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من اأقوال رئي�س الدولة:

"يجب التزود بالعلوم احلديثة واملعارف الوا�سعة والإقبال 
جمالت  كافة  طرق  على  �سادقة  ورغبة  عالية،  بروح  عليها 
من  الثالثة  الألفية  خالل  الإمارات  دولة  تتمكن  حتى  العمل، 

حتقيق نقلة ح�سارية وا�سعة".

خليفة بن ز�يد �آل نهيان



�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد بن �سلطان اآل نهيان

رئي�س الدولة



من اأقوال نائب رئي�س الدولة:

دائم  �سالم  يف  ال�ستثمار  يعني  التعليم  يف  ال�ستثمار  "اإن 
ويف الأمن الذي ي�ستحقه اأبناوؤنا من دون �سك".

حممد بن ر��شد �آل مكتوم



�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي





ال�سيد جمعة املاجد
رئي�س جمل�س الأمناء





)11(

كتابة الر�سائل العلمية الأوىل
مقدمة الطبعة الثالثة

نوّد يف مقدمة الطبعة الثالثة اأن نُ�سيد باأهمية برنامج الدرا�سات العليا يف كلية 
الإماراتي  املجتمع  يف  خمرجاته  وامتداد  بدبي،  والعربية  الإ�سالمية  الدرا�سات 
لكثري  �سروريا  مرجعا  املنجزة  والأطروحات  الر�سائل  �سارت  بعدما  واخلليجي، 

من الباحثني والدار�سني.
اليوم،  اإىل  الربنامج  انطالق  منذ  �سنة   )22( وع�سرون  اثنتان  م�ست  فقد 
ومل يزدنا هذا اإلاَّ اإميانًا ب�سرورة موا�سلة امل�سرية، والإ�سهام يف التطوير العلمي 
والأكادميي، وبناء اأجيال مزودة باأدوات البحث العلمي املتميز، َوالتفكري البناء، 

والإ�سهام الفعال يف الرتاكم املعريف لالإن�سانية.
اأول ترخي�س يف الدولة لفتح برنامج الدرا�سات  ولقد ح�سلت الكلية على 

العليا للماج�ستري والدكتوراه، يف ال�سريعة الإ�سالمية واللغة العربية. 
تخ�س�سات  يف  جادة،  لبحوث  علمية  مناق�سات  الربنامج  اأثمر  اأن  وكان 

خمتلفة، اأحرزت ال�سبق يف التناول، والتميز يف الدرا�سة والتحليل.
وبهذا، فكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية قطٌب بحثّي اأكادميّي بارز، بالنظر 
اأكادميية  اأجنزتها، مبوا�سفات  التي  العلمية  قّدمتها، والأعمال  التي  اإىل املخرجات 
عاملية، ما دعا جمل�س الأمناء اإىل الهتمام بطباعتها ون�سرها؛ فن�ساأت بذلك لدينا 
جتربة )طباعة الر�سائل العلمية( وكانت ناجحة ورائدة؛ حيث اأُخرجت الر�سائل من 
رفوف املكتبات اإىل كفوف الهتمامات، وباتت مطبوعة متداولة بني اأيدي القراء 
والباحثني واملوؤ�س�سات املختلفة، مبناهجها ونتائجها ومقرتحاتها وتو�سياتها، ل �سيما 

تلك التي تناولت مو�سوعات جمتمعية ذات اأثر مبا�سر يف املجتمع الإماراتي.
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العليا يف  الدرا�سات  برنامج  طالبات  فاإن جمموَع خرّيجات  الأرقام،  وِبُلغة 
الإ�سالمية يف  ال�سريعة  ماج�ستري  طالبة من  منهن )97(  طالبة؛  بلغ )220(  الكلية 
تخ�س�سي )الفقه، واأ�سول الفقه(، و )77( طالبة من ماج�ستري اللغة العربية واآدابها 
�سعبتي )اللغة والنحو، الأدب والنقد( و )46( طالبة يف الدكتوراه؛ منهن )19( 
طالبات يف ق�سم ال�سريعة، و )27( طالبة يف ق�سم اللغة العربية، وذلك منذ انطالق 

الربنامج، بح�سب اإح�سائيات ال�سنة اجلامعية 2018-2017.
بعد  الثالثة،  طبعته  يف  الأوىل،  املئة  كتاَب  للقراء  نقدم  اليوم،  نحن  وها 
العلمي  البحث  م�سار  على  للباحثني  دلياًل  ليكون  ال�سابقتني،  الطبعتني  نفاد 
وقد  العربية.  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  يف  القرن  هذا  من  الأوىل  الع�سرية  يف 
ت�سمن مو�سوعات يف ال�سريعة الإ�سالمية، واللغة العربية واآدابها، تخدم املجتمع 
م�سرية  متابعة  على  وتعمل  الأ�سرة،  و�سوؤون  الرتاث  اإحياء  جمال  يف  الإماراتي، 
الإبداع الإماراتي واخلليجي يف ال�سعر والق�سة والرواية واملقال واأدب الأطفال 

والنقد الأدبي، وغريها، وال�سهر على تقوميها.
الإماراتيات،  الباحثات  اإىل  التقدير  بعبارات  املنا�سبة  هذه  يف  ونتوجه 
ْمنه من جهود كبرية، وحر�س  واخلليجيات، خّريجات الكلية ب�سفة عامة، لقاَء ما َقداَّ
بالغ، واجتهاد وا�سح يف هذه البحوث العلمية، التي ُتّثل - بال �سك - عناوين 

بارزة يف ال�ّسجل العلمي والثقايف لدولة الإمارات العربية املتحدة. 
ول يفوتنا اأن نرفع اأ�سمى عبارات ال�سكر للجهات الداعمة والراعية لطباعة 

الر�سائل العلمية. 
ومن جهة اأخرى، ندعو طلبة الربنامج اإىل اأهمية اختيار مو�سوعات ر�سائلهم، 
وا�ستهداف الق�سايا املجتمعية الإماراتية والإن�سانية بالدرا�سة والبحث والتحليل، 
واقرتاح حلول للم�سكالت القائمة، واكت�ساب املهارات العالية يف البحث العلمي، 
جمعاء. ولالإن�سانية  لوطنهم،  نافعني  ويكونوا  والريادة،  التميز  مراتب  ليحرزوا 
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الكلية  موؤ�س�س  املاجد  جمعة  لل�سيد  التقدير  عبارات  اأ�سمى  نرفع  وختاما، 
وراعيها، لقاء الدعم والت�سجيع الذي يبديه للربنامج ومنت�سبيه.

متاًحا  مرجعا  الأوىل(  املئة  )كتاب  لــ  الثالثة  الطبعة  هذه  تكون  اأن  وناأمل 
للباحثني والدار�سني باجلامعات واملراكز البحثية واملكتبات العامة، و�سائر املتابعني 

لل�ساأن العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

                                                              دبي يف 2018/06/11
                                                           د. حممد اأحمد عبد الرحمن

مدير كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي





أواًل: رسائل ماجستير 
قسم الشريعة
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التعريف بالطالبة
مرمي حممد �سالح حممد ح�سن الظفريي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«  : الدرجة العلمية 

2000/4/4م  : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ح�سن مرعي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »م�سطلحات املذاهب الفقهية يف الأعالم والكتب والآراء 

والرتجيحات«
اإ�سكالية البحث: هناك كثري من ال�سطالحات التي ترد يف كتب املذاهب 
اأنها  الفقهية املختلفة، دون اأن يبني موؤلفوها مرادهم بهذه الألفاظ؛ اعتماداً على 
مفهومة لأهل العلم يف زمانهم؛ وقد يَ�ْسُكل على القارئ املبتدئ يف ع�سرنا فهم 
هذا املراد؛ ورمبا وقع يف اخلطاأ ب�سبب عدم علمه بالتف�سري ال�سحيح للم�سطلح، ل 
�سيما واأن بع�س هذه امل�سطلحات م�سرتك بني جميع املذاهب، ولكنه يختلف من 
حيث املعنى؛ فكان هذا املو�سوع مبثابة الك�ساف الذي ينري الطريق ملن يطالع كتب 
زاً بالأمثلة  الفقه، وي�سع الأمور يف موقعها، فيبني املراد باللفظ يف املذهب؛ معزاَّ

بح�سب ا�ستعمالهم له.
خطة البحث: تناولت الباحثة هذا املو�سوع يف خم�سة ف�سول: 
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الف�سل الأول: ال�سطالحات العامة يف املذاهب الفقهية.
الف�سل الثاين: ا�سطالحات املذهب احلنفي.

الف�سل الثالث: ا�سطالحات املذهب املالكي.
الف�سل الرابع: ا�سطالحات املذهب ال�سافعي.
الف�سل اخلام�س: ا�سطالحات املذهب احلنبلي.

نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جملة من النتائج اأهمها: 
اإناَّ جميع املذاهب الفقهية اعتمدت الرمز عند العزو للعامل اأو للكتاب، لكن    -

بتفاوت بني مقل ومكرث.
عند  واملراتب  ال�سور  اأعلى  يف  ال�سواب  وحتري  العلمية  الأمانة  تتجلى    -

الت�سدي لالإفتاء، حيث تُْنَتَقى اأدق األفاظ الرتجيح، لتو�سم بها الفتوى.
تختلف األفاظ الت�سهري اأو عالمات الإفتاء من مذهب لآخر، �سواء من حيث    -
ا�ستعمال اللفظ، اأو من حيث معناه، فلفظ »ال�سحيح« مثاًل ياأتي يف املذهب 
د به يف املذاهب الأخرى  ال�سافعي للرتجيح بني اأوجه الأ�سحاب، بينما يُْق�سَ

ما قوي دليله.
املذهب  لغة  على  اأثاَّرت  خا�سة،  بظروف  مذهب  كل  ن�ساأة  ارتبطت    -
اأهلها  عمل  من  وموقفه  باملدينة  مالك  الإمام  فوجود  فقهائه،  وا�سطالحات 
جعل له ا�سطالحات خا�سة، وعدم وجود موؤلف م�ستقل لالإمام اأحمد يف 
الفقه وتوجه الأ�سحاب لنقل فتاواه واأقواله، وكذلك زهد الإمام وورعه اأثاَّر 

يف املذهب، با�سطالحات ميزته عن بقية املذاهب.
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التعريف بالطالبة 
هدى خلفان حميد كامل النعيمي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2001/4/23م  : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اأمني عبد املعبود   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »احلقوق والواجبات املالية للمراأة يف ال�سريعة الإ�سالمية« 
الت�سريع  منهجية  ت�سكك يف  التي  الكتب  البحث: هناك كثري من  اإ�سكالية 
الإ�سالمي من زواية نظرته للمراأة، اتّ�َسَم هذا الت�سريع باأن املراأة يف ظله مه�سومة 
واأعلى  قدرها  رفع  ما  احلقوق  من  لها  كفلت  الغربية  القوانني  اأن  زاعمني  احلق، 
ببع�س  ذلك  ويدللون على  الإ�سالمي،  الت�سريع  احلال يف  منزلتها، على خالف 
الأحكام ال�سرعية املتعلقة بها من اأمثال: اأنها ترث ن�سف ما يرث الرجل، و�سهادتها 
بلغتها  التي  للمكانة  بيانا  الر�سالة  فقد جاءت  �سهادته، ولذلك؛  الن�سف من  على 
التي  املالية  والواجبات  احلقوق  بيان  على  واقت�سرت  الغراء،  ال�سريعة  املراأة يف 
كفلتها ال�سريعة الإ�سالمية للمراأة؛ لتهتدي بها الن�ساء يف ظلمات هذا البحر اللجي، 
وليعلمن اأن املراأة يف املنهج الإ�سالمي لي�ست مبعزل عن احلياة القت�سادية، بل اإن 

لها فيه دوراً اإيجابياً، كا�سبة للرثوة ومنمية لها، ومعززة لأركان القت�ساد.
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خطة البحث: تناولت الباحثة هذا املو�سوع يف مقدمة وبابني، هما:
الباب الأول: احلقوق املالية امل�سرتكة بني الرجل واملراأة يف الت�سريع الإ�سالمي 

وق�سمته اإىل اأربعة ف�سول. 
الت�سريع  يف  باملراأة  اخلا�سة  املالية  احلقوق  بعنوان:  فهو  الثاين  الباب  واأما 

الإ�سالمي وق�سمته اإىل اأربعة ف�سول.
نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 

الرجل  بني  الإ�سالم  �ساوى  وقد  الرجل.  مثل  ال�سرعية  للتكاليف  اأهل  املراأة   -
واملراأة يف كثري من احلقوق العامة، مع التقييد يف بع�س الفروع، مبا يتالءم 

مع طبيعتها.
لها ذمة  نف�سها، وَجَعَل  اإرادتها والتعبري عن  املراأة يف  الإ�سالُم حرية  اْحرَتََم   -
مالية م�ستقلة، وجعل حقها يف الت�سرف يف اأموالها حًقا مقرًرا يف ال�سريعة 
الإ�سالمية، وكفل لها ن�سيبا من املرياث، ل ي�سح لأحد اأن يحرمها منه، واأمَر 

باإكرامها اأماً، واأختاً، وزوجة، وبنتا.
مع اأن وظيفة املراأة الأوىل هي اإدارة بيتها ورعاية اأ�سرتها، اإل اأن ال�سريعة مل   -
تنع املراأة من العمل الذي تختاره، ما دامت مراعية اأحكام ال�سرع واآدابه؛ 
متم�سكة مبا فيه �سيانة العر�س وال�سرف والعفاف، وما تك�سبه من عملها حق 

خال�س لها، ل ي�ساركها فيه اأحد، اللهم اإل ما جتود به على من ت�ساء.
اأحوال  يف  ظاهر  وهو  العبادات،  باب  يف  املراأة  على  مالية  واجبات  هناك   -
كثرية، منها: وجوب تزكيتها ملالها، متى بلغ الن�ساب، ووجوب دفعها الفدية 
الزاد  ملكت  اإن  عليها  احلج  ووجوب  كالرجل،  ال�سيام  يف  الإفطار  عند 

والراحلة، ومطالبتها بالفدية يف احلج اإن وقعت يف حمظور يقت�سيها. 



)21(

التعريف بالطالبة 
مرمي اإبراهيم ح�سن �ساه مراد ال�سيخ  : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«  : الدرجة العلمية 

2001/10/16م  : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ح�سن مرعي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »مدى تكرمي الإ�سالم للمراأة يف ت�سريعات الطالق« 

قوانني  من  النيل  تبتغي  التي  واملوؤترات  الآراء  كرثت  البحث:  اإ�سكالية 
الأحوال ال�سخ�سية يف الدول الإ�سالمية؛ لأن هذه القوانني ت�ساعد على ال�ستقرار 
الأ�سري؛ ل�ستمدادها من �سريعة الإ�سالم، واآداب القراآن، وكان ت�سريع الطالق 
من الأمور التي جعلها هوؤلء مادة لهمزهم وملزهم، حيث اأرادوا حتويره وتغيريه؛ 
كثرية،  �سبهات  ذلك  يف  واأطلقوا  عنها،  الظلم  ورفع  املراأة،  م�سلحة  بدعوى 
هذه  على  ترد  علمية  درا�سة  ا�ستدعى  الذي  الأمر  ال�سريعة،  هذه  حول  اأثاروها 

ال�سبهات، بل وتو�سح موا�سع التكرمي للمراأة فيه.
خطة البحث: وقد تناولت الباحثة مو�سوعها يف ثالثة اأبواب. الباب الأول: 
الباب  يف املحافظة على ا�ستقرار الأ�سرة والبعد عن الطالق، وتناولت يف هذا 
دوَر الزوجني يف احلفاظ على الأ�سرة من الطالق، وتكرمي الإ�سالم للمراأة بو�سع 

و�سائل م�سروعة لالإ�سالح بني الزوجني.
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الباب الثاين: يف تقييد الطالق، والطالق باأمر القا�سي.
الباب الثالث: يف اآثار الطالق املالية وغري املالية.

ل يف  نتائج البحث: قد انتهت الباحثة يف ختام ر�سالتها اإىل اأن الإ�سالم ف�ساَّ
اأحكام الطالق تف�سياًل كبرياً، حتى وردت �سورة من القراآن حتمل ا�سم »�سورة 
الطالق« َربََطْت اآياتها م�ساألة الطالق بالتنبيه على عدم ظلم املراأة، ودعوة الزوج 
اإىل اأن مي�سك زوجته باملعروف، واأن يتقي اهلل تعاىل يف حال الزوجية ويف حال 
الطالق، وحر�ست ال�سريعة على منع وقوع الطالق قبل اأن يقع؛ فاأمر باملعا�سرة 
باملعروف، وبني احلقوق التي جتب لكل واحد من الزوجني مبقت�سى عقد الزواج، 
متى لحت  الزوجية،  كيفية عالج اخلالفات  بها، وبني  يطالب  التي  والواجبات 
والزوجة،  الزوج  ن�سوز  اأحكام  فقط يف  الزوجني  اإطار  الأفق، يف  اأماراتها يف 
ثم يف تدخل جهة قريبة منهما حلل اخلالف الواقع بينهما، فاإذا مل ي�ستطع هوؤلء 
الطالق،  �سوى  اأمامنا من خمرج  فلي�س  ال�سدع،  ال�سمل وراأب  الأقارب جمع 
بالأ�سرة  الت�سريع واعتناوؤه  فيها جالل  ب�سوابط و�سروط و�سعها الإ�سالم، يظهر 
الطريق  ال�سرع  فتح  فقد  ذلك،  ومع  خا�سة،  ب�سفة  للمراأة  وتكرميه  عامة،  ب�سفة 
اأمام الزوجني املنف�سلني ملعاودة الع�سرة وا�ستئناف احلياة الزوجية، مبا �سرعه من 

اأحكام الرجعة والعدة.
اأن  ميكن  ناجحاً،  يكون  كما  الزواج  »اإن  بقولها:  بحثها  الباحثة  وقد ختمت 
»وكان  باملعروف  وجل«  عز  اهلل  يريده  كما  كان  اإذا  اأي�ساً،  ناجحاً  الطالق  يكون 

عالجاً لأمٍل م�ستع�ٍس، مل تنفع معه الأدوية والعالجات الب�سيطة«.
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التعريف بالطالبة
اآمنة حممد �سريف علي خوري  : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«  : الدرجة العلمية 

2001/10/24م  : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اأمني عبد املعبود  : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »حفظ الأعرا�ض يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنة« 

اإ�سكالية البحث: انت�سر بني �سباب املدار�س واجلامعات يف بع�س املجتمعات 
الإ�سالمية كثري من املفا�سد الأخالقية، وا�ستطاعت التيارات امل�ستوردة اأن تزعزع 
القيم الإ�سالمية يف نفو�س هوؤلء ال�سباب، واأنتجت ان�سقاقاً يف بنيان الأ�سرة امل�سلمة 
واملجتمع امل�سلم، وُفِتَحت ثغرات يف جمتمعاتنا �ساهمت بقدر كبري يف ن�سر الف�ساد 
واأُْدِمنت  امل�سكرات،  و�ُسِربت  الفواح�س،  ارتُِكَبت  حتى  اخللقية؛  والنحرافات 
املخدرات، وُفِتح الطريق اأمام الراغبات يف الُفْح�س؛ لكي ت�ساير اإحداهن هواها، 
ثم تتمكن من اإعادة البكارة اإىل مكانها، اأو حتول دون وقوع احلمل اإن اأرادت، 
ف�سال عن هذا الهجوم الكا�سح على الف�سيلة من القنوات الف�سائية؛ بن�سر الإباحية 
اإىل اخلروج من خدر  امل�سلمات  الزائف؛ داعني  التحرر  �سعار  والفجور؛ حتت 
حيائهن، وقد ا�ْسَتْدَعى هذا اخلطُر الداهم على الف�سيلة والأخالق درا�سة علمية، 
تبني الطريق الذي ر�سمته �سريعة الإ�سالم يف حفظ العر�س وحماية املجتمع من 
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النهيار الأخالقي.
خطة البحث: ق�سمت الباحثة درا�ستها اإىل تهيد وثالثة اأبواب: 

فاأما التمهيد فقد اأجابت فيه على ال�سوؤال التايل: كيف واجه الإ�سالم م�سكلة 
املراهقة ؟

يف  الأعرا�س  حلماية  الإيجابية  الو�سائل  لبيان  جعلته  فقد  الأول  الباب  واأما 
الت�سريع الإ�سالمي.

واأما الباب الثاين فقد خ�س�سته للحديث عن حفظ الأعرا�س بت�سريع العقوبة.
بت�سريع  الأعرا�س  حفظ  عن  احلديث  فيه  تناولت  فقد  الثالث  الباب  واأما 
العقوبة التعزيرية، وتكلمت فيه عن ماهية العقوبة التعزيرية، وال�سبهات التي تدراأ 

احلد على الزاين، وال�سذوذ اجلن�سي والعقوبة املقررة يف الت�سريع الإ�سالمي.
اأن ال�سريعة الإلهية حافظت على عر�س  اإىل  الباحثة  نتائج البحث: انتهت 

الإن�سان وكرامته بو�سيلتني: 
الو�سيلة الأوىل: ما �سرَعْته من �سرائع واأحكام تظهر فيها هذه الغاية، كوجوب 
ال�ستئذان عند دخول البيت، واإلزام املراأة باحلجاب ال�سرعي والنهي عن تتبع عورات 
بالن�ساء عن طريق الزواج. الرجال  النا�س وك�سف عيوبهم، كما �سرَعْت ارتباط 

وهذا  لها،  و�سيانة  لالأعرا�س  حفظاً  عقوبات  من  �سرعته  ما  الثانية:  الو�سيلة 
ظاهر يف العقوبات ال�سديدة التي فر�ستها يف حالة الزنا وهتك العر�س والقذف 
امل�سلم  خولت  ال�سريعة  اإن  بل  وكرامته،  الإن�سان  عر�س  مي�س  ما  كل  من  وغريها 
اإىل حد قتل املعتدي عليه، مادام مل  مكانة الدفاع عن عر�سه، ولو و�سل الأمر 

يَ�ْسَتِطْع دفعه اإل بذلك.
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التعريف بالطالبة
ح�سة اأحمد ح�سن الدقي  : ا�سم الطالبة 
ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(   : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »ممتاز«  : الدرجة العلمية 
2002/3/6م  : تاريخ املناق�سة 

اأ.د. حمد عبيد الكبي�سي  : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »احلقوق ال�سيا�سية للمراأة يف الإ�سالم رئا�سة الدولة وجمل�ض 

ال�سورى«. 
هُة للمراأة امل�سلمة، تطالبها بالتحرر  اإ�سكالية البحث: ارتفعت دعوات موجِّ
من قيود البيت والأ�سرة، ويف املقابل ت�سددت الأ�سوات الداعية اإىل اإلزام املراأة 
عدم  اإىل  دعوة  وهو  للتعليم،  ولو  منه،  اخلروج  وعدم  فيه،  وال�ستقرار  ببيتها 
الإقرار بحق املراأة يف نيل التعليم كالرجل، ثم جاءت بعدها معركة حترمي العمل 
التي ما زالت بقايا نارها ت�سطرم بني الفينة والأخرى، واإن كان الواقع قد جتاوز 

هذه امل�ساألة اأي�ساً، كما جتاوز �سابقتها يف م�ساألة التعليم. 
واليوم تثار معركة اأخرى، وهي معركة العمل ال�سيا�سي و�سالحية املراأة لهذا 
احلقوق  اللثام عن  تيط  علمية  درا�سة  اإىل  يحتاج  الذي  املو�سوع  الدور، وهو 
ال�سيا�سية التي كفلها الإ�سالم للمراأة، والدور ال�سيا�سي الذي ميكن اأن تقوم به يف 

املجتمع امل�سلم والدولة امل�سلمة.
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خطة البحث: ق�سمت الباحثة ر�سالتها اإىل مقدمة وتهيد وثالثة اأبواب: 
اللغة  يف  ال�سيا�سية  احلقوق  مفهوم  عن  فيه  حتدثت  فقد  التمهيد  فاأما 

وال�سطالح.
وخ�س�ست الباب الأول للحديث عن حقوق املراأة بني ال�سريعة الإ�سالمية 

والت�سريعات القدمية، كل م�ساألة منهما يف ف�سل م�ستقل.
وجعلت الباب الثاين للحديث عن حكم تويل املراأة لرئا�سة الدولة، وق�سمته 

اإىل ف�سلني.
ملجل�س  املراأة  ع�سوية  حكم  عن  للحديث  جعلته  فقد  الثالث  الباب  واأما 

ال�سورى، وق�سمته اإىل ثالثة ف�سول.
نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 

عن  مييزها  ما  وهو  واأ�سوله،  ال�سرع  بقواعد  من�سبطة  الإ�سالم  ال�سيا�سة يف 
ال�سيا�سة يف ال�سرائع الأخرى.

الفقه ال�سيا�سي فقه متجدد وي�ساير الواقع، ويراعي ظروف الع�سر واحتياجاته.
اإن ما ورد يف الفقه الإ�سالمي من اأحكام واآداب خا�سة بالإمامة العظمى ميكن 

تطبيقها على رئا�سة الدولة القطرية، مع مالحظة الختالف يف مهام الرئي�س.
اجتهادية  م�ساألة  احلقيقة  يف  هي  اخلليفة  يف  الفقهاء  و�سعها  التي  ال�سروط 
امل�سلمة  الأمة  وحفظ  الدين  حفظ  بها  يناط  التي  الوظيفة  ج�سامة  فيها  روعيت 

املرتامية الأطراف، ومل يرد ن�س �سرعي �سريح باأي �سرط من هذه ال�سروط.
اإن ال�سروط التي و�سعها الفقهاء يف اأهل ال�سورى مل ي�ستندوا فيها اإىل ن�س 
قاطع، بل بُِنيَت على تف�سريات اجتهادية لبع�س الن�سو�س، وقد كان الهدف منها: 

و�سع الدولة يف يد اأمينة ت�سعى اإىل حتقيق العدل واإحقاق احلق ورفع الظلم.
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التعريف بالطالبة 
اأ�سماء اأحمد �سامل العوي�ض  : ا�سم الطالبة 
ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(   : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«  : الدرجة العلمية 
2002/9/25م  : تاريخ املناق�سة 

اأ. د. حمد عبيد الكبي�سي  : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
الكتاب  اأبواب  بيان ما ت�سمنته  اللباب يف  لباب  »كتاب  الر�سالة:  عنوان 
من الأركان وال�سروط واملوانع والأ�سباب ملحمد بن عبد اهلل القف�سي املالكي 
اإىل بداية كتاب  اأول الكتاب  املتوفى 736هـ درا�سة وحتقيق الق�سم الأول: من 

البيوع«
اإ�سكالية البحث: كتاب لباب اللباب كتاب اأ�سيل يف الفقه املالكي، وهو 
اأُلِّفت يف القرن الثامن الهجري، على يد عامل جليل من علماء  من الكتب التي 
املالكية يف �سمال اإفريقيا، هو الإمام القف�سي �ساحب املوؤلفات الكثرية يف الفقه 
من  خالية  جاءت  طباعته  لكن  عقود،  منذ  الكتاب  هذا  ُطِبع  وقد  والأ�سول، 
الباحثني  الذي جعل حاجة  الأمر  َمله؛  جُمْ وتبني  ُم�ْسَكله،  تَُو�سح  التي  التعليقات 
وطالب العلم ظاهرة اإىل اإخراجه حمققا مدرو�سا م�سوغاً بال�سياغة التي يغلب 
على الظن اأنها اأقرب ما تكون اإىل ال�سواب؛ خدمة للعلم واأهله، وتقريبا للفكر 

الت�سريعي يف زمان املوؤلف من الباحثني والدار�سني يف هذا الع�سر.
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خطة البحث: ق�سمت الباحثة ر�سالتها اإىل ق�سمني: 
واملوؤلف،  التحقيق  مو�سوع  الكتاب  لدرا�سة  وخ�س�سته  الأول:  الق�سم 
وتكلمت فيه عن ترجمة ابن را�سد البكري والتعريف به، وعن ع�سر ابن را�سد، 
و�سماته الثقافية وال�سيا�سية، وعن منهج التحقيق، وو�سف الن�سخ التي اعتمدت 

عليها، وعن م�سادر الكتاب ومنهجه وخ�سائ�سه ومعوقات العمل فيه.
اأن  اإىل  ونظراً  الكتاب،  من  املحقق  للن�س  جعلته  فقد  الثاين  الق�سم  واأما 
الكتاب اأكرُب من اأن يكون ر�سالة ماج�ستري فقد اقت�سر التحقيق على الن�سف الأول 
على  حتقيقها  يف  الباحثة  اعتمدت  وقد  البيوع،  كتاب  اأول  وحتى  الكتاب،  من 
ثالثة اأ�سول: ن�سخة مكتبة املتحف الربيطاين، َوَرَمَزْت لها باحلرف »ب«، ون�سخة 
م�سورة عن اأ�سل الكتاب من مركز امللك في�سل للبحوث بالريا�س، ورمزت لها 

باحلرف »ر«، والأ�سل الثالث هو الن�سخة املطبوعة، ورمزت لها باحلرف »م«.
وقد افتتح املوؤلف كتابه ببحث حول احلكم واأق�سامه، ثم بحث حول اأحكام 
ترتيب هذا  فيه  امل�سالح، ثم بحث بنياَّ  ما يعد من  بيان  التكليف، ثم بحث حول 
اإياها  مفتتحاً  العبادات  يف  املختلفة  الفقهية  الكتب  بع�س  وا�ستعر�س  املخت�سر، 
بكتاب الطهارة ثم ال�سالة والزكاة وال�سيام واحلج والأ�سحية وال�سيد واجلهاد 

والأميان والنذور، والنكاح، والطالق، وما يتبعهما.
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التعريف بالطالبة 
�سلوى حممد اأحمد عبد اهلل  : ا�سم الطالبة 
ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(   : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«  : الدرجة العلمية 
2002/10/16م  : تاريخ املناق�سة 

اأ.د. خليفة با بكر  : ا�سم امل�سرف 
ملخ�ص الر�سالة

عنوان الر�سالة: »اأحكام اجلنني يف ال�سريعة الإ�سالمية« 
ل اهلل �سبحانه وتعاىل الإن�سان على �سائر املخلوقات،  اإ�سكالية البحث: لقد ف�ساَّ
وانطالقا من هذا،  فقد حر�ست �سريعة الرحمن على توفري احلماية لهذا املخلوق 
وعقد  الزوجني  اختيار  يف  اأحكام  من  �سرعته  مبا  حياته؛  رحلة  تبداأ  اأن  قبل  من 
الزواج وبناء البيت امل�سلم، ثم اأ�سفت عليه مزيدا من العناية والرعاية بعد اأن يبداأ 
ن يف بطن اأمه، حني يلتقي ماء الزوجني يف رحم املراأة، ثم بعد اأن يولد،  يف التكوُّ
واإىل اأن ميوت، بل ورتبت ال�سريعة اأحكاماً على وفاته يف املرياث وغريه، ويقف 
العقل الب�سري م�سبحاً بعظمة اخلالق العظيم، ومعلناً العجز عن اإدراك الكيفية التي 
اأن املكتبة الإ�سالمية يف حاجة ما�سة  اإىل  ي�سري بها هذا الطني ب�سرا �سويا، ونظراً 
اإىل درا�سٍة تبني احلماية ال�سرعية املتعلقة باجلنني، ومدى اأهمية حياته ب�سفته نف�ًسا 
م�ستقلًة، ل يحق لأي كائن اأن يعتدي عليه، اأو انتهاك حرمته، ل �سيما وقد ظهرت 
على ال�ساحة الطبية ق�سايا جديدة تتعلق باجلنني يف جمال التلقيح ال�سناعي وغريه، 
نظراً اإىل ذلك ا�ستدعت ال�سرورة املوقف ال�سرعي اإىل احلماية ال�سرعية للجنني. 
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خطة البحث: ق�سمت الباحثة ر�سالتها اإىل مقدمة، وثالثة اأبواب، وخاتة: 
من  وحمايته  اجلنني  رعاية  عن  للحديث  خ�س�سته  فقد  الأول  الباب  فاأما    -
وجهة نظر ال�سريعة الإ�سالمية، وتكلمت فيه عن اأثر الزواج يف رعاية اجلنني 
اجلنني  تعريف  وعن  يولد،  اأن  قبل  ُه  َحقُّ خاللها  من  يُْحَفُظ  التي  والأ�س�س 

ورعايتة، واحلامية ال�سرعية لَُه يف جميع اأطوار تخليقه، ومراحل ن�سوِئِه. 
واأما الباب الثاين فقد جعلته للحديث عن الأحكام املتعلقة بحقوق اجلنني.    -

واأما الباب الثالث فقد خ�س�سته لالأحكام املتعلقة بحماية اجلنني يف ال�سريعة    -
الإ�سالمية.

نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 
اإن الإن�سان معجزة يف ذاته، وهذه املعجزة تتطور مع تطور تكوينه، كما اأنه 

حموط باحلماية حتت مظلة الأحكام ال�سرعية يف كل الظروف والأحوال.
منها:  والرعاية،  احلماية  من  باألوان  اجلنني  خ�ست  الإ�سالمية  ال�سريعة  اإن 
املعنوي، ومنها املادي، كحماية حقه يف الن�سب؛ حفاظا على هويته، واإثبات حقه 

يف النفقة َولَْو كان جنينا مو�سوًل باأمه.
و�سائل  اأن  كما  الهتمام،  غاية  ال�سريعة  بها  اهتمت  اجلنني  نف�س  حماية  اإن 
و�سائل  كانت  عليه  العتداء  حال  اجلنني  حلماية  ال�سريعة  اتخذتها  التي  العقوبة 

�سارمة ل جمال للتهاون بها.
و�سعها  التي  ال�سروط  يتعد  مل  ما  العقم  عالج  يف  دور  ال�سناعي  للتلقيح 

الفقهاء؛ ل�سمان احلماية واملحافظة على ن�سب اجلنني.
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التعريف بالطالبة 
اإميان حممد يحيى عبد اهلل  : ا�سم الطالبة 
ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(   : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »ممتاز«  : الدرجة العلمية 
2003/5/24م  : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ها�سم جميل  : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »التطبيقات الفقهية للتخيري يف العبادات« 

اإ�سكالية البحث: من الو�سائل التي درج عليها ال�سابقون من علماء الأمة، 
والتي ل يخفى اأثرها يف م�ساعدة الباحثني وطالب العلم على ا�ستيعاب الأحكام 
الفقهية: جمع الأحكام الفقهية التي يربطها م�سطلح اأو اأ�سل فقهي واحد يف بحث 
م�ستقل خا�س بها؛ يفتتحونه ببيان موجز لهذا امل�سطلح، ثم يجمعون التطبيقات 
الفقهية املنثورة له يف اأبواب الفقه املختلفة، وذلك لأن بحث املو�سوع املت�سعب 
املقا�سد  ُح  وتََتو�سّ فهمه،  ي�سهل  واحدة  درا�سة  يف  اجلوانب  املتعدد  الأطراف، 
بالواقع  م�سا�س  لها  التي  الفقهية  امل�سطلحات  ومن  كبري،  حد  اإىل  منه  ال�سرعية 
اأمور  من  اأمر  بانتقاء  �سرعي  تفوي�س  ومعناه:  التخيري،  م�سطلح  للنا�س،  العملي 
جداً،  كثرية  الإ�سالمي  الفقه  يف  للتخيري  الفقهية  التطبيقات  كانت  وملا  معينة، 
العبادات؛  باب  للتخيري يف  الفقهية  التطبيقات  الباحثة القت�سار على  اآثرت  فقد 
باعتبارها اأهم اأركان الدين؛ اإظهاراً لي�سر الإ�سالم و�سماحته يف رفع احلرج عن 

املكلف بالأحكام ال�سرعية، وعدم تكليفه مبا ي�سق عليه فعله.
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خطة البحث: ق�سمت الباحثة ر�سالتها اإىل مقدمة و�سبعة ف�سول وخاتة: 
الأ�سول  يف  ومتعلقاته  التخيري  ماهية  لبيان  جعلته  فقد  الأول  الف�سل  فاأما 

والقواعد الفقهية.
طهارة  من  العبادات  يف  للتخيري  بعده  التي  اخلم�سُة  الف�سول  وخ�س�ست 

و�سالة وزكاة و�سوم وحج.
ال�سابع وهو الأخري، فقد جعلته للحديث عن تطبيقات متفرقة  الف�سل  واأما 

للتخيري يف الأبواب امل�ساكلة للعبادات، وهي اأبواب اجلهاد، والأميان.
نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 

ومتى  التخيري،  توافرت �سح  فمتى  بها،  ي�سح  �سرائط  الأحكام  للتخيري يف    -1
اختل بع�سها اأو كلها مل ي�سح.

التخيري بني الأحكام يعد طريقاً من طرق اجلمع بني الأحاديث املتعار�سة يف الظاهر.   -2
التخيري بني الأحكام مظهر من مظاهر ي�سر الإ�سالم و�سماحته؛ فجعل خيارات    -3
يعد  بالتخيري  القول  اأن  كما  املكلف.  على  تي�سرياً  الواحد  للحكم  متعددة 

خمرجاً من التنازع والختالف املذمومني �سرعاً.
العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة ميكن ح�سرها يف نوعني:    -4

فيه، واإن اختلفوا يف  الوجوه  تلك  اأحد  العلماء على جواز  اتفق  ما  الأول: 
الأف�سل منها، مثل اأدعية ال�ستفتاح يف ال�سالة، واأوجه �سالة اخلوف.

تخيري  مثل  الوجوه،  تلك  اأحد  جواز  يف  العلماء  اختلف  ما  الثاين:  النوع 
امل�سافر بني الفطر وال�سوم يف رم�سان، وتخيريه بني الق�سر والإتام،  وقد تبني اأن 

الراجح يف معظمها هو جواز كل هذه الوجوه.
اأن  اإل  الوجوه،  بع�س  باأف�سلية  قيل  واإن  فيها،  التخيري  ورد  التي  العبادات   -6

القتداء بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم يظهر يف التنويع بينها.
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التعريف بالطالبة 
اأماين حممد يحيى عبد اهلل  : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2003/6/8م  : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ها�سم جميل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »التطبيقات الفقهية للتاأخري يف العبادات« 

اإ�سكالية البحث: لقد دلاَّت التجربة على اأن جمع امل�سائل املنثورة واجلزئيات 
املتفرقة يف اأبواب الفقه املختلفة التي ينتظمها رابط واحد، ودرا�ستها درا�سة �ساملة 
العلم،  ن�سر  يف  الع�سر  روح  مع  ين�سجم  غريها،  عن  مييزها  واحد  عنوان  حتت 
وي�ْسهُم يف ا�ستيعاب الأحكام الفقهية التي تراكمت جيال بعد جيل، وبذلك يدرك 
اأن ال�سريعة الغراء وافية بحاجات النا�س وق�ساياهم املختلفة يف كل  كل من�سف 

زمان ومكان.
م�سطلح  الفقه:  اأبواب  من  كثري  يف  تطبيقاتها  ترتدد  التي  امل�سطلحات  ومن 
كثريا  لأن  امل�سلم؛  حياة  يف  اأهميته  تخفى  ل  الذي  بالوقت  متعلق  وهو  التاأخري، 
بالغ  اأثر  احلا�سر  وقته  عن  الفعل  ولتاأخري  بالوقت،  مرتبطة  ال�سرعية  الأحكام  من 
يف  يكون  وقد  املكلف،  عليه  يعاقب  اإثم  ذلك  على  يرتتب  فقد  الت�سرفات،  يف 
التاأخري م�سلحة من زيادة اأجر، اأو حتقيق حكمٍة ما، اأو حفظ للحقوق، اأو تي�سري 
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على العباد، وملا كان تتبع التطبيقات الفقهية للتاأخري يف كل اأبواب الفقه، وجمعها 
يف بحث واحد، ت�سيق عنه ر�سالة واحدة فقد اقت�سرت الباحثة على جمع هذه 
التطبيقات يف باب العبادات ودرا�ستها، وذلك لأهميتها التي ل تخفى يف حياة 
امل�سلم، ولأن امل�سلم مطالب بال�سعي لإيقاع العبادة على وجهها املوافق لل�سرع، 
فيه،  توؤدى  الذي  الوقت  معرفة  طريق  عن  اإل  هذا  يتاأتى  ول  وجه،  اأكمل  وعلى 

ومتى يحرم التاأخري عنه؟ ومتى ي�ستحب؟ ومتى يجب؟
خطة البحث: ق�سمت الباحثة ر�سالتها اإىل مقدمة و�سبعة ف�سول وخاتة: 

التاأخري ومتعلقاته يف الأ�سول  لبيان ماهية  الف�سل الأول فقد خ�س�سته  فاأما 
والقواعد الفقهية، واأما الف�سول: الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�ساد�س فقد 
�ست لتطبيقات التاأخري يف باب الطهارة وال�سالة والزكاة وال�سوم واحلج. ُخ�سِّ

واأما الف�سل ال�سابع فقد جعلته لتطبيقات متفرقة للتاأخري يف الأبواب امل�ساكلة 
للعبادات، وتكلمت فيه عن التاأخري يف باب ال�سحايا، والتاأخري يف باب اجلهاد.

نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج، اأهمها: 
التعريف املختار للتاأخري هو اإبعاد الفعل املطلوب �سرعاً عن الكائن.

ينق�سم التاأخري باعتبار حكمه اإىل خم�سة اأق�سام: تاأخري واجب، وتاأخري حمرم، 
وتاأخري مندوب، وتاأخري مكروه، وتاأخري مباح.

بوقت  واملوؤقتة  كال�سالة،  مو�سع  بوقت  املوؤقتة  العبادات  على  التاأخري  يرد 
م�سيق ك�سوم رم�سان، كما يرد على العبادات املطلقة كاحلج.

وتعيقه عن  لالإن�سان،  تعر�س  قد  التي  للعوار�س  الإ�سالمية  ال�سريعة  مراعاة 
اأداء العبادة يف وقتها، فيكون تاأخريه لها عذراً يرفع الإثم، ويدفع احلرج.

�سرع تاأخري بع�س العبادات عن اأوائل وقتها؛ تكثرياً لالأجر، مثل تاأخري �سالة 
الع�ساء، و�سرع يف بع�سها الآخر طلباً مل�سلحة راجحة، كالإبراد ب�سالة الظهر.
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التعريف بالطالبة 
ماجدة حممد يو�سف على حاجي العو�سي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2003/6/11م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. رجب �سهوان   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
ال�سغري(  باحلاوي  )املعروف  ال�سافعي  الفقه  يف  »احلاوي  الر�سالة:  عنوان 
لالإمام جنم الدين عبد الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفار القزويني املتويف 

665 هـ درا�سة وحتقيق من اأول الكتاب اإىل نهاية باب اجلعالة«.
اإ�سكالية البحث: اإن من خري ما يقدمه الإن�سان لأمته اأن ين�سر ما طواه الزمن 
من تراث علمي، كان يف زمن من الأزمنة ركناً من اأركان نه�ستها، وثمرة من ثمار 
اليومية يف  بحياتها  ما كان مت�ساًل  الرتاث  ما يحييه ويبعثه من هذا  حياتها، وخري 

معرفة ما يحل لها وما يحرم عليها، وذلك هو الفقه.
ال�سغري، وهو يف  باحلاوي  املعروف  الباحثة كتاب »احلاوي«  وقد اختارت 
نفي�س  القزويني، وهو كتاب  الكرمي  الغفار بن عبد  ال�سافعية، لالإمام عبد  فروع 
ثالثة  من  اأكرث  �ُسِرح  فقد  ولذلك  كبرية،  العلمية  وقيمته  ال�سافعي،  املذهب  يف 
ع�سر �سرحاً، غري الأرجوزات ال�سعرية التي قيلت فيه، وهو كتاب خمت�سر ي�سمل 
جميع اأبواب الفقه، فتحقيقه يفيد املحقق والقارئ اإملاماً باملذهب، وقد اقت�سرت 
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الباحثة على حتقيق ق�سمي العبادات واملعامالت؛ واأهميتهما للم�سلم ظاهرة؛ لأن 
فيهما تنظيم عالقة الفرد بخالقه وباأخيه الإن�سان.

