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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة
 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وأصحابه ومن وااله، وبعد:
فإن لكل قارئ نظرته إىل الكتب، رمبا تنطلق من اهتمامه وختصصه، أو من حبه ملوضوعات معينة،  

ته ملؤلفات كّتاب معينني يف نتاجهم، فإذا جتاوز ذلك كان ابحثاً وهادفاً لتكوين مكتبة أو متابع
 خاصة تعينه على حبوثه، أو هاوايً ينتقي وينمق.

وقد رأيت كثرياً من املوضوعات املتكررة قُِتلت حبثاً وأُلِّف فيها كتٌب عديدة حىت ُملَّت أو كادت،  
حُبثت ومل ُيكتب فيها إال القليل، أو حُبثت جوانُب منها  وموضوعات أخرى مل تُبَحث بعناية، أو

 دون اإلحاطة هبا.
 كما أن هناك موضوعات ُكتبت مبنهج وأسلوب متميزَين، حتتاج إىل إشادة وإبراز. 

ر يل أن أقف عليها وأتناوهلا وأنظر يف  وبني هذا وذاك كان يل جوالت بني الكتب واملكتبات، وُقدِّ
جديدة يف حبثها، أو جامعة ألمور مستأثَرة، قلَّ من تطرق إليها أو مجَعها  موضوعاهتا، فأرى أهنا

هبذه الصورة، فأكتب عنواَن الكتاب واسم مؤلفه، وبياانته الكاملة، وأبني ما تطرق إليه، ورمبا أذكر 
 مناذج مما عاجله املؤلف، أو نتيجة حبثه. 

 موضوعه، وأنه حُبث؛ ليقتنيه أو يقرأه من شاء.واهلدف من هذا كلِّه اإلشارة إليه، وتنبيه القارئ إىل 
وهذا عرٌض موجز جملموعة من الكتب ذات األوصاف السابقة، بينها رسائُل جامعيٌة عديدة، 

ع الناشرين على متابعة أصحاهبا وطلب نشرها  أو تذكِّر ابحثني  -إن مل تكن ُنشرت  -تشجِّ
 وتقدميها للقراء. ابختيار موضوعات منها، أو على ِغرارها؛ للبحث فيها

 على أن ذكرها هنا ليس تزكية هلا مجيعاً، وإمنا هو تنويه مبوضوعاهتا وتنبيه على ما حُبث منها. 
 أن ينفع هبا، وأن يعلِّمنا ما ينفعنا، إنه قريب جميب.  -تعاىل  -أدعو هللا 

 
 حممد خري يوسف
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 اخللفاء الراشدينصناعة الكتابة والكتاب يف عهد الرسول و 
 

صناعة الكتابة والكتاب يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين: العوامل 
والبوادر: خلفية للحياة العلمية والكتابية يف النصف األول من القرن األول اهلجري/ إعداد 

  692مج ) 2هـ، 1420جدة: جامعة امللك عبد العزيز،  -ماجد بن عبود ابدحدح.
 )رسالة ماجستري(.  -قة(.ور 
 

يذكر الباحث أن املؤرخني القدماء واملُحَدثني مل يهتموا االهتمام الكايف بدراسة املدة الزمنية موضوَع 
الكتاب، ابلرغم من أمهيتها البالغة، وأنه حبَث يف مصادر عديدة حىت متكن من التأريخ الدقيق 

 للموضوع. 
وأثر كتابة القرآن الكرمي يف صناعة الكتابة والكتاب،   حتدث يف الباب األول عن احلياة العلمية،

 والعامل السياسي واإلداري، وغريه.
ويف الباب الثان حتدث ي عن بوادر صناعة الكتابة والكتاب، فخصَّص حبثه األول ألدوات 

واة، املداد، احملو؛ غسالً وحّكاً وحرقاً، والترتيب، واإلالَقة.   الكتابة: القلم، الدَّ
الكتابة: اجللد وأنواعه: األدمي، الرَّق، الَقِضيم، الَكِتف، اللَّوح، الَقَتب، الَعِسيب والُكرانَفة،  مث مواد 

 الُعرجون، اجلريدة، اللْخَفة، الََبِْدّي )الِقرطاس(، املُْهَرق. 
فر، املََجلَّة، الكُ  ِجل، الصَّك، السِّ رَّاسة، مث أمساء املدوَّانت: الصَّحيفة، الكتاب، الطُّومار، السِّ

بُّورَة، الطُُّنوج، الَقصَّة، الرُّقعة. فرت، اإِلْضماَمة، السَّ  الدَّ
َفط،   مث حتدث عن أوعية حفظ املدوَّانت: الصُّندوق، بطن السيف، الِكنانة، املِخالة، الرَّبْ َعة، السَّ

كن، الَعْقص، العمامة...  اجِلراب، الُكوَّة، احلقيبة أو الَعيْ َبة، اجلُْؤنَة، الَقَصَبة، احلُقَّة، الُكم، العُ 
 وظهور اخلزائن واملكتبات. 

 وخصص فصالً للمكتبة يف املدة الزمنية املذكورة.
 وذكر الباحث نتائج كثرية للبحث، منها:

إثبات صحة الرواية اليت َمفادها أن مدينة احِلرية كانت مصدراً من مصادر تعلُّم الصحابة وعرب  -
 املعاصرين املهتمني بذلك.  احلجاز الكتابة، برغم رفض العلماء

 إثبات أن نشأة دواوين اإلنشاء واجلند كانت يف عهده صلى هللا عليه وسلم.  -
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جودة احلَب املستخدم يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وعهد اخللفاء الراشدين، إذ ظل  -
 حمتفظاً بوضوحه وصفائه عدة قرون.

لعهد النبوي وعهد اخللفاء الراشدين كانت تُتخذ من ظهر أن املواد املستخَدمة يف الكتابة يف ا -
البيئة احمليطة؛ فمن احليوان كانت تتخذ اجللود والعظام، مثل الكتف والطبق، ومن النبات كانت 

تتخذ الكرانيف والعسيب والعرجون واجلريد، ومن األحجار اللخاف، ومن األخشاب األلواح  
 واألقتاب... 

دوانت العلمية والواثئق الرمسية واملراسالت الشخصية يف أوعية اهتم الرعيل األول حبفظ امل -
 خاصة هبا. 

إنشاء أول مكتبة عامة يف اتريخ احلضارة اإلسالمية يف أواخر النصف األول من القرن األول  -
 اهلجري، وهي مكتبة حممد بن جبري بن مطعم النوفلي.

قرن األول اهلجري بعضاً من النتائج كشفت القائمة احلصرية للَكتَ َبة يف النصف األول من ال  -
 اإلحصائية والتحليلية املتعلقة ابملكتبة يف ذلك العهد.

 
 أحكام الكتب يف الفقه اإلسالمي

 
  764هـ، 1424الرايض: جامعة اإلمام، كلية الشريعة،  -إعداد ايسني بن كرامة هللا خمدوم.

 . )رسالة ماجستري(. -ورقة.
 

 ص األحكام الشرعية املتصلة ابلكتب.حبٌث فيه موضوعات عديدة مما خي
من ذلك يف العبادة: االستجمار ابلكتب، وحكم تطهريها، واحتساب قيمة الكتب يف نصاب  

 الزكاة، والدخول بكتب العلم دار احلرب. 
ويف املعامالت وفقه األسرة: شراء الكتب الفاسدة واملبدلة إلتالفها، وبيع الكتب للكفار، وبيع 

والنظر يف الكتب املرهونة، وكيفية ضمان كتب املتلف، وإجارة الكتب، وإعارهتا،   التوراة واإلجنيل،
وإصالح املستعري اخلطأ يف الكتاب، وأحكام الكتب املوقوفة، وحكم هبتها، ووصية اإلنسان 

 إبتالف كتبه، ودفع الكتب مهراً.
إثبات احلد والتعزير وأحكام الكتب يف احلدود والتعزيرات: مثل إثبات حد القطع بسرقة الكتب، و 
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 على مؤلف الكتاب إن ثبت موِجب ذلك يف كتابه، وحكم من تَبأ من كتب العلم الشرعية.
وحتدث يف فصل عن أحكامها يف ابب األدب والزينة: من ذلك حكم تقبيلها، واالتكاء عليها، 

ابلذهب  وحرقها أو دفنها، وحكم الفتوى فيها، وحكم النظر يف الكتب احملرمة، وحكم حتليتها
 والفضة.

 مث فصَّل يف حقوق التأليف والنشر والتوزيع والرتمجة.
 

 احلق األديب للمؤلف يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن 
 

 صفحة.  487هـ، 1420الرايض: دار املريخ،   -أتليف: عبدهللا مربوك النجار.
 

 تلك احلقوق من محاية. تقتصر هذه الدراسة على اجلانب األديب من حقوق املؤلف، وما تستتبعه 
وقد قدم هلا املؤلف مبقدمة موجزة قيمة، وأتبعها أببواب وفصول، ومباحث ومطالب يف غاية العمق 

ع مبا ال يكاد جيارى فيه.   واألمهية، ومجع هلا من الشواهد واألدلة والنصوص، وتوسَّ
وسائل محاية هذا  بعد أن عرَّف )احلق األديب( للمؤلف يف الفقه اإلسالمي، مث )الوضعي(، ذكر

احلق، وعرَّج فيها على اخلطأ والضرر و)السرقات العلمية(، اجلزئية منها والشاملة، و)االقتباس غري 
 املشروع(، واالعتداء على عنوان املصنِّف.

وذكر حاالت التعويض يف الفقه والقانون مبا ينال املؤلف من ضرر، واجلزاء اجلنائي جرَّاء ذلك من 
 درة، وعقوابت أخرى تبعيَّة، وكشف حال املعتدي، وإتالف املصنَّف املعتدي.حبس وغرامة ومصا

وأورد يف آِخره ملحَقني: أوهلما عن االتفاقات املتعلقة حبقوق املؤلف، واآلخر عن بعض القوانني 
، املتعلقة حبماية حقوق املؤلف، بينها قانون حق التأليف العثماين، واالتفاقية العاملية حلقوق املؤلِّف

 واالتفاقية العربية، مث اإلسالمية حلماية حقوقه. 
وذكر املؤلف يف اخلامتة أن قواعد الفقه اإلسالمي وأحكامه قد استوعبت كلَّ ما متخضت عنه 

الدراسات والنظم اليت اهتمت حبقوق املؤلف، وتبلورت منذ ما يقرب من قرن من الزمان؛ بل 
ضع األسس القومية حلماية هذه الطائفة من احلقوق سبقتها منذ أربعة عشر قرانً من الزمان يف و 

وغريها، مبا يزيد يف رسوخه ومشوخه عما قررته التقنيات الوضعية فيها. وهو ابلقطع ال يقل عنها يف 
وضوح املبادئ اليت حتكم هذه الطائفة من احلقوق، مبا يَبهن دائماً أن شريعة هللا سّباقة يف حتقيق  
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فظ حقوقهم، ومبا يدل بيقني على أهنا الصاحلة دائماً حلكم تصرفات كل ما فيه اخلري للناس، وح
 الناس يف كل زمان ومكان.

 
 األقوال القومية يف حكم النقل من الكتب القدمية

 
أليب احلسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي؛ دراسة وحتقيق: سامي بن علي بن 

  -ورقة(. 939مج ) 2هـ، 1419القرى،  مكة املكرمة: جامعة أم -حممد القليطي العمري.
 )رسالة ماجستري(. 

 
ه ( كتابه املشهور "نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور"،  885ألَّف اإلمام البقاعي )ت 

واستأنس فيه ببعض ما جاء يف التوراة واإلجنيل؛ لتأييد دين اإلسالم، والردِّ على اخلصوم، فعارضه 
وه أنه يريد إظهار التوراة واإلجنيل على القرآن، وأن فعله هذا على فعله هذا بعُض خصومه، واهتم

 حمرم! 
فألَّف كتابه هذا: "األقوال القومية يف حكم النقل من الكتب القدمية" للرد عليهم. وقد جعله يف 

مقدمة ومثانية فصول وخامتة، فيها بيان غرض من شنَّع عليه، وكالم علماء عصره بشأن كتابه 
لة الكتاب، مث ُحكم النقل من الكتب السابقة لتأييد دين اإلسالم، وأدلة ذلك "نظم الدرر" ومسأ

احلكم، والشواهد املؤيِّدات الدالة على ذلك، وبيان كالم العلماء على األدلة وعلى ما يرتاءى أنه 
خيالفها، مث ذكَر بعَض من نقل عن تلك الكتب من أعيان األمة، وبعَض ما نقلوه، والكالم على 

ل منها؛ هل هو مجيعها أم بعضها؟الكتب  لة؟ وما املبدَّ  السماوية السابقة؛ هل هي مبدَّ
ن اخلامتَة فوائد عدة يف خمتلف العلوم  والفصل األخري: يف بيان جواز النقل عن بين إسرائيل. وضمَّ

 والفنون.
من ِقَبل أهل وذكر احملقق يف اخلامتة أن النظَر يف كتب أهل امللل والنحل واملخالفني، للرد عليهم 

نة، وأقوال سلف األمة وأعماهلم، وأن هذا  الفن واالختصاص من أهل العلم، دلَّ عليه الكتاب والسُّ
 العمل يُعدُّ من أهم طرق الدعوة إىل الدين والعقيدة.

وأنه ال جيوز ملن مل ترسخ قدمه يف العلم أن يطَّلع على كتب املخاِلفني املشحونة ابلضالالت  
 والشبهات. 
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الرد على اخلصم من كتابه ومبا يعتقد، يُعدُّ من أقوى األدلة والَباهني يف الرد عليه ودحض وأن 
 شبهته. 

وأخرياً: ذكر أن هذا الكتاب يُعدُّ من أوائل الكتب اليت تناولت حكم النقل من الكتب القدمية يف 
 مؤلَّف مستقل.

 

 ملاذا أتصدق؟
 

وإعداد: مصطفى عبدهللا مصطفى  ملاذا أتصدق؟: سؤال ومخسون إجابة/ مجع وترتيب
 صفحة. 32هـ، 1416الرايض: مؤسسة املمتاز للطباعة،  -الشيخ.

 
رسالة قصرية لعلها مستفادٌة من كتاب آخر، وهي نفيسة، ال يكاد املرء ينتهي من قراءهتا حىت 

، وما فتحه من أبواب اخلري اليت  تؤدي يشعر بعظمة هذا الدين، وما شرعه لصاحل اجملتمع اإلسالميِّ
ق عليه. ق واملتصدَّ  إىل اجلنة؛ فيكون هذا العمُل لصاحل املتصدِّ

ق؟(، وأجاب عنه مخسني إجابة، منها:   ألقى املؤلف يف رسالته هذا السؤال )ملاذا أتصدَّ
 ألن الصدقَة من السخاء، والسخاُء صفٌة من صفات هللا عزَّ وجلَّ. -
 َمْن يبُذل ماله.  ألن حمبَة الناس من حمبة هللا، والناس حيبون -
هم حلوائج الناس، يفزع إليهم الناُس يف  - ق ألنين أطمُع أن أكوَن من عباد هللا الذين اختصَّ أتصدَّ

 حوائجهم، وأولئك هُم اآلمنوَن من عذاب هللا.
 ألهنا َفكاكي من النار.  -
 ألهنا متنُع سبعني نوعاً من أنواع البالء، أهوهُنا اجلُذام والََبَص.  -
أمران أن نستنزل الرزَق ابلصدقة، ))أنِفق اي ابَن آدَم يُ نْ َفْق  سول هللا صلى هللا عليه وسلمألن ر  -

 َعليَك((. 
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 أحكام الفقري واملسكني
 

 -أحكام الفقري واملسكن يف القرآن العظيم والسُّنة املطهرة/ أتليف: حممد عمر ابزمول.
 ص.  351هـ، 1420بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

 
ث فيه عن حدِّ الفقري واملسكني، وفضلهما، واألحكام املتعلِّقة أبصحاب هذين الوصَفنْي، يف حتدَّ 

 متهيد وثالثة مقاصد وخامتة.
 ويف املَْقَصد مسائُل منثورة عن الفقري واملسكني: 

 حبٌث يف أفضليَّة الفقري الصابر والغينِّ الشاكر، وبيان حدِّ الفقر الذي جتوز معه املسألُة وأخذُ 
 الصدقة، وأنه ال ِجزية على فقري عاِجز، وجتوز صدقُة التطوُّع على الفقري الكافر.

 وحبٌث يف فقراء احلرم، وآخُر يف فقراء الصحابة.
وذكر املؤلف أن السعَي لرفع وصف الفقر واحلاجة من الواجبات، وأن القويَّ املكتِسب ال حظَّ له 

 د َكسباً، جازت له املسألُة؛ بل َوَجَبت عليه.يف الصدقة، فإن عَجَز عن االكتساب، أومل جي
 

 أحكام األبَوْين يف الفقه اإلسالمي
 

الرايض: جامعة امللك سعود، قسم الثقافة اإلسالمية،   -إعداد: حممد بن عبدهللا الغدير.
 )رسالة ماجستري(.  -صفحة. 519هـ، 1419

 
مدة، وأن مؤلفه بسط القول فيه لعل اجلديَد يف هذا الكتاب أنه موثٌَّق من مصادَر فقهية معت

 وأسهب، مع االلتزام ابملنهج العلمي.
تناول فيه مسؤوليَة االبن جُتاه األبَوين، وحكم الَبِّ واإلحسان إليهما، وأمهيته، وآدابه، وآاثره،  

وأسباب ظاهرة ُعقوق الوالَدين، وبيان طرائق التكفري عن الُعقوق. مث بيان ما جتُب طاعُتهما فيه  
 نع، واستحقاقهما املرياث.وما مت

 والباب الثاين: يف مسؤولية الوالَدين، وممارستهما الوالية على أكمل وجه، وأنواع هذه الوالية.
 وذكر يف اخلامتة نتائَج طيِّبة، منها:



9 

 

مل تقتصر الشريعُة على بيان الَبِّ ابلوالَدين حال حياهتما، بل أوَضَحت أن الَبَّ ابلوالَدين يكون  -
  بعد مماهتما؛ ابحلجِّ عنهما، والدعاء هلما. أيضاً 

من روعة الشريعة اإلسالمية ومسوها وتفوُّقها؛ أن جعلت الواليَة على األبناء على نوَعني، نوع  -
م فيه األب على األم، وهي والية املال والنِّكاح؛ ألن اآلابَء أقدُر على حتصيل مصلحة األبناء  يُقدَّ

م فيه ا ألم على األب، وهي والية احلضانة إىل سنٍّ معيَّنة؛ ألن األمهات أقدُر فيهما، ونوع يُقدَّ
 على الرتبية وأعرُف هبا، وأصَُب وأرأُف على األبناء، وحلاجة األبناء إىل األمَّهات يف تلك املرحلة.

أبرزت الشريعُة اإلسالمية صورًة مشرِّفة من صور التكافل االجتماعي الذي تتباهى به األنظمُة  -
عاصرة وتدعو إليه، وَتَبُز هذه الصورُة جبالء يف نفقة اآلابء على األبناء حىت َيكََبوا ويكونوا امل

  قادريَن على الكسب، ويف نفقة األبناء على األابء الذين ال ماَل هلم وال كسب.
 

 اعتذارات األئمَّة
 

 ص.  119هـ، 1420الرايض: دار الصميعي،  -أتليف خليل بن عثمان السبيعي.
 
ة الفضالء، وهم أعالُم األمَّة، فيكونون بذلك مج يٌل أن خيطَر على البال مجُع ما اعتذَر منه األئمَّ

ون.  ُأسوًة صاحلًة آلخريَن من بعدهم، يعرتفون بتقصريهم، وال يتكَبَّ
مات كتبهم غالباً عما قد يفوهُتم، وأهنم  -وفَّقه هللا-على أن املؤلف  مجع اعتذارات األئمة يف مقدِّ

 حييطوا جبمع ما يكتبون فيه، فيطلبون الصفَح والتصحيح ملا بدر من خطأ. مل
ولو أن املؤلف ضمَّ إىل كتابه ما اعتذر عنه األئمة من أخطاء سابقة وقعوا فيها مث رجعوا عنها 

، أو صدر منهم ما ال يَليق  حوها، أو نقدوا علماء، مث تبنيَّ هلم أن املنقودين كانوا على حقٍّّ وصحَّ
 فالن فاعتذروا.. لو أن املؤلَف ضمَّ هذا لكان أجدى وأنفع. حبقِّ 

ة: ما ذكره اخلطيُب البغدادي رمحه هللا يف كتابه "املوضح  ومثال ما أورد اجلامُع من اعتذارات األئمَّ
نَّاه،  ألوهام اجلمع والتفريق": ))ولعل بعَض َمن ينظر فيما سطَّرانه، ويقف على ما لكتابنا هذا ضمَّ

َمَنا، وإظهار العيب لُكَباء شيوخنا يُلحق سيِّ  ئ الظن بنا، ويرى أان َعَمدان للطَّعن على َمن تقدَّ
وعلماء سلفنا! وأَّنَّ يكوُن ذلك وهبم ذُِكران، وبَشعاع ضيائهم تبصَّران، وابقتفاء ُرسومهم متيَّزان،  
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مرو بن العالء: ما حنن وبسلوك سبيلهم عن اهلمج حتيَّزان؟! وما َمثَ ُلهم وَمثَلنا إال ما ذكر أبو عَ 
 فيَمن َمضى إال كبَ ْقل يف ُأصول خنلٍّ ِطوال((.

 
 اإليضاح، يف بيان أحكام املُزاح

 
 ص.   146هـ، 1420بريوت: دار ابن حزم،  -أتليف يعقوب بن يوسف احلمد.

 
، وواجب، ومكروه رَّم وحمرَّم. فمن احمل ،بنيَّ أقسام املزاح مع األهل، واألوالد، واألصحاب: من ُمباحٍّ

ما ميسُّ ذات هللا تعاىل، وما ميسُّ األنبياء والرسل عليهم الصالُة والسالم، وما ميسُّ شرع هللا وأركان 
 الدين.

ويف الباب الثاين: ذكر يف ثالثة فصول أمناطاً من املزاح، من َهديه صلى هللا عليه وسلم يف املزاح، 
 عني رمحهم هللا.مث من َهدي الصحابة يف ذلك رضي هللا عنهم، مث التاب

ث عن حدود املزاح، وعاقبة كثرة الضَّحك، وأسباب الكثرة منه، مث الوسائل  ويف الباب األخري: حتدَّ
ر يف الغرض الذي من أجله  ر أحوال اآلخرة وقرِب األَجل، والتفكُّ العالجية للحدِّ منها، مثل: تذكُّ

الفراغ يف األعمال النافعة املباحة، ومصاحبة ُخلقنا، وااللتزام ابلضوابط النبوية يف املزاح، واستغالل 
 األخيار وطلبة العلم الشرعي.

 هي:  ،وواقعنا احلايل. ويف آخره أبياٌت أليب العتاهية ،وخصَّص الفصَل األخري للُمزاح

ْهرُ   ونَ ْلَعبُ         َتْذَهبُ       وَأايُمنا      أَنَ ْلهو  يَ ْلَعبُ    ال   والدَّ

 خَيَْربُ    بَ يْ ُتهُ    وَمنْ    مَتُوتُ         نَ ْفُسهُ     َمنْ    ويَ ْلَعبُ    أَيَ ْلُهو

 ُمْذَهبُ    َرْوَنقٌ    هَلا   وَلِكنْ         َمسُموَحةً   اللَّْهوِ   ُصَورَ   أََرى

 ! َيْكِذبُ  َوْصِلهِ  يف  كانَ  َوَقدْ         َهْجرِهِ  يف  ماتَ  َمنْ  َسَيْصُدقُ 
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 دعوة إىل هللا تعاىلالوسائل املشروعة واملمنوعة يف ال

 
)رسالة   -ورقة. 560هـ، 1420الرايض: جامعة اإلمام،  -إعداد حممد أزهري حامت.

 ماجستري(. 
 

تبدو أمهيَّة املوضوع من أن كثرياً من األخطاء احلاصلة لدى الدعوة والدعاة إمنا سبُبها غياُب 
رة، وم نة املطهَّ نهج السلف الصاحل رضي هللا عنهم يف املنهجيَّة املستنرية بنور القرآن الكرمي والسُّ

الدعوة إىل هللا تعاىل، حىت إن بعَض الدعاة يغيب عنهم أيسُر قواعد التعامل مع اآلخريَن واحلكم 
 عليهم.

وال يستغين الداعيُة املعاصر عن معرفة ُحكم الوسائل املتوافرة يف العصر احلاضر، اليت مل تكن تُعرف 
 يف احِلَقب السابقة. 

صًة جتمع أشتاته وتلمُّ ويذكر الب احث أن هذا املوضوَع جديد مبتَكر، مل ُيدَرس دراسًة متخصِّ
 متفرِّقه، مع أمهية الدعاة والدعوة وحاجتهما إىل مثله.

 وقد جعله يف أربعة فصول، حتت كلِّ فصل مباحث:
 ففي األول منها: ذَكر أمهيَة الوسائل الدعوية وخصائصها وضوابطها.

 ث عن الوسائل املشروعة يف الدعوة إىل هللا تعاىل واملختَ َلف فيها. ويف الثاين: حتدَّ 
ويف الثالث: الوسائل املمنوعة يف الدعوة إىل هللا، فذكر َمفهومها واملراَد هبا، مث أنواَعها ابعتبار 

 أحكامها. 
 تنقسم إىل:  -من انحية أسباب النهي عنها-وانتهى يف اخلامتة إىل أن الوسائَل املمنوعة 

لوسائل املمنوعة لذاهتا: وهي اليت ورد النهُي عنها يف الشرع بسبب مفسدهتا أو ضررٍّ يف ذاهتا؛  ا -أ
 كالشرك والكفر والسحر والزَّن، واالبتداع يف الدين.

ي  -ب والوسائل املمنوعة لغريها: وهي اليت جاء النهُي عنها بسببٍّ عارضٍّ خارجٍّ عنها، يؤدِّ
 ا، كمنع سبِّ املشركني إذا أدَّى إىل سبِّهم هلل تعاىل.العمل هبا إىل مفاسَد ممنوعة لذاهت

وذكر أيضاً أن هناك رخصاً جعلها هللا تعاىل أسباابً جُتيز استعماَل بعض الوسائل املمنوعة يف 
حاالتٍّ خاصَّة غري معتادة، وقد اتََّضح لنا جواُز استخدام بعض الوسائل املمنوعة يف الدعوة عند 
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ة، مع وجوب اقتضاء املصلحة الدعوية ، أو لدفع َمفسدة ُعظمى، أو للضرورة امللِجئة واحلاجة امللحَّ
 مراعاِة الشروط والضوابط يف ذلك.

 
 االحتساب ابليد: ُحكُمه وأنواُعه وآدابُه

 
  -ورقة. 527هـ[، 1421الرايض: جامعة اإلمام، ] -إعداد: كوثر بنت حامد زبرماوي.

 )ماجستري(. 
 

وضوع تكُمن يف ختلِّي الكثريين عن القيام ابالحتساب ابليد مع وجود تذكر الباحثة أن أمهيَة امل
ل يف خصوصياهتم ويعتدي على حقوقهم. ني أبنه يُنفِّر الناس ويتدخَّ  دواعيه وأَْمِن عواقبه، حمتجِّ

وكذلك لتصحيح املفهوم القاصر لالحتساب ابليد الذي حُيَصر يف الضرب أو اخلروج على احلاكم، 
 أو كتاب مستقلٍّّ يف هذا املوضوع. ولعدم وجود حبث

وحتدثت يف عدة فصول ومباحَث عن مفهوم االحتساب ابليد، وُحكمه، والقواعد اليت جيب 
مراعاهُتا قبل تعرُّف ُحكم هذا االحتساب، وحاالت عدم جوازه، وحاالت استحبابه ووجوبه، 

 وضوابط القيام به، وحاالت االمتناع عنه، مث آاثر االحتساب ابليد. 
وذكرت يف النتائج أن املراَد ابليد يف االحتساب: اليد احلقيقية، وما يدلُّ عليه لفظُها من النفس أو 

 اجلماعة، أو الُقدرة أو السلطة أو الَقهر، أو الفعل أو القوة.
وأن األصَل يف االحتساب ابليد الوجوب، لكنه قد حَيُرم يف بعض احلاالت أو ُيكرَه، وقد تلحق به 

 فه عن الوجوب إىل االستحباب.قرينٌة تصر 
ونفت التالزَم بني االحتساب ابليد والُعنف والِغلظة والَفظاظة، وبيَّنت أن هذا االحتساَب ال 

 ينحصر يف اإلتالف والضرب.
وأن من آاثر االحتساب ابليد: حفظ الضرورايت اخلمس، والرتبية، والتزكية لألفراد صغاراً وكباراً،  

تمع من املنكرات الظاهرة، وسالمته من العقوابت اإلهلية لألمَم واألقوام، واحملافظة على سالمة اجمل
 واحملافظة على األمن العامِّ للمجتمع؛ ابحلدِّ من اجلرائم، والقبض على اجملرمني واملفسدين.
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 ُحكم اإلنكار يف مسائل اخلالف 
 

: توزيع مؤسسة الرايض -أتليف فضل إهلي، ججرانواله، ابكستان: إدارة ترمجان اإلسالم.
 ص.   134هـ، 1417اجلريسي، 

 
املقصود ابإلنكار: االحتساب، وهو األمُر ابملعروف إذا ظهر ترُكه، والنهُي عن املنكر إذا ظهر 

 فعُله. 
واملقصوُد مبسائل اخلالف: املسائل اليت اختلف فيها علماُء األمة، سواء أكانت هذه املسائل غرَي 

يها نصٌّ أو نصوص تدلُّ على صحة أحد اآلراء فيها، أم كانت  اجتهادية؛ كاملسائل اليت ُوجد ف
 مسائَل اجتهادية؛ وهي املسائُل اليت ليس فيها نصٌّ صريح يدلُّ على صحة أحد اآلراء فيها.

وقد أورد املؤلف آراَء العلماء يف هذه القضيَّة وحشد هلا األدلَّة، منها رأُي اإلمام الغزايل، واملاوردي، 
ُة النووي، وابن تيمية، وابن القيم والشوكاين وأيب يعلى، وا -لسيوطي، وأيَّد ما ذهب إليه األئمَّ

نة وليس مذاهب  -رمحهم هللا تعاىل غري أن معياَر اإلنكار يف مسائل اخلالف هو الكتاب والسُّ
 الناس، فَمن خالف النصَّ يُنَكر عليه، سواء أكان فعله موافقاً ملذهبه أم خمالفاً له. 

 
 

 الشهرة 
 

اإلسكندرية:  -الشهرة، أو عامل األضواء يف ميزان شريعة اإلسالم/ أتليف سعيد عبدالعظيم.
 ص.  206هـ، 1410دار اإلميان، 

 
بدأ الكاتب بقوله: ))الشهرة هلا بريٌق وملعان، يكاد خيَطف أبصار الكثريين من الناس، وهذا ما 

ماع إليهم، وتناُقل كالمهم، حىت ولو  جيعلهم يتهافتون على مصاحبة املشهورين وجمالستهم، واالست
 كانت فاسدة ومؤذية، مما ينطوي على خطر عظيم.

