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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة
 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد: ،احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصالة والسالم على نبي ِّنا حممد
، وقد رأيت يف رئوتقدميها للقاردت التعريف هبا ، أإسالميةهذه جمموعة أخرى من كتب 

ا نفًعا واضًحا، ويف مضموهنا شيئًا جديًدا، قد يكون تناوهلا قلياًل، وكثري منها اهتموضوع
ذات أمهية يف عصران، رسائل علمية حمكَّمة، تتناول موضوعات إسالمية ضرورية وقي ِّمة، 

 فتكون االستفادة منها أكثر. 
ديدة انفعة(، مع عنوان )كتب ج ع معد ِّه، حتت( حلقة يف موق60وقد سبق أن نشرت يف )
اهرة"، وأعين أهنا رة.. إسالمية ظهاب، وعدَّلت العنوان إىل: "كتب مفردات أخرى من الكتب

  ، ظاهرة يف نفعها أو معاصرهتا.ابهرة يف موضوعاهتا
وجعلُت معها صوَر وقد رتبتها من جديد حتت موضوعاهتا، وضممت بعضها إىل بعض، 

كتاب جديد، يف حلقة أخرى من االهتمام املتجدد ابلكتاب   ر يفلتصدأغلفتها يف الغالب، 
 املوف ِّق. اإلسالمي. وهللا

 
 حممد خري يوسف

 هـ 1437
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 :  علوم الدين اإلسالميأوًلا
 

(1) 
 اإلسالم 

 )عموميات(
 

 املرشد إىل مواضيع القرآن والسنة

 

حلب:  -املرشد إىل مواضيع القرآن والسنة/ مجع عبدالسالم بن حممد رضا حالق.
 جـ. 15هـ(، 1428اتريخ الفسخ املؤلف، د. ت )

 

 
 

( عامًا يف عمل يدوي، ورأى 30( موضوعاً، مجعه جامعه على مدى )150اشتمل على )
من اآلايت  أمهية هذا العمل واحلاجة إليه من خالل مجع االستشهادات يف موضوع واحد

حاديث واألحاديث، حيث إن طالب العلم وعامة املسلمني حيتاجون إىل مبوَّب لآلايت واأل
 ليسهل عليهم الوصول إىل الشاهد املناسب للموضوعات اليت يبحثون عنها. وإذا كان بدأه
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قبل أن تنتشر احلواسيب، فقد ذكر أن عمله هذا يعجز عنه احلاسب، فإن مادة عمله 
ن الكرمي واألحاديث الشريفة معاً، يف حني ال يوجد برانمج يلمُّ هبما معاً. وأن تتضمن القرآ
ايت متَّ على أساس اللفظ واملعىن، وال ميكن للحاسب أن يبحث إال على أساس  تبويب اآل

 عماله أيسر من احلاسب. اللفظ.. وأن است

وسهم، ونشأ هـ حبلب الشهباء، جالس علماءها واستفاد من در 1355وجامعه من مواليد 
 نشأة دينية، "ودخل احلياة من أقسى أبواهبا" كما ذكر عن نفسه.

ه األساتذة: حممود عكام، عبدهللا انصح علوان، بكري رجب،  ين قرَّظوا كتابومن العلماء الذ
 عبدالوهاب طويلة. 

 

 احلرام ابملسجد األواخر العشر لقاء

 (هـ 1428 رمضان: العاشرة اجملموعة)
 

  كتــاب  يف صــدرت الــيت املتجــدد، الكــرمي اللقــاء هــذا مــن العاشــرة اجملموعــة مبحتــوايت بيــان هــذا
 – 110) املسلسلة األرقام أخذت وقد ،(ص 761) صفحاته جمموعو  ،ـه 1429 عام كبري
 :وحمققها ،ومؤلفها الرسالة، عوان أذكر(. 123
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  .يعقويب نظام حتقيق ؛ العمادية بن سليم بن منصور/  جازةاإل يف جزء -
  .ثرياأل احلق رشادإ حتقيق ؛ السلفي طاهر ابو/  املسلسلة العيدية حاديثاأل - 
 مرعـي" / الوجـوه حسـان عنـد اخلـري اطلبوا: " السالم عليه قوله يف الوجوه و الطرق حتسني - 

   .الغفيلي راشد حتقيق ؛ املقدسي
" / رمحـة عشـرون و مائـة يـوم كـل  يف البيـت هـذا علـى ينزل"  حديث بيان يف الغمة كشف   -

  .الغفيلي راشد حتقيق ؛ اهلندي عبداحلق
 حســني/  الــيمن اهــل اظهرهــا الــذي وأن ابليمــىن املصــافحة بنــد يف املتــيمن احلســن القــول - 
  .العجمي انصر بن حممد حتقيق ؛ االنصاري حمسن بن
  .التكلة زايد حممد حتقيق/  االثري العنايب ابن اجلزائر عالمة من اجازات فيه جمموع - 
ــأ خــــتم -  ــن عبــــدهللا/  حيــــى بــــن حيــــى روايــــة:  املوطــ ــري ســــام بــ ــونس حتقيــــق ؛ البصــ ــزز ع يــ  يــ

   .املكناسي
  .الكمايل عبدالرؤوف حتقيق ؛ السمهودي/  الشروط من للوضوء فيما السموط درر - 
 مـع اجلـزري االمـام حبـث تقويـة:  ؟ ال أم يكـره هـل السالم عن الصالة افراد بيان يف رسالة - 

   .قااي فاتح حممد حتقيق ؛ القاري علي املال/  النووي اهلمام

http://archive.org/download/WAQ98068_201308/cover.jpg
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/  حمدثــة ألهنــا الفقــه بكتــب جــائز غــري العمــل ان زعــم مــن علــى ينالســفاري العالمــة جــواب  -
  .العلي وليد حتقيق

 قيـــقحت ؛ الغـــزي علـــي بـــن امحـــد/  الـــدعا يف اليـــدين رفـــع اســـتحباب يف دعـــا ملـــن العـــني قـــرة - 
  .احلسيين حسن السيد

  .غدة ابو عبدالستار حتقيق ؛ خفاجة بن موسى بن أمحد/  للمؤمنات املهمات املسائل - 
ــر احلـــــظ -  ــن االوفـــ ــوم اطــــــاق ملـــ ــفر يف الصـــ ــد/  الســـ ــندي عابــــــد حممـــ ــق ؛ الســـ  احســــــن حتقيـــ

 . عبدالشكور
 .نذر عبدالرمحن حتقيق ؛ السندي عابد حممد /اخلارب الوقف جتديد يف الراغب تغري - 
 
 

 (14لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام )
 

لبشائر اإلسالمية، بريوت: دار ا -(.14لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام )
 مج.2ه،  1433
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  "، الذي ُعقد لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرامصدرت اجملموعة الرابعة عشرة من "

هـ يف بيت هللا احلرام  1432العلم يف األايم العشر املباركات من شهر رمضان عام بني أهل 
 إىل ثالثة أمور:( رسالة حمققة. وأشرَي يف املقدمة 24مبكة املكرمة، واحتوت على )

 : فقُد اللقاء الشيَخ احلنبلي املسند عبدهللا بن عبدالعزيز العقيل. أوهلا
 شام يف اللقاء، العالمة كرمي ِّ راجح.اثنيها: مشاركة شيخ القراء ببالد ال

اثلثها: مشاركة مميزة من جريان املسجد األقصى، حيث شارك الشيخ يوسف األوزبكي 
 يف رسالة من رسائل اللقاء.

 وهذا بيان مبحتوايت هذه اجملموعة املباركة، بذكر عنوان الكتاب، واسم مؤلفه، وحمققه: 

 بن حجر  أمحد  /"قريش األئمة من"لذة العيش يف طرق حديث  -1
  ن انصر العجمي.هـ(؛ حتقيق حممد ب852)ت  العسقالين

؛ برواية هفيما رواه عن شيوخ جزء احلافظ اإلمام حممد بن بشار -2
  ؛ حتقيق عبده علي كوشك.أيب يعلى املوصلي

، املتوىف سنة بمالع جزء فيه من حديث أيب الفضل أمحد بن -3
  .ضاهر بن حممد قاسمهـ؛ حتقيق 275

بن ضياء الدين حممد  /الثابتة جزء فيه حديث القلتني جبميع طرقه -4
  املقدسي؛ حتقيق يوسف بن حممد مروان األوزبكي. عبدالواحد

: وهو جزء فيه أخبار وحكاايت وأشعار من حديث جزء احللوى -5
هـ( عن شيوخه/  625حممد بن عبدهللا بن املبارك البندنيجي )ت 

هـ(؛ حتقيق حممد زايد بن 643حممود بن النجار )تيج حممد بن ختر 
   عمر التكلة.

جزء فيه أربعة أحاديث مروية عن النيب يليه ابلتحقيق السابق: 

http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1044
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1045
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1045
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1046
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1046
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1047
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1048
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1048
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1048
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1048
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1048
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1048
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1048
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1048


8 

 

 هـ(. 490نصر بن إبراهيم املقدسي )ت /صلى هللا عليه وسلم

بن أيب الفتح حممد / التسبيح اجلزء النجيح يف الكالم على صالة -6
  هـ(؛ حتقيق نظام بن حممد صاحل يعقويب.709)ت  احلنبلي البعلي

ه(؛ 911 ي )تجالل الدين السيوط /الثبوت يف ضبط القنوت -7
  حتقيق فريد بن حممد فويلة.

 /املسماة بعني البقر عينهاو  ذير أعالم البشر من أحاديث عكا حت -8
 هـ(؛ حتقيق حممد خالد كال ب. 1191)ت التافاليتبن حممد حممد 

د يف القولة الكافية فيما ور لتحقيق السابق: يليه للمؤلف نفسه واب
  .أنطاكية

  حممد سعيد احلليب الدمشقي إجازة العالمة الفقيه املسند الشيخ -9

هـ( لولده العالمة عبدهللا احلليب الدمشقي 1188-1259)  
-1222) عبد الغين الغنيمي امليداين هـ(/ ختريج1223-1286)

  هـ(؛ حتقيق عمر بن موفق النشوقايت.1298

أمحد بن  /ألهل الطلب واإلرادة مفتاح املعرفة والعبادة -10
هـ(؛ حتقيق  711 خ احلزاميني )تإبراهيم الواسطي، املعروف اببن شي

  وليد بن حممد العلي.

مفتاح الطريق إىل سلوك يليه للمؤلف نفسه وابلتحقيق السابق: 
 .التحقيق
  مفتاح طريق احملبني وابب األنس لرب العاملني.وأيًضا: 

صوارم الرباهني املسلولة من أغماد أسرار الوحي املبني  -11
ي )ت  علي اجلريسراشد بن  /على رقاب شبهات الزائفني

http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1049
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1050
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1051
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1052
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1053
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1053
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1053
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1053
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1053
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  ه(؛ حتقيق فوزية بنت علي الشايع.1303

نظم  /أصلها لإلمام ابن تيمية ختميس أبيات يف التوحيد -12
هـ(؛ حتقيق السيد حممد رفيق 1412حممد صاحل العباسي )ت 

  .احلسيين

 حسن بن علي العجيمي / النفح املسكي يف عمرة املكي -13
  هـ(؛ حتقيق راشد بن عامر الغفيلي.1113)ت

بن  مرعي /واحلرير ستعمال الذهبانري يف ج املالسرا  -14
هـ(؛ حتقيق عبدالرؤوف بن حممد 1033)ت الكرمي يوسف
  الكمايل.

 مدحم /وتلبيسها ابلذهب بغية الطلب يف تصليح األسنان -15
هـ(؛ حتقيق عبدالرؤوف بن 1365)ت  سنوياخلاجني البو  بن حممد

  حممد الكمايل.

 أمحد /دواألمر فتح الرحيم الصمد حبكم صحبة النساء -16
 هـ(؛ حتقيق راشد بن عامر الغفيلي. 1197)ت  السجاعي بن أمحد

فيصل بن عبد العزيز  /جتهادواًل مقام الرشاد بني التقليد -17
 هـ(؛ حتقيق حممد بن يوسف اجلوراين.1376)ت  آل مبارك

حممد القاري علي بن سلطان  /الضابطية للشاطبية الالمية -18
  هـ(؛ حتقيق عبداحلليم األنيس. 1014)ت  اهلروي

اخلليجي  احللواينبن أمحد أمحد  /حالوة الرز يف حل اللغز -19
 حممد خري رمضان يوسف. هـ(؛ حتقيق1308)ت 

  .قطع الل ِّجاج يف اإلجاجيليه للمؤلف نفسه وابلتحقيق السابق: 

 

http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1055
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1056
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1057
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1058
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1059
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1060
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1061
http://www.dar-albashaer.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=1062


10 

 

(2) 
 دفع مطاعن وشبهات عن اإلسالم

 
 

 منهج الصحابة يف التعامل مع الشبهات
 

منهج الصحابة يف التعامل مع الشبهات/ إعداد عبدهللا بن أمحد البدر؛ إشراف سهل بن  
. الرايض: جامعة امللك سعود، كلية الرتبية، قسم الثقافة اإلسالمية، -لعتييبرفاع ا

 )رسالة ماجستري(. -ورقة . 349هـ، 1430
 

أييت أمهية هذا البحث من انتشار الشبهات وفشو ِّها يف هذا الزمن واتساع خطرها، وتنوع  
س، مث معرفة منهج الوسائل اليت تُعرض من خالهلا الشبهات، وسهولة وصوهلا إىل عامة النا

الصحابة يف التعامل مع الشبهات، مما يبعث اهلمم على العناية هبذا الباب، واإلفادة من 
معاجلة الشبهة وكيفية إزالتها، ولفت األنظار إىل هذا املوضوع، الذي ذكر طريقتهم يف 

ن هللا الباحث أنه ال يعرف من تكلم فيه وأبرزه، مث وفرة اآلاثر املروية عن الصحابة رضوا
عليهم يف تعاملهم مع الشبه وتنزيلها على الواقع املعاش، وجتنب الزلل يف التعامل مع الشبه  

 قة الصحابة يف تعاملهم معها.حال االهتداء بطري
والشبهة: وارد يرد على القلب حيول بينه وبني اكتشاف احلق له، وإمنا مسيت شبهة الشتباه 

 احلق ابلباطل فيها.
ى هللا عليه وسلم، وهم صحابته الكرام رضي هللا عنهم،  مة بعد نبيها صلوإن طريقة خري األ

ب وأبعد عن الوقوع يف اخلطأ، ملا خصَّهم يف التعامل مع الشبهات، أقرب إىل إصابة الصوا
 هللا به من منزلة عليَّة يف الدين، فهم نقلة الشريعة، ويف وقتهم تنزَّل الوحي.

خلامتـة: تـدبر  الشـبهات كمـا أفـاده الباحـث يف اوإن من وسائل العصـمة مـن الوقـوع يف -
الــوحيني، والتمســك ابلســنة ومــا القــرآن وتفهــم معانيــه، والعلــم النــافع، واالنقيــاد التــام لنصــوص 

عليه الصحابة ومجاعة املسلمني، وامتالء القلب ابليقني اجلـازم ابالعتقـاد احلـق... وإذا وقـع يف 
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لشـيطان وابدر إىل االنتهـاء عنهـا، وابتعـد عـن اجلـدل قلبه شيء من الوسوسة استعاذ ابهلل من ا
راءة كتـبهم، أو اسـتماع هلـم، كمـا أن املذموم، وابتعد عما يثري الشبه، مـن جمالسـة ألهلهـا، أو قـ 

 لزوم الوسطية، والروية واألانة، سبب للعصمة من الشبهات.

ذا تــوافرت طريقــة اجلــدل واملنــاظرة مــن أجنــع الطــرق يف التعامــل مــع الشــبه وأهلهــا، وهلــ  -
ــذا الطر  ــلوك هـ ــرام رضـــي هللا عـــنهم يف سـ ــن الصـــحابة الكـ ــذه النصـــوص عـ يـــق، وظهـــرت آاثر هـ

الـــيت حصـــلت بســـبب هـــذه املنـــاظرات، كمـــا يف منـــاظرة ابـــن عبـــاس لل ـــوار  الطريقـــة ابلنتـــائج 
 ورجوع عشرين ألفاً منهم بسبب ذلك!

مــل مــع الشــبهات، ينبغـي اســت دام الــرد والتــوبيخ اللفظــي يف موضـعه املناســب ملــن يتعا -
األسلوب ليس مناسباً يف كل وقت، وليس  فرياعى فيه الزمان واملكان واحلال والش ص، فهذا

 اً مع كل أحد، وال من كل أحد.مناسب

أن يدرك املرء أن الشـبهات تتفـاوت، فمنهـا مـا ال ينـدفع إال ابلقـوة اللفظيـة، ومنهـا مـا  -
لطيــف، ومنهــا مــا ال ينــدفع إال لشــدَّ مـــن ينــدفع لقــل مــن ذلــك، ابلكلمــة الطيبــة والتوجيـــه ال

 ذلك، من هجر، وعقوبة تعزيرية.

هات والــيت اســت دمها الصــحابة: طريقــة الزجــر مــن الطــرق املــؤثرة يف التعامــل مــع الشــب -
والـردع الفعلـي، ذلــك أن النفـوس أحيـاانً حتتــا  إىل عقوبـة تعزيريـة تكــون سـبباً يف إبعـاد الشــبهة 

قول صبيغ لعمر رضي هللا عنه حـني ضـربه بعـراجني الن ـل، فجعـل  عنها، ومما يؤكد هذا املعىن
 د وهللا ذهب الذي كنت أجد يف رأسي.الدم يسيل على وجهه: حسبك اي أمري املؤمنني، فق

من املتقرر أن ليس آلحاد النـاس اسـت دام مـنهج الزجـر والـردع الفعلـي يف التعامـل مـع  -
 ؤثرة، كأهل العلم وذوي الفضل.الشبه، بل هو خاص بويل األمر، ومن له مكانة م
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ه ممــا يتميــز بــه مــنهج الصــحابة يف التعامــل مــع الشــبه: وحــدة املصــدر الــذي يتلقــون منــ  -
 ويصدرون منه.

متيز منهج الصحابة يف تعاملهم مع الشـبه ابلـرد اإلمجـايل للشـبهة، واإلمجـال يف الـرد لـه  -
قيق الكالم قد يـور  املـرء متكنـاً فوائد كبرية، منها إماتة للشبهة، ألن التفصيل يف اإلجابة وتش

 اطر.للشبهة يف قلبه، فتمرضه وتؤثر عليه، وفيه قطع لتسلسل الشبهات وتوارد اخلو 

ا هــــو كمــــال التســــليم  - ــً وممــــا متيــــز بــــه مــــنهج الصــــحابة يف تعــــاملهم مــــع الشــــبهات أيضــ
للنصوص، فالتسليم للنص من أكرب األسباب لقطـع عالئـق الشـبهة، ونفيهـا عـن القلـب، وفيـه 

 حترير للقلب من اخلواطر والوساوس الشيطانية.

 األمـــة مـــن كمـــا متيـــز مـــنهجهم بكمـــال الشـــفقة ومتـــام النصـــح، يف الســـعي إىل حتصـــني -
الوقــوع يف الشــبهات، وبــذل الوســع يف رفــع مــا وقــع مــن الشــبهات ودحضــها بكلمــات حانيــة، 

 وتوجيه أبوي كرمي.

 

 مفرتايت وأخطاء
 

 -دهللا القاســم.ســالمية )اًلستشــراقية(/ خالــد بــن عبــ مفــرتايت وأخطــاء دائــرة املعــارف اإل
 رسالة دكتوراه(.ص( )أصله  1215مج ) 2هـ، 1431الرايض: دار الصميعي، 
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ــرة املعــــارف اإلســــالمية( الــــيت ألفهــــا كبــــار االستشــــراق يف بدايــــة القــــرن العشــــرين املــــيالدي  )دائـ
رق والتصـوف والفلسـفة،  احتوت على كم  هائل من املصطلحات يف العقائد والفقـه واللغـة والفـِّ

واألمــاكن والقبائــل، وفيهــا معلومــات وفــرية عــن ش صــيات مشــهورة يف اإلســالم، ويف التــاريخ 
وتعــد مرجعــاً لكثــري مــن البــاحثني وخاصــة يف الغــرب، وال تكــاد ختلــو منهــا مكتبــة عامــة داخــل 

مــد مــن كثــري مــن  الــبالد اإلســالمية وخارجهــا، ولكنهــا مملــوءة ابألخطــاء، بســبب التشــويه املتع
عربيـة أو حبقـائق كتبتها، إضافة إىل أخطاء كثرية متفاوتة وقع فيها كثـري مـنهم؛ جلهلهـم ابللغـة ال

ــبهات  ــع شـ ــه، مـ ــي  فيـ ــد الت لـ ــدين إال وجتـ ــوعات الـ ــن موضـ ــوعاً مـ ــد موضـ ــا جتـ اإلســـالم، وقلمـ
 وكــذب أحيــاانً. وجــاء هــذا الكتــاب لـــريد تلــك الشــبهات وخاصــة يف أمــور االعتقــاد، وليظهـــر
ــو  ــوه هـ ــن أن مـــا كتبـ ــل، وال يظـ ــبس احلـــق ابلباطـ ــد احلاقـــدين، حـــل ال يلتـ ــاهلني وحقـ جهـــل اجلـ

 الصواب.

 قد جعل املؤلف موضوعه يف أربعة أبواب مع مباحث عديدة، هي:و 

 تعريف بدائرة املعارف اإلسالمية -
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 توحيد هللا يف دائرة املعارف اإلسالمية: عرض ومناقشة. -
 مية: عرض ومناقشة.النبوة يف دائرة املعارف اإلسال -
 مطاعن الدائرة األخرى يف العقيدة اإلسالمية. -

 وتشويه الدائرة للعقيدة اإلسالمية، منها:وذكر أبرز طعون 

تشويه عقائد املسلمني، وذلك ابإلكثار من ذكر معتقـدات الفـرق الباطلـة مـن  -
 غري بيان.

 ترويج اخلرافات امل الفة ملا يعتقده املسلمون. -
 ة بنفي دالئلها.التشكيك يف النبو  -
 ه وسلم.الطعن يف الوحي ابدعاء أنه حالة نفسية تنتاب النيب صلى هللا علي -
 ادعاء تناقض القرآن والسنة. -
 الطعن يف رواة احلديث، مثل طعنهم يف أيب هريرة وأنس بن مالك والزهري. -
 جتاهل جهود احملد ِّثني يف حفظ احلديث النبوي. -
  عليه وسلم.الطعون الكثرية يف ش ص النيب صلى هللا -
 .ادعاء أن قصص بعض الصحابة وكراماهتم إمنا هي موضوعة بغرض التمجيد -
 اختالق املؤامرات واملكائد ونسبتها لصحابة النيب صلى هللا عليه وسلم. -
 ترديد كالم الشيعة فيما يتعلق بعثمان رضي هللا عنه. -
تب القصص االعتماد على الكتب غري املوثوقة يف تقرير اعتقاد املسلمني، كك -

 والنوادر.
 ادعاء أن الدجال ش صية أسطورية عند املسلمني. -
 عة اإلسالمية والتنفري منها.الطعن يف الشري -
 إرجاع الشريعة اإلسالمية إىل مصادر جاهلية كالقانون الروماين. -
 الدعوى ابستحالة تطبيق الشريعة اإلسالمية على أرض الواقع. -
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 هب احلنبلي.الطعن يف األئمة األربعة السيما املذ -
 الطعن يف عموم الدعاة واجملاهدين. -
 اإلسالم وحماولة إضفاء الشرعية عليها.متجيد األمور اليت ختالف  -
 مدح الباطنية وأهنا مثرة مثلى للعقل يف اإلسالم. -
 متجيد املعتزلة ورجاهلا. -
 مدح دعاة الترب  والسفور. -
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(3 ) 
 األخالق واآلداب

 
 احلياء
 

 ،حممـد عبداحلميـد حممـد /املعاصـر املسـلم للمجتمـع تربيتنا يف هبيقوتط احلياء خلق: احلياء
 .ص159 هـ،1429 ،ىاهلد دار ،مصر املنيا،

 
 شــأنه مــن أعلــى واإلســالم ،للبشــريَّة اخلــري معــاين حيمــل واالصــطالحي اللغــوي مبفهومــه احليــاء
 هـوو  خبـري، إالَّ  أييت ال وأنَـّه قرينـان، واإلميـان وأنَـّه اإلسـالم، خلـق - حبـق - ويعـد   فضله، وأابن
 الــيت الرَّفيعـة املنزلـة عــن يكشـف مبـا والسـنة، القــرآن حيثياهتـا بـنيَّ  املعـاين هــذه وكـل... كلـه  خـري
 األخـالق مجيـع لنَّ  القـول مُيكـن معـه الـذي األمـر اإلسـالميَّة، األخالق بني احلياء خلق تبوَّأها

ق عباءتـــه، حتـــت مـــن ختـــرُ  الفاضـــلة د  رب منـــه، نـــوع واألمانـــة ،احليـــاء مـــن نـــوع فالصـــ ِّ  نـــوع والصـــَّ
 .األخالق كل  تدبَّران لو وهكذا... منه،
 وجماالته، وفوائده، أمهيَّته، وبنيَّ  به، الصلة ذات واأللفاظ الكرمي، اخللق هذا املؤلف عرَّف وقد

 دور عــن والثالــث ،"النبويــة والســنَّة الكــرمي القــرآن ضــو ء يف احليــاء خلــق" الثــاين الفصــل وجعــل
ــاء، خلــــق تطبيــــق يف اجملتمــــع ســــاتمؤسَّ  ــالم،اإل ووســــائل ،واملدرســــة األســــرة دور يعــــين احليــ  عــ

ة واملؤسَّســـات ــية الثقافيـــَّ ــهام أنَّ  وبـــنيَّ  ،واملســـجد والر ايضـ ــذا حنـــو تصـــوَّب السـ ــارة اخللـــق هـ  لإلغـ
فاع تسـتطيع ال واملؤسَّسـات! شـاء ما يصنع يستحيِّ  م من ألنَّ  ؛ليهع  م مـا اخللـق هـذا عـن الـد 
بيــة واملطلــوب اإلســالم، مبــنهج زِّمتلتــ  ك الســليمة الَّتَّ  األمــة ينتشــل جبيــل لنظفــر ؛ابحليــاء والتمســُّ
 .حكيمة رابنية قيادة األمة قوديو  ه،والتي الت بُّ  براثن من

اه ابلبــاحثني وأهــاب ة الَّتبيــة إىل االجتــ   وضــرورة ،واألخــالق اآلداب ابب يطرقــون عنــدما العمليــَّ
 هللا رضـي - األجـالء وصـحابته -صـلى هللا عليـه وسـلم  - الرَّسـول بيـةتر   طريقـة مـن االستفادة
ءَ  - عــنهم اد وجتــارب األول، الــنء  ا فالَّتبيــة ،األوائــل الزهــَّ  بــه الــذي والتمــرُّن ابلعمــل تكــون إمنــَّ
 .األخالق وترسخ اإلميان يكمل
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ه  د ضــــرورة علــــىونبــــَّ ةيالتدر  الــــدورات عقــــ   - آلداباو  األخــــالق ترســــيخ علــــى التــــدريب يف بيــــَّ
نيــة واالســتِّعانة - احليــاء خلــقَ  وخاصـة جمــة األقــراص إعــداد يف العصــر بتق   علــى حتتــوي الــيت ،املد 
ة جتـــــارب ء تـــــدريب يف واقعيـــــة وقصـــــص عمليـــــَّ ا األخـــــالق علـــــى الـــــنء   احليـــــاء وخلـــــق ،عمومـــــً
 .خصوًصا

 
 دراسات يف ُخلق الصدق

 

 -مان القوسي.دراسات يف ُخلق الصدق يف ضوء الكتاب والسنة/ مفرح بن سلي
 ص. 110هـ 1431الرايض: املؤلف، 

 

حبث علمي حمكَّم، عرَّف فيه مؤلفه الصدق وبنيَّ مكانته يف اإلسالم، مث ذكر أنواعه: الصدق 
 العمل، ومقامات الدين.يف القول، ويف النية واإلرادة، ويف العزمية، والوفاء ابلعزم، ويف 

 ميمة.مث بنيَّ الصدق املذموم، وهو: الغيبة، والن

كما تعرَّض للكذب عند اإلصالح بني الناس والتأليف بينهم، ويف احلرب مع الكفار 
 واملكايدة ألعداء الدين.

وخصص فصاًل لألسباب املعينة على الصدق، منها: حب احلق وإيثاره، ومصاحبة 
 الصادقني. 

سري الرزق ونيل الصدق وفوائده اليت ذكرها: اهلدوء النفسي والطمأنينة القلبية، تي ومن مثرات
 رة ونيل األجر العظيم. بركته، متاسك اجملتمع واستقراره، احلصول على املغف
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وللصدق قيمة كبرية ومكانة سامية يف دين هللا، فهو أساس اإلميان، وأساس قبول الطاعات 
ام تب األجر والثواب يوم القيامة، وقد أمر هللا تعاىل عباده اباللتز والقرابت عند هللا، وعليه يَّت 

 به، كما أمر بذلك نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم...

 

 صلة الرحم

 

الرايض:  -صلة الرحم: ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة/ فهد بن سريع النغيمشي.
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 270هـ، 1433مكتبة دار املنهاج، 

 

 

 

ة هلل ورسوله، وأداء صلة الرحم من أعظم القرابت، ومن أفضل األعمال الصاحلة، ففيها طاع
أفراده على التواصل والَّتاحم يكون متكافاًل حلق الوالدين واألقارب. واجملتمع الذي حيرص 

 متعاواًن. وقد عين اإلسالم هبذا التعامل ، فوضع له آدااًب وحثَّ عليها، ووضَّحها املؤلف وبنيَّ 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiFtaW-hPDLAhWEDw8KHVitCrwQjRwIBw&url=https://twitter.com/altadmoriah/status/192266452542304256&psig=AFQjCNEgPbIBjZW4qATR0chEyrnLmZVJLA&ust=1459689279927246
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 تقتصر على الزايرة، فهناك جوانبها يف حبثه هذا، وذكر ضوابطها الفقهية، ونبَّه إىل أهنا ال
 مهية.جوانب أخرى لصلة الرحم ال تقلُّ عنها أ

 وجعله يف أربعة فصول، حتتها مطالب ومباحث، هي:

 أقسام صلة الرحم. -1

 أحوال املأمور بصلة الرحم. -2

 وسائل صلة الرحم.  -3

 تطبيقات معاصرة يف صلة الرحم. -4

 وتوصَّل إىل نتائج، منها: 

 

 م، ورحم غري حَمَرم. رحم حَمرَ ن: أن الرحم نوعا -
فالرحم احملرم: كل ش صني بينهم رابطة، لو فُرض أحدهم ذكرًا واألخرى أنثى م حيلَّ  

 هلما أن يتناكحا، كاآلابء واألمهات، واإلخوة واألخوات، واألجداد واجلدات، وإن
 االت.عَلوا، واألوالد وأوالدهم وإن نزلوا، واألعمام والعمَّات، واألخوال واخل

وأما الرحم غري املـــَحَرم، فهو َمن عدا الرحم املـــَحَرم من األرحام، وهم الذين  -
ال تتحقق فيهم املـــَحرمية، كبنات األعمام وبنات العمَّات وبنات األخوال 

 وحنوهن. 
ي اإلحسان إىل األقارب على حسب حال الواصل أن معىن صلة األرحام ه -

واترة ابخلدمة، واترة ابلزايرة والسالم، وغري   واملوصول، فتارة تكون ابملال،
 ذلك. 

 اتفق العلماء على وجوب صلة الرحم يف اجلملة، وحترمي قطعها ابتداء. -

والراجح أهنا اختلف العلماء يف حد ِّ الرحم اليت جتب صلتها على ثالثة أقوال،  -
 الرحم املـــَحَرم؛ لقوة أدلة ما استدل به أصحاب هذا القول.

هي الرحم غري املـــَحَرم، لعموم النصوص الواردة يف  تستحب صلتهاالرحم اليت  -
 احلث على صلة الرحم. 
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القدر الواجب واملستحب يف صلة الرحم مرجعه إىل العرف كما قرر ذلك  -
 ل واملوصول.العلماء، ويكون حبسب حال الواص

صلة ذي الرحم الفاسق تكون على حسب نوع فسقه، فإذا كان جماهرًا   -
ره داعيًا لذلك، فإنه ال ُُيامل، بل يُهَجر ويُقَطع وال يوَصل، بفسقه وفجو 
تسَّتًا بفسقه وفجوره فإنه يعاَمل معاملة املسلم مستور احلال، وإن كان م

 وجتب صلته ومناصحته.

دي احملارب يُقاَطع وال يوَصل إال من ابب املداراة أن ذا الرحم الكافَر املعا -
فر املسام فإنه يوَصل، خاصة إذا كانت واالتقاء لشره، وأما ذو الرحم الكا

 هذه الصلة طمًعا يف دخوله إىل اإلسالم.

 املقطوعة إىل ثالثة أنواع:  قطيعة الرحم تقسم ابعتبار الرحم -

 . قطيعة الوالدين، وهي أشدُّ حترميًا -1

قطيعة األقارب الواجبة صلتهم من غري الوالدين، كاإلخوان واألخوات     واخلاالت  -2
 مَّات، وهذه أيًضا حمرَّمة، ولكنها أقل درجة من األوىل.والع

قطيعة األقارب املستحبة صلتهم، وهم من كان غري احملارم، كأبناء وبنات  -3
 واخلاالت وحنوهم. األعمام واألخوال وأبناء وبنات العمَّات 

 وقطيعة الرحم ابعتبار جنس القطيعة نوعان:
 نواع القطيعة.القطيعة ابإلساءة إىل األرحام، وهي أشد أ -أ

 القطيعة بَّتك اإلحسان إىل األقارب. -ب 

 

م حيدد الشرع احلنيف مدة للزايرة يف صلة الرحم، وترك ذلك للعرف، فما  -
به، فإذا كانت عادة وعرف البلد   تعارف الناس عليه أنه مدة للزايرة فُيعَمل

 أن تكون الزايرة كل أسبوع فال حتصل الصلة إال بذلك، وهكذا.
 غري األصول والفروع ال جتب إال بثالثة شروط، هي: رابة من نفقة الق -

 أن يكون املستحق للنفقة معسرًا. 
 أن يكون املستحق للنفقة عاجزًا عن الكسب.

 موسرًا. أن يكون من جتب عليه نفقُة قريبهِّ 
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 جواز دفع الزوجة زكاة ماهلا إىل زوجها. -
 زكي. ال ُيوز دفع الزكاة لألقارب الذين جتب نفقتهم على امل -
 

 

 أحكام الزايرة 
 

الرايض: مكتبة  أحكام الزايرة يف الفقه اإلسالمي/ حممد عبدالرحيم ولد العريب._
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 556هـ، 1431الرشد، 
 

 
 
 

 كتاب شامل يف معاين الزايرة وأحكامها، وقد جعله يف اببني وعدة فصول، هي:
 : زايرة األش اص:الباب األول

 ون. الرحم واحملضزايرة ذوي  -
 زايرة اجلريان واملرضى. -

http://pustakaalwadi.com/alwadi/wp-content/uploads/2015/11/foto-Alwadi5.jpg
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 زايرة الصاحلني والعلماء. -
 احلكام واملسؤولني.زايرة  -
 زايرة السجناء واملوقوفني.  -

 : أحكام زايرة األماكن:الباب الثاين
 زايرة أماكن العبادة غري املسجد احلرام. -
 زايرة القبور. -
 زايرة اآلاثر النبوية وأماكن السرية. -
 ة البلدان للسياحة.اير ز  -

 ومن الفوائد والنتائج اليت ذكرها يف آخر الكتاب:
 لة الرحم أشكاالً متعددة، وأن أَو الها: الزايرة.أن لص -
ليس للزو  منع زوجته من زايرة والديها مل كانت أمينة يف نفسها وم خيء عليها  -

 التعرض هلا من قبل املفسدين.
 ياهتما وبعد موهتما.تحبة، ألهنا من بر ِّمها يف حزايرة أهل ود ِّ األبوين مس -
 له مشروعة ابلضواب  العامة لالختالط. عيادة الرجل للمرأة وعيادهتا -
زايرة أهل العلم والصالح مندوبة، وكذا انتدب زايرة اإلخوان يف هللا ولو كان املزور  -

 مفضواًل.
 الراجح أن ال خير  املعتكف للزايرة املندوبة. -
طان العادل مندوبة، وزايرة اجلائر مكروهة عند خوف الفتنة، جائزة عند ة السلزاير  -

 أمنها، بل مستحبة إن ُرجيت منها منفعة شرعية. 
من حق السجني يف الشريعة اإلسالمية أن يزوره أهله وأصدقاؤه ابلقدر الذي ال  -

 يفو ِّت املقصود من سجنه.
فمن ُرجيت من زايرته مصلحة وم تعدَّ  زايرة غري املسلم حمكومة ابملصلحة والعرف، -
 وإال حرمت زايرته.من قبيل املواالة للكفار زير،  عرفاً 

 ال يُعلم يقيناً قرب نيب غرُي قرب نبي نا صلى هللا عليه وسلم. -
 زايرة قبور الكفار بقصد الَّتحُّم والدعاء  هلم حمرَّمة، وبقصد العظة واالعتبار جائزة. -
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 آداب الضيافة
 

هـ، 1431اإلسكندرية: دار اإلميان،  -لضيافة/ فيصل بن عبده احلاشدي.ب اآدا
 ص. 121

 

 
 

اب حبن آداب الضيف: من وجوب اإلجابة دعوة وليمة العرس، واستعحتد  فيه مؤلفه 
ن آداب املضيف، وهل له أن يفطر كالضيف، وأخرياً عن قصة ضيف ع، و هاإجابتها يف غري 

 إبراهيم عليه السالم. 
قت احملدد، عدم اجللوس بني اثنني إال إبذهنما، اليت ذكرها: احلضور يف الو  ب الضيفومن آدا

 صون العني عن عورات املنزل، عدم األكل فوق احلاجة، شكر املضيف والدعاء له.
، تقدمي شيء للضيف أثناء انتظار تقي ومن آداب املضيف: احلرص على أن أيكل طعامك

 سطة الضيف ابحلديث.ابمالطعام، 
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjt3_TVhfDLAhVBwA4KHS-HBIkQjRwIBw&url=http://obeikandl.com/arabic/sections/-9678.html&psig=AFQjCNHE2PBhfxPM9d6bPwjO5NLJYu58pQ&ust=1459689598585500
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 أخالق العمل يف اإلسالم
 

أخالق العمل يف اإلسالم/ مفرح بن سليمان القوسي._ الرايض. املؤلف: 
 ص. 109هـ، 1431
 

 
 

لألخالق مكانة عظيمة جداً يف اإلسالم، وميكن القول إن صالح أفعال اإلنسان مرتب  
وهذا  .ملبصالح أخالقه. وكما عين اإلسالم ابألخالق عموماً، فقد عين أيضًا لخالق الع

ق يف جوانب العمل املتعددة. وقد حتد  أخالالبحث أضواء على أبرز ما شرعه اإلسالم من 
املؤلف عن أثر العمل وأمهيته يف احلياة اإلنسانية، وعن أمهية العمل ومكانته يف اإلسالم، 

 ضرورة وبنيَّ  .العمل ن األخالق يف العامل نفسه، واألخالق يف رب ِّ عوضواب  ممارسته، و 
ء العامل حقوقه كاملة، ومعاملته ابحلسىن، مثل عدم تكليفه لعمال ال طاقة له هبا، وأن عطاإ

 فوره بعد فراغه من أداء العمل دون مماطلة، وتوفري الضمان الصحي له، والعجيعطى أ
 والصفح عنه إذا حصل منه خطأ أو تقصري غري مقصود. 
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لعمل، ومن أبرزها: النفاق، والغء ء اويلزم اجتناب كل األخالق السلبية املذمومة يف أدا
والتزوير، والرشوة، والسرقة والغلول، والوشاية ابلزمالء، وفعل املنكرات، واستغالل مواقع 

 .العمل لتحقيق املصاحل الش صية
وطالب بضرورة سعي اجلهات احلكومية املعنية بشؤون العمل والعمال، وكذا إدارات   

إىل إبراز قيمة وأخالق العمل اليت  ،يف البالد اإلسالمية ا اخلدمة املدنية والعسكرية وأمثاهل
قررها اإلسالم، واختاذ اإلجراءات الالزمة والقرارات املناسبة لتفعيل االلتزام هبذه األخالق يف 

 حياة املسلمني يف جماالت العمل امل تلفة. 
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(4) 
 البدع يف اإلسالم

 
 مفهوم البدعة

 

 

م البدعة وأثره يف اضطراب الفتاوى املعاصرة/ عبداإلله بن حسني العرفج._ عمان: هو مف
 ص.384هـ، 1430دار الفتح للدراسات والنشر، 

 

 
 

حرر فيه املعىن الدقيق للبدعة، وبنيَّ حكمها، وأن العلماء خمتلفون يف حتديد معناها وحكمها 
سلف  بفهماها الوارد يف السنة املطهرة عن وممنذ عهد السلف، كما بنيَّ انقسامها إىل مراتب، 

 األمة من كبار األئمة الفقهاء.
 .اجلواز أو( مسألة مما اختلف السلف يف احلكم عليها ابلبدعة 36مث ذكر )

عليه عند األئمة  انمث شرح ما ذهب إليه بعض املعاصرين من تضييق ملعىن البدعة عما ك
فيها أولئك املضي قون، بني قائل جبوازها وقائل  لفخت( منوذجاً ملسائل ا20السابقني، واضعاً )

 ببدعتها.
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( من اختالف السلف يف احلكم التطبيقي للبدعة اليت ذكرها املؤلف 36والنماذ  الـ )
إطالق لفظ "الصفات" هلل عز وجل، رد احلديث  ،وانقشها هي: قول "لفظي ابلقرآن خملوق"

ابلنية يف الصالة، اجلهر ابلبسملة يف ظ لفاملرسل، الكالم يف دقائق أعمال القلوب، الت
الصالة، القنوت يف الفجر، القنوت يف الوتر، وضع النعلني بني القدمني يف الصالة، 
االضطجاع بعد سنة الفجر، جلسة االسَّتاحة، النداء األول قبل الزوال يوم اجلمعة، التوقيت 

لشكر، صالة ا دةيف املسح على اخلفني، سنة املغرب القبلية، صالة الضحى، سج
االستسقاء، حماريب املساجد، اخلطبة على منرب املسجد احلرام، الدعاء بعد السالم من 

رص الثمار لتحديد خالصالة، السجود على احلجر األسود، رفع الصوت ابلتكبري يف العيد، 
مقدار الزكاة فيها، قول )اللهم تقبل مين( أو )اللهم منك وإليك( عند ذبح األضحية،  

إشهار اهلدي، تكرار السعي للقارن، التعريف بغري عرفة، إحياء ليلة النصف من  ة،يقالعق
شعبان، تلقني امليت، حلق الشارب، التغليظ يف اليمني ابحللف ابملصحف، القضاء ابلشاهد 
وميني املدعي، مجع الطالق الثال  يف كلمة واحدة، طالق املرأة يف الطهر الذي يلي 

 يض، املعانقة يف العيدين والقادم من السفر.احل مراجعتها بعد طالقها يف
 

 البدعة احملمودة
 

البدعة احملمودة بني شبهات املانعني وأدلة اجمليزين/ صالح الدين بن أمحد اإلدليب._  
 ص.74هـ، 1430عم ان: دار الفتح، 

 



28 

 

 
 

بينها،  انوز مث حرر فيه مفهوم البدعة احملمودة )احلسنة( بعرض استدالل املانعني، فاجمليزين، 
وأي د قول اجمليزين، ممثاًل عليه بواقع فتاوى األئمة الكبار، خاصة اجملتهدين املتقدمني. وتناول 
ن مسائل قال ببدعتها امل الفون وهي ليست كذلك، وأخرى هي من البدع فعاًل وامل الفو 

اثت عند ون فيها. مث بني خطر رمي املسلم ابلكفر أو الفسوق أو االبتداع، وأن املستحدواقع
ل أثره احلسن يف ياألصمجهور أهل العلم منها احملمود ومنها املذموم، وهلذا املنهج الشرعي 
 مجع الكلمة واالتساع لآلخر، واستثمار اخلالف يف االجتاه اإلُيايب.

 
 ف اإلسالم منهااألعياد احملدثة وموق

 

_ الرايض، دار األعياد احملدثة وموقف اإلسالم منها/ عبدهللا بن سليمان آل مهنا.
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 392هـ، 1431التوحيد، 
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حتد  املؤلف من خالل ثالثة أبواب عن: أعياد األمم الكافرة، واألعياد البدعية عند 
 الكفار يف أعيادهم وأحكامها.بعض املسلمني، ومظاهر مشاركة 

بتداع، وأن األعياد وذكر أن األعياد من مجلة الشعائر واملناسك اليت حيرم فيها اال 
لكفار، وأن الشريعة متنع أشد املنع من التشبه اإلسالمية تنمي اإلميان، خالفًا ألعياد ا

ابلكفار يف األعياد وغريها، وبنيَّ أن أعياد الكفار يف مجلتها تعتمد على أساطري وخرافات 
 وال ختلو من الفسق، كشرب اخلمور واالحنراف األخالقي.اترخيية، 

يف املسلمني كثري من األعياد البدعية، الزمانية واملكانية، وأن من  أنه سرى كما بني  
أسباب رواجها دول تقوم على مبادئ ضالة، ووجود اجلهل بني الناس، وسكوت العلماء 

لكفار يف أعيادهم، لكنها صبغت خوفًا من سلطان تلك الدول، وأغلبها تقليد ملا عند ا
 بصبغة إسالمية لَّتوَّ .

ضروري االحتساب على األعياد احملَدثة، وأن رسول هللا صلى هللا عليه  ه من الوذكر أن
 وسلم كان أول احملتسبني عليها.
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(5) 
 والوعظ الدعوة اإلسالمية

 
 

 الدبلوماسية اإلسالمية وأثرها يف الدعوة

 

  -الدبلوماسية اإلسالمية وأثرها يف الدعوة إىل هللا/ عبدالرمحن حممد عبدالرمحن.
 .ص 675هـ، 1427ة: دار اليقني؛ املنصور 

 

 
 

سبق املسلمون غريهم يف تنظيم العالقات الدبلوماسية منذ نشأة الدولة اإلسالمية يف العهد 
بصورهتا النظامية ومارسوها كجماعة يف النبوي، بل عرفوا نظام الدبلوماسية قبل قيام الدولة 
 مكة، حني أقاموا جسوراً للعالقات مع دولة احلبشة. 
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–ألساسي من إقامة العالقات الدبلوماسية بني الدولة اإلسالمية والدول األخرى دف اواهل
هو الدعوة إىل اإلسالم والقيام بنشره، وعندما يتحقق ذلك تكون   -كما يقول املؤلف

 الدبلوماسية اإلسالمية قد جنحت جناحاً كبرياً يف مهمتها وهدفها.

 له ومصادره عن نظام الدبلوماسية يف القانونونظام الدبلوماسية يف اإلسالم خيتلف يف أصو 
الوضعي، ألنه قائم على املصدر اإلهلي من كتاب وسنة أواًل، بينما تقوم النظم الوضعية على 

آخر. وهو يف اإلسالم يهدف إىل حتقيق غاايت سامية ونبيلة، آراء بشرية تتغري بني حني و 
 ويعتمد على وسائل شرعية عادلة. 

ل نفسه أو النظام السياسي الذي أوفده بقدر ما ميثل  يف اإلسالم ال ميث والسفري الدبلوماسي
العقيدة اإلسالمية والسلوك اإلسالمي، وبقدر ما يعطي الصورة الصحيحة واملشرفة لدينه  

 . ودولته

واملعاهدات والعالقات االقتصادية والثقافية مهمة ومؤثرة، وقد حتقق اخلري للمسلمني  
 كله يف التاريخ اإلسالمي.  ودولتهم، وقد ُعرف هذا

وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه، قدمها املؤلف إىل قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بكلية  
 أصول الدين التابعة جلامعة األزهر لسيوط.

 وقد جعله يف ثالثة أبواب وفصول ومباحث عديدة. 

ة، والثاين عن الدبلوماسية والباب األول يتحد  عن الركائز األساسية للدبلوماسية اإلسالمي
  زمن احلرب.اإلسالمية يف زمن السلم، والثالث يف
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 دعوة النساء يف السجون
 

جامعة اًلمام حممد بن الرايض: -دعوة النساء يف السجون/ ملياء بنت سليمان الطويل .
ورقة(.  567مج ) 2هـ،  1427سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واًلحتساب، 

 )دكتوراه(.
 

ثة يف مقدمتها أن اإلسالم قبل أن يضع نظامًا للعقوابت، وجَّه االهتمام إىل الباحتذكر 
أمام دواعي العناية بَّتبية الفرد املسلم وهتذيب ضمريه عن طريق العبادات، حل ال يضعف 

اإلجرام، مث وزَّع احلقوق والواجبات توزيعًا قائمًا على قاعدة قوية هي العدل، وجعل حواجز  
ت شل حتول بني اإلنسان والوقوع يف اجلرمية، بتحرميه كل عمل أو سبب يؤدي  كثرية وعقبا

وحرَّم اخلمر ة، ومنع االختالط؛ خشية الوقوع يف الزان، إليها، فمنع النظر احملرم، وحرَّم اخللو 
اليت تذهب العقل... وبعد ذلك فإن ختطى هذه احلواجز احملرَّمة كان له العقاب املناسب، 

 س إىل حني. الذي منه احلب
قالت: وعقوبة السجن ميكن أن حُتد  تغريات إُيابية يف سلوك السجني، من خالل 

ة، اليت ميكن أن خيضع هلا الوسائل واألساليب الدعوية اإلصالحية، والربامج التأهيلية والتعليمي
 النزيل خالل مدة إقامته يف السجن.
 ورسالتها قسمان: نظري، وميداين.

على نزيالت السجون والقائمني ابلدعوة يف منطقة  اسة ميدانية تقومييةأما امليداين فهو در 
الرايض، فعرضت النتائج وحللتها وانقشتها، مث ختمت وأوصت. وهو الباب الثاين من 

 الرسالة. 
 أما األول فهو النظري، الذي جعلته يف فصلني ومباحث. 

 األول: تعريف السجون وتصنيفها ونشأهتا.
 ورعاية حقوقها يف السجون. ام اإلسالم ابملرأة والثاين: بيان ابهتم

ومما توصلت إليه يف اجلانب النظري: أن اإلسالم اهتم ابحلقوق املعتربة للمرأة يف السجن، 
ن حيث حرية العقيدة، وأداء الشعائر الدينية، وحقها يف التعليم فقد ضمن هلا حقوقها م
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ية، وحقها يف احلماية من التعذيب. والعمل، وحق الرضاعة واحلضانة، والعالقات االجتماع
 وهلا حقوق إذا كانت متهمة، فلها األحقية يف الدفاع عن نفسها.

املرأة مسؤولة عن  كما أوضحت الدراسة أن دعوة النساء يف السجون مطلب مهم، ألن
ية تكوين األسرة، املتمثلة يف إعداد أبنائها وتربيتهم الَّتبية اإلميانية الصحيحة السليمة، والعنا

 هبم ليكونوا بذرة صاحلة ختدم جمتمعها ودينها.
 ومما توصلت إليه يف اجلانب امليداين:

 امل تلفة.كشفت الدراسة عن نقص يف جمال القائمني ابلدعوة ابللغات  -
بينت الدراسة أن أسلوب القصص واحلوار من أهم أساليب دعوة النزيالت،   -

 قائمني ابلدعوة.وأنه من أكثر األساليب أتثرياً، من وجهة نظر ال

 أما أكثر األساليب أتثرياً، فهي الكلمات واحملاضرات الوعظية.  -

ة، مث املطوايت أما الوسائل غري املباشرة، األشد أتثريٍا، فهي األشرطة اإلسالمي -
 والنشرات. 

بينت الدراسة أن من أهم الربامج املؤثرة يف جناح الدعوة لدى النزيالت هو   -
 واملواعظ التذكريية...  حلقات حتفيظ القرآن الكرمي

 
 دعوة العامالت املنزليات إىل هللا تعاىل

 
 

دعوة العامالت املنزليات إىل هللا تعاىل: دراسة ميدانية على عينة من العامالت 
املسلمات يف مدينة الرايض/ عبري بنت خالد الشلهوب._ الرايض: جامعة اإلمام، كلية 

 .ماجستري( ورقة )رسالة 316هـ، 430الدعوة واإلعالم، 
 

ائح اجملتمع، وأن عددهن بلغ تذكر الباحثة أن العامالت املنزليات يعتربن شرحية من شر 
هـ، وأن دعوهتن تعدُّ طريقاً لدعوة أسرهن وإصالح 1426أكثر من مليونني يف السعودية عام 
 جمتمعاهتن بعد انتقاهلن إىل بلداهنن.

 هذه الدعوة وسبل التغلب عليها.وقد حتدثت عن وسائل دعوهتن وأساليبها، ومعوقات 
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  ومن النتائج اليت ذكرهتا يف اخلامتة:
أن دعوة العامالت املنزليات املسلمات فرض عني على كل ربة بيت تعمل عندها  -

 إحداهن، حبسب علمها واستطاعتها.
 إعطاء العامالت حقوقهن يساعد كثرياً يف قبوهلن الدعوة وقيامهن بواجباهتن. -
يوت ال يعرفن نوعية اخلدمات املقدمة من قبل مكاتب ة أن رابت الببينت الدراس -
 ة اجلاليات. توعي
موضوع العقيدة هو أول وأهم املوضوعات الدعوية اليت ينبغي طرحها على العامالت  -

 املنزليات املسلمات.
 أسلوب الرفق واللني من أفضل األساليب الدعوية املؤثرة يف دعوهتن. -
معوقات دعوة العامالت املنزليات  أول فيل أو ربة البيت مهاكشفت الدراسة أن الك   -

من وجهة نظر معظم الدعاة، وذلك لرفضهما أو هتاوهنما يف إحضار العاملة ملكتب 
 توعية اجلاليات. 

 
 

 

 سنن املهتدين يف مقامات الدين 
 

سنن املهتدين يف مقامات الدين/ حممد بن يوسف املشهور ابملواق؛ حتقيق هشام بن 
 ص. 440هـ، 1431د حيجر احلسين. بريوت: دار ابن حزم، حمم
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َنا الَّذِّينَ  ال كِّتَابَ  أَو َرثـ َنا مثَّ }بىن املصنف كتابه هذا على قوله تعاىل:  نـ ُهم   عِّبَادِّانَ  مِّن   اص طََفيـ   َفمِّ
هِّ  ظَامِّم  نـ ُهم ل ِّنَـف سِّ دم  َومِّ نـ ُهم   مُّق َتصِّ َاتِّ  َسابِّقم  َومِّ ري  خلَ   ال َكبِّرُي . َجنَّاتُ  ال َفض لُ  ُهوَ  َذلِّكَ  اّللَِّّ  إبِِّّذ نِّ  ابِّ
نٍ  ُخُلوهَنَا َعد  فاطر،  سورة] {َحرِّيرم  فِّيَها َولِّبَاُسُهم   َولُؤ لُؤاً  َذَهبٍ  مِّن َأَساوِّرَ  مِّن   فِّيَها حُيَلَّو نَ  يَد 

 [. 33، 32اآليتان 
ألحوال أهلها، تدلياً فتكلم على اآلية ابعتبارها شاملة ألصناف هذه األمة، وكوهنا مستوعبة 

 وترقياً، يف مقامات تسع، هي:
 . مقام املسرف على نفسه.1
 . امل ل  املبتلى ابمل الفة.2
 . مقام الغوغاء.3
 . درء األخس ابخلسيس. 4
 اح مكرمة.. حضور النية يصري ِّ املب5
 . إن م يكن يف عمل أفضل فال أقل من أن يكون يف عمل فاضل.6
  يكن يف أهم. . أن يكون يف مهم إن م7
 . مقام خواص العلماء لحكام هللا.8
 . األخذ ابجلد  يف الدين.9
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 كيف حنقق حبَّ هللا تعاىل...

 

كيف حنقق حبَّ هللا تعاىل وحبَّ نبي ِّه حممد صلى هللا عليه وسلم يف قلوبنا؟/ أسامة حممد 
 ص. 189هـ، 1430عم ان: دار عمار،  -احلمصي.

 

 
 

نبي ِّنا حممد صلى هللا عليه وسلم، أخبت وخشع  هللا تعاىل، وحب ِّ إذا امتأل القلب حبب ِّ 
اجلوارح، وإذا خشع القلب واجلوارح ظهر أثر ذلك وتواضع، وإذا خشع القلب خشعت 

إُيابيًا جليًا على السلوك، وعلى العبادات بشكل أخص. ومن حتقق بذلك انقاد ألوامر  
 ولغريه.الشرع احلكيم، فأصبح مصدر خري ورمحة، لنفسه 
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هذا ما أراد املؤلف قوله يف هذا الكتاب، وحبث فيه ما يعني على اخلشوع احلقيقي،  
ص الكامل، ليوصلنا ذلك إىل حبَّ هللا وحب ِّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومن واإلخال

 مث الرضى والفوز من هللا الكرمي.

وحيبها رسوله الكرمي عليه وقد حبث ذلك يف مثاين صفات حمبوبة مرغوبة حيبها هللا تعاىل 
للباب األول،  نيف أن نت لق هبا، وجعلها تسعة فصولالصالة والسالم، وأمران ديننا احل

وهي: اإلميان، التقوى، اإلحسان، الصرب، التوبة والتطهر، التوكل، العدل، اجلهاد واجملاهدة، 
 اإلخبات.

 دين..وبني هذه الصفات تراب  وثيق، اليت حوت كل معروف أمر به ال

له  وتطرق يف الباب الثاين إىل سبع صفات مذمومة منبوذة، ال حيبها هللا تعاىل، وال حيبها رسو  
صلى هللا عليه وسلم، ودعاان الشرع احلكيم إىل نبذها واجتناهبا، وخصص هلا مثانية فصول يف 

ر، اخليانة،  الباب الثاين، وهي: الظلم، االعتداء والعدوان، الفساد واإلفساد، الكرب واالستكبا
نواع اإلسراف والتبذير، الفسق. وقد مجعت هذه األصناف الفواحء وأبواب الشر ِّ واآلاثم، وأ

 املفاسد واألخطار واألضرار.

 وحذَّر املؤلف من آفات اللسان، وتقلبات القلب، وأهواء النفس.

مبا هو أهلم له، بكل ِّ  وقال أخرياً: علينا أن نعظم هللا يف قلوبنا، وعلينا أن نوق ِّره تبارك وتعاىل 
 ل.صفات الكمال واجلالل، وأن ننز ِّهه عن كل نقص على كل حا

د هللا خملصني له الدين، وأال  نشرك به شيئاً، وأن جنعل حبَّه ميأل قلوبنا، ومن ذلك أن نعب
ويسري ِّ جوارحنا، ويُرشد عواطفنا، ويضب  حياتنا، فهو سبحانه وتعاىل أهلم ألن حُيمَد وميجَّد، 

 هل ألن  يُفرد ابحلب، وأهلم وحده ألن يُعبد.وأ

 انظر إلينا، يعلم السرَّ واخلفيات.فلنعظم هللا سبحانه يف قلوبنا، فهو مطَّلع علينا، 
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 ولنستحِّ من هللا موالان العظيم، وال جنعله أهون الناظرين إلينا. 

 

 

 

 

 

 

  



39 

 

(6) 

 اإلعالم اإلسالمي

 

 الفضائيات اإلسالمية حتت اجملهر

 

ة حتت اجملهر: رؤية موضوعية وفنية/ إعداد حممد فهمي؛ خطة اإلسالمي الفضائيات
الرايض: أبواب اإلعالم للدراسات اإلعالمية،  -وإشراف مالك بن إبراهيم األمحد.

ص. 370هـ، 1433  

 

 

 

شهدت الفضائيات اإلسالمية يف السنوات األخرية العديد من التغريات والتطورات، وخاصة 
واجلانب الفين، وذلك بعد دخول عدد من التوجهات والتيارات يف اجلانب املوضوعي 
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وبعد حماوالت هذه القنوات تطوير نفسها،  اإلسالمية امل تلفة املعَّتك اإلعالمي الفضائي،
يف التمويل هدَّد استمرارها، أو لإلغالق حتت دعاوى غري سائغة. لكنها تعرَّضت لعجز 

ادة اإلعالمية يف الفضائيات اإلسالمية وأدى هذا وغريه إىل اكتساب املضمون أو امل
الدينية، واملساحة أو خصائص وصفات م تكن معروفة يف مرحلة اإلذاعات الدينية والصحافة 

ا أدَّى إىل جذب األنظار حنو مضموهنا، وآاثره يف النسبة الدينية يف القنوات األرضية، كم
ود اإلسالمي، وهي ظواهر حتتا  اجملتمع، ويف موقف املناهضني للصحوة اإلسالمية أو الصع

 إىل دراسة يف جوانبها املتعددة.

اجملد، الناس، الرسالة،   ،على دراسة لقنوات: اقرأ –بعد مقدمات  –وقد احتوى الكتاب 
 صفا، أزهري.

لهم النتائج والتوصيات.وُختم   

من وأشري يف املقدمة إىل أن إغالق بعض القنوات اإلسالمية كان عالمة على ما حققته 
 جناح، ودليالً على ما هلا من أتثري، ومؤشرًا على ما هلا من انتشار.

 وخصص لكل قناة فصاًل.

 ومما ذكر يف اخلامتة إمجااًل:

اإلعالمي اإلسالمي يف خدمة مؤسسة دينية حتاول بعض القنوات أن جتعل العمل  -
 بدالً من أن تكون املؤسسة الدينية وسيلة لالرتقاء ابلعمل.

 كنها ال تلتزم هبا، أو ال تستطيع حتقيقها.وات سياسات لتضع بعض القن -

 بعض القنوات ال تعلن أهدافها. -



41 

 

عالم م تقدم الفضائيات اإلسالمية حل اآلن حلوالً للمشكالت اإلعالمية يف اإل -
 اإلسالمي، مثل ظهور املرأة، واملوسيقى..

 ديريها.أتثرت عدد من الفضائيات اإلسالمية بش صيات وتوجهات مالكيها أو م -

م تستطع الفضائيات اإلسالمية اخلرو  إىل العاملية، وصارت كل قناة ختدم البيئة اليت  -
قعيتها، وقناة الناس خرجت منه فاقرأ والرسالة واجملد ذات صبغة خليجية يف براجمها ووا

وأزهري هلما صبغة مصرية واضحة، وقناة صفا غلب عليها اللون الطائفي، مع أهنا 
 عاملية يف بيان منهج أهل السنة والدفاع عنه أمام كل الفرق. ينبغي أن تكون

تناولت القنوات الفضائية اإلسالمية موضوعات كثرية، جاء كثري منها على درجات   -
ن حيث التوقيت، كالدفاع عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، كبرية من األمهية، م

والرد على الشبهات، والدفاع عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها، واحلجاب، 
 وامل الفات الشرعية، والشيعة.  

 كثري من الربامج جاء تراثيًا ليس فيها شيء من املعاصرة.. -

 اإلسالمية... يغلب التكرار على كثري من الربامج يف الفضائيات  -

مجيع الشرائح اليت استهدفتها، نًصا أو  –بوجه عام  –م تغ  ِّ هذه الفضائيات  -
سياستها. فمن الشرائح املهملة يف بعض القنوات: األطفال،  ضمنًا، يف أهدافها أو

 راهقون، كبار السن، الفتيات، فئات العمل، البطالة. وغري ذلك. امل

 ن الربامج املتميزة يف أفكارها..قدمت الفضائيات اإلسالمية العديد م -

ار كما متيزت ابخلرو  من إطار الطرح اجململ للقضااي إىل الطرح التحليلي عرب احلو  -
 واملناقشات واملناظرات والتفاعل مع املشاهدين.
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 يغلب على كثري من برامج الفضائيات اإلسالمية أسلوب احملاضرة.. -

  الربامج..وقدمِّ بعضها أفكارًا إبداعية يف أساليب تقدمي -

 على شهرة الدعاة والعلماء.. –يف مراحلها األوىل  –واعتمد بعضها  -

 فيها على حساب اجلوانب األخرى. احتلت برامج التزكية مساحة كبرية  -

 ويغلب على معظمها التجرد للحقيقة، واإلخالص يف تقدمي رسالة نقية للمشاهد. -

ندوات دورية، تناقء  مؤمترات أوضرورة التنسيق بني الفضائيات اإلسالمية عرب  -
 القضااي واملشكالت اإلعالمية.

ي لكل فضائية، يف جمال أمهية تطوير اخلط  والسياسات الالزمة على املستوى الداخل -
 ، وتقدمي االقَّتاحات.الت طي  املستقبلي، والنقد الذايت

رتقاء إقامة الدورات التدريبية، سواء ملقدمي الربامج، أو للضيوف الدائمني، لال -
 ابملستوى اإلعالمي هلم.

 إنشاء جلان ملراقبة اجلودة يف كل فضائية.. -

على معرفة أسباب السلبيات والضعف  ضرورة االستفادة من املرحلة السابقة، والعمل -
 وجتنبها يف املستقبل. واإلخفاق،

االستفادة من التطورات يف األساليب والوسائل اإلعالمية الكربى، وسرعة تكييفها  -
 يقها يف اإلعالم اإلسالمي.وتطب

 ضرورة تطوير الفضفضة والدردشة مع املشاهدين... -
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(7) 
 الثقافة اإلسالمية

 
 اإلسالم منهاالليربالية وموقف 

 
معة مكة املكرمة: جا -الليربالية وموقف اإلسالم منها/ عبدالرمحن بن صمايل السلمي.

 )رسالة دكتوراه(. ورقة 522هـ،  1426أم القرى، 
 

 
 
 

 الليربالية مذهب فكري غريب يعين "التحررية"، ويقوم على احلرية الفردية العقالنية. 
ى العام، ألنه يربايل فكر استعماري يريد اهليمنة عليذكر الباحث يف املقدمة أن الفكر الل

 والصواب.يعتمد الفردية واألاننية والتنافس، واعتبار القوة هي معيار احلق 
قال: ويُراد هلذا املذهب أن يكون مذهب العام أمجع، من خالل اإلغراء اإلعالمي، أو 

 كري املسلح.الضغوط السياسية، أو املقاطعة االقتصادية، أو العدوان العس

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiW9t3mjfDLAhVHtg8KHSFgBSkQjRwIBw&url=http://www.booksjadid.org/2013/02/pdf_6198.html&psig=AFQjCNHBUff5038K5txFMCVa7SObeQSyHA&ust=1459691771185497
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وذكر أن الليربالية هي األساس الفكري الذي قامت عليه فكرة العوملة يف أقسى صورها 
أن وراء انتشار هذا املذهب والتبشري به الدول الصناعية الكربى، بكل وحشية وأاننية مقيتة، و 

دة ما متلكه من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية وإعالمية. وكذلك تبنته هيئة األمم املتح
 واملنظمات الدولية الفرعية. 

اقة،  مث ذكر أنه أبرز املذاهب أتثريًا يف حياة املسلمني خاصة، وأنه يعتمد على معان عامة بر 
كاحلرية والتسامح واملسواة والدميقراطية وحنوها، وأن البالد اإلسالمية صارت تعاين من آاثر 

اة اإلسالميني لألفكار الليربالية أو  هذا الفكر ... وأن املشكلة تزداد خطورة بتبين بعض الدع
أن   بعضها، وحماولة أتويل النصوص الشرعية لتوافق الفكر الليربايل املعاصر حتت ذريعة

اإلسالم ال يعارض احلرايت، بل يدعمها ويقويها... وأنه هلذا السبب جاء حبثه هلذا 
 املوضوع.

 وقد جعل رسالته يف مخسة أبواب، وفصول عدَّة.
: حقيقة الليربالية، نشأهتا وتطورها، جماالهتا، الليربالية يف العام األبواب فهيأما عناوين 

 اإلسالمي، موقف اإلسالم منها.
 استنتجه الباحث:ومما 
أن الليربالية دخلت العام اإلسالمي عن طريق االستعمار وعمالئه من  -

د  األحزاب واجلمعيات السرية اليت تكونت على حني غفلة من املسلمني، وق
 كان للنصارى العرب دور ابرز يف ذلك.

اختل  االستبداد السياسي يف حياة املسلمني ]املعاصرة[ كنتيجة خاطئة مع  -
إلسالم، مما سبَّب انبهار شباب املسلمني ابلدميقراطية الغربية مع حقيقة ا

تناقضاهتا وماديتها، وكراهيتهم ألحكام اإلسالم وعقائده، وجعلهم يتصورونه  
 احملرَّفة، خاصة مع اجلهل العظيم حبقائق اإلسالم الكربى. كالنصرانية 

بق فيها ما خيدم الليربالية م تطبق بصورة كاملة يف البالد اإلسالمية، لكن ط -
مصاحل االستعمار بعد رحيله، ال سيما ما فيه عدوان على العقيدة، كاإلحلاد، 

يف البالد   واألفكار التغريبية اليت جاء هبا عمالؤه. ولدىن نظرة فاحصة
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، اإلسالمية تظهر نتائج الفساد األخالقي، ودمج االقتصاد يف املنظومة العاملية
 ا...وعدم سيطرة الدول على ثرواهت

الفكر الليربايل فكر ظام يستعبد الشعوب الضعيفة، وهو فكر إمرباييل احَّتايب  -
و ال يوقفه إال املقاومة، من خالل جهاده عندما حيتل بلدًا إسالمياً، أ

ابالحتساب عندما ميارس ضغوطًا سياسية أو اقتصادية على البالد اإلسالمية 
يان عندما يدعم عمالءه لتطبيق أجندة معينة، أو من خالل الكشف والب

 لتحقيق مآربه وأفكاره.

الليربالية تناقض أصل الدين، وتتضمن أنواعاً من الكفر األكرب الناقل عن امللة،  -
 الشرك، وكفر اإلابء واالمتناع، وشرك اإلرادة... مثل كفر االستحالل، وكفر 

 

 

 موقف الليربالية من حمكمات الدين 

 

موقف الليربالية يف البالد العربية من حمكمات الدين: دراسة حتليلية نقدية/ صاحل بن 
 1004هـ، 1433الرايض: جملة البيان، مركز البحوث والدراسات،  -حممد الدميجي.

 ن جامعة أم القرى(.ص )أصله رسالة دكتوراه م
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معتنقيه على زعزعة ثوابت هذه األمة، أتيت خطورة التيار الليربايل بني املسلمني من تواصي 
وتشكيكهم يف مسلَّماهتا، فالليرباليون ُيتمعون على أن الدين سبب ختلف املسلمني، وذلك  

وليتها ملناحي نبًذا للدين من أساسه عند طائفة منهم، أو تشكيًكا يف ثبات أحكامه ومش
واحد. وأتيت هذه الدراسة  احلياة امل تلفة عند آخرين منهم، ومؤدَّى فكرهم يصبُّ يف قالب

لتكشف حقيقة هذا التوجه وأثره السليب على حياة املسلمني، من خالل أربعة أبواب مفصَّلة 
هج يف الكتاب، وتتل ص يف موقف الليربالية يف البالد العربية من مصادر التلقي ومنا

اليت مجعها االستدالل، ومن عقيدة اإلميان ابلغيب، ومن أصول التشريع يف اإلسالم، وهي 
 املؤلف يف مصطلح )حمكمات الدين(.

وقد وضح أن الليربالية تقوم على مرجعية العقل اإلنساين ومركزية اإلنسان املطلقة، وليس على 
 الغيب. 

ن الكرمي تقوم على نفي كالم هللا، والقول وتوصَّل إىل أن معام املوقف الليربايل من القرآ
 القرآن، وأسطوريته وخرافته.  ببشرية

والليرباليون حيررون االجتهاد من كل القيود والضواب  ليقولوا يف الدين ما شاؤوا، دون 
 االلتفات إىل اجتهاد العلماء الدارسني وحبو  املتمكنني يف العلم.

 هم.تعارض مع مصلحة اإلنسان وحقوقه، يف نظر وهم يلغون مجيع األحكام الشرعية اليت ت

سوس، ومن مث فهو يتنكر لكل  الغيبيات، مبا فيها أمساء هللا وال يؤمن الفكر الليربايل إال ابحمل
وصفاته، ويشكك يف اإلميان ابهلل وأركان اإلميان كاملة، ويعترب ذلك إميااًن "تقليداًي" و"تراجًعا 

 العقل وجعله بديالً للنقل. عقالنيًا". ويعود ذلك إىل تقديسه
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لتعارضها مع "احلرية الفردية"  ويعارض ثبات الشريعة ومشوهلا، كما يرفض تطبيقها،
 و"الدميقراطية" و"العلمانية". 

وال يقرُّ بوجوب الفرائض اإلسالمية، من صالة وصيام وحج..، لكوهنا ختضع لسلطة خار  
 ذات اإلنسان. 

يح الراب واخلمر رض مع حرية اإلنسان، ولذلك فهو يبويعارض أصول احملرمات، ألهنا تتعا
 وغريها.. 

يه هو املنفعة وقانون اللذة واألم، والليربالية قائمة أساًسا على األاننية ومعيار األخالق ف
 املفرطة.

 وهي ترفض احلدود الشرعية، ألهنا متنع اإلنسان من حتقيق رغبته وإشباع شهواته.. 

م، وإىل حترير املرأة من اخلضوع ياغته مبعزل عن الدين والقيوتدعو إىل تشكيل اجملتمع وص
ُم الشريعة لهنا حتتقر املرأة وتنتقص من قدرها! ولذلك تعمل لتعاليم الدين اإل سالمي، وَتصِّ

الليربالية على نشر االحنالل اخلُلقي حتت ذريعة "احلرية الش صية املرأة،"، والدعوة إىل 
 ، واختالطهما، وإلغاء مفهوم األسرة "التقليدي".املساواة املطلقة بني اجلنسني

 ر الليربايل والدين اإلسالمي على النقيض. ويتبني من هذا وغريه أن الفك

 

 سلسلة حملات هندسية من القرآن والسنة النبوية
 

ديب:  -سلسلة حملات هندسية من القرآن والسنة النبوية/ خالد فائق صديق العبيدي.
 جـ. 20هـ، 1430آن الكرمي، جائزة ديب الدولية للقر 
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تناول كل جزء صنًفا من أصناف اهلندسة: قدميها وحديثها، اليت سبق هبا القرآن الكرمي 
احلديثة بشكل مبهر الفت للنظر، يبعث على الف ر والعزة  ةندساهلتصانيف وتفاصيل علوم 

وقد بدأها املؤلف ملن ينتمي إىل هذا الدين، ليعلم أنه احلق، فتقوى حجته، ويطمئن قلبه. 
لربعة كتب لعلوم رئيسية هي احلجر األساس جلميع صنوف اهلندسة، فهي األركان األربعة 

 دسة امل تلفة. تنطلق ختصصات اهلن للسلسلة؛ ألن من علومها
 وهذه هي عناوين األجزاء العشرين:

 العلوم اهلندسية والرايضية يف القرآن والسنة النبوية.  -
 لقرآن والسنة. اهلندسة الوصفية يف ا -
 املساحة وعلوم األرض يف القرآن والسنة.  -
 القوى واإلجهادات يف القرآن والسنة.  -
 علوم اهلندسة املعمارية يف القرآن والسنة.  -
 ندسة املدنية يف القرآن والسنة. علوم اهل -
 علوم هندسة الَّتبة واهلندسة الزراعية يف القرآن والسنة.   -
 ن والسنة. علوم هندسة املياه والري يف القرآ -
 علوم البيئة وهندستها يف القرآن والسنة.  -
 علوم اهلندسة امليكانيكية واحلرارية يف القرآن والسنة.  -
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 القرآن والسنة. علوم اهلندسة الصناعية واإلدارية يف  -
 علوم اهلندسة الذرية والنووية يف القرآن والسنة.  -
 علوم اهلندسة الكيميائية واحلياتية يف القرآن والسنة.  -
 املواد واهلندسة اجلزئية يف القرآن والسنة.  هندسةعلوم  -
 العلوم واهلندسة العسكرية يف القرآن والسنة.  -
 واإللكَّتونية يف القرآن والسنة. علوم اهلندسة الكهرابئية  -
 علوم اهلندسة الضوئية واللونية والبصرية يف القرآن والسنة.  -
 علوم هندسة النقل واالتصاالت يف القرآن والسنة.  -
 لصوتيات واللفظيات يف القرآن والسنة. ندسة اعلوم ه -
 علوم وهندسة الزمن يف القرآن والسنة.  -
 

على شهادة الدكتوراه يف اهلندسة اإلنشائية  هـ، حاصل1384واملؤلف من مواليد بغداد 
واملنشآت املعلقة من قسم هندسة البناء واإلنشاءات يف اجلامعة التكنولوجية ببغداد، مث 

عة املستنصرية، وعمل مهندًسا رئيسيًا ومصمًما استشاراًي ابلعراق درَّس هبا وابجلام
ز العلمي يف القرآن الكرمي ( حلقة مرئية تتعلق ابإلعجا120واإلمارات، وله أكثر من )

( عاًما. وله 15عرضت يف حمطات تلفازية فضائية عربية خمتلفة. وقد بقي مع حبوثه هذه )
 موقع على الشبكة العاملية للمعلومات.

 
 

 اًلستمطار

لفي بن حسن الشهري:_ القاهرة: دار ماًلستمطار: حقيقته وضوابطه الشرعية/ 
 ص.  106هـ، 1431ثني، احملد ِّ 
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يذكر املؤلف أن االستمطار قدمي، فقد كان قدماء العرب والفرس واهلنود يستمطرون إبشعال 
والفشل، ومكلف م اجلبال، وأن االستمطار حمتمل النجاح مالنار يف بعض األشجار على ق

 ية، وجدواه غري معروفة، كما ال ميكن أن يتحكم يف نزوله ومكانه.ملادمن الناحية ا

 ،االستمطار ال يتم عن فراغ، بل ال بد من عناصره األساسية، وهي: السحبذكر أن و  
 والريح، وفوق ذلك تقدير هللا إبنزال املطر.

ر ما فيها، بل ال بد أن تكون درااستو ابة ميكن استمطارها سحوالسحب أنواع، وليس كل 
فهي تنقسم إىل   ...من املمطر. وقد أشار القرآن الكرمي إىل أنواعها، ويف ذلك إعجاز علمي

 لواقح وحوائل.

 ومن األمور األساسية يف االستمطار معرفة الرايح واجتاهها وسرعتها.

 سنني. وإن كان قد مضى عليه عشرات ال ،ال يزال يف طور التجربة االستمطارو  

وال يعدُّ االستمطار تدخاًل يف قدرة هللا سبحانه، بل هو بذل أسباب ميكن أن توافق تقدير  
 ن االستمطار، وقد ال توافق تقديره فال حيصل شيء من ذلك.هللا فيكو 
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(8) 

 الفكر اإلسالمي
 

 ريب والتغليب يف العلوم اإلسالميةقنظرية الت

 

أمحد الريسوين._   /[صح: اإلسالمية]السياسية ريب والتغليب يف العلوم قنظرية الت
 ص. 528هـ، 1431املنصورة: دار الكلمة، 

 

 
 

تتشكل منها املنظومة املنهجية  - تقريباً  –جديدة  (توصل إىل )نظريةذكر املؤلف أنه 
والقواعد   دئاألصولية يف اإلسالم، وهي نظرية ينضوي حتتها وينبع منها عدد كبري من املبا

مت يف اإلنتا  العلمي اإلسالمي، وهي نظرية تعطي لتفكري اإلسالمي، وحتكاليت وجهت ا

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV-sT8jvDLAhUHow4KHV8RDWEQjRwIBw&url=http://www.raissouni.ma/index.php/bibliotheque/201/201.html&psig=AFQjCNH7nvWReVSMfgGrKkbo_OE4C_xwzQ&ust=1459692066727041
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عملية الملعاجلة عدد ال حيصى من القضااي واملسائل العلمية و جهازًا منهجيًا واسعًا ومنسجمًا 
اليت تواجه العقل املسلم، ابعتبارها نوازل ومشكالت جديدة. وقد مساها )نظرية التقريب 

أدلتها وإشكاالهتا النظرية وضوابطها، وقدَّم تطبيقات جديدة هلا، وفيها والتغليب(، اليت ذكر 
معها عشر سنوات حل أكمل جوانبها ووضعها بني  نقول واستشهادات كثرية، وقد بقي

 يدي القارئ.

 هي: ، و الضواب  العامة للعمل ابلتقريب والتغليبأورد و 

 أن تكون املسألة مما ُيوز فيه التقريب والتغليب.  -

 أن يتعذر أو يتعسر اليقني والضب  التام.  -

 االستناد إىل دليل معترب.  -

 للمسألة. أن يكون الدليل مكافئاً  -

 يعارضه ما هو أقوى منه. أال   -

 ضاب  اليسري املعفو عنه. -

 وقد بنيَّ يف الباب األخري التقريب والتغليب يف جمال املصاحل واملفاسد وحكم األغلبية.

ريية  تفسن املسائل العلمية: الفقهية واألصولية والالنظرية عددًا م وحقق من خالل هذه
وحترير   ؟(مذاهب العلماء يف مسألة )خرب الواحد ماذا يفيدق حتقي :واحلديثية وغريها، منها

قه على األقل. ومنها البحث ضييأو ت ،حمل النزاع فيها، مما يسهل حسمها وإهناء النزاع فيها
 يب.تهدين، والرد احلاسم على القائلني لن كل جمتهد مصاملفصل ملسألة تصويب اجمل
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 تكوين املفكر
 

هـ 431تكوين املفكر: خطوات عملية/ عبدالكرمي بكار._ الرايض: دار وجوه، 
 ص. 289

 

 
 

توجه املؤلف يف هذا الكتاب إىل الشباب خاصة، وذلك حلبهم يف ولو  ابب الفكر 
موضوعاته قدر اإلمكان، وأكثر من األمثلة،   واالتصاف بصفات املفكرين، فكان أن سهَّل

ب متعددة، وهو يرمي من وراء ذلك أتسيس منهج لفهم الواقع وأوصل الفكرة الواحدة لسالي
يقوم على ما لدينا من خربة بطبائع األشياء ومعرفة سنن هللا يف اخللق، ومن أجل ختفيف 

 من حولنا.الضغ  عن املعلومات يف حماوالتنا الدائبة لفهم ما ُيري 
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، طريق اإلبداع، ومن عناوين مباحثه وموضوعاته: من صفات املفكر، تنمية اإلبداع
التفكري النقدي، أمهية املمارسة النقدية، عقبات أمام املمارسة النقدية، كيف نفهم الواقع، 

 مفاهيم تساعد على مقاربة الواقع، احلكم على الواقع، املعرفة وقود العقل، تطوير األفكار. 
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(9) 

 املساجد 
 

 السالم ابب
 

 /احلديثة واألدبية العلمية النهضة يف مكتباته ودور احلرام املسجد يف السالم ابب
 هـ،1427 احلديثة، النهضة املكرمة: مكتبة مكة -.سليمان أبو إبراهيم عبدالوهاب 

 . ص495
 

 
 
  للكتب  كان  ولو ومضموانً، شكالً  ة،السعودي  يف طبعت اليت الكتب وأمجل أروع من هذا

 أهل  عند معروف السالم وابب منه. تصعد مكة أهل وعبق هللا بيت  رائحة لكانت روائح،
 وعام ابحث واملؤلف تنسى... ال وذكرايته قدماً، واملعتمرين احلجا  وعند خاصة، مكة

 كثري  يف عضواً  وعني الشريف، املكي احلرم علماء على تتلمذ املكرمة، مكة من وهو متمكن،
 الفقه وجممع العلماء، كبار  هيئة يف جملس عضو وهو القرى، أم جبامعة العلمية اجملالس من

 اآلخر: بعضهما يكمل جليلني لمرين تتميز فكتابته اإلسالمي،
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 دور أصحاب مع الذكرايت خالل من وثقافة، علماً  الديين ودورها مكة عن احلديث: األول 
 ذات ضيق مع الكتب عن والبحث العلم وطلب الشباب وحياة ،صةخا والناشرين املكتبات
 الكتب...  واقتناء واملعرفة العلم إىل والشوق اليد،
 أحاديث من وجتعل والوقائع، احلواد  توثق اليت الرصينة، األكادميية الكتابة هو الثاين واألمر 

 ...وعربة وفائدة وعلماً، اترخياً  الشعبية اجملالس
 املزدمحة الضيقة مكة شوارع يف ميشي وكأنه الكتاب قراءة يف بلذة عرشي الكتاب وقارئ
  جانب  إىل يرى وعندما منه، يشبع وال وهناك هنا ينظر يفتأ وال الشريف، احلرم من القريبة
 ببهجة ويشعر! ينس م وما نسي ما يتذكر وأصحاهبا، للمحالت القدمية الصور الكالم
 خلف إىل إحرامه بطرف يرمي فقرة كل  يف هناية وكأنه ويرى، يقرأ ما مع وتفاعل وانسياب
 وهكذا... اثنية، فقرة إىل لينتقل ظهره
 الكاتب هلا أرَّخ طويلة سنوات مدى على واملظاهر الصور هذه للقارئ أورد أن ميكن وال

 وإخرا  صقيل بورق رائعة، طبعة طبع الذي الكتاب احلريص هذا القارئ يقتين وقد القدير،
هللا، وسيفرح به عشاق الكتب  شاء إن الدنيا بقيت ما والتميز البقاء له سيكتب رائع، الذي

 وحمبو الكتب املتميزة والنادرة، ويزينون به مكتباهتم. 
  العنوان  يناسب العنوان، صفحة قبل البسملة حتت كتبه مجيل، بدعاء املؤلف بدأ وقد

 :وهو موضوعه، عن واحلديث
 السالم  أنت اللهم
 السالم ومنك

 ابلسالم ربنا ي ِّناحف
 السالم  دار اجلنة وأدخلنا

 تويف ولكنه نشره، على والعمل الكتاب إخرا  على حريصاً  كان  الذي الناشر، كلمة  تبدأ مث
 احلديثة النهضة مكتبة صاحب" فدا عبدالفتاح عبدالشكور" الكتيب وهو مطبوعاً، يراه أن قبل
 الكتاب حمتوايت مجع على ساعده من اءلمس قائمة املؤلف كتب  وقد أوالده، فكتبها مبكة،
 .له العلمي والتأريخ
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 ما أول– يقول فهو وحزن، أسى فيه فيه لمر الذي يبدأ والتقدير"، العرفان" وجاء حتته:
 :-يقول
 عن اختفى احلضارية، واملرافق املكتبات يف ممثالً  خارجه من احلرام املسجد يف السالم ابب
  رجاله  من يبق م بعد عني، أثراً  فأصبح( هـ1424 -1375) تقريباً  قرن نصف منذ انظريه
 عام. بعد عاماً  منهم بقي من عدد ينقص قليل، عدد إال عاشوه الذين األفاضل وأهله
 التاريخ امتداد على ابرز معلم يف املسجد احلرام السالم ابب أن املقدمة يف يذكر مث

 يف احلرام املسجد إىل شيبة بين ابب من دخل وسلم عليه هللا صلى الرسول وأن اإلسالمي،
  له،  احملاذي السالم ابب به استبدل احلرام  للمسجد األوىل التوسعات ومع الوداع، حجة
 احلرام  للبيت والقاصدين واملعتمر للحا  الرئيس املدخل ليصبح الشريف، املسعى على املطل
 املكرمة. مكة أعايل من
 اترخيها عرب السالم ابب مكتبات متثل: كله  الكتاب يف عليه يركز الذي املوضوع يف وقال
 عاش. وإسالميًّا وطنيًّا واحلديثة، واألدبية العلمية للنهضة الفقري العمود هـ1375 عام حل

 الواجب يقضي متميزة، وآلية جتارية وحركة محيمة، اجتماعية وعالقات علميًّا نشاطاً  أصحاهبا
 وم تعاصرها م اليت األجيال حق ومن. والنسيان  نيالسن غبار عنها ويُزاح اللثام، عنها مُياط أن
 وهي احلاضر، بناء يف أسهموا الذين أصحاهبا دور وتعي علماً، هبا حُتاط أن مبشاهدهتا حتظ

 ومعاصرهتا. شهودها شرف له كان  الذي السابق اجليل مسؤولية
  عراقة لا: السالم ابب: هي فصول، تسعة يف جعلها اليت الكتاب، يف موضوعات شرع مث 

ابب  مكتبات قدمياً، املكرمة مكة يف( الكتبية) الوراقة سوق على اترخيية إطاللة والتاريخ،
 الرخامية، الرحبة على املطلة السالم ابب مكتبات واألدبية، العلمية واألنشطة السالم
 السالم ابب مكتبات الشمالية، الناحية الرخامية إىل الرحبة امتداد احلجرية الرحبة مكتبات
 طباعة يف السالم ابب مكتبات دور ودكاكينه، الكبري السالم ابب مكتبات الصغري،
 .السالم ابب يف واحلريف التجاري النشاط الكتب،

وقد ذكَّر يف اخلامتة أن دار السالم شهد من داخل احلرم املكي الشريف نشاطًا علميًا تعقد 
علماء واملدرسون يف خمتلف العلوم ، يلقيها البداخله حلقات الدروس العلمية بكل أنواعها

، حيضرها أفراد اجملتمع كافة ، وطالب العلم من مجيع أقطار العام اإلسالمي، يف والفنون
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علمية مت صصة، أو دروس عامة حيضرها العامة، وقد أدت دورًا عظيمًا يف تثقيف  دروس
 األمة على املستويني احمللي واإلسالمي.
إلسالمية، فجعلوا من ار الكتب من أقصى البالد اجهد أصحاب املكتبات يف إحض

ة مكتباهتم يف ابب السالم أايم موسم احلج معرضًا إسالميًا للكتاب بكامل معىن كلم
 "معرض" يف املفهوم احلديث.

كانت هذه املكتبات مهزة وصل بني علماء مكة املكرمة وعلماء العام اإلسالمي، يتم بواسطة 
 بعًضا. أصحاهبا التعرف على بعضهم

كانت املكتبات أشبه ما تكون بنواد علمية وأدبية ُيتمع فيها العلماء واألدابء لصحاب 
رحبًا، ويهيئون هلم جًوا مالئًما ُيتمع فيها الرفقاء ذوو  املكتبات الذين يفسحون هلم مكاانً 

 امليول العلمية واألدبية املشَّتكة.
مع العلماء وطال ب العلم، وكانوا هلم  كان أصحاب املكتبات على مستوى رفيع يف التعامل

بعد هللا عزَّ وجلَّ يف قضاء احتياجاهتم من الكتب، وداللتهم على ما يسهل  خري عون
 هم العلمية.عمليت

انفرط ذلك النسيج املكاين كله بعد التوسعة، وتشتت أصحابه يف أحياء مكة وشوارعها يف 
ثريها السابق... وقد وصف بعضهم احلال أماكن ليست مناسبة، وفقدت املكتبات بريقها وأت

يف ذلك بقوله: "شاهد بعض كبار أصحاب مكتبات ابب السالم تذرف عيناه ابلدمع وهو 
ضه، ويلملم كتبه، وينقض رفوفه، وهو أمر طبيعي لفراقهم بقعة ألفوها، أمضوا فيها ُيمع أغرا

خدموا يف جنباته العلم  صباهم، وزهرة شباهبم، افتقدوا صفوة زمالء العمل، ورفقة الطريق،
والعلماء، األدب واألدابء، طالب العلم يف مكة وخار  مكة، ما امتد اإلسالم يف بقاع 

 املعمورة. 
إن احلزن عمَّ الساحة العلمية، علماء وأدابء، ومفكرين،  املبالغة يف شيء أن يقال:ليس من 

 وطالب علم، وأفراد اجملتمع كافة، داخل اململكة وخارجها.
ب املكتبات قرهبم من احلرم الشريف، يؤدون الصلوات اخلمس مجاعة، حيضرون أصحافقد 

م اليومية، وتكوينهم الفكري، انهيك عن دروس العلماء، فقدوا شيًئا عزيزًا هو جزء من حياهت
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اللقاءات العلمية واألدبية واالجتماعية، اليت اعتادوها يف رحاب ذلك املكان. أصبحت 
 صحاهبا قصة تروى، اترخياً مدواًن حبروف من الف ر والنور".مكتبات ابب السالم وأ

أن خيصص مكان  قال املؤلف أخريًا: إن مما خيفف الوطء، ويكفكف لواعج احلزن واألسى،
املكتبات بباب السالم للعبادة، والعبادة فحسب، ليصبح جزءًا من املسجد احلرام يف توسعته 

إىل شرف أعلى، ومن هدف سام إىل هدف  الشاملة املباركة، فاملكان انتقل من شرف
 أمسى... 
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(10 ) 

 قضااي اإلصالح

 

 منهجية اإلصالح يف اإلسالم

 

منهجية اإلصالح يف اإلسالم/ زهري حممد الزميلي._ عمان: دار األعالم، 
 . ص406هـ، 1430

 

 
 

فهم من أسباب ضعف قوة املسلمني وعدم متكينهم احنراف كثري من املسلمني عن ال
إلسالمية، وموت روح الصحيح لإلسالم، وتفرُّقهم واحتدام اخلالفات بينهم، وضعف القيادة ا
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ه، والت لي عن األخذ ابألسباب احلسية، واجلمود، وإمهال العلوم اجلهاد وضعف أدوات
 العلمية، وانتشار األدواء اخللقية واالجتماعية...

الح يف اإلسالم، من خالل بيان: والكتاب حماولة للمسامهة يف إيضاح منهجية اإلص
ولوايت ح، جماالت اإلصالح وأساليبه، معام اإلصالح وقواعده العامة، أالتغيري واإلصال

 العصر. 

وحلَّل واحدًا وعشرين معلمًا من معام اإلصالح وقواعده، وهي: األخذ لصول املعرفة 
د عن العنف، تفعيل دور والعلوم، االهتمام ابلفرد، االبتعاد عن اجلزئية والتطرف، البع

ارة اإلصالح ابلقدوة، العملية، العدل، الواقعية، الشرعية والعلنية، املرأة واإلصالح، اإلد
املناسبة، إصالح األخالق االجتماعية، التوازن، التدر ، احَّتام سنن احلياة وأنظمتها، 

 .اإلصالح واألقليات، اإلصالح السياسي، االستمرارية، أخذ اإلسالم كامالً 

وذكر أخريًا أن العزمية الصادقة، واإلرادة الصلبة، والفهم والوعي عند الفرد واجلماعة،  
ارسة اإلصالح، إال أن هذا اإلصالح ال ميكن أن يكتمل ما م توجد أساس لالنطالق يف مم

النواة الصلبة القادرة على محل أعبائه، اليت تقوم بتحفيز الناس للقيام بدورهم فيه، وتعلمهم 
 صرار على إظهار احلق وإبطال الباطل، وعلى نيل حقوقهم واحلفاظ عليها...اإل

 
 القيم احلضارية يف اإلسالم

 
القيم احلضارية يف اإلسالم: حنو حداثة إنسانية جديدة/ حممد عبدالفتاح اخلطيب._ 

 ص. 397هـ، 1432القاهرة: دار البصائر، 
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نساقه املعرفية، منوذجًا قيميًا ذا طبيعة أتيت هذه الدراسة لتثبت أن اإلسالم ميلك يف أ
ويبلغ الغاية يف وصل اإلنسان بربه، ة يف "حتريك احلياة" يهدف إىل "ترقية الوجود"، خاص

تعبدًا وتعقاًل وختلقاً، كما يبلغ الكمال يف وصل اإلنسان لخيه اإلنسان تعارفًا وترامحاً 
الكون انتفاعًا واستثمارًا وائتماانً، وأن ما وإحساانً، كما يبلغ املنتهى يف التعامل مع مفردات 
ة حضارية" إمنا هو راجع إىل ختليها عن تعانيه األمة اآلن من "احنسار حضاري" بل "كالل

هذا النموذ ، وعجزها عن تفعيله، وتطوير "آليات" تنزيله على واقعها، ولتثبت، من خالل 
ة، أننا منلك منوذجاً قيمياً يف "حتريك احلياة" التحليل واملقارنة وبناء املفاهيم واملقوالت احلضاري

ة كلها، إذا فعَّلناه يف حياتنا، مث أحسن ا تقدميه، ميثل "خطااًب حداثياً" جديدًا حتتاجه البشري
والتعريف به؛ فاإلسالم ميلك منظومة قيمية ليست ضرورة لشهودان احلضاري من جديد، بل 

 كانت من جذور حضارة غري غربية.   وأيضاً، ضرورة حلداثة إنسانية جديدة، وإن
 ومما قاله املؤلف يف آخر كتابه:
ر إىل قيم اإلسالم، وتفعيلها يف حياتنا، تنزياًل وحراسة وتنمية، آن األوان لكي نعيد االعتبا

وأن نصوغ، يف ضوء هذه القيم، خطااًب إسالميًا يكون على مستوى سؤاالت اإلنسان  
مفاهيم حضارية وفق رؤية ديننا يف "حتريك احلياة" من املعاصر، وأن خنوض معركة يف بناء 

الستقامة يف التعامل مع مفردات الكون خالل قيم: "االست الف"، و"التزكية"، و"ا
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وإعطاءاهتا"، وحتويل هذه القيم إىل "مفردات شرعية" حتكم الواقع اإلنساين، أفراداً ومجاعات. 
ا اإلسالم للبشرية كلها، حداثة هتدف إىل وهذه هي "احلداثة" اجلديدة اليت ميكن أن يقدمه

ه، وإمنا ختاطبه، بل تتوادد معه وترامحه،  "ترقية الوجود"، ال تتصارع مع الكون، وال تتسل  علي 
حل يبوح هلا لخباره وأسراره!! وبذلك وحده، حتقق األمة شهودها احلضاري بعيدًا عن أي 

ة أخرى، كما حتفظ لقيم دينها كياهنا شعور بـ "االنسحاق الداخلي" أمام أية إرادة بشري
ال أن نَّتك قيمنا تعاين غربة الزمان  واستمرارها، ليس فق  يف النظر، بل يف املمارسة واحلركة،
يُبوا  ّللِّ ِّ  واملكان، مث جنعل اإلشكال فيها، وصدق هللا إذ يقول:  َتجِّ }اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا  اس 

َ ال َمر ءِّ َوقـَل بِّهِّ وَ  َولِّلرَُّسولِّ إَِّذا َدَعاُكم   ُه إِّلَي هِّ حُت َشُروَن{ أَنَّ لَِّما حُي يِّيُكم  َواع َلُموا  أَنَّ اّلل َ حَيُوُل َبني 
 [.24]سورة األنفال: 

 واملؤلف أستاذ اللغوايت والفكر اإلسالمي جبامعيت األزهر واإلمارات.
 

 دور األم املسلمة يف التنشئة السياسية

 

ألبناء يف ضوء متغريات العصر/ بدرية بنت صاحل التنشئة السياسية ل دور األم املسلمة يف
ص )أصله رسالة دكتوراه من  469هـ، 1431الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -امليمان.

 جامعة طيبة ابملدينة املنورة(.
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ؤلفة، بل البد من ُيب أن ال تُنهك املرأة وُتشتت جهودها وهتمَّء وُتستغل، كما تقول امل
االجتماعية والسياسية ترتيبًا صحيًحا، حيفظ للمرأة خصوصيتها، ادة ترتيب العالقات إع

ويساعدها يف أتدية دورها السياسي، وحتم لها مسؤولية التنشئة السياسية للطفل، وخاصة أن 
ند األطفال يكتسبون القيم واملعتقدات السياسية من خالل تلك التنشئة، والطفل مييل ع

 جتاه األم، ألهنا أكثر اتصاالً وقراًب منه. لألبوين إىل تبين ا تعارض االنتماءات

ونتيجة لتغري وتعقد اجملتمعات املعاصرة، وتغري املالمح البنائية لألسرة، تغري الدور احليوي 
والراسخ لألم املسلمة، فلم تعد قادرة على تربية أوالدها ابملعطيات السابقة نفسها، فقد 

قيم العوملة االقتصادية والثقافية، اليت   جديدة ساعدت على بث  إىل الساحة متغريات دخلت 
كان هلا أبلغ األثر على هوية املسلم وقيمه وأخالقياته، ومن  حياته وسلوكياته، وخاصة 
السلوك السياسي، فقد ثبت أن هناك ضعًفا يف الوعي السياسي، ويف املشاركة السياسية من  

دور املؤسسات االجتماعية السياسية، وقصور يف ا عن ضعف الثقافة قبل األفراد، انجتً 
 امل تلفة يف التنشئة السياسية، ومنها األسرة. 
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وعليه ابتت احلاجة ملحة يف الكشف عن طبيعة الدور الذي تقوم به األم املسلمة يف التنشئة 
ا على اعتبار أن دوره السياسية ألبنائها، ومدى قيامها هبذا الدور، واألساليب املتبعة لذلك،

 يف دور املرأة السياسي.يف ذلك هو أولوية 

.. ولذلك جاء هذا البحث املهم، وهذه املهمة اخلطرية يف معاجلة هذا املوضوع وتقدميه، 
الذي أييت ضمن املتغريات اجلديدة يف أحوال وظروف املرأة، وإذا م تتحرك املرأة املسلمة 

غر ِّبة وفرَّخت الشرَّ ونشرت الفساد. وقد  وأتخذ دورها املطلوب يف اجملتمع، سلبته املرأة املت
نطلقت فيه املؤلفة من خالل معرفتها ابلبيئة االجتماعية السعودية خاصة، وجعلت مادته ا

 األساسية يف الفصل الثالث من كتاهبا، وفيه:

 . ماهية التنشئة السياسية  -

 دور األسرة وبعض الوسائ  الَّتبوية يف التنشئة السياسية. -

 شئة السياسية. وانعكاساهتا على األسرة والتنملية املعاصرة املتغريات العا -

 املرأة املسلمة والتنشئة السياسية لألبناء.  -

 

 ومما است لصته وأوصت به:

 

ضرورة العمل بصور مكثفة على حمو أمية األمهات، وأن يكون العمل على  -
وأمية  مجيع مستوايت األمية: أمية القراءة والكتابة، وأمية املهارات والقدرات،

مواجهة حتدايت العصر، اليت تعترب التقنية أنواع العلوم، وأمية القدرة على 
 أكربها؛ لتستطيع األم القيام بدورها اخلطري يف التنشئة.
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من األمهية مبكان رفع املستوى التعليمي والثقايف لألمهات املسلمات الاليت  -
طوير قدراهتن نلن حظًا قلياًل من التعليم، وتوجيههن لتعليم أنفسهن وت

التدريبية، وحضور األنشطة، والندوات  ومهارهتن، عن طريق الدورات
واحملاضرات اليت تنوع من اهتمامات املرأة، وتزيد من اهتمامها ابألمور 

 السياسية، عن طريق زايدة ثقافتها السياسية.