للدرا�سة،  اأحدهما  ق�سمني:  اإىل  ر�سالتها  الباحثة  ق�سمت  البحث:  خطة 
والثاين للتحقيق: 

فاأما الق�سم الأول فقد ق�سمته اإىل بابني: 
الباب الأول: تناولت فيه ع�سر املوؤلف، وحياته.

التعريف  فيه عن  لدرا�سة كتاب احلاوي، وتكلمت  الثاين خ�س�سته  والباب 
بكتاب احلاوي، ومنهج الإمام القزويني يف هذا الكتاب، وتقومي كتاب احلاوي، 

واأثره فيمن بعده.
ن�سخة  الباحثة  فيه  اتخذت  وقد  التحقيقي،  الق�سم  فهو  الثاين،  الق�سم  واأما 
اإىل  ع�سراً  اأقرب  لأنها  اأ�ساًل؛  املتحدة(  بالوليات  برن�ستون  بجامعة  )برن�ستون 
املوؤلف، وهي ن�سخة تامة جيدة اخلط، يرتقي تاريخ ن�سخها اإىل القرن الثامن، وقد 
قارنت بني هذه الن�سخة ون�سخة مكتبة الأ�سد ب�سورياـ حلب، ورمزت لها بـ »ح«، 

ون�سخة ثالثة م�سورة من مركز جمعة املاجد.
وقد ا�ستمل اجلزء املحقق على الكتب والأبواب الآتية: 

العتكاف،  ال�سوم،  الزكاة،  اجلنائز،  ال�سالة،  احلي�س،  التيمم،  الطهارة، 
ال�سمان،  احلوالة،  ال�سلح،  احلجر،  التفلي�س،  الرهن،  ال�سلم،  البيع،  احلج، 
امل�ساقاة،  القرا�س،  ال�سفعة،  الغ�سب،  العارية،  الإقرار،  الوكالة،  ال�سركة، 

الإجارة، اجلعالة.
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التعريف بالطالبة 
لبنى �سيف عبد اهلل النومان   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2003/6/16م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. رجب �سهوان   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
ال�سغري(  باحلاوي  )املعروف  ال�سافعي  الفقه  يف  »احلاوي  الر�سالة:  عنوان 
القزويني  الغفار  عبد  بن  الكرمي  عبد  بن  الغفار  عبد  الدين  جنم  لالإمام 
ال�سافعي املتويف 665هـ درا�سة وحتقيق للق�سم الثاين من الكتاب من بداية باب 

اإحياء املوات اإىل نهاية الكتاب«
الفقه  يف  املتقدمون  كتبها  التي  املوؤلفات  كرثت  لقد  البحث:  اإ�سكالية 
الإ�سالمي، وتنوعت يف اأ�ساليبها ومناهجها، اإل اأن مما يوؤ�سف له اأن كثريا منها ما 
بعد،  النور  ير  الإ�سالمي وغريه، ومل  العامل  املخطوطات يف  زال رهني خزائن 
مع اأن بع�سها له املكانة والأ�سالة يف بابه، وعليه اأ�سا�س كثري من الكتب التي اأُلِّفت 
بعده، وكم من كتاب عليه مدار املذهب اأو الفن، وهو خمطوط، وقد ل توجد 
ِمْنُه اإل ن�سخة فريدة، وكم من الأئمة الذين لهم ت�سانيف مل تُْطَبع بعد، وكان من 
ال�سافعي،  القزويني  الكرمي  عبد  بن  الغفار  عبد  الدين  جنم  ال�سيخ  الأئمة  هوؤلء 
الذي كان يُْطَلق عليه ا�سم الإمام العالمة البارع املُجيد الذي اأُلني له الفقه كما األني 
لداود احلديد، وكان من تلك الكتب: كتابه »احلاوي« وهو من الكتب ذات الأهمية 
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من  ق�سط  باأكرب  حظي  وقد  الفوائد،  كثري  اللفظ  وجيز  ال�سافعية،  عند  الُق�سَوى 
اهتمام املتاأخرين، ويكفي للدللة على نفا�سته: اأن �سروحه و�سلت اإىل ت�سعة ع�سر 
�سرحاً تقريباً، اإ�سافة اإىل احلوا�سي واملخت�سرات واملنظومات، وقد �سبق لإحدى 
باحثات املاج�ستري يف كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي اأن قامت بتحقيق 
الن�سف الأول من هذا الكتاب، وحتى نهاية باب اجلعالة؛ الأمر الذي جعل احلاجة 
داعية اإىل اإكمال الكتاب درا�سة وحتقيقا، وهو ما قامت به الباحثة يف هذه الر�سالة.
خطة البحث: ق�سمت ر�سالتها اإىل ق�سمني: الق�سم الأول: الدرا�سة، والق�سم 

الثاين: التحقيق.
فاأما ق�سم الدرا�سة فقد جعلته يف بابني: 

الباب الأول: تكلمت فيه عن املوؤلف، وع�سره، وحياته، واآثاره.
التعريف  فيه  وتناولت  »احلاوي«،  كتاب  لدرا�سة  الثاين  الباب  وخ�س�ست 

بالكتاب، وتقوميه، واأثره فيمن بعده.
واأما الق�سم التحقيقي فقد اعتمدت فيه ب�سفة اأ�سلية على ن�سخة مكتبة جامعة 
بحلب  الأ�سد  مكتبة  ن�سخة  وبني  بينها  وازنت  وقد  برن�ستون،  املتحدةـ  الوليات 
جمعة  مبركز  الأ�سل  عن  م�سورة  ون�سخة  »ح«،  باحلرف  لها  ورمزت  ب�سوريا، 

املاجد للثقافة والرتاث بدبي، ورمزت لها باحلرف »م«.
الهبة،  الوقف،  املوات،  اإحياء  الآتية:  الأبواب  املحقق  الق�سم  تناول  وقد 
اللقطة واللقيط، الفرائ�س، الو�سايا، الوديعة، الفيء والغنيمة، ق�سم ال�سدقات، 
اللعان،  القذف،  الظهار،  الإيالء،  الطالق،  اخللع،  الق�سم،  ال�سداق،  النكاح، 
ال�سرقة،  الزنا،  الردة،  البغاة،  اجلراح،  احل�سانة،  النفقات،  الر�ساع،  العدد، 
الأميان،  امل�سابقة،  الأطعمة،  حل  الأ�سحية،  الذكاة،  ال�سري،  ال�سيال،  ال�سرب، 

النذر، الق�ساء، الق�سمة، العتق، التدبري، الكتابة، وعتق اأم الولد.
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التعريف بالطالبة 
فاطمة عمر عبيد املاجد   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2003/6/18م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ها�سم جميل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »اأحكام الذهب يف الفقه الإ�سالمي- درا�سة فقهية مقارنة«
اإ�سكالية البحث: لعل الدرا�سات احلديثة التي ظهرت يف زماننا هذا، والتي 
واملرتبطة  املختلفة،  الفقه  اأبواب  يف  املتناثرة  واجلزئيات  امل�سائل  تتبع  على  تقوم 
برباط واحد، هي الأ�سلوب الأقرب اإىل حاجة الع�سر احلديث؛ من اأجل تقريب 

هذه امل�سائل للم�سلمني، وتعريفهم بها.
اأبواب  معظم  على  موزعة  جندها  التي  الذهب  اأحكام  الأحكام:  هذه  ومن 
اأهم نقد ظهر،  الفقه، والذهب كان ول ويزال �سديد ال�سلة بحياة النا�س، وهو 
يف  ولتداوله  �سرعي،  نقد  وهو  للعملة،  خمزناً  اأو  متداولًة  عملًة  بو�سفه  �سواء 
ال�سرع �سوابط واأحكام؛ لذلك فاإن كل م�سلم حري�س على التم�سك بتعاليم دينه 

بحاجة ما�سة اإىل معرفة هذه الأحكام.
خطة البحث: ق�سمت الباحثة ر�سالتها اإىل مقدمة، وبابني، وخاتة: 

فاأما الباب الأول فقد جعلته لبيان حكم حيازة الذهب وا�ستعماله، وتكلمت 
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البدن،  غري  يف  الذهب  وا�ستعمال  ا�ستعمال،  دون  من  الذهب  حيازة  عن  فيه 
وا�ستعمال الذهب يف البدن للزينة وغريها، كل مو�سوع منها يف ف�سل م�ستقل.

واأما الباب الثاين فقد خ�س�سته لبيان اأحكام الذهب يف الأبواب الفقهية، يف 
العبادات وما �ساكلها، وعن اأحكام الذهب يف املعامالت املالية وغري املالية، كل 

مو�سوع منهما يف ف�سل م�ستقل.
نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جملة من النتائج، اأهمها: 

معني،  مبو�سوع  املتعلقة  الأحكام  واحد  �سلك  يف  ت�سم  التي  للدرا�سات 
وتدر�سه درا�سة مقارنة نفع مزدوج: فهي تقود الباحث اإىل الطواف باأبواب الفقه 
امل�سائل عند درا�ستها وكيفية  اإليها  التي حتتاج  البحث عن الأدلة  املختلفة، واإىل 
ال�ستدلل بها؛ الأمر الذي ينمي فيه ملكة ال�ستنباط التي يحتاج اإليها يف م�سريته 
العلمية، اأ�سف اإىل ذلك اإن هذا النوع من الدرا�سات ي�سدي خدمة كبرية للفقه 
النا�س  يحتاج  ما  اإىل  ب�سهولة  للو�سول  فيه؛  البحث  مهمة  تي�سري  يف  الإ�سالمي، 

معرفته من اأحكام يف املو�سوع حمل الدرا�سة.
اإن اهلل تعاىل خلق الذهب، وجعله اأ�سا�ساً للنقد، وبذلك يكون ثمنا لالأ�سياء، 
التجارة؛  وتزدهر  ال�سلع  تداول  بذلك  في�سهل  املقاي�سة؛  به حمل  التعامل  ويحل 

فيطرد منو القت�ساد.
اأوجب ال�سارع الزكاة يف الذهب عاماًل كان اأو مدخراً؛ لئال يعمد النا�س اإىل 

كنزه، فتقل ب�سبب ذلك ال�سيولة النقدية؛ فيوؤدي هذا اإىل ركود القت�ساد.
حرم ال�سارع الربا يف الذهب، وو�سع �سوابط �سديدة ملبادلة النقد بالنقد؛ 
حتى ل يتحول اإىل جمرد �سلعة، جتري امل�ساربة عليها؛ فتكون يف مهب الريح، 
مع اأنه ع�سب احلياة؛ فبا�سطرابه ت�سطرب، يف حني يعد ا�ستقراره من اأهم عوامل 

ال�ستقرار.
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التعريف بالطالبة 
مرمي اإبراهيم عبد اجلبار حممد �سعيد   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2004/3/29م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. خديجة اأحمد حممود   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
»�سرح الرحبية يف علم الفرائ�ض لالإمام بدر الدين حممد  عنوان الر�سالة: 

بن حممد بن حممد بن اأحمد الغزي املتوفى 984هـ درا�سة وحتقيق«
اإ�سكالية البحث:  لقد ا�سهم الإمام موفق الدين اأبو عبد اهلل حممد بن علي 
بن حممد بن احل�سن الرحبي ِبَغْر�ِس منظومة بديعة ا�ستملت على جل اأبواب علم 
الفرائ�س، ثم جاء من بعد الرحبي الإمام العالمة بدر الدين حممد بن حممد بن 
حممد بن اأحمد الغزي رحمه اهلل تعاىل والذي قام بتطريز هذه املنظومة بنفائ�س 
من  مباركة  م�ساركة  ال�سرح  بهذا  املو�سحة  املنظومة  هذه  فجاءت  وبيانه،  �سرحه 
هذين الإمامني اجلليلني ملا �سبقهما من جهود العلماء امل�سكورة، وقد راأت الباحثة 
قلة  ب�سبب  ظاهرة؛  للنور  املخطوط  هذا  اإخراج  اإىل  ال�سرعية  املكتبة  حاجة  اأن 
م�سادر الفقه ال�سافعي التي خرجت حمققة حتقيقا علميا، ف�ساًل عن عدم حتقيق اأي 
�سرح من �سروح الرحبية ب�سورة علمية اأ�سيلة، ولأن علم التحقيق يوقف امل�ستغل 
به على علوم كثرية؛ لوله ملا نظر فيها، فرمبا اأوقفته لفظة اأو جملة على عدد كثري 

من العلوم؛ لي�ستخرج معناها، ويربطها مبق�سود املوؤلف من ذكرها.
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خطة البحث: ا�ستدعت طبيعة البحث اأن تنق�سم هذه الر�سالة اإىل ق�سمني: 
الق�سم الأول: ق�سم الدرا�سة. والق�سم الثاين: ق�سم التحقيق.

فاأما ق�سم الدرا�سة فقد اأتى يف ثالثة اأبواب: 
الباب الأول لدرا�سة ع�سر املوؤلف، واحلياة ال�سيا�سية والعلمية.

والباب الثاين لدرا�سة حياة املوؤلف ال�سخ�سية والعلمية.
الثالث فقد خ�س�سته لدرا�سة الكتاب، وتكلمت فيه عن درا�سة  واأما الباب 

منظومة الرحبية، وعن درا�سة املخطوط.
واأما ق�سم التحقيق فقد اعتمدت فيه على ن�سخة جامعة برن�ستون يف الوليات 
املتحدة، واتخذتها اأ�ساًل للتحقيق؛ ب�سبب قلة الأخطاء والت�سحيفات والتحريفات 
والبيا�سات الواقعة فيها، ثم اإنها نقلت من ن�سخة املوؤلف، وبهام�سها ما ي�سهد على 
اأنها روجعت على ن�سخة اأخرى، غري املنقولة عنها، وقد قارنت الباحثة بني هذه 
الن�سخة ون�سختني اأخريني م�سورتني يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، عن 

املكتبة الظاهرية، ورمزت لالأوىل منهما بالرمز»ظ اأ« وللثانية بالرمز »ظ ب«.
وقد ت�سمنت املخطوطة الأبواب الآتية: 

بيان اأ�سباب املرياث، وبيان املوانع من املرياث، يف من يرث من الرجال، ويف 
من يرث من الن�ساء، ومواقع املرياث اأي مقاديرها، ويف من يرث الن�سف، يف من 
يرث الربع، ويف من يرث الثمن، ويف من يرث الثلثني، ويف من يرث الثلث، يف 
من يرث ال�سد�س، ومرياث اجلدات، والتع�سيب، واحلجب، وم�ساألة امل�سرتكة، 
واجلد والأخوة، املعادة، الأكدرية، احل�ساب، املنا�سخة، توريث احلمل واخلناثى، 

توريث الغرقى والهدمى.
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التعريف بالطالبة 
ليلى اأحمد �سامل امل�سجري   : ا�سم الطالبة 
ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 
2005/5/28م   : تاريخ املناق�سة 

اأ.د. علي اأبو الب�سل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »الأجرة على الطاعات واملعا�سي درا�سة فقهية مقارنة«

اإ�سكالية البحث: من اأعظم اأبواب الفقه التي يُ�ْسَتَغل بها ما ينظم عالقة النا�س 
بع�سهم ببع�س، والدرا�سة التي بني اأيدينا تغطي جانبا مهما من جوانب املعامالت 
من  اأ�سبح  الذي  الإجارة  عقد  يف  بالأجرة  املتعلقة  الأحكام  وهو  بينهم،  املالية 
وامل�ستجدات  الوقائع  من  كثري  يف  واخلالف  امل�ساحة  احلا�سر  ع�سرنا  يف  �سماته 
حول م�سروعيته وتقديره، وما يتبع ذلك من جهالة وغرر، وحول طبيعة املنفعة 
امل�ستاأجر عليها، وهل هي مباحة اأو حمرمة ؟ وهي م�سائل كثرية متناثرة يف اأبواب 

الفقه املختلفة؛ الأمر الذي دعا اإىل جمع �ستاتها والتاأليف بني متفرقها.
خطة البحث: ق�سمت الباحثة هذه الدرا�سة اإىل مقدمة وبابني وخاتة.

وق�سمته  الطاعات،  على  الأجرة  عن  احلديث  الأول  الباب  يف  وتناولت 
اإىل �ستة ف�سول؛ تكلمت فيها عن تعريف متعلقات الإجارة، وعن الأجرة على 
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باأحكام  تتعلق  م�سائل  وعلى  الوليات،  وعلى  العبادات،  عمل  وعلى  التعليم، 
الأ�سرة، وعن الأجرة على ما فيه منفعة لالآخرين.

اإىل  وق�سمته  املعا�سي،  على  الأجرة  بعنوان:  عنونته  فقد  الثاين  الباب  واأما 
لذاته، والأجرة على  املحرم  العمل  الأجرة على  فيها عن  تكلمت  ف�سول؛  ثالثة 

العمل املحرم لغريه، وعن كيفية التخل�س من املال احلرام.
نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 

ل يجوز اأخذ الأجرة على تعليم القراآن اإذا مل تدع احلاجة وال�سرورة اإىل 
يوؤخذ على قدر  ُوِجد، واإن مل يوجد  اإن  املال  بيت  يوؤخذ من  ذلك، واإن دعت 
احلاجة من املتعلمني. كما ل يجوز اأخذ الأجرة على قراءة القراآن للميت. ويجوز 
للرقية، ويتخذها  يتفرغ  اأن ل  الراقي  امل�سروعة، وعلى  الرقى  الأجرة على  اأخذ 
حرفة ووظيفة. ويجوز اأخذ الأجرة على ن�سخ امل�سحف وبيعه وتزيينه. ويجوز 
ال�ستئجار على تعليم العلوم ال�سرعية النافعة، وعلى الأذان والإقامة والإمام عند 

احلاجة.
ل يجوز اأخذ الأجرة على ال�سالة مطلقاً. ول يجوز ال�ستئجار على ال�سيام؛ 
اأخذ  النيابة.ول يجوز للقا�سي  البدنية املح�سة، ول يجوز فيه  العبادات  لأنه من 
الأجرة من اأعيان اخل�سوم؛ ملا فيه من تهمة يف حق القا�سي، ولكن يُْرَزق من بيت 

املال؛ ليتفرغ لوظيفة الق�ساء.ول يجوز اأخذ الأجرة على الفتيا من اأعيان النا�س.
على  الأجرة  اأخذ  يجوز  ل  ولذلك  عليه،  الأجرة  اأخذ  ُحرم  فعلُه  َم  ُحرِّ ما 
الهدامة،  الأفكار  القبور وتزيينها، والغناء، وال�سحر، والكهانة، ون�سر  جت�سي�س 

ول اإجارة الدور التي فيها املع�سية.
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التعريف بالطالبة 
خريية ح�سني علي الوحيدي املرزوقي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2005/6/1م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. �سيد ح�سن عبداهلل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »املنظور الإ�سالمي للنقود الإلكرتونية«

اإليكرتونية  ملفات  جمرد  عن  عبارة  الإلكرتونية  النقود  البحث:  اإ�سكالية 
�سغرية، ولي�س لها كيان مادي، كما هو �ساأن ورقة النقد، اأو هي عبارة عن بطاقات 
لالإبراء،  واأداة  للدفع،  كو�سيلة  ت�سلح  نقدي  خمزون  على  حتتوي  اإليكرتونية 
وو�سيط للتبادل، وملا كانت النقود الإلكرتونية ت�سلح لأن تقوم بغالبية الوظائف 
اأ�سحى  فقد  املركزي  امل�سرف  ي�سدرها  التي  اأي  القانونية  النقود  بها  تقوم  التي 
من املتوقع اأن حتل هذه النقود احلديثة حمل النقود القانونية على املدى الطويل، 
ومن الثابت بيقني اأن هذه املعاملة مظهر من مظاهر التقنية املقبولة �سرعاً، وو�سيلة 
للتي�سري على الأمة، ولذلك فاإن احلاجة ظاهرة اإىل بحث يبني التاأ�سيل ال�سرعي 
ال�سرعية  العقود  على  بها  التعامل  لأمناط  الفقهي  والتخريج  الإلكرتونية،  للنقود 

املعتربة يف �ساأن املعامالت. 
خطة البحث: ق�سمت الباحثة ر�سالتها اإىل تهيد واأربعة ف�سول: 
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فاأما التمهيد فقد جعلته للحديث عن الإطار ال�سرعي والقانوين ب�سفة عامة.
والف�سل الأول للحديث عن التاأ�سيل ال�سرعي والقانوين للنقود الإلكرتونية 
بالنقود  للتعامل  الفقهي  التخريج  عن  للحديث  والثاين  اإ�سدارها.  و�سوابط 
اأثر  للحديث عن  والثالث  �سرعية،  اأحكام  من  يرتتب على ذلك  وما  الإلكرتونية 

التعامل بالنقود الإلكرتونية يف الوفاء باحلقوق واللتزامات.
واأما الف�سل الرابع فقد خ�س�سته للحديث عن امل�سوؤولية اجلنائية املرتتبة على 

ال�ستعمال غري امل�سروع للنقود الإلكرتونية.
نتائج البحث: انتهت الباحثة يف نهاية ر�سالتها اإىل نتائج اأهمها: 

ال�سيا�سة النقدية يف الإ�سالم ت�ستجيب لكل تطور، وتواكب كل تقدم.
النقود التي تقوم بوظيفة القيم لكل الأموال لي�ست خمت�سة بالذهب والف�سة، 
النقود الورقية املرتبطة بهما يف �سعر ال�سرف. والدولة يف الإ�سالم  ت�سمل  واإمنا 
تتوىل اإ�سدار النقود يف اإطار من ال�سوابط التي حتفظ على القت�ساد �سالمته من 

الت�سخم والنكما�س.
م�ستوى  على  املنت�سرة  الإلكرتونية  الدفع  و�سائل  اإحدى  الإلكرتونية  النقود 
النقود.  بخ�سائ�س  وتقوم  الفقه،  مع  التفاق  نقاط  من  الكثري  فيها  يتوافر  العامل 
القر�س  على  تخزن  اإليكرتونية،  وحدات  �سورة  تاأخذ  ملمو�سة  غري  نقود  وهي 

ال�سلب جلهاز احلا�سب الآيل يف مكان ي�سمى باملحفظة الإلكرتونية.
ف�سال  ال�ستخدام،  �سهلة  جتعلها  معينة  بخ�سائ�س  الإلكرتونية  النقود  تتميز 
عن ال�سرية واخل�سو�سية والأمان حماية مل�سحوبات العميل من ح�سابه امل�سريف. 
وتدخل بطاقات الئتمان �سمن النقود الإلكرتونية، ولكن ل يقع التعامل بها �سحيحاً 
املحرم. الربا  دائرة  يف  يدخلها  اأن  �ساأنه  من  �سرعي،  حمظور  من  خلت  اإذا  اإل 
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التعريف بالطالبة 
مرمي حميد حممد يو�سف   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2005/6/4م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. علي اأبو الب�سل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
الر�سالة: »الآداب الإن�سانية يف العبادات والأ�سرة - درا�سة فقهية  عنوان 

مقارنة«
الوجود،  هذا  يف  لالإن�سان  مهمة  الإ�سالم  يف  العبادات  البحث:  اإ�سكالية 
الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  �سيغت  اأحكامها  اأن  غري  بربه،  الإن�سان  عالقة  تثل  وهي 
الإن�سان؛  باأخيه  الإن�سان  لعالقة  اأداة  اأي�ساًـ  الأحيان  اأكرث  يف  منها  جعلت  بطريقة 
فهي ذات اأثر اأخالقي ل بد من حتققه يف حياة اجلماعة، وهذا هو املق�سود باجلانب 

الإن�ساين والجتماعي يف العبادة.
اأبدى  فقد  ولذلك  املجتمع،  لتكوين  الأوىل  اللبنة  تعد  فاإنها  الأ�سرة  واأما 
جوانبها  جلميع  مكملة  واآداباً  �ساماًل  فقهاً  لها  فو�سع  بها،  خا�سة  عناية  الإ�سالم 
باملجتمع  اأفرادها  عالقة  و�سبط  لتنظيمها،  اأ�سا�سية  وقواعد  وال�سلوكية،  النف�سية 

الكبري الذي يعي�سون فيه.
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واحلاجة ظاهرة اإىل اإبراز دور الفقه يف هذين اجلانبني احليويني، وكيف ي�سري 
اإىل جنب؟ واأن الإ�سالم مل  مع الأخالق والآداب وال�سلوك يف تنظيمهما جنباً 
من  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  الأخالقي،  امل�سمون  عن  بعيدة  الفقهية  الأحكام  يجعل 
ومدى  وتقاليدها،  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  جمتمع  عادات  اإظهار  الفائدة 
حر�ست  ما  وهو  الآداب،  بهذه  فيها  ال�سخ�سية  الأحوال  وقوانني  �سعبها  ت�سك 

الر�سالة على اإبرازه 
خطة البحث: ق�سمت الباحثة ر�سالتها اإىل مقدمة وخم�سة ف�سول وخاتة: 

واأما  الإن�سانية،  لالآداب  الفقهي  للتاأ�سيل  جعلته  فقد  الأول  الف�سل  فاأما 
ال�سالة  يف  الإن�سانية  لالآداب  خ�س�ست  فقد  والرابع  والثالث  الثاين  الف�سول 

والزكاة وال�سيام واحلج والعمرة والنكاح.
واأما الف�سل اخلام�س والأخري فقد تناولت فيه اآداب الأبناء والآباء.

نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 
وتتميز  وت�سريعية،  واأخالقية  عقدية  اأ�س�س  على  تقوم  الإن�سانية  الآداب    -1

بال�سمول والثبات والطواعية.
الو�سائل ال�سرعية حلفظ الآداب يف الإ�سالم تقوم على الرقابة بجميع اأنواعها.    -2
الهدف من الجتماعات العظيمة للعبادة يف الإ�سالم ما هو اإل حتقيق م�سالح   -3

امل�سلمني.
ر�سم الإ�سالم ال�سورة ال�سحيحة يف حتديد العالقة بني الأزواج.   -4

اأعظم القربات يف العالقات الإن�سانية، بل واأجلها حقا بعد  بر الوالدين من    -5
حق اهلل تعاىل، فال يفرط يف هذا احلق.
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التعريف بالطالبة 
اأمل جمعة �سيف عبيد ال�سويدي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2005/6/5م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عبد الروؤوف مف�سي خراب�سة   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »فقه ال�سحابيات ممن َقلَّ نقل الفتيا عنهن درا�سة تطبيقية 

مقارنة يف العبادات«
اإ�سكالية البحث: لقد عاي�س ال�سحابة الكرام التنزيل، وتتلمذوا على يدي 
يقت�سر  واإخال�س، ومل  باأمانة  منه  تعلموه  ما  واأدوا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
عنهم  نقلوا  بل  ال�سحابة،  عن  املطهرة  وال�سنة  القراآن  نقل  على  التابعني  علماء 
ملا فهموه منه �سلى اهلل عليه و�سلم، ولذلك،  تبليغ  الفقه  اأن هذا  باعتبار  فقههم؛ 
اأو  فتاوى  التي هي عبارة عن  ال�سحابة،  باآثار  ال�سنة زاخرة  نرى كثريا من كتب 
اأقوال اأو اأعمال �سدرت عنهم، فكانت معامَل ُهًدى ومنارات علم ملن يبحث عن 
الفهم ال�سحيح لهدي �سيد املر�سلني، وملا كان فقه ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل تعاىل 
عنها قد نال حظا طيباً من درا�سات الباحثني فقد حر�ست الباحثة على احلديث عن 
اإبرازاً  اأمهات املوؤمنني وبع�س ال�سحابيات الالئي قلاَّ نقل الفتيا عنهن؛  فقه بع�س 
مل�ساهمة الن�ساء يف خدمة العلم ونقل ال�سريعة، ولكي تعطي الباحثة م�سائله حقها 
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من الدرا�سة والتدقيق فقد اقت�سرت على باب العبادات.
وثالثة  تهيدي  وف�سل  مقدمة  اإىل  ر�سالتها  الباحثة  ق�سمت  البحث:  خطة 

ف�سول وخاتة: 
وخ�س�ست الف�سل التمهيدي للحديث عن قول ال�سحابي وما يتعلق به مما 
قوله،  وحجية  ال�سحابي  تعريف  عن  فيه  وتكلمت  الدرا�سة،  ومو�سوع  يتنا�سب 

وعن املكانة اخلا�سة لفقه اأمهات املوؤمنني.
واأما الف�سل الأول فقد تناولت فيه فقه ال�سحابيات يف الطهارة. 

وجعلت الف�سل الثاين للحديث عن فقه ال�سحابيات يف ال�سالة.
واأما الف�سل الثالث فقد خ�س�سته لبيان فقه ال�سحابيات يف الزكاة وال�سيام 

واحلج.
نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 

لكنه مل  العلماء،  اأي من  لفقه  يتي�سر  ُحِفظ حفظاً مل  قد  ال�سحابيات  فقه  اإن   -1
ق مبا فيه الكفاية حتقيقا يثبت ن�سبة اأقوالِهناَّ اإليه. يَُحقاَّ

فائدة درا�سة فقه ال�سحابة تقليل اخلالفات الفقهية، والتو�سل للراأي الراجح.   -2
درا�سة فقه ال�سحابيات ي�ساعد يف فهم تاريخ علم الفقه وتطوره.  -3

فقه ال�سحابيات كان له اأثر ل باأ�س به يف فقه املذاهب املختلفة.  -4
وعاتكة  حبيبة  واأم  �سلمة  اأم  البحث:  تناولهن  اللواتي  ال�سحابيات  اأبرز  من   -5

وحف�سة.
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التعريف بالطالبة 
ميثاء خلفان علي اخل�سوين الكعبي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2005/6/7م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. علي اأبو الب�سل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »القرعة يف الفقه الإ�سالمي«

اإ�سكالية البحث: اأمر اهلل بالعدل اأمراً �ساماًل لكل ما يوؤدي اإىل اإثبات احلقوق 
ويقارب  ي�سدد  الإ�سالمية هي من  وال�سريعة  اأ�سحابها،  اإىل  وك�سفها، وو�سولها 
الو�سائل  من  والقرعة  املمكنة،  الإثبات  بكل طرق  احلقوق  ويثبت  الظلم،  ويرفع 
التي عرَفْتَها ال�سريعة ب�سفتها طريقاً لإثبات احلق يف كثري من الأحكام والقرارات 
واملعامالت ويف ال�سري واجلهاد وال�سيا�سة والقت�ساد والأ�سرة، وقد تناولها العلماء 
اإىل  داعية  احلاجة  جعل  مما  املختلفة؛  الفقه  اأبواب  على  موزعة  كتبهم  بطون  يف 
درا�ستها ب�سكل كامل يف م�سنف واحد، وهو ما قامت به الباحثة يف هذه الر�سالة.
وخاتة،  ف�سول  و�ستة  مقدمة  اإىل  ر�سالتها  الباحثة  ق�سمت  البحث:  خطة 

وبيانها على النحو التايل: 
اأما الف�سل الأول فقد تناولت فيه تعريَف القرعِة وقدمت عر�ساً تاريخياً لها.
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وخ�س�ست الف�سل الثاين للحديث عن تاأ�سيل القرعة وبيان م�سروعيتها.
والف�سل الثالث، بَياَّْنت فيه �سروط القرعة واملرجحات التي تبطلها.

وجعلت الف�سل الرابع للحديث عن اأ�ساليب القرعة.
عن  فيه  وتكلمت  القرعة،  �سور  عن  للحديث  اخلام�س  الف�سل  وخ�س�ست 
�سور ا�ستواء اخل�سمني يف دعوى امللك، وعن �سورة القرعة يف تعيني الزوج اأو 

الزوجة، وتعيني املطلقة، وتعيني الوارث، وعن القرعة يف العتق.
واأما الف�سل ال�ساد�س والأخري فقد خ�س�سته للحديث عن النظريات والقواعد 

وال�سوابط ذات ال�سلة بالقرعة.
النتائج  من  جمموعة  اإىل  ر�سالتها  ختام  يف  الباحثة  انتهت  البحث:  نتائج 

اأهمها: 
الأ�سل - 1 خالف  على  �سرعت  ولكنها  الإ�سالمي،  الفقه  يف  القرعة  م�سروعية 

وحتقيق  احلقوق  حفظ  تقت�سي  التي  امل�سلحة  وهو  به  يعتد  بدليل  ا�ستثناء 
العدالة يف اأو�سع مدى.

الفقهاء - 2 و�سعه  الذي  الأ�سا�س  ال�سرط  وهو  اجلملة  يف  اخل�سوم  ا�ستواء 
ل�ستعمال القرعة؛ دفعاً لل�سغائن والأحقاد، وتطييبا لقلوب املتخا�سمني.

عند تعني امل�سلحة اأو احلق يف جهة فال يجوز الإقراع.- 3
للقرعة ارتباط و�سلة بالنظريات والقواعد وال�سوابط الفقهية.- 4
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التعريف بالطالبة 
فاطمة ح�سني علي اأحمد اآل علي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2005/6/15م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اإبراهيم حممد �سلقيني   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »اخلدمة والإخدام درا�سة فقهية مقارنة«

ملا َمناَّ اهلل تعاىل به على بالد العرب وامل�سلمني من  اإ�سكالية البحث: نظراً 
�سعة يف الرزق، فقد برزت ظاهرة التو�سع يف ا�ستقدام اخلدم، تا�سياً مع التطور 
املدين والعمراين الذي اأ�سبح من �سميم احلياة الجتماعية اليومية، وي�سهد العامل 
اليوم مزيداً من النفتاح على احل�سارات وال�سعوب الأخرى، فال يكاد يخلو بيت 
من البيوت اليوم من اخلدم، وممن دخل اإىل بيوت امل�سلمني ن�ساء كافرات اأتنَْيَ اإىل 
بالدنا، وهن يحملن معتقداتهن واأخالقهن، ثم اإن الواقع ي�سهد بوجود ا�ستغالل 
كل  وامل�سكالت،  والآثار  والواجبات  احلقوق  حيث  من  اخلدمة،  لظاهرة  �سيء 
هذا وغريه دعا اإىل ت�سليط ال�سوء على ق�سية اخلدمة والإخدام، واقرتاح احللول 
الإجراءات  اتخاذ  نحو  امل�سوؤولني  �سمري  وحترك  ال�سلبيات،  من  �سيئاً  تقلل  علاَّها 

والقرارات التي حتد من انت�سار الوجه ال�سلبي لهذه الظاهرة.
ف�سول  وخم�سة  وتهيد  مقدمة  اإىل  ر�سالتها  الباحثة  ق�سمت  البحث:  خطة 

على النحو التايل: 
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عن  وتييزهما  والإخدام  اخلدمة  لتعريف  خ�س�سته  فقد  الأول  الف�سل  اأما 
الألفاظ ذات ال�سلة.

للخدمة،  والقانوين  الفقهي  التكييف  عن  للحديث  الثاين  الف�سل  وجعلت 
وعن عقد الإجارة واأحكامها.

وتناولت يف الف�سل الثالث الأحكام املتعلقة باخلدمة مقارنًة بالقانون، وعن 
ِهْم لبع�ٍس. خدمة اأع�ساء الأ�سرة بَْع�سِ

وخ�س�ست الف�سل الرابع لبيان العالقة بني امل�ستخِدم وامل�ستخَدم وحقوق 
كل منهما.

جمتمع  يف  اخلدم  عن  للحديث  جعلته  فقد  والأخري  اخلام�س  الف�سل  واأما 
الأ�سرة واملجتمع، وعر�ست �سورا من  الإمارات، وظاهرة اخلدم واآثارها على 

جرائم اخلدم، وقدمت احللول واملقرتحات مل�ساكل اخلدم.
نتائج البحث: انتهت الباحثة يف خاتة بحثها اإىل جمموعة من النتائج، اأهمها: 

اآثار وجود اخلدم يف بيوتنا جد خطرية، وخا�سة على الن�سء وجرائم اخلدم - 1
يف ازدياد، الأمر الذي يوجب اتخاذ اإجراءات وا�سحة و�سارمة للحد من 

هذه الظاهرة، اأو على الأقل للتقليل من �سلبياتها.
موقع - 2 من  كل  وجرائمهم،  اخلدم  اآثار  عن  تخ�س�سية  درا�سة  اإجراء  يجب 

تخ�س�سه، ومن اجلوانب اجلديرة بالبحث من وجهة نظر الباحثة: 
• واأثر 	 واأخالقه  �سخ�سيته  على  ذلك  وانعكا�س  الطفل،  لغة  على  اخلادمة  اأثر 

ذلك على الأ�سرة واملجتمع.
• اأثر اخلدم على اأمن املجتمع، مدعمة باإح�سائيات تف�سيلية عن اأ�سباب ارتكاب 	

اجلرائم ونوعيتها واأكرث اجلن�سيات ارتكاباً لها.
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التعريف بالطالبة 
ليلى حممد اإ�سماعيل البلو�سي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2005/6/20م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. علي اأبو الب�سل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »الإعالن التجاري يف الفقه الإ�سالمي درا�سة فقهية مقارنة 

بقانون املعامالت املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة«
اإ�سكالية البحث: نظراً لزدهار حركة التجارة والبيع اليوم، وظهور �سلع 
منتجاتهم  عن  للرتويج  ظاهرة  والبائعني  التجار  حاجة  كانت  كثرية،  وخدمات 
وخدماتهم، وا�ستخدموا و�سائل متعددة، منها املرئية وال�سمعية واملقروءة؛ لتحقيق 
التجارية،  الإعالنات  ذلك  �سوء  على  فظهرت  لديهم،  مبا  والتعريف  اأهدافهم، 
تاأ�سياًل �سرعياً، وبيان  تاأ�سيل عقد الإعالن التجاري  فكان لبد من الوقوف على 
لكل من  الواجبة واحلقوق  اللتزامات  وبيان  املالية،  العالقة  تنظيم  بغية  اأحكامه، 
املعلن و�ساحب الإعالن، مقارنة له بالأحكام الواردة يف قانون املعامالت املدنية 

لدولة الإمارات العربية املتحدة، ومبا يتفق مع قواعد الفقه الإ�سالمي واأ�سوله.
خطة البحث: ق�سمت الباحثة ر�سالتها اإىل مقدمة وخم�سة ف�سول وخاتة، 

وبيانها كالتايل: 
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ون�ساأته  الإعالن  مفهوم  عن  للحديث  خ�س�سته  فقد  الأول  الف�سل  فاأما 
وتطوره، وخ�سائ�س الإعالن التجاري، وو�سائل ن�سره واأ�سكاله. والثاين لتاأ�سيل 
عقد الإعالن التجاري وبيان م�سروعيته و�سوابطه، والتكييف الفقهي لعقد الإعالن 
التجاري.والثالث للحديث عن اأركان عقد الإعالن التجاري و�سرائطه، وكيفية 
الإعالن  عقد  على  املرتتبة  الآثار  لبيان  التجاري.والرابع  الإعالن  على  التعاقد 

التجاري، وبينت فيه التزامات املعلن، و�ساحب الإعالن، واملعلن الثاين.
واأما الف�سل اخلام�س والأخري فقد جعلته للحديث عن انق�ساء عقد الإعالن 
التجاري، وتكلمت فيه عن تنفيذ عقد الإعالن التجاري، و�سقوط عهدة التنفيذ، 

وف�سخ العقد اأو انف�ساخه، واأثر الظروف الطارئة على عقد الإعالن التجاري.
نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 

اأحكامه - 1 ينه�س يف  الإ�سالمي،  الفقه  عقد جديد يف  التجاري  الإعالن  عقد 
على عقد املقاولة، ويندرج حتت عقد توريد اخلدمات.

دائرة - 2 يف  تبقيه  �سرعية،  ب�سوابط  التجاري،  الإعالن  اأباح  الإ�سالمي  الفقه 
امل�سروعية، وعدم خمالفة ال�سرع ومنطق العقل والواقع ال�سحيح.

لعقد - 3 املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  املدنية  املعامالت  قانون  يتعر�س  مل 
الإعالن التجاري، وبيان اأحكامه على وجه اخل�سو�س، واكتفى ببيان اأحكام 
عقد املقاولة، وِمْن ثَماَّ تُطبق عليه اأحكام عقد املقاولة بوجه خا�س، والأحكام 

العامة بوجه عام.
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التعريف بالطالبة 
خديجة دروي�ض جمعة احلو�سني   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2005/6/22م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ر�سوان بن غربية   : اإ�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة: 
عنوان الر�سالة: »اأحكام جراحة التجميل التح�سينية يف ال�سريعة الإ�سالمية«

اإ�سكالية البحث: يَُعدُّ مو�سوع اجلراحة التجميلية من املو�سوعات العلمية 
ذات الطابع املعا�سر الذي �سغل حيزا كبريا من امل�ساحة البحثية والدرا�سية على 
نحو لفت للنظر، ل�سيما يف املجال الطبي والقانون الأخالقي، ولذلك كان لزاما 
الكثري  فاإن  ال�سرعية والفقهية. ويف احلقيقة،  العناية  املو�سوع حظه من  ياأخذ  اأن 
اأم من غريهم  من املهتمني بهذا النوع من املمار�سة، �سواء من جراحي التجميل 
من عامة النا�س، يتوقون ملعرفة احلكم ال�سرعي والفقهي ملا يقومون به اأو ميار�سونه 
يف اإطار عملهم ال�سخ�سي، لهذا كله جاءت هذه الدرا�سة لتجيب على خمتلف 

الأ�سئلة التي ميكن اأن تطرح باإحلاح يف هذا املجال..
ثبت  اإىل  اإ�سافة  وخاتة.  وبابني  مقدمة  اإىل  الر�سالة  ق�سمت  البحث:  خطة 

امل�سادر واملراجع والفهار�س.
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يف  الباحثة  اتبعته  الذي  واملنهج  للدرا�سة  النظري  الإطار  املقدمة  تناولت 
الر�سالة.

