيـان أثـر حنابلـة اإلمام يوسف بن عبد 

  ٥٢................................................................  فلسطني يف دمشق

  ٥٤................... األمر والنهي بني القصد األصلي والقصد التبعي عند اإلمام الشاطيب

  ٥٥................................  األمراض الوراثية حقيقتها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

  ٥٩......................................................  أهلية املرأة يف الشريعة اإلسالمية

  ٧٠...........................  دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية –والتورق بيع العينة 

  ٧١......................................................... بيع الوفاء وتطبيقاته املعاصرة

  ٧٤...............................................  تأويل القرآن الكرمي ومذاهب الفرق فيه

  ٧٧...............................................................................التبيني

  ٧٨................................ جتديد الدين لدى االجتاه العقالين اإلسالمي املعاصر

  ٧٩.........................................................  التجديد يف الفكر اإلسالمي

  ٨٨......................  كتاب بداية ا�تهد وكفاية املقتصدتربية ملكة االجتهاد من خالل  

دراســة نظريـة ألحـدث منــاذج تسـويق األفكـار واخلــدمات  –التسـويق االجتمـاعي 

  ٩٢................................................................  االجتماعية واخلريية

  ٩٦......................................... التفسري اللغوي للقرآن الكرمي يف لسان العرب

  ٩٩......................................................  تقريب األسانيد وترتيب املسانيد

  ١٠١...........................................  ءتنبيهات اإلمام ابن اجلزري على أوهام القرا

  ١٠٢................................  اإلمامية منوذجاً  –التنويريون واملوقف من اآلخر 

  ١٠٣............................ توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسرياً وإعراباً 



 

 
٣٣٧   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الكتاب                                الصفحة                                

  ١١١................................................  جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية

  ١١٤................................  اجلنسية والتجنس وأحكامهما يف الفقه اإلسالمي

  ١١٨..................................................  حاشية اخلَلَويت على منتهى اإلرادات

  ١١٩................................  حاشية الدوماين على دليل الطالب لنيل املطالب

  ١٢١............  البن أيب حامت) علل احلديث(احلديث املنكر دراسة نظرية تطبيقية يف كتاب 

  ١٢٣................................ على ذوي اجلاه والسلطان.. احلسبة يف اإلسالم

  ١٢٤................................  احلقوق الدولية اخلاصة لألجانب يف الدولة اإلسالمية

  ١٢٧...............)م١٩١٦-١٧٠٣(هـ ١٣٣٤ – ١١١٥ -املكرمةاحلياة العلمية يف مكة 

دراســة نظريــة تطبيقيــة مــن خــالل تفســري ابــن  -داللــة الســياق وأثرهــا يف التفســري 

  ١٣٤................................................................................  جرير

  ١٣٥............................................الدالئل على معاين احلديث بالشاهد واملثل

  ١٤٠...........................................  دراسة تأصيلية تطبيقية –ربح ما مل يضمن 

  ١٤١.................................................  الردة وآثارها دراسة مقارنة مع القانون

ــن  ــة مــ ــى األصـــول النحويـ زينـــة العـــرائس مـــن الطــــرف والنفـــائس فيمـــا يتخـــرج علــ

  ١٤٥.............................. الفروع الفقهية على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل

  ١٤٦.......................................................  سد الذرائع يف املذهب املالكي

  ١٤٨............................  األسئلة الواردة عليها، أثرها، حجيتها، السنة الرتكية مفهومه

  ١٥٠.................................................الكرمي سنن الطبيعة وا�تمع يف القرآن

  ١٥٢................................ السياسة الشرعية وأثرها يف احلكم الشرعي التكليفي

  ١٥٣................ سرية أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها وجهودها يف الدعوة واالحتساب

  ١٥٤............................................  شرح العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة

  ١٦١.....................................................الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي

  ١٦٢..............................................  شركات األشخاص بني الشريعة والقانون

  ١٦٣................................  شهادة املرأة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي



 
٣٣٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الكتاب                                الصفحة                                

ـــث  ـــبيلي يف تصــــحيح األحاديــ ـــق اإلشـ ـــد احلـ ـــام عبـ ـــد اإلمـ ــة عنـ ـــناعة احلديثيــ الصـ

  ١٦٩.............................................  وتعليلها من خالل كتابه األحكام الكربى

  ١٧٠..................................................  الصياغة الفقهية يف العصر احلديث 

  ١٧٢................................................................ ضوابط املال املوقوف

  ١٧٤.............................................  دراسة تطبيقية -عادات القرآن األسلوبية 

  ١٧٦........................................................  العفو عند األصوليني والفقهاء

  ١٨١........................  أثرها على األمة..واقعها..العالقة بني الصوفية واإلمامية جذورها

  ١٩١............................................  فقه األولويات يف املعامالت املالية املعاصرة

  ١٩٤.................  الفكر األصويل باألندلس يف القرن الثامن اهلجري وإسهام ابن ُجَزي فيه

  ١٩٦..............................  الشهية شرح املنظومة الربهانية يف الفرائض احلنبليةالفواكه 

  ١٩٧............................................................. قتال الفتنة بني املسلمني

  ٢٠٣.............................  القصد اجلنائي يف الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي

  ٢٠٨................  القواعد األصولية لإلمام القرايف وتطبيقاته عليها من خالل كتابه الذخرية

  ٢١٠.......................................................  قول الصحايب وحجية العمل به

  ٢٢٦..........................من التنظري إىل التطبيق –مبدأ اعتبار املآل يف البحث الفقهي 

  ٢٤٣............................................................ مشكل أحاديث املناسك

  ٢٤٥..........................  املصاحف املنسوبة للصحابة والرد على الشبهات املثارة حوهلا

  ٢٥٣.......................  دالال�ا وتطورها –معجم مصطلحات الفكر اإلسالمي املعاصر 

ــــل  در  ــــا يف التعليـ ـــرواة وأثرهـ ــــحاب الــ ــة أصـ ــ ــــل معرفـ ــــة يف علـ ــــة وتطبيقيـ ــــة نظريـ اسـ

  ٢٥٤................................................................  أصحاب األعمش

  ٢٦١................................................................  املماطلة يف الديون

مصـــر (منــاهج االســـتدالل علـــى مســـائل العقيـــدة اإلســـالمية يف العصـــر احلـــديث 

  ٢٦٣.............................................................................  )منوذجاً 

  ٢٦٦..........................................  عرض ونقد –منهج الطويف يف تقرير العقيدة 



 

 
٣٣٩   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الكتاب                                الصفحة                                

  ٢٦٧................................  )هـ ٢٠٠ - ١٢٤( منهج حيىي بن سالم يف التفسري 

  ٢٦٨................................  التمييز بني املختلف فيهم من الصحابةمنهجية 

  ٢٧٠...............................  املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلري املعاصر دراسة فقهية

  ٢٧٥...................  موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي مسائل اإلمجاع يف أبواب النكاح

  ٢٧٤..........  موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي مسائل اإلمجاع يف عقود املعاوضات املالية

  ٢٧٦................................  الروح عند أهل السنة واجلماعة -عة الروح موسو 

  ٢٧٧................................  الروح عند أهل الكالم والفلسفة -موسوعة الروح 

  ٢٧٩................................موقف الليربالية يف البالد العربية من حمكمات الدين

  ٢٨٤.......................................................... النسفي ومنهجه يف التفسري

  ٢٨٥...............................................  النصب والنواصب دراسة تارخيية عقدية

مسـري�ا الفكريـة وأسـلوب الفكـر التغـرييب يف التعامــل  -النظريـات العلميـة احلديثـة 

  ٢٨٨................................................................................  معها

  ٢٩١................................ نقد أعالم الرواة الشعر العريب حىت أوائل القرن الثالث

  ٢٩٤................................................................  النيابة يف العبادات

ــة  ـــ ١٣٤١ -هــــ ١٣٢٦الوجـــود العثمـــاين يف مشـــال اجلزيـــرة العربيـ  –م ١٩٠٨/ هـ

  ٢٩٨............................................................................  م١٩٢٣

  ٢٩٩................................................  املعاصرةالوساطة املالية أبرز التطبيقات 

  ٣٠٠.....................................................  الوعد وأثره يف املعامالت الشرعية

  
   



 
٣٤٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  عيد طبعها أو حتقيقهاتي أالكتب الفهرس 

الكتاب                                الصفحة                                  

  ٩................................................................ األجل يف عقد البيع

  ١٦............................  دراسة املقارنة –أحكام الغائب واملفقود يف الفقه اإلسالمي 

  ١٨................................................................  أحكام املرضى

  ٤٧.............................  لإلعجاز العلمياإلعجاز العلمي إىل أين؟ مقاالت تقوميية 

  ٤٩..............................................................  اإلعالن بأحكام البنيان

  ٥٠............................................................  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع

اإلمام يوسف بن عبـد اهلـادي الدمشـقي احلنبلـي وآثـاره الفقهيـة وبيـان أثـر حنابلـة 

  ٥٢................................................................  فلسطني يف دمشق

  ٥٣................................  شرح على زاد املستقنع –اإلمداد بتيسري شرح الزاد 

  ٦٢................................................................  األئمة األربعة

  ٦٥...........................................................  ا�تهد و�اية املقتصدبداية 

  ٦٨...............................  بغية امللتمس يف سباعيات حديث اإلمام مالك بن أنس

  ٦٩................................  بيان اهلدى من الضالل يف الرد على صاحب األغالل

  ٧٢.............................  التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غرناطة

  ٧٦..............................................................................  التبصرة

  ٧٧...............................................................................التبيني

  ٧٩.........................................................  التجديد يف الفكر اإلسالمي

  ٨٠...............................................................  لقواعد التفسريالتحـبري 

  ٨١................................ حتفة األبرار شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

  ٨٢................................ حتفة األبرار شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

  ٨٣...............................................  حتفة الرتك فيما جيب أن يعمل يف امللك

  ٨٤..........................................................  حتقيق القول يف سنة اجلمعة



 

 
٣٤١   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

الكتاب                                الصفحة                                  

لك
ُ
لك وسياسة امل

َ
  ٩٠...........................  تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امل

  ٩٧.........................................................................  املوطأ تفسري

  ١٠٤....................................................  التوضيح شرح خمتصر بن احلاجب

  ١٠٧...............................................  تيسري االطالع على أخبار حجة الوداع

  ١١١................................................  جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية

  ١١٤................................  اجلنسية والتجنس وأحكامهما يف الفقه اإلسالمي

  ١١٥......................................................... اجلواب الباهر يف زوار املقابر

  ١١٦.................................................اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح

  ١١٧......................................................اجلوهر النفيس يف سياسة الرئيس

  ١٣١................................................................  دراسات مصطلحية

  ١٣٢................................  الدرة الغراء يف نصيحة السالطني والقضاة واألمراء

  ١٥٦.........................................................  شرح الورقات يف أصول الفقه

  ١٦٠.........................................................شرح منظومة اآلداب الشرعية

  ١٦٢..............................................  شركات األشخاص بني الشريعة والقانون

السـنن، بنقـل العـدل، عـن العــدل، املسـند الصـحيح املختصـر مــن (صـحيح مسـلم 

  ١٦٦..................................................  )عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ١٧٦........................................................  العفو عند األصوليني والفقهاء

  ١٨٠................................................................العقيدة الواسطية

  ١٨٣................................  )مناهجه  - طرائقه  -أصوله ( علم ختريج األحاديث 

  ١٨٥.......................................................  عمدة احملتج يف حكم الشطرنج

  ١٨٦.....................بن حنبل رمحه اهللالعمدة يف الفقه على مذهب اإلمام املبجل أمحد 

  ١٨٨..........  الفتاوى والدروس يف املسجد احلرام لسماحة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد

  ١٨٩.............................................................  فصول يف أصول التفسري

  ١٩٢................  فقه الدليل يف شرح التسهيل يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل



 
٣٤٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

الكتاب                                الصفحة                                  

  ١٩٦..............................  الفواكه الشهية شرح املنظومة الربهانية يف الفرائض احلنبلية

  ٢٠٥...............................................  قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد

  ٢٠٧.............  ومعه عدة الدارع يف التعليق على كتاب القواطع –القواطع يف أصول الفقه 

  ٢٠٩................................................. يف متييز البدع الواقعة، القواعد النافعة

  ٢١١.......................................................  كتاب اإلشارة إىل أدب اإلمارة

  ٢١٢................................................................كتاب التوحيد

  ٢١٤.........................................................................كتاب السنة

  ٢١٦.................................................املعروف بالسنن الكربىكتاب السنن 

كتــاب املــبهج يف القــراءات الثمــان وقــراءة األعمــش وابــن حميصــن واختيــار خلــف 

  ٢١٧............................................................................  واليزيدي

  ٢١٨...................  ))عمدة احلازم يف الزوائد على خمتصر أيب القاسم((كتاب اهلادي أو 

  ٢١٩.....................................................كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني

  ٢٢٥................................................... ما صح من آثار الصحابة يف الفقه

  ٢٢٧.......................  جمموع فتاوى القرآن الكرمي من القرن األّول إىل القرن الرابع عشر

  ٢٢٩............................................................. جمموعة الوثائق الفاطمية

  ٢٣١........................................................  املختار من كتاب تدبري الدول

  ٢٣٥................................................................  املختصر يف الفقه

  ٢٣٦...................................................  خمتصر قواعد الرتجيح عند املفسرين

  ٢٥٥............................................................ املعني على تفهم األربعني

  ٢٦٠.........................................................  املقيس بني السبت واخلميس

  ٢٦٥................................................................  املنثور يف القواعد

  ٢٨٢......................................................... النحو القرآين قواعد وشواهد

  ٢٩٢................................................  �اية املطاف يف حتقيق أحكام الطواف

  



 

 
٣٤٣   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

 فهرس الرسائل اجلامعية

  الكتاب                                الصفحة                                

  ١.............................وخترًجيااآلثار املسندة عن الصحابة يف املناسك مجًعا وترتيباً 

  ٢........................  )قسم املعامالت وبقية أبواب الفقه(آراء الشيخ األلباين الفقهية 

  ٣.........................  دراسة فقهية مقارنة –آراء الشيخ األلباين الفقهية يف العبادات 

ــة  ــا الســــيدة عائشــ ـــت فيهــ ــة الــــيت خالفـ ـــور  -رضــــي اهللا عنهــــا-اآلراء الفقهيــ مجهـ

  ٤......................................................... -رضي اهللا عنهم-الصحابة 

  ٧....................................................  الشريعة والقانونإجارة األعيان يف 

  ٩................................................................ األجل يف عقد البيع

  ١٠.................)دراسة مقارنة مع القانون(أحكام اإلكراه وتطبيقاته يف الفقه اإلسالمي 

  ١١..................................................  أحكام التجارب الطبية دراسة فقهية

  ١٢....................................................  أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

  ١٣................................................................أحكام احلرم املكي

  ١٤...............................................................  أحكام احلواس اخلمس

  ١٥...................................................  الفقه اإلسالميأحكام السالح يف 

  ١٦............................  دراسة املقارنة –أحكام الغائب واملفقود يف الفقه اإلسالمي 

  ١٩.....................................................  أحكام املولود يف الفقه اإلسالمي

اإلدارة الرتبويــة يف القــرآن الكــرمي دراســة حتليليــة ملهــارات اإلدارة الرتبويــة مــن ســور 

  ٢١..........................................................)جزء قد مسع(القرآن املدنية 



 
٣٤٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الكتاب                                الصفحة                                

  ٢٧.................................................  اإلسالمياستحداث العقود يف الفقه 

  ٢٨..................................................... استدالل األصوليني باللغة العربية

  ٢٩...........................................  االستضعاف و أحكامه يف الفقه اإلسالمي

  ٣١..........................  األسس األخالقية يف العهد القدمي مع مقارنتها بالقرآن الكرمي

  ٣٣................................ قراءة يف وثيقة أمريكية –اإلسالم الذي يريده الغرب 

  ٣٩.....................................................  إشكالية احليل يف البحث الفقهي

  ٤٣...................................................  دراسة فقهية –اإللكرتوين  االعتداء

  ٤٤................................................. االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد

  ٤٦............. دراسة تطبيقية حول حقوق اإلنسان -اإلعجاز التشريعي يف القرآن الكرمي 

  ٥١.................................................  األلعاب الرياضية أحكامها وضوابطها

اإلمام يوسف بن عبد اهلادي الدمشقي احلنبلـي وآثـاره الفقهيـة وبيـان أثـر حنابلـة 

  ٥٢................................................................  فلسطني يف دمشق

  ٥٤................... األمر والنهي بني القصد األصلي والقصد التبعي عند اإلمام الشاطيب

  ٥٥................................  األمراض الوراثية حقيقتها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

  ٥٩......................................................  أهلية املرأة يف الشريعة اإلسالمية

  ٧٠...........................  دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية –بيع العينة والتورق 

  ٧١......................................................... وتطبيقاته املعاصرة بيع الوفاء

  ٧٤...............................................  تأويل القرآن الكرمي ومذاهب الفرق فيه

  ٧٧...............................................................................التبيني



 

 
٣٤٥   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الكتاب                                الصفحة                                

  ٧٨................................ جتديد الدين لدى االجتاه العقالين اإلسالمي املعاصر

  ٧٩.........................................................  التجديد يف الفكر اإلسالمي

  ٨٨......................  تربية ملكة االجتهاد من خالل كتاب بداية ا�تهد وكفاية املقتصد

دراســة نظريـة ألحـدث منــاذج تسـويق األفكـار واخلــدمات  –التسـويق االجتمـاعي 

  ٩٢................................................................  االجتماعية واخلريية

  ٩٦......................................... التفسري اللغوي للقرآن الكرمي يف لسان العرب

  ٩٩......................................................  تقريب األسانيد وترتيب املسانيد

  ١٠١...........................................  تنبيهات اإلمام ابن اجلزري على أوهام القراء

  ١٠٢................................  اإلمامية منوذجاً  –التنويريون واملوقف من اآلخر 

  ١٠٣............................ توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسرياً وإعراباً 

  ١١١................................................  جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية

  ١١٤................................  اجلنسية والتجنس وأحكامهما يف الفقه اإلسالمي

  ١١٨..................................................  حاشية اخلَلَويت على منتهى اإلرادات

  ١١٩................................  حاشية الدوماين على دليل الطالب لنيل املطالب

  ١٢١............  البن أيب حامت) علل احلديث(املنكر دراسة نظرية تطبيقية يف كتاب احلديث 

  ١٢٣................................ على ذوي اجلاه والسلطان.. احلسبة يف اإلسالم

  ١٢٤................................  احلقوق الدولية اخلاصة لألجانب يف الدولة اإلسالمية

  ١٢٧...............)م١٩١٦-١٧٠٣(هـ ١٣٣٤ – ١١١٥ -احلياة العلمية يف مكة املكرمة

  ١٣٤دراســة نظريــة تطبيقيــة مــن خــالل تفســري ابــن  -يف التفســري  داللــة الســياق وأثرهــا



 
٣٤٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الكتاب                                الصفحة                                

................................................................................  جرير

  ١٣٥............................................الدالئل على معاين احلديث بالشاهد واملثل

  ١٤٠...........................................  دراسة تأصيلية تطبيقية –ربح ما مل يضمن 

  ١٤١.................................................  الردة وآثارها دراسة مقارنة مع القانون

ــى األصـــول  ــن زينـــة العـــرائس مـــن الطــــرف والنفـــائس فيمـــا يتخـــرج علــ ــة مــ النحويـ

  ١٤٥.............................. الفروع الفقهية على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل

  ١٤٦.......................................................  سد الذرائع يف املذهب املالكي

  ١٤٨............................  األسئلة الواردة عليها، أثرها، حجيتها، السنة الرتكية مفهومه

  ١٥٠.................................................سنن الطبيعة وا�تمع يف القرآن الكرمي

  ١٥٢................................ التكليفيالسياسة الشرعية وأثرها يف احلكم الشرعي 

  ١٥٣................ سرية أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها وجهودها يف الدعوة واالحتساب

  ١٥٤............................................  شرح العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة

  ١٦١.....................................................الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي

  ١٦٢..............................................  شركات األشخاص بني الشريعة والقانون

  ١٦٣................................  شهادة املرأة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

ـــث  ـــبيلي يف تصــــحيح األحاديــ ـــق اإلشـ ـــد احلـ ـــام عبـ ـــد اإلمـ ــة عنـ ـــناعة احلديثيــ الصـ

  ١٦٩.............................................  وتعليلها من خالل كتابه األحكام الكربى

  ١٧٠..................................................  الصياغة الفقهية يف العصر احلديث 