ضرورة وضع مناهج دراسية عن أمهية املرأة ودورها يف اجملتمع، ومنه الدور  -
هن املستقبلية يف بناء األسرة اسي، مبا يساعد يف إعداد الفتيات ألدوار السي

 وتنشئة األبناء.

ومن األمهية وضع مناهج ومقررات دراسية على مجيع املستوايت الدراسية  -
تعر ِّف الطالب والطالبة ابألمور السياسية، وتعر ِّف األم ابلتنشئة السياسية، 

 مثل: الَّتبية السياسية. 

عات، حبيث دة ومتنوعة للمرأة يف اجلامح ختصصات جدياحلرص على فت -
، اليت من ضمنها دورها يف تكون مؤهلة للقيام لدوار متعددة يف اجملتمع

 التنشئة السياسية. 

ينبغي إنشاء أندية نسائية هتتم ابملرأة ومشكالهتا وقضاايها، وتساهم يف  -
مع عامة، وتسهم يف دراستها وإُياد احللول هلا، وتدعم أدوار املرأة يف اجملت 

بدورها يف اجملتمع، وإعدادها لتحمل مسؤولية تلك توعية وتثقيف املرأة 
 األدوار. 

االهتمام بتكثيف الربامج املقدمة للمرأة، حبيث تقدم هلا برامج مدروسة  -
تساعد على أتسيس فكري رصني للمرأة، وتثبيت لألولوايت يف حقوقها 

 ربامج جمرد شائعات تردَّد، وأفكار جوفاءوواجباهتا وأدوارها، وال تكون هذه ال
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دون مضامني، بل تعمل على تقدمي الصورة احملَّتمة القديرة للمرأة املسلمة 
 العفيغة احملتشمة.

ُيب أن حتصل األم على مساندة زوجها يف أداء دورها الَّتبوي عامة،  -
ودورها يف التنشئة السياسية خاصة، وذلك إبعطائها احلرية يف التعبري عن 

شة األخطاء الواردة منها أو من رأيها، ومشاورهتا، واألخذ برأيها، ومناق
زوجها أو من األبناء، وحماولة حلها، دون أتنيب أو جتريح أو عنف، وأن 
تكون أساليب الَّتبية متفًقا عليها من قبل الزوجني، حل ال تؤدي إىل 

 التناقض والتضارب والتذبذب والَّتدد يف عملية التنشئة.

األسرة ابلعدل واملساواة، م توزيع العمل وتقسيمه بني أفراد لى األُيب ع -
وحسب استطاعة وقدرة كل فرد، ليتم االستغناء عن اخلادمات ابلتدريج، 

 ويتعود اجلميع على حتمل املسؤولية.

يعمل الوالدان على نشر روح الدبلوماسية وحسن التصرف يف األسرة،  -
األبناء، وتعويدهم على االحَّتام وحسن الرد يف املواقف امل تلفة عند 

ل، والتوجيه غري املباشر، وليس الطاعة العمياء. وإبراز الدور القيادي  املتباد
للنءء عن طريق إعطائه حرية الرأي، وحرية التصرف، وحتمل املسؤولية اليت  
تربز قدراته ومهاراته، وحث األبناء على اختاذ الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 يع أمورهم.قدوة هلم يف مج
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(11 ) 
 القرآنعلوم 

 
 

 أمساء القرآن الكرمي
 

أمساء القرآن الكرمي وأمساء سوره وآايته: معجم موسوعي ميسَّر/ آدم مببا._ ديب: 
 ص.429هـ، 1430مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، 

 
 

 
 

يث كتاب جديد يف موضوعه، جاء يف حمورين أساسيني: حمور عن القرآن الكرمي من ح
ا يتفرَّع عن ذلك من مباحث يف علوم القرآن، واحملور اآلخر عن أمساؤه وتقسيمات سوره، وم

أمساء آايت القرآن اليت وضعها هلا العلماء يف شل العلوم الشرعية، وهو احملور األساسي يف 
 هذا الكتاب.

 مادة كل ِّ  مدخاًل( ترتيبًا ألفبائياً، ويف 223وقد متَّ ترتيب مداخل املعجم )اليت بلغت 
املؤلف عنصر التسمية، متبوعة بفقرة موجزة عن اآلية، وذكر سبب مدخل منها أورد 
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تسميتها، وما لذلك من عالقة وتراب  ابلقضية احملورية يف اآلية. كما أشفع كل فقرة إبشارة 
 إىل اآلايت اأُلَخر ذات العالقة ابآلية موضوع العرض.

ملة، آية التحليل، آية األسرى، آية اإلفك، آية البسمثاله: آية آدم، آية االرتداد، آية 
التكفري، آية التهلكة، آية اجللباب، آية اخلمس، آية الرضوان، آية الشورى، آية الصفات، آية  
الصيام، آية الطالق، آية الفتنة، آية القوامة، آية اللعن، آية املتعة، آية املالعنة، آية املواريث، 

 آية اليتامى. 
 
 
 تفسريمفاتيح ال
 

 

مفاتيح التفسري: معجم شامل ملا يهم املفسر من أصول التفسري وقواعده 
مج  2هـ، 1431ومصطلحاته ومهماته/ أمحد سعد اخلطيب._ الرايض: دار التدمرية، 

 ص(. 1070)
 

 
 

ذكَر املصطلحات املست دمة يف كتب التفسري وعلوم القرآن مع مجلة من مفردات كل 
جة الدارس أو الباحث إليها أكثر من غريها. ونقل تعريف كل علم مما يغلب على الظن حا

املرجع غالباً، واختصر مع عدم   مصطلح من الكتب املعتمدة عند أهل فنه، مع ذكر
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يان إىل مصادر تفصيل املسألة اليت تكلم عنها، وحاول اإلخالل، وأرشد يف كثري من األح
سري على اختالف مناهجها وتنوع استيعاب املهم من املصطلحات املست دمة يف كتب التف

ة والطبيعية مشارهبا، ودعم معجمه مبصطلحات حديثة مست دمة يف علم النفس والعلوم الطبي
 . وغري ذلك مما له صلة ابلتفسري العلمي للقرآن الكرمي

والتزم يف إيراد هذه املصطلحات الَّتتيب اهلجائي )األلفبائي( مثاله: االستدراك يف 
ل القرآين، االستطراد، االستظهار، استظهار القرآن، االستعاذة، االستعارة، التفسري، االستدال

 ستعالء، االستغراق، االستغفار..االستعارة التمثيلية، اال
 

 
 .القرآن الكرميالسنة النبوية وعالقتها بتفسري 

 

السنة النبوية وعالقتها بتفسري القرآن الكرمي: دراسة نظرية تطبيقية/ عدانن حممد أبو 
 ص )أصله رسالة جامعية(. 1038هـ، 1430دمشق: دار املصطفى،  -مر.ع
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املؤلف، العالقة بني السنة النبوية والقرآن الكرمي عالقة متينة الصلة وقوية متالزمة كما يقول 
وقد وضَّح مهمة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف بيان وتفسري القرآن الكرمي وفق دراسة نظرية 

ل تفسري ما جاءت به السنة للقرآن الكرمي، من بيان ملشكله، وتفصيل وتطبيقية، من خال
 جململه، وختصيص لعامه، وتقييد ملطلقه، وغري ذلك.

 باحث.وقد جاء حبثه يف اببني حتتهما فصول وم

 ومما توصل إليه املؤلف:

إقرار وإثبات حجية السنة املطهرة، وأهنا ضرورة دينية، فكل من ينكر ذلك حكمه أنه  -
ة ر  من امللة، ألن هذا يستلزم منه إنكار بعض القرآن، بل يستلزم منه إنكار الشريعة مجلخا

 وتفصياًل، وهذا كفر وردَّة. 

 شكل من األشكال، بل يتعاضد ويتوافق القرآن معها.ال تعارض بني القرآن والسنة لي  -

يف اتساع دائرة التشريع  للسنة أمهية ومكانة كبرية يف تشريع األحكام وبياهنا، وهلا أثر كبري -
 اإلسالمي. 

يُعرف ابلسنة الكثري من نصوص القرآن، فهي اليت ترشد إىل معرفة الناسخ واملنسوخ،  -
 ، واملبهم واملشكل يف القرآن. والعام واخلاص، واجململ واملبني

والسنة مع الكتاب على ثالثة منازل: سنة مؤكدة للكتاب، سنة مبينة ومفسرة له، سنة  -
 ت بتشريع أحكام جديدة زائدة على ما جاء به الكتاب.استقل

كما أثبت البحث أن للسنة دورًا مهمًا وابرزًا ال غىن عنه حبال يف تفسري القرآن الكرمي   -
 اد هللا تعاىل منه.وتبيني مر 
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وتبني أن قول من قال إن النيب صلى هللا عليه وسلم فسر أكثر القرآن ألصحابه بعيد من  -
 املدوَّن من تفسريه ليس بكثري. الواقع، ألن 

رة للقرآن الكرمي وسردها يف آخر كتاب اإلتقان، وقد بلغت  - مجع السيوطي األحاديث املفس ِّ
يحاً، وذكر الباحث أنه م يفته منها شيء، خصوصاً ما ( صح87( حديثًا ضعيفاً، و)141)

 صح منها.

 
 األصولية الفروق يف الوجيز

 

 مقارنة/ أصولية ودراسة استقراء العزيز: ابلكتاب املتعلقة األصولية الفروق يف الوجيز

  البحوث معهد القرى،  أم  جامعة املكرمة: مكة -السديس. عبدالعزيز بن عبدالرمحن

 ص. 220 هـ1430 العلمية،
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 أكثر.  أو نظريين بني خاص معىن إظهار ابختصار: تعين األصولية الفروق

 األصول علم طلبة ويفيد وجل، عز هللا كتاب يف املذكور املعىن يف يبحث الكتاب وهذا

 العلم طلبة لدى العلمية امللكة إغناء يف  كثرية فوائد وله عزيز، مبحث وهو فيه، والباحثني

 والعلماء.

 هي:  مبحثاً، عشر  اثين يف املؤلف جعله وقد

 الكتاب.  حقيقة يف الفروق  -

 الكرمي.  القرآن فاتتعري بني  الفروق بيان -

 آن. والقر  الكتاب بني الفرق  -

 والقراءات. القرآن بني الفرق  -

 السنة.  ودليل الكتاب دليل   بني الفرق  -

 القدسي.  واحلديث القرآن بني الفرق  -

 السبعة.  واألحرف السبع القراءات بني الفرق  -

 املتواترة.  القراءة بني الفرق يف -

 والتأويل.  التفسري  بني الفرق  -

 والَّتمجة.  التفسري  بني الفرق  -

 واملتشابه.  احملكم بني الفرق يف -

 واملستعمل. املهمل بني الفرق  -
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 املباحث:  هذه من إليه توصل ما مثال -

 واخلصوص. العموم حيث  من السبع القراءات عن السبعة  األحرف تفَّتق

  رضي  عثمان عليه مجع الذي وهو السبعة، األحرف من واحد حرف إىل راجعة كلها فالقراءات

 املصحف. عنه هللا

 بينما األلفاظ،  دون  املعاين يف يستعمل التأويل كون  حيث  من التفسري  عن التأويل ويفَّتق

 وظواهرها.  ابأللفاظ يعىن التفسري

 
 اللغة يف واًلشتقاق الدًللة

 

 جــاب عبــداملعطي والبيــان/ النحــو بــني القــرآن إعجــاز اللغــة: يف واًلشــتقاق الدًللــة

 ص.116 هـ،1430 احلديث، الكتاب دار الكويت: القاهرة؛ -سامل. هللا
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 الكرمي. القرآن يف  النحوي اإلعجاز يف  كتاب هذا

 مـن القـرآين  اإلعجـاز موضـوع يف  الكتابـة فكـرة طـويالً  راودتـين  مل صـه: مـا املؤلف يقول
 وقلـت الـنظم، انحيـة من القرآن إعجاز عن البالغة علماء تكلم وقد النحوية... الناحية

 اإلعجـاز فيتنـاول املوضـوع، هـذا مثـل عـن الكتابـة يف  لجمـا للنحـو يكون أفال نفسي: يف 

 فيهــا أن إىل  اآلايت بعــض لنحــو قــراءيت  عنــد أتنبــه أخــذت مث النحويــة؟ النظــر وجهــة مــن

 مكانــه يف  حرفــاً  اســتعمل قــد الكــرمي القــرآن فنجــد البشــر، مثلهــا مــن يعجــز حنويــة اً ســرار أ

 ســـراً  هنـــاك أن وجـــدت ظـــرالن أَجلـــتَ  مـــا وإذا آخـــر، موضـــع يف  التعبـــري نفـــس يف  وحذفـــه
 وجنـــد العظـــيم، الســـر ذلـــك لـــذهب املوضـــع هـــذا يف  احلـــرف هـــذا وضـــع لـــو وأنـــه عظيمـــاً،

 غـريه، يف  يكـرر وم مقـام يف  وكـرر مقـام، يف  روذكـ  مقـام يف  حذف الكرمي القرآن أن أيضاً 

 مقام. يف  وآخر مقام يف  وقدم

 الكتاب: فقرات عناوين ومن

 رور.واجمل اجلار يف  التصرُّف يف  السرُّ  -

 احلال. تقدمي -

 هللا. أمساء يف  العطف أسرار -

 األنعام. سورة يف  )أعلم( بعد املاء جميء عدم يف  السر -

 الفصل. بضمري التعبري يف  السر -

 املفعول. حذف يف  السرُّ  -
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 السور. افتتاح  يف  احلكمة -

 
 املفارقة القرآنية

  
قاهرة: مكتبة اآلداب، ال -.2ط -املفارقة القرآنية: دراسة يف بنية الدًللة/ حممد العبد.

 ص. 190هـ،  1426
 

 
 
 

يعين املؤلف ابملفارقة القرآنية ما يتناول أدب االستهزاء والس رية والتهكم، الذي ذكر       
أنه م يتناوله أحد ابلبحث والدراسة، وأنه جلأ إىل إعادة طبع كتابه هذا )الذي صدرت طبعته  

 زال املوضوع بعيداً عن البحث إال ما ندر. هـ( بعد أحد عشر عاماً وما 1414األوىل عام 
ب غربيني، مث  ايف دراسة مقارنة أورد يف مقدمة كتابه تعريف "املفارقة اللغوية" نقاًل من كت  و 

 توصَّل إىل أهنا تكشف عن أمرين اثنني:
 أوهلما: عنصر اخلفاء.     
 اره.واآلخر: حقيقة كون املت في يف التعبري املنطوق هو املقصود إظه     

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj35OjPk_DLAhVIdg8KHdDlDzoQjRwIBw&url=http://rashf.com/book/28305&psig=AFQjCNFcTTN-_kDUGonV2KFYlgK36_dVyg&ust=1459693341876998


77 

 

لة يف مقابل الداللة األولية، وأهنا تصوير آخر للمعىن يعين أن املفارقة نوع من الداللة احملوَّ 
 يومئ إىل املعىن العكسي.

مث ذكر أن البالغيني قدميًا تناولوا مباحث لغوية يسرية منه حتت مصطلح "التهكم"،      
احلال"، كقوله تعاىل: }ُذق   وأورد تعريف الزركشي له لنه "إخرا  الكالم على ضد مقتضى

 [. 49]الدخان:  إنََّك أنَت الَعزِّيُز الكرمُي{
وجوب اخلطاب وامل اطبات يف القرآن،  قال: وكان الزركشي قد أفرد يف برهانه اباًب ل     

 وجعل منها خطاب التهكم.
إىل  كما ذكر أن لصاحب "الطراز" حيى بن محزة إشارات مفيدة إىل هذه الظاهرة، ترقى       

 حماوالت علمية تنظريية أصيلة.
وبنيَّ أن "املفارقة" أخص من "التهكم" يف اشَّتاط عنصر الضد ِّية، الذي خيلو منه      
 يف حاالت متنوعة. التهكم
ويعين أن املفارقة تبدو نوعًا من التضاد، بني املعىن املباشر للمنطوق واملعىن غري املباشر،      

 التعبري الواحد: املستوى السطحي للكالم على حنو ما يعربَّ به،  وأن هناك مستويني للمعىن يف
 اكتشافه ى واملستوى الكامن الذي م يعربَّ عنه والذي يلحُّ القارئ عل

وأوجز يف ذكر صور "املفارقة" ووظائفها، وأهنا قد تكون سالحًا للهجوم الساخر، وقد      
 ة اإلنسان... تكون أشبه بستار رقيق يشفُّ عم ا وراءه من هزمي

 وقد جعل املؤلف كتابه يف اببني:     
قة ومعىن املعىن، الباب األول: مدخل إىل نظرية املفارقة. وفصوله هي: مفهوم املفارقة، املفار 

 املفارقة والسياق.
والباب الثاين: املفارقة يف النص القرآين، ووزعه على سبعة فصول، هي: مفارقة النغمة، 

ارقة احلكاية أو اإليهام، املفارقة البنائية، اإلملاع، مفارقة املفهوم أو التصور، املفارقة اللفظية، مف
 مفارقة السلوك احلركي.  
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 تفسري القرآن الكرمي الشاهد الشعري يف

 

الشاهد الشعري يف تفسري القرآن الكرمي: أمهيته وأثره ومناهج املفسرين يف اًلستشهاد 
ص 966هـ، 1431ض: مكتبة دار املنهاج، رايال به/ عبدالرمحن بن معاضة الشهري._

 )أصله رسالة دكتوراه(.

 

 
 

يذكر املؤلف أن حفظ القرآن الكرمي يعين حفظ اللسان الـذي نـزل بـه القـرآن، وأن الشـعر مـن 
ــواهد  ــاد الشـ ــا العتمـ ــواديهم، وملـ ــرهم وبـ ــليقة يف حواضـ ــحاب السـ ــه أصـ ــق بـ ــا نطـ ــه ممـ ذلـــك، ألنـ

قـــرآن وغريبــه مــن أمهيـــة يف التفســري اللغــوي... وقـــد ال اينالشــعرية يف كتــب التفســـري وكتــب معــ 
 رغب يف دراسة هذا املوضوع ألمهيته، وليكون رسالته يف ختصص التفسري وعلوم القرآن.
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ــاهد الشــــعري يف التفســــري،  ــعر، وأثــــر الشـ ــاهج املفســــرين يف االستشــــهاد ابلشـ ــف فيهــــا منـ وكشـ
ع الشـواهد الشـعرية يف   التعامل مومعرفة ضوابواألسباب اليت جعلت العلماء يعنون ابلشعر، 

 تفسري القرآن الكرمي.

 وقد جعله يف اببني وفصول، هي:  

 الشاهد الشعري )وفيه سبعة مباحث(. -

 االستشهاد ابلشعر يف التفسري وموقف السلف منه )ثالثة مباحث(. -

 مناهج املفسرين يف االستشهاد ابلشعر )مخسة مباحث(. -

ــاين امنـــــاهج  - ــبعة لقـــــرآن وغريـــــب القـــــرآأصـــــحاب كتـــــب معـــ ــهاد ابلشـــــعر )ســـ ن يف االستشـــ
 مباحث(.

 أثر الشاهد الشعري يف تفسري القرآن )أحد عشر مبحثاً( -

 ومما توصل إليه املؤلف:

األلفاظ القليلة االستعمال يف القرآن، قليلة االستعمال أيضاً يف شعر العـرب وكالمهـا، مثـل  -
 )خت ار(.

 ة العرب دون النادر الشاذ.هور املعروف من لغ القرآن على املشُيب محل معاين -

القــــرآن الكــــرمي نــــزل بلغــــات العــــرب وم يقتصــــر علــــى لغــــة قــــريء، ويف استشــــهاد املفســــرين  -
 وأصحاب املعاين والغريب بشعر القبائل دون تفريق إمجاع على أنه م ينزل بلغة قريء وحدها.

هد الشـعرية لشعراء وعـدد الشـواكرب من حيث عدد اقبيلة متيم استحوذت على النصيب األ -
 يف كتب التفسري.
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اعتمد املفسرون على شعراء اجلاهلية اعتماداً كبرياً يف االستشـهاد، وم يعـدلوا بشـعرهم شـعر  -
 ( شاعراً جاهلياً أمكن معرفتهم.122غريهم، بدليل أن الطربي قد استشهد بشعر )

 ني.ومنهجهم يف هذا موافق ملنهج اللغوي 

 مقدمة شعراء اجلاهلية يف تفسري الطربي. اعر األعشى يفوقد جاء الش -

ــة،  - ــري واللغـ ــعرية يف كتـــب التفسـ ــواهد الشـ ــيالً للشـ ــدراً أصـ ــدة مصـ ــرآن أليب عبيـ ــاز القـ ــدُّ جمـ يعـ
واملفســرون عيــالم عليــه يف الشــواهد، وخاصــة شــواهد الغريــب، وقــد زاد عــدد شــواهده الشــعرية 

 ( شاهد.900على )

 هد الشعرية لنواعها.فسرين مجعاً للشواالقرطيب أكثر امل يعدُّ  -

 أودع املفسرون كتبهم معظم املادة العلمية والشعرية يف كتب معاين القرآن وغريبه. -

 
 

 املوصول لفظاا املفصول معىن يف القرآن الكرمي
 

املوصول لفظاا املفصول معىن يف القرآن الكرمي: من أول سورة يس إىل آخر القرآن 
الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  -بديل.سة/ خلود شاكر العلكرمي: مجعاا ودراا

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 565هـ، 1431
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يتعلق بعلم جليل، هو علم الوقف واالبتداء، وأصله هو املعىن، فهو مبين عليه، فاملعىن أواًل، 
الصحابة والتابعني   مبثوثة يف تفاسري السلف منمث يبىن عليه الوقف واإلعراب. وكانت بذوره 

هم رمحهم هللا تعاىل، وهلم يف هذا عبارات، منها: املوصول واملفصول، انقطع الكالم، وأتباع
 مفصولة... وغريها. 

 وجعلت الكاتبة موضوعها يف اببني: نظري، وتطبيقي.
عالقته بغريه من علوم والنظري تعريف وبيان ألنواع املوصول لفظًا املفصول معىن، وبيان  

 ذا العلم ومثراته وفوائده. آن، وضواب  معرفته، وفضل هالقر 
أما الدراسة التطبيقية فقد مجعت فيه دراسة اآلايت اليت ختص  هذا العلم من أول سورة يس 

 إىل آخر القرآن الكرمي. 
 
 

 إحتاف الزمان أبسانيد أهل القرآن

 

املدينة املنورة:  -بن أمحد حسني الربماوي. إحتاف الزمان أبسانيد أهل القرآن/ إلياس
 ص. 916هـ، 1433ر الزمان، مكتبة دا
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اإلسناد من الدين، وهو َمعلم من معام ديننا احلنيف، وقد حرص السلف عليه ومن بعدهم..  
ويذكر املؤلف هنا أن الباحث يف أسانيد القرآن الكرمي وقراءاته ال ُيد مرجعًا يرجع إليه 

يف ذلك،  يه، وأنه عزم على سد ِّ هذا النقص لتاللتثبيت أو تصحيح األسانيد اليت بني يد
 وجعله يف ثالثة أبواب:

 . أسانيد القر اء يف احلرمني الشريفني )مكة، واملدينة، واألماكن اجملاورة هلما(.1

د أخرى،  . أسانيد القر اء يف البالد األخرى )مصر، الشام، اليمن، العراق، املغرب، وبال2
 إلمام ابن اجلزري(.وأسانيد مشهورة ابلرواية عن ا

 . أسانيد القراءات السبع والعشر الصغرى والكربى. 3

 أما منهجه يف عرض السند: 

 فقد ذكر السند كما هو موضَّح يف إجازة الشيخ. -

 وما حصل فيه من سق ، أو در ، أو تقدمي، أو أتخري، أو تصحيف.. -
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 ري منطقته.ُيتمع مع إسناد الشيخ، ومن نشره يف غ ويذكر يف احلاشية َمن -

 كما اجتهد يف ذكر اتريخ والدة ووفاة رجال السند، أو أحدمها.  -

كثريم من أمساء رجال األسانيد خمتصرة؛ فمنهم من ُيذكر امسه فق ، ومنهم من ينسب إىل   -
  امسه كاماًل.أبيه أو جده، ومنهم بكنيته أو لقبه، وما إىل ذلك، وقد حاول جاهداً ذكرَ 

 يز أو لرجال األسانيد، طلًبا لالختصار.نيد شي اً واحداً للمجويذكر يف معظم األسا -

 
 

 البشارة يف القرآن الكرمي

 

جدة:  -.البشارة يف القرآن الكرمي ومضامينها الرتبوية/ عبدالرمحن بن سعيد احلازمي
 ص. 161هـ، 1430املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات شرق جدة، 
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ن آداب البشارة وفوائدها، مث أتبعه بعشرة فصول أخرى  عالفصل األول حتد  املؤلف يف 
 تتحد  عن:

 البشارة ألهل التوحيد اخلالص والعمل اجلاد املثمر. -

 .عليه وسلمالبشارة ابلنيب حممد صلى هللا  -

 . بشارات القرآن الكرمي -

 .بشارة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم للناس -

 .مننيالبشارة للمؤ  -

 .البشارة ألوصاف أخرى غري وصف املؤمنني -

 . البشارة ابألوالد -

 .البشارة ابلرايح -

 . البشارة ابلعذاب على سبيل التهكم والس رية -

 .بشارات أخرى متنوعة -

يف اخلامتة الدعاة واملصلحني واملربني يف دعوهتم إىل تبشري الناس وعدم تقنيطهم من رمحة  ودعا
 أسي مبا كان عليه األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم يف دعوهتم للناس. هللا تعاىل، والت

كما دعا إىل التعرف على أحوال السلف الصاحل وما كانوا عليه من تقوى وورع وعبادة 
وإخالص هلل، واحلرص على تربية األوالد تربية إسالمية أصيلة انبعة من كتاب هللا تعاىل وسنة 

 مع عدم التهاون يف ذلك أو التفري  فيه.  ،يه وسلمنبيه حممد صلى هللا عل



85 

 

 

 املفلحون يف القرآن الكرمي
 

املفلحون يف القرآن الكرمي/ بدر بن انصر البدر._ الرايض: دار ابن خزمية،  
 ص. 376هـ،  1431
 

 
 

 
 الفالح يعين الفوز ابملطلوب، وهو اجلنة، والنجاة من املرهوب، وهو النار.

يف مواضيع كثرية من القرآن، كما يقول س الفالح ونعوت أهله وقد جاء احلديث عن أس
نوعة، ترغيباً فيه وحثاً على القيام لسسه، والتحلي بنعوت أهله والسري املؤلف، ولساليب مت

 على هنجهم.
وأعظم أسس الفالح: اإلميان لركانه ولوازمه، مث اإلسالم وأركانه. والعناية لعمال 

النفس املمدوحة، وحتقيق مقام التقوى، والقيام مبقامي الصرب والشكر  القلوب، كالتوبة، وتزكية
 الح وأركانه. من أسس الف
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ومن أسس الفالح أيًضا القيام بطاعة هللا تعاىل، مسعًا وطاعة للقرآن الكرمي، وذكرًا هلل 
 تعاىل، مع الدعوة إىل دينه واجلهاد يف سبيله.

ا وتفاوت مراتبها من أسس الفالح وقواعده  والقيام ابحلقوق وأداء الواجبات على تنوعه
 ذلك. ك

من اجتناب احملرمات والبعد عن املعاصي صغريها وكبريها،  ويف مقابل ما سبق فإنه ال بد 
 كي يتحقق الفالح يف الدنيا واآلخرة.

وهناك حمرومون من الفالح خسروا الدنيا واآلخرة، بنيَّ أحواهلم وأعماهلم ربنا عز وجل يف  
، وحذر من سلوك طريقهم، أعظمهم الكاذبون القائلون على هللا بال علم، كتابه الكرمي

 بون آبايته، الكافرون به.واملكذ
والظلم والسحر من أعظم املوبقات، ومن أسباب س   هللا تعاىل وحلول عذابه وأليم 

 عقابه يف الدنيا واآلخرة، وأهله حمرومون من الفالح.
فصول للكتاب، حبث فيها املؤلف هذا كانت تلك إشارات إىل موضوعات سبعة 

 املصطلح املهم يف القرآن الكرمي.
 
 
 

 اإلدارة يف القرآن
 

 ص. 315هـ، 1430: املؤلف، [صنعاء] -اإلدارة يف القرآن/ أمحد حامت األهدل.

 

غدت اإلدارة من أهم العلوم احلديثة، فهي فن من الفنون اليت تسهم يف تنمية القيادات 
الطرق واألساليب الراقية لفنون التعامل مع اآلخر، وصارت اإلدارة  اإلدارية، وترسم له
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علمًا له قواعده ووظائفه  روبراجمه وجماالته، فصاختصصًا مستقاًل بذاته، واتسعت علومه 
 وتطبيقاته..

قد وجد  املؤلف بغيته يف نظام اإلدارة يف القرآن، ليجعله يف سلسلة )أفال يتدبرون القرآن( و 
 أبواب وفصول ومباحث، وهي: مث ُيعله يف 

 : وظائف اإلدارة يف القرآن: الت طي ، التنظيم، التوظيف، التوجيه والرقابة. الباب األول

ه، إدارة األزمات، اإلدارة ابألخالق، اإلدارة : اإلدارات يف القرآن: اإلدارة ابلتوجيالباب الثاين
 ابحلب، إدارة اخلصوم، القائد الفاعل. 

س على فقهاء، وحضر دورات تدريبية متعددة يف  احلديدة ابليمن، در واملؤلف من حمافظة 
 اإلدارة والقيادة اإلدارية خاصة.

 

 القرآن الكرمي ومقومات النهضة

 

القرآن الكرمي ومقومات النهضة/ جمموعة من الباحثني._ عمَّان: مجعية احملافظة على 
 ص.639هـ، 1433القرآن الكرمي، 

هـ )م يذكر اتريخ 1431 عام الذي عقدته اجلمعية، رمبا يف)يضم أعمال املؤمتر الثالث 
 انعقاده(.
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ألمة، وانطالقاً من كون القرآن نظراً لكثرة الشبهات، وكثرة اآلالم واإلحباطات اليت تعصف اب
الكرمي غنيًا بعوامل العزة والنصر، وحافزًا للفكر والعقل والنفس للتفوق والتغيري والنهوض، 

 تعاىل يف التغيري والتجديد والتأييد والغلبة، وللبحث عن مكامن االرتقاء وحتقيقًا لسنن هللا
على القرآن الكرمي بعم ان مؤمترها  على خمتلف مستوايته وأنواعه، فقد عقدت مجعية احملافظة

الثالث حتت عنوان "القرآن الكرمي ومقومات النهضة"، لتستنهض بذلك مهم العلماء 
النهضة ومعاملها وقيمها مهن خالل القرآن الكرمي، وليسهموا  واملفكرين الستنباط مقومات

يد ثقتها بدينها وقرآهنا بذلك يف رفعة شأن األمة وعلو ِّ مهَّتها، ونداء لألمة واألجيال لن تع
ومنهجها، والقدرة على االنطالق والتغيري، ووفاء لألجيال املستمسكة بكتاب رهبا وسنة 

 وسبل عزهتا... لن تعرف عوامل هنضتها نبيها 

 وقد جاءت حماضرات املؤمتر يف ستة حماور ضمن ستة جمالس، ومن عناوينها:

 القرآن الكرمي/ غامن قدوري محد.مفهوم الثقافة وعالقته ابلنهضة يف ضوء  -

 البعد احلضاري للتنمية االقتصادية/ دليلة براف.  -
 أبرز قيم النهضة يف األمم السابقة/ صالح اخلالدي.  -
 ضة يف قصة سليمان/ عرفات حممد. النهمعام -
 شروط النهضة كما بينها القرآن/ أمحد فرحات.  -
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 ت. سنن النهضة يف القرآن الكرمي/ خولة جرادا -
 أسباب هنضة األمم وعوامل ضعفها/ ايسني قاري. -
 العلم ودوره يف النهضة/ عبدهللا املغال . -
 أمحد نوفل. /خصائص النفس البشرية كما بينها القرآن الكرمي -
 وحدة املسلمني يف القرآن الكرمي/ حممد أسود.  -
 قيم النهضة يف القرآن الكرمي/ أمحد الكبيسي.  -
 دهار النهضة. دور احلرية يف از  -
 أمهية اللجوء لنهضة األمة املسلمة/ حممد كالو. -
 نظرة احلداثيني والعلمانيني/ حممد اجملايل. -
 

 آن الكرميمجالية التشكيل اللوين يف القر 
 

 

إربد: عامل الكتب  -مجالية التشكيل اللوين يف القرآن الكرمي/ ابتسام مرهون الصفار.
 ص.  476هـ، 1431احلديث، 
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تــذكر املؤلفــة أن فكــرة الكتــاب بــدأت لــديها مــن خــالل حبــث رســالتها يف املاجســتري )التعــابري 

علـى األلـوان الصـرحية كانـت مـن خـالل القرآنية والبيئة العربية يف مشـاهد القيامـة(، وأن الوقفـة 
ما يقتضيه البحث، كسواد وجوه الكفار يوم القيامة، وبياض وجوه املؤمنني، ويف تفصيل صور 

واب واجلنــة كانــت هنــاك الوقفــة علــى اللــون األخضــر مــن خــالل عــرض صــور مالبــس أهــل الثــ 
احلـــديث عـــن اجلنــة والنعـــيم الـــذي يتمتعـــون بـــه، وطـــال هبـــا البحـــث عشـــر ســـنوات، وتـــذكر أن 

مجاليــة اللــون يف القــرآن ميــدان رحــب للدارســني، وأن التشــكيل اللــوين فيــه ورد مصــوراً ملواقــف، 
ــتثارات ذهنيـــة  ــا وداعيـــاً السـ ــاب اإلســـالمي للـــنفس اإلنســـانية، ومـ ــر بـــه تنســـجم مـــع اخلطـ وفكـ

األلــوان ســوى ضــرب مــن ضــروب التشــكيل اجلمــايل يف الــنص القــرآين أســهم يف إضــفاء ظــالل 
ى معـام الصـورة الفنيــة تتجـاوز الطـابع املـادي إىل شــحنة مـن التـداعيات الذهنيـة الــيت نفسـية علـ 

 تثريها الصورة من خالل الظالل اللونية.
 خصصت الفصل األول لفكرة اجلمال ومفهومه. وقد

ــه يف  ــوع الـــداليل، واملقصـــود مـــا ورد منـ والثـــاين لدراســـة مجاليـــة التشـــكيل اللـــوين مـــن خـــالل التنـ
اظ ال تــدل علــى اللــون مباشــرة، وإمنــا ترســم يف الــذهن أكثــر مــن داللــة لونيــة، القــرآن مــن ألفــ 

 فة.ملبهجة، والداللة امل يوجعلتها يف قسمني: الدالالت ا
والثالــث ملتابعــة التشـــكيل اللــوين للوحــات الطبيعيـــة، فدرســت صــور املـــاء يف لوحــات الطبيعـــة، 

ــال. ــوين للوحـــات اجلبـ ــام والســـحاب، والتشـــكيل اللـ ــل، وصـــور الغمـ ــوان العسـ ــه بتعـــدد ألـ . وأهنتـ
 وتس ري اخلالق إلنتا  العسل للوان متعددة.

صد داللته على تكثيـف الصـورة، أو وجعلت الفصل الرابع دراسة للتشكيل اللوين من خالل ر 
 ما مبعثه الرمز من أتثري يف رسم اللوحة اللونية.

 يعتمــد علــى الرمــز أو وتنـاول الفصــل اخلــامس اللــون مـن خــالل تفهــم لداللــة تشـكيله الــذي ال
ة قوامهــا االمتــداد، مثــل النــور، الــذي هــو أعظــم التكثيـف قــدر مــا يعتمــد علــى رســم صــورة لونيـ 

 للسماوات واألرض.امتداد لوين شامل 
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ــوان  ــوع يف األلـ ــل التنـ ــرمي حتمـ ــرآن الكـ ــواردة يف القـ ــور الـ ــل الصـ ــا أن كـ ــرية هلـ ــة أخـ وتـــذكر يف كلمـ
عى يف ذهن اإلنسان املفكر الواعي، وتثـري فيـه نـوازع واألشكال لتتآلف يف وحدة متكاملة تتدا

 التفكري والتأمل يف معام اخللق، وحتفزه على التأمل يف الوجود.
الــرابين قــائم علــى اخــتالف األشــكال واألجنــاس واأللــوان، ويبــدو هــذا مــن اخــتالف إن اخللــق 

 وقاته.ألوان الكون والسماوات ليالً وهناراً وضحى، إىل اختالف كل خلق من خمل
اجلبال جدد بيض، ومحر وغرابيب سود، والبشر خمتلفو األلوان واألجنـاس، واحليـواانت متنوعـة 

عنــد كــل مفــردة مــن هــذه املفــردات وجــدانها متنوعــة األلــوان  األصــناف واهليئــات، فــإذا وقفنــا
أيضـاً، مـن حيــث اخللـوص أو التـدر  اللــوين، وكـل هــذا رمستـه اآلايت الكـرمي مــن خـالل ســياق 

 فاظ والَّتاكيب.األل
 

 الظواهر اجلغرافية يف القرآن الكرمي
 

الظواهر اجلغرافية يف القرآن الكرمي من منظور تربوي/ فوزي الشربيين._ القاهرة: عامل  
 ص.176هـ، 1432الكتب، 
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الحظ املؤلف أن آايت من القرآن الكرمي تشتمل على حقائق ومفاهيم وتعميمات يف شل 
رة فصول، يف عشهلا بدراستها وعرضها يف هذا الكتاب، وجعل دراسته فروع اجلغرافيا، فقام 

 هي:
 اجلغرافيا الفلكية يف القرآن الكرمي.  -
 جغرافيا التضاريس يف القرآن الكرمي.  -
 جغرافيا البحار واحمليطات يف القرآن الكرمي.  -
 اجلغرافيا البيولوجية يف القرآن الكرمي.  -
 ة يف القرآن الكرمي.صاد اجلويعلم األر  :اجلغرافيا املناخية -
 جغرافيا األمساء يف القرآن الكرمي.  -
 اجلغرافيا االقتصادية يف القرآن الكرمي.  -
 ظواهر اجلغرافيا السياحية يف القرآن الكرمي.  -
 جغرافيا النقل واملواصالت يف القرآن الكرمي.  -
 اجلغرافيا التارخيية يف القرآن الكرمي.  -
 

 
 آن الكرميهجر القر 

 
الدمام، السعودية:  -هجر القرآن الكرمي: أنواعه وأحكامه/ حممود بن أمحد الدوسري.

 ص. 790هـ، 1429دار ابن اجلوزي، 
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 هجر القرآن يعين األمور التالية:
 ترك اإلميان به، وعدم االلتفات إليه كلية.  -
 . أساطري األولنيالقول السيء يف القرآن، والزعم الباطل لنه سحر أو شعر أو  -
اإلعراض والبعد عن القرآن، وعدم مساعه، ورفع األصوات ابهلذاين إذا قُرئ  -

 لئال ُيسمع. 

 ترك العمل به وعدم امتثال أوامره، وعدم اجتناب زواجره. -

 ترك حتكيمه واالحتكام إليه.  -

 ترك تدبُّره وتفهمه. -

 ترك تالوته وحفظه، أو نسيانه بعد حفظه. -

 ي به. ترك االستشفاء والتداو  -

 الصدور منه.لذي يف احلر  ا -

 كانت تلك مباحث الباب األول من الكتاب، الذي أصله رسالة دكتوراه.
 وخيتلف حكم هجر القرآن الكرمي ابختالف نوع اهلجر، وحال اهلاجر:

، أو اإلعراض عنه، وعدم التحاكم إليه ابلكلية، أو اللغو فيه، فإذا كان هجره بَّتك اإلميان به
 اح.فهذا كفر صر 
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مع اإلميان به، واإلقرار لنه كالم هللا تعاىل ُيب –لًقا بعدم العمل به اهلجر متعوإذا كان 
 فذلك معصية يتوقف كوهنا كبرية أو صغرية على نوع امل الفة ذاهتا. -اتباعه

مع –وإذا كان اهلجر مبعىن ترك التالوة، أو ترك التدبر، أو ترك احلفظ، أو ترك االستشفاء به 
 ذ على فعله حبسب نوع تقصريه يف ذلك.فعل، فهو مؤاخوم ي -لى ذلكالقدرة ع

ويف فصل "مظاهر التكذيب ابلقرآن" من الباب الثاين، ذكر منها الكاتب: الكفر ابلقرآن، 
واالستكبار عنه، والشك فيه، والتكذيب به، واالستهزاء به وبتعاليمه، وتبديله وحتريفه، 

فيه، واجلدال فيه، والصد  نه، واالختالفم إليه، وكتماواإلعراض عنه ونبذه، وترك االحتكا
عنه، والنهي عنه، والغفلة عنه، وترك العمل به، وادعاء نس ه، وادعاء نقصه، ومضاهاته 

 ومعارضته.
 وذكر يف الفصل الثاين أساليب الكفار يف االستهزاء ابلقرآن، وهي: 

 االستهزاء والضحك حال مساع القرآن. -
 الوحي عليهم.التعجب من عدم نزول  -

 ادعاؤهم لن القرآن إفك مفَّتى وأساطري األولني.  -

 است دام أعضاء اجلسم بقصد االستهزاء. -

 التندر ابهلل وآايته. -

 

وذكر صورًا متعددة لالستهانة ابملصحف أو بشيء منه، كاختاذ الفأل منه، أو االتكاء 
ي، أو الوصية والتوسد عليه، أو إتالفه ومتزيقه، أو الكتابة عليه، أو إدخاله يف أماكن الت ل

، بدفنه مع امليت يف قربه، أو إلقائه يف القاذورات، أو بل ِّه ابلريق، أو بلع شيء منه، أو ختط ِّيه 
أو تركه على األرض، أو اختاذه وتعليقه للربكة من غري قراءة فيه، أو تلويثه، أو وطئه ابلرجل 

 أو مدها إليه، أو اجللوس عليه، أو وضع شيء فوقه... 
سلمون كلهم جممعون على وجوب احَّتام كالم هللا تعاىل، وتعظيمه، اخلامتة: امل قال املؤلف يف

والنقائص، فاالستهزاء بكالم هللا تعاىل أو كتابه، أو حماولة إسقاط حرمته وصيانته من العيوب 
 ومهابته، كفر صريح ال يُنازع فيه أحد، ولو كانت آية واحدة.

 سلمني ما أييت:وذكر من مظاهر هجر استماع القرآن لدى امل
 التشاغل ابلغناء عن استماعه. -
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 مساع الطرب. -

 التشاغل عن استماعه. -

تماع القرآن الكرمي، وفضائله، وآداب معلم القرآن، وفضائل تعلمه وتعليمه، مث أورد آداب اس
وأحكامهما، واألمور املبتدعة يف التالوة، وأسباب هجرها، من االنشغال ابلدنيا، وضعف 

ثمرات القراءة، وتقدمي العلوم األخرى عليها، واحلرب املعلنة على القرآن اهلمة، واجلهل ب
 واللغة.

بتدعة يف القراءة، كالتنطع والوسوسة يف خمار  احلروف، والقراءة لحلان أهل  وذكر األمور امل
الفسق والفجور، والتحزين والتطريب، والتحريف، والَّتعيد، وهذُّه كهذ ِّ الشعر، والقراءة 

 بشواذ القرآن.. واإلقراء 
 وذكر أن نسيان القرآن نوعان: 

 ذموم الذي ورد فيه الوعيد. األول: الذي ينشأ الشتغاله لمر دنيوي، وهذا هو امل
م السن ،  الثاين: الذي ال ينشأ عن تقصري وإمهال، وإمنا هو انتج عن ضعف الذاكرة، أو تقدُّ

 أو االنشغال لمور ال طاقة له يف دفعها.
ذنب عظيم، وصرَّح بعض أهل العلم أنه من  -بعد حفظه–أو شيء منه ونسيان القرآن 

 الكبائر. 
م الواجب أو املندوب، وترتب على ذلك نسيان شيء من القرآن وإذا انشغل املرء ابلعل

 احملفوظ، فال يعدُّ صاحبه آمثًا.
أودية  وذكر من أسباب هجر تدبُّر القرآن: اجلهل ابللغة العربية، وانشغال القلب وتشعبه يف

 الدنيا، وهجر كتب التفسري، والتشاغل بكثرة التالوة. 
كراهية ما أنزل هللا، واالستكبار، واتباع اهلوى، وإيثار ومن أسباب هجر التحاكم إىل القرآن:  

 املتاع العاجل، واخلوف املتوهَّم، والتقليد املذموم.
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 فتح الرمحن يف بيان هجر القرآن
 

يز، حممود بن حممد آن/ حممد بن فتحي آل عبدالعز فتح الرمحن يف بيان هجر القر 
 ص. 414هـ، 1431 ،._ الرايض: دار ابن خزمية3املالح._ ط

 

 
 

لتالوة، ويستمع من احل ال يهجر املسلم كتاب ربه، عليه أن ُيعل له وردًا يوميًا 
ائبه، ره ويفقه مراد هللا عز وجل منه ويقف عند عججاء الرمحة، ويتدبَّ ر وينصت إىل القرآن 

بنواهيه، كما يتداوى ينزجر و  هر لوامر متحياته، فيأويستفيد منه عملياً، ويطبقه يف واقع 
 إىل الكتاب والسنة.  ويستشفي به، وُيعله دواء ألمراض قلبه وبدنه، وال يتحاكم إال

 كتاهبما يف سبعة أبواب، حتتها فصول ومباحث، وهي:   انلفؤ وقد جعل امل

 هجر القرآن.  -
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 اع القرآن. هجر استم -

 هجر تدبر القرآن.  -

 هجر العمل ابلقرآن الكرمي.  -

 ي واالستشفاء ابلقرآن الكرمي. هجر التداو  -

 هجر التحاكم ابلقرآن.  -

 

 
 الضوابط الشرعية لقضااي اإلعجاز العلمي

 

الضوابط الشرعية لقضااي اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة واملسائل احلديثة يف العلم 
 ص. 216هـ 1431عمَّان: دار املأمون،  -شد سعيد شهوان.واإلميان/ را
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تكمن أمهية القواعد والضواب  الشرعية يف است را  وجه اإلعجاز العلمي من النص والتوفيق  
االكتشافات العلمية احلديثة، يف كوهنا دالالت ومستندات إرشادية للباحثني يف بينه وبني 

 واب :وجوه اإلعجاز يف القرآن، ومن هذه الض

مجع النصوص القرآنية أو احلديثية املتعلقة ابملوضوع وردُّ بعضها إىل بعض لت ر  بنتيجة  -
 صحيحة ال يعارضها شيء من تلك النصوص بل يؤيدها.

 يتعلق ابملوضوع من سبب نزول أو نسخ.معرفة ما  -

.. مع حماولة فهم النص الواقع حتت الدراسة على وفق مفهوم العرب إابن نزول الوحي. -
أثور عن مراعاة قاعدة العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وعدم خمالفة صحيح امل

 الرسول صلى هللا عليه وسلم أو ما له حكم املرفوع.

 قة اللغة وعدم القول بتوجيه ال يسانده إعراب صحيح أو قرينة أخرى.مراعاة أوجه مواف -

 لضعيفة.عدم االعتماد على اإلسرائيليات أو الرواايت ا -

 االعتماد على املصادر املعتربة. -

 عدم التعرض ملعجزات األنبياء ابلتوجيه وإحلاقها قسراً لنظمة العلوم وقواعد الفنون. -

غيبية لكثر مما أثبته القرآن وفسرته السنة، مثل قضااي الروح وقيام عدم اخلوض يف األمور ال -
 الساعة وحياة الربزخ واملالئكة واجلن..

يتصف الباحث ابلصرب مع توفر الكفاءة العلمية املكتسبة حل مييز احلق من  غي أنينب -
 الباطل ويقبله ويلتزم ابملوضوعية.

 وقد جعل املؤلف كتابه يف تسعة مباحث، هي:
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 الضواب  الشرعية لالكتشافات العلمية احلديثة ودالالهتا يف القرآن والسنة.  -

 علم األجنة ونشأة اإلنسان.إعجاز القرآن والسنة يف احلديث عن  -

 نشأة التكوين. -

 من آايت هللا وسننه يف األنفس واآلفاق. -

 العالقة بني العلم واإلميان يف اإلسالم. -

 اء الفكر العلمي.دور الكتاب والسنة يف بن -

 اجلفوة املفتعلة بني العلم واإلميان. -

 مي.بعض املسائل احلديثة يف العلم واإلميان من منظور إسال -

 إيضاح لبعض السنن والقوانني والظواهر العامة يف الكون. -

واملؤلف أستاذ مشارك يف جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، ورئيس لقسم العقيدة والفلسفة 
 مية بكلية أصول الدين.اإلسال
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 إعجاز القرآن الكرمي يف العمارة والعمران

 

القاهرة: عامل الكتب،  -حيىي وزيري. إعجاز القرآن الكرمي يف العمارة والعمران/
 ص. 224ـ، ه1429

 

 
 

املؤلف مت صص فيما يكتبه هنا وحيلله، فهو أستاذ العمارة يف جامعة القاهرة، ومهندس 
استشاري يف جمال التصميم الداخلي، وخبري يف جمال العمارة اإلسالمية والببيئية، وعضو اهليئة 

لسنة، وحائز على جوائز، وله مؤلفات علمية وأفالم العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن وا
 ة، وأكثر من مئة مقال وحبث وكتاب منشور.تسجيلي

وقد حبث موضوع العمارة والعمران يف القرآن الكرمي يف كتابه هذا يف مدخل متهيدي وتسعة  
 فصول، هي: 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm2aLWl_DLAhXCYQ8KHZgKC3sQjRwIBw&url=http://www.nooonbooks.com/religions/o-u-u-o-o-u-o-u-u-o-usu/u-o-o-o-o-u-o-o-u-uso-o-o-u-o/%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-.html&psig=AFQjCNEQGHH2gbGhfkRZ9dsPwvAYs7K4_A&ust=1459694434885986
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 ضواب  دراسة اإلعجاز القرآين يف جمال العمارة والعمران. -

 لحات العمرانية واملعمارية.احلصر ودقة املصط اإلعجاز يف مشولية -

 إلعجاز فيما ورد عن احلضارات املعمارية السابقة.من أوجه ا -

 دالئل اإلعجاز يف موقع مكة املكرمة وتوجيه الكعبة املشرفة.  -

 اإلعجاز فيما ورد ذكره عن أتسيس وهدم وتنكيس املباين. -

 عمري.إعجاز القرآن يف احلديث عن بعض مواد اإلنشاء والت -

 اإلعجاز يف ذكر مساكن وبيوت بعض احلشرات. -

 اإلعجاز يف تصميم وتنسيق اجلنات األرضية. من أوجه -

 من أوجه اإلعجاز يف إشارات التصميم البيئي.  -

 دراسة ميدانية ومشسية لكهف الفتية ابألردن.  -

سالم وقد جاء حبثه هذا بعد أن رأى أن العديد من اآلايت القرآنية أوضحت العالقة بني اإل
ه اإلعجاز العلمي يف القرآن وعمارة األرض، ويهدف من هذا إىل إظهار جانب من أوج

الكرمي يف جمال جديد، وهو جمال علوم العمران والبنيان، لكي ينضم إىل أحبا  العلماء 
واملت صصني يف جمال أحبا  اإلعجاز العلمي يف العلوم األخرى، كالطب وعلوم األرض 

 ا..والبحار والفلك وغريه

اعتمد على النظرايت العلمية اليت م وقال يف حكمة: إن اإلعجاز العلمي للقرآن مرفوض إذا 
تثبت وم تستقر وم تصل إىل درجة احلقيقة العلمية، ومرفوض إذا خر  ابلقرآن عن لغته 
العربية، ومرفوض إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصالً وجتعل القرآن اتبعاً، وهو مرفوض إذا 

 السنة.لف ما دلَّ عليه القرآن يف موضع آخر أو دلَّ عليه صحيح خا

وهو مقبول بعد ذلك إذا التزم القواعد املعروفة يف أصول التفسري، من االلتزام مبا تفرضه  
حدود اللغة، وحدود الشريعة، والتحري واالحتياط، الذي يلزم كل انظر يف كتاب هللا، مقبول 
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، فكتاب هللاممن رزقه هللا علمًا ابلقرآن   وعلمًا ابلسنن الكونية، ال من كل من هب  ودب 
 أعظم من ذلك. 

 
 القرآن ونقض مطاعن الرهبان

 
دمشق: دار القلم،  -القرآن ونقض مطاعن الرهبان/ صالح عبدالفتاح اخلالدي.

 ص. 758هـ، 1428
 

 
 

رآن معصوم"،  كتاب جليل، ردَّ فيه مؤلفه القدير على كتاب رائج يف الغرب، عنوانه: "هل الق
ارًا، وأنه من أتليف جمموعة الذي ألفه عبدهللا الفادي، ورجح املؤلف أن يكون هذا امسًا مستع

من رجال الدين النصارى. وقد صدر الكتاب بعدة لغاٍت من مؤسسة تنصريية امسها "ضوء 
م(، ووزعته هيئات ومراكز التنصري،  1994هـ )1414وظهرت طبعته األوىل عام  احلياة"،
 ت املؤسسة إىل مراسلتها إلرسال الكتاب ملن يطلبه، وأنزلته على اإلنَّتنت. ودع

واهلدف من الكتاب انتقاُد القرآن الكرمي وبيان أخطائه وتناقضاته كما يزعمون، وذكر املؤلف 
وأن هذا يعين أنه ليس كالم هللا، ولو كان كالمه ملا وجد  ( خطأ،243أنه وجد يف القرآن )
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مث فإن اإلسالم ليس دينًا مساواًي من عند هللا، وأن من يعتنقه كافر  فيه خطأ واحد، ومن
 ين ابطل!وعلى د

: أسئلة جغرافية، أسئلة اترخيية،  يف عشرة موضوعات، هي -بزعمه–وقد جعَل هذه األخطاء 
ة، تشريعية، اجتماعية، علمية، فنية، أسئلة خاصة حبياة الرسول صلى أخالقية، الهوتية، لغوي

( أسئلة، وأن هناك 10ص(. ويف آخره مسابقة مكونة من )259وسلم. وجاء يف ) هللا عليه
 ئز تنتظر من ُييب عليها.جوا

وقد ردَّ املؤلف الكرمي على هذه املفَّتايت كلها، اليت م تثبت أمام التمحيص، فكاتبه ُيعل 
و ما ورد فيهما توراة واإلجنيل أصاًل يف كل ما يرُد به على القرآن الكرمي، ويعترب الصحيح هال

 يف أي اختالف بينهما، ومها حمرَّفان ومليئان ابلتناقضات! 
وإن ترمجة هذا الكتاب املبارك إىل لغات أخرى صدر هبا الكتاب املذكور يعترب ضروراًي، 

ع ويصعب قراءته كله على القراء العاديني. وجزى هللا ولكن بعد اختصاره، فهو كبري وموسَّ 
 مؤلفه خريًا.

  
 راقية يف كتاب: مدخل إىل القرآن الكرمياًلستشالشبه 

 
"مــدخل إىل القــرآن الكــرمي" للــدكتور حممــد عابــد اجلــابري:  :الشــبه اًلستشــراقية يف كتــاب

الـرابط: دار األمـان؛ بـريوت: الـدار  -رؤية نقدية/ عبدالسالم البكاري، الصديق بـوعالم.
 ص.374هـ، 1430العربية للعلوم، 
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ـ، كاتـب حـداثي كتـب يف العلـوم اإلسـالمية 1431 ، الذي مـات يف عـامحممد عابد اجلابري ـه
هة نظر حداثية وعلمانية نقدية، وليس مبنهج علماء املسلمني ومفكريهم. وقـد خاصة، من وج

ـ بعنـوان "مــدخل إىل القـرآن الكـرمي" عــن مركـز دراسـات الوحــدة 1427صـدر لـه كتـاب عــام  ـه
وفيـــه تعـــرَّض لتـــاريخ القـــرآن وعلومـــه،  -ون علمـــانيونوالقـــائمون عليهـــا قوميـــ  -العربيــة ببـــريوت 

، ، فــردَّ عليـه الباحثــان القــديران يف هـذا الكتــاب، واتبعـا مــا كتبــهوأورد فيـه الشــبهات والشـكوك
وفنَّدا الشبهات اليت أوردها لسلوب علمـي أكـادميي يناسـب املوضـوع، وجعـال لـه مالحـق بيَّنـا 

ن النصــارى واليهــود والشــيوعيون مــع أقوالــه يف كتابــه فيهــا تطــابق مــا ســبق أن أورده املستشــرقو 
 بعة فصول.ذاك، وجاءت موضوعاته يف س

ل  ال يف اخلامتـــة إىل أن اجلــابري ينطلـــق مــن أفكـــار ماركســية شـــيوعية ومبادئهــا، وحيمـــ ِّ وقــد توصــَّ
اآلايت القرآنيــة دالالت ال تــدلُّ عليهــا، وأنــه يت ــذ آايت القــرآن واألحاديــث غطــاء ألفكــاره 

ة ريح يــؤمن هبــا هــو، وأنــه يضــفي صــفة العلميــة واحلقيقــة علــى افَّتاضــات وتصــورات حمضــ وأطــا
فاقدة لألدلة والرباهني، وأنه يبين نظرية عقلية على أسس فاسـدة، وأييت مبقـدمات ابطلـة تـوهم 
العلميــة واملنطــق ومتانــة االســتدالل! وأنــه أراد بكتابــه خل لــة مــا اتفــق عليــه علمــاء املســلمني، 

ــراقية، أو والتشـــكيك يف ــاخ آلراء استشـ ــرد استنسـ ــه جمـ ــرورة، وأنـ ــدين ابلضـ ــن الـ ــة مـ ــور معلومـ  أمـ
رويج لشـــبهات قدميـــة تطـــرَّق لبحثهــا العلمـــاء وأمـــاطوا اللثـــام عــن االلتبـــاس أو االشـــتباه فيهـــا، تــ 

 وبيَّنوا احلقَّ ملن يريده ويطلبه. 
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(12 ) 
 علوم احلديث

 
 رد احلديث من جهة املنت

 

 -حملدثني واألصوليني/ معتز اخلطيب.نت: دراسة يف مناهج ارد احلديث من جهة امل
 ص. 494هـ، 1432بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر، 

 

 
 

نقد املروايت أخذًا وردًا يتصل بعلمي علوم احلديث وأصول الفقه، ورد احلديث من املسائل 
 ث.والعمل يف مجلة من األحاديالوعرة، اليت من شأهنا أن تبطل القبول 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj99fG6mPDLAhUEgg8KHXtsD3oQjRwIBw&url=http://www.goodreads.com/book/show/10263608&psig=AFQjCNExW6_hwDNWIEWykePfCNx5Mzm_lw&ust=1459694641638252
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شكاالت.. ويقوم هذا البحث على رصد تتبع االختالفات بني اإلورد املنت أاثر الكثري من 
األصوليني يف رد املتون. وقد ذكر املؤلف أنه م يسبق ختصيص دراسة متكاملة و  ثنياحملد ِّ 

األصويل  ني طبيعة النظريل ِّ ثني واألصوليني يف علوم احلديث ُيُ وحتليلية للموازنة بني احملد ِّ 
ان ستة نضمتاخلالف، ولذلك جاء حبثه املهم هذا، الذي جعله يف قسمني ي وأوجه يواحلديث
 هي:  ،فصول

 ثني واألصوليني. احلديث املردود وصفات الرد من جهة السند بني احملد ِّ  -

 احلديث املردود وصفات الرد من جهة املنت عندمها )فصالن(.  -

 فيها. املقاييس: حقيقتها ونقد كتاابت املعاصرين -

 (. فصالن مقاييس رد احلديث من جهة املنت عند احملدثني األصوليني ) -

األصوليون  و وإن اختلف احملد ِّثون  ،يف اخلامتة أن رد املتون لعلل أمر مقرر يف اجلملةر ومما ذك
 يف مقاييس ذلك اإلعالل وفروعه. 

 فهو من أهله ولصيق بفنه.  ،ن األصويلعوأن النقد احلديثي ليس أجنبياً 

 ي انتفاء الشذوذ والعلة.طيف شر وأن جوهر اخلالف بني احملد ِّثني واألصوليني يقع 

واألصويل ال يسل ِّم لن العمدة على اإلسناد، وأن العلم حاصل منه فق ، بل يرى أن للسند 
 ، وال يعين ذلك جتاهل اإلسناد أبداً.لقداراعتباراً بقدر، وللمنت اعتباراً 

 واألصوليني يف تقوية احلديث الضعيف املعدود يف قسم الردود. وهو نيثاختلفت طرائق احملد ِّ و 
احلديث، وهذا راجع إىل أربع نواح: اتصال يف أسباب الطعن  يف يبحثابب واسع. وهو 

 السند، العدالة، الضب ، التعليل.
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يل مبسالكه  لن جهة املنت عند احملد ِّ  ترجع إىل أصل عام هو التعومقاييس رد احلديث م
 تكثر. وعند األصوليني تنقسم إىل ثالثة أقسام..تلفة، وهي مخسة امل 

 والكتاب حبث يف وجوه االختالف، فهو دراسة من جانب واحد.

 

 معجم ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل
 

 –معجم ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل املشهورة والنادرة/ سيد عبداملاجد الغوري.
 .ص 751هـ، 1428دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 

 

 
 

قام الكاتب هبذا العمل بعد أن قرأ قول الس اوي رمحه هللا يف كتابه "فتح املغيث بشرح ألفية 
ووضع كل لفظة  -ظ اجلرح والتعديل النادرةأي بتتبع ألفا–احلديث": "ولو اعتىن ابرع بتتبعها 

أي  –كان شي نا   ابملرتبة املشاهبة هلا، مع شرح معانيها لغة واصطالحًا لكان حسناً، وقد
يلهج بذكر ذلك، فما تيسَّر. والواقف على عبارات القوم  -ابن حجر العسقالين احلافظ

 يفهم مقاصدهم ملا عرف من عباراهتم يف غالب األحوال وبقرائن ترشد إىل ذلك". 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_-f9mPDLAhUEFg8KHTYuA2wQjRwIBw&url=https://www.abjjad.com/book/2438922653/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7&psig=AFQjCNHuxcOma07w1CLU6b07KTGjHTnmqg&ust=1459694768236228
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وتوضيح أللفاظ اجلرح والتعديل، وإحالة إىل  فما قام به املؤلف عمل جليل، فيه تيسري
لعلم اجلليل، الذي يعرف به أحوال الرجال جرحًا وتعدياًل، ن ابتغى املزيد. وهذا امصادرها مل

يعترب من أدق علوم احلديث وأمهها، وفائدته كبرية، وهو أال حيتجَّ لخبار غري العدول. فقام 
املؤلف جبمع العبارات واأللفاظ اليت دوَّهنا علماء احلديث يف ذلك، فاختصر وتوسَّع، حسب 

 .االقتضاء
 ارات "املشهورة"، اليت تناولتها كتب مصطلح احلديث، وهي كثرية. ويعين ابأللفاظ والعب

و"النادرة": هي القليلة االستعمال، اليت تفرَّد هبا األئمة والنقاد يف جرحهم وتعديلهم، أو 
 تضعيفهم وتوثيقهم للرجال، وم تكن معهودة ومتداولة عندهم. 

أمثلة هلا، بعناية ودقة. اهلجائية، وشرحها وضرب ورتب هذه املصطلحات حسب احلروف 
 فسهل بذلك على العام وطالب العلم الوصول إىل مبتغاه من معرفة املصطلح بسهولة.

 من هذه املصطلحات:
اجلرح الربيء، اجلرح املبهم، اجلرح املفسَّر، حية الوادي، دج ال، ذاهب احلديث، ُرمي 

، ظ، صدوق مبتدع، صويلح، ابلرفض، شيخ، شيخ وس ، صدوق سيء احلف غريه أحب 
غريه أرضى منه، فيه أدىن مقال، كذ اب، ال حيتج به، ال يعرف، له بالاي، له طام ات، ليس 
ابملتني، ليس ابملرضي، جمهول، مظلم األمر، من معادن الصدق، نقمة وعذاب، هو والريح 

 سواء، وضاع، يرمونه ابلقدر، يُغرب، يَهِّم.
 
 

 سري احلديثاجلديد يف مناهج تف
 

، إربد -اجلديد يف مناهج تفسري احلديث الشريف وتطبيقاته/ أمحد عثمان رمحاين.
 ص. 301هـ، 1432: عامل الكتب احلديث، األردن
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ذكر املؤلف أن اختالف املناهج اليت تتعامل مع النص هو بسبب اختالف مقاصد الباحثني، 
القواعد املميزة لكل منهج، مع تقدمي  ولذلك جاء هذا البحث لدراسة املصطلح املنهجي، مث

 مناذ  تطبيقية لبيان األساليب املقَّتحة يف دراسة احلديث. 
 وقد جعله املؤلف يف اببني:

 املنهج التحليلي يف تفسري احلديث الشريف وتطبيقاته. -
 املنهج املوضوعي يف تفسري احلديث الشريف وتطبيقاته. -

 ية العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية ابجلزائر.كلواملؤلف أستاذ التفسري املوضوعي يف  
 

 

 
 املسائل اليت نُقل اإلمجاع على عدم العمل أبحاديثها

 
 -املسائل اليت نُقل اإلمجاع على عدم العمل أبحاديثها/ إعداد بدر بن عبدهللا اجلامع.

 .ورقة. )رسالة ماجستري( 324هـ، 1427الرايض: املعهد العايل للقضاء، 
   
هناك أحاديث يف األحكام ال يعمل هبا الفقهاء، لضعفها أو نس ها أو علة فيها، أو     

أمور أخرى... منها مسائل أمجعوا على عدم العمل هبا، وهذا ألسباب مفصلة، أشبعها 
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، مع ما يرد يف ذلك من االختالف. وقد جاء هذا الباحث ومجع احملدُّثون والفقهاء حبثاً وبياانً 
 رسالة علمية لتكون بني يدي الباحثني، حل إذا مرَّ هبم حديث ووجدوا عند تلك املسائل يف

 الفقهاء فيه قوالً آخر غري ما يدلُّ عليه حكمه، علموا أنه من ضمن املوضوع املذكور.
 األحاديث، ال تكاد تغين ما م يطَّلع فيها على وقد ذكر الباحث أسبااًب عدة لرد ِّ     

 ذا أذكر رؤوس موضوعاهتا، والتفاصيل يف الرسالة: التفاصيل واألمثلة، وهأن
 خمالفة الراوي ملروي ِّه.  -
 خمالفة أكثر األمة لل رب.   -

 خمالفة القياس لل رب. -

 إذا جاء خرب الواحد فيما تعم به البلوى. -

 خمالفة عمل أهل املدينة لل رب. -

 ما يسق  ابلشبهة.إذا جاء خرب الواحد يف احلدود و  -

بَرداً، فقال لنا أبو طلحة وحنن غلمان:  أنس قال: ُمطرت السماء مثال من الكتاب: روى   
انولين اي أنس من ذاك الربَد، فجعل أيكل وهو صائم، فقلت: ألسَت صائماً؟ قال: بلى، إن 
ذا ليس بطعام وال شراب، وإمنا هو بركة من السماء نطه ِّر به بطوننا. قال أنس: فأتيت النيب  

 فقال: "خذ عن عم ِّك".  عليه وسلم فأخربته،صلى هللا
 واحلديث بعد خترُيه تبنيَّ أنه ضعيف.    
 وقد نقل ابن رجب اإلمجاع على عدم العمل به.    
 ونقل ابن قدامة اإلمجاع على الفطر ابألكل والشرب، ملا يتغذ ى به وملا ال يتغذ ى به.     
 

 الوسائل التعليمية يف السنة النبوية
 

عيد بن نزال العنزي؛ اشراف فاحل بن  ة النبوية رواية ودراية/ سالوسائل التعليمية يف السن
الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود -حممد الصغري؛ عبدالرمحن بن حممد بلعوص .

 هـ. ) رسالة دكتوراه(. 1427ص(،  709مج ) 2اإلسالمية، كلية أصول الدين، 
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ه أفضل األساليب والوسائل سلم خيتار يف تعليمه أصحابكان رسول هللا صلى هللا عليه و 
التعليمية وأوقعها يف نفوسهم، وأقرهبا إىل فهمهم وعقوهلم. وكان ينو ِّع يف طرق التعليم حسبما 

 يتطلبه املوقف التعليمي، ومتليه حاجة امل اَطب.
تداء ابلرسول  وقد اختار الباحث الكتابة يف موضوع الوسائل التعليمية يف السنة النبوية اق

جاح هذه الوسائل يف تقريب املعىن واملفهوم. وقد ه وسلم ومتسكًا بسنته، ولنصلى هللا علي
تعلق بعض الَّتبويني ابلفكر الَّتبوي الغريب يف هذا اجملال، وأغفلوا تقريبًا ما ورد يف الكتاب 

لدراسات يف والسنة وآاثر السلف من هذه الوسائل، كما أن جهات تربوية حتتا  إىل إثراء ا
 هذه اجملاالت.

 وقد جعل رسالته يف أبواب وفصول ومباحث ومطالب عدة، منها:
الباب األول: الوسائل اللفظية: التكرار، االستفهام، رفع الصوت وتغري النربات والسكون 

 أثناء الكالم، ضرب األمثال، املوازنة، القصة.
ا، أعضاء املعلم ات املعربة املستقلة بذاهتالباب الثاين: الوسائل العملية )غري اللفظية(: احلرك

األشياء احلقيقية، العينات، عناصر الكون والبيئة، اللوح والكتاب والرسوم   واملتعلم،
التوضيحية، الرحالت التعليمية والزايرات امليدانية، متثيل الدور واحملاكاة والتدريب العملي 

 والعروض العملية واخلربات املباشرة.
 يه الباحث: ومما توصل إل

التعليمية، وأن غالبية الوسائل اليت تزخر هبا الكتب   ست دام الوسائلسبق اإلسالم ال -
 الَّتبوية يف العصر احلاضر هلا أصل يف مصادر الَّتبية اإلسالمية.

اهتمام السنة النبوية ابلوسائل التعليمية، فال يكاد خيلو موقف تعليمي من أن  -
 يست دم فيه إحدى هذه الوسائل.

كثرهتا وجناحها، وقد س َّر    :لنيب صلى هللا عليه وسلمع الوسائل اليت است دمها اتنو  -
 مجيع اإلمكاانت املوجودة يف بيئته ألجل ذلك.
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 الفرائد على جممع الزوائد
 

الفرائد على جممع الزوائد: ترمجة الرواة الذين مل يعرفهم احلافظ اهليثمي/ خليل بن حممد 
 ص. 448هـ، 1429الدوحة: دار اًلمام البخاري،  -العريب.

 

 
 

ال يعرف قيمة هذا الكتاب إال من عاىن البحث عن تراجم الرواة، وأراد معرفة احلكم  
يثمي يف كتابه الرائع "جممع الزوائد ومنبع الصحيح على أحاديث، بعد أن ذكر احلافظ اهل

الفوائد" أنه ال يعرف رواة سند فيها، وهو من هو يف علمه وفضله، وقد بقي كتابه اجلليل 
مرجًعا للعلماء وطلبة العلم على مدى قرون، ملعرفة صحة أحاديث من  -الوماز –هذا 

البدر املنري يف ختريج عدمها، هو وكتاب " نصب الراية ألحاديث اهلداية" للزيلعي، و"
حاديث الشرح الكبري" البن امللقن، وكتب أخرى يف جمال الت ريج، وجممع الزوائد أوسع أ

 وأكرب. 
ب، حيث يورد أمساء معظم الرواة الذين م اًغا كبريًا يف هذا اجلانوأييت هذا الكتاب ليسد فر 

 يذكر مصادره يف ذلك.يعرفهم اهليثمي رمحه هللا، ويبني ما قيل فيهم من جرح وتعديل، و 
يقول الكاتب الكرمي يف مقدمته: "كان من دواعي عملي يف هذا الكتاب أين وجدت كثريًا 

هذا العصر يعتمدون على كالم احلافظ اهليثمي رمحه  من املشتغلني بعلم احلديث الشريف يف
كالمه دون أدىن سلَّموا ل هللا اعتماًدا كبريًا، فمن قال فيه اهليثمي: "ال أعرفه"، وما شاهبه،
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حبث أو تفتيء وراءه، مث حكموا على احلديث ابلضعف، وجعلوا ذلك سبب علَّته! والواقع 
 أعرفه، أو م أجد له ترمجة، وهو من مشاهري خالف ذلك، فكم من راو قال عنه اهليثمي: ال

 الرواة، وأكثر من قال فيهم ذلك هم من رواة "التهذيب"!
 . قال: م أعرفه. عباسعتبة موىل ابن مثال من عمله: 

قلت: االسم تصحَّف عليه، وصوابه: عمري، وقد جاء على الصواب عند الطرباين يف "الكبري"  
له الب اري يف "التاريخ الكبري"، وابن أيب حامت يف "اجلرح  ملا روى له حديثه هذا. وقد ترجم

 "كتاب الثقات". ابن حبان يفوالتعديل"، وجاء يف سياق ترمجته عندمها: وكان ثقة. وذكره 
 

 

 اإلمياء إىل زوائد األمايل واألجزاء

 

لى اإلمياء إىل زوائد األمايل واألجزاء: زوائد األمايل والفوائد واملعاجم واملشيخات ع
الرايض: دار  الكتب الستة واملوطأ ومسند اإلمام أمحد/ أتليف نبيل سعيد جرار._

 مج.8هـ، 1428اضواء السلف، 
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جمموع يف مجع أحاديث الزوائد، مجع فيه املؤلف ما تفرَّق يف املعاجم واملشي ات واألربعينات 
وعة الزائدة على الكتب الستة  واألمايل والفوائد واجملالس واألجزاء احلديثية من األحاديث املرف

 واملوطأ ومسند اإلمام أمحد.

من ذلك، األجزاء احلديثية املرتبة على املوضوع، مثل كتب الزهد واآلداب والتوحيد،  واستثىن 
ومثل كتب ابن أيب الدنيا عامة، وكذلك األجزاء اليت جتمع أحاديث الصحايب الواحد، 

ذكر أهنا قد تكون الرحلة الثانية من مشروع الزوائد، واألجزاء املعزوة لطرق احلديث الواحد، و 
 واملقطوعات )يعين غري املرفوعة( ميَّزها إلخراجها يف عمل آخر.وكذلك اآلاثر 

وقد رتب األحاديث على مسانيد الصحابة، وأوردها لسانيدها ومتوهنا، وذكر عنوان الكتاب 
، وخرَّجها من مظاهنا، من جممع املست ر  منه احلديث، مع تفصيل يف األسانيد لعدة رواة

اف للبوصريي، ونقل حكم احلديث من عندهم، أو من عند  الزوائد، واملطالب العالية، واإلحت
 احملقق للكتاب.

 واعتىن لحكام األلباين عليها، فإذا م ُيد تكلم هو على إسناد احلديث، مبا يقدر عليه. 

جلامع ألحاديث الكتب الستة ومؤلفات وأييت هذا العمل بعد عمل آخر مفيد، هو: املسند ا
مالك ومسانيد احلميدي وأمحد بن حنبل وعبد بن محيد وسنن رى، وموطأ أصحاهبا األخ

 الدارمي وصحيح ابن خزمية، لبشار عواد معروف وآخر.

جزى هللا أصحاهبا خري اجلزاء، على االعتناء بسنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، وتسهيل 
 العلم والعلماء.أحاديثه لطلبة 
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 اًلجتاه العلماين املعاصر يف دراسة السنة
 

  -اًلجتاه العلماين املعاصر يف دراسة السنة النبوية: دراسة نقدية/ غازي حممود الشمري.
ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة أم درمان  599هـ، 1433دمشق: دار النوادر، 

 اإلسالمية(.
 

 
 

والتشكيك، لم ابلطعن والتكذيب لى سنة النيب صلى هللا عليه وسابتُلي املسلمون مبن يتجرَّأ ع
ومنهم العلمانيون الذين ال يفتؤون يكررون املطاعن القدمية، وينفثون مسومهم من خالهلا، 
ويلبسوهنا أثوااًب جديدة للقاب شل، كالبحث العلمي، واملعاصرة، واملوضوعية، والعقالنية، 

، والفكر ا ! واحلس  النقدي احلر   لنري ِّ
 تفصيل، وجعل كتابه يف ستة فصول، هي:وقد بنيَّ املؤلف شبهاهتم وردَّ عليها ابل

 العلمانية. -
 مفهوم السنة النبوية يف الفكر العلماين. -
 دعاوى عدم تدوين السنة.  -
 مشروعية السنة يف الفكر العلماين. -
 حجية السنة القولية يف الفكر العلماين. -
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 العلمانيني. اعة احملدثني ومطاعننقد احلديث بني صن -
 ؤلف يف ذلك:ومما استنتجه امل

العلمانية سواء فُتحت عينها نسبًة إىل )العاَم(، أو ُكسرت نسبًة إىل )العِّلم(، فاخلالف  -
لفظي، ومها وجهان لعملة واحدة، واملعىن احلاصل منهما هو اعتماد الفكر البشري الوضعي 

 بديالً عن الدين املوحى به.
وبه، فهو قدمي يف أصوله، ألنه خلي  إن الفكر العلماين املعاصر ليس جديدًا إال يف أسل -

من أفكار املذاهب املنحرفة عموماً، امل الفة ألهل السنة واجلماعة، كاملعتزلة واخلوار  
والشيعة، ومن أفكار املستشرقني، والقرآنيني، وأصحاب العقالنية البحتة، فقد سار 

 خطاهم وقع احلافر على احلافر. العلمانيون على 
مانيني ضعيفة ومتهافتة، ال تقوى أمام احلقيقة، وال ترقى إىل مستوى ظهر أن أفكار العل -

 الشبهات، فمعظمها دعاوى عفا على بطالهنا الزمن، وأخرى من قبيل االختالفات واألوهام.
أو موضوعة، مع تبني أهنم يستشهدون لدعاويهم يف كثري منها لحاديث ضعيفة جداً،  -

 هبا.علمهم حبال هذه األحاديث، أو جهلهم 
ع دائرة العقل إىل درجة طغيانه على النقل. -  العلمانية توس ِّ
عداء العلمانية الواضح واملركز للمذهب احلق، مذهب أهل السنة واجلماعة، وخصَّه   -

 ابملطاعن دون غريه من املذاهب.
س اعنني يف السنة، وتصفهم لهنم أصحاب احلمتجُد العلمانيُة أصحاَب الضالالت الط -

النقدي احلر، وتتباكى على انداثر الفرق املنحرفة، كاملعتزلة، وحتاول نبشها، مقابل احل   من 
 قدر أئمة األمة. 

عدم التزام أحبا  العلمانيني ابألمانة العلمية، فهم يتعمدون الكذب، وحيرفون املنقول،  -
 ا يدينهم يف كذهبم وحتريفهم.وحيذفون من النصوص املنقولة م
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(13 ) 
 العقيدة اإلسالمية

 
 موسوعة املسلم

 

عم ان:  -.3موسوعة املسلم يف التوبة والرتقي يف مدارج اإلميان/ منري محيد البيايت._ ط
 .(ص 1462) مج 2 هـ1432دار النفائس، 

 

 
 

واخلالق دعا وبة ألهنا صفة املؤمنني املتقني، الناس اتئب أو ظام لنفسه، واملسلم حباجة إىل الت
إىل التوبة وجعل ابهبا مفتوحاً. وقد ركز املؤلف على هذا اجلانب يف حياة اإلنسان ألنه حباجة 

وبنيَّ دواعي التوبة،   .ضي إىل االلتزام ابلدين، ومن مث الفوز العظيمفماسة إىل التوبة، وألهنا ت
ثري من الناس، وتش يص تلك األسباب، وبيان طرق  وسبب اإلصرار على الذنوب من قبل ك
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والَّتغيب يف ممارسة التوبة ونوال آاثرها العظيمة، وكيفية ممارسة التوبة وطرق  معاجلتها، 
اة واملدر ِّسني االستدامة عليها، مع بيان وسائل الَّتقي يف مدار  اإلميان، خدمة للمربني والدع

 عموماً.

وجعلها يف  ،ملقدمة( عاماً كما ذكر يف ا15قي معها )وقد فصَّل املؤلف يف موضوعاته وب
 سبعة أبواب، حتتها فصول ومباحث، وهذه األبواب هي:

 حقائق اإلميان أساس التوبة. -

 التوبة: فضلها ومشروعيتها وأركاهنا وأقسامها. -

 لى اإلصرار والتسويف.الباعث على التوبة والبواعث ع -

 لتوبة منها.األشياء اليت يتاب منها وكيفية ا -

 دوام التوبة: لزومها والثبات عليها إىل املوت. -

 توبة األنبياء والعباد الصاحلني وغريهم.  -

 قبول التوبة من هللا تعاىل. -

 

 
 روجيه جارودي: فلسفته وموقفه من أصول اإلميان

 
قي ِّمة توصَّل ابحث إىل أمور خطرية تقدح يف عقيدة الفيلسوف الفرنسي يف رسالة علمية 

 رسالة بعنوان: املعروف روجيه جارودي، الذي تسم ى برجاء جارودي بعد إسالمه. وهذه ال
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روجيه جارودي: فلسفته وموقفه من أصول اإلميان: عرض ونقد/ خالد بن حممد 
 )رسالة ماجستري(. -ورقة. 513هـ،  1426مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -القرين.

  
 خلامتة، منها:وقد أوجز هذه األمور يف كلمات اب

 • قوله بوحدة الوجود ومتابعته البن عريب يف ذلك. 
 • التوحيد عنده إمنا هو توحد البشرية، وإلغاء الفوارق بني اإلنسانية.   
هجهم يف التأويل، وامتداحه إلخوان الصفا واعتبارهم الروح النقدية • ثناؤه على املعتزلة ومن 

 لإلسالم.  
 باب. نفيه ظواهر النصوص يف هذا ال• أتويله صفات هللا تعاىل و  
متشابه، وجعله احملكم خاصاً ابلزمن الذي نزل فيه القرآن، ومن • تقسيمه القرآن إىل حمكم و  

ا املتشابه فيمكن أتويله حبسب ما يتفق مع روح العصر. مث فهو ال يراه صاحلاً هلذا العصر. أم
 وُيعل تفسري القرآن حقاً لكل أحد. 

 عليه وسلم واعتبارها جمرد أجوبة على مسائل حمدودة سول هللا صلى هللاطراحه سنة ر إ•  
 بزمن النبوة، ومن مث ال ميكن أن تكون صاحلة لزماننا. 

أن يكون يف النصوص ما يصلح أن يكون قانوانً يُتحاكم • تبن ِّيه إلغاء حتكيم الشريعة، ونفيه  
  إليه. 

 نبياء، ومن مث فال مكان للقول بنسخ الشريعة • يري لن اإلسالم عبارة عن كل ما جاء به األ
 ملا سبقها من الشرائع. 

• يدعو إىل العودة إىل التوراة واإلجنيل وإىل كل األداين والفلسفات، ليثري املرء من خالهلا  
 قيدته اخلاصة. ع
 • يقول لن هللا م يقد ِّر األشياء أزاًل، وإال لزم نسبة الظلم إليه.   
 والنار، واعتبار ذلك كله جمرد خياالت ال حقيقة هلا. واجلزاء، واجلنة • إنكاره البعث  
• يصرح لنه دخل يف اإلسالم مبفهومه العام ال مبفهومه اخلاص، ويؤكد على أن رسول هللا  

  عليه وسلم م أيت بدين جديد. صلى هللا
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ره السابقة، ويعتز ، وبعدم ختليه عن شيء من أفكا• يصرح ببقائه على النصرانية واملاركسية 
 بوفائه ألفكاره اليت تبناها منذ شبيبته. 

• يؤول الصالة والعبادات مجيعاً، وُيعل من التمسك مبا ورد يف النصوص حيال ذلك حرفية  
 قاتلة. 

 العديد من الشرائع الظاهرة، كاملريا  واحلدود واحلجاب...• ينكر  
 

 

 التعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها

 

الرايض:   -العقائدية وموقف اإلسالم منها/ يوسف بن حممد بن أمحد القحطاين. دديةالتع
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 333هـ، 1431دار التدمرية، 

 

 
 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb-Krhm_DLAhVFLw8KHS1nAtoQjRwIBw&url=http://www.suble-alrashideen.com/product/BB1-TD-TD-8729.php&psig=AFQjCNFe7u7_vkbeUpSOVqMBR496VB4I1w&ust=1459695526521177


121 

 

املقصود ابلتعددية العقائدية هو: االعَّتاف والسماح ألداين وطوائف ومذاهب اجملتمع 
 إبظهار عقائدهم وممارستها والدعوة إليها.

قيقة، دية العقائدية يف الغرب سبب فكري فلسفي، وهو القول بنسبية احلور التعدوكان لظه
 وسبب سياسي واقعي، وهو أترخيهم املليء ابحلروب والنزاعات الدينية والطائفية. 

ولإلسالم موقف اعتقادي من التعددية العقائدية، وموقف عملي، ويتمثل موقفه االعتقادي 
ف يف األداين ويف الفرق، مث إنه أخرب لن اإلسالم هو احلق أنه أخرب بوقوع التعدد واالختال

يقبل هللا سواه، وحذَّر من الكفر واالفَّتاق يف الدين أشدَّ التحذير، ونفَّر منهما وحده وال 
 أبلغ تنفري. 

واحلقُّ واحد ال يتعدد، وعلى ذلك أدلة نقلية وعقلية كثرية، واحلق يف شأن العقيدة ويف 
  أحكام الدين القطعية واضح ال لبس فيه وال غموض. القضااي الكربى ويف

 حلقيقة فقول ضال  منحرف، وله أنصار قدمياً وحديثاً.أما القول بنسبية ا

وأهم صفات أهل احلق "أهل السنة واجلماعة" سالمة مصادر تلقيهم للدين، وهي: القرآن  
 والسنة، مث فهمهم للدين بفهم الصحابة والسلف الصاحل.

ز ألقوال منه ما هو مرفوض مردود يف اإلسالم، ومنه ما هو جائالتعدد يف اواالختالف و 
مقبول، فاالختالف والتعدد يف أمر العقيدة حمرم مرفوض، وهي التعددية العقائدية.  
واالختالف والتعدد يف أمر األحكام الفقهية غري القطعية أو األمور الدنيوية جائز مقبول من 

 حيث املبدأ.

ا ضواب  وقواعد جتعل منه سببًا يف قوة األمة وسعة ثرائه عدد املقبول لهواالختالف والت
العلمي، وحتكمه من أن يكون طريقًا للتنصل من أحكام الدين، أو سببًا للعداوة والبغضاء 

 بني املسلمني.
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واملوقف العملي لإلسالم من امل الفني يف العقيدة ممن يعيشون يف بالد اإلسالم ُيمع بني  
 ن ال ُيسمح هلم إبظهار ابطلهم، وأن يُعدل معهم وحتفظ حقوقهم.أمرين، ل

والعمل ابلتعددية العقائدية يف بالد اإلسالم له أضرار عظيمة، ومفاسد مستطرية على دين 
 املسلمني ودنياهم. 
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(14 ) 
 الفرق والدايانت

 
 

 قال اإلمام علي
 
خالد بن أمحد الزهراين._  عن البعض!/قال اإلمام علي عليه السالم: نصوص خمفية 

 ص.  77هـ، 1431الدمام: املؤلف، 
 

 
 

طائفة من أقوال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه من مصدرين  هنقل جامع
، ليكون كالمه موثقًا وموثوقًا به من قبل يفق . مها: هنج البالغة، وحبار األنوار للمجلس

يضاد معتقداهتم وهنجهم ورأيهم فيه ويف األئمة، من ذلك كالمه  الشيعة، وأورد من كالمه ما
يف معتقدهم أنه ال هداية إال هبم، وأهنم يتصرفون ابلدنيا و األئمة ليسوا يف درجة النبوة، من أن 

ية إليهم، وأهنم يعلمون الغيب وال خيفى احلواد  الكون يسندونواآلخرة كيف يشاؤون، و 
  ...!عليهم شيء
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  ... ن األئمةعنفي العصمة  ها بياناإلمامة وصحة خالفة من سبقه، وفي له يفأقوا أوردمث 
جاء من ذمه أتباعه، ما وطائفة أخرى من أقواله يف فضائل الصحابة رضي هللا عنهم، مث 

 من على الذين غلوا فيه...  ديدنكار الشاإلتباع الكتاب والسنة، و اووجوب 
 
 

 تبصري السوي ببطالن مروايت الوصي

 

الرايض: أضواء  -ي ببطالن مروايت الوصي/ عبدالفتاح حممود سرور.السو  تبصري
 ص. 208هـ، 1428السلف، 

 

 
 

هذا عمل علمي، هو ختريج لألحاديث اليت يوردها الشيعة من كون علي رضي هللا عنه وصياً 
للنيب صلى هللا عليه وسلم، وأنه لذلك ينبغي أن يكون خليفته من بعده، وهو حتليل ألسانيد 

 األحاديث واحلكم عليها من كتب الرجال عند الشيعة والسنة. 
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ايت الوصي، أحاديث النص والوصي عند السنة، يف وقد جعله يف ثالثة أبواب: نظرة يف روا
 أحاديث النص عند الشيعة. 

وبعد الفراغ من خترُيها توصل إىل أن التنصيص على إمام أو خليفة بعينه ال صحة له، 
 ايل من التعصب.حسب النظر الصحيح اخل

 وأن أهل السنة ال يقولون ابلنص على اإلمامة، وال يؤمنون به أصاًل.

الوصية من طرق السنة شديدة الضعف، فضاًل عن نكارهتا، مل الفة الرواايت وأن رواايت 
 الثابتة عندهم ومعاكستها للتاريخ.

بثه عبدهللا بن سبأ، وأن أصل القول ابلوصية على علي  غريب على املعتقد اإلسالمي، وإمنا 
 وهو أول من قاله، ابعَّتاف الكشي يف رجاله.

معروفة قبل أتليف الصدوق كتبه، مثل إكمال الدين،  ورواايت النص عند الشيعة م تكن
 واألمايل، ومعاين األخبار، وغريها.

 وخلو كتبهم املتقدمة من هذه الرواايت يدلُّ على أتخر وضعها.

 لى عدم وجود نص إهلي عنده.يف اخلالفة، وهذا يدلُّ ع والنصوص عن علي تؤكد زهده 

ا يرويها جماهيل وغالة ومن ال ترمجة له، ومدار هذه األخبار يف كتب الصدوق وغريه إمن
 وذلك حسب مبانيهم هم يف الرجال.

 
 وًلية الفقيه وتطورها

ـ، ه1431الرايض: املؤلف،  -وًلية الفقيه وتطورها/ خالد بن عبداحملسن التوجيري.
  .ص65
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تعتقد الشيعة االثين عشرية وجوب اإلمامة، وأهنا أصل من أصول الدين، وأن اإلمام هو 
احلجة على أهل األرض واهلادي هلم، بل به بقاء الكون، إذ لو بقيت األرض بال إمام 

د له، م. لكن الثابت أن إمام الشيعة احلادي عشر )وهو احلسن العسكري( م يولَ هبلساخت 
 ذلك وتفرَّقت عدة فرق، وقيل: أربع عشرة فرقة أو مخس عشرة فرقة. عد فت الشيعة بفاختل

وقد زعمت الشيعة االثين عشرية أن إمامهم احلسن العسكري قد ُولد له حممد بن احلسن 
وحيرم على أحد   .هـ!! وأنه سيظهر260العسكري، وهو اإلمام الثاين عشر الغائب منذ سنة 

 كتبهم: كل راية تُرفع قبل راية القائم )أي  ه، ولذلك جاء يفأن يتوىل منصبه قبل خروج
  لَ إمامهم عن الظهور، وتعطُّ  رَ املهدي املنتظر( فصاحبها طاغوت يُعبد من دون هللا! لكن أتخُّ 

 إُياد خمر  من هذه الورطة، فقالوا بوالية الفقيه. جعلهم يسعون إىلكثري من مصاحلهم، 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaqc3np_DLAhUEXg8KHQGlA9gQjRwIBw&url=http://www.dorar.net/article/502&psig=AFQjCNExW2hQViLMdiUwNaB7D2scwvu-Gw&ust=1459698759363273
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ي االثين عشري، وهي من النظرايت  املذهب الشيعفوالية الفقيه قد نشأت وتطورت يف
السياسية اليت تقوم على أصول عقدية عند الشيعة االثين عشرية، وذلك الرتباطها الوثيق 

 بعقيدة اإلمامة عندهم.

وقد كثر احلديث، خاصة يف اآلونة األخرية عن نظرية والية الفقيه، وسلطة الفقيه احلاكمة، 
 ئلني هبا ومن يعتقدها يف إيران. ة حل عند القااليت تتعرض النتقادات حاد

وقد أثبت املؤلف بطالن القول بوالية الفقيه حل عند علماء الشيعة أنفسهم، فهي خمالفة 
ولكن القول هبذه الدعوى  ،حل ملا يعتقدونه من العصمة، وحصر اإلمامة ابثين عشر إماماً 

 هبهم ابلقوة...، حل دعوا إىل مذعندهم خروجاً من مآزق كثريةجاء 

 

 التحول إىل مذهب اإلمامية  دعوى
 

دعوى التحول إىل مذهب اإلمامية اًلثين عشرية على شبكة املعلومات العاملية، )اًلنرتنت(: 
ص )األصل   678هـ، 1431الرايض: املؤلف،  عرض ونقد/ عبدهللا بن منصور أبو حيمد._

 رسالة ماجستري(. 
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ائل بعدة أدلة، من أبرزها مواقع اإلنَّتنت وغريها من الوس يستدل الشيعة على صحة مذهبهم يف

استدالهلم بتحول أانس من أداين ومذاهب خمتلفة إىل املذهب الشيعي، وهو دعوى من الشيعة، منها ما 
 كذب. هو صدق ومنها ما هو  

 وقد ذكر املؤلف عدة أمساء كذبت عليهم هذه املواقع، وصوَّر خطوطهم مبا يدل على كذهبم. 
عدم صدق مبالغة املواقع الشيعية يف عدد الشيعة واملتشيعني يف كل بلد، لوجود التناقض   تبنيكما 

 بني األرقام، وال يعين هذا عدم وجود دعوة شيعية قوية فيها. 
ط  هلا، ولكنها ال تلقى قبواًل يف معظم األحيان، ألهنا دعوة إىل وجهودهم فيها مدروسة وخم

 من الشيعة إىل املذهب السين، ويف إيران ذاهتا ما يدلُّ على ذلك. الباطل، وقد هدى هللا كثرياً 
ومواقعهم ختدع املطلع عليها، وذلك بتسمية بعضها ابسم مواقع أهل السنة، مثل موقع الربهان، 

 القرآن والسنة.. ومنتدى الدفاع عن 
 نس. وتركز مواقعهم على دول أكثر من أخرى، وهي على الَّتتيب: العراق، مصر، اليمن، تو 

 ومن كذهبم حكاية اإلمجاع، واالتفاق على صحة األحاديث، أو مسألة، ويعنون ما عندهم. 
من   وأسلوهبم يف عرض اجلانب العقدي يف قصص املتحولني )ويسموهنم املستبصرين( يتسم ابلتنفري
ون يف  العقيدة الصحيحة، اليت هي عقيدة أهل السنة واجلماعة، والتنفري من العلماء الرابنيني، ويطعن
هية )أاب الصحابة، وخاصة اخللفاء الراشدين واملكثرين من رواية احلديث، وأئمة املذاهب األربعة الفق

 حنيفة ، ومالًكا، والشافعي، وأمحد ، رمحهم هللا مجيًعا(. 
اء الشيعة ألتباعهم الكذب من أجل الدعوة إىل املذهب، مبين على نصوص ينسبوهنا  وجتويز علم
وعلى التقيَّة، اليت يقسموهنا إىل ثالثة أقسام: التقية اخلوفية أو اإلكراهية، والتقية   كذاًب إىل أئمتهم،

على الغري، مما كان  ية، والتقية املداراتية أو التحبيبية. وهذه األقسام الثالثة فيها جتويز الكذبالكتمان
 سبباً يف استعماهلم الكذب يف دعوهتم يف القدمي واحلديث. 

يعة حتوهلم إىل املذهب الشيعي كذابً: شيخ جامع األزهر سليم ورة اليت ادعى الشومن األمساء املشه
البشري، وشيخ جامع األزهر حممود شلتوت، والشيخ حممد عبده، وأمحد األمني األنطاكي، وحممد  

األنطاكي، والدكتور فتحي الشفاقي، وفتحي رضوان، وفهمي هويدي، ومرمي مجيلة، والدكتورة لورا  األمني
 يا غالريي، وكريستني عبدالقادر، وصويف بوافري، وانصرة زهرمان، وصافيناز كاظم... فتش

وقد خصص املؤلف فصالً كاماًل عن: عال  ما قد يصح من دعوى التحول إىل مذهب االثين 
 ه مخسة مباحث حتتها مطالب عدة، وهي: عشرية، وفي
 األساليب اليت اتبعت يف دعوة املتحولني.  -
 هلا األثر يف حتوهلم. الشبه اليت كان الرد على أهم  -
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 االحنراف العقدي وعالقته ابلتحول.  -
 أسباب التحول املادية.  -
 عال  التحول -     

 

 

 مصطلحات يهودية احذروها 
 

انبلس: بيت املقدس للطباعة  -مصطلحات يهودية احذروها/ عيسى القدومي .
 ص. 75هـ،  1423والنشر، 

 

 
 

الدخيلة اليت أجاد اليهود يف نشرها من املصطلحات واملسميات إضاءات مركزة على طائفة 
وعوملتها يف العام، لتصبح مسلمات ال جمال إلنكارها أو التشكيك فيها، يف ظل سياسة 

ويد الشاملة اليت ينتهجها اليهود وأعواهنم لتكريس االحتالل اليهودي على أرض  الته
 فلسطني. 

ات يهودية سالميًا وعربيًا وما شاهَبا من مصطلحويستعرض الكتاب ثالثني مصطلحًا إ    
دخيلة قلبت احلقائق وشوهت التاريخ، كما حوت العديد من أسرار إشاعة تلك املسميات 
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واملصطلحات، وتفضح أكاذيب وأالعيب اليهود الباطلة، وُبني ِّ فيه املغزى اليهودي يف نشرها 
 ية.هتدف إىل زعزعة ثوابت األمة اإلسالم وتكرارها، اليت

م إىل املسؤولني واإلعالميني والكتاب واخلطباء واملربني واألفراد، كجزء      وهذا الكتاب مقدَّ
من الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، جتاه عدو يعمل جاهدًا إلفقادان مسمياتنا وذاكرتنا 

 واترخينا...
 واملصطلحات املشار إليها هي:    
 
 املصطلح اليهودي        املصطلح الصواب                         
 

 الشرق األوس   املشرق اإلسالمي                                  
 دولة إسرائيل  الكيان اليهودي                                      
 التطبيع  االستسالم                                            
 املطالب الفلسطينية           احلقوق الفلسطينية                       

 عرب إسرائيل                                 48فلسطينيو         
 أرض امليعاد أرض فلسطني                                     
 حائ  املبكى حائ  الرباق                                       
 يهودا والسامرة واجلليل         فلسطني احملتلة                          

 املهاجرون اليهود احملتلون اليهود                                    
 اإلسرائيليون  اليهود                                                
 العنف اإلسرائيلياإلرهاب و   اجلهاد ومقاومة االحتالل                  
 النزاع الفلسطيين اإلسرائيلي            ليهود             الصراع مع ا       

 املعتقل الفلسطيين        األسري الفلسطيين                          
 االستسالم مقابل السالم                       األرض مقابل السالم

 حاريةالعمليات االنت العمليات اجلهادية                                  
 جيء الدفاع اإلسرائيلي   قوات االحتالل اليهودي                       
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 املستوطنون اليهود   املغتصبون اليهود                               
 ستوطنات اإلسرائيليةامل  املستعمرات اليهودية                          
 جبل اهليكل   جبل بيت املقدس                               
 هيكل سليمان املسجد األقصى                                  
 مدينة داود  القدس الشريف                                   
 ليمان       إصطبالت س  املصلى املرواين                               
 داس قدس األق  ص رة بيت املقدس                            
 احلوض املقدس البلدة القدمية                                     
 القدس الكربى   القدس احملتلة                                   
 حارة اليهود  حارة املغاربة وحارة الشرف               
 احملرقة الكربى "اهلولوكست"     أسطورة احملرقة النازية         
 الكنيست اإلسرائيلي   يب للكيان اليهودي          لس النيااجمل    
 حرب األايم الستة  م )؟(                   1967حرب عام     
 جنمة داود  النجمة السداسية                                
 
 

 

 النصرانيةالصهيونية 

 

بن عبدالعزيز العلي._  الصهيونية النصرانية: دراسة يف ضوء العقيدة اإلسالمية/ حممد 
 ص. 529هـ، 1430الرايض: دار كنوز إشبيليا، 
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جترأ اليهود والنصارى يف مراحل كثرية وأزمان عديدة من التاريخ على حماربة املسلمني، ابلقوة 
 ابخلسارة واهلزمية. -وهلل احلمد واملنة–العسكرية والغزو املنظم، وابؤوا 

د املسلمني، ع اليهود بشكل سافر يف احتالل بالويف العصر احلديث تعاون النصارى م
نصرانية كثرية جهدها يف خدمة الصهاينة اليهود إلقامة دولة هلم يف فلسطني  وبذلت طوائف 

املسلمة، وبعد إقامتها تعهدت تلك الطوائف حبمايتها والدفاع عنها، واملساعدة يف توسعها 
اجتاه واحد، وهو ما يعربَّ عنه ابلصهيونية وإمنائها. وتلك الطوائف النصرانية هي يف احلقيقة 

 النصرانية. 