فاملشهورون عادًة هم القدوُة واألسوة يف نظر الناس، وقد أصبحت الشهرُة صناعة وحرفة تقوم على 
أسس وضوابط، ويُبذل يف سبيلها الكثرُي من املال واجلهد. وإبليُس من أكثر اخللق شهرة!!(( إىل 
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 آخره.
بق واملنافسة، والشهرة ابملال  وبنيَّ املؤلف أحكام كثري من األمور اليت تدخل فيها الشهرة، مثل السَّ

 واجلاه، والسلطان، والّرايضة، واجلمال، واألدب، والَفن؛ كالغناء والرسم، والرَّقص والتمثيل.
، وآفات الشهرة، وتفضيل وتعرَّض ألسباب الشهرة وصناعة املشاهري، وكيف ُصنع املشاهري ببالدان

 املفضول على الفاضل بسبب الشهرة.
 

 القوة يف اإلسالم
 

الرايض: جامعة اإلمام،   -القوة يف اإلسالم: دراسة أتصيلية/ أتليف: غازي بن سعد املغلوث.
 )رسالة ماجستري(.  -ورقة. 376 هـ، 1420قسم الثقافة اإلسالمية، 

 
مَل كلَّ ما يؤدي ابلفرد واجملتمع واألمة إىل التفوُّق والتقدم. يتسع معىن القوة يف القرآن الكرمي ليش

 والبد لإلسالم من القوة؛ إلقامة منهج هللا يف األرض، وليتوىلَّ قيادة البشرية. 
والقوُة يف اإلسالم مبنيٌة على أسس وقواعد: كاإلميان الذي يبثُّ يف النفس الثقة والصَب واليقني 

لُّ على اخلري ومييزه عن الشر، والرتبية الرابنية وما تثمره من قوة اإلرادة والتضحية، مث العلم الذي يد 
 واجلََلد وعدم اجلزع واليأس.

، ويقاتلون أهله، كما تقوم  والبدَّ لإلسالم من قوة؛ ليقَف أمام أهل الباطل الذين يعارضون احلقَّ
مور اجملتمع، وإشاعة األمن القوَّة حبماية الداخلني يف اإلسالم من االضطهاد والفتنة، ولضبط أ

 واالستقرار، وتنفيذ العقوابت. 
ها، ويدعو إىل القوة يف اجملال  ووضع اإلسالم عدداً من املبادئ تسري ابجملتمع إىل القوة اليت يرتمسَّ

االقتصادي، ويف اجملال العسكري، ويف جمال املعرفة؛ لتأسيس احلضارة ونشر احلق، ويف جمال 
يف العادات والتقاليد خلدمة العقيدة اإلسالمية، والقوة االجتماعية، اآلداب واألخالق، وتوظ

 إبعالء شأن الفضائل.
أورد الكاتب هذه األمور وغريَها أبسلوب أتصيليٍّّ يف مخسة فصول هامة، حتتها مطالب ومباحث 

 عديدة.
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 صنعة العظماء

 
وت: دار ابن حزم؛ بري  -صنعة العظماء: كيف تصبح جنماً اجتماعيًا؟/ أتليف: علي احلمادي.

)سلسلة قواعد وفنون التعامل مع   -ص  145هـ، 1419ديب: مركز التفكري اإلبداعي، 
 (. 6اآلخرين؛ 

 
هل هناك طرٌق علمية ميكن أن ميارَسها كل إنسان بال استثناء، فيبين هبا َعالقة وطيدة مع 

 ؟اآلَخرين، ويكون رمزاً اجتماعياً حمبوابً وحمرتماً لدى كثري من الناس
هذا ما جييب عنه هذا الكتاب، فيبنيِّ مخسة عوائق أوالً ويعاجلها؛ هي: الشعور ابخلجل، والشعور 

ابلنقص، وعدم توافر مهارة احلوار واإلقناع، وكثرة املشاغل وقلَّة الوقت، وعدم معرفة طرق بناء 
 الَعالقات. 

ماً المعاً بينهم، ويطلب ( طريقة للَعالقات الذكية اليت تربطك مبجتمعك؛ لتكون جن50مث يذكر )
منك املؤلِّف أن تتأمَّل يف هذه الطرق اخلمسني، مث ختتار ما هو انفٌع ومفيد، مراعياً بذلك أحواَلك 

وظروَفك، وإمكاانتك وقدراتك؛ إذ رمبا يصُعب على املرء أن ميارَس مجيع الطرق اخلمسني، ولكنَّ 
 عليه أن حياوَل.

 ومن هذه الطرق:
ائمة الَعالقات، عيادة املريض كسباً له، املشاركة يف األفراح، املساندة يف األتراح، القناعة أواًل، ق

اغتنام السفر، استثمار الشكاوى واملشكالت، أدوات اإلعالم، عدم التكلُّف يف إجابة الدعوة، 
املساجد والوصااي السبع، جمالس احلي، شبكة الَعالقات، االستثمار الوظيفي والطرق اإلحدى 

صناعة األلقاب، الَعالقات الطبيعية، األسئلة الذكية، استثمار )السكرتري(، احلب السلوكي،  عشرة،
بوابة اخلري، الشفاعة احلسنة، إنزال الناس منازهلم، عادات اجتماعية ينبغي مراعاهتا، وأخرى ينبغي 

 جتنبها. 
س ورئيس  والكتاب فيه معاجلة إسالمية، واستشهاٌد بنصوص من الكتاب والسنة، ومؤلفه  مؤسِّ

 جملس إدارة )مركز التفكري اإلبداعي( بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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 صن ِّف نفسك 

 
  -ص   192هـ، 1420ُجدَّة: دار األندلس اخلضراء،  -أتليف أمحد بن صاحل الزهراين.

 (. 15)معامل على طريق الصحوة، 
 

فسك، وما متلكه من ُقدرات يف هذا الكتاب فكٌر وإبداع؛ فهو ينبِّهك على ما يف دخيلة ن
يها، وال تعرف طريَق السري هبا إىل األفضل، وإىل  ومواهب، قد تعرفها ولكن ال هتتمُّ هبا، وال تنمِّ

 حيث يَفيد منها اآلخرون.
وهذا منهٌج، وترتيب، وتصنيف هلذه القدرات واملواهب، يبنيِّ فروعها، وكوامَنها، والسبيل إىل 

 إنتاجيتها. 
ر؛ ليطمئن املسلم إىل ما يف الكتاب، وأن التصنيَف جاء يف سنة املصطفى صلى هللا وهو يبدأ ابألث

 عليه وسلم وسريته مع أصحابه رضوان هللا عليهم.
فإن النيبَّ عليه الصالة والسالم كان يعرف أصحابَه وقدراهتم وطاقاهتم، فكان يضع كلَّ واحد يف 

 املوضع الذي يُنتج فيه أكثر.
ه الصالة والسالم بعَض الصحابة لكتابة الوحي؛ ألهنم كتَّاب َمَهرَة، وفيهم فمثاًل: خصَّص علي

األمانة، وجعل بعَضهم لقيادة اجليوش حلُنكتهم وخَباهتم احلربية، وبعضهم للعملية اإلعالمية؛  
ان وابن َرواحة، وبعضهم للتفرُّغ للعلم، وغريهم للسياسة والدعوة؛ إىل آخره.  كحسَّ

؛ بل جيب ويذكر املؤلف أن ال تصنيَف الذايت ليس قائماً على جمرَّد الرغبة وحبِّ املرء للعمل املعنيَّ
د لعمل غريه.  أن يكوَن قادراً على اإلبداع فيه واإلنتاج به؛ حبيُث ال يكون جمرد مقلِّد ومردِّ

وهو يفتح لك آفاقاً من األسئلة وأجوبتها؛ لتعرف ما إذا كنَت متصفاً بشيء منها، ويبدأ معك 
صنيف نيَّتك، مث قوتك وَجَلدك على العبادة أو على العلم، وهل أنت صاحب مهَّة ونشاط بت

وحب للحركة؟ هل أنت ذو مال؟ هل لك والدان أو أحدمها؟ هل لك بنات؟ هل تستطيع 
االحتساب؟ لعلك من ُأسود هللا؟! هل أنت موظَّف يف مصلحة عامة؟ هل أنت عاجز عن كل ما 

م؟  تقدَّ
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 ملسلمثقافة الطفل ا

 
الرايض:   -ثقافة الطفل املسلم: مفهومها وأسس بنائها/ أتليف أمحد بن عبد العزيز احللييب.

 (. 1)سلسلة الرسائل اجلامعية،  -ص.  415هـ، 1419دار الفضيلة، 
 

من أسباب اهتمام الكاتب هبذا املوضوع: أمهيُة إبراز دور اإلسالم يف بناء ثقافة الطفل املسلم، 
لوافد، الذي يتعرَّض له الطفل املسلم يف دايره، والتعريف ابلعوامل املؤثِّرة فيه بناء بديالً للتثقيف ا

 وهدماً.
وفيه ثالثُة أبواب، حتت كلِّ ابب فصول ومباحُث متعددة، ذكر فيها العوامَل املؤثرة يف ثقافة 

ه، وسالمة الطفل؛ من التخطيط جلمع برامج تثقيف الطفل، واألهلية الكافية جلميع املشاركني في
 األهداف ووضوحها.

 كما بنيَّ أن أقوى العوامل االجتماعية أتثرياً هي األسرة، واملسجد، واملدرسة، واإلعالم.
 -يف وقت غياب الفكر اإلسالمي عن ساحة التأثري الثقايف  -وذكر من أتثري اإلعالم يف الطفل 

ى فكرية، واضطراابً يف النظرة، أن حياته وطرائق تفكريه اصطبغت بثقافة الغرب، وأنشأ لديه فوض
 وقصوراً يف التصوُّر.

ع الدراسات اليت تعاجل قضااي الطفل ومشكالته من وجهة نظر إسالمية،  ومما أوصى به: أن ُتشجَّ
وأن تُنشأ أقسام خاصَّة بذلك يف املرحلة اجلامعية، تُعىن أبدب الطفل وِصحافته، وتشارك يف إعداد 

صني يف رعاية الطفل مت إىل جامعة اإلمام  املتخصِّ الثقافية. وأصل الكتاب رسالة "ماجستري" ُقدِّ
 ه . 1409ابلرايض، سنة 

 
 الرواسب الفكرية

 
 ص.   88هـ، 1422الرايض: دار العاصمة،  -أتليف زيد بن عبد الكرمي الزيد.

 
يقصد املؤلف الواردات اليت ال تستند إىل مصدر شرعي؛ من خلفيات فكرية ورثها الشخص ممن 
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ه، أو تلقَّاها من حميطه القريب والبعيد، من أعراف وتقاليَد وأفكار وأتثريات خارجية؛ لتكوَن قبل
بعد ذلك من خصوصياته، وتعيَش يف أعماقه، حىت تصبَح من املسلَّمات لديه، حياكم إليها كلَّ 

 جديد يَِفُد عليه، وجيد معاانة يف كلِّ ما ميسها ابلنقص أو النقض.
وانت هذه الرواسب: وهي تربية الوالدين، والبيئة اليت يعيش فيها الفرد، وثقافة  ويعدد، مث يشرح مك

 اجملتمع، واألعداء )الغزو الفكري(. 
ويربط املؤلف بني املوضوع والدعوة اإلسالمية يف ختصيصه، فيبنيِّ أثَر هذه الرواسب يف الداعي 

، وأوصى أبمهية تعرُّف أحوال املدعّوِين، وبيئاهتم ، وأفكارهم ومستوايهتم الثقافية، وإعطاء  واملدعوِّ
رواسب املدعوِّ الفكرية مكانتها يف الدعوة إىل هللا؛ إذ القفز عليها وجتاوزها يولِّد نتائَج عكسية، 

ل يف النتائج؛ إدراكاً لصعوبة قرار االستجابة؛ نتيجًة لرتاكم تلك الرواسب، وعدم  وعدم التعجُّ
.  اليأس من استجابة املدعوِّ

 
 تهزاء ابلد ِّين: أحكامه وآاثره االس

 
  -ورقة. 684هـ، 1420مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -إعداد أمحد بن حممد القرشي.

 )رسالة ماجستري(. 
 

يف أن أصَل دين اإلسالم مبينٌّ على تعظيم هللا تعاىل  –كما يقول الباحث   -تكمن أمهية املوضوع 
سلم، وأن االستهزاء بشيء من ذلك أو مبا يتعلَّق به، وتعظيم دينه، وتعظيم رسوله صلى هللا عليه و 

ُمنافٍّ هلذا األصل العظيم، ومناقٌض له أشدَّ املناقضة؛ فهو من نواقض اإلسالم وقواطعه العظام. 
فاالستهزاء بشعرية من شعائر اإلسالم، أو حُبكم من أحكامه، أو بُسنَّة من سننه َيسلب صاحبه 

 وصَف اإلميان.
السنة مليئان ابحلثِّ على تعظيم هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم وشعائر مث إن الكتاَب و 

ة خطر هذا األمر.  الدين؛ مما يدلُّ على شدَّ
وقد َفشا االستهزاء ابلدين يف هذا العصر بصورة مذهلة يف صفوف املثقَّفني، ودعاة )العلمنة( 

امة املخالفة هلدي اإلسالم  وتعاليمه.  و)احلداثة(، واملذاهب اهلدَّ
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وُيسهم الكتاب هنا يف بيان وكشف األلفاظ والعبارات يف االستهزاء، وُصَوره، والتنبيه على 
 خطورته، وبيان موقف املسلم من هذه الظاهرة.

وقد وزَّع الباحُث موضوَعه على أربعة أبواب؛ فيها بياٌن لُصَور االستهزاء، وآاثر االستهزاء 
 الدنيوية واألخروية. واملستهزئني؛ من حيُث العقوابتُ 

 
 رسالة إىل مؤمنة

 
الرايض: دار  -رسالة إىل مؤمنة: أحاديث ال تنقصها الصراحة/ أتليف: حممد رشيد العويد.

 ص(.  301: 1/5هـ، )اجملموعة الكاملة 1419الوطن، 
 

ول: مل أمتالك نفسي من التنويه هبذا الكتاب الرائع وأان اقرأ موضوعاتٍّ منه، وال أجد أكثَر من الق
إن أيَّ امرأة أو رجل مؤمن إذا قرأه؛ فإنه ال بدَّ سيخرج بنتيجة مرحية، يشعر فيها بعظمة اإلسالم،  

ورمحة اخلالق ابإلنسان، ومعرفة فساد األنظمة االجتماعية العلمانية، مث املؤامرات والدسائس اليت 
اهب ظلمات الغرائز حُتاك للمرأة املسلمة وغري املسلمة، مث ال يسمع أحٌد صوَت احلق يف غي

 والشهوات. 
أما ُأسلوب الكاتب، واختياره للموضوع، وإحاطُته بعناصره اإلسالمية، وشواهده العصرية، وأمثلته 

ث عنها وال حرج، وهو أشبه ما يكوُن ابلشيخ اجلليل علي الطنطاوي رمحه ال،  الرائعة؛ فحدِّ
 والتوفيق من هللا.

 
 نساء املسلمني 

 
القاهرة:   -فاطمة علية هامن؛ عرض ودراسة وتعليق: حممد إبراهيم سليم. بقلم الكاتبة الرتكية

 ص.  160هـ، 1410مكتبة القرآن، 
 

 ال تبدو أمهية الكتاب إال بقراءته.



20 

 

وبعُض الكتب آنيَّة، تفقد قيمتها بعد زوال أمهية املوضوع املعاجَل، وبعض الكتب ال مُيحى أثرها؛ 
 ة فيها. ألمهيتها، وأمهية املوضوعات املعاجلَ 

 وهذا الكتاب من النوع األخري.
الع على املقدمة أو الِفهرس،  وبعُض الكتب يكفي أن تقرأَ جزءاً منها، ويف بعضها تكتفي ابالطِّ

 وبعضها تشوِّقك إىل قراءهتا كاملة، وتكون استفادتك منها بقدر ما قرأت منها.  
 وهذا الكتاب من النوع األخري أيضاً.

صيَة القلم، هي ابنُة املؤرِّخ الشهري جودت ابشا، مولدها ابآلستانة عام كاتبة قديرة، متلك ان
ة لغات. دار بينها وبني عدد من األدابء 1279 ه . تعلَّمت العربية يف سوراي، وأتقنت عدَّ

 والفالسفة والراهبات مناظراٌت عديدة.
ستانبول عام إيف ويف هذا الكتاب حواٌر بينها وبني راهبة فرنسية وفيلسوفة إنكليزية، جرى 

لت هذا احلواَر اهلامَّ بقلمها الرشيق، أبسلوب جيمع بني القصة والعلم، 1308 ه  يف منزهلا، وسجَّ
 واحلكاية والذِّكرايت؛ فكان فيه تشويٌق ظاهر، وفائدٌة حمقَّقة. 

 وجرى على ثالثة حماور:
واأُلخرى راهبة، يف  األول: بني الكاتبة وسيدتني فرنسيتني، إحدامها نبيلٌة أوروبية كاتبة،

د الزوجات، وحقِّ الطالق املُعطى للرجل، وصيام رمضان وقيامه،  موضوعات؛ الّرِق، واخَلَدم، وتعدُّ
وطعام األتراك، ومرمي وآل عمران، ومائدة عيسى عليه السالم، ووالدته، والصَّلب، والرفع، 

 واألانجيل األربعة، وِبشارَة عيسى مبحمد صلى هللا عليه وسلم.
 قد أبرَزت الكاتبة هذه القضااي يف لَباقة وُلطف، يكتنفهما جماملٌة، مع أدب الضيافة الشرقية. و 

، واحلجاب،   والثاين: بينها وبني فيلسوفة عاملة، إنكليزيِة احملتد والنشأة؛ عن الزواج، والطالق، والتبينِّ
نشاد الديين، ومدى موافقة وزوجات الرسول صلى هللا عليه وسلم، وعلم اهليئة، وَوحدانية هللا، واإل

 اإلسالم للعقل واحلكمة.
 والثالث: عن املوسيقا، واهتمام أورواب وتركيا أبنواعٍّ منها. 

 وقد تُرجم الكتاب إىل عدة لغات. 
وُأشري هنا إىل مناظرات الشيخ أمحد ديدات مع أعالم النصارى يف هذا العصر، اليت طُبعت، 

لت على شرائط )فيديو(.  وُسجِّ
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ته وأمهيته، وهو: مناظرة يف الردِّ على النصارى، من أتليف وقبلها   كتاب رائع، مازال حيتفظ جِبدَّ
ه (؛ حتقيق: عبد اجمليد النجار، الذي 606اإلمام اجلليل فخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت 

 ه . 1407صدر عن دار الغرب اإلسالمي ببريوت سنة 
 

 اي معشر الرجال رفقاً ابلنساء 
 

 ص.  134هـ، 1421ُجدَّة: دار احملمدي،   -بنت أمحد الظهار. أتليف جناح
 

كتاٌب مفيٌد، كتبته امرأة بقلم رجل، ففيه صراحٌة عجيبة، وقوَّة يف البيان، وُحجة ظاهرة، وإذا  
كانت كاتبُته مسَّته أوالً "مهسات جريئة يف أُُذن آدم"؛ فإهنا صرخاٌت حادَّة، المست ِصَماخ أذنيه؛ 

ر ويعتَب  ، وال يَ ُعدَّ نفسه األول دائماً، واملُِحقَّ يف كل مرة.ليتفكَّ
وتذُكر الكاتبة أهنا القت َعَنتاً حىت ظهر كتاهُبا مطبوعاً؛ ألن عدَة رجال يف عدة دور نشر فضَّلوا 

عدم نشره؛ ألنه يصدم كَبايءهم؛ وألهنم ال يريدون أن يسمعوا نصحاً من امرأة، ولو كان من رجل 
 لَقبلوا.

ا رفقت ابلرجل أكثر، ومل  وهنيئاً ل لكاتبة يف بالغتها مع األدلَّة الشرعية، وسالماً عليها لو أهنَّ
 تسَخط عليه، وهي تريد منهم أن يرفقوا ابلنساء، ولعلها رأت أهنا لو مل تصرُخ ملا مسعوا؟!

أصدقائه،  ومن العناوين الصارخة يف هذا الكتاب: آدم والزينة، آدم االتِّكايل، آدم واملادية، آدم مع 
 آدم الطعَّان اللعَّان، آدم وحواء املطلَّقة، آدم والبخل، حواء تناقش آدم. 

 
 هداية اإلنسان إىل االستغناء ابلقرآن 

 
مجعه: يوسف بن حسن بن عبد اهلادي املقدسي، املعروف اببن املرَْبِّد، حتقيق ودراسة: حممد 

هـ ) حتقيق قسم منه  1419المية، املدينة املنورة: اجلامعة اإلس -أنور صاحب بن حممد عمر.
 رسالة دكتوراه(. -
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وأصله كتاب: "االستغناء ابلقرآن يف طلب العلم واإلميان" البن رجب احلنبلي، رتبه ابن عبد  
 اهلادي، وزاد فيه

ذ بتالوته، وأنصح كلَّ مسلم  هذا الكتاب حيبِّب القرآَن إىل النفس، ويشوِّق املسلم إىل قراءته والتلذُّ
رآن، أو ال جيد حالوًة له يف قلبه أن يقرأه، أو يقرأ بعَض فصوله؛ لتنحدر الدموع من هجر الق

 عينيه، ويشعر ابخلشية والرَّهبة، ويستأنس ويستكني أمام كتاب ربِّ العاملني. 
وسيجد فيه القارُئ من األخبار واحلكاايت عن سلفنا الصاحلني، من علماء وأولياء، ما يدهش له  

ا تقصري، وسيتمىن لو كان مثَل واحد منهم، أو جرى  ويعجب، وسريى أنه ٌر مع كتاب ربه أميَّ مقصِّ
 له شيء مما جرى مع بعضهم.

 وهذا سرد لبعض عناوين الفصول الواردة يف الكتاب:
 طمأنينة القلوب وانشراحها، واستجالب رقَّتها، وإزالة قسوهتا، وجالؤها ابلقرآن.  -
ته والتنعُّم به، وأن لذته من جنس لذات أهل اجلنة.طعم القرآن وحالوته وذوقه ورائحت -  ه، ولذَّ
 ما ُيستجَلب من حالوة القرآن. -
 حبُّ القرآن، وأنه موجب حملبة هللا عزَّ وجلَّ. -
 ذكر َمْن كان ال حيبُّ البقاء يف الدنيا والعافية إال ألجل القرآن. -
 والفضائل.ما جاء يف اختيار قراءة القرآن على غريها من األعمال  -
 املشَتِغل ابلقرآن عن الذكر والدعاء يُعطى أفضل ما أُعطَي السائلون. -
 األُنس ابلقرآن، وَمن كان القرآن أنيسه.  -
 من كان يستغرق يف قراءة القرآن، ويُلهيه ذلك عن نفسه ومجيع أحواله. -
 يف ذكر َمن كان يقوم ابآلية وحنوها يف ليلة يردِّدها. -
 يق والتحزين والتخويف، وما ورد يف ذلك.القراءة ابلتشو  -
ر فيه.  -  ما جاء يف البكاء عند مساع القرآن وتالوته، والتفكُّ
 يف ذكر من هام على وجهه عند مساع القرآن. -
 ذكر املكثرين من القرآن، وَمن كان القرآن غالب أوقاته. -
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 احللقات القرآنية
 
: عبد املعطي حممد رايض طليمات. ُجدَّة: احللقات القرآنية: دراسة منهجية شاملة/ أتليف

 ص.  277هـ، 1417برانمج حتفيظ القرآن الكرمي، 
 

ختتلف طبائع الناس يف التعليم، لكن ينبغي أن يكوَن توافق وأتصيل مشرتٌك بني من يقوم 
ابلتدريس؛ حىت ال يندَّ التالميذ، وال ينشؤوا على اعوجاج، فهم ظلُّ املعلِّمني واآلابء، وكيف 

 تقيم الظلُّ والعود أعوج؟!يس
وهذا كتاٌب جليٌل، يقوِّم العملية الرتبوية يف تعليم أشرف العلوم، هو تعليُم كتاب ربِّنا تبارك وتعاىل، 

 يف دراسة منهجيَّة ملا جيري يف احللقات القرآنية. 
ب جديدة وأنصح كلَّ أخ يقوم هبذا العمل اجلليل أن يقرأ الكتاب؛ ليتالىف أخطاءه، ويعتمَد أسالي

دة إن شاء هللا.  يف التعليم؛ فالفائدة مؤكَّ
 وهذه عناويُن فصول الكتاب:

 أساليب التعليم يف احللقات القرآنية. -
 عوامل التحفيز يف احللقة القرآنية. -
أخطاء منهجية؛ منها: إشاعة جوٍّ من التوتر، اإلفراط يف التساهل، اللجوء إىل أسلوب  -

ريقة معينة يف التعليم، إغالق ابب احلوار، اإلصرار على اخلطأ، التخويف، التمسك احلريف بط
 استمرار التعليم بعد انتهاء الوقت.

 مشكالت وحلول. -
 تعامل معلم القرآن مع أولياء أمور الطالب. -
 َعالقة املعلم ابملشرف املسؤول عن احللقات. -
 تقومي احللقة القرآنية. -

لدائم للكفاءة العلمية واملقدرة التعليمية، وعدم االقتصار على ونبه يف اخلامتة على وجوب التطوير ا
 جانب التالوة واحلفظ فقط؛ بل البدَّ من االهتمام ابجلانب الرتبوي السلوكي. 
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 تصويبات يف فهم بعض اآلايت
 

 ص.  255هـ، 1407دمشق: دار القلم،  -أتليف صالح عبد الفتاح اخلالدي.
 

ام بعض املسلمني املعاصرين فيها؛ حيث مل يفهموها فهماً صائباً،  أورد املؤلف ثالثني آيًة ضلت أفه
روها تفسرياً سليماً، فشوَّهوا مفاهيمها، وحرَّفوا معانَيها، وضيعوا حقائقها، وأبطلوا دالالهتا،  ومل يفسِّ

 وخرجوا منها بعكس ما ألقته وقرَّرته وأوحت به.
منها آايٌت يف اإلميان والعقيدة، ومنها آايٌت وموضوعاُت هذه اآلايت خمتلفة، ومفاهيمها متنوعة؛ ف 

يف اجلهاد واجملاهدة، ومنها آايٌت يف الدعوة والعمل واحلركة، ومنها آايٌت يف االقتصاد، واالجتماع، 
 والسياسة، والتاريخ، واألحوال الشخصية.

نعيشها يف   وجيمع بني هذه اآلايت أهنا كلَّها هلا أبعاد واقعية، ومفاهيم حياتية، وقيم معاشية،
 عصران عملياً، كما يقول املؤلف.

ويسبق هذه النماذَج من اآلايت مقدمٌة علمية طيبة، فيها بياُن وجوب تدبُّر القرآن والتحذير من 
القول يف معانيه بدون علم، والعلوم اليت حيتاج إليها الناظر، واآلداب اليت يراعيها يف القرآن، مث 

ى هللا عليه وسلم فهَمها، وحبٌث آخر يف تصويب الصحابة بياٌن آبايت صوَّب رسول هللا صل
 ملفاهيم بعض اآلايت، وذكر تزايد نسبة األفهام اخلاطئة يف هذا الزمان.

 
 التفسري الصحيح 

 
التفسري الصحيح: موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور/ إعداد: حكمت بن بشري 

 مج. 4هـ، 1420املدينة املنورة: دار املآثر،  -بن ايسني.
 

 كتاٌب جليل، ال يُقِدُم عليه وال يتحرَّاه إال من أيَّده هللا وأعانه. 
ومؤلفه متخصٌص يف التفسري، أستاٌذ يف كلية القرآن الكرمي والدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف 

كثرية، كما    املدينة املنورة، وله اطالٌع واسٌع على علم احلديث وفنِّ التخريج، وأشرف على رسائل
 كتب فيما جيمع بني التفسري واإلسناد احلديثي.
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وله مشروٌع آخر جليل بعنوان: "مروايت التفسري النبوي"، ذكر يف مقدمة كتابه الذي نعرِّفه أنه 
سُيصدره قريباً، وكان يل مشروٌع عزمُت على تنفيذه، وهو "تفسري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"، 

ملؤلف توقفُت، وخاصًة بعد أن اتصلُت به، وعلمُت أن مادته متكاملٌة عنده، فلما قرأُت ما ذكره ا
 ومل تبَق إال الدراسة. تقبل هللا منا مجيعاً صاحل األعمال.

وقد سلك املؤلف هذا الطريق، متحّرايً ما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف التفسري، 
املأثور، فعكف على األسانيد الواردة يف التفسري،  وعن أصحابه رضوان هللا عليهم، يعين التفسري

وانتقاء الصحيح والثابت منها، مع تركيز البحث على ُحكم األئمة النقَّاد على هذه األسانيد، فإن 
مل يعثُر على قول صحايب؛ جلأ إىل ما ثبت من أقوال التابعني. وحتدث عن منهجه ابلتفصيل يف 

 مقدمته.
 

 معجم مصطلحات احلديث
 

جم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد/ أتليف حممد ضياء الرمحن األعظمي. الرايض: مع
 ص.  563هـ، 1420أضواء السلف، 

 
سبق أن عرضُت كتاب "معجم مصطلحات احلديث" يف كتايب "كتب هادفة"، وهو غري هذا 

 الكتاب، لكنَّ هذا أمشَل وأوسع، وقد يكمل أحدمها اآلخر.
ديث وعلومه، ولطائف أسانيده، رتَّبها على حروف املعجم، ويذكر وهذا حبوٌث يف مصطلحات احل

املؤلف الدافَع له على إخراجه؛ فيقول: ))وقد كنُت تردَّدُت كثرياً يف القيام هبذا العمل؛ نظراً لوجود 
مراجَع كثرية يف علوم احلديث، ولكن قوي عزمي عندما ُسئلت عن كثري من املسائل يف علوم 

التعديل، وأان يف َسَفر من األسفار، وليس لدي من املراجع الكافية لإلجابة  احلديث، واجلرح و 
الشافية، فرأيُت أن أمجَع هذه البحوث املتعلقة بعلوم احلديث املختلفة: كاملصطلح، واجلرح 

والتعديل، ولطائف األسانيد، وأهم كتب احلديث، وغريها املنتثرة يف بطون عشرات الكتب يف دفرت 
 حامله عن األسفار يف األسفار. واحد؛ ليغين 

يُقبل  مثاله يف حرف الالم: اللحن يف احلديث، ال أصل له، ال يساوي شيئاً، ال َيْسوى نَواة، ال
 اجلرح يف شخص أمجعوا على تعديله، لنا ما روى ال ما رأى، ليس بشيء، ليس به أبس. 
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 طفولة النيب صلى هللا عليه وسلم يف أدب األطفال

 
يف أدب األطفال: دراسة نقدية/ أتليف: حممد بسام  لى هللا عليه وسلمطفولة النيب ص

 ص.  104هـ، 1420عمَّان: املؤلف،  -ملص.
 

نقٌد علمي آبداب إسالمية عالية لكتاب "طفولة النيب صلى هللا عليه وسلم لألطفال"، أتليف:  
ذا املوضوع. عبدالتواب يوسف، الذي اختري منوذجاً نقدايً من بني جمموعة كتب صدرت يف ه

وكاتبه حممد بسام ملص معروٌف بكتاابته العديدة لألطفال عن السرية النبوية، ويتميز كتابه املذكور 
 بتفاصيل اترخيية كثرية. 

