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ا!ذمَة

المرسلين،سيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينرلثللهالحمدُ

وبعد:،أجمعينوصحبهاَلهوعلى

علىيحرصأنمناالفردفعلىولهذاكنز"الرجالمعرفة"إن:يقال

منشيءفاتهف!ن،وصحبتهم،معهموالعيسالرجالأعلامعلىالتعرف

سيرهم.بقراءةعنهعوضذلك

بطاقةأو،ميتةمعلوماتمعرفةمنهيرادلاالأعلامسيرتتبعإن

ذلكوراءمنيطلببل،فحسبوتواريخأرقاماَتحددشخصيةأو،ذاتية

كما،لأجلهاتهمحياعاشواالتيالساميةلأهدافواالعظماءسيرخطتحديد

تجاربهم،منوالاستفادة،اَثارهموسَبع،محاسنهمعنالفحصيطلب

بهم.والاقتداء

يذكرأنالأعلامالأئمةأولئكلتراجميتصدىفيمنيحسنلذلك

مأثرةعلىيدلكانأو،طلبهفيالعلملطلابمنشطاَكانماأحوالهممن

.النفوسوكبر،الهمةعظمعلىتدلالماَثرمن

علمهمعصارةفيهاأودعواالتيباَثارهميُعَزفَأنيستحسنكما

شك.ولاحقيقيكنزذاتهبحدوهو،وعقولهمأفكارهموثمرة

منالماضينمنالعظماءسيرفيونكتبنقرأأناعتدناولقدهذا

والأحياءالمعاصرينسيرعنالطرفذلكفيغاضين،والأعلامالأئمة



عليهلقولهمصداقأ،وسلفمضىممنكثيرعنوشاواَشانألايقلودأالذين

يضزُهملاالحقعلىظَاهرينَأمَتيمِنْطائفةٌتزالُ"لا:والسلامالصلاة

.(")1كَذلكوَهُماللهِامرُيَأتيَحتَّىخذلَهممَن

هذهفيالكتابةفيالمشاركةعلىالموافقةإلىدفعنيالذيهووهذا

هذه(.بدمشقالقلم)دارإصدارهاعلىتقومالتيالجديدةالسلسلة

العلميةواَئارهمالمعاصرينسيرمنعددعلىالضوءتسلطالتيالسلسلة

عرفتهمالذيناساتذتيمنعددعناكتباناخترتوقد.والفكرية

بأدبهم.وتأدبتوفكرهمعلمهممعينمنونهلتوخالطتهم

الشيخالدكتورالأستاذالكبيرأستاذيبترجمةافتتحأناخترتكما

منأرجو،بيضاءأيادمنعليلهلمااللهحفظه(الزحيليمصطفى)وهبة

خير.كلبهاعنييجزيهانالله

باضاءةأشيرأنالموجزةالترجمةهذهخلالمنحاولتوقدهذا

التيواَئاره،فيهوجدهالعلمطلبفيالكريماستاذياحوالعنكاشفة

الإسلامية.المكتبةفيمتميزةبصماتتركت

فصلين:إلىمقسمأالبحثجاءوقد

سيرةفيهاستعرضت،والعلميةالذاتيةسيرتهفي:الأولالفصل

ووظائفه،وأعمالهوعلومهدراستهإلى،ونشاتهومولدهبيئتهمنبدءاَحياته

فيواضحأئرلهمكانالذ!،وشيوخهاساتذتهبأشهرطياتهفيعزَفتكما

التيوشمائلهاخلاقهعلىأعرجانانسولم،وشخصيتهالعلميتكوينه

وكرمأ.فضلاَإياهااللهحباه

عنه.اللهرضيثوبانعن0291رقم،الإمارةفيمسلمأخرجه(1)



لجميعسرداًومؤلفاتهآئارهعنالحديثوتضمن:الثانيالفصل

وتعريفأبأهمها.منهاطبعما

طلبةوعلىعليئحقهبعضالكبيرأستاذيوفيتقدكونأنأرجو

وأن،الواجبلبعضأداءقدمتفيمايكونوأن،إخوانيمنالشريفالعلم

والاقتداء،آئارهلتتبع،الشرعيالعلمشُداةوهمملهمتيالحافزفيهيكون

التحصيلفيوالصبروالجدوالعلمالفضيلةبأهدابالتمسكفي،بسيرته

والطلب.

.والإخلاصالتوفيقوجلعزالمولىأسألالختاموفي

العالمين.ربلثهوالحمد

هـ0421الآخر/ربيع/16فيدمشق

وكتب

سّي!!!امررجا.و



-

-



الفه!إلأوهـ

شملهيرمماصما



-

-



الفه!اةوهـلهيربهصاشم

1-البيئة:
ء)1(

ريفمحافظةفيالنبكمنطقةتتبعالقلمونفيبلدة:عطيهدير

حمص،نحوالمتجهالطريقعلىكم()98دمشقعنتبعدهر!،دمشق

الماشية،وتربيةبالزراعةسكانهايعمل،قديمةوهي،فيهاقديملديرتنسب

والإقبالوالنشاطبالحركةأهلهاويتميز،اليدويالسجادبصناعةوتشتهر

مطلعفيالأمريكيتينإلىالهجرةحركةبينهمنشطتكما،العلمعلى

العشرين.القرن

حيثمنالقلمونمنطقةبلدانثانيتعد(عطية)ديرانمنوبالرغم

-القرنهذامطلعحتى-كانتف!نها،والشهرةوالمساحةالسكانعدد

اصحابولا،المؤرخونعنهايتحدَثفلم،ذكرأوشأنذاتغير،صغيرة

الأنسابكتبأصحابإليهاينسبلموكذلك،البلدانمعاجمكتب

)تيفينو(اسمهأوروبيسائحسوىإليهايشيروالمالرحالةوحتى،أحدا23(

)1(

)2(

وصفيلمحمد(دمشق)محافظةالسوريالريف:فيبهامستفيضاَتعريفاَانظر

3904/:السوريالعربيللقطرالجفرافيوالمعجم331؟-271ص،زكريا

-014.

إليهاينسبفلمالمُخدَثينمنوأما،المتقدمينمنإليهانسبأحدعلىأعئرلم

=كتابحفاظمنكان،م(5691هـ-1384:)تعطاني(الدير)فايزالشيخإلا
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.(ام)656سنةحواليبهامرَّ

نهضةالبلدةهذهشهدتالهجريعشرالرابعالقرنبداياتوفي

هـ-ا036:)ت)1(القصابالقادرعبدالشيخعلآمتهابهمةمباركةعلمية

تكونانلهاارادمدرسةفيهاوانشأ،الشريفالأزهرمنقدِمالذي(م1491

طلاببهايهتديمنارةاصبحتانلبثتفما،الأزهر)2(عنمصغراَنموذجأ

الله،إلىالدعوةعلىعملواالذيالمئاتمنهافتخرّج،إليهاويثوبونالعلم

والفقر.الجهلفيغارقةكانتانبعدالمناطقتلكاللهبهمفأحيا

والنشاة:إلمولد-2

عامفي(عبادة)أبوالزحيليوهبةالدكتورالأستاذولدالبيئةتلكفي

موصوفينكريمينلوالدينام329()مارسايارمنالسادسهـ/ا351

.والتقوىبالصلاح

مكثراَ،تعالىاللهلكتابحافظأكانالزحيليمصطفىالحاجفوالده

،المطهرةلنبويةالسنةبالتمسكاشديد،لنهاراواطرافلليلاآناءتلاوتهمن

المسجد،فيالجماعةصلاةمحافظأعلى،والصيامالعبادةكثير،بهاعاملاَ

)1(

)2(

علماءتاريخفيترجمةله،العشرللقراءاتوالجامعينالمتقنينتعالىالله

033-ص،الهجريعشرالرابعالقرنفيدمثقوأعلام؟2978/:دمثق

332.

علماءوتاريخ،مطبوعةالقصابوفامحمدالثيخابنهبقلموافيةترجمةله

لكحالة:المؤلفينومعجم؟091-918ص،دمشقوأعلام؟1/952:دمشق

/5892.

تاسيسعلىسنةمئةمروربمناسبةامهـ-899ا184الماضيالعامفياحتفل

وعملام898هـ-1316عامتاسستحيث،المدرسةلهذهالقصابالثيخ

الذكوربقسميهاالمدرسةفتحمتابعةعلىالزحيليوهبةالدكتورالأستاذ

.والإناث
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الأثرالأخلاقلهذهكانوقد-والتوانيالكسليعرفلا،عاليةهمةذا

.-اولادهمنعرفتفيمنالواضح

يديموكان،والتجارةبالزراعةيعملمصطفىالحاجكانوقد

الدراساتإطارفيوخصوصأ،العلميالتحصيللمتابعة()1أولادهتوجيه

وفيكُتبه)2(فيوهبةالدكتورفضيلةبذلكنوهوقد،الفقهيةالإسلامية

التالي:بالإهداءالدكتوراهفيرسالتهتؤَجأنهذلكومن،موضعمنأكثر

منلاستزادةوا،العلمآفاقاستكشافإلىدفعنيالذيوالدي"إلى

."...والبرهانوالمعرفةالحقنور

المباركةوالدينيةالعلميةالنهضةثمراتأحدكانفقدغرو،ولا

أولادهيرىأنيحبكانللشيخمحبتهولشدة،اللهرحمهالقصابللشيخ

لموجه.والمربياويعْمَ،لوالدانِعْمَنفكا،نهجهوينهجون،طريقهيختطون

الأولىجمادىمن13الجمعةيوممساءمصطفىالحاجتوفي

اللهرحمه،التالياليومظهرودفنام759ايار23هـالموافقا593

واسعة.رحمة

شديدةوكانت،سعدةمصطفىبنتفاطمةالحاجةفهيوالدتهواما

)1(

)2(

منهمالثانياتوفي،منهأكبروهما:ومحمودتوفيق:همأخوةاربعةوهبةللدكتور

تعالى.اللهرحمه

مكةفيللتدريسواعير،دمشقبجامعةالشريعةبكليةاستاذوهو:محمد.د

الشارقة.بجامعةالشريعةكليةعميدحاليأمنصبويشغل،الكويتثمالمكرمة

الدكتورلثانويةمديراَحاليأويعمل،العربيةاللغةقسممنمتخرج:احمد10

عطية.-بدير-خالهسعدةمحمود

وأدلته.لإسلامياالفقه:كتابهمقدمةالمثالسبيلعلىانظر
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الأحديومتوفيتوقد،بهاعاملة،الشريعةبأهدابمتمسكة،الورع

الله.رحمهام38491//13هـالموافقا404الاخرةجمادىا1

الطبيعيمنفكان،المترجَمالأستاذنشأالجوهذاوفيالبيئةتلكفي

فقد،حصلماوذلك،الكريمالقرآنتعلمإلىالأولىبداياتهفييتجهاْن

صالحةامرأةعندالبلدةكتاتيباحدفيتجويداًفأتقنه،الكريمالكتابقرأ

وجيز.وقتفيوذلك(قطمة)المنحافظة

إلىينتفلأنقبلبلدتهفيواتمهالابتدائيةاالمرحلةدرسذلكبعد

والدته.منبتوجيهدمشق

وشهاداته:-دراسته3

وله()4691سنةدمشقمدينةقدمالابتدائيةالدراسةأنهىأنبعد

والثانوية.لإعداديةادراستهلمتابعةعامأ(ا4)

تلكفيتمثلكانتالتي)1(،الشرعيةبالكليةالتحقدمشقوفي

الثقافةونشر،الإسلاميالدينخدمةغايتهإسلاميمعهدالشرعيةالكلية)1(

تاسسوقد،الواجببهذاللقيامطلابهوإعداد،الدينيةوالآدابالإسلامية

،ام31/8429/تاريخ،س002/10رقمالاشتراعيالمرسومبموجب

الحسني،الدينتاجمحمدالشيخآنئذالسوريةالجمهوريةرئيسعنالصادر

وآولاهـ(373:)تالقصابكاملالشيخبمساعيالكليةهذهتاسستوقد

منطقةفيمقرهاوكاناهـ(382:)تالشطيحسنالشيخإدارتهاتوقمن

أسستوعندما.بدمشقالعمارةبحيالنقيبزقافإلىانتقلتثم،طوالعسبع

الثانويةإلىالشرعيةالكليةاسمغيرام529عامدمشقبجامعةالشريعةكلية

آنظمةمجموعة:انظر.الميدانبحيالغواصمنطقةإلىوانتقلت،الشرعية

كتبهوما؟4:ص،البيقونيمنظومةشرحفيالفيوميوآملية،الشرعيةالكلية

49،-764،85/،254-)4/253:ذكرياتهفيالطنطاويعليالشيخ

50.)1
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والذيالسوريالعربيالقطرمستوىعلىالوحيدالرسميالمعهدالأيام

.()1الشرعيةالعلوميدرس

الدراسةمنسنواتستالمترجَملأستاذاامضىالشرعيةالكليةوفي

ترتيبهوكان،م5291عام(الشرعية-الثانوية-)التجهيزدرجةبعدهانال

العامومجموعه،وغيرهماوحلبدمشقمنالمتقدمينجميععلىالأول

.)امتياز(بدرجة

مصرإلىتوجه-الشرعيةالثانوية-التجهيزشهادةعلىحصولهبعد

بكليتهانكبوهناك،العاليالعلميوتحصيله،العلميةمسيرتهلمتابعة

الكلياتمنعددفيفدرَس،المعارفمنوالاستزادة،العلمطلبعلى

كليتيفيالأزهريةالجامعةفيدرسفقدواحد،آنفيوالجامعات

،(شمس)عينبجامعةالحقوقكليةفيدرسكما،العربيةواللغةالشريعة

الآتية:الشهاداتنالانالدراسةتلكحصيلةوكانت

بجامعةالشريعةكليةمنالإسلاميةالشريعةفيالعاليةالشهادة-ا

المتقدمين.جميععلىالأولترتيبهوكان.م6591عامالأزهر

بالجامعةالعربيةاللغةكليةمنبالتدريسالتخصصإجازة-2

.م5791عامالأزهرية

التخصص(إجازةمعالعالمِية)الشهادةعلىتحصلقديكونوبهذا

الإسلامي.العالمفيجامعةاعرقمن

،أدب)نحو،العربيةاللغةعلوم:الشرعيةالعلومجانبإلىيجمعوكان()1

واللغة(وهندسة)جبرالرياضياتوعلوم(،الأدبتاريخإنشاء،،بلاغة

انظمةمجموعةفيجاءكما.والجغرافيةوالتاريخوالفلسفةوالمنطقالأجنبية

.7501/:الطنطاويذكرياتوانظر؟الكلية
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عامجيدبتفديرشمس()عينجامعةمنالحقوقفيليسانس-3

م.5791

بعضفييضطرهتلكدراساتهفياتبعهالذيالمنهجكانوقد

اوتيبماذلكعلىيتغلبوكان،نفسهاليومفيامتحانينلتقديمالأحيان

قوية.وحافظة،دراسةوحسن،اطلاعسعةمن

سنواتخمسخلالجامعيةَشهاداتثلاثحضَلانهمنبالرغم

يشبعلمذلكانإلا،والمنهجالتوجهفيمختلفتينجامعتينومن،فقط

ع!يدوالنبيئُ؟العلمطلبفيصَدَقَمَنْيشبعكيف،الصادقالعلمينهمه

دنيافيومنهوئم،يشبعُلاعلمفيمنهوئم؟يشبعانلا"منهومان:يقول

فيمنهوئم:نَهمَتهمنهماواحديقضيلا"منهومان:روايةوفي،"يشبعلا

.")1(نهمتهيقضيلاالدنياطلبفيومنهوم،نهمتهيقضيلاالعلمطلب

طلبفينهمهيقضيلاالذيالأولالنوعمناستاذناكانلقدنعم

،والحقوقالشريعةفيالعاليالتخصصمتابعةعلىالعزمفعقد،العلم

العليا،التخصصيةللدراساتوالقاهرةالأزهرجامعتيمنكلِإلىفتقدم

الدراساتأقسامافتتاحفيالجديةبعدملشعورهالأزهرفييتابعلمانهإلا

جامعةفيالحقوقكليةفيدراستهفتابع-الوقتذلكفي-فيهالعليا

فيايسنتينوبعد،فيهاالإسلاميةالشريعةبقسمتخصصحيث،القاهرة

الشيخينشرطعلىوصححه،آن!عنا1/96:المستدركفيالحاكمآخرجه)1(

العلم،فيخيثمةأبو:آخرجهوقد،الذهبيووافقه"علةلهآجد"لم:وقال

ابنعن59011:رقم11276/:الكبيرفيوالطبراني،141:رقم33ص

رقم:العهابفيوالقضاعي؟38801:رقم0/1018:والطبراني؟عبامى

.مسعودابنعن232
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،الحقوقكليةمنالإسلاميةالشريعةفيالماجستيردرجةنالم9591عام

0(لإسلامياوالفقهلشرعيةاالسياسةفيئع)الذراالتخرجفيرسالتهوكانت

الفقهفيالحرب)اَثاربعنوانالدكتوراهفياطروحتهسجلذلكبعد

مدكور(سلاّم)محمدالدكتورالأستاذبإشراف-(مقارنةدراسة-الإسلامي

المناقشةلجنةفيكانوقد،الدكتوراهناقشم6391عاممنشباط13وفي

الفقيه)الشيخمنكلالمشرفللأستاذبالإضافةالرسالةعلىوالحكم

للتعليموزيراًكانالذيغانمحافظمحمدوالدكتور،زهرةابومحمد

فيوجاء(الأولىالشرف)مرتبة:بالإجماعاللجنةمنحتهوقد(العالي

.(الأجنبيةالجامعاتمعالرسالةبتبادل)التوصيةقرارها

يلحظ:الدراسيةالمترجَمالأستاذلمسيرةالمتتبعان

تعلقهشدةذلكوسبب،مراحلهاكلفيدراستهفيتفوقه-1

منهجهكانإذ،عنهمايشغلهانشأنهمنماكلعنوبُعده،وكتابهبدروسه

طلابأكانواولو،الاَخرينعنيستطيعمابفدرلانعزالادراستهاثناءالمتبع

لغرفةالفرصةيتحينكانمثلاًبدمشقالشرعيةالكليةفيكانفعندما،معه

عنبعيداًكتبهمعالطوالالساعاتفيهاليمكثالمدرسةفيفارغة

منزاويةفيفيجلس،الأمويالجامعإلىيترددكانماوكثيراً،الضوضاء

كاناتهالفترةتلكفيزاملهمنبعضليذكرحتى،للقراءةالبعيدةزواياه

الطلابمنخلتوقدالشرعيةالكليةاروقةفييقفالليلساعاتفييراه

انهاللهحفظهالأستاذيذكربل.الممراتضوءفييقرالكتابهحاملاً

وتحصيلقراءةغيرمندراستهمراحلفيواحدةدقيقةأضاعانهلايعرف

حققه.الذيالنجاحسزهوالدابوهذا،ومطالعةوكتابة

فيطويلةاوقاتأيضيعونالذينالعلملطلابدرشتقدموفيما
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.بفائدةتعودولانفعأتجديلامناقشاتفياووالفَعبالفهو

ودراستهتحصيلهفيالأستاذعليهسارالذيالمنهجفإن:وبالجملة

اللهنسال،العلملطلبنفسهفرغلمنيُحتذىنموذجأيكونأنيصلج

.والسدادالتوفيق

الحقوقية،والدراسةالشرعيةالدراسةبينتحصيلهفيجمع-2

الفقيهمعالجةالمعاصرةالقضاياومعالجةالواقعفهمعلىساعدهماوهذا

والعلميةالشخصيةحياتهفيوالواقعيةالمرونةاكسبهكما،الواعي

تناولالتيالمؤلفاتمنكثيرخلالمنالأمرهذالناوسيتجلى،والعملية

المعنونةسلسلتهفياكثرهاصدروقد،مستجدةففهيةمسائلخلالهامن

.(()1والمعاصرةالأصالة)بينب

والتنظيم،المنهجعفَمتهالحقوقفيدراستهانالأستاذيرى-3

علىالقدرةانارىكنتوإن،والكتابةالتأليفعلىالقدرةواكسبته

الموهبةوهذه،احدلكلتتاتىلاربانيةوموهبةملكةهيوالكتابةالتأليف

هذهصقلتقدالحقوقيةدراستهوأن،وهبةالدكتورفضيلةعندموجودة

وعززتها.الموهبة

وشيوخه:-أساتذته4

منمجموعةتعالىاللهحفظهالدكتورللأستاذوجلّعزاللههيأ

تجتمعانويصعبنظيرها،قلومصرالشامفيوشيوخهالعلمأساتذة

الطبقةمنتُعدوالمشايخالعلماءمنالطبقةفهذه،الدهرفيواحدلإنسان

المتخصص.العلميالتاليفمجالفي:اولاَكتبهسردانظر(1)
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فياُمَةيُعدُوبعضهم،جيلاستاذافرادهابعضوكان،وعملاًعلمأالعليا

اللهإلىودعوة،اللهودينالإسلامحياضعنوذوداًوعلمأ،عملاًرجل

.وبصيرةهدىعلى

جددت،مباركةعلميةنهضةصاحبالأعلامهؤلاءبعضكانكما

العلميةالنهضاتتلكاَثارتزالوما،القرنهذهبدايةفيالدينمعالم

الناسيزالوما،واضحبشكلالإسلاميالشارععلىبصماتهاتثبت

ثمارها.منويقطفونإليهايثوبونالعلموطلبة

هوبلفارغأ،إطراءًولاالقولفيمبالغةليس:اقولالذيوهذا

العملساحةفيالعاملينمناحدينكرهلا،ملموسوواقع،واقعةحقيقة

الاَثارهذهمنالاستفادةلنحسنيوفقناانوجلعزاللهاسال،الإسلامي

سلف.لخيرخلفخيرنكونوأن،الطيبة

هؤلاءلبعضموجزةتراجمبذكرزعمتماصحةعلىوسادللهذا

:استاذييديهمعلىتتلمذالذينلأعلاما

:الشامدمشقفيوشيوخهأساتذتهفمن

دمشقجامعخطيب:الشافعيالخطيبهاشممحمدالشيخ-1

والتعليم(التهذيب)جمعيةومؤسس،علميةنهضةوصاحب)الأموي(

ومبادئهالحنيفللإسلامشاملفهملهفقيهأكان.المعاهدمنيتبعهاوما

.(1()م1هـ-589ا)378سنةتوفي.الحقفيجرأةوله،الراسخة

التوجيهفيبهوتأثر،الشافعيالفقهفيوهبةالدكتورعليهقرا

.للإسلامالصحيحةالمعاييروتبيان

المؤلفينمعجم؟2071/:دمشقعلماءتاريخ03،اص،دمشقأعلام)1(

.171ص،لسوريينا
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بدمشقالعلمتلقى:()جوانيةالحمصيالرزاقعبدالشيخ-2

لأزهر-ا-شيخالتونسيحسينالخضرمحمدالشيخدروسوحضروالأزهر

وكان،الدقرعلىوالشيخ،الحسنيالدينبدرالشامبمحدثوتخرج

وتوفيم6391عامالسوريةللجمهوريةالعامالإفتاءوكالةوتولىفقيهأ،

الله.رحمه()1(امهـ-969ا)388عام

الفقهيةلدروسهكانانهوذكر،الفقهفيالزحيليالشيخعليهقرا

محببة.خاصةنكهة

(،الأدبيةالنهضة)جمعيةمؤسسيأحد:ياسينمحمودالشيخ-3

التي(الإسلاميةالهدايةو)جمعيةالعلماء(،و)رابطةالعلماء(،و)جمعية

بعلومخاصةعنايةوله،()الحقائقمجلةبتأسيسوساهم،رئاستهاتولى

وكانوعلومهالنبويالحديثفيوباعاثشغالوله،والفقهوالأدباللغة

(ام489هـ-ا)367سنةتوفي،العلميةوالمعاهدالمدارسفييدزس

.)2(اللهرحمه

وعلومه.النبويالحديثفيعليهقرا

إدارةتولى،والتعليمالتربيةرجالمن:الماردينيجودة-4

فيمؤلفاتوله،الشرعية()الثانويةالكليةإدارةثم،(الكاملية)المدرسة

.()3(م91هـ-57ا)376سنةتوفي،الجغرافية

)1(

)2(

)3(

فيمنالبشامعرف؟2812/:دمشقعلماءتاريخ؟17صه،دمشقأعلام

.022ص،الشامدمشقفتوىولي

المؤلفينمعجم؟2615/:دمشقعلماءتاريخ326؟ص،دمشقأعلام

.536ص،السوريين

.164ص،السوريينالمؤلفينمعجم؟6هص،دمشقأعلام



منأسرةسليلوهو،فرضيحنبليفقيه:الشطيحسنالشيخ-5

مديروهواول،العلميةالوظائففيتقلب،الدمشقيةالعلميةالأسراعرق

.(1()م2691هـ-3821)سنةربهرحمةإلىتوفي،بدمشقالشرعيةللكلية

الشخصيةوالأحوالالفرائضعلومالزحيليالأستاذعليهتلقى

.الأوقافوأحكام

دمشقأفذاذاحد:بالميدانيالشهيرحبنكةحسنالشيخ-6

المتميزةالعلميةالنهضةصاحب،الإسلامأعلاممنوعلم،المعدودين

سعادة-الغراءالجمعية)مدرسةمنكلوإدارةبتأسيسشاركحيث

و)المعهد،(الريحانيةو)المدرسةالأبناء(وقايةو)مدرسة،-(الأبناء

الإسلامي(التوجيه)جمعيةبتأسيسذلكوتؤَج-(،تنكز-الشرعي

المكرمة،مكةفي(الإسلاميالعالم)رابطةتأسيسفيوأسهم،ومعهدها

،يماريولايداريلاالذيوالغيورالمخلصالمسلمللعالمنموذجوهو

والسياسيةوالعصريةالشرعيةبالعلومتضلع،لائملومةاللهفييخشىولا

فاعلاًدومأيكونبل،بالأحداثينفعللاكانبأئهوامتاز،والاجتماعية

.()2(م7891هـ-)8913سنةتعالىاللهرحمهتوفي.فيها

التفسير.فيدروسهُالزحيليالأستاذحضر

الفهم،الدقيق،حبنكةصادقالشيخشقيقهدروسحضركما

والتوجيه.الإلقاءالمحكم

.2763/:دمشقعلماءتاريخ؟47ص،دمشقأعلام(1)

اليختلميذهأعدهاموجزةوترجمة604-3793/:دمشقعلماءتاريخ)2(

وفاته.ايامراجحكريممحمد
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المتميزةالعلميةالنهضةصاحبفرفور:صالحمحمدالشيخ-7

رجالمنوهوومعهدها،(الإسلاميالفتح)جمعيةومؤسس،بدمشق

العلماءمنمتتابعةطبقاتيديهعلىتخرجوقد،البارزينوالتعليمالتربية

المعاهدفيدرَّس،الإسلاميالعالمارجاءفيتوزعواالذين،العاملين

.(1)اللهرحمه(م1هـ-869ا04)7سنةوتوفي،وبيروتدمشقفيالدينية

.(والأدب)البلاغةالعربيةاللغةعلومفيالزحيليالشيخعليهقرا

درّس،بارعومدرس،حنفيفقيه:الفيوميلطفيمحمدالشيخ-8

الفنونفيالاجريةوالمدرسة،الشرعيةوالكلية،الكامليةبالمدرسة

رحمهتوفي،بدمشقالعلماء()رابطةاعمالفيمشاركةوله،المختلفة

.ام()2(099هـ-ا114)سنةالله

وعلمالحديثومصطلحالفقهأصولفيالزحيليالشيخعليهقرا

النحو.

