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  امللّخص

 -1998لقد رصد البحث يف جمال رسائل املاجستري عددا كبريا خالل تسعة عشر عاما 
رسالة، حمددا أبرز احملاور اليت جاءت فيها هذه  282الرسائل املكتوبة ابلعربية  م، وقد بلغت2016

 87الرسائل ، وتبني أن الصدارة كانت للرسائل يف فقه املعامالت، واملالية اإلسالمية، حيث كتبت 
% مث  22رسالة، بنسبة  63% ويف املرتبة الثانية جاءت الرسائل يف فقه األسرة، 30رسالة، بنسبة 

%  ابملرتبة الثالثة ومن احملاور 15رسالة، بنسبة  44اءت الدراسات األصولية والقواعد الفقهية، ج
رسالة، تصبح  23%  وأهنا إذا أضيفت للمحور الرابع، احلدود واجلناايت 67الثالثة أهنا تؤلف 

س %. لي25% وأن بقية احملاور للرسائل يف اجملاالت الفقهية األخرى ال تتجاوز 75نسبتها 
-1998ابإلمكان تقدمي دراسة شاملة بكل هذه الرسائل، ما يقدمه البحث خاص ابلسنوات 

                                      

 قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.األستاذ يف   


 ، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.(ISTACمن معهد الفكر واحلضارة اإلسالمية )، اهدكتور   
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، ويتناول رسائل املاجستري فقط يف حمورين اثنني مها فقه املعامالت، واملالية اإلسالمية، وفقه 2010
%  49 األسرة، كتب يف األول أربعون رسالة ويف الثاين، واحد وأربعون رسالة، وميثل حوايل النصف

رسالة. لقد جرت العادة على التأكيد على أمهية الرسائل اجلامعية يف  166من جمموعها البالغ 
الدراسات السابقة، ألهنا متثل أحدث ما بلغه البحث العلمي يف املوضوع الذي كتب فيه من حيث 

ائل املنتجة يف املبدأ العام، حلرص أصحاهبا أن حيققوا السبق ويبلغوا اجلديد يف رسائلهم، لكن الرس
التخصص الواحد، مل يتحقق ابلشكل األمثل حىت يستفاد منها، وتعقد املوازاانت بني الرسالة اجلديدة 
ونظرياهتا يف السنوات اليت كتبت فيها. ال يزعم البحث الذي اعتمد املنهج االستقرائي أنه استطاع أن 

يرصد مجيع ما كتب يف ثنيت عشرة يقدم صورة متكاملة عن مجيع هذه الرسائل، ولكنه استطاع أن 
 .سنة، يف احملورين املذكورين سابقا خالل دراسته املوضوعية املتواضعة يف هذا البحث

 املالية ،فقه املعامالت ،االجتاهات البحثية ،رسائل املاجسرت الكلمات املفتاحية:
 .فقه األسرة ،اإلسالمية

Abstract 

This study documents a large number of Masters theses written by students of 

the International Islamic Universtiy Malaysia over 19 years, from 1998 to 2016. A total 

of 282 Masters theses were written in the Arabic language during the aforementioned 

period. The main themes covered in the theses were identified by the researchers. The 

jurisprudence of transactions and Islamic finance were the two most prominent themes, 

with 87 theses written (30% of all theses written in the 19 year period). Family 

jurisprudence came in second place, with 63 theses (22% of all theses), followed in 

third place by Usuli studies and juristic maxims, which were the main themes for 44 

theses (15%). The fourth major theme was found to be crime and ÍudËd, with 23 theses 

written. The four aforementioned themes accounted for 75% of all Arabic Masters 

theses written between 1998 and 2016. Due to time and other constraints, the 

researchers were unable to carry out a comprehensive review of all theses written; 

instead, the researchers focused on a total of 81 Masters theses written on the 

Jurisprudence of Transactions (40 theses), and Islamic finance (41 theses) written 

between 1998 and 2010. The aforementioned theses represented 49% of all theses 

written in the 12 year period. Emphasizing the importance of University theses during 

the process of writing literature reviews is an established norm that is attributed to the 

fact that such theses represent the latest developments in research. This study is 

expected to help future researchers locate relevant literature in the form of Masters 
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theses, and consequently carryout effective literature reviews. This inductive study 

does not represent a comprehensive review of all theses written between 1998 and 

2010. However, the researchers managed to document all theses written in the two 

aforementioned themes during the 12 year period. 

Key words: Masters thesis, research trends, jurisprudence of transactions, 

Islamic finance, family jurisprudence. 

Abstract 

Kajian ini mendokumentasikan sejumlah tesis Master yang ditulis oleh 

pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bermula tahun 1998-2016. 

Sebanyak 282 tesis telah ditulis dalam Bahasa Arab dalam tempoh masa tersebut. Para 

penyelidik menegenalpasti tema utama tesis-tesis dan mendapati bidang Fiqh muamalat 

dan kewangan Islam adalah tema yang paling utama dengan 87 tesis telah ditulis (30% 

daripada jumlah kesemua tesis yang ditulis dalam tempoh 19 tahun). Fiqh munakahat 

adalah tema kedua terbanyak dengan jumlah 63 tesis (22% daripada jumlah kesemua 

tesis) diikuti tema berkaitan prinsip-prinsip Fiqhi dan kaedah-kaedah fiqhiyyah 

berjumlah 44 tesis (15%). Tema keempat terbanyak ialah berkaitan jenayah dan hudud 

dengan 23 tesis telah ditulis. Keempat-empat tema yang disebutkan adalah mewakili 

74% daripada jumlah keseluruhan tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab antara tahun 

1998-2010. Tesis-tesis yang dsebutkan mewakili 49% daripada jumlah keseluruhan 

tesis yang ditulis dalam tempoh 12 tahun. Kajian-kajian literatur yang sememangnya 

diberi penekanan dalam penulisan tesis peringkat universiti menggambarkan kemajuan 

dalam proses penyelidikan di universiti ini. Kajian ini dapat membantu para penyelidik 

pada masa hadapan menghasilkan kajian literatur yang berkesan. Kajian induktif ini 

tidak menghasilkan ulasan yang komprehensif terhadap kesemua tesis yang ditulis 

antara 1998-2010. Walaubagaimanapun penyelidik berjaya mendokumentasikan 

kesemua tesis tersebut.   

Key words: Tesis master, kecenderungan aliran kajian, Fiqh Muamalat, 

Kewangan Islam, Fiqh munakahat  

 

حتتاج املؤسسة العلمية إىل نوع من املراجعة، لضمان املستوى العلمي، يف 
الرسائل العلمية املقدمة يف الدراسات العليا، على املستويني، املاجستري والدكتوراه. 