يبني املؤلف يف الفصل األول مصادَر الكتاب اليت اعتمدها الكاتب، وينقد مواضَع فيها. واألهم 
ايت، عن حفر بئر زمزم، وقصة أصحاب الفيل، هو الفصل الرابع؛ الذي ذكر فيه أخطاء ومفرت 

 فقط.   6حديثاً مل يثبت منها سوى  14وغريها، واحتواء الكتاب على 
ويذكر أن الكتاَب يكاد يكون نسخًة مطابقة ألصل استشراقي غريب بعيد كل البعد عن روح 

اب يف موضوعه وقع بني اإلسالم ومعانيه، وقيم السرية النبوية، وأنه يف بعض املواضع يُعدُّ أخطَر كت
 أيدي النشء، وخاصة أنه اتكأ على مرجع "حياة حممد" حملمد حسني هيكل، الذي نُِقد بشدة.

النقد  -أو شبه غياب  -وبنيَّ أن ظهور الكتاب وانتشارَه يف داير اإلسالم حصل يف غياب 
 املوضوعي امللتزم ابحلق.

 ونصح الكاتَب يف اخلامتة بعدة أمور مهمة، منها: 
أال يُنَظر إىل السرية على أهنا حكاايٌت طريفة، وقصٌص ظريفة، وحوادُث غريبة مدهشة؛ بل  -

م منهاج احلياة، الذي علينا أن نقتدي مبعلمه عليه أفضل الصالة  ينظر إليها على أهنا مدرسة، تقدِّ
 والسالم. 

 ار مل تثبت صحتها. جيب بذل أقصى اجلهود لتقدمي السرية صافيًة نقية من كلِّ ما شاهبا من أخب -
 تقدمي السرية من مصادر اترخيية أمينة. -
نة هي املصدر الثاين للتشريع. -  الدقة والتحري يف تقدمي األحاديث النبوية للنشء، ابعتبار أن السُّ
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 ساعات حرجة يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم

 
هـ، 1383لتأليف والرتمجة، القاهرة: املؤسسة املصرية العامة ل -أتليف عبد الوهاب محودة.

 (. 81)املكتبة الثقافية؛  -ص.  109
 

حبٌث يف جانبٍّ من جوانب النفس النبوية كما يقول الكاتب، وكشٌف عن وجهٍّ من وجوه عظمة 
الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حياته اجملاهدة؛ يقصد منه اإلابنة عن سرِّ عزميته النفاذة عليه 

على ساعات احلرج اليت كانت تنزل به. والتحدث عن قوة إرادته الصالة والسالم يف التغلُّب 
املصممة، ويقينه الصادق يف ربه، وعن الصَب الذي الزمه طول ِسين جهاده، وثباته الذي رافقه يف 

 األزمات واملضايقات. 
ويف مبحث )ساعات احلرج يف مكة( ورد من املوضوعات: املدة األوىل للوحي، مث فتوره وانقطاعه، 

ه أيب طالب، ويف الطائف عندما طُرد وحز  نه صلى هللا عليه وسلم على مواقف قومه، وبينه وبني عمِّ
، وصاح به سفهاء القوم، ويف حادثة اإلسراء.  وُسبَّ

ويف مبحث )ساعات احلرج يف املدينة(: يف طريق اهلجرة، ساعة احلرج يف غزوة بدر، ويف غزوة  -
سيم يفء هوازن، واجتماع نسائه يسألنه التوسعة يف النفقة، بين املصطِلق، وحادثة اإلفك، وعند تق

ويف أمر احلديبية، ويف مسألة ُأسارى بدر، ومقتل القرَّاء يف بئر معونة...وبيان قوة شخصيته صلى 
 هللا عليه وسلم واستخدامها يف ساعات احلرج، يف حكمة وسهولة طبع.

 
 

 سلم يف انحية من النواحيزهر األقاحي فيمن ُشب ِّه ابلنيب صلى هللا عليه و 
 

 ص.  203هـ، 1421كراتشي؛ برمنغهام: دار الكتاب والسُّنة،   -أتليف حممد أمحد عباس.
 

كتاب اندٌر مجيل مفيد، عنوانه الكامل هو: "زهر األقاحي فيمن ُشبِّه ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 
ة األعالم وغريهم يف انحية من نواحي ال َبه"، مع ذكر الشبه والتشبُّه أو صحبه الكرام أو األئمَّ شَّ
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احملمود، والشبه والتشبُّه املذموم، ومنوعات خمتلفة ومؤتلفة، جعله املؤلف يف سبعة أبواب، حتت كل 
 ابب أقسام، وهي: 

من ُشبِّه ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف اخلَْلق والصورة، يف ُخُلقه، يف مشيته وهلجته وحديثه  -
 ومسته، يف والئه ونصرته، يف صالته.  وفصاحته، يف هديه ودلِّه

من ُشبِّه بنيبٍّّ من األنبياء عليهم الصالة والسالم، من ُشبِّه من العلماء يف تعليمهم اخلري  -
 وصدعهم ابحلق مبقام األنبياء.

 تشبُّه املالئكة الكرام ابلصحابة أويل النهى واألحالم. -
 م من التابعني وَمن بعدهم من الصاحلني.من تشبَّه أبصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسل -
 من تشبَّه ابلتابعني وَمن بعدهم من الصاحلني. -
 من ُشبِّه بكبار التابعني. -
 من ُشبِّه ابلتابعني. -
 يف رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم يف املنام، وأن الشيطان ال يتشبَّه به. -
وَشَبه الكافرين ابلصاحلني وحنو ذلك، يف تشبه   يف تشبيهات خمتلفة، يف َشَبه الصاحلني ابلكافرين -

 إبليس ابلشيخ النجدي وسراقة بن مالك. 
يف تشبُّه املسلمني أبهل الكتاب واالقتداء هبم، يف األمر مبخالفة اهلدي الظاهر للكفار، يف  -

 الشرف وحتصيله واجملد وأتثيله، يف وجوب االقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 

 لنبوة يف القرن العشريندالئل ا
 

املنصورة، مصر: مكتبة جزيرة الورد،   -، مزيدة ومنقحة.3. ط-أتليف: مبارك الرباك.
 ص.  151هـ، 1420

 
يذكر فيه املؤلف األحاديَث النبوية الشريفة اليت وافقت األحداَث الواقعة يف القرن العشرين 

مه إىل ثالثة أبواب، األول: صحيح األحادي ث، والثاين: ضعيفها اليت يشهد هلا  امليالدي، قسَّ
الواقع، والثالث: وقفاٌت مع بعض أحاديث الكتاب. وحاول ترتيب األحاديث حسب وقوعها يف 
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 هذا القرن.
 مثاله حديث: ))إن من أشراط الساعة أن يفشَو املال ويكثُر، وتفشَو التجارة((. 

 وحديث: ))ستكون معادُن حيضرها شراُر الناس((. 
وهنا بغري امسها((. وحديث: ))ليشر   بنَّ انٌس من أميت اخلمَر يسمُّ

 وحديث: ))إن من أشراط الساعة ثالثًة: إحداهن أن يُلتمس العلُم عند األصاغر((.
 ومن األحاديث الضعيفة:

))سيكون بعدكم أقواٌم ُتطوى هلم األرض، وتُفتح هلم الدنيا، وختدمهم بناُت األعاجم وأبناؤهم، 
سرع الطَّْرف، حىت لو شاء أحُدهم أن أييَت شرقها أو غرهبا يف ساعة فعل، وُتطوى هلم األرض يف أ

 ليسوا من الدنيا، وليست الدنيا منهم يف شيء((.
 

 النزعة النصرانية يف قاموس املنجد 
 

 صفحة. 51هـ، 1411الطائف: دار الفاروق،  -أتليف إبراهيم عوض.
 

كما يستفيد العامي، ويفيد املعلم والطالب. كتاب وجيز، لكنه كاف للداللة، ويستفيد منه العامل  
 وأعرِّف القارئ بعَض ما كتبه املؤلف ما كتبه املؤلف يف اخلامتة، فهو أهم من الكتاب كله! 

فهو يفيد أوالً أن القائمني على قاموس )املنجد( هم كتاب نصارى ورهبان، وبينهم بعض 
 . فهو معجم نصراين!!املسلمني؛ لكن عملهم مقصور يف زوااي ضيقة، ومواد خاصة

وأييت أبلفاظ يستشهد فيها ابلنزعة النصرانية املغلَّفة هبا يف هذا القاموس، مع بيان ما تعرَّض له 
املصطلح اإلسالمي فيه، مع شرح مصطلحات نصرانية وكهنوتية ال عالقة هلا ابللغة العربية، مثل:  

إىل وسائل اإلعالم النصرانية، جمالهتم، )األبيلي( و)األبرشية( و)األكسرخوس(...إخل!! مع اإلشارة 
 وصحفهم، وتراجم للقسس والرهبان، واستبعاد أعالم اإلسالم املعاصرين.

مث يبنيِّ ما يالقيه هذا القاموس من عناية، وتزويد ابملصطلحات اجلديدة، واألعالم املتوفني حديثاً، 
عداد لتوزيعه وتسويقه، مع سهولة مع طباعته طباعة زاهية فاخرة، وطرحه يف األسواق كل عام، واإل

أسلوبه، واستفادة طبقة كبرية من اجملتمع املثقف منه، وأنه ال يوجد بني أمة اإلسالم وعند العرب 
املسلمني عمل مثل هذا، يزوِّد الناس ابملصطلح اجلديد ومعناه مبا يوافق عقيدهتم، وترمجة أعالمهم 
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 نجد اإلسالمي( ابملفهوم الذي أملح إليه.احملدثني، وأبرز دعاهتم، ودعا إىل تبين )امل
أما )املعجم الوسيط( الذي أصدره جممع الفقه العربية ابلقاهرة؛ فذكر أنه ما زال يطبع الطبعة 

نفسها تصويراً، وأنه ليس فيها رسوم ملونة مثل )املنجد(، وال إحصاءات، وال خرائط، وال صور 
 حلضارة، واآلداب... )فوتوغرافية(، وال قسم لألعالم، والتاريخ، وا

 
 قواعد الرد ِّ على النصارى 

 
 -ص. 686هـ، 1425املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -مجع ودراسة حممد نور عبد هللا.

 )رسالة ماجستري(. 
 

قواعد موجزة ومهمة حتتها مباحث ومطالب، ال ميكن معرفة تفاصيلها إال ابلرجوع إىل البحث، 
 أمهيتها:  وأان أذكر بعضها؛ ألشري إىل

 دين النصارى غلوُّ يف املخلوق وتنقُّص للخالق. -
  ما سبَّ هللاَ أحٌد ما سبَّ النصارى ربَّ العاملني. -
  إن مثل عيسى َمَثَل آدم. -
  ما ثبت بطالنه على كلِّ تقدير فهو ابطل يف نفس األمر. -
دا صارا شيئاً اثلثاً.  -   كلُّ شيئني احتَّ
أحدمها مسدَّ اآلخر؛ جيب ألحدمها ما جيب عليه، وميتنع عليه ما ميتنع  املِثالن اللذان يسدُّ  -

  عليه، وجيوز عليه ما جيوز عليه.
  حكم أحد الشيئني حكم مثله. -
  لو مل يكن حممد صلى هللا عليه وسلم صادقاً؛ لكان املسيح عليه السالم كاذابً، وحاشامها. -
  كان دين النصارى ابطاًل.  إذا كان حممد صلى هللا عليه وسلم صادقاً؛ -
بون فيما حيتمل الصدق والكذب. - ق النصارى وال يكذَّ   ال يصدَّ
  القرآن يؤخذ كلُّه. -
  ما ُعلم أنه ممتنع يف صريح العقل مل جيز أن خيَب به رسول. -
  ميتنع التصديق ابلفرع مع القدح يف األصل. -
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  األحكام العقلية على وزان األحكام احلسية. -
 

 صابئون يف حاضرهم وماضيهم ال
 

 ص. 105هـ، 1377بغداد: املؤلف  -. 2ط -أتليف عبد الرزاق احلسين..
 

يبحث يف الصابئة، قدمياً وحديثاً، يف معتقداهتم الروحية، وفرقهم الدينية، وكتبهم )املقدسة(، ويف 
دينية، وعاداهتم حيىي بن زكراي )يوحنا املعمدان( الذي يزعمون أهنم ينتمون إليه، ويف )طقوسهم( ال

 االجتماعية، وأعيادهم القومية، وعددهم، ومساكنهم، وصناعتهم، واحملرَّمات عندهم!
واملقصود: صابئة العراق؛ فهذا موطنهم، مث نزح بعضهم إىل بالد أخرى، وقدر عددهم سنة 

 ( نَسمة يف إحصاء حكومي.6597م ب  )1947
صابئيني، وهم ال يسوِّغون زواج الصابئية  والصابئي ال يكون صابئياً ما مل يولد من أب وأم

إىل  -يف احملافظة على نقاوة الدم-ابألجنيب، وال زواج الصابئي من أجنبية. وقد أدى هذا التشدد 
جعل هذا الفريق من البشر حمصوراً يف العدد، آخذاً ابلتناقص سنة بعد أخرى، حىت إن الباحثني 

ال ينصرم قرن واحد حىت ينقرض الصابئون من سفر  يف اتريخ األقوام والسالالت؛ يرون أنه قد 
 الوجود، وال يبقى لداينتهم إال الذكر التارخيي!! 

هذا؛ إىل أن حالتهم االجتماعية، وعادات الزواج عندهم، وما تتطلبه من تعميد يف املاء اجلاري،  
من جسده،  سواء كان الوقت صيفاً أم شتاء، وكذلك تغسيل احملَتَضِر وتكفينه قبل زهوق الروح

وضرورة اغتسال الصابئي يف املاء اجلاري للتطهر من اجلنابة وحنوها؛ كل ذلك من شأنه أن يعرِّض 
 هؤالء القوم إىل األمراض اليت تؤدي إىل الوفاة حتماً، فاالنقراض!

 
 الشََّبك من فرق الغالة يف العراق

 
، أوابدهم، عاداهتم/ أمحد الشبك من فرق الغالة يف العراق: أصلهم، لغتهم، قراهم، عقائدهم

 ص. 314هـ، 1373بغداد: وزارة املعارف،  -حامد الصراف.
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َبُك مجاعات من األتراك تقطن أكثر من عشرين قرية يف اجلانب الشرقي من املوصل، عددهم  الشَّ

بني عشرة آالف ومخسة عشر ألفاً، وهم من بقااي الفرق الغالية يف اإلسالم، من االثين عشرية 
ويف -، يغالون يف حب علي إىل درجة ال يُقرُّها اإلسالم، وال يصلُّون، وعوامُّهم اجلهلة اإلمامية

يقولون: حنن ال نصلي؛ ألن علياً عليه السالم ُجرح وقتل وهو ذاهب إىل  -احلقيقة كلهم جهلة
الصالة! وال يصومون، وال يزكون، وال حيجون، وكلهم يشربون اخلمر، والتقية ركن من أركان 

هتم؛ فال يبوحون ألحد بعقيدهتم، وهلم طرق عجيبة لالخنراط يف التصوف، وال ُيطلِّق الشبكي عقيد 
زوجته، فإذا طلقها؛ ابع كل أمالكه حىت بيته، وجُيّزِئ قيمة ما ابعه اثين عشر جزءاً، يعطي أحد 

 عشر جزءاً منها لعاملهم، مث يزور كربالء ألجل ذلك..
؛ يقف املرء أمامها مندهًشا، وحيمد هللا على نعمة العقيدة وأشياء أخرى من عقائدهم وعاداهتم

الصافية، والتزامه بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وهنج اخللفاء الراشدين، رضي هللا 
 عنهم.

 
 النواقض لظهور الروافض

 
 هـ(؛ حتقيق: أمحد وأنس ابين995أتليف حممد بن عبد الباقي، املعروف مبريزا خمدوم، )ت 

 هـ. 1421مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -سعيد مسفر القحطاين، )يف رساليت ماجستري(.
 

أتيت أمهية هذا الكتاب من كون مؤلفه عايش حتول الفرس من السنة إىل الشيعة، وقد كانت له 
جهود واضحة يف الدفاع عن السنة وأهلها، والقيام مبناظرة كثري من علماء الرافضة، وقد اعرتف له 

 مؤرخوهم بذلك.
كما أنه كان داعياً إىل مذهب السنة يف تلك البالد، وقد تكللت جهوده ابلنجاح؛ حني استطاع 

إقناع ابن سلطان الَعَجم ببطالن مذهب أبيه، وقد توىل هذا االبن احُلكم بعد موت أبيه، فكان من 
 كبرياً من الرافضة، وَمَنَع أول أعماله أن قرَّب املؤلف وعلماَء السنة من بالطه، كما أنه قتل عدداً 

سبَّ الشيخني، إالَّ أن شيوخ الرافضة مل يعجبهم ذلك؛ فقتلوه، وسجنوا املؤلف بدعوى أنه من 
أهل السنة، إالَّ أنه استطاع اهلروب من السجن متَّجهاً إىل الدولة العثمانية؛ اليت ويل فيها قضاَء 
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 مرجعاً اترخيياً لعصر غامض؛ ُحوِّل فيه كثري  مكة، وألَّف يف تلك املدة هذا الكتاب، الذي يعتَب
من بالد السنة يف فارس إىل بالد شيعية، بواسطة سالطني الدولة الصفوية، الذين ألزموا الناس 

 ابعتناق املذهب الشيعي.
أحوال أهل السنة يف فارس، وفضح الروافض، وبنيَّ  -بواقع اخلبري املعايش -وقد صوَّر املؤلف

 دة، مع ذكر األدلة على ذلك من كتبهم.معتقداهتم الفاس
 

 هلل مث للتاريخ
 

د.م: د.ن،  -هلل مث للتاريخ: كشف األسرار وتربئة األئمة األطهار/ حسني املوسوي. 
 ص. 120هـ[، 1422]

 
املؤلف انل درجة االجتهاد، من احلوزة العلمية ابلنجف، من يد زعيمها حممد احلسني آل كاشف 

توقفه نصوص وتشغل ابله، يف مذهب الشيعة، فيها مطاعن يف أهل الغطاء. ويذكر أنه كانت تس
البيت، ونصوص صرحية يف الكفر ابهلل تعاىل! وأنه ما كان جيرؤ على التفوَّه هبا، وال السؤال عنها! 

لكنَّ طلَب احلق والشعوَر ابخلطأ كاان يالحقانه دائماً، حىت اضطر إىل مراجعة ما درسه، والوقوف 
  كانت تشغل فكره؛ ليتعمق فيها، ويضعها يف ميزان احلق والنقد.على املصادر اليت

 وبنيَّ أن كتابه هذا أييت مواكباً لكتاابت موسى املوسوي وأمحد الكاتب.
 ومن املوضوعات اليت كتب فيها انقداً ومصححاً: 

 عبُد هللا بن سبأ؛ حيث ينكر الشيعُة وجوده. -
وحتت هذا املوضوع أمور عجيبة ال يصدق املرء أن واحلقيقُة يف انتساب الشيعة آلل البيت،  -

 تكون يف مذهب الشيعة. 
ومنها تكلم احلمار مع الرسول صلى هللا عليه وسلم وقوله له: أبيب أنت وأمي، وأنه مع نوح يف  -

 السفينة!!! 
 وأشياء فيها طعن يف علي وفاطمة واحلسن واحلسني، رضي هللا عنهم أمجعني.. -
ما يتعلق هبا، وقوهلم: إن من متتع؛ فكأمنا زار الكعبة سبعني مرة، ومن مل مث موضوع املتعة و  -

 يتمتع؛ فهو كافر!! وإن من متتع أربع مرات فدرجته كدرجة الرسول صلى هللا عليه وسلم!!
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مث ذكر أمراً خطرياً ينجرُّ من قضية املتعة، وهو "إعارة الفرج"، ومعناها أن يعطي الرجُل امرأته  -
رجل آخر، فيحل له أن يتمتع هبا، أو أن يصنع هبا ما يريد، فإذا ما أراد أن يسافر؛ أودع وأَمته إىل 

 امرأته عند جاره...اخل!!! 
 مث القول بتحريف القرآن...  -
 وموقفهم من أهل السنة: -

: "إن الناس كلهم أوالد زان"، أو قال: "بغااي؛ ما خال  8/135أورد رواية الكليين يف )الروضة( 
 شيعتنا"! 

وأورد قول اخلميين يف الرجل من أهل السنة: "فإن استطعت أن أتخذ ماله؛ فخذه وابعث إلينا 
 ابخلمس"! 

 وغري ذلك مما ال يعرفه أهل السنة عنهم.
عن شيعته: "ولو امتحنتهم؛ ملا  -338/ 8كما يف )الكايف( -وأورد يف اخلامتة قول اإلمام علي 

 من األلف واحد"! وجدهتم إال مرتدين، ولو متحصتهم؛ ملا خلص
 

 كسر الصنم 
 

كسر الصنم، أو: ما ورد يف الكتب املذهبية من األمور املخالفة للقرآن الكرمي والعقل )نقض  
كتاب أصول الكايف للُكَليين(/ أتليف: آية هللا العظمى السيد أيب الفضل ابن الرضى الربقعي 

علق عليه: عمر بن حممود هـ(؛ ترمجة: عبد الرحيم مال زاده البلوشي؛ قدم له و 1413)ت 
هـ،  1419؛ عمَّان: دار البيارق، 3أبو عمر. إيران: رابطة أهل السنة يف إيران، املكتب رقم 

 ص.  410
 

ر، كان شيعياً، مث اهتدى والتزم عقيدة الكتاب والسنة. وهو هنا ينقض كتاب   مؤلفه عامل متبحِّ
 عشرية، ويعد من كتب أحاديث )أصول الكايف( للكليين، الذي يعد أهم مرجع للشيعة االثين

 األحكام، فاهتمَّ مبا خيالف القرآن والعقل من األحاديث اليت مل تصحَّ فيه، ونَ َقَدها.
ويعين ب  )كسر الصنم(: الكتاَب املذكور، الذي إن ُكسر؛ فسيكون ضربة قاصمة للمذهب؛ وألنه  

لكثري من أحكام الدين؛ فكان يدعو إىل توحيد املذاهب والفرق اإلسالمية، وهو الكتاب املخالف 
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(: "إن هذا الكتاب جيمع املتناقضات واألضداد، 29سبباً يف عدم االحتاد! يقول يف املقدمة )ص
 ويضم بني دفتيه من اخلرافات ما ال حيصى". 

وذكر يف الصفحة نفسها أنه عرض هذا الكتاب على املسؤولني يف إيران؛ ليبدوا رأيهم، وإذا ما  
ه، فلم جييبوه، وعاملوه بقسوة، واستنتج كان شيء من هذه ال ردود فيه خالف للواقع؛ أصلحه وغريَّ

 أهنم لن يسمحوا بطبعه، كما ذكر املرتجم أن كتبه ممنوعة يف إيران.
وقال أيضاً يف املقدمة: "وحنن يف هذا الكتاب سنأيت على ذكر أخبار )الكايف( وأحاديثه اليت 

د واملنت؛ ألنه إذا تبني فساد السند ورواته؛ تبنيَّ للقارئ َمن ختالف احلجة اإلهلية، وسنحقق يف السن
هم الذين اختلقوا املذهب، وعمدوا للتفرقة بني املسلمني؛ بوضع األخبار امللفقة. ومع األسف؛ 

فإن العلماء املتمذهبني مل حياولوا دراسة هذه املسائل والتحقيق فيها، بل قلدوا الرواة الذين 
قد أحدثوا هذه األخبار يف  -من أشباه املتعلمني وأصحاب اخلرافات-اعون سبقوهم، وكان الوضَّ 

القرن الثاين أو الثالث، حيث مل يكن هناك حوزة علمية، أو مركز للبحوث، أو جامعات ذات 
 مستوى علمي مرموق؛ لتمحص تلك األخبار... 

رصني مقنع؛  وقد اجتهد املؤلف، واستعمل كل ما ميلك، من علم وحجة ومنطق، أبسلوب علمي
لينبه العقول، ويلفت نظر العلماء، الشيعة منهم خاصة؛ إىل أن يف هذا الكتاب ما خيالف القرآَن 

 الكرمي حقيقة، والسنَة النبوية الناصعة! 
وهو ينقض هذا الكتاب األساس بعد أن نقل أقوال ثقات الشيعة: أنه أهم الكتب يف املذهب؛ 

: "مل يؤلف مثل كتاب )الكايف( يف 532ص 3درك( ج حيث نقل قول الشيخ النوري يف )املست
 اإلسالم! وهو مدار مذهب الشيعة، ومن أكَب كتبهم وأمجعها". 

وكتب كل من اجملِلسي واملمقاين وسائر علماء الشيعة فقالوا: "إن )الكايف( من أوثق وأضبط  
 كتبنا"... 

ة أن رواهتا عدول ثقات، ( حديثاً؛ يعتقد الشيع16199وذكر املؤلف أن )الكايف( حيتوي على )
بينما معظم رجال سنده من الضعفاء واجملهولني، ومن الناس املهملني وأصحاب العقائد الزائفة! 

 ويستند يف ذلك إىل أقوال علماء الرجال من الشيعة أنفسهم، ومن كتبهم أيضاً.
 
 
 



36 

 

 املسائل األصولية املختلف يف أن هلا مثرة فقهية
 

 أن هلا مثرة فقهية وحتقيق اخلالف فيها/ علي بن صاحل املسائل األصولية املختلف يف
هـ،  1417مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،  -احملمادي.

 )رسالة ماجستري(.  -ورقة. 362
 

ه أنه اجتهد، فلم جيد َمن  يبحث يف املسائل األصولية املختلف يف أن هلا مثرة فقهية. وذكر ُمِعدُّ
فرد هذا املوضوع ابلتصنيف، مع أمهيته، وقام ببحث أربع وعشرين مسألًة، منها اثنتا عشرة أَ 

 مسألة؛ اخلالُف فيها عمليٌّ يرتتب عليه مثرٌة فقهية، وهي:
 الفرق بني الفرض والواجب. -
- .  اخلالف حول الواجب املخريَّ
ع والقائلني أبن الوجوب  -  متعلِّق آبخر الوقت.اخلالف بني املثِبتني للواجب املوسَّ
 إذا ُنسخ الوجود؛ هل يبقى اجلواز؟ -
 الزايدة على أقل ما يطلق عليه اسم الوجوب. -
 هل املندوب مأمور به حقيقة؟ -
 هل املباح مأمور به؟ -
 تكليف الكفار بفروع الشريعة.  -
 هل املخاطب يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن من االمتثال أم ال؟ -
 لنسخ قبل ورود اخلَب. اخلالف يف ا -
 اخلالف يف االحتجاج ابحلديث املرسل. -
 اخلالف فيمن يطلق عليه اسم الصحايب. -

وبلغ عدد املسائل اليت ليس للخالف فيها مثرة فقهية، بل اخلالف فيها لفظي؛ إحدى عشرة 
 مسألة، وهي: 

 اخلالف يف حكم ما ال يتم الواجب إال به. -
 حترمي واحد ال بعينه. -
 الق الصحة يف العبادات.إط -
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 املرتوك لعذر مع لزوم القضاء؛ هل يكون واجبًا؟ -
 اخلالف يف واضع اللغة. -
 نسخ الشرائع عقالً وشرعاً. -
 هل تدخل النساء يف اجلموع املذكرة الساملة أو ضمائر مجاعة الذكور؟ -
 هل للمفهوم عموم؟ -
 القياس يف األسباب، والشروط، واملوانع. -
 يف نوع َداللة النص؛ أهي لفظية أم قياسية؟اخلالف  -
 اخلالف يف االحتجاج بشرع من قبلنا. -

وذكر أن مسألة واحدة مثرهتا أصولية، وهي: اخلالف يف نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها. 
ذكرها؛ ألن من مثارها مسألة: هل املخاطب يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن من االمتثال، أم ال 

 يعلم؟
 

 الرخصة الشرعية
 

الرخصة الشرعية يف األصول والقواعد الفقهية ومناذج تطبيقية يف فتاوى شرعية لبعض 
مكة املكرمة: املكتبة املكية؛ بريوت: دار ابن حزم،  -املعامالت املالية/ عمر عبد هللا كامل.

 ص.  425هـ، 1420
 

وضوابط، وآاثر تعود على حتدث عن الرخصة، ومفهومها لدى أهل العلم، وما هلا من خصائص، 
الفرد واجملتمع ابلرخاء واليسر والفالح، وذكر مناذج من تطبيقاهتا، وفرَّق بني احلَِيِل واملخارج، وانتقد 

األخذ ابحليل املُفضية الستحالل احلرام، ونفى أن تكون احليل من الرخص الشرعية، أو أن تفضي 
 إىل هذه الرخص.

موا احلي  ل إىل:وذكر أن أهل العلم قسَّ
 حيل ابطلة؛ لكوهنا وسائل إىل غاايت تتعارض مع أصول التشريع وقواعده. -
وإىل حيل جائزة؛ مسيت حيالً من ابب التجوز يف التعبري، وإال فهي خمارج تتفق مع أصول  -

 التشريع وقواعده.
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 مث حتدث عن التلفيق، وأقوال أهل العلم يف حكمه، وفرَّق بني ما جيوز منه وما ال جيوز. 
وقبله: األسباب الداعية إىل الرتخيص، وهي: الضرورة، احلاجة، السفر، املرض، اإلكراه، اخلوف 

الشديد، اخلطأ، اجلهل، النسيان أو السهو، النقص، املشقة، عموم البلوى، الوسوسة، الرتغيب يف 
 الدخول يف اإلسالم، وحداثة الدخول فيه.

 اقتضاها التيسري.  وذكر أن الرخصة حكم استثنائي من أحكام عامة،
 وحَبََث القواعد الكلية الفرعية املندرجة حتت قاعدة )املشقة جتلب التيسري(، وهي:

 األمر إذا ضاق اتسع. -
 الضرورات تبيح احملظورات. -
ر بقدرها. -  الضرورات تُ َقدَّ
 ما جاز لعذر بطل بزواله. -  
 احلاجة تُ نَ زَُّل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.  -  
 االضطرار ال يُبِطل حق الغري. -  
 الضرر األشد يُزال ابلضرر األخف. -  
 إذا تعذر األصل؛ يصار إىل البدل. -  
 امليسور ال يسقط ابملعسور.  -  
 ما ال ميكن التحرز عنه يكون عفواً. -  
 اجملهول يف الشريعة كاملعدوم واملعجوز عنه. -  
 لألكثر حكم الكل. -  
 اط ابملعاصي.الرخص ال تُن -  

كما استعرض قضااي اقتصادية معاصرة، ونظر يف معاجلتها من قبل بعض علماء العصر، يف ضوء 
 الرخصة، وأحكامها، وتقسيماهتا، وما هلا من قيود وضوابط... 

 
 عموم البلوى

 
الرايض: مكتبة   -عموم البلوى: دراسة نظرية تطبيقية/ إعداد: مسلم بن حممد الدوسري.

 )أصله رسالة ماجستري(.  -ص.  592، هـ1420الرشد، 



39 

 

 
املقصود بعموم البلوى: مشول وقوع احلادثة، مع تعلُّق التكليف هبا، حبيث يعسُر احرتاُز املكلفني 

منها، أو استغناؤهم عن العمل هبا؛ إال مبشقة زائدة تقتضي التيسري والتخفيف، أو حيتاج مجيع 
 ا يقتضي كثرة السؤال عنه وإشهاره.املكلفني أو كثري منهم إىل معرفة حكمها، وهو م

و )عموم البلوى( قاعدة فقهية َيستشِهد هبا فقهاء اإلسالم؛ لبيان أحكامٍّ طارئة حسب الظروف 
 الزمانية واملكانية لبالء عام.. 