مدير،الفاضلالعاملالعالم:بَعْيونالرنكوسيمحمودالشيخ-9

الشاممحدثتلاميذخواصمنوكان،)3(بدمشق(الأشرفيةالحديث)دار

الخيرابومحمدالشيخ(العلماء)رابطةورئيسالحسنيالدينبدرالشيخ

)1(

)2(

)3(

بعنوانالفرفوراللطيفعبدمحمدالدكتورالثخولدهبقلمواسعةترجمةله

مطبوعة.الفاخر(الوالدعنالعاطرالحديثفي)الزاهر

.3455/:دمشقعلماءتاريخ

الصلاحابنفيهاهـودزَس063سنةموسىالدينمظفرالأشرفالملكبناها

بعنوانفيهارسالةالرنكوسيوللشيخ،وغيرهموالسبكيوالمزيوالنووي

مطبوعة.(الأشرفيةالحديثلدارالحقيقية)المعرفة
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هـ-041)5سنةوتوفيطويلةسنين(الشرعية)الكليةفيدرس.الميداني

.()1(اللهرحمهم8591

.والكلامالعقائدعلومفيالزحيليالأستاذعليهقرا

مز:منسوىأيضاَبدمشقأساتذتهومن

التجويد.عليهوقراالسماقاحمدالشيخ-

علومفي:هـ(1141:)توفيالجويجاتيحمديمصطفىالشيخ-

.التلاوة

النحوفيهـ(:1387:)توفيالقصاباحمدالحسنابوالشيخ-

.لصرفوا

.النبويالحديثفي:الخطيب-حسن

التفسير.في:الميدانيحبنكة-صادق

.النبويالحديثفي:الدينسعدعليالشيخ-

الكونية.العلومفي:الساطيحكمتالأستاذ-

الكونية.العلومفي:الساطيرشيد-الأستاذ

0النبويالحديثفي:هـ(6141:)توفيالقصاركاملالشيخ-

وغيرهم.

أذكر:القاهرةفيوشيوخهاساتذتهومن

العصر،وعلَم،الملتزمالإمامالفقيه:زهرةأبومحمدالشيخ-1

.3999/:دمشقعلماءتاريخ(1)
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فيالمحاباةبعدملهتشهدجريئةمواقفصاحب،المواهبمتعددكان

امتازتوقد،سيالاًوقلمأبليغأ،ولسانأعميقأ،فهمأأوتيوقد،اللهدين

فمنأسلوبهوأما،والابتكار،والاستقصاء،والعمق،بالوضوحمؤلفاته

الكتابة.فيبأسلوبهتأثرالزحيليالدكتورأساتذيولعلَ،الممتنعالسهل

تدلكتابأخمسينمنأكثرمخففأهـ()5913سنةزهرةأبوالشيختوفي

.)1(للباحثينموئلاًوستبقى،تفكيرهوأصالة،علمهسعةعلى

تأثيرذاكانالمجدد،المصلحالفقيه:شلتوتمحمودالشيخ-2

فيالأزهرمثَلى،الصدرواسع،العلمراسخ،النفوذشديد،المدىبعيد

،المقارنالدوليالقانونلدراسة(م1)379سنةالعالمي(الاهايمؤتمر

الشريعةفيوالجنائيةالمدنية)المسؤوليةبعنوانضافيأبحئأوألقى

الشريعةاعتباربالإجماعالمؤتمرونقررأننتيجتهمنكان(الإسلامية

كباربجماعةعضوًاعيق.الحديثالتشريعمصادرمنمصدراًالإسلامية

علىسنأالأعضاءاصغرالمنصببهذاتعيينهيوموكان،بالأزهرالعلماء

تولىوقد،(لإسلاميةاالبحوث)مجمعإنشاءفيالفضللهوكان،لاطلاقا

لعلماءمخالفتهعليهوأُخذ،حرجةظروففيم5891عامالأزهرمشيخة

وهوتوفي.بعدفيماعنهارجعإنه:قيلالتيالفتاوىبعضفيالمسلمين

منأكثرلناتركوقد،تعالىاللهرحمه.(م1هـ-639)1383للأزهرشيخ

علىوتدل)2(الوضوحونهاية،السلاسةبغايةكتابتهوتمتازكتابأ،)25(

.)3(وتفقهوعيعلىيدلوأسلوبه،والفقهالتفسيرفيقدمهرسوخ

)1(

)2(

)3(

تثنيف؟بعدهاوما2276/:المعاصرينأعلامهاصيرفيالإسلاميةالنهضة

.164ص،لأسماعا

1870ص،الغزاليمحمدللشيخالفكريالعطاء:انظر

جامعا=لأزهرا؟7173/:للزركليلأعلاما؟1474/:الإسلاميةالنهضة
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البعثةأعضاءأحدكان:تاج)1(الرحمنعبدالدكتورالشيخ-3

وتاريخالفلسفةفيدولةدكتوراهدرجةفيهانالحيث،فرنساإلىالأزهرية

وقد(بالإسلاموعلاقتها)البهائيةبحثهعنوذلك،السوربونمنالأديان

فيتقلبوقد،الغربيةوالأوروبيةالأصيلةالإسلاميةالثقافتينبينجمع

الخضرمحمدللشيخخلفأللأزهرشيخأعينأنإلىالمتعددةالمناصب

علىالاتفاقتمعهدهوفيام(،549اهـ-)373عامالتونسيحسين

بالأزهرللدراسةالوافدينالطلابلسكنالإسلاميةالبعوثمدينةإنشاء

وعيناقيلأنإلىالأزهرمشيخةفيبقي،المعمورةأنحاءمنالشريف

سنةوفي،(م1691)عامإلى(م1)589عامالعربيةالدولاتحادفيوزيراً

بمجمععضواًاختيركما،العربيةاللغةبمجمععضواًانتخبام()639

بجامعةالحقوقبكليةالإسلاميةللشريعةواستاذاً،الإسلاميةالبحوث

.القاهرة

وجهفيجريئةمواقفالأزهرمشيخةبأعباءقيامهاثناءلهكانوقد

وقد،الأزهرشؤونفييتدخلواانحاولواالذين،المسؤولينبعض

الأزهر،منبإقالتهوانتهتالمضايقاتمنبالكثيرالمواقفتلكلهتسببت

تميزتالأبحاثمنمجموعةمخففأاللهرحمهتوفيوزيراً.وتعيينه

.)2(والفقهاللغةوعلومالتفسيرفلكفيودارت،والأصالةبالعمق

م(،0918هـ-ا)803سنةبفلسطينولد:مئونعيسىالشيخ-4

)1(

)2(

.243ص،وجامعة

جامعاالأزهر؟17-اهص،الرزاقعبدبكرلأبي:تاجالرحمنعبدالثيخ

2430ص؟وجامعة

.3802/:الأصوليينطبقاتفيالمبينالفتح



محمد:امثالعلمائهاكبارعلىواشتغل(،ام)229عاممصروقدم

لأزهر،افيدزستخرجهوبعد.العدويحسنينومحمد،المطيعيبخيت

عُئن(م4491)عاموفي،(م1)369عامالعلماءكبارجماعةعضويةونال

عضواَكانكما،الشريعةلكليةشيخاًثم،الديناصوللكلية)شيخاً(عميداَ

توفي)1(،الشخصيةالأحوالقانونمشروعولجنةالفتوىلجنةفيبارزاً

.هـ(ا)376اللهرحمه

مصر،فيوالفقهالقضاءاعلاماحد:الخفيفمحمدعليالشيخ-5

الفقهموسوعةوعضو،إنشائهمنذ(الإسلاميةالبحوث)مجمعوعضو

الشخصيةالأحوالقانونمشروعوضعلجنةأعضاءوأحد،الإسلامي

الدولةجائزةعلىحصلوقد،بمصرالعربيةاللغةمجمعوعضو،البارزين

اهـ-)893سنةتوفي(،ام)769سنةالاجتماعيةالعلومفيالتقديرية

منكبيراَوعدداَوأصوليةفقهيةكتبعشرةمنمخلفاًاكثرام(،789

.لأبحاثا

:هؤلاءغيرالقاهرةفيأساتذتهومن

فيعليهقرا(،ام)499سنةتوفي،رمضانالربجادالشيخ-

الشافعي.الفقه

فيعليهقراام(،)299سنةتوفي،الدايمعبدمحمودالشيخ-

ايضاَ.الشافعيالفقه

اهـ-)304سنةتوفي،الخالقعبدالغنيعبدالشيخالعلامة-

الفقه.أصولفي،(م8391

38020/:الأصوليينطبقاتفيالمبينالفتح)1(



الفقه.اصولفي:الخالقعبدمصطفى-الشيخ

الفقه.اصولفي:المرازقيعثمانالشيخ-

حافظةلهبأنووصفهالفقهاصولفي:الشافعيالظواهريالشيخ-

ذاكرته.منالفندقائقويثير،قوية

الشافعي.الفقهفي:(م0891:بعد)توفيمجاهدمصطفى-الشيخ

الفقه.أصولفي:وهدانحسنالشيخ-

.(الدكتوراهرسالةفيعليه)المشرفمدكورسلاممحمدلدكتور-ا

فيالعامالدوليالقانونفياستاذه:غانمحافظمحمدالدكتور-

شمس.عينبجامعةالحقوقكلية

ويدعو،جميعاًويجفهم،ويحبونهيحبهموهو،كثيروغيرهم

تقدير.كللهمويكُن،لهم

الأستاذأنإلىالإشارةمنليبدلاالتاليةالفقرةإلىننتقلأنوقبل

الأديبالأستاذرأسهموعلىالإسلاميينالكُتابمنبعددتأثرقدالمترْجَم

واسعةمعرفةلهكانالذي()1(عزامالرحمن)عبدالإسلامعلىالغيور

استاذيبهاتأثرالتيكتبهاهمومن،العالمأنحاءفيالمسلمينبمعضلات

.(الخالدة)الرسالةكتابهالزحيلي

الشيخالكبيرالإسلاميالدَاعيةبكتاباتتأثرأنهالأستاذيذكركما

العالمخسر)ماذاكتابهوخصوصاً(الندويالحسنيعليالحسن)أبي

الكتابين.هذينبقراءةالعلمطلابيوصيوهو(؟المسلمينبانحطاط

كتابهفيبيوميرجبمحمدالدكتورعنهكتبهماوانظرام()769صنةتوفي)1(

.بعدهوما1/938:(الإسلامية)النهضة
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شيوخعن"اخذت:يقولالزحيليالأستاذفضيل!ةف!نوبالجملة

منوإن"،والورعبالعلمالعملالشامشيوخمنوتعلمت،العلممصر

اعتنواكيفالمعرفةتماميعرفالفترةتلكفيالشامبلادشيوخيعرف

والكتابةالشهرةعنالبعدكلوالبعد،والعملوالتوجيهوالتعليمبالتربية

والتاليف.

ومناصبه:ووظائفه-اعماله5

:(1)والتوجيهالتعليممجالفي-اولأ

كانالدكتوراهدرجةعلىحصولهبعداللهحفظهالأستاذأعمالاول

دمشقبجامعةالشريعةكليةفيمدرسأعُئنحيث،الجامعيالتدريس

إلىفرقي،الجامعيالتعليمسلكمدارجفيوترقى،25/7/6391

استاذاَعينعندماترقياتهسُقَموانهى(م)9691عاممساعدأستاذدرجة

.(م7591)عاموذلك

العربية:الدولجامعاتمنعددفيزائراَاستاذاَبوصفهكمادزَس

بجامعةالعليا()الدراساتالاَدابكليةوفيوالقانونالشريعةبكليةفدزس

الإسلاميةالشريعةقسموفيم(،7491-)7291سنتي-ليبية-بنغاز!

القىحيث،بالسودانالإسلاميةدرماناموجامعةالخرطومبجامعة

الجامعتين،فيالعلياالدراساتطلابعلىواصولهالفقهفيمحاضرات

عامالسودانفيوغيرهاإفريقيةجامعةفيعامةمحاضراتوالقى

م(.0002هـ/)1421

وآُطروحاتالماجستيررسائلمنكبيرعددعلىآشرفالأستاذآنيلاحظ)1(

:جامعاتفيالرسائلمنالكثيرناقشكما،جامعةمنآكثروفي،الدكتوراه

رسالة.ثمانينزهاءلاَنابلغت،وغيرهاوالسودان،وبيروت،دمشق
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للدراساتالعربيالمركزفيشهرلمدةزائراستاذبصفةودزَس

.م2991عامبالرياضوالتدريبالأمنية

العين--العربيةالإماراتجامعةفيقضاهاإعارةمدةاطولوكانت

الفترةهذهوفي،سنواتخمسم9891العامإلىم8491العاممنوذلك

.(والمنهجوالشريعةالعقيدةفيالمنير)التفسيرالكبيرتفسيرهانجز

يمارسوهو،بالخطابةيقومفهوالجامعيالتدريسإلىوبالإضافة

ودائم.منتظمبشكلليسولكنام059عاممنذالمساجدفيالخطابة

-العثمانمسجدفيالعاموالتوجيهالفقهفيدروسأايضأويفيم

-بدمشق.الكويتي

:تتناولصباحأدمشقإذاعةاثيرخلالمنتبثتوجيهيةدروسوله

.()1والحياةوالقراَن،القراَنيوالقصص،التفسير

راتوحوااتولقاءواتندفيالعربيةلتلفزةاشاشاتعلىيظهروهو

والتربية.والتعليموالتوجيه،المعاصرةوالقضايا،الإسلاميالفكرتتناول

الإدارلة:مناصبه-ثانياَ

تؤهلهشخصيةومواهبعلميةبكفاءاتالزحيليالأستاذيتمتع

المناصبهذهبمثليرغبلاكانوإن،الإداريةالمناصباعلىلارتقاء

والاجتماعي،العلميالمستوىعلىالمفيدعطائهمنتحدُّاَنهايرىلأنه

حفظهعطائهمسيرةخلالتسلمهاالتيالإداريةالمناصباهموساذكر

قدمأ.ودفعتهالعملاثرتمفيدةبأعمالخلالهاقاموالتي،الله

نه.بياسياثيكما(لوسيطا)ثفسيرهفيلدروساهذهجمعوقد)1(



الدراسيالعامبدايةدمشقبجامعةالشريعةلكليةوكيلاَ-عُين

ومارس)1(بالنيابةللكليةعميداَعينانلبثومام(،6891-)6791

/2)9/تاريخإلىبهاواستمرم(،1/46791/)1بتاريخالعمادةمهام

إلىإضافةالكليةعمادةبأعباءيقومالفترةهذهفيوكانم)2((،9691

للكلية.كوكيلالأساسيمنصبه

الكلية،مناهجتعديلعلىالشريعةلكليةوكالتهاثناءفيعملوقد

بها.تعريفيأدليلاَواصدر

عئن-العين-المتحدةالعربيةالإماراتجامعةإلىإعارتهوعند-

ثمم8591العاممنبدءاَوالقانونالشريعةكليةفيالشريعةلقسمرئيسأ

.م9891عامإعارتهفترةنهايةحتىبالنيابةللكليةعميداَعين

الإسلاميةالشريعةقسمفيالدراسةخطةبوضعذلكاثناءفيقاموقد

اللجنةوتراس،لإماراتابجامعةوالقانونالشريعةمجلةانشاكما،بالكلية

فيها.المخطوطاتولجنةالعلياالثقافية

منذدمشقبجامعةومذاهبهالإسلاميالفقهقسمرئيسحاليأوهو-

(.م)9891سنة

-القصابالقادرعبدالشيخلمدرسةالإدارةمجلسورلْيس-

عطية.-بديرالشرعيةالثانوية

)1(

)2(

/01/4)بتاريختعالىاللهرحمهالعشيوسفالدكتورآنئذعميدهاوفاةإثر

.م1-6791689الجامعيللعامالشريعةكليةتقويمانظر.م6791

.م7691عامالمطبوعدمشقجامعةتقويمفيجاءكما
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:أخرىنشاطات

منزلةتبواانهيلحظالعلميةوهبةالدكتورالأستاذلمسيرةالمتتبعإن

وحضوره،كتبهانتشارولعل،الإسلاميالعالممستوىعلىمرموقةعلمية

امروثمة،ذلكعلىدليلاًيصلجالعالميةالإسلاميةالمؤتمراتفيالمتكرر

المجامعمنعددفيعضويتهوهي،واضحةدلالةقدمناماعلىيدلاَخر

عددفيومقومأعضواَاعتمادهأيضأذلكومن،الإسلاميةوالبحثيةالعلمية

الله:حفظهفإئه،لإسلاميةاوالمجلاتلدراسيةاالمناهجمن

بجامعةالإسلاميةوالدراساتالشريعةلمجلةمفومأاعتمد-

.م8891للعامالكويت

الدائمين،(الإسلام)نهجمجلةفيالتحريرهيئةاعضاءواحد-

السورية.الأوقافوزارةعنتصدروالتي

بدمشق.العربيةالموسوعةوعضو-

آل-الإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمعفيعضووهو-

الهاشمية.لأردنيةا-بالمملكةالبيت

والمجمع،(1)بجدةلإسلامياالفقهمجمع:منكلفيخبيروعضو-

السودانوفيبالهندالإسلاميالفقهومجمع،المكرمةبمكةالفقهي

وامريكة.

وضعفيأسهمواثلاثةأحدوهبةالدكتورالأستاذأنإليهالإشارةتجدرمما)1(

دورتيهفيلسوريةممثلاًوكان،بجدةالإصلاميالفقهمجمععملوخطةمنهح

دوراتهجميعفيشاركوقد،فيهعلميأخبيراَاستقروبعدها،والثانيةالأولى

الفقه:انظر.قراراتهمنالكثيربصياغةالصياغةلجنةمعوقام،أكثرأوببحث

.9574/:()المـتدركوأدلتهلإصلاميا
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الإسلاميةوالمقاصّةالمضاربةلشركةالشرعيةالرقابةهيئةورئيس-

البحرين.في

المؤسسةفيالدوليالإسلاميللبنكالشرعيةالرقابةهيئةورئيس-

أيضأ.البحرينفيالمصرفيةالعربية

للمصارفالشرعيالمجلسفيالشرعيةالدراساتقسمرئيس-

البحرين.فيالإسلامية

السورية.العربيةبالجمهوريةالأعلىالإفتاءمجلسوعضو-

الإسلامية.للحضارةالفكردارلموسوعةالاستشاريةالهيئةعضو-

السورية.وقافلأابوزارةالإسلاميةوالشؤونالبحوثلجنة-عضو

وأصولالمقارنالفقهفيالماجستيربرنامجتقويملجنةعضو-

والدراساتالشريعةبكليةالشرعيةوالسياسةالمقارنالفقهقسميمنالفقه

الكويت.بجامعةالإسلامية

وشاركحضرهاالتيالإسلاميةالدوليةوالندواتالمؤتمراتأما-

نافتفقدالمعاصرةالفقهيةالعلميةالبحوثبتقديم،فاعلةمشاركةفيها

،والرباط،والرياض،دمشق:منكلفيوندوةمؤتمرالمئةعلى

ظبي،وابو،والكويت،والقاهرة،وجدة،والجزائر،والخرطوم

وتركية،،وإيران،ودبي،عمانوسلطنة،والبحرين،والهند،لأردنوا

منها:.يكةوأمر،وموسكو

الإسلاميالمؤتمرلمنظمةالتابعالإسلاميالفقهمجمعدورات-

كلها.
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البيت--آلالإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمعدورات-

كلها.الأردنفي

.والقاهرةالكويتفيالمعاصرةالزكاةهيئة-ندوات

الهند.-الإسلاميالفقهمجمعدوراتمعظم-

العلوممنظمةاقامتهاالتيالطبيةالإسلاميةالندواتاغلب-

بالكويت.والطبيةالإسلامية

.(م1)779عام،بالرياضالإسلاميالفقه-اسبوع

والثبات"الإيمانعنالفاتيكانفيالبابويالمجلسمعندوة-

0المعاصر"الدينيوالتعلم

.(م1)889عام،عمانبسلطنةالإسلاميالفقه-ندوة

.ذكرهيطولمماوغيرها

وإخلاقه:-إوصافه6

الأوصافمنمجموعةوهبةالدكتورالأستاذوجلاللهُعزحبالقد

بعضها:علىلضوءاألقيانالعجالةهذهفيساحاول،لحميدةاوالأخلاق

خفيف،اللونحنطي،القامةطويل:الشكلحيثمنفهو

عام!،)17العمرمنولهاعتئموقد،والعفة،الجبةيلبس،العارضين

عالية.همةاللهآتاه،والحركةالمشيسريع

المعشر،لطيفوهو،المعاملةوطيب،الخلقبحسنامتازوقد

ويألفُونه.الاخرينيألفعابسأ،تراهانقلالبشردائم
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ويستجيب،خدمتهميؤثر،لهمنصوح،وإخوانهلطلابهمحبوهو

خاطر.بطيبمناسباتهمفيويشاركهم،لدعواتهم

،فائدةفرصةعليهميضيعلا،واوقاتهمطلابهإفادةعلىحريص

بهذهواذكر،الشخصيةوراحتهصحتهعلىذلكويقدم،درسوقتولا

كاملاَالتزامأيلتزمالدراسيالعاماثناءللسفراضطرإذاانهالمناسبة

عنيعوضالأحيانمنكثيرفيوهو،غيابهايامعنللطلاببالتعويض

لإجراءاضطرالسنواتإحدىوفي.يسافرانقبلومحاضراتهدروسه

العمللإجراءالمحدداليوموفي،الدراسيالعاماثناءجراحيةعملية

منوخرجكالمعتاد،محاضراتهوالقىالكليةإلىمبكراَجاءالجراحي

الجراحة.لهاُجريتحيثالمشفىإلى،الكلية

كبراَ،الناسعنعلمهيرفعهلا،عزةفيمتواضعذلككلمعوهو

كما،حقهمللاَخرينيعرف،محترممهيبهوبل،تواضعهيضعهولا

.المقامحسباللائقالموضعفينفسهيضع،نفسهحقيعرف

ويكره،بخيرإلامنهماحداَيذكرلالأشياخهمحبوفيئٌوهو

كرهأشديداَ.المذهبيالتعصب

ويوجهويشجع،المسجدفيالجماعةعلىاعلمفيمامواظبوهو

دائمأ.عليهاالعلمطلاب

والمشاغلالترهاتعنبعيد،لوقتهمنطم،مواعيدهفيدقيقوهو

الدنيوية.

الاجتماعيةالإسلاميةالأخلاقمنبجملةيتمتعفإئه،وبالجملة

.الأيامهذهفينظيرهايقل
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كفاءةمعوزنأ،لهايقيمولا،الإداريةبالمناصبيغترلاوهو

فهو،والتسويفالتأخيرعدمذلكفيوقاعدته،الإداريالعملفيمتميزة

تعامليبحكمبنفسيلمستهأمروهذا،تأخيرايودونبسرعةاعمالهينجز

معه.

حافظتهعليهوجلّعزاللهافاضهاالتيالمواهبابرزمنولعل

شاركتهوقد،مرتيناوواحدةلمرةبسماعهاالقصيدةحفظوربما،القوية

فكنتوالماجستير(،)الدكتوراهالجامعيةالرسائلبعضمناقشةفي

يحفظبل،معهالرسالةتكوناندونالمناقشةإلىمجيئهمناتعجب

ذلكويملي،عليهاملاحظاتهإلىويشيرمحاسنها،فيبرزفيها،جاءما

النقد،مواضعلهمحدداَذاكرتهمنالمناقشةجلسةفيالمُناقشعلى

فيفهوالبيتفيكنتإن،معيعلمي:اجابنيذلكعنسألتهإذاوكنت

الله0رحمهالشافعيالإمامقالكماالسوقفيفهوالسوقفياوالبيت

وعدمالوقتعلىوالمحافظةوالجلدالصبرمناوتيوقدهذا

امثالهمنيتمتعمنجداَويندر،ذلكفيآيةيجعلهما،والدابإضاعته

بذلك.

لصلتهذلكويعزو،القراءةسريعوالهدوء،للسكينةمحبوهو

كتابةاوقراءةغيرفيواحدةدقيقةيضيعيكادلافهو،بالكتابالمستمرة

يشعراندونالكتببين(ساعة)16يومهثلثيمناكثريوميأويمضي

الأمر.بهذالهانظيرلابمتعةيشعربل،مللبأدنى

وَاَئقُوأ":وجلعزاللهقولفهيحياتهبهاتنتظمالتيحكمتهواما

النجاحسِزَ"إن:ذلكفيويقول،(282:البقرة1"اَلئَةُوَيُعَئِمُحُمُألئَه

."وجلعزبالئهالضلةإحسانالحياةفي
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اَمين0،النجاحواطراد،التوفيقدوامولهلياللهاسأل

الدكتورالأستاذاساتذةلأحدبشهادةالفصلهذااختمانوش!عدني

الزحيلي-وهبةالشيخ"إن:حبنكةصادقالشيخالأستاذيقول،فيهوهبة

مفكهمكينةمكانةقلبيفيله-اعطاهماخيرمنبالشكروزادهاللهحفظه

ودابه،انحرافبغيرواستقامته،مذلةبلاتواضعه-بهااَحىوهو-إياها

المجيدةالكتبمنيداهعملتوما،الصالحوالعملالناصحالعلمعلى

."المفيدةالمواضيعفي

5!ب!ب
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لأثآلف!لى

ئرلِىبئرفاض

تمهيد:

وولوعه،الشديدودأبه،العجيببصبرهالمُتَرجَمالأستاذعُرفلقد

:)1(القائلقولتمامأعليهويصدق،فيهاسرعتهمعبالكتابةالمستمر

والكنابة،والمشي،اكل:ثلانةفيالعلمأخاأسرع

الشاغل،شغلهالأستاذإلىبالنسبةوالكتابةالتاليفأصبحوقدهذا

روحانية،عبادةوأجلى،سلوةخيرفيهيرىوهو،ينقطعلاالذيوديدنه

الشريعةحقائقللناسيجليلأنه،وجلعزاللهبمرضاةللظفرالسبلوأحد

دينهم.بأمورويبصرهم،الربانية

العلمحبشدهكتابأالإسلاميةالمكتبةإلىقدمكلمافهوذلكلكل

بكتابالإسلاميةالمكتبةإثراءإلىالصالحينبعضوالحاحالفراعوملء

دواليك.وهكذا،جديد

نآالمحئث"يحتاج:الأنصارياللهعبدالحافظعننقلماهذاآصللعل)1(

الحافظالإمامكعا!سانظر؟،القراءةصريع،الكمابةسريع،المثيصريعيكون

.17صه،السيوطيالدينجلال
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فينفسهالأستاذبهوصفماالقراءل!خوةانقلأنهنابأسولا

:قالحيثالإطارهذا

بالكصنفسيحدثتني،عمريمنالستينياتأعوامبدات"وحينما

والاستعداد،بالأذكاروالعناية،الروحسمورحلةوبدء،التاليفعن

والعنايةالمادةعلىالناسفيهاقبلالذي،المعاصرالعالمهذاعنللرحيل

والتاثر،واللهوالترفإلىلميلهم،الدينبشؤونالعنايةمنكثربها

الحياةزوايافيتغلغلتالتي،وموجاتهاالغربيةالحضارةبتيارات

عبادةوأجلى،سلوةخيروجدتولكنوافسدتها،فعكَرتهاالإسلامية

الصحيحة،العبادةطريقلأنهما،والفقهبالعلمالاشتغالفيإنما،روحانية

.")1(تعالىاللهبرضوانالظفروسبيل

قائلاَ:اللهحفظهويتابع

الشريعةفهمفيالإنسانتعمقكفَماانهالاتجاههذا"وسبب

الشخصيةتبنيالتيلمعطياتها،وتقديراَلها،حبأازداد،الإسلامية

عليها.وتحافظ،المسلمة

الدفاعفيوالتفاني،بأحكامهاالمستمرالعملإلىهذاحبهدفعهئم

معوأدرك،بنيانهاوسلامةوضرورتهاووجودها،وعدالتهااصالتهاعن

مكانكلفيل!نسانشاملخيزأنهامعرفتهواتساعالعلمينضجهتمام

.")2(والآخرةالدنيافيوالنجاةالسعادةطريقوانها،وزمان

وتبصيرهمالآخريننفعبقصدالأستاذعندبالتاليففالعملإذاَ

.هص،الميسر(الحنبلي)الفقهكتابهمقدمةمن(1)

.6ص،الميسرالحنبليالفقه)2(
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العباداتوأهم،الواجباتآكدمنهواللهدينإلىودعوتهمدينهمبحقائق

النفعأنالعلماءذكرفقد،ذلكفيغروولا،المولىافترضهمااءأدبعد

ثوابهايقتصرلاالتيالعبادةوان،الشخصيالنفعمنخيرالمتعدي

صاحبها.تتعدىلاالتيالمحضةالعبادةمنخيرصاحبهاعلىونتاجها

بها.والعملشريعتهأسرارفهميذيقنااناللهاسال

منبأنهالقولأقدماللهحفظهالأستاذمؤلفاتبسردأبدأأنوقبل

أشبههأنليويحلو،إنتاجاَوكثرهمتأليفاَنعرفهمالذينالمعاصريناغزر

العصرعلماءأغزرمنكانالذي،السيوطيالدينبجلالالزاويةهذهمن

نالهأتاحمما،السابقيننتاجعلىاطلاعاَوأوسعهمتأليفاَالمملوكي

التيالصغيرةالرسائلجانبإلى"المستوعبةالموسوعيةالمؤلفاتيضع

.)1(تخصصيعلميبحثبمثابةتعد

بتأليفه:متعلقةهناإليهاأشيرأناودالنقاطبعضوهناك

منالأولىبالمرتبةتأتيوالأصوليةالفقهيةوالمؤلفاتالاَثار-ا

)التفسيراَنيلقراالطابعذاتلاَئارايليها،ومضمونهاوعددهاحجمهاحيث

والحديث،،بالتراجممايتعلقذلكإلىويضاف،(وقصصهالقراَنوعلوم

.العاموالتوجيه،والدعوة،والعقيدة،الإصلاميةوالثقافة

نحوفيمجلداَ()16يبلغكتاببينماالمؤلفاتحجميتفاوت-2

القطعمن(صفحة)34تتجاوزلاصغيرةورسالة(صفحة0001)0

الصغير.

السيوطي،الدينجلالالحافظالإمامكتابيفيالسيوطيعنكتبتهماانطر)1(

.174ص
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بعنوانسلسلةضمنكثرهاطبعالتي،الصغيرةرسائلهمعظم3-

علميةبحوثأالأصلفي-يُمثلمعظمها:(-أقولوالمعاصرةالأصالة)بين

الإسلامية،العلميةوالندوات،الفقهيةالمجامعإلىمقدمةأصيلةوفقهية

الفقهيةالمشكلاتأهملبحثعقدتالتي،العالميةوالمؤتمرات

وابشانها،جديداجتهادإيجادإلىبحاجةهيالتياو،المعاصرة

هذهاهميةتأتيهناومن،فيهاالشرعحكمبيانإلىتحتاجمستجدات

عندواضحةفقهيةملكةعلىودلت.الواقعبمعالجةتميزتالتيالرسمائل

.(الدكتور)1فضيلة

المذاهببينالمقارنةيلتزمالفقهيةوأبحاثهمؤلفاتهمعظمفي-4

الوضعية،والقوانينالفقهيةالمدْاهببينيقارنبعضهاوفي،الإسلامية

.أحكاممنالإسلامفقهاءإليهذهبماافضليةويجفي

علىالمحافظةمعوالتسهيلالتيسيرإلىبالنزوعكتاباتهامتازت-5

الترجيحإلىينتهيماكثيراَالمقارناتيعقدوعندما،العلميةالمادةدسم

بالدليل.المُدعم

صورةتنجليحتىوالتفريعالتفصيلفيالإطنابيحاول-6

.الفارىذهنفيالمناقشةالمسألة

يكتبفيماالعلميةلشخصيتهالأسماسيالمقومانيرىاخيراَ-7

.المطهرةوالسنةالكريمالكتابهوويؤلف

وبحوثهالدكتورمؤلفاتثبتاولاَالقارىأخيعليكسأسردوالاَن

شهدالحامدالشيخباناللهرحمهالحامدمحمدالشيخطلابأحدمنسمعت()1

فقهية.بملكةيتمتعبانهوهبةللدكتورأمامه



:انواعاربعةإلىقسمتهاانبعدالعلمية

المتخصصة.العلميةالمؤلفات-ا

.والتخريجاتالتحقيقات-2

الموسوعية.لأبحاثا-3

.والندواتالمؤتمراتإلىالمقدمةالأبحاث-4

دونالإسلاميةالمجلاتفيكتبهاالتيمقالاتهإلى-خامسأ-واشير

لكثرتها.تعداد

.عنوان(005)ومقالاتهوبحوثهكتبهبلغتوقد

بلدانمنالأسئلةمختلفعلىفيهيجيبالإنترنيتعلىموقعوله

العالم.

منهابعددالتعريفوسيكون،مؤلفاتهببعضبالتعريفئانيأوساقوم

مختصراً.الاَخروالبعض،ماشيئأموسعأ

!!ع!ع!
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المؤلفاتمسرد-ا

المتخصص.العلميالتالمفمجالاولآ-في

الإسلامي.بالتراثالعنايةمجال-فيثانباَ

.الموسوعاتإلىمفدمةابحاث-ثالئاَ

.والندواتالمؤتمراتإلىمقدمةابحاث-رابعاَ

.لاتالمقا-خامساَ

عهعهعه
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المتخصصالعلميالتأليفمجال-فيأولآ

ورسالةكتابومئةثلاثينمنأكثرالاَنحتىاللهحفظهالأستاذوضع

التأليففيمتميزونشاطحيويةذووهو.الطباعةعالمإلىظهرت

كبير،عمليمخزونعلىيدلفإنماشيءعلىدذإنوهذا،والتصنيف

التجربة.صقلتهاوموهبةوملكة،واصمعواطلاع

بعدإلاوالتَصنيفبالكتابةيبدالمالأستاذأنوهيملاحظةوثمة

)الذرائع:رسالتهوضعهبحثأولكانإذ،الجامعيةالمرحلةمنانتهائه

العطاءرحلةبدأتوبعدها(،الإسلاميوالفقهالشرعيةالسياسةفي

نضجأنبعدإلايكتبلمالأستاذأنهو:قولهاريدوما،عندهالفكري

يركزونالهرحمهمعلماؤناكانامروهذا،لذلكوتأهلوعلميأفكريأ

إذاوالتصنيفوالتأليفبالتخريج"وليشتغل:الضلاحابنيقول،عليه

الحفظ،"يئمتُ:الحافظالخطيبقالكماف!نه،لهوتأهللذلكاستعد

الملتبس،ويكشف،البيانويجيد،الالبعويشحذُ،القلبويُذكي

.(")1...الدهراَخرإلىويخلده،الذكرجميلويُكسسب

البغداديالخطيبذكرهاالتي-التأليفمنالمجتناةالفوائدوهذه

حفظهأستاذيشخصفيالظهورجليةالمعالمواضحة-نجدهااللهرحمه

الثه.

.522ص،الصلاحلابنالحديثعلوم(1)
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العلميالتاليفمجالفيالأستاذمؤلفاتيليفيماوسأذكرهذا

لآتي:االمنهجوفقستكونعرضيوطريقة،المتخصص

بغضّمطبوعةصدورهاتاريخحسبالمؤلفاتهذهترتيب-ا

تأليفها.تاريخعنالنظر

الطبعةوتاريخ،الناشرةالداراسمئم،الكتابعنوانأولاًأذكر-2

.لآناحتىالكتابطبعاتعددإلىأشيروقد،فقطالأولى

فقهيةأبحاثسلسلةباصدار(ام)599عاممنذالأستاذبدأ-3

منأكثرالآنحتىمنهاصدر(والمعاصرةالأصالة)بينبعنوانومعاصرة

كتابأ.تسعين

المجلاتبعضفينشرأنسبقهناالمذكورةالكتببعض-4

،والندواتالمؤتمراتلبعضقدمقدكاناَخروبعض،المحكمةالعلمية

ذلك.إلىأشيرف!ننيالحالةهذهمثلوفي

ذلكإلىوساشير،الأجنبيةاللغاتإلىترجمالكتبهذهبعض-5

موضعه0في

:)1(المؤلفاتمسردوهذا

ضخممجلد.-مقارنةدراسة-الإسلاميالفقهفيالحربآثار-ا

.(الفرنسيةإلى)ترجم

دارفيطبعثم،ام(639هـ-ا)382بدمشقالحديثةالمكتبةدار

.مراتأربعالفكو

الله.شاءإنبهالتعريفسياتيأصودبحرفكتبما)1(



الإسلامي.الفقهاصولفيالوسيط-2

.(م1)669دمشقجامعة

.(مجلدين)فيالجديدأسلوبهفيالإسلاميالفقه3-

.(م6791-1)669بدمشقالحديثةالمكتبة

.-مقارنةدراسة-الشرعيةالضرورة-نظرية4

الاَنحتىوطبعم(،9691هـ-)9138بدمشقالفارابيمكتبة

.مراتسبع

الفقهفيوالجنائيةالمدنيةالمسؤوليةأحكاماوالضماننظرية-5

لإسلامي.ا

.مراتثلاثطبعهأعيد(م0791هـ-)9138بدمشقدارالفكر

ونظام،العربيوالعالم،الإسلاميةالعقيدة-الإسلامنظام-6

الإسلاميالعالمومشكلات،الإسلامفيالدوليةوالعلاقات،الحكم

.المعاصرة

مكتبةفيمرابثلاثطبعهاعيدثم،م0791ليبيةبنغازيجامعة

بدمشق.قتيبةدار

.(الإنكليزيةإلى)ترجم.الحقالدينلوحدةالعامةالأصول7-

.م7291بدمشقالعباسيةالمكتبة

المسيب.بن8-سعيد

هـ-)4913(،المسلمينأعلامسلسلة)ضمنبدمشقالقلمدار

.مراتثلاثطبعهواعيد،(م7491
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الصامت.بن-عبادة9

هـ-)7913(المسلميناعلامسلسلة)ضمنبدمشقالقلمدار

.مراتئلاثطبعهواعيد،(م7791

المذاهب.بأيسرللأخذالشرعيةالضوابط-01

هـ-)8913الميؤان(فيافكارسلسلة)ضمنبدمشقالهجرةدار

م(.7891

العزيز.عبدبنعمرالعادلالراشد-الخليفة11

.مراتثلاثطباعتهتكررت(م0891هـ-0041)بدمشققتيبةدار

حِئه.وابنمجفًي!اللهرسولحِمثزيدبن-اسامة21

هـ-014)0(المسلمينأعلامسلسلة)ضمنبدمشقالقلمدار

.مراتثلاثطباعتهوتكررت،(م0891

الحديث.الدوليبالقانونمقارنةالأسلامفيالدوليةالعلاقات13-

.(م1891هـ-1041)ببيروتالرسالةمؤسسة

.(مجلدات)8وادلتهلإسلامياالفقه-41

حتىطبعاتهوتكررتم(،8491هـ-041)4بدمشقالفكردار

.مرة()23لآنا

.()مجلدانالأسلاميالفقهأصول-51

.مراتثلاثطباعتهتكررت(م8691هـ-041)6بدمشقالفكردار

الإسلامي.الفقهتقنين-جهود61

0(م8791هـ-041)8ببيروتالرسالةمؤسسة
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الإمارانيالمدنبةالمعاملاتقانونفيالمسئاةالعقود-17

الأردني.المدنيوالقانون

الثانية.للمرةطبعهوأعيد،م(8791هـ-041)8بدمشقالفكردار

الإسلامية.الشريعةفيالمواريثفقه-18

رمضاند.أ.،عثمانرأفتمحمدد.أ.:معبالمشاركةتأليف

الشرنباصي.

.(م8791هـ-041)8بدمشقالفكردار

وأسبابها.الشرعية-العقوبات91

الشرنباصي.رمضان.د.أ:معبالمشاركةتأليف

.م(1هـ-041879)8بدبيالقلمدار

الإسلامي.الفقهفيوالوقف-الوصايا02

الثانية.للمرةطبعهوأعيد،م(1هـ-041879)8بدمشقالفكردار

الشريعةقسمطلبةعلىالمقررالمنهجوفق:العباداتأحكام-12

.الإماراتبجامعة

.م(1هـ-041889)8بدبيالقلمدار

.العدوانلاالجهاددين-الإسلام22

.م0991ليبية-بطرابلسالعالميةالإسلاميةالدعوةجمعية

والديمقراطية.الشورىدين-الإسلام23

.م2991-ليبعةبطرابلسالعلميةالإسلاميةالدعوةجمعية
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المقررالمنهجوفق:المالكيالمذهبعلىالعباداتفقه-24

ليبية.-بطرابلسالإسلاميةالدعوةلكلية

طبعه.وتكرر،م0991بليبيةالإسلاميةالدعوةكلية

المقررالمنهجوفق:والشهاداتوالأقضيةالشرعية-العقوبات52

ليبية.-بطرابلسالإسلاميةالدعوةلكلية

طبعه.وتكرر،م1991بليبيةالإسلاميةالدعوةكلية

المقررالمنهجوفق:المالكيالمذهبعلىوالطلاقالزواج-26

ليبية.-بطرابلسالإسلاميةالدعوةلكلية

طبعه.وتكرر،م1991-بليبيةالإسلاميةالدعوةكلية

المنهجوفق:المالكيآلمذهبعلىالماليةالمعاملات-27

.)1(ليبيةبطرابلسالإسلاميةالدعوةلكليةالمقرر

طبعه.وتكرر،م1991-بليبيةالإسلاميةالدعوةكلية

مجلدا،)16والمنهجوالشربعةالعقيدةفيالمنيرالتفسير-28

التركيةالزمانجريدةمشتركيعلىمنهوزعحيثالتركيةإلى)ترجم

الماليزيةإلىحاليأويترجم،الفارسيةإلىأيضأوترجم،(نسخة000053)

والإنكليزية.والأوردية

.مرات)7(الآنحتىطبعهوتكرر،م1991بدمشقالفكردار

فيوأصدرهامباحثهاوتممبينهافجمعالأستاذعادالأخيرةالأربعةالكتبهذه)1(

الرقمانظركبيرينمجلدينفيالميسر(المالكي)الفقهعنوانتحتواحدكتاب

.المسردهذامن)99(
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الدعوةلكليةالمقررالمنهجوفق:الفقهأصولفيالوجيز-92

.(التركيةإلى)ترجمبليبيةالإسلامية

عنالثالثةطبعتهوصدرت،م1991بليبيةالإسلاميةالدعوةكلية

الفكر.دار

.وبيانهدايةالفراَنيةالقصة-03

طبعه.وتكرر،(م2991هـ-141)3بدمشقالخيردار

بالمشاركة..لإسلامافيلإنساناحقوقشرعة-13

سنةوضعهتمقدبأنهعلماً(م2991هـ-41)12بدمشقطلاسدار

.هـ(1041)

الحضارية-والخصائصالتثسريعيةالبنية-الكريمالقراَن-32

.(والفرنسيةالإنكليزيةإلى)يترجم

.(م91هـ4139)13بدمشقالفكردار

.-وضوابطهااحكامها-الشرعيةالرخص-33

طبعه.وتكرر،(م3991هـ-41)13بدمشقالخيردار

:(المصحفهامش)علىالوجيزالتفسير-34

.مراتاربعطبعهوتكرر،(م991هـ41414)دمشق،الفكردار

.والإحسانوالإيمانلإسلاما35-

.(م5991هـ-5141)دمشق،لمكتبيادار

المسلمين.وغيرالإسلاميةالدعوة36-

.(م5991هـ-141)5،دمشق،المكتبيدار

51



التابعالإسلاميالفقهمجمعمجلةنيمنهجزءاَنشرأنوسبق

بيتندوةأعمالضمننشرأنسبقكما،بجدةالإسلاميالمؤتمرلمنظمة

.(م991)5الرابعةالكويتيالتمويل

.الإسلامفيالإنسانلحقوقالكبرى37-الخصائص

.(م5991هـ-5141)دمشق،المكتبيدار

.والاَلاتالأشياءعنالناشئة38-المسؤولية

.(م5991هـ-5141)دمشق،المكتبيدار

العالملرابطةالتابعالإسلاميالفقهيالمجمعمجلةفينشرهسبق

التاسع.العدد،السابعةالسنة،المكرمةبمكةالإسلامي

الغير.فعلعن93-المسؤولية

.(م5991هـ-141)5دمشق،المكتبيدار

العالملرابطةالتابعالإسلاميالفقهيالمجمعمجلةفينشرهسبق

التاسع.العدد،السابعةالسنة،المكرمةبمكةالإسلامي

.والاستقلالالوحدةبينالشرعية-العلوم04

.(م6991هـ-141)6دمشق،المكتبيدار

الوجهةمنالنقدي)التضخمالعصروتحدياتالإسلام-41

.(الشرعية

.م(1هـ41699)16دمشق،دارالمكتبي

والشيعة.السنةبينالمشتركةالاجتهاديةوالمصادر-الأسس24

.(م6991هـ-141)6دمشق،المكتبيدار

52



إيرانفيالإسلاميةالوحدةمؤتمرابابحاثمنالأصلفيوهو

م(.4991هـ-)1415لعام

.الإسلامفي-المفاوضاب43

.(م6991هـ-141)6دمشق،المكتبيدار

وزارةفي(الدوليةالمفاوضاب)ندوةإلىمقدمبحثالأصلفيوهو

ثمم(،3991هـ-1)413عامالسعوديةالعربيةالمملكةفيالخارجية

عامالسابعالعدد،بدبيوالعربيةالإسلاميةالدراسابكليةمجلةفيطبع

.م(1هـ-141399)4

والأجنبي.الصهيونيالثقافيالغزومواجهة-44

.(م6991هـ-141)6دمشق،المكتبيدار

والشيعة.السنةعندالإسلاميةالمذاهبفي-التقليد54

.(م6991هـ-141)6،دمشق،المكتبيدار

.الشبابوقضاياوالإيمان-العلم46

.(م7991هـ-141)7،دمشق،المكتبيدار

المجتمعفيالديني)التعليمندوةابحاثاحدالأصلفيوهو

-كمارومة-الأديانبينللحوارالبابويالمجلسفيالمنعقدةالمعاصر(

.-بالأردنالبيت-آللإسلاميةاالحضارةموسوعةنشرته

.الضمانخطاباب-47

.(م7991هـ-41)17،دمشق،المكتبيدار

العالملرابطةالتابعالإسلاميالفقهمجمعمجلةفينشرهاسبق

هـ-)1415،الئامنالعدد،السادسةالسنة،المكرمةبمكةالاسلامي

ام(.499
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.(واتجاهاته)منطلقاتهالحديثالفقهيالاجتهاد-48

.(م7991هـ-141)7،دمشق،المكتبيدار

-بالرباطالإنسانيةوالعلومالاَدابكليةمجلةنشرتهانوسبق

.م1-399المغرب

الإسلامية.المذاهببينالالتقاء-نقاط94

.(م7991هـ-141)7دمشق،المكتبيدار

للوقف.المعاصرةالفقهيةالمسائلفياجتهاديةرؤية-05

.(م7991هـ-141)7دمشق،لمكتبيادار

.)الإيدز(الجنسلمرضالجنائيةالمسؤولية-15

.(م91هـ-14179)7دمشق،المكتبيدار

فيالطبيةللعلومالإسلاميةللمنظمةمقدمبحثالأصلفيوهو

.م3991الكويت

الكريم.القراَنفيالعلمي-الإعجاز52

.(م91هـ-14179)7دمشق،المكتبيدار

صرفها.وكيفيةوقفهايصحالتيالأموال-53

.(م7991هـ-141)7دمشق،المكتبيدار

.والعادة-العرف45

.(م91هـ-14179)7دمشق،المكتبيدار

.والدواءالغذاءفيوالمحرمةالنجسةالمواد-احكام55

.(م7991هـ-141)7دمشق،المكتبيدار

54



فيالطبيةللعلومالإسلاميةالمنظمةإلىمقدَمبحثالأصلفيوهو

.(م991)5الكويت

:الاجتهاد(إلىالدعوة)مجددالسيوطيالإمام-65

.(م7991هـ-141)7دمشق،لمكتبيادار

67،المجلد،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلةفينشرهسبق

م(.هـ-2991)41412الجزء

الزباني.بالمنهجارتباطهومدىالاقتصاديالنظام-57

.(م7991هـ-141)7دمشق،المكتبيدار

الإسلامية.المصارفمعالتعاملأحكام-58

0(م7991هـ-141)7دمشق،المكتبيدار

المؤتمرلمنظمةالتابعالإسلاميالفقهمجمعمجلةفينشرهسبق

.(م5991هـ-141)5الثامنالعدد،جدةفيالإسلامي

.()البورصةالنقديةالأوراقوسوقالتمويل-95

.(م7991هـ-141)7دمشق،المكتبيدار

الأسهم.-بيع06

.م(1هـ-41799)17دمشق،المكتبيدار

.الزكاةواحكامالمعاصرةالتجارةعروضمنصور-16

.(م7991هـ-141)7دمشق،لمكتبيادار

الإسلامية.الشريعةفيالدين-بيع62

.(م7991هـ-41)17دمشق،المكتبيدار



الإسلامية.المذاهببينالوسيطومذهيهالشافعي-المذهب63

.(م7991هـ-141)7دمشق،المكتبيدار

.(المسلمينعندومكانتها)حقيقتهاالشريفةالنبوية-السنة64

.(م1هـ-41799)17دمشق،المكتبيدار

النبوية.السنةفقه-65

.(م1هـ-141799)7دمشق،المكتبيدار

المختلفة:المذاهبفيالاجتهادمناهج-66

.(م1هـ-141799)7دمشق،المكتبيدار

التقسيط.-بيع67

م(.هـ-17991)417دمشق،المكتبيدار

.الإسلامفيالغذائي-الأمن68

.(م1هـ-41799)17دمشق،المكتبيدار

.الحياةمعوتفاعلهالدين-96

.(م7991هـ-141)7دمشق،المكتبيدار

.(الحاسوب)برامجالفنيةالمصتفات7-حكم0

.(م91هـ14179)7دمشق،المكتبيدار

(مجلدات4)(لمعاصرةاتهوتطبيقا)بأدلتهالميسرالحنبليالفقه1-7

(م91هـ-14189)8،ببيروت،ميةالشالدارا،بدمشق،لقلماردا

56



.الخيريالوقف-إدارة72

.(م8991هـ-141)8دمشق،المكتبيدار

والعشرين.الحاديالقرنفيالأحداث-قضية73

.(م8991هـ-141)8دمشق،المكتبيدار

والعشرين.الحاديالقرنفي-المسلمون74

.(م8991هـ-141)8دمشق،المكتبيدار

الفقهية.النظروجهاتاختلاف-أسباب75

.(م8991هـ-141)8دمشق،المكتبيدار

.جدةفيالإسلاميالتنميةبنكفيألقيبحثوهو

العالمفيدماصلاحاتهالأفغانيالدينجمالالمجدد-76

الإسلامي.

.(م8991هـ-8141)مشقب،لمكتبيرادا

الدين.منالإبراء-77

.(م8991هـ-141)8دمشق،المكتبيدار

المسلمين.وغيرالإسلام-78

.(م8991هـ-141)8دمشق،المكتبيدار

لمشاركةباتأليف-وتوثيقتأريخ-الخمسةلإسلاميةاالمذاهب-97

سكحالمحمد.أ،ريشيوفامحمد.أ،الفضليالهاديعبد.د:مع

بالمذهبيتعفقماالأستاذفيهكتبوقد.الحمويأسامة.د،الجزائري

الشافعي.

57



.(م8991هـ-9141)وتبير،يرلغداردا

.لاجتهاداتغيير-08

.(م0002هـ-0241)دمشق،لمكتبيادار

.العامالمالزكاة-18

.(م0002هـ-0241)دمشق،لمكتبيادار

الزكاةلقضاياالعالميةالهيئةإلىالمقذَمةالأبحاثأحدوهو

بالكويت.المعاصرة

فيه.البحثومدارسالفقهأصول-82

.(م0002هـ-0241)دمشق،المكتبيدار

العدد،بالرياضالمعاصرةالفقهيةالبحوثمجلةفينشرهسبق

.(م1)989الأول

.المعاصرةالاتصالبوسائلالعقودإجراء-حكم83

.(م0002هـ-0241)دمشق،المكتبيدار

المؤتمرلمنظمةالتابعالإسلاميالفقهمجمعمجلةفينشرهسبق

0(م9891هـ-041)9السادسالعدد،جدةفيالإسلامي

وأصوله.الإسلاميالفقهفيالعقودعلىالباعث-84

.(م0002هـ-0241)دمشق،المكتبيدار

تحتالإماراتبجامعةوالقانونالشريعةمجلةفينشرهسبق

،الأولالعدد"وأصولهالفقهفيالعقودفيالباعث"نطرية:عنوان

م(.هـ-18791)704
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.بالإسلاملغيرهمالمسلمينتبصير-85

.(م0002هـ-0241)دمشق،المكتبيدار

)اَلالإسلاميةالحضارةموسوعةإلىمقدَمبحثالأصلفيوهو

(.البيت

الكريم.القراَن-عالمية86

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

والتأميم.-المصادرة87

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

:المنكرةالباع-88

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

الإسلامية.المذاهببينالتقريب-أصول98

.(م0002)دمشق،المكتبيدار

.المعاصرةالاجتماعيةواَثارهاالبيوع-09

.(م9991هـ-141)9دمشق،المكتبيدار

الإسلامية.الشريعةتطبيق-19

.(م0002)،دمشق،لمكتبيادار

جامعةفيالإسلاميةوالدراساتالشريعةمجلةفينشرهسبق

:عنوانتحتم(8791هـ-041)8التاسعالعدد،الرابعةالسنة،الكويت

.(الإسلاميالفقهمعينمنالقوانينواستمدادالإسلاميةالشريعة)تطبيق

95



.(الفرنسيةإلى)ترجم:التابعين-اجتهاد29

.(م0002)دمشق،المكتبيدار

بالجزائرعشرالسابعالإسلاميالفكرملتقىأبحاثمنوهو

م()1(.هـ-8391)3014

:العربونبيع-39

.(م0002)دمشق،المكتبيدار

المؤتمرلمنظمةالتابعالإسلاميالفقهمجمعمجلةفينشرهسبق

.(م0991هـ-0141)السابعالعدد،جدةفيالإسلامي

:الاسسّمارعائد-49

.(م0002)دمشق،المكتبيدار

:الزوجاتتعددنظام-59

.(م0002)دمشق،المكتبيدار

المجتمع:علىالسيئةوآثارها-المحرمات69

.(م0002)دمشق،المكتبيدار

:النبويالحديثفيمعاصرةقراءة-79

.(م0002)دمشق،المكتبيدار

هـ-5014الباكستان-آبادب!سلامالإسلاميةالبحوثمجمعمجلةفيونشر)1(

هـ-5014،الأولالعدد،الأولالمجلد،دمشقجامعةمجلةوفيم8591

.م8591
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إلى)ترجم:الإنسانيةوخصائصهاالإسلامفيالحربأحكام-89

.(لفرنسيةا

.(م0002)،مثقد،لمكتبياردا

،لأردنافي(البيت)آلالإسلاميةالحضارةموسوعةأبحاثمنوهو

،المتحدةالعربيةالإماراببجامعةوالقانونالشريعةمجلةفينشركما

الدوليةالحرب"أحكام:بعنوانم(9891هـ-041)9الشالثالعدد

.لها"المميزةالإنسانيةوالجوانبالإسلامنطرفيالمشروعة

جميعفيالحربشريعةأبحاثفيونشرالفرنسيةإلىوترجم

ببارش!.الأديان

.()1(مجلدين)في:الميسرالمالكيالفقه-99

.(م9991هـ-141)9،دمثق،الطيبالكلمدار

الإسلامي:والففهالشرععةالسياسةفيالذرائع-001

.(م9991هـ-141)9،دمثق،المكتبيدار

:جواباَ(19وسؤالا19َ)والقدربالقضاءالإيمان-101

.(م9991هـ-141)9،دمثق،المكتبيدار

:(والحالاب)المفهومتعالىالله-ذكر201

.(م9991هـ-141)9،دمثق،المكتبيدار

.الإسلامفيالدولية-العلاقاب301

.(م0002)دمثق،المكتبيدار

.05صمن1رقمالحاشيةانطر(1)
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والفكر.الثقافة-401

.(م0002)دمثق،المكتبيدار

الاقتصادية.والقيمالإسلاميةالقيم-501

.(م0002)دمثق،المكتبيدار

النبوية.السيرةفيا!دعوةمنهج-601

.(م0002)دمشق،المكتبيدار

الكريم.القراَنفيالإنسانية-القيم701

0(م1002)دمشق،المكتبيدار

الإسلامي0الفقهتجديد-801

.(م0002)دمشق،الفكردار،عطيةجمال.دمعحوار

.جديد(لقرن)حواراتسلسلةضمن

المعاصر.العالمفيالمسلمةالأسرة-901

.(م0002هـ-0241)دمثق،الفكردار

العالم.فيالحرية-حق011

.(م0002هـ-1241)دمشق،الفكردار

.والخلودوالخاتميةالعالمية-111

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

فيالفقهيوالعملوالفتاوىالنوازلمنالاستفادةسبل-112

.المعاصرةالتطبيقات

.(م1002)دمشق،لمكتبيادار

الإنسانية.الحضارةواصولالإسلام-131
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.(م1002)دمشق،لمكتبيادار

الإسلامي.التشريعتاريخ-411

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

الحنفي0الفقهاصول-511

0(م1002)دمشق،المكتبيدار

الإسلامية.الشريعةفيالبيئة-حماية161

0(م1002)دمشق،المكتبيدار

السماوية.الأديانفيالقدسمكانة-171

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

.النكاحعقدفيالولاية-شرط181

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

.القراَنفيالإنسان-911

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

والمسنين.الأطفال-حقوق021

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

الشرعي.المعيارفيالوطنيةالوحدة-121

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

.-والطموحالواقع-الجامعيالفقهيالكتاب-221

.(م1002)دمشق،المكتبيدار

.(مجلدات)3الوسبطالنفسبر-231

.(م1002هـ-1241)دمشق،لفكرادار

المطبعةإلىطريقهاأَخذتالكتبمنمجموعةوهناك
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وهي:تباعاًوستصدر

الإنـانية.النفسوحدة-421

اساسي.تشريعيمقصدالبيئةوسلامةالصحة-حفظ521

طريقفيخطوةللتشريعمصدراًالاسلاميةالشريعةاعتماد-126

والإسلامية.العربيةالوحدة

.المعاصرةتطبيقاتهامعوغيرهبالبيعالديونفيالتصرفات-271

الربويةالبنوكمعالخارجفيالإسلاميةالأقلياتتعامل-حكم281

بالربا.تتعاملالتيوالشركات

سلسلةضمنبدمشقالمكتبيدارعنستصدرالخمسةالكتبوهذه

.والمعاصرةالأصالةبين

.والحياةالإسلام-921

اسلامية.رؤى-031

.المعاصرةوالفتاوىالحديثةالماليةالمعاملات-113

بدمشق.الفكردارعنستصدرالثلاثةالكتبوهذه

فهي:ب!عدادهاالاَنيقومالتيالكتبواما

والستة.الكتاب-فقه132

الحنبلي:الفقه-قواعد133

المغنيكتابمنمستنبطةالحنبليالفقهفيقاعدةالفحوالي

فيمخطوطهـ(062:)ت-احمدبنالله-عبدالمقدسيقُدَامةلابن

للطباعة.معذ:كبيرمجلد
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الإسلاميبالتراثالعنايةمجال-فيثانياَ

والتاليفالتصنيف-ناحيةلاحظنا-كماالمترجمالأستاذعلىتغلب

بتراثناالعنايةيهمللمفإنهذلكومع،المستقللأكاديمياالعلميوالبحث

فانناهناومن.وإخراجاَ-ودراسةَوتهذيباَتحقيقاَ-والحضاريالفكري

الإسلاميالتراثبعثمضمارفيبهلابأسإلسهاماَاللهحفظهلهأننرى

وطُبعكتبمنالأستاذاتمهماهناوساذكر،المعاصرللقارىوتقريبه

مطبوعاَ:صدورهتاريخحسبساوردهبأننيعلماَالانحتى

السمرقنديالدينلعلاءالفقهاء()تحفةأحاديثتخريج-ا

هـ()1(.575:)ت

الله.رحمهالكتانيالمنتصرمحمدالشيخلأستاذامعبالمشاركة

.(م4691هـ-ا384)دمشق،الفكردار

جوامعمننبوياَحديثاَخمسين)شرحوالحكمالعلوم-جامع2

هـ(.597:)تالحنبليرجببنأحمدبنالرحمنعبدللحافظ(الكلم

مجلدين.في،م3991،بدمشقدارالخيرطبعة،وتخريجتحقيق

.المختارةالفقهيةالنصوص3-

.(م9691هـ-ا)938دمشق،الكتابدار

يأتي.فيمابهالتعريفسيأتيالأسودبالحرفالمثبتالكتاب)1(



العباداتفقهفيمنظومة:الطالبدليلنظمالمطالبتيسير-4

القادرعبدالشيخنظمبيتاَ(1)476فيالحنبليالمذهبعلىوالمعاملات

.(م1491هـ-0641:)ت()1الديرعطانيالقصاب

الميسرالحنبليالفقهكتابمنالرابعالجزءبآخرمطبوع.تحقيق

.(م1هـ-41799)18عامالقلمبدار

السنةلمحمى5عَلِر:المختارالنبيشمائلفيالأنوارمختصر-5

.هـ(165:)تالبغويمسعودبنالحسين

.(م9991بدمشقالمكتبيدار)طبع.واختصاروتخريجتحقيق

بنمحمدالجوزيةقئملابن:السعادتينوبابالهجرتينطريق-6

.هـ(175:)تالدمشقيالزرعيايوببنبكرأبي

ب!عادةالأستاذقام.والأخلاقوالتصوفالعقيدةفينفيسكتاب

بدمشقالخيردار)طبع.شاملةخدمةوخدمتهوتحقيقهوتقسيمهترتيبه

.م(9991

"""

.الكتابهذامن21ص،ترجمتهانظر)1(



والعربيةالإسلاميةالموسوعاتاليمقدمةأبحاث-ئالثأَ

الموسوعاتمنعددعلىالقائمونالزحيليالدكتورَاستكتب

،الهيئاتلتلكتعالىاللهحفظهاستجابوقد)1(،والعربيةالإسلامية

وتراوحت،والخمسينالمئةتجاوزتالأبحاثمنبهلاباسعدداَوكتب

صفحاتثلاثبينالموسوعاتلتلكقدمهاالتيالبحوثصفحات

صفحة.والسبعين

حروفعلىمرتبةالأبحاثتلكبعناوينثبتأيليفيماوسأورد

البحثكتبالتيوالموسوعة،بحثكلصفحاتعددمبينأ،المعجم

الفقهيةوللموسوعةب)دمشق(،الكبرىالعربيةللموسوعةمشيراَلها،

ب)جدة(،المعاملاتفيالإسلاميالفقهولموسوعةب)الكويت(،

:()2(-ب)عمَانالبيتآل-لإسلاميةاالحضارةولموسوعة

دمشق.(ص5):لاجتهادا-1

الأستاذمعهاتعاونالتيالموسوعاتهيئاتإلىالأولالفصلفيأشرت()1

المترجم.

الإسلامية،للحضارةالفكردارلموسوعةكتبهاالتيالموسوعيةالموادأما)2(

فتجاوزتبحلبصحارىدارعنصدرتالتيالميسرةالإسلاميةوللموسوعة

هنا.ذكرهاعنساعرضلذلك،المئة
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الحرببين)الفرقواَثارهاوموجباتهاالحرباحكام-2

.عمَان(ص14):(والجهاد()1

دمشق.(ص)5:والإحسانوالإيمانالإسلام3-

.جدة(ص1)7:الاستصناع-4

لكويت.ا(ص02):الأشربة-5

مشق.د(ص01):لأصوليةا-6

مشق.د(ص)3:فتاءلإا-7

مشق.د(ص5):لزندقةوادلحالإا-8

الكويت.ص()27:الحربيناموال-9

دمشق.ص(1)5:الذمة-اهل01

دمشق.ص(1)5:الكتاب-اهل11

دمشق.(ص5):لبدعةا-21

:(وآدابهوضوابطه)احكامهبالإسلاملغيرهمالمسلمينتبصير-13

.عفانص()32

الكويت.ص(2)5:الإسلامفيالسياسيالتمثيل-41

بجامعةوالقانونالشريحةمجلةمنالثالثالعددفيأيضأالبحثهذانشر)1(

والمحاصرةالأصالةبينسلسلةفينثرهوأعيد؟م9891هـ-9041الإمارات

جميعفيالحرب)ثريحةأبحاثمعوئثرالفرنسيةإلىترجموقد،م5991

بباري!.(الأديان
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دمشق.(ص01):الجزريابن-51

مشق.د(ص03):دلجهاا-61

مشق.د(ص01):-تلةلمقاا-لحرابةا-71

دمشق.(ص)5:والنبيالرسول-81

دمشق.(ص)5:الأرضدابة-91

الكويت.ص(02):الإسلامودارالحربدار-02

دمشق.(ص01):البغيودارالعهددار-12

ص()31:الهدف،المنهج،الوسيلة-الإسلاميةالدعوة-22

.عفان

)1(

الكويت.ص(07):الإسلاميةالدولة-23

.عمَان(ص)38:وممارسةفكراًالعباسيةالعصورفي-الشورى42

لكويت.ا(ص02):لضرؤرةا-52

.جدة(ص2)9:لاستثمارائدعا-62

دمشق.(ص)5:خلافالوهاب-عبد27

لكويت.ا(ص03):رعقا-82

.عمَانص(41):()1الشبابوقضاياوالإيمان-العلم92

وذلك،الأديانبينللحوارالبابويالمجلسقبلمنرومةفينثرآقسبَى

الأصتاذ=أعادثم.المعاصر(المجتمعفيالديني)التعليمندوةآعمالضمن
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لكويت.ا(ص03):غصب-03

لكويت.ا(ص04):فسخ-13

لكويت.ا(ص2)7:قيام-23

الكويت.ص(04):؟السلمإلىيجنح33-متى

لكويت.ا(ص51):المرابحة-43

.جدة(ص02):ارعةلمزا-53

:؟الحربأمالسلمبغيرهمالمسلمينعلاقةفيالأصلهل-36

.عمانص(4)0

الكويت0ص(4)37:0-الوصية

عهعهعه

الأصالةبينسلسلةضمنلسمشرالمناصبةالتعديلاتعليهوأجرى،فيهالنظر

مز.كما.م7991ضمنهامطبوعأصدرحيث،والمعاصرة
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المؤتمراتاليبهاتقدملتيا-الأبحاثرابعاَ

والفكريةالعلميةوالندواتالدولية

،المؤتمراتإلىلأستاذاقدمهاالتيلأبحاثاذكرعلىهناوسأقتصر

لممما،)1(الهيئاتتلكطريقعننشرهاوجرى،والهيئات،والندوات

قُدمتالتيالأبحاثمنالكثيرفإن،السابقةمؤلفاتهقائمةضمنأذكره

لإعادةالأستاذقاموغيرها()المؤتمرات:العلميةالمحافلفيواعتمدت

.(لمعاصرةوالأصالةابين)سلسلةضمنونشرت،فيهالنظرا

نشرهومكان،صفحاتهعددبحثكلجانبإلىوسأذكرهذا

الهجائي:تسلسلهاحسبسأرتبهاباننيعلمأ.وتارِيخه

.(ص)27:والتروكوالفسوخالعقودفيوالنيةالباعث-اثر1

السنة،الكويتجامعةفيالإسلاميةوالدراساتالشريعةمجلة

.(م8691هـ-041)6الثالثالعدد،الثانية

الهيئةأبحاثضمننشرص()17:الزكاةعنالدينإسقاط-2

الكويت.فيالمعاصرةالزكاةلقضاياالعالمية

.(ص01):الإسلامديارفيوالقضاءالشريعةإقليمية3-

.م7891والتدريبالأمنيةللدراساتالعربيالمركزمجلة

محكَمة.علميةمجلاتفينثرهاجرىآو(1)
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أبحاثمنص()16:الإسلاميةالحكومةعلىالحفاظاهمية-4

.(م3991هـ-41)13إيرانفيالإسلاميةالوحدةمؤتمرات

(ص)5:الخلو-بدل5

الثاكالجزء،الرابعالعدد،بجدةالإسلاميالفقهمجمعمجلة

م(.هـ-8891)8014

الثانيالعدد،الإماراتبجامعةوالقانونالشريعةمجلةوفي

م(.هـ-148891)80

.(ص)3:والتراخيصالتجاريلاسمابيع-6

الثالثالجزء،الخامسالعدد،بجدةالإسلاميالفقهمجمعمجلة

.م(1هـ-041889)9

هـ-14)90الإماراتبجامعةوالقانونالشريعةمجلةوفي

م(88910

.(ص)26:الضررعنالتعويض-7

جامعة-المكرمةبمكةالإسلاميوالتراثالعلميالبحثمجلة

.م(1هـ-789)8913الأولالعدد،العزيزعبدالملك

.(ص01):حدفياستؤصلعضوزراعة-8

هـ-0141)الرابعالعدد،الإماراتبجامعةوالقانونالشريعةمجلة

.م(0991

الجزء،السادسالعدد،بجدةالإسلاميالفقهمجمعمجلةوفي

.م(0991هـ-0141)الثالث
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.(ص)13:الشركاتفيالأسهمزكاة-9

الأولالجزء،الرابعالعدد،بجدةالإسلاميالفقهمجمعمجلة

م(.هـ-148891)80

.(ص03):المالية-السوق01

الثانيالجزء،السادسالعدد،بجدةالإسلاميالفقهمجمعمجلة

م(.0991هـ-0411)

الرابعالعدد،الإماراتبجامعةوالقانونالشريعةمجلةوفي

م(.0991هـ-141)0

.(ص1)2:العاشرالقرنفيبالماثورالتفسيرإمام-السيوط11

.(م1هـ-41399)13بدمشقالعربيالتراثمجلة

هـ-4141)بالأردنمؤتةجامعةفيالسيوطيندوةاعمالفيونشر

السيوطيالدينجلالوفاةعلىعامخمسمئةمروربمناسبةم(3991

هـ(.119:)ت

.(ص04):الشرعيةالأحكامفيوأثرهماوالحاجةالضرورة-21

.م1-779الرياضدورة-الإسلاميالفقهاسبوعاعمالضمننشر

.(ص)42:والمقيدوالمطلقوالخاص-العام13

هـ-ا04)6ظبيبأبوالمالكيللفقهالرابعالمؤتمركتابضمننشر

.(م8691

.(ص)17:الاستصناع-عقد41
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هـ-)1412السادسالعدد،بجدةالإسلاميالفقهمجمعمجلة

م(.2991

ص(.)6:آلصقاولة15-عقد

هـ-041)8الثانيالعدد،الإماراتبجامعةوالقانونالشريعةمجلة

.(م8891

.(ص)9:الاختياراتعقود6-1

هـ-)1412السادسالعدد،بجدةالإسلاميالفقهمجمعمجلة

م(.2991

.ص()48:الإسلامفيالعقوبةفلسفة-17

الإسلامية،الشريعةتطبيقإلىالبشريةحاجةمؤتمرأعمالضمن

.م3991الكويتفي

.(ص2)2:الإسلامفيالدوليةالعلاقاتمجالات-18

.م5991الرباطفيالإنسانيةوالعلومالاَدابكليةمجلة

.(ص2)5:المرسلة-المصلحة91

هـ41)80عمانسلطنةفيالإسلاميالفقهندوةأعمالضمننشر

م(.8891

.(ص02):(الرقاب)فيالزكاةمصرف-02

الكويتفيالمعاصرةلزكاةالقضاياالعالميةالهيئةأبحاثضمننشر

الرابعالعدد،الإماراتبجامعةوالقانونالشريعةمجلةونشرته

م(.هـ-0991)0141
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.(ص)27:عليها()العاملينالزكاةمصرف-12

فيالمعاصرةالزكاةلقضاياالعالميةالهيئةابحاثضمننشر

الكويت.

.(ص02):(قلوبهم)المؤلفةالزكاةمصرف-22

فيالمعاصرةالزكاةلقضاياالعالميةالهيئةابحاثضمننشر

الكويت.

.(ص14):العقوباتإسقاطفيوائرهالتوبةنظام-23

الجريمةضدالاجتماعيللدفاعالعربيةالحلقةابحاثضمننشر

.م0791العربيةالدوللجامعةالتابعة

ع!ع!ع!
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لاتلمقاا-مساَخا

بل،التخصصيةالعلميةالكتابةعلىكتابتهفيالأستاذيقتصرلم

العربيةالبلادمنعددفيالصادرةالمجلاتمنعددفي،المقالةايضأكتب

بالطابعالأغلبالأعمفيتتسمالمقالاتتلكبأنعلمأ،والإسلامية

وفي،الدعوةفيمفالاتوله،التربويالتوجيهمنتخللموإن،الفقهي

الدينية.والمواسموالأعيادالإسلاميةالمناسباتبعض

المئة،علىهذايومناإلىلهنشرتالتيلاتالمقاعددنافوقدهذا

هي:مجلاتثلاثعلىتوزعمعظمها

سنتيبينماللأستاذونشرت،الدمشقيةالإسلامحضارةمجلة-1

.مقالاً()25م6391689-1

6691سنتيمابينلهونشرت،الكويتيةالإسلاميالوعيمجلة-2

.مقالاً(03)م8191-

وحتىم8191عاممنذلهوتنشر،الدمشقيةالإسلامنهج-مجلة3

.لاً(مقا)35الاَن

هذهومن،قليلةمقالاتالأخرىالمجلاتمنعددلهونشرتْ

:المجلات

.()الرياضالمنهلمجلة-

.(ظبي)ابوالإسلاممنارمجلة-

76



.()القاهرةبالأزهرالشريعةكليةمجلة-

.()تونسالهدايةمجلة-

.()الأردنالإسلامهديمجلة-

.)الجزائر(لأصالةامجلة-

.(الندنالعالممجلة-

.()دمشقلإيرانيةاالمستشاريةعنالصادرةلإسلاميةاالثقافة-مجلة

.()بيروتالمنهجمجلة-

نشرهاوتواريخالمقالاتتللكعناوينبذكرأطيلأنأرىولا

الموفق.والله.كفايةوتحقيقاتومصنفاتكتبمنلهذكرتففيما

ي!"!
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مؤلفاتهبأهم-التعريفب

الإسلاميالفقهفيالحرب-اَثار

وأدلتهلإسلامياالفقه-

المنيرالتفسير-

الجديدأسلوبهفيالإسلاميالفقه-

الشرعيةالضرورةنظرية-

الضماننظرية-

الإسلاميالفقهأصول-

الشرعيةالسياسةفيالذرائع-

الإسلامفيالدوليةالعلاقات-

الإسلاميالفقهتقنين-جهود1

الإسلامفيالإنسانحقوق-شرعة1

الميشرالحنبليالفقه-1

الإماراتيالمدنيةالمعاملاتقانونفيالمسماةالعقود-1

الحقالدينلوحدةالعامةالأصول-1

الحضارية(وخصائصهالتشريعية)بنيتهالكريم-القراَن1
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القرأنية-الفصة61

للمسرقنديالفقهاءتحفةآحاديثتخربج-17

المختارةالفقهيةالنصوص-81

العزيزعبدبنعمرالراشدالخليفة-91

الفقهأصولفيالوجيز-02

الوسيطالتفسير-12

"عهعه
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الاسلاميالفقهفيالحرب-اَثار1

مقارنةدراسة

للحصولالزحيليالأستاذبهاتقدمالتيالأطروحةهوالكتابهذا

كليةمن(إسلاميةشريعة:)اختصاصالحقوقفيالدكتوراهدرجةعلى

معالأولىالشرفبمرتبةالدرجةبهنالوقد،القاهرةبجامعةالحقوق

بتاريخ:مناقشتهوكانت،الأجنبيةالجامعاتمعالرسالةبتبادلالتوصية

.م9/26391/هـ-1382رمضان15

الرسالةهذهترجمةبضرورةالحكملجنةاعضاءاحداوصىوقد

الأخطاءمنالكثيرولتصحيحمنها،الفائدةلتعمالأجنبيةاللغاتإلى

الإسلامية.الشريعةفيالجهادمبداعنالشائعة

"الحق:عنهقالفقداللهرحمهزهرةابومحمدالشيخالعلامةاما

."بهااتىلاإواَثارهاالحربفيكبيرةولاصغيرةالأستاذيدعلم:يقال

،مرةلأولمطبوعاَظهورهلدىعظيماَترحيباَالكتابهذالقيولقد

وباحثينعلماءمنوالتقريظالشكررسائلاللهحفظهالمؤلفعلىوانهالت

وجديته،البحثلجدةإلاذلكوما،ودوليةلىاسلاميةعربيةوهيئات

السلمموضوعفيالبيانويبسطالقوليفيضنوعهمنبحثاولوكونه

.العامالدوليوالقانونلإسلامافيوالحرب

الاَتية:بالنقاطالموضوعلهذااختيارهآسبابالمؤلفحددوقد

شغلالذي،الجهادنواحيببعضيتصلفيماالحقبيان-1
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والهوىالتعصبعليهماملاهماوفقفيهكتبواالذينالمستشرقين

.)1(والكراهية

)الدكتوراهالجامعيةالرسائلاصحابمنالباحثينكثرنزوع-2

المدني،بالفقهتتصلالتيالنواحيبعضببحثالعنايةإلىوالماجستير(

الإسلاميوالتشريعالفقهميدانفيثغرةيسداناَحمثالأستاذف!نوبالتالي

)الفقهميدانهيالثغرةوهذهحديثأ،عرضأاحكامهاعرضإلىتحتاج

.()2(العامالدولي

)1(

)2(

رقم(حاشية9ه)صفياللهحفظهلأستاذاسطرهماأوردأقهناالمنا!سبمنأرى

فكرةظهورمنالإنكليزسيمالاالغربيون"يخاف:قالحيثالكتابمن)5(

عدوانهم.أمامفيقفوا،كلمتهمتتوحدلاحتىالمسلمينأوصاطفيالجهاد

فيمنيقولإذالعطيماللهوصدق،الجهادنسخلفكرةالترويجيحاولونولذلك

قُلُوبِهِمفِىالَذِفيَلَ!!تَألقِئَالأفَهَاوبمرَنُخكَمَةسُررَيرأتزِلَتأفَإ":لهمإيمانلا

.،02:امحمداَلمَؤت"مِنَعلةالمَضعثِئِنَظَرَيَخظُرُربئَإثكَئًرض

الجمعةيوممساءفي)أندرسن(الإنكليزيالمستشرققابلت"ولقد:ويقول

:أقولأنلينصيحتهمنفكان،الموضوعفيرأيهعن-فسالتهم3/60691/

المسلمينلارتباط،الحديثةالدوليةلأوضاعامعيتفقلارأيهفياليومالجهاد"إن

الناسلحملوسيلةهوالجهإدولأن،الدوليةوالمعاهداتالعالميةبالمنظمات

.."!!؟بالقوةتفرضفكرةتقبللالعقولاورقيالحريةوأوضاع،لإسلاماعلى

علىوإكراههمالناسلحملوسيلةالجهإدإن:يقولالذيمنأدريلا:أقول

بيانفييليماوانظر.بالسيفينتشرلمالإسلامأنتاريخيأثبتوقد،الإسلام

الزحيلي.ذكرالدكتوروما،الإسلامفيالجهادمفهوم

وكانوا،العامالدوليالقانونإطارفيالتصنيفإلىالمسلمينفقهاءسبقمعلوم

الإمام:المتقدميناثمةمنالبابهذافيصنفمنأشهرومن)الشيَر(:يسمونه

الردفيكتابالقاضييوسفولأبي)الشير(كتابولههـ(571:)تالأوزاعي

هذاميدانفارسهـ(918:)تالشيبانيالحسنبنمحمدالإمامويعدْ،عليه

.مجلداتخمسةفيالكبير(و)الشير،الصغير()الشيرفيهوضعالذي،الباب
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الشرقبينالتقاربيحققفيهالبحثف!ن،الموضوعأهمية-3

العالميال!لمقضيةيخدمفيمابينهماالخلافأوجهويزيل،والغرب

محكمةقانونمن)38(المادةنضَتأنبعدوخاصة،الجماعيوالأمن

.القانونمصادرمنلإسلاميةاالشريعةأحكاماعتبارعلىالدوليةالعدل

الموضوعيةالعلميةالطريقةهديعلىفيهسارفقدالبحثمنهجوأما

تحقيقهابعدبالأدلةودعمها،الموضوعاتتأصيلمع،المقارنةالتاريخية

مع،الصحيحةنبيهوسنةاللهكتابمنالنصوصعلىمعتمداً،ومناقشتها

إلىلجاالمبحوثةالمسألةفينصاًيجدلمف!ن،الفقهاءأقوالإلىالرجوع

منبغيرهمالمسلمينعلاقةلأن،والاستحسانالعامةالمصلحةمعيار

والعدالة.العامةالمصلحةرعايةفيلاجتهاداإلى-رأيهفي-ترجعالأمم

موسوعةنهجعلى)1(المختلفةالإسلاميةالمذاهببينقارنوقد

،الأصوبأنهماقذَريستخلصبينهاالمقارنةوبعد،تقريباًالإسلاميالفقه

انتهاجبدونالدوليالقانونفيالوضععليهبماالمختارالرأييقارنثم

وذلك،والقانونالإسلاميةالشريعةبينالتماثلأوجهلإيجادمفتعلتقريب

منالنهائيومقصوده،المستقلونظامهالإسلاميالفقهطابععلىليحافظ

انهاوبيان،وسبقها،الشريعةسموإظهارإلىالوصولالمقارنةهذه

العليا.المُثلوتقنينالأخلاقمكارمتحقيقإلىتهدف

التالي:النحوعلىسارتفإنهاالبحثخطةواما

لمذهبينوا،السنةأهلعندلأربعةاالفقهيةلمذاهباهيبينهاقارنالتيلمذاهبا)1(

إلىبالرجوعفيه)واقتصرالإباضيوالمذهب،الشيعةعندوالزيديالإمامي

الظاهريوالمذهب،ها1332ت:أطفيشمحمدللشيخوشرحهالنيلكتاب

.هـ(654ت:الأندلسيحزمبنلاالمحلىعلىفيه)واعتمد
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الحر

وخطته.،البحثوطريقة،الموضوعأهميةفيهبين:تقديم

:فصلانوفيه،الحربعنعموميات:التمهيديالباب

وتاريخ،والقانونالشرعفيالحربتعريف:الأولالفصل

ذلك.علىيتفرعوما،بغيرهمالمسلمينوعلاقة،وب

وبدءها.الحربإعلان()طرقكيفية:الثانيالفصل

.الحربقيامعلىالمترتبةالآثار:الأولالباب

ثلاثة.أودارينإلىالدنياانقسام:الأولالفصل

السلمية.العلاقاتفيالحربأثر:الثانيالفصل

الدولية:السياسيةالعلاقاتفيالحربأثر:الثالثالفصل

الدبلوماسية.العلاقاتفيالحربأثر:الأولالمبحث

.المعاهداتفيالحربأثر:الثانيالمبحث

والقتلى.والمرضىوالجرحىالأسرى:الرابعالفصل

:والأموالالأشخاصفيالحربأثر:الخامسالفصل

.الأشخاصفيالحربأثر:الأولالمبحث

التجارية.العلاقاتفيالحربأثر:الثانيالمبحث

.العدوأموالفيالحربأثر:الثالثالمبحث

.الحربانتهاءعلىالمترتبةالاثار:الثانيالباب

.وآثارهبالإسلامالحربانتهاء:الأولالفصل

.وآثارهالمؤبد(أو)المؤقتبالصلحالحربانتهاء:الثانيالفصل
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0وآئارهبالفتحالحربانتهاء:الثالثالفصل

.القتالبتركالحربانتهاء:الرابعالفصل

به.الحربوانتهاءالتحكيمفي:الخامسالفصل

إلىخلصالمطافنهايةوفي،البحثنتائجفيهاذكر:الخاتمة

:القول

الدوليللتنظيمجديدةاسساًدراستنامننستخلصان"يمكننا

مستمدةالأسسوتلك،العالميالسلمصيانةتماماَيكفلبشكلالحاضر

الدولية:ومبادئهالإسلاميةاالدعوةاصولمن

حرمةورعاية،المعاهداتاساسعلىالجماعيالأمنإقامة-1

.والإيمانالعفيدةوحيمنالحرمةتلكانعلىالميثاق

ومبدا،الإنسانيةروحسيادةاساسعلىالدوليةالعلاقاتتنظيم-2

وية.لسماالأديانابهديلاهتداءوا،لأممابينمللشاالإخاءواونلتعاا

لأنها،والجنسيةوالوطنوالعنصرياتالقومياتمبادىنبذ-3

بالروابطالبشريةالأسرةربطثم،الدوليةالمنازعابمنلكثيرأساس

وأجدى،والسلامللطمأنينةأدعىذلكلأنَ،الفكريةوالأسسالمعنوية

جميعاً.للناس

النفس.عنللدفاعإلاالقوةاستخداممنع-4

الاستعمار،وتصفيةوالمساواةوالعدالةالحريةمبادىإقرار-5

الدولية.العلاقاتاضطرابأسبابمنالاستعماريالتنافسلأن

العالملخيروالاَليةالبشريةوالطاقاتالطبيعةمواردتسخير-6
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.العاموالصالحالعدلأساسعلىوتوزيعها

."والصراحةوالرحمةوالضميرالخلقمبدا7-سيادة

بملحقالكتابهذا-توفيقاًاللهزاده-المؤلفذيلفقد:وأخيراً

صلاحيةبيانعلىمنهحرصاًوذلك(1()ميإسلاحرب)قانون:عنوانتحت

54)منمكونصاغهالذيالقانونومشروع،ومكانزمانلكلالإسلام

التالي:النحوعلىمقسمة(مادة

.(مادة)28الإسلامفيالعامةالعلاقات:الأولالباب

.(مادة1)2واموالهالعدواشخاص:الثانيالباب

.(مادة41)الحربإنهاءطرق:الثالثالباب

بدمشقالحديثةالمكتبةفيالأولىللمرةالكتابطبعوقدهذا

.الفهارسفيهابما(ص098)صفحاتهعددوبلغتم(1هـ-639)1382

.م2991بدمشقدارالفكرعنالرابعةالطبعةوصدرت

منالدكتوراهدرجةبعضهمبهونال،الفرنسيةاللغةإلىترجمكما

تلخيصه.بعد،السوربون

الأهميةمنسؤالينإلىساشيرالكتابهذاعنالستاراسدلانوقبل

عنهما:وأجابكتابهفيالأستاذلهماتعرض،بمكان

الذينالطلابتوجهانالإسلاميةوالكلياتالجامعاتاوصيانأود:اقول)1(

فيملاحقيضعوالأنالإسلاميالفقهمفرداتفيعلميةرسائلبإعداديقومون

موادغرارعلى،البحثتناولهاالتيللمسائلمقترحاقانونأتتضمنرسائلهم

حتىطويلوقتيمضيفلنالفكرةهذهنفذتإنانهوارى،الوضعيةالقوانين

.المعاصرةالحياةمناحيكافةتتناولإسلاميةلقوانينمروعلدينايجتمع
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محرمةالحربانمعالحرباَثاردراسةفائدةما:الأولالسؤال

.؟لأحكامهومخالفة،الدوليالقانونفي

ينفيلاالقانونيالتحريمبأن،السؤالعلىاللهحفظهجوابهوجاء

التيالدولبينواسعنطاقعلىالواقعيةالناحيةمنالحربنشوبإمكان

العصرفيواقعيشانللقتالزالفما،الحربمنعلنظامانضمت

0الحاضر)1(

.؟هجوميامدفاعيالإسلامفيالجهادهل:الثانيالسؤال

الجهادنظامعلىينطبقلاالتقسيمهذاانجوابهفيبئنوقد

بأنهيوصفانولا،هجوميبأنهالجهاديوصفانيصحولا،الإسلامي

ظالمأهجوميأليس،خاصنوعمنالإسلاميالجهاد"إن:وقال،دفاعي

بكلمةفهو،والمصالحالوطنحدودعندفاعمجردوليس،للعالم

:موجزة

عنللدفاعاوالدعوةنشرلحمايةالأمرولييدفيوسيلة

")2(.المسلمين

"""

.2صه،لحرباآثار(1)

.21ه-421ص،الإسلاميالفقهفيالحربآثار)2(
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(1واَدئته)الاسلامي-الفقه2

.(م8491هـ-4041)عامبدمشقالفكردارفيالأولىللمرةطبع

الإسلامي،الفقهمجالفيالمؤلفعطاءذروةالكتابهذايمثل

والدراسةوالتاليفالكتابةفيعمرهوخلاصة،جهدهغايةفيهأفرغحيث

جمهورعليهوأقبل،بابهفيدرةالكتابهذاأصبححتى،والتدريس

تجربته.منويستفيدون،معينهمنينهلونوخاصتهمالمسلمين

دافعهببيانللكتابتقديمهفياللهحفظهالمؤلفمفدوقدهذا

كتابةإلىماسةبحاجةالإسلاميالفقهأنفيهشكلا"مما:فقالللتاليف

وتربط،مرامِيهوتبين،موضوعاتهوتنظم،ألفاظهتبسط،فيهحديثة

إليهالرجوعطريقللباحثوتيسر،لهالأصليةبالمصادراجتهاداته

.")2(...التقنينمجالفيمنهللاستفادة

وفقههللإسلامالمستقبلبأنمؤمنأزلتماأنني"وبما:قالئم

الوضعيةبالقوانينبنظامهالانتفاعالناسبعضعاللوإنْ،وتشريعاته

ردَّةالتعطيلذلكلأنَّ؟الفقههذاأحكامبيانعلىحريصف!نيالمستوردة

المسلمين،أذهانفياحترامأواممتقرارأوبقاءدعائملهاليسموقوتة

،الهجريعشرالخامسالقرنهذابدايةفيمباركةصحوةظهوربدليل

)1(

)2(

عشرالرابعالقرنفيالإسلامي)التثريعفيالكتاببهذاإجماليأنعريفأوانظر

الإسلاميالتشريعتاريخكتاببأخرمطبوعوهو4-20430ص،الهجري

للسايس.

.1/6:وأدلتهلإسلامياالفقه
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شتىفيالإسلاميةالشريعةلتطبيقبالفعلالعودةنحوقوياتجاهوبروز

وزراءقراراتتنفذمتخضصةعلميةلجانفعلاَبداَتْوقد،المجالات

النطاقينفيالإسلاميةالشريعةمنمستمدموحدقانونبوضعالعربالعدل

.")1(والجنائيالمدني

محكمةخطةعلىالكتابهذافيالمؤلفالأستاذساروقدهذا

الشاغل،شغلهالعلميفالتأليفغروولا،المعالمجليةالبنيانواضحة

كلهذلكوتوَج،المتميزالفقهيالتصنيففيالمتتابعةالتجربةصقلتهوقد

الأكاديمي.والبحثيالعلميبالنشاطالمباشراحتكاكه

يلي:بمامنهجهنوجزآنويمكننا

التشريعيةالمصادرعلىالشرعيةالأحكاماستنباطفياعتمد-1

،المطهرةوالسنة،الكريمالكتاب:وهيوالعقليةالنقليةالإسلامية

التشريع.روحعلىالمعتمدبالرايوالاجتهاد

بهاالمعمولالإسلاميةالفقهيةالمذاهببينالمقارنةفياقتصر-2

والحنبلية(والشافعيةوالمالكية)الحنفيةالأربعةالشُئةاهلمذاهبعلى

الإسلاميةالمذاهببعضإلىالموضوعاتبعضفييتجاوزهاوكان

0)2(000والإباضيةكالإماميةالأخرى

علىالمذاهبلأصحابواقوالاَراءمنيوردهفيمااعتمدوقد

المصادرعلىيحيلوكان،مذهبكلفيالموثوفةالمعتمدةالمؤلفات

منها.مذهبكلفيوالعمل،الفتوىمدارعليهاالتي

.78-/1:وأدلتهالإسلاميالفقه(1)

عليهوماجهةمنالفقهيةالمذاهببينالموضوعاتبعضفيقارنكما)2(

.آخرىجهةمنالوضعيةالقوانين
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منالنوعهذابأنالمذاهببينالمقارنالمنهجلهذااتباعهعللوقد

تامأوحرصأشديداً،"إقبالاًلقيالأربعةالمذاهبلفقهوالبيانالدراسة

للدراسابالعالميوالاتجاهيتمقوهو،والاستفادةالمطالعةعلى

.(")1النفوسمنيزيلهاأوالمذهبيةالعصبيةويضعف،المقارنة

المذاهب،فقهاءبينالموحَدبالرايالتنويه"دائمأحاولوقدهذا

أيضأ")2(والتفصيلاتالشروطفيبل،فقهيةلأحكامالعناوينمجردفيلا

صحتها،وبتن،بهامستدلأًاوردهاالتيالأحاديثبتخريجعني-3

.)3(مقبولأئهغالبأيعنيفهذاالأحاديثمنعنهسكتمابأنونؤه

ووازن،الأصليةللمسائلالفقهيةالأحكاممختلفاستوعب-4

ليتحققوذلك،الأخرىالمذاهبمعمذهبكلفيالفقهيةالقضايابين

.ظمأهويرويالمنشودةضالتهالباحثيجدحتى،الاَراءبينالتقابل

المستطاعجهدوحاول،التطبيقيةالعمليةالمسائلببيانعني-5

.الحصولالبعيدالافتراضيالففهعنلابتعادا

لانتهاء-أحكاممنبهايتعلقوماوالعبيدالرقمسائلأهملكما

الفقهية.الصورةواستكمالالتاريخيلإلماماسبيلعلىعالميأ-الأمشكلته

وأصحابالمذاهبأئمةعنالمنقولةوالأقوالالاَراءبينرخح-6

)1(

)2(

)3(

.1/9:وأدلتهلإسلامياالفقه

نفسه.السابقالمرجع

أحاديثكتبعلىلبأغاالتخريحفييعتمدوهو،مجملأللاحاديثتخريجهجاء

لتخريجاكتبأو.الأوطار(نيلشرجمعلأخبارا)منتقى:مثلوشروحهالأحكاما

(الجزريلأثيرالابنالأصولو)جامعالحبير(و)التلخيص(الراية)نصب:مثل

غالبا.الحواشيفيالتخريجويذكر.للهيثمي(الزوائدو)مجمع
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يصزَحلموإذا،ورجحانهالدليلقوةمنلهظهرمابحسبالفتاوى

.الجمهوراوالأكثرينبرايويُعمليُؤخذانفالأولى،بالترجيح

وجواز،المذاهببينالتلفيقجوازفيرايهإلىهنااشاروقد

.والضرورةالحاجةعند(الرخص)تتبعبالأيسرالأخذ

المعاصرةالفقهيةوالقضاياالمسائلمنالعديدكتابهفيتناول-7

ومقرراتومبادئهالعامةالتشريعقواعدمنذلكمستلهمأ،فيهارايهمبينأ

الفقهاء0

،الكلاموتبسيط،الأسلوب)سهولةبالكتابامتازاخيرأ-8

الراجحالرايوتحقيق،العصراهللفهمالأقربوالتنظيم،الأمثالوبيان

منالأحكامعلىالتعرفليسهلالكليةالضوابطووضع،مذهبكلفي

المنالقريب)الفقهاصبحوبذلك(،للمسائلبعثرةولااستطرادغير

التخلص!محاولةفيلأحد)عذريبقلمبحيث(وتبويبهوتنظيمهبأسلوبه

والتعقيدالوهمحواجزورفعت،غموضهأزيلانبعدالإسلاميالفقهمن

مثيللاوكنوزبثروةالغاصةالقديمةالكتببطونمنفهمهفيوالصعوبة

.(()1التاريخفيلها

هذاخلالمناستطاعورعاهاللهحفظهاستاذنابأنفخرأويكفينا

الفقهابوابكافةتناولتموثقةفقهيةموسوعةايدينابينيضعانالكتاب

منعددفيهتزاللاالذيالوقتفي،ومباحثهومطالبهالإسلامي

بخُطاتخطووالإسلاميةالعربيةالدولبعضفيالرسميةالمؤسسات

تمتلكهممابالرغمشاملةفقهيةموسوعةإعدادمحاولةوخجولةوئيدة

جفتالمولىسائلين،وبشريةوعلميةماديةإمكاناتمنالمؤسساتتلك

.1/11:وأدلتهالإسلاميالفقه(1)
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فيتحققلإخراجهاالموسوعاتتلكإعدادعلىالقائمينيوفقانقدرته

اَمين.صدورهمويثلجالمسلمينيسزُماايديهمعلى

الأستاذأنإلىانبِّه،وتجزئتهوتبويبهالكتاباقسامإلىالجانوقبل

وجودهامكانكتابهفييستعرضهامسألةكلعنديذكرتعالىالمولىحفظه

ذلكيذكرالمذاهبمنمذهبكلفيالمعتمدةوالمصادرالمراجعفي

وهوامشه.الكتابحواشيفي

وتجزئته:الكتابأقسام

الاَتية:الأمورفيهتناولبتقديمكتابهالأستاذافتتح

التأليف.علىالباعث-1

المولَف.لهذاتصنيفهفياتبعهالذيالعلميالمنهج-2

عن:فيهاتكلمالإسلاميالفقهفيضروريةمقدمات3-

وبئنواصطلاحاَ،لغةالفقه)عزَفوخصائصهالفقهمعنى-

.(إليهالعودةوسبيل،بهالعملووجوب،وخصائصه،موضوعه

والمذهب.،والمفتي،الفقيهتعريف-

ولتلامذتهمبهاالمعمولالرئيسةالإسلاميةالمذاهبلأئمةترجم-

0موجزةتراجم

الفقه.كتبومراتب،والمجتهدينالفقهاءمراتب-

ببعضالخاصةوالمصطلحات،العامةالفقهيةالاصطلاحات-

الفقه.فيوالمؤلفينالمذاهب
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المجتهدين:الفقهاءاختلافأسباب-

الفقه،أبواببحثفيومنهجه،البحثخطةأوردالتقديماَخروفي

مجلداتثمانيةعلىموزعةستة)1(أقسامإلىالإسلاميالفقهقسمحيث

.)2(-
ضحمه.

إلىوالأبواب،ابوابإلىالرئيسةالأقساممنقسمكلوقسم

ذلك.إلىالأمراحتاجإن)3(مباحثعلىالفصولوكسر،فصول

فيها:الأبوابواهم،الرئيسةالكتابأقساميليفيماوسأذكرهذا

والنذور،،كالأيْمانبهاصلةومالهالعباداتفي:الأولالقسم

.(بربهالإنسان)صلة،والذبائح،والأضاحي

.الكتابمنالأولىالثلاثةالمجلداتالقسمهذااستغرقوقدهذا

العامةالنظرياتأهمفيهوبحث،الفقهيةالنظريات:الئانيالقسم

الإسلامي.الفقهفي

نظرية،الحقنظرية:الاَتيةالنظرياتالقسمهذافيتناولوقد

.)4(الشرعيةالمؤيداتنظرية،الملكيةنظرية،الأموال

)1(

)2(

)3(

)4(

،الأطوالوحداتفذكر،الشرعيةللمقايي!جدولٌالستةالأقسامهذهتقدم

بالوحداتالوحداتتلكتساويهماوبئنوالنقود،،والأوزان،والمكاييل

.المعاصرة

مجلداَ.(11ب)بعدفيماطبعأئهملاحظةمع،الأولىالطبعةتجزئةوفق

ويفتتح،مضمونهعلىدالمنإسببعنوانومبحثوفصلبابكلمعنوناَ

فيها،المختلفبالمسائلمثنياَ،عليهاالمتفقبالمسائلمبحثكلفيالكلام

فيفيهاالحكماستعراضخلالمنفيهامختلفمسالةكلفيالكلاممستوعباَ

ومناقثته.دليلهذكرمع،حدةعلىمذهبكل

لحملهم=نمادها،الناسعلاقاتلتنظيملاشرعتالتيوالتدابيراتلأحكاما:أي



منالوضعيالمدنيالقانوناقتبسهماأهمالقسماَخرفيوألحق

فيالتعسفنظرية:مثلالعامةوالنظرياتالمبادىمنالإسلاميالفقه

وغيرها.،الدينوحوالة،الطارئةالظروفونظرية،الحقاستعمال

.()1الإسلاميالفقهمنالمأخوذةالمدنيةالتقنيناتبعضذكركما

الشريعةتطبيقإلىالعودةضرورةعلىالقسمهذاخاتمةفيوكد

قائلاَ:منهاالقوانينواستمداد،الإسلامية

ليكونالفقهمنالمدنيالقانوناستمدهالذيالنموذجهذابيئا"وقد

خالدةكنوزاَالغراءشريعتنافيانعلىساطعأوبرهانأمشرقأعنوانأ

التقنيناتمنوالعلىومفاهيمهالعصربروحجديدةصياغةإلىإلالاتحتاج

.")2(الجديدة

الرابع.المجلدمنالأولىص(034)القسمهذااستغرقوقدهذا

.(والماليةالمدنية)التصرفاتالعقود:الثالثالفسم

وانتهىالرابعالمجلدمن)341(بالصفحةالقسمهذاابتدأوقد

الخامس.المجلدمن(481)بالصفحة

بابين:إلىتفرعوقد.وتوابعهاالملكية:الرابعالقسم

اوجهإلىفيهنبهبتمهيدافتتحه،وخصائصهاالملكية:الأولالباب

والنظام،جهةمنلاشتراكيواالرأسماليالنظامينبينالتفاءشبهاواللقاء

أحدهماانيعنيلاوهذا،الملكيةتنظيمفياخرىجهةمنالإسلامي

)1(

)2(

الأصلية.الشرعأحكامطاعةعلى

بعدها.وما4/213:وأدلتهالإصلاميالفقه

.4/933:السابقالمرجع
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نظرتهفيسباقأكانالإسلاميالنظامانيعنيولكنالاَخر،مناخذ

بما-والدولةالشعباو-والجماعةالفردمصلحةتحقيقإلىالمتوازنة

.)1(العامالصالحدعميكفل

الملكية.توابع:الثانيالباب

.الكتابمنالخامسالمجلدانتهىالرابعالقسموبنهاية

وابالدولةصلةلهمابهويراد)2(،العامالفقه:الخامسالقسم

علاقاتهابمباشرةوإما،كالقضاء،مواطنيهاعلىالعامةالسلطةبممارسة

.1(خرىاالدولمعالدولية

هي:أبوابستةطياتهفيانسابالقسموهذا

فيه:ذكربتمهيداستفتحه،الشرعيةالحدود:الأولالباب

وكريمعزيزإسلاميمجتمعبناءوهو،الإسلامفيالعقوبةهدف-

مطمئن.واَمنونظيف

.الحدودوانواعوشرعألغةالحدتعريف-

.)3(القرافيالإمامعن-نقلاَوالتعزيرالحدبينالفرق-

التعزير.:الثانيالباب

)1(

)2(

)3(

تناولانالفقهيةبالنظرياتالخاصالقسمفيسبقانهإلىالتمهيدفينبهكما

بحثهااعادالرابعالقسمفيوانهوانواعها(واسبابها)تعريفهاالملكيةبحث

0الإصلامفيالفرديةالملكيةطبيعةبحثمعاشملصورةعلى

معالأفرادعلاقةأو،بينهمفيماالأفرادلعلاقاتالشاملالخاصالفقهويفابله

وجل0عزربهم

.-4/177183:الفروقكتابهفي



.(والدياتالقصاص)وعقوباتهاالجنايات:الثالثالباب

وتوابعه.الجهاد:الرابعالباب

الحق.إثباتوطرقالقضاء:الخامسالباب

.(السلطانية)الأحكامالإسلامفيالحكمنظام:السادسالباب

.السادسالمجلدكاملاستغرقالقسموهذا

وقد.(الأسرة)احكام)1(الشخصيةالأحوال:السادسالقسم

هي:ستةابوابعلىالقسمهذااشتمل

.واثارهالزواج:الأولالباب

.واَثارهالزواجانحلال:الثانيالباب

وكفالةوحضانةورضاعنسبمنالأولاد،حقوق:الثالثالباب

ونفقة.وولاية

والإيصاء،،الوصيةيعممافيهوتناول،الوصايا:الرابعالباب

.الموتمرضالمريضوتصرفات

الوقف.:الخامسالباب

.()الفرائض:الميراث:السادسالباب

منه:ويرادالقانونفي(الشخصية)الأحوالمصطلحيستعمل)1(

بحثالأستاذتناولوقد.الصغيرعلىوالوصايةوالولايةالأهليةاحكام-ا

.(الفقهية)النظرياتقسمفيالأمورهذه

.(كلِواَثار،وطلاق،وزواج،)خطبةلأسرةا-احكام2

.ونحوها(-ووقف-ووصايا-وفرائض)ميراثلأسرةااموال-3



التيالتطبيقيةالمسائلبكثرةبالفرائضالمتعلقالبابامتازوقدهذا

وأول،العلم"نصفأئهالخبرفيوردالذي،العلمهذاقواعدفهمتسهل

.")1(العلممنينسىما

الثامن.المجدمن(424)بالصفحةالسادسالقسموينتهي

أبانهماجميعيحصلمانهاللهحفظهالأستاذذكر:الخاتمةوفي

التصوربوضعمهتمأكانأنهوذلك،وجزئياتتفريعاتمنالفقهاء

:قالثم،الففهيالموضوعواصولالبحثهيكللبناءالمتكامل

لاختلافاتاأنمذهبكلدليلبيانعلىالحرصمنلديتأكد"وقد

.")2(الفقهاءفيهاويعذر،ضرورةالفقهية

المذاهبآراءمنأوردتهماإلىيطمئنانالمسلمويستطيع":قالئم

التكاليفربقةمنالتخلصإلىفعلهيؤديلاانبشرطمنهاشاءمايقلدان

تتبعاو،التقليدفيالعبثأو،معصيةأومحظورفيالوقوعأو،الشرعية

.عذر"اوضرورةأولحاجةلاعبثأالرخص

والمذاهب0لأقوالواالاَراءمنشذَمابذكريُعنلمإنهئم

الفقهيَشَرالذيالعملبهذااعتزازهفضيلتهيخفلمالنهايةوفي

والباحث.والمتفقهللمتعلم

)1(

)2(

271(؟9:)رقمالفرائضتعليمعلىالحثباب،الفرائضفيماجهابناخرج

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةابيعن4/936:مستدركهفيوالحاكم

ي!سى،دهانه،العلمنصففإنه،وعلموهاالفرائضتعلمواهريرةاباايا:!

والدرامي؟2(190:)رقمالترمذيعندونحوهامتي"؟منينزعمااولوهو

عنه.اللهرضيمسعودابنعن368(4/)والحاكم؟2(12:)رقم

.(434)8/:وادلتهلإسلامياالفقه
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الكتابهذاإعدادفياعتمدهاالتيوالمصادرالمراجعمسردوبعد

)1(،الفقهيةوالألفاظالمصطلحاتلأهمألفبائياَفهرساَوضعالموسوعة

إلىالثامنالمجلدمن(465:)صمنبائيالألفالفهرساستغرقوقد

743(.:)صنهايته

:الكتابطبعات

الإسلاميةبالثقافةالمهتمينلدىوقبولاَحظوةالكتابهذاناللقد

كما،الخصوصوجهعلىالإسلاميبالفقهالمهتمينالباحثينولدىعامة

اقتنائهإلىالإسلاميةوالكلياتوالجامعاتالعلميةالمجامعسارعت

لذلكفتعددت.الدرسية)2(المفرراتإطارفيمنهأجزاءاوواعتماده

نسخه:وانتشرتطبعاته

)1(

)2(

لجامعاتوالعلميةالمعاهدوالكلياتابهاأخذتلواحبذتوصيةأسجلأنأودهنا

للمصطلحاتفهارسبوضعالباحثينإلزام:وهي،الففهيةبالبحوثالمعنية

فيالأستاذْفضيلةصنفماغرارعلىالأصوليةوالمسائلوالقواعدالففهية

أصوليةأوفقهيةجامعيةأطروحةأورسالةأيتقبللاوأن،موسوعتهخاتمة

وألصقأنفعالفهرسهذالأن،القبيلهذامنفهرسبوضعصاحبهايقملمما

والله...أوالأماكنأوالأحاديثأوالاَياتفهارسمنالفقهيةالبحوثبطبيعة

الموفق.

(لدكتوراهواالماجستير)العلميةلرسائلامنكثيرعلىاطلاعيخلالمنلاحظت

بعضاعتمادوالقانونالفقهمجالفيالإسلاميةالكلياتمنعددإلىالمقدمة

كما.عليهوالتعويلوأدلتهالإسلاميالففهكتابعلىكبيربشكلالباحثين

المحكمة-المجلاتبعضإلىالمقدمة-الففهيةالبحوثمنعددعلىاطلعت

المصادرإلىبالعودةحتىنفسهالباحثجممعِبلمالكتابهذاثنايامناستُفت

كتابه.فيالأستاذفضيلةإليهاأشارالتي
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،مجلداتثمانيةفيم()8491عامالأولىطبعتهفصدرت

.المراتمنعددأالطبعةهذهوصورت

تسعةمجلداتهاعددوبلغالثانيةطبعتهصدرتم1991عاموفي

فيهتناول()المستدركتاسعأسماهمجلداًالمؤلفأضافحيث،مجلدات

،جديدةبصياغةلكتاباأصلفيالمذكورةالمسائلبعض-المستدركأي-

مهمةبشؤونتعنىالمضافةوالمسائل،تركهاكانجديدةمسائلوأضاف

وعلاقاتهاومسيرتهانشاتهافيالإسلاميةالدولةوقضاياالعباداتمجالفي

أوردكما،لاقتصاديةالمعاملاتاشؤونوفي،والخارجيةالماليةوإدارتها

لمنظمةالتابعالإسلاميالفقهمجمعقراراتجميعالمستدركهذافي

صفحاتوعدد.التسعدوراتهعنصدرتالتيالإسلاميالمؤتمر

.ص()769المستدرك

وهيالمعدلةالرابعةالطبعةصدرتم(7991هـ-41)18عاموفي

بحلةالطبعةهذهخرجتوقد.مصورةطبعاتمنتقدمهالماعشرةالثانية

هذهمجلداتوبلغتمهمةوتنقيحاتتعديلاتمعجديدوتقسيمجديدة

.1،)1(مجلد11)الطبعة

علىحاسوبيبرنامجفيالكتابب!خراجبدمشقالفكرداروقامت

.(ولولولس!)!.مدمجليزريقرص

"عه"

طبحة.وعشرونثلاثة(م1002)عامحتىطبعاتهعددوبلغ(1)
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)1(والمنهجوالشريعهالعقيدةفيالمنير-التفسير3

علىكتابمنماانهبرهانإلىتحتاجلاالتيالمسفماتمنإن

واستنباطأ،ودراسةوتفسيراَشرحأوالاهتمامالعنايةمنلقيالأرضوجه

فيهايجدالكتبفهارسفيسريعةنظرةدمان،"الكريم"القرآنلقيكما

وحديثأ.قديمأالتفسيركتبمنتحصىلاقائمةالناظر

واجودهاالتفسيركتباحسنعنعادةالناسمنكثيرويسأل

تاهواربماالصالحسلفناتركهماإلىاحيلواف!نوفهمأ،تناولاَوايسرها

وغايتهم.بغيتهمتحقيقعليهموصعبعبائرهمفهمعنوعجزوا

ضالتهم-كافنحو-علىيجدوالممنهاالجديدإلىارشدواوإن

كلمنالمجيدالكتابهذاواسراروجوهعلىوالتعرفالبياندقةفي

المتصدينمنكثيروقوععنفضلاَ،العصرهذآابناءبهايعنىالتيالجوانب

بدافعالعلميوالانحرافالفكريالشذوذمنبنوعالأيامهذهفيللكتابة

الاَياتاو،الكونيةالاَياتتفسيرعندوخاصة،والمعاصرةالتجديدمن

.والصفاتالتوحيدآياتاو،الأنبياءمعجزاتعلىالدالة

الأسلوبفيالقديمتجديدبمكانالضرورةمنكانذلكلكل

بأسلوبالعلميةالمادةوتقديم،الاعتدالمنهجوالتزام،والبيانوالعرض

.إغرابولاغرابةولا،شططولافيهشذوذلا،معاصر

الدكتورأستاذيبقلم،الاصلامنهجمجلةفيالتفسيرلهذاإجماليأتعريفأانظر()1

الله0حفظهالبوطيرمضانسعيدمحمد



يكونأنبعد-وجلعزاللهكتابلتفسيرالمتصديعلىينبغيفمما

الكريمالقرآنآياتاستخدامعنيبتعدبأن-المفسر)1(شروطاستوفىقد

التعسفأو،الإسلاميةالفرقاتجاهاتأو،المذهبيةالاَراءبعضلتاييد

بيانأ،ارفعالكريمالقرآنلأنوذلك،علميةنظريةلتاييدالتاويلفي

.لنظرياتوالفرقوالمذاهبوااءالاَرتلكمنشانأوأعلى،مستوىوأرقى

،لفضاءوالفلك)كاكونيةرفمعاأوعلومكتابلكريمانلقرآاوليس

لحقائقالإشاراتبعضفيهوجدتوإنونحوها(،والرياضياتوالطب

الحقلعقيدةيهديونور،وتشريع،إلهيةهدايةكتابالقرآنوإنما،كونية

.العليا)2(الإنسانيةوالقيمالأخلاقوأصولالحياةمناهجوأصح

محاولةالدكتورالأستاذفيهقدم(..المنير)التفسيرالتفسيروهذا

يجمع،والمادةالأصولقديم،والعرضالأسلوبعصريليكونجادة

أهللحاجةتلبية،وجاذبيتهالجديدوروعة،وعراقتهالقديمأصالةبين

العصر.هذا

بقوله:الكتابهذامنهدفهاللهحفظهالمؤلفحددوقد

وجلعزَاللهبكتابالمسلمربطهوالمؤلَّفهذامنلأصيلا"هدفي

العامةالبشريةالحياةدستورهوالكريمالقرآنلأنوثيقأ،علميأربطأ

بيانعلىأقتصرلملذا،خاصةوللمسلمين،قاطبةللناس،والخاصة

وإنما...الفقهاءعندالمعروفالضيقبالمعنىللمسائلالفقهيةلأحكاما

الأعم،بالمعنىالكريمالقرآنآيمنالمستنبطةالأحكامإيضاحأردت

)1(

)2(

الإتقان:راجعالمثالسبيلوعلى،القرآنعلومكتبفيالمفسرشروطانظر

.27911/:للسيوطيالقرآنعلومفي

.1/8:المنيرالتفسيرانظر
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لأخلاقواالعقيدةيشملوالذي،العاملفهمامجردمنإدركاًاعمقهوالذي

وتصريحاًاالاَيةمنالمجنيةوالفوائدالعاموالدستوروالسلوكوالمنهج

متطور،متقدممجتمعلكلالاجتماعيةالبنيةفيسواء،إشارةتلميحاًاو

.")1(إنسانلكلالشخصيةالحياةفيأم

مستمداً،والمعقولالمأئوربينيجمعانالتفسيرهذافيحاولوقد

لقرآناحوللدراساتواباتلكتااومن،يثةلحدوالقديمةالتفاسيراوثقأمن

منكثيرتوضيحفييساعدوإعراباً،النزولسببوبيان،تأريخاًالكريم

.)2(الاَيات

وتوجيهها.القرآنيةبالقراءاتيتعفَقماالأخيرةطبعاتهفيواضاف

بذكرسيكتفيوإنما،المفسريناقوالبذكريطيللنانهذكركما

.)3(النصوسياقلعربالغةمناللفظقرببحسببالصوابلأقوالااَوْلى

:فقالتفسيرهفيموضوعيتهعنالكريمالأستاذافصحوفد

محدد،مذهباو،معينةنزعةبأيمتائراًاكتبماكلفي"ولست

يهديالذيالحقهورائديوإنما،قديملاتجاهسابقاعتقاديإرثاو

الشرعية،والمصطلحات،العربيةاللغةطبيعةوفقعلىالكريمالقرآنإليه

.")4(التعصبعنوبعدودقةبأمانةالمفسرينالعلماءآراءتوضيحمع

يأتي:ماوفقالتفسيرهذافيمنهجهالأستاذرسموقدهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

.1/6:لمنيرالتفسيرا

.1/7:السابقالمرجع

.1/7:السابقالمرجع

.1/7:السابقالمرجع
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اشتملتومافضلهايتناولعنهامجملببيانسورةكلتفسيرافتتح-

.والأخباروالأحكامالمبادىمنعليه

وحدةلكليضع،موضوعيةوحداتإلىالقرآنيةالآياتتقسيم-

مناسبأ.عنوانأمنها

الموضوعية.والوحداتالمقاطعبينالمناسبةوجهإيضاح-

ووجوه،مفرداتوشرح،)إعراباللغويالجانببايضاحالبدء-

موضوعية.وحدةكلفي(البلاغة

منها.الصحيحانتقاءملتزمأ-وجدتإن-النزولاسبابإيراد-

التيالكبرىالإسلامواحداثالأنبياءقصصعلىالضوءسلط-

التفسيركتباوئقعلىذلككلفيمعتمداَالكريمالقرآنآيعنهاتحدثت

.الإسرائيلياتعنمبتعداَ

الموضوعية.للوحدةالبيانيالتفسير-

الإنسانيةالحياةبشؤونيتصلمماالآياتمنيستنبطماإبراز-

.والأحكامالحياةفقه:عنوانتحتذلكويضع،مرافقهابكافة

يوردهاالتيالأحاديثمخرجببياناللهحفظهالمؤلفالتزموقد

العلميةالنظرياتبعضإلىاحيانأاشارانهيلاحظكما،عليهاوالحكم

فيها،قطعولاعليها،اقتصاردونالآياتإليهاتشيرالتيالصحةالثابتة

لأجلها.النصتأويلفيتكلفولا

والسلوكيوالأخلافيالروحيالجانبببيانجيدةعنايةوعني

وانحرافشططدون،المشرقةصورتهفيالإسلاممعطياتتمليهحسبما

وتكلف.
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الضروريةالمعارف"بعض:عنوانهاجعلبمقدمةتفسيرهبدأوقد

كيفيةعنوتكفم(،الكريم)القراَنفيهاعزف"الكريمبالقراَنالمتعلقة

وحكم،المصحفورسمم،والمدنيوالمكي،جمعهوطريقة،نزوله

والقراءات،السبعةالأحرفعنتحدثكما،العثمانيبالرسممالالتزام

وجل،عزاللهكتابفيالإعجازمظاهروعن،بينهماوالفرق،السبع

إلىترجمتهإمكانومدى،الكريمالقراَنوعربيةالإعجاز،ودلائل

ذلك.وحكمالأخرىاللغات

كثيراًالمقدمةهذهفياللهحفظهالأستاذجمعفقد:والخلاصة

.القراَنعلوموكتب،الكبيرةالتفاسيرمقدماتفيومفرقمنثورهومما

عنجامعةكلمةالشامقراءشيخراجحكرتممحمدالشيخوللاستاذ

علميأ،مجرىفيهجرى،متميزكتابالتفسير"هذا:فيهايقولالتفسيرهذا

بحيث،تعليميباسلوبمدرسيأمجرىفيهجرىكما،علميباسلوب

حينبهوكأني،الأسلوبواضح،العبارةمبسطلأنه،مطلعكلمنهيستفيد

امرىفاي،منهمكلأًيخاطبوالعاميوالطالبالعالمإلىينظريكتبهكان

والاستنباطات،اللطيفةالمعانيمنفيهويجد،منهيستفيدالتفسيرهذاأخذ

خيراًالشيخاللهجزى،منهويستزيد،عليهيعكفقارئهيحيلماالمنيفة

."مرادهعلىوأعانه

المكتبةفيمتميزاًموقعأأخذالتفسيرهذاأننجدتقدممالكل

،والامتنانالقبولبيدالإسلاميةالعلميةالمجامعوتلقته،الإسلامية

التي)1(الإسلاميةالعلومفيكتابآحسنجائزةجدارةعنواستحق

م(.لعام)5991)1(
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الجائزةقرارحيثياتفيجاءوقد،الإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةتمنحها

يلي:ما

الأمانةإلىوصلتالتيوالمؤلفاتالكتبوتقييمدراسة"بعد

مجالفيمؤلفكتابكأفضلالآتيالكتابالتحكيملجنةاختارتالعامة

العالميةالجائزةمستحقأمؤلفهواعتبرت(القرآن)تفسيرالقرآنيةالعلوم

هو:والكتاب،الإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةفيالعاملكتاب

.(والمنهجوالشريعةالعقيدةفيالمنير)التفسير

الزحيلي.وهبةالدكتورتأليف

جامعةفيومذاهبهالإسلاميالفقهقسمرئيسوهو-المؤلفركز

مهمتينناحيتينعلىأكبروبشكلوالكاملالكبيرالتفسيرهذافي-دمشق

والعلماء،الكباروالفقهاءبالأدباءمتاثراً،والفقهيةالأدبيةالناحية:وهما

السنة.أهلمنالقدامىالمعروفين

والعريقةالمائورةالأنواعمنالتفسيرهذانعتبرأنويمكنناهذا

."...المسلمينالمفسرينلقدامى

وترجمته:طباعته

عنم(1991هـ-141)1عامالتفسيرلهذاالأولىالطبعةصدرت

وقد،صفحة(00001)منأكثرفيمجلداً(1)6في،(بدمشقالفكر)دار

والمواضعالأعلاماسماءمنفيهوردمالكلشاملةألفبائيةبفهرسةختمه

..والعفديةوالعلميةالفقهيةوالمسائلوالموضوعاتوالقصص

أضافالسابعةطبعتهوفيسبعأ،بلغتحتىطبعاتهتكررتوقد

الفُغة.فيتوجيههاوبيانالقرآنيةالقراءاتمختلف
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التركيةاللغتينإلىترجمولأهميتهالكتابهذاإن:اقولانبقي

ول"(7)هحليزر!قرصفيحاليأباصدارهالفكردارتقومكما،والفارسية

لوسائط.والمنافذامتعددبرنامجأمبرمجأ

!!!
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الجديدأسلوبهفيالإسلامي-الفقه4

وهي:الإسلاميالفقهأبواببعضفيهتناول)1(مجلدينفيكتاب

والعارئة،والوديعة،الهبة،التبرعابوعقود،الشرعية"العقوبات

والإكراه،والضلحوالحوالة،والكفالةالوكالة،والتوثيقاتوالإطلاقات

والسبق،الأراضيوأحكام،المرتدينوأحكاموالمعاهداتوالجهاد،

القاضي،وأدبالإثباتوطرقوالقضاء،واللقيطواللقطةوالمفقود،

."والدعاوى

الدارس"إن:اللهحفظهقالفقدالكتابلهذاوضعهأسبابعنوأما

وفيالفقهاء،عبارابفهم:فيبصعوبةالأحيانمنكثيرفييشعرللفقه

ثئمومن")2(الكتببطونقيالمتناثرةالمسائلجزيئاتأحكامعنبحثه

بالأدلة،مدعومةدقائقهاإدراكوتيسير،الأحكامتبسيطإلىقصدتفقد

هوبماالعملطريقويتضح،الحكمفيالحقوجهيتبينالدليلبمعرفةاذ

والسنة.للكتابالموافقةالأقوالمنراجح

المذهباعتمدأتهالكتابهذافيمنهجهفيالكلاموخلاصة

تناولها،التيوالمسائلالقضايامنقضيةلكلالعامالهيكلبناءفيالحنفي

فيهابماص(761)الثانيوالمجلد،ص(07)2الأولالمجلدصفحاتبلغت(1)

.الفهارس

.23/:الجديدآسلوبهفيالاصلاميالفقه2()
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ومجالالعمليةبالحياةصلةالأكثرالمسائلفيالمذاهببقيةخلافوذكر

يراهكماللمذهبيعرضوهو.ومذهبجزئيةلكلالدليلبيانمعالفتوى

اصحابه.

العلمية.المادةحسابلاعلىلكنالإطالةعدمعلىيحرصوكان

اسلوبهفيالإسلامي"الفقهالعنوانلهذاواختيارهتسميتهسببواما

منأيدينابيننجدهفيماسبقمثالعلىلاكتابته"فينهجفلكونهالجديد"

اهمفيالأئمةاختلافمننموذجاًالقارئاماميضعلأنه،الفقهكتب

الذيالمنهجأناللهحفظهالدكتورالأستاذويرى")1(،المسائلاحكام

التعصبنزعةيخففلأنَه،بهيُقتدىورائداً،يُحتذىمثالاًيعدُعليهسار

لاستنباطاومناهجالتفكيرانماطعلىالاطلاعفيالقارئويفيد،المذهبي

.)2(والفهم

الفقهفيالمشتغلينلدىورواجاًإِقبالاًالمنهجهذالَقيفقدوفعلاً

شتىفيالكتابهذاتدريسقُزرلقدحتىوتدريساً،وإفتاءًدراسة

.)3(العربيةالجامعات

طبعتهوصدرت،اعواماربعةالكتابتأليفاستغرقوقدهذا

بدمشق.م6791عامالأولى

)1(

)2(

)3(

"!!!

.26/:الجديدأسلوبهفيالإسلاميالفقه

.2734/:السابقالمرجع

.1/41:السابقالمرجع

701



لشرعيةاالضرورة-نظرية5

الوضعيالقانونمعمقارنةدراسة

قاعدةالإسلاميالفقهبناءإليهايَستندالتيالشرعيةالقواعدمن

المتمسكينعنترفععظيمةقاعدةوهي(المحظوراتتبيح)الضرورات

فَهِمَالناسمنالكثيرولكن،التطبيقعندالحرجمواطنالشرعبأهداب

اداءمنالتخلصالفهمهذاخلالمنمحاولاَ،مغلوطاَفهماَالقاعدةهذه

منكثيرفيتصثلا،مختلفةلمعاذيرعليهاللهيفترضهاالتي،الفرائض

بصلة.الشرعيةالضَرورةمفهومإلىالأحيان

المحظور،إباحةبقصدمكانهاغيرفيبالضرورةلاحتجاجاكَمروقد

شريعةعليهقامتالذي،الناسعلىالتيْسيرمبداتحتالواجبوترك

التيوبالحالاتبأحكامهاللجهلاوالضرورةلضوابطالتقيددونالإسلام

مقتضياتها.وجودعندبهاالتمسكيصح

مفصلاَبحثاًبحثهإلىيسبقلمالموضوعاهميةمنالرغموعلى

حقيفةليجلوالكتابهذاوضعحيث،اللهحفظهاستاذناقبلاحدٌكاملاَ

التيالفقهيةوالقواعدوضوابطهاحالاتهاخلالمنالشرعيةالضرورةامر

()الضرورةعنمتكاملةنظريةالقارىيديبينيضعانفيهوحاول،تحدها

التخفيفيستدعيماوكلوالمشقةالحاجةيشملالذيالأعمبالمعنى

والعرضالأسلوبفيجديدنحوعلىفيهوسار،الناسعلىوالتيسير

.والمضمون
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فيوالمتشابهاتالمتلابساتمنكثيراَالكتابطياتفيبينوقد

فيوالاختلافالاتفاقأوجهوأوْضح،الحقيقةفيمتباينةأئهامعالظاهر

الوضعي.القانونفيومفهومهاالشريعةفيالضرورةمفهوم

حيث،جليةالمعالمواضحةجاءتالكتابهذافيبحثهوخطة

وذلك،المطالبمنعددتخللها،مباحثثمانيةإلىالبحثهذاقسم

الاَتي:النحوعلى

مطالب:أربعةعلىواشتمل،عامةمبادى:الأولالمبحث-

الشريعة.نظامفيوالإباحةالتحريممبدأاساس:الأولالمطلب

النظاموقواعد،منهماكلومفهوموالمباحالحرام:الثانيالمطلب

.والاَدابالعام

وأالإباحةهووالاْفعالالأشياءفيالأصلهل:الثالثالمطلب

التحريم؟

والعدالة.التسامحدينالإسلام:الرابعالمطلب

)الضرورات،الإسلاميةالشريعةمقاصد:الثانيا!هبحث-

.(التحسينات،الحاجات

وجلعزَاللهكتابمنالضرورةامبدمشروعيةأدلة:الثالثالمبحث-

.والسلامالصلاةعليهنبيهوحديث

شروطها.أووضوابطها،الضرورةمفهوم:الرابعالمبحث-

وهي:عشرةالأربعالضروررةحالات:الخامسالمبحث-

.والدواءالغذاءضرورة-ا
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الملجى.الإكراه-2

.النسيان3-

الجهل.-4

.البلوىوعمومالعسر-5

السفر.-6

.المرض7-

الطبيعي.النقص-8

الصائل.دفعلمسألةتفصيليةدراسةوفيه:الشرعيالدفاع-9

.الضرورة-استحسان01

.لضرورةالمرسلة-المصلحة11

.العرف-21

ئع.لذرااسد-31

لحق.باالظفر-41

احوالمختلففيوتطبيقاتهاالضرورةقواعد:السادسالمبحث-

الكتابمنومستندها،معناهاوبئن،ذكرها،قواعدثمانيوهي،الإنسان

بهامثلىالتيالكثيرةالأمثلةخلالمنعليهاالاعتمادومجالات،والسنة

هي:والقواعد،قاعدةلكل

التيسير.تجلبالمشقة-1

.ضاقالأمراتسعوإذا،اتسعالأمرضاقإذا-2

011



.المحظوراتتبيح3-الضرورات

بقدرها.تقدرالضرورة-4

بزواله.يبطللعذرجازما-5

.بالمعسوريسقطلاالميسور-6

الغير.حقيبطللا7-الاضطرار

.الضرورةمنزلةتنزلالحاجة-8

حالةوجودعلىيترتبوماذا،الضرورةحكم:السابعالمبحث-

هي:خمسةمطالبوفيه؟الضرورة

الواجب.وتركالمحظورإباحة-أثرها!فيالأولالمطلب

.؟الضرورةبمقتضىالعمليجبهل-الثانيالمطلب

شرعية.بمعصيةالضرورةحالةاقتران-الثالثالمطلب

للحفاظالمحظورمنالمضطريتناولمامقدار-الرابعالمطلب

النفس.على

.الضرورةحالالمستهلكالشيئضمان-الخامسالمطلب

بمطلبين:وتمئل،لوضعيانونلقاافيورةلضرا:لثامنالمبحثا-

.العامالقانونفيالضرورة-الأولالمطلب

القانونفيالقاهرةوالقوة،الطارئةالظروفنظرية-الثانيالمطلب

المدني.

الفقهاءلمذاهبيعرضأنالبحثهذافيمنهجهمنكانوقد
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مع،المطروحةالمسالةفيمذهبكلرأيفيذكر،الأربعةالمذاهبائمة

مصلحة.أودليلاًلأقواهاوالترجيحبينهاوالمقارنة،للأدلةاستعراض

بهاوالاستدلال،كثيرةكانتالكتابهذافيالأحاديثأنوبما

المؤلفخرّجفقد)صحتها(الاحتجاجمنصلاحيتهامعرفةعلىيتوفف

مجملاً.تخريجاًالكتابحواشيفيالأحاديث

عليهاغلبوإن،متنوعةجاءتفقدالكتابهذافيمصادرهوأما

)المدنيالوضعيوالقانون،والفقه،والأصوليةالشرعيةالقواعدكتب

.(والجنائي

فهارسمعص()342الكتابصفحاتعددبلغتوقدهذا

.الموضوعات

مؤسسةعنوالثالثةوالثانية،الفارابيدارعنالأولىطبعتهوصدرت

بدمشق.الفكردارعنوالرابعة،ببيروتالرسالة

!!!
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الضمان-نظرية6

الاسلامي(الفقهفيوالجنائيةالمدنيةالمسؤوليهاحكام)او

مقارنهدراسة

عه:موضو

بسببوالأموالالأنفسضماننظرية:فيالكتابهذايبحث

والحلولالعمليةالنواحيتلمسوحاولخطأً،أوعمداًعليهاالاعتداء

تستوجبالتيالحالاتعنالكلامفضَلكما،التضمينلمشكلةالواقعية

الإسلامي.الشرعفقهاءعندالضمان

منهجه:

الاَتي:النهجالبحثهذافينهجوقد

حالاتوبئن،الضماننظريةفيالأربعةالمذاهبفقهعرض-أ

المذهباعتمادهمع،ال!سائلأهمفيبينهافيماوالاختلافالاتفاق

.المذكورةللأحكامأساسأعامأبصفتهالحنفي

منالإسلاميالفقهبينالاختلافواوجهالشبهاوجهذكر-ب

علىبينهمامقارنأ،الأخرىالناحيةمن)1(الوضعيوالقانون،ناحية

فقط.ومصرصوريةفيالمطبقالقانونعلىاقتصر(1)
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أنتجهماأبرزبحثإلىالمسلمينالفقهاءسبقومبرزاَعام)1(،نحو

الحديث.القانونيالفكر

الكتابقسمحيث،المعالمواضحةجاءتفقدالبحثخطةواما

الفصولقسمتكما،الفصولمنمجموعةبينهاانسابتأبوابئلاثةإلى

يأتي:كمامباحثإلى

فصولخلالمن(للضمانالعامة)النظريةالأولالبابفيتناول

ئلاثة:

الأساسية:الضمانمقوماتفيالأولالفصل

حقيقةعنالأولالمبحثفيتكلم،مباحثخمسةإلىوقسمه

لثالثاوفي،نلضمااأركانلثانيالمبحثافيوأورد،ومشروعيتهالضمان

)مصادرالشرعيةالتضمينأسبابذكرالرابعالمبحثوفي،شروطه

كيفيته،:حيثمنالتعويضعنتكلمالأخيرالمبحثوفي(.الضمان

مطلبأوعفد،الحقعنوالنزول،التعويضفيالحقوتقادم،وتقديره

هدم:عنفيهتكلم(الضمانمنخاصة)حالات:عنوانتحتخاصأ

.الحيوانعينوقلع،الأشجاروقطع،المباني

مباحثستةخلالمن(الضمان)آفاقعنفيهتكفم:الثانيالفصل

.(والمضمونات)الأماناتالضمانمحل:الأولالمبحث

تغيراحتمالعنالنظربقطعفعلاَومطبىقائمهوماحدودفيالمقارنةحصر)1(

وتبدل،المتجددةوالحاجاتالتطورمتطلباتحسبالمستقبلفيالقوانين

المجتمع.فيالسائدةالنظم
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المقدارحيثمنوانواعهالضمانأقسام:الثانيالمبحث

والتقدير.والاستقرار

والصلحلقسمةوالبيعاعقدوتناول،لضماناعقود:لثلثاالمبحثا

والإقالة.والقرضوالمخارجة

والإعارةالإيداععقدوتناول،الأمانةعقود:الرابعالمبحث

والهبة.والوصيةوالوكالةوالشركة

الإجارةعقدوتناولالأئر،المزدوجةالعقود:الخامسالمبحث

بمنفعة.المالعنوالصلحوالرهن

0الضمانويدالأمانةيد:السادسالمبحث

موجزاًشرحأ(الفقهيةالضمان)قواعدالثالثالفصلفيوشرح

وبدأ.عليهاالأمثلةبعضواورد،القاعدةمعنىتوضيحعلىفيهاقتصر

وهي:قاعدةبأهم

.(المباشرإلىالحكميضافوالمتسببالمباشراجتمع)إذا

خالصفيالإنسان)تصرف:بالشرحتناولهاالتيالقواعدومن

ضمانلاعنهالاحترازيمكنلا)ماو(غيرهبهيتضررلمإذايصحإنماحقه

هذافيشرحهاالتيالقواعدمجموععلمأبأن....(يزال)الضررو(فيه

.قاعدةعشرينبلغالفصل

موزعوهو(المدنيةالمسؤوليةنطاقفي)الضمان:الثانيالباب

:فصولأربعةعلى

تكلم،العقديةالمسؤوليةفيالضمانحالاتأهم:الأولالفصل
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،والإعارة،والإيداع،والإيجار،البيععقودفيالضانعنفيه

والوكالة.،والرهن

التقصيرية:المسؤوليةفيالضمانحالاتاهم:الثانيوالفصل

.الأشياءوضمان،الغيرفعلوضمان،الشخصيالفعلضمانتناول

وجنونصغرمنالمسؤوليةعوارضعنتكلم:الثالثالفصلوفي

.لإكراه

المسؤولية.إثباتببيانالرابعالفصلفيالبابوختم

لهمَفَد:(الجماعيةالمسؤوليةنطاقفي)الضمانالثالثالباب

العقابومبادى،عليهوالمجنيالجانيوشروط،القتلانواععلىبالكلام

:فصولئلاثةإلىقسمهئم،لإسلامافيالجنائي

حكمالأولمبحثهفيذكر،الإنسانيةالنفسضمان:الأولالفصل

والعقوبة)الدية(البدليةالعقوبةعنتكلمالثانيمبحثهوفي،القصاص

بسببالأنفسعقوبةعنتكلمكما(،والوصيةالميراث)حرمانالتبعية

الشرعية.العقوباتتنفيذ

انواعفيهبحث،النفسدونماعلىالجنايةضمان:الثانيالفصل

وشرائطها.وعقوباتهاالنفسدونماعلىالاعتداءجرائم

وهي،بالأمنالمخلِّةالجرائمبسببالأموالضمان:الثالثالفصل

.(لمرتدينائمجرا،البغاة،لطريقاقطعاوالمحاربة،لسرقة)اجرائماربع

التشريعيالبناءإلىاللهحفظهالمؤلفاشارالكتابخاتمةوفي

نظرتهخلالمنللتطبيقوصلاحه،الإسلامبهامتازالذيالمحكم

.المستقرةوحدوده،الساميةومبادئه،الواقعية
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فيهابماص()366بلغتالكتابصفحاتعددبأننذكراخيرا

.()1الفهارس

وطبعته،بدمشقالفكردارعنوالثانيةالأولىطبعتهوصدرت

.ببيروتالرسالةمؤسسةعنالثالثة

)1(

?!ي!

جداَجيدكتابوهو:بقولهالكتابَاللهرحمهالزرقامصطفىالأصتاذوصفوقد

،13ص،للزرقافيه(والضمانالضار)الفعلانظر،الجامعيالتدري!لغرض

بدمق.القلمدارطبعة
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الإسلاميالفقه-إصول7

لاستنباطضروريامرالفقهاصولقواعدمعرفةانالمعلوممن

إليهايهدفلتيالحالمصاعلىوالوقوفوإدراكهاوفهمهالشرعيةالأحكاما

الفرعيةالفتاوىواساسالشرعيةالأحكامقاعدةوهي،الحكيمالشارع

الملكةتكوينعلىتساعدانهاكما،الترجيحوقانونالاجتهادوركيزة

والمتعلمين.العلماءمنالدارسينعندالفقهية

نظيرلاعلمينبوضعانفردواالإسلامعلماءبأنايضأالمعلومومن

مصطلحعلموثانيهما،الفقهاصولعلماولهماالأخرىالأممعندلهما

واستبعادلتوثيقهاوالآئاروالأحاديثالأخباردراسةفيواصولهالحديث

منها.والموضوعالضعيفاوالدخيل

الفقهاصولبكتبعامرةمكتبةالأمةهذهعلماءلناتركوقدهذا

،المعلوماتواختصار،العبارةودقة،الأسلوببروعةامتازتالتي

متشعبةالمسالكوعرةنفسهالوقتفيانهاإلا.البحثنواحيواستيفاء

والمعاصرينالمتأخرينمادفعوهذا.الأحيانبعضفياللفظمعقدةالطرق

كتبهمفامتازت،للناشئةتيسيرهمحاولين،العلمهذالجةخوضإلى

يحالفهالاانهاإلا.المالوفةوالأمثلة،البياندماشراق،العبارةببساطة

عندنزولاَ،المطلوبةالعلميةالدقةلعدمالأحيانمنكثيرفيالصواب

تمييعهياخرىازمةتحتيوقعمماالكلامتبسيطفيالرغبةوطأة

.المعلوماتوتوزعالمداركوتشتيت،والمصطلحاتالمفاهيم

الشاطبيالإماماتبعهاالتيالفريدةالطريقةإلىنشيرانهناولاننسى
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أساسعلىبناهالذي)الموافقات(كعْابهفيالفقهاصولعلمصياغةفي

استنباطيحاوللمنمنهابدلاالتي،الكليةوقواعدهاالشريعةمقاصد

بحثفيالشاطبيأفاضوقد،التفصيليةأدلتهامنالشرعيةالأحكام

كتببقيةفيالمذكورةالوجهةغيروجهةمنوالوضعيةالشرعيةالأحكام

منهامتخذاَوالسنةالكتابلمباحثتفصيليةدراسةإلىانتقلثم،الأصول

الأخرىالمصادرواستمدادالشريعةخصائصوإبراز،للتاصيلينبوعأ

بالاعتمادوخاصيتهوأنواعهالاجتهادأصولببيانموافقاتهوختممنها،

كمالها.علىالشريعةمقاصدوفهمالعربيةاللغة:الأساسيينالركنينعلى

تُعنىالعلمهذادراسةفيالتقليديةالأصوليينطريقةكانتبينما

واستخلاصالأصولييناَراءمناقشةأثناءالتفصيليةالاستنباطقواعدبذكر

منها.التعائج

بينللجمعجادةمحاولةهوالفقهأصولفيهذااستاذناوكتاب

الشاطبي،ومنهجيةالتقليديةالطريقةبينوالجمعوالجديد،القديممزايا

الفن،هذالمباحثشاملةأصوليةموسوعةالكتابجاءفقدثمومن

والاعتباراتالقواعدمعتتمشىالموضوعات"سردفيطريقتهوكانت

،المقدماتإئروالنتائج،فالمهمالأهمتقديمتقتضيالتي،المنطقية

مسألةفيالمختلفةالمذاهبوبيان،البحوثشعاببينالأواصروعقد

لأضواءاوتسليط،بينهاوالترجيحومناقشتهامقارنتهاثم،بأدلتهادعمهامع

بعباراتوتيسيرهاالمسائلتبسيطمع،فيهالعمليةالنواحيعلى

.")1(واضحة

الغالبفيمفصلاَتعرضوإنمامعينأ،مذهبأيلتزملمأنهكما

.101/:الإسلاميالفقهآصول)1(
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تعويلدون)1(مذهببكلالخاصةالكتبعلىمعتمداَالعلماءلمذاهب

غيرهم.آراءمنالمذاهبكتباصحابيحكيهماعلى

يتعرضولم،العمليةبالحياةماسةصلةمالهعلىالجهودوركز

جداَ.ضئيلبمقدارإلاالبحتةالنظريةللمباحث

لمعاصرينواثينالمُحْدَطرائقمنلاستفادةاعلىاللهحفظهحرصوقد

هربجواإخلالدونالمعلوماتبسطفياَثارهمواقتفى،الميسرالتاليففي

القدي!ة.الكتبفيالمذكورةالتعاريفومقضياتالأدلةواسسالقواعد

هذاائمةمنالجهابذةبأقوالالاستشهادالبحثثنايافييتعمدوكان

،القدماءعباراتفهمعلىوالذَارسالقارىليرتاض،المتقدمينمنالعلم

وبينبينهفلايكون،والفنيةالعلميةولغتهممصطلحاتهمعلىويتمرس

واقطيعةاوجفوةايعظيمةومصنفاتقيمةكتبمنالزاخرةالثروةتلك

بها،نفاخرالتيالعظيمةئروتناحفظمننتمكنوبذلك،واستغرابوحشة

الأزمانعبرالصاعدةالأجيالإلىوإخلاصامانةبكلنقلهامنونتمكن

العتيد.رحاهاوقطبالشريعةاساسهوالعلمهذاوأنلاسيما،المتلاحفة

انه:الكتابهذافيللأستاذيحمدومما

الوضعيالقانونواصولالإسلاميالفقهاصولبينموازنةعقد-1

بخلافبذاتهقائمأعلمأيعدالفقهاصول"إن:القولإلىفيهاخلص

.")2(القانوناصول

عنهانقلمالصحةبهأوالاطمئنانللتنويهمصادرهكتابهحواشيفييوردفكان(1)

تضاربمنبينهايكونقدماولتنسيقعليهااتفقتماعلىوالإدلال،مجتمعة

.الملابساتبعضهـازالةوالمصطلحاتالمفاهيمبعضوتحديدالعبارات

.1/8:الإسلاميالففهأصول)2(
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مجملاً،تخريجأكتابهفياوردهاالتيالنبويةالأحاديثخزَج-2

الفن.هذامصنفاتمنكثيرتفتقدهماوهو،وضعفأصحةدرجتهاواوضح

:الكتابهذافيعليهاسارالتيالبحثخطةهنااُجملاخيراَ

:ابوابوثمانيةتمهيدعلىالكتاباشتمل

منوالغايةموضوعهوبيانالفقهاصولعلمتعريففي:التمهيد

0والأصولالفقهتدريس

فيهوالمحكوموالحكم)الحاكمالشرعيةالأحكام:الأولالباب

.(عليهوالمحكوم

:فصلانوفيه،النصوصمنالأحكاماستنباططرق:الثانيالباب

.النصوصمنلاستنباطاكيفيةاوالدلالات:الأولالفصل

المعاني.حروففي:الثانيالفصل

:فصلانوفيهالشرعيةلأحكامامصادر:الثالثالباب

الكريم،)القراَنعليهاالمتفقالأصليةالمصادرفي:الأولالفصل

.(القياس،الإجماع،المطهرةالسئة

،)الاستحسانفيهاالمختلفالتبعيةالمصادرفي:الثانيالفصل

مذهبقبلنا،منشرع،العرف،الاستصلاحأوالمرسلةالمصالح

الفقهفيالأخرىالأدلةذكرثم،(الذرائع،الاستصحاب،الصحابي

(،قيلمابأقلالأخذ،لاستقراءا،الأشياءفي)الأصل:وهيفيهاالمختلف

أوالتفويض،العقلاو)التشريعشرعيةغيرفقهيةمصادرعنتكلمثم

.(الرومانيالقانون،الإحالة،العصمة
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النسخ.:الرابعالباب

والبداء،النسخبينوالفرق،وحكمته،وأركانه،النسختعريف

وأنواعهوشروطه،النسخفيالعلماءوآراء،والتخصيصالتقييدوبينوبينه

وزمنه.النسخمعرفةوطريقالنسخوأوجه،الشرعيةالأدلةفي

.النصوصتعليل:الخامسالباب

العامة.الشريعةمقاصد:السادسالباب

:فصلانوفيه،والتقليدالاجتهاد:السابعالباب

ومجالهوشروطهومشروعيته)تعريفهالاجتهادفي:الأولالفصل

.(...وحكمه

وبينبينهوالفرق،وتاريخه)تعريفهالتقليدفي:الثانيالفصل

.(الاتباع

الأولفصلانوفيه،الأدلةبينوالترجيحالمعارضة:الثامنالباب

الترجيح.فيوالثانيالتعارضفي

التركية.اللغةإلىحاليأيترجمالكتابهذاإن:نقولأنبقيأخيراَ

الإسلامي(الفقهأصولفي)الوسيطبعنوانمنهالأكبرالقسموطبع

الإسلامي(الفقه)أصولبعنوانوكمل،دمشقجامعةفيطبعاتثماني

الجامعاتمنكثيرفيويدؤس،طبعاتآربع-الفكردارفيمجلدينفي

المساجد.وحلقات،العلياوالدراسات

،،،
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السياسةفي-الذرائع8

الإسلاميوالفقهالشرعية

.(م9591هـ-)1378سنةاكفه،مؤلفاتهاؤَلوهو

عه:موضو

فيالخلافمحققأ)الذرائع(عنالكلامالبحثهذافيفصل

ذلككلفيواعتنى،المخالفينمعارضةاسبابوبين،ونتيجتهالمسألة

بقوله:البحثلهذااختيارهسببواوضح،الموضحةالأمثلةبذكر

طلابمنالكثيرينعندوضوحهلعدمبالذاتالبحثهذا"واخترت

.والخفاء"الدقةمنيميزهلماثم،العلم

البحث:خطة

:فصولوثلاثةمقدمةإلىمقسومالبحثهذا

)السياسةوتعريف،وموضوعه()الفقهتعريف:المقدمةفيتناول

وبينبينهاوالفرق()الذريعةومعنى،اعتبارهاوادلة،وفائدتها(الشرعية

.()المقدمة

الذرائع(إلىالثظر)مدارفيجعلهفقد:الأولالفصلواما

حيثمن()الذرائعواصل،الذرائعإلىالنظركيفيةفيهفبين،وتقسيمها

قزره)ابنماعلىالذرائعوانواع،النيةفيهتعتبرلاوائه،الدنيويالحكم

كما،(العالمينربعنالموقعين)إعلامالعظيمكتابهفي(الجوزيةقيم
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كتابهفيوذلك،آلممالباعتبارللأعمال)الشاطبي(تقسيمذكر

وفتحهاالذرائعسذعلىبامثلةالفصلهذاوختم()الموافقاتالفريد

الله.رحمهماوأحمدمالكمذهبيمن

وأدلتهمالعلماءآراءلبيانأفردهالذي-الثانيالفصلوفي

)الذرائع(بحجئةالقائلينادلةاورد-الأصلهذافياختلافهمومنشا

موضعحزَرثم،وأحمد-مذهبهمنالمشهورفي-مالك:وهم-

وعرض،التوضيحيةالأمثلةبذكرمستعينأ،العلماءبمينالخلاف

.والاَجالالعينةبيوعفيالمالكمةأدلةعلىمعهومنالشافعيجواب

الشرعية()الحيلعنفيهتكفَمفقد:الثالثالفصلواما

فيها.ومختلف،مباحة:قسمينإلىفقسمها

كلفيثابتبالذرائعالأخذ"إن:قالالكتابخاتمةوفي

واحمد،مالكمنهاكئروقد،بهيُصرَّحلمدمان،الإسلاميةالمذاهب

."حنيفةوابوالشافعيئُبهالأخذفيدونهماوكان

ربمافيهلإغراقالأن،بالذرائعبالأخذالمبالغةخطورةمنونئه

بالنهجالأخذوأن.واجبأومندوبأومباحعنالامتناعإلىأدى

السياسةفيهاتدخلالتيالأبوابأعظممنهو(الذرائع)سدفيالعادل

الأمة.شؤونإصلاحعلىللعملالشرعية

درجةعلىللحصولمقدَمبحثالأصلفيهوالكتابوهذا

.القاهرةجامعةمنالإسلاميةالعلومفي)الماجستير(

.م9991عامبدمشقالمكتبيدارعنمطبوعأصدروقد

!ب!ب!ب

124



الاسلامفيالدوليه-العلاقات9

الحديثالدوليبالقانونمقارنه

عه:موضو

مقارنةالإسلاميةالشريعةفيالدوليالتنظيماصولاستعرض

فيالدوليةالعلاقابتنظيمأصولوبين،الحديثالدوليالقانونبأحكام

علىالمعاهداتبدراسةالعنايةمع،السلموحالالحربوقتفيالإسلام

الإسلاميةالدولةعصورفيالمطبقالتاريخيالواقعوفيالفقهيالصعيد

بعدها.وماالراشدةوالخلافةالنبويةالرسالةعهدفي

البحث:خطة

وبابين.تمهيدخلالمنكلهذلكدرس

التمهيد:فيتناول

والسياسية.الدينيةالإسلامصبغةأ-

.الإسلاموعصرالقديمةالعصورفيالسياسيالمجتمعصورة-ب

الدولة.فكرةظهوربعدالمعاصرالدوليالمجتمعصورة-ج

لإسلامية.االشريعةفيالدوليالتنظيمد-اصول

وقتالدوليةالعلاقات)تنظيم:عنفكانالأولالباباما

:(الحرب
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مباحث:خمسةخلالمنوذلك

.القتالعلىالباعث:الأولالمبحث

.القتالمشروعيةحالات:الثانيالمبحث

إعلانها.وكيفيةالحرببدء:الثالثالمبحث

الحربوسائل:عنفيهتحدثوقد،الحربقواعد:الرابعالمبحث

وما،قتلهيحرمومن،الحربفيوالخداعوالتخريبوالتدميروالحصار

الله.سبيلفيالمجاهدواجباتواخيرأ،إتلافهيحللا

.لأموالوالأشخاصافيهاثارواَلحرباانتهاء:الخام!المبحث

الدوليةالعلاقاتتنظيم9:عنالكتابمنالثانيالبابفيوتحدث

هي:مباحثاربعةخلالمن:"السلموقت

الإسلامفيالخارجيةالعلاقاتاصلانبيانفي:الأولالمبحث

.الحربوليسالشلم

دارينإلىالعالمتقسيمفيالخلافعنفيهتحدث:الثانيالمبحث

بأنالقولترجيحإلىوخلص،احكاممنذلكعلىيتفرعوما،ثلاثةاو

فقطدارينإلىينقسمالحربحالةقياماوالحربنشوببسببالعالم

.()1(إسلامودار،الحرب)دار

وانهى،ومظاهرها(،)معناهاالإسلامفيالسيادة:الثالثالمبحث

.واحدةدارالدني!اوالعالمانمنالشافعيالإمامقررهماهوالأصلكانهـان)1(

اعلم.واللى
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كانتوأنها،الإسلاميةالفتححركةهدفعنالمبحثهذافيالكلام

نإأي،والمفةالإسلامعنوالذب،وجلعزتعالىاللهكلمةلإعلاء

وتخليص،الإسلاميةالدعوةتمكينفيمحدداًكانهدفها

عليهم.الواقعوالضيمالظلممنالمستضعفين

.الإسلامفيالمعاهدات:الرابعالمبحث

حيثوأطولها،الكتابمباحثأوسعهوالمبحثوهذا

ثمبها،الالتزامووجوبوتعريفها،،المعاهداتمشروعيةبئن

واغراضها.،وانواعها،شروطهافيالقولفضَل

لإسلامي.االتاريخفيالمعاهداتمننماذجاخعراًوذكر

.المعاهداتنقضبكيفيةالمبحثوختم

فيالدوليالقانونأساتذةثناءالكتابهذانالوقدهذا

بنفسي.عليهالثناءهذاسمعتوقد،5صدورايام،دمشقجامعة

هـ-141)0الأمرمبدافيببيروتالرسالةمؤسسةطبعته

.طبعاتثلاثوطبع،(م8191

!!"
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الإسلاميالفقهتقنينجهود-01

الدراساتدبلومفي-إليهأسندحينماالكتابهذاالأستاذوضع

الفقهتقنينجهودموضوعتدريسم)1(-8691-8591عامالخليجية

تشمل:الدبلومهذاومفردات،الإسلامي

عامةالعربيةالدولفيالإسلاميةالشريعةتقنينظاهرةانتشار-

خاصة.بصورةوالخليجية

.المتحدةالعربيةالإماراتدولةفيالإسلاميالفقهتقنين-جهود

وجهعلىوالخليجيةعامةالعربيةالبلادقوانينبجمعفقام

الشريعةمنبالأخذالتزامهاومدى،القوانينهذهواقعوبين،الخصوص

موجز.نحوعلىالإسلامية

منالإسلاميةالشريعةتطبيقوجوبحكمعلىالكلاملبحثهوقدم

الاَتي:السؤالعلىالإجابةخلال

.؟الحياةفيالإسلاميالفقهبتطبيقنطالبلماذا-

والوحيدالأساسيالمصدرالإسلاميةالشريعةجعليجبولماذا-

.؟للقوانين

مصدرذاتالإسلاميةالشريعةكونذلكمسوغاتانأوضححيث

ومتكاملة.وخالدةعامةوانها،إلهي

.-الحين-المتحدةالعربيةلإماراتاجامعةلىإإعارتهأيام(1)
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علىالمترتبة-الواقعفينشاهدهاالتي-الخطيرةالاثارذكرئم

حياةواضطراب،الجريمةشيوعخلالمنوذلك،اللهأنزلمابغيرالحكم

وفساد،الإنسانيةالمجتمعاتفيوالأمنالاستقراروفقدانالأفراد،

علمي.تقدممنيكتنفهامماالرغمعلىالبشريةالحياة

حيث:منوالقانونالشريعةبينالاختلافأوجهبيانعلىوعرج-

والتوجيه.،والهدف،والدواموالتاقيت،والزمان،المصدر

.ومزاياهالتقنينوعيوب،الشريعةمميزاتبين-كما

القوانينتلكاستفادتهاالتيالنقاطمبينأالعربيةالقوانينتناولثم-

فذكر:،الشريعةمن

الشريعة.علىوسوريةمصرفانونياعتمادمدى-

التشريععلىوتعويلهاالعربيةالبلادفيالشخصيةالأحوالوقوانين-

.خاصبعنوانلإماراتياالشخصيةلأحوالاقانونمفرداً،لإسلاميا

فيالمدنيةالمعاملاتقانونمنللدراسةمختارةنصاذجوذكر-

والشخصية،المعنويةالشخصية:النماذجهذهشملتوقد،الإمارات

والرهن،،والتامين،المقاولةوعقد،العينةوبيع،الحكميةأوالاعتبارية

الإماراتي.العقوباتقانونومشروع،التجاريةالشركاتوقانون

ودولة،الخيمةرأس:فيالتقنينعنبالحديثالكتابوختم-

البحرين.ودولة،قطر

هـ041)8عامببيروتالرسالةمؤسسةفيلأولىاطبعتهالكتابطبع

أخريين.مرتينطبعهأعيدئم،م(879-1
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الاسلامفيالانسانحقوق-شرعة11

بحقوقيتعلقفيماالإسلاميةالشريعةلمبادىتقنينلأولمشروع

فيالمشاركةاللجنةاعضاءأحدوهبةالدكتورفضيلةكانوقد،الإنسان

من:كلمن)1(اللجنةهذهتكونتوقد،التقنينهذاوضع

بدمشقالعربيةاللغةمجمعأمين:الخطيبعدنانالدكتورالأستاذ

.م(5991هـ-6141:)ت

العربيةاللغةمجمعرئيسنائب:فيصلشكريالدكتورالأستاذ

م(.هـ-50148591:)تبدمشق

وزارةفيالدبلوماسيالعامالمدير:الجويجاتيرفيقالدكتور

السورية.الخارجية

وزارةفيالعامةالعلاقاتمدير:الحمزاويماجدإسماعيلالسيد

)مقررام.السوريةالأوقاف

تناولت:(مادة2)5فيالتقنينهذامشروعصيغوقدهذا

الأساسية.الحقوق-

السياسية.الحقوق-

.م(0891هـ-1041)سنةالإصلاميالمؤتمرمنظمةمنبتكليف(1)
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والتربية.التعليم-حقوق

الأدبية.والملكيةوالانتفاعالكسب-حقوق

التقاضي.-حقوق

.واللجوءالتنقل-حق

الميت.وحرمةالحربوواجباتحقوق-

الله،رحمهالخطيبعدنانالدكتورالأستاذالتقنينهذاشرحوقد

تمقدكانبأنهعلماًام(299هـ-ا4)12سنةبدمشقطلاسدارونشرته

.م(0891هـ-ا104)سنةوصياغتهالتقنينهذاوضع

"""
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!لميسر!لحنبلي12-!لفقه

المعاصرةوتطبيقاتهبادلته

ثروةتحتضنفوجدهاالفقهكتبأغلبفيوهبةالدكتورفضيلةنظر

كئيرة،الفهمصعبة،المسالكوعرةأنهاإلا،العالمفيلهانظيرلاخصبة

حكميكونوقد،المتخصصينغيرعلىالإدراكعسيرة،الاصطلاحات

وأسلوبفهمهوبمقياسالقارىتوقعبحمسبلا،مطانهاغيرفيالمسألة

وتيسير،شعابهوتنوير،صعابهتذليلإلىبحاجةالفقهأنفوجد،عصره

.الوجودقليلةالشروطهذهفيهاتتوافرالتيوالكتب،مضامينهفهم

تكونالمذهبيالفقهفيكتبوضععلىاللهحفظهعزمفقد،وعليه

والإجماعوالستةالقراَنمنالمعتبربالدليلمدغَمة،الأسلوبعصرية

.لمتجددةوالطارئةالحاجاتوالمصالحامراعاةأوالمعقولأو،لقياسوا

انتهجوقد،الحنبليالفَقهفيالكتابهذاوضعانذلكفاتحةوكان

المذهبفيالراجحاوالمعتمدالقول-بيانتقدملماإضافة-الكتابهذافي

سيمالاالحنبليالفقهكتبنسقعلىجاءفقدالكتابتنظيموأما

ضُويانلابن(السبيلو)منارهـ(،062:)تقدامةلابن)المغني(

لمومضمونأعبارةهـ(،682:)تللمرداوي(و)الإنصافهـ،1352

عنها.يعدل

درجتهمبينأإجماليأتخريجأالكتابفيحديثكلبتخريجقام-كما

وضعفأ.صحة
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الاَتي:النحوعلىأبوابستةإلىالكتابقسموقد

والحجوالصياموالصلاة)الطهارة:العباداب:الأولالباب

والصيد،والشربالأكلواَداب)الأطعمة:العباداتوملحق(،والعمرة

.والنذور(والأيمان،والذبائح

.والمعاوضاتالمعاملاب:الثانيالباب

.(الشخصية)الأحوالالأسرةأحكام:الثالثالباب

والمواريث.التبرعاب:الرابعالباب

.والحدودالجناياب:الخامسالباب

الغنائم،،الأسرىأحكام)الجهاد،العامالفقه:السادسالباب

.الإفتاء(،القضاء

تضمنت:بمقدمةالأبوابهذهامامقدموقدهذا

الحاضر.عصرنافيالشرعيةوالمقاييسوالمكاالأوزان-

واصولوالإفتاءلاجتهاداعنعامة)معلوماتالمفتيرسمقواعد-

.(الحنبليالمذهبفيالترجيح

ببيروتالشاميةوالدار،بدمشقالقلمبدارمطبوعوالكتاب

منظومةآخرهفيالحقوقد،مجلداتاربعفيم(7991هـ-1)418

.)1(القصابالقادرعبدللشيخ(الطالبدليلنظمالمطالب)تيسير

++

إليه.لإشارةاسبقت(1)
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المعاملاتقانونفي()1المسماةالعقود-31

الأردنيالمدنيوالقانونالإماراتيالمدنية

عاماواخرصدرالذي-الإماراتيالمدنيةالمعاملاتقانونيُعذ

قوانينأربعةاحد-م92/38691/بتاريخالمفعولنافذواصبحم8591

المختلفة،بمذاهبهالإسلاميالفقهمنمستمدةالعربيالعالمفيصدرت

ويعدم7691عامالصادرالأردنيالمدني)القانون:هيالقوانينوهذه

المعاملاتوقانون،الكويتيالمدنيوالقانون،الإماراتيالقانوناصل

.(السودانيالمدنية

المتحدةالعربيةلإماراتادولةفيوالقانونالشريعةكليةبادرتوقد

المأخوذةآلقوانينعليهتنصماضوءفيالمعاملاتفقهتدري!إقرارإلى

حيث،هذاالزحيليالأستاذكتابلظهوروسببأحافزاَكانماوهذا،منه

الأردني،واصلهالإماراتيالقانونفيالمسماةالعقودمرةلأولشرح

منالشفعةوبحث،التبعيةالعينيةالحقوقمنالرهنبحثإليهاواضاف

الحجر.وبحث،الملكيةكسبأسباب

هي:أبوابسبعةإلىالكتابانقسموقد

خاصة،معينةبأسماءعرفتالتيالعقودتلك:(المسماةب)العقوديكصد)1(

.العقودمنغيرهاعنلتمييزهابهاالخاصةآحكامهاوآبانالقانونونظمها
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الهبة،،المقايضة،وانواعه)البيعالتمليكعقود:الأولالباب

.(لصلحا،القرض،المضاربة،الشركة

والمساقاةكالمزارعةوانواعها)الإجارةالمنفعةعقود:الثانيالباب

.(رةعالإوا،لوقفاوإيجار،لمغارسةوا

،الإعارة،الاستصناع،)المقاولةالعملعقود:الثالثالباب

.(لإيداعا

0(الحوالة،)الكفالةالشخصيةالتأميناتعقود:الرابعالباب

والرسميالتأميني)الرهنالتبعيةالعينيةالحقوقالخاس!:الباب

.(والحيازي

.واحكامها()الشفعةالملكيةكسباسباب:السادسالباب

الغير.ولحقالنفسلحقالحجر:السابعالباب

فيم(8791هـ-41)70عامبدمشقالفكربدارالكتابطبع

.اخرىمرةطبعهاعيدثم،ص(043)

"""

135



الحقالدينلوحدةالعامة-الأصول41

.م7291عامبدمشقالعباسيةالمكتبةنشرته

العلميةالأصولتحديدإلىالبحثهذايهدف:البحثهدف

وبيان،الواحداللهدينعليهايقومالتيالأساسيةوالمرتكزات،والعقلية

الحقالدينإليهايهدفالتيالتشريعيةوالغايات،بينهاالمحكمالرباطقوة

يكونأنينبغيالذيالإيمانطريقمعرفةإلىيمهدمما،العصورممزعلى

السليمة،والفطرة،الفكريوالاستقلال،الذاتيالاقتناعأساسعلىمبنيأ

الصحيح.العقلوهدي

البحث:خطة

بابين.إلىمقسمأالبحثهذاجاءوقد

البشرية،حياةفيالدينيالفكرتطورمراحل:الأولالبابتناول

كما(الدينيب)الظمأسماهماأوالتدينإلىالحاجةعنمبحثإفرادمع

صلةخلالمنالأديانوحدةإلىوالطريق،الكبرىالأديانعنفيهتكلم

وعناصر،بينهاالمشتركةالأصولوبيان،الأخرىبالدياناتالإسلام

الخالد0الدين

)الكلياتالسماويةالشرائعمقاصدفيهاستعرضفقدالثانيالبابوأما

وصلته،مفهومه)الدينعنفتكفم،ملةكلفيالمرعية(الضروريةالخمس
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السمارية،والكتب،والملائكة،والرسل،الحقالإلههوومن،بالحياة

.(العباداتمغزىئم،والقدرالقضاءوعقيدة،الاَخرواليوم

الماديةوقيمتهامنها،)المقصودالإنسانيةالنفس!عنتكلمثم

بئنالعقلعنكلامهوعند.(...عليهاالمحافطةوطرق،والمعنوية

إلىالعقلوحاجة،العقلتحررومدى،عليهالحفاظوكيفية،)حقيقته

.(الرئانيةالهداية

المحافظةووسائل،واهميتهالنسبمفهومتحديدحاولكما

.الأخلاقوفضيلة،عليه

الحياةلقيامضرورتهوبين،فعرفهالمالعنفصلاًعقدواخيراً

المالواهداف،عليهالحصولووسائل،حمايتهوطرق،البشرية

لاجتماعية.ا

المذاهببينالإسلاميالماليالنظامموقععنالكلامفيواسهب

الاشتراكيالنظامينخصائصعنبايجازفتكلم،المعاصرةالاقتصادية

الملكيةحقوطبيعةالإسلاممنظورفيالمالوظيفةبتنئم،والرأسمالي

فيودورهالعملوقيمة،الاقتصاديةالحريةومبدا،عليهاالواردةوالقيود

فيالدولةتدخلومبدأ،الأشياءأثمانفيالعملوأثر،الاقتصاديةالحياة

ظلفيالاجتماعيةالعدالةأسسبينئمللأفراد،الاقتصاديالنشاط

واختتم،والجماعةالفردمصلحتيتعارضمنالإسلاموموقف،الإسلام

والمبادى،بهاأمرالتيوالأخلاقالإسلاميالدينأثرعنبالكلامالبحث

.والعادلالمتكاملالاقتصاديالمذهبتكوينفيوضعهاالتي

:القولإلىالبحثنتيجةفيوخلص
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والتوازنالتوسطشريعةهو-بهجاءماكلفي-كشانهالإسلام)إن

تميزهومزاياخصائصله،بذاتهقائم،مستقلفريدنظاموإنه،والاعتدال

والاجتماعوالاقتصادالسياسةفيالأخرىالنظممنعداهماكلعن

.()1(الحديثةوالأوضاعالمشكلمعالجةعنفيهقصورلاوإنه،والتشريع

دونمنص()918الكتابهذاصفحاتعدداننعرفانبقي

)الإنكليزية(انتشاراًلعالمالغاتاوسعإلىترجم-لأهميته-وانه،لفهارسا

دارعنالانكليزيةطبعتهوصدرت(الأديانمقارنة)اصولبلهوعنون

.م3991عامبدمشقالمعرفة

)1(

عهعهعه

.186ص؟الحقالدينلوحدةالحامةالأصول
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الكريم-القراَن51

الحضارية(والخصائصالتشريعية)البنية

المعاصرللجيلالدينيةوالمعرفة،القراَنيةالثقافةالكتابهذايقدم

الكريمالقراَنكونعلىالتأكيدخلالمنوذلك،وميسرمبسطباسلوب

مقوماتمناحتواهمابفضل،اجمعللعالمالإنسانيةللحياةخالداًدستوراً

بتلاوتهللتبرككتابأليسفهو،والشمولوالزقيوالسمووالبقاءالخلود

متكامل،حياةمنهجهو-بلمعهالتعاملفيلبعضهميحلو-كمافقط

ولتصحيحوالتطبيقللعملمنهجوهو،والمجتمعللفردإصلاحومنهج

.والأخلاقالسلوكوطرائقوالشريعةالعقيدة

:الكتابمباحثتناولتوقد

.التوازنمنبهامتازتوماالكريمالقرآنفيالتشريعيةالأحكام-

وتطبيقها.الكريمالقراَنتشريعاتامتثالوجوب-

المصدر،رباني:كونهحيثمنالقراَنيالتشريعخصائص-

بتوازنالعامةوالمصلحةالخاصةالمصلحةبينيجمع،النزعةإنساني

.وخلودوشمول،وانسجاموتكامل،وتعادل

اللهكتاببهتمتعمابوضوحتظهرالتيالمباحثمنذلكغيرإلى

.الحضاراتاعظمعليهاتبنىانيمكنخصائصمن
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فيم(3991هـ-)1413بدمشقالفكربدارالكتابطبع

ص(.)166

والإنكليزية.الفرنسيةاللغتينإلىحاليأيترجموهو

التركية0اللغةإلىترجمانوسبق

عهع!عه
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-وبيان-هدايةالقراَنية-القصة61

امتازوقد،ملموسواقعإلىالمعانيتحويلفيبارزدورللقصة

والخياللاستطرادواالتزيدعنيبتعدفهو،وصدقهبواقعيتهالقراَنيالقصص

وسبكها.القصةبناءفي

والتربيةوالإصلاحالتوجيهفهوالقراَنيةالقصةمنالهدفوأما

فيلأجلهوجهالذيالأساسيالهدفنحوالإنسانانتباهوشد،والإرشاد

.الحياةهذه

لتصحيحالنيّرالسبيلهيالكريمالقراَنفيالقصةف!ن،وعليه

مهماالمبدأعلىوالثبات،الطغيانومواجهة،الضعفاءومواساة،العقيدة

.الصعابكانت

الضوءوتسليط،الجوانبهذهلإبرازجادةمحاولةالكتابهذاوفي

الكريم.اللهكتابفيوردتالتيللقصصسردهخلالمنوذلك،عليها

والعلمي،التاريخيالتحقيقفيالدقةجانبللقصةبيانهفيالتزموقد

،الأسلوبفيوالسلاسةالوضوحعلىوحرص)1(،الغرائبعنوابتعد

لاستيعاباسبيلعلىذلككل،القراَنيةالكلماتبعضلتفسيرالإشارةمع

ومعرفةبالموضوعالإلماممنالعصريالقارىيستطيعبحيث،والإيجاز

ع!بم.النبيعنيصحلمالذيالإسرائيليالقصصتجنبوقد(1)
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ممكن.وقتبأقلفصولهمنفصلكل

فيالقصةلتنطبعبهاالمتعلقالقراَنيبالنصقصةكلاتبعوقدهذا

تعالى.اللهآياتتلاكلماالقارىءذهن

هادفأقصةكلمنالمجتباةوالفوائدوالعظاتالعبربيانعلىوركز

مَا؟نَآلأَتئمثلِأؤُلِىعِئرَةقَصحَ!تمفِىلَقَد؟تَ":تعالىقولهتحقيقإلى

مَثئكل"!لوَتَفْصِيلَصيدَئهَبَئناَلَذِىتَصدِيقَيُفْتَرَهـوَلنيثا!

.(111:ايوسف

نوعين:إلىالكتابتضمنهاالتيالقصصوانقسمت

وغيرهم،والعلماءوالحكماءوالمرسلينالأنبياءقصص:الأول

رسولاً.وعشريناربعةقصصالكريمكتابهفيسبحانهعليناقصففد

القراَنية0القصةذابالنبويةالسيرةمنمقتطفات:الثاني

دمشق.إذاعةفيصباحيةإذاعيةاحاديثالكتاباصل

هـ-)1413بدمشقالخيردارعنمطبوعأالكتابصدر:اخيراً

ص(.24)0فيم(2991

عهعهعه
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الفقهاء))تحفةأحاديث-تخريج17

منصورابياحمدبنمحمدالدينلعلاءالفقهاء()تحفةكتاب

المذهبفروعفيكتابٌ،تعالىاللهرحمههـ(575:)تالشَمرْقندي

المتقدمينمؤلفاتبينمن-الكتابهذاامتازوقد،مدللمختصرالحنفي

إلىاقربالحيثيةهذهمنيعدُبحيثاسلوبهفيوتجديدِبطريقته-الفقهية

وإضافة،الإسلاميالفقهلتدريسالمنشوداكاديميالجامعيالمنهج

بُنيتالتيالأدلةاسسهذاكتابهفياورداللهرحمهالمؤلففانذلكإلى

وقد،الأدلةتلكمناقشةفيإسهابدون،الحنفيالمذهباحكامعليها

منطقياَ.ترتيباَالكتابهذافيالأحكامترتيبجاء

دمشقبجامعة(ومذاهبهالإسلامي)الفقهقسماختارتقدَمولمَا

الدكتورالأستاذفقام()1فيهالأولىالثلاثالسنواتفيالكتابهذاتدريس

ليكوندمشقجامعةبمطبعةوطبع،الكتاببتحقيقالبر)2(عبدزكيمحمد

طلابها.يديبين

حتىاَخرنوعمنعلميةخدمةإلىماسةبحاجةكانالكتابولكن

المطلوبةوالخدمة،الفقهيةالطالبشخصيةلبناءللطلابمقررخيريكون

)1(

)2(

مؤالفاتب!عدادالكليةأساتذةيفومأنوقبلالشريعةكليةتاصي!فترةإبانوذلك

الكلية.فيالمتبعةالدرصيةوالخطةالمفررالمنهجوفق،ففهيةجامعية

بجامعةالشريعةكليةفيللتدريسموفداَحينهااللهحفظهالبرعبدالدكتوركان

بمصر.لمرموقينانونلقاوالفقهالرجامنوهولمصريةالعدلاوزارةمندمثق
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منصحيحهاوبيانومناقشتهاعليهاوالحكمالكتابأحاديثتخريجهي

المنتصرمحمدالشيخالأستاذمنكلالجليلالعمللهذافانتدب،ضعيفها

الزحيلي.وهبةالدكتوروأستاذنا)1(اللهرحمهالكتاني

أحاديثجميعوتحقيقتخريجوأَتمَا،وجهخيرعلىبعملهمافقاما

بالنهار،الليلفيهاواصلا(فقطأشهر)ثلاثةقياسيةزمنيةمدةفيالكتاب

الحديثمصادرمنكتابومئةوستينخمسةإلىهذاعملهمافيورجعا

وغيرها.التاريخوكتبوالتعديلالجرحوكتبوشروحهالأصلية

والمدروسةالمخرجةالكتابأحاديثمتونجميعبلغتوقدهذا

وضعفأ،صحةعليهابالكلامالأستاذانعني،حديثستمئةمنأكثر

الأسانيدعلىتكلمواكماوجرحأ،توثيقأالأحاديثرواةعلىفتكلموا

والضعيفوالحسنوالصحيحالمتواترفيهافوجداوانقطاعأ،اتصالاً

له.أصللاوماوالموضوع

بحيثالمخرجةالأحاديثتلكبعضدراسةفياستفاضاوقد

والتصحيحالتخريجإلىإضافةشملتدراستهماإن:القولنستطيع

والفقهاءالمحدثينأقوالمناقشةشملتوالأسانيدالرواةعلىوالكلام

منبعضأإن:قُلْتُإذاأبالغولامنها،يستنبطومافقههافيوالبحثفيها

حديثأخمسينمننحووهي،مستقلةكرسالةللنشرتصلحالدراساتتلك

:المثالسبيلعلىمنها

نزل)المغرب(فاسمنأصله،الكتانيبالئهالمنتصرمحمدالشيخالأصتاذ)1(

القرانعلوملقسمورئيسا،الشريعةكليةفيأستاذاَوعمل،فيهاوأقام،دسثعق

مدينةفياللهرحمهتوفيهـ(،ا)385سنةإلىهـ(ا)375سنةمنفيهاوالسنة

.454-54صا،النافعةاليسيرةالنبذةهـ.ا914صفر/7فيالرباط
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خمسةطريقمنيروىالذيالنار"مستمما"الوضوء:حديث

صحابيأ.عشر

الصحابة.منسبعةعنالمروي"فليغتسلميتأغسل"من:وحديث

.(المستحاضة):يثوحد

.(بالجنةالمبشرين)العشرة:وحديث

.(الدابةعلى)الصلاة:وحديث

.(وخطبتهالكسوف)صلاة:وحديث

.(القنوتدعاء):يثوحد

.(حسناللهعندفهوحسنأالمسلمونراَه)ما:وأثر

وغيرها.(المسكينةقبرعلى!رالنبي)صلاة:وحديث

فيام(649اهـ-)384بدمشقالفكربدارالكتابطبعختامأ:

.مجلداتأربعة

+++
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المختارةالفقهيه-النصوص18

الفقهاءنصوصمنمجموعة-بالتحليل-الكتابهذافيتناول

بعددمشقبجامعةالشريعةكليةفيللتدرش!متبعأكانالذيالمنهجوفق

.م4591:عامتاسيسها

الفقهيةالمذاهبكتبمنعددمنمأخوذةالمنتقاةوالنصوص

هي:الكتبوهذه،السنةاهلعندبهاالمعمول

هـ(476:)تالشيرازيإسحاقلأبي:الفروعفيالمهذب-1

(.شافعي)فقه

للجلالشرحهمعهـ(676:)تللنووي:الطالبينمنهاج-2

.(شافعي)فقههـ(486:)تالمحلي

.(حنفي)فقههـ(384)تالسرخسيلأئمةالشمس:3-المبسوط

:)تالكاسانيالدينلعلاء:الشرائعترتيبفيالصنائع-بدائع4

(.حنفيهـ()فقه587

)فقههـ(8801:)تالدينعلاءللحصكفي:المختارالدر-5

.(حنفي

)فقههـ(549:)تالحطاباللهعبدلأبي:الجليلمواهب-6

(.مالكي
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بتعريفالكتبهذهمنمأخوذنمقكليديبيناللهحفظهيقدمفكان

يوردذلكبعد.كتابهفيالمؤلفمنهجيذكرثم،ومؤئفهبالكتابموجز

توضيحإلىتحتاجالتيالنقاطبعضعلىويعفقالكتابمنالمختارالنص

الهامث!.فيفيهوبيان

جوانبه.كلتتناولتحليليةدراسةالنصهذابدراسةيقومواخيراَ

لدىينميانالأستاذعليهسارالذيالمنهجهذاشأنومنهذا

لاستفادةواالتعاملسبيللهوييسر،المتقدمينكلامفهمفيالملكةالدراس

تضاهى.لافقهيةبثروةالغنيةكتبهممن

.(م9691هـ-)9138بدمشقالكتاببدارمطبوعوالكتاب

عهعه!
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العادلالراشد-الخليفة91

العزيزعبدبنعمر

والمثل،الدهرنوادرأحدهـ(201:)بالعزيزعبدبنعمريعد

منوالمُحْدَثونالقدماءعنيفقدولذلك،الحقيقيبمعناهللزهدالرائع

وأقبل،شخصيتهوتحليلسيرتهفيبالكتابةوغيرهمالأمةهذهعلماء

أرادلمننبراسأبحقتعدالتي،العطرةالسيرةتلكقراءةعلىالناسعامة

.الحياةبحقيقةالاستبصار

الشخصيةهذهمعالمصاهمإبرازفيبدلوهالدكتورالأستاذأدلىوقد

السلس.السهلباسلوبه،الكتابهذافيسيرتهعرضخلالمنالقدوة

تناولت:فصولسبعةإلىالكتابقسموقد

وأسرته.الشخصية-حياته

وعلمه.وثقافتهتربيته-

الراشد.الصالحوالسلفالنبويةوالسنةبالقراَنصلته-

وتدينه.أخلاقه-

الحجاز.علىولايته-

.الخالدةومواعظه-كلماته

الناربخ.فيالكبرى-آئاره
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العزيزعبدبنعمردورإبرازالفصولهذهخلالمنحاولوقد

،والاستنباطوالموازنةبالتحليلمواقفهمنالكثيرمبينأ،الراسخةواَئاره

ولغته.ممتعأبأسلوبه،وأدبيةوعلميةتاريخيةبفوائدحافلاًالكتابفجاء

.(ص022)(م0891هـ-0041)بدمشققتيبةبدارالكتابطبع

!يه!يه!يه
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الفقهاصولفي-الوجيز02

الشامللإطاراووضع،الفقهأصولعلممسائلالكتابهذافيبشط

التطبيقيةالجوانبوعلى،الأصوليةالمفاهيمتحديدعلىمركزاَ،لها

ونطريأ.عمليأالمفيدة

عنفيهابتعدحيث،التوسطمنهجالكتابهذافيالتزموقد

.بالمطلوبمخلأَإيجازاَيوجزولم،المملالتطويل

العلمطلابلظروفمراعاةَالمبسطالتعليميالمنهجفيهالتزمكما

الإسلاميةالدعوةكليابفروعلطلابأصلاَالكتابهذاوضعكونه

الإسلامية.البلدانفيالمتعددة

علىالفنهذابموضوعاتأَلئمواختصارهوجازتهعلىوالكتاب

.الاستيعابوجه

التركية.اللغةإلىمُترجَموهو

.(ص472)لغرباوطرابلسبدمشقم1991عاملأولىاللمرةطبع

"""
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لوسيطالتفسيرا-12

وهومجلداَ(،)16المنيرالتفسيراللهحفظهالأستاذكتبأنْبعد

لعافةمعيناَالمصحفحاشيةعلىالوجيزَوالتفسيرَالاختصاصلأهل

مجموعُالأصلفيوهو،الثثافةلمتوسطيالتَمسيرهذاوضع،الناس

الشُورية،الإذاعةفيالعامالبرنامجأثيرعبرأُذيعتالتيالإذاعيةأَحاديثه

يومعدا)ماالأسبوعأياممنيومكلصباحَالشعبصوتإِذاعةفيئم

وزاوية"القرآنمن"قصصالصباحيالبرنامجخلالمنوذلك(الجمعة

أتى(م1-899)2991سنينسبعذلكاستغرقوفد"،والحياة"الإسلام

وقصصاَ.وبياناَتفسيراَالكريمالقرآنجميععلىخلالها

منها:باموريمتازالتفسيروهذا

ولغةميشَرمبسطوباسلوب،وشمولبدقةالآياتمدلولبيان-

جداَ.سهلة

منها.الثابتالضَحيحعلىمقتصراَالآياتنزولأسباب-بيان

بالماثورالتفسيرأصولالتزمئمبالقراَنالقرآنتفسيرعلىالاعتماد-

التفسير.كتبأماتعلىمستنداَوالمعفول

إعرابية.وجوهمنإليهالحاجةتمسمابعضأحياناَيذكرقد-

منهايخلولاالتي،الإسرائيليةوالرواياتالقصصذكرعنالبعد-

قديم.تفسير
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موضوعاتها،حسبمجموعاتإلىالكريمالقرآنآياتقسم-

متكاملاًموضوعاًتكونبمقدمةالآياتمنمجموعةكليديبينوقدم

منها.والمرادالآياتلفهممُمَفداً

والتعبير،الكلمةفيالبساطةبينجمعالتفسيرهذافإن:والخلاصة

الفهم.فيوالعمق

القرآنيةالإسلاميةالمكتبةفيفراغاًيسدُالتفسيرهذاأنوأرى

فيأكبرقدراًفيهالأستاذسلكلووحبذا.آخرتفسيرأيُيسدُهلاالمُعاصِرة

إلىبحاجةوهو،النقولمنوغيرهاالنزولأسبابمنينقلهماتوثيق

فيالملاحظةهذهالأستاذيستدركأنراجياً.الكلماتمنيلتبسماضبط

الله.شاءإنالقادمةطبعته

فيم(0002هـ-)1421عامبدمشقالفكربدارالتفسيرهذاطبع

.()6792صفحاتهاعددبلغضخمةمجلداتئلاث

*!ي!!ي!
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المراجعثبت

التيالمترجمالأستاذكتبوبعض،الشفهيةالمقابلاتإلىإضافة

فقد،الترجمةاغنتمعلوماتمنهاواستفدتبهاوعزَفتإليهارجعت

وإليك،إليهاالعودةالترجمةطبيعةاقتضتالتيالكتببعضإلىرجعت

الفبائيأ:ترتيبأمرتبأالكتبثبتأبتلك

مصطفى.دتحقيق،السيوطيلديناجلال،القراَنعلومفيلإتقان-ا

بدمشق.كثيرابندار،البغا

البحوثمجمع.ط،السيدكمالمحمد،وجامعةجامعأالأزهر-

.هرةبالقالإسلاميةا

الرابعة.الطبعة،للملايينالعلمدار،الزركليالدينخير،لأعلام-ا

دارفرفور،اللطيفعبد.د،العشرينالقرنفيدمشقاعلام-

بدمشق.الملأح

وعلومه،الحديثفيوجهودالسيوطيالدينجلالالحافطلإمام-ا

بدمشق.قتيبةدار،اللحامالسيدبديع.د

الفيومي،لطفيمحمد،البيقونيمنظومةشرحفيالفيومياملية-

.حمزاويبساممحمدوحققهاهذبها

الفكردار،أباظةونزارالحافطمطيعمحمد،دمشقعلماءتاريخ-

بدمشق.
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.ببيروتصادردار،اباظةونزارالمالحرياض،الأعلامتتمة-

الدينعلاء،الهجريعشرالرابعالقرنفيالإسلاميالتشريع-

والسايسللسبكيالإسلاميالتشريعتاريخبذيلمطبوع،زعتري

بدمشق.دارافنان،والبربري

دار،سعيدممدوح،والسماعالإجازةبشيوخالأسماعتشنيف-

بالإسكندرية.الشباب

م1-6791689الجامعيللعامدمشقبجامعةالشريعةكليةتقويم-

الجامعة.طبع

.جدة،المنارةدار،الطنطاويعلي،ذكريات-

مطبعة،زكرياوصفياحمد(،دمشق)محافظةالسوريالريف-

بدمشق.البياندار

اللطيفعبدد.،الفاخرالوالدعنالعاطرالحديثفيالزاهر-

دمشق0،فرفور

.هرةبالقاالحلبيبيلباا،وغيرهشاكراحمدتحقيق،الترمذي-سنن

الحلبيالباب،البافيعبدفؤادمحمدبعناية،ماجهابن-سنن

.بالقاهرة

راجح.كريمالشيخبقلم(..عمل-)علمحبنكةحسنالشيخ-

هـ(.8913)ط

الصحوةدار،الرزاقعبدبكرابو،تاجالرحمنعبدالشيخ-

.بالقاهرة
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التراثإحياءدار،البافيعبدفؤادمحمدبعناية،مسلمصحيح-

.وببير

خليلمحمد،الشامبدمشقالفتوىوليفيمنالبشامعَزف-

بدمشق0كثيرابندار،أباظةونزارالحافظمطيعمحمدتحقيق،المرادي

الباحثين،منمجموعة،الغزاليمحمدللشيخالفكريالعطاء-

.(بواشنطنالإسلاميالفكرمعهد)ط

مكتبة،القصابوفامحمد،القصابالقادرعبدالشيخالعلامة-

بدمشق.الغزالي

المكتب،الألبانيالدينناصرتحقيق،خيثمةأبيلابنالعلم-

.ببيروتالإسلامي

دار،عترالديننور.دتحقيق،الصلاحابن،الحديثعلوم-

بدمشق.الفكر

الكتبدار،المراغياللهعبد،الأصوليينطبقاتفيالمبينالفتح-

.ببيروتالعلمية

القلمدارالزرقا،مصطفىالشيخ،فيهوالضمانالضارالفعل-

بدمشق.

السورية.الأوقافوزارةتصدرها،الإسلامنهجمجلة-

الجمهوريةؤتيللأوقافالتابعةالشرعيةالكلياتأنظمةمجموعة-

.(م1591هـ-1371)عام،بدمشقالترفيمطبعة،السوريةالعربية

.ببيروتالمعرفةدارمصورة،للحاكمالصحيحينعلى-المستدرك
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الرسالةمؤسسة،السلفيحمديتحقيق،للقضاعيالشهابمسند-

.وتببير

السوريين،الجغرافيينمنمجموعة،السوريالجغرافيالمعجم-

بدمشق.العسكريةالدراساتمركز

وزارةطبع،السلفيحمديتحقيق،للطبرانيالكبيرالمعجم-

العراقية.الأوقاف

،عياشالقادرعبد،العشرينالقرنفيالسوريمبئالمؤلفينمعجم-

بدمشق.الفكردار

.ببيروتالرسالةمؤسسة،كحالةرضاعمر،المؤلفينمعجم-

الرنكوسي،محمود،الأشرفيةالحديثلدارالحقيقيةالمعرفة-

دمشق.طبع

محمدتحقيق،الكتانيجعفربنمحمد،اليسيرةالنافعةالنبذة-

بدمشق.للجميعالثقافةدار،عراروعصامالكتانيالفاتح

رجبمحمدد.،المعاصريناعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة-

بدمشق.،القلمدار،البيومي

عه?
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