د املسئوليات يدلتحقيق نوع من املصداقية واملشاركة على نطاق واسع. ويتبع ذلك حت
ويوضح القواعد واإلجراءات الالزمة لصنع  ،عنيةامل اجلهاتواحلقوق والعالقات مع 
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القرارات الرشيدة املتعلقة بعمل املنظمة. وهو نظام يدعم العدالة والشفافية واملساءلة 
 .املؤسسية يف بيئة العمل

، واحدة من 1990إن كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، أسست سنة 
 4000ليزاي، ويتجاوز عدد طالهبا حاليا عشر كليات يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مبا

عضوا، وتسعى الكلية لتحقيق التكامل يف  250طالبا وأعضاء هيئة التدريس اكثر من 
جماالت معارف الوحي والعلوم االنسانية بوصفه جزًءا من الرتبية الشاملة ملصلحة 

أ لتنسجم مع مبد( CFK، مركز مبادئ املعارف )1983البشرية، كانت نواهتا سنة 
اإلسالمية والتكاملية الذي تتبنّاه اجلامعة اإلسالمية العاملية، واستمر املركز حىت أتسست  
كلية معارف الوحي والعلوم االنسانية، واشتمل على أربعة أقسام يف معارف الوحي 
والرتاث هي: أصول الدين ومقارنة األداين، ودراسات القرآن والسنة، والفقه وأصوله، 

. واشتملت أقسام العلوم اإلنسانية على قسم االتصاالت، وقسم والدراسات العامة
السياسة، وقسم التاريخ واحلضارة، وقسم االجتماع، وقسم اللغة العربية، وقسم اللغة 
اإلجنليزية، وقسم املكتبات واملعلومات، مث انفصل القسم األخري، ونقل إىل كلية أخرى،  

 حي.كذلك نقل قسم اللغة العربية إىل معارف الو 
وتتمثل رؤية الكلية يف أن تكون مركزا يف الرتبية املتفوقة والبحث يف جماالت 
معارف الوحي والعلوم اإلنسانية. أما الرسالة فتسعى إىل التكامل بني معارف الوحي 
والعلوم اإلنسانية، وأسلمة العلوم االنسانية، وربط معارف الوحي ابلقضااي املعاصرة، 

اجملالني. تسعى الدراسات العليا إىل حتقيق اجلودة النوعية يف  وتشجيع اإلبداع يف هذين
الجياد بيئة حتفز التبادل الفكري  2000البحوث األكادميية وأسست يف يوليو سنة 

وتنميه عند طالب املاجستري والدكتوراه مع أعضاء هيئة التدريس لتقدم خدمة ملحوظة 
 للمجتمع. 
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الدراسة األكادميية يف مستوى ديد اهلدف النهائي يف حتلعل البحث يقارب و 
  يف الفقه وأصوله.املتعلقة ابلدراسات  يف هتاجودورمبا األطروحات العلمية 

ومن هذا املفهوم ننطلق يف الرؤية إىل رسائل الدراسات العليا، من حيث ضرورة 
ياق أن حتقق مرتبة اجلودة واإلحسان، يف اجملاالت اليت تتناوهلا أو تدرسها، وحناول يف س

قسم الفقه وأصوله أن نعيد النظر، ونراجع املنجزات اليت حققها، ومثل هذه املراجعة 
 ضرورية ليس لقسم الفقه وأصوله فحسب بل جلميع األقسام العلمية.

أييت البحث يف سياق دليل جامعي شرعت القيام به، عن أقسام الدراسات 
جلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، العليا يف كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف ا

وميكن معرفة الِنتاج على مستوى الرسائل اجلامعية، إذا علمنا أن جمموع ما حرر من 
وسرتكز الورقة على أبرز  1رسالة جامعية على مدى تسعة عشر عاما. 743رسائل يبلغ 

 285ددها احملاور اليت جاءت فيها رسائل املاجستري، لقسم الفقه وأصوله اليت بلغ ع
فهي  رسالة 106واملنجز فيها  رسالة من خالل قراءة متأنية هلا، أما رسائل الدكتوراه،

تكمل النظر يف الرؤية الشاملة يف هذا اجملال بشكل عام؛ لكن البحث مل يتوقف عندها 
 وآمل أن يتحقق يل األمر الحقا إبذنه تعاىل. اجتها إىل ثحث منفصل،حل

إىل املعطيات العلمية والتقنيات احلديثة، يف مناهج  احتكمت الرسائل اجلامعية
دراستها والوسائل اليت اعتمدهتا، لكن التحقق الدقيق من مدى جناح الباحث يف رسالته، 
ال ميكن احلكم به إال بعد فحص دقيق يف املدخالت العلمية املعتمدة يف البحث، 

تاج إىل مزيد من الوقت واملخرجات اليت توصلت إليها، جنبا إىل جنب. وهو طموح حي
 لتحقيقه وإجنازه.

                                      
1
 .3، 2، 1ق رقم حنظر املالت  
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جاءت منضبطة  -واحلق يقال -لكن الرسائل اليت قدر يل النظر فيها
ابملوضوعية إىل حد كبري من خالل حتقيق عنصر حيوي مهم هو نوع من التكامل أو 
الشمول، فتجد معظم الرسائل جتمع بني الرتاث واملعاصرة أو تقدم مفاهيم فقهية تراثية، 

اوالهتا من اجلانب العملي التطبيقي يف البنوك أو املؤسسات ذات العالقة، فهي متس وحم
موضوعني مهّمني حيويني، وحتاول حتقيق نوع من املزاوجة فيهما.. لكن مستوى النجاح 

 أو الفشل نسبية تتبع الباحث ورسالته وما وفق إليه فيها.
أهنا يف معظم األحيان قامت  وكذلك مما يقّرب هذه الرسائل إىل اجملال العملي، 

على دراسات ميدانية، وابشرت املشكالت الواقعية، من خالل املقابلة، واإلحصاءات 
 واالستباانت، معتمدة على وسائل القياس احلديثة.  

نورد أرقام الرسائل اجلامعية اليت كتبت يف قسم الفقه  3ومن امللحق رقم 
قه األسرة واجلدول يعكس بوضوح توّجهات وأصوله، يف حموري املالية اإلسالمية وف

الدراسات العليا يف هذين اجملالني، ويالحظ أن املالية اإلسالمية وفقه األسرة كان هلما 
الصدارة، وليس من السهل الوقوف على ما كل ما يف هذه الرسائل بفحص هذا العدد 

لى خالصات الكبري منها؛ لكن البحث استطاع أن يتجاوز هذه املشكلة ابالعتماد ع
الرسائل نفسها، ويفرتض فيها أن جتيب عن أسئلة: ماذا؟ وملاذا ؟ وكيف؟ وما أبرز 

 النتائج؟  
اليت حتكم البحث والباحث، حىت ينجز ثحثا انفعا، هي مدى حتّكمه  املعادلةو 

مبادة البحث األساسية، وأييت هذا التحكم من دقة استقرائه للظاهرة اليت يدرسها، وقد 
الباحث من بلوغ أربه، لعدم متكنه من الوصول إىل االستقراء الشامل الذي ال يتمكن 

يقدم كشفا ابلعناوين، مع رقم تسلسل الرسالة يف قاعدة  4يطمح إليه، وامللحق رقم 
املعلومات الرئيسة، مث اسم الطالب، فسنة التقدمي ورتب الكشف حسب السنني، يف 
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ث برسائل املاجستري يف قسم الفقه وأصوله. حموري البحث. من هذا املنطلق اكتفى الباح
 قسمت الدراسة الرسائل، لكثرهتا  إىل مرحلتني:

رسالة  166وعدد الرسائل املنجزة هو  2010-1998األوىل: للسنوات 
 .2016% من جمموع الرسائل املنجزة حىت عام 58جامعية، وهو ميثل حوايل 

، وعددها 2016 -2011السنوات أما املرحلة الثانية، فتمثل الرسائل املنجزة يف 
% من جمموع الرسائل املنجزة يف تسع عشرة سنة، وهي 42رسالة فيمثل  119

 مئتان ومخس ومثانون رسالة ماجستري.
وجدت الدراسة أن تتوقف عند الرسائل املتصلة ابملالية اإلسالمية، اليت هي 

