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نظرية مقاصد الرشيعة اإلسالمية 

وتطبيقاتها عند العالمة محمد 

سعيد رمضان البوطي

13.002021
ميثاق صادق محمود 

هزاع امللي�
دراسات إسالمية400

يضع املؤلف يده يف هذا الكتاب عىل جوانب هامة لتحليل نظرية املقاصد وإبراز 

عْت قُدرَته املقاصدية  تطبيقاتها عند العالمة البوطي مبتدئاً بحياته العلمية التي َوسَّ

والفكرية وأَكْسبته ملكة فائقة ونادرة عىل ربط النوازل املعارصة بالرشيعة 

اإلسالمية، وانتهى حديث املؤلف ببيان وتحليل مواقفه وفتاواه الرشعية يف النوازل 

املعارصة.

ك� تحدث عن نظرية املقاصد العامة والخاصة واْستنبَط ضوابطَها وطرقَها وأسسها 

وس�تها وأسقَط هذه املقاصد عىل النوازل املعارصة وكان منضبطا بالرشيعة 

األسس الدينية والفلسفية لحرية 

املعتقد يف الفكر الغر� الحديث
الديانة املسيحية296إدريس الكنبوري9.002021

دراسة هامة وجديدة تروم استجالء األسس واملرتكزات الدينية والفلسفية التي 

نهضت عليها أطروحة حرية العقيدة يف الفكر الغر� الحديث، منذ بدايات عرص 

األنوار الذي شكل قطيعة نسبية مع التقاليد الدينية والفكرية التي استمرت عىل 

مدى تاريخ اليهودية واملسيحية.. مبينة ان فكر التنوير األورو� � يقفز عىل 

املنظومة الدينية أو يضعها جانباً يف طريقه نحو التأسيس للحرية اإلنسانية، ويف 

قلبها حرية العقيدة واملسؤولية الفردية للتدين، بقدر ما عمل عىل إعادة تركيبها 

وتأويلها يف اتجاه التجاوب مع طموحاته يف بناء عرص الحداثة وحرية الضم�. كتاب 

العمليات االجت�عية192إس�عيل العمري9.002021للحياة أن تنتظر

يسهم هذا الكتاب يف توسيع دائرة االتصال لديك من خالل األنشطة املبتكرة 

يل. ك� يفتح  واألفكار الخالقة التي تفّجر طاقاتك اإلبداعية يف الكتابة والتعب� والتخُّ

لك هذا الكتاب آفاقاً جديدة، ويُساعدك عىل اكتساب مهارات نوعية كفيلة بصناعة 

الفرق وإحداث التغي� املأمول. للحياة أن تنتظر (مهارات الحياة)

إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل .. 

كتاب العلم لألطفال - كتاب 

التدريبات ج2-1

240أنس الرفاعي7.002021
املوضوعات اإلسالمية 

املتنوعة

هاً إىل مجتمعٍ من عل�ِء  بالرغم من أن كتاب الغزايل (إحياء علوم الدين) كان ُموجَّ

رشيعة وفقهاَء، إال أنَّ هناك الكث� ما ينطوي عليه من نصائح ثاقبة �كن تكييفها 

لتقد�ها لجميع األع�ر. فقد أستخدم اإلمام الغزايل الكث� من القصص واألفكار 

الرائعة التي تجعل أفكاره واضحة وممتعة. وقد كُتبت قصص هذه السلسلة 

لألطفال (اليافع�)، لكن الهدف أن يقرأ اآلباء واملعلمون أيضا كلَّ قصٍة، ومن ثمَّ 

ينقلون أفكارها بطريقٍة تكون واضحًة ألي طفٍل حسب عمره، � تساعده عىل 

اإلجابة عن الكث� من األسئلة يف كتاب النشاط والتدريبات، باإلضافة إىل استمتاع 
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القصة والرواية512نجيب فاضل قصا كوريك15.002021هو وأنا

كتاب يح� قصة حياة سلطان الشعراء األتراك "نجيب فاضل قيصا كورك"، ويعترب 

من أهم كتبه. يح� فيه كيف اهتدى اىل الصوفية والدور الذي لعبه أستاذه 

باملدرسة "إبراهيم عشقي" عندما قدم له كتاب� مهم� أثرا يف حياته "�رات" 

