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 -77تفسیر الجاللین (چندین مجلد)

ّ
تفسیر موجز و ساده و روان بر آیات قرآن کریم است .جالل الدین محلی ،در ابتدا بخش
دوم این تفسیر را از سوره کهف تا پایان سوره ناس تألیف کرد و سپس به تفسیر بخش
ِ
نخست بقره تا پایان اسراء اقدام نمود .اما متأسفانه ،به سبب فوت وی در سال 864
هجری ،این کار ،پس از تفسیر سوره حمد ناتمام ماند .تا آنکه در سال  870هجری،
جالل الدین سیوطی ،بخش ناتمام تفسیر از بقره تا اسراء را نوشت و تفسیر سوره فاتحه را
ّ
مفسران
نام
از
کتاب،
این
نام
لذا
داد.
قرار
ها
سوره
همه
انتهای
در
بود
نوشته
»
ی
محل
که «
ِ
ِ
بیان
آن گرفته شده است (جاللین= دو جالل) .مفسران در این اثر ،بدون درازگویی در ِ
وجوه صرف و نحو و قرائت و مانند اینها ،بیشتر کوشیدهاند تا با تکیه بر روایات مأثور و
تفسیری گذشته ،ترجمهای مفهومی از آیات قرآن ارائه دهند .در اثر حاضر ،پس از
سنت
ِ
ذکر همه کلمه ،عبارت ،جمله یا آیهای از قرآن ،توضیحی کوتاه دربارۀ معنای واژگانی آن،
ِ
اختالف قرائت ،ترکیب نحوی ،بیان مبهمات و شأن نزول و معنای کلی آیه آمده است .ایجاز
ِ
و سبک این تفسیر را میتوان با تفاسیر موجزی چون «جواهر الثمین فی تفسیر القرآن
ُ
المبین» اثر سید عبدالله ش َّبر و «تفسیر فرید وجدی» مقایسه نمود.
کدکتابخانهعقی ده297/17 /***:



*** 

ّ
 -91مقدمه ابن خلدون
کدکتابخانهعقی ده297/91 /***:



یک دوره تاریخ کامل بشر از آغاز تا اواسط قرن نهم هجری است .انگیزۀ نویسنده از
تألیف این اثر ،یافتن پاسخی برای چراهای بسیاری بوده است که تجربۀ روزمره و
ِ
مشهوداتش پیش میآورد و اینکه اثری بیافریند که اصل و مرجعی باشد برای مورخان
کتاب دارای شش باب
آینده ،تا از آن ،به عنوان نمونه و سرمشق خویش بهره گیرند .این
ِ
ِ
است ،که هر کدام از آنها دارای زیر مجموعه ای از فصول هستند و محتوای اصلی کتاب را
ِ
شکل میدهند .سه باب اول ،در جلد یک آورده شده و سه باب دیگر هم در جلد دوم بیان
اجتماع بشری و گوناگونی
شده است .در باب اول ،که فقط دارای شش مقدمه است به
ِ
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جغرافیای جهان از نظر اقلیمی و تمدنی و تأثیر آن بر احواالت و چگونگی زندگی بشر اشاره
شده است .در آخر این باب ،به بحث غیبگویی و رویا پرداخته شده است .باب دوم ،که
دارای  29فصل است ،به بادیه نشینی و زندگی قبیله ای به عنوان اصل و گهواره
دلیری فزونتر،
عصبیت بیشتر،
اجتماعات شهری اشاره دارد و خصوصیات آنها مانند
ِ
ِ
وضع فرهنگی و اجتماعی
دالورتر و جنگجو تر بودن را بازگو میکند .در این باب ،به بررسی ِ
ِ
قوم غالب و مغلوب ،و به ویژه ،اعراب زمانۀ خویش ،که در حال گسترش قلمرو دینی و
سرزمینی خویش بودند ،میپردازد .در باب سوم ،که  53فصل دارد ،درباره سلسله های
مناصب اداری و آنچه در اداره و قبول
دولتها و چگونگی پادشاهی و دستگاهها و
ِ
مسئولیت پیرامون آنها الزم است میباشد ..ابن خلدون در میانه باب سوم ،به خصوصیات،
آداب و قوانین کشورداری و حتی خلیفه گری اشاره میکند و در فصول پایانی هم به
آسیب شناسی دولتها و چگونگی و چرایی فروپاشی آنها میپردازد .جلد دوم مقدمه ابن
ِ
ِ
باب چهارم ،که در آن  22فصل آورده شده است ،شروع میشود .در این فصول،
خلدون ،با ِ
بیشتر به شهرها و احواالت پیرامون آنها اشاره شده است .ابن خلدون ایجاد شهرها را پس
از وجود دولتها میداند که قبایل ،بعد از تشکیل دولت به شهرهای بزرگتر سرازیر
میشوند و در عین حال خود نیز به ایجاد و عظمت آنها کمک میکنند .در فصول دهم به
بعد ،به ویژگیهای شهرنشینان اشاره میشود و آنها را نیز مانند بادیهنشینان ،دارای
عصبیت میداند که فزونی آن در یک شهر ،باعث غلبه بر شهرهای دیگر خواهد شد .باب
موضوع اقتصاد و پیشه و معاش پرداخته شده
پنجم دارای  33فصل است و در آن ،به
ِ
است .فصل ششم و پایانی ،که به موضوع دانش اشاره دارد ،دارای  51فصل است و طی
آن ،به انواع دانشها و علوم پرداخته شده و چگونگی کسب آنها بیان شده است .ابن
ِ
خلدون ،علوم زیادی را برمیشمارد که تعدادی از آنها به این قرار است :علم حدیث ،کالم،
تصوف ،تعبیر خواب ،الهیات ،طب ،نحو و ادبیات .او بیشتر دانشوران را ایرانی میداند ،اما
علوم مختلفی مانند نحو،
تأکید میکند که زبان عربی خود یک علم و دانش است و در آنِ ،
لغت ،بیان و ادب وجود دارد که الزمۀ فراگیری و برخورداری از همۀ فواید آن ،عرب زبان و
عرب تبار بودن است.
*** 
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 -92مسک الختام در شرح بلوغ المرام (جلد اول)
کدکتابخانهعقی ده297/46 /946 :



(صدیق حسن خان)
شرح و توضیح کتاب «بلوغ المرام» است .اثر مذکرور ،احکام فقهی اسالم را با
بهرهگیری از احادیث صحیح روایت شده از نبی اکرم بیان میکند .این اثر در واقع ،گزیده
یث صحاح سته و  9کتاب حدیثی دیگر است که بالغ بر بیش از هزار حدیث بوده و ابن
احاد ِ
حجر عسقالنی با دقت و کوشش فراوان از میان آثار مذکور انتخاب کرده است .نویسنده
کتاب حاضر ،عالوه بر خالصه کردن مطالب «بلوغ المرام» برخی از دشواریهای آن را
توضیح داده و نکاتی را که شاید برای برخی خوانندگان مجهول باشد ،شرح میدهد.
کتاب ،با موضوع طهارت و مسائل مرتبط با آن آغاز شده و آنگاه ،احکام نماز و سپس جنائز
(مردگان) تشریح میشود .مسایل مربوط به زکات ،روزه و حج ،موضوعاتی است که در ادامه
میآید .دیگر مباحث کتاب عبارتند از :احکام معامالت ،نکاح ،جنایات ،قسم و قضاوت.
بخش پایانی کتاب ،آداب و فضایل اجتماعی و فردی اسالم را در خصوص نیکی و پیوند با
خویشاوندان ،زهد و پرهیزکاری ،دوری از رذایل اخالقی و استمرار بر ذکر و دعا بیان
میکند.
*** 

 -104فروغ جاویدان
شبلی نعمانی و سید سلمان ندوی
کدکتابخانهعقی ده297/93 /***:



تالشی علمی و محققانه در زمینه شرح تحلیلی سیره پیامبر اکرم و تاریخ صدر اسالم است.
نویسندگان این اثر کوشیدهاند تا عالوه بر تبیین تاریخ پرشکوه حیات پیامبر رحمت صلی
الله علیه وسلم ،چگونگی تدوین و روششناسی کتب سیره را نیز توضیح دهند .کتاب با
ضرورت سیرهنگاری و کیفیت شروع این کار ،آغاز میشود .نحوه تألیف و تصنیف مغازی به
وسیله حکام و سالطین و شیوه تحقیق و نگارش سی و یک نفر از مغازینویسان ،موضوع
فصل بعدی کتاب است .آنان در ادامه ،اصول و ضوابط شناخت احادیث موضوع و دروغین
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و تالشهای اروپاییان برای نگارش سیره نبوی را شرح میدهند .بخش بعدی کتاب ،بیان
مشروح تاریخ و فرهنگ ملت عرب و پیشینۀ سرزمین حجاز پیش از حضرت ختمی مرتبت
است .ایشان سپس به تفصیل ،سیره نبی اکرم به ترتیب عناوین ذیل بیان میکنند:
درخشش نور حق در ظلمتکدۀ عالم ،طلوع خورشید رسالت ،سرگذشت هجرت ،تغییر قبله
و آغاز غزوات ،ادامه غزوهها و سریهها و بررسی و تحلیل غزوات و اسباب و انواع آن.
*** 

 -105فقه آسان در مذهب امام شافعی
احمد عیسی عاشور
کدکتابخانهعقی ده297/33 /***:



اثری فقهي است در بردارنده احکام شریعت مقدس اسالم در اعمال و عبادات .این اثر،
که در واقع ترجمه کتاب «الفقه المیسر» می باشد ،احکام فقهی و فتاوای امام شافعی را که
با تکیه بر آیات قرآن و سنت شریف نبوی صادر شده است ،برگزیده و به صورت موضوعی در
اختیار خواننده قرار داده است .جلد نخست کتاب با بحث مطهرات آغاز شده و با شرایط و
موضوع نجاسات و ناپاکیها و حیض و
آداب وضو ،غسل و تیمم ادامه مییابد .پس از آن ،به
ِ
نفاس واستحاضه میپردازد .بحث در احکام و شرایط وجوب و ارکان انواع نمازها ،کتاب را
به پایان میبرد.جلد دوم ،با احکام زکات آغاز شده و با بحث روزه و حج ادامه مییابد.
نویسنده سپس در بحث مبسوطی ،احکام معامالت و جزئیات آن را بیان کرده پس از آن به
بحث ارث ،وصیت و احکام ازدواج و طالق میپردازد .بحث در انواع جنایات ،احکام جهاد،
شکار و نذر وسوگند در ادامه آمده است .بخش پایانی کتاب ،به بیان احکام موارد خاص و
پاسخ به شبهات اختصاص دارد.
*** 

 -117تفسیر سوره فاتحه
کدکتابخانهعقی ده 297/17/117  :

صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن إبراهیم آل شیخ – ترجمه :اسحاق دبیری)
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شرح و تفسیر سوره فاتحه و بیان مفاهیم دینی و اعتقادی مستتر در آن است .به
تصریح نویسنده ،نخستین سورهای که باید تفسیر شود« ،فاتحه» است؛ زیرا مسلمانان ،هر
روز آن را در بزرگترین رکن عملی اسالم (نماز) تکرار میکنند ،و باید این کار را از روی
فهم و تدبر و اعتقاد انجام دهند .لذا دانستن مفاهیم این سوره ،از اساسیترین واجبات
است .وی پس از معرفی نامهای دیگر سوره فاتحه ،به جایگاه واال و ارزشمند آن اشاره
کرده و معانی و صیغههای استعاذه را شرح میدهد .سپس معنی واژههای شیطان و رجیم
را بازگو و راههای دوری از وسوسههای ابلیس را بیان ،و در ادامه ،آیات هفتگانه سوره
فاتحه را یک به یک شرح و تفسیر میکند.
*** 

 -118دعاهایی از قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/77/118  :

(سیدابوالفضل برقعی)
درسنامه مختصری است در چگونگی دعا کردن و تضرع به سوی خداوند متعال و
آغاز کتاب ،اثرات و برکات دعا را در
معرفی دعاهای توحیدی قرآن کریم .نویسنده در ِ
زندگی انسان بیان ،و پیرامون شرایط ادعیه صحیح و توحیدی بحث میکند .وی در ادامه
به بحث دعاها و زیارات جعلی و خودساخته پرداخته و مفاسد و مضرات آنها را در جامعه
اسالمی بیان میکند .سپس با استناد به آیات قرآن ،شرایط دعاکردن و توسل به درگاه
خداوند بخشایشگر را بازگو کرده و آنگاه ادعیه قرآنی را براساس مفاهیم و معنای آنها
دستهبندی مینماید.
*** 

 -120قرآن و تحریف
کدکتابخانهعقی ده 297/158/12 0  :

(محمد عبدالرحمن السیف)
بررسی رویکرد علمای شیعه به مسئله تحریف قرآن و بیان حقیقت در این مورد است.
نویسنده این کتاب را با هدف آ گاهیبخشی به شیعیان درباره بدعتها و انحرافات
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اسالم راستین نوشته است .وی بحث را با شرح دیدگاه
مذهبشان ،و دعوت آنها به توحید و
ِ
ابدی قرآن و مصونیت آن از دخل و تصرف آغاز
اهل سنت و جماعت درباره تحریف
ناپذیری ِ
ِ
میکند .او در این بخش ،ضمن نقل آیات شریف قرآن کریم در این مورد ،نظرات فقها و
علمای طراز اول اهل سنت را در مورد تحریف ناپذیری قرآن بازگو میکند .در بخش دوم
کتاب ،دیدگاه علمای شیعه را نقل کرده و نشان میدهد که متأسفانه  21نفر از
برجستهترین این افراد ،به تحریف قرآن و کاستن عمدی از آیات آن (توسط صحابه و آن هم
زدون امامت و فضایل ائمه از آن!) اعتقاد راسخ دارند و روایاتی را که در قرآن کریم
با هدف
ِ
طعن وارد میکند ،متواتر و مستفیض میدانند .همچنین توضیح میدهد که چگونه
بسیاری از عالمان شیعه ،باور به تحریف و نقص در قرآن را از ضروریات مذهب شیعه
اعتقاد کفرآمیز چیست .نویسنده در ادامه ،نظر دیگر علمای شیعه را
میدانند ،دلیل این
ِ
درباره فقهای قائل به تحریف ذکر کرده و نشان میدهد که نظر ایشان مورد تأیید اکثریت
جامعه فقهی و علمی شیعی است.
*** 

 -121یکتا پرستی در قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/42/121  :

(احمد باشمیل)
رویکرد قرآن را به مفهوم و مصادیق یکتاپرستی شرح میدهد .کتاب حاضر ،متن گفت و
ً
شنوی است که بین نویسنده و یکی از دوستانش روی داده و عینا از گفتار به نوشتار
درآمده است؛ چنانکه شیوه نگارش کتاب نیز به خوبی گویای این امر است .هدف از تألیف
گیر انسان بوده است :روی
و ترجمه این اثر ،معالجه آفتی مرگبار است که از دیرباز گریبان ِ
آوردن به مخلوقات جاندار و بیجان به منظور ارضای غریزه پرستش؛ یعنی همان نیازی که
باعث می شود تا بشر همواره در پی یافتن پناهگاه و معبودی باشد تا با او راز و نیاز کند و
حس پاک ،آلوده شرک
مراد و حاجتش را از او درخواست کند .متأسفانه در طول تاریخ ،این ِ
و انحراف شد تا آنکه بهترین خلق خدا ،حضرت ختمی مرتبت -صلی الله علیه وسلم -به
امر خدا به درمان و اصالح آن همت گماشت .در این کتاب ،با آن دسته از آیات نورانی
قرآن آشنا میشویم که به شرح و توصیف توحید و شرک و مصادیق هر یک اختصاص یافته
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است .همچنین خواهیم دید که صورتهای گوناگون و جلوههای نوین و مخفی شرک،
چطور جامعه امروزی مسلمانان را تهدید میکند و چگونه باید خود را برای مقابله با آن
مهیا کنیم.
*** 

 -126قرآن درمانی
کدکتابخانهعقی ده 297/77/126  :

(عبدالله بن محمد السدجان – ترجمه :اسحاق دبیری)
اثری است بدیع در بیان درمان دردهای جسمی و روحی با بهرهگیری از آیات شفابخش
قرآن کریم .هدف از نگارش این کتاب ،کمک به مسلمانان دردمند و نیازمند با استفاده از
اذکار و اوراد قرآنی است .نویسنده ،درمان بسیاری از دردهای بشر را در قرآن یافته و در
جادوی بدخواهان میداند.
مقدمهای خواندنی ،ریشه بیماریها را در چشمزدن و ِورد و
ِ
وی بخش نخست کتاب را به چگونگی تشخیص بیماری و آداب قرائت قرآن بر شخص یا
عضو بیمار اختصاص داده است .در فصل دوم ،به روایات نبوی و دالیل عقلی و منطقیای
پرداخته است که بر وجود پدیده «چشمزدن» در جهان ّ
صحه میگذراند و در فصل بعد،
آیات و اورادی را معرفی میکند که برای رفع چشم زخم مفید و کارآمد هستند .فصل
چهارم به رابطه بین حسادت و جادو و چشمزدن پرداخته و در فصل بعد ،اعمالی را شرح
میدهد که فرد را از ابتال به بال در امان میدارد .فصل ششم به پرسشهای رایج درباره
چشمزدن پاسخ میدهد و آنگاه ،داستانهایی را از شفایافتگان به شیوه قرآن درمانی ،نقل
خرافات طالعبینی پرداخته است.
میکند .فصل پایانی کتاب ،به تفاوتهای طب شرعی و
ِ
*** 

 100 -129وسیله برای نصرت و یاری رسول الله
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



ترجمه :اسحاق دبیری
توصیهها و راهکارهای ارزشمندی است برای انجام هرچه بهتر واجبات دین و عمل به
سنت شریف رسول خدا صلی الله علیه وسلم .در این اثر ،با بهرهگیری از کالم پیامبر پاک و
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آیات قرآن کریم  100توصیه ارزشمند برای بهترزیستن و گامبرداشتن در راه رضای خدا و
پیامبر پاکش در موضوعات مختلف ارائه شده است .بدین منظور ،این توصیهها ذیل سه
موضوع اصلی ،خانواده و جامعه ،آموزش و پرورش و معلمان و ثروتمندان و دولتهای
اسالمی ،دستهبندی و ارائه شدهاند.
*** 

 -132مختصر منهاج السنه
کدکتابخانهعقی ده 297/94/132  :

(ابن تیمیه)
دیدگاه اهل سنت را نسبت به فضائل خاندان و صحابه پیامبر بیان میکند و به دروغها
و شبهات شیعیان پاسخ میگوید .هدف از تألیف این اثر ،آ گاهی بخشی به مردم درباره
حقیقت تاریخ و افشای خرافات و بدعتهای شیعه است .نویسنده در آغاز به مفهوم و
مصادیق آل رسول و اهلبیت پرداخته و آنگاه دیدگاه شیعه امامیه را درباره توحید و قضا و
قدر توضیح میدهد و دالیل اختالف آنان را با اهل سنت ،در این مورد به تفصیل بیان
میکند .رویکرد شیعه رافضی غالی به مفهوم نبوت و امامت و بیان خطاهای آنان در
استداللهایشان موضوع بخش بعدی کتاب است .نویسنده در ادامه ،دروغهای تاریخی
عقاید
شیعه را درباره خلفا و رابطه اهلبیت با ایشان ،برمال ساخته و نشان میدهد که
ِ
بدعتآمیز آنان چگونه باعث هتک حرمت خاندان رسول خدا صلی الله علیه وسلم میشود.
ِ ُ
بحث درباره غالت شیعه اسماعیلیه ،نصیریه ،قرامطه باطنیه ،دیدگاههای فقهی اهل سنت و
تطابق آنها با نظرات اهل سنت و فضایل ائمه شیعه ،از دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -133بیش از  1000سنت در شبانه روز
کدکتابخانهعقی ده 297/93/133  :

گلهداری)
(خالد الحسینان – ترجمه :حسین تاجی 
بیان سنتها و شیوه زندگی روزمره پیامبر اکرم میباشد .نویسنده ضمن اشاره با
مشکالت روزافزون در جوامع اسالمی ،یکی از دالیل آن را دوری از مشی زندگی ساده
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حضرت رسول و غفلت در پیروی از ایشان میداند .وی رسیدن به حجت الهی ،جبران
کاستیهای فرایض ،دوری از بدعت و تعظیم شعائر الهی را از جمله محاسن عمل به سنت
پیامبر بر می شمارد .او اعمال روزانه پیامبر را در  38مقوله مختلف دستهبندی کرده و
روایاتی را که در این باره از حضرتش نقل شده است ،بیان میکند و بدین ترتیب ،الگوی
شایسته و حسنهای از رفتارهای روزانه را در اختیار هر مسلمان قرار میدهد .برخی از این
سنتها عبارتند از :سنن بیدارشدن ،وضو ،مسواک ،پوشیدن کفش و لباس ،ورود و خروج
به منزل و مسجد ،اذان و اقامه ،نافله و نمازهای پنجگانه ،خوردن و نوشیدن ،مالقات با
مردم ،ذکر خدا ،ختم قرآن و خوابیدن.
*** 

 -134منزلت سنت در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/31/134  :

(حسین تاجی گلهداری)
مفهوم و جایگاه سنت در اسالم را تبیین نموده و ارزش آن را در قانونگذاری و
استنباطهای فقهی توضیح میدهد .کتاب با بیان معنای واژگانی سنت و دیدگاه علمای
ّ
یت آن در
اسالمی درباره آن آغاز ،و گفتار علمای اسالمی و بزرگان دینی درباره نقش و حج ِ
استنباطهای فقهی نقل میشود .نویسنده در ادامه به بحث درباره احکامی میپردازد که
برای فهم آنها باید به سنت رسول -صلی الله علیه وسلم -مراجعه کرد؛ مواردی همچون
طهارت ،تیمم ،نماز ،زکات ،روزه ،حج ،معامالت و حدود .وی در پایان به نقش سنت در فهم
و تفسیر آیات قرآن پرداخته و آیاتی را مثال میزند که درک صحیح مقصود آنها بدون کمک
سنت و سخنان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ممکن نخواهد بود.
*** 

 -135شرح ارکان اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/41/135  :

(عبدالعزیز بن عبدالله – ترجمه :اسحاق دبیری)
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بیان اعتقادات و آداب اسالمی است .نویسنده در این اثر میکوشد تا مهمترین
آموزههای ایمانی ،تربیتی و اخالقی اسالم را در قالب این کتاب عرضه نماید تا مرجع
مختصر و مفیدی برای عموم مسلمانان باشد .اثر حاضر ،دربردارنده مباحث توحیدی،
فقهی ،حدیثی و آداب اسالمی است و ارکان ایمان و اسالم را با بهرهگیری از آیات قرآن و
روایات پیامبر پاک اسالم شرح میدهد.
*** 

 -136اعترافات یک قبر پرست
کدکتابخانهعقی ده 297/76/136  :

(عبدالمنعم الجداوی – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان خاطرات نویسنده و شرح تحوالت درونی او و هدایتش از ظلمات شرک و
قبرپرستی به سوی نور توحید است .این اثر ،با هدف دعوت خواننده به تعقل در آموزههای
توحیدی اسالم و شرح مفاسد و عواقب زیارت و نذر برای اموات ،به رشته تحریر درآمده
است .نویسنده ،که خود روزی از طرفداران متعصب زیارت قبور و دعاخوانی و نذر برای آنها
بوده است ،به شرح رویدادها و مالقاتهایی میپردازد که بذر هدایت و بازاندیشی در
اعتقادات را در دلش کاشت .سپس استداللهای قرآنی و سنت نبوی را که ّ
مؤی ِد این
باورهای توحیدی و در مذمت زیارت قبور هستند ،نقل میکند و بدین صورت ،تا پایان کتاب
خواننده را با مراحل تفکر منطقی و دالیل دینیای که موجب هدایت وی شدند ،آشنا
میسازد.
*** 

 -137حقیقت توحید از دیدگاه ائمه
کدک تابخانه عقیده 297/95/1 37  :

(محمد بن سالم الخضر – ترجمه :اسحاق دبیری)
به بیان دیدگاه ائمه درباره مفهوم توحید و شرک و تالش آنان برای مبارزه با
ُ
خرافهپرستی و اعمال شرکآمیز اختصاص دارد .نویسنده ،کتاب را با شرح معنا و مصادیق
شرک آغاز کرده و سپس نشان میدهد که ائمه شیعه چگونه خود را از شأن و مقامی که
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شیعیان غالی برایشان قائل بودند ،مبرا میدانستند .بحث در توسل مشروع و نامشروع،
بندگان خدا
شیوه اهل بیت در مددخواستن از خداوند متعال ،روش شیعیان در استمداد از
ِ
و اثبات کفایت توکل بر خداوند محور دیگر مباحث کتاب است .نویسنده در مباحث
گوناگون آیات نورانی قرآن را چراغ راه حقیقت قرار داده و کوشیده تا تمام گفتههای خود
را به کالم الله مجید ّ
مزین و مستدل سازد.
*** 

 -138پناهگاه توحید
کدکتابخانهعقی ده 297/42/138  :

سیر یکتاپرستی را در طول تاریخ بررسی کرده و درسها و مباحث اساسی توحید
ِ
اسالمی را به تفصیل ارائه میدهد .نویسنده در ابتدای بحث ،تاریخچه پرستش را تشریح
نموده و چگونگی ایجاد انحراف در این روند و پیدایش کفر و الحاد و بتپرستی را بیان
می کند .در ادامه ،به تعریف شرک و کفر پرداخته و ضمن اشاره به مصادیق آنها،
تقسیمبندیهای هر یک و تفاوتهای آنها با یکدیگر را شرح میدهد .وی سپس به مبحث
حقیقت جاهلیت ،فسق ،گمراهی ،ارتداد و اقسام هر یک
نفاق و انواع آن وارد شده و آنگاه
ِ
را تبیین نموده و با استناد به کالمالله و سنت شریف نبوی -صلی الله علیه و سلم -حکم
هر کدام را بر اساس شرع مقدس اسالم بیان میکند .او در بخش آتی به شرح اعمال و
گفتاری میپردازد که با توحید منافات داشته و باعث نقص در آن میشوند .سپس عقیده
صحیح و شیوه شرعی ابراز عالقه و محبت به پیامبر -صلی الله علیه وسلم -و خاندان و
ِ
صحابه بزرگوارش را توضیح داده و مسلمانان را از بیحرمتی و بدگویی درباره آنها بر حذر
میدارد .منابع وی در بحث احکام و روایات ،آثار شیخاالسالم ابن تیمیه ،ابن قیم جوزی،
محمد بن سلیمان تمیمی (رحمهم الله) و شاگردان این بزرگواران بوده است.
*** 

 -139غایة المرید شرح کتاب توحید
شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:
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بیان مفهوم توحید و انواع آن و جزئیات باورهای یکتاپرستانه است .نویسنده در این
کتاب کوشیده است تا مسلمانان را به بازاندیشی در باورهای توحیدی اسالم دعوت نماید.
وی ضمن شرح و توصیف کامل توحید ربوبیت ،توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات،
آیات قرآن و کالم ارزشمند نبوی را در شرح و تکمیل این مفاهیم بازگو میکند .در ادامه،
به بیان مفهوم و انواع شرک و مصادیق آن پرداخته و اعتقادات و اعمالی را که باعث ترویج
شرک در جامعه اسالمی میشوند ،برمیشمارد .وی در خالل مباحث کتاب ،درسهای
اخالقی و اجتماعیای را که از باورهای توحیدی به دست میآید ،بیان میکند.
*** 

 -140بیان آنچه از مساجد مدینه ،زیارت آن جایز و غیر جایز است
کدکتابخانهعقی ده 297/76/140  :

(عبدالعزیز بن باز – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان احکام زیارت و اعمال مستحب در مساجد مدینه النبی است .انگیزه تألیف این اثر
مختصر ،استفتائی است درباره حکم شخصی که برای اقامه نماز در مسجد شریف نبوی به
ُ
مدینه رفته و آنگاه برای خواندن نماز تحیه المسجد ،به مساجد قبا ،قبلتین ،جمعه،
المصلی ،الغمامه ،الصدیق و دیگر مساجد صدر اسالم میرود .نویسنده ،که خود از اعضای
کمیته افتاء عربستان است ،ضمن پاسخ به این پرسش ،آداب زیارت صحیح را در اسالم بیان
کرده و اعمال مستحب و سفارششده مربوط به آن را شرح میدهد .در بخش پایانی کتاب،
زیارت مسجد قبا و بقیع بیان میکند.
نکاتی درباره استحباب
ِ
*** 

 -141مختصر روش نماز پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/93/141  :

(محمد ناصر الدین آلبانی)
بیان شیوه نمازخواندن پیامبر اکرم است .کتاب حاضر یکی از بهترین و صحیحترین
نمازخواندن پیامبر خدا و سنتهای مربوط به آن است ،زیرا مؤلف
کتابها در مورد روش
ِ
دانشمند آن ،بدون در نظر گرفتن وابستگیهای مذهبی ،سنت پیامبر خدا را از خالل
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مهمترین کتب حدیثی جمعآوری کرده است .وی در آغاز ،مختصری درباره اصطالحات
رایج فقهی درباره نماز بیان کرده و سپس احکام بخشهای مختلف نماز را توضیح داده
است .او در بسیاری موارد برای جلوگیری از ایجاد وقفه در مطالعه ،از آوردن روایات و
احادیث اجتناب کرده و فقط در صورت لزوم به آنها اشاره کرده است.
*** 

 -142احکام ویژه بانوان
کدکتابخانهعقی ده 297/33/142  :

(شیخ دکتر صالح الفوزان – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان و احکام و دستورات اسالم در خصوص زنان است که با بهرهگیری از آیات قرآن و
روایات نقل شده از پیامبر اکرم تدوین شده است .این اثر ،ترجمه فارسی کتاب «تنبیهات
علی أحکام تخت ّص بالمؤمنات» است .نویسنده در آغاز ،جایگاه زن را در دوران قبل از
اسالم در جوامع گوناگون بررسی نموده و آنگاه به کرامات و ارزشهایی اشاره میکند که
اسالم برای زنان به ارمغان آورده است؛ سپس رویکرد غیر انسانی و بهرهجویانه دنیای
جدید به زن را بازگو میکند .بحث کتاب ،با بیان احکام مربوط به آرایش جسمی زنان آغاز
شده و در فصل بعد ،احکام حیض ،نفاس و استحاضه به تفکیک بیان میشوند .در ادامه
ضمن اشاره به معنا و دالیل و فواید حجاب ،ویژگیهای لباس شرعی زن مسلمان را
برمیشمرد ،فصل پنجم به بیان احکامی اختصاص دارد که مربوط به نمازخواندن زنان
است و فصل ششم ،درباره احکامی است که واجب است برای زنان مرده مسلمان انجام
دهند .احکام ویژه روزه و حج و عمره زنان ،مباحثی است که در دو فصل بعدی میآید ،و
فصلهای پایانی کتاب ،به احکام زناشویی و شیوههای حفظ کرامت و عزت زن مسلمان
اختصاص دارد.
*** 

 -143پرسش و پاسخ در مورد عادات طبیعی زنان
کدکتابخانهعقی ده 297/33/143  :

(محمد صالح العثیمین – دکتر صالح بن فوزان)
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بیان احکام فقهی اسالم در مورد مسائل مربوط به زنان و عادات ماهیانه آنان است.
جریانیافتن و توقف خونهای طبیعی زنان (حیض و نفاس) در فقه اسالمی موجب ترک و
یا انجام برخی از عبادات و مسائل خانوادگی و زناشویی است .از سوی دیگر ،بسیاری از
بانوان به علت شرم و حیا در مورد اینگونه موضوعات ،سئوالی نمیپرسند .لذا بسیاری از
احکام مربوط به خونهای طبیعی ،برایشان پوشیده است و از آن اطالعی ندارند .در اثر
حاضر ،گزیدهای از فتاوای دو تن از علمای «بلد الحرام» به صورت پرسش و پاسخ تنظیم
شده و در اختیار خواهران قرار داده شده است.
*** 
- 145سیزدهمقالهسو دمند  
کدکتابخانهعقی ده 297/65/145  :

(تألیف :جمعی از نویسندگان .تهیه :اسحاق دبیری)
 13نوشتار درباره اخالق و آداب اسالمی و باورهای دینی است .کتاب با بیان جایگاه پدر
و مادر در اسالم و وظیفه مسلمانان در قبال آنان آغاز میشود .سپس راههای پاککردن
گناهان و کسب رضایت پروردگار معرفی شده و آنگاه زنان دوزخی و گناهانی که آنان در
دنیا انجام میدهند یک به یک تشریح میگردد .موضوع مقاله بعد ،ذکر فضایل قرآن و
شناخت برخی ویژگیهای آیات الهی است .در ادامه ،ذکرها و دعاهایی که مسلمان را در
برمیگیرد و حفظ میکند ،معرفی میشود .شناخت ناپاکیها و اعتیادهایی که رهاورد
استعمار است و خانواده را در معرض خطر قرار میدهد ،موضوع فصل بعدی است .دیگر
موضوعات کتاب عبارتند از :نزدیکترین راه به بهشت ،دعاهایی برای رفع غم و غصه ،کلید
گناهان کبیره و شأن و جایگاه صحابه.
*** 

 -146بردگی از دیدگاه اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/47/146  :

(مصطفی حسینی طباطبایی)
شبهات
بیان دیدگاه اسالم درباره بردهبرداری و پاسخ به سئواالت رایج مسلمان و
ِ
مستشرقان مغرض است .نویسنده بحث را با بیان تاریخ بردهداری در اقوام کهن ،همچون
ِ
رویکرد دیگر ادیان ابراهیمی (یهودیت و مسیحیت)
سپس
و
کرده
شروع
ایران
و
یونان ،رم
ِ
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را نیز به این موضوع شرح میدهد .در ادامه ،ضمن بیان پیشینه بردهداری در آمریکا و
عرب جاهلی را بازگو میکند .اهتمام اسالم به
کار خرید و فروش برده در میان ِ
اروپا ،ساز و ِ
آزادسازی بردگان و شیوههای ممانعت از تجارت انسان ،موضوع فصل بعدی است .وی در
ادامه ،به تشریح قوانین و راهکارهایی میپردازد که منجر به آزادی اسیران و بردگان
تملک ارحام ،ضرب
میشود .در این راستا ،قوانین مکاتبه ،صدقات ،استیالد ،سرایت ،کفاره،
ِ
ِ
ّ
و تنکیل و ُجذام و کوری را به صورت مفصل توضیح میدهد .از دیگر موضوعات کتاب
میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :حقوق اسیران ،دیدگاه فقهای اسالمی به آزادی بردگان و
آرای خاورشناسان در این مورد.
نقد ِ
*** 

 -147بررسی دعای ندبه
کدکتابخانهعقی ده 297/77/147  :

(علی احمد موسوی)
مغایرت آن با آموزههای اصیل
پژوهشی مختصر درباره دعای ندبه و تبیین موارد
ِ
اسالمی و سیره حضرت رسول است .دعای ندبه ،که از ادعیه مهم شیعه محسوب
خاطر غیبت
اظهار تأسف به
میشود ،مشتمل است بر عقاید اصلی شیعه دوازده امامی و
ِ
ِ
مهدی .این دعا را به جعفر بن محمد صادق نسبت دادهاند و علمای شیعه ،خواندن آن را
در روزهای جمعه ،عید فطر ،عید قربان و سالروز غدیر خم توصیه میکنند .نویسنده در
این اثر ،دعای ندبه را جمله به جمله بررسی نموده و تضاد عبارتهای آن را با اعتقادات
اسالمی نشان میدهد .وی در آغاز ،سند و مدرک روایت این دعا را مورد مداقه قرار میدهد
و پس از اثبات بدعتبودن آن ،مخالفت قرآن مجید را با عبارتهایش شرح میدهد .تضاد
مشرکان
عقل و منطق با دعای ندبه ،کفر و شرکهای موجود در آن و طرح دالیل و شبهات
ِ
ِ
شیعه و پاسخ بدانها ،موضوع فصلهای دیگر کتاب است.
*** 

 -148اسالم و بتهای غرب و منهای معنویت
کدکتابخانهعقی ده 297/47/148  :
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(مصطفی حسینی طباطبایی)
شناسان غربی به اسالم و لزوم
متن دو سخنرانی از نویسنده درباره رویکرد اسالم
ِ
دمیدن روح معنویت در جامعه است .بخش نخست کتاب ،مسلمانان را به بازاندیشی در
اغراض اسالمشناسان غربی آ گاه میکند .وی با
هویت پرافتخار خود دعوت و آنان را از
ِ
ِ
ً
مفهوم خدا ،برداشتهای نادرست و بعضا مغرضانه برتراندراسل،
اشاره به تعاریف غربی
ِ
زیگموند فروید و کارل مارکس از اسالم را شرح داده و تنها راه شناخت هویت دینی را نه
استعانت از نویسندگان ملحد ،که تفکر و دقت در آیات قرآن و سنت رسول خدا میداند.
بخش دوم ،نظریه جامعه منهای معنویت را مورد نقد و تحلیل قرار میدهد .وی در این
بخش ،نیاز طبیعی و ذاتی بشر را به دین و شناخت خالق هستی تبیین نموده و آیینها و
مکاتب شرقی و غربی را ،که به نوعی سعی در حذف معنویت دینی از جامعه دارند ،معرفی
میکند و نقاط ضعف و خطای هر یک را خاطر نشان میسازد.
*** 

 -150خالفت و انتخاب
کدکتابخانهعقی ده 297/94/150  :

(عبدالرحمن سلیمی)
بیان حقانیت خالفای راشدین در تصدی خالفت مسلمین و فضل و کرامت آنان است.
نویسنده در این اثر با استفاده از آیات قرآن و روایات نبوی ،حقانیت خلفای پیامبر را به
اثبات رسانده و نشان میدهد که تفاسیر شیعه از آیاتی که به ادعای آنان درباره امامت نازل
شده است ،درست نیست .وی چگونگی انتخاب حضرت ابوبکر و عمر را شرح داده و در
ادامه ،تفسیر صحیح آیه والیت را ارائه میدهد .شرح واقعه غدیر خم و بررسی سند حدیث
آن و حدیث استخالف از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -151خرافات وفور در زیارات قبور
کدکتابخانهعقی ده 297/76 /151 :

(سیدابوالفضل برقعی)
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دیدگاه اسالم و قرآن را درباره زیارت قبور بررسی نموده و آن را با موازین عقلی
میسنجد .کتاب با طرح پرسشهایی این چنین آغاز میشود که ارواح انبیا و اولیا پس از
وفات کجا میروند و آیا آنان از ّزوار خود مطلع میشوند .نویسنده ضمن پاسخگویی مستدل
و منطقی به این پرسشها ،به موضوع شرعی بودن ساخت گنبد و بارگاه پرداخته و احادیث
و روایاتی را که در این مورد از ائمه شیعه رسیده است ،نقل میکند .در ادامه فصلهای
کتاب ،روایاتی را که شیعیان درباره زیارت پیامبر اکرم ،حضرت زهرا ،ائمه بقیع و حضرت
علی نقل کرده اند مطرح نموده و به پاسخگویی و احتجاج و استدالل علیه آنها میپردازد.
سپس زیاراتی را که از قول برخی بزرگان شیعه همچون شیخ مفید ،صفوان ،ابن طاووس،
ّ
جابر جعفی ،کفعمی ،سید مرتضی و  ...نقل شده مورد مداقه قرار داده و تناقضهای آنها را
با عقل و دین ،برجسته میسازد .در پایان ،مضرات و مفاسد دینی و اجتماعیای را
برمیشمارد که در نتیجه خرافه زیارت در جامعه شیعه شیوع یافته است.
*** 

 -152زیارت قبور بین حقیقت و خرافات
کدکتابخانهعقی ده 297/76 /152 :

(حیدرعلی قلمداران)
پژوهشی جامع در نقد زیارت قبور و دیدگاه اسالم در این باره است .هدف از نگارش این
اثر ،به تصریح نویسنده آن ،آ گاهی بخشی به شیعیان در مورد بدعت زیارت و بیان آفات
مضراتی است که از این طریق ایمان شیعیان بدان آلوده و دچار شده است .منابع مورد
استفاده در این اثر ،پس از آیات هدایتگر قرآن مجید ،روایتهای نقلشده در کتب حدیثی
شیعه و اقوال محدثان و مجتهدان شیعی است .همچنین وی با احاطه کامل به منابع
اصولی و رجالی شیعه ،سلسله رواه احادیث مهم شیعی را از هم گسسته و ضعف و کذب
احادیث مذکور را به اثبات میرساند .بحث ،با بیان دالیل عقلی و تاریخی در نفی زیارت
آغاز میشود و در ادامه دالیل اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی و حتی اقتصادیای تشریح
میگردند که موجب بروز پدیده زیارت و اهمیت یافتن آن شد .از آنجا که نویسنده کتاب،
ّ
اعتقاد به بدعت زیارت را تا حدودی در نتیجه ورود احادیث فرقههای ضاله به کتب شیعه
میداند .در فصل بعدی ،این احادیث را معرفی و راویان آنها را بررسی کرده و به اعتبار
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سنجی آنها میپردازد .وی در ادامه سخن ،نشان میدهد که احادیث زیارت ،چرا و چگونه با
آیات قرآن در تضاد هستند و چه ضرباتی به اعتقادات مسلمانان وارد کردهاند .نویسنده در
ادامه در بحث مبسوطی ،به سراغ کتب رجالی رفته و تک تک روایاتی را که علمای شیعه
وثاقت راوی بررسی کرده و نادرستی و ضعف
دستاویز عقیده زیارت قرار دادهاند ،از نظر
ِ
همگی را نمایان میسازد .متن سخنرانی وی در صحن حسینی و بحث در تعمیر قبور در
اسالم و نهی از آن ،مطالبی که کتاب با آنها پایان مییابد.
*** 

 -153آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه
کدکتابخانهع قی ده 297/17 /153 :

(دکتر طه بن حامد الدیلمی – ترجمه :اسحاق دبیری)
تفسیر آیه تطهیر و بررسی چگونگی ارتباط آن با عصمت اهل بیت و ائمه است.
نویسنده در آغاز ،آیه تطهیر را به طور کامل تفسیر نموده و ضمن بیان معنای «تطهیر»
«إذهاب الرجس» و «أهل» ارتباط آن به ائمه شیعه را باطل و نادرست میداند .وی سپس
به شبهاتی اشاره میکند که شیعیان برای اثبات نظر خود دستاویز قرار دادهاند .در فصل
بعد ،اراده شرعی ،تقدیری و تکوینی را در تفسیر آیه تطهیر مورد مداقه قرار میدهد .شرح
و تفسیر حدیث کساء ،قرینه و شأن نزول آیه و بیان مفهوم حقیقی آن از جمله مباحثی
است که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
*** 

 -154پناهگاه مسلمان
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /152 :

(سعید بن علی بن وهف قحطانی)
مجموعه ذکرها و دعاهای توحیدی به نقل از کالمالله مجید و سنت شریف نبوی -صلی
الله علیه وسلم -است .در دنیای امروز که دغدغهها و فتنهها گرداگرد بشر را فرا گرفته و
جلوههای فریب شیطان و هوای نفس بیش از هر زمان دیگر وجود دارد ،فقط نام و یاد
بخش دل و جان مؤمن است ،و از آنجا که
خداوند متعال و پناه بردن به درگاه پرمهرش ،آرام ِ
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دعا یکی از انواع عبادات و بهترین وسیله عرض نیاز به خالق مهربان میباشد ،نویسنده در
اثر حاضر مجموعهای از این اذکار و دعاها را در  125موضوع مختلف جمعآوری کرده
است .در تهیه و تألیف کتاب حاضر ،تالش شده تا فقط از احادیث موثق و معتبر استفاده
شود .در آغاز ،مختصری درباره فضیلت ذکر و یاد خدا میخوانیم و سپس دعاها و ذکرهایی
متناسب با موقعیتها و نیازهای مختلف دستهبندی و ارائه شدهاند .نویسنده در بخش
پایانی کتاب ،فضیلتهای تسبیح ،تحمید ،تهلیل و تکبیر را بیان کرده و  131شیوه برای
وصف ستایش حضرت ختمیمرتبت – محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم  -ارائه
میکند.
*** 

 -155حکمت در دعوت و تبلیغ
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /155 :

(صالح حمید – ترجمه :اسحاق دبیری)
شیوههای حکیمانه پیامبر اسالم را در دعوت به سوی حق و اصالح جامعه شرح
میدهد .به تصریح نویسنده ،یکی از عوامل ضعف و رکود حرکت اصالحی و فراخوانی به
سوی حق ،عدم آشنایی برخی از مربیان و دعوتگران و مبلغان با الگوهای هدایتی خیر
البشر ،حضرت محمد مصطفی بوده است و وی کوشیده است تا این شیوهها را به روشنی
لغوی واژه حکمت را شرح داده و چگونگی استعمال آن در
تبیین کند .وی در آغاز مفهوم ِ
جدال احسن» را توضیح میدهد .در ادامه ،صفاتی را معرفی
آیات قرآن و منظور از « ِ
میکند که باعث حکمت میشوند و در فصل بعد ،نشانههای سهگانه حکمت در دعوت را
بازگو نموده و سپس هفت نشانه وجود حکمت در شیوههای اصالح و تبلیغ راه حق را بیان
میکند.
*** 

 -156کتاب دعای جامع
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /156 :

(عبدالملک القاسم)
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مجموعه دعاهای توحیدیای است که در قرآن ،حدیث ،کالم بزرگان صحابه و تابعین
وجود دارد .نویسنده در این اثر با اشاره به نیاز انسان به توسل به درگاه الهی و خواندن
پروردگار یکتا در هنگام سختی و مشکالت زندگی مجموعهای از دعاهای توحیدی را در اثر
حاضر جمعآوری کرده است .اهتمام وی در این اثر درستی و وثاقت احادیث و روایت کتاب
است .وی در آغاز دعاهای قرآنی را نقل میکند و در ادامه دعاهای رسیده از پیامبر اکرم-
صلی الله علیه وسلم -و صحابه و تابعین بزرگوار ایشان.
*** 

 -157روش عملی تزکیه در پرتو قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /157 :

(دکتر عمر سلیمان عبدالله االشقر – ترجمه :رسول ابوالمحمدی)
اهمیت تذهیب نفس و تزکیه روح را در تعالی و کمال مسلمانان بیان و شیوه اسالم را
در این مورد تشریح میکند .نویسنده در فصل نخست به اهمیت تزکیه نفس پرداخته و
امراضی را معرفی میکند که قلب انسان ممکن است به آنها مبتال شود ،مشکالتی همچون
ُ
مرض شبه و شهوت .او در فصل دوم ،چشماندازی ترسیم میکند از نقش اسالم در اصالح
ِ
نفس بشر و هدایت وی به سوی تقوی و پرهیزگاری.
ِ
*** 

 -158عوامل استقامت در دین
محمد صالح منجد
کدکتابخانهعقی ده297/46 /*** :



اثر کوتاهی است که عوامل و راهکارهای ثبات قدم و پایداری در دین خدا را معرفی
می کند .نویسنده در این اثر با استفاده از آیات نورانی قرآن و کالم حکمتبار پیامبر اکرم-
صلی الله علیه وسلم -در آغاز 51 ،وسیله و سبب را که موجب پایداری در اعتقادات
اسالمی میشوند معرفی میکند .در فصل بعد ،مواضع و موقعیتهایی را توصیف میکند
که بر هر مسلمان الزم است آنها را شناسد و از فتنههای مرتبط با هریک آ گاهی یابد .در
پایان ،برخی از اسباب و شیوههای آزمایش الهی را معرفی میکند.
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*** 

 -160عقیده اهلبیت
الشیخ عبدالله بن جوران – ترجمه :اسحاق دبیری
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



بیان اعتقادات توحیدی و باورهای اصیل اسالمی و نفی شرک و بدعت از دامان اهلبیت
جهل عدهای از مسلمانان و دشمنی
گرانقدر پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -است.
ِ
مغرضان در کنار هم ،باعث پدیدآمدن باورهای افراطی و شرکآمیز درباره اهل بیت پیامبر
اکرم شده است ،تا جایی که آنان را از جایگاه انسان برکشیده و اختیارات و نیروهای ماورای
بشری برای آنان قائل شدهاند .نویسنده در این اثر ،با استناد به آیات قرآن و سخنان پیامبر
اعتقادات اصیل دینی را آنگونه که از جانب خداوند متعال صادر شده و در زمان فرستاده
ارجمندش جاری شده است ،بازگو میکند .فصل نخست ،به اهمیت توحید و انواع آن
اختصاص دارد .در فصلهای دوم و سوم ،توحید ربوبیت و الوهیت و مسائل مربوط به آن را
توضیح میدهد و فصل چهارم به شرح توحید اسماء و صفات و قواعد و اصول آن پرداخته
است.
*** 

 -161زیارت از دیدگاه ائمه
کدکتابخانهعقی ده 297/76 /161 :

(دکتر عبدالهادی حسینی)
روایات نقلشده از اهل بیت و ائمه بزرگوار شیعه را در نهی از بدعت زیارت و ساختن بنا
بر روی قبور بازگو میکند .نویسنده در این اثر نشان میدهد که برخالف ادعا و باور
بدعت زیارت قبور به شدت مخالفت و مردم را از آن نهی
شیعیان ،بزرگان و ائمه آنها با
ِ
مینمودند .وی با استناد به روایات متعدد ائمه شیعه ،نشان میدهد که آنان چگونه از
ساختن مسجد در کنار قبرها و ساختن بنا بر روی آنها ،نهی میکردهاند .در ادامه ،کارهای
حرامی را معرفی میکند که در کنار قبرها و یا به خاطر وجود آنها انجام میگیرد .از جمله:
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انتظار نفع و ضرر از مردگان ،درخواست شفاعت و توسل ،نذر برای مرده و قسم به صاحب
قبر ،طواف قبر و سوگواری و سینهزنی برای مردگان .بخش پایانی کتاب نیز به برخی از
پرسشها و شبهات درباره زیارت قبور ،پاسخ میدهد.
*** 

 -162اهل بیت و حقوق شرعی آنان
ِ
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /162 :

(شیخ صالح الدرویش – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان حقوق شرعی اهل بیت پیامبر است که در قرآن و روایات نبوی بدان تصریح شده
ِ
است .خداوند متعال برای اهل بیت و خاندان پیامبر ،حقوقی مقرر نموده و برایشان فضایلی
تخصیص داده و اهل سنت در برخورد و فراگیری این حقوق و فضایل با مخالفانشان تفاوت
آشکاری دارند؛ زیرا بدون هیچ ّ
غلو و افراط یا تفریطی به این حقوق و شأن و جایگاهشان
اذعان دارند .اما شیعیان ،چنان در این حقوق و شأن دخل و تصرف کردهاند که آنان را در
هالهای از تقدس و الوهیت قرار دادهاند .وی در این اثر میکوشد تا با ابهام زدایی از چهره
َ
طلع کتاب ،معنای لغوی و اصطالحی
اهل بیت ،مسلمانان را به
ِ
حقیقت امر مطلع سازد .م ِ
(رایج) «اهل بیت» است .سپس ضمن تبیین مفهوم و مصداق اهل بیت از دیدگاه شیعه
سنت رسول
اثنی عشری ،دیدگاه اهل سنت را درباره فضایل آنان ،آنگونه که در قرآن و
ِ
حقوق واقعی اهل بیت در جامعه
اکرم منعکس شده است ،بازگو میکند .بحث پیرامون
ِ
ِ
ّ
خاص فوق بشری در وجودشان،
اسالمی،
ِ
حقیقت زمینی بودن ایشان ،رد هر گونه توانایی ِ
امامت از دیدگاه اهل سنت و رویکرد اهل سنت به « ِثقل اکبر» از جمله دیگر موضوعاتی
است که در ادامه میآید.
*** 

 -163خویشاوندی اهل بیت و صحابه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /163 :

(ابومعاذ سید بن احمد بن إبراهیم اسماعیلی – ترجمه :اسحاق دبیری)

67

چکیدههایکتبسایتعقیده


بیان روابط صمیمانه و دوستانه اهل بیت و صحابه پیامبر و ازدواجهای میان آنهاست.
نویسنده در این اثر نشان میدهد که برخالف تصور شیعیان درباره دشمنی صحابه با اهل
بیت ،رابطه بسیار صمیمانه و گرمی میان آنها برقرار بوده و به یکدیگر عالقهمند بودند ،تا
جایی که نام یکدیگر را بر فرزندانشان میگذاشتند .وی در آغاز ،اهمیت وصلت در اسالم را
بیان کرده و اهداف اجتماعی و دینی ازدواجهای صحابه و اهل بیت را شرح میدهد .در
ادامه به اشخاصی از اهل بیت علوی و هاشمی اشاره میکند که به نامهای اصحاب پیامبر
نامگذاری شدهاند و در فصل بعد ،به تفصیل به ازدواجهای متعدد اهل بیت و اصحاب و
فرزندان آنان میپردازد.
*** 

 -164مادران مؤمنان
کدکتابخانهعقی ده 297/97 /164 :

(عبدالمنعم هاشمی)
شرح زندگی و سیره همسران پاک پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -است .نویسنده
در این اثر با بهرهگیری از منابع موثق تاریخی و حدیثی ،یکایک همسران بزرگوار پیامبر را
به ترتیبی که به همسری پیامبر مفتخر شدند ،معرفی میکند ،و نسب و پیشینه خانوادگی
هر یک را شرح میدهد .آنگاه چگونگی ازدواج آنان را با بهترین همسر دنیا شرح میدهد و
گوشههایی از زندگی مشترک آنان با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را به تصویر
میکشد؛ همچنین ،به نقل از ایشان ،نکات آموزندهای درباره شیوه معاشرت پیامبر و
همسرداری ایشان نقل میکند و حسنات اخالقی و اجتماعی رفتار حضرت رسول را از قول
آنان بیان میکند.
*** 

 -165دیدگاه اهل سنت در مورد صحابه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /165 :

(محمد الوهیبی – ترجمه :اسحاق دبیری)
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بیان فضایل و بزرگواریهای صحابه پیامبر از دیدگاه اهل سنت و رفع اتهام از آنان است.
نویسنده با بهرهگیری از آیات نورانی قرآن و سخنان پیامبر حکیم اسالم و گزارشهای
تاریخی ،شأن و ارج یاران پیامبر را یادآوری کرده و عدالت و درستکاری آنان را خاطر نشان
میسازد .وی پس از بیان مقام و منزلت اصحاب ،حکم دشنامدادن به صحابه ،ام المؤمنین
عایشه و دیگر همسران پیامبر را بازگو میکند .در پایان دالیلی ارائه میدهد دال بر
خودداری از بازگویی و دامنزدن به آنچه میان اصحاب رخ داده است.
*** 

 -167زندگینامه فاروق أعظم عمر بن خطاب
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /167 :

(محمد کامل حسن الحامی – ترجمه :مولوی غالم حیدر فاروقی)
تاریخ زندگی خلیفه دوم مسلمین و شرح فعالیتهای و خدمات وی در راه گسترش
اسالم است .مؤلف در آغاز ،به زندگی ُعمر قبل از اسالم پرداخته و جایگاه وی در بین
بزرگان مکه بررسی میکند و در ادامه ،حوادثی را نقل میکند که منجر به تشرف او به
اسالم شد .او سپس روایتهای مختلفی را از پیامبر اکرم و علی درباره منزلت و شأن
عمر نقل نموده و بدین شکل ،جایگاه و ارزش او را نزد پیامبر و خداوند متعال بیان میکند.
سپس حکایتهای متفاوتی از زندگی خلیفه دوم عرضه میکند تا جوانب مختلف روحی و
شخصیتی او را به خواننده بشناساند .در فصل آتی به نقش وی در عزت و عظمت بخشیدن
به اسالم و گسترش آن در سرزمینهای اسالمی پرداخته و در پایان ،ماجرای شهادت
ایشان را نقل میکند.
*** 

 -168تصاویری از زندگی صحابه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /168 :

(عبدالرحمن رأفت پاشا – ترجمه :نصیر احمد شیدزاده)
های آنان
شرح حال ده تن از صحابه رسول الله و بیان مجاهدتها و از خودگذشتگی ِ

برای نشر اسالم و معارف دین است .این اثر ،در کنار روایت تاریخی – داستانی درباره
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زندگی یاران پیامبر ،درسنامهای اخالقی و ایمانی برای دیگر مسلمانان است .نویسنده با
نثری روان و شیوا ،چگونگی اسالمآوردن این بزرگان و گوشههایی از زندگی آنان را نقل
میکند.
*** 

 -169معاویه را بهتر بشناسیم
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /169 :

(ایوب گنجی)
زندگینامه «معاویه بن ابی سفیان» صحابی پیامبر اکرم را بیان کرده و به شبهات و
سئواالت درباره شخصیت و اقدامات وی پاسخ میدهد .نویسنده در آغاز به توصیف مفهوم
صحابی و شأن یاران گرانقدر پیامبر میپردازد و در ادامه ،درباره خاندان و نسب معاویه و
نحوه تشرفش به اسالم سخن میگوید .او در فصلهای آتی دیدگاه حضرت رسول -صلی
الله علیه وسلم -و صحابه و تابعین را در قبال وی و عملکردش نقل میکند ،و سپس
گوشههایی از مناقب اخالقی و ویژگیهای شخصیتی او را ذکر مینماید .تحلیل وقایع منجر
خالفت او موضوع بخش بعدی کتاب
به جنگ صفین و وضعیت جامعه اسالمی در دوران
ِ
است .وی در ادامه ،خدمات معاویه را در دوره زمامداریش شرح میدهد و در پایان ،نظرات
علمای دینی را درباره شخصیت او نقل میکند.
*** 

 -171نگرشی نو به تاریخ صدر اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /171 :

(الشیخ عثمان الخمیس – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان تاریخ تحلیلی اسالم از بعثت پیامبر تا پایان سال  61هجری است .نویسنده با
اشاره به تاریخ پرافتخار اسالم و دستاوردهای شگفتانگیز آن ،هدف خود را بیان شکوه
تاریخی بهترین دین جهان و کمک به خودشناسی مسلمانان عنوان میکند .وی شش دهه
ِ
نخست اسالم را مهمترین برهه تاریخی آن میداند و میکوشد تا انگیزهها و عوامل
ِ
رخدادهای این دوره را به دقت شرح و تحلیل کند .او کتاب را در چهار فصل تنظیم نموده
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است :فصل نخست به بیان شیوه درست مطالعه تاریخ ،روش محمد بن جریر طبری در
نقل تاریخ و اهمیت ِاسناد در بیان تاریخ اسالم اختصاص دارد .در فصل دوم به حوادثی
میپردازد که پس از وفات پیامبر تا سال  61هجری (دوران یزید) رخ داد و داستانهای
دروغین و احادیث ساختگی مربوط به این برهه را نقل میکند .در فصل سوم ،به موضوع
عدالت اصحاب پیامبر با استناد به کتاب و سنت پرداخته و مهمترین شبهاتی را که در مورد
ِ
آنها ایراد شده است ،بررسی و تحلیل کرده و به آنها پاسخ میدهد .فصل پایانی کتاب ،به
قضیه خالفت پیامبر پرداخته است .در این فصل ،نویسنده دالیلی را که بدعتگذاران شیعه
بالفصل حضرت علی ارائه نمودهاند ،به دقت بررسی کرده و ضعف و
امامت
برای اثبات
ِ
ِ
نادرستی آنها را به اثبات میرساند.
*** 

 -172حقایقی از جنگ جمل و صفین
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /172 :

(ایوب گنجی)
تحلیل علت رویداد و عوامل دخیل در آنها
بررسی تاریخی وقایع جنگ جمل و صفین و
ِ
ِ
میباشد .نویسنده در آغاز کتاب ،تصویری گذرا از وقایع دوران خلیفه سوم ارائه داده و
ساز جنگ جمل شد .وی ضمن اشاره به وقایع
سپس پرده از فتنههایی برمیدارد که زمینه ِ
روز جنگ جمل و وضعیت دو سپاه در آن روز ،به چگونگی شکلگیری خوارج و علل بروز
جنگ نهروان و صفین میپردازد .بخش قابل توجهی از کتاب به سخنان و عملکرد صحابه
بیان گفتهها و موضعگیری آنان در قبال این جنگها اختصاص دارد .او پس از شرح
و ِ
دیدگاه کلی مسلمانان درباره حوادث مذکور ،آراء امام حسن بصری ،امام شافعی ،ابن تیمیه
و امام ربانی را در این مورد نقل میکند.
*** 

 -173اهل مدینه و منافقان از دیدگاه قرآن و سنت و گفتار اهل بیت
کدکتابخانهع قی ده 297/91 /173 :



(عبدالله بن محمد آل حسین)
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منافقان مدینه و دیدگاه قرآن کریم نسبت به
بررسی روایی و تاریخی جایگاه و عملکرد
ِ
آنهاست .یکی از موضوعات جنجال برانگیز میان فرقههای اسالمی ،عدالت صحابه رسول
الله است و اینکه آیا از آنان ّرده (برگشت از دین) یا نفاقی سر زده و آیا آیاتی که منافقان
ّ
مدینه را مذمت میکند ،شامل برخی از صحابه هم میشود ،یا به طور کلی از افراد دیگری
سخن میگوید .نویسنده با بهرهگیری از آیات قرآن و کالم حکیمانه پیامبر اسالم،
اعمال خبیثانهشان در مدینه
مشخصات منافقان را بیان و چندین گزارش تاریخی درباره
ِ
نقل میکند ،تا نشان دهد که آنان چگونه قصد ضربهزدن به اسالم و رسول خدا را داشتند.
در ادامه ،به شرح مناظراتش با چند تن از شیعیان درباره شأن و جایگاه صحابه میپردازد،
تا برتری و فضل آنان را در کالم خدا  ،پیامبر و اهل بیت نشان داده و آنان را از تهمتهای
ناروای شیعیانّ ،
مبرا سازد.
*** 

 -174نگاهی به تاریخ ایران بعد از اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/955 /174 :



(فریدون اسالم نیا)
حوادث مهم تاریخ ایران را از دوران حکومت امویان تا پایان قاجاریه بررسی و تحلیل
میکند .این کتاب در پاسخ به کسانی نوشته شده است که ورود اسالم به ایران را باعث
پسرفت و واماندگی ایرانیان میدانند و با بیانصافی ،چشم بر دستاوردهای عظیم فرهنگی،
اجتماعی و انسانی آن بستهاند .نویسنده در این پژوهش تحلیلی ،عوامل مؤثر در بروز وقایع
پرشکوه
مهم سیاسی و اجتماعی ایران را معرفی نموده و از دستاوردهای پرافتخار و دوران
ِ
حاکمان اهل سنت سخن میگوید .او در شرح وقایع هر دوره ،پادشاهان و حاکمان
سلسلههای مختلف را معرفی و وضعیت مردم را در دوران آنان تشریح میکند و به توصیف
اقتصادی آن دوران میپردازد .وی دانشمندان،
دستاوردهای علمی ،ادبی ،سیاسی و
ِ
علما ی دینی و بزرگان هر دوره را نام برده و رویکرد ایشان را در قبال اسالم و ایران شرح
میدهد .رابطه ایران با غرب ،نقش دولتهای خارجی در تفرقهافکنی و ایجاد اختالفات و
جنگهای مذهبی و ویژگیهای هر یک از سلسلههای سیاسی ایران ،از جمله مباحثی است
که در بررسی هر سلسله بدانها پرداخته میشود.
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*** 

 -175نقد آثار خاورشناسان
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /173 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
زندگی علمی و شیوه پژوهش بیست نفر از شاخصترین اسالمپژوهان غربی را بیان
کرده و نقاط قوت ،ضعف و انحراف آثارشان را خاطرنشان میسازد .نویسنده در اثر حاضر،
مهمترین کتابهای خاورشناسان مذکور را که به زبان فارسی یا عربی ترجمه شدهاند ،به
دقت بررسی نموده و عالوه بر ذکر نکات مثبت و برداشتهای صحیح ایشان از اسالم،
ً
برخی اشتباهات و بعضا ،غرضورزیهای ایشان را نیز شرح داده است .هدف وی از نگارش
حدود توانایی خاورشناسان در
این اثر آن است که جوانان و نسل جدید مسلمانان ،از
ِ
شناخت حقیقت اسالم آ گاهی یابند و به خواست پروردگار ،از خطر غربزدگی و تهاجم
فرهنگی در این زمینه مصون باشند .وی در بخش پایانی ،ده مورد از اشتباهات فاحش
«دائرهالمعارف المعارف اسالم» را برگزیده و به طور مستدل بدانها پاسخ میگوید .برخی
خاورشناسان مورد نقد در این اثر عبارتند از :ادوار براون ،لویی ماسینیون ،رینولد نیکلسون،
تئودور نولدکه ،پاولویچ پطروشفسکی ،توماس آرنولد ،ایگناس گلدزیهر ،هامیلتون گیب ،رژی
بالشر و ژوزف شاخت.
*** 

 -176گزیدهای از خصلت ذاتی استاد عالمه محمد بن صالح العثیمین
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /176 :



بیان زندگینامه و شرح فعالیتهای استاد العثیمین از نویسندگان و متفکران برجسته
اسالمی در عصر حاضر است .نویسنده در آغاز به پیشینه خانوادگی و تولد ایشان اشاره
کرده و درباره محل نشو و نما و محیط پرورش علمی آن بزرگوار توضیح میدهد .در ادامه،
ضمن اشاره به فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی استاد ،گوشههایی از رشادتهای علمی و
فضایل و صفات شخصی ایشان را بیان میکند.
*** 
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 -177مختصری از زندگی نامه شیخ محمد ناصر الدین آلبانی
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /177 :



(ابومحمد سجاد)
بیان زندگینامۀ پرافتخار دانشمند و محدث برجستۀ معاصر «شیخ ناصر الدین آلبانی» ـ
رحمه الله ـ است .وی یکی از بزرگترین علمای حدیثی جهان اسالم بود که بسیاری از
کتابهای حدیثی را مراجعه و تخریج کرده و نظرش دربارۀ صحت و ضعف احادیث ،بسیار
قابل توجه و استناد میباشد .در اثر حاضر با چگونگی رشد و نمو شیخ و اشخاصی آشنا
میشویم که در تربیت و بالیدن شخصیت علمی ایشان نقش داشتهاند .همچنین دربارۀ
رابطۀ شیخ با علمای دوران خود ،نظرات دیگران در مورد دیدگاهها و فعالیتهای ایشان ،و
تاثیر آن بزرگوار بر روند علمی در جهان اسالم مطالب خواندنی و ارزشمندی خواهیم یافت.
بخش پایانی کتاب نیز به بیان دیدگاههای علمی شیخ آلبانی و رویکرد ایشان به مسائل
معاصر جهان اسالم اختصاص دارد.
*** 

 -178فضایل ائمه اربعه اهل سنت
جالل الدین عباسی
کدکتابخانهعقی ده297/99 /***:



بیان فضایل و مناقب ائمه حدیثی اهل سنت است .شأن و جایگاه محدثین بزرگ،
ارجمند اهل سنت ،یعنی امام ابوحنیفه ،امام مالک بن انس ،امام محمد بن ادریس شافعی
و امام احمد بن حنبل ،برکسی پوشیده نیست .نویسنده در این اثر ،با هدف شناساندن بهتر
مرد عرصه علم و عمل و ارائه الگویی مناسب برای مسلمانان ،مختصری از زندگی
این چهار ِ
هریک از ایشان را بیان کرده است .وی ضمن اشاره به نسب خانوادگی و چگونگی نشو و
نمای آنان اطالعات خواندنی و مفیدی درباره نحوه تحصیل ،آثار ارزشمند ،شیوه تحقیق و
پژوهش ،شاگردان و ویژگیهای اخالقی و شخصیتی هریک از این بزرگواران ،ارائه میدهد.
*** 

 -179شرح الصدور در حل مشکل اختالف بین علماء
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کدکتابخانهعقی ده 297/482 /179 :



(محمد بن علی شوکانی – ترجمه :عبداهلل حیدری)
بیان دیدگاههای ناب اسالمی در مورد مسائل مختلف مذهبی ،عقیدتی و اجتماعی
مسلمانان و دعوت علمای دینی به همگرایی و اتحاد رویه است .در این اثر ،نویسنده
مهمترین مسائل مورد اختالف علمای اسالمی را مطرح کرده و با استناد به آیات هدایتگر
قرآن و کالم پاک نبوی به قضاوت درباره آنان مینشیند و به دور از تعصبات مذهبی ،حق و
حقیقت را بیان میکند .در بخش بعد ،خالصهای از مهمترین مطالب کتاب «تطهیر
اإلعتقاد» نقل شده و در پایان ،خالصهای از فتاوای عالمه شیخ صدیق حسن خان قنوجی
بیان میگردد.
*** 

 -181سرگذشت عالم ربانی شیخ علی اصغر محی الدین ُبنابی
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /181 :



زندگینامه خود نوشت مرحوم محی الدین بنابی ،از موحدان و سردمداران مبارزه با
بدعت و خرافات شیعی در جامعه ایران است .نویسنده در این اثر خواندنی ،ضمن بیان
ماوقع زندگی خود ،تصویری بسیار گویا از وضعیت اجتماعی ایران در دوران پهلوی،
باورهای تاریک و خرافی مردم و نقش روحانیت شیعه در این خرافهپروری ،ترسیم نموده
است .وی تالشهای خود و دیگر دلسوزان اسالم و سنت رسول الله را برای اصالح جامعه
و رفع خرافات و بدعتها از دامان آن بیان نموده و عواملی را معرفی میکند که به صورت
عامدانه و هدفمندانه ،از روشنگری دینی و هدایت مردم به راه حق جلوگیری میکنند.
*** 

 -182خانواده خوشبخت و اختالف زوجین
کدکتابخانهعقی ده 297/64 /182 :



(صالح بن حمید – ترجمه :اسحاق دبیری)
عوامل رضایت و خوشبختی را در خانواده مسلمان بیان کرده و راهکارها و توصیههای
اسالم را برای رفع اختالفات و تنشهای خانوادگی شرح میدهد .نویسنده ،بخش نخست
کتاب را به راههای دستیابی به کامیابی در خانواده اختصاص داده است .در این بخش،
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ابتدا اهمیت تشکیل خانواده و الفت در زندگی زوجین را تبیین نموده و پایههای تشکیل
یک خانواده مسلمان خوشبخت را معرفی میکند .در ادامه ،نقش زن و شوهر را در
محافظت از زندگی خانوادگی به تفکیک توضیح میدهد .در بخش دوم ،علل رایج اختالف
میان همسران و راههای حل و فصل آن را بیان میکند.
*** 

 -183راهنماییهای ارزشمند در باره لباس و آرایش زنان
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /183 :



(مرفت بن کامل أسره – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان احکام شرعی درباره نحوه پوشش و آرایش زنان در جامعه اسالمی است .نویسنده
با اشاره به رواج مظاهر فریبنده پوشش و آرایش زنان غربی در کشورهای اسالمی ،آن را
خالف شرع اسالم و سنت رسول دانسته و به تفصیل آنها را بررسی و دالیل مغایرت هر یک
را با آموزههای ناب اسالمی ذکر میکند .خودداری از کسب مال حرام ،دوری از اسراف،
عدم تقلید و پرهیز از محرمات مواردی هستند که وی از آنها به عنوان قوانین کلی لباس و
زینت نام برده و به تشریح هریک میپردازد .او مصادیق پیروی از غیر مسلمانان را در
خودآرایی ،مواردی مانند استفاده از کاله گیس ،رنگ و ِمشکردن مو ،بلندکردن و
الکزدن ناخن و کوتاهکردن مردانه مو برای زنان دانسته و چرایی حرمت هرکدام را بیان
ِ
میکند .نمونههای تقلید از مردان در خودآرایی زنان و لباسهایی که پوشیدن آنها حرام
است ،موضوعات فعل بعدی کتاب هستند .نویسنده در پایان ،دالیل حرمت اقدامات زیر را
در شرع مقدس اسالم ذکر مینماید :برداشتن ابرو ،خالکوبی ،فاصله انداختن بین دندآنها،
کاشت مو ،استفاده از مجسمه در منازل ،لنز آرایشی چشم ،خلخال ،کفشهای پاشنه بلند و
عطرزدن در مجامع عمومی.
*** 

 -184دفاع از شمشیر اسالم در پیرامون علل پیشرفت مسلمین
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /184 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
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علل رشد و نفوذ اسالم را در میان اقوام و ملل گوناگون بیان میکند .نویسنده در این
اثر کوتاه به تهمتها و خردهگیریهای کسانی پاسخ میدهد که معتقدند اسالم دین
شمشیر بوده و به نیروی سر نیزه ،مردمان را مسلمان کرده است .وی با استناد به موارد
شهودی پیام خداوند
متعدد تاریخی و روایی نشان میدهد که تأثیرات منطقی و اخالقی و
ِ
تا چه اندازه قوی و اثرگذار بوده است؛ چنانکه در بسیاری موارد ،افراد داوطلبانه به اسالم
تشرف مییافتند .وی چگونگی گسترش اسالم را در شبه جزیره عرب توضیح داده و در
ادامه به دالیلی میپردازد که در سدههای بعد موجبات پیشرفت چشمگیر آن را فراهم
نمود.
*** 

 -185پلهای دوستی
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /185 :



(عائض بن عبدالله قرنی)
شیوههای ایجاد و تقویت دوستی و محبت در میان مسلمانان را بیان میکند .در اثر
حاضر ،نویسنده با استفاده از اندرزهای قرآن کریم و سیره پیامبر مهربان اسالم -صلی الله
علیه وسلم -راههای جلب محبت و رفع کدورت را شرح داده و توصیههای مفید و
کارآمدی برای دوام و بقای دوستیها ارائه میدهد .وی بحث را با مفهوم تحیت و آداب
سالم دادن در موقعیتها و مکانهای مختلف آغاز نموده و فضایل تقدم در سالم را
برمیشمارد .در بخش بعد ،به آداب دعوت کردن و حکم پذیرفتن آن پرداخته و سپس
شیوه صحیح نصیحت کردن را آموزش میدهد .بحث در آداب عطسه ،عیادت بیمار و
تشییع جنازه و محاسن و ثوابی که بر هر یک مقرر است ،موضوع بخشهای بعدی کتاب
است .نویسنده کتاب را با موضع آیین دوستیابی و شیوههای حفظ آن پی میگیرد .در
پایان ،راهکارهای مؤثری برای کنار گذاشتن اختالفات و ترک کدورتها ارائه داده و سه
نمونه عملی از سیره اصحاب رسولالله صلی الله علیه وسلم را در این مورد مثال میزند.
*** 

 -186وبای عصر بیستم
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کدکتابخانهعقی ده 297/63 /186 :



(محمد صبور البخاری)
علل پیدایش و شیوع بیماری ایدز را بیان کرده و تأثیر بیعفتیها و جدا شدن از مسیر
الهی را در ابتال به آن شرح میدهد .نویسنده در آغاز مختصری درباره این بیماری و
نشانههای آن سخن میگوید و سازوکار عملکرد آن در بدن انسان و نتایج دردناکش را
تشریح می کند .در ادامه ضمن اشاره به نقاط انحراف فرهنگ منحط غربی ،تأثیر آن را در
پشتیبانی از بیبندوباری و عریانی و بیخدایی تبیین نموده و آن را عامل اصلی ایجاد
بسیاری از مشکالت بشری میداند و آنگاه برکات دین و اخالق اسالمی را در کنترل و
هدایت غرایز جامعه توضیح میدهد .وی سپس راهکارهای اسالم را برای پاسخ به نیازهای
جنسی انسان برمیشمارد و با ذکر آیات قرآن و روایات نبوی -صلی الله علیه وسلم -آثار
خجسته پرهیزگاری ،و عواقب شوم بیتقوایی و بیخدایی را ذکر میکند.
*** 

 -188نگاهی به عقاید شیعه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /188 :



(عبدالله بن محمد)
عقاید مذهبی شیعه امامیه را با استفاده از کتابهای معتبرشان بیان میکند .نویسنده
در اثر حاضر کوشیده است تا به دور از جانبداریهای مذهبی ،حقیقت باورهای شیعه را
بازگوید و معتقدان به این مسلک فکری – عقیدتی را به بازاندیشی باورها و ارزشهایشان
دعوت کند .وی بحث را با فتنه «عبدالله سبأ» و مقدمات پیدایش شیعه رافضی و وجه
تسمیه آن آغاز نموده و پس از معرفی اصلیترین فرقههای آن ،عقیده شیعی را در مورد بدأ،
صفات خدا ،تحریف قرآن و اصحاب کرام پیامبر صلی الله علیه وسلم شرح میدهد .او در
بخش بعد ،شباهتهای عقیدتی شیعه رافضی و یهودیان را برشمرده و آنگاه ،باور آنان به
تقیه و رجعت را تبیین میکند .وی در ادامه بحث ،عقیده شیعه به خاک و فضایل زیارت
نجف و کربال و عزاداری روز عاشورا را شرح ،و رویکرد آنان را به اهل سنت و موضوع
تقریب توضیح میدهد .دیگر موضوعات کتاب عبارتند از :فضایل متعه از دید شیعه ،علل
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اختالف شیعه و سنی ،خالفت و امامت ،سوره دروغین والیت ،مصحف فاطمه و دعای دو
بت قریش.
*** 

 -189دعوت مسیحیان به توحید در پرتوی قرآن و انجیل
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /189 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
پژوهشی است انتقادی در نقد اصول دینی و عقیدتی مسیحیت و مقایسه آن با
درسهای حیاتبخش اسالم .هدف نویسنده از نگارش این اثر ،بیان نقاط انحراف
مسیحیت فعلی از تعالیم عیسی مسیح و دعوت مسیحیان به تفکر در اندیشههای توحیدی
اسالم است .کتاب با بررسی تاریخی و سابقه تثلیت ،چگونگی نفوذ آن در مسیحیت و نقش
انحرافی و گمراه کننده "پولس" آغاز میشود .نویسنده در ادامه ،آموزههای توحیدی
عیسی را برشمرده و وقایعی و نگرشهایی را معرفی میکند که موجب رخنه اعتقاد به
الوهیت مسیح» و مفهوم «پسر خدا» در انجیل شد .وی در فصل سوم ،به شبهات علمای
«
ِ
مسیحی درباره تثلیث پرداخته و آراء آ گوستین ،توماس آ کوییناس و کارل مندز را نقل و
نقد می نماید .او در فصل بعد ،به آثار زیانبار تثلیث در جامعه مسیحی اشاره کرده و اعتقاد
به گناه موروثی ،نفی شریعت ،فداء و آموزش را به چالش میکشد .فصل پایانی کتاب،
شخصیت حضرت مسیح را آنگونه که در قرآن توصیف شده معرفی و زندگی  ،تعالیم و
معجزات وی را براساس عقاید قرآنی و اسالمی تشریح میکند.
*** 

 -190گامی به سوی حقیقت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /190 :



(علی حسین امیری)
منابع دست اول شیعی است .این کتاب ،که
بررسی اعتقادات شیعه با تکیه بر مصادر و
ِ
در اصل اقتباسی از کتاب «دراسه و مقارنه بین الشیعه والسنه» میباشد ،اعتقادات شیعی
را با آیات قرآن کریم و سیره پیامبر و اصحاب ایشان مقایسه میکند و نشان میدهد که
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باورهای شیعه تا چه اندازه با اسالم راستین در تعارض است .همچنین به صورت گذرا،
نگاهی میاندازد به سیاستهای تفرقهافکنانه سردمداران شیعه ایران در قبال امت اسالمی
و ظلمها و تبعیضهایی که نسبت به اهل سنت ایران روا داشتهاند .برخی از دیگر
موضوعات کتاب عبارتند از :ادعای تحریف قرآن ،زیارت قبور ائمه ،علم غیب ،رابطه اهل
سنت و اهل بیت ،مسئله امامت ،ازدواج موقت ،تقیه ،خمس و سجده بر مهر کربال.
*** 

 -191فریب جدید در ائتالف تثلیث و توحید
سید ابوالفضل برقعی


کدکتابخانهعقی ده297/47 /***:

عقاید نادرست و شرکآمیز مسیحیت را بیان کرده و مختصری از تاریخ جنگها و
دشمنیهای آنان با مسلمانان را شرح میدهد .نویسنده در آغاز کتاب ،نشان میدهد که
تثلیث مسیحی چرا و چگونه بر ضد آموزههای توحیدی است .آنگاه با استناد به بخشهای
مختلف انجیل و دیگر کتب مسیحیت بیحرمتیهایی را که در حق پیامبر
بزرگوارشان،حضرت عیسی علیه السالم روا میدارند ،بازگو میکند و نشان میدهد که
پطرس
باورهای آنان ،برخالف عقل و علم و اخالق است .کتاب با بیان فتنهانگیزیهای
ِ
راهب در قرن چهارم هجری ادامه مییابد و پس از آن ،نویسنده تاریخ جنگهای صلیبی را
بیان مینماید .در فصل بعد به تفرقهاندازیهای مسیحیان بین دولتهای اسالمی پرداخته
و آنگاه به مفاسد و خرافههایی که مبلغین مسیحی به نام دین خدا نشر میدهند اشاره
میکند .فصل پایانی کتاب ،خالصهای است از زندگی صالح الدین ایوبی ،سردار رشید
اسالم در جنگهای صلیبی.
*** 

 -192موسوعه آسان در بیان فرقهها و گروهها
کدکتابخا نهعقی ده 297/47 /192 :



(حماد الجهنی)
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پژوهش مشروحی است درباره افکار و معتقدات برخی از مهمترین گروههای فکری و
سیاسی ،احزاب ،ادیان ،مذاهب و فرقههای جهان درگذشته و حال .هدف نویسنده از
نگارش اثر حاضر ،آشنایی جوانان مسلمان با دیگر اعتقادات و گرایشهای فکری ،عقیدتی و
سیاسی و در نتیجه ،جلوگیری از نشر و گسترش باورهای منحرف و غیر اسالمی از راه
آ گاهی بخشی به تودههای جامعه است .وی برای معرفی هر یک از این گرایشهای فکری،
ابتدا آن را تعریف کرده و سپس نحو تأسیس ،اهداف موجودیت و مقاصد بنیانگذاران آن را
شرح میدهد .در ادامه ،افراد شاخص و تأثیرگذار در آن گرایش فکری را معرفی نموده و
خالصهای از مهم اعتقادات و ارزشهای آن را بیان میکند .در پایان نیز به توضیح ریشهها
و خاستگاههای فکری ،نحوه گسترش و مناطق تحت پوشش آن عقیده یا مکتب فکری
میپردازد.
*** 

 -193صحابه را به دست آوردم بدون این که اهل بیت را از دست بدهم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /193 :



(ابوخلیفه علی بن محمد القضیبی)
بیان خاطرات مؤلف و شرح دالیل وی برای ترک عقاید خرافی شیعه و پناهبردن به
دامان امن سنت نبوی است .نویسنده در این کتاب ،با زبانی شیوا و بیپیرایه ،با خواننده
سخن میگوید و دالیلی را بیان میکند که منجر به تغییر مذهب وی شد .وی موارد متعدد
و خواندنیای از دروغها ،کژیها و انحرافات مذهب شیعه را خاطر نشان ساخته و خواننده
شیعی مذهب را به بازاندیشی در مورد افکار و عقاید خود دعوت مینماید.
*** 

 -194چگونه هدایت یافتم :تولدی دوباره و انتخابی دوباره
کدکتابخانهعقی ده 297/92 /194 :



(مرتضی رادمهر)
زندگینامه خود نوشت مرتضی رادمهر – از روحانیون شیعی معاصر -و شرح علل
گرایش وی به اهل سنت و مصائب و مشکالتی است که از این راه برای وی پیش آمده
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است .نویسنده کتاب ،که از طالب برجسته حوزه علمیه قم بوده است ،انگیزههایی را شرح
میدهد که وی را از اندیشه های شیعی خرافی جدا کرده و به سوی اهل سنت سوق داد ،و
از این راه ،خوانندگان را با مبانی فکری اهل سنت و نقاط اختالف آنان با شیعیان آشنا
میسازد .مجموعه رویداد های پیش آمده در زندگی وی ،به عنوان یک طلبه و شرح
ّ
محاجههایش با علمای سنی ،پاسخگوی بسیاری از پرسشها و شبهات شیعیان
مناظرات و
درباره اهل سنت است؛ لذا این اثر ،نه یک زندگینامه ِصرف ،بلکه درسنامه ای عقیدتی از
تفکرات اهل سنت است .وی در آغاز مختصری از وضعیت خانوادگی و دوران کودکی و
سپس چرایی و چگونگی حضورش در حوزه علمیه و دانشگاه را شرح میدهد .در فصل
بعد ،از سفرش به بلوچستان و آشنایی با موالنا (رهبر معنوی و عقیدتی اهل سنت منطقه)
سخن میگوید .سفر حج و بازدید از سلیمانیه عراق و سوریه و تأثیراتی که این سفرها بر
وی گذاشتند ،مطالبی است که در ادامه کتاب آمده است .فصل پایانی ،شرح تحوالت
درونی عمیق نویسنده ،دستگیریهای مکرر و برخوردهای وزارت اطالعات با وی میباشد
که شکنجه های شدید و وحشتناکی در زندان را برایش به همراه داشته است .بخش پایانی
کتاب ،که شرح واپسین روزهای زندگی رادمهر است ،به قلم شخص دیگری است؛ زیرا
نویسنده کتاب در اثر عوارض جسمی ناشی از شکنجه توسط مأموران اطالعات در گذشته
است.
*** 

 -195آنگاه که حقیقت را یافتم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /195 :



(محمد سالم الخضر)
اثر مفصل و مشروحی است در بیان اعتقادات اصیل اسالمی و حقایق تاریخی اسالم.
هدف نویسنده از تألیف این اثر ،موشکافی علل اختالف شیعه و سنی  ،حقیقتیابی
اعتقادات آنان و زدودن پرده خرافات و ابهام و جهل از چهره صحابه پیامبر اکرم است .وی
در آغاز ،به حب اهل بیت و چرایی آن اشاره کرده و به توضیح و تبیین معنای دقیق آن
میپردازد .در ادامه ،دیدگاه مراجع و علمای بزرگ شیعه را در مورد امامان اثنیعشری
شرح داده و از جمله آنان به خمینی ،خویی ،محمد صادق صدر ،وحید خراسانی،
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عبدالرسول احقاقی و کاشف الغطا اشاره میکند ،بحث خالفت و امامت و مقایسه دیدگاه
شیعه با رویکرد قرآن به این مقوله ،موضوعی است که در ادامه میآید .بررسی دالیل امامت
در عقیده شیعه و تفسیر آیه والیت ،مباهله ،احادیث غدیرخم ،کسا ،منزلت و بیان صحت و
سقم و ضعف و قوت این احادیث و بحث نصوص امامت از جمله مباحثی که در فصلهای
بعدی کتاب می خوانیم .وی در ادامه رابطه دوستی علی را با صحابه پیامبر بیان نموده و
در پایان نگرش علمای شیعه را به خلفا شرح میدهد .وی در هر مورد ضمن برشمردن
دالیل ضبط و خطای شیعیان در برداشت واقعیتهای دینی و تاریخی آیات قرآن و روایات
متعدد را به عنوان شاهد عقاید خود ارائه میدهد.
*** 

 -196شیعه و تصحیح ،جدال بین شیعه و تشیع
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /196 :



(دکتر موسی موسوی)
عقاید خرافی ،بدعتآمیز و شرکآلود شیعه را بیان کرده و تفاوت آن را با اعتقادات و
باورهای اصلی شیعه علوی شرح میدهد .نویسنده در این اثر ،با استناد به کتب حدیثی،
تفسیری و رجالی شیعه ،نشان میدهد که برخالف ادعای علمای شیعه ،اعتقاد اصلی تشیع
ِ
با اعتقادات امروزی تفاوت بسیار فاحشی داشته است .وی در آغاز ،چگونگی تشکیل گروه
پیروان و دوستداران امام علی را شرح داده و عواملی را که باعث ایجاد انحراف در فکر
شیعه شد ،نام میبرد .در ادامه ،رایجترین و مهمترین انحرافات فکری شیعه را برشمرده و
علت نادرستی اعتقادات زیر را شرح میدهد :تقیه ،امام زمان ،غلو ،زیارت قبور ائمه،
عزاداری در روز عاشورا ،ازدواج موقت ،سجده بر مهر و تربت حسینی ،تحریف قرآن ،جمع
دو نماز و تصحیح بین قبول و رد.
*** 

 -197ای شیعیان جهان بیدار شوید
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /197 :



(موسی موسوی)
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اثری انتقادی است که به آسیبشناسی اعتقادی و اجتماعی اندیشه تشیع اختصاص
فرمان مراجع و
دارد .هدف نویسنده از تألیف این اثر ،بیدارکردن شیعیان مقلد و گوش به
ِ
بیان حقایق تاریخی و دعوت آنان به بازاندیشی در باورهای مذهبیشان میباشد .وی کتاب
را با بیان علت وجوب تقلید در اندیشه فقهی شیعه آغاز میکند و سپس به دالیل اجتماعی،
مذهبی و اقتصادیای اشاره میکند که علمای شیعه به خاطر آنها مردم جامعه خود را به
تقلید تشویق میکنند .وی رهبری شیعه در ایران را دارای مشی ریاکارانه و ُمزورانهای
میداند که در برخورد با شیعیان نگرش قومیتی داشته و بین آنان تبعیض فراوانی قائل
میشود و بدین منظور ،نمونههایی چند از این برخورد را در بخش بعدی کتاب ذکر
میکند .رویکرد نیروهای استعماری به شیعیان و علت پیشتیبانی آنان از تشیع،
جهتگیری سیاسی دولتهای سنی منطقه در قبال حکومت ایران ،علت عدم موفقیت
جبهه شیعه مخالف نظام در سرنگونی جمهوری اسالمی و معرفی «تصحیح» به عنوان
راهی برای پیروزی براندیشه دینی و سیاسی شیعه غالی ،از جمله دیگر مباحث کتاب
است.
*** 

 -200آخرین فریاد مسجد شهیدشده شیخ فیض محمد مشهد
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /200 :



(مولوی موسی کرمپور (ابوعامر))
بیان مظلومیتهای اهل سنت و ستمهایی است که به ویژه پس از انقالب اسالمی ،بر
آنان روا داشتهاند .نویسنده این اثر ،که امام جمعه و جماعت یکی از مساجد معروف اهل
سنت در مشهد بود ،پیش از آن که توسط عوامل وزارت اطالعات در هرات افغانستان به
قتل رسد ،مجموعه خاطرات و مشاهداتش را در مورد عملکرد دولت ایران منتشر نمود.
انگیزه وی از تألیف این اثر ،واخواهی و اعتراض نسبت به تخریب مسجد «شیخ فیض
محمد» توسط عوامل رژیم ایران بوده است .وی بحث را با موضعگیری اهل سنت در برابر
حکومت مرکزی ،در دوره قبل و پس از انقالب ایران آغاز میکند و سپس به جایگاه اهل
ّ
سنت در قانون اساسی ایران و قانون تشکلها و احزاب سیاسی و شوراها میپردازد .در
ادامه ،راهکارهای جمهوری اسالمی را برای ایجاد تفرقه بین اهل سنت و منزوی و

84

چکیدههایکتبسایتعقیده


بدنامکردن آنان شرح میدهد .روشهای شیعهپروری در مناطق سنینشین ،شیوههای
تبلیغی رسانههای ایران علیه اهل سنت و وضعیت اجتماعی و رفاهی مناطق سنینشین از
جمله مباحثی است که در ادامه میآید .مؤلف سپس به شرح و بازگویی حوادث و
انگیزههایی میپردازد که منجر به آزار نمازگزاران مسجد شیخ فیض محمد در مشهد و در
نهایت ویرانکردن خانه خدا شد .در پایان ،واکنش حکومت را به این رویداد شرح داده و
اقدامات آنان را برای محو خاطره مسجد و عملکرد عوامل رژیم بیان میکند.
*** 

 -201چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم؟
کدکتابخانهعقی ده 297/17 /201 :



(محمد نوح نجاتی)
شیوه صحیح فهم و تفسیر آیات قرآن کریم است .رساله حاضر ،مجموعه هشت پرسش
درباره علوم قرآنی و اصول درک و تفسیر آیات نورانی قرآن است که عالمه محمد ناصرالدین

آلبانی /بدانها پاسخ گفته است .این کتاب ،در اصل ،روش تفسیر درست قرآن را به
پیروان عقاید و
اهل تأویل و رأی و
اختصار
شرح میدهد؛ نه آن شیوه تفسیریای که ِ
ِ
ّ
مذاهب شاذ ،از آن پیروی میکنند ،و با تکلف و تأویل ،مفهوم و مصداق آیات قرآن را
کتاب حاضر ،به شرح و توضیح شیوهای میپردازد که با
تحریف مینمایند  .عالمه آلبانی در
ِ

بهرهگیری از دیگر آیات نورانی قرآن و کالم پیامبر حکیم اسالم بتوان آیه خاصی را شرح
اثر مختصر ،به کلیه عالقهمندان به علوم قرآن توصیه میشود.
داد .مطالعه این ِ
*** 

 -202تجوید آسان
کدکتابخانهعقی ده 297/151 /202 :



(ابوعاصم عبدالعزیز -عبدالفتاح قاری .ترجمه :عبدالکریم محمدی)
درسنامهای مشروح در قواعد علم تجوید و شیوه صحیحخوانی قرآن کریم است .کتاب
با بیان اهمیت تالوت صحیح و زیبای قرآن و فضایل حفظ و از برداشتن آن آغاز میشود.
ِ
سپس نویسنده به بحث اصلی وارد شده و مختصری از علم تجوید و اصول تجویدی قرآن
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بحث مخارج و صفات مهم
به
روایت حفص از عاصم ابن ابی النجود بازگو میکند .کتاب با ِ
ِ
حروف و احکام تلفظ آنها شروع شده و سپس قاعدههای شناسایی و تلفظ حروف متجانس
ّ
و قلب و إخفا تشریح میگردد .بحث در شناسایی َمدهای متصل و ُمنفصل و الزم و عارض
و قواعد و عالئم همزه وصل در ادامه میآید .پس از هر درس ،مجموعه تمریناتی برای درک
و به یادسپاری بهتر مطالب ارائه شده است .کتاب ،با بیان نکاتی درباره اوصاف و
ویژگیهای قرآن و آداب و شرایط تالوت آن خاتمه مییابد.
*** 

 -203بزرگداشت سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /203 :



(عبدالقیوم السحیبانی)
بیان اهمیت بزرگداشت و پاسداشت سنت پاک نبوی و چگونگی احترام و عمل به آن
است .نویسنده در فصل اول ،ضمن تشریح اهمیت واالی شیوه زندگی و دینداری و سلوک
پیامبر مهربانی و رحمت – محمد مصطفی - روایات متعددی را از آن بزرگوار و صحابه
ارجمندش درباره گرامیداشت سنت و همراهی آن با آیات نورانی قرآن ،نقل میکند .وی در
عاقبت کسانی که سنت رسول خدا را نادیده
فصل دوم ،حکایتهایی را بازگو میکند درباره
ِ
انگاشته یا آن را به ُسخره گرفتهاند .فصل پایانی کتاب ،به شیوه برخورد با کسانی میپردازد
سر عناد دارند .نویسنده
که به عمد و آ گاهانه با سنت نبی اکرم به مبارزه برخاسته و با آنِ ،
حکم اینگونه افراد را شرح میدهد.
در این فصل ،با استناد به قرآن و احادیث نبویِ ،
*** 

 -204خورشید نبوت
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /204 :



(صفی الرحمن – ترجمه :محمد علی لسانی فشارکی)
اثر مبسوط و مفصلی است درباره تاریخ زندگی و سیره پیامبر عظیم الشأن اسالم.
نویسنده با بهرهگیری از منابع متعدد تاریخی و حدیثی و سیرههای مختلفی که درباره
حضرت محمد نوشده شده ،تصویر دقیق و شفافی از زندگی آخرین فرستاده خدا عرضه
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میکند .وی در آغاز به خاستگاه و محیط نشو و نمای پیامبر پرداخته و جغرافیای عربستان
و تاریخ حکومتها و امارتهای عربی و ادیان و آیینهای شبه جزیره عربستان را به دقت
شرح داده و نمایی کلی از اوضاع اجتماعی ،اقتصادی و اخالقی دوره جاهلت ارائه میدهد.
ِ
در فصل بعد ،پس از بیان سلسله نسب و خاندان پیامبر ،به موضوع والدت آن بزرگوار و
رویدادهای دوران کودکی و نوجوانی ایشان میپردازد .آنگاه پس از بیان چگونگی بعثت در
غار حرا ،علل و نحوه دعوت مخفی سه ساله پیامبر را شرح میدهد .انگیزههای دعوت
گیری مشرکین در برابر مسلمانان و برخورد آنان با پیامبر و دالیل هجرت به
علنی ،جبهه ِ
حبشه و پیامدهای آن ،موضوعاتی است که در این بخش میخوانیم .مؤلف در ادامه ،وقایع
شعب ابی طالب ،داستان معراج و اهداف آن بزرگوار را از هجرت به مدینه به طور کامل
بیان میکند .شیوه بنیانگذاری جامعه اسالمی در مدینه ،ذکر وقایع سرایا و داستان مفصل
جنگهای بدر ،احد و خندق ،غزوات پیامبر با یهودیان و ماجرای صلح ُحدیبیه از جمله
دیگر موضوعاتی است که بدان پرداخته شده است .بخش پایانی کتاب ،نگاهی است مشروح
به تغییر شیوه پیامبر در دعوت و جهاد ،داستان فتح مکه ،جنگ ُحنین ،غزوه تبوک،
داستان حجه الوداع ،وقایع روزهای پایانی حیات رسول اکرم و ذکر سجایای اخالقی ایشان.
*** 

 -205خانه عنکبوت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /205 :



(ابوالمنذر خلیل بن إبراهیم أمین – ترجمه :اسحاق دبیری)
دالیل بطالن عقاید شرکآمیز در زمینه زیارت قبور و توسل به گذشتگان و حکم خداوند
را در این مورد تشریح میکند .نویسنده با اشاره به در مورد تشبیه شرک و عقاید شرکآمیز
به خانه سست و بیپایه عنکبوت در قرآن ،علل این نامگذاری خردمندانه را توضیح داده و
سپس ،انواع عبادات آمیخته به شرک از قبیل دعا و استغاثه ،ذبح ،نذر و استعاذه به غیر
خدا را معرفی میکند .در ادامه ،محدودیتهای شرعی درباره زیارت قبور و حکمت آن را
توضیح میدهد و مسلمانان را از گرفتارشدن در دام دینداران مشرک برحذر میدارد.
*** 
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 -206وجوب گذاشتن ریش
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /206 :



(شیخ الحدیث موالنا محمد زکریا کاندهلوی)
بررسی حرمت تراشیدن ریش در منابع حدیثی اهل سنت است .به تصریح نویسنده،
هدف از نگارش این اثر ،احیای سنت فراموششده رسولالله -صلی الله علیه وسلم -درباره
نحوه صحیح پیرایش موهای سر و صورت است؛ به این امید که مسلمانان ظاهر و باطن
خود را با زیور سنت نبوی بیارایند و از این طریق ،رضایت خدای متعال را کسب کنند .وی
در بخش نخست کتاب ،احادیث صحیح رسیده از رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم -را
ِ
نقل و تفسیر نموده و نشان میدهد که بلند کردن ریش و کوتاه کردن سبیل ،در راستای
فطرت انسان است .در ادامه ،به توصیف شمایل مبارک پیامبر پرداخته و در پایان ،مقدار
حد ازاله آن را توضیح داده و فتوای ائمه مذاهب و عالمان دینی را در این
شرعی ریش و ِ
مورد نقل میکند .بخش دوم کتاب ،پاسخ به شبهات مخالفین حرمت تراش ریش و
ِ
پرسشهای متداول در این زمینه است.
*** 

 -207احوال پیامبر در حج
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /207 :



(فصیل بعدانی – ترجمه :قریب اهلل مطیع)

ُ
احوال پیامبر رحمت و مهربانی -محمد
و
حکیمانه
ارشادات
هربار،
گ
سخنان
بیان
ِ
ِ
ِ
مصطفی -در طی سفرهای حج ایشان میباشد .این اثر ،در شرح توأمان سیره رسول
ِ
ِ
اکرم و احکام حج ،سبک و سیاق جدیدی را برگزیده است؛ زیرا عالوه بر وثاقت احادیث و
کردن آن بزرگوار را
اخبار نقل شده درباره آن حضرت ،جوانب پنهان و غیر مشهوری از حج ِ
منعکس میسازد که شاید بسیاری از مسلمانان از آن آ گاهی نداشته باشند .نویسنده در
این اثر کوشیده است تا عادتها ،رفتار و ویژگیهای فردی و اخالقی پیامبر را در این سفر
معنوی بیان کند تا الگویی تمام عیار برای پیروان ایشان باشد ،تا عالوه بر تبعیت فقهی و
عملی از رسول اکرم ،اخالق حسنه ایشان را نیز سرلوحه زندگی و عبادات خود قرار دهند.
مرجع فقهی و رساله عملی باشد ،درسنامهای اخالقی
لذا این کتاب ،بیش از آن که یک
ِ
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است .فصل نخست ،شرح راز و نیاز و مناجات پیامبر است با خدای تعالی و بیان حاالت
ذکر رفتار پیامبر است با خانواده
معنوی و روحانی ایشان در حج است .فصل دومِ ،
ونزدیکانشان در سفر حج و چگونگی آموزش احکام و اعمال حج به آنان و توصیهها و
سلوک پیامبر با امت اسالم و
تذکراتی که به آنان میدادند .فصل پایانی کتاب به نحوه
ِ
تعالیم و فتاوی و نصایح عمومی ایشان اختصاص دارد.
ِ
*** 

 -208یادآوریهای مهم پیرامون منهیات شرعی
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /208 :



(محمد صالح المنجد)
امور نهیشده دینی ،اجتماعی و اخالقی را به نقل از کالمالله مجید و سنت شریف
نبوی -صلی الله علیه وسلم -توضیح میدهد .خداوند متعال و پیامبر پاکش ما را از
کارهای ناپسند بسیاری نهی کردهاند که برای هر یک از آنها مصلحت و نتیجه مثبتی
مترتب است و باعث جلوگیری از مفاسد و مشکالت بسیاری میگردد .نویسنده در اثر
ً
حاضر ،اموری را که ّ
نص قرآن کریم و کالم حضرت رسول صراحتا از آن بازداشتهاند و با
«الی ناهیه» آمده است جمعآوری نموده و به همراه فلسفه و حکمت هر یک بیان میکند
و مسلمانان را از عواقب و پیامدهای ناگوار آن بر حذر میدارد .این منهیات (امور نهیشده)
در پانزده عنوان کلی دستهبندی شدهاند ،که برخی از آنها عبارتند از :منهیات نماز ،اموری
که در مسجد نباید انجام داد ،منهایت دفن ،منهیات روزه و حج ،کارهای منعشده در
معامالت و بهره ،منهیات ازدواج و زنان ،منهیات خوراک و پوشاک و منهایت زبان و گفتار.
*** 

 -209احکام القرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /209 :



(محمد بن ادریس شافعی – ترجمه :ابوالفضل برقعی)
بیان استنباطهای فقهی و احکامی است که امام شافعی از آیات قرآن کریم فرا گرفته
است .این اثر که مجموعه بیانات محمد بن ادریس شافعی  -از علمای برجسته اهل سنت
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در قرن سوم هجری -است توسط احمد بن حسین بیهقی نیشابوری (صاحب سنن
الکبری) از روی نسخهها و روایات رسیده از امام شافعی ،جمعآوری شده است ،وی مطالب
را به واسطه سه راوی از شافعی نقل میکند .کتاب با بحث درباره راههای شناخت خدا و
دالیل نبوت حضرت محمد آغاز میشود و با شرح دیدگاه شافعی در مورد طهارت و
نمازهای گوناگون ادامه مییابد .تفسیر شافعی از احکام زکات ،روزه ،حج ،معامالت ،وصایا و
چگونگی تقسیم غنایم و صدقات از جمله مباحثی است که در ادامه میآید .بحث در احکام
نکاح ،طالق ،رضاع ،قتال و ارتداد ،جلد اول کتاب را به پایان میبرد.
جلد دوم این اثر ،با بحث مبسوطی در احکام جهاد و مصادیق وجوب آغاز میشود.
احکام صید و ذبح و طعام و شراب ،قسم و نذر ،قشا و شهادات و قرعه و کتابت در این جلد
به تفصیل بیان میشود.
*** 

 -210سنت در گذرگاههای تاریخ
کدکتابخانهعقی ده 297/29 /210 :



(محمد سلیم آزاد)
سیر تاریخی حفظ و انتقال سنت رسول الله و عوامل خیل در آن را بیان میکند.
ِ
نویسنده در این پژوهش تاریخی – حدیثی خواندنی ،انگیزههای حفظ ،تدوین و نشر گفتار
و کردار حکمتآمیز و آموزنده اشرف األنبیاء – حضرت محمد مصطفی - را شرح داده و
نقش حیاتی ایشان را در تکمیل دینداری و ایمان و عمل صالح توضیح میدهد .وی در
آغاز ،عوامل دهگانهای را برمیشمارد که موجب حفظ سنت رسول خدا شد .سپس،
سرگذشت سنت و روایات نبوی را در حساسترین برهههای تاریخی (از جمله در عهد
رسالت و خالفت خلفای راشدین )بیان میکند .در فصلهای بعد ،تاریخ تدوین حدیث را
در زمان صحابه و تابعین و تا پایان قرن سوم هجری توضیح میدهد .بخش پایانی کتاب ،به
شرح چند اصطالح درباره حدیث و اقسام آن اختصاص دارد.
*** 
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 -211وجوب عمل به سنت رسولالله و کفر کسی که آن را انکار
میکند
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /211 :



(عبدالعزیز بن عبدالله بن باز)
اهمیت سنت رسول گرامی اسالم -صلی الله علیه وسلم -را در تعیین احکام شرعی
بیان نموده و وجوب تبعیت از آن را اثبات میکند .به تصریح مؤلف ،هدف از نگارش این اثر،
شرح ارزش واالی قول ،فعل و تقریر حضرت ختمیمرتبت -صلی الله علیه وسلم -در
تشریع و توجیه احکام دینی است .دشمنان اسالم در طول تاریخ  -به ویژه در عصر حاضر-
تالش کردهاند تا در مورد لزوم پیروی از سنت پیامبر در دل مسلمانان تردید بیفکنند .از
جمله این دسیسهها ،کتاب «أضواء علی السنه المحمدیه» نوشته فریبخوردهای به نام
«ابوریه» است که به بهانه قدیمی و بالاستفاده بودن ،سعی در تخطئه سنت حسنه
رسولالله نموده و نویسنده فاضل کتاب حاضر ،در پی پاسخگویی به او برآمده است .شیخ
بن باز -رحمه الله -در این اثر ،آیات متعددی از قرآن کریم را نقل و تفسیر میکند که
الگوبرداری محض و مطلق از
همگی دال بر وجوب پیروی عینی از شیوه پیامبر خدا و
ِ
شوم جدایی از شیوه رسول را خاطرنشان
سخنان و زندگی آن بزرگوار دارد .او پیامدهای ِ
ساخته و نمونههایی از متابعت بیچون و چرای صحابه و تابعین از سنت پیامبر میآورد تا
وجوب این متابعت را در عصر حاضر نیز اثبات نماید.
ِ
*** 

 -213شگفتیهای خداوند در بدن انسان
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /213 :



(دکتر محمد راتب نابلسی)
بیان اعجاز و شگفتیهای بدن انسان و قدرت پروردگار متعال در خلق و تنظیم این
دستگاه شگفتانگیز است .نویسنده در این اثر میکوشد تا عقل و وجدان انسان را خطاب
قرار داده و یافتههای جدید علمی را وسیلهای قرار دهد برای شناخت خدا و قدرت بیکران
او .وی آیات متعددی از قرآن کریم را ،به عنوان اعجازهای علمی کالم الله مجید ،در کنار
ساز اسالم
یافتههای دانشمندان قرار میدهد تا شگفتی و اعجاز علمی قرآن و مکتب انسان ِ
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را به اثبات برساند .بدین منظور ،در آغاز ،مقدمهای در مورد هستی انسان و توازن و تبادل
ظاهری آن بیان کرده و دستورهای اخالقی دین را با بایدهای بهداشت روانی مقایسه
می کند .سپس رابطه نماز و روزه را با سالمتی تشریح نموده و آنگاه ،به نظم و هماهنگی
دستگاههای مختلف بدن در فصول مختلف کتاب اشاره میکند.
*** 

 -214شگفتیهای خداوند در جهان آفرینش
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /214 :



(دکتر محمد راتب نابلسی)
گوشههای کوچکی از قدرت الیزال الهی را در آفرینش هستی و نظم و ترتیب آن بیان
میکند .نویسنده در این اثر پژوهشی مبسوط میکوشد تا با نشاندادن شگفتیهای هستی
و تطبیق آن با آیات هدایتگر قرآن کریم نمونههایی از بزرگی و قدرت خداوند متعال را
برشمارد بدی ن منظور در آغاز چگونگی خلق هستی را به نقل از قرآن کریم تشریح کرده و
در ادامه ،آفرینش خورشید ،زمین ،آسمان ،آبها ،گیاهان و انواع جانوران و حشرات را با
بهرهگیری از کالم پاک خدا و سخنان حکیمانه حضرت ختمی مرتبت تبیین نماید و به
وسیله این استداللهای محکم علمی و منطقی ،خواننده را به بازاندیشی در قدرت خداوند
یکتا وادارد.
*** 

 -215نقد آرا ابنسینا در الهیات
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /215 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
بررسی دیدگاههای کالمی ابنسینا و بیان نقاط ضعف و قوت آثار و اندیشههای کالمی
ً
اوست .نویسنده در این اثر کوشیده است تا با اتخاذ ّ
رویهای کامال علمی و به دور از
تعصبات مذهبی و هیجانزدگیهای علمی ،آراء ابنسینا را درباره شناخت خداوند و حقوق
او بر عامه مردم به بوته نقد کشد .وی در بخش اول کتاب ،مختصری از دیدگاه کسانی را
عرضه میکند که به دیدگاههای شیخالرئیس اعتراض کردهاند؛ از جمله :ابوریحان ،ابوحامد
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غزالی ،شهرستانی ،ابن غیالن ،ابن رشد ،سهروردی ،فخر رازی و مالصدرا ،در بخش دوم
فراست او را در موردی خاص ،همچون مفهوم عالم محبوس و واجبالوجود
تیزبینی و
ِ
نشان میدهد .در فصل پایانی کتاب نیز به نقد آرای او پرداخته و خطاهای او را در قاعده
الواحد ،تفسیر نبوت و موضوع معاد ذکر میکند.
*** 

 -216نشانههای قیامت
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /216 :



(یوسف بن عبدالله بن یوسف الوابل)
نشانههای نزدیک شدن روز قیامت را بر اساس آموزههای قرآن کریم و کالم گهربار
نبوی -صلی الله علیه وسلم -به صورت مشروح بیان میکند .نویسنده کتاب را با اهمیت
ایمان به آخرت و تأثیر آن بر رفتار انسان آغاز کرده و در ادامه ،نشانههای ظهور روز
رستاخیز را به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم نموده و برای نشانههای کوچک ،پنجاه و
هفت مورد ذکر میکند .وی در بخش بعد ،نشانههای بزرگ را در ده گروه بیان نموده و
ً
مفصال درباره آنها به بحث میپردازد؛ از جمله ،دیدگاه علمای مختلف را درباره مفهوم آنها
توضیح میدهد و به اختالف نظرهایی اشاره میکند که در مورد کیفیت وقوع این نشانهها
و توالی و ترتیب آنها وجود دارد؛ همچنین شبهات مخالفین و مغرضان را در اینباره نقل
کرده و پاسخهای آنها را با دالیل قرآن و سنت بیان میکند .این نشانههای دهگانه اصلی
عبارتند از :خروج منجی ،پیدایش ّ
دجال ،نزول عیسی بن مریم علیه السالم ،یأجوج و
مأجوج ،خسوفهای سهگانه ،طلوع خورشید از مغرب ،خروج دابه األرض و ظاهر شدن دود
و آتشی که مردم را جمع کند.
*** 

 -217تلبیس ابلیس
کدکتابخانهعقی ده 297/56 /217 :



(ابوالفرج ابن جوزی – ترجمه :علیرضا ذکاوتی قراگزلو)
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اثری تحقیقی و پژوهشی مستند از ابن جوزی دانشمند و فقیه حنبلی قرن ششم در رد
ّ
و نقد اصحاب عقاید و طوایف مختلف و انشعابات ضاله .این کتاب به تصریح مؤلف ،درباره
انواع محرمات و بدعتهای ناشی از وسوسههای شیطانی است .ابن جوزی در این اثر با
بحثی جدلی ،به بسیاری از طوایف و فرقه های اسالمی از جمله خوارج ،روافض (شیعیان)
فالسفه ،متکلمین ،باطنیان و به ویژه ،صوفیه تاخته و حتی برخی محدثان و فقها را به
سبب طرفداری از بدعت و خروج از سنت رسول اکرم ، نکوهش کرده است .وی در
ُ
تألیف این اثر از چند کتاب مهم ،از جمله « ّالرد علی الغالة» و کتاب «اآلراء والدیانات»
تألیف محمد بن حسن نوبختی استفاده کرده و اثرش را در سیزده باب نوشته است :باب
نخست ،در فضایل پیروی از سنت و همراهی با جماعت است که مؤلف در این باب،
میانهروی در سنت را شایستهتر از کوشش برای بدعتگذاری میداند .باب دوم ،در نکوهش
و ّ
ذم بدعت و بدعتگذاران و شرح تفاوت سنت با بدعت است .وی در این باب ،بدعتگذاران
را به  6گروه و هر گروه را به  12زیر گروه تقسیم میکند .باب سوم ،در هشدار نسبت به
فتنه و حیلههای ابلیس و باب چهارم در معنای تلبیس و غرور است .باب پنجم ،در بیان
شیوههای اغواگری شیطان و فریب اصحاب عقاید است .ابن جوزی در این فصل علت
نادرستی معتقدات سوفسطاییان ،دهریان ،طبایعان ،ثنویان و فالسفه را شرح میدهد .وی
همچنین چگونه فریبدادن خوارج و شیعیان را توضیح میدهد .در باب ششم ،به بیان
عالمان کامل ،از جانب شیطان
وسوسههای قاریان قرآن ،فقها ،واعظان ،ادیبان ،شاعران و
ِ
میپردازد .در بابهای بعد شیوههای شیطان برای فریب و اغوای فرمانروایان و شاهان،
عبادت پیشگان (نمازگزاران) ،زاهدان و صوفیان توضیح داده میشود .باب دوازدهم ،در
تلبیس ابلیس بر عوام است و زنان جامعه .باب سیزدهم و پایانی کتاب در شیوه های فریب
شیطان است برای عموم مردم از طریق آرزوهای دور و دراز.
*** 

 -218حکم آواز و موسیقی در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /218 :



(عبدالعزیز بن عبدالله بن باز)
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دیدگاه شرع مقدس اسالم را درباره موسیقی و آواز و گوشدادن و نواختن آن بیان
ِ
میکند .انگیزه مؤلف از نگارش این اثر ،مقالهای است با عنوان «قرآن و سنت ،آواز و
نوازندگی و استفاده از آالت موسیقی را حرام نمیدانند» به قلم ابوتراب ظاهری ،که در
شماره  67و  68نشریه «الرائد» به چاپ رسید .نویسنده در اثر حاضر ،ضمن انتقاد شدید از
بودن احادیث موسیقی ،در فصل نخست با
دیدگاه ظاهری به
ِ
خاطر ضعیف و حتی جعلی ِ
بهرهگیری از آیات هدایتگر قرآن و احادیث پیامبر حکیم اسالم ،حرامبودن ساز و آواز و
موسیقی در اسالم را به اثبات میرساند و در فصل بعد ،حکم گوشدادن به سرودها و
آوازهای اسالمی را شرح میدهد.
*** 

 -219چرا نماز میخوانم؟
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /219 :



(عبدالرؤف الحناوی)
علت وجوب فریضه نماز و فواید و برکات آن را بیان میکند .کتاب حاضر ،به لحاظ
نگارش و شیوه ارائه مطالب ،سبکی متفاوت دارد؛ بدین معنا که نویسنده به دور از
ّ
وجوب نماز و آثار مبارک
دالیل
صمیمانه،
بسیار
و
دوستانه
لحنی
با
ادبی،
خاص
های
ف
تکل
ِ
ِ
آن را در زندگی مسلمانان بیان میکند .وی با استناد به آیات قرآن و سیره و سنت پیامبر
پاک اسالم ،نکاتی مهم و خواندنی درباره ایمان به خدا و راههای تقویت و حفظ آن بیان
میکند که مهمترین آنها ،نمازخواندن است.
ِ
*** 

 -221آرمان جوان مسلمان
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /221 :



(شیخ علی طنطاوی – ترجمه :علی اصغر مبارکی)
بیان اعتقادات و آموزههای اصیل اسالم برای جوانان مسلمان و انطباق آن با شرایط
دنیای امروز و وظیفه شرعی جوانان در روزگار حاضر است .مؤلف با اشاره به جلوههای
دلفریب دنیا ،به ویژه در عصر حاضر ،آن را مانعی برای رسیدن جوانان پاک نهاد مسلمان به
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سرمنزل مقصود و شناخت و اطاعت از پروردگار یکتا میداند .لذا ،در این اثر میکوشد تا با
یادآوری آیات نورانی قرآن کریم و سخنان حکیمانه پیامبر گرانقدر اسالم ،وظایف فردی
جوان مسلمان را به عنوان جزئی از جامعه بزرگ اسالمی ،به وی گوشزد نماید تا بداند چه
عملکردهای شخصی و اجتماعیای از وی انتظار میرود و در برابر خداوند و بندگانش چه
مسئولیتهایی دارد.
*** 

 -223پایههای ایدئولوژی اسالمی در پرتو قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /223 :



(عبدالحمید بن بادیس)
عقاید و ارزشهای اسالمی را با بهرهگیری از کالمالله مجید و سنت شریف نبوی -صلی
الله علیه وسلم -بیان میکند .به تصریح مؤلف ،بهترین راه برای شناخت دستورهای اسالم
و عمل به آنها اتصال و تمسک به منبع وحی است ،و وی در اثر حاضر تالش کرده تا در
شرح مفاهیم ناب دینی ،جز قرآن و سنت را مد نظر قرار ندهد .او بحث را با شرح باورهای
اساسی اسالم آغاز نموده و به تشریح موضوعاتی از قبیل ارکان دین و ایمان ،توحید علمی و
عملی ،عقیده اثبات و تنزیه و عمل به شریعت میپردازد .در ادامه ،جایگاه قرآن و سنت را
در قانونگذاری و تشریع بیان کرده و اهداف بعثت انبیاء و وظایف مسلمانان در قبال
تعالیم آنان را توضیح میدهد .دیگر موضوعات مطرحشده عبارتند از :خاتمیت و دالیل آن،
کیفیت مرگ و معاد ،نحوه محاسبه اعمال و نظام عذاب و عقاب ،مرارتهای دوزخ و
نعمتهای بهشت.
*** 

 -224گفتاری با حقجویان شیعه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /224 :



(شیخ ابوبکر جزایری)
اعتقادات باطل و شرکآلود شیعه امامیه را توصیف کرده و پیروان آن را به بازنگری در
باورها و ارزشهای دینی خود دعوت میکند .نویسنده در این نوشتار« ،اصول کافی» را که
ِ
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از مصادر اصلی حدیثی شیعه است ،بررسی کرده و کفر و شرک و دروغهای آن را در هفت
اصل روایات آن نقل میکند و در برابر آن ،آیات نورانی
گروه دستهبندی نموده و به همراه ِ
قرآن و سنت و سیره نبوی را قرار میدهد ،تا نشان دهد که این باورهای شیعی تا چه حد با
روح اسالم و آموزههای پیامبر در تضاد و تعارض هستند .وی ابتدا احادیث نقلشده کلینی
را درباره بینیازی شیعه از قرآن کریم روایت میکند و سپس به ادعای وی درباره نقش
انحصاری علی و فرزندانش -علیهم السالم -در جمعآوری و محافظت از قرآن اشاره
میکند .در بخش بعد ،برخی معجزات اهلبیت را خاطرنشان ساخته و سپس به ادعای
انحصاری اهلبیت از برخی معارف دین و حتی آیات قرآن
شیعه درباره برخورداری
ِ
میپردازد .بررسی نقش عیسوی حضرت کاظم -علیه السالم -در فدا شدن برای جلوگیری
طرازی ائمه در عصمت و وحی با پیامبر -صلی الله علیه
از هالک شیعه ،اعتقاد به هم
ِ
وسلم -و باور به کفر اصحاب رسول به جز عدهای معدود ،از جمله دیگر شرکیات و کفریاتی
است که در این اثر بدانها پاسخ داده شده است.
*** 

 -225قدس را فراموش نکنیم
کدکتابخانهعقی ده 297/75 /225 :



(شیخ محمد ضیایی)
گوشههایی از مظلومیت مسلمانان سرزمین اشغالی فلسطین را بیان نموده و با یادآوری
گذشته پرافتخار مسلمانان ،آنان را به بیداری و حساسیت نسبت به نخستین قبله در اسالم
تشویق میکند .نویسنده در این نوشتار کوتاه ،ضمن اشاره به انگیزههای راهپیمایی
مسلمانان در روز قدس (آخرین جمعه رمضان المبارک) ،اثرات مثبت چنین حرکت
گروهی ای را بر اذهان عمومی و قضاوت جامعه جهانی نسبت به مسئله اشغال فلسطین و
حقوق پایمال مسلمانان این منطقه شرح میدهد .وی به عوامل و دالیلی اشاره میکند که
باعث توجه خاص یهودیان به این منطقه شد و سپس به درگیریهای سده اخیر بر سر این
موضوع میپردازد و نقش استعمار غرب را در اسکان و استقرار یهودیان در اراضی اشغالی
ُ
توضیح میدهد .او در بخش پایانی کتاب ،با نگاهی به گذشته ،تاریخ پر افت و خیز این
بخش از خاورمیانه را در طول  4000سال گذشته به اختصار بیان میکند.
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*** 

 -226راهنمای مربیان برای تربیت دختران و پسران
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /226 :



(محمد بن جمیل زینو – ترجمه :عبداهلل عبدالهی)
آموزش شیوههای تربیت صحیح کودکان و نوجوانان برای مربیان و معلمان است.
نویسنده در این اثر ،تجربه  40سال تدریس خود را در اختیار خوانندگان قرار میدهد تا با
استفاده از آنها و تمسک به دستورات الهی و سنت حسنه پیامبر مهربانی ،در تربیت
نسلهای بعدی مسلمانان ،موفق و کوشا باشند .وی فصل نخست را به وظایف مربی موفق
اختصاص داده و در ادامه ،آدابی را معرفی میکند که دانشآموزان باید در کالس درس آنها
را فرا بگیرند .وی ضمن معرفی مهمترین فعالیتهای پرورشی و فوق برنامه در مدارس ،به
روشهای برگزاری مسابقات آموزنده و تدریس و حفظ قرآن اشاره میکند .دیگر موضوعات
کتاب عبارتند از :از بینبردن عادات بد در دانشآموزان ،شیوههای تعریف و تمجید،
تنبیههای مجاز و ممنوع و هشدارهای مفید تربیتی برای کنترل دانشآموز و کالس.
*** 

 -230دروازههای بهشت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /230 :



(یوسف بن محمد العوید – ترجمه :اسحاق دبیری)
اثر کوتاهی است که راههای کسب رضایت پروردگار متعال و نیل به فیض ابدی را بیان
میکند .نویسنده با اشاره به کالم گهربار نبوی در مورد دروازههای هشتگانه بهشت ،اعمال
و فرایضی را معرفی میکند که موجب رضایت خداوند و ورود به فردوس برین میشود .در
این راستا ،وی  69روایت را از پیامبر مهربان اسالم درباره اعمال سفارش شده و محبوب
خالق کریم نقل نموده و به تشریح و تفسیر و بیان احکام آنها میپردازد.
*** 

 -231خوشبختی از خیال تا حقیقت
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کدکتابخانهعقی ده 297/72 /231 :



مفهوم سعادت و خوشبختی را معنا کرده و راههای دستیابی به آن را شرح میدهد .به
تصریح نویسنده ،خوشبختی دو نوع دارد :خیالی و حقیقی ،و وی با استناد به اقوال تاریخی
نوع آن را بیان کرده و خواننده را در
و آیات هدایتگر قرآن کریم ،مفهوم و مصداق هر دو ِ
شناخت سعادت ابدی و جاودان یاری میرساند .وی خوشبختیهای توهمی و پوچ را
داشتن مال ،شهرت ،دانش و یافتههای علمی و مقام و منصب معرفی کرده و نمونههای
هرکدام را عرضه می دارد تا خواننده را با سرگذشت و سرانجام هریک آشنا سازد .در ادامه،
اسباب خوشبختی واقعی و صفات سعادتمندان حقیقی را بیان نموده و آنگاه موانع رسیدن
به این خوشبختی جاودان را برمیشمارد.
*** 

 -232دعاهای جامع
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /232 :



(خالد الجریسی – ترجمه :اسحاق دبیری)
مجموعهای از دعاهای سفارششده برای اوقات مختلف شبانه روز است .نویسنده در
آغاز ،حق دعا و فضایل آن را بیان کرده و در ادامه ،شرایط و آداب دعاخواندن را شرح
ِ
میدهد .آنگاه حاالت و روحیاتی را معرفی میکند که موجب استجاب سریعتر دعاها
میشوند .در فصل بعد ،دعاهای برگزیده از قرآن کریم را به ترتیب سورهها نقل نموده و
فصل پایانی ،دعاهای منتخبی را از صحیحترین و موثقترین اسناد برگرفته از سنت ّ
مطهر
ِ

پیامبر مهربانی – محمد مصطفی  - از بخاری یا مسلم با درج عین عبارت ،نقل و تفسیر
میکند.
*** 

 -233عصمت حضرت زهرا رضی الله عنها از دیدگاه اهل سنت
(اسحاق دبیری)/
دیدگاه اهل سنت را درباره شأن و جایگاه حضرت فاطمه زهراء -رضی الله عنها -شرح
داده و روایات تاریخی را که در منابع گوناگون درباره حیات و وفات آن بزرگوار نقل شده
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است ،نقد و بررسی میکند .دختر گرامی پیامبر خدا یکی از شخصیتهایی است که
ِ
همواره مورد احترام و توجه مسلمانان ،به ویژه اهل سنت بوده است .در طول سدههای
گذشته ،دشمنان اسالم سعی نمودهاند تا با افسانهسرایی و قصهپردازیهای وقیحانه ،با
هدف تفرقهافکنی بین مسلمانان ،حقیقت را خدشهدار و طوری وانمود کنند که گویی آن
بزرگوار ،مغضوب برخی صحابه رسول الله بوده است .نویسنده در این پژوهش تاریخی،
روایات و گزارشهای اهل سنت را دربارۀ زندگی فاطمه زهرا بررسی و صحت و ُسقم هریک
را مشخص میکند و نشان میدهد که برداشت شیعیان از گزارشهای اهل سنت ،نادرست
و همراه با غرضورزی بوده است .وی بدین منظور ،کتابهای «المصنف ،أنساب األشراف،
اإلمامة والسیاسة ،العقد الفرید ،الکامل ،مروج الذهب و میزان االعتدال» را مورد مداقه و
تحلیل قرار داده است.
*** 

 -234وحدت و شفقت بین صحابه و اهلبیت
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /234 :



(صالح بن عبدالله الدرویش)
رابطه صمیمانه و دوستانه میان خاندان پیامبر اکرم و یاران باوفای ایشان را بیان کرده
و دروغهای تاریخی شیعه در این مورد را برمال میسازد .نویسنده در این کتاب ارزشمند با
بهرهگیری از روایتها و گزارشهای متعدد تاریخی درباره دوستی و برادری خلفای
راشدین و خانوادههای ایشان سخن میگوید و ازدواجهای متعدد میان ایشان را نشانهای از
این وحدت و صمیمیت میداند .وی در آغاز به نامگذاری فرزندانشان بر اساس اسامی و
القاب یکدیگر اشاره میکند و آن را کاری میداند که به جز دوستی فراوان و عالقه به
طرف مقابل هیچ دلیل دیگری ندارد .در بخش بعد ،نمونههای از پیوندهای مبارک ازدواج
میان آن بزرگوار را مثال میزند و دالیل و آثار فرخنده این کار را برمیشمارد .سپس به
آیاتی از قرآن اشاره میکند که در تأیید شأن و فضل صحابه و تمجید از فداکاریها و
دینداری ایشان نازل شده است .او در بخش پایانی کتاب ،حقوق اهلبیت پیامبر -صلی الله
علیه وسلم -و صحابه را بر دیگر مسلمانان توضیح میدهد و دالیل دشمنی روافض شیعه
را با اصحاب رسول بازگو میکند.
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*** 

 -235فضایل اهل بیت و منزلت واالی آنان از دیدگاه اهل سنت
عبدالمحسن بن َح َمد العباد البدر
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



منزلت و شأن اهل بیت پیامبر را از دیدگاه صحابه و تابعین و پیروان صادق آنها بیان
می کند .نویسنده ،کتاب را با مفهوم اهل بیت و عقیده اهل سنت در مورد آنان آغاز
میکند .در فصل بعد ،فضایل اهل بیت را در قرآن کریم و سنت مطهر پیامبر ،بازگو کرده و
آنگاه منزلت آنان را به نقل از صحابه و تابعین ،شرح میدهد .وی سپس به نقل قول از
علما و فقهای اسالمی در مورد خاندان پیامبر صلی الله علیه وسلم و فرزندان و صحابه
ایشان میپردازد .در فصل آتی ،دیدگاه شیعه و سنی را نسبت به خانواده پیامبر ،مقایسه
میکند تا نشان دهد که اهل بیت از چه جایگاه واالیی در نزد اهل سنت برخوردارند.
*** 

 -237عایشه رضی الله عنها همسر ،همراه و همراز پیامبر
به بیان زندگی پرافتخار و پرفراز و نشیب عایشه ام المؤمنین همسر گرامی رسول اکرم
و شرح ویژگیهای اخالقی و شخصیتی آن بانوی ارجمند اختصاص دارد .نویسنده در آغاز،
به پیشینۀ خانوادگی و محیط رشد و نمو عایشه پرداخته و در ادامه ،چگونگی خواستگاری
پیامبر از وی و رابطه ُپرمهر و عطوفت ایشان با رسول خدا را توصیف میکند .در فصل بعد،
دوستی گرم و صمیمانه او با دیگر همسران پیامبر را تشریح نموده و سپس به شرح
ماجرای ِافک و موضعگیری حضرت محمد -صلی الله علیه وسلم -در این مورد میپردازد.
بخش دوم کتاب ،ماجرای زندگی و فعالیتهای حضرت عایشه را در دوران خلفای گرانقدر
پیامبر نقل میکند .در پایان ،ویژگیهای ممتاز علمی ،اجتماعی ،شخصیتی و عقیدتی آن
ِ
بانوی بزرگوار را به تفصیل توضیح میدهد.
*** 
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 -238دیدگاه منصفان درباره معاویه بن ابی سفیان
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /238 :



(عبدالحسن بن حمد العباد البدر – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان دیدگاههای صحابه و تابعین و اهل انصاف درباره معاویه و نقش و جایگاه وی در
تاریخ اسالم است .به تصریح مؤلف و به نقل از ابوتوبه الحلبی ،معاویه ،حجاب یاران رسول
الله است و کسی که این حجاب را بردارد برای بقیه اصحاب هم جرأت حرفزدن به خود
خواهد داد؛ پس کسی که در مورد معاویه بدگویی کند در مورد دیگر صحابه رسول خدا
که به مراتب از او شایستهتر و بهترند نیز سخن نابجا خواهد گفت؛ کسانی همچون :ابوبکر،
عمر ،عثمان و علی .نویسنده در آغاز ،فضایل صحابه را یک به یک برمیشمارد و برخی
از گفتارهای سلف صالح در مورد اصحاب رسول الله را نقل میکند .آنگاه به گفتارهای اهل
انصاف و خرد در مورد معاویه میپردازد و موضعگیری شایسته ما مسلمانان را در مورد
فتنه بین اصحاب بیان میکند.
*** 

 -239خلفای راشدین از خالفت تا شهادت
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /239 :



(صالح عبدالفتاح الخالدی – ترجمه :عبدالعزیز سلیمی)
پژوهشی تاریخی مبسوطی است در تاریخ تحلیلی خلفای اربعه .نویسنده در این اثر ،با
بهرهمندی از مهمترین مراجع و مصادر تاریخی ،چگونگی انتخاب ابوبکر ،عمر ،عثمان و
علی را به ِسمت خالفت پیامبر تشریح و دستاورهای مهم هریک از این بزرگواران را در
دوران پربرکت خالفتشان بازگو میکند .وی در آغاز ،به چگونگی بیماری و وفات
خیرالبشر -حضرت محمد مصطفی -پرداخته و وقایع آن دوران را شرح میدهد .سپس
به تفکیک و تفصیل ،نحوه خالفت خلفای مذکور و مسایل و رویدادهای دوران خالفتشان
را بیان کرده و به نقل و تحلیل عوامل شهادت حضرت عمر ،حضرت عثمان و حضرت
علی† میپردازد.
*** 
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 -240صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /240 :



(عبدالله بن جوران)
بیان شأن و جایگاه صحابه نزد خدا و پیامبر اکرم و شرح دیدگاه اهل بیت درباره آنان
لفظ صحابی در لغت و اصطالح آغاز میشود .نویسنده در بخش دوم
است .کتاب ،با تعریف ِ
نشان میدهد که آیات قرآن و کالم گوهربار پیامبر اکرم چگونه مقام یاران باوفای رسول
ظهور اختالف در میان اصحاب و توطئههای
را ستودهاند .بخش سوم کتاب ،به چگونگی
ِ
درست ما
شوم دشمنان اسالم در دامنزدن به این اختالفات پرداخته و سپس موضعگیری
ِ
مسلمانان را در رابطه با اصحاب پیامبر شرح میدهد .روابط دوستانه و خویشاوندی میان
اهل بیت و صحابه ،طرح هشت سئوال و شبهه در این باره و پاسخ به آنها ،از دیگر
موضوعات کتاب است.
*** 

 -241یاوران حقیقت
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /241 :



(آبتین امیری)
شأن و جایگاه صحابه پیامبر -اکرم صلی الله علیه وسلم -را از دیدگاه قرآن کریم بیان
میکند .موضوع صحابه پیامبر و موضعگیریها و اقدامات ایشان پس از وفات حضرت
رسول -صلی الله علیه وسلم -یکی از موارد تفرقهانگیز بین مذاهب اسالمی ،به ویژه شیعه
و اهل سنت است؛ به طوری که اگر سوءتفاهمها و کجفهمیهای شیعه در این زمینه
خودی خود ،رفع خواهد شد .اهمیت اثر
اصالح گردد ،بسیاری از زمینههای اختالف ،به
ِ
عملکرد صحابه و صحبت درباره جایگاه ایشان،
حقانیت
حاضر در این است که برای اثبات
ِ
ِ
فقط آیات نورانی کالم الله مجید را مد نظر قرار داده است ،تا همگان آن را بپذیرند .وی
نکاتی خواندنی و مفید درباره عمق دینداری و خلوص یاران باوفای پیامبر خدا مطرح
می کند و با تفسیر و شرح آیات متعدد قرآن که درباره شأن و ارج آن بزرگواران است،
جایگاه رفیع ایشان را نزد خدا و رسولش خاطرنشان میسازد و بر رفتار و گفتارشان ّ
صحه
میگذارد.
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*** 

 -243بین النهرین در روزگار خلفای راشدین
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /243 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه بین النهرین را در دوران خالفت ابوبکر تا علی
بررسی میکند .هدف نویسنده از تألیف این اثر ،آن است تا نشان دهد این منطقه چگونه
پس از ورود اسالم و در اثر آموزههای ناب و فرهنگ دینی ،دارای فرهنگ و تمدنی غنی
حقیقت پیام آسمانی
شد ،تا نسل امروز را با برکات علمی و اجتماعی اسالم آشنا ساخته و
ِ
آن را برایشان آشکار سازد .وی پس از توصیف وضعیت بین النهرین در آستانه ورود اسالم،
به چگونگی برخورد فاتحان مسلمان با مردم منطقه پرداخته و چهره عدالتطلبانهای از
خلفای اسالمی ترسیم مینماید .از آنجا که مرکز خالفت اسالمی در دوران حضرت
علی به کوفه منتقل شد ،بخش قابل توجهی از کتاب ،به سیاستهای ایشان در اداره و
رونق بخشیدن به آنجا اختصاص یافته است .چگونگی انتشار قرآن کریم در بین النهرین،
ُ
ستیز امیرالمؤمنین با غالت ،جنگ صفین و فتنه خوارج ،علت دشمنی با علی و نحوه
شهادتش ،از موضوعات مهم این بخش است.
*** 