وقد ذكر الباحث أنه مل يقف على من كتب يف هذا املوضوع إبفراده يف كتاب، ]ما عدا رسالة 
ب التخفيف يف الشريعة اإلسالمية: العسر وعموم البلوى(، وهي رسالة  مشاهبة بعنوان: )من أسبا

فكان هذا سبباً الختيار هذا املوضوع املهم  ؛ه [1408دكتوراه، قدمت يف جامعة األزهر، 
ملوضوع دون وضع ضوابط معينة له، وهذا يعين وجود والكتابة فيه، وأن الفقهاء يشريون إىل هذا ا

احلاجة إىل معرفة حقيقة عموم البلوى، وأسبابه، وشروط اعتباره يف كل عصر، وعلى وجه 
 اخلصوص: يف العصر احلاضر...

 وذكر يف شروط عدِّ عموم البلوى من أسباب التيسري: 
اً.  -  أن يكون عموم البلوى ُمَتَحقَّقاً ال ُمتَ َومهَّ
  يعاِرض عموَم البلوى نٌص شرعي.أال -
 أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله. -
 أال يُقَصد التلبُّس مبا تعمُّ به البلوى بقصد الرتخص. -  
 أال يكون عموم البلوى هنا معصية! -  
 أن يكون الرتخص يف حال عموم البلوى مقيَّداً بتلك احلال، ويزول بزواله.  -  

  تطبيقياً عن بعض القضااي لعموم البلوى، منها:وعقد ابابً 
 استعمال التقومي يف حتديد مواقيت الصالة. -  
 الطواف على سطح احلرم. -  
 استعمال املرأة حبوب منع احليض يف الصوم واحلج. -
 استقدام اخلادمات بدون حَمَرم.  -
 بيع املعلَّبات والكتب واجملالت يف أغلفتها دون فتحها.  -  
 استعمال التلقيح الصناعي )أو أطفال األانبيب(. -  
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ت، كالَبْصمات، والتوقيعات، وحنوها.  -    احلكم ببعض القرائن اليت استجدَّ
 انتفاع اإلنسان أبعضاء جسم آخر، حياً أو ميتاً. -  

ُط وتوصَّل الباحث إىل نتائج علمية قيمة؛ منها قوله: عموم البلوى يُعد أحد األمور اليت هبا ُتضبَ 
املشقة؛ إذ إن املشاقَّ منها ما هو منضبط أبسباب معينة، وعموم البلوى يُعد سبباً يف التيسري 

ابعتباره َمظنة للمشقة... وأن اعتبار عموم البلوى سبباً يف التيسري قد قامت عليه أدلة كثرية من 
م تفيد كلُّها تصرفات الرسول صلى هللا عليه وسلم وتصرفات الصحابة والتابعني رضي هللا عنه

 القطع بعدِّ عموم البلوى سبباً يف التيسري.
 

 املصلحة امللغاة يف الشرع اإلسالمي
 

الرايض:  -املصلحة امللغاة يف الشرع اإلسالمي وتطبيقاهتا املعاصرة/ نور الدين خمتار اخلادمي.
 ص. 104هـ، 1426مكتبة الرشد، 

 
 ما شهد الشرع ببطالنه. الوصف املناسب املُلَغى )أو املصلحة امللغاة(: هو

 أو: هو ما ُعلم إلغاؤه، وثبت ردُّه من الشارع.
وُعرِّف حديثا أبنه: الذي دلَّ الدليل الشرعي، اجلزئي أو الكلي، على إبطاله وردَّه، وعلى عدم 

 التعليل به والقياس عليه؛ ولو كان يف الظاهر مناسباً ومعقواًل. 
قدر عليه املكلف؛ كدوام قيام معظم الليل، والِوصال يف مثاله: التكليف مبا ال يُطاق ومبا ال يَ 

الصوم وعدم قطعه ابإلفطار، وترك الزواج والتناسل، ومداومة االعتكاف على امتداد السنني 
 والشهور. 

 ( مثاالً من الفقه اإلسالمي، من الكتب السابقة والتطبيقات املعاصرة: 27وأورد املؤلف )
 كأذان العيدين والكسوفني.   -
 واجلمع بني القصاص والدِّيَة يف معاقبة القاتل. -
 وقتل شخص ألكله عند اجلوع الشديد. -
 وجتارة األعضاء البشرية.  -
 والتالعب ب  )اجلِينات( واخلصائص الوراثية. -
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 واإلخالل ابلوسطية اإلسالمية إفراطاً وتفريطاً.  -
 والتوسع يف االبتداع والتفنن فيه...  -

 
 أحكام النادر  فتح القادر يف بيان 
 

الرايض:  -أتليف علوان بن أمحد احلربي الوصايب؛ حتقيق عبد هللا بن حممد الطريفي.
 ص.  80هـ، 1421املؤلف،

 
 كتاب اندر، يف موضوع اندر. 

 وهو يف الفقه وقواعده، يف حكم )النادر(. 
ون األحكام فمن املعلوم أن الفقهاء رمحهم هللا يبنون األحكام على الغالب الشائع، وال يُلِحق

ه ( يف )مغين ذوي 909ابلقياس على ما شذَّ وندر؛ قال يوسف بن عبد اهلادي بن املَبد )ت 
(: "العَبة ابلغالب، والنادُر ال حكم له، منها: أن الغالب على األطفال عدم َجودة 175األفهام: 

 ه .التصرف؛ فال َيصح التصرف منهم، وإن ُوِجد من بعضهم جودة التصرف فهو اندر". ا
وقد يُلغي الشرُع الغالَب رمحًة ابلعباد، ولكن مىت؟ وكيف؟ مث هذا النادر: هل يُلَحق ابلغالب 

فيأخذ حكمه؟ أو يلحق بنفسه فال أيخذ حكم الغالب؟.. ذكر هذا االستشكال مؤلف الكتاب 
 يف مقدمته، فقال:

: )النادر يُلَحق "فطاملا استشكلت اجلمع بني قول أئمتنا يف كتب األصول والقواعد والفروع
ابلغالب(، وقوهلم: )النادر يُلَحق بنفسه(، وبعضهم يعَب عن هذا أبن )النادر ال حكم له(. ومل أزل 

أحبث عن ضابط يرفع اإلشكال؛ للوقوف على فروع ملحقة ابلغالب، وفروع ملحقة بنفسها". ا 
 ه .

 ومن املوضوعات اليت بيَّنها:
 فة بقية األمة؛ فهل يكون قول اجلمهور إمجاعاً؟ إذا َنَدَر واحد أو اثنان يف خمال -
 بعض األمثلة على احلمل على النادر. -
 حكم من َغَسَل ما ندرت كثافته، كاحلاجب واهلَْدب والشارب.  -
 لو طالت مدة االجتماع يف جملس اخلِيار اندراً فهل يبقى اخليار؟ -  
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 ضوابط صرف األمر والنهي عن الوجوب والتحرمي 

 
ف األمر والنهي عن الوجوب والتحرمي وأثره يف األحكام الشرعية/ إعداد خالد ضوابط صر 

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، عمادة البحث العلمي،  -بن شجاع العتييب.
 هـ،)أصله رسالة دكتوراه(. 1426

 
ارف من أهم مباحث أصول الفقه: األمر والنهي. ويشري األصوليون يف مباحثهم األصولية إىل صو 

األمر والنهي، أي قد أييت نصٌّ ابألمر؛ لكنَّ هناك صارفاً يصرفه عن الوجوب، أو التحرمي، إىل 
 غريه.

وظهر للباحث أن هذا البحث مل يُبحث من قبل.. فما هي ضوابط هذا الصرف؟ وما أثره يف 
 األحكام الشرعية؟

لم، وما يتعلق هبا، ويرتُِّبها،  جيمع البحث شتات هذه الصوارف والقرائن املتناثرة يف كتب أهل الع
 وحياول أن يصل إىل ضوابط تضبط هذا املوضوع، والنظر فيما يصلح قرينة صارفة، وما ال يصلح.

 ويف اخلامتة ذكر نتائج طيبة، منها قوله: 
 األوامر والنواهي إذا جاءت جمردة عن القرائن؛ فإهنا تقتضي الوجوب والتحرمي. -
 األوامر والنواهي عن مقتضامها. للقرائن دور كبري يف صرف  -
 يف صرف األوامر والنواهي عن مقتضامها.  -أيضاً -للتأويل أثر كبري  -
األوامر والنواهي يف الشريعة ال جتري يف التأكيد جمرى واحداً، وال تدخل حتت قصد واحد؛  -  

وال التحسينية، وال  فاألوامر املتعلقة ابألمور الضرورية ليست كاألوامر املتعلقة ابألمور احلاجية، 
لة للضرورايت كالضرورايت أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم...   األمور املكمِّ

 
 أحكام لزوم العقد

 
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كلية الشريعة،  -إعداد عبد الرمحن بن عثمان اجللعود.

 ص.  736هـ، 1421
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يس مطَّرداً يف مجيع العقود؛ فمنها ما يناسبه األصل يف العقود أن توصف ابللزوم، وهذا األصل ل

 اللزوم، وهو األكثر، ومنها ما يناسبه اجلواز، وهو األقل... 
ويرتتب على لزوم العقد حقوق يف أكثر املعامالت، وهذا يستلزم بيان ضابط اللزوم، وما يرتتب  

 ليه.عليه من تبعات وآاثر، كما أنه يستلزم بيان املوانع والسوالب اليت تؤثر ع
 ومل يُفَرد هذا املوضوع ببحث مستقل، كما يقول الباحث.

 وقد جعله يف ثالثة أبواب، وفصول ومباحث ومطالب عديدة.
 وذكر يف اخلامتة نتائج طيبة:

فلزوم العقد ربط شرعي ألجزاء التصرف بني عاقدين ليس ألحدمها الَفسخ دون قَبول اآلخر؛ ما مل 
 به.يكن الزماً ألحدمها فيختص احلكم 

ْفَعُة(، واإلجارة،  َلُم، والشُّ والعقود اليت تكون الزمة للطرفني هي: البيع )ويندرج حتته: الصَّْرُف، والسَّ
 ، واملزاَرعة، واملساقاة، واحلَوالة، والصُّْلُح، والِقْسَمُة، والنكاح، واخلُْلُع، واهلُْدنَُة، والِعْتُق ِبِعَوضٍّ

 واملكاتَ َبُة.
ة يف حق أحد الطرفني هي: الضََّماُن، والَكَفاَلة، والَوْقُف، والتَّدِبرُي، والعقود اليت تكون الزم

مَُّة.   واألمانُة، والذِّ
 والعقود اليت تكون جائزة وتؤول إىل اللزوم للطرفني معاً هي: املضارَبَُة، واملسابَ َقُة يف بعض صورها.

هي: الرَّْهُن، واجلََعاَلُة، والَقْرُض،  والعقود اليت تكون جائزة وتؤول إىل اللزوم يف حق الطرف الواحد 
 واهلَِبُة، والَعارِيَُّة، واملسابَ َقُة يف بعض صورها، والوصيُة. 

 والعقود اجلائزة للطرفني هي: الوديعُة، والوََكاَلُة، والشَّرَِكُة. 
 مث أوجز آاثره العامة واخلاصة، اليت ختتلف ابختالف املقصود من العقد...

 
ة   يف احليضأحكام املتحري ِّ

 
  -هـ(؛ حتقيق: أشرف بن عبد املقصود.449أليب الفرج حممد بن عبد الواحد الدارمي )ت

 ص.  465هـ، 1418الرايض: مكتبة أضواء السلف، 
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ة: هي انسية الوقت والعدد يف أايم حيضها.  املرأة املتحريِّ

ة(؛ ألهنا حتريِّ الفقيه يف أمرها!   وتسمى أيضاً )احملريِّ
 ل بغفلة، أو إمهال، أو علَّة متطاولة؛ ملرض وحنوه، أو جلنون، وغري ذلك. والنسيان قد حيص

ه ( كتاابً رائعاً مفيداً يف هذا 449وقد صنف اإلمام أبو الفرج الدارِِمي حممد بن عبد الواحد )ت
ة يف احليض"، ذكره اإلمام النووي يف اجملموع، واختصر مقاصده يف   الباب مساه "أحكام املتحريِّ

 وقال من مَثَّ:كراريس، 
)وأما طريقة الدارمي؛ فإهنا طريقة حسنة بديعة ونفيسة، بلغت يف التحقيق والتنقيح والتدقيق، 

مشتملة على جممل من النفائس الغريبات، والتنبيهات املهمات، استدرك فيها على األصحاب  
نبغي أن ال خُيلى أموراً ضرورية البد من بياهنا، وبسطها أبلغ بسط... وفيها من املستفادات ما ي

جهالته،  -بل الفقه مطلقاً -هذا الكتاب من ذكر مقاصده، وال يليق بطالب حتقيِق ابِب احليض 
 ( 344، 2/118واإلعراض عنه( )اجملموع 

 
 األركان األربعة

 
األركان األربعة: الصالة، الزكاة، الصوم، احلج: يف ضوء الكتاب والسنة، مقارنة مع الدايانت  

دمشق: دار   -)طبعة دار القلم األوىل(. 3ط  -سن علي احلسين النَّْدوِّيُّ.األخرى/ أبو احل
 ص.  304هـ، 1420القلم، 

 
ق، أبو احلسن علي بن عبد احلي احلسين  شيُخ العصر، العامل اجلليل، والداعية الراشد، والفقيه املتعمِّ

وهو ِمن أوضح الناس  الندوي؛ هو أول عامل أقرأُ له وأان مطمئن إليه من بني علمائنا األجالء،
، وبراعة قلم، وينبغي أن تُعرض له كتب كثرية، وليس هذا الكتاب فقط، الذي  فكراً، وصفاَء روحٍّ

 تُرجم إىل عدة لغات، ونفدت طبعته العربية األوىل يف بضعة أشهر!! 
ث يف هذا الكتاب عن أركان اإلسالم األربعة: الصالة، والزكاة، والصوم، واحلج؛ عن حقيق تها حتدَّ

الشرعية، ومكانتها يف الدين، ويف احلياة الفردية واالجتماعية، وعن مقاصدها وأسرارها، كما قرَّرها  
الكتاب والسنة، وفهمها املسلمون يف القرون املشهود هلا ابخلري، واملتمسكون بلباب الدين، 
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فلسفي، وتطرُّف والراسخون يف العلم يف خمتلف العصور واألجيال، يف غري تكلَّف عمّي، وتنطَّع 
شخصي! ويف غري خضوع ألفكار أجنبية، واجتاهات عصرية! ويف غري إخضاع ملعانيها وحكمها 

ونظمها ومناهجها للفلسفات السياسية واملذاهب االقتصادية واالجتماعية السائدة يف عصورهم 
 وأمصارهم.

ع الدايانت اليت كانت  وهي العبادات اليت تلتقي عليها مجي-وبدا للمؤلف أن يدرس هذه العبادات 
يف الدايانت األخرى، وهي اليت ال يزال يديُن هبا خلق   -هلا أيُّ صلة ابلسماء، يف عهد من العهود

كثري وشعوب كبرية يف العامل املعاصر، وقارن بني أوضاع هذه العبادات ومناهجها وفلسفتها 
د يف ذلك على مصادر وأحكامها يف هذه الدايانت، وبني ما هو يف الدين اإلسالمي، واعتم

الدايانت األصلية املوثوق هبا عند أهلها، كما اعتمد يف احلديث عن أركان اإلسالم األربعة 
 وعرضها وتفسريها على القرآن واحلديث غالباً. 

قال: )وقد كانت هذه املهمة عسرية دقيقة؛ إذ الوضع الديين والفقهي يف هذه الدايانت خيتلف 
عند املسلمني اختالفاً كبرياً، والباحث يواجه غموضاً واضطراابً عظيماً، عن الوضع الديين والفقهي 

وفراغاً علمياً هائالً ال عهد له به يف كتب الشريعة والفقه واتريخ التشريع اإلسالمي، وقد استطعت 
فراغاً يف هذا  –إىل حدِّ ما  –أن أُخرِج يف هذا الكتاب بدراسة مقارِنة تسدُّ  -حبول هللا-

 . املوضوع
وكان مما حفَّز املؤلف على هذا التأليف ما كان يشعر به من مدة طويلة من اضطراب اآلراء 

والكتاابت يف تفسري هذه األركان، ومقاصدها وغاايهتا، وفوائدها ومصاحلها، يف هذا العصر، 
ع وسخاء، للفلسفات العصرية واملذاهب االقتصادية والسياسية،  وإخضاعها، يف جراءة كبرية وتوسُّ

يف عقول من آمن هبذا التفسري، -ومصطلحاهتا وتعبرياهتا احملدودة، حىت كادت هذه األركان 
تفقد حقيقتها وقوَّهتا، وتضيع مقاصدها اليت ُشرِعت ألجلها، وكاد معىن  -وخضع هلذا العرض

ادي اإلميان واالحتساب يضيع من بني هذه التعبريات املادية والتفسريات العصرية، وكاد التفكري امل
 يطغى على روح العبادة واإلخالص!!! 
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 صالة التوبة
 

 ص. 40هــ، 1422مكة املكرمة: دار عامل الفوائد،  -أتليف عبد هللا بن عبد العزيز اجلربين .
 

  رسالة لطيفة توصل فيها مؤلفها إىل ما يلي:
 ثبوت هذه الصالة عن النيب صلى هللا عليه وسلم. -
ي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه ُتشرَع عند توبة املسلم من أ -

 التوبة بعد اقرتاف املعصية مباشرة أم بعد مضي زمن.
  هذه الصالة تؤدَّى يف مجيع األوقات، وإن كانت أوقات النهي. -
  الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصالة قبل التوبة، ال بعدها. -
  كصالة النافلة، وهي ركعتان.  -وواجباهتا وما يشرتط هلايف أركاهنا -هذه الصالة  -
  يستحب مع هذه الصالة ِفعُل بعض الُقُرابت، كالصدقة، والذكر، والصيام، وغريها. -

 
 التَّكرار يف غري العبادات

 
  -التكرار يف غري العبادات وأثره يف الفقه اإلسالمي/ إعداد: هشام بن عبد امللك آل الشيخ.

 )ماجستري(.  -ورقة. 384هـ، 1421ة امللك سعود، كلية الرتبية،الرايض: جامع
 

يذكر الباحث أنه رأى يف حياة الناس أموراً تكون مكررة، يفعلها اإلنسان من نفسه يف تعامله مع 
اآلخرين على سبيل النَّْدب أو اإلابحة، أو جيَب على اإلتيان هبا مرة بعد املرة على سبيل الوجوب 

 أو اإللزام.
حيصل لبس وخفاء عند الكثريين بسبب عدم معرفة حكم الشرع يف هذه األمور املتكررة، وملا  وألنه

لذلك من آاثر فقهية عملية، وآاثر اجتماعية؛ كان البد من دراسة مستفيضة مبنية على الت َّتّ بُِّع 
-تها واالستقراء يف الفقه اإلسالمي؛ من أجل توضيح التكرار وأثره يف املسائل اليت قام بدراس

يف جوانب الفقه اإلسالمي ما عدا العبادات، واهلدف هو مجع هذه  -موضوع هذا البحث
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 املسائل، وبيان حكمها. 
 من هذه البحوث:

 تكرار النظر إىل املخطوبة. -
 تكرار لفظ الطالق.  -
 التكرار فيما يتصل ابلرَّضاع.  -
 التكرار يف اجلِناية على النفس. -
 التكرار يف جرمية الزان. -
 تكرار السرقة.  -
 تكرار الّرِدَّة. -
 تكرار نظر القاضي يف القضية. -
 تكرار نظر املفيت عند َتكرار الواقعة. -
 تكرار دعوة غري املسلمني لإلسالم. -
 تكرار سب الدِّين من غري املسلم. -
 تكرار أخذ اجِلزية... -

 
 احلوافز التجارية التسويقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي 

 
  347هـ، 1420الدمام، السعودية: دار ابن اجلوزي،  -يف: خالد بن عبد هللا املصلح.أتل

 )أصله رسالة ماجستري، وكانت بعنوان: احلوافز املرغ ِّبة يف الشراء يف الفقه اإلسالمي(. -ص.
 

َلع أو اخِلْدمات، وحتثُّ   عليها،  يعين ابحلوافز كلَّ ما يقوم به البائُع أو املنتج من أعمال تعرِّف السِّ
وتدفع إىل اقتنائها ومتلُّكها من صاحبها ابلثمن، سواء كانت تلك األعمال قبل عقد البيع أم 

 بعده.
 وأنواع احلوافز اليت حبثها هي:

 اهلدااي الرتغيبية. -
 املسابقات الرتغيبية.  -
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 التخفيضات الرتغيبية. -
 وكذلك اإلعالانت والدعاايت.  -
 وَردُّ السلعة الرتغييب. -
 الضمان والصيانة الرتغيبيَّان.و  -
 واالستبدال الرتغييب. -

 بنيَّ حكم كل ذلك، مع التفصيل واألمثلة، وخامتة موجزة.
ومما ذكره: أن التخفيض الرتغييب أنواع، وأن العادي منها جائز جبميع أنواعه؛ فاألصل يف حتديد 

جواز بيع السلع واخلدمات  أسعار السلع واخلدمات ارتباطُه بُقَوى العرض والطلب، وأن الراجح
 أبقل من سعر السوق.

 مث ذكر أنواع بطاقات التخفيض، وحكم كل نوع.
مت للشخصيات االعتبارية؛ فلها حاالن:   وأما اهلدااي الرتغيبية إذا قدِّ

م للجهة االعتبارية نفسها، فحكمها يف هذه احلال خيتلف ابختالف  احلال األوىل: أن تقدَّ
 مقصوِدها:

 رضها التعريف ابلسلعة؛ فإهنا تكون جائزة، َبذالً وقَ ُبواًل.فإن كان غ -
أما إن كان القصد منها تسهيل أعمال اجلهة املُْهِديَِة، أو ما أشبه ذلك؛ فإهنا حينئذ تكون من  -

 الّرِْشوة احملرَّمة.
ًً وقبواًل.  احلال الثانية: أن تقدم ملنسويب اجلهات االعتبارية؛ فحكمها التحرمي، بذاَل

 
 ال املأخوذ ظلماً امل

 
 -املال املأخوذ ظلماً وما جيب فيه يف الفقه والنظام ]ابلسعودية[/ طارق بن حممد اخلويطر.

 ص( )أصله: رسالة دكتوراه(. 1135مج ) 2هـ، 1420الرايض: دار إشبيليا، 
 
 ابب متهيدي: عن أقسام املال، واآلاثر املرتتبة على تقسيمه.  -
 . مث الباب األول: يف السرقة -
 والثاين: يف احِلرَابة. -
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والثالث: يف االخِتالس واالنِتهاب، والفرق بني االختالس والسرقة، والفرق بني االختالس  -
 واالنتهاب، وطرق إثباهتما. 

 والرابع: يف الَغْصب والّرِْشوة. -
 واخلامس: يف َجْحد العارِيَّة، وخيانة األمانة.  -
 ة، واملعادن والكنوز.والسادس: يف االستيالء على اللَُّقطَ  -

َص القسُم الثاين من الكتاب ملا جيب يف أخذ املال ظلماً، وذََكر:   وُخصِّ
 شروَط توقيع العقوبة.. -
 وحقوَق السجني.. -
 وتنفيَذ العقوبة التعزِيرِيَّة.. -
 وسقوط العقوبة وأسبابه.  -
مها، من سرقة، ورشوة، مث أورد ست عشرة قضية واقعية جرت يف احملاكم السعودية مع بيان حك -

 وَنْشل...اخل. 
 وخلص يف اخلامتة ما توصل إليه من نتائج وتوصيات، ومما ذكره:

ال َقطع على املختِلس، واملنتِهب، وجاحد العارِيَّة والوديعة، والغاِصب، ويُوَقُع عليهم التعزيُر  -
 الرَّادُِع لفعلهم.

طلوب، كاجللد يف شدة احلرِّ والَبد، وكجلد ال يُقام اجلَْلُد يف أي حالة يكون الضرُر غري م -
 احلامل واملريض، وحنو ذلك. 

  يكون القتل أبي طريقة تُريح املقتول، وليس ذلك حمصوراً يف السيف. -
  َتْسُقُط العقوابت التعزيرية أبمور، وهي: العفو، والتوبة، واملوت. -

 
 حرمة املال العام يف ضوء الشريعة االسالمية

 
 ص.  138هـ، 1420القاهرة: دار النشر للجامعات،  -حسني شحاتة.إعداد حسني  

 
 كتاب يف غاية األمهية، وفيه تنبيه وإنذار يَغُفل أو يتغافل عنه الكثريون.

 ومؤلفه أستاذ احملاسبة جبامعة األزهر، وحماسب قانوين، وخبري ضرائب.



50 

 

لى املال العام، سواء كان ملكاً يذكر يف املقدمة: أن من املظاهر البارزة يف هذا العصر االعتداء ع
للدولة، بصفتها املعنوية، أو جملموعة من الناس، مثل مال اجلمعيات، واهليئات، واملراكز،  

 والنقاابت، وما يف حكم ذلك.
 ومن صور هذه االعتداءات املعروفة اآلن:

 السرقة.  -
 واالختالس. -
 والَغّل. -
 وخيانة األمانة.  -
 والّرِشوة. -
 واإلتالف. -
 وعدم إتقان العمل. -
 وإضاعة الوقت.  -
 والرتبُُّح من الوظيفة. -
 واستغالل املال العام ألغراض سياسية حزبية فئوية. -
 وغري ذلك من صور الضياع.. واإلسراف والتبذير.. -

 قال: ومن األسباب املؤدِّية إىل االعتداء على املال العام:
 ضعف العقيدة. -
 وسوء اخللق. -
 الل واحلرام.واجلهل ابحل -
 وعدم تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.  -
 وضعف النُّظُم واألجهزة املنوط هبا محايته. -
 وتقصري ويل األمر يف القيام ابملسؤوليات اليت محَّله هللا إايها.  -

قال: ويرتتب على االعتداء على املال العام جرائم خطرية وسلبيات شىت، من أمهها: الفساد 
 اعي، واالقتصادي، والسياسي، الذي أصاب الناس واجملتمع واألمة اإلسالمية. االجتم

وذلك يف  -مثل أي مسلم-مث يذكر أنه استشعر هذا اخلطر العظيم )االعتداء على املال العام( 
أثناء ممارسته ملهنته الوظيفية، حماسباً قانونياً، وخبرياً ومستشاراً مالياً، لعديد من شركات القطاع 
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م واملصاحل احلكومية... ولدى اختياره مستشاراً وعضواً يف جلان حتكيم ُودِّية يف كثري من العا
 املناَزعات اليت تتعلق ابملال على حنو عام..

ويف فصول أربعة؛ يذكر املؤلف أدلة، واستنتاجات، وِقصصاً، وِعََباً عديدة.. وبنيَّ أن الشريعة 
ملال العام، بكافة صوره، سواء كان ماالً خاصاً أو ماالً  اإلسالمية حرَّمت كل صور االعتداء على ا

عاماً، وركزت على املال العام؛ ألنه خيص الناَس مجيعاً، ووضعت احلدوَد والضوابط اليت لو طُبَِّقت 
 حلققت احلماية الفعالة. 

نهج على املال العام، ونظم وأجهزة محايته، وحسنات امل وذكر يف اخلامتة: أسباب انتشار االعتداء
 اإلسالمي يف ذلك. 

 
 املواالة يف الفقه اإلسالمي

 
هـ، 1419الرايض، جامعة اإلمام، كلية الشريعة،  -إعداد حممد بن عبد العزيز احلمود.
 )رسالة دكتوراه(.  -ورقة. 544

 
املقصود ابملواالة هنا "التتابع"، كما يف مواالة الوضوء، وكما يف قوله تعاىل يف كفارة القتل: }َفَمْن 

{ ]النساء: ْد َفِصَياُم َشْهرَْيِن ُمتَ َتاِبَعنْيِ  [.92مَلْ جيَِ
 ويعرفه الفقهاء أبنه: املقاربة يف اإلتيان ابألقوال واألفعال.

 وأتيت أمهية املواالة يف الفقه اإلسالمي من أن اإلخالل هبا قد يؤثر يف االعتداد ابلقول أو الفعل..
ب جامع ألحكام املواالة؛ بل هي مسائل متفرقة، وأن وذكر الباحث أنه ال يوجد يف كتب الفقه اب

 ختصيص كتابه هبذا املوضوع يعدُّ رايدة فيه.
مث حبث ابلتفصيل: املواالة يف العبادات، ويف املعامالت، وأحكام األسرة، ويف العقوابت، والصيد، 

 والذابئح، واألميان.
 ومما توصل إليه يف اخلامتة قوله: 

 النية والطهارة، لكن جيوز الفصل اليسري. تشرتط املواالة بني  -
ضابط املواالة بني غسل أعضاء الوضوء هو عدم اجلفاف؛ وذلك بغسل العضو قبل جفاف ما  -

  قبله.
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  ال جتب املواالة يف الغسل، وإمنا تستحب. -
  ال جتب املواالة بني التيمم والصالة؛ فيجوز الفصل الطويل بينهما. -
  ات التشهد...جتب املواالة بني كلم -
 املواالة بني الطواف والسعي سنة؛ فال يضُّر الفصل بزمن طويل. -

 
 أحكام اهلزل يف الفقه اإلسالمي

 
أحكام اهلزل يف الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية أصولية موازنة/ إعداد عبد هللا بن فخري 

  -ورقة(. 923مج ) 2هـ، 1417مكة املكرمة، جامعة أم القرى، كلية الشريعة،  -أنصاري.
 )رسالة ماجستري(. 

 
تناول فيها الباحث يف رسالته أحكام اهلزل يف الفقه اإلسالمي، وهي التصرفات اليت تصدر عن 

املكلف وهو يقِصد هبا صورة الفعل املشروع دون حقيقته؛ إما جملرد العبث، أو لغرض إيهام الناس 
.  أن التصرف الذي َهَزَل به ِجدٌّ

التصرفات خصص الفصل التمهيدي للحديث عن دعاميت التصرف، وللوقوف على حقيقة هذه 
ومها: الرضا، والتعبري عنه، وحبث حاالت ارتباطهما، اليت يظهر منها انفراد تصرفات اهلازل ابلقصد 

 إىل املخالفة. 
وخصص الباب األول للحديث عن معىن اهلزل وحقيقته، وتوضيح طرق حتققه، وأقسامه، وتنوع 

 وغري مشروع، وحبث صلته بغريه من املعاين، كاحليل والتلجئة... أغراضه إىل مشروع 
وحبث أتثري اهلزل على التكليف ابعتباره قاعدة فُ ّرِعت عليها أحكام اهلزل، وظهر بذلك أتثريه على 

 بعض التصرفات دون غريها: 
 اهلزل يف إيقاع اإلميان أو الكفر مبنزلة القصد له. ففي االعتقادات: -
 اتفق الفقهاء على أن اهلزل فيها خمالف لقصد الشارع، مبطل للعبادة.. :ويف العبادات -
اختلف الفقهاء يف مدى أتثري اهلزل عليها، وذكر أن األقرب للصواب هو أن  ويف العقود: -

العقود املالية احملضة، وما غلب عليه شبه التمليك مما حيتمل الفسخ؛ يؤثر فيها اهلزل؛ فال يلزم مع 
 وه.اهلزل بيع وحن
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فقد ذكر أنه ال يؤثر فيها اهلزل،  أما العقود غري املالية مما ال حيتمل الفسخ، وفيه حق هلل تعاىل؛ -
 فيلزم مع اهلزل النكاح والطالق.. وحنومها. 