ران إليه، وتتصل بفقه أكثر املوضوعات استئثارا ابهتمام الطالب وعنايتهم، كان كما أش
املعامالت فما بني أيدينا مخس وعشرون رسالة فيها، وما يتصل ابلبنوك اإلسالمية أكثر 
من ذلك، اثنان وثالثون رسالة! والدراسات املقدمة يف الزكاة والصدقات إحدى عشرة، 
 ومثلها يف التأمني. وجتد عدًدا آخر، عشر رسائل يف بيت املال والوقف واحلسبة، وكان

نصيب الرهن والسمسرة هو األدىن، ست رسائل فقط! ومن جمموعها جيتمع مخس 
 % .33وتسعون رسالة، تؤلف نسبة 

وكان عدد رسائل  2010-1998يقف البحث عند املرحلة األوىل فقط من 
احملور األول املالية اإلسالمية، أربعني رسالة يف ماجستري ، وهي تعكس حالة التطور يف 

إذ خيلو  2001 -1998ة، وقد درستها ضمن أربع جمموعات، األوىل: الدراسات املالي
تناولت  1999من الرسائل املتصلة ابملالية اإلسالمية، أربع رسائل سنة  1998عام 

أحكام الرهن يف الفقه اإلسالمي مع بعض تطبيقاته املعاصرة، كذلك أموال الزكاة وسبل 
الثبات والتغرّي، ورابعة يف السمسرة أحكامها استثمارها يف كواالملبور، وأنصبة الزكاة بني 
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2وتطبيقاهتا املعاصرة
لتعاجلا  2000وجاءت رسالتان مبكراتن مع آخر القرن املاضي سنة  

أثر تغري العملة  النقدية يف تسديد القرض، وبورصة األوراق النقدية من منظور 
 .3إسالمي

ت املال يف نشأته ومما يكمل دراسيت الزكاة املتقدمتني، دراسة اختارت بي
وتنظيمه، ووالية سالجنور منوذجا، وعنيت رسالتان أبموال الوقف، واحدة عن اجمللس 

 اإلسالمي يف سنغافورة، والثانية عن استثمار الوقف بشكل عام.
 2002( من الرسائل اجلامعية، عام 2004-2002وأتيت اجملموعة الثانية )

دوق احلج، والثانية للوقف اإلسالمي أربع خصصت األوىل لدراسة االستثمار يف صن
وتطبيقاته املعاصرة يف الصني، والثالثة يف توجيه مفاهيم االنتاج الزراعي يف الفقه 

 اإلسالمي وأمهيتها يف رؤية معاصرة، والرابعة يف صيغة بيع املراثحة وتطبيقاهتا املعاصرة.
اإلمام  تنتج رسالتان، واحدة عن الرتجيحات الفقهية عند 2003ويف عام  

الشوكاين يف قسم املعامالت من كتابه نيل األوطار، أما األخرى فتختار اجلعالة، يف 
 .4سياق الفقه املقارن بني الفقه اإلسالمي والقانون املاليزي

، أتيت رسالة يتيمة يف املالية 2004ومن جمموع مثاين عشرة رسالة كتبت عام  
وهو الزكاة، لكن الباحث حدد دراسته  1999اإلسالمية يف حمور سبق الكتابة يف عام 

 (.81يف مؤسسة أندنوسية واحدة هي: كيس الضعفاء )
( فيتضاعف 2006-2005ونتوقف عند اجملموعة الثالثة، لرسائل املاجستري)

فيه العدد عن سابقه، ويتمثل يف مثان رسائل، أتيت رسالة حممد فردوس لتقدم مقاربة 

                                      
2
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اإلسالمي، ودوره يف محاية السوق، مث القانون وما فكرية بني نظام احلسبة يف الرتاث 
يقدمه يف هذا االجتاه، مث جند حممد بن عصمت يتناول صكوك املضاربة يف الفقه 
اإلسالمي وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية، ومن أنواع البيوع املعروفة لدى الفقهاء، بيع 

املعاصرة يف بنك إسالم يف  العينة يدرس هذا النوع عافه حممد سعيد ويتناول تطبيقاته
ماليزاي. ومما يتصل ابلضدقات، املؤلفة قلوهبم، أتيت رسالة نور خطيةن والء املواالةيف 

 .5الفقه اإلسالمي ومشكالت املؤلفة قلوهبم يف ماليزاي
مث يتوقف الباحث سفيان الشيخ ليقرر ضرورة وجود رقابة شرعية على  

يظهر يف البنك اإلسالمي األردين، وأتيت رسالة  املصارف اإلسالمية، واجلانب التطبيقي
نور الدين الكواملة لتتوقف عند مفهوم املشاركة املتناقصة وتطبيقاهتا يف البنك اإلسالمي 

 األردين كذلك.
ومن املفاهيم العامة إىل املشكالت التفصيلية إلداء البنوك، يعرض حممود علي 

لي عبد اللطيف لضابط من ضوابط الفقه لبيع التقسيط، وتطبيقاته املعاصرة، ويعرض ع
اإلسالمي هو، املقابلة بني األعواض والبيوع منطلقا من مقصد العدل بني املتعاقدين.. 
ويكون للمال حضوره، من خالل مفهوم فقهي تراثي هو التعزير ليقارن إمام سوجوكو 

ثني رسالة % من ثالث وثال24بينه وبني قانون املرور املاليزي.. وهذه الرسائل متثل 
 .  6جمموع ما أنتج خالل السنتني

، فقد كانتا عقيميت النتاج يف هذا االجتاه، على 2008 -2007أما السنتان 
الرغم من كتابة إحدى عشرة رسالة يف األوىل واثنيت عشرة رسالة يف الثانية يف موضوعات 

 حملمد يسران عن فقهية عامة. ومل يكتب يف املالية اإلسالمية إال رسالتان، جاءت األوىل
مصارف الزكاة يف ضوء الواقع املعاصر، وتوقفت عند نوعني مها، املؤلفة قلوهبم ويف سبيل 

                                      
5
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هللا. أما الثانية فلمحمد بوين عن األسواق املالية )البورصة( والتطبيق جاء يف مجهورية 
 . 7( والبورصة سبقت دراستها وتطبيقاهتا يف ماليزاي126، 124بنني األفريقية )

اليت ميثل  8الوقفة األخرية يف استعرض رسائل املاجستري، للمجموعة الرابعةو 
( قدمت ثالث عشرة رسالة جامعية يف املالية اإلسالمية، 2010 -2009السنوات )

، سبع 2009%، وننظر فيما قدم فيه سنة 45من جمموع تسع وعشرين رسالة حوايل 
مقاصد الشريعة وأثرها يف العمل رسائل، تتصدر هذه الرسائل، رسالة قاسم بللو يف 

املصريف، مث أتيت رسالة عبد الكبري بيلو، لتتناول عقد املضاربة، وآاثرها من حيث الربح 
واخلسارة، وتطبيقاهتا يف بعض البنوك اإلسالمية يف ماليزاي، والعربون أييت موضوًعا 

ف اإلسالمية، ليوسف آدم، وتعتمده رسالته ليكون وسيلة يف ختفيف املخاطر يف املصار 
ويقدم له تطبيقات معاصرة، مث يتناول حممد زين العابدين عقد الوكالة يف الفقه 
اإلسالمي، والعالقة اليت ميكن أن تكون مع شركات التأمني يف ماليزاي، وأتيت الباحثة 
إهلام جاه الرسول لتعتمد وسيلة قانونية هي املراجعة الشرعية لتكون أداة يف متابعة البنوك 