 -244پردهبرداری از صحنه قتلی مرموز!
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /244 :



(موالنا محمد اسحاق صدیقی سندیلوی)
بررسی وقایع تاریخی درباره زندگی و شهادت حضرت عمار ،معرفی قاتالن واقعی وی و
دفاع از ساحت صحابه و یاران باوفای رسولالله -صلی الله علیه وسلم -است .اثر حاضر،
بخشی است از کتاب «اظهار حقیقت» که شیخ صدیقی در پاسخ و نقد کتاب «خالفت و
ملوکیت» اثر ابواألعلی مودودی نگاشته است .وی در کتاب حاضر ،به دفاع از حضرت
معاویه و اقدامات وی در دوره خالفتش پرداخته و از نقشه دشمنان و بیخبران برای
نسبت قتل حضرت عمار به وی پرده برمیدارد .وی پس از مقدمهای کوتاه درباره فتنه
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سبائیت ،بر اساس چهار دلیل ،مردم شام را از قتل عمار مبرا میداند و شهادت آن بزرگوار
را به سبائیانی نسبت میدهد که در لشکر حضرت علی رخنه کرده بودند و برای این گفته
خود ،سه دلیل مهم اقامه میکند .بخش پایانی کتاب نیز به پاسخ به پرسشها و شبهات در
این زمینه اختصاص دارد.
*** 

 -245محل شهادت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /245 :



(ابن تیمیه)
پاسخ به شبهات تاریخی درباره شهادت حضرت علی و امام حسین -رضی الله عنهما
است .این اثر در واقع ،پاسخهای مستدل و شفاف شیخاالسالم ابن تیمیه به پرسشهایی
است که درباره نحوه شهادت این دو بزرگوار مطرح شده بود .متأسفانه با وجود دهها منبع
تاریخی موثق ،هنوز جامعه شیعه گرفتار خرافات و دروغهای فراوانی درباره وقایع مذکور
است و بیشک ،بازگویی حقیقت آن از زبان یکی از بزرگترین دانشمندان اسالمی و
بازاندیشی در آن میتواند حقیقتجویان را به سوی راستی و هدایت رهنمون باشد .از
جمله مهمترین مسایلی که ابن تیمیه به آنها پاسخ گفته است ،میتوان به موارد ذیل اشاره
نمود :چگونگی دفن امام علی ،انگیزههای جنگ خوارج ،محل دفن علی ،حقیقت وجودی
یزید بن معاویه ،نقد و بررسی روایتهای مربوط به شهادت حسین علیه السالم ،نحوه
برخورد با بازماندگان کربال ،گنبد و بارگاههای جعلی پیامبران و ائمه ،حرمت سفر به قصد
زیارت.
*** 

 -246شیعه و حسینیهها
کدکتابخانهعقی ده 297/75 /246 :



(شیخ عبدالله عبدالعزیز)
بیان بدعتها و خرافات شرکآمیز شیعه درباره روز عزاداری ماه محرم و شأن و ارزش
زیارت قبور است .نویسنده کتاب ،با استفاده از روایات نادرستی که در کتب حدیثی شیعه
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موجود است ،نادرستی و بدعتآلودبودن عقاید شیعه را در مورد خودزنی ،فضل زیارت قبور
بر حج بیت الله الحرام ،ارزش خاک کربال و خواص درمانی آن (!) و سنتهای بدعتآلود
روز عاشورا را شرح میدهد.
*** 

 -247دفاع از آل و اصحاب پیامبر در مقابل افتراهای تیجانی گمراه
و فتنهگر
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /247 :



(ابراهیم رحیلی – ترجمه :عبدالرحیم مالزاده)
اثر مبسوطی است که به بررسی دروغها و خطاهای محمد تیجانی در کتاب «آنگاه
هدایت شدم» اختصاص دارد .نویسنده در بخش نخست کتاب ،به تعریف شیعه رافضی
پرداخته و علت نامگذاری آنان را بدین نام شرح میدهد .در بخش دوم به چگونگی
پیدایش شیعیان رافضی و نقش یهودیان در به وجود آمدن آنان میپردازد .در فصلهای
آتی ،نمونههایی از بدگوییهای آنان را نسبت به ائمه اهل سنت نقل میکند .وی در فصل
پنجم ،دیدگاه اهل بیت و علمای اهل سنت را درباره روش مذهبی و اعتقادات شیعه
رافضی بازگو میکند .در بخش پایانی ،تهمتها و دروغهای تیجانی را پاسخ گفته و روش
ناقص و پرخطای وی را در تألیف کتابش نقد میکند.
*** 

 -248تضاد در عقیده
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /248 :



بررسی تاریخی وقایع پس از رحلت پیامبر و رویدادهایی است که منجر به خالفت سه
خلیفه اول مسلمین شد .هدف نویسنده از نگارش این اثر ،نه اهانت به عقاید شیعیان ،بلکه
کمک به آنان در درک حقانیت صحابه و شناخت صحیح آنان است .وی در آغاز دالیلی را
برمیشمارد که به خاطر آنها رسول اکرم از انتخاب جانشین اجتناب کرد .در ادامه ،به
طرح و تفسیر آیاتی از قرآن میپردازد که به قدردانی و ستایش صحابه پیامبر اختصاص
دارد .او ویژگیهایی را که خداوند در توصیف یاران حقیقی پیامبرش بیان کرده است ،در
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 13گروه دسته بندی کرده و به تفکیک شرح میدهد .در فصل بعد ،منافقین را معرفی و
صفاتشان را با بهره گیری از آیات قرآن کریم بازگو مینماید .بررسی دالیل اختالف بین
صحابه ،دوستداران اهل بیت پیامبر و ویژگیهای آنان ،تحلیل واقعه ِافک و رفتار پیامبر در
قبال دخترانش ،از دیگر موضوعاتی است که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
*** 

 -249سئواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /249 :



(سلیمان الخراشی – ترجمه :اسحاق دبیری)
مجموعه پرسشهایی است که تفکرات و اعتقادات مذهبی و تاریخی شیعیان را زیر
سئوال برده و آنان را به بازاندیشی افکارشان دعوت میکند .هدف از تألیف این اثر ،آ گاهی
بخشیدن به پیروان فرقههای مخالف دعوت قرآن و سنت ،نسبت به عقاید انحرافیشان
است؛ عقایدی که آنان را از هدایت و پیوستن به جماعت مسلمین بازمیدارد .لذا مؤلف از
میان هزاران پرسشی که در کتب اهل سنت و یا سایتهای اینترنتی از شیعیان پرسیده
شده ،یکصد و هفتاد و هشت پرسش در موضوعات گوناگون برگزیده و در اختیار خواننده
قرار داده است .وی کوشیده است تا با استناد به کتب حدیثی شیعه ،مطالب و مدعیات
خود را به شکلی محکم و انکارناپذیر عرضه نماید .هر پرسش دربردارنده اطالعات جانبی و
به شکلی مفصل عرضه شده است .موضوعات آنها عبارتند از :جانشینی پیامبر ،رابطه
حضرت علی و خلفاء و پیوندهای عاطفی و خانوادگی بین ایشان ،نقش علی در
حکومت ابوبکر و عمر ،تحریف قرآن ،بررسی افسانههای مربوط به ضرب و جرح و شهادت
فاطمه زهرا ،داستان غدیرخم و تفسیر و تأویل برخی از آیات و روایات مورد اختالف شیعه و
سنی.
*** 

 -250حقیقت تصوف
کدکتابخانهعقی ده 297/84 /250 :



(صالح التوزان – ترجمه :اسحاق دبیری)

107

چکیدههایکتبسایتعقیده


اثر کوتاهی است که به بررسی رویکرد اهل تصوف به عقاید و مناسک اسالمی اختصاص
دارد .نویسنده در آغاز ،اصول و قواعد عبادت صحیح در اسالم را براساس آیات روشنگر
قرآن شرح داده و سپس مبانی اصلی تفکر صوفیه را بیان و در بخش پایانی دیدگاه آنان را
درباره دین و عبادت شرح و نقد میکند .مبنای نقد و تحلیل صوفیه در این اثر ،آرای
فقهای بزرگ اهل سنت از جمله امام ابن تیمیه است.
*** 

 -251حقایق تازه از نهج البالغه
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /251 :



(عبدالرحمن الجمیعان)
بازاندیشی پیام و مفاهیم نهج البالغه و شرح سخنان و دیدگاههای حضرت علی
است .نویسنده میکوشد تا با بیانی ساده و شفاف ،برخی از خطبهها ،نامه ها و کلمات قصار
امام را با بهرهگیری از نهج البالغه شرح داده و بدین صورت ،مجموعهای از تفکرات و عقاید
آن بزرگوار را در اختیار خواننده قرار دهد .او کتاب را بیان سخنان علی درباره امامت و
مصداق عصمت در کالم ایشان میپردازد.
خالفت آغاز کرده و در ادامه ،به بررسی مفهوم و
ِ
سپس چگونگی ارتباط علی را با صحابه و خلفای پیش از خود تشریح کرده و بازتاب آن را
در سخنانش جستجو میکند .رابطه امام و یارانش ،جایگاه قرآن در کالم علی ،رویکرد علی
در قبال سنت نبوی و عبادت و دعا و تضرع از دیدگاه امام علی ،از جمله دیگر مباحث
کتاب است.
*** 

 -252آیا میدانید؟
کدکتابخانهعقی ده 297/485 /252 :



(ترجمه :فرامرز سعیدی طالب)
بیان برخی وقایع علمی و طبیعی درباره مخلوقات خداوند و محیط پیرامون انسان
است .نویسنده در این اثر ،که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده ،نویسنده  73پرسش
جالب درباره زندگی انسان و جانداران کره زمین مطرح کرده و به آنها پاسخ میدهد و
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پایان خداوند متعال در خلق شگفتیها آشنا میسازد.
بدین صورت ،خواننده را با قدرت بی ِ
مطالب آن طوالنی و خستهکننده نباشد.
هر پرسش و پاسخ در یک صفحه گنجانده شده تا
ِ
همچنین ،سبک نگارش ساده و روان است تا کودکان بتوانند بدون نیاز به والدین کتاب را
مطالعه نمایند .رازهای زندگی حیوانات ،خواندنیهایی درباره کره زمین و فضا و اسرار بدن
موضوعات اصلی پرسشهای کتاب است.
انسان از جمله
ِ
*** 

 -253برداشتن موی ابرو و صورت از دیدگاه اسالم و پزشکی
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /253 :



(ام عبدالرحمن – ترجمه :اسحاق دبیری)
دیدگاه شرع اسالم را درباره برداشتن موی ابرو و صورت بیان کرده و به مضرات و آفات
بهداشتی و پزشکیای اشاره میکند که در نتیجه این کار حاصل میشود .نویسنده در آغاز،
ُ
ً
معنای لغوی کلمه «النمص» (باریککردن ابرو) را که صراحتا در روایات از آن نهی شده
است ،بازگو کرده و اقوال ابن اثیر ،نووی ،فیروز آبادی ،ابن منظور و زمخشری را در این باره
نقل میکند .وی باریکنمودن ابروها را در اسالم جایز نمیداند و دو دسته دلیل قرآن و
سنت پیامبر را در این زمینه ذکر میکند ،در بخش سوم کتاب فتاوای علما و دانشمندان
بزرگ معاصر را در مورد برداشتن موی ابروها بیان میکند و در پایان این عمل را از دیدگاه
پزشکی بررسی کرده و اثرات سوء آن را به بدن ذکر میکند.
*** 

 -254تحفه اثنی عشریه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /000 :



(شاه عبدالعزیز دهلوی)
پژوهش جامعی است در عقاید و مبانی فکری شیعه و نقد و تحلیل آن .این اثر ،که یکی
از ّردیههای مهم بر عقاید شیعه امامیه به حساب میآید ،ضمن بیان تاریخ تکامل و تحول
اندیشه شیعه ،خدعهها و نیرنگهایی را که روحانیون شیعی برای گمراهکردن عوام و فرار
از پاسخگفتن به شبهات به کار برده و میبرندَ ،
برمال میسازد .نویسنده ،کتاب خود را به
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عدد ائمه شیعه ،در دوازده فصل نگاشته است :فصل نخست به چگونگی پیدایش فرقه
شیعه و انشعابات و ِفرق متعدد آن را برمیشمرد و اعتقادات هریک را تشریح و نقد میکند.
ُ
در ادامه ،به فریبکاریهای شیعیان و علت به انحراف رفتن آنان پرداخته و سپس قدما،
علما و متفکرین شیعه را به همراه آثار آنان معرفی میکند .بررسی شیوه نقل حدیث و ذکر
خبر و راویان مشهور شیعه ،موضوع فصل چهارم کتاب است .نویسنده در خالل فصلهای
کتاب خود ،رویکرد شیعه را به مباحث الهیات و راههای شناخت خداوند و
پنجم تا هشتم
ِ
ویژگیها و صفات وی ،شرایط و اقتضائات نبوت ،نصوص امامت و ّ
کم و ِکیف معاد نقل کرده
و آنها را با حقایق موجود در کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم محک میزند .فصل نهم بررسی
آن دسته از آراء فقهی شیعه است که در تضاد آشکار با آموزههای اصیل دینی و روایات
روایات خودساختهای اشاره میکند که
نبوی قرار دارند .نویسنده در ادامه ،به انگیزهها و
ِ
باعث شده تا شیعه ،طعن و فحاشی و بیحرمتی نسبت به خلفای ثالثه و ام المؤمنین
عایشه و برخی از صحابه را بر خود حالل ،و حتی واجب بدانند .در فصل یازدهم،
فکری مذهب شیعه را به سه بخش وهم و تعصب و لغزش تقسیم
ویژگیهای اعتقادی و
ِ
کرده و درباره هریک به صورت مشروح و ُمستدل توضیح میدهد .فصل پایانی کتاب نیز
ّ
توال و ّ
تبرا است .در این فصل ،نویسنده مفهوم واقعی این دو
شرح و نقد معتقدات شیعه در
برداشت شیعیان – و در رأس آنها علمایشان -را از این
واژه را بیان کرده و کژفهمی و سوء
ِ
مفاهیم نشان می دهد.
*** 

 -255آداب زیارت مسجد نبوی
کدکتابخانهعقی ده 297/75 /255 :



(عبدالله حیدری)
بیان فضایل و آداب زیارت مسجدالنبی است .نویسنده در آغاز ،روایتهای متواتر و
پیامبر رحمت درباره نماز گزاردن در مسجدش ذکر نموده و در ادامه آداب
متعددی را از
ِ
ورود به مسجد و خروج از آن را بیان میکند .ادامه بحث ،معرفی چند زیارتنامه برای
مردان مسلمان در حین زیارت مقبره پیامبر اکرم است که همگی توحیدی و به دور از هر
گونه عبارت شرکآمیز است .نویسنده در ادامه ،به مسایل کلی و احکام نماز خواندن در
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مسجدالنبی میپردازد و از جمله ،دعاهای هنگام وضو ،دعای هنگام ورود به مسجد و
چگونگی صف بستن نمازگزاران را نقل میکند .سپس به اعمال ناپسند به بدعتهای رایج
در هنگام زیارت مرقد مطهر پیامبر و حضور در مسجدالنبی اشاره کرده و مسلمانان را با
ذکر دالیل عقالنی و دینی از انجام آنها برحذر میدارد؛ اعمالی همچون :بوسیدن حجره
شریفه ،طلب شفاعت ،توقف طوالنی در کنار آرامگاه پیامبر ،دعاکردن رو به مرقد پیامبر و
سالمدادن از راه دور .در بخش پایانی ،چند نمونه از روایات جعلی را در باره زیارت مرقد
رسول الله نقل کرده و به آنها پاسخ میدهد.
*** 

 -256فضایل مدینه منوره آداب سکونت و زیارت آن
عبدالمحسن بن حمد العباد البدر


کدکتابخانهعقی ده297/76 /***:

بیان فضایل و ارزشهای مدینه النبی و شرح آداب اقامت و زیارت قبور آن است .کتاب
با توصیف ارزشهای متعدد مدینه النبی آغاز میشود .نویسنده در ادامه ،برخی از مهمترین
سئوالهایی را که در مورد نمازهای متسحب مدینه مطرح میشود ،پاسخ میدهد .آنگاه،
پس از بیان اتفاقات آخرین روزهای زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فضیلت مسجد
قبا را شرح میدهد .آنگاه ،آداب سکونت در این شهر را در قالب  11اصل بیان کرده و
سپس به شرح چگونگی زیارت  3قبرستان مدینه و افتخارات ابوبکر صدیق و عمر فاروق-
رضی الله عنهما -میپردازد .در فصل آخر ،به رایجترین بدعتهایی اشاره میکند که
شیعیان به هنگام زیارت قبور مدینه انجام میدهند.
*** 

 -257بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /257 :



(سلیم الهاللی)
آیات نورانی قرآن کریم و
بیان مفهوم بدعت و مفاسد آن در جامعه اسالمی با استفاده از ِ
ِ
گوهربار پیامبر اسالم است .نویسنده در آغاز ،بدعت را در لغت تعریف کرده و
سخنان
ِ
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بندی بدعت به « َحسنه» و « َس ّیئه» و
سپس توصیف قرآن را از آن بیان میکند .تقسیم ِ
اشتباه رایج مردم درباره آن ،موضوع بخش بعدی کتاب است .او در این بخش نشان
ِ
میدهد که چرا نوآوری در دین -هرقدر هم که به نظر پسندیده بیاید -نادرست و غیر
شرعی است .عنوان دیگر بخشهای کتاب بدین شرح است :وجوب شناخت بدعتها،
اسباب و عوامل بدعتگذاری ،میزان خطرآفرینی بدعتها و وجوب دوری از بدعتگذاران.
*** 

 -258روابط با خویشاوندان
کدکتابخانهعقی ده 297/64 /258 :



(قریب الله مطیع)
دیدگاه اسالم را در رابطه با پیوندهای خویشاوندی و مسائل و احکام آن بیان میکند.
نویسنده در فصل اول ،به اموری میپردازد که باعث قطع عالقه میان خویشاوندان شده و
آثار ناگوار آن را شرح میدهد .وی در فصل دوم پس از توضیح معنا و حکم صله َر ِحم12 ،
مورد از برکات و حسنات آن را با کمک آیات قرآن و احادیث شریف نبوی شرح میدهد.
*** 

 -259تعبیر خواب در پرتوی قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /259 :



(خالد بن علی الغبری – ترجمه :صالح الدین توحیدی)
روشهای مختلف تعبیر خواب و شرایط تعبیر و بیان مفهوم موارد معدودی از نشانهها
در خواب است که از قرآن کریم و سنت نبوی گرفته شده است .نویسنده در آغاز با اشاره
واب فرد مسلمان ،به عنوان یکی از نشانههای ُصغرای قیامت ،میکوشد
به تعبیر صحیح خ ِ
تا خواننده را در فهم درست رؤیاهایش یاری کند تا بتواند به احوالش آ گاهی یابد .این اثر،
ادامه کتاب دیگری از مؤلف است با عنوان «روش اهل سنت و جماعت در تعبیر خواب» و
در حقیقت ،کاملکننده آن میباشد .وی پس از بیان چگونگی تعبیر خواب و شرایط الزم
برای این کار ،به اعمالی اشاره میکند که فرد هنگام دیدن خوابهای خوب باید انجام
دهد .سپس به مصادیق و مفاهیمی اشاره میکند که در قرآن کریم معنی و تعبیر آنها بیان
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شده است .در این بخش ،آیاتی از قرآن که در آنها دال لتهای معنایی و یا تشبیه و استعاره
به کار رفته ذکر میشوند .در فصل بعدی گفتار نورانی پیامبر اکرم در مورد تعبیر دیدن
برخی پدیدهها در خواب به همراه سند آن نقل شده است .در فصل بعد شیوه تعبیر خواب
براساس تشبیه و قیاس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و آنگاه معنی اسامی و
واژگانی که در خواب دیده یا شنیده شده است ،ارائه میگردد .بخش پایانی و اصلی کتاب،
برخی پدیدهها را براساس ترتیب الفبایی آورده و معانی و تعابیر مرتبط با آنها را بیان
میکند.
*** 

 -260خودتان ،خودتان را مداوا کنید
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /260 :



(خالد الجریسی – ترجمه :اسحاق دبیری)
معرفی راهکارها و درمانهای شرعی و دینی برای مداوای مشکالت روحی و جسمی
است .نویسنده در این اثر ،با استناد به آیات قرآن و سنت حسنه نبوی و توصیههایی که از
اولیای دینی به ما رسیده ،شیوههای طبیعی و یا شرعی درمان بیماریها را شرح میدهد.
وی انواع تعویذهای روایتشده از رسول خدا را برای دفع امراض و مداوای آن به تفکیک
نقل میکند و توصیههایی را که از آن بزرگواران درباره درمآنهای طبیعی (با گیاهان دارویی
و مواد طبیعی) در اختیار خواننده قرار میدهد.
*** 

 -261ای خواهر مسلمان! چه کسی تو را به حجاب امر نموده است؟
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /261 :



(شیخ محمد صالح العثیمین)
رساله ای است در باب فلسفه حجاب در اسالم و فوائد و برکات آن برای زنان مسلمان.
گناه بدحجابی و بیحجابی در
نویسنده در آغاز ،به عواملی اشاره میکند که موجب شیوع ِ
بخش قرآن کــریم ،لزوم
جوامع اسالمی شده است و در ادامه ،با بهرهگیری از آیات نجات ِ
رعایت حجاب را در جامعه بیان میکند .در ادامه ،معنا و مفهوم حجاب  ،شرایط حجاب
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شرعی ،نوع پوشش و حدود آن را شرح میدهد ،وی در فصل بعد ،به بحث چهرهآرایی زنان
وارد میشود و ضمن بیان مفاسد آرایش برای نامحرم ،احکام الهی و سنت رسول خدا را در
این مورد بیان میکند .پایان کتاب ،توصیههایی است جهت حفظ بهتر حجاب و عفاف برای
خواهران مسلمان.
*** 

 -262چهل حدیث در احکام بانوان
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /262 :



(محمد بن شاکر الشریف – ترجمه اسحاق دبیری)
گزیدهای از احادیث نبوی است که درباره زنان و احکام ویژه آنان بیان شده است .هدف
نویسنده از تألیف این اثر ،آشنایی زنان مسلمان با حقوق و وظایف خود در اسالم است .وی
چهل موضوع مختلف درباره زنان را برگزیده و حدیث معتبری از رسول خدا را در مورد هر
یک از آنها ذکر کرده است .به تصریح مؤلف ،روایات نقل شده از پیامبر از نظر صحت و
اجماع محدثین بر وثاقت آنها ،مورد مداقه قرار گرفته است .موضوعات احادیث ،مسایلی
همچون نوع پوسش زنان ،وظایف آنان در قبال همسر و فرزندان ،چگونگی ارتباط آنان با
مردان نامحرم ،ارث ،نفقه ،طالق و احکام عبادات زنان را در بر میگیرد.
*** 

 -263اعمال مخالف با شرع برخی از بانوان مسلمان
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /263 :



(عبدالله بن عبدالرحمن الجرین – ترجمه :مجید احمدی)
درسنامه اخالقی و اعتقادی درباره آداب و احکام بانوان در اسالم است .نویسنده ،هدف
خود را از تألیف این اثر ،وظایف زنان مسلمان در قبال خداوند و همسر و فرزند یادآوری
کرده و میکوشد تا با بهرهگیری از آیات قرآن کریم و روایت نقلشده از حضرت رسول
نبایدهای شرعی زن مسلمان را برشمارد .وی بحث را با وجوب
مهمترین بایدها و
ِ
ِ
نمازگزاردن و علت کاهلی برخی از زنان در انجام آن شروع میکند و سپس به مسئله
پوشش و حجاب شرعی میپردازد ،حد شرعی شادیکردن و پرهیز از افراط در شادی و
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سرخوشی ،موضوعی است که در ادامه بدان پرداخته و آنگاه احکام بیرون رفتن از منزل و
بدحجابی و اختالط با مردان را شرح میدهد .بحث در مسایل خانوادگی و زناشویی و
رفتارهای عمومی و اجتماعی موضوعاتی است که کتاب با آنها خاتمه مییابد.
*** 

 -264دعای ندبه و خرافات آن
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /264 :



(سید ابوالفضل برقعی)
به بررسی دعای ندبه و معرفی خرافات فراوان و عبارتهای شرکآمیز آن اختصاص
دارد .نویسنده با اشاره به بدعتآمیز بودن دعای ندبه ،اکثر عبارات و جمالت آن را در
تضاد آشکار با قرآن و تاریخ و عقل میداند و می کوشد تا خواننده را از گرفتاری در دام
ِ
بودن این دعا ،عبارات آن را با آیات و
اثبات شرکآلود
شرک و خرافه برهاند .وی برای
ِ
ِ
آموزههای قرآن و سنت و روایات پیامبر اسالم مقایسه کرده و نادرست بودن آن را نشان
میدهد.
*** 

 -265بررسی روایات ساختگی در کتب حدیث
(نقد کتب حدیثی)
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /265 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
نقد مهمترین آثار حدیثی شیعه و بررسی روایات جعلی و دروغ در این کتابهاست .در
ً
طول تاریخ شیعه ،حب و بغضهای مذهبی و بعضا دشمنیهای عامدانه ،موجب پدید آمدن
هزاران حدیث جعلی در کتابهای حدیثی شد .به موازات این تالشهای مذبوحانه ،علما و
دانشمندانی دلسوز ،به مبارزه با این رویۀ فاسد برخاستند؛ از جمله شیخ محمد تقی
شوشتری که در کتاب «األخبار الدخیلة» بسیاری از احادیث مجعول را معرفی کرده است.
ُ
اما هنوز اخبار غالت ،مراسیل نادرست و روایات دروغ بسیاری در کتب امامیه دیده
میشوند و این امر ،انگیزه نویسنده از نگارش این اثر بوده است .وی در آغاز با اشاره به
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دوستان ناآ گاه و
اهمیت نقد حدیث ،به آفات احادیث جعلی در جامعه اشاره میکند و
ِ
دشمنان بدخواه را مسبب گسترش آن میداند .آنگاه ،پس از نقل روایاتی از ائمه شیعه و
ِ
گواهی علما ِی ایشان در تأیید وجود احادیث ساختگی ،علل و انگیزههای جعل حدیث را
برمیشمارد .سپس شیخ کلینی و محتوای کتاب کافی را معرفی کرده و احادیث جعلی آن
را یک به یک نام میبرد .در ادامه ،شیخ صدوق ،محمد باقر مجلسیّ ،
حر عاملی و آثار ایشان
را معرفی نموده و اخبار ساختگی کتابهایشان را برمال میسازد .دیگر مباحث کتاب
عبارتند از :نقد احادیث تفسیری ،نقد کتب دعا و زیارت و راههای شناخت احادیث جعلی.
*** 

 -266سوانح ایام  -زندگینامه عالمه ابوالفضل ابن الرضا برقعی رحمه
الله
سردمداران مبارزه با خرافات و
زندگینامه خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعی ،از
ِ
بدعتهای شیعه در ایران معاصر است .کتاب حاضر از آن نظر حائز اهمیت است که تاریخ
تحوالت سیاسی -مذهبی ایران معاصر را در دوران حکومت پهلوی رضا و محمدرضا شاه
پس از انقالب ایران تا سال هفتاد شمسی روایت کرده و نقش و موضعگیری روحانیون
شیعه را در قبال رویدادهای مختلف جامعه ایران شرح و تحلیل میکند و پرده از حقایقی
برمیدارد که برای بسیاری از خوانندگان مجهول بودهاند .بنابراین" ،سوانح ایام" عالوه بر
اینکه شرح حال شخصی عالمه برقعی است ،بیان ناگفتههای تاریخی و پردهبرداری از
ِ
حکومت به ظاهر اسالمی ایران است .نویسنده پس از معرفی نسب و خاندان
چهرۀ حقیقی
ِ
ِ
خودّ ،
شمهای از دوران کودکی و تحصیالت ابتدایی و سپس آموزشهای حوزوی خود را
شرح میدهد .بیان فعالیتهای سیاسی و اجتماعی او در دوران جوانی ،معرفی اساتید
حوزوی و متن اجازههای نقل حدیث از ایشان در ادامه کتاب آمده است .شرح مالقاتها و
صحبتهای برقعی با بسیاری از روحانیون سرشناس شیعه و نامهنگاری با بسیاری از آنها
– از جمله خمینی و خامنهای -بخش مهمی از کتاب است ،که صفحات زیادی را به خود
اختصاص داده است .فصلهای پایانی کتاب ،به نحوه برخورد حکومت ایران با او و شرح
آزار و اذیتها ،حوادث زندان و ترور نافرجام وی اختصاص دارد.
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*** 

 -267عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /267 :



(سید ابوالفضل برقعی)
پژوهشی جامع درباره احادیث «اصول کافی» و ذکر موارد مغایرت آن با قرآن ،سنت
پیامبر اکرم و موازین عقل و منطق است .نویسنده بسیاری از مندرجات اصول کافی را
ً
خالف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه نسبتا مفصلی با بهره گیری از منابع دست اول
شیعی ،دالیل ارجحیت و حجیت قرآن را نسبت به سنت و روایات به تفصیل بیان میکند.
وی در ابتدا با بیانی موجز ،شیوه تدوین احادیث شیعه را بیان داشته و علت و چگونگی
ورود احادیث جعلی را به کتب و سپس تفکر شیعی شرح میدهد و انگیزهها و عواملی را
بیان میکند که به این نابسامانی دامن زده اند .در ادامه هر یک از ابواب اصول کافی را به
تفکیک و در قالب  182فصل جداگانه بررسی نموده و احادیث جعلی آن را با ذکر دالیل
قرآنی ،سنت نبوی ،روایات ائمه شیعه و بررسی سلسله راویان مشخص میسازد .این اثر ،در
کنار « ِمرآه العقول» مجلسی و «صحیح کافی» محمد باقر بهبودی ،یکی از مهمترین آثار در
پاالیش و تنقیح اصول کافی کلینی است.
*** 

 -268اهل بیت از خود دفاع میکنند
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /268 :



(حسین موسوی – ترجمه :جواد منتظری)
دیدگاه اهل سنت را نسبت به شأن و جایگاه اهل بیت پیامبر اکرم بیان کرده و به
شبهات و ایرادات دشمنان اسالم پاسخ میدهد .نویسنده در این اثر ،عالوه بر دفاع از
اندیشههای راستین اهل سنت ،عقاید انحرافی و شرکآمیز و بدعتگذارانه شیعیان را بررسی
نموده و به صورت مستدل و منطقی نادرستی و دروغ آنها را به اثبات میرساند .وی بحث
را با حقیقتیابی وجود «عبدالله بن سبأ» و نقش او در انحراف شیعه آغاز کرده و سپس در
ِ
بحثی خواندنی با عنوان «تشیع و مذهب اهل بیت» اقوال متعددی را از ائمه† و فرزندان
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آنها به نقل از کتب شیعه روایت میکند ،دال بر این که آن بزرگواران تا چه اندازه از
دروغپردازی ،گزافهگویی و بدعتهای شیعیان ،و به اصطالح ّ
محبان خود ،در رنج بودند و
چگونه از آنان دوری میجستند .آنگاه ،چندین روایت از کتب حدیثی و تاریخی شیعه نقل
میکند تا خواننده بداند که شیعیان با اعتقادات غلط و افراطی خود ،چگونه ائمه و اهل
ِ
بیت پیامبر را مورد بی ُحرمتی و هتاکی قرار میدهند .فصل سوم کتاب ،به ازدواج موقت و
مفاسد آن و دیدگاه اسالم و اهل بیت در این مورد اختصاص دارد .حقیقت خمس و بیان
اعتقادات شیعه در باره آن و علت پیدایش آن در جامعه شیعی موضوع فصل بعدی است.
نقد دیدگاه شیعه درباره تحریف قرآن ،بررسی نگرش شیعیان به اهل سنت و نقش بیگانگان
– به ویژه یهودیان – در انحراف تشیع ،در ادامه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
*** 

 -269پیشگامان تصحیح و اعتدال و روش و دیدگاههای آنان
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /269 :



(خالد بن محمد البدیوی)
پژوهش مبسوط و عالمانهای است درباره دگراندیشان شیعهای که در جهت برچیدن
خرافات و شرکیات این مذهب تالش کردهاند .نویسنده در کتاب حاضر میکوشد تا بارزترین
شخصیتهای اعتدال طلب شیعه در قرن اخیر را معرفی کرده و از جریآنهای فکریای
سخن بگوید که در طول صد سال گذشته دم از اصالح مذهب زدهاند .همچنین
موضعگیری اهل سنت و شیعیان امامیه – به ویژه در حوزههای علمیه – را در قبال نهضت
اصالحی آنان شرح دهد .وی کتاب را با معرفی عقاید مسموم و انحرافی شیعه آغاز میکند
و در ادامه ،پس از تقسیمبندی شیعیان اثناعشری ،سیر تطور و تحول تاریخی اعتقادات
شیعی را در چهار مرحله توضیح میدهد .در بخش بعد به تفصیل به معرفی زندگی ،افکار و
آثار کسانی میپردازد که به گفته وی ،مذهب شیعه را رها کرده و به انتقاد و اصالح
ِ
باورهای آن همت گماشتهاند ،از جمله :ابوالفضل برقعی ،احمد کسروی ،محمد یاسری،
اسماعیل آل اسحاق (عالمه خوئینی) و احمد کاتب .وی در بخش آتی به توصیف و شرح و
تالشها و افکار شخصیتهای برجستهای میپردازد که در درون مذهب امامیه به اصالح
پرداختهاند؛ از جمله :محمدمهدی خالصی ،موسی موسوی و محمدحسین فضلالله .در
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دنباله ،واکنش علمای شیعه و اهل سنت را به این تالشها و حرکتهای شجاعانه بیان
کرده و در پایان فواید و آثار اینگونه حرکات اصالحی و چگونگی بهرهگیری از آن را در
دعوت شیعیان به اعتدال و بازاندیشی در اعتقاداتشان توضیح میدهد.
*** 

 -270توحید عبادت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /270 :



بیان موازین و معیارهای توحید در اسالم و شرح و معرفی عقاید خرافی و شرکآلود
است .نویسنده ،کتاب را با طرح اصل توحید و معنا و مصادیق آن آغاز میکند .سپس به
عبودیت عام و خاص را شرح میدهد.
بیان مفهوم عبودیت و شرایط تحقق آن پرداخته و
ِ
در ادامه ،ضمن تبیین معنای شرک ،اعمال و اندیشههای شرکآمیزی را برمیشمرد که در
آداب و مناسک مسلمانان ،به ویژه شیعیان ،راه یافته است .وی شرک را به دو گروه اکبر و
اصغر تقسیم میکند و مصادیق هر یک را نام میبرد .بحث ّ
تبرک ،ذبح قربانی برای غیر
خداّ ،
توسل به غیر خدا ،ریا و شفاعت ،از جمله دیگر مباحثی است که در این بخش مطرح
ّ
اشتباه عوام را در این مورد
سببیت پرداخته و
حقیقت
میگردد .در بخش بعد ،به معنی و
ِ
ِ
شرح میدهد و سپس ،زیارت قبور بزرگان دینی ،پیامبر و ائمه را به عنوان نمونههای شرک
آمیز این سوء برداشت ،تحلیل میکند .بخش پایانی کتاب ،به دالیل تاریخی و اجتماعی
ِ
ِ
شیوع شرک و خرافه در اسالم ،اختصاص دارد.
باب
اس
و
پرستی
بت
پیدایش
ِ
ِ
*** 

 -271کلیدهای تدبر در قرآن و پیروزی در زندگی
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /271 :



(خالد عبدالکریم)
راههای تفکر در آیات نورانی قرآن کریم و درک معانی و درسهای آن را بیان میکند.
دادن
هدف نویسنده ،آشنا کردن خوانندگان با شیوههای درسآموزی از قرآن و الگو قرار
ِ
آن در تمام شئون و مراحل زندگی است .وی کتاب را با بیان معانی «تدبر» و نشانههای آن
و خطاهای مفهومی مربوط به آن آغاز میکند .سپس ده کلید را معرفی مینماید که به
ِ
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کمک آنها درهای فهم پیام حق گشوده میشود و مسلمان مؤمن قادر میشود تا سخن
خداوند را درک کند .این کلیدها عبارتند از :قلب پاک و پذیرای حق ،درک ارزش قرآن و
هدف از قرائت آن ،خواندن آیات مختلف قرآن در نماز ،قرائت قرآن در هنگام آرامش و
تمرکز ،ختم هفتگی قرآن ،حفظ کردن آیات قرآن و از بر خواندن آنها برای تمرکز بیشتر،
تکرار آیات برای تثبیت آنها ،ربط دادن آیات با واقعیتهای روزگار ،آرام خواندن قرآن بدون
هیچ عجلهای و خواندن قرآن با صدای بلند َ
(جهر).
*** 

 -272قرآن در نهجالبالغه
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /272 :



(رهنما)
بیان و شرح سخنان امام علی درباره شأن و مقام قرآن و توصیف ویژگیهای آن
میباشد .نویسنده در این نوشتار مختصر ،با بهرهگیری از خطبهها و نامههای نهجالبالغه
ً
ارزشهای معنوی کالمالله مجید را از نگاه امیرالمؤمنین بازگو میکند تا اوال :به یاد آوریم
که قرآن برنامه آسمانی برای امتی زنده است که عمل به دستورات آن ،انسانساز و
ً
زندگیبخش است ،نه کتابی که پیامآور مرگ که فقط برای مردگان میخوانند ،و ثانیا:
بدانیم که پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -و صحابه و پیشوایان دینی ،خود اولین
عملکنندگان به قرآن بودهاند و پیروان راستین اسالم کسانی هستند که خدا را سرلوحه
زندگی خود قرار میدهند .وی بدین منظور ،سخنان امام درباره قرآن را در پانزده موضوع
کلی تقسیمبندی و به نقل و توضیح آنها میپردازد.
*** 

 -273تضاد مفاتیح الجنان و قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /273 :



(سید ابوالضل برقعی)
به بررسی و تحلیل ادعیه «مفاتیح الجنان» شیخ عباس قمی و مقایسه آن را با ارزشها
نقد قاعده «تسامح
و حقایق اسالم اختصاص دارد .نویسنده ،کتاب را با معرفی و تحلیل و ِ
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ََ
در ادله سنن» و حدیث « َمن َبلغه» و ّرد این حدیث آغاز میکند .سپس شرح حالی از شیخ
عباس قمی ارائه داده و انگیزه های او را از تألیف مفاتیحالجنان برمیشمرد .وی یکایک
ادعیه این کتاب را بررسی نموده و دعاهایی را که در تضاد با افکار و عقاید ناب اسالمی
هستند ،نقد میکند .او دعای کمیل ،عشرات و سمات را با ارائه دالیل متعدد ،دعاهایی
ناشر این مکتب فکری هستند .در ادامه ،به بحث
میداند که دارای تعابیر صوفیانه و
ِ
دعاهای ناقص و معیوب میپردازد و از دعای مشلول ،یستشیر ،عدلیه ،جوشن کبیر ،جوشن
صغیر و قاموس نام میبرد .بررسی هشت شبهه مهم در توحید عبادت ،بخش مفصل
دیگری از کتاب را به خود اختصاص داده است .وی سپس دعای توسلِ ،حرز امام
ّ
زینالعابدین و مناجات امیر المومنین را مورد مداقه قرار میدهد .ادامه کتاب نیز بررسی
بخشهای دیگری از مفاتیح الجنان است که در تعارض با قرآن کریم و آموزه های اصیل
دینی هستند.
*** 

 -274اصول دین از نظر قرآن و مستند به آن
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /274 :



(ابوالفضل برقعی)
معرفی و شرح اصول دین اسالم براساس آیات قرآن کریم است .نویسنده در مقدمه این
معارف حقیقی اسالم و
کتاب ،اصول دین را آنگونه که شیعیان تعریف میکنند ،در تضاد با
ِ
نگارش اثر حاضر ،شناخت دین و ارکان
آموزههای قرآن مجید دانسته و هدف خود را از
ِ
کالم حق عنوان میکند .وی در آغاز ،ویژگیهای هدایت الهی را از طریق
ایمان بر مبنای ِ
نزول وحی برشمرده و آیاتی از قرآن را درباره دو اصل «ایمان» و «عمل» هستند ،شرح
میکند .سپس به بحث درباره عقالنی بودن ایمان به خدا و روز قیامت ،منافع و محاسن
باور به آنها میپردازد .در ادامه ،شرایط و جزئیات اعتقاد به فرشتگان ،پیامبران و کتابهای
آسمانی را بیان نموده و آنگاه روشهای شناخت خدا در قرآن را توضیح میدهد .بخش
باور شیعه درباره عدل و امامت (به عنوان دو اصل از اصول
پایانی کتاب ،به نقد و تحلیل ِ
پنجگانه دین از نظر شیعه) میپردازد.
*** 
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 -275علوم قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/15 /275 :



(عبدالکریم احمد محمدی)
درسهایی کلی درباره علوم قرآن و شیوه پژوهش علمی درباره معارف قرآن ارائه
می کند .نویسنده کتاب را با بیان توضیحاتی کلی درباره اسماء و صفات قرآن و تعاریف
مختلف مربوط به آنها آغاز کرده و در ادامه به ماهیت وحی ،راههای ارتباط خدا با پیامبران
و پاسخ به منکران وحی میپردازد .وی سپس به مبحث مکی و مدنی آیات واردشده و
درباره ترتیب و اسباب نزول آیات توضیحات مفیدی میدهد .آنگاه درباره مناسبت بین آیات
بحث نزول قرآن ،پنج حکمت و دلیل برای نزول منسجم قرآن
و سورهها سخن گفته و در ِ
ذکر میکند .شیوه و تاریخ تدوین قرآن ،چگونگی چینش آیات و سورهها ،رسمالخط قرآنی و
آداب تالوت موضوعاتی است که در دنبال میآید .بحث در تفسیر قرآن و اصول و قواعدی
که مفسر بدانها نیازمند است ،موضوع بخش بعدی کتاب میباشد .نویسنده آنگاه به مبحث
محکم و مشابه پرداخته و در ادامه ،وجوه اعجاز قرآن را برمیشمارد و کتاب را با امثال
قرآن و شرح انواع آنها به پایان میبرد.
*** 

 -276صفات انسان در قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /276 :



(محمد خبیر مرادی)
شرح صفات عالیه و رذیله انسان بر اساس آیات قرآن کریم است .خداوند متعال در
قرآن کریم برای انسآنهای نیکوکار و مؤمن که شایسته رحمت و نعمات اخروی هستند،
ً
صفات برجستهای ذکر کرده است و متقابال به زیانکاران و دوزخیان نیز صفات و مشخصات
نسبت داده است؛ بدینسان ،مسلمانان را به کسب و حفظ صفات نیکو ترغیب کرده و از
آلودگی ب ه اخالق زشت و رذیله بر حذر داشته است .در بخش نخست این اثر ،توصیفهای
قرآن را درباره  25ویژگی انسآنهای صالح خواهیم خواند و در بخش دوم خواهیم دید که
مشرکان ،کافران و دوزخیان و به طور کلی ،آنان که مستوجب عذاب و ِعقاب آخرت
هستند ،به یک یا چند صفت از صفات بیستگانه اهل دوزخ آلوده هستند.
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*** 

ً
ُّ
 -277اللباب في  50حدیثا من أحادیث اآلداب من صحیح البخاري و
مسلم
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /277 :



(خالد بن عبدالله العسگر – ترجمه :اسحاق دبیری)
نقل پنجاه حدیث از احادیث نقل شده از پیامبر حکمت و رحمت در صحیح امام بخاری
و امام مسلم در زمینه آداب فردی و اجتماعی و شیوه سلوک با دیگران است .هدف از
تألیف این اثر ،آشنایی خواننده با شیوه تربیتی رسول خدا و مکارم اخالقی از نگاه آن
بزرگوار است .وی کتاب را با تعریف حکمت و چگونگی استعمال آن در قرآن شروع کرده و
سپس نظر پیامبر اکرم را درباره شیوه موعظه حسنه و جدال احسن ،بیان میکند .شرح
صفات پنجگانهای که موجب حکمت میشوند ،نشانههای حکمت در دعوت و چگونگی
تعامل و معاشرت با مردم ،در ادامه آمده است .دیگر موضوعات عبارتند از :چشمپوشی از
لغزشها و گذشت از خطاها ،مدارا با همنوعان ،راههای نصیحتکردن و استفاده از ترغیب
و ترهیب در دعوت به سوی حق.
*** 

 -278روزه عاشورا را چگونه بگذرانیم؟
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /278 :



(اسحاق دبیری)
بیان مختصر فلسفه و فوائد و حسنات روزه عاشوراست .نویسنده در ابتدا به روایتی
اشاره میکند که پیامبران خدا ،یهودیان مدینه در صدر اسالم و حضرت رسول با استناد
به آن روز عاشورا (دهم محرم) را روزه میگرفتند .سپس روایاتی از پیامبر اکرم درباره
تأکید بر این کار و چگونگی انجام آن نقل میکند .در پایان برکات و فوائد این عمل
خداپسندانه را برمیشمارد.
*** 
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 -279نقدی بر کتب «سیری در صحیحین»
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /279 :



(عبدالغنی شاهوزهی)
بیان مبسوط مناقب و فضایل صحابه با وفای پیامبر صلی الله علیه وسلم و شأن علمی
محدثین بزرگ اهل سنت به ویژه امام بخاری و امام مسلم (رحمهما الله) است .هدف
اصلی نویسنده از نگارش کتاب حاضر ،دیدگاههای مغرضانه و سراسر اشتباه محمدصادق
نجمی در کتاب «سیری در صحیحین» است .او در کتاب مذکور ،بسیاری از احادیث
صحیح بخاری و صحیح مسلم را که به مذاق شیعه خوش نمیآید و برخالف باورهای آنان
است ،ضعیف و دروغ دانسته و بدین شکل ،شخصیت صحابه ،تابعین و راویان و حدیث
رسولالله را خدشهدار نموده است .نویسنده اثر حاضر ،با بهرهگیری از کالمالله مجید،
سنت و سیره شریف نبوی -صلی الله علیه وسلم گزارشهای موثق تاریخی و سخنان
علمای بزرگ جهان اسالم ،از ساحت صحابه و علمای عظام اهل سنت دفاع کرده و
نادرستی دیدگاههای نجمی را ثابت میکند .برخی از مهمترین مباحث کتاب عبارتند از:
مصداق آن ،توحید از نظر صحیحین ،خالفت پس
حقیقت واقعه جمل ،آیه تطهیر و مفهوم و
ِ
از رسول -صلی الله علیه وسلم  ،خیانت در گزارش علیه ابن کثیر ،ماجرای فدک ،صلح
حدیبیه ،نهی از متعه زنان ،پیشبینیهای رسول خدا و معنی فتنه از دیدگاه قرآن.
*** 

 -280مختصر صحیح بخاری
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /280 :



(تلخیص :ابوالعباس زین الدین احمد بن احمد بن عبداللطیف الشرجی الزبیدی
ترجمه :عبدالقادر ترشابی)
ترجمه فارسی کتاب «التجرید للجامع الصحیح» است که خالصه صحیح بخاری است.
صحیح بخاری یکی از مهمترین کتب حدیثی جهان اسالم و بنابر عقیده جمهور مسلمانان،
صحیحترین کتاب بعد از قرآن کریم است .امام بخاری آن را در مدت  16سال و گزینش از
حدیث محفوظش به رشته تحریر درآورده است .این اثر گرانبها مشتمل
میان ششصد هزار
ِ
بر روایات نقلشده از رسول گرامی اسالم در مورد احکام فقهی و مسایل اجتماعی،
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اقتصادی و فرهنگی مسلمین و آداب اسالمی است .مؤلف اثر حاضر ،که خود از علمای به
نام و محدثین سرشناس یمن در قرن نهم هجری است ،با هدف گزینش و خالصه کردن
روایات صحیح را انتخاب کرده تا یار و قرین و همواره
کتاب امام بخاری ،برخی از مهمترین
ِ
ای
در دسترس مسلمانان خداجو و حقیقت دوست باشد .کتاب با مقدمه
مفصل صد صفحه ِ
ِ
مترجم آغاز میشود که در آن ،زندگینامه و آثار و احوال امام بخاری را به طور مشروح بیان
کرده و فضایل اخالقی و علمی امام را برمیشمارد .ادامه این اثر ،ترجمه احادیث نبوی
ِ
است که در بابهای گوناگون و ذیل  88فصل کتاب در اختیار خواننده قرار میگیرد.
*** 

 -281پیامبرت را بشناس :محمد رسولالله
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /281 :



(محمد جمالزهی)
شرح زندگی و سیره حضرت ختمیمرتبت – محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است.
کتاب با معرفی خاندان ،نسب و پیشینه خانوادگی حضرت رسول و توضیح کوتاهی درباره
ِ
والدین ،عمهها و عموهای آن حضرت آغاز میگردد .نویسنده در ادامه ،چگونگی تولد و
حوادث دوران شیرخوارگی و کودکی ایشان را توضیح داده و ویژگیها و اخالق حسنه آن
بزرگوار در دوران جوانی سخن میگوید و سپس ،نحوه ازدواجش با حضرت خدیجه -رضی
ّ
الله عنها -وقایع بعثت و دعوت مکی را به اختصار بازگو میکند .او در ادامه ،درباره
انگیزههای هجرت به حبشه و سختیها و مصائب دوران تحریم اقتصادی و سیاسی در
شعب ابیطالب و واقعه معراج را شرح میدهد .وقایع منجر به هجرت ،چگونگی استقرار
حکومت اسالمی در مدینه و نقل مختصری از غزوات حضرت رسول ،موضوع بخشهای
بعدی کتاب است .دیگر موضوعاتی که در ادامه میآیند عبارتند از :وقایع سال نهم یا
یازدهم هجرت ،وفات پیامبر ،معرفی همسران و فرزندان رسول ،نامها و صفات پیامبر،
معجزات و مکارم اخالقی ایشان.
*** 

 -282کودکانی در محضر پیامبر
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کدکتابخانهعقی ده 297/94 /282 :



(ابراهیم محمدحسن الجمل – محمد صدیق المنشاوی)
شرح زندگی عبدالله بن عباس عالم اسالمی و مفسر قرآن کریم است .وی که پسر
عموی پیامبر گرامی اسالم بود از برجستهترین مفسران قرآن محسوب میشود و
دیدگاههای تفسیری وی هنوز بسیار ارزشمند و راهگشا هستند .در کتاب حاضر با پیشنیه
خانوادگی و چگونگی رشد و نمو وی آشنا میشویم و درسهایی را درمییابیم که وی از
محضر پیامبر اسالم -صلی الله علیه وسلم -آموخت .نویسندگان کتاب همچنین نشان
میدهند که ابن عباس -رضی الله عنه -چه تأثیری بر علم تفسیر قرآن برجای گذاشته و
گوشههایی از ویژگیهای برجسته اخالقی و معنوی او را به تصویر میکشند.
*** 

 -283گام نخست در یکتاپرستی
در پرتو قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /283 :



(شیخ محمد طیب انصاری)
شرح اعتقادات اسالمی و پاسخ به شبهات در قالب سئوال و جواب است .نویسنده ضمن
اشاره به «توحید» به عنوان نخستین شرط پرستش ،کوشیده است که مهمترین مسایلی را
مفهوم عبادت و توحید
که در این مورد مطرح میشود ،به تفصیل شرح دهد .او بحث را با
ِ
آغاز میکند و سپس به معنا و مصادیق شرک میپردازد .آنگاه درباره انواع عبادات در اسالم
ِ
ارکان دین و ارکان ایمان ،کیفیت معاد ،بحث در
دهد.
و مراتب و درجات دین توضیح می
ِ
نبوت و شرایط و ضرورت آن ،شناخت طاغوت و باور اهل سنت و جماعت درباره سلف صالح
از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -284ایمان به روز قیامت و تأثیر آن بر مسلمان و مراحل روز قیامت
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /284 :



(حسین تاجی گلهداری)
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کیفیت و مراحل رخدادهای قیامت کبری را بیان کرده و تأثیر این باور را بر زندگی و
شدن
عبادات فرد مسلمان شرح میدهد .نویسنده با اشاره به پیشرفت جهان و ماشینی ِ
متاع ناچیز آن
زندگی بشر ،مسلمانان را در دام زرق و ِ
برق دنیا و تالش برای کسب ِ
می بیند .لذا به منظور بیدارکردن و یادآوری روز قیامت به آنان ،این کتاب را به رشته تحریر
درآورده است .به گفته وی ،زندگی شرافتمندانه ،سنجش و دقت در گفتار و کردار،
سبقتجستن در اعمال نیک و رجحان دنیا بر آخرت ،از آثار و برکات اعتقاد به قیامت است،
که او در این اثر هریک به تفصیل سخن میگوید .در ادامه ،مراحل قیامت را که شامل
مرگ ،قبر ،رستاخیز ،حساب ،بهشت یا جهنم هستند یک به یک معرفی کرده و درباره
کیفیت وقوع آنها توضیح میدهد.
*** 

 -285سه اصل بزرگ اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /285 :



(محمد تمیمی – ترجمه :عبداهلل حیدری)
بیان مهمترین درسهای توحید و مفاهیم مربوط به آنهاست .وظیفه تمام پیامبران الهی
و پیام کتابهای آسمانی ،شناخت خالق متعال دنیا و وظایف انسآنها نسبت به اوست.
نویسنده در این اثر کوشیده است تا راه رستگاری و نیل به کمال را ذیل  3اصل کلی بیان
نماید .فصل نخست به راههای شناخت پروردگار و اثبات وجود خدا اختصاص دارد .در
فصل بعد ،به معرفی مهمترین اصول اعتقادی دین اسالم پرداخته و در پایان ،نکاتی
خواندنی در مورد پیامبر گرانقدر اسالم و شأن و مقام وی بیان میکند.
*** 

 -286حقیقت توحید
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /286 :



(یوسف القرضاوی)
مفهوم توحید را در اندیشه اسالمی بیان کرده و آثار و برکات باور به آن را در زندگی
مسلمانان شرح میدهد .کتاب با طرح جایگاه توحید در تفکر دینی اسالم آغاز میشود.
ِ
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نویسنده در ادامه نشان میدهد که مفهوم یکتایی خداوند ،چگونه با عقل و فطرت انسان
ِ
سازگار است .سپس ،انواع توحید (الوهیت و ربوبیت) و شیوههای مختلف عبادت را مورد
بحث قرار داده و آنگاه به شرایط تحقق توحید در جامعه اسالمی میپردازد .آثار توحید در
زندگی انسان ،مفاسد و زیانهای شرک و راهکارهای اسالم برای مبارزه با تفکرات و اعمال
مشرکانه ،عنوان دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -287آل بیت
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /287 :



(عثمان خمیس – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان معنا و مفهوم آل (اهل) بیت و ترکیبات آن در آیات قرآن و احادیث نبوی است.
این عبارت یکی از بزرگترین اختالفات شیعه و سنی را موجب شده است و ریشه آن را باید
در کژفهمی مفهوم و مصادیق آن جست وجو کرد .نویسنده با بهرهگیری از واژهنامههای
مهم زبان عربی و تحلیل ُمولفههای معنایی این عبارت ،تفسیر جامع و سادهای را از آیات
قرآنیای که لفظ «اهل» در آن به کار رفته ارائه میدهد و نظر مفسرین و واژه شناسان را
در باره آن بازگو میکند .وی در ادامه ،به روایات نبوی درباره اهل بیت پرداخته و میکوشد
عبارت «اهل البیت» یا «آل البیت» بیان کند .در
تا مقصود رسول خدا را از به کاربردن
ِ
بخش دوم کتاب ،روایات متعددی را از کتب حدیثی مهم شیعه نقل میکند که در هریک
به طرز ناشیانهای به شخص پیامبر و خانواده ایشان توهین شده و نشان می دهد در
دشمنی با صحابه رسول ،چنان در وضع و جعل حدیث درازدستی کردهاند که از هیچ افترا
و سخن ناروایی روگردان نبودهاند .در این بخش ،نویسنده ضمن طرح این احادیث،
براساس ادله عقلی و گزارشهای تاریخی ،پاسخ قاطع و مناسبی به آنها میدهد.
*** 

 -288اهل بیت از منظر محمد بن عبدالوهاب
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /288 :



(خالد الزهرانی – ترجمه :اسحاق دبیری)
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بیان دیدگاههای محمد عبدالوهاب درباره اهل بیت پیامبر و شأن آنان است .وی یکی از
سرشناس عربستان و از پرچمداران مبارزه با بدعت و شرک بود و بدین خاطر،
اصالحگران
ِ
شیعیان سعی در تخریب چهره او داشته و همواره او را به دشمنی با خاندان پیامبر متهم
کردهاند .نویسنده این اثر ،کوشیده است تا با بهرهگیری از کتابها و رسالههای شیخ و
فرزندانش ،محبت عمیق ایشان را نسبت به اهل بیت رسول خدا نشان داده و ادعاهای
دشمنان اسالم را باطل نماید .بنابراین ،دیدگاهها و گفتارهای شیخ درباره اهل بیت را در
سی و هشت موضوع مختلف از خالل آثارش استخراج کرده و در معرض قضاوت خواننده
قرار میدهد؛ از جمله :وجوب صلوات و دعا برای پیامبر و اهل بیت ،مظلومیت و شهادت
حسین ،فضایل علی و فاطمه ،مناقب حسن بن علی ،برتری علی بر معاویهّ ،
مودت اهل
بیت در قرآن ،وجوب محبت اهل بیت و دانش و خرد آنان.
*** 

 -289بگذارید از مادرم عایشه صدیق بگویم
کدکتابخانهعقی ده 297/97 /289 :



(ایوب گنجی)
بیان تاریخ زندگی عایشه أمالمؤمنین و شرح فعالیتها و سخنان ایشان است .نویسنده
کتاب را با بحث درباره چگونگی والدت و دوران کودکی عایشه آغاز میکند و در ادامه
نحوه ازدواج ایشان را با پیامبر گرامی اسالم شرح میدهد .فصل بعد به رابطه عاطفی
پیامبر و عایشه و نقش وی در غزوات پیامبر اشاره کرده و واقعه ِافک را به تفصیل بیان
میکند .در ادامه ،حوادث دوران زندگی وی را پس از برائت از ِافک و رحلت پیامبر شرح
می دهد .وی در فصل پایانی کتاب ،به فضایل و امتیازات متعدد عایشه صدیقه اشاره کرده
و روایات متعددی از پیامبر اکرم را در حقانیت این اظهارات نقل مینماید.
*** 

 -290فاطمه از خود دفاع میکند
ایوب گنجی
کدکتابخانهعقی ده297/97 /***:
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بیان زندگی حضرت فاطمه زهرا و شرح ویژگیهای اخالقی و مناقب آن بانوی بزرگوار
است .نویسنده در فصل نخست ،وقایع زندگی حضرت فاطمه را از تولد تا هجرت پیامبر
شرح میدهد .فصل دوم ،رویدادهای زندگی ایشان را از هجرت پیامبر تا زمان ازدواجش با
امیرالمؤمنین -علی علیه السالم -بیان کرده و در فصل بعد ،دوران ازدواج تا وفات ایشان
را شرح میدهد .نویسنده در ادامه ،فضایل و مناقب دختر گرامی پیامبر را بازگو کرده و در
پایان ،به افسانهپردازیها و دروغهایی که شیعیان در مورد فاطمه زهراء ادعا میکنند،
پاسخ قاطع و محکمی میدهد.
*** 

 -291ده یار بهشتی
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /291 :



(عبدالمنعم هاشمی – ترجمه :محمد گل گمشادزهی)
شرح حال و زندگینامه ده تن از صحابه بزرگوار پیامبر اکرم ،نحوه ّ
تشرف آنها به اسالم
و بیان خدمتشان به دین خدا است .در این اثر ،نویسنده با بهرهگیری از منابع موثق
تاریخی و حدیثی همچون سیره ابن هشام ،صحیح مسلم ،صحیح بخاری و تاریخ الخلفاء،
شرح رشادتها و از خودگذشتگی یاران با وفای پیامبر( ابوبکر صدیق ،عمر بن خطاب،
عثمان بن عفوان ،علی بن ابی طالب ،ابوعبیده بن جراح ،زبیر بن عوام ،طلحه بن عبیدالله،
سعید بن زید ،عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص )را بیان نموده و نمونههایی از
مکارم اخالقی و ایمانی هریک را ارائه میدهد.
*** 

 -292العواصم من القواصم
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /292 :



(محمد بن ابی بکر بن العربی)
اثر جامعی است در بررسی رویکرد و موضعگیری صحابه به حوادث پس از وفات رسول
گرامی اسالم و بیان فضایل و مناقب آنان .نویسنده در این اثر ،تالش میکند تا ضمن
بازگویی حقیقت تاریخی رویدادهای پس از رحلت پیامبر ،سیمای حقیقی یاران حضرت
ِ
ِ
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مشرکان
محمد را توصیف کرده و آنان را از گزافهگویی و دروغپردازیهای مفسدان و
ِ
روشنگر قرآن ،به شأن صحابه پیامبر اشاره
ُمغرض وارهاند .وی در آغاز ،با استناد به آیات
ِ
کرده و سپس جایگاه آنان را در کالم و سیره نبوی بازمینمایاند .در ادامه ،به حوادث
مربوط به انتخاب خلیفه اول پرداخته و موضعگیری یاران حضرت رسول را در مورد آن
شرح میدهد .بررسی و وقایع دوران خلفای اربعه و نقش صحابه در آن ،نحوه ارتباط
صمیمانه آنان با یکدیگر و نقل سخنان ایشان در وصف هریک ،از دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -293زندگی شبانه روزی خلفای راشدین
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /293 :



(ابو عبدالفتاح ریگی)
زندگی ساده و بیپیرایه خلفای راشدین را به تصویر میکشد .نویسنده میکوشد تا با
شرح فضایل اخالقی این بزرگواران ،زندگی پر برکتشان را به عنوان الگوهایی شایسته برای
مسلمانان مطرح نماید و روابط دوستانه و صمیمانه میان آنها را خاطر نشان سازد .وی با
اشاره به حکایتهای متعدد تاریخی ،نشان میدهد که این صحابه بزرگوار هیچگاه خواهان
مقام و منصب نبوده و همواره دغدغه دیانت و امانتداری داشتند .همچنین ،سادگی در
سبک زندگی و خوراک و پوشاک آنان را به عنوان دالیل دیگری بر شأن و فضیلتشان
توضیح میدهد.
*** 

 -294نگرشی بر منزلت صحابه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /294 :



(موسی عزیزی)
شأن و منزلت واالی صحابه کرام رسول گرامی اسالم -صلی الله علیه وسلم -را بیان و
نگرش فقها و علمای برجسته شیعه را درباره آنان ذکر میکند .به تصریح نویسنده ،هدف از
نگارش این اثر ،آن است که ثابت کند عالوه بر آن که اهل سنت و جماعت به صحابه پیامبر
صلی الله علیه وسلم با دیده احترام شایانی مینگرند ،در البهالی کتابهای شیعه نیز
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میتوان نشانههای ارزش و احترام نسبت به ایشان را یافت و این امر میتواند راهگشای
بسیاری از مشکالتی باشد که عدهای بدان مبتال هستند و به دلیل ناآ گاهی و بیاطالعی،
به یاران پیامبر خدا -صلی الله علیه وسلم -توهین میکنند .وی کتاب را با تعریف مفهوم
صحابی و تبیین جایگاه اصحاب رسولالله در قرآن و سنت آغاز میکند .در ادامه ،بر اساس
سخنان و ادعیه نهجالبالغه و صحیفه سجادیه ،نشان میدهد که امام علی و حضرت
سجاد -رضی الله عنهما -چه شأن واال و احترام وافری برای صحابه قائل بودهاند و چه
رابطه صمیمانه و دوستانهای میان ایشان برقرار بوده است .نویسنده در بخش دوم کتاب،
به خصوصیات منافقین و انحرافاتی میپردازد که آنان در دین خدا پدید آوردند .او ضمن
برشمردن تفاوتهای منافقین و صحابه حقیقی ،سیمای آنان را در نهجالبالغه توصیف
کرده و در پایان ،وظیفه ما را در قبال صحابه و حفظ شأن و جایگاه ایشان شرح میدهد.
*** 

 -295خلفای راشدین از دیدگاه امیرالمؤمنین علی
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /295 :



(محمد عمر سربازی نقشبندی)
دیدگاه حضرت علی را نسبت به خلفای راشدین بیان کرده و رابطه دوستانه و
صمیمانه ایشان را به تصویر میکشد .نویسنده در این اثر با بهرهگیری از روایات نهجالبالغه
و دیگر کتب معتبر شیعه ،مقام و منزلت صحابه را از دیدگاه ائمه و پیشوایان تشیع – به
ویژه علی - بیان نماید و از این رهگذر ،میزان اختالف عقیده اهل تشیع با آراء و
اندیشه امامانشان را برای جویندگان حق ،آشکار سازد .وی در آغاز ،به شرایط جانشین
پیامبر اشاره نموده و چگونگی تشکیل شورا را شرح میدهد .سپس دیدگاه علی را
در قبال مهاجرین و انصار تشریح و فضایل شیخین را از زبان آن بزرگوار بازگو میکند.
موضع گیری حضرت در مورد انتخاب عثمان و فتنه منجر به شهادت وی و نظر ایشان
سایر
نسبت به طلحه ،زبیر و معاویه مباحثی است که در ادامه کتاب ،دنبال میشود .عنوان ِ
فصلها عبارتند از :ائمه اهل بیت و معاویه ،عقیده به «بدا» و پیامدهای آن ،امام مهدی و
قرآن از نگاه شیعه ،شهادت حضرت زهرا و داوری بیطرفانه عقل و شناخت اهل حق.
*** 
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 -296مختصر فقه از ادله قرآن کریم و سنت صحیح
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /296 :



(عبدالعظیم بن بدوی)
اثر مفصلی است در بیان احکام و شرایع اسالمی بر اساس باورهای مذهبی اهل سنت و
ً
جماعت .هدف از نگارش اثر حاضر ،ارائه مرجعی نسبتا کامل برای انجام امور شرعی و
آداب و ضوابط اجتماعی و اخالقی مسلمانان است .نویسنده با بهرهگیری از آیات نورانی
قرآن کریم و سخنان هدایت گر پیامبر اکرم ،ضمن بیان احکام شرعی ،دلیل حدیثی آن را
نیز شرح میدهد .عالوه بر این ،کتاب حاضر درسنامهای است درباره آداب و سلوک
مسلمان بودن و نحو برخورد در اجتماع و خانواده .کتاب با بیان احکام طهارت آغاز
میشود و به دنبال آن ،مسایل مربوط به نماز ،جنائز ،روزه ،زکات و حج آمده است .وی
سپس احکام ازدواج و طالق ،وصیت ،فرایض ،حدود و جنایات را به تفصیل شرح داده
است .در ادامه احکام قضا (داوری) و جهاد و در پایان نیز مسایل مربوط به عتق میآید.
*** 

 -297واجباتی که بر هر مسلمان مرد و زن دانستن آن ضروری است
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /297 :



(شیخ محمد بن سلیمان التمیمی)
مجموعه اعتقادات صحیح اسالمی را به اختصار بیان میکند .نگارنده اثر با اشاره به
جریآنهای انحرافی و الحادی در عصر حاضر و تالش برای فریب جوانان مسلمان ،هدف از
تألیف این اثر را در اختیار داشتن منبعی موجز و صحیح از اعتقادات ناب دینی میداند ،تا
در پرتو تعالیم حیاتبخش اسالم ،نسل نوپای جامعه از ّ
شر کفر و الحاد و تشکیک در امان
باشند .وی بحث را با بیان اصول اساسی اسالم و شروط ادا و پذیرش کلمه توحید آغاز و
ناقض دین فرد هستند .او در ادامه ،به توضیح انواع
سپس اعمالی را معرفی میکند که ِ
توحید و شرک پرداخته و رویکرد قرآن به این مسئله را شرح میدهد .کتاب با بحث درباره
انواع کفر و نفاق ،و معنا و مصداق طاغوت پایان میگیرد.
*** 
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 -298مقام نماز در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /298 :



(محمد صبور البخاری)
برکات و حسنات به جای آوردن فریضه نماز را بیان میکند .نویسنده در این نوشتار
کوتاه میکوشد تا شأن و جایگاه نماز را در اسالم بازگو نموده و چگونگی رسیدن به معرفت
واقعی نسبت به آن را توضیح دهد .وی پس از شرح چگونگی واجب شدن نماز و زمان آن،
اهمیت این عبادت را در حیات شخصی و اجتماعی مسلمانان بازگو میکند .در ادامه،
منافع اخروی نماز را برشمرده و عاقبت اهمال در این امر مهم را شرح میدهد .بحث با
شخص بینماز در نزد امامان اهل سنت و ویژگی نماز مطلوب پایان میگیرد.
حکم
ِ
ِ
*** 

 -299نماز جماعت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /299 :



(اسحاق دبیری)
اثبات وجوب و بیان فضایل نماز جماعت در اسالم است .نویسنده ،کتاب را با بیان
ارزش واالی نماز و منزلت آن در مقایسه با دیگر عبادات آغاز میکند و در ادامه ،اقوال
صحابه کرام ،تابعین و علمای بزرگ اسالمی را درباره واجب بودن شرکت در نماز جماعت
نقل مینماید .سپس دلیل چنین وجوبی را توضیح داده و منافع فردی و اجتماعی آن را
برمیشمارد .وی پس از بیان برخی آداب حضور در نماز جماعت ،به شرح عذرهایی
میپردازد که بر اساس آنها نماز جماعت از فرد ساقط میشود .در پایان نیز فضیلتهای
نماز صبح و عشاء و همچنین صبح و عصر تشریح میشود.
*** 

 -300جشن میالد رسول خدا
کدکتابخانهعقی ده 297/73 /300 :



(نویسنده :اسحاق بن عبدالله بن محمد دبیری)
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رساله کوتاهی است در باب بررسی لزوم برگزاری مراسم جشن و مولودی برای میالد
خیرالبشر – محمد مصطفی  .نویسنده در آغاز ،لزوم برگزاری مراسم مولودی برای
میالد رسول خدا را با استفاده از قرآن و سنت بررسی میکند و سپس به زمان و چگونگی
پیدایش چنین بدعتی در اسالم میپردازد .او بخش پایانی نوشتار خود را به حکم و نظر
اسالم نسبت به جشنهای مولودی اختصاص داده است.
*** 

 -301آموزش نماز


کدک تابخانهعقی ده297/35 /***:

راهنمای مختصری است درباره آداب نمازگزاردن در اسالم .نویسنده با استفاده از آیات
هدایتبخش قرآن کریم و احادیث نبوی ،مسایلی را درباره نماز بیان میکند که دانستن و
اجرای آنها برای هر مسلمانی واجب است .شیوه بیان مطالب ،به گونهای است که نوآموزان
و تازه مسلمانان و عالقهمندان به آ گاهی از احکام نماز را به ادامه بحث ،ترغیب مینماید.
وی اثر خود را با ذکر دالیل متعدد در وجوب نمازخواندن در اسالم و برکات و حسنات آن
آغاز کرده و فضایل نمازگزار را برمیشمرد .در ادامه ،شرایط طهارت و پاکیزگی الزم را برای
نماز بیان کرده و نمازهای واجب را معرفی میکند .چگونگی خواندن نماز ،احکام و کیفیت
نمازهای جمعه ،جماعت و نماز مسافر و اذکار و اورادی که خواندن آنها بعد از نماز ،توصیه
شده از جمله مهمترین مباحثی است که در ادامه آمده است.
*** 

 -302دموکراسی اسالمی حقیقت یا خیال
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /302 :



(ابوسعید انصاری)
بیان دیدگاه اسالم در مورد مردمساالری و بررسی میزان تطبیقپذیری آنها با یکدیگر
است .کتاب با بیان مفهوم دموکراسی و اسباب و اهداف آن آغاز میشود و سپس مقوالت
اخالقی و انسانی در نظامهای دموکراتیک مورد مداقه قرار میگیرد .نویسنده در ادامه به
تأثیر دموکراسی بر قوانین کشورهای اسالم و مقایسه آن با دیگر نظامهای حکومتی
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میپردازد .وی در فصل پایانی ،با استناد به موارد تاریخی ،ادعای مغرضان و دشمنان اسالم
را در رابطه با استبدادی بودن آن ،باطل میکند.
*** 

 -303منشور حقوق زن و وظایف وی در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /303 :



(د .ابراهیم ناصر)
اصول و ضوابط حضور زنان در جامعه و وظایف آنان نسبت به همسر و فرزندان را بیان
میکند .اثر حاضر در حقیقت ،حاصل تالش و همفکری عدهای از اندیشمندان مسلمان
است که با بهرهگیری از آیات نورانی قرآن و سخنان حکمتبار پیامبر مهربانی و رحمت-
صلی الله علیه وسلم -دیدگاه اسالم را نسبت به نقش وظیفه و حقوق زن در جامعه
اسالمی بازگو کردهاند .در عصر حاضر که فرهنگ بیهویت و مادی غرب ،زن را وسیلهای
برای هوسرانی و کامجویی قرار داده است ،توجه به شأن و جایگاه شایسته و محترم زن در
اسالم ،راهگشای معضالت اجتماعی و خانوادگی متعددی خواهد بود که ناشی از بیدینی و
درک اشتباه جایگاه زن هستند .از این روست که در اثر حاضر ،در واقع ،اساسنامهای
میبینیم که حول محور نقش و وظایف زن و نحوه ارتباط زنان مسلمان با دیگران تهیه
شده است.
*** 

 -304اسالم و نژادپرستی
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /304 :



(عبدالعزیز قاره – ترجمه :قریب اهلل مطیع)
دیدگاه اسالم را در مورد نژادپرستی و برتری نژادی یا خانوادگی شرح داده و مسلمانان
ً
را به اتفاق و وحدت کلمه دعوت میکند .دنیای جدید با معیارهای غیر اخالقی و صرفا
مادیگرایانه ،بشر را به سویی سوق داده که ارزشهای اخالقی و اعتقادی جای خود را به
های قومی و ملیتی داده است و همین امر ،موجب جدایی و اختالف مسلمانان در
برتری ِ
بسیاری از مناطق شده است .نویسنده در این اثر میکوشد تا با بهرهگیری از آیات نورانی
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قرآن و کالم گهربار پیامبر و سخنان صحابه کرام معیارهای حقیقی ارزش و شأن انسانی را
یادآوری کند و الگوی اصیل ارزشهای اسالمی را در وجدان مسلمانان بیدار سازد .وی در
فصل نخست ،آیات متعددی از قرآن را درباره شیوه مبارزه با نژادپرستی نقل و شرح
میکند .در فصل بعد ،سخنان پیامبر رحمت و مهربانی – محمد مصطفی - را در مورد
ّ
وجوب
علت
و
اسالم
امت
های
ویژگی
ادامه،
در
کند.
می
روایت
آن،
مت
مذ
ملیتگرایی و
ِ
اتحاد و یکپارچگی آنان را توضیح داده و در پایان ،نتایج و مفاسد نژادپرستی و غرور ملی و
َ
ن َسبی را برمیشمارد.
*** 

 -305جهانبینی اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /305 :



(مولوی عبدالملک مالزداده)
اصول اساسی تفکر اسالمی را بیان کرده و نگاه اسالم را به مسائل و دغدغههای
سیاسی ،فکری و اجتماعی انسان شرح میدهد .نویسنده در آغاز ،مبانی اساسی
اسالمشناسی را نام برده و تفاوت جهانبینی اسالمی با جهانبینی جاهلی را از دیدگاه
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بیان میکند .تفاوت جهانبینی مشرکانه با جهانبینی
اسالمی از نظر سیاسی ،اخالقی ،اقتصادی و اجتماعی موضوع بخشهای پایانی کتاب
است.
*** 

 -306راهنمایی بشریت به سوی اسالم
کدکتاب خانهعقی ده 297/94 /306 :



(محمد مردوخ کردستانی)
درستی و حقانیت خلفای راشدین را به اثبات رسانده و از عملکرد ایشان دفاع میکند.
نویسنده در این اثر ،با بهره گیری از آیات نورانی قرآن و کالم گهربار پیامبر حکمت و
کتابهای مورد قبول شیعه ،همچون نهج البالغه و اصول کافی ،شأن و منزلت واالی
خلفای راشدین را یادآور شده و بر صحت گفتار و کردار آنها صحه میگذارد .وی به طور
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اخص به مسئله خالفت و شایستگی تصدی آن وارد شده و نشان میدهد که برخالف
ادعای شیعیان ،حضرت علی آنان را گرامی میداشت و همواره به حق ایشان برای
خالفت اذعان میکرد.
*** 

 -307گفتوگویی مفید بین محمد و احمد
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /307 :



بیان دیدگاههای اصیل اسالمی و پاسخ به شبهات و سئواالت رایج درباره اختالف شیعه
موضوعات جنجال برانگیز میان
و سنی است .نویسنده در اثر حاضر ،مهمترین مسائل و
ِ
شیعه و اهل سنت را مطرح کرده و با استناد به آیات قرآن ،روایات نبوی و گزارشهای
صحیح تاریخی به آنها پاسخ میگوید .هدف وی از تألیف این اثر ،آن است که به دور از
ِ
های مذهبی و با زبانی پرمهر و منطق ،به شیعیان نشان دهد که عقایدشان تا چه
جانبداری ِ
اندازه از حقیقت به دور است .وی کتاب را در قالب گفتوگو میان دو دوست به نامهای
موضوعات مهم
احمد (اهل سنت) و محمد (شیعه) نوشته و در خالل آن بسیاری از
ِ
مذهبی را طرح کرده است؛ از جمله :پدیدآمدن شیعه ،تقیه ،محبت اهل بیت ،ابوهریره،
جشنهای اسالمی ،عید غدیر ،عزاداری برای حسین ،ترک شفاعت ،معاویه و یزید،
مصحف فاطمه.
رؤیت هالل ،مهر نماز و
خمس ،ازدواج موقت،
ِ
ِ
*** 

 -308گناه و آثار شوم آن در زندگی امت از قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /308 :



(عبدالله السدحان)
ناگوار گناه در زندگی انسان را بیان و راههای دوری و توبهکردن
آثار و عوارض شوم و
ِ
راه واقعی برگشتن به مهر
آن را تشریح میکند .هدف نویسنده از تألیف این اثر ،آن است که ِ
ِ
ً
و لطف خدا را نشان دهد و این عقیده را که «صرفا با توبهکردن ،همه گناهان پاک
میشود» تصحیح نماید .به تصریح وی ،توبهکردن شرایط و آدابی دارد که اگر حاصل نشود،
ِ
واجب
کارهای
و
صحیح
توبه
روش
بنابراین،
داشت.
نخواهد
فرد گناهکار
تأثیری در حال ِ
ِ
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پس از آن را بیان میکند .او در آغاز ،ریشه و اسباب گناه را توضیح میدهد و سپس ،آثار و
پیامدهای گناه در گذشتگان را به نقل از آیات قرآن ،روایات نبوی و گزارشهای موثق
ِ
تاریخی بازگو مینماید .در فصل بعد ،شرح حال برخی از یاران و پیروان حضرت رسول را
بیان می کند که دچار اشتباه و گناه شدند و عواقب آن را دیدند .در ادامه ،کارهای
ناگوار آن ،به سرعت دامنگیر انسان میشود .از دیگر
خطرناکی را معرفی میکند که نتایج
ِ
ثار گناه بر زندگی انسان ،توبه و شرایط آن،
مباحث کتاب میتوان موارد ذیل را برشمرد :آ ِ
راه رهایی از گناه و گناهانی که حضرت محمد از آنها نهی کردند.
پاککنندههای گناه؛ ِ
*** 

 -309راهکارهای شریعت برای پیشگیری و شفا در مقابل امراض
جسمی و روحی با استفاده از رقیه شرعی
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /309 :



(عبدالله محمد السدحان – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان شیوههای درمان مشکالت جسمی و روحی با استفاده از دعاها و تعویذهای شرعی
است .نویسنده کتاب ،ضمن اشاره به جامعیت دین اسالم ،آن را حاوی دستورات متعدد و
ارزشمندی برای پیشگیری از بیماریها و درمان آنها میداند .وی با استفاده از آیات قرآن
و سنت حسنه پیامبر اکرم 27 ،شیوه برای پیشگیری و درمان بیماریهای جسمی و روحی
ارائه میکند؛ بدین صورت ،خاطر نشان میسازد که اسالم عزیز ،کاملترین دین برای
هدایت بشر در ابعاد مختلف زندگی وی میباشد.
*** 

ِ -310ورد شبانه
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /310 :



(خالد الجریسی – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان ذکرها و دعاهای شبانه روزی است که در مواقع و شرایط مختلف خوانده میشوند.
نویسنده با بهرهگیری از اخبار و احادیث صحیح نبوی ،که در کتب روایی و سیره اهل
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سنت نقل شده ،دعاهایی را که پیامبر رحمت و مهربانی در زمانهای مختلف شبانه روز
بیان میفرمود جمعآوری کرده و به صورت موضوعی ،ارائه نموده است .در آغاز ،ذکرهایی
که مؤمن باید هر شب و روز بر لب جاری سازد نقل شده و در ادامه به دعاهای هنگام وضو
و پس از نماز ِوتر پرداخته است .دعای هنگام پوشیدن لباس ،هنگام خروج از منزل و
واردشدن به مسجد در بخشهای آتی آمده است .ذکر و وردهای بعد از نمازهای واجب،
دعای ورود به منزل و دعای قبل و بعد از خوردن و آشامیدن ،در ادامه کتاب آمده اند.
بخش پایانی کتاب ،معرفی دعاهای قرآنیای است که سفارش شده در صبح و شام خوانده
شود.
*** 

 -312چگونه عمر را طوالنی کنیم؟
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /312 :



(شیخ محمد بن ابراهیم)
معرفی و شرح اعمال صالحی است که موجب رضایت خداوند متعال و طوالنیشدن عمر
پاداش
و روزی میشود .نویسنده در بخش نخست کتاب ،اعمالی را معرفی میکند که
ِ
عمل
چندبرابر دارند و از  9نوع عبادت و کار نیکو نام میبرد .بخش دوم ،توصیف چهار ِ
مرگ انسان ،همچنان ادامه خواهد داشت .او با
باقی است ،یعنی اعمالی که ثوابشان بعد از ِ
بهره گیری از کالم الله مجید و روایات صحیح نبوی به شرح و توصیف هریک از این اعمال
میپردازد.
*** 

 -314اسالم ناب
کدکتابخانهع قی ده 297/99 /314 :



(ناصر بن عبدالکریم العقل – ترجمه :اسحاق دبیری)
پژوهشی جامعی است که به بیان انگیزه جنبش اصالح دینی محمد بن عبدالوهاب در
قرن  12هجری در شبه جزیره عربستان پرداخته و اصول عقیدتی این گروه از موحدین
ِ
مصلح را بازگو میکند .هدف از نگارش این اثر ،ادای احترام به شیخ محمد بن عبدالوهاب و
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ُ
غرض آن بزرگوار است .نویسنده در آغاز،
دفاع از آرمآنها و باورهای وی در برابر دشمنان م ِ
وضعیت نجد (منطقه میانی جزیره العرب) را پیش از دعوت شیخ ،در زمان خالفت امویان،
عباسیان و عثمانیان شرح داده است .وی پس از توضیح اوضاع جهان اسالم در هنگام
ظهور دعوت ،مختصری از زندگی ،خانواده ،نسب و تحصیالت شیخ را بیان میکند .سپس
حرکت اصالحی ،یا آنچه را که شیعیان« ،وهابیت» میخوانند به تفصیل شرح داده
حقیقت
ِ
ِ
و به اتهامات و افتراهایی که به آن وارد کردهاند ،پاسخ میگوید .در فصل بعد ،به منظور
پیام نهضت شیخ ،روش و عملکرد او را در دعوت به سوی حق و آموزههای
شفافسازی ِ
حقیقی دین ،مورد مداقه قرار میدهد .معرفی منابع معرفتی جنبش محمد بن عبدالوهاب
ِ
و بیان تفصیلی عقاید و آموزههای او در فصل بعدی آمده است .نویسنده در ادامه ،با ارائه
دالیل محکم از قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم ،بر کلیه اتهامات و دروغهایی که به شیخ
نسبت میدهند ،خط بطالن میکشد .سپس ،شهادت شخصیتهای دینی و پژوهشگران
علوم اسالمی را درباره حرکت اصالح طلبانه شیخ و آثار و برکات آن بیان کرده و در پایان،
تأثیرپذیری آنان از
به توضیح نظام سیاسی و مذهبی عربستان سعودی پرداخته و میزان
ِ
عقاید شیخ و دستاوردهای جنبش او را شرح میدهد.
*** 

 -315معالجه با نسخه قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /315 :



(سعید بن علی قحطانی)
شیوه درمان بیماریهای جسمی و روحی به وسیله قرآن و سنت را توضیح میدهد .با
وجود پیشرفتهای پزشکی هنوز بسیاری از مشکالت انسان حل نشده باقی مانده است .در
این میان برخی افراد غافل به سراغ ِورد و ِسحر و جادو میروند؛ حال آن که شفای
دردهایشان در قرآن کریم و اذکار و دعاهای مأثور از پیامبر گرامی اسالم -صلی الله علیه
وسلم -است .نویسنده در اثر حاضر ،به خواننده آ گاهی میدهد که چطور با اتصال به منبع
الیزال وحی میتواند بر مشکالتش فائق آید .وی پس از بیان مقدمهای در اهمیت درمآنهای
ِ
معنوی ،شیوه معالجه جادو و ِسحرزدگی ،چشمزخم و جنزدگی را به نقل از روایات متعدد
توضیح میدهد .در ادامه ،روش درمان برخی مشکالت جسمی را بیان میکند؛ از جمله:
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تب و نیش حشرات و گزندگان .وی سپس توصیههایی را که در مورد معالجههای گیاهی و
طبیعی به ما رسیده شرح میدهد و در پایان ،شیوه درمان بیماریهای روحی و
وسوسههای نفس را بیان میکند.
*** 

 -316تجلی حکمت در فلسفه پزشکی احکام
کدکتابخانهعقی ده 297/485 /316 :



(محمد عزیز حسامی)
بیان جنبهها و دالیل علمی ،پزشکی و بهداشتی احکام اسالمی است .این اثر ،دلیل
علمی دیگری است بر وحیانی و آسمانی بودن اسالم عزیز و انطباق آن با یافتههای پزشکی
و علمی بشر در عصر حاضر .کتاب ،با شرح اهمیت بهداشت در اسالم و نقش آن در عبادت
آغاز میشود .نویسنده در ادامه ،احکام اسالمی را به چهار دسته عبادات ،معامالت،
مناکحات و جنایات تقسیم کرده و سپس با بهرهگیری از آیات هدایتگر قرآن و کالم گهربار
پیامبر اکرم به بیان دلیل و هدف احکام فقهی پرداخته و آن را با یافتههای علمی مقایسه
میکند تا نشان دهد که دین خدا چگونه بر نیازهای فطری بشر بنا شده است.
*** 

 -317آداب خواستگاری و حقوق زوجین
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /317 :



(عبدالله ناصح علوان – ترجمه :ابراهیم تیموری)
چگونگی همسریابی و ازدواج و آداب همسرداری در اسالم و سنت نبوی است .مؤلف
در این اثر کوشیده است تا با بیانی صریح و به دور از مالحظات خاص اجتماعی ،مسایل
عمومی و شخصی همسران مسلمان را بررسی و دیدگاه اسالم و سنت پیامبر را در این
مورد بازگو نماید .وی در آغاز ،فلسفه تشریع در اسالم و چرایی ترغیب به آن را بیان کرده و
ِ
سپس به انحرافات جنسی و آفات اجتماعیای میپردازد که به خاطر ّ
تجرد و میل به
ُرهبانیت ،گریبانگیر جوامع انسانی میشود .چگونگی گزینش همسران و شرایط همسر ایده
آل ،موضوعی است که در ادامه بدان پرداخته میشود .وی سپس نحوه خواستگاری
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شرعی ،تعیین نامزد و دیدگاه اسالم را در این باره بیان میکند ،فصلهای بعدی به عقد
خاص
نکاح و احکام آن ،آداب شب زفاف و ولیمه عروسی اختصاص دارد .آنگاه ،به مسایل ِ
جنسی زوجین پرداخته و سپس حقوق متقابل زوجین را به یکدیگیر یادآوری میکند.
مشکالت و نارساییهای زندگی زناشویی و چگونگی مواجهه با آنها و شیوههای جاذبه
آفرینی در زندگی مشترک ،از جمله موضوعاتی است که در فصلهای پایانی مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد.
*** 

 -318نصیحتهای پدرانه به جوانان اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /318 :



(یوسف قرضاوی)
مجموعه اندرزهای دلسوزانه دکتر قرضاوی در زمینههای مختلف فردی و اجتماعی
برای نوجوانان و جوانان مسلمان است .این اثر در واقع ،فصل چهارم کتاب «بیداری
اسالمی بین افراط و تفریط» است که نظر به اهمیت تبلیغ و دعوت اصلی و صحیح برای
حصول بهترین نتیجه ،به صورت مستقل منتشر میشود .نویسنده در کتاب حاضر ،تجربه
سالهای متمادی فعالیتهای آموزشی و تبلیغی خود را در اختیار خواننده میگذارد و آنان
را به حفظ و مداومت بر ارزشهای اخالقی اسالم در مراودات فردی و گروهی ترغیب
میکند .وی با اشاره به تعالیم حیاتبخش قرآن کریم و شیوه زندگی و سلوک حضرت
رسول صلی الله علیه وسلم توصیههایی مفید را در هفت موضوع کلی بیان میکند :احترام
به تخصصها ،خداترسی و میانهروی ،آسانگیری ،اتخاذ شیوههای نیکو و حکیمانه در
تبلیغ ،ادب گفتوگو ،هماهنگی و نزدیکی با مردم و ُحسن ظن به مسلمین.
***

 -319بررسی علمی در اخبار مهدی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /319 :



(سید ابوالفضل برقعی)
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پژوهشی است در اخبار و احادیث منقول درباره مهدی -دوازدهمین امام شیعیان – و
برسی صحت و سقم آنها  .نویسنده در این اثر میکوشد تا با بهره گیری از آیات قرآن ،گزاره
های تاریخی و روایات ائمه شیعه ،اصالت وجود امام زمان شیعه را بررسی نماید  .آغاز
کتاب ،مقاله مستقل کوتاهی است به قلم یکی از همفکران مؤلف ،تا خواننده بدین صورت
بتواند در مورد محتوای کتاب و جهت گیری آن ،ذهنیتی کلی پیدا کند  .نخستین فصل
کتاب به بررسی روایات شیعی درباره مادر امام زمان و تولد و زندگی او اختصاص دارد .
نویسنده فصل بعد را به مسئله رجعت و ّ
کم و کیف آن و اتفاقاتی اختصاص داده است که
شیعیان معتقدند پس از رجعت مهدی رخ خواهد داد  .وی بالفاصله پس از نقل هر روایت،
ّ
ضدیت آن را با موازین عقل و منطق و قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت به اثبات میرساند .
در فصل بعد ،آیاتی از قرآن را شرح و تفسیر میکند که مدعیان وجود مهدی به وی نسبت
میدهند و سپس روایاتی را نقل و نقد میکند که به پیشگویی حوادث پس از مرگ او
اختصاص دارد .وی در ادامه ،به احادیث اهل سنت در مورد مهدی میپردازد .از آنجا که
مهم ترین اخبار و روایات در مورد مهدی ،در «بحار االنوار» مجلسی آمده است ،سی و دو
مختلف بحار را به تفصیل بررسی و تک تک روایات آن را موشکافی کرده و سقم و
باب
ِ
ضعف آنها را به اثبات میرساند.
*** 

 -320شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت
پژوهشی جامع است که به بررسی نصوص و متون معتبر دینی قرآن ،احادیث و روایات
درباره مسئله امامت و نقد و تحلیل آنها اختصاص دارد .این کتاب ،که یکی از مهمترین آثار
فارسی در زمینه نقد و عیارسنجی مفهوم امامت است ،آن دسته از آیات قرآن را که شیعه
ِ
ّ
دال بر حقانیت سلسله امامت میداند ،شرح و تفسیر کرده و یکایک احادیث و اخبار رسیده
از رسول اکرم ،صحابه کرام و ائمه شیعه را از لحاظ سند و راو ِی حدیث ،به دقت بررسی
ّ
نموده و پس از جدا کردن اخبار شاذ و دروغ ،که بخش اعظم این روایات را تشکیل
میدهد ،مفهوم و مصداق هر یک را تبیین میکند .نویسنده پس از بیان علل و ریشههای
اصلی اختالف و جدایی امت اسالم از یکدیگر ،ماجرای سقیفه بنی ساعده و مذاکرات و
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یفیت بیعت حضرت علی با
رویدادهای آن را مورد مداقه قرار داده و ضمن
شرح ماوقع ،ک ِ
ِ
ابوبکر صدیق -سالم الله علیهما -و روایات شیعه را در این موضوع ،نقل میکند .در بخش
بعد ،ماجرای غدیر خم و حقیقت آن مورد بحث قرار میگیرد .در این بخش ،شرح واقعه
نقد برداشت شیعه از آن ،محور کالم
غدیر ،انگیزه پیامبر خدا از ایراد خطبه مشهور غدیر و ِ
است .نویسنده در فصل آتی ،ماجرای سقیفه را به روایت کتاب "احتجاج" طبرسی نقل
کرده و نشان میدهد که ّ
حب و بغضهای مذهبی ،چگونه حقیقت را واژگون و نادرست
جلوه میدهند .او در ادامه ،ده حدیث مهم شیعه را که در استداللهای خود در بحث
سادات
یام
ِ
امامت بدان استناد میکنند ،به دقت تحلیل و بررسی میکند .بیان انگیزههای ق ِ
علوی در زمان امویان ،گفتار صریح ائمه شیعه درباره خالفت و دالیل تاریخیای که همگی
حاکی از عدم وجود ّ
نص درباره امامت هستند ،موضوع فصل بعدی کتاب است .در پایان،
ِ
ِ
فرقههای متعدد شیعه را که پس از هر یک از ائمه سر بر آوردند ،معرفی کرده و
اعتقاداتشان را شرح میدهد.
*** 

 -321باقیات الصالحات
کدک تابخانه عقیده 297/41 /321 :



سید محمد مهدی علی خان (نواب محسن الملک)
ترجمه :محمد عبدالشکور لکنوی)
بیان اصول عقاید اهل سنت و ِّرد عقاید خرافی و بدعتآمیز شیعه است .نویسنده در این
حقانیت
اثر ،با بهرهگیری از آیات قرآن کریم ،روایات نبوی و کالم صحابه ،درستی و
ِ
اعتقادات اهل سنت را ثابت نموده و به شبهات و ایرادات شیعه نسبت به این باورها پاسخ
میدهد .وی بحث را با صداقت و پاکدامنی و فضل صحابه پیامبر -به ویژه خلفا  -آغاز
کرده و در ابتدا ،دالیل عقلی و سپس ،شواهد نقلی فضیلت صحابه کرام را از خالل تورات،
ِ
انجیل ،قرآن و کتب شیعه استخراج نموده و در اختیار خواننده قرار میدهد .سپس
ایرادات و شبهاتی را که شیعیان ،به ویژه ،به مفهوم و تفسیر آیات قرآن کریم وارد کردهاند،
فضایل صحابه بزرگوار
در  9گروه مطرح نموده و به آنها پاسخ میگوید .وی در فصل بعد،
ِ
رسول الله را به نقل از ائمه شیعه† بیان میکند و آنگاه ،ضمن شرح چگونگی ایمانآوردن
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ابوبکر و عمر ،خدماتشان را به اسالم و پیامبرش شرح داده و در فصل آتی ،به چگونگی
شناخت تابعین و ویژگیهای ایشان میپردازد .اثبات عدم اعتقاد شیعه به قرآن ،موضوعی
است که در ادامه مباحث آمده است .در این بخش ،نویسنده احادیث متعددی را از کتب
ّ
تغییر لفظ
با
شدن
کم
یا
اضافه
وسیله
به
قرآن
تحریف
بر
دال
حدیثی شیعه نقل میکند،
ِ
ّ
آیات .از دیگر موضوعات کتاب میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :بطالن ادله امامت ،تفسیر
آیات خالفت ،اولی األمر و والیت ،سخنان علی که شهادت به درستکاری خلفا میدهد
و محبت اهل بیت در عقیده اهل سنت.
*** 

 -322دستنوشتههای حجت اإلسالم رادمهر در زندان اوین
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /322 :



یادداشتهای شخصی شهید مرتضی رادمهر در دوران اسارتش در زندان اوین است .او
که از روحانیون و طلبههای برجسته حوزه علمیه قم بود ،پس از آشنایی با باورهای اهل
سنت ،به آنان گروید و با هدف تبلیغ شعائر دین و مبارزه با خرافات و بدعتها قدم به
عرصه جهاد تبلیغی گذاشت .اما چندین بار گرفتار دژخیمان حکومت شیعی ایران شد و در
زندان به شدت شکنجه شد ،و سرانجام ،در این راه به دیدار معبود شتافت .آنچه در این
خودنوشت معنوی و ذکر حدیث نفس و بازتاب اندیشههای آن
کتاب میخوانیم ،شرح
ِ
مرحوم در زندان اوین است.
*** 

 -323مرحوم زنگنه و چگونگی گرویدن ایشان به اهل سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/92 /323 :



زندگینامه مرحوم رضا زنگنه و شرح و چگونگی هدایت ایشان به سوی یکتاپرستی و
کوتاه حاضر ،با دالیل و انگیزههای گرایش مرحوم زنگنه به
مذهب اهل سنت است .در اثر
ِ
اهل سنت آشنا میشویم و مصائبی را که وی در این راه متحمل شد همچنین
شخصیتهای تأثیرگذار بر وی را خواهیم شناخت.
*** 
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 -324مختصری در مورد زندگی شهید دکتر علی مظفریان
کدکتابخانهعقی ده 297/92 /324 :



زندگینامه شهید دکتر مظفریان و مجاهدتهای آن بزرگوار را به اختصار بیان میکند.
نامبرده از هدایتیافتهگان حق و ّ
مروجان اندیشه توحیدی اسالم بود که در سال  71و در
اثر شکنجههای دژخیمان جمهوری اسالمی به درجه رفیع شهادت نایل شد .نویسنده در
این اثر کوتاه ،شمهای از فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی و مذهبی دکتر مظفریان را شرح
داده و تالشهای او را برای مبارزه با خرافات و بدعتهای جامعه شیعی بازگو میکند.
*** 

 -325نامهای از یک خواهر دلسوز به یک خواهر شیعه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /325 :



(ام عمار آل عبدالحمید)
گفتاری صمیمانه با خواهران شیعه است که آنها را به بازاندیشی در افکار و عقاید
مذهبی خود و تعقل در پیام توحیدی اسالم دعوت میکند .نویسنده بحث را با بیان جایگاه
و اهمیت عقل و خردورزی در مکتب اسالم آغاز نموده و در ادامه مفهوم و معنای حقیقی
توحید را با بهرهگیری از آیات کالمالله مجید شر ح میدهد و هدف غایی یکتاپرستی را
ارزش بیبدیل قرآن در اندیشه و فرهنگ اسالمی اشاره
تشریح میکند .سپس به شأن و ِ
نموده و آنگاه بر موضوع نقش و هویت دینی زن مسلمان متمرکز میشود .وی با نقل
روایات و سیره نبی شریف -صلی الله علیه وسلم -و نمونههای مهم تاریخی ،رویکرد اسالم
را در قبال مقام زن در نزد خداوند ،خانه و جامعه تبیین میکند و آن را با نقش زن در
مذهب شیعه و نگاه فقه شیعه به وی مقایسه نموده و خواهران شیعه را به اندیشه بیغرض
درباره اهمیت و جایگاهشان و شناخت سخن حق فرامیخواند.
*** 

 -326تکامل فکر سیاسی شیعه از شوری تا والیت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /326 :



(احمد کاتب)
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پژوهشی مستدل و جامع است درباره مبانی فقهی و استداللی نظریه والیت فقیه و
حدود و اختیارات نهادهای قدرت در شیعه .فرمانروایی افســار گسیخته و غیر مسئوالنه
ِ
بالنقض ناعادالنه و دخالت او در امور اقتصادی ،اجتماعی
احکام
ولی فقیه در ایران  ،صدور
ِ
ِ
و قضایی کشور ،انگیزه نویسنده در این پژوهش بوده است .کتاب ،با بررسی تاریخ اندیشه
امامت مبتنی
سیاسی شیعه و چگونگی پیوند آن با نظریه شورا آغاز میشود و سپس نظریه
ِ
بر عصمت و احادیث منصوص و معجزات نقل شده از ائمه (!)که همگی مولود اندیشههای
متکلمین شیعه در قرن دوم است ،بررسی و تحلیل میگردند .دشواریهایی که این نظریه
در خالل قرنهای دوم و سوم با آن روبرو بوده است و ارتباط آن با فرضیه والدت امام
زمان ،در ادامه بحث میآید .سپس مدعیات و دالئلی که متکلمان و مورخین درباره والدت
بخش دالیل عقلی و فلسفی ،دالیل تاریخی و دالیل
و غیبت مهدی ارائه دادهاند در سه ِ
روایت منقول ،مورد مطالعه و نقد قرار میگیرند .در فصلهای بعدی ،پیامدهای
مستند به
ِ
منفی و مفاسد نظریه انتظار و آثار زیانبار آن در ابعاد اجتماعی و سیاسی جامعه شیعه
بررسی شده و کوششهای عدهای از متفکرین شیعه برای خروج از بنبست و انزوای
سیاسی ،تحلیل میشود .بخش پایانی کتاب ،به بررسی نظری آخرین مرحله تحول اندیشه
سیاسی شیعه (نظریه والیت فقیه) و جنبههای مثبت و منفی آن پرداخته و جوانب مختلف
نظریه شورا ،به عنوان اصیلترین و عملیترین راهکار اندیشه سیاسی شیعه ،معرفی شده
است.
*** 

 -327دروغگویان را بشناسید
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /327 :



تقیزاده)
(عثمان خمیس – ترجمه :جعفر 
پاسخی است به افترائات و دروغهای «محمد التیجانی» که در کتاب «ثم أهتدیت»
بیان شده است .اثر حاضر ترجمه فارسی کتاب «کشف الجانی محمد التیجانی» است که
با هدف نمایاندن دروغپردازیها و سخنان نادرست تیجانی و افشای خطاها و کژی های
وی به رشته تحریر درآمده است .نویسنده ،کتاب تیجانی را از آغاز بازخوانی و موارد
مغایرت آن را با آیات الهی و احادیث نبوی و روایات ائمه شیعه برجسته میسازد .وی
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همچنین تناقض گویی های فراوان تیجانی را از خالل کتابش استخراج کرده و در معرض
مشاهده و قضاوت خوانندگان قرار میدهد.
*** 

 -329شیعهگری
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /329 :



(احمد کسروی)
اثر حاضر ،یکی از جدلانگیز کتابها در نقد فرهنگ دینی جامعه ایران است .نویسنده
در این اثر با هدف پیکار با گمراهیها و نادانیها به نقد ریشهای و عمیق مذهب شیعه و
مروجان و حامیان آن – یعنی روحانیون – پرداخته است .انتشار این اثر تا بدانجا خشم
پیشوایان دینی را برانگیخت که فتوای قتل کسروی را صادر کردند .وی در این کتاب ،نه
در پی پژوهش علمی در تاریخ مذهب شیعه ،بلکه حمله و تخطئه باورهای خرافی و
بدعتهایی بود که روحانیون و مراجع پرنفوذ شیعه در میان تودههای مردم میپراکندند .او
کتاب را با بیان علل و چگونگی پیدایش اندیشه شیعی آغاز کرده و سپس به معایب و
شبهههایی میپردازد که بر مذهب شیعه و باورهایش وارد است .در فصل بعد ،زیانها و
مفاسدی را مطرح میکند که از این کیش برمیخیزد و در ادامه ،زورگوییها و ستمهایی را
که علمای شیعه (به گفته او «مالیان») بر مردم روا میدارند بیان نموده و در پایان ،نشان
میدهد که آنان چگونه از آیات والیت و نورین ،مصادره به مطلوب و برداشت شخصی
کردهاند.
*** 

 -330اجماع اهل ایمان و علم بر بطالن دین رافضیان
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /330 :



(صادق کرخی)
بیان دیدگاه علمای اهل سنت درباره اعتقادات شیعه و علت فساد عقیده و دین آنان
است .این اثر در بردارنده بیش از نود متن نقل شده از سخنان فقهای مذاهب مختلف
فقهی در خصوص شیعه (رافضه) و وقایع گوناگون تاریخی ای است که بر موضعگیری
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صحه میگذارد .به زعم نویسنده ،اندیشه تقریب مذاهبّ ،
ایشان گواهی داده و بر آن ّ
توهم و
شیعیان کافر ،محال است و وی
خیالی بیش نیست؛ زیرا همفکری و همگرایی مسلمانان با
ِ
در این کتاب کوشیده است تا کفر و شرک شیعیان را به اثبات برساند و نشان دهد که
علمای اهل سنت چگونه در این باره متفق القول و همصدا هستند .عنوان موضوعات کتاب
عبارتند از :اجماع بر تکفیر رافضیها ،احکام فقها درباره شیعیان ،مجموعه حوادث تاریخی
در تبیین حکم فقها ،مجموعه سخنان سلف درباره رافضیها ،دیدگاه ائمه اهل بیت در
خصوص رافضیان و نظر علمای حنبلی ،مالکی ،شافعی و حنفی درباره رافضیها.
*** 

 -331مسئله تقریب بین اهل سنت و شیعه
کدکتابخانهعقی ده 297/482 /331 :



(ناصر بن عبدالله بن علی الغفاری)
پژوهش بسیار مفصل و مبسوطی است که به بررسی ریشههای اختالف شیعه و سنی و
راههای کاستن از اختالف و تالش برای همبستگی مسلمانان میپردازد .نویسنده در بخش
نخست کتاب ،سنت را تعریف و مختصری از اعتقادات اهل سنت را بیان نموده و منابع آنها
را برای دریافت عقیده معرفی میکند .در ادامه ،تاریخ پیدایش شیعه و چگونگی پیدایش
مهم آن،
فرقههای مختلف آن را مورد بحث قرار داده و سپس به بررسی و ارزیابی فرقههای ِ
یعنی اثناعشریه ،اسماعیلیه و زیدیه پرداخته است .وی در ادامه اعتقادات فرقه رافضی
شدن تقریب مذاهب ،با
اثناعشری را با جزئیات بیشتری توضیح داده و آنگاه امکان عملی
ِ
وجود اختالفات و مشکالت عمیق آن را بررسی کرده است .در بخش بعد ،درباره مهمترین
تالشهایی سخن میگوید که در گذشته و حال ،در راستای تقریب مذاهب صورت گرفته
است.
*** 

 -333آیات منتخبات
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /333 :



(محمد ابراهیم دامنی)
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ّ
درسنامه عقیدتی طالب اهل سنت حنفی است .این اثر به صورت جزوهای از عقاید
حنفیه برای تدریس در حوزههای علمیه اهل سنت بلوچستان تدوین شده و ماهیتی درسی
دارد .نویسنده در هر بخش ،مهمترین مبانی اعتقادی اهل سنت را با استناد به آیات قرآن،
احادیث و کتب تاریخی معتبر شرح داده و سپس تفسیر آیات مذکور را ارائه میدهد و در
ادامه ،برای فهم بهتر موضوع ،مجموعه چند تمرین کوتاه را در اختیار خواننده قرار
میدهد .موضوعات و مباحث کتاب عبارتند از :چهار درس در توحید ،چهار درس در نبوت،
دو درس در معاد ،چهار درس در مقام صحابه ،داستان سفر پیامبر به مکه و علت بیعت و
چهار درس در اخالق اسالمی.
*** 

 -334محمد رسولالله
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /334 :



(عبدالرحمن بن عبدالکریم الشیحه)
سیره پیامبر پاک اسالم را به اختصار بیان و گوشههایی از فضایل اخالقی ایشان را ذکر
میکند .نویسنده مبحث را با شرح دوران کودکی پیامبر آغاز میکند و توصیف مختصری از
زندگی پربرکت ایشان پیش از رسالت عرضه میکند .در فصل بعد ،برخی از ویژگیهای
شخصیتی و رفتاری نبی کریم -صلی الله علیه وسلم -را توصیف میکند و آنگاه به توضیح
علت تعدد زوجات ایشان و انگیزهها و نتایج مبارک آن میپردازد .وی در فصل پایانی کتاب،
دالیل متعددی از کتابهای آسمانی پیشین و منابع تاریخی ارائه میکند دال بر نبوت
پیامبر اکرم و بشارت به آمدن آن بزرگوار برای هدایت بشریت.
*** 

 -335تعلیقاتی بر عقیده واسطیه
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /335 :



(محمد بن صالح العثیمین – ترجمه :اسحاق دبیری)
خالصه عقیده اهل سنت و جماعت پیرامون اسماء و صفات خداوند ،ایمان به خدا و روز
قیامت و دیگر مسائل اعتقادی است .انگیزه تألیف این کتاب ،آن است که عدهای از قضات
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منطقه واسط (ناحیهای بین کوفه و بصره) نزد شیخ االسالم ابن تیمیه رفته و از گرایش
مردم به اعمال خرافی ،بدعتآمیز و شرکآلود شکایت کردند و از وی خواستند تا کتابی در
باب عقاید صحیح دینی تحریر کند ،تا راهنمایی اهل سنت و جماعت در امور اعتقادی
باشد .در اثر حاضر ،متن کتاب ابن تیمیه با تعلیقات و حواشی دکتر العثیمین همراه شده تا
فهم مطالب آن برای خوانده آسانتر گردد .برخی موضوعات مورد بحث در کتاب ،عبارتند
از :معرفی روش اهل سنت ،اسماء و صفات الهی ،الحاد و انواع آن ،معنا و انواع حکمت
ّ
خداوندی ،محبت و مغفرت و رحمت ،علو و اقسام آن ،باورهای اهل سنت در مورد قرآن،
ُ
دالیل قرب و رؤیت خداوند ،فتنه قبر ،ایمان به قضا و قدر ،موضع اهل سنت در قبال صحابه
پیامبر و طریقه اهل سنت در سیرت و عمل.
*** 

 -336تشییع و معتقدان آن
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /336 :



(ابوعبدالرحمن محمدی)
بیان معتقدات شیعه و دالیل بطالن و فساد باورهای آنان است .نویسنده در این اثر
میکوشد تا با بهرهگیری از منابع شیعی ِصرف ،چهره واقعی این مذهب را از پس تبلیغات
ِ
پرهیاهو و مظلوم نمایانهاش بیرون آورد ،تا هم شیعیان بیخبر و کماطالع و هم دیگر
مسلمانان ،اصول عقیدتی آن را بشناسند .وی آنگاه با استناد به آیات هدایتگر قرآن کریم،
ِ
آنان را به راه صالح و صواب رهنمون میگردد .از جمله موضوعات اصلی کتاب ،میتوان به
موارد ذیل اشاره نمود :جایگاه ائمه و اهل بیت در نزد شیعه ،ازدواج موقت و حقیقت آن،
علل دشمنی شیعیان با خالفت ،باور به رجعت (بازگشت به دنیا پس از مرگ) در اندیشه
شیعه ،بازخوانی باور به مهدویت و ظهور امام غایب ،تحریف قرآن در اعتقادات شیعه و اذان
و نماز و کیفیت اجرای آن.
*** 

 -337طلحه و زبیر همسایگان بهشتی پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /337 :
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(ایوب گنجی)
زندگینامه و شرح رشادتها و فضایل طلحه و زبیر -رضی الله عنهما -دو تن از صحابه
برجسته پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -است .این دو بزرگوار از جمله شایستهترین
یاران وفادار رسول خدا بودند که متأسفانه ،به شیعیان به دلیل ناآ گاهیهای دینی و
تاریخی  ،آنان را مظلومانه آماج حمالت و انتقادات قرار دادهاند .نویسنده در این اثر
میکوشد تا با استناد به آیات قرآن کریم ،کالم گهربار پیامبر رحمت و سخن صحابه و
تابعین از ساحت آنان دفاع کند و چهره نورانی ایشان را بازنماید .وی پس از ذکر نسب و
خاندان این بزرگواران و نحوه ّ
تشرفشان به اسالم عزیز ،از مجاهدتها و جانبازیهای ایشان
در میدآنهای نبرد یاد میکند و گوشههایی از فضایل اخالقی و مراتب ایمانی و اعتقادی
ایشان را شرح میدهد.
*** 

 -338دفاع مقدس
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /338 :



(جالل الدین عبدالرحمن سیوطی)
بیان فضایل و کرامتهای حضرت ابوبکر و عمرب و دفاع از آنان در برابر تهمتها و
افترائات شیعیان است .نویسنده در آغاز به تعریف مفهوم صحابه پرداخته و علت فضل و
کرامت آنان را شرح میدهد سپس با استفاده از منابع متعدد حدیثی ،فضل و بزرگواری
شیخین را به اثبات میرساند در ادامه نشان میدهد که چرا ناسزاگویی به ابوبکر و عمر ،از
گناهان کبیره است .در پایان ،دیدگاه شر ع مقدس اسالم و ائمه حدیث را نسبت به
ناسزاگویان به اصحاب پیامبر توضیح میدهد.
*** 

 -339شیخین (ابوبکر و عمر)
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /339 :



سید عبدالرحیم خطیب
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پژوهش تاریخی مفصلی است در زندگی پرافتخار و دستاوردهای غرورانگیز دو یار باوفا
و خلیفه درستکار رسول خدا ،حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمرب .نویسنده در بخش
نخست کتاب ،به زندگانی ابوبکر و سپس عظمت و قدرت روحی آن مجاهد راستین
پرداخته و پس از بیان خدمات او در زمان رسول خدا ،نحوه انتخابش به عنوان خلیفه و
همچنین خدماتش به جامعه مسلمین را شرح میدهد .بخش دوم کتاب ،زندگی فاروق
اعظم عمر بن خطاب را شرح میدهد و پس از بیان نحوه تشرفش به اسالم و انتخابش به
عنوان خلیفه مسلمانان ،روش حکومت آن حضرت را مورد نقد و بررسی قرار میدهد و
خدمات متعددش را به جامعه اسالمی بازگو مینماید.
*** 

 -340احکام نماز و طهارت مریض
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /340 :



(شیخ عبدالعزیز بن باز – محمد بن صالح العثیمین)
اهمیت و ارزش واالی نماز را بیان نموده و برخی از مهمترین احکام مربوط به آن را
توضیح میدهد .کتاب با شرح شیوه نماز گزاردن خیرالبشر – حضرت محمد مصطفی صلی
الله علیه وسلم  -آغاز میشود ،و در ادامه دالیل و مستندات وجوب شرکت در نماز جماعت
ارائه میگردند .سپس با کیفیت وضوی صحیح ،غسل و تیمم آشنا میشویم و میآموزیم که
در هر یک موارد مذکور انجام چه اعمالی واجب ،مستحب یا مکروه است .چگونگی طهارت
کردن شخص بیمار و آماده شدن برای نماز و کیفیت ادای نماز وی موضوعاتی است که در
بخش پایانی کتاب میآید.
*** 

 -341یادی از وداع حجاج از سرزمین مقدس مکه
کدکتابخانهعقی ده 297/68 /341 :



نوشتار کوتاهی است که ابعاد عرفانی و روحانی سفر حج و اعمال مربوط به آن را شرح
میدهد و حال و هوای حاجیان را در هنگام ترک سرزمین وحی توصیف میکند .نویسنده
در این متن صمیمانه میکوشد تا اهداف عالی بزرگترین اجتماع مسلمانان را برشمارد و
ِ
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مسافر بیتالله الحرام را نسبت به مسئولیتها و وظایفش آ گاهتر گرداند؛ بنابراین ،به او
یادآوری میکند که پس از بازگشت به شهر خود باید در قبال خداوند و بندگانش چگونه
رفتار کند .وی آیاتی از قرآن کریم را که درباره ساخت کعبه و مناجات ابراهیم -علیه
السالم -است به عنوان شاهد آورده و سپس پیام توحیدی اسالم را از نو بیان میکند تا
همواره به یاد داشته باشیم که برای حفظ دین خود باید چگونه رفتار کنیم و از بروز و
اشاعه چه باورها و بدعتهایی جلوگیری نماییم.
*** 

 -342درسهای مهم برای امت اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /342 :



(عالمه عبدالعزیز بن عبدالله بن باز – ترجمه :اسحاق بن عبداهلل دبیری)
مهمترین احکام و عقاید اسالمی را به صورت فشرده و خالصه بیان میکند .نویسنده
کوشیده است تا اصول اولیه اعتقادی و فقهی را با استعانت از آیات قرآن و احادیث پیامبر
گرامی اسالم شرح داده و هدف آنها را بیان نماید .وی در آغاز ،روش تلقین و تالوت درست
سوره فاتحه و دیگر سورههای کوچک قرآن را به همراه شرح و تفسیر آنها ارائه کرده و در
ادامه ،ارکان اسالم و ایمان را یک به یک توضیح میدهد .سپس مهمترین آداب فردی و
اجتماعی اسالم را در زمینههای مختلف تبیین نموده و در پایان ،احکام نماز  ،وضو ،
عیادت و تدفین را بازگو میکند.
*** 

 -343نماز
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /343 :



(شیخ صالح الخلیفه)
شرایط وضو و کیفیت برگزاری انواع نمازهای واجب و برخی از نمازهای مستحب را
بیان میکند .نویسنده در این اثر ابتدا با بهرهگیری از آیات قرآن کریم و سخنان حضرت
رسول صلی الله علیه وسلم جایگاه رفیع نماز را در اسالم بازگو میکند و در ادامه ،به شیوه
صحیح وضو گرفتن و واجبات و مستحبات و ذکرهای سفارششده در هنگام وضو اشاره
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می کند .وی سپس به بحث درباره واجبات ،مکروهات و مبطالت نماز پرداخته و آنگاه
سنتهای نماز را برمیشمارد .فضیلت و آداب نماز جماعت ،شیوه ادای نمازهای عید فطر
و قربان ،نماز استخاره ،استسقا ،میت و نماز آیات موضو ع مباحث بعدی کتاب است .بخش
پایانی کتاب ،به احکام نماز و طهارت مریض اختصاص دارد.
*** 

 -344نقد نظریه پلورالیسم دینی در پیرامون میزگرد آقای دکتر
سروش
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /344 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
نقد و بررسی رویکرد «دکتر عبدالکریم سروش» درباره تکثرگرایی دینی و نحوه ارتباط
آن با امر رسالت است .نوشتار کوتاه حاضر ،سخنان دکتر سروش را در میزگرد ماهنامه
«کیان» به نقد میکشد ،چرا که دکتر سروش تصریح کرده است که «هیچ پیامبری
نمیتواند پلورالیست (تکثرگرا) باشد ،زیرا تمام ماهیت رسالتش این است که دیگران را به
سوی خود بخواند و از فرقهها و مکاتب دیگر منصرف کند .اما ما نیامدهایم که پیامبری
کنیم»؛ بنابراین ،به پلورالیسم دل میبندد و آن را نمونه مناسبی برای حکومت و جامعه
دینی معرفی میکند .استاد طباطبایی در این مقاله با اشاره به آیات متعدد قرآن کریم،
هدف از تشکیل حکومت اسالمی را ذکر کرده و اصول اولیه حکومت سیاسی اسالم را
توضیح میدهد.
*** 

 -345اصول و آداب گفت و گو در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /345 :



(صالح بن حمید – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان ویژگیها و شرایط مباحثه و مناظره در اسالم براساس آیات قرآن و سنت حسنه
پیامبر اکرم است .نویسنده در آغاز ،گفتوگو را تعریف و هدف از آن را بازگو میکند و
سپس ،دالیل به وجودآمدن اختالف میان مردم را شرح میدهد .در ادامه ،هشت اصل مهم
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را که طرفین بحث ،باید همواره مد نظر داشته باشند ،بیان مینماید .بخش دوم کتاب ،به
ِ
آداب بحث و گفتوگو اختصاص دارد که در آن ،شش مورد از بایدهای اخالقیای که
شایسته است در مناظره لحاظ شود معرفی میگردد.
*** 

 -347مناظر زیبای بهشت
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /347 :



(عبدالرحمن سلیمی)
ویژگیهای بهشت را برشمرده و نعمتهای آن را توصیف میکند .نویسنده در اثر حاضر
با نثری صمیمانه و دوستانه سعی میکند تا خواننده را برای لحظاتی به تفکر در عاقبت
فردوس برین او را به تقوا و
اعمالش وادارد و با ذکر وقایع آخرت و نعمات جاودان
ِ
درستکاری بیش از پیش ترغیب نماید .وی نعمات معنوی و روحی بهشت را خاطرنشان
ِ
ساخته و در ادامه با بهرهگیری از آیات هدایتگر قرآن کریم به توصیف برکات و عطایای
مادی آن میپردازد .ویژگی همسران ،خانهها و لباسهای بهشتی از جمله مباحثی است که
ِ
در ادامه ارائه میشود.
*** 

 -348تاریخ طبری
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /***:

بزرگترین و پرآوازهترین اثر مکتوب تاریخی بر جای مانده از سدههای  4-3ق ،مشتمل
ِ
بر یک دوره تاریخ عمومی از آفرینش تا سال  302قمری است .نام کامل این اثر« ،تاریخ
الرسل و االنبیاء و الملوک و الخلفاء» آمده است .این کتاب شامل دو بخش بزرگ است:
پیش از اسالم و پس از اسالم .بخش نخست ،در برابر بخش پس از اسالم بسیار اندک ،و
مشتمل است بر مقدمه مؤلف ،گفتارهایی در باب ماهیت زمان ،چگونگی آفرینش ،بعثت
پیامبران ،پادشاهان ایران ،اقوام و قبایل عرب ،نیاکان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و
سیره آن حضرت تا زمان هجرت .بخش دوم کتاب ،مشتمل بر تاریخ دوره اسالمی است و
مؤلف پس از این ،تا پایان کتاب ،وقایع را به صورت سالشماری مینگارد .البته در همین
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قسمت 3 ،بخش فرعی قابل تشخیص است :از خلیفه اول تا دوره خالفت علی علیهالسالم؛
خالفت بنیامیه ،از معاویه تا مروان بن محمد؛ خالفت عباسی از ابوالعباس سفاح تا المقتدر
بالله .طبری در آغاز کتاب ،در باب روش خویش ،چنین توضیح داده که او اخبار و آثار را با
استناد به راویان نقل کرده و از این میان ،آنچه با «ادله عقلی» استنباط شده ،بسی اندک
است .زیرا از نظر او ،اخبار گذشتگان ،برای کسی که زمان ایشان را درنیافته است ،جز از
طریق نقل و روایت بدست نمیآید و نمیتوان با عقل و اندیشه بدان راه یافت .این اثر،
گنجینهاي سرشار از آداب و رسوم قومها و ملتها نیز هست و از لحاظ بررسي وضعیت
اجتماعي ،سیاسي و اقتصادي در دوران اسالمي ،از منبعهاي مهم براي اهل پژوهش و
مطالعه است .با این حال باید گفت جنبههاي اعتقادي ،انگیزۀ اصلي طبري در تدوین تاریخ
عمومي او بوده است .از این رو ،تاریخ طبري سرشار از مالحظههاي فقیهانه است و پیوسته
بر سر آن است که از شرع دفاع کند و با گمراهي به نبرد بپردازد.
*** 

 -349رهنمود سنت در رد اهل بدعت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /349 :



این اثر برگردان فارسی کتاب «المنتقی» تألیف محمد بن عثمان ذهبی است .کتاب
مذکور ،برگزیده و فشرده کتابی است به نام « منهاج السنه النبویه فی نقض کالم الشیعه
القدریه» که شیخ االسالم ،احمد بن تیمیه دمشقی ،آن را در رد افکار و عقاید باطل تشیع،
به رشته تحریر درآورده است .شیوه نویسنده در این اثر ،ابتدا نقل عقاید شیعه درباره امامت
و خالفت و سپس ،پاسخگویی به آنها با استناد به آیات قرآن کریم ،سخنان پیامبر گرامی
ّ
زعامت
لزوم
مورد
در
را
ی
حل
عقل سلیم است .وی استداللهای عالمه
ِ
اسالم و منطق و ِ
علی پس از رحلت پیامبر ،سزاوارتر بودن علی برای خالفت و اثبات امامت او در قرآن بازگو
کرده و در هر مورد ،به تفصیل به آنها پاسخ گفته و نادرستی و ضعف هر یک را نشان
میدهد.
*** 

 -350بلکه گمراه شدی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /350 :
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(خالد عسقالنی – ترجمه :اسداهلل موسوی)
نقد و ردیهای مفصل است بر کتاب «آنگاه هدایت یافتم» اثر محمد تیجانی .کتاب
مذکور ،در بردارنده مدعیات مشخصی است که به ظاهر از اهل سنت بوده ،اما به دالیل
واهی و دروغی ،که در کتابش شرح داده ،به مذهب شیعه اثنی عشری درآمده است .از
آنجا که این اثر یکی از مهمترین ابزراهای شیعه غالی برای غوغاساالری و اثبات حقانیتش
به شمار میرود ،نویسنده بر آن شده است تا در یک پژوهش تحقیقی مبسوط ،دروغها و
ِ
خطاهای تیجانی را برمال سازد و شیعیان را به بازاندیشی اعتقادات خود دعوت نماید .وی
در باب نخست کتاب ،مفهوم و مصداق صحابه را از دیدگاه اهل سنت و شیعه دوازده امامی
بیان نموده و در ادامه ،دیدگاه تیجانی را درباره صلح حدیبیه ،مصیبت روز پنجشنبه و
عملکرد صحابه سپاه اسامه ،تحلیل و نقد میکند .باب سوم ،پاسخی است به ادعای وی در
قرآن صحابه و باب چهارم ،رد سخن تیجانی است در این مورد که رسول اکرم
مورد ِ
اصحابش را مورد نکوهش قرار داده است .در باب بعد ،مدعیات او را درباره نکوهیدن برخی
صحابه نسبت به برخی دیگر ،بررسی نموده و آنگاه ،مطاعن و یاوههای او را در قبال خلیفه
اول ،ابوبکر صدیق و همچنین عمر بن خطاب و عثمان بن عفوان پاسخ میگوید.
نویسنده در بابهای آتی کتاب ،ضمن افشای دروغهای تیجانی ،سیمای حقیقی ّام
ِ
المؤمنین عایشه ،طلحه ،زبیر و ابوهریره را توصیف و از آنان در مقابل کذب و افتراء او دفاع
می کند .وی در بخش پایانی کتاب ،به هفده مورد از شبهات شیعه درباره اهل سنت و
جماعت و اعتقادات آنان جواب میدهد.
*** 

 -351ازدواج موقت (صیغه) و پیامدهای آن
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /351 :



(ابوعبدالرحمن محمد مال الله – ترجمه :مرتضی رادمهر)
بررسی عقلی ،منطقی و فقهی پدیده ازدواج موقت و نقد دیدگاههای روح الله خمینی
در این باره در کتاب «تحریر الوسیله» است .نویسنده در این اثر ابتدا با استفاده از آیات
ُ
نورانی قرآن و کالم گهربار نبوی ،حرمت ازدواج موقت را ثابت کرده و در ادامه ،کالم و نگاه
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شیعیان را در افترا به عمر بن خطاب نقل مینماید و با ذکر روایات متعدد و مسانید،
منظر صحابه و تابعین نشان میدهد .وی سپس نظر اهل بیت و ائمه
تحریم متعه را از
ِ
شیعه را درباره نکاح موقت و حرمت آن شرح میدهد .منبع وی در این بخش ،کتب
حدیثی و روایی شیعه میباشد .او روایات جعلی و دروغهایی را که درباره استحباب متعه،
به ائمه منسوب کردهاند نقل کرده و کذب و ضعف آنها را نشان میدهد .افترائات تشیع به
صحابه ،از جمله عبدالله بن عمر و اسماء بنت ابی بکر و جواب به آنها ،موضوع فصل آتی
کتاب است .وی سپس در بحثی تفسیری ،استنتاج شیعه را از آیه  24سوره نساء بررسی و
باطل مینماید .نکات عجیب و غریب در مورد ازدواج موقت از دیدگاه شیعیان و بیان
روایات شگفتانگیز و جعلی ایشان در این باره ،موضوع فصل پایانی کتاب است.
*** 

 -353تحقیقی جدید درباره مسئله خمس
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /353 :



(عالء عباس الموسوی – ترجمه :اسحاق دبیری)
مبنای شرعی و فقهی خمس ارباح مکاسب را بررسی کرده و نادرستی و بطالن عقیده
خمس از منظر شیعه را به اثبات میرساند .نویسنده در این اثر با استفاده از منابع شیعی و
اقوال مجتهدین و دانشمندان طراز اول شیعه ،نشان میدهد که نه تنها هیچ اجباری برای
ً
پرداخت خمس وجود ندارد ،بلکه اصوال چنین مفهوم و مقولهای در مذهب شیعه ،بیپایه و
دار علمای شیعه را در این مورد خاطر نشان
اساس است .در ادامه ،اختالف شدید و دامنه ِ
ساخته و سپس به تفصیل آیه مربوط به پرداخت خمس ( 41انفال) را تعبیر و تفسیر
میکند .بحث در وجوب پرداخت زکات به دلیل طیف وسیع کاربرد و موارد مصرف آن در
ُ
مقایسه با خمس ،سابقه تاریخی پرداخت خمس در حکومتهای ستمگر و بطالن نظریه
خمس شیعی از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -354عیانات
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ابراهیم محمدی


کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:

نقد و بررسی کتاب «آنگاه هدایت یافتم» اثر محمد تیجانی و پاسخ به دروغپردازیها و
شرکیات مطرحشده در کتابش است .نویسنده در این اثر انتقادی مشروح ،با بهرهگیری از
آیات نورانی قرآن و کالم حکمتبار پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی -صلی
الله علیه وسلم -و گفتار صحابه و تابعین ارجمند ،اعتقادات صحیح اسالمی را در
موضوعات گوناگون بیان کرده و به ادعاهای باطل تیجانی پاسخهای کوبندهای میدهد.
وی با تکیه از دالیل محکمی از قرآن و سنت و تاریخ ،شأن و ارج واالی صحابه پیامبر را به
اثبات میرساند .در ادامه ،باورهای غلطی را که شیعیان درباره والیت ائمه ،زیارت ،شفاعت،
توسل ،علم غیب و قبرپرستی دارند مطرح کرده و تباهی و نادرستی یکایک آنها را نشان
میدهد.
*** 

 -355سئوال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنی عشری
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /355 :



(عبدالرحمن بن سعد الشثری – ترجمه :اسحاق دبیری)
بررسی عقاید مذهبی شیعه امامیه و پاسخ به ادعاهای آنها و اثبات دروغپردازی و ضعف
گفتار ایشان است .نویسنده در این اثر مبسوط ،که با تقریظ پنج تن از دانشمندان و علمای
مذهبی سرشناس اهل سنت همراه است ،مهمترین عقاید مذهبی شیعه را مورد مداقه و
ِ
ُ
زیربینی قرار داده و با ارائه دالیل بسیار محکم و متعدد ،بطالن آنها را به اثبات رسانده و
بیپایه و اساسبودن آنها را برمال میسازد .شیوه کار وی ،طرح یکصد و شصت و دو پرسش
ً
درباره معتقدات شیعه و پاسخ دادن به آنها صرفا براساس منابع شیعی است .بدین صورت،
خواننده حقیقتجو با قضاوت عادالنه و عاقالنه ،به ُسستی و ضعف افکار شیعیان پی
خواهد .کتاب ،موضوعات گوناگون عقیدتی و تاریخی اسالم را در بر گرفته است که برخی
از آنها عبارتند از :چگونگی پیدایش تشیع ،نزول وحی بر ائمه (!) ،تحریف قرآن و
موضعگیری امامیه در باره آن ،رویکرد تفسیری شیعه به قرآن و نمونههای آن ،تناقضات و
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دروغهایی از کتاب «کافی»« ،تهذیب األحکام و بحاراألنوار» ،اعتقادات شیعه درباره حج،
ُ
حقیقت خمس.
مصحف علی و فاطمه ،زیارت در اندیشه شیعه ،ازدواج موقت و
ِ
ِ
*** 

 -356مسیحیت را بشناسید
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /356 :



(قریب الله مطیع)
اصول اعتقادی مسیحیت را بیان کرده و از تالشهای مسیحیان برای مبارزه با اسالم و
تبلیغ و اشاعه اندیشههایشان پرده برمیدارد .نویسنده در آغاز کتاب ،اصول سهگانه
اعتقادی مسیحیت را شرح و در ادامه ،شیوه عبادات آنها را توضیح میدهد .در فصل بعد،
انجیل و وثاقت آن را مورد مداقه قرار داده و چگونگی و انگیزههای تحریف آن را بازگو
مینماید و سپس فرقههای مختلف مسیحیت را به همراه مختصری از باورهای هر یک
معرفی میکند .در بخش آتی از شیوههای آشکار و پنهان مسیحیان برای دعوت به
اعتقاداتشان پرده برمیدارد و نشان میدهد که آنان با چه عناوین و چهرههای ّ
موجهی
سعی در گمراه کردن مسلمانان دارند .در پایان ،شیوههای مقابله با توطئه مسیحیت را
بیان کرده و به اختصار ،شأن و جایگاه پیامبران – به ویژه حضرت مسیح – را در اسالم
تبیین میکند.
*** 

 -357سیری در جهان تشیع یا کشف اسرار پنهان حوزههای علمیه
شیعیان
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /357 :



(طه الدلیمی – ترجمه :اسحاق دبیری)
بررسی انتقادی عقاید شیعه امامیه و علمای آن و مقایسه آن با تعالیم ناب و اصیل
اسالمی است .نویسنده در تالش است تا با عیانکردن گوشههایی از تفکرات خرافی و
نابخردانه شیعه و تأثیر آن در جامعه شیعی ،چگونگی انحراف آن را از آموزههای دینی
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اسالم بیان نماید .وی بحث را با شرح َمشی زندگی رسول گرامی اسالم و اهل بیتش آغاز
کرده و گفتار ایشان را پیرامون مسایل گوناگون اجتماعی و زندگی مسلمانان نقل مینماید
و نشان میدهد که چگونه این بزرگواران بدون هیچ آالیش و به دور از دنیا دوستی،
زندگانی ساده و محقرانه ای داشتند .او سپس این روش زندگی را با حیات سراسر زر و زور
تزویر روحانیون شیعه  -به ویژه در عصر حاضر -مقایسه میکند .فصل دوم کتاب ،درباره
و
ِ
انحرافات شیعه در زمینه نماز و احکام مرتبط با آن است؛ از جمله به بدعتهایی اشاره
میکند که علمای شیعه در زمینه اوقات نماز ،وضو ،نماز جمعه ،نماز جماعت ،نمازهای
عید فطر و قربان ،قیام رمضان ،نوافل ،قرائت ،نماز میت ،خرید و فروش نماز و جایگاه
سجده در نزد شیعیان در مذهب خود وارد کردهاند .فصل سوم به نحوه برخورد شیعیان با
روزه رمضان ،احکام حج و راههای فرار از آن و کژیهای آنان در این زمینه اختصاص دارد.
وجوب زکات و علت پرداخت خمس به علما ،و احکام ربا
در فصل بعد ،نظر شیعه درباره
ِ
مورد ریزبینی و نکتهسنجی مؤلف قرار میگیرند .فصل پایانی کتاب ،به نکاح از منظر شیعه
پرداخته و به بیان بیعفتیها و رذایل و مصائبی میپردازد که در نتیجه ُمتعه ،گریبانگیر
جوامع شیعی شده است .احکام شیعه در مورد روابط زناشویی ،شیوه خلوتگزینی با زنان
ِ
و عجائب و غرائب رسالههای عملیه شیعه ،از دیگر موضوعات این بخش است.
*** 

 -358از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب
کدکتابخانهعقی ده 297/92 /358 :



(صالح الدین توحیدی)
سرگذشت و شرح حال حدود صد نفر از افراد نومسلمان و بیان انگیزهها و عواملی است
قت دین اسالم رهنمون شد .نویسنده ،سرگذشت این افراد را
که آنان ً را به سوی حق و حقی ِ
که بعضا دارای مشاغل و مرتبههای باالی اجتماعی و سیاسی بوده اند ،به طور خالصه بیان
میکند؛ اما در برخی موارد شرح حال برخی از این افراد و از جمله بارزترین آنها ،یوسف
اسالم ،ستاره آهنگهای غربی در دهه شصت ،و یوسف استس ،کشیش آمریکایی ،با
جزئیات بیشتری ارائه شده است .وی امیدوار است که شرح احوال شگفتانگیز این
رهیافتگان ،مایه بیداری آن دسته از جوانانی شود که رسیدن به امیال و آرزوهای خود را
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در پیروی از مادیات و بیتوجهی به معنویات میبینند .او در آغاز کتاب به دالیل گرایش
تفکیک حرفه و
روز افزون جهانیان به اسالم و اعتقادات پاک اسالمی پرداخته و سپس به
ِ
شغل سرگذشت هدایت ورزشکاران ،دانشمندان ،سیاستمداران ،خوانندگان و موسیقدانان و
کشیشان راهبان را به سوی آیین نجاتبخش اسالم شرح میدهد.
*** 