هي الصهيونية النصرانية؟ ومل نشأت؟ وما مصادرها؟ وما هي أهم مبادئها وأفكارها؟  فما 
وما العقائد اليت تشَّتك فيها مع الصهيونية اليهودية؟ وما هي وسائلها اليت تسلكها يف العمل 

 وما واجب املسلمني جتاهها؟  لتحقيق أهدافها؟ وما موقفها من غريها،

صيل، وابلشواهد واألمثلة احلية، يف ترتيب موضوعي ومعاجلة هذا ما ُييب عنه الكتاب ابلتف
 إسالمية عقدية، هتم املسلم يف حياته ودينه.
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والصهيونية مذهب يسعى إىل مجع اليهود يف فلسطني، واختاذ القدس عاصمة هلم، وهدم 
ودي )اهليكل( مكانه. فكل من يعتقد ضرورة العمل لذلك املسجد األقصى وبناء معبد يه

يوين، سواء كان يهوداًي أم ال، فليس كل صهيوين يهودايً، فقد يكون نصرانيًا، أو فهو صه
 هبائيًا، أو ما إىل ذلك.

 وكذلك ليس كل يهودي صهيونيًا، فمن اليهود من ال يرى ذلك. 

اليهود وشجعتهم على التنظيم والظهور،  والصهيونية النصرانية هي اليت حرَّكت الصهاينة 
 ني. حتالل فلسطوالسعي ال

ويطلق على الصهيونية النصرانية أمساء أخرى، وهي: األصولية، واإلجنيلية أو اإليفاجنيلية، 
والبيوريتانية، والتدبريية. كما أن الربوتستانتية تعدُّ بطوائفها ومذاهبها وكنائسها املتعددة اجتاهاً 

 ؤلف. اً، بل هي األصل يف نشأة الصهيونية النصرانية، كما يقول املصهيونياً صرحي

وتشَّتك الصهيونيتان يف عقائد رئيسية من املذهب الصهيوين، منها كون اليهود "شعب هللا 
 امل تار".

وللصهاينة النصارى وسائل كثرية يف نشر مذهبهم وإخضاع العام ملطامعهم، ولعل من أمهها: 
ية، وإقامة قرار يف دول كثرية وكبرية، وكذا استغالهلم لوسائل إعالم قو التغلغل يف منافذ ال

مجعيات ومنظمات، وعقد مؤمترات يف دول شل، ولعل اهليمنة االقتصادية يف دول كثرية من 
 أهم وسائلهم. 

وتقف الصهيونية النصرانية من املسلمني موقفًا شديد العداوة، ويروهنم اخلطر األكرب عليهم..  
 عقيدة اجلهاد عندهم.  وخاصة يف
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(15 ) 
 الفقه اإلسالمي

 
 

 اًلختيارات الفقهية
 

بريوت:  -اًلختيارات الفقهية: أسسها وضوابطها ومناهجها/ أمحد بن احممد معبوط.
 ( ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة دمشق(.913مج ) 2هـ، 1432دار ابن حزم، 

 

 
 

 
ية( ستقلة صرحية يف موضوع )االختيارات الفقهيذكر الباحث أنه حبث كثريًا عن دراسات م

ُيدها، مع طول التفتيء والتنقيب، وقد شغله هذا األمر طوياًل حل جعله حبثًا من فلم 
 حبو  أصول الفقه اإلسالمي وقدمه رسالة دكتوراه، وجعله يف مخسة فصول، هي:

 مفهوم االختيار الفقهي ومشروعيته وصلته مبقاصد الشريعة.  -
 لفقهي وأنواعه وشروطه ومراتبه وأحكامه.ختيار اركن اال -
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135 

 

 التحقيق يف بعض االجتاهات اخلاصة يف االختيار الفقهي. -
 مسالك االختيار الفقهي يف املذاهب الفقهية. -
 االختيار الفقهي ابلَّتجيح واالعتماد. -
ة األكثر قبوالً  وذكر يف اخلامتة أن أكثر ما يكون النظر عند االختيار الفقهي يف أنواع األدل -

علقها ابجتهاد حتقيق املناط، أو االجتهاد املتعلق ابلنظر يف لتجدد النظر فيها، كاليت يكون ت
 املآالت.

 
 

 نوادر الفقهاء
 

هـ(؛ حقق  4نوادر الفقهاء/ أليب عبدهللا حممد بن احلسن التميمي املصري اجلوهري )ق 
 ص. 310هـ، 1430احملقق،  الرايض: -نصه وعلق عليه عبدهللا بن حممد الطريقي.

 
ة اليت أمجع عليها العلماء، وانفرد آخرون فيها عن هذا اإلمجاع، يبحث يف املسائل الفقهي

فاملؤلف يذكر اإلمجاع يف املسألة، مث يتبعه مبن خالف هذا اإلمجاع يف املسألة نفسها، أو يف 
هذه املسائل، اليت تعترب يف  جانب منها، ويعترب االنفراد عن اإلمجاع من األقوال "النادرة" يف 

 لعلم واملت صصني يف الفقه خاصة.غاية األمهية ألهل ا
وقد ذهب املؤلف إىل أن اإلمجاع ينعقد وإن حصلت امل الفة من واحد أو اثنني، لكن 

 املسألة خمتلف فيها، واجلمهور على أنه ال ينعقد مب الفة جمتهد أو اثنني.
 أمثلة من الكتاب:

األوزاعي، فإنه أمره  يوجب الوضوء، إال  على حال االضطجاعأمجعوا أن النوم  -
 به استحباًب ال إُيااًب.

وأمجعوا أن وطء املستحاضة مباح غري حمظور، إال إبراهيم بن ُعلية، فإنه منع  -
ذكر احملقق أن ما ذكره عن ابن علية م يقف عليه، ولعله أراد منه وحظره. )

 إبراهيم الن عي، كما ذكره ابن حزم(.
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ة العشاء اآلخرة: "الصالة خري من النوم"، وأمجعوا أنه ال يقال يف األذان لصال -
 إال احلسن بن صاحل، فإنه أمر بذلك. 

وأمجعوا أن احلامل إذا خافت من الصوم على محلها أفطرت وقضت، وال   -
كفارة عليها يف ذلك، وإن اختلفوا يف املستحب منه، إال الشافعي رمحه هللا، 

 دى روايتني عنه: عليها الكفارة.فإنه قال يف إح

ع الفقهاء أن امللتق  إذا أخذ اللقطة لتعريفها، م يضمن إن هلكت  وأمج -
عنده، إال أاب حنيفة قال: إن م يشهد على ذلك وقت أخذها، ضمَن إن  

 هلكت عنده.

 
 

 املسائل الفقهية اليت ُحكي فيها رجوع الصحابة

 

د  صحابة رضي هللا عنهم: مجعاا ودراسة/ خال املسائل الفقهية اليت ُحكي فيها رجوع ال
هـ مج 1432بن أمحد اببطني._ الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان، 

 ص( )أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى(.822)
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سلم يف األقوال واألفعال، اتبع الصحابة رضي هللا عنهم طريقة النيب صلى هللا عليه و 
ام للوقائع واألحدا  املستجدة على يف تعليم الناس، واجتهدوا يف إيراد أحك ابذلني جهودهم

ضوء الشريعة وقواعدها العامة، وكانوا خيتلفون يف علمهم ابلسنَّة وإحاطتهم هبا، ولذا اختلفت 
عما أفل به بعد أن حكامهم بناًء على ذلك، واختلفت فتاوى هلم وأقضية، ورجع بعضهم 

الدراسة لتستقصي مجيع تلك ول هللا صلى هللا عليه وسلم. وجاءت هذه علموا السنَّة عن رس
 املسائل اليت رجعوا فيها، وإىل ما رأوه األصوب يف املسألة. 

( فصاًل، وهي على املوضوعات الفقهية اليت ترد يف  17وجعل املؤلف موضوع حبثه يف ) 
 كتب الفقه اإلسالمي. 

 مما توصل إليه: و 

أي شيء عليه، مع رجوعهم هم على احلق وعدم تقدمي حرص الصحابة رضي هللا عن -
عما قالوا به أول األمر إذا عرفوا أنه خطأ، كما حصل مع ابن مسعود رضي هللا عنه 

 غري مرة.
 حرصهم على تقدمي قول النيب صلى هللا عليه وسلم على قول كل أحد. -
نة الثابتة  الصحابة رضي هللا عنهم عن آرائهم وأقواهلم: خفاء السمن أسباب رجوع  -

ن احلكم الذي قال به الصحايب ُنسخ وم عندهم يف املسألة الواردة عليهم، وقد يكو 
يبلغه الناسخ، فإذا بلغه رجع إليه، وقد يكون سبب رجوعه مراعاة املصلحة اليت 

 راعتها الشريعة. 
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(16 ) 
 حبوث فقهية

 
 مسؤولية الراعي يف الفقه اإلسالمي

 
 -فقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة/ وفاء غنيمي حممد غنيمي.راعي يف المسؤولية ال

 ص.408هـ، 1430الرايض: دار الصميعي، 
 

جاء من حديث رسول هللا صلى هللا  -الذي أصله رسالة علمية–يبدو أن عنوان الكتاب 
وكلكم مسؤول عن رعيته" الذي هو أصل شرعي للمسؤولية، وقبل عليه وسلم "كلكم راع 

َعَها إِّالَّ  نـَف ساً  اّلل ُ  ُيَكل ِّفُ  لك قوله تعاىل: }الَ ذ {   َما َوَعَليـ َها َكَسَبت    َما هَلَا ُوس  َتَسَبت  اك 
 [. 286]البقرة: 

وقد شاع استعمال هذا املصطلح يف عصران، الذي كان يستعمله سلفنا مبعاين الضمان، 
إذا وجب عليه عمل وقصر يف  والتضمني، والغرامة، والتغرمي، ليتضمن معىن مسؤولية الش ص

أدائه، أو أصاب غريه ابلضرر فأتلف له مااًل أو نفساً، فيكون عليه ضمان ما أتلفه، وذلك 
أو تعزيراً، أو تعويضاً، كما استعمل لفظ املأخوذية، والتأديب، ليدل على  حداً، أو قصاصاً،
 معىن املسؤولية.

 وقد جعلت الكاتبة موضوع رسالتها يف ثالثة فصول.
حتدثت يف األول عن مسؤولية الراعي مبقتضى الوالية العامة، من حيث تصرفاته الش صية، 

ته عن اجلور والفسق، ومسؤوليته إذا مات ورعايته ألمته، رعاية دينية، وسياسية، ومسؤولي
 املعزَّر، وبيَّنت اجلهة اليت تتحمل خطأ اإلمام يف احلكم واالجتهاد.

فيما يؤدونه من أعمال ومسؤولية املفيت، واحملتسب، كما تناولت مسؤولية القاضي، 
 وُيتهدون يف قضاايها.

ة، كمسؤولية األجري، ومسؤولية  وكان الفصل الثاين عن مسؤولية الراعي مبقتضى الوالية اخلاص
 الوكيل من حيث الضمان.
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عن  والفصل الثالث عن مسؤولية الراعي يف األسرة، كمسؤولية االبن عن والديه، واملسؤولية 
، كما األبناء، من حيث النفقة والرضاع واحلضانة والَّتبية، وعن مسؤولية الزو ، والزوجة

ان والبناء واألشياء، فيما تفسده املواشي وحنوها حتدثت من بعد عن مسؤولية الراعي عن احليو 
جناية يف املزارع والبساتني، واملسؤولية عن جناية احليواانت اليت ال ميكن االحَّتاز منها، وعن 

 احليوان اخلطر. 
 ويف البناء عن اخللل األصلي يف البناء والطارئ عليه..
 حواد  التصادم. مث مسؤولية قائد السفينة والسيارة والطائرة وحنوها يف 

 ومما ذكرته يف نتائج البحث:
ا أو قصاصاً أو تعداًي على مال. -  مؤاخذة اإلمام ومسؤوليته عن مجيع أخطائه حدًّ
  أن الشهود مردودون يف الشهادة بكفر أو فسق.لقاضي إذا تبنيبطالن حكم ا -
 ثبوت مسؤولية احلاضنة عن تلف احملضون. -
 وعقليًّا وروحيًّا وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية. وجوب تربية األبناء جسميًّا  -
 قطع يد االبن إذا سرق من مال والده بعد أخذه ما يكفيه. -
 ألسرته.  ختلي الرجل عن قوامته ورعايته ظهور سلبيات كثرية من جرَّاء -
 وجوب القرعة بني النساء عند السفر.  -
 ضمان الزو  ما تلف من زوجته أثناء التأديب. -
 جزاء العقوق دنيوي وأخروي.  -
 وجوب نفقة زوجة األب املعسر على ابنه املوسر. -
 التزام الزو  لجرة الطبيب ومثن الدواء لزوجته عند مرضها. -
 الفطر على الزو  لزوجته.زكاة  وجوب -
 على ويل األمر أن يبيع عروض وعقار الزو  لسداد نفقة زوجته. -
 ها ابليسري الذي م أيذن فيه الزو  وم ينه عنه. جواز تصدق املرأة من بيت زوج -
 وجوب إقامة احلد على الزوجني إذا سرق أحدمها من مال اآلخر احملرز عنه.  -
 رسله أو أطلقه أو أغراه.اخلطر ملا يتلفه إذا أضمان مقتين احليوان  -
 ثبوت مسؤولية مالك اجلدار الذي بناه مائالً ملا يتلفه. -
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نسان عن األشياء احلقرية وضمانه ابلتعدي، إبلقاء القمامة يف طريق ثبوت مسؤولية اإل -
 املسلمني وما يتلف من نفس أو مال.

حليطة يف استعماهلا، وعليه ضمان ما تلف مستعمل األشياء اخلطرة عليه التحفظ وأخذ ا -
  منه.بتعد ٍ 
 
 

 األحكام املتعلقة ابملعاق ذهنيًّا
 

األحكام املتعلقة ابملعاق ذهنيًّا بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي/ أمحد عبداحلميد 
 ص. 493هـ، 1429اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،  -البسيوين.

 

 
 

حيدُّ من ممارسة احلياة الطبيعية، سواء كان  من به قصور عقلي مينع أو املعوَّق ذهنيًّا هو كلُّ 
 م دائماً، وكليًّا أم جزئيًّا.هذا القصور مؤقتاً أ

 وقد وزع املؤلف موضوعات كتابه على الفصول التالية:
 أهلية املعوَّق ذهنيًّا وأثرها يف التكليف والتصرفات. -
 عبادات املعوَّق ذهنيًّا. -

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqiIaGqvDLAhUEdw8KHbmfDRYQjRwIBw&url=https://www.abjjad.com/book/2480046745/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3&psig=AFQjCNGqNQIpJDh_HA2U0LPqdn0avhpLCQ&ust=1459699340751558
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 ه. تصرُّفات -
 ومما اختصر قوله يف نتائج ما ذكره:

أحاطت املعوَّق ذهنيًّا بسيا  من احلماية، اليت تشمل حياته وأمواله  اإلسالمية الشريعة -
 وتصرفاته، كما تشمل حفظ كرامته ابعتباره إنساانً مكرَّماً كسائر عباد هللا.

أحكامًا خاصة لكل واحد املعوَّق ذهنيًّا يشمل اجملنون واملعتوه، وقد أفردت الشريعة  -
  أحكام كل منهما.منهما، بينما وحَّد القانون الوضعي يف

لهلية أداء انقص، بينما جعله  -املعتوه غري املفتقد لإلدراك والتمييز-يتمتع املعوَّق ذهنيًّا  -
 القانون يف حكم اجملنون )مفتقد أهلية األداء كلية(.

ا جتب يف ء شيء من العبادات، ما عدا الزكاة، فإهنال تكليف على املعوَّق ذهنيًّا يف أدا -
 جها عنه وليه. ماله، وخير 

 ال يعتدُّ لقوال وتصرفات املعوَّق ذهنيًّا يف جمال املعامالت. -
 وهو متساو مع العاقل البالغ يف عصمة الدم. -
 واملكلف إذا جىن على املعوَّق ذهنيًّا فإنه يعاقب. -
كذلك جتب جتب عليه كفارة القتل،   فإنه ال يقام عليه احلد، ولكنوإذا جىن املعوَّق ذهنيًّا  -

 عليه الدية يف ماله وخيرجها عنه وليه، ويضمن ما أتلفه أو سرقه. 
 ال يعتدُّ بردَّة املعوَّق ذهنيًّا، ألنه ال يعتدُّ بعباراته وأقواله وأفعاله.  -

 عوق".: ذكر املؤلف يف كتابه كله لفظ "املعاق"، والصحيح "املمالحظة
 

 

 نظرية اجلرب يف الفقه اإلسالمي
 

 -يف الفقه اإلسالمي: دراسة أتصيلية تطبيقية/ وصفي عاشور أبو زيد. نظرية اجلرب
 ص. 542هـ، 1428دار السالم،  القاهرة:
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هو إصالح ما وقع من خلل، أو تكميل  -كما عربَّ به الكاتب–اجلرب يف اصطالح الفقهاء 
اك ما حد  من فوات يف حكم من األحكام الشرعية  ما حصل من نقص، أو استدر 

 العملية.
وفيه حديث عن مشروعية اجلرب، وقواعده وضوابطه، وأركانه وشروطه، وأقسامه وأسبابه،  
وأخريًا نظامه: يف العبادات واملعامالت واحلدود والعقوابت وأحكام األسرة، والسياسة 

 الشرعية. 
ن اجلرب م دود جوابر أم زواجر؟ وقرَّرت مشروعيةوقد حرَّرت الدراسة كون الكف ارات واحل

 القرآن والسنة وأدلة أخرى. 
ومما ركزت عليه: است الص أقسام اجلوابر، من حيث جرب حقوق هللا تعاىل، وجرب حقوق  

العباد، وما ُغل ِّب فيه أحدمها على اآلخر. ومن حيث النظر إىل طبيعة اجلوابر جعلها يف أربعة 
 مثله تطبيقية. أقسام، وضرب لذلك أ

وهي: اخلطأ، النسيان، اإلكراه، اإلتالف، اجلهل،  كما ذكرت تسعة عشر سببًا للجرب،
األنوثة، العهد، التعدي، التقصري، املرض، السفر، أسباب أخرى )كالغضب، واالمتناع أو 

 الَّتك، األكل والشرب، الظهار، اإلحصار، الفوات، اجلماع، الطالق(
 سالمي.االت اجلرب يف الفقه اإلكما حاولت الدراسة حصر ح

 وأصل الكتاب رسالة ماجستري قدَّمت إىل كلية دار العلوم ابلقاهرة. 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinpcuXq_DLAhVCDw8KHUROD68QjRwIBw&url=https://www.irsad.com.tr/index.php?route%3Dproduct/search%26search%3DVasfi%20%C3%82%C5%9F%C3%BBr%20Ebu%20Zeyd%20/%20%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%B2%D9%8A%D8%AF&psig=AFQjCNFlavM08Ofi-hBCfmT7sBwNW9IjLQ&ust=1459699670220420
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 واملؤلف عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، ومستشار دعوي ملوقع إسالم أون الين. نت. 
 
 

 
 كتمان السر وإفشاؤه يف الفقه اإلسالمي

 
ان: دار عمَّ  -شريف بن أدول بن إدريس . كتمان السر وإفشاؤه يف الفقه اإلسالمي/

 ص. 215هـ،  1418النفائس، 
 

يتعلق موضوع الكتاب ببيان األحكام الشرعية لألسرار، وقد حبث فيها املؤلف من النواحي 
اللغوية والتارخيية والواقعية واالقتصادية والقانونية واجلزائية، وجعلها يف مخسة فصول أساسية، 

 هي:
 تمان واإلفشاء.مفهوم السر  والك -
 ألسرار. أنواع  -

 أركان جرمية إفشاء السر  وحكمه. -

 األحوال اليت تنقضي فيها السرية. -

-  .  عقوبة إفشاء السر 

 واست لص املؤلف األمور التالية من حبثه يف اخلامتة، هي:
إفشاء السر هو تعمد اإلفضاء بسر  ش ص حقيقي أو معنوي من ش ص  -

مية اإلفضاء أو جب فيها الشريعة اإلسالاؤمتن عليه يف غري األحوال اليت تو 
 جتيزه. 

األصل يف السر وجوب كتمانه وحترمي إفشائه، سواء كانت هذه األسرار متعلقة  -
ابلش صية احلقيقية أم االعتبارية، وسواء كانت هذه األسرار من األسرار 
اخلاصة أو العامة، وسواء وصلت هذه األسرار إىل املؤمتن إليه عن طريق الزوا  

 طريق املهن والعالقات االجتماعية.  لعالقة العائلية أم عنوا
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احَّتم اإلسالم سرية احلياة اخلاصة، يعين حق الفرد يف إضفاء طابع السرية  -
على األخبار واملعلومات اليت تتولد عن حريته يف اختيار حياته اخلاصة داخل 

عتها إال حدود الشريعة، كما أن الفرد مكلف حبفظ أسرار نفسه، وال جتوز إذا 
 لضرورة. 

ت الشريعة أشد االهتمام لسرار الدولة، وإفشاؤها هو من أخطر اهتم -
اجلناايت على أمن الدولة وسالمتها، وقد وضعت الشريعة اإلسالمية اجلزاء 

 املناسب ملن يفشي أسرارها.

االلتزام بكتمان األسرار ينتهي وجوبه يف بعض األحوال اليت قررهتا الشريعة  -
الرواة واالستفتاء... وغريها من األسباب الشهادة وجرح الشهود و اإلسالمية، ك

 املؤدية إىل انقضاء السرية، وهي أمور استثنائية من قاعدهتا األصلية.

إفشاء السر يعترب من اجلرائم التعزيرية، وقد يصل العقاب فيه إىل القتل حال   -
م التعزيرية يفوض إفشاء أسرار الدولة املاسة لمنها إىل العدو، وكسائر اجلرائ

حتديد عقوبتها إىل السلطة القضائية للدولة، اعتمادًا على النصوص أمر 
 الشرعية. 

يشَّتط يف القتل ابلتعزير أن يكون القرار فيه ليس قراراً فردايً لرئيس الدولة، بل  -
 قراراً مجاعياً صادراً من أهل احلل ِّ والعقد.

سببه املفشي يف إفشاء السر، وجوب التعويض املايل يف الضرر املادي الذي ي -
 ألديب فيكتفى فيه ابلتعزير بدون تعويض. وأما يف الضرر ا

 

 

 

 اإلرسال وأثره يف الفقه اإلسالمي
 

الرايض: جامعة اإلمام  -اإلرسال وأثره يف الفقه اإلسالمي/عمشة بنت سعود السبيعي.
 ماجستري( ورقة. )رسالة 450هـ،  1427ة، كلية الشريعة، حممد بن سعود اإلسالمي
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ل إىل املرَسل إليه من آالت و  أفكار ومعارف تعين الباحثة ابإلرسال: توجه ما يريده املرسِّ
وأعيان عن طريق وسائل متداولة يقتصر دورها على النقل. فلبُّ اإلرسال وموضوعه يقتصر 

ل إىل املرَسل إليه.  على النقل من املرسِّ
ملعامالت وغريمها من أبواب الفقه، يف حياة وقد حبثت موضوعها يف جوانب العبادات وا    

املسلم وبعد وفاته، وركزت على وسائل االتصال احلديثة، من حيث التسلي  والتوجيه، دون 
 اإلطالقات األخرى، وذلك من خالل اببني وفصول، هي:

 شروطه، آدابه(.حقيقة اإلرسال )تعريفه، حكمه، أركانه،  -
 ول، بواسطة الكتابة، بواسطة الطيور، وسائل اإلرسال )اإلرسال بواسطة الرس -

 بواسطة وسائل اإلرسال احلديثة(.

 مبطالت اإلرسال )من جهة أطرافه، من جهة ذاته، الرجوع عن اإلرسال(. -

أثر اإلرسال يف األحكام الفقهية )يف العبادات، يف املعامالت، يف فقه األسرة،  -
ء، الَّتمجة وأثرها يف العقوابت، يف الصيد واألطعمة، أثر اإلرسال يف القضايف 

 اإلرسال(.

 ومما أمجلته من أحكام يف اخلامتة:     -
قد تطرأ على اإلرسال حاالت فتجري عليه األحكام التكليفية، فيكون واجباً  -

إذا كان يف أمر واجب، كاإلرسال إلنقاذ األنفس من اهلالك، وإرسال القاضي 
كون اإلرسال مندوابً،  لتأكد من صحة عقل املقر قبل إقامة احلد عليه. وقد يل

فرحة لقلب املؤمن. وقد يكون اإلرسال مكروهاً كاإلرسال ابألخبار السارة امل
إذا كان فيه تصرف مكروه، كاإلرسال الستالم املبيع إذا نودي لصالة اجلمعة.  

ى فعل حمرم، كاإلرسال خبمرة وقد يكون اإلرسال حمرمًا إذا كان فيه إعانة عل
 ملن يشرهبا.

حيث يعمل ابلكتابة  -الربق-بواسطة التلغراف ابإلرسال  جواز العمل -
بشرطها، وهو األمن من التزوير، وأن يكون األصل املودع يف مكتب التصدير 

ل، أو خمتوماً خبتمه.  موقعاً عليه من املرسِّ
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الدولة، ويكون خمتوماً من اإلرسال ما هو رمسي، وهو اإلرسال الصادر من  -
لها من األجهزة احلكومية أو اإلعالمية، ويكون ابخلتم الرمسي هلا أو من ميث

، ومنه ما هو غري رمسي، كاإلرسال جة، ألنه إرسال رمسي صادر من ثقاتح
الصادر من األفراد، ويعد حجة إذا توفر فيه ما يدل على ش صية مرسله،  

 و التوقيع. ومدى أهليته ملا أرسل به، كاخلتم أ

إلرسال، كاملكاتبة، أو إرسال إن صلة الرحم املأمور هبا حتصل بواسطة ا -
 إرسال اهلدية. السالم، أو

اإلرسال يقوم مقام اللفظ يف إيقاع الطالق عند اقَّتانه ابلنية، ويقع الطالق  -
عند اإلرسال وليس عند الوصول، إال إذا علق الطالق على وصول اإلرسال، 

 عند وصوله. فإنه ال يقع إال 

اإلرسال تبدأ من الوفاة وليس من  عدة الوفاة إذا علمت هبا الزوجة عن طريق -
خلرب املرسل، ألن عدة الوفاة من وقت موجبها الذي هو الوفاة، وليس وصول ا

 من وقت وصول اخلرب.

 اإلرسال للتجسس على العورات حرام. -

 

 

 التهمة وأثرها يف األحكام الفقهية
 

لتدمرية، الرايض: دار ا -التهمة وأثرها يف األحكام الفقهية/ صاحل بن علي العقل.
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 495هـ، 1431
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بنيَّ فيه أحكام التهمة حلاجة القضاة يف احملاكم الشرعية إليها، وخاصة يف هذا الزمن الذي  
لدنيوية، وهجرهم الكثري من كثرت فيه )التهمة( يف تصرف كثري من الناس، بسبب ميوهلم ا

يكون املسلم على بصرية من دينه، فيبتعد عما أمور دينهم، وكذلك حلاجة الناس إليها، حل 
ؤلف أنه م يطلع على من كتب حول هذا املوضوع يف كتاب ُيمع يوقعه يف التهمة. وذكر امل

 مسائله الفقهية، وجعله يف ثالثة أبواب:

 ف.يف التهمة املانعة من التصر  -

 يف التهمة املانعة من احلقوق. -

 يف التعزير عند التهمة.  -

 لكاتب أن التهمة القوية هلا أتثري كبري على األحكام.ل إليه اومما توص

وأن هللا حينما حرَّم املعامالت الربوية حرَّم كذلك احليل املؤدية إليها، حل ال تتطرق التهمة 
 رم.إىل املتعاملني، ومنعاً من الوقوع يف احمل
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اصة والقضاء، حل ال وأن اهلدااي وما شاهبها ُمنعت يف الوالايت والوظائف العامة واخل -
  است الص حقوقهم.تدخل التهمة على متوليها، وليطمئن الناس إىل

وأنه ينبغي احملافظة على أعراض الناس وحقوقهم بتحرمي القول فيهم ابلظنون والتهم الضعيفة 
ظاهرة، وأن من أوقع نفسه يف مواطن التهم يكون قد أهدر حقه يف اليت ليس هلا أسس 

واألمان، ومن حق احلاكم أو انئبه أن يتحقق من هذه التهم ملا يف ذلك من  التمتع ابحلرية،
 حة العامة.املصل

 

 املدد الشرعية
 

املدد الشرعية يف العبادات واملعامالت/ إبراهيم بن انصر احلمود._ الرايض: جامعة 
 ص. )أصله رسالة دكتوراه(.614هـ، 1431اإلمام، عمادة البحث العلمي، 

 

 
 

الزمن أو الوقت أو األجل، واملقصود يف البحث: مدة تنفيذ التزام  مدة، وتعيناملدد مجع 
  ابيب العبادات واملعامالت.املكلَّف مبا كل ِّف به شرعاً يف

وحتد  يف ابب العبادات عن املدد يف الطهارة، مثل زمن احليض ومدته، واملدة املعتربة 
يب يف ذبح األضحية والعقيقة، واملدد يف شرعًا للبلوغ، واملدد يف الصوم واالعتكاف، والَّتت



149 

 

ة اهلدنة. مث املدد يف اجلهاد، مثل القتال يف األشهر احلرام، والوقت املستحب للقتال، ومد
 اجلنائز، ويف أحكام العبادات يف السفر.

 ويف الباب اآلخر حتد  عن املدد يف أنواع املعامالت.
بدليل قطعي، والتوقيت فيها بزمن معلوم  وذكر أن املدة الشرعية يف العبادات ال تثبت إال

مقاصد التصرف  فيه من توقيف، وأن التوقيت يف عقود املعامالت سبيل لتحصيل ال بدَّ 
 املشروعة. ملا فيه من سالمة التعامل بني الناس، إببعاد الضرر. 

 
 أحكام احلواس اخلمس 

 
 صوان._ أحكام احلواس اخلمس: دراسة فقهية مقارنة معاصرة/ ندى حممد علي 

ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة أم درمان 472هـ، 1433دمشق: دار النوادر، 
 اإلسالمية(.

 

 
 

هتدف الكاتبة من موضوعها هذا إىل إفادة فئات خاصة يف اجملتمع حلاجتهم إليه، إذ ال  
خيلو مكان من فاقدي البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس، وهؤالء حيتاجون إىل 

 أحكام دينهم ودنياهم يف مجيع شؤون حياهتم.ة معرف
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فقد يولد اإلنسان فاقد حاسة من حواسه، أو يكتسب هذه اإلعاقة يف أثناء حياته 
ألحكام الشرعية اليت يتفق فيها مع معاىف البدن، وما ا ألسباب، فما األحكام املنوطة به، وما

ته وأحواله الش صية وجناايته مالاألحكام اليت خيتص هبا، وما حكم عبادة فاقد احلاسة ومعا
 واجلناية عليه، وكيف عاجلت الشريعة اإلسالمية أحكامه؟ 

هذا ما حاولت الكاتبة حبثه وتفصيله يف أربعة أبواب: حاسة البصر، والسمع، والشم 
 والذوق، واللمس. 

 ويف كل ابب منه فصالن: أحكام احلاسة، وأحكام فاقدها.
 ذا:ه ومما استنتجته الكاتبة يف حبثها

يتميز منهج الشريعة اإلسالمية ابالهتمام ابجلانب الوقائي حلواس اإلنسان، فيعمل  -
على منع الداء قبل وقوعه، فاهتم ابلَّتبية اخلُُلقية اليت تُنشئ اإلنسان منذ الصغر على 
األخالق الفاضلة واملثل العليا، من غض البصر وحفظ اللسان والسمع وبقية جسده عن كل 

 .ما حرمه هللا
يف اإلسالم توازن دقيق بني املادة واجلسد، وبني الروح والقلب، فهو يركز على حترمي   -

كل ما يؤثر على العقل والقلب، وهو يف الوقت نفسه حريص على سالمة اجلسد، فاإلسالم 
دين يسمو ابإلنسان، وال يركن للمرض، ويتعامل مع األمراض واإلعاقات على أهنا اختبار 

 وامتحان. 
 يل العيون ابلكحل والعدسات امللونة أمام األجانب من الرجال حمرمة.مجت -
 جتميل العيون ابجلراحة عند الضرورة جائزة. -
 االنتفاع ابلعني عن طريق البيع حرام مطلقاً، أما التربع ولو مبقابٍل غري مشروط فجائز.  -
 بصمة العني ميكن االعتماد عليها يف حتديد ُهوية الش ص.  -
سمع كامل األهلية، فتصحُّ عباداته، ومعامالته، وأحواله الش صية، أما والايته  ال فاقد  -

العامة فال تصح منه إال شهادته، فتصح إن كانت متعلقًة ابلرؤية، أو كان متحماًل للسماع 
 قبل صممه.

 حَيرم كلُّ ما يغيُب العقَل ويفسُد اجلسَم. -
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إصالُح العيوب اخلَلقية إذا أدى   منها يُقصدُيوز إجراُء اجلراحةِّ التجميلية اليت  -
 وجودها إىل أذًى مادي أو معنوي.

 تعدُّ بصمة الرائحة من القرائن الضعيفة ال دليالً مستقالً بذاته. -
صالة من به لُث غ أو أََرت أو حلن أو غريه ابطلة إن م يتعلم، فإن م يتمكن من التعلم،   -

صحيحة، وصالته بقارئ ال تصح إن كانت  مبثلهفسه و كمن ال يطاوعه لسانه، فصالته يف ن
 الصالة جهرية.

تُعد بصمة الصوت دلياًل مهمًا يف متييز الش ص عن غريه؛ ألنه ال توجد بصمتا  -
 صوت متطابقتني متاماً.

 حيرم مس ما حيرم النظر إليه.  -
 ل علىتكون الرجعُة بعد الطالق ابلقول ويسنُّ اإلشهاد فيه، أو ابلفعل الذي يد -
 الزو  يف زوجته. رغبة

 حيرم وطء املظاهر لزوجته قبل التكفري، وحيرم َمسُّها وتقبيلها. -
يعدُّ علم بصمات األيدي واألرجل وسيلًة أساسية يف التحقق من الش صية حبجة   -
 قاطعة.
اإلنسان كله مملوك هلل سبحانه وتعاىل وحده دون سواه، وليس لإلنسان إال ما أجازه  -
 نتفاع.حق االه من الشرع ل
دم اإلنسان معصوم، فال حيل شيء منه إال حبق، لذا حيرم على اإلنسان االعتداء  -

 على نفسه أو إحلاق الضرر هبا. 
حيرم نقل عضو من إنسان حي  يعطل زوالُه وظيفًة أساسية يف حياته، وإن م تتوقف  -

من ميت إىل حي عضو  ز نقلسالمة احلياة عليها كلها؛ كنقل قرنية العينني كلتيهما، وُيو 
بشرط أن أيذن اإلنسان قبل موته، أو أيذن ورثته بعد موته، وبشرط أال يكون النقل ببيع 

 العضو؛ إذ ال ُيوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع لي حال.
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 املاء وأثره على األحكام الشرعية
 

جلوزي، املاء وأثره على األحكام الشرعية/ مازن حممد عيسى._ الدمام: دار ابن ا
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.704هـ، 1432
 

 
 

حاجة املكلف إىل معرفة أحكام املياه مؤكدة، لكثرة استعماله ومالبسته هلا، وهلا تعلق  
كبري بغالب أبواب الشريعة، فهي متشعبة األطراف، وتعَّتيها أحكام احلل واحلرمة، والوجوب 

ه م ُيد من حبث املوضوع مستوفياً واالستحباب، والكراهية واإلابحة. وذكر الباحث أن 
ًا آلاثره، مفصاًل ألحكامه، هلذا اجتهد يف مجع أحكامه ومسائله يف كتاب ملقاصده، جامع

 يسهل فيه على قارئه الوصول إىل بغيته، وجعله يف أربعة أبواب، حتتها فصول ومباحث، هي: 
 املاء: أمهيته، أنواعه، مصادره. -

 ا.املاء الطاهر والنجس وأحكامهم -

 خالق واآلداب والسلوك. أثر املاء على أحكام العبادات واملعامالت واأل -

 االقتصاد يف املاء وعدم اإلسراف فيه، أحكام وآداب شرب املاء. -

 ومما أوجزه الكاتب يف اخلامتة من أحكام املاء:
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جواز الوضوء مباء الرَبَد والثلج بعد إذابتها، وقبل إذابتهما مل كان يسيل على  -
 العضو.
كذا املاء الذي يف بئر ما جرى من ماء األمطار على املقابر فإنه طهور، و  -

 املقربة طاهر ُيوز الوضوء به، والتيمم بَّتاب املقربة على الصحيح.

طني املطر طاهر، ما م يتيقن أو يغلب على الظن أن النجاسة غالبة على   -
 الطني، أو أن تكون عني النجاسة ابقية، فيجب إزالتها.

 ، ما م يتيقن أو يغلب على الظن جناسته. زاب طاهرماء املي -

 املطر عذر يبيح الت لف عن صالة اجلمعة واجلماعة. -

 جواز متلك ما مجع من ماء األمطار. -

 جواز التطهر مبياه البحار دون كراهة.  -

 جواز البول يف ماء البحر، وإن كان األوىل التنزه عنه.  -

 غلبة اهلالك. البحر ليس مانعاً من وجوب احلج إال يف حالة -

عجز عن وجود ساحل قريب أو خشي على ُيوز دفن املوتى يف البحر مل  -
 امليت من التغري.

 جواز غسل امليت مباء زمزم. -

 جواز إزالة النجاسة مباء زمزم. -

 جواز إزالة النجاسة بكل مزيل. -

املاء النجس: هو الذي خالطته جناسة فغريت أحد أوصافه. فهو غري طاهر   -
 مطهر لغريه.يف نفسه، وال 

 نجس.األوىل عدم سقي البهائم املاء ال -

 جواز سقي الزروع والثمار مباء جنس. -

 ال جتوز الطهارة إال ابملاء. -
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 من شروط صحة الوضوء أال يوجد مانع مينع وصول املاء للبشرة. -

 ال يقع الراب يف املاء. -

 ال ُيوز بيع املاء قبل قبضه. -

 جواز وقف املاء. -

 سرقة املاء توجب احلد. -

 ما مات من الصيد غريقاً م ُيز أكله.  -

 احليوان مث غرق يف املاء حل أكله.إن ذبح  -

من ألقى آخر يف ماء كثري ال ميكنه الت لص منه فإنه يقاد به، خبالف ما لو   -
 كان املاء قليالً ميكنه الت لص منه فال يقاد، وإمنا جتب عليه الدية. 

 ذلك.جواز شرب املاء أثناء خطبة اجلمعة مل احتا  ل -

 جواز شرب املاء أثناء الطواف. -

 يستحب للجنب الوضوء مل أراد األكل أو الشرب.  -

 من حضرته الصالة واضطر لشرب ما عنده من املاء، شربه وتيمم.  -

 ال ُيوز شرب املاء ال يف الفريضة وال النافلة. -

 جواز األكل والشرب يف املسجد. -

 
 

 أحكام اللون

 

 -د بن حممود قاري.ملسائل املعاصرة املتعلقة به/ وليأحكام اللون يف الفقه اإلسالمي وا
 ص )أصله رسالة ماجستري(.632هـ، 1433الرايض: دار كنوز إشبيليا، 
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يدخل كثري من أحكام اللون وتغريه يف أبواب فقهية خمتلفة، كالعقود واملعامالت واجلناايت، 
الشرع، وتوضيح  لل الفات ونشوء اخلصومات، مما يتطلب ضبطها بضواب وهي مثار 

 ع.أحكامها للناس؛ سًدا ملداخل النزا 

وقد أُني  بكثري من ألوان البشر أحكام عرفية وتقاليد مرعية، ُسلبت فيها أخصُّ خصائص  
امه اإلنسانية، وأُهدرت فيها احلرايت الش صية. ومن املهم بيان موقف اإلسالم وبيان أحك

 دل وإبطاالً للظلم والعدوان.الشرعية من تلك األعراف والتقاليد؛ نشرًا للع

هلذا وغريه جاء هذا البحث املبتكر اجلامع، الذي جعله مؤلفه يف ثالثة أبواب، تضم مطالب  
 وفصوالً ومباحث، وهي:

 .أحكام اللون يف العبادات -أ 

 أحكام اللون يف غري العبادات. -ب 

 بية اخلاصة ابللون.األحكام الط -  

 وهذا األخري فيه أربعة فصول: 

 تغيري اللون يف جسم اإلنسان ابأللوان غري الباقية.  -1

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_8-Xwq_DLAhVBlQ8KHYb0Cs4QjRwIBw&url=https://www.irsad.com.tr/tr/FIKIH-c18.html?page%3D6&psig=AFQjCNGCZIre8BQ_15orRCMV1Rde0-VGUA&ust=1459699847713137
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 أحكام العمليات التجميلية املتعلقة ابللون. -2

 أحكام اجلراحات الزراعية املتعلقة ابللون. -3

 .اهلندسة الوراثية وصلتها ابللون -4

 

 ومما توصل إليه املؤلف:

تعسرت إزالته  زوال لون النجاسة إذا كان سهاًل متيسرًا شرطم يف طهارة احملل، أما إذا  -
أو شقَّت، أو خيف تضرر احملل، فال يضرُّ بقاؤه، ويكون احملل  –بعد زوال العني  –

 طاهرًا. 
ال يقتصر احليض على الدم األسود، بل يكون على لون غريه، ويعترب لون الدم عالمة  -

 احليض ودم االستحاضة. للتمييز بني دم

ما املعهود وذهاب حسنهما لسبب حتوُّل لون الذهب أو الفضة إىل لون آخر غري لوهن -
يح لبسهما واستعماهلما ملن كان حمرًَّما عليه ذلك، وُيوز التمويه من األسباب، ال يب

ابلذهب والفضة فيما يلبسه الرجال والنساء إذا كان التمويه جمرد لون ال عني، كما 
 ُيوز لبسهما واستعماهلما.

رد النهي عن لون ما حترميًا أو كراهة األصل يف ألوان اللباس احلل واإلابحة، لكن قد ي -
 لبسه تشبه أو شهرة، وُيوز للنساء لبس مجيع األلوان بال كراهة. والبياض إذا كان يف

أفضل األلوان وأحسنها وأشرفها، ويستحب لبسه يف كل زمن حيث ال عذر مينع من 
 لبسه. 

اإلنسان وال  ومثله كل األمراض والعيوب اللونية اليت تصيب  –املريض مبرض البهاق  -
ال يعترب ما به من املرض أو العيب سببًا لكراهة حضور اجلمعة  –تكون معدية 

واجلماعات؛ النعدام العلة يف حقه، أما إذا كان املرض اللوين معداًي فإنه أيخذ حكم 
 هة حضور اجلمعة واجلماعات، لوجود العلة فيه. الربص يف كونه سببًا لكرا

 ابلذهب والفضة مطلًقا. حيرم متويه املساجد واألبنية -
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ُيب على غاسل امليت ومن حضره بعد موته سَّت ما يظهر عليه من أمارات الشر  -
القبيحة واملكروهة، مثل تغري اللون، أو اسوداد الوجه، وحيرم عليه إشاعة ذلك 

على وجه يعني به امليت، كما يندب له إظهار ما يراه من والتحد  به بني الناس 
ءة الوجه، وحتسُّن اللون وصفاته، ما م توجد مصلحة أو عالمات اخلري، كوضا

 لك.مفسدة تقتضي خالف ذ

 ال أتثري لتحوُّل لون الذهب والفضة يف وجوب الزكاة. -

 حلناء فيه.على حترميه ابال دليل على استحباب خضاب املرأة عند اإلحرام وال  -

ينة، وإمنا ليس هناك نص شرعي يف ختصيص أهل الذمة أو طوائف منهم للوان مع -
 العوائد واألزمنة واألمكنة. تفصيل ذلك راجع إىل اإلمام، وهو أمر خيتلف ابختالف

 ُيوز اشَّتاط اللون يف املعقود عليه، ويثبت اخليار للمشَّتط عند ختلف شرطه.  -

عامالت مينع من اسَّتداده يف بعض احلاالت دون بعض، تغيري لون املعقود عليه يف امل -
 ، فإنه ال مينع من اسَّتداد املغصوب.خبالف تغيريه يف الغصب

 ُيوز اشَّتاط اللون يف النكاح، ويَّتتب على فواته اخليار. -

 ال يعترب اختالف اللون قادًحا يف النسب عند عدم القرينة على الزان.  -

مضمون، ُيب فيه التعويض املايل عند حصول اجلناية عليه، اللون يف جسم اإلنسان  -
جمرد العيب اللوين يف األعضاء اليت ُيري فيها وعدم توفر شروط القصاص فيها و 

ا ال أتثري لعمى األلوان يف وجوب القصاص ال أتثري له يف وجوب القصاص، كم
عترب ذلك قذفًا، بل القصاص وكمال الدية، وال حيلُّ شتم املسلم وتعيريه ابللون، وال ي

 يعزَّر الفاعل، وحيرم التعزير بتسويد الوجه. 

، ويقتصر اجلواز على البدائل الذاتية صالح العيوب اللونيةُيوز زرع األعضاء إل -
 والصناعية واحليوانية الطاهرة. 

ال ألجل عال  مرض بل لغرض التغيري  –التصرف بلون اإلنسان يف اهلندسة الوراثية  -
حمرَّم شرًعا، وُيوز ذلك يف احليواانت والنبااتت إذا كان ملصلحة وم أمر  –والتحسني 

 ل أو آجل.يكن فيه ضرر عاج
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 األحجار الكرمية وأحكامها الفقهية

 

الرايض: املعهد  -األحجار الكرمية وأحكامها الفقهية/ عبدهللا بن عبدالعزيز احلمدان.
 للماجستري(.ورقة )حبث مكمل  118هـ، 1428يل للقضاء، العا

 

 حبث كرمي، يف أحجار كرمية!

والزمرد، والسافري، والياقوت،  وهي أحجار طبيعية تست ر  من ابطن األرض، كاألملاس، 
 لطبيعي. ويضاف إليها اللؤلؤ ا

 نباتية، وقد تكون حيوانية وقد تكون نتاًجا معدنياً. ومصادرها قد تكون

جار كرمية، وأحجار نصف كرمية، وأحجار : أح-كما يقول الباحث–واجلواهر أربعة أقسام 
 صناعية ذات قيمة، وأحجار مقلدة. 

حكامها يف العبادات، مث يف املعامالت، مث يف عية يف أربعة فصول: أوقد حبث أحكامها الشر 
 السرقة، مث يف التزيني والتداوي هبا.

 ومن هذه األحكام:

طاهرة، ملا فيها من اإلسراف، ال ُيوز االستجمار ابألحجار الكرمية، وإن كانت  -
 وضياع األموال.

عليها دافعه اإلسراف جتوز الصالة على األحجار الكرمية ما م يكن يف الصالة  -
 واخليالء، أو يكون معتقداً وبدعة.
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صالة الرجل وهو البس ساعة أملاس صحيحة، ويثاب على ذلك إذا كان قصده  -
 التزين يف الصالة. 

 مليت قبل دفنه، وال يدفن معه شيء من ذلك.تنزع األحجار الكرمية من ا -

ملعدة لالستعمال العلماء متفقون على عدم وجوب الزكاة يف األحجار الكرمية ا -
 والقنية. 

 ُيوز استئجار األحجار الكرمية للتحلي هبا. -

 من حفر يف أرضه فوجد هبا أحجاراً كرمية فهي ملكه. -

 ال جتوز.تزيني القبور ابألحجار الكرمية من البدع اليت  -

 ُيوز اختاذا األواين من األحجار الكرمية إذا م تصل إىل حد ِّ اإلسراف. -

كن قسمته من األحجار الكرمية وتوزيع نمه املسلمون مما ال ميُيوز لإلمام بيع ما يغ -
 على اجملاهدين.مثنه 

 تقدير حرز األحجار الكرمية يكون للعرف، فما عدَّه الناس حرزاً فهو كذلك. -

ث جتار األحجار الكرمية إىل االعتناء ابألحكام الفقهية املتعلقة فيما يقومون ببيعه ودعا الباح
 وشرائه. 

صاد يف حياهتم وعدم املبالغة واإلسراف يف الشراء والبيع مما يدخل يف إىل االقت ودعا الناس
 اإلسراف املذموم.
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 األحكام املتعلقة ابلسموم

 

ان: دار  األحكــام املتعلقــة ابلســموم: دراســة فقهيــة/ إعــداد نســيبة حممــود البخيــت._ عمــ 
 هـ )أصله ماجستري(.240هـ، 1429النفائس، 

 

 
 

لعلــوم والتقنيــة العديــد مــن املــواد، املفيــدة منهــا والضــارة، وجــاءت حليــاة وتقــدم انــتج عــن تطــور ا
ــان هبــــــذه  ــيح عالقــــــة اإلنســـ ــذه الدراســــــة لتوضـــ ــتالف مصــــــادرها وجمــــــاالت هـــ ــواد علــــــى اخـــ املـــ

 است دامها، وذلك يف فصل متهيدي وثالثة فصول أخرى.

ؤثرة يف التســمم، وكيفيــة وكــان التمهيــدي تعريفــاً ابلســم ودورتــه يف جســم اإلنســان والعوامــل املــ 
 تش يص التسمم ومعاجلته.

والتـداوي بـه، واسـت دامه  والفصل األول دراسة عن عالقة اإلنسان ابلسم، مـن حيـث تناولـه، 
 كوسيلة لقتل نفسه وغريه، وعن حقيقة السحر وأثر العجوة يف الوقاية من السموم.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN-LG4rPDLAhUHiA8KHZx5Db0QjRwIBw&url=http://www.suble-alrashideen.com/product/BB1-EXPO-NF-1718.php&psig=AFQjCNGaf_WZdkILywYWwoHa_Y7qEekWxQ&ust=1459700008223082
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ــمومة، مـــــن  ــامة كانــــت أم مســ ــتص ابحليـــــواانت: ســ ــا خيــ ــاين: فيمــ ــا، وتناوهلـــــا، والثــ حيــــث قتلهــ
 واقتناؤها، وجنايتها.

ا مـن النبـااتت ابلسـم، والثالث: فيما خيتص ابلنبـااتت السـامة، مـن حيـث زراعتهـا، وقتـل غريهـ 
 وبيع السموم على اختالف أنواعها.

 وبينت ذلك كله يف دراسة فقهية إسالمية، وترجيح بني آراء الفقهاء قدر اإلمكان. 

 وتقول يف اخلامتة: 

حتــرمي التــداوي ابلســم إمنــا هــي مقــدار ضــرره مقارنــة مــع فائدتــه، فــإذا رجحــت كفــة  علــة إن -
 حت كفة فائدته، وأمن ضرره، جاز التداوي به.ضرره حرم التداوي به، وإذا رج

حيرم قتل اإلنسان ابلسم، سواء قتله نفسه أو غـريه، ولـيس تقـدمي السـم للغـري إال وسـيلة مـن  -
 وسائل القتل.

 نوع من أنواع التسمم، وتَّتتب عليه آاثره. طعام والشرابوالسحر ابل -

السـم ِّ فيـه، وُيـوز تنـاول احليـوان الـذي مت  ويباح تناول احليوان املذكَّى املسـموم إذا أُمـن ضـرر -
 اصطياده ابلسهم املسموم ما م يكن السم سبب مقتله.

 ناوهلا.وحيرم تناول احليواانت واحلشرات السامة؛ ملا ورد من النهي عن ت -

ويباح اقتناء احليواانت واحلشرات السامة ضمن ضـواب ، حبيـث ال يتسـبب اقتناؤهـا ابلضـرر  -
 واألذى.

 م قتل احليواانت والنبااتت ابلسم من ابب العبث واإلفساد.وحير  -

 وُيوز بيع السم إذا كان يستفاد منه ويباح، وحيرم لغري ذلك. -
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 فقهية وثحب
 

 ص. 331 هـ،1428 مية،العل ايفا دار عم ان:  -يري.الدو  نواف زايد فقهية/ حبوث
 

 التالية: البحو  الكتاب يتضمن
 اإللكَّتونية. التجارة -

 املسامهة. الشركات أسلمة -

 إسالمي. منظور من السياسي اللجوء -

 اإلسالمية. الشريعة يف احللي زكاة -

 وطباً. فقهاً  الدماغي املوت -

 اإلسالمي. الفقه يف ابلطالق احللف -

 ألصوليني.ا عند النقد -

 
 

 اإلسالمي الفقه يف حبوث
 

  هـ، 1428 الفرقان، دار ان:عم   الغرايبة._ أمحد حممد اإلسالمي/ الفقه يف حبوث
 ص. 504

 
 حمكمة، علمية جمالت يف نشرت أن سبق اإلسالمي الفقه يف حبثاً  عشر ثالثة الكتاب هذا يضم

 ورجـح منهـا، واالسـتفادة هـاعلي االطـالع ليسـهل مسـتقل كتـاب يف ونشرها جبمعها املؤلف وقام
 للفقــه أســتاذ واملؤلــف األدلــة. ةقــو  علــى بنــاء الصــواب أنــه اعتقــد مــا تناوهلــا الــيت املســائل كــل يف

 العليا. والدراسات العلمي البحث عميد كان أن وسبق مؤتة، جامعة يف وأصوله
 هي: البحو  وهذه
 جنيم. البن والنظائر األشباه لكتاب ونقدية حتليلية دراسة -
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 اإلسالمي. الفقه يف اجلوائح وضع ةعدقا -

 التنمية. يف وأثرمها واستبداله الوقف بيع -

 حزم. ابن عند االجتماعي التكافل مبدأ -

 فقيهاً. السيوطي -

 السيوطي. لدى السياسي الفكر -

 تيمية. ابن عند السياسي الفكر -

 اإلسالم. نظر وجهة من القضاء املرأة تويل -

 وآاثره. ملوكيامل العصر يف القضاة قاضي منصب تعدد -

 اململوكي. العهد يف مراعاته ومدى القضاء استقالل مبدأ -

 اململوكي. العهد يف القضاء نظام على املستجدات -

 عصره. جمتهد السبكي الدين تقي اإلمام -

 والشام. مصر يف السين املذهب إحياء يف السياسية األيويب الدين صالح جهود -

 
 

 أحباث فقهية مقارنة

 

ـ، 1430الـرايض: دار كنـوز إشـبيليا،  -مـد املطلـق.نـة/ عبـدهللا بـن حمأحباث فقهيـة مقار  ـه
 ص. 631
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وهيئـة كبـار العلمــاء  ،هـذه حبـو  قيمـة لفقيـه حنبلـي متمـر ِّس، عضـو يف اللجنـة الدائمـة لإلفتـاء
ابلسـعودية، فيهـا مـا ميـسُّ الواقـع ومـا ُيسـأل عنـه مـن النـوازل، أحببـت أن أورد عناوينهـا للقـارئ 

 ( حبثًا، وهي:17اليت بلغت )الكرمي، 

 عدد ركعات صالة الَّتاويح. -

 مجع صالة العصر مع اجلمعة. -

 زكاة املدخالت الزراعية. -

 املصحف.است دام األلوان يف كتابة  -

 كتابة القرآن الكرمي خب  برايل للمكفوفني.  -

 تربع احملكوم عليهم ابلقتل لعضائهم. -

 التربع ابألعضاء. -

 .جرائم األعراضالتحقيق يف  -

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjprYKdrvDLAhWG2BoKHXzWAaUQjRwIBw&url=http://www.suble-alrashideen.com/product/KN0006F01A01BF.php&psig=AFQjCNHCBY7xKIhPBMIJAevqV6_3Nh2CPw&ust=1459700487992486
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 أكثر ما قيل يف التعزير ابجللد والسجن وبدائل السجن. -

 التعزير ابملصادرة: دراسة شرعية. -

 عقد التوريد. -

 املرأة يف املريا : أحواله وأسبابه.تفضيل الرجل على  -

 شهادة املرأة يف الفقه اإلسالمي. -

 ينهما.مدى جواز منع غري املتوافقني طبياً من الزوا  فيما ب -

 است دام صمامات اخلنزير يف العال  البشري. -

 االستنساخ: أنواعه وأحكامه. -

 االستنساخ العالجي يف الفقه اإلسالمي. -

حبــــث "التعزيــــر ابملصــــادرة": املصــــادرة جــــائزة يف ابب التعزيــــر، ال ســــيما إذا وقــــال مل صــــاً يف 
رة حسـب مـا أدى إليـه اجتهـاده، تعلقت اجلرمية ابملال، وللسـلطان التصـرف يف األمـوال املصـاد

 مما فيه حتقيق للمصلحة العامة، إذ من املقرر أن تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة.
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(17 ) 

 أصول الفقه

 

 أتصيل حبث املسائل الفقهية

 

أتصيل حبث املسائل الفقهية/ خالد بن عبدالعزيز السعيد._ الرايض: امليمان 
 ص.198هـ، 431للنشر، 

 

 
 

يضع املؤلف خطوات علمية منظمة لدراسة املسائل الفقهية واست الص النتائج واألحكام 
النوازل واملستجدات، وهو ُييب  املستمدة من نصوص الشرع احلكيم، ال سيما يف مسائل 

 ابختصار على سؤال: كيف تبحث مسألة فقهية.
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وهذه الفصول  وألجل ذلك جعل موضوعه يف ثالثة فصول، حتتها مباحث ومطالب عديدة،
 هي:

 بيان تعريفات وأنواع املسائل. -

 مراحل حبث املسألة الفقهية. -

 مسائل تطبيقية ألنواع املسائل الفقهية. -

مراحل لبحث املسألة الفقهية، هي: تصوير املسألة حترير حمل النزاع، حكاية  وذكر ستَّ 
مناقشة األدلة من حيث الصحة  األقوال يف املسألة، مجع األدلة وترتيبها أثناء عرض املسألة، 

والقوة ووجه االستدالل، الَّتجيح واملوازنة بني األقوال بعد النظر يف األدلة ومنزع األقوال، 
 الف يف املسألة وإدراك معاقده، قطف مثرة اخلالف وآاثرها اليت تبىن عليها.تلمس سبب اخل

 

 أحباث يف أصول الفقه

 

الرايض: توزيع بيت السالم،  -الصرامي أحباث يف أصول الفقه/ عبدهللا بن سعود
 ص. 619هـ، 1433
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نشرها يف جمالت جمموعة من األحبا  تناولت مسائل وقضااي خمتلفة يف أصول الفقه، سبق 
 علمية حمكمة، وقد مجعها املؤلف يف كتاب رجاء تعميم نفعها.

اهتمامه هبا، وفيها دراسة موضوعات جيدة ومفيدة، يبدو من ورائها جهد املؤلف وزايدة 
 وهي:

 تقرير النيب صلى هللا عليه وسلم وداللته على األحكام الشرعية مجعاً ودراسة.  -

 للرأي فيه: حقيقته، حجيته. قول الصحايب فيما ال جمال -

 مسألة النايف هل يلزمه دليل: مجعاً ودراسة. -

الداللة هي" رسالتان فيهما جواب سؤال عن "داللة اللفظ على املفهوم من أي أنواع  -
 اجملاهد(.حتقيقاً ودراسة )األوىل لألمري الصنعاين، واألخرى ألمحد 

 االستطاعة ابلغري أتصيالً وتطبيقاً. -

 قاعدة "ما ال ي دَرك كلُّه ال ُيَّتَك جلُّه" أتصيالً وتطبيقاً. -



169 

 

هـ( تعريفاً 1050كتاب "غاية السؤل يف علم األصول" للحسني بن القاسم اليمين )ت   -
 اسة. ودر 

 من له جهد من العلماء على "خمتصر املنتهى" البن احلاجب. -

 

 الضوابط اليت حتكم فتوى املفيت وقضاء القاضي
 

ليت حتكم فتوى املفيت وقضاء القاضي يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/ الضوابط ا
  648هـ، 1432اًلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،  -الشحات إبراهيم حممد منصور.

 )أصله رسالة دكتوراه(. ص

 

 
وضعت الشريعة اإلسالمية ضواب  لنظام القضاء ولتصرفات القاضي، وكذلك للفتوى وملن 

 وقام املؤلف بدراسة شاملة وموسعة هلذا األمر، وجعله يف سبعة أبواب، هي:يفيت، 

 الضواب  اليت حتكم فتوى املفيت يف الفقه اإلسالمي. -
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 ف األمكنة.العادة وتطور األزمنة واختالخضوع الفتوى لتغري العرف و  -

 طبيعة الفتوى واحلاالت اليت مينع املفيت فيها من اإلفتاء وضواب  كل ذلك. -

 ضواب  أحكام القاضي يف الفقه اإلسالمي. -

 الطرق اليت حيكم هبا القاضي وضوابطها يف الفقه. -

 الضواب  اليت ُيب مراعاهتا يف القاضي. -

 ام وطرق الطعن فيها.ضواب  تنفيذ األحك -

ويف الفصل األول من الباب السادس ذكر حقوق القاضي والضواب  يف ذلك، فبحث حتديد 
القاضي، وحقه يف محايته من اخلصوم، وأتديبه ملن أساء إليه، مث عن عدم وزمن راتب 

مسؤوليته عن خطئه والضواب  املوضوعة لذلك، وما حيل له من النظر يف القضااي وما ال 
 ، وحول تنحيته عن نظر الدعوى.ُيوز

 

 الفتاوى الشاذة 

 

توقاها/ يوسف الفتاوى الشاذة: معايريها وتطبيقاهتا وأسباهبا وكيف نعاجلها ون
 ص.159هـ، 1431._ القاهرة: دار الشروق، 2القرضاوي._ ط
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وخصوصًا يف الفضائيات  -كما يقول املؤلف –أمسى للفتوى سوق رائجة يف عصران 
ا مفتني يومهون أهنم علماء بكل شيء، خل فيها من حيسن ومن ال حيسن، ورأيناملنتشرة، ود
ن شيء، وُييبون عن أعوص املسائل، مما لو ُعرض على عمر جلمع هلا أهل عوال يتورعون 

يت كثرياً ما بدر! ومن هنا كثرت الفتاوى الشاذة اليت تصدر من غري أهلها، ويف غري حملها، وال
 ميلكون أي شرط من شروط الفتوى.ترى املتصدرين هلا ال 

معىن شذوذ الفتوى، ومل تعترب الفتوى شاذة ومل ال تعترب،   -وهو فقيه عصره-وبنيَّ املؤلف 
كر ما ال يعترب من الشذوذ وإن اعتربه بعض الناس شاذاً، وضرب أمثلة لفتاوى اعتربت ذ كما 

فتوى، مث كيف نعاجلها ت بعد ذلك، كما بنيَّ أسباب شذوذ اليف عصر ما شاذة، مث قُبل
 وكيف نتوقاها.

وذكر أيضًا بعض اآلراء اليت اعتربها العلماء شاذة، مثل آراء الظاهرية، اليت متثل اجلمود 
أن الوقاية من واحلرفية وإنكار التعليل والقياس، وشرح يف فقرة )الوقاية من شذوذ الفتوى( 

 ور، هي: جبملة أمذلك تكون 
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 ؤهل هلا.أال يعني للفتوى إال امل -

 دوام تثقيف أهل الفتوى. -

 املراقبة والتوجيه الدائم.  -

 العناية بتكوين أهل الفتوى.  -

 معهد إلعداد أهل الفتوى.  -

وقدم مقَّتحات للمعهد املنشود، من إعداد الربانمج أو املنهج الدراسي، واختيار الطالب 
 واألساتذة.

 

 ة يف أصول الفقهاآلراء الشاذ

 

 -استقرائية نقدية/ عبدالعزيز بن عبدهللا النملة. أصول الفقه: دراسةاآلراء الشاذة يف 
 ص( )األصل: رسالة دكتوراه(. 1018مج ) 2هـ، 1430الرايض: دار التدمرية، 
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اجملتهدين من هو قول انفرد به قلة من  -كما يقول املؤلف   -الرأي الشاذ يف أصول الفقه 
 غري دليل معترب. 

ملتعلقة ابلشاذ دراسة موسعة، مبينًا أهم  د األصولية والفقهية اوقد درس الباحث القواع
 موضوعاهتا وتطبيقاهتا، وجعلها يف أربعة أبواب، حتتها فصول ومباحث عديدة، وهي:

 . حقيقة الرأي الشاذ وحكمه والقواعد املتعلقة به وآاثره.1

 ة يف مباحث احلكم الشرعي واألدلة. . اآلراء الشاذ2

 . يف دالالت األلفاظ. اآلراء الشاذة 3

 . اآلراء الشاذة يف مباحث االجتهاد والتقليد والتعارض والَّتجيح.4

وذكر أن ملعرفة الشاذ من اآلراء طرقًا صرحية، كم الفة الدليل القطعي، وخمالفة اإلمجاع، 
 الشريعة.  وخمالفة األصل من غري دليل، وخمالفة قواعد
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ككون اجلمهور على خالفه، وعدم نقل الرأي وكذلك ملعرفة الرأي الشاذ طرق غري صرحية،  
 هجره، وعدم متابعة القائل به، والتشنيع على قائله.و 

ولوجود الرأي الشاذ أسباب، منها ما يتعلق لصول الفقه، كإنكار أحد األصول الشرعية، أو 
وخمالفة الدليل القطعي، وعدم بلوغ النص لصاحب الرأي، اإلفراط يف األخذ ببعضها، 

 لعقل على النص، ومعارضة النصوص الصرحية لصول اجتهادية.وتقدمي ا

ومن تلك األسباب ما هو متعلق بعلوم أخرى، كاخلطأ يف تفسري القرآن، والتعصب   
 للمذهب العقدي، واالعتماد على نص غري معترب، والنزوع إىل اهلوى.

العتماد عليه يف ح العلماء لن الرأي الشاذ قول ابطل، ال ُيوز القول به، وال اوقد صرَّ 
ل ُيَّتك على شذوذه، ألنه رأي ابطل ال يصح الفتوى، وال ُيوز القياس وال الت ريج عليه، ب

 البناء عليه.

وإذا حكم حاكم برأي شاذ فيجوز نقض حكمه، ألنه خمالف للدليل القطعي، وله حاالت 
 ؤلف.بيَّنها امل

 مجاع يف ذلك.والقول مبنع وقوع النسخ يف القرآن رأي شاذ، مل الفة اإل

والقول مبنع التعبد خبرب الواحد رأي شاذ؛ لقيام الدليل القطعي على ذلك، وإن هلذا الرأي  
 أثرًا كبريًا يف التشكيك لحكام شرعية كثرية...
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 إشكالية احليل يف البحث الفقهي

الفقهي: موقف املذاهب الفقهية من احليل الربوية: دراسة  إشكالية احليل يف البحث
هـ،  433ت، عبدهللا بن مرزوق القرشي._ بريوت: مركز مناء للبحوث والدراسا حالة/
 ص. 494

 
 

قارن املؤلف يف حبثه هذا بني التنظري الفقهي من احليل وبني التطبيق، هل كاان يسريان 
 النظرية والتطبيق؟بشكل متوافق، أم أن هناك مفارقة بني 

 وقسم كتابه إىل ثالثة أقسام:

 ه احليل الفقهية )االجتاه الصوري(.جتا: ااًلجتاه األول -

 : اجتاه املنع من احليل.اًلجتاه الثاين -

 : املوازنة والَّتجيح بني االجتاهني يف مسائل احليل.اًلجتاه الثالث -

 ومما توصل إليه من نتائج يف هذا:

الربوية املذكورة يف البحث هي من نوع راب الديون، واملعامالت مسائل احليل  -
 ا بسببه معامالت تشبه البيع يف ظاهرها، وتشبه الراب يف ابطنها.اليت خيتلف فيه
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ال يقول أحد بسد الذرائع ابلكلية، فإن هذا غري ممكن، وغاية ما يقال:  -
اجملتمع من انتشار العمل لصل سد الذرائع مرتبطًا بقواعد وضواب  معينة، حتمي 

 املوبقات حتت ظواهر صحيحة.

نظر  ا يتفق مع منهجه وطريقته يف الوقف ابن حزم من هذه املسائل مب -
 واالجتهاد، وهو موقف االجتاه الصوري، وهو حمل انتقاد مجاهري أهل العلم له. 

العمدة يف أدلة االجتاه الصوري حديث "بع اجلمع ابلدراهم"، وعليه ثالثة  -
، وال ميكن أن يعارض به األدلة املتكاثرة والصرحية اليت تدل على اجتاه أجوبة قوية

 حلقائق.أهل ا

يالحظ أن املعاصرين أغفلوا أهم أدلة اجتاه أهل احلقائق، واكتفوا مبا ورد يف  -
 العينة خاصة، وهو خلل ينبغي تداركه.

وازن البحث بني االجتاهني ابثين عشر سؤاالً، وخر  بصحة مقالة أهل  -
 ائق.احلق

  

 اًلجتهاد اجلماعي املعاصر 

 

سة القاهرة: مؤس -سالمية/ مجعة السيد الباز.اًلجتهاد اجلماعي املعاصر يف الشريعة اإل
 ص. 90هـ، 1431اقرأ اخلريية، 
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أبرَز املؤلف دوَر االجتهاد اجلماعي يف هذا العصر ألنه زمن الت صص العلمي والعملي، 
العلمية، وأنه البدَّ من التنبه إىل ضرورة هذا النوع من االجتهاد؛ والضمحالل دور املدارس 

الزلل، وصيانة للفكر عن الزيغ، وأتكيدًا على التالزم املتقن بني  عصمًة للفتاوى عن
، ولذلك خصَّص مبحثاً للعناصر البشرية يف االجتهاد اجلماعي والدعوة الت صصات امل تلفة

آخر ملعايري اختيار عضو اجملمع الفقهي، مث وسائل تفعيل إىل إنشاء جمامع فقهية، ومبحثًا 
 االجتهاد اجلماعي.

 ؤلف:إليه امل ومما توصل

االجتهاد اجلماعي بديل معاصر ملواجهة النَّقص احلاد  يف عدد اجملتهدين، وكذلك ندرة  -
 توفُّر شروط االجتهاد مبعناه العام الذي حدَّده األصوليون.

مؤسَّسات التعليم الشرعي كأحد أهم أسباب فقد اجملتهد، وينبغي ينبغي النظر إىل تدين  -
ع أممي إسالمي إلصالح هيكل التعليم يف املؤسَّسات الدينية، حل النظر يف القيام مبشرو 
 را  كفاية األمة من العلماء اجملتهدين.حتق ِّق غايتها يف إخ
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، وكذلك كل  ما اجتهد  جماالت االجتهاد املعاصر هي النوازل املعاصرة اليت م يرد   - فيها نص 
 إىل إعادة النظر فيه من جديد. فيه العلماء السابقون واقتضت ضرورات العصر ومستجداته

ليس من ضرورات االجتهاد اجلماعي أن يتوصَّل اجملتهدون فيه إىل إمجاع، بل حماولة لدفع  -
 اء خمتلفة.وإثراء واستمرار حركة االجتهاد الفقهي، سواء نتج عنه إمجاع أو آر 

ل ما ميك ِّنها ينبغي النظر يف تطوير مؤسَّسات االجتهاد اجلماعي املعاصر، وتدعيمها بك -
لت صصات؛ حل تتكامل عملية من أداء دورها، ومد ِّها بكافة اخلرباء وامل تصني يف شل ا

 االجتهاد بشكل منهجي دقيق.

االجتهاد الفردي، ملن توفرت له شروط وأدوات القول ابالجتهاد اجلماعي ال مينع أبدًا  -
عل مواد  االجتهاد داخل ذهن االجتهاد؛ ألن االجتهاد الفردي هو األصل، وكذلك فإن تفا

 جمتهد واحد أكثر تكامالً وتناغماً من تفاعلها بني عقول وأفهام متعددة.

 

 تعارض احلاظر واملبيح

 

الرايض:  -عبدالرمحن بن حممد القرين. تعارض احلاظر واملبيح: دراسة أصولية تطبيقية/
 ص.  192هـ، 1431مكتبة الرشد، 
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اظر واملبيح ُقد ِّم احلاظر". مة، وهي قاعدة "إذا تعارض احلحبث يف بيان قاعدة أصولية مه
 وحتتلُّ هذه القاعدة منزلة كبرية بني قواعد األصول، لتعلقها بنصوص الوحيني الكتاب والسنة.

معناها تعارض نصني شرعيني مدلول أحدمها هو احلظر، ومدلول اآلخر هو وبني أن 
 و النص الذي مدلوله احلظر. اإلابحة، وُُيهل التاريخ، فيكون املقدَّم ه

كما ذكر أن لالحتجا  هبا شروطاً البدَّ من توفرها مجيعاً ليصحَّ العمل هبا، وأهنا قاعدة ظنية 
 قادحاً يف حجيتها كسائر األدلة والقواعد. ُتَّتك ملعارضة األقوى، وال يكون ذلك 

رها يف الفروع وجعل املؤلف حبثه يف أربعة مباحث: تعريف ابلقاعدة، وبيان حجتها، وأث
 عارض القياسني احلاظر واملبيح.الفقهية، ووجوه أخرى يف تعارض احلاظر واملبيح، مثل: ت

 

 
 
 
 



180 

 

 حمتكمات اخلالف الفقهي
 

بريوت:   -اخلالف الفقهي من خالل القواعد واملقاصد الشرعية/ حممد هندو. حمتكمات
ن اجلامعة ص )أصله رسالة ماجستري م 672هـ، 1433دار البشائر اإلسالمية، 

 األردنية(.
 

 
 

كشف فيه عن حقيقة اخلالف الفقهي بني العلماء، واألسباب اجلوهرية اليت اقتضته،  
 ت املنهجية واحملورية لتحقيق غرضني: واستهدف صياغة مجلة من احملتكما

إزالة كثري من اخلالفات أو تقليلها، من خالل التعمق يف فهم أسرار التشريع، وفقه  -
 يت أتسس عليه. بعض القواعد ال

 ترشيد التعامل مع اخلالف الفقهي. -

 

 وجعل مبحثه يف ثالثة فصول:

 اخلالف الفقهي: حقيقته ومسوغاته ومقصده وأنواعه وحمتكماته.  -1

 حمتكمات ترفع اخلالف قبل وأثناء وقوعه.  -2
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 ومباحث الفصل الثاين هي:
 ال اجتهاد مع النص. -

 مقامات اهلدي النبوي ودالالهتا على األحكام. -

 األصل يف الشريعة التعليل واملعقولية. -

 العقل غري شارع، واملصلحة تعترب من حيث تقام الدنيا لآلخرة. -

 واجلزئيات. التنسيق بني الكليات  -

 التفريق بني الوسائل واملقاصد. -

 حمتكمات التعامل مع اخلالف بعد استقراره.  -3

 

 ومباحثه:
 ال إنكار يف مسائل االجتهاد. -

 الجتهاد.االجتهاد ال يُنقض اب -

 ال يُنكر تغري األحكام بتغري املناطات. -

 مراعاة اخلالف. -

 االحتياط. -

 
 :ومما ذكره الباحث يف خامتة حبثه
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احملتكمات قواعد شرعية عامة ينضب  هبا اخلالف الفقهي، حبيث متنع وقوعه ابتداء،  -
ولية، أو فإذا وقع فإما أن ترفعه، أو تقلصه، أو تقرَّه. وهذه القواعد إما فقهية، أو أص

 مقصدية.

من أبرز مكتحمات اخلالف الفقهي قبل وأثناء وقوعه فهُم العالقة اليت تنظم  -
ت صص، وحظوظه يف فهم وتعقل النص الشرعي، ابعتباره تركيبة  االجتهاد البشري امل

لغوية ذات احتماالت داللية تتسع أحيااًن للمعىن ونقيضه مًعا، كما يف لفظ الُقرء، 
و مقاربه، فتفسح بذلك أرحب آفاق االجتهاد يف سرب أغوار فضاًل عن مرادفه أ

 املعاين..

املعاش واملعاد، ومجيع أحكامها م ُتشرع الشريعة مبناها على احلِّكم ومصاحل العباد يف  -
اعتباطًا أو حتكًما جملرَّد إخضاع املكلفني لسلطان التكليف، بل هي منوطة بعلل 

 ف جبدوى التكليف...معقولة، تَّتسخ من خالهلا قناعة املكلَّ 

أغلب مسالك التعليل ظنية وليست قطعية، ومن مث ال يشَّتط يف تعليل األحكام  -
 على كون هذا احلكم معلاًل. اطعإقامة الدليل الق

األعمال الشرعية إما أن تُقصد لذاهتا، وهي املقاصد، وإما أن تُقصد لغريها، وهي   -
 ن الوسائل..الوسائل، واملقاصد أوىل ابلعناية واالعتبار م

 اإلمث حمطوط عن امل طئ يف املسائل االجتهادية اليت يسوغ فيها االختالف. -

مسائل االجتهاد ال تعين أن جمرد وقوع اخلالف معدود يف قاعدة عدم اإلنكار يف  -
حجج اإلابحة املانعة من الرد على امل الف وتضعيف مذهبه حيث استحق 

دلة واحلجج ثبواًت وداللة، ووزهنا التضعيف، بل يتوقف األمر على النظر يف األ
 مبقاييس الَّتجيح، وقواعد املقاربة والتغليب.
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تهدين بعضها ببعض يف كل ما كان مظنواًن، وم خيالف ال ُيوز نقض اجتهادات اجمل -
نًصا، أو إمجاًعا، أو قياًسا جليًا، أو قاعدة كلية، فنقض االجتهادات السابقة 

 ستقرار األحكام...ابلالحقة يفضي إىل الفوضى وعدم ا

ليست كل األحكام الشرعية قابلة للتغري، بل قد نصَّ الشارع احلكيم على بعض   -
 حمكًما ال يطرقه الريب.. األحكام نًصا 

تفسح قاعدة )مراعاة اخلالف( جمااًل رحًبا للعمل لبعاض مقتضيات األدلة الشرعية   -
قتضى دليل حيث تعارضت، أي أن أيخذ اجملتهد ببعض مقتضى دليله وبعض م

خمالفه؛ حتقيًقا إلحدى مصلحتني: مصلحة إبراء الذمة واخلرو  من عهدة التكليف.. 
ر املتوقع حلوقه ابملكل ف يف حالة معاملته بلوازم الدليل األصلي ومصلحة تاليف الضر 

 بعد وقوعه فيما كان ينبغي اجتنابه ابتداء.

م واألورع واألسلم للعاقبة االحتياط واالسترباء ألمر الدين من خالل األخذ ابألحز  -
، وهو مسلك يندب اللجوء إليه يف ائل اخلالفمن أجل أصول التعامل مع مس

 كن يقد يتعنيَّ ويتوجَّب األخذ به يف مواضع قوة الشبهة.. الغالب، ل

 
 دليل الرتك

 

دليل الرتك بني احملد ِّثني واألصوليني/ أمحد كايف._ بريوت: دار الكتب العلمية، 
 ص. 280هـ، 1429
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يقصد ابلَّتك ما تركه هللا تعاىل يف كتابه، أو تركه رسوله صلى هللا عليه وسلم، بقصد او بغري 
 قصد، مع وجود املقتضي للَّتك، أو عدمه، أو كان تركه غفاًل.

ومثال األول: النوازل اليت م أيت نص خبصوص حكمها، وم تكن احلاجة ماسة إليها زمن  
َوَما َكاَن } م الغفلة عنها، وإن جاءت متأخرة، لقول هللا تعاىل:نزول الوحي، وتركت مع عد

يًّا  [.64]سورة مرمي:  {َربَُّك َنسِّ

يعترب الَّتك من املباحث اليت حصل فيها اللبس والغلو عند كثريين، حيث جعلوا كل مَّتوك و 
 ..على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم حراماً وبدعة، وكل مَّتوك عند السلف ال خري فيه.

 وغلت طائفة أخرى فأابحث كل مَّتوك، وعرجت على غري هدي السنن... 

 وقد جعل املؤلف موضوعه يف اببني:

 دليل الَّتك عند احملد ِّثني.  -

 دليل الَّتك عند األصوليني.  -

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoq6DPrvDLAhWCSRoKHZS9CaQQjRwIBw&url=https://www.abjjad.com/book/15452443/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86&psig=AFQjCNGOzDmyp7qRdAOnj7ZJ6WMPpH7blA&ust=1459700588336090
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وجعل حتتهما فصواًل ومباحث ومطالب، من حجية دليل الَّتك، ومقاصده، واالحتجا  به، 
 طبيقية على االختالف فيه.وآراء أعالم الفقه فيه، وأمثلة ت

رعية منه، وتوصل الكاتب إىل أن "الَّتك" دليل من األدلة املعتربة يف أخذ األحكام الش
 تكليفية كانت أو وضعية.

وأن الصحابة رضي هللا عنهم حرصوا كل احلرص على نقل تروك رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم كما حرصوا على نقل فعله عليه الصالة والسالم.

نه إذا جاء الفعل عنه صلى هللا عليه وسلم يف قضية، وجاء الَّتك عنه يف القضية نفسها، أو 
هما، فقد يكون جلواز األمرين، أو للداللة على أن أحدمها أوىل من اآلخر، أو فال تعارض بين

 أن يكون الفعل خاصاً مبكان والَّتك ملكان غريه خمالف له. 

 ضرورية.ولدليل الَّتك عالقة قوية ابملقاصد ال

واجتهد املؤلف يف بيان أنواع الَّتك وخباصة ما له تعلق ابألحكام، ونظمها يف نوعني كبريين، 
 ا:مه 

 الَّتك الذي وجد سببه واملقتضي له قائم زمن النبوة. -

 النوع الذي م يوجد مقتضيه. -

 وقد وضع الشيخ عالل الفاسي ضابطًا لذلك فقال: هناك أشياء م يفعلها عليه السالم، وم
 تكن موجودة يف عصره، وال أسباهبا قد هتيأت، وهي من مظاهر التطور يف العلم واحلضارة،

عترب خارجة عن السنة، ولكن تعرض على قواعد الشريعة، فما وافقها قُبل، وما فال ميكن أن ت
عارضها رُفض، وذلك جمال االجتهاد الذي ال ينقطع أبداً، ألنه تطبيق للقواعد الشرعية على 

 األحدا  اليت ال تنتهي. جزئيات

 وأورد املؤلف جمموعة من القواعد الفقهية يف هذا األمر وم يدرسها، منها:
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 رك الواجب أعظم من فعل احلرام. ت -

 ترك الفعل ال يدل على االمتناع. -

 األحكام اخلمسة تتعلق ابألفعال، والَّتوك ابملقاصد. -

 ما اتفق السلف على تركه ال ُيوز العمل به. -

 َّتك دليل على عدم الوجوب.ابة على الإمجاع الصح -

 الَّتك املتأخر نسخ للفعل. -

 

 فيها ابلنسخاألحكام الفقهية اليت قيل 

األحكام الفقهية اليت قيل فيها ابلنسخ وأثر ذلك يف اختالف الفقهاء مجعاا ودراسة/ 
ي، املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، عمادة البحث العلم -حممد إبراهيم بن سركند.

 مج )أصله رسالة دكتوراه(. 5هـ، 1432
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يف مسائل كثرية، وكان االختالف يف الناسخ واملنسوخ أحد  اجملتهدوناختلف الفقهاء و 
 أسباب اختالفهم.

 وهناك من تعصَّب ملذهب فردَّ أحاديث صحيحة بدعوى أهنا منسوخة، من غري معرفة هبا.

ية مهمة، فقد جاءت الشريعة متدرجة حسب ومعرفة الناسخ واملنسوخ يف الشريعة اإلسالم
وقائع، فوجد فيها الناسخ واملنسوخ تبًعا الختالف تلك لحة اليت تقتضيها احلال والاملص

 األحوال.

وكان من الالزم على علماء األمة وفقهائها معرفة الناسخ واملنسوخ من األحكام، حل ال 
عدم جتويز اإلفتاء إال ملن يعرف يفتوا ابملنسوخ منها، وجاءت آاثر عن بعض الصحابة ب

 الناسخ واملنسوخ.

بحث، وجلمع املسائل الفقهية اليت قيل فيها ابلنسخ ودراستها، وقد  وأجل ذلك جاء هذا ال
 كانت متناثرة ومتفرقة يف الكتب الفقهية.

  وقدَّم لكتابه متهيًدا مهًما، فرَّق فيه بني النسخ والت صيص، وبينه وبني البداء، ومشروعيته، 
دخله، وطرق واحلكمة من وقوعه، وشروطه، وأنواعه، وزمنه، وما يدخله النسخ وما ال ي

 معرفته، وبعض من ألف فيه. 

 أبواب، هي: مث حبث مسائله يف مخسة

 الطهارة والصالة.   -

 الزكاة والصوم واحلج.  -

 األضاحي واألميان والعقيقة والصيد والذابئح واهلجرة واجلهاد.  -

 ا يتعلق هبما.البيوع والنكاح وم -
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والطب واآلداب  اجلناايت واحلدود والتعزيرات والقضاء والشهادات واللباس -
 واملنثورات.

ويذكر املؤلف عنوان املسألة، ومن قال ابلنسخ فيها، وأثره يف اختالف الفقهاء فيها، وأدلة 
القول ابلنسخ، مث وجه االستدالل منها على النسخ، ومناقشة وجه االستالل إن وجدت، 

رجحانه، مع ختريج وذكر أقوال الفقهاء يف املسألة، وأدلتهم، والقول الراجح، وسبب 
 األحاديث من مظاهنا، وشرح املصطلحات العلمية يف البحث. 

ومن مسائل الصالة اليت حبثها املؤلف: ضرب الصيب على الصالة إذا بلغ عشرًا، تعجيل 
لصالة بعد العصر، إفراد اإلقامة،  الظهر يف شدة احلر، آخر وقت صالة العشاء اآلخرة، ا

قنوت يف صالة الفجر، سجود السهو بعد السالم، الوتر على اجلهر ابلتسمية يف الصالة، ال
الراحلة، النفخ يف الصالة، قطع الصالة مبرور الكلب واحلمار واملرأة، قتال املار بني يدي 

اخلوف، الزايدة على أربع  املصلي، خرو  النساء إىل العيدين، أتخري الصالة عن وقتها عند
ى من مات وعليه دين، وعلى من قتل نفسه، وعلى تكبريات يف اجلنازة، صالة اجلنازة عل

 املنافقني.. 

 

 البحث البالغي عند األصوليني

 

لبحث البالغي عند األصوليني/ خالد محودي العزاوي._ دمشق: دار ا
 ص. 214هـ، 1432العصماء، 
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لكالم عند األصوليني، وعن علم  حتد  املؤلف عن أقسام ايف أربعة فصول متتالية 
املعاين، واخلرب وأنواعه وأغراضه وأدوات توكيده، وعن احلذف والذكر، والتعريف والتنكري،  
والفصل والوصل والقصر، وعن اإلنشاء وأقسامه، من أمر وهني، واستفهام ومتن  ونداء، 

 إُياز وإطناب ومساواة. ، من مدح وذم وتعجب، و وعن اإلنشاء غري الطليب

وحتد  يف الفصل الثالث عن علم البيان عند األصوليني، من تشبيه وأقسامه 
وأنواعه، وعن احلقيقه واجملاز، وأقسامهما وأنواعهما، وعن االستعارة، والصريح والكناية، 

 وتفاصيل أخرى.

ية نات معنو ليني، مع حمس ِّ ويف الفصل األخري حتد  من علم البديع عند األصو 
 نات لفظية..مها، وحمس ِّ وأقسا

 وكتب مقدمة بالغية قصرية مجيلة مستوحاة من ألفاظ القرآن الكرمي وآايته، فقال:

احلمد هلل الذي أنزل كتاابً كالشمس وضحاها، فأتبعه بسنة مطهرة كانت كالقمر إذا  
ها، ومن  ليل إذا أعرض عن ذكرمها كان كالتالها، فمن متسَّك هبما كان كالنهار إذا جالَّ

 يغشاها.
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(18 ) 

 القواعد الفقهية

 

 املستثنيات من القواعد الفقهية الكلية
 

الـرايض: جامعـة  -املستثنيات من القواعد الفقهية الكلية/ خالد بن عبـدالرمحن العسـكر.
 ورقة( )رسالة دكتوراه(. 866مج ) 2هـ، 1430امللك سعود، قسم الثقافة اإلسالمية، 

 

هـا كـل اجلزئيـات الـيت تنطبـق عليهـا، واالسـتثناء لية، مبعىن أنه يـدخل فيالقاعدة الفقهية قضية ك
ر للبحـث ال يقدح يف كلية القاعدة، والغالب يف هـذه القواعـد ورود االسـتثناء عليهـا، وقـد ظهـ 

( مســألة. وبعــض القواعــد اســتثين 154( قاعــدة كليــة اســتثين منهــا أكثــر مــن )35أن هنــاك )
ــل ف ــا دخـ ــر ممـ ــروع أكثـ ــن الفـ ــا مـ ــب منهـ ــه عوقـ ــل أوانـ ــيئاً قبـ ــتعجل شـ ــن اسـ ــدة )مـ ــل قاعـ ــا، مثـ يهـ

 حبرمانه(.

 واخلالف.واالستثناء فيها يعترب نوعاً من الفقه ُيري فيه ما ُيري يف الفقه من االتفاق 

 ومن أسباب االستثناء فقدان شرط من شروط القاعدة أو قيد من قيودها.

 وغري ذلك من األسباب.

 ( فصالً من الباب الثاين.29يف )وقد حبث املؤلف هذه االستثناءات 

أما الباب األول فكان عن املستثنيات من القواعـد اخلمـس الكـربى، وهـي: األمـور مبقاصـدها، 
 شك، املشقة جتلب التيسري، الضرر يزال، العادة حمكمة.اليقني ال يزول ابل
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 إنزال احلاجة منزلة الضرورة

 

ــا الفقهيـــ  ــرورة وتطبيقاهتـ ــود إنـــزال احلاجـــة منزلـــة الضـ ــيد حممـ ــة/ حممـــود السـ ة: دراســـة مقارنـ
 ص. 529هـ، 1431سكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، عويس.. اإل

 

 
 

املوضـوع ليقـف علـى حقيقـة احلاجـة الـيت مـن أجلهـا أابح الشـرع اختار املؤلف الكتابـة يف هـذا 
جــة علــى خمالفــة القواعــد العامــة أو النصــوص إنــزاالً هلــا منزلــة الضــرورة، ولكثــرة تــردد لفــظ احلا

ألســنة النــاس يف هــذا العصــر، حــل جعلــوا الكماليــات أو التحســينات مــن قبيــل احلاجيــات أو 
لباب واسعاً للم الفة، فأراد أن يبني ما أابحه الشـرع الضرورايت، حبجة تغري العصر، وجعلوا ا

 ألجل احلاجة دون املمنوع ألهواء الناس ورغباهتم.

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwityJmCr_DLAhVEHxoKHSniAQ4QjRwIBw&url=https://www.abjjad.com/book/2479458020/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9&psig=AFQjCNG2QGiy_9ePfLgWhkrD_LRHboZ9Cw&ust=1459700699884373
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 ة فصول، هي: وقد جعل موضوعه يف اببني حتتهما مثاني

إنزال احلاجة العامة يف البيوع منزلة الضرورة، مث يف احلوالة وضمان الدَّرك واإلجـارة واجلعالـة، مث 
ارعة واملساقاة، مث يف العقود املستجدة، مث يف اجلنـاايت واحلـدود، وإنـزال احلاجـة يف القرض واملز 

 فاجلهاد.اخلاصة يف العبادات منزلة الضرورة، مث يف األحوال الش صية، 

وذكر املؤلف أن الضرورة متعلقـة حبفـظ الكليـات اخلمـس، وهـي: الـنفس والـدين والعقـل واملـال 
 والعرض.

يراعــي الشــروط الــيت ذكرهــا العلمــاء يف العمــل ابلضــرورة، وخاصــة وأنــه ُيــب علــى املضــطر أن 
 مراعاة قدر الضرورة وقدر ما يدفعها، إذ الضرورة تقدر بقدرها.

يف دعواه هبا، بل ال بد مـن تـوافر الشـروط الالزمـة عيها اإلنسان يصدق وليست كل حاجة يدَّ 
 حل حيكم بتحقق وجودها.

 

 قاعدة ًل ينسب لساكت قول

الرايض:  -قاعدة ًل ينسب لساكت قول وتطبيقاهتا الفقهية/ أمحد بن حممد السراج.
 ص. 312هـ، 1431املؤلف، 
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بيان  يف جمال األحكام الشرعية، وقد قام الباحث بعنوان الكتاب قاعدة فقهية هلا أمهية كبرية 
وتوثيقها، وإيراد تطبيقات معناها وأتصيلها، والتحقق من نسبة هذه القاعدة ملن قال هبا 

فقهية عليها، وذكر أن أول من نطق هبذه القاعدة هو اإلمام الشافعي يف كتابه "األم"، وقسم 
م: سكوت صادر من النيب صلى هللا عليه السكوت ابلنظر إىل من صدر عنه إىل ثالثة أقسا

 ملكلفني.وسلم وهو اإلقرار وسكوت صادر من الصحابة وهو اإلمجاع السكويت، وسكوت ا

مث بني األسباب الداعية للسكوت، والضواب  اليت ذكرها العلماء للسكوت احملتج به، ورب  
 هذه القاعدة بقاعدة: اليقني ال يزول بشك، وبقاعدة: العادة حمكمة.

وأورد تطبيقات فقهية هلا، مثل: سكوت زوجة العنني ليس برضا، سكوت ويل الصيب إذا رآه 
 يكون إذانً له يف التجارة، اإلعارة ال تثبت ابلسكوت... يبيع ويشَّتي ال 

كما ذكر تطبيقات على املستثىن من القاعدة "ولكن السكوت يف معرض احلاجة بيان"،  
ها عند اجلمهور، تنعقد اإلجارة ابلقول من أحد مثل: سكوت البكر يف النكاح إذن من

ة على الشيخ وهو ساكت ينزل العاقدين وابلسكوت من اآلخر، سكوت الوكيل قبول، القراء
 منزلة نطقه. 
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(19 ) 
 العقود
 

 العقود يف وأثره التفريط

 

 عبـداحلكيم كمـال مايسـة مقارنـة/ فقهيـة دراسة اإلسالمي: الفقه يف العقود يف وأثره التفريط

 ص.494 هـ،1430 اجلامعي، الفكر دار اإلسكندرية: .-أمحد

 

 بعضه. أو كله فواته، أو الشيء فقد عنه يتسبب الذي اإلمهال هو احلفظ يف التفري 

 علـى فأوجبـت أهلهـا، إىل وأدائهـا األمـاانت علـى احملافظـة علـى اإلسـالمية الشـريعة حرصت وقد

ر  الضمان. واألداء: احلفظ يف املقص ِّ

 اخليانة. من ألنه حرام، األماانت حفظ يف فالتفري 

 العرف. هو نص فيه يرد م فيما ومعياره التفري  به يعترب الذي والضاب  

ــا األمـــاانت تـــرد   أن واألصـــل ــة ردَّت فـــإذا اإلمكـــان، عنـــد لعياهنـ ــامن جـــرب األوصـــاف انقصـ  الضـ

 القيمة. أو املثل رد ِّ  إىل ينتقل ذاهتا العني ردُّ  تعذَّر فإذا ابلقيمة، أوصافها

 السـبب ألنـه التفـري ؛ حـدو  وقـت تقـدَّر األمري تقصري بسبب التالف أو اهلالك الشيء وقيمة

 للضمان. املوجب
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 ضـمان فـال – واجملنـون والسـفيه كالصـيب - لالئتمـان، األهليـة انقصَ  العني صاحبُ  اختار وإذا 

 للحفـظ أهـالً  ليسـوا ألنـه بتفـريطهم؛ أو بنفسـها العـني تلفـت إن الفقهـاء مجهـور عنـد هـؤالء على

 معىن. للمال إتالف ألمثاهلم العني تسليم وألن واالئتمان،

 وفيه عليهم، الضمان وجوب يف الفقهاء اختلف فقد واستهالكهم، إبتالفهم العني تلفت إذا أما

 الباحثة. قدَّمته وترجيح تفصيل

 :هي طويلة، فصول مخسة يف كتاهبا وجعلت استنتجته. ما بعض هذا وكان 

 الوديعة. عقد يف وأثره التفري  -

 العاريَّة. عقد يف أثرهو  التفري  -

 الوكالة. عقد يف وأثره التفري  -

 املضاربة. عقد يف وأثره التفري  -

 اإلجارة. عقد يف وأثره التفري  -

 
 

 استحداث العقود
 

الدمام: دار ابن اجلوزي،   -استحداث العقود يف الفقه اإلسالمي/ قنديل علي السعدين.
 ص )أصله رسالة ماجستري من كلية دار العلوم ابلقاهرة(. 800هـ، 1433
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استحدا  العقود من أكثر املستجدات إشكااًل وأكثرها شيوًعا كما يقول املؤلف، وحاجة 
يقات معاصرة، مثل عقد اإلجارة املنتهية ابلتمليك، واملراحبة الناس إىل معرفتها مؤكدة، وله تطب

تا  األمر إىل البس  والتحليل لبيان موقف الشريعة اإلسالمية من هذه لآلمر ابلشراء... وحي
 ستحدثة اليت اختلف الناس فيها، وجزئياهتا كثرية متناثرة...املعامالت امل

 :حبثه هذا يف ثالثة أبواب، هي وقد جعل املؤلف
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 أسس تطوير العقود ورأي الفقهاء يف حكم استحداثها. -
 يث وأحكامها.لفقه اإلسالمي قبل العصر احلدمناذ  مستحدثة من العقود يف ا -
 مناذ  مستحدثة من العقود يف الفقه اإلسالمي يف العصر احلديث وأحكامها. -

 ومما خلصه من أمور يف هذا:
ينبغي أن يُبىن على أسس شرعية علمية تعتمد الوصُف بكونِّ العقد حالاًل أو حراًما  -

للقول لن هذا العقد أو ذاك غري على دوران العلة مع املعلول، حيث إنه ال معىن 
التأمني من ابتداع اليهود؛ جائز ألنه من ابتداع اجلاهلية، كقوهلم: إن البنوك ونظام 

ر أو ابتداؤه يف أرض ألنه م يوجد يف العلل املانعة من اجلواز شيوع العقد بني الكفا
أنواع من الكفر، بل هناك شواهد على نقض هذا املنهج، كعقد املضاربة والعاقلة و 

 النكاح.
األصل يف العقود والشروط الصحة، وال حيرم منها إال ما دلَّ على حترميه نًصا أو  -

 قياًسا، وهو مذهب اجلمهور.
 هم الظاهرية.ومن مذهب مجهور العلماء األخذ ابملصلحة املرسلة، وخالف -
املراد ابلنهي عن صفقتني يف صفقة واحدة، وعن البيعتني يف بيعة واحدة، وعن  -

لشرطني يف بيع، هو معىن واحد يتمثل يف عقد واحد يتضمن أمرين، لن يقول: ا
ك هذه البضاعة نقًدا بكذا ونسيئة بكذا، إذا ما فصلت الصفقتان، لن وقع بعت

سيئة فق ، فقد صح العقد، وعلى هذا فإن العقد على النقد فق ، أو على الن
 املالية. الراجح جواز اشَّتاط شرط أو أكثر يف عقود املعاوضات

واملراد بـ )النهي عن بيع وسلف( هو أن يتضمن العقد بيًعا وقرًضا، لن يقول: أشَّتي     
منك هذه الدار بكذا على أن تقرضين كذا. والعلة يف ذلك هو اخلوف من الراب، حيث 

ىب يف مثن املبيع ألجل القرض. ويلحق ابلبيع كل املعاوضات املالية، كاإلجارة حيا
 ومها، وكذلك يلحق ابلقرض كل تربع مع معاوضة.واملضاربة وحن

اعترب احلنفية بيع الوفاء عقًدا خاًصا جديًدا مشروًعا للحاجة إليه، وهو مركب يشبه   -
، والبيع الفاسد، والرهن، لكنه ابلنظر إىل صورته وغايته ثالثة عقود: البيع الصحيح

ل عقد منها ما يتصل إمنا يشبه كل واحد من انحية دون سواها، فاستعاروا له من ك
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ا من بوجه الشبه من أحكامه، وعلى هذا األساس جعلوا له حكًما مركبًا مستمدً 
 أحكام العقود الثالثة. 