  ١٧٢................................................................ ضوابط املال املوقوف



 

 
٣٤٧   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الكتاب                                الصفحة                                

  ١٧٤.............................................  دراسة تطبيقية -عادات القرآن األسلوبية 

  ١٧٦........................................................  العفو عند األصوليني والفقهاء

  ١٨١........................  أثرها على األمة..واقعها..العالقة بني الصوفية واإلمامية جذورها

  ١٩١............................................  فقه األولويات يف املعامالت املالية املعاصرة

  ١٩٤.................  الفكر األصويل باألندلس يف القرن الثامن اهلجري وإسهام ابن ُجَزي فيه

  ١٩٦..............................  الفواكه الشهية شرح املنظومة الربهانية يف الفرائض احلنبلية

  ١٩٧............................................................. قتال الفتنة بني املسلمني

  ٢٠٣.............................  القصد اجلنائي يف الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي

  ٢٠٨................  القواعد األصولية لإلمام القرايف وتطبيقاته عليها من خالل كتابه الذخرية

  ٢١٠.......................................................  قول الصحايب وحجية العمل به

  ٢٢٦..........................التطبيق من التنظري إىل –مبدأ اعتبار املآل يف البحث الفقهي 

  ٢٤٣............................................................ مشكل أحاديث املناسك

  ٢٤٥..........................  املصاحف املنسوبة للصحابة والرد على الشبهات املثارة حوهلا

  ٢٥٣.......................  دالال�ا وتطورها –معجم مصطلحات الفكر اإلسالمي املعاصر 

ــــل  ــــة يف علـ ــــة وتطبيقيـ ــــة نظريـ ــــل  دراسـ ــــا يف التعليـ ـــرواة وأثرهـ ــــحاب الــ ــة أصـ ــ معرفـ

  ٢٥٤................................................................  أصحاب األعمش

  ٢٦١................................................................  املماطلة يف الديون

مصـــر (منــاهج االســـتدالل علـــى مســـائل العقيـــدة اإلســـالمية يف العصـــر احلـــديث 

  ٢٦٣.............................................................................  )منوذجاً 



 
٣٤٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الكتاب                                الصفحة                                

  ٢٦٦..........................................  عرض ونقد –منهج الطويف يف تقرير العقيدة 

  ٢٦٧................................  )هـ ٢٠٠ - ١٢٤( منهج حيىي بن سالم يف التفسري 

  ٢٦٨................................  منهجية التمييز بني املختلف فيهم من الصحابة

  ٢٧٠...............................  املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلري املعاصر دراسة فقهية

  ٢٧٥...................  موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي مسائل اإلمجاع يف أبواب النكاح

  ٢٧٤..........  موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي مسائل اإلمجاع يف عقود املعاوضات املالية

  ٢٧٦................................  الروح عند أهل السنة واجلماعة -موسوعة الروح 

  ٢٧٧................................  الروح عند أهل الكالم والفلسفة -موسوعة الروح 

  ٢٧٩................................موقف الليربالية يف البالد العربية من حمكمات الدين

  ٢٨٤.......................................................... النسفي ومنهجه يف التفسري

  ٢٨٥...............................................  النصب والنواصب دراسة تارخيية عقدية

التعامــل مسـري�ا الفكريـة وأسـلوب الفكـر التغـرييب يف  -النظريـات العلميـة احلديثـة 

  ٢٨٨................................................................................  معها

  ٢٩١................................ نقد أعالم الرواة الشعر العريب حىت أوائل القرن الثالث

  ٢٩٤................................................................  النيابة يف العبادات

ــة  ـــ ١٣٤١ -هــــ ١٣٢٦الوجـــود العثمـــاين يف مشـــال اجلزيـــرة العربيـ  –م ١٩٠٨/ هـ

  ٢٩٨............................................................................  م١٩٢٣

  ٢٩٩................................................  الوساطة املالية أبرز التطبيقات املعاصرة

  ٣٠٠.....................................................  الشرعيةالوعد وأثره يف املعامالت 



  ٣٤٩   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  فهرس املؤلفني واحملققني واملشاركني

 
 