 -359دشمنی یهود و نصاری با اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /359 :



(ابونعیم یوسفی)
سنت
افشای توطئههای یهودیان و مسیحیان برای مقابله با اسالم و بیان مشی قرآن و
ِ
رسول اکرم در مواجهه با آنان است .نویسنده با اشاره به برخوردهای اخیر غرب با دنیای
اسالم ،به ویژه در افغانستان ،هدف خود را از نگارش این اثر ،آ گاهیبخشیدن به مسلمین
درباره رویکرد اسالم به دشمنیهای دیگر ادیان و متحد و همصداکردن مسلمانان در
برخورد با آنان میداند .وی با بهرهگیری از آیات روشنگر قرآن و تفسیر آنها کالم الهی را به
عنوان نابترین مرجع قضاوت درباره یهودیان و مسیحیان مورد مداقه قرار میدهد و به
فراخور موضوع ،سنت پیامبر حکیم اسالم را نیز در این مورد ذکر میکند.
*** 

 -360اسالم ناب
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /360 :



(م .عبدالهی)
بیان عقاید اصیل و ناب دینی و مقایسه آن با بدعتها و خرافاتی است که در جامعه
شیعی رواج یافته است .نویسنده با بهرهگیری از آیات هدایتگر قرآن کریم و احادیث نورانی
نبوی و استناد به اقوال ائمه و مجتهدین شیعه ،بدعتها و خرافات رایج بین شیعیان را به
دقت بررسی نموده و بر آنها خط بطالن میکشد .وی بحث را با موضوع توسل به غیر خدا
آغاز و ثابت میکند که چرا چنین عملی ،شرک و حرام است .در ادامه ،به مفهوم شفاعت
در اندیشه شیعه پرداخته و سپس حقیقت امامت در اسالم و چرایی و چگونگی آن را
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بدعت عزاداری و نوحهسرایی و نقد آن ،موضوعی
(براساس موازین اسالمی) بیان میکند.
ِ
است که فصل بعدی کتاب را شامل میشود .بحث در نذر و قربانی برای غیر خدا ،شرایط
استخاره صحیح از نظر اسالم ،مفهوم و تفسیر آیات اولی األمر و تطهیرّ ،
صحت سجده بر
ُمهر ،بحث در وجود و چگونگی تولد و غیبت امام زمان از نگاه شیعه و بازاندیشی عقیده
مهدویت موضوعاتی است که در ادامه آمده است.
*** 

 -361قطرهایی از دریای خرافات شیعه
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /361 :



(شیخ عبدالرحمن دمشقیه)
کتب حدیثی شیعه است .نویسنده
بیان نمونههایی از خرافات و بدعتهای موجود در ِ
در این اثر با استناد به مهمترین مصادر حدیثی شیعه ،همچون اصول کافی ،بحار األنوار،
من ال یحضره الفقیه ،مستدرک الوسائل و حق الیقین ،دروغها و خرافاتی را که در این
کتابها به وفور پیدا میشوند ،بررسی کرده و  47نمونه از آنها را در اثر حاضر ارائه داده
است .هدف وی از تألیف این اثر ،دعوت شیعیان به بازنگری در اعتقادات مذهبیشان و
باورشان به ّ
وثاقت روایات شیعی است .او از ارائه توضیحات تکمیلی و شرح هر
صحت و
ِ
حدیث برای اثبات دروغبودن آن خودداری کرده و قضاوت درباره آن را به عقل و منطق
ِ
سلیم خواننده واگذار نموده است.
*** 

 -364عمده األحکام من کالم خیر األنام
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /364 :



(ابی محمد عبدالغنی بن عبدالواحد المقدسی – محمد زمان زمانی)
مجموعه احادیثی است که از پیامبر اکرم درباره احکام اسالم روایت شده و از جانب
امام بخاری و امام مسلم در صحیحین آمده است .هدف از نگارش این اثر ،آن است که
مرجعی مختصر و سودمند برای پاسخ به سئواالت شرعی و نیازهای فقهی روزمره مسلمین
فراهم آورد .نویسنده روایات نبوی را ذیل  20موضوع مختلف جمعآوری کرده و موضوع را
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به بابهای متعدد تقسیم نموده تا مطالعه و یافتن حدیث آسانتر باشد .برخی از موضوعات
عبارتند از :طهارت ،نماز ،جنایز (مردگان) ،زکات ،روزه ،حج ،خرید و فروش ،ازدواج ،طالق،
لعان ،قصاص ،مجازات ،سوگند و نذر ،خوردنیها و آشامیدنیها ،لباس ،جهاد و آزادسازی
بردگان.
*** 

 -368روزه ،سپر پارسایان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /368 :



(خالد بن عبدالرحمن الجریسی – ترجمه :اسحاق دبیری)
شرح فضایل و برکات متعدد روزه ماه رمضان و احکام و آداب آن است .کتاب ،با دالیل
قرآنی وجوب روزه و معنای رمضان و مراحل واجبشدن آن آغاز میشود .در بخش بعد،
اسرار و ویژگیهای ماه مبارک رمضان بیان شده و آنگاه انواع روزه و آداب هریک معرفی و
تشریح میگردد .در فصل بعد چگونگی اثبات آغاز و پایان ماه مبارک رمضان و شرطهای
واجبشدن و صحت روزه و مبطالت آن مورد بحث قرار میگیرند .در فصل آتی ،نکات
خواندنیای درباره سنتها و مکروهات روزه و آداب و احکام اعتکاف ،نماز تراویح و زکات
فطر ارائه میگردد.
*** 

 -369زندگینامه حضرت زبیر
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /369 :



(عبدالرحمن شکوری)
شرح زندگی حضرت زبیر بن عوام از یاران و صحابه بزرگوار پیامبر اسالم و خدمات آن
بزرگوار به دین خداست .نویسنده ،کتاب را با بیان مختصری درباره خانواده و محیط نشو و
نمای زبیر آغاز میکند و سپس ،چگونگی اسالم آوردن و مشارکتش در غزوههای بدر و احد
را بازگو مینماید .در ادامه ،به همراهی و همرکابی آن بزرگوار با پیامبر اکرم در لیله
الجن ،جنگ خندق ،ماجرای بنی قریظه ،صلح حدیبیه و فتح مکه میپردازد .در فصلهای
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آتی ،عملکرد وی را در دوران خالفت ابوبکر ،عمر ،عثمان و علی تبیین نموده و در پایان،
گوشههایی از ویژگیهای برجسته اخالقی ،ایمانی و شخصیتی زبیر را بازگو میکند.
*** 

 -370ابوبکر صدیق :برترین صحابی و مستحقترین فرد به خالفت
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /370 :



(محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان فضایل و بزرگمنشیهای ابوبکر صدیق و استحقاق وی برای جانشینی پیامبر
اکرم است .نویسنده ،مبنای کار خود را کتاب «منهاج السنه النبویه» اثر شیخ االسالم ابن
تیمیه قرار داده و اکثر اقوال او را در کتابش ذکر کرده است .وی در این اثر به آیات قرآن،
احادیث صحیح نبوی و اقوال بزرگان دین استدالل نموده و کتابهای تاریخی را که آمیخته
به مطالب متناقض هستند ،مبنای کار قرار نداده است .او تمام زندگانی ابوبکر صدیق را از
هنگام مسلمانشدن تا زمان وفاتش بررسی نکرده ،بلکه تنها مطالب و نکات مهم را ،از
قبیل فضایل وی ،شایستهتربودنش برای خالفت و منفعت همه جانبهاش برای اسالم و
مسلمین ذکر نموده است .کتاب با بیان فضایل صحابه و خلفای راشدین آغاز میشود و
دالیل متعدد فضل و تقدم ابوبکر بر دیگر یاران رسول بیان میگردد .حکایتهای متعدد از
اشتیاق وی برای پیشگرفتن در انفاق مال و جنگ با دشمنان ،چگونگی انتصاب او به
خالفت مسلمین ،شرح اقدامات و از جان گذشتگیهای وی برای اسالم ،فعالیتهایش در
مدینه و بیماری و وفات او از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -371زندگانی خلفای راشدین
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /371 :



حسینپور)

(عبدالشکوری لکنوی – ترجمه :محمد یوسف
سیره خلفای راشدین را بیان کرده و فضایل و مکارم اخالقی آنان را برمیشمارد.
نویسنده در آغاز ،مختصری از عقاید اهل سنت را درباره شأن و کرامت صحابه بزرگوار
پیامبر به ویژه خلفای راشدین شرح داده و بدین صورت نشان میدهد که آنان از چه جایگاه
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رفیعی در نزد مسلمانان برخوردارند .سپس با استفاده از آیات قرآن کریم و سخنان رسول
مهر و رحمت ،شأن و جایگاه آن بزرگواران را در نزد خدا و رسول تبیین مینماید .آنگاه با
بهرهگیری از منابع مهم و موثق تاریخی و حدیثی ،تاریخ زندگانی پربرکت و اقدامات حضرت
ابوبکر ،عمر ،عثمان و علی را به تفکیک بازگو میکند.
*** 

 -372سیرت حضرت عثمان ذی النورین
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /372 :



(محمد جمال زهی)
بیان زندگینامه سومین خلیفه ارجمند پیامبر و شرح مکارم و مناقب اخالقی آن
بزرگوار است .نویسنده در آغاز ،پیشینه خانوادگی و نسب حضرت عثمان را بیان کرده و
احوال او را در دوران جاهلیت شرح میدهد .در ادامه ،پس از بیان چگونگی تشرف حضرت
عثمان به اسالم ،فضایل او را از زبان پیامبر اکرم و دیگر بزرگان دین بازگو میکند.
داستان ازدواج و هجرت آن بزرگوار و چگونگی خالفتش و دستاوردهای حکومت اسالمی
در دوره وی ،از جمله دیگر بخشهای کتاب است.
*** 

 -373دلیل و ُبرهان در تبرئه ابوهریره از ُبهتان
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /373 :



(عبدالله بن عبدالعزیز بن علی الناصر – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان فضایل و کرامات ابوهریره – صحابی ارجمند پیامبر اکرم – و رفع اتهام از آن
بزرگوار است .وی که از یاران صدیق حضرت رسول بود ،روایتهای بسیاری از ایشان
نقل کرده و از آنجا که بسیاری از آنها در کتب حدیثی اهل سنت منعکس شده و با مذاق
پژوهش
شیعیان همخوانی ندارد ،مورد طعن و ُبغض آنان واقع شده است .نویسنده در این
ِ
مفصل و مبسوط ،در فصل اول و دوم به جنبههای مختلف زندگی ابوهریره پرداخته و
روشهایی را که او حدیث فرا میگرفت و به دیگران میآموخت و همچنین جایگاه علمی و
ستایش خدا و پیامبر و صحابه و تابعین را درباره او بیان کرده است .در ادامه ،به طعنهها و
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شبهاتی جواب داده که عبدالحسین شرف الدین موسوی به شخصیت و احادیث نقل شده
از وی وارد کرده است .سپس به طعنهها و اشکاالت ابوریه به ابوهریره جواب داده است.
در فصل پایانی ،دروغها و خطاهایی تیجانی را در مورد سنت نبوی ارائه کرده و پاسخ داده
است.
*** 

 -374افتخار صحبت و همراهی با رسول الله
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /374 :



(شیخ صالح درویش – ترجمه :عبداهلل حیدری)
به بررسی تاریخی و روایی رفتار و سلوک پیامبر اکرم با صحابه و شیوه آن بزرگوار در
ارشاد و اصالح آنان اختصاص دارد .رسول خدا ،اسوه حسنه در تمام امور مسلمانان است و
نویسنده این اثر ،تالش میکند تا با استفاده از اخبار صحیح تاریخی و سخنان گهربار آن
عزیز بزرگوار و صحابه پاکش (سالم الله علیهم) گوشههایی از زندگی پر برکت ایشان را بیان
نماید .وی در آغاز ،مسئولیتهای متعدد پیامبر خدا را در قبال جامعه اسالمی و تک تک
اعضای آن برمیشمرد و در ادامه ،نمونههایی از رفتار ایشان را با اصحابشان در جنگهای
بدر ،احد ،خندق و حدیبیه ذکر کرده و نشان میدهد این رفتارهای پسندیده پیامبر ،چگونه
وقار رفتار صحابه میشد.
باعث متانت و ِ
*** 

 -375مناقب صحابی جلیل ابوهریره
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /375 :



(عبدالمنعم صالح العلی الغری)
شرح زندگی پرافتخار ابوهریره -رضی الله عنه -و خدمات او به اسالم است .این
صحابی بزرگوار رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم -از جمله شخصیتهایی است که
متأسفانه مورد طعن شیعیان قرار گرفته است و نویسنده در این اثر خواندنی کوشیده تا با
بیان سیره وی ،پرده از حقایق بردارد و چهره پرافتخار او را برای مسلمانان حقیقتجو
بنمایاند .او کتاب را با شرح زندگی پیش از اسالم ابوهریره آغاز و چگونگی تشرفش به
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اسالم را بیان میکند .در فصل بعد ،گوشههایی از سجایای اخالقی و ایمانی او را با نقل
سخنان حضرت رسول -صلی الله علیه وسلم -و دیگر صحابه توصیف نموده و آنگاه به
شرح ویژگیها و برجستگیهای علمی او میپردازد و نشان میدهد که روایتهایش تا چه
اندازه مورد اعتماد دیگر یاران و تابعین پیامبر خدا بود .نویسنده در بخش بعد به زندگی
ابوهریره پس از وفات پیامبر شرح داده و در ادامه ،به انگیزهها و دالیلی اشاره میکند که
موجب دشمنی شیعه با او گشته است .وی در فصل آتی ،رویکرد علویان و هاشمیان را در
قبال تضعیف و تخطئه این صحابی پیامبر بیان نموده و در پایان روایانی را معرفی میکند
که از او نقل حدیث کردهاند.
*** 

 -376زندگینامه سلمان فارسی
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /376 :



(سید عبدالله عقیلزاده)
بیان زندگینامه حضرت سلمان ،از صحابه بزرگوار پیامبر اسالم است .کتاب با شرح
مختصری از دوران کودکی و جوانی سلمان و مهاجرتش به شام ،عراق ،ترکیه و عربستان
آغاز میشود .نویسنده در ادامه ،چگونگی تشرف سلمان به اسالم را بیان کرده و ضمن
تشریح نقش او در جنگ احزاب (خندق) نمونههایی از زهد وتقوی ،تواضع و فروتنی و
شجاعت و کرامت او را بازگو مینماید .وی پس از نقل برخی از سخنان ارزشمند سلمان به
چگونگی بیماری و وفات وی اشاره میکند.
*** 

 -377بانوان صحابه ،الگوهای شایسته
کدکتابخانهعقی ده 297/97 /377 :



(عبدالرحمن رأنت پاشا – ترجمه :اکبر مکرمی)
بزرگوار دوران رسول اکرم و توصیف مجاهدتها و خدماتشان
شرح حال بانوان شریف و
ِ
به اسالم است .این اثر برای زنان مسلمان عصر حاضر ،الگویی تمام عیار از رفتار و کردار و
سلوک زن مسلمان است .نویسنده ،زندگی هشت نفر از بانوان نمونه صدر اسالم را بازگو
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کرده و فداکاریها و مکارم اخالقی و رفتارهای شایسته آنان را به تصویر کشیده است .این
افراد عبارتند از :حلیمه سعدیه ،صفیه بنت عبدالمطلب ،فاطمه زهراء ،اسماء بنت ابی بکر،
نسیبه مارنیه ،رمله بنت ابوسفیان و ام سلیم.
*** 

 -378دو سعید (سعید بن جبیر و سعید بن ّ
مسیب)
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /378 :



(محمد شفیع عثمانی – ترجمه :ابومسلم سرور براهوئی)
شرح حال سعید بن جبیر و سعید بن مسیبب (دو تن از تابعین بزگوار) است که از
مبارزان راه حق بودند و در مقابل حاکم ستمگر زمان خود -حجاج بن یوسف -ایستادگی
کرده و جام شهادت نوشیدند .نویسنده ،بخش نخست را به احوال سعید بن جبیر
اختصاص داده است .در این بخش ،وی ابتدا مختصری درباره والدت سعید بن جبیر و
خاندان و نسب او گفته و سپس ویژگیهای دینی و اخالقی او را بیان میکند .چگونگی
ُ
مبارزه و استقامت وی در برابر ظلمهای حجاج و گفتوگوی آن دو با یکدیگر ،این بخش را
به پایان میبرد .در بخش بعد ،داستان زندگی سعید بن مسیب را با مقام و منزلت وی و
آرای ائمه سلف درباره آن بزرگوار آغاز و مقام شامخ دینی و ویژگیهای شخصیتی او را ذکر
میکند .آنگاه ،داستان ازدواج مثالزدنی دختر سعید را از زبان همسر وی نقل نموده و در
ِ
ِ
پایان ،به بیان رشادتها و حقگوییهای آن شهید جاوید میپردازد.
*** 

 -379سیرت خالد بن ولید
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /379 :



(ابوعبدالفتاح عبدالله ریگی)
تاریخ زندگی و گوشههایی از مکارم اخالقی سردار رشید اسالم ،خالد بن ولید را بیان
اثرگذار خالد به
میکند .هدف از نگارش این اثر ،شناساندن هرچه بیشتر شخصیت
ِ
مسلمانان و ادای احترام به آن بزرگوار میباشد .نویسنده در ابتدا مختصری از پیشینه
خانوادگی خالد و نحوه تربیت و رشد ونمو او را شرح میدهد .سپس ،چگونگی تشرف
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ایشان به اسالم را بیان کرده و به توضیح جانفشانیها و خدماتی میپردازد که پس از
مسلمانشدن در راه دین خدا انجام داد .بخش پایانی کتاب ،به چگونگی بیماری و وفات
وی اختصاص دارد.
*** 

 -380با یاران پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /380 :



(محمد نقدی)
بیان شرح حال و روایتهای تاریخی درباره یازده تن از صحابه رسول گرامی اسالم
مستندات تاریخی و اخبار متواتر و
است .نویسنده در این اثر کوشیده است تا با استفاده از
ِ
صحیح ،گوشههایی از زندگی برخی از یاران رسول خدا را با نثری روایی و داستانی بیان
کند و ارزشهای اخالقی و معنوی هر حکایت را برجسته سازد .نثر کتاب ،ساده و بسیار
روان است و طیف ِس ّنی گستردهای از خوانندگان را در بر میگیرد .این بزرگواران عبارتند
ُ
از :عبدالقدوس ،حمزه ،حنظله ،محمد بن مسلمه ،خبیبُ ،جوبیر ،ابولبابه ،جعفر بن ابی
طالب ،ابوایوب انصاری ،خزمیه بن ثابت و بالل حبشی.
*** 

 -381حیات صحابه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /381 :



(شیخ محمد یوسف کاندهلوی)
شرح حال صحابه گرامی پیامبر اکرم و بیان نقش آنان در گسترش اسالم در نخستین
سالهای بعثت پیامبر است .نویسنده در آغاز ،ضمن اشاره به اولین روزهای رشد و نمو
اسالم ،نقش کلیدی صحابه را در قوتگرفتن پایههای دین تبیین میکند .سپس آیاتی از
قرآن مجید را که در مورد اطاعت از خدا ،پیامبرش و اولی األمر است نقل میکند و به
تفسیر آنها میپردازد .فصل بعدی کتاب ،نقل احادیثی است که به وجوب اطاعت و پیروی
از رسول خدا و خلفای وی اختصاص دارد .رویکرد قرآن کریم به صحابه پیامبر و چگونگی
انعکاس عملکرد آنان در کالم الله مجید ،موضوعی است که در ادامه بدان پرداخته
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میشود .این اثر در شش جلد تألیف شده است که به استثنای نیمه نخست جلد اول ،که
زندگینامه و شرح احوال و معرفی آثار نویسنده است ،سایر صفحات کتاب مشتمل است بر
روایتها و گزارشهای تاریخی متعدد درباره سیره حضرت رسول ،اخالق و مشی زندگی
صحابه ایشان و روایتهای فراوان درباره آنان.
*** 

 -387درسهای عقیدتی برگرفته از حج
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /387 :



(عبدالرزاق البدر – ترجمه :عبداهلل حیدری)
درسها و آموزههای عقیدتی اسالم را که در خالل اعمال حج میتوان آموخت ،بازگو
میکند .حج ،مدرسه ایمانی بزرگی است که مسلمانان در آن ،در عرصههای مختلف و در
تمام بخشهای دین ،اعم از عقاید و عبادات و سلوک درسهای بزرگ و فواید ارزشمندی
میآموزند .نویسنده در این اثر ،فلسفه برخی از اعمال حج را بیان کرده و هدف از انجام
آنها را شرح میدهد .عنوان برخی از درسهای آن عبارتند از :منافع مادی و معنوی ،ندای
توحید ،مبارزه با شرک ،طواف ،تلبیه ،بوسیدن حجراألسود و استالم رکن یمانی ،میعادگاه
عرفه و تراشیدن موی سر.
*** 

 -388چهل حدیث نبوی برای خانوادهها
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /388 :



(قریب الله مطیع)
پرحکمت پیامبر بزرگ اسالم درباره شیوه تربیت فرزند و وظایف
گزیدهای از کالم
ِ
متقابل زن و مرد و فرزند است .نویسنده در این اثر ،با بهرهگیری از روایات صحیح برگرفته
ِ
از منابع معتبر ،چهل روایت از رسول گرانقدر در موضوعات مختلف انتخاب کرده است.
برخی از موضوعات و عناوین آنها عبارتند از :شیوه تبریکگفتن به والدین ،نامگذاری و
امرکردن اطفال به نماز،
عقیقهدادن برای نوزاد ،ختنهکردن ،برقراری عدالت میان فرزندان،
ِ
میانهروی در محبت ،نقد همسر و فرزند و آداب سالمدادن.
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*** 

 -389فضایل چهار کلمه
عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر


کدک تابخانهعقی ده297/41 /***:

شرح فضایل و حسنات ذکر چهارگانه است .خداوند متعال چهار ذکر را در توصیف فضایل و
صفات با شکوهش بیان کرده و این داللتی است آشکار به عظمت و بلندی منزلت آنها
نسبت به دیگر اذکار .این ذکرها عبارتند از« :سبحان الله والحمد لله وال إله إال الله والله
أکبر» .در مورد فضیلت این اذکار ،روایتهای زیادی از پیامبر اکرم نقل شده و آنچه را در
این کتاب میخوانیم ،بخشی است از کتاب فقه ادعیه واالذکار .نویسنده با استفاده از
روایات نقلشده در «کتابهای ششگانه» فضل و عظمت این اذکار را از زبان پیامبر اکرم
صلی الله علیه وسلم بیان میکند.

 -390خطبههای پیامبر در حج
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /390 :



(عبدالرزاق البدر – ترجمه :غریب اهلل مطلع)
سخنان و اندرزهای پیامبر گرامی اسالم را در حجه الوداع نقل و تحلیل میکند.
سخنرانیهای پیامبر در ّ
حجی که در آن با مسلمانان خداحافظی نمودند ،مملو از پند و
اندرزهای گرانبها و دارای شأن و ارزش بسیاری است ،زیرا ایشان اساس و بنیاد اسالم و
مصالح و فواید عامه و اخالق نیکو را با سخنانی عبرتانگیز و الفاظی پرمغز و معنیدار بیان
نمودند .نویسنده در این اثر ،ابتدا ارزشهای خطبههای پیامبر را در حجه الوداع تشریح
کرده و سپس ،در دوازده فصل جداگانه 12 ،درس و نتیجهگیری ارزشمند از کالم گهربار
آن عزیز فرزانه را ارائه میدهد.
*** 

 -391مرگ در میزند
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /391 :
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(محمد جمال زهی)
نزدیک بودن مرگ و رها کردن دنیای مادی را گوشزد کرده و نکات مهمی برای آمادگی
«یوم الحساب» یادآوری میکند .انسان معاصر چنان غرق در زندگی مادی و لذات متعدد و
متنوع آن شده که بسیاری اوقات خود را موجودی نامیرا و ابدی میانگارد .نویسنده در اثر
حاضر ،خواننده را از زندگی پرهیاهوی دنیا جدا میکند و برای لحظاتی آخرت جاوید را با
همه ویژگیها و بیم و امیدهایش به تصویر میکشد .وی از کیفیت مرگ میگوید و
خصوصیات نخستین شب قبر و آیات روایات متعددی که درباره مرگ و نظام محاسبه
اعمال به ما رسیده است .مطالعه این کتاب ،بیشک ،تلنگری و یادآوریی تکاندهندهای
ً
است درباره آنچه که قطعا روزی به سراغ یکایک انسآنها خواهد رفت ،و تردیدی نیست
شرححال غافالن و بیخبرانی که آن را به مسخره میگرفتند ،خواننده را در یادآوری و
جدیت نسبت وظایف اسالمی و ایمانیاش یاری خواهد کرد.
*** 

 -392اخالق اجتماعی برای همه
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /392 :



(مصطفی سباعی – ترجمه :عبدالعزیر سلیمی)
بیان اخالق پسندیده اجتماعی و شیوههای مبارزه با اخالق و عادتهای ناپسند و زشت
است .این اثر در واقع گزیدهای از درسهای نویسنده است که وی آنها برای پخش در رادیو
مدارس سوریه تهیه و اجرا میکرده است .کتاب حاوی شش فصل است :فصل نخست ،به
موضوع خود کمبینی پرداخته و راههای مبارزه با آن و تقویت اعتماد به نفس را بیان
می کند و سپس ضمن تشریح مفهوم و مصادیق خودپسندی ،راهکارهایی را برای رهایی از
سوء تنگچشمی و اسراف کاری را بازگو نموده و
آن معرفی میکند .فصل دوم عوارض ِ
خواننده را یاری میرساند تا از آنها دوری کند .خودخواهی و از خودگذشتگی موضوع فصل
سوم کتاب است .تفاوتهای اندرز گفتن با آبروبردن ،مزایای صداقت و مفاسد دروغگویی و
چگونگی امانتداری و پرهیز از خیانت ،موضوع فصلهای چهارم تا ششم است .در هر فصل،
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نویسنده آیات قرآن و روایات و سیره نبوی را به عنوان دالیلی محکم برای گفتههای خود
ارائه میدهد.
*** 

 -394شبکههای ماهوارهای و پیامدهای آن
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /394 :



(خالد بن عبدالرحمن الشایع)
بیان مفاسد و مضرات استفاده از برنامههای ماهوارهای و گرفتارشدن در دام آنهاست.
نویسنده ابتدا به زیانهای عقیدتی ،فکری و روانی برنامههای ماهواره اشاره کرده و اثرات
سوء آن در عادات و رسوم مسلمانان و تقلید از ارزشهای کفار برمیشمارد .در فصل بعد،
به ضررهای تربیتی ،اخالقی و اجتماعی برنامههای ماهوارهای پرداخته و در آخر راه نجات
از این عادت ویرانگر و شیوه جایگزینی آن را توضیح میدهد.
*** 

 -395ویژگیهای یک دعوتگر
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /395 :



(عائض بن عبدالله القرنی)
اصول و شرایط دعوت به اسالم و راههای تبلیغ صحیح را شرح میدهد .در سالهای
اخیر که به لطف پروردگار ،روند اسالمگرایی رشد چشمگیری داشته است ،شایسته است با
آ گاهی از ضوابط و باید و نبایدهای تبلیغ اسالمی ،زمینههای گسترش آیین حیاتبخش
اسالم را مهیا کنیم؛ و این کتاب ،گامی است کوچک در این راه .نویسنده ابتدا کوشیده
است تا اهمیت مسئله را برای خواننده تبیین نماید و آنگاه ،ویژگیهای اخالقی و شخصیتی
یک مبلغ و داعی نمونه را در قالب نقشهای متفاوت ،برای دعوتگران توضیح دهد ،تا
بتوانند در شرایط و موقعیتهای مختلف در این امر شریف ،این اصول را به کار گیرند و
بهترین نتیجه را به دست آورند .در خالل مطالب کتاب حکایتها و داستانهای آموزندهای
از تجربیات دیگر مبلغین دینی آورده شده تا نمونههای عملی آن در اختیار عالقهمندان
قرار گیرد.
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***

 -396خشوع در نماز
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /396 :



(محمد صالح المنجد – ترجمه :عبداهلل دارابی)
راههای دستیابی به فروتنی و خشوع در نماز و فواید و برکات آن را بیان میکند.
نویسنده در آغاز ،حکم فروتنی در هنگام نماز را شرح داده و محاسن آن را برمیشمارد.
وی اسباب خشوع در نماز را بر دو قسم میداند :آنچه که خشوع را ایجاد و تقویت میکند
و از بینبردن آنچه که مانع خشوع شده و آن را تضعیف میکند .وی در ادامه ،با بهرهگیری
از آیات و روایات نبوی ،هجده راهکار و شیوه عملی مفید برای ایجاد فروتنی در دل مؤمن
نام میبرد .در فصل بعد ،پانزده نکته ارائه میکند برای دفع و محو موانعی که خشوع در
نماز را کم کرده و یا مانع آن میشوند.
*** 

 -397حکمت و فقه روزه همراه با مسائلی درباره زکات فطر
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /397 :



(عبدالعزیز قاضی زاده)
بیان فلسفه روزه در اسالم و احکام مرتبط با آن بر طبق مذهب امام شافعی است.
نویسنده در آغاز ،حکمت و فواید روحی و طبی روزه را بیان کرده و در ادامه ،به سنتهای
روزهداری و مکروهات و مستحبات آن میپردازد .سپس روزههای مکروه و حرام را معرفی
نموده و علت قداست ماه مبارک رمضان و ویژگیهای منحصر بفرد این ماه عزیز را
برمیشمارد .بخش پایانی کتاب ،به شرح مسایل مربوط به زکات فطر و احکام آن اختصاص
دارد.
*** 

 -398آداب عطسه و خمیازه
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /398 :
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(اسماعیل الرمیح – ترجمه :گلناز رخشانی مقدم)
بیان سنتها و روایات رسیده از پیامبر درباره عطسهکردن و خمیازهکشیدن است.
حیات ّ
طیبه پیامبر عزیز اسالم ،برای مسلمانان ،سراسر الگو و درس اخالقی است و آن
بزرگوار حتی در مورد کوچکترین و کمارزشترین مسایل زندگی ،مسلمانان را راهنمایی و
ارشاد فرمودند .در این کتاب ،نویسنده به آموزههای ایشان درباره عطسه و خمیازه پرداخته
و در آغاز به اموری اشاره میکند که فرد باید رعایت کند و مد نظر داشته باشد .سپس
روایات حضرت رسول را درباره کارهایی نقل میکند که در هنگام خمیازه کشیدن باید از
آنها اجتناب کرد .فضایل عطسهکردن ،آدابی که مؤمن باید در هنگام عطسهکردن رعایت
کند ،پاسخدادن به عطسه شخص مسلمان وکافر و بیان چند حکایت در این مورد از دیگر
مطالب خواندنی کتاب است.
*** 

 -399احکام سوگند ونذر
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /399 :



(عبدالکریم زیدان – ترجمه :سامرن محمد امینی)
نذرکردن در سنت اسالم است .از آنجا که
آداب ،روش و احکام قسمخوردن و
ِ
قسمخوردن و نذرکردن در دین اسالم دارای اهمیت زیادی است و تبدیل به پدیده
اجتماعی رایجی در تمام جوامع اسالمی شده است ،نویسنده این کتاب را با هدف آ گاهی
های صحیح این امور و احکام مربوط به آنها نگاشته
بخشیدن به مسلمانان درباره روش ِ
است .او بحث با را بیان معنای یمین (سوگند) و ترکیبات معنایی آن آغاز میکند و در ادامه
سوگند واجب ،مندوب ،حرام ،مکروه و ُمباح میپردازد .او سپس به انواع
به توضیح درباره
ِ
ٌ
سوگندهای قرآنی و مفهوم و کاربرد آنها اشاره کرده و شرایط و ویژگیهای محلوف علیه
(آنچه که بر آن سوگند میخورند) را بیان میکند .بحث فقهی و شرعی سوگندها ،موضوعی
است که در ادامه آمده است و در آن مباحث ذیل مطرح میشود :سوگند منعقد شده و
لغو سوگند و شرایط آن و احکام مربوط به سوگند
احکام آن ،انواع کفاره شکستن سوگندِ ،
دروغ .بخش دوم کتاب به نذر و اقسام آن اختصاص دارد .در این بخش ،نویسنده ضمن
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لفظ نذر و
تعریف نذر و
ِ
شروط آن ،به خصوصیات الزم برای شخص نذرکننده ،صیغه و ِ
ُ
شرایط منذور (چیزی که نذر شده است) پرداخته است .بیان احکام نذرهای نهگانه و نذری
ِ
ُ
که بر عهده میت است ،موضوعات فصلهای پایانی کتاب است.
*** 

 -400خاتمه نیکو
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /400 :



(عبدالله المطلق – ترجمه :عبدالحمید گل مهر آبادی)
راه دستیابی به سعادت ابدی و اخروی و کسب رضایت پروردگار متعال و ُحسن عاقبت
را بیان می کند .کتاب ،با اهمیت فوق العاده زندگی ابدی پس از مرگ و نقش اعمال ما در
ساز
رقمزدن آن آغاز میشود .نویسنده سپس عواملی را معرفی و تشریح میکند که سبب ِ
پایان نیکو برای زندگی انسان میشوند و در فصل بعد ،مهمترین دالیل نافرجامی و
روزی انسان در آخرت را نام میبرد؛ از جمله :تأخیر در توبه ،آرزوهای طوالنی ،عالقه
سیه ِ
به گناه و استمرار بر آن و خودکشی .در فصل آتی ،به راههای نجات قلب از بیخبری و
نادانی و در پایان ،اعمال و عباداتی را مسبب نجات و رستگاری فرد میشوند ،معرفی
مینماید.
*** 

 -401ماجرای غدیر خم و رابطه آن با اصل امامت
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /401 :



(ترجمه :اسحاق دبیری)
رساله کوتاه است در بیان وقایع غدیرخم و تحلیل حوادث و گفتارهای مربوط به آن،
نویسنده در آغاز ،ماجرای توریه یمن و نحوه اجرای خمس بر غنایم آن را توسط علی
بیان میکند .سپس حوادثی را که منجر به کدورت میان برخی اصحاب و علی شد بازگو
نموده و داستان را با خطبه پیامبر و انگیزه ایشان از ایراد آن خطبه به پایان میبرد .در
ادامه ،جایگاه اصل امامت را در اندیشههای بیان کرده و نشان میدهد که نص قرآن چگونه
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داللت روایت غدیر و
با این اندیشه نادرست و َجزمی شیعه در تضاد است .وی بحث را با
ِ

تحلیل خطبه پیامبر به پایان میبرد.

*** 

 -402خمس غنائم
کدکتابخانهعقی ده 297/34 /402 :



پژوهشی مختصری است که به بررسی دیدگاه شیعه درباره خمس و موارد مصرف آن و
مغایرت آن با قرآن و سنت رسول میپردازد .نویسنده در این اثر ابتدا آیه  41سوره انفال
را تحلیل و تفسیر نموده و مقصود از آن را شرح میدهد .سپس تضاد بین فلسفه پرداخت
زکات و خمس را (آنگونه که شیعه از خمس برداشت کرده است) نشان داده و دالئل
بطالن عقیده شیعه درباره خمس اموال و ارباح مکاسب را بیان میکند .در پایان ،به نقل از
کتب شیعه روایاتی از ائمه ارائه میدهد دال بر اباحه خمس و عدم نیاز به پرداخت آن.
*** 

 -403فرق بین ازدواج مسیار و موقت
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /403 :



(اسحاق دبیری)
تفاوتهای بین ازدواج مسیار در مذهب اهل سنت و ازدواج موقت (متعه) در مذهب
شیعه را بیان میکند .در سالهای اخیر که به مدد حاکمان شیعه ایران ،فتنه متعه رواج
یافته و جوانان شیعه را در دام این فساد خانمانبرانداز گرفتار کردهاند ،شائبهای برای
جوانان اهل سنت پیش آمده است که ازدواج مسیار ،همانند ازدواج موقت در مذهب شیعه
است .برخی مواقع نیز شیعیان در پاسخ به انتقاداتی که بر این کار غیرشرعی وارد میشود،
به دلیل ناآ گاهی در این مورد ،به ازدواج مسیار در مذهب اهل سنت طعن میزنند.
نویسنده در این اثر مختصر ،حکم شرعی ازدواج مسیار را بیان کرده و دیدگاه علمای اهل
سنت را درباره آن شرح میدهد .آنگاه آن را با ازدواج موقت و احکام و شرایط آن مقایسه
میکند و شش تفاوت اصلی و مهم آنها را خاطرنشان میسازد.
*** 
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 -404خویشاوندی بین صدیق و صادق
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /404 :



(ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان رابطه خویشاوندی بین یاران و اصحاب پیامبر خدا و ارتباط صمیمانه و گرم آنان
َ
است .نویسنده در این رساله کوتاه ن َسب امام جعفر صادق را مورد ُمداقه قرار داده تا
نشان دهد که وی از جانب مادر ،به حضرت ابوبکر صدیق متصل است .او با استفاده از
روایات شیعی سخنان امام جعفر صادق را در فضیلت و بزرگواری حضرت ابوبکر نقل
میکند.
*** 

 -405ازدواج موقت
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /405 :



(اسحاق دبیری)
بررسی پدیده ازدواج موقت در اندیشه تشیع ،براساس آیات قرآن ،روایات و فتاوی
محرمات
علماست .نویسنده ،کتاب را با بحث پیرامون احکام ازدواج در قرآن و واجبات و
ِ
آن آغاز میکند و به مفهوم لغوی استمتاع (لذتجویی) و مصادیق آن و رویکرد اسالم به آن
میپردازد .وی سپس به مبحث مهریه ،به عنوان مهمترین مسئله مرتبط با ازدواج ،اشاره
کرده و چهار نوع مهریه را نام برده و درباره هر یک توضیح میدهد .آنگاه ،روایات نقل شده
از پیامبر ،ائمه شیعه و فتاوای مجتهدان را مورد مطالعه و مداقه قرار داده و بدین شکل،
حرمت نکاح متعه را به اثبات میرساند .بررسی تاریخی شیوه عملکرد و دیدگاه ائمه در این
ِ
ِ
موضوع بخش پایانی کتاب است.
باره،
ِ
*** 

 -406راهی دیگر برای کشف حقیقت
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /406 :



(محمد باقر سجودی – ترجمه :اسحاق دبیری)
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اثر حاضر ،به حقیقتیابی ماجرای غدیرخم و وفات فاطمه زهرا اختصاص دارد .از آنجا
که موضوع مذکور ،از جمله مهمترین زمینههای اختالف شیعه و سنی است ،نویسنده
کوشیده است تا با ارائه مستندات قرآنی ،احادیث نبوی ،گزارشهای تاریخی و ادله عقلی و
منطقی ،حقیقت آنها را برای خواننده آشکار سازد .وی بحث را با روایت شیعیان و اهل
سنت از حوادث روز هجدهم ذیحجه آغاز و نقش پیامبر را در این واقعه تحلیل میکند.
ساز دروغپردازی و تفرقهافکنی در
سپس به بغض و دشمنیهایی اشاره میکند که زمینه ِ
بین مسلمانان شد .بخش دوم کتاب ،به حوادث دوران خالفت ابوبکر و عمر ،رابطه آنان با
َ
وفات فاطمه زهرا پرداخته
امام علی و بررسی مدعیات شیعه درباره ضرب و جرح و ِ
است .نویسنده در این بخش ،نادرستی عقاید و باورهای شیعه را در باره زندگی حضرت
فاطمه برای خواننده عیان میسازد.
*** 

 -407درسی از والیت
کدکتابخانهعقی ده 297/17 /407 :



(ابوالفضل برقعی)
بررسی معنای حقیقی «والیت» در قرآن و احادیث نبوی و مقایسه آن با دیدگاههای
شیعه است .نویسنده ،کتاب خود را با شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم آغاز میکند که بر
والیت تشریعی داللت دارند و در ادامه آیاتی را نقل میکند که والیت تکوینی را از رسول
خدا سلب نموده است .در همین راستا ،اخبار و احادیثی را از قول پیامبر و ائمه شیعه
بیان میکند که در نفی والیت تکوینی است و سپس دالیل عقلی و نقلیای را برمیشمرد
که نافی اینگونه والیت از پیامبر میباشد .وی آنگاه به احتجاجات غالیان شیعه درباره
امامت و والیت ائمه پرداخته و ادعاهای آنان را در تشبیه ،معجزات و کرامات ائمه ،حجت و
واسطه فیضبودن آنان بیان کرده و پاسخ میگوید .در فصل بعد ،حدیث ثقلین را به دقت
موشکافی می کند و آیات قرآن و روایات متعدد و متواتر ائمه شیعه را به عنوان دلیلی بر
صحت ادعای خود ارائه میدهد .فصل پایانی کتاب ،نگاهی است به رویکرد افراطی شیعیان
به ائمه و دالیل تضاد آن با قرآن کریم.
*** 
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 -408خیانت در گزارش تاریخ ( 3جلد)
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /408 :



مجموعه نقد و تحلیلهایی است که نویسنده در پاسخ به کتاب «بیست و سه سال» اثر
علی دشتی نوشته است .در کتاب مذکور ،تهمتها و دروغهای گزافی به اصل دین اسالم و
شخصیت و منش پیامبر مهربانش نسبت داده شده و طباطبایی کوشیده است تا در این اثر
با بهرهگیری از آیات نورانی قرآن ،روایات نبوی و گزارشهای صحیح تاریخی ،پاسخ
مناسبی به «بیست و سه سال» دهد .نویسنده در جلد نخست شیوه پژوهشهای تاریخی
اسالم شناسان را بررسی کرده و به تاثیر غرض ورزیهای آنان بر قضاوتها و اظهار
نظرهایشان میپردازد .سپس دوران کودکی و نوجوانی و جوانی رسول خدا را با بهره گیری
از منابع موثق تاریخی شرح میدهد.
جلد دوم ،به رویدادهای بعثت رسول الله و پاسخ به شبهات درباره ماهیت وحی و
چگونگی نزول قرآن پرداخته است.
جلد سوم کتاب ،به بررسی مسایل اجتماعی و نظامی و سیاسی در صدر اسالم
اختصاص دارد .این جلد ،با اهمیت هجرت پیامبر و سیاستهای اقتصادی و نظامی اسالم
در نخستین سالهای هجرت آغاز میشود و در ادامه به انتقاداتی جواب میدهد که متوجه
رویکرد پیامبر در جنگها و غزوات است .بحث در انگیزه جنگهای صدر اسالم و نحوه
برخورد با یهودیان مطالبی است که در ادامه بدانها پرداخته است.
*** 

 -411حقارت سلمان رشدی
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /411 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
نقد و تحلیل کتاب «آیات شیطانی» نوشته سلمان رشدی و بیان علل دشمنی غرب با
اسالم است .نویسنده ،کتاب را با شرح پیشینه دشمنی ُمغرضان با اسالم و انگیزههای آن
ِ
آغاز و از آن جمله به دروغپردازیهای ولتر – فیلسوف فرانسوی – اشاره میکند .در ادامه،
نمونههای دیگری از افترائات و تهمتها به پیامبر پاک اسالم را مثال زده و انگیزههای
اصلی آن را برمال میسازد .وی در بخش بعد ،ترفند نگارشی سلمان رشدی را نقد کرده و
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نشان میدهد که وی چگونه مطالب دینی و حقایق تاریخی را تحریف و از آنها مصادره به
مطلوب کرده است.
*** 

 -412رفع ابهامات و اباطیل از تعدد زوجات رسول الله
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /412 :



(شیخ محمد علی صابونی)
بیان علت تعدد همسران پیامبران اکرم و پاسخ به شبهات و اتهامات مغرضان و
دشمنان اسالم است .نویسنده میکوشد تا با استناد به وقایع تاریخی و ضروریات اجتماعی
کار
صدر اسالم ،دالیل چندهمسری رسول خدا را بیان کند .وی در آغاز حکمتهای این ِ
پیامبر را به  4دسته تعلیمی ،تشریعی ،اجتماعی و سیاسی تقسیم کرده و درباره هریک
توضیح میدهد .در ادامه ،به معرفی اجمالی  10همسر پیامبر اکرم و ویژگیهای
شخصیتی آنان میپردازد .بخش پایانی کتاب ،به آشنایی اجمالی با خلفای راشدین و
همسران و فرزندان آنان اختصاص دارد.
*** 

 -413مناظرات ویژه اهل سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /413 :



(آبتین امیری)
عقاید و باورهای اهل سنت و جماعت را به اختصار بیان میکند .کتاب با بیان اصول
اولیه اعتقادات اسالمی همچون شرک و توحید و ارکان ایمان و اسالم آغاز میشود و در
ادامه ،مبحثی کوتاه درباره صفات الهی میآید .بخش دوم کتاب ،اعتقادات خاص اهل سنت
را درباره مسایلی همچون قرب به خداوند ،فتنه قبر ،حشر و حوادث قیامت و قضا و قدر
بازگو میکند .نویسنده پس به بحث درباره مفهوم و منزلت صحابی و همسران پیامبر-
صلی الله علیه وسلم  ،و شرایط و ویژگیهای ّ
ولی مسلمانان میپردازد .وی در بخش سوم،
 67فرقه مختلف اسالمی را به همراه مختصری از باورهای مذهبی هر یک معرفی میکند.
*** 
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 -414مهدی موعود یا مهدی موهوم
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /414 :



(عبدالرحیم مالزاده)
نگاهی است انتقادی به مفهوم مهدویت و وجود امام زمان در مذهب تشیع و بیان
خرافت
موعود اهل سنت .نویسنده اعتقاد به وجود مهدی را عمود خیمه
تفاوتهای آن با
ِ
ِ
شیعه میداند و با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم و ائمه شیعه ،جعلی بودن
زمان شیعه و تفاوت بزرگ آن
وجود وی را ثابت می کند .او بحث را با تردید در فرضیه امام ِ
با موعود به معنی حقیقی آغاز میکند .در ادامه ،شباهتهای متعدد امام زمان را با موعود
یهودیان یادآور شده و چگونی ورود باور به وجود مهدی را از اعتقادات یهودیت به تشیع
شرح میدهد .وی با ارائه دالیل پیاپی ،بر اعتقاد امامیه درباره امام زمان خط بطالن
میکشد و در فصل پایانی به این موضوع میپردازد که چرا روحانیت امامیه این دروغ
خطرناک را ساخته و چنین امری را بر شیعیان تحمیل کردهاند.
*** 

 -415حقیقت عاشورا
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /415 :



(محمد عوده رحیلی – ترجمه :قریب اهلل مطیع)
رساله ای است در بررسی تاریخی علت و کیفیت روزه عاشورا و فضایل آن در قبل و بعد
از اسالم .نویسنده در آغاز ضمن اشاره به معنی لغوی و وجه تسمیه عاشوراء  ،قدمت سنت
روزهداری در این روز را بیان کرده و علت منسوخ شدن و رواج مجدد آن (پس از اسالم) را
شرح میدهد .در ادامه به حکمت و ارزش روزه عاشورا اشاره نموده و انواع روزههای
عاشورا و چگونگی انجام هریک را بازگو میکند .بخش بعدی اثر ،شرح فضایل روز عاشورا از
نگاه پیامبر اسالم است .وی سپس به روایات رسیده درباره روزه حضرت نوح و موسی و
محمد در روز عاشورا اشاره کرده و نحوه روزهداری این روز را توسط صحابه و تابعین،
تبیین مینماید .سابقه روزهداری قریش و جاهلیت در روز عاشورا و نحوه گرامیداشت
عاشورا در عهد امویان ،عباسیان ،فاطمیان ،ایوبیان و آل بویه ،مطالبی است که در ادامه
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فصل میآید .بخش پایانی کتاب ،به بدعتهای مرسوم در روز عاشورا و روایات ائمه شیعه
درباره این روز اختصاص دارد.
*** 

 -416تحقیق پیرامون حدیث قرطاس
کدکتابخانهعقی ده 297/26 /416 :



(احمد گلستانی)
بررسی تاریخی و روایی «حدیث قرطاس» و پاسخ به اشکاالت ،شبهات و تهمتهای
شیعیان در این مورد است .حدیث قرطاس ،به حدیثی اطالق میشود که پیامبر در
گرداگرد خود فرا خواند و فرمود« :قلم و دوات بیاورید تا برای شما
هنگام وفات اصحاب را
ِ
دشمنان سنت
چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید» .بسیاری از فرصتطلبان و
ِ

رسول ،با استناد به این حدیث ،حضرت عمر را آماج انتقاد و اعتراض قرار میدهند.
نویسنده در این اثر کوتاه کوشیده است تا با بهرهگیری از منابع تاریخی و حدیثی معتبر،
وثاقت این حدیث را بیازماید .وی در آغاز حدیث قرطاس را از نظر سند و سلسله راویان آن
بررسی نموده و آنگاه به این پرسش میپردازد که آیا نسبت هذیان به پیامبر از جانب عمر
صحیح است یا خیر .بررسی صحت و ِسقم داستان و ارائه استداللهای حدیثی و قرآنی در
دفاع از ساحت صحابه گرانقدر حضرت رسول ،موضوع بحث پایانی کتاب است.
*** 

 -417افسانه شهادت زهراء رضی الله عنها (جوابیه یورش به خانه
وحی)
کدکتابخانهعقی ده 297/97 /417 :



بررسی و عیارسنجی تاریخی و روایی ،ادعای شیعه درباره مصائب ،رنجها و شهادت
فاطمه زهرا است ،نویسنده ،حوادث زندگی حضرت زهرا را پس از وفات پیامبر ،یکی از
موضوعات و علل بسیار مهم اختالف شیعه و سنی دانسته و میکوشد تا با شرح منصفانه و
بازگویی تاریخ این دوران ،حقیقت آن را عیان سازد .وی در آغاز هر مبحث ،روایات تاریخی
شیعه را در این مورد نقل نموده و آنگاه به بررسی و حقیقت سنجی برخی از منابع تاریخ
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اسالم -مانند انساب األشراف ،األموال ،مروج الذهب ،المصنف ،عقد الفرید و تاریخ طبری-
به بیان حقیقت تاریخ زندگانی دختر پیامبر و رویدادی مرتبط با ایشان میپردازد.
*** 

 -418باطلکنندههای معاصر روزه
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /418 :



(خالد بن علی مشیقح – ترجمه :اسحاق دبیری)
به معرفی  20مورد از مبطالت حدید روزه اختصاص دارد که در کتب فقهی قدیمی
بدانها اشارهای نشده است .نویسنده با اشاره به اختراع دستگاهها ،داروها و پدیدههای
نوظهور در زندگی بشر ،برخی از آنها را که شبهه مبطلبودن را داراست با مجتهدین طراز
اول عربستان در میان گذاشته و اقوال مخالف و موافق آنان را در این اثر تدوین نموده
است .همچنین نظر مجتهدین متقدم اهل سنت را درباره مصادیقی که مشابه این موارد
بودهاند ذکر میکند .ایشان در استداللهای خود آیات قرآن و احادیث شریف نبوی را نیز
لحاظ کردهاند .از جمله این مبطالت میتوان به کپسول تنگی نفس ،قطرههای گوش و
بینی و چشم ،ترزیق ،آزمایش خون و شیاف اشاره نمود.
*** 

 -419جوابهای شبهات در مسائل زنده روز
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /419 :



(صالح بن عبدالله بن حمید)

پاسخ به شبهات و انتقادات مسیحیان نسبت به اسالم عزیز و ّرد اتهامات و
خردهگیریهای آنان است .نویسنده ،این اثر را در پاسخ به پرسشها و شبهاتی نوشته که
توسط یک مؤسسه صلیبی به نام «اآلباء البیض» منشر شده است .وی با بهرهگیری از کالم
الله مجید و روایات و سیره نبوی سئواالت غرضآلود این مؤسسه را پاسخ گفته و بر
نتیجهگیریها و استداللهای آن ،خط بطالن میکشد .مسایلی که در این پرسشها مطرح
ً
شده ،عمدتا حول محورهای زیر است :برابری انسآنها ،آزادی دینی و اجتماعی و مسئله
بردهداری ،حقوق زنان ،اجرای شریعت اسالمی و جهاد.
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*** 

 -422حدیث ثقلین
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /422 :



(عبدالعزیز ولی الله بن عبدالرحیم دهلوی)
به بررسی و نقد حدیث ثقلین و پیامهای آن میپردازد .نویسنده ضمن بیان داستان
ُ
واقعه غدیرخم ،خطبه پیامبر اکرم را نقل کرده و معنای دلیل کلمات آن را با استناد به
اقوال واژهشناسان زبان عرب شرح میدهد و بدین شکل ،پیام درونی آن عبارت و مفهومی
را که حضرت رسول مد نظر داشتهاند ،بیان میکند .وی در ادامه با استفاده از منابع دست
اول شیعی ،دالیل گوناگونی را عرضه میکند تا ثابت کند که شیعیان ،از آموزههای ناب
عبادات ائمهشان دوری گزیدهاند و علل این
رسول اکرم و تمسک به مشی زندگی و
ِ
انحرافات را شرح میدهد.
*** 

 -423کلید حدیثشناسی
کدکتابخانهعقی ده 297/26 /423 :



(عبدالله احمدیان)
اثری ارزشمند درباره علم حدیث و راههای تشخیص روایات صحیح و استدالل به آن در
علم حدیثشناسی از جمله علوم بسیار ارزشمند دینی و به
مباحث عقیدتی و فقهی استِ .
تعبیری ،باارزشترین معارف اسالمی است .نویسنده در این اثر با نثری شیوا و بسیار
ِ
سازمانیافته توضیح میدهد که چگونه با استفاده از قواعد این علم میتوان روایتهای
موثق را تشخیص داد و گفتهها و اعمال و اموری را که پیامبر پاک خدا -صلی الله علیه
وسلم -تأیید فرموده است ،بازشناخت .وی کتاب را با بحث درباره خبر به اعتبار تعداد
سند آن میپردازد .سپس
راویان آن آغاز میکند و در ادامه ،به موضوع مبدأ و کیفیت ِ
نسبت راویان و نقش آن را در اعتبار بخشی به خبر ،بررسی میکند .بحث در
رابطه
ِ
ویژگیهای حدیث مقبول و مردود ،صورتهای مختلف اداء و تحمل حدیث و شناسایی
مشخصات راویان حدیث ،موضوع بخشهای آتی کتاب است .نویسنده ،اثر خود را با موضوع
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تعدیل راوی و گزارشی از جلسات تعلیم احادیث رسول خدا -صلی الله علیه
جرح و
ِ
وسلم -به پایان میبرد.
*** 

 -424تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث
کدکتابخانهعقی ده 297/29 /424 :



(عبدالله احمدیان)
بیان تاریخ و سنتهای تدوین حدیث و چگونگی انتقال آن به دیگر مسلمانان در
نخستین سدههای هجری است .نویسنده در آغاز کتاب ،سنت روایت و کتابت حدیث را در
زمان پیامبر شرح داده و دنباله آن را در دوران شیخین (ابوبکر و عمر) و صهرین (عثمان و
علی) پی میگیرد .پیدایش علم رجال و سیر تکاملی نگارش احادیث و نهضت مبارزه با
احادیث جعلی ،موضوعاتی است که در ادامه بدانها پرداخته است .وی آنگاه به انگیزه و
چگونگی تألیف کتابهای سنن اشاره کرده و سپس ،ضمن بیان علل شرح نویسی بر
جوامع و زواید
جوامع و کتب اولیه ،مهمترین آنها را معرفی میکند .سیر تدوین کتب
ِ
ِ
ِ
حدیث ،در فصلهای آتی مورد بررسی قرار گرفتهاند .کتاب ،با شرح انواع علوم حدیثی
پایان میپذیرد.
*** 

 -425روش نماز پیامبر از تکبیر تا سالم
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /425 :



(محمد ناصر الدین آلبانی – ترجمه :عبداهلل ریگی احمدی)
بیان شیوه نمازخواندن پیامبر اکرم است .کتاب حاضر ،یکی از بهترین و صحیحترین
کتابها در مورد نماز پیامبر خداست ،زیرا مؤلف بدون تعصب به مذهب خاصی ،سنت
پیامبر را از خالل مهمترین کتب حدیثی جمعآوری کرده است .وی در آغاز ،سخنان ائمه
حدیث (رحمهم الله) را در پیروی از سنت صحیح و ترک سخنان مخالف با حدیث نقل
یکایک بخشهای نماز را با استفاده از شیوه پیامبر اکرم آموزش داده و
میکند و آنگاه،
ِ
اعمال مستحب در هر بخش را بیان میکند.
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*** 

 -426محمد ،شناسنامه خانوادگی پیامبر اکرم
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /426 :



(محمد زاهر ابوداود)
اطالعات خواندنی و جذابی در مورد پیامبر اسالم و ویژگیهای شخصیتی و خانواده
ایشان بیان میکند .نویسنده در آغاز ،شجره ظاهری پیامبر اکرم را شرح میدهد .در ادامه،
همسران پیامبر خدا و ویژگیهای آنان را معرفی کرده و سپس توضیحاتی درباره فرزندان و
نوادگان آن بزرگوار ارائه میدهد.
*** 

 -427توحید
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /427 :



(صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان)
آموزههای توحیدی اسالم را بیان کرده و بدعتهای شرکآمیز در دین را شرح میدهد.
نویسنده کتاب را با بیان چگونگی پیدایش انحراف در خداپرستی آغاز نموده و در ادامه،
تعریف و انواع شرک و تفاوت میان آنها را توضیح میدهد .در فصل بعد ،کفر و نفاق و
گونههای مختلف آنها را تعریف کرده و مفهوم و مصادیق فسق ،گمراهی و ارتداد
ِ
نقص آن
برمیشمارد .در ادامه ،گفتار و کرداری را که با توحید منافات داشته و باعث ِ
میشوند ،معرفی میکند و آنگاه عقیده صحیح در خصوص پیامبر ،اهل بیت و صحابهاش را
شرح میدهد .فصل پایانی کتاب ،به تعریف بدعت ،معرفی انواع بدعتهای دینی و
موضعگیری اهل سنت در قبال اهل بدعت و باورهای نادرست آنان اختصاص دارد.
*** 

 -428از قرآن و حدیث عقیدهات را بیاموز
کدکتابخانهعقی ده 297 /46 /428 :



(محمد بن جمیل زینو – ترجمه :عبدالرب سیدزاده)
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بیان عقاید اصیل اسالمی و مهمترین احکام شرعی بر اساس آیات قرآن و روایات نبوی
رسول رحمت
است .مؤلف این اثر با استفاده از آیات قرآن مجید و استناد به روایات و سیره
ِ
و مغفرت ،اساس اعتقادات و باورهای اسالم را با زبانی ساده و به صورت پرسش و پاسخ
شرح داده است تا نوجوانان و جوانان مسلمان و هدایتشدگانی که توفیق تشرف به اسالم
را یافتهاند ،مرجع مختصر و در عین حال مفید و جامعی از اصول ایمانی خود داشته باشند.
وی پرسشها را به صورت موضوعی دستهبندی کرده است که برخی از آنها عبارتند از :حق
خداوند بر بندگان ،اقسام و فواید توحید ،شرک و انواع آن ،توسل و طلب شفاعت ،جهاد و
احکام آن ،دعای مستجاب ،شرایط قبول اعمال و راههای دفع وسوسههای شیطان.
*** 

 -429توسل (وساطت بین خدا و بندگان)
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /429 :



(فائز ابراهیم محمد)
مفهوم «توسل» را بیان کرده و سابقه تاریخی اعتقاد به آن را در باورهای جاهلیت شرح
میدهد .یکی از بزرگترین نقاط تفاوت اهل سنت با شیعیان ،اعتقاد به توسل و ارجاع و
استغاثه به ائمه و اولیاء در گذشته برای وساطت به درگاه خداوند متعال جهت بخشش
گناهان است و شیعه تا جایی در این امر پیش رفته که دهها دعا و مناجات واجب و
مستحب در این مورد جعل کرده است .نویسنده این کتاب میکوشد تا پیشینه تاریخی این
اندیشه را از دوران جاهلیت بیرون آورد و با استعانت از آیات قرآن مجید ،بطالن آن را به
اثبات رساند تا نشان دهد که یکی از اهداف اسالم ،برچیدن بساط شرک و چندخدایی و
ورود اعتقاد به بت و معبودهای مصنوع به جزیره
توسل بوده است .وی در آغاز،
چگونگی ِ
ِ
عرب جاهلی را معرفی میکند .آنگاه به ظهور اسالم و
العرب را شرح داده و انواع خدایان ِ
تأثیری میپردازد که اندیشه توحیدی آن ،بر باورهای جاهلی داشت .او با اشاره به
آموزههای اصیل و صریح اسالم نشان میدهد که مفهوم توحید چیست و اعمال شرکآلود
محو حسنات میشوند.
چگونه باعث ِ
*** 
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 -430به سوی نور توحید
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /430 :



(شیخ احمد بن حجر آل بطامی)
شرح و معرفی اندیشهها و عبادات ناب و توحیدی اسالم و دعوت شیعیان به بازاندیشی
در عقاید خود میباشد .بخش نخست کتاب ،به بیان مفهوم توحید ،معرفی انواع آن
(ربوبیت – الوهیت – اسماء و صفات) و توضیح پیرامون هریک اختصاص دارد .نویسنده در
بخش دوم ،ضمن بیان عبادتهای یازدهگانه ،تفاوت میان انواع توحید و معنای «ال إله إال
الله» و «محمد رسول الله» را تشریح میکند .وی در بخش پایانی کتاب ،به مفاهیم
«توسل» و مصادیق صحیح آن اشاره کرده و ضمن نقد رویکرد و عملکرد شیعیان در توسل
به اولیای خدا ،به شبهات مطرح شده در این مورد پاسخ میگوید.
*** 

 -431تولی و ّ
تبری در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /431 :



(صالح بن فوزان الفوزان – ترجمه :عبدالعزیز یداتی)
ّ
تولی» و « ّ
تبری» در اسالم و شرح مصادیق آن است .مهمترین اصل پس
بیان مفهوم «
از محبت خدا و رسولش ،دوستی و مودت با اولیای خدا و دشمنی با دشمنان اوست و
پایبندی به این عقیده ،از جمله اصول عقاید اسالمی است و بر هر مسلمانی واجب است تا
به این دوستی و دشمنی ،معتقد و عامل باشد .اثر حاضر ،با هدف تفسیر و بسط معنای این
دو واژه به رشته تحریر درآمده است .نویسنده با بهرهمندی از آیات نورانی قرآن و کالم
گهربار پیامبر حکمت و رحمت ،در بخش نخست 9 ،مورد از نشانههای دوستی با کفار را با
ِ
ذکر مثال و مصداق ،یک به یک برمیشمارد و آنگاه به نشانهها و عوامل دهگانه دوستی با
مؤمنین اشاره میکند ،تا مسلمانان بدانند که باید از چه اموری احتراز کرده و به چه
عاداتی استمرار داشته باشند.
*** 
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 -432ارکان ایمان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /432 :



(ترجمه :عبدالله حیدری)
مفاهیم اساسی اعتقادی دین اسالم را بیان کرده و ارکان و اصول بنیادین آن را شرح
میدهد .کتاب با طرح مفهوم و معنای ایمان و ارکان دین آغاز میشود و پس از این مقدمه،
به موضوع اصلی وارد میشود .فصل نخست ،به بحث و تعریف رکن اول ،یعنی ایمان به
خدای عزوجل و مسایل پیرامون آن اختصاص دارد؛ از جمله :راههای تحقق ایمان ،اهمیت
توحید در دین ،تعریف عبادت و دالیل یکتایی باری تعالی .فصل دوم ،رکن دوم ایمان را که
باور به وجود فرشتگان الهی است تشریح میکند و مسایلی از قبیل جنس ،تعداد ،نامها و
صفات فرشتگان ،شکل ظاهری و نیازهای آنان و حق ایشان بر انسآنها را به بحث میگذارد.
رکن سوم ،ایمان به کتابهای آسمانی است .در این فصل ضمن بیان علت نیاز انسان به
کتاب هدایتگر الهی ،فهرستی از کتب آسمانی گذشته ارائه کرده و درباره هریک توضیحاتی
میدهد .در فصل چهارم ایمان به پیامبران به عنوان رکن دیگری از ارکان اعتقادات اسالمی
معرفی میگردد .موضوعاتی همچون حکمت فرستادن انبیاء ،مسئولیت آنان ،تعداد
پیامبران و معجزاتشان ،علم غیب و عصمت ایشان در این فصل مطرح میشود .در فصل
بعد ایمان به روز رستاخیز و مسایل مرتبط با آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
مسایلی همچون :عالئم صغری وکبری قیامت ،فتنه و عذاب قبر ،کیفیت وقوع قیامت،
نحوه حشر و حساب و جزاء ،شفاعت و شروط پذیرش آن ،میزان ،صراط و بهشت و دوزخ.
فصل پایانی کتاب ،به رکن ششم اسالم ،یعنی ایمان به تقدیر میپردازد .پس از بیان
اهمیت ،مراتب و اقسام تقدیر ،به چگونگی آفرینش افعال بندگان و عقیده سلف درباره
تقدیر اشاره میکند .برخی از مباحث این فصل عبارتند از :رضایت به قضا و قدر ،اقسام
هدایت ،اقسام اراده ،استعمال اسباب و ثمرات ایمان به تقدیر.
*** 

 -433توسل جایز و غیر جایز
کدکتابخانهعقی ده 297 /46 /433 :



(عبدالعزیز بن عبدالله الجهنی – ترجمه :اسحاق دبیری)
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مشروع آن است .در دین مبین اسالم،
بیان مفهوم «توسل» و شرح انواع مشروع و غیر
ِ
قراردادن هر عمل صالحی است
«توسل» یکی از واالترین عبادتهاست و معنای آن ،وسیله
ِ
ّ
غلط
که موجب رضایت خداوند متعال و تقرب به او گردد .متأسفانه ،شیعیان با برداشت ِ
این مفهوم و توسل به ائمه و اولیای خود ،شرک را در اعتقادات و ابعاد گوناگون زندگی
خود نهادینه کردهاند .نویسنده این کتاب کوشیده است تا با تفسیر و شرح آیاتی از قرآن
کریم که درباره این مفهوم هستند ،نادرستی برداشت آنان از این واژه را به اثبات رسانده و
جنبههای صحیح آن را نشان دهد .عنوان موضوعات مورد بحث در کتاب ،عبارتند از:
وضعیت باورهای دینی عرب جاهلی در زمان بعثت ،شفاعت حق ،تفاوت بین جاهلیت و
توسل شیعی ،تطبیق عملی توسل مشروع در عهد صحابه ،توسل جایز ،دعا به غیر از خدا،
ُ
وسایل شرک و ادعاهای شبههناک اهل باطل.
*** 

 -434معنای ال إله إال الله
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /434 :



(دکتر صالح بن فوزان الفوزان)
بیان معنای حقیقی «ال إله إال الله» است و آنچه که این جمله بر آن داللت دارد.
اهمیت این عبارت تا بدان جاست که آن را «کلمه توحید» نامیدهاند و به همراه شهادت به
پیامبری حضرت محمد -صلی الله علیه وسلم -شرط ورود به اسالم است ،عمل به
ِ
موجبات و اقتضائات آن است که باعث مسلمان بودن فرد میشود و هیچ راهی به سوی
معبود نیست .مگر عمل به مفاهیم عمیق این کلمه .نویسنده در این اثر خواندنی ،ابتدا
ِ
منزلت و مقام این جمله را در زندگی روزمره انسان شرح میدهد .و سپس فضایل و
محاسن آن را بیان میکند .در ادامه ِاعراب این جمله و معنای واژگانی آن را توضیح
میدهد .ارکان ،شروط و معنای ال إله إال الله ،معرفی اموری که پس از ادای این عبارت بر
انسان واجب میشود و نتایج پربرکت آن از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -435عالمتهای قیامت
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کدکتابخانهعقی ده 297/44 /435 :



(محمود رجب جمادی الولید – اسحاق دبیری)
بیان عالمتهای قیامت براساس آیات الهی روایات و سنت نبوی و اقوال سلف میباشد.
مباحث کتاب ،به صورت پرسش و پاسخ است و نویسنده کوشیده است تا با بیانی
روش ارائه
ِ
صریح و ساده ضمن استناد به آیات و روایات ،پاسخ جامعی برای سئوالهای مطرحشده
ارائه نماید .وی بحث را با موضوع عالمتهای قیامت و کیفیت وقوع آن آغاز میکند .در
ادامه ،نشانههای نزدیکشدن قیامت و حوادثی را نام میبرد که در زمان حیات پیامبر و
خلفای اربعه از آنها به عنوان نشانههای نزدیکی قیامت تعبیر میکردند ،و روایاتی را نقل
میکند درباره زیادشدن قتل و فساد ،تغییر حاالت مردم و افزایش سختیها و مصائب که
ّ
شدن قیامت کبری هستند .نویسنده فصل بعد را به موضوع فتنه و
نزدیک
بر
دال
همگی
ِ
معنای آن و حوادث این دوران اختصاص میدهد .فصل پایانی کتاب ،به عالمت هفدهگانه
قیامت و شرح و تفسیر آنها میپردازد.
*** 

 -436مختصری از اصول عقاید اهل سنت و جماعت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /436 :



(ناصر بن کریم العقل)
مهمترین عقاید اهل سنت و جماعت را به اختصار بیان میکند .نویسنده ،کتاب را با
شرح قواعد استدالل دینی آغاز میکند و در ادامه ،انواع توحید را معرفی نموده و به شرح
آنها میپردازد .در فصل بعد ،ارکان ایمان را نام برده و آنگاه دیدگاه اهل سنت را درباره
قرآن و نقش تشریعی آن شرح میدهد .او سپس به موضوع قضا و قدر و جماعت و امامت
اشاره میکند و در پایان نشانههای مهم پیروان فرقه ناجیه سنت و جماعت را برمیشمارد.
*** 

 -437توضیحاتی در مورد زکات
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /437 :



(محمد محمودی اوزی)
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رساله کوتاهی در مورد فلسفه پرداخته زکات و برکات آن برای جامعه اسالمی است.
نویسنده با استفاده از آیات هدایتگر قرآن ،دالیل وجوب پرداخت زکات برای مسلمانان را
توضیح داده و زکات را دارای فواید دینی ،تربیتی و اجتماعی متعددی میداند .وی در
فصلهای بعد ،هریک از فواید زکات را به تفکیک بیان کرده و در پایان به پرسشهای رایج
در این باره پاسخ میگوید.
*** 

 -438به وقت مصلحت
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /438 :



(حمید ثنایی)
مجموعه نصایح و اندرزهای حکیمانه سعدی شیرازی است .مصلح الدین سعدی ،شاعر
و حکیم نامآور قرن هفتم هجری ،به خاطر کالم نغر و نکات اخالقی و اجتماعی آثارش،
ِ
جای کتابهایش با بهرهگیری از آداب و آموزههای ناب
زبانزد و شهره است .وی در جای ِ
اسالمی و فرهنگی پارسی ،صدها نکته ِحکمی را در اختیار خوانندگانش قرار داده است.
نویسنده در این اثر ،نکات و درسهای مذکور را از خالل بوستان و گلستان سعدی
برکشیده و آنها را به صورت موضوعی مرتب کرده است.
*** 

 -439اسوههای راستین برای زن مسلمان
کدکتابخانهعقی ده  297/97 /439 :

(احمد الجدع – عبدالصمد مرتضوی)
بیان زندگینامه  39نفر از زنان ارجمند صدر اسالم و مکارم اخالقی آنان است .نویسنده
با اشاره به تالشهای هدفمند استعمار برای اشاعه فحشا و بی بند و باری در میان زنان
مسلمان و دورکردن آنان از فرهنگ اصیل اسالم ،هدف خود را از نگارش این اثر ،آشنا
کردن بانوان جامعه با الگوهای برتر و راستین زن مسلمان و بازشناسی هویت دینی ایشان
میداند .وی در آغاز هر بخش ،معرفی مختصری از یکی از بانوان صحابی عهد رسول الله به
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دست میدهد و در ادامه آن ،داستانی پندآموز ،که در بردارنده نکات دینی و اخالقی است،
از زندگی هر یک از آنان نقل میکند و نکات مهم آن را برای خواننده شرح میدهد.
*** 

 -440قبر :عذاب و خوشی آن
ِ
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /440 :



(حسین العواشیه)

توصیف حوادث پس از مرگ و شرح رویدادهای درون قبر و اسباب رنج یا خوشی پس از
وفات است .نویسنده در اثر حاضر با بهرهگیری از آیات هدایتگر قرآن مجید و سخنان
حکمتبار پیامبر رحمت و مهربانی -صلی الله علیه وسلم -احوال شخص پس از مرگ و
دفن را ب ه تفصیل بیان کند ،و عوامل سعادت و شقاوت در عالم برزخ و جهان آخرت را
برشمارد .وی کتاب را با شرح حال و هوای قبل از قبض روح و رخدادهای آن لحظه آغاز
ِ
میکند ،سپس لحظات خارج شدن روح از بدن و تفاوتهای کیفی و ماهوی آن در انسان
مؤمن و کافر را شرح میدهد .در فصل بعد ،به توضیح چگونگی محاسبه سریع اعمال و
ُ
گناهان نهگانهای میپردازد که فرد متوفی به خاطر آنها در قبر عذاب میبیند .در ادامه،
کیفیت وفات انبیای الهی و نحوه زندگیشان در عالم برزخ را شرح داده و آنگاه کردار و
فرد درگذشته ،بعد از وفاتش از آن ثمره و
عباداتی را معرفی میکند که باعث میشوند تا ِ
ثواب و پاداش ببیند .کتاب با شرح مواردی به پایان میرسد که موجبات رهایی مؤمن از
عذاب قبر میشوند.
*** 

 -441موسیقی از دیدگاه اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /441 :



(قریب الله مطیع)
دالیل حرمت موسیقی را با استناد به آیات قرآن کریم ،سنت پیامبر شریف -صلی الله
علیه وسلم -و اقوال صحابه و علمای کرام بیان میکند .بحث درباره حرمت یا حلیت
موسیقی به ویژه در سالهای اخیر و با ظهور و گسترش دستگاههای الکترونیکی تشدید
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یافته است .در این میان ،عدهای بیخبر که از پیام دین و سخن رسول -صلی الله علیه
وسلم -غافلند نیز بر آن صحه گذاشته و مفاسد و مضار آن را در نظر نگرفتهاند .نویسنده
در نوشتار مختصر حاضر ،ابتدا دالیل حرام بودن موسیقی و لهو و لعب را با بهرهمندی از
آیات روشن قرآن شرح میدهد و در فصل بعد ،روایات متعددی از سنت شریف نبوی ذکر
بودن گرایش به ساز و موسیقی دارند .موضوع فصل
میکند که همگی داللت بر باطل
ِ
پایانی کتاب نیز نقل و توضیح دیدگاه علما و دانشمندان اسالمی در این مورد و مسایل
جانبی آن است .وی در پایان این بخش توصیههایی برای روش ترک موسیقی و حذر از
نافرمانی خدا و رسولش بیان میکند.
*** 

 -442راههای ایجاد عشق و محبت در میان زوجین
کدکتابخانهعقی ده 297/64 /442 :



(دکتر صالح سلمان)
شیوههای ایجاد دوستی و عشق در بین همسران مسلمان است .نویسنده در این اثر با
نثری روان و صریح ،راهکارهای دین و سنت پیامبر را برای پیوند هرچه بیشتر میان زن و
شوهر بیان میکند .وی  15کلید برای خوشبختی زوجین قائل است که در هر مورد پس
از توضیح ،داستانهای واقعی و شواهدی از قرآن و سنت بر آن ارائه میکند .وی در پایان
هر بخش ،خواننده را به بازاندیشی در درسها و تمرین آنها وا میدارد .این کلیدها عبارتند
از :عبادت ،لبخند ،سخنان نیکو ،سالمکردن ،در آغوشکشیدن ،بوسیدن ،نوازشکردن،
گوشکردن ،نگاههای با احساس ،نامهنگاری ،شوخی و بازی ،گردش و مسافرت،
هدیهدادن ،رازداری و جوانمردی.
*** 

 -443روش تربیتی اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /443 :



(محمد قطب – ترجمه :سید محمد مهدی جعفری)
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راهکارهای اسالم را برای تربیت اجتماعی و اخالقی مسلمانان و تقویت باورهای دینی
در آنان شرح میدهد .کتاب ،با بیان اهداف تربیت و تهذیب نفس در اندیشه اسالمی آغاز
میشود .نویسنده در فصل دوم به تفصیل ،شیوه اسالم را در امور عبادی ،پرورش روح و
روان ،تربیت فرد و پرورش جسم بیان میکند .در ادامه ،مهمترین چالشهای اجتماعی و
فکری بشر را –بویژه در دنیای معاصر -بررسی کرده و راهکارهای دین اسالم را برای برون
رفتن از مشکالت بشر شرح میدهد .در فصل بعد 8 ،شیوه و شگرد تربیت اسالمی را با
استناد به نمونههای قرآنی و سیره و سنت نبوی بازمیشناسد.
*** 

 -444ترجمه فارسی ریاض الصالحین
کدکتابخانهعقی ده 297/21/ 444 :



(ابی ذکریا یحیی بن شرف نووی – ترجمه :عبداهلل خاموش هروی)
ُ
مجموعه روایات گهربار نبوی است که برای نخستین بار به فارسی منتشر شده است.
گهربار پیامبر
نویسنده در این اثر ،با بهرهگیری از منابع معتبر حدیثی ،گزیدهای از کالم
ِ

رحمت و مغرفت –محمد مصطفی -را در قالب  370باب (موضوع) و ذیل عناوین کلی و
عمومی جمعآوری کرده است ،تا راهنمای جاوید مسلمین در زندگی باشد .از جمله
موضوعات این احادیث میتوان به موارد زیر اشاره کرد :آداب پوشیدن لباس ،خوردن غذا،
خوابیدن ،سالمدادن ،عیادت مریض ،سفر رفتن ،فضایل عبادات و مستحبات ،اعتکاف ،حج،
ذکر و دعا ،جهاد و مکروهات و ّ
محرمات.
*** 

 -447مقدمه ابن صالح در علوم حدیث
کدکتابخانهعقی ده 297/26 /447 :



(ابن صالح)
اثری حدیثی است که به تقسیمبندی و توضیح انواع احادیث و روایات و تعاریف مربوط
به این علم اختصاص دارد .این اثر ،در واقع ،بخشی از مقدمهای است که ابنصالح برای
کتاب خود نوشته است .وی در مقدمه مذکور 65 ،نوع از انواع علوم حدیث و تخصصهای
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حدیثی را تعریف و توصیف کرده است .نوشتار ابن صالح به دلیل ویژگیهای ممتازش،
همواره مورد توجه علمای حدیث و اساتید فن قرار گرفته است و در واقع ،شیوه علم حدیث
پس از «ابن صالح» متبع و متأثر از مقدمه و تقسیمبندیهای او بوده ،و طالب علوم دینی
درگذشته همواره آن را مالک پژوهشهای دینی خود قرار دادهاند .در اثر حاضر23 ،
گرایش حدیثی در شناخت احادیث ارائه و درباره آنها توضیح داده شده است.
*** 

 -448حدیث ثقلین را بهتر بفهمیم
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /448 :



مختلف حدیث ثقلین در کتابهای حدیثی اهل سنت و سنجش
بررسی روایتهای
ِ
ند حدیث ثقلین را در تمام منابع
صحت و سقم آنهاست .نویسنده در این کوتاه ،متن و س ِ
مهم حدیثی اهل سنت ذکر کرده و نام کسانی را که حدیث را تخریج کردهاند نیز بیان
ِ
نموده ،تا امکان جداکردن حدیث صحیح از غلط ،بیشتر فراهم گردد .بدین صورت ،خواننده
ّ
میتواند با اطالع از روایتهای ضعیف و شاذ ،حقیقت کالم پیامبر عزیز را دریابد.
*** 

 -449تفسیر آیه الکرسی
کدکتابخانهعقی ده 297/17 /449 :



(نعمت الله توحیدی)
تفسیر آیه  255سوره بقره ،موسوم به «آیه الکرسی» و بیان مفاهیم ،نکات معنوی و
درسهای ُمستتر در آن است .نویسنده بحث را با تشریح عبادت و شرایط و انواع آن آغاز
کرده و آنگاه کیفیت عبارت مورد قبول درگاه باریتعالی را برای خواننده شرح میدهد.
روش بندگان مخلص و
سپس گوشههایی از سیره سیدالمرسلین  و یاران باوفایشِ ،
مؤمنان حقیقی را در استعاذه (پناهجویی) و استمداد (یاریخواهی) از درگاه حق بیان
میکند .او در ادامه ،به بحث ِنسیان (فراموشی) وارد شده و خداوند را َبر ّی و تمام خلق را
– من جمله انبیاء و اولیای الهی -مبتال بدان میداند و بر این گفته ،دالیلی چند عرضه
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یقت شفاعت و معنای واقعی آن و انواع شفاعت
میکند .وی کتاب را با بحث در حق ِ
(شفاعت به خدا ،شفاعت محبت و شفاعت باإلذن) به پایان میبرد.
*** 

 -450راهنمای علم تفسیر
کدکتابخانهعقی ده 297/19 /450 :



(محمد اویس نگرامی – ترجمه :عبدالرحیم هاشم زهی)
درسهای مقدماتی در علم تفسیر قرآن کریم و آشنایی با اصول و اصطالحات آن است.
کتاب با شرح معنای لغوی و اصطالحی تفسیر و تأویل و تفاوت میان آن دو آغاز میشود.
نویسنده در ادامه ،ضمن بیان چگونگی پیدایش علم تفسیر و نیاز به آن ،منابع پنجگانه
تفسیر قرآن را معرفی میکند .سپس به مکاتب تفسیری مختلف پرداخته و شرایط درک
صحیح آیات قرآن مجید را بازگو مینماید .بخش پایانی کتاب ،پاسخ به اعتراضات و شبهات
ِ
مستشرقین در مورد تفسیر پذیری قرآن است.
*** 

 -451اصول و مبادی فهم قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/15 /451 :



معرفی راههای شناخت قرآن و چگونگی درک مفاهیم و آموزههای قرآنی است .کتاب
حاضر ،دربردارنده اطالعات خواندنی و مفیدی درباره قرآن کریم و ویژگیهای منحصر بفرد
آن است .نویسنده در فصل نخست ،قرآن را با سایر کتب اخالقی و آموزشی مقایسه کرده و
نقاط تمایز و برتری آن را نسبت به دیگر کتب برمیشمارد .در فصل بعد ،به شواهد و
دالیلی اشاره میکند که نشانگر اعجاز قرآن هستند .وی در بحثی خواندنی و مفصل،
نمونههای زیادی از پیشگوییهای قرآن را بیان کرده و صحت آنها را با استناد به اقوال و
شواهد تاریخی نشان میدهد .مقایسه قرآن با دیگر کتب آسمانی و دالیل برتریاش،
موضوع فصل آتی کتاب است .نویسنده ،ضمن شرح چگونگی تدوین قرآن و راز مصونیت
آن از تحریف و تطاول ،خدماتی را که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان (سالماللهعلیهم) برای
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صیانت از قرآن انجام گرفت ،بازگو میکند .فصل پایانی کتاب ،صفاتی از مؤمنین را معرفی
بهتر قرآن میشود.
و تشریح مینماید که توجه و تقویت آنها ،موجب فهم ِ
*** 

 -452سئوال از ما ،پاسخ از خداوند علیم
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /452 :



(رضا جاهد)
بیان اعتقادات اصیل اسالمی و شرح احکام دین و واجبات ،مستحبات و محرمات با
بهرهگیری از آیات نورانی قرآن کریم است .نویسنده در این اثر میکوشد تا جامعیت قرآن را
در پاسخگویی به سئواالت و نیازهای مؤمنین نشان داده و سهولت ارتباط با کالم پروردگار
و فراگیری احکام از آن را خاطرنشان سازد .وی بدین منظور ،چهار صدوبیست پرسش در
موضوعات مختلف پیرامون عقاید و احکام اسالمی طرح کرده و با ذکر آیاتی از قرآن که
مرتبط با آن پرسش هستند ،پاسخ آنها را از میان آیات کالم الله مجید بیان میکند .برخی
موضوعات عبارتند از :نماز ،قیامت ،بهشت و دوزخ ،شیطان ،رذایل ،زنان ،اخالقیات،
پیامبران الهی ،رحمت و غضب خداوند و نشانههای قدرت الیزال پروردگار.
*** 

 -453تفسیر بزرگترین سوره قرآن (سوره حمد)
کدکتابخانهعقی ده 297/17 /453 :



(محمد بن جمیل زینو – ترجمه :علی صارمی)
تفسیر سوره فاتحه و بیان درسهای عقیدتی و توحیدی آن است .اهمیت سوره فاتحه
در این است که خداوند آخرین کتابش را با این سوره آغاز کرده و همچنین مهمترین درس
در توحید الوهیت در آیه پنجم این سوره آمده و به تصریح مؤلف ،تمام معنا و محتوای قرآن
به این آیه و آموزههای این سوره بازمیگردد و تمام قرآن ،به نوعی ،معنابخشیدن به این آیه
است .لذا ،وی برای ارائه تفسیر و ترجمه درست از این سوره ،به مهمترین منابع تفسیری
مراجعه کرده است ،از جمله «تفسیر طبری» و «تفسیر ابنکثیر» .به عالوه ،اکثر آیات و
احادیثی را که میتوانند در تبیین بحث ،سودمند باشد ،نقل نموده است .کتاب با معنای
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«سوره» و «آیه» آغاز شده و در دنباله ،نامها و فضایل سوره «فاتحه الکتاب» بیان شده
است .زمانها و مکانهای پناهبردن به خدا و فضل این عمل ،معنای استعاذه ،و مواقع
گفتن «بسم الله» و اجر آن در ادامه مورد بحث قرار گرفته و آنگاه تفسیر و ترجمه آیات
سوره فاتحه آمده است.
*** 

 -454پیروی از کتاب ،سنت و فهم سلف صالح
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /454 :



(محمد بن حمد الحمود النجدی)
بیان راهکارهای حفظ و تقویت عقاید اسالمی و عوامل جلوگیری از تفرقه در میان
مسلمانان است .نویسنده کتاب ،با اشاره به حرکت مبارک و خجسته بیداری اسالمی و
گرایش و اقبال بیسابقه به تعالیم روحبخش اسالم ،نکات مهمی را درباره لزوم پیروی کلیه
مسلمانان از یک روش واحد و تمسک به معیار حق و حقیقت شرح میدهد .به بیان دیگر،
این اثر مجموعهای سودمند از اصول و قواعدی است که جنبش بیداری اسالمی در مسیر
دعوت و روش علمی و عملیاش بدان نیازمند است .وی بدین منظور ،مطالب خود را در
یازده باید و نباید یا اصل مهم گنجانده و به تعریف و توضیح درباره آنها پرداخته است که
عبارتند از :وجوب تمسک به قرآن و سنت ،پایداری به احکام الهی و سنت نبوی در
دلیل فتوا از علمای دینی
منازعات ،توجه ضروری به سنت برای درک و تفسیر قرآن ،طلب ِ
فهم بهتر
و باطل بودن تقلید ،اخالص و حسن نیت در عمل و فراگیری زبان عربی برای ِ
دین.
*** 

 -455مفهوم عدالت صحابه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /455 :



(ابوعبدالله الذهبی)
مفهوم و مصادیق صحابی را بیان کرده و دیدگاه اهل سنت را درباره عدالت و
درستکاری آن یاران پیامبر توضیح میدهد .نویسنده پس از توضیح معنای صحابی ،راههایی
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را معرفی میکند که از طریق آنها صحابی بودن شخص ثابت میشود .در ادامه بحث،
ً
مراتب یا اصطالحا «طبقات» صحابه رسول خدا را برمیشمارد و آنگاه ،تعریفی جامع از
عدالت ارائه میدهد .در اثبات عدالت یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم دو راه وجود دارد:
دالیل سنت و اجماع علما ،که نویسنده در بخش آتی دالیلی از هر دو دسته فوق ارائه کرده
و به ضمیمه آن ،دیدگاه روافض و فقهای معتزلی را نیز شرح میدهد .وی در پایان ،دالیلی
بون توهین به صحابه پیامبر و
از قرآن کریم و سنت نبوی ارائه میدهد که نشان از حرام ِ
مجازات اهانتکنندگان دارد.
چگونگی
ِ
*** 

 -456ابوهریره :شاگرد مکتب پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /456 :



(عمر علی دوله – ترجمه :محمد گل گمشادزهی)
زندگینامه ابوهریره و بیان فضایل و مناقب دینی و اخالقی اوست .ابوهریره یکی از یاران
پیامبر است که در کتب سیره و تذکره ،کمتر از او نامی برده میشود و برخی از محدثین و
صاحبنظران علوم حدیث ،در وثاقت اخبار و روایات نقل شده از وی تشکیک کردهاند.
نویسنده در این اثر میکوشد تا به بیان زندگی او و خدماتش به اسالم بپردازد .او کتاب را با
بیان وقایع دوران کودکی وی آغاز کرده و در ادامه چگونگی تشرف وی به اسالم را شرح
میدهد .در فصل بعد به موضوع هجرت وی در مدینه و مصاحبت با حضرت رسول پرداخته
و شیوه وی را در نقل روایت از پیامبر شرح میدهد .سپس به مناقب ابوهریره پرداخته و
سخنان پیامبر را در توصیف بزرگیها و دانش او نقل میکند .او کتاب را با نقل
داستانهایی از زهد و عبادت و سرانجام بیماری و وفات وی به پایان میبرد.
*** 

 -457از اصول و عقاید اهل سنت و جماعت در عقیده
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /457 :



(شیخ صالح بن فوزان الفوزان – ترجمه :اسحاق دبیری)
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اثر کوتاهی است که به بیان اصول عقیدتی و مبانی فکری اهل سنت میپردازد .هدف
از نگارش این اثر ،دعوت مسلمانان موحد به دوری از پراکندگی و اطالع از مبانی فکری
مشترک بین آنهاست .نویسنده با اشاره به این واقعیت که اهل سنت و جماعت براساس
اصول ثابت و واضح و مشترکی در زمینه اعتقادات و اعمال و رفتار و اخالق عمل میکنند،
ُ
میکوشد تا این اصول را در نه اصل و قاعده کلی دستهبندی کرده و هریک را شرح دهد.
این اصول عبارتند از :ایمان به خدا و فرشتگان و کتابها و پیامبران و آخرت و قضا و قدر و
خیر و شر  ،مفهوم ایمان و رابطه مستقیم آن با قول و عمل و تصدیق ،شرط کفر و ارتداد
مسلمانان  ،اطاعت از فرمانداران و حکام مسلمین ،حرمت خروج بر حاکم و استثنائات آن ،
حسن نیت و خلوص دل و زبان بر صحابه پیامبر ،محبت اهل بیت ،تصدیق کرامات اولیاء
الله  ،پیروی از قرآن و سنت رسول الله.
*** 

 -458نواقض اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /458 :



(شیخ عبدالعزیز بن باز)
به معرفی و شرح اعمالی اختصاص دارد که انجام دادن آنها موجب خروج فرد از اسالم
مؤلف این نوشتار ،این نواقض در برخی موارد حکم ارتداد را در پی
میشوند .به تصریح
ِ
داشته و باعث میشوند که جان و مال فرد حالل شود ،لذا آ گاهی و دور ماندن از آنها و بر
هر مسلمانی واجب است .وی با استفاده از آیات کالمالله مجید ،سنت شریف پیامبر -صلی
الله علیه وسلم -و اقوال علمای اسالمی ،این نواقض دهگانه را معرفی و توضیح مختصری
درباره هر یک بیان میکند که عبارتند از :شرک ،واسطه قرار دادن بین خود و خدا و
درخواست از او ،کافر ندانستن مشرکان ،کامل ندانستن هدایت رسول خدا -صلی الله علیه
وسلم -و واکنش منفی به آن ،سحر و جادوگری ،دوستی و حمایت از مشرکان ،اعتقاد به
امکان خروج از اسالم ،رویگردانی از دین خدا و نیاموختن معارف آن.
ِ
*** 

 -459توحید برای کودکان و نوجوانان
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کدکتابخانهعقی ده 297/42 /459 :



(عبدالعزیز بن محمد عبداللطیف – ترجمه :اسحاق دبیری)
آموزههای عفیدتی اسالم را با آیات قرآن و زبانی ساده و روان برای کودکان بازگو
میکند .مخاطب این کتاب ،گروه سنی  10تا  15سال را در بر میگیرد .نویسنده
درسهایی کلی را در لزوم و چگونگی شناخت خدا و پیامبرانش بیان میکند و سپس
مفهوم توحید و انواع آن و خالصهای از مهمترین اعتقادات اسالمی را شرح میدهد .ایمان
به کتابهای آسمانی ،فرشتگ ان و روز جزا و چرایی و کیفیت باور به آن مطالبی است که
فصلهای بعدی کتاب را تشکیل میدهد.
*** 

 -460درسهای مهم برای مسلمانان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /460 :



(شیخ محمد بن علی بن إبراهیم العفرج – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان مفاهیم عقیدتی و آموزههای اجتماعی و اخالقی اسالم است .نویسنده در این
کتاب ،با هدف شرح بیپیرایه اعتقادات اسالمی و یادآوری و بازگویی مهمترین باورهای
ایمانی ،کوشیده تا طیف گستردهای از مفاهیم عبادی ،فرهنگی و اخالقی را عرضه نماید.
وی با بهرهگیری از روایات صحیح نبوی و آیات نورانی قرآن ،ابتدا سوره حمد و دیگر
سوره های کوچک قرآن (قصار السور) را شرح و تفسیر کرده و آنگاه به معرفی ارکان اسالم
و راههای شناخت آن میپردازد .بخش سوم کتاب به معرفی ارکان ایمان و تأثیر آن بر
زندگی مسلمین اختصاص دارد .بحث در توحید و اقسام آن ،حقیقت و مراتب احسان و
شرایط و ارکان و احکام نماز و وضو در ادامه آمده است .دیگر مباحث کتاب عبارتند از:
آداب اسالمی در امور مختلف فردی و اجتماعی ،شرک و گناهان کبیره و احکام جنازه.
*** 

 -461گفتگویی آرام با دکتر محمد حسینی قزوینی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /461 :



(احمد الغامدی – ترجمه :محمد حسینی)
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مکتوب نویسنده ،با یکی از علمای شیعه ایران
شرح بحث و مناظرههای شفاهی و
ِ
پیرامون اصول اعتقادی تشیع و اهل سنت است .نویسنده در ابتدای کتاب ،ضمن اشارهای
گذرا به چگونگی آغاز این گفت وگوها ،نامهای از قزوینی ارائه میدهد که در آن ایراداتی به
عقاید اهل سنت وارد کرده و خواستار پاسخ آنها شده است .وی پس از بیان مطالبی درباره
شیوه فکری اهل سنت و شیعیان ،عبارت هایی از خمینی نقل میکند که به پیامبر عزیز
اسالم طعن زده و ایشان را مورد اهانت قرار داده است .سپس به طور مفصل ،تاریخ زندگی
اصحاب رسول خدا را بازگو نموده و در فصل بعد ،به شرح و تفسیر احادیث انذار ،ثقلین،
سفینه ،شهر علم ،مواخاه و باب حطه و رایه میپردازد و مقصود پیامبر اکرم را از بیان
هریک از آنها شرح میدهد .وی در پایان ،سندهای روایات شیعی را مورد مداقه و نکته
سنجی قرار داده و شیوه صحیح بررسی و عیار سنجی روایات را عنوان میکند.
*** 

 -462عقیده امامت و حدیث غدیر
کدکتابخانهعقی ده 297/45 /462 :



(موالنا محمود اشرف عثمانی – ترجمه :موالنا عمر علی دوست)
تحقیق جامعی است در حدیث غدیر و دالیل شیعه در استنباط مفهوم والیت و امامت از
حدیث مذکور .نویسنده در آغاز ،وقایع پیش آمده در حجه الوداع و روز غدیرخم را شرح
داده و حوادثی را تحلیل میکند که منجر به بیان خطبه پیامبر شد .وی سپس آیاتی از
قرآن را شرح و تفسیر میکند که در اندیشه شیعی ،مبنا و دلیل والیت علی و فرزندانش
میباشد .فصل بعدی کتاب ،به برسی سند حدیث غدیر و چگونگی بازتاب آن در کتب
حدیثی اختصاص دارد .بررسی حدیث ثقلین و مواالت و مفهوم آنها موضوعی است که در
ادامه آمده است .دیگر موضوعات کتاب عبارتند از :استدالل شیعه درباره نصوص امامت و
مقایسه آن با موازین عقلی ،عوامل روانی پذیرش عقیده امامت و تأثیرگذاری عقاید ایران
قدیم بر اندیشههای َجزمی شیعی.
*** 

 -463نقدی بر نظریه مخالفین دین و مذهب
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کدکتابخانهعقی ده 297/47 /463 :



(وحید الدین خان)
بررسی و نقد نظریه مادیگرایان در «بینیازی از دین و کفایت فرد و دانش جمعی
برای هدایت بشر» است .در جهان امروز که علم و فناوری ،پیشرفتهای چشمگیری
داشته ،برخی بر این باورند که دین و مذهب ،زاییده جهل و گمراهی گذشتگان بوده است
ِ
کشف بسیاری از واقعیتها ،دیگر نیازی به دین نیست .نویسنده در این اثر کوتاه،
و امروز با
ِ
با دالیلی متقن و صریح ،خطای آنان را گوشزد کرده و علم بشر را محصول و زاییده
دینداری میداند .وی در بخش نخست ،نظرات مخالفین دین و وجود مبدأ (مانند نیوتن،
الپالس ،هیوم و فروید) را به همراه دالیل آنها ذکر میکند .در ادامه ،بر اساس سه محور
اساسی زیر دیدگاههای آنان را نقد و نادرستی گفتار و پندارشان را ثابت مینماید :واقعیت
ِ
طبیعت ،دلیل روانشناسی نیاز به دین ،استدالل با تاریخ و جامعه.
*** 

 -464کشف دروغها و فریبهای نگارنده «المراجعات»
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /464 :



(عبدالله بن عبشان الغامدی)
نقد و بررسی کتاب «المراجعات» اثر عبدالحسین شرف الدین موسوی (متوفی 1377
هـ ق) و پاسخ به شبهات ،دروغها و افتراهای آن است .کتاب مذکور که شیعیان بدان
میبالند و در مناظرهها و استداللهای خود  -چه به صورت مکتوب و چه در شبکههای
ماهوارهای – بسیار به آن ارجاع میدهند ،پر از تناقض و دروغ و سفسطههای زیرکانه است.
نویسنده اثر حاضر با ِاشراف علمی کامل به موضوعات دینی و عقیدتی ،در صدد برمال کردن
این فتنهها و دروغها برآمده است .او در آغاز ،شیوه شیعیان -به ویژه موسوی -را در
استدالل از کتابهای اهل سنت بیان میکند و آنگاه به مواردی میپردازد که باعث از بین
رفتن ارزش علمی «المراجعات» میشود ،از جمله :نقل قولهای دروغ ،دستکاری در الفاظ
ِ
و احادیث ،قطع کردن روایت تا یک نقطه خاص برای کسب نتیجه مطلوب از آن ،مباحثی
که در آنها خدعه و نیرنگ به کار رفته است ،تناقضگویی در مطالب کتاب و طعن و
بیاحترامی به صحابه -رضی الله عنهم.
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*** 

 -465تاملی در آیه تطهیر
کدکتابخانهع قی ده 297/17 /465 :



شرح و تفسیر آیه تطهیر و بررسی دیدگاه شیعیان در مورد مصادیق این آیه و پاسخگویی
به آنهاست .یکی از مهمترین آیاتی که در عقاید شیعی برای عصمت اهل بیت و ائمه بدان
استناد میگردد ،آیه  33سوره احزاب میباشد که به «آیه تطهیر» مشهور است .مؤلف این
اثر ،وقایعی بازگو میکند که منجر به نزول این آیه شد .وی برای اثبات گفته های خود،
ذیل آیه فوق را به دقت بررسی میکند و با دقت و ظرافت خاصی ،ارتباط و
آیات صدر و ِ
پیام واحد آنها برای خواننده متبلور میسازد و با استداللهایی
یکدستی آیات را در بیان ِ
موجز و منطقی ،بر مدعای شیعیان در این باره ،خط بطالن میکشد.
*** 

 -466زیارت قبر از دیدگاه قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /466 :



(دکتر طه حامد دلیمی – ترجمه :محمد عبداللطیف انصاری)
بررسی زیارت قبور از دیدگاه قرآن کریم است .نویسنده در این اثر به شرح و تفسیر آن
دسته از آیات حیاتبخش قرآن پرداخته که مفهوم شرک را تبیین میکنند و بدین صورت،
خط بطالن بر عقاید کسانی میکشد که زیارت قبور را باالتر از ارکان اسالم دانسته و صدها
خرافات و بدعت را با آن مرتبط کردهاند .وی در آغاز با بهرهگیری از کتب حدیثی شیعه،
ارزش و ثواب زیارت قبور را نزد شیعیان بازگو میکند و به طور ویژه ،به احادیث مربوط به
زیارت کربال و نجف و قبور ائمه بقیع میپردازد .او با اشاره به آداب و مناسک حج و آیات
مکان شایسته زیارت را خانه خدا در مسجدالحرام دانسته و
نورانی قرآن در مورد آن ،تنها
ِ
سپس شیوه درست عبادت را در مسجد شرح میدهد .آنگاه به عذر و بهانههایی میپردازد
بدعت زیارت مطرح میکنند و در ادامه به آنها پاسخ میدهد .بخش پایانی
که شیعیان برای
ِ
کتاب ،به تفاوتهای زیارت شرعی و غیر شرعی اختصاص دارد.
*** 
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 -467پاسخهای کوبنده به کتاب المراجعات
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /467 :



(ابومریم محمد بن اعظمی)
نقد و بررسی جامع کتاب «المراجعات» تألیف عبدالحسین شرف الدین موسوی است.
کتاب مذکور ،یکی از شاخصترین آثار شیعه است که به صورت پرسش و پاسخ بین مؤلف
(موسوی) و شیخ األزهر و با هدف تخطئه و تخریب چهره خلفای اهل سنت و اعتقادات
ِ
آنان به رشته تحریر درآمده است .انگیزه نویسنده اثر حاضر ،دفاع از اندیشههای اهل سنت
–به ویژه در زمینه جانشینی پیامبر اکرم -و بیان فضایل و مکارم اخالقی خلفای راشدین
است که با بهرهگیری از روایات تاریخی و آراء علمای برجسته اهل سنت –به ویژه ابن
تیمیه -بدان دست یافته است .شیوه کار وی بدین صورت است که در خالل  700صفحه
کتاب خود ،تمامی ایرادات موسوی را در المراجعات ،مطرح کرده و با بهرهمندی از آیات
ُ
هر حضرت رسول ،سقم و ضعف آنها را یادآور میشود.
پرگ
نورانی قرآن و سنت و کالم
ِ
سپس روایات و استدالهای را عرضیه میکند که حقانیت آراء اهل سنت و اندیشه و
عملکرد نخستین خلفای اسالم را ثابت مینماید.
*** 

 -469عقیده عصمت بین امام و فقیه از دیدگاه شیعه امامیه
محمد احمد خطیب – ترجمه :اسحاق دبیری
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



اثر کوتاهی است درباره دیدگاه شیعه امامیه رافضی درباره عصمت و والیت فقیه .کتاب
با بیان اجمالی جایگاه امامت در باور شیعه امامیه آغاز میشود .نویسنده در ادامه مفهوم
عصمت و خاستگاه ایجاد چنین تفکری را در باور شیعیان شرح میدهد و دالیل آنان را در
اثبات این بدعت مطرح کرده و آنگاه ،نادرستی آن را به اثبات میرساند .سپس ادله لزوم
والیت فقیه بر جامعه اسالمی را از منظر شیعه نقل نموده و نشان میدهد که حتی بسیاری
از علمای شیعه نیز با چنین مفهومی مخالفت داشته و آن را نادرست میدانستند.
*** 
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 -470آلفوس :پاسخ عقلی به دروغهای تاریخی در فرهنگ شیعه
کدک تابخانه عقیده 297/41 /470 :



جلد  1و 2
پژوهشی است مبسوط در اختالف تاریخی شیعه و سنی و ریشهیابی و بیان حقیقت
آنها .هدف نویسنده ،آشناکردن خوانندگان با حقایق ناب دینی و کمک به آنان برای دوری
از قضاوت عجوالنه درباره افراد ،براساس افسانههای جعلی تاریخی است .وی میکوشد تا
بدین صورت ،زمینه نزدیکی مذاهب را فراهم آورده و مانع از سوءاستفاده اسالمستیزان از
این جدایی شود ،او در جلد نخست ،بحث را بیان ریشههای تاریخی این جدایی آغاز میکند
و منابعی را برمیشمرد که در این پژوهش ،یاریگر وی بودهاند؛ از جمله قرآن کریم ،نهج
البالغه و برخی از سیرههای پیامبر اکرم .در ادامه به موضوع خالفت ّ ،
نص و شورا
پرداخته و حوادث غذیرخم و سپس آنچه را که پس از وفات پیامبر بین مهاجرین و انصار
رخ داد ،شرح میدهد .جهت گیری اصحاب پیامبر پس از وفات ایشان ،جایگاه علی در
بین صحابه ،موضعگیری علی در قبال واقعه سقفیه ،بیان مفهوم موال ،بیعت و تفسیر آیات
ابالغ ،انذار و والیت از دیگر مباحث این فصل است .فصل بعد به نقش و جایگاه ابوبکر و
عمر در رویدادهای صدر اسالم و پس از وفات پیامبر میپردازد ،در اینجا ،نویسنده ضمن
دشمنان
پاسخ به اتهامات شیعه درباره غصب خالفت و علت وفات فاطمه ،نقش منافقان و
ِ
اسالم را در اختالفافکنی بین مسلمانان بیان میکند و در پایان ،گوشههایی از زندگی و
مکارم اخالقی ابوبکر و عمر را شرح میدهد.
نویسنده در بخش اول از جلد دوم ،بحث را با نقل دیدگاه و رویکرد پیامبر اکرم در قبال
ابوبکر و عمر و عثمان آغاز کرده و اقوال آن بزرگوار را درباره ایشان بازگو میکند .وی
سپس دیدگاه دیگر بزرگان عرصه دین و علم و فرهنگ را در باره آنان در اختیار خواننده
قرار میدهد؛ از جمله اشاره میکند به گفتار زید بن علی ،امام جعفر صادق ،امام
سجاد ،سعدی ،فردوسی ،دکتر علی شریعتی ،عالمه دهخدا ،امام شافعی و مولوی .در فصل
بعد به رابطه دوستی بین امام علی و خلفا پرداخته و سخنان آنان را درباره یکدیگر نقل
ِ
محوریت افشای حقیقت و گرهگشایی
میکند .بخش دوم کتاب ،سلسله مقالههایی است با
ِ
از مسایل جاری مسلمانان و اختالفات آنان .برخی از موضوعات این مقاالت عبارتند از:
محب واقعی اهل بیت ،تغییر ماهیت
شرک و توحید ،خدای شیعه ،فقه و چیستی آن،
ِ
ِ
ِ
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کلمات در تشیع صفوی ،علم تاریخ و صفویه و علت عدم تعیین جانشین از جانب پیامبر.
بخش سوم کتاب ،برخی از اعتقادات نابخردانه و عجیب تشیع را به نقل از کتب حدیثی
ِ
متعدد مهمی را در مورد اعتقادات شیعی
آنان روایت کرده و در ادامه ،سئواالت و شبهات
ِ
مطرح میکند.
*** 

 -472ردکردن عقیده به امام معصوم و آمدن او نزد شیعههای
جعفری رافضی
کدکتابخانهعقی ده 297/34 /472 :



(محمد جودت الیوسف)
بیان عقیده شیعه امامیه درباره والیت فقیه و امامت و پاسخ به مدعیات آنها در این باره
بدعت والیت فقیه در صحنه سیاسی جامعه شیعی ایران گواهی
است .به تصریح نویسنده،
ِ
ِ
ِ
موعود خود .از آنجا که امامت در نزد شیعه
موهوم
است بر یأس شیعه از ظهور امام
ِ
ِ
همچون محوری است که دیگر عقاید باطل حول آن میگردند .وی با استناد به آیات الهی
و روایات نبوی ،بطالن این عقیده را ثابت میکند و در این راه از احادیث نقل شده در کتب
شیعه نیز بهره میبرد .او در بحثی مبسوط ،عصمت را از ائمه شیعه ساقط کرده و سپس
به موضوع والیت فقیه میپردازد .ضعف سند احادث ارائه شده در کتب شیعی و بررسی
منطقی وجود یک جانشین فقیه برای امام غائب (!) مطالبی است که در این بخش ارائه
اعتقاد باطل به بدعت «والیت فقیه» گریبانگیر
میشوند .مفاسد و مشکالتی که در نتیجه
ِ
جامعه شیعی ایران شده است ،موضوع فصل پایانی کتاب است.
*** 

 -473ایمان به فرشتگان و تأثیر آن در زندگی امت اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /473 :



(صالح بن فوزان الفوزانی – ترجمه :اسحاق دبیری)
شرح آموزههای قرآن و سنت درباره فرشتگان ارجمند خداوند و شناسایی مقام و
ارکان ششگانه ایمان است که بدون آن ،دین فرد،
منزلت آنهاست .اعتقاد به مالئک ،یکی از ِ
ِ
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ناقص و ناپذیرفتنی خواهد بود .نویسنده در این اثر کوشیده است تا آیات و روایات نبوی را
در کنار یکدیگر قرار داده و اطالعات بسیار مهم و مفیدی در این باره در اختیار خواننده
قرار دهد .وی بحث را با مفهوم ایمان به فرشتگان و ماهیت و صفات آنان آغاز کرده و
سپس وظایف و اعمال هریک را برمیشمرد .در فصل بعد معنای «الروح» ،صفات جبرئیل
وجوب
امین و وظایف فرشتگان را در قبال انسانها تبیین میکند .در ادامه ،پس از بیان
ِ
ایمان به فرشتگان و اعمال آنها ،اختالفاتی را که بین عمل شیطان و فرشتگان وجود دارد
توضیح داده و مکانهایی را که فرشتگان و شیاطین بدان جا میروند ،نام میبرد .کتاب ،با
شرح نشانهها و تأثیر ایمان به فرشتگان در زندگی انسان پایان میپذیرد.
*** 

 -474عقیده اهل سنت و جماعت
محمد بن صالح العثیمین – ترجمه :اسحاق دبیری


کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:

اثر کوتاهی است که به اختصار عقاید اهل سنت و جماعت را در مورد مسائل مختلف
عقیدتی بیان میکند .نویسنده در این اثر با استعانت از کالم الله مجید و سخنان پیامبر
رحمت و مغفرت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مهمترین ارکان ایمان و
عقیده را شرح میدهد .وی در آغاز به قواعد شناخت صفات خداوند متعال اشاره کرده و
آنگاه اصول ایمان به فرشتگان و کتابهای الهی و پیامبران گرانقدرش را شرح میدهد .در
ادامه ضوابط ایمان به روز قیامت و قضا و قدر و ثمرات و فواید عقیده صحیح را بیان
میکند.
*** 

 -475دالیل توحید 50 :سئوال و جواب در یگانهپرستی
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /475 :



(محمد بن عبدالوهاب – ترجمه :اسحاق دبیری)
این اثر که ترجمه فارسی «الدر ُ
السنیه في األجوبه الجدیه» است که مفاهیم عقیدتی و
توحیدی اسالم را در قالب پنجاه پرسش و پاسخ بیان نموده است .کتاب با بحث پیرامون
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اصول دین ،مفهوم َر ّب و راههای شناخت حضرت باری تعالی آغاز شده و در ادامه به تبیین
مفهوم ایمان و احسان میپردازد .نویسنده سپس دالیل بعثت و نبوت انبیاء را بیان کرده و
تفاوتهای هریک را برمیشمرد .بحث در عبادت و کیفیت آن ،انواع توحید ،شناسایی
طاغوتهای زمان ،مفهوم شرک و نفاق و انواع آن  ،تفاوت قضا و قدر و معنـــی «ال إله إال
الله» از جمله پرسشهایی است که نویسنده در ادامه به آنها پاسخ میگوید.
*** 

 -476معتقدات اهل اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /476 :



(اسحاق دبیری العوضی)
بیان باورهای اصیل اسالمی و پاسخ به سئوالها و شبهات رایج درباره اسالم است .این
اثر ،در واقع ،ترجمه فارسی و خالصه کتاب «العشر األخیر» بوده و به صورت پرسش و پاسخ
تنظیم شده است؛ بدین صورت که مهمترین اندیشه و ارزشهای اسالمی در قالب 62
سئوال مطرح شده و نویسنده با استناد به آیات نورانی قرآن کریم و سنت نبی بزرگوار-
صلی الله علیه وسلم -به آنها جواب داده است .در ادامه ،متن گفتوگویی بین یک شیعه
غالی به نام «عبدالنبی» و یک مسلمان موحد به نام «عبدالله» را میخوانیم که در آن،
رایجترین خرافات و بدعتهایی که گریبانگیر جوامع اسالمی  -به ویژه شیعی -است،
مطرح و علت نادرستی آن بیان میشود .در ادامه کتاب نیز مباحثی همچون شهادت به
کلمه طیبه توحید و شرایط و استلزامات آن مطرح میشود و همچنین مواردی که باعث
نقض اسالم و خروج فرد از دین میگردد.
*** 

 -477دو سئوال پیرامون قضا و قدر
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /477 :



(شیخ اإلسالم ابن تیمیه – ترجمه :عبداللطیف)
بیان مفهوم قضا و قدر و نقش آن در رخدادهای زندگی بشر است .هدف از نگارش این
اثر پاسخ به دو پرسش درباره رابطه قضا و قدر (تقدیر الهی) و اختیار انسان در انجام
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کارهای خیر و شر است .ابن تیمیه در این رساله با استفاده از آیات هدایتگر قرآن و سنت
بودن امور (به واسطه
حسنه رسول مهربانی،
ِ
توجیه کسانی را که با استناد به جبری ِ
تعیین آن از قبل) از انجام فرایض طفره میروند ،باطل کرده و اختیار و مسئولیت انسان را
به عنوان موجودی ذیشعور و مکلف به اثبات میرساند.
*** 

 99 -478سئوال و جواب در عقیده
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /478 :



(قریب الله مطیع)
بیان عقاید صحیح اسالمی در قالب پرسش و پاسخ است .نویسنده کوشیده است تا
مهمترین موضوعات و شبهات طرحشده درباره باورهای دینی اسالم را طرح کند و به آنها
پاسخ دهد .همچنین برای آن که خواننده بتواند مطالب کتاب را در مباحث و مناظرات به
روایات کتاب را به دقت بیان کرده است .برخی از موضوعات بدین
مصادر
کار برد ،منابع و
ِ
ِ
شرح است :هدف از خلقت انسان ،معنای عبادت ،ارکان دین ،معنای شهادتین ،واجبات
دین ،فلسفه زکات ،توحید و انواع آن ،عالمتهای وقوع قیامت ،وصف بهشت و دوزخ ،انواع
شرک و شرایط توبه.
*** 

 -479حمایت از توحید
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /479 :



(عبدالعزیز بن باز – ترجمه :اسحاق دبیری)
عقاید ناب و اصیل دینی را بیان کرده و مسلمانان را نسبت به بدعتها و خرافههای
دینی آ گاهی میبخشد .آیات روشنگر قرآن کریم و سخنان پیامبر مهربان اسالم در جای
جای این اثر ،دالیل ُمتقنی هستند بر صحت گفتار و برداشت نویسنده کتاب .وی بحث را با
ِ
اعتقادات صحیح اسالمی در موضوعات مختلف آغاز میکند و در ادامه ،به مسئله
کمکخواستن از غیر خدا ّ
(اجنه و شیاطین) و تصدیق کاهنان و فالگیران میپردازد .در
فصل بعد ،چهار مورد از بدعتهای رایج در بین مسلمانان را به چالش کشیده و
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انحرافیبودن آنها را به اثبات میرساند .ساختن مسجد بر قبرها و دفنکردن مردگان در
مساجد ،بدعتهایی هستند که در ادامه به آنها میپردازد .بخش پایانی کتاب ،به طرح 9
سئوال کلیدی در عقیده اسالمی و پاسخ به آنها اختصاص یافته است.
*** 

 -480پایههای ایمان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /480 :



(محمد بن صالح العثیمین)
خالصهای از باورهای اسالمی را بیان نموده و به توضیح و تشریح ارکان (پایههای) ایمان
و شرایط و لوازم آن میپردازد .در مباحث شناخت خداوند و دین کامل اسالم دو نوع
شناخت مطر ح است :شناخت و باور به ارکان دین ،و شناخت و پایبندی به ارکان ایمان.
نویسنده در اثر حاضر ،به موضوع دوم پرداخته و با بهرهگیری از آیات کالمالله مجید،
شروط ایمان به خداوند متعال و کیفیت آن را توضیح میدهد و در ادامه ،ماهیت فرشتگان
الهی و چرایی و چگونگی ایمان به آنها را بیان میکند .وی در بخش بعد به بحث درباره
ایمان به کتابهای آسمانی و ثمرات و برکات آن میپردازد و سپس ،مراحل ایمان به انبیای
قبل از حضرت محمد -صلی الله علیه وسلم -و فواید آن را ذکر مینماید .شرایط ایمان
حقیقی به روز آخرت ،ماهیت مرگ و عذاب قبر و دالیل حسی ،شرعی و عقلی وقوع قیامت،
ِ
موضوع فصل آتی کتاب است .وی در پایان ،موضوعات تقدیر الهی و ثمرات ایمان به قضا و
قدر را شرح میدهد.
*** 

ُ
 -481راه نجات از شر غالت – بحث شفاعت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /481 :



(حیدرعلی قلمداران)
پژوهشی جامع در بررسی اعتقاد شیعه به شفاعت معصومین برای شیعیان است.
نویسنده در آغاز ،معنی و مفهوم شفاعت را به دقت بیان کرده و تفاسیری را که از آیات
قرآن در این باب شده است ارائه میدهد و معنای شفاعت حقیقتی را بیان میکند .در
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ادامه ،عقاید شیعیان غالی را در این مورد بازگو نموده و دالیل اجتماعی و مذهبیای را
ُ
عرضه میکند که منجر به پیدایش و نشر کتب غالت در بین شیعیان شد .وی سپس
توان شفاعت را از خود نفی نموده
احادیث متعددی را از ائمه شیعه نقل میکند که همگی ِ
و نجات را به تقوی و َو َر ع و عمل منوط کردهاند .او در ادامه و در بحثی مفصل ،احادیث
شفاعت را از حیث سند بررسی و اثبات میکند که همگی آنها ضعیف و فاقد وجاهت عقلی
ُ
و منطقی کافی هستند .آفات و خبائث غالت و خرافات در جامعه اسالمی و چگونگی رهایی
از آن ،از جمله مباحثی است که در ادامه میآید.
*** 

 -482تفسیر سه جزء آخر قرآن کریم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /482 :



ترجمه و تفسیر سه جزء پایانی قرآن کریم (سوره مجادله تا ناس) و بیان اعتقادات و
هدف
احکام اصیل و ناب اسالمی بر پایه آموزههای آن است .به تصریح مؤلفین این اثر،
ِ
نگارش کتاب ،از بینبردن جهل و خرافات دینی و کسب دانشی است که برای انجام
حداقل کافی و الزم علوم شرعی ،در اختیار
فرایض دینی واجب است .در این کتاب،
ِ
خواننده قرار گرفته است .علت انتخاب سه جزء آخر قرآن نیز کثرت تکرار سورهها و آیات
آن در استناد و استداللهای شرعی است .کتاب با بیان فضایل قرائت قرآن آغاز شده و در
ادامه ترجمهای روان و تفسیری کوتاه از آیات ارائه میگردد .در بخش بعد ،مهمترین
سئواالت شرعی و اعتقادی اسالم ،مطرح و با اشاره به آیات الهی و احادیث نبوی بدانها
پاسخ داده میشود؛ مسایلی از قبیل :ارکان دین ،تفاوت اسماء و صفات الهی ،انواع توحید و
شفاعت ،توسل ،خوف و محبت خدا ،توکل و والء ،بدعت و نفاق ،شرک و ریا و کفرِ ،سحر و
جادو ،کمکخواهی از مردگان و توبه .در فصل بعد ،مبانی اعتقادات توحیدی و بررسی
شبهات دینی در قالب گفتگو میان دو نفر به نامهای «عبدالله» و «عبدالنبی» بیان
ّ
روزمره مسلمانان به صورت موضوعی شرح داده
میشود .احکام مربوط به مسایل عمومی و
میشود؛ که برخی از آنها عبارتند از :احکام طهارت ،نماز ،زکات ،روزه ،حج ،ازدواج و طالق،
رضاع ،سوگند و نذر ،وصیت .در پایان نیز مسایلی همچون اهمیت دعا و چگونگی
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دعاکردن ،پیشگیری از سحر و چشم زخم ،اهمیت و فواید ذکر ،مستحبات و مکروهات ،و
مسایل اعتقادی درباره مرگ و عذاب و پاداش الهی مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
*** 

 -483چگونگی حج و عمره و زیارت با دعا
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /483 :



(ترجمه :اسحاق دبیری)
شرایط حج و عمره و آداب مرتبط با هریک از آنهاست .کتاب با بیان
بیان احکام و
ِ
فضیلت حج و عمره به نقل از قرآن کریم و روایات پیامبر شریف اسالم آغاز میشود.
َ
نسک ِافراد)
بیان انواع نسکها (نسک تمتع ،نسک قرآن و
ِ
احکام حج و شروط قبول آن و ِ
مطالبی است که در ادامه میآید .معرفی میقاتگاهها ،بحث در اعمال مترتب به میقات،
خطورات احرام و شیوه دخول به مکه و مسجد الحرام ،موضوعاتی است که در ادامه
میخوانیم .دیگر مباحث عبارتند از :اشتباهات و خطاهای طواف ،اعمال عمره ،نحوه زیارت
مسجد نبوی و ادعیه نقلشده از قرآن و سنت رسول خدا.
*** 

 -484کلیات اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /484 :



(ابوبکر جابر الجزایری)
بیان باورهای دینی اسالم و رویکردهای آن به مسایل اخالقی ،اجتماعی و اقتصادی
است .نویسنده در این اثر کوشیده است تا با زبانی بسیار ساده و نثری سلیس و خواندنی و
با بهرهگیری از آیات نورانی قرآن کریم و سنت پیامبر گرانقدر اسالم -صلی الله علیه وسلم
دیدگاه اسالم را در مسایل و موضوعات گوناگون بیان کند .او برای آنکه نشان دهد که
اسالم تا چه اندازه بر فطرت و منطق استوار است ،پس از بیان هر یک از عقاید دینی ،دالیل
عقلی و نقلی مرتبط با هر یک را نیز ذکر میکند .او کتاب را با شرح و توصیف ایمان به
اسماء و صفات و انواع آن آغاز نموده و در ادامه ،دالیل نبوت حضرت ختمیمرتبت -صلی
الله علیه وسلم -باور به جهان پس از مرگ و عذاب و پاداش اخروی را شرح میدهد .بحث
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در قضا و قدر و راههای شناخت اولیای خدا و ابلیس ،موضوع فصلهای بعدی کتاب است.
وی بحث را با وجوب امر به معروف و نهی از منکر و شرایط و کیفیت آن و ضرورت محبت
صحابه رسولالله و پیشوایان دین به پایان میبرد.
*** 

 -485فضایل و احکام مکه مکرمه


کدکتابخانهعقی ده297/37 /***:

بیان فضایل و شأن شهر مبارک مکه و برخی از احکام اقامت یا سکونت در آن است.
نویسنده در فصل نخست و به نقل از حضرت ختمی مرتبت 12 ،مورد از فضایلی و
ارزشهای این شهر مقدس را بیان میکند .و برخی از احکام ورود و اقامت در آن را بازگو
مینماید .در ادامه به توصیف ارزشهای متعدد حجر االسود ،رکن یمانی ،حجر ،مقام
ابراهیم ،زمزم ،عرفات و منا میپردازد .در فصل پایانی ،بایدها و نبایدهایی را بیان میکند
که موظفیم در تجلیل این شهر بدانها پایبند باشیم.
*** 

 -486برگزیدهای از آداب شرعی
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /486 :



(ماجد بن مسعود آل عوشن – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان آداب روزمره زندگانی و شیوه صحیح رفتار اجتماعی بر پایه آموزههای قرآن کریم و
ِ
روایات پیامبر مهربان اسالم است .به جرأت میتوان گفت هیچیک از ادیان جهان از نظر
تأکید بر اخالق و منش شایسته اجتماعی ،با اسالم قابل قیاس نیستند .همچنین از لحاظ
تعدد منابع و متون راهنمای اخالقی ،هیچ آیین و مکتبی را یارای رقابت با اسالم عزیز
نیست و این اثر ،شاهدی است بر این ّ
مدعا .نویسنده با بهرهگیری از آیات قرآن و روایات
صحیح نبوی درسهای اخالقی مکتب انسانساز اسالم را در قالب هفتاد موضوع گوناگون
جمعآوری کرده و در اختیار خواننده قرار داده است ،تا راهنمای جاوید مسلمانان برای
زندگی شایسته و کسب رضای پروردگار یکتا باشد .در این موضوعات و فصول ،وی آداب و
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رفتار صحیح فردی و اجتماعی را بیان کرده و توضیح مختصری پیرامون آنها ارائه میدهد.
برخی از مفاهیم و موضوعات عبارتند از :رعایت ادب با پروردگار ،آداب تالوت قرآن ،آداب
تحصیل و درست و کالس ،آداب مسجد ،سنتهای اذان ،عید ،دعا ،آداب حج و اعمال
مختلف آن ،آداب سالم و مهمانی و مجالس ،آداب مزاح و شوخی و خشم و غضب ،آداب
تبریک و بشارت و مژدگانی ،کارهایی که هنگام غذاخوردن منع شده است ،آداب
مسواکزدن و خوابیدن ،آداب عطسه و خمیازه و آداب وصیت.
*** 

 -487راهنمای مسلمان عابد در حکم نماز جمعه و جماعت در
مساجد
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /487 :



(عبدالعزیز بن محمد بن عبدالله الحریفی – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان دالیل وجوب نماز جماعت و جمعه و ترغیب مسلمانان به شرکت در آنهاست.
نویسنده در این اثر با بهرهگیری از آیات قرآن و روایات متعدد نبوی ،وجوب شرکت در نماز
جماعت مساجد را به اثبات میرساند .وی بدین منظور ،روایاتی از صحابه کرام ،تابعیه و
ائمه مذاهب اربعه درباره وجوب شرکت در نماز جماعت ارائه میدهد .در بخش بعد ،واجب
بودن نماز جمعه را ثابت کرده و مجازات کسی را که از حضور در آن امتناع میکند ،بیان
میکند.
*** 

 -488سیری در احکام میت و آداب سوگواری
کدکتابخانهعقی ده 297/36 /488 :



(عبدالعزیز بن محمد العریفی – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان احکام و شرایط واجبات و مستحباتی است که در باره مسلمان متوفی انجام
میگیرد .این اثر ،مجموعه  148فتوا و استفتاء از مراجع برجسته دینی عربستان است که
در قالب هفت فصل /موضوع در اختیار خوانندگان قرار گرفته است .نویسنده در مقدمه
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کتاب ،با اشاره به رویگرداندن مردم از تحصیل علم و مشغولیت به دنیا ،آنان را در احکام
اموات ،از روش و سنت پیامبر دور میبیند؛ لذا کوشیده تا با جمعآوری مسایل مبتال به
مسلمین ،در پاسخ به آنها اهتمام نماید .فصل نخست ،فتاوای مربوط به احتضار و جان
باختن مؤمن است و در فصل دوم ،به پرسشهایی درباره غسل و کفنکردن میت پاسخ
داده شده است .فصل سوم به کیفیت برگزاری نماز میت و فصل چهارم به فتاوای دفن و
توابع آن اختصاص دارد .زیارت مزار مردگان ،نحوه عزاداری و سوگواری برای متوفی و
زن شوهر ُمرده موضوع فصلهای پنجم تا هفتم کتاب است.
فتاوی مربوط به ِ
*** 

 -489قواعد ناب در تعبیر خواب
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /489 :



(عبدالله السدحان)
شیوه صحیح تعبیر و تفسیر خواب را با استفاده از آموزههای اسالمی شرح میدهد.
نویسنده در آغاز کتاب ،به اهمیت رؤیا در اندیشه و اعتقادات اسالمی پرداخته و با اشاره به
نمونههای قرآنی و سنت شریف نبوی -صلی الله علیه وسلم -فواید آن را برمیشمارد .در
بخش بعد ،مقدمات کلی و پیشنیازهای تعبیر خواب را بیان کرده و انواع سهگانه رؤیا و
اقسام پنجگانه تعبیرکنندگان ّ
(معبرین) را از یکدیگر بازمیشناسد و درباره هر یک
توضیحات مختصری ارائه میدهد .وی در بخش آتی ،روش علمی تعبیر و آداب این کار را
شرح داده و سپس در بحثی مبسوط 40 ،قاعده و اصل مهم برای تفسیر خواب را تشریح
میکند .او در بخش پایانی کتاب ،به رویدادهایی میپردازد که فرد در خواب دیده است و
آنها را به دو بخش گذشته و حال تقسیم نموده و برای هر یک مثالهایی ارائه میکند.
*** 

 -490احکام موسیقی و سرود از دیدگاه اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /490 :



(شیخ احمد بن عبدالعزیز حمدان – ترجمه :عبدالرحیم ساالرزهی)
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بیان دیدگاه اسالم درباره موسیقی و آواز و احکام مرتبط با آنهاست .نویسنده ،استفاده
از موسیقی و آوازخوانی را بزرگترین دستاویز شیطان برای گمراهی انسانها و دورکردن از
راه خدا میداند؛ زیرا ساز و آواز ،ایمان را از دلهای میرهاند و تمامی اعضا جوارح انسان از
پیروی اوامر الهی دست برمیدارند .لذا با توجه به فراگیرشدن موسیقی در کشورهای
اسالمی ،او میکوشد تا خطرات آن را گوشزد نموده و احکام آن را از دیدگاه قرآن کریم،
سنت رسول الله و اقوال علمای ربانی دین ،مورد بحث و بررسی قرار دهد .این اثر در دو
ِ
باب به خواننده عرضه میگردد :باب اول به آواز خوانی و انواع آن میپردازد که شامل دو
فصل میباشد :انواع آوازها و سرودهای جایز و مباح ،و اقسام سرودهای غنایی و حرام .باب
دوم کتاب به دالیلی پرداخته است که به خاطر آنها ،ساز و آواز تحریم میشوند .این باب
دارای پنج فصل است :فصل نخست دیدگاه قرآن مجید را نسبت به ساز و موسیقی و علت
ُحرمت آن بازگو میکند .فصل آتی ،به گفتار نورانی رسول اکرم درباره موسیقی و آوازخوانی
اختصاص دارد .نویسنده در فصل سوم ،سخنان اصحاب و تابعین را در تحریم موسیقی و
آوازخوانی نقل میکند و در فصل بعد ،به آراء و اندیشههای مذاهب چهارگانه اهل سنت در
مورد حرمت موسیقی میپردازد .فصل پایانی کتاب ،دالیلی است بر اثبات این که موسیقی
اجماع امت اسالم ،حرام است.
به
ِ
*** 

 -491ای کسی که از نماز غافلی!
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /491 :



(محمد عبداللطیف انصاری)
فضایل ادای آن است .نویسنده در ابتدای
رساله کوتاهی در باب اهمیت فریضه نماز و
ِ
کتاب ،ارزش نماز و شأن آن را در کالم الله مجید بیان کرده و در ادامه ،اوقات پنجگانه
اهمیت نماز را در سخنان گهربار حضرت رسول بازگو
نماز را شرح میدهد .سپس
ِ
شخص کاهلنماز و استداللهای او برای دعوتش
میکند .شرح گفتوگوی نویسنده با یک
ِ
به راه الهی و اقامه نمازها در اول وقت ،موضوع فصل پایانی کتاب است.
*** 
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 -492حکم مخدرات در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /492 :



(قریب الله مطیع)
رویکرد اسالم را به کشت ،فروش و مصرف مواد مخدر بیان کرده و احکام مربوط به آن
را شرح میدهد .کتاب با تعریف مواد مخدر در لغت و اصطالح شروع شده و انواع آن را
معرفی می کند .نویسنده در ادامه ،حکم معامله و مصرف مواد مخدر را با استفاده از آیات
اجماع فقها و قیاس فقهی و منطقی توضیح میدهد .در فصل بعد،
قرآن ،روایت نبوی،
ِ
حکم ِکشت و تجارت مواد مخدر و حکمت و فلسفه حرمت آن را تشریح نموده و در فصل
پایانی کتاب ،جزای شخص معتاد ،رواجدهنده این مواد ،قاچاقچیان و همچنین کشاورزان
مواد مخدر را در شرع مقدس اسالم بیان میکند.
*** 

 -493فقه خانواده در جهان معاصر
وهبه زخیلی
کدکتابخانهعقی ده297/64 /***:



شرح و توضیح مبسوط مسایل و احکام گوناگون مربوط به خانواده مسلمان است.
نویسنده در این اثر جامع ،کوشیده است تا طیف گستردهای از مباحث شرعی و اخالقی
مبتال به خانوادههای مسلمان را مطرح نموده و با بهرهگیری از کالم الله مجید و سنت
حسنه پیامبر پاک اسالم به آنها پاسخ گوید .وی نیازهای خانواده مسلمان را با اقتضائات
دنیای معاصر تطبیق داده و ضرورتهایی را خاطرنشان میسازد که الزم است در برخورد با
جلوههای فریبندۀ مدرنیته غربی لحاظ گردد .او بحث را با ویژگیهای نهاد خانواده آغاز
کرده و سپس ،حقوق خصوصی و عمومی تک تک اعضای خانواده را برمیشمارد .در ادامه،
ضمن بررسی دقیق فعالیتها و روابط مختلف در یک خانواده مسلمان و مسایل و احکام
مربوط به آنها مانند تنظیم خانواده ،جشنها و رسمهای گوناگون ،اختالط زن و مرد،
ارایش و پوشش و امثال آن ،شرایط و احکام مربوط به طالق و پیامدهای آن را شرح
میدهد.
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 -494فقه پویا
یوسف قرضاوی
کدکتابخانهعقی ده297/31 /***:



گفتاری است در باب روشهای مختلف استنباط احکام فقهی از کتاب خدا و سنت نبی
اکرم و تطبیق آن با نیازها و اقتضائات روز .نویسنده در این جستار ،تالش کرده است تا
ضمن لحاظکردن مبانی فقهی گذشته که از دانشوران و فقها پیشین به ما رسیده است،
برای گرهگشایی و رهایی از مشکالت و رخدادهای زندگی پیچیده امروزی ،راه حلهای
جدیدی عرضه نماید ،وی بدین وسیله نشان میدهد که فقه اسالمی پویا ،منعطف است و
شارع مقدس ،احکام آن را به شیوهای وضع نموده که در همه زمانها و مکانها جاری و
حاکم و متناسب با نیازهای روز باشد.
*** 

 -495ارث و وصیت در شریعت و قانون
کدکتابخانهعقی ده 297/36 /495 :



(دکتر صالح سلطان)
پژوهش و درسنامه جامعی است درباره قوانین و مسایل مربوط به ارث و وصیت براساس
فقه اسالمی .مؤلف در این اثر مبسوط ،عالوه بر بیان کامل مسایل مربوط به این دو مقوله،
تمرینهای متعددی در پایان هر فصل ارائه داده تا خواننده را در درک بهتر مفاهیم ارائه
شده یاری کند .وی کتاب را با بحث احکام عمومی در علم ارث آغاز میکند .در این فصل
معنای لغوی و اصطالحی ارث ،فضایل علم ارث و شروط و اسباب و موانع آن را شرح
میدهد .فصل دوم به ارث صاحبان فروض و سهم مشخص اختصاص یافته است و سهم
اإلرث زن و شوهر ،والدین ،پدر و مادر و دیگر خویشاوندان را به تفصیل و با استناد آیات و
روایات بیان میکند .در فصل بعد به ارث عصبه (اقوام) پرداخته است .مفهوم لغوی ،انواع
ُعصبه و دالیل ارث َبری آنان موضوعات این فصل هستند .فصل چهارم ،به موضوع ُحجب و
َ
اصل مسئله ،عول ،رد و تصحیح مسایل پرداخته است .ارث ذ ِوی األرحام و
فصل پنجم به ِ
ِ
احکام تکمیلی ارث ،موضوع فصلهای آتی کتاب است .بخش دوم کتاب ،که از فصل هشتم
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آغاز میشود ،به وصیت پرداخته است .احکام وصیت و موانع و مبطالت آن ،انواع وصیت و
کاربردی حل مسایل ارث و وصیت از جمله موضوعات این بخش است.
تزاحم آنها و مراحل
ِ
*** 