لى شرط مطلًقا، يرى مجهور الفقهاء أنه ال يصح تعليق عقود املعاوضات املالية ع -
حكته  بينما ذهب إىل اجلواز ابن تيمية وابن القيم، وهو رأي مرجوح عند احلنابلة 

 كتب املذهب رأاًي لإلمام أمحد.
" أنه وارد يف البيع فق ، ًل تبع ما ليس عندكالذي يظهر رجحانه يف حديث " -

 يئًا معينًا بذاته، ماوليس يف السََّلم وال يف غريه من العقود. واملراد: ال تبع عينًا، أي ش
كني، دمت ال متلكه وأنت على غرر منه. فالعندية هنا هي عندية امللك والتم

وليست عندية املشاهدة. فمعىن احلديث ينحصر يف النهي عن بيع شيء معني بذاته 
، ليس له قدرة على حتقيقه، بل يكون العاقد على غرر احلصول منه. ال ميلكه

ألنه بيع شيء موصوف يف الذمة، وكذلك ال يشمل بيع  فاحلديث ال يتناول السَلم،
نًا، أو بيًعا موصوفًا يف الذمة، مادام التسليم الغائب الذي ميلكه، سواء كان بيًعا معي

لنسبة ملن هو قادر على رده، وحنو ذلك مقدورًا عليه للمشَّتي، وال بيع املغصوب اب
 ة الغرر يف ابب البيوع.مما ليس فيه غرر يف احلصول عليه، فاحلديث يعاجل قضي 

االختالف اختلف الفقهاء يف بيع الشيء غري املقبوض وإجارته، وميكن حصر هذا  -
 يف ثالثة اجتاهات:

األول يرى عدم جواز بيع املبيع قبل قبضه مطلًقا، سواء كان املعقود عليه طعاًما  -أ
 أو غريه، وسواء أكان مكيالً أو موزواًن، وعقاًرا أو منقواًل. 

 ى جواز بيع املبيع وكل تصرف فيه مطلًقا.الثاين ير  -ب
ما ُيوز بيعه قبل القبض  الثالث يرى التوس  والتفصيل. وأصحابه خمتلفون في - 

 وفيما ال ُيوز.
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 اإلنرتنت عرب التعاقد
 

 الكتــب دار ،القــاهرة ،بــودي حممــد حســن /مقارنــة فقهيــة دراســة :اإلنرتنــت عــرب عاقــدالت
 .ص 157 هـ، 1430 القانونيَّة،

 

 
 

بكة عــرب الت ِّجاريــَّة املواقــع ماليــني انتشــرت   ة الشــَّ  وبــني بي نهــا التعاقــُد وصــار ،للمعلومــات العامليــَّ
ا من رائًجا عمالئها  .التَّعاُقد هذا تنظ ِّم قوانني إصدار إىل الدول بعض اضطرَّ  ممَّا ،خالهلِّ
 متيـَّزت مـا خـالل من ،األمر هذا يف اإلسالمية الشريعة أحكام معرفة إىل الباحث دعا ما وهذا
ــه ــا احلــــــر ، ورفــــــع التيســــــري مــــــن بـــ  مبعانيهــــــا ودفــــــالعق ،املتعــــــددة واألمكنــــــة للظــــــروف ومواءمتهـــ

 .صحيحة كانت  وشروطُها أركاهُنا توافرت   وإذا ،ومقاصدها
ل خـــالل مــن املوضـــوع هلـــذا حبثـــُه جـــاء وقــد م فيــه بـــنيَّ  متهيـــدي ٍ  فصـــ   ،نيبغـــائ بـــني التَّعاقـــُد ُحكـــ 

 .الغائبة العني على وحكمه
روط وحج يَّتــه، اإلثبــات يف الكتــايب الــدليل أمهيــة يف األوَّل البــاب كــان  مثَّ   توافُرهــا الواجــب والشــ 
ــة يف ــان مث ،اإلثبـــــات يف علي هـــــا لالعتمـــــاد الكتابــ  عقـــــود إثبـــــات يف اإللكـــــَّتوين التَّوقيـــــع دو ر بيــ

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGgYSisPDLAhXMVhoKHXKVAdQQjRwIBw&url=https://www.abjjad.com/book/2477195306/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9&psig=AFQjCNEaXMtHuiw9wffirzaCfPCn9dFBhQ&ust=1459701038121481
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 يف بـه االحتجا  وضواب  ،لكَّتويناإل والتَّوقيع التقليدي التوقيع ماهيَّة فيه ذكر وقد ،نَّتنتاإل
 .اإلثبات
د إبــرام مشــروعيَّة مــدى عــن األخــري البــاب وكــان  القــبض فيهــا يشــَّتط الــيت والعقــود ،ا الــزَّو  عقــ 
 .العامليَّة الشبكة عرب الفوري
د إبـرام مـن الـواردة، جوانبـه أو حصوله ميكن ما أنواع وذكر  ،الشـبكة يف الكتابيـَّة ابملراسـلة العقـ 
دي إبـرام مشـروعيَّة ومـدى ،واملشـاهدة الصـَّوت أو ،ابلصـَّوت مصحوابً  انعقاده أو  الصـَّرف عقـ 

 .عربها والسلم
 طريـــق عـــن كتابـــةً   وحنـــوه ابلبيـــع التعاقـــُد ُُييـــزون اإلســـالمي الفقـــه علمـــاء أنَّ  الكاتـــب ذكـــر وقــد

 ،املهمـــة هبـــذه تقــوم نَّتنـــتاإل وشـــبكة ،التعاقــُد طـــَريفَ  بـــني رســولٍ  إبرســـال أو ،املكتوبـــة الرســالة
 .اجلواز وهو ،احلكم أُخذفت

ــرورةً  متاثـــل( مصـــر يف) قـــانوانً  عليهـــا املنصـــوص لكـــَّتويناإل التَّوقيـــع علـــى التَّصـــديق وشـــهادة  ضـ
 .اإلسالمي الفقه يف حج يَّته إلثبات اخل  على اإلشهاد

 
 العقود اًلحتكارية

 

العقود اًلحتكارية بني الفقه اإلسالمية والقانون املدين: دراسة مقارنة/ حسين حممود 
 ص. 265هـ، 1429اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي،  -عبدالدامي.

 

عان، وهو مصطلح قانوين يطلق على العقود اليت يضع فيها ية هي عقود اإلذالعقود االحتكار 
ليتعامل هبا كل من يرغب يف التعامل معه، وال  الطرف القوي شروطه اليت ختدم مصاحله،

 ميلك الطرف الضعيف مناقشتها، فله قبوهلا أو رفضها.
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تلف عن العقود وقارن الباحث بني هذا النوع من العقود وشبيهاهتا، وأوضح أهنا خت
عاطاة، واالحتكار، وتلقي الركبان، وبيع النموذجية، والبيع اجلربي، وبيع املضطر، وبيع امل

 احلاضر للبادي، وإن كان بينها وبني بعض هذه العقود أوجه تشابه.

وذكر أن األصل يف العقود: املشروعية واجلواز، وأما من انحية حكم الشروط اليت يضعها 
ذه العقود، فإهنا ختضع ملا ختضع له كافة الشروط والقيود يف اإلسالم، أحد الطرفني يف ه

املتمثلة يف حترمي الشرط إذا كان حيلُّ حرامًا أو حير ِّم  وط،وحتكمها القاعدة العامة يف الشر 
 حالاًل.

 وجعل كتابه يف أربعة مباحث مفصَّلة، فيها مطالب وفروع، وهي:

 عقادها.ظهور عقود اإلذعان وتطورها وصفة ان -

 تكييف عقود اإلذعان.  -

 متييز عقود اإلذعان عما يشتبه هبا من عقود أخرى. -

 ف املذعن يف عقود اإلذعان.احلماية املقررة للطر  -

 
 اآلاثر املرتتبة على عقد النشر

 
اآلاثر املرتتبـــــة علـــــى عقـــــد النشـــــر يف الفقـــــه اإلســـــالمي والقـــــانون املـــــدين/ حممـــــود علـــــي 

ـ، 1431نيـة، الكتــب القانو  القـاهرة: دار -عبـداجلواد. ص )أصــله رسـالة جامعيــة 502ـه
 نوقشت يف جامعة األزهر(.
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النشر يتم غالبًا عن طريق تعاقـد يربمـه املؤلـف مـع انشـر حيـَّتف هـذه الصـناعة.. وهـذه الصـورة 
لـــف مـــن التعاقـــد م تلـــق اهتمـــام البـــاحثني يف الفقـــه اإلســـالمي، فـــإهنم اهتمـــوا ببيـــان حقـــوق املؤ 

ا يف إثباهتـــا ابألدلـــة الشـــرعية، إال أهنـــم أغفلـــوا تنظـــيم هـــذا العقـــد وبيـــان ملاليـــة وأفاضـــو األدبيـــة وا
 والتزامات طرفيه، مع أنه يعترب الصورة العملية حلفظ هذه احلقوق.

ا وقـانواًن، وذكـر أنـه القـى عنتًـا حـل أمتَـّه، لعـدم وجـود  وقد قام الباحث بدراسة هذا العقد فقهـً
كتـب الفقهـاء، وعـدم وجـود نصـوص قانونيـة النوعية مـن التعاقـد يف   تطبيقات مباشرة ملثل هذه

 مباشرة يف التشريعات املصرية اخلاصة حبقوق املؤلف.
 وقد جعل موضوعه يف اببني رئيسيني، يسبقهما ابب متهيدي، وتليهما خامتة.

ــيت ميــــرُّ  ــل التكوينيــــة الـ ــاب التمهيــــدي عــــن املراحـ ــد حتــــد  يف البـ ــدوقـ ا تع هبــــا العقـ ريفــــه، ، مبينــــً
والفــرق بينــه وبــني عقــود املعاوضــات األخــرى الــيت تتشــابه معــه، مث اختــتم  وخصائصــه، وأركانــه،

 الباب آبراء العلماء يف تكييف هذا العقد.
ويف البـاب األول تنــاول االلتزامـات الــيت يفرضــها العقـد علــى املؤلــف، الـيت تــتل ص يف التــزامني 

 م بعدم التعرض.تزام ابلتسليم، وااللتزاأساسيني، مها: االل
والبــاب الثــاين خصصــه للكــالم عــن التزامــات الناشــر، الــيت تتكــون مــن ثالثــة التزامــات، هــي: 

 االلتزام ابلطبع والنشر، وااللتزام لداء املقابل املايل، وااللتزام ابحَّتام احلقوق األدبية.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN18idsfDLAhUFDxoKHbs1D4cQjRwIBw&url=http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode%3D1%26search%3Dauthor1%26entry%3D%CC%E6%C7%CF%20%DA%E1%EC&psig=AFQjCNHlmWM_FtNxD-UdgicnApemYTZbuw&ust=1459701293486510
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ميثـل صـورة حديثـة ابعتبـاره عقـًدا مـن عقـود االسـتغالل، ومما توصَّل إليه املؤلف أن عقد النشر 
ن تطبيقات عقد اإلجارة يف الفقـه اإلسـالمي، فيطبـق عليـه مـن أحكـام عقـد وتطبيًقا معاصرًا م

 اإلجارة ما يتوافق وطبيعة حمله.
وبنيَّ أن انتقال احلق يف االستغالل إىل الناشر ال يعين إطـالق يـده يف العمـل الفكـري يتصـرف 

لـك االمتنـاع مقيًدا يف مجيـع تصـرفاته، فهـو ال مي ف شاء، فهو حمكوم حبقوق أدبية جتعلهفيه كي
عــن نشــر العمــل، وال تغيــري نســبة املصــنف لصــاحبه، وال تعــديل شــيء مــن املــادة العلميــة، الــيت 
اشـــــتمل عليهـــــا املصـــــنف، وال أن مينـــــع املؤلـــــف مـــــن اســـــتعمال حقـــــه يف الســـــحب والتعـــــديل، 

 انونية اليت ذكرت...ابلضواب  الشرعية والق
ــَّتاف اب ــفوإن االعـ ــتحقاق املؤلـ ــذل علمــــه، سـ ــل بـ ــأليف، ومقابـ ــده يف التـ ــال مقابــــل جهـ ال  املـ

يقــدح يف كــون العمــل التــأليفي طاعــة خالصــة هلل تعــاىل يســتحق عليهــا الثــواب الكامــل مــن هللا 
يــة لألمــة، تعــاىل، بــل إن اســتحقاقه هــذا املقابــل مــن شــأنه أن يســاعده علــى ازدايد الثــروة الثقاف

 واالرتقاء بقدر العلماء.
وعلـى الــرغم مــن األمهيــة العلميــة والعمليــة هلـذا العقــد، إال أنــه اليــزال يف التشــريع املصــري عقــًدا 

 غري مسمى، ال يوجد له تنظيم خاص على غرار بعض الدول األخرى... 

 

 عقد السمسرة 
 

 -اهيم علوان.عقد السمسرة وآاثره يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي/ إبر 
 ص.176هـ، 1430عة اجلديدة، اإلسكندرية، دار اجلام

 
السمسرة هي التوس  بني البائع واملشَّتي. وقالوا: السمسار هو الدال ل نفسه، الذي ينادي  
على البضائع يف األسواق. وفرَّق بعض الفقهاء بينهما، فالدال ل هو املصاحب للسلعة غالباً، 

 مكان السلعة وصاحبها.والسمسار هو الدال على 
ابل العاملني يف ميدان التجارة، حيث يكثر السؤال  القضااي اليت تشغلوقضية السمسرة من 

عن حكمها الشرعي، وعن حكم االنتفاع ابملال الذي يتقاضاه السمسار نتيجة عمله. ومع 
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تشعبة يف هذا أن هذه املهنة قدمية، إال أن كثرة صور التدليس والغء يف املعامالت التجارية امل
ضواب  اليت وضعتها ذه املهنة دون أن يكونوا على بينة من الالزمان، ودخول أقوام يف ه

الشريعة للقيام هبا، جعل احلاجة داعية إىل حبث علمي ميي  اللثام عن اجلائز وغري اجلائز 
 منها، وُيلي املواصفات اليت تطلبها الشريعة من ممارس هذه املهنة.

 حبثه يف فصلني:وقد جعل املؤلف 
الفقهاء يف مشروعيته، وخصائصه اليت  د السمسرة، وبيان أقوال خصَّص األول للتعريف بعق

 متيزه عن غريه، وأركانه اليت يقوم عليها.
وجعل الثاين لبيان أحكام عقد السمسرة واآلاثر املَّتتبة عليه، وقسَّمه إىل قسمني، تناول يف 

يف البحث عن   ما يلتزم به العميل الذي وسَّ  السمسار األول التزامات السمسار، ويف الثاين
 ش ص اثلث ليتعاقد معه.

 ومما ذكره يف اخلامتة:
أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية السمسرة املقدَّرة ابلزمن، ألن عمل السمسار فيها معلوم،  -

اتب جوازها وأجره معلوم أيضاً، واختلفوا يف مشروعية السمسرة املقدَّرة ابلعمل، ورجَّح الك
ليها، كما هي غرر أو جهالة مغتفر بسبب عموم احلاجة إ شرعاً، وأن ما قد يعتورها من

 قاعدة الشرع يف رعاية املصاحل ودفع املفاسد.
يعترب عقد اجلعالة أكثر العقود شبهًا ابلسمسرة، بل ميكن اعتبار السمسرة صورة من  -

 صورها، يكون العقد فيها موجهاً لش ص معني.
يف  ود، من الصيغة والعاقدين واحملل، ويشَّتطوم عقد السمسرة على األركان العامة للعقيق -

 هذه األركان ما يشَّتط يف سائر العقود من الشروط العامة...
إضافة إىل أداء عمله حبسن نية وإخالص، واحملافظة على ما يتسلم من -يلتزم السمسار  -

وهي  عليها الفقهاء الذين كتبوا يف احلسبة،  جبملة من األخالقيات واآلداب اليت نص -سلع
 يف اجلملة تتطلب منه ما يلي:

ضرورة أن يكون من ذوي الدين، الثقات، املشهورين ابلعدالة واألمانة، ألن الناس  -أ
 يستأمنونه على أمواهلم.
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ال ُيوز له أن يشَّتي السلعة لنفسه، وال ألحد من أقاربه، كما ال ُيوز له أن يبيع   -ب
 ة إال إبذن صاحبها.السلع
لى من وسَّطه، وال على من يتعامل معه، وال  عمله، ال يدل ِّس عأن يكون واضحًا يف - 

 خيفي عيباً وال خلاًل.
أن يكون خبريًا ابلسلعة اليت يتوسَّ  يف بيعها، وما قد يطرأ عليها من عيوب ومآخذ،  -د

 حل ينصح املشَّتي بذلك.
ه: أن ال يعدل أن يبذل غاية نصحه للطرفني، فـ "الدين النصيحة"، ومن نصحه ملن وسَّط -هـ

بيعه السلعة: أن يستوثق من عن مشٍَّت سيدفع له الثمن األكثر يف سلعته، ومن نصحه ملن ي
ش صية البائع، لن يكون عارفًا به، أو على علم مبن يعرفه، كما أن عليه أن يتأكد من  

ع ته، وعدم وجود من ينازعه فيها، كما يدو ِّن يف دفاتره وسجالته اتريخ البيصحة سند ملكي
 .وأطرافه ومثنه، حل ميكنه أن يرجع عليه إذا ظهر خلل يف السلعة بعد ذلك

 
 

 نظرية السمسرة 
 

 -نظرية السمسرة وتطبيقاهتا العصرية: دراسة فقهية مقارنة/ عبدهللا بن حممد احلمادي.
ص( )أصله رسالة دكتوراه من  1232مج ) 2هـ، 1433الرايض: مكتبة الرشد، 

 ابملغرب(.جامعة حممد بن عبدهللا 
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 ةنظمازدهر سوق السمسرة بشكل ملحوظ يف عصران، وصار السماسرة وقود السوق وآليته امل
واحتا  إىل حبث جديد مواكب  ،واحملركة، وظهرت مستجدات يف هذا اجلانب االقتصادي

للعصر، ولذلك جاء هذا البحث ليكون يف اببني طويلني يضمان فصواًل ومباحث عديدة، 
 مها:

 سرة وخترُيه الفقهي مع تطبيقاته القدمية والعصرية. قد السمبنيان ع -
 ة القدمية والعصرية. فقه مسائل نظرية السمسرة التطبيقي -

من صور عقود  :ومن فصول الباب األخري فصل عنوانه: أحكام النوازل املستجدة
السمسرة العصرية، حبث فيه سعي السمسار جلمع أكرب عدد من أمساء األش اص 

سهم لمسائهم صوراًي وأخذه العوض على ذلك، وتلقي السماسرة السلع لتسجيل األ
ويف املوانئ واملطارات، وخصم املصارف املصدرة والباعة يف صدر السوق ومداخله 

مبيعات األسواق التجارية، واإلعالن واملزايدة وعالقتها  للبطاقة املصرفية من سعر فاتورة
 ابلسمسرة. 

 انتهاء عقد السمسرة.والفصل األخري منه يف أسباب 
 ومما ذكره املؤلف من نتائج حبثه:
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التعريف امل تار لعقد السمسرة أنه: املتوس  أو املنفذ يف بيع األعيان أو املنافع الدال  -
 ش صية طبيعية أم اعتبارية.  عليها مقابل عطاء ما، سواء كان

 ُيوز عقد السمسرة. -
 ينطبق على أركان عقد السمسرة.ما ذكره الفقهاء من أركان عقد البيع واإلجارة..  -
للوكالة صلة وثيقة ابلسمسرة، ألن السمسار وكيل قطًعا، فهو إما وكيل لجر، وإما  -

 أجر.أو املؤجر أو املست وكيل جبعل، وإما وكيل عن البائع أو املشَّتي
 الوكيل أعم من السمسار..  -
ي أو غريمها يف صلة السمسرة ابلشركة تكمن يف مشاركة السمسار مع البائع أو املشَّت  -

 الربح بنسبة معلومة... 
 تصح شركة السماسرة وجتوز على القول الراجح. -
بيع أمساء األش اص لشراء أسهم هلم شكاًل حبيث تسجل يف ملكهم صوراًي ويف  -

 لتاجر آخر الذي دفع مثن األسهم؛ غري جائز شرًعا. احلقيقة هي 
صارف املصدرة للبطاقات البنكية اخلصم من فواتري املبيعات الواردة من التجار على امل -

، فالنسبة احملسومة عوض للسمسرة، فاملصرف عبارة عن يكيف على عقد السمسرة
الت، حيث مسسار كبري له عوضه يف مقابل إرسال العمالء إىل احلوانيت واحمل

 اعتمدهم. 
إعالن مالك السلعة عرب وسائل اإلعالم لبيع سلعته وال يعني مسساًرا معينًا، فيأتيه  -

 أحد السماسرة مبشَّت جائز، فهو يستحق عوضه وإن م يعينه ابتداء.
الرسوم اليت ُتدفع من قبل داخل املزايدة لشراء سيارة أو أرقامها املميزة جائزة شرًعا إذا  -

 ا وكانت مبلًغا مقطوًعا.م يبالغ فيه
 .ينتهي عقد السمسرة لسباب عدة مبا ينتهي به عقد اإلجارة أو اجلعالة أو البيع -
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 عقد النقل يف الفقه اإلسالمي

 

عم ان:  عقد النقل يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/ عمر خالد مصطفى محد._
 ص.328هـ، 1430دار النفائس، 

 

 
 

عقد النقل صورة من صور اإلجارة اليت حملها منفعة يف الذمة، واإلجارة متليك للمنفعة، 
 ئع، أو األش اص، أو غري ذلك. وقد تكون اإلجارة للسكىن، أو لنقل البضا

جامعة وقد جعل الباحث كتابه يف عدة فصول، وأصله رسالة ماجستري تقدم هبا إىل 
 صنعاء، وهي:

 تعريف اإلجارة ومشروعيتها وصورها. -

 عقد النقل. -
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 أركان عقد النقل وشروطه.  -

 حقوق والتزامات الناقل. -

 حقوق والتزامات املنقول له. -

 ، أو ابلفسخ.انتهاء عقد النقل ابلتنفيذ -

وذكر املؤلف أن صيغة عقد النقل ينطبق عليها ما ينطبق على سائر صيغ العقود، وأنه 
 يشَّتط فيها ما يشَّتط يف عقد اإلجارة.

 ومعلومية منفعة عقد النقل تكون ببيان العمل، أي النقل من موضع إىل موضع.

ال ُيعل ذلك عقد  وإذا اشَّتط املتعاقد مع الناقل وسيلة معينة صح هذا الشرط، ولكن
 النقل من قبيل إجارة األعيان.

لمها حسب الشرط إن وجد، وأهم  وأن احلق األساس للناقل هو استحقاق األجرة وتس
التزاماته القيام ابلنقل، واستعمال وسيلة نقل يضمن النقل هبا سالمة املنقول، وتغيريها إن طرأ  

 عليها عطل مينع من إمتام النقل.

 ري التزامات العاقدين. النقل تستلزم تغي وقد تطرأ ظروف على

 مان، وإال فال ضمان عليه.الض والناقل قد يضمن املال املنقول إن وجد أحد أسباب

وعقد النقل ينتهي بتنفيذه حسب الشروط املتفق عليها، وإال فعلى العرف، وينتهي   
 ابلفسخ.
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 عقد التوريد
 

 -مي/ عادل شاهني حممد شاهني.عقد التوريد: حقيقته وأحكامه يف الفقه اإلسال
ص( )أصله رسالة دكتوراه من  886مج ) 2هـ، 1432الرايض: دار كنوز إشبيليا، 

 جامعة اإلمام ابلرايض(.

 

 
 

عقد التوريد أحد املوضوعات املهمة يف جمال املعامالت املالية املعاصرة، حيث تتعامل به 
لع يدخل التعامل به يف كافة السالدول واملؤسسات والشركات واألفراد على حد سواء، و 

والبضائع املنقولة، املصنعة منها وغري املصنعة. وجاء هذا البحث ليبني أحكامه يف الفقه 
اإلسالمي، واحلاجة إىل ذلك داعية، فهي من العقود احلديثة ذات املمارسات املكررة 
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واألدلة، مع املناقشة واملنتشرة. واستوىف املؤلف صوره ووقائعه امل تلفة، وعرض فيه األقوال 
 يح يف مسائل اخلالف.والَّتج

وكان من دواعي اختيار املؤلف هلذا املوضوع هو أن هذا العقد يف أصل وضعه وكافة  
تنظيماته احلالية يعتمد يف أحكامه والتعامل به على التشريعات والقوانني واألنظمة الوضعية، 

 وهذا ما اقتضى حبثه إسالمياً.

احث ومطالب وفروع، وهذه األبواب ا فصول ومبمخسة أبواب، حتته وقد جاء الكتاب يف
 هي:

 حقيقة عقد التوريد. -

 التكييف الفقهي لعقد التوريد. -

 طرق إبرام عقد التوريد.  -

 أحكام عقد التوريد. -

 التطبيق على عقد التوريد يف السعودية.  -

 

 

 التكييف الفقهي لعقود التوريد
 

 -يوســـف صـــالح الـــدين نصـــر. ريـــد: دراســـة فقهيـــة حتليليـــة/التكييـــف الفقهـــي لعقـــود التو 
 ص. 348هـ، 1430اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، 
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ا  اختار املؤلف تعريف التوريد لنه عقد يتعهَّد مبوجبه ش ص بتسليم ش ص آخر قـدرًا معلومـً
ــن شــــيء معلــــوم، أو بتمكينــــه مــــن خدمــــة معلومــــة، بشــــكل  دوري، أو مســــتمر، مقابــــل مثــــن مـ

 .معلوم
 وقد جعل كتابه يف اببني طويلني، حتتهما فصول ومباحث ومطالب عديدة، ومها:

 التعريف بعقد التوريد ومدى مشروعيته وعالقته ابلعقود األخرى. -
 أركان عقد التوريد وشروطه وصوره ومسائله. -

لف معه يف أمور أخرى، وأنه ميكـن وذكر أن عقد التوريد يتفق مع عقد السََّلم يف أمور، وخيت
ًما.تطبيق أحكام عقد السَلم على عقد   التوريد، وذلك ابلتزام دفع الثمن مقدَّ

وأن االتفاق على توريـد العمـال للقيـام بنظافـة الشـركات واملؤسسـات واملنـازل وغريهـا، ينطبـق 
ا اإلجــارة علــى العمــل؛ لــذا تســتمدُّ مشــروعيتها منهــا، ويصــحُّ ت كييفهــا علــى هــذا عليهــا متامــً

 د اإلجارة عليها.النحو، وتطبيق عق
: عقـد البيـع علـى الصـفة، أو عقـد السـَلم، إذا  كمـا ذكـر أن أكثـر العقـود شـبهاً بعقـد التوريـد

 كان الشيء املورود موصوفًا، وله مشاهبة ببعض عقود البيع.
العقـــود وأنــه ُيـــوز اســـتحدا  عقـــود جديـــدة ال تتعـــارض مـــع قواعـــد الشـــريعة، إذ األصـــل يف 

 ح يف املسألة.هني عنها، وذلك على القول الراج الصحة واإلابحة ما م يرد
 وبيع الفضويل صحيح، لكنه موقوف على إجازة املالك.

والشـيء الـنجس الـذي ال ســبيل إىل تطهـريه، ال يبـاح بيعــه وال توريـده، إال إذا دعـت احلاجــة 
 والضرورة إىل ذلك على القول الراجح.

ــد عقـــ  ــد التوريـ ــرفني، أايً وعقـ ــن الطـ ــد مـ ــل واحـ ــاء د الزم لكـ ــد، إذا جـ ــذا العقـ ــان تكييـــف هـ  كـ
 مطابًقا للمواصفات.

 وضمان صالحية املعقود على توريده أمر جائز.
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 متنوعة فقهية حبوث
 

  اجلوزي،  ابن دار الدمام: احلجيالن._ حممد بن عبدالعزيز العقود/ يف متنوعة فقهية حبوث

 ص. 440 هـ،1427
 

 
 
  هي: حمكمة، حبو  ستة فيه

 العيب. من الرباءة بشرط البيع -

 الكتب...(. النقود، احليوان، األاث ، احلديثة، )األجهزة املنقول وقف -

 عليه. احملافظة يف وأثرها الوقف على الوالية -

 النكاح. والية النتقال الطارئة األسباب -

 املسيار(. )زوا  إسقاطه وشرط املبيت يف الزوجة حق -

 إسقاطه. وشرط النفقة يف جةالزو  حق -
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 العبادات
(20 ) 

 
 أطيب الثمرات يف أحكام السالح يف العبادات

 

أطيب الثمرات يف أحكام السالح يف العبادات/ عبدالعظيم توفيق عالم._ القاهرة: 
 ص.656هـ، 1429مكتبة أوًلد الشيخ للرتاث، 

 

 
 

واحد حل يتيسَّر تناول الباحثني وطالب مجع املؤلف أحكام السالح يف العبادات يف كتاب 
والصالة كذلك، والزكاة، واحلج،  ا، وعقد فصالً ألصل كل عبادة، فالطهارة هلا فصل،العلم هل

 مث اجلنائز، وفصل عن سالح الشهيد. 

 ومن مباحث أحكام السالح يف الصالة:
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 حكم دخول املسجد ابلسالح. -

 أحكام السالح يف السَّتة. -

 ويف صالة اخلوف. -

 كم اعتماد اخلطيب على شيء من السالح.ح -

 لعيدين.لسالح يف اوحكم محل ا -

 ويف الزكاة:

 حكم إخرا  زكاة السالح. -

 ويف احلج:

 حكم محل السالح يف احلرمني. -

 حكم رمي اجلمرات ابست دام القوس. -

وذكر املؤلف أن است دام اآللة وخباصة السالح، إمنا يكون وفق بعض القواعد واحملددات 
ح من بيئة إىل أخرى يكون تتغري من مسألة ألخرى. وأن اختالف النظرة إىل السالاليت 

ل بيئة، مما يؤثر على احلكم الفقهي يف املسألة، وأن الفقهاء حبسب األعراف السائدة يف ك
وضعوا القواعد الفقهية اليت تتناسب مع ما عايشوه وعاصروه من األسلحة، وحاولوا وضع 

الجتهاد  من األسلحة، وتصلح ألن تكون أساسًا يرتكز عليه اقواعد تكي ِّف ما يستجدُّ 
.الفقهي املعاصر يف بيان التكييف الفقهي واحل  كم الشرعي ملا يستجد 

 
 

 مسائل معاصرة مما تعمُّ به البلوى يف فقه العبادات
 

الرايض  -مسائل معاصرة مما تعمُّ به البلوى يف فقه العبادات/ انيف بن مجعان جريدان.
 ص.612هـ، 1430ار كنون إشبيليا، د
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 احلادثة اليت تقع شاملة للمكلَّفني ابستمرار، حبيث يعسر على به البلوى يعين مصطلح ما تعمُّ 
 املكلَّف االحَّتاز منها...

وقد جعل الكاتب موضوعه يف مخسة فصول، الذي كان أصله رسالة ماجستري قدمها جلامعة 
منها فصول: الطهارة، والصالة، والزكاة والصوم، واحلج. وحتت كل أم درمان اإلسالمية، وهي 

 ها:مباحث ومسائل عديدة، فمن مباحث ومسائل احلج اليت حبث
 جتاوز امليقات بدون إحرام. -
 لبس امل ي  للرجال بعد اإلحرام. -
 هل احلد  أثناء الطواف يبطله؟ -
 املبيت خار  حدود مىن أايم التشريق.  -
 قبل الزوال أايم التشريق.رمي اجلمار  -
 انحيتهم. ميقات أهل السودان ومن جاء من -
 لباس املرأة يف احلج. -
 التوكيل يف رمي اجلمار. -
 ألبسة معاصرة. -
 املرأة احلائض يف احلج. -
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 استعمال الصابون املعطر. -
 احلج على نفقة الدولة. -

 ومما توصَّل إليه الباحث يف موضوعه هذا قوله:
بلوى" ما ال حيصى من فرَّع فقهاء املذاهب على مر ِّ العصور على مصطلح "ما تعمُّ به ال -

، وتبدُّل األوضاع احليوية، وطروء الطوارئ، الفتاوى، مع تقلُّب األزمنة، واختالف األمكنة
 ونشوء املستجدات يف أمور العبادات، فضالً عن املعامالت واجلناايت وغريها.

  حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد معاجلتها وتنقيتها كيميائياً،ومما خلص إليه يف -
فاء األوصاف الثالثة، وهي أن الوضوء هبذه املياه، مل ما نتج عن هذه التنقية ومعاجلتها انت

اللون والطعم والرائحة، وم يبق أثرها يف هذه املياه بعد املعاجلة، كانت صاحلة لرفع احلد ، 
 وجاز الوضوء هبا.

لها يف الصالة، بل هي احلركة اليسرية إلغالق جهاز اهلاتف هي من قبيل احلركة املباح فع -
صال أثناء الصالة ابرتفاع صوت نغمة قد تعدُّ من قبيل الواجبة، ذلك أن حصول االت
 االتصال مما يشوش على املصلني ويذهب خشوعهم.

دد فيها صاحبها وم يقرر ماذا األراضي اليت اشَّتيت بغرض التجارة واالستثمار أو املَّت  -
 يعمل هبا، فهذه فيها زكاة.

ية املوظفني: فإن املوظف الذي حيول على ماله احلول وهو عنده، فإنه يزكي كاة مجعويف ز  -
 هذا املال.

 وجوب الزكاة يف صندوق العائلة. -
 يوم املريض القائم بغسيل الُكلى بطريقة الغسيل الدموي )الديلزة الدموية( يكون يف -

مضان، وميكن له أن يربمج الغسيل مفطرًا، وعليه القضاء بعد ذلك إن قدر عليه بعد شهر ر 
 وقته ليكون الغسيل لياًل. 

 القطرة اخلفيفة اليت ال تصل إىل احللق ال تبطل الصوم. -
جواز شرب املرأة الدواء الذي مينع نزول دم احليض أايم رمضان حل تصوم مع الناس،  -

ومضرة احلبوب شيء آخر مينع الدورة فال لس، إذا م يكن فيه حمذور شرعي  وإن وجد غري
 على البدن. 
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جتاوز امليقات بدون إحرام جممع على عدم جوازه عند األئمة األربعة، ملن كان حمرمًا انواًي  -
 الدخول يف النسك، ومن جتاوزه فال خيلو حاله من أمرين:

 إما أن يرجع، فهذا ال شيء عليه. -أ
 وإما أن ال يرجع، فعليه دم، وميضي يف حجه. -ب
ل أن اإلنسان إذا أحد  أثناء طوافه يف زحام  الطواف، ترجَّح القو يف اشَّتاط الطهارة يف -

شديد، فإنه يكمل طوافه، ال سيما إذا م يبق عليه إال أشواط قليلة وكان الزحام شديداً، أما 
الزحام الذي يلحق املشقة، فإن األفضل إذا كان متيسرًا له اخلرو  للوضوء وعدم وجود 

دي املصطفى صلى هللا عليه وسلم، احملافظة على الطهارة يف واألكمل، والذي فيه اتباع هل
 السبعة. األشواط 

جواز لبس النظارة، ومساعة األذن، وساعة اليد، أو احلزام، أو ضبابة )ضغاطة( اليد أو  -
 وال شيء ُيب على احلا  يف ذلك.الرجل، أو احلذاء امل روز الذي فيه خيوط، 

الرجوع أو  ت قد أتت من بالد بعيدة يصعب عليهاإذا حاضت املرأة أثناء احلج وكان -
يتعذر، لصعوبة الوصول إىل األماكن املقدسة يف الوقت احلاضر، من عرقلة األنظمة ذلك،  

ل العلم كابن وقد تكون هذه املرأة برفقة محلة حج ملزمة ابملضي ِّ معها، لذا ذهب بعض أه
 يها.تيمية إىل جواز أن تتحفظ املرأة وأن تطوف وال شيء عل
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 الصالة
 

 أحكام احلركة يف الصالة
 

 1428الرايض: مكتبة املعارف،  -أحكام احلركة يف الصالة / سعد الدين حممد الكيب.
 ص. 71هـ، 
 

 
 
تنقسم احلركة يف الصالة إىل قسمني: حركة من جنس الصالة، كرفع األيدي يف     

الثوب، وااللتفات، وما  التكبريات، فهذا مشروع. وحركة من غري جنس الصالة، كإصالح
 إليه، فهذا ما يُبني حكمه.

وقد حبث املؤلف يف عدة مسائل من هذا املوضوع، هي: قتل احلية والعقرب يف         
، رد السالم ابإلشارة، عدُّ اآلي والتسبيح يف الصالة، احلركة لتصحيح  الصالة، دفع املار 

قطع الصالة من الرعاف للوضوء أو  جهة القبلة واختاذ السَّتة أو لزومها وفتح الباب،
م، احلركة حلك البدن وإصالح الثوب، مسح احلصى يف الصالة، وضع التربُّد وقطع الد
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اليد على الفم للتثاؤب، االلتفات يف الصالة، البصاق حتت القدم ويف الثوب، محل 
 الولد، التصفيق يف الصالة للنساء، تشبيك األصابع وفرقعتها، الَّتوُّح مبروحة.

ة أثناء الصالة، وأنه من العبث الذي  مث ذكر مسألتني معاصرتني، مها: النظر يف الساع    
 كرهه الفقهاء.

واألخرى: إغالق اجلوال أثناء الصالة، قال: ... فإذا م يغلقه قبل الدخول يف     
يبه الصالة، ورنَّ اجلوال أثناء الصالة، فعليه أن يغلقه، ولو أدى ذلك إىل مد ِّ يده إىل ج

عن املصلني، ولئال يستمر التشويء  وهو يصلي، فإن هذه احلركة مشروعة، دفعًا لألذى 
عليهم فيفسد عليهم خشوعهم. وقد علَّل احلافظ ابن حجر رمحه هللا احلركة يف الصالة 
حلك ِّ البدن أو إصالح الثوب لهنا لدفع األذى عن املصلي، فقال، ألن دفع ما يؤذي  

 خشوعه املطلوب يف الصالة. املصلي يعني على دوام
 ة:ومما قاله يف اخلامت    
 احلركة يف الصالة تنقسم إىل قسمني:     
حركة من جنس الصالة، كرفع األيدي يف التكبري وما شابه، فهي يف حكم  - 

 جزء من الصالة، وهلا حكم ما كانت فيه.
اجة، بال كراهة،  وأما احلركة اليت من غري جنس الصالة فيجوز فيها ما كان حل -     

 عل النيب صلى هللا عليه وسلم.بشرط أن تكون يسرية عرفاً وبضاب  ف
وأما احلركة اليسرية بال حاجة فمكروهة، ألهنا نوع عبث يف الصالة، وأما ما كان      

كثريًا خيل بركن أو شرط أو واجب، فإنه يبطل الصالة، عدا الصور املستثناة يف 
 واالنصراف يف الرعاف...  السنة، كقتل احلية والعقرب،

  للضرورة، فإنه يقطع الصالة مث يستأنفها من جديد.فإن احتا  إىل عمل كثري    
 مث أورد كالم الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف ذلك، قال:    
احلركة اليت ليست من جنس الصالة تنقسم إىل مخسة أقسام: واجبة، ومندوبة،     

 لذي يبطل الصالة منها هو احملرم. وذكر صوراً ألحكامومباحة، ومكروهة، وحمرمة. وا 
 احلركة، وهي: 

 احلركة الواجبة: احلركة لتصحيح جهة القبلة، وخلع الغَّتة إلزالة النجاسة. -1
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 احلركة املندوبة: إذا تبني أنه متقدم على جريانه يف الصف، فتأخره سنة. -2

 احلركة املباحة: احلركة اليسرية للحاجة. -3

 جة، كالنظر يف الساعة.اليسرية لغري حا احلركة املكروهة: -4

 احلركة احملرمة: الكثرية املتوالية لغري ضرورة. -5

 

    
 الزكاة 

 
 األحكام اجللية يف زكاة األموال العصرية

 
اإلسكندرية: دار  -األحكام اجللية يف زكاة األموال العصرية/ حممد عبداملقصود داود.

 ص.  200هـ،  1425اجلامعة اجلديدة، 
 

 
 
هناك أمور جدَّت يف عصران م تكن موجودة يف عهد أسالفنا من الفقهاء، كما أن هناك     

ثروات استحدثت غري األنعام والنقود والزروع  والثمار م يعرفها فقهاؤان القدامى، وهذه 
فهناك العمارات الشاهقة  واألبرا  العالية اليت تقام األموال حتتا  إىل مزيد من اإليضاح... 

حلديثة واملتنوعة، وهناك ُيار واالستغالل، وهناك املصانع الكبرية واآلالت واألجهزة ابغرض اإل
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رؤوس األموال املستغلة الثابتة أو املنقولة اليت تدرُّ دخاًل كبريًا على أصحاهبا، كالسفن 
الفنادق واملطاعم... وكل هذا حيتا  إىل إعمال الفكر والسيارات والطائرات وغريها من 

 د لبيان احلكم الشرعي فيها.واالجتها
 يف ستة فصول زكوات األموال التالية: مث حبث    
 زكاة األسهم والسندات والفرق بينهما. -

 زكاة البَّتول. -

 زكاة مزارع األمساك والدواجن واحليواانت. -

 زكاة عسل النحل. -

 العمل واملهن احلرة.زكاة كسب  -
ا من وسائل استثمار األموال، وأهنا وخلص حكم مزارع األمساك والدواجن واحليواانت لهن

عروض التجارة، ومن مث جتب فيها الزكاة إذا استوفت شروط عروض تدخل يف نطاق 
 التجارة.

حملامي وقال يف كسب العمل واملهن احلرة: دخول أصحاب املهن احلرة، كالطبيب واملهندس وا
يف وعاء الزكاة، وغريهم، ودخول املوظفني والعمال، من رواتب وأجور ومكافآت تدخل 

يه، وجتب الزكاة يف الصايف منها إذا بلغ ابعتبارها أموااًل مستفادة، فال خري يف مال ال زكاة ف
 نصاابً وكان فاضالً عن احلاجات األصلية...

 

 
 املسائل املستجدة يف نوازل الزكاة 

 
دار  املسائل املستجدة يف نوازل الزكاة املعاصرة/ أمين بن سعود العنقري._ الرايض:

 ص. 224هـ، 1430امليمان، 
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قضااي الزكاة املستجدة كثرية ومتشعبة ومتنوعة، وقد ُعين هبا كثري من البيئات واجملامع الفقهية 
( ندوة 17قدت أكثر من )املعاصرة، ولعل من أبرز ها "بيت الزكاة" بدولة الكويت، اليت ع

مي" ودية، و"جممع الفقه اإلسالصلحة الزكاة والدخل" ابلسعمحول قضااي الزكاة، ومنها "
 التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، و"اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل".

ضر يف وقد ذكر املؤلف أنه كثر سؤال الناس عن مسائل الزكاة له، وهو إمام وخطيب، وحما
إخرا  الزكاة يف اجلامعة، فجاء هذا البحث اللطيف واملفيد، الذي قدم فيه بيااًن بكيفية 

 مسائل عدة، منها:
 زكاة األسهم والسندات والصناديق االستثمارية )األوراق املالية(. -
 زكاة املستغالت. -

 زكاة الراتب.  -

 واالستثمارية(. زكاة احلساابت البنكية )اجلارية،  -

 أثر الديون على الزكاة.  -

 بيوع التقسي  وكيفية تزكيتها. -

 زكاهتا.اإلجارة املنتهية ابلتمليك وكيفية  -

 معاشات التقاعد ومكافأة هناية اخلدمة والتأمينات االجتماعية. -
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األوراق النقدية وكيفية زكاهتا، واألوراق التجارية )الشيكات، الكمبياالت،  -
 السند اإلذين(. 

رف الزكاة املستجدة، مصرف "يف سبيل هللا" وما صدر حوله من قرارات مصا -
 وتوصيات.

 زكاة العقارات. -

 زكاة األراضي. -

زكاة عروض التجارة واملسائل املستجدة فيها؛ كزكاة الشركات املسامهة، وزكاة  -
املواد اخلام اليت تدخل يف تركيب املواد املصن عة، وزكاة املواد املساعدة اليت 

لى تصنيع املواد، وزكاة السلع اليت يلحقها الكساد، لن هتب  قيمتها تساعد ع
 موال التاجر.يف السوق هبوطاً شديداً حبيث جتحف ل

 زكاة صكوك اإلجارة. -

 زكاة املسامهات العقارية املتعث رة. -

 زكاة املال احلرام. -

 زكاة اخلار  من األرض )احلبوب والثمار(. -

 زكاة السائمة من هبيمة األنعام. -

 زكاة املال العام. -

 زكاة مجعيات املوظفني. -

 إخرا  الزكاة من غري جنسها. -

 حكم نقل الزكاة من بدٍل إىل آخر. -

 م استثمار أموال الزكاة.كح -

 حكم إعطاء الزكاة لألقارب. -

 الضريبة وأثرها يف الزكاة. -

 من الذين ال ُيوز إعطاء الزكاة هلم. -

 ات اخلريية. حكم إخرا  زكاة الفطر نقوداً، وهل تعطى للجمعي -



225 

 

حكم زكاة حلي املرأة املعد لالستعمال، وعلى القول بعدم وجوب الزكاة فيه  -
 ب مراعاهتا. فإنه مقي د بشروط جت

 حكم الزكاة يف مال الصيب واجملنون. -

 زكاة احلقوق املعنوي ة. -

 حكم قضاء دين امليت من الزكاة. -

 
 

 نوازل الزكاة
 

 -نوازل الزكاة: دراسة فقهية أتصيلية ملستجدات الزكاة/ عبدهللا بن منصور الغفيلي.
 راه(.ص )أصله رسالة دكتو  623هـ، 1429الرايض: دار امليمان: بنك البالد، 

 

 
 

 النوازل يف الزكاة هي احلواد  اجلديدة فيها اليت حتتا  إىل حكم شرعي. 
 مخسة فصول مطولة، هي: وقد حبث املؤلف مسائلها املستجدَّة يف 
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 النوازل يف شروط الزكاة. -
 النوازل فيما ُيب إخراجه من األموال الزكوية.  -
 النوازل يف مصارف الزكاة. -
 ة.استثمار أموال الزكا -
 نوازل زكاة الفطر. -

فهي دراسة تُعىن مبا يتعلق مبستجدات فريضة الزكاة يف قضااي واقعة طرأت على الناس وم  
صور السابقة، أو كانت موجودة إال أنه استجدَّ ما يستدعي إعادة االجتهاد تكن يف الع

 صرة.والنظر فيها، نتيجة تغري صور املعامالت املالية وتطور احلياة املادية املعا
ويعر ِّف هذا الكتاب بكثري من القضااي املستجدة يف موضوع الزكاة، مثل أتثري الديون 

النصاب، وزكاة مواد  التصنيع، وزكاة احلساب اجلاري، وأسهم  االستثمارية واإلسكانية يف بلوغ 
 الشركات املتعددة اجلنسيات، وزكاة السندات، وزكاة املال العام، وزكاة مال التأمني، وزكاة
مكافأة هناية اخلدمة، وزكاة مال االستصناع. وغري ذلك من القضااي املهمة اليت يهتم هبا 

سهامًا يف سد ِّ حاجة املكتبة الفقهية لتقدمي احللول الشرعية األفراد واملؤسسات، مما يُعدُّ إ
يف حتسني األوضاع االقتصادية  -إن شاء هللا–ملستجدات هذه الفريضة، مما سيكون له أثر 

 ملعيشية للمجتمعات املسلمة.وا
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 احلج
 

 النوازل يف احلج
 
الرايض: جامعة اإلمام، كلية الشريعة،  -النوازل يف احلج/ علي بن انصر الشلعان.

 )رسالة دكتوراه(. -ورقة(. 815مج ) 2هـ، 1429
 

 
 

يتناول هذا البحث الطويل املسائل واملستجدات الطارئة على اجملتمع يف موضوع احلج، وم 
 العصور السابقة، واملسائل اليت تكلم فيها الفقهاء السابقون ولكن طرأ عليها ما توجد يف
 إعادة النظر واالجتهاد فيها.يستدعي 

واهلدف هو مجع نوازل احلج لدراستها دراسة وافية، مث بيان احلكم الشرعي فيها وفق كتاب 
ة وأتباعهم من علماء هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وما ورد يف ذلك عن سلف األم
 فعل ذلك قبله.العصر، جلمع شتاهتا وتفسري غامضها، حيث ذكر الباحث أنه م ُيد من 

 وقد جعل موضوعه هذا يف ستة فصول، هي:
 . نوازل االستعداد للحج، وحتته مثانية مباحث ومطالب عدة، منها:1
 حتديد نسبة احلجا ، واملدة بني حجة وأخرى. -
  من أعطيت له. أو أتشرياته على غريبيع تصاريح احلج  -
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 لك من احليل.التحايل على أنظمة احلج جبواز سفر مزوَّر أو غري ذ -
 اشَّتاط الضمان البنكي للحمالت واإليداع لألش اص. -
 احلج ملن م أيذن له مرجعه أو كفيله. -
 سفر املرأة للحج يف الطائرة دون حمرم.  -
 ائله:. نوازل املواقيت واإلحرام. ومن مس2
 من جتاوز امليقات وأحرم بعده وم يرجع ألنه ال حيمل تصرحياً. -
   أو لبسه لعدم محله تصرحياً.من أحرم ابمل ي -
 الصابون املطيب وما يف حكمه من املنظفات. -
 لباس العاملني يف احلج كاجلنود واألطباء. -
 لبس الكمَّامات. -
 لبس قطعة اثلثة مع اإلحرام تسَّت العورة. -
 . نوازل الطواف والسعي. ومن املسائل اليت حبث فيها هنا:3
 احلجر األسود يف صحن املطاف.مشروعية اخل  املشري إىل  -
 الطواف أو السعي على السري الكهرابئي لغري العاجز.  -
 حكم ترديد الدعاء مع ش ص آخر أو ختصيص بعض األشواط بدعاء خاص. -
 حكم توسيع املسعى. -
 ن مسائل هذا الفصل:مزدلفة ومىن. وم. نوازل عرفة و 4
 وقوف املغمى عليهم يف سيارات اإلسعاف. -
 ملبيت ابملزدلفة للقيام على مصاحل احلجا .ترك ا -
 البناء يف مىن وامتالك مبانيها. -
 البناء على سفوح جبال مىن مما ال يتمكن احلجا  من استغالله. -
 املبيت يف الشوارع وعلى أرصفة مىن. -
 قد ُرمي به.  ي حبجرالرم -
 إصابة الرامي للشاخص. -
 . ومن مسائله:. نوازل أعمال يوم العيد وأايم التشريق5
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 احللق آبلة احلالقة حلق أم تقصري؟ -
 التحلل ابلقصَّات احلديثة. -
 اخلرو  من مكة بال وداع. -
 . نوازل شدة الزحام. ومن مسائل هذا الفصل:6
 تكرار العمرة واحلج. -
 سريع. احلج ال -
 اختاذ املشاعر أماكن للتنزه واملؤانسة والزايرة. -

 ة، منها:( فقر 103وذكر يف اخلامتة )
 األحوط هو ترك لبس الكمَّامات للرجل، خاصة إذا كان يغطي أكثر الوجه.  -
 جواز الطواف على السري الكهرابئي لو وجد حل بغري عذر. -
لتها لعذر، كمن حيمل قسطرة البول ملرض  من محل النجاسة عاملًا هبا غري قادر على إزا -

هذا حاله، فقد مجع بني أمرين، ومها:  من أصابه سلس بول، أو املستحاضة، ومن فيه، أو
احلد  املستمر، ومحل النجاسة، وقد أمجع أهل العلم على عذرهم، وأن صالهتم وطوافهم 

 صحيحان.
عرفة من مسجد منرة، أو  لو وقف خار  حدود عرفة جهاًل، سواء يف اجلزء اخلار  من -

الوقوف يف عرفة ألي سبب  ، فال حج له، وكذا من فاته غريه من األماكن اخلارجة عن عرفة
 من األسباب فقد فاته احلج.

 من م ُيد مكاانً يف مىن، يبيت حيث انتهى الناس، أو بعد آخر خيمة من خيام احلجا . -
 ن بعد هناية النسك.كل من قال بوجوب طواف الوداع قال بوجوب أن يكو   -
حقه إنه معذور، فيقال من م يستطع طواف الوداع بنفسه، وال حممواًل، فقد يقال يف  -

 بسقوطه عنه، وعدم وجوب الدم، وإن فدَّى فهو أحوط. 
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 املناسك  مشكل

 

 إشـكال فيهـا حصـل الـيت املناسـك مسـائل مـن مسـألة عشـرة سـبع دراسـة املناسـك: مشكل

 املؤلـف، ]الـرايض:: -ومنقحـة. مزيدة ،2ط الصبيحي._ حممد بن إبراهيم املعاصرين/ بني

 .ص316 هـ،1430

 

 
 

 إىل الوصـول فيهـا وحـاول متأنيـة، دراسـة عشـرة السـبع املسـائل هـذه بدراسـة قـام أنه املؤلف يذكر

ــدها الـــيت اآلراء أرجـــح ــدليل، يعضـ ــا الـ ــاءت وأهنـ ــة جـ ــذاكرة نتيجـ ــورة املـ ــع واملشـ ــاخيه بعـــض مـ  مشـ

 أرجـح إىل الوصـول أجـل مـن متأنيـة دراسـة إىل حباجـة مسائل هناك وأن احلج، سمموا يف وزمالئه

 والنفساء. احلائض كطواف وأصوهبا، اءاآلر 
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 اليت املسائل منه ويفهم اخلامتة، يف أورده كما ابختصار مسألة كل من إليه توصل ما هنا  وأسوق

 وهي: درسها،

 مث ركعتـني، صـلى وإال عقبـه، أحـرم فـرض مثـة كـان فـإن صالة، عقب اإلحرام استحباب -
 بعدمها. أحرم

 دم. ذلك فعل من وعلى شمس،ال غروب قبل عرفة من اإلفاضة جتوز ال -

 األذان، بعـد املغـرب يصـلي أن العشـاء وقـت دخـول قبـل املزدلفـة إىل وصل ملن يستحب -

 بعدها. التنفل يشرع وال أذان، غري من فيصلي العشاء، وقت يدخل حل ينتظر مث

 لضــعف حتللــه؛ يف ميضــي أن أراد ملـن النحــر يــوم يف الطــواف ابشـَّتاط ولالقــ  صــحة عـدم -

 ذلك. يف ردالوا احلديث

 عليــه هللا صــلى النــيب حتلــل مل الفــة الرمــي؛ مبجــرد حيصــل التحلــل لن القــول صــحة عــدم -

 وسلم.

 املعتمر. على الوداع طواف وجوب عدم -

 احلج. مناسك من الوادع طواف لن القول ترجيح -

 رفقتــه، وانتظــار مصـاحله، لقضــاء يتـأخر أن النفــر علـى العــزم بعـد للــوداع طـاف ملــن ُيـوز -

 شأنه. وإصالح

 القـول وتضـعيف اهلـدي، سـاق يكـن م مـا متتـُّع عمرة إىل والقِّران اإلفراد فسخ استحباب -

 بتحرميه. القول وكذا الفسخ، بوجوب

 من ملانعنيا مذهب وتضعيف احلل، من إليها وللقادمني مكة، ألهل االعتمار مشروعية -
 ذلك.
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 كله. احلرم احلرام: ابملسجد املراد لن القول ترجيح -

 مكـة وبـني بينـه كان ومن احلرم، أهل هم احلرام املسجد حباضري املراد لن القول ترجيح -

 القصر. مسافة دون

 الرعاة. رمي لحاديث االحتجا  تصحيح -

 السعي. على الطواف تقدم يشَّتط -

 الطواف. لصحة واألصغر رباألك احلدثني من الطهارة تشَّتط -

 اإلحرام. أثناء واألظافر الشعر قص حترمي -

 اجلهات. أي من قدم ملن ميقات جدة لن القول ضعف بيان -

 اإلحرام. لباس مشكل عنوانه: ابحلج يتعلق آخر كتاب وللمؤلف
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(21 ) 
 املعامالت

 

 مقاصد املعامالت
 

._ 2بدهللا بن الشيخ حمفوظ بن بيَّه._ طمقاصد املعامالت ومراصد الواقعات/ ع
 .ص516هـ، 1431لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، 

 
 

 
 فيه مخسة فصول: 

 تعريف املقاصد. -

 مقاصد املعامالت املالية. -

 مقاصد منهيات البيوع وميزان درجات النهي. -

 مناذ  معاصرة لالجتهاد املقاصدي. -

 حبو  فقهية يف قضااي معاصرة. -

 اين مسائل، هي:فيه مث واألخري
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: ذكر فيه عقًدا مستحداًث كان يف بداايته يتعلق اإلجيار املنتهي ابلتمليك -1
ابلعقارات وُدور السكىن، ولكنه امتد بعد ذلك ليشمل املنقوالت،  

اجل املوضوع من حيث التكييف كالسيارات واآلالت امل تلفة. والبحث يع
مث ينتقل إىل عرض وجهة النظر  القانوين هلذا العقد وفقًا ملراحل تطوره، 
 من البدائل اليت لعل ها إذا حلَّت الفقهية. ويصل يف النهاية إىل تقدمي مجلةٍ 

 حملَّ العقود القانونية يف بنيتها وني تها احلاضرة ترجَّح جانب احلِّل  
ر من تص -2 : وهي رفات املستأجر غري املشروعةموقف املؤج ِّ

ك العمائر والعقا رات، حيث يؤجروهنا لش صية  قضية تنزل ببعض مال 
قد تستغل ها استغالاًل خيالف مبادئ الشريعة، وقد فص ل  طبيعية أو معنوية

البحث يف ذلك بني أن يكون املؤجر عاملًا حني العقد بتلك التصرفات، 
ن جهة تصرفات املستأجر، وبىن الكاتب  وبني أن يكون جاهاًل أو غافالً ع

دة سد  الذرائع بني مالك وأمحد من خالصته على اختالف العلماء يف قاع
 خرى.جهة، والشافعي وأيب حنيفة من جهٍة أ

: ويتعلق املشاركة يف شركاٍت أصُل نشاطها حالل إًل أهنا تتعامل ابحلرام -3
فرق بني الشركة والتعامل، وأتثري هذا الفرق  ابالشَّتاك يف شركاٍت تتعامل ابلراب، مع إيضاح ال

 يف احلكم الشرعي. 
: ويُعىن ابحلكم الشرعي  ع شركاٍت تقوم أبعمال مشروعة وتتعامُل ابلرابمُل مالتعا -4

يف التعامل مع شركاٍت تتعامل ابلر ِّاب، فهو يتعرض للمعاملة مع الش ص الطبيعي أو املعنوي 
يه احلالل ابحلرام، ويستعرُض أقوال العلماء بني احلرمة الذي يشوب ماله الر اب، أو خيتل  ف

 از، ويست لُص يف النهاية القول الراجح.والكراهة واجلو 
: حتد  فيه عن النقود الورقية هل هي أحكام النقود الورقية وتغريُّ قيمة الُعملة -5

؟ وعن  َعني أو َعرض؟ أو هي واسطةم هلا حكم العني من جهة وحكم الَعرض من جهٍة أخرى
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ليصل إىل رؤيٍة واضحٍة  مسألة تغري العمالت، حيث يَعرض أقوال العلماء تفريعًا وأتصياًل،
 فيها الفروُع على األصول.يقَّتح فيها احللَّ األمثل من مجلة حلول بُنيت 

: ويتعلق ابلزايدة اليت تتعامل هبا البنوك يف القروض اليت الزايدة يف القروض البنكية -6
هي ابئنها، فيبحث موقع هذه الزايدة من آايت الراب يف القرآن الكرمي، وهل تقد مها إىل ز 

ستند اإلمجاع الذي داخلة يف راب اجلاهلية أو صورة أخرى تدخل يف راب الديون؟  وما هو م
أطلقه العلماُء على حرمةِّ هذه الزايدة؟ هل هو عموم النص أو القياس؟ وهل حجي ة اإلمجاع 

ل يوجد فرق بني قرض االستهالك وقرض االستثمار؟ حياول البحث  تفَّتض قيام مستنٍد؟ وه
ت ى هذه األسئلة ابختصار، مع اإلشارة إىل أن حترمي راب النسيئة من حمرماأن ُييب عل

 املقاصد اليت ال تبيحها احلاجة، وإمنا تبيحها الضرورات.
ال  : يوضح أنهالتعويض عن الضرر الناتج عن أتخري سداد الديون املستحقة -7

ابلذات وال ابلعرض، وأن  فرق بني الصيغة املقَّتحة وبني راب اجلاهلية اجملمع على حترميه، ال
 تغريُّ الظروف ال يرقى إىل تغيري احلكم. 

: فصَّل فيه القول حكم الشرع فيما ترتب بذم ة املدين للدائن يف حالة التضخ م -8
أتثري التض م على ما بذمة املدين سلباً  يف انزلة ال تزال حمل  خالٍف وأخٍذ ورد ، بني من يرى

س للدائن إال أصل ماله، بغض ِّ النظر عن اخنفاض القيمة. وقد وإُياابً، وبني من يرى لن لي
لف إىل اعتبار التض  م اجلامح دون غريه، واعتمد العرف معياراً، واجلائحة أصاًل انتهى املؤ 

 يف األول.للقياس، واملصاحل املرسلة أساساً آخر عند القدح 
 

 

 

 الوعد وأثره يف املعامالت الشرعية

 

هـ، 1433دمشق: دار النوادر،  -تركي كتوع. امالت الشرعية/ حممدالوعد وأثره يف املع
  ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة دمشق(. 695
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يهدف الباحث من خالل كتابه هذا إىل صياغة فقهية جديدة ملسألة الوعد وأثره يف 
ت أهل املعامالت الشرعية، وذلك جبمعه املادة العلمية مث تنظيمها ودراستها، وعرض مقوال

ودراسة مسألة  العلم فيه، واستنباط كلياته من جزئياته املنثورة يف بطون مدوانت األحكام،
الوفاء ابلوعد من جذورها الفقهية، وأتصيلها، ووضع املؤسسات املالية والقائمني عليها أمام 

 ات أكثر، واإلجابة على سؤال: هل الوعد ملزم داينة فق  أم هو ملزم داينة وقضاء؟خيار 
 واقتصر يف حبثه على أثر الوعد الفقهي املتعلق ابملعامالت املالية.

 وجعله يف أربعة فصول:
 تعريف الوعد ومقوماته. -
 أثر الوعد يف املعامالت الشرعية داينة وقضاء.  -

املعامالت املالية، يف سبعة مباحث: بيع املراحبة التطبيقات املعاصرة للوعد يف  -
ة ابلتمليك، املشاركة املنتهية ابلتمليك لآلمر ابلشراء، اإلجارة املنتهي

لى الصرف يف املستقبل، عقد )املتناقصة(، سندات املقارضة، التواعد ع
 التأمني، االعتماد املستندي. 

 مللزم.  الشبهات واملفاسد الواردة على الوعد امللزم وغري ا -

 واستنتج املؤلف لن الوعد يكون يف األمور املباحة شرًعا.
 نعقد به النكاح قطًعا، وال يلزم الوفاء هبذا الوعد.د النكاح ال يوأن الوعد بعق

 والوعد املعلق على سبب إذا ابشر املوعود ذلك السبب، ُيب الوفاء به داينة وقضاء.
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ئًعا خمتارًا، وأن ال يكون الوعد ذريعة وحيلة ضواب  الوعد امللزم هي أن يكون الواعد طا
 للدخول يف معامالت حمرمة شرًعا. 

 د ابجلائزة يف املسابقات واإلعالانت التجارية ملزم.وعال
 أخذ العربون من الواعد جائز عند القائلني ابلوعد امللزم.

 يسق  حكم الوفاء عن الواعد لمور، منها املوت واإلفالس.
حيافظ على استقرار املعامالت، وحيقق املصلحة يف هذا العصر، ومينع الضرر، الوعد امللزم 
 واملشقة، وينشر الثقة بني الناس، ويعزز مكانة األخالق احلميدة يف اجملتمع.ويرفع احلر  

الوعد امللزم سبب للنمو واالزدهار االقتصادي؛ لكونه يشكل حجر األساس ألغلب 
 صارف اإلسالمية.أدوات االستثمار يف البنوك وامل

ه واالعتماد عليه  الوعد امللزم ليس قواًل شاًذا أو ضعيًفا حل ننكره ومنتنع عن األخذ ب
فية، فال مانع من األخذ ابلقول كرأي فقهي؛ إذ اإللزام ابلوعد داينة وقضاء مسألة خال

 الذي حيقق املصلحة يف هذا العصر دون خرق ملبادئ الشريعة وقواعدها العامة، ومن مث
 فال إنكار يف مسائل اخلالف.

ته على التطور، وإُياد احللول القول ابلوعد امللزم تعبري عن مرونة الفقه اإلسالمي وقدر 
واملعامالت املعاصرة، مما حيقق مصلحة العصر مع احلفاظ الشرعية للمسائل املستجدة 

 على الثوابت واألصول.
القضائي ابلوعد يرجع إىل ظروفهم  السبب يف اجتاه الفقهاء القدامى حنو عدم اإللزام 

إضافة إىل قلة دخول الوعد يف   االجتماعية واألخالقية، حيث كان الوازع الديين قواًي،
ف واقعنا املعاصر، مما يدل على معامالهتم، وقلة األضرار الناجتة عن اخللف ابلوعد، خبال

هور املعاصرين الذين أن اخلالف بني مجهور الفقهاء القدامى القائلني بعدم اإللزام، ومج
 قالوا ابإللزام، هو خالف عصر وزمان، وليس خالف حجة وبرهان.
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 عانة على احملرم يف املعامالت املاليةإلا

 

اإلعانــة علــى احملــرم يف املعــامالت املاليــة: دراســة أتصــيلية تطبيقيــة/ انصــر بــن إبــراهيم بــن 
 ورقة )رسالة ماجستري(. 203هـ،  1430الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -عتيق.

 

ملوضــوع، ولـذلك حبـث فيــه، ذكـر الباحـث أنـه م ُيــد رسـالة علميـة أو كتــاابً مسـتقالً عـن هـذا ا
 سئلة املستفتني عنه، وجعله يف مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة.ألمهيته، ولكثرة أ

ــار  ــي، وابعتبـ ــم التكليفـ ــار احلكـ ــا، ابعتبـ ــا وأنواعهـ ــنيَّ أركاهنـ ــرَّم أواًل، وبـ ــى احملـ ــة علـ ــرَّف اإلعانـ فعـ
ليهـا، والضـمان فيهـا، املباشرة وعدمها، مث حتد  عن آاثر اإلعانة على احملرم، كأخـذ األجـرة ع

 والعقاب عليها.

ــا يف ) وجعـــل  ــة هلـ ــة تطبيقيـ ــاين دراسـ ــل الثـ ــرم، 13الفصـ ــل ابحملـ ــن يتعامـ ــرة ملـ ــاً، كالسمسـ ( مبحثـ
وأتجري العني ملن يتعامل ابحملرَّم. وأتجري النفس يف مكان خيـتل  فيـه احلـالل واحلـرام، واملسـامهة 

عانــة كوديعــة، وإيــداع املــال يف بنــك جتــاري، واإل  يف الشــركات احملرَّمــة، وامل تلطــة، وقبــول احملــرَّم
ــة، وعقــــود  ــرب وســــائل حمرَّمـ ــالن املبــــاح عـ ــياحية احملرمــــة، واإلعـ ــيم الــــرحالت السـ ــن حيــــث تنظـ مـ

 املقاوالت ملشاريع حمرَّمة أو ما يغلب عليه احلرام.

 ومما ذكره يف اخلامتة:

لـى الظـن أنـه ال يريـد هبـا أن اإلعانة من حيث بيع السلع أو اخلدمات ملـن يعلـم أو يغلـب ع -
رم ال ُيوز، وكذلك احلكم يف اإلجارة عليها، أو عنده، فهذا الكسب حمـرَّم، إال االستعمال احمل
 ال يطيب للمسلم.
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اإلعالانت التجاريـة وغريهـا مباحـة وجـائزة يف أصـلها إذا خلـت عـن احملرَّمـات أو الدعايـة ملـا  -
 هو حمرَّم يف نفسه أو منفعته.

ا الوصــول للمحرَّمــات واالســتمتاع مــا م تكــن الرحلــة املقصــود هبــ  ســياحية جــائزةالــرحالت ال -
هبــا، أمــا إن كانــت ملــا خيــتل  فيــه املبــاح ابحملــرَّم فــاألمر يعــود لنيــة الشــ ص الســائح، وال حــر  

 على مكاتب الرحالت السياحية يف ذلك ما م تكن هي من يرو ِّ  لذات الفعل احملرم.

حمــرَّم أو يــؤدي إىل احملــرَّم مباشــرة، فعــل أمــر ة مــا م يكــن العقــد علــى أعمــال املقــاوالت جــائز  -
ــض  ــه بعـ ــد  فيـ ــد حتـ ــن قـ ــاً لكـ ــله مباحـ ــان يف أصـ ــا إن كـ ــة، أمـ ــور احملرَّمـ ــاً لألمـ ــان خمصصـ لن كـ

 األفعال احملرَّمة، فال حر  يف ذلك.

 

 فضل اإلقراض
 

محد  فضل اإلقراض وآداب املقرض واملقرتض يف الشريعة اإلسالمية/ هشام أ
 ص.78هـ، 1431._ دمشق: دار حممد األمني، ينعس ا
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  الرمحة  من فيه ملا ،ض عمل مربور، وقربة يتقرَّب هبا العبد إىل هللا سبحانه وتعاىلاإلقرا 

 واجب، هو ما منها آداب،  ض وللقر  حوائجهم. وقضاء كرهبم،  وتفريج أمورهم، وتيسري ابلناس
 األوىل. ابب من هو ما ومنها مستحب، هو ما ومنها

 واملقَّتض.  املقرض بني  مشَّتكة وآداابً  وحكمه، اإلقراض، فضل هذا  حبثه  يف املؤلف بنيَّ  وقد
  فضل  وأن الراب، عن  شرعي  بديل وغريمها،  والسََّلم  البيع ومثله  احلسن، القرض  أن وذكر
 ماالً  ،وتعاىل سبحانه هللا إال حقيقتها يعلم ال كثرية أضعافاً  يضاعف األجر وأن عظيم، اإلقراض

 حسناً.  وذكراً  وبركة
 

 املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلريي 
 

املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلريي املعاصر: دراسة فقهية أتصيلية/ طالب بن عمر 
)أصله رسالة ماجستري من ص  827هـ، 1433الرايض: دار العاصمة،  -الكثريي.

 جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا(.
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سسات اخلريية هي اجلهات اإلنسانية والتنموية التطوعية غري احلكومية، وغالبًا ما تتمثل ؤ امل

 يف صورة الوكيل عن املتربعني. 
يتناول الكتاب األحكام الفقهية واجلوانب املالية ملوارد املؤسسات اخلريية، يف كيفية 

الة النازلة، ومواكبتها حلواحتصيلها وتنميتها، ويرشد إىل خمار  املضائق يف الظرف املعاش 
ابلت رُيات الفقهية املنضبطة، يف مسائلها املستجدة، ورسم مالمح السياسة الشرعية للموارد 

 املالية.
 وقد جعله املؤلف يف ثالثة أبواب، حتتها فصول ومطالب ومباحث، هي:

 املوارد املالية للمؤسسات اخلريية من احلقوق الواجبة. -
 تربعات املندوبة.الن املوارد املالية هلا م -

 مواردها من إيرادات أنشطتها وعائدات استثماراهتا. -

 

 ومما استنتجه املؤلف يف هذا:
 

مشروعية أن تسأل املؤسسات اخلريية للمستحقني مادامت ملتزمة آبداب السؤال،   -
 وهلا أن توكل غريها من املؤسسات اخلريية فيما وكلت فيه.

حتقيق املقاصد الشرعية يف إخرا  وتوزيع  لىع ينبغي على املؤسسات اخلريية احلرص -
الزكاة من خالل جهاز مت صص يقوم بتنظيم إدارة هذه الفريضة مبا حيقق املقاصد العظيمة 

 املرجوة منها.

ُيوز متويل املشاريع االجتماعية والدعوية من أموال الزكاة من قبل ويل األمر، أو من  -
 ملشاريع مستحقي الزكاة..ا ذهينيبه عند وجود املصلحة، بشرط أن ختدم ه

ال متوَّل األنشطة العلمية والدعوية من سهم )يف سبيل هللا( إال إذا ظهر فيها معىن  -
 نصرة الدين جبهاد العلم والدعوة إىل هللا.
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اتَّسع مصرف املؤلَّفة قلوهبم ليمو ِّل صورًا معاصرة كثرية حتقق أثر التأليف ومثرته،   -
وسائل التنصري، ومساعدة بعض اهليئات أو القبائل ترغيبًا ة ومكتعليم املسلمني اجلدد، ومقا

 هلم يف اإلسالم، أو يف معونة أهله.

جواز قبول املؤسسات اخلريية املالبس املستعملة يف كفارة اليمني، مع مراعاة أخذ  -
القدر اجملزئ يف الكسوة، وجواز ضم إيرادات نذور وكف ارات اإلطعام إىل مشاريع تفطري 

مراعاة إطعام العدد احملدَّد شرًعا، ممن يصدق عليهم أهنم مساكني، من غري  مع، الصائمني
 أقارب املكف ِّر الذين حترم زكاته عليهم، ومن غري بين هاشم. 

.. اختيار القول جبواز الوقف اجلماعي، وتوحيد األوقاف املتعددة يف وقف واحد  -
 ذي ريع أكرب عند حتقق املصلحة.

ت دام أساليب التقنية احلديثة جلمع الصدقات، أو ما سال خترَّ  الصور املعاصرة -
يسمى ابلصدقة اإللكَّتونية، على مسألة عقد الوكالة عن طريق الكتابة، وهي جائزة على 

 الصحيح، مع مراعاة الضواب  الشرعية يف ذلك. 

ُيوز للمؤسسات اخلريية أن تقبل معوانت املنظمات الكافرة، بشرط أال  تكون مرتبطة  -
 ام الشريعة، أو تؤول إىل ذلك. الف أحكبشرط خي

ُيوز للمؤسسة اخلريية أن تستقطع أجرة من أموال كفاالت األيتام مقابل جهودها يف  -
 القيام ابحتياجات اليتيم. 

ال ُيوز للمؤسسات اخلريية استثمار أموال الزكاة إال إذا وكلها املستحقون يف ذلك،  -
الزكاة يف حالة تعجيلها، أو عند ضرورة  استثمارؤسسات وُيوز لويل األمر أو من ينيبه من امل

 أتخريها، مع مراعاة أخذ االحتياطات الالزمة لعدم خسارة هذه األموال.

كما ال ُيوز استثمار إيرادات صدقات الفطر واألضاحي واهلدااي والكف ارات  -
 والنذور.
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أتخر  يدة إذاأو املقجواز استثمار كفاالت األيتام وغالل األوقاف والتربعات املطلقة  -
 صرفها يف استثمارات مباحة آمنة قدر اإلمكان.

مشروعية إقامة املزادات واألطباق اخلريية، مع التنبه إىل البعد عن مظاهر الرايء  -
 واإلسراف، أو التشجيع على ذلك. 

االستفادة من االسم اخلريي إلقامة بعض املهرجاانت التجارية خترَّ  على عقد  -
 اإلجارة...

قاف عن طريق شراء عقار يُبىن على أرض الوقف بثمن مؤجَّل، ار األو ز استثمُيو  -
 وخيرَّ  العقد على أنه عقد استصناع.. 

 

 بيع احللي جبنسه
 

بيع احللي جبنسه: دراسة فقهية/ صاحل بن زابن البقمي._ الرايض: مكتبة الرشد، 
 ص. 157هـ، 1430
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كثري منهم حكم الزايدة يف شرائه   هناك مسائل يف احللي يتعامل هبا الناس وخيفى على
ل القدمي منه ابجلديد، جاعلني هذه الزايدة يف مقابل الصنعة، أو مقابل اجلدة جبنسه، أو تبدي
 يف اجلديد. 

 وقد تناول هذا الكتاب حترير حمل ِّ النزاع، وبيان أقوال العلماء فيه، مع بيان الصور
 املمنوعة واجلائزة.

 ا:ومن النتائج اليت توصل إليه
قول مجهور العلماء أنه إذا بيع املصوغ كاحللي بغري املصوغ كالترب املضروب من  -

 الدراهم أو الداننري، فإنه ال عربة للصناعة وال لغريها، فيجب التماثل يف بيع اجلنس جبنسه.
التماثل، وحيرم التفاضل عند مجيع الفقهاء بال إذا بيع املصوغ ابملصوغ فإنه ُيب  -
 خالف.
غب احللية من الصائغ أن يعمل له حلية معينة، سواء حدَّد وزهنا أو م طلب راإذا  -

حيد ده، فإذا مت العمل أعطاه مثل وزهنا، وزايدة من جنسها، أو من غري جنسها، حسبما اتفق 
ند احلنفية واملالكية والشافعية؛ لعدم على مقدارها عند العقد، فهذه الصورة ال جتوز ع

 ولعدم التماثل إذا كانت األجرة من جنس احللية.التقابض يف اجللسة، 
الطرق اليت توافق الشرع وحتقق غرض طاليب صناعة احللي، سواء كانوا أفراداً أو ورشاً،  -

 أو مصانع حللي الذهب أو الفضة، هي كالتايل:
انتظار طالبها، ويتم التقابض يف اجمللس، ويتم دفع   . أن تتم صناعة احللي خالل مدةأ
 ن النقود الورقية، أو حنوها مما هو خمالف جلنسها.مثنها م

. أن يشَّتي اإلنسان الذهب أو الفضة ترباً، أو سبائك، أو حلياً، ويدفع مثنها، ب
د جنسها. أو ابلتفاضل إن اختلف اجلنس، ويقبض املشَّتي الذهب أو  ابلتساوي إن     احتَّ

اعة اليت يريدها، ويسلمه املعدن الفضة، ويقبض البائع الثمن، مث يتفق معه على أجرة الصن
 هذه احلالة يكون العقد جائزاً، وصحيحاً، سواء أكانت األجرة املشَّتى، ذهبًا أو فضة، ويف

من جنس املعدن أم خمتلفة عنه، وسواء دفعها مقدمًا أم عند تسلم احللي، أو دفع بعضها 
 ، والبعض اآلخر مؤخراً.مقدماً 

 كة املكرمة.العام للمجمع الفقهي اإلسالمي مب واملؤلف عضو جملس الشورى، واألمني
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 اإلسالمية الشريعة يف النجش بيع

 
ريعة يف الـنجش بيع  اجلديـدة اجلامعـة دار اإلسـكندرية، ،فقـي عبـده حامـد /اإلسـالمية الشـَّ

 .ص 83 هـ، 1424 للنشر،
 
 ؛القلـــوب يف العــداوة انر وإيقـــاد النفــوس، يف األحقـــاد وزر ع الظلــم، إىل دعـــوة الــنَّجء نإ -1
 .املعلومة البيع قواعد على خرو  ألنه
ــاه الـــنجء -2 ــرًعا معنـ ــر أن: شـ ــلعة شـــ ص حيضـ ــاع، سـ ــن تبـ ــعرها ويعلـ ــاداةً  سـ ــائع بـــني منـ  البـ

 الــثمن مــن أكثــر بــثمن فيهــا رغبتــَه ويبــدي شــرائها، يف رغبــةم  لــه لــيس شــ صم  فيــأيت واملشــَّتي،
راء فيندفِّع وخديعته، املشَّتي، مهَّة إاثرة وهدفه املعلن، ا ظاانًّ  للش ِّ  وهو الثمن، ذلك تستحق أهنَّ

ر يعلم ال ا النـَّاجء، وخديعـة مبك  لعة إبعجابـه يتظـاهر ورمبـَّ  أن أو املشـَّتي، ليغـرَّ  ومـدحها ابلسـ ِّ
 .أكثر مثنها أنَّ  أو املشَّتي، على ليدل س ؛أكثر فيها له ُدفِّع أنه كاذابً   السلعة صاحب يدَّعي
ق -3 ــَّ ــنجء يتحقـ ــوم الـ ا اليـ ــً ــا أيضـ ــراه فيمـ ــون يف نـ ــن التليفزيـ ــن إعـــالانت مـ ــلع، عـ ــفها سـ  ووصـ

نعة مــن عاليــة بصــفات  واحلقيقــة للشــراء النــَّاس فينــدفع املعلنــني، وذكــاء روعــة مــع واجلمــال الصــَّ
 .اليوميَّة والصحف اجملالت يف نقرُؤه وما اإلذاعة، من نسمعه ما ومثله أعلن، ما غري
اع، واألثــر والســنَّة ابلكتــاب حــرامم  الــنجء -4 ل واإلمجــ   إحلــاق مــن فيــه ملــا ؛ويرفضــه أيابه والعقــ 

 .الكبائر من كبرية  وأنَّه حرمتِّه، إىل الُفقهاء مجهور وذهب ابآلَخرين، والضَّرر األَذى
ق الــنجء -5 لعة مثــن يف زايدةٍ  لي يتحقــَّ ا الســ   بلغــت   تكــن م ولــو حــلَّ  املشــَّتي، يعرضــه عمــَّ

ا ؛املثـل قيمـة وا ال)) :-صـلى هللا عليـه وسـلم  - الرسـول لقـول تطبيقـً  النـاس دعُـوا الركبـان، تتلقـَّ
 الــنَّجء لنَّ  القــول إىل الفقهــاء مــن فريــقم  ذهــب قــد كــان  وإن ((،بعــض مــن بعضــهم هللا يــرزق
 قـد ذلـك ولكـن لـه، والنصـح ابلبـائع الر ِّفـ ق إىل هـادِّفِّني املثل، مثن عن السلعة زادت إذا يتحقَّق
ق  طريــق عــن ولــيس املعــروض، الــثمن عــن تعلــو ســلعتك إنَّ : لــه ليقــو  كــأن  ؛خــرآ بطريــق يتحقــَّ
 .آخر مشَّتايً  واعتباره الزايدة،
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 كـــان  فلــو ،جــاهالً  املشــَّتي يكــون أن - ســـبق مــا إىل إضــافة - الــنجء لتحقيــق يشــَّتط -6
ل عة، بقيمة عارفًا  .بنفسه أضرَّ  الذي هو ألنَّه ؛جنء فال الغري، بزايدة واغَّتَّ  الس ِّ
ق مــع واحملــل ، والعاقــدين الصــيغة مــن أركانــه، اســتكمل إذا صــحيح، ءنجالــ  مــع البيــع -7  حتقــ 

 .فق  اإلمث يف مؤثر فالنجء أيًضا، الصحَّة شروط ووجدت منها، كل  شروط
 أنَـّه ذلـك بعـد لـه ظهـر أو بـه، يعلـم يكن م إذا النجء مع املشَّتي أنَّ  نرى: املؤلف وقال -8

ع، يف عليــه للتــدليس ؛اخليــار لــه حيــق فإنــَّه منــه، إبشــارة أو البــائع بعلــم  املبيــع رد ِّ  بــني خيــريَّ و  البيــ 
 .الثَّمن دفع كان  إن املثل مثن على الزايدة واسَّتِّ داد إمساكه وأ مثنه، وأخذ
ن وظلـم منهـا، الـت لُّص ُيب معصية النجء -9  مـن اخلـالص وطريـق الـنجء، عليـه وقـع لِّمـَ

 زايدة بعــد زاد مــا ســواءم  زايدتــه، علــى ينبــ  ومــا زاد، مــا للمشــَّتي النــاجء يعطــي لن كلــه  ذلـك
 .زايدته على مبين ذلك كلَّ   ألنَّ  ؛الناجء على زاد الَّذي هذا زايدة بعد زيد وما الناجء،

ا البــائع وعلـــى نفســه، مـــن الــنجء فعـــل كــان  إذا النـــاجء علــى التوبـــة وجــوب -10  إذا أيضـــً
 .منه لصالت  ُيب منكر ألنَّه ؛بصنيعهما والرَّاضي ،ذلك على اتَّفقا
ع خيـــالف -11 ه شـــرًعا، جـــائز فـــاألخري ؛املـــزاد بيـــع الـــنجء بيـــ   عصـــران يف بيوعـــات تقـــع وعليـــ 

 .احلاضر
ح البحــث هــذا -12 رَِّعت   مــا اإلســالمية الشــريعة أنَّ  جبــالء لنــا يوضــ ِّ  ملصــاحل إالَّ  أحكامهــا شــُ

ا هلا ويشهد العباد،  هللا مـن أصـدق نومَـ  خبـري، حكـيم لـدن من تنزيل فهي ؛الباقية الرسالة لهنَّ
 !قياًل؟
ل مـــا أهـــم هـــذا كـــان ف إليـــه توصـــَّ ذي املفيـــد، كتابـــه  يف املؤلـــ   يف النـــاس مـــن كثـــرياا  يهـــم   الـــَّ

 .بيوعهم وعقود هتماوجتار  معامالهتم
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 بيع اجملهول
 

بيع اجملهول: أحكامه وآاثره وإشكالية عقود النفط الليبية: دراسة فقهية مقارنة ابلقانون 
أكتوبر،  7مصراتة، ليبيا: جامعة  -و مفتاح أبو غرارة الرفروين.املدين اللييب/ ض

 ص. )أصله رسالة جامعية(. 346هـ، 1431

 

 
تناول الكتاب موضوع بيع اجملهول، فحدد معىن اجلهل، وبني أحكامه، وآاثره، وضابطه، 

لفقه والتفرقة بني اجلهل والَغرر، وبني اجلهل وراب البيوع، كما تضمن مقارنة بني أحكام ا
والقانون الوضعي يف اجلهل. واحتوى كذلك على منوذ  تطبيقي من العقود املعاصرة، وهي 

 تثار حوهلا إشكاليات فيما يتعلق ابجلهل ابحملل. عقود النف ، حيث
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وقد توصل الكاتب إىل اتفاق الفقهاء على عدم صحة بيع اجملهول، وأنه ال خمالف هلم ممن 
على املنقول واملعقول، فإن اجلهل يَّتتب عليه أخذ مال خال يعتد بقوهلم، واستندوا يف هذا 

 ابلباطل. عن العوض يف املعارضات. وهذا من ابب أكل املال

 واجلهل مينع من حتقق الرضا يف البيوع.

واجلهل امل ل  بشرط الصحة هو ما وقع يف أحد العناصر األساسية، أو وصٍف معترب عادة، 
 ا مينع صالحية املعقود عليه لشغل الذمة.وهذا اجلهل مينع حتقق الرضا، كم

 اجملهول.واتفق الفقهاء على تطبيق آاثر البطالن على بيع 

 واجلهل نوع من أنواع الغرر... 

 اخلسارة 

 
اخلسارة: مفهومها ومعايري احتساهبا وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالمي/ أمحد بن حممد  

 ل: رسالة دكتوراه(.ص._ )األص436هـ 1430كليب._ عم ان: دار النفائس، 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif-MzbwPDLAhWFeA4KHQzEA4oQjRwIBw&url=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t%3D230546&psig=AFQjCNFwgGefJRDEit8BCmPjxukhKa3zyQ&ust=1459705453688586
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اخلسارة هي النقصان اجلزئي أو الكلي يف رأس املال أثناء االستثمار يف األنشطة 
 املشروعة، وذلك إذا زادت التكاليف على اإليرادات. 

وقد وضعت الشريعة اإلسالمية وسائل حمكمة تعاجل اخلسارة قبل وقوعها، وتعد دوراً 
املقابل وسائل حمكمة تعاجل اخلسارة بعد وعها، ووضعت يف وقائياً وابتباعها تؤدي إىل منع وق

 وقوعها، وتعد دوراً عالجياً.

وقد جعل املؤلف كتابه يف ستة فصول، حتتها مطالب ومباحث طويلة، وهذه الفصول 
 هي:

 مفهوم اخلسارة وأنواعها واأللفاظ ذات الصلة. -

 وسائل معاجلة الشريعة لل سارة وآاثرها. -

 تفاديها. أسباب اخلسارة وطرق -

 معايري حساب اخلسارة. -

 تطبيقات اخلسارة عند الفقهاء. -

 أسباب مواجهة اخلسارة يف املصارف اإلسالمية. -

وبنيَّ أن املنافسة غري املشروعة، اليت هي تصرفات وممارسات وأعمال تُبىن على أسس 
وع اخلسارة قغري سليمة وال شرعية، يقوم هبا اتجر أو أكثر يف جمال االستثمار، يَّتتب عليها و 

على بقية التجار، وقد أملح الفقه اإلسالمي إىل صور عديدة هلا وبيان دورها يف وقوع 
 اخلسارة، كما وضع هلا ترتيبات وأحكاًما وقائية وعالجية.
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وأن اإلشاعة هلا دور خطري يف حدو  اخلسارة، من خالل البلبلة والقلق الذي حيدثه يف 
 البيئة االستثمارية. 

حساب اخلسارة عند الفقهاء، وميكن حصرها يف سبعة معايري: توزيع  وتتعدد معايري
اخلسارة على أساس رأس املال، أو عن طريق األرش، أو ابلَّتاضي، أو ابلصلح، أو على  

 الثلث، أو عن طريق العرف، أو عن طريق اخلرباء. 

 ويعد العرف واخلربة أهم املعايري الشرعية يف حساب وتوزيع اخلسارة التجارية.

من تقسيم اخلسارة بني الشركاء على أساس  - كما يقول الكاتب  -وال مانع شرعًا 
 الَّتاضي بينهم، وإن جاءت على خالف مقدار رؤوس األموال.... 

 

 محاية الديون يف الفقه اإلسالمي
 

بــريوت: دار البشــائر  -محايـة الــديون يف الفقـه اإلســالمي: دراســة مقارنـة/ إبــراهيم رمحـاين.
 مج ) أصله رسالة دكتوراه من جامعة اجلزائر(.2هـ، 1432اإلسالمية، 
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التعامل ابلديون شـائع يف اجملتمعـات، ولكـن  صـاَحبته صـور كثـرية مـن تضـييع األمـوال، ونكـران 
اإليفاء، حل سدَّ بعـض النـاس علـى أنفسـهم أبـواب الـرب  والقـرض، بذريعـة اجلميل، ومماطلة يف 

فــظ للـدائن حقوقـه. ونــتج عـن هـذا توســع كبـري لصــاحل فسـاد الـذمم، وعــدم وجـود ضـماانت حت
 يون من التعثر احملتمل.القرض الربوي، فكانت ضماانته جمحفة، بدعوى محاية الد

لـديون أدى إىل تـوتر يف العالقـات االجتماعيـة كما أن عجـز املـدينني أو امتنـاعهم عـن سـداد ا
ات ونزاعــــات كثــــرية يف بــــني األطــــراف ذات الصــــلة ابلــــدين، وهــــذا بــــدوره أفضــــى إىل خصــــوم

 ساحات القضاء، وادعاء إفالس...
وتسـاءل املؤلـف عــن دور الفقـه اإلســالمي ملواجهـة صـور الظلــم املتبـادل بــني الـدائن واملــدين يف 

تدابري املانعة مـن تعثـر الـديون، ومـا مـدى فاعليتهـا نظـراًي وتطبيقيًـا، قروضهم ومعامالهتم، وما ال
 ة الديون املتعثرة، لردع احملتالني ومحاية احلقوق الضائعة؟.وما اإلجراءات العملية يف معاجل

وجـاء حبثــه هــذا لتلــك الــدوافع واألســئلة، وألمهيـة املوضــوع يف عصــران، الــذي تنوعــت فيــه صــور 
 جعله يف اببني:املعامالت املالية، و 

 : التدابري املانعة من تعثر الديون يف الفقه اإلسالمي.األول
وثيق الكتايب، واإلشهاد. مث محايتها من إفـالس يون من جحود املدين ابلتوبنيَّ فيه محاية الد   

املدين ابلرهن، والكفالة، والتأمني. مث محايتها من مماطلـة املـدين ابلشـرط اجلزائـي وشـرط حلـول 
  األقساط أو التصدق.ابقي 
 : طرق معاجلة الديون املتعثرة يف الفقه اإلسالمي.الثاين

جحـــود املـــدين، عـــن طريـــق الصـــلح،  منـــه طـــرق معاجلتهـــا بســـبب وقـــد حبـــث يف الفصـــل األول
 والتحكيم، والقضاء.

ويف الثاين منه: معاجلتها بسبب إفالس املدين، ابلزكاة، واحلجـر علـى املـدين املفلـس، واإلجبـار 
 ى التكسب.عل

ــفر، وتصــــرف  ــن السـ ــه مـ ــون مبنعـ ــدين، ويكـ ــة املـ ــبب مماطلـ ــديون بسـ ــة الـ ــه معاجلـ ــث منـ ويف الثالـ
 أمواله، والعقوبة التعزيرية له. القضاء يف
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وقد ذكر املؤلف أن التسجيل احلريف للدَّين يف صحيفة هبدف احلفاظ عليـه مـن الضـياع نتيجـة 
ــود والنســـــيان، يعـــــدُّ الوســـــيلة  الوقائيـــــة الناجعـــــة الـــــيت تضـــــمن حفـــــظ آاثر املعـــــامالت يف للجحــ

 املستقبل.
دار ما بذلـه مـن جهـد إجرائـي، دون كما بنيَّ جواز أخذ البنك أجرًا على خطاب الضمان مبق

 املبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان. أن يرب  األجر بنسبة
ا مـن املـال غرامـة ماليـة وأشار إىل أن الدائن إذا شرط على املدين أو فرض عليـه أن يـدفع مبلغًـ 

 جزائية حمددة، أو بنسبة معينة إذا أتخر عن موعد السداد يف املوعد احملـدد بينهمـا، فهـو شـرط
أو فــرض ابطــل، وال ُيــب الوفــاء بــه، بــل وال حيــل، ســواء كــان الشــارط هــو املصــرف أو غــريه، 

 الذي نزل القرآن بتحرميه. ألن هذا بعينه هو راب اجلاهلية
ل مقابـل التعجيـل، بشـرط أن ال يكـون هـذا وُيوز الصلح  على أسـاس الوضـع مـن الـدَّين املؤجـَّ

 دين.العمل بناء على شرط مسبق بني الدائن وامل
وُيرب املدين املفلس على التكسب إذا كان له يـد يف إعسـاره وأنـه متهـاون ومفـر ِّط، خاصـة إذا  

 لوفاء ابلتزاماته.كانت له مهارات وكفاءات متكنه من املبادرة لتعويض خسائره وا
 وحيق للدائن منع املدين من السفر حل يويف دينه إذا كان املدين موسرًا وحلَّ أجل السداد.

ضي أن يبيع مـال املـدين املفلـس عليـه لصـاحل غرمائـه، ويراعـى يف ذلـك نفقـة املفلـس للقا وُيوز
 ابملعروف.

 ع ألجل قضاء دينه.كما ُيوز إجبار املدين املماطل على إُيار أمالكه اليت ال تبا 
دِّ  وعقوبــة الضــرب تعزيــرًا مشــروعة، واملــدين املماطــل دون وجــه حــق يعاقــب ابلضــرب إذا م جتــُ

 التعزيرات األدبية األخرى، من حبس أو هتدي وحنومها. معه نفًعا
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 فتح الشباك.. ودليل التيهان
 

قليلة، ولعلها تعرف اختصاراً بكتب احليطان، وموضوعها يتعلق  حقوق اجلوار الفقهيةكتب 
ابلبناء والطرق والسطوح واألبواب ومسيل املياه والشفعة وغرس األشجار واحليطان املشَّتكة 

 ملرافق العامة..وبعض ا
 واملعروف أنه صدر يف هذا ثالثة كتب، هي:     
على الزايدة فيه  كتاب احليطان، الذي ألف أصله املرجي الثقفي، وتناوب -

والتعليق عليه أكثر من عام، إىل أن انتهى إىل ابن قطلوبغا، وصدر بتحقيق 
حممد خري يوسف عن دار الفكر بدمشق ومجعية مجعة املاجد بديب عام 

 ص.  208هـ، ويقع يف  1414
كتاب احليطان للصدر الشهيد ابن مازه الب اري، وقد صدر بتحقيق عبدهللا  -

هـ، ويقع يف  1416ن جامعة امللك عبدالعزيز جبدة عام نذير أمحد، وصدر ع
 ص.  278

القضاء ابملرفق يف املباين ونفي الضرر، لعيسى بن موسى التطيلي، وقد صدر  -
املنظمة اإلسالمية للَّتبية والعلوم والثقافة عام  بتحقيق حممد النمينج عن

 ص.  253هـ، ويقع يف  1420

 

 قان هبذا املوضوع، مها:مث وقفت على رسالتني أخريني تتعل    
، ملفيت بريوت فتح الشباك الكاشف على اجلريان وسدُّه وعمل الساتر له -

 هـ  1260عبداللطيف بن علي فتح هللا، املتوىف سنة 
، ملفيت  معرفة حكم الكشف املضر على اجلريانواحلريان إىل دليل التيهان  -

 هـ. 1274بريوت أمحد بن مصطفى األغر، املتوىف سنة 

مهما عبداللطيف فاخوري إىل آخر كتابه "حقوق اجلوار يف الشريعة اإلسالمية  وقد ض
هـ، ص   1423والقوانني الوضعية" الذي صدر عن مؤسسة الرحاب احلديثة ببريوت سنة 

137-188 . 
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وأصل الرسالتني فتواين تضمنتا موضوع فتح الشباك املطل على اجلريان وحقوق اجلريان     

بفتح الشبابيك املطلة على بعضهم البعض، ويبحث فيها حكم ما إذا كان أحد الشباكني 
، وشروط القول بتوافر   قدمياً وكان الثاين حمداثً، وتبيان الفرق بني الضرر البني ِّ والضرر غري البني ِّ

 أحد النوعني املذكورين.
كما تضمنت الفتوى األوىل نص فتوى كان قد أصدرها حينذاك مفيت بريوت الشيخ أمحد      

احللواين، يف موضوع فتح طاقة يف عل ِّية أحد اجلريان كاشفة على بعض عل ِّية جار له، والعل ِّية 
 ليست حمل قرار نسائه.   

 
 حق اًلرتفاق

 

الدمام: دار ابن  -قارنة/ سليمان بن وائل التوجيري.حق اًلرتفاق: دراسة فقهية م
 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى(. 462هـ ،  1432اجلوزي، 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnw7ShxfDLAhUHnA4KHXRNDYQQjRwIBw&url=http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session%3D14YY87985973M.7102035%26profile%3Dakfnl%26uindex%3DBAW%26term%3D%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%AA%201274%20%D9%87%D9%80%20.%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%26aspect%3Dbasic%26menu%3Dsearch%26source%3D172.16.17.75@!kfnl1256&psig=AFQjCNF3PClPOwiBBSbbrNRW74TcZ7uS7A&ust=1459706673743034
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حقوق االرتفاق منها ما هي مصاحل عامة، كحق الشرب من النهر الكبري، وحق املرور يف 
داخلة يف احلق العام من  صرف العام، وحنو ذلك، فهذهالشارع العام، واالنتفاع ابجملرى وامل

 حقوق العبد اخلالصة.

ومن حقوق االرتفاق ما هي مصاحل خاصة لفرد أو أفراد، كانتفاع اجلار ابالرتفاق مبلك 
جاره، من ترتيب شرب من مائه، أو طريق يف أرضه، أو غرز خشبة يف جداره، وحنو ذلك. 

 صة. احلق اخلاص من حقوق العبد اخلالوكل هذه أو حنوها داخلة يف 

وذكر املؤلف أن الفقهاء حبثوا حقوق االرتفاق يف مواضع متعددة من أبواب الفقه، فلم 
يفردوه بباب مستقل ُيمع املسائل ويفصل األحكام، لذا م يصطلحوا على تعريف جامع 

 مانع له.

هـ( 1306شا )ت وذكر أن أول من استعمل مصطلح "حقوق االرتفاق" هو حممد قدري اب
احلريان(، وعرَّفه لنه "حق مقرر على عقار ملنفعة عقار آخر لش ص آخر".  يف كتابه )مرشد 
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وأخذ عليه املؤلف لنه مأخوذ من تعريف أهل القانون. مث عرفه مبا ظهر له أنه "حق متقرر 
أو  على عقار ملنفعة عقار آخر مالكهما خمتلف، أو ملنفعة ش ص تقيده بش ص بغري إجارة

 إعارة أو وقف أو وصية".

اختار أن خيوض يف هذا البحث ألنه من املوضوعات احليوية املهمة اليت حيتا  إليها  وقد
الناس كثريًا يف أمور معاشهم ومعامالهتم، وألهنا م ُتدرس دراسة مستقلة مفصلة تقارن بني 

من حق االرتفاق  آراء العلماء وتوفق بينها وترجح ما يعضده الدليل منها، ولوجود صور
من ارتفاع املباين القريبة من املطارات، واملنع من فتح النوافذ على منازل  مستحدثة، كاحلد

اجلريان خبالف ما تساهل به الناس اليوم، واملنع من إحدا  بعض احلرف والصناعات احلديثة 
 اليت حُتد  أضرارًا مبا جاورها.

 وجعله يف تسعة أبواب، هي:

 اق وحكمه واحلكمة من مشروعيته.تعريف حق االرتف -

 أنواع حق االرتفاق. -

 أسباب إنشاء حق االرتفاق. -

 أحكام حق الشرب. -

 أحكام حق اجملرى. -

 أحكام حق املسيل. -

 أحكام حق املرور. -

 أحكام حق اجلوار. -

 أسباب انتهاء حق االرتفاق.  -
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 هبة املنافع

 

 -هبة املنافع: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي/ جهاد حممود األشقر.
 ص.195هـ، 1433درية: مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكن

 

 
 

هبة املنافع تعترب من ابب قضاء حاجة املسلم، وإجابة املضطر، وتنتج التودُّد والَّتاحم بني 
املؤلف حقيقة اهلبة، ومشروعيتها، والفرق بينها وبني ما يشبهها أفراد األمة الواحدة. وقد بني 

ية، والعارية والوقف والوصية واإلابحة، مث بني ماهية من عقود، مثل اهلدية والصدقة والعط
املنافع وعقودها، وحبث يف أركان هبتها، وأورد مناذ  تطبيقية هلا، واآلاثر املَّتتبة عليها، من 

م الشيء املوهوبة منفعته، وضمان االستحقاق، وضمان العيوب التزامات الواهب، وتسلي
 اخلفية، والتزامات املوهوب له جتاه ذلك.
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 ومن النتائج اليت قررها الباحث أنه:

يَّتتب على هبة املنافع التزامات للواهب، وهي: تسليم الشيء املوهوبة منفعته، وعدم  -
االستحقاق، أو كانت هبة املنافع ضمان االستحقاق إال إذا تعمَّد الواهب إخفاء سبب 

 بعوض، وضمان العيوب اخلفية.