 سالمية. اإل
وحياول حسن احلق يف رسالته: العالمة التجارية من زاوية الرؤية الفقهية، 
والتكييف الفقهي هلا مقارنة ابالتفاقيات العاملية، وجيمع ساندي سانوسي بني الوقف 

 والنقود يف رسالته اليت تناولت املوضوع يف صندوق الوقف األندنوسي.
، مصطفى جنم 9لة يف ست رسائليف اجتاهات مماث 2010وأتيت رسائل عام 

يدرس التأمني التعاوين من خالل الوقف اإلسالمي يف ضوء جتربة دولتني مها: الباكستان 

                                      
7
 م2000سنة  ،يور إسالمظبورصة األوراق املالية من منر رسالة شعبان الربواري، ظتن  

8
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9
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وجنوب افريقيا. ويف التأمني التعاوين وقواعد احلاجة وضوابطها فيه، وقد بنّي الفرق بينه 
التمويل بصيغة وبني التأمني التجاري واالجتماعي. وتوقفت رسالة إمساعيل دورامي عند 

التورق، وعقدت املوازنة بني نوعيه الرتاثي واحلديث، التورق الفقهي والتورق املصريف.. 
وشروطه الشرعية اليت جتعله مشروعا غري حمرم. مث توقفت مسية عبد العزيز عند بيع السلم 

ت واالستصناع، وضوابط حتقيق املصلحة فيه، واخلروج عن التعامالت الربوية يف املعامال
املالية املعاصرة. ونقف عند آخر رسالة يف هذا االجتاه، لتعرض فخرية إبراهيم ملوضوع 

( حماولة أن حتّدد نقاط May Bankاملشاركة املتناقصة يف التمويل العقاري معتمدة على )
االتفاق واالختالف فيما هو مطبق يف البنك، وما ينبغي أن يكون مشروعا، ويف سياق 

لدولة املوازي للصدقات أتيت رسالة ذكي الفؤادي تعويض أهايل قتلى الدعم املايل من ا
 العمليات العسكرية يف أتشيه.

ومتثل املرحلة الثانية، الرسائل املنجزة يف حمور املالية اإلسالمية، للسنوات الست 
أغناها، قدمت فيه  2011، أجنزت حوايل مخسني رسالة، كان عام 2010التالية لعام 

يف املرتبة الثانية، إذ أجنزت يف عشر رسائل يف املالية  2012لة، وكان عام أربع عشرة رسا
اإلسالمية. ويف هاتني السنتني أجنز حوايل نصف الرسائل وما يقابل ما أجنز يف السنوات 

. مما ميكن أن يعلل ابلدعم املايل الذي تبنته اجلامعة، 2016-2013األربع التالية، 
 نظام جديد، نظام اجلامعة البحثية، ثحكم كون وهي قاب قوسني من التحول إىل

 الباحث أكادميًيا عامال يف اجلامعة يف هذه السنوات.
ويتضح من استعراض الرسائل السابقة، أن الرسائل اجلامعية، على مستوى 
املاجستري، حاولت أن متأل الفراغ أو الفجوة يف اجملال االقتصادي، بعد أن انكشف 

الرأمسالية، أو االشرتاكية، وأصبح العامل يتطلع إىل البديل الذي الوجه القبيح لألنظمة 
ميكن أن يرأب الصدع، وجيرب الكبوة للنظام املايل وأزمته املتفاقمة اليت كان من وجوهها، 

 إفالس عدد من البنوك الغربية.  
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وأييت االجتاه الثاين األكثر حظوة لدى طالب الدراسات العليا يف مرحلة 
رسالة حىت عام  62ما ميكن أن يدخل يف فقه األسرة وقد وقفنا على  املاجستري هو

( 41وكان عددها ) 2010يف هذا االجتاه. لكن البحث سيتوقف حىت عام  2016
% من جمموع الرسائل، وهي النسبة املوازية كثرة، يف الدراسات 24.8رسالة، متثل 

أربعون رسالة، ويف هذين احملورين املرتبطة ابحملور األول، املالية اإلسالمية، وقدمت فيه 
 166رسالة وهي أقل بقليل من نصف العدد الكلي للرسائل اليت بلغت  81جيتمع 

 % . 48.8رسالة بنسبة مئوية 
عرضنا للرسائل يف هذا احملور على النحو السابق يف أربع جمموعات؛ األوىل 

وحىت عام  1998 وميكن أن نقرر أبن السنوات األوىل اليت بدأت بعام 1998-2004
، األوىل لرقية طه جابر، معايري 10مل تكتب فيها رسائل يف هذا االجتاه، إال ثالث 2002

منهجية العمل بغلق الذريعة، وقدمت فيها الباحثة تطبيقات معاصرة، تلتها رساله أسامة 
األشقر اليت تناوهلا بعنوان مستجدات فقهية يف مسائل األحوال الشخصية، والثالثة يف 

يف الفقه املقارن بني الفقه اإلسالمي وقانون العائلة اإلسالمية، للباحث ميسزيري  2001
 بن سيتريس.

، فنجد أربع رسائل، األوىل لفاطمة سو اين يف 200311ننتقل إىل رسائل عام 
اإلجهاض يف القانونني الصيين واملاليزي، والثانية ملشدد بن حسب هللا يف  اجلراحة 

ر إسالمي، حيث وضح احلاالت اليت جتوز معها اجلراحة واليت التجميلية، من منظو 
الجتوز. والثالثة، يف عمل املرأة بني الفقه اإلسالمي والقانون املاليزي، بينت احلكم 
الشرعي لعملها، وأن القانون املاليزي الخيتلف يف هذه الناحية عن احلكم الفقهي، أما 
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زوجات يف ماليزاي، دراسة فقهية ميدانية، األخرية، فللباحث عزمي بن أمحد يف تعدد ال
وقد خلص فيها إىل أمهية التعدد حلل كثري من املشكالت القائمة وميكن أن يعد عام 

مكمال للمجموعة األوىل إذ جند توجًها ثحثيا واضًحا يف هذا االجتاه بزايدة تصل  2004
ن جمموع ما م 12إىل أكثر من الضعف عن العام الذي يسبقه، جاءت فيه مثان رسائل

والرسالة  2010% وهي النسبة األعلى حىت سنة  50انتج مثاين عشرة رسالة بنسبة 
األوىل لنور عادلة، يف تولية املرأة القضاء تتبعت آراء الفقهاء القدامى واحملدثني، وقرنت 
بني إجازة الفقهاء هلا تويل القضاء ومقاصد الشريعة، وأن املرأة تتوىل القضاء يف ماليزاي 

 م.1984نذ عام م
وأتيت رسالة خالد تؤ سامي لتدرس اإلعسار الذي يؤدي إىل التفريق بني 
الزوجني، ومتازج بني اآلراء الفقهية، وطبيعة الواقع املعاصر، وأتيت ثالث رسائل يف اجتاه 
واحد، األوىل، يف اخللوة وأحكامها ملسيدا مرحوم، والثانية يف زان احملارم لوان نور عادلة، 

ىل اقتصرت على اجلانب النظري، والثانية جعلت اجملتمع املاليزي منطلقا للدراسة واألو 
إضافة إىل األحكام الفقهية الرتاثية أما الثالثة ففي عقوبة اجللد بني الفقه اإلسالمي 