 -496مبانی فقه
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /496 :



(عبدالکریم احمد محمدی)
بیان مقدماتی اصول فقه و شیوه استنباط و استداللهای فقهی است ،در اثر حاضر
مبانی فقه شافعی با نثری شیوا بیان شده است تا خوانندگان عالقهمند – به ویژه طالب
علوم اسالمی – با شیوههای صحیح مطالعات فقهی آشنا شوند .نویسنده ،کتاب را با تعریف
اصول فقه و تقسیمبندی و معرفی انواع احکام و زیرمجموعههای هر یک (مانند انواع واجب
یا مباح) آغاز میکند .در ادامه ،به شیوه استخراج احکام از کالم و لفظ و همچنین ،راههای
شناخت معانی لغت میپردازد .وی در این بخش ،بسیاری از اصطالحات تخصصی (مانند
خبر عام ،انواع تخصیص و اجماع و تبیین) را توضیح میدهد و خواننده را با
فرمان یا ِ
جزئیات شیوه استدالل فقهی از الفاظ رسول -صلی الله علیه وسلم -آشنا میسازد .در
بخش بعدی کتاب به توضیح شیوه استدالل از قرآن کریم و سنت نبوی میپردازد .در این
بخش انواع خبر را تعریف میکند و شرطهای الزم را برای کفایت فقهی خبر برمیشمارد.
ِ
در پایان به توصیف خبر واحد و اقسام آن و معیارهای پذیرش آن اشاره میکند.
*** 

 -497ارمغان آسمان در بیان عوامل و علل ارتقاء و انحطاط مسلمانان
کدکتابخانهعقی ده 297/482 /497 :



(حیدرعلی قلمداران)
پژوهشی مبسوط است در آسیبشناسی جوامع اسالمی و علل پیشرفت یا عقبماندگی
دینی ،علمی و اجتماعی مسلمانان .به تصریح نویسنده ،عدم آ گاهی از واجبات اجتماعی و
وظایف مسلمانان و ترویج خرافات دینی در جامعه یکی از مهمترین دالیل جدایی از گوهر
شریعت و در نتیجه انحطاط دینی و اخالقی است .وی در این اثر میکوشد تا با زبانی صریح
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و بیپرده و بدون در نظرگرفتن مالحظات سیاسی و مصالح فردی ،زبان به بیان حقایق
بگشاید .وی نخستین عامل سعادت مسلمین را «علم آموزی» میداند و در بحثی مفصل،
چگونگی پیشرفت مسلمانان را در اثر توجه به علوم مختلف بیان میکند و سپس ،به وضع
العلل انحطاط و
فعلی آموزش علوم در کشورهای اسالمی میپردازد .او در بخش بعد ،علت ِ
واماندگی مسلمانان را "جهل درباره حکومت" میداند که در زبان شرع ،به «خالفت» و
«امامت» تعبیر میشود .خطا در تعیین حاکم و دیگر اشتباهات رایج در امر حکومت
ترک جهاد» عامل
اسالمی ،موضوعاتی است که در این بحث بدانها پرداخته میشودِ « .
دیگری است که مؤلف آن را ُم ّسبب مصائب جوامع اسالمی میداند .او ضمن بیان فلسفه و
فضیلت جهاد ،سوء برداشتها و تفاسیر جعلی منسوب به ائمه شیعه را در این باره نقل و
ّ
تحلیل کرده و مضرات ترک آن را در نتیجه «تقیه» و دیگر توجیهات دینی برمیشمارد.
بحث زیارت و تعمیر قبور و مفاسد ناشی از آن ،موضوع دیگری است که به عنوان عامل
ّ
انحطاط مسلمانان مورد مداقه قرار گرفته است .کتاب با بیان مختصری از تعالیم ناب و
گهربار اسالم به پایان میرسد.
*** 

 -498حقیقت دین و افسانه خرافات
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /498 :



(محمد غزالی – ترجمه :محمد محقق)
بیان حقایق نابدینی و دعوت به بازاندیشی در مفاهیم اعتقادی با هدف زدودن
خرافات و بدعتها از چهره درخشان اسالم است .نویسنده در این اثر ،مباحث فقهی و
ً
کالمیای را مطرح کرده که عمدتا در مدارس تخصصی علوم دینی ارائه میشود ،با این
تفاوت که نثر روان و ساده کتاب و دوری از اصطالحات فنی ،خواندن آن را برای همگان
میسر و لذتبخش نموده است .سرآغاز موضوعات ،اهداف و برنامههای شریعت اسالمی
برای مؤمنین است .آنگاه به بحث بدعتهای دینی و مشکلهای مختلف و اثرات مخرب آن
تطور تفکر اسالمی را بیان میکند .بحث در
بر جامعه پرداخته و سپس ،عوامل پیدایش و
ِ
بدعتهای جدید در دین ،انواع بدعتها در عبادات و عادات اجتماعی در ادامه کتاب عرضه
شده است.
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*** 

 -499مفاهیم اساسی اسالم در پرتو قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /499 :



(صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل شیخ)
بیان آموزههای توحیدی اسالم و راههای دوری از شرک و خرافه است .اثر حاضر ،در
واقع ،پاسخی است به کتاب «مفاهیم یجب ان تصحح» نوشته محمد بن علوی مالکی .در
کتاب مذکور ،مسلمانان به انواع شرک و قبر پرستی و توسل تشویق شدهاند و برای هر کدام
از این اعمال شرک آمیز ،حسنات و ثوابهای متعددی ذکر شده است .اما عالمه صالح بن
عبدالعزیز در کتاب حاضر ،دروغ بودن ادعای مالکی را با استفاده از آیات نورانی قرآن کریم
و سنت پیامبر گرامی اسالم -صلی الله علیه وسلم -نشان داده است ،وی در آغاز با
استفاده از منابع متعدد ،معنی و مصداق «وسیله» را ذکر میکند و در ادامه مسایلی را
درباره توحید ربوبیت و الوهیت توضیح میدهد تا نشان دهد که برداشت شیعی از این
عبارت ها و مفاهیم تا چه اندازه با حقیقت آنها تفاوت دارد .او در ادامه به بحث شفاعت
پرداخته و سپس مفهوم تکفیر را توضیح میدهد .کتاب با بحث درباره تبرک و انواع آن و
معنی سلف و سلفی بودن به پایان میرسد.
*** 

 -500اسالم از دیدگاه عقل
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /500 :



(عبدالرؤوف ریگی شفا)
بررسی و نقد دیدگاههای الحادی حسگرایان (ماتریالیستها) و پاسخ به آنها و رفع
شبهات از اسالم عزیز است .نویسنده در ابتدا با اشاره به حمله های فکری و فرهنگی
خدایان غربی به اصول اندیشه و اعتقادات اسالمی و ضعف و تردید برخی مسلمانان در
بی
ِ
فکری ماتریالیسم را به بوته نقد کشیده و ضعف و اشتباهات آن را
پاسخ به آنها ،بنیانهای
ِ
خاطر نشان میسازد .وی در بخش نخست کتاب ،به شیوهای بدیع و با بهرهگیری از
شگردها و منطق فکری ماتریالیسم ،حقانیت و درستی تفکرات اسالمی را ثابت میکند.
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برخی از مطالب و موضوعات این بخش عبارتند از :راههای شناخت حقایق ،فرق میان بعید
ّ
سببیت و نقد فرضیه تکامل .در
و محال اثبات وجود خدا ،حدوث عالم و علم جدید ،اصل
ادامه ،حقیقت نبوت و نیاز به وجود پیامبر را به بحث میگذارد و در فصل بعد ،موضوع
معجزه و ماهیت و کیفیت آن را طرح میکند .راههای اثبات وجود فرشتگان و کیفیت و
جزئیات معاد در فصل پایانی کتاب به بحث و بررسی گذاشته شده است.
*** 

 -501لحظهای با اهل حق
کدکتابخانهعقی ده 297/68 /501 :



(موالنا محمد یونس نگرامی)
بیان حکایتهای آموزنده دینی و اخالقی صحابه و تابعین رسول اکرم -صلی الله علیه
وسلم -و شخصیتهای مهم اسالمی است .نویسنده در این اثر خواندنی  116داستان
درباره کرامتها و درستکاری پیروان پیامبر پاک اسالم -صلی الله علیه وسلم -روایت
کرده است ،تا الگویی جاوید و مناسب برای دیگر مسلمانان باشند .مرجع وی در نقل این
داستانها ،منابع موثق تاریخی و حدیثی هستند .او در تنظیم این روایات کوشیده است تا
از نظم تاریخی و موضوعی خاصی پیروی نکند و بدین صورت ،مانع از وحدت موضوعی و
یکنواختی مطالب شده است .مطالعه این اثر خواندنی به عالقهمندان به تاریخ اسالم و
سنت و سیره پیامبر و پیروان بزرگوار ایشان توصیه میشود.
*** 

 -502گردنههایی که مانع بازگشت امت اسالمی میشوند
کدکتابخانهعقی ده 297/482 /502 :



(عبدالرحمن عبدالخالق)
بیان علل ضعف و تشتت جوامع اسالمی در دنیای معاصر است .نویسنده در این اثر
میکوشد تا ضمن اشاره به علل جالل و شکوه امت اسالم در سدههای گذشته ،به مسائلی
بپردازد که موجب ضعف و سستی مسلمانان و غلبه کافران بر آنها شده است .وی در آغاز،
امت صالح را بیان کرده و آنگاه عوامل زیر را به عنوان دالیل شکست و
معنی انسان صالح و ِ
ِ
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سستی مسلمانان معرفی میکند و درباره هریک توضیح میدهد :سردرگمی به خاطر
نداشتن هدف ،جداییهای مذهبی ،از خود بیگانگی فرهنگی و تهاجم فکری ،خطاهای
ِ
مصداق انسان و جامعه صالح.
و
مفهوم
برنامههای تربیتی و اصالحی ،برداشت اشتباه از
ِ
*** 

 -503گامی به سوی ایمان و یقین
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /503 :



(عبدالله ریگی احمدی)
عقاید اصیل و ناب اسالمی را به اختصار بیان میکند .نویسنده در اثر حاضر با استفاده
بخش قرآن و روایات صحیح نقلشده از پیامبر پاک اسالم ،درسهای مهمی
از آیات روح ِ
ِ
درباره دینشناسی و اعتقادات اسالمی ارائه میدهد .وی در ارائه مطالب تالش کرده است
تا گزیدهگویی کند و از آوردن اصطالحات تخصصی ،اجتناب نماید .کتاب با بحث توحید و
موضوع صفات خداوند متعال ،دعا و
لزوم تسلیم در برابر فرمان الهی ،آغاز میشود و با
ِ
کیفیت معاد ادامه مییابد .بخش پایانی کتاب،
نیایش ،چگونگی برپایی قیامت کبری و
ِ
ِ
درباره نحوه حساب و جزا و کیفیت بهشت و دوزخ ،توضیح میدهد.
*** 

 -504اسالم دین کامل است
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /504 :



(محمد األمین الشنقیطی – ترجمه :ابوعاصم عبداألحد تخاری)
بیان اصول عقاید اسالمی و پاسخ به شبهات و انتقادهای دشمنان اسالم است .هدف
نویسنده از نگارش این اثر ،روشنگری درباره آموزهها و اندیشههای الهی دین اسالم و ابطال
ِ
نافرجام دینستیزان است .وی کتاب را با بحث توحید و انواع آن
خردهگیریهای ناشیانه و
ِ
آغاز کرده و در ادامه ،هدف پروردگار یکتا را از آفرینش جهان شرح میدهد .بحث در
اخالق اسالمی و نگاه اسالم به حسنات و سیئات موضوع فصل سوم کتاب است .در فصل
بعد ،دیدگاههای و قوانین حکومتی و اجرایی اسالم و تأثیر آنها در اداره شایسته جامعه بیان
شده و سپس ارزشهای اجتماعی اسالم مورد بررسی قرار میگیرند .نویسنده ،فصل بعدی
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را به اقتصاد اسالمی و تفکر عدالت و مساوات و نقش زکات و صدقات در تقسیم ثروت در
جامعه اختصاص داده است .وی در فصل پایانی ،موازین سیاسی حکومت اسالمی را در
رابطه با سیاست خارجی ،مراوده با دیگر ملتها و جلوگیری از سیطره کفار بیان میکند.
*** 

 -505سیمای رستاخیز
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /505 :



(قاضی شیخ محمد بن احمد کنعان)
نشانههای وقوع قیامت کبری را بیان کرده و به کیفیت روز قیامت و حسابرسی اعمال
و ویژگیهای بهشت و جهنم میپردازد .نویسنده در این اثر مفصل ،نخست با استفاده از
آیات نورانی قرآن و کالم گهربار نبوی حوادث و وقایعی را شرح میدهد که نشان از
نزدیکبودن روز قیامت دارد .در فصل بعد ،هشت عالمت بزرگ قیامت را توصیف کرده و
آنگاه ،به کیفیت رخدادهای روز رستاخیز و چگونگی محاسبه اعمال میپردازد .در فصل
بعد ،نعمتهای متعدد بهشتی و عذابهای دردناک جهنمی را به تفصیل معرفی میکند.
*** 

 -506مشعلهای فروزان در شناخت یزدان
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /506 :



(عبدالرحمن حسن حنبکه المیدانی)
اثر مبسوطی است درباره راههای شناخت خداوند و صفات او .نویسنده ضمن اشاره به
شناخت خداوند متعال ،به عنوان مهمترین رکن ایمان ،هدف خود را از تألیف این کتاب،
آشنایی خواننده با آن دسته آیات قرآن کریم و سخنان پرحکمت پیامبر گرانقدرش -صلی
الله علیه وسلم -میداند که درباره روش خداشناسی و صفات پروردگار به ما رسیده است.
وی در فصل نخست ،روش قرآن را در استفاده از برهان نظم و عقل برای اثبات وجود خدا
بررسی میکند و سپس بهانههای واهی ملحدان و کافران را در این مورد شرح میدهد .در
ِ
فصل بعد ،پانزده دلیل مهم و اصلی را به نقل از دانشمندان هستیشناس برای اثبات وجود
باری تعالی ذکر میکند .در فصل پایانی کتاب ،استداللهای قرآنیای را درباره آفرینش و
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برهآنهای وجود خدا هستند در هفت بخش دستهبندی کرده و به شرح و تفسیر آنها
میپردازد.
*** 

 -507پروتکل تخریب حرمین شریفین
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /507 :



(عبدالله غفاری)
مجموعه اسناد و مدارکی است که طرحها (پروتکلها) و دسیسههای شیعه و آخوندهای
ّ
متحجر و غالی قم را برای تخریب حرمین شریفین و فتنهانگیزی در جهان اسالم فاش
میکند .نویسنده این اثر سالهای متمادی را صرف تحقیق در این زمینه و جمعآوری
شواهد و روایات از منابع شیعی کرده است .به تصریح وی ،یکی از ضروریات قیام و ظهور
امام زمان شیعه ،افزایش فساد و فتنه در عالم است و بسیاری از عالمان شیعه آن را تأیید و
تصدیق میکنند .او با استفاده از روایتهای کتب حدیثی مرجع شیعه (کافی ،تهذیب،
استبصار و من ال یحضره الفقیه) از طرح آنان برای تخریب خانه کعبه ،مسجدالحرام و
مسجد نبوی سخن میگوید و از نقشه فتنهانگیزی و آتشافروزیهای آنان پرده میدارد .او
کتاب را با بحث غیبت و مهدویت و نحوه نیابت امام غایب آغاز میکند و در بخش بعد ،به
پروتکلهای قتل و تخریب و سرقت و ترور میپردازد .بدین منظور ،وی از طرحهای تهاجم
به حجاج حرم امن الهی سخن میگوید و نقشه تخریب خانه کعبه و ترور بزرگان اهل
دگراندیشان شیعه و تجاوز و جاسوسی در دیگر کشورهای اسالمی .بخش دوم کتاب
سنت،
ِ
به طرحهای عالمان شیعه برای تغییر ایدئولوژی و مذهب مسلمانان اختصاص دارد .تالش
برای تغییر قرآن ،توجه دادن مسلمین به کربال و ترویج قبر پرستی و زیارت از جمله
توطئههای مدنظر شیعه دراینباره است.
*** 

 -508اسما و صفات خداوند متعال
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /508 :



(محمد بن صالح بن عثیمین – ترجمه :عبداهلل عبدالهی)
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بیان اصول و قواعد ذکر اسماء و صفات الهی است .نویسنده در آغاز ،ضمن اشاره به
اهمیت و شأن اسماء الله ،به اشتباهات رایج مسلمانان در مباحثات پیرامون این اسامی
اشاره کرده و آن را ناشی از جهل و تعصب آنان میداند .لذا ،برای هدایت آنان و روشنگری
در این زمینه ،اصول و قواعدی را برای ذکر نامها و صفتهای باریتعالی به رشته تحریر
درآورده است .وی در فصل نخست کتاب ،هفت اصل قاعده مهم را معرفی میکند که
میباید آنها را هنگام بر زبان آوردن نامهای مبارک پروردگار به یاد داشت و رعایت کرد .در
ادامه ،هفت قاعده دیگر را درباره صفات الهی معرفی و دالیل هریک را ذکر میکند .در
فصل بعد ،به پانزده شبهه و سئوال درباره اسماء الله پاسخ میدهد .فصل پایانی کتاب ،به
ُحکم اهل تأویل و نحوه برخورد با آنان میپردازد.
*** 

 -509تجلی قرآن در عصر علم
کدکتابخانهعقی ده 297/158 /509 :



(عبدالرئوف مخلص هروی)
بیان اعجاز علمی قرآن کریم در عرصه علوم تجربی و یافتههای جدید انسان است.
نویسده ضمن اشاره به یافتههای جدید علمی بشر در زمینههای مختلف علوم و مقایسه آن
با آیات قرآن ،شگفتی اعجابآور علمی آیات قرآن را برجسته ساخته و الهی بودن منشأ
ِ
وحی را بدین وسیله به اثبات میرساند .وی با اشاره به آیات متعدد علمی قرآن و تفسیر و
ِ
تعبیر معنا و مصداق آن ،روایات نبوی را در توضیح مفهوم تعدادی از آیات ذکر میکند.
برخی از موضوعات ارائه شده در کتاب عبارتند از :ستونهای نامرئی آسمان ،حرکت منظم
اجرام آسمانی ،وجود برزخ در میان دریاها ،مشارق و مغارب ،ماده اصلی آفرینش ،نظام
دقیق خورشید و ماه ،لنگرگاههای زمین ،غالف آبی زمین ،جنزدگی ،اثبات علمی تئوری
معاد ،کرویت زمین ،عصر یخبندان ،توازن زمین و مأموریت بادها.
*** 

 -510راههای نفوذ شیطان بر صالحان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /510 :
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(عبدالله خاطر)
آ گاهی بخشی به مسلمانان درباره شیوههای تسلط شیطان بر بندگان خدا و فریب
آنهاست .نویسنده با استناد به آیات هدایتگر قرآن کریم ،ماهیت وجودی شیطان را بیان
کرده و در ادامه 8 ،راه نفوذ شیطان در روح و جسم آدمی را برمیشمارد .در فصل آتی،
عواملی را معرفی میکند که شیطان را در ادای وظایفش مساعدت میکند .بخش پایانی
کتاب ،معرفی راههای دوری از شیطان و پناهبردن به دامان امن الهی است.
*** 

 -511رجال شیعه در ترازوی قضاوت
کدکتابخانهعقی ده 297/26 /511 :



(عبدالرحمن الزرعی)
بررسی آثار و اندیشههای مهمترین رجال حدیثی شیعه است .نویسنده در آغاز ،میزان
کفایت فقهی و اعتقادی کتاب خدا و سنت رسول الله را از دیدگاه شیعه
ارزشمندی و
ِ
رافضی و اهل سنت بیان میکند در ادامه ،مهمترین کتب حدیث شیعه را معرفی و دیدگاه
آنان را در خصوص َجرح و تعدیل ،بازگو مینماید .فصل پایانی کتاب ،شرح حال و عقاید
 10تن از رجال حدیثی شیعه را به دست میدهد.
*** 

 -512حدیث غدیر موالی مؤمنان و ما اهل سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /512 :



(محمد سلیم آزاد)
بررسی مفاهیم و پیام حدیث غدیر از دیدگاه اهل سنت و شرح و نقد رویکرد شیعیان در
این خصوص است .کتاب با شرح حوادثی شروع میشود که سرآغاز اختالف مسلمانان و
زمینهساز تفرقه در میان آنها بود .سپس دالیل ارائه شده از سوی شیعه در مورد امامت
بالفصل علی نقل و نقد میشود .نویسنده ،داستان اتفاقات آخرین حج پیامبر گرامی
اسالم را به طور مشروح بیان کرده و علل اختالف و کدورت میان حضرت علی و صحابه
پیامبر و همچنین خطبه مشهور ایشان در روز هجدهم ذیحجه را تحلیل و بررسی
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مینماید .وی با اشاره به حدیث موااله و حدیث ثقلین و برداشتهای شیعه از آنها ،پیام
واقعی هریک را برای خواننده شرح میدهد .دیگر مباحثی که در این اثر میآیند عبارتند
ِ
از :رابطه حضرت علی و خلفا در زمان حیات پیامبر ،چرایی و چگونگی انتخاب خلفای
راشدین و موضعیگری علی در این مورد و بیان گوشهههای از سجایا و مکارم اخالقی
خلفاء.
*** 

 -513همگام با نبی رحمت در سه سفر سرنوشتساز
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /513 :



(ایوب گنجی)
بیان سیره پیامبر پاک اسالم -صلی الله علیه وسلم -با استفاده از روایتهای تاریخی
سفر آن بزرگوار است .این اثر ،در واقع ،سفرنامه عقیدتی ،اخالقی و سیاسی
رسیده از سه ِ
رسول رحمت و مغفرت است ،نویسنده ضمن بیان داستان شیرین و خواندنی سفر پیامبر از
مکه به طایف ،سفر هجرت (مکه تا مدینه) و سفر حجهالوداع (مدینه تا مکه) دستاوردهای
سیاسی حضرت ختمیمرتبت را برشمرده و نتایج اخالقیای را بیان میکند که میتواند
الگوی شایسته ما مسلمانان در زندگی باشد .وی در هر مورد ،ابتدا دالیل و انگیزههای
رسول اکرم را از انجام آن سفر شرح داده و سپس به رنجها و مشکالتی اشاره میکند که
پیامآور گرانقدر اسالم برای دعوت به راه حق و نشر معارف دین متحمل شد .بخش پایانی
کتاب ،نگاهی است به کارنامه پرافتخار و درخشان پیامبر عزیز و ارمغآنهای جاویدان بعثت
محمدی صلی الله علیه وسلم.
*** 

 -514سیمای صادق فاروق اعظم عمر بن خطاب
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /514 :



(حاج مال عبدالله احمدیان)
پژوهش مفصلی است پیرامون زندگی پربرکت و دستاوردهای پرافتخار خلیفه دوم
مسلمین ،حضرت عمر بن خطاب .نویسنده در این کتاب ،که بالغ بر  1000صفحه است
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با بهرهگیری از موثقترین منابع تاریخی ،زندگی فاروق اعظم را به تفصیل بیان میکند.در
واقع ،اثر حاضر ،تاریخ اسالم را درطول چند دهه نخست با تأکید بر شخصیت حضرت عمر،
نقل مینماید .فصل نخست کتاب از زمان تولد ُعمر تا اسالمآوردن وی را بیان کرده و در
فصل بعد ،اقداماتش را برای تقویت و بسط اسالم ،تا سال دوم هجری شرح میدهد .فصل
سوم ،مجاهدتهای آن بزرگوار را در رکاب پیامبر اکرم در غزوههای مختلف توصیف
نموده و در ادامه ،نمونههایی از ادب و احترام وی نسبت به پیامبر اکرم را بیان
میکند.دیگر موضوعات کتاب بدین شرح است :گوشههای از زندگی فاروق در زمان ابوبکر
صدیق ،چگونگی خالفت وی و پیشرویهای نظامی چشمگیر او در شرق و غرب سرزمین
حجاز ،پیشرفتهای اقتصادی مسلمین ،همت حضرت فاروق به آموزش ،نمونههایی از
عدالت عمر و نحوه شهادت آن بزرگوار.
*** 

 -515دیدگاه اهل سنت درباره مشاجرات و اختالفات میان صحابه
کرام
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /515 :



(ابو انس السید بن عبدالمقصود)
شرح فضائل و مناقب صحابه بزرگوار پیامبر اکرم و پاسخ به اتهامات شیعیان در مورد
آنان است .نویسنده در فصل نخست ،فضائل اصحاب رسول الله را با استناد به آیات قرآن
و کالم گوهربار نبوی بیان میکند .سپس نشان میدهد که آن بزرگواران در اعتقادات اهل
سنت از چه جایگاه و مقام رفیعی برخوردار هستند .فصل پایانی کتاب ،اقوال و دیدگاههای
علمای اهل سنت را در خودداری از واردشدن به اختالفات صحابه و کنجکاوی در مورد آن
ذکر میکند.
*** 

 -516سعد و سعید
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /516 :



(ایوب گنجی)
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بیان زندگینامه و خدمات «سعد بن ابی وقاص» و «سعید بن زید» دو تن از یاران
گرانقدر پیامبر اکرم میباشد .نویسنده در بخش نخست ،به بیان چگونگی اسالمآوردن
سعد و رابطه او با پیامبر و خدماتش به اسالم و مسلمین میپردازد .در ادامه ،چگونگی فتح
ایران به فرماندهی وی را به صورت مشروح توضیح میدهد .بخش دوم کتاب ،به زندگی
پرافتخار سعید بن زید قهرمان نبرد «یرموک» و اولین والی شام در عهد اسالم اختصاص
دارد .در این بخش نیز نویسنده چگونگی اسالم آوردن سعید و مجاهدتهایش در راه
خداوند را بازگو میکند.
*** 

 -517بیان چند درس عقیدتی برگرفته از حج
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /517 :



(عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر)
بیان شرایط و کیفیت برگزاری اعمال حج و شرح درسها و معارف آموخته شده از این
مراسم است .کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است :در بخش نخست ،نویسنده ابتدا
شرایط واجبشدن حج را براساس معتقدات مذهب شافعی و حنفی بیان نموده و آنگاه ،به
انواع حج و عمره اشاره میکند و چگونگی احرام بستن و طواف کعبه را شرح میدهد .در
ادامه ،دیگر اعمال و واجبات حج را بیان کرده و این بخش را به پایان میبرد .بخش دوم
کتاب ،تعالیم برگرفته از کنگره بزرگ حج را به تفصیل بازگو مینماید .وی در درس نخست،
نشان میدهد که چگونه پیام عقیده و توحید در حج طنینانداز میشود .در درس دوم،
درباره منافع مادی و معنوی حج است و در درسهای بعد ،به ندای توحید ،دوری از شرک،
فواید طواف ،فلسفه وقوف حجاج در عرفات ،ذبح حیوانات و تقصیر مو و ناخن میپردازد.
*** 

 -518چرا مسلمانان شکست میخورند؟
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /518 :



(محمد ایوب گنجی)
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دالیل
بررسی دالیل اختالف و چند دستگی در جوامع اسالمی در عصر حاضر و تبیین
ِ
شکوه و مجد اسالم در سدههای پیشین است .کتاب با نگاهی گذرا به وقا ِیع صدر اسالم و
پیروزیهای شگفتانگیز مسلمانان آغاز میشود .نویسنده در ادامه وعدههای خداوند
مؤمنان
متعال را در مورد پیروزی اسالم بر کفر بیان میکند و با اشاره به پیروزی قطعی
ِ
ِ
واقعی ،بخش بعدی کتاب را به توصیف ویژگیهای مؤمنان اختصاص میدهد .آنگاه به
دالیل شکست مسلمانان در دنیای امروز میپردازد و بزرگترین چالشهای روبروی جهان
اسالم در روزگار کنونی را برمیشمارد .بخش پایانی کتاب ،راهکارهایی را درباره برتری بر
کفر و ظلم ارائه میدهد.
*** 

 -519دو تصویر متضاد
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /519 :



(ابوالحسن ندوی)
شدن اسالم عزیز را بیان و شرطهای الزم برای همگانیشدن
راز ماندگاری و جهانی ِ
ِ
پیام حق را تشریح میکند .نویسنده در کتاب حاضر ،پیام اسالم را با دیگر مکاتب فکری و
اخالقی مقایسه نموده و نشان میدهد که دین جهانی اسالم که پرچمدار اصالح انسانیت و
ِ
یکتاپرستی است ،چهار ویژگی اساسی دارد :ارائه انسانی نو و پدیدآوردن نسلی زیبا در
ّ
زندگی خود پیامبر ،تفاوت بسیار زیاد بین پیامبر رحمت و مهربانی با حکام سیاسی جائر
جنگجویان کشورگشا ،حفاظت الهی از دین و کتابش و باالخره نقش رسول به عنوان
و
ِ
محور هدایت و رهبری .وی در ادامه ،دیدگاه شیعه را درباره هدایت انسان و رهبری جامعه
توسط ائمه تحلیل کرده و نشان میدهد که قرائت شیعی از دین و محتوای آن (به ویژه در
ایران پس از انقالب) تا چه اندازه با آموزههای اصیل دین و اهداف بعثت در تعارض و تضاد
است.
*** 

-520گزیده ای از اعتقادات سلف
کدکتاب خانهعقی ده 297/41 /520 :
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(عبدالله الزکی)
باورهای دینی دانشمندان بزرگ اهل سنت و تأثیرگذاران فرقه ناجیه را به اختصار بیان
می کند .سلف صالح در بسیاری از اعتقادات با یکدیگر اتفاق نظر داشتند ،و نویسنده در این
اثر دیدگاههای ایشان را شرح میدهد .او کتاب را با توضیح درباره اهمیت توحید و یگانگی
خداوند در زمینه ربوبیت ،الوهیت ،اسماء و صفات خداوند متعال آغاز میکند .سپس شرح
میدهد که دانشمندان اسالمی چگونه عقیده اسالمی را پاس داشتند و این حفظ و صیانت
چه تأثیری بر جوامع اسالمی امروز گذاشته است .آنگاه گزیدهای از سخنان و عقاید این
بزرگواران را بیان میکند :امام ابوحنیفه ،امام شافعی ،امام احمد بن حنبل ،امام بخاری،
امام مالک ،امام ابوجعفر طحاوی ،امام ابن ابی زید ،امام احمد بن تیمیه و امام محمد بن
عبدالوهاب .در ادامه ،کوششهای ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود را در زمینه
دعوت اسالمی بازگو کرده و سپس ،با استفاده از کتاب «عقیده طحاویه» و به نقل از ائمه
سلف ،شانزده قاعده مهم را برای تحقیق درباره مسایل دینی معرفی مینماید.
*** 

 -521چگونگی ارتباط و رفتار با مردم
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /521 :



(عبدالله خاطر)
ارتباط موثر و نحوه معاشرت با افراد جامعه
درسنامهای اخالقی است درباره شیوههای
ِ
براساس موازین و آداب اسالمی .نویسنده در این اثر کوشیده است تا با بهرهگیری از
آموزههای ناب اسالمی ،روشهای صحیح ارتباط با مردم را به زبان ساده بیان کند و
تأثیر مثبت میگذارد .او
راهکارهایی را ارائه دهد که بر اثر بخشی و
ِ
کیفیت این رابطهِ ،
شیوههای صحیح تعامل با مردم را در قالب  19عنوان و موضوع مختلف بازگو مینماید.
*** 

 -522آیا معبودی با الله است؟
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /522 :



(فؤاد هاشم األجهوری – ترجمه :قریب اهلل مطیع)
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بیان اصول عقاید دینی و مناسک عبادی اسالم و مقایسه آن با آموزههای مسیحیت و
یهودیت میباشد .نویسنده در این اثر پژوهشی مبسوط ،ضمن بازگویی دقیق آداب و عقاید
ِ
دینی اسالم عزیز ،آن را با نگرشهای مسیحیان و یهودیان که در تورات و انجیل آمده
ِ
است ،مقایسه نموده و اصالت و حقیقت اسالم را به اثبات میرساند .وی بحث را با بیان
مختصری از تولد و زندگی پیامبر پیش از بعثت آغاز میکند و سپس ،ضمن معرفی قرآن و
پیام اصلی اسالم برای بشریت ،به شرح گوشههایی از زندگی پیامبر و سنت و سیره آموزنده
ایشان میپردازد .در ادامه فرضیه نماز و حکمت آن را به بحث گذاشته و چرایی و چگونگی
ِ
برتری امت اسالم بر دیگر مردم ،ماهیت جادو و
ادای آن را شرح میدهد .بیان دالیل
ِ
نگرش اسالم به آن ،حکم استعمال دخانیات و معرفی کامل طریقتهای گمراهکننده
صوفیه از جمله موضوعاتی است که در ادامه میآید.
*** 

 -523قاتالن حسین را بشناسید
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /523 :



(عبدالله بن عبدالعزیز)
حقیقت تاریخی شهادت حسین بن علی (علیهما السالم) را بررسی کرده و به شبهات
آن پاسخ میدهد .کتاب ،با بیان دیدگاه و موضع اهل سنت در خصوص شهادت امام حسین
آغاز میشود .نویسنده در بخش دوم وضعیت اجتماعی و مذهبی کوفه را در آن دوران
ترسیم نموده و آنگاه به عوامل و انگیزههایی اشاره میکند که موجب حرکت آن حضرت از
مکه به عراق شد .در بخش بعد رابطه شیعیان آن دوران را با اهل بیت به تصویر کشیده و
واقعه عاشورا را به تفصیل نقد میکند .وی در بخش آتی ،مراسم عزاداری و نوحهخوانی
شیعه را از نظر انطباق با شرع مقدس بررسی میکند .بحث در حرمت عزاداری از منظر
علمای شیعه و بدعت زیارت قبور و ساختن بارگاه بروی آنها در ادامه بخشهای کتاب
میآید.
*** 

 -524به سوی نور جلد اول
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کدکتابخانهعقی ده 297/92 /524 :



(شفیق شمس)
سرگذشت افرادی است که نور هدایت در دلشان تابیدن گرفته و به سعادت اسالم نائل
شدهاند .هدف از نگارش این اثر ،شرح مشاهدات افراد بیطرف از حقیقت دنیای اسالم و
بیان دالئل عقالنی و منطقیای است که این افراد با استناد به آنها ،به اسالم گرویدهاند.
مسلمانان کشورهای مختلف را جمعآوری
نویسنده در کتاب حاضر ،خاطرات  30تن از تازه
ِ
کرده است ،تا نشان دهد که افرادی با پیشینهها و فرهنگهای گوناگون چگونه به حقیقتی
واحد دست یافته و ره به ساحل امن اسالم بردهاند.
*** 

 -526عقیده امام ابوحنیفه رحمه الله
خالصه عقاید و دیدگاههای امام ابوحنیفه -رحمه الله -در مورد مسائل دینی و
اعتقادی است .نویسنده در این اثر با استفاده از منابع مختلف فقهی ،دیدگاه آن بزرگوار را
در مورد توحید ،صفات خداوند ،ارکان و شرایط ایمان ،صحابه رسول خدا -صلی الله علیه
وسلم -و علم کالم شرح میدهد .وی کتاب را با عقاید امام درباره توحید و صفات خدا آغاز
کرده و سپس به شیوه او در اثبات تقدیر الهی و درجات آن میپردازد .نهی امام از
هویپرستی و بدعتگذاری در دین ،ممانعت از شرک و اسباب آن و بحث در مصادیق
مختلف شرک ،از جمله دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -526مناجات
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /526 :



برگزیدهای از دعاهای قرآن کریم و ادعیه مأثور از پیامبر رحمت و مغفرت -صلی الله
علیه وسلم -است .مؤلف این اثر کوشیده است تا با بهرهگیری از منابع حدیثی معتبر و
صحیح و پرهیز از موارد شاذ ،نمونههایی از مناجات از حضرت رسول -صلی الله علیه
وسلم -نقل کند که سند آن مورد قبول و تأیید محدثین واقع شده است .وی در آغاز درباره
نیاز قطعی مسلمانان به دعا و مناجات به درگاه پروردگار به اختصار سخن میگوید و پس از
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آن ،به آداب مالحظاتی اشاره میکند که باید در هنگام دعا مراعات شود و سپس به زمان و
مکان مناسب برای دعا کردن میپردازد .بخش بعدی کتاب ،دعاهای قرآنی و نبوی است
که با ترجمه فارسی و مشخصات کتابشناختی کامل نقل شده است.
*** 

 -527فتوای هیئت کبار علمای کشور عربستان سعودی درباره کنترل
جمعیت
کدکتابخانهعقی ده297/37 /***:



دیدگاه اسالم را نسبت به مقوله کنترل جمعیت و شیوههای مختلف پیشگیری از
بارداری بیان میکند .کتاب با بیان اهداف ازدواج و تشویق حضرت ختمی مرتبت -صلی
الله علیه وسلم -به این پیوند مبارک آغاز میشود .نویسنده در ادامه ،تفاوت میان
پیشگیری و کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را شرح داده و سپس ،استدالل طرفداران
کنترل جمعیت را نقل کرده و با بهرهگیری از کالم گهربار پیامبر و دیدگاه فقهای برجسته
دین به آنها پاسخ میگویند .در فصل بعد ،خطرات استفاده از ابزار و وسایل کنترل جمعیت
را خاطرنشان ساخته و در پایان ،فتوای هئیت بزرگان صدور احکام عربستان را در این مورد
بیان میکند.
*** 

 -528نکتههایی در علم میراث
کدکتابخانهعقی ده 297/36 /528 :



(عالمه عبدالعزیز بن باز)
به بحث درباره نحوه تقسیم ارث بر اساس فقه اسالمی و مسایل و شرایط خاص آن
میپردازد .نویسنده در آغاز کتاب ،تعریفی اجمالی از علم میراث ارائه داده و سپس به
شناخت موضوع ارث ،اهمیت آن در شریعت اسالمی و حکم این علم در شرع مقدس اشاره
می کند .وی در ادامه ،ارکان ارث و مفاهیم آن را توصیف کرده و سپس به توضیح شرایط
َ
ارث و تقسیم آن میپردازد و آنگاه ،بیشترین حقوقی را که ت َرکه میت وارد میشود ،توضیح
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میدهد .از دیگر موضوعات بحث شده در کتاب میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :موانع
ارث ،معرفی زنان وارث ،تعصیب ،اکدریهُ ،حجب ،بیان مناسخه و بیان ّ
مستحقان آن.
و
رد
ِ
*** 

 -529خالفت و امامت
کدکتابخانهعقی ده 297/45 /529 :



(شیخ عمر نسفی – ترجمه :عالمه ماموستا مال محمد ربیعی)
رویکرد اهل سنت را به موضوع مهم جانشینی پیامبر بیان کرده و مناقب و مکارم
اخالقی خلفای چهارگانه رسول خدا را برامیشمارد .نویسنده در آغاز مشخصاتی کلی و
اجمالی درباره آن نام و نسب بزرگواران ارائه داده و در ادامه ،دالیل فضل ابوبکر ،عمر،
عثمان و علی را بر دیگر صحابه پیامبر شرح میدهد .آنگاه ،سخنان مبارک پیامبر اکرم
را درباره شأن و جایگاه آنان نقل میکند .در ادامه به شرح ارزش و اعتبار مقامات عالیه
دین میپردازد؛ از جمله :پیامبر ،صدیقین و شهداء ،صحابه و خالفی راشدین ،مجاهدان راه
حق ،زنان مسلمان ،زنان پیامبر و اهل بیت رسول خدا .فصل پایانی کتاب ،به شرح مناقب
واالی همسران پیامبر و رد شبهات پیرامون آنان اختصاص دارد.
*** 

 -530قبله ما میان امتی راکد و بی حرکت و امتی پیشوا
دکتر صالح سلطان
کدکتابخانهعقی ده297/46 /***:



به بیان جایگاه قبله در اعتقادات اسالمی و اهمیت آن در همبستگی و یکپارچگی امت
اسالم اختصاص دارد .نویسنده در این کتاب با استناد به کالم الله مجید و سخنان پیامبر
پاک اسالم و منابع تاریخی ،علت و انگیزه تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه را
شرح میدهد ،سپس موضعگیری مومنان حقیقی ،یهودیان ،منافقان و مشرکان را در
خصوص تغییر قبله ،تبیین مینماید؛ آنگاه ویژگیهای جوامع منفعل و بیحرکت و
خصوصیات امت فعال و پیشوای اسالم را برشمرده و راهکارهایی برای ایجاد انگیزه و
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جنبش در جوامع اسالمی ارائه میدهد .در پایان ،با استناد به دالیل عقلی ،نقلی و
اجتماعات فقهی تکلیف و وظیفه امت اسالم را در قبال ملت مظلوم فلسطین تشریح
میکند.
*** 

حسن ُمجتبی
-531
ِ
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /531 :



(علی صالبی – ابراهیم کیانی)
بررسی تاریخی و تحلیل زندگی خلیفه پنجم مسلمانان ،امام حسن مجتبی است.
نویسنده کتاب را با بیان نام ،لقب کنیه و سپس معرفی خانواده حسن بن علی آغاز کرده و
پس از ذکر اقوام و خویشان وی ،نکاتی خواندنی درباره زندگی فاطمه زهرا و فضایل و
سجایای اخالقی و ایمانی ایشان بیان میکند .در ادامه ،به جایگاه و منزلت حسن در نزد
پیامبر گرامی اسالم پرداخته و سخنان آن بزرگوار را درباره نوه بزرگش نقل مینماید .فصل
دوم کتاب ،مطالعه ای است دقیق و مفصل به زندگی و فعالیتهای امام حسن در دوران
خلفای راشدین ،رابطه وی با ایشان و موضعگیریهایش در قبال مسایل و رخدادهای
سیاسی و اجتماعی آن دوران .نویسنده سپس چگونگی به خالفت رسیدن امام را بیان و به
طور بسیار مفصل صفات و ویژگیهای نیکو و متعدد او را معرفی و روایت نموده یا داستانی
درباره آن نقل میکند .در فصل بعد به مهمترین شخصیتهای پیرامون امام حسن ،از
قبیل دوستان ،همسران و فرزندان پرداخته و آنگاه ،وقایعی را تحلیل میکند که منجر به
اختالف میان امام حسن و معاویه و در نهایت عقد پیمان صلح میان آنها شد .مهمترین
انگیزههای صلح از جانب امام ،شرایط صلح ایشان با معاویه ،رابطه امام با معاویه پس از
صلح ،علت بیماری و وفات امام حسن ،آخرین وصایا و نحوه خاکسپاری ایشان از جمله
دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -532خواهر مسلمان مواظب باش
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /532 :
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(محمد جمالزهی)
دیدگاه اسالم را درباره شرایط پوشش زنان و نقش آنان در جامعه بیان کرده و دختران
و زنان مسلمان را نسبت به آفتهای مدرن جوامع آ گاهی میبخشد .نویسنده در بخش
نخست کتاب با استناد به آیات قرآن کریم ،حدود شرعی حجاب اسالمی را توضیح میدهد
و دالیل حفظ ستر و عفاف برای زنان را بازگو میکند .در فصل بعد ،به روابط زن و مرد در
چهارچوب قوانین اجتماعی -اخالقی اسالم پرداخته و میزان و نوع مراوده با مردان
نامحرم را تبیین میکند .در ادامه ،شرایط دوست و همنشین مناسب و شایسته را بیان
کرده و در پایان ،آداب حضور و شرکت در مجالس و میهمانیها را برای زنان و دختران
مسلمان شرح میدهد.
*** 

 -533روزهای پیشاور
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /533 :



(محمد باقر سجودی)

ّردیه مفصل و پاسخ مشروحی است به دروغها و ادعاهای مطرحشده در کتاب
«شبهای پیشاور» .کتاب مذکور را شخصی به نام سلطان الواعظین شیرازی در سال
 1345شمسی نوشته است .او در کتابش ،به سفر ده روزهای به پیشاور پاکستان اشاره
کرده و شرح مناظرات و گفت وگوهایش را با علمای اهل سنت درباره حقبودن مذهب
ِ
شیعه و بطالن عقیده اهل سنت ،در اختیار خوانده قرار داده است .نویسنده اثر حاضر که
خود  23سال در پیشاور زندگی کرده ،پس از بررسی مدعیات شیرازی ،به کذب آنها پی
های او ،به دفاع از
برده و در این کتاب (روزهای پیشاور) ضمن برمالساختن دروغگویی ِ
آرمانها و عقاید راستین اهل سنت اقدام میکند .وی در ابتدا ،یازده مورد از مغالطات و
سفسطههایی را که شیعیان در بحث و مناظره به کار میبرند نقل و بررسی میکند .بخش
دوم و پایانی کتاب ،که بیشترین حجم آن را به خود اختصاص داده ،بررسی و پاسخ به 475
ادعای شیعه درباره اعتقادات خود و خردهگیری از اهل سنت است.
*** 
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 -535ابوبکر صدیق
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /535 :



(دکتر علی صالبی – محمد ابراهیم کیانی)
بررسی تاریخی و تحلیل زندگی خلیفه اول مسلمانان وبیان نقش وی در گسترش و
تقویت اسالم است .هدف نویسنده ،بازنگری و بازنگاری تاریخ و سیرت صحابه رسول الله و
بازشناسی جایگاه آنان در تاریخ اسالم است .در این جلد ،وی به تفصیل و با ریزبینی و
نکتهسنجی خاصی ،به زندگی ابوبکرصدیق میپردازد .او در آغاز نسب ،خاندان و القاب او را
بیان کرده و ّ
شمهای از زندگانی و فعالیتهایش را در دوران جاهلیت شرح میدهد .در
ادامه ،به زندگی ابوبکر ،پس از ظهور اسالم پرداخته و انگیزه و چگونگی هجرت او را به
همراه رسول اسالم به مدینه تشریح میکند .سپس حضور و نقش وی را در میادین جهادی
بررسی میکند و ویژگیها و فضایلش را برمیشمارد ،او سپس ،حوادث پس از وفات حضرت
رسول و نقش ابوبکر را در واقعه سقیفه ،تعین خلیفه پیامبر و اعزام لشگر اسامه بازگو
میکند .بررسی تحلیلی جنگهای ابوبکر با مرتدین و حوادث دوران خالفت وی ،از جمله
مباحثی است که در ادامه بدانها پرداخته میشود .فصل پایانی کتاب به وفات ابوبکر و
چگونگی به خالفت رسیدن عمر اختصاص دارد.
*** 

 -536عمر فاروق
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /536 :



(علی صالبی)
شرح زندگی پرافتخار خلیفه دوم حضرت عمر فاروق -رضی الله عنه -و بررسی و
تحلیل حوادث دوران زعامت آن بزرگوار است .کتاب با شرح نسب و پیشینه خانوادگی
حضرت عمر و زندگی وی قبل از تشرفش به اسالم آغاز میشود .نویسنده در ادامه،
چگونگی ایمان عمر و هجرتش به مدینه را بیان نموده و در فصل بعد ،به توصیف نحوه
شکلگیری شخصیت برجسته و ممتاز او در پرتوی رهنمودهای قرآن و آموزههای حضرت
رسول -صلی الله علیه وسلم -میپردازد .سپس به رویدادهای پس از وفات پیامبر و دوران
خالفت حضرت ابوبکر صدیق اشاره نموده و آنگاه ،به مبحث تعیین خالفت توسط ابوبکر و
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برنامههای موفق حکومتی عمر و زندگی شخصیاش در دوران خالفت میپردازد .وی
توصیف ویژگیهای اخالقی و شخصیتی برجسته فاروق اعظم ،کالم گهربار نبوی را
ضمن
ِ
در تأیید و تصدیق آن بزرگوار نقل میکند .بحث در نظام مالی و سازمان قضایی حکومت
اسالمی و فرایند تکمیل آن در دوران عمر -رضی الله عنه -موضوع فصل بعدی کتاب
است .نویسنده در فصل آتی ،شیوه مدیریتی و نحوه برخورد حضرت فاروق را در برخورد و
کارگزاران حکومتی تحلیل میکند .دیگر موضوعات کتاب عبارتند از:
تعامل با عمال و
ِ
مراقبت از والیان و بازخواست از آنان ،فتوحات اسالمی در دوره حضرت عمر ،مهمترین
درسها و پیامدهای جنگهای اسالم در دوره خلیفه دوم ،چگونگی فتح شام و مصر و
لیبی ،نحوه شهادت آن بزرگوار و سخنان صحابه رسولالله صلی الله علیه وسلم درباره
ایشان.
*** 

 -537عثمان ذوالنورین
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /537 :



(علی صالبی)
پژوهش تاریخی مبسوطی است درباره سیره پرافتخار حضرت عثمان -رضی الله عنه-
و دستاوردهای درخشان دوران خالفت آن بزرگوار .کتاب با شرح پیشینه خانوادگی و
دوران قبل از اسالم عثمان بن عفان آغاز شده و در ادامه ،چگونگی تشرفش به اسالم و
ازدواجش با حضرت رقیه دختر گرامی رسول خدا -صلی الله علیه وسلم -و هجرت ایشان
به حبشه ادامه میآید .نویسنده سپس به رابطه عمیق حضرت عثمان با قرآن پرداخته و از
دوران مالزمتش با حضرت رسول و دانش و حکمتاندوزی نزد ایشان سخن میگوید و
توصیفات و احادیثی را نقل میکند که از پیامبر اکرم در ستایش از مقام شامخ عثمان و
فضایل ایشان وارد شده است .وی در بخش بعد ،زندگی او را در دوران خالفت صدیق و
فاروق -رضی الله عنهما -بیان نموده و آنگاه چگونگی به خالفت رسیدن او و راه و روش
حضرتش را در عدالتگستری و زهد و تقوی به تفصیل بازگو میکند .او در بحثی خواندنی،
ویژگیهای اخالقی و پسندیده حضرت عثمان را در هجده عنوان ذکر کرده و آنگاه به
پرافتخار دوران ایشان
تحلیل و توصیف سیاستهای مالی و قضایی و شرح فتوحات
ِ
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میپردازد .بحث در نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عثمان ،دالیل و مقدمات بروز
فتنه شهادت ایشان موضع صحابه در قبال این حادثه ناگوار و تحلیل رویدادهای پس از آن
از جمله دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -538شاگردان مکتب نبوت
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /538 :



(محمود المصری)
زندگینامه ده تن از یاران باوفای پیامبر اکرم را بیان میکند .نویسنده در این اثر ،با
اشاره به مجاهدتهای خستگیناپذیر رسول خدا برای تربیت مسلمانان متعهد و راستین،
زندگی پرافتخار ده تن از صحابه گرانقدر رسول مهربانی را مورد مداقه قرار داده و ضمن
اشاره به فضایل اخالقی و مناقب ایشان ،الگوهایی نمونه از رفتار انسان کامل در اختیار
مسلمانان قرار میدهد .این ده تن عبارتند از :سلمان فارسی ،ابوموسی اشعری ،ابوذر
غفاری ،خالد بن ولید ،معاذ بن جبل ،علی بن ابی طالب ،سعد بن معاذ ،عبدالله بن مسعود،
بالل بن رباح و جعفر بن ابی طالب (رضی الله عنهم أجمعین).
*** 

 -539ازدواج موقت از دیدگاه روایت
کدکتابخانهعقی ده 297/36 /539 :



(یوسف محمدی)
پژوهشی جامع و گسترده است در باب ازدواج موقت و بررسی جواز و احکام مربوط به
آن در اسالم .نویسنده در این اثر با استفاده از آیات قرآن ،روایات و سیره نبوی و گفتار
صحابه (سالم الله علیهم أجمعین) و بررسی تحلیلی و دقیق تاریخ اسالم ،علت پیدایش
چنین پدیدهای را در جامعه اسالم بیان کرده و انگیزههای تحریم آن را برمیشمارد .وی
استداللهای شیعه را درباره حالل و مستحببودن متعه ذکر میکند و با بهرهگیری از
منابع مذکور ،یکایک آنها را به نقد و چالش کشیده و نادرستی و ضعفشان را نشان میدهد.
سپس دالیل حرمت ازدواج موقت را از دیدگاه قرآن شرح داده و تفاوتهای بسیار میان
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عقد دائم و ازدواج موقت را بیان کرده و از این راه ،بیتوجهی و بیاحترامی نگرش شیعه را
ِ
به زن ،خاطر نشان میسازد؛ بدین صورت ،ثابت میشود که هیچیک از شرایط ،ضوابط و
احکام عقد دائم ،در صیغه موقت حاصل نمیشود .لذا ،چنین پدیده بدعتآمیزی یکسره
حرام و نادرست است .وی پس از بیان دالیل عقلی حرمت ازدواج موقت ،بیست و یک
ِ
شبهه شیعه را در این مورد مطرح کرده و پاسخ کامل و مفصلی برای هر یک ارائه میدهد.
*** 

 -540بحثی عمیق پیرامون مسئله خمس (مأخوذ از کتاب و سنت)
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /540 :



(حیدرعلی قلمداران)
تحقیق جامع و مبسوطی است که بنیانهای شرعی و منطقی خمس را برسی نموده و
ّ
اصالت و صحت آن را در اندیشه اقتصادی اسالم مورد مداقه و قضاوت قرار میدهد.این
کتاب ،که یکی از جامعتری آثار مستقل در زمینه نقد خمس در جهان اسالم است ،با هدف
عیار سنجی مهمترین روایات و مستندات شیعه درباره خمس به رشته تحریر در آمده است.
ِ
نویسنده ،کتاب را با بررسی سند خمس در قرآن آغاز میکند و ضمن بیان کاربردهای
اصلی خمس در جامعه اسالمی ،به روایاتی میپردازد که آن را محدود و منحصر به رسول
شمول خمس ،احادیثی را که در
الله و اهل بیت وی نموده اند .در ادامه ،ضمن بیان موارد
ِ
وجوب خمس و کاربردهای آن آمده است ،به لحاظ منطقی سنجیده و پس از مقایسه آن با
قرآن کریم و سنت رسول اکرم ،با دقت خاصی سند و سلسله رواه هر یک را بررسی
بخشش خمس به شیعیان را از جانب ائمه شیعه نقل و تحلیل
میکند .وی در ادامه ،اخبار
ِ
میکند و در پایان ،موارد مصرف خمس و سهم امام را در زمان غیبت بررسی میکند.
*** 

 -542روش امام شافعی در اثبات عقیده
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /542 :



(دکتر محمد بن عبدالوهاب العقیل)
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اثر مبسوطی است پیرامون زندگی پربرکت امام محمد بن ادریس شافعی و شیوه وی در
اثبات حقانیت اسالم و سنت پیامبر .نویسنده در آغاز ،زندگی نامه کوتاهی از امام شافعی
ارائه داده و سپس شخصیت علمی ایشان ،اساتید ،شاگردان و کتابهای آن بزرگوار را
معرفی میکند .در فصل بعد ،به عقاید امام در مورد ایمان و روش وی در اثبات آن
میپردازد .فصل سوم ،دیدگاههای توحیدی امام شافعی را در مسائل مختلف تبیین
می کند .او در فصل آتی ،باورهای اعتقادی و روش ایشان را در اثبات آنها تشریح نموده و
آنگاه به تبرئه امام از اتهام مخالفت با روش سلف صالح میپردازد و در این راه ،ضمن
استناد به رسالهها و کتابهای امام شافعی ،موضعگیری ایشان را در قبال گروههای
منحرف و گمراه تحلیل مینماید.
*** 

 -543تابشی از قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/17 /543 :



ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان فارسی است .هدف نویسنده از نگارش این مجموعه
چهار جلدی ،بیان مفاهیم آیات قرآن و شرح پیام هدایت بخش آن ،به دور از تعصبات
مذهبی و جهت گیریهای فرقهای است .وی در جلد نخست کتاب و در مقدمهای مبسوط،
که نیمی از حجم این جلد را در بر گرفته ،اطالعات جامعی درباره مهمترین مباحث علوم
قرآن ارائه میدهد تا به این صورت ،خواننده ناآشنا نسبت به مفاهیم تخصصی و اصطالحات
قرآنی ،شناختی نسبی پیدا کند؛ از جمله مباحثی همچون :شیوه کتابت قرآن ،قرائتهای
مختلف ،انگیزه و چگونگی تدوین قرآن در زمان عثمان ،تحریف در قرآن ،محکم و متشابه،
اعجاز قرآن و انواع آن ،ویژگیهای منحصر به فرد ّ
نص قرآن و غیره .شیوه وی در تفسیر ،به
گونهای است که از پرداختن به اصطالحات ثقیل و فنی تفسیری اجتناب کرده و در نتیجه،
خواننده با متنی روان و ساده روبرو است .او پس از ارائه ترجمهای روان از آیه ،معنا و
تفسیر واژگان خاصی از آن را که دارای وجوه و نظایر چندگانه است و یا نیازمند تعریف
میباشد بیان کرده و خواننده را یاری میرساند تا پیام اصلی هر آیه را به درستی در یابد.
جلد نخست کتاب تفسیر سورههای فاتحه تا نساء ،جلد دوم سورههای مائده تا یوسف ،جلد
سوم ادامه یوسف تا فاطر و جلد چهارم به تفسیر سوره یس تا ناس اختصاص دارد.
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*** 

 -544بطالن عقاید شیعه
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /544 :



(محمد عبدالستار تونسی)
بررسی انتقادی اعتقادات تشیع و ّرد عقاید آنهاست .نویسنده این اثر ،که رئیس سازمان
اهل سنت پاکستان است ،با بررسی دقیق کتب حدیثی شیعه ،عقاید آنها را با استفاده از
آیات هدایتگر قرآن ،روایات نبوی و اهل بیت مورد نقد قرار داده و فساد و نادرستی آنها را
اثبات می کند .وی با احاطه بر مراجع حدیثی شیعه ،عقاید باطل آنان را در هفده فصل
مجزا جمعآوری کرده و با استدالل و احتجاج کافی ،به ّرد آنها میپردازد .از جمله این
عقاید می توان به این موارد اشاره نمود :شرک به خدا ،عصمت ائمه ،وجوب اطاعت از ائمه،
توهین به پیامبر و حسینین و فاطمه زهرا ،اهانت به صحابه پیامبر ،توهین به خلفا و
مهاجرین و انصار ،تقیه و فضایل آن ،اعتقاد به صیغه ،جواز استفاده از کنیز دیگران برای
ِ
لذتجویی ،عقیده به کسب پاداش در نوحهسرایی و گریباندریدن برای حسین بن
علی.
*** 

 -546قرآن برای همه
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /546 :



(ابوالفضل برقعی)
اثر حاضر ،مقدمهای است که نویسنده برای مجموعه تفسیر « تابشی از قرآن » نوشته
است .نویسنده کتاب ،با اشاره به همگانیبودن پیام قرآن ،آن را برای توده مردم قابل درک
و هضم دانسته و میکوشد تا سدهای ساختگی بین قرآن و ملت اسالمی را بشکند و ترس
و واهمه ای را که مردم از خواندن و فهم کتاب الهی دارند از بین ببرد .وی در آغاز ،به
چگونگی کتابت قرآن در زمان حضرت رسول پرداخته و مختصری درباره اختالف
قرائتهای قرآن و نحوه تدوین آن در زمان عثمان بن عفوان شرح میدهد .وی سپس
دیدگاه حضرت علی و ائمه شیعه را درباره قرآن به طور مفصل و مشروح بیان داشته و
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آنگاه با استناد به آیات قرآن و روایات متعدد ،یازده دلیل ذکر میکند در اثبات این که قرآن
برای همگان قابل فهم است .عدم نیاز قرآن به تفسیر و توضیحهای ثقیل ،مصونیت از
تحریف ،محکم و متشابه ،مضرات و آفات تقلید در دین ،امتیاز قرآن بر معجزات دیگر
پیامبران ،خصائص و امتیازات قرآن و بیان رابطه ایمان و عمل در اسالم موضوعاتی هستند
که در ادامه کتاب میآیند.
*** 

 -547شرح اسمای ُحسنی در پرتو قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /547 :



(سعید بن علی بن وهف قحطانی)
معرفی و شرح اسماء الله و توضیح پیرامون صفات الهی است .نویسنده در آغاز به
توقیفیبودن نامهای خداوند متعال و مفهوم آن پرداخته و در ادامه ،ارکان ایمان به اسماء
الحسنی را شرح میدهد .در بخش بعد ،به صفات و ویژگیهایی اشاره میکند که پروردگار
عالم با آنها توصیف میشوند .آنگاه ،داللت سهگانه اسماء الحسنی را شرح داده و سپس به
بحث الحاد در نامهای باری تعالی وارد میشود .از دیگر مباحث کتاب میتوان به موارد
ذیل اشاره کرد :داللت نامها بر صفات ،مراتب ذکر اسماء الهی ،عدد نامهای خدا و شرح
اسماء الله.
*** 

 -548تاریخ قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/19 /548 :



(عبدالصبور شاهین – ترجمه :سید حسین سیدی)
تاریخ نزول تدریجی قرآن و شیوه گردآوری و نحوه کتابت آن و مسائل گوناگون مرتبط
با علوم قرآنی را بیان میکند .نویسنده کتاب را در هفت فصل به رشته تحریر درآورده
است که در خالل آنها تمامی مسایل مهم مربوط به تاریخ قرآن را از مسئله حروف هفتگانه
(حدیث األحرف السبعه) تا پایان آنچه که درباره قرائتهای شاذ به مفهوم عام نوشته شده،
پرداخته شده است .شیوه وی در این کتاب ،روشی است تاریخی ،با تکیه ویژه به نقد
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خاص تاریخ قرآن که
روشهای خاورشناسان ،و پرداختن به موضوعاتی در باب مشکالت ِ
دیگر کتابهای مشابه ،از آنها اهمال کردهاند .نویسنده در فصل نخست ،حدیث حروف
هفتگانه را بررسی کرده و روایتها و سندهای مرتبط با آن را ذکر میکند .در فصل بعد ،به
مطالعه نسخههای شفاهی و مکتوب قرآن پرداخته و میزان آشنایی پیامبر را با نوشتن و
خواندن متون و سپس نقش کاتبان و حافظان وحی ارزیابی میکند .فصل سوم ،بررسی
مشکالت اصالت و شیوههای کتابتی است که در روزگار پیامبر ،مبنای نوشتن قرآن بوده
ِ
مشکالت تاریخ قرآن یعنی «قرائت به
است .نویسنده در فصل چهارم یکی از مهمترین
ِ
معنا» را مورد مداقه قرار داده است و این ،موضوعی است که خاورشناسان در بزرگنمایی
آن و به هول و هراس افکندن پیرامون اخبار و نتایج آن ،نقش عمدهای دارند .در این فصل،
وی به کار خاورشناسان از آن جهت میپردازد که این موضوع در آثار این مستشرقین و در
کتابهای شاگردان عرب و مسلمان ایشان ،تجلی یافته است .موضوع فصل پنجم ،بررسی
متن قرآن بعد از وفات پیامبر در روزگار ابوبکر و عمر و عثمان و ّ
امون
پیر
تاریخی
شبهات
رد
ِ
این دوره است .فصل بعد ،بررسی و مطالعه مصحفهای منصوب به صحابه و تابعین است و
ارزیابی ادعای خاورشناسان در این مورد که مصحف عثمان ،نمایانگر طبقه اشراف
(آریستوکرات) در جامعه اسالمی است .فصل هفتم ،پژوهشی است درباره چگونگی ورود
قرائتهای شاذ و تصحیح آنها ،همچنین بررسی رویکردهای چندگانه در معیارهای قضاوت
ّ
پیرامون قرائتهای قرآنی و دفع شبهههایی که در پی رسم الخط عثمانی در قرائتها به
وجود آمده است.
*** 

 -549گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم
کدکتابخانهعقی ده 297/26 /549 :



(محمد بن ابراهیم الوزیر)
داللت
شناخت حدیث صحیح و چگونگی
اثری مفصل و خواندنی است درباره روش
ِ
ِ
فقهی آن .در این کتاب ،که به صورت تخصصی به مباحث علم حدیث و مناظرات و اختالف
برمبنای
پیرامون آن میپردازد ،نویسنده روش تشخیص حدیث صحیح را
نظرهای مذهبی
ِ
ِ
راویان
وثاقت و راستگویی راویان آن بیان میکند و معیارهای مختلفی را برای تأیید گفته
ِ
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اختالف نظر
حدیث معرفی میکند .از آنجا که در مذاهب مختلف اسالمی در این باره
ِ
زیادی وجود دارد ،وی شبهات و خردهگیریهای موجود در این موضوع را نیز مطرح کرده
و به آنها پاسخ میدهد .او بحث را با شناخت صحابه و معیارهای صحابیبودن آغاز نموده و
پس از آن به روایاتی میپردازد که از «ولید بن عقبه» و «مردان بن حکم» نقل شده و
منابع حدیثی مختلف شرح میدهد .تحقیق درباره
چگونگی تخریج حدیث از این دو را در
ِ
ِ
داللت افعال پیامبر ،مصادیق اهل حدیث ،مراتب تأویل و تصدیق و روایتهای کافران و
فاسقان اهل تأویل ،از دیگر مباحث کتاب است.
ِ
*** 

 -551اسالم و نابسامانیهای روشنفکران
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /551 :



(محمد قطب – ترجمه :محمد علی عابدی)
اثر پژوهشی بسیار مفصلی است که به بیان اقتضائات دینی ،فرهنگی و اجتماعی اسالم
در عصر حاضر پرداخته و نسل جوان مسلمان و نواندیشان دینی یاری میرساند تا برای
اخیر پاسخهای ُمتقن و قاطعی بیایند.
کارآمدی دین در قرن
پرسشهای خود درباره
ِ
ِ
پژوهان غربی و دشمنان اسالم مطرح
شبهات دینی و اعتقادیای که از جانب اسالم
ِ
میشود ،مسلمانان ،به ویژه نسل جوان ،را دچار سر در گمی و حیرت کرده ،تا جایی که
ّ
حتی برخی از متفکران دینی از ارائه ادله و جوابهای قانعکننده عاجزند ،و این عجز و
فرهنگ غنی
درماندگی ،نه به خاطر بیبضاعتی دین اسالم ،که به علت ناآ گاهی از سنت و
ِ
جلدی مبسوط – که در اینجا به صورت یک
اثر سه
ِ
و پربار اسالمی است .نویسنده در این ِ

جلد کامل درآمده است – به این شبهات و پرسشها پرداخته و ضمن پاسخ به
نفس ناشی از
خردهگیریها و ایرادهای گوناگون در مقوالت مختلف ،حس اعتماد به ِ
دیدگاه اسالم
پیشینه پربار دینی و فرهنگی را در خواننده برمیانگیزد .وی در جلد نخست،
ِ
عزیز را در قبال مسایل زیر شرح میدهد :بردهداری ،مالکیت فردی ،امتیاز طبقاتی،
صدقات ،سرمایهداری ،نظام تیول ،قوانین کیفری ،ارتجاع ،تمدن امروز ،غرایز ،آزادی فکر،
کمونیسم و طوایف غیر مسلمان .در جلد دوم ،بحث را با عصر جنبش و تطور و نیازهای آن
آغاز میکند و به نقش و تأثیر سه دانشمند یهودی (کارل مارکس ،زیگموند فروید و امیل
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دورکیم) در ایجاد بنیانهای فکری جدید در علوم انسانی و مقابله با آموزههای ناب اسالمی
دیدگاه حقیقی اسالم درباره ارتجاع و تعصب دینی،
میپردازد .در ادامه ،پس از تشریح
ِ
سرآغاز جلد سوم،
رابطه متقابل اسالم و غرب و اسباب و شرایط آن را به بحث میگذارد.
ِ
تعریف انسان و ماهیت و طبیعت اوست .در ادامه ،نیاز انسان به دین و چگونگی تطابق آن
برآورد نیروهای خیر و شر در وجود او شرح داده میشود .دیگر
با فطرت بشر تبیین شده و
ِ
مباحث این فصل ،عبارتند از :ثابت و متطور در هستی انسان ،اصول عالی انسانیت ،تفسیر
انسانی برای انسان ،فردیت و اجتماعیت انسان و خطوط متقابل در نفس بشریت.
*** 

 -552چرا نام علی در قرآن نیست
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /552 :



(محمد باقر سجودی)
پژوهشی در علل عدم ذکر نام علی بن ابی طالب در قرآن به عنوان جانشین پیامبر
است .نویسنده در آغاز ،دالیل مصونیت قرآن را از تاراج و تحریف مغرضان و دشمنانش
بیان داشته و آیات قرآن را در این باره شرح میدهد .وی سپس به این موضوع میپردازد
ً
که اگر علی واقعا امام اول مسلمین و خلیفه بالفصل پیامبر است ،چرا نامی از وی در
قرآن نیامده است .او پاسخهای مختلف شیعیان به این سئوال واحد را بررسی نموده و در
این میان ،نوزده استدالل روح الله خمینی را در کتاب «کشف األسرار» نقل کرده و هریک
را به تفصیل پاسخ میگوید.
*** 

 -556آموزش حج و عمره
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /556 :



(طالل بن احمد – ترجمه :اسحاق بن عبدالله العوضی)
راهنمایی احکام حج و عمره است که با بهرهگیری از آیات قرآن و احادیث نبوی با
عبارات واضح و آسان به همراه تصویر به طور مشروح بیان شده است .این اثر ،که به
سفارش وزارت شئون اسالمی عربستان تألیف شده است ،به کلیه پرسشها و شبهات ُحجاج
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در زمینه زیارت بیت الله الحرام پاسخ گفته و با بیانی فصیح و ساده ،آداب روزانه حج و
عمره را شرح میدهد .کتاب ،با مقدمات الزم و آداب سفر آغاز شده و اعمالی را که زائر باید
پیش از عزیمت انجام دهد ،بیان میکند ،در ادامه ،اعمال قبل و ضمن احرام را بازگو کرده
و میقات پنجگانه احرام را معرفی میکند .محظورات و مباهات احرام و معرفی انواع حج و
ّ
وظایف جداگانهای که بر هر یک مرتب است ،مباحثی است که در ادامه میآید .کیفیت و
شرایط طواف ،اعمال صفا و مروه ،اعمال روز هشتم (روز تروید) و روز نهم (روز عرفه) و
اشتباهات رایج حجاج در انجام اعمال ،موضوع فصلهای بعد کتاب است .مؤلف در ادامه،
اعمال منی و روز عید قربان و کیفیت جمرات را تشریح کرده و شرایط طواف افاضه را بازگو
مینماید .دیگر موضوعات کتاب عبارتند از :اعمال روزهای تشریق ،کیفیت طواف وداع،
ارکان و واجبات حج ،احکام ویژه بانوان ،چگونگی زیارت مسجد النبی و معرفی ادعیه
مناسب برای حج.
*** 

 -559عجیبترین دروغ تاریخ
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /559 :



(عثمان بن محمد الخمیس – ترجمه :اسحاق دبیری)
نقد و بررسی دیدگاه تاریخی شیعه درباره امام زمان و اثبات انحرافات و دروغهای آن
است .نویسنده در آغاز ،نظریه مهدویت از دیدگاه شیعه را به تفصیل بیان کرده و نامهای
مهدی موعود را بیان و وجه تسمیه آنها را تشریح میکند .منابع مورد استفاده وی در
تألیف این اثر ،کتب مهم حدیثی شیعه و اقوال مجتهدین و محدثین شیعی است .وی بحث
را با چگونگی ازدواج امام عسگری ،بارداری همسرش و نحوه تولد غیر عادی فرزندشان پی
میگیرد .داستان عجیب رشد ناگهانی مهدی ،جا و مکان زندگی او و نحوه غیبتش،
موضوعاتی است که در ادامه آمده است ،وی سپس دالیل عقلی و نقلی شیعیان را برای
وجود مهدی برشمرده و تحلیل میکند و در ادامه،علل قاطعی را ذکر میکند که ثابت
میکنند روایات مبنی بر مهدویت امام دوازدهم ،جعلی و باطل است .نحوه زندگی مهدی
در حال حاضر ،وضعیت شخصی و خانوادگی وی ،واقعیاتی درباره مسجد جمکران و
اقدامات مهدی پس از ظهورش ،از جمله دیگر بخشهای کتاب است.
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*** 

 -566یزید بن معاویه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /566 :



(اسحاق دبیری)
اثر کوتاهی است که به بررسی عملکرد یزید بن معاویه و دیدگاه مسلمانان نسبت به وی
اختصاص دارد .نویسنده در آغاز ،مختصری از زندگی او را نقل نموده و سپس ضمن بیان
چگونگی به قدرت رسیدن وی ،به اقداماتی اشاره میکند که او را در کانون توجهات قرار
داد .وی به نقل از ابن تیمیه ،رویکرد مردم نسبت به یزید را به سه دسته تقسیم میکند:
خون کشتهشدههای جنگ بدر،
گروهی که او را به دلیل قتل نوه پیامبر اکرم و انتقام ِ
گیری ِ
منافق و خائن و کافر میدانند .عدهای که او را مردی صالح و از صحابه پیامبر و حتی برتر
از ابوبکر و عمر میدانند و جماعتی که او را پادشاهی مسلمانان میشناسند که حسنات
و سیئات داشته ،اما کافر نبوده؛ با این وجود ،به خاطر قتل حسین بن علی و واقعه « ّ
حره»
سزاوار شماتت و نکوهش است .وی در ادامه دیدگاه احمد بن حنبل و ابومحمد مقدسی را
نیز در این باره نقل مینماید.
*** 

 -567آیا سجده بر غیر زمین جایز است؟
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /567 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
رساله کوتاهی است درباره کیفیت سجده و احکام مربوط به آن ،نویسنده در این اثر
میکوشد تا به این پرسشها پاسخ گوید که آیا سجده بر غیر زمین (غیر سنگ و خاک)
ً
شرعا جایز است و این که اگر کسی بر وجه األرض سجده نکند ولی بر روی فرش یا گلیمی
نماز گزارد و یا قطعه سنگ یا پاره خشتی را در موضع سجده قرار دهد چه حکمی دارد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم شرایط نماز و سجده را بیان کرده و سپس روایات
متعددی را که درباره روش پیامبر اکرم در نمازگزاردن ،و به ویژه سجدهکردن ،رسیده است
نقل میکند .وی در پایان ،به مقوله سجدهکردن بر مهر و مفاسد اجتماعی و عقیدتی آن
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اشاره کرده و روایات مختلفی را نقل میکند که مسلمانان را از این عمل برحذر داشته
است.
*** 

« -568فتح البیان فی ما روی عن علی فی تفسیر القرآن»
ٍ
کدکتابخانهعقی ده 297/17 /568 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)

دیدگاههای تفسیری علی و رویکرد او به معنی و مفهوم آیات قرآن کریم را بیان
میکند .کتاب ،با بررسی جایگاه قرآن نزد امام علی آغاز میشود و سخنانی که از آن
بزرگوار در وصف کتاب الهی نقل شده است ،برای خواننده بازگویی و تحلیل میشود .مهم
قرآن و ترتیب سورهها در ُمصحف علی موضوع بعد است که در فصل بعد بدانها پرداخته
شده است .نویسنده در ادامه ،اقوال حضرت علی را در تفسیر برخی آیات قرآن بیان
مینماید .بخش دوم کتاب شامل مباحث متعددی درباره نظرات حضرت در باره مسایل
اعتقادی است و برخی از آنها عبارتند از :تفسیر آیه وضو ،تفسیر نماز میانه ،علت نزول
سوره توبه بدون بسم الله ،چگونگی صلوات بر پیامبر ،آداب نماز از منظر علی ،سجدههای
واجب از قرآن ،احکام نافله صبح و مغرب ،دیدگاه علی درباره آیات روزه ،حج ،جهاد،
ازدواج و طالق.
*** 

 -575خلفای راشدین
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /575 :



(محمد علی خالدی)
شرح حال و فضایل و مناقب خلفای راشدین است .نویسنده در این اثر با استفاده از
منابع معتبر تاریخی و گفتار پیامبر پاک اسالم ضمن بیان تاریخچه زندگی ابوبکر ،عمر،
عثمان و علی ،خدمات آنان را به اسالم بیان کرده و فضایل و کرامات هریک را به
تفکیک شرح میدهد.
*** 
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 -576شکر النعم المتوالیه فی شرح العقیده الطحاویه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /576 :



(محمد علی خالدی)
شرح و ترجمه کتاب «العقیده الطحاویه» تألیف امام ابوجعفر طحاوی است .به تصریح
مترجم ،این کتاب ،یکی از بهترین منابع برای ورود به مباحث توحیدی و اعتقادی اسالم
است ،لذا وی آن را به عنوان مقدمهای برای کتاب «سلطان الرسائل فی التوحید و
المسائل» در نظر گرفته است .نویسنده در این اثر ،سلسلهای از مباحث اعتقادی و عبادی
اسالم را با بهرهگیری از کالم الله مجید و سنت رسول اکرم بیان میکند .او بحث را با
شناخت خدا و صفات حضرت باری آغاز و پس از آن به موضوع علم غیب ،قضا و قدر،
شفاعت و ارکان ایمان میپردازد .بحث در صفات انبیاء ،کیفیت معاد و حسابرسی قیامت،
حقانیت خلفای راشدین و معرفی بدعتهای ششگانه ،از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -577اعتکاف :آداب و شرایط آن
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /577 :



(محمد علی خالدی)
بیان کیفیت برگزاری اعتکاف و فلسفه و احکام آن است .نویسنده در آغاز ،مفهوم
واژگانی اعتکاف را شرح داده و آیاتی از قرآن را که درباره این حسنه شرعی هستند ،تفسیر
ِ
می کند .وی با استفاده از اخبار و روایات صحیح ،سنت پیامبر اکرم را در این مورد به
تفصیل بازگو مینماید .در ادامه ،اهداف اعتکاف و برکات شخصی و اجتماعی را بیان کرده و
راهکارهایی برای احیا و اشاعه آن در جوامع اسالمی ارائه میدهد.
*** 

 -578تجوید قرآن سطح یک
(محی الدین ُمسرادی)
کدکتابخانهعقی ده 297/151 /578 :
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آموزش مقدماتی شیوه صحیح خواندن قرآن مجید است .نویسنده ،درس را با بحث
وقف و ابتداء شروع کرده و سپس نحوه ابتدا به همزه وصل و تشخیص حرکت همزه وصل
در ابتداء به کلمات را توضیح میدهد .شناخت عالئم وقف و روشهای سهگانه ترتیل و
تلفظ حروف ویژه عربی ،مباحثی است که در ادامه میآید .عنوان دیگر مباحث کتاب
عبارتند از :صفات حروف ،صفت قلقله ،تغلیظ و ترقیق «ل» و «ر» ،ادغام ،نون ساکن و
تنوین ،میم ساکن ،احکام ّ
مد و قصر و موارد َسکت در قرآن.
*** 

 -579قرآن کتابی شگفتانگیز
کدکتابخانهعقی ده 297/158 /579 :



(گری میلر – ترجمه :صالح الدین توحیدی)
بیان واقعیتهای علمی و تاریخی در قرآن و مقایسه آن با یافتههای نوین بشری است.
نویسنده در این اثر ،شگفتیهایی از قرآن را معرفی میکند که چندین سده بعد بشر موفق
به کشف و فهم آنها شد .این موارد ،که همگی دال بر آسمانی بودن قرآن و اتصال آن به
منبع الیزال حکمت هستند ،برای آن ذکر شدهاند تا خواننده منکر را دقایقی به تفکر در
آیات الهی واداشته و بدین صورت ،وی را به راه حقیقت رهنمون شوند .نویسنده یافتههای
یک متخصص جنینشناسی را پس از مطالعه آیات قرآن در باره نحو شکلگیری فرزند
انسان نقل میکند و سپس به دریافتهای دیگر دانشمندان غربی غیر مسلمان درباره آیات
ِ
قرآن و نحوه انعکاس وقایع علمی در آنها اشاره کرده و سپس انگیزه ها و نحوه تشرف آنان
را به اسالم شرح میدهد.
*** 

 -580آداب تالوت قرآن کریم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /580 :



(شیخ محمد علی خالدی)
درسنامه کوتاهی است در لزوم قرائت صحیح و آداب تالوت قرآن کریم ،نویسنده در
آغاز ضمن اشاره به آثار و محاسن تالوت قرآن در کالم رسول عزیز اسالم ،نقش آن را در
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تقویت باورهای دینی مسلمانان بازگو نموده و به نتایج اجتماعی و اخالقی آن اشاره
میکند .سپس پیامدهایی را برمیشمارد که در نتیجه بیتوجهی به قرآن ،گریبانگیر جامعه
میشود .او آداب تالوت قرآن را به دو دسته ظاهری و باطنی تقسیم میکند .منظور از
آداب ظاهری شرایط جسمی و بیرونیای است که قاری قرآن کریم باید رعایت کند و ُمراد
از آداب باطنی ،موازین و معیارهای اخالق و فکریای است که در هنگام تالوت باید بدانها
توجه نمود .بخش پایانی کتاب به بیان اوصاف و ویژگیهای منحصر بفرد قرآن اختصاص
دارد.
*** 

 -581حسد ،از بیماریهای قلب
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /581 :



(ابن تیمیه – ترجمه :علی صارمی)
مفاسد و آفتهای حسادت را با بهرهگیری از آیات قرآن و روایات نبوی بیان کرده و
راههای مبارزه با آن را شرح میدهد .نویسنده پس از بیان معنای لغوی «حسد» ،مصادیق
آن را برمیشمارد و با بهرهگیری از کالم الله مجید ،خبائث و پلیدیهایی را نام میبرد که
زمینهساز آن ،حسادت بوده است .در ادامه ،روایات و حکایات تاریخی متعددی را از
حضرت ختمی مرتبت در نکوهش این خصلت و شیوههای برطرفکردن آن نقل میکند.
*** 

ّ
 -582الفوائد ا ّ
لجلیه در شرح المقاصد النوو ّیه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /582 :



(محمد علی خالدی)

َ
شرح و توضیح مفاهیم کتاب «المقاصد» نوشته امام یحیی بن شرف ن َووی است .کتاب
مذکور ،به شرح اصول عقاید و احکام اسالمی اختصاص دارد و مؤلف کتاب حاضر ،کوشیده
مفاهیم المقاصد را با زبانی ساده و روان ،از نو بیان کند .هرکجا که این مفاهیم،
است تا
ِ
نیازمند توضیح تکمیلی و یا بیان حکمی در مسئله بوده است ،آن توضیح یا حکم ،با نام
«فایده» بیان شده است .سرآغاز بحث ،ارکان و شروط اسالم و معرفی اصول دین است .در
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فصل بعد ،احکام طهارات و در ادامه ،احکام و شرایط انواع نمازها عنوان شده است .سپس
مؤلف به بیان احکام زکات ،روزه و حج و عمره پرداخته است .وی بحث را شرح پایههای
طریقت و راه و روش صوفیان و سلوک مؤمنان ادامه میدهد .فصل پایانی کتاب ،معرفی
اوراد شبانه روزی است.
راههای رسیدن به خدای متعال و اذکار و ِ
*** 

ّ
عالم
 -583المعالم فی آداب المتعلم و ال ِ
کدکتابخانهعقی ده 297/68 /583 :



(محمد علی خالدی)
درسنامهای است در بیان شیوه و آداب علماندوزی و آموزش علوم .نویسنده در این اثر،
با استعانت از کالم خداوند ،روایات صحیح بزرگترین معلم بشریت – محمد مصطفی - و
ِ
روش بزرگان علم و دین در جهان اسالم ،وظایف جویندگان علم را بازگو کرده و سپس به
بایدها و نبایدهای تعلیم و آموزش میپردازد .وی در بخش نخست کتاب ،پانزده اصل و
وظیفه (ادب) علماندوزی را به تفصیل و با حکایتها و داستانهای متنوع ،بیان کرده و در
ّ
ادامه ،ضمن شرح فضل و جایگاه معلم نزد خداوند سبحان ،وظایف معلم در قبال
شاگردانش و آداب و اخالق تدریس را در قالب هفت اصل کلی تشریح میکند.
*** 

 -586المنتخب :مرجع آسان نام برای نوزادان
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /586 :



(محمد علی خالدی)
مجموعه نامهای موجود در قرآن و فرهنگ ایران برای نامگذاری کودکان است.
نویسنده در آغاز کتاب ،یکی از وظایف مهم اولیا را انتخاب نام مناسب برای فرزندانشان
دانسته و چندین روایت از حضرت رسول در این باره نقل میکند .سپس با استفاده از پنج
اثر مهم و شاخصی که در این موضوع نوشته شده است ،ابتدا اسمها مناسبی برای پسران
پیشنهاد میدهد که برگرفته از اسماء و صفات الهی هستند .سپس نامهای متعدد حضرت
ختمی مرتبت را معرفی و آنگاه اسامی پیامبرانی را که در قرآن آمده است ،ذکر میکند.

261

چکیدههایکتبسایتعقیده


اسامی مردان و زنان صحابی و نامهای عربی و فارسی مناسب برای دختران و پسران در
ِ
بخشهای بعدی کتاب آمده است.
*** 

 -587احکام و فلسفه جهاد در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /587 :



(شیخ محمد علی خالدی)
رساله ای است در بیان دالیل جهاد و انواع آن در اسالم و مسایل و احکام مربوط به آن.
نویسنده ،کتاب را با طرح معنا و مفهوم جهاد و انگیزههای فریضه جهاد در اسالم براساس
آیات قرآن ،آغاز میکند .در ادامه ،به احکام باغیان و شورشگران و چگونگی برخورد با آنها
در کشورهای اسالمی پرداخته و احادیث منقول از پیامبر گرامی اسالم را در این مورد نقل
و تشریح میکند .مسایل پس از جنگ و جهاد در اسالم و وظایف مربوط به هرکدام ،موضوع
فصلهای بعدی کتاب است که احکام جزیه و صلح و خراج به تفصیل در آنها بازگو شده
است .بخش پایانی کتاب ،نگاهی است به احکام و روایات مربوط به مسابقه و تیراندازی.
*** 

 -588احکام و مناسک حج
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /588 :



(شیخ محمد عقیل سلطان العلماء)
آموزش مشروح و کامل مناسک حج و بیا ِن احکام آن است .کتاب با بیان تفاوتهای
حج و عمره و شرایط حج و میزان استطاعت آغاز میشود و سپس اقسام حج و عمره و
انواع به جا آوردن و ارکان آن ادامه مییابد .بحث در واجبات و ّ
مکروهات احرام
محرمات و
ِ
ِ
موضوع فصل بعد است .نویسنده سپس مسایل مربوط به ِمنیَ ،رمی ،ذبح ،حلق و
و عرفه
ِ
طواف را بیان و آنگاه آداب ،شروط و واجبات سعی را تشریح میکند .از آنجا که تحلل،
احصار ،هدی و صید از مفاسد حج و عمره هستند ،وی احکام هریک را جداگانه و به طور
اعمال ویژه (اختصاصات) مکه و
مبسوط بازگو میکند .دیگر بخشهای کتاب عبارتند از:
ِ
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مدینه ،مسایل مربوط به حج زنان ،حج کودک غیر ّ
ممیز ،حج صروره ،حج میت ،عاقبت
ِ
کسانی که حج را به جا نمیآورند و نقش حج در تهذیب اخالق.
*** 

 -590دیدگاهها و اظهار نظرهایی بر کتاب السلفیه
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /590 :



(صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان)
بررسی و نقد کتاب «السلفیه مرحله زمینه المذهب اإلسالمي» اثر دکتر محمد سعید
رمضان البوطی است .نویسنده کتاب مذکور ،مذهب سلفیه را بدعت ،و تمسک به آن را
حرام و مستوجب عقاب میداند .دکتر فوزان در اثر حاضر ،ادعاهای البوطی در کتابش را
به دقت بررسی کرده ،خطاهای وی را در  41مورد مختلف خاطر نشان میسازد و بدین
صورت ،از شیوه دینداری اصحاب و یاران اسالم دفاع میکند.
*** 

 -591سفر ایمانی در مراحل خلقت انسان
کدکتابخانهعقی ده 297/485 /591 :



(عبدالدائم الکحیل)
مراحل ایجاد و رشد جنینی انسان را با استفاده از تصاویر متعدد به تصویر کشیده و
ضمن اشاره به قدرت خالق متعال در این امر ،نشان میدهد که قرآن کریم چگونه چهارده
قرن قبل ،این مراحل را به دقت و درستی بیان کرده بود .نویسنده ضمن اشاره به عناصر
تشکیلدهنده بدن انسان ،با استفاده از آیات روشنگر قرآن کریم ،مراحل خلقت جنین را
شرح داده و انطباق آیات را با تصاویر و یافتههای نوین پزشکی نشان میدهد .وی نشان
میدهد که چگونه جنین انسان تشکیل شده و این امر ،در قرآن با چه دقت و ظرافتی
توصیف شده است .او این همه اعجاز و شگفتی را به عنوان نشانههای قدرت پروردگار
متعال معرفی میکند.
*** 

263

چکیدههایکتبسایتعقیده


 -592اجتهاد ،اتباع ،تقلید
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /592 :



(محمد نوح نجاتی)
پژوهشی است پیرامون شرایط و چگونگی اجتهاد و بررسی صحت اتباع و تقلید در
احکام و اصول دین .نویسنده با انتقاد از نظر کسانی که مسلمانان را ملزم و موظف به
انتخاب مذهب اجدادیشان دانسته و گرایش به مذاهب دیگر را باطل و حرام میدانند،
ضوابط و شرایط الزم را برای اجتهاد فقهی در اسالم برمیشمارد تا خواننده دریابد که
عمل به فتاوی و دیدگاه هریک از فقهای اهل سنت ،صحیح است .وی در آغاز ،موضع
دعوتگران به سنت پیامبر را درباره اجتهاد و تقلید بیان کرده و آیاتی از قرآن را که در مورد
تفکر و تعقل و آزادی اندیشه هستند شرح و تفسیر مینماید .آنگاه با استناد به روایات
نبوی و سخنان صحابه و علمای سلف ،شرایط مورد نیاز برای اجتهاد را به تفصیل شرح
میدهد .در ادامه ،به نظرات کسانی پاسخ میدهد که معتقد به بستهبودن دروازه اجتهاد
هستند .موضوع بعدی کتاب ،تقلید در اندیشه شیعه و کیفیت و شرایط آن است .وی در
این بخش دالیل مقلدین را درباره مبهم و غیر قابل درکبودن قرآن و روایات نبوی مورد
نقد و تحلیل قرار داده و ُبطالن آن را ثابت میکند .مفاسد و آثار زیانبار تقلید در جامعه
شیعه ،تفاوتهای تقلید و اتباع و پاسخ به شبهات تقلید و اجتهاد از دیگر موضوعات کتاب
است.
*** 

 -595پروتکلهای یهودیان و صهیونیسم
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /595 :



از طرحهای مخفیانه و شیطانی یهودیان و بزرگان و صاحبنظران صهیونیسم برای
اتحاد بین همنوعانشان و تفرقهافکنی و حکومت بر دنیا پرده میدارد .پروتکلهای
صهیونیسم مجموعه بزرگی از برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت است که نخستین بار توسط
یهودیان افراطی
یک بانوی پژوهشگر فرانسوی برمال شد .این طرحها ،اعتقاد و ارزشهای
ِ
را بیان کرده و راهکارهایی را برای بهرهکشی از دیگر مردمان ارائه میدهد .در اثر حاضر ،با
 24مورد از این پروتکلها آشنا میشویم .موضوع برخی از آنها بدین شرح است :برنامههای
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سیاسی برای تثبیت سلطه جهانی ،تعلیم و تربیت مخرب ،گسترش فقر در جهان ،تضعیف
ایمان و اعتقاد به خدا در جوامع ،انحصار سرمایه ،استثمار غیر یهودیان ،تقویت دولت
اسراییل ،کنترل مطبوعات ،حمایت از لژهای فراماسونری ،حکومت ترس و وحشت،
مقروض کردن کشورها و در اختیار معامالت طال.
*** 

 -596تاریخ ابن اثیر (الکامل فی التاریخ)
کدکتابخانهعقی ده297/91 /***:



بیشتر آن درباره تاریخ
مشهورترین کتاب ابن اثیر و جامعترین تاریخ عمومی است که
ِ
اسالم است .نویسنده در مقدمۀ کتاب ،مطالبی را درباره علت تألیف و روش تاریخ نگاری
خود بیان کرده است .به تصریح وی ،هیچ کدام از کتب تاریخی ،به تنهایی نیاز خواننده را
رفع نمیکند؛ برخی درازگویی کرده و برخی مختصر گفتهاند؛ تاریخ شرقی از تاریخ غربی
ِ
خالی است و بالعکس؛ هیچ کتابی به همه رویدادها نپرداخته و یکجا جمع نکرده است .از
این رو کسی که میخواهد یك دوره تاریخ را تا زمان حیات خود مطالعه کند ،نیازمند
کتابهای متعددی است که هر کدام کمبودهایی دارد .و این ،انگیزۀ وی از تألیف کتاب
تاریخی جامعی بود که اخبار پادشاهان شرق و غرب و بین آنان دو را شامل باشد؛ هر چند
بودن آن را ندارد .ابن اثیر کتاب خود را از نخستین روزگار آغاز کرده و تا پایان
ادعای کامل ِ
سال  628ه .ق .برابر  1230م ،یعنی دو سال پیش از مرگش ،ادامه داده است .منبع اصلی
وی ،تا اواخر قرن سوم هفت جلد اول کتاب ،تاریخ طبری بوده است ،اما روش طبری را در
ذکر روایات مختلف درباره یك واقعه رعایت نکرده؛ بلکه کامل ترین روایات را گرفته ،یا
روایتی را که به نظر او درستتر بوده با آنچه خود از منابع دیگر یافته ،ذکر کرده است .در
مواردی که روایتی را ذکر کرده که در صحت آن تردید داشته ،نظر خود را نیز درباره آن
آورده یا متذکر شده که درباره این واقعه ،اخبار مختلف در دست است .الکامل در ذکر
تاریخ اسالم بر حسب سنوات یا به شیوه سالشمار تنظیم شده است اما وی به این نکته
توجه داشته است که مورخان ،یك رویداد را که در سالهای مختلف رخ داده است قطعه
قطعه کرده و پیگیری و فهم آن را دشوار نمودهاند .ابن اثیر برای جلوگیری از این انقطاع،
غالبا در یکجا خالصه ای از یك واقعه را که طی سالها اتفاق افتاده آورده و در سنوات
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قطعات واقع شده و مربوط به همان سالها را در جای خود ذکر کرده است .از
مختلف،
ِ
وقایع هر
ویژگیهای این کتاب ،ضبط بعضی از اسامی اشخاص و مکانهاست ،که در پایان
ِ
تلفظ آن واژه را
سال یا هر فصل از کتاب ،نامها را با حرکات یا إعراب آورده و ابهام در ِ
برطرف کرده است .همچنین ،وقتی فتح شهر یا ناحیهای را بیان میکند ،نام آنجا را شرح
ِ
میدهد و وجه تسمیۀ آن را بیان میکند.
*** 

 -598بانوان نمونه عصر پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/97 /598 :



(محمود المصری ابوعمار – ترجمه :اسحاق دبیری)
حال زنان صحابی دوران پیامبر اکرم و توصیف مناقب و مکارم اخالقی
معرفی و شرح ِ
ایشان است .هدف از نگارش این اثر ،آشنایی زنان مسلمان عصر حاضر با شیوه زندگی و
دینداری و سلوک زنان برجسته صدر اسالم و الگوبرداری از آنان است .نویسنده در آغاز
کتاب ،فضایل زنان قریش را بر دیگران زنان عهد حضرت رسول بیان و سپس
شایستگیهای اخالقی زنان انصار و همسران پیامبر را (به طور اعم) بازگو میکند .در
ادامه ،به شرح زندگی و وقایع مربوط به این بانوان برجسته پرداخته و حکایتهایی از
زندگی ایشان نقل میکند .این الگوهای نمونه عبارتند از :خدیجه بنت خویلد ،حفصه بنت
عمر ،زینب بن جحش ،صفیه بنت حیی ،فاطمه بنت رسول الله ،ام عماره ،اسماء بنت ابی
بکر ،کشبه بنت رافع ،ام الفضل و خنساء.
*** 

 -599ازاله الخفاء عن خالفه الخلفاء
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /599 :



(شاه ولی الله دهلوی – ترجمه :سیدجمال الدین هِدوی)
پژوهشی است مستدل و مبسوط در چهار جلد در اثبات حقانیت خالفت ابوبکر و عمر و
عثمان و بیان فضایل و مکارم اخالقی آنان .نویسنده در آغاز کتاب با اشاره به تحرکات و
سمپاشیهای روحانیون شیعه در مورد عقاید و افکار اهل سنت ،به ویژه در زمینه خلفای
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اربعه ،هدف از نگارش این اثر را تنویر افکار و بیان حقایق دینی و تاریخی میداند و معتقد
است تا این مسئله حل نشود ،سایر امور دینی نیز معطل و بالتکلیف خواهند بود .وی بحث
عامه و تعاریف و مفاهیم آن آغاز و سپس خالفت ّ
را با خالفت ّ
خاصه و ویژگیها و احکام آن
ِ
را بیان میکند .در ادامه به تفسیر آیاتی میپردازد که برخالفت خلفا داللت دارند و پس از
آن ،شروط مورد نیاز برای احراز این منصب را با استفاده از آیات قرآن کریم و احادیث
بیان فتنههایی که پیامبر اکرم وقوع آنها را پیشبینی کرده بودند
نبوی شرح میدهدِ .
موضوع فصل بعدی کتاب است .جلد دوم کتاب ،با مباحث عمومی قرآن و تعریضاتی آغاز
صفات خالفت خاصه و فضایل و سوابق خلفا داللت دارند؛ همچنین ،آیاتی
میشود که بر
ِ
که سبب نزول آنها خلفاء بودند شرح و تفسیر میشوند .در ادامه ،دالیل عقلی متعددی
ً
ً
را عرضه میکند که خالفت خلفاء را عقال و منطقا اثبات میکنند و در فصل بعد ،فضل و
برتری شیخین (ابوبکر و عمر) را بر دیگر اصحاب پیامبر با ذکر ادله عقلی و نقلی نشان
میدهد .در جلد سوم کتاب ،ابتدا حکایتهایی درباره زندگی خلفا و بزرگمنشیهای آنان
نقل شده و آنگاه ،روایتهای تاریخی را در کتابهای گوناگون درباره آنان ذکر میکند .آغاز
جلد چهارم ،شرح مقامات و حاالت عرفانی عمر بن خطاب است ونقلهایی که از وی در
کتابهای صوفیه آمده است .سپس به جمالت گفتار و خطبههای نقلشده از خلیفه دوم
پرداخته و دیدگاههای او را در مورد مسایل گوناگون دیتی و اخالقی بیان میکند .نویسنده
در فصل بعد ،به سعی و جهد عمر در نقل روایات از حضرت رسول اشاره کرده و سپس
حاالت معنوی و عرفانی او را در موقعیتهای مختلف بازگو میکند .دیگر موضوعات این
جلد عبارتند از :اخالص در عمل در زندگی عمر ،تالش برای تربیت مؤمنین به شیوه پیامبر
و مداومت وی بر علمآموزی و دانشاندوزی.
*** 

 -600روش تدریس در حوزه علمیه نجف
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /600 :



بیان شیوه تدریس علوم اسالمی در حوزه علمیه شیعی نجف است .در طی سالیان
دراز ،شهر نجف همواره پایگاه علمی و معنوی طالب و علمای شیعه بوده و آرزوی بسیاری
از طلبههای شیعه ،تحصیل در این مکان بوده است .نویسنده در این اثر کوتاه ،توصیف
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کاملی از حوزههای علمیه نجف و شیوه تدریس علوم اسالمی ارائه میدهد و نشان میدهد
که برخالف باور عامه ،این حوزهها عاری از هرگونه خالقیت ،تفکر و روحیه پژوهشی
میباشد .وی مراحل تدریس مقدماتی ،متوسطه و خارج فقه را تا اجتهاد شرح میدهد و
خواننده را با مواد درسی ضعیف و غیر کاربردی هر مرحله آشنا میسازد.
*** 

 -601اسالم و رجعت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /601 :



(عبدالوهاب فرید تنکابنی)
بیان اعتقادات اصیل اسالمی در پرتوی تعالیم قرآن و روایات صحیح نبوی است.
نویسنده ،کتاب را با بحث نیاز فطری بشر به دین و توجه ویژه اسالم به این موضوع و
بودن آموزهها و دستورات آن آغاز میکند و نشان میدهد که علم،
عقالنی و منطقی ِ
حکمت ،برهان و حجت ،چگونه در تمامی شرایع و آموزههای آن جاری است .در فصل بعد،
موقعیت حدیث و تاریخ پیدایش و تدوین آن را در جامعه اسالمی بازگو میکند .بحث در
عوامل و علل وضع و جعل حدیث و معرفی مهمترین جاعالن حدیث و ضربههایی که از این
ناحیه به اسالم وارد شده است ،موضوع فصل بعدی کتاب است .فصل پایانی ،به موضوع
رجعت مردگان به دنیا و اطالع از مسایل دنیوی اختصاص دارد .وی در این فصل ،با ارائه
ِ
خالف اصل ثابت در دنیا و در تضاد با سنت
دالیل گوناگون نشان میدهد که رجعت،
ِ
ّ
حتمیه خداوند است ،و اینکه اخبار رجعت ،تواتر لفظی و معنوی ندارند .آنگاه روایاتی را که
مجلسی در جلد  12بحار در این مورد نقل کرده است ،بررسی نموده و در پایان به
استداللهای سید مرتضی در این خصوص پاسخ میگوید.
*** 

 -603جوانان برومندنان را از پلیدی اعتیاد دور نگه داریم
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /000 :



(محمد علی خالدی)
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آفات و مضرات اعتیاد و گرفتاری جوانان را به عادتهای ناپسند و زشت بیان کرده و
راههای درمان آنها را شرح میدهد .غالب جامعه ،تصورشان از اعتیاد به مواد مخدر محدود
میشود ،در حالی که با مطالعه کتاب حاضر انواع مخرب و ویرانگر دیگری از اعتیاد را
خواهیم شناخت .نویسنده کتاب را با مضرات پزشکی و اجتماعی ُمسکرات (مشروبات
الکلی) آغاز کرده و آیات قرآن و روایات نبوی را در این مورد خاطر نشان میکند .در
بخشهای بعد ،زیانهای حشیش و تریاک و کوکائین را توضیح داده و تأثیرات خانمانسوز
ضررهای دخانیات (سیگار ،قلیان و امثال آن)
آنها را به تفکیک بازگو میکند .بخش آتی ،به
ِ
پرداخته و در پایان ،مسلمانان را از عادت و وابستگی به سرگمیهایی برحذر میدارد که
مال و زندگی افراد را به مخاطره میاندازند؛ از جمله :تئاتر ،سینما ،موسیقی و قمار.
*** 

 -607نامهای برادرانه
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /607 :



(خالد بن هدوب المهیدب)
مجموعه آداب ،نصایح و فضایل عبادات اسالمی برگرفته از قرآن کریم و سنت حسنه
نبی گرانقدر اسالم -صلی الله علیه وسلم -است .نویسنده در این اثر خواندنی تالش
کرده است تا مجموعهای برگزیده درباره فضایل طاعات و ارزشهای فردی و اجتماعی را به
همراه توصیههایی از پیامبر -صلی الله علیه وسلم -درباره سلوک و منش فردی جمعآوری
کند و به همراه توضیح مختصری درباره هر یک ،در اختیار خواننده قرار دهد .وی در آغاز،
آداب فضایل و ارزشهای نماز را برمیشمارد و سپس توضیح مکارم روزه و کسب حالل
میپردازد .سپس نکاتی درباره نحوه برخورد با دیگر مسلمانان در موضوعات مختلف بیان
کرده و مسلمانان را از برخی اعمال ناشایست و عادتهای ناپسند بر حذر میدارد .ترغیب
بر انجام امور پسندیده و سفارششده و آداب برگزاری برخی مراسم دینی و اجتماعی از
جمله دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -608خداشناسی برای خردساالن
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کدکتابخانهعقی ده 297/42 /608 :



(اسحاق دبیری)
بیان اعتقادات ،عادات و ارزشهای اسالمی به زبان ساده برای کودکان است .نویسنده
در این کتاب کوشیده است تا مهمترین باورهای دینی اسالم را با نثری روان و به دور از
مخاطبان خردسال عرضه کند .وی در فصل اول ،درسهای مهمی
اصطالحات تخصصی ،به
ِ
درباره خداشناسی بیان میکند و سپس پیام اسالم ،دلیل اقامه نماز و ادای زکات ،فریضه
روزه و حج خانه خدا را بازگو مینماید .در ادامه ،درسهایی از اصول ایمان و مباحثی
درباره پیامبران الهی را شرح میدهد.
*** 

 -609عقیده هر مسلمان
محمد جمیل زینو – ترجمه :اسحاق دبیری
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



بیان اعتقادات اسالمی درباره مسائل مختلف است .نویسنده در این اثر  54پرسش در
مورد موضوعات گوناگون دینی و عقیدتی مطرح کرده است که هریک از آنها را با یک
استدالل از کتاب خدا و یک دلیل از سنت حسنه رسول الله -صلی الله علیه وسلم -پاسخ
میدهد و بدین صورت ،طیف گستردهای از موضوعات را در خالل کتاب مطرح میکند.
*** 

 -610مختصری از مناسک و راهنمای حج
(اسحاق دبیری)
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



راهنمای انجام صحیح مناسک حج و آداب آن است .هدف از نگارش این اثر ،عالوه بر
آموزش صحیح چگونگی زیارت خانه خدا ،آ گاهی دادن به حجاج دربارۀ بدعتهای رایج و
اعمال شرکآمیزی است که در انجام مراحل مختلف حج دیده میشود .وی بحث را با
شرایط وجوب حج و عمره آغار کرده و در ادامه ،به توضیح در مورد میقاتگاه و نسکهای
ارکان عمره ،محظورات ِاحرام را
سهگانه میپردازد .وی پس از بیان واجبات حج و عمره و
ِ
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برشمرده و شرطهای طواف و سعی بین صفا و مروه را برمیشمارد .شرح تفاوتهای حج
قارن ،و مختصری از احکام بانوان در بخشهای پایانی کتاب آمده است.
مفرد و ِ
*** 

 -611رد بر نظریه مستشرقین (طرفداران فلسفه اشراق) در مورد
سنت نبوی شریف
کدکتابخانهعقی ده 297/481 /611 :



بررسی دیدگاه کسانی است که کتاب خدا را برای هدایت و تشریع کافی دانسته و نیاز
به سنت نبوی را انکار میکنند .منکرین سنت پیامبر به دو گروه تقسیم میشوند:
کسانی که سنت رسول پاک را یکسره به کنار مینهند و خود را از آن بینیاز میدانند و
وجود قرآن را کافی میدانند .گروه دیگر افرادی هستند که برخی از ابعاد و قسمتهای
سنت را میپذیرند و نسبت به دیگر بخشها بیاعتنایی میکنند .از آنجا که هردو گروه،
دچار خطایی بزرگ و برداشتی معصیت بار هستند ،نویسنده کتاب کوشیده است تا با
استداللهای قرآن و منطقی ،ده شبهه مهم را در این موضوع بررسی و پاسخ آنها را به
شناسان غربی را
تشریح بیان نماید .وی عالوه بر این ،سوء برداشتها و کجفهمیهای اسالم
ِ
نیز در این موضوع مطرح کرده و به آنها جواب میدهد.
*** 

 -612ریاض الصالحین در سخنان پیامبر امین جلد  1و 2
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /612 :



(ابوزکریا یحیی بن شرف نووی – ترجمه :احمد حواری نسب)
مجموعه سخنان حکیمانه پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی است.
نویسنده در این اثر ،با استفاده از منابع موثق روایی ،گزیدهای از سخنان گهربار پیامبر
اکرم را در قالب بیش از  350موضوع مختلف و ذیل عناوین کلی و عمومی تألیف کرده
جلد
است ،تا راهنمای جاوید و همراه مسلمانان در زندگی روزمره باشد .اثر حاضر ،که ِ
نخست این مجموعه است ،موضوعات زیر را در برمیگیرد :اخالص و نیت پاک ،توبه ،صبر،
راستگویی ،توجه به خدا و تفکر در قدرت او ،تقوی ،یقین و توکل ،استقامت و پایداری ،حیا و
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فضیلت آن ،رازداری ،وفای به عهد ،خوش زبانی و خوش رویی ،موعظه ،متانت ،مهمان
دوستی و تبریکگفتن مسائل خیر.
در جلد دوم این مجموعه ،نویسنده با بهرهگیری از صحیحترین روایات و سخنان پیامبر
گرامی اسالم را در موضوعات اجتماعی ،اخالقی و تربیتی ،نقل میکند .از جمله موضوعات
کتاب میتوان به موارد زیر اشاره نمود :فضایل سالمکردن ،عیادت مریض ،آداب سفر،
فضایل عبادات و مستحبات ،اعتکا ،فضایل حج ،برکات و ثواب جهاد ،فضیلت علم ،ستایش
خداوند ،فضایل ذکر ،مناقب دعا ،کارهای نهی شده و استغفار.
*** 

 -614مختصری از زندگینامه استاد مصطفی حسینی طباطبایی
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /614 :



شرح مختصر زندگی ،فعالیتها و آثار استاد طباطبایی است .وی یکی از شخصیتهای
برجسته موحد ایران در عصر حاضر به شمار میرود که سالهاست در راه تبلیغ اسالم
زدودن خرافات و بدعتهای دینی ،سخنرانی و قلمفرسایی نموده است .خواننده
راستین و
ِ
در آغاز ،با مختصری از پیشینه خانوادگی و کودکی و نوجوانی استاد آشنا میشود و سپس،
از دوران تحصیل و فعالیتهای دینی ایشان آ گاهی خواهد یافت .شرح آشنایی وی با
بزرگان و طالیهداران مبارزه با جهل و غلو در جامعه شیعه ،از جمله «عالمه برقعی» و
«استاد قلمداران» در ادامه میآید و در پایان ،آثار ایشان معرفی میشوند.
*** 

 -615یادی از یار  -شرح مختصری از زندگی استاد حیدر علی
قلمداران
حنیف زرنگار
شرح زندگی و مجاهدتهای دینی دانشمند موحد ،مرحوم حیدرعلی قلمداران است.
وی یکی از پرچمداران مبارزه با غلو و خرافه و شرک در ایران بود و با نوشتن مقاالت و
کتابهای متعدد در زمینههای مختلف عقیدتی ،نقش به سزایی در خرافهزدایی و
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موهومشکنی در جامعه ایفا نمود .نویسنده در آغاز شمهای از دوران کودکی و نوجوانی
ِ
سخت و پرمحرومیت استاد قلمداران را شرح داده و نحوه سوادآموزی و علماندوزی ایشان
را بیان میکند .در ادامه ،به توصیف چگونگی آشنایی وی با شخصیتهای بزرگی همچون
عالمه خالصی ،دکتر شریعتی ،مهندس بازرگان و مرتضی مطهری پرداخته و آنگاه به
مشکالت و مزاحمتهایی اشاره میکند که از سوی جریانهای افراطی حوزه علمیه قم و
نیروهای امنیتی ،برای ایشان به وجود آمد و در این ِخالل ،جریان ترور نافرجام وی را شرح
میدهد .او پس از بیان مکارم اخالقی و ویژگیهای شخصیتی استاد ،آثار مرحوم قلمداران
ِ
را معرفی نموده و توضیح مختصری درباره هریک ارائه میدهد.
*** 

 -616میراث در اسالم
امام نووی
شرح فارسی کتاب «منهاج الطالبین» امام نووی است که سلطان العلما (مترجم کتاب)
آن را به فارسی ترجمه کرده و تعلیقات خود را بر آن افزوده است .نویسنده در کتاب
حاضر ،قانون ارث در اسالم را به تفصیل توضیح داده و چگونگی تقسیم میراث را با ارائه
مثالهای متعدد و فراوان بیان میکند .وی با هدف توضیح کامل و همهجانبه درباره
چگونگی تقسیم ارث ،دهها حالت و وضعیت وارثان را در قالب جدولهای گوناگون ترسیم
بازماندگان متوفی را شرح میدهد.
کرده و چگونگی توزیع اموال بین
ِ
*** 

 -617زندگانی بزرگترین مربی عالم بشریت محمد بن عبدالله
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /617 :



(محمد شریف بن سلطان العلماء)
تاریخ زندگی پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی است .نویسنده در این
کتاب کوشیده تا با بیانی ساده و نثری روان ،تاریخ حیات پربرکت رسول اکرم را برای
نوجوانان بیان نموده و آنان را با شیوه پاک زندگی بهترین خلق خدا آشنا سازد .وی پس از
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بیان مختصری از دوران کودکی پیامبر به شیوه زندگانی آنحضرت پیش از بعثت اشاره
کرده ،آنگاه به چگونگی نزول وحی بر وجود مبارکش میپردازد .در ادامه ،تالشهای پیامبر
را برای تبلیغ دین اسالم در مکه بازگو نموده و علت هجرت ایشان را شرح میدهد .سپس
وقایع مختلف زندگی پیامبر را در طول یازده سال زندگی پربرکت ایشان در مدینه بیان و به
تأثیرات شگرفی اشاره میکند که اسالم در جامعه عربستان برجای گذاشت .در بخش
پایانی ،به مسئله خالفت و اختالفات پیرامون آن میپردازد.
*** 

 -621نقش اسالم در جلوگیری از گدایی
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /621 :



(عبدالواحد)
به بررسی علل و دالیل پدیده تکدیگری و دیدگاه اسالم در این مورد اختصاص دارد.
به تصریح نویسنده ،از آنجا که فقر ،مهمترین عامل گدایی است و متأسفانه امروزه برخی از
جوامع اسالمی بدان مبتال هستند ،وی میکوشد تا رویکرد اسالم را به این معضل اجتماعی
نشان دهد و ضمن تحقیق در دالیل ایجاد چنین پدیده شومی در جامعه ،تفاوتهای آن را
با زهد و قناعت برشمارد .همچنین با ارائه پیامدهای فردی و گروهی ّ
تکدی راههای
برونرفت از این معضل را پیشنهاد دهد .وی با اشاره به آیات ،روایات ،سیره نبوی و روش
بزرگان دین ،روح اسالم را سرشار از مناعت طبع و آزادگی نشان میدهد و حرمت
زندگی
ِ
چنین امر ناپسندی را بر اساس رفتار و گفتار سلف صالح و نصوص قرآن و سنت ثابت
میکند.
*** 

 -624مختصری در فقه امام شافعی
کدکتاب خانهعقی ده297/65 /625 :



(شیخ عبدالواحد بن سلطان العلما)
بیان مسائل فقهی اسالمی بر اساس مذهب شافعی است .هدف نویسنده از تألیف این
اثر ،ارائه مرجعی ساده و روان برای آ گاهی از احکام فقهی میباشد .وی کوشیده است تا
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احکام عبادات را به صورت جامع و آسان شرح دهد تا حتی نوجوانان نیز بتوانند از آن
استفاده کنند .کتاب با شرح مختصر مبانی اسالم آغاز میگردد و در ادامه ،احکام طهارت و
عبادات (نماز ،روزه ،حج و زکات) به صورت سئوال و جواب توضیح داده میشود .سپس
احکام نذر ،سوگند ،لباس ،قربانی و عقیقه بیان شده است .در بخش پایانی کتاب ،احکام
ذبح و سپس رضاعت و شیرخوارگی آمده است .الزم به ذکر است که مباحث فقهی این
کتاب ،از کتاب شیخ االسالم انصاری شافعی و بخش اذکار و ادعیۀ آن ،از کتاب امام نووی
گرفته شده است.
*** 

 -625اخالق اسالمی و آداب اجتماعی
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /625 :



(نعمت الله وثیق)
درسنامه ای بسیار مفصل و مبسوط است در بیان اخالق  ،موازین و آداب اسالمی در
هدایتگر قرآن کریم و روایات حکیمانه پیامبر گرانقدر
جامعه .نویسنده با احاطه به آیات
ِ
اسالم ،مجموعه درسهای کاملی را درباره جنبههای گوناگون اخالق اسالمی تهیه و آنها را
ّ
مزین به سیره نبوی نموده است .وی کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است :بخش
نخست ،در اخالق اسالمی است و ُمشتمل بر سه فصل است :مقدمات اخالق ،لوازم و
ضروریات اخالق و منافیات اخالق .او در فصل اول ،مفاهیم کلی اخالق اسالمی را نام
میبرد و آنها را شرح میدهد؛ از جمله :تعریف و تقسیم اخالق ،ضرورت اخالق وجدان
اخالقی ،قوههای فطری انسان و دالیل ضعف اخالق .فصل دوم به اهمیت و نقش
ویژگیهای خاصی از روحیات و رفتار انسان اشاره میکند که برای پیاده سازی اخالق
اسالمی در جامعه ضروری است؛ برخی از آنها عبارتند از :صداقت ،امانت ،دیانت ،شجاعت،
عفو و گذشت ،اطاعت و نظم .در فصل سوم ،مفاسد اخالقیای معرفی و تشریح میشوند که
نقش تخریبی شدیدی در جامعه داشته و آن را از مسیر شرع و اخالق اسالمی منحرف
انگیزی این مفاسد ،در این فصل به بحث گذاشته
میسازند .چرایی و چگونگی فتنه
ِ
ِ
میشوند .برخی از این مفاسد به شرح زیر میباشد :خیانت ،دزدی ،رشوه ،مواد مخدر،
ُ
قمار ،خلف وعده و فحشاء .بخش دوم کتاب ،آداب اجتماعی توصیه شده در اسالم و بیان
ِ
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شیوه زندگانی فردی و اجتماعی رسول اکرم است .برخی از مطالب این بخش بدین شرح
ِ
ضرورت مراعات آداب ،مناسبات اجتماعی در سوره ُحجرات ،آداب
است :اقسام آداب،
ِ
بیداری و خواب ،آداب خوردن و نوشیدن ،آداب خمیازه و عطسه ،آداب عیادت مریض و
آداب سفر.
*** 

 -626نقش دین در جامعه
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /626 :



(نعمتالله وثیق)
دالیل گرایش بشر به پرستش و دین الهی را بیان کرده و نقش ایمان را در تعالی انسان
شرح میدهد .نویسنده در بخش نخست کتاب ،معنای واژگانی «دین» و «اسالم» را
توضیح داده و سپس به مفهوم خاص آنها در اسالم اشاره میکند .در بخش بعد ،به نقش
اثرگذار دین در زندگی انسان پرداخته و ضمن برشماری برکات آن ،معضالت جوامع سکوالر
ِ
و الحادی را بازگو میکند .وی در بخش سوم کتاب ،اساس اعتقادات اسالمی را شرح و
نشان میدهد که جامعه اسالمی چرا و چگونه از دیگر جوامع انسانی برتر است و چرا
اخالق و کرامت انسانی چنین اهمیت داشته و مراعات میشود؛ همچنین آثار مبارک
اجرای دستورهای شارع مقدس در جامعه را برمیشمارد.
*** 

 -627عقیده مسلمان در پرتوی قرآن
نعمت الله وثیق
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



بیان اعتقادات اسالمی در پرتو آیات قرآن و روایات حکمتبار نبوی -صلی الله علیه
وسلم -است .نویسنده ،کتاب را با مفهوم عبادت و شرایط و انواع آن و توصیف شرک و
صورتهای گوناگونش آغاز میکند .در فصل بعد ،شیوههای جلوگیری از ورود شرک را
شرح داده و آنگاه آثار یکتاپرستی را در زندگی مسلمانان بیان میکند .در فصل آتی،
حکمت و فلسفه بعثت انبیاء را بیان نموده و آنگاه به عواملی میپردازد که موجب تجدید
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ختم آن توسط حضرت محمد مصطفی -صلی الله علیه وسلم -شد .موضوع دیگر
نبوت و ِ
فصلهای کتاب عبارتند از :بیان معجزه ،کرامت و استدراج ،ویژگیهای مالئک ،احوال
ّ
جنیان و نشانهها و ویژگیهای قیامت کبری.
*** 

 -629عقیده من مسلمان
اسحاق دبیری
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



اثر کوتاهی است درباره اعتقادات اصیل اسالمی و توحیدی .نویسنده با استعانت از آیات
قرآن کریم ،صحت و وثاقت اعتقادات فرقه ناجیه اهل سنت و جماعت را به اثبات رسانده و
باورهای خود و ایشان را درباره خداوند متعال ،فرشتگان ،کتابهای آسمانی ،پیامبران،
زندهشدن پس از مرگ و قضا و قدر شرح میدهد.
*** 

 -630به سوی نور جلد دوم
کدکتابخانهعقی ده 297/68 /630 :



(شفیق شمس)
شرح تجربیات و مشاهدات هدایتیافتگان به سوی نور اسالم است .در این اثر  19نفر از
افراد سرشناسی که به تشرف به دین مبین اسالم نائل شدهاند ،علل و انگیزههایی را بیان
میکنند که موجب هدایت آنان شد .مطالعه این اثر ،ضمن آن که خواننده غیر مسلمان را با
دالیل منطقی پذیرش اسالم آشنا میسازد ،دلگرمی و قوت قلبی است برای مسلمانانی که
در طوفان بالخیز تبلیغات علیه دین ،سر در گم و ّ
مردد شدهاند؛ زیرا مطالعه گذشته این
ِ
تازه مسلمانان و چگونگی گرایششان به سوی نور حق ،به مسلمانان اطمینان خاطر
میدهد که در مسیر توحید و سالمت گام نهادهاند و لطف خداوند متعال شامل حال آنان
شده است.
*** 
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 -631معانی کلمات قرآن کریم به صورت سئوال و جواب
کدکتابخانهعقی ده 297/13 /631 :



معنی برخی از کلمات قرآن کریم را که کمتر شناختهشده هستند یا در فهم آیات نقش
کلیدی دارند بیان میکند .اثر حاضر که با بهرهگیری از «تفسیر نور» تدوین شده است،
تالش میکند تا با ارائه معنای صحیح برخی از کلمات یا ترکیبهای مهم در متن آیات
قرآن ،فهم آن را برای خواننده آسان کند .بدین منظور آیات قرآن به ترتیب مورد مداقه قرار
گرفته و معنی عبارتهای برگزیدهای از آن مورد پرسش واقع شده است .در ادامه ،مهمترین
و اصلیترین معنی آن کلمه یا عبارت توضیح داده شده است .نقطه قوت این اثر ،سادگی
مطالب ارائهشده و پرهیز از اصطالحات تخصصی معناشناختی و تفسیری است .بدین
ً
صورت ،خواننده به جای مطالعه حجم زیادی از توضیحات خاص تفسیری ،مستقیما به معنا
و مفهوم یک کلمه یا عبارت خاص دسترسی خواهد داشت.
*** 

 -633شرح اربعین نووی
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /633 :



شرح و ترجمه  42حدیث از سخنان حکمتبار نبی مکرم اسالم است .نویسنده در این
اثر با بهرهگیری از منابع موثق حدیثی ،همچنین صحیح بخاری و صحیح مسلم ،گلچینی از
کالم گهربار پیامبر اکرم را در موضوعات مختلف عقیدتی ،عبادی ،اجتماعی و اخالقی
برگزیده و آنها را شرح و تفسیر مینماید .وی کوشیده است تا اقوال صحابه کرام ،تابعین
بزرگوار و علمای اسالم را درباره این روایات و مفاهیم عمیق آن نقل نماید.
*** 

 -634دوستی و خویشاوندی میان اهل بیت و صحابه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /634 :



(علی بن حمد التمیمی – ترجمه :اسحاق دبیری)
نمونههایی روابط نیکو و دوستانه خانواده رسول خدا و صحابه و یاران ایشان را بیان
کرده و به شبهات و اتهامات غرضورزان پاسخ میدهد .نویسنده با ارائه نمونههای متعدد از
گویان ُمغرض ،اهل بیت
منابع مؤثق تاریخی و حدیثی نشان میدهد که برخالف ادعای یاوه ِ
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و صحابه ،نه تنها با یکدیگر عداوت و مشکلی نداشتند ،بلکه در نتیجه ازدواج میان آنها،
روابط فامیلی و خویشاوندی قویای بینشان برقرار بوده است .وی در ادامه ،به
خویشاوندی سببی میان پیامبر و خلفای راشدین ،نامگذاری فرزندان آنان به نامهای
یکدیگر و خویشاوندی سببی میان خاندان رسول و ابوبکر صدیق اشاره کرده و درباره
هریک از آنها به تفصیل سخن میگوید.
*** 

 -635األذکار من کالم سید األبرار
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /635 :



یحیی بن شرف النووی الدمشقی الشافعی – ترجمه :شیخ محمد علی خالدی)
معرفی و نقل اذکار و دعاهایی از پیامبر رحمت و مغرفت محمد مصطفی است.
نویسنده در آغاز ،به آثار و برکات ذکر گفتن و دعاخواندن اشاره نموده و آیاتی از قرآن کریم
را ،که مؤمنین را به این مهم ترغیب میکنند ،بیان مینماید .سپس گزیدهای از دعاها و
ذیل  96موضوع مختلف گرد آورده و در اختیار خواننده
اذکار رسیده از رسول گرامی را ِ
قرار میدهد .هر موضوع ،شامل چندین دعا و ذکر نبوی است .برخی از موضوعات آنها
عبارتند از :اذکار هنگام خوابیدن و بیدارشدن ،پوشیدن کفش و لباس نو ،ورود و خروج از
منزل ،دعاهای غسل و وضو ،هنگام ایستادن به نماز ،اذکار پس از نماز ،دعاهای صبح و
ظهر و عصر ،ناآرامی و ترس در خواب ،تالوت قرآن ،استخاره ،دلتنگیُ ،حزن ،چیرگی امور،
دفع آفات و بالها و رسیدن بال و مصیبت.
*** 

 -637موقف اسالم در مورد کفر یهود و نصاری
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /637 :



(یوسف قرضاوی)
رویکرد اسالم را نسبت به اهل کتاب توضیح میدهد و نحوه برخورد شایسته با آنان را
بیان میکند .هدف نویسنده از نگارش این اثر ،پاسخ به مقالهای است که در یکی از
روزنامههای قطر منتشر شده و در آن درباره حقوق و جایگاه مسیحیان و یهودیان در اسالم
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و حکومت اسالمی اغراق شده بود .نویسنده اثر حاضر با استناد به آیات قرآن و سنت و
سیره رسول گرامی -صلی الله علیه وسلم -نحوه تعامل صحیح با آنان را شرح میدهد و
درعینحال ،دالیلی محکم دال بر نادرستی اعتقاداتشان ارائه میدهد .وی با اشاره به
آموزههای انجیل و تورات ،موارد متعددی را که اهل کتاب از دستورات دینی خود منحرف
کفر غیر الحادی» میداند .در بخش پایانی ،اساس تسامح در
شدهاند ذکر میکند ،و آن را « ِ
اسالم را تشریح نموده و مصادیق آن را ارائه میکند.
*** 

 -645بازسازی باورها
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /645 :



(محمد عزیزی)
پژوهشی مستدل و مبسوط در بیان عقاید ناب اسالمی و نقد آراء و اندیشههای خرافی
شیعی است .نویسنده میکوشد تا با بهرهمندی از آیات نورانی کالم الله مجید ،سخنان
گرانبهای رسول اکرم ،اقوال صحابه کرام و تابعین و گزارشهای مستند تاریخی ،آموزههای
پس خرافات و ابهامات و جهل و دشمنیها بیرون آورد ،چهره پرفروغ
اصیل اسالم را از ِ
دین را به مشتاقانش بنمایاند و َجعل و کذب و خرافه عقاید شیعه را برای خواننده ّ
مسجل و
ِ
محرز نماید .نخستین فصل کتاب به معرفی عوامل و بیان چگونگی پیدایش فرقهها و
مذاهب اختصاص دارد .نویسنده در فصل بعد ،امامت شیعه و خالفت اهل سنت را مورد
مداقه قرار داده و دالیل هریک را برای اثبات حقانیت خود بازگو میکند و با تحلیل و
ایات مورد نظر شیعیانُ ،بطالن سخنانشان را ثابت میکند .فصل آتی ،به
تفسیر آیات و رو ِ
بیان جایگاه «اهل بیت» در باورهای شیعه و سنی اختصاص دارد .بررسی علمی و بیغرض
احادیث نبوی و آیات مربوط به اهل بیت ،پاسخ به دروغپردازیهای تیجانی و حقیقت علم
عصمت ائمه شیعه ،موضوع این فصل است .رابطه صحابه (به ویژه خلفا) با خاندان
غیب و
ِ
پیامبر و نقل سخنان دوستانه ایشان در مورد یکدیگر ،در فصل چهارم کتاب آمده است.
اثبات باطل بودن عقیده شیعه در توسل به مردگان و باور به وجود امام زمان و حقیقت
وجود وی موضوع فصلهای بعدی کتاب است .فصل هفتم کتاب ،احکام فقهی شیعه را
درباره ازدواج موقت ،جمعکردن نمازها (با هم خواندن نمازها) و کیفیت وضو نقل و نقد
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میکند .فصل پایانی کتاب ،اساسنامهای در  9اصل برای وحدت اسالمی ارائه داده و درباره
اصول آن توضیح میدهد.
*** 

 -648غایة المأمول فی سیرة حضرة الرسول 
کدکتابخا نهعقی ده297/93 /650 :



(محمد علی خالدی)
سیره زندگی حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه وسلمـ را به تفصیل بیان نموده است.
بنا به گفته مؤلف ،واالترین علم پس از علم به توحید ،آ گاهی از تاریخ صدر اسالم و وقایع
زندگی پیامبر اکرم است ،و هر کس که در مورد زندگی بهترین بنده خدا چیزی نداند ،او را
نشناخته است .لذا وی در این کتاب میکوشد تا با بیانی فصیح و استفاده از صحیحترین
منابع تاریخی و روایی سیره حضرت ختمی مرتبت را از تولد تا وفات شرح دهد .یکی از
نقاط تمایز این اثر ،ذکر دقیق نام افرادی است که به نوعی در حوادث بیست و سه سال
دعوت به سوی حق نقش داشتهاند .نویسنده کتاب را با ماجرای انتخاب خلیفه پیامبر و
پاسخ به شبهات آن به پایان میبرد.
*** 

 -650زندگینامه پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /650 :



(محمد علی خالدی)
شرح زندگی پیامبر رحمت و مهربانی محمد مصطفی برای کودکان و نوجوانان است.
نویسنده در این اثر کوشیده است تا با بهرهگیری از مهمترین منابع تاریخی اهل سنت،
سیره زندگی پربرکت پیامبر اکرم را با زبانی ساده و نثری خواندنی عرضه کرده و کودکان را
پرافتخار اسالم ترغیب نماید .کتاب در چهار جلد ارائه
به مطالعه و تحقیق درباره پیشینه
ِ
شده است :جلد نخست از تولد حضرت رسول تا هجرت مسلمانان به حبشه را در
برمیگیرد .جلد دوم با جریان محاصره اقتصادی شروع شده و وقایع تاریخ اسالم را تا پایان
سال دوم هجرت شرح میدهد .در جلد بعد ،رویدادهای حیات رسول اکرم تا سال هشتم
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هجری نقل میگردد و در جلد پایانی ،رخدادهای تاریخی از فتح مکه تا وفات آن بزرگوار
بیان میشود.
*** 

 -651ویرانگریها و خیانتهای مدعیان تشیع در اسالم و ریشههای
مشترک یهودیان و تشیع
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /651 :



(دکتر موالنا عبدالرحیم مالزاده)
پژوهش مفصلی است که خاستگاه تشیع را بررسی کرده و آثار سوء اندیشههای شیعی
را در جهان اسالم بیان میکند .کتاب با تعریف اهل سنت و جماعت و شرح معنای شیعه
در قرآن و سنت آغاز میشود .در فصل بعد چگونگی شکلگیری اندیشه شیعی و نقش
یهودیان در پیدایش آن را توضیح میدهد .سپس تشابهات عقیدتی یهودیت و تشیع را بیان
کرده و آنگاه به موضوع مهدویت و جایگاه آن در تفکر شیعی میپردازد و میکوشد تا با
ّ
ارائه ادله قوی موهوم بودن مهدی شیعه را ثابت کند .فصل آتی کتاب به مفاسد و
زیانهایی میپردازد که تشییع بر جهان اسالم تحمیل کرده است .در بخش پایانی نیز با
اهانتها و خیانتهای شیعیان به اهلبیت پیامبر آشنا میشویم.
*** 

 -652نگاهی به اعتبار و جایگاه سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /652 :



(عبدالغنی عبدالخالق)
پژوهش مبسوطی است درباره نقش و ّ
حجیت سنت در قانونگذاری (تشریع) اسالم و
کاربرد آن در استداللهای فقهی .نویسنده در آغاز ،معنای «سنت» را از دیدگاه واژگانی و
فقهی بررسی نموده و در ادامه ،دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت را در مورد آن
تشریح میکند .در بخش بعد ،به تعریف عصمت و حدود و شرایط آن پرداخته و موضوع
عصمت در خطای اجتهادی را به دقت توضیح میدهد .آنگاه به بحث درباره ّ
حجیت سنت
ّ
و دالیل تأییدکننده آن و پاسخ به شبهات پیرامون این موضوع میپردازد .وی سپس ادله
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اعتبار شرعی سنت را به تفصیل بیان نموده و در بخش آتی ،اعتراضاتی را نقل و بررسی
میکند که بر اعتبار و ارزش فقهی سنت وارد شده و سپس به آنها پاسخ میگوید .کتاب با
ِ
موضوع مقایسه قرآن و سنت در تشریع ،استقالل سنت در قانونگذاری و اختالفات لفظی و
حقیقی میان محدثین و فقها بر سر ّ
حجیت سنت به پایان میرسد.
*** 

 -653روزه :فضائل ،فوائد ،آداب و احکام
ُ
(حسین تاجی گلهداری)
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /653 :



بیان فضایل و برکات و احکام روزه است .نویسنده در اثر حاضر ،با اشاره به آثار بزرگ و
مهم روزهداری در ماه مبارک رمضان ،در آغاز ،راههای اثبات حلول این ماه مبارک را بیان
کرده و سپس شرایط وجوب و صحت روزه را شرح میدهد .در ادامه ،ضمن معرفی
مبطالت روزه ،شرایط و آداب و ارکان اعتکاف را توضیح میدهد .بحث در حکمت پرداخت
زکات فطر و مقدار و نوع و زمان پرداخت آن از دیگر موضوعات مورد بحث در کتاب است.
*** 

 -654سفر و احکام آن در پرتو قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /654 :



(سعید بن علی بن وهف القحطانی)
مسافر مسلمان و مسائل مربوط به آن اختصاص دارد .نویسنده پس
به بیان احکام نماز
ِ
از بیان مفهوم سفر ،مسافر و انواع سفر به بیان اختالف علما در مورد قصر نماز و روایات
مربوط به آن میپردازد .در ادامه ،احکام مربوط به نیت ،نماز و اقتدای سفر را در سفرهای
عادی و عمره و حج بازگو میکند.
*** 

 -655سنت و جایگاه آن در شریعت اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /655 :



(مصطفی السباعی)
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اثر بسیار مفصل و جامعی است درباره معنا و مفهوم سنت ،تاریخ تدوین آن و نقش و
جایگاهش در استداللهای فقهی .کتاب با بیان معنای سنت و موضعگیری صحابه نسبت
به آن و چگونگی ایجاد پدیده جعل حدیث آغاز میشود .نویسنده در ادامه ،تالشهای
دانشمندان اسالمی برای پاکیزهکردن و تنقیح سنت از خرافاتی و دروغهایی که برخی
بدان افزودند شرح داده و نتیجه این تالشها را ذکر مینماید .در ادامه به شبههها و
خصومتهای میپردازد که از سوی شیعیان ،معتزله ،متکلمان ،منکران حجیت خبر آحاد و
مستشرقین ،دامنگیر سنت رسول الله شده است .سپس ،جایگاه سنت را در شریعت
اسالمی تبیین میکند؛ از جمله :نقش آن در کتاب خدا ،و نسخ قرآن و سنت به وسیله
یکدیگر .فصل پایانی کتاب ،زندگینامه مجتهدین و محدثین بزرگ اسالم را شرح میدهد؛ از
جمله ،ائمه کرام :ابوحنیفه ،مالک ،شافعی ،احمد بن حنبل ،بخاری ،مسلم ،نسائی،
ابوداوود ،ترمذی و ابن ماجه.
*** 

 -656پژوهشی درباره امامان اهل سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /656 :



(فریدون سپهری)
بررسی زندگی پربرکت ائمه حدیثی اهل سنت و بیان تأثیرات عمیق تالشها و
مجاهدتهای آنان در تثبیت و تقویت اعتقادات و شریعت اسالمی است .نویسنده در اثر
مبسوط حاضر ،به پیامدهای و اثرات فوقالعاده و فرخنده آثار ابوحنیفه نعمان بن ثابت
کوفی ،مالک بن انس ،محمد بن ادریس شافعی و احمد بن حنبل (رحمهم الله) در
پیریزی فرهنگ پویای اسالمی پرداخته و قلمروی حکومت فکری و عملی ایشان را در
گسترده سرزمینهای اسالمی نشان میدهد .مطالب مندرج در این کتاب ،در اصل ،چکیده
و خالصهای است از آثار منظوم و منثور گروهی از نویسندگان معاصر اهل سنت و همچنین
ادبیان ،شاعران ،مورخان ،فقیهان ،عرفا و صوفیان قرن سوم تا دهم هجری درباره فضایل و
شکوه ایمان ائمه حدیث .وی در بحث تکمیلی ،توضیحاتی درباره سیره
مکارم اخالقی و
ِ
خلفای راشدین و اهتمام آن بزرگواران به دانش و فقه ارائه داده و از تالش تابعین برای
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پیریزی اساس علم دین سخن میگوید و در پایان کتاب ،نکاتی درباره اختالف نظرهای
فقهی ائمه اربعه و تفاوت آراء ایشان بیان میکند.
*** 

 -657توبهکنندگان
(محمد بن عبدالعزیز ُ
المسند – ترجمه :عبداهلل ریگی احمدی)
کدکتابخانهعقی ده 297/68 /657 :



سرگذشت زنان بزرگواری است که به لطف پروردگار مهربان از دنیای معصیت و غفلت
خارج شده و به خیل مسلمانان متعهد و درستکار پیوستهاند .نویسنده ،این کتاب را با
هدف آشنایی زنان با انگیزه ها و عواملی نوشته است که موجب هدایت این عده و رهیافتن
مسیر امن الهی شد .وی بدین منظور ،سرگذشت  12نفر از این بانوان را از زبان خودشان
به
ِ
نقل و توصیههای آنان را برای دیگر زنان بازگو میکند.
*** 

 -659خطاهای خطرناک عقیدتی
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /659 :



(قریب الله مطیع)
بیان عقاید اصیل و ناب اسالمی و معرفی باورهای شرکآمیز ،انحرافی و بدعتآلود راه
یافته در دین مبین اسالم است .نویسنده در این اثر با بهرهگیری از آیات قرآن و سنت
پیامبر مهربان اسالم ،سنتها و باورهای رایج و غلط را در جوامع اسالمی یک به یک نام
برده و دلیل مخالفتش با قرآن و سنت را شرح میدهد .برخی از متداولترین این رسوم
ِ
عبارتند از :آویزانکردن نخ و گردنبند و پوشیدن حلقه و دستبند به گمان خیر و برکت یا
دفع ضرر و مصیبت ،دمخوانی و دعاخوانی به غیر الله ،تبرکجستن به درخت و سنگ و
غیره ،ذبح و نذر برای غیر خدا ،شریکگرفتن برای خدا هنگام دعا و عرض نیاز ،طلب
حاجت از انبیاء و اولیاء و توسل نامشروع .وی در کنار بیان مفسده هریک از این عادات
غلط اجتماعی و عبادی ،راهکار خداپسندانه و شرعی اسالم را برای عبادت و عرض حاجت
و سالمتی و امان بیان میکند.
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*** 

 -660شیعه و بیت المقدس
کدکتابخانهعقی ده 297/75 /660 :



(طارق احمد حجازی)
دیدگاه شیعه را درباره بیت المقدس و ارزش و شأن آن بیان میکند .نویسنده در این
کتاب نشان میدهد که علی رغم جایگاه عظیم مسجد القصی ،به عنوان اولین قبله
مسلمانان ،شیعیان نسبت به اماکن مقدس خود ،احترام کمتری برای آن قائل هستند و
برخالف دیگر مسلمانان ،آن را عزیز نمیدارند .وی در آغاز ،جایگاه مسجد القصی را در
تفاسیر شیعه (از جمله تفسیر صافی ،نور الثقلین ،عیاشی ،البرهان فی تفسیر القرآن و
تفسیر بیان السعاده) بیان میکند و نشان میدهد که آنان چگونه در تفسیر قرآن ،دخل و
ساز بیحرمتی به این مسجد مقدس شدهاند .پس با بهرهگیری از
تصرف کرده و سبب ِ
مراجع حدیثی شیعه (همچون بحار األنوار ،منتهی اآلمال ،کامل الزیارات ،الکافی و علل
الشرایع) دروغپردازیها و بدعتآفرینیهای محدثین شیعه را در کمرنگکردن شأن این
مکان مقدس ،نشان میدهد .دیگر موضوعات کتاب عبارتند از :برتری مسجد کوفه بر دیگر
مساجد نزد شیعه و گفتار شیعیان در خصوص جایگاه واقعی این مسجد .
*** 

 -661جن در قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /661 :



(حسین تاجی گلهداری)
ماهیت و جنسیت جن و انواع اجنه را معرفی کرده و راههای مصونیت و عالج
جنزدگی را شرح میدهد .نویسنده در آغاز ،دالیل وجود جن را با بهرهگیری از آیات
نورانی قرآن و کالم پیامبر فرزانه اسالم بیان نموده و در ادامه ،اطالعاتی درباره جنس
مادی جن ،نوع خوراک و پوشاک ،مکلفبودن آنها ،محل سکونت و شکلهای گوناگون آنها
ارائه میدهد .در بخش بعد ،علل صرع و جنزدگی را با دالیل قرآن و سنت نبوی توضیح
داده و نشانههای مختلف آن را نام میبرد .در پایان ،به راههای درمان جنزدگی و مراحل
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آن و کیفیت درمان و ویژگیهای درمانگر پرداخته و توصیههایی برای در امان بودن از ّ
شر
جن در اختیار میگذارد.
*** 

 -662پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /662 :



(علی سالوس)
اصول عقاید و باورهای شیعه دوازده امامی است.
پژوهشی جامع و بنیادی درباره
ِ
نویسنده در این اثر کوشیده است تا با بررسی دقیق منابع فقهی و حدیثی شیعه ،طرح و
عقاید بدعتآمیز و نهادینه کردنشان در
برنامه علما و بنیانگذاران آن را برای تثبیت
ِ
باورهای عوام بیان کند .وی اثر خود را در سه جلد نوشته است:
عقاید اساسی شیعه اختصاص دارد .در این جلد ،ادله اثبات امامت
جلد نخست به بحث
ِ
ّ
رسول مطهر بررسی میکند .سپس ،شیوههای تحریف
را بر مبنای قرآن ،حدیث و سنت
ِ
جاعالن حدیث را شرح میدهد.
روایت و دروغسازی
ِ
موضوع جایگاه حدیث نزد شیعیان پرداخته است و آنگاه ،نقش
وی در جلد دوم ،به
ِ
سنت پیامبر اکرم را در شناخت روایات صحیح بازگو میکند .شیوه ائمه
روشنگرانه
ِ
حدیث اهل سنت در تدوین حدیث و مقایسه آن با روش محدثین شیعه ،موضوع بخش
ِ
ِ
بعدی این جلد است.
سومین جلد کتاب ،به مقایسه شیوههای تفسیر قرآن مفسرین شیعه و سنی و
ویژگیهای تفسیری هریک اختصاص دارد.
*** 

 -664اسالم به مبارزه میطلبد
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /664 :



(وحید الدین خان – ترجمه :نذیر احمد سالمی)
پاسخ به اندیشههای ِالحادی و نقد تئوریهای ضد خدایی و اثبات خداوند و حقانیت
محمد مصطفی است .نویسنده در این اثر با بهرهگیری از روش علمی و ارائه یافتههای
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خلقت منهای خدا ،نیاز به وجود قادر
نوین علوم طبیعی ،ضمن ابطال تمام تئوریهای
ِ
متعال را ثابت میکند .وی بحث را با طرح و نقد نظریات بیولوژیک ،روانشناختی و
تاریخی در انکار خدا آغاز میکند و به خوبی جنبههای گوناگون آن را برای خواننده تشریح
میکند و در فصل بعد ،نقل کاملی بر این سه نظریه عرضه میکند .فصل سوم به
استداللهای علمی وجود باریتعالی اختصاص یافته و در فصل بعد ،یافتههای علمیای
حکیم هستی دارند .او در
معرفی میگردند که همگی داللت بر وجود خالق مهربان و
ِ
حیات پس از مرگ روی آورده و ضمن بیان ضرورتهای عقالنی ،اخالقی
ادامه ،به موضوع
ِ
و روانشناختی وجود آخرت ،تأثیر به اعتقاد به آخرت را در رفتار آدمی بازگو میکند .در
فصل ششم دالیلی مختلفی برای اثبات نبوت و هدایت بشر از جانب پروردگار عرضه
میشود .فصل هفتم به معرفی قرآن و پیام آن و اعجازها و پیشگوییهای آن اختصاص
دارد .نقش دین در حل مشکالت بشر در جهان معاصر ،رابطه زن و مرد در اجتماع و
مشکل قانونهای بشری در اجرای عدالت از دیگر عناوین مورد بحث در کتاب هستند.
*** 

 -665آشنایی با ادیان در قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /665 :



(عبدالکریم زیدان – ترجمه :حسن سرباز)
شرح مبسوط دیدگاه اسالم درباره سایر ادیان و نحوه انعکاس اعتقادات آنها در قرآن
کریم است .نویسنده در آغاز ماهیت دین را بررسی کرده و ضمن ارائه تعریف دقیقی از آن،
نیاز ذاتی بشری را به ادیان آسمانی و فطری بودن گرایش به دینداری در انسان را به اثبات
میرساند .سپس ادیان و نحلههایی مانند یهودیت ،مسیحیت ،آیین زرتشت و نیز باورهای
صائبیان ،دهریان و مشرکان را با بهرهگیری از آیات قرآن کریم بررسی میکند .در پایان به
صورت مفصل در مورد آیین اسالم و حقانیت آن ،موضعگیری اسالم در برابر دیگر ادیان،
گفت وگوی مسلمانان با غیر مسلمانان و برخی از اصول و قواعد فکری اسالم بحث
مینماید .روش نویسنده بدین صورت است که نخست ،آیات مربوط به موضوع مورد بحث را
ذکر کرده و سپس با نقل آرای مفسران مختلف ،به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است.
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*** 

 -666الگوی هدایت ،جلد  1و 2
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /666 :



(علی محمد الصالبی)
تاریخ مفصل و مشروح پیامبر اکرم است .در این اثر ،که در دو جلد تألیف شده و بالغ
بر هزار و هشتصد صفحه است ،نویسنده تالش کرده تا با استفاده از مهم منابع تاریخی و
حدیثی جهان اسالم ،تاریخ حیات پر برکت پیامبر مهربانی و رحمت را به صورت مبسوط
ِ
بیان نماید و بسیاری از جزئیاتی را که دیگر مؤرخین از آن چشمپوشی کردهاند ،ذکر نماید،
نخست کتاب را با
تا بدین شکل ،از هر کالم و رفتار حضرتش درسی بیاموزیم .وی جلد
ِ
حاکم
مهمترین وقایع تاریخی پیش از بعثت آغاز میکند و ضمن معرفی تمدنها و ادیان
ِ
پیش از پیامبر ،به بیان تمدنهای اعراب شبه جزیره عربستان پرداخته و اوضاع دینی،
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و اخالقی آنان را توصیف مینماید .در فصل آتی ،داستان
وقایع مربوط به چگونگی تولد و رشد و نمو پیامبر اکرم را تا زمان پیمان حلف الفضول شرح
نزول وحی و حکایات
میدهد .حوادث زندگی از ازدواج با خدیجه تا بعثت ،کیفیت بعثت و ِ
مربوط به دوران دعوت پنهانی رسول خدا در ادامه فصلها آمده است .نویسنده سپس به
ّ
اسالم مکی پرداخته و آنگاه ،به مسایل و وقایع مربوط به
ساختار عبادی و اخالقی
بیان
ِ
ِ
دعوت آشکار پیامبر و روشهای مشرکان در مبارزه با ایشان اشاره میکند .هجرت به
حبشه و مشکالت سفر آن بزگوار به طائف و واقعه معراج ،موضوع فصل بعدی کتاب است.
او پس از بیان سیاستهای رسول اندیشمند اسالم در اتحاد قبایل مدینه ،چگونگی هجرت
اصحاب را شرح داده و پس از آن به جزئیات سفر ابوبکر همراه با رسول خدا به مدینه
میپردازد .تالشهای پیامبر در بنیانگذاری دولت اسالمی در مدینه ،مقاومت و دفاع ،
شروع ّ
سریهها ،بیان حکایات تربیتی و علمی از زندگی پیامبر و نحوه تشریع و قانونگذاری،
از دیگر موضوعات این جلد است.
نویسنده جلد دوم را با وقایع مربوط به غزوه بدر ،نحوه کشتهشدن دشمنان خدا در این
جنگ و درسها و عبرتهای آن آغاز میکند .در ادامه ،غزوهها و ّ
سریههای پس از بدر و
ُ
قبل از احد و حوادث آن دوران را بازگو میکند .انگیزه غزوه ا ُحد و بیان مشروح
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رویدادهای آن موضوع فصل آتی کتاب است .وی سپس به حوادث و داستانهای پس از
احد و پیش از خندق پرداخته و از جمله به ازدواج پیامبر یا ام المساکین و ام سلمه ،اخراج
یهود بنی نضیر از مدینه و غزوات گوناگون پیامبر اشاره میکند .غزوه احزاب (خندق) و
مختلف آن و وقایع و اتفاقات منجر به صلح حدیبیه (فتح مبین)،
انگیزه و رویدادهای
ِ
داستان مبسوط غزوه خیبر و حوادث مربوط به آن و شرح تالشهای پیامبر برای
جهانیکردن اسالم (به وسیله دعوت امرا و پادشاهان) موضوع فصلهای بعدی کتاب است.
جنگ موته ،سریه ذات السالسل و دالیل فتح مکه و چگونگی آمادگی برای این حرکت
عظیم را در ادامه میخوانیم .نویسنده در ادامه به غزوه حنین ،طائف ،غزوه تبوک و وقایع
وفات بهترین خلق خدا را
حجه الوداع پرداخته و در فصل پایانی کتاب ،چگونگی بیماری و ِ
بازگو میکند.
*** 

 -667اجتهاد ،نص ،واقع ،مصلحت
(احمد ّ
الریسونهی ،محمد جمال باروت – ترجمه :سعید ابراهیمی)
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /667 :



بیان دیدگاههای دو تن از علمای برجسته جهان اسالم درباره ُح ّجیت نص ،صحت و
شرایط اجتهاد و نحوه برخورد با مسایل جدید (واقع) و صدور حکم درباره آنهاست .یکی از
مهمترین نکات بحث برانگیز بین علمای اسالمی ،جواز اجتهاد در مسایل و صحت
برداشتهای شخصی از نص قرآن کریم یا سنت و سیره رسول اکرم است .به عالوه،
(امر واقع) مسئله
تصمیمگیری در شرایط خاص و درباره موضوعات
ِ
جدید اجتماعی و فقهی ِ
بحث برانگیز دیگری است که همواره محور مباحث فقهی بوده است .نویسندگان این اثر،
امر واقع و تصمیمگیری براساس
در خالل دو مقاله بسیار بلند ،ابتدا مقوالت اجتهاد ،نصِ ،
مصالح دینی و اجتماعی را به همراه جنبههای گوناگون آن معرفی کرده و سپس دیدگاه
علمای برجسته اهل سنت را در مورد آنها شرح میدهند .بحث درباره اجتهاد شیعی و
نقاط ضعف و اشتباه ایشان در صدور احکام
شرایط و ضوابط آن ،و نقد دیدگاه آنان و بیان ِ
فقهی ،از جمله دیگر موضوعات کتاب است.
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*** 

 -668آشنایی با ائمه حدیث
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /668 :



درسنامهای است درباره شرح حال ،زندگی و آثار بزرگترین راویان و محدثین اهل سنت.
مؤلف ضمن اشاره به نقش انکارناپذیر و بسیار مهم محدثین اهل سنت در حفظ و انتقال
کالم گهربار نبوی ،هدف خود را از نگارش این اثر ،ادای احترام به آنان و معرفی آثار و
آغاز هر بخش ،مختصری از زندگی امام محمد بن
شیوه کارشان عنوان میکند .وی در ِ
اسماعیل بخاری ،امام مسلم نیشابوری امام ابوداود سیستانی ،امام ابوعیسی ِترمذی ،امام
ابوعبدالرحمن نسایی و امام ابن ماجه قزوینی ارائه کرده و در ادامه ،اساتید ،شاگردان و
تألیفات ایشان را برمیشمارد و اثر حدیثی  /روایی (صحیح) آنان را به طول کامل معرفی
میکند.
*** 

 -669آوای بهشتیان و غوغای دوزخیان
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /669 :



(عبدالحمید الباللی – ترجمه :عبداهلل ریگی احمدی)
توصیف بهشت و دوزخ و وضعیت اهل بهشت و جهنم در قیامت است .نویسنده در
آغاز ،ضمن بیان اهمیت به یاد داشتن همیشگی روز جزا و نقش آن در رفتار و گفتار روزانه
ِ
مؤمنین ،میکوشد تا با بهرهگیری از آیات نورانی کالم الله مجید و سخنان حکیمانه پیامبر
رحمت تصویری تمام عیار از بهشت و جهنم عرضه کند و شرایط و دالیلی را که منجر به
بهشتی یا دوزخیشدن بندگان خداوند میشود ،شرح دهد .او در ابتدا به نشانههای
نزدیکشدن قیامت و کیفیت آن اشاره میکند و آنگاه ،به چگونگی محاسبه اعمال و گفت
و گوی بهشتیان با یکدیگر و با دوزخیان میپردازد .کیفیت عذابهای جهنم و سخنان
دوزخیان با خداوند و با دیگر مجرمان ،از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 
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 -670بنیان ایمان
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /670 :



(عمر سلیمان اشقر)
شیوههای صحیح استداللهای حدیثی و روایی در اثبات احکام و عقاید را بیان کرده و
دیدگاههای مختلف را در این زمینه نقل و تحلیل مینماید .نویسنده در آغاز ،روش فالسفه
و متکلمین را در شناخت خدا و اصول عقیده و ایمان بررسی و رهیافت آنان را در این مورد
نقد میکند .سپس روش سلف صالح را در استنباطهای فقهی شرح داده و در بخش آتی،
دیدگاه و روش امام احمد بن حنبل ،امام شافعی ،امام مالک و امام ابوحنیفه را در شناخت
نظر دیگر
و تفسیر فروع دین و برداشت مفاهیم حدیثی بیان میکند .در ادامه ،به تشریح ِ
بزرگان و علمای اهل سنت از قبیل ابن الصالح ،حافظ بن کثیر ،حافظ سیوطی ،ابواسحاق
اسفراینی ،ابن حجر عسقالنی ،عالمه شوکانی و شیخ االسالم ابن تیمیه میپردازد .بحث در
حجیت اخبار آحاد در عقاید و احکام و دالیل یقینیبودن آن و بررسی دیدگاه موافقان و
مخالفان آن ،موضوع بخش پایانی کتاب است.
*** 

 -671پدیده ضعف ایمان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /671 :



(محمد صالح المنجد)
عوامل سستی و ضعف ایمان را معرفی و راههای پیشگیری و درمان آن را بیان میکند.
نویسنده در اثر حاضر به معرفی مؤلفههای ایجاد خأل دینی در قلوب مؤمنان پرداخته و
عوامل و فتنههایی را توصیف میکند که منجر به تضعیف دینداری و شکاف معنوی
میشوند .وی با بهرهگیری از آیات کالمالله مجید و سنت شریف نبی کریم ،اسباب تقویت
نماد سست ایمانی -معرفی مینماید .او
ایمان و درمان بیماری قساوت قلب را  -به عنوان ِ
به بیست و دو نشانه اشاره میکند که دال بر ضعف ایمان و اخالق اسالمی در فرد هستند
و در ادامه آن ،هشت عامل اصلی پیدایش این حالت ناگوار و خطرناک را برمیشمارد .آنگاه
شیطان نفس معرفی
در بخش پایانی کتاب ،بیست راه برای تقویت ایمان و مبارزه با
ِ
میکند.
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*** 

 -672اسماء و صفات الهی
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /672 :



(عمر سلیمان اشقر)
بیان دیدگاه اهل سنت و جماعت درباره صفات و اسماء الهی و معنا و مفهوم آنهاست.
نویسنده در این اثر ،تالش میکند تا عالوه بر تبیین رویکرد اهل سنت در این موضوع،
حد فاصل آنها از
پایههای اساسی اعتقادات ایشان را بازگو نماید و شاخصههای ویژهای را که ِ
دیگران است بیان کند .او بحث را با راههای شناخت و اهمیت اسماء و صفات الهی شروع
کرده و فواید و برکاتی را که از این راه نصیب مؤمن میشود ،در هشت مقوله توضیح
میدهد .در فصل بعد ،به تعداد نامهای مبارک خداوند و شرح اصول و قوائد چهاردهگانهای
میپردازد که براساس آنها نامهای پروردگار تعیین میگردد .اقسام نامها و صفات ،
داللتهای خداوند و معرفی اصول هشتگانه اعتقادی اهل سنت در این خصوص در
فصلهای آتی مورد بحث قرار گرفتهاند .وی پس از بیان شیوه پیامبر مهر و رحمت –
محمد مصطفی - در ذکر این اسماء ،به بیان شبهات و دالیل معارضان و مخالفان مذهب
سلف صالح و پاسخگویی به آنها میپردازد .در فصل بعد ،عوامل اختالف مذاهب در باب
مقابل شیوه حضرت
اسماء و صفات الهی را بیان کرده و در پایان ،دالیل بطالن دیدگاههای
ِ
رسول را شرح میدهد.
*** 

 -673پیامبران و رسالت الهی
کدکتابخانهعقی ده 297/43 /673 :



(عمر سلیمان اشقر)
هدف از بعثت انبیای گرانقدر الهی و محتوای پیامها و آموزههای ایشان را بیان میکند.
نویسنده کتاب را با تعریف نبی و رسول ،شرح تفاوتهای این دو واژه ،و رابطه ایمان به خدا
و ایمان به نبوت رسوالنش آغاز نموده و در ادامه ،به تشریح و توجیه دالیل نیاز دائمی بشر
به هدایت و رسوالن آسمانی میپردازد .در فصل بعد ،وظایف پیامبران را در هفت بخش
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تبیین کرده و آنگاه ماهیت وحی و کیفیت نزول آن را به بحث و بررسی میگذارد .وی در
ً
بخش بعد ،ویژگیهای مشترک انبیای الهی را برشمرده و امور و خصوصیاتی را که منحصرا
برای پیامبران هستند معرفی کرده و درباره آنها توضیح میدهد .در بخش بعد ضمن تعریف
عصمت ،میزان و چگونگی برخورداری انبیای الهی از آن را شرح داده و مفاهیمی همچون
عصمت ائمه و عصمت بندگان خاص بزرگان دینی را به چالش میکشد .حکمت معجزات
گوناگون انبیاء و فضایل و شأن واالی پیامبران موضوعی است که در ادامه میآید .بخش
پایانی کتاب ،شباهتهای پنج گانه رسالت آسمانی و چرایی تصدیق و ایمان به آنها را بیان
میکند.
*** 

 -674تربیت فرزندان
کدکتابخانهعقی ده 297/64 /674 :



(عبدالقادر شیخ إبراهیم – ترجمه :نور النساء مالزاده)
بیان شیوه تربیت و پرورش فکری فرزندان براساس آموزهها و ارزشهای اسالمی است.
نویسنده در این اثر با بهرهگیری از آیات نورانی قرآن کریم و روایات پیامبر حکیم اسالم،
مهمترین وظایف والدین را در قبال فرزندانشان بازگو مینماید .وی کتاب را با بیان وظایف
مادر در قبال طفل خود آغاز میکند و در ادامه ،وظیفه پدر را در تخصیص نفقه به فرزند و
تعلیم فرزندانش شرح میدهد .وظیفه والدین برای نامگذاری فرزندان و تأمین حیات آنان،
موضوعاتی است که در ادامه بدانها پرداخته میشود.
*** 

 -676توحید ،محور زندگی
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /676 :



(عمر سلیمان اشقر)
درسهایی در توحید اسالمی و چگونگی حفظ و نشر باورهای توحیدی است .به تصریح
مؤلف از آنجا که توحید ،اصلیترین باور دینی اسالم است ،در این کتاب کوشیده است تا
مسلمانان را به بازاندیشی در باورهای دینی خود وادارد .وی در آغاز ،برکات و آثار مثبت
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باور به توحید و یکتاپرستی را در زندگی فردی و اجتماعی مسلمین بیان کرده و
مسئولیتهای دینی آنان را در این باره شرح میدهد .در ادامه نشان میدهد که ایمان به
خداوند متعال ،چگونه وسیله کشف اسرار و هدایت انسان را فراهم میکند .اهمیت توحید
در آیات قرآن ،نقش اعتقاد به خدا در زندگی انسان ،مسئولیت دعوتگران و مصادیق شرک
در دنیای امروز از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -677جایگاه سنت در قانونگذاری
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /677 :



(دکتر مصطفی سباعی – ترجمه :عبدالحکیم عثمانی)
پژوهشی جامع است درباره جایگاه و اهمیت سنت در تشریع اسالمی و استداللهای
فقهی .بدون شک ،پس از قرآن ،سنت ،مهمترین مصدر قانونگذاری اسالمی است و نویسنده
در این اثر کوشیده است تا عالوه بر تبیین نقش و اهمیت آن ،چگونگی استنتاجهای فقهی
از سنت رسول را شرح دهد .وی در ابتدا معنا و مفهوم سنت را تعریف و کیفیت و
انگیزههای جعل احادیث پیامبر اکرم را بازگو میکند .در فصل بعد ،تالشهای علما را برای
مبارزه با روند جعل حدیث بیان نموده و دستاوردها و نتایج این تالشها را توضیح میدهد.
او در ادامه ،به شبهات وارده بر سنت در ادوار مختلف پرداخته و از جمله ،به موضع اهل
بدعت و خوارج ،معتزله و متکلمین ،خاورشناسان و برخی متفکرین معاصر اشاره کرده و
بیان رویکرد آنها ،دیدگاههایشان را نقد و تحلیل میکند .نویسنده در بخش پایانی
ضمن ِ
ِ
کتاب ،جایگاه سنت را در تشریع اسالمی بازگو کرده و نشان میدهد که قرآن چگونه حاوی
و حامی سنت رسول است .در پایان ،زندگی ائمه اربعه و صاحبان کتب ششگانه حدیث و
آثار و رویکردهای حدیثی هریک را شرح میدهد.
*** 

 -679جایگاه نماز در اسالم از دیدگاه کتاب و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /679 :



(دکتر سعید بن علی بن وهف قحطانی – ترجمه :عبدالقادر ترشابی)
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شأن و جایگاه رفیع فریضه نماز را در اسالم بیان میکند .نویسنده در این اثر کوشیده
است تا در پرتوی آیات متعدد قرآن کریم و احادیث پیامبر مهربان اسالم اهمیت نماز را
شرح داده و فواید و برکات آن را ذکر کند .وی در آغاز بحث ،به مفهوم نماز و هدف از ادای
روزانه و مرتب آن را تبیین مینماید .سپس ،به منزلت و شأن واالی آن را در میان عبادات
ُ
کم «تارک
و مناسک دینی پرداخته و
ضمن بیان ویژگیهای منحصر به فرد و ممتاز آن ،ح ِ
ُ
الصلوة» را بیان کرده و دالیل کفر و بیدینی او را از نظر برخی علما برمیشمارد.
*** 

 -680دنیای جنها و شیاطین
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /680 :



(عمر سلیمان اشقر)
بیان دیدگاه اسالم در مورد ماهیت جن و شیطان و رابطه آنان با اسالم است .نویسنده
در فصل نخست ،اطالعات مفیدی درباره چیستی جن و شیطان و شکل ظاهری و ساختار
فیزیکی آنها بیان کرده و خالصهای از ساختار اجتماعی و نحوه زندگی آنها را شرح
میدهد .در بخش بعد ،وظایف جن را در قبال خدا و رسول و دیگر مسلمانان بیان میکند.
در بخش بعد ،به دالیل و پیشینه دشمنی انسان و شیطان اشاره کرده و روشهای شیطان
را در فریب انسان نام میبرد .معرفی سالحهای مؤمن در رویارویی با شیطان و حکمت
آفرینش شیطان ،از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -681حجاب چرا؟
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /681 :



(محمد اسماعیل مقدم – ترجمه :عبدالقادر ترشابی)
فضایل و فلسفه حجاب را برای زنان مسلمان بیان کرده و آثار و برکات آن را در جامعه
اسالمی برمیشمارد .کتاب ،با بیان فضایل هشتگانه حجاب آغاز میشود و استداللهای
آن ،مزین به آیات الهی و کالم گهربار نبوی است .در فصل بعد ،سیزده مفسده بیحجابی و
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نقصی که در دین و اخالق به وجود میآورد ،بررسی میگردد .نویسنده در فصل پایانی
کتاب ،شرایط حجاب صحیح اسالمی را در هفت مورد بیان میکند.
*** 

زن دنیا
 -682خوشبختترین ِ
کدکتابخانهعقی ده 297/68 /682 :



(عائض القرنی – ترجمه :محمدگل گمشادزهی)
مجموعهای خواندنی از روایات ،حکایتهای تاریخی ،داستانهای آموزنده و نصایح
اخالقی و اجتماعی است که زنان مسلمانان به بازاندیشی در موقعیت مهم و پرافتخار خود
و ارجنهادن به شأن و منزلتشان در جامعه دعوت میکند .نویسنده در این اثر ،زن
مسلمانی را که به وظایف و واجبات خود عمل میکند ،خوشبختترین زن جهان میداند،
زیرا دارای گنجینههای عظیم ثروت معنوی و دینی است که همانا دین و اعتقادات راستین
و سجایای اخالقی است .وی مجموعه این روایات نبوی و حکایات و داستانها را در
نام نگینهای درخشان ،شمشهای طال ،گردنبندها ،طالها ،لؤلؤها ،صدفها،
قالب و ِ
زبرجدها ،یاقوتها ،گوهرها ،انگشترها ،مرواریدها ،مرجانها ،الماسها و ُدرها عرضه کرده و
زنان مسلمانان را به سوی سعادت و ثروت اخروی رهنمون میگردد.
*** 

 -683دنیای سحر و شعبدهبازی
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /683 :



(عمر سلیمان اشقر)
بیان رویکرد اسالم نسبت به سحر و جادوگری و احکام مربوط به آنهاست .نویسنده در
فصل نخست ،تاریخچه سحر و جادوگری را در بین اقوام مختلف بررسی کرده و در فصل
دوم ،ضمن تعریف سحر ،تفاوت آن را با معجزه و کرامت توضیح میدهد .آنگاه به میزان
اثرگذاری جادو بر انسان ،درمان سحر و حکم جادوگر از دیدگاه اسالم میپردازد .در فصل
بعد ،آیات مربوط به سحر را در سوره بقره تفسیر و تبیین نموده و دیدگاه اسالم را درباره
غیبگویی ،فالگیری و پیشگویی شرح میدهد.
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*** 

 -684بهشت و دوزخ
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /684 :



(عمر سلیمان اشقر)
توصیف ویژگیهای بهشت و جهنم بر مبنای آیات قرآن و روایات گهربار نبوی است.
بخش نخست کتاب در مورد دوزخ است که یک مقدمه و  10بخش دارد .در این بخشها،
دیدگاه اهل سنت درباره آفریدهشدن بهشت و دوزخ ،نگهبانان و ویژگیهای دوزخ،
جاودانگی آن ،اهل دوزخ ،غذاهای جهنمی و انواع عذاب دوزخیان توضیح داده میشود.
کیفیت
فصل بعدی کتاب ،که به بهشت اختصاص دارد ،چگونگی ورود مؤمنان به بهشت،
ِ
جاودانگی بهشت ،ویژگیهای آن ،نحوه زندگی در بهشت ،همسران بهشتی و جدال
ِ
بهشتیان و دوزخیان را تشریح میکند.
*** 

 -685سحر و جادو از دیدگاه قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /685 :



(فهد بن سلیمان القاضی)
رویکرد قرآن و سنت پیامبر اسالم را نسبت به گرفتاریهای ناشی از سحر و جادو و
درمان آنها بیان میکند .نویسنده در آغاز ،عواملی را معرفی میکند که موجب گرفتاری به
سحر و چشمزخم میشوند .در فصل بعد ،حکم جادوکردن و کمکخواستن از رماالن و
فالگیران را بیان کرده و آنگاه توضیح میدهد که چگونه میتوان از شر سحر و چشمزخم
در امان ماند .وی در پایان ،روشهای مختلف تعویذخوانی و فواید آن را بیان میکند.
*** 

 -686سخنی با اهل دعوت
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /686 :



(عبدالله خاطر)
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شیوههای صحیح و پسندیده دعوت به سوی خداوند متعال و بایدها و نبایدهای آن را
بیان میکند .بحث و مناظره با هدف روشنگری پیام خداوند و دعوت به راه حق و توحید
اسالمی ،دارای شرایط و ضوابط خاصی است و نویسنده در این اثر کوشیده است تا با
استناد به آیات قرآن کریم و سیره پیامبر رحمت و مهربانی برخی از مهمترین اصول این
امانت دعوت آغاز میکند
کار را شرح دهد .وی کتاب را با اهمیت مسئولیتپذیری در قبال
ِ
و سپس ،به اهداف دعوت و پاداش عظیمی که این مجاهده بزرگ در پی دارد ،میپردازد.
آنگاه ،اصول بنیادین دعوت به راه حق و برخی از ویژگیهای دعوتگر و مربی شایسته را
برشمرده و در پایان ،تصورات نادرست در راه تبلیغ و اشاعه دین حق را بیان میکند.
*** 

 -687سیاهدانه داروی شفابخش
کدکتابخانهعقی ده 297/485 /687 :



(دکتر حسین تاجی)
اثر کوتاهی است پیرامون خواص شگفتانگیز گیاه سیاهدانه و تأکید به استفاده از آن
در سنت نبوی .نویسنده در آغاز ،ویژگیهای گیاهشناختی سیاهدانه را بیان کرده و سخنان
ِ
گرانقدر پیامبر اکرم را در مورد خواص آن ،بازگو میکند .در ادامه ،دیدگاه امام ابن قیم
جوزیه را با استفاده از اظهاراتش در کتاب طب نبوی درباره سیاهدانه شرح میدهد .تأثیر
سیاهدانه بر سیستم دفاعی بدن و کاربرد آن در درمان بیماریهای مختلف انسان ،از دیگر
بخشهای کتاب است.
*** 

 -688سیرت رسول اکرم
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /688 :



(صفی الرحمن مبارکپوری)
اثر مفصل و مشروحی است در بیان سیره خیر المرسلین ،حضرت محمد مصطفی و
تاریخ صدر اسالم .این اثر ،کتاب برگزیده مسابقه «رابطه العالم اإلسالمي» است که با
موضوع سیرهنویسی پیامبر اکرم در پاکستان برگزار شده بود .نویسنده با استفاده از
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منابع متعدد و موثق تاریخی و روایی و استعانت از آیات نورانی قرآن مجید ،شرح کاملی از
وضعیت اجتماعی عربستان قبل از اسالم ارائه داده و آنگاه چگونگی تولد و رشد و نمو
حضرت رسول را بیان میکند .در فصل بعد به تشریح وقایع دوران بعثت و تالش آن
بزرگوار برای دعوت مردم به سوی خدا و اشاعه پیام حق پرداخته و وقایع را به تفصیل و
همراه با جزئیات آن بازگو مینماید .دالیل و نحوه هجرت پیامبر به مدینه و برنامههای
ایشان برای استقرار حکومت اسالمی در آنجا و آغاز جنگهای سرنوشتساز اسالم ،موضوع
فصلهای بعد کتاب است .وی پس از بیان مشروح نبردهای مسلمانان در زمان رسول به
ِ
ُ
تالشهای ایشان برای دعوت دیگر امرا و پادشاهان به اسالم اشاره کرده و آنگاه ،به بازگویی
رویدادهایی میپردازد که منجر به صلح حدیبیه و سپس فتح مکه شد .شرح زندگی حضرت
محمد در مکه ،نحوه بیماری و وفات ایشان و گوشههایی از مناقب اخالقی و صفات
نیکوی آن عزیز ،از دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -689سیمای روز رستاخیز
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /689 :



(عمر سلیمان اشقر)
پژوهش مبسوطی است پیرامون ویژگیها و کیفیت وقوع قیامت کبری و حوادث آن روز
بزرگ .نویسنده در آغاز ،نامهای مختلف رستاخیز و معنا و حکمت این نامگذاری را بیان
کرده و سپس رخدادهای هنگام دمیدن در صور را شرح میدهد .در فصل آتی چگونگی
زندهشدن مردگان و حاالت بندگان را در آن هنگام توصیف و آنگاه ویژگیهای محل َحشر و
دالیل اثبات زندگی دوباره را بیان میکند .در فصل بعد ،توصیف پیامبران الهی را از این
ِ
روز نقل کرده و آنگاه روایات مختلف را در مورد چگونگی این رخداد عظیم تبیین
مینماید .دیگر موضوعات کتاب عبارتند از :احوال مردم در روز قیامت ،شفاعت و مقام
محمود رسول اکرم ،نظام محاسبه و پاداش و جزا ،چگونگی رسیدگی به حال
ستمدیدگان و ویژگیهای برخی نعمات بهشتی.
*** 
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 -690ضرورت جمعی بودن دعوت اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /690 :



(عبدالرحمن عبدالخالق)
اصول و ضوابط تبلیغات اسالمی و شیوههای دعوت و ضروریات آن را تبیین میکند .در
سالهای اخیر که فعالیتهای ترویجی سرعت گرفته و گروهها و تشکیالت مختلف اسالمی
در راستای نشر معارف اسالم میکوشند ،برخی از افراد آن را خالف روح اسالم میدانند و
فعالیتهای جمعی را حق امام ،یعنی رهبر جامعه میدانند و مشروعیت گروههای اسالمی
همچون جماعتهای سلفی و تبلیغ و یا «اخوان المسلمین» یا «جماعت اسالمی پاکستان»
را زیر سئوال میبرند و ایشان را متهم به تفرقهافکنی کرده و در ردیف خوارج قرار
میدهند .نویسنده با اشاره به معضل مذکور ،میکوشد تا در اثر حاضر نشان دهد که تمام
جوامع و انجمنهای اسالمی ،مصداقی از «جماعت» هستند که در آموزههای قرآن و سنت
بارها بر آن تأکید شده است .وی مشروعیت این گروهها و تشکیالت را ثابت میکند و نشان
می دهد که خطاب خداوند به انجام امور واجب کفایی ،متوجه همه امت اسالم است و فقط
محدود و منحصر ،رهبر جامعه نیست .وی پس از بررسی موضوع تغییر احکام پس از تغییر
زمان و مکان ،نقش و اهمیت جمعیتهای اسالمی را در جهان اسالم خاطرنشان میسازد
و از نیات کسانی پرده برمیدارد که فتوای تحریم فعالیتهای تبلیغی آنان را صادر
کردهاند.
*** 

 -691شناخت الله
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /691 :



(عمر سلیمان اشقر)
دیدگاه اسالم را درباره توحید بیان کرده و راههای مختلف شناخت خداوند متعال را
شرح میدهد .در این اثر پژوهشی مفصل ،نویسنده تالش میکند تا ماهیت عقیده صحیح و
مؤلفههای مهم در شکلگیری یک باور درست را تشریح نماید و از این رهگذر ،خواننده را
به تفکر و تعقل در راههای اثبات وجود پروردگار ترغیب نماید .کتاب با بیان معنای لغوی و
اصطالحی عقیده آغاز شده و در فصل دوم ،رابطه عقیده با ایمان و شریعت تبیین میگردد.
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آنگاه به نقاط اختالف ایمان و کفر پرداخته و پس از تحلیل رابطه عقیده با فلسفه و کالم
روش علما و دانشمندان اسالمی را در اثبات عقیده پاک اسالم بازگو میکند.
*** 

 -692علل اختالف فقها
شاه ولی الله دهلوی
کدکتابخانهعقی ده297/31 /***:



به شرح دالیل اختالف دیدگاههای فقهی مجتهدین و وظیفه ما در قبال میراث فقهی
پیشینیان اختصاص دارد .نویسنده ،کتاب را با بیان خاستگاههای اختالفات فقهی صحابه و
تابعین در فروع دین آغاز میکند .در فصلهای بعد ،عوامل و اسباب اختالفات فقها و اهل
حدیث و رأی از جمله بخاری ،مسلم ،ابوداود و ترمذی را شرح میدهد .در فصل آتی،
رویکرد مسلمانان در چهار سده نخست اسالم را از لحاظ تقلید و اجتهاد بازگو نموده و
آنگاه ،مباحثی پیرامون حکم تقلید در چارچوب مذاهب اربعه اهل سنت ارائه میدهد.
*** 

 -693غم مخور :راز شاد زیستن
ِ
عائض القرنی
کدک تابخانه عقیده297/63 /***:



مفهوم سعادت و شادی حقیقی را بیان کرده و راههای دستیابی به آن را شرح میدهد.
اضطراب و آشفتگی ،بیاعتمادی و حیرت ،افسردگی و اندوه و بدبینی و ناامیدی ،بخشی از
وضعیت اسفبار و دردناک زندگی بشر امروزی است .کتاب حاضر ،پژوهشی جدی و مفصل
است که به عالج این وضعیت میپردازد .نویسنده تالش کرده تا مشکالت معاصر را در
پرتوی وحی و رهنمود رسالت ،همگام با فطرت سالم ،تجربههای مفید ،نمونههای زنده و در
سایه داستانهای جذاب حل نماید .وی از اصحاب و تابعین بزرگوار ،مطالب و سخنرانی
نقل کرده و سرودههای شاعران بزرگ ،توصیههای پزشکان حاذق ،اندرزهای فرزانگان و
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رهنمودهای علما را نیز به مطالب کتاب افزوده و بدین وسیله ،سیصد و هفتاد و چهار
راهکار ارزشمند ،برای بهتر زیستن و کسب رضای پروردگار بیان نموده است.
*** 

 -694غیبت و پیامدهای سوء آن در جامعه
حسین العوایشه
کدکتابخانهعقی ده297/65 /***:



بررسی و شرح نتایج نامطلوب و مفسدههای غیبت بدگویی در غیاب در جامعه اسالمی
است .به تصریح نویسنده ،زبان بسیاری از مردم ،آتشی است که در صورت عدم کنترل ،آغاز
و انجامش ویرانی و ندامت خواهد بود .وی در این اثر ،خطرها و آسیبهای زبان ،به ویژه
غیبت ،را معرفی نموده و ضمن پرداختن به آفات زبان و غم و اندوه و پریشانی ناشی از آن
در دنیا و آخرت ،راههای عالج و رهایی از این سیئات و گزندها را بیان میکند .بدین
منظور ،آیات نورانی قرآن و کالم گهربار نبوی را که دال بر حرمت این مفسده و نتایج آن
دارند ذکر نموده و علل نکوهش آن را شرح میدهد.
*** 

 -695یک روز در خانه پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /695 :



(عبدالملک قاسم)
اثری خواندنی است در بیان ویژگیهای اخالقی و عادتهای روزمره پیامبر رحمت و
مغفرت – محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم .بسیاری از مسلمانان از جزئیات زندگی
حضرت رسول آ گاهی اندکی دارند و از آن به عنوان الگوی زندگی بهره نمیبرند .لذا
نویسنده اثر حاضر کوشیده است تا با استفاده از منابع موثق سیره و تاریخ زندگی پیامبر،
صفات اخالقی آن بزرگوار را شرح دهد و آنان را با این پرچم هدایت آشنا
گوشههایی از
ِ
سازد .وی در بیان هر ویژگی به ذکر یکی دو حدیث اکتفا کرده است .در این کتاب،
مطالبی جالب خواهیم خواند درباره مشخصات ظاهری پیامبر ،نحوه رفتار با همسرانش،
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طریقه عبادت ،غذا خوردن ،برخورد با دیگران ،شبزندهداریها و بسیاری از مکارم اخالقی
آن رسول گرامی.
*** 

 -696فقه سیاسی فقه وقایع
علی بن حسن بن علی بن عبدالحمید حلبی اثری
کدکتابخانهعقی ده297/31 /***:



شیوه شناخت و تحلیل مسایل و وقایع جدید و نحوه استنباط و استخراج احکام آن از
نصوص کتاب و سنت را شرح میدهد .نویسنده در آغاز ،درباره مفهوم ومصداق «فقه
وقایع» و «مسایل مستحدث» توضیحاتی ارائه داده و سپس احکام ثابت و غیر قابل تغییر
فقه وقایع را بازگو میکند .در ادامه ،حکمپرداختن به «فقه وقایع جدید» را تشریح نموده و
آنگاه پیامدها و اشکاالت فهم نادرست فقه وقایع را بیان میکند .فصل پایانی کتاب ،نگاهی
است به روش صحیح مطالعه و پژوهش در امور متحدثه و برخورد با مشکالت آن.
*** 

 -697فنون دعوت
عائض القرنی
کدکتابخانهعقی ده297/65 /***:



اصول و شیوه صحیح و پسندیده دعوت به راه حق و حقیقت و اسالم راستین را شرح
میدهد .تبلیغ و ترویج شعائر دین مبین اسالم ،ضوابط و فنون خاصی را میطلبد و داعیان
صادق باید همواره اسباب ،نتایج و روشهای نوین دعوت را بررسی کنند .برای اثرگذاری
بهتر و بیشتر پیام حق ،آدابی وجود دارد که داعیان باید بدانها آراسته گردند تا پیامآوران
هدایت و مشعلداران حق شوند و رسالت خود را آنگونه که باری تعالی خواسته است ،به
انجام رسانند .نویسنده در این اثر کوتاه 30 ،اصل و فن مهمی را باید در امر دعوت لحاظ
نمود تشریح کرده است ،تا بدین وسیله مبلغان توحید اسالمی را ّ
مزین به اخالق و شیوه
نبوی نماید.

304

چکیدههایکتبسایتعقیده


*** 

 -698قضاء و قدر و تأثیر آن در سلوک و رفتار انسان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /698 :



(عبدالکریم زیدان)
مفهوم قضا و قدر و اهمیت آن در ایمان به خدا را تبیین کرده و نقش اعتقاد به این
مفهوم را در رفتار و کردار فرد مسلمان توضیح میدهد .نویسنده در آغاز کتاب ،مقدمهای
درباره اهمیت قضا و قدر در مجموعه اعتقادات اسالمی بیان نموده و سپس تأثیر ایمان به
این رکن را بر رفتار انسان مسلمان شرح میدهد .در فصل بعد ،ضمن توضیح معنای قضا و
اصل اعتقادی مربوط به این مفهوم را برمیشمارد و در حقیقت ،تشریح میکند که
قدرِ 9 ،
اعتقاد به چنین حقیقتی مستلزم انجام چه کارهایی است و نیازمند پرهیز و عدول از چه
افکار و اعمالی .وی در ادامه ،به توصیف هشت تأثیر مهم ایمان به قضا و قدر در زندگی
انسان و برکات و آثار مبارک هر یک را در تفکر و عملکرد مسلمانان بازگو میکند.
*** 

 -699قلبهای بیمار و مداوای آنها
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /699 :



(شیخ االسالم ابن تیمیه)/
رفتارهای ناشایست اخالقی و روحیای را که در اثر بیاعتقادی یا بیتوجهی گریبانگیر
انسان میشود ،معرفی و راههای درمان آن را بیان میکند .نویسنده این اثر ،که از
نظران اهل سنت و جهان اسالم به شمار میرود ،تالش
برجستهترین نویسندگان و صاحب
ِ
اخالق نیکوی اسالمی را شرح
کرده است تا در کتاب خود ،راههای کسب و حفاظت از
ِ
انسان بیعقیده و بیدین ،دچار بیماریهای جسم و
دهد .به نظر شیخ االسالم ابن تیمیه،
ِ
سخنان گرانمایه پیامبر
قلب (روح) میشود و او با بهرهگیری از آیات روشنگر قرآن کریم و
ِ
مهربان اسالم ،راههای درمان این بیماریها را به تفصیل بیان میکند .وی از زکات ،صدقه،
ِ
تزکیه ،عدل ،اصالح قلب و دوری از حسد به عنوان درمآنهای موثر گناهان و رذایل اخالقی
ِ
نام برده و اثر آنها را بر جسم و روح فرد شرح میدهد.
ِ
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*** 

 -700قضا و قدر
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /700 :



(عمر سلیمان اشقر)
مفهوم قضا و قدر را در اعتقادات اسالمی بیان کرده و نقش و اهمیت آن را در زندگی
انسان بازمیگوید .نویسنده در آغاز کتاب از لزوم ایمان به تقدیر سخن گفته و ثابت میکند
که تقدیر ،یکی از ارکان اساسی ایمان به شمار میرود .در ادامه ،پیشینه اعتقاد به تقدیر را
در ادیان گذشته بررسی نموده و معنا و مفهوم آن را شرح میدهد .سپس ارتباط میان قضا
و قدر را شرح داده و ارکان ایمان به قضا و قدر و استلزامات آن را معرفی میکند .وی در
این بخش ،نصوص فراوانی از قرآن و سنت ارائه میدهد که مخلوق و مقدور بودن کردار
بندگان است .آنگاه ،حدود و مرزهای تکاپوی عقل انسان درباره تقدیر را مشخص کرده و
اموری را که دانش انسانی قادر به کشف و درک آن است برمیشمارد .فصل آتی کتاب ،به
شرح اختالف نظرهای کالمی درباره مفهوم قضا و قدر و ویژگیهای اساسی اعتقاد اهل
سنت و جماعت به مفهوم قضا و قدر پرداخته است .وی در پایان ،علل انحراف انسان در
این زمینه را بررسی کرده و ثمرات و نتایج ایمان به تقدیر را شرح میدهد.
*** 

 -701نقش اسالم در آینده بشر
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /701 :



(عبدالله عزام)
نقش کلیدی و بیبدیل اسالم را در هدایت بشر به سوی سعادت ابدی تبیین میکند.
نویسنده در این اثر کوتاه اما بسیار مهم ،ضمن پرداختن به واقعیتهای دردناک تمدن
نوین و خأل روانی بشر امروز ،به نصوصی از کتاب و سنت اشاره میکند که به روشنی ،نقش
تمدن اسالم را در رهبری بشر و تأمین سعادت وی آشکار میسازد .وی جلوههای نوین و
پیکر
قدرتمند اسالمگرایی را از دالیل بازگشت دوباره روح پرعطش دین و معنویت به
ِ
ِ
نیمهجان بشر و نشانه تمایل وی به اسالم راستین برمیشمارد و شکلگیری درباره جامعه
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اسالمی را منوط به برخی تمهیدات و پیشنیازها میداند؛ از جمله :دعوتگرایی و تبلیغ
آراسته به ویژگیهای اخالق اسالمی .او دالیل برتری اسالم را برشمرده و آنگاه از
نشانههای زوال تمدن غرب سخن میگوید و مژدههای قرآن و نبی گرامی اسالم صلی الله
علیه وسلم را درباره فراگیر شدن اسالم عزیز نقل میکند.
*** 

 -702مادی گرایی و فرایند بیدینی
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /702 :



(محمد شاکر الشریف)
گفتاری است مختصر درباره مبانی فکری مادیگرایی (ماتریالیسم) و خطرات و مفاسد
آن برای جوامع اسالمی .مادیگرایان ،دین را فاقد شرایط الزم برای حکومت و تأمین
نیازهای بشر میدانند و دینداران و خداپرستان – به ویژه مسلمانان – را افرادی
ّ
متحجر و گذشته خواه میدانند .نویسنده در اثر حاضر مبانی فکری این گروه
عقبمانده،
گمراه را به خوبی شرح و تحلیل میکند و اندیشه مادهگرایی را به عنوان یکی از
اساسیترین زیرساختهای فکری غربیان تجزیه و تحلیل مینماید .وی پس از بیان
چیستی و پیشینه تفکر مادیگرایی ،دالیل رشد و رواج ،چگونگی نفوذ به کشورهای
اسالمی و پیامدهای شوم ناشی از گسترش آن را توضیح میدهد .گونههای مختلف
مادیگرایی ،راههای مبارزه با این نگرش شیطانی و وظیفه مسلمانان در قبال شیوع این
اندیشه مسموم ،از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -703بررسی سنت نبوی در نوشتههای دشمنان اسالم و مناظرات
آنها و پاسخ به آنها
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /703 :



(عماد سید شربینی)
انتقادی آن دسته از اخبار تاریخی و روایات منسوب به پیامبر اکرم
بررسی تحلیلی و
ِ
است که دشمنان اسالم با اشاره و استناد به آنها سعی در تخریب چهره رسول الله و
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تخطئه آموزهها و عقاید اسالمی دارند .نویسنده در این اثر مفصل ،ابتدا به روش شناسی
ِ
بررسی احادیث و اخبار سیره پرداخته و خواننده را با اصول اولیه مطالعه حدیث آشنا
میکند .وی پس از بیان کامل اصطالحات و راههای شناخت تفاوتهای معانی لغوی و
اصطالحی« ،سنت» و «حدیث» را با کمک این دو معنا (لغوی و اصطالحی) تعریف نموده و
شبهات مهمی را که پیرامون نامگذاری آنها مطرح شده است ،پاسخ میدهد .وی در ادامه،
بیان مشروح
شیوههای صحیح حدیثشناسی رسول اکرم را معرفی کرده و سپس به ِ
ِ
اهمیت حدیث در حفظ بنیانهای عقیدتی دین میپردازد .او در فصل آتی ،دشمنان سنت
ِ
و سیره پیامبر اکرم را معرفی نموده و از جمله به هواپرستان و بدعتگذاران (خوارج ،شیعه،
بدعتگذاران جدید (الئیسم ،بهائیت و قادیانیها) اشاره
ان غربی و
ِ
معتزله) ،شرقشناس ِ
میکند .موضوع بعدی کتاب ،معرفی ابزار و حربههایی است که دشمنان اسالم در گذشته
و حال برای ضربهزدن به سنت نبوی از آن استفاده میکنند؛ که عبارتند از :شبهه درباره
ّ
سنت رسول،
حجیت سنت نبوی ،ایجاد شک در ُح ّجیت خبر آحاد ،طعنهزدن به روایان
ِ
نگاری سنت،
تشکیک در منابع و کتب سنت و ایجاد اعتبار برای منابع نامعتبر در تاریخ
ِ
نویسنده در فصل بعد ،نمونههایی از احادیث صحیحی را میآورد که مورد شبهه واقع
شدهاند و با بیانی قاطع و مستدل به آنها پاسخ میدهد .فصل پایانی کتاب ،زیانهای ّرد
احادیث و اخبار صحیح پیامبر و مفاسد و مشکالت ناشی از آن را برمیشمارد.
*** 

 -704دنیای فرشتگان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /704 :



(عمر سلیمان اشقر)
شرح رویکرد قرآن و سنت نسبت به فرشتگان الهی است .ایمان به فرشتگان به تصریح
آیات و روایات ،پیامدها و آثار ارزشمندی دارد و نویسنده در این اثر کوشیده است تا
اطالعات جامعی درباره مالئک الهی و شأن و جایگاه آنان عرضه کند .وی در فصل نخست،
ویژگیها و تواناییهای آنان را برشمرده و سپس به ماهیت عبادت و بندگی آنان میپردازد.
در فصل آتی ،رابطه انسان و فرشتگان را تبیین کرده و واکنش آنان را در قبال اعمال ما
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شرح میدهد .در فصل بعد ،به وظایف فرشتگان در جهان هستی میپردازد و در پایان،
دیدگاههای مختلف را در خصوص مفاضله (برتری) میان انسان و فرشتگان بیان میکند.
*** 

 -705قیامت صغری و عالیم قیامت کبری
کدکتاب خانهعقی ده 297/44 /705 :



(عمر سلیمان اشقر)
کیفیت مرگ انسان ،حوادث پس از وفات و نشانههای رستاخیز را بیان میکند .در اثر
حاضر ،نویسنده با بهرهگیری از آیات متعدد قرآن کریم و کالم گهربار حضرت رسول -صلی
الله علیه وسلم -درباره نحوه وفات ،عذاب و رحمت قبر و چگونگی پدیداری قیامت و
رخدادهای آن به تفصیل بحث میکند .وی در بخش نخست کتاب ،اصطالحات رایج در
َ
این موضوع را توضیح داده و سپس َسکرات مرگ و احوال انسان را در حالت احتضار شرح
مؤمنان روی کشیده در نقاب خاک
میدهد .بحث در وحشت ،عذاب ،فشار قبر و وضعیت
ِ
موضوعی است که در بخش بعد بدان پرداخته شده است .نویسنده در ادامه ،به موضوع
روح و نفس و ماهیت آنها پرداخته و به شبهات و سئواالت متداول در این مورد پاسخ
میگوید .فصل آتی کتاب ،نشانههای رستاخیز را به دو گروه «نشانههای رخ داده» و
«نشانههای پیش رو» تقسیم کرده و مصادیقی از هر کدام را مثال میزند .وی در بخش
پایانی کتاب ،عالئم قطعی قیامت کبری را در ده عنوان معرفی کرده و درباره کیفیت و
ِ
ویژگیهای هر یک توضیح میدهد.
*** 

 -706غایب همیشه غایب
علی حسین امیری
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



بررسی خرافات و گزافهگوییهای شیعه پیرامون امام زمان و طرح اشکاالت و
کاستیهای عقیده مهدویت شیعی است .نویسنده در این اثر با نقد و تحلیل روایات مربوط
الزمان شیعه ،نشان میدهد که این تفکر ،با قرآن و سنت و
به منجی بشریت و صاحب
ِ
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عقل ،تضادهای فراوانی داشته و نمیتوان آن را پذیرفت .کتاب با بررسی آیات و روایاتی که
شیعیان با استدالل به آنها ادعای وجود مهدی را دارند ،آغاز میشود .در ادامه ،ضررها و
مفاسد اعتقاد به چنین باور نامعقولی را برشمرده و آنگاه ،ادعای شیعه را نسبت به
ضرورتهای غیبت مهدی شرح میدهد .عالئم ظهور و قیام مهدی از منظر شیعه ،تناقض
آن با دیگر روایات مربوط به ظهور و طرح شبهات متعدد و بیپاسخ درباره امام زمان،
موضوع دیگر فصلهای کتاب است.
*** 

 -707خالصه المسائل
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /707 :



(شمس الدین مطهری)
بیان مسائل فقهی اسالم براساس معتقدات مذهب حنفی است .نویسنده در این رساله
توضیح المسائل کوشیده است تا با بیانی شیوا و حتی االمکان ،به دور از اصطالحات
ً
تخصصی ،مسایل دینی روزمره مسلمانان را تشریح کند .لذا ،صرفا به بیان احکام بسنده
کرده و از آیات و احادیث  -مگر به ضرورت – چشمپوشی نموده است .او کتاب را با شرح
اصول عقاید اسالمی ،اعمال خالف شریعت و گناهان آغاز کرده و سپس به بحث احکام
میپردازد که عبارتند از :احکام طهارات ،وضو و غسل ،انواع نماز و اوقات آن ،سنتهای
اعیاد ،احکام روزه ،حج و زکات.
جلد دوم کتاب ،یا بیان احکام ازدواج و طالق آغاز میشود .نویسنده در ادامه ،مسائل
َ
مربوط به نفقه ،ق َسم و جهاد را توضیح داده و سپس ،احکام حدود و تعزیرات اسالمی را
بیان میکند .کتاب ،با احکام عقوم اسالمی و وقف پایان میپذیرد.
*** 

 -708احکام و مسائل فقه حنفی به زبان ساده
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /708 :



بیان احکام فقهی اسالم براساس دیدگاههای امام ابوحنیفه است .نویسنده کتاب ،یکی
از علمای برجسته هند از حدیثشناسان بزرگ امت اسالم به حساب میآید .وی کتاب را با
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عقاید اسالمی و اهمیت نماز آغاز کرده و در ادامه ،به احکام طهارت و
بیان اساسی ترین
ِ
نماز میپردازد .آنگاه ،مسائل مربوط به تشیع و تدفین را شرح میدهد و سپس به موضوع
حقوق مردم و احکام حج،
آداب زندگی و
زکات ،روزه ،و معامالت وارد میشود .بحث در ِ
ِ
کتاب را به پایان میبرد.
*** 

 -709تعلیم اإلسالم براساس فقه مذهب حنفی
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /709 :



(کفایت الله دهلوی – ترجمه :ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی)
م جموعه عقاید و احکام اسالمی بر پایه اصول عقیدتی مذهب حنفی است .هدف از
نگارش این اثر ،آشناکردن خوانندگان با اصول اولیه باورهای دینی و احکام عملی حنفی
است ،لذا در نوشتن آن ،مخاطبان عمومی مد نظر بوده است .بدین دلیل ،سبک نگارش
بسیار روان و بیتکلف و عاری از اصطالحات تخصصی است ،تا مطالعه آن برای نوجوانان
نیز مقدور باشد .نویسنده ،کتاب را در چهار بخش تنظیم کرده است که هر بخش ،مشتمل
بر دو قسمت است :احکام و عقاید .بخش نخست به احکام اذان و وضو و عقاید اساسی
برای ایمان به اسالم پرداخته است.در فصل دوم ،شرایط تطهیر و نماز و ادامه عقاید
اسالمی مورد بحث قرار میگیرد و در بخش بعد ،ارکان و اعمال اسالمی و مسایل مسح و
وضو توضیح داده میشود .در بخش چهارم ،خواننده با مفاهیم توحید ،معصیت ،کفر و
شرک و اعمال صالح آشنا شده و خالصهای از احکام نماز ،زکات روزه و صدقات ارائه
میشود.
*** 

 -710ابوشجاع ،غایة االختصار
کدکتابخانهعقی ده297/33 /***:



امام احمد بن الحسین بن احمد الصفهانی
شرح احکام فقهی اسالم براساس مذهب امام شافعی است .کتاب حاضر یکی از مهمترین

311

چکیدههایکتبسایتعقیده


آثار فقهی به حساب میآید .به طوری که گفته میشود اولین کتاب فقهیای است که هر
شافعیمذهبی باید بخواند و این اثر ،که با نام ابوشجاع نیز شناخته میشود ،در اصل،
ترجمه فارسی کتاب «الغایة والتقریب» است .نویسنده ،کتاب را با احکام پاکیزگی و اوقات
نمازهای واجب آغاز میکند .آنگاه به بیان احکام زکات ،روزه و حج میپردازد .شرح احکام
خرید و فروش ،وصیت ،ارث ،ازدواج و طالق ،جنایات ،حدود ،جهاد و ذبایح ،از دیگر مباحث
کتاب است.
*** 

« -711احادیث شیعهپسند در کتب اهل سنت»
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /711 :



(علی حسین امیری)
معرفی و بررسی احادیثی است که روحانیون شیعه در بحث و مناظره با علمای سنی از
کتابهای حدیثی اهل سنت نقل نموده و از آن به نفع خود استفاده میکنند .هدف
اثبات بیبها بودن اینگونه استداللها و نشاندادن ضعف و
نویسنده از نگارش این اثر،
ِ
سستی برداشت شیعیان از این احادیث است .وی در آغاز ضمن معرفی فرقههای
«اخباری» و «اصولی» و نگرش هرکدام به مقوله حدیث ،به اجتهاد به عنوان شرط الزم
برای تفسیر حدیث اشاره کرده و بدین صورت ،بسیاری از روحانیون شیعی را فاقد حق و
اجازه برای استدالل حدیثی میداند .او با اشاره به دهها حدیث بیپایه و اساس در کتب
شیعه (به عنوان ُمشتی از خروار) ضعف بسیاری از آنها را ثابت میکند .آنگاه ،ضمن نقل
احادیث متعدد به عنوان نمونهای از هزاران حدیث منقول از ائمه شیعه در کتب اهل
سنت ،بیطرفی و عدالت آنان را در نقل حدیث نشان میدهد و سپس شیوه خدعهآمیز
ِ
روحانیون شیعه را در نقل روایات از کتب حدیث روایت میکند.
*** 

 -712انطباق عقاید ابن تیمیه با علی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /712 :



(علی حسین امیری)
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بیان دیدگاه شیخ اإلسالم ،احمد بن تیمیه و مقایسه آن با آموزههای امام علی
است .این اثر در پاسخ به کسانی نوشته شده که سعی دارند با تخطئه چهره ابن تیمیه،
مقابل حضرت علی قرار داده و بدین صورت ،آتش تفرقه و اختالف را دامن
آرای وی در
ِ
زنند .نویسنده با استناد به اقوال و دیدگاههای ابن تیمیه در موضوعات مختلف و قیاس آن
با سخنان امیرالمؤمنین ،انطباق و یکسانی آنها را نشان داده و ثابت میکند که وی یکی از
ارادتمندان و ستایشگران شأن و جایگاه علی و از محبان او بوده است .کتاب ،با بیان
سخنان علی درباره حرمت ساخت بنا بر روی قبر و لزوم تسطیح (هموار سازی) آن
ِ
آغاز شده و در ادامه نشان میدهد که حضرت امیر ،بارها در کالم خود ،واسطه قراردادن در
دعا و حاجت را منع نموده است .شرح دیدگاههای تفسیری ابن تیمیه و امام علی و
رویکردشان نسبت به مقام خلفا ،موضوعاتی است که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل آتی ،خالفت و امامت از منظر آن دو بزگوار مورد مداقه قرار گرفته و آنگاه،
سخنانی از ایشان در وصف صحابه کرام نقل میشود .نویسنده در ادامه ،نشان میدهد که
دیدگاه شیعیانی که ادعای ّ
حب علی را دارند ،تا چه حد با اعتقادات آن حضرت در تضاد و
ِ
تعارض است .فصل پایانی کتاب ،دروغهای سردمداران حکومت ایران را درباره وحدت
سیاست و دیانت برمال ساخته و برخوردهای دوگانه و غیر انسانی آنها را با اهل سنت و
ِ
موحدین کشور شرح میدهد.
*** 

 -713اینها اصل نیستند
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /713 :



(علی حسین امیری)
پژوهشی کوتاه در تحلیل و بررسی اختالف شیعیان یا دیگر مسلمانان است .نویسنده در
این اثر ،به عقایدی اشاره میکند که باعث انزوای شیعه در جهان اسالم شده و علت آن،
اعتقادات باطل است .او شیوه جدیدی را در نقد این
پافشاری علمای مذهبی شیعه بر این
ِ
صحت باورهای ایشان ،تأثیر آنها را در
محال
اعتقادات برگزیده است؛ بدین معنا که با فرض
ِ
ِ
ایمان فرد و زندگی دنیوی و حیات اخروی او بررسی میکند و نشان میدهد که هیچکدام
از این باورها دلیل دینداری و سعادتمندی نیستند و به تصریح مؤلف« ،اصل نیستند» .این
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باورهای تفرقهافکن ،عبارتند از :شفاعت ،تقیه ،معرفت امام ،ظهور منجی ،خالفت و امامت،
عزاداری ،عصمت ،بنای قبر و حفظ حکومت به هر قیمت و بهانهای.
*** 

 -715پاسخ به دروغهای شیعه پیرامون سوره توبه آیه 40
کدکتابخانهعقی ده 297/17 /715 :



(علی حسین امیری)
شرح مختصری درباره معنای « ُحزن» در آیه  40سوره توبه و دفاع از ساحت حضرت
ابوبکر صدیق -رضی الله عنه -است .به تصریح مؤلف ،دشمنی شیعه غالی مانع از آن شده
که شأن و مقام رفیع خلیفه اول و یار و همدم رسول خدا -صلی الله علیه وسلم -را
بارز آن،
دریابند تا جایی که حتی از پذیرش نص صریح قرآن استنکاف میکنند .نمونه ِ
داستان مهاجرت پیامبر اکرم به همراه ابوبکر به مدینه و حضورشان در غار ثور است و این
َّ
َ َ
عبارت آیه  40توبه که ﴿ال تحۡ َزنۡ ِإ َّن ٱلل َه َم َع َناۡ﴾ و شیعه با بهانهگیری از آن ،حزن
ابوبکر را نشانه ترس و پشیمانی از ایمان دانسته و درباره آن ،دهها افسانه و داستان
دروغین ساخته است .نویسنده در این نوشتار معنای صحیح و حقیقی «حزن» را شرح
داده و نمونههای آیات قرآن را درباره حضرت رسول -صلی الله علیه وسلم -و دیگر
رسوالن الهی میآورد که خداوند با همین فعل و لفظ مشابه آنان را مورد خطاب قرار داده
است .همچنین گوشههایی از فضایل و مکارم اخالقی و ایمانی حضرت صدیق را توصیف و
دروغگویی و کینهتوزی بیدلیل شیعه را اثبات میکند و به شبهات در این زمینه پاسخ
میدهد.
*** 

 -716شورش اهل ّ
رده
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /716 :



(علی حسین امیری)
مقاله کوتاهی است که به بررسی موضع حضرت ابوبکر و صحابه پیامبر در مورد
گروههای مختلف مرتد (اهل ّرده) اختصاص دارد .نویسنده در آغاز ،تاریخچهای از موارد
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مختلف ارتداد منافقین در زمان پیامبر بیان کرده و در ادامه ،واکنش خلیفه اول مسلمین
را در قبال هفت فتنه اهل رده ،بیان میکند .وی با استناد به کتب معتبر تاریخی ،نشان
میدهد که تهمتها و دروغپردازیهای شیعیان درباره نبردهای ابوبکر و دیگر صحابه با
ً
اهل رده کامال اشتباه بوده و هدفی جز تفرقهافکنی در میان مسلمانان ندارد.
*** 

 -717حج با خرافیون
کدکتابخانهعقی ده297/91 /716 :



(علی حسین امیری)
اثری کوتاه است که به بررسی و نقد اعمال شیعیان در حج خانه خدا اختصاص دارد.
اعتقادات شیعه درباره اعمال مناسک حج با مسلمانان تفاوت دارد و بدعتها و خرافات
بسیاری را بدان آمیختهاند .نویسنده در کتاب حاضر برخی از این اعمال و عقاید را به بوته
نقد کشیده و میکوشد تا از این رهگذر ،شیعیان را متوجه اعمال مشرکانه و خرافیشان
نماید .او بحث را با حقیقت حج در قرآن و حدیث آغاز کرده و در ادامه ،به نقش روحانیون
کاروانها در بدعتآوری و تفرقهافکنی اشاره میکند .وی سپس برخی از خرافات شیعه در
مورد حج را بازگو نموده و در پایان راهکارهایی برای پایان دادن به این وضعیت و بازگشتن
به سنت حقیقی حج ارائه میدهد.
*** 

 -718تشابهات شیعه و بهاییت
کدکتابخانهعقی ده 297/53 /718 :



(علی حسین امیری)
مقالهای کوتاه درباره نقاط اشتراک عقیده شرکآلود شیعه و باور کفرآلود بهاییت است.
نمو این دو فرقه ضاله را در بستر تاریخ شرح داده و در ادامه ،به
نویسنده چگونگی رشد و ِ
ده مورد از شباهتهای عقیدتی و باورهای دینی میان آن دو اشاره میکند.
*** 
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 -719ای مسلمین جهان بیدار شوید
کدکتابخانهعقی ده 297/76 /719 :



(علی حسین امیری)
مقاله کوتاهی است درباره نقشه و سودای شیعه غالی و بدعتگذار برای تصرف مکه و
مدینه و انجام اعمال شرکآمیز در آنجا .نویسنده با اشاره به سخنان مکارم شیرازی – از
مراجع تقلید شیعه غالی در ایران – درباره نارضایی از حصر این دو شهر در دست وهابیون
عربستان ،نظر او را درباره لزوم مدیریت مشورتی آن توسط شورای مسلمین ،زنگ خطری
برای جهان اسالم میداند .وی به دالیل عالقهمندی شیعیان به کنترل حرمین شریفین و
اماکن مقدس آن اشاره کرده و برنامههای آنان را برای رواج شرک و قبرپرستی و دورکردن
اسالم راستین ،برمال میسازد .او سپس به اتقاقات و رویدادهایی
مؤمنان از مسیر حق و
ِ
اشاره می کند که در صورت احاطه شیعیان بر این مراکز ،روی خواهد داد و مسلمین جهان
را از عواقب آنها آ گاه میسازد.
*** 

 -720هولوکاست شیعی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /720 :



(علی حسین امیری)
نوشتاری کوتاه است درباره تعصب کورکورانه شیعیان نسبت به عقاید باطل و
بیاساسشان و انتقاد از این اخالق و رویه خود بزرگبینی و نقد ناپذیری .نویسنده در آغاز با
اشاره به واقعه هلوکاست (یهودی کشی در طی جنگ جهانی دوم) توضیح میدهد که
مخالفت با تشکیک در این واقعه تاریخی مجهول و اغراقآمیز چه پیامدهای ناگواری در پی
خواهد داشت .سپس این امر را با واکنش شیعیان نسبت به منتقدان و دلسوزان و
باطل شیعه ،برایشان نقش
دگراندیشان شیعی مقایسه میکند و شرح میدهد که باورهای ِ
هلوکاست را دارد؛ یعنی از چنان قداست و اهمیتی برخوردار است که منکران یا
تردیدکنندگان درباره آن را با بدترین رفتار ممکن مجازات میکنند و از خود میرانند .وی
ضمن اشاره به پیامدهای سوء این رفتارها و محکوم کردن آنها ،شیعیان را به بازاندیشی در
اعتقادات مذهبی صبر و شکیبایی در برابر انتقاد و اصالحات دعوت میکند.
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*** 

 -721روبهصفتان (آخوند ،موجودی که از نو باید شناخت)
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /721 :



(علی حسین امیری)
شرح و معرفی بدعتهایی است که در کتب حدیثی شیعه به انحرافیبودن آنها تصریح
شده ،اما کما کان علمای دینی شیعه بر اجرا و مداومت بر آن اصرار میورزند .بسیاری از
بدعتها و شرکیاتی که شیعه غالی بدانها آلوده است ،در احادیث شیعه نهی شده ،اما
علمای معاصر شیعه با وجود پذیرش انحرافیبودن آنها ،بر اجرایشان اصرار میورزند و به
تصریح مؤلف ،نفاق و روبه صفتی خود را اینگونه نمایان میکنند .وی در این اثر ،مهمترین
ِ
این خرافات را با استناد به کتب شیعه معرفی میکند .برخی از آنها عبارتند از :قمه زنی،
ارتباط با امام زمان ،گذاشتن مهر در نماز ،تکفیر ،دین و سیاست ،عصمت ولی فقیه ،تحریف
قرآن و تقیه.
*** 

 -722خلیج اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /722 :



(علی حسین امیری)
نام «خلیج فارس» و اختالف کشورهای همسایه منطقه بر سر این
اثر کوتاهی درباره ِ
نام است .نام این خلیج ،چند سالی است که موضوع تفرقه و کدورت کشورهای منطقه شده
و زمینههای اختالف و جدایی بیشتر مسلمانان را فراهم کرده است .نویسنده در این
کنارنهادن فخر و غرور ملی و حرکت به
رساله ،آنان را به بازاندیشی در هویت دینی خود و
ِ
سوی تحقق امت یکپارچه اسالم دعوت میکند .او با اشاره به پیوند و اتحاد کشورهای
اروپایی و مقایسه آن با وضعیت نابسامان دولتهای اسالمی ،راهکارهای اتحاد و پیوستگی
کشورهای اسالمی را شرح میدهد.
*** 
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 -723احمد کاتب
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /723 :



معرفی شخصیت «احمد کاتب» نویسنده ،متفکر بزرگ و هدایتیافته معاصر است .وی
از جمله مؤثرترین مبلغان شیعه در خاور میانه به حساب میآمد ،تا آنکه نور حق در دلش
تابیدن گرفت و دست از عقاید شرکآلود و بدعتآمیز شیعه شسته و به دامان سنت پاک
ِ
رسول خدا پناهنده شد .کتاب با معرفی اجمالی در مورد وی و نحوه تحصیل و ورودش به
فعالیتهای تبلیغی آغاز میشود .در فصل دوم ،مهمترین فعالیتهای مذهبی و سیاسی وی
شرح داده میشود .آنگاه به چگونگی هدایت وی و آثار و نظریاتش پرداخته میشود و در
پایان ،دیدگاههای او در مورد مهمترین مسائل مورد اختالف شیعه و سنی بیان میگردد.
*** 

 -726محفل شیعه


کدکتابخانهعقی ده 297/41 /726000 :

(علی حسین امیری)
مجموعه  72غزل در نقد و هجو باورهای غلط شیعه و اعتقادات شرکآلود در ایران
معاصر است .سراینده این اشعار با آ گاهی از وضعیت اسفبار جامعه خرافه زده و غرق در
اوهام شیعه در ایران ،کوشیده است تا غزلهای خود را وسیلهای برای آ گاهی دادن به
توده جامعه و انتقاد از باورهای گناهآلود آنان قرار دهد .سبک و وزن این غزلها ،بر اساس
غزلهای مشهور موالنا در «دیوان شمس» است تا یادآوری و اثربخشی آن بیشتر گردد.
موضوع غزلها همگی درباره خرافات عقیدتی و شرک در عبادت در جامعه ایران و وضعیت
اسفبار اجتماعی ناشی از این باورهاست.
*** 

 -727سایههای خدا در زمین
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /727 :



(علی حسین امیری)
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بررسی سیاستهای دینی و مذهبی جمهوری اسالمی و نقش حکومت روحانیون در
دامنزدن به خرافات و بدعتهای دینی است .نویسنده در این اثر میکوشد تا نشان دهد
که برخالف ادعای سردمداران حکومت فعلی ایران ،برنامهریزیهای اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ،به هیچ رو با آموزههای قرآن و سنت سازگاری نداشته و در تضاد و تنافر
با آنهاست .وی با اشاره به موارد متعدد خرافهپردازی و بدعتسازی ،طرح هماهنگ
دستگاههای اجرایی و متولیان فرهنگی جامعه را در تقدس بخشی به حاکمان نشان
میدهد.
*** 

 -728فتح المجید شرح کتاب توحید
عبدالرحمن بن حسن آل شیخ
کدکتابخانهعقی ده297/42 /*** :



شرح و تفاسیر پیام توحیدی اسالم و برخی از آیات حیاتبخش قرآن کریم است.
موضوع این کتاب ،در اصل بیان پیامی است که خداوند پیامبرانش را برای آن فرستاده
است؛ از جمله :یگانهپرستی در عبادت .نویسنده با استفاده از آیات قرآن و سنت حسنه
پیامبر ،به شرح و مفهوم ومصایق توحید و شرک پرداخته و آنچه انسان را به یگانهپرستی
نزدیک کرده و یا از آن دور میکند ،بیان مینماید .نویسنده عالوه بر شرح و تفسیر آیات
قرآن و احادیث رسول ،دیدگاههای عقیدتی و فقهی شیخ االسالم ابن تیمه و احمد بن حجر
عسقالنی را نیز نقل کرده است .وی پیام توحیدی و اخالقی اسالم را در  56باب تنظیم و
تبیین نموده است.
*** 

 -729نگرشی به احادیث حوض
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /729 :



(شیخ عبدالله بن عبشان الغامدی)
بیان اعتقادات اهل سنت درباره «حوض کوثر» و حدیث صحیح پیامبر -صلی الله علیه
وسلم -درباره شرایط و ویژگیهای الزم برای برخورداری از مواهب آن است .یکی از
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دالیلی که مغرضان شیعه برای دشمنی با صحابه باوفای رسول خدا اقامه میکنند ،حدیث
مذکور است؛ چرا که ایشان فرمودهاند که تعدادی از افراد امتش از نعمات کوثر محروم و از
اطراف آن رانده خواهند شد ،زیرا در دین خدا تغییر ایجاد کرده و مرتد شدهاند.
کجاندیشانی که هدف جز طعن اصحاب حضرت محمد -صلی الله علیه وسلم -ندارند،
چنین احادیث را دستاویز خود قرار داده و این کالم را ناظر بر بهترین نسل بشر -یعنی
صحابه -میدانند .نویسنده در اثر حاضر میکوشد تا مفهوم و مصادیق این سخن حکیمانه
را شرح دهد .وی در بخش نخست ،عقیده اهل سنت را درباره حدیث حوض و وثاقت
قطعی آن توضیح داده و سپس ،ویژگیهای حوض کوثر را به نقل از روایات صحیح نبوی
صلی الله علیه وسلم در هشت عنوان توصیف میکند .در بخش بعد ،به احادیث ممانعت از
حوض ،گفتار علما درباره آن و استداللهای مخالفان میپردازد و آنگاه ،نصوص کتاب و
سنت را درباره شأن و جایگاه صحابه و برخورداری ایشان از نعمات اخروی نقل میکند .در
پایان ،ده نکته کلیدی و مفید و حقیقت تاریخی برای تفکر و بازنگری در باورهای شیعه
آورده و همه حقجویان را به اعتدال و قضاوت بیطرفانه دعوت مینماید.
*** 

 -733دشمن را بشناسید
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /733 :



(ابوالحسن المدنی – ترجمه :ابوسعید انصاری)
رساله کوتاهی است درباره دیدگاههای انحرافی و شرکآمیز بزرگان شیعه و آ گاهی
ً
بخشی درباره عقاید آنها .نویسنده کوشیده است تا صرفا با استناد به اقوال مشاهیر رافضه و
کتابهای آنان نشان دهد که چه تفکرات و باورهای نادرست و غلطی در این مذهب راه
یافته و تا چه حد با آموزههای اصیل حضرت ختمی مرتبت در تعارض و تضاد است .وی
بحث را با بیان دیدگاه شیعه نسبت به تحریف قرآن آغاز کرده و به عنوان نمونه ،اقوال
کلینی را مورد مداقه قرار میدهد .در ادامه ،رویکرد آنان را در قبال اصحاب گرانقدر پیامبر
و امهات مؤمنین (رضی الله عنهم أجمعین) بررسی نموده و در بخش پایانی نشان میدهد
که نگاه آنان به ائمه دوازدگانهشان تا چه حد اغراقآمیز و دور از واقعیت است.
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*** 

 -734پیروزی حق و شکست باطل :مناظرهای با برخی از شیعههای
امامیه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /734 :



متن گفتوگو و مناظره میان یکی از علمای اهل سنت و یک سید شیعه دوازدهامامی
درباره موارد اختالف میان شیعه و سنی و حقیقتیابی ماجراست .اهمیت این اثر در آن
ً
است که تقریبا تمام موارد اختالف این دو مذهب و علل انحراف شیعه از مسیر حقیقت و
ً
آمیزبودن باورهای مذهبیاش به صورت کامال مستدل و با ارائه موارد و شواهد
شرک
ِ
متعددی از قرآن و سنت به اثبات رسیده است .بنابراین ،میتواند مرجع مناسبی برای
دعوتگران دینی باشد تا با آ گاهی از شبهات و پرسشهای رایج شیعه درصدد فراگیری
پاسخهای آنها و پژوهش در مورد علل انحراف برآیند .در جایجای کتاب درمییابیم که
ّ
عالم شیعی از ارائه جواب منطقی به سئواالت بازمیماند و با لفاظی و سفسطهگری سعی
در فرار از پاسخ و قلب حقیقت دارد .لذا اثر حاضر برای شیعیان حقیقتجو نیز مفید است
تا از خرافی بیاساس بودن باورهایشان مذهبیشان آ گاهی یابند و به آغوش توحید و سنت
هدایت شوند.
*** 

 -735عقیده رستگاران
دکتر سید سعید عبدالغنی
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



اثر مفصلی و مبسوطی است که به توصیف اعتقادات اهل سنت و جماعت اختصاص
دارد .نویسنده کتاب را با تعریف عقیده و ویژگی عقاید اهل سنت و جماعت آغاز میکند.
در فصل بعد ،ارکان ششگانه ایمان را به صورت مشروح معرفی و مسائل مربوط به هریک را
همراه با جزئیات آنها بیان میکند .بخش سوم کتاب به بحث در مورد انواع توحید و مسائل
گوناگون مرتبط با آن اختصاص دارد .بخش چهارم و پایانی کتاب ،به توضیح برخی از
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اصطالحات شریعت اسالمی در مورد کفر ،شرک ،نفاق ،ارتداد ،فساد ،گمراهی ،الحاد و
دوستی و دشمنی ،اختصاص دارد.
*** 

 -736تفسیر دو نور
کدکتابخانهعقی ده 297/17 /736 :



(دکتر مصطفی خرمدل – عبدالرؤف مخلص)
مجموعه دو تفسیر «انوار القرآن» و «نور» است که به ترجمه و توضیح آیات قرآن کریم
تفسیر «فتح القدیر» شوکانی،
اختصاص دارد .تفسیر انوار القرآن ،گزیدهای است از سه
ِ
«تفسیر ابن کثیر» و «تفسیر المنیر» .در ابتدای این تفسیر ،مقدمه کوتاهی درباره
اعتقادات اهل سنت پیرامون اسماء و صفات الهی آمده و در ادامه ،ترجمه و توضیح آیات که
در واقع گزیدهای از تفاسیر فوق الذکر است ،در قالب  5جلد عرضه شده است .تفسیر نور
نیز در  5جلد ارائه شده و نویسنده کوشیده است تا الفاظ مشکل و تعابیر دقیق آیات را با
زبانی ساده و شفاف بیان نماید.
*** 

 -737اصول علمی در حکت دعوت راستین
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /737 :



(عبدالرحمن عبدالخالق – ترجمه :ابوعمر تهرانی)
بیان اصول اعتقادی اسالم و رویکرد علمای سلف ،در فهم کتاب خدا و سنت پیامبر
بزرگوار است .نویسنده در آغاز ،برداشتهای سلفی از قرآن و سنت را یکی از بهترین و
صحیحترین راههای درک اسالم دانسته و در این اثر ،معتقدات اساسی آنان را به اختصار
شرح میدهد .وی مهمترین اصول دعوت سلفی را در سه بخش بازگو میکند :نخستین
اصل ،مفهوم توحید و انواع آن است .وی در این بخش ،با بهرهگیری از آیات قرآن و کالم
گهربار رسول خدا ،مبانی توحید را از دیدگاه علمای سلفی تبیین میکند .در بخش بعد،
اصل دوم یعنی تبعیت از پیامبر اکرم و شرایط آن را تشریح کرده و سپس به اصل سوم که
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تزکیه نفس است ،میپردازد و ماهیت و شرایط دستیابی به آن را توضیح میدهد .وی در
بخش پایانی کتاب ،اهداف و ویژگیهای دعوت سلفیه را برمیشمارد.
*** 

 -738همراه با حوریان بهشتی
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /738 :



(یحیی بن سعید آل شلوان)
بیان یکی از بهترین نعمتهای بهشت ،یعنی رضای خداوند و آنگاه بهرهمندی از
حوریان و زیبارویان بهشتی است .یکی از شیوههای قرآن کریم برای دعوت بشریت به
بهشت برین است .نویسنده در این اثر با
توحید و عبادت خالق متعال ،وصف نعمتهای
ِ
بهرهگیری از آیات نورانی قرآن کریم و احادیث شریف نبوی به وصف حوریان جنت اعلی
میپردازد و شرح میدهد که آنان چه ویژگیهای ظاهری و باطنیای دارند .او سپس با
استناد به این آیات و اخبار صحیح ،مسلمانان را پرهیزگاری و عبادت خداوند و در نتیجه،
برخورداری از این نعمت عظیم ترغیب میکند.
*** 

 -739اسالم و بزرگداشت زن
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /739 :



(محمد جمیل زینو – ترجمه :محمد گل گمشادزهی)
بیان دیدگاه اسالم درباره شأن و مقام زن در جامعه اسالمی و خانواده است .این اثر،
پاسخ به مغرضانی است که اسالم را دین مردانه میدانند و معتقدند که زنان در آن جایی
هدایتگر خداوند در قرآن
نداشته و کنار گذاشته شدهاند .نویسنده با بهرهگیری از کالم
ِ
کریم و احادیث صحیح و سنت حسنه پیامبر گرانقدر اسالم ،نشان میدهد که زن از چه
جایگاه واال و محترمی در اسالم برخوردار است و نبی اکرم چه احترامی برای زنان امتش
قائل بوده است .او در آغاز ،وضعیت زنان را در دوران جاهلیت شرح داده و آنگاه آیاتی از
قرآن را که در تعظیم مقام زن نازل شده ،شرح میدهد .در ادامه ،پس از بیان حق زن و
ِ
شوهر بر یکدیگر ،فلسفه حجاب را در اسالم بیان و شرایط پوشش مناسب زنان و دالیل آن
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را بازگو میکند .بحث در محدودیتهای اجتماعی زنان در جامعه اسالمی و توضیح دالیل
هریک از آنها ،موضوع بخش بعدی کتاب است .عنوان دیگر مباحث کتاب عبارتند از:
شرایط اشتغال زن در خارج از خانه ،آزادی زن در انتخاب همسر ،پیامبر و اکرام دختران،
وظیفه ولی نسبت به زن ،حکمت آفرینش مرد و زن و تفاوت وظایف آنها.
*** 

 -740علی بن ابی طالب رضی الله عنه  -بررسی و تحلیل زندگانی
خلیفه چهارم
کدکتابخانهعقی ده297/483 /739 :



(دکتر علی صالبی)
پژوهشی بسیار عالمانه و مفصل دربارۀ تاریخ زندگی امام علی ـ علیه السالم ـ و تحلیل
وقایع حیات ایشان است .نویسنده کتاب را با معرفی نسب و خانوادۀ علی آغاز کرده و
مختصری دربارۀ شأن و منزلت اجتماعی و خانوادگی آن بزرگوار بیان میکند .در ادامه،
چگونگی اسالم آوردن ایشان در مکه و اقداماتی را که در راه تبلیغ اسالم و حمایت از
رسول الله انجام داده بود ،ذکر مینماید .وی سپس به انس امیر المؤمنین با قرآن و تأثیر
کالم الله در زندگی وی پرداخته و آنگاه مهمترین وقایع زندگی ایشان از هجرت تا جنگ
احزاب را شرح میدهد .وی بخش بعدی کتاب را به جلوههای همراهی و همدلی حضرت
علی با پیامبر خدا اختصاص داده و نمونههایی خواندنی از رشادتها و دوستیهای وی را
برمیشمارد .دکتر صالبی در فصل آتی کتاب ،از رابطۀ دوستانه و صمیمانۀ علی با خلفای
راشدین ـ به ویژه حضرت عمر فاروق ـ سخن میگوید و آنگاه حوادث دوران زمامداری
ایشان را نقل و تحلیل مینماید .دیگر بخشهای کتاب عبارتند از :فضایل و مکارم اخالقی
امام ،برخی از اجتهادات فقهی ایشان ،شیوۀ حکومتی امام علی ،و دیدگاه امام دربارۀ
اندیشۀ شیعی.
*** 

 -741بررسی حدیث ثقلین
کدکتابخا نهعقی ده 297/21 /741 :
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(ابوخلیفه علی بن محمد قضیبی)
بررسی و تحلیل «حدیث ثقلین» و شرح پیامهای آن است .علمای شیعه با اشاره به این
حدیث ،همواره اهل سنت و جماعت را متهم کردهاند که آنان از اهل بیت پیروی نکرده و
به سنت پیامبر تمسک نجستهاند .نویسنده این اثر ،با بررسی این حدیث و استناد به آیات
الهی و احادیث پیامبر عظیم الشأن اسالم ،مفاهیم واقعی حدیث ثقلین را تبیین نموده
است تا دوستان و دشمنان واقعی اهل بیت شناخته شوند .کتاب با بحث درباره مفهوم و
مصداقهای اهل بیت آغاز شده و سپس استداللهای شیعه درباره این مصادیق و مبنای
آن ،نقل و تحلیل میشود .بحث درباره مفهوم تمسک به ثقلین از دیدگاه اهل سنت،
قضاوت درباره چگونگی و میزان عملکردن شیعیان به حدیث ثقلین و توصیههای آن
موضوع فصلهای بعدی کتاب است.
*** 

 -747بازگشت به صدر اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /747 :



(علی حسین امیری)
بیان عقاید ناب اسالمی براساس آموزههای اصیل پیامبر رحمت و مهربانی -محمد
دام علمای
مصطفی - و رد عقاید بدعتگذارانه و خرافی شیعه است .گرفتاری در ِ
دینفروش ،یکی از بزرگترین مصیبتهایی که جامعه تشیع در اثر تقلید ،بدان مبتال شده
فرهنگ
شوم دوری جامعه از سنت و
ِ
است و بیاطالعی توده مردم از حقایق دینی ،ثمره ِ
پاک اسالمی و نبوی است .نویسنده این اثر ،راه نجات را بازگشتن به تعالیم نبوی و پیروی
از فرمایشات و راهنماییهای بهترین خلق خدا دانسته و میکوشد تا آنها را برای
خوانندگان نقل کرده و متبلور سازد .وی اثرش را مزین و متبرک به آیات متعدد قرآن و
روایات صحیح نبوی نموده است تا منابعی موثق و کامل برای عالقهمندان باشند .بحث با
چگونگی پیدایش مذاهب اسالمی و وجه تسمیه آنها آغاز میگردد .در ادامه ،ماهیت تقلید
در اندیشه شیعه به صورت مبسوط بررسی شده و تضاد کامل آن با آموزههای اسالمی
برجسته میگردد .اعتقاد به مهدویت شیعی ،خرافه دیگری است که در فصل بعد موضوع
بحث است .مفاسد اعتقاد به امام زمان و معرفی فرقههای بدعتگذار ناشی از این تفکر ،در
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ادامه کتاب آمده است .از دیگر موضوعات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :تأثیر مسیحیت
بر اندیشه شیعه ،نقش احادیث در ایجاد فرقههای مختلف و تفاوتهای دین و مذهب.
*** 

 -748سرخاب و سفیدآب (جلد اول)
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /748 :



(علی حسین امیری)
اعتقادات مذهبی شیعیان ،طرح سئوال از علمای شیعه و پاسخ به
بررسی تحلیلی
ِ
ِ
ادعاهای آنان است .هدف این اثر مانند ساید کتب انتقادی ،نمایاندن حقیقت دین و
نشاندادن نکات انحراف مذهب شیعه و دعوت به بازاندیشی در معتقدات دینی است.
نویسنده این اثر شیوه ّ
تحدی در پیش گرفته و تمام علمای شیعه را به پاسخگویی به
ایرادات و شبهههای مطرحشده کتاب دعوت نموده و با چنان قطعیتی از عجز و ناتوانی و
داماندگی آنان در ارائه جواب سخن میگوید که در غیر این صورت وعده داده است که خود
را همانند زنان خواهد آراست و این ،وجه تسمیه کتاب است .پرسشهای مطرحشده در
کتاب ،مشروح است بدین معنی که وی روایات کتابهای شیعه را مبنای کار قرار داده و
یک یا چند حدیث را در کنار هر پرسش عرضه میکند تا نشان از استناد صحیح به سخنان
قبول خود شیعیان باشد .به تصریح نویسنده ،نتیجه مطالعه کتاب ،آن است که
مورد
ِ
خواننده درخواهد یافت که مکتبی که روحانیون شیعه به عنوان مکتب اهل بیت معرفی
مکتب اهل بیت ،در تضاد
میکنند ،بیپایه و اساس و دارای دروغهای فراوان بوده و با
ِ
کامل است .برخی از موضوعات مورد بحث در کتاب عبارتند از :کودتای خالفت ،نام علی
در قرآن ،رابطه علی با خلفا ،تقیه در کالم و رفتار علی ،واقعیت حدیث قرطاس ،پیوندهای
خویشاوندی علی و خلفاء ،شهادت یا وفات فاطمه ،وثاقت خطبه فدک ،قبرپرستی و زیارت و
نقش صفویه در پیدایش شیعه غالی.
*** 

 -758عقیده امامان چهارگانه اهل سنت
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محمد بن عبدالرحمن الخمیس
کدکتابخانهعقی ده297/51 /***:



دیدگاه چهار پیشوای حدیثی اهل سنت را درباره مسایل اعتقادی تشریح و مقایسه
میکند .نویسنده در این اثر ،با اشاره به وحدت نظر امام ابوحنیفه ،امام مالک بن انس ،امام
شافعی و امام احمد بن حنبل در اصول اعتقادی و دینی ،به شرح دیدگاههای متفاوت آنان
در دیگر مسایل اعتقادی میپردازد .وی بدین منظور ،در فصول جداگانه ،عقیده آنان را
دربارۀ توحید ،قضا و قدر ،ایمان ،صحابه و کالم و جدل به تفکیک شرح میدهد .وی برای
نقل قول این بزرگواران ،کتب فقهی و حدیثی متعددی را به دقت بررسی کرده تا از صحت
اقوال و راویان آنان اطمینان یابد.
*** 

 -759جایگاه و منزلت سنت در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /759 :



(محمد ناصر الدین اآللبانی – ترجمه :علی صارمی)
شأن و اهمیت سنت حضرت رسول را در برداشت مفاهیم عقیدتی و اجتهادات فقهی
صرف آیات قرآن در استداللهای دینی
بیان میکند .نویسنده ،کتاب را با بحث کافینبودن
ِ
و اجتهادی آغاز و در ادامه رابطه قرآن با سنت را تشریح میکند .در فصل بعد ،دالیلی را
ذکر مینماید که نشان میدهد برای فهم صحیح قرآن تا چه حد به سنت نیاز داریم .در
پایان ،شروط الزم برای برداشتهای تفسیری صحیح از قرآن را توضیح میدهد.
*** 

 -762صدف حجاب برای مرواریدهای امت محمد
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /762 :



(شیخ عبدالرحمن)
بیان فلسفه حجاب و پوشیدگی برای زنان مسلمان و نتایج و آثار مبارک فردی و
اجتماعی آن است .نویسنده در آغاز این نوشتار مختصر ،محاسن و برکات حجاب را به نقل
از آیات قرآن و سنت شریف نبوی -صلی الله علیه وسلم -ذکر کرده و در ادامه ،شرایط
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حجاب شرعی زنان را برمیشمارد .وی سپس به اشکاالت و کوتاهیهای اشاره میکند که
برخی از خواهران مسلمان در هنگام حجاب کردن بدان توجه ندارند .در پایان
راهنماییهایی برای استفاده صحیح از چادر ارائه میدهد.
*** 

 -772داستان اسالم صحابه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /772 :



اثر مفصل و مشرحی است که چگونگی اسالمآوردن نود و سه تن از اصحاب پیامبر را
بیان میکند .در این اثر تاریخی خواندنی ،نویسنده با بهرهگیری از منابع معتبر و اخبار
صحیح ،حکایاتی جالب از چرایی و چگونگی تشرف این افراد به اسالم عزیز و خدماتی را که
بعدها برای دین خدا انجام دادند شرح میدهد .به عالوه ،سخنان پیامبر خدا و دیگر صحابه
را درباره ایشان نقل و نکتهها و عبرتهایی را که از هر داستان استنتاج میگردد ،بازگو
میکند.
*** 

 -773مبانی اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /773 :



(محمد بن علی بن ابراهیم عرفج)
عقاید و احکام اساسی اسالم را با زبانی ساده شرح میدهد .نویسنده در این اثر کوشیده
است تا بینشی واضح و دقیق از اسالم در اختیار عالقهمندان – و به ویژه تازه مسلمانان –
قرار دهد تا بتوانند درباره احکام ،آداب ،اوامر و نواهی آن آ گاهی مقدماتی پیدا کنند .اثر
حاضر همچنین مرجع مناسبی برای دعوتگران و مبلغان اسالمی است تا به کمک آن،
مباحثی ساختمند و منظم ارائه نمایند .بنابراین ،این کتاب هم یک مرجع تبلیغی و هم یک
رساله فقهی است .نویسنده بحث را با دالیل اثبات وجود خدا ،ارکان دین و اقسام توحید
آغاز میکند .او پس از شرح مفهوم و مصادیق شرک ،به کیفیت وضو و ّ
تیمم و انواع نمازها
میپردازد و آنگاه ،احکام مربوط به اذان و اقامه ،جمعه و جماعت و سنتهای نمازهای
مستحبی را بازگو میکند .وی پس از شرح آداب جنایز و کفن و دفن مرده مسلمان ،احکام
ِ
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روزه و زکات را توضیح میدهد و در فصل بعد ،به فلسفه حج و آداب و احکام آن اشاره
میکند ،کتاب با مباحث زیر دنبال میشود :قربانی و عقیقه ،تفسیر برخی سورههای
منتخب دعاهای نقلشده از رسول گرامی اسالمی صلی الله علیه وسلم  ،سیره و
کوچک،
ِ
اخالق پیامبر صلی الله علیه وسلم  ،اخالق اسالمی و کارهای حرام و منعشده در اسالم.
*** 

 -774گفتگویی آرام با دوست شیعهام
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /774 :



(عمر شمری)
نقاط انحراف و اشتباهات شیعه را بیان کرده و به دروغها و تهمتهای آن درباره
صحابه و اهلبیت پاسخ میگوید .اثر حاضر ،متن گفتوگوی مؤلف با یکی از شیعیان
عربستان است که در آن باورهای مذهبی شیعه را به چالش کشیده و ثابت میکند که آنان
از توحید و آموزههای ناب اسالمی و نبوی فاصله گرفته است .وی یازده مورد از خطاهای
بزرگ شیعه را در درک و فهم دین و سیره پیامبر و صحابه برگزیده و با استناد به آیات قرآن
کریم و کالم حکمتبار حضرت رسول -صلی الله علیه وسلم -نادرستی آنها را ثابت
میکند .او بحث را با شأن و ارزش واالی امالمؤمنین عایشه -رضی الله عنها -آغاز میکند
و سپس به بررسی جایگاه اهلبیت رسول صلی الله علیه وسلم و مقام رفیع صحابه کرام-
رضی الله عنهم -میپردازد .بحث درباره رابطه حضرت عمر با امام علی -رضی الله
عنهما -و خویشاوندی آنان ،افراط در محبت و اغراق در دشمنی و پیروی کورکورانه از
بزرگان و علمای دینی و اعتماد بیدلیل به روایات آنان ،از جمله دیگر موضوعاتی است که
در کتاب بدانها پرداخته میشود.
*** 

 -776جاهلیت قرن بیستم
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /776 :



(محمد قطب – ترجمه :محمد علی عابدی)
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پژوهشی مفصل و مبسوط است درباره علت گرفتاری و انحطاط جوامع انسانی در عصر
حاضر .نویسنده میکوشد تا به این پرسشها پاسخ گوید که چرا در قرن بیستم گرفتار
مشکالت انسانی هستیم و آیا جاهلیت فقط محدود به عربستان و روزگار حاکم بر آن بود و
چگونه جاهلیت با علم و فرهنگ و تمدن و صنعت سازگار و عجین است .وی با بیان معنی
و تفسیر حقیقت جاهلیت ،آنگونه که مفهوم اسالمی و تصریحات قرآنی ایجاب میکند ،به
این سئواالت پاسخ میدهد .آنگاه ،پس از بیان خصوصیات و اقتضائات جاهلیت نوین ،به
انواع فسادهایی میپردازد که در جنبههای مختلف زندگی بشر رسوخ کرده و باعث زوال
آنها شده است؛ از جمله :فساد در تصور ،فساد در سلوک ،فساد در سیاست و اقتصاد و
اجتماع ،فساد در اخالق و روابط جنسی و فساد در هنر .در ادامه ،تنها راه نجات بشر را
هر اسالم و بازگشت به سوی خدا میداند.
پناهبردن به دامان ِ
پرم ِ
*** 

 -778کردارهای قلب
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /778 :



بیان حاالت و ویژگیهای اخالقی و روانیای است که موجب تقویت ایمان و خشنودی
پروردگار متعال است ،گذشته از اعمال فردی و اجتماعیای که موجب تقرب به خداوند
متعال است ،حالتهای روانی و درونی در دینداری و ایمان وی بسیار موثر و معیار پذیرش
اعمال او هستند .نویسنده در این اثر پرحجم و مفصل کوشیده است تا یکایک این
حالتهای روحی و ویژگیهای نیکوی اخالقی را برشمرده و تأیید آن را برایمان فرد بازگو
نماید .برخی از این ویژگیها عبارتند از :اخالص در واجبات و مستحبات ،پنهانکاری امور
خیر ،بیتوجهی به دنیا ،امید به لطف پروردگاری ،صبر بر سختی و مصیبت ،شکرگزاری با
دل و زبان ،تفکر در آیات و مخلوقات خداوند ،توکل ،پرهیزگاری و دوری از گناه.
*** 

 -779چرا صحابه را عادل مینامیم؟
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /779 :



(محمد سلیم آزاد)
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بیان دیدگاههای اهل سنت و جماعت درباره شأن و جایگاه صحابه پیامبر اکرم است.
مفهوم صحابی ،به مرتبه صحابیت ،ارزش آن و تعداد صحابه
نویسنده در این اثر پس از بیان
ِ
پیامبر میپردازد .آنگاه عدالت را معنا کرده و ویژگیهای شخص عادل را از دیدگاه اسالم
علت اعتقاد اهل سنت به عدالت و درستکاری
توصیف میکند .بخش دوم کتاب ،به تبیین ِ
یاران پیامبر اختصاص دارد .در بخش پایانی نیز نکاتی درباره علل مشاجره اصحاب پیامبر با
یکدیگر و نحوه برخورد دیگر مسلمانان با لغزشهای اصحاب ارائه میکند.
*** 

 -780الوهیت در پرتوی قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /780 :



(عبدالعزیز بن محمد بن سعود)
بیان عقاید اسالمی و شرح هدف و حکمت عبادات در اسالم است .نویسنده کتاب را با
معنای «ال إله إال الله» و نتایج اعتقاد به آن آغاز میکند و سپس حقیقت شفاعت و شرایط
عمل به دستورهای قرآن را شرح میدهد .در فصل بعد ،حقوقی را که پروردگار بر بندگانش
دارد یک به یک برشمرده و آنگاه شرایط دعا برای خویشتن و دیگر مسلمانان را بیان
حرمت طلبکردن و استمداد از مردگان را تشریح نموده و پس
میکند .در فصل آتی ،علت
ِ
از آن ،حکم سفرکردن به مکانی غیر از مساجد سهگانه را توضیح میدهد .او سپس
های مسلمان موحد را توصیف کرده و خصوصیات آیین مشرکان را آنگونه که در آیات
ویژگی ِ
قرآن منعکس شده است ،ذکر میکند .دیگر مباحث کتاب ،بدین شرح است :انواع شرک،
توسل به اعمال نیک ،نهی از قسمدادن خداوند به مخلوق ،احادیث ضعیف و مشکوک در
استعانت از غیر خدا و حیلههای شیطان برای تقدیس قبور.
*** 

 -781شرح آسان عقیده طحاوی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /781 :



(محمد بن عبدالرحمن الخمیس – ترجمه :مصطفی خیرخواه)
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شرح موجز و خالصهای از اعتقادات و باورهای اهل سنت و جماعت است .اثر حاضر،
مهمترین درسهای عقیدتی ،اخالقی و اجتماعی اسالم را با بهرهگیری از دیدگاههای فقهی
امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی ،امام ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابوعبدالله
محمد بن حسن شیبانی ،شرح میدهد .از جمله مهمترین مباحث کتاب میتوان به موارد
ذیل اشاره نمود :شناخت توحید و انواع آن ،اثبات نبوت حضرت ختمی مرتبت ،ارکان
ایمان و اسالم ،مسئله شفاعت و علم غیب ،قضا و قدر و اختیار انسان ،کیفیت مرگ و معاد،
ویژگیهای بهشت و دوزخ ،ذکر فضایل خلفای راشدین و شناخت بدعتهای دین.
*** 

 -782مطالعهای در معارف اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /782 :



(عبدالرحمن بن عبداللطیف المحمود)
اصول عقاید و ارزشهای اسالمی را پرتو قرآن و سنت بیان میکند .نویسنده در آغاز
علم دین را شرح داده و سپس گزیدهای از نصایح ارزشمند و
کتاب ،ارزش و
فضایل ِ
ِ
مشفقانه پیامبر -صلی الله علیه وسلم -را در هجده موضوع مختلف و به نقل از منابع
موثق حدیثی نقل کرده و نتایج تدبر در آنها را بازگو مینماید .وی در فصل آتی ،مختصری
از سیره حسنه حضرت محمد مصطفی را شرح داده و به توصیف احوال صحابه کرام ایشان
و فضایل آنان به نقل از پیامبر میپردازد .پس از صحبت درباره صحابه وی شرححال
کوتاهی درباره هر یک از ائمه حدیث اهل سنت و اوصاف هر یک ارائه میدهد .فصل سوم
کتاب به توضیح عقاید اسالمی اختصاص دارد .در این فصل وی ارکان ایمان و اسالم را
برشمرده و دیدگاه توحیدی اسالم را به اختصار بیان میکند .سپس به بحث درباره ارزش
و شأن واالی قرآن پرداخته و آنگاه مختصری درباره تفسیر قرآن و شیوهها و تاریخ آن
سخن میگوید .از دیگر موضوعات ارائهشده در ادامه کتاب میتوان به موارد ذیل اشاره
نمود :مفهوم و مصادیق بدعت ،علم حدیث و تاریخ تدوین آن ،مصادر فقه در اسالم و انواع
توحید و شرک و نفاق.
*** 
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 -783اذکار صالحین
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /783 :



(نظام الدین نافع)
مجموعه اذکار توحیدی و دعاهای مأثور از پیامبر اکرم در موضوعات مختلف است.
ً
اوراد خود ساخته افراد ،که بعضا ماهیتی غیر توحیدی و
نویسنده با اشاره به دعاها و
ِ
ُ
شبههناک دارند ،هدف از نگارش این اثر را تدوین مجموعهای مستند و صحیح از احادیث
نقل شده از پیامبر عنوان میکند ،تا هم سنت حضرت رسول حفظ شود و هم جامعه
مسلمانان از دعاهای مشکوک و مبهم رهایی یابد .وی کتاب را با شرح فضایل دعاخواندن،
به نقل از آیات قرآن و روایات نبوی ،آغاز کرده و شروط فرد دعاکننده و اوقات و حاالتی را
بیان میکند که دعا پذیرفته میشود .در ادامه به آداب دعا و مستحبات آن و علل عدم
اجابت دعا اشاره نموده و سپس ،نمونههایی از دعای انبیاء و بزرگان دینی و صالحان را در
قرآن ذکر میکند .فضیلت تالوت قرآن مجید و درود فرستادن بر رسول گرامی اسالم و
خواندن اسماء الهی موضوع فصلهای بعدی کتاب است .طریقه صحیح وضوگرفتن و
دعاهای مستحب آن و شیوه ادای دعا و نماز استخاره و نماز حاجت ،مطالبی است که در
ادامه میآیند و سپس ،دعاهای متفرقه در  55موضوع مختلف ارائه میشوند .موضوعات و
ً
مواردی که قطعا در شبانه روز برای هر مؤمنی پیش خواهد آمد .فصل پایانی کتاب ،به
آموزش شش کلمه اساسی دین اختصاص دارد :کلمه طیبه ،کلمه شهادت ،تمجید ،توحید،
استغفار و َر ِّد کفر.
*** 

 -786آیا مولود بخوانیم؟
کدکتابخانهعقی ده 297/73 /786 :



(ابوماجده)
پژوهشی مختصر درباره مولودخوانی (جشن میالد پیامبر) و ریشههای تاریخی و درستی
یا نادرستی آن است .نویسنده با اشاره رواج مولود خوانی در سالهای اخیر و طمع عدهای
ِ
سودجو برای کسب درآمد از این راه ،میکوشد تا حقیقت آن را دریابد و علل و انگیزههای
اصالت
پیدایش آن را شرح دهد .او با استفاده از آیات نورانی قرآن مجید و روایات نبوی،
ِ
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چنین کاری را بررسی نموده و سنت رسول الله و اقوال صحابه و تابعین و علمای سلف را
در این مورد بیان میکند .وی ضمن بررسی دقیق تاریخ تولد و وفات حضرت محمد و
هنگام تولد
نقل دیدگاههای مختلف در این باره ،سیره پیامبر و رفتار بزرگان دین را در
ِ
عزیزان و نزدیکانشان بازگو میکند.
*** 

 -790مسیحیت در آیینه حقایق
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /790 :



(استاد معتصم بالله)
نقد و بررسی اندیشههای مسیحیت و شرح علت انحراف آن از سیر اصلی و الهی است.
کتاب با شرح رویکرد قرآن به مسیح و مادر پاکش (علیهما السالم) آغاز و حقیقت پیام وی
عامل اصلی انحراف
به نقل از آیات نورانی قرآن بیان میشود .نویسنده در ادامه ،پنج
ِ
ِ
مسیحیت از مسیر اصلیاش را برمیشمارد .بخش سوم کتاب ،به مصادر تشریح در
مسیحیت اختصاص دارد .در این فصل او ضمن برشمردن منابع قانونگذاری آیین مسیح،
انجیلهای چهارگانه را معرفی و وثاقت و ماهیت پیامهای هر یک را بررسی میکند و
نمونههایی از تناقض آنها با یکدیگر را خاطرنشان میسازد .وی در فصل آتی ،عقاید باطل
مسیحیت را به بوته نقد کشیده و علت نادرستی آنها را با استفاده از آیات قرآن و حقایق
تاریخی نشان میدهد .سپس به الگوبرداری و تأثیرپذیریهای مسیحیت از آیین بودا و
میترا پرداخته و در پایان ،از اهداف استعماری غرب برای تبلیغ و ترویج آیین کلیسا در بین
مسلمانان پرده برمیدارد.
*** 

 -793گلچینی از ریاض الصالحین
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /793 :



(امام ابوزکریا یحیی بن شرف نووی)
مجموعه روایات گهربار پیامبر پاک اسالم در موضوعات مختلف است .در این اثر ،که
روایت منتخب
در واقع کوتاه شده اثری بسیار ارزشمند و خواندنی است ،هزار و نود و یک
ِ
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موضوع مختلف گلچینشده و با ترجمه فارسی هر
سخنان خیرالبشر در قالب 353
از
ِ
ِ
ِ
روایت عرضه شده است ،تا راهنمای جاوید مسلمین در زندگی باشد .از جمله موضوعات
موارد زیر اشاره نمود :آداب پوشیدن لباس ،غذاخوردن ،خوابیدن،
این احادیث میتوان به
ِ
فضایل عبادات و مستحبات ،اعتکاف ،حج ،ذکر و
سالم دادن ،عیادت مریض ،سفر رفتن،
ِ
دعا ،جهاد ،مکروهات و محرمات ،احکام و آداب نماز و روزه ،روابط زن و مرد ،کارهای
نهیشده ،دعاهای مأثور(نقل شده از پیامبر) ،اعتکاف ،حج و جهاد.
*** 

 -794نقد و بررسی اصول و پایههای مذهب شیعه دوازدهامامی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /794 :



(ناصر بن عبدالله بن علی القفاری)
اصول اعتقادی مذهب شیعه امامیه اثناعشریه را بیان و نقد میکند .نویسنده با اشاره
به تبلیغات گسترده جوامع شیعی به ویژه حکومت ایران درباره مظلومیت و حقانیت شیعه
افراد سادهدل و زودباور به سوی خود ،در این اثر تالش کرده است تا
و تالش در
جذب ِ
ِ
حقیقت این مذهب غالی و عقاید شرکآلود و غیر اسالمیاش را بی کم و کاست نشان دهد،
و دروغپردازیهای آنان را برمال سازد .وی بحث را با ارائه تعاریف مختلف شیعه و توضیح
ریشههای تاریخی و فرقهها و متعلقات آن آغاز میکند و در ادامه ،با بهرهگیری از منابع
دست اول و معتبر شیعی ،اعتقادات شیعه را درباره قرآن ،سنت رسول -صلی الله علیه
وسلم -و اجماع فقها شرح میدهد .در بخش بعد ،رویکرد شیعه را به اصول دین اسالم در
محورهای الوهیت ،ربوبیت ،اسماء و صفات و ارکان ایمان بیان نموده و سپس عقاید و
مبانیای را معرفی میکند که منحصر و محدود به شیعه بوده و هیچ مبنای دینی و شرعی
ندارند؛ از جمله :عصمت ،تقیه ،غیبت امام ،رجعت ،بداء و طینت .فصل چهارم کتاب ،به
تشریح چگونگی پیوند شیعه با باورها و ارزشهای گذشتگانشان اختصاص دارد و تأثیر
مصادر حدیثی و فرقههای قدیمی را بر باورهای معاصر آنان بررسی میکند .بخش پایانی
اثرگذاری شیعه در دنیای امروز و بیان حکم اسالم درباره آنان و
کتاب نیز به
ِ
فعالیتهایشان میپردازد.
*** 
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 -795فرصت های کسب پاداش
نایف بن ممدوح بن عبدالعزیز
کدکتابخانهعقی ده297/46 /***:



راههای مختلف کسب رضای پروردگار متعال و انجام اعمال صالح را بیان میکند.
نویسنده در این اثر خواندنی ،با بهرهگیری از کالم الله مجید و سخنان هدایتگر نبی کریم
صلی الله علیه وسلم ،در ابتدا فضایل طاعات ،عبادات و مستحبات گوناگون را تحت عنوان
بیش از یکصد و پنجاه راه برای نیل به رضوان الهی و خشنودی خالق شرح داده است .در
فصل بعد ،اعمالی را معرفی میکند که دوری از آنها باعث محافظت از انسان در برابر
وسوسههای شیطان میشود .در ادامه ،مقتضیات توکل بر خداوند مهربان را برشمرده و در
پایان ،فضل و ارزش توبه و استغفار را تشریح مینماید.
*** 

 -796آنچه هر مسلمان باید بداند
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /796 :



(دکتر عبدالله  ...مصلح – دکتر صالح صادی)
اثر جامع و مبسوطی است در بیان مبانی و اصول عقیدتی اسالم و شرح احکام عملی
آن .هدف از گردآوری اثر آشنا کردن مسلمانان با اصول عقیدتی و شرعی دین مبین اسالم
و آ گاهی از واجبات و محرمات آن و چگونگی عمل به آنهاست .این اثر که با بهرهگیری از
آیات قرآن کریم ،روایت نبوی و دیدگاههای فقهی علمای دین نگاشته شده ،با بحث
پیرامون ارکان ایمان به خدا و دالیل فطری و عقلی وجود باریتعالی آغاز میگردد .مفهوم
توحید و انواع آن (اسماء و صفات) ،چرایی و چگونگی ایمان به فرشتگان و پیامبران و
کتابهای آسمانی قبل از اسالم ،مباحثی است که در فصول بعدی ارائه میشوند .کتاب،
با اثبات وجود روز قیامت و نشانههای آن کیفیت بهشت و جهنم و شفاعت ادامه مییابد.
ایمان به وجود قضا و قدر ،وجوب نصب رهبر و وظایف وی و حقوق مسلمانان بر یکدیگر ،از
موضوعاتی است ک ه در ادامه به آنها پرداخته شده است .فصل دوم کتاب ،بیان ارکان اسالم
است که در آن ،به مفهوم و فلسفه نماز و وجوب انجام آن و احکام مرتبط با آن اختصاص
دارد نویسنده آنگاه به مسئله زکات و انواع مصارف آن و احکام روزه و حج پرداخته است.
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فصل پایانی به موضوع تشکیل خانواده در اسالم و احکام خواستگاری و ازدواج و طالق،
پوشش زنان و صله ارحام و محرمات خوردن و آشامیدن به دقت و تفصیل اشاره کرده
است.
*** 

 -799مختصری درباره احکام شیرخوارگی
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /799 :



(ام خزیمه)
بیان احکام و شرایط شیرخوارگی (رضاع) براساس آیات قرآن و سنت پیامبر مطهر
اسالم است .احکام رضاع و مسائل مربوط به آن از جمله موضوعاتی است که بسیاری از
مردم نسبت به آن بیتوجه هستند و آ گاهی کافی ندارند .نویسنده در آغاز پس از تعریف
دالیل حرمت به واسطه شیرخوارگی را بیان میکند .در ادامه ،پس از
رضاعت ،شرایط و
ِ
بیان احکام رضاعت ،به اختالف فقها و ائمه حدیث درباره مقدار شیری میپردازد که
زن
موجب ُحرمت میشود .معرفی زنانی که با شیرخوارگی حرام میشوند و حکم
ِ
شوهر ِ
شیردهنده از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -800افسانه مذهب جعفری
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /800 :



(دکر طه حامد ولیمی – ترجمه :اسحاق دبیری)
اثری است انتقادی که به بررسی مبانی فقه شیعه با تکیه بر فقه جعفری اختصاص
دارد .نویسنده در این اثر ابتدا تاریخ و چگونگی پیدایش فقه جعفری را در اندیشه شیعی
بیان میکند .سپس با بهرهگیری از منابع دست اول و آراء مجتهدان شیعی ،به نقد
مهمترین نظرات فقهی شیعه دست میزند .وی کتاب را در  6فصل تنظیم نموده است:
نخستین فصل کتاب ،اصول معروف چهارصدگانه (أربعمائه) را از دیدگاه حدیثی نقد و
تحلیل میکند .فصل دوم به اختالفات شدید و متعددی اشاره دارد که میان فقهای مذهب
جعفری وجود دارد ،در فصل بعد ،روایات نقل شده از امام صادق را با ذکر نمونههایی از
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کتابکافی بررسی میکند .در فصلهای بعد به نقد و تحلیل قاعده « ُخذ ما خالف ّ
العامه» و
ّ
تقیه و مفهوم آن از دیدگاه خلفای شیعه و مقایسه آن با سنت پیامبر میپردازد .فصل پایانی
نظرات فقهی شیعه جعفری معرفی و
کتاب ،نمونههایی از عجیبترین و غیر عقالنیترین
ِ
ِ
تحلیل میشوند.
*** 

 -801اخبار و راویان شیعه
کدکتابخانهعقی ده 297/26 /801 :



(محمود شکری آلوسی – عراقی – بازخوانی :محمد مال اهلل)
اصول و موازین علم حدیث از دیدگاه اهل سنت و مقایسه آن با رویکرد شیعیان به این
خود احادیث
موضوع است .سنت نقل حدیث از پیامبر و دیگر شریعت ،قدمتی به درازای ِ
دارد .نخستین بار ،ابتکار عمل محدثین سنی مذهب موجب ساماندهی احادیث و روایات
شد و شیعیان با دنبالهروی و نمونهبرداری از این تالش عالمانه اهل سنت به فکر تدوین
حدیث افتادند .اما جعلی و ضعیفبودن بسیاری از احادیث شیعه ،توان تحمل شیوه علمی
و دقیق شیعیان را برای پاالیش و تفقیح احادیث نداشت .لذا در این زمینه ،دست به دامن
ِ
بدعتهای فراوان شدند که این اثر سعی در معرفی آنها دارد .کتاب با تقسیمبندی اخبار در
ّ
نزد شیعیان آغاز شده و ادله احکام را از نگاه آنان بیان میکند .سپس ضمن شرح نگرش
اخبار ازدواج عمر بن خطاب
ایشان به موضوع تدوین و تحریف قرآن ،نظرشان را درباره
ِ

با ام کلثوم و قیام زید بن علی بازگو میکند .نویسنده ،احوال راویان شیعه و علل
گمراهی ایشان را از راه حق ،به  9گروه تقسیم نموده و درباره هریک به تفصیل سخن
میگوید .بحث پیرامون ّ
هویت عبدالله بن سبأ ،واقعیت ماجرای تحکیم ،بررسی ادعای
شیعیان درباره فراگیری علومشان از ائمه و علت اختالف محدثین و راویان اهل سنت با
حال سه نفر از
یکدیگر ،موضوعاتی است که در ادامه بدانها پرداخته است شده است .شرح ِ
راویان حدیث شیعه (علی بن ابی حمزه بطائنی ،یونس بن عبدالرحمن و غضائری) و
بررسی صحت و ُ
موضوع بخش پایانی کتاب است.
ایشان
روایات
و
گفتار
قم
س
ِ
ِ
*** 
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 -802گفتوگوهای عقالنی با شیعیان اثنی عشری
منابع شیعه در میزان نقد علمی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /802 :



(احمد الناوری)
حقانیت خود
بررسی منصفانه شواهد و دالیلی است که شیعه دوازدهامامی برای اثبات
ِ
های مذهبی و با شیوهای
ارائه میدهد .نویسنده در این اثر کوشیده تا به دور از جهتگیری ِ
علمی و دقیق ،روایات شیعی را زیر ذرهبین نقد بگذارد و جعل و نادرستی آنها را ثابت کند.
ِ
گمان شیعه ،یاران و اصحاب ائمه و  -به
به
که
احوال اشخاصی را بررسی میکند
وی
ِ
ِ
روایان مذهبشان هستند .پس از آن ،وضعیت کسانی را شرح میدهد که از
اصطالح-
ِ
روایات منسوب به ائمه بر فتوای علمای
تأثیر اختالف
ِ
راویان مذکور ،نقل حدیث کردهاندِ .
ِ
صالحیت
منابع شیعی و میزان
علمای متقدم نزد علمای متأخر و وضعیت
شیعه ،جایگاه
ِ
ِ
ِ
مباحث کتاب است .با مطالعه این کتاب
آنها برای اثبات عقیده و شریعت از جمله دیگر
ِ
میان فقهای
درمییابیم که چه اختالف و
ناهماهنگی آشکاری بین راویان و ،در نتیجهِ ،
ِ
شیعه وجود دارد و این امر ،چگونه باعث هرج و مرج در عقیده و فتواهای آنان میشود.
*** 

 -803چگونه مسلمان شدم؟
کدکتابخانهعقی ده 297/92 /803 :



(قاری اظهر ندیم)
زندگینامه نویسنده و شرح تحوالت درونی و اتفاقاتی است که موجب ّ
تشرف وی به دین
مبین اسالم شد .در این زندگینامه خود نوشت ،وقایعی را میخوانیم که موجب آشنایی یک
جانب بهترین
پاکستانی هندومذهب با اسالم شد و این که چه جاذبهها و کششهایی از
ِ
ِ
دین خدا ،توجه دیگران را به خود جلب میکند و موجب نرمی و هدایت آنان میشود.
آور قرآن در راهنمایی
ِ
تأثیرات شگفتانگیز نماز بر دل و جان فرد مسلمان و جاذبه اعجاب ِ
بشر ،از جمله موضوعات خواندنی این کتاب است.
*** 
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 -804مسجد یا کلیسا
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /804 :



(خالد بهاءالدین)
اعتقادات اصیل و توحیدی اسالم را بیان میکند و دالیل گمراهی و انحراف مسیحیان
را توضیح میدهد .اثر حاضر ،متن گفتوگویی است که چند سال قبل بین یک مسلمان
آ گاه و یک کشیش مسیحی در یکی از شهرهای انگلستان صورت گرفته است .در این میان،
کشیش مسیحی شبهات بسیاری درباره اسالم و مسلمانان مطرح میکند و برادر مسلمان
با احاطه به آیات قرآن ،آموزههای نبوی و حقایق تاریخی به خوبی به آنها پاسخ میدهد و
کشیش را مجاب میکند که باورهای او و بسیاری دیگر درباره اسالم با روح پاک آن سازگار
نیست و اسالم دین فطرت و هماهنگ با نیاز و محدودیتهای بشر است .از جمله مهمترین
مسایل مطرحشده در این گفتوگو میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :علت انحراف
مسیحیت ،حقوق زنان در اسالم ،مسئله ارث ،حدود و تعزیرات ،بردهداری ،چندهمسری و
نوشیدن شراب.
حرمت
ِ
ِ
*** 

 -805شمعهای فروزان تاریخ
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /805 :



(عبدالله حیدری)
رساله مختصری است در بیان ارزش شهادت و تأثیر جهاد و عدالتطلبی در رشد و نمو
جامعه اسالمی .نویسنده کتاب با استناد به آیات قرآن و کالم پیامبر فرزانه اسالم،
ارزشواالی جهاد در راه خدا و کشتهشدن در این راه را خاطرنشان میسازد .در ادامه،
زندگی تنی چند از یاران رسول خدا و دیگر بزرگان تاریخ اسالم را روایت میکند که
شجاعانه به استقبال مرگ رفته و سببساز ارتقا و اعتالی اسالم و مسلمین شدند.
*** 

 -806تهمت به علی در نهج البالغه
کدکتابخانهعقی ده 297/45 /806 :
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(عبدالله حیدری)
نقد کتاب «تجلی امامت در نهج البالغه» است که به قلم عالء الدین حجازی منتشر
شده است .نویسنده در کتاب مذکور ،مدعی اثبات امامت با استفاده از خطبهها ،نامهها و
اقوال حضرت علی شده است .مؤلف اثر حاضر ،با استفاده از کالم امام علی و
بودن مدعیات حجازی را به اثبات رسانده و
همراهکردن آن با آیات نورانی قرآن ،دروغ
ِ
کرامت خلفا قابل
نشان میدهد که برخالف ادعای وی ،از سراسر نهج البالغه ،خالفت و
ِ
فهم و اثبات است .عالوه بر این ،وی ویژگیهای فرابشری و فوق انسانیای را که شیعیان
برای علی قائلند ،فاقد وجاهت عقلی و منطقی دانسته و با استفاده از کالم امام به آنها
پاسخ میدهد.
*** 

 -807آب در هاون کوبیدن
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /807 :



(عبدالله حیدری)
بیان مهمترین عقاید اسالمی و پاسخ به خردهگیریهای رسول جعفریان در نقد آراء
موحدین معاصراست .نویسنده کتاب ،با بهرهمندی از آیات نورانی کالم الله مجید و روایات
نقل شده از پیامبر گرامی اسالم و ائمه شیعه ،اساسیترین اندیشههای دینی اسالم را در
پرتو قرآن و سنت تبیین مینماید .او در آغاز به موضوع اهمیت انتخاب عقیده و شیوه
تحقیق در آن پرداخته و سپس ،آفات و سیئات ّ
غلو و افراط درباره افراد و عقاید را
برمیشمارد .دشواریهای دعوت به یکتاپرستی و اهمیت انجام آن ،موضوع فصلهای
بعدی کتاب است .اهمیت توحید ،به عنوان اساسیترین رکن ایمان و خطراتی که شرک
برای فرد و جامعه در پی دارد ،مسایلی است که نویسنده در ادامه به آنها پرداخته است.
تعریف و توصیف ویژگیهای شرک و نقش علمای دینی در انجام اصالحات عقیدتی و
مذهبی و معرفی برخی از آنان ،از دیگر مباحث کتاب است.
*** 
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 -808مجموعه وصایای امام ابوحنیفه
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /808 :



(موالنا مفتی محمد عاشق الهی بلندشهری)
مجموعه اندرزهای و توصیههای ابوحنیفه به شاگردان برجستهاش میباشد .امام نعمان
بن ثابت رحمه الله (متوفای 150ق) فقیه و متکلم نامدار کوفه و پایهگذار مکتب حنفی از
چنان شأن و مقامی در میان اهل سنت برخوردار است که وی را «امام أعظم» میخوانند.
در کتاب حاضر نصایح حکیمانه و عالمانه این عالم جلیلالقدر به چهار تن از شاگردانش را
میخوانیم .امام در این وصایا با استنادهای فراوان به آیات روحبخش قرآن کریم و گفتار
پیامبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم چکیدهای از باورهای اسالمی را برایشان یادآوری کرده
و آنان را به توحید و تقوی و دوری از گناهان ترغیب میکند .این اندرزنامهها ،به
قاضیالقضات ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری ،خالد بن یوسف سمتی بصری ،حماد بن
نعمان (فرزند امام) و نوح بن ابی مریم نوشته شده است .در پایان نیز توصیههای کلی امام
در نامهای جداگانه برای شاگردان ّ
مبرزش نقل شده است.
*** 

 -810گزیدهای از خطبههای نماز جمعه
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /810 :



(عبدالله حیدری)
گلچینی از خطبههای نماز جمعه بلدالحرام است .نویسنده در اثر حاضر خطبههای نماز
جمعه پنج تن از شیوخ عربستان را برگزیده و سخنان آنان را به صورت موضوعی ارائه کرده
است .از جمله موضوعهایی که در این کتاب میخوانیم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
ذکر خداوند متعال و صفات او ،اخالص ،احسان ،هجرت و برکات آن ،جادوگری از دیدگاه
اسالم ،فلسفه حج ،جایگاه شهادت در دین ،مفاهیمی از توحید عبادت ،کیفیت مرگ،
ُ
حقیقت مردانگی ،ویژگیهای حضرت ابوبکر صدیق ،درسهای جنگی ا ُحد و آزمونهای
الهی.
*** 
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 -811مختصری در عقیده اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /811 :



(شیخ محمد بن صالح العثیمین)
اعتقادات و باورهای اصیل اسالمی را به اختصار بیان میکند .نویسنده در کتاب حاضر
با استناد به آیات قرآن کریم و تفسیر این آیات ،فشردهای از مهمترین اعتقادات اسالمی را
شرح میدهد .وی ارکان عقیده اسالمی را در  6بخش بازگو میکند :ایمان به خدا ،مالئکه،
کتابهای آسمانی  ،پیامبران الهی ،روز آخرت و قضا و قدر .این ارکان مالک اصلی دینداری
فرد هستند که متأسفانه در مذهب تشیع اهمیت چندانی به آن نمیدهند؛ لذا این اثر منبع
مناسبی برای آشنایی با این مباحث و نیل به اسالم حقیقی است .نویسنده در بخش پایانی
نیز اهداف هفتگانه پیام اسالم را برمیشمارد که عبارتند از :خالص نمودن نیت ،رها
ساختن عقل از پوچی ،آسایش فکری ،سالم بودن هدف ،جدیت در امور ،تشکیل امتی
نیرومند و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
*** 

 -812استداللهای باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /812 :



(طه حامد الدلیمی)
اثری بسیار جامع و مبسوط است در بیان عقاید ناب اسالمی برگرفته از قرآن و سنت
ِ
پیامبر اکرم و مقایسه آن با اعتقادات شیعه امامیه .نویسنده ،کتاب را با بحث پیرامون به
اصول معرفتی و تفاوت میان َمنهج قرآنی و اجتهاد بشری آغاز و به نوآوری شگفتانگیز
قرآن در زمینه «نظر به دلیل قبل از داللت» اشاره میکند .سپس ضمن تبیین مفهوم
محکم و متشابه و نمونههای آن در آیات الهی ،روشهای مفسرین متقدم و متأخر را در
تفسیر قرآن شرح میدهد در فصل بعد ،قواعد و مقدمات اساسی احتجاج ،استدالل و
اجتهاد در اندیشه اسالمی و مصادر قانونگذاری را معرفی میکند .آنگاه مهمترین اصول
عملی و عبادی اهل سنت را شرح و توصیف مینماید؛ از جمله :احکام نماز ،زکات ،روزه،
حج ،جهاد ،قتل ،زنا ،ربا ،سرقت ،شراب و قمار .بخش دوم کتاب به روش امامیه در تعریف
اصول اختصاص داشته و رویکرد شیعه را به اخبار و اطالع ،اثبات ،تکرار و قطع و وضوح
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تشریح میکند .سپس به معرفتشناسی امامیه را در اثبات اصول تبیین نموده و
سفسصلهها و مغالطات آن را در ترازوی نقد مینهد ،امامت از دیدگاه شیعه ،نظریه حجیت،
عصمت از منظر تشیع ،تفسیر آیه تطهیر ،تضاد اندیشه مهدویت با آیات قرآن ،تحریف قرآن
در اعتقادات شیعه ،حقیقت زیارت ،احکام خمس در تشیع ،اعتقاد به متعه در جامعه شیعی
و رویکرد شیعه به صحابه پیامبر از جمله دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -813حقوق بشر در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /813 :



(عبداللطیف بن سعید الغامدی)
رویکرد اسالم را به حقوق انسان در جامعه اسالمی بیان میکند .نویسنده در این اثر
کوشیده است تا با کمکگرفتن از آیات روشنگر قرآن و سنت و کالم پیامبر حکیم و مهربان
اسالم نگاه انسانی و اخالقی اسالم را به حقوق بشر تبیین کند تا نشان دهد که علیرغم
ِ
ادعای غرب ،اسالم بزرگترین مدافع حقوق بشر و مروج اخالق پسندیده جمعی و فردی
است .وی در بخش نخست کتاب ،حقیقت انسان را از نگاه اسالم بازگو نموده و «نظریه
حقیقت» را در این موضوع تبیین میکند .در بخش دوم ،به اساس حقوق انسان در اسالم
پرداخته و وحدت انسانیت و بزرگداشت انسان را توسط اسالم عزیز نشان میدهد .در فصل
بعد ،به تفکیک ،دیدگاه اسالم را درباره حقوق بشر در موارد مختلف بازگو میکند؛ از جمله:
حقوق اجتماعی و فرهنگی ،حقوق سیاسی و مدنی ،آزادی شخصی ،آزادی عقیده،
محدودیتها و شروط مالکیت ،حقوق والدین ،اهمیت دینی و اجتماعی و مدنی زن ،حقوق
ِ
نوزاد ،حقوق متهم و حقوق زندانی.
*** 

 -814شرح عقیده طحاویه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /814 :



(صدر الدین ابوالحسن علی بن عالء الدین الدمشقی الصالحی)
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اثری بسیار مفصل در بیان اعتقادات اصیل اسالمی و راههای شناخت پروردگار و
تشخیص حق از باطل است .نویسنده در این اثر میکوشد تا با بهرهگیری از اصول عقلی و
منطقی ،وجود خداوند و حقانیت آخرین پیامبر پاکش را به اثبات رسانده و اطالعات جامعی
درباره باورهای دینی و فلسفه عبادات در اختیار خواننده بگذارد .وی پس از بیان حقیقت
توحید و معانی و انواع آن ،به ذکر صفات و اسماء الهی پرداخته و آنگاه ویژگیهای پیام
قرآن و خصوصیات منحصر به فرد آن را شرح میدهد .سپس به ذکر واقعه معراج و کیفیت
آن وارد شده و در ادامه ،بحث شفاعت ،قضا و قدر و ارکان دین و ایمان را توضیح میدهد.
از دیگر موضوعات کتاب میتوان به موارد زیر اشاره نمود :کیفیت مرگ و رستاخیز ،نحوه
محاسبه اعمال ،ماهیت بهشت و دوزخ ،فضایل خلفای راشدین و معرفی فرقههای ضاله.
*** 

 -815فقه السنة
سید السابق
کدکتابخانهعقی ده297/31 /***:



اثر مفصل و مبسوطی است در شرح و توضیح اصول فقهی اسالم با استفاده از آیات قرآن و
سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم .در این اثر خواندنی که بیش از  2400صفحه به
خود اختصاص داده است ،نویسنده کوشیده است تا با ساماندهی و فصلبندی شایسته و
ارائه منظم و هدفمند مطالب ،از تعقیدات و پیچیدگیهای معمول در کتب فقهی دوری
کرده تا خواننده جوان را به مطالعه و پژوهشهای فقهی در سنت مطهر نبوی عالقمند
نماید ،تا بدین وسیله بتوانند احکام فقهی و دینی خویش را در پرتو آن استخراج کرده و راه
عمل بدانها را آسان نماید.
*** 

 -816ماجرای باب و بهاء
کدکتابخانهعقی ده 297/53 /816 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
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پژوهش تاریخی مسند و مبسوطی است در احوال باب و بهاء و نقد آثار و عقاید بهاییت.
ِ
نویسنده با استفاده از  45عنوان از مهمترین آثار بهاییت میکوشد تا به خاستگاه و نحو
رشد و نمای آیین بهاییت در ایران اشاره نموده و چگونگی انحراف آن را از آموزههای
آموزگاران باب
اسالم بیان نماید .وی بحث را با احوال ،آثار ،سوابق علی محمد باب آغاز و به
ِ
گوناگون باب و
و درسهایی که او خوانده بود اشاره میکند .او پس از اشاره به دعاوی
ِ
انگیزههایش ،به کمسواری ،بیبضاعتی علمی و کژگوییهای او در آثارش پرداخته و
چگونگی توبه و قتل وی را شرح میدهد .ذکر جملههای عربی آب نکشیده (!) و احکام
عجیب در آیین باب ،مطالبی جالب و خواندنی است که در ادامه میآید  .بخش دوم کتاب،
ِ
با احوال و اثار حسینعلی بهاء و مختصری از زندگی وی پیش از ادعای پیامبری آغاز
میگردد و سپس ادعاهای گوناگون او و دالیلی که برای نبوتش ارائه نمود نقل میشود.
نویسنده در فصلی مبسوط کژگوییها و غلطنویسها و احکام عجیب و نامعقول بهاء را در
معرض اطالع خواننده قرار داده و عقل سلیم را به داوری در باره ادعاهای او دعوت
میکند.
*** 

 -825تاریخ شاه اسماعیل صفوی
ُ
(امیر حسین خنجی)
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /825 :



پژوهش تاریخی مفصلی است درباره تاریخ زندگی و اقدامات شاه اسماعیل صفوی و
ِ
تأثیرات حکومت صفویان در ایران .نویسنده در این اثر بر آن است تا اندیشهها و
گذار وی را در تاریخ ایران بررسی نموده و نتایج
عملکردهای شاه اسماعیل و اطرافیان اثر ِ
آن را تحلیل کند .وی در این راه ،به جنبههای روانشناختی شخصیت افراد ،توجه ویژهای
داشته است .او بحث را با معرفی پیشینه خاندان صفوی به ویژه صفی الدین اردبیلی و
فرزندان وی ،آغاز و سپس به منشأ قزلباشها و عقاید آنها پرداخته و تأثیر عقاید شیخ
جنید ،شیخ حیدر ،سلطان یعقوب بایندر و سلطان علی را بر افکار آنها را بیان میکند.
شرح دوران کودکی و نوجوانی شاه اسماعیل ،چگونگی انتقام از شروانشاه ،تشکیل سلطنت
در تبریز و تسخیر آذربایجان در بخش سوم مورد بحث قرار میگیرد .در بخش بعد ،ضمن
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اشاره به علت و نحوه جدایی ماوراء النهر از ایران ،نحوه تسخیر کشور را توسط قزلباشها
بیان مینماید .انگیزههای نبرد چالدیران و پیامدهای اسف بار آن برای کشور ،موضوعی
است که نویسنده در ادامه بدان میپردازد .او بخش ششم کتاب را به بیان چگونگی
گسترش نفوذ عثمانی در خاور میانه ،جدایی عراق و کردستان از ایران و آغاز انزوای
سیاسی حکومت شیعی صفویه اختصاص داده است .بحث در نتایج ظهور قزلباشها در
ِ
تشیع صفوی
شدن
تئوریزه
نحوه
و
کشور،
در
صفوی
ایدئولوژی
انتشار
ایران ،برنامهریزی
ِ
توسط فقهای لبنانی ،موضوعات بخش پایانی کتاب هستند.
*** 

 -831ابوذر :زبان تلخ حق
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /831 :



(محمد جالل کشک)
زندگینامه ابوذر غفاری و شرح مجاهدتها و فضایل اوست .انگیزه نویسنده از تألیف این
اثر ،بیان حقایق تحریفشده زندگی ابوذر و دیدگاهش نسبت به صحابه رسول خدا و به ویژه
خلفا است .وی با اشاره به ترجمه دکتر شریعتی از کتاب «ابوذر غفاری یار رسول خدا»
خداپرست سوسیالیست» در ایران
نوشته عبدالحمید السحار که با عنوان «ابوذر غفاری،
ِ
منتشر شده ،به دخل و تصرفهای مکرر مترجم اشاره کرده و آنها را نابجا و نابخشودنی
میداند و در این اثر میکوشد تا به دور از تعصبات مذهبی و تاریخی ،چهره واقعی این
مجاهد شریف را برای خوانندگان به تصویر بکشد .کتاب ،روایتی داستانی دارد و با نثری
روان و شیوا مراحل زندگی ابوذر را شرح میدهد .نویسنده پس از بیان چگونگی تشرف
ابوذر به اسالم ،گوشههایی از زندگی وی را نقل کرده و به رابطه صمیمانه و نزدیک وی با
رسول خدا و دیگر صحابه میپردازد .او پس از بیان گفتار پیامبر درباره شأن و منزلت ابوذر،
رویکرد وی را نسبت به حوادث پس از وفات ایشان و انتخاب خلیفه بازگو میکند .شرح
رابطه دوستانه ابوذر با علی و دیگر خلفا ،به ویژه عثمان ،بیان شجاعتهایش در اظهار حق
و جدال با منافقان و دشمنان اسالم از جمله موضوعات کتاب است.
*** 
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 -832توقیع نهایی امام زمان و داستان ایجاد مسجد جمکران
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /832 :



(محمد رضا زرگر)
نگاهی انتقادی است به آخرین نامه امام زمان به علی بن محمد سمری و داستان
چگونگی ساخت مسجد جمکران .نویسنده با اشاره به تضاد آشکار عقل و شرع با اندیشه
نیل به مطامع
ِ
مهدودیت شیعی آن را برساخته عدهای دروغ پرداز میداند که با هدف ِ
شخصی بدان اقدام کردهاند .او بحث را با نقد و بازبینی نامه مهدی در خصوص غیبت
کبری آغاز و انگیزههای جعل چنین نامهای را ذکر میکند .در بخش بعدی ،داستان
ساخت مسجد جمکران را به طور کامل نقل نموده و دروغها ،تضادها و کژیهای آن را
نمایان میسازد .در ادامه ،نگاهی دارد به موضع علما و مجتهدین شیعه پیرامون جمکران.
وی در این فصل دیدگاه  34تن از آنان را با استفاده از سخنرانیها ،خطبههای نماز جمعه،
مصاحبهها و استفتائات نقل شده از ایشان شرح داده و به تحلیل آنها میپردازد و بدین
ترتیب کتاب را به پایان میبرد.
*** 

 -834اصحاب کرام از زبان پیامبر محبوب اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /834 :



(ابن تیمیه – ترجمه :عبدالسالم)
بیان فضایل و مناقب صحابه بزرگوار و پاک پیامبر اکرم و پاسخ به دروغپردازیهای
شیعه درباره آنهاست .نویسنده در این اثر با استفاده از آیات نورانی قرآن مجید و گفتار
پرمغز رسول مهربانی – محمد مصطفی - شأن و جایگاه آنان را نزد خدای متعال و
ِ
فرستاده برحقش بازگو و از ساحتشان دفاع میکند .وی در ابتدا ،عالمترین صحابه را با
دالئل متعدد معرفی کرده و آنگاه به بحث دوباره افضل آنان میپردازد .علت برتری
(تفضیل) سه خلیفه اول بر علی ،شرح مشاجرات بین اصحاب پیامبر درباره موضوع خالفت
و نحوه برخورد صحیح ما با این امر ،مباحثی است که در ادامه بدانها پرداخته شده است.
*** 
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 -835اعتقادات صحیح هر مسلمان
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /835 :



(عبدالسالم برجس – ترجمه :أبو عمر تهرانی)
بیان اعتقادات اصیل اسالمی در پرتوی آیات هدایتگر قرآن و سنت و کالم پیامبر عظیم
الشأن اسالم است .این اثر در واقع ،فشرده و منتخب حدود  250کتابی است که علمای
متقدم در بیان باورهای دینی نوشتهاند .نویسنده بحث را با شرح اعتقادات صحیح در
توحید ربوبیت (یگانگی وجود خداوند) آغاز کرده و آنگاه به توصیف اسماء و صفات الهی
میپردازد .در فصل بعد ،معتقدات اسالمی را درباره توحید الوهیت (یگانگی در پرستش) و
جزئیات آن شرح داده و سپس باورهای اسالم را در مورد ارکان ششگانه ایمان (باور به
خدا ،مالئکه ،کتب آسمانی ،پیامبران ،روز جزا و تقدیر و خیر و شر آن) شرح میدهد .در
فصلهای آتی ،اعتقاد به حکم گناهان کبیره ،فضیلت صحابه پیامبر شأن و جایگاه اهل
بیت رسول خدا و کرامت اولیاء الله را بیان میکند .چرایی وجوب اطاعت از اولی األمر،
ِ
نهی شریعت از جدل در دین و راههای شناخت اهل هواء ،از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -836جوابهای نورانی در باره عاشورای حسینی
کدکتابخانهعقی ده 297/74 /836 :



(موالی غیور)
بیان دیدگاه اسالم در مورد عزاداری برای امام حسین و زیارت مرقد وی میباشد.
این کتاب که در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده است با استفاده از آیات نورانی قرآن کریم
و احادیث صحیح نبوی ،انحرافیبودن عقیده عزاداری و شیون و زاری برای مردگان –
بویژه امام حسین - را به اثبات میرساند .وی با استفاده از روایات متعدد در کتب
شیعی نشان میدهد که حتی ائمه و فقهای امامیه نیز به ُحرمت عزاداری و بدنآزاری
برای مردگان قائل بودهاند.
*** 
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 -837پیامدهای خطرناک تأویل
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /837 :



(عمر بن سلیمان اشقر)
عواقب شوم تأویل نصوص و اسماء و صفات را بیان کرده و دالیل نادرستی و بطالن آن
را شرح میدهد .به تصریح مؤلف ،یکی از معضالتی که دامنگیر مباحث کالمی شده تأویل
و تفسیر به رأی مفاهیم و اصطالحات است و وی در این اثر کوشیده تا نادرست بودن این
شیوه را اثبات نماید .او بحث را با مفهوم تأویل و انواع آن آغاز کرده و درباره تأویل مذموم
سخن میگوید .وی سپس به تناقضگوییهای اهل تأویل پرداخته و درباره ماهیت صفات
خدا و متشابه بودن آنها بحث میکند .در بخش بعد ،به حقیقتیابی این ادعای اهل تأویل
میپردازد که آنان در پی علمای اصولی گام برمیدارند .همچنین ،شروطی را برمیشمارد
ِ
که علمای اصولی حصول آنها را برای تحقق امر تأویل واجب میدانند .دالیل بطالن تأویل،
فسادآور تأویل ،مباحثی است که در ادامه میآید.
ویرانگر آن و موارد
پیامدهای
ِ
ِ
*** 

 -838بزرگترین نعمت بهشت (رؤیت خداوند)
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /838 :



(امام ابن قیم جوزیه – ترجمه :ابوعمر تهرانی)
ترجمه بخشی از کتاب «حادی األرواح إلی بالد األفراح» اثر ابن جوزیه است که در آن،
به بیان نعمتهای بهشتی و اثبات دیدن خداوند توسط بهشتیان پرداخته است .نویسنده،
بحث را با شرح و تفسیر آیاتی از قرآن آغاز میکند که درباره مالقات بندگان با
ً
پروردگارشان است .سپس دالیلی ارائه میدهد که اصوال چرا چنین امری واقع میگردد.
ّ
در خالل بیان این ادله ،روایات متعددی از حضرت رسول و صحابه کرام ایشان در این باره
وقوع قطعی این امر در بهشت دارند.
نقل میشود که همگی داللت بر صحت و ِ
*** 

 -839آخرین فراخوان
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /839 :
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(محمد ابراهیم شمسی)
بیان اعتقادات اساسی و توحیدی اسالم و راه رسیدن به توحید و حفظ و نشر آن در
تمام جنبههای زندگی فردی و اجتماعی است .از آنجا که توحید ،مهمترین اصل عقیدتی
اسالم و (در کنار اقرار به نبوت پیامبر اکرم )شرط تشرف به دین مبین اسالم است،
نویسنده در این اثر مبانی اندیشه توحیدی را تشریح نموده و راههای شناخت شرک و کفر و
دوری از آنها را بازگو میکند .وی پس از بیان معنای واژههای مهم عقیدتی در اسالم
(همچون عبادت ،شرک ،توحید ،شفاعت ،ظلم ،حق ،اله و فسق) اهداف و مصادیق عبادت
ِ
پروردگار یکتا را برشمرده و نمودها و جنبههای گوناگون آن را شرح میدهد .سپس به
ریشههای ورود شرک و کفر در اندیشه عبادی بشر اشاره و راههای درمان آن را بیان
میکند .قواید یکتاپرستی ،سیره عملی بزرگان دین در حفظ و تقویت تفکر توحیدی ،نمونه
دعاهای توحیدی در قرآن و اعجاز عددی قرآن مباحثی است که در ادامه میآید.
*** 

 -840راز دلبران ،نامهای از چاپهار به قم
کدکتابخانهعقی ده 297/482 /840 :



(موالنا عبدالله چاپهاری)
متن کامل نامه مؤلف به مؤسسه تبلیغی «در راه حق» در شهر قم میباشد .موسسه
مذکور ،که به ظاهر به امر تبلیغ و ترویج باورهای اسالمی در بین جوانان فعالیت دارد ،در
دهه شصت با انتشار جزواتی که حاوی باورهای افراطی شیعه در زمینه امامت بود ،مناطق
سنی نشین شرق ایران را آماج تبلیغات منفی خود قرار داده بود .نویسنده در این نامه ،با
استناد به آیات قرآن و سنت نبوی ،خطای دستاندرکاران موسسه مذکور را در ایجاد تفرقه
بین مسلمانان ایران و زمینه نفوذ بیگانگان و باورهای دینی مردم خاطر نشان کرده و آنان
را به بازگشتن به وحدت اسالمی و تقریب مذهب دعوت مینماید.
*** 

 -841بن بست
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /841 :
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(علی حسین امیری)
اثر مبسوطی است در پاسخ به ردیههای کتاب «سرخاب و سفیداب» و روشنگری درباره
خطاها و دروغهای تاریخی ،حدیثی و عقیدتی شیعه .نویسنده ،بخش نخست کتاب را به
ارائه پاسخهای مستدل به ردیههایی اختصاص داده است که برخی از شیعیان بر اثر سه
جلدی "سرخاب و سفیداب" وی نوشتهاند .در بخش بعد ،به میزان اعتبار حدیث در فهم
سنت پیامبر را بررسی نموده و آنگاه ،سخنان ائمه ،فالسفه ،بزرگان و سیاستمداران شیعه را
درباره شأن و جایگاه خلفا و اعتقادات اهل سنت نقل میکند .سپس ،ضمن اشاره به روابط
حسنه حضرت علی و خلفا ،اشتباهات علما و محققین شیعه را در پژوهشهای تاریخی و
دینی برمیشمارد .در بخش پایانی کتاب ،متن عربی کتاب «رجال الشیعه في أسانید
السنه» اثر شیخ محمد جعفر طبسی را ارائه میدهد.
*** 

 -842بخوانند و داوری کنند
کدکتابخانهعقی ده 297/52 /842 :



(احمد کسروی)
پژوهشی تاریخی – مذهبی است درباره چگونگی پیدایش و نمو اندیشه شیعه و مفاسد و
معضالت دینی ،اجتماعی و سیاسی ناشی از آن .نویسنده در آغاز ،عوامل سیاسی-
ِ
اجتماعیای را برمی شمرد که منجر به بسیج گروهی از مسلمانان علوی و مبارزه سیاسی
ِ
نام شیعه شد .در فصل بعد ،ضمن اشاره به اصول عقاید شیعه ،اشکاالت و
آنان تحت لوای ِ
شبهات دینی و منطقی مختلفی را متوجه آن کرده و انحرافات آن را از آموزههای اصیل
اسالم خاطر نشان میسازد .در فصل بعد ،به مفاسد و زیانهای مصیبتباری اشاره میکند
که در نتیجه شیوع اندیشه شیعی ،متوجه اسالم و جامعه مسلمانان شده است .در فصل
پایانی کتاب ،به ظلم و ستمهایی میپردازد که از جانب علما و روحانیون شیعه ،بر جوامع
شیعی تحمیل شده است.
*** 
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 -843نامهای به لندن
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /843 :



(عبدالله حیدری)
دفاع از ارزشهای دینی و عقاید ناب اسالمی در برابر شبهه و تهمتهاست .انگیزه
نگارش اثر حاضر ،مقالهای است که شخصی به نام «م .کردستانی» در شماره  397روزنامه
کیهان لندن منتشر نمود با نام «کاسهای زیرنیم کاسه حمایت از کردها و بلوچهاست».
ُ
نامبرده ،این مقاله را در نقد دیدگاههای منتشر شده دو هموطن بلوچ و کرد نوشته است
مشکالت اهل سنت ایران و محدودیتهای مذهبی و عبادیشان سخن
که درباره مصائب و
ِ
گفته بودند .در نوشتار حاضر ،نویسنده در صدد پاسخ به تهمتهایی برآمده است که
«کردستانی» متوجه کل عقاید دینی و ارزشهای اسالمی کرده است .او با اشاره به آیات
نورانی کالمالله مجید و سنت و سیره پیامبر پاک صلی الله علیه وسلم  ،باورهای اصیل
اسالمی را ُم ّبرا از هر عیب و نقصی نشان داده و مشکالت و کاستیهای احتمالی را رضی
الله عنه نه به خاطر ضعف و خطای دین و اشتباه شارع مقدس ،بلکه به دلیل برداشت
ناصواب و کجسلیقگیهای فردی میداند .وی همچنین گوشههایی از مظلومیتهای چند
دهه اخیر اهل سنت ایران را در حفظ و اشاعه و بزرگداشت ارزشهای مذهبیشان بیان
کرده و بدین صورت اشتباهات نگارنده مقاله مذکور را خاطرنشان میسازد.
*** 

 -844شرح کوتاهی بر دعای کمیل
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /844 :



(عبدالله حیدری)
شرح و تفسیر دعای کمیل و بیان مفاهیم عمیق اعتقادی و عبادی آن است .نویسنده
در آغاز ،مقصود از آفرینش انسان را بیان و آنگاه معنا و مفهوم و هدف از تضرع دعا به درگاه
احدیت را بازگو میکند .در ادامه ،بخشهای مختلف دعای کمیل را مورد مداقه قرار داده و
با بهرهگیری از آیات قرآن و روایات حضرت رسول مفاهیم آن را تفسیر میکند و باورهای
توحیدی و ناب آن را برجسته میسازد.
*** 
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 -845بریلویت تاریخ و عقیده
کدکتابخانهعقی ده 297/53 /845 :



(موفق افغان)
معرفی فرقه بریلوی هندوستان و شرح چگونگی پیدایش و گسترش آنان و عقاید
انحرافی و بدعتگذارانهشان است .این فرقه ،که مؤسس آن احمد خان بریلوی است ،از
فرقههای انحرافی و دستبافته شیعه است .بریلویت ،که در ظاهر به تشیع شباهت دارد زیر
لوای تقیه ،وارد مذهب حنفی رایج در منطقه «اوتراپرادش» هند شد تا بتواند عقاید شیعی
خود را در کالبد اسالمی آنجا وارد کند .بریلویها ،همان ویژگیهای افراطی ،متعصب و
بودن شیعیان را دارند و همواره مورد حمایت دولت انگلستان و حکومت شیعی
بدعتگذار
ِ
َ
ایران بودهاند .نویسنده در این اثر ،قصد دارد تا ماهیت راستین ایشان را برمال و عقاید
افراطی و غیر دینیشان را آشکار سازد .وی در آغاز زندگی و فعالیتهای مؤسس این فرقه
را به همراه گوشههایی از رذایل اخالقی وی بیان کرده و آنگاه ،عقاید بدعتگذارانه آنان را به
تفصیل شرح میدهد .توضیح اعتقادات مشرکانه ایشان در خصوص بشرنبودن رسول الله،
غلط روحانیون بریلوی
حضور و نظارت دائمی پیامبر در همه زمانها و مکانها ،آموزههای ِ
در تعمیر ،بزرگداشت و زیارت قبور ،شیوه افراطی ایشان در تکفیر و تفسیق مخالفانشان و
ِ
مسلمانان موحد وهابی عربستان (به تقلید از حکومت ایران) مباحث
دشمنی آنان با
ِ
ِ
دیگری هستند که در ادامه بدانها پرداخته شده است.
*** 

 -846کیمیای سعادت
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /846 :



(امام محمد غزالی)
اثري عقیدتی است در بیان شناخت خدا و دین و راههای کسب رضای پروردگار .این
بزرگ «احیاء علوم الدین» با کمی افزونی و
کتاب ،در واقع ،چکیدهای است از کتاب
ِ
کاستی ،و غزالی آن را با همان نظم و ترتیب و با نثری روان و زیبا به زبان پارسی نوشته
است .ارزش این اثر تا بدان جاست که دانشوران آن را «دائره المعارف اسالمی و عرفانی»
به شمار آوردهاند .مقدمه کتاب در چهار عنوان است :خودشناسی ،خداشناسی ،دنیاشناسی
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و آخرتشناسی .متن کتاب نیز به چهار رکن تقسیم شده است :عبادات ،معامالت ،مهلکات
ّ
و ُمنجیات .در بخش عبادات ،غزالی به ظاهر عبادت نپرداخته ،بلکه در همه جا ،درباره
فلسفه عبادات و معانی آنها نیز بحث کرده است .در بخش معامالت ،احکام و شرایط خرید
ُ
و فروش شرعی و صحیح را بیان کرده و آنگاه ،به اسباب گناه و نابودی اخروی انسان
میپردازد .بخش پایانی کتاب نیز به راههای کسب خشنودی الهی اختصاص دارد.
*** 

 400 -847نصیحت اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /400 :



(احمد عز الدین بیانونی)
مجموعه  400پند و اندرز درباره اعمال و مناسک مختلف اسالمی است .نویسنده با
استفاده از آیات قرآن کریم و روایات نقل شده از رسول پاک اسالم ،این اندرزها را در 19
اصل موضوع ،از آوردن
موضوع مختلف جمعآوری کرده است .وی برای تمرکز خواننده بر ِ
متن عربی و یا منابع و مصادر این نصایح خودداری نموده است .برخی از موضوعات کتاب
عبارتند از :طهارت ،وضو ،غسل ،نماز ،صدقه ،حج ،جهاد ،خرید و فروش ،ازدواج ،غذا و
نوشیدن ،نیکوکاری و ادب.
*** 

 -848هزار سوال و جواب در ارتباط با تربیت اسالمی ،ریاضی ،علوم و
معلومات عمومی
کدکتابخانهعقی ده 297/485 /848 :



(محی الدین مستو)
دانشنامه مختصر علمی – اسالمی برای کودکان و نوجوانان است .نویسنده در این اثر
کوشیده است معارف و ارزشهای اسالمی را با یافتههای علمی بشر عجین کرده و آنها را
در قالب پرسش و پاسخ عرضه نماید .وی بدین منظور ،مطالب کتاب را در قالب  200دسته
پرسش 5تایی تنظیم نموده و تالش کرده است تا هر مجموعه سئوال ،تنوع موضوع داشته
باشد .لذا در هر گروه ،مطالبی با موضوعات مختلف میخوانیم.
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*** 

 -850خواهرم بخوان تا فریب ندهند
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /850 :



(ابوبکر جابر الجزائری)
رساله کوتاهی است درباره خطرات اجتماعی و اخالقیای که دختران و زنان مسلمان را
مناسبات
جدید حاکم بر دنیا،
تهدید میکند .نویسنده با اشاره به شرایط اجتماعی و انسانی
ِ
ِ
بینافردی را بستری برای اغفال و آلودهکردن دامن دختران و زنان مسلمان میداند و
میکوشد تا با معرفی و روشنگری درباره این دامها و ظواهر فریبنده امروزی ،آنان را از
خطرات بالقوه برهاند .فلسفه و برکات حجاب  -به عنوان دژی مستحکم در برابر
وسوسههای شیطان -و دستورات اسالم و پیامبر پاک درباره رعایت حدود مراوده با
نامحرمان ،از جمله مسائل و نکاتی است که در این اثر بدانها پرداخته است.
*** 

 -851دالیل توحید 50 :سئوال و جواب درباره عقیده
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /851 :



(نبیل محمد محمود – ترجمه :سردار محمد یوسف رحمتی)
بیان مهمترین باورهای دینی و عقیدتی اسالم در قالب پرسش و پاسخ است .نویسنده
در این اثر 50 ،پرسش مهم در مسائل عقیدتی مختلف را برگزیده و با بهرهگیری از آیات
قرآن مجید و سخنان پیامبر فرزانه اسالم به آنها پاسخ میگوید .موضوع کلی پرسشها
عبارتند از :راههای شناخت خداوند متعال ،مهفوم ایمان ،شناخت پیامبر خدا و معجزات
وی ،توحید و انواع آن ،انواع عبادات ،مفهوم و مصادیق شرک ،ارکان ایمان ،انواع کفر و
معنی قضا و قدر و تفاوت آنها.
*** 

 -852رد اوهام و سحر و جادو و براساس قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /852 :
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(صادق رجبیان تمک)
اثر کوتاهی است در معرفی سحر و جادو از دیدگاه قرآن و چگونگی دوری از آن .کتاب،
با لزوم پیروی از کالم خدا و سنت حسنه پیامبر آغاز شده و در ادامه ،به مفهوم سحر و
مفاسدی میپردازد که ساحری و جادوگری در پی خواهد داشت .عالج سحر با سحر و
حکم این کار و روشهای اجتناب از گرفتاری در دام ساحران ،موضوع دیگر مباحث کتاب
است.
*** 

 -853زندگی کودک مسلمان
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /853 :



(ترجمه :محمد گل گمشادزهی)
اثر مختصر و خواندنیای است درباره اعمال شایسته و ذکرهای روزانه برای کودک
مسلمان .در این کتاب ،تالش شده است تا با نثری ساده و لحنی دوستانه ،برخی از واجبات
و مستحبات دینی برای کودک مسلمان بیان شود و وظایف او را در لحظات مختلف روز و
شب نسبت به خداوند متعال و بندگانش شرح دهد .بدین منظور ،برخی از روایات رسیده از
پیامبر رحمت و مغفرت در رویدادهای روزانه و مواجهه با برخی امور ،بیان میشود.
برخی از آنها عبارتند از :ذکر بیدارشدن از خواب ،اهمیت بهداشت دهان و دندان ،دعای
ذکر
ذکر شنیدن اذان ،دعای ورود و خروج برای خانه و مسجدِ ،
آغاز و پایان وضوِ ،
غذاخوردن و آب نوشیدن ،اهمیت نیکویی به پدر و مادر و زیردستان ،سنت عیادت از بیمار
و دعا در هنگام مصیبت.
*** 

 -854عواقب دردناک ارتباط تلفنی نامشروع
محمد عبدالعزیز الحمیدی
کدکتابخانهعقی ده297/63 /***:



بیان گوشههایی از گرفتاری و مشکالتی است که در نتیجه ارتباط تلفنی نامشروع،
دامنگیر افراد میشود .نویسنده در این کتاب خواندنی ،سرگذشت انسانهای مؤمنی را ذکر
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نامشروع وسوسهانگیز ،فریفته اغواگریهای شیطان
میکند که به وسیله تماسهای تلفنی
ِ
شده و عزت و اعتبار خود را در این راه از دست دادند .وی در آغاز ،علت طرح چنین
مسئلهای را بیان نموده و در ادامه ،ناهنجاریهای به بارآمده ناشی از تلفن را برمیشمارد.
در پایان ،جلوههای ظاهری و فریبندهای را معرفی میکند که گمراه کننده فرد بوده و او را
از مسیر حق و ایمان منحرف میکنند.
*** 

 -855فرار از واقعیت تا کی؟
مجیب شاهوزهی
کدکتابخانهعقی ده297/94 /***:



پژوهشی تاریخی -حدیثی است درباره حقیقت ازدواج ام کلثوم دختر امام علی با
حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنهم  .هدف از تألیف این اثر ،پاسخ به دروغپردازیهای
شیعه نسبت به جعلیبودن ماجرای ازدواج آن بانوی گرامی با خلیفه دوم مسلمین و
انگیزه آن ،نقد و تحلیل کتاب «افسانه ازدواج» است که نویسندۀ آن ،منکر وقوع این پیوند
مبارک میباشد .مؤلف در آغاز کتاب ،روایاتی مؤثق از ائمه گرانقدر شیعه و اهل بیت نبی
کریم روایت میکند درباره لزوم پایبندی به قرآن و معیار قراردادن کتاب خدا در هنگام
بررسی و عیار سنجی احادیث نقلشده از آنان .آنگاه به نقل از علمای انساب و کتابهای
ِ
شرح حال تراجم کیفیت ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم را بیان و در فصل بعد ،نظر علما و
مجتهدان بزرگ شیعه را نیز درباره این واقعه نقل مینماید .فصل پایانی کتاب ،نگاهی است
به اقوال نظرات علمای ربانی اسالم درباره صحابه گرانقدر پیامبر اسالم.
*** 

 -856فقط برای جوانان در رمضان
شیخ محمد الدرویش
کدکتابخانهعقی ده297/67 /***:



گفتوگویی دوستانه و صمیمانه با جوانان مسلمان است که آنان را به بازاندیشی در
ایمان و باورهای دینی خود دعوت میکند .نویسنده ،ماه مبارک رمضان را فرصت مغتنمی
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میداند برای جوانان تا بیپرده و صریح با آنان سخن بگوید و لغزشهای عقیدتی برخی را
به ایشان خاطر نشان سازد .وی ضمن اشاره به فطرت و طینت پاک انسانها ،به ویژه
جوانان مسلمان ،از آنان میخواهد تا با توکل به خدا و مداومت در عبادت ،کاهلی و
ُسستیای را که نتیجه نفس اماره و وسوسههای شیطان است کنار بگذارند و همانطور که
در ماه مبارک مرضان خود را خالصانه در پیشگاه باری تعالی قرار دادهاند ،در دیگر ایام سال
نهاد خداوند مهربان باشند .بدین منظور ،راهکارهایی را برای
نیز بنده درستکار و پاک ِ
بهترزیستن و بهتر عبادتکردن در اختیار جوانان قرار میدهد.
*** 

 -857کارنامه امام زمان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /857 :



(محمد باقر سجودی)
بررسی دیدگاه شیعه و سنی درباره مهدی موعود و بیان نقاط اختالف میان آنهاست.
مخدوش مهدی افسانهای را برای خواننده برمال
هدف نویسنده کتاب ،آن است که چهره
ِ
حقیقت او عرضه کند .وی بحث را با بیان دیدگاه اهل
سازد و تصویری شفاف و گویا از
ِ
سنت درباره مهدی یا نجاتبخش آخرالزمان آغاز کرده و عقیده شیعه را درباره آوردن دین
جدید از جانب وی نقل و تحلیل میکند .سپس به مفهوم «عقیده رجعت» در تفکر شیعی
مهدی شیعی ،شرک و حرام است .در
پرداخته و با دالیل متعدد ثابت میکند که اعتقاد به
ِ
ادامه علل و عواملی را معرفی میکند که منجر به جعل نام و شخصیت مهدی و
داستانسرایی برای وی شد .مقایسه بین موعود شیعیان و یهودیان و بحث در نشانههای
ظهور مهدی ،در ادامه فصلهای کتاب میآیند.
ِ
*** 

 -858مقام صحابه و زندگی خلفای راشدین در یک نگاه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /858 :



(عبدالرحیم محمودی)
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شرح کوتاه احوال و سیره خلفای راشدین و خدمات آن بزرگواران است .در این اثر
آوردن حضرات ابوبکر ،عمر ،عثمان و علی -رضی
خواندنی ،با نام و نسبت و نحوه اسالم
ِ
الله عنهم -آشنا میشویم و گوشههایی از مکارم اخالقی و ویژگیهای ایمانی ایشان را درک
خواهیم کرد .نویسنده کوشیده است تا با نثری روان ،مختصری از زندگی هر یک را بیان
کند و نمونههایی از عدالت ،حقطلبی و درستکاری این یاران باوفای پیامبر اسالم صلی الله
علیه وسلم را به تصویر کشد .همچنین به روابط خویشاوندی آنان اشاره کرده و نشان
میدهد که برخالف سخن دشمنان اسالم چه رابطه گرم و دوستانهای بین ایشان وجود
داشته است.
*** 

 -859موافقات حضرت عمر
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /859 :



(موالنا محمد ضیاء قاسمی)
مواردی را توضیح میدهد که مطابق پیشنهاد و موافق با میل قلبی حضرت عمر
فاروق -رضی الله عنه -وحی نازل شده است .این موارد ،که به آنها «موافقات» گفته
میشود ،نشاندهنده شخصیت واال و دانش و خردمندی این صحابی گرانقدر پیامبر اکرم-
صلی الله علیه وسلم -و درک صحیح آن عزیز از شرایط اجتماعی و نیازهای دینی جامعه
نوپای اسالمی است؛ زیرا در موارد بسیاری آیات قرآن مطابق تقاضا و تمنای قلبی وی نازل
شده است .نویسنده از میان موارد موجود 16 ،مورد انتخاب کرده و به بیان ماجرای آنها
پرداخته است؛ از جمله :نماز نفل در مقام ابراهیم ،حکم دشمن جبرئیل ،نماز بر جنازه
منافقان ،شرب خمر ،حکم طالق ،ممنوعیت از ورود به خانهها در اوقات خاص و قلم و
دوات.
*** 

 -860نکتههایی برای بهتر زیستن
ّ
(فواد رسا)
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /860 :
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نکتهها و مطالب کلیدی و مهمی را برای بهتر زیستن در دنیا و کسب رضای پروردگار
در آخرت بیان میکند .اسالم عزیز از چنان جامعیتی و کمالی برخوردار است که هیچ
نکته ای را فروگذار نکرده و هیچ نیازی را از یاد نبرده است .در اثر حاضر میبینیم که
چگونه می توان با تدبر در آیات الهی و پیروی از سنت شریف نبوی صلی الله علیه وسلم ،
ُ
راه آرامش و سعادت دنیوی و – انشاء الله – رستگاری اخروی را در پیش گیریم ،بدون آن
که نیازمند توصیه هیچ روانشناس و دانشمند غربی باشیم .نویسنده در بخش نخست کتاب
با بهرهگیری از تعالیم ناب دینی 73 ،توصیه و نکته مفید و متنوع برای بهتر بودن و بهتر
زندگینامه ارائه میدهد .و در بخش بعد ،به توصیف تواناییهای فوقالعاده انسان در
زمینههای متفاوت پرداخته و آنگاه ،به نقش عقل و شعور انسان در ساختن زندگی شایسته
اشاره میکند .او پس از ذکر نکاتی در لزوم واقعیتگرایی و ارزشهای آن ،از حس
حقیقتجویی و اعتمادبهنفس انسان به عنوان ارزشهای مهم بشری سخن میگوید و
نقش این ویژگیها و حواس را در ساختن دنیای بهتر تبیین میکند.
*** 

 -861گرههای کور در مذهب شیعه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /861 :



(عبدالله حیدری)
دیدگاهها و اعتقادات شرکآلود و نادرست شیعه را بررسی و نقد میکند .نویسنده در
این اثر تالش کرده است تا با بیان مهمترین تعارضهای مذهب با آموزههای اسالمی ،ریشه
آنها را پیدا کند و علت نادرستی و ُبطالن هریک را شرح دهد .وی کتاب را با توضیح
ِ
ماهیت وهابیت و دالیل دشمنی شیعیان با آن آغاز میکند .آنگاه در خالل فصلهای آتی،
ِ
ِ
به این پرسشها پاسخ میگوید که آیا «امامت» از اصول دین است؛ حقیقت ماجرای غدیر
چیست؛ آیا ائمه شیعه معصوم بودهاند؛ آیا در اسالم تقیه وجود دارد و امری توجیهپذیر
توان غیر عادی و خارق العادهای داشتهاند .وی با استفاده از
است ،و اینکه آیا امامان شیعه ِ
آیات نورانی قرآن کریم و سخنان حکیمانه پیامبر گرامی اسالم توضیح میدهد که باور
عقاید غلو آمیز را انحرافی و بدعتآمیز میدانیم.
اصیل و صحیح دینی کدام است و چرا
ِ
ِ
*** 
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 1200 - 862سئوال و جواب درباره قرآن ،سنت ،فقه و سیره
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /862 :



(محمد طه – ترجمه :عبدالعزیر سلیمی)
درسنامه اعتقادات و مناسک اسالمی است که به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده
است ،هدف نویسنده از نگارش این اثر ،بیان اعتقادات اسالمی و چگونگی عمل به واجبات
و مستحبات و بیان دلیل دوری از مکروهات و محرمات است ،وی پرسشها را در
دستهای پنجتایی و با موضوعات مختلف و متنوعی ارائه کرده است تا از یکسانی متن،
اجناب کرده و خواننده ،عالقهمند به دنبال کردن پرسشهای آن شود .موضوعات
گوناگونی همچون تاریخ اسالم ،تفسیر برخی از آیات قرآن ،طرح روایات مهم نبوی و شرح
آنها ،سیره حضرت رسول و مسایل روزمره و همگانی فقهای که برای هر مسلمانی مطرح
میگردد ،از جمله موضوعات پرسشهای کتاب است.
*** 

 -863سنت الهی در پیکار میان حق و باطل
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /863 :



(عبدالکریم زیدان)
مفهوم «حق» و «باطل» را بیان نموده و سنت خداوند را در جدال میان آن دو تشریح
میکند .نویسنده در آغاز ،این دو واژه را در لغت و اصطالح تعریف میکند و مراد از پیکار
بین آنها و ابزارها و توانایی هرکدام را توضیح میدهد .سپس با استناد به آیات نورانی قرآن
کریم ،نشان میدهد که پروردگار متعال چگونه مؤمنین را در نبرد با باطل و ظلمت یاری
میرساند .در ادامه ،هفت شرط الزم برای چیرهشدن بر باطل را نام برده و آنگاه ،به
لغزشها و خطاهایی میپردازد که موجب سستی و مانع پیروزی حق بر باطل است.
*** 

 -864دعا و درمان با کتاب و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /864 :



(سعید بن علی بن وهف قحطانی)
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فضایل دعاکردن به درگاه پروردگار متعال را بیان کرده و چگونگی درمان بیماریها و
مشکالت را با دعا شرح میدهد .نویسنده در آغاز ،برکات و فواید و آداب دعاکردن و اسباب
اجابت آن را توضیح داده و به شرح اوقات ،حاالت و مکانهایی میپردازد که دعا در آنها
اجابت میشود .وی پس از بیان اهمیت معالجه با آیات قرآن و دعاهای مأثور ،چگونگی
عالج برخی بیماریها و مشکالت روحی را با دعاهای توحیدی توضیح میدهد.
*** 

 -865کوتهبینی و زیادهروی در باره علی
کدکتابخانهعقی ده 297/45 /865 :



رسالهای است کوتاه درباره نگرش دوستداران و مخالفان افراطی حضرت علی
نسبت به ایشان و بررسی صحت و ُسقم ادعای آنان درباره آن بزرگوار .نویسنده با اشاره به
اختالف تاریخی و دیرپای امت اسالم درباره امیرالمؤمنین علی میکوشد تا با استناد به
آیات نورانی قرآن مجید ،گفتار پیامبر ،سخنان امام علی و شواهد و گزارشهای تاریخی،
حقیقت را از میان ُح ّب و بغضهای تاریخ بیرون آورده و نشان دهد که نه آنچنان که
خوارج و نواصب میگفتند علی با قبول حکمیت از اسالم خارج شده و نه چنین که
شیعیان میگویند خلیفه بالفصل پیامبر و بری از گناه و خطاست .وی بحث را با بیان
وقایع پس از وفات رسول اکرم و اختالف نظر صحابه بر سر تعیین خلیفه آغاز میکند و به
چگونگی تشکیل شورای سقیفه و آنگاه خالفت ابوبکر و عمر و عثمان میپردازد .وی با
بهرهمندی از اقوال مستدل تاریخی (همچون تاریخ طبری) و سخنان حضرت علی در نهج
البالغه به نقل و تحلیل حوادث جنگ صفین و ماجرای حکمیت دست میزند و بدین
صورت ،چهره علی را به دور از خرافات و دشمنیها به تصویر میکشد.
*** 

 -866ندای ایمان در پرتو قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /866 :



(محمد بن جمیل زینو)
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اعتقادها و ارزشهای اسالمی را در پرتو آموزههای قرآن کریم و سنت پیامبر پاک
اسالم -صلی الله علیه وسلم -بیان میکند .نویسنده با اشاره به نهضت بیداری اسالمی در
جهان و اقبال بینظیر به سوی اسالم و فراگیری اصول و مبانی آن ،انگیزه تألیف این اثر را
فراهم کردن مرجعی مناسب و ساده برای عالقهمندان و دعوتگران عنوان کرده است که
در آن ،به مهمترین پرسشها و شبهات درباره اسالم عزیز در قالب  32موضوع کلی پاسخ
داده است .وی مباحث و احکام مربوط به آنها را به صورت سئوال و جواب مطرح کرده و
در هر مورد به صورت مستدل و با ارائه دالیل متعدد پاسخ میدهد .برخی از موضوعات
عبارتند از :ارکان ایمان و اسالم و معنای آنها ،حق خداوند بر بندگان ،توحید و شرک و انواع
آنها ،توسل ،سنت و بدعت ،زیارت قبور و جاهلیت قدیم و جدید.
*** 

 -867ثابتهای انکارناپذیر
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /867 :



(ابن تیمیه)
اثر حاضر ،ترجمه بخشی از کتاب بزرگ و مشهور «فتاوای ابن تیمیه» است که در پاسخ
به مسایل شرعی به رشته تحریر درآمده است .در این رساله ،به این سئوال پاسخ داده شده
است که آیا هرکس میتواند با کوشش وسعی خود ،در هر مسئلهای که در آن اختالف و
نزاع است ،حق را بشناسد یا خیر ،و هرگاه حق را بشناسد ولی به اندازه وضع خود سعی
کرد و به حق نرسید ،بلکه به چیزی معتقد شد که به نظرش حق است – در حالی که
چنین نیست – آیا مستحق عذاب و عقاب است .نویسنده ،جوابهای این پرسشها را به
سه دسته تقسیم کرده و آنها را برای خواننده بازگو مینماید.
*** 

 -868ماه مبارک رمضان
شاهراه رستگاری (فضایل و احکام رمضان)
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /868 :



(ام جهاد و ام شهید)
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احکام فقهی مربوط
فلسفه روزه ماه مبارک رمضان و آثار و برکات آن را تشریح کرده و
ِ
فضایل
به روزه را توضیح میدهد .نویسنده ،کتاب را با چگونگی استقبال از ماه رمضان و
ِ
بیشمار آن آغاز میکند .در ادامه ،فواید جسمی و روحی روزه را برشمرده و آنگاه ،سیره
بهترین بنده خدا – حضرت محمد - را در روزهداری شرح میدهد .آداب روزهداری و
مکروهات روزه ،موضوع بخش بعدی کتاب است .وی سپس آن دسته از
مستحبات و
ِ
نماز
احکام فقهی روزه را شرح میدهد که افراد کمتر بدان توجه میکنند .بحث در
ِ
کیفیت ِ
تراویح ،آداب اعتکاف و اعمال مربوط به لیله القدر ،موضوع دیگر بخشهای کتاب است.
*** 

 -869عقیدۀ اهل سنت و جماعت
(نظام الدین نافع)
بیان اعتقادات اسالمی و باورهای دینی براساس دیدگاههای اهل سنت و جماعت است.
کتاب با شرح مفهوم توحید و تقسیمات مختلف آن (ربوبیت ،اسماء و صفات ،الوهیت) آغاز
میشود و در ادامه ،معنای شرک و اقسام آن (اکبر ،اصغر ،خفی) و فضیلت کلمۀ شهادت و
شروط هشتگانه «ال إله إال الله» به بحث گذاشته میشود .طرح یکصد و هفده پرسش و
پاسخ در مورد مسایل گوناگون توحیدی ،موضوع فصل آتی کتاب است .نویسنده سپس
عقیده اهل سنت را در باره قضا و قدر و موضوعات مربوط به آن تبیین نموده و آنگاه اسباب
دینی ،طبیعی و مادیای را که موجب زیادی یا کمی ُعمر و رزق انسان میشوند معرفی
کرده و در باره آنها توضیح میدهد.
*** 

 -870زندگی سعادتمندان
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /870 :



(توفیق محمد مصری – ترجمه :محمد عبداللطیف انصاری)
سیره و شرح حال یاران رسول الله در قرآن کریم ،روایات نبوی و اقوال ائمه شیعه
است .هدف از نگارش این اثر ،دفاع از َ
ساحت صحابه پیامبر خدا و گفتار و کردار آنها و
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یادآوری شأن و جایگاه پرارج آنهاست .نویسنده ،کتاب را با شرح و تفسیر و بیان شأن نزول
ِ
آیاتی از قرآن شروع میکند که درباره مهاجرین و انصار و دوستان واقعی رسول اکرم نازل
شده است .او در این بخش ،با ذکر آیات متعدد قرآن کریم ،نشان میدهد که صحابه پیامبر
مردانی درستکار ،مؤمنین حقیقی و مجاهدینی شایسته بودند که رضوان الهی و بزرگترین
پیامبر رحمت نقل
پاداش اخروی ،نصیبشان شده بود .در فصل دوم روایات بسیاری از
ِ
شده که در موقعیتها و موضوعات مختلف ،یاران خود را ستوده و آنان را شایسته بهترین
نعمات و احترامها میدانست .نویسنده ،بخش سوم را به گفتههای صحابه در حق یکدیگر و
ستایش متقابل آنان اختصاص داده و بدین شکل ،نشان میدهد که چه دوستی و الفتی
میان ایشان برقرار بوده است .فصل چهارم به روابط خویشاوندی بین اهل بیت و صحابه و
ّ
ازدواجهای میان آنها پرداخته و مدرک دیگری دال بر محبت و مودت میان آنان ،در اختیار
خواننده قرار میدهد .فصل پنجم کتاب ،نکتههایی است آموزنده از زندگی اهل بیت و
صحابه و رفتارهای آنان نسبت به یکدیگر .برخی از موضوعات و حکایتهای این بخش،
عبارتند از :موضع علی در برابر دشنام به شیخین ،سخنان علی در باره شهادت عمر ،رابطه
عایشه و فاطمه زهرا ،روش عملی با اهل نجران و فضایل ابوبکر و عمر.
*** 

 -871اإلعتصام در شناخت بدعت و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /871 :



(امام ابواسحاق شاطبی)
پژوهشی بسیار مفصل است درباره سیره و سنتهای حسنه پیامبر مغفرت محمد
مصطفی و شناخت بدعتهای وارد شده در اسالم و رد و نفی آنها .نویسنده ،کتاب را با
ّ
تعریف بدعت و معانی و مشتقات آن آغاز میکند و در ادامه با استعانت از آیات هدایتگر
قرآن کریم ،روایات نبوی ،گفتار صحابه ،تابعین و علمای دینی ،به نکوهش بدعتگذاری و
شرح چگونگی نگونساری پیروان آن میپردازد .در فصل آتی ،آنچه را که از عرفا و صوفیان
مشهور در نکوهش بدعت آمده است ،نقل میکند و سپس اعمال حرام را یکایک نام برده و
درجات گناه
تفاوت
عواقب ناگوار هرکدام را شرح میدهد .آنگاه در بحثی مبسوط،
ِ
ِ
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بدعتگذاران را از جهات گوناگون بررسی و مرجع استدالل آنان را معرفی میکند .در پایان،
احکام بدعتهای حقیقی و اضافی و تفاوت میان آنها میپردازد.
به بیان
ِ
*** 

بالد ما
 -875تحقیقی پیرامون حکم ذبیحههای ِ
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /875 :



(ایوب شیخ وجیمی)
رسالهای مختصر است که به برسی «فتوای حرمت ذبایح و گوشتهای کشتارگاهها و
قصابیهای ایران» اختصاص دارد .برخی از مفتیان اهل سنت ،با استناد به مشرک بودن
بسیاری از مردم ایران و وجود شک و شبهه فقهی دو امر ذبح حیوانات ،کلیه ذبائح
کشتارگاهها را غیر شرعی و حرام میدانند .نویسنده در این پژوهش کوشیده است تا با
حقیقت امر را در اختیار
بررسی و تفسیر آیات قرآن ،که مربوط به احکام و عقاید هستند،
ِ
خوانندگان قرار دهد .عنوان موضوعات مطرحشده در کتاب بدین شرح است :ابطال فتوای
سنوا بهم ّ
تحریم ذبیحه مجوس ،بررسی روایت « ّ
سنه أهل الکتاب »...و اثبات باطلبودن
ِ
قسمت دوم این روایت ،بررسی روایت «ما أحل الله في کتابه فهو حالل ،»...فلسفه ذبح
ِ
اسالمی و مقصود شارع از آن ،حکم تسمیه بر ذبیحه و بررسی وضع گوشتهای کشور ما.
*** 

 -876نمازهای سنت در احادیث صحیح نبوی
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /876 :



(محمد بن عمر بن سالم بازمول)
شرایط و کیفیت ادای نمازهای سنت را به تفصیل بیان میکند .نویسنده در آغاز کتاب
با اشاره به اهمیت پیروی از رسول بزرگوار اسالم -صلی الله علیه وسلم -و الگو قرار دادن
ایشان در تمام شئونات زندگی ،آ گاهی از کیفیت صحیح ادای نمازهای واجب و مستحب را
امری ضروری میداند که تحقق آن تنها با آ گاهی از سنت و شیوه و سفارشهای حضرت
ختمیمرتبت صلی الله علیه وسلم امکانپذیر است ،لذا در این اثر با بهرهگیری ،از
موثقترین منابع حدیثی ،گفتار و کردار آن عزیز را درباره انجام این امر مهم جمعآوری
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کرده و در اختیار خوانندگان قرار داده است .او بحث را با معرفی و توضیح فضایل هر نماز
و نحوه برگزاری نمازهای سنت آغاز میکند .در ادامه ،فضیلت نمازهای راتبه ،نماز شب،
نماز وتر ،و نحوه خواندن این نمازها را شرح میدهد .در فصل آتی ،برکات و محاسن و نحوه
به جای آوردن بیست نماز مختلف دیگر را توضیح میدهد .از جمله :نمازهای اشراق،
ضحی ،ورود و خروج از منزل ،توبه ،تسبیح ،استخاره ،طلب باران ،فطر و قربان ،جنازه،
مسجد قبا و وادی عتیق .بخش پایانی کتاب به توضیح مسائل و احکام نمازهای سنت و
بدعتهای آن اختصاص دارد.
*** 

 -878احکام جنایز
کدکتابخانهعقی ده 297/36 /878 :



(محمد ناصر الدین آلبانی – ترجمه :عبداهلل ریگی احمدی)
بیان احکام شرعی اسالم در مورد بیماران در حال مرگ ،افراد متوفی و نحوه
خاکسپاری و گرامیداشت آنهاست .یکی از زمینههایی که برخی از مسلمانان در آن بدعت
فراوان وارد کرده و از سنت رسول خدا فاصله گرفتهاند .تشییع و تدفین و عزاداری برای
مردگان است .نویسنده در این اثر ،سنت حسنه پیامبر اکرم را در این باره بیان کرده است
تا راهنمای جاوید مسلمین و زمینه بازگشت آن به راه حق باشد .وی با استفاده از احادیث
ُ
مستند و صحیح پیامبر رحمت ،سنت ایشان را در مورد عیادت ،وصیت ،غسل ،تشییع و
دفن در  22مقوله و موضوع دستهبندی کرده و برای هریک توضیحات کاملی ارائه نموده و
مورد خاص ذکر کرده است .برخی از دیگر موضوعات عبارتند از:
احادیث پیامبر را در آن
ِ
ّ
خویشاوندان متوفی ،احکام غسل و تکفین و تشییع،
مات
تلقین شخص در حال مرگ ،محر ِ
ِ
زیارت قبور و چراغانی
کیفیت نماز میت ،زیارت قبور ،برگزاری مراسم کنار قبر ،سفر به قصد
ِ
قبرها.
*** 

 -882آداب مساجد
کدکتابخانهعقی ده 297/75 /882 :
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(شیخ ابوبکر جزائری – ترجمه :نورمحمد نورمحمدی)
آداب و احکام مساجد و بیان اقداماتی است که باید برای آنها صورت بگیرد .مؤلف،
مساجد را از عزیزترین مکانها در نزد خدای تعالی دانسته و بیحرمتی نسبت به آنها را
مستوجب خشم و عذاب الهی میداند و برای آ گاهی بخشی به مسلمانان در مورد بایدها و
نبایدهای آن این اثر را به رشته تحریر درآورده است .وی در آغاز به چیستی مسجد و وجه
تسمیه آن اشاره کرده و در ادامه به بحث در باره نخستین و بهترین مسجدهای دنیا
میپردازد .سپس با استناد به آیات قرآن و روایات متعدد نقل شده از پیامبر عظیم الشأن
اسالم ،احکام و آداب مسجد را در قالب پرسش و پاسخ شرح میدهد .برخی از موضوعات
کتاب عبارتند از :فضیلت ساخت مسجد ،احکام ساخت مسجد در گورستان ،تزئینات
مسجد ،شرط جواز نماز در معبد اهل کتاب ،فضیلت نمازخواندن در مسجد ،آداب ورود و
خروج مسجد ،اشخاص که ورودشان به مسجد حرام است ،علمآموزی در مسجد ،کراهیت
منبر مساجد ،احکام خرید و فروش در
محل مخصوص نماز برای هر نفر ،احکام
تعیین
ِ
ِ
مسجد و شرط حضور زنان در مسجد.
*** 

 -883فراتر از عدل
محمد حسن حمصی
کدکتابخانهعقی ده297/37 /***:



شرح زندگی دو تن از صحابه بزرگوار پیامبر اسالم و توصیف ویژگیهای منحصر به فرد و
مناقب اخالقی آنهاست .نویسنده در این کتاب با نثری روایی و جذاب ،داستان زندگی
پربرکت «فیروز دیلمی» و «سعید بن عامر بن جذیم الجمحی» را نقل کرده است .هدف
وی از تألیف این اثر ،آن است که زندگی این بزرگان را الگوی خود قرار دهیم تا در پرتوی
اعمال و رفتار آنها بتوانیم در راه اجرای دقیق دستورهای اسالم عزیز ،گام برداشته و رضای
خداوند متعال را کسب کنیم.
*** 
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 -884کلیدهای سعادت
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /884 :



(عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر)
راههای تشخیص اسباب خیر و نیکی و کسب رضایت پروردگار متعال و بیان چگونگی
دوری از گناهان و پلیدیهاست .به تصریح نویسنده کتاب ،خداوند سبحان برای هر کار
نیکو ،کلیدی قرار داده است که با کمک آن ،درهای رحمت الهی گشوده میشود و وی در
اثر حاضر تالش نموده است تا برخی از آنها را معرفی کند .او پس از بیان معنای لغوی و
اصطالحی کلید (مفتاح) ،معنی فتاح بودن خداوند را شرح میدهد .در فصل بعد ،کلید
درهای بهشت و دوزخ را معرفی میکند .بحث درباره عبارت «ال إله إال الله» به عنوان
مهمترین کلید بهشت و شرایط قبول آن ،بازشناسی انسآنهای خیر و شرور و چگونگی
پیروی از سنت رسول خدا به عنوان جامعترین کلید خیر ،موضوع دیگر فصلهای کتاب
است.
*** 

 -885وصف جنت
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /885 :



(ابوالحسن ابن فقیه)
ویژگیهای بهشت و نعمتهای بیشمار آن را بیان میکند .هدف از نگارش این کتاب،
یادآوری جهان آخرت و نعمتها و احسآنهایی است که خداوند وعده رسیدن به آنها در
بهشت را به مؤمنان مخلص داده است .نویسنده میکوشد تا در عصری که پرداختن به
ظواهر دنیوی ،اندیشههای معنوی را در تاریکی فرو برده و انسان را از یاد مرگ و محاسبه
اعمال غافل کرده است ،توجهات را به این موضع جلب کند و با یادآوری نعمتهای الهی،
بندگان خدا را به کسب رضای پروردگار تشویق نماید .وی با استناد به آیات متعدد قرآن و
کالم گهربار رسول مهربان اسالم -صلی الله علیه وسلم -به توصیف شکل ظاهری بهشت و
مختلف آن را برمیشمارد .وصف زنان و مردان
انواع نعمتها و لذت آن پرداخته و طبقات
ِ
بهشتی ،شمایل اهل جنت ،موسیقی بهشتیان و اخالق و منش آنان ،از جمله مباحثی است
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که در ادامه میآید .وی در پایان راهها و شروط دستیابی به این نعمت بیپایان را توضیح
میدهد.
*** 

 -886نگاه حرام در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /886 :



(محمد هاشم مظاهری)
توصیههای قرآن و سنت پیامبر و بزرگان دین درباره حفظ حیا و پاکدامنی و مراقبت از
چشمها در برابر نگاههای آلوده و هوسناک است .نویسنده در مقدمه کتاب ،نخستین
مرحله فحشا را چشمچرانی و نگاه به زیباییهای زنان نامحرم میداند و هدف از نگارش
این اثر را دفع این خطر و گناه بزرگ و پاک نگاهداشتن جوانان مسلمان از خطر فساد و
بیبندوباری جنسی عنوان میکند .وی در بخش اول کتاب ،احکام صریح فقه اسالمی را
کیفیت آن بیان نموده و در ادامه،
درباره رابطه و اختالط با زنان نامحرم و حدود و
ِ
زیانهای جسمی و معنوی نگاه به نامحرم را برمیشمارد .در بخش آتی ،احکام نگریستن
به زنان نامحرم در تصاویر و تلویزیون را توضیح داده و سپس اقوال و دیدگاههای بزرگان
دینی را در شرح بزرگی این گناه و دوری از آن نقل میکند .بخش پایانی کتاب به ارائه
راهکارها و توصیههایی برای دو رماندن از نگاه حرام اختصاص دارد.
*** 

 -887محرمات
کدکتابخانهعقی ده 297/32 /887 :



(محمد صالح المنجد)
محرماتی را که در شریعت مقدس اسالم حرام شدهاند ،معرفی میکند و دلیل حرمت
آنها را با استفاده از کالم قرآن و پیام پیامبر اسالم -صلی الله علیه وسلم -توضیح میدهد.
محرمات حدود الهی هستند که بیتوجهی به آنها موجب دور شدن از رضای پروردگار و
مستوجب عذاب اخروی خواهد بود .نویسنده در این اثر  66مورد از کارهای حرام در اسالم
را معرفی کرده و توضیح میدهد که انجام آنها چرا و چگونه موجب آفتهای فردی و یا
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اجتماعی میشود .برخی از این محرمات در قرآن تصریحشده و برخی دیگر در پیام رسول
بزرگ اسالم -صلی الله علیه وسلم .بنابراین ،وی با استفاده از معتبرترین منابع حدیثی به
شرح و توضیح سخن پیامبر در این مورد نیز میپردازد .همچنین ،عذابی را که در جهنم
برای انجام هر یک از این امور حرام در نظر گرفته شده ،توصیف میکند.
*** 

 -888محبت پیامبر در قلب یارانش
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /888 :



(احمد نصیب المحامید)
شرح جانفشانیها و محبتهای بیدریغ یاران با وفای رسول خدا -صلی الله علیه
وسلم -نسبت به ایشان است .در اثر حاضر نویسنده ابتدا گوشههایی از فضایل و مکارم
اخالقی بهترین خلق خدا – حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم  -را خاطرنشان
ساخته که همانا این فضایل دلیل عشق و محبت فوقالعاده اصحاب و یاران است به آن
بزرگوار بود .در ادامه ،تعریف مختصری از صحابه رسول ارائه میدهد و راههای شناخت
آنان را شرح میدهد .وی در خالل فصلهای آتی ،داستانهای خواندنی از محبتهای
ابوبکر صدیق ،عمر فاروق ،عثمان ذیالنورین و علی بن ابیطالب -رضی الله عنه -نسبت
به پاکترین بنده خدا -صلی الله علیه وسلم نقل میکند .در ادامه 15 ،حکایت درباره
مودت و دوستی ،دیگر صحابه با شخصیت واالی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را بازگو
مینماید .بخش پایانی کتاب حاوی توصیههایی است به مسلمانان درباره محبت و دوستی
در حق یکدیگر.
*** 

 -889شیوههای نبوی در برابر اشتباهات مردم
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /889 :



(محمد صالح المنجد)
بیان شیوه حسنه سلوک پیامبر اکرم با مردم و روشهای ایشان برای تهذیب اخالق و
پرورش روحی مسلمانان است .نویسنده در این اثر ،لحظه لحظه زندگی پیامبر اکرم را در
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بردارنده نکات اخالقی و درسهای اجتماعی و تربیتی میداند و نشان میدهد که ایشان
برای دعوت مردم به راه حق و اصالح خطاهای آنان ،چه شیوههایی را در پیش میگرفتند.
وی بدین منظور ،در آغاز نکات مهمی را که هنگام تصحیح اشتباهات افراد باید مراعات کرد
ذیل بیست و شش اصل مختلف بیان میکند .در ادامه با اشاره به حکایتهای آموزنده از
سیره پیامبر ،سی و هشت درس از آموزههای حکمت بار حضرت ختمی مرتبت را شرح
داده و آیاتی از قرآن کریم را که پیرامون شیوههای مختلف تربیت و امر به معروف هستند،
توضیح میدهد.
*** 

 -890سلطان صالح الدین ایوبی فاتح قدس
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /890 :



(سید ابوالحسن ندوی)
شرح زندگی و فتوحات سلطان صالح الدین ایوبی فاتح بزرگ سپاه اسالم در جنگهای
صلیبی است .نویسنده در آغاز آنها علل برافروختن جنگهای صلیبی در قرون وسطی را
بیان نموده و در ادامه ،به اقدامات و سیاستهای سالطین و پادشاهان بزرگ اسالمی در
مبارزه با هجمه مسیحیت به سرحدات اسالمی میپردازد ،و از جمله به اقدامات عماد
الدین و نورالدین زنگی اشاره میکند .وی سپس ،تاریخ زندگی صالح الدین ایوبی -سردار
بزرگ سپاه اسالم -و مکارم اخالقی و فتوحات وی را تشریح کرده و نقش او را در پیروزی
مسلمانان و فتح قدس شریف بازگو میکند.
*** 

 -891رمضان مبارک و فضایل آن
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /891 :



(امین الدین سعیدی – سعید افغانی)
بیان فضایل و برکات ماه مبارک رمضان و احکام روزه است .نویسنده در آغاز نقش روزه
را در سالمتی بدن تبیین و هدف و حکمت از فریضه روزه را بازگو میکند .سپس چگونگی
اثبات حلول ماه رمضان و اقسام روزههای واجب ،مستحب ،مکروه و حرام را معرفی کرده و
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شرایط و حاالتی را که شکستن روزه در آن واجب است ،توضیح میدهد .بحث در میزان
کفاره روزه ،ماهیت شب قدر و مبطالت روزه ،از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -892فقه روزه
محمد محمود اوزی
کدکتابخانهعقی ده297/35 /***:



بیان فضایل و اعمال شایسته ماه مبارک رمضان است .نویسنده در آغاز حکم روزه در اسالم
را بیان کرده و آنگاه به فضایل ماه مبارک رمضان میپردازد .وی پس از بیان فضیلت روزه
ماه رمضان ،به ارزشهای قیام و نماز تراویح اشاره کرده و اعمالی را که شایسته است در
این ماه انجام شود ،برمی شمارد .در پایان ،به برخی از مسائل و شبهات روزهداری پاسخ
گفته و اذکار مستحب و توصیه شده برای این ماه را نقل میکند.
*** 

 -893محمد پیامبر بشریت
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /893 :



(مصطفی سباعی)
اثر خواندنی و مختصری است که به بیان برخی از ویژگیهای اخالقی و شخصیتی
پیامبر اکرم اختصاص دارد .هدف نویسنده از تألیف این اثر ،آشنایی هرچه بیشتر
خوانندگان با منش و شیوه سلوک بهترین بنده خدا و الگوبرداری از اخالق و شخصیت
ایشان در تمام جنبههای زندگی است .وی بدین منظور با بهرهگیری از منابع موثق تاریخی
و روایی برخی خصوصیات پیامبر صلی الله علیه وسلم را برشمرده و در مورد آن ،چند
حکایت خواندنی ارائه میدهد تا راهنما و الگوی جاوید همه پیروان رسول پاک اسالم صلی
الله علیه وسلم باشد.
*** 
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 -894آیین زردشت از دیدگاه ما
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /894 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
به بررسی مبانی فکری و اعتقادی زرتشتیان و مقایسه آن با اعتقادات ناب اسالمی
اختصاص دارد .نویسنده با اشاره به حرکات سازماندهی شده اخیر زرتشتیان در َهجمه به
عقاید اسالمی  ،دعوت مسلمانان به ترک آیین نجاتبخش اسالم و رویآوردن به
زرتشتیگری ،هدف از نگارش این اثر را بیان نظر اسالم و محققین اسالمی درباره آیین
زرتشت ،اشاره به انحرافات آن و پاسخ به شبهات مبلغان آن میداند .وی در آغاز به
ریشههای تاریخی زرتشتیگری پرداخته و آن را آیین مجهولی میداند که سرآغازش ناپیدا و
یا دستکم به شدت محل اختالف است .آنگاه آیاتی چند از قرآن کریم و چندین روایت از
حضرت رسول را نقل میکند که براساس آنها پیروان دین مجوس (آیین زرتشت) جزء اهل
کتاب محسوب میشدند و به این صورت انصاف اسالم را در برخورد با آنان خاطر نشان
میسازد .در ادامه ،برخی از احکام و رسوم خرافی زرتشتیان را با اشاره به کتب عقیدتی
زرتشتیان از جمله وندیدا بیان میکند و در پایان به شبهاتی پاسخ میگوید که مبلغان
معاند زرتشتی نسبت به اسالم مطرح میکند.
*** 

 -895بهائیت ،فرزند ناخلف مذهب رفض
کدکتابخانهعقی ده 297/53 /895 :



(محب الدین خطیب)
معرفی فرقه گمراه بهاییت و شرح و نقد اعتقادات دینی بهاییان و بیان چگونگی
انشعاب آن از شیعه است .نویسنده کتاب را با معرفی ارکان اندیشه و اعتقاد بهایی آغاز
کرده و ردپای بابیت و بهاییت را در معتقدات شیعی جستوجو میکند .وی ضمن شرح
مناظرات «علی محمد باب» با علمای شیعه زمان خود ،چگونگی بروز و گسترش بهاییت را
ِ
بازگو میکند .معرفی کتاب «األیقان» و محتوای آن ،بحث در کجرویهای بهاییان ،شرح
باورهای آنان درباره اعجاز قرآن و معجزات پیامبر گرامی اسالم ،گزافهگوییهای آنان درباره
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وحی بهایی و چگونگی هالکت «حسینعلی بها» و ادامه اندیشههای بدعتآمیز و کفرآلود
ایشان ،از جمله دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -896خاطراتم در بریتانیا
کدکتابخانهعقی ده 297/489 /896 :



(دکتر عبدالله خاطر – ترجمه :إبراهیم کیانی درمیان)
شرح خاطرات و مشاهدات نویسنده از جامعه انگلستان و مقایسه وضعیت اجتماعی و
فرهنگی این کشور (به عنوان یکی از نمادهای غرب) با ارزشهای جوامع اسالمی است .در
طول سالیان متمادی ،غربیان همواره باورهای دینی و ارزشهای اسالمی را به باد انتقاد و
تمسخر گرفته و رهیافت خود را به عنوان راه سعادت و نجات بشر معرفی و تبلیغ میکردند
و بذر ناامیدی فرهنگی و از خودبیگانگی را در کشورهای اسالمی میپراکندند .نویسنده این
اثر ،که مدتی را در انگلستان سپری کرده ،مشاهدات خود را از وضعیت اسفبار روابط بین
فردی و اجتماعی شرح داده و آن را با موازین منطقی و متین شرع آن مقایسه میکند و
مکاتب انسان محور و مادهگرای غربی را
بدین شکل ،بطالن و کذب مدعیات پوچ غربیان و
ِ
به اثبات میرساند.
*** 

 -897انسان بین مادیگری و اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/489 /897 :



(محمد قطب – ترجمه :سید هادی خسرو شاهی)
بررسی تحلیلی و انتقادی مهمترین مکتبهای فکری – عقیدتی قرن حاضر و مقایسه
نجاتبخش اسالم است .نویسنده مصری این اثر ،که یکی از مشهورترین
آن با دیدگاههای
ِ
متفکران اجتماعی جهان اسالم به شمار میآید ،ناآ گاهی از آموزههای الهی دین
ُمصلحان و
ِ
اسالم را دلیل اصلی حیرانی و واماندگی جوانان مسلمان و گرایش به سوی فرهنگ مادی
اثر جامع ،میکوشد تا با مقایسه آرمانها و ارزشهای مکاتب مادی
غرب میداند و در این ِ
رایج با تعالیم ناب اسالمی ،برتری و شایستگی بالمنازع اسالم را اثبات نماید و راهی نو
ِ
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فراروی جوانان مسلمان بگذارد .کتاب ،با بیان جهان بینی و ایدئولوژی مسیحیت آغاز و
هدف آن ،وجدان اخالقی و اخالق
آنگاه ،دیدگاه فروید و داروین درباره چگونگی خلقت و
ِ
اجتماعی تشریح میشود .نویسنده در طی فصلهای بعدی ،نگرش مکتب پراگماتیسم،
کمونیسم و ماتریالیسم را نسبت به هدف خلقت انسان و نقش و وظیفه وی در اجتماع
بیان میکند و در فصل آتی ،به تبیین نظر اسالم درباره آفرینش و هدف آن ،تفاوتهای
اسالم با دیگر مکاتب و امتیازاتش بر قوانین بشری و راههای مبارزه با نفس میپردازد.
دیگر موضوعات کتاب عبارتند از :تعادل میان جرم و کیفر در مکتب اسالم ،چگونگی پاسخ
به تمایل جنسی در اسالم ،مساوات در خانواده ،ارزشهای اخالقی و شیوههای تهذیب
اخالق.
*** 

 -898بعضی از خطبههای عمر بن خطاب
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /898 :



نقل و شرح گزیدهای از خطبههای خلیفه دوم مسلمین – فاروع اعظم ،عمر بن
خطاب است .این اثر مختصر ،با هدف آشنا کردن خوانندگان با اندیشهها و آرمانهای
حضرت عمر و نگرش ایشان به مسایل دنیوی و اعتقادی به رشته تحریر درآمده است .بدین
منظور ،نویسنده ،برخی سخنان آن بزرگوار را ذیل  12موضوع و خطبه مختلف جمعآوری
کرده و پیامهای هریک را برجسته میسازد .برخی از موضوعات عبارتند از :حق مسلمانان
از ثروتهای خداوند ،شناخت حق و باطل ،مصلحت حکومت و ثروت ،کلید عدالت ،کفاف و
قوت ،وظایف سران نظامی ،اجتناب از شکمپروری و راه پیروزی در جهاد برای خدا.
*** 

 -899وحدت کلمه بر اساس کلمه توحید
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /899 :



(شیخ عبدالعزیز طریفی)
بیان باورهای راستین اسالم و پیام نجاتبخش آن برای جهانیان است .این اثر تالشی
است برای تصریح عقاید ناب دینی و برنامه مکتب اسالم برای هدایت و نجات بشریت .در
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سالهای اخیر که هجمههای تبلیغاتی دشمنان ،قلب دین را نشانه گرفته و اسالم و سنت
رسول -صلی الله علیه وسلم -را آماج تهمتهای ناروا کردهاند ،لزوم دفاع از آرمانهای
دین و ندای توحیدی و حقطلبانه اسالم ،بیش از هر زمان دیگری حس میشود و این
حقیقت ،انگیزه اصلی تألیف کتاب حاضر است .نویسنده با رعایت اختصار ،اصل و اساس
دین را به نقل از آیات قرآن توضیح میدهد و ضمن دفاع از هویت مسلمانان ،به شبهات و
تهمتهای مغرضان پاسخ میگوید.
*** 

 -901کتاب توحید
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /901 :



اثر ارزشمندی است درباره مفهوم توحید و اقسام مختلف آن و راههای شناخت شرک و
مصادیق آن .دانشمندان علوم اسالمی اتفاق نظر دارند که تاکنون در موضوع توحید ،کتابی
به ارزشمندی کتاب حاضر نوشته نشده است .محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله -انواع
توحید عبادت و توحید اسماء و صفات را در این کتاب توضیح داده و درباره شرک اکبر و
صورتهای مختلف آن و اسباب هر یک توضیحات مبسوطی ارائه میکند .همچنین راههای
پاسداری و حفظ اندیشه و اعتقاد توحیدی را در وجود فرد ،توضیح میدهد.
*** 

 -902بلوغ المرام من أدله األحکام
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /902 :



گلهداری)
(امام احمد بن حجر عسقالنی – دکتر حسین تاجی 
احکام فقهی اسالم را با بهرهگیری از احادیث صحیح روایت شده از نبی اکرم بیان
احادیث صحاح سته و  9کتاب حدیثی دیگر است که بالغ
میکند .این اثر در واقع ،گزیده
ِ
بر  1358حدیث بوده و ابن حجر عسقالنی با دقت و کوشش فراوان از میان آثار مذکور
انتخاب کرده است .کتاب ،با موضوع طهارت و مسائل جانبی و مرتبط با آن آغاز شده و
آنگاه ،احکام نماز و سپس جنائز (مردگان) تشریح میشود .مسایل مربوط به زکات ،روزه و
موضوعات احکام عبارتند از :معامالت،
حج موضوع مباحثی است که در ادامه میآید .دیگر
ِ
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نکاح ،جنایات ،قسم و قضاوت .بخش پایانی کتاب ،آداب و فضایل اجتماعی و فردی اسالم
را در خصوص نیکی و پیوند با خویشاوندان ،زهد و پرهیزکاری ،دوری از رذایل اخالقی و
استمرار بر ذکر و دعا بیان میکند.
*** 

 -903ترجمه لغات قرآن کریم برحسب ترتیب سورههای قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/13 /903 :



گلهداری)
(ام خزیمه بنت عبدالحمید الشافعی – مراجعه و تصحیح :حسین تاجی 
بیان معانی واژگان قرآن کریم ،به ترتیب سورهها است .هدف مؤلف از گردآوری این اثر،
مسلمانان فارسی زبان است .وی با استفاده از
آسان نمودن فهم معانی قرآن برای
ِ
کتابهای تفسیر و ترجمههای معتبر قرآن ،به ویژه «ترجمه و تفسیر» و نیز «قاموس قرآن
کریم» (هردو از دکتر حسین تاجی) معنای واژهها و کلمات را استخراج کرده و بر حسب
ترتیب سورهها نوشته است .وی کلمات و معنی آنها را بدون حرف تأکید ،حرف اضافه،
ضمایر و سایر پیشوندها و پسوندهای متصل به آنها ذکر کرده است.این اثر ،مرجع مناسبی
برای معناشناسی کلمات قرآن است.
*** 

 -905راهکارهایی برای شادزیستن
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /905 :



(عبدالرحمن بن ناصر السعدی – ترجمه :اسحاق دبیری)
مفهوم حقیقی سعادت و خوشبختی را بیان کرده و راههای دستیابی به رضای پروردگار
و سعادت ابدی را نام میبرد .نویسنده ضمن تقسیمبندی خوشبختی به  2دسته دنیوی و
اخروی ،با بهرهگیری از کالم الله مجید چگونگی نیل به هردو نوع سعادت را شرح
میدهد .وی بدین منظور 21 ،راهکار عملی موثر برای کسب رضایت پروردگار و زندگی
سعادتمندانه ارائه میدهد.
*** 
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 -906گفت و گویی با حافظ
کدکتابخانهعقی ده 297/488 /906 :



(سید ابوالفضل برقعی)

ّردیه ای است بر دیوان حافظ و اخالق و منش و اعتقاداتی که در اشعار او بیان شده
است .به گفته مولف ،هدف از نگارش این اثر ،مبارزه با تفکر اباحیگری و جلوگیری از
گسترش اشعار حافظ و
بیکاری و تنبلی و ضعف جامعه است که به زعم وی ،یکی از نتایج
ِ
ِ
امثال او در جامعه اسالمی است .بدین منظور ،در برابر بسیاری از غزلهای حفظ غزلی با
همان وزن و سجع و بحر عروضی ،تحت عنوان حافظ شکن سروده و بدین صورت،
دیدگاههای اسالمی و توحیدی خویش را در اختیار خواننده قرار میدهد .وی در مقدمهای
مفصل به ویژگیهای شعر و شاعر از نگاه شریعت پرداخته و رویکرد عمومی جامعه را در
برخورد با اشعار حافظ نقد میکند .در ادامه ،مؤلفههای عرفان حقیقی را برشمرده و
روایاتی از ائمه در کماالت انسانی میآورد و سپس نگاه فالسفه و عرفا را نسبت به الهیات
بازگو میکند.
*** 

 -907جهان در سایه عقبماندگی مسلمانان
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /907 :



(ابوالحسن علی الحسنی الندوی – ترجمه :عبدالحکیم عثمانی)
تاریخ ادیان و ملل را در آستانه ظهور اسالم در قرن ششم میالدی بیان کرده و به
تأثیرانی شگرفی میپردازد که اسالم بر فرهنگ و تمدن جهان به جای گذاشت .نویسنده
در این پژوهش مفصل و مبسوط ،تاریخ شکوهمند و پرافتخار اسالم و تأثیرات عمیق
اجتماعی ،اخالقی و علمی آن را بر جریان فکر و اندیشه و تمدن دنیا بیان کرده و نسل
جوان را با گذشته و هویت پرافتخار خود آشنا میسازد .وی بحث را با اوضاع نابسامان
جهان در آستان قرن ششم میالدی آغاز میکند و وضعیت تمدنهای بزرگ آن روزگار (از
جمله ایران ،چین ،مصر و اروپا) را در کنار اوضاع عرب جاهلی در عربستان به تفصیل شرح
میدهد .در ادامه ،به نظام سیاسی و مالی دوران جاهلیت پرداخته و شیوه حضرت رسول
اکرم را در دعوت و تبلیغ و دگرگونسازی معیارهای اجتماع شرح میدهد .سپس به
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دوران حکومت نخستین خلفای ارجمند اسالم وارد شده و دستاورهای بزرگ و چشمگیر
آنان را یک به یک برمیشمارد .عوامل ایجاد انحطاط و عقبماندگی جوامع اسالمی ،نقش
رهبری عثمانیان در وقایع جهان اسالم و نقش اروپای جدید در ایجاد تفرقه و دشمنی میان
امت اسالم ،مباحثی که در ادامه کتاب میآید .نویسنده در ادامه ،به دالیل فروپاشی
اخالقی و اجتماعی جوامع غربی و خودشناسی خیزش دوباره جهان اسالم اشاره نموده و
جنبش جدید ،خاطرنشان میسازد.
نقش کلبدی جهان عرب را در رهبری این
ِ
*** 

 -908فرهیختگان تاریخ معاصر
کدکتابخانهعقی ده297/92 /***:



شرح زندگی و فعالیتهای تبلیغی و ترویجی دوازده نفر از دانشمندان و مصلحان دینی
معاصر در پهنه جهان اسالم است .هدف از تألیف این اثر ،آ گاهی بخشی به مسلمانان درباره
مجاهدتهای این بزرگواران و ارائه الگوهای عینی و ملموس برای نشر معارف دین و مبارزه
با جهل و خرافه و بدعت است .بدین منظور ،پیشینۀ خانوادگی ،چگونگی رشد و نمو،
تحصیالت علمی و دینی و فعالیتهای تبلیغی و آموزشی و عقاید و گرایشهای فکری این
دوازده مرد عرصه علم و عمل ،به تفکیک و با جزئیات بیان شده است؛ بدین امید تا چراغی
باشد فرا راهجویندگان حقیقت و پیوندگان مسیر حق و سنت حسنۀ پیامبر اکرم .این افراد
عبارتاند از :عبدالرحمن دوسری ،عبدالله بن جبرین ،احسان الهی ظهیر ،حافظ حکمی،
عبدالحمید بن بادیس ،مانع جهانی ،احمد دیرات ،عبدالله فرعاوی ،ابوالحسن ندوی،
مصطفی سباعی ،ابواألعلی مودودی و علی طنطاوی.
*** 

 -909محمود الفتاوی
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /909 :



(عالمه مفتی خدانظر)
مجموعه بسیار مفصلی است دربردارنده هزاران فتوای صادرشده در داراإلفتای زاهدان.
این سئواالت شرعی در فاصله سالهای  1363تا  1377شمسی مطرحشده و عالمه
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خدانظر رحمه الله به آنها پاسخ گفته است .در ارائه این فتاوا ،ترتیب موضوعی روایت شده
است؛ بدین معنا که آنها بر اساس ابواب فقهی مرتب شدهاند؛ از جمله :طهارات ،نماز ،روزه،
حج ،زکات ،ازدواج ،طالق ،معامالت و جنایز .در بخش پایانی نیز مطالب خواندنی و مفیدی
درباره احکام مسایل جدید ارائه شده است.
*** 

 -910شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /910 :



(محی الدین صحالی)
زندگینامه شش تن از محدثین بزرگ اهل سنت را بیان میکند .کتاب با مقدمهای
ً
نسبتا مفصل در تاریخ ظهور اسالم و عوامل رشد و اعتالی آن آغاز میشود .نویسنده در
ادامه ،شمه ای از احوال خلفای راشدین و دستاورهای آن بزرگواران را شرح داده و تاریخ
جمعآوری حدیث و انگیزههای دخیل در آن را بیان میکند .سپس به تفصیل ،پیشنیه
خانوادگی ،دوران کودکی و نوجوانی و چگونگی علمآموزی شش تن از بزرگترین علمای
حدیث جهان اسالم ،محمد بن اسماعیل بخاری ،مسلم بن حجاج نیشابوری ،ابوداود
سلیمان بن اشعث سجستانی ،محمد بن عیسی ترمذی ،احمد بن علی بن شعیب نسائی و
محمد بن یزید بن ماجه قزوینی را شرح داده و شاگردان ،آثار و مکارم مناقب اخالقی و
ایمانی ایشان را ذکر میکند.
*** 

 -911نقد و بررسی کتابچۀ تحقیقی علمی پیرامون حکم شرعی
مولودخوانی
(ابوعایشه)
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /911 :



بررسی شرعی بدعت مولودخوانی و بیان دالیل نادرستی و حرمت آن است .یکی از
رسمهای نادرستی که در برخی جوامع اسالمی رواج پیدا کرده و از بدعتهای صوفیان به
شمار میرود ،مولودخوانی یا همان مدح و ثنای پیامبر اکرم ـ صلیالله علیه وسلمـ است.
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روشنگر قرآن و سنت حسنۀ نبوی ،نادرستی این کار
نویسنده در این اثر با استفاده از آیات
ِ
را ثابت میکند .وی با بررسی شعرهایی که در این نوع مراسم خوانده میشود ،مفاهیم
شرکآلود و کفرآمیزی را در کتابهای مخصوص مولودی آمده و در این گونه مراسم خوانده
میشود با پیام توحیدی اسالم مقایسه کرده و مسلمانان را از این عمل برحذر میدارد.
*** 

 -921صحابه و منافقان در عصر پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /921 :



(عبدالله الشایع)
رویکرد قرآن و رسول گرامی اسالم را نسبت به فتنه منافقان بیان نموده و آنان را از
یاران باوفای پیامبر بازمیشناسد .نویسنده در آغاز ،با استناد به آیات نورانی کالم الله مجید
و ویژگیهای یاران راستین پیامبر و منافقان را بازگو میکند .در فصل دوم ،پس از بیان
مفهوم صحابی ،عدالت و درستکاری آنان را به اثبات رسانده و سپس به شبهههای مطرح
شده در مورد آن بزرگواران پاسخ میدهد .فصل پایانی کتاب شرح دیدگاه قرآنکریم درباره
مفهوم امامت است.
*** 

 -922همسران پاک پیامبر خدا و فلسفه تعدد آنها
کدکتابخانهعقی ده 297/97 /922 :



(محمد محمود صواف)
معرفی همسران گرامی پیامبر بزرگوار اسالم -صلی الله علیه وسلم -شرح مناقب و
نیکوییهای آنان و توضیح علت تعدد آنهاست .نویسنده با اشاره به عدم آ گاهی بسیاری از
مسلمان نسبت به تعدد همسران پیامبر و سوءاستفاده دشمنان اسالم از این جهل
اقدام حکیمانه حضرت رسول را تشریح کند
مسلمانان ،تالش میکند تا علت این تصمیم و ِ
پس آن بوده است .پس از آن،
و نشان دهد که چه مقاصد سیاسی ،اجتماعی و اخالقی در ِ
تک به تک ،امهات المؤمنین (رضی الله عنهن) را معرفی کرده و خصوصیات برجسته هر
یک را شرح میدهد.
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*** 

 -923دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /923 :



(شیخ محمد عید عباسی)
دیدگاه اهل سنت را درباره تعصب و سختگیری برای پیروی از یک مذهب خاص بیان
میکند .نویسنده در این اثر میکوشد تا مسلمانان را به پیروی از سنت حسنه پیامبر و
دوری از اختالفات مذهبی و عقیدتی ترغیب نماید .وی در فصل نخست به تفاوت
دیدگاههای مذاهب اربعه پرداخته و مسئله اجتهاد ،اتباع و تقلید را در مسائل مختلف
شرعی بررسی میکند .در فصل دوم ،در پی پاسخ به این سوال است که چرا التزام به یک
مذهب خاص جایز نیست .وی در این فصل ،دیدگاهها و عقاید ائمه حدیث اهل سنت را در
تأیید گفتار خود نقل میکند .در فصل پایانی ،دالیل متعددی ارائه میدهد برای بازگشت به
سوی سنت واحد رسول خدا و اتحاد و یکپارچگی اهل سنت.
*** 

 -926کشتی نجات ( ارکب َم َعنا)
کدکتابخانهعقی ده 297/68 /926 :



(دکتر محمد العریفی)
بیان عقاید و باورهای اسالمی و راههای دوری از گناه و شرک به پروردگار متعال است.
اثر حاضر ،که در واقع ترجمه کتاب «ارکب معنا» میباشد ،با استفاده از آیات نورانی قرآن و
سخنان پیامبر گرانقدر اسالم ،راه رستگاری را به روشنی نشان میدهد و مسلمانان را از
گرفتاری در دام بدعت و شرک برحذر میدارد .نویسنده کوشیده است تا با بهرهگیری از
داستانهای قرآنی ،سرنوشت اقوامی را شرح دهد که دچار خشم و عذاب الهی شدند و
آنگاه با ریشهابی گناهها و بدعتهای ایشان ،راههای دوری از اینگونه اعمال و باورها را
ِ
بازگو میکند .وی در ادامه ،شمهای از باورهای صحیح دینی را بیان میکند تا با استفاده از
آنها بتوان راه حق را از باطل تشخیص داد.
*** 
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 -928تصویری از گوانتانامو
کدکتابخانهعقی ده 297/92 /928 :



(مال عبدالسالم ضعیف – ترجمه :وحید مژده)
خاطرات و مشاهدات نویسنده از زندان گوانتاناموی آمریکا در خلیج کوبا است .پس از
ِ
فروپاشی حکومت طالبان در افغانستان توسط نیروهای آمریکایی ،دولت آمریکا افراد
بسیاری را به بهانه بازجویی و تحقیق درباره تروریسم و خطر احتمالی حمالت انتحاری ،به
این زندان منتقل نموده و تحت شدیدترین بازجوییها و شکنجهها قرار داد .اثر حاضر،
خاطرات یکی از این افراد است که از پاکستان ربوده شده و در این زندان بیش از سه سال
تحت بازپرسی و فشارهای شدید جسمی و روحی بوده است.
*** 

 -929سعادت چیست؟
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /929 :



(امین الدین سعیدی)
اثر کوتاهی است که به بیان مفهوم و مصداق واقعی سعادت از دیدگاه قرآن اختصاص
دارد .نویسنده پس از بیان معنی کلمه سعادت ،موازین و معیارهای سعادتمندی و شقاوت
را از دیدگاه اسالم بیان میکند و با استناد به آیات هدایتگر اسالم ،اعمالی را معرفی میکند
که موجب رضای الهی و نیل به بهشت برین است.
*** 

 -930گفتوگوی دکتر یوسف قرضاوی و هاشمی رفسنجانی در
رابطه با تشیع و تسنن
کدکتابخانهعقی ده 297/482 /930 :



بحث و بررسی مشکالت جهان اسالم و راههای تقریب مذاهب و موانع و چالشهای آن
است .نوشتار حاضر ،برگردان یک گفتوگوی زنده تلویزیونی است که به میزبانی شبکه
الجزیره برگزار شد ،با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و
خبرگان رهبری ایران و شیخ یوسف قرضاوی ،رییس اتحاد جهانی علمای مسلمین .در این
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گفتوگو ،طرفین به پرسشهای گوناگونی جواب میدهند درباره راههای برونرفت از
مشکالت معاصر جهان اسالم ،نحوه تعامل مسلمانان با دیگر ملل و ادیان ،موانع اتحاد و
تقریب شیعه و سنی و علل اختالف و درگیری میان آنان .همچنین جنبشهای سیاسی و
مذهبی کشورهای اسالمی و نحوه موضعگیری ایران در قبال آنها و تأثیری که حکومت
شیعی ایران در تشکیل نیروهای مقاومت محلی و شبهنظامی کشورهای اسالمی منطقه
داشته است ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
*** 

 -931شیخ احمد یاسین ،زندگی و مبارزه
کدکتابخانهعقی ده 297/92 /931 :



(عاطف عدوان)
زندگینامه و شرح فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شیخ احمد یاسین ،از قهرمانان
مبارزه با درژخیمان صهیونیسم در فلسطین است .کتاب با بیان پیشینه خانوادگی و
چگونگی تولد و نشو و نمای شیخ آغاز میشود .در فصل بعد ،وضعیت جنبش اسالمی در
نوار غزه و نقش شیخ در آن تبیین شده و در ادامه ،به وقایع جنگ  1967و پیامدهای آن
پرداخته میشود .نویسنده آنگاه اهتمام شیخ را به ایجاد مؤسسات اسالمی ،اجتماعی و
خیرخواهانه بازگو کرده و در فصل بعد ،ویژگیها و مکارم اخالقی و شخصیتی آن بزرگوار را
بیان میکند .سپس به شرح فعالیتهای نظامی شیخ احمد یاسین پرداخته و انگیزه وی را
از آغاز حرکت انتقاضه شرح میدهد .فصل پایانی کتاب ،فعالیتهای جنبش حماس و
دستاوردهای انتقاضه را برمیشمارد.
*** 

 -932زوال دولت اسرائیل
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /932 :



(ثابت عبدالحلیم الخواجه)
پیشینه تاریخی خیانت قوم یهود به پیامبران الهی به ویژه پیامبران بنی اسرائیل و
دیدگاه قرآن را درباره آنان شرح میدهد و سرنوشت این قوم را در سایه دولت اسرائیل
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پیشبینی میکند .نویسنده در آغاز ،با استفاده از آیات هدایتگر قرآن ،صفات و ویژگیهای
قوم یهود را بیان و آنها را تفسیر مینماید .در ادامه ،ضمن اشاره به بازگشت دوباره قوم
یهود به عرصه جهانی ،وعده الهی را برای نابودی آنان بیان میکند .تالش برای تثبیت و
بقای دولت اسرائیل توسط دشمنان اسالم ،حرکت آزادیخواهانه مردم فلسطین و پیشبینی
وقایع آینده ،از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -935صلیب شکسته
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /935 :



(عبدالقدیر صالحی)
شرح انحرافات عقیدتی و نارساییهای آیین مسیحیت و دفاع از آرمانها و اندیشههای
توحیدی و حیاتبخش اسالم است .انگیزه تألیف این اثر کوتاه ،نامهای است که برخی
افغانیهای مسیحی مقیم آمریکا برای نویسنده این اثر فرستاده و به آیات نورانی قرآن کریم
و اعتقادات اسالمی شبهاتی وارد کردهاند .آنان با مقایسه رویکرد مسیحیت به برخی
مفاهیم اعتقادی ،اخالقی و اجتماعی و برتر دانستن آنها نسبت به باورهای اسالمی،
خواستار توضیح درباره آن شدهاند .نویسنده نیز در پاسخ ،با استناد به کالمالله مجید و
روایات صحیح نبوی ،اساس اعتقادات اسالمی را -به ویژه درباره توحید ،معاد و وظیفه
انسان در برابر خداوند – بازگو کرده و ثابت میکند که آیین اسالم تا چه اندازه با فطرت
خداجوی بشر هماهنگی دارد و تکالیف مسلمانان در برابر پروردگار عالم و دیگر افراد
ِ
اجتماع مبانی منطقی و صحیحی دارد و چرا از تمامی جهات بهترین مکتب عبادی و
سیاسی جهان است.
*** 

 -936جادو از نظر اسالم و تأثیر آن در جامعه
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /936 :



(صالح فوزان – نورمحمد محمدی)
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پژوهشی مختصر درباره دیدگاه اسالم درباره سحر و جادو و ّ
مضار و آفات آن در جامعه
است .نویسنده در آغاز ،دیدگاه شریعت اسالم را درباره حکم رویآوردن و استمرار بر چنین
اموری بیان می کند و در ادامه ،جادو را به چهار نوع تقسیم کرده و درباره کیفیت و
تأثیرات هریک توضیح میدهد .سپس با استناد به آیات قرآن و روایات حضرت رسول
کیفر ساحر و جادوگر را بیان نموده و در پایان ،تفاوتهای مالئکه و ّ
اجنه را برمیشمارد.
*** 

 -937خالفت اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/45 /937 :



(رشدی علیان – ترجمه :عبدالله خاموشی هروی)
نحوه انتخاب خلیفه اسالمی و وظایف وی را در قبال جامعه اسالمی بیان کرده و
دیدگاه مذاهب مختلف را به این موضوع شرح میدهد .نویسنده در آغاز ،واژههای خالفت و
امامت را تعریف نموده و تفاوت میان خلیفه و امام و نحوه تعیین خلیفه و شرایط وی را
توضیح میدهد ،سپس دیدگاههای اهل سنت ،معتزله ،خوارج ،امامیه و زیدیه را در این
مورد با یکدیگر مقایسه میکند .بحث در مقام شرعی خلیفه ،مسئولیت و حقوق وی و نحوه
عزل و برکناری او از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -938انحرافات جنسی جوانان و راههای عالج آن با استفاده از قرآن و
سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /938 :



(احمد شادی – ترجمه :ماجد احمدیانی)
بررسی دالیل پیدایش انحرافهای جنسی در کودکان و نوجوانان و بیان راههای درمان
آن در پرتوی آموزههای قرآن و سنت نبوی است .نویسنده در آغاز ،عواملی را معرفی
میکند که موجب یا زمینهساز پیدایش انحرافهای جنسی میشوند .در فصل دوم ،آدابی
از فرهنگ اسالمی را براساس رهنمودهای قرآن و سخنان گهربار رسول خدا و همسران و
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صحابه گرانقدرشان بیان می کند که به گفته وی ،بسیاری از جوانان مسلمان از آنها غافلند
ّ
و میتواند عامل مؤثری در کف نفس و خویشتنداری آنان باشد؛ از جمله :سالمکردن و
اجازه ورودخواستن از محارم یا غیر از آن .فصل پایانی کتاب ،احکام ،مسائلی را درباره نگاه
و چگونگی ارتباط با نامحرم شرح میدهد.
*** 

 -941نماز شب
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /941 :



(بسام عطیه فرج)
آثار پربرکت و فضایل ارزشمند نماز و ّ
تهجدهای شبانه را ذکر نموده و مسلمانان را به
برپایی آن ترغیب میکند .نویسنده در اثر حاضر با اشاره به آیات شریف قرآن و سنت پیامبر
شمار عبادتهای شبانه و مخفیانه را
رحمت و مهربانی -صلی الله علیه وسلم -محاسن بی ِ
برمیشمارد و شیوه بزرگان دین را در مداومت بر این امر مبارک توضیح میدهد .وی ضمن
اشاره به تأثیر این عبادت خالصانه در دور کردن شیطان و رهایی از هوای نفس ،چگونگی
آماده شدن برای عبادت شبانه و کیفیت و احکام نماز شب را بیان میکند .در ادامه تأثیر
شبزندهداریهای معنوی را در تقویت ایمان و صحت و سالمتی جسم و روح تشریح
ِ
نموده و حکم غفلت و بیاعتنایی به آن را بازگو میکند .وی در بخش پایانی نمونههایی از
حاالت معنوی و سخنان بزرگان دین را در این مورد نقل میکند.
*** 

 -942گوشت علما مسموم است
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /942 :



(ناصر العمر)
اثری مختصر و خواندنی است که با ارائه دالئل محکمی از قرآن و حدیث و گفتار
دانشمندان ،در مورد غیبت و بدگویی از علمای دینی و ریختن آبروی آنها هشدار میدهد و
عواقب ناگوار آن را بیان میکند .به تصریح مؤلف ،یکی از پدیدههای نامبارکی که در جمع
طالب علوم و مدارس دینی رواج یافته است ،بدگوییکردن از اساتید و علمای دینی است،
ِ
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ً
عمل
این
سوء
جه
نتی
گیرد.
می
صورت
»
آنان
های
دیدگاه
بررسی
و
نقد
«
نام
به
بعضا
که
ِ
شأن استاد و سوء استفاده دشمنان و
ناشایست ،جدا از گناه بزرگ آن ،بیاعتبارشدن نام و ِ
برادر مؤمن
عمل زشت ،که او از آن به خوردن گوشت
منافقان از این کار است .این ِ
ِ
(غیبت) تعبیر میکند ،باید از اجتماعات مسلمانان رخت بربندد ،لذا وی در این اثر ،ابتدا به
انگیزههای بدگویی از دانشمندان دینی اشاره میکند و در ادامه ،پیامدهای آن را شرح
های مناسب را برای مبارزه با این عادت زشت ارائه میدهد.
میدهد .در پایان نیز راه حل ِ
*** 

 -943مناجات رسولالله
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /943 :



(شیخاالسالم ابن تیمیه)
دعاهای مأثور از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در موضوعات و موقعیتهای مختلف
ارزش آن افزوده است،
است .آنچه که باعث تمایز این کتاب از دیگر آثار مشابه شده و بر ِ
همت دانشمند فاضل عالمه آلبانی در تصحیح آن و جداسازی احادیث صحیح از ضعیف
است .بنابراین ،خوانندگان کتاب میتوانند اطمینان داشته باشند که دعاهای نقلشده با
دقت و وسواس مضاعف انتخاب شده و در صحت سند آن تردیدی نیست .کتاب با شرح
فضیلت ذکر گفتن و تمحید و تهلیل آغاز میشود و در ادامه ،دعاهای نقلشده از حضرت
رسول -صلی الله علیه وسلم -در  43موضوع مختلف به همراه ترجمه فارسی ارائه
میگردد.
*** 

 -944علماء و حکام
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /944 :



(وحید عبدالسالم بالی)
بیان گوشههایی از تاریخ پرافتخار اسالم درباره رویارویی علما و بزرگان دین با حاکمان
ً
دوران خود و نقل گفتوگوی آنان است .نویسنده با استخراج این سخنان از دل
ظالم
بعضا
ِ
متون تاریخ اسالم تأثیرات شگرف ایمان را بر دل و جان مؤمنان واقعی نشان میدهد تا
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جایی که حق را بر زبان میراندند و در دل ،کوچکترین واهمهای از فاسدان و طاغوتهای
زمان خود نداشتند .مطالعه این اثر ،عالوه بر آ گاهی دادن درباره برگههای زرین تاریخ
اسالم ،الگوهایی نمونه از حیات مسلمانان واقعی و تابعین راستین پیامبر اکرم را در پیش
روی ما قرار میدهد تا با تأسی به آنها هیچگاه از راه حق و بیان سخن راست عدول نکنیم.
برخی از این رادمردان و بزرگان عبارتند از :سعید بن جبیر ،حطیط ،سعید بن مسیب،
ابوحازم ،طاووس ،حسن بصری و ابن تیمیه.
*** 

 -945شرح عقیده طحاویه
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /945 :



(محمد ناصر الدین آلبانی – ترجمه :حامد فیروزی)
شرح عقاید و باورهای دینی اهل سنت و جماعت به قلم «ابوجعفر وراق طحاوی» است.
نویسنده در این اثر ،دیدگاههای فقهی ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی ،ابویوسف یعقوب بن
ابراهیم انصاری و ابوعبدالله محمد بن حسن شیبانی را مالک شرح اعتقادات قرار داده
است .در کتاب حاضر ،باورهای اعتقادی اهل سنت در قالب  104اصل کلی بیان شده است
و عالمه آلبانی در شرح اعتقادات ،اصطالحات و پاسخ به شبهات را در پاورقی کتاب ذکر
کرده است.
*** 

 -946اهل بیت رسول الله و صحابه ایشان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /946 :



(تحقیق و تنظیم :محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم)
بیان دیدگاه اهل سنت و شیعه درباره اعتقادات اسالمی و رویکرد آنان نسبت به اهل
بیت و صحابه رسول خدا است .این اثر در واقع چکیده مباحث ارائه شده در کتاب «منهاج
السنه النبویه» اثر شیخ اإلسالم ابن تیمیه است ،که به صورت موضوعی در اختیار خواننده
قرار گرفته است .مؤلف در آغاز ،توحید و اقسام سهگانه آن را معرفی و عقیده صحابه در
این مورد تشریح مینماید .سپس نشان میدهد که عقاید شیعه چگونه با مفاهیم توحید ،در
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تعارض و تضاد است .تشریح نگاه اهل سنت به مسئله قضا و قدر و نبوت ،موضوع فصل آتی
ِ
کتاب است .نویسنده در ادامه ،به یکی از مهمترین نقاط اختالف شیعه و سنی ،یعنی
مبحث امامت ،وارد میشود .در این بخش ،به تفصیل درباره شرایط جانشینی رسول خدا،
عدم وجود نص صریح بر امامت ،نقد دیدگاه شیعه به امامت دوازده امام و ضعف شدید
عقیده به امام غایب بحث میکند .توصیف مناقب و فضل صحابه و نگاه اهانتآمیز شیعه به
آنان و حتی خاندان رسول خدا ،موضوع فصل بعدی کتاب است .دیگر مباحث عبارتند از:
ُ
پیدایش شیعه و بدعتهای آن ،غالت شیعه اسماعیلیه و قرامطه باطنیه و نصیریه ،اصول
فقه شیعه و اختالفات آن با آموزههای پیامبر ،فقهای اهل بیت و آرای آنان و خالصهای در
فضیلت و علم ائمه.
*** 

 -947مسک الختام در شرح بلوغ المرام (جلد دوم)
کدکتابخانهعقی ده297/46 /946 :



(صدیق حسن خان)
شرح و توضیح کتاب «بلوغ المرام» است .اثر مذکرور ،احکام فقهی اسالم را با
بهرهگیری از احادیث صحیح روایت شده از نبی اکرم بیان میکند .این اثر در واقع ،گزیده
یث صحاح سته و  9کتاب حدیثی دیگر است که بالغ بر بیش از هزار حدیث بوده و ابن
احاد ِ
حجر عسقالنی با دقت و کوشش فراوان از میان آثار مذکور انتخاب کرده است .نویسنده
کتاب حاضر ،عالوه بر خالصه کردن مطالب «بلوغ المرام» برخی از دشواریهای آن را
توضیح داده و نکاتی را که شاید برای برخی خوانندگان مجهول باشد ،شرح میدهد.
کتاب ،با موضوع طهارت و مسائل مرتبط با آن آغاز شده و آنگاه ،احکام نماز و سپس جنائز
(مردگان) تشریح میشود .مسایل مربوط به زکات ،روزه و حج ،موضوعاتی است که در ادامه
میآید .دیگر مباحث کتاب عبارتند از :احکام معامالت ،نکاح ،جنایات ،قسم و قضاوت.
بخش پایانی کتاب ،آداب و فضایل اجتماعی و فردی اسالم را در خصوص نیکی و پیوند با
خویشاوندان ،زهد و پرهیزکاری ،دوری از رذایل اخالقی و استمرار بر ذکر و دعا بیان
میکند.
*** 

392

چکیدههایکتبسایتعقیده


 -948نقش ایمان در زندگی
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /948 :



(یوسف قرضاوی)
پژوهش مفصلی است درباره اثرات شگرف ایمان به خداوند متعال و عمل به دستورهای
دین بر شخصیت فردی و منش اجتماعی انسان .نویسنده در آغاز کتاب ،به مفهوم ایمان
پرداخته و شرایط و ویژگیهای ایمان حقیقی را برمیشمارد و درباره چگونگی ایمان به
نبوت پیامبران و آخرت سخن میگوید .در بخش بعد ،امتیازات پنجگانه مکتب اسالم را نام
برده و نقش ایمان حقیقی را در زندگی فردی بشر و سعادتبخشی و آرامش روانی او
ارزیابی میکند .در ادامه ،دیگر آثار فرخنده ایمان به الله را برمیشمارد و درباره هر یک
توضیح میدهد؛ از جمله :ایمنی روحی ،امید ،محبت و پایداری در سختیها و گرفتاریها.
وی در بخش آتی و در شرح آثار اجتماعی ایمان ،به بیان مبسوط رابطه ایمان و اخالق،
فداکاری ،خوشخلقی ،رحم و مهربانی ،اشتغال و تولید و اصالح معضالت میپردازد .او در
بخش پایانی کتاب ،ارتباط میان ایمان و علم را مورد مداقه قرار داده و دستاوردهایی را
ً
معرفی میکند که ورای دانش بشری و صرفا از طریق ایمان به ذات اقدس الله به دست
میآید.
*** 

 -949احادیثی در فضایل خلفای راشدین
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /949 :



(احمد بن عباس بن علی)
بیان فضایل ،مناقب و ویژگیهای خلفای اربعه ،براساس روایت منقول از پیامبر اکرم و
صحابه ایشان است .هدف از نگارش این اثر ،شناخت هرچه بیشتر مسلمانان نسبت به
خالفت آن بزرگوار
بهترین صحابه و دوستان پیامبر و ایمان به شایستگیهای آنان برای
ِ
است .نویسنده با اشاره به انبوه احادیث و روایاتی که درباره این بزرگواران وجود دارد،
صحاح سته اهل سنت به دلیل اعتبار و وثاقتی دارند برگزیده و به نقل حدیث از آنها بسنده
میکند .وی در چهار فصل جداگانه ،روایتهای خواندنی و جالبی درباره ابوبکر ،عمر،
عثمان و علی نقل میکند.
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*** 

 -950سفیران اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /950 :



(عبدالقادر الشیخ ابراهیم)
مجموعه داستانهایی است در مورد زندگی و شخصیت صحابه بزرگوار پیامبر اکرم و
شرح خدمات آنان به اسالم .نویسنده در این اثر ،شرح کوتاهی از زندگی و احوال هشت تن
از یاران پیامبر اکرم ارائه داده و ضمن بیان ویژگیهای اخالقی و ایمانی هریک ،خدمات آن
بزرگواران به اسالم را برمیشمارد .این مردان شریف ،عبارتند از :علی بن ابی طالب ،اسامه
بن زید ،عبدالله بن عباس ،عبدالله بن زبیر ،عبدالله بن عمر ،عبدالله بن عمرو بن العاص،
عبدالرحمن بن ابیبکر و ثابت بن قیص.
*** 

 -951اخباری و اصولی
کدکتابخانهعقی ده 297/39 /951 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
معرفی دو گرایش اصلی در تدوین حدیث و تبیین روش و اصول فکری و عقیدتی هر
یک از آنهاست .نویسنده در آغاز به انگیزهها و عواملی اشاره میکند که منجر به پیدایش و
گسترش علم اصول شد و در این راه برخی از متقدمین و صاحبنظران اصلی آن را معرفی
اصولیان شیعه
میکند .در ادامه به تحقیق در علت جدال «محمد امین استرآبادی» با
ِ
آرای
پرداخته و ضمن اشاره به محورهای
اساسی اعتراض استرآبادی ،به تحلیل و نقد آثار و ِ
ِ
وی دست میزند سپس رویکرد «مال محسن فیض کاشانی»« ،شیخ یوسف بحرانی» و
«وحید بهبانی» را درباره علم اصول ،نقد و تفسیر میکند .بررسی دیدگاههای «میرزا محمد
اخباری» و «شیخ ّ
حر عاملی» در زمینه حدیث و تحریف قرآن از جمله دیگر مباحث بعدی
این اثر است .کتاب ،با بیان تفارت آراء اصولی و اخباری و توصیف و احکام عملی از دیدگاه
آنها به پایان میرسد.
*** 
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 -952رازهای پس پرده کلیسا
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /952 :



(اشوک کولن یانگ – ترجمه :احمد ضما رحیم زی)
شیوههای کلیسای کاتولیک را برای مبارزه با اسالم و نفوذ آن در کشورهای غربی افشا
میکند .نویسنده این اثر ،که دارای مسئولیتهای رده باالیی در کلیساهای آمریکا بوده
است ،پس از آشنایی با آئین نجاتبخش اسالم ،به شرف مسلمانی نائل شده است .وی در
شوم کلیسا برای مبارزه با اسالم اشاره کرده و در ادامه،
این اثر به نقشهها و توطئههای ِ
نمونههایی از خرافات و بدعتها و کژاندیشیهای اعتقادی مسیحیت را شرح میدهد.
*** 

 -953همگام با صحابه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /953 :



(عبدالرحمن رأفت پاشا)
زندگینامه هشت تن از یاران با وفای رسول رحمت و مغفرت -صلی الله علیه وسلم -را
بیان میکند .حیات پربرکت صحابه رسولالله سراسر درس و الگوست؛ زیرا آنان پرورده
محضر بهترین بنده خدا هستند و بیواسطه ،مقام پرارج و حکمت پیامبر خدا را درک
کردهاند و همچنین آن حضرت نیز ایشان را گرامی داشته و ستوده و از این راه بر منش و
رفتار و دینداری آنان مهر تأیید زده است .نویسنده ابتدا نسب هر یک از این بزرگواران را
بیان کرده و در ادامه ،چگونگی تشرف ایشان را به اسالم شرح میدهد ،سپس به خدمات و
از جانگذشتگیهایی اشاره میکند که آنان برای نشر دین حق انجام دادهاند .این صحابه
کرام عبارتند از :ابوعبیده جراح ،عبدالله بن مسعود ،سلمان فارسی ،عکرمه بن ابی جهل،
زید الخیر ،عدی بن حاتم طائی ،ابوذر غفاری و عبدالله بن ام مکتوم.
*** 

 -955تبرک و انواع آن
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /955 :



(محمد عبداللطیف)
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بررسی مفهوم تبرک در اسالم و بازشناسی انواع جایز و ناجایز آن است .نویسنده در این
اثر ،تبرک را به دو نوع مشروع و ممنوع تقسیم کرده و زیر مجموعههای هریک را معرفی
نموده و درباره آنها توضیح میدهد .وی پس از بیان معنای تبرک و برکت ،انواع مشروع آن
را شامل تبرک به ذکر و یاد خدا و تالوت قرآن ،تبرک به پیامبر در زمان حیات و وفات
ایشان ،تبرک مشروع به صالحان ،تبرک به آب زمزم و تبرک به عبادت در برخی مکانهای
دوم کتاب ،انواع
خاص دانسته و درباره هریک به تفصیل سخن میگوید .وی در بخش ِ
تبرکهای نامشروع و حرام را تبرک به قبر پیامبر ،تبرک نامشروع به قبور اولیاء و صالحان و
تبرک به برخی مکانها و کوه و درختان دانسته و هریک را تشریح مینماید.
*** 

 -956با پیامبر در حج
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /956 :



(فیصل بعدانی – ترجمه :سید جمال الدین هروی)

ُ
احوال پیامبر رحمت و مهربانی -محمد
و
حکیمانه
ارشادات
ر،
هربا
گ
سخنان
بیان
ِ
ِ
ِ
مصطفی -در طی سفرهای حج ایشان میباشد .این اثر ،در شرح توأمان سیره رسول
ِ
ِ
اکرم و احکام حج ،سبک و سیاق جدیدی را برگزیده است؛ زیرا عالوه بر وثاقت احادیث و
کردن آن بزرگوار را
اخبار نقل شده درباره آن حضرت ،جوانب پنهان و غیر مشهوری از حج ِ
منعکس میسازد که شاید بسیاری از مسلمانان از آن آ گاهی نداشته باشند .نویسنده در
این اثر کوشیده است تا عادتها ،رفتار و ویژگیهای فردی و اخالقی پیامبر را در این سفر
معنوی بیان کند تا الگویی تمام عیار برای پیروان ایشان باشد ،تا عالوه بر تبعیت فقهی و
عملی از رسول اکرم ،اخالق حسنه ایشان را نیز سرلوحه زندگی و عبادات خود قرار دهند.
مرجع فقهی و رساله عملی باشد ،درسنامهای اخالقی
لذا این کتاب ،بیش از آن که یک
ِ
است .فصل نخست ،شرح راز و نیاز و مناجات پیامبر است با خدای تعالی و بیان حاالت
ذکر رفتار پیامبر است با خانواده
معنوی و روحانی ایشان در حج است .فصل دومِ ،
ونزدیکانشان در سفر حج و چگونگی آموزش احکام و اعمال حج به آنان و توصیهها و
سلوک پیامبر با امت اسالم و
تذکراتی که به آنان میدادند .فصل پایانی کتاب به نحوه
ِ

396

چکیدههایکتبسایتعقیده


تعالیم و فتاوی و نصایح عمومی ایشان اختصاص دارد .ترجمه دیگری از این کتاب با عنوان
ِ
«احوال پیامبر در حج» توسط قریب الله مطیع منتشر شده و در سایت عقیده موجود است.
*** 

 -957شرح مسایل الجاهلیه
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /957 :



(محمد بن صالح فوزان)
شرح و تفسیر کتاب «مسائل الجاهلیه» اثر شیخ االسالم محمد بن سلیمان تمیمی
است .کتاب مذکور ،بیان مبسوط مسائل ،انحرافات و کژیهایی است که حضرت محمد
مصطفی به مقابله با آنها برخاست .این مسائل ،مجموعهای اعتقادات ،آداب ،رسوم و
غلط بتپرستان ،مسیحیان ،یهودیان و پیروان دیگر ادیان را شامل
ارزشهای نادرست و ِ
میشود و صد و بیست و هشت مسئله مختلف را در بر میگیرد و وی با استفاده از آیات
نورانی قرآن و کالم گهربار نبوی ،علت نادرستی هریک از این اعتقادات و عادات را شرح
میدهد.
*** 

 -958مشعلهای هدایت برای رهروان راه دعوت
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /958 :



(دکتر سید محمد نوح)
شرح و تفسیر  20حدیث از سخنان حکمتبار پیامبر گرانقدر اسالم صلی الله علیه
خرد حضرت رسول -صلی
وسلم است .نویسنده در این اثر از میان دریای بیکران دانش و ِ
الله علیه وسلم -به گزیدهای در موضوعات مختلف اکتفا کرده است .وی پس از ارائه
ترجمه فا رسی هر حدیث ،نکات اخالقی ،ایمانی ،اجتماعی و تربیتی آن را برجسته ساخته و
به شرح و تفسیر آنها میپردازد و نشان میدهد که در دنیای امروز چگونه میتوان سخنان
جاوید بهترین خلق خدا را راهنمای زندگی خود کنیم و در راه رضای پروردگار متعال گام
برداریم.
*** 
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 -959آیین تربیتی تابعین
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /959 :



(عبدالحمید باللی – ترجمه :عبدالله عبداللهی)
بیان شیوه زندگی و سلوک بزرگان دینی و شرح اخالق و منش پسندیده آنهاست.
نویسنده ،زندگی تابعین را سرشار از عزت دینی و درسهای اخالقی دانسته و کوشیده
است تا گوشههایی از گفتار و رفتار پرافتخار این بزرگان را از متون مختلف اسالمی،
استخراج و در قالب موضوعات مختلف عرضه نماید؛ تا مسلمین به آن اقتدا کرده و رضایت
خداوند متعال را به دست آورند .وی در آغاز ،رستگاران و زیانکاران را از دیدگاه قرآن
معرفی کرده و سپس به شرح الگوهای تربیتی و اخالقی رایج در جهان میپردازد .او در
ّ
فصل نخست ،به شیوه بزرگان دین در کف نفس و خویشتنداری اشاره نموده و در فصل
دوم ،سرنوشت زیانکاران را در دنیا و آخرت بازگو میکند .فصل سوم ،به شرایط تربیت،
چگونگی آزادسازی عقل و اندیشه و مقاومت در برابر هوی و هوس اختصاص دارد وی در
فصل چهارم به اصول و روش تربیت نفس و سیره بزرگان دینی در مبارزه با پلیدیهای
نفسانی پرداخته و در فصل بعد به معرفی و شرح اندیشهها و آراء بنیانگذاران مکاتب
تربیتی اسالمی اهتمام کرده است .فصل پایانی کتاب ،نتایج تربیت صحیح نفس را در دنیا و
آخرت بیان کرده و تأثیر آن را بر توفیق در عبادت و اطاعت پروردگار شرح میدهد.
*** 

 -960درسهای روزانه
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /960 :



(ابوبکر جزائری – سعید فاضلی)
بیان  365درس درباره اعتقادات ،آداب و احکام اسالمی است .نویسنده با هدف
یادآوری روزانه آموزههای دینی و باورهای اسالمی ،درسهای کتاب را به تعداد روزهای
سال تنظیم کرده و پیشنهاد نموده تا هر شب ،درسی از این کتاب مطالعه و در آن تدبر
شود .بدین صورت ،وی درسها را ذیل دوازده فصل ،به نام ماههای قمری ارائه داده است.
ً
موضوع درسها ،عموما تفسیر برخی آیات قرآن ،نقل و توضیح روایات نبوی و یا احکام و
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آداب اسالمی است و نویسنده در هر درس ،توضیحات خواندنی و مشروحی بیان کرده
است.
*** 

 -962راهنمای حج و عمره در پرتو کتاب و سنت و آثار سلف
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /962 :



(سید محمد سمیعی رستاقی)
آموزش مختصر اعمال حج و عمره است .نویسنده در این جزوه آموزشی کوتاه ،ضمن
معرفی اجمالی شیوههای مختلف زیارت خانه خدا ،اعمال واجب و ّ
مقرر در هریک را توضیح
ِ
داده و کیفیت آن را بیان میکند.
*** 

 -964ایمان به الله
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /964 :



(علی محمد صالبی)
اثر جامعی است که به شرح اصول اعتقادات اسالمی در ایمان به خدا اختصاص دارد.
نویسنده در فصل نخست ،معنای شهادتین را ذکر و فضایل «ال إله إال الله» را بازگو میکند.
ذکر ال إله إال الله ،همچون علم ،یقین ،قبول ،فرمانبرداری و
همچنین در این فصل،
ِ
شروط ِ
تسلیم ،صدق و راستی ،اخالص و محبت و ارتباط آن با والء و براء و آثار اقرار به آن ،بیان
میشود .در فصل دوم و سوم ،اثبات وجود آفریدگار و توحید ربوبیت محور سخن هستند.
در این فصول ،به دالیل وجود الله از جمله آفرینش ،فطرت ،پیمان ازلی خداوند با انسان،
هدایت موجودات و نظم و همآهنگی هستی اشاره شده است .فصلهای آتی ،به معرفی و
شرح توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات اختصاص دارد .دیگر مباحثی که در این
بخشها عنوان شدهاند عبارتند از :خالفت بندگان و برپایی حکومت اسالمی ،راههای
رستگاری و بخشش گناهان ،آثار شوم حکم به غیر احکام خدا ،تالشهای پیامبر اکرم برای
برپایی توحید الوهیت در دل بندگان خدا و کیفیت برخورد با افسونها و تعویذها .فصل
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پایانی کتاب ،نواقص توحید و ایمان را برمیشمرد و درباره مفهوم ،انواع و مصادیق هریک،
به تفصیل توضیح میدهد .این نواقص عبارتند از :شرک ،کفر ،نفاق ،ارتداد و فسق.
*** 

 -966متن فقه اکبر با ترجمه فارسی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /966 :



(عبدالله حیدری)
بیان اجمالی و کلی اصول اعتقادی اهل سنت و جماعت است .نویسنده در این اثر
کوتاه ابتدا خالصه باورهای اسالمی را درباره توحید و نقش آن در دینداری فرد بیان
میکند .پس به مسئله نبوت حضرت رسول و ارکان ایمان میپردازد .وی با استناد به آیات
قرآن برخی از صفات خداوند متعال را شرح نموده و جایگاه انبیا را در اسالم تبیین
می کند .بحث درباره قضا و قدر ،تفاوت علم خدا با علم بشر ،جبر و اختیار ،ماهیت و انواع
گناهان کبیره و صغیره و برخی احکام اسالمی از جمله دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -967چهل حدیث نبوی
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /967 :



(امام نووی – ترجمه :اسحاق دبیری)
گزیدهای از کالم گهربار پیامبر اکرم است .نویسنده در این اثر کوشیده است که با
استفاده از صحیحترین منابع و مصادر حدیثی ،گفتارهای گوناگون رسول رحمت و
اثر مختصر ،قاعده
حکمت را در موضوعات مختلف جمعآوری کند .هریک از احادیث این ِ
مهم و بزرگی از قواعد اسالم است .کتاب حاضر ،مرجع مناسبی برای از َبرکردن روایات مهم
و مشهور نبوی است ،و به همین دلیل ،اسناد روایات حذف شده است.
*** 

 -968مدینه منوره
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /968 :
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(عبدالله حیدری)
تاریخ مدینه منوره را در طول قرون گذشته به اختصار بیان میکند .مدینه النبی ،که تا
پیش از افتخار میزبانی بهترین خلق خدا -محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم« -یثرب»
نام داشت ،قدمتی بسیار طوالنی دارد و در آثار و منابع تاریخی کهن از آن سخن رفته
است .در اثر حاضر ،نویسنده به اختصار پیشینه این شهر را شرح میدهد و تغییر و تحوالت
آن را پس از هجرت نبی اکرم ذکر میکند .در ادامه چگونگی تعمیر و توسعه مسجدالنبی را
در طول تاریخ توضیح میدهد و در پایان مهمترین بناها ،مساجد و اماکن آن را معرفی
میکند.
*** 

 -969روش گروه رستگار و طایفه مورد تأیید پروردگار در پرتو کتاب
و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /969 :



(محمد بن جمیل زینو)
بیان راههای رستگاری و کسب رضای الهی است .نویسنده در این کتاب ،با استفاده از
آیات هدایتگر قرآن و کالم پیامبر پاک ،به بیان شیوههای کسب خشنودی خداوند و نیل به
سعادت ابدی پرداخته و توحید را به عنوان یگانه مسیر نجات معرفی میکند .وی پس از
بیان انواع توحید ،به اهمیت و فضیلت آن در اعتقادات اسالمی اشاره کرده و دشمنان
توحید و اندیشه یکتاپرستی را معرفی میکند .آنگاه به شرح شخصیت و دیدگاههای محمد
بن عبدالوهاب پرداخته و رویکرد دیگر دانشمندان را به مقوالنت توحید و شرک تبیین
می کند .در ادامه ،مفهوم و مصادیق و مظاهر شرک را توضیح داده و مفاسد و زیانهای آن
را برمیشمارد .دیگر موضوعات کتاب عبارتند از :انواع کفر و نفاق ،دوری از بدعتهای
رایج ،قیام ممنوع و مطلوب و شناخت احادیث ضعیف و دروغ.
*** 

 -971دین در چالش سنت و مدرنیسم
کدکتابخانهعقی ده 297/489 /971 :
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(محمد رشدی عبید – ترجمه :محمد مالزاده)
چالشها و تعارضات مدرنیته را با سنت و دین در دنیای معاصر بررسی کرده و
رویکرد وحیانی و عقالنی
راهکارهایی برای همزیستی آنها ارائه میدهد .نویسنده در آغاز،
ِ
به دین را تحلیل کرده و در ادامه به همسویی عقل و وحی و ماهیت وحی میپردازد .وی
سپس رویکرد اسالم را به موضوع عقلگرایی و اجتهاد تحلیل کرده و نشان میدهد که در
عرصه تفکرات دینی تا چه اندازه آزاداندیشی و خردگرایی بها داده شده است .بحث در
روشنفکری اسالمی ،رابطه مصلحت و شریعت ،نمونههای اجتهاد شیطانی و تحریفی و
ویژگیهای مدرنیسم غربی از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -972شناخت کوتاهی از اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /972 :



مهمترین عقاید و ارکان عقیدتی و عبادی اسالم را به زبان ساده و به صورت کوتاه بیان
نگرش فرهنگی انسان آغاز شده و
میکند .کتاب با شرح رسالت اسالم و نقش آن در بسط
ِ
در ادامه ،ارکان ششگانه ایمان را معرفی کرده و سپس  5رکن اصلی اسالم را معرفی
مینماید .بخش سوم کتاب ،به دستورهای اخالقی و اجتماعی اسالم و تأثیر آن در رشد و
ارتقا بهداشت روانی جامعه میپردازد.
*** 

 -973آیت الله برقعی عالمهای مظلوم و بینظیر
کدکتابخانهعقی ده 297/92 /973 :



(تلخیص :عبدالله حیدری)
زندگینامه خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعی ،از سردمداران مبارزه با خرافات و
بدعتهای شیعه در ایران معاصر است .این اثر ،در واقع خالصه خاطرات برقعی است که با
عنوان «سوانح ایام» منتشر شده است .نویسنده پس از معرفی نسب و خاندان خود شماری
از دوران کودکی و تحصیالت ابتدایی و سپس آموزشهای حوزوی خود را شرح میدهد.
بیان فعالیتهای سیاسی و اجتماعی وی در دوران جوانی ،معرفی اساتید حوزوی و متن
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اجازههای نقل حدیث از ایشان در ادامه کتاب آمده است .در ادامه ،فهرست آثار نویسنده و
موضوع هریک ارائه شده است .بخش پایانی کتاب ،به نحوه برخورد حکومت
مختصری از
ِ
ایران با او و شرح آزار و اذیتها و ترور نافرجام وی اختصاص دارد.
*** 

 -975تئوری امامت در ترازوی نقد
کدکتابخانهعقی ده 297/45 /975 :



(حجت الله نیکویی)
بررسی تحلیلی و انتقادی اندیشه امامت و حقیقت پژوهی باورهای شیعه در این باره
است .کتاب ،با بیان دالیل عقلی و منطقی ضرورت بعثت پیامبران آغاز میشود .نویسنده
ِ
آنگاه دالیلی را شیعه بر ضرورت نصب امامان معصوم پس از پیامبر اقامه کرده ،بررسی و
نقد مینماید .در فصل بعد ،به تفسیر آیاتی از قرآن میپردازد که به ادعای شیعه ،در اثبات
امامت علی نازل شده است .بررسی واقعه غدیر خم ،تحلیل حدیث ثقلین و تعارض
تئوری امامت با ختم نبوت و ناکارآمدی این تئوری در عصر حاضر ،موضوعاتی است که در
ادامه بدانها میپردازد .وی در فصل آتی ،انتقادهایی را که به این باور شیعه از جانب
متفکرین مختلف وارد شده ،بیان و پاسخهای مخالفان را ارائه میکند و آنگاه خود نیز به
اظهارات جعفر سبحانی ،غرویان و
این خردهگیریها و شبهات پاسخ میدهد؛ از جمله
ِ
مکارم شیرازی.
*** 

 -976گفتگویی آرام با محمد غزالی
کدکتابخانهعقی ده 297/52 /976 :



(ترجمه :شیخ علی دهواری)
بیان دیدگاهها و اندیشههای «شیخ محمد غزالی» از متفکرین برجسته اسالمی معاصر
است .این کتاب ،حاصل گفتگو و مباحثه نویسنده با این دانشمند بزرگ میباشد .در بخش
نخست ،مطالبی خواندنی در مورد مکتب عقلگرایی و اختالف و تشابه آن با اندیشههای
غزالی تشریح میگردد .در فصلهای بعد ،موضعگیری وی در خصوص احادیث آحاد،
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مسئله تقدیر و احکام و مسائل اجتماعی و دینی بانوان تبیین میشود .ادب و احترام علمی
در نزد غزالی و نگاهی اجمالی به کتاب «السنه النبویه بین أهل الفقه وأهل الحدیث»
موضوع بخشهای پایانی کتاب است.
*** 

 -977مظلومیت زهرا
کدکتابخانهعقی ده 297/97 /977 :



(عبدالجبار بحرانی)
بررسی روایتها و گزارشهای تاریخی و حقیقتیابی درباره ظلمهایی است که شیعیان
ادعا میکنند که برخی از صحابه در حق فاطمه زهراء -رضی الله وعنه -روا داشتهاند .این
موضوع ،یکی از زمینههای اصلی اختالف شیعه و سنی است و متأسفانه ،این دروغ تاریخی
بزرگ ،ساالنه حشو و زواید بیشتری میگیرد ،و جامعه عوام و ناآ گاه شیعه به مدد مداحان،
منبریان بیاطالع ،بر طبل اختالف و تفرقه میکوبند .نویسنده در اثر حاضر،
سخنرانان و
ِ
روایتهای مختلف منابع شیعی را که دال بر مظلومیت زهرا و ستم صحابه (به ویژه حضرت
ابوبکر و عمر رضی الله وعنه) به اوست به دقت بررسی کرده و جعل و دروغ آن را بیش از
پیش خاطرنشان میسازد و نشان میدهد که این دروغپردازیهای خائنانه ،جز پیشبرد
مطامع استعمار و ترویج دشمنی بین مذاهب اسالمی هدف دیگری ندارد.
*** 

َ
 -978مهدی منتظر
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /978 :



(مصطفی حیدر)
بررسی اسناد روایات و گزارشهای تاریخ درباره امام زمان شیعه است .قرنهاست که
شیعیان در انتظار شخصیتی افسانهای با نام مهدی هستند تا ظهور کند و نقش مصلح
ً
آخرالزمان را ایفا کند؛ غافل از این که چنین شخصی هرگز وجود نداشته و اصوال چنین
امری با سنتهای رایج خداوند ،روایات صحیح نبوی و حقیقت تاریخ در تعارض و تضاد
کامل است .اما متأسفانه تقلید کورکورانه از علمای دینی ،سستی علمی و فقر مطالعه،
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چنین خرافهای را روز به روز پررنگتر میکند .نویسنده اثر حاضر ،انگیزههای پیدایش این
افسانه را در میان شیعیان بررسی نموده و عواملی را برمیشمارد که موجب تقویت آن
شدهاند .وی با اشاره به اختالف فرقههای مختلف شیعه بر سر این موضوع ،آن را نشانهای
بر موهوم بودن امام زمان میداند ،زیرا هر یک از فرقههای شیعه آن را محدود و منحصر به
ً
خود کرده و توصیفات کامال متناقضی از امام زمانشان ارائه میدهند که دال بر دروغ بودن
این پندار است.
*** 

 -980واصله المدد در شرح أیها الولد
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /980 :



(شیح محمد علی سلطان العلماء)
شرح و توضیح کتاب «أیها الولد» نوشته امام محمد غزالی -رحمه الله -است .امام
غزالی کتاب مذکور را به عنوان پندنامهای به تقاضای یکی از شاگردانش نوشته است تا
راهنمای او در انجام فرایض دینی و نیل به سعادت دنیا و آخرت باشد .این اثر ،در واقع،
راهنمای تربیت دینی و اخالقی فرزندان است و آنچه که اهمیت آن را امروز بیشتر کرده
این است که دیدگاه مادیگرایانه و سکوالر غربیان درباره تربیت فرزند و تشکیل خانواده
موفق در جوامع اسالمی سایه افکنده است .درحالیکه چنین اثری نه تنها مسلمانان را از
تقلید و توسل به تجویزهای غربی بینیاز میسازد ،بلکه باعث تقویت روحیه و ایجاد حس
اعتمادبهنفس در ایشان میگردد .در اثر حاضر نویسنده با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم،
سخنا ِن حکمتبار رسول مهربان اسالم صلی الله علیه وسلم و اقوال علما و بزرگان دین،
شیوههای صحیح تربیت فرزند ،فراگیری علم و اخالق دینی و آداب اجتماعی را بیان
میکند و داستانهای خواندنی و آموزندهای در هر مورد نقل مینماید.
*** 

 -983مصائب صحابه
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /983 :



(سید نورالله بخاری)
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بیان حوادث ناگوار و مشقتهایی است که رسول گرانقدر اسالم -صلی الله علیه
وسلم -و یاران پاکش برای نشر و تبلیغ اسالم متحمل شدند .فصل نخست کتاب شرح
ستمهای مشرکان نسبت به نبی کریم و مظلومیتها و رنجهای آن حضرت بدین سبب
است .در فصل بعد ضمن آشنایی با جانبازیها و مجاهدتهای هفده تن از صحابه باوفای
پیامبر گوشههایی از زندگی پرافتخار ایشان و مکارم اخالقیشان را میخوانیم .نویسنده در
فصل سوم کتاب ،به شرح آزار و اذیت مشرکان و یهودیان در قبال نخستین مسلمان
ون ٱ َأل َّو ُل َ
(ٱلساب ُق َ
ون) میپردازد و همچنین ،صبر و شکیباییای که آن عزیزان برای اعتالی
ِ
اسالم عزیز متحمل شدند .بخش پایانی کتاب ،نگاهی است به فضایل و مناقب مهاجران.
*** 

 -984استخاره در پرتوی رهنمودهای پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /984 :



(سمیر محمد رزق – ترجمه :عبدالغنی براهویی)
معرفی و تشریح شیوه صحیح استخاره براساس گفتار و سیره رسول الله است .هدف
نویسنده از تألیف این اثر ،ترویج سنت حسنه نبوی و جلوگیری از فراگیرشدن روشهای
غلط و بدعتآلود استخاره همچون فالگیری و تفأل به قرآن یا دیوان اشعار است .وی
تصریح میکند که تالش دارد تا خوانندگان را از رفتن به سراغ کاهنان ،فالگیران،
شعبدهبازان و ساحران برحذر داشته و آنان را به راه توحید و یکتاپرستی دعوت نماید .او
بحث را با بیان برکات استخاره شرعی و رابطه آن با توحید آغاز نموده و سپس به موضوع
شرایط و زمان اجابت دعا میپردازد .در ادامه ،کیفیت دعا و ادای نماز استخاره را بیان و
ُ
کم مشورت در اسالم ،ویژگیهای
نمونههایی از استخارههای ممنوع را معرفی میکند .ح ِ
مشاور مناسب و وظایف مؤمن پس از انجام استخاره ،از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -985انسان عاقل
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /985 :