الباب الأول كان بعنوان: اجلمال واجلراحة والتعريف بهما. ا�ستمل الف�سل 
الثاين على مناق�سة التعريف باجلراحة لغة وا�سطالحا، وفهم م�سروعيتها مع ذكر 

الأدلة على ذلك من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية.
وتناولت الباحثة يف الباب الثاين م�ساألة جراحة التجميل التح�سينية واملوقف 
الت�سريعي منها، وناق�ست بتف�سيل اجلراحة التجميلية للراأ�س والوجه وما يتعلق بهما.
وحكم  باجل�سم  املتعلقة  التح�سينية  التجميلية  اجلراحات  الباحثة  ناق�ست  ثم 

ال�سرع فيها وهي: جتميل عيوب ال�سدر، جتميل الأطراف، جتميل البطن.
اأهم النتائج: وتو�سلت الر�سالة اإىل نتائج اأهمها: 

اأول: علم اجلراحة من العلوم التي كان للم�سلمني ف�سل ال�سبق يف اكت�ساف 
اأغوارها والإ�سهام يف تطويرها، وو�سع �سوابطها واأحكامها.

ثانيا: جراحة التجميل من الأمور امل�ستحدثة يف الع�سر احلديث ول جند لها 
اأو  تقوميية  الأوىل جراحة  بالدرجة  هي  التجميل  ال�سلف وجراحة  كتب  اأثراً يف 
تعوي�سية اأو بنائية، فهي جراحة عالجية، ومن ثم ياأتي التجميل تبعا لها. اأما اجلراحة 

التجميلية التح�سينية فت�سكل الق�سم الأدنى والن�سبة الأقل من جراحة التجميل.
ثالثا: جراحة التجميل جائزة اإذا اقت�ستها ال�سرورة العالجية لعالج عيب، اأو 
ت�سوه خلقي، اأو اكت�سابي اإذا غلب على ظن الطبيب جناحها، واملراأة بحكم فطرتها 
ت�سعى اإىل اجلمال، وهي ملزمة �سرعا بالتزين لزوجها والتجمل يف حدود اخللقة 
املعهودة لبني اآدم. اأما اأن تلجاأ جلراحة التجميل لإر�ساء �سخ�س ما، اأو ت�سبها بامراأة 
اأخرى، فال يجوز لها ذلك، فاجلراحات التجميلية لبد اأن يتوافر فيها عن�سر ال�سرورة.
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التعريف بالطالبة 
اأمينة اأحمد حممد �سالح   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2006/5/2م   : تاريخ املناق�سة 
د. اأحمد عبد احلي.   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
الق�سم  درا�سة وحتقيق  للعتابي -  ال�سغري  اجلامع  »�سرح  الر�سالة:  عنوان 

الأول من اأول الكتاب اإىل نهاية كتاب النكاح«
تاأليفه  على  قام  �سخم  موؤلف  ال�سغري«  »اجلامع  كتاب  البحث:  اإ�سكالية 
العتابي  ومنهم  كثريون  اأئمة  و�سرحه  احلنفي،  ال�سيباين  احل�سن  بن  حممد  الإمام 
الذي كان �سرحه مهًما ووافًيا، جمع فيه مادة علمية زاخرة يف جمال الفقه احلنفي 
معتمدا يف ذلك على م�سادر قدمية ومتنوعة. وقد اأُخرج الكتاب حمققا ومت�سمنا 
ال�سيباين  حياة  جوانب  ملختلف  تعر�ست  وال�سارح  للم�سنف  وا�سعة  درا�سة 
والعتابي العلمية وال�سيا�سية والثقافية، كما ُخ�س�ست درا�سة �ساملة للكتاب منهجا 
واأ�سلوبا وخ�سائ�س ومميزات مع جمع للموارد التي ا�ستقى منها املوؤلف كتابه. ثم 
ُجِمعت ن�سخه الكثرية واأحيطت بدرا�سة وافية مع بيان الأف�سلية للن�سخة املعتمدة 

يف التحقيق.
خطة البحث: مت تق�سيم البحث اإىل مقدمة وق�سمني. احتوى الق�سم الأول 
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اإ�سافة  املوؤلف ولقبه ون�سبه،  ناق�س حياة  الف�سل الأول  على درا�سة يف ف�سلني. 
اإىل مولده ون�ساأته، ومكانته العلمية بني علماء ع�سره، اإ�سافة اإىل �سيوخه وتالميذه 

واأبرز موؤلفاته.
تناول الف�سل الثاين درا�سة الكتاب املحقق وبيان قيمته العلمية ومنهج  وقد 

املوؤلف واأهم امل�سادر التي اعتمد عليها.
اأما الق�سم الثاين فقدان�سرف اإىل حتقيق الكتاب والذي ا�ستمل على الكتب 

الآتية: 
 - كثرية  اأبواب  وفيه  الزكاة  كتاب   - كثرية  اأبواب  وفيه  ال�سالة  كتاب 
من  عدد  وفيه  املنا�سك  كتاب   - الأبواب  من  قليل  عدد  وفيه  ال�سوم  كتاب 

الأبواب - كتاب النكاح وفيه عدد قليل من الأبواب.
اأهم النتائج: هذا الكتاب مت حتقيقه ِمْن َعَدٍد كبري من الطالبات الباحثات مما 

اأدى اإىل عدم ذكر اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة. 
ولكن اأهم نتيجتني هما: 

اإخراج الكتاب املحقق املذكور يف �سورة اأقرب اإىل الأ�سل.   -1
توثيق املادة العلمية و�سرح ما يتطلب ذلك يف الهوام�س.    -2
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التعريف بالطالبة 
اأ�سماء اأحمد حممد علي اآل علي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2006/5/3م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ر�سوان بن غربية   : اإ�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: جمع املنا�سك ونفع النا�سك لرحمة اهلل ال�سندي - درا�سة 

وحتقيق من بداية باب منا�سك مني اإىل نهاية اجلمع بني الإحرامني.
اإ�سكالية البحث: حتدث هذا الكتاب عن منا�سك احلج على املذهب احلنفي 
ومت حتقيق اجلزء من بداية باب منا�سك منى اإىل نهاية اجلمع بني الإحرامني. وقد 
جمع موؤلف الكتاب املادة من ع�سرات الكتب وامل�سادر ذات ال�سلة باحلج، واأكرث 
خمطوط.  �سكل  يف  حمفوظا  يزال  ل  منها  القليل  كان  واإن  ُفقدت  الكتب  هذه 

وتاأتي اأهمية الكتاب من التعريف مب�سادره الكثرية.
خطة البحث: مت تق�سيم البحث اإىل مقدمة وق�سمني كل ق�سم يحوي جمموعة 

من الف�سول واملباحث.
الق�سم الأول: للدرا�سة: وت�سمن احلديث عن املوؤلف وع�سره الذي عا�س فيه 

ورحالته يف طلب العلم وموؤلفاته.
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كتابته  يف  املوؤلف  ومنهج  واأهميته  الكتاب  عن  درا�سة  كان  الثاين  والف�سل 
اإ�سافة اإىل و�سف املنهج املعتمد يف التحقيق.

الأبواب  ا�ستمل على  الذي  للكتاب  فكان حتقيقا  للدرا�سة  الثاين  الق�سم  اأما 
الآتية: 

باب منا�سك منى - باب طواف الزيارة - باب رمي اجلمار واأحكامه - باب 
طواف الوداع - باب القران - باب التمتع - باب اجلمع بني الإحرامني واإ�سافة 

الإحرام اإىل الإحرام. 
اأهم النتائج: هذا الكتاب مت حتقيقه ِمْن َعَدٍد كبري من الطالبات الباحثات مما 

اأدى اإىل عدم ذكر اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة.
ولكن اأهم نتيجتني هما: 

اإخراج الكتاب املحقق املذكور يف �سورة اأقرب اإىل الأ�سل.   -1
توثيق املادة العلمية و�سرح ما يتطلب ذلك يف الهوام�س.   -2
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التعريف بالطالبة 
منى عي�سى حممد عبد اهلل بن حريز   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2006/5/13م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سيد ح�سن عبد اهلل   : اإ�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
»ال�ستقرار  ال�سيا�سية:  الواقع  الإ�سالمي وحتديات  الفقه  الر�سالة:  عنوان 

والتعاي�ض ال�سلمي منوذجا«.
ال�سريعة  مقا�سد  اأهم  من  مق�سدا  ال�سلمي  التعاي�س  يَُعدُّ  البحث:  اإ�سكالية 
الإ�سالمية يف جمال حفظ احلياة وا�ستمرارها ومنوها، لذا اأكد ديننا احلنيف على 
اأهمية هذا العن�سر يف التعامل مع الآخر. ولعل من اأبرز اأنواع التعاي�س ومظاهره 
امل�سلم  مادام غري  املجالت  كل  مع غريهم وحماية حقوقهم يف  امل�سلمني  تعامل 
يعي�س بني امل�سلمني، وقد مت اختيار جتربة دولة الإمارات العربية املتحدة يف جمال 

التعاي�س ال�سلمي والتعاون الإن�ساين منوذجاً.
خطة البحث: ناق�ست الباحثة يف املقدمة تعريف امل�سطلحات الأ�سا�سية يف 

الفقه وال�سيا�سة ال�سرعية اإ�سافة اإىل بيان منهجية الدرا�سة. 
اأما يف التمهيد فقد نوق�ست فيه اأهم التحديات التي تواجه الأمة الإ�سالمية.
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و�سرورة  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  حتقيق  الأول  الباب  يف  الباحثة  ناق�ست  ثم 
الحتكام اإىل ن�سو�س ال�سريعة ومقا�سدها يف اإدارة �سوؤون البالد والعباد واأثر 
تت  كذلك  القرار.  اتخاذ  يف  ال�سورى  اعتماد  �سرورة  مع  الأمة  بناء  يف  ذلك 

مناق�سة مبداأ احرتام �سرعية ال�سلطة احلاكمة وحترمي اخلروج عليها.
ومت الرتكيز يف الباب الثاين من الر�سالة على عوامل التعاي�س ال�سلمي. واأثر 

الفقه الإ�سالمي يف و�سع �سوابط ح�سن اجلوار وقواِعدِه بني الدول.
اأهم النتائج: تو�سلت الر�سالة اإىل نتائج عديدة اأهمها: 

اأول: ال�سورى ملزمة للحاكم، ويجب على احلاكم تنفيذ ما اأجمع عليه اأهل 
ال�سورى، ول يجوز له اأن يخالف جمهورهم. كما ل يجوز انعزال الرئي�س بالف�سق 

واجلور. 
ثانيا: ل مينع الإ�سالم من وجود اأكرث من حزب �سيا�سي داخل الدولة الإ�سالمية 

متى كانت هذه الأحزاب ت�ستمد �سرعية وجودها من اأمرين اأ�سا�سيني: 
اأن تعرتف بالإ�سالم - عقيدة و�سريعة. اأ- 

األ تعمل حل�ساب جهة معادية لالإ�سالم ولأمته، اأيا كان ا�سمها وموقعها. ب- 
ا�ستخدام  التالية:  العنا�سر  فيه  توفرت  ما  متى  اإرهابا  يَُعدُّ  الإرهاب  اإن  ثالثا: 
العنف اأو التهديد با�ستخدامه، اأن يكون �سد مدنيني، اأن يجعل لتحقيق اأهداف 

حمددة.
حلماية  �سرع  فاجلهاد  والإرهاب.  اجلهاد  بني  جوهرية  فروق  هناك  رابعا: 
لتغيري موازين  العنف  فيقوم على  الإرهاب  اأما  الب�سرية،  الظلم عن  النف�س ورد 

العدل واإ�ساعة الرعب.



)65(

التعريف بالطالبة 
فاطمة �سالح حممد عبد هلل اآل مندو�ض   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2006/5/14م   : تاريخ املناق�سة 
د. اأحمد عبد احلي حممد   : اإ�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: �سرح اجلامع ال�سغري للعتابي - درا�سة وحتقيق - الق�سم 

الثاين من اأول كتاب الطالق اإىل نهاية باب بيع املرابحة والتولية.
اإ�سكالية البحث: ميثل كتاب �سرح اجلامع ال�سغري للعتابي اأهمية خا�سة يف 
الفقه احلنفي؛ ذلك لأنه من الكتب التي جمعها موؤلفه من م�سادر كثرية يف كل 
املذهب  امل�سنفات يف  مزايا  اأهم  واأطلعنا من خالله على  املختلفة،  الفقه  اأبواب 
واأخرى  العتابي،  امل�سنف  حياة  عن  �ساملة  ِدرا�سًة  الكتاُب  قدم  وقد  احلنفي. 
خمت�سرة عن العالمة حممد بن احل�سن ال�سيباين، واأعقب ذلك درا�سة منهجية 
ثم ذكرت  عليه،  ت�سجيلها  التي ميكن  الكتاب وخ�سائ�سه وموارده واملالحظات 

خمتلف الن�سخ املعتمدة يف التحقيق.
خطة البحث: ق�سمت الر�سالة اإىل ق�سمني. تناول الق�سم الأول حياة املوؤلف 
وع�سره ومكانته العلمية، اإ�سافة اإىل قيمة الكتاب العلمية ومنهج تاأليفه، وو�سف 

الن�سخ املعتمدة للكتاب ومنهجية التحقيق.
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اأما الق�سم الثاين فكان حتقيقا للن�س الذي ا�ستمل على �ستة كتب هي: 
 - احلدود  كتاب   - الأيـمان  كتاب   - العتاق  كتاب   - الطالق  كتاب 

كتاب ال�سرقة - كتاب ال�سري- كتاب البيوع. 
اأهم النتائج: هذا الكتاب مت حتقيقه ِمْن َعَدٍد كبري من الطالبات الباحثات مما 

اأدى اإىل عدم ذكر اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة.
ولكن اأهم نتيجتني هما: 

اإخراج الكتاب املحقق املذكور يف �سورة اأقرب اإىل الأ�سل.   -1
توثيق املادة العلمية و�سرح ما يتطلب ذلك يف الهوام�س.   -2
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التعريف بالطالبة 
اأ�سماء �ساملني حممد العرياين   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2006/6/7م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سيد ح�سن عبد اهلل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: الأحكام الفقهية املرتتبة على الأمرا�ض املعدية.

نظرا  مبكان،  الأهمية  من  املعدية  الأمرا�س  مو�سوع  يَُعدُّ  البحث:  اإ�سكالية 
واملخالطني  الأمرا�س  بهذه  امل�سابني  وحاجة  املجتمع،  على  الفادحة  لأخطارها 
لهم واملتعاملني معهم اإىل معرفة احلكم الفقهي املتعلق بجميع الت�سرفات، �سواء 

ال�سادرة منهم اأم غريها مما ياأتي من �سواهم.
 ويف احلقيقة، كان بحث مثل هذا املو�سوع ومعاجلته اأمراً مهما وملحا ذلك 
اأن مناق�سة املو�سوع والعناية ببيان اأحكام ال�سريعة فيه معونة على الرب والتقوى، 

خا�سة واأن البحث يف املو�سوع ل يزال قليال من وجهة نظر الفقه الإ�سالمي. 
خطة البحث: مت تق�سيم البحث اإىل مقدمة، وتهيد، وخم�سة اأبواب وخاتة.
ومنهج  واأهميته  املو�سوع  اختيار  اأ�سباب  املقدمة  يف  الباحثة  بينت  وقد 

الدرا�سة.



)68(

 وتناول التمهيد طبيعة الأحكام الفقهية، واأهمية درا�سة الأمرا�س املعدية يف 
�سوء املقا�سد ال�سرعية، والقواعد ال�سرعية املتعلقة باأحكام الأمرا�س املعدية اإىل 

جانب الأحكام والواجبات واحلقوق ال�سرعية العامة للمري�س.
وجاء الباب الأول للدرا�سة يف تعريف الأمرا�س املعدية، واأ�سباب العدوى، 
اخلا�سة  الفقهية  الأحكام  تناول  فقد  الثاين،  واأما  تاأثريها.  حقيقة  حول  واخلالف 
املري�س،  بطهارة  اخلا�سة  الفقهية  الأحكام  مثل  معديا  مر�سا  املري�س  بعبادات 

و�سالته و�سيامه واأداء فري�سة احلج.
ويف الباب الثالث مت بحث امل�سائل املتعلقة بالأمرا�س املعدية يف باب النكاح.
اأما الباب الرابع من الدرا�سة فقد خ�س�س ملناق�سة امل�سائل املتعلقة بالأمرا�س 

املعدية يف املعامالت املالية، وامل�سوؤولية اجلنائية مقارنة بالقانون الإماراتي.
وجاء الباب اخلام�س لبحث التدابري الالزمة جتاه الأمرا�س املعدية.

اأهم النتائج: تو�سلت الر�سالة اإىل نتائج عديدة اأهمها: 
اأول: يهدف الإ�سالم اإىل �سالح الأرواح والأبدان، وعناية الإ�سالم ب�سحة 
بالطهارة  الأمر  مثل  والأحكام  والآداب  التعاليم  من  كثري  يف  وا�سحة  الأبدان 

والعناية التامة باإزالة اخلبث ورفع احلدث.
و�سعه  تراعي  معديا  مر�سا  للمري�س  خا�سة  اأحكاما  الإ�سالم  و�سع  ثانيا: 
املر�سى فهو  فاملري�س مر�سا معديا ل يختلف يف �سومه عن غريه من  ال�سحي؛ 

ي�سرتك معهم يف الأخذ برخ�سة الفطر متى ما كان مر�سه عائقاً له من ال�سوم. 
ثالثا: عند عر�س �ساأن زواج املري�س مر�سا معديا على قواعد ال�سريعة ون�سو�سها 
فاإن حكم هذا الزواج متوقف على معرفة طبيعة املر�س، ومدى تناغمه مع احلياة 
الزوجية، اأو تعار�سه معها، ويرجع ذلك اإىل قول اأهل اخلربة من الأطباء ونحوهم.
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التعريف بالطالبة 
نوره عبدك فقري حممد   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )اأ�سول الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2006/6/10م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اإ�سماعيل ح�سني البدوي   : اإ�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: قاعدة العادة حمكمة وتطبيقاتها املعا�سرة يف �سوء مقا�سد 

ال�سريعة الإ�سالمية.
اإ�سكالية البحث: تَُعدُّ قاعدة »العادة حمكمة« من القواعد املهمة لأنها ترتبط 
ا�ستقروا عليها يف حياتهم  التي  القواعد  النا�س وميثل  بحياة  مرتبط  بالعرف وهو 
بحكم العادة. وقد ن�ساأت الأعراف بني النا�س ن�ساأة ذاتية وتباينت من جمتمع اإىل 
التحول  ي�سعب  مما  القوة  من  اأ�سبحت  املجتمعات حتى  وا�ستحكمت يف  اآخر، 

عنها. 
وتكمن اإ�سكالية البحث يف اأن العرف والعادة واملقا�سد ال�سرعية معتربة يف 
كثري من الأحكام ال�سرعية العملية وموؤثرة يف ا�ستنباط الأحكام �سواء ما كان اأ�سال 
�سرعا اأو ما كان ُعرفا بني اخللف فيما لي�س يف نفيه اأو اإثباته دليل �سرعي، ونظًرا اإىل 
اأن املقا�سد ال�سرعية جاءت لتدفع احلرج وامل�سقة عن النا�س، فاإن البحث يناق�س 

قاعدة »العادة حمكمة« وفروعها، واأمثلتها القدمية واملعا�سرة.
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تق�سيم البحث: ا�ستمل البحث على مقدمة وثالثة ف�سول وخاتة.
ال�سرعية  واملقا�سد  الفقهية  بالقواعد  املراد  الأول:  الف�سل  عنوان  وكان 
�سروطها  وبيان  »العادة حمكمة«  قاعدة  �سرح  الثاين  والعادة. وعنوان  والعرف 
وتعار�سها مع غريها. وعنوان الثالث درا�سة بع�س القواعد املندرجة حتت قاعدة 

»العادة حمكمة« وتطبيقاتها املعا�سرة يف �سوء مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية.
مثل: حقوق البتكار، التوقيع الإلكرتوين ومدى قبوله كدليل اإثبات والأ�سهم 

املالية واملوقف ال�سرعي منها.
نتائج الدرا�سة: تو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج اأهمها: 

ف الفقهاء القدامى معنى املقا�سد ال�سرعية لأنها كانت وا�سحة  اأول: مل يعرِّ
يف اأذهانهم ولذلك اكتفوا بالإ�سارة اإليها يف موؤلفاتهم.

ثانيا: ل فرق بني العرف والعادة، ولكي تعد العادة �سحيحة �سرعا يجب اأن 
تتوافر فيها �سروط.

ثالثا: اإذا تعار�س العرف مع غريه تكون له حالتان: 
تعار�س العرف مع ن�س ت�سريعي من القراآن الكرمي وال�سنة ل يكون له قيمة 

ول اعتبار وتعار�سه العرف مع ن�س ت�سريعي عام.
ويف احلالتني ل يقوى العرف بق�سميه القويل والفعلي على معار�سة الن�س 

العام.
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التعريف بالطالبة 
اأمل �سادق حممد عمر اأحمد املازم   : ا�سم الطالبة 
ال�سريعة الإ�سالمية )اأ�سول الفقه(    : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 
2006/6/17م   : تاريخ املناق�سة 

د. نور الدين عبا�سي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: املقا�سد ال�سرعية يف القاعدة الفقهية: ل �سرر ول �سرار 

وتطبيقاتها املعا�سرة.
اإ�سكالية البحث: تَُعدُّ قاعدة )ل �سرر ول �سرار( اإحدى القواعد الفقهية 
الكلية الكربى التي ينطوي حتتها ما ل يح�سى من الفروع الفقهية، وميكن اأن يَُخّرج 

عليها كذلك ما ل يعد من التطبيقات يف كل زمان ومكان.
ونظراً اإىل اأن القاعدة الفقهية هي حكم كلي، وكل حكم له مق�سد اأومقا�سد 
راعاها ال�سارع عند ت�سريعه، فال ريب اأن هذه القاعدة لها مقا�سد يتوخى ال�سارع 

احلكيم حتقيقها من خالل اإثباتها.
وقد جاءت الر�سالة لإبراز املقا�سد ال�سرعية للقاعدة والك�سف عنها، وبيان 
اأدلتها والتطبيقات التي ُخّرجت عليها، وحتليل التطبيقات املعا�سرة حتليال مقا�سديا، 
ال�سروريات  على  تاأثريه  ومدى  واأ�سراره  فيه،  ال�سرعي  واحلكم  اأ�سبابها  وبيان 
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اخلم�س )الدين، النف�س، العقل، العر�س واملال(.
خطة البحث: مت تق�سيم البحث اإىل مقدمة وثالثة ف�سول وخاتة.

اتبعته  الذي  واملنهج  واأهميته  املو�سوع  اختيار  اأ�سباب  املقدمة  وتناولت 
الباحثة.

جاء الف�سل الأول بعنوان: ملحة عن املقا�سد ال�سرعية والقواعد الفقهية.
ول  �سرر  )ل  بالقاعدة  التعريف  فعنوانه:  الدرا�سة  من  الثاين  الف�سل  اأما 

�سرار( وتطبيقاتها املعا�سرة.
املعا�سرة،  القاعدة وتطبيقاتها  بعنوان: بع�س فروع  الثالث فكان  الف�سل  اأما 
ال�سمنة،  نحو  املعا�سرة  وتطبيقاتها  يزال(  )ال�سرر  قاعدة  مناق�سة  على  وا�ستمل 
وتطبيقاتها  الإمكان(  بقدر  يدفع  )ال�سرر  الفرعية،  القاعدة  مناق�سة  كذلك  مثاًل. 

املعا�سرة.
الأخف(  بال�سرر  يُزال  الأ�سد  )ال�سرر  الفرعية  القاعدة  نوق�ست  كذلك 

وتطبيقاتها املعا�سرة.
واأخريا نوق�ست القاعدة )يتحمل ال�سرر اخلا�س لدفع �سرر عام( وتطبيقاتها 

املعا�سرة، يف م�سائل مثل: ا�سطحاب الأطفال غري املميزين اإىل امل�ساجد.
اخلامتة: اإ�ستملت اخلاتة على اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث ومنها: 

اأول: املقا�سد عند العلماء لها اأهداف �سامية تتمثل يف جلب امل�سالح ودرء 
املفا�سد حتقيقا لل�سعادة يف الدنيا والآخرة.

ال�سرر  لوجود  كثرية  اأدلة  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  وردت  ثانيا: 
يف  وا�سحا  كان  الفقهاء  اإجماع  ولكن  احلياة،  جمالت  كافة  يف  وال�سرار 

ال�سروريات، يف الكليات اخلم�س )الدين، النف�س، العقل، العر�س واملال(.
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التعريف بالطالبة 
فاطمة ح�سن حممد خليفة   : ا�سم الطالبة 
ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«    : الدرجة العلمية 
2007/4/26م   : تاريخ املناق�سة 

اأ.د. ر�سوان بن غربية   : اإ�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
اهلل  العالمة رحمه  ت�سنيف  النا�سك  ونفع  املنا�سك  جمع  الر�سالة:  عنوان 
ال�سندي املتوفى �سنة 993 هـ- درا�سة وحتقيق، الق�سم الثاين من بداية باب 

»الإحرام« اإىل نهاية باب »املزدلفة«.
اإ�سكالية البحث: هذا الكتاب الكبري حتدث عن منا�سك احلج على املذهب 
احلنفي ومت حتقيق اجلزء من بداية باب الإحرام اإىل نهاية باب املزدلفة. وقد جمع 
موؤلف الكتاب املادة من ع�سرات الكتب وامل�سادر ذات ال�سلة باحلج، واأكرث هذه 
منها ل يزال حمفوظا يف �سكل خمطوط. وتاأتي  القليل  ُفقدت واإن كان  الكتب 

اأهمية الكتاب من التعريف مب�سادره الكثرية.
اإىل مقدمة وق�سمني كل ق�سم يحوي جمموعة  البحث  خطة البحث: ق�سم 

من الف�سول واملباحث.
الق�سم الأول للدرا�سة عن املوؤلف والع�سر الذي عا�س فيه وال�سيوخ الذين 

در�س عليهم اإ�سافة اإىل موؤلفاته املخطوطة واملطبوعة. 
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اأما الف�سل الثاين فجاء بعنوان: درا�سة عن الكتاب وما يتعلق بالتحقيق، وهو 
بدوره يحوي عدد من النقاط وهي على النحو الآتي: 

فقه املنا�سك وبع�س املوؤلفات فيه - عنوان الكتاب ون�سبته للموؤلف - منزلة 
الكتاب العلمية - منهج املوؤلف - موارد املوؤلف.

الف�سل الثالث وعنوانه: املنهج املتبع يف التحقيق وفيه النقاط الآتية: 
عمل الطالبة يف التحقيق وو�سف الن�سخ.

اأما فيما يخ�س الق�سم الثاين الذي كان حتقيقا للكتاب فيه عدد من الأبواب وهي: 
خمطط لرحلة احلج وفيه باب الإحرام وحقية الدخول اإىل احلرمة. - 1
باب دخول مكة وطواف القدوم.- 2
باب اأنواع الأطوفة واأ�سمائها واأحكامها. - 3
باب ال�سعي بني ال�سفا واملروة.- 4
باب خروج احلاج من مكة اإىل عرفات والإحرام منها. - 5
باب الوقوف بعرفة واأحكامه.- 6
باب املزدلفة.- 7

اأهم النتائج: هذا الكتاب مت حتقيقه َمْن َعَدٍد كبري من الطالبات الباحثات مما 
اأدى اإىل عدم ذكر اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة.

ولكن اأهم نتيجتني هما: 
اإخراج الكتاب املحقق املذكور يف �سورة اأقرب اإىل الأ�سل.   -1

توثيق املادة العلمية و�سرح ما يتطلب ذلك يف الهوام�س.   -2



)75(

املناق�سون:
اأ. د. اإ�سماعيل اإبراهيم البدوي  -1

اأ. د. ر�سوان بن غربية  -2
د. نذير حمادو  -3

د. يو�سف ح�سني  -4
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التعريف بالطالبة 
فرحة بنت حممد بن ح�سني عبادي اليافعي    : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ما ج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2007/5/16م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سابر حممد حممد �سيد عبد اجلواد   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص ر�سالة
عنوان الر�سالة: املواقيت ال�سرعية يف ال�سالة، درا�سة فقهية مقارنة.

من  الثاين  الركن  الدين، وهى  عماد  ال�سالة  اأن  معلوم  البحث:  اإ�سكالية 
بالعبادة على  لالإتيان  ي�سعى  باأن  ال�سهادتني، وامل�سلم مكلف  بعد  الإ�سالم  اأركان 
وجهها ال�سحيح، وهذا ليتم اإل بالوقوف على اأركانها و�سروط �سحتها واآدابها، 
ومن �سروط �سحة ال�سالة: اأداوؤها بعد حلول وقتها املحدد لها �سرعاً، ومن هنا 

كان لبيان فقه مواقيت ال�سالة اأهمية بالغة لكل مكلف.
وقد حدد ال�سرع وقتاً خم�سو�ساً لكل �سالة وو�سع له بداية ونهاية.

كما اأن هناك اأوقاتاً تُكره فيها ال�سالة، بحيث يحكم على فعلها بالكراهة.
كما اأن للوقت اأهمية يف كمال ال�سالة اأو اأف�سليتها، فال�سالة اأف�سل الأعمال 

بعد الإميان باهلل تعاىل اإذا حافظ عليها امل�سلم يف اأول وقتها املحدد.
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خطة البحث: املقدمة: 
الف�سل التمهيدي: يف تعريف التوقيت واأدلته وطرق اإثباته.

الف�سل الأول: مواقيت ال�سالة املكتوبة، يف الأحوال العادية وفيه مبحثان.
وفيه  والختيار  ال�سعة  حال  يف  والكراهة  الف�سيلة  اأوقات  الثاين:  الف�سل 

مبحثان.
وفيه  العادية،  غري  الأحوال  ويف  املكتوبة  ال�سالة  مواقيت  الثالث:  الف�سل 

ثالثة مباحث.
الف�سل الرابع: مواقيت ال�سالة غري املكتوبة، فيه �سبعة مباحث.

النتائج: لقد تو�سلت الباحثة يف خاتة البحث اإىل نتائج علمية منها: 
ال�سالة املكتوبة اأوقاتها حمددة لبد من احلر�س عليها.   -

اأداء ال�سالة على اأول وقتها اأف�سل ما مل يكن يف ذلك م�سقة.   -

يجوز لأ�سحاب الأعذار تاأخري ال�سالة على وقتها اأو تقدميها.   -
اأول ال�سلوات املكتوبة هي الفجر.   -

اتفق الفقهاء على كراهة ال�سالة غري املكتوبة وقت الغروب وال�سروق.   -
كراهة ال�سالة غري املكتوبة عند اإقامة املكتوبة طبقا للراأي املختار.   -

تَْبَداأُ �سالة التهجد من املغرب اإىل طلوع الفجر.   -
وعلى العموم فاإن البحث يف اجلملة يربز جانباً من جوانب تي�سري ال�سريعة 

الإ�سالمية.
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التعريف بالطالبة 
�سلوى عبد الرحمن ح�سن اآل علي    : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    :  التخ�س�س 
ما ج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2007/5/17م   : تاريخ املناق�سة 
د. اأحمد عبد احلى حممد   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
»�سرح اجلامع ال�سغري يف تاأليف الإمام العالمة اأحمد بن  عنوان الر�سالة : 
حممد بن عمر العتابي املتويف �سنة 586 هـ - درا�سة وحتقيق الق�سم الثالث من 

بداية باب العيوب يف البيع اإىل اآخر الكتاب«
اإ�سكالية البحث: يعد املذهب احلنفي من اأوائل مذاهب اأهل ال�سنة ظهوراً، 
ال�سافعي  قول  اأبي حنيفة  اأهمية مذهب  لبيان  الفقه، ويكفي  ن�سر  اأهمها يف  ومن 
»النا�س يف الفقه عيال على اأبي حنيفة« ومن اأهم كتب هذا املذهب كتاب اجلامع 
يقلد  ول  منه،  واأخذ  اإل  حنفي  عامل  من  وما  النفع،  جليل  كتاب  وهو  ال�سغري، 
الق�ساء اإل من حفظه، ومن هنا فقد كرثت العناية ب�سرحه، حتى و�سلت �سروحه 

اإىل ما يقارب اخلم�سني �سرحاً.
هذه  �سرح  من  ق�سماً  والتحقيق  بالدرا�سة  تتناول  اأيدينا  بني  التي  والر�سالة 
ال�سروح، وهو �سرح اجلامع ال�سغري لالإمام العتابي الذي يبداأ من باب العيوب 

يف البيع وحتى نهاية الكتاب. كما ياأتي: 
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خطة البحث: ي�سمل البحث مقدمة وق�سمني وفهار�س فنية.
الق�سم الأول وفيه ف�سالن: 

احل�سن  بن  وحممد  العتابي  الإمامني  عن  خمت�سرة  درا�سة  الأول:  الف�سل 
ال�سيباين. والف�سل الثاين: درا�سة الكتاب املحقق ويت�سمن مبحثني.

الق�سم الثاين: حتقيق الن�س: )�سرح اجلامع ال�سغري يف تاأليف الإمام العالمة 
اأحمد بن حممد بن عمر العتابي املتويف �سنة 586 هـ - الق�سم الثالث من بداية باب 

العيوب يف البيع اإىل اأخر الكتاب( وي�سمل: 
وبيع  وال�ستحقاق  واحلقوق،  والوكالة،  العيوب،  باب  منها:  كثرية  اأبوابا 
عبد غريه، والكفالة، وال�سمان، والق�ساء يف ال�سهادات، والوكالة، وامل�ساربة، 
واملزارعة،  وال�سفعة،  والغ�سب،  واملكاتبة،  والإجارات،  والعارية،  والوديعة، 

واخلراج، والذبائح، والكراهية، والوطء، واجلنايات، والو�سايا.
ما ي�ستنتج من البحث: لقد �ساهم البحث يف اإخراج الكتاب لي�سعه اأمام 
وتعوي�سه  ال�سقط،  ب�سبب ح�سر  الأ�سل،  اإىل  يكون  ما  اأقرب  القراء يف �سورة 
والآيات  للن�سو�س،  اجليد  التوثيق  عن  ف�سال  موا�سعها،  يف  الكاملة  الن�سخ  من 
وتخريج الأحاديث، واآثار ال�سحابة والأعالم والأماكن والبلدان، واجتهدت يف 

و�سع فهر�س فني للم�سطلحات، والألفاظ الغريبة. 
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التعريف بالطالبة
حمده حميد �سامل ال�ساعر    : ا�سم الطالبة 
ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    :  التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«    : الدرجة العلمية 
2007/6/14م   : تاريخ املناق�سة 

اأ.د. حممد مقبول ح�سني   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة : تع�سف الزوج يف ا�ستعمال حقه على الزوجة.

)درا�سة مقارنة بني ال�سريعة الإ�سالمية وقانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي(. 
اإ�سكالية البحث: الزواج يف الإ�سالم هو اللبنة الأوىل التي يتاأ�س�س عليها 
ال�سرع عليه حقوقاً  الغليظ، ورتب  بامليثاق  القراآن  ال�سالح، وقد و�سفه  املجتمع 
لكل واحد من طرفيه تعد يف ذات الوقت واجبات يف رقبة الطرف الآخر، ومنح 
الإ�سالم لكل واحد من الزوجني احلق يف ا�سرتاط ال�سروط يف عقد الزواج، ما 
احلقوق  وتعاىل  �سبحانه  اأفرد  وحني  وجل،  عز  اهلل  كتاب  مع  تتعار�س  ل  دامت 
والواجبات اأوجب علينا التنفيذ دون تردد اأو تراجع، واإذا وجد التع�سف وجد 
الظلم وه�سمت احلقوق و�ساعت الواجبات، وهو ما نهت عنه ال�سريعة الغراء، 
فكانت حاجة امل�سلمني ظاهرة اإىل بيان حقيقة التع�سف وتطبيقاته من القراآن وال�سنة 

واآثار ال�سحابة الكرام، وهو ما جاءت هذه الر�سالة لبيانه.
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خطة البحث: تناولت الباحثة املو�سوع يف ف�سلني: 
الف�سل الأول: مفهوم احلق والتع�سف وتكييفه يف قانون الأحوال ال�سخ�سية 

لدولة الإمارات.
الف�سل الثاين: احلقوق الزوجية، يف ال�سريعة وقانون دولة الإمارات.

الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  ال�سرعية  حلقوقه  الزوج  ا�ستعمال  الثالث:  الف�سل 
وقانون دولة الإمارات.

من  كل  حقوق  بالتف�سيل  الباحثة  عر�ست  لقد  البحث:  ونتائج  اخلامتة 
الزوجني على الآخر، واأبطلت ال�سبهات التي زعم اأعداء الإ�سالم فيها اأن ال�سريعة 

ظلمت املراأة.
يف  والأمان  الأمن  ليتم  احلقوق  فر�س  تعاىل  اهلل  اأن  اإىل  الباحثة  وانتهت 
الأ�سرة واملجتمع، واأن حق الرجل يف القوامة �سببه اأنه معيل الأ�سرة، وعليه تقع 
العقوبة  ي�سرف يف  البيت واأل  القوام على  الرجل  يطالب  ال�سرع  واأن  اأعباوؤها، 
على الن�سوز، كما اأن حق الزوجة يف طلب اخللع و�سعته ال�سريعة خمرجاً حلل 
الرجل  طالق  اأن  بينت  كما  اإ�سالحها،  يف  اأمل  ل  التي  املعقدة  الأ�سرية  امل�ساكل 
لزوجته يف مر�سه حلرمانها من املرياث يوجب عليه عقوبة، وهى خمالفة ق�سده 
ومرياثها منه رغم اأنفه، واأن احل�سانة حق م�سرتك للزوجني يف بيت الزوجية وعند 
الفرتاق يجب اأن يدرك الطرفان اأن بينهما طفاًل اأو اأكرث يتعني اأن ي�سعا م�سلحته 

يف احل�سبان. 
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التعريف بالطالبة
جنمة علي حممد �سعيد البلو�سي    : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«    : الدرجة العلمية 

2007/6/14م   : تاريخ املناق�سة 
د. يو�سف ح�سني   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص ر�سالة 
عنوان الر�سالة: )امل�سكالت الزوجية وعالجها درا�سة فقهية مقارنة(.

امل�سببة  العوامل  بيان  اإىل  ما�سة  امل�سلم  املجتمع  حاجة  البحث:  اإ�سكالية 
فيه  �سار  الذي  الزمان  هذا  يف  �سيما  ل  عالجها،  وطرق  الزوجية  للم�سكالت 
للموؤثرات اخلارجية دور كبري يف التاأثري على العالقات الزوجية، فهناك التقدم 
القت�سادي وال�سخب الإعالمي و�سجيج الف�سائيات والعوملة الفكرية التي كان 
لها الأثر الوا�سح على احلياة الأ�سرية، كما تعاظم خروج املراأة من البيت �سواء 

للعمل اأو لغريه، واحتكاكها باملجتمع اخلارجي.
باإ�سعال نار اخلالف بني الزوجني، اإل  هذه العوامل وغريها قد تكون كفيلة 
اإذا اعت�سما يف عالقتهما بحبل اهلل القوى املتني، فاإن مل يفعال فاإن ال�سرر القليل 

يو�سك اأن يتحول مبرور الوقت اإىل لهب يحرق اأوتار الود واملحبة بينهما.
اخلطة: وت�سمل: 
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الف�سل التمهيدي: وقد خ�س�س للم�سطلحات واأحكام الزواج ومقوماته.
الف�سل الأول: : امل�سكالت الجتماعية واأثرها يف ن�سوب اخلالفات الزوجية.
الف�سل الثاين: امل�سكالت القت�سادية واجلن�سية واأثرهما يف ن�سوب اخلالفات 

الزوجية.
الف�سل الثالث: املنهج الإ�سالمي يف حل امل�سكالت الزوجية.

نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل اأن دعائم احلياة الزوجية الناجحة تتمثل يف 
ح�سن الختيار بني الزوجني، واحلر�س على الكفاءة بينهما، ومراعاة كل واحد 
اإف�ساء  عدم  على  واحلر�س  اأخطائه،  عن  والتغا�سي  الآخر،  حقوق  الطرفني  من 
اخلروج  يف  ال�سرعية  بال�سوابط  العاملة  املراأة  والتزام  الزوجية،  احلياة  اأ�سرار 
وامللب�س ونوعية العمل وا�ستئذان الزوج، واحلر�س على العتدال والو�سطية يف 

كل الأمور.
وقد ختمت الباحثة بتو�سية تبني اأن املو�سوع �سائك واأنه ما يزال بحاجة اإىل 
التعمق لأن م�ساكل الأ�سرة لي�ست ب�سيطة، لذلك ترى اأن على الباحثني اأن يولوا 
املو�سوع اأهمية اأكرب؛ ل�سيما البحوث امليدانية التي تعك�س الواقع على حقيقته، 

في�سهل بذلك معرفة امل�سببات ومن ثم الو�سول اإىل احللول. 
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التعريف بالطالبة 
�سيخة حممد �سامل علي اخلواهر حمودي    : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2007/6/18م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ر�سوان بن غربية   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: )جمع املنا�سك ونفع النا�سك تاأليف الإمام العالمة رحمة 
اهلل ابن عبد اهلل بن اإبراهيم ال�سندي املتويف �سنة 993 هـ درا�سة وحتقيق الق�سم 

الأول من بداية باب اآداب مريد احلج اإىل نهاية باب املواقيت(.
اإ�سكالية البحث: قد وقع اختيار الطالبة على حتقيق جزء من كتاب »جمع 
املنا�سك ونفع النا�سك« وهو ميثل خال�سة ما اأنتجه فقهاء احلنفية يف علم املنا�سك، 
حيث عكف موؤلفه على جمع اآراء علماء املذهب يف غالب ق�سايا فقه املنا�سك، 
امل�سائل  ا�ستمل على غرائب  الأ�سبقون، حيث  األفه  فيما  بابه  وهو كتاب فريد يف 
ونفائ�س الفوائد، كما ا�ستمل على معظم م�سائل احلج، وقد ق�سد به موؤلفه التو�سع 
يف فروع اأحكام احلج ببيان كل ما يحتاجه احلاج يف حله وترحاله و�سائر اأحواله، 
ويتميز الكتاب ب�سهولة اأ�سلوبه وب�ساطة مادته العلمية، كما يتميز باعتماده يف النقل 
عن كبار اأئمة املذهب احلنفي من الكتب املعتربة يف املذهب واملتقدمة فيه، ومل 
اآراء  عر�س  اإىل  ذلك  جتاوز  بل  فقط،  احلنفي  املذهب  اأئمة  اأقوال  بعر�س  يكتف 
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املذاهب الأخرى كمالك، وال�سافعي، واأحمد، وغريهم. اأ�سف اإىل ذلك اأنه عمل 
على بيان الراجح من الأقوال التي يعر�سها، ثم اإنه يوثق الن�سو�س والقتبا�سات 

من م�سادرها مع كرثتها يف اإ�سارة اإىل ما كان يتمتع به من اأمانة علمية ظاهرة.
خطة البحث: مقدمة: 

الق�سم الأول: درا�سة الكتاب والكاتب، وي�سمل ثالثة ف�سول تناولت: 
ترجمة املوؤلف وحتته �ستة مباحث و درا�سة الكتاب واملنهج املتبع يف التحقيق.
الق�سم الثاين: حتقيق الكتاب وي�سمل: مقدمة يف احلج وباب اآداب مريد احلج 
اأدائه وجوازه، ووقوعه عن الفر�س وباب  وباب �سرائط فر�سية احلج ووجوب 

يف فرائ�س احلج واأركانه وواجباته و�سننه وباب املواقيت.
الكلمات  الآثار،  الأحاديث،  الآيات،  العامة وت�سمل: فهر�س  الفهار�س  ثالثا: 
الأعالم،  وفهر�س  والأ�سولية،  الفقهية  امل�سطلحات  وفهر�س  الغريبة،  والألفاظ 

والأماكن والبقاع والبلدان، والفهر�س الإجمايل. 
ما ي�ستنتج من و�سف العمل: 

خرج كتاب جمع املنا�سك اإىل الوجود بف�سل هذا اجلهد املبذول فكان متعدد 
اجلوانب، من حيث اختيار الن�س، والتحقيق، والتخريج، والتو�سيح،، وا�ستغالل 

الهوام�س تعليقا و�سرحا وبيانا، وتوثيقا وترجمة لالأعالم، واملواقع البلدان.
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التعريف بالطالبة 
نادية حممد عبد اهلل ح�سن البك    : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2007/6/21م   : تاريخ املناق�سة 
د. يو�سف ح�سني    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
الأعداد يف احلج والعمرة والأحكام الفقهية املتعلقة بها  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة فقهية مقارنة
اإ�سكالية البحث: الهتمام بالأعداد لي�س قا�سراً على باب من اأبواب الفقه، 
واإمنا هو منثور يف كثري من الق�سايا ال�سرعية، وقد حظي هذا اجلانب بعناية كثري 
من العلماء ال�سابقني فاأفردوه بالت�سنيف وخ�سوه بالتاأليف، ومن ذلك: رد الأكباد 
الأعداد لبن عماد  الفقه وغريه من  ملا وقع يف  الإر�ساد  للثعالبي -  الأعداد  يف 

الأقفه�سي - لوامع الأ�سعاد يف جوامع الأعداد لكمال الدين حممد الأدهمي.
والناظر يف هذه املوؤلفات يجد اأنها مل تخت�س بباب من اأبواب الفقه، واإمنا حوت 
خمتلف العلوم والأحاديث والأخبار، من غري تف�سيل ول عر�س لأقوال الفقهاء، 
فهى اأ�سبه ما تكون بالإح�ساء للم�سائل التي ربطت الن�سو�س بينها وبني الأعداد.
اخلطة: وقد ق�سمت الر�سالة اإىل تهيد يتناول اأهم مفردات العنوان، )احلج، 

العمرة، الأعداد( وبابني: 
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الباب الأول: الأعداد املتعلقة باأركان احلج والعمرة ويتناول يف ف�سوله الأربعة: 
الإحرام ويدخل فيه امليقات بنوعيه وال�سعي بني ال�سفا واملروة والوقوف بعرفة.
الباب الثاين: الأعداد املتعلقة بغري الأركان من اأعمال احلج والعمرة ويتناول 

يف ف�سوله اخلم�سة: 
والفدية  ومندوباته  احلج  و�سنن  والعمرة  احلج  وواجبات  واملوانع  ال�سروط 

واجلزاءات.
الآيات  فهر�س  وت�سمل  الفهار�س،  وتقفوها  النتائج  وتت�سمن  اخلاتة: 

والأحاديث، والأ�سعار والعالم.
احلج  باب  يف  الأعداد  م�سائل  بح�سر  الباحثة  اعتنت  لقد  البحث:  نتائج 
بيان  مع  مناق�سات  من  فيهما  ورد  وما  واأدلتهم  الأئمة  اأقوال  وعر�س  والعمرة، 

الراجح يف هذه امل�سائل. فوقفت على احلقائق الآتية: 
امل�سائل  من  الكثري  وال�سنة  القراآن  يف  ال�سرعية  الن�سو�س  حددت  اأولـ 
والفروع مقداراً وعدداً، وعلقت �سحة العمل يف بع�س هذه امل�سائل على الإتيان 
بهذا العدد بكماله، فاإن نق�س العدد عن القدر املحدد له �سرعاً كان النق�س مبطاًل 
لذلك العمل، ومن امل�سائل ما يكون املطلوب فيها غالبية العدد، اأو جزء منه، ومنها 

ما يكون العدد فيه �سنة.
ثانيا ما يتعلق بالإح�ساء واأهميته، فبينت اأن اأكرث من ثمانني م�ساألة فقهية، بينت 
فيها اأقوال العلماء واأدلتهم. كما بينت اأن الأعداد واإن كانت حم�سورة يف باب 
احلج والعمرة فاإنها متعددة فيه، واأن الأعداد انح�سرت بني )1( اإىل )70( تبعا 

للم�سائل الفقهية التي اندرجت حتتها يف بابي احلج والعمرة.
جمال  يف  فراغات  عن  تك�سف  ومقرتحات  بتو�سيات  الباحثة  ختمت  وقد 

العدد يف اأبواب الفقه ت�ستحق العناية.
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التعريف بالطالبة
ا�سماء بنت يحيى بن حممد الكمايل    : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2007/11/8م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سابر حممد حممد �سيد عبد اجلواد    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
ال�سالة،  خارج  وقراءة  تعليمًا  الكرمي  القراآن  )اأحكام  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة فقهية مقارنة (.
اإ�سكالية البحث: القراآن الكرمي اأ�سرف كتاب يف هذا الوجود، وهو معجزة 
اهلل الدالة على نبوة امل�سطفى ، ومن اأجل ذلك كان تعلمه وتعليمه وتالوته من 

اأعظم القربات التي يتقرب العبد بها من خالقه وموله.
وقد تناولت الر�سالة جملة من الق�سايا التي يكرث ال�سوؤال عنها وتعم احلاجة 
اإىل معرفتها بخ�سو�س اأحكام القراآن تعليما وقراءة خارج ال�سالة، منها: حكم 
تعلم القراآن الكرمي وتعليمه، واأخذ الأجرة عليه، وحكم ال�ستعاذة والب�سملة عند 
هذا  وموا�سع  وامل�ستمع،  القارئ  من  لكل  التالوة  �سجود  حكم  القراآن،  قراءة 
عند  والأكرب  الأ�سغر  احلدثني:  من  الطهارة  ا�سرتاط  و  واآدابه  وكيفيته  ال�سجود، 
قراءة القراآن وم�س امل�سحف، وحكم قراءة القراآن بق�سد التح�سن وال�ست�سفاء، 
وعلى املحت�سر وامليت، واأخذ الأجرة على ذلك، و اأحكام جتويد القراآن وقراءته 

بالأحلان، وحكم قراءة اجلماعة جمتمعني.
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خطة البحث: وت�سمل املقدمة والتمهيد و�ستة ف�سول تناولت بالرتتيب: 
الأحكام الفقهية املتعلقة بتعلم القراآن وتعليمه، واأحكام ال�ستعاذة والب�سملة 
عند قراءة القراآن و�سجود التالوةوالأحكام املتعلقة بقراءة القراآن وم�سه للمحدث 
واأحكام التح�سن وال�ست�سفاء بالقراآن واأخذ الأجرة عليه وقراءته على املحت�سر 

وامليت، وحكم الإهداء وال�ستئجار للقراءة.
 واأخرياً : اأحكام جتويد القراآن وقراءته بالأحلان، وحكم قراءة اجلماعة.

نتائج البحث: تو�سل البحث اإىل النتائج الآتية: 
اتفق  اإليه، وقد  ير�سد  اآياته، وما  القراآن هو حفظه وا�ستظهار  تعلم  املراد من    -1

العلماء على جواز اأخذ الأجر عليه ب�سروط، ويجوز جعل تعليمه مهرا.
مو�سع ال�ستعاذة هو بداية قراءة القراآن وحكمها ال�ستحباب، ي�ستحب ملن    -2

ترك ال�ستعاذة اأن ياأتي بها ثم يكمل.
اأجمع العلماء على الأمر ب�سجود التالوة واختلفوا يف حكمه، واملختار اأنه    -3
ما  لها  ي�سرتط  �سجدة، ول  ع�سرة  التالوة خم�س  �سجدات  واأن عدد  �سنة، 
ال�سجود،  من  والرفع  اخلف�س  عند  التكبري  وي�سن  ال�سالة،  ل�سحة  ي�سرتط 

وي�ستحب الت�سبيح.
القراآن  قراءة  هو عدم  واملختار  امل�سحف،  وم�س  قراءته  وبخ�سو�س حكم    -4

للحائ�س واجلنب.
فيجوز التح�سن وال�ستئجار واأخذ الأجر على الرقية، وقراءته على املحت�سر،    -5

وتكره على امليت بعد دفنه.
ب�سوت  القراءة  اأما  بالتجويد،  القراءة  �سنية  فاملختار هو  بالأحلان  قراءته  اأما    -6

واحد فهي بدعة حمرمة. اأما بطريقة الإدارة فاملختار هو الكراهة.
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التعريف بالطالبة
اليازية علي را�سد علي الكعبي    : ا�سم الطالبة  
ال�سريعة الإ�سالمية )اأ�سول الفقه(    : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   :  الدرجة العلمية 
2007/11/18م   : تاريخ املناق�سة 

د. اأحمد عبد احلى حممد    : ا�سم امل�سرف 
ملخ�ص الر�سالة 

عنوان الر�سالة: )تقييد املباح واأثره يف الق�سايا الفقهية املعا�سرة(.
اإ�سكالية البحث: مع اأن الأ�سل يف املباح اأن املكلف له مطلق احلرية يف فعله 
اأو تركه، اإل اأن هناك حالت اأو ظروفاً قد تدعو فيها احلاجة اإىل تقييد املباح ومنع 
املكلف من فعله. فت�ساءلت الباحثة عن مفهوم كل من املباح والتقييد، ثم تقييد 
املباح ومدى م�سروعيته ومن له حق التقييد، وال�سوابط التي يجب اأن تراعى يف 
ذلك. كما ت�ساءلت عن اأثر تقييد املباح يف بع�س الق�سايا الفقهية املعا�سرة، يف كل 

من العبادات واملعامالت املالية والأحوال ال�سخ�سية وال�سيا�سية وال�سرعية.
ذات  والألفاظ  والتقييد،  املباح  مفهوم  التمهيدي:  الف�سل  البحث:  خطة 

ال�سلة وفيه مبحثان.
الباب الأول: تقييد املباح يف ال�سريعة الإ�سالمية، وقد عر�س من خالل خم�سة ف�سول:
تقييد  وم�سروعية  مباحث  وفيه  الإباحة  واآثار  و�سيغه  واأق�سامه  املباح،  حكم 
العامة  وال�سوابط  املباح  تقييد  يف  ودورها  الثالث  وال�سلطات  وجماله  املباح 

واخلا�سة لتقييد املباح والقواعد الأ�سولية والفقهية املتعلقة بتقييد املباح.
املعا�سرة، وقد عر�س عرب  الق�سايا  بع�س  املباح يف  تقييد  اأثر  الثاين:  الباب 
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ف�سوله الثالثة: 
املالية  املعامالت  وجوانب  العبادات  جوانب  بع�س  يف  املباح  تقييد  اأثر 

وجوانب الأحوال ال�سخ�سية.
لالآيات  بالفهار�س  البحث  وذيل  البحث:  نتائج  بها  �سجلت  وقد  اخلاتة: 
العلمية،  وامل�سطلحات  والفقهية،  الأ�سولية  والقواعد  والآثار،  والأحاديث، 

وفهر�س امل�سادر واملراجع، وفهر�س املو�سوعات.
نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جملة من النتائج، منها: 

املق�سود بتقييد املباح وقف تناوِلِه فرتة من الزمن مل�سلحة عامة يراها من له    -
�سلطة التقييد يف الدولة الإ�سالمية.

تقييد دائرة املباح لي�س حترمياً ملا اأحل اهلل عز وجل، ول منعاً ملا اأباحه لعباده،    -
واإمنا هو وقف موؤقت مل�سلحة راجحة توجبها احلاجة القائمة. وكل من وىل 

اأمر امل�سلمني له احلق يف تقييد املباحات وت�سييق دائرة تناولها.
تقييد املباح موؤقتا يدور مع امل�سلحة التي اأوجبت وجودا وعدما.   -

ح�سرت �سلطة تقييد املباح بني ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية الق�سائية.   -
ال�سلطة الت�سريعية لها الدور الأكرب يف تقييد املباح مبا تلكه من حق اإ�سدار    -
ت�سريعات جديدة متمثلة يف اجتهادات املجتهدين ومنهم ويل الأمر منهم يف 

حال توفرت �سروط الجتهاد.
تقييد املباح من ويل الأمر لي�س على اإطالقه، اإذ هو مقيد ب�سوابط و�سروط 
تفر�سها طبيعة امل�سلحة ول تكتمل عملية التقييد اإل بها، وليجوز العمل بخالفها.

ال�سلطة التنفيذية لي�ست حم�سورة يف ويل الأمر فقط، بل ت�سمل جميع من    -
الوطنية والنواب  للوزارة واملجال�س  الإ�سالمية من روؤ�ساء  الدولة  ميثله يف 
الدولة  اأمور  يف  البت  �سلطة  له  من  وكل  والأقاليم،  الإمارات  وروؤ�ساء 

واإ�سدار القرارات والقوانني امللزمة لل�سعب.
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التعريف بالطالبة
مرمي بنت �سعيد بن حمد العزري    : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2008/4/17م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سيد ح�سن عبداهلل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة : )التفريق الق�سائي بني الزوجني لل�سرر - درا�سة فقهية 

نقدية مقارنة بقانون الأحوال ال�سخ�سية العماين(.
اأ�س�س قومية،  اإ�سكالية البحث: لقد حر�س الإ�سالم على بناء الأ�سرة على 
ف�سن الأنظمة والت�سريعات التي حتفظ كيانها، وتنع اأ�سباب ت�سدعها وانهيارها، اإل 
اأن الإ�سالم دين ينظر للب�سر على اأنهم ب�سر غري مع�سومني، فالأ�سرة - وهى رباط 
ب�سري - قد يقع يف طرفيه اخلطاأ واخللل، بل قد تطغى عليهما الأنانية، ويحدث 
التعار�س والنفور، فا�ستعد الإ�سالم لهذه احلالة، و�سن من الت�سريعات والتدابري 
ما ي�سمن التقليل من اآثار ف�سل طرفى الزواج يف حتقيق الغاية التي �سرع الزواج 

من اأجلها.
خطة البحث: املقدمة

القوانني  عن  وملحة  بالأ�سرة،  الإ�سالم  عناية  تناول  وقد  التمهيدي  الف�سل 
املتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية.

لل�سرر،  الزوجني،  بني  و�سوابطه  الق�سائي  التفريق  اأُ�س�س  الأول:  الباب 
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ويتناول من خالل ثالثة ف�سول: 
التاأ�سيل ال�سرعي والقانوين لل�سرر املوجب للتفريق بني الزوجني ولل�سرر 
املوجب  لل�سرر  والقانوين  ال�سرعي  والتنظيم  لل�سرر  الق�سائي  للتفريق  املوجب 

للتفريق بني الزوجني لل�سرر.
بقانون  مقارنة  فقهية  درا�سة  واآثاره  لل�سرر  التفريق  اأ�سباب  الثاين:  الباب 
الأحوال ال�سخ�سية العماين، واأ�سباب التفريق لل�سرر واآثاره والآثار املرتتبة على 

التفريق الق�سائي بني الزوجني لل�سرر.
اخلاتة: وتنتظم النتائج ويتلوها الفهار�س.

اأهم النتائج: 
ال�سرر املربر للتفريق غري حم�سور يف ما عدده القدماء بل يتجدد ويرجع    -

تقدير ال�سرر اإىل املعيار ال�سخ�سي واملو�سوعي معا.
لل�سرر وليفرق  الزوجني  بني  التفريق  ال�سلطة يف  القا�سي  الإ�سالم  اأعطى    -
القا�سي بني الزوجني اإل بناء على طلبهما اأو اأحدهما ولبد من معرفة القا�سي 

لوجود ال�سرر لأن الإ�سالح واجب �سرعي.
حكم التفريق يقبل الطعن ك�سائر الأحكام واختلف يف جواز التفريق بالعيب    -
بني مانع وجموز واختلف يف جواز التفريق لل�سرر القويل اأو الفعلي ويف حكم 
امتناع الزوج عن تاأدية النفقة ورجح اعتباره مربرا كافيا للتفريق ويف الراجح 
يف املدة التي يحكم فيها مبوت الغائب جمهول املكان واملفقود، بني حالتني؛ 
�سنوات  اأربع  بعد  مبوته  فيحكم  ظنه  وحالة  �سنة،  بعد  ويفرق  موؤكدا  هالكه 
واختلف الفقهاء يف نوع الفرقة احلا�سلة ب�سبب تفريق القا�سي لأجل ال�سرر.

يرتتب على التفريق اآثار املهر واملتعة والنفقة وتختلف باختالف التكييف.   -
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التعريف بالطالبة
�سديقة يحيى حممد الكمايل    : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ما ج�ستري بتقدير »ممتاز«   :  الدرجة العلمية 

2008/5/4م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد مقبول ح�سني    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: )القواعد وال�سوابط الفقهية عند الإمام ال�سوكاين يف اأبواب 

املعامالت من خالل كتابه نيل الأوطار: جمعًا ودرا�سة(.
الأحكام كتاب  اأحاديث  التي جمعت  املوؤلفات  اأهم  من  البحث:  اإ�سكالية 
»املنتقي من اأحاديث الأحكام لأبي الربكات جمد الدين عبد ال�سالم بن تيمية« وقد 
�سرحه العلماء �سروحاً كثرية؛ من اأجلها واأعظمها: كتاب »نيل الأوطار من اأ�سرار 
منتقي الأخبار لالإمام ال�سوكاين« وقد جمع فيه اأحاديث الأحكام من عدة كتب 
عر�س  مع  الإطناب،  وعدم  بالإيجاز  طريقته  وتيزت  الفقه،  اأبواب  على  ورتبه 

الآراء والأدلة بعبارات مركزة بعيدة عن احل�سو. 
الآثار  من  الكثري  وترك  العلم،  يف  وا�سحة  ب�سمة  لل�سوكاين  كان  فهل 
اأثرت احلياة العلمية منذ ظهورها؟ وهل يعد كتاب نيل الأوطار  التي  واملوؤلفات 
من اأعظم كتبه؟ وهل اأعطى امل�سائل فيه حقها من التحقيق والإن�ساف ومل يقت�سر 
على احلديث فح�سب بل فيه العقيدة واللغة والتف�سري والفقه والأ�سول وغريها؟
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خطة البحث: املقدمة
الق�ســــم الأول: الباب الأول: درا�سة حياة ال�سوكاين وكتابه نيل الأوطار.

الباب الثاين: درا�سة القواعد وال�سوابط الفقهية ومنهج ال�سوكاين فيها.
الق�سم الثاين: القواعد وال�سوابط الفقهية امل�ستخرجة من اأبواب املعامالت 

يف نيل الأوطار.
اأوًل: )الف�سل الأول( : القــواعد الفقـــهية: 

ثانياً: )الف�سل الثاين( ال�ســــوابط الفقهية: 
اخلـاتة: وت�سمل النتائج ويتلوها فهر�س الآيات القراآنية.والأحاديث النبوية.
واملراجع. الفقهية.وامل�سادر  وال�سوابط  القواعد  ال�سحابة.والأعالم.و  واآثار 

وفهر�س املو�سوعات.
نتائج البحث: من نتائج البحث جمع القواعد وال�سوابط الفقهية املنثورة 
ودرا�ستها يف اأبواب املعامالت من كتاب نيل الأوطار، وهو عمل له اأهميته العلمية 
الكبرية، لأن القواعد الفقهية لها فوائد ظاهرة يف حفظ امل�سائل والفروع املتناثرة  
و�سبطها يف الأبواب الفقهية املختلفة حتت قاعدة واحدة، مما ي�سهل على الفقهاء 
واملفتني �سبط الفقه واأحكامه. كما اأنها تنمي امللكة الفقهية، بحيث يتمكن الدار�س 
من جمع املت�سابهات والتفريق بني املختلفات، وجتعله قادراً على الإحلاق والتخريج 
وا�ستنباط الأحكام والوقائع امل�ستجدة يف كل زمان. وتعني دار�سها على التعرف 
وبيان  املختلفة  الفقهية  املذاهب  بني  واملقارنة  واأحكامها،  ال�سريعة  مقا�سد  على 

اأ�سباب اخلالف بينها والرتجيح بني الأقوال عند ا�ستحكام اخلالف.
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التعريف بالطالبة 
عواطف حممد عبد اهلل ال�سحي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2008/5/6م   : تاريخ املناق�سة 
د.�سيد ح�سن عبداهلل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »م�سوؤولية الناقل يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنة مبا عليه 

العمل به يف دولة الإمارات العربية املتحدة«
اأن  الإ�سالم  حر�س  را�سخة  اإميانية  قيمة  الناقل  م�سوؤولية  البحث:  اإ�سكالية 
يحقق بها التوازن العام مما يحول بني املخطئ وال�ستمرار يف اخلطاأ، وهو يكفل 
اأموال  ا�ستقرار املجتمع و�سالمته واحلفاظ على حرمة  الدوام والنتظام لعنا�سر 

الآخرين واأنف�سهم وجرب ال�سرر وقمع العدوان وزجر املعتدي.
القانون الإماراتي اأدرك اأن هذه القوانني تواكب الكثري من جوانب احلياة، 
وقد جتلى ذلك من خالل التحليل الفقهي لقوانني النقل الإماراتية �سواء يف النقل 

الربي اأو البحري اأو اجلوي.
من هنا كانت اأهمية مو�سوع م�سوؤولية الناقل التي حظيت باهتمام عدد كثري 

من اأهل الفقه الإ�سالمي والفقه القانوين.
خطة البحث: تناولت الطالبة املو�سوع يف ف�سل تهيدي وبابني.
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الف�سل التمهيدي: تعريف بالعنا�سر الأ�سا�سية للمو�سوع.
الباب الأول: التزامات الناقل وعوامل ن�سوء م�سوؤوليته -درا�سة فقهية مقارنة 
التزامات  العربية املتحدة ويتناول عرب ف�سلني  مبا عليه العمل يف دولة الإمارات 

الناقل وعوامل ن�سوء م�سوؤوليته.
الباب الثاين: م�سوؤولية الناقل وما ينبني عليها من اأحكام يف الفقه الإ�سالمي 
- درا�سة فقهية مقارنة مبا عليه العمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويتناول 

عرب اأربعة ف�سول: 
والآثار  الناقل  م�سوؤولية  والبحري واجلوي، وموانع  الربي  الناقل  م�سوؤولية 

ال�سرعية والقانونية املرتتبة على تقرير م�سوؤولية الناقل.
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل جملة من النتائج اأهمها: 

عرفت ال�سريعة جميع اأنواع النقل املعا�سرة، وعقد النقل من منظور اإ�سالمي    -
حتكمه القواعد، ال�سوابط التي ت�سمن �سالمة الو�سول �سواء لالأ�سخا�س اأو 

الب�سائع.
التزام الناقل ب�سمان �سالمة الراكب والو�سول اإىل املكان املق�سود يف املوعد    -

املحدد واللتزام بنقل الأمتعة.
م�سوؤولية الناقل من منظور قانوين ل تن�ساأ اإل اإذا كانت هناك رابطة عقدية بني    -

الناقل والراكب هو كل عيب يخل بالنتفاع بو�سيلة النقل.
�سابط العيب الذي ي�سمن به الناقل هو كل عيب يخل بالنتفاع بو�سيلة النقل.   -
امتناع م�سوؤولية الناقل حالة قيام القوة القاهرة، وخطاأ املر�سل اأو املر�سل اإليه.   -

يلزم من تقرير الناقل:  ثبوت حق امل�سرور يف التعوي�س عما اأ�سابه من �سرر،    -
ورد امل�ستحق من الأجرة وعدم م�سروعية التاأمني البحري ل�ستماله على كثري 

من احلرام واملقامرة والغرر والربا. 
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املناق�سون:
اأ. د. رم�سان حممد هتيمي  -1

اأ. د. �سعيد فكره  -2
د. اأحمد عبد احلي  -3

د. �سيد ح�سن عبداهلل  -4
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التعريف بالطالبة 
علياء خمي�ض عبيد �سامل البدواوي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2008/6/8م   : تاريخ املناق�سة 
د.�سابر حممد �سيد عبد اجلواد   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »البطالة يف املجتمع الإماراتي اأثرها وعالجها: درا�سة مقارنة«
الإمارات  ولي�س  باأ�سره  العامل  تواجه  م�سكلة  البطالة  البحث:  اإ�سكالية 
وحدها، وهي من الأمرا�س التي تف�ست يف املجتمع ب�سبب تراخي امل�سلمني جتاه 

واجباتهم وركونهم اإىل الك�سل.
وال�سباب هم الطبقة الأكرث معاناة من البطالة ال�سريحة التي يعجز فيها ال�ساب 
عن العثور على عمل نافع باأجر منا�سب، واملقّنعة والتي يح�سل فيها ال�ساب على 
وظيفة ل تدر اإنتاجا يعود بالنفع على املجتمع، ولذلك لبد من حل هذه امل�سكلة 

التي باتت هما كبريا يوؤرق الأمة باأ�سرها.
خطة البحث: تناولت الطالبة املو�سوع يف ف�سل تهيدي وثالثة اأبواب.

الف�سل التمهيدي: حق العمل ومظاهر الن�ساط القت�سادي يف دولة الإمارات.
الباب الأول: مفهوم البطالة وتاأ�سيل النهي عنها وحكمها يف الفقه الإ�سالمي 

والأنظمة الو�سعية ويتناول من خالل ف�سلني:
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مفهوم البطالة يف الفقه الإ�سالمي والأنظمة الو�سعية وتاأ�سيل مفهوم البطالة 
والنهي عنها وحكمها يف الت�سريع الإ�سالمي.

الباب الثاين: عوامل البطالة واأنواعها واآثارها يف الفقه الإ�سالمي والأنظمة 
الو�سعية ودولة الإمارات، ويتناول من خالل ثالثة ف�سول:

عوامل البطالة يف الفقه الإ�سالمي والأنظمة الو�سعية ودولة الإمارات واأنواع 
البطالة يف الفقه الإ�سالمي والأنظمة الو�سعية ودولة الإمارات والآثار املرتتبة على 

البطالة يف الفقه الإ�سالمي والأنظمة الو�سعية ودولة الإمارات.
الو�سعية  والأنظمة  الإ�سالمي  الفقه  يف  البطالة  معاجلة  فقه  الثالث:  الباب 

ودولة الإمارات ويتناول من خالل ثالثة ف�سول:
والأنظمة  الإ�سالمي  الفقه  يف  املهنية  الرتبية  خالل  من  الوقائية  ال�سيا�سات 
الفقه  يف  للبطالة  العالجية  القت�سادية  وال�سيا�سات  الإمارات  ودولة  الو�سعية 
الإ�سالمي والأنظمة الو�سعية ودولة الإمارات وال�سيا�سات املالية والنقدية واأثرهما 

يف عالج البطالة.
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل جملة من النتائج اأهمها: 

عدم وجود اإح�سائيات ثابتة وحقيقية وعلى الدولة اأن توكل هذه املهمة اإىل    -
املعنية  اجلهات  تقوم  لكي  للبطالة  ر�سمي  اإح�ساء  لإ�سدار  املخت�سة  اجلهات 

باإعداد برامج تاأهيلية ت�ستوعب البطالني.
الإعالن عن ال�سواغر ب�سكل دوري ميكن الباحث عن اللتحاق بها.   -

الدولة حتى  ثقافية وتوعية ومهارية يف  تعليمية  بربامج  ال�سباب  �سغل وقت    -
تقيهم من م�سكلة البطالة.

وت�سريعات  قوانني  و�سن  الوظائف  والإبداع يف جمال  التطوير  قوانني  �سن    -
للق�ساء على اأ�سباب البطالة. 
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التعريف بالطالبة 
�سيخة خلفان حمد خلف احلافري   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2008/6/9م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سيد ح�سن عبداهلل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
»جرائم الأحداث اجلانحني وامل�سردين و�سبل معاجلتها،  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة فقهية مقارنة بقانون الأحداث الحتادي«
امل�سوؤولية  لقيام  يكفي  ل  اأنه  وقانونا  �سرعا  الثابت  من  البحث:  اإ�سكالية 
اجلزائية يف �سخ�س اجلاين اأن ي�سدر عنه فعل مادي اأو �سلوك اإجرامي، بل لبد 
من توافر ركن معنوي اأو اأدبي، فامل�سوؤولية اجلزائية تقوم على ركنني: - ال�سلوك 

املادي الذي يحظره القانون، - الإرادة الآثمة التي توجه هذا ال�سلوك.
ومرحلة احلداثة ل تتوافر خاللها القدرة على الإدراك وحرية الختيار ب�سكل 
كاف، لذلك ل يجوز اإ�سدار حكم على احلدث كاملجرم البالغ، فاحلدث نتيجة 
ت�ستهدف  لطبيعة تكوينه العقلي واجل�سدي مل يكتمل بعد ي�ستلزم معاملة خا�سة 

تاأهيله واإ�سالحه.
لقد نهج الإ�سالم نهجا بديعا يف تقومي ال�سلوك النحرايف من خالل دعوة 
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الوالدين اإىل تعهد الأبناء بح�سن الرتبية، وتعويدهم على خ�سال اخلري، واحليلولة 
بينهم وبني قرناء ال�سوء، وو�سائل الإعالم املف�سدة ل�سلوك الأحداث، ومعاقبة كل 

من عّر�س احلدث لالنحراف.
خطة البحث: ق�سمت الطالبة البحث اإىل تهيد وثالثة ف�سول. 

التمهيد: التعريف بامل�سطلحات اخلا�سة باملو�سوع.
جمتمع  على  وتطبيقاتها  وت�سردهم  الأحداث  جنوح  عوامل  الأول:  الف�سل 

الإمارات.
الف�سل الثاين: جنوح الأحداث وت�سردهم يف نطاق امل�سوؤولية اجلنائية.

معاجلة  �ساأن  يف  وقانونا  �سرعا  املقررة  والتدابري  العقوبات  الثالث:  الف�سل 
جنوح الأحداث وت�سردهم.

نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل جملة من النتائج اأهمها: 
احلدث ال�سغري الذي مل يبلغ ل يَُعدُّ م�سوؤول عن ت�سرفاته الإجرامية لنعدام    -

اإدراكه من جهة ولنق�سانه من جهة اأخرى.
ال�سبي املميز اإذا ارتكب جرمية يف مرحلة التمييز يعزر لأنه عاقل مل يبلغ.   -

ال�سبي الذي بلغ �سن الر�سد يكون م�سوؤول عن جرائمه اأيا كان نوعها.   -
ال�سبي ل يجب عليه احلد �سواء كان مبا�سرا للجرمية اأو م�ساركا للمجرم.  -

�ساحلة  وتربية  كرمية  حياة  للطفل  ت�سمن  قوانني  �سنت  الإماراتية  الت�سريعات    -
حتول بينه وبني ال�سبيل الإجرامي.

اأقرت ال�سريعة الإ�سالمية للطفل جمموعة من احلقوق، واتخذت جمموعة من    -
التدابري لتهذيب اأخالق الأحداث وغرائزهم. 
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التعريف بالطالبة 
جناة حممد عبد اهلل املرزوقي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2008/6/10م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سيد ح�سن عبداهلل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »اآراء الإمام الرازي يف فقه النكاح من خالل كتابه مفاتيح 

الغيب: درا�سة فقهية مقارنة«
يتحقق  فبه  فيه،  والرتغيب  النكاح  على  الإ�سالم  حث  البحث:  اإ�سكالية 

ال�سكن وال�ستقرار وبه ي�ستمر اإعمار الأر�س وحتقيق ال�ستخالف فيها.
النكاح من اجلوانب املهمة يف ت�سريع الإ�سالم يحتاجه كل فرد م�سلم  وفقه 

لأنه ينظم عالقته باأ�سرته وجمتمعه.
وتاأتي هذه الدرا�سة لتعر�س اآراء الإمام الرازي يف فقه النكاح وهو جانب 
جديد مل يحظ بالهتمام من الدار�سني، اإذ امل�سهور عن الرازي كونه مف�سرا، فاإىل 
فقه  متكاملة عن  فقهية  منظومة  تقدمي  ا�ستطاع  وهل  فقيها،  اعتباره  ميكن  حّد  اأْي 

النكاح؟
خطة البحث: ق�سمت الطالبة البحث اإىل تهيد و�سبعة ف�سول.



)106(

الف�سل التمهيدي.
باأحكام عقد  يتعلق  ما  بع�س  الفقهية يف  الرازي  الإمام  اآراء  الأول:  الف�سل 

الزواج ومقدماته.
الف�سل الثاين: اآراء الإمام الرازي الفقهية فيما يتعلق باأحكام ال�سداق.

الف�سل الثالث: اآراء الإمام الرازي الفقهية يف التاأديب على الن�سوز.
الف�سل الرابع: اآراء الإمام الرازي الفقهية فيما يتعلق باملحرمات يف النكاح.

الف�سل اخلام�س: اآراء الإمام الرازي الفقهية فيما يتعلق بالعبيد والإماء.
الف�سل ال�ساد�س: اآراء الإمام الرازي الفقهية فيما يتعلق باأهل الكتاب.
الف�سل ال�سابع: اآراء الإمام الرازي الفقهية فيما يتعلق بع�سرة الن�ساء. 

نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل جملة من النتائج اأهمها: 
تفنيد القول باأن الرازي �سعيف يف الفقه ويف ال�ستدلل بالآثار، فات�سحت    -
معامل �سخ�سيته الفقهية امل�ستقلة، فهو اإمام جمتهد له ا�ستنباطاته اخلا�سة التي 

اأثرت يف املذهب ال�سافعي.
تيزت اآراوؤه بال�ستدلل املنطقي واجلديل القوي فلم يقف عند ال�ستدلل 
بالآثار، بل اأ�ساف اإليها ما اأنتجه فكره من ا�ستدللت منطقية ت�سلح اأن تكون مرتكزا 
لالجتهـاد يف كثري من امل�سائل امل�ستجدة، لأنها اأخذت طابع القواعد وال�سوابط 

الفقهية يف كثري من الأحيان. 
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التعريف بالطالبة 
ر�سية ح�سن يعقوب الرئي�سي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2008/6/23م   : تاريخ املناق�سة 
د.اأحمد عبد احلي حممد   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »حقوق الأبناء على الآباء، درا�سة فقهية تربوية«

والأمة،  املجتمع  نواة  ب�سفتها  بالأ�سرة  الإ�سالم  اهتمام  البحث:  اإ�سكالية 
والأبناء نعمة من اهلل تعاىل وهم زينة احلياة الدنيا.

واأعظمها  الأعمال  اأ�سرف  مهمة عظمى، ومن  اأبنائهم  تربية  الآباء يف  ومهمة 
اأجرا، وبح�سب رعاية الن�سء وتربية اجليل يكون �سالح املجتمع اأو ف�ساده.

اأبعادها  يعي  من  اإىل  حتتاج  كربى  م�سوؤولية  الأبناء  حقوق  كانت  هنا  ومن 
لتبني  الدرا�سة  هذه  وتاأتي  وجه.  اأمت  على  بها  فيقوم  واأ�سولها،  اأ�س�سها  ويفهم 

احلقوق الفقهية والرتبوية التي اأر�سى قواعدها الإ�سالم.
خطة البحث: ق�سمت الطالبة البحث اإىل مبحث تهيد وف�سلني.

املبحث التمهيدي: التعريف بعنا�سر املو�سوع.
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الف�سل الأول: حقوق الأبناء على الآباء يف املهد.
والتعبدي  العقدي  اجلانب  يف  الآباء  على  الأبناء  حقوق  الثاين:  الف�سل 

والأخالقي والتعليمي.
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل عدة نتائج اأهمها: 

عني الإ�سالم بحقوق الطفل واإعداده من جميع اجلوانب.    -
الأبناء اأمانة يف اأيدي الآباء وهم م�سوؤولون عنهم بني يدي اهلل تعاىل.    -

حقوق الأبناء على الآباء كثرية منها:    -
الأبناء  وتربية  والنفقة  واحل�سانة  الطبيعية  والر�ساعة  واخلتان  الت�سمية  ح�سن    -

تربية اإ�سالمية لين�ساأ جمتمع �سالح بعيد عن النحراف.
تعويد الأطفال على فعل اخلري والعمل ال�سالح، وحثهم لأبائهم على التعليم،    -

والدعاء لهم. 
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التعريف بالطالبة 
مرمي اأن�ض يو�سف بالل ال�سحي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2008/6/24م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سيد ح�سن عبداهلل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
درا�سة  الإ�سالمي،  الت�سريع  منهج  يف  واحلذر  »احليطة  الر�سالة:  عنوان 

تاأ�سيلية تطبيقية« 
بد  ل  متكامل  منهج  الإ�سالم  يف  واحلذر  احليطة  منهج  البحث:  اإ�سكالية 
ل  حتى  ت�سريعية  اأحكام  من  عليه  ينبني  وما  واأ�س�سه  اأ�سوله  يعرف  اأن  للم�سلم 
ي�ساب ب�سوء، اإل ما كان قدرا واقعا ل حمالة، اإذ ل ينفع حذر من قدر، ولكن 

على امل�سلم اأن يتعاطى الأ�سباب، فاإذا نزل الق�ساء كان ذلك ابتالء.
ومنهج احليطة واحلذر يرتب الكثري من احلقوق واللتزامات التي تقع على 
عاتق املكلف �سواء يف جمال العبادات اأو اللتزامات املدنية اأو العالقات الدولية 

وجممل ال�سلوك الإن�ساين الرا�سد.
خطة البحث: يقع البحث يف تهيد وبابني.

التمهيد: يف بيان اأهم خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي.
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به  العمل  و�سوابط  واحلذر  احليطة  ملنهج  ال�سرعي  التاأ�سيل  الأول:  الباب 
وي�سمل:

ن�سو�س  وفق  به  العمل  و�سوابط  واحلذر  احليطة  ملنهج  ال�سرعي  التاأ�سيل 
القراآن وال�سنة وحتقيق القول يف اأنه »يغني حذر من قدر« وما يرتبط به من اأحكام 

ت�سريعية.
الباب الثاين: التطبيقات الفقهية ملنهج احليطة واحلذر وي�سمل:

اأبواب العبادات واملعامالت  وجوه الت�سريع املبنية على احليطة واحلذر يف 
والأحوال ال�سخ�سية ويف اأبواب احلدود واجلنايات واجلهاد والعالقات الدولية 
والأدب والطب وحكم ما ل ميكن الحرتاز منه، وما يبنى عليه من اأحكام فقهية.

نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل جملة من النتائج اأهمها: 
منهج احليطة واحلذر جزء اأ�سيل من املخاطبة بالتكاليف ال�سرعية ومن �ساأن    -

العمل مبنهج احليطة واحلذر اأن ياأخذ املوؤمن بالأ�سباب بال تعد ول تفريط.
الق�ساء واقع ل حمالة، ول يغني حذر من قدر.  -

تقرير مبداأ العفو من كل فعل ل ميكن الحرتاز منه.   -
فوائد العمل مبنهج احليطة واحلذر كثرية من اأهمها: 

الدنيا والآخرة واحلذر �سفة  املطلوب يف  ال�سالمة وحتقيق  اإىل  اأنه يو�سل   -
اإميانية تقي املوؤمن �سر املعا�سي والبعد عن الزلل وعرثات الطريق والتوكل 
على اهلل تعاىل ل ينايف منهج احليطة واحلذر لأنه من الأ�سباب العادية التي 

هي يف قدرة الإن�سان. 
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املناق�سون:
اأ. د. رم�سان هتيمي  -1

اأ. د. ر�سوان بن غربية  -2
اأ. د. عبداهلل اجلبوري  -3
د. �سيد ح�سن عبداهلل  -4
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التعريف بالطالبة 
بدرية بنت عبد اهلل بن من�سور الهنائي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2009/2/17م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سيد ح�سن عبداهلل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
»اأثر العمل بامل�سالح ال�سرعية يف تدابري املوارد املالية للدولة« عنوان الر�سالة: 
اإ�سكالية البحث: الفقه الإ�سالمي يف جممله قائم على اأ�سا�س اعتبار م�سالح 
الكثري من  العلم  اأهل  بنى  ال�سريعة حكمة كلها وم�سلحة كلها  النا�س، وملا كانت 

الأحكام ال�سرعية على امل�سالح وخا�سة املر�سلة.
لأهداف  حمققة  تكون  اأن  يجب  النا�س  �سوؤون  بها  تدار  التي  وال�سيا�سة 
�سيا�سة  الإ�سالمية  املالية  وال�سيا�سة  ال�سريعة  روح  مع  املتفقة  ومقا�سدها  ال�سريعة 
عادلة ومتوازنة ومن�سبطة ل مكان فيها للف�ساد املايل، ومقام رئي�س الدولة يف املال 
العام هو مكان اخلازن، وهو مطالب �سرعا اأن يعطي كل ذي حق حقه، ول يق�سم 

املال ح�سب هواه، اإذ هو جمرد نائب اأو اأمني ولي�س مالكا لهذه الأموال.
خطة البحث: ق�سمت الباحثة املو�سوع اإىل تهيد و�ستة ف�سول.

التمهيد: التعريف بالعنا�سر الأ�سا�سية للمو�سوع.
الف�سل الأول: اأ�س�س ومبادئ تدبري موارد الدولة املالية من منظور �سرعي.
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املالية  الإيرادات  يف  امل�سلحة  على  املبنية  الفقهية  الأحكام  الثاين:  الف�سل 
الثابتة بالن�س.

واأما الف�سول الثالث والرابع واخلام�س فتناول: 
�سلطة ويل الأمر يف القرتا�س على بيت املال للم�سلحة العامة ويف توظيف 
�سرائب للم�سلحة العامة ويف تدبري موارد الدولة من الأن�سطة لإدارية للم�سلحة 

العامة ويف عنا�سر امللكية العامة وطلب املعونة للم�سلحة العامة.
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل عدة نتائج اأهمها: 

من  حمايتها  الدولة  مالية  اإدارة  يف  �سرعا  املعتربة  امل�سالح  مراعاة  �ساأن  من    -
الأزمات القت�سادية والجتماعية.

يطبق يف  الأفراد حيث  له  ملا يخ�سع  ت�سرفاتها  الإ�سالمية تخ�سع يف  الدولة    -
حقها قاعدة احلالل واحلرام.

املال احلرام ل نفع فيه ول م�سلحة مهمًة �سرعا، لذا ل يجوز توجيه املال العام    -
اإليه، ول يجوز للحاكم يف غري ما �سرورة اأو حاجة مهمًة �سرعا اأن يقرت�س 
اأو  �سرعي  مربر  غري  من  �سرائَب  امل�سلمني  على  يفر�س  اأو  ربوية،  قرو�سا 

مكو�سا، كما ل يجوز له اأن يقر�س الآخرين بفائدة ربوية حمرمة.
وميكن تقرير احلقائق الآتية: 

ثابتة ومتكاملة مرنة ت�ستجيب لكل  اأ�سول  العامة الإ�سالمية تقوم على  املالية   -1
تطور وتواكب كل تقدم.