وض أو املقابل، إذا كانت هبة املنافع بعوض، وعليه على املوهوب له أن يلتزم لداء الع -
االلتزام بنفقات اهلبة، واستعمال العني املوهوبة منفعتها على الوجه املشروع، وأن يلتزم برد ِّ 

د انتهاء املدة املتفق عليها بني الطرفني، أو استيفاء املنفعة من العني املوهوبة منفعتها عن
 العني. 

ون على املوهوب له مطلقاً، سواء تلفت العني بفعله، أو بفعل حملُّ هبة املنافع مضم -
 أجنيب، أو أصابتها جائحة مساوية، قصر يف احلفظ أم ال، وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة. 

هاء األجل، أو برجوع أحد العاقدين، أو موت أحدمها، أو فقدان تنتهي هبة املنافع ابنت -
 ء املوهوب منفعته.أهلية أحدمها، أو إساءة استعمال الشي

 :اهلبات: ومن الكتب اليت صدرت يف قلت

اإلسكندرية: دار الفكر  -علي بن حممد اإلبياين. /اآلاثر الناشئة عن الرجوع يف اهلبة -
 ص.  425هـ، 1431اجلامعي، 

راسة عن اهلبة يف قانون األسرة اجلزائري مقارنة أبحكام الشريعة اإلسالمية والقانون د -
 ص.  329هـ، 1421الرايض: مطابع اخلالد،  -بن أمحد نقية. حممد /املقارن

بريدة: دار أصداء اجملتمع،  -صاحل بن عبدهللا الالحم. /العدل يف اهلبة لألوًلد واألقارب -
 ص.  96هـ، 1418
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هـ، 1417الرايض: دار املسلم،  -خالد بن علي املشيقح. /مسائل مهمة يف اهلبة واهلدية -
 ص.  54

إبراهيم إبراهيم  /ق الرجوع فيها: دراسة مقارنة أبحكام الفقه اإلسالميمضمون اهلبة وح -
 ص.  176هـ، 1409القاهرة: املؤلف،  -الصاحلي

 -حسن حممد بودي. /انع الرجوع يف اهلبة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيمو  -
 ص.  218هـ، 1425اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 

هـ، 1422الدار البيضاء: املؤلف،  -عبدالرمحن بلعكيد. /ناهلبة يف املذهب والقانو  -
 . ص297

 
 اجلوائز

 
عم ان: دار  -اجلوائز: أحكامها الفقهية وصورها املعاصرة/ أتليف ابسم أمحد عامر.

 ص. 159هـ،  1426النفائس، 
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ي. دراسة علمية أصلها رسالة جامعية، تتناول موضوع اجلوائز وأحكامها يف الفقه اإلسالم
ذكر الباحث أنواع اجلوائز ابعتبارات متعددة، فباعتبار ماهيتها تنقسم إىل مادية ومعنوية، 

تنقسم إىل جوائز على فعل الطاعات، وجوائز على فعل املباحات، وأخرى  وابعتبار متعلقها
ابقات. وابعتبار ماحنها تنقسم إىل جوائز السلطان، واجلهة املاحنة للجوائز يف على املس

 ابقات. مث ُختمت بذكر صور معاصرة للجوائز، مع بيان أحكامها الشرعية. املس
 ومما خلصه الباحث من نتائج يف اخلامتة:

 دلَّت نصوص شرعية كثرية على مشروعية اجلائزة. -
 للجوائز ينبغي التقيد هبا، لآلخذ واملعطي.هناك ضواب  شرعية  -

 ُيوز إعطاء اجلوائز على فعل الطاعات. -

ها على فعل املباحات من األمور الدنيوية املباحة، وخيرَّ  كما ُيوز إعطاؤ  -
 ذلك على أهنا من اجلعالة.

ُيوز تقدمي اجلوائز يف املسابقات إذا كانت ُمعينة على اإلعداد للجهاد، أو  -
 عية معتربة، على الراجح من أقوال أهل العلم.فيها مصلحة شر 

، أما العلماء والدعاة ال حر  يف قبول جوائز السلطان إذا كان من غري سؤال -
 فينبغي عليهم أن يتنزهوا عنها ملعاين واعتبارات متعددة.

وجوز عند مجهور العلماء أن يكون املانح للجائزة يف املسابقات أحد  -
يقول: إن سبقتين فلك كذا، وإن سبقتك فال املتسابقني دون اآلخر، كأن 

 شيء عليك.

ُيوز إال إبدخال حمل ِّل بينهما،  أما إن كان مانح اجلائزة كال املتسابقني فال -
وهذا عند مجهور العلماء، خبالف ابن تيمية وابن القيم، فيجوز عندمها أن  

 يكون مانح اجلائزة كال املتسابقني من دون حمل ِّل.

 جلوائز يف املسابقات العلمية والثقافية النافعة. ال حر  من إعطاء ا -

ية ]الربوية[ وعن سائر ُيب على املسلمني أن يبتعدوا عن البنوك التجار  -
 خدماهتا، مبا فيها اجلوائز املقدَّمة، ألهنا مؤسسات قائمة على حماربة هللا تعاىل.
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ب جوائز احملالت التجارية مباحة من حيث األصل على الراجح، ألهنا من اب -
 الَّتويج، ولكن تُراعى الضواب  الشرعية يف حال تقدمي اجلوائز وأخذها. 

نواعها إمنا هي صورة جديدة للقمار، فهي حمرمة وال  جوائز اليانصيب بكافة أ -
 جتوز شرعاً.

 

 

 

 التشريع العمايل اإلسالمي
 

  -التشريع العمايل اإلسالمي: دراسة موازنة بقوانني الدول العربية/ هيثم حامد املصاورة.
 ص. 155هـ، 1431القاهرة: دار الكتب القانونية: دار شتات، 

 

 
 

حماوالت عدة جرت لتقنني أحكام الشريعة اإلسالمية يف جماالت  يلفت الكاتب النظر إىل أن
خمتلفة، كأحكـام احلـدود والقصـاص واملعـامالت املاليـة وغريهـا، إال أن أاًي منهـا م يُعـَن لحكـام 
عالقات العمل منفردة، بل إن التطـرق إليهـا كـان يـتم إىل جانـب العقـود واملعـامالت األخـرى، 



262 

 

م تنصب على األسس واملبادئ أكثر من اهتمامها ابلتفاصـيل، ألمر الذي جعل تلك األحكاا
وهو ما حدا ابلقوانني الوضعية إىل اإلحالة إىل قوانني مت صصة أخرى تنظم عالقات العمـل، 

 وقد صدرت هذه القوانني يف البالد العربية وم تت ذ الشريعة اإلسالمية مصدرًا هلا.

ائل واألحكـــــام وعقـــــود العمـــــل يف الفقـــــه جـــــاء عمـــــل املؤلـــــف هنـــــا، لبحـــــث املـســــ وبنـــــاء عليـــــه 
ــة بتنظــــيم  ــواب  املتعلقـ ــام والضـ ــدة، كاألحكـ ــور اجلديـ ــات التطـ ــتجدات ومعطيـ ــالمي، ومسـ اإلسـ
اإلجــازات وســاعات العمـــل والراحــة وإصــاابت العمـــل وغريهــا، إذ تبــدو احلاجـــة لبيــان موقـــف 

 لقة ابلعمل.اجها ضمن أحكام القوانني املتعالشريعة اإلسالمية منه بغية تبنيها وإدر 

 ومت توزيع دراسة التشريع العمايل اإلسالمي على فصلني:

 عقد العمل يف الشريعة اإلسالمية. -

 الشريعة اإلسالمية مصدرًا للتقنينات املتعلقة ابلعمل. -

وذكـــر يف اخلامتـــة أن الفقهـــاء يتعرضـــون لعالقـــات العمـــل ضـــمن أحكـــام عقـــد اإلجـــارة، يف 
 ارة األش اص. رئيسيني: إجارة األشياء، وإجنوعني

 وأن الفقه اإلسالمي مييز بني نوعني من األجراء: األجري العام، واألجري اخلاص.

ويرتب التعاقد على العمل يف الفقه والقانون التزامني رئيسـيني علـى طـريف العقـد، مهـا: أداء 
ــل، إىل جا ــل، وأداء األجـــــر مـــــن صـــــاحب العمــ ــل مـــــن جهـــــة العامــ نـــــب العديـــــد مـــــن العمــ

يــة األخــرى، كاحملافظــة علــى أدوات العمــل مــن العامــل، ومعاملتــه معاملــة االلتزامــات الفرع
 حسنة من قبل صاحب العمل.

كما لفت النظر إىل أن هناك قدرًا كبريًا من التشابه بني القوانني الوضعية الغربية ومن هنـج 
ا يف تقســــي ــً ــدو ذلــــك جليـ ــه اإلســــالمي، ويبـ ــا وأحكــــام الفقـ ــارة واألجــــراء، ويف هنجهـ م اإلجـ
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 مــن املســائل واألحكــام، األمــر الــذي يــرجح معــه أتثــر تلــك القــوانني لحكــام الفقــه الكثــري
 اإلسالمي!

كما ذكر أن الشريعة اإلسالمية تعدُّ مصدرًا ماداًي لبعض أحكام تقنينات العمل العربية، 
التقنينات، كإجازة ويالحظ أوجه التأثر مبا تقتضيه أحكام الشريعة يف مواضع من هذه 

ة العدَّة، والتعويضات املستحقة للعمل أو ورثته، وحترمي التعامل ابلفائدة احلج، وإجاز 
وتناول املواد احملظورة شرًعا، األمر الذي يؤكد إمكانية االعتماد على الشريعة اإلسالمية 

 وفقهها يف الكثري من األحكام اليت تضمنها قانون العمل.

 

 ستثمار الزراعيضماانت وحوافز اًل
 

اًلستثمار الزراعي فيه الفقه اإلسالمي وقانون اًلستثمار/ أمحد  ضماانت وحوافز
 ص.617هـ، 1433حممد أبو سعدة._ اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 
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االستثمار الزراعي هو اجلهد الذي يبذله اإلنسان يف تنمية املوارد الزراعية واستغالهلا 
 مية.استغالالً أمثل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسال

ويعترب االستثمار الوسيلة الوحيدة لتوسيع الطاقة اإلنتاجية لقطاع الزراعة على املدى 
البعيد، وحتقيق النمو املتواصل الذي تبتغيه الدولة، وهذا االستثمار نوعان: حكومي، 

 وخاص.
 صول ومطالب عديدة، هي: وقد جعل املؤلف كتابه يف ثالثة أبواب، حتته ف

 راعي وأمهيته وتطوره.تعريف االستثمار الز  -

 ضماانت االستثمار الزراعي يف الفقه اإلسالمي وقانون االستثمار. -

حوافز االستثمار الزراعي يف الفقه اإلسالمي وقانون االستثمار )ويعين يف  -
 مصر(. 

 ومما توصل إليه مؤلفه: 
وظيفته يف خدمة اجملتمع املسلم، من حرص الفقه اإلسالمي على قيام املال ب -

أكيد على وجوب استثمار املال اخلاص وجوابً كفائيًا إن احتا  إليه اجملتمع خالل الت
اإلسالمي؛ لتوفري احتياجاته من املواد الغذائية، وقد دلت اآلايت القرآنية واألحاديث  

تنمية وتوفري ما النبوية وآاثر الصحابة على أن شكر نعمة املال إمنا يكون ابلسعي ل
 وا فريسة لعدوهم. حيتاجه املسلمون حل ال يقع

أن استثمار املسلم ألمواله خيضع لضواب  واضحة، حل يست دم املال يف  -
 منفعة املسلمني بسد ِّ حاجة أساسية وضرورية هلم وجملتمعهم.

أن يستثمر وفقاً  –وفقًا للمنظور اإلسالمي  –وكذلك فإن هذا املال ينبغي  -
لتكالب من بعض املستثمرين ت اجملتمع املسلم واحتياجاته، فال نرى هذا األولواي

على إنتا  سلع ترفيهية ال حيتاجها اجملتمع املسلم ولكنها ذات عائد سريع ومرتفع، 
يف الوقت الذي حيتا  فيه املسلمون إىل توفري أقواهتم الضرورية وتنمية قدراهتم  

 العسكرية والعلمية والطبية وغريها.
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ن ما حيتاجه اجملتمع هو ما ينبغي فقه اإلسالمي سباق يف هذا اجملال، حيث يرى أوال
 على املستثمرين االجتاه إليه. 

أن اإلسالم رغم نشأة دعوته يف بلدة غري زراعية، إال أن هذه الدعوة أولت   -
الزراعة رعاية واهتماماً كبريين؛ خلطورة عدم توافر األقوات وما ينتج عنه من مذلة 

 املسلم من تعاليمه وقيمه.وتبعية ملناهج خمتلفة حتاول تفريغ اجملتمع  ومهانة

أن امل اطر التجارية اليت ميكن أن يواجهها املستثمر حتتل مرتبة هامة وأولوية  -
يف حساابت املستثمر، فاالستقرار السياسي واالقتصادي يف الدولة اليت يرغب  

 ه.املستثمر تشغيل أمواله فيها من أهم ما حيرص علي

االستثمارات الزراعية، كتهيئة   أن هناك من الوسائل ما يكفل تنشي  وزايدة -
البنية األساسية، وختفيف أعباء األرض، وتعدد مصادر التمويل، والتوسع يف 
است دام نتائج األحبا  العلمية واست دام التقنية احلديثة، وإنشاء نظام فعال 

 للتسويق، وتيسري إجراءات التصدير. 
 

 

 القيود الواردة على احلرية يف جمال الصناعة

 

الواردة على احلرية يف جمال الصناعة وموقف الفقه اإلسالمي منها: دراسة  القيود
دار البشائر اإلسالمية،  –مقارنة/ أمحد عيد عبداحلميد إبراهيم._ بريوت 

 ص. 608هـ، 1431
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 اشتمل الكتاب على فصل متهيدي واببني حتتهما فصول، هي: 

به، واحلكم الشرعي للعمل الفصل التمهيدي: يشتمل على عناصر املوضوع والتعريف 
ناعة، ومنزلة الصناعة من سائر احلَِّرف، وأقسام الصناعات واحلَِّرف.  ابلص ِّ

فيها حرية الصناعة، أما الباب األول: فيتحدَّ  عن املالمح والصور اليت تظهر  -
ويشتمل على بيان حرية االحَّتاف، وشروط احلرفة عند الفقهاء، وكذلك حرية املنافسة 

 وحكمها.

وأما الباب الثاين: فيتحدَّ  عن أمناط الصناعة والقيود الواردة على احلرية فيها،   -
 ويشتمل على فصول ستة: 

بيان حكم صناعة اخلمور  الفصل األول: قيود هتدف إىل محاية الصحة، ويشتمل على
واملسكرات ومغي ِّبات العقول، وصناعة ما يفسد األبدان، وصناعة الدخان والسجائر، 

 احلصول على شهادة صحية للقيام ببعض الصناعات.  واشَّتاط
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وأما الفصل الثاين: ففيه حديث عن القيود اليت هتدف إىل محاية العقيدة، ويشتمل على 
الصور، وحكم صناعة الصلبان، وإنشاء معابد غري بيان حكم صناعة التماثيل و 

 املسلمني، وحكم كتابة وطباعة كتب الكفر والضالل.  

لث: فجاء للحديث عن القيود اليت هتدف إىل منع الرذيلة وحماربة الَّتف، أما الفصل الثا
واشتمل على الضواب  اليت ال بدَّ منها لصناعة مالبس الرجال والنساء، وحكم صناعة 

 ومستحضرات التجميل، وحكم صناعة آالت اللهو. أدوات 

مة اجملتمع، واشتمل الفصل الرابع: فيه بيان القيود اليت هتدف إىل احلفاظ على أمن وسال
على حكم صناعة أسلحة الدمار الشامل، وحكم صناعة السالح يف زمن الفتنة، وإلزام  

 صناعات. الصانع بتعليم صنعته ملن بعده، وضرورة اإلقبال على مجيع ال

الفصل اخلامس: حبث عن محاية املستهلك، وتضمَّن حترمي الغء والغنب والتغرير، والتزام 
صنوع، وحتديد أسعار املصنوعات، ومنع احتكار صنعة بعينها، وحق الصانع بضمان امل

 اجملتمع يف إُياد بديل. 

ة العامة، أما الفصل السادس: فيتحد  عن القيود اليت يضعها ويل األمر هبدف املصلح
واشتمل على بيان حكم فرض ضرائب على الصن اع، وعن حتديد أماكن املصانع، 

ستئثار الدولة بصناعات معينة ومنع األفراد من وصدور الَّتخيص هلا، وعن حكم ا
 مزاولتها.

 ومما توصَّل إليه الكاتب: 

اطهم الصناعي أن اإلسالم يقرُّ احلرية الصناعية املقيَّدة، ويعَّتف لألفراد مبباشرة نش -
داخل نطاق معني ُيب أال خيرجوا عليه، فالشريعة اإلسالمية م تطلق العنان للصن اع لكي 



268 

 

شاؤون أو يتصرفوا كما حيبون، دون أن يراعوا مصلحة الناس، وإمنا قي ِّدت تصرفاهتم يفعلوا ما ي
 ومعامالهتم لتكون يف إطار حتقيق املصلحة وعدم اإلضرار ابآلخرين.

وضع قيود على حرية الصناعة هو ضمان قيام الصناعة بوظيفتها  احلكمة من -
 من التوازن بني املصاحل املتعارضة.االجتماعية، وحتقيق غايتها االقتصادية، وإُياد قدر 

ال ُيوز إقامة املصانع لصناعة اخلمور أو املسكرات أو الدخان والسجائر، وُيب إلزام   -
 ملضرورين من آاثرها.هذه الشركات بتحويل نشاطها، وتعويض ا

ُيب خلو  الصانع من األمراض املعدية اليت تنتقل منه إىل من يتعاملون معه، وال ُيوز  -
خيص له إبقامة مصنعه إال بعد احلصول على شهادة صحية تفيد ذلك، وُيب إخضاعه  الَّت 

 للفحص الدوري كل مدَّة بضواب .
حيوان واآلدمي، إال إذا كان من قبيل ُيوز صناعة التماثيل للشجر واجلماد، وال ُيوز لل -

 لعب الصغار. 
، وال ُيوز له أن يعني ال ُيوز ملسلم أن يقوم بصناعة صليب أو أي رمز لغري املسلمني -

على صنعه، وال املشاركة يف إقامة معابد غري املسلمني، مع السماح لغري املسلمني إبقامة 
 معابدهم بضواب  ذكرت يف البحث.

األمة أن تسعى المتالك أسلحة الدمار الشامل، وتطويرها واالرتقاء هبا حل ُيب على  -
م اآلن ال حيَّتم إال األقوايء، وأخالق املسلمني تكون مرهوبة اجلانب عزيزة اجلناح، ألن العا

 متنعهم من است دام هذا السالح است داماً مفرطاً أو من غري ضرورة.
ته ملن بعده، حل يتمَّ التوازن بني اجملتمع، وال ُيب على الصانع أن يقوم بتعليم صنع -

 يصاب ابلعجز يف صناعة من الصناعات.
ف أن يلتزموا يف أعماهلم الصدق واألمانة، ويبتعدوا ُيب على الصن اع وأصحاب احلر  -

 عن الغء واخلداع، ومن فعل منهم ذلك عوقب. 
 قلت: ومن الرسائل العلمية يف هذا املوضوع أيضاً:
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حلرفة وآاثرها يف الفقه اإلسالمي/ عزيز بن فرحان العنزي._ عم ان: مكتبة أحكام ا -
 من جامعة امللك سعود(.ص )أصله رسالة ماجستري 357هـ، 1424الفرقان، 
مسؤولية أصحاب املهن واحلرف يف الشريعة اإلسالمية: دراسة فقهية مقارنة/ مىن  -

ص )أصله رسالة  442هـ، 1432، حممود مصطفى._ اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية
 جامعية(.
أحكام الصناعة يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/ حممد بن منصور املدخلي._  -
 ص. 46هـ، 1419رايض: جامعة اإلمام، ال

 

 ضوابط السوق الفقهية والقانونية

 

ضوابط السوق الفقهية والقانونية: دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني 
هـ، 1432الوضيعة/ الشحات إبراهيم منصور._ اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، 

 ص. 192
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 للسوق يف الشريعة والقانون، هي:  ذكر املؤلف سبعة ضواب  موضوعية

 وعدم خمالفته هلا.موافقة السوق ملقاصد الشريعة  -

 قيام التجارة على الَّتاضي. -
 النهي عن ترويج السلعة ابحللف والثناء عليها. -
 النهي عن كل ِّ ما يؤدي إىل اإلضرار ابلسوق. -
 راب...(. استثمار األموال وتداوهلا )املراحبة واالستصناع وحترمي ال -
ء وتلقي الركبان النهي عن كل ِّ ما حُيد  اضطرااًب يف األسواق )مثل النج -

 واالحتكار...(. 
حترمي االستهالك الَّتيف )مثل حترمي لبس احلرير والذهب على الرجال، وحترمي اإلسراف  -

 والتبذير(. 
ين، وترك وأتبع هذا بضواب  الرقابة على السوق، مثل التأكد من ضب  املقاييس واملواز 

إجرائية أخرى، وم ينس ذكر الرقابة  السلعة حل تصل إىل السوق دون وسي ، وضواب  
 اخلارجية على السوق، مثل احلسبة، وتنظيم السوق، ومراقبة األسعار.. 

 قلت: ومن الكتب اليت عاجلت أحكام السوق يف الشريعة اإلسالمية: 

هـ(؛ حتقيق إمساعيل  289)ت أحكام السوق/ أليب زكراي حيى بن عمر الكتاين  -
 ص. 263هـ، 432مدية للعلماء، خالدي._ الرابط: الرابطة احمل

 )وسبق حتقيقه من قبل حسني عبدالوهاب بتونس(.
 )وأييت الكتاب أيضاً بعنوان: النظر واألحكام يف مجيع أحوال السوق( 

أحكام السوق يف اإلسالم وأثرها يف االقتصاد اإلسالمي/ أمحد بن يوسف  -
 ماجستري(. هـ )أصله رسالة1409دريويء._ الرايض: دار عام الكتب، ال
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 التجارة اإللكرتونية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
 

عمَّان: دار  -التجارة اإللكرتونية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي/ علي حممد أبو العز.
 ص. 374هـ، 1428النفائس، 

 

 
 

معة آل البيت بعمَّان، ويهدف إىل بيان مسائل أصل الكتاب رسالة ماجستري أجيزت من جا
التجارة اإللكَّتونية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، وقد عرَّفها لهنا "عقد معاوضة بني طرفني  
ابست دام وتطبيق وسائل تكنولوجيا املعلومات كليًا أو جزئيًا حتصياًل لألرابح".  وجعله يف 

 ثالثة فصول: 
ومها، وتكييفها جارة وتطورها، وآلية التعامل هبا، وتوضيح مفهاألول: نبذة عن ظهور هذه الت

الفقهي، وإبراز أمهيتها، وخصائصها، ومزاايها، وأشكاهلا، وواقعها يف دول العام اإلسالمي، 
 وذكر أهم خماطرها ومعو ِّقاهتا، وبيان حكمها الفقهي، ومقاصد الشرع يف تشريعها.

من حيث مفهومه، وتوضيح أركانه، واآلاثر املَّتتبة  ،والثاين تناول عقد التجارة اإللكَّتونية
عليه. وقد عرَّفه بقوله: "ارتباط إُياب بقبول على وجه يظهر أثره يف املعقود عليه دون 
 حضور مادي لطرفيه، وذلك ابست دام وسيلة إلكَّتونية لالتصال عن بعد كلياً أو جزئياً".
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شرًعا يف إثبات عقد هذه التجارة عرب  هاوالثالث تناول الوسائل اليت يصح االعتماد علي
 اإلنَّتنت. 

وقد ذكر املؤلف أن التجارة اإللكَّتونية جائزة ومشروعة لدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع 
واملعقول، وقد جاء الشرع مبجموعة من الضواب  اليت حتكم املعامالت التجارية مبا يتفق 

على ضوء هذه الضواب  وإال تبدل احلكم  هاوأهدافه وتوجيهاته، وال بد من اعتبار مشروعيت
 من احلل إىل احلرمة.

وعقد التجارة اإللكَّتونية عقد بني غائبني ال ُيمعهما مكان واحد، وال ُيتمع الطرفان فيه  
وجهًا لوجه، إذ متثل الوسيلة اإللكَّتونية اليت ينعقد هبا أهم وجه خلصوصيته، لذا فهو خيضع 

 ل العقود يف الفقه اإلسالمي.ائلألحكام العامة اليت تضب  مس
كما ذكر أنه يصح االعتماد على الكتابة اإللكَّتونية واالستناد إليها كحجة يف اإلثبات، كما 

 يصح االعتماد على التوقيع اإللكَّتوين وقبوله كدليل يف اإلثبات شرًعا.
على ب وذكر أشياء أخرى مهمة يف هذا اجلانب، من ذلك أنه من أجل اعتبار األثر املَّتت

 اإلُياب والقبول واستكمال العقد لصيغته النهائية، يشَّتط فيهما ما يلي:
وضوح داللة اإلُياب والقبول على توجه إرادة العاقدين إىل إبرام العقد  -

 وإجنازه.
ارتباط القبول ابإلُياب، ويتحقق ذلك بتوافقهما، وأن يكوان يف جملس واحد،  -

من أحد العاقدين ما يدل على ر وأن حيصل العلم مبضموهنما، وأن ال يصد
 إعراضه، وأال يرجع املوجب عن إُيابه قبل قبول الطرف اآلخر...
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 حق التأمني اًلجتماعي وأحكامه
 

حق التأمني اًلجتماعي وأحكامه: دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي/ 
هـ، 1432انونية، اإلسكندرية: مكتبة الوفاء الق -حممد حممد عبدالسميع إبراهيم.

 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة طنطا(. 699

 

 
 

يذكر املؤلف أن معىن التأمني االجتماعي يف اإلسالم ليس قاصرًا على عالقة معينة بني 
األفراد، أو وجه من وجوه اخلري واإلحسان، وإمنا يتسع ليشمل كافة العالقات اإلنسانية، 
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كان اهلدف من حبثه هو بيان ما يستطيع بيانه من ومجيع وجوه اخلري واإلحسان، لذلك  
 ن التأمني االجتماعي وصياغتها يف منظومة هذا العمل.مبادئ اإلسالم بشأ

 وقد جعل كتابه يف ابب متهيدي، وآخرين بعنوان: 

 دراسة أنواع التأمني االجتماعي وأحكامها يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. -

 ي.مواد التأمني االجتماع -

ومما توصل إليه أن التأمني االجتماعي نظام أصيل، لصالة اإلسالم ومشوله وكماله، ومتيزه  
عن سائر األنظمة االجتماعية واالقتصادية الوضعية، وأن االجتاه الذي سار فيه القانون 
املصري قد ساير النظم الغربية يف قانون التأمينات االجتماعية، ولوى عنقه عن اتباع مبادئ  

 عة اإلسالمية وأصوهلا.شريال

وأن موارد هذا التأمني يف اإلسالم كثرية ومتنوعة، وهي موضوعة خلدمة الفرد يف املقام األول 
وكذلك خدمة الدولة والنهوض مبؤسساهتا  -ال الكفاف–على أساس توفري حد  الكفاية 

إمنا ، و وأنشطتها امل تلفة، كل ذلك وفق تنظيم معني، حبيث ال تطغى مصلحة على أخرى
 حبسب ترتيب األولوايت ومقاصد الشريعة اليت فرضها اإلسالم. 

 

 ضوابط املال املوقوف
 

دمشق: دار  -ضوابط املال املوقوف: دراسة فقهية تطبيقية مقارنة/ عبداملنعم زين الدين.
 ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة دمشق(. 524هـ، 1432النوادر، 
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إىل مناقشة شروط املال املوقوف، لبيان ما يصلح منها أن يهدف املؤلف من دراسته هذه 
تكون ضابطًا للموقوف وما ال يصلح، واخلرو  بضواب  للمال املوقوف. والتطبيقات تتناول 
دراسة حكم املوقوفات اليت تناوهلا الفقهاء ابلبحث قدمياً، كاملرهون والكتب والسالح  

 وحق التأليف واألسهم ومنافع اآللة الصناعية. يتناولوه، كرباءة االخَّتاع والعقار، وما م 
 وجعله يف أربعة فصول أساسية، هي: 

 ضاب  مالية املوقوف. -
 ضاب  التأبيد )أو االنتفاع ابملوقوف مع بقاء عينه( -
 ضاب  ملكية املوقوف للواقف ملكية عامة. -

 ز.ضاب  قابلية املوقوف أو عدم قابلية اإلفرا -
 ئج يف آخر كتابه:ومما خلصه املؤلف من نتا

 :مقاصد الفقهاء من ضوابط املال املوقوف: أوًلا 
 حني وضع الفقهاء ضواب  وشروطاً للمال املوقوف، أرادوا من ذلك حتقيق األهداف التالية: 

. انطباق حكم الوقف على ما متَّ بذله بنية ذلك، وترتيب اآلاثر الصحيحة للوقف على  1
 عطى للفقري ملرة واحدة.، ومتييزه عن الصدقة اليت تُ املوقوف

. حتقيق النفع الدائم واملستمر ابملوقوف، الذي حيقق معىن اجلراين؛ ولذا فقد اشَّتطوا التأبيد 2
يف املوقوف، ومنع البعض )كاحلنفية( وقف املنقول واحليواانت، ومنع اجلمهور وقف ما يُنتفع 
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ى خبالف العقار املوضوع عل به ابستهالكه كالطعام والنقود، ذلك أنه ال حيقق هذه الغاية،
 التأبيد، وحيقق معىن االستمرار املقصود من الوقف.

. منع النزاعات وقطع اخلصومات اليت قد تنتج من اختالل بعض شروط املوقوف، مثل  3
 وقف ما ال ميكن تسليمه، كاحلمل يف البطن.

رب  واإلحسان، وهي . درء املفسدة: اليت قد تنتج من أنواع من املوقوفات اليت أتخذ شكل ال4
 نها وحقيقتها نوع من أنواع الشر واإلمث الذي حرَّمه الشارع. يف ابط

من ذلك: منع مجهور الفقهاء وقف آالت اللهو واملعازف احملرَّمة، ومنع الشافعية واحلنابلة 
وقف كتب التوراة واإلجنيل، وكتب البدعة والضالل واإلحلاد والزندقة، ملا يَّتتب عليها من 

 كتب. ، رغم أهنم أجازوا وقف المفسدة
 . حتقيق االنتفاع ابملوقوف، والتأكد أنه سيؤدي إىل انتفاع املوقوف عليه ابملوقوف.5

 )حبثها املؤلف ابلتفصيل( وهي: آراء الفقهاء يف أهم الضوابط للموقوف: اثنياا 
 . ضاب  )مالية املوقوف(.1
 . ضاب : )التأبيد يف املوقوف(.2
 وقوف للواقف ملكية اتمة(.. ضاب  )ملكية امل3
 . ضاب  )قابلية املوقوف أو عدم قابليته لإلفراز(. 4

 

 
 

 الوقفية النوازل
 

ــة/ النــــوازل ــن انصــــر الوقفيــ ــان. عبــــدهللا بــ ــدمام: -امليمــ ـــ،1430 اجلــــوزي، ابــــن دار الــ ـ  ـه

 ص.206
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  حبو : ثالثة على حيتوي
 ية.اإلسالم الشريعة يف وأحكامه املالية واألوراق النقود وقف -

 واحللول. املشكالت الواقف: شرط خمالفة -

 وأحكامها. الوقف ديون -

 
 

 التعريج والتربيج

 

التعريج والتربيج يف ذكر أحكام املغارسة والتصيري والتوليج/ أليب زيد عبدالرمحن بن 
اجلزائر: دار  -هـ(؛ دراسة وحتقيق خالد بو مشة.1020عبدالقادر اجملاجي املالكي )ت 

 ص.  586هـ، 1426ار ابن حزم، الرتاث؛ بريوت: د

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE1amgx_DLAhXE_A4KHQQYA0MQjRwIBw&url=http://www.goodreads.com/book/show/15991137&psig=AFQjCNHY4kk64FckDtDYd4gCT9nqZs2Gyw&ust=1459707205781234
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كتاب تراثي رائع يف أحكام الزراعة وما يتعلق هبا من بيع وشراء وحالل وحرام. وهو من 
الكتب النادرة يف تراثنا، حل قال املؤلف يف مقدمته: "ملا كان ابب املغارسة من مجلة ما 

ئله وفصوله، لكنهم رمحهم رَّضوا له، ويذكروا أحكامه ومساينبغي للمؤلفني امل تصرين أن يتع
 هللا م يفعلوا، ولِّما ذُكر م يتعرَّضوا، وال ندري ما قصدهم بذلك، وال ما أرادوا هنالك". 
وال شك أنه يعين إفراد هذه األحكام يف كتاب وحمور تفصيلي، فال يكاد خيلو كتاب فقهي 

 من األبواب الفقهية.عام من بيان هذه األحكام، مثل غريها 

 هـ. 1313لكتاب إىل الفرنسية منذ عام وقد ترجم ا

 والتعريج والتربيج معناه: الرقي واالرتقاء، والعلوُّ والظهور.

وتوليج املال يف اللغة هو جعلك إايه يف حياتك لبعض أوالدك، فيتسامع الناس به، فينتهون  
 عن سؤالك.

 و لدفع معرَّة.هترابً من حتقيق شرط احليازة، أويف الفقه: هو صوغ العطية يف صورة بيع 
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والتصيري هو أن يدفع املدين لدائنه منقواًل أو عقاراً يف مقابل دين معلوم ومقدَّر يف ذمته. وله 
 شروط تراجع يف مواضعها.

 ]وتعريف املصطلحني األخريين من "دليل املصطلحات الفقهية" حملمد القدوري[. 

 العديدة:ومن فصول الكتاب ومسائله 

 حقيقة عقد املغارسة. -

 حمظورات املغارسة. -

 قطع األصول إفساداً.  -

 األكل من مثار الغري بدون إذن.  -

 منع اجلار من بعض صور االرتفاق. -

 القسمة ابملكيال اجملهول. -

 حكم الغرس يف أرض العنوة إبذن اإلمام. -

 الشركة يف البقول واملقاثي. -

 هالك األصول بعد انقضاء األجل.حكم األرض عند  -

 رسة الفاسدة وأحكامها.املغا -

 التوليج وأحكامه. -

 التصيري وأحكامه -

 الصلح وبعض أحكامه. -
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 فروع يف اإلقرار.  -

 فضائل الغراسة وفروع تتعلق ابلكسب.  -
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(22 ) 

 أحكام احليوان

 

 املستجدات يف األحكام الفقهية املتعلقة ابحليوان

 

حممد راشد._ عم ان: دار حكام الفقهية املتعلقة ابحليوان/ إايد املستجدات يف األ
 ص. 239هـ، 1431الفاروق، 

 

 
 

يعين املؤلف ابملستجدات الوقائع واملسائل اليت تستدعي حكماً شرعياً، وتشمل احلواد  
 اليت حتتا  لفتوى تبينها، سواء كانت متكررة أم اندرة احلدو ، قدمية أم مستجدة.
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علها كلها حتت ثالثة كتابه مباحث ومطالب ومسائل عديدة حول ذلك، وقد جويف  
فصول: متهيدي عرَّف فيه مبفردات عنوان كتابه )الذي أصله رسالة جامعية( وبيان األحكام 

 اليت ُيب مراعاهتا يف احليوان.

 وفصل عن املستجدات الفقهية املتعلقة بتحسني احليوان واالستفادة من نواجته.

 افظة على احليوان واست دامه. عن املستجدات يف األحكام الفقهية املتعلقة ابحملواألخري

وهذه املوضوعات هي: استنساخ احليوان، اهلندسة الوراثية للحيوان، إحدا  الطفرة يف 
احليوان، طرق محل احليوان احلديثة، إجراء التجارب على احليواانت وتشرحيها، طرق الذبح 

 لصة من النجاسات بني البهائم ومنها وبني اإلنسان، املنافع املست احلديثة، نقل األعضاء
 املتحولة وحكمها الشرعي، طرق الصيد احلديثة. 
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(23 ) 
 فقه األسرة

 
 

 اًلجتهاد الفقهي املعاصر يف أحكام األسرة

 

ديب : مركز مجعة  -اًلجتهاد الفقهي املعاصر يف أحكام األسرة/ عبدالرمحن العمراين.
لة دكتوراه من جامعة حممد ص )أصله رسا521هـ، 1430املاجد للثقافة والرتاث، 

 اخلامس(. 

 

 
 

سبعة فصول مجلة من املسائل املتعلقة بقضااي أحكام األسرة، عاجل فيه املؤلف ضمن اببني و 
 عصران خاصة، منها:املتعلقة ب
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مسألة مطالبة أحد اخلطيبني بتعويض عن ضرر العدول عن اخلطبة، سواء أكان  -
 الضرر ماداًي أم معنواًي.

تعلق لعراض املسلمني، وهي ظاهرة التحايل اليت ميارسها غري ومسألة مهمة ت -
املسلمني ممن يشهرون إسالمهم، ويظهرون دخوهلم فيه ليتمكنوا من نكاح 

يف سلوكهم ومعامالهتم..  حل إذا أتتَّى هلم ذلك، أظهروا خمالفتهم للشرعاملسلمات، 
مبحث عنوانه " معرفة   أو رجعوا إىل دينهم السابق، وخصص املؤلف هلذا موضوًعا يف

من يسلم من غري املسلمني وضاب  نكاحه املسلمة". وذكر أنه حُيتاط هلذا، ويُنتظر  
 حل يُطمأن إىل إسالمه.

الويل يف الزوا ، اليت تعدُّ من أكثر املسائل انتقاًدا من قبل الرافضني وعاجل مسألة  -
وليها يف زواجها تقييًدا  لقانون أحكام األسرة يف البالد العربية، فهم يعدون مشاركة

 حلريتها وحكًما عليها ابلقصور، وقد ألغت بعض الدول العربية والية التزويج! 

 كم خروجها للعمل، وهل ذلك حقٌّ هلا أم للزو ؟كما بنيَّ حقَّ الزوجة يف النفقة، وح -

ومسألة تقييد الزوجات وتطوراهتا احلديثة، وكيف أن بعض الدول العربية اعتربهتا  -
 يعاقب عليها! جرمية

ومسائل أخرى عديدة، من مثل: احللف ابلطالق، وابحلرام، وحكم طالق احلائض،   -
ة النكاح ابلسن ، وأكثر واإلشهاد على الطالق، وحضانة األبناء، وحتديد أهلي

 الصداق، وإسناد الطالق إىل القاضي، واالستعاضة عن الطالق التعسفي.

 

د هذه اجلولة مع هذا العمل، أن أكثر ما تعاين منه وقال املؤلف يف آخر ما كتب: ظهر يل بع
البيوت من مشاكل سببه اجلهل بضواب  الشرع اليت حتكم بناء األسرة وتنظم العالقة بني 

 الزوجني!  
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 فقه األسرة املسلمة ونوازهلا يف الغرب
 

ني، فقه األسرة املسلمة ونوازهلا يف الغرب/ عبدالرمحن الربزجني._ القاهرة: دار احملدث
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 573هـ، 1429
 

 
 

 تناول الكاتب موضوعه يف مخسة أبواب، هي: 
 مقدمة النكاح )اخلطبة( ونوازهلا. -
 عقد النكاح ونوازله.  -
 مقتضيات العقد ونوازله. -
 منهيات عقد الزوا  ونوازله. -
 نوازل النءء املسلم. -

 ب السيما يف النرويج، وقسمها إىل قسمني:وقد تناول مشكالت اجلالية املسلمة يف الغر 
املشكالت العامة: الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وما وجد هلا من  -

 احللول الشرعية. 
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البيت، واملدرسة، واجملتمع. وأعقب كل مشكلة  املشكالت اخلاصة ابلطفل املسلم، يف -
 مبا رآه يساعد على احلل.

 
 

 طبةاخلِّ  عن العدول من للحد ِّ  ةالشَّرعيَّ  التَّدابري
 

رعيَّة التــَّدابري  حممــد فخــري مجيــل /والقــانون الفقــه يف طبــةاخلِّ  عــن العــدول مــن للحــد   الشــَّ
 .ص162 هـ، 1429 احلامد دار ،عمان جامن،

 

 
 
د ماتدمقـ  اإلسـالمية الشـريعة جعلـتِّ  ودوامهـا، األسـرة على احلفاظ أجل من  أال ؛الـزَّوا  لعقـ 
ل اخلاطبني من كالًّ   وندبت طبة،اخلِّ  وهي  قيـود ضـمن بعـض علـى بعُضهم يتعرَّف أن إىل واأله 
احم والتـَّواد   ،واحملبـَّة التَّوافـُق من متينة أُسس على الزَّوا  يتمَّ  حلَّ  معيَّنة، شروطو   والتعـاون، والـَّتَّ

 متنـع مشـروعة أسـباب لديه كانت  إذا اخلطبة عن العدول اخلاطبني من لكل ٍ  اإلسالم شرع وقد
 .اخلطبة إمتام من
 .احلظر فيه فاألصل إلي ه، ابحلاجة مقيَّد أنَّه إالَّ  عنها لو العد مشروعيَّة ومع

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-7yjyvDLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://myfajar.com/index.php/al-tadabir-al-syar-iyah-7647.html&psig=AFQjCNH-mPOwpVlzYI0YRRcEOpOvYIvUSw&ust=1459708019648056
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 العــدول أكـان سـواء ابآلخــرين، واألذى الضـرر يلحـق لــه شـرع مـا غــري يف احلـق هـذا واسـتعمال
ًفا يعتـرب مشـروعة غـري ألسـباب عنهـا والعـدول ،امل طوبة من أم اخلاطب من  اسـتعمال يف تعسـُّ
ريعة هنــت أضــرار مــن عليــه يَّتتــَّب ملــا ؛احلــق هــذا  القاعــدة بعمــوم عمــالً  ؛عنهــا اإلســالمية الشــَّ

اذ مـن بـدَّ  ال كان  ولذلك ؛"ضرار وال ضرر ال" :الشريعة  التعسـُّف مـن للحـد ِّ  شـرعيَّة تـدابريَ  اختـ ِّ
 يف البحـث هـذا جـاء؛ عصـران يف وقوعـه وكثـرة األم ر هذا خلطورة ونظرًا احلق، هذا استِّع مال يف

 :فصول أربعة
 .والقانون الفقه يف استعماله يف والتعسف احلق -
 .النكاح خطبة ماهية -
 .اخلطبة عن العدول يف التعسف -
 اهلدااي، اسَّتِّ داد منع :مبحَثني يف جاء الذي ،اخلطبة عن العدول من للحد ِّ  الشرعية التدابري -

 .العدول عن والتـَّع ويض
 

 
 قود األنكحةأحكام مأذوين ع

 
الرايض:   -أحكام مأذوين عقود األنكحة: دراسة مقارنة/ عبدهللا بن عبدالرمحن اهلوميل.

 هـ )رسالة ماجستري(. 147هـ،  1427املعهد العايل للقضاء، 
 
 مأذون النكاح هو الش ص املرخص له إبجراء عقد النكاح احتساابً.    
ريفه، ومشروعيته، وشروط واختصاصات وقد حبث الكاتب يف هذا املوضوع من حيث تع    

 ة هلا.املأذونني، وامل الفات الصادرة منهم والعقوابت املقرر 
وذكر أن إجراء عقد النكاح عن طريق املأذون ال يعدُّ ركناً من أركان النكاح، وال شرطاً من    

سلمون شروطه، كما هو واضح من كالم الفقهاء، وإمنا بدأ تدوين عقود النكاح عندما بدأ امل
يؤخرون الصداق أو جزء منه، وذلك ألمن اجلحود والنسيان، وبذلك يكون إجراء عقد 

 كاح عن طريق املأذون ابابً من أبواب السياسة الشرعية اليت يفعلها اإلمام للمصلحة.الن
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وذكر من بعد أن إجراء عقد النكاح عن طريق املأذون يف نظام احملاكم الشرعية ابلسعودية     
ًا من الشروط اليت وضعها ويل األمر لتمام عقد النكاح، وذلك حل يكون زواجاً يعد شرط
 فاً به.رمسياً معَّت 

 وأهم الشروط اليت ذكرها لعاقد األنكحة هو:    
 أن يكون مسلماً ذكراً ابلغاً عاقالً رشيداً.  -
 أن يكون صاحلاً هلذه الوالية أميناً. -

 ما يدونه عند عقد النكاح.أن يكون ضابطاً، أي متحرايً للدقة يف كل  -

 أن يكون حمتسباً، عفيفاً ورعاً. -

أن يكون عاملًا لركان وشروط صحة العقد، وموانع انعقاده، وأن يتحقق من  -
 مجيع ذلك عند عقد النكاح.  

 وغري ذلك.  
وهناك بعض امل الفات الشرعية اليت يغلب عليها طابع الظهور واالنتشار يف أوساط     

ح، فيعقده بوالية بعضهم ال يراعي الَّتتيب الشرعي لويل املرأة عند عقد النكا  املأذونني، فتجد
األخ ألب مع وجود الشقيق، أو بوالية العم مع وجود من هو أقرب منه درجة يف الوالية،  

 كاجلد أو األخ الشقيق، أو األخ ألب، أو االبن.
ه من األايم، مع أنه ال ومنهم من يظن اختصاص يوم اجلمعة بعقد النكاح فيه دون غري     

 األسبوع. حر  أن يكون ذلك يف أي يوم من أايم
 

 
 صداق سيدتنا فاطمة الزهراء

 
صداق سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيد املرسلني صلى هللا عليه وعليها وسلم/ صبغة هللا 

(؛ حتقيق عبدهللا احلسيين._ الرفاع هـ 1280بن حممد غوث املدراسي الشافعي )ت 
 ص. 77 ،هـ1431، بحرين، الالشرقي
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فيها املؤلف إىل أنه صلى هللا عليه وسلم زو   ابنته فاطمة على كله رواايت وأحاديث، توصل 
يف ذلك  ( وزن فضة، واملراد ابلفضة الدراهم، وإطالق الفضة على الدراهم كان متعارفاً 400)

رهم، فيجمع بني الروايتني مبا  ، فعلى هذا يرجع إىل الرواايت اليت وقعت فيها أربعمائة دالوقت
 قد منا. 

 ضلتحقيق أن أمهية هذه الرسالة أتيت من أهنا تدعو إىل التوس  يف فر وذكر يف مقدمة ا
فيها، حل اختذ علماء أهل السنة واجلماعة صداق بنات  ةاالغة املمغب، وحتذ ِّر من رهو امل

بوية يقتدى هبا، ومعيارًا دقيقاً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وزوجاته رضي هللا عنهن سنة ن
د يف الصداق قص: ال58/ 5رد قول اإلمام الشافعي يف كتاب األم للوسطية واالعتدال، وو 

على ما أصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رأحب إلينا، وأستحب أن ال يُزاد يف امله
 نساءه وبناته.

 

 أحكام الَقْسم بني الزوجات 

 

مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -ات/ خالد بن علي املشيقح.أحكام الَقْسم بني الزوج
 ص. 223هـ، 1430معهد البحوث العلمية، 
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م هو تسوية الزو  بني الزوجات يف البيتوتة، ويلحق بذلك التسوية يف الوطء، والنفقة،  الَقس 
 واهلبة.

 الوطء ودواعيه. وُيب العدل بني الزوجات، ولكن ال ُيب يف 

واجب على املريض، وإذا شق عليه استأذن أزواجه أن يكون عند  -كذلك –ن والتسوية بينه
 إحداهن، فإذا م أيذنَّ له أقام عند من عيَّنتها القرعة.

وال قسم للمطلقة طالقًا رجعياً. وال تفضيل يف القسم بسبب اختالف الدين، أو احلرية  
 والرق. 

 رورة وحاجة.احبة النوبة ليالً وهناراً لضوُيوز الدخول على غري ص

 ويسق  قسم الزوجة بسفرها بال إذن الزو ، وإبذنه حلاجتها.

هذا وغريه مما استنتجه املؤلف يف كتابه املهم هذا، الذي جعله يف ستة مباحث ومطالب 
 عديدة، وهذه املباحث هي:
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 حكم القسم بني الزوجات. -

 زوا .ضاب  من يقسم، أو يقسم له من األ -

 مدة القسم. -

 على غري صاحبة النوبة.الدخول  -

 مكان القسم. -

 القسم يف السفر.  -

 
 

 توقيف احلكام على غوامض األحكام
 

  
هـ(؛ حتقيق  808توقيف احلكام على غوامض األحكام/ أمحد بن عماد األقفهسي )ت 

هـ،  1425مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية الشريعة،  -خالد بن زيد املطريي.
 (. ، طبعته دار ابن اجلوزي ابلدمامكتوراهص. )رسالة د  638، 109

  
بريوت: دار الكتب  -كما ظهر مطبوعاا بتحقيق نصري خضر سليمان الشافعي .

 ص. 494هـ،  1426العلمية، 
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ال يبحث سوى يف غوامض األحكام، وال املؤلف فقيه شافعي عايل اهلمَّة، قوي العزمية، 
يب، ونفس طويل، ورغبة يف ولو  الفروع يؤلف سوى يف عويص املوضوعات. فيه ذكاء عج

واحلواشي، وثقافة يف أنواع العلوم وفنون املعرفة، يعرف ذلك من اطلع على عناوين 
  مؤلفاته...

واملسائل املشكلة منها، وكتابه هذا مت صص يف اجلوانب الصعبة من حبو  الزوا  الفقهية، 
ى مائدهتا أهل العلم املتمكنون، اليت يتجنب اخلوض فيها الفقهاء املبتدئون، وحيتشد عل

  ويتبارى يف ساحتها أهل اخلربة والقضاء.
يقول املؤلف يف مقدمته: ملا كانت وقائع األنكحة كثرية االشتباه على من ليس عنده تيقظ 

ضاح مسائل مشكلة وموارد مقفلة، ال يهتدى إليها إال  ومزيد انتباه، است رت هللا يف إي
وقد التبست مسائل كثرية من األنكحة على مجاعة  بدون تعريف. بتوقيف، وال تعقل معانيها

  من املصنفني فأجابوا فيها خبالف املذهب.
 ( فصالً صغرياً، هي ابألحرى مسائل وتوقيفات.45وقد جعل املؤلف كتابه يف )

 الفصول:ومن عناوين هذه  
 • يف األنكحة احملرمة. 

 • فيمن ال يصح نكاحه. 
 ه ابلبنوَّة. • االبن ال يزو ِّ  أم

 • من ميتنع نكاحه على احلر واحلرة. 



293 

 

 • نكاح من م حيج ويعتمر. 
 • صور تزويج احلاكم مع وجود القريب. 

 • يف ألفاظ الرجعة. 
 • قضاء القاضي ال حييل األمور عما هي عليه. 

 • إكرام القاضي للشهود.  
 • يف نقض قضاء القاضي. 

 • يف والية املفضول مع وجود الفاضل. 
 • يف النكاح من الكفار. 

 • نكاح اجملوسية.
 ومن املسائل الفرعية يف الفصول: 

 • لو قال: زوجتك فاطمة، مثاًل، وم يقل: ابنيت.
 العقد على املراتبة.• 

 • لو وجد ذمية قريبة ومسلمة بعيدة.
 • لو وجد ذمية ومسلمة تَّتك الصالة تكاساًل.

 • نكاح اجلن.
 • صور إجبار البكر.

 لقها الزو  ثالاثً وأنكر الطالق لنسيان أو غريه.• لو ط
 • التحمل على امرأة متلفعة بثياهبا.

 وانقضت عدَّهتا. • امرأة غاب زوجها سنني فادَّعت أنه طلقها
 • امرأة حتت رجل ادَّعى آخر أهنا زوجته.
لوا.  • لو شهد عليه أربعة ابلزان وم يعدَّ

 • شهادة امل تبئ يف موضع ال يراه أحد.
 • لو شهد أربعة ابلزان مث رجعوا.

 • نكاح الصابئة والسامرة.
 • نكاح املعتزلة واملعط ِّلة.
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 و العيوبالتفريق القضائي بني الزوجني للعلل أ
 

 

التفريق القضائي بني الزوجني للعلل أو العيوب وما عليه قانون األحوال الشخصية 
اًلسكندرية: مكتبة الوفاء  يف ُعمان ومصر: دراسة مقارنة/ شوقي إبراهيم عالم._

 ص. 186هـ، 1431القانونية، 
 

 
 

الزوجني مينع من الوطء العلة أو العيب املوجب للتفريق هو نقص يف بدن أو عقل أحد 
 أو كمال اللذة.

وقد اختلف الفقهاء القائلون ابلتفريق ابلعلل أو العيوب يف العيب املوجب للتفريق، وهل 
املثال، واجلامع هلا هو حصول املنع للوطء بسببها أو عدم   هي واردة على سبيل احلصر أو

املعىن ينبغي أن يلحق به  كمال اللذة، ومن مث كلُّ عيب يستجد بعد ذلك ويتحقق فيه هذا
 يف احلكم، ومجهور الفقهاء على أن هذا احلق لكال الزوجني.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWo8D_zvLLAhXBew4KHQU4CyIQjRwIBw&url=http://www.shawkyallam.com/ViewArticle.aspx?ID%3D19%26CategoryID%3D16&psig=AFQjCNH1arUIcwJq4run7FKh2UW3Ap3w7w&ust=1459777920483430
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زوم عدم علم ويشَّتط للتفريق بسبب العلل أو العيوب شروط معينة، ذكرها الفقهاء، كل
 طالب التفريق ابلعيب ورضاه به.

خيتلف فيها وال بد يف التفريق بسبب العيب من القضاء، ألن العيوب من األمور اليت 
التقدير وختتلف فيها األنظار، ولو تُرك لتقدير األفراد ألدى إىل التنازع والت اصم، وم 

 ينحسم. 
تا  إىل زمن طويل يزيد على سنة، وإذا وجد القاضي أن العيب ال يقبل العال ، أو حي

جل فإنه حيكم ابلتفريق بينهما، وإذا وجد أنه مما ميكن عالجه يف أقل من سنة، فإنه يؤ 
املعيوب وجواًب للعال ، وإذا مضت املدة احملددة وم يربأ ومتسك الطرف اآلخر بطلبه يف  

 التفريق حكم ابلفرقة. 
 ات، هي: وقد جعل املؤلف موضوعه يف ثالثة فصول وتفريع

 العيوب اليت تعَّتي الزوجني ومعىن كل منها. -
 موقف الفقهاء من التفريق ابلعيوب وشروطه. -
 الزمة للتفريق.اإلجراءات ال -

 
 

 
 اخللع بطلب الزوجة

 
 

اخللع بطلب الزوجة لعدم الوائم مع زوجها/ عبدهللا بن حممد آل خنني._ الرايض: 
 ص.191هـ، 1431دار ابن فرحون، 
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أربعة فصول متتالية بذل املؤلف جهده لتتبع مسائل هذا البحث وفروعه عند أهل يف 

 أنه: العلم وتقريرها، ومما انتهى إليه 
حيرم على املرأة طلب فراق زوجها من غري لس وإذا أبغضت املرأة زوجها وهو حمسن  -

 فراقه.إليها فعليها الصرب حفاظاً على حبل الزوجية، فإن م تطق ذلك جاز هلا طلب 
حيرم إجبار الزو  على خلع زوجته وهو حمسن إليها مبجرد دعواها البغض وبذهلا  -

 البغض. العوض من غري دليل يثبت 
 اخللع الرضائي ابتفاق الطرفني جائز مل وجد سببه من عدم الوائم بني الزوجني. -
ه موافقتها، املرأة إذا م تكن يف وائم مع زوجها وطلبت فراقه وبذلت العوض استحب  ل -

 فإن م يوافقها م يلزمه الفراق مبجرد طلبها.
املرأة الكارهة لزوجها إذا طلبت فراقه وبذلت العوض، وثبتت هذه الكراهية بقرائن  -

يستجب فس ها القاضي على  قوية أو حتكيم وأمره القاضي ابمل الفة لزمه ذلك، فإن م
 ا ذلك.العوض، وال يلزمه ذلك مبجرد دعواها البغض وطلبه

للقاضي بعث احلكمني يف املرأة املبغضة لزوجها إذا طلبت فراقه ولو قامت قرائن على  -
 البغضاء، ألن األحاديث م متنع منه.
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إلساءة من األصل أن من كانت اإلساءة منه من الزوجني يتحمل املهر، فإن كانت ا -
يف اإلساءة جز ِّئ املهر  الزوجة لزمها إعادته، وإن كانت من الزو  فات عليه، وإن اشَّتكا

 بينهما حسب اإلساءة، وإن ُعلمت اإلساءة منهما وُجهل قدرها فاألصل التنصيف.
ال يفرَّق بني الزوجني بسبب عدم الوائم بعد قرار احلكمني ابلفرقة بينهما ابملهر أو  -

  إذا طلبت الزوجة ذلك واستعدَّت ببذل املهر. ببعضه، إال
لماء يف بالد احلرمني، وقاض مبحكمة التمييز ابلرايض واملؤلف عضو هيئة كبار الع

 سابقاً.
 
 

 موقع البصمة الرتاثية من وسائل النسب الشرعية
 

القاهرة:  -موقع البصمة الرتاثية من وسائل النسب الشرعية/ أشرف عبدالرازق ويح.
 ص. 216م،  2006، [هـ 1427]دار النهضة العربية، 

 
ال النسب ما يُعرف اليوم ابلبصمة الوراثية، وهي وسيلة متتاز من الوسائل املستحدثة يف جم  

ابلدقة يف معرفة الصفات الوراثية املميزة للش ص، واليت ال يتشابه فيها إنسان مع آخر، 
 الوراثية اخلاصة به.فلكل إنسان على وجه األرض بصمته 

أسرار عجيبة،   وهذه الوسيلة "البصمة الوراثية" أدهشت النفوس، وأطلعت العقول على   
وزادت من قوة اإلميان، ورس ت التسليم بعظمة اخلالق، الذي خلق فسوَّى، وصوَّر فأبدع، 

 فتبارك هللا أحسن اخلالقني.
يك جيفري" يف جامعة ليسَّت م( على يد "إل 1985هـ ) 1405ومنذ أن اكتشفت عام    

العتماد عليها كدليل إثبات إبجنلَّتا، فقد أاثرت جداًل فقهيًا وقانونيًا حول مدى إمكانية ا
 إلثبات النسب كما يف الوسائل الشرعية، أم أهنا تبقى جمر قرينة من القرائن املهمة؟
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عيًا يف ذلك  قال املؤلف: وقد عرضت يف هذا البحث لكل ما يتعلق به من مسائل، مرا   
اقشتها، ذكر النصوص الفقهية الدالة على أقوال الفقهاء يف كل مذهب، مع ذكر أدلتهم ومن

 والراجح منها وسبب الَّتجيح.
 وأورد يف اخلامتة مجلة من النتائج والتوصيات، منها:    

الطريقة اليت يتم هبا حتليل وفحص اجلينات للوقوف على البصمة الوراثية تتمثل  -
ء ال يزيد عن رأس دبوس من جسم الش ص الذي يُراُد معرفة يف أخذ جز 

حليل الالزم ملعرفة ما حتمله العينة من صفات بصمته الوراثية، مث ُيري عليه الت
 وراثية مستجدة أو موروثة.

يبذل العلماء على املستوى العاملي جهودًا مكثفة ملعرفة اجلينات البشرية  -
"مشروع اجلينوم البشري" الذي   واكتشاف املزيد من أسرارها حتت شعار

 يتكلف كثرياً من األموال، تتوىل أمريكا اجلزء األكرب منه.

ذهب اجلمهور من العلماء املعاصرين إىل أنه ال ُيوز االلتجاء إىل البصمة  -
الوراثية إال يف احلاالت اليت حيصل فيها التنازع يف النسب، بسبب تعارض 

د يف املستشفيات، أو عند االشتباه يف حكم القافة، أو بسبب اختالط املوالي
 حال أطفال األانبيب، وغري ذلك من احلاالت...

كن األخذ بنتائج البصمة الوراثية يف جمال النسب، فإنه ال بد من توافر  حل مي -
 الضواب  التالية: 

 عدم است دام البصمة يف التأكد من نسب اثبت.      -أ
 الوسائل الشرعية إلثبات النسب. عدم است دام البصمة بديالً عن  -ب

 عدم إجراء التحاليل إال إبذن من اجلهة الرمسية امل تصة. -ت
 لضماانت املعرفية وامل ربية حل تكون النتائج يقينية.توافر مجيع ا - 
 وغري ذلك من الضواب ...      
 

 ومن الكتب والرسائل العلمية اليت تتعلق ابلصمة الوراثية من الناحية الشرعية: 
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عبدالعزيز بن   /النسب ونفيه ابلصمة الوراثية وتطبيقاهتا القضائية إثبات -
 هـ )ماجستري(.  1424عايل للقضاء، الرايض: املعهد ال -مداوي آل جابر.

عبدهللا بن  /أثر البصمة الوراثية يف إثبات اجلرائم ونفيها وتطبيقاهتا القضائية -
 ـ )ماجستري(. ه 1424الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -مبارك األمحري.

خليفة  /البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية: دراسة فقهية مقارنة -
 هـ.  1425اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،  -علي الكعيب.

البصمة الوراثية: حجيتها يف اإلثبات بني الشريعة اإلسالمية والقانون  -
جامعة امللك  الرايض: -هناد فاروق عباس. /الوضعي: دراسة علمية حمكمة
 هـ.  1427سعود، عمادة اجمللس العلمي، 

لشريعة اإلسالمية والقانون البصمة الوراثية ودورها يف اإلثبات اجلنائي بني ا -
الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم  -إبراهيم بن سطم العنزي. /الوضعي
 هـ )ماجستري(.  1425األمنية، 

سعدالدين مسعد  /فقهية مقارنةالبصمة الوراثية وعالئقها الشرعية: دراسة  -
 هـ.  1421الكويت: جامعة الكويت، جملس النشر العلمي،  -هاليل.

عمر بن  /راثية ومدى مشروعية استخدامها يف النسب واجلنايةالبصمة الو  -
 هـ.  1423الرايض: دار الفضيلة،  -حممد السبيل.

 
 

 حكم إسقاط اجلنني املشوَّه

 

حكم إسقاط اجلنني املشوَّه يف الفقه اإلسالمي والطب احلديث/ بدر حممد السيد 
 ص. 330هـ، 1431اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي  -إمساعيل.
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إسقاط األجنة املصابة ببعض التشوهات من القضااي اليت تشغل اجملتمعات املسلمة وغري 
 املسلمة.

اإلسالمية يف إسقاط هذا النوع من األجنة دون قيد أو شرط،  وقد توسعت بعض الدول غري 
فبمجرد أن يثبت أن اجلنني سيولد مشوهًا حيكمون إبسقاطه هلذا السبب، دون النظر 

يت يكون فيها اجلنني، من نفخ الروح فيه أو ال، ومرحلة دبيب احلياة يف اجلنني  للمرحلة ال
 يصبح هبا نفساً حمَّتمة مصونة.

تمعات اإلسالمية بعيدة عن هذا األمر، فقد تكون مشَّتكة يف إرادة إسقاط وم تكن اجمل 
م األسرة  اجلنني املشوه، كما يشَّتكون معهم يف إسقاط احلمل لبعض األغراض األخرى، كتنظي 

أو حتديدها لضيق ذات اليد.. وقد نظم اإلسالم كل ما يتعلق ابجلنني وأطواره.. وحبث 
 ل.املؤلف يف هذا املوضوع ابلتفصي

ومن حبو  كتابه هذا: أنواع اجلنني، حكم إسقاط اجلنني قبل نفخ الروح، وبعده، يف الفقه  
، حكم إسقاط اجلنني  والطب اإلسقاط العالجي، أسباب التشوهات اليت تصيب األجنة
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املشوه، االختيارات الطبية املطروحة يف حالة ثبوت التشوه لدى اجلنني، مسؤولية الطبيب عن 
 يص تشوهات اجلنني وما يَّتتب على ذلك من آاثر.اخلطأ يف تش 
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(24 ) 
 ة يف اإلسالماملرأ

 
 عمل املرأة يف الفقه اإلسالمي

 
العزيز بن اإلسالمي/ إعداد هيلة بنت إبراهيم التوجيري؛ إشراف عبد عمل املرأة يف الفقه

مج 2هـ، 1430الشريعة، قسم الفقه، امعة اإلمام، كلية الرايض: ج -زيد الرومي.
 .(. طبعت)رسالة دكتوراه -( ورقة.631)

 

 
 

جاء اختيار هذا املوضوع للحاجة إىل وجود دراسة مفردة لعمل املرأة، من حيث الدراسة 
تأصيلية الفقهية اليت تكشف عن أحكامه، وذلك ابلرب  مع النصوص الشرعية ويف ضوء ال

املقاصد الشرعية، مع ضرورة بيان أحكام عمل املرأة وضوابطه وحدوده وطبيعته، ولذلك جاء 
 ثة أبواب كبرية، هي: عمل الكاتبة يف ثال

 حقيقة عمل املرأة وحكمه وضوابطه.

 أحكام عمل املرأة.

 ملرأة وتبعاته.آاثر عمل ا

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDyoToz_LLAhVFpg4KHQXJABUQjRwIBw&url=http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_no%3D146&psig=AFQjCNEEFfzyHwTVoOPjKSZriSIEt6phdA&ust=1459778200456994


303 

 

وحتتها فصول ومطالب ومباحث عديدة، يف غاية األمهية، نظرًا إلتباع األحكام ابألدلة، يف  
املرأة  دراسة علمية قيمة وتفهم للموضوع ومتابعة له يف أموره املستجدة يف عصران، مما خيص

 كام:وخار  بيتها، وفصلت جوانب عديدة منه، ومما خلصته يف اخلامتة من أحيف بيتها 

 قرار املرأة يف بيتها عزمية شرعية، وخروجها منه رخصة ال تكون إال حلاجة. -

 عمل املرأة األصلي ووظيفتها الطبيعية ينحصر يف وظيفتني:  -

 األوىل: الزوجية، من القيام حبق الزو  وتوفري االستقرار النفسي واالجتماعي له ولألسرة. 
 تهم وتنشئتهم على الفضائل واألخالق.والثانية: األمومة، وهي تربية األوالد ورعاي

نزل، مع إعطائه البيت أمهية وأولوية،  اإلسالم م مينع املرأة من العمل خار  امل -
 لكنه وضع ضواب  ُيب على املرأة مراعاهتا عند اخلرو  للعمل، وهي:

 وجود احلاجة للعمل. -أ
 كون العمل مباحاً.  -ب
 أمن الفتنة. - 
 للعمل مبحظور شرعي.أال يقَّتن خرو  املرأة  -د
 عدم االختالط ابلرجال أو اخللوة هبم يف العمل. -هـ
 الويل للمرأة ابلعمل.إذن  -و
 مالءمة عمل املرأة لطبيعتها وتكوينها. -ز
 أال يؤثر عمل املرأة على واجباهتا األسرية. -ح
 وجود احملرم إذا استلزم العمل سفراً. -ط

. وإذا حتقق فرض الكفاية فيكون عمل املرأة يف الطب من فروض الكفاية.. -
 عمل املرأة يف الطب على اإلابحة.

الفقهاء على إابحة تطبيب املرأة زوجها أو حمرمها، وكذلك اتفقوا على اتفق  -
أن األصل حترمي تطبيب املرأة الرجل األجنيب البالغ، ملا يستلزم ذلك من نظر 

ستثىن منه احلاجة ومس للبدن يصل أحيااًن إىل العورة، إال أن هذا األصل ي
 والضرورة ابلضواب  التالية: 

 فسه حقيقة أو حكماً.تعذر طبيب من اجلنس ن -أ
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 االقتصار على ما تدعو إليه احلاجة أو الضرورة. -ب
 أمن الفتنة. - 
 عدم اخللوة بني الطبيبة واملريض.  -د

أما  حيرم تطبيب املرأة املراهق، لكونه مظنة البلوغ، ويباح تطبيبها غري املميز، -
داء يف تطبيب املميَّز فيباح إذا م يقتض ذلك كشف العورة، كما لو كان ال

 احللق، وحيرم إذا اقتضى كشف العورة.

حيرم خلوة الطبيبة مع الطبيب أو املريض البالغ أو املراهق يف مكان أيمنان فيه  -
دخول أحد عليهما، وميكن أن تنتفي اخللوة بوجود طبيبة أخرى معها أو 

 ووجود رجلني على الراجح. ممرضة أو

هقني إن استلزم التعلم خلوة، أما إذا م حيرم تعليم املرأة الرجال البالغني أو املرا -
يستلزم خلوة فيباح من وراء حجاب عند تعذر اجلنس، مع قيام احلاجة وأمن 

 الفتنة. 

اتفق الفقهاء على إابحة عمل املرأة يف خدمة املرأة أو خدمتها لذي احملرم،   -
أو عم، واختلفوا يف عملها يف خدمة األجنيب، والراجح أهنا تباح إذا كأب 
ت الفتنة، لن كان الرجل مأموانً ذا أهل أو عيال، أو كانت املرأة مأمونة ال أمن

إرب هلا ابلرجال، مع مراعاة ما ُيب عليها من السَّت، وحترم اخلدمة إذا م 
أو الرجل غري مأمون ولو معه  تؤمن الفتنة، لن كان الرجل عزاًب واملرأة شابة،

 أهله، فلرمبا حتني الفرص لل لوة هبا.

ح عمل املرأة يف التجميل، ما م يكن فيه أمور حمرمة أو إعانة عليها،  يبا  -
كالنمص والوصل والتفليج والوشم، أو نظر ومس العورات من غري ضرورة،  

 كأن تباشر إزالة شعر السوأة وحنوها. 

 الطائرة، الستلزام السفر بدون حمرم.  حيرم عمل املرأة مضيفة يف -

حيرم عمل املرأة يف الغناء يف احملافل العامة، أما عملها يف احملافل النسائية فيباح  -
غناؤها اخلايل من الفحء وغري املقرون آبالت العزف إذا كان يف األعياد أو 
بيل األعراس... وحيرم عملها يف الغناء إذا أدى إىل أمور حمرمة، كالصد ِّ عن س
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عما هو واجب عليها، أو كان غناؤها  هللا، أو تضييع الصلوات، أو شغلها
 بكالم قبيح فاحء.

يباح عمل املرأة يف التمثيل يف احملافل النسائية إذا خال من احملظورات الشرعية،   -
كاملعازف، أو القول الفاحء، أو متثيل من حيرم التمثيل هبم، كاملالئكة 

يف التمثيل  يهم الصالة والسالم، وحيرم عمل املرأةواألنبياء وزوجات الرسل عل
 يف احملافل العامة، الستلزام استدامة النظر إىل األجنبية.

 صوت املرأة ليس بعورة إذا كان بكالم مباح ليس فيه خضوع. -

حيرم عمل املرأة مذيعة عند عدم احلاجة، سدًا لذريعة افتتان الرجال ابملرأة،  -
ة، بعيدة د احلاجة إذا كان كالمها يف أمور مباحويباح عمل املرأة مذيعة عن

 عن الريبة، وليس فيه خضوع، وم يستلزم العمل اختالطاً أو خلوة ابلرجال.

 حيرم عمل املرأة يف وسائل االتصال املرئية. -

 نقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع على حترمي تويل املرأة اإلمامة العظمى. -

 اإلفتاء. ون املرأة مفتية إذا توافرت فيها شروطاتفق الفقهاء على إابحة أن تك -

 يباح عمل املرأة حمتسبة يف األماكن اخلاصة ابلنساء. -

حيرم عمل املرأة جمندة يف اجليء للقتال، التفاق الفقهاء على أن املرأة ليست  -
 من أهل القتال، وأن عملها يف اجليء مقصور على اخلدمة واملداواة.

إن  مؤونة عال  زوجته بسبب إصاابت العمل  ال يلزم الزو  بتحمل تبعات -
كانت تعمل بغري إذنه، أما إذا كان العمل إبذنه فيكون العال  من ماهلا 

 ابتداء، فإذا م يكف يلزم الزو  إبكمال نفقة العال  الضروري واحلاجي.

إذا تعارض عمل املرأة مع حقوق أوالدها على العمل، وإن كان الضرر ال يبلغ  -
ن العمل غري ملزم وم لن نشأ عنه تقصري يف رعايتهم، فإن كاحد الضرورة ، 

يوجد من يرعى أوالدها سواها، وكان لديها مال يكفيها وأوالدها عن التحو ، 
فيقدم حق األوالد، ومثله إذا كان العمل ملزمًا وأمكن فس ه بال ضرر على 

 ه، العاملة، مع عدم حتوجها إىل العمل، أما إن كان العمل ال ميكن فس
ح عدم حل عقد اإلجارة ابألعذار فيقدم العمل على حق األوالد، لَّتج
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الطارئة، وال يعين هذا سقوط حق األوالد ابلكلية، ألن تقدمي العمل مدة لزوم 
 العقد، فعلى العاملة السعي يف ترك العمل ابلطرق النظامية.

 

 
 العامة الوظائف وتول ِّيها املسلمة املرأة

 
ة الوظـــائف يهـــاوتول   املســـلمة املـــرأة  ،إبـــراهيم هاشـــم إبـــراهيم /والتْأييـــد املعارضـــة بـــني العامـــَّ

 .ص 296 هـ، 1427 ،وهبة مكتبة ،القاهرة
 

 
 

ــه أنَّ  الكاتـــب يـــذكر ــو البحـــث هـــذا يف منهجـ الع هـ ــ ِّ ة علـــى االطـ ــَّ ــرعيَّة األدلـ ــها يف الشـ  نصوصـ
ــليَّة ــة ،األصـ ــادات ومناقشـ ــذه يف االجتهـ ــيَّة هـ ــار القضـ ــح الختيـ ــو  أر جـ ــق ؛الاألقـ ــد لتحقيـ  مقاصـ
 .املستجدة واألوضاع للظروف تبًعا عصران يف األمة مصاحل وإقامة ،الشريعة
ــد ــال وقـ ــدمات يف أطـ ــوع مقـ ــدَّ  ،املوضـ ــة عـــن ص( 155) يف فتحـ ــرأة مكانـ ــارات يف املـ  احلضـ

 رمحتــه ومظــاهر ،للمــرأة اإلســالم تكــرمي مظــاهر وعــن ،اإلســالم ظــل ِّ  ويف ،اجلاهليــَّة ويف القدميــة،
 .اإلسالم يف املرأة وحقوق ،واملرأة الرجل بني فيها ساوى اليت ألموروا ،هبا

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj85LuR0PLLAhWCew4KHWnxA-cQjRwIBw&url=http://www.nooonbooks.dz/religions/o-u-o-usu-o-u-o-o-u-o-u-us/u-o-o-uso-o-o-u-o-u-uso-o-o-o-o/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF.html&psig=AFQjCNH8stD_9G3fIjtW0LePbT9kG5MeiA&ust=1459778312425693
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ا وفيهـا ،التـَّايل النَّحـو علـى موضـوعاتُه جـاءت عشـرَ  الرَّابعَ  حلَّ  الثَّامن الفصل منَ  واعتبارًا  أيضـً
 :الفصول من له لزومَ  ال ما
 .املسلمة للمرأة السياسية احلقوق -
 .املسلمة املرأة حجاب -
 .وحدودها املسلمة رأةامل زينة -
 .املسلمة للمرأة الديين الزاد -
 .املرأة عمل من اإلسالم موقف -
 .العامة الوظائف تويل يف املرأة حق -
 .القضاء منصب املرأة تويل -
 حمافظــة دامــت مــا ؛منــه تكسـب شــريًفا عمــالً  املــرأة علــى محيـر ِّ  م اإلســالم أنَّ  الكاتــب بــنيَّ  وقـد
 .وكرامتها عفَّتها على
ا عمُلهــا يكــون أالَّ  بشــر ط تعمــل أن هلــا فيجــوز   حــرام، ارتِّكــاب إىل مفضــيًا أو نفســه، يف حرامــً
ة سكرترية أو عزب، لرجل اخادمً  تعمل كاليت  وختلـو هبـا خيلـوَ  أن وظيفُتهـا تقتضـي ملـدير خاصـَّ
 - هللا رســول لعــَن الــيت اخلمــر متقــد ِّ  "ابر" يف عاملــة أو ،والغرائــز الشــهوات تثــري راقصــة أو ،بــه
 عملهــا علي هــا يوجــب طــائرة يف مضــيفة أو ،وابئعهــا وحاملهــا ســاقَيها -م ه وســلَّ ى هللا عليــ  صــلَّ 
َدها املبيت يلزمه مبا  ،حمرم بغري البعيد والسَّفر املسكِّرات تقدميَ   ذلك غري أو  ،الغربة بالد يف وح 
 .مجيًعا والنساء لالرجا على أو ،خاصَّة الن ِّساء على اإلسالم حرَّمها الَّيت األعمال من
ــون وأالَّ  ــا يكـ ــى عملهـ ــاب علـ ــاتٍ  حسـ ــرى واجبـ ــوز ال ُأخـ ــا ُيـ ا هلـ ــُ ــا  ،إمهاهلـ ــو كواجبهـ ــا حنـ هـ  زوجِّ

  إذا املناصــب أرفــع تتبــوَّأ أن هلــا ميكــن واملــرأة ،األساســي وعمُلهــا األوَّل واجُبهــا وهــو وأوالدهــا،
 .واخلُلق العلم من كبري  قدر على كانت

ــا أو الدَّولـــة رائســـة تـــويل   مينعهـــا واإلســـالم ــي الـــيت "،العظمـــى اإلمامـــة" العلمـــاء يســـم يه مـ  تقتضـ
 .الظروف كل ِّ   ويف مجيًعا الدَّولة أمور يف التصرُّف
ــا املســــلمني فقهــــاء ومعظــــم ــذي ،القضــــاء منصــــب مــــن منعوهــ ب الــ ــريةً   ضــــماانتٍ  يســــتو جِّ  ،كثــ
 .عسرية شروطًا ويتطلَّب
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 أحـــد وال ،ونفســيًّا بــدنيًّا لـــه هللا هيَّأهــا الــذي ،األجيـــال تربيــة هــو واألعظـــم األوَّل املــرأة وعمــل
ــوم أن يســـتطيع ــذا يف مقاَمهـــا يقـ ــر ِّف العمـــل هـ ــذي ،املشـ ــَّف عليـــه الـ ــة، مســـتقبل يتوقـ ــه األمـ  وبـ
ا أعظم تتكوَّن  .البشريَّة الثروة وهي ،ثرواهتِّ
 :املرأة عمل حول أثريت اليت النتائج ومن
 .العامالت السيدات بني مرتفعة اإلجهاض نسبة -
 - الطبيعــي املوعــد قبــل املولــودين أو ،الــوزن انقصــي :أي – املبتســرين األطفــال ســبة والدةن -

 .العامالت األمهات عند عالية
 ألخطــار يتعرَّضــن ال والــاليت ،العــامالت غــري األمَّهــات عنــد أقــل لقيــةاخلِّ  التشــوُّهات نســبة -

 .املهن
 .موظَّفة األم   نتكا  إذا مرتفِّعة الوالدة حديثي األطفال عند الوفاة نسبة -
 علــى سـي ِّئًا أتثـريًا يـؤث ِّر كمــا  ،املوظَّفـات السـيدات عنـد شــيوًعا أكثـر واخلمـور التـدخني إدمـان -

 .اجلنني صحَّة
 يــنغمس الــيت اجملتمعــات يف النــَّادرة الظــَّواهر مــن أصــبحا األســري واالرتِّبــاط املنــزيل االســتِّق رار -
 .العمل يف واألم األب فيها

 .املوظَّفات أبناء بني شيوًعا أكثر الالإرادي والتبوُّل نفسيَّةال االضطِّراابت
 .لذلك إحصائية متابعة يف ،بكثري أفضل العامالت غري عند الطفل منو -
 األطفــال عــن خيتلــف الصــناعية األلبــان علــى تربَــّوا الــذين األطفــال عنــد املــخ خــالاي وتكــوين -

 مـن النـَّوعني كـال  يف األمينيـَّة األمحـاض يف تِّالفاالخـ  نتيجـة وذلـك ؛األم لـنب علـى تربَـّوا الَـّذين
 .األلبان
 

 :كتاب  إىل أيضاا وأشري
ريعة يف والقضــائيَّة السياســيَّة للمناصــب املــرأة وًليــة  عبــدالرزاق بــن حممــد /اإلســالمية الشــَّ
 .ص112 هـ، 1429 ،طيبة دار ،دمشق ،أسود
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 منصــب تتــوىلَّ  أن هلــا ُيــوز ال أنــَّه إالَّ  ،الــوزارة منصــب تــويل   للمــرأة ُيــوز أنــَّه املؤلــ ف ذكــره ممَــّاو 

وز: وقـال ،العظمـى ابإلمامـة ملحـق ألنَـّه ؛الـوزراء رائسـة  كــل ِّ   يف القضـاء منصـب تـويل ِّ  للمـرأة ُيـَ
 .والقصاص احلدود سوى أمر

ة ومبـادئ ضـواب  مـن اإلسـالم شـرعه مبـا سبق ما كل ِّ   يف املرأة تلتزم أن وُيب  عمـل حتكـم عامـَّ
واب  املبــادئ وهـــي غــريه، مأ سياســـيًّا كــان  ســواءم  ،بيتهـــا خــار  املــر أة  اإلســـالم رمسهــا الـــيت والضــَّ
 .احلياة سري تع طيل دون واألعراض األخالق لصو ن
ــذه ومـــن ــواب  هـ ــادئ الضـ ــَّتكة واملبـ ــني املشـ ــال بـ ــاء الرجـ ــضُّ : والنسـ ــر غـ ــاب الَبصـ وة واجتِّنـ ــ   اخللـ

ــاهر واجتنــــاب ،والن ســــاء الر جــــال بــــني واالخــــتِّالط املزامحــــة واجتِّنــــاب ،الر يبــــة ومــــواطن  اإلمث ظــ
 .وابطنه
ة ضـــواب  وهنـــاك يـــَّة ،احملتشـــم الـــز ي   مثـــل ،ابلنســـاء خاصـــَّ ــوع وعـــدم ،الت اطـــُب يف واجلد   اخلضـ
 .االحنراف من وحمصَّنًا معاىفً  اجملتمع ليبقى ذلك كل    ؛والوقار ،ابلقول

 
 

 
 ضوابط تشغيل النساء 

 
هـ،، 1433الرايض: دار الصميعي،  -حارث.ضوابط تشغيل النساء/ عدانن حسن اب

 ص. 319
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نظام اإلسالم الَّتبوي يويل املرأة خصوصية اجتماعية مييزها عن الرجل، ويلزمها أحكاًما 
األحيان عن األحكام اليت يلزمها الرجل، وهذا يوجب على اجملتمع املسلم ختتلف يف كثري من 

عني االعتبار عند سن  القوانني واألنظمة مراعاة هذه اخلصوصية يف حق النساء، وأخذها ب
 املتعلقة ابلعمل.

ين التنمية االقتصادية دومن هنا جاءت أمهية بيان الضواب  اليت حتكم مشاركة النساء يف ميا
، وتضمن احلفاظ على النساء العامالت ضمن نطاق خصوصيتهن االجتماعية، مع العامة

 وحدود إمكاانهتن املتاحة.. وهذه الضواب  هي: مراعاة أدوارهن األسرية، وطبائعهن الفطرية،
 

 الضوابط األخالقية لتشغيل النساء:
 جتنب اختالط النساء العامالت ابلرجال األجانب يف العمل. -
 أشكال االجتار ابلنساء العامالت )صورهن، أصواهتن، أعراضهن(.حترمي  -
 

 الضوابط اإلنسانية لتشغيل النساء:
 األعمال املهنية الوضيعة. الَّتفع ابلنساء العامالت عن -
 محاية النساء العامالت من األعمال الشاقة املضنية. -
 ضمان احلق املايل للنساء العامالت. -

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=%22%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22&source=images&cd=&cad=rja&docid=nt0rgTTSU5fTGM&tbnid=CHViJhZD_yKCMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://twitmail.com/email/443694747/250/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%8A%D8%B9%D9%8A-_%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B0%D9%8A%D8%B0%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D9%8B-_&ei=6iwJUbDNCMWn0QXcoYCAAw&psig=AFQjCNEsrUzLhFQyw0CpwjdRXKvxrmJ3FA&ust=1359642205335841
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 النساء:الضوابط الصحية لتشغيل 

 جتنب أتثريات العمل السلبية على صحة النساء اجلسمية. -
 جتنب أتثريات العمل السلبية على صحة النساء النفسية. -
 لعمل السلبية على صحة النساء التناسلية.جتنب أتثريات ا -
 

 الضوابط األسرية لتشغيل النساء:
 محاية أسر النساء العامالت من التفكك. -
 وامة األزوا  من االختالل.رعاية النساء العامالت لق -
 سالمة معدالت خصوبة النساء العامالت من االخنفاض.  -
 جتنب النساء العامالت أزمة صراع األدوار االجتماعية. -
 احملافظة على سالمة أوالد النساء العامالت من االحنراف. -
 

 الضوابط التخصصية لتشغيل النساء:
 رفض مبدأ متاثل األدوار املهنية بني اجلنسني.  -
 احلذر من أتنيث وظائف التدريس يف املرحلة االبتدائية. -
 

 الضوابط احلاجية لتشغيل النساء:
 م النهضة االقتصادية. عدم االعتماد على العمالة النسائية يف قيا -
 جتنب أتثري أعداد النساء العامالت على زايدة نسب البطالة يف الرجال. -
 للعمل.التأكيد على حاجة النساء االقتصادية  -
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(25 ) 

 الطفل وحقوقه يف اإلسالم

 

 أحكام استخدام األطفال 

 

رايض: دار  ال  -أحكام استخدام األطفال واًلنتفاع مبا خيتصون به/ ماهر بن سعد اخلويف.
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 506هـ، 1431كنوز إشبيليا، 

 

 
 

املست دم ملصلحة عن طريق الطفل، سواء املراد ابست دام الطفل: كل وسيلة يتوصَّل هبا 
 أكانت جائزة أم حمرمة.
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وقد ذكر الباحث أن صحة عبادة الطفل املميز تدلُّ على صحة استعماله يف الوظائف 
 لة، وتدلُّ أيضاً على جواز ذلك، ما م يكن فيه تضييع حلقوقه. الشرعية يف اجلم

 حبسب األحوال اآلتية: كما ذكر أن األحكام العامة الست دام الطفل هي 

أال  يكون الشأن يف اخلدمة أن تقابل لجرة: وهو ما كان حمتقرًا من األعمال، كاملرة  -1
 ابلطفل. واملرتني يف اخلدمة وحنوها: فهذا جائز إذا م يضرَّ 

ما الشأن فيها أن تقابل لجرة، كأن يرصد خلدمة معني يف زمن معني وحنو ذلك، وهذه  -2
 هلا صوراتن:

أن يكون فيها مصلحة للطفل، ك دمة من يتعلم منه، أو خدمة رجل يف كذا ليمرَّن على  -أ
 التواضع ومكارم األخالق: فهذا جائز.

 .أن تنتفي املصلحة، وحينئذ فاحلرمة أقرب -ب

 وقد جعل كتابه يف سبعة فصول، هي:

 است دام األطفال يف العبادات. -

 به يف املعامالت است دام األطفال واالنتفاع مبا خيتصون -

 مث يف أحكام األسرة. -

 ويف اجلناايت. -

 ويف القضاء. -

النوازل يف است دام األطفال واالنتفاع مبا خيتصون به، مثل است دام املوهوبني،   -
مهم يف األعمال الشاقة، ويف التسول، ويف ركوب اهلجن للسباق، ويف املالعب واست دا
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طبية، ويف الضغ  على قريبه، ويف االستقباالت الرمسية،  واأللعاب الرايضية، ويف التجارب ال
 ويف بطاقات االئتمان.

 ومما ذكر الباحث أن الفقهاء اتفقوا عليه بشأن ذلك:

فيما الشأن فيه أن يكون –ل بال إذن وليه وبال أجرة عدم جواز است دام األجنيب للطف -
 مطلقاً. -لجرة

 يه مطلقاً.عدم جواز است دام الطفل مبا فيه ضرر عل -

 عدم جواز استعارة األجنيب ملال الطفل بال إذن وليه. -

 وقال الباحث يف مسائل منه:

 ُيوز إقراض مال الطفل من قبل األب والقاضي دون غريمها. -

 است دام الطفل يف السباق بنفسه، وال بدوابه لغرض السباق، وال لمواله عموماً. ال ُيوز -

 الطفل وال است دامه يف والية الوقف ونظارته.ال ُيوز وقف أموال  -

 للعادات والتقاليد واألعراف أثر كبري يف حكم است دام الطفل يف إعداد الوليمة.  -

ليف الطفل ابلعمل ألجل اإلنفاق عليه، وكذا اتفاق الفقهاء على تك -وهللا أعلم–يظهر  -
 ألجل اإلنفاق على من جتب نفقتهم عليه بشرطه. 

 طفل يف األعمال الشاقة ال ُيوز مطلقاً.است دام ال -
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(26 ) 
 اجلناايت والعقوابت

 
 الوازع الديين وأثره يف احلد من اجلرمية

 

جـدة: جامعـة امللـك  -ف األزدي.الوازع الديين وأثره يف احلد مـن اجلرميـة/ عبـدهللا بـن سـي
 ص.333هـ، 1431عبدالعزيز، مركز النشر العلمي، 

 

 
 

للــوازع الـــديين أثــره يف احلـــد ِّ مــن اجلرميـــة، ويف اســتقامة النـــاس، وعــال  ملشـــكالهتم، ووقايــة مـــن 
 اآلفات واملمارسات املدمرة.

 وقد حبث املؤلف يف هذا املوضوع بتوسع، وجعله يف ستة فصول، هي:

 الديين عرب التاريخ.زع الوا -
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 اجلرمية واجملرم وعلم اجلرمية. -

 العوامل املؤدية إىل اجلرمية. -

 اجلرمية مسة ابرزة من مسات العصر. -

 الوازع الديين والوسائل الوقائية. -

 أثر الوازع الديين يف احلد من اجلرمية. -

 ومما استنتجه املؤلف يف هذا البحث:

 ضامن وخري معني للفرد على مقاومة االحنراف.أن الدين والتدين هو خري  -

وأن الواقع يشهد أن ما يقدمه اإلسالم من نظرة موضوعية شـاملة ومتكاملـة يف التعامـل مـع  -
اجلرميــة ومكافحتهــا هــو أفضــل عــال  ميكــن اســت دامه يف هــذا العصــر، الــذي قوَّضــت اجلرميــة 

 معامله، وشوَّهت حضارته.

للوقايـة مـن اجلرميـة، وتصـدى هلـا بكـل اإلمكـاانت املتاحـة، ومـع اختذ اجملتمـع الـدويل وسـائل  -
 ذلك فاجلرمية تزداد عنفاً وانتشاراً.

األوضـاع االجتماعيـة القائمــة علـى أســس غـري سـليمة متهــد الطريـق للســعي إىل البحـث عــن  -
 اجلرميــة وارتكاهبــا، كمــا أن ســالمة هــذه اجلوانــب واألوضــاع تــؤدي إىل اختفــاء اجلرميــة والتقليــل

 منها.

حسـن الَّتبيــة وسـالمة النشــأة ودور األسـرة واجلامعــة واملدرسـة والوســائل اإلعالميـة الناصــحة  -
الصـــادقة، روافـــد مهمـــة يف التوعيـــة والتوجيـــه واإلرشـــاد يف محايـــة الفـــرد واجملتمـــع مـــن الوقـــوع يف 

 اجلرمية.
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لقيـة، السـتقامة األخالق اإلسالمية مهمتها إصالح التقوى وتقوميها وتزويدها ابلفضائل اخل -
 سلوكها وأتدية واجباهتا..

رعايــة اجملــرمني وإصــالح أحــواهلم تــؤدي إىل اســتقامتهم وكف ِّهــم عــن العــودة إىل اإلجــرام مــرة  -
 أخرى.

العقــوابت يف اإلســالم إذا طب ِّقــت علــى اجملــرمني فــإن ذلــك حيــدُّ مــن ارتكــاب اجلــرائم، فهــي  -
 ية.عقوابت إصالحية أكثر منها انتقامية أو جزائ

اإلســالم متفــوق يف منهاجــه الوقــائي والعقــايب علــى منــاهج التشــريعات اجلنائيــة الوضــعية يف  -
 مكافحة اجلرمية.

 جرائم العنف تزداد يوًما بعد يوم يف الدول العربية، وتكلفة مواجهتها تزداد، مادايً وبشرايً. -

 

 

 
 ضوابط السَّرت يف قضااي األعراض واألخالق

 
ضااي األعراض واألخالق واآلداب الشرعية يف الشريعة واألنظمة ضوابط السَّرت يف ق

 ص. 146هـ، 1429الرايض: املؤلف،  -الوضعية/ عبدالرمحن بن عبدهللا آل حسني.
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من حماسن الشريعة اإلسالمية عنايتها الكبرية بصيانة األخالق واآلداب والسلوك، ومحاية 
ناس، فحثَّت على إخفاء العيوب، وسَّت اعة الفاحشة بني الاألعراض، والوقاية من إش

 الزال ت، والعفو عن اخلطيئات، وحذَّرت من اجملاهرة ابملعاصي وغريها من سائر املنكرات.
ورغَّبت يف السَّت على من ابتلي ابقَّتاف شيء من احملرمات، أو عثرت به قدمه يف شراك 

 شيء من الزال ت.
وتطبق هذه القاعدة على العصاة، فإن هذه وإن الشريعة اإلسالمية وهي تقرر هذا املبدأ، 

مقيدة وليست على إطالقها، وخمصصة وليست على   -كما يقول املؤلف–القاعدة 
عمومها، بل وضعت هلا ضواب  شرعية، وشروطًا تنظيمية حتدُّ االجتهاد املطلق يف األخذ 

 .هبذا املبدأ يف مجيع احلاالت
مقيدان حبدود شرعية، وال ُيوز العفو عن  فالعفو عن مرتكيب احلدود، ودرء احلدود عنهم

مرتكب احلد، أو درئه عنه إذا كان جماهرًا مبعصيته، مشهوراً ابلسوء بني الناس، وإذا بلغ أمره 
 اإلمام أو انئبه فإنه حينئذ ُيب إقامة احلد ِّ عليه، زجراً له، وردًعا ألمثاله. 

واملكانة والشرف يف اجملتمع يف معصية الة عثرةِّ من زلَّت به القدم من ذوي اهليئات كما أن إق
ليست على عمومها يف مجيع األحوال، بل هي مقيَّدةم بضواب  شرعية، منها: أال  تكون 
املعصية ُخلًقا له، وأال  يكون جماهرًا مبعصيته، معلنًا بفسقه، وأال  تكون معصيته اليت ارتكبها 

ا ب  اذ احلد عليه، كائنًا من كان.لغ أمره اإلمام أو انئبه، فإنه حينئذ ُيب إنفحدًّ
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إن عقوبة احلد ِّ والتعازير يف حق مرتكيب جرائم األعراض وغريها من اجلرائم اجلنائية، إمنا 
ُشرعت لزجر وإصالح من ال تصلحه إال العقوبة والزجر، وهي أيًضا زجر ملن يتهاون 

 بتدنيس أعراضهم. ابنتهاك حرمات هللا تعاىل، وإيذاءِّ اآلمنني  ابرتكاب املنكر غري مبال
 

 
 

 القمار: حقيقته وأحكامه
 

الرايض: اجلمعية الفقهية  -القمار: حقيقته وأحكامه/ سليمان بن أمحد امللحم.
 ص. 633هـ،  1429السعودية: دار كنوز إشبيليا، 

 

 
 
فهو يوقع العداوة والبغضاء،  -كما يقول املؤلف-تَّتتب على القمار مفاسد عظيمة     

 وعن الصالة، ويُفضي إىل تعطيل ما يعود على األمة ابلنفع من ويصدُّ عن ذكر هللا
ويعو ِّد النفوس على الكسل والبطالة والتعلق ابألوهام  الصناعات والتجارات والزراعات،

واالسَّتسال مع األماين، ويفضي إىل خراب البيوت العامرة والعصف ابألسر اآلمنة، وتضيع  
 النفوس احلسد واألثرة، ويزرع فيها األحقاد والضغائن، بسببه الثروات يف حلظات، ويريب ِّ يف
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ي إىل إضاعة األوقات وإفناء األعمار بلهٍو ضررُه ويعو ِّدها على امل ادعة والتدليس، ويؤد
أكثر من نفعه، ويؤدي إىل أن يكون املال دولة بني طائفة من الناس، ويؤثر على صحة 

لقول الفاحء والكالم البذيء واالهتامات القلب والعقل والبدن، انهيك عما يصاحبه من ا
 املتبادلة. 
حبرمتها يف الشريعة، وأكُل املالِّ به أكلم له وهلذا فإن القمار من احملرمات املقطوع     

 ابلباطل.
وإذا اكتسب ش ص مااًل بطريق القمار فإن علَم صاحَبُه ردَّه إليه، فإن تعذَّر فإىل وكيله،     

ه، فإن م يكن ورثةم قضى به دينًا عنه إن علم بذلك، وأما إذا جهل وإن كان ميتًا فإىل ورثت
ه العلُم به حَبس املاَل عنده وحبث عنه كما يفعل ابللقطة، صاحَب املال، فإن غلب على ظن

وإن غلب على ظنه عدم العلم به ختلَّص منه ابلصدقة به عن صاحبه، أو بتسليمه إىل بيت 
 املال ليصرف يف مصاحل املسلمني.

 والقمار داخل يف الذنوب اليت يستحق فاعلها التعزير.     
ن حقيقته خماطرة يسهم فيها عدد كبري من واليانصيب ضرب من ضروب القمار، أل    

الناس يف مجع مبلغ كبري من املال رجاء حتصيل قس  كبري منه، ومييَّز املستحق له من بني  
مد على احلظ واملصادفة، وهذا هو القمار مجيع املشاركني بواسطة القرعة، أو أي طريق تعت

 بعينه. 
فصول ومباحث عديدة، وهذه األبواب  وقد جعل املؤلف كتابه يف ثالثة أبواب، حتته    
 هي:
 حقيقة القمار وحكمه وما يَّتتب عليه. -
 القمار يف املغالبات. -

 القمار يف املعامالت املالية. -

 هـ.  1417اإلمام ابلرايض عام  وأصله رسالة دكتوراه، حصل على درجتها من جامعة
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 السب وعقوبته

 

السب وعقوبته يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/ أمحد فضل الدين بن حممد._ 
ص )أصله رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية 184هـ، 1430عمَّان: دار النفائس، 

 العاملية مباليزاي(.

 
أنواع السب  واألحكام املتعلقة به يف  بعد أن بنيَّ الكاتب مفهوم السب  وأحكامه، ذكر

إلسالمية، وهي: حكم من سبَّ هللا تعاىل، ومن سبَّ النيب  صلى هللا عليه وسلم، الشريعة ا
وأزواجه وأصحابه رضي هللا عنهم، وحكم سب  املالئكة، والدين وامللة، واإلمام، والوالد، 

لريح، واحلمَّى، والديك، والشيطان، واالبن، والذمي، وآهلة املشركني، واألموات، والدهر، وا
 من أقيم عليه احلد (. واحملدودين )

 مث بنيَّ احلاالت اليت يباح فيها التجريح، وأحكام ذلك يف القانون املاليزي كذلك.

 وقد شرع اإلسالم عقوبة السب حلرمة اإلنسان، وحلماية عرضه، ووقاء له من الفضائح.
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واجللد )إذا  سبًا يف حق  هللا تعاىل أو شعائر الدين( وتتنوع العقوبة بني القتل )إذا كان 
كان سباًّ يشتمل على معىن القذف، والتعزير )مثل اجللد(، أو التوبيخ إذا كان سباًّ يشتمل 
على معىن اإلهانة والتحقري... وهذه العقوابت تكون وقاية للمجتمع من شرور بعض أفراده،  

 كما قال الباحث يف خامتة الكتاب.