 والقانون املاليزي لشاكلة بنت زينول. 
فقه ويف االجتاه القضائي، تدرس رسالة فاطمه دالور شهادة املرأة يف ال

اإلسالمي، وتنوع الشهادة وتنوع حكمها وما يتصل هبذا احلكم من إشكاالت.. ودراسة 
حازمني بنت عبد احلميد آلراء فقيه معاصر، يوسف القرضاوي، متوقفة عند حججه يف 
ذلك يف جممل ما يتعلق من األحكام الشرعية ابملرأة.. مع املقارنة آبراء الفقهاء 

 املعاصرين.. 
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مكرمة بنت خمتار، لتقدم رؤية إسالمية يف حكم فقهي قدمي  مث أتيت رسالة
يتعلق بغناء املرأة، وقد أشارت إىل عدم اإلطالق ابلتحرمي، والضوابط الشرعية اليت تكون 
سبًبا يف جوازه. وأتيت آخر رسالة يف هذه اجملموعة، لدلفني عيسى لتدرس أحكام الفقه 

تعلق هبا وخطورة هذه املهمة، مما ينعكس على اإلسالمي للحضانة واآلاثر الرتبوية اليت ت
 شخصية الطفل، بل على اجليل اجلديد الذي يعقد عليه األمل. 

، وهي ست 2005وأما اجملموعة الثانية فيمكن أن يتمثل يف رسائل عام 
%، أتيت األوىل ألمسان 30( أي متثل نسبة 17من جمموع ما قدم ذلك العام ) 13رسائل

اللقيط يف الفقه اإلسالمي، وتستكمل اجلانب التطبيقي يف مدينة جارونج فتقدم أحكام 
جاال بتايالند. أما الرسالة الثانية لشمشيدا بنت حممد فتتناول األعراف املالوية يف 
مقدمات الزواج، وتقدم املفهوم الرتاثي الفقهي، مث تعطف على اجلانب الواقعي من 

الفاصلة بني العادات والعرف الذي  خالل منوذج والية قدح يف حماولة لوضع احلدود
يتفق مع اإلسالم وتعاليمه، وتدرس ماهرة سارة فريد التأديب يف الفقه اإلسالمي، ممثال 
يف الزوجة واألوالد، والتالميذ والضوابط العامة فيها، وتلي هذه الدراسة دراسة محزة 

لزوجني، بسبب جلول اليت توقفت عند ظاهرة درست من قبل عن التفريق القضائي بني ا
كانت بسبب اإلعسار، ويف دراسة   2004العيوب واألمراض، والرسالة اليت سبقت 

فقهية مقارنة. وآخر الرسائل اخلمس، تتناول القضااي األسرية والطبية وفق معايري الرتجيح 
 بني الضررين للباحثة زكية بنت يوسف. 

(، قدمت أربع 2007 -2006متثل رسائل اجملموعة الثالثة ما كتب يف سنيت )
للعامني بنسبة  11و  16، من جمموع ما قدم 14رسائل يف هذا االجتاه يف كل عام
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%. وكانت األوىل مرتبطة ابلزواج، درس فيها حممد رزايل أحكام اخللع، 36% و 20
وكيف يكون سبيال حلل املشكالت األسرية، مث تناول هذه احلالة يف احملاكم وقانون 

ية بنانج، وبني أنه موافق ألحكام الشريعة بشكل عام. وأتيت األحوال الشخصية يف وال
رسالة حممد سحيمي متعلقة ابلزواج كذلك، ولكن من املرأة الكتابية، ويقدم الباحث 
دراسة فقهية مقارنة، يف ضوء الواقع املعاصر.. ويف دراسة مماثلة لدراسة سابقة إىل حدا 

 تقدمت كانت عن حضانة الطفل يف ما تناول علي رشيد حقوق الطفل، والدراسة اليت
، لكنه تناوهلا على مستويني، الرتاث الفقهي، والقانون املالديفي. 2004الفقه اإلسالمي 

فتتوقف عند فقه املرأة يف فكر احلداثيني، وختتار حممد  2006وأما الدراسة الرابعة لعام 
 شحرور منوذجا.

واملتصلة مبحور فقه  2007 عام15وأما رسائل السنة األخرية للمجموعة الثالثة
األسرة، فتتصدر رسالة شادا ساوانج اليت تناولت أسباب الفرقة يف األسرة املسلمة من 
منظور إسالمي، لكنها جعلت اجلانب التطبيقي يف ابنكوك مستفيدا من حوارات أجراها 
مع مسؤولني يف اجمللس الديين يف ابنكوك. وجاءت رسالة غادي فايز احللو لتؤكد على 
أمهية طاعة الزوجة لزوجها يف ضوء مقاصد الشريعة.. وقدمت داللة الطاعة وأنواعها، إىل 
جانب القوامة وأبعادها، وحددت ضوابط ومعايري لكل منها من خالل مقاصد الشريعة. 
مث أتيت رسالة دايغ سعاد عن الطالق، بتحديد مفهومه، ومتابعة واقعه يف برواني دار 

ر للباحثة من معلومات يف قسم االستشارة العائلية، وحاولت أن السالم بناء على ما توف
تقدم احللول املناسبة هلذه املشكلة. وأتيت الرسالة األخرية يف موضوع تقدمت فيه 

، وهو الزان لكن الباحثة أنيس ويزاان تتوقف عند التدابري الواقية 2004رسالتان يف سنة 
 ترجنانو. منه وتطبيقها يف والية من والايت ماليزاي،

                                      
15

 .119، 118، 117، 116: 2007سنة    
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وننتهي من هذا احملور ابلوقوف على رسائل اجملموعة الرابعة ممثلة يف عشر 
كتبت فيه   2008( لكل عام ثالث رسائل إال عام 2010 -2008لألعوام ) 16رسائل

أربع. أتيت رسالة أمحد ذكري هللا شعراين لتقرن بني فتاوى الشيخ القرضاوي يف املرأة 
مت الباحثة حازميني برسالة هلا عالقة هبا قبل أربع سنوات واألسرة وفقه املقاصد وقد تقد

 عن هنج الشيخ القرضاوي يف قضااي املرأة.
وأتيت الرسالة الثانية للباحثة فوزية بنت زكراي لتتناول مدى شرعية زواج املسيار، 

كانت يف إطار   1999يف اجملتمع املاليزي، وهي كذلك ترتيط برسالة سابقة سنة 
قهية يف مسائل األحوال الشخصية.. والثالثة قي اشرتاط إذن الويل يف املستجدات الف

زواج املرأة البالغة، والرابعة عن البصمة الوراثية وأثرها على أحكام اللعان حملمد شهيم. أما 
، فكانت األوىل لعبد الرمحن معلم عن مدى شرعية إجهاض اجلنني 2009رسائل عام 

باحث يف ثحثه. والثانية عن مقاصد األسرة، وتقدمت فيها املشّوه، والشروط اليت اتبعها ال
عدة رسائل، لكن الباحثة حنيفة بنت موسى تناولتها عند الطاهر بن عاشور، ويف ضوء 
الواقع املعاصر والثالثة لـ ذكية هانيم عن التأصيل الشرعي لفقه األولوايت وقضااي املرأة 

جملموعة الرابعة، وقد كتبت يف عام السياسية منوذجا. وخنلص إىل آخر الرسائل يف ا
، األوىل ألمحد حسن البنا، درس عادات النكاح يف ضوء الشريعة اإلسالمية، 2010