  الصفحة  االسم

  ٢٥٩  إبراهيم الشمسان

  ١١٥  إبراهيم بن خالد املخلف

  ٢٤٥  إبراهيم بن سعيد الدوسري

  ٢٥٨  إبراهيم بن عبد اهللا الالحم

إبــراهيم بـــن عبـــد اهللا بـــن صـــاحل 

  ٢٦٦  املعثم

  ١٨٨  إبراهيم بن علي احلمدان

  ٨٣  إبراهيم بن علي الطرسوسي

إبــراهيم بـــن حممـــد بـــن أيب بكـــر 

  ٨٤  اجلوزية ابن قيم

  ٢٤٨  إبراهيم بن يوسف ابن قرقول

  ١٩٧  إبراهيم عبد اهللا سلقيين

  ٩٥  أبو احلكم ابن برجان الصويف

  ٢٦٤  أبو حيان األندلسي

  ٢٩٧، ١٣٦  أبو فهر السلفي

ــد  ــ ـــن حممـــ ــ ــــي بـ ــــن علــ أيب احلســ

  ٧٦  اللخمي

  ٢٠٧  أيب املظفر السمعاين

  الصفحة  االسم

أيب عمـار حممــد بــن عبــد اهللا بــا 

  ٣٢  موسى

  ١٣٦  السلفيأيب فهر 

  ٦٧  أمحد اجلعيد

  ١٨  أمحد احلجي الكردي

  ١٤٨  أمحد اخلليل

  ٢٠٦، ٨  أمحد الريسوين

  ١٣٢  أمحد الزعيب

  ١٨  أمحد بن إبراهيم بن خليل

  ١٠١  أمحد بن محود بن محّيد الرويثي

  ٩٤  أمحد بن خالد الناصري

  ٢١٦  أمحد بن شعيب النسائي

  ٦٧  أمحد بن طوغان احملمدي

د احللـيم أمحد بن عب

  ابن تيمية

١١٦، ١١٥ ،

١٨٠، ١٥٤  

  ٢٢٤  أمحد بن عبد العزيز القايدي

  ١٠٤، ٤٩  أمحد بن علي الدمياطي



  ٣٥٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٧٨  أمحد بن حممد اللهيب

  ٢٨٠  أمحد خالد شكري

  ١٢٥  أمحد مسري قرين

  ٧٦  أمحد عبد الكرمي جتيب

  ٢٤٦  أمحد فهمي

ـــرحيم  ــ ـــد الـــ ــ ــــيت عبــ ــ ــد قوشـ ــ ــ أمحـ

  ٢٦٣  خملوف

  ١٨٣  جيأمحد حمرم الشيخ نا

  ٤٥  أمحد حممد أمني إمساعيل

  ٢٢٠  أمحد ولد حممد ذي النورين

  ١٨٥  أسامة احلريري

  ١٦١  أسامة احلموي

  ٢٤  أسامة عبد ا�يد العاين

  ٩٣  أسامة عمر األشقر

  ١١٩  أمساء احلطاب

  ١٩  أمساء بنت حممد آل طالب

  ١٣٨  إمساعيل ا�ذوب

  ٢٥  أشرف حممد دوابه

  ٢٦٢  أكرم ضياء العمري

  الصفحة  االسم

  ٥٦  أكرم كساب

ــد  ــ ــ ــ ـــان عبداحلميــ ــ ــ ــــال رمضــ ــ ــ آمـ

  ١٢٧  صديق

  ٢٨٤  أميمة رشيد بدر الدين

  ٢١٠  أنس حممد رضا القهوجي

  ٢٨٥  بدر بن ناصر بن حممد العواد

ــــامل  ــ ــ ـــداهللا سـ ــ ــ ــــن عبــ ــ ــ ــــان بـ ــ برهـــ

  ١٦٩  الشعييب

  ٢٥٧  بسطامي حممد سعيد

  ٧٣  بشري عبد الغين بركات

  ١٥٠  بكار حممود احلاج جاسم

  ٩٩  ِويَّةبالل حممد أبو ح

  ١٤١  تيسري العمر

  ٢٦٥  تيسري فائق حممود

  ١٠  تيسري حممد برمو

  ٣٤  جاد احلق علي جاد احلق

  ٢١٩  جالل الدين احمللي

  ٢٦٤  مجال الدين ابن الظاهري

  ٢٢٩  مجال الدين الشيال



  ٣٥١   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٢٨٢  مجيل أمحد ظفر

  ١١٩  جوهرة العجالن

  ١٥٣  اجلوهرة بنت صاحل الطريفي

  ٥٨  حامد حممد اخلليفة

  ٢١٥  حرب بن إمساعيل الكرماين

  ٢٨٩  احلسان شهيد

  ١٤٢  حسن األهدل

  ٢٨٨  حسن بن حممد األمسري

  ٢٥٠  حسن ضياء الدين عرت

  ٢٣٦  حسني بن علي احلريب

  ١٢٠  احلسني بن حممد شواط

  ١١٠، ٨٠  محد بن إبراهيم العثمان

  ٦٨  محدي عبد ا�يد السلفي

ــز آل  ــ ــد العزيــ ــ ـــــت عبــ ـــان بنـ حنـــ

  ٢٣٨  سيف

  ٢  الد بن راشد املشعانخ

  ٢٤٣  خالد بن سليمان آل مهنا

  ٢٠١  خالد بن عبد الرمحن احلمودي

  ٢٩٥، ٢١٧  خالد حسن أبو اجلود

  الصفحة  االسم

  ٥١  خالد سعاد كنو

  ٢٤٢  خالص آي دمري

  ١٠٤  خليل بن إسحاق اجلندي

ـــدي العالئـــــي  خليــــل بـــــن كيكلــ

  ٢٤٧  الشافعي

  ٢٧٨  خرياهللا سعيد

  ٢٥٥  دغش بن شبيب العجمي

  ١٧١  بن سعد الغامدي ذياب

  ١٧٤  راشد بن محود الثنيان

  ٢٠٢  راغب السرجاين

ــد  ــ ـــــن محيــ ــــدان بـ ـــن محــ ــ ــد بـ ــ رائــ

  ١٢  احلازمي

، ٩٠، ٨٣، ٦٧  رضوان السيد

٢١١، ١٣٢، ١١٧ ،

٢٣١  

ـــد اللطيـــــف  ريـــــاض حســـــني عبــ

  ٢٦٤  الطائي

  ٢٥٣  رياض عثمان

  ٣١  رمية شريف الصياد

  ٩٤  الزبري دحان



  ٣٥٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٢٢٥  زكريا بن غالم قادر

  ٢٦٧  ريا هاشم حبيب اخلويلزك

  ١٧١  زهري بن مصطفى الشاويش

  ٢٩  زياد بن عابد املشوخي

  ١٨١  زياد بن عبد اهللا احلمام

زيـــن العـــرب علـــي بـــن عبيـــد اهللا 

  ١٥٩  املصري

  ١١٨، ١٣  سامي بن حممد الصقري

  ٧٥  سامي حممد سعيد عبد الشكور

  ٤٤  سعد الزويهري

  ٩١  سعد بن تركي اخلثالن

  ١٤٢  اهللا احلميد سعد بن عبد

، ١٤٨، ٢٨  سعد بن ناصر الشثري

٢٣٧  

  ١١٦  سفر بن عبد الرمحن احلوايل

  ٣٨  سلطان بن عبد الرمحن العمريي

  ١٩٣  سلمان العودة

ــد  ـــن صــــاحل بــــن حممــ ــلمان بـ ســ

  ٢٦١  الدخيل

  الصفحة  االسم

  ٢٣١  سلوى قنديل

  ٢٨٧  سليمان بن صاحل اخلراشي

ســـليمان بـــن عبـــد اهللا 

  ٢٤٧، ١١٢  العمري

عبـــدالرمحن بـــن ســـليمان بـــن 

  ٢٢٨  محدان

  ٢٧٢  سليمان بن عبداهللا احلبس

ــى  ــد بــــن عيســ ســـليمان بــــن فهــ

  ٢٩٢  العيسى

  ٢٠  سليمان بن حممد الدبيخي

  ٢٢٣  سليمان بن حممد الصويان

  ٦٢  سليمان فياض

  ١١٤  مسيح عواد احلسن

  ٢١٢  مسري بن أمني الزهريي

  ١٣١  الشاهد البوشيخي

  ١٣٠  شعبان حممد إمساعيل

  ٧٧  صر مصطفى عثمانصابر ن

  ٦٠  صاحل ايشان عبد الرحيم صويف

ـــد اهللا احلسَّـــــاب  ــاحل بـــــن عبــ   ٣٣صــ



  ٣٥٣   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  الغامدي

  ١٨٨  صاحل بن عبد اهللا بن محيد

  ٥٣  صاحل بن فوزان الفوزان

  ١٥٤  صاحل بن حممد احلسن

ــر  ــ ـــن عمــ ــ ــد بـ ــ ــــن حممــ ــــاحل بــ صــ

  ٢٧٩  الدميجي

  ٢٠٧  صاحل سهيل علي محودة

صــاحل عبــد العزيـــز الكــرمي مجـــال 

  ٢٦٩  مان حافظعث

  ١٥  صربي صاحل شحاذة املرعاوي

، ٥٢  صفوت عادل عبد اهلادي

١٤٥  

ــــن   ــ ــــل بـــ ــ ــــدين خليــ ــ ـــالح الــ ــ ــ صـ

  ٦٨  كيكلدي العالئي

طـــارق بـــن ســـعيد بـــن ســـامل آل 

  ١٨٦  عبد احلميد

ـــدرة  ــر بـــــن حيــ ـــب بـــــن عمـــ طالـ

  ٢٧٠  الكثريي

ـــمعوين  ــاحل الســ ــــن صـــ طـــــاهر بـ

  ٨٦  اجلزائري

  الصفحة  االسم

  ٢٢  طه جابر العلواين

  ٢٧٥  مريظافر بن حسن الع

  ١٠٢  ظاهر سعيد شرقه

  ٢٤٠  عادل بن حسن احلمد

عــادل بــن عبــد اهللا آل 

  ٢١٥، ٢١٤  محدان

  ٩٧  عامر حسن صربي

  ٢٠٣  عبد اجلبار الطيب

  ٤٢  عبد احلق الرتكماين

ــد اهللا  ــ ــ ــــن عبــ ــ ــيم بـ ــ ــ ــــد احلكــ ــ عبـ

  ١٣٤  القاسم

  ١٢٦  عبد احلليم آيت أجموض

  ٢٥٢  عبد احلميد حممد الدرويش

محد بـن احلسـن عبد الرمحن بن أ

  ٢٥٠  الرازي

ـــرمحن بــــن صـــــاحل  ــد الـ عبــ

  ١٨٧، ٣٣  احملمود

ــد اهللا  ــ ــ ــــن عبـــ ــ ـــرمحن بــ ــ ــ ــد الـ ــ ــ عبــ

  ٢٦٠  املشيقح

  ٩٧  عبد الرمحن بن مروان القنازعي



  ٣٥٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ١٤٤  عبد الرمحن سعد الشثري

  ٧٢  عبد الرمحن علي احلجي

  ٩٩  عبد الرحيم بن احلسني العراقي

  ٢٦٥  عبد الستار أبو غدة

  ١٧٩  عبد الستار الراوي

  ٢٨١  عبد الستار الشيخ

  ١٢١  عبد السالم أبو مسحة

عبد السـالم أمحـد حممـد أبـو 

  ٢٥٤  مسحة

ــــان  ــ ــــغري دخـ ــز الصـــ ــ ــد العزيـــ ــ عبـــ

  ٩٨  املسيلي

  ٥٧  عبد العزيز بن أمحد البداح

ــد اهللا آل  ــ ــــن عبــ ــز بــ ــ ــد العزيــ ــ عبــ

  ١٥٣  الشيخ

، ١٠٣  عبد العزيز بن علي احلريب

١٥٥  

ــد  عبـــد العزيـــز بـــن حممـــد آل عبـ

  ٢٤٩  فاللطي

  ٢٣  عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  ٢٣٠  عبد العزيز صاحل احلماد

  الصفحة  االسم

  ٣٠  عبد الفتاح حممود إدريس

  ١٠٨  عبد القدوس أحناس

  ٢٩٣  عبد الكرمي بن حممد الالحم

  ٢٩١  عبد الكرمي حممد حسني

  ٩  عبد اهللا أوزجان

  ١٣٧  عبد اهللا بن أيب زيد القريواين

  ٢١٤  عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

  ١٨٦  عبد اهللا بن أمحد بن قدامة

  ٢٤٩  عبد اهللا بن صاحل العجريي

، ١٥٦  عبد اهللا بن صاحل الفوزان

١٩٢  

  ١٨٧  عبد اهللا بن عبد احلميد األثري

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن عمــ ــ ــ ــ ــ ــد اهللا بــ ــ ــ ــ ــ ــ عبــ

  ٨٢، ٨١  البيضاوي

، ٢٢٢  عبد اهللا بن مانع الروقي

٢٤١  

ــد  عبـــد اهللا بـــن حممـ

  الغنيمان

١١٣، ٨٢ ،

٢٣٠، ١٥٧  

  ٨٤  حممد املديفرعبد اهللا بن 



  ٣٥٥   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٣٩  عبد اهللا بن مرزوق القرشي

  ١١  عبد اهللا بن مزروع املزروع

  ٢٩٦  عبد اهللا رمضان موسى

  ٦  عبد اهللا عوينة

عبــد احملســن بــن عبــد العزيــز آل 

  ١٦٤  الشيخ

  ١٠٦  عبد املعني احلرش

  ١٧٢  عبد املنعم زين الدين

  ١٦  عبد املنعم فارس سقَّا

عبــد ربـــه ســـلمان عبــد ربـــه أبـــو 

  ٢٦٨  صعيليك

  ٢٢٨  عبداالله بن عثمان الشايع

  ١٤٨  عبدالرمحن الرباك

  ١٤٨  عبدالرمحن احملمود

  ٤٣  عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل

  ٢٨٦  عبدالعزيز بن عبداهللا الرومي

  ٧٩  عدنان حممد أمامة

  ١٩٦  عصام بن حممد أنور رجب

  ٤٤عـــالء الـــدين علـــي بـــن إبــــراهيم 

  الصفحة  االسم

  وف بابن العطاراملعر 

ــد  ــ ــ ــ ــــن عبـ ــ ــ ـــوي بـ ــ ــ علــ

  القادر السقاف

١٨٠، ١٢٨ ،

٢٣٤، ٢٣٣  

  ١٣٣  علي بن أمحد األمحد

ـــزم  ـــن حـــ ــد بـــ ــ ــــن أمحــ ــــي بــ علــ

  ٤٢  األندلسي

  ٥٠  علي بن القطان الفاسي

  ١٩١  علي بن حسني العايدي

، ٢٧٦  علي بن سعيد العبيدي

٢٧٧  

علــي بـــن عبـــد العزيـــز بـــن أمحـــد 

  ٢٧٤  اخلضري

  ١١٢  اديعلي بن عقيل البغد

ـــب  ــــن حبيـــ ــد بـ ــ ـــن حممـ ـــي بــ علــ

  ٩٠  املاوردي

  ١٤٣  عمر األسعد

  ٢٣٥  عمر بن احلسني اخلرقي

  ٢٥٥  عمر بن علي ابن امللقن

  ٢٢  عمر حسن القيّام

  ٣٧  عمر سليمان األشقر



  ٣٥٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٣٦  عوض بن حممد القرين

ــــاب  ـــد الوهـــ ــ ــــد عبـ ـــداء حممــ ــ غيـ

  املصري

٥٩ ،

١٦٣  

ــة  ــ ــ ــــليمان ســ ــ ــد ســ ــ ــ ــاتح حممــ ــ ــ فــ

  ٢٥٣  نكاوي

  ٥٠  فاروق محادة

  ١٣٨  فاطمة إمساعيل ا�ذوب

  ٢١٣  فاحل بن حممد الصغري

ـــتح  ـــو الفـ ــد أبـ ــتح الــــدين حممــ فــ

  ٢٤٤  البيانوين

  ١٢٣  فريد عبد اخلالق

  ١٦٧  فضل بن عمار العماري

فهــد بـــن محـــود بـــن عبـــد العزيـــز 

  ٦٩  السويح

  ٨٩  فهد بن صاحل العجالن

  ٢٠١  فهد بن عبد الرمحن اليحىي

  ٧  فؤاد حممد الكبيسي

  ٢٦  ؤاد حممد مصطفى عبدهف

  ١٧٥  فيصل عفيف اخلفش

  الصفحة  االسم

  ١٣٥  القاسم بن ثابت السرقسطي

  ٢٥٢  قاسم بن قطلوبغا احلنفي

  ٤  قصور أمسهان

  ١٢٢  قطب الريسوين

  ٢٧  قنديل علي مسعد السعدين

قـوام الـدين أمـري كاتـب بـن أمــري 

  ٧٧  عمر الفارايب اإلتقاين

  ٢٣٧  كاملة الكواري

  ١٠٥  كفاح كامل أبو هنود

  ١٩٣  كمال بن السيد الساملي

  ١٩٥  ليلى العبيدي

  ٢٨  ماجد بن عبد اهللا اجلوير

  ١٧٣  ماجد بن حممد العسكر

  ٦٥  ماجد محوي

  ٣٦  ماجد عبد اهللا آل عبد اجلبار

  ١٤٩  جميد خليفة

  ٥  حممادي اخلياطي

  ٨٢  حممد إسحاق حممد إبراهيم

  ٣١  حممد السيد اجلليند



  ٣٥٧   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٩٥  حممد العدلوين اإلدريسي