 
 أحكام املخاطرة ابلنفس يف الفقه اإلسالمي

 
  -ورقة. 218هـ، 1425الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -إعداد انيف بن عبدهللا النافع.

 )رسالة ماجستري(. 
 

رسالة انفعة حمكمة، حتتاج إليها فئات من اجملتمع اإلسالمي، وابحثون من ملل أخرى ممن يهمهم 
 أمن األفراد واجملتمعات. 

ث الباحث عن املخاطرة ابلنفس يف العبادات؛ مثل املريض الذي يضُّره الصوم فيصوم، وحتقق  حتدَّ
 اء احلج.أو غلبة اهلالك يف ركوب البحر ألد

مث عن املخاطرة ابلنفس يف ابب اجلهاد، وبيان اختالف الفقهاء فيه، ويف ابب اجلناايت؛ كدفع 
 الصائل )الدفاع عن النفس(، وإنقاذ الغريق، ومن يف احلريق.

مث املخاطرة ابلنفس يف ابب الطب؛ كرتك التداوي.. والتَبع ابألعضاء وشروطه، والقواعد الفقهية 
واملوافقة على إجراء العملية مع كون نسبة جناحها أو إهالكها للنفس متساويني.  الواردة يف ذلك، 

واملخاطرة ابلنفس يف ابب األلعاب واملسابقات؛ كاملصارعة، واملالكمة، ومحل األثقال، وألعاب 
 السريك، وتسلق اجلبال، وسباق السيارات والدراجات النارية... 

 
 أحكام اسم اآلدمي يف الفقه اإلسالمي

 
 -أحكام اسم اآلدمي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته القضائية/ إعداد تراك بن هليل الرويلي.

 )ماجستري(.  -ورقة.  175هـ، 1424الرايض، املعهد العايل للقضاء، 
 

 حبث لطيف يدلُّ على علم وذوق ومتابعة ملفردات الفقه اإلسالمي.. 
بعد الوالدة، واملستحب واملكروه  حتدث املؤلف عن تسمية املولود، ووقته، وتسمية من مات 
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واملمنوع من األمساء، مث ضوابط تغيري االسم وآاثره، فأحكام الكنية واللقب، وكذا األلقاب 
املستحبة واحملرمة واجلائزة واملكروهة، وأتبع ذلك بذكر تطبيقات قضائية على تغيري االسم يف احملاكم 

 الشرعية ابلسعودية. 
 

 سالمي(أحكام اخلدمة يف الفقه اإل
 

  -ورقة. 513هـ، 1424الرايض: جامعة اإلمام،  -إعداد هيلة بنت عبد الرمحن اليابس.
 )ماجستري(. 

 
يعين الباحث ابخلدمة: القيام ابحلاجات اخلاصة لشخص أو أشخاص أو مكان دون غريهم، يف 

 زمن معني.
لولد، واخلدمة بني حتدث فيه عن اخلدمة بني املسلم والكافر، وشروطها، واخلدمة بني الوالد وا

الزوجني، وبني الرجل واملرأة األجنبيني، وبني املكلف وغري املكلف، وعن مدة اخلدمة وانقضائها، 
 واآلاثر املرتتبة عليها، وعن حقوق اخلادم واملخدوم.

 ومما توصل إليه الباحث من نتائج:
 استحباب خدمة اإلخوان والكبار والضيوف واملساجد. -
  ة على خدمة الوالد والولد.خدمة الزوج مقدم -
  خدمة األجنبية للرجل املنفرد حمرمة؛ خشية الوقوع يف اخللوة والنظر احملرَّمني. -
  حيرم على اخلادم أن يؤجر نفسه لغري مستخدمه يف مدة خدمته له. -
  جيب على كل من اخلادم واملخدوم إحسان معاملة اآلخر. -

 
 اإلسالمي )حكم التسو ل( أحكام املسألة واالستجداء يف الفقه 

 
بريوت: مؤسسة الراين للنشر والتوزيع،  -إعداد حممد بلو بن حممد يعقوب اخلياط.

 )أصله رسالة ماجستري(.  -ص. 396هـ، 1427
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رسالة علمية قومية يف موضوع مطروح ومعايش، فيه أحكام فقهية دقيقة، مع ترتيب سليم، ومناقشة 

 متكاملة. 
 ليها الباحث الكرمي:ومن النتائج اليت توصل إ

بكرامته، وال يهني نفسه أو يذهلا  حث اإلسالم على العمل والكسب الشريف، وأن يعتز املسلم -
. ًً  بذل املسألة، ومن العزة أن ال يسأل الناس شيئاً ولو قلَّ

خيتلف حكم السؤال ابختالف األحوال؛ فقد يكون حمرماً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو واجباً، أو   -
 وابً.مند 

 اتفق الفقهاء على أن أصل السؤال حمرم، إال أنه أبيح للضرورة واحلاجة. -
جواز سؤال القرض، والعارية، واليسري الذي جرت به العادة؛ كشرب املاء، وشسع النعل، وال  -

 يدخل ذلك يف املسألة املذمومة.
 ال جيوز السؤال بوجه هللا؛ إن كان يف شيء من أمور الدنيا. -
 سؤال القادر على العمل واالكتساب. حترمي  -
سؤال هللا تعاىل هو املتعني والواجب؛ ألن يف السؤال نوع ذلة وعبودية، وال يليق ابملرء أن يبذهلا  -

  إال هلل تعاىل.
من اآلداب اليت ينبغي على السائل احملتاج مراعاهتا: أن يسأل الصاحلني من الناس؛ ألهنم أقدر  -

ن عن طيب نفس، ومن حالل، وال يهتكون العرض، وال مَينُّون، وإن مل على قضاء احلاجة، ويعطو 
 جيدوا ردوا السائل ابحلسىن. 

حيرم الكذب يف السؤال، ومن أخذ من الناس شيئاً وهو كاذب؛ فهو حرام وسحت، وال جيوز  -
  إعطاء من تبني كذبه؛ ألن يف ذلك إعانة له على ابطله.

 يستحب مكافأة احملسن ابلدعاء له. -
 

 اخلربة وجماالهتا يف الفقه اإلسالمي
 

 )دكتوراه(.   -مج. 2هـ، 1422الرايض: جامعة اإلمام،  -إعداد فاطمة بنت حممد اجلارهللا.
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حبث جديد مفيد، تعرف أمهيته وموضوعاته من عنوانه؛ فمن ذلك: تعريف للخَبة، وكيف 

رها، وما هي موازينها يف خمتلف شؤون احلياة، و  ما هي شروط اخلبري؛  تكتسب، ومن يقدِّ
كالطبيب، واخلبري ابلصيد، وانظر الوقف، والقاِسم، واملُزَكِّي، ويف الِقبلة، والوقت، واحلجامة، 

والقائف...ويف شؤون العبادات عامة، ويف حصول الوفاة، واملعامالت؛ كتقومي املتلفات، والقول يف 
 ني الزوجني.الغرر، واحلاالت اخلاصة ابلنساء، وقسمة الرتكات، واحلكم ب

َجاج والتعزير، والِقيافة يف النسب، والفراسة.، وحوادث املرور..  ويف العقوابت: كتقدير اجِلراح والشِّ
 

 أحكام الصناعة يف الفقه اإلسالمي
 

 -أحكام الصناعة يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة/ إعداد حممد بن منصور املدخلي.
 )رسالة دكتوراه(.  -قة.ور  460هـ، 1419الرايض، جامعة اإلمام، 

 
ذكر الباحث أنه ال توجد دراسة فقهية مقارنة يف موضوع الصناعة تتناول جوانب البحث بدقة 

 وتفصيل وعناية، وهذا يعين أن لبحثه رايدة يف امليدان. 
 ورسالته يف املاجستري كانت بعنوان: "املعادن يف الفقه اإلسالمي!". 

أمهيتها، وذكر حكم تعلمها، وحكم اختاذ الصناعات الدنيئة عرَّف الصناعة، وبنيَّ أنواعها، و 
واملداومة عليها، وحكم ترك الصناعة، واملفاضلة بني الصناعة والتفرغ للعبادة، وأفضل الصناعات  

 عند الفقهاء.
 وحبث يف أجرة الصنَّاع، وضماهنم، وأتمينهم، واالختالف بني الصانع وصاحب العمل.

ومبطالته، وتعريف شركة الصنائع وأنواعها، وعقد الرتخيص الشرعي مث حبث يف عقد االستصناع 
وأنواعه وحكمه، وعقد االستثمار الصناعي وشروطه، وحكم منح غري املسلم حق الرتخيص 

 لالستثمار الصناعي يف البالد اإلسالمية.
 ويف الباب الثالث عقد فصالً لألضرار الناشئة عن الصناعات وتعويضها. 

حلسبة على الصناع، وذكر حتديد األجور يف األعمال الصناعية، واملراقبة على وفصالً آخر يف ا
العمل الصناعي، ومنع الغش فيه، وحكم اإلجبار على بيع املصنوعات احملتكرة، وبيان صور 
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 االحتكار الصناعي املستحدثة.
حلكم إذا وفصَّل يف آاثر الصناعة على العبادة، وعلى املعامالت، وأحكام األسرة يف ذلك؛ كا

أصدقها تعليم صناعة، ومدى اعتبار الصناعة من شروط الكفاءة، وحكم ثبوت احلضانة لألم 
 الصانعة. 

مث بني آاثر الصناعة على اجلناايت واحلدود والقضاء وما يلحق هبا؛ كاالعتداء على األطراف 
هادة أصحاب  الصناعية، وما يرتتب على إتالفها، وحكم القطع يف سرقة املصنوعات احملرمة، وش

 املصانع.
 

 أحكام األدوية يف الشريعة اإلسالمية
 

)أصله   -ص. 734هـ، 1425الرايض: مكتبة املنهاج،  -إعداد حسن بن أمحد الفكي.
 رسالة دكتوراه(. 

 
ذكر الباحث أنه مل جيد من كتب يف هذا املوضوع ابلتفصيل، وإن كانت هناك حبوث يف جوانب 

  هذا األمر؛ لسد حاجة املسلمني إليه.منه؛ ولذلك أقدم على الكتابة يف
 وجعله يف أربعة أبواب:

 بنّي يف الباب األول حقيقة األدوية، وأحكام إعدادها، وتعاطيها.  -
ويف الباب الثاين فصَّل أحكام األدوية احلسية املادية، من أدوية نباتية نبَّه عليها الشرع، وأخرى   -

مث األدوية احليوانية؛ كالعسل واإلنسولني واجليالتني على ما خالف الشرع؛ كاملخدرات والكحول، 
ايق، مث األعضاء اإلنسانية.   والرتِّ

الباب الثالث ذكر األدوية غري احلسية؛ مثل الرُّقى الشرعية، واألدوية النفسية األخرى،   ويف -
 وطريقة مداواهتا، والوقاية منها. 

، من حسية ومعنوية، مثل آاثرها يف ابب وخصص الباب الرابع لألحكام املتعلقة آباثر األدوية -
الطهارة، والصالة، مث ابب الصيام، مثل الغسيل الكلوي واإلبر الوريدية، وابب االعتكاف، واحلج، 

 واإلحداد.
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 األحكام اخلاصة ابلروائح يف الفقه اإلسالمي

 
 ري(. )ماجست -هـ.1422مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -إعداد نورة بنت مسلم احملمادي.

 
موضوع الروائح جدير أبن يُ تَ َفقََّه فيه، خاصة أنه يرتبط ابحلياة اليومية لإلنسان، وقد يكون اجلهل 

مبعرفة أحكامها سبباً يف اإلمث، ابإلضافة إىل ما فيها من حتقيق املصاحل، ودرء املفاسد، وحصول 
نف من الروائح الكريهة، التآلف بني املسلمني؛ ملا هلا من أثر على الفرد واجملتمع؛ فالنفس أت

 وتنشرح للطيبة..
 وقد جعل الكاتب حبثه يف أربعة فصول:

جعل األول للطهارة؛ مثل تطهري ما حلقته رائحة النجاسة، وتطييب امليت، وتطهري رائحة الفم،  -
واختالف حكم الرائحة ابختالف ابعثها، والتطيب ابلروائح املخلوطة ابملسكر.. ويف كل مبحث 

 عدة مطالب.
 والثاين: يف العبادات، كالرائحة الطيبة يف الصالة.، والروائح يف احلج. -
 والثالث: يف العقود والعقوابت، وأثر الرائحة على عقد النكاح.  -
والرابع: يف منع اإلضرار ابلروائح، وفيه ثالثة مباحث: يف اجلوار، ويف الصحة، ويف سلطة  -

 الدولة.
 

 ء يف الفقه اإلسالمياألحكام الطبية املتعلقة ابلنسا
 

ص. )أصله رسالة 247هـ، 1419عمان، دار النفائس،  -أتليف حممد خالد منصور.
 ماجستري(. 

 حبث علمي مهم، أصله رسالة علمية أكادميية يف الفقه وأصوله. 
الفصل األول: أحكام الفحص الطيب؛ سلط فيه الضوء على مدى جواز نظر الرجل إىل املرأة  -

الطيب، وأهلية الطبيب الفاحص ومساعديه، وحكم اشرتاط الدِّين عند القيام  حال القيام ابلفحص
 ابلفحص الطيب.



59 

 

الفصل الثاين: أحكام املعاجلة الطبية للعقم وأسبابه عند النساء، وطرق عالجه، وحكم كل  -
 طريق، وحكم منع احلمل، الدائم واملؤقت، وحكم وسائل كل منهما. 

الطبية؛ حكم جراحة الوالدة، وتوسيع عنق الرحم، وحكم  الفصل الثالث: أحكام اجلراحة -
التجميل، وجراحة تغيري اجلنس، وجراحة ثقب األذن واألنف،  جراحة اخلِتان، وحكم جراحة

 وجراحة ثقب وَرتق ِغشاء الَبكارة.
 

 االنتفاع ابحليوان يف الفقه اإلسالمي
 

)رسالة  -مج.  2هـ، 1419الرايض، جامعة امللك سعود،  -إعداد حممد بن علي خويري.
 ماجستري(. 

ع؛ ففيه   -ابإلضافة إىل ذلك -ُوِضَعت كتٌب فيما حَيلُّ وحيرم من احليوان، لكن هذا البحث موسَّ
 أحكام االنتفاع أبجزاء احليوان، وما خيرج منه، واملسابقة ابحليوان، وتفصيالت أخرى.. 

إذا حتوَّل دماً، وحكم أكل بيض ما له  وبنيَّ حترمي بيض احليوان احملرَّم أكله، وحترمي أكل البيض
 خملب من الطري، وحكم أكل بيض احليوان امليت، والبيض املسلوق مباء جنس.

وفيه مطلب يف االنتفاع بدم احليوان، وبيان حكم لنب اخليل، ولنب اجَلالَّلة، ولنب احليوان امليت، وما 
الطيور املتوحشة، وما اختلف يف إابحة يستثىن من احليوان امليت حترمياً، وما اختلف يف أكله من 

 أكله من احلشرات. 
 ويف مسألة حكم أكل البيض املسلوق مباء جنسٍّ ذكر اختالف العلماء يف مذهبني:

 األول: طاهر جيوز أكله، وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنبلية. 
 الثاين: جنس ال جيوز أكله، وهو مذهب املالكية. 

 دلة الطرفني.. مث ساق أ
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َيُة الصيادين   ُمنـْ
 

تة )ت  منية الصيادين يف تعلَّم االصطياد وأحكامه/ البن ملك؛ حممد بن عبد اللطيف بن فِّْرشِّ
يد ابلرصاص/ حممود بن حممد 854بعد  ل ِّ ما صِّ هـ(. يليها رسالة: فتوى اخلواص يف حِّ

ائر اإلسالمية،  بريوت، دار البش  -هـ(؛ حتقيق: سائد بكداش.1305احلمزاوي )ت: 
 ص. 270هـ، 1420

 
يذكر احملقق أنه مل جيد كتاابً مطبوعاً يف أحكام الصيد يف الفقه اإلسالمي لفقهائنا السابقني؛ 

 ولذلك جلأ إىل البحث عن خمطوط يف هذا املوضوع؛ فحقق هذا الكتاب.
 وزع املؤلف موضوعات كتابه على أربعة فصول:

ر فيه آاي - تٍّ من القرآن الكرمي، فيما أنعم هللا به على اإلنسان، من األول: فصل متهيدي فسَّ
تسخري األنعام، ومنافعها، وحنو ذلك. مث حتدث عن مشروعية االصطياد وإابحته، وما حيلُّ من 

 الصيد وما حيرم.
والفصل الثاين: عن االصطياد ابجلوارح املعلَّمة، وكيفية تعليمها، وأحكام صيدها، واالصطياد  -

 ب الشبكة، وحنوها، وأحكام صيد احلََرم، وما جيوز بيعه من احليواانت، وما حيرم. ابلرمي، ونص
 والفصل الثالث: يف بيان صيد البحر وأحكامه. -
 . وختم الكتاب ابلفصل الرابع: عن الذابئح وأحكامها -

 وملحق ابلكتاب فتوى ملفيت دمشق الشيخ حممود احلمزاوي رمحه هللا، كما يف بياانت الكتاب. 
 ت:قل

 ومما كتب يف هذا املوضوع حديثًا:
 -، العقيقة/ حممد عبد القادر أبو فارس.أحكام الذابئح يف اإلسالم: الذبح، الصيد، اأُلضِحية -

 ص. 216ه ، 1401الزرقاء، مكتبة املنارة، 
  ص. 254ه ، 1393القاهرة: دار الفتح،  -يف عامل الصيد/ أمحد حسن الباقوري. -
ه ، 1343القاهرة: دار إحياء الكتب العربية،  -د بن عبد هللا الفطاين.الصيد والذابئح/ داو  -

 ص. 32
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الرايض، املؤلف،  -أحكام الصيد يف الشريعة اإلسالمية: دراسة مقارنة/ عبد هللا حممد الطريقي. -
  ص. 287ه ، 1403

عارف، الرايض: مكتبة امل -.2ط -األطعمة وأحكام الصيد والذابئح/ صاحل بن فوزان الفوزان. -
  أصله رسالة دكتوراه. -ص. 270ه ، 1419

  ه .1415، الرايض: دار الوطن، -فتاوى يف الصيد/ حممد بن صاحل العثيمني. -
 ه . 1395بغداد: دار الرسالة،  -الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية/ عبد احلميد العبيدي. -

 
 أحكام البحر يف الفقه اإلسالمي

 
م البحر: أول موسوعة فقهية شاملة ألحكام البحر/ أتليف: عبد إسعاف أهل العصر أبحكا

 مج.  3هـ، 1420: الرايض: دار الوطن، -هللا بن ايسني احلوايل الشمران.
 

 حبث لطيف يف موضوع اندر، ذكر املؤلف أنه مل ير من سبقه إىل مثل هذا التأليف.
 وهو ثالثة أجزاء:

 األول: يف العبادات. -
 مالت. والثاين: يف املعا -
 واألخري: جامع لبعض املسائل والفوائد والطرائف اخلاصة ابلبحر.  -

 وجعل القسم األول يف ستة أبواب:
 املياه: حقيقة البحر؛ من حيث وضعه، وحكمه، وشرب مائه، وحتليته.  -
الطهارة والنجاسات: الوضوء والغسل من ماء البحر، قضاء احلاجة يف البحر، ورمي النجاسات   -

ن البحر وأثره فيه، حكم ميتة احليوان البحري من حيث النجاسة، حكم دم احليوان فيه، حيوا
 البحري، حكم ما أُبني من حي.

الصالة يف السفينة املغصوبة، واليت فيها جناسة، الصالة على ساابط الصالة يف البحر: حكم  -
كاب، حكم القيام فيها على النهر، وعلى البحر املتجمد، استقبال القبلة يف السفينة للمالح وللر 

والركوع والسجود ابلنسبة للمالح، السجود على ماء البحر وعلى ظهر السفينة، صالة الُعْراين، 
 أحكام صالة الغريق، أحكام السفر يف البحر.
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 الزكاة: حكم زكاة ما ُيستخرَج من البحر. -
 الصيام: ابتداء الفطر للمسافر حبراً، حكم الفطر ألجل إنقاذ غريق. -
 املناسك: حكم احلج والعمرة ملن كان البحر حائالً بينه وبني مكة، حكم صيد البحر للُمْحرم. -

والقسم الثاين حيتوي على أحكام املعامالت مما يتعلق ابلبحر؛ من جهاد، وفرائض، وبيع، 
 وجناايت، وِدايت، وحدود، وصيد، وذابئح، وأطعمة. 

ه، أول من صنع السفينة، الرحلة يف البحر لطلب والثالث فيه مسائل عامة خمتصة ابلبحر: عجائب
العلم، مع ذكر مناذج من رحالت العلماء البحرية، واإلشارة إىل أول من رحل يف البحر لطلب 

 العلم...
مث وقفت على رسالة دكتوراه رائعة؛ بعنوان "أحكام البحر يف الفقه اإلسالمي"/ أعدها عبد الرمحن 

، فيها مباحث  ورقة 549ه ، 1419اإلمام، كلية الشريعة،  بن أمحد عسريي، الرايض، جامعة 
 ه .  1421جديدة، وتوثيق وتبويب علمي عايل املستوى. وقد أصدرته دار ابن حزم ببريوت سنة 

ني البحري وحكمه، ضمان نقل البضائع الراب يف املستخرجات البحرية، التأم ومن مباحثه: جراين
على ظهر السفينة، أجور وقوف السفن يف املوانئ، إحياء الشواطئ واجلزائر، اإلقطاع البحري، 

ملكية مياه البحر وما يستخرج منه، الرايضات البحرية، حكم املسابقة على السفن بعوض، 
رَّة اليت توجد يف بطن السمكة ْفعة يف السفن، حكم الدُّ  ، املياه اإلقليمية، وأقسام املياه البحرية.. الشُّ

 
 أحكام احلشرات يف الفقه اإلسالمي

 
  523هـ، 1425الرايض: جامعة اإلمام، كلية الشريعة،  -أتليف كمال بن صادق ايسني.

 )رسالة ماجستري(.  -ورقة.
 

حيث بنيَّ فيه مصطلح احلشرات عند الفقهاء، مث ذكر أنواعها؛ من حيث النفع والضرر، ومن 
 حكم أكلها؛ فعناية اإلسالم ورمحته ورأفته هبا. 

مث ذكر أحكام احلشرات يف العبادة؛ من حيث الطهارة وما إليها، وزكاة نِتاجها؛ كالعسل واحلرير،  
 مث حكَمها يف املناسك؛ كقتلها يف احلج.

وها،  مث أحكامها يف املعامالت؛ من حيث بيعها، وإجراء التجارب عليها، وإطعامها الكالب وحن
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وحكم استريادها، وجعلها َصداقاً، وأتجريها، وبيع حلمها، وأحكام قتلها؛ آبلة، أو دهساً، أو  
 غرقاً، أو إابدة مببيد، أو حرقها.. 

مث أحكامها يف اجلناية، وضمان املتلفات، وحكم تسليطها على األعداء يف احلروب، وحكم 
 سرقتها. 

واألدوية، وحكم التطعيم ضد األمراض اليت تنقلها،  مث أحكامها يف األطعمة، واألشربة، واللباس،
 وحكم تشرحيها.

مث اختاذها للتصوير واللعب والزينة؛ كبيان تصويرها، وحتنيطها، وصناعة اللعب على أشكاهلا، واختاذ  
 أشكاهلا لطرد الطيور عن الزروع. 

 
 حدُّ السرقة بني اإلعمال والتعطيل

 
ه على اجملتمع اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة/ فارس حد السرقة بني اإلعمال والتعطيل وأثر 

 ص.  371هـ،1397القاهرة: دار التوفيقية للطباعة،  -عبد الرمحن القدومي.
 

حبٌث علميٌّ ُمسهب، أصله رسالة ماجستري، بنّي فيه الباحث األثر العملي على اجملتمع اإلسالمي 
 عند تطبيق حدِّ السرقة أو تعطيله.

كيفية إثبات هذه اجلرمية وحّدها وكيفية تطبيقه، مث العود إىل هذه اجلرمية،   عّرف السرقة وبنّي 
 وضمان املسروقات من ِقبل السارق. 

والباب الثاين يف موانع إقامة حّد السرقة، فذكر يف الفصل األول أقسام هذه املوانع، من موضوعية 
لسرقة بني املدينني والشركاء وشكلية، مثل السرقة من األماكن العامة والسرقة بني األقارب، وا

واملستأجرين واملعريين، وأثناء اجملاعة، وعرّج على أنواع السرقات وطرقها املختلفة يف وقتنا احلاضر، 
َ ما ذُِكَر  مثل سرقات البنوك، والسيارات، ومستودعات الشركات، ونشل اجليوب واحملافظ... مث بنيَّ

بذلك، وأثر إقامة احلّد على اجملتمع، مث قْطع الطريق وما من قسوة عقوبة السرقة والرد على القائلني 
 يصحبه من أعمال... والتوبة وعالقتها مبراحل اجلرمية، وتوبة السارق ومصري املسروقات. 
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 العقوبة ابلتشهري يف الفقه اإلسالمي

 
 -ورقة. 387هـ، 1419الرايض: جامعة اإلمام،  -إعداد فهد بن عبد العزيز الوهيب. 

 ماجستري(.  )رسالة
 

حبث علميٌّ شامل يف هذه العقوبة املشروعة يف الفقه اإلسالمي بضوابط ذَكرها الباحث، وفيه 
 تسعة فصول:

 حقيقة العقوبة ابلتشهري واألصل فيها.  -
 ضوابط العقوبة ابلتشهري: العامة واخلاصة.  -
 البدنية واملعنوية. أنواع هذه العقوبة: -
 صاحب السلطة وغريه. من له حق العقوبة ابلتشهري:  -
ر هبم. -  املعاَقب ابلتشهري: أصحاب اجلرائم احلدية والتعزيزية، ومن ال ُيشهَّ
 كيفية العقوبة ابلتشهري ومكاهنا وزماهنا، وتكرار التشهري.  -
موانع العقوبة ابلتشهري ومسقطاهتا: اإلكراه، السكر، اجلنون، الصغر، خوف الفتنة، تعدي ضرر  -

 جلاين. واملسقطات: التوبة، العفو، التقادم، املوت. التشهري إىل غري ا
آاثر العقوبة ابلتشهري، وفيه مباحث ومطالب، كنفقات التشهري، والتظلم من التشهري،  -

 والتعويض عن التشهري العقايب غري املأذون فيه.
 التطبيق املعاصر لعقوبة التشهري، وفيه مناذج من ذلك يف السعودية. -

 
 اإلسالمحكم االفتيات يف 

 
الرايض:  -حكم االفتيات يف اإلسالم وأثره على انتشار اجلرمية/ سليمان بن فوزان الفوزان.

 ص.  307هـ، 1416املركز العريب للدراسات األمنية والتدريت، 
 

عرََّف ابُن اهلمام "االفتيات" يف شرح فتح القدير أبنه "االستبداد ابلرأي، وهو افتعال من "الفوت"" 
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الزان بنفسه دون استئذان ويل األمر، فويل  كاستبداد أحد األفراد ابنفراده إبقامة حد وهو السبق،  
األمر هو األحق إبقامة حد الزَّن أو اإلذن إبقامته، ألنه حق هلل تعاىل ويفتقر إىل االجتهاد وال 

 يؤمن فيه احليف، فلم جيز استيفاؤه بغري إذن اإلمام.
فاء القصاص من اجلاين قبل إذن ويل األمر، فإذن ويل األمر وكذلك استبداد أحد أولياء الدم ابستي

ضروري، ألن املبدأ الشرعيَّ املتفَق عليه أنَّ تنفيَذ احلدود والقصاص والتعزيرات من اختصاص 
 اإلمام. 

وهذا حبث متخصص يف املوضوع، عّرف فيه املؤلف االفتيات، وذكر أنواعه، وأسبابه، وعالقته  
اإلسالمية من اآلخذ ابلثأر وبيان خطورته، والعوامل املشجعة لظاهرة الثأر، ابلثأر، وموقف الشريعة 

مثَّ حبَث االفتياَت يف استيفاء حدِّ الزان ومن ميلك استيفاءه، واالفتيات يف استيفاء القصاص ومن 
ميلك حق ذلك، وبيان مكانه ووقته وشروطه، مث أفرد فصالً خاصاً حلاالت قضائية وقع فيها  

 رفة ما هو معمول به يف السعودية يف عشر قضااي. افتيات ملع
 

 احلماية اجلنائية حلق الدولة يف األمن اخلارجي
 

احلماية اجلنائية حلق الدولة يف األمن اخلارجي: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقوانني 
ربية الرايض أكادميية انيف الع-اجلنائية الوضعية/ إعداد عبد الرمحن بن غرمان الشهري.

 ورقة.  90،571هـ، 1421للعلوم األمنية، 
 

يدور هذا البحث املهمُّ حول كيفية محاية حق الدولة يف األمن اخلارجي جنائياً، وصورها، واستنباط 
القواعد التنظيمية هلذا احلق من خالل استعراض النصوص الشرعية والقانونية، ومفهوم الدولة يف 

 ية.الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضع
وقد حتدث الكاتب عن نشأة وتطور مفهوم أمن الدولة اخلارجي، واملصادر التشريعية حلقِّ الدولة 

يف هذا األمن ووسائل احملافظة عليه، يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية، وجرائم االعتداء على 
بعثات الدبلوماسية، هذا األمن، وبيان جرمية اخليانة يف الفقه والقانون، وجرمية االعتداء على ال

 وعلى املبعوثني الدبلوماسيني )األشخاص احملمّيني دولياً(. 
مثّ حبث يف القواعد اإلجرائية املتعلقة حبماية حق الدولة يف األمن اخلارجي، فتحدث عن نشأة 
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حماكم الدولة واختصاصاهتا واإلجراءات اخلاصة جبرائم أمِن الدولة فيها، والقضاء العسكري،  
 ملت ََّهم وحقوقه.وضماانت ا

 
 تسليم املطلوبني بني الدول وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

 
 -ص .  338هـ، 1427الرايض : دار كنوز إشبيليا،  -أتليف زايد بن عابد املشوخي.

 )أصله رسالة ماجستري(. 
 

حبث مهم وحيوي يف رسالة علمية قيمة، ذكر الباحث أن الدول اإلسالمية تواجه الكثري من 
بات الدولية من خالل االلتزامات واملعاهدات وغريها من التعامالت، ومن ذلك اتفاقيات  املتطل

 تسليم املطلوبني واجملرمني وحنوهم.
وذكر أن الفقهاء السابقني تعرضوا ابقتضاب ويف أماكن متفرقة إىل هذه األحكام وحنوها إذا كانت 

سلم أو املسلمة إىل دار الكفر، هل هو بني الدول اإلسالمية وغريها يف كالمهم على مسألة رد امل
 جائز أو ممنوع شرعاً؟

 ومن النتائج اليت توصل إليها الباحث:
يُعدُّ قدوم املطلوب املسلم لإلقامة يف الدولة اإلسالمية حقاً من حقوقه، وحيق لويل األمر رد  -

 طلب إقامته لظرف خاص متر به الدولة اإلسالمية كما دل على هذا صلح احلديبية.
املطلوب املعاهد إن كان خارجاً من دولة معاهدة فإقامته يف الدولة اإلسالمية تعد عقد أمان  -

 مؤقت وله ما ألهل الذمة إمجااًل. 
 املطلوب احلريب ال جيوز له دخول دار اإلسالم إال إبذن أو أمان خاص فيصري حينئذ مستأمناً.  -
 سالم وفضائله. جيب شرعاً إعطاء األمان ملن طلبه ليتعرف على اإل -
 يشرتط لعقد األمان حتقق املصلحة الدينية أو الدنيوية. -
 بذل األمان للمطلوبني ينبغي تقييده مبوافقة السلطات املختصة لتدرس كل حالة حبسبها.  -
: إما املعاهدات األساس الذي تستند عليه الدولة اإلسالمية إلجراء تسليم املطلوبني وحنوهم هو -

 ملثل، وكال األساسني له شروطه وضوابطه وأحكامه. أو املعاملة اب
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ملبدأ املعاملة ابملثل بني الدولة اإلسالمية والدول األخرى أساس شرعي يف الكتاب والسنة وعمل  -
 الصحابة رضي هللا عنهم.