ويف جزيرة جاوا منوذجا. أما الرسالة الثانية فتأيت بعنوان طويل لتتناول فاطمة شرحا 
ا.. بني توثيق املساواة بني الرجل واملرأة من خالل املنظمات النسوية، ويف ماليزاي منوذج

تراثي، وجانب تطبيقي حديث، واألخرية عن مستحضرات التنظيف والتجميل يف ميزان 
 .2008الشرع، لصاحل بو كراع، وهو موضوع تقدمت فيه رسالة سنة 
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لقد تقدم بنا الوقوف عند حمورين رئيسني، واستعراض حوايل نصف الرسائل 
حيث متكن الباحث من  2010 حىت 1998املنجزة يف احملورين السابقني منذ عام 

ملناسبة أخرى.  2016 -2011الوقوف على ملخصاهتا، وأرجأ القول يف بقية األعوام 
أما احملاور األخرى اليت دارت حوهلا الرسائل فتأيت يف أصول الفقه والقواعد الفقهية 

ة، مخس ابملرتبة الثالثة، أربعون رسالة. مث ما كتب يف احلدود واجلناايت ابملرتبة الرابع
وعشرون رسالة، وأتيت الرسائل املكتوبة يف الفقه املقارن ابملرتبة اخلامسة، إحدى 
وعشرون رسالة، تليها الرسائل املكتوبة يف األحكام الشرعية العامة والسنة النبوية مثاين 
عشرة رسالة، ومن احملاور الستة السابقة جيتمع مئتان وثالث وستون رسالة. أما بقية 

سبعة فيجتمع منها واحد ومثانون رسالة، ومن جمموع احملاور الثالثة عشر جيتمع احملاور ال
 عنوااًن يف هذه احملاور. وميكن أن خنلص مما تقدم إىل النتائج اآلتية: 344
 إىل  -أاي كان طالب دراسة عليا أم ابحثا حًرا -ضرورة رجوع الباحث

ه وإن عدم متكنه من الدراسات السابقة وعدم جتاهلها، ليفيد مما توصلت إلي
الرجوع إليها ال يعذره، وال يقبل منه علمًيا، أما كيف يتسىن له معرفة البحوث 
املتصلة ببحثه، فهو أمر مرتوك الجتهاده، وإمكاانته اليت خيتلف فيها 

 الباحثون.

  ضرورة العناية ابلناحية التوثيقية للرسالة العلمية، بتدوين املعلومات األساسية يف
ة، تسهيال على الباحث، العنوان، واسم الباحث، والتخصص، صفحة واحد

 وسنة اإلجناز، واسم املشرف وعدد الصفحات، وعنوان الباحث.

  أن ينهض كل قسم ضمن اإلمكاانت املتاحة لديه إبعداد دليل ابلرسائل
اجلامعية، ودراسة موجزة تكشف عن اجملاالت البحثية يف التخصص. ويستدرك 

 سنوات إلضافة الرسائل املنجزة اجلديدة.على الدليل كل مخس 
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  تبادل األدلة اجلامعية بني اجلامعات، وعمل دليل حاسويب شامل يشمل
الرسائل اجلامعية يف التخصص الواحد، والتخصصات املماثلة، بني األقسام 
املتناظرة، والكليات ذات االهتمام املشرتك، وقد وجدت رسائل جامعية يف 

ية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، وكلية تقنيات العنوان املماثل يف كل
املعلومات، وكلية القانون، ورسائل يف عناوين متشاهبة يف قسمي اللغة العربية 
وقسم القرآن والسنة، وقسم االجتماع، وقسم علم النفس، وقسم العلوم 

 السياسية، وقسم اإلعالم.  

ادر واملراجع، وأنمل أن يتاح لنا واكتفى البحث ابمللحق الرابع ليكون بديال عن املص
الوقت يف املستقبل للتعريف مبزيد من رسائل الدراسات العليا واستكماهلا، إبذن هللا 
تعاىل، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.. ، وهللا ويل التوفيق، نعم املوىل ونعم 

 النصري.
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 1ملحق رقم 
 الثالثة جدول مقارنة للرسائل املنجزة بني األقسام

 م2016 -1998
أصول الدين ومقارنة  القرآن والسنة الفقه وأصوله  

 األداين
 دكتوراه ماجستري دكتوراه ماجستري دكتوراه ماجستري السنة 
1 1998 8 - 5 - 11 - 
2 1999 10 - 7 - 5 - 
3 2000 12 6 5 - 4 - 
4 2001 6 1 6 1 - - 
5 2002 11 7 3 - - 1 
6 2003 17 6 6 4 3 1 
7 2004 18 2 8 3 2 - 
8 2005 17 6 20 8 2 1 
9 2006 16 3 10 3 5 - 
10 2007 10 4 6 1 1 2 
11 2008 13 5 14 6 2 - 
12 2009 15 3 6 2 2 2 
13 2010 13 3 14 5 4 3 
14 2011 24 6 12 8 - 4 
15 2012 29 12 14 5 2 3 
16 2013 19 8 15 7 3 3 
17 2014 18 12 14 7 - 2 
18 2015 19 12 17 5 4 2 
19 2016 10 10 14 9 4 - 

 24 54 75 199 106 285 اجملموع
 78  274  391 743 اجملموع م+ د
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 2ملحق رقم 
 قسم الفقه وأصوله

 ة النسبة املئوي الدكتوراه  النسبة املئوية املاجستري السنة 
1. 1998 8 2.8 - - 

2. 1999 10 3.5 - - 

3. 2000 12 4.2 6 5.6 

4. 2001 6 2.1 1 0.9 

5. 2002 11 3.9 7 6.6 

6. 2003 17 6.0 6 5.6 

7. 2004 18 6.3 2 1.8 

8. 2005 17 6.0 6 5.6 

9. 2006 16 5.6 3 2.8 

.1. 2007 10 3.5 4 3.7 

11. 2008 13 4.6 5 4.7 

12. 2009 15 5.3 3 2.8 

13. 2010 13 4.6 3 2.8 

14. 2011 24 8.4 6 5.6 

15. 2012 29 10.2 12 11.3 

16. 2013 19 6.7 8 7.5 

17. 2014 18 6.3 12 11.3 

18. 2015 19 6.7 12 11.3 

19. 2016 10 3.5 10 9.4 

  106  285 391اجملموع: 
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 3ملحق رقم 
 ي البحثعلى حمور  هقسم الفقه وأصول  اجسترتوزيع امل

 رسالة  81 -الية اإلسالمية وققه األسرةامل
  احملور أرقام الرسائل العدد 

املالية 
 ميةاإلسال

1 

ققه  .157، 145 ،104، 102، 55، 50 6
 املعامالت

 أ

الزكاة  .156، 124، 99 ،81 ،38 ،13، 12 7
 والصدقات

 ب

 بيت املال .153، 91، 46 ،41 ،32، 26، 23 7
والوقف 
 واحلسبة

 ج

15 19 ،25 ،42،86 ، 92 ،108، 110 ،113 ،126 ،
139، 142، 143 ،151،  159،  164. 