  ١٣٧  حممد العلمي

  ٥٤  حممد املنتار

، ٧١  حممد أمني بارودي

٢٩٩  

  ٨٨  حممد أوشريف بولوز

ــــي  ـــراهيم اللخمـــ ــ ــــن إبـ ــد بـــ ــ حممــ

  ٤٩  الشهري بابن رامي

  ١٦٢  حممد بن إبراهيم املوسى

حممد بن إبراهيم بـن عبـد العزيـز 

  ٦٩  السويح

الشـهري (حممد بن أمحد البُـُهـويت 

  ١١٨  )باخلَلَويت

ــــن أ ــد بـــ ــ ــد حممــ ــ ــــن رشـــ ــد بـــ ــ محـــ

  ٦٥  )احلفيد(

ــد  ــ ــيد أمحـ ــ ــد سـ ــ ــــن أمحـ ــد بـ حممـــ

  ١٤٦  زروق

  ٢١٢  حممد بن إسحاق بن خزمية

ـــرمي  ـــن احلضـــ ــــن احلســـ ــد بــ ــ حممـ

  ٢١١  املرادي

  الصفحة  االسم

  ٤٠  حممد بن احلسن الشيباين

  ٧٤  حممد بن بديع موسى

  ٢٦٥  حممد بن �ادر الزركشي

ــد  ــ ـــن أمحــ ــــان بـــ ــــن حبــ ــد بــ ــ حممــ

  ٢٤٢  التميمي البسيت

  ١٠٠  يحممد بن حسني األنصار 

  ٢٩٥  حممد بن سفيان القريواين

ـــرمحن  ــ ــ ــ ــ ــد ال ــ ــ ــ ــــن عبـــ ــ ــ ــد بـــ ــ ــ ــ حممــ

  ١٨٥  السخاوي

  ١٦٨  حممد بن عبد العزيز اللحيدان

ـــد اللطيــــف ابـــــن  ــد بــــن عبـ حممــ

  ١٥٨  املَلك الرومي

  ٦١  حممد بن عبد اهللا الصبحي

  ١١٨  حممد بن عبد اهللا اللحيدان

ــد اهللا بـــــن علـــــي  ــد بـــــن عبــ حممــ

  ٢١٧  املعروف بسبط اخلياط

  ٢٤٥  بن عبدالرمحن الطاسانحممد 

  ١٨٤  حممد بن عزوز

ـــلوم  ــ ــــن ســ ـــي بــ ــ ـــن علـ ــ ــد بـ ــ حممــ

  ١٩٦  النجدي



  ٣٥٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

ــد اهللا  ــد بـــــن علــــي بـــــن عبـــ حممــ

  ١٠٦  املوزعي

ــة  ــ ــــن نباتــ ـــد ابــ ـــن حممـــ ــد بـــ ــ حممــ

  ٢٣١  املصري

ــد بـــن منصـــور بـــن حبـــيش  حممـ

  ١١٧  ابن احلداد

  ٢٢١  حممد بن موسى الربماوي

  ٢٢٧  حممد بن موسى الشريف

  ٢٣٥  يحممد بن ناصر العجم

  ١٧٧  حممد بو خبزة احلسيين

  ٤٠  حممد بوينوكالن

  ٣٠٠  حممد تركي كتُّوع

  ١٠١  حممد متيم الزعيب

  ١٣٥  حممد حامد احلاج خلف

  ٢٥١  حممد حسن حسن جبل

  ١٣٩  حممد حسني الرنتاوي

  ٨٦  حممد خري رمضان يوسف

  ١١١  حممد ربيع صباهي

  ١٦٦  حممد زهري بن ناصر الناصر

  الصفحة  االسم

  ١٨  مراد البلخي حممد سرور حممد

  ١٨٧  حممد صاحل بن أمحد الغرسي

  ٢٧١  حممد عبد الواحد كامل

  ١٢٤  حممد عبود مكحلة

  ١٤٥  حممد علي سلطاين

  ٢٤٢  حممد علي سومنز

، ٣٤  حممد عمارة

١٩٩  

  ١٩٠  حممد قاسم الشوم

  ١٣٨  حممد كرمي راجح

ــد  ــز عبــ ــد العزيـ حممـــد لطـــف عبــ

  ٣٥  الرزاق

  ٢٠٨  حممد حممد أمحد حممد

  ١٨٣  حممد حممود بكار

  ١٠٩  حممد نعيم الساعي

  ٢٧٣  حممد مهَّام عبد الرحيم

  ٢٠٩، ٢٠٠  حممد يسري إبراهيم

ــــي  ـــر الَفَرضـ ـــن أيب بكــ ـــود بــ حممــ

  ٢٦٤  البخاري



  ٣٥٩   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

حممــود بــن إمساعيــل بــن إبــراهيم 

  ١٣٢  اخلريمييت

  ١٩٨  حممود حسين مغالسة

  ٨٧  خمتار اجلبايل

  ٩٨  مروان بن علي البوين

  ٤٦  لةمرمي الدوي

، ٤٧  مساعد بن سليمان الطيار

١٨٩  

ــد  ــد اهللا بـــن محـ مســـاعد بـــن عبـ

  ١٤٠  احلقيل

  ٢٣٨  مساعد بن فهد السعدوين

  ٣  مساعد بن حممد احلسين

ــلم  مســـلم بـــن احلجـــاج بـــن مسـ

  ١٦٦  القشريي النيسابوري

  ١٤٢  مصطفى السليماين

  ١٧٧  مصطفى باحو

ـــد الـــــدوماين  مصـــــطفى بـــــن أمحــ

  ١١٩  احلنبلي

ــــن  ــ ــــطفى بـ ــد  مصـــ ــ ــ أمحـ

  كناكر

٦٦، ٤٨ ،

٢٨٣، ٢٣٩  

  الصفحة  االسم

  ٢٦٣  مصطفى حلمي

  ٢١  مصطفى مسلم

  ٢٩٨  مطلق البلوي

ــــن  ــد بــ ــ ــــن أمحــ ــد بـ ــ ــــر حممــ املظفـ

  ١٤٣  إسحاق األبِـْيـَوردي

مظهر الدين احلسـني بـن حممـود 

  ٢٥٦  الزيداين

  ١٣٨  مكي احلسين

  ١٦٢  مناع خليل القطان

  ٢٩٤  منصور حسني احملمد املنصور

  ١٩٤  منري القادري بودشيش

  ١٦٠  موسى بن أمحد احلجاوي

موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أمحــد 

  ٢١٨  بن قدامة املقدسي

ـــوي  ــ ـــالم علـ ـــد الســـ ـــوالي عبـــ مـــ

  ١٧٨  بلغييت

  ١٥١  ناصر بن حيىي احلنيين

  ١٠٧  نافذ حسني محاد

  ١٤٢  نايف بن صالح املنصوري



  ٣٦٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٢١  نايف بن حممد العصيمي

  ١٤  ندى حممد علي صوان

  ١٨٥  نذير كعكة

  ٢٠٥  ادنزيه مح

  ١٥٢  نسيبة مصطفى البغا

  ٤١  نوار بن الشلي

  ٦٣  نوال بنت حممد علي الصانع

ــــدين  ــ ــ ـــور الــ ــ ــ نـــ

  طالب

١٥٩، ١٥٨، ٨١ ،

٢٢١، ٢١٨، ١٦٠ ،

٢٥٦  

  ١٥٠  نور الدين عرت

  ١٢٩  نور الدين خمتار اخلادمي

  ١٧  هاين بن عبد اهللا اجلبري

  ١١٩  هدى اخلضري

هشــام بــن عبــد الكــرمي البـــدراين 

  ٢١٩  املوصلي

  ٢٧٣  مهَّام عبد الرحيم سعيد

  ٧٠  هناء حممد هالل احلنيطي

  ١٧٠هيــثم بــن فهــد بــن عبــد الــرمحن 

  الصفحة  االسم

  الرومي

هيلة بنت عبد الرمحن بـن حممـد 

  ٥٥  اليابس

  ١٨٢  وائل بن سلطان احلارثي

  ٨٥  وليد بن عبد اهللا اهلوريين

  ٩٢  ياسر بن علي الشهري

  ١٤٨  حيىي بن إبراهيم اخلليل

  ٩٦  ملشهداينيعقوب حسن ا

  ٥٦  يوسف القرضاوي

  ٢٠٤  يوسف بن أمحد القاسم

ــد  يوســــف بـــــن حســـــن بـــــن عبـــ

  ١٤٥  اهلادي احلنبلي

  ٢٢٦  يوسف بن عبد اهللا امحيتو

  ١  يوسف بن عبد اهللا الصمعاين

  ٦٤  يوسف بن عثمان بن حزمي

  ١٧٦  يوسف صالح الدين طالب

  

  

   



  ٣٦١   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الفهرس اإلمجايل

 
 