يصح االستناد للعرف الدويل كأساس لتسليم املطلوبني إذا مل خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية،  -
 موضوع التسليم وارتباطه بسيادة الدولة اإلسالمية.  خلصوصية

ارتباط الدولة اإلسالمية مع دولة إسالمية أخرى مبعاهدات خاصة بتسليم املطلوبني هو أمر  -
 مشروع تؤيده النصوص طاملا أّن كال الدولتني حتكمان ابلشريعة اإلسالمية. 

الرد هو عالقة بني الدولة اإلسالمية : أن هناك فروق بني مسالة الرد ومسألة التسليم، منها -
واملردود، وصورة ذلك التخلية بني الطالب واملطلوب، مع التعريض للمطلوب بسبل اخلالص، وأما 

 التسليم فهو عالقة بني الدولتني، وصورته أخذ املطلوب للطالب مقيداً.
ا القرآن الكرمي والسنة حيرم تسليم املطلوبني املسلمني وحنوهم إىل دولة حماربة، كما دل على هذ  -

 الشريفة وعمل الصحابة. 
 خيضع تسليم املطلوبني احلربيني إىل دوهلم إىل ويل األمر وما يراه ملصلحة املسلمني. -
حيرم تسليم املطلوبني املسلمني وحنوهم لدولة معاِهدة، كما دل على هذا القرآن الكرمي والسنة  -

 الشريفة وعمل الصحابة. 
لمة أو الذمية املطلوبة إىل دولة غري إسالمية مهما كانت األسباب وهذا حمل ال جيوز رد املس -

 اتفاق، إال حال الضرورة.
: أن هناك بدائل شرعية عن تسليم املطلوبني املسلمني وحنوهم يستغىن هبا عن تسليمهم، منها -

 ريها. التعويض، وإعادة احلقوق، وحماكمة الشخص املطلوب يف حماكم الدولة اإلسالمية وغ
 

 وصااي احلرب يف الرتاث 
 

 ص.  63هـ، 1407بغداد : مركز البحوث واملعلومات،  -أتليف على حممد املياح.
 

يفّرق الكاتب بني الوصااي العسكرية واألوامر العسكرية، فالوصااي عبارة عن خطط أتخذ بنظر 
ن توجيهات عامة  االعتبار مستقبل العمليات إىل حد كبري، وتعمل على إيضاحها وتوقعها، وتتضم

مدروسة يعمل هبا، إذ ُتذكر فيها املعلومات وحتدد األهداف واملقاصد بوضوح. أما األوامر فتعين 
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 إيصاالً حتريرايً أو شفهياً ينقل الوصااي من األعلى إىل ما دون. 
قال : ويبدو من طبيعة صيغة الوصااي اليت صدرت عن القيادة العربية ]بل اإلسالمية[ العليا يف 

در اإلسالم والعهود التالية أهنا كانت تتيح للقائد امليداين حرية اختاذ القرار وإبراز مواهبه يف ص
رها، بينما ال تسمح  وضع خططه السوقية والتعبوية التفصيلية وفقاً لضرورات احلركة كما يراها ويقدِّ

 األوامر إال بصيغ التنفيذ اليت نّصت عليها.
دوة الفكر العسكري العريب، اليت عقدت يف بغداد، يف شهر وأصل الكتاب دراسة قدمت إىل ن

م، وفيه أربعة فصول وملحق، والفصول هي : ضرورات القتال ومزااي املقاتلني، 1986نيسان 
مبادئ احلرب وتطبيقاهتا العربية، وصااي احلرب، وامللحق نص رسالة اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي 

 عه من األجناد.هللا عنه إىل سعد بن أيب وقاص ومن م
 

 اإلسالميالدار يف الفقه  تقسيم

 
  -.هـ1419سعود، كلية الرتبية،  امللك جامعة  :الرايض -.البشربن عبدهللا  خالدإعداد 

 )رسالة ماجستري(. 
 

 : دار العهد.يزيد دار اإلسالم ودار احلرب، ومنهم من  يعين
يف حياة  ة من األحكام الفقهيةعليه مجل تقومأمهية املوضوع يذكر الباحث أن تقسيم الدار  يف

الشخصية والعقوابت، فمن خالل حتديد تباين دار  واألحوالالدول واألفراد، يف جانب املعامالت 
هذا التباين أحكام فقهية ختتلف ابختالف الدار يف اجلوانب  علىاإلسالم عن دار الكفر ترتب 

 ين...بيان أوجه االختالف بني الدار  أمهيةالسابقة، مما يدل على 
من مجع األقوال، والتحقق من نسبتها إىل أصحاهبا،  البد أنه مل جيد حبثاً هبذا العنوان، فكان  ويذكر

 .أتصيلهاومن مث 
 والدار. التقسيميف مخسة فصول، بعد أن مهد ملعىن  وجعله

 . والسنةوصف الدار وتقسيمها يف الكتاب  -
 مبدأ تقسيم الدار. -
احلكم على الدار من حيث اإلسالم والكفر من خالل  ايريمع:دار اإلسالم ودرا الكفر  -
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 القدماء واملعاصرين. الفقهاء،تعريفات 
 استقالهلا. ومدى حقيقتها:دار العهد  -
 الكفر إىل دار اإلسالم، والعكس. دار منحتوُّل الدار  -

ون على نيقط الدويل املعاصر هي جمموعة من األفراد القانوناخلامتة ذكر الباحث أن الدولة يف  ويف
 معيناً، وخيضعون لسلطة سياسية معينة.  إقليماً سبيل الدوام واالستقرار 

 . السياسيةوالسكان، والسلطة  اإلقليم،الدويل املعاصر هي:  القانونأركان الدولة يف  وأن
 والسكان، والسلطة السياسية، واحلكم مبا أنزل هللا، وأن األخري اإلقليم،: فهيالدولة اإلسالمية  أما
 للمسلمنيالذي مييز الدولة اإلسالمية، وأن دار اإلسالم هي ما كانت الغلبة والظهور فيها  هو

سالم ال  داروأحكامهم، ودار الكفر ما كانت الغلبة والظهور فيها للكفار وأحكامهم، وأن  اإلٍّ
معاً،  ابإلمام والسكان  املتعلقة ،تتحول إىل دار الكفر ما دامت أحكام اإلسالم وشعائره ظاهرة

 وسلطته. اإلسالم لبالدكالصالة واألذان ووجود املساجد كمعامل ابرزة مميزة 
 مفيدة ومهمة للمسلم.  اخلامتةأخرى يف معلومات  وأضاف

 
 مسات أهل الكتاب يف املصنفات العربية 

 
  -أتليف حبيب زايت/ إعداد وحتقيق يوسف قزما خوري؛ ابعتناء غادة يوسف خوري.

 ص. 144هـ، 1412 : دار احلمراء،بريوت
 

 هذا كتاب خيفف على الباحثني يف موضوعه أتعاابً كثرية، ألن مؤلفه بذل فيه أتعاابً مضاعفة! 
وهو يضم جمموعة من املقاالت والدراسات يف موضوع السمات أو العالمات الفارقة اليت كانت 

نفات العربية، متناوالً متيِّزهم عن املسلمني يف دار اإلسالم، بكل أبعادها ومراميها، من خالل املص
الشروط األربعة أو السمات األربع اليت اتسم هبا أهل الكتاب يف تلك املصنفات : الصليب، 

 والزانر، والعمامة، والغيار. 
وجيمع املؤلف األقوال والشروح املتعلقة أبحباثه بشقِّ النفس، وطول املطالعة يف وتكرار املراجعة، 

 افه على خزائن الكتب يف الغرب والشرق، وإتقانه فن التوثيق.وكثرة التنقالت والنفقات يف طو 
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النصارى، وأتيت املقاالت التالية يف الصور واأليقوانت يف احلمامات قدميا، واجلوايل أو جزية رؤوس 
 واليهود يف اخلالفة.

قلت: وجهد املؤلف مقصور على الناحية "الشكلية " من مصادر فرعية هي التاريخ واألدب،  
طائفة  على كتب الفقه اإلسالمي اليت هي األساس يف بيان أحكام أهل الذمة، ومؤلفه منوليس 

ه . لكنه جانب توضيحي لألحوال االجتماعية والعادات 1374الروم الكاثوليك، تويف سنة 
 والتقاليد ألهل الكتاب يف فرتات اترخيية، غنية ابملصادر والتوثيقات. 

 
 التغلُّب

 
الرايض   -ر السياسي اإلسالمي/ إعداد أمحد بن عبد العزيز أاب اخليل.التغلب: دراسة يف الفك

 )ما جستري(.  -هـ.1424: جامعة امللك سعود، 
 

تعد هذه الدراسة مسامهة علمية يف الفكر السياسي اإلسالمي، إذ إهنا تدرس مسألة هامة من 
لماء واملفكرون : املسائل السياسية، وهي الوصول إىل احلكم عن طريق القوة، وقد مساها الع

 التغلب.
إن العلماء واملفكرين الذين عاجلوا هذه املسألة انقسموا إىل اجتاهني: األول، يرى عقد اإلمامة 

للمتغلب، يف حني يرى االجتاه الثاين عدم عقدها له، وقد حبثت الدراسة يف أقوال كل من 
 . االجتاهني، ملعرفة احلجج اليت يستند إليها كل منهما، ومناقشتها

وقد متحورت حجج القائلني بعقد اإلمامة للمتغلب حول الضرورة اليت جتَب على عقدها له، وذلك 
دفعاً للفتنة اليت قد تشتت مشل املسلمني، وتفرق مجاعتهم، يف حني متسك القائلون بعدم عقد 

 اإلمامة للمتغلب ابلنصوص الشرعية اليت تؤكد على حق األمة يف البيعة السياسية. 
سألة مل تكن مطروحة يف عهد اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم، ألهنم وصلوا إىل احلكم وهذه امل

عن طريق البيعة السياسية، حىت حصل التغلب على أرض الواقع، وذلك عندما وصل معاوية بن 
أيب سفيان إىل احلكم عن طريق القوة، األمر الذي يعتَب حداثً طارائً يف اتريخ اإلسالم السياسي، 

ك حبثت الدراسة يف اجلذور التارخيية للتغلب اليت تعود إىل بداايت الصراع السياسي ولذل
والعسكري بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان. وقد تناولت الدراسة يف الفصل األول 
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مباحث اخرى تتعلق ابخلالفة، وتشمل التعريف اللغوي واالصطالحي هلا، ونشأهتا، وحكم نصب 
لقابه، وشروطه، يف حني اشتمل الفصل الثاين على التعريف اللغوي واالصطالحي اخلليفة، وأ

ص ملناقشة أقوال العلماء يف  للتغلب، مع دراسة اترخيية لنشأته، أما الفصل الثالث فقد خصِّ
 التغلب.

وانتهت الدراسة إىل مجلة من النتائج أبرزها: أن كافة العلماء يرون أن التغلب طريق غري مشروع 
صول إىل احلكم، مؤكدين على أمهية البيعة السياسية كطريقة شرعية لنصب اخلليفة، وعلى الرغم للو 

من قبول مجع من العلماء لعقد اإلمامة للمتغلب للضرورة، فإهنم قد وضعوا بعض الشروط الالزمة 
 لعقدها له، وذلك حماولة لتقييد ظاهرة التغلب قدر املستطاع. 

تغلب طريق غري مشروع يهدد استقرار الدول، ويفتح الباب واسعاً وقد ذهبت الدراسة إىل أن ال
لكل طامع يف احلكم يف استعمال القوة للوصول إىل غايته، وترى الدراسة أن البيعة السياسية هي 

 الطريق الشرعي للوصول إىل احلكم.
 

ل األشياء وطهارهتا   املستجدات الفقهية: استحالة النجاسات وأثرها يف حِّ
 

 ص.  428هـ ، 1419جامعة الزرقاء األهلية،  -ء، األردن.الزرقا
 

 حيتوي على حبوث املؤمتر األول الذي عقدته جامعة الزرقاء األهلية يف األردن بتاريخ
م؛ سعياً للوصول إىل حلول عملية ملشكالت الفضالت واملخلَّفات اليت ابتت 25/7/1998

ناعات املتنوعة، ورغبة يف الوصول إىل أفكار تشكل خطراً كبرياً على البيئة يف عامل يعجُّ ابلص
ومقرتحات تطبيقية تدعو إليها احلاجة يف كثري من الصناعات، والسيما الغذائية والدوائية واملائية، 

 مستندة إىل أحكام الشرع احلنيف. 
وقد انبثقت فكرُة هذا املؤمتر الفريد من خالل كثري من التساؤالت واالستفسارات اليت تعرض 

أصحاب الصناعات اليت تدخل النجاسات يف موادها األولية... وتتبني أمهية موضوعاته من  لبعض
 خالل بياهنا على النحو التايل:

 النظرايت الفقهية يف تطهري النجاسات/ د. إبراهيم الدبو. -
 كيفية تطهري النجاسات / د. مجال أبو حسان.   -
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  لفضيالت.استحالة املكسرات واملائعات النجسة / د. جَب ا -
  .استحالة املائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي/ د. كايد قرعوش -
  حتديد األعيان النجسة/ د. عمر األشقر. -
  ( واستعماالهتا كأعالف /د. حممد يونس حرب.املخلفات الزراعية )النباتية واحليوانية -
   الفقه/ د. حممد عثمان شبري.النجاسات املختلطة ابألعالف وأثرها يف املنتوجات احليوانية يف -
  استحالة النجاسة وأثرها يف اخللطات العلفية/ د. عبد اجمليد صالحني. -
استحالة األعيان النجسة واستعماالهتا يف الصناعات الغذائية والدوائية/ د. حامد تكروري ود.  -

  حممد محيض.
  يب.اجليالتني: مصادره، طريقة استخالصه، استعماالته / إايدقني -
حكم استعمال النجاسات واحملرمات يف الصناعات الغذائية والتجميلية ومدى انطباق أحكام  -

  االستحالة عليها / د. عبد الناصر أبو البصل.
 

 املقاطعة االقتصادية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
 

هـ 1425، الرايض: جامعة اإلمام، املعهد العايل للقضاء -إعداد تركي بن عبد هللا الرشودي.
 )رسالة ماجستري(.  -ورقة. 294، 

 
املقاطعة االقتصادية تعين وقف العالئق التجارية مع فرد أو مجاعة أو بلد لتحقيق غرض اقتصادي 

لم واحلرب.   أو سياسي أو عسكري يف السِّ
ر وهبذا يكون أكثر مشوالً من مفهوم العقوابت االقتصادية، أو املعاملة االقتصادية ابملثل، أو احلظ

 االقتصادي. 
ذكر الباحث هلذه املقاطعة أسباابً وأهدافاً وفوائد متعددة، وأهنا تستهدف يف األساس أهل احلرب 

 دون غريهم، وأهنا تكون واجبة يف حالني:
إذا أمر هبا إمام املسلمني، وإذا علم املسلم يقيناً أو بظن غالب أن قيمَة ما يشرتيه يُعني الكفار  

ة شوكتهم، أو يُعني على اإلضرار ابملسلمني وقتاهلم، وُيستثىن من هذا على إقامة دينهم وتقوي
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الوجوب أمران: البضائع والسلع الضرورية اليت ليس هلا بديل، كاألدوية واآلالت الطبية والعسكرية 
 وحنو ذلك، والبضائع والسلع احلاجية اليت ليس هلا بديل.

وأهنا سالح فعال ومؤثر، ولكن بشرط أن يكون  مث ذكر ما يندب من املقاطعة، وأبعادها املتنوعة،
 بوسائل وسبل مدروسة.

 
 األحكام الفقهية املتعلقة ابهلاتف

 
  240هـ ، 1426الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -للباحث مساعد بن راشد العبدان.

 )رسالة ماجستري(.  -ورقة.
 

تعلقات اهلاتف الثابت مهد الباحث ملوضوعه حبديث عن "التكييف الفقهي للهاتف"، ببيان م
 واحملمول، العادي والعائلي، واحملمول ذي البطاقة مسبقة الدفع، والكبائن احمللية واملتوزعة.

يف الفصل األول: بنيَّ ارتباط اهلاتف أببواب العبادات، مثل الدخول ابهلاتف احملمول إىل اخلالء، 
بال طهارة، والتعزية ابهلاتف.. وزكاة وخاصة إذا كان حمتوايً على آايت من القرآن الكرمي، ومّسه 

خر للمكاملات.. واالعتماد على اهلاتف يف اإلخبار عن رؤية  البطاقات مسبقة الدفع، والرصيد املدَّ
 اهلالل، وحكمه للمعتكف، واستخدامه يف مشاعر احلج.

القدمي  والفصل الثاين: عن اهلاتف احملمول يف أبواب املعامالت املالية.. كحكم استبدال اجلهاز
 ابجلديد، وأتجريه، وعزل الوكيل ابهلاتف، وهبة اجملهول..

والثالث: يف أبواب فقه األسرة.. كإجراء عقد النكاح بوسيلة اهلاتف، وكذا الطالق، والرجعة، 
 وحكم إجابة دعوة وليمة عقد النكاح ابهلاتف مشافهة، ومشول النفقة الواجبة للهاتف.

ايت واحلدود والقضاء وطرق اإلثبات.. يف حبوث جديدة واندرة والرابع: اهلاتف يف أبواب اجلنا
 قيمة. 

واخلامس: يف أبواب متفرقة، كالتصوير ابهلاتف، والنغمات املوسيقية فيه، والرسائل املستخدمة فيه، 
س به، واإلسراف فيه، وأحكام السالم وصلة األرحام املتعلقة به،  واملظهر اخلارجي له، والتجسُّ

 الغش يف االختبارات.. والتفاخر.. واملعاكسات.. و 
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  دى مشروعية االستشفاء ابلدم البشري وأثر التصرف فيه يف الفقه اإلسالمي والقانون املدينم
 

اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر،   -أتليف: حممد عبد املقصود حسن داود.
 )املكتبة القانونية(.  -ص.493هـ ، 1420

 
ص بعد دراسة وموازنة وإيراد شواهد ونصوص:  من النتائج اليت توصل إليها الباحث املتخصِّ

جيوز تداوي النفس البشرية مبا أحلَّ هللا تناوله والتداوي به، وكذا جيوز تداويها ابحملرم إذا تعني  -
  اذق.عالجاً هلا دون غريه من املباحات على يد طبيب مسلم ح

جيوز نقل الدم البشري للتداوي به عند احلاجة إليه، إذا مت يف حدود القيود والضوابط الشرعية  -
والقانونية اليت ال تسمح إبهدار آدمية اإلنسان أو االنتقاص من كرامته؛ ذلك أن نقل الدم إىل 

ة إليه ضرورة ال ميكن االستغناء عنها، وعالٌج  ال ميكن االستعاضة املريض الذي هو يف حاجة ماسَّ
  عنه أبي دواء آخر.

الدم البشري الطبيعي اخلارج من غري السبيَلني، املسحوب ابإلبرة أو ابحلقنة ويف وسائل احلفظ  -
أو التخزين مبصارف الدم، طاهر على ما انتهى إليه من الرتجيح، إذا مل تتغري حاله أبي سبب 

عن غريه من الدماء املسفوحة، ودماء احليواانت،  خيرجه عن طبيعته، ملا ثبت من متيز الدم البشري
  وغري ذلك من الدماء النجسة أو املستقذرة.

شك أن هذا ينسجم مع  األصل يف بيع الدم البشري احلرمة، ألنه جزء آدمي حمرتم شرعاً، وال -
 القواعد األخالقية واملبادئ اإلنسانية، ألن بيع الدم البشري عمل َمشني يبعث على االحتقار

لصاحبه واحلط من آدميته، حىت وإن كان هبدف إنقاذ حياة اآلخرين، ملا يف ذلك من املتاجرة 
  ابلدماء البشرية حبجة التداوي هبا.

ولكن إذا تعني الدم البشري دواًء منقذاً يتعذر وجود بديل له يقوم مقامه، ويكون له نفس آاثره يف 
ال ضرَي يلحق ابملشرتي احملتاج إىل هذا الدم من التداوي به، وتعذر احلصول عليه إال ابلشراء، ف

الناحيتني الشرعية والقانونية، إعماالً لقاعدة )الضرورات تبيح احملظورات(، ويكون اإلمث يف هذا 
 احلالة على آخذ الثمن.

مقايضة الدم البشري مبثيله أو أبحد عناصره، كمبادلة قنينة من الدم البشري أبخرى ذات  -
أو مبادلة مقدار من الدم مبقدار من البالزما مثالً ال ضرَي فيها، نظراً إىل أهنا ال متثل فصيلة مغايرة، 
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هدراً لكرامة اإلنسان أو استغالالً حلاجته، كما أهنا حتقِّق مصاحل الناس الضرورية والقطعية اليت ال 
  بيح احملظورات(.يُغين عنها سواها يف إزالة العلل واألمراض، وذلك إعماالً لقاعدة )الضرورات تُ 

أما مقايضة الدم البشري بغري جنسه أو أحد مشتقاته، كمبادلة مقدار من الدم بقطعة أرض  -
زراعية، أو شقة سكنية أو حنو ذلك، فإن هذه مقايضٌة شاذة وغري جائزة يف الفقه اإلسالمي 

َلع والقانون املدين، ألهنا تعين السماَح ابملتاجرة يف الدماء البشرية، ومعاملة  اإلنسان معاملة السِّ
  والدواب يف سوق املضارابت واملعامالت املالية.

التَبع ابلدم أمر مندوب إليه شرعاً، فهو من ابب جتهيز الغازي إذا كان األمر يتعلق مبجاهد،   -
كما أنه من ابب الشكر هلل تعاىل على نعمة الصحة والعافية، إعماالً للسنة الداعية إىل التصدق 

البدن، كما أنه من أجلِّ الُقَرب، ألن فيه إنقاذاً للحياة، ودفعاً للهالك، ومواساة عن مجيع 
  للمرضى، ومعاونة مشروعة هلم على مواجهة املرض، ووفاًء حبق األخوة واإلنسانية.

 
 األمسدة واملبيدات الزراعية وأحكامها الفقهية

 
 352هـ، 1425ايل للقضاء، الرايض: املعهد الع -إعداد عبد العزيز بن سليمان السعوي.

 )ماجستري(.  -ورقة.
 

ذكر الباحث أنواع األمسدة وخواصها، وحكم استخدام العضوية منها، والطاهرة، والنجسة،  
والعذرة، واألمسدة املعدنية، واهلرموانت، مث أحكام املبيدات أبنواعها امليكانيكية والبيولوجية 

ابلنار، أم ابلصعق الكهرابئي، أم ابحلبس، وما فيه ضرر  والكيميائية والكهرابئية، سواء أكان إابدًة 
مات احلديثة، واستخدام املبيدات يف احلرم، ويف  على البيئة أو اإلنسان، وحكم استخدام املعقِّ

 البيوت، وبيعها، وطهارهتا. 
مث حتدث عن ضمان اإلتالف بسبب هذه األمسدة واملبيدات، إن كان التالف نفساً أو عضواً أو 

 منفعة. 
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 توحيد تقنيات األزهر للشريعة اإلسالمية 
 

 هـ،  1423القاهرة: النسر الذهيب للطباعة،  -عبد الناصر توفيق العطار.
 

ه  أجنز جممع البحوث اإلسالمية تقنيناً يف املذهب احلنفي، وآخر يف املذهب 1392يف عام 
ان من خطته وضع تقنني خمتار املالكي، واثلثاً يف املذهب الشافعي، ورابعاً يف املذهب احلنبلي، وك

 من بني ذلك كله، ولكن ذلك مل حيدث، وجاء هذا الكتاب حماولة لوضع هذا التقنني املختار. 
واستهدف اجملمع هبا أن جيد فيها املسؤولون عن التشريع والقضاء يف البالد اإلسالمية املختلفة غنية 

خ حممد عبد الرمحن بيصار أن الشريعة عن اللجوء إىل التشريعات والقوانني الوضعية، وذكر الشي
اإلسالمية خاضت ميدان التجربة بنجاح مئات السنني، وواجهت بكل كفاية وثبات احتياجات  

 سكان اإلمَباطوريتني الفارسية والرومانية الشرقية، وأثبتت علوها وتفوقها على نظمها القدمية.
 ملعامالت املصرفية. وهذا الكتاب هو اجلزء األول، ويتناول البيوع والراب وا
 

 نظام اجلنسية يف الشريعة اإلسالمية 

 

 ص.   160هـ، 1421القاهرة: د. ن،  -أتليف صالح الدين مجال الدين.
 

يذكر املؤلف أن النظام القانوين اإلسالمي أضفى على اجلنسية وصف "أهل الدار" أو "الرعية" 
ي ويكايف ما يصطلح عليه اآلن على غري املسلمني املقيمني يف دار اإلسالم، وهو وصف يساو 

 ب "اجلنسية" اليت متنحها الدول احلديثة لرعاايها فرتتب يف حقهم االلتزامات وتكسبهم احلقوق. 
قال: وإذا كانت فكرة اجلنسية مبعناها احلديث مل تعرف لدى فقهاء القانون إال منذ فرتة قصرية من 

ية وعرفت يف فقه الشريعة اإلسالمية وإن  عمر البشرية، فإن الفكرة قد وجدت يف الدولة اإلسالم
كانت حتت مسميات أخرى، كالرعوية والتابعية، ذلك أن الدولة اإلسالمية قامت واستمرت  

مكتملة األركان املعروفة يف القانون الدويل املعاصر على مدى ثالثة عشر قرانً من الزمان بل ويزيد. 
اجتاهات لفقهاء ومفكرين يف اتريخ وقد تطرق الباحث إىل موضوعات دقيقة واجتهادات و 

اإلسالم، من ذلك كون املسلم مواطناً يف الدولة اإلسالمية أاّيً كان موطنه، أو كونه ال يعد من 
 مواطين الدولة اإلسالمية إال ابإلقامة فيها؟
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 وهل يتمتع الذمي ابلرعوية أو اجلنسية اإلسالمية؟
ها وآاثرها يف الشريعة مقارنًة ابلقانون الوضعي،  وحبث يف أركان نظام هذه اجلنسية، وثبوهتا وفقد 

واجلنسية األصلية املبنية على حق الدم بني الشريعة والقانون، مث على حق اإلقليم واجلنسية الطارئة،  
 كالتجنس ابإلقامة أو اكتساهبا ابلزواج، وحول إسقاط اجلنسية وأسباهبا ... إخل. 

 
 دور املرأة يف االستخبارات اإلسالمية 

 
 ص.   80هـ، 1414ليف سالمة حممد اهلريف البلوي، ]الرايض: املؤلف[ أت

 
س دور املرأة املسلمة يف جمال يُعد من أخطر اجملاالت يف حياة األمم، أال وهو جمال  حبث اندر يتلمَّ

 االستخبارات.. 
وبعد سرد حوادث اترخيية من اتريخ اإلسالم انتهى املؤلف إىل أن املرأة املسلمة اخنرطت يف 

االستخبارت اإلسالمية منذ اليوم األول من أتسيسها على يد املصطفى صلى هللا عليه وسلم، وأهنا  
ة وطهر من أجل إعالء كلمة التوحيد والتمكني لدين هللا يف  كانت تؤدي واجباهتا بكل عفَّ

ل اترخينا اجمليد حالًة واحدة اتجرت فيها املرأة املسلمة جبسدها من أجل  األرض، قال: ومل يسجَّ
 احلصول على أية معلومات مهما كانت مهمة. 

وأن املرأة املسلمة حققت من النجاحات من خالل أتديتها لعملها يف صدر اإلسالم، فقد متكنت 
من قيادة عملية اغتيال األسود العنسي الذي اّدعى النبوة وأعيا اجليوش اإلسالمية، كما قامت  

 حياول اإلخالل أبمن الدولة اإلسالمية. بدور مشرف يف خدمة األمن الداخلي وتعقب من
مث بنّي أن الدولة العباسية تُعد من أشهر الدول اإلسالمية اليت اعتنت بتجنيد املرأة يف أجهزهتا 

االستخبارية، بل وصل األمر إىل استحداث فرع خاص يف االستخبارات العباسية للنساء، وكان  
 وهكذا يف العصر الفاطمي... واأليويب. هذا الفرع خيضع بشكل مباشر إلشراف اخلليفة...

قال: ومل حيدِّثنا التاريخ عن حادثةٍّ واحدةٍّ سامهت فيها املرأة يف الصدر األول من اترخينا يف تسريب  
 معلومات مهمة لألعداء، رغم احملاوالت اجلادة من قبل األعداء يف هذا اجملال.

من املخاطر، إذ يعتَب يف عرف التجسس وأوضحت الدراسة أن الزواج من األجنبيات حيمل الكثري 
 من أيسر الطرق الخرتاق اجلبهة الداخلية .
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 حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل

 
 ص.  247هـ، 1417الكويت: جامعة الكويت،  -أتليف عبد العزيز خميمر عبد اهلادي.

 
ارنة يف احلقوق بني الشريعة تتسم هذه الدراسة العميقة ابلدمج وليس الفصل، حيث تورد مق

والقانون يف موضعه، وليس كما يفعل بعض الباحثني من التجزئة والتفريق، فيوردون فصالً للقانون 
 وآخر للشريعة. 

 وقد توصل املؤلف حبق إىل نتائج ابهرة، ال يتسع هذا العرض املوجز إليراد تفاصيلها.. 
سالمية وأغفلتها القواعد الدولية، منها حقوق من ذلك أن هناك حقوقاً للطفل أقرهتا الشريعة اإل

الطفل عند تكوين األسرة، من حيث االغرتاب، وحسن اختيار الزوج لزوجته، والنهي عن إجناب 
األطفال خارج العالقة الزوجية، وكذلك حقوق الطفل اليتيم، وحقوق اجلنني، وحق الرضاعة، 

ملك، كلها حقوق أقرهتا الشريعة وأغفلتها االتفاقيات  واحلق يف النشأة والرتبية اإلميانية، واحلق يف الت
 الدولية.