والتبعية  ال�سيا�سية)اجلن�سية(  التبعية  بفكرتي  الإ�سالمي  املايل  الت�سريع  اأخذ   -2
الت�سريعات  يف  ال�ساأن  هو  كما  املال(،  وموقع  املعتادة  )الإقامة  القت�سادية 

ال�سريبية احلديثة.
تعدد موارد الدولة الإ�سالمية مما ي�سمن غلة وفرية يف موارد الدولة.  -3
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املناق�سون:
اأ. د. رم�سان هتيمي  -1

د. اأحمد يا�سني القرالة  -2
د. اأحمد عبد احلي  -3

د. �سيد ح�سن عبداهلل  -4
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التعريف بالطالبة 
اأمل بنت علي بن خلفان احل�ساين   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/2/18م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سيد ح�سن عبداهلل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
درا�سة  املعا�سرة  و�سورها  املدنيني  �سد  احلرب  »جرائم  الر�سالة:  عنوان 

فقهية مقارنة بقواعد القانون الدويل العام«
اإ�سكالية البحث: جرائم احلرب �سد املدنيني ل تََقُع اإل من دعاة احل�سارة 
واملدنية، الذين ي�سنون احلروب على الدول الآمنة طمعا يف مواردها اأو جتريب 

اأ�سلحتها اجلديدة.
الدول  هيمنة  ب�سبب  ال�سكوك  من  كثريا  تثري  احلرب  جرائم  على  املعاقبة 
العظمى على الأمم املتحدة، وياأتي هذا يف الوقت الذي جترم فيه ال�سعوب املحتلة 

وامل�ست�سعفة يف حقها املقاومة، وو�سف فعلها بالعمل الإرهابي.
خطة البحث: ق�سمت الباحثة املو�سوع اإىل تهيد وثالثة ف�سول. 
الف�سل الأول: اأحكام غري املقاتلني من الأعداء من منظور �سرعي.
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الف�سل الثاين: اأنواع جرائم احلرب �سد املدنيني.
الف�سل الثالث: املحاكمة على جرائم احلرب ومناذج معا�سرة على تطبيقاتها.

نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل عدة نتائج اأهمها: 
جرائم احلروب �سد املدنيني اأمر م�ستقبح وم�ستهجن، ول اأ�سل له يف �سرع    - 

ول قانون.
هذه اجلرائم على ق�سوتها ل جتد لها قوانني تطبق كما يح�سل يف فل�سطني.   -

بع�س الدول امل�ستكربة تقوم باإ�سعال احلروب بني الدول الأخرى طمعا يف    -
مواردها.

مع  التعامل  فقه  يف  الإ�سالم  تعاليم  تطبيق  اإىل  حاجة  يف  الإن�ساين  املجتمع    -
الأنظمة  يندر حتققها يف  ال�سلم واحلرب  اأحكام يف  �سرع من  الآخرين ومبا 

الو�سعية. 
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املناق�سون:
اأ. د. رم�سان هتيمي  -1

د. اأحمد يا�سني القرالة  -2
اأ. د. �سابر حممد �سيد  -3
د. �سيد ح�سن عبداهلل  -4
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التعريف بالطالبة 
عائ�سة مبارك عبد اهلل حممد   : ا�سم الطالبة 
ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 
2009/3/5م   : تاريخ املناق�سة 

د. �سابر حممد �سيد عبد اجلواد   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »تعيب املعقود عليه واأثره يف عقد البيع - درا�سة فقهية 

مقارنة بقانون املعامالت املدنية الإماراتي«
اأول  يف  الفقهاء  يذكره  لذا  العقود،  اأبو  هو  البيع  عقد  البحث:  اإ�سكالية 
اإىل وقوع  يوؤدي  فيها دون فهم ول خربة  البيوع واخلو�س  اإىل  العقود، الجتاه 
م�سكالت ونزاعات مالأت ق�ساياَها املحاكم، ومن �سمنها ق�سايا وجود عيوب يف 
البيع، وقد اأدى اجلهل بهذا الباب اإىل الوقوع يف املحرم من الربا والقمار والغ�س 

والتدلي�س وغريها.
خطة البحث: تناولت الباحثة هذا املو�سوع يف تهيد واأربعة ف�سول.

التمهيد: يف تعريف العقد واأركانه و�سروطه.
الف�سل الأول: ماهية العيب والألفاظ ذات ال�سلة.
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الف�سل الثاين: �سروط العيب املوجب لل�سمان.
الف�سل الثالث: اأثر تعيب املعقود عليه يف عقد البيع. 

الف�سل الرابع: �سقوط خيار البيع.
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل عدة نتائج اأهمها: 

العيب املوجب لل�سمان هو: »كل ما ينق�س قيمة البيع يف عرف التجار«.   -
ل يعد عيبا اأي زيادة يف املعقود عليه.   -

ي�سرتط يف العيب املوجب لل�سمان توافر �سروط و�سفات معينة حتى ت�سري    -
عليه اأحكامه وهي القدم واخلفاء والتاأثري.

للم�سرتي وانتقال  العيب  ثبوت خيار  ب�سروطه:  املعقود عليه  تعيب  اآثار  من    -
و�سف العقد من اللزوم اإىل عدم اللزوم ويكون قابال للف�سخ.

وي�سقط خيار العيب يف حالت منها: اإذا ر�سي امل�سرتي بالعيب، اأو ت�سرف    -
فيه، اأو هلك املبيع املعيب قبل الرد، اأو ظهر عيب جديد فيه. 
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التعريف بالطالبة 
لطيفة بنت حممد بن حارب ال�سعدي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/10/6م   : تاريخ املناق�سة 
د. �سيد ح�سن عبداهلل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
الإماراتية،  اخلريية  اجلمعيات  لعمل  التنموي  »الدور  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة فقهية مقارنة«
جمتمعاتنا  على  اجلديد  بالأمر  لي�ست  التنمية  ق�سية  البحث:  اإ�سكالية 
الإ�سالمية، فقد دعا اإليها الإ�سالم وحث النا�س على عمارة الأر�س، وهو ما ت�سعى 
اإىل حتقيقه كل اجلمعيات رغبة يف مواجهة حتديات التطوير والإ�سالح للمجتمع.
 تعر�س اجلمعيات اخلريية للم�سايقات و�سلت اإىل حد جترمي العمل اخلريي 
حتى اأحجم الكثري عن العمل اخلريي جتنبا للو�سف الذميم الذي اأ�سبح يطلق بعد 

اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب.
 العمل اخلريي يف الإ�سالم حتكمه �سوابط ترتبط بعقيدة امل�سلم مما يبعده عن 
يتخذ  اإذ هناك من  �سرعية،  الأمر ل يخلو من حماذير  فاإن  ال�سبهات، ومع ذلك 
من العمل اخلريي اأداة لتحقيق اأغرا�س غري م�سروعة، وهو ما ي�ستوجب موؤاخذته 
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ب�سدة وحماية املجتمع من �سره.
خطة البحث: يتكون البحث من تهيد وبابني. 

الباب الأول: دور اجلمعيات اخلريية يف التنمية ومعوقات عملها ومناذج منها:
و�سروط  الإماراتية  اخلريية  اجلمعيات  لعمل  ال�سرعي  التنظيم  الثاين:  الباب 

قبوله يف ال�سريعة وموارد تويلها، وحكمها، وحكم ما تقوم به.
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل عدة نتائج اأهمها: 

التنمية فر�س كفاية ترتبط ارتباطا وثيقا مبنهج ال�ستخالف يف الأر�س.   -
امل�سداقية  لها  ي�سمن  واملوؤ�س�سات اخلريية  اجلمعيات  لعمل  القانوين  التنظيم    -

وال�ستمرارية يف الن�ساط مبا ل يخالف النظام العام.
خ�سوع اجلمعيات اخلريية العاملة يف دولة الإمارات لرقابة دقيقة مبا ي�سمن    -

�سالمة اأن�سطتها.
تعد اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب نقطة حتول يف عمل اجلمعيات اخلريية    -

الإ�سالمية حيث باتت هدفا بحجة مكافحة الإرهاب.
مبا  لعمل اجلمعيات اخلريية  املنظمة  الأحكام  بكثري من  الإ�سالمي حافل  الفقه    -

يعينها على القيام بواجباتها.
التمويل  حيث  من  الإمارات  يف  اخلريي  العمل  على  احلكومي  الإ�سراف    -
من  ع�سر  احلادي  بتداعيات  تاأثرها  دون  حال  العمل  ووجهة  والتاأ�سي�س 

�سبتمرب.  
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التعريف بالطالبة 
اآمنة خلفان عبد اهلل حميد العليلي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )اأ�سول الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/10/11م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د.حممد رم�سان هتيمي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
احلاجب  لبن  املنتهى  خمت�سر  يف  الطالب  جناح  »كتاب  الر�سالة:  عنوان 

لالإمام �سالح بن مهدي الزيدي اليمني املقبلي، درا�سة وحتقيق«
اإ�سكالية البحث: كتاب»خمت�سر املنتهى لبن احلاجب« من اأهم الكتب يف 
اأ�سول الفقه، اأدرك العلماء ف�سله واأهميته، ولذلك توىل �سرحه وتو�سيحه خم�سة 

و�سبعون عاملا.
للعالمة  احلاجب«  لبن  املنتهى  خمت�سر  يف  الطالب  جناح  وكتاب»كتاب 
املقبلي من اأهم �سروح املخت�سر، وقد بقي خمطوطا دون حتقيق رغم اأن �ساحبه 
عامل م�سهور بالفقه والجتهاد، والكتاب ثري يف مادته العلمية، لذلك مت اختياره 

وحتقيقه.
خطة البحث: تناولت الباحثة املو�سوع يف ق�سمني: 

الق�سم الأول: الق�سم الدرا�سي فيه ف�سالن.
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الف�سل الأول: يف امل�سنِّف وما يتعلق به.

الف�سل الثاين: يف امل�سناَّف وما يتعلق به.
الق�سم الثاين: ق�سم التحقيق، وفيه حتقيق الن�س و�سبطه وخدمته بالتعليق.

نتائج البحث: مل ت�سر الباحثة اإىل نتائج وا�سحة، اإذ جاء بحثها بدون خاتة، 
واكتفت بالإ�سارة اإىل اأمرين هما: 

اإناَّ للموؤلف طريقاً خا�ساً به بعيدا عن التقليد والتمذهب والتع�سب ملذهب    -
معني.

اإناَُّه خط كتابه بعبارات قوية ف�سيحة ترتك اأثرا يف الأذهان.   -
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التعريف بالطالبة 
هدى بنت اإبراهيم بن �سالح ال�سيزاوي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )اأ�سول الفقه(    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/10/15م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد رم�سان هتيمي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
لبن  والأ�سول  الأ�سويل  معنى  اإىل  الو�سول  مراقي  »كتاب  الر�سالة:  عنوان 

جوهر حممد بن اأحمد بن ح�سن اخلالدي، درا�سة وحتقيق«
اإ�سكالية البحث: تناول املخطوط م�ساألة من اأهم امل�سائل التي ل غنى عنها 
األ وهي: م�ساألة الأ�سويل والأ�سول، وهو من  اأ�سوليا  اأن يكون  لكل من يطمح 
الأ�سويل  معنى  اإىل  الو�سول  »مرقى  �سماه:  اجلوهري،  اأحمد  بن  حممد  تاأليف 

والأ�سول«.
خطة البحث: تناولت الباحثة املو�سوع يف ق�سمني: 

الق�سم الأول: الق�سم الدرا�سي، وفيه ف�سالن: 
وجالل  ال�سبكي،  الدين  تاج  الأئمة:  عن  خمت�سرة  درا�سة  الأول:  الف�سل 

الدين املحلي، وابن اجلوهري.
الف�سل الثاين: درا�سة الكتاب املحقق.
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الق�سم الثاين: ق�سم التحقيق، وفيه ن�سخ املخطوط مع تو�سيح العناوين التي 
ق�سم اإليها املوؤلف كتابه وهي: 

املقدمة/املق�سد/اخلاتة.
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل عدة نتائج اأهمها: 

فن الأ�سول هو القواعد املتعلقة بالأدلة والرتاجيح كما ذهب اإليه جمع من    -
العلماء، خالفا ملا م�سى عليه ال�سارح تبعا للجمهور من اإدخال �سفات املجتهد 

فيه، وملا اخرتعه امل�سنف من اإخراج مباحث الرتاجيح اأي�سا منه.
املدونة/اإدراكها/ملكة  امل�سائل  وهي:  معان  خم�سة  باإزاء  يطلق  العلم  لفظ    -
ا�ستح�سارها/مفهوم اإجمايل يطلق على الثالثة وهو حده الأ�سمى/التهيوؤ 

لإدراك م�سائل العلم.
يف  يقدح  ول  ال�سخ�س،  علم  قبيل  من  والرتاجم  والكتب  العلوم  اأ�سماء    -

�سخ�سيتها تعدد جمالها. 
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التعريف بالطالبة 
فاطمة حممد �سامل بني حماد   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )اأ�سول الفقه(     : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/10/15م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد رم�سان هتيمي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »كتاب فروق الأ�سول لبن كمال با�سا )ت: 940هـ درا�سة 

وحتقيق«
اإ�سكالية البحث: كانت الأ�سول وا�سحة لدى القرون الأوىل ل لب�س فيها 
ول ا�ستباه لقربهم من عهد الر�سالة ولمتالكهم مقومات الجتهاد التام من العلم 

بالأدلة ال�سرعية، واإتقان اللغة العربية، واإدراكهم اأ�سرار الت�سريع ومراميه.
اأ�سول  علم  واختلط  واحلجاج  اجلدل  نطاق  ات�سع  التمذهب  انت�سار  بعد 
اأ�سول  علم  بني  م�سرتكة  م�سطلحات  والكالم، وظهرت  والفل�سفة  باملنطق  الفقه 
الفقه والعلوم الأخرى.فاأحوج الأمة اإىل التفريق بينها وتييزها عن غريها، وهذه 

وظيفة فن الفروق الأ�سولية.
اكت�سف  العلم حتى  هذا  الأ�سا�َس يف  املرجع  للقرايف  الفروق  كتاب  وظل 
حتقيَقه  البحُث  هذا  يتوىل  الذي  وهو  با�سا،  كمال  لبن  الأ�سول  فروق  كتاب: 

وتقدميه لطلبة العلم.
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خطة البحث: ُق�سم البحث اإىل ق�سمني: ق�سم درا�سي، وق�سم حتقيقي.
الق�سم الدرا�سي: ويقع يف ف�سلني.

الف�سل الأول: درا�سة نظرية يف فن الفروق الأ�سولية.
الف�سل الثاين: ابن كمال با�سا وكتابه فروق الأ�سول.

ق�سم التحقيق: وفيه حتقيق كتاب فروق الأ�سول.
خاتة وملحق وفهار�س.

نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جملة من النتائج من اأهمها: 
فن الفروق الأ�سولية هو العلم باأوجه الختالف بني اأمرين يتو�سل بهما اإىل    -

ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية من اأدلتها التف�سيلية.
فن الفروق الأ�سولية من ومكمالِتِه لوازم علم اأ�سول الفقه.   -

كتاب»فروق الأ�سول لبن كمال با�سا« من الكتب التي �سنفت خال�سة يف    -
الفروق من اأبواب اأ�سولية متنوعة.

فن الفروق الأ�سولية ل ي�ستغني عنه املجتهد واملفتي واملتعلم لرتباطه بعلم    -
اأ�سول الفقه والتخريج والفروق الفقهية.

تنق�سم الفروق الأ�سولية باعتبار الأمرين اللذين يفرق بينهما اإىل نوعني:    -
فروق من جهة احلقيقة واملفهوم..وفروق من جهة احلكم. 
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التعريف بالطالبة 
فاطمة عي�سى حممد    : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(     : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/10/20م   : تاريخ املناق�سة 
د. يو�سف ح�سني   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
وال�سجناء، درا�سة  بال�سجن  املتعلقة  الفقهية  »الأحكام  الر�سالة:  عنوان 

مقارنة يف �سوء قانون العقوبات الحتادي«
ال�سجن  ماهية  ت�ساوؤلت: حول  البحث يجيب عن عدة  البحث:  اإ�سكالية 
ون�ساأته وتطوره، وما هي موجبات ال�سجن يف الفقه الإ�سالمي والقانون الحتادي؟ 
معاملة  تكون  ال�سريعة؟وكيف  اأحكام  مع  الحتادي  القانون  يتفق  مدى  اأي  اإىل 
بعد  ال�سجني  املعاملة؟وماذا عن  معينة حتكم هذه  هناك �سوابط  ال�سجني؟ وهل 

خروجه من ال�سجن؟
خطة البحث: ق�سمت الطالبة البحث اإىل خم�سة ف�سول.

الف�سل التمهيدي: معاين األفاظ العنوان.
الف�سل الأول: ال�سجن: تعريفه وم�سروعيته ون�ساأته واأنواعه.

الف�سل الثاين: موا�سفات ال�سجن يف الفقه الإ�سالمي والقانون الحتادي.
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الف�سل الثالث: موجبات ال�سجن يف الفقه الإ�سالمي والقانون الحتادي.
الف�سل الرابع: حقوق ال�سجني يف الفقه الإ�سالمي والقانون الحتادي.

نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل عدة نتائج اأهمها: 
عقوبة ال�سجن عرفت يف الإ�سالم واإن مل يكن لها مكان خم�س�س.   -

عقوبة ال�سجن تعزيرية ولي�ست عقوبة اأ�سيلة يف ال�سريعة عك�س القانون.   -
ال�سجن لي�س مكانا خميفا، بل هو مكان تتوفر فيه كل اأنواع الرعاية ال�سحية    -

والتعليمية والجتماعية.
موجبات ال�سجن يف الإ�سالم حالت العتداء على ال�سرورات اخلم�س.   -

يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مواده  يف  ت�سري  الحتادي  العقوبات  قانون    -
جرائم احلدود والق�سا�س والدية.

راحة  ل�سمان  ال�سجن  مكان  موا�سفات  حتديد  يف  الفقه  مع  القانون  يتفق    -
ال�سجني واحلفاظ على كرامته واإن�سانيته.

ال�سجن ل مينع ال�سجني من اإقامة �سعائر دينه وعباداته ومتابعة م�ساحله املالية    -
والق�سائية.

ال�سجن،  من  خروجه  بعد  لل�سجني  الالحقة  الرعاية  على  حري�س  الإ�سالم    -
به موؤترات الأمم املتحدة واجلهود  تنادي  ما  ال�سبق يف ذلك، وهو  له  وكان 

الدولية يف الوقت احلا�سر. 
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التعريف بالطالبة 
�سيخة عي�سى اأحمد البلو�سي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(     : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد«   : الدرجة العلمية 

2009/10/22م   : تاريخ املناق�سة 
د.يو�سف ح�سني   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
الأحوال  قانون  يف  واملتغري  الثابت  بني  الفقهية  »الأحكام  الر�سالة:  عنوان 

ال�سخ�سية يف دولة الإمارات العربية املتحدة درا�سة تطبيقية مقارنة«
اإ�سكالية البحث: اأحكام ال�سريعة جاءت لتحقيق م�سالح العباد يف املعا�س 
فهناك  الثبات،  من  واحد  م�ستوى  على  لي�ست  واملفا�سد  وامل�سالح  املعاد،  ويف 
تتغري بتغري الزمان  ثابتة ل  اأو مفا�سد  ترتبط مب�سالح  ت�سرفات ت�سدر عن املكلفني 
واملكان واأحوال الأفراد واملجتمعات، وهو ما يقت�سي اأن يهيئ لها ال�سارع اأحكاما 

ثابتة تتكفل بجلب ما كان منها م�سلحة، ودفع ما كان منها مف�سدة.
متغرية،  ومفا�سد  م�سالح  هناك  الثابتة  واملفا�سد  امل�سالح  هذه  جانب  واإىل 
ولكنه  مف�سدة،  معينة  حال  اأو  ما  وقت  يف  يكون  قد  الت�سرف  اأو  الفعل  اأن  اأي 
يف حال اأخرى اأو يف زمن خمتلف اأو جمتمع اآخر م�سلحة.ولذلك فاإن ال�سارع 
اأمره  الت�سرفات مرتوك  الثابت واملتغري وتقدير هذه  و�سع مبداأ يحكم م�سارات 

للمجتهدين من الأمة تبعا لظروف العباد وعاداتهم.
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وقد طراأ يف املجتمعات ما ي�سمى بالتقنني يف جمال الأ�سرة، ودولة الإمارات 
حتى  مبراحل  مر  وقد  ال�سخ�سية،  الأحوال  تقنني  منهج  انتهجت  املتحدة  العربية 

ا�ستقر على ال�سورة التي هو عليها الآن.
تناولها  املو�سوع يف تهيد وثالثة ف�سول مت  الباحثة  تناولت  البحث:  خطة 

على النحو الآتي:
والدرا�سات  الفقهية  الناحية  من  واأهميته  واملتغري  الثابت  مفهوم  تاأ�سيل 
الثابت  بني  الفقهية  ال�سخ�سية والأحكام  الأحوال  وبيان مفهوم  القانونية احلديثة 
واملتغري يف م�سائل الزواج ويف م�سائل الطالق ويف الو�سية وما عليه العمل يف 

القانون الإماراتي.
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل عدة نتائج اأهمها: 

اأن تتبدل  الثابت يف م�سائل الأحوال ال�سخ�سية هي الأحكام التي ل يجوز    -
ول تتغري بتغري الظروف والأزمان والأمكنة.

الأزمان  بتغري  تتغري  التي  الأمور  من  الزواج  م�سائل  يف  املتغرية  الأحكام    -
والأعراف والعادات.

دولة الإمارات �سلكت م�سلك ال�سريعة يف تقنني م�سائل الأحوال ال�سخ�سية    -
بدءا من اإبرام عقد الزواج اإىل اإنهائه.

حتديد �سن الزواج يرجع اإىل ما ا�ستجد يف هذا الزمان من متغريات اقت�سادية    -
واجتماعية.

بامل�سلحة  عمال  الواجبة  بالو�سية  يقر  الإماراتي  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون    -
املر�سلة وان�سجاما مع خ�سائ�س ال�سريعة الإ�سالمية العامة، ومن بينها جلب 

امل�سالح للنا�س ودرء املفا�سد عنهم. 
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التعريف بالطالبة 
اإميان عبد الرحمن اإ�سماعيل امل�سموم   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(     : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2009/10/25م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. قحطان الدوري    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »احلماية ال�سرعية جلثة املتوفى درا�سة مقارنة«

قتل  فحرمت  الب�سرية،  النف�س  بحماية  ال�سريعة  اعتنت  البحث:  اإ�سكالية 
النف�س وكفلت حقوق هذا الإن�سان منذ اأن يكون جنينا، ول يتوقف هذا التكرمي 

عند حد احلياة، بل ميتد اإىل ما بعد املوت.
عمليات  تثريها  التي  الفقهية  امل�سكالت  على  ال�سوء  ال�سريعة  �سلطت  وقد 
بعد  �سيما  اأغرا�س علمية، ول  اأو  ل�سرورة عالجية  امليت  الآدمي  بج�سد  امل�سا�س 

التطور العلمي وكرثة التجارب الطبية على الإن�سان.
الأحكام  ليبينوا  الإ�سالم  علماء  اأمام  الجتهاد  الغراء  ال�سريعة  فتحت  وقد 
هذه  ي�سبط  منهجا  للب�سرية  في�سعوا  النوازل،  هذه  على  املرتتبة  ال�سرعية 

امل�ستجدات، فتتوجه وجهة احلق وال�سواب.
خطة البحث: ق�سمت الطالبة بحثها اإىل تهيد وثالثة ف�سول.
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الف�سل التمهيدي: التعريف بالعنا�سر الأ�سا�سية للمو�سوع.
الف�سل الأول: بيان التنظيم ال�سرعي حلماية جثة املتوفى.

الف�سل الثاين: اأحكام الت�سرفات الواردة على جثة املتوفى.
الف�سل الثالث: امل�سوؤولية اجلنائية املرتتبة على انتهاك حرمة اجلثة. 
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل جملة من النتائج من اأهمها: 

حافظت ال�سريعة على حقوق املري�س بت�سمني الطبيب يف حالة ما لو تعدى اأو    -
جهل بعلم الطب، وباملقابل تخفيف امل�سوؤولية اإن ح�سنت نيته وق�سد بعالجه 

�سفاء املري�س ل اجلناية عليه.
ل يحق للطبيب الإقدام على قتل املري�س امليئو�س من �سفائه، ويعد هذا الفعل    -

عند الفقهاء قتال موجبا للق�سا�س �سواء كان باإذن املري�س اأو بدون اإذنه.
لي�س لالآدمي الت�سرف ببدنه اأو باأخذ اأع�سائه، لتعلق حق اهلل به اإل فيما دعت    -

اإليه ال�سرورة اأو احلاجة.
النتفاع باأع�ساء الآدمي املتوفى مع�سوم الدم بنقلها اإىل احلي وزرعها فيه،    -
مقيد بتوفر ال�سرورة يف الع�سو املنقول، وتعذر الإتيان مبا مياثلها عند مهدري 

الدم.
العثور  والعالج عند �سعوبة  الرتقيع  اآدم يف عمليات  بني  ت�ستخدم جلود    -

على جلود بديلة من احليوانات، اإن حتققت ال�سروط املعتربة �سرعا.
جناح بع�س عمليات ال�ستن�ساخ على النبات واحليوان ل ي�ستلزم بال�سرورة    -
جناحه على الب�سر، واإن حدث فينبغي حينها درا�سة امل�ساألة بحدودها املختلفة 

من باب كونها تقدما علميا وتكنولوجيا اأي�سا.
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التعريف بالطالبة 
خديجة دروي�ض حاجي يو�سف البلو�سي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(     : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/10/26م   : تاريخ املناق�سة 
د. يو�سف ح�سني    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
فرقة  يف  الإماراتي  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  »اختيارات  الر�سالة:  عنوان 

النكاح خالفا ملذهب الإمام مالك جمعا ودرا�سة«
اإ�سكالية البحث: الزواج نعمة من نعم اهلل على عباده، وهو عهد وثيق، ومبا 
اأن الإ�سالم دين رحمة وعدل، فقد و�سع الت�سريعات التي من �ساأنها تقوية دعائم 
الأ�سرة، وبني احلقوق والواجبات لكال الزوجني، اإل اأن هذه العالقة الزوجية قد 
تعرتيها م�سكالت ي�ستحيل معها عي�س الطرفني معا، ومن هنا فقد و�سع ال�سارع 
اأحكاما  واإيالء  وف�سخ  وخمالعة  طالق  من  النكاح  فرقة  اأنواع  جلميع  احلكيم 

وت�سريعات ل بد اأن يعلمها الزوجان.
وقد �سلك قانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي م�سلك التي�سري يف بيان حكم 
امل�سائل املتعلقة بفرقة النكاح بحيث مل يتقيد باملذهب املالكي ال�سائد يف الدولة، 

بل تو�سع لي�سمل املذاهب الأخرى، وهو ما بينته الدرا�سة. 
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خطة البحث: جاء البحث يف تهيد وف�سلني.
التمهيد: وفيه بيان مفاهيم عامة متعلقة بالقانون وحتديد امل�سطلحات واإطار 

البحث
الف�سل الأول: اختيارات قانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي خالفا ملذهب 

مالك يف م�ساألتي الطالق والف�سخ
الف�سل الثاين: اختيارات قانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي خالفا ملذهب 

مالك يف اأنواع الفرقة الأخرى
نتائج البحث: انتهت الباحثة اإىل جملة من النتائج من اأهمها: 

امل�سائل املتعلقة بالطالق:    -1
الراجح يف طالق العدة واملعلق ما ذهب اإليه الإمام مالك وجمهور الفقهاء    -
لقوة الأدلة اإل يف طالق الثالث  جمتمعة ومكررة فاإنه ليقع بح�سب القانون 

الإماراتي.
يف امل�سائل املتعلقة بالف�سخ:    -2

يف م�ساألة فرقة العيب بني الزوجني تبني اأنها ف�سخ، وهو ما ذهب اإليه القانون    -
وكذ الأمر بالن�سبة للعقم عند اأحد الزوجني، اإل اأن الزوج ميلك حق الزوجة 

الثانية والإبقاء على الأوىل.
3- يف امل�سائل املتعلقة باخللع والإيالء: 

الراجح اأن اخللع ف�سخ وهو اأقرب اإىل حتقيق امل�سلحة للزوجة والراجح هو    -
ما ذهب اإليه الإمام مالك من اأنه يقع اخللع بال عو�س ويف حال رف�س الزوج 
اأن اخللع م�ساألة ر�سائية �سدا  اإليه مالك، وهو  فالراجح ما ذهب  تعنتا  اخللع 

للذريعة.
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التعريف بالطالبة 
ليلى حممد حممود العامري   : ا�سم الطالبة 
ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(     : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 
2011/4/27م   : تاريخ املناق�سة 

د. م�سعود فلو�سي    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
مقارنة  درا�سة   - الإ�سالمي  الفقه  يف  احل�سانة  »اأحكام  الر�سالة:  عنوان 

بقانون الأحوال ال�سخ�سية«
حتتاج  التي  واملهمة  احليوية  املو�سوعات  من  احل�سانة  البحث:  اإ�سكالية 
حيث  من  الطفل  مل�ستقبل  اأ�سا�س  فهي  بها،  املتعلقة  الأحكام  معرفة  اإىل  الأ�سرة 

النجاح اأو الف�سل يف حياته، ويف كونه ع�سوا نافعا اأو �سارا يف املجتمع.
الفقه  ترجمة  هو  القانون  اأن  باعتبار  القانونية  الناحية  من  اأهمية  وللمو�سوع 
بقانون  مقارنة  الدرا�سة  هذه  جاءت  هنا  ومن  العملي،  الواقع  يف  الإ�سالمي 

الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي.
خطة البحث: تناولت الباحثة املو�سوع يف مبحث تهيدي و�ستة ف�سول

املبحث التمهيدي: الطفولة يف الإ�سالم
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الف�سل الأول: مفهوم احل�سانة وم�سروعيتها وبيان احلكمة من م�سروعيتها
الف�سل الثاين: ال�سروط العامة للح�سانة

الف�سل الثالث: ال�سروط اخلا�سة للح�سانة
الف�سل الرابع: ترتيب امل�ستحقني للح�سانة

الف�سل اخلام�س: نفقة املح�سون واأجرة احل�سانة وتوابعها 
الف�سل ال�ساد�س: روؤية املح�سون ومدة احل�سانة

نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل جملة من النتائج من اأهمها: 
تعد احل�سانة نوعاً من اأنواع الرتبية فهي املوؤثر الأول يف وتربيتِه �سلوك الولد.   -
ترك احل�سانة واإهمال املح�سون، له اأثره ال�سيئ على الطفل نف�سيا و�سلوكيا.   -

ل ولية للكافر على امل�سلم يف احل�سانة خوفا على املح�سون من الفتنة يف    -
الدين.

ل يرتك املح�سون بيد من ل ي�ستطيع اأن ي�سونه ويقوم مب�ساحله.   -
باملح�سون من حقوق والتزامات  ال�سريعة فيما يتعلق  تعاليم  �سرورة تطبيق    -

احلا�سن نحوه من تعليمه وتاأديبه وتن�سئته الن�ساأة ال�ساحلة.
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املناق�سون:
اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان  -1

اأ. د. حممد الزحيلي  -2
د. يو�سف ح�سني اأحمد  -3

د. م�سعود فلو�سي  -4
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التعريف بالطالبة 
عفاف عبد اهلل �سامل حممد الو�سوا�سي ال�سميطي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(     : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2011/6/8م    : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اإبراهيم علوان    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »الطب الوقائي يف الفقه الإ�سالمي«

م�سكالته،  وعاجلت  بالإن�سان  الإ�سالمية  الر�سالة  عنيت  البحث:  اإ�سكالية 
واأعطت اأهمية بالغة لرفع احلرج ودفع امل�سقة، كما اأولت �سحة الإن�سان وعافيته 
و�سالمته، ووقايته من الأمرا�س عناية كربى، وذكرت كل ما هو �سروري ل�ستمرار 
احلياة و�سعادتها؛ لذا جند القراآن الكرمي يوؤكد يف كثري من اآياته على اجلانب الوقائي 
حلياة الإن�سان من الأمرا�س النف�سية واجل�سمانية، كما جند التحذيرات من اأخطار 
الأمرا�س والتوجيهات الوقائية بارزة يف هدي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وهذا 
الدرا�سة  هذه  جاءت  هنا  من  كامال.  حياة  منهج  جاءت  التي  الر�سالة  كمال  من 
لت�سلط ال�سوء على الطب الوقائي يف الإ�سالم من خالل ن�سو�س القراآن الكرمي 

وال�سنة النبوية.
خطة البحث: تناولت الباحثة املو�سوع يف تهيد وخم�سة مباحث.
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التمهيد: التعريف بالطب الوقائي وبيان مكانة ال�سحة يف الإ�سالم.
املبحث الأول: الدور الوقائي لبع�س العبادات.

املبحث الثاين: �سنن الفطرة ودورها الوقائي.
وراء  من  الوقائي  والدور  اجلن�سني  بني  املحرمة  العالقات  الثالث:  املبحث 

حترميها.
املبحث الرابع: حترمي بع�س الأطعمة والأ�سربة ودوره الوقائي.

املبحث اخلام�س: حماية البيئة من التلوث ودوره يف احلفاظ على �سحة الفرد.
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل جملة من النتائج، من اأهمها: 

الفقه الإ�سالمي ميثل ثروة عظيمة ومو�سوعة �ساملة لكل جوانب احلياة.   -
ربط التعاليم الطبية الوقائية يف الإ�سالم بالعبادات والأوامر والنواهي؛ لأن    -

ذلك اأدعى لمتثالها.
الوقائي  الطب  وقواعد  الإ�سالم،  يف  الوقائي  الطب  قواعد  بني  تعار�س  ل    -

احلديث.
من خ�سائ�س الطب الوقائي الإ�سالمي: ال�سبق املبكر، وامل�سداقية، والب�ساطة،    -

والي�سر وال�سمولية، واحلماية من الأمرا�س، والرتكيز على الوقاية.
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املناق�سون:
اأ. د. ر�سوان بن غربية  -1

اأ. د. حممد الزحيلي  -2
اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان  -3

د. اإبراهيم علوان  -4
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التعريف بالطالبة 
فاطمة عبيد عاتي عبيد الزحمي   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(     : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد«   : الدرجة العلمية 

2011/6/26م   : تاريخ املناق�سة 
د. اإبراهيم علوان    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
»احلماية ال�سرعية للق�ّسر-درا�سة فقهية مقارنة بقانون  عنوان الر�سالة: 

الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي«
التي حتتاج  املجتمع  �سرائح  اأهم  الق�سر من  تَُعدُّ �سريحة  البحث:  اإ�سكالية 
عي�سا  له  ي�سمن  القا�سر حتى  حياة  بكل جوانب  الإ�سالم  اهتم  ولذلك  للرعاية، 

كرميا، وين�ساأ يف املجتمع ل يعاين من اأي �سعور بالنق�س اأو ال�سعف اأو احلاجة.
وقد ح�س الإ�سالم على املحافظة على اأموال الأيتام والق�سر، َوَحثاَّ على 

ا�ستثمارها بالطرق ال�سرعية حتى ل تنفد يف النفقة عليهم.
خطة البحث: تناولت الباحثة املو�سوع يف تهيد وثالثة ف�سول.

التمهيد: التعريف مبفردات العنوان
ال�سخ�سية  القا�سر  حلقوق  والقانونية  ال�سرعية  احلماية  الأول:  الف�سل 

والجتماعية.
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الف�سل الثاين: احلماية ال�سرعية والقانونية ملال القا�سر.
الف�سل الثالث: اجلهود املبذولة من دولة الإمارات يف حماية الق�سر.

نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل جملة من النتائج، من اأهمها: 
الإ�سالم هو الدين الوحيد الذي قدم برناجما متكامال للتكافل الجتماعي،    -

ورعاية كل ال�سرائح ال�سعيفة يف املجتمع.
اأقام الإ�سالم برناجما �سامال لرعاية الق�سر، برناجما يت�سف بالرحمة والعدل    -

وامل�ساواة.
من اأكرب عوامل جناح اأي ح�سارة هو الدمج الجتماعي للق�سر يف املجتمع،    -
وحتويلهم اإىل عوامل بناء، وهو ما عرفته احل�سارة الإ�سالمية مهتدية بن�سو�س 

الكتاب وال�سنة.
ال�سريعة، وقد  ن�سو�س  الق�سر وتنمّيتها يف  اأموال  ا�ستثمار  ثبتْت م�سروعية    -

بنّي الفقهاء الأحكام التف�سيلية لذلك.
ل  حتى  ال�سرع،  اأولها  التي  والرعاية  العناية  ت�ستحق  اجتماعية  فئة  الق�سر    -
ي�سعروا باأي نق�س، فيجب اإ�سعارهم بكمال اأهليتهم وحاجة املجتمع اإليهم. 
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التعريف بالطالبة 
ليلى اأحمد �سامل   : ا�سم الطالبة 

ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه(     : التخ�س�س 
دكتوراه بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2011/6/22م    : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ر�سوان بن غربية   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
للمعلومات  العاملية  ال�سبكة  عرب  القت�سادية  »اجلرائم  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة فقهية مقارنة بالقانون اجلنائي الإماراتي«.
اإ�سكالية البحث: اجلرائم القت�سادية تت�سم باخلطورة، وتزداد خطورتها مع 
�سرعة اإيقاع احلياة املتطورة؛ من هنا جاءت هذه الر�سالة لتعالج هذه الق�سية من 

خالل عدة ت�ساوؤلت هي: 
 ما املق�سود باجلرائم القت�سادية؟وهل ثمة عالقة بينها وبني �سبكة املعلومات؟وما 
الوقائية  التدابري  املعلومات؟وما  �سبكة  عرب  ترتكب  التي  القت�سادية  اجلرائم  هي 
الفعالة التي اتخذتها ال�سريعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية اجلنائية للحد منها قبل 
وقوعها؟وما العقوبات التي �سنتها يف حال وقوع اجلرمية؟وما الأدوات الت�سريعية 
النمط من اجلرائم على  للتعامل مع هذا  الإمارات  اعتمدتها دولة  التي  والعقابية 

ال�سعيد الوطني والإقليمي والدويل؟
هذه اأهم الت�ساوؤلت التي يطرحها البحث ويحاول الإجابة عنها.
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اإىل تهيد واأربعة ف�سول وجاءت  الباحثة املو�سوع  خطة البحث: ق�سمت 
على النحو الآتي: 

الدولة  �سيا�سة  �سد  واملوجهة  املعلومات  �سبكة  عرب  القت�سادية  اجلرائم 
مكافحة  وو�سائل  الأفراد،  �سد  واملوجهة  املجتمع،  �سد  واملوجهة  القت�سادية، 

اجلرائم القت�سادية عرب �سبكة املعلومات.
نتائج البحث: خل�ست الباحثة اإىل جملة من النتائج، من اأهمها: 

جرمية غ�سل الأموال وتبيي�سها من اأخطر الظواهر الإجرامية القت�سادية التي    -
تعاين منها املجتمعات.

التجارة الإلكرتونية رافد مهم لالقت�ساد الوطني والعاملي، اإل اأن جرمية تزوير    -
التوقيع الإلكرتوين باتت تهدد ثقة املتعاملني بهذه التجارة.

تعد املعلومات من احلقوق املعنوية ذات القيمة القت�سادية، و�سرقة املعلومات    -
من اجلرائم التعزيرية.

اخرتاق املواقع يعد جت�س�سا اأو غ�سبا، وهو مما نهى عنه الإ�سالم، ول يجوز    -
رة بامل�سلمني. اإتالف املواقع الإلكرتونية اإل اإذا كانت ُم�سِ

التي  امل�ستحدثة  اجلرائم  من  املعلومات  �سبكة  عرب  املرتكبة  اجلرائم  اأغلب    -
اجلرائم  �سمن  تكون  فاإنها  لذا  مقدرة؛  عقوبة  لها  احلكيم  ال�سارع  يحدد  مل 

التعزيرية.



ثانيًا: رسائل ماجستير
 قسم اللغة العربية
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التعريف بالطالبة 
ا�سم الطالبة : فوزية غلوم اإبراهيم ح�سني البلو�سي

التخ�س�س : اللغة والنحو
الدرجة العلمية: ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«

تاريخ املناق�سة: 2006/5/15م
ا�سم امل�سرف: اأ.د. حممد الهالل

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: الأمر والنهى يف القراآن الكرمي- درا�سة وظيفية تداولية

انطالقاً  الت�ساوؤلت  بع�س  عن  يجيب  اأن  البحث  حاول  البحث:  اإ�سكالية 
مما اإذا كان الأمر والنهي فعلني م�ستقلني اأو اأن اأحدهما يعد فرعاً عن الأخر ؟ كما 
الكرمي  القراآن  يف  املتوافرة  ال�سيغ  بني  والختالف  الئتالف  اأوجه  عن  ت�ساءل 
للتعبريعن ظاهرتي الأمر والنهي. و�سعى البحث اإىل اأن ي�ستجلي هاتني الظاهرتني 

يف تراثنا اللغوي العربي ليقابلهما مبا تو�سل اإليه الدر�س الل�ساين املعا�سر. 
م كل منهما اإىل ف�سلني اثنني:  خطة البحث: جاء البحث يف بابني اثنني ُق�سِّ

العربية  اللغويات  عن  للحديث  الأول  ف�سله  اأفرد  فقد  الأول  الباب  اأما 
القراآن  النحو وال�سرف واملعجم والبالغة والتف�سري ومعاين  القدمية مبا يف ذلك 
الكرمي واإعرابه. يف حني خ�س الف�سل الثاين لدرا�سة الأمر والنهى يف الل�سانيات 

املعا�سرة مع الرتكيز على نظرية النحو الوظيفي بوجه خا�س.
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واأما الباب الثاين، فقد ق�سم بدوره هو الآخر -كما �سبق الذكر- اإىل ف�سلني 
اثنني، عالج الف�سل الأول ثالثة مباحث هى على التوايل: ت�سور النحاة والبالغيني 
لظاهرتي الأمر والنهى، ثم ت�سور ال�سرفيني واملعجميني، واأخرياً ت�سور الأ�سوليني 

ورواد معاين القراآن الكرمي واإعرابه واملف�سرين للظاهرتني املدرو�ستني.
يف حني تطرق الف�سل الثاين من الباب الثاين اإىل الأفعال اللغوية يف النماذج 
الل�سانية املعا�سرة، وقد ُق�سم اإىل مبحثني. در�س املبحث الأول نظرة »اأو�ستني« 
لالأفعال اللغوية املبا�سرة، ونظرة »�سورل« لالأفعال اللغوية غري املبا�سرة، واأخرياً 

ت�سور »غراي�س« من حيث املنطق واحلوار.
اأهم النتائج: خل�س البحث اإىل خاتة باأهم النتائج املتو�سل اإليها، ليتلو هذه 
فهر�س  امل�ستعملة،  الرموز  فهر�س  امل�سطلحات،  )فهر�س  الفهار�س  بع�س  اخلاتة 

الآيات القراآنية الكرمية، فهر�س الأحاديث ال�سريفة.....(.
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التعريف بالطالبة 
بدرية بنت نا�سر بن حممد الوهيبي    : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2006/5/27م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد الهالل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: بنية الفعل الوظيفية يف �سورة البقرة.