(عبدالله ایرانی)
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آیات هدایتگر قرآن کریم است .این
بیان مهمترین عقاید و آموزههای اسالمی در سایه ِ
آغاز هر یک از
اثر ،در شرح عقاید دینی شیوه جدیدی را برگزیده است؛ به این معنا که در ِ
فصلهای سیگانه کتاب ،یک پرسش عقیدتی مهم مطرح کرده و آنگاه ،فقط با استناد به
آیات قرآن ،بدان پاسخ گفته و از خواننده نیز میخواهد که با در نظرگرفتن آیات الهی به
پاسخ سئوال بیندیشد .از آنجا که مبنای کتاب ،بر اندیشه عمیق بوده و موضوعات آن
متنوع است ،نویسنده پیشنهاد کرده است که هر فصل ،جداگانه و با فاصله زمانی حداکثر
یک روز مطالعه شود ت ا بتوان بر روی مسایل مطرح شده ،تفکر نمود و نکته به نکته مسایل
را در ذهن ،تجزیه و تحلیل نمود .تمام مباحث کتاب ،بر پایه استداللهای عقلی و قرآنی و
دیدگاههای مطرحشده در آن ،جهانشمول و فرامذهبی است.
*** 

 -986بررسی روایات مهدی
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /986 :



(م .عبدالهی)
بررسی و نقد اخبار و روایات مربوط به امام دوازدهم شیعیان است .این اثر ،در واقع،
نقدی است بر جلد سیزدهم بحار األنوار ،که مجلسی آن را با استفاده از کتابهای «اکمال
الدین» صدوق و «غیبت» شیخ طوسی تألیف نموده است .او اخبار و روایتهای نقل شده
درباره چگونگی تولد مهدی ،زمان والدت و نحوه رشد وی را بررسی میکند و اختالفها و
بطالن
خبر مفضل بن عمر را نقد و
تضادهای موجود در آنها را آشکار میسازد .در ادامهِ ،
ِ
«نظریه رجعت» را ثابت میکند .فصل دوم کتاب ،تفسیر آیاتی از قرآن است که شیعه آن را
درباره مهدی میداند .نویسنده در بخش پایانی کتاب ،حدیث «لوح جابر» را به دقت نقد و
بررسی میکند و نشان میدهد که این حدیث ،یکسره ،تناقض و دروغ و جعل است.
*** 

 -988قواعد و رهنمودهای بیداری اسالمی
کدکتابخانهعقی ده297/65 /988 :



(شیخ محمد بن صالح العثیمین)
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شیوههای صحیح تبلیغ و دعوت به سوی اسالم را بیان کرده و راههای اتحاد و همدلی
دعوتگران را توضیح دهد .نویسنده فاضل کتاب حاضر ،قواعد مهمی را وضع میکند که
اثرگذاری آن بیش از پیش باشد.
ضروری است بیداری اسالمی بر طبق آنها باشد تا
ِ
مندان فعال در این عرصه جهادی را به راهکارها و مسیرهای
همچنین جوانان و عالقه
ِ
صحیحی برای نتیجهگیری بهتر در نهضت بیداری رهنمون میگردد .وی بدین منظور ،صد
پرسش و پاسخ در بخش دوم کتاب مطرح میکند که شامل مهمترین قواعد و ضوابط
دعوت صحیح و موعظه حسنه است و در برگزیده ضروریترین احکام تبلیغ .در بخش آتی
به مخربترین اشتباهات در این راه اشاره نموده و سپس مسایلی را در باب اختالف نظر و
تکثر در امر دعوت و ّ
تحزب و چنددستگی مطرح میکند .وی کتاب را با موضوع نقش زنان
در تبلیغ دین و وجوب مشارکت آنان و همچنین لزوم دعوت کفار و ملحدان و احکام و
استلزامات آن به پایان میبرد.
ِ
*** 

 -989دین در خدمت مردم
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /989 :



(شهید مولوی عبدالملک مالزاده)
بیان اصول و موازین اسالمی حکومت و وظیفه حاکمان در قبال آحاد جامعه میباشد.
این اثر ،در نخستین روزهای پیروزی انقالب ایران در سال  57با هدف آ گاهی بخشی به
مسلمانان در خصوص وظایف و مسئولیتهای متقابل مردم و حاکمان ،به رشته تحریر
درآمد .وی با استفاده از آیات روشنگر قرآن و سنت حسنه پیامبر اکرم نشان میدهد که
حاکمیت خدا چگونه از طریق حاکمیت مردم بر مردم در جامعه اسالمی تحقق مییابد.
فرهنگ نقد به عنوان دغدغههای حاکمان عادل دینی،
وی پس از بیان حق انتقاد و ترویج
ِ
به ضرورت گسترش آزادی و امنیت ،به عنوان شاخصهای مهم عدالت اجتماعی پرداخته و
در ادامه ،مساوات و برابری را به عنوان فلسفه حکومت پیامبر مورد مداقه قرار میدهد.
*** 

 -990نقش توحید در زندگی
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کدکتابخانهعقی ده 297/483 /990 :



(محمد جمیل زینو)
درسهای توحید و خداپرستی را در قالب پرسش و پاسخ بیان میکند .نویسنده در
کتاب حاضر مفاهیم یکتاپرستی و عبادت را در هشت بخش دستهبندی نموده و آنها را
ّ
نور کالمالله مجید و حکمت نبوی -صلی الله علیه وسلم -کرده است .وی در آغاز
مزین به ِ
به حقوق خداوند متعال بر بندگان پرداخته و آنگاه انواع توحید و فواید هر یک را معرفی
می کند .در ادامه ،شروط پذیرش اعمال و عبادات را توضیح داده و سپس انواع شرک را
توصیف مصادیق آنها را ارائه مینماید .در بخش بعد ،موضوع توسل و شفاعت را محور بحث
قرار و شر ح میدهد که بر اساس آموزههای اسالمی توسل باید چگونه باشد و شفاعت
محدود و منحصر به چه کسانی و در چه مواردی است .او در بخش آتی موضوع جهاد و
شرایط وجوب و انواع آن را مورد مداقه قرار داده و پس از آن ،نکاتی درباره عمل صحیح و
پیوسته به قرآن و سنت نبوی ارائه میدهد.
*** 

 -991بدعت و پیامدهای سوء آن بر ّامت
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /991 :



(سلیم الهاللی)
مفاهیم و مصادیق بدعت در دین اسالم را بیان کرده و اثرات ناگوار و مصیبتبار آن را
بر جوامع اسالمی شرح میدهد .نویسنده ،کتاب را با تعریف بدعت و مفاهیم آن آغاز کرده
و استدالل میکند که چرا بدعتآوری در دین حرام است .بحث در تعارض بدعت و سنت و
رویکرد پیامبر اکرم در قبال این موضوع ،در ادامه مورد بحث قرار میگیرد .نویسنده در
ادامه ،اندیشه معتقدان به بدعت حسنه را به چالش کشیده و ضمن طرح مفهوم و شبهات
ِ
آن ،یکایک آنها را پاسخ میگوید .وجوب شناخت بدعت ،اسباب بدعتگذاری در دین،
خطرات بدعت برای اسالم و مسلمین و چرایی طرد بدعتگذاران ،از جمله دیگر مباحث
ِ
کتاب است.
*** 
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 -992ام المؤمنین عایشه صدیقه
کدکتابخانهعقی ده 297/97 /992 :



(اصر ابوالعال – ترجمه :ابوسلمان)
اثر مختصری است در شرح زندگی پربرکت حضرت عایشه و بیان فضایل وی و دفاع از
ساحت آن بانوی بزرگوار .نویسنده پس از توضیح کوتاهی درباره تولد و کودکی و ازدواج
عایشه با رسول اکرم ،با استفاده از روایات نبوی و حقایق تاریخی ،فضایل و برتریهای او را
نسبت به دیگر زنان جهان برمیشمارد .وی پس از نقل داستانها و شواهدی درباره دانش
و خردمندی آن بزرگوار ،سختیها و مصائبی را که وی در طول حیات پربرکتش متحمل
شد ،بازگو کرده و در پایان آزمایشهای الهی را در مورد او (از جمله در واقعه ِافک)
برشمرده و توضیح میدهد.
*** 

 -993با گناهان چگونه مبارزه کنیم؟
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /993 :



(حامد بن محمد المصلح – ترجمه :عبدالرحیم هاشم زهی)
معرفی اسباب و عوامل مبارزه با گناهان و بازگشت به سوی پروردگار مهربان و بخشنده
هدایتگر قرآن و کالم پیامبر عزیز اسالم،
است .نویسنده در این اثر ،با استعانت از آیات
ِ
راههای دوریجستن از گناهان و تضرع به درگاه باریتعالی را برای آمرزش و غفران شرح
میدهد .وی در آغاز ،شیوه صحیح توبه و استغفار به درگاه خداوند را بیان کرده و سپس
نشان میدهد که فرایض و نوافلی همچون وضو و اذان و نماز ،شرکت در نماز جمعه ،نماز
گناهان مؤمن
توبه ،صدقهدادن روزه ،حج و عمره و جهاد در راه خدا ،چگونه باعث نابودی
ِ
میشود .تأثیر اذکار توحیدی ،یاد پروردگار یکتا ،تالوت قرآن و چگونگی زدودن سیئات از
کارنامه اعمال فرد ،موضوع فصل بعدی کتاب است .نویسنده در فصلهای بعد ،تأثیر دعا و
استغفار دیگر مؤمنان ،شفاعت پیامبر اکرم ،تحمل مصائب و مشکالت دنیوی ،بیهوشی در
عالم برزخ و عذاب و شکنجه میدان حشر را موجب تکفیر گناهان و رستگاری مؤمن عنوان
کرده و به توضیح درباره هر یک میپردازد.
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*** 

 -994قدر اصحاب رسو الله را بدانید :پنج سئوال و جواب در مورد
صحابه
شیخ االسالم ابن تیمیه
کدکتابخانهعقی ده297/94 /***:



بیان شأن و منزلت اصحاب و یاران پاک و باوفای رسول خدا -صلی الله علیه وسلم -است.
انگیزه تألیف این اثر ،پاسخ به چند سوال در مورد مسائل و اختالف نظرهای یاران رسول و
کشمکشهای ناشی از آن میباشد .نویسنده در این اثر کوتاه ،کوشیده است تا با استناد به
بار نبوی ضمن بیان ارج و منزلت صحابه پیامبر اکرم
آیات شریف قرآن و گفتار حکمت ِ
وظیفه ما مسلمانان را در قبال آن بزرگواران بیان کند .از جمله مباحث کتاب ،میتوان به
موارد ذیل اشاره نمود :خصوصیات ممتاز ابوبکر صدیق ،اسالم عمرو بن عاص و جریان
نفاق ،کارگزاران حکومتی ابوبکر و عمر ،ادعای خالفت معاویه ،حدیث عمار و تقسیمبندی
اهل َبغی.
*** 

 -995جوانان ،سکوالریسم و بحران هویت
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /995 :



(محمد مالزاده)
مبانی اندیشه دینی و پاسخ به شبهات سکوالریسم درباره اعتقادات اسالمی است .عدم
کفایت منطقی تفسیر معمول و سنتی از نصوص دینی توسط متولیان و شارحان دینی
مدرن دنیای غرب
معاصر از یک سو ،و گرفتاری در جاذبههای شگفتانگیز علوم و فناوری
ِ
از سوی دیگر ،باعث شده تا بسیاری از جوانان مسلمان گرفتار خودباختگی و انفعال
مأیوسانه شوند .نویسنده در کتاب حاضر کوشیده تا ضمن تغییر خطاب دینی و با ارائه
تفسیری متناسب با نیازهای عصر ،که نشأت گرفته از عقالنیت اسالمی و مبتنی بر قرآن و
سنت است ،هویت غنی و پرافتخار جوانان مسلمان را برایشان پررنگ سازد و آنان را به
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بازاندیشی در سرمایه عظیم دینی و فرهنگی خود وادارد .وی بحث را با تعریف هویت و
اقسام و مؤلفههای تشکیلدهنده آن آغاز کرده و آنگاه شرایط تشکیل و نمو هویت اسالمی
را در ذهن افراد بیان مینماید .در فصل بعد ،به نقش سکوالریسم در ایجاد بحران فکری
ختلف سیاسی،
برای جوانان پرداخته و جهانبینی سکوالریسم و رویکرد آن را به مسایل م
ِ
اقتصادی ،اجتماعی ،علمی ،اخالقی ،فرهنگی و هنری تشریح میکند .از دیگر موضوعات
کتاب میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :اصول تنافی اسالم و سکوالریسم ،دشمنی
سکوالریسم با دین و راههای مواجهه با سکوالریسم.
*** 

 -996یاران جوان پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /996 :



(یوسف عبدالکریم عسانی)
سیره پرافتخار و آموزنده چهار نفر از شاگردان برجسته مکتب رسولالله را بیان
میکند .نویسنده در این اثر به شرح زندگی و خدمات علی ابن ابیطالب ،زید بن ثابت،
اسامه بن زید و سعید بن زید میپردازد و نشان میدهد که آموزههای دینی اسالم و
الگوبرداری از شخصیت و منش پاکترین بنده خدا – حضرت محمد مصطفی صلی الله
علیه وسلم -چه شخصیت واالیی از آنان ساخته بود .او در هر مورد ،نسب و پیشینه
خانوادگی این بزرگواران را بیان کرده و پس از شرح شمهای از مناقب اخالقی و
خصوصیتهای ایمانی آنان ،به توضیح و توصیف خدمات و جانفشانیهایشان در راه
اعتالی نشر مکتب حیاتبخش میپردازد و سخنانی را که پیامبر در وصف ایشان بیان
فرموده است ،نقل میکند.
*** 

 -997واسطه بین حق و خلق
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /997 :



(ابن تیمیه)
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رسالهای مختصر است درباره شناخت واسطههای بین خداوند و بندگانش و توسل
صحیح برای قرب پروردگار .نویسنده در اثر حاضر سه دیدگاه رایج درباره واسطه خلق و
خالق را بررسی میکند و با در نظر گرفتن استداللهای هر یک و مقایسه آن با آموزههای
اصیل قرآن و سنت حسنه نبوی صلی الله علیه وسلم رویکرد اسالمی صحیح به این
موضوع را نشان میدهد .وی پیامبران را واسطه رستگاری و نه عامل آن معرفی میکند و
نشان میدهد که پیروی از دیدگاههای علمای حقیقی و صالح امت اسالم باعث هدایت و
دینداری کامل خواهد بود؛ زیرا علما وارث پیامبران هستند .در ادامه ،انواع واسطههای
مردود و نادرست را معرفی نموده و به بحث درباره شفاعت صحیح و باطل میپردازد.
بخش پایانی کتاب ،تبیین نقش انبیا در تحقق توحید توصیف اسباب مشروع و نامشروع
است.
*** 

 -998نصیحتهای طالیی برای جماعتهای اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /998 :



(ابن تیمیه)
احکام شرع را در مورد نحوه اطاعت از ولی امر و رهبر بیان کرده و سئواالت متداول در
این مورد را پاسخ میگوید ،به تصریح نویسنده ارجمند این اثر ،یکی از مهمترین ارکان دوام
و یکپارچگی جامعه اسالمی اطاعت از دستورهای ّ
ولی امر و حمایت از اوست .با این وجود،
پرسشها و شبهاتی در این مورد وجود دارد؛ از جمله این که حدود مسئولیتهای رهبر
جامعه اسالمی تا کجاست ،در چه اموری باید از وی اطاعت کرد و اگر اوامر او در تضاد با
احکام شرع و آموزههای دین باشد ،تکلیف مأمورین چیست .وی با استناد به آیات نورانی
قرآن ،سنت شریف نبی کریم -صلی الله علیه وسلم -سیره خلفای راشدین و توصیههای
آن بزرگواران ،محدوده اختیارات پیشوای جامعه اسالمی را تعیین و موارد اختالف علما در
این موضوع را مطرح کرده و رأی و دیدگاه اصیل اسالم را به عنوان فصل الخطاب توضیح
میدهد.
*** 
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( -999ترجمه) کشف و پاسخ شبهات در مورد حقیقت یکتاپرستی
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /999 :



(محمد بن سلیمان تمیمی)
پیام یکتاپرستی اسالم را بازگو کرده و به شبهات و ایرادات رایج درباره رویکرد توحیدی
اسالم پاسخ میدهد .نویسنده در این نوشتار مختصر ،تفاوتهای اساسی توحید اسالمی با
خداپرستی سایر ادیان ابراهیمی را شرح داده و وظایف عبادی بنده را در برابر پروردگارش
بیان میکند .وی با استناد به آیات متعدد قرآن کریم شبهات مشرکین و ملحدان را
تقسیمبندی نموده و به آنها پاسخ میدهد و نشان میدهد که ایرادات و خردهگیریهایی
که فالسفه و منکران در عصر حاضر به رویکرد توحیدی اسالم و نقش خدا در زندگی انسان
وارد کردهاند ،سابقه تاریخی چند هزار ساله دارد و پیامبران الهی همواره در پی پاسخ به
آنها و راهنمایی بشر بودهاند .اما لجاج و عناد منکران با دین خدا همواره مانع درک و
دریافت این پیام توحیدی بوده است.
*** 

 -1000به روشنی آفتاب
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /1000 :



(ابوبکر حسین)
بررسی حقیقت تاریخی ازدواج عمر بن خطاب با ام کلثوم دختر حضرت علی
ِ
(سالماللهعلیهم) است .نویسنده با اشاره به دروغگویی و کتمان حقیقت از جانب شیعیان
در اینباره – به ویژه در سالهای اخیر – میکوشد تا با بهرهگیری از منابع معتبر تاریخی و
سخنان صحابه کرام ،واقعیت تاریخ را به تصویر درآورد .مبنای پژوهشی وی ،دو مقاله
سایت شیعی «ولیعصر» بوده است .وی ،پنجاه شبهه و مدعای باطل
موهن و پرمغالطه
ِ
شیعیان را درباره کیفیت و چرایی پیوند مبارک حضرت عمر و ام کلثوم را به طور مفصل
ِ
بررسی کرده و یک به یک به آنها پاسخ میگوید.
*** 

 -1001حکایت مناظرهای تاریخی
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کدکتابخانهعقی ده 297/158 /1001 :



(عبدالستار تونسی – ترجمه :عبدالرئوف ریگی)
شرح مناظره مؤلف (عبدالستار تونسی ،رئیس سازمان اهل سنت پاکستان) و شیخ
محمد اسماعیل (رئیس دارالتبلیغ گوجره) درباره تحریف قرآن است .یکی از مهمترین
زمینههای اختالف شیعیان و اهل سنت ،اعتقاد به تحریف قرآن از جانب شیعه و بیش از
دو هزار حدیثی است که در کتب حدیثی شیعه در این باره روایت شده است .به تصریح
مؤلف ،اکثریت علمای شیعه ،به جز  4نفر ،که از روی تقیه نظر قاطعی ندادهاند ،قائل به
تحریف قطعی قرآن کریم هستند .وی با هدف ابطال عقاید بیپایه شیعه در این باره ،در
مناظرهای سه روزه به اساسیترین مسایل این موضوع پرداخته و گزارشی از گفت
وشنودهایش را با هیأت شیعی مناظرهکننده شرح میدهد .احتجاجات وی مبتنی بر آیات
ِ
قرآن کریم و روایات نبوی است و با ِاشرافی که بر کتب شیعه داشته است موارد متعددی
از خطاها و تضادگوییهای آنها را علنی مینماید.
*** 

 -1002اندیشه نو (پیرامون اختالفات مذهبی)
کدکتابخانهعقی ده 297/482 /1002 :



(ابواسامه)
بررسی موارد و علل اختالف شیعه و سنی و حقیقتیابی آنهاست .نویسنده با اشاره به
روزافزون شیعیان غالی و بدعتگذار به ساحت صحابه گرامی پیامبر اکرم و تخطئه
هجمه
ِ
پاک رسول خدا دفاع کرده و حقانیت
اعتقادات اهل سنت ،کوشیده است تا از
ساحت یاران ِ
ِ
باورهای راستین اهل سنت و انحرافی و مشرکانهبودن بسیاری از اعتقادات شیعه را به
اثبات رساند .وی در آغاز ،دیدگاه اهل سنت را نسبت به صحابه پیامبر تشریح و دالیل
سخنان پیامبر حکیم اسالم بیان
عدالت و درستکاری آنان را با استفاده از آیات قرآن و
ِ
میکند .در ادامه ،ضمن بیان حکم دشنامدادن و بدگویی از صحابه و همسران پیامبر خدا،
رویکرد شیعه و سنی به مبحث تقیه و اقسام مدارات میپردازد .در فصل آتی،
به تشریح
ِ
جانشینی بعد از پیامبر و آیات و احادیث مربوط به آن و استداللهای شیعه در این مورد را
ِ
مورد مداقه قرار میدهد .رابطه خلفا با حضرت علی ،موضوع فدک و بررسی افسانه
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شهادت فاطمه زهرا  در فصل آتی مورد بررسی قرار گرفته و آنگاه ،بحث در ازدواج
موقت در اندیشه شیعه و حقیقت آن در کالم پیامبر و ائمه† ارائه شده است .توسل،
قبرپرستی ،تعظیم مردگان و حرمت این کار و اختالف درباره مسحکشیدن یا غسل هنگام
وضو ،موضوعاتی است که در ادامه میآیند.
*** 

 -1003پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم
کدکتابخانهعقی ده 297/43 /1003 :



(شیخ علی صابونی)
پژوهش مفصلی است درباره تاریخ انبیای الهی ،اهداف رسالت و پیامهای عقیدتی و
ایمانی هر یک از ایشان .به تصریح مؤلف ،وحی الهی که عالیترین نوع آن در قرآن کریم
تجلی یافته ،موثقترین و کاملترین منبع و مرجع تحقیق برای درک و دریافت هدف بعثت
پیامبران و تعبیر و تفسیر درسهای قصص انبیاست .وی بحث را با ماهیت نبوت و
تفاوتهای نبی و پادشاه آغاز میکند و در کنار آن ،موضوعاتی همچون تفضیل پیامبران،
جایگاه ویژه خاتم األنبیاء صلی الله علیه وسلم در میان آنان و وجه اشتراک مأموریت ایشان
را شرح میدهد .در بخش بعد صفات پیامبران خدا را برشمرده و ّ
مزیتهای دعوت انبیاء را
بر دیگر مبلغان و معلمان بشری در هفت عنوان توضیح میدهد .وی در فصل آتی ماهیت
عصمت رسوالن و دالیل و توجیهات آن را عنوان کرده و حقیقت آن را در داستان پیامبران
و سیره حضرت محمد -صلی الله علیه وسلم -جویا میشود .در بخش بعد ُحکم نقل
داستان در قرآن ،نتایج این داستانها و علت تکرار برخی از آنها را بیان کرده و آنگاه
داستان پیامبران اولوالعزم را به تفصیل بازگو مینماید .در بخش پایانی و مفصل کتاب نیز
به شرح و تفسیر و نتیجهگیری از داستان نوزده تن از پیامبران غیر اولوالعزم میپردازد.
*** 

 -1004چرا و چگونه خدا را بشناسیم؟
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /1004 :



(علیرضا رمضانی مروی)
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بیان عقاید ناب و اصیل اسالمی و دعوت شیعیان به بازنگری در باورهای خود با تکیه بر
سخنان و روایات ائمه شیعه است .هدف نویسنده از تألیف این اثر ،ایجاد وحدت و همدلی
در میان گروههای مختلف مسلمانان و دعوت آنان به تکیه بر نقاط اشتراک و چنگزدن به
ریسمان امن الهی است و کوشیده است تا به شیعیان نشان دهد که تا چه اندازه با اهل
سنت در عقاید و باورهای اساسی خود اتفاق نظر دارند .وی کتاب را با خداشناسی در کالم
شناخت پیامبران و فلسفه بعثت میپردازد .بخش
موضوع
ائمه شیعه آغاز کرده و سپس ،به
ِ
ِ
مصداق شرک و دالیل پدیدآمدن آن در جامعه اختصاص دارد.
سوم کتاب ،به شرح معنا و
ِ
ِ
دیگر موضوعات کتاب عبارتند از :ماهیت روح ،وصف مردگان در قرآن و نهج البالغه،
انحراف در عقیده و عبادت و بررسی عزاداری در مکتب شیعه.
*** 

 -1005داستان موسی و خضر (علیهما السالم)
کدکتابخانهعقی ده 297/156 /1005 :



(سعید عبدالعظیم)
شرح و تفسیر داستان موسی و خضر در سوره کهف و بیان آموزههای دینی و اخالقی
وقوع آن آغاز و سپس
این داستان است .نویسنده ،کتاب را با بیان مناسبت داستان و سبب ِ
عالم را بازگو میکند .آداب علمآموزی ،وظیفه متعلم
دالیل ارزش کتاب خدا و فضایل علم و ِ
در قبال عالم و فضایل دیدار اهل حق و ُمجالست با آنها ،موضوع بخشهای بعدی کتاب
است .دیگر موضوعات مورد بحث عبارتند از :حقیقت و شریعت ،دوراندیشی و رابطه آن با
توکل ،گمراهیهای تصوف ،دیدگاه امام ابن تیمیه درباره داستان خضر ،مدارا با فرمانروا،
انواع تأویل ،رضایت در برابر قضا ،جاودانگی خضر.
*** 

 -1006رد شبهات ملحدین
کدکتابخانهعقی ده 297/489 /1006 :



بررسی ادعاهای مادیگرایان و تئوری آنان برای توجیه اصالت ماده و عدم نیاز به خالق
هستی است .در اثر حاضر ،دیدگاههای فلسفی لنین و مارکس در مورد تعریف ماده و ازلی و
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ابدی بودن آن نقد و تحلیل میشود .در بخش نخست کتاب ،شبهه «دائمیبودن ماده» از
نظر منطقی بررسی شده و دالیل نادرستی و ابطال آن عرضه میگردد .سپس ،شبهه
«منشأ حیات و رشد در نتیجه حرکت درونی و ذاتی ماده» مطرح شده و نظریاتی که ناقض
این اندیشه مادیگرایان هستند ،ارائه میشود .شیوه ارائه مطلب و استداللهای منطقی
کتاب ،به گونه ای است که حتی المقدور از دالیل منطقی و عقلی استفاده شده و به آیات
قرآن کریم (که مورد قبول ُملحدین نیست) کمتر استناد شده است؛ مگر در مواقع ضرورت.
*** 

 -1007روش زندگی مسلمان
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1007 :



(ابوبکر جابر الجزایری – ترجمه :نذیر احمد سالمی)
اصول اعتقادات و ارزشهای اسالمی را با بهرهگیری از کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم
بیان میکند .نویسنده در این اثر مبسوط ،کوشیده است تا مرجع جامعی پیرامون
اعتقادات ،اخالق ،مناسبات و احکام اسالمی تألیف نماید .وی در بخش نخست ،به موضوع
ارکان باورهای اسالمی پرداخته و آن را در  17فصل ارائه میکند .در بخش دوم آداب
اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی اسالم را در  14فصل عرضه مینماید .در بخش بعد در طی
 12فصل ،مهمترین درسهای اخالق اسالمی را بیان نموده و در بخش بعد ،احکام روزمره
دین از قبیل روزه ،نماز ،طهارات ،خمس ،صدقات و دفن را تشریح میکند .در فصل آتی،
احکام جهاد ،معامالت ،ازدواج و طالق ،ارث ،حدود و تعزیرات را شرح میدهد.
*** 

 -1008سالگردها و مناسبتهای ناروا
کدکتابخانهعقی ده 297/73 /1008 :



(عبدالله بن عبدالعزیز بن احمد تویجری)
بدعتهای رایج در جوامع اسالمی را معرفی کرده و دلیل تناقض آنها با کتاب خدا و
سنت رسول اکرم را شرح میدهد .نویسنده در آغاز این اثر پژوهشی مبسوط ،به تعریف
ِ
ُ
لغوی و اصطالحی بدعت پرداخته و اسباب نهگانه پیدایش بدعتها در فرهنگ اسالم را
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تأثیر بدعتها در جامعه اسالمی و شیوه مبارزه و
تشریح میکند .در ادامه ،ضمن بیان ِ
مصونماندن از آنها ،بدعتهای مذهبی جوامع اسالمی به ویژه جامعه خرافه زده شیعه را به
تفکیک ماههای قمری و اعمال نادرستی که در مناسبتهای این ماهها انجام میشود ،بیان
میکند.
*** 

 -1009گزیدهای از سخنان و اندرزهای موالنا عبدالعزیز مالزاده
کدکت ابخانهعقی ده 297/67 /1009 :



(عبدالباسط بزرگزاده)
منتخبی از سخنان و نصایح «شیخ عبدالعزیز مالزاده »/رهبر معنوی اهل سنت
سیستان است .سخنان وی ،همواره با کلماتی ساده و قابل فهم بیان میشد و تأثیر زیادی
مختلف زندگی مسلمانان
بر عموم داشت .وی در مورد تمام مسایل کوچک و بزرگ و امور
ِ
ِ
سخن میگفت و آنان را راهنمایی میکرد .اخالص ،شجاعت ،صراحت و حقگویی،
مهمترین ویژگی سخنان آن بزرگوار بود و در این راه ،از مالمت و آزار هیچکس بیم نداشت.
در اثر حاضر 66 ،مورد از نصایح و سخنان کوتاه و ارزشمند وی در اختیار خواننده قرار
گرفته است.
*** 

 -1010ایمان و آداب
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /1010 :



(عمر عبدالعزیز – ترجمه :عبدالعزیز سلیمی)
درسنامهای متشکل از پانزده درس مهم در اسالمشناسی و اصول عقاید دینی است که
برای نوجوانان و جوانان نوشته شده است .نویسنده ،کتاب را به دو بخش تقسیم نموده
است :بخش نخست به بیان مهمترین مسایل ایمانی اختصاص یافته و شامل موضوعات زیر
است :ایمان و باور به خدای بزرگ ،فرشتگان ،کتابهای آسمانی ،پیامبران و دنیای پیش از
مرگ .بخش دوم ،ده درس اخالقی و تربیتی مکتب اسالم را ارائه میدهد که بیشتر برای
ِ
نوجوانان مناسب است؛ از جمله :رعایت ادب و احترام در برابر پروردگار ،رفتار با پدر و
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مادر ،ادب با همسایه ،برخورد با معلم و مربی ،آداب ورود به مسجد ،رفتار مناسب در
مدرسه ،آداب غذاخوردن ،بهداشت و نظافت و ادب کوچه و بازار.
*** 

 -1011قرآن از تحریف مصون است
کدکتابخانهعقی ده 297/158 /1011 :



اثبات تحریفناپذیری قرآن نقد افترائات و کفریات «محدث نوری» است .هدف نویسنده
کتاب حاضر پاسخ به دروغهای کتاب «فصل الخطاب در اثبات تحریف کتاب رب األرباب»
است که در آن بسیاری از آیات قرآن را متحول و دگرگون ساخته و معتقد به جرح و
تعدیالت بسیاری در قرآن کریم است .از جمله ادعای وجود سورهای خیالی به نام «سوره
والیت» را مطرح میکند که بنا به ادعای محدث نوری ،برخی از صحابه رسول خدا -صلی
الله علیه وسلم -از روی کینه و حسادت آن را از قرآن کریم حذف کردهاند .وی با بررسی
این سوره جعلی ،کپیبرداریهای ناشیانه آن از کلمات و عبارات قرآن را برمال میسازد و
اشتباهات فاحش واژگانی و نحویای را بیان میکند که نامبرده در ساختن این سوره
مرتکب شده است ،و نشان میدهد که این مفاهیم و عبارات تا چه حد غیرمنطقی و گنگ
است.
*** 

 -1012نگاهی به زندگی حضرت موالنا عبدالعزیز مالزاده
کدکتابخانهعقی ده 297/92 /1012 :



(عبدالباسط بزرگزاده)
شرح زندگی پرافتخار شیخ عبدالعزیز مالزاده  ،رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان
است .وی یکی از برجستهترین شخصیتهای سیاسی-مذهبی اهل سنت و الگوی بارز
مبارزه ،وحدت و همبستگی اقشار مختلف جامعه بود .هدف نویسنده از تألیف این
زندگینامه ،آ گاهیبخشی به نسل جوان درباره مفاخر گذشته و اطالع از حاالت معنوی و
سجایای اخالقی و ایمانی ایشان است ،تا با الگو گرفتن از شیوه و سلوک وی ،خود را در
مسیر اسالم واقعی قرار دهند .در بخش نخست کتاب ،با پیشینه خانوادگی شیخ و دوران
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کودکی ،نوجوانی و جوانی وی آشنا میشویم .نویسنده در ادامه ،به شرح فعالیتهای
تبلیغی و فرهنگی شیخ پرداخته و از تالشهای ایشان برای ساخت مساجد و مدارس علمیه
متعدد در سیستان و به راهاندازی هیئتهای تبلیغی و دعوتگر سخن میگوید .حضور
ایشان در عرصه رسانهها ،تالش برای بهبود نظام آموزشی منطقه و حل و فصل اختالفات
قبیلهای و طایفهای از دیگر خدمات فعالیتهای اجتماعی موالنا است که در بخش بعد،
جزئیات آن را میخوانیم .وی سپس به فعالیتهای مختلف سیاسی ایشان جهت ارتقای
ِ
سطح روابط اهل سنت ایران با مسلمانان منطقه و دفاع از حقوق آنان در تریبونهای
جمهوری اسالمی پرداخته و تالشهای وی را برای وحدت شیعه و سنی ذکر میکند.
بخش پایانی کتاب به شرح ویژگیهای اخالقی و ایمانی موالنا و معرفی اجمالی فرزندان و
برادران وی اختصاص دارد.
*** 

 -1013کشف انگیزههای غرور و فریب در انسان
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1013 :



(ابوحامد محمد غزالی)
چگونگی پدید آمدن ویژگیهای ناپسند غرور و تکبر در وجود انسان و علل گرفتاری در
دام فریبهای شیطان بیان میکند و راههای مبارزه با آنها را شرح میدهد .هدف نویسنده
توانای کتاب ،آن است که خواننده بتواند با شناخت دقیق مظاهر فریبنده و پرهیز
فاضل و
ِ
از آنها ،به سوی کمال و آزادگی گام بردارد و در برابر هر موجود بیارزشی زانو نزند و زبان
حمد و شکر و زاری جز برای خداوند متعال نگشاید .وی با بیانی روشن ،عیبها و
غرور اقشار مختلف مردم شده و راه عالج آنها را
کوتاهیهایی را معرفی میکند که باعث
ِ
خاطرنشان میسازد .موضوع فصلهای مختلف کتاب به ترتیب عبارتند از :سرپیچی از
فرمان خدا در عین اقرار به اسالم ،بیان اصناف اهل غرور و انواع آنها ،علمای فریبخورده،
ِ
داران گمراه و صوفیان مغرور.
سرمایه
شده،
گمراه
عابدان مغرور و
ِ
*** 

 -1014وصیت من
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کدکتابخانهعقی ده 297/67 /1014 :



(عائض القرنی)
مجموعه نصایح و پندهای ارزشمندی است که برخاسته از آموزههای قرآنی و سنت
حسنه نبی کریم -صلی الله علیه وسلم .منظور از وصیت در عنوان کتاب ،در حقیقت
توصیههایی است که الزم میداند مسلمانان از آن آ گاه شوند و معیار ارزشهای زندگی
خود قرار دهد .برخی این توصیههای فردی ،اخالقی یا اجتماعی در آیات قرآن کریم
تصریحشده و بسیاری دیگر از قول پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی -صلی
ً
الله علیه وسلم -نقل شده است .مؤلف به تناسب موضوع بعضا عین آیات را نیز ذکر کرده
است .همچنین در این اثر تربیتی ،توصیه صحابه ،تابعین و بزرگان دینی را درباره چگونگی
سلوک اسالمی میخوانیم.
*** 

 -1015مسئولیت در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1015 :



(عبدالله عبدالرحیم عبادی)
شرح و توصیف مسئولیت فرد مسلمان در قبال خداوند و رسولش و دیگر مسلمانان
جامعه اسالمی است .یکی از ویژگیهای مهم اسالم عزیز ،مسئولیت شناسی در قبال
ً
دیگران است و این ،احساسی است که با دیگر وظایف کامال متفاوت است .زیرا این حس
وظیفه ،در نتیجه نظارت خداوند بر انسان و خوف وی از آفریدگار و امید به پاداش اخروی
از درون و فطرت انسان سرچشمه میگیرد .نویسنده در اثر حاضر با استناد به آیات قرآن و
کالم پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -مسئولیتهای فردی و اجتماعی مسلمانان را به
آنان گوشزد کرده و ایشان را به کسب رضای پروردگار متعال ترغیب مینماید .وی بحث را
با حقوق مردم بر رهبر و زمامدار آغاز میکند و در فصل بعد ،وظایف مرد را نسبت به
همسر ،فرزندان و خویشانش شرح میدهد .در فصلهای بعدی وظایف همسر ،خدمتکار و
کارگران خانه را یادآوری نموده و سپس به مسئولیتهای همسایه نسبت به همسایگانش
میپردازد .بحث درباره مسئولیتهای پزشک در قبال بیمار ،وظایف مسلمان در قبال دیگر
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مسلمانان و در قبال عموم بندگان خدا و نسبت به حیوانات از جمله دیگر موضوعات کتاب
است.
*** 

 -1017ارکان دین اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1017 :



(محمد ابراهیم ساعدی وردی)
بیان ساده و روان ارکان پنجگانه اساسی اسالم براساس اعتقادات اهل سنت به صورت
منظوم است .این اثر که از کتابهای «مجموعه کودک مسلمان» است با هدف نشر معارف
دین اسالم برای کودکان و نوجوانان اهل سنت تدوین شده است .مؤلف کتاب را در پنج
بخش کوتاه توحید ،نماز ،زکات ،حج و روزه تنظیم نموده و در ابتدای هر درس ابتدا یک آیه
از قرآن یا روایتی از پیامبر عزیز اسالم در باره موضوع درس نقل میکند .سپس مفاهیم
اولیه آن درس را در قالب چهار بیت شعر بیان کرده و در صفحه بعد ،یک نقاشی کودکانه
درباره درس میآورد .پایان هر درس ،توصیههایی است که مؤلف برای آموزش بهتر مفاهیم
در اختیار آموزگار یا اولیای کودکان قرار داده است.
*** 

 -1019من بنده خدایم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1019 :



(محمد ابراهیم ساعدی رودی)
آموزههای اعتقادی و اخالقی اسالم را در قالب شعرهای کودکانه بیان میکند .اثر
حاضر ابتکاری در نشر معارف دین برای کودکان است .در آغاز هر بخش آیهای از قرآن
کریم به همراه ترجمه فارسی آن ،زینتبخش آن درس است .در ادامه بین هفت تا ده بیت
ِ
مثنوی ساده کودکانه ،مفاهیم آیه مذکور را شرح میدهد و در صفحه بعد ،یک نقاشی با
متناسب موضوع درس آمده است .در پایان هر درس ،نکاتی برای اولیا و مربیان کودکان
قرار گرفته که شیوه تدریس مناسب آن درس و نحوه بحث و آموزش مفاهیم ارائه شده را
یادآوری میکند.
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*** 

 -1020من مسلمانم ،ویژه کودکان ( 3جلد)
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1020 :



(دکتر محمد ابراهیم ساعدی رودی)
اعتقادات اسالمی و ارزشهای جامعه مسلمان را با زبان شعر برای کودکان بیان
میکند .اثر حاضر مرجع مناسبی برای آموزش باورهای دینی است ،زیرا عالوه بر آن که
شیوه صحیحی را انتخاب کرده ،نقاشیهای زیبا و چشمنوازی دارد که بیشک برای
کودکان بسیار جذاب خواهد بود.
نخست این اثر ،به اساسیترین مفاهیم دینی پرداخته شده و دالیل عقلی وجود
در جلد
ِ
خدا به شیوهای ابتکاری عرضه شده است .آنگاه پس از معرفی چند صفت از خداوند متعال،
نکاتی درباره پیامبر و قرآن آمده است.
دوم اثر حاضر ،کودکان بزرگتر هستند ،زیرا همان مفاهیم به صورت
مخاطب جلد ِ
مفصلتر آمده است .به عالوه ،نکاتی نیز درباره ارزش عبادت ،شأن و جایگاه مادر و نظافت
در اسالم نیز ارائه میشود.
در جلد سوم ،به همراه هر درس ،آیهای از قرآن یا حدیثی از رسول گرامی اسالم صلی
الله علیه وسلم میآید و نکاتی آموزنده درباره اذان ،وضو ،آداب مسجد رفتن ،عطسه کردن
و خمیازه کشیدن ،غذا خوردن و دعا کردن پس از غذا در قالب شعر آمده و در کنار آن،
جمالتی ساده شده از منابع حدیثی درباره هر موضوع نقل میشود.
*** 

 -1025هنر از دیدگاه فقه اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /1025 :



(فضل الرحمن فقیهی)
دیدگاه فقه اسالمی را درباره برخی از شاخهها و گرایشهای هنری شر ح میدهد .هنر
مقوله و طیف بسیاری وسیعی را در بر میگیرد و نمیتوان تمام گرایشهای آن را از لحاظ
فقهی بررسی کرد و در این کتاب گنجاند .لذا نویسنده تالش کرده است تا
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چالشبرانگیزترین مقوالت آن را با احکام الهی و سنت حسنه پیامبر پاک اسالم مقایسه و
حکم آنها را از دیدگاه شارع مقدس بیان کند .وی در آغاز به شعر و شاعری میپردازد و
عرب قبل و بعد از اسالم بازگو مینماید و در ادامه ،رویکرد حضرت
جایگاه آن را در جامعه ِ
محمد صلی الله علیه وسلم را درباره آن شرح میدهد .در فصل بعدی ،حکم موسیقی و
آوازخوانی را با استفاده از آیات قرآن ،احادیث نبوی و نظر ائمه مذاهب چهارگانه و فقهای
اهل سنت توضیح میدهد .فصل سوم کتاب ،به توضیح حکم مجسمهسازی ،نقاشی و
تصویرسازی اختصاص دارد و احادیث و دیدگاههای دانشمندان اسالمی در این مورد تبیین
میشود .فصل پایانی کتاب نیز حکم رقص ،سینما و تلویزیون را بیان میکند.
*** 

 -1026عذاب قبر و راههای نجات آن
(سمیر الزهیری)
شرح رویدادهای پس از مرگ و بیان احوال مردگان است .نویسنده ،کتاب را با نقل
حدیثی جامع درباره وضعیت مردگان آغاز و در ادامه با بهرهگیری از آیات نورانی قرآن و
ُ
سخنان حکمتبار رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم -اسباب نهگانهای را که زمینهساز
عذاب قبر هستند ،معرفی میکند .فصل پایانی کتاب ،توصیف و توضیح درباره عواملی است
که موجبات رهایی انسان را از عذاب قبر فراهم میکنند.
*** 

 -1027خلفای راشدین در قلمروی نظم و نثر فارسی
کدکتابخانهعقی ده 297/488 /1027 :



(فریدون سپری)
ادیبان ایرانزمین بررسی میکند.
جایگاه خلفای راشدین را در اندیشه و کالم شاعران و
ِ
نویسنده در این اثر مفصل ،نشان میدهد که خلفا در ذهن و قلب نویسندگان و
صاحبنظران ایران از چه ارج و منزلت واالیی برخوردار بودند و چگونه مورد ستایش و مدح
آنان قرار گرفتهاند .این کتاب ،در واقع ،پاسخ مستدل به کسانی است که بیهوده تالش
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می کند تا شاعران و اهل قلم و فرهنگ ایران (به خصوص در دوران قبل از صفویه) را شیعه
معرفی کنند .وی با بررسی آثار دهها تن از آنان ،نمونههای فراوانی از ارادت ایشان به
خلفای راشدین و صحابه رسول خدا را استخراج کرده و در اختیار قضاوت خواننده قرار
میدهد .برخی از مهمترین این آثار و افراد عبارتند از :تاریخ طبری ،کشف المحجوب
هجویری ،کیمیای سعادت ،رساله قشریه ،اسرار التوحید ،عوارف المعارف ،مناقب الصوفیه،
آثار عطار ،موالنا ،سعدی ،فردوسی ،سنایی ،خاقانی ،مسعود سعد سلمان ،رشید الدین
وطواط ،شاه نعمت الله ولی و عبدالرحمن جامی.
*** 

 -1028بررسی قدرت شنیدن اموات در پرتوی قرآن و روایات
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /1028 :



پژوهشی مختصر است درباره میزان اطالع اموات از رخدادها دنیا و تالشی است برای
رد بدعتهایی همچون خواندن قرآن بر مردگان و تلقیندادن آنان هنگام خاکسپاری و
گناه بیلذت
سخنگفتن با آنان .توسل به ائمه و
بزرگان متوفی برای حل مشکالت دنیویِ ،
ِ
و بدعت شرکآمیزی است که جامعه شیعیان بدان آلوده است و متأسفانه جایگزین نام و
یاد خداوند متعال شده است .نویسنده در این اثر ،آیات هدایتگر الهی را مبنای پژوهش و
استدالل خود قرار داده است .وی در آغاز به خرافه سالمدادن به مردگان میپردازد .بدین
مردگان
شکل که در آغاز ،معنی سالم را شرح میدهد و به این سئوال پاسخ میگوید که آیا
ِ
بیجان میشنوند .او پس از نقل داستان حضرت ُعزیر و تفسیر نتایج آن ،میزان آ گاهی
انبیای الهی از دنیا و مردمانش را بررسی نموده و آنگاه هدف قیامت و حیات پس از مرگ را
تشریح میکند .فصل پایانی کتاب ،اثبات عذاب قبر براساس آیات قرآن کریم است.
*** 

 -1029نقد المراجعات
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1029 :



نقد و بررسی مدعیات «سید عبدالحسین شرفالدین» در کتاب «المراجعات» است.
کتاب مذکور با هدف نقل و به چالش کشیدن دیدگاههای اهل سنت تألیف شده و برقعی
در این اثر میکوشد تا با استناد به آیات قرآن ،احادیث نبوی و روایات ائمه شیعه ،به
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اظهارات شرفالدین پاسخ گوید .کتاب با طرح مفهوم سنت و تشیع آغاز میشود و در
ادامه ،رویکرد مذهبی کلینی را ،به عنوان یکی از مهمترین محدثین شیعه ،در قبال حدیث
و تدوین آن بازگو مینماید .آنگاه نگرش باطنیه را در تفسیر قرآن شرح داده و تأثیر این
نگرش را در برداشت مفاهیم حدیثی بررسی میکند .وی سپس به بحث پیرامون علم غیب
ائمه میپردازد و با استناد و اشاره به روایات شیعی ،نادرستی این مفهوم را در تفکر شیعه
ِ
ثابت می کند .شأن نزول و تفسیر آیات تطهیر ،مباهله و مودت در اندیشه ائمه و مفسران
شیعه ،موضوعی است که در پایان به آن پرداخته شده است.
*** 

 -1032مناظره امام جعفر صادق با یک رافضی
کدکتابخانهعقی ده 297/482 /1032 :



(دکتر علی الشبل)
متن گفتوگوی امام جعفر صادق علیه السالم با یکی از رافضیان درباره شأن و مقام
خلفا و صحابه رسول خدا و دفاع از عملکرد آنان است .کتاب با شرح احوال نسبت امام
صادق آغاز میشود و در ادامه ،فرزندان و شاگردان ایشان معرفی شده و گوشههایی از
شایستگیهای علمی و فضایل اخالق و ایمانی آن بزرگوار بیان میگردد .در بخش اصلی
ً
کتاب ،متن مناظره آمده است که در آن ،حضرت صادق از ساحت صحابه خصوصا حضرت
ابوبکر صدیق -رضی الله عنه -دفاع میکند .در بخش پایانی کتاب که به قلم مترجم آن
نوشته شده ،روایتها و نکات آموزنده درباره شأن و فضیلت حضرت ابوبکر و عمر رضی الله
عنه و رابطه صمیمانه با اهلبیت رسول -صلی الله علیه وسلم -ارائه میشود.
*** 

 -1033درس ختم بخاری شریف
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1033 :



(محمد تقی عثمانی – ترجمه :ابوعبدالفتاح عبدالله ریگی)
مجموعه سخنان و درسهای ارائه شده درباره آخرین حدیث شریف از صحیح بخاری
است .امام بخاری ،حدیث شریف زیر را به عنوان آخرین روایت کتاب ارزشمندش نقل کرده
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استَ « :کل َم َتان َحب َیب َتان إ َلی َّالر ْح َمنَ ،خفی َف َتان َع َلی ِّالل َسانَ ،ثق َیل َتان في الم َ
یز ِانُ :س ْب َح َان
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ُ َْ َ
َ
َّ َ َ ْ
یم» .آنچه در این رساله میخوانیم ،تفسیر و تعبیر این روایت
الل ِه و ِبحم ِد ِه ،سبحان الل ِه الع ِظ ِ
و بیان اسرار و ناگفتههای آن است که در مجلس «صحیحخوانی» شیخ محمد تقی عثمانی
ِ
در کراچی پاکستان بیان شده است ،از جمله نکات اخالقی و توحیدی و عقیدتی موجود در
این روایت.
*** 

 -1034فضایل صحیح آیات و سوره های قرآن کریم
فخرالدین بن زبیر بن علی محسنی
کدکتابخانهعقی ده297/157 /***:



بیان ارزشها و فضایل برخی از سورههای قرآن کریم است .نویسنده در این اثر،
مجموعه ای از احادیث صحیح نبی اکرم را درباره شأن و ارج ،برخی از سورهها و آیات کالم
الله مجید ،جمعآوری و ارائه نموده است .وی در آغاز ،روایاتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه
وسلم را در مورد فضیلت قرآن و آیات آن نقل میکند .سپس ،به شرح و توصیف کالم
پیامبر درباره ارزش هریک از سورههای قرآن کریم میپردازد.
*** 

 -1035بهترین جواب برای حکم تصویر و مجسمهسازی
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /1035 :



(عبدالعزیز بن عبدالله بن باز – ترجمه :اسحاق دبیری)
بیان حکم خرید و فروش و استفاده از تمثال (نقاشی چهره) و مجسمه است .نویسنده
در این اثر مختصر ،با بهرهگیری از روایات صحیح نبوی و سیره آن حضرت و سخنان نقل
شده از همسران و صحابه ایشان-صلوات الله علیهم -دیدگاه اسالم را درباره استفاده از
حرمت استفاده
نقاشی و مجسمه در زندگی مسلمانان شرح میدهد .وی ضمن بیان دالیل
ِ
از اینگونه اشیاء و زینتها ،موارد مجاز و مباح آنها را برمیشمارد.
*** 
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 -1036نقشههای جدید غرب علیه مسلمین
کدکتابخانهعقی ده 297/489 /1036 :



(محمد عماره)
افشای توطئهها و نقشههای کشورهای غربی برای ایجاد اختالف و تفرقه بین مسلمانان
و فتنهانگیزی در جوامع اسالمی است .به تصریح نویسنده پس از آن که جوامع مسیحی و
یهودی و گروههای سیاسی غربی از مبارزه عقیدتی با مسلمانان (به دلیل دانش وافر و
غنای علمی اسالم) ناامید شدند ،درصدد توطئه و دسیسه علیه دولتهای اسالمی برآمدند
و وی در این اثر بر آن است تا برخی از طرحهای شیطانی را برمال سازد .وی در آغاز،
اسالم عزیز در جهان بیان کرده و
پیشرفت روزافزون
رویکرد غرب را در قبال گسترش و
ِ
ِ
سپس به توضیح سه طرح اصلی غرب برای تخریب و تفرقه در جوامع اسالمی میپردازد:
تحریک اقلیتهای نژادی و مذهبی ،تجزیه جغرافیایی کشورهای اسالمی و ترویج
مسیحیت .بخش پایانی متن گفتوگوی چهار تن از اندیشمندان اسالمی درباره طرحهای
استعماری غرب است.
*** 

 -1037میانهروی در دعوت
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /1037 :



(شیخ محمد صالح العثیمین)
راههای دعوت به اسالم و بحث و مناظرههای دینی را به اختصار بیان میکند .موج
اسالمگرایی در سالهای اخیر توجه جهانی را به دین مبین اسالم جلب کرده است و در
این میان ،وظیفه دعوتگران و مبلغان دینی است که از زیادهروی و جدلهای غیراصولی
اجتناب کنند تا زمینه جذب حداکثری را فراهم نمایند .نویسنده در کتاب حاضر ،ابتدا
اهداف انبیا از تبلیغ را بیان نموده و سپس محورهای دعوت آنان را توضیح میدهد .وی به
موارد متعددی از سنت رسول خدا -صلی الله علیه وسلم -اشاره میکند که ایشان برای
تبلیغ دین خدا و آموزش احکام از سرزنش و تندی دوری کرده و همواره راه محبت و
اعتدال را در پیش میگرفتند .او درباره برخوردهایی توضیح میدهد که موجب
سرخوردگی عموم مردم نسبت به دین و دوری از راه خدا میگردد .در پایان با استناد به
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آیات نورانی قرآن و کالم و سنت پیامبر پاک اسالم راه دعوت صحیح و منطقی را آموزش
میدهد.
*** 

 -1039مواد مخدر در فقه اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /1039 :



(دکتر عبدالله بن محمد بن احمد الطیار)
رویکرد اسالم را نسبت به خرید و فروش و مصرف مواد مخدر بیان و فتوای علمای اهل
سنت را در این مورد نقل میکند .نویسنده در آغاز ،مفهوم مخدر را در لغت و اصطالح
تبیین نموده و سپس چگونگی پیدایش و گسترش آن را در جوامع انسانی شرح میدهد.
وی در ادامه ،ده عامل انتشار آن را به ویژه در کشورهای اسالمی توضیح داده و در بخش
بعد انواع مختلف این مواد را بر اساس شش معیار در گروههای مختلف جای میدهد :رنگ،
روش تولید ،تأثیر بر بدن ،ویژگیهای اعتیاد ،بزرگی و کوچکی و نوع وابستگی .او پس از
بیان آثار شوم مواد مخدر در جوامع اسالمی ،ضررهای بهداشتی و سالمتی آن را
برمیشمارد و در ادامه مفاسد و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و روانی این
مواد شیطانی را توضیح میدهد .او در بخش آتی با اشاره به منابع فقهی متعدد ،حکم
استفاده از انواع مختلف این مواد را بازگو کرده و سپس درباره علل و حکم حرمت کشت و
تجارت آن مطالبی ارائه میدهد .وی پس از نقل فتوای تمامی علما در حرمت آن ،راههای
مختلف درمان مواد مخدر را بیان میکند.
*** 

 -1040بدعت ،تعریف ،انواع و احکام آن
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /1040 :



(حیدر الماسی)
بیان مفاهیم بدعت و چگونگی پیدایش آن در جوامع اسالمی و احکام و مسایل مرتبط
با آن است .پس از دوران طالیی صدر اسالم ،عواملی چند باعث پیدایش نوآوریهای غیر
شرعی و نادرست در دین شد که مهمترین این عوامل عبارتند از :فاصله زمانی با رسول خدا
ِ
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و اصحاب ایشان ،ناآ گاهی نسبت به زبان عربی ،پیروی از هوی و هوسّ ،
تحزب مذهبی
مناسبات مرادی و مریدی .این عوامل ابتدا موجب بدعتگذاری در عقاید و سپس در امور
تعبدی شدند .بدعت به ویژه در میان علمای اسالمی دارای اشعاباتی شد ،از جمله :بدعت
حسنه و سیئه .موضوع اعصلی این کتاب پرداختن به اینگونه مسایل – به ویژه بدعت
حسنه و سیئه – است .این موضوع ،به صورت ویژهای مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و
دالیل طرفداران این تقسیم ،به چالش کشیده شده است .نویسنده ،کتاب را در پنج فصل
تنظیم نموده است :در فصل نخست مفهوم بدعت مورد بحث قرار گرفته و در فصل بعد،
بدعت در نصوص شرعی به تفصیل پیگیری شده است .فصل سوم روایاتی از اهل سنت و
شیعه امامیه را در ّ
ذم بدعت نقل کرده و در فصل چهارم ،علل پیدایش و گسترش بدعت را
اعتبار دلیل ،شمول و
در جوامع اسالمی شرح میدهد .در فصل پایانی ،تقسیمات بدعت به
ِ
تحسین و تقبیح ذکر شده و توضیحاتی درباره هریک ارائه میشود.
*** 

 -1041نیایشهای کودکانه
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /1041 :



(فریبا قهرمانی)
مجموعهای نیایشهای کودکان با زبان عامیانه است .نویسنده در اثر حاضر کوشیده
است تا ضمن حفظ مفهوم آموزهها و آیات قرآن ارزشهای دینی و عقیدتی اسالم را در
قالب نثرهای ساده و روان قابلفهم برای کودکان بیان کند .وی از نقل مستقیم آیات و
روایات خودداری کرده تا کودکان را دچار مشکالت قرائت متن عربی نکند ،اما در
جایجای کتابش رضی الله عنه تراوشها و الهامات ربانی کالمالله مجید و آموزههای نبوی
مشهود و ملموس است ،لذا میتوان آن را درسنامهای عقیدتی برای کودکان محسوب کرد
که موجب برقراری ارتباطی دوستانه و عاطفی میان کودکان و خداوند متعال و تقویت
گرایش به دینداری و توحید خواهد شد.
*** 

 -1043نافرمانی والدین
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کدکتابخانهعقی ده 297/64 /1043 :



(محمد بن ابراهیم الحمد)
منزلت و مقام واالی پدر و مادر در اسالم را تبیین نموده و توصیهها و اوامری را که در
این مورد به ما رسیده است تشریح میکند .نویسنده در آغاز ،مفهوم و مصادیق نافرمانی
پدر و مادر و نشانههای آن را توضیح میدهد و حکایتهایی آموزنده درباره نافرمانی نقل
می کند .در ادامه ،عوامل سرپیچی از والدین را نام برده و راهکارهایی برای معالجه آن ارائه
میدهد .او در بخش بعد ،ضمن تعریف احسان به والدین ،اسباب تقویت آن را معرفی نموده
و سپس نمونههایی از احترام پیامبران و سلف صالح را نسبت به والدین ذکر میکند و بدین
صورت این امر واجب را مسئلهای جهانشمول نشان میدهد که محدود به زمان ،شخص و
موقعیت خاص نیست و هیچ کس از دایره وجوب آن خارج نمیشود.
*** 

 -1044مجموعه احادیث
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1044 :



(احمد سیاد)
مجموعه پنجاه حدیث از پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -در موضوعات مختلف
است .در اثر حاضر با بهرهگیری از معتبرترین منابع حدیثی ،سخنانی از میان هزاران روایت
گهربار بهترین بنده خدا حضرت محمد مصطفی انتخاب شده و پس از ترجمه دقیق حدیث،
توضیحات مفیدی درباره هر روایت ارائه شده است .بدین صورت ،درسهای اخالقی،
اجتماعی و فرهنگی بسیار ارزشمندی از سنت رسول خدا میآموزیم که ّ
مزین به عین کالم
آن بزرگوار است .همچنین مؤلف کوشیده است تا با استناد به آیات نورانی قرآن کریم و
احادیث تکمیلی ،توضیح و تفسیر جامعی از هر روایت ارائه دهد.
*** 

 -1045ماهیت مسیحیت و کشف اسرار آن
کدکت ابخانهعقی ده 297/47 /1045 :



(مرفت بنت کامل عبدالله)
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پژوهشی است در اعتقادات مسیحیان و باورهای نادرست ایمانی آنان و همچنین دعوت
آنان به توحید و اسالم .در دنیای امروز ،مسلمانان با بسیاری از مسیحیان همنشینی و
تعامل دارند و این فرصت بسیار مغتنمی است برای صحبت درباره باورهای دینی و در
نتیجه ،دعوت آنان به آیین حیاتبخش اسالم .نویسنده در این اثر ،مطالب بسیار مهم و
مفیدی درباره باورهای نادرست مسیحیت به همراه استداللهای فراوان ارائه کرده است تا
مسیحیان عالقهمند باشد و هم مبلغین و دعوتگران اسالمی
هم مرجع مناسبی برای
ِ
بتوانند در مباحثات و مناظرات خود از آن استفاده کنند .او کتاب را با جایگاه مسیح و
انجیل در اسالم آغاز میکند و سپس به محتوای انجیلهای چهارگانه میپردازد و تضادها،
اختالفها و اشتباهات آن را خاطرنشان میسازد .نقد شیوههای عبادت در آیین مسیحیت
و بدعتهای موجود در آن ،موضوع بخش پایانی کتاب است.
*** 

 -1046راه صالحان
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /1046 :



(خسرو روشن)
راه کسب رضای پروردگار و سعادت ابدی را به روشنی و اختصار بیان میکند .نویسنده
اعتقادی
کوشیده است تا با بهرهگیری از آیات روشنگر قرآن و احادیث شریف نبوی ،اصول
ِ
شریعت پاک اسالم را بیان نماید ،تا بدین وسیله بندگان صالح خدا ،خود را از معایب
نفسانی پاک و روح و روانشان را تقویت کنند .وی  110آیه از قرآن کریم را به عنوان
چکیده باورهای دینی برگزیده و ترجمه کرده است .آنگاه مهمترین راههای کسب رحمت
خداوند را بیان کرده و آیاتی پیرامون هریک ارائه میکند .در پایان  97حدیث گهربار از
کالم خیرالبشر را برای خواننده نقل و تفسیر مینماید.
*** 

 -1047قصههای قرآنی
کدکتابخانهعقی ده 297/156 /1047 :



(محمدعلی قطب)
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قصههای قرآن کریم را با نثری ساده و روان برای کودکان و نوجوانان نقل و نتایج
اخالقی و ایمانی هر یک را بیان میکند .به تصریح نویسنده ،این کتاب در بیان قصص
قرآن ،روشی نو ،آسان و جذاب را در پیش گرفته است تا مایهی تربیت وجدان شود و
تأثیرپذیری از نصایح مشفقانه و مخلصانه آن ،حداکثر نتیجه را به بار آورد؛ بدین امید که
موجب دوری نسل نوپای مسلمانان از کجاندیشی شده و باعث تبلور شخصیت اسالمی آنان
ً
گردد ،وی در بیان قصهها به اصل آن کامال وفادار بوده است و درعینحال ،برای توضیحات
بیشتر و بازگویی پیامهای درونی هر قصه توضیحات مفیدی در خالل قصهها بیان میکند.
این قصهها عبارتاند از :قابیل و هابیل ،موسی و بنده نیکوکار ،اصحاب کهف ،ذوالقرنین،
صاحب دو باغ ،لقمان حکیم،
قارون ،سلیمان و ملکه سبأ ،اصحاب فیل ،هاروت و ماروت،
ِ
اصحاب القریه ،گاو بنی اسراییل ،راز پیراهنُ ،عزیر و اصحاب األخدود.
*** 

 -1048صبر بر آزمون الهی و جایگاه آن در ایمان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /1048 :



خوشخبر)

(عبدالله عبدالرحیم عبادی – ترجمه :محمود
شرح جایگاه و ارزش صبر در مشکالت و گرفتاریها و بیان فضایل آن است .نویسنده
در آغاز تعریضی جامع از ابتال و صبر عرضه کرده و سپس به آیات و احادیثی میپردازد که
در این مورد به ما رسیده است .وی پس از تقسیمبندی صبر به نیک و بد ،به حقیقت صبر
و اقسام و آداب و جایگاه آن در ایمان میپردازد .در بخش پایانی ،قهرمانان و بزرگان از
تاریخ را معرفی میکند که اسوه صبر و مقاومت در برابر مشکالت بوده و از آزمونهای الهی
سربلند بیرون آمدهاند.
*** 

 -1050به یاد مصیبت جانسوز وفات رسول اکرم
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /1050 :



(ترجمه :اسحاق دبیری)
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شرح واپسین روزهای زندگی پیامبر مهربانی و رحمت – حضرت محمد مصطفی -و
وقایع پس از وفات آن بزرگوار است .نویسنده در این اثر با بهرهگیری از کالم پیامبر اکرم،
در ابتدا وصایا و توصیههای ایشان را بازگو میکند و سپس ،چگونگی رحلت ایشان را به نقل
از صحابه کرام شرح میدهد .موضعگیری یاران رسول خدا در قبال مصیبت جانکاه وفات
ایشان و سخنانی که در این مورد از آنان نقل شده در بخش پایانی کتاب میآید.
*** 

 850 -1051سوال و جواب درباره قرآن ،سنت ،فقه و تاریخ
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1051 :



(ترجمه :محمد صدیق قادری)
بیان اعتقادات و ارزشهای اسالمی در قالب پرسش و پاسخ است .نویسنده در این اثر با
بهرهگیری از آیات قرآن کریم و روایات صحیح نبوی مجموعهای خواندنی از باورهای
اسالمی را در قالب پرسش و پاسخ ارائه نموده است .وی پرسشها را در دستههای 5تایی
مطرح کرده و سپس به آنها پاسخ میگوید .به عالوه ،در طرح پرسشها تالش کرده است
وحدت موضوع وجود نداشته باشد ،تا تنوع و تازگی مفاهیم و مطالب ،حفظ
که بین آنها،
ِ
ِ
شود .مهمترین مباحث طرحشده در کتاب عبارتند از :معانی و اسماء قرآن کریم ،ماهیت،
اسباب نزول ،تفسیر مفاهیم و مطالب خاصی از سورههای
وحی ،چگونگی نزول قرآن و
ِ
قرآن ،ارائه اطالعات خواندنی در مورد مسائل فقهی ،تاریخی و حدیثی.
*** 

 -1052اسالم و غرب
کدکتابخانهعقی ده 297/489 /1052 :



(ابوالحسن علی حسنی ندوی – ترجمه :اصغر علی مبارکی)
متن سخنرانی نویسنده در دانشگاه آ کسفورد انگلستان در معرفی عقاید و ارزشهای
اسالمی و چگونگی آشنایی جهان غرب با آموزههای اصیل اسالم است .در این سخنرانی،
که به مناسب افتتاح مرکز مطالعات اسالمی دانشگاه آ کسفورد در جمع اسالمشناسان غربی
و دانشمندان مسلمان ایراد شد ،نویسنده عالوه بر تشریح اساسیترین باورهای دینی اسالم،
ِ
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موانع ُمفاهمه اسالم و غرب را معرفی کرده و راهکارهایی را برای آشنایی بهتر و بیشتر
ضرورت اهتمام
دانشمندان و دانشجویان غربی با تعالیم حیاتبخش اسالم ارائه میدهد .وی
ِ
غیر مسلمانان را نسبت به فهم اسالم از طریق سرچشمههای اصلی آن ،شرح داده و بر
فرد اسالم که آن را در مقام برتری نسبت به سایر ادیان قرار
شناخت ویژگیهای منحصر به ِ
داده است ،تأکید میکند و دالیل کوتاهی مسلمانان را در بسط و گسترش پیام اسالم در
ِ
کشورهای غربی – به ویژه انگلستان – برمیشمارد.
*** 

 -1053اسالم آیین رشد و ترقی
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /1053 :



(محمد سید وکیل – ترجمه :عمر قادری)
بررسی موقعیت اسالم در عصر حاضر و پاسخ به شبهات تاریخی ،سیاسی و اجتماعی
پیرامون آن است .کتاب با بیان وظایف مسلمانان در روزگار امروز در قبال آیین حیاتبخش
غرب استعماری برای حذف مسلمانان از صحنه
اسالم آغاز میشود و آنگاه ،نقشههای ِ
سیاست جهانی ،زمینهسازی برای نفوذ و قدرتگیری غرب گرایان و خاموشکردن اندیشه
تشکیل دولت اسالمی در ذهن مسلمانان شرح میدهد .در ادامه ،به بحث درباره دیدگاه
اسالم نسبت به ملیگرایی و جنگ و صلح پرداخته و انگیزه فاتحان مسلمانان را از
جنگهای آزادیبخش بیان میکند .نویسنده آنگاه با اشاره به آیات متعدد قرآن مجید و
پیامبر خردمند اسالم ،رویکرد دین را در مواجهه با ظلم و استبداد تشریح
سخنان حکیمانه
ِ
میکند .دیدگاه اسالم درباره سنتهای اجتماعی و چگونگی اجرای حدود اسالمی در عصر
حاضر ،از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -1054پنجاه سئوال و جواب علوم قرآنی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1054 :



(محی الدین مستو – نهاد درویش)
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پرسشهای مختلف عقیدتی را در قالب  250سئوال کلی و ذیل  50عنوان اصلی مطرح
نموده است .شیوه کلی نویسندگان کتاب حاضر ،سادهنویسی و اختصار در بیان مطالب
ِ
سخنان
و
کریم
قرآن
آیات
به
استناد
با
و
موجز
بسیار
ها
پاسخ
که
بوده است؛ به طوری
ِ
گهربار رسول اکرم ارائه شده است .در طرح و تنظیم سئواالت نیز هماهنگی موضوعی
تنوع
رعایت نشده تا مفاهیم و موضوعات مطرح شده از یکنواختی به دور باشد و
ِ
موضوعات ،باعث کشش و جذابیت بیشتری برای خواننده شود.
*** 

 -1055حجاب زن مسلمان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /1055 :



(عبدالصمد غیاثی)
فلسفه حجاب و علت محدودیت در روابط زن و مرد مسلمان را بیان میکند .فصل
نخست کتاب ،با بهرهگیری از آیات هدایتگر قرآن کریم ،فلسفه پیدایش زن و ازدواج را
تشریح نموده و در ادامه ،آثار و فواید حجاب و پوشیدگی را در جامعه اسالمی برمیشمارد.
نویسنده پس از توضیح مفهوم لغوی «حجاب» و مشتقات آن ،به دالئل و انگیزههای
سوء فحشا را نام برده و به
میپردازد که منجر به نزول آیه حجاب شد .وی سپس آثار ِ
کیفیت حجاب امتهای گذشته ،فرق ستر و حجاب،
زیانهای زنا و لواط اشاره میکند.
ِ
ذکر افراد محرم و نامحرم در فقه اسالمی و دستورهای پنجگانه اسالم برای حجاب،
موضوعاتی است که در ادامه بدانها پرداخته است .بخش پایانی کتاب ،به کیفیت حجاب از
خویشاوندان ،نقش پدر در تربیت فرزندان و احکام خروج زنان از منزل اختصاص دارد.
*** 

 -1056اثبات و گواهی بر رسالت محمد
کدکتابخانهعقی ده 297/43 /1056 :



(شیخ عبدالعزیز بن باز – ترجمه :اسحاق دبیری)
معرفی شخصیت محمد بن عبدالله و اثبات دالیل پیامبری آن بزرگوار است .نویسنده
با اشاره به بی اطالعی بسیاری از مسلمان نسبت به علل نبوت رسول خدا ،هدف خود را از
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رسالت پیامبر و پاسخ
نگارش این اثر آ گاهی بخشی درباره موارد مغایر و متضاد با اعتقاد به
ِ
به آنها عنوان کرده است .وی در آغاز ،به نسب و اجداد نبی اکرم پرداخته و چگونگی
والدت وی و مختصری از سالهای کودکی و نوجوانی ایشان را شرح میدهد .چگونگی
بعثت آن عزیز ارجمند به مقام رسالت الهی ،مجاهدت ایشان برای تبلیغ اسالم و ّ
شمهای از
ِ
زندگی ایشان تا زمان وفات از دیگر مباحث کتاب است .عنوان دیگر بخشهای کتاب
عبارتند از :خصوصیات رسول اکرم ،اخالق نبوی ،شمایل حضرت رسول ،دالیل اثبات
روش ابراز محبت و تبعیت و پیروی صحابهاش از نبی اکرم،
گواهی بر رسالت پیامبرِ ،
گروههای مخالف با رسالت محمد و جشن میالد پیامبر.
*** 

 -1058پاالیش اعتقاد از آالیش به شرک و الحاد
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /1058 :



(امام محمد بن اسماعیل الصنعانی)
معرفی و شرح پیام یکتاپرستی اسالم و توصیف شرک و مصادیق آن است .نویسنده در
فصل نخست ،اقسام توحید و اهمیت آن را در دین مبین اسالم بیان میکند و در ادامه،
هدف از پرستش خداوند متعال و بعثت انبیاء را شرح میدهد .وی در فصل بعد ،شرایط
ایمان صحیح را برشمرده و با استناد به آیات متعدد قرآن کریم و کالم حکمتبار پیامبر
گرانقدر اسالم صلی الله علیه وسلم اهمیت توحید را در اسالم یادآوری میکند .وی در
بخش بعد ،که بسیار خواندنی است ،شانزده شبهه مهم مشرکان را مطرح نموده و با دالیل
قاطع به آنها پاسخ میگوید .از جمله این شبهات و ایرادات میتوان به موارد ذیل اشاره
کرد :قربانی برای غیر خدا ،قبر پرستی ،توسل به غیر خدا ،نذر برای مردگان ،زیارت قبور و
اعتقاد به کرامت ائمه.
*** 

 -1059امامت در پرتوی نصوص
کدکتابخانهعقی ده 297/45 /1059 :



(فیصل نور)

438

چکیدههایکتبسایتعقیده


به بررسی و حقیقتیابی ادعای شیعیان درباره وجوب امامت علی و فرزندانش پس
ِ
از پیامبر خدا و غصب حق آنان از جانب برخی صحابه اختصاص دارد .نویسنده در این اثر،
تنها به آیات قرآن و کتابهای حدیثی و تاریخی شیعه استناد کرده تا نشان دهد که
خود آنها انعکاس یافته است.
حقانیت خلفا و بطالن عقاید و ادعاهای شیعه ،چگونه در آثار ِ
وی بدین صورت ،خواننده را به بازاندیشی در عقاید و انصاف در قضاوت دعوت میکند .او
کتاب را در چهار باب تألیف نموده است :باب اول ،اعتقادات شیعه را درباره امامت و جایگاه
آن در دینداری بیان کرده و نصوصی را که – به اعتقاد آنان – داللت بر این عقیده دارند،
معرفی نموده و نشان میدهد که چگونه این نصوص ،خالف عقاید ایشان را ثابت میکند.
باب دوم ،اعتقاد به امامت را در معرض مقایسه با آیات قرآن کریم قرار داده و تضاد آن را با
کالم نورانی خداوند سبحان عیان میسازد .باب سوم ،که مفصلترین بخش کتاب است ،به
بررسی دالیل روایی و حدیثی شیعه ،دقت در سند روایات و مطالعه اثباتپذیری آنها
براساس کتابهای رجالی و معیارهای حدیث شناسی شیعه میپردازد .باب چهارم ،فضایل
صحابه کرام را براساس آیات قرآن ،سنت حسنه پیامبر عزیز اسالم و سخنان ائمه و علمای
شیعه بیان میکند.
*** 

 -1060معاویه بن ابیسفیان :شاگرد مکتب نبوت و کاتب وحی
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /1060 :



(عبدالقدوس راجی)
سیره معاویه بن ابیسفیان صحابی گرانقدر حضرت رسول را بیان میکند و به سئواالت
و شبههها درباره او پاسخ میدهد .کتاب با شرح نسب و معرفی خاندان معاویه آغاز میشود
و چگونگی تشرفش به اسالم و خدماتش به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بیان
میشود .نویسنده ،در ادامه به شرح زندگی و فعالیتهای او در دوران خلفای راشدین
پرداخته و آنگاه ،دیدگاه صحابه ،تابعین و بزرگان دینی را درباره شخصیت وی نقل میکند.
وی در فصل آتی به مشاجرات بین معاویه و علی اشاره و حقایق تاریخ را در آن مورد بیان
مینماید .کتاب با توضیح دالیل تعیین یزید به عنوان ولیعهد مسلمین پایان میپذیرد.
*** 
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 -1061اضرار و حکم شرعی مواد مخدر
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /1061 :



(عبدالقدوس راجی)
زیانهای فردی و اجتماعی تولید و مصرف مواد مخدر و حکم شرعی آنها را بیان
می کند .نویسنده در آغاز ،معنای لغوی و اصطالحی مواد مخدر را تشریح و تفاوت آن را با
ُمسکرات بازگو میکند .سپس این موارد را به سه گروه طبیعی ،مصنوعی و شیمیایی
تقسیم نموده و توضیح مختصری پیرامون هریک ارائه میدهد .در فصل بعد زیانهای
تک این مواد را به نقل از مراجع معتبر علمی
بهداشتی ،عقلی دینی ،اقتصادی و
روانی تک ِ
ِ
تبیین مینماید .در پایان ،دالیل حرمت تولید ،فروش و مصرف این مواد شیطانی را با
استفاده از آیات قرآن ،روایات رسول اکرم و نظر علمای دینی بیان و حکم هریک را به
تفکیک اعالم میکند.
*** 

 -1064انتخابات
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /1064 :



(عبدالقدوس راجی)
بیان روش اسالم در انتخاب حاکم مسلمانان و مقایسه آن با شیوههای انتخابات غربی
است .هدف نویسنده از نگارش این اثر ،آ گاهی بخشی به مسلمانان در مورد مفاسد
انتخابات به اصطالح دموکراتیک و مردمساالرانه غربی ،جلوگیری از شیوع آن در جوامع
اسالمی و بازگشت به سنت اصیل اسالم و تعالیم پیامبر و صحابه کرام ایشان در زمینه
انتخا ِب اصلح است .وی در این پژوهش ،گوشههایی از نارساییها ،تضادها و کاستیها
«انتخابات به شیوه دموکراتیک» را با نصوص صریح شرعی در پرتوی آیات قرآن و احادیث
صحیح نبوی نمایان کرده و ثابت میکند که انتخاب حاکم به این شیوه ،با روح اسالم و
اصول و مقررات آن ،سازگاری و تناسب ندارد .وی در آغاز ،شیوه تعیین حاکم اسالمی را در
تعالیم اسالمی بازگو کرده و با مقایسه آن با انتخابات رایج غربی نشان میدهد که شیوه
غرب چگونه باعث ایجاد حرص و آز برای دستیابی به قدرت و پیروزی اکثریت جاهل بر
اقلیت خردمند و فرهیخته جامعه میشود .بیان وظایف اصلی مجلس شورای اسالمی ،حکم
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زمامداری و عضویت زنان در شوری و دیگر مجامع حکومتی و سیاسی ،مفاسد ائتالف با
گروههای سیاسی غیر دینی و ایرادهایی که به مشروعیت انتخابات دموکراتیک وارد است،
ِ
از جمله موضوعاتی است که در ادامه مورد بحث قرار میگیرند.
*** 

 -1065نظام سیاسی اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /1065 :



(عبدالقدوس راجی)
دستورالعملهای حکومتی اسالم و شیوه صحیح برقراری نظام اداری و سیاسی را بر
اساس آموزههای قرآن ،سنت پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -و سیره خلفای راشدین
تبیین و تدوین میکند .کتاب با تعریف سیاست و رابطه آن با دین و مقتضیات شرعی آغاز
میشود .نویسنده در ادامه ،ویژگیهای نظام سیاسی اسالم و تفاوتهای آن با سایر
شیوههای حکومتی را در دو اصل بیان کلی و چند رکن فرعی بیان میکند :ربانی بودن
منبع و الهی بودن هدف .وی در فصل بعد ،ارکان و پایههای اصلی تشکیل حکومت اسالمی
را تشریح کرده و در ادامه ،جزئیات قواعد سهگانهای را تشریح میکند که تمام حکومتهای
اسالمی باید بر آن استوار باشند :مساوات ،عدالت و شوری .وی در فصل آتی رویکرد اسالم
را به مکاتب فکری سیاسی متداول در دنیای امروز سکوالریسم ،تئوکراسی و مردمساالری
توضیح میدهد و تفاوت شیوه حکومت اسالم با آنها علل نادرستی و نقص هر یک را بیان
میکند.
*** 

ُ
شمشیرب ّران بر اشراک و بدعات دوران
-1080
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1080 :



(محمد عمر نقشبندی مجددی)
اثر مفصل و مبسوطی است در بیان عقاید اصیل و ناب اسالمی و شناسایی بدعتها و
انحرافات واردشده در برخی مذاهب اسالمی .نویسنده ،کتاب را با شرح اهمیت عقیده و
مأخذ کسب آن آغاز کرده و آنگاه شیوههای گوناگون اثبات توحید را بیان و معنی عبادت و
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انواع آن را معرفی میکند .وی در فصل سوم ،مفهوم علم غیب را تبیین و با هجده روش
اثبات مینماید که علم غیب ،تنها مخصوص ذات اقدس الهی است .فصل بعد ،به موضوع
حاضر و ناظر پرداخته و در ادامه ،میزان قدرت و اختیار بندگان خدا و دعا و ندا به درگاه
غیر خدا را بررسی میکند .فصل هفتم ،که یکی از مفصلترین فصلهای کتاب است ،معنا
متعدد شرک را بیان نموده و در پایان ،رسوم رایج بدعتآلود و انحرافی در
و مصادیق
ِ
جوامع مسلمین را نقد مینماید.
*** 

 -1083دینستیزی نافرجام
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /1083 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
بررسی تحلیلی و نقد کتاب «تولدی دیگر» اثر «شجاع الدین شفا» میباشد .کتاب
مذکور که با هدف تخطئه ادیان توحیدی به رشته تحریر درآمده یهودیت ،مسیحیت و
اسالم و آموزههای دینی و اخالقی آنها را یکسره دروغ و افسانه پنداشته است و نویسنده
اثر حاضر ،با استفاده از منابع گوناگون تاریخی و حدیثی و بهرهگیری از آیات قرآن ،انجیل و
ِ
تورات میکوشد تا نادرستی قضاوتها و انگارههای «تولدی دیگر» را اثبات نماید .وی بحث
را با نقش و جایگاه خداوند در آیینهای توحیدی آغاز کرده و سپس رویکرد کتابهای
مقدس را به موسی ،عیسی و محمد و (صلوات الله علیهم أجمعین) بیان میکند .ماجرای
آفرینش در ادیان توحیدی و شباهت و همسویی آموزهها و انگارههای آنها مباحثی است که
در فصلهای بعدی دنبال میشود ،کتاب با بیان تناقضها و تحریفهای تاریخی در کتاب
تولدی دیگر ،پایان میپذیرد.
*** 

 -1085مختصر و مفید از دنیای یهود
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1085 :



چهره واقعی یهودیان صهیونیست و دشمنان اسالم را برمال میسازد و اطالعات مهم و
مفیدی درباره طرحهای آنان برای مبارزه با مسلمانان ارائه میدهد .در اثر حاضر ،که به
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صورت مصور تهیه شده ،شمهای از باورهای یهودیان را میخوانیم و درمییابیم که چرا آنان
سر جنگ و خصومت دارند .همچنین از تبانی
با مسیحیت و – به ویژه – اسالم چنین ِ
دولتهای غربی با حاکمان صهیونیست اسراییل برای منزوی کردن مسلمانان مظلوم
فلسطین آ گاه میشویم ،نکاتی پیرامون منشأ یهود و متون مقدسشان میخوانیم و با
پلیدیها و کارشکنیهای آنان در طول تاریخ آشنا خواهیم شد و درخواهیم یافت که سبب
اختالف و درگیریهای چندصدساله در سرزمینهای اشغالی فلسطین چیست.
*** 

 -1086صهرین :عثمان و علی
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /1086 :



(سید عبدالرحیم خطیب)
سیره دو داماد رسول خدا -صلی الله علیه وسلم -و دستاوردهای ایشان را در دوران
خالفتشان بیان میکند .نویسنده در این اثر مفصل و خواندنی ،ضمن بیان زندگینامه این
دو بزرگوار ،به رابطه دوستانه و صمیمانه اصحاب پیامبر و اهلبیت ایشان میپردازد و با
ارائه شواهد گوناگون تاریخی و روایی دروغپردازیهای دشمنان اسالم و سنت رسولالله
صلی الله علیه وسلم را برمال میسازد .وی کتاب را با شرح پیشینه خانوادگی و نسب
حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه آغاز میکند و پس از بیان نحوه تشرفش به اسالم
توصیف از دوره زمامداری و فتوحات وی به دست میدهد و وقایع سیاسی و اجتماعیای را
که منجر به بروز فتنه و شهادت او شد تحلیل میکند .در پایان نیز گوشههایی از فضایل و
مکارم اخالقی و ایمانی او را شرح میدهد .در بخش دوم کتاب نیز فضایل و ارزشهای
اخالقی و ایمانی علی علیه السالم و شجاعتهای وی در جنگهای صدر اسالم را
میخوانیم .شیوه حکومتداری حضرت علی ،تحلیل وقایع جنگ جمل و صفین و علت
شهادت ایشان از جمله دیگر مباحث مطرحشده در این بخش است.
*** 

 -1087مقصد األسنی در شرح اسماء الحسنی
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /1087 :
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(محمد صدیق بن عبدالرحمن خالدی)
معرفی و شرح نامهای مقدس پروردگار متعال و توضیح مفهوم هر یک از آنهاست.
نویسنده در این اثر 99 ،نام خداوند بزرگ را برمیشمارد و پس از تشریح معنای واژگانی آن
چگونگی ذکر آن نام در قرآن و دفعات تکرارش را بررسی میکند .آنگاه آیاتی از قرآن را که
این نامها در آن ذکر شده است ،تفسیر میکند و به نقل کلمات و سخنان گهربار حضرت
ختمیمرتبت صلی الله علیه وسلم درباره نامهای خداوند متعال میپردازد .مطالعه این اثر،
عالوه بر آن که خواننده را با پاکترین کلمات هستی آشنا میسازد ،اطالعات قرآنی و
تفسیری کاربردی ارزشمندی درباره وجوه و نظایر ،شیوه برداشت معنایی و تفسیر آیات
قرآن در اختیار قرار میدهد.
*** 

 -1088پرتوی از مناقب ابوهریره
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /1088 :



(عبدالمنعم العزی)
تاریخ حیات پربرکت ابوهریره – صحابی بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  -و
تالشها و مجاهدتهای او را برای حفظ و اشاعه سنت رسول صلی الله علیه وسلم به
تفصیل بیان میکند و از ساحت وی در برابر انتقاد و شبهات کورکورانه شیعیان مغرض
دفاع می کند .نویسنده کتاب را با شرح نسب و پیشینه خانوادگی ابوهریره آغاز نموده و
مختصری از احوال او را در دوران قبل از اسالم آوردنش توضیح میدهد .سپس به
چگونگی تشرفش به اسالم و رابطه صمیمانهاش با نبی کریم -صلی الله علیه وسلم -و
دیگر اصحاب را بیان نموده و در بحثی خواندنی ،به نقل مجاهدتهای او در میدآنهای
جهاد میپردازد .وی در بخش بعد ،گوشههایی از مکارم اخالقی و شایستگیهای ایمانی،
آن بزرگوار را تشریح نموده و نشان میدهد که یاران پیامبر تا چه اندازه در نقل حدیث و
راستگویی و درست کرداری به او اطمینان داشتند .وی بدین منظور روایتها و
حکایتهای متعددی از مراجعه صحابه و تابعین به ابوهریره برای نقل حدیث میآورد .در
راوی صدیق،
بخش آتی ،پس از ذکر ارتباط بسیار نزدیک و صمیمانه اهلبیت پیامبر با این ِ
به مقام واالی او نزد شیعیان حقیقی و علویان اشاره نموده و نمونههایی از حمایت ایشان از
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ابوهریره را نقل میکند .بخش پایانی کتاب ،به معرفی راویان و محدثینی اختصاص دارد که
از وی حدیث نقل کردهاند.
*** 

 -1089اقتصادی اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /1089 :



(محمد تقی عثمانی – ترجمه :رعایت الله روانبد)
بیان تفصیلی رویکردهای اقتصادی اسالم و شرح چگونگی تطبیق آن با نیازهای عصر
حاضر است .این اثر ،که متن خطابهها و سخنرانیهای مؤلف در دانشگاههای پاکستان
است ،با هدف پاسخ به شبهات و پرسشهای اقتصاددانان و علمای دینی درباره مفاهیم و
مصادیق اقتصادی /مالی در اسالم به رشته تحریر درآمده است .کتاب ،گستره وسیعی از
مسایل اقتصادی جدید را در برمیگیرد و نشان از جامعیت دیدگاههای آیین حیاتبخش
اسالم دارد .نویسنده بحث را با معرفی نظامهای اقتصادی دنیا و نقاط ضعف و قوت آنها
آغاز میکند و نشان میدهد که برخالف سایر نظامها ،احکام اقتصادی اسالم چگونه موجب
توزیع عادالنه و یکپارچه ثروت میشود .در فصل بعد ،انواع واحدهای بازرگانی از قبیل
شرکتهای سهامی عام و خاص ،بورسهای اوراق بهادار و بازار پول و سرمایه را مورد مداقه
قرار داده و احکام اسالمی هریک را شرح میدهد .در فصل آتی ،به انواع سیستمهای پولی
ِ
و چگونگی برابری واحدهای پولی ،رابطه پول و تورم و تأثیر آن بر درآمدها و تخصیص
عوامل تولید پرداخته و سپس انواع نظامهای بانکداری و نقش آنها را در تولید ،صادرات،
سود سپرده و بهرههای بانکی را براساس فقه
واردات ،و اعطای انواع وامها بیان و حکم ِ
اسالمی ،بازگو میکند .در فصلهای بعد ،نظامهای بیمه و مالیاتی را در کشورهای مختلف
بررسی کرده و الگوی اسالمی و صحیح آن را ارائه میدهد.
*** 

 -1090اسالم ما
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1090 :



(سید سابق – ترجمه :سید جعفر حسینی)
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اثر جامع و مبسوطی است در بیان اعتقادات اسالمی و معرفی جنبههای عبادی،
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی اسالم .نویسنده در آغاز به اجتماعیبودن دین و
مفاسد جامعه بیدین پرداخته و ضرورت تشکیل یک دولت اسالمی را برای تبلیغ دین،
توجیه میکند .وی در فصل نخست کتاب ،جنبههای روحی و معنوی اسالم را مورد مداقه
آرامش روان
قرار داده و نشان میدهد که اعتقاد به دینداری و خداپرستی چگونه مایه
ِ
آدمی است .در این بخش ضمن اشاره و استناد آیات قرآن کریم به تأثیر توکل ،محبت به
هم نوع ،تقوا و خداپرستی و امید به رحمت پروردگار در زندگی انسان پرداخته و فلسفه
جهاد و حج ،اسرار معنوی نماز ،فواید اجتماعی و اخالقی زکات و حکمت روزهداری را به
تفصیل تشریح میکند .مؤلف در بخش دوم به جنبههای اخالقی اسالم اشاره میکند؛ از
جمله :دعوت به احسان ،تشویق به امانتداری و راستگویی و وفای به عهد و بیزاری از
دروغ .فصل پایانی کتاب به توضیح و معرفی جنبههای اجتماعی اسالم اختصاص یافته
است .از میان مباحثی که در این بخش ارائه میشوند میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
فلسفه ازدواج ،نقش زن در جامعه اسالمی ،آداب لباس پوشیدن و صحبت با بانوان،
توصیههایی پیرامون تربیت فرزند ،آداب سالمکردن و حق پدر و مادر.
*** 

 -1091نماز پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /1091 :



(محمد ناصرالدین آلبانی)
روش نمازخواندن حضرت رسول -صلی الله علیه وسلم -را با استفاده از معتبرترین
منابع سیره ،حدیث و فقه بیان میکند .در این اثر ،که جامعترین اثر مستقل درباره سنت
ً
نماز خواندن پیامبر خداست ،نویسنده به دور از تمام گرایشهای مذهبی ،صرفا حقیقت را
مد نظر قرار داده و خود را محدود و مقید به مذهب خاصی از مذاهب اربعه اهل سنت
ننموده است .وی کلیه مراحل نمازخواندن پیامبر را از تکبیر تا سالم ،مرحله به مرحله بر
اساس اقوال صحیح بیان نموده و در خالل بحث به شبهات ،اختالف نظرها و تردیدهایی
میپردازد که در هر مورد وارد شده است و میکوشد تا به صورت مستدل و کامل به آنها
پاسخ دهد و گوهر ناب ّ
سنت نبوی را از آن میان برکشد و در اختیار خواننده قرار دهد .وی
ِ
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در بخش پایانی کتاب ،منهج رسولالله صلی الله علیه وسلم را در به جای آوردن نماز وتر
نیز توضیح میدهد.
*** 

 -1094حکایات صحابه یا حماسهسازان تاریخ
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /1094 :



(محمد زکریا – ترجمه :ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی)
داستانهایی از زهد و درستکاری و ایثارگری صحابه کرام پیامبر گرانقدر اسالم را
روایت میکند .نویسنده در این اثر تالش کرده است تا با نشاندادن جنبههای مختلف
اعتقادی ،اخالقی و شخصیتی یاران صدیق رسول خدا و توصیفاتی که پیامبر از مکارم
اخالقی آنان کرده است ،الگوهایی نمونه و راستین در اختیار مسلمانان امروز قرار دهد.
وی حکایتهای مختلفی را از اصحاب رسول در دوازده موضوع مختلف جمعآوری و عرضه
نموده است .عنوان این موضوعات عبارتند از :تحمل سختی در راه دین ،خوف الهی ،زهد و
فقر اصحاب ،تقوای یاران پیامبر ،شوق نماز و خشوع در آن ،ایثار و همدردی و انفاق در راه
الله ،شجاعت و عشق به شهادت ،شوق فراگیری علم ،اطاعت از فرمان پیامبر ،احساسات
دینی زنان ،احساسات دینی کودکان و محبت با رسول اکرم.
*** 

َ
 -1096امام ن َووی
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /1096 :



(عبدالغنی الدقر – ترجمه :عبداهلل پاساالری)

َ
زندگینامه و شرح فعالیتها و آثار یحیی بن شرف ن َووی – از فقهای شافعی برجسته
شام در قرن هفتم هجری -است .هدف از تألیف این اثر ،جدا از معرفی شخصیت برجسته
علمی و اخالقی امام َنووی ،معرفی یک الگوی بزرگ دینی به دوستداران علم و ادب است.
نویسنده ،کتاب را با معرفی خانواده ،زادگاه و چگونگی رشد و ّ
نمو امام َنووی آغاز و در
ادامه ،اساتید او را در رشتههای فقه ،اصول ،حدیث  ،صرف و نحو معرفی میکند .سپس،
ضمن اشاره به نقش مهم امام در شکوفایی علوم اسالمی در دوران زندگیاش ،حکایتهای
ِ
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نفس آن بزرگوار
گوناگونی را از زندگی او نقل میکند که همگی دال بر بزرگی و کرامت ِ
است .سیره زندگی امام نووی و عادتهای شخصیاش و شرح و معرفی تألیفات و شاگردان
او از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -1097مجموعه مبدأ و معاد
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /1097 :



مستحبات عبادات و اعتقادات اسالمی بر اساس
مجموعه چهار رساله درباره واجبات،
ِ
مذهب شافعی است .درباره مؤلف این رسایل اختالف نظر وجود دارد ،ولی غالب علما آن را
منسوب به «شاه نعمت الله ولی» میدانند .در رساله نخست ،آداب وضو و اعمال و ذکرهای
مربوط به آن بیان شده است .پس از آن ،برخی مسایل مرتبط با زکات ،روزه و حج توضیح
داده میشود .بخش اعظم کتاب ،بیان اعتقادات اسالمی درباره آفرینش ،نبوت ،معاد و
اصول اخالقی و تربیتی ارزشهای اجتماعی در اسالم است که در قالب مثنوی سروده شده
ِ
است .کتاب با اشعاری در موعظه و نصیحت به پایان میرسد.
*** 

 -1098جواب یک دهاتی به آقای محالتی
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /1098 :



این اثر ،استداللها و مدعیات ذبیح الله محالتی را در کتاب "جواب مناقشات بر خطبه
غدیر و وجوب خمس ارباح مکاسب و مسئله شفاعت" بررسی کرده و به آنها پاسخ میدهد.
محالتی ،کتاب مذکور را در جواب مقاله ای نوشته است که سید ابوالفضل برقعی با عنوان
"رد بر خطبه غدیر" در مجله رنگین کمان منتشر کرده بود .از آنجا که محالتی کتاب خود
را به صورت پرسش و پاسخ فرضی با برقعی نوشته است ،نویسنده در این اثر نیز روش
مشابهی اتخاذ کرده و پاسخهای خود را به سئواالت و ایرادات محالتی تبیین میدهد .وی
در آغاز ،داستان غدیر و آنچه را که در آنجا ر خ داد بیان و دالیلی را مطرح میکند که بنا بر
آنها نمیتوان از خطبه رسول اکرم(ص) برداشت خالفت و جانشینی علی را نمود .این
دالیل ،به چهار دسته عقلی ،نقلی ،وجدانی و تاریخی تقسیم میشوند .در ادامه و در بحثی
مبسوط با عنوان "سند رسوای غدیر" به بررسی سلسله رواه غدیر پرداخته و با استناد به
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منابع مهم رجال شیعه ،وثاقت و اعتبار آنها را زیر سئول برده و در نتیجه ،جعلی بودن
بسیاری از بخشهای آن را به اثبات میرساند و بر نتایج و مفاهیمی که از آن استنتاج
میشود ،خط بطالن میکشد.
*** 

 -1099مختصر خمس (خالصهای از حقایق عریان در اقتصاد قرآن)
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /1099 :



(حیدر علی قلمداران)
به بررسی دیدگاه ائمه و علمای شیعه درباره وجوب پرداخت خمس و موارد شمول و
مصرف آن در جامعه اسالمی اختصاص دارد.هدف نویسنده از نگارش این اثر ،پیرایش
خمس از زوائدی است که برخی علمای شیعه بدان افزوده و به گفته وی " آن را ّ
ممری
روزی خود کرده اند" .کتاب با تحلیل مفهوم خمس از جانب ائمه آغاز
مطمئن برای
ِ
می گردد ،بدین صورت که خمس را در تک تک روایاتی که از امامان شیعه نقل شده،
بررسی کرده و نادرستیهای آن را به اثبات میرساند .در ادامه ،فتاوای علمای طراز اول
شیعه را در مورد وجوب پرداخت خمس نقل میکند؛ کسانی همچون اسکافی ،ابن جنید،
شهید ثانی ،محقق سبزواری ،ابن عقیل ،شیخ صدوق  ،شیخ طوسی ،مقدس اردبیلی،
محقق ثانی ،قطیفی ،مال حسن فیض کاشانی ،شیخ حر عاملی ،شیخ یوسف بحرانی،
شمسالدین عاملی ،شیخ باقر نجفی(صاحب جواهر) و دیگران که همگی به اجماع ،قائل به
ِاسقاط خمس ارباح مکاسب از شیعیان در زمان غیبت هستند .بدین منظور ،تمام اقوال و
دیدگاههای آنان را در این مورد ،در آثارشان به تفکیک بیان میکند.
*** 

 -1100عالمی در چنگ ظالمی
اثر تاریخی خواندنی و آموزندهای در مورد تاریخ زندگی و رشادتها و مجاهدتهای
حضرت سعید بن جبیر یکی از تابعین و علمای صدر اسالم است .نویسنده در این اثر ،که
نثری داستانگونه داشته و در قالب یک نمایشنامه به رشته تحریر درآمده است ،گوشههایی
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از حقایق تاریخی و ظلم و ستمهایی را بازگو میکند که در عهد زمامداری حجاج بن یوسف
در حق مسلمانان راستی و دوستداران سنت پیامبر اکرم رایج بوده است .وی بدین صورت
متعهد مسلمان را با این واقعیتهای تلخ تاریخی آشنا سازد،
میکوشد تا جوانان مسئول و
ِ
تا بتوانند همچون پیشینیان بزرگوارشان علیه زمامداران ستمگر معاصر قیام کنند و
مسلمانان مظلوم را از زندگی ذلتبار نجات دهند.
*** 

 -1101اسالم در زندان دوستان نادان و علمای ناتوان
کدک تابخانه عقیده297/47 /***:



شبهات منکران وجود خداوند و نبوت پیامبر عزیز اسالم ،مقایسه آیینهای
پاسخ به
ِ
برتری نظام اسالم است.
دینی شرق و غرب با آموزههای اسالمی و اثبات عقلی و نقلی
ِ

نویسنده این اثر –که پیش از شهادت معاون سازمان اخوان المسلمین مصر بود -با هدف
ِ
اثبات حقانیت دین اسالم و دائمی و جهانیبودن احکام آن ،دست به نگارش کتاب زده
است تا نشان دهد دستورات قرآن در همه اعصار و برای همه انسان ها قابل اجراست.
سرآغاز بحث ،معرفی دستورها و پایههای اساسی اعتقادی اسالم است و سپس قوانین
اسالمی با قوانین وضعی بشر مقایسه میشوند .او ضمن برشمردن امتیازات قانون فقه و
شریعت ،روش اسالم را در وضع قوانین بیان نموده و حق اولی األمر را در قانونگذاری شرح
میدهد .در ادامه ،تأثیر نظری و عملی قوانین بشری را بر شریعت ناب اسالم بازگو و حکم
تعارض قوانین با شریعت را بیان میکند .وی در بحثی مبسوط ،نشان میدهد که چگونه
اجرای قوانین و حدود اسالمی باعث حفظ حرمت و بقای جامعه میشود .بدین منظور،
دیدگاه اسالم را درباره آزادی ،مساوات ،عدالت ،شوری و تعاون اجتماعی بیان کرده و
ُ
احکام زنا ،احتکار ،شرب خمر و طالق را تحلیل و بررسی مینماید .ریشهیابی
نابسامانیهای مسلمین و مسئولیت تودهها ،دولتها ،رهبران و علمای اسالمی در قبال
وضعیت حال حاضر از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -1102متن عقیده طحاویه با ترجمه فارسی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1102 :
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(عبدالله حیدری)
بیان خالصهای از اعتقادات اهل سنت و جماعت است .این اثر ،یکی از جامعترین و
ً
مشهورترین متون اعتقادی است که تقریبا تمام مذاهب فقهی اهل سنت درباره جایگاه و
وثاقت آن اتفاق نظر دارند و در بسیاری از مدارس اهل سنت جهان به عنوان متن درسی
تدریس میشود .امام طحاوی با بهرهگیری از آرای فقهی و کالمی ابوحنیفه ،ابو یوسف
انصاری و ابوعبدالله شیبانی این کتاب را تألیف نموده است .برخی از مباحث آن بدین
شرح میباشد :شناخت توحید و انواع آن ،اثبات نبوت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم،
ارکان ایمان و اسالم ،نشانههای قیامت و جایگاه پیامبران و صحابه.
*** 

 -1104چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟  -دو جلد
کدکتابخانهعقی ده 297/64 /1104 :



(عبدالله ناصح علوان)
اثر بسیار مفصل و جامعی درباره شیوه صحیح تربیت فرزند بر اساس آموزههای اسالمی
است .این اثر که در بیش از هزار و دویست صفحه تألیف شده است ،با بهرهگیری از شواهد
متعدد قرآنی ،سنت نبوی و آثار سلف ،میکوشد تا احکام ،سفارشها و آداب پرورش
فرزندان را شرح دهد .اثر حاضر ،در واقع ،ویژه مسلمانان و برای جوامع اسالمی تدوین
شده است .این کتاب شامل سه بخش است و هر بخش چندین فصل دارد .نویسنده در
آغاز به ازدواج نمونه و رابطه آن با تربیت میپردازد و آنگاه نکاتی درباره محبت ذاتی فرزند
و احکام عمومی درباره نوزادان ،شیوه نامگذاری ،عقیقه و ختنه پسران بیان میکند .او پس
از بیان عوامل انحراف فرزندان و راههای درمان آن ،مهمترین مسئولیتهای تربیتی والدین
و مربیان را در قبال فرزندان بازگو میکند .در بخش بعد ،ابتدا عوامل مؤثر تربیتی را بیان
نموده و آنگاه قواعد اساسی تربیت فرزند را توضیح میدهد .در پایان نیز نکات و
پیشنهادهایی در مورد ضرورتهای تربیت و پرورش ارائه میدهد.
*** 
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 -1105چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /1105 :



(محمد بن ابراهیم نعیم)
توصیف ویژگیها و نعمتهای بهشت و بیان راههای کسب رضای الهی و رسیدن به
مقام عالی در بهشت است .یکی از مهمترین انگیزههای مداومت بر درستکاری و
پرهیزکاری ،امید به نیل به نعمات الهی در بهشت برین است و بیشک ،توصیف نعمات
بهشتی ،این امید را همواره در دل زنده نگه میدارد و این ،انگیزه تألیف کتاب حاضر است.
نوسینده مطالب کتاب را در سه بخش ارائه داده است :بخش نخست ،از درجات بهشتی و
ویژگیهای هریک سخن میگوید .در بخش دوم ،مهمترین اعمالی را که سبب برتری این
درجات میشود ،ذکر میکند .در بخش پایانی کتاب ،راههای محافظت از این درجات و
مقامهای بهشتی به تفضیل بیان میشود .منبع اصلی نویسنده ،آیات قرآن و روایات
صحیحی است که علمای برجستهای همچون ابن حجر عسقالنی ،سیوطی ،مناوی و آلبانی
بر آن صحه گذاشتهاند.
*** 

 -1106فقه جامع بانوان
شیخ کامل محمد محمد عویضه
کدکتابخانهعقی ده297/33 /***:



بیان احکام فقهی برای زنان مسلمان است .زن و مرد مسلمان در بسیاری از احکام شرعی
و واجبات و محرمات باهم برابرند و علت نامگذاری این اثر ،بدان دلیل است که زنان مؤمن
جامعه اسالمی بدانند که در دین خدا و سنت رسول همواره مورد عنایت بودهاند و
همانگونه که خداوند در قرآن مردان و زنان را به طور یکسان مورد خطاب قرار داده است،
در مبحث احکام نیز باهم تفاوتی ندارند .نویسندۀ کتاب حاضر ،با بهرهگیری از آیات نورانی
قرآن و سنت پاک نبی کریم ،به تشریح مسایل مختلف اخالقی ،شرعی ،فقهی و اجتماعی
اسالم در بحث نجاسات و مطهرات ،عبادات ،زکات و جهاد ،دیات و جنایات ،سوگند و نذر و
معامالت پرداخته و در هر مورد توضیحات مفصل و مبسوطی ارائه داده است.
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*** 

 -1107شیعه و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1107 :



(احسان الهی ظهیر)
بیان دیدگاههای بدعتآمیز شیعه و شرح بیحرمتیها و گستاخیهای آنها به سنت و
صحابه پیامبر بزرگوار اسالم است .نویسنده در آغاز ،نقش «عبدالله بن سبأ» را در
بنیانگذاری عقاید شیعه و طعن یاران و اصحاب پیامبر شرح میدهد .در فصل بعد ،نگرش
بدعتآمیز شیعه را نسبت به قرآن و تحریف و تفسیر آن بیان میکند .فصل سوم کتاب ،به
دروغهای شیعه در کتب حدیثیاش اختصاص دارد .در این فصل ،نویسنده بارزترین
جلوههای شرک و بدعت در اعتقادات شیعه را به نقل از کتابهای حدیثی آنان ،شرح
میدهد.
*** 

 -1113آداب اسالمی
کدکتابخانهعقی ده297/41 /1114 :



(سایت نوار اسالم)
اثری جامع و آموزنده دربارۀ مجموعۀ آداب فردی و اجتماعی اسالم است .تردیدی که
پس از کتاب خدا ،سنت حسنۀ نبوی بهترین منبع و راهنما برای رسیدن به خوشبختی
دنیوی و سعادت اخروی است .نویسنده در این اثر با استفاده از روایات صحیح و گزارش
صحابه در مورد منش و سلوک حضرت ختمی مرتبت ـ صلی الله علیه وسلم ـ شیوه صحیح
زندگی و نحوۀ تعامل با دیگران را بیان میکند .تمام درسهای این کتاب برگرفته از سخنان
گهربار نبوی است؛ لذا بهترین و موثقترین منبع برای زندگی هر مسلمان میباشد .برخی
ِ
از مباحث مطرحشده در کتاب عبارتند از :آداب راه رفتن ،خوردن و نوشیدن ،سالو و
احوالپرسی ،دعوت و دعا ،شوخی و خنده ،زیارت قبور ،رفتار با حیوانات ،مجالس و مهمانی.
*** 
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 -1114دین حق
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1114 :



(عبدالرحمن بن حماد آل عمر – ترجمه :عبدالستار عطازاده کوهستان)
اعتقادات و باورهای اصیل اسالمی را بیان کرده است تا پیام آخرین فرستاده خداوند را
بار دیگر بر همگان عرضه کند .نویسنده در اثر حاضر ،با استفاده از آیات هدایتگر قرآن کریم
و سخنان گهربار رسول مهربان اسالم ،مهمترین معتقدات دینی را بیان نموده تا خواننده را،
اصل پیام دین آشنا سازد .وی در فصل نخست ،به
به دور از تعصبات فرقهای و مذهبی ،با ِ
راههای اثبات وجود و شناخت باری تعالی ،حکمت آفرینش انسان و جن ،زندهشدن بعد از
مرگ  ،پاداش اعمال و کیفیت بهشت و دوزخ میپردازد .در فصل بعد ،شیوه شناخت
پیامبر ،ویژگیهای رسول حکیم ،معجزههای نبوی و پیامی را حضرتش برای ابالغ آن
معبوث شد ،شرح میدهد .فصل سوم به شناخت اسالم و ارکان آن ،انواع عبادات در دین و
فلسفه نماز ،زکات ،حج و عمره و راههای نیل به کمال اختصاص دارد .نویسنده در فصل
بعد ،دیدگاه اسالم را در مورد مسائل مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و اخالقی بازگو
نموده و در پایان ،به برخی شبهات و بدعتها و انحرافات ایجاد شده در دین پرداخته و آنها
را رد میکند.
*** 

 -1116سیرت پیامبر به صورت پرسش و پاسخ
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /1116 :



این اثر که در واقع ،گزیده کتاب «الرحیق المختوم» است ،زندگی و سیره پیامبر پاک
اسالم را به صورت پرسش و پاسخ بیان کرده است .نویسنده در این اثر زندگی پرافتخار
پرسش سه گزینهای مطرح کرده و از خواننده خواسته تا
پیامبر اکرم را در قالب 322
ِ
درباره آنها بیندیشد و دانستههای خود را محک بزند .پس از آن ،در بخش بعد ،پاسخ
ِ
سوالهای مطرح شده را ارائه میکند.
*** 

 -1117صفحاتی از تاریخ اسالم (دو جلد)
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کدکتابخانهعقی ده 297/91 /1117 :



(گروه ترجمه و تألیف سایت نوار اسالم)
مجموعه  74مقاله تاریخی درباره مهمترین رخدادهای جوامع اسالمی از صدر اسالم تا
عصر حاضر است .این مجموعه در دو جلد تنظیم شده است که به ترتیب  30و  44مقاله را
در خود جای دادهاند .مقاالت مذکور به ترتیب وقایع تاریخی یا معیار مکانی خاصی
دستهبندی و ارائه نشدهاند؛ بلکه موضوعات آنها متفاوت است و تقدم زمانی ندارند؛ لذا
خواننده با مقاالت متنوعی روبروست ،که هرچند ارتباط سلسلهوار ندارند ،سبک نگارش و
رویکرد حقیقتجویانه یکسانی را دنبال میکنند .در ابتدای هر مقاله ،زمان و مکان و
خالصه رویدادی که پیش روی خواننده است میآید تا اطالعات مختصری درباره آن مقاله
به دست دهد .نویسندگان مقاالت ،فارغ از تعلقات مذهبی و با هدف ارائه حقیقت تاریخ و
دفاع از ساحت صحابه و تابعین -رسولالله رضی الله عنهم -و شرح سیر تحوالت و
تطورات اجتماعی فرهنگی و سیاسی امت اسالم اقدام به نگارش این اثر نمودهاند.
*** 

 -1118فقه آسان در پرتو کتاب و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /1118 :



بیان احکام فقهی اسالمی در قالب پرسش و پاسخ است .این کتاب با هدف آشنا کردن
مسلمانان و یا عالقهمندان به پژوهشهای اسالمی با احکام شرعی و عملی این دین مبین
تهیه شده است .بدین منظور مباحث عمومی و خواندنی مفیدی با موضوعات مختلف
پرسش سه گزینهای ارائه و از خواننده
فقهی ،اخالقی ،اجتماعی و اقتصادی در قالب 471
ِ
درخواست شده است که درباره آنها بیندیشد یا با دیگران همفکری کند .آنگاه ،پاسخ آنها
در پایان کتاب ارائه شده است .در طرح این پرسشها دقت شده است تا مباحث عمومی و
ً
گستردهای پوشش داده شود و تقریبا به همه موضوعات روزمره و مورد نیاز جامعه پرداخته
شود.
*** 

 -1121زن در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /1121 :
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دیدگاه اسالم را درباره زنان و وظایف و نقش آنان در خانواده و جامعه اسالمی بیان
میکند .نویسنده در ّ
آغاز شأن و مقام زن را در نزد ملتهای قبل از اسالم توضیح داده و
نشان میدهد که پیام الهی اسالم چگونه باعث آزادسازی زنان و اعتباربخشیدن به آنان
شد .وی در ادامه ،دستورهای قرآن برای نحوه ازدواج با زنان و پرداخت حقوق شرعی
همسران مسلمان را بررسی کرده و سپس به هدف و فلسفه حجاب زن در اسالم و فوائد و
برکات میپردازد .مفاسد بیحجابی در کشورهای غربی ،مقایسه جایگاه زن در جامعه
مختلط غرب و کشورهای اسالمی ،احکام طالق ،مسئله چندهمسری و شرط حضور و
اشتغال زنان در جامعه ،از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -1122اعجاز تشریعی در قرآن
(محمد اسماعیل ابراهیم)
کتابچهای است که به بیان حکمت برخی از قوانین جزایی اسالم میپردازد .نویسنده
در اثر حاضر نشان میدهند که اسالم دین فطرت بوده و مجازاتهای تعزیریاش با نوع جرم
مطابقت داشته و بر پایۀ عدل و تناسب استوار است .وی با بهرهگیری از آیات قرآن ،مفاسد
برخی از جرائم اجتماعی را برشمرده و دلیل برخی از تعزیرات اجتماعی را برشمرده و
مثبت قصاص و اجرای احکام میپردازد .این جرائم عبارتند از :قتل
سپس به برکات و آثار
ِ
نفس ،دزدی ،ایجاد فساد و جنگ ،و تعرض به حقوق دیگران.
*** 

 -1123مسیحیت در ادوار تاریخ
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /1123 :



پژوهشی کوتاه است درباره باورهای مسیحیت و تحوالت آن در طول تاریخ .از آنجا که
پیروان این آیین بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادهاند و تالشهای مستمر و
گستردهای برای ترویج عقاید خود دارند ،ضروری است تا مسلمانان شناخت مختصری از
آن داشته باشند و از مقاصد و آرمانهای آنان اطالع یابند .نویسنده پس از شرح باورهای
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اساسی مسیحیت به توصیف انجیل میپردازد .وی در ادامه ،عقاید اصلی مسیحیت امروز را
که از اصل آن فاصله بسیاری گرفته است ،شرح میدهد و سپس ،سیر تطور و تحول آن را
در دورههای مختلف تاریخ بیان میکند .در پایان ،درباره تالشهای نافرجام اصالحگران
دین برای پاالیش و تصفیه دین مسیح از شرک و خرافه سخن میگوید.
*** 

 -1124عبادت در اسالم
(د .یوسف قرضاوی)
هدف از عبادت و ستایش خالق در اسالم را بیان کرده و برداشتهای غلط و مفاهیم
اشتباهی را که در زمینه عبادت برازیشه و اعمال بسیاری از مسلمانان امروز حاکم شده
است ،اصالح مینماید .نویسنده در این اثر تحقیقی مفصل ،به تخطئه و ابطال افکار
انحرافیای میپردازد که برخی تالش دارند تا در ارتباط با ارزش و منزلت عبادت اسالمی
در جامعه ترویج دهند .همچنین ،مفهوم حقیقی ،دایره شمول و حکمت تشریع عبادت در
اسالم را شرح داده و مشخص کند که چه کسی را باید بپرستیم ،دلیل این پرستش چیست
و چگونه باید ستایش معبود گفت .وی در ادامه ،اسرار و آثار عظیم عبارات بزرگ اسالمی را
که با نام «شعائر» شناخته میشوند ،بیان میکند و در پایان ،بهترین روش آموزش عبادات
در اسالم را توضیح میدهد.
*** 

 -1125سلسله األحادیث الصحیحه
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1125 :



(محمد ناصر الدین آلبانی)
گزیدهای از احادیث صحیح پیامبر اکرم و شرح و تفسیر آنهاست .نویسنده در این اثر
مبسوط ،که در  6جلد تدوین شده است 3000 ،روایت صحیح از کالم حکمتبار رسول
مهربان اسالم را برگزیده و با بهرهگیری از آیات قرآن ،آنها را شرح و تفسیر میکند .عالوه
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بر این ،وی دیدگاههای صحابه و تابعین گرانقدر رسول اکرم را درباره این سخنان پیامبر
نقل میکند.
*** 

 -1127فتح القریب
کدکتابخانهعقی ده 297/33 /1127 :



(قاضی ابوشجاع احمد بن حسین بن احمد اصفهانی)
بیان مختصر احکام فقهی اسالم بر اساس مذهب امام شافعی -رضی الله عنه -است.
قاضی ابوشجاع اصفهانی کتاب حاضر را به درخواست برخی از شاگردانش و با هدف ارائه
ساده مباحث و مفاهیم فقهی برای عالقهمندان مباحث فقهی و احکام اسالمی تألیف کرده
است؛ از این روست که میبینیم از بیان پیچیدهی احکام و اصطالحات خاص اجتناب کرده
است .وی کتاب را با بیان احکام مربوط به طهارت آغاز کرده و در ادامه ،مسایل مربوط به
نماز ،زکات ،روزه و حج را شرح میدهد .سپس احکام معامالت ،فرایض و ازدواج و طالق را
بازگو میکند .بحث در جنایات ،حدود ،جهاد و شکار موضوع بخشهای بعدی کتاب است.
شرح احکام نذر ،شهادات و عتق کتاب را به پایان میبرد.
*** 

 -1129نیت و اخالص
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1129 :



(یوسف قرضاوی)
بیان اهمیت و ارزش نیت در انجام اعمال دینی و چگونگی خالص کردن طاعات و
عبادات برای خداوند متعال است .نویسنده در این اثر ،ابتدا جایگاه نیت را در تحقق
اخالص شرع میدهد و در ادامه ،ارزش اخالص و خطرات ریاکاری و دورویی را
برمیشمارد .سپس حقیقت اخالص و دالیل خالص کردن کارها برای رضای خداوند را
توضیح میدهد .ضرورت اخالص برای دعوتگران دینی ،نتایج حسنه اخالص و انگیزههای
تقویتکننده آن ،از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 
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 -1132خانه مسلمان
کدکتابخانهعقی ده 297/64 /1132 :



دستورهای اخالقی و اجتماعی اسالم را برای حفظ و تقویت بنیآنهای خانواده در اسالم
شرح می دهد .از نظر اسالم ،خانواده ،همه جامعه اسالمی است ،لذا شارع مقدس برای
صیانت از آن قوانینی را بر پایه تقوای الهی و مراعات حقوق دیگران تدوین نموده است .در
این اثر با این قوانین که موضوعات و جنبههای گوناگونی دارند ،آشنا میشویم .نویسنده با
بهرهمندی از آیات هدایتگر قرآن و کالم پیامبر حکیم اسالم راه بهترزیستن در این دنیا و
کسب رضای الهی و نیل به سعادت اخروی را روشن میگرداند .عنوان مهمترین مباحث
کتاب بدین شرح است :قوانین حاکم بر خانواده مسلمان ،جایگاه علم و عبادت در آن،
اهمیت سازماندهی و بهداشت و زیبایی برای جلوهنمودن خانه مسلمان به بهترین صورت
ممکن ،راههایی برای امنیت و سالمتی در خانه و مسائل و تمهیدات اقتصادی در خانواده
اسالمی.
*** 

 -1133یاران پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /1133 :



(دکتر عبدالرحمن رأفت پاشا)
زندگینامه  59نفر از یاران صدیق و باوفای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را بیان
میکند .آشنایی با سیره صحابه ،شیوهای مناسب برای اطالع از ارزشهای اصیل اسالم و
معارف دینی است ،زیرا آن بزرگواران شاگردان مکتب بهترین معلم بشریت بودند و دانش و
بصیرت خود را بدون هیچ واسطهای از جانب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دریافت
میکردند .بنابراین ،شکی نیست که آ گاهی از زندگی ،اقدامات و موضعگیریهای آن
بزرگواران در موارد مختلف ،بهترین الگو و راهگشای دیگر مسلمان خواهد بود و قادر
خواهیم بود تا با پیروی از کالم گهربار نبوی و دنبالهروی راه آنان ،اطمینان یابیم که قدم
در راه رستگاری و رضایت معبود گذاشتهایم .در کتاب حاضر ،نویسنده به تفصیل خاندان و
نسب این  59نفر را معرفی کرده و ضمن شرح چگونه ّ
تشرفشان به اسالم عزیز ،خدمات
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آنان را یادآوری میکند و سخنانی را که رسول خدا در تأیید و تمجید از آنان فرموده است،
نقل مینماید.
*** 

 -1134چشماندازی به معجزات پیامبران
(از منظر قرآن و تاریخ)
کدکتابخانهعقی ده 297/43 /1134 :



(عبدالمنعم هاشمی)
توصیف معجزهها و کرامتهای پیامبران الهی برمبنای آموزهها و توصیفات قرآن کریم
است .هدف نویسنده از تألیف این اثر ،آشنایی خواننده با یکی از جذابترین ابعاد حیات
گرانقدر الهی .وی
پربرکت انبیای الهی است .و از این رهگذر ،تفکر و تعمق در آیات
ِ
معجزات مربوط به پیامبران الهی را از خالل سورههای مختلف قرآن ،جمعآوری کرده و با
نثری شیوا و خواندنی ارائه میکند و توضیح میدهد که چرا معجزات هر پیامبر با دیگر
پیامبران تفاوت داشته و چگونه باعث جذب دلهای مردم میشده است.
*** 

 -1145نقد و بررسی وقایعی از زندگی رسول اکرم
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /1145 :



(موسی عزیزی)
تحلیل برخی از مهمترین حوادث زندگی حضرت رسول و ذکر عوامل دخیل در آنها و
نتایج و آثار این رویدادهاست .در کتاب حاضر ،مجموعه کاملی از تاریخ و سیره پیامبر اکرم
صلی الله علیه وسلم را نمیخوانیم ،بلکه تحلیلی اجتماعی و تاریخی را خواهیم خواند که
ً
قطعا بینش جدیدی درباره سخنان گهربار و تصمیمات حکیمانه ایشان به ما میدهد .وی
سالهای زندگی پربرکت پیامبر را به سه دوره تقسیم میکند :کودکی ،جوانی و نبوت .از
حوادث دوره اول ،وی به چگونگی سپرده شدن ایشان به دایه و شقالصدر اشاره میکند و
از دوره جوانی ایشان ،به بررسی شرکت یا عدم شرکت در جنگ فجار میپردازد .نویسنده
در بخش پایانی کتاب ،پنج واقعه از دوران نبوت را بررسی و تحلیل میکند :چگونگی نزول
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وحی و رویکرد ورقه بن نوفل ،داستان غرانیق ،هجرت به مدینه و دالیل آن ،حادثه افک،
حدیث قرطاس.
*** 

 -1146اسماء الحسنی
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /1146 :



(سلیمان سامی محمود – ترجمه :مجتبی دو روزی)
بیان اسامی خداوند و شرح معنا و مفهوم و ترکیبات معنانی آنهاست .نویسنده در این
اثر 99 ،نام برگزیده خداوند متعال را که ترمذی به نقل از ابوهریره روایت کرده مد نظر قرار
داده و به شرح آنها میپردازد .وی پس از شرح معنای الله ،اساسی خداوند متعال را یک به
یک بیان و آیاتی از قرآن را که آن اسم آمده ،نقل کرده و معانی مختلف آن را با بهرهگیری
ً
از روایات نبوی و دیگر آیات به طور کامال مشروح بازگو مینماید .سپس بهرههای معنویای
اسم خداوند نصیب بندگان میشود ،نام میبرد.
را که در اثر آ گاهی از
مفهوم ِ
ِ
*** 

 -1150موضعگیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1150 :



(شهید احسان الهی ظهیر)
رویکرد و ادعای شیعه را در مورد تحریف شدن قرآن و حذف و اضافه شدن برخی آیات
آن بیان میکند .نویسنده در این اثر جامع و مبسوط ،با استناد به منابع فقهی شیعه و
سخن بزرگانش ،نگرش آنان را نسبت به تدوین و تحریف قرآن بازگو کرده و نشان میدهد
ً
که تقریبا همگی علمای شیعه به تحریف قرآن و کاستن و افزودن آیات و کلمات آن معتقد
هستند .وی در آغاز در بحثی تاریخی ،سیر تحول این باور کفرآمیز شیعه را بررسی کرده و
آن را به سه دوره تقسیم میکند و توضیح میدهد که در هر دوره ،این اندیشه مسموم چه
تغییراتی کرده و مدعیان و حامیان آن چه کسانی بودهاند .وی بخش بعدی را اختصاص
داده است به بررسی و نقد بخشهایی از کتاب کفرآلود «فصل الخطاب در اثبات تحریف
کتاب رب األرباب» نوشته حسین بن محمد تقی نوری طبرسی .در کتاب مذکر بیش از
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هزار و شصت حدیث جعلی از ائمه دوازدهگانه شیعه درباره تحریف قرآن کریم که از میان
منابع شیعی جمعآوری شده به تفکیک سورههای قرآن کریم نقل میشود تا خوانندگان با
عمق و انحراف عقیده این گروه آشنا شوند.
*** 

 -1151شیعه و شیعهگری ،فرقهها و تاریخ آن
کدک تابخانهعقی ده 297/53 /1151 :



(احسان الهی ظهیر)
پژوهشی مفصلی است در مورد خاستگاه و منشأ شیعه و چگونگی پیدایش باورهای
شرکآلود و انحرافی در آن .فصل نخست کتاب ،معنا و مدلول شیعه را بیان کرده و بدین
شیعیان نخستین ،از لحاظ اعتقادات تا چه اندازه با شیعه دوازده
صورت نشان میدهد که
ِ
امامی غالی تفاوت داشتهاند .فصل دوم ،تأیید فتنهانگیزیهای عبدالله بن سبأ را در
شکلگیری شیعه غالی و بدعتپرست بیان میکند .در ادامه نشان میدهد که باورهای
شیعه در مورد خلیفه اول و دوم ،چه اندازه از حقیقت به دور بوده و فرقه َس َبئیه چگونه
باعث شهادت حضرت عثمان و فتنههای دوره خالفت امام علی شدند .در فصل بعد ،تاریخ
پیدایش فرقههای مختلف شیعه و عقاید هریک را شرح میدهد .در پایان ،باورهای افراطی
و شرکآمیز شیعه را در موضوعات گوناگون بیان میکند.
*** 

 -1152بازگشت به اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /1152 :



(ابوالحسن علی الحسنی الندوی – ترجمه :محمود محمودی)
مجموعه مقاالتی است در باب بازاندیشی اعتقادات و فرهنگ اسالمی و دعوت
مسلمانان به چنگزدن در حبل الله المتین .این مقاالت که در مناسبتهای مختلف و
زبان و مکانهای متفاوت و عناوین گوناگون ایراد و یا نوشته شدهاند ،هدف و انگیزه
واحدی دارند :بیدارکردن شعور دینی در مسلمانان و اعاده اعتماد آنها به مرکز و مبدأ
هدایت بشریت سرگردان .اگرچه
زندگی و مهیا کردن آنان برای به دوشکشیدن رسالت
ِ
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مقاالت در ظاهر ،موضوعات متفاوتی دارند ،پیام یکسانی دارند که همانا دعوت مجدد به
اسالم است .نخستین مقاله ،خطاب به نمایندگان کشورهای اسالمی در کنفرانس دهلی
است و به بیان مسایل و معظالت جوامع اسالمی و راه حل آنها اختصاص دارد .عنوان مقاله
دوم پناهگاه انسانیت نام دارد و اسالم و عقاید ناب آن را ملجأ و مأوای راستین انسان
ِ
سرگشته امروز معرفی میکند .مقاله سوم با عنوان صورت و حقیقت در اصل ،متن
َ
سخنرانی مؤلف در همایش عمومی مسلمانان در شهر لکنوی هند است ،که به بیان ظاهر و
باطن اعتقادات دینی اختصاص دارد .مقاله چهارم با عنوان انقالبی در طرز فکر برای
افتتاح نشریه «المسلمون» در شهر ژنو نگاشته شده و مسلمانان را به بازاندیشی عمیق و
اساسی در طرز نگرششان به مسایل دعوت میکند .در مقاله پنجم به نام اسالم و جاهلیت
رسم و اعتقادات جاهلیای بیان میشوند که به مدد اسالم عزیز برچیده شدند .نویسنده در
بیان پسماندههای حیات جاهلی که بر
مقاله ششم با نام شاهرگ حیات جاهلیت ضمن ِ
زندگی مسلمانان امروز سایه افکندهاند ،راههای رهایی از آنها را معرفی میکند .مقاله پایانی
با عنوان «نابسامانی ایمان و اخالق» متن سخنرانی نویسنده در «مرکز جمعیت نجات
فلسطین» در بغداد است که به شرح معضالت فعلی جهان اسالم و عواقب ادامه آن و
چگونگی رهایی از آنها میپردازد.
*** 

 -1153احکام سجده سهو
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /1153 :



(محمد بن صالح العثیمین – ترجمه :محمد عبداللطیف)
راههای کاستن خطا و سهو در نماز و احکام مربوط به سجده سهو و کیفیت آن است.
نویسنده با اشاره به بیخبری بسیاری از نمازگزاران از چگونگی جبران خطاها و اشتباههای
ادای فریضه نماز ،هدف خود را از نگارش این اثر ،کمک به مؤمنین در انجام صحیح وظایف
دینی ،به ویژه واجبترین آنها ،یعنی نماز ،عنوان کرده است .کتاب شامل سه بخش است:
ِ
بخش اول به بررسی موضوع مهم خشوع در برابر خداوند متعال و موانع دسترسی آن
ِ
ُ
پرداخته است؛ زیرا خشوع ،جدای از این که موجب ثواب قرب الهی است ،باعث میشود تا
اشتباهات نمازگزار نیز به حد اقل برسد .این بخش  ،مقدمهای است که توسط مترجم
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نوشته و به کتاب اضافه شده است .قسمت دوم کتاب ،که همان متن اصلی میباشد ،احکام
سجده سهو را به طور مفصل بیان میکند .وی در این بخش ،ابتدا به انواع شکها و
های نماز (نقص در ارکان ،واجبات و سنتها) پرداخته و سپس در بحث مبسوطی،
نقص ِ
روایات صحیح نبوی و فتاوای مجتهدین طراز اول اهل سنت را در مورد مسایل مختلف
سهو در نماز بیان میکند.
*** 

 -1156پژوهش در نهجالبالغه
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1156 :



(ش صالح درویش)
بازاندیشی پیام نهجالبالغه و سنجش ادعاهای شیعه با میزان و معیار سخنان امام علی
علیه السالم است .نویسنده در نوشتار حاضر مهمترین مسایلی را که باعث جدایی شیعیان
از دنیای اسالم شده ،بر اساس کالم و سیره امیرالمؤمنین علی -رضی الله عنه -بررسی
میکند و نشان میدهد که ادعای آنان در مورد خالفت و مصائبی که بر اهلبیت پیامبر
ً
صلی الله علیه وسلم وارد شده کامال دروغ بوده و حتی علی علیه السالم نیز آنها را
نمیپذیرد .او سخنی را با شرح رویکرد شیعه و اهل سنت به نهجالبالغه آغاز میکند و در
ادامه مفهوم خالفت و ماجراهای آن را از نگاه امام شرح میدهد .وی سپس به بررسی
ستایشهای امام از شأن و مقام صحابه پیامبر و خلفای پیشین پرداخته و نشان میدهد که
بین آن بزرگواران چه ارتباط دوستانه و برادرانهای برقرار بوده است .نکوهش و انزجار
حضرت از پیروان دروغینش ،بر حذر داشتن مسلمانان از غلو و عصمت ائمه از نگاه شیعه،
از دیگر مباحثی است که در ادامه میآید.
*** 

 -1157سلفیت میان موافقان و مخالفان
کدکتابخانهعقی ده 297/52 /1157 :



(محمد شاکر الشریف)
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به بیان مفهوم سلفیت و تحلیل رویکردهای مختلف نسبت به آن میپردازد .کتاب با
روبروی آن در عصر حاضر آغاز میشود و آنگاه ،به
بیان معنای سلفیت و چالشهای
ِ
جریآنهای سیاسیای اشاره میکنند که به صورتی سازماندهی شده و هدفمند ،در صدد
کاربردی َمنهج سلف و اصول و
ستیز با منابع و مصادر اسالمی و جنبههای علمی و
ِ
نمادهای سلفی برآمدهاند .بخش بعدی کتاب ،به چالشهای بین المللی ،منطقهای و
داخلی فرا روی سلفیت و چگونگی رویارویی با آنها اختصاص یافته است.
ِ
*** 

 -1158طب القلوب
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1158 :



(ابن قیم جوزیه)
عوامل و اسباب بیماریهای روحی ناشی از ترک معنویات را بیان کرده و راههای درمان
ِ
آن را معرفی میکند .مؤلف بزرگ این اثر ،از جمله برجستهترین شاگردان امام ابن تیمیه
رحمه الله است و همچون استاد بزرگوارش ،به تعالی روح و تزکیه نفس بسیار اهمیت
میداد؛ لذا در اثر حاضر ،راهکارهای مؤثری ارائه میکند برای تهذیب نفس و حفظ
معنویات در دل و جان .او در آغاز ،درباره منزلت قلب معنوی در وجود انسان و انواع قلب
(صحیح ،سقیم و میت) و ویژگیهای هر یک سخن میگوید و آنگاه نشانههای بیماری و
سالمت قلب را بیان کرده و مفاسدی را برمیشمارد که سبب تباهی و زوال روح میشوند.
ابن قیم در بخش بعد به توضیح چگونگی جلوگیری از تسلط نفس بر قلب میپردازد و
آنگاه ،درباره روش ممانعت از غلبه شیطان بر نفس قلم میراند .بخش پایانی کتاب نیز به
بیان خطرات و زیان فتنهها و گناهان و اثرات آن بر قلب اختصاص دارد.
*** 

 -1161شیعه و اهل بیت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /11611 :



(احسان الهی طهیر)
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بیان عقاید انحرافی و شرکآمیز شیعه و اثبات دروغپردازیهای آنان در روایاتشان
میباشد .نویسنده کتاب را با مفهوم اهل بیت و تالش شیعیان در انحصار معنای آن به
افراد خاصی آغاز میکند .در فصل بعد ،نشان میدهد که باورهای شیعه امامیه تا چه حد
در تضاد و تعارض صریح با سیره اهل بیت پیامبر است .در ادامه ،دروغهایی را که
شیعیان به اهل بیت نسبت داده و در کتب حدیثی خود آوردهاند ،ذکر میکند .وی در
فصل بعد نشان میدهد که چگونه بسیاری از باورها و احادیث شیعه گستاخی و اهانت به
اهل بیت و ائمه آنان است.
*** 

 -1162حجه الله البالغه ج  1و 2
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /1162 :



(شیخ احمد «شاه ولی الله» محدث دهلوی – ترجمه :سید محمد یوسف
حسینپور)

بیان مقصود و فلسفه احکام و شرایع اسالمی و اسرار برخی از واجبات و محرمات الهی
است .در جلد اول و در فصل نخست ،نویسنده به قواعد کلیای میپردازد که مصالح
ِ
مالحظه شده در احکام شرع ،از آنها استنباط شده است .سپس چگونگی نظارت و ثبت
اعمال دنیوی و کیفیت مجازات در این جهان و دنیای پس از مرگ را تشریح میکند .در
ادامه ،احکام کسب مال و معامالت ،روابط انسانی و اجتماعی ،وظایف حاکمان نسبت به
مردم و سیاست خارجی جامعه اسالمی را بازمیگوید .حقیقت سعادت و راههای نیل به آن
و انواع نیکی و بدی و مصادیق آنها ،در فصلهای آتی به تفصیل بررسی شده است .در
ادامه ،چگونگی استنباط احکام شریعت از احادیث رسول خدا و نمونههای عملی و تاریخی
آن مورد مداقه قرار میگیرد .او این جلد را با بیان روایات صحیح پیامبر درباره فلسفه
برخی احکام فقهی دین به پایان میبرد.
نویسنده در جلد دوم ،بحث را با مفهوم قبله و دلیل عبادت به سوی آن آغاز نموده و در
ادامه ،به تفصیل درباره فلسفه نماز و احکام گوناگون آن ،سخن میگوید .وی پس از بیان
حکم نمازهای خاص به برکات نماز جماعت اشاره کرده و به مهمترین آن ،یعنی نماز جمعه
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میپردازد .وی این بخش را با بحث نماز عیدین فطر و قربان و نماز میت به پایان میبرد.
در ادامه ،به فضیلت و فلسفه زکات و احکام آن و سپس به احکام روزه و مسائل مرتبط با
آن میپردازد .احکام و شرایع حج ،احسان از دیدگاه اسالم ،احکام بیع و معامله ،قوانین ارث
جلد کتاب هستند .دیگر
در اسالم و احکام ازدواج و طالق موضوعات فصلهای آتی این ِ
مباحث کتاب عبارتاند از :چگونگی مدیریت جامعه دینی و اتخاذ سیاست صحیح ،احرای
حدود الهی ،احکام و فلسفه حجاب و آداب فردی و اجتماعی اسالم.
ِ
*** 