وهناك حقوق للطفل أقرهتا الشريعة وأخذ هبا القانون الدويل، فحق الطفل يف احلياة، واإلنفاق، 
واملساواة، والتعليم، وحسن املعاملة، وحقوق األطفال من ذوي الظروف اخلاصة، كلها وغريها 

 اعد القانون الدويل، وإن كانت الشريعة أسبق يف تقرير هذه احلقوق.حقوق أقرت هبا الشريعة وقو 
وقد جعل املؤلف دراسته املتعمقة واملفصلة هذه يف ستة فصول، ابإلضافة إىل فصلٍّ ختامي يف 

 نظرة تقوميية حلقوق الطفل بني الشريعة والقوانني، وهي:
 أصالة املعاجلة اإلسالمية حلقوق اإلنسان.  -
 ند تكوين األسرة يف الشريعة والقانون الدويل.حقوق الطفل ع -
 حقوق الطفل قبل املولد يف الشريعة والقانون الدويل. -
 حقوق الطفل بعد امليالد يف الشريعة والقانون الدويل. -
 حقوق األطفال من ذوي الظروف اخلاصة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل.  -
 الدويل: نظرة تقوميية. حقوق الطفل بني الشريعة والقانون -
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 أحاديث حفظ املرافق العامة يف الكتب الستة

 
أحاديث حفظ املرافق العامة يف الكتب الستة: مجعاً وخترجياً ودراسة/ إعداد حممد بن عبد هللا 

 )رسالة ماجستري(.  –ورقة.  703هـ، 1423الرايض: جامعة اإلمام،  -التوجيري.
 

 جعله الباحث يف مخسة أبواب:
األحاديث الواردة يف حفظ الطرق ومشروعية االهتمام هبا، وحترمي تقذيرها، وإماطة األذى  فذكر 

 عنها وكراهية اجللوس فيها، وحرمة املبيت فيها، وكراهية الصالة فيها، وجتنيبها احملرمات. 
ويف حفظ املساجد: من احملافظة عليها، واالهتمام هبا، وتنظيفها، وحترمي تقذيرها ، وتطييبها، 

وحفظها عن الروائح الكريهة، ومنع احلائض واجلنب من دخوهلا، واجتناب ما يؤذي مراتديها،  
وخفض األصوات فيها، وعدم إقامة احلدود والقصاص فيها، وعدم استئثار أحدٍّ هبا، واحلذر من 

االختالط فيها، وهني النساء عن الطيب والزينة فيها، وجتنب أمور الدنيا فيها، ومنع زخرفتها 
 ضع التصاوير فيها، وما اختص به بيت هللا احلرام..وو 

ويف حفظ األسواق: جتنب الصخب فيها، واالبتعاد عما يؤذي مراتديها، وعدم ضرب اخلراج  
 عليها، واالحتفاظ بلقطتها وإعادهتا ألصحاهبا.. 

وترك  مث أحاديث حفظ املقابر: من حترمي اجللوس على القبور واملشي عليها ، وخلع النعلني بينها،
اللغو واخلوض يف امور الدنيا، وحكم زايرة النساء هلا، واهتمام ويل األمر هبا، ومراعاة ما حتتاجه  

 القبور، ولعن متخذيها مساجد، والنهي عن البناء عليها، وحترمي الذبح عندها.
لمني مث حفظ املراعي: من محياهتا للمسلمني عند احلاجة، وحرمة منع املسلمني منها، واشرتاك املس

 فيها، واحلرص على توسيع الرقعة اخلضراء. 
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 قانون املياه يف اإلسالم
 

هـ،  1420دمشق: دار الفكر،  -عبد العزيز حممود املصري؛ تقدمي عبد هللا فكري اخلاين.
 ص.  272

 
كاتبه ابحث متخصص ابجليوفيزايء، وهو رئيس مكتب املياه الدولية يف وزارة الري بسورية، وعضو 

فنية السورية العراقية الرتكية للمياه املشرتكة، وقام بعدد من املشاريع واألحباث اجليولوجية اللجنة ال
 اهلامة. 

يف تقدمي لكتابه يذكر أنه حنى منحًى جديداً مل يسبقه إليه عامل وال ابحث يف علم املياه، ويقول إنه 
فسري آلية إنتاج املياه تشرف ابلبحث يف ماء زمزم خالل سنوات طويلة، وأنه كان له السبق يف ت

 منه، وعدم هبوط منسوبه وعدم جراينه، فكان له فصل خاص يف الكتاب. 
ومن األحباث اليت قدمها: ابب أولوية االستعمال ملياه الشرب، وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

قّدم هلا بنّي يف أحاديث كثريةٍّ طريقة توزيع املياه بني مستخدميها، فأقّر مبدأ العرب والعادة، و 
الضوابط، ومنها شرب األعلى قبل األسفل، ويف ذلك حساابت احتياج كل من متُّر اجملاري املائية 

 يف أراضيه، واقتسام مياهها بشكل عادل، يعطي كل ذي حق حّقه، وال يسيء إىل أحد.
 ويذكر أن قانون املياه يف اإلسالم يشتمل على أبواب، رتبها على النحو التايل: 

  .فالتعاري -
 املياه العمومية )امللكية العامة للمياه(.  -
 إقامة احلواجز والسدود )نقل املياه( -
 تقسيم املياه املشرتكة.تثبيت احلقوق على املياه العامة، و  -
 محاية املياه من التلوث. -
 الفصل يف املنازعات.  -

ل صلى هللا عليه مث تناول موضوع املياه من حيث بيعها وحكمه يف اإلسالم، ومعجزات للرسو 
وسلم يف املاء، والفرات يف القران الكرمي والسنة النبوية املطهرة وكتب الفقه، وفصل يف )مرج 

 البحرين يلتقيان( ومالحق فيها نصوص تتعلق ببعض االتفاقيات احلديثة حول املياه واستخدامها.
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 أتديب املوظفني يف الفقه اإلسالمي
 

مي وتطبيقاته يف النظام السعودي/ إعداد حسني بن علي أتديب املوظفني يف الفقه اإلسال
الرايض: جامعة امللك سعود، قسم الثقافة اإلسالمية،   -الشريف؛ إشراف خليل حممد نصار.

 )رسالة ماجستري(.  -ورقة. 318هـ، 1420
 

حبث علمي لطيف، بنيَّ فيه الكاتب مشروعية التأديب يف الفقه اإلسالمية، وذكر أنواعه: إعالماً 
ن وتوبيخاً، وهتديداً، وتشهرياً، مث التأديب ابجللد واحلبس، والتأديب املايل، وذكر صوراً من 

املخالفات املوجبة للتأديب يف عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين، مث مسقطات 
 وبة. التأديب : من جهل وإكراه وعفو وتقادم وموت، وخصص فصالً يف رد االعتبار وعالقته ابلت

وذكر يف اخلامتة أن الغرض من التأديب هو إصالح األفراد ومحاية اجلماعة وصيانة نظامها، فتأديب 
املخالف ليس معناه االنتقام منه، وإمنا استصالحه، والعقوابت إمنا شرعت لرمحة هللا بعباده وإرادة 

ائف الذين اإلحسان إليهم، وبني حرص اإلسالم على كفالة حياة حرة كرمية ألصحاب الوظ
 يعملون جبد وإخالص ونزاهة... 

 
 تسبيب األحكام القضائية 

 
 -تسبيب األحكام القضائية يف الشريعة اإلسالمية/ عبد هللا بن حممد بن سعد آل خنني.

 ص.   195هـ  1420الرايض: املؤلف، 
 

حبث جليل، يعين به املؤلف بيان سبب احلكم القضائي الذي وقع على املدعى عليه، وفائدته 
إطابة نفس احملكوم عليه، ومتكينه من الطعن يف احلكم، ومتكني احملكمة املختصة بتعقب احلكم من 

دراسته وتدقيقه، ومحل القاضي على االجتهاد وبذل الوسع يف تقرير حكمه، مث ذكر عدم تسبيب 
 احلكم يف نقضه عند القائلني بوجوبه.

له، وبنّي أقسامه، مث ذكر مشروعيته وحكمه يف وقد عرَّف املؤلف التسبيب أوالً واستعمال الفقهاء 
املذاهب األربعة وعند الظاهرية، مث ضوابط التسبيب وطرائقه وفوائده، وتسبيب حمكمة التمييز 
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احلكم الصحيح إذا مل يكن مسبباً وإمضاؤه عند االقتضاء، واخلطأ يف التسبيب الشرعي... 
 تائج. وتسبيب الناقص... مث خامتة البحث وفيها أبرز الن

 
 استيفاء احلق بغري قضاء 

 
اإلسكندرية:   -استيفاء احلق بغري قضاء يف الشريعة اإلسالمية/ عبد الودود حممد السرييت.

 ص.  75مؤسسة الثقافة اجلامعية، د. ت،  
 

 أمام صاحب احلق أحد طريقني للحصول على حقه: 
 األول: برفع دعوى أمام القضاء.

 ري دعوى وال قضاء.والثاين: استيفاء حقه بنفسه من غ
وموضوع البحث هو األخري، وذكر املؤلف أنه موضوع مل تتفق عليه كلمة الفقهاء، بل اختلفوا فيه 

اختالفاً كبرياً، وأساس هذا االختالف حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم هلند بنت عتبه عندما 
 ي بنيك ". شكت إليه ُشّح أيب سفيان: "خذي من ماله ابملعروف ما يكفيك وما يكف

 وقد حصر املؤلف كالمه يف ثالثة مباحث:
األول: فيما البد من الرفع إىل القضاء ابتفاق الفقهاء، ويعين إذا كان املطلوب حتصيل عقوبة،  

 كقصاص وحد وقذف، أو حّد سرقة وتعزير... 
 وهناك حاالت مستثناة من هذه القاعدة، فقد ذهب بعض الفقهاء إىل أنه جيوز للمشتوم أن يرد

 على الشامت مبثل قوله، واألفضل له أن ال يفعل، ولكن ليس له أن يرّد عليه مبا هو معصية... 
ابتفاق الفقهاء وذلك كتحصيل األعيان املستحقة، مثال ذلك:  الثاين: فيما ال حيتاج إىل قضاء

إذن  العني املغصوبة جيوز اسرتدادها من الغاصب قسراً، وكتحصيل نفقة الزوجة واألوالد من غري
 الزوج وال إذن احلاكم.

الثالث: ما اختلف يف جواز حتصيله من احلقوق بغري قضاء، وذلك يف مسألة استيفاء احلقوق  
 املرتتبة يف الذمة... وفيه تفصيل.
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 حكم شهادة املرأة يف الفقه اإلسالمية
 

لة مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كي -للباحث ثناء هللا حكيم خري الدين روشن الدين.
 )رسالة ماجستري(.  -ورقة.  451هـ 1418الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

 
دراسة علمية موثقة يف موضوع مهم يرتدد احلديث عنه بني وقت وآخر، يثريها أعداء املّلة، 

 واملتشككون وأهل النفاق. 
 يف ستة فصول غطى الباحث أنواع الشهادات القضائية، وحكم شهادة املرأة يف أنواعها.

  يف الفصل األول معىن الشهادة، واحلكمة من نقص شهادة املرأة عن شهادة الرجل.بني 
 ويف الثاين: شهادة املرأة يف جرائم احلدود والتعزير، وهالل شهر رمضان وغريه من شهور العام.

 ويف الثالث: شهادة املرأة يف إثبات ونفي املال وما يؤول إليه من العقود واجلناايت. 
 هادهتا يف العقود والتصرفات اليت مل تكن ماالً وال تؤول إليه ويطلع عليه الرجال غالباً.ويف الرابع: ش

ويف اخلامس: شهادهتا يف األمور اليت يغلب اطالع النساء عليها، وحكم شهادة الرجل يف هذا 
 النوع، وشهادة احلسبة من املرأة.

ية واخلَبة من املرأة واخلنثى وحكم ويف السادس: الدعاوى اليت تثبت ابلشاهد مع اليمني، والتزك
 شهادته. 

 ويف اخلامتة استنتاجات من البحث، منها: 
تثبت جرائم التعزير بشهادة النساء ولو انفردن، بشرط التقيد ابلعدد املنصوص عليه شرعاً،  -

وشهادهتن يف احلدود والقصاص مقبولة بشرط أن تقوم امرأاتن مقام رجل واحد، وأن يكون معهن 
 رجل.

ما يغلب اطالع النساء عليه من عوراهتن يثبت بشهادة امرأةٍّ واحدة، وتقبل فيه شهادة رجل  -
 واحد، وذلك للضرورة.

تقبل تزكية النساء للشهود إذا كان شهود األصل يف غري احلدود والقصاص، سواء كانت  -
 تزكيتهن للرجال أم للنساء.

 الحتياط.شهادة اخلنثى مقبولة، ويعتَب أنثى يف الشهادة ل -
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 التطوير بن احلقيقة والتضليل 

 
 -. 217هـ، ص 1411املنصورة: دار الوفاء،  -أتليف مجال عبد اهلادي، علي أمحد لنب.

 (. 2)دعوة إلنقاذ التعليم: احلل اإلسالمي؛ 
 

كتاب يف غاية األمهية، يتعّرض لتغيري مناهج التعليم يف شىت مراحله مبصر على حساب عقيدة 
 ها، وتذويب هويتها، وتغريب تقاليدها خلسة وبشكل تدرجيي، حىت يف األزهر! األمة وطمس معامل

والعجيب أن يصدر هذا التطوير عن جهات أخرى غري خمتصة هبذا الشأن وإلغاء كتب إسالمية  
أبكملها، وحذف موضوعات أخرى إسالمية دون الرجوع إىل مؤلفيها أو مشورة املتخصصني أو 

غريهم، وابختصار فإن التطوير اجلديد حّنى القيم واألفكار اإلسالمية استطالع رأي املعلمني أو 
من املقررات، فقد ألغى األزهر مواد يف التفسري واحلديث وغريها، وألغت وزارة الرتبية آايت قرآنية  

حتث على اجلهاد وتوجب احلكم مبا أنزل هللا، وغريها من موضوعات كتب القراءة وكتب الرتبية 
 اإلسالمية. 

ضم هذا الكتاب ثالثة أحباث مقدمة إىل مؤمتر "قضية التعليم " املنعقد جبامعة أسيوط بتاريخ وي
ه ، أوهلا بعنوان: املؤثرات اخلارجية والداخلية، والثاين: التطوير بني 1411ربيع األول  23-25

لتعليم احلقيقة والواقع، واألخري: احلل اإلسالمي لقضية التعليم، وحيتوي على عشرين مقرتًحا ل
 املنهجي أبركانه ويعتمد على عقيدة األمة.

ومن األمثلة الكثرية يف تغيري املناهج، يف املرحلة االبتدائية مثاًل: ألغي التاريخ اإلسالمي وتقرر بدالً 
منه التاريخ الفرعوين، ليتخذ التالميذ مثلهم األعلى رمسيس الثاين الذي قال "أان ربُُّكم األعلى"، 

 ريخ الوثنية واخلرافة الفرعونية حمل اتريخ اإلسالم بعد أن هداان هللا إليه؟ملاذا حيلُّ ات
ويف كتاب )اإلجنليزي( اجلديد يف املرحلة الثانوية يف وزارة الرتبية واألزهر أُلغي اتريخ صالح الدين 

وكل ما يربط الطالب بوطنه وقيمه واترخيه، وتقرر بدالً من ذلك موضوعات عن الرقص والغناء 
 يسر وكل ما يربطه ابحلضارة الغربية املهرتئة.وامل

ويف الكتاب مناذج أخرى كثرية، وبيان بثماين مواد أزهرية )شرعية وعربية( مت إلغاؤها بتدرّج وخبث 
 شديدين.
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وقد كشف الباحثان عن تورط منظمات عاملية يف التآمر على عقول املسلمني ومؤسساهتم 
نظمة "اإلسالم والغرب" اجلمعية املشبوهة اليت ولدت حتت التعليمية، منها منظمة اليونسكو، وم

 رعاية اليونسكو ومنظمة التعليم والثقافة التابعة جلامعة الدول العربية... 
 

 املاء يف الفكر اإلسالمي واألدب العريب
 

 مج..  4هـ، 1416احملمدية )املغرب(، -أتليف حممد بن عبد العزيز بن عبد هللا .
 

ع املاء يف أربعة أجزاء: املاء يف اللغة، يف القرآن والسنة، املاء عند الشعوب تناول املؤلف موضو 
واحلضارات األخرى، مث حاول التفصيل يف الكالم عن املاء وعن أصله وفصله، وعن علم الظواهر 

 15عرض على هذا النحو يف "الكتاب املغريب": جملة ببليوجرافية نقدية ع  ) .الطبيعية املتصلة به
 (. 10م( ص1997)

 
 مشهد الرايح وتصريفها 

 
هـ 1418الرايض: الدار العاملية للكتاب اإلسالمي،  -أتليف عبد الكرمي حسن العثمان.

 . ص 262
 

أوضح املؤلف كيف جّند هللا تعاىل الريح مرتني، أوالمها إلظهار رمحته خبلقه ولطفه بعبادة، 
 واألخرى حني جّندها مرسلة ابلعذاب والدمار على طائفة من عباده استحقوا ذلك.

وقد شرح هذا املشهد وأتثريه حسب وروده يف سور القرآن الكرمي، وبيانه مبا صّح من السنة 
 قوال السلف.املطّهرة وأ

 وأوضح مشاهد مبعطيات العلوم التجريبية، حيث جيمع مؤلفه بني التخصصني العلمي والشرعي.
 ومن العناوين اجلانبية للموضوع: 

 درجات هبوب الرايح وتصريفها.  -
 ملمح الرايح واملرسالت والناشرات.  -

http://www.alukah.net/articles/174/2812.aspx#_ftn1


86 

 

 ذرو اهلشيم النبايت. -
 الريح املرسلة ابلعذاب يف غزوة اخلندق. -
 دان آخر لعمل الريح التدمريي يف العصر احلديث.مي -
 مذكرات اترخيية عن الزوابع واألعاصري يف العامل. -
 حرية املاديني يف تعليل هذه األعاصري وخاصة العاصفة االستوائية. -

 
 املستشفيات اإلسالمية 

 
اق السعيد، املستشفيات اإلسالمية من العصر النبوي إىل العصر العثماين/ عبد هللا عبد الرز 

 ص. 320هـ، 1408عمَّان: دار الضياء،  -
 

 كتاب رائع، بقلم طبيب متخصص، وشاعر، كاتب، ابحث. 
حتدث فيه عن نشأة البيمارستاانت )املستشفيات( اإلسالمية، وأنواعها، كمستشفيات  

أو  املساجد،والسجون، ومستشفيات األمراض العقلية أو دور اجملانني، واجملاذم أو دور اجملذومني
دور الزمىن، واملستشفيات اخلاصة، والثابتة، وامليدانية العسكرية، واحلربية أو العسكرية، والتخصصية 

واحملمولة أو املتنقلة، واملتنقلة بني القرى، وحمطات اإلسعاف لألماكن العامة واملزدمحة، 
 واملستشفيات اليت تصاحب احلكام يف تنقالهتم، مث التعليمية. 

ف املعماري هلذه املستشفيات من حيث املوقع اجلغرايف، والوصف الشكلي، مث حتدث عن الوص
 وتوابع املستشفى ومنشأته. 

وعن أقسامها السريرية والصيدالنية، والفنية الطبية، مث عن نظامها اإلداري واملايل، من انظر 
 وحمتسب وأوقاف... 

العصر النبوي الكرمي إىل  وخصص الفصول الباقية للحديث املستشفيات يف كل عصر، ابتداًء من
 آخر القرن العاشر اهلجري.

يقول املؤلف يف مقدمته: قامت املستشفيات اإلسالمية بتدريس العلوم الفقهية وقراءة القرآن جنباً 
إىل جنب مع العلوم الطبيعية والصيدالنية، وكان من توابع املستشفيات اإلسالمية مكتب لتعليم 

َن يؤذِّنون يف السَحر قبل الفجر بساعتني، بصوت رخيم وأدعية دينية قراءة القرآن. وكان املؤذِّنو 
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لتخفيف ضجر املرضى، ولتطمئن قلوهبم بذكر هللا. وكان من توابع املستشفيات اإلسالمية  
املساجد وقاعات لتدريس العلوم الفقهية، وأخرى للمؤرخني ليستمعوا للرواايت والقصص يف 

 املستشفيات اإلسالمية. 
انت املستشفيات اإلسالمية مثالية تشبه إىل حدٍّ بعيدٍّ ما نراه يف عصران هذا، وتفوقها يف ... لقد ك

أنظمتها العالجية، حيث كان يُقدُم العالج املمتاز بدون أجر أو مقابل للمرضى، وكذلك يف 
 أبنيتها الرحبة الواسعة اليت كانت ُتشّيد يف أماكن صحية ختتار بعد دقّة ومتحيص... 

 
 العربية وتطورها يف العصور اإلسالمية املالبس 

 
بغداد: مؤسسة املعاهد الفنية،  -أتليف صبحية رشيد رشدي؛ رسوم هناء عبد اجلليل برتو.

 ص. 166هـ، 1401
 

فوائد كثرية، منها أهنا تلقي ضوءاً على مستوى احلضارات  -كما تقول الكاتبة-لدراسة األلبسة 
نها أتريخ النقوش والشعوب اليت تعود إليها، ومدى وخصائصها وتطوراهتا، فنستطيع أن نعرف م

عزلة هذه الشعوب أو اتصاالهتا، ومدى حمافظتها أو قبوهلا للتجديد واالقتباس، كما أهنا من 
 الدالئل على املستوى الصناعي والتجاري والفين لألمم.

وكذلك على  وتعتمد دراسة األلبسة التارخيية على ما وصلنا منها وعلى النقوش اليت توضحها،
 اإلرشادات إليها، وعلى أوصافها يف الكتاابت اليت تقدمها النصوص واملصادر األدبية.

والبحث الذي قدمته املؤلفة هنا حماولة لعرض شبه شامل لأللبسة العربية يف صدر اإلسالم والعصر 
نقلها العرب األموي، والعصر العباسي، وهي توضح األلبسة اليت كانت سائدة يف اجلزيرة العربية و 

إىل األمصار اليت استوطنوها يف العامل اإلسالمي، فهي تشمل ألبسة الرسول صلى هللا عليه وسلم 
والصحابة وكبار رجال الدولة والناس من العرب الذي كونوا الدولة اإلسالمية ورّسخوا ركائز 

 احلضارة اإلسالمية 
 واحتوى الكتاب على ملحقني:

ة للمالبس العربية، قامت إبعدادها ابالستعانة ابألشكال  األول: تضمن ختطيطات توضيحي
 والرسوم والنقوش املستقاة من املصادر والكتب القدمية.
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والثاين: تضمن لوحات فنية توضح األلبسة العربية اليت تناوهلا الكتاب ابلشرح والتفصيل مع رسوم 
أشكال التخطيطات املستقاة توضيحية تقرهبا إىل أذهان القراء، فهي مستوحاة من مادة الكتاب و 

 من الرسوم واألشكال القدمية اليت وصلت إلينا.
 

 لو أسلَمت املعلقات

 
 /)شعر(  إسالمياتاملعلقات: نظرات يف املعلقات اجلاهلية ومعارضتها بسبع  أسلمت لو

 ص. 131هـ، 1421دمشق: دار القلم،  -.يوسف العظم
 

السبع، ختّيل ما كان يقوله هؤالء الشعراء لو كانوا  يةاجلاهلشاعر األقصى أنه بتدبُّره املعلقات  يذكر
 شاعرية فّذة وموهبة وإبداع؟  منمسلمني، مع ما هم عليه 

إسالمية، ولغاية إميانية، فكان هذا الديوان  بروحهنا خطر له أن يعارض قصائدهم، ولكن  ومن
فيه فحول الشعراء، " الذي يذكر أنه جازف فيه جمازفًة كبرية حني عارض املعلقات أسلمت"لو 

 ال جيرؤ شاعٌر أن يعارضهم... الذين
 

اإلسالمية اليت عارضها هبا، من ذلك معلقة لبيد اليت  ابلقصيدةأبيااتً من املعلقة مث يتبعها  ويورد
 :مطلعها

 فرِجاُمها   غوهلا  أتّبد   مبىنً         فمقاُمها حملُّها الداير عفتِ 

 بقوله:  فيعارضها

 ومقاُمها     عزُّها    مبكة   وعال        أعالمها زهتْ  وقد  الداير زكتِ 
 إماُمها  وهو الفتح صفوف يُزجي        قلوبنا  ًُ   ربيع  اهلادي واملصطفى

 وحساُمها   ُرحُمها  املعامعِ   ولدى        اجَلىن موفور اخلري حقل السلم يف

 معلقة عنرتة فيقول يف أوهلا:  يعارض كما

 واسلمي  برٍّ   كل  عن  وحتّدثي        تكلمي   مننياملؤ    أمّ    دار   اي
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 الن ُّّومِ    الُغفاة   مسع   يف  تنسابُ         دعوةً   املآذن  من  مسعتِ   وإذا
 سّلمي قومي اخللق شفيع  وعلى        موقفاً  أمحدَ  ذكر من فاستلهمي

 معلقة امرئ القيس يقول يف أوهلا:  معارضة ويف

 منزلِ   واحلقِّ   الرمحن  من وقولٍّ         علِ   من حتّدرَ  ذكرٍّ  من نبكِ  قفا
 ُمْعضلي وينفكُّ  نفسي به وتصفوْ         خواطري  وتسمو  قليب به يرقّ 

 معارضته ملعلقة عمر بن كلثوم يقول: أول ويف

 يبينا  أنْ  أوشكَ  الفجر فنورُ         نبِّهينا   -بربِّك–   هيّب   أال
 اجلنينا    فطرَ   للذي  ونركعَ         خشوعٍّ  يف للمهيمنِ  لنسجدَ 

 حنوانً     قلباً    أمهُ    وأودعَ         درعاً  األرحام من له وصاغ

 معارضاً به معلقة زهري بن أيب سلمى: قاله ومما

 تَبُّمِ     دون    هللا    بعطاء    وُجد         الفىت  على  عارٌ  فالبخل تبخلنْ  وال
 بلسمِ   أكواب  الناس  منه  ليشربَ         صافياً  الروض يف املاء نبع مثل وكن

 ُتكرمِ   اخللق  يف  هللا  عباد  وأكرِم        مالُه  قلَّ   من  الناس  يف حتقرنْ  وال
 وجمرمِ     لباغٍّ     يوماً    تركننْ    وال        قادراً   كنت إن القوم فساد وأصلح

 
 املعاصر العريباالحنراف العقدي يف األدب 

 
دار  : جدة  -الغامدي، إشراف عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ،  انصرد بن إعداد سعي

 رسالة دكتوراه(. اصله ) -.مج 3هـ 1425، االندلس اخلضراء
 

ه الفكرية واألدبية بعاملعاصر، يف ش أدهبمعلمية طويلة حبثها الكاتب مع احلداثيني، يف  مسرية
ية وممارساته العملية، وانتهى إىل أن احلداثة نبتة العرب التقليديةوأصوله الفلسفية الغربية، وفروعه 

أدوار التسلط االستعماري اليت مارسها الغرب ضد بالد املسلمني، وأهنا   إلكمالغربية جيء هبا 
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عربية احلرف أجنبية الوالء، وأن من أهم أغراضها إحداث الفوضى يف العقائد  أبقالمكتبت 
ومواقفهم   كالمهماإلسالم متام املناقضة، وأنه ابلنظر إىل   والنظم والعالقات، وأهنا تناقض واألخالق

احرتموا اإلحلاد  وابملقابلمن اإلميان فقد نفوا وجود هللا أو شككوا يف ذلك وسخروا واستخفوا، 
وخاطبوه مبا ال يليق، وجحدوا  النقصوملل الكفر وأثنوا على أهلها، ووصفوا هللا تعاىل أبوصاف 

اإلسالم، ألن اإلنسان عندهم جمرد جسد  هبا، وكل الغيبيات اليت جاء وجود الرسل واليوم اآلخر
والشعائر اإلسالمية، وحاربوا حكم اإلسالم  ابملصطلحاتتطور عن حيوان، وعبثوا يف كالمهم 

األخالق اإلسالمية، بل جحدوا وجود األخالق حتت دعاوى  منورفضوه مجلة وتفصياًل، وسخروا 
حنالل عوامل الكبت والتخلف ولذلك تبنوا الدعوة إىل اال من ومزاعم أهنا ،نسبية األخالق

االجتماعية والنفسية تفسريات مادية حيوانية وسعوا إىل تطبيق  احلياةوالفوضى اخللقية، وفسروا 
 اجلاهلية حماكني أسيادهم يف ذلك.  واالقتصاديةالنظُم السياسية 

 العقدي عندهم: االحنرافمن أسباب هذا  وذكر
والفساد التعليمي يف كثري من بالد املسلمني  به،لنقص أمام الغرب وإجنازاته، واالنبهار اب الشعور

ابلدين أو املعادين له أو اخلائفني منه، مث احلفاوة  اجلاهلنيووجود أجهزة التوجيه والتأثري أبيدي 
مصلحة يف اإلعالم على أهنم أصحاب فكر وعقل ومعرفة وحرص على  وإبرازهمالظاهرة ابملنحرفني 

ثقافية وسلوكية، والسفر إىل بالد الغرب والغرق يف مستنقعات أفكارهم  وقدراتالناس واألوطان 
 . وفلسفاهتم

 : اخلارجيةاألسباب  ومن
املسلمني، وسعيهم يف مسخ أبناء املسلمني  بالداألعداء على مواطن التأثري والتوجيه يف  سيطرة

 وسلخهم من دينهم.
 ملواجهة االحنراف العقدي يف األدب العريب املعاصر: هاوجهاملقرتحات اليت  ومن

ووسائل اإلعالم، وتقوية رابطته، وإبعاد   اجلامعاتابألدب اإلسالمي، وتوسيع دائرته يف  االهتمام
 واإلعالمي والثقايف ومواطن النفوذ وفضحهم... التعليمياملنحرفني عن مواطن التأثري 
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 اإلسالمياألدب األردي 
 

)سلسلة    -.ص761 ،هـ1419الرايض: جامعة اإلمام،  -.إبراهيمعبد احلميد  مسري أتليف
 (. اإلسالميةآداب الشعوب 

 
ابلعربية، وأنه يهدف يف املقام األول إىل إبراز  األردياملؤلف أن هذا أول حبث يتناول األدب  يذكر

د عمد فيه إىل دراسة وق .منطقة شبه القارة اهلندية الباكستانية يفالوجه املشرق لألدب اإلسالمي 
التارخيية الذي منا وتطور يف ظل الدعوة اإلسالمية، وصار أداب عظيماً  للعصورتطور األدب طبقاً 

 إمياانالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف على يد أدابء مسلمني ملتزمني بعقيدهتم  منمستمداً 
 وعلماً وممارسًة وسلوكاً. 