و"ديوان نقيش" رجع إليه� بعد تدينه وتوبته.. إال أن حياة نجيب فاضل تحولت 

كليا بعد لقائه بالشيخ عبد الحكيم ا?ورايس من شيوخ الطريقة النقشبندية، ومن 

أ هذا الكتاب موضع  أجله كتب "هو وأنا" يف العام نفسه." ويقول عن كتابه :"  يتبوَّ

الصدارة من ب� كل أع�يل، ويُحفَظ يف أعز الزوايا من مكتبتي التي تشمل كتاباً 

الفقه اإلسالمي وأصوله400عبد الفتاح الس�ن12.002021كيف مالك...؟

كيف مالك...؟ أحكام ونصائح ملواقف مالية يومية ..

100 فكرة رضورية ألكل املال " الحالل فقط "..اإلنسان - بفطرته - ميَّال إىل املال، 

يحبُّ جمَعه والتفاخر به، ف� هو موقف اإلسالم من املال؟..

أيه� أصح وأهم الصدقة، أَم عمرة النافلة، وحج النافلة ؟ وهل صحيح أن 

مة عىل النفقة لبناء املساجد، أو  األقربون أَْوىل باإلنفاق؟ والنفقة عليهم مقدَّ

النفقة عىل الفق� الغريب؟

ثم ماذا وماذا عن البقشيش واإلكرامية؟ ..وهل يجوز تقديم هدية للمعلم ؟ 

رواح األرواح ..قبسات شعرية من أنوار أس�ء الله الحسنىالشعر العر� واملوشحات156مروان عرنوس3.002021رواح األرواح

هندسة اللغة .. االست�ع والقراءة 

والكتابة والتحدث
هندسة اللغة .. االست�ع والقراءة والكتابة والتحدث.. كيف؟ وملاذا؟اللغة العربية192توفيق بلطه جي6.002021

ليطمنئ قلبي .. أوراق من الحياة 

اليومية ( الجزء الثا� )
10.002021

د. نزار أباظة - د. شوقي 

أبو خليل
304

الكتابات العربية 

املتنوعة

كم ينسجم مضمون الكتاب مع عنوانه.. ليطمنئ قلبي.. كتاب يحمل يف طياته 

راحة للنفس وسالم داخيل وحب قل ان يحمله كتاب اخر.. يخاطب الكتاب جميع 

الرشائح الثقافية، وتالمس موضوعاته القلوب بأسلوب سهل شيق. كث�ا منا تابعوا 

كل�ته وعاشوا يومياته من خالل أوراق التقويم الهاشمي عىل مدى سنوات 

عديدة..فكان " أوراق من الحياة اليومية". القى الجزء األول منه رواجا كب�ا.. وها 

هو الجزء الثا� يأ� عىل نسقه ويتابع خطته يف موضوعاته الخمسة؛ اإلسالميات، 

الرتبية والسلوك، التاريخ والجغرافيا واألعالم، الفلسفة والحكم، القصص، الطرائف. 
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24.002021األبدال واملترصفون يف الكون
عبد الغفار بن محمد 

حميدة
808

املوضوعات اإلسالمية 

املتنوعة

األبدال واملترصفون يف الكون ..أحاديثهم ومن نسب إليهم

دراسة حديثية تأصيلية يف ضوء ثوابت الرشيعة اإلسالمية

جمع ودراسة وتحقيق :د.عبد الغفار بن محمد حميده

تقديم الدكتور عمر بن محمد فالتة املدرس باملسجد النبوي الرشيف

10.002021قرب النبي صىل الله عليه وسلم
عبد الغفار بن محمد 

حميدة
الس�ة النبوية312

قرب النبي صىل الله عليه وسلم .. روايه ودراية يليه حديث ماب� بيتي ومنربي .. 

رواية ودراية

11.002021أحاديث وآثار رفع اليدين يف الدعاء
عبد الغفار بن محمد 

حميدة
الفقه اإلسالمي وأصوله368

أحاديث وآثار رفع اليدين يف الدعاء ..