  الصفحة  عو ضو ملا

  أ  المقدمة

  ١  حرف األلف 

  ٦٣  حرف الباء 

  ٧٢  حرف التاء

  ١٠٩  حرف الثاء

  ١١٠  حرف اجليم

  ١١٨  حرف احلاء

  ١٢٨  حرف اخلاء

  ١٣٠  حرف الدال

  ١٣٧  حرف الذال

  ١٤٠  حرف الراء 

  ١٤٣  حرف الزاي

  ١٤٦  حرف السني

  ١٥٤  حرف الشني

  ١٦٥  حرف الصاد

  ١٧٢  حرف الضاد

  ١٧٣  حرف الطاء

  ١٧٤  حرف العني

  ١٨٧  حرف الغني

  ١٨٨  حرف الفاء

  ١٩٧  حرف القاف

  ٢١١  حرف الكاف

  ٢٢١  حرف الالم

  ٢٢٥  حرف امليم

  ٢٨١  حرف النون

  ٢٩٥  حرف اهلاء 

  ٢٩٧  حرف الواو

  الصفحة  عو ضو ملا

  ٣٠١  الفهارس

  ٣٠٣  الفهرس الموضوعي للكتب

  ٣٠٣  كتب التفسري وعلوم القرآن

  ٣٠٥ واملنهجكتب العقيدة 

  ٣٠٧ كتب امللل والفرق واملذاهب الفكرية املعاصرة

  ٣٠٧ ىو اتفلاو  هقفلا بتك

  ٣١١ :ةيقهفلا عدواالقو  هقفلا لو صأ بتك

  ٣١٢ ثيدحلا بتك

  ٣١٤ لجالر او  ثيدحلا مو لع بتك

  ٣١٤ قئاقر لاو  كو لسلاو  قالخألا بتك

  ٣١٥ باسنألاو  مجارت لاو  خير اتلاو  ريسلا بتك

  ٣١٦ دبألاو  ةغللا بتك

  ٣١٦ تابتكمو  بتك

  ٣١٦ ميالسإلار فكال بتك

  ٣١٧ ة ويبلرت واة ويدعالب تكلا

  ٣١٨ علوم متفرقة

  ٣٢١  الفهرس الهجائي للكتب

  ٣٣٨  فهرس الكتب التي أعيد طبعها أو تحقيقها

  ٣٤٢  فهرس الرسائل الجامعية

  ٣٤٩  فهرس المؤلفين والمحققين والمشاركين

  ٣٦١  الفهرس اإلجمالي

  
  

   



  ٣٦٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  
 

 

  تم الصف واإلخراج في

 ا ارر مؤسسة

nashr@dorar.net 

  ٠٣٨٦٨٠١٢٣: هاتف

  ٠٣٨٦٨٢٨٤٨: فاكس

 ٠٥٥٦٩٨٠٢٨٠: جوال



  ٣٤٩   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  فهرس املؤلفني واحملققني واملشاركني

 
 

  الصفحة  االسم

  ٢٥٩  إبراهيم الشمسان

  ١١٥  إبراهيم بن خالد املخلف

  ٢٤٥  إبراهيم بن سعيد الدوسري

  ٢٥٨  إبراهيم بن عبد اهللا الالحم

صـــاحل إبــراهيم بـــن عبـــد اهللا بـــن 

  ٢٦٦  املعثم

  ١٨٨  إبراهيم بن علي احلمدان

  ٨٣  إبراهيم بن علي الطرسوسي

إبــراهيم بـــن حممـــد بـــن أيب بكـــر 

  ٨٤  ابن قيم اجلوزية

  ٢٤٨  إبراهيم بن يوسف ابن قرقول

  ١٩٧  إبراهيم عبد اهللا سلقيين

  ٩٥  أبو احلكم ابن برجان الصويف

  ٢٦٤  أبو حيان األندلسي

  ٢٩٧، ١٣٦  أبو فهر السلفي

ــد  ــ ـــن حممـــ ــ ــــي بـ ــــن علــ أيب احلســ

  ٧٦  اللخمي

  ٢٠٧  أيب املظفر السمعاين

  الصفحة  االسم

أيب عمـار حممــد بــن عبــد اهللا بــا 

  ٣٢  موسى

  ١٣٦  أيب فهر السلفي

  ٦٧  أمحد اجلعيد

  ١٨  أمحد احلجي الكردي

  ١٤٨  أمحد اخلليل

  ٢٠٦، ٨  أمحد الريسوين

  ١٣٢  أمحد الزعيب

  ١٨  أمحد بن إبراهيم بن خليل

  ١٠١  بن محّيد الرويثيأمحد بن محود 

  ٩٤  أمحد بن خالد الناصري

  ٢١٦  أمحد بن شعيب النسائي

  ٦٧  أمحد بن طوغان احملمدي

أمحد بن عبد احللـيم 

  ابن تيمية

١١٦، ١١٥ ،

١٨٠، ١٥٤  

  ٢٢٤  أمحد بن عبد العزيز القايدي

  ١٠٤، ٤٩  أمحد بن علي الدمياطي



  ٣٥٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٧٨  أمحد بن حممد اللهيب

  ٢٨٠  أمحد خالد شكري

  ١٢٥  أمحد مسري قرين

  ٧٦  أمحد عبد الكرمي جتيب

  ٢٤٦  أمحد فهمي

ـــرحيم  ــ ـــد الـــ ــ ــــيت عبــ ــ ــد قوشـ ــ ــ أمحـ

  ٢٦٣  خملوف

  ١٨٣  أمحد حمرم الشيخ ناجي

  ٤٥  أمحد حممد أمني إمساعيل

  ٢٢٠  أمحد ولد حممد ذي النورين

  ١٨٥  أسامة احلريري

  ١٦١  أسامة احلموي

  ٢٤  أسامة عبد ا�يد العاين

  ٩٣  األشقرأسامة عمر 

  ١١٩  أمساء احلطاب

  ١٩  أمساء بنت حممد آل طالب

  ١٣٨  إمساعيل ا�ذوب

  ٢٥  أشرف حممد دوابه

  ٢٦٢  أكرم ضياء العمري

  الصفحة  االسم

  ٥٦  أكرم كساب

ــد  ــ ــ ــ ـــان عبداحلميــ ــ ــ ــــال رمضــ ــ ــ آمـ

  ١٢٧  صديق

  ٢٨٤  أميمة رشيد بدر الدين

  ٢١٠  أنس حممد رضا القهوجي

  ٢٨٥  بدر بن ناصر بن حممد العواد

ـــن ــ ــ ـــان بــ ــ ــ ــــامل  برهــ ــ ــ ـــداهللا سـ ــ ــ عبــ

  ١٦٩  الشعييب

  ٢٥٧  بسطامي حممد سعيد

  ٧٣  بشري عبد الغين بركات

  ١٥٠  بكار حممود احلاج جاسم

  ٩٩  بالل حممد أبو حِويَّة

  ١٤١  تيسري العمر

  ٢٦٥  تيسري فائق حممود

  ١٠  تيسري حممد برمو

  ٣٤  جاد احلق علي جاد احلق

  ٢١٩  جالل الدين احمللي

  ٢٦٤  الظاهريمجال الدين ابن 

  ٢٢٩  مجال الدين الشيال



  ٣٥١   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٢٨٢  مجيل أمحد ظفر

  ١١٩  جوهرة العجالن

  ١٥٣  اجلوهرة بنت صاحل الطريفي

  ٥٨  حامد حممد اخلليفة

  ٢١٥  حرب بن إمساعيل الكرماين

  ٢٨٩  احلسان شهيد

  ١٤٢  حسن األهدل

  ٢٨٨  حسن بن حممد األمسري

  ٢٥٠  حسن ضياء الدين عرت

  ٢٣٦  حسني بن علي احلريب

  ١٢٠  احلسني بن حممد شواط

  ١١٠، ٨٠  محد بن إبراهيم العثمان

  ٦٨  محدي عبد ا�يد السلفي

ــز آل  ــ ــد العزيــ ــ ـــــت عبــ ـــان بنـ حنـــ

  ٢٣٨  سيف

  ٢  خالد بن راشد املشعان

  ٢٤٣  خالد بن سليمان آل مهنا

  ٢٠١  خالد بن عبد الرمحن احلمودي

  ٢٩٥، ٢١٧  خالد حسن أبو اجلود

  الصفحة  االسم

  ٥١  خالد سعاد كنو

  ٢٤٢  آي دمري خالص

  ١٠٤  خليل بن إسحاق اجلندي

ـــدي العالئـــــي  خليــــل بـــــن كيكلــ

  ٢٤٧  الشافعي

  ٢٧٨  خرياهللا سعيد

  ٢٥٥  دغش بن شبيب العجمي

  ١٧١  ذياب بن سعد الغامدي

  ١٧٤  راشد بن محود الثنيان

  ٢٠٢  راغب السرجاين

ــد  ــ ـــــن محيــ ــــدان بـ ـــن محــ ــ ــد بـ ــ رائــ

  ١٢  احلازمي

، ٩٠، ٨٣، ٦٧  رضوان السيد

٢١١، ١٣٢، ١١٧ ،

٢٣١  

ـــد اللطيـــــف  ريـــــاض حســـــني عبــ

  ٢٦٤  الطائي

  ٢٥٣  رياض عثمان

  ٣١  رمية شريف الصياد

  ٩٤  الزبري دحان



  ٣٥٢   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٢٢٥  زكريا بن غالم قادر