 
الضوء على حركات اإلصالح اإلسالمي اليت   البحثردي يلقي خالل دراسة تطور األدب األ ومن

وأصحاب حركات التنصري، مث تقّصي العالقات  املستشرقنيظهرت يف األدب اهلندي، ورّد هجوم 
 يف البالد العربية األخرى وخاصة اجلزيرة العربية.  واملسلمنيوالروابط بني مسلمي اهلند 

 
األردية حىت الوقت احلاضر، وقد ظهرت اللغة  اللغةشأة املساحة التارخيية للبحث زمان ن وتغطي

اإلسالم الذي استطاع أن يصهر سكان املنطقة ويعيد  دعاةاألردية يف ظل اإلسالم، وعلى أيدي 
 .التوحيد  عقيدةتشكيلهم ويقّوم فطرهتم على 

عر واملشا اإلنسانوفيه مناذج نثرية وشعرية ختدم اهلدف األساسي للبحث واليت متس حياة  
 املؤمنة والعقيدة. والعاطفةاإلنسانية السليمة اليت متضي مع الفطرة، والتعبري عن الفكر املؤمن 

 
 اإلسالميأدب اهلوسا 

 
)سلسلة   -.ص  461هـ 1421الرايض: جامعة اإلمام،  - .حجازي السيد مصطفىأتليف 

 (. 4 اإلسالمية،آداب الشعوب 
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اليت ال نكاد نعرف عنها شيئاً، وهم إخوة  مية،اإلسالأمجل األدب أن يعرف آبداب الشعوب  من

 يف احلياة، هي آصرة العقيدة اإلسالمية احلنيفة...  آصرةلنا يف الدين، جتمعنا هبم أقوى 
 

يذكر الكاتب أن  .أكَبها نيجرياي والنيجر خاصة،أحد اآلداب اإلسالمية يف غرب إفريقيا  وهذا
ل الوضوح يف أدب اهلوسا اإلسالمي، فعلماء اهلوسا  ك  واضحاناألثر العريب والثقافة اإلسالمية 

يف هذه البالد خترّجوا يف األزهر الشريف، وتتلمذوا على أيدي العلماء  اإلسالماألوائل الذين نشروا 
من  والكثرييف املشرق اإلسالمي، وهذا األثر واضح على كل املستوايت، قلباً وقالباً.  املسلمني

الشعرية  املنظوماتنبوية، وظهر هناك الشعر التعليمي ممثالً يف القصص مأخوذ من األحاديث ال
 .العظيماليت تتناول العقيدة اإلسالمية وتعاليم الدين 

 
العربية، مث بدأت أغراض الشعر األخرى يف  والقوالبصّب شعراء اهلوسا شعرهم يف البحور  وقد 

 هللا وغري ذلك. إىلالظهور، كاملدائح النبوية والتوسل 
 

يف عشرة فصول، حتدث فيها عن موضوعات عديدة من هذا  كتابهعل املؤلف أحباث  ج وقد 
يف والايت هوسا وأثرها مع البداية الدينية، وحركة التأليف والرتمجة  العربيةاألدب، كانتشار اللغة 

يف  وفصلوالرواد األوائل يف ذلك، وظهور القصة اهلوساوية واألثر اإلسالمي فيها،  والرسائل
ابلعربية،   اإلسالميومن األدب  ،، املستقاة فيها من القرآن الكرمي، ومن احلديث الشريفاألمثال

 .املتنوعةواألغراض الشعرية  ،مث الشعر ومنظوماته الوعظية والتعليمية
 

 إسالمي يقول فيه: بشعرٍّ ذلك قول مودي سبيكن الذي افتتح ديوانه  من
 الَعون"من هللا جّل جاللُه أطلب 

 ديك اي هللا املالذ ل ألن
 علي نبينا حممد  وأصلى

 وصحبه وآله.. اي هللا  
 أن املصطفى هو رسولك ونقرّ 
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 هللا  ايأَطْعناه ونتبعه..  
 أنت الذي ال شريك له  اللهم

 أنك خلقت الكل اي هللا علمن
 الذي تقبل دعواِت املخلوق  أنت

 كانت ذنوبُه.. اي هللا    مهما
 هَي رمحتك تُرى يف كل مكان ها

 ، اجعْلها خالصًة لوجهك  ربِّ 
 . هللاقد عّمتنا.. اي  رمحُتكَ 

 
 معجم مصنفات احلنابلة 

 
 مج.  8هـ 1422الرايض: املؤلف،  -أتليف عبدهللا بن حممد بن أمحد الطريقي.

 
عمل متميِّز، أمضى فيه مؤلِّفه سبع سنوات، جيمع وحيّرِر ويَوثِّق، مبيًنا مؤلَّفات احلنابلة، منذ وفاة  

ه (   1420ه (، حىت وفاة الشيخ عبدالعزيز بن ابز ) 241ي يف القرن الثالث اهلجري )أول حنبل
رمحهم هللا تعاىل، فيذكر الرتمجة، ويتبعها ابملُصنَّفات، ذاكرًا من نسبها إىل مؤلِّفيها، وأماكن ُوُجودها 

بعة مبجلدٍّ إن كانت خمطوطة، وحىت يف العصر احلديث اتَّبع هذا األسلوب، وأتْ َبع اجمللدات الس
اثمنٍّ فيه الَفَهارس العامَّة للُمؤلفني والُكُتب؛ حيث أْوَرَد ِذْكرهم أوالً حسب تواريخ الوفاة، األول 

 فاألول. 
 
 

 الثابتون على اإلسالم
 

الثابتون على اإلسالم أايم فتنة الردة يف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ودورهم 
هـ،  1420الرايض: دار طيبة،  -مزيدة وُمنَـقََّحة. 2ط -أمحد .يف إمخادها/ مهدي رزق هللا 

 ص.  147



94 

 

 
ْت عِن اإلسالم بعد وفاة رسول هللا  اجلديد اجلاد يف هذا الكتاب هو نفُيه أنَّ العرب قاطبة اْرَتدَّ

ِصرون صلى هللا عليه وسلم ما عدا قريًشا وثقيًفا؛ فقد تَ َناقلْت ُكُتب التاريخ، وتبعهم املَُؤرِّخون املعا
قَّة، أو عدم املَْوُضوعيَّة، أو سوء الغَرض، أِو  جوانب من فتنة الّرِدَّة بشيءٍّ مَن التعميم، أو عدم الدِّ

 النَّْظرة اجلُزئيَّة، كما يقول املَُؤلِّف.
 

، وهو  قال: بل إنَّ ِمْثل هذا التَّناُول ِمن جانب بعض الكتَّاب املسلمني يُدخلهم يف حمظورٍّ شرعيٍّّ
ام  بعض الصحابة ابلّرِدَّة، ووْصف خري القرون أبنه قرن فتنة مشلْت معظم املسلمنَي، ويُ ْعطي اهتِّ

 دليالً على أنَّ اإلسالم كان ضعيًفا وسط العرب، وأنَّ ُدُخوهلم يف اإلسالم كان َشْكليًّا. 
 

 إليها، هي أنَّين ويف دراسة اترخييَّة حُمَْكمة يقول: إنَّ أول حقيقة ُتْسَتْخَلص مَن املصادر اليت أشرتُ 
وا مجيًعا عِن اإلسالم؛ بل  مل أجْد ما يدلُّ على أنَّ القبائل والزُّعماء واألفراد املسلمني قِد ارتدُّ

ْولة اإلسالميَّة قِد اعتمدْت على قاعدةٍّ صلبةٍّ مَن اجلماعات والقبائل واألفراد، الذين  وجْدُت أنَّ الدَّ
أحناء اجلزيرة، وكانوا َسَنًدا قوايًّ لإلسالم ودولته يف قْمع حركة ثبتوا على اإلسالم، وانبثوا يف كافَّة 

 املرَتدِّيَن منهم.
 

اب مل ُيْسِلم  د َمن ثبت على اإلسالم يف احلجاز ووسط اجلزيرة العربيَّة، ُمبَ يًِّنا أنَّ ُمَسيْ َلمة الَكذَّ مثَّ عدَّ
؟! وأن سجاح التَّميميَّة ال يت ادَّعِت النبوَّة كانت نصرانيَّة، وأنه ثبت يف أْصاًل، فكيف يُقال إنَّه ارتدَّ

ثَ ْته نفسه  نوا من قَ ْتله، وقاتلوا من بعده َمن َحدَّ اليمن قوٌم كثريون، وقاوموا األسود العنسي، ومَتَكَّ
د يف بين متيم، والَيَمامة، وعمان،  ابلفتنة بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهكذا َعدَّ

 وت، ومهرة، ومشايل اجلزيرة. والبحرين، وحضرم
 

 إنه كتاٌب جديٌر ابلقراءة والتََّدبُّر، وفيه تصحيح مفاهيم خاطئة، جزى هللا مؤلِّفه خريًا.
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 أثر العلماء يف احلياة السياسيَّة يف الدولة األُمويَّة
 

  -ص. 794هـ، 1424الرايض: مكتبة الرشد،  -إعداد عبدهللا بن عبدالرمحن اخلرعان.
 لة دكتوراه(.)أصله رسا

 
ياسي  يذكر الباحث أنَّه كان للعلماء جبانب اخلُلفاء والُوالة والقادة أَثَ ٌر فَ عَّال يف صيانة التاريخ السِّ

لألمَّة اإلسالميَّة، يف معَظم حقب ُعُصوره الزَّاِهية، إمَّا ِبُقْرهِبم مَن اخلُلفاء والُوالة عن كثب؛ 
ديد، واملشورة الناِصحة، لُيصبحوا بعًضا ِمن أعواهنم، ومن خاصَّ  م هلُم الرَّأي السَّ ة بطانتهم اليت تُ َقدِّ

اليت ُتْسهم يف توجيه احُلكم واإلدارة إىل ما فيه صالح األُمَّة، أو بتويلِّ بعض األعمال واملناِصب، 
مونه من صورة صاِدقة يف ُحسن التَّعاُمل مع الناس من خالل تلك األعمال، أو إبعطائِهم  وما يُ َقدِّ

املُُثل الُعليا يف كيفيَّة التَّعاُمل مع الُوالة يف حالة اخِلالف معهم، مبا يسلكونه ِمن آداب مَجَّة، 
 وأساليب انِجعة؛ إلصالح األخطاء، وتوجيه االحِنراف.

 
ولة األُمويَّة، وما كان  راسة مظاهر التَّعاُون بني العلماء واخللفاء ووالهتم يف عصر الدَّ   وتُ َبنيِّ هذه الدِّ

عليه كثرٌي من خلفاء بين أمية من تقدير للعلماء، ويف هذا َكْشف لَِتَحيُّز كثريٍّ مَن الّرِواايت 
والكتاابت التارخييَّة، اليت ُتَصّوِر العالقة بني العلماء وخلفاء بن أمية ووالهتم على أهنا ذات جانبٍّ 

، يظهر فيها التَّنافُر وتتَّسع فيها الفجوة بني ا  لطََّرفني. واحدٍّ َسْليبٍّّ
 

ولة، من خالل َعالقة التعاُون، أِو االنعزال،  ويُ َبنيِّ يف اخلامتة أصناف العلماء ومواقفهم من هذه الدَّ
أِو اخلالف، وأن املشارَكة كانْت بدرجات متفاِوتة، وأشكال مَتعدِّدة، وأثر كلِّ هذا يف صياغة 

َلة والرتاُبط بني  الَقرَارات السياسيَّة وما إليها، وتَ َبنيَّ من خالل هذه راسة: أنه ُكلَّما قوَيِت الصِّ الدِّ
خلفاء بين أمية ووالهتم من جهة، والعلماء من جهة أخرى، كان هلذا أثره يف قوَّة ترابط اجملتمع 

 وزايدة ِصالهتم بني الرَّعيَّة وقادهتا؛ كما َحَدَث ذلك يف عهد عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا.
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 ر مَن احلروب الصَّليبيَّة مواقف نصارى الشام ومص
 

)رسالة   -هـ.1420الرايض، جامعة اإلمام، قسم التاريخ،  -إعداد علي بن حممد العواجي.
 دكتوراه(. 

 
... ممَّا ذََكرَُه الباحث يف اخلامتة حول هذا املوضوع:   حبثٍّ عميقٍّ شاملٍّ

البابويَّة هتِدف من ورائه إىل أهداف  احلملة الصَّليبيَّة األوىل كانْت مشروًعا َكَنِسيًّا خالًصا، كانِت  -
قاق بني كنيسة روما وبِيزَْنطة،   رق، وإهناء الشِّ كثرية؛ منها: فرض سيطرهتا على نصارى الشَّ

وتوحيدمها من جديد، حتت زعامة البااب، ومل تكْن محالت إنقاذٍّ كما زَعَم املُْسَتْشرِقون، فقد عاش 
 هانِئة.النَّصارى يف َكَنف احلكم اإلسالمي عيشة 

 
َساَهَم النَّصارى املََحلِّيُّون يف تعزيز الُوُجود الصَّلييب، فقِد استعان هبُم الصَّليبيون؛ من أجل معرفةٍّ  -

 أكَب ابلطبيعة اجلُغراِفيَّة لبالد الشام. 
 
ديهم، استعان الصَّليبيون ابلعناصر النَّصرانيَّة املََحليَّة يف ُمَواَجهة مشكلة نَ ْقص العنصر البشري ل -

 وهي مشكلة طاَلَما أرَّقِت الصليبيني؛ نظرًا للت ََّفوُّق الَعَددي للُمسلمنَي.
 
غريَّ احلكم الصلييب ِمن أوضاع النَّصارى املََحلِّيني يف بالد الشام، فأصبحوا عبيًدا للسيد  -

م يف مجيع أمورهم، ومَتَّ ربطهم ابألرض، ومل تُ َتْح هلم حرية الت َّ  نَ قُّل والتجارة اإلقطاعي، يَ َتَحكَّ
ن احلكم اإلسالمي، الذي أعطاهم استقالليَّة اتمَّة من خالل  والزَّواج، على عكس ما عهدوه إابَّ

ريعة اإلسالميَّة السْمَحة.   الشَّ
موليَّة وارِدة يف مواقف النَّصارى املََحلِّينَي؛ وذلك لعدم ُوُجودهم يف مكانٍّ  - مل تكْن صفة الشُّ

، وانتفاء ُوُجود  زعامة واحدة، واختالطهم مع املسلمنَي. واحدٍّ
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كان النَّصارى املََحلِّيوَن حتت احلكم الصَّلييب مبثابة احلَُلفاء؛ ولكنَّهُم افْ تَ َقدوا حريَّة أداء طُُقوسهم   -
حسب معتقداهتم اليت كانوا يَ َتَمتَّعون هبا حتت احلكم اإلسالمي؛ ذلك أنَّ الصَّليبينَي َقِدُموا ُغزاة، 

 ُضوا آراءهم عليهم، كما فرضوا ضريبة الُعشر عليهم.فَ َفرَ 
 
لبيَّة مع اجلانب   - ام املسلمنَي ابملَُوظَّفنَي النَّصارى هلا نتائُجها السَّ كانِت استعانة بعض احُلكَّ

 اإلسالمي. 
 
، اتَّضح ذلك مِ  - ن َتَصرُّف يف العهد اململوكي كان تعاُون النَّصارى مع الصَّليبينَي يُ َواَجه ِبَردٍّّ حاِسمٍّ

الظاهر بِيََبس مع نصارى قارا، ومع النصارى يف مصر الذين أشعلوا احلرائق؛ انتقاًما ِلَما حلَّ 
 ابلصليبيني ِمن هزائم على يد الظاهر بيَبس.

 
مل يَ نْ َتِه تعاُون النَّصارى يف الشام ومصر بعد طْرد الصليبيني هنائيًّا من بالد الشام، فكان املوارنة  -

  ُعون إىل عودة الصليبيني.يَ َتطَلَّ 
 

 نتيجة االجتهاد يف املَُهاَدنة واجلهاد 
 

نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد: رحلة الغزال وسفارته إىل األندلس/ أمحد بن املهدي 
هـ، 1404اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية،  -الغزال، َحقَّقه وَقدَّم له إمساعيل العريب.

 ص: 247
 

ولة الكبار،  عرف هذا الك هرة واالنتشار؛ فهو رحلٌة سياسيٌَّة ألحد رجاالت الدَّ تاب كثريًا مَن الشُّ
ه ، مَن املستشاريَن  1191وصاحب الرِّحلة ومؤلفها هو أمحد بن املهدي الغزال، املتوىفَّ سنة 

 املقرَّبنَي للسلطان املغريب حممد بن عبدهللا.
 

األسرى املسلمنَي هناك، وسوء معاملتهم إىل درجةٍّ  وكانْت سبب رحلته إىل إسبانيا هو وضعية 
كبرية من ِقبل السلطات اإلسبانيَّة، فكتبوا رسالًة إىل السلطان حممد؛ َيْشكون مما انهَلم ِمَن 
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ف واإلهانة، ومما يكلفون به مَن األعمال الشاقَّة يف َشقِّ الطُُّرق وغري ذلك، مع ِقلَّة العناية  الت ََّعسُّ
هم، فتأَثَّر السلطان حلاهِلم، واْهَتمَّ مبِصريِهم، فكتب إىل كارلوس ملك إسبانيا أن يهتمَّ أبْكِلهم ولباسِ 

كما يفعل هو بتمييز القساوسة ورجال   ،أبْمرِهم عموًما، وحِبََفَظة القرآن والَعَجزة منهم ُخُصوًصا
 الدِّين مَن األسرى اإلسبان الذين يوَجدون يف يده.

 
لرحلة إىل  -هو مؤلِّف هذا الكتاب  -أرسل السلطان أحد كتَّابه الِكبار وانتهى األمر إىل أْن 

إسبانيا، َفَكَتَب رحلته هذه بِدقَّة، فيها أخباٌر كثرية، وجنحْت سفارته؛ حيث إنَّ املَِلك اإلسباين 
 أطَْلَق سراح األسرى املغارِبة، وعمل على حتسني بقيَّة األسرى املسلمني الذين َوقَ ُعوا يف يده.

 
لكِن انتهى أمُر صاحب الرِّحلة أن َجرََّده املَِلك حممد بن عبدهللا من مناصبه؛ بسبب تقصريه يف 
عدم االحتياط من عبارةٍّ َكتَ َبها يف املُعاَهدة، استطاع ِمن خالهلا أن يزوَِّرها اإلسبان، مما أَثَّر على 

بان، وكان يريد أن خُيَلَِّصها منهم، حربٍّ شاملةٍّ شنَّها السلطان على "مليلة"، اليت كانت يف يد اإلس
 فانسحب منها... وبقيَّة التَّفصيالت يف الرِّحلة ذات القيمة العلميَّة والتارخييَّة اليت ال ختفى. 

 
 َشَذرات مِّن ُكُتب َمْفُقودة يف التاريخ

 
 ص.   534هـ، 1408بريوت: دار الغرب اإلسالمي،  -اْسَتْخَرَجها وَحقَّقها إحسان عباس.

 
اث، فُقَدْت كتبها األساسية، فيجمعها   مجيل أن يعمَد ابحٌث قديٌر إىل نصوصٍّ يف ُكُتب الرتُّ

ويصنِّفها يف كتاب، وهذا ما قام به األستاذ إحسان عباس، فجمع نصوص ثالثني كتااًب معظمها  
ما مفقود، من جمموعة ُكُتب تراثيَّة، وال تعرف حمتوايته إالَّ إذا ظهرْت فهرستها للعيان، وهذا 

أحببُت تدوينه أو بيانه، فلَعلَّ ابحثني يبحثون عن نصوص، ويكون قسم منها موجوًدا يف هذا 
 الكتاب. 

 
وقبل ذلك أذكِّر أهل البحث والعلم: أنَّ جامع هذه املادة ذََكَر أنه اقتصر على مْجع مواد من 

ا إىل مثل هذا العمل، موضوعنِي حيبهما، مها األدب والتاريخ، فجديٌر مبحيبِّ علوم أخرى أن يعمدو 
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موا عَمالً علميًّا جيًدا يف هذا امليدان.  فيجمعوا مواد ِلكتبٍّ مفقودةٍّ من بطون الُكُتب القدمية، ويُقدِّ
 وهذه حمتوايت هذا الكتاب: 

 أخبار الَبامكة، أليب جعفر عمر بن األزرق الكرماين. -
 كتاب األحداث، أليب جعفر حممد بن األزهر.  -
 أيب األزهر والقطربلي. اتريخ حممد بن -
 اتريخ حممد ابن أيب األزهر. -
 سري الثغور، أليب عمرو عثمان بن عبدهللا الطرسوسي. -
 اتريخ العظيمي، حممد بن علي التنوخي احلليب. -
 االستظهار يف التاريخ على الشهور، البن السمناين.  -
 لك اهلمذاين.عنوان السري يف حماسن أهل الَبْدو واحلضر، حملمد بن عبدامل -
 اتريخ مهام بن الفضل التنوخي املعري. -
 تواريخ صنعها بنو منقذ. -
 أزهار األهنار، ألسامة بن منقذ. -
 ذيل على اتريخ مهام بن الفضل، ملُنقذ بن مرشد. -
 اتريخ مجعة علي بن مرشد. -
 مدرج للمرهف بن أسامة.  -
 اتريخ خمتصر عمله ابن الدهان البغدادي. -
 خمتصر اتريخ الطَبي، أليب غالب عبدالواحد بن مسعود.ذيل على  -
 حلية السريني من خواص الدنيسريني، لعمر بن اخلضر. -
 اتريخ حران، البن سالمة احلراين. -
 االستسعاد مبَن لقيته ِمن صاحلي العباد، لناصح الدين احلنبلي. -
 سرية أمحد بن طولون. -
 سرية مخارويه.  -
 خشيد، البن زوالق.سرية حممد بن طغج اإل -
 سرية سيف الدولة، للزراد الديلمي. -
 كتاب املفاَوضة، البن نصر الكاتب.  -
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 كتاب الربيع، لغرس النعمة حممد بن هالل.  -
 نزهة الناظر، لكمال الدين بن املهنا. -
 جزء فيه مراثي بين املهذب املعريني. -
 جزء مجع فيه ما رُِثَي به أبو العالء املعري. -
 الديرة، أليب احلسن الشمشاطي.  كتاب  -
 ذيل اخلريدة وسيل اجلريدة، للعماد األصفهاين. -
 كتاب األوراق، للصويل.  -

 
 معجم ما أُل ِّف عن مكَّة

 
 ص.  585هـ، 1420بريدة: املؤلف،  -أتليف عبدالعزيز بن راشد السنيدي.

 
نورة، وهذا الكتاب اجلديد فيما نَ وَّْهت يف كتايب "كتب هادفة " إىل معجم ما ألَِّف عِن املدينة امل

سة، ومناسباهتا الدِّينية، يف اجملاالت  أُلِّف عن مكة املكرمة، ومعاملها، وأهلها، ومشاعرها املَُقدَّ
التارخييَّة، والدِّينية، والسياسيَّة، واالقتصادية، واالجتماعيَّة، والعلميَّة، والفكريَّة، واألدبيَّة، واجلغرافيَّة، 

ه . )أما الفرتة املُتَ بَ قِّية، 1343فْجر التاريخ حىت دخوهلا حتت احلكم السعودي عام وغريها، منذ 
، للمؤلف نفسه، بعنوان: "مكة يف العهد السعودي" )   -ه  1343فقد صدرْت يف كتابٍّ مستقلٍّّ

ه (. سواء كانت هذه الكتاابت مَن 1419بريدة، اندي القصيم األديب،  -ه (: بيليوجرافيا.1419
والسجالت الرَّمسيَّة، أم الُكُتب، أم الرَّسائل العلميَّة، أم األحباث واملقاالت والتقارير، أم  الواثئق

 الندوات واحملاضرات، أم غري ذلك. 
 

وقد َضمَّ ابإلضافة إىل ذلك الُكُتَب املعنيَّة ابلفضائل واملناِقب، وكتب القبائل واألنساب، وُكُتب  
رَي، وُكُتب اجلغ اِجم والسِّ رافيا واملعامل والرحالت، وكذلك ما ُكِتب عن حياة املصطفى صلى هللا الرتَّ

ة خاصة، إضافة إىل ما كتب عن اتريخ احلج وحوادثه، وكتب املناسك إذا  عليه وسلم يف مكَّ
توفَّرت فيها معلومات اترخييَّة أو حضارية خمتلفة، فضالً عن ِذْكر ُكُتب أخرى تشريعيَّة وفقهيَّة 

 وِّعة تُ ْعىَن مبكة، وقد جعَله املؤلِّف يف أربعة أقسام:ودينيَّة ُمتن
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 خصص القسم األول: للُكُتب والواثئق على اختالف أنواعها. -
 والثاين: للرَّسائل اجلامعيَّة اجملازَة مَن اجلامعات أو الكليات.  -
 والثالث: األحباث واملقاالت والنََّدوات واحملاَضرَات.  -
ة بُِلغات غري عربية. ]وأذكِّر هنا بكتاب والرابع: ما أُلَِّف وكُ  -  MAKKAH ALِتب عن مكَّ

– MUKARAMAH ABIBLIOGRAPHYلزميلنا األستاذ حممد أويس شودري،   ؛
ة املكرمة، أصدرْته جامعة أم القرى، ويقع يف   ص[.  181وهو ببيليوجرافيا عما كتب عن مكَّ

َ املخطوط منها مع ِذْكر مصادرها وبياانت أخرى عنها، وذََكر يف احلواشي احملتوى العلمي  وَبنيَّ
راسات ذات العناوين املُبْ َهمة، ووضع يف آخر الكتاب فهارس للموضوعات،   لكثريٍّ مَن الُكُتب والدِّ

 َصنََّف فيها املواد الوارِدة تصنيًفا مفصاًل.
 

 وْعد هللا ليس لبين إسرائيل
 

هـ،  1391ملصرية العامة للتأليف، القاهرة: اهليئة ا -أتليف حممد عبدالرمحن عبدللطيف.
 )دراسات إسالمية(.  -ص.  147

 
يذُكر املؤلِّف أنَّ الكثرييَن تناَولوا قضيَّة ِفَلْسطني؛ لكن هناك جانًبا مل يَ تَ َعرَّضوا له، ومل جيِر هلم فيه 

د ه (. أال وهو أساس القضيَّة، والدافع الذي َدَفع اليهو  1387قَ َلم )كتب املؤلف حبثه هذا سنة 
إىل خوض ِغمار هذه احلروب كلها، وهو الَوْعد الذي وعد هللا به نبّيه إبراهيم أبن يكوَن لَنْسله 

 سلطان يف األرض، وأن جيعَلهم أئمًة، وجيعلهم الوارثنَي.
 

ْهيَ ْونِيُّوَن   -وهذا الوعد  د أر  -كما يُؤِمن به الصِّ سة، وهو حُيَدِّ ض قائٌم يف التوراة، ويف ُكتُبهم املَُقدَّ
 امليعاد أبهنا مَن النِّيل إىل الُفرَات.

 
ْهيَ ْونِيَّة السابقة.   وعلى هذا؛ فقد كان هذا الوعد األساس الذي حكم كلَّ احلركة الصِّ

ي حوادث التاريخ، وقصة الوعد اإلهلي ومناقشته، وهل حقًّا هناك وعٌد ِمَن   وقد قام املَُؤلِّف بِتَ َقصِّ
 الوعد برمَّته ظاهر فيه أثر الصنعة والصياغة والتبديل والَعَبث؟هللا لبين إسرائيل، أو أنَّ هذا 
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وأثبت أن التوراة مل ترِو شيًئا عن قصة الوعد اإلهلي يف عهد سليمان... وخلص إىل أن هذه  
 التَّوراة احلالية قد أصاهبا التحريف والتبديل.

 
وهو  - إبراهيم اخلليل عليه السالم مث تَ تَ بََّع ما ورد يف اإلجنيل والقرآن، وأثبت بَنصِّ القرآن أنَّ 

مل َيْسَتِطْع مع مكانته هذه أن يناَل لذريته وعًدا من ربِّ العاملني؛ ألنه  -حبيب هللا وصفيه وجنيُّه 
ِعُلَك َوِإِذ ابْ تَ َلى إِبْ رَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماتٍّ فََأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإيّنِ َجاقد يكون يف نسله الظامل لنَ ْفِسه ولربه؛ } 

 [.124 البقرة:سورة ] {لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرَِّييِت قَاَل الَ يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ 
 

بل ملن َحَفَظ عْهد هللا، وأحيا  فوعد هللا ابلت َّْفِضيل والعلوِّ والنَّصر ال لشعب بعينه، وال ألمة بذاهتا؛
 شرعه، وأقام دينه. 

 
 من اتريخ مصر اإلسالمية يف أدب األطفال

 
 -من اتريخ مصر اإلسالمية يف أدب األطفال: دراسة نقدية/ أتليف حممد بسام ملص. 

 ص.  135هـ، 1421عمَّان: املؤلف، 
 

سة روز دراسة نقديَّة لكتاب "اهلالل والصَّليب"، ملَُؤلِّفه عبدالتو  اب يوُسف، الذي صدر عن مؤسَّ
ه ، ومؤلِّفه معروف مبؤلِّفاته الغزيرة لألطفال؛ منها: أعماله الكثرية عِن  1400اليوسف، عام 

ريفة، والتاريخ اإلسالمي، إضافة إىل ُكتُبه العديدة املُتَ َعلِّقة بثقافة  رية النبويَّة، واألحاديث الشَّ السِّ
هة للِكبار فل املَُوجَّ ، ويُ َقدم هذه األعمال على أهنا "أدب إسالمي"، وقد َحصل على جائزة الطِّ

امللك فَ ْيصل اإلسالميَّة، وتناَوَل يف هذا الكتاب اتريخ مصر، متَمثِّالً العالقة بني املسلمني 
ًها ذلك للطفل املسِلم.  والنصارى من خالل حوادث خمتارة، وُمَوجِّ

 
ْقد يلحظ املرُء مدى  اخلُطُورة يف بعض أحباث هذا الِكتاب، واألغاليط اليت وقع وبدراسة هذا الن َّ

فيها حتت جمهر الدراسة العلميَّة اإلسالميَّة، فاملؤلُِّف يدرس احلالَة يف إطار الوطنيَّة والقومية، بينما  
رعيَّة اليت َوَضعها هلُم اإلسالم؛ ومبا أنَّ  مَّة ينبغي أالَّ خترج عِن األحكام الشَّ الكتاب  أحكام أهل الذِّ

http://www.alukah.net/articles/174/4628.aspx#_ftn4
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مَّة، وأن يدركوا ما هلم  هم أن يعرفوا أسس تعاُمل اإلسالم مع أهل الذِّ ه ألوالد األمَّة، فِمن حقِّ موجَّ
 وما عليهم.

 
ين يف قتال  فقد أشاد مثالً بَدْور النصارى يف مواَجهة الفرنج، ومشاركتهم جيش صالح الدِّ

زعيمة  -يف العصر احلديث-هدى الشعراوي  الصَّليبيني، وأنَّ عيسى العوام كان نصرانيًّا!! واعتَب
حترير املرأة، ونزع احلجاب، رائدة ومناضلة، وأيََّدها يف اعتبار احلجاب جهالً وُعزلة، وأهنا انَضَلْت 

 مع النَّصرانيَّات ابسم الوطنيَّة، وتصرخ وهتتف حلرية مصر واهلالل والصليب.
 

( مرة، وهي تسمية ال وجود هلا يف 71هتا حنو ) وذكر الناقد هنا أنه استخدم "املسيحيَّة" ومشتقا
 التاريخ اإلسالمي، وال يستعملها علماء اإلسالم، والصواب استخدام "النَّصرانية" بدالً منها.

 
( مواضع، وهو مصطلح خاص ابإلسالم، وال 7كما استخدم مصطلح "الشهيد" للنصارى يف )

ين هلل أواًل.  يكون شهيًدا؛ إالَّ َمن أخلص الدِّ
 

( مرة، وقد هنينا عن خماطبة الرهبان ابلسيد واملوىل 12واستخدم يف كتابه ألفاظ: "أبوان" و"األب" ) 
 24وحنو ذلك... وأن أهل مصر انضلوا ِمن أجل "الدِّميقراطية" و"الوطنية ".. ودعا إىل جعل يوم 

مات يف مسجد السيدة يوًما وطنيًّا؛ ختليًدا للقاء فريدٍّ َحَدث بني املسيحيَّات واملسل 1919أبريل 
 زينب.. 

  وهذا كله يدل على أنه ال صفاء إسالميًّا يف فكر الكاتب.
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