اإ�سكالية البحث: البحث كما هو مالحظ يف العنوان، يدخل يف اإطار البحوث 
اللغوية املتعلقة بدرا�سة لغة القراآن، ويتعلق حتديداً بدرا�سة اأطول �سورة يف القراآن 
الوظيفي  النحو  توظيف  اإطار  اأي�ساً يف  يدخل  والبحث  البقرة«.  »�سورة  املجيد 
ب�سفته جماًل لدرا�سة نظام الفعل يف اللغة العربية، وبالذات بنية الفعل الوظيفية 
التي يف �سورة البقرة اإ�سناداتها، �سواء اأتعلق الأمر بالإ�سنادات الوظيفية الدللية 
تداولياً. نحوا  يعتمد-  -الذي  الوظيفي  النحو  باعتبار  التداولية  الإ�سنادات  اأم 

التف�سري  على  القائم  الوظيفي  النحو  يف  املعتمد  املنهج  البحث  اتبع  وقد 
وال�ستنباط والفرتا�س.

ل  الأبواب،  خطة  فهى  البحث  يف  املعتمدة  اخلطة  عن  اأما  البحث:  خطة 
والثاين  نظرياً  منهما  الأول  كان  اثنني،  بابني  يف  البحث  جاء  بحيث  الف�سول، 
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تطبيقياً. والبابان بدورهما، ق�سم كل واحد منهما اإىل ف�سلني اثنني.
لدى  العربية  اللغة  مفردات  ت�سور  الأول  الباب  من  الأول  الف�سل  عالج 
الفعلية ودللتها،  الفعلية وغري  ال�سيغ  بنية  فيما يخ�س  القدامى  العرب  اللغويني 
والبنية الوظيفية للفعل. كما تطرق اإىل ت�سور املعنى بني املعجميني ورواد اإعراب 
اللغات  مفردات  لت�سور  الثاين  الف�سل  خ�س  حني  يف  ومعانيه.  الكرمي  القراآن 
النحو  على  للحديث  التعر�س  مت  بحيث  املعا�سرين؛  الل�سانيني  لدى  الطبيعية 
التوليدي يف ذكر اأهم مبادئه املعتمدة يف ت�سور مفردات اللغات ودور الدللة 

يف التحليل والتاأويل.
عالج  فقد  تطبيقي،  باب  هو  الذي  الثاين،  الباب  من  الأول  الف�سل  واأما 
املحمولت الفعلية الأ�سول يف �سورة البقرة من حيث البنية الوظيفية. ق�سم هذا 
الف�سل اإىل اأربعة مباحث، �سمل الأول والثاين منهما مطلبني اثنني بخالف الثالث 

والرابع اللذين مل يق�سما اإىل مطالب.
يف  امل�ستقة  الفعلية  املحمولت  اإىل  الثاين  الباب  من  الثاين  الف�سل  وتطرق 
�سورة البقرة من حيث البنية والدللة. وقد عالج الف�سل التطبيقي بع�س ال�سيغ 

الفعلية كان الرتكيز فيها على �سيغتني اثنتني هما �سيغتا »فعل« و»اأفعل«.
ويف اخلاتة اأثبتت الباحثة جمموعة من النتائج التي تو�سل اإليها البحث.
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التعريف بالطالبة 
فاطمة بنت نا�سر بن �سعيد املخيني    : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2006/5/31م    : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد الهالل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: الوظائف التداولية الداخلية يف �سورة الأنعام.

على  التداويل  اخلطاب  اآليات  جتريب  البحث  يحاول  البحث:  اإ�سكالية 
جديرة  ودللية  خطابية  قيما  يحمل  القراآين  اخلطاب  باأن  اإميانا  الأنعام،  �سورة 

بالدرا�سة والتحليل.
خطة البحث: وقد جاء البحث يف مقدمة ومدخل، تالهما بابان اثنان ِليَْخُل�َس 
اإىل خاتة على �سكل ا�ستنتاجات مفتوحة.وقد ذيل البحث بخم�سة فهار�س، خ�س 
الأول والثاين منها معجم امل�سطلحات فخاتة الرموز امل�ستعملة يف البحث، يف 
حني كانت الثالثة الباقية لفهر�س الآيات القراآنية الكرمية، ففهر�س امل�سادر واملراجع 

َواأخرياً فهر�س املو�سوعات.
باب  كل  جاء  بحيث  ف�سول،  اإىل  بدورهما  ُق�سما  فقد  الرئي�سان  البابان  اأما 

منهما يف ف�سلني اثنني.
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ت�ساءل الباب الأول - الذي كان اإىل حد كبري باباً نظرياً - عن كيفية ت�سور 
الوظائف يف الفكر اللغوي العربي القدمي، ويف الل�سانيات املعا�سرة وهو ما عاجله 

الف�سل الثاين.
التمثيل  اأ�سكال  اإىل  تطرق  فقد  تطبيقي،  باب  هو  الذي  الثاين،  الباب  اأما 
التداوليتني  الوظيفتني  تناول  وقد  الأنعام،  �سورة  يف  الداخلية  للوظائف 

الداخليتني: وظيفة »املحور« ووظيفة »البوؤر«
وقد خ�س الف�سل الأول من هذا الباب الثاين، الوظيفة الأوىل )املحور(، 

يف حني خ�س الف�سل الثاين منه الوظيفة الثانية )البوؤرة(.
الأنعام  �سورة  تثيلية  دقة  على  التطبيقي  الق�سم  برهن  لقد  النتائج:  اأهم 

للوظائف التداولية، التي جمعت �سالمة التاأليف وجماله، وقوة التعبري ودقته.
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التعريف بالطالبة 
�سيخة عي�سى غامن العري اآل علي    : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«    : الدرجة العلمية 

2006/6/3م    : تاريخ املناق�سة 
د. حممد رجب الوزير   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »القواعد النحوية وال�سرفية يف مدار�ض التعليم العام بدولة 

الإمارات العربية املتحدة بني النظرية والتطبيق )ال�سف التا�سع اأمنوذجًا(«
اإ�سكالية البحث: البحث عبارة عن حماولة الك�سف عن مدى تثيلية برامج 
تدري�س اللغة العربية لالأهداف الرتبوية املتوخاة يف املرحلة املتو�سطة من التعليم 

العام بالإمارات العربية املتحدة.
خطة البحث: جاءت الر�سالة يف مقدمة وبابني: 

الباب الأول بعنوان »القواعد النحوية وال�سرفية يف مدار�س التعليم العام 
بدولة الإمارات العربية املتحدة«

الباب الثاين بعنوان »الدرا�سة امليدانية لتطبيق القواعد النحوية وال�سرفية يف 
مدار�س التعليم العام بدولة الإمارات )التا�سع الأ�سا�سي اأمنوذجاً(«
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اإظهار  بهدف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الطالبة  ا�ستخدمت  البحث:  منهج 
م�سكلة �سعف الطالب يف تطبيق املهارات ال�سرفية والنحوية.

والغربية  العربية  واملراجع  امل�سادر  من  الطالبة  اأفادت  البحث:  نتائج  اأهم 
وانتهت اإىل جمموعة من النتائج يف جمال الدرا�سة املتقدمة، اأهمها: اأن هناك فرقا 
وا�سحا بني حمتوى برامج اللغة العربية، والأهداف الرتبوية املتوخاة، فالتطبيقات 

�سعيفة وطرق التدري�س دون امل�ستوى املطلوب.
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التعريف بالطالبة 

مها علي �سالح علي ال�سعدي    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد    : التخ�س�س 

ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2006/6/11م    : تاريخ املناق�سة 

اأ.د. اأحمد عثمان رحماين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »اللتزام عند جنيب الكيالين - عذراء جاكرتا اأمنوذجًا«

طرح اإ�سكالية البحث: يتعلق البحث بالروائي جنيب الكيالين الذي حاول 
العامل  يف  الأدبي  الواقع  يف  احلا�سر  ال�سردي  للماألوف  مغايرة  بروؤية  يكتب  اأن 
يف  هيكله  اجتمع  الذي  بحثها  تنجز  اأن  الباحثة  الطالبة  حاولت  بذلك  العربي، 
الأبواب والف�سول واملباحث الآتية التي �سبقها مدخل حتدثت فيه الطالبة عن ع�سر 

جنيب الكيالين وعن حياته وموؤلفاته الكثرية التي مثلت اإنتاجاً �سردياً رائداً.

خطة البحث: يف املدخل ثالثة اأبحاث.

اأولها متعلق بع�سر جنيب الكيالين، اأما الثاين: فاأ�سا�سه حياة جنيب الكيالين، 
واأما الثالث: فم�سمونه موؤلفات الكيالين.
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بخ�سو�سية  يتعلق  ما  النتائج  من  اإليِه  الطالبُة  ماتو�سلت  اأهم  النتائج:  اأهم 
ال�سرد عند جنيب الكيالين الذي التزم الروؤية الإ�سالمية يف اإنتاجه الروائي.

اللتزام يف الأدب الإ�سالمي مبداأ علمي اأ�سا�سي.   -1
يعد جنيب الكيالين اأحد اأبرز الروائيني الذين مهدوا الطريق لالأدب امللتزم    -2

من منظور اإ�سالمي معا�سر.
امل�ستوى اجلمايل والفني  معرباً عن  فنياً  تعد رواية »عذراء جاكرتا« منوذجاً    -3

لالأدب امللتزم الناجح.
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التعريف بالطالبة 
عائ�سة بنت �سعيد بن ب�سري الزيدي    : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2007/1/25م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد خليفة الدناع   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
لل�سمائم  درا�سة  املعنى:  اأداء  يف  واأثرها  الرتبة  »خمالفة  الر�سالة:  عنوان 

ال�سياقية يف املرفوعات واملن�سوبات«
 اإ�سكالية البحث: درا�سة خمالفة الرتبة يف اأداء املعنى.

خطة البحث: جاءت الر�سالة يف مقدمة وتهيد وثالثة ف�سول وخاتة.
املقدمة: ذكرت الطالبة اأهمية املو�سوع و�سبب اختيارها له وخطة البحث فيه.

التمهيد: جاء فيه تعريف الرتبة وال�سياق وال�سميمة.
الف�سل الأول: بعنوان »خمالفة الرتبة يف املرفوعات« ويت�سمن هذا الف�سل: 
املرفوعات: وت�ستمل على الإ�سناد ودوره يف اأداء املعنى، وموجبات املخالفة لفظاً 
ومعنى. العوامل املوؤثرة يف حتديد مفهوم ال�سياق: وت�ستمل على ال�سمائم الدالة 

على احلدث ورتبتها، ودور احلرف النا�سخ يف تركيب اجلملة وترتيبها.
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ومعنى  امل�ساحبة  والعلة  والزمن  احلدث  عن  التعبري  الثاين  الف�سل  وتناول 
وتقدير  الرتكيب،  يف  والذات  الن�سبة  موقع  الهيئة.  على  الدللة  يف  املخالفة 

املوجب حذفه يف بناء اجلملة وجتاذب العوامل وكفها.
اأما الف�سل الثالث: فكان بعنوان »الرتبة يف الرتكيب القراآين«

لل�سمائم  اأن  البحث  هذا  اإليها  التي خل�س  النتائج  اأهم  من  البحث:  نتائج 
اأهمية ق�سوى يف تاأ�سي�س اجلمل، �سواء عند احرتام الرتبة اأو يف خمالفتها. واأن 
الن�س القراآين خري مثال على الحتفاظ بقوة الأ�سلوب الآ�سر مع خمالفة الرتب 

يف املرفوعات واملن�سوبات.
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التعريف بالطالبة 
فخرية بنت �سليمان بن مبارك النعماين    : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2007/6/4م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد الوزير   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
�سياق  �سوء  يف  درا�سة  امل�سارع،  ل�سيغة  الزمنية  »الدللة  الر�سالة:  عنوان 

الن�ض القراآين«
امل�سارع،  ل�سيغة  الزمنية  الدللة  اأ�سرار  يف  البحث  البحث:  اإ�سكالية   

وتنوعها يف الأ�ساليب القراآنية.
خطة البحث: جاءت الر�سالة يف مقدمة وبابني: 

الباب الأول: »الجتاهات يف درا�سة الزمن يف اللغة العربية«. وي�ستمل على 
ثالثة ف�سول: الف�سل الأول: اجتاه النحاة العرب القدامى يف درا�سة الزمن.

الف�سل الثاين: الجتاه املعا�سر يف درا�سة الدللة الزمنية لل�سيغ والرتاكيب 
يف �سوء ال�سياق.

الف�سل الثالث: نظرية ال�سياق.
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الزمنية ل�سيغة امل�سارع والرتاكيب  الثاين: عنوانه »درا�سة الدللت  الباب 
يف �سوء �سياق الن�س القراآين »وي�ستمل على خم�سة ف�سول: 

�سياق  �سوء  يف  املا�سي  الزمن  على  امل�سارع  �سيغة  دللة  الأول:  الف�سل 
الن�س القراآين.والف�سل الثاين بعنوان: دللة �سيغة امل�سارع على الزمن احلا�سر 
يف �سوء �سياق الن�س القراآين.والف�سل الثالث بعنوان: دللة �سيغة امل�سارع على 
الدللة  بعنوان:  الرابع  القراآين.والف�سل  الن�س  �سياق  �سوء  يف  امل�ستقبل  الزمن 
الزمنية ل�سيغة امل�سارع على ما بعد الزمن امل�ستقبل يف �سوء �سياق الن�س القراآين.
اأما الف�سل اخلام�س فهو بعنوان: دللة �سيغة امل�سارع على ا�ستمرار وقوع احلدث 

دون التقيد بزمن اأو حا�سر اأو م�ستقبل.
منهج البحث: اعتمدت الباحثة على املنهج الو�سفي التحليلي املعتمد على 
نظرية ال�سياق ب�سقيه: اللغوي وغري اللغوي، واتبعت اأ�سلوب الإح�ساء يف هذا 

البحث.
نتائج البحث: انتهت الدرا�سة اإىل عدة نتائج، اأهمها: تغري و تنوع دللت 
الزمن اخلا�سة ب�سيغة امل�سارع ح�سب تعدد ال�ستعمالت والأ�ساليب وتنوعها يف 
كل اآية قراآنية. ويكون للمقا�سد اخلطابية، وكذا املقا�سد ال�سرعية قوة تاأثري يف هذا 
املجال. كما تنبئ تلك التحولت الدللية على دقائق جمالية، ل يفطن اإلْيَها اإل من 

اأوتي حظا من جمال الذوق.
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املناق�سون:
اأ. د. يو�سف غيوه  -1

د. اأحمد م�سطفى عفيفي  -2
د. اأحمد ح�ساين  -3

د. حممد رجب الوزير  -4





)169(

التعريف بالطالبة 
عائ�سة حممد عبد اهلل ح�سن البك ال�سحي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : املوؤهالت العلمية 

2007/6/10م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عمر بوقرورة    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »الق�سة على ل�سان احليوان يف الأدب العربي احلديث«

اإ�سكالية البحث: يعالج البحث ق�سية توظيف الق�س�س على ل�سان احليوان، 
وما حتمله من رموز ودللت ذات اأبعاد اإن�سانية واجتماعية وجمالية.

خطة البحث: الر�سالة مكونة من مقدمة وخم�سة ف�سول وخاتة.
الف�سل الأول: الق�سة على ل�سان احليوان يف الأدب العربي القدمي 

الف�سل الثاين: اأدب الأطفال وعالقته بق�س�س احليوان.
الف�سل الثالث: ح�سور الق�سة على ل�سان احليوان يف ال�سعر العربي احلديث.

الف�سل الرابع: املو�سوعات ال�سعرية يف ال�سعر العربي احلديث 
الف�سل اخلام�س: البناء الفني لق�س�س احليوان ال�سعرية 
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يف  يبحث  حتليلي  و�سفي  منهج  الر�سالة  يف  املتبع  املنهج  البحث:  منهج   
الق�سة على ل�سان احليوان من خالل و�سف العمل الأدبي من خالل اأ�سئلة تقود 
اإىل الك�سف عن العالقة بني الن�س ال�سعري وما يتبعه من دللت خا�سة. وحتاول 
الر�سالة درا�سة عالقة ق�س�س احليوان باأدب الأطفال، و�سعر الأطفال يف الع�سر 

احلديث.
رمزية  فنية  طريقة  احليوان  ل�سان  على  الق�س�س  توظيف  يعد  النتائج:  اأهم 
الطاقة  القارئ  يف  وتغذي  والتاأويالت،  الحتمالت  من  العديد  على  تنفتح 
الأحداث  ت�سيي�س  اأو  للواقع،  ال�سادمة  املواجهة  يف  ال�سقوط  وجتنبه  التخيلية، 

بطريقة تفقده لذة القراءة.
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التعريف بالطالبة 
زكية حممد خالد اأحمد    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2007/6/17م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اأحمد عثمان رحماين    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
»الت�سابك الق�س�سي يف �سورة الكهف درا�سة يف املو�سوع  الر�سالة:  عنوان 

والبناء«
اإ�سكالية البحث: ملا كانت �سورة الكهف ملتقى لعدد من ق�س�س القراآن، 
كان  وملا  الكهف،  �سورة  الق�س�سي يف  الت�سابك  البحث يف  على  الختيار  وقع 
الت�سابك �سراً من اأ�سرار هذه ال�سورة ظهر هذا التوجه لدرا�سة مو�سوعية جمالية 
لكت�ساف �سر ت�سابك ق�س�س ال�سورة على �سعيد امل�سامني والأهداف التي ترمي 
اإليها كل ق�سة من خالل �سخ�سيات القدوة والعربة من جهة، والعالقات الفنية 
بينها من جهة اأخرى؛ وذلك لت�سليط ال�سوءعلى هذا اجلانب اجلديد من الق�س�س 

القراآين يف هذه ال�سورة الكرمية.
خطة البحث: وقد اعتمد البحث على املنهج البنائي وهذا املنهج يرتكز على 
ثابتني هما نظرية النظم وعلم املنا�سبة الذي يعد جزءاً من علم النظام الذي تقوم 
فكرته على ت�سور اأكرث �سموًل للن�س مقارنة باملنا�سبة التي تبحث عالقات التجاور 
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بني البنيات ال�سغرى اأَْي الآيات يف حني يبحث النظام العالقات الكلية من خالل 
تف�سري اجلزء يف اإطار الكل فالتنا�سب جزء من النظام.

البنيات  بني  العالقات  لتبحث  الإطار  هذا  من  تنطلق  الدرا�سة  فاإن  ثم  ومن 
ال�سغرى لل�سورة يف اإطار البنية الكلية الكربى لتحقيق الأهداف املرجوة.

اأهم النتائج: وقد تو�سل البحث اإىل النتائج التالية: 
اإّن مفهوم ال�سبكة ينطلق من كون القراآن الكرمي ُكالاًّ واحداً ل يقوم اجلزء فيه 

اإل بالكل.
اإّن ا�سم ال�سورة ذو دللة رمزية؛ فهو رمز احلماية والنجاة. 

فكل  املو�سوعات؛  عالقات  �سبكة  مع  مت�سافرة  �سبكة  ال�سورة  اأهداف  اإّن 
ق�سة لها اأهدافها اخلا�سة وهى جتتمع جميعاً حتت مظلة الهدف العام من ال�سورة، 

وهو ر�سم منهج �سامل لالإن�سانية يف �سوء الكتاب الكرمي.
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التعريف بالطالبة 
عائ�سة �سيف خمي�ض �سعيد العي�سائي    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2007/6/18م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اأحمد عثمان رحماين    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
العربية  الإمارات  دولة  يف  الن�سائية  الق�سرية  »الق�سة  الر�سالة:  عنوان 

املتحدة - درا�سة مو�سوعية فنية«
اإ�سكاليةالبحث: ت�سعى هذه الدرا�سة لالإجابة على الت�ساوؤلت الآتية: 

ت�ستحق  ظاهرة  ي�سكل  الإمارات  دولة  يف  الن�سائي  الق�س�سي  النتاج  هل   -
الدرا�سة ؟

ما امل�سامني التي ت�سمنها ق�س�س الكاتبة الإماراتية ؟ وهل هى م�سابهة مل�سامني   -
ق�س�س الكاتب الإماراتي من حيث املو�سوعات والتناول ؟ 

خطة البحث: مت تق�سيم البحث اإىل ثالثة ف�سول، يحوي كل ف�سل مباحث 
عدة تناولت على النحو التايل: 

الن�سائية  الق�سرية  الق�سة  الإمارات وتطورها ومو�سوعات  الق�سة يف  ن�ساأة 
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وق�سايا الأ�سرة يف الق�سة الق�سرية الن�سائية واجلوانب الفنية.
اأهم النتائج: 

�سكلت الثمانينيات من القرن املا�سي وفرة وغزارة واإنتاجية للقا�سة يف دولة - 1
الإمارات.

حملت القا�سة هم جمتمعها وناق�ست ق�ساياه بتفاوت، كما ناق�ست اأثر املدنية - 2
على جمتمع الإمارت والتغريات املجتمعية التي رافقت ظهور النفط واحتاد 

الإمارات.
لتعرب - 3 العادية  احلياة  التي تثل  الواقعية  ال�سخ�سية  الإماراتية  الكاتبة  اختارت 

عن مغزى ق�س�سها، وركزت كثرياً على العن�سر الن�سائي يف دور البطولة.
اعتنت القا�سة الإماراتية باأ�سلوب ق�س�سها، حيث التزمت الف�سحى ال�سهلة.- 4
فا�ستخدمت - 5 ق�س�سها؛  املختلفة يف  ال�سرد  تقنيات  الإماراتية  القا�سة  وظفت 

ال�سرد املبا�سر واملونولوج الداخلي، وال�سرتجاع و�سمري املتكلم.
مما - 6 موفق،  ب�سكل  اجلمالية  ال�سور  ت�ستخدم  اأن  الإماراتية  القا�سة  ا�ستطاعت 

�ساعدها على نقل الواقع ب�سورة خيالية تتع القارئ.
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التعريف بالطالبة 
ميثاء عبد الرحمن حممد العبدويل    : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2008/4/13م   : تاريخ املناق�سة 
د. حممد عبد النبي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »اإعراب �سورة الأنعام من كتاب اإعراب القراآن لل�سرق�سطي 

املتويف )455 هـ(. درا�سة وحتقيق«
اإ�سكالية البحث: تناولت الباحثة يف اإعدادها الر�سالة بحثاً بعنوان »اإعراب 
درا�سة  هـ(.   455( املتويف  لل�سرق�سطي  القراآن  اإعراب  كتاب  من  الأنعام  �سورة 
مهماً  جانباً  يتناول  اإنه  حيث  كبرية،  اأهمية  من  الكتاب  لهذا  ملا  وذلك  وحتقيق«؛ 
يف علوم اللغة العربية املت�سلة بالقراآن والقراءات والذي يعد من اأ�سرف العلوم 
م�سائل  على  وا�ستماله  القراآن  اآيات  اإعراب  اأوجه  ببيان  تعاىل  اهلل  بكتاب  لتعلقه 
قيمة يف النحو وال�سرف والقراءة فهو ثمرة جهد عاملني اإمامني يف النحو واللغة 

والقراءات هما: احلويف واأبو طاهر ال�سرق�سطي.
خطة البحث: ق�سمت الباحثة البحث اإىل مقدمة وق�سمني وخاتة.

اأما املقدمة فذكرت فيها اأ�سباب اختيارها للمو�سوع واأهمية الكتاب املحقق 
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واأق�سام البحث.
اأما الق�سم الأول: فالدرا�سة تت�سمن ف�سلني: الف�سل الأول ويحتوي ترجمة 
للحويف ا�سمه ون�سبه و�سيوخه وتالميذه، واآثاره مع ذكر كتابه الربهان ثم ترجمة 
ومذهبه  العلمية  ومكانته  واآثاره  وتالميذه  و�سيوخه  ون�سبه  ا�سمه  لل�سرق�سطي 

النحوي. 
وقيمته  وتوثيقه  الكتاب  ا�سم  ت�سمنت  الكتاب  عن  درا�سة  الثاين:  الف�سل 
العلمية وامل�سادر التي اعتمد عليها موؤلفه ومنهجه يف الكتاب وموازنة بني اإعرابه 

وكتب اأعاريب اأخرى.
الكتاب مع و�سف  الطالبة منهج حتقيق  التحقيق وفيه ذكرت  الثاين:  الق�سم 

نُ�َسِخ املخطوط ومناذج ال�سور ثم ن�س الكتاب مع حتقيقه ثم جاءت اخلاتة.
اأهم النتائج: تو�سلت الباحثة اإىل جملة من النتائج منها: 

كتاب اإعراب القراآن لأبي طاهر، كتاب مل يقت�سر على اإعراب اآيات القراآن 
فقط، واإمنا تناول قراءاته وم�سائله النحوية وال�سرفية.

ال�سيخ اأبو طاهر ال�سرق�سطي عامل واإمام يف النحو وعامل بالقراءات.
امتاز ال�سيخ ال�سرق�سطي ب�سرح امل�سائل النحوية العامة �سرحاً م�سهباً؛ حر�ساً 

منه على اإفهام القارئ كلاَّ ما يتعلق بامل�ساألة مع التعليل واملقابلة والتمثيل.
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التعريف بالطالبة 
نورة عبيد عمري بن عمري الرميثي    : ا�سم الطالبة  

الأدب والنقد    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2008/5/7م    : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اأحمد عثمان رحماين    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »م�سكلة الإبداع يف النقد العربي احلديث«

اإ�سكالية البحث: يقوم العمل الأدبي على ثالثة عنا�سر هى: املبدع، الن�س، 
املتلقي، ولقد كر�ست جل النظريات واملداخل النقدية جهودها، و�سبت اهتمامها 
وعنايتها يف تناول الإبداع ال�سعري على حمورين اثنني اأولهما: املبدع والن�س، 
يف  وخا�سة   - الأول  من  حظاً  اأكرث  الثاين  كان  ولقد  واملتلقي،  الن�س  وثانيهما 

الع�سر احلديث.
خطة البحث: لقد اقت�ست طبيعة البحث تق�سيمه اإىل مدخل وثالثة ف�سول: 

�سدرت الر�سالة مبدخل تهيدي عن ماهية الإبداع.
ودار الف�سل الأول حول الإبداع ق�ساياه وم�سكالته.

اأما الف�سل الثاين: فقد تناول الإبداع من منظور الإحيائيني، وكان الأمنوذج 
التطبيقي له كتاب »الو�سيلة الأدبية للعلوم العربية« للمر�سفي.



)178(

وتناول الف�سل الثالث: الإبداع من منظور الديوانيني، وكان كتاب »ال�سعر 
غاياته وو�سائطه« للمازين اأمنوذجاً لذلك.

اأهم النتائج: من اأهم النتائج التي ميكن ا�ستخال�سها من هذا البحث ما يلي: 
اأن الأ�سا�س الذي يرتكز عليه النقاد وعلماء النف�س والفال�سفة وعلماء الدين 
وغريهم يف حتليل مفهوم الإبداع هو مرتكز واحد، مهما اختلفْت وجهاتهم فيما 

بعد اأو تعددت؛ ذلك اأن الإبداع يف جممله جتديد وابتكار.
فهناك  منه؛  بالنتهاء  وتنتهي  الن�س  بكتابة  تبداأ  ل  معقدة  عملية  الإبداع  اأن 

العديد من العمليات النف�سية الداخلية التي ت�سبق الكتابة الإبداعية وتعقبها.
اأن مدر�ستي الإحياء والديوان حاولتا - وغريهما من املدار�س النقدية - اأن 

ت�سعا حداً اأو تعريفاً لل�سعر من وجهة نظر خا�سة تتبناها.
اأن اإبداعية املبدع بني التقييد والتحرير اأمر خاليف، لكن ميكننا الو�سول اإىل 
واأ�سلوب   - مقيداً  ولي�س   - ملتزم  فكر  اإىل  يحتاج  املبدع  اأن  هى  اتفاق،  نقطة 

متحرر.
اأن الإبداع ل يورث، ولي�ست هناك قواعد وقوانني �سارمة تخلق املبدع اأو 

ت�سنعه. 
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املناق�سون:
اأ. د. �سعيد الأيوبي  -1
اأ. د. ر�سيد بو�سعري  -2
اأ. د. ح�سن الأمراين  -3
اأ. د. اأحمد رحماين  -4
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التعريف بالطالبة 
�سناء زكريا عبد املجيد املجايده    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2008/5/28م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ح�سن الأمراين    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »الأبعاد الإن�سانية والفنية يف مرثية اخلرميي«

اإ�سكالية البحث: تعد ق�سيدة اخلرميي يف رثاء بغداد منوذجا لرثاء املدن يف 
الأندل�س، وزمن ح�سارة  �سقوط  لزمن  ذاكرة جمروحة  تختزن  العربي،  الأدب 
امل�سلمني مبا يحمله هذا ال�سقوط من تداعيات نف�سية وعرب تاريخية؛ لذلك تتجراأ 
الباحثة على اقتحام هذا الن�س الغني بالدللت، احلامل ل�سورة الفن ال�سعري 

الذي يجمع بني روعة الأداء و�سدق امل�ساعر. 
خطة البحث: الباب الأول عن الأبعاد الإن�سانية، والثاين عن: الأبعاد الفنية 
وملحق يت�سمن الن�س املعتمد يف البحث. وهو ق�سيدة للخرميي يف رثاء بغداد.
وتناول الباب الأول الأبعاد الإن�سانية يف ثالثة ف�سول،  تناولت الفتنة وبغداد، 

الإن�سان قبل النكبة وبعده.
اللغة والأ�سلوب،  املعاين والأفكار،  الفنية وهى:  الأبعاد  الثاين عن:  الباب 
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ال�سور ال�سعرية، املو�سيقى وال�سعر والعاطفة.
�سراع  اخلرميي،  رثائية  بها  تزخر  التي  الإن�سانية  الأبعاد  من  النتائج:  اأهم 
الإن�سان من اأجل البقاء، والدعوة اإىل مراجعة النف�س وال�ستفادة من الأخطاء، 
�سرورة  واإىل  ال�سخ�سية،  امل�سالح  على  العامة  امل�سلحة  تغليب  اإىل  والدعوة 
الت�سامن ونبذ اخلالفات الهدامة. ومن الأبعاد الفنية احلفاظ على هوية الق�سيدة 
العمودية/البديعية الأ�سيلة، واملزج بني اجلمايل والذاتي، بني اخليايل والواقعي، 

ب�سال�سة و اقتدار.
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املناق�سون:
اأ. د. حممد عيالن  -1

اأ. د. اأحمد الطري�سي  -2
اأ. د. ح�سن الأمراين  -3
اأ. د. اأحمد رحماين  -4
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التعريف بالطالبة 
موزة بنت اأحمد املقبايل    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2008/6/5م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد خليفة الدناع   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
الن�ض  يف  درا�سة  �سيبويه-  كتاب  يف  الوجوب  »اأحكام  الر�سالة:  عنوان 

والتعليل«
اإ�سكالية البحث: كانت علل �سيبويه يف كتابه تعليمية خالية من التعقيد الذي 
�سار اإليه التعليل فيما بعد. وحاول اأن يجد تاأوياًل ملا هو عربي م�سموع مطرد، واإن 
خالف اأ�سل الو�سع. وا�ستخدام �سيبويه يف كتابه م�سطلحات تدل على الوجوب 
كنوع من اأنواع الأحكام النحوية مثل: لي�س فيه اإل كذا، ول يجوز اإل كذا ويلزم 
�ساألت فالناً  اأن يقول،  اأخذها عن �سيوخه مثل  اأ�ساليب  ي�ستخدم  فيه كذا، وكان 

�سمعت فالناً، قال فالن، حدثنا فالن.
كان �سيبويه ي�ستعمل القيا�س، وكتابه حافل به وهو امل�سدر الثاين بعد ال�سماع 
يف تقعيد الأحكام. وللقيا�س اأركان اأربعة: املقي�س، املقي�س عليه، احلكم، والعلة.

وكان �سيبويه ي�ست�سهد بكالم العرب املنثور من حكم واأمثال ولهجات عربية 
عديدة.
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قراءة  اأية  تخريج  ويحاول  القراآنية،  القراءة  يحرتم  كتابه  يف  �سيبويه  وكان 
لتوافق لغة العرب اإن كانت غري متوافرة.

وا�ست�سهد �سيبويه باحلديث ال�سريف مكباًل يف كتابه، ومل يكن يبني اأن هذا 
مثل كذا وكذا ولعل ذلك  يقول:  بل  ال�سالم  اهلل عليه  الن�س من حديث ر�سول 

حر�ٌس منه على حديث ر�سول اهلل، لعدم تدوين الأحاديث حينئذ.
وا�ستهر �سيبويه يف كتابه باأنه �سافه العرب الأوائل، وكثريا ما يقول �سمعت ِمْن 

َمْن اأثق به وحدثني من �سمعه.
خطة البحث: جاء البحث يف مقدمة وبابني، الأول يف طرق ال�ستدلل عند 
�سيبويه. وي�سم ف�سلني اأولهما: ال�ستدلل باملاأثور، والثاين ال�ستدلل بالتاأويل. 
اأحكام  اأولهما:  ف�سلني  من  ويتاألف  النحوية.  الوجوب  اأحكام  الثاين يف  الباب 
الوجوب يف التقدمي والتاأخري، والف�سل الثاين يف اأحكام الوجوب يف عالمات 

الإعراب. ثم خاتة خل�ست نتائج البحث.
اأهم النتائج: يعد )الكتاب( ل�سيبويه تراثا نحويا ولغويا عربيا، ما زال قادرا 
على فتح اأبواب جديدة يف الدر�س النحوي العربي، خ�سو�سا يف باب الوجوب 
يف تاأ�سي�س اجلمل العربية، من تقدمي وتاأخري، وتطابق وظواهر اإعرابية عدة، حفظت 
من هذه  تاريخ طويل  الثقافية عرب  والتطورات  التقلبات  من  �سليمة  العربية  اللغة 

اللغة.
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التعريف بالطالبة 
ميثاء حمدان را�سد الطنيجي    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2008/6/22م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عمر بوقرورة   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »جدل الذات واملجتمع يف الق�س�ض الن�سوي الإماراتي« 

الكاتبة  موؤرقة وهموم عديدة حملت  ق�سايا  البحث: هناك  اإ�سكالية  طرح 
الإماراتية م�سوؤولية تبليغها يف اإبداعاتها الق�س�سية، ا�ستجابة لتغريات املجتمع التي 
اأتت بها رياح احل�سارة وتدفق الرثوة النفطية، وقد ناق�ست الكاتبة التغري احل�ساري 

املعريف ال�سلبي منه والإيجابي كق�سايا الغربة والثقافة املتجددة.
خطة البحث: يتكون البحث من: مقدمة وتهيد وثالثة ف�سول وخاتة.

الف�سل الأول عن: عوامل ن�ساأة الفن الق�س�سي يف الإمارات وت�سمن: العامل 
الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي والثقايف.

الف�سل الثاين عن: مو�سوع اجلدل يف الكتابة الق�س�سية الن�سوية الإماراتية 
املتغري  الجتماعي،  املتغري  والتقاليد،  العادات  الأ�سرة،  بنية  يف  اجلدل  وت�سمن: 

احل�ساري. 
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الف�سل الثالث عن: الت�سكيل الفني ويت�سمن: ال�سخ�سية )�سماتها واأنواعها(، 
احلوار، الزمن بني املا�سي واحلا�سر واملكان.

الكتابة  خالل  من  اخلليج  يف  املراأة  اأزمة  عن  الباحثة  عربت  النتائج:  اأهم 
الن�سوية، وانخراط الكاتبة اخلليجية يف عامل خليجي اأ�سيل بروح وطنية، وتعبريها 
عن م�ساكل ما بعد ع�سر التطور احلديث، كما اأ�سهمت يف و�سع �سورة وا�سحة 

للتغريات اخلطرية املرتقبة مبنطقة اخلليج. 
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التعريف بالطالبة 
�سامية بنت حممد بن زاهر البحري    : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2008/11/20م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اأحمد ح�ساين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
العقد  العرب يف كتاب  اأخبار  ن�سو�ض  التلطف يف  »�سور  الر�سالة:  عنوان 

الفريد - درا�سة يف �سوء علم اللغة الجتماعي«
اإ�سكالية البحث: تناولت الباحثة يف ر�سالتها منطاً من اأمناط اخلطاب اللغوي 
اأفراد  بني  اخلا�س  التوا�سل  اأنظمة  يندرج حتت  الذي  الجتماعي، وهو اخلطاب 
املجتمع اللغوي، وهو »�سور التلطف يف ن�سو�س اأخبار العرب يف كتاب العقد 
الفريد - درا�سة يف �سوء علم اللغة الجتماعي« حيث حاولت الباحثة ا�ستك�ساف 
البعد التوا�سلي لهذه الأمناط اخلطابية يف املوروث اللغوي، وقد اعتمدت على 
كتاب »العقد الفريد« لبيان هذه ال�سور والأمناط اللغوية وذلك من خالل درا�سة 

جمموعة من الن�سو�س يف املجتمع العربي امل�سلم.
خطة البحث: حيث ق�سمت بحثها اإىل بابني: الباب النظري، الباب التطبيقي.
اأما الباب النظري فقد ق�سمته اإىل اأربعة ف�سول وهى: الف�سل الأول، تعريف 
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علم اللغة الجتماعي، الف�سل الثاين: ن�ساأة علم اللغة الجتماعي، الف�سل الثالث: 
مو�سوعات علم اللغة الجتماعي، الف�سل الرابع: ابن خلدون يف الق�سايا اللغوية 
الق�سايا  يف  خلدون  ابن  واإ�سهامات  الفكرية،  وحياته  ن�ساأته  وت�ستمل  املعا�سرة 

اللغوية الجتماعية.
اأما الباب التطبيقي فقد ق�سمته اإىل ف�سلني اأما الف�سل الأول: فاأفردته للدرا�سة 
الإجرائية لنماذج اخلطاب التلطفي، واأما الف�سل الثاين: فكان عن درا�سة اح�سائية.

اأهم النتائج: اأنهت الباحثة ر�سالتها بجملة من النتائج منها: 
اأفراد  بني  توا�سلياً  نظاماً  اأ�سحت  التلطف  على  الدالة  اخلطابية  الأمناط  اأن 

املجتمع. 
الإجناز  يف  عامة  ظاهرة  تكون  تكاد  التلطف  على  الدالة  اخلطابية  الأمناط  اأن 

الفعلي للكالم لدى املتكلم.