تقديم محدث الديار اليمنية العالمة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعاىل 

واملحدث الدكتور عمر بن حسن فالتة املدرس باملسجد النبوي الرشيف

10.002021حديث ليلة النصف من شعبان
عبد الغفار بن محمد 

حميدة
328

الحديث الرشيف 

وعلومه

• إحياء ليلة النصف من شعبان متى حدث وكالم العل�ء يف ذلك.

• مضمون األحاديث الواردة يف فضلها: من نزول الله سبحانه واطالعه وتقديره 

اآلجال ليلتها.

• االحتفال بها والخرافات التي تعمل ليلتها.

• أحداث حصلت ليلتها، ومن تويف وولد ليلتها.

• جمعة النصف من رمضان وما ورد يف ذلك.

• األحداث التي تحصل ليلتها كالصيحة والهدة والصوت.

3.002021إتحاف الكرباء
عبد الغفار بن محمد 

حميدة
88
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BORN TO LEAD4.002021الرتاجم والس�112هالة املينياوي

BORN TO LEAD..The World Leading Influencers

 his book introduces the real influencers whose deeds are changing

 the world by means of their goodness and real endeavor to change

 the life of their communities to the better, creating an everlasting

 .impact on people and society

 The aim is to give the new generations role models of true leaders

  .who devoted their life to share the blessings they have with others

املبدأ واملص�..الرؤية التوحيدية وتجلياتها يف النفس واملجتمعدرسات إسالمية360لؤي صايف11.002021املبدأ واملص�

بث مبارش .. مجموعة قصصيةالقصة والرواية168سندس مأمون علوش3.502021بث مبارش .. مجموعة قصصية

 The Wealthy Prophet

Muhammad ( صىل الله عليه 

وسلم ) النبي ال�ي محمدملسو هيلع هللا ىلص

الس�ة النبوية256عبد الفتاح الس�ن12.002021

The Wealthy Prophet Muhammad ( صىل الله عليه وسلم ) النبي ال�ي 

محمد?
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سلي�ن سامي الجوخدار .. هكذا 

علمنا
املقالة والخاطرة220كريم زين9.002021

مواضيع أساسية ملن أراد أن يَنُْعم بحياٍة ملؤها السعادة والتوازن ب� عالَم الحياة 

الدنيا وعا� اآلخرة الذي إليه نهاية كل يشء

يف مدرسة الرسول صىل الله عليه 

وسلم
الس�ة النبوية256د. نزار أباظة7.502021

    دليل تعريفي بتاريخها ومنهاجها..اهتم النبي ? �وضوع التعليم والرتبية والتوجيه منذ 

األيام األوىل للبعثة النبوية، أسس مدرسة يف مكة املكرمة قبل الهجرة يف دار االرقم لتعليم 

املسلم� األوائل.

ثم أسس مدرسة أخرى يف املدنية املنورة باملسجد النبوي قامت عىل مناهج واسعة.

كان النبي ? يغتنم الفرص ليعلم الصغار والكبار. ومن أبدع اللفتات إقامة دورة للصغار 

معلموها أرسى بدر لقاء إطالقهم.

كتاب هام يقدم أسلوب النبي ? يف الرتبية.

اإلخوة املغامرون .. ذَهب َمنَح 

املفقود
اإلخوة املغامرون .. ذَهب َمنَح املفقودالقصة والرواية72رقية البادي3.502021

العمليات االجت�عية272رامي شميس باشا8.002021قطوفها دانية .. مالكيات

قطوفها دانية .. مالكيات ..مقتطفات وأفكار من كتب مالك بن نبي (الجزء الرابع )..

إطاللة بانوراميه عىل فكر املفكر اإلسالمي مالك بن نبي ومنهجه الخاص يف معالجة 

مشكالت العرص، ومواجهة الغزو الفكري. ال نغوص يف " قطوفها دانية" بكتب بني نبي 

ولكننا نتوقف عند اهم ما جاء فيها واستوقف الكاتب خالل تبحره فيها. حيث يشاطرنا 

اختياراته وما لفته أك� فأك� يف كتب مالك بن نبي وفكره.. الكتاب ليس ملخصا لكتب 

بن نبي.. ولكنه باقة حلوة تجمع أهم �ارات ماكتبه هذا املفكر الكب�


