الثق افة اإلسالمية
بين

األصالة والتجديد
تأليف  :د .رفيق السامرائي
أستاذ الثقافة اإلسالمية املساعد جبامعة األمري حممد بن فهد
يقع الكتاب يف  022صفحة من القطع املتوسط .
ـ نبّي املؤلف من خالل الدراسة إظهار مسو الثقافة اإلسالمية وقدرهتا على تقدمي احللول لكل
املشكالت  ،وأهنا األمثل يف تنظيم حياة اإلنسان ورقينه وتق ندمه .
ـ يقع الكتـاب يف سسـة فلـول  ،ففـي الفلـل األول ب نـّي حـال العـرب ق ـل اإلسـال حـا م
بعد اإلسال  ،وظهور الدعوة إىل دين اهلل حىت جاءت ا جرة إىل املدينة وإقرار دستور املدينـة
يف س يل حتقيق النظا السياسي واالقتلادي .
ـ أمـا الفلــل الثـاي فكـان حــول الـدعوة إىل اهلل وأسـ ااا وأمــم القواعـد الـىن تل ـ عليهـا الــدعوة
وط قات املدعوين .
ـ جــاء الفلــل الثالــض واســتعرف فيــه املؤلــف بنــاء األســرة  ،والــىن مــي نـواة ا تمــع و ــل مــا
يتعلق باألسرة من قواعد وأجكا  ،فهي مؤسسة زوجية ان لإلسال عناية وتنظيم ا.
ـ أمــا الفلــل الرابــع فقــد حتــد عــن تربيــة الطفــل مــع ملــة مــن األمــدا ،األساســية  ،العقليــة
واجلمالية والروحية واالجتماعية واألخالقية مع التأ يد على أمهية األسـالي يف تربيـة الطفـل ،
أسلوب القدوة والقلة واحلوار  ...إخل .
ـ أما الفلـل اخلـام فقـد حتـد فيـه عـن  :الرتبيـة ال يييـة  ،وموقـف املسـلم ومـريا مـن ال ييـة ،
وأن الكــون مــنظم أبدعــه اخلــالق ع وجــل وسـ ن را لإلنســان  ،مــا أن اإلســال انـ لــه عنايــة
بال يية وأمر باحملافظة عليها وح نذر من امللوثات احلديثة من ملوثات إشعاعية وحنوما .

ـ ـ م ــذا وق ــد اعتم ــد املؤل ــف يف ت ــأليف الكت ــاب عل ــى الق ــرون الك ــرمي والس ــنة الن وي ــة املش ـ ـرفة
اللحيحة مع ملة من امللادر واملراجع  ،وذينله خبامتة نبّي من خال ا أمم النتائج الىن توصل
إليها .
ـ صدر الكتاب عن مكت ة الرشد بالرياف يف ط عته األوىل 0222

كتاب
( النظام الخلقي بين اإلسالم والنظم المعاصرة)
تأليف  :د .رفيق السامرائي
أستاذ الثقافة اإلسالمية المساعد بجامعة األمير محمد بن فهد
ــــــــــــــــــ
 .1يقـ ــع الكتـ ــاب يف  192صـ ــفحة مـ ــن القطـ ــع املتوسـ ــط  ،و تـ ــوي علـ ــى أربعـ ــة فلـ ــول ،
وموضوعه يف علم اخلالق عند املسلمّي مع املقارنة بينه وبّي األنظمة املعاصرة .
وبـ نـّي فيــه املؤلــف عظمــة اإلســال يف تــنظم حيــاة النــاخ فك ـرا وســلو ا  ،وأن األخــالق حتتــل

مكان ــة عظيم ــة يف اإلس ــال  ،وأن ص ــانع األخ ــالق ل ــد الن ــاخ م ــو حمم ــد .ص ــلى اهلل علي ــه
وسلم.
 .0بـ نـّي املؤلــف أن معيــار القــيم يف األنظمــة املعاصــرة مــو العقــل  ،وأن أصــحاب مــذا االهــاا
الفيلســو ،ديكــارت واس ـ ينوزا  ،و ــذا معيــار الل ــذة واملنفعــة والــذي ن ــاد بــه مــوب وبنت ــا
وجون لوك  ،واعتربوا ل عواطف اخلري يف اإلنسان راجعه إىل ح ه لنفسه  ،وطل ه لذاته.
 .3بـ نـّي الكتــاب معيــار القــيم يف اإلســال ومــو فطريــة الشــعور اخللقــي  ،والــوحي اإل ــي ،
مؤ دا على أن اإلسال جاء منسجما مع فطرة اإلنسان .
ـ ـ حتــد الكتــاب عــن موضــو اإلل ـ ا ومعنــاا وصــورا وملــادرا يف األنظمــة املعاصــرة  ،و ــذا
ملادر اإلل ا يف اإلسال مع املقارنة بينهما .
ـ و ــذا التأ يــد علــى أمهيــة املســؤولية يف علــم األخــالق فــاذا مــا انعــدم املســؤولية فقــد انعــد
اإلل ا  ،ألن املسؤولية مي جومر اإلل ا .
ـ واستعرف الكتاب أمم خلائص النظا اخلللقي .
ـ ـ ــة ــاذخ مــن أخــالق الرســول .صــلى اهلل عليــه وســلم .ين غــي االقتــداء اــا والنهــوف اــا ،
والسري على منوا ا .
ختم الكتاب بأمم النتائج الىن توصل إليها املؤلف .
صدر الكتاب عن مكت ة الرشد بالرياف يف ط عته األوىل . 0222

كتاب  :أقوال اإلمام الشافعي في الجرح والتعديل
جمع وتحقيق  :د .رفيق السامرائي
أستاذ الثقافة اإلسالمية المساعد بجامعة األمير محمد بن فهد
ــــــــــــــــــ
ـ يقع الكتاب يف  103صفحة من القطع املتوسط
وموضــوعه يف علــم اجلــرع والتعــديل حيــض تكلــم اإلمــا الشــافعي صــاح املــذم يف الـ ع
ممن ينقل الرواية ـ رواية احلديض ـ فوضع الضوابط والقواعد والشروط للرواية .
وعلــم اجلــرع والتعــديل ممــا اسـتقل بــه الثقافــة عــن مريمــا مــن الثقافــات فهــو علــم يكشــف عــن
عمــق احلر ــة العلميــة النقديــة احلديثيــة  ،وعــن هنضــة األمــة اإلســالمية يف بنــاء الثقافــة واحلضــارة
املشرقة .ذلك أن األخ ار والرواية التق ل لد األمة إال عن طريق الثقات العدول .
رت املؤلف ـ من تكلم فيهم اإلما الشافعي ـ على حرو ،املعجم ليسهل الوقو ،علـيهم ،
ما ذيل الكتاب بأمم النتائج الىن توصل إليها يف علم اجلرع والتعديل .
ـ صدر الكتاب عن مكت ة الرشد بالرياف يف ط عته األوىل . 0222

كتاب  :النظام االجتماعي في اإلسالم
تأليف  :د .رفيق السامرائي
أستاذ الثقافة المساعد بجامعة األمير محمد بن فهد
ــــــــــــــــــ
ـ يقع الكتاب يف  091صفحة من القطع املتوسط  ،وقد اشتمل على سسة فلول .
ـ نبّي الكتاب عظمة اإلسال ومشوليتـه جلوانـ احليـاة  ،وأنـه التشـريع األوحـد الـذي نظـم حيـاة
ال شر يف حياهتم ويسعدمم يف معادمم .
التأ يد على أمهية ال يية وأن اهلل س ن ر مايف الكون من أجل اإلنسان  ،وأن اإلسال ان له
عناية بال يية  ،وأمر باحملافظة عليها .
مـا حتــد الكتـاب عــن مكانــة العقـل يف اإلســال ومـو منــاط التكليــف  .وبـرمن علــى عامليــة
اإلسال وقدرته على حتقيق مقاصد اإلنسان يف ل جوان احلياة .
ما أ د املؤلف على خطورة مفهو العلمانية  ،وأنه ال مسوغ لتط يقها يف دار اإلسال .
و ذا التأ يد على أمهية النظا السياسي ألن بواسطته يللان الدين وتللان األخالق .
وبـ نـّي الكتــاب م ايــا النظــا االجتمــاعي وأسســه وأ ــد علــى مفهــو املســؤولية  ،مســؤولية الفــرد
وا تمع .
وأمهية األسرة يف اإلسال  ،ودعائم األسرة  ،واملرأة من حيض حفظهـا وصـياهنتا ومسـاواهتا مـع
الرجل  ،واألذن ا يف العمل مبا يتناس وجسدما الضعيف وحشمتها وودااا .
ذينل املؤلف خامتة نبّي فيها أمم النتائج الىن توصل إليها
ـ صدر الكتاب عن دار ابن اجلوزي بالدما يف ط عته الثانية 1202مـ ـ 0222

بحث  :اإلخبار بوفاة المختار .صلى اهلل عليه وسلم.
للحافظ محمد بن أبي بكر عبداهلل بن ناصر الدين الدمشقي (ت248هـ)
دراسة وتحقيق  :د .رفيق السامرائي
أستاذ الثقافة المساعد بجامعة األمير محمد بن فهد
ــــــــــــــــــ
يتعلــق موض ــو الكت ــاب بســرية الن ــي .ص ــلى اهلل عليــه وس ــلم .وحتدي ــدا بقلــة وفات ــه وم ــا
أصاب اللحابة الكرا  .رضوان اهلل عليهم  .بفقدا  ،بل األمة بأسرما .
لق ــد أظه ــر لن ــا املؤل ــف يف تاب ــه م ــذا حي ــاة الرس ــول .ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم  .يف بداي ــة
الشــكو مــن مرضــه بعــد العــودة مــن احلــج األ ــرب  ،و يــف أنــه .صــلى اهلل عليــه وســلم .ــان
مدبرا عن الدنيا مق ال على اآلخـرة  ،فقـد خ نـريا اهلل تعـاىل بـّي اللقـاء وال قـاء فاختـار لقـاء اهلل،
وقــد ســرد املؤلــف قلــة الوفــاة علــى طريقــة الســجع  ،معتمــدا ضــمنا علــى اللــحي ممــا ورد يف
ذلك.
وقــد قــا احملقــق بتوثيــق مــا ورد وإث اتــه مــن تـ اللــحاع والســنن والتـواريو والســري  ،مــع
ترمة لللحابة الذين ورد ذ رمم يف ثنايا الكتاب .
ـ ـ وقــد نلشــر ال حــض بعــد حتكيمــه يف لــة ( الدراســات اإلســالمية ) العــدد الثالــض _ ا ل ــد
األربعــون _ اخلريــف (يوليــو _ س ـ تمرب )  ( ، 0222مــاد األوىل ـ رج ـ 1202مـ ـ
) مع ال حو اإلسالمية _ اجلامعة اإلسالمية العاملية _ إسال وباد _ با ستان .