)191(

املناق�سون:
اأ. د. حممد عبداهلل �سعادة  -1

اأ. د. احلوا�ض م�سعودي  -2
اأ. د. �سيد ال�ساوي  -3

د. اأحمد ح�ساين  -4
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التعريف بالطالبة 
زينب عي�سى �سالح علي اليا�سي    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2008/11/27م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد عيالن   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
الرواية الكويتية املعا�سرة خالل العقد  »البناء الفني يف  الر�سالة:  عنوان 

الأخري من القرن الع�سرين«
الكويتية  الرواية  لبنية  تطبيقية  درا�سة  عن  عبارة  الر�سالة  البحث:  اإ�سكالية 
املعا�سرة الفنية، مبا يف ذلك ق�سايا ال�سخ�سية الروائية، والزمن واملكان، واحلوار، 
والطابع الدرامي، والأ�سلوب ال�سردي واحلبكة. ثم الوقوف على مدى جدارة 

الروائي الكويتي يف الإبداع الروائي املعا�سر.
خطة البحث: الر�سالة تقع يف ثالثمائة وثالث و�ستني �سفحة ذات احلجم 

الكبري. وهى تتكون من مقدمة وثالثة ف�سول وخاتة.
يف  الق�س�سي  الأدب  ثم  وتطورها،  ن�ساأتها  الكويتية  الرواية  الأول:  الف�سل 

الكويت.
الت�سعينات  الكويتية. مرحلة  الرواية  الفني يف  البناء  بعنوان:  الثاين  الف�سل 
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و�سنفته اإىل اجتماعي و�سيا�سي.
الرواية  يف  احلداثة  معامل  بنائها،  ال�سخ�سية،  تقدمي  عن  الثالث:  الف�سل 
الكويتية. حداثة اللغة والأ�ساليب والعر�س واحلوار والواقع الجتماعي واخليال 

العلمي.
بالتحليل  الرواية  يواكب  الذي  النقدي  ال�سردي  املنهج  اتبعت  والطالبة 

والدرا�سة من خالل درا�سة: الزمان واملكان وال�سخ�سية واحلوار.
ومدى  الكويتية،  للرواية  الفني  املعمار  عن  الباحثة  ك�سفت  النتائج:  اأهم 

مواكبتها لل�سياق الأدبي والفني العاملي والعربي، وعن معامل احلداثة فيها.
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املناق�سون:
اأ. د. عبدالبا�سط عطايا  -1

د. حم�سن الكندي  -2
اأ. د. عمر عبد املعبود  -3

اأ. د. حممد عيالن  -4
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التعريف بالطالبة 
تقية حممد بن را�سد العربي    : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/1/8م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اأحمد ح�ساين    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
ال�ساعر  الدللية - درا�سة تطبيقية على ديوان  »احلقول  الر�سالة:  عنوان 

ال�سيد هالل ابن بدر البو�سعيدي«
نظرية  اأ�سهر  تعد  التي  الدللية  احلقول  الباحثة  تناولت  البحث:  اإ�سكالية 
لغوية لعتمادها على املنهج الت�سنيفي بالدرجة الأوىل، بالإ�سافة اإىل مبادئها التي 

ميكن تطبيقها على اأى ن�س نرثي كان اأم �سعري.
اللغوية  اأن الدرا�سات  اإثبات  الباحثة من درا�سة هذا املو�سوع  وكان هدف 
قادرة على  مرنة  واإمنا هى درا�سة  تطبيقها عملياً،  لي�ست درا�سة جامدة، ل ميكن 
التفاعل ب�ستى ال�سور مع التاأكيد على فكرة العلماء ال�سابقني يف اللغة العربية من 
اأن جذور نظرية احلقول الدللية هى جذور عربية الأ�سل، وذلك من خالل التتبع 
التاريخي لها. وقد اتبعت الباحثة درا�ستها لهذه النظرية من خالل املنهج الو�سفي 

التحليلي.
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خطة البحث: ق�سمت الباحثة ر�سالتها اإىل تهيد ي�سمل: حياة ال�ساعر، وعلم 
الدللة، ثم ق�سمت املو�سوع اإىل ق�سمني: الق�سم الأول: الدرا�سة النظرية )نظرية 
احلقول  نظرية  الأول:  الف�سل  ف�سلني:  اإىل  وينق�سم  وعالقاتها(  الدللية  احلقول 

الدللية وحتوي ن�ساأة هذه النظرية وتعريَفها واأنواَعها ومبادئها.
الف�سل الثاين: وكان بعنوان العالقات الدللية للمفردات يف �سوء احلقول 
وال�ستمال  الرتادف  عالقة  الدللية؛  احلقول  داخل  العالقات  ويحوي:  الدللية 
مع اجلزء بالكل، الت�ساد، التنافر، التداخل، التكامل. اأما الق�سم الثاين: فقد �سمل 
الدرا�سة التطبيقية )تطبيق نظرية احلقول الدللية يف ديوان ال�ساعر هالل بن بدر 
البو�سعيدي وينق�سم اإىل ثالثة ف�سول: الف�سل الأول: جاء بعنوان الألفاظ اخلا�سة 
والف�سل  الجتماعية  باحلياة  اخلا�سة  الألفاظ  بعنوان  الثاين:  والف�سل  بالإن�سان 

الثالث: الألفاظ اخلا�سةبالطبيعية.
اأهم النتائج: وقد اأنهت الباحثة هذه الدرا�سة بجملة من النتائج منها: 

اأن اأغلب النظريات اللغوية هى نظريات ذات جذور عربية موؤ�سلة من قبل 
علماء اللغة القدماء مثل: ابن جني، والثعالبي، ابن �سيده وغريهم ممن كان لهم 

الف�سل يف ن�ساأة العلوم الإن�سانية.
اأن ال�ساعر هالل بن بدر البو�سعيدي قد �سب كل اهتمامه على الإن�سان واأفعاله 
فكان املحور الأ�سا�سي يف قامو�سه ال�سعري لذلك يعد حقل الأخالق احل�سنة اأكرب 

حقل من حقول اللغة املتناولة للدرا�سة من حيث عدد الألفاظ التي يحويها.
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التعريف بالطالبة 
�سعاد را�سد اأحمد عبد الرحمن    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«   : الدرجة العلمية 

2009/3/9م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد عيالن    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
درا�سة   - املعا�سر  الإمارات  اأدب  يف  الأطفال  »ق�س�ض  الر�سالة:  عنوان 

حتليلية نقدية«
طرح اإ�سكالية البحث: حتدثت الر�سالة عن الطفولة، والدور الذي ت�سَطِلُع 
به الق�سة يف بناء �سخ�سية الطفل، وعر�ست للمجتمع الإماراتي اجتماعياً وثقافياً، 
احل�سارات  يف  الأطفال  ق�س�س  عن:  الر�سالة  الأدبية.وحتدثت  نه�سته  وعوامل 
العربي احلديث. وبعد ذلك حتدثت عن ق�س�س  الإن�سانية، والأوربية، والأدب 
الأطفال يف الإمارات. الن�ساأة والتطور عن العناية بها، �سعوبة الكتابة عن الطفل 

يف الإمارات.
ثم ذكرت قراءة نقدية لإبداعات الأطفال الق�س�سية، وق�س�س الأطفال يف 

ال�سحافة الإماراتية.
الف�سل  ف�سول.  وثالثة  وتهيد  مقدمة  يف  الر�سالة  جاءت  البحث:  خطة 
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الأول: بعنوان ن�ساأة ق�س�س الأطفال يف احل�سارة الإن�سانية، والأوربية والعربية. 
الف�سل الثاين: بعنوان: ن�ساأة ق�س�س الأطفال يف الإمارات. الف�سل الثالث بعنوان: 

درا�سة حتليلية نقدية لق�س�س الأطفال يف الإمارات. ثم خاتة وتو�سيات.
َدِت الباحثة بدايات حركة الكتابة لالأطفال والزدهار يف  اأهم النتائج: َر�سَ
الإمارات، كما ك�سفت عن اأزمة الكتابة يف هذا املجال، وم�ساهمة املراأة يف هذا 
الفن وتركيزها على البعد الأخالقي والرتبوي. كما اأ�سارت اإىل م�ساهمة الأطفال 
ق�س�س  ن�سر  يف  ال�سحافة  دور  اإىل  واأ�سارت  الق�س�سي.  الإبداع  يف  اأنف�سهم 

الأطفال والت�سجيع عليه. 
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التعريف بالطالبة 
نبيلة �سامل بن ها�سل العوادي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/3/12م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اأحمد ح�ساين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
الأ�ْسرِة  �سفحِة  على  تطبيقيٌة  درا�سٌة  لليِة،  الَدّ احلقوُل  الر�سالة:  عنوان 

بجريدِة »ُعَمان«
للك�سف  و�سيلة  البحث عن  الدرا�سة يف  اإ�سكالية  تكمن  البحث:  اإ�سكالية 
عن العالقات الدللية بني الكلمات، واأوجه ال�سبه، واخلالف بني الكلمات التي 
اإحدى  يف  »الأ�سرة«  زاوية  على  ذلك  وتطبيق  معني.  دليل  حقل  حتت  تن�سوي 

ال�سحف العمانية، واأكرثها �سهرة، وهي جريدة »عـُمان«
خطة البحث: ق�سمت الر�سالة اإىل ف�سلني، فاأما الف�سل الأول فمو�سوم بـ: 
ن ت�سعة مباحث، الأول بعنوان:  »نظرية احلقول الدللية: التاأ�سي�س والن�ساأة، وت�سماَّ
للحقل  اللغوي وال�سطالحي  التعريف  والثاين:  الدللية.  احلقول  لنظرية  توطئة 
ن�ساأة  والرابع:  الدللية،  احلقول  لنظرية  التاريخي  التاأ�سي�س  والثالث:  الدليل. 
نظرية احلقول الدللية. واخلام�س: الهدف من نظرية احلقول الدللية. وال�ساد�س: 
اأهم ما تتاز به احلقول الدللية. وال�سابع: مبادئ نظرية احلقول الدللية. والثامن: 
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القيمة املنهجية واملعرفية لنظرية احلقول الدللية. والتا�سع: العالقات الدللية بني 
لنظرية  التطبيقية  الدرا�سة  بـ:  فمو�سوم  الثاين  الدليل.اأماالف�سل  احلقل  مكونات 
والثاين:  املراأة،  بعنوان: حقل  الأول  املبحث  الدللية. وت�سمن مبحثني:  احلقول 

حقل الطفل.
اأهم النتائج:

اأن نظرية احلقول الدللية تقوم بالك�سف عن العالقات القائمة بني الكلمات    -
ذات احلقل الواحد.

عام  لفظ  تندرج حتت  الكلمات  من  من جمموعة  يتكون  الدليل  احلقل  اأن    -
ي�سملها.

اأن فكرة احلقول الدللية مل تتبلور اإل يف الع�سرينيات وما بعدها من القرن    -
ال�سابق، وكان هذا على يد العامل اللغوي »دي �سو�سري«. 

كان لظهور الر�سائل ومعاجم املو�سوعات واملعاين يف الرتاث العربي الأ�سا�س    -
الأكرب يف اإبراز اجلذور الأوىل لنظرية احلقول الدللية.

يعد  »ُعـمان«  بجريدة  الأ�سرة  الدللية على �سفحة  احلقول  نظرية  تطبيق  اأن    -
هدفا مهما، ومرجعا لكل مهتم مبثل هذه الدرا�سة.
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التعريف بالطالبة 
خولة بنت �سامل بن عبداهلل اآل عبد ال�سالم   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/3/16م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عبد البا�سط �سعيد عطايا   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
ر ْعِر الُعماين املَُعا�سِ عنوان الر�سالة: ُح�ُسوُر الوَطِن يف ال�سِّ

ال�سعر  بها  يت�سم  التي  الفنية  اخل�سو�سية  عن  البحث  البحث:  اإ�سكالية 
وهمومه.  الوطن  لق�سايا  تناوله  يف  الُعماين  ال�سعر  فنية  مدى  ومعرفة  الُعماين، 

وعالقته بال�سعر العربي.
خطة البحث: يتكون البحث من ثالثة ف�سول، جاء الف�سل الأول بعنوان: 
العامل  الأول:  هي:  اأربعة،  مباحث  وفيه  الوطن«  لق�سيدة  املوؤ�س�سة  »العوامل 
العامل  الرابع:  الثقايف،  العامل  الثالث:  الجتماعي،  العامل  الثاين:  ال�سيا�سي، 

الإ�سالمي والقومي.
اأربعة مباحث، هي:  الوطني، وفيه  ال�سعر  اجتاهات  بعنوان:  الثاين  والف�سل 
العربية  والق�سايا  الوطن  ق�سيدة  احل�سارة.الثاين:  وبنية  الوطن  ق�سيدة  الأول: 

والقومية.الثالث: الوطن وبنية التاريخ. الرابع: احلنني اإىل الوطن.
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ثالثة  وفيه  الوطني«  ال�سعر  يف  الفنية  »اخل�سائ�س  بعنوان:  الثالث  والف�سل 
مباحث، هي: الأول: اللغة ال�سعرية، الثاين: ال�سورة ال�سعرية. الثالث: املو�سيقى.

اأهم النتائج:
هو  ما  منها  مو�سوعات،  عدة  حول  تبلورت  قد  العماين  ال�سعر  مالمح  اأن    -
هو  ما  ومنها  والو�سف  واملدح  والرثاء  والغزل  الإخوانيات  ك�سعر  تقليدي 
العربية  الق�سايا  مع  والتفاعل  الوطن،  ورفعة  للوطن  احلنني  ك�سعر  جتديد 

والقومية.
يقتنيه  ما  اأهم  وخرياته  ثرواته  واأن  الإن�سان،  ميتلكه  ما  اأعـز  هو  الوطن  اأن    -

املواطن، ويدافع عنه.
لقد كان للعامل الإ�سالمي والقومي والهتمام بالق�سايا القومية اأثر كبري يف    -

ظهور ق�سيدة الوطن.
تنوعت مو�سوعات ال�سعر لدى ال�ساعر العماين، فتحدث عن الوطن، وعن    -

ق�سايا الأمة وهموهما، ومنها الق�سية الفل�سطينية.
التقليدي،  الجتاه  اجتاهات،  بثالثة  ق�سائدهم  يف  العمانيون  ال�سعراء  تاأثر    -

والجتاه الوجداين، والجتاه الواقعي.
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املناق�سون:
اأ. د. عبدالبا�سط عطايا  -1

اأ. د. اأحمد يو�سف قدور  -2
اأ. د. عمر عبد املعبود  -3

اأ. د. حممد عيالن  -4
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التعريف بالطالبة 
اأمينة حممود اأحمد   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«    : الدرجة العلمية 

2009/5/14م   : تاريخ املناق�سة 
د. حممد عبد النّبي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
البحِر  يف  منها  َحّيان  اأبي  وموقُف  ْحويِّة  النَّ الفراِء  اآراُء  الر�سالة:  عنوان 

�ساِء« املُِحيِط من اأّوِل »�سورِة الفاحتِة اإىل اآخِر النِّ
اإ�سكالية البحث: الوقوف على اآراء »الفراء« النحوية التي كان لأبي حيان 
الأندل�سي موقف منها، يف كتابه البحر املحيط. ومعرفة موا�سع الختالف بينهما، 

وحماولة ك�سف مرجعية ذلك الختالف.
خطة البحث: ُق�سم البحث اإىل ف�سلني، الف�سل الأول بعنوان: منهج الفراء 
واأبي حيان يف النحو، وقد ت�سمن مبحثني، املبحث الأول: منهج الفراء يف النحو. 

والثاين: منهج اأبي حيان يف النحو. 
واأما الف�سل الثاين فجاء بعنوان: اآراء الفراء النحوية وموقف اأبي حيان منها 
يف البحر املحيط. وقد ت�سمن درا�سة ثالث و�ستني م�ساألة نحوية خالف فيها اأبو 

حيان »الفراء«.
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اأهم النتائج:
اأن اأكرث م�سائل اخلالف التي وردت يف البحث كانت معربة عن اآراء الفراء    -

واأبي حيان كونهما من مذهبني خمتلفني، الأول كويف، والآخر ب�سري.
اآراء الفراء كما هو معلوم منطلقة من مرجعيته الكوفية، واآراء اأبي حيان من    -
مرجعيته الب�سرية، ومع ذلك جند اأن هناك م�سائل كثرية يلتقون عندها، وهو 
اأمر بدهي، كون النحاة اختلفوا يف م�سائل حمددة، ومل يكن اختالفهم يف 

كل ق�سايا النحو واأبوابه.
اأن لكل من »الفراء« و »اأبي حيان« اآراًء م�ستقلة، خالف كل منهما مرجعيته    -

النحوية.
اأن امل�سائل املدرو�سة حمددة من �سورة الفاحتة اإىل اآخر �سورة »الن�ساء«.   -



)209(

املناق�سون:
اأ. د. �سيد اأحمد ال�ساوي  -1

اأ. د. اأحمد م�سطفى عفيفي  -2
اأ. د. حممد عبداهلل �سعادة  -3

د. حممد عبدالنبي  -4
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التعريف بالطالبة 
كليثم �سعيد نا�سر اخلاطري    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/10/8م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عبدالبا�سط �سعيد عطايا   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
»امِلْعَماُر الَق�َس�َسي يف �سورِة مرمَي، درا�سًة بنائيًة جماليًة  عنوان الر�سالة: 

تطبيقيًة«
اإ�سكالية البحث: تكمن اإ�سكالية البحث يف الأ�سئلة الآتية: 

ما وجه الإعجاز الق�س�سي يف القراآن الكرمي؟   -
ما مالمح معمارية تتابع الق�س�س القراآنية يف �سورة مرمي، وبنائها.   -

كيف اأدت تلك الق�س�س وظائفها؟ وما وجه جماليات ذلك ؟   -
خطة البحث: جاءت الدرا�سة يف ثالثة ف�سول، فاأما الف�سل الأول فمو�سوم 
بني  بعنوان:  الأول  مباحث،  اأربعة  مرمي.وت�سمن  ل�سورة  املو�سوعي  »املعمار  بـ 
يدي ال�سورة. والثاين: حتديد مو�سوع ال�سورة. والثالث: الوحدة املو�سوعية. 
الف�سل  واأما  بعدها.  ماقبلها وما  ال�سور وتنا�سبها مع  ال�سورة بني  والرابع: موقع 
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الثاين فمو�سوم بـ »املعمار الهيكلي ووحدته الع�سوية يف ال�سورة.وت�سمن اأربعة 
مباحث، الأول: مقدمة ال�سور )املطلع(. والثاين: و�سط ال�سورة. والثالث: ج�سور 
النتقال. والرابع: خاتة ال�سورة. واأما الف�سل الثالث فمو�سوم بـ »املعمار الفني 
واجلمايل وخ�سائ�سه يف ال�سورة. وت�سمن مبحثني، الأول: العنا�سر الق�س�سية 

يف القراآن. والثاين: اأدوات املعمار اجلمايل والأ�سلوبي يف ال�سورة.
اأهم النتائج:

اأ�سلوبية وتعبريية وبالغية  فنون  الق�س�سي واحتواوؤه على  الأ�سلوب  عظمة    -
متعددة. 

�سبق الأ�ساليب القراآنية الق�س�سية للقواعد والأعراف والطرق اجلديدة التي    -
ظهرت يف املدار�س النقدية والأدبية الغربية املعا�سرة.

مثلت �سورة مرمي منوذجا م�سغرا )للهند�سة املعمارية البديعة( يف معماريتها    -
البنائية عامة ومعمارية الق�س�سية خا�سة.

ميكن الو�سول اإىل معرفة بع�س اأ�سرار تالحم الق�س�س يف ال�سورة الواحدة،    -
ومدى ت�سابكها مع مقا�سد ال�سورة واأغرا�سها.

اإن اأهم جزء ت�ستند عليه الدرا�سة البنائية معرفة نوع ال�سورة من حيث كونها    -
مكية اأومدنية.

تقدم البنائية املعمارية على �سعيد الق�س�س اأو ال�سور القراآنية اأثرا كليا ينتج    -
عن ا�ستجابة املتلقي ملجموع البنيات املتالحمة واملرتا�سة جميعا خلدمة الهدف 

الرئي�س.
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التعريف بالطالبة 
وفاء اأحمد را�سد عنتلي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/10/14م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد عيالن   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
ر« ْعـِر الإماراتي املَُعا�سِ عنوان الر�سالة: »الوطُن يف ال�سِّ

اإ�سكالية البحث: تهدف الدرا�سة اإىل الك�سف عن هموم ال�ساعر الإماراتي، 
وبخا�سة ما يتعلق بالوطن، وبق�ساياه.كما تهدف اإىل درا�سة الق�سيدة الوطنية يف 

مرحلة الحتاد وتطورها من الناحية املو�سوعية والفنية.
بـ  فمو�سوم  الأول  الف�سل  ا  اأماَّ ف�سلني.  يف  الر�سالة  جاءت  البحث:  خطة 
الوطن وبناء  بعنوان:  الأول  املو�سوعية« وي�ستمل على ثالثة مباحث:  »الدرا�سة 
وعالقته  الوطن  �سعر  الثالث:  الوطن.  اإىل  واحلنني  الغربة  �سعر  الثاين:  النه�سة، 

بالوطن العربي الكبري.
واأما الف�سل الثاين فمو�سوم بـ »الدرا�سة الفنية« وي�ستمل على ثالثة مباحث، 
الق�سيدة  يف  الوطن  �سورة  الثاين:  الوطنية،  للق�سيدة  ال�سعري  املعجم  الأول: 

الوطنية، والثالث: املو�سيقى وتاأثريها على الق�سيدة الوطنية. 
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اأهم النتائج:
لحظت الدرا�سة �سيطرة املكان )الإمارات(، والزمان اخلا�س بالحتاد الذي    -

اأثر على م�سار العديد من الق�سائد الوطنية زمن النه�سة.
عا�سها  التي  النوعية  النقلة  عن  معربة  الحتاد  مرحلة  يف  الق�سائد  جاءت    -

ال�سعب الإماراتي
اأثرت وفاة ال�سيخ زايد رحمه اهلل ب�سفته القائد والباين على م�سار الق�سيدة    -

الوطنية، واأ�سبحت ذكرى وفاته بوؤرة قاتة يف ذات ال�ساعر بال وعي منه.
كان للغربة الداخلية والروحية والقومية التي اأح�س بها ال�ساعر الإماراتي اأثر    -

عميق يف ف�ساءات ن�سو�سه حتى كادت تتوحد مع ذات ال�ساعر.
اجته ال�سعر احلر نحو الذاتية والتاأمل يف بداياته، وذلك لأنه بداأ عند �سعراء    -
رومان�سيني، ثم اتخذ من الغمو�س والغربة م�سارا له نتيجة تاأثره بالأحداث 

وامل�سائب يف الوطن العربي. 
التنوع يف الق�سائد الوطنية �ساهم يف تاأكيد اأن وظيفة الأدب يف الإمارات،    -
تتعدى اجلمال والفن والرقي، اإىل املحاولة اجلادة يف تغيري املجتمع الإماراتي، 

وامل�ساهمة يف بنائه وتطوره. 
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التعريف بالطالبة 
بخيتة بنت خمي�ض بن عامر القريني   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري  بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/10/18م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد عيالن   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
الأخرِي من  الَعْقِد  الُعمانية يف  الّرَوايِة  اِث يف  الرترُّ »توظيُف  الر�سالة:  عنوان 

القرن الع�سرين«
اأ�سكال  عن  الك�سف  حماولة  يف  البحث  اإ�سكالية  تكمن  البحث:  اإ�سكالية 
املوروث الثقايف يف الرواية الُعمانية. و اإي�ساح كيفية توظيف الفنون ال�سعبية يف 

الرواية الُعمانية. ومعرفة دور الرواية الُعمانية يف حتديد هوية املجتمع الُعماين.
خطة البحث: تتكون الدرا�سة من ثالثة ف�سول: اأما الف�سل الأول فمو�سوم 
بـ »مفاهيم عامة« وت�سمن ثالثة مباحث، املبحث الأول: مفهوم الرتاث، واملبحث 
الثالث:  واملبحث  العمانية،  الرواية  يف  الثقايف  املوروث  ح�سور  اأ�سكال  الثاين: 

تقنيات توظيف الرتاث يف الرواية.
من  العمانية  الروايات  يف  الروائية  »البنية  بـ  فمو�سوم  الثاين  الف�سل  واأما 
والثاين:  الرواية،  املكان يف  الأول:  مباحث،  ويت�سمن خم�سة  1900- 1999م. 
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الزمان يف الرواية، والثالث: الأحداث، والرابع اللغة الروائية. واخلام�س: اللغة 
ال�سخ�سية الروائية.

الروايات  يف  ال�سعبية  الفنون  »توظيف  بـ  فمو�سوم  الثالث  الف�سل  واأما 
العمانية« درا�سة تطبيقية، وا�ستمل على ثالثة مباحث، الأول: العادات والتقاليد، 

والثاين: املعتقدات. والثالث: الأمثال.
اأهم النتائج:

اإنتاجية  وفرة  الع�سرين  القرن  من  الأخري  العقد  يف  الروائي  الإبداع  �سكل    -
متوازنة مع الأ�سكال الأدبية ال�سردية الأخرى.

من  بد  ول  بتفاوت،  ق�ساياه  وناق�سوا  جمتمعاتهم  تطلعات  الروائيون  حمل    -
الت�سريح باأن الروايات العمانية �سكلت دافعا قويا للتعبري عن واقع معا�س يف 

املجتمع العماين.
اللغة  التزام  حيث  من  رواياته،  باأ�سلوب  العماين  الروائي  الكاتب  اعتنى    -

الف�سيحة ال�سهلة املفهومة.
، فلم جتد الباحثة  يالحظ اأن توظيف الرواية مل�ساألة الأ�ساطري جاء مب�ستوى متدٍنّ   -

كاتبا وّظف الأ�سطورة الكاملة يف عمله الإبداعي.
اأهمية توظيف الرتاث تكمن يف ا�ستعماله اأداة للتعبري عن احلياة، وا�ستعمال    -
ل�سورة  جت�سيدا  للموروث  التوظيف  يعّد  ولذلك  لالحتجاج..  الرتاث 

املجتمع وحقيقته، والبيئة الثقافية التي ن�ساأ فيها.
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التعريف بالطالبة 
فاطمة علي حممد علي املعمري   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/11/2م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عمر عبد املعبود عبد الرحمن   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »ال�سالح يف ال�سعر اجلاهلي، اأبعاده الجتماعية والنف�سية«

ارتباط  مدى  عن  الك�سف  يف  البحث  اإ�سكالية  تكمن  البحث:  اإ�سكالية 
واإبراز  وم�سمياته،  اأنواعه  اختالف  على  بال�سالح  اجلاهلي  الع�سر  يف  الإن�سان 
واجلماعة.  الفرد  على  اأثره  واإظهار  به.  ال�سعراء  تفنن  ومدى  ال�سعرية،  �سورته 

وميكن طرح حمور الإ�سكالية يف الأ�سئلة الآتية: 
هل حظي ال�سالح عند العرب يف الع�سر اجلاهلي بالعناية والهتمام ؟.   -

هل اهتم ال�سعراء العرب بو�سف ال�سالح باأنواعه املختلفة ؟.   -
هل لل�سالح اأثر يف حياتهم الجتماعية والنف�سية ؟.   -

خطة البحث: تتكون الدرا�سة من ثالثة ف�سول، جاء الف�سل الأول بعنوان: 
اأنواعه،  واأهم  وتطوره،  ال�سالح  عن  احلديث  فيه  مت  واأنواعه.  اأهميته  ال�سالح 
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»اأبعاده  اجلاهلي  ال�سعر  يف  ال�سالح  الثاين:  والف�سل  للعربي.  بالن�سبة  واأهميته 
الثالث:  والف�سل  حياتهم.  الجتماعية يف  ال�سالح  اأبعاد  تناول  وقد  الجتماعية« 
ال�سالح يف ال�سعر اجلاهلي »اأبعاده النف�سية«. تناولت الدرا�سة فيه اأثر ال�سالح يف 

اجلوانب النف�سية لدى املتلقني.
اأهم النتائج:

باأنواعه املختلفة، وحر�سهم على  بال�سالح  اأظهرت الدرا�سة اهتمام العرب    -
اقتنائه، وكرثة وروده يف اأ�سعارهم.

اأبدع ال�سعراء العرب يف الع�سر اجلاهلي يف و�سف ال�سالح عرب اأ�سعارهم    -
وتغنوا به يف جميع اأغرا�سهم ال�سعرية.

اأبانت الدرا�سة عن دور ال�سالح يف حياة العرب الجتماعية.   -
كما اأبرزت البعد النف�سي لل�سالح لدى العرب، واإبداع ال�سعراء يف ت�سوير    -

اآثاره النف�سية على املتلقني، حيث اأثار الرعب يف نفو�س الكثريين.
كما كان لل�سالح دور يف حياتهم الدينية والعتقادية.   -
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التعريف بالطالبة 
خديجة بنت علي بن عبداهلل البلو�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/11/3م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عبدالرحمن بناين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
ي بني النظرية الغربية واجلاحظ« عنوان الر�سالة: »الّتلقِّ

الك�سف عن مالمح  الدرا�سة يف حماولة  اإ�سكالية  تكمن  البحث:  اإ�سكالية 
جماليات التلقي يف مدونة اجلاحظ. وقراءة اجلاحظ قراءة فاعلة، باأدوات نقدية 
التاريخي  الن�سق  التلقي( يف  الوقوف على نظرية )جماليات  معا�سرة. وكذلك 
الذي اأنتجها، واإدراك احلدود الفا�سلة التي بني هذه النظرية وغريها من النظريات 

التي ظهرت يف الف�ساء نف�سه.
خطة البحث: تتكون الدرا�سة من بابني. فاأما الباب الأول فمو�سوم بـ »التلقي 
عند مدر�سة )كون�ستان�س( الأملانية، وينق�سم اإىل ف�سلني: الأول: الأر�سية الفل�سفية 

والنقدية جلمالية التلقي. والثاين: « جمالية التلقي: التاأ�سي�س والتاأ�سيل.
واأما الباب الثاين فمو�سوم بـ »مالمح جمالية التلقي عند اجلاحظ« وهو عبارة 
عن ف�سلني اأي�سا، الأول بعنوان: ح�سور القارئ ال�سمني عند اجلاحظ. والثاين: 

دوائر التلقي عند اجلاحظ.
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اأهم النتائج:
اإن جمالية التلقي تعني الت�سور العام ملفهوم التلقي وال�ستجابة اجلمالية عند    -
جمموعة من الدار�سني يف جنوب اأملانيا، وينتمون اإىل جامعة »كون�ستان�س«.

النظرية، وذلك من خالل مقاربته  املوؤ�س�س لهذه  ياو�س« هو  »هانز روبرت    -
باإظهاره  الأدب.  تاريخ  لقراءة  جديد  اأمنوذج  اإيجاد  يف  التلقي(  )جمالية 

جوانب الق�سور يف النماذج ال�سابقة لدرا�سة تاريخ الأدب.
املتلقي له ح�سور اأ�سا�سي يف تفكري اجلاحظ الأدبي وتنظريه، من خالل ارتباط    -
املخاطب باأهم املفاهيم املوؤ�س�سة للبالغة العربية)البيان( الذي و�سعه اجلاحظ 
لإفهام املتلقي. تتجلى هذه الروؤية يف ا�ستح�سار املتلقي يف اخلطاب الأدبي 

بدوائره املختلفة.
طبيعة  عن  يختلف  التلقي  نظرية  بتحليله  تعنى  الذي  الأدبي  اخلطاب  اإن    -

اخلطاب الأدبي عند اجلاحظ.لنتماء كل من اخلطابني اإىل ثقافات متمايزة.
بدوائره  الأدبي  اخلطاب  يف  حا�سر  اجلاحظ  عند  )املتلقي(  املخاطب  اإن    -

املختلفة، )ال�سفهي واملكتوب(.
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التعريف بالطالبة
فاطمة بنت خليفة بن �سعيد احلو�سني   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/12/14م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عبد البا�سط �سعيد عطايا   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
والعمانية،  الإماراتية  الرواية  بني  الجتماعي  »الجتاه  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة موازنة«
اإ�سكالية البحث: درا�سة مو�سوع يخت�س بالرواية اخلليجية، والقيام باملوازنة 
بني الرواية الإماراتية والرواية العمانية، والوقوف على الق�سايا الجتماعية التي 

�سغلت هواج�س الروائيني يف فرتة زمنية حمددة هي )1970ـ 1990م(.
ا الف�سل الأول فمو�سوم  خطة البحث: جاءت الدرا�سة يف ثالثة ف�سول، اأماَّ
و  التعليم،  بعنوان:  الأول  مباحث،  ثالثة  وت�سمن  الجتماعي«  »الإ�سالح  بـ 
بـ  فمو�سوم  الثاين  الف�سل  واأما  والعادات.  التقاليد  والثالث:  املراأة،  الثاين: 
»احلراك املجتمعي« وت�سمن ثالثة مباحث، الأول بعنوان: النعكا�سات، والثاين: 
»الت�سكيل  بـ  فمو�سوم  الثالث  الف�سل  واأما  ال�ستمرارية.  والثالث:  ال�ست�سراف، 
الفني« وت�سمن ثالثة مباحث: الأول: احلدث. والثاين: اأوعية احلدث. والثالث: 

ال�سخ�سية.
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اأهم النتائج:
تعد ن�سو�س الروايتني الإماراتية والعمانية املتعلقة بالعقدين ال�سابع والثامن    -
من القرن الع�سرين من الأعمال الإبداعية املتوا�سعة، وتت�سم بتقنيات متو�سطة 

ت�سور بداية اإرها�سات ظهور الرواية يف الدولتني.
نلحظ تفاعل الروائيني يف هذه املرحلة بكل ماجّد يف م�سار حياتهم الجتماعية    -
والإملام بالتحولت املت�سارعة، وجاءت اأعمالهم معربة عن ال�سمات والق�سايا 

الجتماعية.
فاإنها  الزمنية،  الفرتة  هذه  يف  الروايات  هذه  فنية  ب�ساطة  من  الرغم  على    -
حملت يف طياتها روؤى ا�ست�سرافية، حيث ا�ست�سعرت املخاطر املحدقة بالهوية 

لغة وثقافة وقيما وعادات وتقاليد.
الإماراتية  الروايتني  بني  املوازنات  تلك  عقد  على  الدرا�سة  اهتمام  ان�سب    -
على  وذلك  الع�سرين،  القرن  من  والثامن  ال�سابع  العقدين  يف  والعمانية، 
تفاوت  املوازنة  خالل  من  الدرا�سة  اأظهرت  وقد  والفّن،  امل�سمون  م�ستوى 
وعاجلت  الجتماعية  الق�سايا  تناولت  التي  الن�سو�س  حجم  يف  الروايتني 

م�سكالت التطور.
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التعريف بالطالبة
لطيفة عبداهلل اأحمد يو�سف احلمادي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«    : الدرجة العلمية 

2009/12/15م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد عيالن   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
)1993ـ 2000م(  الرافد  الأدبية يف جملة  النقدية  »املقالة  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة حتليلية نقدية«
مواكبة  مدى  عن  الك�سف  يف  البحث  اإ�سكالية  تكمن  البحث:  اإ�سكالية 
اجلانب  على  والوقوف  الإمارات،  دولة  يف  الإبداع  حلركة  الـرافـد«  »مـجـلة 
الأ�سئلة  الإ�سكالية يف  تتبلور  اأن  الأدبي. وميكن  النرث  لالإبداع يف جمال  النقدي 

الآتية: 
هل واكبت املقالة النقدية يف جملة الرافد الإماراتية احلركة الإبداعية يف دولة    -

الإمارات، ور�سدت مالحمها وتغرياتها واجتاهاتها وتطورها؟
هل اأ�سهم املبدعون يف حركة التطور الأدبية من منظور النقد؟   -

هل تبنت جملة الرافد اجتاها نقديا واكبته خالل �سدورها؟ واإن كان موجودا    -
فهل التزم به كّتاب املجلة ؟ 
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الأول  الف�سل  ا  اأماَّ ف�سول،  خم�سة  من  الدرا�سة  تكونت  البحث:  خطة 
ت�سمن  وقد  الإماراتي.  العربي  الأدب  يف  وتطوره  ن�ساأته  املقالة  »فن  بـ  فمو�سوم 
اأربعة مباحث، تناولت ن�ساأتها وعالقتها بال�سحافة ودور جملة الرافد يف نه�ستها.

ا الف�سل الثاين فمو�سوم بـ» مقالت نقد امل�سرح«. وقد ت�سمن خم�سة مباحث،  واأماَّ   -
تناولت: نوع امل�سرح وعالقة الن�س بالإخراج، واحلوار والرتاث واملعا�سرة.
ا الف�سل الثالث فمو�سوم بـ »مقالت نقد الرواية«.وقد ت�سمن خم�سة مباحث،  واأماَّ   -
منها. ومناذج  الإماراتية  الرواية  وواقع  والتنا�س  الرواية  اأ�ساليب  تناولت: 

ا الف�سل الرابع فمو�سوم بـ »مقالت نقد الق�سة«. وت�سمن ثالثة مباحث،  واأماَّ   -
تناولت نقد ال�سكل وامل�سمون ومناذج منها.

النقدية«  الرافد  ملقالت  حتليلية  »درا�سة  بـ  فمو�سوم  اخلام�س  الف�سل  ا  واأماَّ   -
وت�سمن مبحثني، الأول: اللغة، والثاين: الأ�سلوب.

امل�ستويني،  على  الإمارات  دولة  مكانة  الدرا�سة  -اأظهرت  النتائج:  اأهم 
الأدبي والنقدي.

اأ�سهمت الدرا�سة يف بيان جوانب عدة مرتبطة بال�سحافة الإماراتية.   -
بينت الدرا�سة مكانة جملة الرافد واإ�سهاماتها يف احلراك الثقايف الإماراتي.   -

نقلت املقالة النقدية يف الرافد ن�ساطا نقديا خمتلف امل�سارب، وقدمت روؤى    -
نقدية تعك�س حيزا وا�سعا من �سورة النقد احلديث يف الوطن العربي.

اهتمت املجلة بالنقد التطبيقي، وا�ستطاعت اأن تقدم مناذج جيدة.   -
طغى جانب الهتمام بالإبداع الإماراتي يف جمال الق�سة وامل�سرح على املجلة.   -

النقد يف جملة الرافد مل يحاول اأن يوؤ�س�س اجتاها اأو تيارا يف احلركة الإبداعية.    -
ومل ي�ستطع اأن يبلور مفهوما لالإبداع الإماراتي.



)225(

التعريف بالطالبة
�سيخة عبداهلل حممد حالول اخلاطري   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2009/12/24م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عمر عبد املعبود عبد الرحمن   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »املوروث الثقايف يف الق�سة الإماراتية«

املوروث  عنا�سر  على  التعرف  يف  الإ�سكالية  تكمن  البحث:  اإ�سكالية 
الثقايف يف الق�سة الإماراتية. ور�سد هذه العنا�سر وتتبعها. وكيفية ا�ستدعائها يف 
املتون الق�س�سية، والتقنيات امل�ستخدمة يف توظيفها، وارتباط املو�سوع بالواقع 

الجتماعي. والتغريات الثقافية التي مر بها املجتمع الإماراتي.
فجاء  الأول  الف�سل  فاأما  ف�سول،  ثالثة  من  الر�سالة  تتكون  البحث:  خطة 
مباحث،  ثالثة  وت�سمن  باملوروث«  وعالقتها  الإماراتية  الق�سة  »ن�ساأة  بعنوان: 
الق�سة يف الأدب  العربي«. والثاين:  بعنوان: »الق�سة يف الأدب  املبحث الأول 
الإماراتي  الأدب  يف  الق�سة  والثالث:  ال�سفاهي«.  الأدب  »مرحلة  الإماراتي 
»مرحلة التدوين الق�س�سي«.واأما الف�سل الثاين فجاء بعنوان: »اأ�سكال املوروث 
والثاين:  الأ�سطورة.  الأول:  مباحث،  ع�سرة  وت�سمن  الإماراتي.  الق�س�س  يف 
ال�سعر  واخلام�س:  ال�سعبية.  املعتقدات  والرابع:  اخلرافة.  والثالث:  اجلن.  عامل 
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والثامن:  ال�سعبية.  احلكاية  وال�سابع:  والأهازيج.  الأغاين  وال�ساد�س:  ال�سعبي. 
الدينية والجتماعية.  القيم  والعا�سر:  املوروث.  من  �سخ�سيات  والتا�سع:  املثل. 
واأما الف�سل الثالث، فعنوانه: »الت�سكيل الفني«. وت�سمن خم�سة مباحث، الأول: 
الزماين.  البعد  املكاين. والرابع:  البعد  ال�سخ�سية. والثالث:  العتبات. والثاين: 

واخلام�س: اللغة.
اأهم النتائج:

اهتمام الق�سة الإماراتية باملوروث الثقايف.�سكال وم�سمونا.   -
تفاعل القا�ّس الإماراتي مع املوروث، وتوظيفه توظيفا فنيا جيدا.   -

القا�ّس الإماراتي اأغنى ن�سو�سه الإبداعية بعنا�سر تراثية.   -
العمل  �سعرية على  يلقيه من ظالل  مبا  الأ�سطورة  ال�سعبي كربوز  املثل  بروز    -

الإبداعي.
اإىل  ي�سريها  اأن  الإماراتي  القا�س  ا�ستطاع  اأولية  مادة  الثقايف  املوروث  اإن    -

مواقف، ويحولها اإىل م�ساهد روائية، ت�ساهم يف بناء احلدث وال�سخ�سية.
املنطقة،  الذي حدث يف  للتطور احل�ساري  ق�سايا جديدة م�ساحبة  ظهرت    -

وما ترتب عنه من ات�سال ثقايف وغريه.
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التعريف بالطالبة
فاخرة عبيد اليماحي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد    : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2010/6/23م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عيالن   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »الت�سوير الفني للمراأة يف القراآن الكرمي«

اإ�سكالية البحث: تكمن الإ�سكالية يف الأ�سئلة الآتية.
النقد  يف  ال�سورة  عن  بها  تنفرد  خ�سائ�س  لها  وهل  ؟  القراآنية  ال�سورة  ما    -

الأدبي.
اإىل اأي مدى و�سل اإليه يف اإدراكنا ل�سمولية �سورة املراأة يف القراآن الكرمي ؟   -
وطبيعتها  حريتها،  يف  الكرمي،  القراآن  يف  املراأة  ل�سورة  اإدراكنا  مدى  ما    -

الفطرية؟
خطة البحث: جاءت الر�سالة يف اأربعة ف�سول، فاأما الف�سل الأول فعنوانه: 
ال�سورة يف النقد العربي، وت�سمن مبحثني، الأول: ال�سورة يف الرتاث النقدي 
بـ  فمو�سوم  الثاين  الف�سل  واأما  املعا�سر.  النقد  يف  ال�سورة  والثاين:  العربي. 
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القراآنية  ال�سورة  الأول:  مبحثني،  وت�سمن  القراآنية.  الدرا�سات  يف  »ال�سورة 
وخ�سائ�سها. والثاين: الألفاظ القراآنية. واأما الف�سل الثالث فجاء بعنوان: ت�سوير 
الأول:  مبحثني،  القراآين. وت�سمن  الق�س�س  واأحداثها من خالل  املراأة  �سخ�سية 
الف�سل  واأما  احلدث.  خالل  من  املراأة  ت�سوير  والثاين:  املراأة،  �سخ�سية  ت�سوير 
وت�سمن  القراآين.  الق�س�س  يف  املراأة  ل�سورة  الفني  البناء   » بـ:  فمو�سوم  الرابع 
ثالثة مباحث، الأول: �سورة املراأة من خالل بعدي الزمان واملكان، والثاين: اللغة 

امل�سورة، والثالث: ال�سورة الكلية.
اأهم النتائج:

اإن ال�سورة هي تازج فكر املبدع مع عاطفته، وتظهر بوا�سطة األفاظ قد تكون    -
حقيقية اأو جمازية.

اإن لل�سورة القراآنية عدة مقومات هي: الفكر الديني، والواقعية، والعاطفة،    -
واخليال، والإيقاع، واللغة.

اإن ال�سور القراآنية �سياقية نامية، تبداأ من ال�سورة املفردة ثم تنمو من خالل    -
اللوحة،  يكون  امل�ساهد  �سور  وجمموع  امل�سهد،  �سورة  لتكون  ال�سياق 

وجمموع اللوحات يكون ال�سورة الكلية.
والتج�سيم،  الت�سخي�س  على  قدرتها  منها  خ�سائ�س،  القراآنية  لل�سورة  اإن    -

بالإ�سافة اإىل ميزة التقابل التي اأك�سبتها قوة يف التاأثري.
اإن الآيات القراآنية غالبا َما تتناول �سورة املراأة يف اإطار ق�س�سي.   -

اإن الت�سوير الفني للمراأة يف الق�سة القراآنية يقوم على ت�سوير ال�سخ�سيات    -
املتنوعة للمراأة، وت�سوير الأحداث التي تدور حولها... ف�سورة املراأة يف 

القراآن الكرمي متكاملة يف اأ�سا�سها. 
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التعريف بالطالبة
حمدة ح�سن علي احلمادي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2010/6/24م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عبد الرحمن بناين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
درا�سة  اجلاهلي،  ال�ّسْعِر  يف  وعلوُمهم  العرِب  »ح�سارُة  الر�سالة:  عنوان 

مو�سوعية فنية«
التعرف على مظاهر ح�سارة  البحث يف  اإ�سكالية  تكمن  البحث:  اإ�سكالية 
اأبدعه  الذي  الفني  ال�سعر.والوقوف على اجلانب  الذي هو  العرب يف ديوانهم 

�سعراوؤهم يف تلك املظاهر.
بعنوان:  فجاء  الأول  الباب  اأما  بابني،  من  الدرا�سة  تكونت  البحث:  خطة 
بع�س  بعنوان:  جاء  الأول  ف�سول.الف�سل  ثالثة  وت�سمن  املو�سوعية«  »الدرا�سة 
مظاهر احلياة العمرانية من ال�سعر اجلاهلي. والثاين: بع�س مظاهر احلياة الدينية من 

ال�سعر اجلاهلي. والثالث: بع�س مظاهر احلياة الفنية من ال�سعر اجلاهلي.
واأما الباب الثاين فمو�سوم بـ »الدرا�سة الفنية« وت�سمن ثالثة ف�سول، الف�سل 
الأول بعنوان: روافد ال�سورة ال�سعرية عند الأع�سى، والثاين: الت�سوير الفني يف 
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�سعر الأع�سى. والثالث: الإيقاع واأ�ساليب ال�سنعة يف �سعر الأع�سى.
اأهم النتائج: 

اأثرى ال�سعراء اجلاهليون ال�سعر العربي مبعجم كبري لأ�سماء الأماكن واملوا�سع،    -
ومواطن احل�سارات العريقة. 

كان للحياة اجلاهلية وما ات�سمت به من زينة الق�سور اأو ب�ساطة اخليام اأثر جلّي    -
على اإبداع ال�ساعر اجلاهلي.