 
 

 للموظفني ااياهلد
 

ــدااي ــوظَّفني اهلـ ــا :للمـ ــة أحكامهـ ــرُّف وكيفيـ ــا التصـ ــدالرحيم /فيهـ ــن عبـ ــراهيم بـ ــم إبـ -.اهلاشـ
 .ص 112 هـ،1426 اجلوزي، ابن دار ،الرايض

 

 
 

 :التالية النَّتائج إىل املؤل ِّف فيه توصَّل وقد ،ومصاحلِّهم الناس حبياة يتعلَّق مهم شرعي حبث
 :أمهها ،فوارق بعدَّة احملرَّمة واهلديَّة وةش  الر ِّ  عن املباحة اهلدية تفَّتق: األوىل النتيجة
 فعـل علـى اجملـازاة أو املشـروعان، اإلكـرام أو التـودُّد هبـا ويقصـد شـرط، بـال تكون املباحة اهلدية

ــان ــة ُيـــب ال إحسـ ــة جبهـ ب واإلســـالم ،الوظيفـ ــَّ ــذل يف رغـ ــذه بـ ة، هـ ــَّ ــا ويف اهلديـ ــأة قبوهلـ  واملكافـ
ا عليها،  .اجملتمع آتلف أسباب ومن اهلنيئة، الطي ِّبة كاسبامل من وأهنَّ
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ا تكـون احملرَّمـة واهلديَـّة ابطـل، علـى االسـتعانة هبـا ويقصـد بشرط، فتكون الرشوة وأمَّا  ألجـل إمـَّ
 .ابلوظيفة واجب عمل على للمجازاة وإمَّا الوظيفة،
ــوة ة والرشـ ــَّ ــة واهلديـ ــا احملرَّمـ ــب مــــن مهـ ــي   املكاسـ ــا، املنهـ ل ومــــن عنهـ ــ  اس والأمـــ  أكـ ــَّ  ،ابلباطــــل النـ
 مــن هنِّ ســبباتُ  مبــا الفســاد، مــن فيهمــا ملــا منهمــا؛ وحــذَّر احملرَّمــة، واهلديــَّة الرشــوة حــرَّم واإلســالم
 .املظلومة القلوب وإغاظة والعدوان، الظلم

ا حمرَّمـة، كل هـا  ليسـت للمـوظَّفني اهلـدااي: الثانية النتيجة  هلـا، وقبـوهلم هلـم بـذهلا احملـرَّم: فقـ  وإمنـَّ
د ما: وهي  .الوظيفة جبِّهة واجبٍ  عمل على جمازاة أو ابطل، لغرض الوصول هبا ُقصِّ
 مــن خوفــًا املبذولــة: وهــي لــه، بــذهُلا يبــاح وقــد هلــا، قبولــه املوظــف علــى حيــرم مــا: اهلــدااي ومــن

 .جهده بسبب املوظَّف من حياءً  املبذولة أو امله دي، حباجة القيام عن املوظَّف تقاُعس
هُلا يبــــاح مــــا اهلــــدااي ومــــن  األقــــارب مــــن اهلــــدااي منهــــا ؛كثــــرية  وهــــي ،هلــــا وقبــــوهلم للمــــوظَّفني بــــذ 

 تتغــريَّ  أال بشــرط الوظيفــة، تول ِّيــه أو ترشــيحه قبــل للموظــف يهــدون الــَّذين واجلــريان واألصــدقاء
 .بوظيفته تتعلَّق حاجة عنده هلم ولي س مألوفة، غري بزايدة الوظيفة بعد هداايهم
 يف املوظَــّف ورؤســاء األمـر ويل ِّ  مــن كاهلديـة  ،املوظَــّف قلـ ب ميــ ل يف هلـا أثــرَ  ال نممَـّ  اهلديَــّة ومنهـا
ه وذوي العمـل، هـم حرمــة املوظَـّف يراعــي الَـّذين أقاربـه مــن رمحـِّ ، هــداايهم مراعاتـه مــن أشـدَّ  رمحِّ
ا وحنومها؛ والواعظ للمفيت اهلديَّة ومنها  جنـاح يف أثـر لـه الـذي املعلـ م ال علمِّهـم، علـى هلـم إكرامـً
 .ودرجاته الطَّالب
 بــذلت   أو الرشـوة، ســبيل علـى كانـت  إن: املوظَــّف عمـل جلهــة املبذولـة اهلـدااي: الثالثــة النتيجـة
 .قبوهلا جاز اجلهة، إلكرام كانت  وإن ،ابذهلا من تؤَخذ م نفس، طيب بغري

 ميلُكهــا، الــذي فهــو ا،قبوهلــ  لــه يُبــاح ممَــّا كانــت  إن: للموظــَّف املبذولــة اهلــدااي: الرابعــة النَّتيجــة
 بـل يقبلهـا، الفـ  - الرشـوةك  - قبوهلـا عليهـا حيرم ممَّا كانت  وإن ،عليها يكافئ أن له ويستحبُّ 

ــإن ابذهلـــا، ىينهـــ  ــى املســـلمني، مـــال بيـــت يف وضـــعها يعرفـــه م فـ ــولٍ  ويف الـــراجح، القـــول علـ : قـ
 .املال بيت يف وضعها وإالَّ  أمكنه، إن لصاحبها لريدَّها حيفظها
وة غري اوأمَّ    نف س،  بطيب بذلت وإن ،صاحبها على ردَّها نفس، طيب  بغري بذلت   فإن ،الر ِّش 

 .املال بيت يف وضعها
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 اًلعتداء اإللكرتوين
 

اًلعتداء اإللكرتوين: دراسة فقهية/ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل._ الرايض: اجلمعية 
 رسالة دكتوراه(.ص )أصله 683هـ، 1433الفقهية السعودية: دار كنوز إشبيليا، 

 

 
 

طغى على حياة الناس املعاصرة اجلانب اإللكَّتوين، وانتشرت االعتداءات اإللكَّتونية 
املعلومات، يف أنفسهم وأمواهلم وخصوصياهتم، واندت الدول واملنظمات العاملية ابنتشار تقنية 

وقد ِّرت والشركات الكربى للوقوف يف وجهها، وخاصة مع ارتفاع اخلسائر الناجتة عنها، 
 ابملليارات سنوايً، وإن تكلفة فريوس واحد يف شركات يقدَّر مبئات املاليني.

خذ طابعًا إلكَّتونيًا حبتاً، وبنيَّ أحكامها الشرعية،  وقد حبث املؤلف االعتداءات اليت أت
 مثل نسخ الربامج، ونشر الصور امللفقة، وغري ذلك.

 وقد جعل كتابه يف متهيد وثالثة أبواب.
 مهيد، فقد بنيَّ فيه مفهوم االعتداء اإللكَّتوين ودوافعه.أما الت

امج، وعلى املعلومات والباب األول: االعتداء على املال، ويعين االعتداء على الرب 
 واملستندات، والنقد اإللكَّتوين، واملواقع، والربيد اإللكَّتوين.
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الش صية، وبرامج والثاين: االعتداء على النفس والعرض، مثل االعتداء على املعلومات 
 املرافق احليوية، والقذف اإللكَّتوين، والَّتويج للفواحء. 
ونية، مثل التسبب يف االعتداء، وكيفية  والثالث: أحكام عامة يف االعتداءات اإللكَّت 

 معرفة املعتدي، وحكم التكتم على االعتداء اإللكَّتوين، واالعتداء على املعتدي.
ية املزعجة من غري إذن صاحب املوقع أو الربيد، وذكر وبنيَّ حرمة إرسال الرسائل الدعائ

 توايته.  أضرارها وأدلة حترميها، وسرقة الربيد، والتجسيس عليه، والعبث مبح
 كما ذكر حكم انتحال الش صية الذي غالباً ما يكون لغرض مادي. 

توكول وبنيَّ أهم اآلاثر اإللكَّتونية، وهي: الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة، وعنوان برو 
اإلنَّتنت، وتتبع رقم اهلاتف، والربيد اإللكَّتوين، والتحويالت املالية، والبضائع املشَّتاة 

بنيَّ كيفية تتبُّع كل ذلك، واإلشكاالت اليت ترد عليه، ومدى االعتماد ابألموال املسروقة، و 
 على هذه القرائن، وقعَّد لذلك بقواعد لضب  هذا اجملال من وسائل اإلثبات. 

ىل االهتمام ابلضواب  بداًل من االهتمام ابلتفريعات؛ ألن اجملال اإللكَّتوين ودعا إ
ت اإللكَّتونية، ولكن الضواب  كفيلة بلم ِّ  متجدد، ويصعب على األنظمة مالحقة التطورا
 شتات أكثر املسائل، واستيعاب املسائل احملدثة.

وتعريف الناس كما دعا إىل نشر آداب وأخالقيات است دام التقنية يف اجملتمع، 
 ابالعتداءات اإللكَّتونية والتحذير منها بطريقة علمية، فإن بعض الناس ُيهل أهنا اعتداء.

إنشاء أجهزة خاصة ومدربة تدريباً عالياً ملالحقة وحماسبة أصحاب اجلرائم ودعا أيضاً إىل 
 اإللكَّتونية. 

 
 

 اإلسالمي اجلنائي التشريع يف العقوابت عظمة
 

 :اإلسـكندرية -.املنـايلي كامـل  حممد هاين /اإلسالمي اجلنائي التشريع يف العقوابت عظمة
 .ص 241 هـ، 1430 ،اجلديدة اجلامعة دار
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، ملادَّة وحامسة انجعةً  العقوابت تكون أن ينبغي  شـر مـن ختفـ ِّف أو ،جذوره من تستأصله الشَّر 
ــة ــع يف اجلرميــ ــذا ،اجملتمــ ــا وهــ ــده مــ ــريع يف جنــ ــائي التشــ در ال ذياـلـــ  اإلســــالمي اجلنــ ــ   حقـــــوق يهــ
ــان ــاهل هــــو وال ،اإلنسـ ــز أو فيضــــي ِّعها يتسـ ــار علــــى حيفـ ــالعقوابت اجلرميــــة، انتشـ  مرتبطــــة فيــــه فـ
رعيَّة ابملبــادئ امية الغـــاايت وذات ،واهلادفـــة العادلــة الشـــَّ  مـــن أحـــدم  يضــار   أن دون فتطبـــق ،الســَّ
 .التجرمي أهداف أحد األخالق أنَّ  ابعتبار األخالق يفسد هو وال الفريقني،

 اإلسـالم رهادَّ قـ  الـيت العقـوابت يف التشريع عظمة ليبني القي م الكتاب هذا مباحث جاءت وقد
 الوضـعية والقـوانني االجتماعيـة والحابأل وقارهنا تطبيقها، على وحث ،واجملتمعات األفراد على
 .فيها درةقامل العقوابت وراء من وَّةجاملر  األهداف إىل تصل ال اليت
 الـيت واألسـباب الفريـد، التشـريع هـذا مبي ِّنًـا اإلسـالم، يف العقـوابت فلسـفة وَّلاأل الباب يف ذكر
 يف اجلرميــة مــن التوبــة أثــَر وبيــان هبــا، العقوبــة تــرتب  الــيت اإلســالمية واآلداب ،تطبيقــه إىل تــدعو
 .مرتكبها عن العقوبة سقوط
 ، العقوبة حاجة سبحب مي،اإلسال اجلنائي التشريع يف العقوابت أنواع مبينًا الثاين الباب وجاء
 يف  التعزير فيها ُيب اليت احلاالت وبيان التعازير، فجرائم والد ِّية، القصاص عقوابت بيان مثَّ 

 الكفَّارة عقوبة اجتماع وجواز الكفارة، توجب اليت اجلرائم ذكر مثَّ  ،واملال والعرض النفس
 . والتعزير 
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 ةموقف الشريعة اإلسالمية من تعذر استيفاء العقوب
 

موقف الشريعة اإلسالمية من تعذر استيفاء العقوبة: دراسة فقهية مقارنة/ طه أمحد 
 ص. 579هـ، 1430اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،  -حسن  حفين.

 

 
 

معىن تعذر استيفاء العقوبة: تعسُّر الوصول إىل استيفائها بسبب، سواء كان هذا السبب 
، ومحلها، أم يرجع إىل اجملين عليه، كعدم التكافؤ، أم رضهيرجع إىل اجلاين، كهروبه، وموته، وم

، وسواء كان التعذر هذا بصفة  سبب يرجع إىل الظروف احملاطة ابجملرم، كشدة برد أو حر 
 مؤبدة، أم بصفة مؤقتة، وغري ذلك مما بيَّنه الكاتب.

تيفاء اس وقد جعل كتابه، الذي يبدو أن أصله رسالة علمية، يف ثالثة أبواب، وهي: تعذر
 القتل، واحلدود، والتعزير. 

وقد بنيَّ أن العقوابت يف الشريعة اإلسالمية هلا أركان وشروط ال بدَّ من توافرها لكي تطبق 
على اجملرم، وهذه األركان والشروط صعبة، مما يدل على أن الشريعة حتافظ على حقوق 

يف العفو، خري من أن  ماماجملرم، وقد تسق  عنه العقوبة للشبهة وغريها، وألن خيطئ اإل
 خيطئ يف العقوبة.
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ومجيع العقوابت يف الشريعة تقوم على املسؤولية الش صية، أي على الش ص اجلاين، وال 
تتعداه لغريه، وليس هلذا املبدأ استثناء إال واحداً، وهو حتمُّل العاقلة للدية عن اجلاين القاتل، 

 يد. لفقمن ابب الُغرم ابلغنم والتعاون لتعويض أهل ا
 ومما توصَّل إليه الكاتب يف اخلامتة: 

أن اجلماعة تُقتل ابلواحد، ألن هذا يتمشَّى مع احلكمة املشروعة من القصاص، وهي  -
 الردع والزجر. 

 اخلدوش واجلراحات ال قصاص فيها، وإمنا الواجب حكم عدل أو صلح. -
أراد القصاص، ألن ذلك   األولياء إذا طلب أحدهم العفو ُُياب إليه، وال يلتفت إىل من -

 أنفع للجانبني: جانب القاتل استبقاء حلياته، وجانب ويل الدم انتفاعاً ابلدية.
ويل الدم إذا كان فيهم غائب أو صغري أو جمنون فإنه ينتظر حل حيضر الغائب، ويبلغ  -

المية، سالصغري، ويفيق اجملنون، ألن مبدأ العفو عن املقتول مبدأ عام ترشد إليه الشريعة اإل
 حفاظاً على اإلنسان حل بعد صدور اجلرمية منه.

يتأخر القصاص يف األطراف واحلد على املريض حل يربأ، وألجل احلر ِّ والربد املفرط حل  -
 ينجلي، وتلك من رمحة الشريعة اإلسالمية ويسرها حل على اجملرم.

التشريع اجلنائي اإلسالمي  التعزير مشروع لردع اجلاين وزجره وإصالحه وهتذيبه، وقد جرى -
على أن ال يفرض لكل جرمية من جرائم التعزير عقوبة معينة كما تفعل القوانني الوضعية، ألن 
تقييد القاضي بعقوبة معينة مينع العقوبة أن تؤدي وظيفتها، وُيعل العقوبة غري عادلة يف كثري  

ناً، فما قد ُيصلح جمرمًا معينًا قد من األحوال، ألن ظروف اجلرائم واجملرمني ختتلف اختالفاً بي ِّ 
يفسد آخر، وما يردع ش صًا عن جرميته قد ال يردع غريه، ومن أجل هذا وضعت الشريعة  
اإلسالمية جلرائم التعازير عقوابت متعددة خمتلفة، هي جمموعة كاملة من العقوابت تتسلسل 

ما يصلح إلصالح الفرد  من أتفه العقوابت إىل أشد ِّها، وتركت للقاضي أن خيتار من بينها
 واجلماعة.

التعزير يف الشريعة اإلسالمية شرع يف كل معصية تؤدي إىل فساد يف اجملتمع غري القتل  -
 واحلدود... 
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 تغري احلال وأثره على العقوابت

 

تغري احلال وأثره على العقوابت يف الفقه اإلسالمي: دراسة عن تغري حال اجلاين 
هـ، 1429النور._ بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  واجملين عليه/ حممد سليمان

 ص، )أصله رسالة دكتوراه يف الفقه املقارن(.464

 

 
 

تغري حال اجلاين واجملين عليه له صور متعددة، تتمثل يف: التغري من العقل إىل اجلنون، 
، تغري التغري من اجلنون إىل العقل، ومن الصبا إىل البلوغ، ومن الكفر إىل اإلسالم، الردة

احلريب إىل ذمي أو مستأمن أو العكس، املوت، فوات حمل العقوبة، عودة اجلاين إىل حاله 
عليه قبل القصاص، عودة اجملين عليه إىل حاله الذي كان عليه قبل اجلناية، تغري   الذي كان

صفيت الصحة والكمال يف عضو اجلاين، احلمل، اإلرضاع، املرض، التوبة، العفو، الرجوع عن 
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قرار، ملك السارق للمسروق، إر  القاتل حلق القصاص أو بعضه، الزوا ، زوال إحصان اإل
 لسارق واحملارب من اإلعسار إىل اليسار أو العكس. املقذوف، تغري حال ا

ومن تغري حالة اجلاين واجملين عليه ما له أثر، ومنه ما ال أثر له. ولبعض صور تغري حال 
ومتعددة على العقوبة ميكن إُياز أمهها يف: سقوط العقوبة،  اجلاين واجملين عليه آاثر مهمة 

متكني اجملين عليه من املطالبة بعقوبة اجلاين  تغيري نوعها، تغري مقدارها، أتخري تنفيذها،
واالختيار بني أنواعها، إهناء حبس اجلاين، سقوط الضمان، زوال وصف الفسق، عودة أهلية 

األموال أو عودته، صحة أو بطالن التصرفات الشهادة، عودة عصمة الدم، زوال ملك 
 املالية، ردُّ اجملين عليه لألرش.

 لذي جعل حبثه يف أربعة أبواب طويلة، هي: هذا ما ذكره املؤلف... ا

 أثر التغريات املتعلقة ابلدين واألمان والصبا والعقل. -

 أثر التغريات البدنية.  -

 أثر العفو والتوبة.  -

 أثر تغريات متنوعة.  -

 ألخري فيه أربعة فصول: والباب ا

 أثر امللك بعد اجلناية. -

 أثر تغري صفيت اإلحصان واليسار. -

  واجملين عليه.أثر الزوا  بني اجلاين -

 أثر الرجوع عن اإلقرار.  -
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 ضماانت التحقيق اجلنائي مع املرأة

 

ضماانت التحقيق اجلنائي مع املرأة: دراسة مقارنة/ عبدهللا بن عبدالعزيز الشتوي.. 
 .ص )أصله رسالة ماجستري( 210هـ، 1431دار كنوز إشبيليا، الرايض: 

 

 
 

العدل ونشر األمن عن طريق التحقيق اجلنائي الذي حرص الشرع اإلسالمي على حتقيق 
لك ذاجملرم، كما حرص على مقصد عظيم، هو مقصد حفظ العرض، و  دديكشف اجلرمية وحي

ولكن إجراءات التحقيق مع املرأة متر  ،ذيلةبصيانة املرأة وحفظ كرامتها، وصيانة اجملتمع من الر 
وحيتا  األمر إىل موازنة شرعية دين بسهولة، قصبظروف وأحوال يصعب معها تطبيق امل

بني هذين األمرين ليتحقق حصول املقصدين مجيعاً، وتطبق الشريعة اإلسالمية وعملية علمية 
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وضوع الذي جعله مؤلفه يف ولذلك جاء هذا امل تطبيقًا سليمًا يف إجراءات التحقيق كلها.
 هي: أربعة فصول، 

 الضماانت اخلاصة ابملرأة أثناء التفتيء. -

 ماانت اخلاصة ابملرأة أثناء االستدعاء والقبض.الض -

 الضماانت اخلاصة ابملرأة أثناء االستجواب. -

 الضماانت اخلاصة ابملرأة أثناء احلبس االحتياطي. -

  -كما ذكر الكاتب–هو معمول به يف األنظمة السعودية  وما يتوافق مع اإلسالم يف هذا مما
دب لذلك، وال ُيوز للرجل أن يقوم بتفتيشها، بل أن يقوم بتفتيء املرأة املتهمة أنثى تن
 يكون ذلك بعيداً عن أنظار الرجال.

وال ُيوز الكشف على عورة املرأة إال إذا اقتضت الضرورة ذلك، وُيب أن يكون الكشف 
 امة وممرضة، وحبضور حمرم املرأة املتهمة.من قبل طبيبة ع

وة عند استدعائها، وذلك بوجود حمرمها كما أن من ضمانة استدعاء املرأة املتهمة منع اخلل
 معها.

ومن الضماانت أن يكون من يقوم ابستجواب املرأة من أصحاب اخللق احلميد والسلوك 
 احلسن. 

 وتوقف النساء والفتيات يف األماكن امل صصة هلن.

ومن ضماانت احلبس االحتياطي للمرأة: منع اخللوة عند دخول وخرو  املرأة أو الفتاة من 
 أو مؤسسة رعاية الفتيات. السجن
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واملرأة احلامل تعامل معاملة حسنة منذ ظهور أعراض احلمل عليها، حل متضي مدة أربعني 
ى عند اقَّتاب الوضع، يومًا على الوضع، وتنتقل احلامل املسجونة أو املوقوفة إىل املستشف

 وتبقى فيه حل تضع محلها ويصر ِّح هلا الطبيب ابخلرو  منه.
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(27 ) 
 السري واجلهاد

 
 منهج الشريعة اإلسالمية يف مواجهة احلروب األهلية

 
منهج الشريعة اإلسالمية يف مواجهة احلروب األهلية: دراسة تطبيقية على احلرب األهلية 

الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، قسم  -.يف الصومال/ حممد معلم أمحد
 ة. )رسالة ماجستري(.ورق 285هـ،  1427العدالة اجلنائية، 

 
 كل موضوعات هذه الرسالة مهمة وانفعة، فصوهلا ومباحثها ومطالبها.

ففي الفصل األول ذكر األسباب الداخلية واخلارجية للحروب األهلية، وحكم املشاركة فيها، 
 عن النفس فيها، وحكم املتلفات الناجتة عنها. والدفاع

ية يف الوقاية من هذه احلروب، اليت تضعف قوة ويف الثاين حتد  عن منهج الشريعة اإلسالم
 املسلمني وتوقع بينهم البغضاء والشحناء.

، وهو منهج الشريعة اإلسالمية يف وقف احلروب األهلية ويف الثالث دخل يف صلب املوضوع
رها، كاإلصالح بني املتحاربني، وقتال الفئة الباغية، وآداب قتاهلم، وإزالة آاثر  ومعاجلة آاث

 ب األهلية ومعاجلة أسباهبا.احلرو 
وطبَّق هذه األحكام على احلرب األهلية يف الصومال املسلمة. وقد ذكر من قبل أن أسباب 

 املشكلة فيها تعود إىل األمور التالية: 
 التعصب القبلي.  -
 ملعيشية والتدهور االقتصادي. سوء احلالة ا -

 اجلهل وعدم الوعي الكايف لدى كثري من أفراد اجملتمع.  -

 القيادة.سوء  -

 املعاصي اليت اقَّتفت يف البلد وال زالت ترتكب.  -

 التدخل اخلارجي من بعض الدول اجملاورة واألجنبية. -
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لذلك، مث ذكر أسباب استمرار احلرب، واألساليب الشرعية لوقفها، واحللول املقَّتحة 
 والدروس املستفادة من احلرب هناك. وكثري منها حلول نظرية، وفيها ما هو عملي جيد.

وقد بنيَّ أن التجربة أثبتت أن فصياًل ال يغلب فصياًل آخر مهما كانت قوته العسكرية، فال  
 بد من حلول.

 وأن الظلم سبب لسقوط اجملتمعات يف الفنت واحلروب األهلية. 
 من اخلار .ويلزم عدم فرض حلول 

 وعدم إاثرة الناس وإيقاظ الفنت...  
  
 

 أساليب اجلهاد املعاصرة

 

أساليب اجلهاد املعاصرة: دراسة مقارنة/ سهيل حممد طاهر األمحد._ القاهرة: مركز 
 ص )أصله رسالة دكتوراه، جامعة األزهر(.784هـ، 1431اإلعالم العريب، 
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سلم إلعالء كلمة هللا، سواء أكان ذلك إبرشاد اجلهاد مبعناه العام هو كل جهد يبذله امل
الكفار إىل احلق ابلقول أو الفعل، أم حبمل النفس على التزام أحكام الدين، أم القيام ابألمر  

 ابملعروف والنهي عن املنكر... أم لي وسيلة أخرى. 

ل، أو تال يف سبيل هللا مباشرة، أو معاونة مباويقصد ابملعىن اخلاص: بذل الوسع يف الق
 رأي، أو تكثري سواد، أو غري ذلك. 

وم يشرع اجلهاد لتحقيق مكاسب دنيوية أايً كان نوعها، بل شرع إلعالء كلمة هللا، 
 وسيادة حكم اإلسالم ومنهجه يف األرض، وإنقاذ الناس من براثن اجلهل والضالل.

م ا  مبادئه، وطريق احلفاظ على بالد اإلسالواجلهاد ذروة سنام اإلسالم، وسي
واملسلمني، فهو من أهم فرائض اإلسالم العظمى، ألنه سبيل العزة والكرامة والسيادة، حافظ 
لدعوة هللا يف أرضه، حل ينبثق نورها يف أرجاء املعمورة... وهلذا حثَّ اإلسالم عليه، وبنيَّ يف 

 أجره. نصوصه فضله وعلو  منزلة القائم به وعظيم 

 ُيب مراعاهتا والعمل هبا... ابلتفصيل.وللجهاد اإلسالمي متطلبات ولوازم 

 هذا مما ذكره املؤلف وأفاض فيه، وجعل دراسته يف مخسة فصول كبرية، هي: 

 ماهية اجلهاد )فصل متهيدي(. -

 االنتفاضة. -

 العمليات االستشهادية )الفدائية(.  -

 جهاد األسري يف سجون األعداء. -

 أفراد من العدو واختاذهم رهائن يف القتال معهم.اختطاف  -

 أسلوب املقاطعة االقتصادية لألعداء. -
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وذكر أن االنتفاضة أسلوب يست دم فيه أدوات قتالية متيل يف غالبها إىل البساطة... 
وأهنا تصرفات ذكر فيها العلماء أقواهلم يف ابب جهاد الدفع إذا احتلَّ الكفار أرضاً 

 ى بالد املسلمني. كلمتهم على وجوب القتال لدفع العدوان الواقع علللمسلمني، واتفقت  

وأن الكمائن من أجنح عمليات اجملاهدين يف التأثري على معنوايت العدو وخل لة قواه يف 
 احلروب التقليدية... وأنه يدل على مشروعية هذا النوع من العمليات يف الفقه اإلسالمي.

ية، وحكم اخلطف واختاذ الرهائن، واملقاطعة مث بنيَّ حكم العمليات االستشهاد
 تصادية... االق

 

 معابد الكفار 

 

الرايض:  -معابد الكفار وأحكامها يف بالد املسلمني/ إبراهيم بن سليمان الفهيد.
 .ص )أصله رسالة ماجستري(543هـ، 1431املؤلف 

 

 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://twitter.com/amer_allahuo/status/633591267708964864&psig=AFQjCNFx9fTvfAZ_nYs-dSTf3N4IsZSQiA&ust=1459779952436521
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حتتضن الكثري من غري املسلمني، وال مينعون من  -عدا جزيرة العرب  -كانت بالد اإلسالم 
األصلي إذا بذلوا اجلزية، ومن آاثر ذلك أن وجدت معابد العيء فيها مع متسكهم بدينهم 

هلم ميارسون فيها شعائرهم وعباداهتم، ومن كمال شريعة اإلسالم أهنا جاءت بتشريعات 
لق هبذه املعابد من أحكام، كحكم إحداثها، أو اإلبقاء على املوجود منها شاملة لكل ما يتع

متعددة من قبل املسلمني للصالة أو أو هدمه، أو من جهة بيان حكم دخوهلا ألغراض 
االسَّتاحة أو االطالع، أو تعدي البعض على ما فيها بغصب أو سرقة، أو است دامها من 

ء اجلواسيس واحملاربني، وضرب النواقيس، وحنو ذلك، قبل الكفار أنفسهم لعدة أغراض، كإيوا
ء العقود املالية هلا، أو من جهة االستثمار السياحي هلذه املعابد من قبل املسلمني وإجرا

وأحكام التربعات املالية هلا، وطريقة معاقبة أصحاهبا إذا جاوزوا احلد الشرعي وم يلتزموا ما 
 شرط عليهم، وغري ذلك من األحكام.

ن من أسباب اختيار املوضوع لدى املؤلف هو الشبه اخلطرية املرتبطة هبذا املوضوع اليت وكا
 ألخرى، وهذه الشبه حتتا  لدفع وبيان. يثريها املرجفون بني الفينة وا

 وقد جعل كتابه هذا يف أربعة فصول، حتتها مباحث ومطالب عديدة.

 ومما استنتجه املؤلف:

معابد للكفار يف البالد اليت أسلم أهلها عليها قبل الفتح  أمجع الفقهاء على حترمي إحدا  -
صرة وبغداد، أو يف بالد شبه اجلزيرة اإلسالمي كاملدينة واليمن، أو اليت أحدثها املسلمون كالب

العربية، وال ُيوز مصاحلة أهل الذمة على إحدا  معبد هلم يف هذه البالد، وُيب هدم كل 
 معبد حمد  فيها.
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  معابد للكفار يف البالد اليت فتحها املسلمون عنوة، أو صلحًا مطلقاً، أو ال ُيوز إحدا -
 منن أقوال الفقهاء.صلحاً على أن تكون للمسلمني، على الراجح 

ال مُينع أهل الذمة من إحدا  معابد هلم يف البالد اليت فتحها املسلمون صلحاً، على أن  -
 للمسلمني، يف أصح قويل الفقهاء.تكون أرضها ألهل الذمة خبرا  يؤدونه 

يكره للمسلم أن يصلي يف املعابد اليت هبا صور لذات األرواح، وتشتد الكراهة إذا كانت   -
ر يف قبلة املصلي، فإن خلت املعابد من الصور فالصالة هبا جائزة من غري كراهة، يف الصو 

 أصح أقوال الفقهاء.

 اً أو صنماً، وال يستحب أيضاً.ال ُيب على املسلم أن يتوضأ إن مسَّ صليب -

من أتلف شيئًا من ممتلكات أهل الذمة املوجودة يف معابدهم لزمه ضمانه إذا كان مما م  -
 الشرع قيمته، كاخلمر وحنوه.  يُهدر

ال ُيوز غصب وسرقة ما بداخل معابد الكفار من ممتلكات، مبا يف ذلك األصنام  -
 إن كان ابقياً، وضمانه إن كان اتلفاً... والصلبان، وُيب رد ما غصب أو سرق بعينه

ل، ال جتوز صناعة وبيع التماثيل اجملسمة لذوات األرواح ألي غرض، ما عدا لعب األطفا -
 إبمجاع الفقهاء.

 حيرم بيع وأتجري األرض أو الدار ملن يت ذها معبداً للكفار. -

ال حيل له أن يعمل يف ال حيل للمسلم أن يقوم بعمل التصاميم اهلندسية للمعابد، كما  -
 معابد الكفار بنَّاء أو جناًرا أو مست دًما أو حارًسا.

عابد الكفار، ببنائها أو ترميمها أو ال ُيوز للمسلم أن يوقف أو يوصي أو يتصدق مل -
 فرشها أو إانرهتا، أو للمتعبدين فيها، أو َخَدمتها وسَدنتها.
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خار  معابدهم عند املسلمني، فإن فعلوا ال ُيوز ألهل الذمة إظهار أصنامهم وصلباهنم  -
 استحقوا التأديب والتعزير، ولو كان ذلك إبتالفها عليهم. 
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 ظم اإلسالمية()الن
 
 

(28 ) 
 النظام السياسي 

 )يشمل السياسة الشرعية( 
 

 

 اجلديد يف الفقه السياسي املعاصر
 

مكتبة وهبة،  :سعد هاليل._ القاهرةم اجلديد يف الفقه السياسي املعاصر/ سعد الدين 
 ص. 456هـ، 1432

 

 
 

لفقه اهو أستاذ ، و يف كتابه هذا وبنيَّ حكمها الشرعي من املوضوعات اليت حبثها املؤلف
 املقارن جبامعة األزهر: 

 اإلسالمية.التأميم للصناعة ووسائل اإلنتا  يف البالد  -
 االضطراابت واالعتصامات للمطالبة ابحلقوق اإلنسانية.  -
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 املظاهرات السلمية للمطالبة ابحلقوق اإلنسانية. -
 ح.ئواإعالن حالة الطوارئ والعمل ابلقوانني االستثنائية احتياطاً للج -
 املقاطعة االقتصادية الشعبية لالحتجا  على السياسة املعادية. -
 إحدى الدول غري اإلسالمية.  التجنس جبنسية -
 العمل السياسي ابلنظام احلزيب يف الدول اإلسالمية. -
 املشاركة السياسية للمسلمني يف الدول غري اإلسالمية. -
 والتربير. جرمياء ابخلار  بني التو االستق -
 ن البيعة والشورى.عالنظام االنت ايب بديالً  -
 الدعاية االنت ابية ومحلتها. -
 الصوت االنت ايب )العوض املايل يف العملية االنت ابية(.بيع  -
 توريث احلكم على شكل النظام الدميقراطي فيه.  -
 ضائية.قتوريث الوظائف اجلامعية وال -
 مية. تولية املسلم الرائسة يف مجهورية غري إسال -
 تولية غري املسلم الرائسة يف مجهورية إسالمية. -
 ناصب القيادية.تولية املرأة الوزارة وامل -
 تولية املرأة رائسة اجلمهورية يف دولة إسالمية.  -
وإجراءات  هاحلجية الشرعية إلمجاع دول حوض النيل على اتفاقية تقسيم حصص مياه -

 تعديلها.
 ي.ضعلفقه اإلسالمي والقانون الو مكافحة االجتار ابلبشر بني ا -
 اجلوار.  التطبيع اإلسرائيلي تبعاً ملعاهدات السالم مع دول -
 

 اًلجتهاد الفقهي املعاصر يف السياسة الشرعية
 

اًلجتهاد الفقهي املعاصر يف السياسة الشرعية/ حبيبة أبو زيد._ بريوت: دار  
 .ص )أصله رسالة جامعية(638هـ، 1431الكتب العلمية، 
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ذكرت الباحثة أن إقامة العدل هو أعظم غاية يف شريعة اإلسالم، وأكرب مقاصدها، وأن 
 مبادئ نظم احلكم يف اإلسالم هي: احلاكمية، والشورى، والعدل واملساواة. 

وأن الدولة اإلسالمية فريدة من نوعها وشكلها، على الرغم من وجود قدر مشَّتك بينها 
ذه القضااي اجتهد املعاصرون يف وضع إجراءات عملية  كل هوبني نظام الدميقراطية، ويف

معاصرة تضمن تنزيل هذه األصول على واقع الدولة، كما تبنيَّ أن جمال االجتهاد يف الشريعة  
اإلسالمية واسع جداً، وإمنا ينبغي ضبطه وتنظيمه على قواعد االستنباط الشرعية، واجلانب 

عد الشريعة وأصوهلا وأدلتها، وال يعارض نصوصاً لى قوااملتغري يف السياسة الشرعية يرتكز ع
قطعية، ويهتدي بعد ذلك بفقه املقاصد، ومعرفة الواقع، وحسن الَّتجيح بني املصاحل 

 واملفاسد، وحترير األولوايت. 
وحبثت يف الباب الثاين اجتهادات املعاصرين يف اإلمامة، والشورى، وأوضاع غري 

 .املسلمني يف الدولة اإلسالمية
 الثالث: أهم املستجدات املعاصرة يف فقه السياسة الشرعية. ويف 
وذكرت أن البحث املعاصر يف السياسة الشرعية أتثر مبناهج الفقه الدستوري، أتثراً   

 كبرياً، من حيث املنهج، ومن حيث املصطلحات، ومن حيث القضااي.
ة، والشورى، اإلماموقالت يف اخلامتة: إن أكثر املوضوعات حضورًا عند املعاصرين: 

وحقوق اإلنسان، واملرأة والعمل السياسي، وهناك موضوعات يف حاجة إىل مزيد من التعمق 



344 

 

من حيث التأصيل الشرعي والتقعيد األصويل، مثل: األحزاب السياسية، واملشاركة يف حكم  
 غري إسالمي. 

اثر بيان آوقالت: هناك جانب مهم يف السياسة الشرعية حيتا  إىل مزيد عناية، وهو 
الزمان واملكان يف مؤلفات السياسة الشرعية عرب العصور، ألن كثريًا منها أتثر بوقائع اترخيية 

 عارضة.
 

 سلطة ويل األمر يف األحكام اًلجتهادية

 

الــرايض: املعهــد  -ســلطة ويل األمــر يف األحكــام اًلجتهاديــة/ محــود بــن حممــد الغشــيمي.
ــرعية ــة الشــ ــم السياســ ــاء، قســ ــايل للقضــ ـــ، 426، العــ ـ ــج ) 2ـه ــالة  1251مــ ــة( )رســ ورقــ

 دكتوراه(.

 

إن كثرياً من خالفاتنا تعود إىل عدم وجود خليفة حيسم األمر، ولو وجد ألهنى قسماً كبرياً مـن 
 هذا املرض الذي نشكو منه يف أمتنا، وحلسم أمراضاً أخرى كثرية غريه.

ثلة واقعية، حيث إن احلـاكم جاء هذا البحث القي ِّم ليثبت ذلك، ويضرب به مثااًل، بل أموقد 
املســلم حيســـم األمــر إذا اختلـــف الفقهــاء فيـــه، ويكــون واجبـــاً علــى الرعيـــة اتباعــه، وإال تعـــرَّض 

 للعقاب! وما أفضل هذا، مث لريَض من يرضى، ويعَّتض  من يعَّتض.

االجتهاديــة واملقصـــود هبـــا، ومــن ســـلطة ويل األمـــر يف  البــاب األول فيـــه فصــول: مـــن األحكـــام
إلسالمي، من حيث واليته األمر، مث تعريف السلطة ومصـدرها، وإسـناد السـلطة وبيـان الفقه ا

 مضموهنا.
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والبــاب الثــاين: ســلطته يف رفــع اخلــالف يف األحكــام االجتهاديــة، وبيــان حاجــة األمــة إىل رفــع 
وغ اخلـــالف فيــه ومـــا يســوغ فيـــه، وســلطة ويل األمـــر يف اخلــالف، ومقتضـــياته، وبــنيَّ مـــا ال يســ 

ضب  رفع اخلالف، بتوفر أهلية االجتهاد فـيمن يتـوىل رفـع اخلـالف، وعـدم خمالفـة  ذلك، وعن
النصوص القطعية أو اإلمجاع أو القواعد العامة للشريعة، وعدم األخذ ابآلراء الشاذة، ومراعـاة 

الف: مـن اإللـزام مبـذهب معـني، واإللـزام بقـول املصلحة فيما ال نـصَّ فيـه. وعـن طـرق رفـع اخلـ 
 لراجح من أقوال الفقهاء، وآاثر رفع اخلالف.اجلمهور، واب

ويف البــاب الثالــث حتــد  عــن ســلطة ويل األمــر يف تغيــري االحكــام االجتهاديــة، فبــني املقصــود 
، وتغـريُّ من ذلك، وحدود سلطته يف التغيري، ومقتضـيات هـذا التغيـري، مـن تغـريُّ العـرف والعـادة

، وضــواب  ســـلطة الــويل يف تغيـــري األحكـــام املصــلحة، وتغيـــري االحكــام بنـــاء علــى ســـد ِّ الذريعـــة
االجتهاديـة وآاثرهــا، ومــن مباحثــه يف ذلـك: املوازنــة بــني املصــاحل واملفاسـد املَّتتبــة علــى التغيــري، 

 ومراعاة األعراف والعادات املوافقة للشريعة.

، يف سائل اخلالفية اليت حتتا  إىل تدخل ويل األمر لرفع اخلالفوكان الباب الرابع صوراً من امل
العبـــادات واملعـــامالت، مـــن ذلـــك اخـــتالف الفقهـــاء يف حكـــم التســـعري، واإلجـــارة علـــى تعلـــيم 
القـــــرآن وعلـــــوم الشـــــريعة، ويف جـــــواز شـــــركة الوجـــــوه، ويف اخـــــتالف الفقهـــــاء يف ابب النكـــــاح 

ثال  بلفـظ واحـد، ويف مـريا  ذوي األرحـام، والطالق، كالنكاح بغـري ويل، وحكـم الطـالق الـ 
 املال. اجلرمية والعقوبة، كاالختالف يف جواز التعزير لخذ مث اخلالف يف ابب

وكان الباب اخلامس دراسة وأمثلة تطبيقية لبيان سلطة ويل األمـر يف رفـع اخلـالف يف األحكـام 
 مباحث هي: االجتهادية ويف تغيريها يف النظام السعودي، واختار هلا أربعة

 رفع اخلالف بشأن جباية الزكاة. -

 بشأن تنحي القضاة ورد ِّهم عن احلكم. رفع اخلالف -
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 رفع اخلالف بشأن التعزير لخذ املال. -

 أمثلة لبعض القواعد النظامية اليت تغريت يف النظام. -

 ومن النتائج اليت توصل إليها الباحث وذكرها يف اخلامتة، وابختصار:

تنــازع عليهــا بــني ف عمــل اجتهــادي يهــدف إىل رد ِّ مســائل الفــروع االجتهاديــة املرفــع اخلــال -
ــا، ويشـــَّتط يف  ــواب فيهـ ــول إىل الصـ ــنة، بغيـــة الوصـ ــاب والسـ ــربة إىل الكتـ ــذاهب املعتـ خمتلـــف املـ
القائمني به أن يكونـوا مـن أهـل االجتهـاد، وأن يكـون عـرب اجتهـاد مجـاعي يقـوم بـه طائفـة مـن 

تمثــل يف ذاهب املعتــربة. مث أتيت ســلطة ويل األمــر يف رفــع اخلــالف، وتاجملتهــدين مــن خمتلــف املــ 
اإللزام ابلقول الراجح الـذي تـرجَّح للمجتهـدين يف االجتهـاد اجلمـاعي إبصـداره يف صـورة نظـام 

 عام ملزم.

الوحدة اإلسـالمية تقتضـي رفـع اخلـالف، ألن الوحـدة أصـل شـرعي عظـيم، وقـد فرَّطـت فيـه  -
 زمن، فهانت واستهان هبا عدوها...األمة اإلسالمية منذ 

رعية إمنا يسوغ إذا دخل الظن يف أدلة تلك األحكام، سواء أكـان اخلالف يف األحكام الش -
الظــن يف ثبــوت الــنص الــدال علــى احلكــم، أم يف داللتــه علــى املعــىن املــراد منــه، أم كــان لعــدم 

 وجود نص يف املسألة حمل اخلالف.

 لرفع اخلالف ثال  طرق: -

إطـار القطـر الواحـد، الـذي ىل: اإللزام ابلراجح من مذهب معني، وهذه الطريقة تصـلح يف األو 
ينتشر فيه أتباع هذا املذهب، لكنها قد جتـرُّ إىل مفاسـد كثـرية، منهـا: تعميـق العصـبية املذهبيـة 
ة بني أتباع املذاهب اإلسالمية، مبا من شأنه زايدة الفرقة واالختالف بـني أبنـاء األمـة اإلسـالمي

 الواحدة.
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يصلح تعميمها على مسـتوى األقطـار اإلسـالمية  والثانية: اإللزام بقول اجلمهور، وهذه الطريقة
من دون إاثرة للعصبية املذهبية، ألن املرجعية فيه لقـول أكثـر اجملتهـدين، وهـي طريقـة فعَّالـة إىل 

 احليطة... حدٍ  ما يف مجع كلمة املسلمني ووحدة صفهم، لكن يكتنفها صعوابت... وتلزم

ناء على ترجيح يتم ابجتهاد مجـاعي، وهـي الطريقـة والثالثة: اإللزام ابلراجح من أقوال الفقهاء ب
املثلــى لرفـــع اخلـــالف يف األحكـــام االجتهاديـــة، ألهنــا تقـــوم علـــى أســـس شـــرعية، وال تفـــتح ابابً 

 للعصبية املذهبية، وحتقق مصاحل كبرية لألمة، حيث تعتمد على قوة الدليل...

لحــق، ورعايــة ملقصــد الشــريعة يف إن يف تغيــري االحكــام االجتهاديــة بتغيــري أســباهبا إحقاقــاً ل -
جلب املصاحل للناس ودفع املفاسد عنهم، وعدم تغيري األحكـام االجتهاديـة عنـد تغيـري أسـباهبا 
يـــؤدي إىل إحلـــاق الضـــرر واملشـــقة ابلنـــاس والتعســـري علـــيهم، ويفـــتح البـــاب ألعـــداء الشـــريعة يف 

وهــذا مــا أتابه قواعــد ابجلمــود والت لــف وعــدم قــدرهتا علــى مســايرة تطــورات الزمــان،  وصــفها
الشــريعة القاضـــية ابلتيســـري والت فيـــف علـــى النـــاس ودفـــع الضـــرر عـــنهم، وجلـــب املصـــاحل هلـــم، 

 ودفع املفاسد عنهم يف كل زمان ومكان.

د فيهـا، وال ينبغـي ال يصح تغيري األحكام االجتهادية إال إذا وجـد مقتضـى إلعـادة االجتهـا -
مقتضـى التغيـري، وال بـدَّ مـن التمحـيص والتأكـد مـن قيـام التسرع يف التغيري جملـرد التـوهم بوجـود 

 املوجب لتغريُّ احلكم...

هناك العديـد مـن املسـائل االجتهاديـة الـيت اختلـف فيهـا الفقهـاء، مث صـحَّ الـدليل مـن السـنة  -
ــواب ا ــن ذلـــك صـ ــا، ومـ ــوال فيهـ ــد األقـ ــواب أحـ ــاح بغـــري ويل، علـــى صـ ــدم صـــحة النكـ ــول بعـ لقـ

بشــاهد واحــد وميــني املــدَّعي يف اخلصــومات الــيت تتعلــق ابملــال أو  وصــواب القــول جبــواز القضــاء
 ما يؤول إليه...

يف املسائل االجتهادية اليت م يقم نص معني على صواب أحـد األقـوال فيهـا، يكـون تـرجيح  -
الشـريعة ومقاصـدها، ومـن ذلـك القـوال جبـواز رمـي اجلمـار أحد األقوال فيها استناداً إىل قواعد 
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يـتمكن مـن رميهـا هنـاراً، اسـتناداً إىل قاعـدة الشـريعة يف التيسـري ورفـع احلـر ، والقـول  لياًل ملـن م
 بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه استناداً إىل قاعدة الشريعة يف سد ذرائع الفساد...

 وقال الباحث يف حكمة: -

 ون لرفع اخلالف هذا أثران عظيمان:أتوقع أنه سيك

ين يف االجتهاد اجلماعي املقام لرفع اخلالف، ويتمثل يف ظهـور األول: يكون مثرة لعمل اجملتهد
مدونة للفقه اإلسالمي مبنية على أسس شرعية سليمة، ومنسقة تنسيقاً حديثاً حتوز على رضا 

 العامة.األمة، وسيتحقق من خالل هذه املدونة العديد من املصاحل 

يف االجتهــاد اجلمــاعي، ويتمثــل يف  الثــاين: وهــو انتــج عــن إلــزام ويل األمــر مبــا رجحــه اجملتهــدون
وجـوب طاعـة ويل األمــر فيمـا ألــزم بـه مــن أحكـام، وحقـه يف ترتيــب اجلـزاء علــى مـن خيــالف يف 

 ذلك.

 

 القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاهتا يف السياسة الشرعية

 

 -القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاهتا يف السياسة الشرعية/ فوزي عثمان صاحل.
 ص )أصله رسالة جامعية(. 648هـ، 1432دار العاصمة، الرايض: 
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يهدف الباحث إىل مجع ما تناثر من قواعد وضواب  ألهل العلم يف السياسة وجعلها يف حبث 

 املذاهب، وهو مطلب شرعي. واحد، والقواعد تقلل اخلالف بني 

 وقد جعل موضوعه يف ستة فصول، تتفرع منها مباحث عديدة، وهذه الفصول هي:

 قواعد املصاحل واملفاسد. -

 قواعد النيات واملقاصد. -

 قواعد رفع احلر .  -

 قواعد الوسائل واملقاصد. -

 قواعد العرف والعادة.  -

 يف الضواب  الفقهية. -

لوالة منوط ابملصلحة، محل الناس على الظاهر وترك سرائرهم  وهذه الضواب  هي: تصرف ا
اثبت أما املنع واالحَّتاز فيكون مع التهمة، ضب   إىل هللا، العقوبة ال تكون إال على ذنب

املصاحل العامة واجب وال ينضب  إال بعظمة األئمة يف نفس الرعية، ُيوز يف اجلهاد ما ال 
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صلح هلا، اجلهاد مشروع يف اجلملة ومينع منه يف مواضع، ُيوز يف غريه، يراعى يف كل والية األ
قوام ال خالق هلم، ال ُيوز االفتيات على األئمة إن هللا يؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر ول

 وأصحاب الوالايت فيما خيصهم، األصل يف الدماء العصمة وهي أربعة أنواع.

 

 اجملالس النيابية وعالقتها ابلشورى

 

اجملالس النيابية وعالقتها ابلشورى يف اإلسالم: دراسة فقهية قانونية مقارنة/ راشد 
ص )أصله 319هـ، 1433منشورات احلليب احلقوقية،  عبدالرمحن العسريي._ بريوت:

 رسالة جامعية من اجلامعة األردنية(.

 

 
 

يتمُّ انت اهبم بواسطة النظام النيايب قائم يف جوهره على وجود جملس مكوَّن من أعضاء 
 الشعب ملدة حمدودة، ليتمَّ خالهلا مناشدة السلطات ابسم الشعب ونيابة عنه. 
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ابية )أي السلطة التشريعية( إبصدار القواعد والقوانني، وإقرار السياسة وختتصُّ اجملالس الني
 العامة للدولة.

ا من الناحية القانونية، وأهم وقد فصَّل املؤلف يف كتابه هذا موضوع اجملالس النيابية وتكييفه
 ما يتعلق هبا من أحكام، مع بيان الراجح من األحكام الفقهية فيها، وأورد آراء الفقهاء يف
مسألة املشاركة يف اجملالس النيابية شرعاً، إجازة أو منعاً، مث األحكام الفقهية املتعلقة ابلشورى 

أهل الشورى والشروط الواجب توافرها  يف اإلسالم، وعرض فيه اجملاالت اليت تدخل ضمنها، و 
 فيهم، واآلليات املنظمة هلا.

 ومما ختم به املؤلف كتابه أن:

النظام الدميقراطي بنظامها ومبادئها ختتلف عن الشورى يف النظام اجملالس النيابية يف  -
 اإلسالمي يف مسائل جوهرية ال ميكن التغاضي عنها.

ة يف النظام الدميقراطي والشورى يف النظام اإلسالمي  دائرة االتفاق بني اجملالس النيابي -
 دميقراطي.حمصورة يف مبادئ عامة يدعو إليها اإلسالم كما ينادي هبا النظام ال

 ال ميكن االستعاضة ابلنظام النيايب عوضاً عن الشورى يف النظام اإلسالمي. -
الواقع اإلسالمي ميكن أخذ الطرق التنظيمية من النظام النيايب وتكييفها حسب  -

 وإدراجها ضمن الشورى من حيث الوسائل.

 

 م يف القرآن والسنةلْ الس ِّ 
 

بريوت:  -سائل محايتها/ عبداهلادي اخلمليشي.السلم يف القرآن والسنة: مرتكزاهتا وو 
 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة القرويني(. 738هـ، 1429دار ابن حزم، 
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ال يقتصر على ضب  العالقة بني الدول  -كما يقول املؤلف   -اإلسالم مفهوم السلم يف 
، فيعرب عن أمر اإلنسان يف املتحاربة أو املتنازعة، بل ميتدُّ ليشمل كل مناحي احلياة اإلنسانية

 خمتلف الدوائر اليت يتقلب فيها، فرداً وأسرة وجمتمعاً ودولة. 

العلمية هذه، وذكر مرتكزات ووسائل محاية الفرد وبني املؤلف هذا كله من خالل رسالته 
 واجملتمع واألسرة، مث مرتكزات ووسائل السلم الدولية، وأَوىل األخرية أكرب العناية. 

ع سلم الفرد بتوفر الصحة والعافية له، وسالمته من اآلفات والعاهات الظاهرة وفصَّل موضو 
ه، وشرع اإلسالم الوسائل اليت حتمي والباطنة، وحصول االنسجام بني اإلنسان ونفسه وضمري 

هذا السلم وتقيه من الضرر واألذى، وترشد الفرد إىل األخذ لسباب احلياة، وإىل التماسك 
 الفكري. 

 اإلسالم أوضاعها، وبني فضائلها اخللقية وأحكامها الشرعية، لينعم الزوجان واألسرة عاجل
 واألوالد آبداب العيء واملؤانسة. 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDrrDK1_LLAhXFhQ8KHaqsD5IQjRwIBw&url=http://www.babil.com/yayinevi/daru-ibni-hazm-9878&psig=AFQjCNFkA6VdNoNmKVt3hW7W7mkJjSHpJw&ust=1459780295743335
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ابجملتمع، فنظم عالقات املسلمني يف املعامالت واألحوال الش صية،  كما اهتم اإلسالم
 تها.ومهَّد هلم سبل التعامل والتواصل واالنسجام، وشرَّع قواعد السلم ووسائل محاي

كما سعى اإلسالم إىل رب  عالقات سلمية بني الدول لتجنب وبالت احلروب وآاثرها 
مبادئ تتمثل يف العدالة، واملعاملة ابملثل، والوفاء املدمرة، وجعل عالقاته اخلارجية ترتكز على 

 ابلعهود، وفضائل األخالق، ومحاية حرية الفكر واالعتقاد، ونصرة الضعفاء.

 

 عة اإلسالميةاجلنسية يف الشري
 

بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر،  ._بةة اإلسالمية/ رحي ِّل غراييعاجلنسية يف الشر 
 ص. 216هـ، 1432

 
 

 
 

 

يف ثالثة أقسام من الكتاب عن منح اجلنسية واكتساهبا يف الشريعة اإلسالمية،   املؤلف حتد 
 . وآاثر اجلنسية فيها، وزوال اجلنسية واسَّتدادها
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ة تابضع منذ كحجر األساس يف النظرية العامة للجنسية يف الشريعة اإلسالمية و وذكر أن 
الوثيقة الدستورية األوىل، اليت صاغها الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم يف السنة األوىل 

نونية لألفراد  اعليها التبعية السياسية والق بىنللهجرة، وهي اليت بينت األسس والضواب  اليت ت
 طة السياسية احلاكمة يف دولة اإلسالم األوىل. إزاء السل

األصلية يف الشريعة مُتنح للمولودين حلظة والدهتم بناء على أحد أساسني:  وذكر أن اجلنسية
 حق التبعية اإلسالمية لدار اإلسالم، حق التبعية الذمية لدار اإلسالم.

والواثئق  سجالتالوأن الدولة اإلسالمية أوجدت منذ نشأهتا وسائل الضب  اإلحصائي و 
م، فقد ورد يف الصحيحني أن النيب صلى هللا عليه الرمسية اليت تثبت انتماء الفرد لدولة اإلسال

 ".احصوا يل كم يلفظ اإلسالم" ويف رواية: "اكتبوا يل من تلفَّظ ابإلسالموسلم قال: "
السلطات  كما ذكر أن فقهاء املسلمني منعوا دخول األجانب إىل أراضي الدولة بغري إذن

 امل تصة.
ية األمهية واخلطورة يف جمال احلقوق والواجبات، مما اوأن هناك آاثرًا مرتبطة ابجلنسية على غ

 املزيد من االهتمام هبذا املوضوع يف الشريعة اإلسالمية.  يستدعي
واملسلم ال يفقد جنسيته التابعة لداير اإلسالم ابرتكابه املعاصي أو اجلرائم، بل يعاقب 

 ي كذلك.مقررته الشريعة من عقوابت وتعازير، والذحسبما 
 
 

 اللجوء يف الشريعة اإلسالميةحق 
 

حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية من بالد اإلسالم إىل بالد غري املسلمني ومن بالد غري 
بريوت: دار الكتب  -املسلمني إىل بالد اإلسالم/ حسني حممد إبراهيم البشدري.

 .ص 288هـ، 1432العلمية، 
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غريهم نظام )عقد األمان(، الذي يعطي من التشريعات املهمة يف تنظيم عالقة املسلمني ب
لألجانب والكفار واحملاربني حق دخوهلم إىل أراضي الدولة اإلسالمية ألي غرض أو عذر  
مشروع، من جتارة أو سفارة أو جلوء من ظلم أو اضطهاد ينزل هبم، وكذلك اإلذن للمسلمني 

ذلك مما يعد مقبواًل أو  اضي وداير غريهم الجئني أو مضطهدين أو جتارًا، أو غريبدخوهلم أر 
 مشروًعا يف هذا املضمار.

وقد حبث املؤلف هذه العالقة ابلتفصيل يف رسالة علمية، وجعلها يف اببني حتتهما فصول، 
 هي:
 . تعريف اللجوء ومشروعيته وأنواعه -

 اإلسالمية.  األحكام املتعلقة بلجوء الكافر إىل الدولة -
 حقوق الالجئ وواجباته. -
 وعالقتها ابللجوء.اهلجرة  -
 األحكام والضواب  املتعلقة بتصرفات الالجئ. -
 أحكام األحوال الش صية املتعلقة ابلالجئ. -
 

وقد أشار املؤلف إىل أن الدولة اإلسالمية ال متانع من استعمال الوسائل احلديثة واملتجددة، 
االت، مما م ظروف الناس يف عالقتهم مع غريهم يف كافة اجملوكذلك االجتهادات املالئمة ل

 يرد نص صريح مينع ذلك. 
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وأن األوىل أال يذهب املسلم إىل بالد غري املسلمني، إذ ال خيفى ما يف بلداهنم من احملاذير 
الشرعية، قلَّ أن ينجو مسلم من الوقوع فيها أو يف بعضها، وإذا ذهب فال ينوي اإلقامة فيها 

 احلياة أو حل يكرب األوالد..طوال 
العيء فيها الجئًا أو مقيًما فال بدَّ من أن يلتزم بدينه وحيافظ على عقيدة أهله  وأنه إذا قرر

 وأوالده ويالحظ سلوكهم وحياسبهم، وأن يلتزم اجلميع ابألحكام الشرعية... 
اجة معقولة، ملا وأن اإلقامة والتجنس يف بالد الكفر من األمور غري املشروعة إن م تكن حل

 س عقيدة املسلم، وتؤثر سلبًا على الذرية وأجيال املسلمني... يَّتتب عليهما من مفاسد مت
 
 

 السياسة الشرعية يف تعيني موظفي الدولة قواعد

 

 -قواعـد السياسـة الشـرعية يف تعيـني مـوظفي الدولــة يف اإلسـالم/ جميـد حممـود أبـو حجــري.
 .ص 100 ،هـ1426الثقافة، دار ان: عم  

 

 
 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4u7iP2PLLAhXE-w4KHZCDBykQjRwIBw&url=https://www.abjjad.com/book/2177892526/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81&psig=AFQjCNFIYOFCL3x02pfRVyDceJaV5jP0hw&ust=1459780454043748
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عامـة يف اختيــار مـن يقــوم ابلوظيفـة العامــة، وخصـت بعــض وضـعت الشــريعة اإلسـالمية قواعــد 
الوظــائف مبزيـــد مـــن االهتمـــام، وفصــلت يف شـــروط مـــن يتوالهـــا، مثــل منصـــب رئـــيس الدولـــة، 
ومنصب القاضي، وأبقت لويل األمر يف الوظائف األخرى اختيـار األصـلح لكـل وظيفـة، علـى 

وضـعها القـرآن الكـرمي، والـيت جـاءت القاعدة العامة يف اختيار املوظف الـيت أن يُراعى يف ذلك 
ر هُ  أَبـَـتِّ  ايَ علــى لســان بنــت نــيب هللا شــعيب عليــه الســـالم حــني قالــت: } َتأ جِّ ري َ  إِّنَّ  اســ  نِّ  خــَ  مـــَ

َتأ َجر تَ  َمِّنيُ  ال َقوِّيُّ  اس   . فالبدَّ أن يكون املوظف قوايً وأميناً.[26: القصص]سورة  {األ 

 ؤلف موضوعه يف سبعة مباحث، هي:وقد جعل امل

 .ريف ابلسياسة الشرعية وصلتها بتعيني موظفي الدولةالتع -

 .الوظيفة السياسية العامة حق من حقوق هللا تعاىل -

والطــرق  ،بيـان املقصـود العـام مـن إقامـة وظـائف الــوالايت العامـة وعلـى رأسـها رائسـة الدولـة -
 .حفظه من اخللل أو الزوال أو االنداثر املؤدية إىل إقامة هذا املقصود، ووسائل

 .اجلهة املكلَّفة بتعيني موظفي الدولة -

 القواعد العامة املرعية يف تعيني موظفي الدولة وطريقة اختيارهم. -

 .عمال التنفيذ والقضاء مقابل احتباسهم الوظيفي السياسيأ علىحقوق موظفي اإلمام  -

 على أعمال التنفيذ والقضاء وتقوميهم. متابعة اإلمام ومن ينوبه أداء موظفيه -

وذكــر أن املقصــود العــام مــن إقامــة وظــائف الــوالايت العامــة يف مجيــع وظــائف ســلطات الدولــة 
الــــثال ، هــــي جلــــب املصــــاحل للعبــــاد والــــبالد، ودرء املفاســــد عنهمــــا، ابالحتكــــام إىل الشــــرع 

 .وقواعده العامة
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يف كيفيـــة  ،ريـــق أمـــام اإلمـــام، أو مـــن ينوبـــهوقـــد رســـم فقهـــاء السياســـة الشـــرعية والســـلطانية الط
وتقومي من وقع منه احنراف عن مقصـود وظيفـة واليتـه  ،متابعة أعماهلم على وظائفهم السياسية

العامــة املســندة إليــه، وهــي مبجموعهــا تكفــل ســري أمــور الوظــائف السياســية علــى غايــة الشــارع 
 ومراده من وضعها.

 

 
 احلزيب  النظام

 
  املصري._  مصطفى صباح اإلسالمية/ الشريعة أحكام وء ض يف احلزيب  النظام

 ص. 306  هـ،1426 احلديث، اجلامعي املكتب اإلسكندرية:
 

 
 

  جعلت  اليت وهي نيابية، أسس على تقوم احلديثة الدميقراطية  النظم طبيعة أن  املؤلف يذكر
  مسات  من مسة األحزاب  هذه فصارت عنها، غىن ال  ضرورة السياسية  األحزاب وجود من

 مبحاكاة اإلسالمية اجملتمعات بعض  وقامت وتطورها. فاعليتها ورمزَ  احلديثة  الدميقراطية  األنظمة
  السياسي  الفقه بدأ النظام هذا  تطبيق بداية ومنذ احلزيب،  النظام فكرة وتبنت الغربية اجملتمعات

 اجتاهني:  إىل ذلك إزاء وانقسم وتطبيقه،  مشروعيته مدى حول خيتلف اإلسالمي
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  للشريعة  خمالفته  بدعوى  اإلسالمية، اجملتمعات يف احلزيب النظام تطبيق يرفض  ا:أوهلم
 اإلسالمية. 
 اإلسالمية. اجملتمعات يف تطبيقه ويؤيد احلزيب النظام شرعية  يؤكد واآلخر

  الشريعة  وأحكام احلزيب النظام حول تساؤالت عدة عن ليجيب البحث هذا وجاء 
  قواعد  اإلسالم  يف كان  إذا وعما اإلسالمية، اجملتمعات يف تطبيقه  جدوى وعن فيه، اإلسالمية

  يف  احلزيب العمل ميارس أن  حزب  ألي كان  إذا  وما احلزيب،  النظام مزااي  تبين عن تغين وأحكام
  اجلوابني  أي  مث ومن احلزيب.. العمل ملمارسة تتوافر   أن ينبغي شروطاً  هناك أن أم اجملتمعات، تلك
 اإلسالم. روح إىل  أقرب يهماوأ ابملساندة، أحق ابقنيالس

  الشريعة  منظور من احلزيب النظام تناولت سابقة دراسات توجد ال أنه املؤلف وذكر

 آراء تناول على السابقة الدراسات معظم اقتصرت فقد الشمول، وهذا املنهجية هبذه اإلسالمية
 وتطور مفهوم لبيان التعرض دون عدمه، من احلزيب النظام شرعية مدى لبيان الشرعي الفقه
 اإلسالمية.  الشريعة  منظور من شرعيته  وأتصيل داللته

 هي:  فصول، وعدة أبواب  ثالثة يف دراسته وجعل
 احلزيب. النظام شرعية يف السياسي اإلسالم فقهاء  رأي :األول الباب
 مية. اإلسال الشريعة يف  احلزيب النظام شرعية بعدم القائل الرأي األول: الفصل
 اإلسالمية.  الشريعة يف احلزيب النظام بشرعية القائل أي الر  الثاين: الفصل
 والتقومي.  التقييم بني  الرأاين الثالث: الفصل
 اإلسالمية.  الشريعة يف  السياسية احلزبية مفهوم وأتكيد أتصيل : الثاين الباب
 داللته.  وتطور والسنة، القرآن، يف حزب لفظ مفهوم األول: الفصل
 السياسية.  احلزبية عن ومتييزها الميةاإلس املعارضة الثاين: لالفص
 احلزيب.  النظام شرعية  أتكيد الثالث: الفصل
 اإلسالمية.  اجملتمعات بعض يف القائم احلزيب النظام يف الشرعي الرأي  بيان : الثالث الباب
 اإلسالمي(.  العام النظام )فكرة احلزيب النظام شرعية معيار األول: الفصل
  العام  النظام مع توافقه ومدى مصر يف السياسية لألحزاب وينالقان النظام الثاين: صلالف

 اإلسالمي. 
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 اإلسالمي.  العام والنظام مصر يف  احلزيب للنظام العملي الواقع  توافق مدى الثالث: الفصل
  تعميم  من  حذَّر ولكنه السياسية،  األحزاب  شرعية  على الباحث  أكد  الثالث  الباب ويف

  ممارسة  له ُيوز سياسي حزب كل ليس أنه  وأوضح لسياسية،ا األحزاب مجيع على رعيةالش هذه
  يتغري  ال  اثبتاً  معياراً  اكتشف  صعوبة األمر يف يكون  ال  وحل اإلسالمي،  اجملتمع  داخل وظائفه
  أفضل يعترب املعيار وهذا اإلسالمي. العام النظام وهو: السياسية، األحزاب شرعية على احلكم

  يف  السياسي احلزب يكسب لكي أخرى وبعبارة لسياسة،ا  األحزاب شرعية على حكملل مقياس
  الشريعة  ومبادئ لحكام يلتزم أن ينبغي اإلسالمي املنظور من الشرعية صفة اإلسالمي اجملتمع

 أهدافها. وينفذ لخالقها ويتحلى آبداهبا ويتأدب منهجها ينهج أن  بد  وال اإلسالمية،
  احلزيب  النظام توافق  مدى من ابلتحقق ث الباح قام عملية فائدة  ة الدراس هلذه تصبح وحل

 ووقع اإلسالمي، العام النظام مع احلايل عصران يف اإلسالمية اجملتمعات بعض يف املطبق
  وكانت  احلزيب. النظام تطبق اليت اإلسالمية الدول أهم من بصفتها )مصر( على االختيار
  يف  السياسية لألحزاب ملنظمةا القانونية النصوص أغلب أن الشرعية ابألدلة املدعمة النتيجة
  املمارسة  مستوى على وكذلك اإلسالمي، العام النظام مع تتعارض اإلسالمية الدولة تلك

 ومعىن اإلسالمي،  العام النظام مع تتفق ال  فيها احلزبية املمارسات من كثريًا  أن  اتضح العملية
 اجملتمعات يف بعد يطبق م اإلسالمية والقواعد صولاأل من ينطلق الذي احلزيب النظام أن ذلك

   اإلسالمية.
 

 املصاحلات والعهود يف السياسة الشرعية

 

الــرايض: دار  -املصــاحلات والعهــود يف السياســة الشــرعية/ حميــي الــدين إبــراهيم عيســى.
 ص. 398هـ، 1430طيبة، 
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درجتهـا مــن جامعــة إفريقيــا العامليــة أصـل هــذا الكتــاب رســالة ماجسـتري، حصــل صــاحبها علــى 
ابلسودان، وذكر أن سبب اختياره للموضوع هو مـا قالـه الشـيخ ابـن عثيمـني عنـد شـرحه ابب 

ُيب على طلبة العلم حبث أحكام أهل الذمة وسائر الكفار؛ ألننا  :اجلهاد من "زاد املستقنع"
 ابتلينا هبم.

ا يف أحكــام الكفــار التفصــيلية، لكنــه يتطــرق إىل جانــب  قــال: والبحــث وإن م يكــن مت صصــً
 هم منها.م

وذكــر أن حبثــه يهــدف إىل إبــراز أمهيــة املصــاحلات كسياســة مرعيــة، وأتكيــد دورهــا الفاعــل يف 
 توطيد دعائم احلكم واجملتمع.

 والتأصيل الشرعي وحترير املسائل املتعلقة بذلك، السيما تلك اليت وقع فيها الت لي .

 اي البحث.ت السياسة الشرعية يف اإلسالم لقضاوبيان أصالة ومتانة معاجلا

 وقد جعله يف أبواب ثالثة حتتها فصول.

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtrdnt2fLLAhXH8A4KHa_1AqQQjRwIBw&url=http://www.dorar.net/article/506&psig=AFQjCNF-zwA67Mgn0mcTOMtsp81pcD1gyg&ust=1459780920650360
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 حبث يف األول مشروعية وحكم املصاحلات والعهود، واآلاثر املَّتتبة عليها.

 ويف الثاين: املصاحلات الداخلية واخلارجية يف الدولة املسلمة.

 القدمي واحلاضر. ويف الثالث: دراسة لنماذ  من املصاحلات والعهود يف

ــه  ــا درسـ ــة وممـ ــاملي  دراسـ ــالن العـ ــدة، واإلعـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاق هيئـ ــد ميثـ ــادئ ومقاصـ ــوجزة: مبـ مـ
 حلقوق اإلنسان.

 ومما ذكره يف اخلامتة:

أن حكم اجلزيـة اثبـت يف أصـل الشـرع، وال يوجـد أي دليـل مـن أي نـوع كـان يسـو ِّغ إبطالـه  -
أمـام  ال تعـدو أن تكـون جمـرد شـبه ال تقـوى أو نس ه، وما ذُكر من أدلة يف هـذا الصـدد فهـي

ــل هـــــذه األزمنـــــة وأزمنـــــة  ــذا احلكـــــم يف واقـــــع املســـــلمني يف مثــ ــار العلمـــــي. أمـــــا إنفـــــاذ هــ االختبــ
 االستضعاف عامة، فهي قضية أخرى مرهونة ابلقدرة.

حتـالف املسـلمني مـع الكفـار جـائز يف جمملـه يف ســبيل صـد ِّ عـدوٍ  مشـَّتك مـن غـري املســلمني  -
ابحتمـال أدانمهـا، غـري أنـه ال ُيـوز ابتفـاق أن وفًقا لقاعدة دفع أعظـم املفسـدتني  فق ، وذلك

ميتــدَّ مثــل هــذا احللــف لقتــال مســلمني آخــرين ولــو كــانوا بُغــاة خــارجني، ألن عصــمة اإلســالم 
 تظلُّ ابقية هلم مهما جاروا، فال يصح أن تستباح حرمة دمائهم من قبل الكافرين.

ليـة إذا كــان يف إطـار التعــاون علــى ملهـا مــن االشـَّتاك يف املواثيــق الدو ال متـانع الشــريعة يف جم -
الرب ، وما سوى ذلك من املواثيق واملعاهدات الدولية ُيوز االشَّتاك فيهـا شـريطة الـتحفظ علـى 

 البنود أو املواضع اليت ختالف الشريعة.    
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 احلقوق الدولية اخلاصة لألجانب
 

نة يف املبادئ احلقوق الدولية اخلاصة لألجانب يف الدولة اإلسالمية: دراسة مقار 
ص )أصله رسالة 845هـ، 1433العامة/ حممد عبود مكحلة._ دمشق: دار النوادر، 

 دكتوراه من جامعة دمشق(.
 

 
 

اعتىن اإلسالم ابلعالقات الدولية، وحدد العالقات مع الدول سلمًا وحرابً، كما تناول 
 القة مع األفراد على الصعيد الدويل. الع

سالم من القانون الدويل اخلاص، الذي من موضوعاته: وهذا البحث يتناول موقف اإل
اجلنسية، واملركز القانوين لألجانب، وتنازع القوانني، والتنازع القضائي، مركزًا على العالقات 

ق الشرعية للعالقة الدولية الدولية ذات العنصر األجنيب، ومبينًا يف ذلك األحكام واحلقو 
ية ورعااي الدول األخرى املقيمني يف الدولة اإلسالمية السياسية القائمة بني الدولة اإلسالم

http://www.google.com.sa/imgres?q=%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%22&um=1&hl=ar&safe=active&sa=N&biw=1017&bih=479&tbm=isch&tbnid=N0GsFxoAAFOABM:&imgrefurl=http://www.daralnawader.com/books/bookcard.php?NID=4f5f6fa3689b5&lang=ar&docid=f3VvEtKnhOFHIM&imgurl=http://www.daralnawader.com/documents/BOOK4f5f6fa3689b5.jpg&w=307&h=448&ei=ClGiUIHjAoXitQb5jYGoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=602&vpy=64&dur=6415&hovh=271&hovw=186&tx=80&ty=140&sig=103862624789399965247&page=1&tbnh=141&tbnw=96&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:68


364 

 

إقامة مؤقتة، وما يَّتتب عليها من نشوء مركز قانوين للش ص ميارس من خالله حقوق 
 ونشاطه يف الدولة اإلسالمية. 

يب الكتسابه حقًا يف الدولة، وفيه بيان وفيه مسائل حساسة، مثل أهلية الوجوب لألجن
ية القضاء اإلسالمية على الصعيد الدويل، واحلصانة وأثرها على  ضواب  وقواعد اختصاص وال

 االختصاص القضائي. 
 وجعله يف اببني حتتهما فصول مهمة، ومها:

 مركز األجانب وحقوقهم يف الدولة اإلسالمية.  •
 االختصاص القضائي الدويل.  •

 إليه الكاتب يف حبثه هذا:  ومما توصَّل

تقاضي يف الدولة اإلسالمية واخلضوع  أثبت التشريع اإلسالمي لألجنيب حق ال -
لواليتها القضائية، ويستدعي ذلك بيان حدود االختصاص القضائي الدويل 
حملاكمها، وقد ثبت وجود هذا االختصاص واستقرار مفهومه يف املنظور الشرعي 

 اتريخ الدولة اإلسالمية.والواقع العملي يف 

فقهية حتدد جمال الوالية أكد التشريع اإلسالمي وجود قواعد شرعية وضواب   -
القضائية اإلسالمية من انحية دولية، وتتأسس يف جمملها على مبدأ القدرة على 

 اإللزام. 

أكد التشريع اإلسالمي وجود أحكام قضائية وطنية إسالمية من املطلوب  -
الدولة، وأحكام قضائية أجنبية مطلوب تنفيذها يف الدولة تنفيذها خار  حدود 

 ضواب . اإلسالمية ختضع ل

وأكد الباحث ضرورة العودة للفقه اإلسالمي ودراسته بلغة معاصرة،  -
واالعتماد عليه أصواًل وقواعد ومنهجًا يف صياغة قوانني إسالمية ترسم اسَّتاتيجية  

الزمان واملكان مبرونة قواعده ومشولية  شرعية؛ ألن التشريع اإلسالمي يستوعب تغريات 
صياًل واستنباطًا ملستجدات األحكام وجلديد أحكامه، وألن ابب االجتهاد قائم أت



365 

 

القضااي ومستحداثت العالقات وتطورها على الصعيد الدويل، وإن الدولة اإلسالمية 
دولية  املرتكزة على اإلسالم عقيدة وشريعة وسياسة مارست عرب التاريخ عالقاهتا ال

على صعيد  على املستوى العام واخلاص يف ضوء التعاليم اإلسالمية دون أي إشكال
 املرجعية يف التأصيل واالستنباط والتقنني. 

عاجل اإلسالم يف إطاره التشريعي قضااي احلقوق الدولية، حل إن نصوص  -
اري، القرآن والسنة النبوية تناولت مسائل معينة من تلك القضااي، كاخلضوع االختي

ية، حيث أورد  واملعاملة ابملثل، لذلك تناول الفقه اإلسالمي موضوعات احلقوق الدول
 الفقهاء يف ثنااي كتبهم ذلك أو أفردوا له مباحث مستقلة، كباب املستأمن. 

وهذه الدراسة تؤكد أن الفقه اإلسالمي عرف مفهوم الدولة، واألجنيب،   -
لية، والتسليم، والتقاضي، وتوزيع السلطة، والدخول، واإلقامة، واخلرو ، واحلقوق الدو 

حكام، واحلصانة، مما يؤكد أن مفهوم احلقوق يف واالختصاص القضائي، وتنفيذ األ
اإلسالم مفهوم شرعي أصيل لبعاد عاملية وإنسانية، وليس مفهومًا داخليًا وطنيًا أو 

 قومياً.
 

 

 األقليات والسياسة يف اخلربة اإلسالمية
 

األقليات والسياسة يف اخلربة اإلسالمية: من بداية الدولة النبوية وحىت هناية الدولة 
 1423القاهرة: مكتبة مدبويل،  -هـ(/ كمال السعيد حبيب . 1325-1لعثمانية )ا

 ص. 509هـ، 
 



366 

 

 
 

 ابحث متمكن، وموضوع درس دراسة معمقة، وقد ُجعل يف مخسة فصول، هي:
 الفكر السياسي اإلسالمي. قضية األقليات يف  -
 األقليات واملمارسة السياسية يف التاريخ اإلسالمي. -

 ة العثمانية مع قضية األقليات.حمددات تعامل الدول -

 املؤسسات العثمانية وقضية األقليات. -

 األقليات واملمارسة السياسية العثمانية. -

ذكر أنه يعدُّ أتسيسًا لعلم اجتماع سياسي  -لعله بقلم املؤلف  -ويف تعريف ابلكتاب   
ء على إسالمي، يكشف آليات وقواعد االعتصام حببل التكامل والتوحيد، كما يلقي الضو 

آليات وقوى التفكيك والتفريق، وذلك من بداية الدولة النبوية األوىل يف املدينة وحل هناية 
مانية. ويركز يف حتليله واستعراضه على جانب املمارسة بشكل أساسي، دون أن الدولة العث

 يغم  القضااي النظرية حقها. 
، واملوايل ، وقضااي التنظيم السياسيففيه قضااي اجلزية واملواطنة واملشاركة وحرية العبادة   

لوحدة األمة، والفرق واملذاهب واجلماعات اخلارجة على إمجاع األمة، اليت مثلت حتداًي 
واخلربة العثمانية اليت شابتها ادعاءات املستشرقني، يف منهج يعتمد االجتهاد السياسي 

 والفقهي والفكري، الذي يؤسس ملدرسة فكرية "أصيلة".
 ناوين بعض الفقرات اليت حبثت يف هذا الكتاب:ومن ع    
 قضية املشاركة يف تقلد املناصب احلكومية. -

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje7fCj2vLLAhWBJw8KHY77AOYQjRwIBw&url=http://www.goodreads.com/book/show/9922589&psig=AFQjCNHNTaJcWmfWEix3d60P24Hku4gBsA&ust=1459781024656038
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 واجبات أهل الذمة -

 د املمارسة بني الدولة اإلسالمية واليهود كأقلية. قواع -

 قواعد إدما  اجلماعات النصرانية ضمن نطاق األمة -

 اإلسالمية.  قواعد بناء التكامل بني البلدان املفتوحة وبني أقاليم الدولة -

 التمييز بني البلدان اليت فتحت صلحاً واليت فتحت عنوة. -

ذاهب واجلماعات اخلارجة على سياسات الدولة اإلسالمية جتاه الفرق وامل -
 إمجاع األمة.

 اضطراب العالقة بني الدولة اإلسالمية وأهل الذمة.  -

 اهتا.احملدد السياسي الدويل وأتثريه على تعامل الدولة العثمانية مع أقلي -

 الدولة العثمانية واملسألة الشيعية.  -
 

 
 

 فقه املتغريات
 

فقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني: دراسة أتصيلية تطبيقية مع 
الرايض:  -موازنة بقواعد القانون الدويل املعاصر/ إعداد سعد بن مطر املرشدي العتييب.

 ص(. 1167مج ) 2هـ،  1430دار الفضيلة، 
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رَي، فما مدلوهلا، وما يتعلق موضوع هذا الكتاب الرائع بفقه السياسة  الشرعية يف علم الس ِّ
 العالقة بينها وبني تغري األحكام؟

رَي مسائل تتغري أحكامها تبًعا ملا تقتضيه السياسة الشرعية؟   وهل يف أحكام الس ِّ
 تلك األحكام؟ وهل يوجد يف قواعد القانون الدويل املعاصر ما ميكن أن يقابل

ظل اجملتمع الدويل احلايل والدخول يف االتفاقات  وكيف تفيد الدولة اإلسالمية منها يف
 الدولية املعاصرة؟

هذا ما ُييب عنه املؤلف يف كتابه هذا، الذي كان أصله رسالة )دكتوراه( بعنوان: "فقه 
رَي مقاراًن ابلقانون الدويل".  السياسة الشرعية يف علم الس ِّ

ري يبحث يف معظمه عالقات املسلمني لهل املللوعلم  األخرى، من حربيني ومعاَهدين،  الس ِّ
وهو علم متجد ِّد املسائل، كثري النوازل، واجملتمع الدويل ُيثو اليوم أمام قوانني وضعية صاغها 

لت دم مصاحلهم، وإن م ختل من بعض القوانني الطبيعية  -كما يقول املؤلف–أئمة الكفر 
حرب… فكان لزاًما بيان  وألزموا هبا من سواهم، وصاروا يلوحون حبرب أو شبه الفطرية،

 األحكام املتعلقة بذلك يف الشرع اإلسالمي، الذي يسع مجيع األمم.
وقد جعل املؤلف كتابه يف فصول ومباحث ومطالب عديدة، مجعها ابابن كبريان، بعنوان: 

 اسة الشرعية يف أحكام القتال )احلرب(.فقه السياسة الشرعية يف أحكام السلم، وفقه السي

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipsb7M2vLLAhXCKw8KHePlC0AQjRwIBw&url=http://www.dorar.net/article/178&psig=AFQjCNElpvhw-yxVx_Jzp8s0RpZFmt-aSg&ust=1459781108389784
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واملسائل اليت حبثها املؤلف يف الفقه اإلسالمي وقارن ما يلزم منها ابلقانون  ومن املطالب
 الدويل: 

 أصل أخذ اجلزية حتت مسمى آخر.  -
 اإلجراءات اليت تنظم هبا األموال لتمييز اجلزية عن غريها. -

 سلمني.صدور األمان من اإلمام أو انئبه أو آحاد امل -

ب، وإعفاؤهم منها أو ختفيفها مقدار الضريبة اليت تؤخذ من جتار دار احلر  -
 عنهم.  

 مشروعية عقد اهلدنة وما يندر  حتتها من املعاهدات السلمية. -

 اشَّتاط أهل احلرب على املسلمني دفع مال هلم. -

 نقض اهلدنة املقيدة لمد حمدد. -

 الوفود.معاملة الرسل و  -

 هم ومنحهم امتيازات خاصة.التهيؤ للرسل وإكرام -

 مبا يُبقي له كرامة عندهم. ختصيص من له شأن يف قومه -

جتنيد الكفار واالستعانة هبم يف قتال البغاة، أو قتال مثلهم، حتت راية  -
 اإلسالم. 

 مشروعية اختاذ الطالئع والعيون )امل ابرات العسكرية(.  -

 ر.فقه السياسة الشرعية يف حراسة أطراف الدولة وحفظ الثغو  -

 عدم وجود إمام يعلنه.فقه إعالن اجلهاد عند تعذر إذن اإلمام أو  -

 مقارنة القانون ابلفقه يف املقدمات السابقة لنشوب احلرب. -

 فقه السياسة الشرعية يف حال تَّتس العدو مبن ال يقصد قتلهم. -

 فقه السياسة الشرعية يف العمليات الفدائية. -

 س. الفقه فيما يتعلق ابخلدع احلربية والتجس -

 الفقه يف عقوبة اجلاسوس -

 مبمتلكات العدو أثناء القتال.الفقه فيما يتعلق  -

 فقه السياسة الشرعية بعد وقف القتال. -
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 املوازنة بني فقه السياسة الشرعية وقواعد القانون الدويل يف أحكام األسرى. -

 

نظ ِّرون األجانب وأكد يف اخلامتة خاصية الشمول واملرونة يف الشريعة اإلسالمية، اليت ينفيها امل
جلدتنا، وأثىن على علماء اإلسالم الذين سلكوا طرائق استنباط دقيقة وتالميذهم من بين 

 منضبطة من نصوص الدين.
كما بنيَّ أن ما م خيالف الشريعة فهو منها، كما هو الشأن فيما وافقها، فال حر  يف اإلفادة 

 يه للشرع.من جتارب األمم األخرى فيما ثبت نفعه، وال خمالفة ف
 
 

 يف الفقه اإلسالمي حكم اإلضراب عن الطعام
 

 -حكم اإلضراب عن الطعام يف الفقه اإلسالمي/ إعداد عبدهللا بن مبارك آل سيف.
هـ،  1427الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، 

 ص. 139
 

 
 



371 

 

ل أنواع الطعام أو الشراب أو مها معاً، اإلضراب عن الطعام هو االمتناع عن بعض أو ك    
مدة حمددة أو مفتوحة، للمطالبة حبقٍ  ما لدى طرف اثن، وله أنواع عدة وصور متنوعة. وله 

 جماالت كثرية أيضاً، منها: اإلضراب عن العمل، أو عن العال ، أو عن الكالم، وغريها.
ه، وأنواعه، مث آاثره اإلُيابية ث املؤلف يف نشأت اإلضراب واترخيه، وأسباب ظهور وقد حب    

أو السلبية وخماطره، وعن اإلضراب يف القوانني الدولية، وشروط جناحه، وردود األفعال حنوه 
من قبل اخلصم، وأسباب انتشاره يف البالد اإلسالمية، مث أركان اإلضراب، وجماالته، 

م يف الفقه ، مث حبث يف فصلني طويلني حكم اإلضراب عن الطعاوالعقبات يف طريقه
 اإلسالمي، واآلاثر املَّتتبة عليه.

وختمه بقوله: اختلف العلماء يف حكمه على ثالثة أقوال: األول: التحرمي املطلق،     
والثاين: اجلواز املطلق، والثالث: التفصيل، وهو قول مجهور العلماء املعاصرين، أنه ُيوز ما م 

 يصل ملرحلة اخلطر أو املوت.
 ل، وهو أنه:َّتجيح تبني رجحان القول الثالث القائل ابلتفصيقال: وعند ال    
 إن اقَّتن به نية صوم فهو وصال، مث إن وصل للموت فهو انتحار حمرم. -
وإن م يقَّتن به نية صوم، فهو نوع من أنواع رفع الظلم، فهو مباح بكل وسيلة  -

ل، ما م يصل إىل درجة املوت، فيحرم. وال يصح تكييفه على أنه دفع للصائ
املباشرة، واملقصود حيصل  ألنه تعمد للموت يف منأى عن العدو ومدافعته

 ابإلضراب غري املفتوح أو غري الشامل.

 
 

 أحكام املظاهرات يف الفقه اإلسالمي

 

عم ان: دار املأمون،  -أحكام املظاهرات يف الفقه اإلسالمي/ مروان خلف الضمور.
 ص. 363هـ، 1430
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رسالة جامعية، وقد سي حيوي يف إطار شرعي، يبدو من معاجلته أنه اختيار رائع ملوضوع سيا

 جاء يف عشرة مباحث حتته مطالب وفروع، وهذه املباحثات هي:

 تعريف املظاهرات واملصطلحات ذات الصلة -

 حكم املظاهرات وأقسامها. -

 سلطة ويل األمر يف تقييد املظاهرات. -

 الضواب  الشرعية للمظاهرات. -

 ملسلم يف املظاهرات.خرو  املرأة وغري ا -

 غي واحلرابة.املظاهرات واجلهاد والب -

 التصدي للمظاهرات غري املشروعة.  -

 العقوابت املَّتتبة على اخلرو  يف املظاهرة غري املشروعة.  -

 ضمان املتلفات الناجتة عن املظاهرات -

 مسائل فقهية متعلقة ابملظاهرات. -

ألصل من الوسائل املشروعة، وأنه  أن حكم املظاهرات يف ا –كما يقول الباحث   -وترجَّح 
 خالل املظاهرات مبجموعة من الضواب  الشرعية، وهي: ُيب التقيد 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY8qqV2_LLAhVEvQ8KHaX2ANwQjRwIBw&url=https://www.abjjad.com/book/2195095599/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&psig=AFQjCNGbkog2oeGpJ7Rez1Cqj3as19i4TQ&ust=1459781265969411
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 أال  يتناقض قصُد املتظاهر قصَد الشارع.  -

 أاَل يَّتتب على املظاهرة مفسدة أعظم من املصلحة املقصودة منها. -

 أن تكون املظاهرة هي أفضل الوسائل من أجل حتقيق املقصود. -

 واب  اإلضراب إن رافق املظاهرات.االلتزام بض -
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(29 ) 

 النظام املايل يف اإلسالم

 

 املال العام وأحكامه

 

القاهرة: دار  -املال العام وأحكامه يف الفقه اإلسالمي/ حممد سعيد حممد البغدادي.
 ص )أصله رسالة ماجستري، جامعة القاهرة(. 784هـ، 1429البصائر، 

 

 
 

 ل العام إىل قسمني رئيسيني، مها: مال الدولة، ومال األمة.قسم الباحث املا

 ومال الدولة هو ما ينحصر فيه حق التصرف واالنتفاع للدولة.  

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifvf-42_LLAhVDDg8KHQitA1YQjRwIBw&url=https://www.abjjad.com/book/2203975687/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A&psig=AFQjCNHO5lvCFEydeKiFxc3PCsQzPArskg&ust=1459781346393997


375 

 

ومال األمة هو ما ال ينحصر فيه حق التصرف واالنتفاع بفرد معني، وإمنا تكون ملكية 
 الشيء فيه ملكية عامة للمسلمني املوجودين ومن سيأتون.

طمع الطامعني وعبث سالم حبماية املال العام والرقابة عليه للمحافظة عليه من وقد اهتم اإل
العابثني، وتتمثل محاية املال العام يف الرقابة الذاتية والداخلية عند الفرد، مث يف الرقابة  
اخلارجية، اليت تشمل: رقابة الوالة واألئمة، ورقابة والية احلسبة، ورقابة والية املظام، 

 ن، وجمموع الناس.والدواوي

 ، مث ابحلاجيات، مث ابلتحسينات.ويُبدأ يف مصارف املال العام ابلضرورايت

خمصص للنفع العام، وال ُيوز أن خيتص به فرد واحد من اجلمهور  -حبكم األصل–وهو 
 ليحرم بقية املواطنني من هذا االست دام، وكل تعارض مع هذه القاعدة يعترب غري مشروع.

وغري املباشرة، منها:   هذا الزمن يتعرَّض ألنواع كثرية من االعتداءات املباشرةواملال العام يف
 املال وإتالف والرشوة، والغلول، ،السرقة، واالختالس، وخيانة األمانة، وعدم الوفاء ابلعهود

  خيل  وقتل العام، الطريق على واالعتداء العام، املال است دام يف واإلسراف  وإفساده،  العام

 .احلكومة

 املوات وإحياء العام، املال بيع  هي:  حاالت، ثال  يف  خاص مال إىل يتحول العام واملال

 واإلقطاع.  الصحراوية(، األراضي )ملكية

 خاصة.  وشروط بضواب   ولكن العامة، للمنفعة اخلاصة امللكية نزع وُيوز

 من واملساكني راءالفق حيتاجه مبا تقوم أن اإلسالمية الدولة وعلى العام، املال يف زكاة وال 
 احلياة. ضرورايت

  ومطالب  فصول حتتهما اببني، يف موضوعه حمتوى جعل الذي اتب،الك استنتجه ما بعض هذا

 ومها: عدة،
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 اإلسالم. يف العام املال -

 اإلسالمي.  الفقه يف العام املال أحكام -

 
 التمويل األجنيب

 
الرايض: دار الفضيلة؛  -ايب.التمويل األجنيب وموقف اإلسالم منه/ أمحد بن سعد اخلط

 ص. 632هـ،  1428مصر: دار اهلدي النبوي، 
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التمويل األجنيب أو اخلارجي يتم احلصول عليه من مصدر خار  حدود الدولة، كاملنظمات 
 الدولية واإلقليمية، أو احلكومات األجنبية، أو املصارف التجارية.

القروض واملنح، واكتسب مزيًدا من البحث ة وقد زادت أمهية التمويل األجنيب للتنمية، خاص
على مستوى الدراسات االقتصادية، وصار حم  أنظار امل ططني يف كثري من الدول النامية، 

 مبا فيها بعض الدول اإلسالمية.
ويذكر املؤلف أن واقع التمويل األجنيب يف الدول اإلسالمية م يدرس، وم خيضع للمعايري 

يتضح ما حيلُّ منه وما حيرم، وم تقد ِّم الدراسات املوجودة حلواًل ل الشرعية يف شل جوانبه،
جذرية مبنية على أسس شرعية ملساعدة الدول اإلسالمية على جتنب سلبيات التمويل 
األجنيب، اليت أصبح يعاين منها العديد من الدول اإلسالمية... ولذلك جاء هذا البحث، 

 صول، هي:ف الذي جعله مؤلفه يف أربعة أبواب حتتها
 أنواع التمويل األجنيب. -أ
 أسباب اللجوء إىل التمويل األجنيب. -ب
 .التقومي االقتصادي والشرعي للتمويل األجنيب  - 
 احلل املقَّتح ملشكالت التمويل األجنيب. -د
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 ومما توصل إليه وذكره يف نتائج حبثه هذا:
ة، واالستثمار األجنبيللتمويل األجنيب ثالثة أنواع: القروض األجنبية، واملنح  -

 األجنيب املباشر.
وأتيت القروض واملنح األجنبية من مصادر رمسية، وهي احلكومات األجنبية، أو بعض  

هيئاهتا، وأتيت أيًضا من املنظمات الدولية واإلقليمية، ومن املنشآت اخلاصة التجارية، أو 
 اهليئات اخلاصة ذات األهداف غري االقتصادية. 

ح األجنبية الرمسية يف الغالب تستعمل خلدمة مصاحل الدول املتقدمة، ض واملنويبدو أن القرو 
بصورة مباشرة أو غري مباشرة، ومصادر هذه القروض واملنح يف الغالب تقع حتت سيطرة هذه 
الدول املتقدمة حل وإن بدت أهنا منظمات دولية، أما االستثمار األجنيب املباشر ففي 

 ة على معدالت األرابح.املؤثر  الغالب تتحكم فيه العوامل
الدول النامية مبا فيها الدول اإلسالمية إىل التمويل هناك أسباب عديدة تدفع  -

 األجنيب.
للقروض واملنح األجنبية آاثر اقتصادية إُيابية وأخرى سلبية، وُيستفاد من جتارب  -

 بعض الدول اإلسالمية وغريها من الدول النامية غري اإلسالمية بعموم أن سلبياهتا
 تفوق إُيابياهتا.

، ولكنه ليس حاًل لعيوب تكمن يف جذور فاللجوء إليهما قد يؤجل بعض األزمات -
طبقة يف تلك الدول، والبلدان اليت حتصل على نصيب كبري من مناهج التنمية امل

القروض واملنح األجنبية ستعاين من عبء الديون، ومن التدخل اخلارجي يف 
يف تشجيع حكومات تلك البلدان على عدم إجراء  سياساهتا الوطنية، ورمبا تسهم

 تعميق جذورها.إصالحات حقيقية، وهذا يعين اإلبقاء على التبعية للدول املتقدمة و 
أما االستثمار األجنيب املباشر فليس دخوله لبلد ما شرطًا كافيًا لتحقيق األهداف املرجوة 

نبغي أن يكون ذلك لتحقيق منه، وذا كان البد من التعامل مع املستثمر األجنيب، في
أهداف اقتصادية حمددة وواضحة، تكون جزءًا من منهج تنموي شامل، أما بغياب 

حصة جتاه االستثمارات األجنبية، فرمبا يؤدي إىل مشكالت ال تقلُّ يف النظرة الفا
 خطورهتا عن أزمة الديون اخلارجية.
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ملعاصرة يظهر أهنا مصحوبة مبا بتطبيق املعايري الشرعية على القروض واملنح األجنبية ا  -
ضها يتعارض مع الشريعة اإلسالمية غالبًا، كالراب والشروط احملرمة امل تلفة اليت تفر 

الدول املتقدمة. وهلذا فهي غري مقبولة يف ظل املنهج اإلسالمي للتنمية، ملا يَّتتب  
 عليها من شروط ونتائج تتعارض مع الشريعة. 

كن التعامل معها يف الدول اإلسالمية بضواب  شرعية  أما االستثمارات األجنبية فيم 
قد تنجم عنها، وبغياب دقيقة حتمي اجملتمع املسلم من اآلاثر السلبية العديدة اليت 

الضواب  الشرعية خيشى أن يؤدي دخول االستثمارات األجنبية إىل إحلاق الضرر ابجملتمع 
 املسلم.

ة من مشكالت التمويل األجنيب هو يبدو أن احلل املقَّتح لت ليص الدول اإلسالمي -
م  املنهج اإلسالمي للتنمية الشاملة، اليت تشمل كل جوانب احلياة. وميكن إُياز أه

 عناصر هذا املنهج يف العناصر التالية:
 هدف التنمية حتقيق العبودية هلل يف األرض. -1
 ضب  اإلنتا  واالستهالك بضواب  شرعية.  -2
 استغالل املوارد مع عدالة التوزيع. -3
 حتقيق األخوة يف اجملتمع املسلم. -4
االهتمام ابلعنصر البشري وتزويده مبدخالت شرعية جتعل منه اإلنسان  -5

 ني. القوي األم
ميكن اللجوء للمشروعات املشَّتكة مع أطراف غري إسالمية يف بعض  -6

 احلاالت... 
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(30 ) 
 احلسبة واًلحتساب

 

 أساليب النيب صلى هللا عليه وسلم يف تغيري املنكر

 

اليب النيب صلى هللا عليه وسلم يف تغيري املنكر/ فهد غامن العبيدي._ بغداد: ديوان أس
 ص. 227هـ، 1429الوقف السين، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، 

 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يعني على النصر على األعداء، وفيه األمن من اهلالك، 
العذاب عن العباد، والنجاة ابلنفس، وهو من  فعواحملافظة على صالح اجملتمعات، ود

مكفرات الذنوب، ومن أسباب الظفر بعظيم األجر، وتكثري احلسنات، وفيه التوفيق للدعاء 
 واالستجابة.

واآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر عليه أن يتصف بصفات، ويسري على منهج تتنوع فيه 
يه ولسم، لكي يتحقق النجاح يف الَّتبية والتغيري،  علاألساليب، متأسياً ابلنيب القدوة صلى هللا 

، والصدق، والصرب، واإلخالص، والرفق.   مثل العلم، والتثبت والتبنيُّ

 وألساليب تغيري املنكر مراتب: فيكون ابليد، وابللسان، وابلقلب.

 :أربعة مباحثوأورد املؤلف مناذ  من أساليب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف التغيري، يف 

 أسلوب التغيري ابلقصة.  -

 أسلوب التغيري ابملوعظة. -
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 أسلوب التغيري ابست دام التوجيه غري املباشر. -

 أسلوب التغيري ابجلمع بني الَّتغيب والَّتهيب.  -

 وأصل الكتاب رسالة ماجستري.

 

 اإلنكار يف مسائل اخلالف

 

ض: الراي-بيعي .اإلنكار يف مسائل اخلالف: دراسة أتصيلية/ سلطان بن حممد الس
ص. )رسالة  184هـ،  1427جامعة انيف للعلوم األمنية، قسم العدالة اجلنائية، 

 ماجستري(.

  

حبث فقهي مفيد، يف مسألة يكثر فيها الكالم واجلدال، وهو اإلنكار على من قام بفعل 
كاالختالف يف إخرا  خمتلف يف حكمه، يعين أن من العلماء من أابحه، ومنهم من م يبحه.  

  الً يف زكاة الفطر، واالختالف يف ملس النساء هل ينقض الوضوء أم ال؟القيمة ما

فما هو موقف احملتسب، يعين اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر، هل يدَُع من قام به أم 
ح غري الرأي الذي عليه الش ص؟   ينكر عليه إذا كان هو يرج ِّ

سوغ فيه اخلالف وما ال يسوغ فيه، ان اإلنكار، مث اخلالف، وما يوبعد تعريفات طويلة يف بي
 أورد الباحث يف اخلامتة أموراً حيسن إيراد بعضها، منها قوله: 

• على املسلم يف مسائل اخلالف حتر ِّي احلق ِّ وعدم التعصب لقول خيالفه، وأن يعرف ألهل 
 العلم قدرهم وفضلهم. 
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 لها وبياهنا.اخلالف" قاعدة جمملة ال بد من تفصي• أن قاعدة "ال أنكار يف مسائل 

• إذا كان امل تلفون يف بلد واحد وحتت ظل إمام واحد فإن اخلالف السائغ يرتفع حبكم  
 احلاكم، ويرجع امل الف من مذهبه إىل مذهب احلاكم.