 البنوك
 اإلسالمية

 د

الرهن  40اجملموع =       .161، 154، 144، 14، 10 5
 والسمسرة

 والتأمني

 هـ

41 
 
 

2 ،16،24  ،33 ،48، 52، 54، 61 ،67 ،69 ،70 ،
71 ،72 ،73 ،75، 77، 78 ،83، 85 ،87 ،90 ،98 ،

101 ،105 ،109 ،111 ،116 ،117 ،118 ،119 ،
127 ،128 ،133 ،134 ،136 ،141 ،150 ،152 ،
 41...  اجملموع = 162،163، 160

 
 ققه األسرة

 
جمموع 

الرسائل يف 
احملورين         

 رسالة 81

 
2 
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 4ملحق رقم 
  81العدد -م2010 –م 1998املاجستر   -قسم الفقه وأصول الفقه 

 -1998 -موضوع البحث سماال السنة
 صفر-8-1

 رقم

حتديد معايري وضوابط منهجية  رقية طه جابر 1998
ذريعة تطبيقات للعمل بغلق ال

  2-معاصرة

1.  

  1999-10-4- 1  
أحكام الرهن يف الفقه  أمسادي بن حممد نعيم 1999

بعض  -اإلسالمي دراسة مقارنة
  10 -تطبيقاته املعاصرة

2.  

أموال الزكاة بني االستثمار  عبد الباري أوانج 1999
وعدمه: دراسة حتليلية لبيت 

 12 -كواالملبور  –املال 

3.  

أنصبة الزكاة بني الثبات والتغري  عبد القادر فقيه الدين 1999
 13 -يف الفقه اإلسالمي

4.  

السمسرة: أحكامها وتطبيقاهتا  حممد أفندي أوانج  1999
 -املعاصرة يف الفقه اإلسالمي

14  

5.  

مستجدات فقهية يف مسائل  أسامة عمر األشقر 1999
 16 -األحوال الشخصية

6.  
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  2000- 12- 4- 1  
أثر تغري قيمة العملة النقدية يف  اينمضر نزار الع 2000

 19 -تسديد القرض
7.  

لس استثمار أموال الوقف ابجمل جولياان بنت جوهاري 2000
 -1994اإلسالمي السنغافوري 

1997- 23 

8.  

األم البديلة واألجنة اجملمدة  سفيان بورقعة 2000
 24 -"رؤية إسالمية"

9.  

ة من منظور بورصة األوراق املالي شعبان حممد الربواري 2000
 -إسالمي: دراسة حتليلية نقدية

25 

10.  

حسنة بنت عبد  2000
 احلفيظ

بيت املال: نشأته وتنظيمه يف 
 26 -اإلسالم سالجنور منوذجا

11.  

  2001- 6- 1- 1  
  .12 32 -استثمار أموال الوقف أزمان بن حممد نور 2001

التفريق القضائي لعدم اإلنفاق  ميسزيري بن سيترييس 2001
اإلسالمي وقانون يف الفقه 

 33 -العائلة سالجنور

13.  

  صفر -2002-11-4  
حممد صاحل علي  2002

 عياش
أحكام اإلنتاج الزراعي يف الفقه 

-اإلسالمي وأمهيته االقتصادية
38  

14.  
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االستثمار يف هيئة صندوق احلج  حممد أنس بن احملسن 2002
 41-مباليزاي

15.  

مر ابلشراء صيغة بيع املراثحة لآل أمحدو ولد حامدون 2002
  42-وتطبيقاهتا املعاصرة

16.  

وانغ يونغ ابو أمحد   2002
 موسى

الوقف اإلسالمي وتطبيقاته 
 46 -املعاصرة يف الصني

17.  

  2003- 17- 2- 4  
اإلجهاض يف القانونني الصيين  فاطمة سو اين مي 2003

واملاليزي دراسة مقارنة ابلفقه 
 48-اإلسالمي

18.  

حات الفقهية عند اإلمام الرتجي معلمني حممد شهيد 2003
 -الشوكاين يف كتابه نيل األوطار

  50 -املعامالت

19.  

تعدد الزوجات يف ماليزاي "دراسة  عزمي بن أمحد 2003
 52 -فقهية ميدانية"

20.  

اجلراحة التجميلية "رؤية  مشدد بن حسب هللا 2003
 54 -إسالمية"

21.  

اجلعالة وتطبيقاهتا يف الفقه  وان رميزي وان حسني 2003
 -سالمي والقانون املاليزياإل

55  

22.  

نور الفضيلة بنت عبد  2003 عمل املرأة بني الفقه اإلسالمي  23.  
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 61 -والقانون املاليزي الرمحن
  2004- 18-1- 9  

التفريق القضائي بني الزوجني  خالد تؤسامي 2004
بسبب اإلعسار بني الرتاث 

  67-الفقهي والواقع املعاصر

24.  

  .25 69 - املرأة منصب القضاءتويل نور عديلة حسن 2004

دلفني عيسى حممد  2004
 أمني

حضانة الطفل يف الفقه 
  70-اإلسالمي وآاثرها الرتبوية

26.  

اخللوة وأحكامها دراسة فقهية  مسيدا مرحوم إنرتينو 2004
 71 -معاصرة

27.  

وان نور عادلة بنت  2004
 وان 

 :الزان ابحملارم يف اجملتمع املاليزي
 72-دراسة فقهية مقارنة

28.  

شهادة املرأة يف الفقه اإلسالمي  فاطمة دالور 2004
دراسة  :واإلشكاليات املثارة

 73 -فقهية

29.  

حازميني بنت عبد  2004
 احلميد

الشيخ يوسف القرضاوي 
 -دراسة حتليلية :وقضااي املرأة

75 

30.  

عقوبة اجللد بني الفقه اإلسالمي  شاكلة بنت زينول 2004
دراسة  :والقانون املاليزي

 77 -ةمقارن

31.  
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رؤية  :غناء املرأة املاليزية مكرمة بنت خمتار 2004
 78 -إسالمية

32.  

مؤسسات الزكاة يف إندونيسيا:  شفاعة آدم 2004
 مؤسسة كيس الضعفاء

Dompet Dhuafa منوذجا-
81 

33.  

  2005- 17- 3- 5  
أحكام اللقيط يف الفقه  إمسان جارونج 2005

اإلسالمي وتطبيقها يف مدينة 
 83 -دجاال بتايالن

34.  

 حممد بنت مششيدا 2005
 احلاج

األعراف املاليوية يف مقدمات 
دراسة فقهية  :الزواج يف ماليزاي

  85 -نقدية

35.  

عافه حممد سعيد  2005
 عثمان

بيع العينة وتطبيقاته املعاصرة يف 
  86 -بنك إسالم ماليزاي

36.  

التأديب يف الفقه اإلسالمي:  فريد سارة ماهرة 2005
والتالميذ الزوجة, واألوالد 

 87 -منوذجا

37.  

التفريق بني الزوجني قضاء  محزة رقيق جلول 2005
 :بسبب العيوب واألمراض

 90 -دراسة فقهية مقارنة

38.  
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 حممد بن فردوس حممد 2005
 حىت

احلسبة ودورها يف محاية السوق 
دراسة فقهية مقارنة ابلقانون 

 91 -املاليزي

39.  

 عصمت بن حممد 2005
 جبيتش

بيقاهتا يف صكوك املضاربة وتط
 92 -املصارف اإلسالمية

40.  

معايري الرتجيح بني الضررين  يوسف بنت زكية 2005
وتطبيقاهتا املعاصرة يف القضااي 

 98 -األسرية والطبية

41.  

 دول بنت نورخطية 2005
 منري

والء املواالة يف الفقه اإلسالمي 
ومشكالت املؤلفة قلوهبم يف 

 99-ماليزاي

42.  

  2006- 16- 5- 4  
أحكام اخللع يف الفقه اإلسالمي  مد زكي رزايلحم 2006

ودورها يف حل املشكالت 
 101 -األسرية

43.  