ا�ستمد ال�ساعر اجلاهلي مادة اأ�سعاره من احلياة الجتماعية، وقد اأثبتت هذه    -
الأ�سعار اأن الفكر العربي كان فكرا متميزا، حيث ات�سم باخليال والإبداع يف 

ال�سورة وامل�سمون.
اأحكم ال�سعراء اجلاهليون بنية ق�سائدهم، ويظهر هذا بجالء عندما �سوروا    -

اندثار احل�سارة العربية اجلنوبية اأو ما ت�سمى بالعربية ال�سعيدة.
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التعريف بالطالبة
هند عبد الرحمن امل�سموم   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2010/10/7م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عبد البا�سط �سعيد عطايا   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »واقع الأ�سرة يف الرواية الإماراتية. درا�سة مو�سوعية فنية«

اإ�سكالية البحث: تكمن الإ�سكالية يف طرح الأ�سئلة الآتية: 
الثقافية للرواية ؟ وهل  البنية  ما دور الأ�سرة الإماراتية املعا�سرة يف ت�سكيل    -
هناك تاأثري لظهور النفط يف م�سار الرواية وت�سكيلها؟ والك�سف عن اأ�سكال 

البناء الفني للرواية الإماراتية؟
ما الدور الذي تقوم به الأ�سرة لكي تنح الرواية �سكلها و�سورتها النهائية ؟    -

وعاداته  مبُثله  املا�سي  بني  ال�سراع  حدة  تك�سف  اأن  الرواية  ا�ستطاعت  هل    -
واحلا�سر مب�سكالته وتعقيداته؟

بـ  فمو�سوم  الأول  الف�سل  ا  اأماَّ ف�سلني،  يف  الدرا�سة  جاءت  البحث:  خطة 
الأول  مباحث،  اأربعة  وت�سمن  املعا�سرة«  الإماراتية  الرواية  يف  الأ�سرة  »مظاهر 
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�سور  والثالث:  الجتماعية.  العالقات  والثاين:  ال�سعبي.  املوروث  بعنوان: 
الت�سلط. والرابع: �سدى الظواهر املجتمعية.

واأما الف�سل الثاين فمو�سوم بـ »العنا�سر الفنية يف واقع الأ�سرة يف الرواية 
يف  بالأ�سرة  وعالقتها  البيئة  بعنوان:  الأول  مباحث،  ثالثة  وت�سمن  الإماراتية« 
فن  والثالث:  الروائي.  الن�سج  داخل  ال�سخ�سيات  والثاين:  الإماراتية.  الرواية 

ال�سرد واحلوار.
اأهم النتائج:

تعّد الأ�سرة حمورا اأ�سا�سيا يف بناء الفكر الأدبي الإماراتي. ومن مظاهر ذلك    -
حر�س الكتاب يف الإمارات على الوقوف على امل�سكالت الجتماعية التي 

تعرت�س احلياة، وحماولة اإيجاد احللول املنطقية اجلادة.
الب�سرية يف �سراعها مع ذاتها، وحقيقة و�سعها  ك�سفت الرواية عن الطبيعة    -

يف و�سف الت�سابك الجتماعي.
اأولت الرواية الإماراتية اهتماما وا�سحا للعالقة بني الرجل واملراأة، من خالل    -
توظيف طبيعة تلك العالقة ال�سوية وغري ال�سوية من ال�سخ�سيات التي وقعت 

رهينة لالرتياب وفقدان الثقة بالوجود.
الن�س  مقتنيات  عر�س  يف  باجلّدية  الإمارات  يف  الكّتاب  اأ�سلوب  ات�سم    -

الروائي، من اأجل اإثراء الإبداع الأدبي.
ك�سفت الرواية عن عمق الق�سايا الجتماعية واإبرازها وت�سليط ال�سوء على    -

احلياة، والتطورات التي اآلت اإلها الأ�سرة.
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التعريف بالطالبة
فاطمة بنت علي بن حممد الكعبي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2010/10/14م    : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عمر عبد املعبود عبد الرحمن   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
2000-2006م  من  الراهنة،  العمانية  الق�سرية  الق�سة  الر�سالة:  عنوان 

»مو�سوعها وجمالياتها«
وكانت  الدرا�سة،  فكرة هذه  منها  انطلقت  التي  الأ�سئلة  البحث:  اإ�سكالية 

حمور اإ�سكالية البحث، وتكمن يف الآتي: 
ما اأهم املو�سوعات التي تطرق اإليها الكاتب العماين يف ق�س�سه، ؟ وهل وفق    -
اإبداعه  ثم وظفها يف  املجتمع،  بنية  داخل  من  الق�سايا  بع�س  ا�ستح�سار  يف 

الق�س�سي ؟.
هل الكاتب العماين على وعي مبا يكتب، اأم اإنه يكتب ملجرد الكتابة، ومل تلج    -

اأعماله هموم الذات والآخر ؟.
هل ا�ستطاعت الق�سة العمانية اخلروج من بوتقة التقليد والدخول يف م�سار    -

التجديد، وذلك على م�ستوى ال�سرد والفكرة واملقدمة ؟.
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ا  اأماَّ الدرا�سة ف�سلني ي�ستمالن على ع�سرة مباحث:  خطة البحث: ت�سمنت 
العمانية.  الق�سرية  الق�سة  مو�سوعات  يف  درا�سة  بعنوان:  فجاء  الأول  الف�سل 
وت�سمن خم�سة مباحث، الأول بعنوان: ق�سايا املراأة يف الق�سة الق�سرية العمانية. 
والثالث:  العمانية.  الق�سرية  الق�سة  يف  وتوظيفه  املوروث  ا�ستلهام  والثاين: 
ثنائية الذات والآخر يف الق�سة الق�سرية. والرابع: الغرائبية يف الق�سة الق�سرية 
العمانية. واخلام�س: »ثيمات« اأ�سا�سية �سكلت مرتكزات اأ�سا�سية يف الق�سة العمانية. 
العمانية«.  الق�سرية  الق�سة  الفنية يف  »اجلماليات  بـ  فمو�سوم  الثاين  الف�سل  واأما 
وت�سمن خم�سة مباحث، الأول: العتبات: الولوج اإىل الن�س. والثاين: ال�سخ�سية 
والرابع:  الق�سة.  لغة  والثالث:  لها.  الآخر  وتقدمي  الذاتي  التقدمي  بني  الق�س�سية 

جماليات الزمن واملكان. واخلام�س: الن�س الق�س�سي والتفاعالت الن�سية. 
اأهم النتائج:

اإن الق�سة العمانية يف فرتة ما بعد الألفية الثانية �سهدت حتول كبريا، ن�ستطيع    -
اأن نقول عنه اإنه نقلة وا�سعة، وحتول يف م�سار الق�سة العمانية.

وذلك  وال�سرد،  الكتابة  بتقنيات  كامل  وعي  على  العماين  الكاتب  اأ�سبح    -
وا�سح من خالل قدرته على تلك اأدوات الكتابة الفنية، وال�سيطرة على زمام 

فنونها. وجند هذا جليا يف معظم اإبداعات الكتاب العمانيني.
على الرغم من كرثة النتاج الق�س�سي فاإننا ل جند حركة نقدية موازية لهذا    -

الإبداع، وبخا�سة الدرا�سات النقدية الأكادميية املتخ�س�سة.
يف الفرتة اآنفة الذكر جند ح�سورا ملمو�سا للكتابة الق�س�سية الن�سوية، وهذا    -

مامل يكن حا�سرا من قبل.
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املناق�سون:
اأ. د. اأحمد رحماين  -1

اأ. د. حممد عبداحلكيم عبدالباقي  -2
اأ. د. عمر عبداملعبود  -3

اأ. د. عبدالرحمن بناين  -4
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التعريف بالطالبة
مرمي عبد اهلل اإبراهيم ح�سن الها�سمي    : ا�سم الطالبة 

اللغة العربيةـ الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2010/10/25م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عبد الرحمن بناين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: رثاء املدن و املمالك بني بغداد والأندل�ض درا�سة مقارنة بني 

ْندي )684هـ(  �سعدي ال�سريازي)700هـ( واأبي البقاء الِرَ
اإ�سكالية البحث: درا�سة اجلوانب الإن�سانية واجلمالية لق�سيدة الرثاء املوجهة 

للمدن واحل�سارات املنكوبة يف امل�سرق والأندل�س. 
ا  الف�سل الأول فقد تناولت  خطة البحث : ت�سمنت الدرا�سة ثالثة ف�سول، اأماَّ
فيه الباحثة مو�سوع انهيار الذات العربية، وذلك من خالل مبحثني: الأول بعنوان: 
الثاين  الف�سل  واأما  الأندل�س،.  �سقوط  ظروف  والثاين:  بغداد.  �سقوط  ظروف 
فقد تناولت فيه رثاء املدن واملمالك واملو�سوعات الفاعلة، وقد ق�سمته اإىل ثالثة 
مباحث، الأول بعنوان: الدين، والثاين: املواطنة، والثالث: الغربة. واأما الف�سل 
الثالث: رثاء املدن واملمالك، املو�سوعات املتفاعلة. وت�سمن ثالثة مباحث، جاء 

الأول بعنوان: الزمــن، والثاين: املـكـان، والثالث: الإن�سان.
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اأهم النتائج:
وال�سريازي(  الّرندي  )ق�سيدة  الق�سيدتان  بها  جاءت  التي  املو�سوعات    -
الزمني  البعد  من  بالرغم  الأخرى،  يف  حا�سرة  منها  كل  واأفكار  مت�سابهة، 

واجلغرايف، لكل منهما.
تقارب الأفكار واملو�سوعات يف الق�سيدتني يوؤكد على مدى ت�سابه الأفكار    -

الإن�سانية، وترابطها. واأن الهموم والأحزان من اأكرب عوامل تعالقها.
اأهم املو�سوعات التي تت�سابك يف الق�سيدتني هي:  اأن  تو�سلت الباحثة اإىل    -
فيهما  توجد  قد  اأخرى  مو�سوعات  هناك  واأن  والغربة.  واملواطنة،  الدين، 

وهي جمال للبحث والدرا�سة.
اإن تلك املو�سوعات الفاعلة كان لها الأثر الوا�سح، وذلك لأن الدين قد مّر    -
مبراحل القوة وال�سعف، من الدين الفاحت املوؤ�ّس�س، اإىل الغريب. واملواطنة، 
واملكان  الزمان  الثالثة:  بجوانبها  والغربة  مهزوم.  كيان  اإىل  حتولت  كونها 

والإن�سان. 
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املناق�سون:
اأ. د. عبد البا�سط عطايا  -1
اأ. د. حممد رفعت زجنري  -2

اأ. د. حممد عيالن  -3
اأ. د. عبدالرحمن بناين  -4
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التعريف بالطالبة
عائ�سة اإبراهيم حممد اإ�سماعيل   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2010/12/8م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. حممد عبداهلل �سعادة   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
ق�سطي.  لل�سر  القراآن  اإعراب  كتاب  من  الأعراف  »�سورة  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة وحتقيق«
الن�سو�س،  حتقيق  يف  املثلى  الطريقة  اتباع  حماولة  البحث:  اإ�سكالية 
»ال�سرق�سطي«.  الإمام  وهو  الأندل�سي،  النحو  اأئمة  اأحد  منهج  على  والوقوف 

والوقوف على الق�سايا ال�سرفية والقراءات القراآنية التي ت�سمنها الكتاب.
الدرا�سة  الأول:  الق�سم  ق�سمني،  على  الدرا�سة  جاءت  البحث:  خطة 
ا  الف�سل الأول فقد تناول: نبذة عن املوؤلف، ومنهجه  وت�سمنت ثالثة ف�سول، اأماَّ
اللغوية  الدرا�سة  تناول  فقد  الثاين  الف�سل  النحوي.واأما  ومذهبه  الكتاب،  يف 
والنحوية وال�سرفية والقراءات يف ال�سورة.واأما الف�سل الثالث فقد تناول بع�س 

الق�سايا التي وردت يف �سورة الأعراف.
ن�سخ  وو�سف  التحقيق،  منهج  وت�سمن  الن�س.  حتقيق  الثاين:  والق�سم 
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والأ�سعار  الآيات  بفهار�س  الق�سم  هذا  ذيل  وقد  املحقق.  والن�س  املخطوطة، 
والأعالم.

اأهم النتائج:
الكرمي  القراآن  اإعراب  كتب  اأهم  من  لل�سرق�سطي  القراآن  اإعراب  كتاب  يعد    -

ومعانيه 
علماء  عند  كبرية  مكانة  وله  الكبار،  العربية  علماء  من  ال�سرق�سطي  يعد  كما    -
النحوية  اآرائه  على  اعتمادهم  كرثة  بذلك  ي�سهد  عنه.  املتاأخرين  العربية 

وال�سرفية يف موؤلفاتهم.
فيها  تتعدد  التي  الآيات  يف  الإعرابي  التوجيه  اأ�سلوب  منهجه  به  يتميز  مما    -

الأوجه الإعرابية.
مل يقف ال�سرق�سطي عند مقولت من �سبقه، بل كانت له اجتهادات خا�سة به.    -
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املناق�سون:
اأ. د. حممد �سليمان ياقوت  -1
اأ. د. في�سل اإبراهيم ر�سيد  -2

اأ. د. حممد عبداهلل �سعادة  -3
د. اأحمد ح�ساين  -4
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التعريف بالطالبة
ميثاء ماجد �سعيد ال�سام�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2011/5/10م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عبد البا�سط �سعيد عطايا   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
القا�سمي -  �سلطان  الدكتور  َم�ْسرح  يف  الأْقِنَعة  »دراميُة  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة و�سفية حتليلية«. 
اإ�سكالية البحث: معاجلة مو�سوع القناع الفني يف م�سرحيات ال�سيخ �سلطان 
القا�سمي، والوقوف على الأحداث التاريخية التي كتب عنها �سلطان القا�سمي، 
العربي عموما، وم�سرح �سلطان  امل�سرح  القناع يف  والك�سف عن ق�سية توظيف 

القا�سمي على وجه اخل�سو�س.
مدى  واإبراز  املذكور.  م�سرح  يف  ال�سيا�سي  اجلانب  عن  الك�سف  وكذلك 

اهتمامه بهموم الإن�سان العربي واأحا�سي�سه الوطنية.
الأول  الف�سل  جاء  ف�سول،  ثالثة  على  الدرا�سة  ا�ستملت  البحث:  خطة 
بعنوان: اأمناط الأقنعة والبنية الدرامية يف م�سرح �سلطان القا�سمي، وت�سمن ثالثة 
اأمناط  والثاين:  امل�سرح.  يف  وتاريخه  القناع  م�سطلح  بعنوان:  الأول  مباحث، 
الأقنعة يف م�سرح �سلطان القا�سمي وتوظيفها. والثالث: البنية الدرامية يف م�سرح 

�سلطان القا�سمي.
ويت�سمن  القا�سمي.  م�سرح  يف  الفنية  وال�سمات  القناع  وظيفة  الثاين:  والف�سل 
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مبحثني، الأول بعنوان: وظيفة القناع ودللته. والثاين: ال�سمات الفنية يف م�سرح القا�سمي.
والف�سل الثالث بعنوان: م�سرح القا�سمي بني الأ�سالة واملعا�سرة، ويت�سمن 
موقع  والثاين:  التاريخية.  اللحظة  اإطار  يف  الرتاث  ا�ستدعاء  الأول:  مبحثني، 

�سلطان القا�سمي بني امل�سرحيني )العرب والغربيني(.
اأهم النتائج:

وامل�سرح  العربي،  امل�سرح  تاأ�سيل  يف  مهم  بدور  قام  القا�سمي  �سلطان  اإن    -
بامل�سرح  البالغ  اهتمامه  يف  ذلك  اخل�سو�س.ويتجلى  وجه  على  الإماراتي 

تثيال واإخراجا وتاأليفا.
من مالمح التاأ�سيل يف م�سرحه ا�ستنطاقه التاريخ العربي والإ�سالمي واقتنا�س    -
معا�سرة  بروؤية  التاريخ  تف�سري  بذلك  معيدا  وقول.  فعال  ب�سخو�سها  اأحداثه 
التي هي  الأوىل  العرب  ق�سية  م�ساألة  ويتجلى ذلك يف  اأمته.  بهموم  مثقلة 
تق�س  هاج�سا  و�سارت  ال�سعرية،  ن�سو�سه  حولها  دارت  فقد  فل�سطني، 

م�سجع كل اأديب ومبدع.
تلك  ترابطها وتحورها حول  مدى  يدرك  ال�سبع،  مل�سرحياته  املتاأمل  القارئ    -
الق�سية العربية الأ�سا�سية، فهي اخليط الذي ين�سج ت�سام تلك امل�سرحيات، مع 

ال�سعور ببقية الق�سايا العربية وهموم الأمة.
العربي  للتاريخ  ت�سربه  مدى  نلحظ  القا�سمي  �سلطان  م�سرحيات  خالل  من    -
وه�سمه لق�ساياه، ثم الإبداع يف توظيف ذلك التاريخ توظيفا يخدم اللحظة 

الراهنة، وذلك من خالل اإقناع اجلمهور باإلبا�س احلا�سر قناع املا�سي.
اأكانت  �سواء  اأ�سكالها  بكافة  تاريخية  اأقنعة  القا�سمي  �سلطان  م�سرحيات  تعد    -
تقف  ومل  الأمة،  واقع  عن  مبا�سرا  تعبريا  عربت  وقد  اأحداثا،  اأم  �سخو�سا 
اأبعادا حتري�سية وتثويرية  اأبعد من ذلك، حيث حملت  عنده بل جتاوزته اإىل 

راف�سة لذلك الواقع وما يحمل من طم�س الهوية و�سعف ال�سخ�سية. 
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التعريف بالطالبة
عبري جمعة �سامل احلو�سني   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »ممتاز«    : الدرجة العلمية 

2011/6/6م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اأحمد رحماين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
ْعرية يف ِمْنَهاج الُبلَغاِء للقرطاجّني درا�سة يف  عنوان الر�سالة: املََناِزع ال�سِّ

الق�سايا النقدية
ق�سية  بطرح  القرطاجّني  تفرد  وهل  ال�سعرية  املنازع  ما  البحث:  اإ�سكالية 

املنازع ال�سعرية ؟
اأثر النقد  خطة البحث: ا�ستملت الدرا�سة على �ستة ف�سول، تناول الأول: 
»مفهوم  بـ  فمو�سوم  الثاين  الف�سل  واأما  ومنهجه.  حازم  م�سطلح  يف  اليوناين 
املنزع، وي�سمل: مفهوم املنزع لغة وا�سطالحا، ومفهوم املنزع بو�سفه اأ�سلوبا عند 
التلقي.  واأثرهما يف  واملحاكاة  املنزع  فعنوانه:  الثالث  الف�سل  واأما  القرطاجني. 
وت�سمن اأثر املنزع يف املتلقي. واملحاكاة والتخييل واأثرهما يف نف�س املتلقي. واأما 
التقليد.وي�ستمل  وم�سكل  املدار�س  بني  املنازع  اختالف  فعنوانه:  الرابع  الف�سل 
على اختالف املنازع داخل املدار�س الأدبية. واملنزع بني التقليد والتفرد. وت�سافر 
املاأخذ  لطف  بـ:  فمو�سوم  اخلام�س  الف�سل  واأما  عنده.  ال�سعرية  املنازع  حقول 
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عند  ال�سعرية  املنازع  يف  املاأخذ  لطف  املتلقي،  يف  واآثارها  ال�سعرية  املنازع  يف 
القرطاجني. اأثر املاآخذ اللطيفة للمنازع ال�سعرية يف املتلقي. واأما الف�سل ال�ساد�س 
ال�سعر  اختالف  ويت�سمن  واأ�سبابها.  املنازع  يف  ال�سعراء  بني  املفا�سلة  فعنوانه: 

باختالف اأحوال القائلني. واختالف ال�سعر باختالف الأزمنة والأمكنة.
اأهم النتائج:

مل  العرب  لأن  ال�سعر،  طرق  عن  العربي  النقد  يف  اليوناين  التاأثري  ياأت  مل    -
اليونانية،  النقدية  الإ�سارات  بع�س  التاأثر من  واإمنا جاء  يونانيا،  �سعرا  ترتجم 

وبع�س املو�سوعات البالغية، وبع�س امل�سطلحات الفل�سفية.
اأبانت الدرا�سة منهج القرطاجني املتميز واملتفرد الذي اتبعه يف منهاجه، واأن    -

تق�سيماته تت�سمن دللة دقيقة على مقا�سد الكتاب.
اإن م�سطلح »منزع« تو�سع فيه الدرا�سون فانتقل من م�ستوى احل�سر اللغوي    -

اإىل م�ستويات اأكرث واأو�سع.
يلفت حازم، يف منهاجه، انتباَه الدا�سني اإىل م�ساألة مهمة هي وجود ظواهر    -
توؤثر يف اإبداعات ال�سعراء. وت�سيطر عليهم فت�سكل منازعهم. وتيزهم عمن 

�سواهم.
اإن املنازع ال�سعرية قد ترقى يف بع�س الأحيان اإىل مقام التقاليد الفنية، وخري    -

مثال على ذلك بناء الق�سيدة القدمية.
واأهمية  النقدية،  للق�سايا  التنظري  ب�سرورة  بوعيه  النقاد  بني  من  حازم  تفرد   -

الو�سول اإىل قوانني كلية عامة.
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املناق�سون:
اأ. د. حممد الديباجي  -1

اأ. د. ح�سن الأمراين  -2
اأ. د. اأحمد يو�سف قدور  -3

اأ. د. اأحمد رحماين  -4
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التعريف بالطالبة
هناء علي �سليمان الكتبي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2011/10/6م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. بوجمعة جمي    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »�سورة الطفل يف الرواية الإماراتية املعا�سرة«

اإ�سكالية البحث: جاءت الدرا�سة يف ف�سلني، فاأما الف�سل الأول فمو�سوم 
بعنوان:  الأول  مباحث،  ثالثة  وت�سمن  الإماراتية«.  الرواية  الطفل يف  بـ »�سورة 
الرتكيب  يف  الطفل  �سورة  والثاين:  الأ�سري.  الرتكيب  يف  الطفل  �سورة 
املجتمعي، والثالث: البنية الثقافية للطفل. واأما الف�سل الثاين فمو�سوم بـ »الآليات 
الفنية يف �سورة الطفل يف الرواية الإماراتية«. وقد ت�سمن اأربعة مباحث، الأول: 
ال�سخ�سية. والثاين: احلدث. والثالث: اأوعية احلدث )الزمان واملكان(. والرابع: 

اللغة واحلوار
ر�سد  لأن  فني،  �سردي  منظور  من  الطفل  �سورة  درا�سة  البحث:  خطة 
الروائي ل�سلوكيات الأطفال وطريقة تعامل الكبار معهم ي�ساهم يف تكوين �سورة 
هذا  عن  وتوّلد  تربويا.  لي�س  وما  تربوي  هو  ما  اإىل  امل�سوؤولون  يتنبه  كي  الطفل 

الأ�سئلة الآتية: 



)252(

هل عك�ست الرواية الإماراتية حياة الطفل يف الرتكيب الأ�سري كما ينبغي ؟.   -1
هل �سورت الرواية اجلانب الثقايف للطفل ؟ وكيف ت�سنف تلك ال�سورة يف    -2

العمل الروائي؟
اأهم النتائج:

تقدم احل�سارات  �سببا يف  يكون  الأوىل  منذ مراحلها  بالطفولة  الهتمام  اإن    -
وال�سعوب.

اإن املجتمع الإماراتي التقليدي يركز على تعويد الطفل العادات والتقاليد،    -
وحتمله امل�سوؤولية منذ �سغره.

ميكن اإدراج �سورة الطفل التي اأبرزتها الرواية الإماراتية �سمن طرق بحث    -
معامل الهوية و�سبل تر�سيخها لدى النا�سئة.

بامل�ستوى  يكن  واأمناطها مل  واإبراز �سور حياته  بالطفل،  الروائيني  اهتمام  اإن    -
املن�سود، رغم ما تثله مرحلة الطفولة من اأهمية يف املجتمع. 

ميكن اأن تعد هذه الدرا�سة رحلة بحثية يف معامل الهوية الإماراتية، والك�سف    -
منذ  بالطفل  الهتمام  من  منطلقة  عليها.  املحافظة  على  والعمل  اأهميتها  عن 

مراحله الأوىل.
لي�ست  الإماراتية  الرواية  يف  للطفل  الفنية  ال�سورة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر    -
املعا�سرة  الرواية  �سكل  مع  يتواكب  بحيث  املن�سود،  الفني  بامل�ستوى 
وم�سمونها.غري اأنه ل ميكن اإنكار حتقيقها مل�ستوى مقبول ميكن التاأ�سي�س عليه.
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التعريف بالطالبة
عائ�سة جمعة عبداهلل علي ال�سام�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
ماج�ستري بتقدير »جيد جداً«   : الدرجة العلمية 

2011/11/17م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. اأحمد يو�سف بن قدور   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »�سيكولوجية ال�سورة ال�سعرية يف ال�سعر الإماراتي«

اإ�سكالية البحث: اإن ال�سعر ن�سيج من الإح�سا�س والعاطفة والفكرة واخليال، 
التعبري  على  يعتمد  اأنه  ومبا  متداخلة،  بعالقات  ببع�س  بع�سه  يرتبط  ن�سيج  وهو 
املتخيل لتو�سيل الأفكار والعواطف والأحا�سي�س، فال بد من الت�سوير ل التعبري 

املبا�سر، وعليه نطرح هذين ال�سوؤالني: 
ما وظيفة ال�سورة ال�سعرية، وما العالقة اجلمالية التي تتم بني املبدع واملتلقي.   -

ملاذا �سيكولوجية ال�سورة ال�سعرية ولي�س الدللة النف�سية لل�سورة ؟    -
وهذا ما �ستتناوله الدرا�سة.

بـ  فمو�سوم  الأول  الف�سل  ا  اأماَّ ف�سلني،  يف  الدرا�سة  جاءت  البحث:  خطة 
»ال�سورة ال�سعرية« وت�سمن اأربعة مباحث الأول: ال�سورة ال�سعرية قدميا وحديثا، 
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ال�سعرية  ال�سورة  اأمناط  والثالث:  باخليال.  ال�سعرية  ال�سورة  عالقة  والثاين: 
و�سماتها. والرابع: وظائف ال�سورة ال�سعرية.

تناول  ال�سعرية« وقد  ال�سورة  »�سيكولوجية  بـ  فمو�سوم  الثاين  الف�سل  واأما 
لل�سعر  التطبيقي  اجلانب  على  ركز  حيث  ال�سعرية،  لل�سورة  النف�سية  الوظيفة 

الإماراتي.
اأهم النتائج:

ال�سورة ال�سعرية لي�ست ذات بعد جمايل فقط، واإمنا هي توؤدي دورا مهما    -
وت�ساعد  الن�س،  ملبدع  نف�سية  وظيفة  كذلك  وتوؤدي  النف�سي،  التحليل  يف 

القارئ على فهم التجربة ال�سعورية للن�س.
يوؤدي املخزون )الاّل( �سعوري دورا مهما يف ت�سكيل ال�سورة حلظة النفعال    -
طريقة  يف  تظهر  نف�سية  مظاهر  النفعال  هذا  ي�ستك�سف  وبذلك  العاطفي، 

تركيب ال�سورة ال�سعرية.
وبيئة  م�سادرها  كون  من  تاأتي  الإماراتي  ال�سعر  يف  ال�سورة  خ�سو�سية  اإن    -

ال�ساعر والظروف املحيطة مغايرة عّما يف البيئات الأخرى.
تيزت ال�سورة عند ال�ساعر الإماراتي بكونها �سورة ح�سية يقل فيها الرمز،    -

وتعك�س عذابات نف�سية، فلم ت�سل حد التعبري الفل�سفي التجريدي.
الظواهر  بع�س  وتف�سري  الأجزاء،  بع�س  اإ�ساءة  يف  النف�سي  التحليل  جنح    -
ال�سعرية، وكيفية ن�ساأتها وتولدها، لكنه ل يقدم لنا معيارا خا�سا نقي�س عليه، 
واإمنا  واحد،  نف�سي  معيار  اعتماد  ن�ستطيع  ل  لذلك  الأدبية،  الأعمال  جميع 

تعالج الن�سو�س الأدبية مبا ينا�سبها من املنهج النف�سي.
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املناق�سون:
اأ. د. اأحمد الزعبي  -1

اأ. د. �سالح رزق  -2
اأ. د. اأحمد يو�سف قدور  -3





أسماء األساتذة
الذين ناقشوا وأشرفوا على

الرسائل العلمية
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اأ. د. اإبراهيم �سلقيني
جامعة الأزهر

د. اأحمد عبد احلي
جامعة الأزهر

اأ. د. ح�سن مرعي
جامعة الأزهر

اأ. د. ها�سم جميل
جامعة الأزهر

اأ. د. رجب �سهوان
جامعة الأزهر

اأ. د. ال�سيد ن�ساأت
جامعة الأزهر

اأ. د. ح�سن ال�ساعر
جامعة الأزهر

اأ. د. �سعيد الأيوبي
جامعة حممد اخلام�ض

اأ. د. ح�سن الأمراين
جامعة حممد اخلام�ض
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اأ. د. عبد الروؤوف خراب�سة
جامعة الأزهر

اأ. د. يو�سف غيوه
جامعة القاهرة

اأ. د. رم�سان هتيمي
جامعة الأزهر

د. نورالدين عبا�ض
جامعة اجلزائر

اأ. د. اإ�سماعيل البدوي
جامعة الأزهر

اأ. د. فاروق ب�سر
كلية العلوم الإن�سانية تركيا

اأ. د. حممد خليفة الدناع
جامعة القاهرة

اأ. د. حممد بحمدي
جامعة �سيدي حممد بن عبداهلل

اأ. د. حممد رجب الوزير
جامعة عني �سم�ض
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اأ. د. حممد ح�سن اأبو يحيى
جامعة الأزهر

اأ. د. �سابر حممد �سيد
جامعة الأزهر

اأ. د. في�سل ر�سيد
جامعة اإك�سرت بريطانيا

اأ. د. حممد مقبول ح�سني
جامعة الأزهر

اأ. د. خليفة بابكر
جامعة الأزهر

اأ. د. حمد الكبي�سي
جامعة الأزهر

د. عبد اللطيف موؤمن
جامعة �سيدي حممد بن عبداهلل

د. �سيد ح�سن عبداهلل
جامعة الأزهر

اأ. د. ر�سوان بن غربية
جامعة اأم القرى
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د. حممد عبد النبي
جامعة الأزهر

د. على اأبو الب�سل
اجلامعة الأردنية

اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان
جامعة القاهرة

اأ. د. قحطان الدوري
جامعة القاهرة

اأ. د. عبداهلل اجلبوري
جامعة الأزهر

د. يو�سف ح�سني
جامعة الأزهر

اأ. د. �سيد ال�ساوي
جامعة الأزهر

اأ. د. اأحمد قدور
جامعة دم�سق

اأ. د. عمر عبد املعبود
جامعة الأزهر
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اأ. د. ال�سعيد هادف
جامعة ال�سربون

اأ. د. حممد الديباجي
جامعة ال�سربون

د. اأحمد ح�ساين
جامعة وهران

د. م�سعود فلو�سي
جامعة اجلزائر

اأ. د. عمر بوقرورة
جامعة ق�سنطينة

اأ. د. حممد عبد احلي
جامعة تون�ض

اأ. د. حممد عيالن
جامعة عنابة اجلزائر

اأ. د. �سالح رزق
جامعة القاهرة

اأ. د. عبدالرحمن بناين
جامعة مولي اإ�سماعيل
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اأ. د. حممد �سعادة
جامعة الأزهر

اأ. د. بوجمعة جمي
جامعة اأكادير

د. مازن حريري
جامعة �سنعاء

د. اإبراهيم علوان
جامعة طنطا

د. خليفة بوجادي
جامعة الأمري عبد القادر

د. حممد اخلويل
جامعة الأزهر

اأ. د. ع�سام خلف
جامعة املنيا

اأ. د. اأ�سرف عبد البديع
جامعة املنيا

اأ. د. عبد الكرمي املوازن
جامعة الأزهر
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د. اإبراهيم عبد املنعم
جامعة عني �سم�ض

اأ. د. خليل عبد العال
جامعة القاهرة

اأ. د. اأحمد رحماين
جامعة ق�سنطينة





الفهرس
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الفهر�ص

ال�سفحة ا�سم الطالبة عنوان الر�سالة م

اأوًل : ر�سائل ماج�ستري ق�سم ال�سريعة 

17 مرمي حممد �سالح 
حممد ح�سن الظفريي

م�سطلحات املذاهب الفقهية يف الأعالم والكتب 
والآراء والرتجيحات 1

19 هدى خلفان حميد 
كامل النعيمي

ال�سريعة  يف  للمراأة  املالية  والواجبات  احلقوق 
الإ�سالمية 2

21 مرمي اإبراهيم ح�سن 
�ساه مراد ال�سيخ مدى تكرمي الإ�سالم للمراأة يف ت�سريعات الطالق 3

23 اآمنة حممد �سريف 
علي خوري. حفظ الأعرا�س يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنة 4

25 ح�سة اأحمد ح�سن 
الدقي

رئا�سة  الإ�سالم  يف  للمراأة  ال�سيا�سية  احلقوق 
الدولة وجمل�س ال�سورى 5

27 اأ�سماء اأحمد �سامل 
العوي�س

اأبواب  ت�سمنته  ما  بيان  يف  اللباب  لباب  كتاب 
واملوانع  وال�سروط  الأركان  من  الكتاب 

والأ�سباب 
6

29 �سلوى حممد اأحمد 
عبد اهلل اأحكام اجلنني يف ال�سريعة الإ�سالمية 7

31 اإميان حممد يحيى 
عبد اهلل التطبيقات الفقهية للتخيري يف العبادات 8

33 اأماين حممد يحيى 
عبد اهلل التطبيقات الفقهية للتاأخري يف العبادات 9
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35
ماجدة حممد 

يو�سف على حاجي 
العو�سي

احلاوي يف الفقه ال�سافعي درا�سة وحتقيق من اأول 
الكتاب اإىل نهاية باب اجلعالة 10

37 لبنى �سيف عبد اهلل 
النومان

احلاوي يف الفقه ال�سافعي درا�سة وحتقيق للق�سم 
الثاين من الكتاب من بداية باب اإحياء املوات اإىل 

نهاية الكتاب
11

39 فاطمة عمر عبيد 
املاجد

اأحكام الذهب يف الفقه الإ�سالمي- درا�سة فقهية 
مقارنة 12

41 مرمي اإبراهيم عبد 
اجلبار حممد �سعيد �سرح الرحبية يف علم الفرائ�س- درا�سة وحتقيق 13

43 ليلى اأحمد �سامل 
امل�سجري

فقهية  درا�سة  واملعا�سي  الطاعات  على  الأجرة 
مقارنة 14

45 خريية ح�سني علي 
الوحيدي املرزوقي املنظور الإ�سالمي للنقود الإلكرتونية 15

47 مرمي حميد حممد 
يو�سف

الآداب الإن�سانية يف العبادات والأ�سرة - درا�سة 
فقهية مقارنة 16

49 اأمل جمعة �سيف 
عبيد ال�سويدي

درا�سة  عنهن  الفتيا  نقل  َقلاَّ  ممن  ال�سحابيات  فقه 
تطبيقية 17

51 ميثاء خلفان علي 
اخل�سوين الكعبي القرعة يف الفقه الإ�سالمي 18

53 فاطمة ح�سني علي 
اأحمد اآل علي اخلدمة والإخدام درا�سة فقهية مقارنة 19

55 ليلى حممد 
اإ�سماعيل البلو�سي الإعالن التجاري يف الفقه الإ�سالمي  20
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57 خديجة دروي�س 
جمعة احلو�سني

ال�سريعة  يف  التح�سينية  التجميل  جراحة  اأحكام 
الإ�سالمية 21

59 اأمينة اأحمد حممد 
�سالح

وحتقيق  درا�سة   - للعتابي  ال�سغري  اجلامع  �سرح 
كتاب  نهاية  اإىل  الكتاب  اأول  من  الأول  الق�سم 

النكاح
22

61 اأ�سماء اأحمد حممد 
علي اآل علي جمع املنا�سك ونفع النا�سك لرحمة اهلل ال�سندي  23

63 منى عي�سى حممد 
عبد اهلل بن حريز

ال�سيا�سية:  الواقع  وحتديات  الإ�سالمي  الفقه 
ال�ستقرار والتعاي�س ال�سلمي منوذجا 24

65 فاطمة �سالح حممد 
عبد هلل اآل مندو�س �سرح اجلامع ال�سغري للعتابي - درا�سة وحتقيق  25

67 اأ�سماء �ساملني حممد 
العرياين الأحكام الفقهية املرتتبة على الأمرا�س املعدية 26

69 نوره عبدك فقري 
حممد

يف  املعا�سرة  وتطبيقاتها  حمكمة  العادة  قاعدة 
�سوء مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية 27

71 اأمل �سادق حممد 
عمر اأحمد املازم

املقا�سد ال�سرعية يف القاعدة الفقهية: ل �سرر ول 
�سرار وتطبيقاتها املعا�سرة 28

73 فاطمة ح�سن حممد 
خليفة

وحتقيق،  درا�سة  النا�سك  ونفع  املنا�سك  جمع 
الق�سم الثاين من بداية باب "الإحرام" اإىل نهاية 

باب "املزدلفة"
29

77
فرحة بنت حممد 
بن ح�سني عبادي 

اليافعي
املواقيت ال�سرعية يف ال�سالة، درا�سة فقهية 30
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79 �سلوى عبد الرحمن 
ح�سن اآل علي

العالمة  الإمام  تاأليف  يف  ال�سغري  اجلامع  �سرح 
اأحمد بن حممد بن عمر العتابي املتويف �سنة 586  31

81 حمده حميد �سامل 
ال�ساعر تع�سف الزوج يف ا�ستعمال حقه على الزوجة  32

83 جنمة علي حممد 
�سعيد البلو�سي    امل�سكالت الزوجية وعالجها درا�سة فقهية مقارنة 33

85
�سيخة حممد 

�سامل علي اخلواهر 
حمودي   

وحتقيق  -درا�سة  النا�سك  ونفع  املنا�سك  جمع 
الق�سم الأول من بداية باب اآداب مريد احلج اإىل 

نهاية باب املواقيت
34

87 نادية حممد عبد اهلل 
ح�سن البك    

الفقهية  والأحكام  والعمرة  احلج  يف  الأعداد 
املتعلقة بها درا�سة فقهية مقارنة 35

89 ا�سماء بنت يحيى بن 
حممد الكمايل    

خارج  وقراءة  تعليماً  الكرمي  القراآن  اأحكام 
ال�سالة، درا�سة فقهية مقارنة   36

91 اليازية علي را�سد 
علي الكعبي      تقييد املباح واأثره يف الق�سايا الفقهية املعا�سرة 37

93 مرمي بنت �سعيد بن 
حمد العزري     

لل�سرر - درا�سة  الزوجني  الق�سائي بني  التفريق 
ال�سخ�سية  الحوال  بقانون  مقارنة  نقدية  فقهية 

العماين
38

95 �سديقة يحيى حممد 
الكمايل      

القواعد وال�سوابط الفقهية عند الإمام ال�سوكاين 
يف اأبواب املعامالت من خالل كتابه نيل الأوطار: 

جمعاً ودرا�سة 
39

97 عواطف حممد عبد 
اهلل ال�سحي

م�سوؤولية الناقل يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنة 
العربية  الإمارات  دولة  يف  به  العمل  عليه  مبا 

املتحدة
40
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101 علياء خمي�س عبيد 
�سامل البدواوي

 - وعالجها  اأثرها  الإماراتي  املجتمع  يف  البطالة 
درا�سة مقارنة 41

103 �سيخة خلفان حمد 
خلف احلافري

و�سبل  وامل�سردين  اجلانحني  الأحداث  جرائم 
العقوبات  بقانون  مقارنة  فقهية  درا�سة  معاجلتها، 

الحتادي
42

105 جناة حممد عبد اهلل 
املرزوقي

اآراء الإمام الرازي يف فقه النكاح من خالل كتابه 
مفاتيح الغيب :درا�سة فقهية مقارنة 43

107 ر�سية ح�سن يعقوب 
الرئي�سي حقوق الأبناء على الآباء،درا�سة فقهية تربوية 44

109 مرمي اأن�س يو�سف 
بالل ال�سحي

الإ�سالمي،  الت�سريع  منهج  يف  واحلذر  احليطة 
درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية 45

113 بدرية بنت عبد اهلل 
بن من�سور الهنائي

املوارد  تدابري  يف  ال�سرعية  بامل�سالح  العمل  اأثر 
املالية للدولة 46

117 اأمل بنت علي بن 
خلفان احل�ساين

املعا�سرة  و�سورها  املدنيني  �سد  احلرب  جرائم 
درا�سة فقهية مقارنة بقواعد القانون الدويل العام 47

121 عائ�سة مبارك عبد 
اهلل حممد

تعيب املعقود عليه واأثره يف عقد البيع - درا�سة 
فقهية مقارنة بقانون املعامالت املدنية الإماراتي 48

123 لطيفة بنت حممد بن 
حارب ال�سعدي

الدور التنموي لعمل اجلمعيات اخلريية الإماراتية 
- درا�سة فقهية مقارنة 49

125 اآمنة خلفان عبد اهلل 
حميد العليلي

لبن  املنتهى  خمت�سر  يف  الطالب  جناح  كتاب 
احلاجب  50

127 هدى بنت اإبراهيم 
بن �سالح ال�سيزاوي

الأ�سويل  معنى  اإىل  الو�سول  مرقى  كتاب 
والأ�سول  51
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129 فاطمة حممد �سامل 
بني حماد

كتاب فروق الأ�سول لبن كمال با�سا )ت: 940هـ 
درا�سة وحتقيق 52

131 فاطمة عي�سى حممد  - وال�سجناء  بال�سجن  املتعلقة  الفقهية  الأحكام 
درا�سة مقارنة يف �سوء قانون العقوبات الحتادي 53

133 �سيخة عي�سى اأحمد 
البلو�سي

قانون  يف  واملتغري  الثابت  بني  الفقهية  الأحكام 
العربية  الإمارات  دولة  يف  ال�سخ�سية  الأحوال 

املتحدة درا�سة تطبيقية مقارنة
54

135 اإميان عبد الرحمن 
اإ�سماعيل امل�سموم احلماية ال�سرعية جلثة املتوفى درا�سة مقارنة 55

137
خديجة دروي�س 
حاجي يو�سف 

البلو�سي

الإماراتي  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون  اختيارات 
يف فرقة النكاح خالفا ملذهب الإمام مالك جمعا 

ودرا�سة
56

139 ليلى حممد حممود 
العامري

درا�سة   - الإ�سالمي  الفقه  يف  احل�سانة  اأحكام 
مقارنة بقانون الأحوال ال�سخ�سية 57

143 عفاف عبد اهلل �سامل 
حممد الو�سوا�سي  الطب الوقائي يف الفقه الإ�سالمي 58

147 فاطمة عبيد عاتي 
عبيد الزحمي

مقارنة  فقهية  درا�سة  ر-  للق�سّ ال�سرعية  احلماية 
بقانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي 59

149 ليلى اأحمد �سامل
اجلرائم القت�سادية عرب ال�سبكة العاملية للمعلومات 
درا�سة فقهية مقارنة بالقانون اجلنائي الإماراتي ) 
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