فيها على الصحيح، وأن سبيلها املناصحة  املسائل اليت يسوغ فيها اخلالف ال إنكار •
  احثة واملناظرة.واملب

 

 

 ة والفكريةاحلسبة السياسي

 

احلسبة السياسية والفكرية/ حممد بن شاكر الشريف._ القاهرة: املركز العريب للدراسات 
 ص.186هـ، 1432اإلنسانية، اتريخ اإليداع 
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يذكر املؤلف أن احلسبة )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر(، هو صمام أمان يقف مانعًا يف 
به، أم بفعل احملظور املنهي عنه. واجملال السياسي  وجه امل الفات، سواء كانت بَّتك املأمور

والفكري يعدُّ من أخطر اجملاالت، نظرًا ملا يَّتتب عليه من أحكام وأوضاع... ومن أجل 
 ذلك كان هذا البحث، الذي جعله يف مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة. والفصول هي:

 مشروعية احلسبة السياسية والفكرية. األدلة على  -

 لنماذ  التارخيية للحسبة السياسية والفكرية. ا -

النماذ  العصرية للحسبة السياسية والفكرية )وفيه مخسة مباحث: رفع دعاوى احلسبة،  -
 االعتصام، املظاهرات، اإلضراب، العصيان السياسي املدين(.

 ومما توصل إليه املؤلف:

اجلانب السياسي واجلانب  هللا عليه وسلم أول من قام ابحلسبة يف كان رسول هللا صلى -
 الفكري ويف جوانبها كلها، مث تاله يف ذلك اخللفاء والصحابة والعلماء.

للحسبة نوعان: حسبة نظامية أو مؤسَّسية تقوم عليها الدولة، وحسبة تطوعية أو شعبية  -
 ن الدولة.  يقوم هبا األفراد من تلقاء أنفسهم من غري تكليف م

 نظامية )يف التاريخ اإلسالمي( يف أمرين:واحنصرت احلسبة السياسية ال

 أهل احلل ِّ والعقد، وذلك يف ابب األمر ابملعروف. -

 والية املظام، وذلك يف ابب النهي عن املنكر. -

 واختذت احلسبة السياسية التطوعية عدداً من الوسائل، فمن ذلك:

عروف والنهي عن اية األحاديث اليت تتحد  عن األمر ابملالدخول على األمراء، ورو  -1
 املنكر، واألحاديث اليت فيها النهي عن ظلم الرعية أو عدم القيام ابحلق.
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 كتابة الرسائل الش صية وتوصيلها لويل األمر.  -2

أتليف الكتب يف ذلك، وإهداؤها للوالة يف وقتهم، وتضمينها الزواجر والقوارع ختويفاً هلم  -3
الشرع، مع بيان الصفات اليت ينبغي هلم التحلي  وحثاً على اتباع الشريعة، وعدم تعدي حدود

هبا، والتصرفات اليت ينبغي هلم اتباعها. واحلديث عن أضداد ذلك من الصفات والتصرفات 
 اليت ينبغي هجرها واالبتعاد عنها.

 يف قوة ورابطة جأش. إنكار املنكرات السياسية وعدم املداهنة فيها، واإلعالن هبا -4

 فكرية: ومن مظاهر احلسبة ال

 املنع من النظر يف الكتب امل الفة للشريعة. -

حتريق الكتب اليت يسبب وجودها اختالفًا بني املسلمني، ولو م تكن تلك الكتب خمالفة  -
 للشريعة. 

 الرفع للوالة واستعداؤهم على من يفسد عقول وأفكار املسلمني. -

واألفكار املنحرفة، سواء كان يف  ل العلم من الرد  على أهل األهواء والبدعما يقوم به أه -
 مؤلف أو يف وسيلة إعالمية أو مناظرة مع هذه الفئات.

 احلجر يف الفتوى على من ليس أهالً هلا. -

إقامة دعوى احلسبة الفكرية، وهي رفع دعوى على كل ِّ صاحب فكر مائل عن القصد  -
 ابب االجتهاد السائغ.األحكام الشرعية، وكل ِّ ما ال يدخل حتت  خيالف به املستقرَّ من
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(31 ) 
 النظام القضائي يف اإلسالم

 
 القضاة اختيار طرق

 
ريعة بـني مقارنـة دراسـة: القضـاة اختيـار طـرق  خالــد /الوضـعيَّة والتشـريعات اإلسـالمية الشـَّ

ــ، 1430 شــتات دار :القانونيــة الكاتــب دار :القــاهرة -.غابــة أبــو عبــدالعظيم  154 ـه
 .ص
 
 

 
 
 .أبوا إذ اآلَخرين من حقوقهم ألخذ النَّاس ملجأ فهم واجملتمع، الدَّولة يف رفيعة مكانة ضاةللق
ريعة أحكـام مـع الوض عي القانون أحكام اتَّفقت   وقد  واختلفـت ،القاضـي شـروط بعـض يف الشـَّ
ا واألكفـأ األفضـل القضـاء ليتـوىلَّ  كافيـة  غري القانون شروط ولكن ،خراآل البعض يف معها  علمـً
 .واألحسن األفضل إالَّ  القضاء أمرَ  يلي ال :الشَّريعة يف هي بينما ،لًقاوخُ 

ني الشــريعة ويف ،تع يـــني أو انت ــاب بـــني القاضــي الختِّيـــار القانونيــة الـــنظم وختتلــف  يف إال ،يـُعـــَ
ــاالت ــتثنائيَّة حـ ــاء ،اندرة اسـ ــانون وفقهـ وا م القـ ــُّ ــة علــــى ينصـ ــيت الطَّريقـ ــار الـ ــا خيتـ  يف القاضــــي هبـ
 .اإلسالمية الشَّريعة فعلت كما  الضَّرورة حاالت
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 يف توافُرهــا الواجــب الشــروط عــن :األوَّل ،فصــلني يف وغريَهــا األمــور هــذه الكاتــب حبــث وقــد
 ابالنت ــاب الطــرق، هــذه األخــري يف أابن حيــثُ  ؛القاضــي اختِّيــار طــُرق عــن واآلخــر ،القاضــي
ــن ــق عـ ــام، االقــــَّتاع طريـ ــطة واالنتِّ ــــاب العـ ة طبقــــة بواسـ ــَّ ــطة واالنت ــــاب ،خاصـ  الســــلطة بواسـ

 .التشريعيَّة
ن جنــاح يثبــت وم احلديثــة، القانونيــَّة الــنظم بعـض يف القضــاء املــرأة تــويل   عــدم الدراســة وبيَّنـت  مــَ
ا ةضـئيل اءقضـ ال توليهـا نسـبة فإنَّ  ذلك تقبل اليت وحلَّ  ها،والَّ   وظـائف تول ِّيهـا مـع ابملقارنـة جـدًّ
ة ا اإلســالميَّة الشــريعة أحكـام مــع ختتلــف بـذلك وهــي ،أخــرى عامـَّ  عــدم يف الــرَّاجح للــرأي طبقـً
 .القضاء املرأة تويل  
 ذلـك علـى يـنصَّ  وم املسـلم، لغـري القضـاء تـويل   متنـع اإلسـالمية الـدول بعـض أنَّ  كذلك  وبيَّنت
ــانون يف ري القـــ ا جــــــاء بــــــل ،املصــــــ  ع عامــــــًّ  حمكمــــــة أصــــــدرت   وقــــــد ،املصــــــريَّة ابجلنســــــيَّة للمتمتــــــ ِّ

ا ةاإلســـــكندريَّ  ه ُيـــــوز ال املســـــلم غـــــري :لنَّ  يقـــــر ِّر نافيًائاســـــت حكمـــــً ل تعيينـــــُ  القضـــــااي يف للفصـــــ 
 .مسلًما أطرافها أحد يكون اليت الش صيَّة

ا ،اإلسالمية الشريعة أمَّا  كـان  أو مسلمني، بني النزاع كان  إذا القضاء املسلم غري تويل   متنع فإهنَّ
ل املسلم لغري القضاء تويل   زُيي الرَّاجح والرَّأي ،مسلًما الطرفني أحد  يف ديـنهم ذوي بـني للفصـ 

م واجلنائيَّة املدنيَّة املسائل يف أمَّا أنكحتهم، مسائل  .املسلم للقاضي خيضعون فإهنَّ
 
 

 احلكم القضائيأثر اخلالف الفقهي على 
 

أثر اخلالف الفقهي على احلكم القضائي: دراسة أتصيلية ملسائل اخلالف وقواعد احلكم 
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -جملال القضائي/ عبداحلميد بن عبدالسالم بنعلي.يف ا

 (.. طبعت)رسالة ماجستري -ص.722هـ، 1428كلية الشريعة، قسم الفقه، 
 



387 

 

 
 

 حقاً... إذا اختلف الفقهاء يف حكم، فبَم حيكم القاضي؟
هللا على هذه األمة، وأن أوىل من  يقطع الباحث ابخلالف الواقع أواًل، وأنه يتضمن تيسرياً من

ينبغي أن يعتين مبسائل اخلالف هم القضاة، ذلك أهنم مؤمتنون على العدل بني الناس... مث 
 أو قانون واحد.. إن احلق ليس حمصوراً يف مذهب واحد،

ولل الف الفقهي أثر ابرز يف فصل اخلصومات بن الناس، وتتعلق به مسائل وأحكام هتمُّ 
فتني أكثر مما هتم غريهم.. فكان ال بد من حبث هذا املوضوع، الذي م يفرد يف  القضاة وامل

 كتاب مستقل حبسب علم الباحث. 
 ل ومباحث ومطالب، وهي:وقد جعل رسالته يف اببني طويلني ومتفرعني إىل فصو 

أثر اختالف الفقهاء يف الوقائع القضائية وطرق اإلثبات وموقف القاضي  -
 منه.

 هاء يف قواعد احلكم على مسائل قضائية. أثر اختالف الفق -

كما يقول الباحث يف  -ومن مقتضيات التيسري الذي يتسم به اخلالف الفقهي املعترب 
 يوجب الشنآن والعداوة بني أهله... أنه ال إنكار يف مسائله، وال -اخلامتة
بسبب خمالفة أصل أو دليل مقطوع به،  - أو ملغي -وهناك خالف مذموم  -

 وهوى، فهذا مردود.  أو بسبب تعصب

احملكوم عليه يلزم االنقياد حلكم القاضي حل لو كان خالف معتقده  -
ومذهبه، ألن القضاء موضوع بقصد فصل اخلصومات وإهناء املنازعات، وال 
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قق ذلك إال ابإللزام ابحلكم، وملا يف خمالفته من مفسدة مشاقة احلاكم يتح
 كن بد من التزامه. واخنرام النظام وتفويت نفوذ املصاحل، فلم ي

القول مبراعاة اخلالف ال يستجيز للقاضي أن يفصل حبكم ال يعلم دليله وال  -
 موقعه من الصحة والصواب وهو ُيد يف نفسه قوة يف البحث عن الدليل،

 والَّتجيح بني املشكل واملتشابه من األقاويل.

واقعة املقاصد والنيات هلا أثر كبري يف الكشف عن ماهية احلكم املناسب لل -
 املعروضة للقضاء.

 وكذلك العرف له سلطان قوي يف حتديد األحكام املناسبة هلا. -

 وسدُّ الذرائع أصل مكني يف الشرع... -

َّتتب عليه آاثر على القاضي مراعاهتا اخلالف الفقهي يف الواقعة القضائية ت -
إابن نظره يف مسائل اخلالف، وهي: وجوب الَّتيث يف إصدار األحكام، 

عة على أهل املشورة، والتيسري يف األحكام، وإسقاط احلدود وعرض الواق
 بشبهة اخلالف، وهو ضرب من التيسري.

ويستحب للقاضي أن يستشري يف أحكامه من يثق بدينه وعلمه من أهل  -
 العلم واخلربة..

ال ينكر أن مجلة من االجتهادات اليت صار إليها الفقهاء رمحهم هللا يف  -
ا عالجًا حلالة طارئة أو انزلة مستجدة، وم عصور مضت إمنا صاروا إليه

ُيعلوها شرعًا ال ُيوز خرقه على مدى األزمان، بل أانطوها ابملصلحة 
ومن هنا شدد الفقهاء حسبما تقتضيه معطيات األزمان وأحوال األمم.. 

 النكري على من حيملون الناس على السطور دون مراعاة أعرافهم وعوائدهم. 

اف إمنا يكون يف املسائل الظنية االجتهادية خاصة، فهي أتثري العوائد واألعر  -
اليت تتبدل أحكامها حبسب اقتضاء املصلحة هلا زمااًن ومكاانً، وأما املسائل 

والدوام فال تنتهض األعراف حملوها أو تبديلها،  القطعية اليت تتسم ابلثبوت
ائد بل تلك األحكام من شأهنا أن تقو ِّم األعراف امل الفة وتصحح العو 

 الفاسدة.
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 اإلشراف على غوامض احلكومات

 

هـ( ؛ 488اإلشراف على غوامض احلكومات / أليب سعد حممد بن أمحد اهلروي ) ت  
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، عمادة  -دراسة وحتقيق أمحد بن صاحل الرفاعي .

 ص( )أصله رسالة دكتوراه(. 1343مج ) 2هـ، 1431البحث العلمي، 

 
 

ل أدب القاضي، والشهادات، اب يف علوم األقضية، وأغلب موضوعاته يف مسائكت
والدعاوى والبينات، مع بعض األحكام السلطانية، والقواعد الفقهية، وخصوًصا املتعلقة 

 ابإلقرار، وكتابة الصكوك، والتوثيق الشرعي. 

ة كبرية عند الفقهاء ويعترب من أهم املراجع الفقهية وأقدمها يف ابب األقضية، وله قيمة علمي
أثنوا عليه كثريًا، إضافة إىل مكانة مؤلفه، وغزارة املادة العلمية اليت وخاصة الشافعية، ولذلك 
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أودعها كتابه، الذي حفظ أقوال كثري من العلماء الكبار، م ترد يف كتب أخرى، كما أن فيه 
 مسائل ال توجد يف غريه من كتب الشافعية هبذا التوسع.

( أليب عاصم حممد بن أمحد ى للكتاب أتيت من أنه شرح لكتاب )أدب القضاءوأمهية أخر 
هـ( الذي م يصل إلينا، وصرَّح أنه اعتمد على ثالثة كتب يف القضاء يف  458العبادي ) ت 

املذهب الشافعي، اثنان منهما مفقودان، مها: أدب القضاء لإلصط ري، ومثله للشاشي، 
تفريعات قاص مطبوع، فكتابه خمتصر منها، وفيه مسائل و والثالث ابلعنوان نفسه البن ال
 وصور وأمثلة وأقوال عديدة..

ومن أمثلة املسائل اليت أوردها: الوصية ابملال اجملهول،  حكم بيع السكر ابلسكر، كيفية 
ضمان منافع املغصوب، االستئجار على الذمة، التوكيل يف االستشفاع، الرد ابلعيب، ما 

كاح، الرجوع عن الشهادة، ما يعترب إقرارًا و ما ال يعترب، إنشاء الن ُيري فيه التحالف،
الشهادة املبهمة، كيفية الشهادة على الزان، علم القاضي، يف الذين ال تقبل شهادهتم وهم 
عدول، اختالف التاريخ يف اإلخبار واإلنشاء، متلك اللقطة للصغري واملكاتب، فيمن ال 

، كيفية ضاؤه، تولية اآلخذ للرشوة، حكم هدااي العماليقضي له القاضي ومن ال ُيوز ق
 اإلجارة على احلج.. 

 

 التحكيم اإلسالمي يف نظام غري إسالمي

 

بــريوت: منشــورات  -التحكــيم اإلســالمي يف نظــام غــري إســالمي/ مســرية الــزعيم املنجــد .
 ص.264هـ، 1429األلفية اجلديدة، 
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 ملركـز عملـي تصـور وعـن ،تحكـيم بـني الشـريعة والقـانونيف اببني طـويلني حتـدَّثت الكاتبـة عـن ال

 اإلسالمي. التحكيم

 اختيـار وتـوفري مراحلـه، بكـل التحكـيم تنظـيم مهمته دائم إسالمي حتكيم مركز إنشاء أن وذكرت

 إىل وصـوالً  الالزمـة، القانونية الرقابة وإجراء والعدل، والنزاهة االختصاص أصحاب من احملكَّمني

 األحكـام تطبيـق علـى معـني خـري هلـو للطعـن، قابلـة وغـري للتنفيـذ صـاحلة كيميةحت قرارات إصدار

 والتجارية. املدنية املعامالت يف الشرعية

ــرعي التقنـــني وأن  ــه الشـ ــامالت لفقـ ــرانً  يكـــون أن ينبغـــي املعـ ــادراً  مـ ــة علـــى وقـ ــكالت مواجهـ  املشـ

 يف وإبقائــه جهــة، مــن اخــَّتاق ألي يتصــدى منيــع قالــب يف وضــعه هبــدف اجملتمــع، يف املســتجدة
 تعقيداهتا. وازدايد الناس حياة بتطور مرتب  حتديث لكل متسعاً  الوقت ذات

 الشريعة بني ومستلزماته  التحكيم وعن  اإلسالمي،  التحكيم يف  أساسية مفاهيم عن  حتدثت  وقد 

 يف املعتمـدة التشـريعية واألدلـة التحكـيم، مركـز دور تفعيـل وسبل احملتملة العقبات وعن والقانون،
 اإلسالمي. التحكيم كزمر  وتنظيم اخلصومات، يف الفصل

ــة ــة والكاتبـ ــتئناف، حماميـ ــرة ابالسـ ــة يف وحماضـ ــان جامعـ ــريوت، اجلنـ ــل ببـ ــا وأصـ ــذا كتاهبـ ــالة هـ  رسـ

 اجلامعة. تلك من ماجستري

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaq_qt6vLLAhWCRQ8KHZVVArgQjRwIBw&url=https://www.irsad.com.tr/tr/SOSYAL-BILIMLER/HUKUK-c69c109.html?page%3D5&psig=AFQjCNENYpOY77OOVQRa52CSuTRI5InymA&ust=1459785348323786
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 وسائل إهناء املنازعات بني األفراد

 

فقهية مقارنة/ وسائل إهناء املنازعات بني األفراد يف الشريعة اإلسالمية: دراسة 
 ص. 694هـ، 1429عبدالباسط حممد خلف._ القاهرة: دار احملد ِّثني، 

 

 
 

إهناء النزاعات واخلالفات ابلوسائل املبنية على الرضا أوىل وأفضل من اللجوء للقضاء 
إهناءها ابلوسائل السلمية من شأنه أن يدمي احملبة، ويرفع وإهناء املنازعات عن طريقه، ألن 

 صله، ويكون مكانه احلب والوفاق.النزاع من أ

وإمنا تنتهي اخلصومات إذا ما التزم كل فرد مبا عليه من حقوق وواجبات جتاه اآلخرين، 
ع هوة اخلالف ودائرة النزاع.  والتقصري أو التفري  يف هذه الواجبات من شأنه أن يوس ِّ

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6pXP6vLLAhXFDA8KHckFC1wQjRwIBw&url=http://www.nooonbooks.com/religions/o-u-u-u-u-o-u-o-o-u-o-u-u/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9.html&psig=AFQjCNEucjjok8Zn5P4hwfEE123HSs2G7w&ust=1459785421377277
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ب وقد مجعت الشريعة اإلسالمية حق العمال وحافظت عليه، وأوجبت على أصحا
األعمال توفية العمال حقوقهم بعد إجناز ما يكلفون به من األعمال، فإذا ماطلوا يف هذا، 
فقد وضعت الشريعة وسائل متعددة حلماية العامل، واحملافظة على حقوقه، ورتبت جزاءات 

 اطلون يف دفع أجور العمال، أو إهناء عقودهم إهناًء تعسفياً.على أصحاب األعمال الذين مي

 كره املؤلف يف كتابه الذي كان أصله رسالة علمية، وجعله يف اببني كبريين، مها:هذا ما ذ 

 املنازعات اليت يكون طرفا اخلصومة فيها منفردين. -

 املنازعات اليت يكون فيها طرفا اخلصومة متعددين، أو أحدمها متعدداً.  -

 حتتهما فصول ومطالب ومسائل، منها:و 

 ليت وضعتها الشريعة إلهناء النزاع. أسباب النزاع يف البيع، والوسائل ا -

 التنازع يف العني، والرهن، والشفعة، واحلقوق املشَّتكة، واإلجارة... اخل. -

 التنازع بني الزوجني، وصوره، كاالختالف بسبب النفقة، ومتاع البيت...  -

 التنازع يف الدماء... -

 التنازع يف الوصية، واحَلجر، والشركة، واللقطة واللقي . -

 
 البني  ذات إصالح

 
  أمحد  كامل إعداد القبلية/ واألعراف اإلسالمية الشريعة ضوء يف البني ذات إصالح

  رسالة  )أصله ص476 هـ،1430 اإلميان،  دار القمة: دار اإلسكندرية: القاضي._

 دكتوراه(.
 



394 

 

 
 

  قد  اليت  النزاعات لقطع سعياً  واجلماعات األفراد بني البني إصالح سبل فيه  الباحث تناول
  مشروعية  فيه ذكر وقد والت اصم، التنازع بسبب الدماء سفك أو احملرَّم اهلجران إىل تؤدي
 املصلح، وصفات اإلصالح، ووسائل انقضائه،  وطرق وأقسامه، وشروطه، ،وأركانه الصلح،
  إجراءات  وتوضيح الدولة، مستوى  على أو الزوجية،  احلياة مستوى  على سواء الصلح، وأقسام

 اليمنية.  القبائل بعض لدى القبلي العرف يف املتمثل يبالشع املستوى على الصلح
 املؤلف:  إليه توصل ومما

  يُعدُّ   القبلي العرف ويف اإلسالمي،  التشريع يف نبيلة قيمة  البني ذات إلصالح إنَّ  -

 وحضارية. وأخالقية،  اجتماعية، ومسؤولية إميانية، ضرورة إحياؤه
  واإلنسانية،  اإلسالمية، القيم مةمنظو  يف كبرية أمهية البني، ذات إصالح حيتلُّ  -

 وآتلف متاسك من ققهحي ومبا واجلمعي، الفردي، املستوى  على آاثر من عليه  يَّتتب مبا

  واألمن  السلم،  وتعزيز  واخلصام، التفرقة  عوامل  على القضاءِّ  خالل من اجملتمع

 االجتماعي.
  سية، النف احلياة مناحي مجيع  على إُيابياً  ينعكس  البني  ذات  إصالح تفعيل -

  بنية  يف األصغر الدائرة من دوائره وتتسع واملعنوية، واملادية،  والسياسية، واالجتماعية،

 العاملي. املستوى  على األوسع الدائرة إىل احمللي جملتمعا
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  زحف  بسبب  االجتماعية؛ العالقات يف خطرياً  حتوالً  تشهد احلالية  املدة إن -

  مما  والتوجيهية، الَّتبوية املؤسسات دور ارواحنس والقيم،  املفاهيم وتبدل املادية، القيم
 البني.  ذات إصالح فضيلة إحياء  أمهية يعزز
  يستوعب  بل الفردي، املستوى على دائرته تنحصر ال البني ذات إصالح -

  الدولة  وبني  والقبيلة،  الدولة وبني واحملكوم، احلاكم  بني والعالقة الزوجية، املؤسسة

 البني ذات إصالح يت ذ املستوايت هذه من مستوى كل ويف الكافرة، والدولة املسلمة

 القبلية.  أو  الشرعية القواعد حبسب خاصاً  وضعاً 
  يف  احلضور من كبري  بقدر وحيظى اجملتمع،  يف متقدم مبوقع  القبلي  الصلح تميزي -
 الواقع. 
 مع وائتالفه انسجامه من الرغم على القبلي العرف يف البني ذات إصالح إن -
  التشريع  ختالف اختالف نقاط هناك أن إال جوانبه، من كثري يف اإلسالمي التشريع

 الدايت.  حتديد  وأبرزها اإلسالمي،
  ملا  اإلسالمي، اجملتمع عليها يقوم اليت الركائز أهم  من البني ذات إصالح يُعدُّ  -
  والت اصم،  التباغض،  أسباب وإزالة واالجتماعية،  األخوية، الرواب  تقوية من فيه

 اجملتمع.  وفئات أفراد  بني والتقاتل
  األلفة  وإعادة اخلالفات حلل ِّ  الوسائل وأجنح الطرق أقرب  البني ذات  إصالح -

 املت اصمني. بني واحملبة
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(32 ) 
 النظام اًلجتماعي يف اإلسالم

 
 احلياة املتساحمة والتعايش السلمي

 

 1428الرايض: دار عامل الكتب،  -احلياة املتساحمة والتعايش السلمي/ مقداد ايجلن.
 ص. 181ـ، ه
 

 
 

يقول املؤلف يف مقدمته، وهو ابحث تربوي إسالمي مشهور: يف البداية كنت أخرجت هذا  
الكتاب حبجم كتاب اجليب ]ابللغة الَّتكية[، مث قرأت الَّتمجة العربية لكتاب جريالد. .  
جامبولسكي، بعنوان: "التسامح أعظم عال ". متلكتين احلرية عندما علمت أن حياة 

من أمراض عضوية وبدنية ونفسية كثرية، لذلك أوصي مجيع قر ائي ت إىل التعايف التسامح أد
 بقراءته.

قال: لقد أاتح ديننا مساحة واسعة هلذا املوضوع، حيث ذكر الكت اب اإلسالميون اآلايت 
واألحاديث اليت أشارت إليه، ولكن م أطلع على كتاب يبحث بعمق العالقة النفسية بني 

 نه. مراض الناجتة ععدم التسامح واأل
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وقال يف آخر الكتاب: إن التسامح فضاًل عن كونه مطلبًا شرعياً، وأسلواًب إنسانيًا يف     
حسن التعامل وفض املنازعات، ومنهجًا حضاراًي للتفاهم بني الشعوب واألمم والدول، فهو 

ن  نفع على اآلخريأداة نفسية تعود ابلفائدة على املتسامح ذاته أواًل وآخراً، قبل أن تعود ابل
املتسامح معهم، لِّما يور  صاحَبُه من الراحة، واهلدوء النفسي، وُين ِّبه الكثري من العقد 
واالضطراابت النفسية، وحيميه من كثري من األمراض والضغ  والتوتر، إنه ُيعل صاحَبُه حمبوابً 

الغيَظ : }والكاظمنَي من قبل اآلخرين، وقريبًا من نفوسهم، وحمسنًا إليهم... يقول هللا تعاىل
 [. 134والعافنَي عن الناس وهللا حيبُّ احملسنني{ ]آل عمران:  

 وقد جعل كتابه يف قسمني:
 عنوان األول "البعد العلمي للحياة املتساحمة" وهو مثانية فصول، عناوينها:

 أمهية احلياة املتساحمة وأضرار غياهبا. -

 موانع احلياة املتساحمة. -

 احل والتسامح.طرق إزالة موانع التص -

 جماالت احلياة املتساحمة. -

 القواعد واإلرشادات النفسية حلياة التسامح. -

 خطوات اإلعداد للتسامح. -

 مبادئ حياة التسامح بني اإلنسان ونفسه. -

 التطبيقات الذهبية حلياة التسامح بني اإلنسان ونفسه. -

 القسم الثاين: "البعد الديين للحياة املتساحمة"، وعناوين فصوله: 

 املصاحلة واإلصالح.بادئ م -

 األساليب احلكيمة لإلرشاد.  -

 أساليب إقناع الناس والتأثري فيهم.  -

 كيف يتحكم اإلنسان يف نفسه ويقودها حبكمة. -

 الطرق احلكيمة حلل املشكالت. -

 حسن است دام املناقشة واحملاورة واملناظرة العلمية. -

 خالصة أمهية تطبيق حياة التسامح والتعايء السلمي. -
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 ة املتساحمة والسلمية وشروطها.احلياحدود  -

 ومما ذكره يف النتائج: -
 احلياة اليت ختلو من التسامح، ختلو من السعادة. -
إذا اشتدت اخلصومة أدت ابإلنسان إىل اجلرائم، ومن احملتمل جدًا أن هتدم  -

 األسر واملؤسسات واجملتمع بشكل عام، من الداخل واخلار 

يه، والذي ال يستجيب لذلك يكون   علأمر ديننا اإلسالمي ابلتسامح وحثَّ  -
خمالفاً ألوامر الدين، ومن جهة أخرى فإن اإلسالم يرى اخلصومات والعداوات 

 حركات هدامة يف اجملتمع.

ينبغي ملن يريد إجناح املصاحلة أن يكون يف غاية التصميم واإلخالص   -
 والتضحية. 

ت بني أفراد املؤسسة بعضهم نازعاومما أوصى به للمؤسسات: املبادرة إىل تشكيل هيئة حلل امل
 ببعض، أو بني األفراد وإدارة املؤسسة نفسها، وبني املؤسسة ومثيالهتا يف اجملتمع.

وأوصى وزارة العدل بتوزيع نشرات إعالمية للتوعية لمهية املصاحلة والتسامح بني املت اصمني 
 وحث القضاة واحملامني على القيام مبسؤولياهتم يف هذا اجملال.

 صى يف أكثر من موضع لن يوزع كتابه هذا ليستفاد من حمتواه.ما أو ك
 
 

 
 أحكام املسنني يف الفقه اإلسالمي

 

الرايض: جامعة  -أحكام املسنني يف الفقه اإلسالمي/ سعد بن عبدالعزيز احلقباين.
 (.. طبعتورقة( )رسالة ماجستري 978مج ) 2هـ، 1428اإلمام، كلية الشريعة، 
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ملسائل املتعلقة ابملسنني جاءت متفرقة يف أبواب الفقه املتنوعة، مما تطلَّب مجعها األحكام وا
وازل وترتيبها من قبل الباحث الكرمي، ليسهل االطالع عليها، وأضاف إليها ما استجدَّ من ن

خاصة هبم ومن يف حكمهم، كاألدوية والعمليات اجلراحية واستعمال اآلالت احلديثة املعينة 
ض العبادات، مع حاجة املسنني واملؤسسات واملراكز املت صصة يف رعاية املسنني  يف أداء بع

إىل كتاب فقهي ُيمع األحكام الشرعية املتعلقة هبم، والدراسات اليت كتبت يف هذا املوضوع 
علقت ابجلوانب االجتماعية أو النفسية أو الطبية أو االقتصادية، مع إغفال اجلانب الفقهي ت

 على األدلة الشرعية، واملوضوع م يدرس دراسة فقهية مقارنة شاملة من قبل، التفصيلي املبين
 ولذلك جاءت رسالته هذه، يف حجم يبلغ حنو ألف ورقة. 

 واببني وخامتة.وقد حبث موضوعاته يف متهيد 
 األول يف العبادات. 
 واآلخر يف فقه األسرة واملعامالت واجلناايت واحلدود. 

فصول: أحكام املسنني يف الطهارة وسنن الفطرة، ويف الصالة، والباب األول فيه مخسة 
 والصيام واالعتكاف، واحلج، واجلهاد.

وحتت هذا وذاك مطالب واآلخر يف ثالثة فصول، اليت بدت مفرداهتا من عنوان الباب، 
 ومباحث متفر ِّعة، فيها دراسة وأتصيل وتوثيق للمسائل واألحكام اخلاصة ابملسنني.

 ام املسنني يف فقه األسرة ثالثة حبو :فمن مباحث أحك

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_fmn6_LLAhUEOQ8KHTN0Cn0QjRwIBw&url=http://www.nooonbooks.com/catalog/product/view/id/41049/s/-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/&psig=AFQjCNG739R-Fz96vlRel4rgOEJGV3sbHg&ust=1459785602901971
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األول: اخللوة وسفر املرأة املسنة بال حمرم، وفيه ثالثة مطالب: خلوة الرجل ابملرأة املسنة، 
 أة، سفر املرأة املسنة بال حمرم، يف احلج وغريه.خلوة الرجل املسن ابملر 

 واملبحث الثاين يف أحكام النكاح، وحتته مطالب ومسائل.
 نفقة املسن، وحتته ثالثة مطالب، ومسألتان. والثالث يف

 ومما ذكره يف اخلامتة:
 ا...أن املسنَّ مراعى يف األحكام التكليفية عند حتقق العجز البدين: عجزاً اتماً أو نسبيًّ  -
أن املسن مراعى يف األحكام الشرعية عند ظهور االعتالل العقلي، سواء أكان بفقدانه   -

رف التام، أم بضعفه واعتباره كاملعتوه، أو بفقدانه العقل بشكل كاماًل ووصوله مرحلة اخل
متقطع، فال يكلف حبكم تكليفي تعبدي ما دام فاقد العقل بصورة مستمرة أو متقطعة وقت 

كما أنه حيجر عليه ملصلحته ومصلحة ورثته، فال يصح معه إقرار وال هبة وال وصية   انقطاعه،
 ما دام فاقد العقل.

 ع ابلرخص الشرعية حسب حاله... املسنُّ يتمت -
طات اجلنسية ابلنسبة للمسن ِّ تكون مباحة عند حتقق احلاجة  - استعمال املساعدات واملنش ِّ

شف العورة، بل إن ذلك قد ينتقل إىل الندب وانتفاء الضرر وعدم حصول احملظور، كك
 والستحباب إذا حتقق به مصلحة خاصة ابملسن أو زوجته ...

ة واملراهم الظاهرة إلزالة آاثر الشي وخة املتمثلة يف التجاعيد وحنوها نتيجة  استعمال األدوي -
ألدوية إىل كرب السن أمر مباح بشروطه، ومن أمهها عدم حلوق ضرر ابملسن، وما م تؤد هذه ا

تقشري اجللد أو تغيريه مدة طويلة، أو مبا يكون التغيري به ابقيًا دائماً، وأما إذا كان يقشر  
 يغري اخلِّلقة مدة طويلة أو دائمة فهو حمرَّم.اجللد أو 

 اليأس من احمليض ليس له سن معينة على الصحيح. -
الركوع بغريه القادر، وصالته األوىل عدم إمامة املسن ِّ العاجز عن القيام أو السجود أو  -

 صحيح لو طرأ عليه ذلك.
 الولد ملزم ابلنفقة على أبيه املسن ِّ العاجز. -
ألمر القيام بشؤون املسنني ورعايتهم وإيوائهم وخاصة عند عدم وجود القريب على ويل ِّ ا -

 املنفق.
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صحيحة أيضًا لكثر وصية املسن ِّ لكثر من الثلث صحيحة إذا أجازها الورثة، ووصيته  -
 من الثلث عند عدم وجود الوار .

يقام عليه شيء يؤدي املسنُّ الضعيف يراعى يف تنفيذ العقوابت احلد ِّية أو التعزيرية، فال  -
 إىل ما هو أعظم من عقوبته املقرَّرة.
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(33 ) 
 حقوق اإلنسان يف اإلسالم

 
 
 احلقوق واحلرايتمة و األصول اإلسالمية ملنظ

 
مة احلقوق واحلرايت املعاصرة/ حممد صالح عبدالبديع و األصول اإلسالمية ملنظ

 ص. 140 ،هـ1430 السيد._ القاهرة: دار النهضة العربية،
 

يفت ر الغربيون لن هلم األسبقية يف إقرار حقوق اإلنسان وحرايته، ويتجاهلون الدور 
ه احلقوق واحلرايت وتنظيمها قبل أن تقرها دول العام. البارز للشريعة اإلسالمية يف إقراء هذ

شرفة، امل فقد وجدت حقوق اإلنسان وحرايته أساسها يف القرآن الكرمي، ويف السنة النبوية
 قها، وطبقت عملياً يف الدولة اإلسالمية.  اوتوىل الفقه اإلسالمي بياهنا وحتديد نط

قوقاً جتاه الدولة، وجتاه غريه من األفراد،  قد كرَّمت الشريعة اإلنسان، واعَّتفت لن له حل
، وأقامت الدولة اإلسالمية توازاًن بني احلرية والسلطة ضمااًن حلسن حياة الفرد من انحية
والستمرار الدولة واستقرار اجملتمع من انحية أخرى، ولذلك ال يعرف اإلسالم ما يسمى 

هللا على نفسها وعلى  عق شر ابلصراع بني احلرية والسلطة، فإن مهمة السلطة هي تطبي
وكان لإلسالم فضل السبق يف إقرار احلقوق واحلرايت العامة بصورها امل تلفة منذ  رعية.ال

هر ظيالدي، بينما م تربز احلقوق واحلرايت يف الفكر األورويب إال عندما القرن السابع امل
 ! املذهب الفردي احلر يف القرنني السابع عشر والثامن عشر امليالدي

 مباحث ومطالب عديدة، وهي: حتتهاوجعل املؤلف كتابه يف أربعة فصول، 
 احلرايت املتعلقة بش ص اإلنسان )احلرايت الش صية(.  -
 ت املتعلقة بفكر اإلنسان )احلرايت الفكرية(. احلراي -
 احلرايت املتصلة بنشاط اإلنسان )االقتصادية واالجتماعية والسياسية(.  -
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واملساواة يف االنتفاع  ،املساواة وعدم التمييز )أمام القانون وأمام القضاءاحلق يف  -
 ابملرافق العامة وتويل الوظائف العامة هبا(.
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(34 ) 
 احلالل واحلرام

 
 موقف الشريعة اإلسالمية والقانون من اخللوة

 

موقف الشريعة اإلسالمية والقانون من اخللوة واآلاثر املرتتبة عليها: دراسة أتصيلية فقهية 
هـ، 1433مقارنة/ انصر أمحد النشوي._ اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 

 ص. 434

 

 
 

املَّتتبة على اخللوة احملرمة اليت سادت يف هذا العصر ترتب عليها  يذكر املؤلف أن اآلاثر
مضار  ومفاسد كثرية يف اجملتمع، ولذلك جاء هذا البحث املفصل ملنع هذه املعصية، وطلباً 

 إلصالح اجملتمع.

 وقد جعل حبثه يف ثالثة فصول، هي: 
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 مفهوم اخللوة وحكمها التكليفي. -

 ملرأة األجنبية.أقسام اخللوة وحكم اخللوة اب -
 اآلاثر املَّتتبة على اخللوة الصحيحة. -

ومن املسائل اليت انقشها املؤلف: حكم اخللوة ابألجنبية لعال ، ومن أجل التعليم، ومن أجل 
 الشهادة، واآلاثر املَّتتبة على اخللوة يف العدة والنسب، وطلب السجني االختالء بزوجته... 

عاصي يكون حكمها يف املنع والكراهية حبسب إفضائها إىل وأشار إىل أن وسائل احلرمات وامل
يتها وارتباطاهتا، فإذا حرَّم الربُّ تعاىل شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه حيرمها ومينع  غا

 منها، حتقيقاً حلرمته وتثبيتاً له، ومنعاً من أن يقرب محاه..

األجنبية ومن يف حكمها، ولو يف  من حترمي اخللوة ابملرأة ومن هذه الذرائع ما ثبت عنه 
لدين، سدًا لذريعة ما حياذر من الفتنة وغلبات الطباع، وحسمًا ملادة السفر واحلج وزايرة الوا

 وسائل الفساد ودفًعا هلا، مل ما كان الفعل وسيلة ملفسدة.

 

 

 األواين الذهبية والفضية

 

ءا: دراسة فقهية/ صاحل بن زابن األواين الذهبية والفضية استعماًلا وبيعاا وشراءا واقتنا
 ص. 208هـ، 1430الرايض: مكتبة الرشد، اتريخ اإليداع  -البقمي.
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املؤلف يشغل منصب األمني العام للمجمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة، وهو عضو 
جملس الشورى ببالده. وبعد دراسة ملوضوع الكتاب يف ثالثة فصول ومطالب ومباحث، 

 توصل إىل أنه:

كل والشرب ابإلمجاع، وردَّ على منكري هذا رم استعمال أواين الذهب أو الفضة يف األحي 
 اإلمجاع.

كما رجَّح قول مجهور الفقهاء، وهو حرمة استعمال أواين الذهب والفضة على الرجال   
 والنساء يف سائر االستعماالت األخرى.

لفضة إذا كان ذلك لغرض  كما ترجح رأي اجلمهور، وهو حرمة بيع وشراء أواين الذهب وا  
كل أو الشرب، وكذلك حيرم االستئجار على صياغة أواين الذهب أو الفضة  استعماهلا يف األ

 إذا كان بقصد االستعمال.

وبنيَّ جواز اختاذ أواين الذهب والفضة لغرض ادخارها لعاقبة الدهر، أو لتحويلها إىل ما ُيوز 
 لبسه أو استعماله، أو ال لشيء. 

 ا ذكر هو تضييق النقدين واإلسراف.وعلة حرمة م

واختلف يف اآلنية املموهة بذهب أو فضة يف األكل أو الشرب أو غريمها، ورجَّح املؤلف 
 القول ابجلواز، على أن التنزَّه عن ذلك أوىل. 

 

 النوازل يف األطعمة
 

ــ،1432الرايض: دار كنوز إشــبيليا،  -النوازل يف األطعمة/ بدرية بنت مشعل احلارثي. مــج 2 ـه
  ص( ) أصله رسالة ماجستري(. 998)
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املطعم الطيب احلالل له أثر يف سلوك اإلنسان ويف صفاء قلبه وقبول دعائه، وما خبــث منــه لــه األثــر 
 السيء، فيفسد البدن والطبع واخلُلق، ويردُّ الدعاء.

، وفيهــا مــا أحدثــه احملرمــة ممــا اســتجدت مســائله يف عصــرانوجاء هذا الكتاب لبيــان األطعمــة املباحــة و 
اإلنسان مــن مــواد غذائيــة غــري معروفــة مــن قبــل، كالنبــااتت املعدلــة وراثيــًا واألغذيــة املهدرجــة، وجعلتــه 

 املؤلفة يف ثالثة فصول:
 النوازل يف األطعمة احليوانية. -
 النوازل يف األطعمة النباتية. -

 عمة.املركبات الغذائية يف األط  -
 عديدة. وحتت هذه الفصول مطالب ومسائل 

 ومما ذكرته يف اخلامتة:
من الضواب  يف حترمي األطعمة الضرر و اإلسكار أو الت دير واالستقذار واالفَّتاس   -

 واخلبث والنجاسة واالشتباه. 
للحمض الدهين   اهلدرجة عبارة عن إدما  اجلزيء اهليدروجيين يف الرابطة املزدوجة -

 داخل جزيء الدهن لتشبيعها. 

يواانت املأكولة اللحم يف عملية اهلدرجة غري التامة بشرط  ُيوز است دام شحوم احل -
 عدم حدو  الضرر، ومتنع هدرجة الزيوت هدرجة اتمة ألضرارها. 
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الغذاء هو معاجلة الغذاء السائب أو املغلف لحد أمناط  املقصود من مصطلح تشعيع -
دة معينة،  الطاقة، بتعريضه إىل مقادير من اإلشعاعات املؤينة، فتتم مراقبتها بدقة مل

حيث تعمل على التغيري يف نواة اخللية للكائنات الدقيقة املوجودة يف العذاء، فتثبطها 
 وقد تقتلها. 

 مث جواز تناول األغذية املعاملة ابإلشعاع. جواز عملية تشعيع األغذية، ومن  -

مينع است دام املضادات احليوية يف جمال حفظ األغذية والوقاية من املرض، كما مينع   -
  دامها هبدف تسريع منو احليواانت. است

اجليالتني املست لص من جلد امليتة بعد الدبغ طاهر، خبالف املست لص من جلد   -
 احلنزير، فهو جنس وإن ُدبغ. 

 حة أكل حلم الزرافة واألرنب والضب  والريبوع. إاب -

 

 
 

 األحكام الفقهية يف قضااي الغذاء والتغذية
 

ان: عمـــاد  -التغذيـــة/ فاطمـــة مجيـــل عـــامودي.األحكـــام الفقهيـــة يف قضـــااي الغـــذاء و  عمـــَّ
 ص. 436هـ، 1430الدين للنشر، 
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التذكيــة، انتفــاء الضــرر. واخــتالل الغــذاء منضــب  بضــواب  شــرعية، هــي: اإلابحــة، الطهــارة، 

أي ضـاب  منهـا يكـون سـببًا داعيًـا إىل حترميـه، كمـا تقـول املؤلفـة يف كتاهبـا، الـذي كـان أصــله 
 دَّمته إىل جامعة الريموك.رسالة )ماجستري( ق

 وقد جعلته يف فصول:
 األول: الضواب  الشرعية للغذاء والتغذية.

األغذيــــة وطهارهتــــا، أســــباب التحــــرمي يف بعــــض األغذيــــة، ومــــن مباحثــــه: القاعــــدة يف إابحــــة 
القواعــد الفقهيــة الــيت ينبغــي مراعاهتــا يف احلكــم علــى األغذيــة علــى نفســية اإلنســان وســلوكه، 

 وية يف التغذية.اآلداب النب
 الفصل الثاين: تطبيقات فقهية يف قضااي الغذاء املعاصر.

ــة ابملبيــــدات، األغ ــواد ومــــن مطالبــــه: األغذيــــة امللوَّثــ ا، األغذيــــة املعلَّبــــة واملــ ــً لــــة وراثيــ ذيــــة املعدَّ
احلافظة، األغذيـة امللوَّثـة بفعـل الطـرق يف حتضـري الطعـام واسـتعمال األدوات الضـارَّة، التغذيـة 

يد جنس اجلنني، التغذية وبنوك الدم، است دام الطب البديل القائم على التغذية بـديالً وحتد
 عن األدوية الكيماوية. 

 

  األشربةالنوازل يف
 

الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -النوازل يف األشربة/ زين العابدين بن الشيخ بن أزوين.
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 450هـ، 1432
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ازل الفقهية اجلديدة أو القدمية اليت طرأ عليها ما يستدعي حبثها مرة أخرى، مما يبحث يف النو 
املوضوع م يفرد بدراسة مستقلة مستفيضة، مع أمهيته، يتعلق ابألشربة، وذكر الباحث أن هذا 

 وجعله يف مخسة فصول، هي:
 النوازل يف األشربة احليوانية.  -
 النوازل يف األشربة النباتية.  -
 ل يف املشروابت املصنعة.النواز  -
 النوازل يف املشروابت املسكرة واملفَّتة واملنشطة. -
 وابت الغذائية والدوائية. النوازل يف اإلضافات النجسة يف املشر  -

 وتوصل الكاتب إىل جمموعة من النتائج، وهي:
شربه  اتفق العلماء على أن األصل يف مجيع األشربة احلل، إال ما كان ُمسكراً، أو كان يف -

 ضرر.
صناعة األغذية يف هذا العصر ال ميكن أن تقوم بدون مواد مضافة، خصوصًا املواد  -

 ، واملستحلبات، واملثبتات.احلافظة، ومضادات األكسدة
إىل األشربة احليوانية  -اليت أثبتت الدراسات سالمتها –األصل يف إضافة هذه املواد  -

كذلك األصل يف استعماهلا، وقد يعَّتيها احلظر ابلنسب والضواب  احملددة، هو اإلابحة، و 
األمراض  ألمر عارض، كأن تضرَّ ش صاً ما بسبب مزاجه اخلاص، أو بسبب إصابته ببعض 

 اليت تؤثر عليها هذه املواد سلبياً، كاحلساسية مثاًل.
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ا بيان احلكم الشرعي يف األشربة احليوانية املست لصة متوقف على معرفة الطرق اليت متر  هب -
 صناعة اجلنب.

الراجح أن مادة الببسني املست رجة من معدة اخلنزير إذا ثبت أهنا قد دخلت يف صناعة  -
األجبان، فهذه األجبان واألشربة املست لصة منها ال حيل للمسلم تناوهلا، قلَّت النسبة أو  

وقعت  كثرت، ظهرت أعراض النجاسة أو م تظهر، ألن أجزاء اخلنزير جنسة ابالتفاق، فإذا 
يف مائع طاهر كاللنب وحنوه تنجس، بغض ِّ النظر عن نسبة النجاسة، ومقدار اللنب الذي تقع 

 فيه... 
غرام(، فإنه خيدر، وأما 3.2الزعفران مادة خمدرة إذا تناول اإلنسان منها ما يزيد على ) -

 الكمية القليلة اليت تست دم يف اجملاالت الغذائية فإهنا ال ختد ِّر. 
الغازية مسيت هبذا االسم لوجود غاز اثين أكسيد الكربون ضمن مكوانهتا، املشروابت  -

الكحولية، وأن هلا بعض الفوائد إذا استعملت يف حدود  وللتفريق بينها وبني املشروابت
احلاجة، وقد تكون ضارة، وذلك يف حال اإلفراط يف استعماهلا، أو ابلنسبة لبعض أصحاب 

 احلاالت اخلاصة.
روابت الغازية هو اإلابحة، خللو مكوانهتا من املواد احملرمة ابألصالة، إال أن واألصل يف املش

 يف حق األش اص الذين تضرُّهم.  التحرمي قد يطرأ عليها
تسمية مشروابت الطاقة هبذا االسم فيه تغرير ابملستهلك، ألن هذه املشروابت ال تزود  -

وب غازي آخر، بل أي حملول  اجلسم ابلطاقة أكثر من السعرات املوجودة يف أي مشر 
 سكري! 

أو امل درة، أو امليتة  مشروابت الطاقة ال تشتمل على مواد حمرمة ابألصالة كاملواد املسكرة -
أو اخلنزير، وحنو ذلك، وإمنا تشتمل على مواد منبهة ومنشطة للجسم، وعليه فهي داخلة يف 

ليست انجتة عن هذه املشروابت يف املواد املباحة، واألضرار اليت قد تسببها مشروابت الطاقة 
 حد ذاهتا، بقدر ما هي انجتة عن إساءة است دامها..

 جناسة عني اخلمر، وال يوجد دليل صريح صحيح يف املسألة ميكن  اختلف الفقهاء يف -
 االعتماد عليه. 
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للغول مصادر غري اخلمر، كالبَّتول وغازاته، والصفة الغالبة على هذا النوع من الكحول  -
 لسم ِّية ال اإلسكار. هي ا
 است دم الفقهاء لفظ املفَّتات واملفسدات للداللة على امل د ِّرات. -
 ب اخلدر والضعف واالنكسار يف اجلسد وإن م ينتج عنه سكر. املفَّت يسب -
 التفتري أعمُّ من الت دير.  -
 ر.اتفق الفقهاء على حرمة تناول القدر املغي ِّب للعقل من املفَّتات يف حال االختيا -
مجهور الفقهاء يقولون جبواز استعمال املفَّتات إذا دعت إليها ضرورة أو حاجة، كإعطائها  -

 د إجراء عملية جراحية.املريض عن
الراجح هو القول حبرمة التدخني بناء على أنه مادة مضرة، ال على أنه مادة مسكرة أو  -

لنواع السرطان، وذكر تقرير  خمدرة؛ ألن التقارير الطبية أثبتت أن التدخني يسبب اإلصابة 
من  ( مليون ش ص60م أن التدخني تسبب يف قتل )2002منظمة الصحة العاملية لعام 

م، وهو عدد أكرب من عدد الذين ماتوا يف احلربني العامليتني األوىل 2000 -1950عام 
 والثانية. 

ية حرام، ألنه نوع است دام املنشطات الرايضية من أجل التأثري على نتائج املنافسة الرايض -
 من اخلداع والغء.

وقد اتفق الفقهاء على  املصدر األول ملادة اجليالتني هو عظام وجلود البقر واخلنازير، -
حرمة أكل اخلنزير إال للضرورة، وعلى جناسة عينه بعد موته، وأن الراجح أن الدابغ يطهر 

ال ُيوز استعمال اجليالتني   جلود احليواانت امليتة ما عدا اخلنزير، وبناء على ذلك فإنه
ستحالة فيها،  املست لص من جلود اخلنازير أو عظامها يف األشربة، حلرمتها وعدم حتقق اال

 كما ال ُيوز التداوي ابجليالتني املست لص من جلود اخلنازير أو عظامها إال عند الضرورة.
اليت تضاف إليها األشربة اليت يضاف إليها الدم املسفوح تعترب جنسة حمرمة، وكذلك  -

 البالزما.
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 اًلنتفاع ابألعيان احملرَّمة
 
 

عم ان:  -اًلنتفاع ابألعيان احملرَّمة من األطعمة واألشربة واأللبسة /مجانة حممد أبو زيد .
 ص. 326هـ،  1425دار النفائس، 

 

 
 
افع األشياء االنتفاع ابألعيان احملرَّمة يراد به التصرف مبا ميكن استغالله واست دامه من من 

عمال املواد احملرمة أو استغالهلا أو احملرمة، أو هو وصول اإلنسان إىل بعض منافعه ابست
هذا  -وأصله رسالة جامعية-استهالكها، كما تقول الباحثة، اليت عاجلت يف كتاهبا هذا 

تها أربعة فصول، عناوينها: أقسام األعيان  املوضوع احليوي، حتت مباحث عديدة، ضمَّ
تفاع هبا، أثر االضطرار على القولية فيها، أثر االستحالة على االنمة، التصرفات الفعلية و احملر 

 االنتفاع هبا.
 ومما أوجزته من أحكام توصلت إليها يف اخلامتة:    
 اخلنزير جنس جناسة عينية، حياً كان أم ميتاً، وجلده ال يطهر ابلدابغ. -
 -ذ هي بعد الذبح يف حكم امليتةإ–جلد امليتة وجلود ذوات الناب من السباع  -

 االنتفاع هبا مطلقاً.طاهرة بعد دابغها، وحيل 
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لواحق امليتة، من صوفها وشعرها ووبرها وعظمها وقرهنا وإنفحتها... وغري  -
 ذلك، طاهرة حيل االنتفاع هبا.

املصيد بذوات الناب من السباع وذوات امل لب من الطري املعلَّم كل منها  -
 مما حيلُّ أكله منها[.حالل أكله. ]تعين 

ر من منفعة، وتوجهت احلرمة فيها إىل منفعة األعيان احملرمة إن كانت هلا أكث -
 ما منها، ال يعين ذلك حرمة ابقي منافعها.

احليواانت اليت كامل أو غالب علفها النجاسة، ُيكره أكل حلمها وشرب لبنها  -
 أو أكل بيضها، كراهة تنزيهية. 

األعالف املصنعة، الداخل يف تركيبها بعض املواد احليواانت املتغذية على  -
والنجسة، كاهلرموانت وخملفات اجملازر والدماء املسفوحة، إن ثبت أن   احملرمة

هلا ضررًا يلحق مبتناوهلا، فإنه حيرم أكلها، ومثلها النبااتت املعاجلة ابملواد 
 الكيماوية.

بس ما مو ِّه ابلفضة من ال حيل للرجال لبس الثوب املموَّه ابلذهب، وحيل هلم ل  -
        ميكن معه القول لن فيه تشبهاً ابلنساء.الثياب، ما م تصل فيه الفضة حلد ٍ 
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 (35) 
 والفتاوى النوازل

 
 

 التأصيل الشرعي لفقه الواقع

 

القاهرة: دار التوزيع والنشر  التأصيل الشرعي لفقه الواقع/ حممد إبراهيم اهلسنياين._
 ص.231هـ، 1426 اإلسالمية،

 

فقه الواقع مبين على دراسة الواقع املعيء دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب املوضوع، 
معتمدة على أصح املعلومات وأدق البياانت واإلحصائيات، كما يقول الشيخ يوسف 

 القرضاوي.

ع،  كباقي العلوم؛ ألن اإلسالم تطبيق للواقويذكر املؤلف أن هذا الفقه م يتأصل شرعياً 
سواء أكان يف القرن األول أم الثاين... فاإلسالم م يتغري فيه أصوله وتشريعاته، ولكن الذي 
حد  مستجدات عصرية واجتهادات يف الفروع م تكن موجودة يف العصور األوىل. ونظراً 

، فإن دراسة هذا العلم أصبح من الهتمام املسلمني اليوم ابلواقع، وخاصة واقع املسلمني
 العمل اإلسالمي، فإن لكل أمة واقعها.ضرورايت 

وهلذا كتب املؤلف يف التأصيل الشرعي لفقه الواقع، وبنيَّ األدلة الشرعية له حل يكون 
 واضحاً.
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وقد جعل موضوعه يف سبعة فصول، حتد  فيها عن القرآن الكرمي وفقه الواقع، والسرية 
عني، وأئمة الفقه األربعة وفقه الواقع، لواقع، والسنة النبوية، والصحابة، والتابالنبوية وفقه ا

 وجاء آخر فصل بعنوان: التيسري يف اإلسالم وفقه الواقع. وأصل الكتاب رسالة ماجستري.

 

 التشريعية النوازل
 

ــوازل ــريعية/ النـ ــر التشـ ــن انصـ ــان. عبـــدهللا بـ ــدمام: -امليمـ ــن دار الـ ــوزي، ابـ ـــ،1430 اجلـ  ـه
 ص.256

 

 
 

 التالية: البحو  على حيتوي
 والتقليد. االجتهاد يف يقالتلف -

 هبا. القضاة وإلزام األحكام تفنني -

 املقَّتحة. وحلوهلا احلاضر العصر يف ومشكالهتا وأمهيتها خطرها الفتوى: -

 وأدلتهما. والسنة الكتاب يف واليسر السماحة مفهوم -

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3hui07fLLAhUGcg8KHSFKDF4QjRwIBw&url=https://www.irsad.com.tr/index.php?route%3Dproduct/category%26path%3D18%26sort%3Dp.model%26order%3DASC%26page%3D15&psig=AFQjCNH0uGU9PPW4tlUezgdYBEsVmaWgLg&ust=1459786162245898
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 أحباث اجتهادية يف نوازل عصرية

 

هـ، 1432ت: دار ابن حزم، بريو  -أحباث اجتهادية يف نوازل عصرية/ قطب الريسوين.
 ص. 348

 

 
 

أحبا  يف نوازل فقهية معاصرة عرضها املؤلف على مؤمترات فقهية دولية، أدىل فيها بدلوه مع 
 إخوانه من أهل العلم، وهي مخسة مباحث:

 التعزير وأثرها يف مواجهة جرائم البيئة.عقوبة . 1

مي، وضواب  تطبيق عقوبة التعزير على ذكر فيه جرائم البيئة يف ميزان التشريع اجلنائي اإلسال
هذه اجلرائم، ووضَّح أن الفساد البيئي جرمية مستحدثة ال حدَّ فيها وال كف ارة، فتيقَّن التصدي 
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جتهاد األئمة ووالة األمور حبسب ما تقتضيه هلا يف إطار عقوابت التعزير، اليت تناط اب
اجلرمية نفسه، ودعا إىل االستفادة من املصلحة زمااًن ومكااًن وحااًل، وحبسب ظروف مقَّتف 

 النظام التعزيري يف قوانني العقوابت املعمول هبا يف حماكم الدول اإلسالمية. 

 . اًلستحالة وتطبيقاهتا املعاصرة يف جمال التداوي. 2

ويل املادة إىل مركب آخر نتيجة التغريات الكيميائية يف البناء اجلزئي للمادة، وذكر ويعين حت
من أقوال أهل العلم أن لالستحالة أثرًا يف تطهري األعيان، وأن الدواء الذي  أن الراجح

استحالت فيه املادة النجسة أو احملرمة وانقلبت إىل عني جديدة بسبب التفاعل الكيميائي 
 التناول؛ لزوال الوصف املوجب للحرمة، وقيام بدله املوجب للحل ِّية.يعدُّ حالل 

نتج أثرها يف تطهري األعيان وقلب حقائق األشياء إال بعد التحقق ونبه إىل أن االستحالة ال ت
منها لدوات البحث املعترب، مبينًا أن االستحالة قاعدة من قواعد التيسري يف الدين، تنبين  

 مور، وحفظ املصاحل.على مراعاة مآالت األ

   قواعد الوسائل وتطبيقاهتا املعاصرة يف جمال العمل اخلريي.. 3

زن يف جمال العمل اخلريي، إذ هبا تغتين روافده، وتَّتاحب آفاقه من أمثل الوجوه وللوسائل و 
وأيسرها، وكلما كان التوسل صحيحًا ومناسبًا كانت مثراته على حظ  كبري من النضج 

 واإلفادة. 

إذ ال  وقد نبه املؤلف هنا إىل أن العمل اخلريي يفتقر إىل مواكبة شرعية حتتضن نوازله املطردة، 
أن يبلغ أوجًا رفيعًا من حسن التدبري  -على نبل مقصده ومسو غايته -هلذا العمل  ميكن

وكمال اإلدارة ووفرة العائد، إال يف ضمان وثيق من االجتهاد العصري، الذي حيوط الربامج 
 واملناهج واآلليات بضواب  شرعية... 
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ة يف تفعيل )رؤي الميةحنو أتهيل اجتهادي ألعضاء هيئة الفتوى ابملصارف اإلس. 4
 املمارسة الشرعية(. 

نبه فيه إىل أن من التحدايت احملدقة ابلعمل املصريف اإلسالمي هشاشة اإلطار الشرعي 
احلاكم على املعامالت املالية فيه.. وأن التأهيل االجتهادي ملفيت املصارف اإلسالمية يتيح له 

أن الفتاوى املالية ال تقرُّ يف ملعاصرة، و جودة االستنباط وقوامة املنهج يف معاجلة القضااي ا
نصاهبا الشرعي إال ابلفقه التام يف الواقع املصريف، والغوص يف أسراره العلمية والعملية.. مث 

 ذكر ضواب  انتقاء أعضاء الفتوى هلذه املصارف.

 .  رعاية ذوي احلاجات اخلاصة يف السنة النبوية: مستوايهتا ومقاصدها. 5

اإلعداد البدين، واجلمايل، والَّتبية النفسية، واحلفاظ على الكرامة املقاصد:  أورد فيه من هذه
اإلنسانية، واإلدما  االجتماعي، واحلرص على تراب  اجملتمع، وصياغة اجملتمع الصحي 

 املثايل، واستيفاء مقصدية االست الف، واستثمار النعمة يف طاعة املنعِّم.

 
 

 مسائل معاصرة مما تعمُّ به البلوى

 

صرة مما تعمُّ به البلوى يف فقه املعامالت/ انيف مجعان جريدان._ الرايض: مسائل معا
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.538هـ، 1433دار كنوز إشبيليا، 
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مجع وضب  فيه ما يربو على الستني مسألة من املسائل املعاصرة يف فقه املعامالت، مع 
م بيوع التمويل اإلسالمي املعاصرة، وهي موزعة يف أهدراستها، وحتقيق القول الصحيح فيها، 

 والصرف واألوراق املالية والتجارية، ومسائل متفرقة فيها.

وقد ذكر املؤلف أنه ابلنظر إىل تطبيق هذه املعامالت ابلطريقة الشرعية وخلوها من 
ها حمرمة، وجد أن أغلبها تطبق بطريقة خمالفة، وفيها خلل  شرعي، سواء  امل الفات اليت تصري ِّ

املطبق هلا مؤسسات ومصارف، أو أفراًدا فيما بينهم، أو مع هذه املؤسسات، وضرب كان 
 أمثلة لذلك: 

 واملعــارض احملـال وبعـض املصـارف بـني ابلتقسـي  البيـع مثـل قبضـه، قبـل ابملبيـع التصـرف -
ــنظم، املصـــريف التـــورق بيـــع صـــورة ويف التجاريـــة، ــل ِّ  يف يـــتمُّ  ال حيـــث املـ ــلع تســـليم كـ  ةالسـ
 الورق. على صورايً  ذلك يكون بل حقيقيًا، امتلكً  ومتلكها

رى الــيت كاملعاملـــة نســـيئة، جبنســه الربـــوي بيــع -  بيعـــه وهـــي الــذهب، بيـــاعي بـــني كثــريًا جتـــُ

 القـبض فيهـا يتحقـق الـيت البنكية ابلبطاقات بيعه أو نسيئة، األمثان من جبنسه ابلتقسي 
 مباشرة.
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 مــن حبجــة امل تلطــة األسـهم يف كاملســامهة بهات،املشــت املعـامالت مــن كثــري يف الـدخول -
 وكثريه. قليله الراب حرمة صراحة مع املعاصرين، العلماء من ذلك أجاز

 القمــار أســاس علــى تقــوم الــيت التجاريــة املســابقات يف ابلــدخول النــاس مــن كثــري اغــَّتار -
 والغرر. وامليسر

ــويق معـــامالت غالـــب - ــام املقصـــود يكـــون الـــيت واهلرمـــي الشـــبكي التسـ  علـــى احلصـــول نهـ

 علــى للــوهم وبيــع وتغريــر تــدليس حقيقتهــا يف الــربامج هــذه فــإن املنــتج، ولــيس العمــوالت

 اجلمهور.

  هذه  يف تطبق اليت الشرعي اخللل من ذكره سبق ملا الشرعية البدائل إبظهار املؤلف قام وقد
 وبيع ابلتمليك، املنتهي لإلُيار الشرعية كالبدائل واملعامالت، العقود من لكثري املصارف

 املونيتع الذين  التجار لطائفة بديالً  السَلم بيع وجعل التجاري، والتأمني ابلشراء، لآلمر راحبةامل
  من  ولكثري  هلا والشروط الضواب   وذكر لصناعاهتم،  األولية  املواد لتأمني  ابلكالئ الكالئ ببيع
 للشرع.   خمالفة جتعلها اليت امل الفة العقود
  فقه  يف  البلوى به تعمُّ  مما معاصرة "مسائل يف كانت  ثللباح املاجستري رسالة  أن  إىل وأشري

 العبادات". 
 
 

 النوازل  امأحك استنباط يف املنهج
 

 الرشــد، مكتبــة الــرايض: -اهلــويريين. عبــدهللا بــن وائــل النــوازل/ أحكــام اســتنباط يف املــنهج

 جامعية(. رسالة )أصله ص 556 هـ،1433
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 مت صصـة، وجمـامع هيئـات عـرب مناهجهـا وتوحيد شتاهتا عجلم ومتابعتها املعاصرة النوازل دراسة
ــي ــداد هـ ــَّتا  امتـ ــي للـ ــالمي الفقهـ ــذي اإلسـ ل الـ ــَّ ــن يتوصـ ــه مـ ــه إىل خاللـ ــات حفظـ  مكانتــــه وإثبـ

 اجملتمع بناء يف منه واالستفادة واملواكبة املسايرة على والقدرة العالقة، القضااي معاجلة يف وفاعليته

 وتطويره. اإلسالمي
 ممــا وديــنهم، النـاس بــدنيا يتعلـق ممــا وهــي والتشـابك، ابلتعقيــد العصـر قضــااي مــن كثـري اتســم وقـد
 اإلسـالم روح يوافـق مبا عنها اللبس وإزالة حكمها لبيان فيها النظر إىل واالجتهاد العلم أهل دعا

 وأحكامه. ومبادئه
 جتهـادواال البحـث بشـروط العلـم أهـل بعـض التـزام لعدم اختلفت، االجتهادات من كثريًا ولكن
 إىل للوصـول واالستدالل النظر مشارب يف علمي منهج بيان إىل الكتاب صاحب دعا مما فيها،
 وطـأة مـن للت فيـف ومقاصده؛ وفقهه أصوله اإلسالم، هنج يوافق مبا والوقائع القضااي يف النتائج

 الفتوى. يف الفوضى وحتجيم اخلالف،
 
 هي: وضواب ، ومسائل مسالك حتوي فصول، ثالثة يف حبثه جعل وقد
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 سبعة: وهي املتغريات، يف العامة الضواب  وفيه التمهيدي، -

 . العصر ملتقلبات الشريعة  مسايرة -1

 التلقي. يف الصحيح املنهج -2

 فهم يف املعاصر العقالين للمنهج بيان )وفيه  الشريعة فهم يف ومكانته العقل -3
  زالت تباعهماب االستالل، يف املعاصرة العقالنية املسالك فيه وشنَّع الشريعة، 

  خرب حجية إنكارو  الفاسد، والتأويل وابختالفاهتم، هبا، واالحتجا  العلماء
  االستدالل، قواعد مراعاة  وعدم الشريعة، مبقاصد  االستدالل يف والتوسع اآلحاد،
 املنهج(. هذا  يف الوقوع أسباب  وبنيَّ  وغريها.

 املفاسد. ودرء املصاحل لتحقيق موضوعة  الشريعة -4

 ت.املوازان فقه -5

 األحكام. وضع يف معتربة املآالت -6

 املسميات. ال ابحلقائق العربة -7

 

 ضواب : مخسة وهي فيها، النظر وضواب  ازلةالن -

 . النازلة حتديد -1

 هبا اإلحاطة -2

  واألعراف، والعوائد احلر ، )كرفع النوازل لحكام املؤثرات استجماع -3
 املقاصدي(.  النظر يف والشمولية والوسطية

  اخلادمة والوسائل التصور هذا ضواب  فيه  )ذكر لةللناز  الفقهي التصور -4

 له(. 

 .حوهلا املتعلق الفتاوى يف النظر -5

 

 االجتهــاد النازلــة، إىل النظــر يف املعاصــرة املســالك اجملتهــد، )االجتهــاد، النازلــة يف النــاظر -

 اجلماعي(.
 ويف الفقهية، القواعد ويف  الشرعية،  األدلة يف  )ابلنظر النوازل  حكم على  التعرف مسالك -

 الشريعة(. مقاصد
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 الفقهيــة النــوازل حكــامأ اســتنباط مــنهج بعنــوان: نفســه، املوضــوع يف كتــاب صــدر أنــه إىل وأشــري

 اخلضــراء، األنــدلس دار جــدة: -.القحطــاين علــي بــن مســفر تطبيقيــة/ أتصــيلية دراســة :املعاصــرة
 القرى(. أم جامعة من دكتوراه رسالة )أصله ص 794 هـ،1424

 
 

 

 قاصد الشريعةاإلنرتنت وم
 

اإلنرتنت ومقاصد الشريعة وأصوهلا وقواعدها: بيان األحكام الفقهية لإلنرتنت يف ضوء 
الرايض: مكتبة  -املقاصد واألصول والقواعد الشرعية/ أتليف نور الدين خمتار اخلادمي.

 ص. 222هـ،  1427الرشد انشرون، 
 
ب متعددة تَّتدد بني احلسن يذكر الكاتب أن شبكة اإلنَّتنت تعترب ذات شعب وجوان    

والقبح، واخلري والشر، والصالح والفساد، وأهنا تشكل حتداًي خطريًا تتزايد مضاعفاته 
وتداعياته وآاثره على أصعدة ومستوايت عدة، منها ما يتصل ابحلياة الثقافية واألخالقية، 

يس لثقافة جارية، والصراع احلضاري، وما ميكن أن تؤول إليه من تكر واالقتصادية والت
العوملة...لذلك يلزم النظر يف طبيعتها ومعرفة است داماهتا، مث معاجلتها يف ضوء مقاصد 
الشريعة اإلسالمية، بغية التوصل إىل معرفة حكم الشرع فيها، ومن مث حتديد عالقة املسلمني 

 هبا.  - دوالً ومؤسسات وأفراداً  -
احللول واألحكام هلا، اليت ستجلب  وذكر أن من منافع مناقشة هذه القضية هي إُياد    

، وسيدرأ الفنت والفساد واألضرار بَّتك ومواجهة اخلري والصالح ابستعمال ما هو انفع ومفيد
 الربامج السلبية اخلطرة. مث أتكيد مسة صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان.

 بني وفصول ومباحث عدة.وقد جعله يف اب    
 وجل عناوين موضوعاته هو:    
 اإلنَّتنت ومقصد حفظ الدين، مث النفس، فالعقل، والنسل، واملال.   
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 أما مباحث الفصل األخري فهي:
 اإلنَّتنت وقاعدة: الوسائل هلا حكم املقاصد. -
 اإلنَّتنت وقاعدة سد الذرائع وفتحها. -

 اإلنَّتنت وقاعدة مراعاة مآالت األفعال. -

قاعدة: ما يؤدي إىل اإلنَّتنت وقاعدة: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، و  -
 احلرام فهو حرام.

 اإلنَّتنت وقاعدة: درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل. -

 اإلنَّتنت وقاعدة: تصرف الراعي على الرعية منوط ابملصلحة. -

 
 

 الصناديق العائلية اخلريية

 

الصناديق العائلية اخلريية وأحكامها الفقهية/ منصور بن عبدالعزيز السالمة._ الرايض: 
 ورقة )ماجستري(. 145هـ، 1428هد العايل للقضاء، املع

 

عرَّف الباحث الصناديق العائلية اخلريية لهنا "أوعية مالية حتوي صدقات خمصوصة من عائلة 
 معينة هبدف حتقيق التكافل بني افرادها". 

 ة. مث بني أنواعاً أخرى للصناديق العائلية، مثل االستثمارية، والتأمينية، والوقفية، والزكوي

واخلريية يكون رأس ماهلا من الصدقات والتربعات، وهتدف إىل حتقيق التكافل االجتماعي، 
وهي إما أن تكون مبالغ مقطوعة جتمع من أفراد العائلة، أو اشَّتاكات فردية يدفعها من 

 املشاركة من العائلة كل مدة زمنية حمددة. يرغب يف
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، وكيفية استثمار أمواهلا وحكمه، وتلف مث بنيَّ التكييف الفقهي هلذه الصناديق وحكمها
 أموال الصناديق وما يَّتتب عليه من الضمان.

 وأورد فصالً عن احلقوق املتعلقة هبذه الصناديق، وحتته املباحث التالية:

 لية اخلريية. الزكاة يف الصناديق العائ -

 وقف الصناديق.  -

 حكم تنزيلها منزلة العاقلة. -

 حقوق الفقري فيها. -

  األسرة العامة حق متعلق هبا؟هل نفقات مصاحل -

 تعارض احلقوق وتزامحها يف الصناديق العائلية اخلريية وما يَّتتب عليه. -

 ويف ثالثة مباحث أخرى حتد  عن األش اص املتصلني هبذه الصناديق وهي: 

 أنواع هؤالء األش اص وتكييفهم. -

 االنتفاع من الصناديق.  -

شارك، سرقة املستفيد، سرقة أفراد التعدي على الصناديق )سرقة الناظر، سرقة امل -
 األسرة اآلخرين(. 

 ومما ذكره يف خالصة البحث:

 جواز استثمار أموال الصناديق.  -

استثماراته ال يضمنون إال يف يف حال تلف أموال الصندوق فإن جملس إدارته ومدير  -
 حال التعدي أو التفري .

 ليس يف أموال الصناديق زكاة. -

 العصر احلديث مقام العاقلة.تقوم الصناديق اخلريية يف  -

 ليس للفقري حقٌّ اثبت حمدَّد يف الصناديق، لكنه أوىل من غريه يف االستفادة منها. -
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ر من أفراد العائلة من إذا سرق الناظر أو املشارك أو املستفيد أو ش ص آخ -
 الصندوق فإنه ال يقطع، لوجود شبهة احلق يف ذلك.

 

 

 

 أحكام الدف يف الفقه اإلسالمي

 

 -ام الدف يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة/ مرمي بنت ويل حكمي.أحك
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 320هـ، 1431الرايض: املؤلفة، 
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عرَّفت فيه الكاتبة الدفَّ وأنواعه وصفته، مث بيَّنت حكم ضرب الدف واختاذه ومساعه 
ابلدف، وأحكامه يف العبادات  حتدثت عن املناسبات اليت ُيضرب فيهاو واحَّتافه وصناعته، 

 واملعامالت واحلدود والشهادات وغريها.

ء، استعمااًل واختاذاً، ومما توصلت إليه أن املعازف مجيعها حمرمة إبمجاع مجهور الفقها
والدف آلة من آالت املعازف، إال أنه قد وردت   .وبيعًا وشراًء، وصناعة وإعارة، ومثنها حرام

 يف النكاح والعيدين فق  للنساء واألطفال، فيقتصر عليها.أدلة ترخيص يف استعماله 

 . لسوالدف أنواع، منها املدوَّر، واملربع، وذو األواتر، ودف الصنو ، ودف السال

والعربة حبقائق األمور ال ابألمساء، فليس كل ما يسمى دفاً هو يف حقيقته الدف املأذون 
لغرابل يف شكله. فهو مفتوح ليس به أي فيه شرعاً، والقاعدة يف صفة الدف أنه ما شابه ا

جتويف داخلي، وعرضه مصنوع من اجللد، أما صوته فمعروف، له دمدمة، ويتميز بقلة 
يري يف املواد اليت يصنع فيها الدف أو زايدات تبقى على أصل اإلابحة، إال إذا إطرابه. وكل تغ

 كم اآللة اليت شاهبها.آلة أخرى، فيأخذ عندها ح ةنقلت الدف يف صوته وصفته إىل مشاهب

وإذا اقَّتن ضرب الدف بغريه نُظر إليه، فإن اقَّتن ابلغناء احملرم م ُيز، ألن اقَّتان املباح 
 ينقله إىل التحرمي.ابحملرم 

وُيوز التصفيق والزغاريد للنساء يف املناسبات، وعند مالعبة الصبيان، ألنه األليق هبن 
 و أدائه بطريقة تشابه تصفيق الكفار.دون الرجال، مع احلذر من اإلكثار منه أ

نه ونظراً ألن الدف ليس مما حيرم حترمياً مطلقاً، وإمنا حيرم من وجه ويباح من وجه آخر، فإ
ُيوز صناعة الدف املباح شرعًا دون غريه من الدفوف احملرمة، وبيعه وشراؤه، واإلجارة عليه، 

 والوصية به، وضمانه.. ،وهبته ،وإعارته، ووقفه
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 م فن التمثيلأحكا

 

الرايض: مكتبة  -أحكام فن التمثيل يف الفقه اإلسالمي/ حممد بن موسى الدايل.
 ة ماجستري(.ص ) أصله رسال 861هـ، 1433الرشد، 

 

 
 

 مهَّد املؤلف لبحثه ببيان حكم اللهو يف الشريعة اإلسالمية، وحكم املزاح وحد ِّه.

وفرَّق فيه بني مصطلحات املوضوع، وعنوان الباب األول منه: حقيقة التمثيل وحكمه، 
يتعلق من حماكاة وتش يص وملهاة وخيال الظل، وخصص مبحثًا ملا ورد يف القرآن الكرمي مما 

ابلتمثيل، ومباحث أخرى لبيان نشأة التمثيل وأهدافه وأنواعه وعناصره، مث بنيَّ حكم التمثيل 
ملرسلني، واملالئكة، والصحابة، واألئمة اإلمجايل، فحكم متثيل الذات اإلهلية، ومتثيل األنبياء وا

 والعلماء... اخل.
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مثل )وفيه عشرة مباحث(، وخصص الباب الثاين لقضااي التمثيل وآاثره، مثل أقوال امل
مثل تلفظ املمثل املسلم ابلكفر، وحكم تلفظ الكافر ابلشهادتني، وطالق املمثل... اخل.  

 دوار الكفار، وسجوده لغري هللا، وتنكره ابللحية...وفصلم بنيَّ فيه أفعال املمثل، مثل متثيله أل

 والباب الثالث يف أحكام متفرقة يف التمثيل، وفيه ثالثة فصول:

  حكام املرأة واألطفال يف التمثيل.أ

  ام األموال يف األعمال التمثيلية.وأحك

 وأحكام مواضع التمثيل ودور العرض ووسائله.

 ليها يف خامتته:ومما خلصه الباحث من أحكام توصَّل إ

حترمي متثيل الذات اإلهلية وأن هذا من الكفر البواح، كما حيرم متثيل األنبياء عليهم  -
والسالم، واختار حرمة متثيل الصحابة.. وحترمي متثيل سائر ما يتعلق بعام الصالة 

 الغيب من مالئكة وشياطني.
ماء إذا ما كانت املصلحة والصاحلني والقادة والزع العلماءال مانع من متثيل األئمة و  -

تقتضي ذلك، كما ُيوز متثيل القصص القرآين مع االلتزام ابلشروط والضواب   
 الشرعية. 

حترمي متثيل القصص األسطوري واخليايل إال ما كان انفًعا يف أمر من أمور الدنيا،   -
 كاألعمال اهلندسية أو الطبية.

بٍ  هلل تعاىل أو لرسوله أو لفظ من ألفاظ الكفر، من سال ُيوز حبال التلفظ لي  -
لكتابه أو لدينه، أو اللمز بشيء من شرائع اإلسالم، وأن هذا موجب لردَّة قائله، 
مهما كانت املصاحل املنشودة من وراء تلك األعمال، حيث مفسدة التلفظ ابلكفر 

 ملفاسد.أعظم من تلك املصلحة، وقد جاءت الشريعة جبلب املصاحل ودفع ا
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يكون مسلًما مبجرد النطق ابلشهادتني دون تصديقهما أو العمل  املمثل الكافر ال -
 مبقتضامها.

بيع املمثل وسائر ما ُيريه من عقود مالية من بيع أو شراء أو إقرار وحنو ذلك أثناء  -
العمل التمثيلي ال يلزمه شيء منها على الراجح من أقوال أهل العلم، خبالف نكاحه 

 عليه األكثرون.  فإن هزله هبا واقع على ماوطالقه، 

ميني املمثل منعقدة على الصحيح، وذلك أنه قصد اللفظ، وهو السبب الذي جعله  -
 الشارع موجبًا..

ال ُيوز احللف بغري هللا، أو مبلة غري اإلسالم، أو ابلالت والعزَّى، أو هو يهودي أو  -
 نصراين وحنو ذلك. 

 .ال ُيوز للمثل السجود لغري هللا. -

 أن ميسك القرآن.  ال ُيوز ملمثل غري مسلم -

 ُيوز للمثل تغيري سواد الشعر أو اللحية إىل األبيض إذا تطلب العمل التمثيلي ذلك. -

ُيوز للممثل أداء بعض الش صيات اليت قد تكون مصابة بعمى أو شلل أو صمم  -
أو خرس أو عر  أو حدب، على تفصيل يف ذلك، إال ما كان على وجه التنقص  

 ه حيرم فعله.فإن

مثل أن يعر ِّض نفسه للم اطر، كأن يقفز من أماكن مرتفعة، أو يعرض ال ُيوز للم -
نفسه للحرائق وحنوه، إال إذا قام هبذه األعمال ش ص متمرس عليها ال يلحق ضرر 

 وأذى؛ خلربته يف ذلك. 

ال ُيوز للممثل حبال القيام بدور يتشبه فيه الرجال ابلنساء أو ابلعكس؛ ملا يف  -
 شديد فيه. لشريعة من حترمي ذلك والتا
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ال ُيوز للمرأة مطلًقا املشاركة يف األعمال التمثيلية، سواء كانت من القواعد أم من  -
الشاابت، وسواء كانت حبجاب أم ال... سوى ما قد يكون بينها وبني النساء 

 خاصة يف اجملامع النسائية، كاملدارس النسائية..

من أعمال حمرَّمة، ابعتبار تعلق أموال املمثل اليت مجعها على ما ترجَّح جتب الزكاة يف  -
 حق الغري هبا.

جواز التصوير السينمائي ملا فيه مصلحة دينية أو دنيوية، كأن تصور هبا احملاضرات  -
الدينية أو الدروس والربامج العلمية، أو تصوير ما يصيب أو حيلُّ ببعض البالد من 

 نية وحنو ذلك.  مآس وأحزان، أو تصوير الظواهر الكو 
 

 ب الرايضيةاأللعا
 

ــو. ــد ســعاد كن ــة أتصــيلية معاصــرة/ خال  -األلعــاب الرايضــية: أحكامهــا، ضــوابطها: دراســة فقهي
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 363هـ، 1433دمشق: دار النوادر، 
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األلعاب الرايضية من املوضوعات احلية اليت تشغل حيزًا كبريًا من حياة املسلمني، وال ميكن إنكار  
ال بدَّ لوضع صيغة شرعية عملية ألحكام هذه األلعاب، وما يتعلق هبا من مسائل، هذا الواقع، و 

لمني العشوائية  مستقاة من املراجع األصولية والفقهية، وبيان ضواب  شرعية الزمة هلا، لتجنيب املس
 يف ممارستها، وتنظيم رايضة إسالمية حمكمة. وهذا ما هدف الكاتب إىل حبثه ومعاجلته. 

 حثه يف ثالثة فصول، هي: وقد جعل مبا
 حكم األلعاب الرايضية.  -
 ضوابطها.  -

 مسائل تتعلق هبا.  -

 وقال يف بعض ما توصل إليه وخلصه ووضع ضوابطه: 
ة هو ما ختلفه من آاثر تعود على الفرد واألمة  امليزان احلقيقي حلكم األلعاب الرايضي -

 كما يلي: 
، تستحب ممارسة مجيع األلعاب اليت يغلب عليها جانب القوة -أ

وختلف آاثرًا انفعة يعود مردودها على الفرد واألمة، ويصل حكم 
 هذه األلعاب للوجوب إن تعيَّنت لنصرة دين هللا.

لى األمة والفرد حترم ممارسة األلعاب العيت ختلف آاثرًا ضارة ع -ب
 واآلخرين، ويدخل يف ذلك األلعاب اليت ختدش أصول العقيدة.

لف آاثرًا ضارة وال انفعة،  تباح ممارسة مجيع األلعاب اليت ال خت  -ت
 ويغلب عليها اجلانب الَّتوحيي. 

 ويراعى يف هذه األلعاب شرًعا:  -
أال يَّتتب على ممارستها مفسدة غالبة، ألن ما يتذرع به إىل حمظور  -أ

 فهو حمظور. 
 أال ينوي مبمارستها غاية حمرمة؛ ألن األعمال ابلنيات.  -ب

إىل احلرمة إذا  عدم اإلسراف واملبالغة مبمارستها، وقد يصل األمر -ت
 ضي ِّعت الواجبات الدينية والدنيوية. 

احملافظة على الضرورايت اخلمس تُبقي األلعاب الرايضية يف طور اإلابحة  -
تفويت أي واحدة منها خير  احلكم من اإلابحة واالستحباب  واالستحباب، ويف حالة 

 إىل الكراهة واحلرمة، كما يلي: 
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ين من أجل احملافظة على الدين، فال يفوَّت الد -1
اللعب، فاليوجا حمرمة ملساسها ابلعقيدة، وكذلك 

 احنناء الالعبني بعضهم لبعض. 
احملافظة على النفس، فاأللعاب اليت تقوم على  -2

الغري: حمرَّمة. ويدخل يف ذلك إحلاق إيذاء النفس و 
 الضرر ابحليواانت. 

احملافظة على العرض، فاألمة أمجعت على حرمة  -3
رض، وحرمت كل ما الزان للمحافظة على الع

يوصل إليه، كاالختالط وكشف العورات، 
 ويتوجب مراعاة هذه األمور يف األلعاب الرايضية. 

اآلداب العامة، وضاب  ذلك أال تغلب  ويدخل يف هذه األمور احملافظة على األخالق و 
 املفاسد على املصاحل.  

 
 

 محاية البيئة الطبيعية يف الشريعة اإلسالمية
 

دمشق:  -لطبيعية يف الشريعة اإلسالمية: دراسة فقهية مقارنة/ صفاء موزة.محاية البيئة ا
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 398هـ، 1431دار النوادر، 

 

 
 



435 

 

فيها مس َّرة لإلنسان الستغالل مواردها، واستثمار طاقاهتا، وعمارة أرضها، ليحيا البيئة مبا 
احملافظة على املس َّرات، ليدوم االنتفاع حياة كرمية وفق نظام رابين حمكم. ومقتضى التس ري 

هبا ويكمل. وقد قامت املؤلفة مبناقشة هذا البحث لبيان مشولية الشريعة اإلسالمية ملكوانت 
الطبيعية وأحكامها، وإثبات املسؤولية البيئية الفردية واجلماعية، وبيان الضواب  الشرعية  البيئة 

م يف التعامل مع البيئة، وأتصيل هذه القواعد للحفاظ على البيئة، متمثلة يف منهج اإلسال
 وبيان أثرها الفقهي بيئياً.
 ومما توصلت إليه الكاتبة:

ا على رسم منهج كامل لكيفية تعامل اإلنسان مع اشتملت الشريعة اإلسالمية يف أحكامه -
 مكوانت البيئة، على حنو يكفل استثمارها واالستفادة منها، مع رعايتها واحلفاظ عليها.

تناول الفقهاء قدمياً بعض قضااي البيئة توصيفاً وعالجاً يف متيُّز الفت للنظر، من مثل قضية  -
 مر الذي يؤكد الصلة الوثيقة بني اإلسالم والبيئة. تلو  املاء، واهلواء، والتلو  ابلضجيج. األ

تصدَّرت   محاية البيئة يف الشريعة اإلسالمية تعتمد على مبدأ الوقاية قبل العال ، ولذلك -
القاعدة الفقهية: "ال ضرر وال ضرار" أوىل ضواب  احلفاظ على البيئة ورعايتها كمبدأ احَّتازي 

 يدخل يف معىن الضرر.مينع أي اعتداء على البيئة، ألنه 
 

 

 فقه الصيديل املسلم
 

الرايض: دار الصميعي،   -فقه الصيديل املسلم/ مجع وترتيب خالد أبو زيد الطماوي.
 ص. 350هـ،  1428
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حيتا  األطباء والصيادلة إىل تبصريهم لحكام عملهم، ال سيما وقد استحدثت أمور، 
للعديد من األحكام الشرعية والفتاوى املعاصرة اليت وجدَّت تطبيقات. وهذا الكتاب مجع 

 ( فصاًل، هي: 12تتناول موضوع فقه الصيديل وأحكام مهنته، وقد وزعه املؤلف على )
 اإلسالم. فضل الصيدلة يف -
 عالقة الوحي ابلدواء. -

 حكم التداوي.  -

 التداوي ابحملرمات. -

 ؟ ما حكم هذه األدوية -
 ضمان الصيديل ومسؤولياته. -

 املريض.من أحكام  -

 ضواب  شرعية للتجارب الدوائية على األحياء. -

 ضواب  للصيديل كمستثمر.  -

 ضواب  للصيديل كموظف. -

 ضواب  شرعية ألعمال الدعاية والتسويق.  -

 تنوعة.مسائل م -
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يقول الكاتب يف موضوع )اإلذابة(: يوجد من املذيبات املباحة ما يقوم مقام الكحول يف 
متنوعة على اإلذابة، حبيث تُغين متامًا عن است دام الكحول هلذا إذابة مواد الدواء بقدرات 

 الغرض، منها:
املاء: وهو أهم املذيبات على اإلطالق وأوسعها انتشاراً وأسلمها آاثراً  -

 أرخصها قيمة.و 
املذيبات العضوية: وهي تذيب املواد الفعالة اليت ال تذوب يف املاء، فهي بديل  -

يف املاء. ومنها الزيوت النباتية، كزيت الزيتون  مناسب للكحول فيما ال يذوب 
 وزيت بذرة القطن والفول وغريها من زيوت الطعام النباتية. 

 ذوابن املواد.وميكن االستعانة ابلتفاعل الكيميائي لزايدة  -

وقال يف موضوع )احلفظ(: ال حاجة للكحول كمادة حافظة يف الدواء، لوجود عشرات  
 يت تفوق الكحول يف األثر.املواد احلافظة البديلة ال

 ويف )حتسني املذاق(: الكحول ال يعترب ضرورايً هلذا الغرض لسببني: 
 أن حتسني املذاق أمر غري ضروري.  -
نات الطعم و أنه ميكن أن نستبدل به غري  -  املذاق املباحة.ه من حمس ِّ

قال: ومما جتدر اإلشارة إليه أن املسلمني هم أول من عرف الكحول، ومع ذلك م 
 ست دموه يف التجهيزات الدوائية، وم ُيدوا أي ضرورة تدفعهم لذلك... ي

 
 

 سوائل جسم اإلنسان 

 

حممد شافعي  سوائل جسم اإلنسان: تكوينها ووظائفها وبعض أحكامها الفقهية/
 ص. 271هـ، 1430الرايض: دار الصميعي،  -مفتاح.
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املؤلف عن السوائل املشَّتكة بني حبو  علمية وفقهية طبية ضمَّها هذا الكتاب، حتد  فيها 
الرجال والنساء، من الدم واملين والعرق والدموع والبول وسوائل أخرى، انفعة وضارة، مع 

 التحليل العلمي، واحلكم الفقهي.

ه الباب الثاين: السوائل اخلاصة ابلنساء، الذي اشتمل على فصول اللنب واحليض والنفاس يلي
 واالستحاضة وإفرازات الرحم. 

 من عناوين هذه الفصول:و 

 الدموع دليل احلزن واخلشوع وغسيل للعني.  -

 البول: األذى اخلار  من اجلسم.  -

 بعض األحكام الفقهية املتعلقة ابلبول. -

 اللحم ومنشز العظم. اللنب منبت  -

 النفاس رفيق املولود يف رحلة اخلرو . -

 إفرازات وسوائل رمحية للذة وتسهيل الوالدة. -

 
 

 األحكام املتعلقة ابهلرموانت
 

األحكام املتعلقة ابهلرموانت يف ضوء اًلجتهادات الفقهية واملعطيات الطبية/ عادل 
 ص. 520 هـ،1431الصاوي._ اإلسكندرية. دار الفكر اجلامعي، 
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وقد   .اهلرموانت مادة تفرزها بعض الغدد يف الدم فتنبه اجلسد وتعينه وتزيد من نشاطه
اختار املؤلف الكتابة يف هذا املوضوع للضرر الذي و  .استطاع العلماء أن حيضروها كيماوايً 

وقع على املسلمني بسبب استعمال هذه اهلرموانت بطريقة غري منضبطة، مما أدى إىل ضياع 
 ملال والنسل وانتشار األمراض والسرطاانت واألورام.ا

 ، وهذه األبواب هي: وجعل موضوعه يف ستة أبواب وفصول ومباحث
 بيان حيثيات املوضوع وحمتوايته. -
 اهلرمنة يف ضوء القواعد الفقهية. -
 آاثر تناول اهلرموانت وحكمها يف الفقه اإلسالمي. -
 أو التالعب فيه تقدمياً أو أتخرياً. ،من احليضمدى مشروعية التحكم ابهلرمنة يف ز  -
 اهلرموانت اجلنسية بني الطب والشرع.  -
 اهلرموانت البديلة بني الطب والشرع.  -
 نزول اللنب ابهلرموانت وأثره يف الفقه اإلسالمي. -

 : الكاتب يهومما توصل إل
 احملاسن ن يوازن بنيأ أن التداوي ابهلرموانت له حماسنه ومساوئه، وعلى الطبيب 

ه، كفة احملاسن وصف الدواء، وإال امتنع عن وصف  حواملساوئ، فإذا غلب على الظن رجو 
 ويكون ذلك بناء على املعطيات لكل حالة على حدة.
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 عفيال ي ،وأن قبول املضرور للم اطر وإذنه يف مباشرة الفعل املاس ابلنفس أو ما دوهنا
 له من الضمان. وناملأذ

ل أو النسل، ويعد من قبيل الفعل الضار كل ما عقرُّ ابلنفس أو الوال ُيوز تناول ما يض
ر،  عز ِّ  كل ما ثبت عند علماء الطب أنه ضار، ومن خالف ذلكحرَّمه الشرع، ويلحق به  

 فالشريعة هي الكفيلة حبماية النفس والعقل والنسل. 
الغء  وأن إضافة هرموانت لزايدة احملاصيل الزراعية وحتسينها عمل حمرم، ونوع من

وقد فصل املؤلف هذا ضمن الكتاب، من حيث  .والتدليس حيرمه اإلسالم وأتابه الشريعة
، وإضافة مواد كيماوية إىل عليفة احليواانت وانالزروع والثمار لتعجيل نضجها قبل األ ةرمنه

مار وكأهنا انضجة إال أهنا ليست بقيمة ثوالطيور لتسرع يف منوها وتزيد من حجمها، فتظهر ال
 شياء الناضجة...األ

 

 اخلالاي اجلذعيةأحكام 
 

الرايض: دار كنوز  -.عبدهللا بن مزروع املزروع أحكام اخلالاي اجلذعية: دراسة فقهية/
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 477هـ، 4320إشبيليا، 
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اخلالاي اجلذرية، واخلالاي األرومية، وخالاي  تسمىات أخرى، فهي تسميلل الاي اجلذعية 
وجتديد شأ، وهي وحدات حيوية تستطيع يف ظروف معينة أن توايل االنقسام والتكاثر املن

نفسها، لتعطي أي نوع من اخلالاي املت صصة، ك الاي العضالت، وخالاي الكبد، واخلالاي 
 .العصبية، واخلالاي اجللدية، وغريها

كما يقول الباحث،    والدوائيةحد  ثورة كربى يف اجملاالت العالجية أواكتشاف هذه اخلالاي  
الكثري من الطرق العالجية هم يف نقل أسانتقاالت نوعية للطب احلديث، و  كما أحد 

 .التقليدية إىل طرق عالجية متقدمة

ونظرًا ملا يدور حوهلا من أسئلة شرعية كثرية وخمتلفة، منها ما يتعلق مبدى مشروعية  
ل على هذه اخلالاي والطرق غري  من عدمه، والطرق املشروعة للحصو اياست الص هذه اخلال

هلذه اخلالاي، وحكمها، وما يتعلق هبا من مسائل املشروعة، والتطبيقات العالجية امل تلفة 
نظراً لتلك اإلشكاالت، لزم املشتغلني ابلعلوم الشرعية بياهنا، ولذلك جاء هذا  .فقهية كثرية..
 هي:  ،ب كبريةموضوعات فصوله العديدة حتت ثالثة أبوا مُجعتالبحث، الذي 

 مصادر اخلالاي اجلذعية وأحكامها. -

 الطبية املتعلقة ابخلالاي اجلذعية وأحكامها.التطبيقات  -

  املسائل املتعلقة ابخلالاي اجلذعية وأحكامها. -

 

 

 

 



442 

 

 اخلالاي اجلذعية

 

اخلالاي اجلذعية وأثرها على األعمال الطبية واجلراحية من منظور إسالمي: دراسة فقهية 
 447هـ، 1433اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية،  -إميان خمتار مصطفى. /مقارنة

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.

 

 
 

اخلالاي اجلذعية هي جمموعة خالاي غري متمايزة موجودة يف اجلنني الباكر، مث يقلُّ عددها 
اي هلا تدرُييًا بعد ذلك، وتستمر يف اإلنسان البالغ يف مواضع معينة. وهي نوع من اخلال

 أنواعاً خمتلفة من اخلالاي املت صصة.القدرة على االنقسام والتكاثر وجتديد نفسها لتعطي 

وزراعة األعضاء وإجراء التجارب العلمية ابست دام اخلالاي اجلذعية من األمور املستحدثة اليت 
ء أفرزها التطور العلمي، وقد حاولت الباحثة هنا وضع إطار شرعي لعمليات زرع األعضا

منن خالل هذا البحث مرونة   وإجراء التجارب العلمية بعيدًا عن الصبغة التجارية، وظهر
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الشريعة اإلسالمية وصالحيتها التامة لذلك، وقد أجنزت حبثها هذا بعد تنقل يف مراكز  
 البحو  واملستشفيات والكليات الطبية واالتصال ابألطباء املت صصني.

 ث عديدة، هي:وجعلته يف ثالثة فصول حتتها مباح

 إطار احلماية الشرعية للجنني.  -

 ية است دام اخلالاي اجلذعية يف األعمال الطبية واجلراحية. إطار مشروع -

رؤية للمصاحل واملفاسد املَّتتبة على است دام اخلالاي اجلذعية يف زراعة األعضاء والتجارب  -
 العلمية.

 ومما توصَّلت إليه الباحثة:

تلقائيًا يف  خلالاي اجلذعية اليت يتم احلصول عليها من األجنَّة اجملهضةجواز االستفادة من ا -
زراعة األعضاء والتجارب العلمية، أو تلك اليت تُعَطى حكم انعدام احلياة لضرورة اقتضت 
ذلك، كما إذا مت اإلجهاض إنقاذًا حلياة األم، أو لتشوه اجلنني، خبالف األجنة اليت يتم 

 ز االستفادة منها يف أحبا  اخلالاي اجلذعية. إجهاضها عمداً، فال ُيو 

ًا من إنشاء بنك خاص  حلفظ اخلالاي اجلذعية، املوجودة يف دم احلبل السري ال مانع شرع -
 واملشيمة وجتميدها، ما دامت تست دم يف العال  البشري. 

إذا  ال مانع شرعًا من االستفادة من أنسجة وخالاي املتوىفَّ حديثًا يف زراعة األعضاء -
 ى الذين هم يف أمس  احلاجة إليها.استطاع العلم أن يستفيد منها يف املستقبل لعال  املرض

اتفاق الغالبية العظمى من الفقهاء املعاصرين على جواز نقل خالاي جذعية حيوانية لعال   -
 اإلنسان، شريطة أن ال يكون يف استعماهلا خطر على حياة الفرد أو اجملتمع.

 إىل مؤلفات أخرى صدرت يف هذا املوضوع، منها:واشري يف هذا 
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الرايض: دار كنوز  -عبداإلله بن مزروع املزروع. /اي اجلذعية: دراسة فقهيةأحكام اخلال -
 ص )أصله دكتوراه(.  477هـ، 1432إشبيليا، 

جدة:  -.2ط  -حممد بن علي البار. /اخلالاي اجلذعية والقضااي األخالقية والفقهية -
 ص.  129هـ، 1426ة للنشر، الدار السعودي

الرايض: جامعة  -بدرية بنت عبدهللا الغامدي. /اجلذعية: دراسة فقهيةالعالج ابخلالاي  -
 ورقة )دكتوراه(. 351هـ، 1430اإلمام، 

 

 
 اجلوانب الفقهية املتعلقة بتغيري اجلنس

 
لفكر اإلسكندرية: دار ا اجلوانب الفقهية املتعلقة بتغيري اجلنس/ بديعة علي أمحد._

 ص.171هـ، 1432اجلامعي 
 

 
 

املراد بتغيري اجلنس عند الفقهاء هو تغيري جنس اخلنثى املشكل، وتصحيح أعضائه الباطنة 
احلقيقية املستَّتة، وإظهارها لتحل حمل أعضائه الظاهرة الكاذبة إلحلاقه لحد اجلنسني: الذكر  

 أو األنثى. 
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يًا سببه اتباع اهلوى والرغبة يف التحول إىل اجلنس قد يكون ومه  الدافع إلجراء جراحة تغيريو 
 اجلنس اآلخر، وقد أمجع الفقهاء على أن هذا من تغيري خلق هللا تعاىل وأنه حرام.