 علي حممد حممود 2006
 حممود

 :بيع التقسيط وتطبيقاته املعاصرة
 102 -دراسة فقهية

44.  

بني الفقه  لالتعزير ابملا سوجوكو إمام 2006
اإلسالمي والقانون املاليزي 

 104 -ذجامنو قانون املرور 

45.  

 حممد بن رشيد علي 2006
 علي

حقوق الطفل يف القانون 
ة يف ضوء يدراسة تقومي :املالديفي

46.  
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 105 -الفقه اإلسالمي
الرقابة الشرعية على املصارف  سفيان حممد الشيخ  2006

اإلسالمية: البنك اإلسالمي 
 108 -األردين منوذجا

47.  

 هينج سحيمي حممد 2006
 ايما

ء الزواج من املرأة الكتابية يف ضو 
دراسة فقهية  :الواقع املعاصر

 109 -مقارنة

48.  

ضابط املقابلة بني األعواض يف  اللطيف عبد علي 2006
البيوع وتطبيقاته دراسة يف 

 110 -مقصد العدل

49.  

 آل سعيد بنت مىن 2006
 اثين

فقه املرأة يف فكر احلداثيني حممد 
دراسة حتليلية  :وذجامنشحرور 

 111 -نقدية

50.  

 الكرمي عبد الدين نور 2006
 الكواملة

املشار كة املتناقصة وتطبيقاهتا 
املعاصرة البنك اإلسالمي 

 113 -وذجامناألردين 

51.  

  2007-10- 1- 4  
أسباب الفرقة يف األسرة املسلمة  شادا سينج ساوانج 2007

: وعالجها من منظور إسالمي
 116 -ابنكوك منوذجا

52.  

من الزان يف الفقه التدابري الواقية  أبو بنت ويزاان أنيس 2007 53.  
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اإلسالمي وتطبيقها يف ترجنانو:  بكر
  117 -دراسة فقهية

طاعة الزوجة لزوجها يف ضوء  احللو حممود فايز غادة 2007
 -دراسة حتليلية :مقاصد الشريعة

118 

54.  

 حاج بنت سعاد دايغ 2007
 سربيين

دراسة  :الطالق يف برواني
 119 -فقهية

55.  

ة يف ضوء الواقع مصارف الزكا هادي يسران حممد 2007
املعاصر )املؤلفة قلوهبم ويف سبيل 

 124 -اّلّل(

56.  

  2008- 13- 1- 5  
صة( ور أسواق األوراق املالية )الب بوين اثلث حممد 2008

دراسة  :يف الفقه اإلسالمي
  126 -تقوميية

57.  

حممد أبو بكر  2008
 املالديفي

اشرتاط إذن الويل يف زواج املرأة 
لفقه اإلسالمي البالغة العاقلة بني ا

  127-وقانون األسرة

58.  

 علي شهيم حممد 2008
 سعيد

البصمة الوراثية وأثرها على 
 128 -أحكام اللعان

59.  

شريفة بنت مات  2008
 إدريس

فتاوى التجميل دراسة أصولية 
  133 -حتليلية

60.  

فقه املقاصد وأثره يف فتاوى املرأة  شعراين هللا ذكري أمحد 2008
ف واألسرة عند الشيخ يوس

61.  
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 134-القرضاوي
مدى شرعية زواج املسيار  فوزية بنت زكراي   2008

 -وحاجة اجملتمع املاليزي إليه
136 

62.  

  2009- 15- 7- 3  
أثر مقاصد الشريعة ومآالت  بللو حذيفة قاسم 2009

 :األفعال يف العمل املصريف
 139 -دراسة أصولية تطبيقية

63.  

ذكية هانيم بنت  2009
 ساريكون

رعي لفقه التأصيل الش
األولوايت: قضااي املرأة السياسية 

 141 -منوذجا

64.  

عبد الكبري بللو  2009
 أديالين

تقاسم الربح واخلساوة يف عقد 
املضاربة وتطبيقاته يف بعض البنوك 

  142-اإلسالمية يف ماليزاي

65.  

دور العربون يف ختفيف املخاطر  يوسف آدم البدين  2009
يف املصارف اإلسالمية 

  143-املعاصرةوتطبيقاته 

66.  

حممد فائز زين  2009
 العابدين 

عقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي 
وعالقته بشركات التأمني يف 

 144 -ماليزاي

67.  

-العالمة التجارية رؤية فقهية حسن احلق 2009
145 

68.  
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مدى شرعية إجهاض اجلنني  عبد الرمحن أمحد معلم 2009
 150 -املشوة رؤية إسالمية

69.  

لرسول علي إهلام جاه ا 2009
 مناي

املراجعة الشرعية يف أدوات 
  151-البنوك اإلسالمية

70.  

حنيفه بنت موسى  2009
 فتح هارون

مقاصد األسرة عند الشيخ 
الطاهر بن عاشور دراسة فقهية 

  152-حتليلية يف ضوء الواقع

71.  

ساندي رزقي فربايدي  2009
 سانوسي

وقف النقود وتطبيقاته يف 
-صندوق الوقف اإلندونيسي

153 

72.  

  2010- 13- 4-3  
التأمني التعاوين من خالل الوقف  مصطفى بسام جنم 2010

اإلسالمي: املشكالت واحللول، 
 154-ابكستان وجنوب 

73.  

 حممد الفؤادي ذكي 2010
 داود

تعويض أهايل قتلى العمليات 
العسكرية يف أتشيه دراسة فقهية 

 156 -معاصرة

74.  

رق يف التمويل بصيغة التو  دورامي إمساعيل 2010
املعامالت املالية املعاصرة دراسة يف 

  157-ضوء مقاصد الشريعة

75.  

ضوابط املصلحة يف قضااي  مسية عبد العزيز 2010
املعامالت املالية املعاصرة بيع 

 159-السلم واالستصناع منوذجا

76.  
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عادات النكاح يف ضوء الشريعة  أمحد حسن البنا   2010
 –اإلسالمية جزيرة جاوة 

 160-وذجاإندونيسيا من

77.  

جنيدأمحد بن حممد  2010
 إبراهيم

قواعد احلاجة وضوابطها يف 
 التأمني التعاوين اإلسالمي

78.  

 نور بنت شرحا فاطمة 2010
 الدين

املساواة بني الرجل واملرأة يف 
فكر املنظمات النسوية يف احلركة 

   162 -األنثوية

79.  

صاحل بن حيىي بن بو   2010
 كراع  

جميل مستحضرات التنظيف والت
 163 -يف ميزان الشرع

80.  

املشاركة املتناقصة يف التمويل  فخرية بنت إبراهيم 2010
العقاري مباليزاي مي بنك 

 164-اإلسالمي منوذجا

81.  

 

 توضيحات:
 صفر-1-8 -1998 الرموز املستعملة:

 = سنة تقدمي الرسالة 1998الرقم األول 
 = عدد الرسائل املقدمة يف تلك السنة  8 -الرقم الثاين

 = عدد الرسائل يف املالية اإلسالمية  1 -الرقم الثالث
 صفر= عدد الرسائل يف فقه األسرة -الرقم الرابع
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= تسلسل الرسالة يف 2الرقم  2-...  حتديد معايري وضوابط منهجية للعمل بغلق . 1
 الكشف العام للرسائل.

سل الرسالة يف = تسل164الرقم 164-.. املشاركة املتناقصة يف التمويل العقاري. 81
 الكشف العام للرسائل.

 