  ٢٦٧  زكريا هاشم حبيب اخلويل

  ١٧١  زهري بن مصطفى الشاويش

  ٢٩  زياد بن عابد املشوخي

  ١٨١  زياد بن عبد اهللا احلمام

زيـــن العـــرب علـــي بـــن عبيـــد اهللا 

  ١٥٩  املصري

  ١١٨، ١٣  سامي بن حممد الصقري

  ٧٥  سامي حممد سعيد عبد الشكور

  ٤٤  سعد الزويهري

  ٩١  سعد بن تركي اخلثالن

  ١٤٢  سعد بن عبد اهللا احلميد

، ١٤٨، ٢٨  سعد بن ناصر الشثري

٢٣٧  

  ١١٦  سفر بن عبد الرمحن احلوايل

  ٣٨  سلطان بن عبد الرمحن العمريي

  ١٩٣  سلمان العودة

ــد  ـــن صــــاحل بــــن حممــ ــلمان بـ ســ

  ٢٦١  الدخيل

  الصفحة  االسم

  ٢٣١  سلوى قنديل

  ٢٨٧  سليمان بن صاحل اخلراشي

ســـليمان بـــن عبـــد اهللا 

  ٢٤٧، ١١٢  العمري

ســـليمان بـــن عبـــدالرمحن بـــن 

  ٢٢٨  محدان

  ٢٧٢  سليمان بن عبداهللا احلبس

ــى  ــد بــــن عيســ ســـليمان بــــن فهــ

  ٢٩٢  العيسى

  ٢٠  سليمان بن حممد الدبيخي

  ٢٢٣  الصويانسليمان بن حممد 

  ٦٢  سليمان فياض

  ١١٤  مسيح عواد احلسن

  ٢١٢  مسري بن أمني الزهريي

  ١٣١  الشاهد البوشيخي

  ١٣٠  شعبان حممد إمساعيل

  ٧٧  صابر نصر مصطفى عثمان

  ٦٠  صاحل ايشان عبد الرحيم صويف

ـــد اهللا احلسَّـــــاب  ــاحل بـــــن عبــ   ٣٣صــ



  ٣٥٣   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  الغامدي

  ١٨٨  صاحل بن عبد اهللا بن محيد

  ٥٣  فوزان الفوزانصاحل بن 

  ١٥٤  صاحل بن حممد احلسن

ــر  ــ ـــن عمــ ــ ــد بـ ــ ــــن حممــ ــــاحل بــ صــ

  ٢٧٩  الدميجي

  ٢٠٧  صاحل سهيل علي محودة

صــاحل عبــد العزيـــز الكــرمي مجـــال 

  ٢٦٩  عثمان حافظ

  ١٥  صربي صاحل شحاذة املرعاوي

، ٥٢  صفوت عادل عبد اهلادي

١٤٥  

ــــن   ــ ــــل بـــ ــ ــــدين خليــ ــ ـــالح الــ ــ ــ صـ

  ٦٨  كيكلدي العالئي

ســـامل آل  طـــارق بـــن ســـعيد بـــن

  ١٨٦  عبد احلميد

ـــدرة  ــر بـــــن حيــ ـــب بـــــن عمـــ طالـ

  ٢٧٠  الكثريي

ـــمعوين  ــاحل الســ ــــن صـــ طـــــاهر بـ

  ٨٦  اجلزائري

  الصفحة  االسم

  ٢٢  طه جابر العلواين

  ٢٧٥  ظافر بن حسن العمري

  ١٠٢  ظاهر سعيد شرقه

  ٢٤٠  عادل بن حسن احلمد

عــادل بــن عبــد اهللا آل 

  ٢١٥، ٢١٤  محدان

  ٩٧  عامر حسن صربي

  ٢٠٣  عبد اجلبار الطيب

  ٤٢  عبد احلق الرتكماين

ــد اهللا  ــ ــ ــــن عبــ ــ ــيم بـ ــ ــ ــــد احلكــ ــ عبـ

  ١٣٤  القاسم

  ١٢٦  عبد احلليم آيت أجموض

  ٢٥٢  عبد احلميد حممد الدرويش

عبد الرمحن بن أمحد بـن احلسـن 

  ٢٥٠  الرازي

ـــرمحن بــــن صـــــاحل  ــد الـ عبــ

  ١٨٧، ٣٣  احملمود

ــد اهللا  ــ ــ ــــن عبـــ ــ ـــرمحن بــ ــ ــ ــد الـ ــ ــ عبــ

  ٢٦٠  املشيقح

  ٩٧  عبد الرمحن بن مروان القنازعي



  ٣٥٤   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ١٤٤  عبد الرمحن سعد الشثري

  ٧٢  عبد الرمحن علي احلجي

  ٩٩  عبد الرحيم بن احلسني العراقي

  ٢٦٥  عبد الستار أبو غدة

  ١٧٩  عبد الستار الراوي

  ٢٨١  عبد الستار الشيخ

  ١٢١  عبد السالم أبو مسحة

عبد السـالم أمحـد حممـد أبـو 

  ٢٥٤  مسحة

ــــان  ــ ــــغري دخـ ــز الصـــ ــ ــد العزيـــ ــ عبـــ

  ٩٨  املسيلي

  ٥٧  العزيز بن أمحد البداح عبد

ــد اهللا آل  ــ ــــن عبــ ــز بــ ــ ــد العزيــ ــ عبــ

  ١٥٣  الشيخ

، ١٠٣  عبد العزيز بن علي احلريب

١٥٥  

ــد  عبـــد العزيـــز بـــن حممـــد آل عبـ

  ٢٤٩  اللطيف

  ٢٣  عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  ٢٣٠  عبد العزيز صاحل احلماد

  الصفحة  االسم

  ٣٠  عبد الفتاح حممود إدريس

  ١٠٨  عبد القدوس أحناس

  ٢٩٣  بن حممد الالحم عبد الكرمي

  ٢٩١  عبد الكرمي حممد حسني

  ٩  عبد اهللا أوزجان

  ١٣٧  عبد اهللا بن أيب زيد القريواين

  ٢١٤  عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

  ١٨٦  عبد اهللا بن أمحد بن قدامة

  ٢٤٩  عبد اهللا بن صاحل العجريي

، ١٥٦  عبد اهللا بن صاحل الفوزان

١٩٢  

  ١٨٧  عبد اهللا بن عبد احلميد األثري

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــــن عمــ ــ ــ ــ ــ ــد اهللا بــ ــ ــ ــ ــ ــ عبــ

  ٨٢، ٨١  البيضاوي

، ٢٢٢  عبد اهللا بن مانع الروقي

٢٤١  

ــد  عبـــد اهللا بـــن حممـ

  الغنيمان

١١٣، ٨٢ ،

٢٣٠، ١٥٧  

  ٨٤  عبد اهللا بن حممد املديفر



  ٣٥٥   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٣٩  عبد اهللا بن مرزوق القرشي

  ١١  عبد اهللا بن مزروع املزروع

  ٢٩٦  عبد اهللا رمضان موسى

  ٦  عبد اهللا عوينة

احملســن بــن عبــد العزيــز آل عبــد 

  ١٦٤  الشيخ

  ١٠٦  عبد املعني احلرش

  ١٧٢  عبد املنعم زين الدين

  ١٦  عبد املنعم فارس سقَّا

عبــد ربـــه ســـلمان عبــد ربـــه أبـــو 

  ٢٦٨  صعيليك

  ٢٢٨  عبداالله بن عثمان الشايع

  ١٤٨  عبدالرمحن الرباك

  ١٤٨  عبدالرمحن احملمود

  ٤٣  عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل

  ٢٨٦  عبدالعزيز بن عبداهللا الرومي

  ٧٩  عدنان حممد أمامة

  ١٩٦  عصام بن حممد أنور رجب

  ٤٤عـــالء الـــدين علـــي بـــن إبــــراهيم 

  الصفحة  االسم

  املعروف بابن العطار

ــد  ــ ــ ــ ــــن عبـ ــ ــ ـــوي بـ ــ ــ علــ

  القادر السقاف

١٨٠، ١٢٨ ،

٢٣٤، ٢٣٣  

  ١٣٣  علي بن أمحد األمحد

ـــزم  ـــن حـــ ــد بـــ ــ ــــن أمحــ ــــي بــ علــ

  ٤٢  األندلسي

  ٥٠  علي بن القطان الفاسي

  ١٩١  علي بن حسني العايدي

، ٢٧٦  علي بن سعيد العبيدي

٢٧٧  

علــي بـــن عبـــد العزيـــز بـــن أمحـــد 

  ٢٧٤  اخلضري

  ١١٢  علي بن عقيل البغدادي

ـــب  ــــن حبيـــ ــد بـ ــ ـــن حممـ ـــي بــ علــ

  ٩٠  املاوردي

  ١٤٣  عمر األسعد

  ٢٣٥  عمر بن احلسني اخلرقي

  ٢٥٥  عمر بن علي ابن امللقن

  ٢٢  عمر حسن القيّام

  ٣٧  األشقرعمر سليمان 



  ٣٥٦   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٣٦  عوض بن حممد القرين

ــــاب  ـــد الوهـــ ــ ــــد عبـ ـــداء حممــ ــ غيـ

  املصري

٥٩ ،

١٦٣  

ــة  ــ ــ ــــليمان ســ ــ ــد ســ ــ ــ ــاتح حممــ ــ ــ فــ

  ٢٥٣  نكاوي

  ٥٠  فاروق محادة

  ١٣٨  فاطمة إمساعيل ا�ذوب

  ٢١٣  فاحل بن حممد الصغري

ـــتح  ـــو الفـ ــد أبـ ــتح الــــدين حممــ فــ

  ٢٤٤  البيانوين

  ١٢٣  فريد عبد اخلالق

  ١٦٧  فضل بن عمار العماري

فهــد بـــن محـــود بـــن عبـــد العزيـــز 

  ٦٩  السويح

  ٨٩  فهد بن صاحل العجالن

  ٢٠١  فهد بن عبد الرمحن اليحىي

  ٧  فؤاد حممد الكبيسي

  ٢٦  فؤاد حممد مصطفى عبده

  ١٧٥  فيصل عفيف اخلفش

  الصفحة  االسم

  ١٣٥  القاسم بن ثابت السرقسطي

  ٢٥٢  قاسم بن قطلوبغا احلنفي

  ٤  قصور أمسهان

  ١٢٢  قطب الريسوين

  ٢٧  علي مسعد السعدينقنديل 

قـوام الـدين أمـري كاتـب بـن أمــري 

  ٧٧  عمر الفارايب اإلتقاين

  ٢٣٧  كاملة الكواري

  ١٠٥  كفاح كامل أبو هنود

  ١٩٣  كمال بن السيد الساملي

  ١٩٥  ليلى العبيدي

  ٢٨  ماجد بن عبد اهللا اجلوير

  ١٧٣  ماجد بن حممد العسكر

  ٦٥  ماجد محوي

  ٣٦  اجلبارماجد عبد اهللا آل عبد 

  ١٤٩  جميد خليفة

  ٥  حممادي اخلياطي

  ٨٢  حممد إسحاق حممد إبراهيم

  ٣١  حممد السيد اجلليند



  ٣٥٧   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٩٥  حممد العدلوين اإلدريسي

  ١٣٧  حممد العلمي

  ٥٤  حممد املنتار

، ٧١  حممد أمني بارودي

٢٩٩  

  ٨٨  حممد أوشريف بولوز

ــــي  ـــراهيم اللخمـــ ــ ــــن إبـ ــد بـــ ــ حممــ

  ٤٩  الشهري بابن رامي

  ١٦٢  إبراهيم املوسى حممد بن

حممد بن إبراهيم بـن عبـد العزيـز 

  ٦٩  السويح

الشـهري (حممد بن أمحد البُـُهـويت 

  ١١٨  )باخلَلَويت

ــد  ــ ــــن رشـــ ــد بـــ ــ ـــن أمحـــ ــ ــد بــ ــ حممــ

  ٦٥  )احلفيد(

ــد  ــ ــيد أمحـ ــ ــد سـ ــ ــــن أمحـ ــد بـ حممـــ

  ١٤٦  زروق

  ٢١٢  حممد بن إسحاق بن خزمية

ـــرمي  ـــن احلضـــ ــــن احلســـ ــد بــ ــ حممـ

  ٢١١  املرادي

  الصفحة  االسم

  ٤٠  الشيباينحممد بن احلسن 

  ٧٤  حممد بن بديع موسى

  ٢٦٥  حممد بن �ادر الزركشي

ــد  ــ ـــن أمحــ ــــان بـــ ــــن حبــ ــد بــ ــ حممــ

  ٢٤٢  التميمي البسيت

  ١٠٠  حممد بن حسني األنصاري

  ٢٩٥  حممد بن سفيان القريواين

ـــرمحن  ــ ــ ــ ــ ــد ال ــ ــ ــ ــــن عبـــ ــ ــ ــد بـــ ــ ــ ــ حممــ

  ١٨٥  السخاوي

  ١٦٨  حممد بن عبد العزيز اللحيدان

ـــد اللطيــــف ابـــــن  ــد بــــن عبـ حممــ

  ١٥٨  الرومياملَلك 

  ٦١  حممد بن عبد اهللا الصبحي

  ١١٨  حممد بن عبد اهللا اللحيدان

ــد اهللا بـــــن علـــــي  ــد بـــــن عبــ حممــ

  ٢١٧  املعروف بسبط اخلياط

  ٢٤٥  حممد بن عبدالرمحن الطاسان

  ١٨٤  حممد بن عزوز

ـــلوم  ــ ــــن ســ ـــي بــ ــ ـــن علـ ــ ــد بـ ــ حممــ

  ١٩٦  النجدي



  ٣٥٨   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

ــد اهللا  ــد بـــــن علــــي بـــــن عبـــ حممــ

  ١٠٦  املوزعي

ــــن  ـــد ابــ ـــن حممـــ ــد بـــ ــ ــة حممــ ــ نباتــ

  ٢٣١  املصري

ــد بـــن منصـــور بـــن حبـــيش  حممـ

  ١١٧  ابن احلداد

  ٢٢١  حممد بن موسى الربماوي

  ٢٢٧  حممد بن موسى الشريف

  ٢٣٥  حممد بن ناصر العجمي

  ١٧٧  حممد بو خبزة احلسيين

  ٤٠  حممد بوينوكالن

  ٣٠٠  حممد تركي كتُّوع

  ١٠١  حممد متيم الزعيب

  ١٣٥  حممد حامد احلاج خلف

  ٢٥١  حسن جبلحممد حسن 

  ١٣٩  حممد حسني الرنتاوي

  ٨٦  حممد خري رمضان يوسف

  ١١١  حممد ربيع صباهي

  ١٦٦  حممد زهري بن ناصر الناصر

  الصفحة  االسم

  ١٨  حممد سرور حممد مراد البلخي

  ١٨٧  حممد صاحل بن أمحد الغرسي

  ٢٧١  حممد عبد الواحد كامل

  ١٢٤  حممد عبود مكحلة

  ١٤٥  حممد علي سلطاين

  ٢٤٢  حممد علي سومنز

، ٣٤  حممد عمارة

١٩٩  

  ١٩٠  حممد قاسم الشوم

  ١٣٨  حممد كرمي راجح

ــد  ــز عبــ ــد العزيـ حممـــد لطـــف عبــ

  ٣٥  الرزاق

  ٢٠٨  حممد حممد أمحد حممد

  ١٨٣  حممد حممود بكار

  ١٠٩  حممد نعيم الساعي

  ٢٧٣  حممد مهَّام عبد الرحيم

  ٢٠٩، ٢٠٠  حممد يسري إبراهيم

ــــي  ـــر الَفَرضـ ـــن أيب بكــ ـــود بــ حممــ

  ٢٦٤  البخاري



  ٣٥٩   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

حممــود بــن إمساعيــل بــن إبــراهيم 

  ١٣٢  اخلريمييت

  ١٩٨  حممود حسين مغالسة

  ٨٧  خمتار اجلبايل

  ٩٨  مروان بن علي البوين

  ٤٦  مرمي الدويلة

، ٤٧  مساعد بن سليمان الطيار

١٨٩  

ــد  ــد اهللا بـــن محـ مســـاعد بـــن عبـ

  ١٤٠  احلقيل

  ٢٣٨  مساعد بن فهد السعدوين

  ٣  مساعد بن حممد احلسين

ــلم  مســـلم بـــن احلجـــاج بـــن مسـ

  ١٦٦  القشريي النيسابوري

  ١٤٢  مصطفى السليماين

  ١٧٧  مصطفى باحو

ـــد الـــــدوماين  مصـــــطفى بـــــن أمحــ

  ١١٩  احلنبلي

ــد   ــ ــ ــــن أمحـ ــ ــــطفى بـ مصـــ

  كناكر

٦٦، ٤٨ ،

٢٨٣، ٢٣٩  

  الصفحة  االسم

  ٢٦٣  مصطفى حلمي

  ٢١  مصطفى مسلم

  ٢٩٨  مطلق البلوي

ــــن  ــد بــ ــ ــــن أمحــ ــد بـ ــ ــــر حممــ املظفـ

  ١٤٣  إسحاق األبِـْيـَوردي

مظهر الدين احلسـني بـن حممـود 

  ٢٥٦  الزيداين

  ١٣٨  مكي احلسين

  ١٦٢  مناع خليل القطان

  ٢٩٤  منصور حسني احملمد املنصور

  ١٩٤  منري القادري بودشيش

  ١٦٠  موسى بن أمحد احلجاوي

موفــق الــدين عبــد اهللا بــن أمحــد 

  ٢١٨  بن قدامة املقدسي

ـــوي  ــ ـــالم علـ ـــد الســـ ـــوالي عبـــ مـــ

  ١٧٨  بلغييت

  ١٥١  حيىي احلنيينناصر بن 

  ١٠٧  نافذ حسني محاد

  ١٤٢  نايف بن صالح املنصوري



  ٣٦٠   ا ام ١٤٣٢- ١٤٣٣  

  الصفحة  االسم

  ٢١  نايف بن حممد العصيمي

  ١٤  ندى حممد علي صوان

  ١٨٥  نذير كعكة

  ٢٠٥  نزيه محاد

  ١٥٢  نسيبة مصطفى البغا

  ٤١  نوار بن الشلي

  ٦٣  نوال بنت حممد علي الصانع

ــــدين  ــ ــ ـــور الــ ــ ــ نـــ

  طالب

١٥٩، ١٥٨، ٨١ ،

٢٢١، ٢١٨، ١٦٠ ،

٢٥٦  

  ١٥٠  نور الدين عرت

  ١٢٩  نور الدين خمتار اخلادمي

  ١٧  هاين بن عبد اهللا اجلبري

  ١١٩  هدى اخلضري

هشــام بــن عبــد الكــرمي البـــدراين 

  ٢١٩  املوصلي

  ٢٧٣  مهَّام عبد الرحيم سعيد

  ٧٠  هناء حممد هالل احلنيطي

  ١٧٠هيــثم بــن فهــد بــن عبــد الــرمحن 

  الصفحة  االسم

  الرومي

حممـد هيلة بنت عبد الرمحن بـن 

  ٥٥  اليابس

  ١٨٢  وائل بن سلطان احلارثي

  ٨٥  وليد بن عبد اهللا اهلوريين

  ٩٢  ياسر بن علي الشهري

  ١٤٨  حيىي بن إبراهيم اخلليل

  ٩٦  يعقوب حسن املشهداين

  ٥٦  يوسف القرضاوي

  ٢٠٤  يوسف بن أمحد القاسم

ــد  يوســــف بـــــن حســـــن بـــــن عبـــ

  ١٤٥  اهلادي احلنبلي

  ٢٢٦  يوسف بن عبد اهللا امحيتو

  ١  يوسف بن عبد اهللا الصمعاين

  ٦٤  يوسف بن عثمان بن حزمي

  ١٧٦  يوسف صالح الدين طالب
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  الفهرس اإلمجايل

 
 

  الصفحة  املوضوع

  أ  المقدمة

  ١  حرف األلف 

  ٦٣  حرف الباء 

  ٧٢  حرف التاء

  ١٠٩  حرف الثاء

  ١١٠  حرف اجليم

  ١١٨  حرف احلاء

  ١٢٨  حرف اخلاء

  ١٣٠  حرف الدال

  ١٣٧  حرف الذال

  ١٤٠  حرف الراء 

  ١٤٣  حرف الزاي

  ١٤٦  حرف السني

  ١٥٤  حرف الشني

  ١٦٥  حرف الصاد

  ١٧٢  حرف الضاد

  ١٧٣  حرف الطاء

  ١٧٤  حرف العني

  ١٨٧  حرف الغني

  ١٨٨  حرف الفاء

  ١٩٧  حرف القاف

  ٢١١  حرف الكاف

  ٢٢١  حرف الالم

  ٢٢٥  حرف امليم

  ٢٨١  حرف النون

  ٢٩٥  حرف اهلاء 

  ٢٩٧  حرف الواو

  الصفحة  املوضوع

  ٣٠١  الفهارس

  ٣٠٣  الفهرس الموضوعي للكتب

  ٣٠٣  كتب التفسري وعلوم القرآن

  ٣٠٥ كتب العقيدة واملنهج

  ٣٠٧ كتب امللل والفرق واملذاهب الفكرية املعاصرة

  ٣٠٧ كتب الفقه والفتاوى

  ٣١١ :كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية

  ٣١٢ كتب احلديث

  ٣١٤ والرجالكتب علوم احلديث 

  ٣١٤ كتب األخالق والسلوك والرقائق

  ٣١٥ كتب السري والتاريخ والرتاجم واألنساب

  ٣١٦ كتب اللغة واألدب

  ٣١٦ كتب ومكتبات

  ٣١٦ كتب الفكر اإلسالمي

  ٣١٧ الكتب الدعوية والرتبوية 

  ٣١٨ علوم متفرقة

  ٣٢١  الفهرس الهجائي للكتب

  ٣٣٨  تحقيقهافهرس الكتب التي أعيد طبعها أو 

  ٣٤٢  فهرس الرسائل الجامعية

  ٣٤٩  فهرس المؤلفين والمحققين والمشاركين

  ٣٦١  الفهرس اإلجمالي
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  تم الصف واإلخراج في

 ا ارر مؤسسة

nashr@dorar.net 

  ٠٣٨٦٨٠١٢٣: هاتف

  ٠٣٨٦٨٢٨٤٨: فاكس

 ٠٥٥٦٩٨٠٢٨٠: جوال