وقد يكون الراغب يف التحول مريضًا نفسياً، فهذا حيتا  إىل عال  نفسي وإمياين حل 
 إميانه، وال ُيوز أن يستجاب لطلبه. ىيت لص من عقده ويقو 

ورقة  ،كون الدافع حقيقياً، حيث تظهر على الرجل عالمات األنوثة، من بروز الثدينيوقد ي
وظهور اللحية..  ،يف الصوت.. أو يظهر على املرأة عالمات الرجولة، من خشونة يف الصوت

طباء لتحديد ففي هذه احلالة ال بد من أن يعرض الش ص على جلنة مت صصة من األ
 طبيعة جنسه.
اجلنس عند األطباء هي تلك اجلراحة اليت يتم هبا حتويل الذكر إىل أنثى واملراد بتغيري 
فيها استئصال أعضاء وزرع مكاهنا أعضاء أخرى، سواء للذكر أو األنثى.  يوالعكس، وُير 

 اليت فطر الناس وقد أمجع الفقهاء على حرمة تغيري اجلنس لغري ضرورة، ألنه تغيري لفطرة هللا
ز للطبيب أن يقوم إبجراء هذه اجلراحة، كما ال ُيوز للرجل أو عليها، وعلى ذلك فال ُيو 

وهذا التغيري سيكون ظاهراًي يف األعضاء اخلارجية فق ،  املرأة اإلقدام على هذه العملية.
ومن ويظل الش ص على حقيقة نوعه ذكراً كان أو أنثى، فمن حتول إىل إمرأة فلن حيمل، 

 جلنسية.حتولت إىل رجل لن تقوم بوظائف الرجل ا
من  ريم عأما اخلنثى فقد حتد  العلماء عنه، وهو من له آلة الرجال والنساء معاً، أو أنه 

سائل، كما اشَّتط العلماء إلجراء و االثنني معاً، وحدد علماء الطب جنسه من خالل عدة 
 جراحات لل نثى عدة شروط. 
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 الفقهية املتعلقة ابلبنوك الطبيةاألحكام 
  

ية املتعلقة ابلبنوك الطبية واآلاثر املرتتبة عليها/ إعداد إمساعيل غازي األحكام الفقه
هـ،  1426املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -مرحبا؛ إشراف عيد بن سفر احلجيلي.

 ص )رسالة دكتوراه(. 1209
 
، ، وبنوك احلليب، وبنوك املينذكر فيها الباحث األحكام الفقهية املتعلقة ببنوك الدم    

وبنوك البييضات امللقحة، وبنوك اجللد، وبنوك العظام، وبنوك املورواثت، وأخريًا بنوك بقية 
 ة. األعضاء البشري

 ومن النتائج اليت خلصها يف اخلامتة:    
طريقًا إىل سالمة بقية األعضاء، وم  -من أي شيء كان –إذا تعنيَّ احملرَّم  -

 به.  يوجد غري ذلك احملرَّم، فإنه يشرع التداوي
 ُيوز أخذ أعضاء مهدر الدم من بين آدم يف حال الضرورة. -

غري كامل األهلية،   اتفق الباحثون على عدم جواز نقل األعضاء من ش ص  -
 كالطفل واجملنون.

كما اتفقوا على حترمي نقل عضو تتوقف عليه حياة املتربع، أو يعطُل زوالُه  -
 وظيفًة أساسية من حياته.

على أن احلريب الذي يقاتل املسلمني ال ُيوز التربع له  اتفق العلماء املعاصرون  -
 لي عضو.

جواز نقل األعضاء ]وكذلك الدم[،   ال يفرَّق بني املسلم والكافر غري احلريب يف -
 فيجوز النقل من املسلم إىل الكافر، ومن الكافر إىل املسلم. 

قيام هبذا ُيوز إعطاء املتربع ابلدم جوائز عينية أو مالية، تشجيعًا له على ال -
 العمل.

اتفقت أقوال العلماء املعاصرين على أنه ُيوز ملن اضطر إىل ذلك الدم أن   -
 ويكون اإلمث على البائع، لتحرمي بيع الدم.يشَّتيه ألنه مضطر، 
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 مين اإلنسان طاهر غري جنس، وال ُيوز بيعه وال هبته.  -

 ال ُيوز تطويل العظام التحسيين. -

ن ُيوز بطريق التعقيم املؤقت، أما التعقيم  منع احلمل لئال يولد أطفال مشوهو  -
 الدائم فال ُيوز. 

 ُيوز إنشاء بنوك العيون. -

 اإلنسان احلي ألجل الدراسة واألحبا .ال ُيوز نزع العني من  -

ُيوز إجراء البحو  والدراسات على عني احلي اليت تقرر نزعها بتوقع خطر   -
باح ذلك بقدر ما عليه من بقائها، أو عني امليت، إذا وجدت الضرورة، في

 تدعو إليه الضرورة.

 إذا م ميكن عال  تساق  الشعر ابألدوية والعقاقري، فيجوز نقل الشعر. -

ا م ميكن معاجلة أنواع عمليات سحب )الشف ( أو حقن الشحم بغري جرح إذ -
اجلسم وشقه، فإنه ُيوز إجراء مثل هذه العمليات يف األنواع اليت تعد من 

 دافعها التداوي والعال . احلاالت املرضية، اليت

ال ُيوز اإلجهاض املتعمد ألجل احلصول على اخلالاي اجلذعية يف أي مرحلة  -
 حلمل، سواء قبل نفخ الروح أو بعده. من مراحل ا

 

 
 البنوك البشرية

 
البنوك البشرية يف الفقه اإلسالمي: بنك الدم، بنك األعضاء، بنك احلليب، بنك 

هـ، 1432دمشق: طيبة الدمشقية للطباعة والنشر،  -النطاف/ قمر الزمان غزال.
 ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة أم درمان اإلسالمية(. 381
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أصَّل فيه األحكام الشرعية للبنوك اإلسالمية، وحبث البنوك الطبية املذكورة يف العنوان،  
 .يف فصل، مبينًا معناها، وأنواعها، وشروطها، وأحكامها، وضرورهتا كلٌّ 

 وذكر يف النتائج أن:
 

مصرف النطاف حرام شرًعا، وال ُيوز إقامته، ملا فيه من حمظورات من انحية أسبابه  -
 ونتائجه.

بنوك احلليب هي مؤسسات جتمع حليب املرضعات وتعقمه وحتفظه أو جتففه، وليس   -
 هناك حر  يف تغذية األطفال به.

يع لي وسيلة، وليس من ضمناط التحرمي هو حليب األم الذي يصل إىل جوف الر  -
 الضروري االمتصاص عن طريق الثدي ليكون رضاًعا حمرًما.

 جواز بيع لنب األمهات استثناء واستحسااًن للضرورة. -
بنك احلليب ال حتصل به حرمة الرضاع، لعدم العلم حبصول الكمية املطلوبة من  -

 الرضاع، والشك يف الرضاع.
 ياء للنفس اآلدمية، ولكن بشروط. حُيوز االنتفاع لجزاء اآلدمي امليت، إ -
 ُيوز االنتفاع لعضاء من حيوان طاهر مذكى أو ميت عند الضرورة. -
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ال ُيوز االنتفاع لعضاء من الكلب واخلنزير إال عند عدم وجود البديل اجلائز شرًعا  -
 عند الضرورة. 

أصل ال ُيوز إقامة بنك أعضاء من بشر أحياء، سواء أكانت أعضاء يتوقف عليها  -
 ياة، أو أعضاء متسُّ ابلصحة العامة، أو حل أعضاء مهدري الدم.احل

ُيوز نقل الدم ابالتفاق؛ لعدم وجود ضرر منه على املعطي وال على اآلخذ، وال ُيوز  -
 بيع الدم؛ لكرامة اإلنسان، ولنجاسة الدم. 

 
 ومما أوصى به الباحث:

من الناس، ولكن   مضطرينإقامة بنوك ألعضاء املوتى الذين يتربعون لعضائهم لل -
 بشرط أن يكون ذلك بوصية أو موافقة الورثة.

 إقامة بنوك حلفظ أعضاء احليواانت لينتفع هبا اإلنسان حال اللزوم. -
 إقامة بنوك إسالمية لقبول ما يتربع به الناس من دمائهم.  -
إشراف مجعيات أو مؤسسات خريية على مثل هذه البنوك، على أن يكون الغرض   -

 ة والربح، وإمنا مساعدة املضطرين وعوهنم. التجار منها ليس 
إقامة مراكز للتلقيح الصناعي وأطفال األانبيب ملعاجلة العقيم من الناس، ولكن حتت  -

إشراف دقيق جًدا، حل ال يكون التلقيح بغري ماء الزو  فيكون عندها كالزان، ولوال 
و الذي يتم عن دَّ هقصور يف عملية الزان لوجب احلد ، ألن الزان الذي يوجب احل

 طريق االتصال اجلنسي بني رجل وامرأة أجنبية. 
أن يشَّتك األطباء والفقهاء يف إقامة البنوك البشرية، وأن يكون لكل بنك هيئة  -

استشارية فقهية هلا احلق الكامل والسلطة التامة يف تصنيف العمليات اليت جترى 
 داخل البنوك املباحة.

 
 

 



450 

 

 دوهناس وما اعتداء الطبيب على النف

 

اعتداء الطبيب على النفس وما دوهنا يف ظل املقاصد الشرعية واألخالقيات الطبية/ 
 ص. 749هـ، 1431غادة علي العمروسي._ اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، 

 

 
 

ال بد أن يكون عمل الطبيب موافقاً ملقصد الشرع، وال بد أن حيافظ على النفس والعقل 
ميلك التصرف فيها مبقتضى عمله. وقد أوجد التقدم اهلائل يف جمال والنسل، وهي األمور اليت 

الطب قضااي كثرية تتعلق ابلتعامل مع جسم اإلنسان وحياته وأعضائه، ووضعت الشريعة 
وقواعد أساسية إلابحة العمل الطيب، وسنت جمموعة من القواعد ليتبعها  اإلسالمية أسساً 

 ملقاصد الشرعية. اضرورة موافقتها إىل ا األطباء يف أعماهلم، وهي ترجع يف أساسه

 وقد جعلت املؤلفة كتاهبا يف مقدمة ومتهيد واببني طويلني، مها: 

 ام الطيب ابحملافظة على النفس والعقل.لتز اال -



451 

 

 االلتزام الطيب ابحملافظة على النسل.  -

 ومما توصلت إليه وذكرته يف اخلامتة:

نه يف حالة إعطاء املريض ما ينهي حياته إبذالعقوبة الدنيوية اليت يستحقها الطبيب  -
 هي القصاص. 

حيرم الطبيب من املريا  إذا قتل مريضه عمداً بدافع الرمحة إذا كان ممن يستحق اإلر   -
 منه.

 جتب الدية على الطبيب إذا قام إبسقاط محل امرأة ما فسق  اجلنني حياً مث مات. -

ء من امليت إىل احلي بدون وصية حيرم على الطبيب إجراء عمليات نقل األعضا -
 افقة الورثة.وبدون مو 

 ر.حيرم على الطبيب مداواة مريضه لي دواء حيتوي على نسبة من املسكر أو امل د ِّ  -

 
 

 حقوق السائح وواجباته يف الفقه اإلسالمي
 

 -حقوق السائح وواجباته يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي/ زكي زكي حسني زيدان.
 ص. 210هـ،  1419وفست، رتكي للكمبيوتر وطباعة األطنطا: ال
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جلأ املؤلف إىل الكتابة يف هذا املوضوع ألمهيته، وأشار يف املقدمة إىل أنه القى صعوابت     

حل أخرجه، حيث إن فقهاء الشريعة اإلسالمية م ُيمعوا ذلك يف ابب مستقل، وإمنا هو 
، واجلزية، واخلرا ، والبيوع، واإلجارة، واحلدود، متفرق يف عدة أبواب، منها: ابب املستأمن

 تعزيرات، وغريها.وال
 وقد جعله يف اببني وفصول ومباحث، وسجل أهم النتائج يف آخر كتابه، منها:    
اعتىن اإلسالم ابلسائح عناية م يصل إليها أي تشريع يف العام، قدمياً وحديثاً،  -

 صيباً من أموال الزكاة...فقد جعل للمسافر الذي انقطعت به السبل ن
مبا يعرف بـ "عقد األمان"، فالدولة اإلسالمية   أابح اإلسالم لغري املسلمني -

ليست منغلقة على نفسها، بل يسَّر اإلسالم يف إعطاء األمان إىل درجة م 
 توجد يف أي تشريع حل اآلن...

اإلجارة أابحت الشريعة للمستأمنني )السياح( حركة التعامل ابلبيع والشراء و  -
و الوقف، أو لي سبيل من سبل ومتلك األموال ابملريا  أو الوصية أو اهلبة أ

متلك األموال املشروعة، وم تستثن من ذلك إال بعض األشياء، كبيع املصحف 
والسالح، إذا كان يف ذلك ضرر ابلدولة اإلسالمية، وقد أابح القانون 

 لألجانب هذه احلقوق اخلاصة.

سالمية للمستأمنني حق اللجوء إىل القضاء يف الدولة أابحت الشريعة اإل -
سالمية لدفع أي اعتداء عليهم، ويف هذه احلالة حيكم القاضي وفقاً ألحكام اإل

 الشريعة اإلسالمية. 
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إذا كان للمستأمن حقوق معينة، فإن عليه واجبات يلتزم هبا يف الدولة   -
املسلمني، وااللتزام  اإلسالمية، وأهم هذه الواجبات: االلتزام مبراعاة شعور

ار اإلسالم، وااللتزام بعدم إحلاق ضرر لحكام اإلسالم مدة إقامته يف د
ابملسلمني ولمواهلم وأعراضهم، وذلك إبعانة غريهم عليهم، أو نقل أخبارهم  
إىل غريهم ابلتجسس أو لي صورة كانت، وااللتزام بدفع الضرائب التجارية 

أ فرض الضرائب على األجنيب، وما عدا ذلك )العشور(. وقد أخذ القانون مببد
 نظام العام يف الدولة. فإنه خيضع لل

 

 

 
 احلوادث البحرية واخلسارات املشرتكة يف الفقه اإلسالمي

 
احلوادث البحرية واخلسارات املشرتكة "العوار البحري" يف الفقه اإلسالمي: دراسة 

ح حممد الفايد، إبراهيم بن مقارنة/ اعداد عايض بن مقبول القرين؛ إشراف عبدالفتا 
 531هـ،  1426القاهرة: جامعة األزهر، كلية الشريعة و القانون،  -عبدالرازق اخلويل.

 ورقة )رسالة دكتوراه(.
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احلواد  البحرية يف امليزان الفقهي هي كل ما حيد  يف البحر من تصادم أو تلو  أو     

لالتفاقات الدولية أو حروب حبرية أو   مساعدة وإنقاذ أو خمالفة ألصول السالمة أو خرق
 آفات مساوية أو خسارات حبرية... 

واحلواد  اليت بسبب،  وقد حتد  املؤلف يف الباب األول عن احلواد  البحرية املباشرة،    
 وفيها مطالب ومباحث عديدة.

وعن  ويف الباب الثاين حتد  عن أنواع اخلسارات البحرية املشَّتكة يف الفقه اإلسالمي،    
شروط حتقق هذه اخلسارات، والعوامل املؤثرة على حتققها، مث تقدير وقسمة اخلسارات 

 البحرية املشَّتكة. 
 سني استنتاجاً مما توصل إليه، منها:ويف اخلامتة أورد مخسة ومخ     
يف حالة احَّتاق السفينة ُيب على الركاب النظر يف املصلحة الراجحة املَّتتبة على بقائهم     
 لقائهم أنفسهم يف البحر. أو إ
 تنفسخ اإلجارة إذا تعذرت االستفادة من العني البحرية املستأجرة.    
العربة يف حتمل الرابن أو القائد لل سارات البحرية وعدم حتملها هو معرفة مالبسات     

احلاد  ومدى إمكانه إحكام السيطرة على سفينته، وكذا معرفة زايدة سرعته من نقصاهنا،  
 إثر ذلك يتم تقرير الضمان. وعلى
ببة يف احلاد ، أو تكون  ال خيلو املنقذ لألرواح واألموال من أن تكون هي السفينة املتس    

السفن امل صصة لإلنقاذ البحري، ففي هذه احلال ال تستحق شيئاً من املكافأة؛ نظراً لقيامها 
ن املبحرة ابلقرب منها مبا ُيب عليها. وأما يف حالة طلب السفينة املنكوبة أحد السف

 للمساعدة، فإهنا تستحق األجرة.
ضي والصلح إذا اتفق مالك السفينة والشاحنون على تتم تسوية اخلسارات املشَّتكة ابلَّتا    

اخلرباء الذين يقومون هبا، أما إذا م ينعقد الَّتاضي أو أثريت منازعات حول التسوية، فريفع 
 تسوية قضائية على ما يقتضيه الشرع.األمر إىل احملكمة الشرعية إلجراء 
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 علوم أخرىاثنياا: 
 

(36 ) 
 املعارف العامة

 
 حصول التهاين

 
حصول التهاين ابلكتب املهداة إىل حمدث الشام حممد انصر الدين األلباين / مجال  

 ص(. 808مج ) 3هـ،  1428الرايض : مكتبة املعارف،  -عزون.
 

 
 

ومنطه، فهو جرد ملكتبة احملد  حممد انصر الدين  يكاد أن يكون هذا الكتاب جديًدا يف اببه
األلباين اليت أوقفها على طلبة العلم يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة مما أهداه إليه الناس 
ت  وسطروا إهداءاهتم لقالمهم على صفحات العناوين. وقد قام جامعه بتصوير هذه الصفحا

 عمله هذا سنتني.  كلها، وكتابة ما جاء فيها، واستغرق يف

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZnPGI8vLLAhWGKQ8KHa19B88QjRwIBw&url=http://ahmedbn221.blogspot.com/2015/12/blog-post_66.html&psig=AFQjCNEwnjbQjOof_0pDjHABJPYKVp7oQQ&ust=1459787418231169


456 

 

وقد جعل له مدخاًل لطيًفا جاء يف ستة مباحث، هي: حملة اترخيية عن اإلهداءات، الشيخ 
األلباين وإهداءات الكتب، تواريخ اإلهداءات الواردة يف الكتاب، خصائص هذه 

 اإلهداءات.  اإلهداءات، فوائد هذه اإلهداءات، منهجي يف مجع مادة
ب وتوايل حروف املعجم فيها، مع بيان العنوان، وذكر اسم وقد رتبها حسب عناوين الكت

 املؤلف، واحملقق، ومكان الطبع واترخيه، ويذكر بعض الفوائد وإن قلَّت.
( كتااًب، مع فهرس مفصل لعناوين الكتب )وال  763وبلغ عدد الكتب اليت صور إهداءاهتا )

اليت م يعرف أصحاهبا،  مساء أصحاب اإلهداءات، وآخر ابإلهداءاتلزوم له(، وفهرس ل
 وفهرس األلقاب العلمية، وفهرس البلدان واألماكن، وتواريخ اإلهداءات.

واقتصر صاحب العمل على ذكر الفائدة من عمله هذا مبا يدل على فضيلة الشيخ وشهرته 
بعض العلماء كما يستفاد من  والثناء عليه وما إىل ذلك، واحلق أنه عمل توثيقي خلطوط

الهتم الصوتية واملرئية، وهي توضع مع ترامجهم وسريهم ملن أراد التوسع أو صورهم وتسجي
 التوثيق. 

وقد صدر بعده بعام كتاب يف مثل موضوعه بعنوان "إهداءات الكتب" لصاحبه حممد بن  
 عبدالرزاق القشعمي، صور من مكتبته ما أهدي له من كتب خبطوطهم، وهو صغري.

لف صوَّر فيه من مكتبته كذلك ما أهدي له من أحناء وكان لألديب عبدالعزيز الرفاعي م
 ابء.   العام العريب خبطوطهم، معظمهم أد
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(37 ) 

 اإلحصاء
 

 علم اإلحصاء اإلسالمي
 

إربــد: دار  -علــم اإلحصــاء اإلســالمي/ عطــا هللا علــي الزبــون، إدريــس إبــراهيم الشــلول.
 ص. 271هـ، 1430املتنيب 

 

ــان هـــذا أول كتـــاب أراه يف هـــذا  ــرايدة فيـــه إن شـــاء هللا، وإن كـ ــوع، ويكتـــب لصـــاحبيه الـ املوضـ
مــة يف ذلــك حماولــة منهمــا يف  ذلــك، كمــا ذكــرا يف املقدمــة، مــن أن "النمــاذ  اإلحصــائية املقدَّ

الكتاب والسـنة حريـة وجـديرة ابلفهـم والتوضـيح، مـن خـالل اإلملـام بـبعض املفـاهيم اإلحصـائية 
قـــت كمـــا جـــاءت، وتعـــد هـــذه احملاولـــة بدايـــة لتأســـيس فكـــر الـــيت تتســـم ابلعدالـــة اإلهليـــة إذا طب
 ثري من البحث والدراسة".إحصائي إسالمي مطبق يلزمه الك

وقــد حــاوال تقـــدمي منــاذ  مـــن الفكــر اإلســـالمي املــدعوم مـــن القــرآن والســـنة ملفــاهيم أو قـــوانني 
ــة ــامالت االجتماعيـــ ــن خـــــالل املعـــ ــة أو الفكريـــــة، مـــ ــاة العمليـــ ــت دم يف احليـــ ــائية تســـ أو  إحصـــ

 االقتصادية أو الثقافية.

 وقد جعال الكتاب يف تسعة فصول، إضافة إىل فصل متهيدي، هي: 

 مفهوم اإلحصاء يف القرآن الكرمي -
تطــــور اإلحصــــاء القــــرآين، موقــــف اإلســــالم مــــن علــــم اإلحصــــاء، الرايضــــيات  -

 واإلسالم.
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ــد  - ــرن الواحــ ــزة القــ ــو، معجــ ــا هــ ــائي مــ ــاز اإلحصــ ــرآن، اإلعجــ اإلحصــــاء يف القــ
 ن، حنو إعجاز قرآين جديد.والعشري

 كرار يف القرآن الكرمي.الت -
الطرق اإلحصائية العلمية وظاهرة اإلعجاز الرقمـي يف القـرآن الكـرمي، احلـروف  -

املقطعـــة يف بـــداايت الســـور، اإلعجـــاز العـــددي للقـــرآن الكـــرمي، ظـــواهر رقميـــة 
 أخرى.

قــــرآين، التنبــــؤ اإلحصــــائي يف القــــرآن الكــــرمي، املعــــاير اإلعجــــازي لإلحصــــاء ال -
 د اآلايت، حقائق وإعجاز.ظاهرة التكرار يف أعدا

ــام العـــددي  - ــراءة يف النظـ ــرمي، قـ ــرآن الكـ ــددي القـ ــام العـ ــرآين، النظـ ــاء القـ اإلحصـ
 القرآين.

ــري املســـــت دمة،  - ــاء ال خيطـــــئ، األعـــــداد غـــ ــدداً  13حقـــــائق قرآنيـــــة وإحصـــ عـــ
 .114جديداً، إحصاء عجيب يف العدد 

القرآن يف  ملة والنظام العددي، من أسرارحركة األعداد وتغري اإلحصاء، البس -
 العدد، األرقام والعددية يف القرآن الكرمي.

تطبيقــات عمليــة ملفــاهيم اإلحصــاء اإلســـالمي )األحكــام الشــرعية الــيت يطبـــق  -
 فيها علم اإلحصاء(.
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(38 ) 
 اًلقتصاد اإلسالمي

 
 إدارة األزمة اًلقتصادية يف عهد عمر بن اخلطاب

 
تصادية يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه/ معاوية وليد إدارة األزمة اًلق

ص )أصله  317هـ، 1431عربش._ دمشق: دار اإلصالح؛ حلب: مكتبة استانبويل، 
 رسالة جامعية(.

 

 
 

لقد برع الفاروق رضي هللا عنه يف قيادة األزمات اليت أملَـّت ابألمة اإلسالمية يف عهده، 
رها السلبية. وقد رصد املؤلف األزمة االقتصادية يف تلك وجنح يف جتاوز آاث فأحسن إدارهتا،

 الفَّتة، وشرحها وفصَّلها، مبينًا كيفية إدارة عمر هلا، وذلك من خالل اببني كبريين: 
 نظرية إدارة األزمات.  -

 تطبيق إدارة األزمة االقتصادية يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. -
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دارة األزمات هم كت اب أجانب، فيدرسوهنا على ن يتصدَّون لعلم إوذكر أن أكثر الذي
أساس النظرايت والتطبيقات احلياتية يف جمتمعاهتم، واجملتمع اإلسالمي أحو  ما يكون إىل 
دراسة إدارة األزمات من منظور إسالمي، ذلك أن نظام إدارة األزمات على اجلوهر واألساس 

دولة اإلسالمية العظمى منذ بداية أتسيسها،  سبق أن عرفته الالعلمي يف املفاهيم احلديثة واقعم 
وابلبحث العلمي يف سرية الفاروق سيجد املرُء أصواًل منهجية لعلم إدارة األزمات، اليت ينبغي 

 دراستها طبقاً للمبادئ التالية:
 .املبدأ األول: أن يكون مرجع إدارة األزمة انبعاً من كتاب هللا وسنة رسوله 

 روس من التجارب املاضية.املبدأ الثاين: أخذ الد
 املبدأ الثالث: عدم تقليد اآلخرين يف حلول األزمات اليت نعاين منها.

 املبدأ الرابع: أن يتمتع مدير األزمات بصفات أمهها:
 لقيادة. االستعداد الش صي ل -
 القدرة على حتم ل املسؤولية. -
 . القدرة على سرعة البت  يف األمور، واختاذ القرارات الصائبة -
 القدرة على فهم طبيعة التغري  وضروراته. -
 فهم الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة يف اجملتمع. -
 البعد عن نزعات اهليمنة. -
 القدرة على التأثري يف اجلماعة. -
 القدرة على حتقيق التعاون بني مجيع الفئات العاملة معه. -
 فعهم اخلرية.القدرة على إاثرة اهتمام الناس وحتريك دوا -
 القدرة على حسن توزيع األعمال واملهام. -
 اإلميان ابلعدالة واإلنصاف واملساواة. -
 القدرة على معاملة الناس معاملة حسنة. -
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 ابملشكالت قبل وقوعها.القدرة على التنبؤ  -
 أخذ مشورات وخربات اآلخرين. -
 فن  احلوار مع صانعي األزمة. -
 زمة.الصرب والثبات عند كل أ -
 التفاؤل. -

 وميكن االستفادة من جتارب الغرب بعد أتصيلها يف الفكر اإلسالمي. 
 
   

 عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية
 

ــيلية تطبيقيـــة/ حامـــد بـــن  عقـــود التمويـــل املســـتجدة يف املصـــارف اإلســـالمية: دراســـة أتصـ
 لة دكتوراه(.ص. )أصله رسا721هـ، 1432الرايض: دار امليمان،  -حسن مرية.
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يعين املؤلف بعقود التمويـل املسـتجدة: الـيت ُأحـدثت بعـد عصـر التشـريع، أو الـيت تغـريَّ موجـب 
، أو احلديثــة الــيت تكوَّنـت وتركَّبــت مـن عقــود شــرعية احلكـم  فيهــا نتيجـة ملــا طــرأ عليهـا مــن تغـريُّ
 عدة.

َلم  مـــن –والتمويـــل اإلســـالمي القـــائم علـــى العقـــود الشـــرعية  ــَ مضـــاربة ومشـــاركة واستصـــناع وسـ
فيـــه حتقيـــق مقاصـــد الشـــريعة وغايتهـــا، يســـاعد علـــى توســـيع قاعـــدة  املُراعـــى –وإجـــارة وغريهـــا 

املشاركة يف ملكية املشاريع وتكامل رأس املال املموَّل، مما يَّتتب عليه دعم الصغار والكبـار يف 
 آن واحد، ويكون له أثر إُيايب يف بناء االقتصاد.

لــى يف صــور عــدة انــب التميــز يف التمويــل اإلســالمي األســاس األخالقــي، الــذي يتجومــن جو 
تغيـــب عـــن التمويـــل الربـــوي، منهـــا وجـــوب إنظـــار املعســـر، واحلـــثُّ علـــى إســـقاط َدينـــه، وحتـــرمي 

 الظلم، والتغرير، والغنَب، واجلهالة، يف عقود التمويل الشرعية.
عة هــــذه أحــــد  ا حــــديثًا يف املصــــرفية وقــــد تنــــاول املؤلــــف يف دراســــته املوســــَّ ا متويليــــً عشــــر منتجــــً

ــر  ــالمية املعاصـ ــات املصــــارف اإلسـ ــع منتجـ ــن واقـ ــة مـ ــة تطبيقيـ ــه بدراسـ ــياًل، وأعقبـ ــريًا وأتصـ ة تنظـ
 اإلسالمية يف منطقة اخلليج.

ومــن أبــرز املنتجــات الــيت تناوهلــا: عقــود املراحبــة بــربح متغــري، ومنــتج املراحبــة املــدارة أو املــدوَّرة، 
ن(، ومنتجـات شـراء نتجات البديلة لتمويل املتاجرة يف األسهم ابهلـامء )املـارجودراسة أحد امل

املـديونيات يف املصــارف اإلســالمية، والتـأجري املنتهــي ابلتمليــك لجـرة متغــرية، وأحــد املنتجــات 
البديلة للتوريق، وأحد أبرز مسـتجدات الصـكوك )صـكوك احلقـوق املعنويـة(، ومنتجـات بديلـة 

إىل  ف، ومنــتج الســَلم واالستصــناع بســعر الســوق يــوم التســليم. إضــافةللســحب علــى املكشــو 
دراسة ثالثـة أنـواع لبطاقـات االئتمـان الـيت طبقتهـا بعـض املصـارف اإلسـالمية كبـديل لبطاقـات 

 االئتمان ذات الدَّين املتجد ِّد.   
دة املركبــة ونبــَّه إىل أمــر مهــم، وهــو أن املتعــني ِّ عنــد دراســة احلكــم الشــرعي هلــذه العقــود املســتج

كــل علــى حــدة، والتأكــد مــن جوازهــا النظــر يف آحــاد عقودهــا ومــا تشــتمل عليــه مــن مســائل  
ــة  ــاره منظومـ ــة ابعتبـ ــة املتكاملـ ــورته املركبـ ــتج يف صـ ــر إىل املنـ ــرعية، مث النظـ ــة الشـ ــا لألدلـ ومطابقتهـ
ــه،  ــرعية، وانتفـــاء املوانـــع عنـ ــن اســـتجماعه للشـــروط والضـــواب  الشـ عقديـــة مَّتابطـــة، والتأكـــد مـ

 وحتقيقه مقاصد الشريعة وقواعدها.
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 ملشرتك أحكام التمويل املصريف ا
 

الــرايض: دار كنــوز  -أحكــام التمويــل املصــريف املشــرتك/ عبــدامللك بــن صــاحل آل فــراين.
ـ، 1433إشـبيليا،  ص( )أصـله رسـالة دكتـوراه مـن املعهـد العـايل للقضـاء  934مـج ) 2ـه

 ابلرايض(.
 
 

 
 

عمليـــة واحــدة مت صصــة لتــوفري املـــال مــن قبــل مصــرفني فـــأكثر التمويــل املصــريف املشــَّتك هــو 
 تشَّتك يف صفقة كبرية مؤقتة يتوىل إدارهتا أحدها، ويقتسمون مجيًعا خماطرها وعوائدها.

م(. وكــان يف بدايتــه 1975ـهــ )1395وأول متويــل مصــريف مشــَّتك متَّ كــان لدولــة الربازيــل عــام 
ــى احل ــه مقصــــورًا علــ ــات، إىل أن متَّ تعميمــ ــرية، وذلــــك كومــ ــات الكبــ ــركات واملؤسســ ــى الشــ علــ

 لألرابح العالية اليت حيققها.
ويعترب هذا النوع من التمويل أهم صيغ استثمار األموال لدى املصـارف يف االقتصـاد املعاصـر، 

سـالمية مما يستدعي دراسة هذا العقد وما يندر  حتته من اتفاقيات، وتقومي عمليات البنوك اإل
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ما قام به املؤلف، يف جوانب منه وعناصر حمورية فيه، وجعـل حبثـه يف يف هذا اخلصوص، وهذا 
 أربعة أبواب، حتتها فصول ومباحث، واألبواب هي:

 العالقة بني املصارف املمولة. -
 .العالقة بني املصارف املمولة واملستفيد واآلاثر املَّتتبة عليها -

 صريف املشَّتك.الت ار  والتحويل يف التمويل امل -

 يك يف التمويل املصريف املشَّتك وانتهاؤه.الوعد ابلتمل -

 

 ومما ذكره يف نتائج حبثه حول هذا املوضوع:
 

ــة  - ــة حقيقيـ ا ملبادلـ ــً ــه تبعـ ــل فيـ ــتمُّ التمويـ ــريف املشـــَّتك )اإلســـالمي( يـ ــل املصـ التمويـ
شــرعية، والتمويــل املصــريف املشــَّتك )الربــوي( يــتمُّ مــن خــالل صــفقة متمحضــة 

 يل.للتمو 
ة عـدة اتفاقيـات: اتفاقيـة مشـاركة، اتفاقيـة توكيـل، يضم عقد هـذا التمويـل عـاد -

 اتفاقية متويل.

ميكــن تكييــف األعمــال التحضــريية يف عقــد التمويــل املصــريف املشــَّتك بصــفتها  -
 وكالة، أو إجارة، أو جعالة، أو مسسرة، أو مثرة منفصلة عن أصلها.

ــريف املشــــَّتك أربــــ  - ــار إلدارة عقــــد التمويــــل املصــ ــيغ: اإلدارة بطريــــق املشــ كة، ع صــ
 وبطريق الوساطة، وبطريق املضاربة، وبطريق الوكالة.

الفــرق بــني املصــرف )املــدير( واملصــرف )الوكيــل(، هــو أن املصــرف املــدير مــن  -
يقــــوم ابألعمــــال الــــيت تســــبق توقيــــع العقــــد، واملصــــرف الوكيــــل هــــو مــــن يقــــوم 

 ابألعمال الالزمة للعقد بعد توقيعه.

اإلســالمي أهنــم يقصــرون العقــد إذا  قــد التمويــل املصــريف املشــَّتك الغالــب يف ع -
كان بطريق اإلجارة املنتهية ابلتمليك على هبة العني بدون دفع مثن زائد على 

 األقساط اإلُيارية عند توفيتها من قبل املستأجر.

ــك  - ــد التمليـ ــتمَّ عقـ ــا، ليـ ــة ابلتمليـــك أوىل منهـ ــارة املنتهيـ ــن اإلجـ ــدائل عـ ــاك بـ هنـ
يـة مـع بيـع خيـار طويـل األجـل، أو أن ملشَّتك هبا، وهي: إجـارة حقيقاملصريف ا
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يســتثين البــائع منفعــة املبيــع مــدة مــن الــزمن معلومــة، أو أن يبيــع الشــيء ويرهنــه 
 على مثنه.

الت ــــريج الفقهــــي مللكيــــة األصــــول ابلنســــبة لكامــــل الشــــركة إذا كــــان املشــــروع  -
آلخـر ربـواًي؛ هـو أن يتضـمن عقـدي متويـل مصـريف مشـَّتك، أحـدمها إسـالميًا وا

ويــل اإلســالمي عقــد قــائم بذاتــه ومســتقل عــن العقــد الربــوي، ولــيس عقــد التم
مبنيًا عليه، ويتمُّ التعامـل مـع عقـد التمويـل املصـريف املشـَّتك اإلسـالمي كمـا لـو  

 كان وحده.

 
 

 

 آاثر العوملة يف الرفاهية
 

آاثر العوملة يف الرفاهية: تقدير اقتصادي إسالمي/ أمحد حممد اجليوسي._ عم ان: دار 
 ص )أصله رسالة دكتوراه، من جامعة الريموك(.494هـ، 1430لدين، عماد ا
 

 
 

هتدف الدراسة إىل حبثِّ اآلاثر امل تلفة للعوملةِّ يف الرفاهية، وقد تبنَّت بعض املؤشرات 
هية لقياس األثر فيها، وتتمثل يف: مستوايت املعيشة، ومعدالت الدالة على مستوايت الرفا
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ل والثروات، ودور الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، التشغيل، وأمناط توزيع الدخو 
 ومستوايت التعليم والصحة، والتأثريات البينية، ومستوايت الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

ة للعوملة تتفوق على اآلاثر اإلُيابية هلا، وأن مستوى وافَّتضت الدراسة أن اآلاثر السلبي
جهزهتا. وتوصلت إىل قناعات لن العوملة م تفلح يف حتقيق الرفاهية قد تراجع بسبب العوملة وأ

 ما وعدت به شعوب العام عامة، وشعوب العام الثالث خاصة، من رخاء ورفاه.
من منظور االقتصاد اإلسالمي، عرضت  ويف حماولة الستشراف املوقف من العوملة والرفاه 

لتعامل مع العوملة، كما ألقت الضوء الدراسة لالسَّتاتيجيات املتاحة أمام الدول اإلسالمية ل
على بعض الضماانت اليت ميكن من خالهلا تعزيز مستوايت الرفاهية االقتصادية 

 واالجتماعية، واحليلولة دون تراجعها.
 فصول: عةأربوقد متَّ تقسيم الدراسة إىل 

أدَّت  منها على توضيح مفهوم العوملة وأهدافها ونشأهتا والعوامل اليت الفصل األولرك ز 
إىل ظهورها، معر ِّجة على أجهزهتا اليت تعمل من خالهلا، وصواًل إىل ردود الفعل املصاحبة 

 هلا.
فقد تناول مفهوم الرفاه االقتصادي واالجتماعي ونشأة دولة الرعاية  الفصل الثاينأما 

 أو املقاييس املعتمدة لقياس الرفاه. والرفاه، مث احملك ات
الرفاهية يف ظل العوملة، واآلاثر اليت تركتها يف مؤشرات الرفاه  واقع الفصل الثالثوتناول 

 اليت اعتمدهتا الدراسة.
األخري تناول التقدير اإلسالمي للعوملة والرفاه، واختالف الرؤية اإلسالمية   والفصل الرابع

الضماانت اليت أحاطت الشريعة اإلسالمية مبستلزمات الرفاه هلما عن الرؤية الوضعية، و 
صادي واالجتماعي، وصواًل إىل االسَّتاتيجيات املقَّتحة للتعامل مع العوملة اليت ابتت االقت

 واقعاً معاشاً ال ميكن جتاهله، أو الذوابن فيه.
، من أبرزِّها:  وتوصلت املؤلف إىل جمموعة من النتائجِّ
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  ظل العوملة قد تراجعت.مستوايت الرفاهية يف -
ى حتقيق مستوايت من الرفاهية والرخاء لألفراد  النظام االقتصادي اإلسالمي أقدُر عل -

 واجملتمعات على حدٍ  سواء.
 

 أسباب استحقاق الربح 
 

اإلســـكندرية:  -عـــامر. أســباب اســـتحقاق الـــربح يف الفقـــه اإلســـالمي/ حممـــد ســـيد  أمحـــد
 ص.174هـ، 1433مكتبة الوفاء القانونية، 
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عـامالت البنـوك التجاريـة دون االلتفـات يبدي املؤلف تعجبه من الـذين ُيـاهرون ابلقـول حبـل  م
إىل أن "اســتحقاق الـــربح" ال بـــد  أن يســـتند إىل ســـبب! وأنـــه ال تنفـــك معاملـــة مـــن املعـــامالت 

 العقود املالية عن احلاجة إىل إعماله هبذا املعىن.املالية وال عقد من 
 وقد جعل موضوعه يف فصلني طويلني حتتهما مباحث ومطالب، ومها:

 يف معاين الربح والسبب واالستحقاق.: الفصل األول
وقـد حبـث فيـه معـىن االسـتحقاق، وعالقتــه ابمللـك وااللتـزام، ومعـىن اسـتحقاق الـربح يف عقــود  

 تنمية املال.
 : األحكام املتعلقة لسباب استحقاق الربح.الثاينالفصل 

انعــدام وحبـث هنــا احلاجــة إىل ثبــوت أســباب االســتحقاق، وأسـس احلاجــة إليــه، وانعدامــه عنــد 
ــا ال يعـــــد  ســـــببًا  ــتحقاق الـــــربح، الــــذي حبـــــث فيـــــه مــ ا حلصـــــر أســـــباب اســ ــً ــببه، وعقـــــد مطلبــ ســ

 جمـاالت اسـتحقاقه ابمللـك، الستحقاق الربح، ووجه كـون الضـمان سـببًا السـتحقاق الـربح، مث
 وابلعمل، وابلضمان.

باب اســتحقاق ـهــ بعنــوان: أســ 1422وأشــري إىل كتــاب آخــر صــدر يف موضــوعه ابلقــاهرة عــام 
حســن الســيد  ، ملؤلفــهحكــام الشــركات يف الفقــه االســالميأدراســة تطبيقيــة مقارنــة بــني  :الــربح

 .حامد خطاب
 
 

 الفقه اإلسالميسياسة األجور واألرابح والفوائد يف 
 

سياسة األجور واألرابح والفوائد يف الفقه اإلسالمي: دراسة تطبيقية معاصرة/ 
 ص. 210هـ، 1433فكر اجلامعي، حممد سعيد الرمالوي._ اإلسكندرية: دار ال
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دراسة جملموعة من القضااي اليت شغلت الرأي العام، وهي قضااي األجور واألرابح والفوائد، 
تدين األجور، وعدم تناسبها مع األسعار، أفرز تساؤالت حول إمكانية حتديد حيث إن 

وى األسعار، ووضع األجور ووضع حد  أدىن هلا، وربطها ابملؤشرات، وابلتغري العام يف مست
 خصائص وأسس لنظام األجور يتصف ابلعدالة.

فرض رقابة  كما أن قضية األرابح يف ظل ِّ انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي وعدم
فعالة على األسواق لضب  األسعار واحلد  من جشع التجار أفرزت تساؤالت حول إمكانية 

ل يف األسواق لضبطها واحلد  من ارتفاع حتديد األرابح واحلاالت اليت تتيح للدولة التدخ
 األسعار.

عظم وقضية الفوائد ظهرت مرة أخرى بعد حدو  األزمة املالية واالقتصادية اليت هزَّت م
 دول العام.

وجاءت هذه الدراسة لإلجابة عم ا يثار من تساؤالت حوهلا، ليتضح بذلك حكم 
 الشريعة. 

  يف فصل خاص، حتتها مباحث ومطالب. وقد جعل املؤلف كلَّ قضية من القضااي الثال
 ومما توصل إليه: 
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 األجر يعد عنصراً من عناصر اإلنتا ، اليت أولتها الشريعة عناية فائقة.  -
ال مانع شرعًا من أن تقوم الدولة بفرض حد  الكفاية كحد أدىن لألجور، مراعاة  -

 لظروف املعيشة واملصلحة العامة.
ابلتغري  العام يف مستوى األسعار، حتقيقًا للعدالة، ورفعاً  ال مانع شرعًا من رب  األجور -

 للضرر بني أرابب العمل والعاملني.
بفرض أجر املثل، يف حالة استغالل أصحاب املهن ال مانع شرعًا أن تقوم الدولة  -

 واحلرف واملغاالة يف أجورهم.
طبيعية وليس فيها أطلقت الشريعة الربح وم حتد ِّده بنسبة معينة، مادامت األسواق  -

 استغالل.
حرَّمت الشريعة االحتكار، وأقرت املراقبة على األسواق، محاية للمستهلكني من جشع  -
 والتالعب ابألسعار. التجار 
إن التسعري يعدُّ استثناء من األصل، لكن ال مانع من اللجوء إليه من قبل الدولة وأهل  -

وذلك لفرض الرقابة على األسواق، ومحايتها  اخلربة واالختصاص يف حالة التالعب ابألسعار،
 من تالعب التجار.

ت والكوار  املالية واالقتصادية إرجاع العديد من علماء الشريعة وخرباء االقتصاد األزما -
 إىل التعامل بنظام الفائدة.
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 البطالة من منظور إسالمي

 

هـ، 1431: مكتبة وهبة، البطالة من منظور إسالمي/ األمري حمفوظ أبو عيشة._ القاهرة
 .ص 344

 

 
 

الدعوة أصل هذا الكتاب رسالة ماجستري قدمت إىل جامعة األزهر، وكانت بعنوان: منهج 
 وقد جعلها املؤلف يف مخسة فصول، هي: .اإلسالمية يف وضع التدابري الواقية لعال  البطالة

 البطالة يف اإلسالم. -

 منهج اإلسالم يف عال  البطالة. -

 عال  ومواجهة البطالة يف ضوء اإلسالم. وسائل -

 اجلانب العملي يف عال  اإلسالم للبطالة. -

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihrZ6T8_LLAhUBGg4KHa1qBjoQjRwIBw&url=http://www.nooonbooks.dz/catalog/product/view/id/39886/s/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/category/122/&psig=AFQjCNGFNtN7QDr9lyfeRAm82YKXVoC7mQ&ust=1459787707502521
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 خصائص منهج اإلسالم. -

 ل ذلك كله يف مباحث ومطالب.وفصَّ 

الطبيعية، وإمنا  واردوذكر أن أسباب البطالة متعددة، ولكنها ال تعود إىل قلة أو انعدام امل
من حيث سوء  ،مجلتها إىل العنصر البشري ترجع إىل أسباب اقتصادية، وهي ترجع يف

وغري ذلك من  العمل تكاساًل، نع قعودهالت طي ، وسوء است دام املوارد الطبيعية، أو 
 األسباب.

وهلا آاثر سلبية على الفرد   .والبطالة أنواع، فقد تكون اضطرارية، أو مستَّتة، أو اختيارية
 واجملتمع واالقتصاد. 

طالة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأن أول عام انقشها هو ووضح موقف اإلسالم من الب 
ة تام، وأن العال  يف ذلك هو الشمولية الالفقيه احلنفي العالمة حممد بن احلسن الشيباين

جلميع جوانب اإلنسان، ومسؤولية عالجها تقوم على كل إنسان مبوجب التكافل 
 لى والة األمر، والعلماء واملفكريناالجتماعي، كل على قدر مسؤوليته، وهي تتوزع ع

 فرد املتعطل نفسه.الصلحني، والوالدين يف األسرة املسلمة. وعلى ملاو 
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(39 ) 
 العلوم العسكرية

 
 اقتل! اقتل! اقتل!

 
 -اقتل! اقتل! اقتل!: جرائم احلرب يف العراق/ جيمي ماسي؛ ترمجة رجاء الشليب.

 ص. 222 هـ، 1427دمشق: دار الطليعة اجلديدة، 
 

هذا من الكتب اليت ُيب أال  تُنسى، فهو صفحة واقعية للنظرة األمريكية إىل الشعوب العربية 
ية، وبيان للفكر العسكري الذي يَّتىبَّ عليه جنودها، وتفصيل ألسلوهبم يف احلرب  واإلسالم
 والقتل.. 

 وهو بقلم جندي أمريكي، كأنه قال كلَّ ما عنده... 
اب وغريه من أدلة وإيضاحات وتوثيقات على جرائم أمريكا ومع كل ما يف هذا الكت

من  -أعين من مفكريها وكت اهبا–املتعمدة، فإن من املؤسف وامل زي أن جتد من العرب 
يفضل األمركة يف كل شيء، يعين مع كل ما يفعلونه من مهجية وقتل وتعذيب واحتالل 

 وسرقة خريات بالدهم...!!  
خيطر على ذهن القارئ، مادام ال رادع هلم، وال عقوبة عليهم،  وم يعد ُيدي وصف هؤالء مبا

 وليكمل القارئ من هذا ما شاء من الكالم...
د جاء عنوان الكتاب متضمنًا حملتواه بصدق وإخالص، بل هو يطابق ثوران احلقد وق

تل!  والكراهية اليت تنبعث من قلوب اجلنود األمريكيني، حيث تربَّوا على ذلك... فعنوانه: "اق
 اقتل! اقتل!" نعم، ثال  مرات... 

 يف قوات ( عامًا مدرابً، مث جمنداً 12م(، خدم ) 1971هـ ) 1391ومؤلفه من مواليد 
البحرية )املارينز(. ذهب إىل العراق برتبة رقيب أول أثناء مساعدة أمريكا للكويت عندما 

أصيب حبالة اكتئاب حاد،  غزهتا العراق، مث أثناء االحتالل األمريكي للعراق... ويف النهاية
 أعفي بعدها من اخلدمة وأعيد إىل أمريكا.
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إىل لفت أنظار العام كله إىل فظائع اجلرائم  - وقد صحا ضمريه -وهو يرمي يف كتابه هذا 
ورأى بعينه ما يفعله زمالؤه وما أيمر به  املرتكبة ضد شعب العراق، بعد أن مارس بنفسه

من القتل والتدمري واإلابدة وعدم اعتبار األبرايء من املدنيني، مسؤولوه يف القيادة العسكرية 
 املة املقاومة واألسرى. وال االلتفات إىل األخالق اإلنسانية يف مع

ويعلق بصراحة أن أمريكا ال تنشر الدميقراطية وال احلرية يف العراق، بل تنشر املوت واإلابدة، 
 عن البَّتول.  ومتارس سياسة القتل العمد، وأهنا جاءت للدفاع

وقد وزعت امل ابرات العسكرية األمريكية مذكرة تقول لن كل العراقيني إرهابيون حمتملون،  
 مث فإن إطالق النار على أي هدف عمل مربر.ومن 

وقد نشر الكتاب يف فرنسا ابلفرنسية بعد أن رفضت نشره املؤسسات اإلعالمية ودور النشر 
 ورة القوات األمريكية يف الرأي العام... يف الوالايت املتحدة، ألنه يشو ِّه ص

وإبخواننا يف الدين... وهذا  إن على أبنائنا أن يعرفوا من هم أعداؤان، وال ينسوا ما فعلوا بنا
 الكتاب من الكتاابت الصادقة يف بيان صفاهتم وما فعلوه بنا، ولقالمهم...  
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(40 ) 

 اللغة العربية

 

 الكليات اللغوية

 

هـ،  1429دمشق: دار سعد الدين،  -اللغوية/ حسان بن أمحد راتب املصري.الكليات 
 ص. 400

 

 
 

أتليف مجيل، وتوفيق يف حسن االختيار وإبداع، ولو كان مجعاً. والكليات نوع من التأليف 
هلا مدلوالت شاملة صدَّر علماء العربية وأئمتها تعريفها  -كما يقول املؤلف   -املعجمي 

أجزاءه. وقد صنفها املؤلف حسب رق مجيع أفراد ما تضاف إليه أو بلفظة )كل( لتستغ
 احلروف اهلجائية.
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 وذكر أن كتابه هذا )نسيج وحده( وأنه م يقف على أتليف خاص ابلكليات اللغوية.

 مثاله يف حرف األلف: كل من كان سبباً إلُياد شيء أو إصالحه أو ظهوره فهو أب له.

 أبكم أخرس، وال عكس. كل من ولد أخرس فهو أبكم، فكل 

 وإايه ُصلب أو بطن فهو األخ. كل من مجعك

 كل عزم شددت عليه فهو اإلصرار.

ذ معبوداً فهو إله.  كلُّ ما اختُّ

 كل مجاعة ُيمعها أمر أو دين أو زمان أو مكان واحد فهي أمة.

 

 الربقيات 
 

التيمورية، بعد  القاهرة: جلنة نشر املؤلفات -الربقيات: للرسالة واملقالة/ امحد تيمور.
 ص. 84هـ،  1380
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كتاب اندر يف موضوعه واختياره، أراد املؤلف من خالله أن يُثري ذاكرة الكت اب بكلمات      

جديدة وافية ابلغرض، ليست دموها يف مقاالهتم ورسائلهم، لكوهنا بليغة وموجزة، ودقيقة  
 حمددة. 
ت" ألن املادة اللغوية يف كلماهتا مت ذة وذكر مقدم الكتاب أن تسمية الكتاب بـ "الربقيا    

بعناية، لغزارة معناها، وأن مست دمها يستغين هبا عن مجلة أو مجل، فهي كلمات خاطفة 
سريعة تغين عن التكرار والَّتديد يف الكتابة، على حنو ما كان عليه كبار الكتاب وأرابب 

 عرَّفها بعضهم لهنا القول الذي وفيه تلميح إىل ما ُيب أن تكون عليه البالغة، اليت الرسائل،
 قلَّ لفظه وغزر معناه، واملؤلف هنا كأنه ينصح األدابء مبالزمة الدقة وجمانبة التطويل... 

 والكتاب معجم لغوي صغري، جعله يف قسمني: الربقيات للرسالة، والربقيات للمقالة.    
 تارات قليلة مما أورده، تدلُّ على مضمون الكتاب:وهذه خم    
 أتلقت املرأة: مشَّرت لل صومة واستعدت للشر ورفعت رأسها. -
 املباءشة: أن أتخذ صاحبك فتصرعه وال يصنع هو شيئاً. -

 تغت اجلارية الضحك: إذا أرادت أن ختفيه ويغالبها. -

 تننَت الرجل: إذا ترك أصدقاءه وصاحَب غريهم. -
 الرجالن احلمل بينهما تداحلاً، أي محاله بينهما. تداحل -
 ق: املتحري ِّ الذي ال أيكل وال يشرب.املصم ِّ  -

 طرَّق فالن حبقي: جحده مث أقرَّ به.  -

لبة: انتزاعك الشيء من يد اإلنسان كاملغتصب له. -  الَغس 

 أكهى الرجل: س َّن أطراف أصابعه بنفسه. -

 ة الوفاء. املَل ث: تطييب النفس بكالم والوعد بال ني -

 هَطع: أسرع مقبالً خائفاً، ال يكون إال مع خوف. -

 التبلصق: طلبك الشيء يف خفاء ولطف ومكر، وهو أيضاً التقرب إىل الناس. -

 فالن ذو خسقات يف البيع: أي ميضيه مرة مث يرجع فيه أخرى. -
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 أزهف ابلرجل: أخرب القوم من أمره لمر ال يدرون أحق هو أم ابطل. -

 

 

 

 لنحويضوابط الفكر ا
 

ليت بىن عليها النحاة آراءهم/ ضوابط الفكر النحوي: دراسة حتليلية لألسس الكلية ا
 مج. 2م، 2006، [هـ1427]القاهرة: دار البصائر،  -حممد عبدالفتاح اخلطيب.

 

 
 

أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من جامعة األزهر، وهو دراسة قيمة، واستنتا  واقعي مجيل، 
ويدافع  للغته وتراثه، ويناصر أعالم النحاة يف منهجهم وطرق استنتاجهم،من مؤلف حمب 

عنهم أمام احلملة الشرسة اليت تريد أن تنال من لغتنا وحنوها وقواعده، وتدعو إىل االنفالت 
 منها...

وقد جعل التمهيد مداخل للفكر النحوي، فبنيَّ أوليته وأصالته، ووصفه ومعياريته، ووحدته 
 طلقاته الفكرية، وضوابطه املنهجية والنظرية.النظرية، ومن

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbzuTd_PLLAhUIpA4KHcIoCgEQjRwIBw&url=https://www.irsad.com.tr/tr/EDEBIYAT/DIL/Daru-l-Besair/Davabitu-l-fikri-n-nahvi-p12805c67c91.html&psig=AFQjCNF84uvwe9e1g8RrKRycw9Mzudhbpw&ust=1459790252164917
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األول عن ضواب  عن هذا املنهج، فبنيَّ الفكر النحوي والقراءات  مث حتد  يف الباب
النبوي الشريف، وبكالم العرب، مث القياس الذي هو ركيزة  القرآنية، واالستشهاد ابحلديث

وذ يف النحو والضرورة فيه،  ذ، وضواب  هذا القياس، مث ذكر الشمهمة يف البناء النحوي
 وخصَّص فصالً للتعليل.

ضواب  النظرية: األصول والضواب  اليت حتكم فكرة العامل يف الدرس الالثاين عن وكان الباب 
النحوي، واالقتضاء فيه، واالختصاص، والرتبة، والتسل ، واالنقطاع العاملي ومظاهره، 

 واملباشرة والوساطة، وغري ذلك. 
صل فيه عن األصل والفرع، وأصل االستحقاق، وضاب  العالقة بني األ والفصل الثاين 

والفرع، والتأويل النحوي، واحلذف والتقدير، والزايدة. مث حديث عن البعد اخلارجي يف 
 التحليل النحوي، وعرو  على نقد احملَدثني للفكر النحوي وأنه نقد غري دقيق. 

 ومما ذكره يف خامتة رسالته:
 وي من خالل منطلقاته وضوابطه يشكل نظرية أهم ثوابتها أهنا منت أن الفكر النح -

وتشكلت من خالل ما قام به النحاة على إيضاحها درساً وتنظرياً يف ضوء النظر يف اللسان 
العريب وخصائصه ومراتب كالمه، وكان ذلك من خالل مدونة مؤطرة بزمان ومكان أبرز  

 ونثراً...  نصوصها القرآن الكرمي، وكالم العرب شعراً 
اختالفًا يف األصول  -يف كثري منه–االختالف بني النحاة بصريني وكوفيني وغريهم ليس  -

أو الضواب  املتحكمة يف بنائها، بل هو اختالف يف تنزيل بعض املسائل على تلك األصول 
 أو الضواب  والتعليل هبا... 

ية عقلية كما هو شائع، بل فكرة العامل اليت هي عمود النظرية النحوية ليست فكرة فلسف -
صول املتحكمة يف اجلملة بناء واستعمااًل، كما ختضع هي تقوم على جمموعة من الضواب  واأل
 جلملة من املفاهيم اإلجرائية يف التحليل.

ته، كما ال ميكن أن يقدم جك الرؤية اليت أنتال ُيوز أن ندرس تراثنا النحوي منقطعاً عن تل -
واع بني  اليوم تنظري للظاهرة اللغوية يف العربية مبعزل عن تنظري القدماء هلا يف تواصل محيمي

القدمي واجلديد، وذلك هو الطريق القومي إىل كل حتديث فكري إن رمنا التحديث والتجديد،  
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حية منتفضة تبعث يف  وبذلك تكون العالقة بني الباحث وما يدرسه من ترا  العلماء عالقة
 الدارس األصالة والتمكن... 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



481 

 

(41 ) 
 التاريخ والرتاجم

 
 
 اء احلركة اإلسالميةموسوعة شهد

 
 

موسوعة شهداء احلركـة اإلسـالمية يف العصـر احلـديث: إميـان، بطـوًلت، كفـاح، 
القـــاهرة: دار التوزيـــع والنشـــر اإلســــالمية،  -استشـــهاد/ إعـــداد توفيـــق يوســـف الـــواعي.

 مج. 5هـ،  1427
 

 
 

احلــديث عــن الشــهداء حــديث لــه رهبــة يف الــنفس، ووجــل يف القلــب، وخشــية يف 
الشـهوات، وتعالـت علـى حظوظهـا، وابعـت أرواحهـا هلل ألن نفوسهم تسامت فوق  الضمائر؛

ــهم  ــاً ألعراضـ ــلمني، وحفظـ ــزة املسـ ــداء لعـ ــا فـ ــا ودايرهـ ــا ألوطاهنـ ــاىل، ووهبـــت حياهتـ ســـبحانه وتعـ
ودمــــائهم، فهــــم رجــــال مبــــادئ وقــــيم ال رجــــال مناصــــب وكراســــي وأطمــــاع، أرادوا ملبــــادئهم أن 

 ر، مرفوعة شاخمة...وتستقر، وحتيا أبد الدهتسود، وألفكارهم أن تعلو وتسمو 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_i7eF_fLLAhVGZw8KHVVOB2gQjRwIBw&url=http://www.goodreads.com/book/show/17163304&psig=AFQjCNEhn47zR8LEhVxOtI5WQj1fNFbChw&ust=1459790348495639
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ــن  ــه عـ ــدات، كلـ ــة جملـ ــع يف مخسـ ــه الضـــ م، الـــذي يقـ ــه املؤلـــف كتابـ ــدأ بـ ــا بـ هـــذا مـ
 شهداء من العصر احلديث، بل املعاصر، ومعظمهم من فلسطني احلبيبة السليبة.

وقــد حاولــت جاهــداً أن أجــد مــا أقدمــه أو أعلــق عليــه فلــم أقــدر يف حينــه، بـــل م 
، ذلك أنين كنت أسـتحقر حيـايت وأتقـزَّم أمـام ستشهادهمبعة قراءة سريهم وقصص اأستطع متا

 هؤالء الشباب اجملاهد حل أجدين ال شيء يف احلياة!
ــاعري   ــغار تلهـــب مشـ ــواهنم الصـ ــاهتم وإخـ ــاايهم ألمهـ ــرية ووصـ ــاهتم األخـ كانـــت كلمـ

  مـــع الـــروح إىل كلهـــا، وتضـــرم نـــرياانً يف قلـــيب، حـــل يكـــاد أن يتزحـــزح مـــن موقعـــه، أو أن خيـــر 
 حيث هم!

أمــا قصــص بطــوالهتم وشــجاعتهم، فــال يقــدر أن يصــو ِّرها قلــم، ولــو نفــذ إىل ابطــن  
 كل ِّ شهيد لريى ما فيه!

ــجون اليهــــود  ــدخلون سـ ة يـ ــَّ ــان النديـ ــضٌّ كاألغصـ ــباب غـ ــدَّق! شـ ــاد تصـ ــا ال تكـ إهنـ
رون ملـاً، ومعتقالهتم، فيعذَّبون أقسى أنـواع التعـذيب، ويف أكثـر أمـاكن اجلسـم حساسـية وأ وحُيقـَّ

َتنــــون، ويتنقلــــون بــــني الســــجون، مــــن األشــــد ِّ إىل األقســــى، ويبقــــون  و يُهــــانون، ويُهــــدَّدون ويـُف 
منفــردين يف أمــاكن جمهولــة يف الظــالم، مــع اســتجواب وحتقيــق وفــنت تُعــرض علــيهم، فيضــربون 

وا يف وا ابتــ املثــل يف الصــرب والعزميــة والثبــات علــى العقيــدة، ويبقــون ســنوات طويلــة... فــإذا خرجــ 
دورهــم ليلــة أو ليلتــني، مث تنــاولوا أســلحتهم وخرجــوا يــزأرون كاألســود لريفعــوا كلمــة هللا العاليــة، 

 لريعبوا كلَّ متجرب ِّ وغاصب حمتل.
 أيَُّة نفوس هي هذه اليت صنعها اإلسالم؟!

 أي ُة شجاعة هي هذه اليت مجَّلها هللا بكل هذه القوة والصمود؟!
ه إليـه خالصـاً وابع قدرة اإهنا قوى وعزائم فوق  إلنسان العادي، يهبهـا هللا ملـن توجـَّ

 نفسه له!
واملؤلف كاتب قدير، وقد أدرك أنه أمـام عمـل جليـل لـيس هـو كاألعمـال، ولـذلك 

 قال يف مقدمته أيضاً 
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ُكتـــب،   "الكاتــب عـــن حيـــاة الشـــهداء حيســـن أن يســط ِّر أفضـــل مـــا دو ِّن، وأنبـــَل مـــا
هنم أغلـى النـاس، وأخلـص البشـر، وأصـدق اخللـق، هلـم عبـق كر، ألوأعظَم ما قُرئ، وأجلَّ ما ذُ 
 الفردوس، وروائح اجلنان..."

ــن  ــَّت مـ ــهداء، تـــرى املؤلـــف ال ميـــلُّ وال يفـ ــدد مـــن الشـ ــل ِّ هـــذا العـ ــراد ســـريِّ كـ ومـــع إيـ
الكتابــة عــنهم، فهــو يف كــل مــرة يــورد الوصــف اجلميــل للشــهيد، وحيــي  جبوانــب االستشــهاد، 

 ايل، من شعر ونثر، كأنه انزل من اجلِّنان!دب العواجلو االجتماعي، واأل
ويف اجلانــب العلمــي أرَّخ لألحــدا  بدقــة، حيــث كــان يــدو ِّن أمــام اســم كــل ِّ شــهيد 
يَّتجم له اتريخ استشهاده، لكنه مع األسف يكتبـه ابلتـاريخ املـيالدي ولـيس اإلسـالمي، وهـذا 

، فـــال يكـــادون دعاتــه أكــرب عيـــب يف الكتـــاب، وهــو وابء منتشـــر يف مصـــر خاصــة، حـــل عنـــد
 يست دمون التاريخ اإلسالمي )اهلجري(!

وم يــذكر املؤلــف املقصــود ـبــ"احلركة اإلســالمية" الــيت أرَّخ لشــهدائها، علــى أن بيــنهم 
ــي  ــيد قطـــب، وســـليمان احللـــيب، ومهـــدي اإلدلـــيب، وأبـــو علـ ــر امل تـــار، وسـ عبـــدهللا عـــز ام، وعمـ

 . رمحهم هللا مجيعاً.سطني..مصطفى األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فل
وقــد رتــب تــراجم الشــهداء حســب اتريــخ وفيــاهتم، كمــا يُعــرف ابلطبقــات، مــا عــدا 
ــه الرنتيســـــي،  ــد ايســـــني، وخليفتــ ــيخ أمحــ ــاً ابرزيـــــن، كالشــ ــه أعالمــ ــذي قـــــدَّم فيــ ــد األول، الــ اجمللــ

 وغريمها...
ــرا ــهداء األبـ ــن الشـ ــا "دروس مـ ــر أهنـ ــة، ذكـ ــاً يف املقدمـ ــر درسـ ــد عشـ ــدَّم أحـ ــا قـ ر كمـ

وها إلينــــا وُيــــب أن نعيهــــا". وممــــا جــــاء يف آخرهــــا: قــــدَّم دعــــاة اإلســــالم أرواحهــــم فــــداء أرســــل
لدعوهتم، ودلياًل على صدق توجههم وإخالصهم، وتركوا اجلاه واملناصب اليت عرضت علـيهم، 

 واحتقروا املادة اليت اشَّتت غريهم وأذلَّت أعناق الكثريين من ضعفاء النفوس...
بــني أيــدينا مجعــت بــني استشــهاد القــادة واجلنــد، رجــاالً  ة الــيتقــال: وهــذه املوســوع

ونســاء وفتيــاانً، فكانــت حبـــق زاداً لكــل قائــد وكــل جنـــدي، وطريقــاً إىل اجملــد والعــزة والكرامـــة، 
 ودرابً إىل اجلنة...

وإذا كــان املؤلــف القــدير قــد مجــع ســرياً كثــرية للشــهداء يف كتابــه هــذا، فإنــه قــد فاتــه 
ين ســقطوا يف بــالد اإلســالم وغريهــا، ولــو أن مــؤرخني إســالميني يف  ء كثــري تــدوين أخبــار شــهدا
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كل بلد مجعوا أخبار شهدائهم، أو حل لو اقتصروا على ذكر أمسائهم وتواريخ وفـاهتم، لقـدَّموا 
 عمالً عظيماً لألجيال، وأرَّخوا ألعز ِّ وأجل ِّ األمور.

ــالم يف غــــزو  ــه مُجعــــت أمســــاء شــــهداء اإلسـ ــن جانــــب آخــــر، فإنـ أو عصــــر ة بــــدر ومـ
الصحابة، ولكن أمساءهم على مر ِّ العصور م جُتمع، أعين ما هو مبثو  يف ثنـااي كتـب الـَّتاجم 
والتــاريخ... فلــو أهنــا مُجعــت وقــد ِّمت لألجيــال بــروح إســالمية، لكــان ذلــك أمجــل هديــة تقــدَّم 

 للمسلمني.
 يف هـذالـيس حصـراً  وكتاب "موسوعة الفداء يف اإلسـالم" للشـيخ أمحـد الشرابصـي

َم أيُّ عمـٍل جديـد  الباب، وميكن أن ُيستفاد منه كثرياً، لن ُيضاَف إليه ما م يورده، أو أن يُقدَّ
 لسلوب علمي مناسب. وهللا املوف ِّق.

 
 

 
 حقيقة اخلالف

 

خلالف بني أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه وعائشة والزبري وطلحة رضي هللا احقيقة 
ليلية اترخيية على ضوء الرواايت الصحيحة/ حممد ابن إبراهيم حتعنهم عام اجلمل: دراسة 

 ص. 94هـ،  1427بريدة: ملؤلف،  -خليل. أاب
 

جلـــأ املؤلـــف إىل مجـــع الـــرواايت الصـــحيحة وحتليـــل نصوصـــها وربـــ  بعضـــها بـــبعض 
ــد  يف الفتنــــة  ــذي حـ ــالف الـ ــول اخلـ ــن فصـ ــة عـ ــرب إىل الواقعيـ ــي، أو أقـ ــرض واقعـ ــرو  بعـ لل ـ

يف صـدر اإلسـالم، وقـد شــو هت كثـري مـن املصـادر حقيقـة اخلـالف الــذي ت الكبـرية الـيت حـدث
 حد ، ومن مث شو هت صورة صحابة كبار رضي هللا عنهم، وتعرضت سريهتم للمز والطعن.

وينتهــي الكاتـــب بعــد ســـرد تلــك الـــرواايت الصــحيحة، إىل أن نشـــوء اخلــالف بـــني 
ئشــة وطلحــة والــزبري رضــي هللا عنــه عاأمــري املــؤمنني علــي رضــي هللا عنــه مــن طــرف وأم املــؤمنني 

مــن طــرف آخــر، م حيصـــل مبجــرد البيعــة لعلـــي رضــي هللا عنــه ابخلالفــة، بـــل حصــل بعــد مـــدة 
 ليست بقصرية من بيعته.
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ا رضـــي هللا عنـــه وأصـــحاب اجلمـــل كانـــت رؤيـــتهم يف ابدئ األمـــر واحـــدة  - وأن عليـــً
مــن، وتتوحــد ألحــول إرجــاء االقتصــاص مــن قتلــة عثمــان رضــي هللا عنــه حــل يســتتب ا

الكلمة، فيصبح اجلو مناسباً للوصول إىل أعيان أولئك القتلـة، لكـن اسـتمرار األحـوال 
علـــى مـــا كانـــت عليـــه رغـــم مـــرور بضـــعة أشـــهر، مث ظهـــور بـــؤر جديـــدة لل ـــالف بـــني 
ــم  ــنهم حبكـ ــي هللا عـ ــزبري رضـ ــة والـ ــة وطلحـ ــت عائشـ ــة، جعلـ ــار الدولـ ــلمني يف أمصـ املسـ

بيــق مبــدأ األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر، تطمــرجعيتهم الشــرعية، وحرصــهم علــى 
جعلــتهم يتبنــون مشــروعاً قصــدوا فيــه إصــالح ذات بــني املســلمني، وإعــادة الوحــدة إىل 
ــو،  ــه هـ ــلمني لـ ــل املسـ ــروع، وتقبـ ــذا املشـ ــاح هـ ــات جنـ ــد رأوا أن أول مقومـ ــفوفهم، وقـ صـ

 العمل على تنفيذ القصاص من قتل اخلليفة املظلوم عثمان رضي هللا عنه.
بداايت اخلالف بـني علـي رضـي هللا عنـه وأصـحاب اجلمـل نشـأ بعـد تبـين  أنو  -

 هؤالء األخـريين مشـروعهم الـذي رأوه كفـيالً إبصـالح وضـع املسـلمني، فـاخلالف عنـد
ذلك املشروع م ينطلق مـن خلفيـات سـابقة، أو رواسـب قدميـة، أو مطـامع  الذين تبنوا

رواايت اإلخبــاريني القــدامى ومــن ض دنيويــة، أو دوافــع نفســية كامنــة، كمــا تصــو ِّره بعــ 
 تبعهم من الكتاب احملَدثني.

رضــي هللا عنــه مــع أصــحاب اجلمــل م يكــن ابحلــدة الــيت يصــوره  وخــالف علــي -
بعضهم، فقد رأى علي رضـي هللا عنـه أن مـن حـق هـؤالء الصـحابة العمـل علـى إقامـة 

انتهجــوه،  أحكــام هللا، ورأب الصــدع، وم الشــمل، وإن م يــوافقهم يف األســلوب الــذي
هم وشــأهنم، حيــث فهــو م يطــاردهم حــني علــم خبــروجهم مــن مكــة إىل العــراق، بــل تــرك

 سلك طريق الكوفة مع علمه مبسريهم عرب طريق البصرة.

ســعى علــي رضــي هللا عنــه إىل تقريــب وجهــات النظــر بينــه وبــني أصــحاب اجلمــل  -
سـطاطاً بـني حني وصل إىل البصرة، عن طريـق إرسـال بعـض أصـحابه إلـيهم، مث أقـام ف

ــا، الــــذين   ــزبري رضــــي هللا عنهمـ ــاع بطلحــــة والـ ــكرين لالجتمـ ــا بعــــد املعسـ ــاان قــــد اقتنعـ كـ
معاجلتهمــا لألوضــاع يف العــراق ومراســلة علــي رضــي هللا عنــه هلمــا، لن أفضــل الطــرق 

 للوقوف أمام املتآمرين هو الَّتتيب مع خليفة املسلمني علي رضي هللا نفسه.
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بغـري اختيـار مـن علـي وطلحـة والـزبري وعائشـة رضـي  اندلع القتال يف معركـة اجلمـل -
اً دبـره املتـآمرون ليسـتمر مسلسـل الفتنـة بـني املسـلمني، حيـث هللا عنهم، فقد كـان ف ـ 

 قام السبئية املندسون يف املعسكرين إبنشاب القتال بني الطرفني.

يف تتبعنــا ملواقــف هــؤالء الصــحابة عنــد نشــوب القتــال يف اجلمــل توصــلنا إىل أهنــم   -
ي هللا عنـه انوا حريصني على حقن دماء املسلمني، واالبتعاد عن القتال، فـالزبري رضـ ك

تــرك امليــدان قبــل نشــوب القتــال، وطلحــة رضــي هللا عنــه استشــهد يف أول املعركــة وهــو 
ــا خـــــاطرت  ــة رضـــــي هللا عنهــ ــال، وأم املـــــؤمنني عائشــ ــد النـــــاس ابلكــــف عـــــن القتــ يناشــ

تعرض هودجهـا مـن كـل جانـب للسـهام،  بنفسها، ودخلت امليدان لوقف القتال حل
آلخـر حريصـاً علـى الكـف عـن القتـال، حيـث وأما علـي رضـي هللا عنـه فقـد كـان هـو ا

ظهـر ذلــك يف أوامــره املشــددة إىل أتباعــه أن ال يبـدؤوا بقتــال، وال ُيهــزوا علــى جــريح، 
 وال يتعقبوا مدبراً، وأن يعطوا األمان ملن يكف سالحه أو يدخل بيته.

قة علي رضي هللا عنه والزبري وعائشة رضي هللا عـنهم ظلـت تسـودها وتبني أن عال -
ــة إىل احملبـــ  ــدف يف النهايـ ــر، الـــذي يهـ ــد اآلخـ ــنهم قصـ ــد مـ ــل واحـ ــتفهم كـ ــَّتام لـ ة واالحـ

مصـــلحة املســـلمني، وقـــد حـــزن علـــي رضـــي هللا عنـــه علـــى مقتـــل أخويـــه طلحـــة والـــزبري 
 أن ُيمعـه هبمـا يف اجلنـة رضي هللا عنهما إىل درجة البكاء الصادق عليهما، وسأل هللا

ضـي هللا عنهـا فقـد حـرص علـى سـالمتها أمـا أم املـؤمنني عائشـة ر  على سرر متقابلني.
 حني كانت يف ساحة املعركة، مث أعادها بعد ذلك إىل املدينة معززة مكرمة.

 
 

 دور أهل الذمة يف إقصاء الشريعة اإلسالمية
 

املنصورة: دار  -جد بن صاحل املضيان.دور أهل الذمة يف إقصاء الشريعة اإلسالمية/ ما
 ص. 567هـ، 1428اهلدي النبوي؛ الرايض: دار الفضيلة، 
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أشـارت هــذه الدراســة، الـيت أصــلها رســالة دكتــوراه، إىل األسـباب الــيت أدت إىل ســقوط الدولــة 
 العثمانية، ومن أمهها:

 فية.التحالف اليهودي الصلييب على حرب الدولة بشل الوسائل الظاهرة واخل -
الدولــة الصــفوية )الشــيعية( بفــتح جبهــات خطــرية جــًدا علــى الدولــة العثمانيــة قيــام  -

 اجملاورة.

 تقصري الدولة العثمانية الكبري يف جانب الدعوة هلذا الدين. -

انصراف السالطني منذ سليمان القانوين وحل اهنيار الدولـة عـن إدارة دفـة احلكـم  -
لـه، وسـاعد علـى ذلـك الـَّتف وكثـرة إىل غـري أه واالهتمام لمور الدولـة، وإسـناد األمـر

 املال يف أيدي السالطني وكبار رجال الدولة اليت أشغلتهم عن مهمتهم األساسية.

اختــــاذ أهــــل الذمــــة بطانــــة وأعــــوااًن مــــن دون املــــؤمنني، والركــــون إلــــيهم واســــتوزارهم  -
ا مكــنهم واستشــارهتم وتقليــدهم أعلــى املناصــب يف الدولــة، وإعطــاؤهم الثقــة التامــة، ممــ 

الســـيطرة علـــى مـــوارد الدولـــة االقتصـــادية والثقافيـــة واإلداريـــة، وجعلهـــم أهـــل احلـــل ِّ  مـــن
 والعقد فيها.

 االمتيازات األجنبية الكبرية لألجانب. -

ظهــور مجعيــات ســرية وتنظيمــات مشــبوهة ذات عالقــة وطيــدة مــع أعــداء الدولــة،  -
 من يهودية وصليبية ورافضية.

 ة لإلسالم، كقانون التجارة وغريه ابسم االمتيازات.تشريع بعض القوانني امل الف -
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التقصــــري يف األخــــذ لســــباب احلضــــارة واملدنيــــة، مــــن علــــوم تطبيقيــــة واكتشــــافات  -
 نسانية، مع توفر الوسائل الالزمة.عصرية وتصنيع خيدم اإل

 
 ومن أهم وسائل أهل الذمة يف إقصاء الشريعة:

 غرس األفكار الدخيلة. إنشاء اجلمعيات األدبية والثقافية ودورها يف -
السيطرة على الصحافة ووسائل اإلعالم، ومن خالهلا توجيه الـرأي العـام وترويضـه  -

 لتقبل الطروحات اجلديدة املراد حتقيقها.

دارس األجنبية وتساهل الدولة العثمانية يف التوسـع يف إنشـائها، وضـعف املراقبـة امل -
يف توجيـه الـنءء إىل أفكـار االحنـالل عليها، واستغالل أهل الذمـة هلـا عـرب االمتيـازات 

 من الدين، وحب الغرب وثقافته.

ة إحياء القوميات )كالطورانية والعربية( ونشر املذاهب الوضعية، كاملذاهب الوطني -
 والعلمانية وغريها، والتحلل من عقيدة الوالء والرباء اليت هي أوثق عرى اإلميان...

ــا قبــــل اإلســــالم، مــــن وث - نيــــات أو خرافــــات حتــــت اســــم ربــــ  الشــــعوب مباضــــي مــ
 االهتمام مبا يسمى اآلاثر.

تســهيل الغــزو الفكــري ألبنــاء  -كمــا يف مقدمــة الكتــاب-وقــد ترتــب علــى ذلــك  -
ة بيـنهم، وخاصــة يف جمــال التعلـيم ووســائل اإلعــالم، وتغريــب املسـلمني، وتغريــب الثقافــ 

ــة املــــرأة املســــلمة، والتغريــــب يف اللبــــاس والــــزي، ويف جمــــال األدب والفــــن وا نتشــــار اللغــ
 األجنبية والتاريخ األجنيب.

وكانت النتيجة سقوط الدولة العثمانية وإلغاء حتكـيم الشـريعة اإلسـالمية يف الـبالد  -
ــت حتـــ  ــيت كانـ ــالمية الـ ــذاهب العلمانيــــة اإلسـ ــعية واملـ ــوانني الوضـ ــالل القـ ت يــــدها، وإحـ

 حملها.
الم مــن ويــذكر الباحــث يف مبحــث "إحيــاء الثقافــات القدميــة" هــدف أعــداء اإلســ  -

 وراء البعثات والدراسات األثرية يف البالد اإلسالمية لنه:
 إلحياء القوميات املندثرة لتفكيك وحدة املسلمني. - -
 ة حل يسهل صرف األمة املسلمة عن دينها.وإحياء الوثنيات القدمي - -
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 وإبعاد مفهوم القرآن الكرمي يف التعرف على اآلاثر السابقة. -

 بشر وحماولة إقناع الناس أن الدين مثرة التطور.وطمس التوحيد يف حياة ال -

 التهوين من خطورة الصور والتماثيل وآاثرها على عقيدة املسلم. -
 التجسس يف بالد املسلمني وعلى شعوهبم ومعرفة طبائع جمتمعاهتم.  -

 ويذكر املؤلف األدلة والنماذ  يف كل فقرة.
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(42 ) 
 رسائل اندرة

 
ينية اندرة، يف موضوعها أو اتريخ طبعها، م يرد ذكرها يف "معجم املطبوعات" هذه رسائل د

الباري"، "التفاوض يف التناقض"، "الرسائل والكتابة"، "العضب  لسركيس، ما عدا: "إرشاد 
 الثمني": 

 )مالحظة: أشرت إىل ما حققُت منها يف آخر كل رسالة، بعد نشر هذه القائمة(.
 

 

 -هـ. 817احلَُجون/ أليب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزاابدي، ت  إاثرة احلُُجون لزايرة
 ص. 32هـ،  1332العثمانية، مكة املكرمة: مطبعة الرتقي املاجدية 

 
الرجل الكسالن، وابلضم املكان املعروف  -ابلفتح–املؤلف هو صاحب القاموس، واحَلجون 

 مبكة املكرمة. ويعين زايرة القبور يف ذلك املكان.
رسالته يف فصلني: األول يف ذكر الصحابة الذين ُدفنوا هناك، والثاين يف استحباب  وقد جعل

رد يف ذلك من حديث منقول وخرب مأثور. مث خامتة يف تقييد معاين ألفاظ زايرة القبور وما و 
 حتتا  إىل إيضاح... 

 

بع ]القاهرة:: ط -إرشاد احليارى يف ردع من مارى/ عزالدين عبدالعزيز حممد الدمريي.
 ص. 15حجر، 
           

 نصارى".عنوانه الكامل يف املقدمة: "إرشاد احليارى يف ردع من مارى معرفة اختالف ال
وهو رد خمتصر حمكم على معتقدات النصارى يف عيسى عليه السالم وقوهلم للوهيته أو 

 بنوَّته، تعاىل هللا عن ذلك.
الكتاب، فهو عبدالعزيز بن أمحد، فقيه واملؤلف يُعرف ابلديريين، وورد اسم والده خطأ على 

 هـ. 697شافعي زاهد من مصر، وفاته حنو 
 )رسائل اندرة( عن دار ابن حزم بتحقيقي.وصدرت الرسالة ضمن 
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مكة املكرمة: مطبعة  -حتفة الناسك ألداء املناسك/ عبدهللا بن علي بن محيد احلنبلي.
 ص. 15هـ،  1332الرتقي املاجدية العثمانية، 

 

استجابة لطلب "من ال يسعه خمالفته" ليجمع منسكاً خمتصراً يف أحكام احلج، مستوعباً   ألفه
 من األدعية املأثورة.لدعاء عرفة 

 هـ.  1346واملؤلف عام معروف، كان مفيت احلنابلة مبكة املكرمة، مات سنة 
 وقد حققت هذه الرسالة، وصدرت عن دار كنوز إشبيليا ابلرايض.

 

هـ،  1303دمشق: مطبعة املعارف،  -ض/ حممود بن حممد احلمزاوي.التفاوض يف التناق
 ص. 19
 

قال مؤلفه: كثر السؤال يف هذا الزمن عن التناقض يف الدعاوى حل قلَّ من يتنبه إىل وجوده 
وعدمه. والسبب يف ذلك قلة من تعرَّض من مشاخينا رمحهم هللا تعاىل إىل تعريفه وتوصيفه، 

ه، فصار كل من املتداعيني خيب  يف فروع من غري تعريج على حتديدبل أكثرهم اكتفى بذكر ال
 ذلك من غري علم مبا هنالك.

وعدم تعرُّض املصنفني إىل حد ِّه صار سبباً الرتباك األفكار، وموجباً لل رو  عن دائرة القرار، 
 فأحببت أن أتعرَّض إىل كشف هذا الغطاء مبقالة خمتصرة، مسيتها: "التفاوض يف التناقض"

 أو فتوى... ليستعني هبا من ابتلي بقضاء
واملؤلف عام معروف، كان مفيت الداير الشامية، واشتهر شهرة كبرية، وكان صاحب 

 هـ.  1305هواايت... مات سنة 
 حققت الرسالة، وصدرت ضمن سلسلة العشر األواخر ابملسجد احلرام.

 

القاهرة: مطبعة اإلمام،  -جواب األسئلة البريوتية/ سليمان بن عبدالرمحن بن محدان.
 ص. 18هـ،  1375
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أجاب فيه املؤلف على أربعة أسئلة، هي: حكم التشاؤم ابألعداد واألايم أو قراءة سورة أو 
دخول بيت...اخل، حكم عدم الوفاء ابلنذر، هل التوبة متنع عقوبة الدنيا واآلخرة، هل التوبة  

 ابلقلب أو اللسان؟
 هـ.  1397واملؤلف من علماء جند، مات سنة 

 
 ص: 64هـ، ] 1324القاهرة: مطبعة الواعظ،  -ان حممد.خالصة األصول/ سلط

 

خمتصر يف أصول الفقه، ألفه سلطان ]أفندي[ حممد، املدرس مبدرسة املعلمني الناصرية )دار 
العلوم( وقد درَّسه عدة سنوات يف تلك املدرسة، يزيد فيه كل سنة ما شاء، وعند طبعه قام 

عليه مصطفى عناين عند تصحيحه، وطُبع طبعة  مه وحتريره وتوضيحه، مث علق بتهذيبه وتنظي
 جديدة

 

هـ،   1317القاهرة: د.ن،  -.3ط-اخلالصة الربهانية على صحة الداينة اإلسالمية.
 ص. 32

 
 جاء يف صفحة العنوان: وبذيله مناظرة، وسؤال عجيب، كالمها يف الرد على أهل الصليب.  

لبالد الروسية وبني مجاعة من رؤساء امللة جرت بني مسلم ُأخذ أسرياً ابأما املناظرة فهي اليت 
 املسيحية، فأتى هلم من األدلة ابلعجب العجاب حل أفحم اجلميع وأعجزهم عن اجلواب.

وأما السؤال فهو الذي عرضه انظمه حضرة الفاضل الشيخ أمحد علي املليجي الكتيب على 
احلق وزهق الباطل إن مبا يشفي الغليل. )وقل جاء  جمٍ  غفري من القسس وم ُييبوا عنه

 الباطل كان زهوقاً(، )قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني( 
 

الرسالة الفاحتية: وهي اجملموع املختار من رسائل فاتح أفندي اهلرباوي إىل مراد أفندي 
  1320د.م.د.ن، اخلامتة  -الشطي رمحهما هللا تعاىل/ مجع واختيار حممد مجيل الشطي.

 ص. 43هـ، 
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رسائل أدبية مرصَّعة بكلمات منمَّقة وسجع منظم ونثر فين، كتبها األديب احلليب حممد فاتح 
هـ، إىل مراد الشطي ، عم ِّ   1316بن حممد خري الدين اهلرباوي، الذي  مات شااًب سنة 

 جامعهِّ حممد مجيل، وهو من فنون األدب الذي كان يف العصر العثماين من بالد الشام
 

مكة املكرمة: مطبعة الرتقي املاجدية  -ت يف النوازل/ اتج الدين الدهان.رسالة يف القنو 
 ص. 16هـ،  1331العثمانية، 

 
يعين ابلنوازل املصائب العامة اليت حتد  يف بالد املسلمني، كالفيضاانت واألعاصري 

 واألمراض واالعتداء من قبل األعداء، وما إىل ذلك.
ث فيمن أفرد هذا املوضوع يف كتاب أو رسالة فلم قدمة قصرية أنه حبوقد ذكر املؤلف يف م

 ُيد، فبحث فيه على مذهب احلنفية، وجعله يف ثالثة موضوعات:
األول يف الصالة اليت يقنت فيها، الثاين يف بيان حمل القنوت، الثالث: يف ذكر األدعية اليت 

 ينبغي أن يُدعى هبا وإن م يشَّتط التوقيت يف ذلك. 
لد بن علي احليان يعمل يف أتليف رسالة يف هذا املوضوع، وكان على ن األخ الفاضل خاوكا

علم هبذه الرسالة. مث صدر كتاب فيه بعنوان: "جامع املسائل يف أحكام قنوت النوازل" ملؤلفه 
 ص.  151هـ،  1427الرايض: دار طيبة،  -سعد بن صاحل الزيد.

 
تونس: املطبعة الرمسية  -.هـ( 132لكاتب )ت الرسائل والكتابة/ عبداحلميد بن حيىي ا

 ص 9هـ،  1318التونسية، 
 

مست ر  من مقدمة ابن خلدون، وكاتبه معروف، ولعل حمتواه هو نفسه الذي أصدره       
هـ( بعنوان: من عبداحلميد الكاتب إىل  1414الرفاعي )ت  يف دراسة األديب عبدالعزيز

 (. 9رية؛ الكتاب واملوظفني )سلسلة املكتبة الصغ
 



494 

 

رفع األوهام يف عدم جواز صالة الرجال خلف صف ِّ النساء يف املسجد احلرام/ إبراهيم 
 ص. 7هـ،  1331مكة املكرمة: مطبعة الرتقي املاجدية العثمانية،  -بن بريي زاده.

 
ل يف األخري: الصفُّ التام من النساء ال يشَّتط يف بطالن صالةِّ َمن  خلفهن احملاذاة كما قا

 رأة الواحدة، ومن ظنه فقد وهم.يف امل
 هـ(.  1437حققُت الرسالة، وم تطبع بعد )

 
دمشق:  -السمُّ القاتل يف أمعاء الفاسق املضل اجلاهل/ عبدهللا بن عبدهللا األزهري.

 ص. 48هـ،  1341مطبعة الصداقة، 

 
له،   وهو يف حكم شرب الدخان، ومعظمه ردود على من أحلَّه، مع بيان حكم موادَّ مشاهبة
 كاحلشيشة والفسيخ والنشوق والبنج واألفيون وجوزة الطيب وكثري العنرب والزعفران... 

 
 1329مصر: د.ن،  -العضب الثمني يف حنور أعداء الدين/ عبدالغيور أمحد املصري.

 .ص 128هـ، 

 
رد على "الرسالة التامة فيما اضطربت فيه العامَّة" ملؤلفها يوسف شليب الشرباخبومي، ت بعد 

هـ. ويتعلق الرد ابلبدع وما إليها. ويبدو أن اسم املؤلف مستعار. رأيت منه نس ة  1322
 منزوعة الغالف، ويف صفحة العنوان الداخلية كتب هذان البيتان: 

 ذب      وعن كل بدعـيٍ  أتى ابملصـائبمن الدين كشف العيب عن كل كا
 دين هللا من كل جـانـب ولوال رجـال مســــــلمـون هلـدمــت             صوامع

 
 وأسفلهما: قيمة املرء ما كان حيسنه.

 
 ويعين ابلعضب يف العنوان: القاطع.
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 1331الزقازيق: مطبعة اًلمتياز،  -القول األجود يف احلجر األسود/ عبدالرمحن العدل. 

 ص. 20هـ، 
 

ها إىل عبدالرمحن العدل اسم ولقب للمؤلف، كما قاله يف آخر رسالته هذه، اليت ذهب في
نفي تقبيل الرسول صلى هللا عليه وسلم للحجر األسود، وأن ما روي يف ذلك هو من قبيل 

اد... وأن ما رواه احلاكم من قول عمر رضي هللا عنه "لوال أين رأيت رسول هللا خرب اآلح
صلى هللا عليه وسلم قبَّلك ما قبَّلتك" وقول عليٍ  رضي هللا عنه إنه "ينفع ويضر" ... إخل، 

كر احلاكم أنه ليس من شرط الشي ني، وقال غري ه: وال من شرط غري الشي ني... وأورد  ذ 
 خرى مع خترُيات موجزة.بعض األحاديث األ

 
القاهرة: املطبعة  -فتح امللك املتعال بشرح حتفة األطفال/ حممد امليهي األمحدي.

 ص. 32هـ،  1315الشرفية، 
 

جتويد القرآن" لناظمها سليمان بن حممد اجلمزوري شرح ملنظومة "حتفة األطفال والغلمان يف 
لعلماء فشرحت وحشيت وعل ِّق هـ( اليت اشتهرت كثريًا واستأثرت ابهتمام ا 1198)ت

 عليها.
 هـ.  1361وقد صدرت له طبعة أخرى عن مكتبة حممد علي صبيح ابلقاهرة أيضاً سنة 

يب املنال بشرح حتفة هـ( ومس اه "تقر  1412وقام ابختصاره وهتذيبه حسن دمشقية )ت 
  1420األطفال يف أحكام جتويد القرآن الكرمي" الذي اعتىن به ونشره رمزي دمشقية سنة 

 هـ.
 . 98-1/97وله نسخ خطية كثرية، ذكرت يف فهرس األزهرية 

ومؤلفه حممد بن علي بن عمر بن أمحد امليهي الشافعي األمحدي، نسبة إىل "امليه" من قرى 
 هـ.  13القرن منوف مبصر، من علماء 
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مكة  -الآلىلء السنية يف التوحيد والنهضة واألخالق املرضية/ لناظمها أمحد بن حجر.
 ص. 15د.ت،  كرمة: املطبعة املاجدية،امل
 

 نظم يف التوحيد واألخالق واحلث على النهضة والتقدم، جاء أوله: 
 ابتدائي ابسم خال ق الورى       حامداً يف كل حال قد جرى

أمحد بن حجر آل بوطامي، الذي كتب حتت امسه: "النازل يف بلدة رأس اخليمة  واملؤلف هو
 لنشر الكتاب، لكنه قدمي اندر. من ساحل ُعمان". وم يؤرخ

ويبدو أنه غري منظومته "الدرر السنية يف عقد أهل السن ة املرضية" اليت شرحها يف جملدين 
 ة".بعنوان: "العقائد السلفية لدلتها النقلية والعقلي

 
املسايرة يف العقائد املنجية يف اآلخرة/ كمال الدين حممد بن عبدالواحد بن اهلمام )ت  

 ص. 62هـ،  1347القاهرة: مطبعة السعادة،  -هـ(. 861
 

رسالة يف العقيدة اإلسالمية. شرع أواًل يف اختصار الرسائل القدسية لإلمام الغزايل، مث زاد 
ر كتااًب مستقاًل. أورد تعريفًا يف املقدمة، مث حتد  عليها زايدات حل خر  عن مقصده وصا

صفاته، أفعاله، صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم. ويف  عن أربعة أركان: ذات هللا تعاىل، 
 كل منها عشرة أصول. واخلامتة يف اإلميان واإلسالم.

 
 دمشق: مطبعة -نزهة الطالب يف تعليم املرأة ورفع احلجاب/ أمحد فوزي الساعايت.

 ص. 38هـ،  1340الرتقي، 
 

قال يف مقدمته: مسألة تعليم املرأة وهتذيبها يف هذه اآلونة مطروقة على بساط البحث بني  
فريقني: فريق يقول إن توسيع نطاق تعليم املرأة يسوق إىل رفع احلجاب وكشف النقاب 

م يرفع  وإعطائها حق االنت اب وتوظيفها ابلوظائف امل تصة ابلرجال، وفريق يقول: إذا
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ائق يعوق املرأة عن العمل ال خنطو خطوة واحدة حنو التقدم والرقي وال احلجاب الذي هو ع
 يتسىن لنا الوصول إىل مصاف األمم املتقدمة والدخول يف عداد األقوام الراقية... 

 ومعاجلته للموضوع فيه توس  وإنصاف إن شاء هللا.
علوم والرباهني رسائل أخرى، مثل "مشكاة الومؤلفه كان مدير الربق والربيد يف دمشق، وله 

 هـ.  1348يف إبطال أدلة املاديني"، و"الربهان يف إعجاز القرآن"، ووفاته حنو سنة 
 

دمشق: مطبعة  -هـ(. 1340نصيحة اخلالن/ حممود محدي بن حممد املرعشي )ت 
 ص. 32هـ،  1312بدايع الفنون، 

 
كل، مع ملوضوعات عقدية وتصوف وتو  وعظ ونصائح وإرشادات، تعرض فيه املؤلف     

 التنبيه على آداب وعبادات وشروط التوبة... 
 

 -اهلدية املستحسنة للذين يستمعون القول فيتَّبعون أحسنه/ شاكر بن حممود البغدادي.
 ص. 20هـ،  1332بغداد، مطبعة اآلداب، 

 
على ذلك، والرد على   يف وجوب ات ِّباع السنَّة النبوية، ابإلضافة إىل القرآن الكرمي، واحلث

 لطاعنني أو الفرق اليت ال تت ذ من الصحاح وغريها مصدراً...بعض ا
 وقد مت حتقيق الرسالة، وصدرت ضمن )رسائل اندرة( عن دار ابن حزم.
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(43 ) 
 مسرد بكتب متنوعة

 
وهـــذه قائمـــة بكتـــب متنوعـــة، رأيـــُت يف عناوينهـــا مـــا يلفـــت النظـــر، انتقيتهـــا مـــن جمموعـــة 

 املصرية:يداع للكتب نشرات إ
  

ــر: د. ن،  -عبــــداحلكم بــــن حممــــد الفيــــومي.الغفلــــة داء هــــذا العصــــر/  - مصــ
 ص. 69هـ[،  1427]

 
القـاهرة: جامعـة األزهـر،   -عبدالشايف أمحـد علـي.الفراسة يف القرآن الكرمي/  -

 ص. 67هـ[، 1427كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، ]

 
 

ــر - ــد صـــلى هللا عليـــه وســـلم أعظـــم البشـ : مساحـــة الرســـول مـــع الـــذين حممـ
 1427القــاهرة: دار النشــريت،  -محــزة النشـريت، عبــداحلفيظ فرغلـي.يسـيئون/ 
 .7-1هـ،  

 

حامــد ليــه وســلم/ الــرد علــى كتــاب جــورج بــود: حيــاة حممــد صــلى هللا ع -
 ص. 201هـ[، 1427مصر: املؤلف، ] -السيد علي.

 
 

 1427: د.ن، مصـر -صـالح حممـود البـاجوري.التعزية: أحكامها وآداهبـا/  -
 ص. 119هـ، 
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ــة مقارنــــة/  - ة يف الفقــــه اإلســــالمي وتطبيقــــات معاصــــرة: دراســ جنــــوى العاريــــَّ
ــن شــــــتا. بنــــــات، اإلســــــكندرية: الدراســــــات اإلســــــالمية والعربيــــــة لل -عبداحملســـ

 ص. 181هـ، 1425

 
 

 -أمحـد عبـداحلي حممـد.استصالح وتعمـري األراضـي: دراسـة فقهيـة مقارنـة/  -
 .ص 192هـ، 1428مصر: د.ن، 

 

ــارن/  -  -مصــــطفى رشــــاد عزمــــي.العقوبــــة البدنيــــة للمرتــــد: حبــــث فقهــــي مقــ
 ص. 44هـ، 1425القاهرة: مكتبة ومطبعة الغد، 

 
ــزان والقــــذف( يف الفقــــه  - ــى جــــرائم العــــرض )الــ ــة غــــري املســــلمني علــ عقوبــ

دسـوق: مكتبــة العلــم  -عبـداحلكيم أمحــد عثمــان.اإلسـالمي: دراســة مقارنــة/ 
 ص.119هـ، 1428واإلميان، 

 

ــه  مـــــدى - ــة ابلفقـــ ــة مقارنـــ ــات: دراســـ ــرتوين يف اإلثبـــ ــع اإللكـــ ــة التوقيـــ حجيـــ
ــالمي/  ــدوح حممــــــد علــــــي مــــــربوك.اإلســـ لنهضــــــة العربيــــــة، القــــــاهرة: دار ا -ممـــ

 ص.223هـ[، 1427]

 
 

رضــوان حممــد محايــة الطفــل مــن أضــرار البــث املباشــر يف الفقــه اإلســالمي/  -
 ص. 76هـ، 1424د.ن،  مصر: -عبدالعال.

 

ــالمي ودور  - ــه اإلسـ ــراض/ الفقـ ــن األمـ ــة مـ ــراهيم ه يف الوقايـ ــد إبـ ــطفى أمحـ مصـ
 ص. 229هـ، 1426أسيوط: الصفا واملروة للطبع والنشر،  -محاد.
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 -رجــــائي ســــيد أمحــــد العطــــايف.للغـــة العربيـــة وأثرهــــا يف الفقـــه اإلســــالمي/ ا -
 ص. 112هـ، 1423طنطا: جامعة األزهر، كلية الشريعة والقانون، 

 

ــبيهات الـــ  - ــارة يف التشـ ــتعارة/ حتقيـــق العبـ ــا إىل اسـ ــن حتويلهـ ــالمة يت ًل ميكـ سـ
ـهــ،  1425جرجــا: جامعــة األزهــر، كليــة اللغــة العربيــة،  -درديــر حممــد علــي.

 ص. 59

 
 

ــوبية للمصــــطلحات الكمبيوتريــــة وطرائــــف أخــــرى/  - ــي القصــــيدة احلاســ علــ
 96ـهــ،  1427القــاهرة: أجيــال خلــدمات التســويق والنشــر،  -يوســف علــي.

 ص.

 
 

 

 نيواحلمد هلل رب العامل
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