 -1163نواقض اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /1163 :



(عبدالعزیز طریفی)
معرفی و تشریح اعمالی است که بنا به نص صریح قرآن و سنت ،انجام دادن آنها باعث
نقص ایمان و خارج شدن فرد از اسالم میشود .این کتاب ،در واقع ،شرح کتاب «نواقص
اإلسالم» اثر امام محمد بن عبدالوهاب است .نویسنده در آغاز مفهوم نقض و ارتداد و حکم
آن را بر اساس شرع مقدس اسالم توضیح داده و در ادامه ،درباره شرک و انواع و مصادیق
آن سخن میگوید .در بخش بعد ،به بحث درباره شفاعت پرداخته و نوع شرعی و صحیح
آن را توضیح میدهد .دلیل کفر امید به شفاعت انسآنها و واسطه قرار دادن آنها را بیان
می کند .وی در ادامه به بحث درباره حکم مشرک و اثبات کفر وی و لزوم آن پرداخته و
آنگاه به موضوع واکنش منفی به رهنمودهای حضرت رسول -صلی الله علیه وسلم -اشاره
کرده و در پی آن ،درباره امر مسخره کردن احکام و ارزشهای دین و حکم آن و همچنین،
ِ
سحر و دوستی با مشرکان و کمکخواهی از آنها و رویکرد اسالم در قبال این اعمال سخن
ِ
میگوید .بخش پایانی کتاب نیز به موضوع امکان خروج از دین و رویگردانی از عبادات و
فراگیری معارف دین اختصاص دارد.
*** 

 -1164توحید ،نبوت ،معاد
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /1164 :
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(شیخ محمد ضیایی)
مجموعه سخنرانیهای شهید شیخ محمد ضیایی است که با موضوع توحید و نبوت و
معاد در مکانهای مختلف ایراد شده و به همت عبدالرحمن زمانپور پیادهسازی و تصحیح
شده است .فصل نخست ،به منشأ قرآن پرداخته و این پرسش را دنبال میکند که قرآن
ً
مستقیما از منبح وحی (خداوند متعال) نازل شده یا برداشتی است از دیگر کتب آسمانی.
فصل دوم ،به ویژگیهای اخالقی و شخصیتی پیامبر رحمت و حکمت – محمد مصطفی
بودن کالم و پیام قرآن را مطرح کرده و
 اختصاص دارد .در فصل بعد ،الهی یا بشری ِآنگاه ،به حکمت تعدد زوجات پیامبر میپردازد .اولویتبندی در اجرای وظایف دینی انسان
در برابر خداوند ،معنای راستین توحید و اهمیت معاد در اعتقادات و سرنوشت انسان
عنوان دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

 -1168صحنههای تکاندهنده در تاریخ اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /1168 :



(محمد عبدالله عنان)
بیان پیشرفتهای نظامی و سیاسی مسلمانان و تاریخ فتوحات بزرگ اسالمی در مناطق
مختلف دنیا است .نویسنده در آغاز ،به عوامل جهش نظامی اعراب مسلمان از سرزمین
حجاز و سیاستهای دینی مسلمانان در نبردهای صلحجویانه میپردازد .پس از آن ،تاریخ
تحلیلی فتوحات اسالمی را بازگو میکند؛ از جمله محاصره قسطنطنیه ،جنگ اسالم و
ِ
مسیحیت در اروپای غربی ،برتریهای دریایی مسلمانان در ایتالیا ،لشکرکشی آلب ارسالن
سلجوقی به آناتولی و تأسیس امپراطوری اسالم در آسیای صفیر .وی پس از بیان انگیزه
ّ
ّ
جنگهای صلیبی به نبرد زالقه و ِحطین پرداخته و کشورگشاییهای ترکان عثمانی را شرح
میدهد .بررسی علت افول سیاسی مسلمانان در اندلس و آفریقا و موضعگیریهای سیاسی
پیامبر و خلفای اسالمی ،از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 
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 -1169علی  امام وحدت
(علیرضا رمضانی)
اهمیت وحدت و اتحاد مسلمانان را در جامعه اسالمی گوشزد کرده و به تالشهای امام
علی علیه السالم برای برقراری همدلی و یکپارچگی مسلمانان اشاره میکند .نویسنده در
این اثر نشان میدهد که برخالف ادعای شیعیان مغرض ،رابطهای بسیار دوستانه و برادرانه
بین حضرت علی و خلفای راشدین  -رضی الله عنهم -برقرار بوده و آن بزرگوار تمام تالش
خود را برای موفقیت خلفای قبل از خود و استقرار وحدت در جامعه ،صرف میکرده است.
وی در آغاز اهمیت وحدت در جامعه اسالمی را تبیین نموده و ضمن اشاره به وقایع
مختلف تاریخی که در آن امام علی وحدت بخش جامعه بوده است ،دیدگاه آن بزرگوار را در
رابطه با خالفت و شرطهای رسمیت و وجاهت آن بازگو میکند .فصل پایانی کتاب ،نگاهی
است گذرا به عملکرد علی علیه السالم در دوران خالفت و داستان حکمیت.
*** 

 -1172دوباره ُسرخاب و سفیدآب (جلد دوم)
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1172 :



(علی حسین امیری)
بررسی و نقد اعتقادات شیعه امامیه و طرحپرسش از اصول مذهبی و عقیدتی آنان
است .نویسنده در آغاز با اشاره به ضعفهای فراوان در اعتقادات شیعه ،علمای آن را عاجز
از پاسخگویی به سئواالت و شبهههای مذهبی شیعه دانسته و در این اثر آنان را به مناظره
و بحث دعوت کرده است .وی با استفاده از کتب مهم حدیثی و اقوال محدثان و مجتهدان
شیعی به طرح  99سئوال از اعتقادات آنان اقدام نموده و هر سئوال را با استداللهای
متعدد و سندهای معتبر همراه ساخته است .وی همچنین سفسطههای احتمالیای را که
علمای شیعه ممکن است در پاسخ به این پرسشها بیان کنند ،پیشاپیش جواب داده و
بدین شکل هرگونه راه فرار یا دروغپردازی را مسدود نموده است .این پرسشها که دنباله
ً
پرسشهای جلد اول هستند ،غالبا در زمینه خالفت و امامت ،عملکرد حضرت علی در
دوران ابوبکر و عمر ، رابطه صحابه با خاندان پیامبر و تفسیر و تحلیل احادیثی همچون
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سفینه ،ثقلین و مواخاه است که شیعه آن را به عنوان دلیلی بر امامت علی و فرزندانش
مطرح میکند.
*** 

 -1175کلید فهم قرآن
بیان شیوههای ّ
تدبر در قرآن و چگونگی فهم و استخراج پیام آیات ان است  .نویسنده
کتاب با اشاره به همگانی بودن پیام اسالم و درس های آن ،قرآن کریم را کتابی میداند که
مخاطب عام دارد و فهم معنا و پیام آن ،منحصر و محدود به گروه خاصی نیست و
میکوشد تا با زبانی ساده  ،اصول فهم قرآن را بیان نماید  .بدین منظور ،در ابتدا مفاهیم
کلیدیای را که برای درک آیات قرآن ضروری است معرفی کرده و توضیح مختصری درباره
هر یک ارائه میدهد ؛ از جمله :ظاهر و باطن  ،محکم و متشابه ،تفسیر به رای جایز و
ممنوع  ،ضروریات و ناسخ و منسوخ .در ادامه فصلهای کتاب ،به انواع سوگندهای قرآن و
مفاهیم آن پرداخته و سپس در مورد فواتح ُسور و امثال قرآن توضیح میدهد  .کتاب با
بحث پیرامون شیوه های استدالل قرآن و ماهیت و کیفیت وحی ادامه مییابد .رویکرد
فرقه ها و نحله های فکریای همچون سوفسطائیانّ ،
حسیون ،تجربیون و صوفیه در فهم و
تفسیر قرآن ،موضوعی است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد .بحث
پیرامون نبوت ،قیامت و معاد از دیدگاه قرآن ،از جمله دیگر مباحث کتاب است.
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /1175 :



*** 

ُ
 -1176راه نجات از شر غالت:
بحث والیت و اختصاص علم غیب به خدا
کدکتابخانهعقی ده 297/45 /1176 :



(حیدرعلی قلمداران)
بررسی تحلیل و نقد عقاید شیعه در مورد والیت تکوینی و تشریعی ائمه دوازدگانه و
همچنین اطالع آنان از امور غیبی و وقایع آینده (علم غیب) است .بخش نخست کتاب که
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ُ
مرای هستی» اثر
به نقد تئوری امامت در شیعه اختصاص یافته ،در واقع نقد کتاب «ا ِ
ابوالفضل نبوی است .نویسنده در این بخش با استعانت از آیات هدایتگر قرآن و استفاده از
روایات متعدد در منابع شیعی ،اعتقاد شیعه به امامت علم و تصرف در امور هستی را
برخاسته از روایات غلط ،جعلی و ضعیف السند دانسته و آن را در تضاد با عقاید اسالمی و
سنت حسنه نبوی میداند .بخش دوم کتاب ،اعتقاد انحرافی شیعه را به علم غیب انبیاء و
ائمه مورد نقد قرار داده و با ارائه آیات متعدد قرآن ،علم غیب را محدود و منحصر به باری
تعالی دانسته و بطالن باورهای شیعه غالی را به اثبات میرساند.
*** 

 -1182تکرار فاجعه
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /1182 :



(علیرضا حسینی)
بازخوانی واقعه کربال و تحلیل سیاسی – اجتماعی آن است .نویسنده در این اثر
کوشیده است تا ریشههای حادثه روز عاشورای سال  61هجری را بیاید و آن را با شرایط
امروز ایران مقایسه کند و شباهتهای آن را برجسته نماید .وی در آغاز ،عواملی را بررسی
ِ

میکند که باعث فساد و انحراف جامعه عراق – به ویژه منطقه کوفه – شد .در ادامه،
ادعای شیعه را درباره «ریشه اصلی حادثه عاشورا ،ماجرای سقیفه و انتخاب ابوبکر بوده
است» به دقت تحلیل و بررسی میکند .در فصل بعد ،میکوشد تا پاسخ این پرسش را بیابد
که آیا حکومت باید ماهیت قدسی و الهی داشته باشد و حاکم باید منتخب خدا باشد.
مفاسد دینیشدن سیاست را برشمرده و در پایان ویژگیهای
سپس در فصل آتی ،عواقب و
ِ
حکومت طاغوت را نام میبرد.
*** 

 -1183اسباب نزول قرآن کریم
کدکتابخانهعقی ده 297/152 /1183 :



(جالل الدین سیوطی – ترجمه :عبدالکریم ارشد)
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ارکان فهم
بیان علت نزول برخی از آیات قرآن کریم و مصداق آنهاست .یکی از مهمترین ِ
درک علت نزول آیات (اسباب نزول) است که تمام مفسرین
و تفسیر آیات کالم الله مجیدِ ،
قرآن بدان پرداختهاند .اسباب نزول از آن جهت حائز اهمیت است که در بسیاری موارد،
متکی به روایات صحابه پیامبر درباره نظر تفسیری آن بزرگوار و یا دیدگاه علمای اسالمی
سلف درباره مفهوم آیات بوده و ارتباط تنگاتنگی با علم حدیث پیدا میکند .امام سیوطی با
احاطه کامل به اقوال تفسیری علمای پیش از خود و دیدگاههای تفسیری نقل شده از
صحابه حضرت رسول ،اثر مهمی در اسباب نزول به رشته تحریر درآورده است .وی
سورههای قرآن را به تفکیک بررسی نموده و ضمن بیان مفهوم و مصداق دقیق آیات،
درسها و پیام سورهها را دستهبندی کرده و در اختیار خواننده قرار میگذارد و بدین
صورت ،مجموعه فشردهای از آموزههای اسالمی را ارائه میدهد.
*** 

 -1184آسانگیری و تسأمح در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /1184 :



(صالح بن عبدالله بن حمید)
رسالهای کوتاه درباره میزان سختی احکام شرعی و رویکرد دین مبین اسالم درباره
سهولت و آسانگیری امور و احکام فقهی است .این اثر ،پاسخ به خردهگیریها و شبهههای
کسانی است که اسالم را آیینی سختگیر و غیر قابل گذشت میدانند و گرویدن به آن را
عبادات طاقت فرسا .نویسنده ،آیات متعددی از قرآن را
مستوجب انجام اعمال سخت و
ِ
ذکر می کند که نشانگر رحم و شفقت پروردگار نسبت به بندگانش است و این که خداوند
چه آسان عذرهای موجه آنان را پذیرفته و معافشان میدارد .سپس روایات و حکایتهای
زیادی را از سیره پیامبر عظیم الشأن اسالم نقل میکند درباره اصحاب و پیروانشان که به
نظر آن بزرگوار را نسبت به
حضور آمده و عذر تقصیر به درگاه باریتعالی داشتند و واکنش و ِ
مسایل و مشکالت آنان بازگو کرده و آسانگیری و گذشت را در نظرات فقهی ایشان نمایان
میسازد.
*** 
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 -1186تجلی اخالق اسالمی در سوره حجرات
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /1186 :



(محمد عبداللطیف انصاری)
بیان مکارم اخالقی و آداب فردی و اجتماعی در پرتوی آموزههای سوره حجرات است.
به تصریح نویسنده ،این سوره آیینه تمام نمای حکمت و اخالق اسالمی است و هر فرد
حیاتبخش آن ،راه صواب و سالمت بپیماید .وی
مسلمانان ،میتواند با پیروی از تعالیم
ِ
متقابل پدران و فرزندان و
کتاب را با اساسنامه اخالق اسالمی آغاز کرده و مسئولیتهای
ِ
زن و شوهر را برمیشمارد .در ادامه ،با استناد به دیگر آیات قرآن و احادیث پیامبر مهربانی،
مفاهیم گرانقدر سوره حجرات را تعبیر و تفسیر میکند؛ از جمله :ادب و اخالق با خداوند و
رسولش ،شایعه پراکنی و سخنچینی ،اصالح امور مسلمانان ،تمسخر و عیبجویی،
بدگمانی و جاسوسی و غیبت ،خودخواهی و نژادپرستی و صفات مؤمنان.
*** 

 -1188منات
کدکتابخانهعقی ده 297/18 /1188 :



(علی حسین امیری)
پژوهشی حدیثی – تفسیری است درباره واقعه غدیر خم و بررسی حوادث «حجه
الوداع» و نقد برداشت شیعه از آن واقعه .حادثه غدیر خم و رویدادها و سخنان نقلشده در
آخرین حج پیامبر خدا شاید مهمترین عامل انحرافات شیعیان از حق و حقیقت و توحید
تبع آن ،علم غیب و شفاعت و زیارت نیز از آن ناشی
باشد .زیرا مسایلی همچون امامت و به ِ
میشود .نویسنده اثر حاضر ،با آ گاهی از این حقیقت ،تیشه بر ریشه خرافات شیعی زده و با
بررسی دقیق این اتفاق و آیات و روایات مرتبط با آن ،نشان میدهد که قرائت شیعه از
ً
حوادث گفتهشده ،کامال نادرست و بسیار اغراقآمیز است .او پس از اشاره کوتاهی به اصل
ِ
ماجرا ،به تفسیر و توضیح آیات «ابالغ» و «اکمال» پرداخته و سپس معنای کلمه «مولی»
را شرح میدهد .در ادامه نظر علماء و شخصیتهای برجسته شیعه را در این مورد ذکر
میکند و خاطرنشان میسازد که برداشت رایج از این ماجرا تا چه حد با تاریخ ،منطق و
دین در تضاد و تعارض است.
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*** 

 -1189مصیبتنامه
کدکتابخانهعقی ده 297/488 /1189 :



(علیرضا حسینی)
مجموعه  55غزل ،قصیده و مثنوی در موضوعات مختلف دینی و اجتماعی مربوط به
ً
اوضاع آشفته دینی جامعه ایران میباشد .کتاب ،دستمایهای کامال انتقادی دارد و در
شکایت از شرک و بیدینی و جدایی مسلمانان ایران از سنت رسولالله و توجه به موهومات
و خرافات است .سراینده اشعار ،مخاطبان خود را به اندیشیدن درباره مبانی عقیدتی و
توحیدی اسالم ،کنار گذاشتن باورهای اجدادی و درک واقعی اسالم دعوت میکند.
همانگونه که از نام این دیوان شعر پیداست ،شاعر وضع فعلی دینداری شیعیان ایران را
فاجعهای میداند که باید در رثای آن مصیبتنامه نوشت .وی با اشاره به محبت و پیوند
واعظان دنیادوست را به
بین اصحاب و اهلبیت رسول صلی الله علیه وسلم دروغهای
ِ
انتقاد میگیرد و شیعیان را از تعصب و تقلید بر حذر میدارد.
*** 

 -1190امامت در پرتوی کتاب و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/45 /1190 :



(شیخ اإلسالم ابن تیمیه)
پاسخ به شبهات و اشکاالت کتابهای شیعه درباره مسئله امامت و والیت و پاسخ به
استنادهایشان به روایاتی از اهل سنت است که از آنها جهت اثبات صحت ادعاهایشان
استفاده میکنند .این اثر ،در دو بخش تألیف شده است :بخش نخست 40 ،شبهه و ادعای
مهم شیعه را درباره امامت علی پس از وفات پیامبر مطرح کرده و با استناد به آیات
هدایتگر قرآن و روایات صحیح نبوی به آنها پاسخ داده و بطالن همگی را ثابت میکند.
بخش دوم کتاب نیز به طرح ،بررسی و ابطال مدعیات شیعیان درباره کرامات عجیب و
خارق العاده علی اختصاص دارد .نویسنده کتاب در این بخش ،ضمن ادای احترام
بسیار زیاد به علی بن ابی طالب و اذعان به شأن و جایگاه رفیع وی ،خرافهها و پیرایهها و
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غلوهایی را که شیعیان به او نسبت دادهاند میزداید و حقایق تاریخی را از پس دیوارهای
بلند تعصب و غرضورزی نمایان میسازد .این اثر ،یکی از مهمترین آثار شیخ اإلسالم ابن
ِ
تیمیه ،در زمینه مبارزه با جهل و خرافهپرستی است.
*** 

 -1192درختان سایهدار
کدکتابخانهعقی ده 297/92 /1192 :



(حمیرا مودودی – ترجمه :نورمحمد امراء)
خاطراتی از زندگی موالنا ابواألعلی مودوی از دانشمندان برجسته اسالمی
پاکستان است .استاد مودودی از متفکرین دینی و مصلحان اجتماع بزرگ جهان اسالم بود
که سال  2003را در پاکستان به نام وی نامگذاری کردند و بزرگان بسیاری همچون سید
قطب ،اقبال الهوری و ابوالحسن ندوی مقام شامخ و مجاهدات وی را ستودهاند .اثر حاضر،
که به قلم دختر مرحوم مودودی نوشته شده ،شرح خاطرات وی از زندگی پدر بزرگوارش
میباشد.
*** 

 -1193صد سئوال و جواب پیرامون مسائل شرعی و اجتماعی
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /1193 :



یکصد سوال و جواب درباره مباحث مختلف شرعی ،اجتماعی و فرهنگی است که هر
مسلمانی ممکن است در زندگی روزمره خود با آنها مواجه شود .سواالت این کتاب در اصل
از کتاب «الفتاوی الشرعیه في المسائل العصریه من فتاوی علماء البد الحرام» انتخاب و به
فارسی ترجمه شده است .این پرسشها توسط برجستهترین فقها و علمای معاصر که ساکن
َ
دیار َحرمین شریفین هستند ،جواب داده شده است .و بیشتر پیرامون سائل جدید و مبتال
به مسلمانان در عصر حاضر میباشد.
*** 
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 -1194زندگی عبدالله بن زبیر (پرچمدار عدالتخواهی و رادمردی از
تبار ساالر شهیدان کربال)
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /1194 :



(تهیهکننده :کتابخانه الکترونیکی عقیده)
شرح زندگی پرافتخار عبدالله بن زبیر -رضی الله عنه -است .این صحابی بزرگ ،از
رادمردان غیور صدر اسالم است که تاریخ ،نامش را به همراه غیرت و ایمان و جانفشانی و
شجاعت ثبت کرده است .نویسنده پس از شرح نسب و خاندان او ،به بیان اقدامات و
موضعگیریهای حکیمانهاش در دوران خالفت حضرت عثمان و علی رضی الله عنهما
میپردازد .در فصل بعد ،رویارویی یزید و عبدالله و رویکرد او را در قبال قیام امام حسین
علیه السالم بازگو میکند .فصل سوم کتاب ،شرح زندگیاش در دوران مروان بن حکم و
عبدالملک بن مروان و چگونگی دستگیری و شهادت این مرد خداست .نویسنده در پایان
به گوشههایی از مکارم اخالقی و مقام شامخ علمی وی اشاره میکند.
*** 

 -1195توبه
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1195 :



(یوسف قرضاوی – ترجمه :احمد نعمتی)
اثر مفصل و مشروحی است که به بیان دالیل ،شرایط و فواید توبه اختصاص دارد .این
اثر ،ترجمه قسمت چهارم از سلسله مباحث «فقه رفتاری در پرتو قرآن و سنت» است،
رک مقاصد شارع مقدس ،حقایق ارزشمندی را درباره توبه بندگان خدا در
مؤلف با فهم و د ِ
هفت مبحث ارائه میکند :وجوب توبه و فضیلت آن ،عناصر تشکیلدهنده توبه ،مکمالت
توبه و احکام آن ،اقسام گناهانی که از آنان توبه میشود ،نتایج و موانع و انگیزههای توبه.
*** 

 -1197مصطلح حدیث
کدکتابخانهعقی ده 297/26 /1197 :



(عالمه محمد بن صالح العثیمین)
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شرح قواعد و ضوابطی است که به وسیله آنها میتوان حدیث صحیح را از ضعیف
بازشناخت .نویسنده فاضل این اثر کوشیده است تا مهمترین معیارهای شناخت و تشخیص
حدیث را معرفی کند و منبع معتبری در اختیار پژوهشگران علوم حدیثی قرار دهد .کتاب
شامل سه بخش است :بخش نخست ،مقدمه مفصلی است که مترجم نوشته است و در آن
به تعریف مصطلح الحدیث و نقش و اهمیت آن در علوم اسالمی میپردازد و سپس حجیت
حدیث ،تاریخ نشو و نمای علمالحدیث و شاخههای مختلف آن و نیز نقش احادیث ساختگی
را در تضعیف اعتقادات و ایجاد انحرافات بیان میکند .در بخش دوم ،مؤلف به تعاریف اولیه
و اساس علمالحدیث پرداخته است؛ از جمله :احادیث مقبول و مردود و زیرمجموعههای
آنها ،آشنایی با انواع حدیث ،جرح و تعدیل ،تحمل و ادای حدیث ،تاریخ تدوین حدیث،
ّ
آشنایی با تصنیفات حدیث و مختصری درباره «صحاح سته» و مؤلفین آنها .در بخش پایان
نیز اقسام خبر را به اعتبار کسی که به او نسبت داده میشود معرفی کرده و درباره هر یک
توضیح داده است.
*** 

 -1200داستان شهادت حسین
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /1200 :



(ابومهدی فارسی)
اثر مختصری است که ماجرای وقایع عاشورا را به دور از تعصبات مذهبی بیان میکند.
در این رساله ،ابتدا شرح حال کوتاهی از زندگی و نسب حسین بن علیب ارائه شده و
سپس نویسنده ،انگیزه وی از حرکت به سوی عراق و چرایی خیانت مردم کوفه و توطئه
ِ
عبیدالله بن زیاد را بیان میکند .تالش صحابه برای جلوگیری از خروج حسین ،چگونگی
شکلگرفتن حادثه کربال ،نقش یزید در این حادثه ،دیدگاه اهل سنت نسبت به یزید و این
حادثه و فلسفه روزه عاشورا از دیگر موضوعات این رساله است .نویسنده در پایان ،عزاداری
و نوحهسرایی برای شهادت آن بزرگوار را از منظر قرآن و سنت حضرت رسول بررسی کرده
و به عیار سنجی روایات و باورهای شیعه در این مورد میپردازد.
*** 
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 -1201مروارید در صدف
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /1201 :



(عبدالباسط توتازهی)
فلسفه حجاب در اسالم را بیان کرده ،مفاسد و آثار شوم بیحجابی و عریانی را
خاطرنشان میسازد .کتاب با شرح رابطه حجاب و پوشیدگی با اعتالی فرهنگ دینی آغاز
میشود .نویسنده در ادامه با طرح اندیشههای مادیگرایانه کارل مارکس و امیل دورکیم،
نقش و پیامدهای شوم آن را در فساد اخالقی و روحی جوانان غربی نشان میدهد .در
فصل آتی ،اهمیت حجاب در اسالم را تبیین نموده و آنگاه ،راهکارهای دین را برای
جلوگیری از بیعفتی و هرزگی شرح میدهد .وی سپس اعمال منافی عفتی را برمیشمارد
که اسالم به دوری از آنها تأکید و الزام نموده است .شیوه عفاف حضرت فاطمه زهراء رضی
الله عنها و حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر از دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -1202حقوق و تکالیف زن در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/483 /1202 :



(عبدالکریم زیدان – مترجم :سهیال رستمی)
پژوهش جامعی است درباره حقوق و وظایف زن از دیدگاه اسالم .کتاب ،با تعریف حقوق
و تکالیف و بیان اصول کلی آنها آغاز میشود .در بخش دوم ،نویسنده حقوق زنان مسلمانی
را که در داراالسالم سکونت دارند به تفصیل بیان میکند و قوانین فقهی اسالم را درباره
حقوق شخصی و اجتماعی و مدنی آنان شرح میدهد .در بخش بعد ،حقوق اختصاصی و
سیاسی زن مسلمان را بازگو مینماید .وی در ادامه ،تکالیف زن مسلمان را در جامعه
اسالمی به صورت مشروح نام میبرد .وی در سرتاسر کتاب ،آیات نورانی قرآن و کالم
گوهربار پیامبر اسالم را زینت گفتار خود کرده و استداللهای فقهی علما و فقهای
مسلمان را نیز در نظر داشته است.
*** 

 -1204برادر! مسجد مشتاق توست
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کدکتابخانهعقی ده 297/75 /1204 :



(أبو الحسن بن محمد الفقیه – ترجمه :محمد جمال زهی)
رساله کوتاهی است در مورد فضایل برگزاری طاعات و عبادات در مساجد و تکریم
هدایتگر قرآن و احادیث صحیح نبوی ،فضایل رفتن
مسجد .نویسنده با بهره جستن از آیات
ِ
به مسجد را یک به یک بیان کرده و در ادامه ،فضیلت ادای نماز ،ثواب انتظارکشیدن نماز
در مسجد و پیوستن به جماعت نمازگزار را شرح میدهد.
*** 

 -1205جوان و جوانی
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /1205 :



(مترجم :محمد جمالزهی)
گفتاری دوستانه با جوانان درباره هویت فردی ،اجتماعی و دینی آنان است .نویسنده
میکوشد تا جوانان مسلمان را به بازاندیشی در هویت پرافتخار دینی و عقیدتی خود وادارد
و آنان را در راه پرستش معبود و عمل به دستورهای او ثابتقدم گرداند .وی بحث را با
هویت دینی جوان مسلمان آغاز نموده و اسباب انحراف و گمراهی جوانان را در دوره
جوانی نام میبرد .در فصل بعد ،به برکات و شرایط توبه حقیقی به درگاه باری تعالی
پرداخته و جوانان راه معالجه وسوسهها و تردیدها راهنمون میشود .در ادامه ،نعمتهای
فراوانی را که خداوند به بندگان مسلمانش ارزانی داشته نام برده و چگونگی سپاسگزاری
از خالق بزرگ را شرح میدهد .فصل پایانی کتاب ،ذکر منکراتی است که جوان مسلمان
باید از انجام آنها احتراز کند.
*** 

 -1206اسالم ،آیین برگزیده ما
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /1206 :



(ابراهیم احمد باوانی – ترجمه :مسعود کشاورز)
شرح حال و زندگی مردان و زنان بزرگی است که نور هدایت الهی در دلشان تابیده و به
اسالم گراییدهاند .نویسنده ضمن بیان نحوه آشنایی این افراد با اسالم عزیز ،انگیزهها و
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عواملی را برمیشمارد که موجب شد تا آنان اسالم را به عنوان بهترین آیین برگزینند .وی
مقدس برخی ادیان درباره نبوت محمد مصطفی
در ابتدا ،به پیشگوییهای کتابهای
ِ
پرداخته و از جمله ،به کتاب مقدس هندوها ،تورات ،انجیل و کتب پارسی اشاره میکند .او
در آغاز ،شخصیتهای سیاسی و دیپلماتیک را مورد نظر قرار داده و شرح حال  6نفر از
آنها را ذکر مینماید .بخش دوم ،به شرح حال  7نفر از دانشمندان ،مدرسین و نویسندگان
مشهور تازه مسلمان پرداخته و در فصل بعد وقایع زندگی و تحوالت درونی هشت نفر از
ِ
زنان برجسته را برای خواننده بازگو کرده است .فصل پایانی کتاب ،بیان داستان آشنایی و
تشرف  33نفر از اصالحطلبان ،کشیشان و اصالحطلبان اجتماعی به دین مبین اسالم و
دالیل آنان برای این تصمیم است.
*** 

 -1207بررسی حکم ریش در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /1207 :



(ابوابراهیم محمد الوصابی)
بیان سنت رسول اکرم درباره اصالح و پیرایش موی سر و صورت است .نویسنده با
اشاره به حرمت تراشیدن موی صورت به دلیل تشابه به کفار و مضرات بهداشتی آن،
ِ
حکم اینگونه اقدامات ،مسلمانان را با سنت حسنه نبی ارجمند
میکوشد تا با بیان صریح ِ
اسالم آشنا سازد .وی تمام احادیث صحیحی را که از پیامبر در صحاح سته نقل شدهاند،
جمعآوری و به صورت موضوعی عرضه کرده است .عنوان برخی از فصلها عبارتند از:
واجببودن بلندکردن ریش و گرفتن سبیل ،ریش رسول خدا و صحابه ،موی سفید و
رنگکردن آن ،علل حرمت ریشتراشی ،حرمت کندن موهای سفید سر و صورت ،و دیدگاه
علما درباره تراشیدن ریش.
*** 

 -1208زیارت مسنون
کدکتابخانهعقی ده 297/77 /1208 :



(صادق رجبیان تمک)
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روش صحیح زیارت قبور و ادعیه و اذکار مخصوص به آن را شرح میدهد .نویسنده در
این اثر با استفاده از کالم الله مجید و سنت حسنه پیامبر اکرم اعمالی را که شایسته
است در زیارت قبور انجام و یا از آن دوری شود ،معرفی میکند .وی کتاب را با مقصد و
نیت زیارت قبور آغاز کرده و در ادامه ،کارهایی را که در قبرستان باید از آنها اجتناب نمود،
معرفی میکند .او پس از بیان حکم ساختن مسجد بر روی قبور و نمازخواندن به سوی
آنها ،فضیلت نماز در مسجد الحرام ،مسجد النبی و مسجد قبا را شرح داده و آداب زیارت
مسجد پیامبر را آموزش میدهد .بخش پایانی کتاب ،ذکر روایاتی است درباره توجه مطلق
به خداوند و یاریخواستن ِصرف از درگاه احدیت.
*** 

روزشمار تمرین و حفظ قرآن
-1211
ِ
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /1211 :



(یحیی عبدالرزاق الغوثانی)

روزشمار تمرین و به یاد سپاری قرآن کریم و وسیلهای کمک آموزشی است که
پیشرفت حفظ قرآن میباشد .در این کتابچه ،اولیای
مخصوص پیگیری و ثبت روزانه
ِ
قرآنآموزان و همچنین مربیان آنها میتوانند گزارش فعالیتهای قرآنی و عملکرد آنان را
ثبت کرده و براساس جدول زمانبندی روزانه ،هفتگی و ماهانه ،برای حفظ قرآن کریم
برنامه دقیقی تنظیم نماید .بدین صورت ،با ارتباط دوسویه منزل و آموزشگاه ،اثر بخشی
ِ
شیوه آموزشی دوچندان خواهد شد.
*** 

 58 -1212اعتراض به قانون ازدواج موقت
کدکتابخانهعقی ده 297/36 /1212 :



بررسی دقیق پدیده «ازدواج موقت» در جوامع شیعی ،بیان مفاسد و ضررهای اجتماعی
و شرح دلیل نادرستی و حرمت آن است .نویسنده ،بخش نخست کتاب را با ترجمه و
توجیه اصلی ازدواج موقت
تفسیر آیه  24سوره نساء آغاز میکند ،که شیعه آن را به عنوان
ِ
ِ
مطرح میکند .وی با ارائه  13دلیل ِمختلف ،برداشت غلط شیعه از این آیه شریفه را نشان
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اصول صیانت از عفاف در جامعه اسالمی
میدهد .در ادامه ،تضاد متعه را با قوانین قرآن و
ِ
ثابت میکند .وی در فصل سوم ،نشان میدهد که برخالف ادعای شیعه در کتب اهل
سنت ،متعه ،حرام قطعی دانسته شده است .فصل آتی ،دالیل عقلی بطالن متعه را بیان
بنیان
عمل حرام ،چه زیانهایی برای زنان و کودکان و
کرده و آنگاه شرح میدهد که این ِ
ِ
سست شیعه را از این مفسده نقل
دفاعیات غیر عقالنی و
خانواده دارد .فصل پایانی کتاب،
ِ
ِ
نموده و به آنها پاسخ میدهد.
*** 

 -1213مسلمان از دیدگاه آیات و روایات
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1213 :



(عبدالرحمن الله وردی بلوچ)
ویژگیهای و رفتارهای سلبی و ایجابی مسلمان و مؤمن حقیقی را بیان میکند.
نویسنده در اثر حاضر با بهرهگیری از آیات نورانی قرآن ،سنت و سیره رسول مطهر -صلی
الله علیه وسلم -و اقوال و کردار صحابه و تابعین -رضی الله عنهم -شرح میدهد که هر
فرد مسلمان باید چه ویژگیهای داشته باشد و آنها را تقویت کند و از چه اخالق و منشی
روگردان باشد .به تعبیر دیگر ،با مطالعه این کتاب خواهیم دانست که اخالق حسنه و رذیله
کدام است و هر کدام چه مفهوم و مصادیقی دارد .وی بحث را با اهمیت نیت پاک در
انجام اعمال آغاز کرده و سپس 6 ،اثر و نتیجه سوء ریاکاری را برمیشمارد .آنگاه گناهان را
بندی متفاوت بدنی و قلبی و صغیره و کبیره جای میدهد و سپس شرایط و
در دو دسته ِ
ضوابط پذیرش توبه و عوامل دوری از گناه را ذکر میکند .در بخش بعد ،وی عالوه بر
توصیف یک صفت رذیله ،اخالق حسنهای را معرفی و توصیف میکند که آن صفت رذیله را
از بین میبرد و باعث پاالیش روانی و اعتقادات فرد میشود؛ به شرح زیر :دروغ و صداقت،
تکبر و تواضع ،بخل و سخاوت .او سپس فضایل زهد ،قناعت و عفو و گذشت و مفاسد
دنیاطلبی ،غیبت ،حسد ،تعصب و قهر را توضیح میدهد .بحث در حقوق همسایه و پدر و
مادر ،صبر و استقامت در بال و عواقب قتل و خودکشی ،از دیگر موضوعات کتاب است.
*** 
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 -1214حجاب
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /1214 :



(سید ابواألعلی مودودی – ترجمه :نعمت اهلل شهرانی)
اصول و قوانین اسالم را درباره روابط زن و مرد در زندگی اجتماعی بیان کرده و افکار
تمدن ظاهر فریب و میان تهی
باطل و عادات بد و ناشایستی را که در این زمینه به تقلید از
ِ
ِ
غرب در بین مسلمانان رواج یافته ،رد مینماید .نویسنده در این اثر فلسفه پوشش و قوانین
مربوط به آن را برای زن و مرد مسلمان شرح میدهد و از آیات حیاتبخش و روشنگر قرآن
– به ویژه در سوره نور – برای این منظور بهره میجوید .وی در آغاز ،سنت پوشش را در
یونان ،روم ،اروپای مسیحی و اروپای نوین بیان کرده و آنگاه موقعیت مسلمانان را در عصر
حاضر از لحاظ پوشش ظاهری و اصول روابط بین فردی بررسی مینماید .در بخش آتی،
رویکرد غرب به آزادی را در سدههای هیجدهم ،نوزدهم و بیستم بازگو نموده و نتایج
اجتماعی انقالب صنعتی اروپا را برمیشمارد .سپس به بحث تمدن سالم و اسباب و لوازم
روابط سالم اسالمی،
آن وارد شده و نظرات اسالم را در این مورد شرح میدهد .ارکان
ِ
آمدن زن از منزل برای مقاصد
عوامل بازدارنده فساد ،احکام حجاب در اسالم و حکم بیرون ِ
مختلف از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 

برادران «قرآنی» نام
 -1215نامه سرگشاده به
ِ
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1215 :



(دکتر علیرضا دلیری)
ارزش و جایگاه واالی سنت رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم -و روایات صحیح
نقلشده از ایشان را در فهم دین و اجرای احکام شارع مقدس بیان میکند .به تصریح
مؤلف ،بسیاری از کسانی که از شرک شیعه رهایی یافته و نور توحید در دلشان تابیده است،
نسبت به نقل و پذیرش احادیث مروی از رسولالله -صلی الله علیه وسلم -بیمیل ،و
ً
بعضا ،بدبین هستند و دلیل این امر ،آن است که اساس مذهب شیعه احادیث دروغین و
جعلی است و کمتر حدیثی را میتوان یافت که سند و مدرک معتبری داشته باشد .لذا این
افراد به طور کلی به مقوله حدیث و در نتیجه ،سنت پیامبر -صلی الله علیه وسلم -نیز

483

چکیدههایکتبسایتعقیده


بدبین شدهاند و به احادیث نبوی با همان تردیدی مینگرند که به روایات تاریخی .لذا وی
در نوشتار حاضر میکوشد تا با استناد به آیات نورانی قرآن مجید نشان دهد که سخن و
سلوک پیامبر ،وحی الهی بوده و اطاعت از آن شرط ایمان است ،زیرا به مشابه اطاعت از
خداست .همچنین عواقب انکار سنت و توجهی به آن را برمیشمارد و در بخش پایانی
جایگاه رفیع آن را در دین مبین اسالم تشریح میکند.
*** 

 -1216تدبر در قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /1216 :



(سلمان السنیدی – ترجمه :پدرام اندایش)
راههای اندیشیدن در آیات قرآن و درک مفاهیم آن را بیان میکند .نویسنده در این
هدایتگر قرآن کریم ،کالم گهربار نبوی و
کتاب کوشیده است تا با بهرهگیری از آیات
ِ
سخنان صحابه کرام و بزرگان دین شیوههای تدبر و تفکر در آیات قرآن را شرح داده و
بازنمود آن در
خواننده را به تفکر در پیام آیات ترغیب نماید .وی پس از بیان لغوی تدبر و
ِ
آیات قرآن ،اهمیت و ارزش آن را در پنج دلیل تبیین میکند .آنگاه ،به توضیح اموری
میپردازد که برای تدبر در قرآن و تأثیرگرفتن از آن وضع شده است .در بخش سوم ،امور
هفتگانه مرتبط با فهم معانی آیات را بازگو نموده و سپس یازده مانعی را که بر سر راه تدبر
و برداشت درست آیات میشود ،معرفی میکند .او سپس به درجات تدبر و رابطه قرآن و
قاری آن اشاره کرده و در ادامه ،پنج راه اصلی تدبر و غور در آیات قرآن را شرح میدهد.
*** 

 -1217قهرمانانی از عصر پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /1217 :



(محمدابراهیم بهیج)
زندگینامه شش از یاران باوفای پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -را بیان و درسهای
ارزندهای از گفتار و کردار آنان نقل میکند .هدف نویسنده از تألیف کتاب حاضر آن که
یادآوری کند که اصحاب کرام رسول خدا همواره و در تمامی شرایط پیرو محض
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فرمودههای ایشان بودند و میکوشد تا با شرح فداکاریها و دینداری آن بزرگواران ،درسها
و دستورالعملهایی ارائه کند که با کمک آنها بتوان به سعادت هر دو جهان دست یافت.
وی با اشاره به آیات نورانی قرآن و کالم گهربار نبوی درباره ایشان ،نشان و ارزش واالیشان
را نیز گوشزد میکند .کتاب با بیان زندگی سعید بن عامر آغاز شده و در ادامه ،واقعه رجیع
و ماجرای اسارت خبیب بن عدی را شرح میدهد .در بخش بعد ،به زندگی طفیل بن عمرو
و سیره شریف ام سلمه میپردازد و آنگاه بزرگواریهای ابوعبیده جراح و سپس وفاداری
کعب بن مالک و مراره و هالل در غزوه تبوک را به تفصیل شرح میدهد.
*** 

 -1218االتقان في علوم القرآن ،جلد  1و 2
کدکتابخانهعقی ده 297/15 /1218 :



(جالل الدین عبدالرحمن سیوطی – ترجمه :سید مهدی حایری قزوینی)
اثر جامع و عالمانهای است در معرفی علوم قرآنی و جنبههای گوناگون مطالعه و
پژوهش درباره قرآن مجید .این کتاب ،از جامعترین و کاملترین کتب در زمینه علوم قرآن
و تحقیقات وابسته به آن است .سیوطی در مقدمه تفسیر خود بر قرآن کریم با نام «مجمع
البحرین و مطلع البدرین» به بحث درباره بسیاری از مباحث علوم قرآن پرداخت و چون
اهمیت و گسترش این مقدمه ،از اصل کتاب بیشتر میشد ،بر آن شد تا با بهرهگیری از
مباحث «البرهان» زرکشی ،کتاب جداگانهای بنویسد .این اثر که به نوعی ،دائره المعارف
قرآن و قرآن پژوهشی است ،در دو جلد تدوین شده است .برخی از مباحث جلد نخست
عبارتند از :شناخت آیات مکی و مدنی ،آیات شبانه و روزانه ،آیات تابستان و زمستانی ،شأن
نزول ،آیاتی که مکرر نازل شدند ،نحوه نزول قرآن ،شناخت نامهای قرآن و سورهها ،شیوه
ّ
تدوین قرآن ،شماره سورهها و آیات و کلمات و حروف قرآن ،معرفی ُحفاظ و راویان قرآن،
درسهایی در تجوید ،فواید فراگرفتن قرآن 34 ،مسئله در آداب تالوت قرآن ،غریب القرآن،
لهجههای غیر حجاز در قرآن ،ادوات مورد نیاز ّ
مفسرِ ،اعراب قرآن و قواعد مهم و کاربردی
در تفسیر.
دوم این دائرة المعارف قرآنی (االتقان) ،مباحثی در شناخت قرآن و ویژگیهای
در جلد ِ
آن مطرح شده است .برخی از آنها بدین شرح است :شناخت محکم و متشابه مقدم و مؤخر
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در قرآن ،عام و ّ
خاص ،مجمل و مبین ،ناسخ و منسوخ ،مشکل قرآن و موهم اختالف و
تناقض در آن ،مطلق و ّ
مقید قرآن ،مفهوم و منطوق ،وجوه مخاطبات قرآن ،حقیقت و مجاز،
تشبیه و استعاره ،کنایات و تعریض ،حصر و اختصاصات ،ایجاز و اطناب در قرآن و قواعد و
گونههای آن ،خبر و انشاء ،بدایع قرآن ،استدراک و استنثاء ،سرآغاز و خواتم سورهها،
مناسبت آیات و سورهها ،اعجاز قرآن ،امثال و سوگند در قرآن ،آنچه از اسمها و کنیهها و
القاب در قرآن آمده ،مفردات ،رسم الخط و آداب نگارش کالم الله مجید ،شناخت تفسیر و
تأویل قرآن ،شروط مفسر و آداب تفسیر و طبقات مفسرین.
*** 

 -1219حبل الله
کدکتابخانهعقی ده 297/17 /1219 :



(استاد عبدالرحمن)
بیان و تفسیر توصیههای قرآن برای انجام فرایض الهی و باور به عقاید توحیدی و
صحیح است .نویسنده در این اثر ،آیات قرآن را در موضوعات عقیدتی ،فقهی و اخالق
اجتماعی به صورت موضوعی گروهبندی کرده و ضمن تفسیر آنها ،مفاهیم و آموزههای هر
یک را به تفصیل بیان مینماید .وی کتاب را با موضوع اطاعت از حکم خدا ،عمل به قرآن و
الگوگرفتن از خاتم األنبیاء آغاز کرده و سپس به مفهوم و مصادیق گوناگون شرک در
عقیده و عمل میپردازد .در ادامه ،به مبحث توحید و اقسام آن اشاره کرده و سپس اوامر و
نواهی اجتماعی و اخالقی قرآن را مورد مداقه قرار میدهد .بحث در اوقات نماز ،وظایف
حکمرانان و متولیان مساجد و مسئولیتهای ناشران و مترجمان قرآن کریم از جمله دیگر
موضوعات کتاب است.
*** 

 -1221نشانههای قیامت در پرتو روایات صحیح
کدکتابخانهعقی ده 297/44 /1221 :



(حسین تاجی گلهداری)
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نشانههای ظهور قیامت را با بهرهگیری از روایات نقلشده از حضرت رسول صلی الله
علیه وسلم بیان میکند .کتاب با شرح جزئیات ایمان به قیامت و معرفی نامهای مختلف
آن آغاز میشود .نویسنده در بخش بعد ،نشانههای قیامت را به دو گروه صغرا (کوچک) و
کبرا (بزرگ) تقسیم میکند .نشانههای ُصغرا بنا بر روایات صحیح ،سیوهفت مورد هستند
که وی پس از نقل عین روایت ،توضیح مختصری درباره هر کدام ارائه میدهد .همچنین
نشانههای بزرگ قیامت را در ده عنوان بیان فرموده است که در بخش بعدی کتاب میآید.
به همراه هر یک ،گفتار صحابه و دیدگاههای علمای دینی نیز در تفسیر و تعبیر آنها نقل
شده است.
*** 

 -1222میخواهم توبه کنم ،اما!
(محمد صالح المنجد)
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1222 :



دردناک اصرار و مداومت بر گناهان را بیان کرده و بندگان خدا را به توبه و
عواقب
ِ
بازگشت به مسیر هدایت و سعادت فرامیخواند .نویسنده در کتاب حاضر ابتدا به خطرات
سبک شمردن گناهان و کمارزش دانستن آنها اشاره نموده و در ادامه ،شرایط توبه کردن
به درگاه خداوند متعال را توضیح میدهد .وی با استناد به آیات قرآن و احادیث نبی کریم
صلی الله علیه وسلم شیوههای بازگشت به سوی خداوند و دست شستن از گناهان گذشته
را توصیف میکند .از آنجا که بسیاری از نادمین و توبهکاران در مورد گناهان گذشتهشان
سئواالتی در ذهن دارند ،نویسنده در بخش پایانی کتاب 23 ،مورد از رایجترین آنها را
برگزیده و به تفصیل پاسخشان را ارائه نموده است.
*** 

 -1223مبادی اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1223 :



(سید ابواالعلی مودودی)
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بیان عقاید و دیدگاههای اجتماعی ،اخالقی و اقتصادی اسالم است .در عصر حاضر دین
مبین اسالم در محاصره طوفان تبلیغات مسموم غربی و آماج حملههای دشمنان خدا بوده
حقیقت ناب دین ،اسالم را آیین خشونت و ارتجاع
است و آنان کوشیدهاند تا با وارونه نشان
ِ
معرفی کنند .نویسنده در اثر حاضر کوشیده است تا با استفاده از آیات قرآن کریم ،سنت
حسنه نبوی -صلی الله علیه وسلم -و منابع موثق تاریخی ،باورهای اسالمی را بازگو کند و
چهره تابناک اسالم را به خواننده نشان دهد ،وی کتاب را با حقیقت اسالم و کفر و
ضررهای بیدینی و فواید اسالم آغاز میکند .در فصل بعد ،به لزوم دینداری و اطاعت و
راههای دسترسی به علم و یقین میپردازد و در سپس ،حقیقت نبوت و شیوههای اثبات
خاتمیت حضرت محمد -صلی الله علیه وسلم -را بیان میکند .وی در فصل چهارم،
مؤلفههای ایمان را یک به یک معرفی نموده و سپس معنای عبادت و انواع آن را توضیح
میدهد .او بحث را با تفاوتهای دین با شریعت و فقه با تصوف و احکام و حقوق شریعت به
پایان میبرد.
*** 

 -1228راهنمای تصویری آشنایی با دین اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1228 :



دالیل علمی و طبیعی حقانیت اسالم را بیان کرده و خالصهای از مهمترین باورها و
عقاید اسالمی را ارائه میدهد .نویسنده در آغاز ،ضمن اشاره به معجزات علمی قرآن و
انطباق آن با یافتههای نوین بشری ،پیشگوییهای کتاب مقدس در مورد ظهور پیامبر
اکرم ،چالش بزرگ تحدی قرآن کریم و معجزات انجام شده توسط رسول خدا و
پیشگوییهای قرآن را به عنوان مهمترین دالیل حقانیت اسالم ،توضیح میدهد .در بخش
بعد ،برکات تشرف به اسالم عزیز را نام میبرد و در پایان خالصهای از مهمترین اعتقادات و
باورهای اسالمی را در زمینه مسائل دینی ،اجتماعی ،اخالقی و سیاسی بیان میکند.
*** 

 -1231درسهایی از مدرسه رسول الله
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /1231 :
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(دکتر عادل بن علی الشدی – ترجمه :دکتر نورمحمد جمعه)
بیان تاریخ زندگی و سیره رسول اکرم و درسهایی است که مسلمانان میتوانند از
حیات پربرکت و منش آن بزرگوار بیاموزند .نویسنده زندگانی ،حضرت ختمی مرتبت را
سراسر درس و الگو میداند و میکوشد تا با بازگویی هر بخش از زندگی آن بزرگوار،
آموزههای آن را برجسته سازد و پیروانش را به الگوبرداری از بهترین سرمشق جهان
ِ
ترغیب نماید .وی بحث را با شجره مبارکه نسبت ایشان آغاز کرده و رویدادهای دوران
کودکی و نوجوانی آنحضرت را شرح میدهد .وی آنگاه ،به ازدواج ،بعثت و فعالیتهای
تبلیغی پیامبر پرداخته و علت و چگونگی هجرت به مدینه و نحوه تشکیل حکومت اسالمی
را شرح میدهد .دیگر محورهای بحث در کتاب عبارتند از :فلسفه جنگ و جهاد در اسالم
و نردهای حضرت رسول ،مناقب و صفات پیامبر و روش پیامبر در حج و روزهداری.
*** 

 -1232مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ األزهر
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1232 :



(عبدالبصیر امین)
بیان دروغپردازیهای علمای شیعه – بویژه در عصر حاضر – و مفاسد و معضالتی است
که پس از انقالب اسالمی ،گریبانگیر جامعه ایران شده است .نویسنده در بخش نخست ،به
مناظرات علمای اهل سنت ،به ویژه در عربستان و مصر ،با علمای شیعی ایران پرداخته و از
معرض قضاوت عموم قرار میدهد.
باطل علمای شیعه را در
ِ
این رهگذر ،ادعاهای کذب و ِ
دگراندیشان شیعه ایران و برخورد جامعه با آنان
در بخش بعد ،به سرنوشت مصلحان و
ِ
ایران
اشاره میکند .بخش بعدی کتاب ،نمونههایی از مفاسد اجتماعی حکومت شیعی
ِ
ِ
ِ
معاصر را به تصویر میکشد .وی در ادامه ،به موارد متعدد دروغپردازیهای تاریخی شیعه
ِ
در باره صحابه و تابعین پیامبر عزیز اسالم میپردازد و نشان میدهد که توصیفات آنان ،تا
چه اندازه با حقایق تاریخی در تضاد و تعارض است.
*** 
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 -1241احترام و تقدیر متبادل بین صحابه و اهل بیت
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /1241 :



پژوهشی است تاریخی و روایی پیرامون رابطه صمیمانه و دوستانه صحابه رسول اکرم و
اهل بیت و خانواده ایشان .نویسنده با اشاره به دروغهای تاریخی بسیاری که درباره
دشمنی برخی صحابه پیامبر با اهل بیت و ظلم و ستم نسبت به آنان گفته شده ،آن را
زاییده اغراض شیعیانی میداند که هدفشان تفرقهافکنی بین امت اسالم و برتری بخشی به
خویشتن است .فصل نخست کتاب به تعریف و معرفی اهل بیت و صحابه ،مناقب اهل بیت
ِ
و فضایل صحابه اختصاص دارد .در فصل دوم ،حکایتها و روایات خواندنیای نقل شده
ستایش اهل بیت از امام علی تا حسن عسگری از یاران و اصحاب
است در باره تمجید و
ِ
رسول خدا .فصل سوم و پایانی کتاب به بازگویی اقوال صحابه پیامبر درباره تقوا و فرزانگی
و فضل اهل بیت نبی اکرم پرداخته و از جمله به سخنان ابوبکر ،عمر ،عثمان ،طلحه ،سعد
ابی وقاص ،عبدالله بن مسعود ،ابوهریره ،زید بن ثابت و ابی سعید خدری اشاره نموده
است.
*** 

 -1242حقیقت زندگی حسین شهید
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /1242 :



(محمد سالم الخضر – محمد الشیبابی)
زندگی حسین بن علی را به تفصیل بررسی کرده و به شرح حوادثی میپردازد که
َ
منجر به شهادت آن بزرگوار شد .نویسنده در بخش نخست کتاب ،ن َسب و اخالق و جایگاه
حسین را در میان اصحاب بیان نموده و در بخش دوم ،بینش مبارزاتی او را تبیین و
تحلیل میکند .در این بخش ،ابتدا دالیل مخالفت بنی امیه با حسین را بررسی و آنگاه
به عواملی اشاره می کند که معاویه را به گرفتن بیعت برای یزید سوق داد .در ادامه واقعه
کربال و عوامل دخیل در آن را تشریح نموده و در پایان وظایف ما مسلمانان را در قبال
شهادت آن بزرگوار باز میگوید.
*** 
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 -1243تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /1243 :



(عبدالکریم بن خالد الحربی)
روش صحیح مطالعه و پژوهش در تاریخ اسالم و چگونگی استفاده از منابع تاریخی
اسالم را بیان می کند .نویسنده کتاب ،با اشاره به منابغ غنی و متعدد تاریخ اسالم ،یکی از
ُ
نقاط ضعف پژوهشگران مسلمانان را سردرگمی در منابع دینی و تاریخی و برداشتهای
نادرست و قضاوتهای عجوالنه درباره حوادث تاریخی صدر اسالم – به ویژه درباره اصحاب
و اهل بیت رسول خدا - میداند .او در این اثر کوشیده است تا شیوههای مناسب تتبع
در تاریخ اسالم را شرح دهد ،بدین صورت که در آغاز ،دالیل قصور در مطالعه تاریخ دین را
بیان کرده و در فصل دوم ،به معرفی قواعدی میپردازد که برای پاسخگفتن به شبهات
درباره اهل بیت و سرگذشت آنان ضروری هستند .در فصل بعد ،مهمترین کتابهای قابل
اعتماد در پژوهشهای تاریخی را معرفی نموده و در فصل پایانی ،کتابهایی را نمایان
میسازد که سیمای تاریخ اسالم را مخدوش کرده و باید با احتیاط و دقت درباره
گزارشهای آنها قضاوت نمود.
*** 

 -1245عطر یاسمین در بیان فضایل امهات المؤمنین
شرح حال همسران بزرگوار رسول گرامی اسالم  -صلی الله علیه وسلم -و بیان
ویژگیهای منحصر بفرد و فضایل و مناقب ایشان است .نویسنده در آغاز ،به دالیلی اشاره
میکند که ثابت میکنند همسران رسول خدا برترین زنان جهان هستند .سپس ،فلسفه
تعدد همسران رسول خدا را بیان کرده و پس از توصیف فضایل عمومی آن بزرگواران،
فضایل شخصی یکایک آنان را برمیشمارد .در ادامه ،نقش ایشان را در ترویج اسالم ،تشریح
کرده و در پایان ،ترتیب امهات المؤمنین را از لحاظ روایت حدیث بیان مینماید.
***

 -1246گامی واقعی به سوی وحدت اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /1246 :
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(طه دلیمی)
وقت دقیق ادای فریضه نماز را براساس آیات قرآن و سنت پیامبر مطهر اسالم بیان
ِ
ِ
میکند .بحث درباره اوقات نماز و امکان جمعکردن دو نماز با یکدیگر (ظهر با عصر و
موضوعات چالش برانگیز در مناظرههای شیعه و سنی است.
مغرب با عشاء) از جمله
ِ
شدن هر نماز یا به بیان بهتر ،وقت ادای هر نماز است.
موضوع دیگر نیز زمان واجب ِ
نویسنده در این اثر ،آیات از قرآن کریم را که در اینباره نازل شده به دقت بررسی و تفسیر
خالل تفسیر آیات ،از کالم گهربار حضرت رسول و سیره ایشان برای تکمیل
میکند و در
ِ
گفتار خویش بهره میگیرد .او در فصل نخست ،آیاتی از سوره اسراء را تفسیر
بحث و اثبات
ِ
کرده و در ادامه ،اوقات پنجگانه نماز را براساس ّ
نص قرآن توضیح میدهد .در فصل سوم،
اوقات نماز میپردازد .فصل چهارم،
به شیوه رسول خدا و حضرت علی را برای تعیین
ِ
ِ
منابع اهل سنت شرح میدهد.
براساس
حقیقت این موضوع را
ِ
ِ
ِ
*** 

 -1247پاسخ به شبهات معترضین بر تحریم آهنگ
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /1247 :



(صالح الیدن جوهری)
اثری عالمانه است درباره دالیل حدیثی تحریم موسیقی در اسالم و پاسخ به شبهات
معترضین و مخالفین این حکم .نویسنده در این کتاب ،دالیلی قطعی ارائه میدهد که
همگی نشان از حرمت موسیقی دارند .وی برای بررسی صحت روایات طرحشده درباره
راویان هر حدیث و وثاقت آن ،به تفصیل تحقیق نموده و نتایج آن را در اختیار خوانندگان
قرار داده است تا خود با مشاهده سلسله راویان حدیث ،به درستی مضمون آنها پی ببرند .از
آنجا که مخالفان حرمت موسیقی به چندین دلیل برای دیدگاه نادرست خود متوسل
میشوند ،وی یکایک آنها را بررسی کرده و در سنت حسنه رسول گرانقدر صلی الله علیه
وسلم شواهدی دال بر نقض و بطالن آنها ارائه میدهد و با ذکر وقایع و روایات گوناگون
درستی ادعای خود و ضعف و اشتباه مخالفین را به اثبات میرساند .او در بخش پایانی،
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دیدگاه ائمه چهارگانه فقهی اهل سنت (ابوحنیفه ،مالک ،شافعی و احمد بن حنبل رحمه
الله) را به صورت جداگانه در این مورد نقل میکند.
*** 

 -1248سخنی با جوانان
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1248 :



(محمد بن عبدالله الدویش)
راهکارهای حفظ و تقویت ایمان در وجود جوانان و شیوههای دوری از وسوسههای
جنسی و شهوانی را شرح میدهد .کتاب با بیان نتایج عفت و پاکدامنی آغاز میشود.
نویسنده در ادامه ،پیامدهای ناگوار پیروی از هوی و هوس و تمایالت جنسی را بازگو کرده
و آنگاه ،عوامل و خاستگاههای بدکاری را برمیشمارد .در فصل بعد ،راههای رهایی از
تصورات و خیالهای جنسی را تبیین نموده و در پایان ،چند هشدار و نکته آموزنده برای
مصونیت در برابر وسوسههای شیطان و حفظ عفاف ارائه میدهد.
*** 

 -1278روخوانی قرآن مجید 1و2
کدکتابخانهعقی ده 297/151 /1278 :



(اسحاق محمدی)
آموزش صحیح خواندن قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان است .نویسنده در این اثر
کوشیده است تا با نثری ساده و روان شیوه قرائت درست آیات قرآن را از ابتداییترین
درسها آغاز کند و طی آموزش گام به گام ،شیوه صحیح تلفظ حروف و ترکیب آنها با
یکدیگر را آموزش میدهد .در پایان هر درس ،تکالیفی برای تمرین و مرور دروس ارائه شده
است.
*** 

 -1279وضو و نماز
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /1279 :
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تصویری طریقه صحیح وضوگرفتن و نمازخواندن برای نوجوانان و بیان احکام
آموزش
ِ
ً
مهم درباره آنهاست .در این اثر تالش شده تا لحن کالم به صورت کامال دوستانه و دور از
امر و نهی باشد و در خالل درس ،پرسشهایی مطرح شود تا ذهن نوجوان را تحریک کند و
ّ
حس کنجکاوی او را برانگیزد .همچنین تالش شده است تا مطالب ،با زبانی شیوا و روان
فهم بهتر آن گنجانده شود.
گفته شده و در هر درس ،عکسهایی مرتبط با درس و برای ِ
درس اول و دوم به اهمیت نظامت در دین پرداخته و روایات مربوط به آن را نقل میکند.
آنگاه به بحث وضو و مبطالت آن و کیفیت تیمم میپردازد .شیوه صحیح نمازخواندن و
بیان مبطالت نماز و دیگر احکام مرتبط با آن در درس پایانی آمده است.
*** 

 -1280زکات
کدکتابخانهعقی ده 297/35 /1280 :



کتاب درسی پایه پنجم ابتدایی مدارس اهل سنت ایران است که به موضوع زکات و
احکام مقدماتی آن اختصاص دارد .در این اثر با بهرهگیری از آیات قرآن ،ابتدا اهمیت زکات
در زندگی مسلمانان بیان شده و سپس اموالی را که زکات به آنها تعلق میگیرد معرفی
میکند .در ادامه ،شرایطی را که زکات هر فرد مسلمان واجب میشود تشریح کرده و
میزان و نحوه محاسبه زکات چهارپایان ،میوهها و محصوالت کشاورزی ،طال و نقره و پول و
کاالهای تجاری را بیان می کند .کتاب ،با بحث درباره زکات فطر و مستحقین دریافت آن،
به پایان میرسد .در انتهای هر درس ،چند پرسش برای فهم بهتر در اختیار دانشآموز
گذاشته شده است.
*** 

 -1281خاطرههای از موالنا عبدالعزیز
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /1281 :



(تهیه و تنظیم :عبدالباسط بزرگزاده)
شرح خاطرات و مشاهدات دوستان و شاگردان و همراهان «موالنا عبدالعزیز مالزاده» از
دانشمندان برجسته اهل سنت سیستان و بلوچستان است .ایشان یکی از شخصیتهای
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مدرسان طراز اول حوزههای علمیه اهل
تأثیرگذار مذهبی ،اجتماعی و سیاسی منطقه و از
ِ
سنت ایران محسوب میشدند .در این اثر 100 ،خاطره از مراحل مختلف زندگی پربرکت
وی را از زبان دوستان و معاصران آن بزرگوار میخوانیم.
*** 

 -1282نامگذاری فرزندان در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /1282 :



(صادق رجبیان تمک)
بیان آداب و شیوه نامگذاری و انتخاب اسم برای فرزندان است .نویسنده در این نوشتار
مختصر ،با استناد به سنت و سیره حسنه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آداب و
مراسم سفارششده برای تولد نوزادان را شرح داده و امور پسندیده و توصیه شده شرعی
در این مورد را برمیشمارد .وی بحث را با زمان مناسب برای نامگذاری فرزندان آغاز
نموده و سپس ،توصیههای پیامبر -صلی الله علیه وسلم -و بزرگان دین را در خصوص
انتخاب نام مناسب و مسئولیتهای مترتب بر آن نقل میکند .آنگاه رفتار آحاد جامعه در
قبال نام برادران و خواهران مؤمن خود پرداخته و با اشاره به آیات قرآن مجید و کالم
رسول مسلمانان را از تمسخر و طعن نامهای یکدیگر و نسبت القاب ناروا و زشت بر حذر
میدارد .در پایان نیز حکم انتخاب نامهای عربی و غیر عربی برای نوزادان را بازگو میکند.
*** 

 -1283آخرین سرخاب و سفیدآب
(علی حسین امیری)
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1283 :



بررسی عقاید بدعتآمیز و خرافی شیعه و اثبات بطالن و کذب و شرک آنهاست .این اثر،
که جلد سوم این مجموعه است ،همچون دو جلد قبلی ،مفصل و مشروح است .نویسنده با
بهرهگیری از آیات نورانی قرآن و روایات و سیره آموزنده نبوی ،اشکاالت بنیادین و مهمی را
به عقیده شیعیان در موارد متعدد وارد نموده و آنان را به ّ
تحدی طلبیده است .او یکصد و
چهار شبهه /پرسش را طرح کرده و از علما و به ویژه مجتهدین شیعه خواسته است تا با
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تمام بضاعت علمی و عقیدتی خود به آنها پاسخ دهند .سئواالت وی ،موضوعات و مسایل
ِ
گوناگون عقیدتی ،فکری ،تاریخی ،سیاسی و اجتماعی را در برمیگیرد و در طرح آنها
استداللهای قرآنی و روایی مد نظر قرار گرفته است.
*** 

 -1284فاطمه در پندارها
ربانی
کدکتابخانهعقی ده297/97 /***:



بیان اشتباهات و غلوهای شیعه درباره شخصیت و زندگی حضرت فاطمه زهرا و پاسخ
به آنهاست .دختر پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -از جمله کسانی است که
افسانهپردازیهای متعددی دربارهاش صورت گرفته و ماهیتی فرابشری و قدسی برایش
قائل شدهاند .نویسنده در این اثر با استفاده از منابع حدیثی و تاریخی معتبر به حقیقتیابی
و عیارسنجی این مدعیات اقدام کرده است .وی در آغاز ،فرزندان رسول اکرم را معرفی
کرده و آنگاه به غلوهای پیرامون حضرت فاطمه پاسخ میگوید .سپس به مسئله شفاعت
روز قیامت و حقیقت آن پرداخته و در پایان مطالبی خواندنی پیرامون توسلجستن به
فاطمه زهرا ارائه میدهد.
*** 

ُ
شمشیرب ّران بر گردن ساحر اشرار
-1285
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /1285 :



(وحید عبدالسالم بالی)
بیان مفاسد و رذایل سحر و جادو و راههای اجتناب و درمان بیماریهای ناشی از آن
است .کتاب با تعریف سحر در لغت و اصطالح و راههای دستیافتن به شیطان آغاز
میشود .نویسنده در فصل دوم ،با استناد به آیات نورانی قرآن و کالم گهربار نبوی ،وجود
پدیده « ِسحر» را به اثبات رسانده و دیدگاه قرآن و سنت را در مورد به کارگیری آن ،نقل
میکند .در فصل آتی ،ضمن معرفی انواع ششگانه ِسحر ،راهکارهای احضار جن را بیان
ُ
کرده و حکم این کار را در اسالم شرح میدهد .در فصل بعد ،نه روش متعدد برای
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باطلکردن سحر و جادو معرفی نموده و سپس ،عالج چشم زخم را با استفاده از روشهای
مختلف توضیح میدهد.
*** 

 -1286سیری در کتاب الکافی ،معتبرترین کتاب شیعه
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1286 :



(شیخ عثمان خمیس)
بررسی انتقادی کتاب الکافی اثر شیخ یعقوب کلینی و بیان لغزشها ،اشتباهات و
دروغپردازیهای آن است .نویسنده در آغاز ،شمهای از زندگی و شخصیت کلینی را بیان
کرده و جایگاه این کتاب را نزد شیعه دوازده امامی شرح میدهد .طعن و بیاحترامی به
تحریف آن و حرص و شوق بر مخالفت با اهل سنت و
قرآن کریم به وسیله ادعای
ِ
نمونههای غیر منطقی و غیر عاقالنه روایات موجود در کتاب کافی از دیگر مطالب این
رساله است.
*** 

 -1287امام شافعی و شاگردان مکتب بغداد و مصر
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /1287 :



(علی آقا صالحی)
بیان گوشههایی از زندگی پر برکت امام شافعی و معرفی آن دسته از شاگردان وی است
که در تدوین و انتشار دو مکتب بغداد و مصر نقش تعیینکنندهای داشتند .نویسنده در این
اثر ،عالوه بر شرح رویکردهای فقهی و تفسیری امام شافعی ،به چگونگی ارتباط و
تأثیرپذیری شاگردان وی پرداخته و نقش آنان را در گسترش فرهنگ اصیل دینی در
گستره بالد اسالم ،بازگو میکند .فصل نخست ،زندگینامه امام را از تولد تا دوران اجتهاد
وی بیان میکند و در فصل بعد ،وضعیت فقهی جهان اسالم در قرن دوم هجری و مباحث
مورد اختالف علمای آن دوران (از جمله امام مالک ،شافعی و ابوحنیفه) به تفصیل توضیح
داده میشود .نویسنده در ادامه ،اساتید امام و رویکردهای فقهی و کالمی هر یک را معرفی
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فکری شش تن از شاگردان وی در مکتب بغداد و مصر
میکند و آنگاه ،به ذکر نام و مشرب
ِ
میپردازد .وی در این فصل ،آثار و آراء هریک از شاگردان امام را به تفصیل شرح میدهد.
*** 

ِ -1288من دون الله در قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /1288 :



(ابوعبدالله ایرانی)
غیر خدا در مواقع نیاز و سختی
رویکرد قرآن کریم را به کمکخواهی و فراخواندن ِ
شرح میدهد .بیگمان شرک گناهی است که خداوند آن را نمیبخشد ،زیرا فرد مشرک
شخص یا چیز دیگری را همردیف خداوند متعال قرار داده است .بدین دلیل و به خاطر
ً
اهمیت چنین موضوعی در آیات قرآن کریم بارها بر توحید و یگانگی خدا تأکید شده و اکیدا
به مسلمانان امر میشود که «غیر خدا» را نپرستند .نویسنده در کتاب حاضر ،آن دسته از
آیات قرآن را بررسی میکند که عبارت «من دون الله» در آنها به کار رفته است .وی ضمن
بیان ترجمه این آیات ،تفسیر و توضیح فشردهای از آنها ارائه داده و درسهای توحیدی
بودن تمام
مهمی از کالم خداوند متعال در اختیار خواننده مینهد ،تا بدین شکل ،بر باطل ِ
معبودان غیر خدا و توسل به همه بندگان خدا – با هر مقام و رتبهای – تأکید نماید.
*** 

 -1289اثبات وجود خدا
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /1289 :



(کاک ناصر سبحانی – ترجمه :عمار صالحی)
بیان دالیل متعدد اثبات وجود باریتعالی و شناخت ماهیت و صفات اوست .این اثر،
ترجمه سخنرانی استاد ناصر سبحانی است که از زبان کردی ترجمه شده است .کتاب با
برشماری تفاوتهای انسان با دیگر موجودات آغاز شده و نیروی َبصر ،فؤاد ،سمع و اراده را
به عنوان ویژگیهای متمایز انسان شرح میدهد .وی در بخش بعد ،به علتهای لزوم
اعتقاد به خدا میپردازد .در این فصل ،تسلسل ،دور و امکان به عنوان علل این اعتقاد
توضیح میدهد .دلیل حدوث ،برهان نظم و دلیل وحی به عنوان دیگر دالیل وجود خداوند
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شدن مردگان به بحث
مهربان معرفی و تشریح میشوند .در ادامه ،اسباب و کیفیت زنده ِ
گذارده شده و سپس ،انگیزه خلق عالم و انسان بیان میشود .فصل پایانی کتاب ،گذری
است بر موضوع جبر و اختیار و مسایل مربوط به آن.
*** 

 -1290بندگی خدا
کدکتابخانهعقی ده 297/42 /1290 :



(ناصر سبحانی – ترجمه :جهانگیر ولدبیگی)
راههای شناخت خداوند متعال و شرایط بندگی خالصانه او و راز دستیابی به خوشبختی
و سعادت جاودان در آخرت را بیان میکند .کتاب ،با بحث در مفهوم بندگی و حقیقت
خوشبختی آغاز میشود و آفات و تهدیدات اصلی در این راه معرفی میشوند .بخش دوم ،به
اساسیترین پایه عبودیت ،یعنی ایمان به قیامت ،پرداخته و آیات مربوط به یومالحساب و
کیفیت و شرایط وقوع آن معرفی و تفسیر میشوند .در بخش بعد ،معنا و شرایط توحید و
مسئله توسل و شفاعت مورد بحث قرار گرفته و در ادامه ،ارزش و شأن عبادات و تأثیر آنها
بر زندگی انسان بررسی میشوند .نویسنده در بخش پنجم کتاب ،سایر ارکان ایمان (ایمان
به فرشتگان ،کتابهای آسمانی ،قضا و قدر و پیامبران) را شرح داده و سپس اخالق ناپسند
و پسندیده فردی و اجتماعی را از دیدگاه اسالم بر اساس آموزههای قرآن و سنت نبوی،
تبیین مینماید .سفارشهای خداوند به همسران پیامبر و دیگر زنان مسلمان و مسئله
حجاب موضوعی است که در بخشهای پایانی کتاب بدانها پرداخته شده است.
*** 

 -1291پیشوا
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /1291 :



(عبدالباسط بزرگزاده – شاهین کیانی)
شرح وقایع زندگی و فعالیتها و خدمات «عبدالعزیز مالزاده رحمه الله» پیشوای
مذهبی و پدر معنوی اهل سنت جنوب ایران – به ویژه در سیستان و بلوچستان – است.
اثر حاضر با هدف آ گاهی بخشی به نسل جدید درباره یکی از شخصیتهای برجسته و
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اثرگذار مذهبی ایران و ارائه الگویی شایسته برای دعوت و اصالح نگاشته شده است .در
ابتدا با مختصری از پیشینه خانوادگی شیخ عبدالعزیز آشنا میشویم و سپس نویسندگان به
معرفت شیخ نزد اساتید برجسته میپردازند .در ادامه به
شرح چگونگی تحصیل و کسب
ِ
اقدامات شیخ در بنای مساجد و مدارس متعدد در جنوب ایران اشاره میکنند .شرح
فعالیتهای تبلیغی و سیاسی ایشان در دوران حکومت پهلوی موضوع بخش بعدی کتاب
است .بخش پایانی کتاب ،ویژگیهای اخالقی و صفات معنوی شیخ عبدالعزیز را بیان
میکند.
*** 

 -1292شهادتطلبی حسین بن علی و تحلیل و بررسی آن
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /1292 :



(ابوعبدالله الذهبی)
بررسی تحلیلی حوادث محرم سال  61هجری و بیان عوامل دخیل در آن است.
نویسنده در این اثر با بهرهگیری از مهمترین کتب تاریخی و حدیثی رویدادهای واقعه
عاشورا و چگونگی شهادت حسین بن علی (علیهما السالم) را شرح میدهد .وی کوشیده
است تا به دور از جانبداریهای مذهبی و فرقهای ،عوامل دخیل در این حادثه را معرفی
نماید .او بحث را با بیان چگونگی رابطه امام حسین با دستگاه حکومتی بنیامیه آغاز
ِ
میکند و هدف امام را از حرکت به سوی عراق شرح میدهد .توصیف رخدادهای روز
عاشورا ،موضع گیری یزید بن معاویه در قبال شهادت حسین و رفتار او با خانواده
بازماندگان ،از دیگر بحثهای کتاب است.
*** 

 -1293ارمغان حجاز در رکاب زائران بیت الله
کدکتابخانهعقی ده 297/68 /1293 :



(سایت عقیده)
مناجاتنام ه و گفت وگویی عارفانه و خالصانه است درباره زیارت بیت الله الحرام و حال و
هوای زائر خانه خدا در هنگام زیارت نقاط مختلف در سفر حج و انجام اعمال مربوط به
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هرکدام .در این اثر ،حاالت درونی یک زائر عاشق خدا در زیارت حج چنان با شور و اشتیاق
ِ
بازگو میشود که هر خواننده مخلصی را بیتاب پرگشودن به سوی حرم امن الهی میکند.
ِ
بخش لحظههاست و آنچه در
در لحظه لحظه این مسیر عاشقانه ،آیات قرآن کریم ،حالوت ِ
بخش صفحات کتاب
احکام و عبادات و وظایف حاجی در کالم
نورانی حق آمده ،زینت ِ
ِ
است .شرح دیدار مقام ابراهیم و جای پای حضرت ابراهیم و رکن یمانی ،بیان ّ
حس درونی
زائر در لمس حجر األسود ،سعی صفا و مروه و دلنوشتههایش هنگام وداع با خانه خدا در
خالل صفحات کتاب آمده است.
*** 

 -1294شبی در میقات ،سرگذشت سفر حج بیت الله الحرام
کدکتابخانهعقی ده 297/68 /1294 :



(احمد یوسف کنعان)
بیان فلسفه و اهداف فریضه حج بیت الله الحرام و درسهای برگرفته از آن است.
نویسنده در این اثر ،ضمن بیان فوائد آموزنده و انسانساز حج ،به معرفی اعمال حج و
مکانهای مختلف عبادی و زیارتی حرمین شریفین میپردازد .وی در کنار بیان خاطرات
این سفر معنوی ،به نقد شیوه مدیریت کاروآنهای حج و بیان برخی از مشکالت حجاج و
کمبود امکانات رفاهی و زیارتی میپردازد.
*** 

 -1299شیعه اثنی عشری از همه جا از همه چیز
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1299 :



(س/ن طبرستانی)
به معرفی خاستگاه و باورهای شرکآمیز و انحرافی شیعه دوازده امامی و بیان دالیل
نادرستی عقایدشان اختصاص دارد .نویسنده ،که خود زمانی از جمله شیعیان گمراه بوده،
به لطف الهی و تابش نور حقیقت در ضمیرش ،به یکتاپرستی روی آورده و اثر حاضر را
جهت تنویر افکار عمومی و دعوت به توحید ،به رشته تحریر درآورده است .وی کتاب را
بیان دلیل نامگذاری شیعه و زمینههای پیدایش و گسترش آن شروع کرده است .در ادامه،
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اعترافات علما و بزرگان فقهی و حدیثی شیعه را درباره جعلیبودن بسیاری از اخبار و
احادیث این فرقه ،ذکر میکند .سپس ،بیست و سه مورد از احادیث دروغ و بیپایه و اساس
کتابهای شیعی را در معرض قضاوت خواننده قرار میدهد .آنگاه به دروغپردازیهای
احکام این ماه اشاره و
آخوندهای شیعه در ماه مبارک رمضان و بدعتآفرینی در اعمال و
ِ
سپس نمونههایی از فتاوی و احکام غیر شرعی و به دور از عقل و منطق فقیهان شیعه را
ِ
ّ
بیان میکند .دیگر مباحث کتاب عبارتند از :افسانهپردازی درباره امام زمان ،مذمت
باورهای غلوآمیز شیعه توسط ائمه ،بدعت گریه و خودزنی ،دیدگاه و حکم علمای حجاز
درباره برخی بدعتهای شیعه ،خرافات دعای مذبه و شرح آیاتی از قرآن که درباره
مددخواهی از غیر خداست.
*** 

 -1301فرازهایی از عقیده اهل سنت و جماعت
شیخ حافظ بن احمد آل حکمی
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



بیان اصول اعتقادات اسالمی و باورهای توحیدی براساس دیدگاههای اهل سنت و جماعت
است .این اثر ،با هدف تصریح و شفافسازی عقاید اصیل دینی و شناسایی خرافات و
بدعتهای واردشده در اسالم عزیز ،به رشته تحریر درآمده است .نویسنده ،کتاب را با شرح
معنای عبادت و انواع و شرایط آنها آغاز نموده و در ادامه ،به توضیح درباره پیام اصلی و
ارکان دین اسالم میپردازد .فصل سوم به تعریف ایمان و توصیف ارکان و مراتب ششگانه
آن اختصاص یافته و آنگا،ه مراتب احسان توضیح داده شده است .نویسنده سپس به بحث
درباره معنا و مصایق کفر ،شرک ،گناه و بدعت وارد شده و بعد از آن ،به تشریح فضایل اهل
بیت و اصحاب پاک رسول خدا و حق آنان بر دیگر مؤمنان پرداخته است .او کتاب را با
شرح مناقب اولیاء الله و کرامات ایشان و شیوههای شناخت طائفه ناجی منصور اهل سنت
ِ
به پایان میبرد.
*** 
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 -1305سخنی کوتاه در مورد روافض (شیعیان صفوی)
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1305 :



(محمد بن عبدالوهاب)
ترجمه کتاب «رساله فی الرد علی الرافضه» اثر امام محمد بن عبدالوهاب /است.
نویسنده در این اثر ،عقاید شرکآمیز و انحرافی شیعه را معرفی و علت نادرستی و خبط آنها
را بیان میکند .وی در آغاز ،رفض و رافضی را از لحاظ لغت و اصطالح بررسی نموده و
تأثیر عبدالله بن سبأ یهودی را در شکلگیری و گسترش شیعه رافضی در زمان حضرت
علی و پس از ایشان شرح میدهد .وی در ادامه ،به عقاید بدعتآمیز و نادست شیعه
درباره اصول باورهای دینی و همچنین دیدگاه آنان نسبت به یاران و صحابه رسول
میپردازد و با استناد به کالم الله مجید و سخنان حکمتبار پیامبر اکرم بیپایه و اساس
بودن آنها را به اثبات میرساند .برخی از این باورهای رافضی عبارتند از :انکار خالفت
خلفای راشدین ،ارتداد صحابه ،تحریف قرآنّ ،
سب و لعن صحابه ،ناسزاگویی به ام المؤمنین
عایشهل ،اهانت به نام صحابه ،نفی ّذریه حسن ،افزودن به نماز ،جمع بین دو نماز ،متعه،
عصمت ائمه دوازده گانه ،مسح پا ،سه طالق با یک لفظ ،نفی تقدیر خدا و عزاداری در روز
عاشورا.
*** 

 -1307سخنان هدایتگر
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1307 :



(ابوخالد الرفیعی)
باورهای شرکآمیز و انحرافی شیعیان را مطرح و علت اشتباهبودن و نادرستی آنها را
بیان می کند .نویسنده ،که خود زمانی از شیعیان گمراه و غالی بوده است ،با تدبر در آیات
قرآن و دقت در برخی تناقضات و خطاهای عقیدتی شیعه ،به راه امن سنت رسول هدایت
شده و در زمره موحدین قرار گرفته است .وی به شکرانه این هدایت ،در این کتاب مسایلی
را که باعث تشکیک وی در باورهای شیعه شد ،مطرح کرده و با استناد به آیات نورانی
قرآن و کالم گهربار نبوی ،خطاهای عقیدتی آنان را اثبات و خواننده را به بازاندیشی و تفکر
در آنها دعوت مینماید .برخی موضوعات کتاب عبارتند از :شباهت اعتقادات شیعه با عقاید
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یهودیان و مسیحیان ،علت شرکآمیزبودن توسل ،تاریخ پیدایش عقیده رافضی و برخی از
باورهای آنان و رفتار اهل بیت رسول با رافضیان.
*** 

 -1308خطبههای جمعه
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /1308 :



(عبدالباری حمیدی و عبدالقدوس راجی)
بیان موضوعات مهم دینی و مسائل اعتقادی ،اجتماعی و اخالقی در چارچوب
آموزههای اسالمی است .متأسفانه برخی از خطیبان نماز جمعه بدون توجه به نیازهای
دینی جامعه مخاطب ،مطالبی را در نماز جمعه بیان میکنند که برای نمازگزاران
خستهکننده و یا تکراری است .نویسندگان این اثر ،با درک این نقیصه ،کتاب حاضر را تألیف
کردهاند ،که در آن با استفاده از آیات روشنگر قرآن و روایات نبوی و بهرهگیری از اقوال
علمای بزرگ اسالم ،مهمترین مباحث و موضوعات دینی و اجتماعی به ترتیب موضوعی
ارائه و دستهبندی شده است ،تا مرجعی مناسب برای خطبای جمعه باشد.
*** 

 -1309جنگ َجمل
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /1309 :



(تألیف :دکتر علی محمد صالبی)
حوادث و رویدادهایی را که منجر به بروز جنگ َجمل شد ،بیان و این حادثه را به لحاظ
سیاسی تحلیل میکند .نویسنده در آغاز به چگونگی شهادت حضرت عثمان – به عنوان
سرآغاز فتنه – میپردازد و موضعگیری اصحاب را در این مورد شرح میدهد .در ادامه ،به
تأثیر فتنه َس َب ّئیه در ایجاد فتنه اشاره کرده و اختالف نظر صحابه در مورد شیوه قصاص
قاتالن عثمان و دیدگاه طلحه و ُزبیر و عایشه و معاویه را به تفکیک بیان میکند .در ادامه،
به تشریح تفصیلی عواملی میپردازد که موجب برپایی جنگ َجمل شد .نحوه برخورد
حضرت علی با أم المؤمنین عایشه پس از جنگ جمل و سیره زبیر بن عوام و نحوه
شهادت وی ،موضوع بخشهای پایانی کتاب است.
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*** 

 -1310فاطمة الزهرا :وفات یا شهادت
کدکتابخانهعقی ده297/97 /***:



بیان زندگی حضرت فاطمه زهرا و پاسخ به شبهات ،افسانهپردازیها و دروغهای تاریخی
درباره حوادث زندگی ایشان است .در این اثر پژوهشی خواندنی ،نویسنده با بهرهگیری از
ِ
موثقترین منابع روایی و تاریخی ،حقیقت زندگی حضرت فاطمه و رابطه ایشان با صحابه
بزرگوار پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -را به دقت بررسی میکند و بدین صورت ،غلوها
و گزافهگوییهایی را که پیرامون شخصیت ایشان شکل گرفته تخطئه نموده و از بین
میبرد .عنوان برخی از موضوعات کتاب عبارتند از :ابوبکر و فاطمه و میراث پیامبر ،تئوری
امامت و شکنجه فاطمه ،بررسی حدیث جوینی درباره ظلم حضرت عمر به فاطمه ،ماهیت
مصحف فاطمه ،هجوم به خانه فاطمه و حقیقت آن ،رعایت حقوق اهل بیت توسط ابوبکر و
عمر و پاسخ به اتهامات و دروغهای تیجانی درباره فاطمه و جریان فدک.
*** 

 -1312تهاجم فکری
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /1312 :



(حیدر عثمان – محمد حسن پور)
شگردها و راههای تهاجم فکری و فرهنگی دشمنان اسالم و استعمارگران را برای
ضربهزدن به اسالم و باورهای دینی مسلمانان معرفی میکند .نویسنده در آغاز ،مفهوم
تهاجم فکری را بیان نموده و سپس به معرفی گروههای مهاجم ،از جمله مبلغان مسیحی،
خاورشناسان و استعمارگران میپردازد .هدف اساسی تهاجم فکری ،تأثیر آن بر باورهای
مسلمین و ابعاد گوناگون این همه موضوعاتی است که در ادامه بدان میپردازد .وی
چگونگی نشر عقاید ضد دینی را در سطح ملی در کشورهای اسالمی بررسی کرده و
مهم پروژه تهاجم فکری غرب را برمیشمارد .دیگر مباحثی که در ادامه میآید
شاخههای ِ
عبارتند از :نقش تبلیغات در کشورهای جهان سوم ،دالیل آشفتهکردن کشورهای جهان
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سوم ،روشهای جدید تهاجم غرب ،طرفداران قدرتهای بیگانه در کشورهای اسالمی و
بازگشت عملی به خویشتن.
*** 

 -1313برادری در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /1313 :



(عبدالله ناصح علوان – ترجمه :عبدالقادر مارونسی)
بیان راه و رسم ّ
اخوت (برادری) در اسالم و فضایل و حقوقی است که بر عهده برادران
مسلمان است .کتاب با توصیف مفاهیم برادری در اسالم و سپس فضیلتهای برادری در
راه خدا آغاز میشود .سپس پنج شرط اصلی برای ّ
اخوت دینی بیان میشود .در ادامه ،به
تثبیت این برادری و ریشهدارشدن آن میگردد .در فصل
عواملی اشاره میکند که موجب
ِ
گروه عام و خاص تقسیم کرده و به تفصیل
پایانی ،نویسنده حقوق برادران اسالمی را به دو ِ
هرکدام را توضیح میدهد.
*** 

 -1315المرتضی
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /1315 :



(سید ابوالحسن بن علی حسنی ندوی – ترجمه :ابوشعیب عبدالقادر دهقان)
پژوهشی تاریخی جامعی است درباره زندگانی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و پاسخ
به شبهات تاریخی و اعتقادی درباره آن بزرگوار .نویسنده کتاب بر این باور است که شرح
حال نویسان ،نتوانستهاند همه ابعاد زندگی و سیره علی را بیطرفانه تحلیل و بررسی
کنند .وی در این اثر کوشیده است تا با رعایت انصاف و به دور از جهتگیریها و تعصبات
مذهبی ،ویژگیها و اوضاع جهان آن روز و مواضع ایشان در برابر خلفا و رهبران معاصر و
حکومت علوی را آنگونه که شایسته شأن و مقام
همچنین رویکرد نظام سیاسی و اداری
ِ
اوست ،بیان نماید .وی بحث را با پیشینه خانوادگی و نسبت حضرت علی و چگونگی تولد و
شرح دوران نوجوانی و جوانی ایشان آغاز و حوادث زندگی امام را تا زمان هجرت پیامبر
اکرم بیان میکند .در فصل دوم کتاب ،رویدادهای دوران هجرت تا رحلت رسول گرامی
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اسالم را شرح داده و در سه فصل بعدی :زندگی و فعالیتهای علی را در زمان خالفت
ابوبکر ،عمر و عثمان بازگو میکند .بخش ششم کتاب به حوادث دوران خالفت امام
علی و رابطه ایشان با دیگر اصحاب اختصاص یافته است .شرح جنگهای دوران
زمامداری علی و چگونگی شهادتش موضوع فصل آتی است .عنوان دیگر فصلهای
کتاب عبارتند از :سیمای علی در آیینه اخبار و روایات ،حسن و حسین سروران جوانان
بهشت ،آل نبی و اوالد علی.
*** 

 -1317سخنانی از امام علی
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1317 :



(ربانی)
گزیده سخنان حضرت علی درباره عقاید و احکام اسالمی است .در این اثر ،نویسنده
برخی از سخنان حکمتبار چهارمین خلیفه بزرگوار مسلمین را درباره مسایل گوناگون با
استفاده از کتاب نهج البالغه (اثر سید رضی) برگزیده و نشان میدهد که کالم و شیوه
دینداری و زندگی آن بزرگوار ،الهام گرفته از آموزههای قرآن و سنت رسول اکرم و در
مخالفت آشکار با باورهای شرکآمیز و بدعتآلود شیعیان غالی بوده است .برخی از
موضوعات عبارتند از :ستایش خداوند متعال ،تمجید از قرآن و شأن رسول ،نهی از
قبرپرستی ،احترام به خلفای راشدین ،نهی از غلو و دشنامدادن ،کیفیت اذان و وضو،
ویژگی سجدهگاه ،چگونگی سالم در نماز و جایگاه زکات در اسالم.
*** 

 -1318احادیث قدسی
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1308 :



(درویش جویدی – ترجمه :جهانگیر ولدبیگی)
مجموعه احادیث قدسی موجود در صحاح سته اهل سنت است .احادیثی قدسی،
ِ
مفاهیم و معانیای هستند که پیامبر اکرم به نقل از خداوند متعال ،در قالب لفظ و کالم
لفظ پیامبر ،واسطهای بود برای انتقال نفحهای از عالم
خویش بیان میفرمودند .در واقعِ ،
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قدس و نوری از عالم غیب .مؤلف ،احادیث قدسی صحاح هفتگانه را ذیل  42موضوع
ِ
دستهبندی و نقل میکند .وی در آغاز به تفاوتهای قرآن ،حدیث قدسی و حدیث نبوی
اشاره نموده و در ادامه مختصری از شرح حال محدثین بزرگ اهل سنت که صاحبان
آثار امام بخاری ،امام مسلم،
صحاح سته هستند بیان می کند و چکیده ای از فعالیتها و ِ
ابوداود سجستانی ،محمد بن عیسی ترمذی ،امام نسائی ،امام مالک و ابن ماجه قزوینی را
در اطالع خوانندگان میرساند و سپس ،احادیث قدسی را در موضوعهای گوناگون بیان
میکند .برخی از موضوعات آنها عبارتند از :اهمیت ذکر خدا و کلمه توحید ،نعمتهای
خداوند برای بندگان نیکوکارش ،جزای دشمنی با اولیای خدا ،نماز و اهمیت آن ،فضایل
انفاق ،فضیلت جهاد در راه خدا و شهادت ،پاداش صبرکردن بر ناراحتی و مصیبت،
توبهپذیری و آموزش الهی ،انجام فضایل و دوری از رذایل ،اخالص در عمل ،و روز حشر و
خوفناک آن ،کیفیت مؤاخذه در قیامت ،وضعیت بهشت و دوزخ و خطاب خداوند به
وضع
ِ
ِ
بهشتیان.
*** 

 -1523تفسیر میسر
کدکتابخانهعقی ده  297 /17 /*** :

(مؤلف :عایض القرني)
(مترجمان :عبدالمجید صمیم ،فضل الرحمان فقیهی ،عبدالرؤوف مخلص)
تفسیر مختصر و ساده آیات کالم الله مجید است .متن کتاب حاضر ،بسیار روان و آسان
است و مفسر توانای آن ،معانی و مفاهیم تفسیری را به گونهای بیان کرده است که
خوانندگان با حداقل دانش دینی آن را درک کنند .وی در جریان تفسیر آیات ،از ذکر
احادیث و روایات – مگر در موارد خاص و نادر – اجتناب نموده و در خصوص نظرات
گوناگون تفسیری و اختالف علما ،نظر راجح و برگرفته از آیه را ارائه کرده است .او از
استناد به شواهد شعری ،قواعد دستوری ،وجوه قرائاتِ ،اسرائیلیات و ذکر دیدگاههای
دانشمندان پرهیز کرده و تالش کرده است تا خالصه سخن را ارائه کند؛ لذا برای نیل به
این مقصود ،تفسیر و توضیح بسیاری از آیات را در چند سطر جای داده و گاهی نیز به
صورت موجز و مختصر ،به برخی از حکمتها ،نکتهها ،فواید و اسرار تفسیری آیات نیز
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اشاره نموده است .این تفسیر با وجود اختصار ،جامع تمام روایات تفسیری مهم ،لطایف
آیات و نکات آموزشی مهم است و پس از انتشار در جهان اسالم ،با استقبال شایانی مواجه
گردید.
*** 

 -1325از رادمهر میگویند
کدکتابخانهعقی ده 297/99 /1325 :



(ابوعبدالله – سجودی – ع.س)
شرح خاطرات و مشاهدات شخصی نویسندگان از زندگی و شخصیت «شهید مرتضی
ِ
رادمهر» است .وی یکی از روحانیون زبده حوزه علیه قم بود که برای تبلیغ تشیع عازم
مناطق سنینشین بلوچستان ایران شد ،اما خداوند متعال او را یاری کرد تا چشمانش به
حقیقت دین باز شود و بتواند به مسیر سعادت قدم گذارده و به اهل سنت و جماعت
بپیوندد .او سپس برای جبران گذشته و کمک به هممیهنانش در تشخیص راه حق ،قدم
به راه تبلیغ و روشنگری نهاد و بدین خاطر ،بارها دستگیر به طرز وحشیانهای شکنجه شد.
عوارض ضرب و جرح شکنجه گران ،مبتال به تومور مغزی شد و به دلیل
سرانجام به خاطر
ِ
تزریق مواد سمی در زندان به وی ،چندی پس از فرار و رهایی ،به فیض شهادت و لقای
معبود رسید .این کتاب ،که در سه بخش تنظیم شده ،خاطرات سه نفر از دوستان شهید
نوشت آن مرحوم با عنوان «چگونه
رادمهر از زندگی پرافتخار او است .زندگینامه خود
ِ
هدایت یافتم :تولدی دوباره و انتخابی دوباره» پیشتر منتشر شده است.
*** 

 -1331تحقیقی پیرامون اجتهاد ائمه
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /1331 :



(ابن تیمیه – ترجمه :احمد علی آریانژاد)
بیان علت و چگونگی پیدایش تنوعآرای متفاوت و گاه متضاد مجتهدین و ائمه حدیث
است .نویسنده ،این کتاب را با هدف رفع سرزنش از بزرگان دین و در زمانی نگاشته است
نصوص کتاب و سنت ،اعتراض و سرزنش برخی از
که تعارض آرا و تفسیر برخی فقها از
ِ
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دینپژوهان را برانگیخته بود .وی ضمن بیان دلیل پیدایش چنین پدیدهای در امور دینی،
رموز اختالف فقهی را از دیدگاه علمی تبیین نموده و نشان میدهد که اختالف فقها ،ناشی
از قواعد و اصول علمی است و تنوع و اختالف آرای مذهبی امری طبیعی و گریزناپذیر
است و تالش برای رفع این اختالفات نه ممکن است و نه مطلوب .وی در آغاز کتاب ،ده
دلیل در اسباب تنوع در اجتهاد بیان کرده و سپس به این پرسش میپردازد که چرا
احادیث وعید ،فقط شامل موارد اجتماعی میشود و اختالفات را در بر نمیگیرد .وی در
ِ
بخش پایانی ،اصطالحات اصول فقه و علوم حدیث را به طول کامل شرح میدهد.
*** 

 -1332اعتماد به حدیث آحاد در عقیده و احکام
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /1332 :



(ناصر الدین آلبانی)
رساله کوتاهی است در اثبات ُح ّجیت خبر واحد در مسایل عقیدتی و فقهی .یکی از
وثاقت خبر واحد است .برخی
مهمترین مسایل مورد اختالف علمای کالم ،بحث در میزان
ِ
از آنان اعتقاد دارند که حدیث /خبر واحد ،در احکام شرعی حجت است ،اما نمیتواند در
عقاید اسالمی دلیل و مبنا باشد .عدهای از علمای اصول در میان متأخرین ،این رأی را
پذیرفتند و برخی چنان در آن افراط کردهاند که معتقدند بنای عقیده بر اساس خبر واحد،
فسق و گناه است .در ّرد و انکار این نظر ،علما و محدثین ،آثار مختلفی به رشته تحریر
درآوردهاند؛ از جمله« :الصواعق المرسله» ابن القیم جوزی و «األحکام واألصول» ابن َحزم
اندلسی .اثر حاضر که برداشت و تلخیصی از این دو کتاب و دیگر آثار مشابه است ،ابتدا
وجوب برداشت اعتقادی از خبر واحد را به اثبات رسانده و در ادامه 9 ،دلیل بر این مدعا
اقامه مینماید.
*** 

 -1333ماجرای غدیر از نظر ما مسلمانان اهل سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /1333 :



(ساجد ساعی)
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پژوهش مختصری است درباره جانشینی پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم -و
اختالفات شیعه و سنی درباره آن .بحث درباره خالفت پیامبر یکی از مهمترین نقاط
اختالف در مذاهب اسالمی بوده است که بعد از انقالب ایران جنبهای سیاسی به خود
گرفته است .اصلیترین استدالل شیعیان در این زمینه ،واقعه غدیر خم و برداشتهای
نادرستی است که آنان از این ماجرا ارائه میدهند .نویسنده در اثر حاضر ابتدا دیدگاه اهل
سنت را درباره ماجرای غدیر شرح میدهد و سپس رویکرد شیعه امامیه را به این واقعه
بیان می کند .پس از آن ده دلیل برای نادرستی برداشت شیعیان از این ماجرا ارائه میدهد
و ثابت میکند که نگرش آنان تا چه اندازه با حقیقت فاصله دارد.
*** 

 -1334تعلیم العربیة للناطقین بغیرها
کدکتابخانهعقی ده 297/151 /1334 :



آموزش گام به گام و روشمند زبان عربی برای غیر عربزبانان است .این اثر که در شش
جلد و بیش از  2500صفحه توسط اساتید برجسته دانشگاههای عربستان به رشته تحریر
درآمده ،ضمن آموزش مرحله به مرحله واژگان و نحو زبان عربی مفاهیم ،باورها و
ارزشهای اسالمی را نیز در خالل درسهایش مطرح نموده است .تأکید کتاب ،بر تقویت و
افزایش مهارتخواندن و درک مطلب و فراگیری نحو عربی در قالب متون درسی است؛ لذا
پس از هر درس ،تمرینها متعدد و متنوعی برای سنجش میزان یادگیری زبانآموز و
یادآوری نکات ارائه شده است.
*** 

 -1335جواهری از سخنان سلف صالح
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1335 :



بیان سخنان و گفتارهای نغز صحابه و یاران پاک رسول خدا در مورد مسائل مختلف
اعتقادی ،اجتماعی و اخالقی است .سخنان گهربار رسول مهربان اسالم و اصحاب
وفادارش ،همواره چراغی است فرا راه مسلمانان حقجو و حقیقتطلب و بر ما مسلمانان
است که دین و اعتقاد خود را از سرچشمه وحی و صحابه پیامبر بیاموزیم .هدف از تدوین
این اثر ،آن است که عقاید ناب دینی و ارزشهای اجتماعی و اخالقی را بدون از هر گونه
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کجروی ،انحراف و بدعتی ،از زبان یاران و پیروان رسول نقل کند .در کتاب حاضر ،سخنانی
از صحابه کرام و علمای بزرگ اسالم در هفتاد و پنج موضوع مختلف نقل شده و مسلمانان
شناخت بهتر دین و عقایدشان یاری میرساند.
را در
ِ
*** 

ُ
 -1336راه نجات از شر غالت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1336 :



(حیدرعلی قلمداران)

ُ
اثر مبسوطی است که به طرح و نقد رایجترین خرافات و غالت در بین شیعیان پرداخته
و به آنها پاسخ میدهد .نویسنده ،کتاب خود را با بحث علم غیب و اختصاص صرف آن به
خداوند متعال آغاز میکند و ضمن اشاره به روایات متعدد شیعی در نفی علم غیب ائمه ،به
ّ
حقیقت
النبی» محمد تقی شوشتری استناد میکند .مبحثی بعدی ،والیت و
رساله «سهو
ِ
امری علی و فرزندانش مطرح شده و
آن است .در این بخش ،مدعای شیعیان درباره والیت ِ
خود آنان ،به عنوان دالیل رد این باور ،نقل میشود .بحث در
آیات متعدد قرآن و گفتار ِ
حقیقت شفاعت ،موضوعی است که در ادامه میآید .در این بخش ،ابتدا مفهوم شفاعت و
منظور قرآن از آن ،به روشنی تبیین میگردد و آنگاه ،قرائت شیعی از شفاعت و تأثیر آن بر
باورهای شیعیان بررسی میگردد .چگونگی نشر این خرافه در مذهب تشیع و سیر تاریخی
ُ
کتب و باورهای غالت ،موضوعی است که در ادامه آمده است .فصل بعدی کتاب ،بحث
مفصلی است در زیارت قبور و خرافات پیرامون آن .در این فصل ،نویسنده ابتدا دالیل عقلی
و تاریخیای را بیان می کند که در نفی زیارت قبور از جانب رسول اکرم و ائمه شیعه نقل
شده است .سپس علت توجه شیعیان به زیارت و دالیل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادیای را
برمیشمارد که موجب شیوع این خرافه در جوامع شیعی شده است .چگونگی تعارض
احادیث زیارت با قرآن و بررسی رجالی آنها و تعمیر قبور در اسالم ،از دیگر مباحث این
ُ
فصل است .بخش پایانی کتاب ،نگاهی است کلی به پدیده غالت و آفات و خبائث اجتماعی
و دینی آن.
*** 
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 -1337بررسی ّ
حجیت اخبار آحاد در عقیده از دیدگاه اهل سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /1337 :



(علی صارمی)
بررسی تفصیلی دالیل موافقان و مخالفان حجیت «خبر واحد» در مسایل اعتقادی
ِ
ً
اصطالحا روایتی است که تعداد راویان یا روشهای روایت آن ،به ّ
حد تواتر
است .خبر واحد،
ِ
نرسیده باشد .بدین دلیل ،در مباحث سنت نبوی ،برخی از اصولیین چنین خبری را
«مظنون ّ
حجیت خبر واحد در
الصدق» (دارای شک در صحت و درستی) تلقی کردهاند.
ِ
اثبات عقاید اسالمی ،محل اختالف است؛ یعنی گروهی از علما چنین خبری را در حوزه
عقاید غیر قابل استناد میدانند و گروهی دیگر ،آن را موجب حصول علم و قابل احتجاج.
نویسنده در این اثر ،ادله هر دو گروه را به صورت مشروح بررسی کرده و درباره اختالف
حصر خبر در
مفهوم
آنان به قضاوت مینشیند .وی پس از توضیح معنای خبر و تبیین
ِ
ِ
ِ
ّ
صدق و کذب ،اقسام خبر را معرفی کرده و به تشریح معنای عقیده و ظن میپردازد .در
فصل بعد ،چگونگی عمل به اخبار آحاد و حکم آن را شرح داده و آنگاه ادراک حاصل از
خبر واحد و تأثیر آن را در عقیده بازگو میکند .استفاده از خبر واحد و متواتر در افاده علم،
تفاوت عقول در حصول یقین ،اختالف دیدگاه محدثین با متکلمین اصولی در این مورد،
رویکرد مهاجرین و انصار به خبر واحد و اصالح دیدگاه مسلمانان در تعامل با سنت نبوی از
جمله دیگر موضوعات کتاب است.
*** 

ُ
 -1338تلنگر
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1338 :



(علی حسین امیری)
مسلمانان
اثری انتقادی است که عقاید شرکآ لود شیعه و باورهای افراطی و رادیکال
ِ
متعصب را با زبان طنز و با نثری داستانی ،بازگو و تحلیل میکند .نویسنده ،عقاید مختلف
دینی و مسائل و اختالفات مذهبی را در قالب بحث و گفتوگو میان رافضی ،سنی و سلفی
در مورد موضوعات گوناگون بیان کرده و بیپایه و اساسبودن باورهای شیعی را به اثبات
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میرساند و نشان میدهد که شیعیان در بحث و مناظره ،از چه دالیل جعلی و ُسستی
استفاده میکنند.
*** 

 -1340موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/482 /1340 :



(عالمه محب الدین خطیب)
علت اصلی اختالف دامنگیر شیعیان و اهل سنت را بیان و موانع اصلی تقریب این دو
مذهب بزرگ را معرفی میکند .دعوت و فراخوانیای که در سالهای اخیر برای تقریب
میان شیعه امامیه اثنیعشریه و مخالفانشان (اعم از اهل سنت ،زیدیه و اباضیه) برپا شده
است ،نگاهها را به بررسی علمی این موضوع معطوف کرده است .نویسنده در این اثر با
هدف پیدا کردن و تقویت ابرازهای تقریب و نشانههای تمایل شیعه به این امر ،منابع فقهی
و حدیثی و کالمی شیعه را کاویده و متأسفانه ،به این نتیجه رسیده است که تحقق چنین
امری محال است ،زیرا بنیانگذاران شیعه ،سنگ بنای آن را بر اساس مسایلی قرار دادهاند
که برخالف آموزههای قرآن و سنت پیامبر -صلی الله علیه وسلم -است .وی در آغاز
کتاب 15 ،مورد از این شالودههای دروغین و غیر اسالمی را برمیشمارد و در ادامه ،نشان
میدهد که شیعه حتی در اصول دین نیز از دیگر مسلمانان متفاوت است .انشقاق
فرقههای شیعه ،علت برائت اهل سنت از شیعیان و فتنه بابیه از جمله دیگر مباحث کتاب
است که در ادامه میآید.
*** 

 -1341افراطیگری منزوی میشود
کدکتابخانهعقی ده 297/94 /1341 :



(عبدالله حیدری)
تکریم
بیان فضایل و مناقب اهل بیت و صحابه رسول خدا است .این اثر ،با هدف
ِ
شخصیت بزرگان صدر اسالم و افشای دروغهای تاریخی درباره آنان ،به رشته تحریر درآمده
است .نویسنده در فصل نخست با نگاهی به گذشته به دالئل و انگیزههای سوء استفاده از
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نام اهل بیت رسول خدا ،پیامدهای آن را تشریح میکند .معرفی دوستداران حقیقی اهل
بیت و گواهی تاریخ درباره سخنان و رفتار آنان نسبت به خاندان نبی اکرم موضوع فصل
بعدی کتاب است .وی در فصل سوم کتاب ،آیاتی از قرآن کریم را شرح و تفسیر میکند که
به فضایل صحابه رسول خدا اذعان دارند و در ادامه ،مکارم اخالقی و دینی ایشان را در
سنت ّ
مطهر حضرت محمد شرح میدهد .سخنان علی بن ابی طالب و علی بن حسین
درباره جایگاه رفیع صحابه ،موضوع بخشهای پایانی کتاب است.
*** 

 -1342ویژگیهای کلی اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /1342 :



(یوسف قرضاوی)
اصول عقاید و پیام کلی مکتب حیاتبخش اسالم را به تفصیل بیان میکند و از این
دین پاک در برابر تهمتها و شبهههای دشمنان دفاع مینماید .نویسنده در کتاب حاضر
نشان میدهد که بارزترین ویژگی اسالم عزیز ،ایجاد هماهنگی بین سنت و نوگرایی است و
همین امر ،باعث شده است تا پاسخگوی نیاز بشر در تمام اعصار باشد .وی از میان
شمار اسالم ،هفت مورد شاخص آن را برگزیده و آنها را به صورت مشروح
ویژگیهای بی ِ
توضیح میدهد .در بخش اول توضیح میدهد که چگونه اسالم موفق به برقراری رابطه
نیکو بین بنده و معبود شده است ،آنگاه به توصیف انسانی بودن جنبههای آن و رعایت
محدودیتهای بشری پرداخته است .در فصل سوم شمول زمانی و مکانی آن را نشان
میدهد و آنگاه به میانهروی و توازن در احکام اسالم اشاره میکند .واقعگرایی و هماهنگی
بین سنت و مدرنیته و وضوح احکام ،دیگر ویژگیهایی است که در ادامه به آن پرداخته
است.
*** 

 -1344ابن سبأ حقیق است نه خیال
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /1344 :



(سعد الهاشمی)
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پژوهشی است در زمینه حقیقتیابی و هویتشناسی شخصیت «عبدالله بن سبأ» .او که
ِ
ملقب به «ابن سوداء» بوده است ،یهودی ُمغرضی بود که تظاهر به اسالم نموده و آنگاه
غافل
عقاید بدعتآمیز و انحرافی بسیاری را به نام اسالم جعل نمود و با گردآوری عدهای ِ
گمراه ،زمینه قتل خلیفه سوم -عثمان بن عفوان -را فراهم آورد .وی احادیث بسیاری
را جعل نمود ،اما شیعیان و گروههای معدود دیگری از دشمنان اسالم ،او را شخصیتی
افسانهای و زاده ّ
تخیل محدثین قرن دوم هجری میدانند .این اثر با بهرهگیری از آثار
معتبر تاریخ اسالم ،عالوه بر اثبات قاطع وجود شخصیت «ابن سبأ» صدمات و ضربههایی را
که وی به اعتقادات اسالمی وارد کرده است ،شرح میدهد .نویسنده ،بحث را با
موضعگیری خاورشناسان درباره عبدالله بن سبأ آغاز کرده و سپس به دیدگاههای آنان و
طه حسین ،محمد کامل حسین و حامد حنفی داود –که همگی منکر وجود او هستند-
پاسخ می دهد .در ادامه به معرفی دیدگاه و پاسخگویی به شیعیانی پرداخته که عبدالله بن
سبأ را شخصیتی افسانهای میپندارند .شرح نظرات گمراهکننده ابن سبأ ،موضعگیری
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و اهل بیت درباره او و واکنش وی و گروه انحرافیاش به
شهادت علی از دیگر موضوعات کتاب است.
خبر
ِ
*** 

 -1346شبهاتی پیرامون اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/47 /1346 :



(محمد قطب)
اثر مبسوطی است که به دفاع از اسالم و موازین اخالقی و اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی آن میپردازد .این اثر ،پاسخ به شبههها و خردهگیریهای مغرضانهای است که در
چند دهه اخیر اسالم عزیز را مورد َهجمه قرار داده و قصد دارند تا مسیر امن الهی را در
طوفان شک و شبهه پنهان کنند .عالمه محمد قطب در این کتاب ،با استفاده از آیات
هدایتگر قرآن و کالم حکمتبار نبی اکرم این شبهات را مطرح کرده و به طور مفصل به
هر کدام پاسخ میدهد .برخی از موضوعات کتاب عبارتند از :عدم نیاز به دین در عصر
حاضر ،رابطه اسالم با سرمایهداری ،بردهداری و فئودالیسم از نظر اسالم ،نظام طبقاتی و
مالکیت فردی در اقتصاد اسالمی ،کارکردهای صدقه و زکات ،زن در اسالم ،نگرش اسالم به
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آزادی اسالم ،اقلیتهای دینی در نظام اسالمی و دیدگاه اسالم به نظام اقتصادی
کمونیسم.
*** 

 -1350اهل بیت در آیینه ابن تیمیه
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /1350 :



(ابوخلیفه علی بن محمد قضیبی)
خصایص
بیان نگرش ابن تیمیه نسبت به اهل بیت پیامبر اکرم و نقل گفتارهایش درباره
ِ
نیکوی ایشان است .امام احمد ابن تیمیه ،از جمله نامدارترین فقهای اهل سنت است که به
دلیل آثار و تألیفات فراوان ،صراحت کالم و انتقاد شدید از عقاید بدعتآمیز شیعیان مشهور
ِ
است .نویسنده در این اثر ،دیدگاههای وی را درباره برخی مسایل مربوط به خاندان پیامبر
از میان آثارش جمعآوری کرده ،تا نشان دهد که ابن تیمیه برخالف ادعای شیعه ،دوستدار
اهل بیت رسول خدا بوده است .او در آغاز کتاب ،دیدگاه امام تیمیه را در باره نواصب و
علت نکوهش ایشان شرح داده و سپس سخنانش را در فضل علی ابن ابی طالب نقل
میکند .در فصل بعد ،رویکرد ابن تیمیه را نسبت به واقعه کربال و قتل حسین بن علی
بیان کرده و در پایان کتاب ،جایگاه اهل بیت پیامبر را نزد اهل سنت و جماعت شرح
میدهد.
*** 

 -1351فراخوان دفاع از صحابه
سلیمان ناصر العلوان
کدک تابخانه عقیده297/41 /***:



شأن و ارج صحابه پاک رسول خدا را بیان کرده و مغرضان و گمراهان را از عواقب تهمت و
افترا نسبت به آنان برحذر میدارد .هدف نویسنده از تألیف این اثر ،پاسخ به نسبتهای
موهوم و سخنان نادرستی است که از جانب شیعیان ،در حق یاران پیامبر اکرم گفته
میشود .وی بدین منظور در فصل نخست کتاب ،با استعانت از آیات قرآن کریم و کالم
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گهربار پیامبر ،پاکی و اخالص صحابه را به اثبات رسانده و گوشههایی از مناقب آنان را شرح
میدهد .در فصل بعد ،عواقب خطرناک طعن و بدگویی از اصحاب را خاطرنشان میکند.
در ادامهّ ،
شمهای از معتقدات روافض را بیان و عقیده نادرست آنان را در مورد اصحاب
رسول ،نقل میکند.
*** 

 -1352فرار از چاله
عبدالله الموصلی
کدکتابخانهعقی ده297/41 /***:



شرح عقاید شرکآمیز و بدعتآلود شیعه و اثبات دشمنی و کینه آنها نسبت به اهل
سنت و جماعت است .نویسنده در این اثر ،با استناد به کتب حدیثی عقیدتی و فقهی
شیعه ،ضمن اشاره به نادرستی بخش زیادی از افکار و عقاید مذهبی آنها ،دشمنیشان را با
اهل سنت نمایان میسازد .کتاب با بحث تقیه و جایگاه آن در نزد شیعه آغاز میشود.
سپس ،عقاید کینهتوزانه آنان را درباره دیگر فرقههای اسالمی – به ویژه اهل سنت –
تشریح نموده و موارد متعددی از باورهای غلط و مشرکانه ایشان را درباره ائمه
دوازدگانهشان بازگو میکند .در فصل بعد ،حقایقی تلخ و تکاندهنده در مورد رفتار شیعیان
نسبت به مخالفان و دیدگاههای افراطی آنان بیان کرده و در پایان ،به گروههای مختلف
ً
اهل سنت ،مخصوصا اخوان المسلمین ،نسبت به نقشهها و طرحهای مزورانه حکومت
شیعی ایران ،که تحت لوای نام تقریب اسالمی صورت میگیرد ،آ گاهی میبخشد.
*** 

 -1353شناخت وهابیت براساس تحقیق نه بر مبنای تقلید
کدکتابخانهعقی ده 297/51 /1353 :



(عبدالرحمن فاتح)
اثر کوتاهی است درباره معرفی عقاید معروف به «وهابیت» و خاستگاه آنها و موقعیت
فعلی این باورها در میان مسلمانان .کتاب با بیان شرح حال مختصری از شیی اسسی،
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اما ابن تیمیه و شی محمد بن عبدالوهابب آغاز و سپس حدیث «نجد قرن الشیطان» و
مفهو آن توضیح داده می شود .ریشه و اساس وهابیت و علت نامگذاری آن بدین شکل
موضوع بخش بعدی کتاب است .در فصلهای آتی موجودیت وهابیت در عصر حاضر
معرفی دشمنان عقیده وهابیت و راههای رهایی از تهمیت و افتیرام مرضرضیان و مشیرکان
مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
*** 

 -1354مجموع صد حدیث از صحیح بخاری و مسلم
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1354 :



(عمران دهواری)
گزیده صد روایت از پیامبر گرامی اسالم به نقل از صحیح بخاری و مسلم است .مؤلف
ِ
در اثر حاضر ،موضوعات گوناگونی را برای احادیث نقل شده در نظر گرفته است که بیشتر
درباره اعتقادات و اخالق اسالمی است .این کتاب ،در عین اختصار ،درسنامهای عقیدتی و
ِ
رضای پروردگار گام بردارند.
عملی است که مسلمانان با پیروی از آن میتوانند در راه
ِ
*** 

 -1355صد وصیت پیامبر
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1355 :



(عمران دهواری)
مجموعه صد نصیحت و اندرز پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به امت اسالم است .دین
مبین اسالم ،سراسر پند و نصیحت است و پس از آیات قرآن ،بهترین منبع ،سخنان
گرانقدر پیامبر حکیم صلی الله علیه وسلم است که به منبع وحی متصل بود و اندرزهای
دلسوزانهاش راهنمای جاوید بشریت .در اثر حاضر ،نویسنده با استناد به منابع موثق
حدیثی اهل سنت ،برخی از نصایح رسول خدا را برگزیده و در موضوعات گوناگون به همراه
ترجمه فارسی آنها در اختیار خوانندگان قرار داده است تا مرجعی کمحجم اما بسیار غنی
از راهنماییهای دینی در دسترس داشته باشند.
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*** 

 -1356هفتصد حدیث مختصر از صحیح بخاری
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1356 :



(عمران دهواری)
گزیدهای از صحیحترین احادیث نقلشده در صحیح امام بخاری است .به تصریح
ِ
روایات صحیح و
شناخت
شرک،
نویسنده ،بهترین راه برای مبارزه با بدعت و خرافه و
ِ
گسترش آن و در نتیجه ،بستن راه بر احادیث جعلی است .وی در این کتاب ،احادیث
کوتاهی از صحیح بخاری انتخاب کرده است تا حفظکردن آنها آسانتر باشد .همچنین
برخی احادیث طوالنی را نیز مختصر کرده است .به عالوه ،به منظور مطالعه آسانتر سند و
سلسله روایان حدیث حذف شده است .کتاب به دو بخش تقسیم شده است :بخش اول،
احادیث قولی (جمالتی که از رسول گرانقدر اسالم نقل شده) و بخش دوم ،احادیث فعلی
(سیره عملی پیامبر و کارهایی که ایشان انجام میدادهاند).
*** 

 -1357مختصری از احکام نوزاد و فرهنگ نامها
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /1357 :



(شیخ موسی بازماندگان)
اثر کوتاه و مفیدی است درباره احکام اسالمی نوزادان .در کتاب حاضر با توصیههای
رسول خدا -صلی الله علیه وسلم -و بزرگان دینی درباره آداب و تشریفات دینیای آشنا
میشویم که باید بعد از تولد انجام گیرد؛ از جمله :نحو تبریک گفتن ،اذان گفتن در گوش
نوزاد ،تحنیک ،تراشیدن موی نوزاد ،عقیقه و ختنه .نویسنده در بخش بعد به مسایل مربوط
به نامگذاری فرزندان میپردازد و درباره نامهای سفارششده و منع شده توضیحاتی
میدهد .بخش پایانی کتاب ،حاوی توضیحات و راهنماییهای مفیدی است درباره مراحل
قانونی ثبت والدت و مدارک الزم برای آن و سئواالت رایج در این مورد .در بخش پیوست،
فهرستی از نامهای مناسب برای پسران و دختران ارائه شده است.
*** 
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 -1358مطالعه ،چرا و چگونه؟
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1358 :



(قباد کاکاخوانی)
اهمیت مطالعه و نقش آن را در تعالی روح و آشنایی با معارف دین تبیین میکند.
نویسنده کتاب را با توضیح ارزشهای مطالعه و اهمیت آن در ساختن جامعه بهتر آغاز
میکند و در ادامه ،راهکارهایی را ارائه میدهد که به کمک آنها مانع فراموششدن مطالب
خواندهشده خواهیم شد .سپس چند پیشنهاد برای ترغیب کودکان به مطالعه ارائه
میدهد .بخش بعدی کتاب به بررسی عوامل و علل کاهش مطالعه و کتابخوانی در ایران
اختصاص دارد و نویسنده  12عامل را به عنوان اصلیترین دالیل بیتوجهی به کتاب
برمیشمرده و درباره آنها توضیح میدهد .وی سخن را با نقل کالم بزرگان درباره اهمیت
مطالعه و پژوهش به پایان میبرد.
*** 

 -1359شاگردان رسول در چشم آل او
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /1359 :



دیدگاه اهل بیت پیامبر اکرم را درباره صحابه بزرگوار ایشان بازگو میکند .نویسنده در
این کتاب ،نشان میدهد که علیرغم ادعای شیعان مغرض ،رابطه بسیار گرم و صمیمانهای
میان یاران پیامبر و خانواده ایشان برقرار بوده ،تا جایی که روابط خویشاوندی مبارک و
متعددی را سبب شده است .بدین منظور ،وی سخنان اهل بیت و ائمه شیعه را در مورد
ابوبکر صدیق ،عمر بن خطاب ،حضرت عثمان ،خباب بن ارت ،طلحه بن عبیدالله و زبیر بن
عوام نقل میکند.
*** 

 -1360مبارزه با عقاید اهل سنت در پوشش مبارزه با وهابیت
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1360 :



بیان دیدگاههای توحیدی اهل سنت و دفاع از ارزشها و نگرشهای یکتاپرستانه امام
محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله -است .در اثر حاضر ،خواننده به اجمال با
موضعگیریهای موحدانه اهل سنت در برابر شرک و توسل شیعی بیشتر آشنا خواهد شد.
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اندیشههای مطرحشده در آثار امام محمد بن عبدالوهاب سراسر الهام گرفته از منبع وحی
هستند و جز توحید و یکتاپرستی چیزی را نمیپذیرند .در مقابل ،باورهای شرکآلود شیعه
غالی امامیه چنان از روح اسالم عاری است که چارهای جز تعارض این دو اندیشه باقی
نمیماند .شیعیان ،عقاید ناب امام محمد را جزمی ،سختگیرانه و فاقد وجاهت شرعی
میدانند و به شدت با آن مبارزه میکنند و در این نوشتار مختصر ،با دلیل این دشمنی
آشنا خواهیم شد .استداللهای قرآنی ارائهشده سراسر کتاب ،دال بر صحت برداشت اهل
سنت است و خواننده با مطالعه آیات متعدد قرآن ،معنای حقیقی توحید را درخواهد یافت.
ِ
همچنین دالیل حرمت زیارت ،توسل و اعتقاد به شفاعت و علم غیب بندگان خدا – در هر
مقام و درجهای از ایمان – بیان میشود.
*** 

 -1361ارکان ایمان ()1
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1361 :



(عبدالرحمن عبدالله پور)
بیان اعتقادات اساسی اسالم و مفاهیم دینی و ایمانی با تکیه بر آیات و آموزههای قرآنی
برای کودکان است .نویسنده با اشاره به روح لطیف و معصومیت ذاتی کودکان آنان را
مستعد پذیرش زیبایی دانسته و از این رو ،درسهای کتاب را در قالب شعرهای کوتاه همراه
جلد کتاب برای کودکان
با نقاشیهای کودکانه جذاب عرضه کرده است .از آنجا که این ِ
سطح یک (کالس اول) نوشته شده ،نخستین درسهای عقیدتی دین را در خود جای داده
و حاوی موضوعات ذیل است :خدا ،محمد ،قرآن ،مسلمان و پدر و مادر.
*** 

 -1362ارکان ایمان ()2
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1362 :



(عبدالرحمن عبدالله پور)
بیان اعتقادات اساسی اسالم و مفاهیم دینی و ایمانی با استفاده از آیات قرآن کریم
است .در این اثر که برای کودکان دوم ابتدایی تألیف شده ،برخی از اصول عبادی و
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عقیدتی با زبان شعر و به همراه تصاویر و نقاشیهای زیبا و کودکانه بیان شدهاند .نویسنده،
کتاب را با نیایش پروردگار مهربان آغاز و سپس مفاهیم توحید ،نبوت ،معاد ،کتابهای
آسمانی ،کعبه ،مالئکه و ارزش علم را بیان میکند.
*** 

 -1363ارکان ایمان ()3
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1363 :



(محمد خردرو)
بیان اعتقادات دینی و مذهبی اهل سنت است که به صورت کتاب درسی برای کودکان
پایه سوم ابتدایی تألیف شده است .این کتاب ،هشت فصل دارد که در هریک ،آیاتی از قرآن
کریم درباره موضوع آن فصل ذکر شده و سپس توضیحاتی درباره آن بیان میشود .در
ادامه چند سئوال برای کار در کالس و پرسشهایی نیز برای تفکر و تمرین در منزل در
نظر گرفته شده است .موضوع درسها عبارتند از :تعریف عقیده ،نامها و صفتهای نیکوی
خداوند ،فرشتگان ،کتابهای آسمانی ،پیامبران ،قیامت ،سرنوشت و بهشت و جهنم.
*** 

 -1364ارکان ایمان ()4
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1364 :



(احمد بازماندگان)
اعتقادا اهل سنت است که برای کودکان
بیان مبانی عقیدتی و فکری دین اسالم برپایه
ِ
پایه پنجم ابتدایی به عنوان کتاب درسی تهیه شده است .این کتاب در هشت بخش تألیف
موضوع بحث ،آیهای از قرآن یا روایتی از حضرت رسول یا یکی از صحابه
شده و متناسب با
ِ
ایشان نقل شده و در ادامه توضیحاتی پیرامون موضوع درس بیان میکند .عنوان درسها
بدین شرح است :حدیث جبرئیل ،شناخت خدا ،شرک و انواع آن ،معجزات انبیاء ،ایمان به
روز قیامت ،نشانههای بزرگ قیامت ،بهشت و جهنم و نقش ایمان در زندگی انسان ،در
پایان هر درس سئواالتی به عنوان کار در کالس و تمرین منزل ارائه شده است.
*** 
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 -1365بعثت پیامبر
کدکتابخانهعقی ده297/41 /1364 :



(اسحاق محمدی)
کتاب درسی پایۀ سوم ابتدایی کمیتۀ مکتبخانههای جنوب است که به شرح ساده
حوادث زندگی حضرت رسول ـ صلی الله علیه وسلمـ اختصاص دارد .نویسنده کتاب را با
شرح حوادث دوران کودکی پیامبر آغاز میکند و در ادامه نحوۀ آشنایی ایشان با حضرت
خدیجه و اشتغال و ازدواجش را شرح میدهد .وی آنگاه به چگونگی بعثت نبی اکرم و
تالشهایش برای دعوت پنهان و آشکار مردم مکه به توحید و درستکاری میپردازد .او
سپس به موضوع هجرت مسلمانان به حبشه پرداخته و کتاب را با شرح واقعه معراج پیامبر
به پایان میبرد.
*** 

 -1366فتح مکه
کدکتابخانهعقی ده297/41 /1364 :



(اسحاق محمدی)
به بیان ساده و کودکانه رخدادهای صدر اسالم از جنگ احزاب تا وفات حضرت رسول
میپردازد .این کتاب ،اثر دیگری از مجموعه کتابهای درسی کمیته مکتبخانههای جنوب
است که برای دانشآموزان اهلسنت تهیه شده است .نویسنده با بهرهگیری از صحیحترین
ُ
ساز تاریخ اسالم را بازگو
منابع تاریخی و روایی ،حوا ِ
دث این برهه حساس و سرنوشت ِ
مینماید .وی بحث را با با ماجرای جنگ خندق و درگیری مسلمانان با یهودیان مدینه آغاز
کرده و در ادامه ،اقدامات رسول خدا را برای دعوت سایر اقوام و ملل به دین مبین اسالم
شرح میدهد .شرح وقایع مربوط به فتح مکه ،جنگ حنین و غروه تبوک ،مباحثی است
که در ادامه میآید .وی کتاب را با ماجرای حجةالوداع و روزهای پایانی زندگی پیامبر اکرم
به پایان میبرد.
*** 

 -1367هجرت پیامبر
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کدکتابخانهعقی ده297/41 /1364 :



(اسحاق محمدی)
به بیان ساده و روان رخدادهای صدر اسالم از هجرت پیامبر تا جنگ احد میپردازد.
این کتاب ،اثر دیگری از مجموعه کتابهای درسی کمیته مکتبخانههای جنوب است که
برای دانشآموزان اهلسنت تهیه شده است .نویسنده با بهرهگیری از صحیحترین منابع
حوادث این دوران مهم از تاریخ اسالم را بازگو مینماید .وی بحث را با
تاریخی و روایی،
ِ
ماجرای اسالم اوردن مردم یثرب و پیمان عقبه آغاز کرده و در ادامه ،چگونگی هجرت
پیامبر و حوادث مرتبط با آن را شرح میدهد .وی پس از بیان فداکاریهای مهاجرین و
حمایتهای انصار در راه حفظ و گسترش دین خدا ،حوادثی را که منجر به وقوع جنگ بدر
و سپس احد شد شرح میدهد و در پایان هر بخش ،سئواالتی برای ارزشیابی دانش آموز
مطرح میکند.
*** 

 -1369قصههای آسمانی ()2
کدکتابخانهعقی ده 297/156 /1369 :



(عبدالظاهر سلطانی)
مجموعه هشت داستان است که با استفاده از آیات قرآن یا سیره نبوی -صلی الله علیه
وسلم -برای کودکان پایه دوم ابتدایی تألیف شده است .در نوشتن این داستانها تالش
شده است تا از حشو و زوائد ،افزودن سخنان و برداشتهای شخصی ،آمیختن خرافات و
اسرائیلیات و روایتهای بیاساس پرهیز گردد .در پایان هر درس ،افزودن بر چند پرسش
ً
درباره درس که بعضا مفهومی و خارج از درس هستند ،بخشی آمده است با نام «از این
درس میآموزیم که »...لذا دانشآموزان میتوانند برداشتهای خود را از هر داستان مطرح
کنند و فرصتی برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط بیابند.
*** 

 -1370روزه و حج
کدکتاب خانهعقی ده 297/35 /1370 :
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بیان اهمیت و احکام روزه ماه رمضان و حج بیت الله حرام است .در این اثر که برای
کودکان سال چهارم ابتدایی در مدارس اهل سنت تألیف شده ،نویسنده با نثری ساده و با
استناد به آیات قرآن و روایات نبوی اهمیت روزه و مهمترین احکام آن را بیان میکند .در
ادامه به فضایل زیارت خانه خدا اشاره نموده و مهمترین اعمال حج را آموزش میدهد.
*** 

 -1371تجوید ()1
کدکتابخانهعقی ده 297/151 /1371 :



اثری آموزشی است که روش صحیح خواندن قرآن کریم را برای دانشآموزان کالس
سوم ابتدایی بیان کرده است .این کتاب ،که در هشت درس تنظیم شده ،بخشهایی از علم
تجوید را با زبانی ساده و همراه مثالها و تمرینهای متعدد و متنوع آموزش میدهد.
عنوان درسهای آن عبارتند از :آداب تالوت قرآن ،اصول وقف (در سه درس) ،چگونگی
تلفظ کلمه الله ،سجده تالوت و همزه.
*** 

 -1372تجوید ()2
کدکتابخانهعقی ده 297/151 /1372 :



درسنامه دانشآموز سال چهارم ابتدایی برای آموزش روش صحیح خواندن قرآن کریم
است .این کتاب ،که در هشت درس تنظیم شده است ،بخشهایی از علم تجوید را با زبانی
ساده و همراه با مثالها و تمرینهای متعدد و متنوع آموزش میدهد و در حقیقت ،دنبال
کتاب تجوید ( )1است .عنوان درسهای آن عبارتند از :اهمیت تجوید ،عالمتهای وقف،
ِ
صفات حروف (استعالء) ،استفال ،قلقله ،تفخیم و ترقیق راء و مدّ.
ِ
*** 

 -1373تجوید ()3
کدکتابخانهعقی ده 297/151 /1373 :



اثری آموزشی است که روش صحیح خواندن قرآن کریم را برای دانشآموزان سال
پنجم ابتدایی بیان کرده است .این کتاب ،که در هشت درس تنظیم شده ،بخشهایی از
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علم تجوید را با زبانی ساده و همراه مثالها و تمرینهای متعدد و متنوع تدریس نموده
است و در واقع ،ادامه کتاب تجوید ( )1و ( )2میباشد .عنوان درسهای آن عبارتند از:
ُغ ّ
اظهار میم ساکن ،احکام نون
اخفاء)،
و
(ادغام
ساکن
میم
احکام
اخفاء،
قلب،
ادغام،
ه،
ن
ِ
ِ
ساکن و تنوین (اظهار).
*** 

 -1374متفکرین اسالم در برابر منطق یونان
کدکتابخانهعقی ده 297/481 /1374 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
بررسی رویکرد فالسفه اسالمی به منطق ارسطویی و مقایسه آن با رویکرد غربیان است.
مؤلف فاضل این اثر با نقل دیدگاههای فالسفه و منطقیون مسلمان در سدههای نخستین،
عالوه بر تحلیل علمی ،شیوه منصفانه آنان در مواجهه با نظرات غربی را برجسته میسازد و
آن را با نحوه نگرش فالسفه غرب در قبال منطق یونان مقایسه میکند .وی در فصل
نخست چگونگی ورود منطق یونان به جهان اسالم را شرح داده و واکنش مسلمانان را
بیان میکند .در فصل بعد ،از کارهای طرفداران منطق سخن گفته است و شمهای تفاسیر
منطقی و شروح آن و تطبیق منطق با موازین اسالمی را مورد بحث قرار داده است .در
فصلهای بعد مخالفان و منتقدان منطق یونان مورد توجه هستند .نویسنده در خالل این
فصول ،اصالت اندیشه اسالمی را نمایان میسازد و شبهه تقلید محض را از ساحت متفکران
مسلمان میزداید و عالوه بر بیان شرححال مختصر آنان ،نوآوریها و ابتکاراتشان را در
عرصه این دانش شرح میدهد.
*** 

 -1376تالشهای نافرجام برای اثبات امامت از آیه والیت
کدکتابخانهعقی ده 297/17 /1376 :



(طه الدلیمی – ترجمه :حسن انصاری)
رساله کوتاهی است در نقد و بررسی ادعای شیعه درباره آیه والیت و شأن نزول و
مصداق آن .بنابر اعتقادات شیعه ،آیه  55سوره مائده دلیلی قطعی و محکم بر جانشینی
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بالفصل علی پس از پیامبر خدا است و نویسنده این اثر با تفسیر این آیه و بیان علت
ِ
نزول و معنای آن اصلی آن ،بطالن این ادعا را به اثبات میرساند .وی بحث را با بیان
حجیت استدالل از آیات محکم و متشابه قرآن آغاز کرده و در ادامهِ ،ضمن بررسی سیاق و
سبب نزول آیه ،دالیل نادرستبودن برداشت شیعه را یک به یک شرح میدهد.
*** 

 -1378پرسش و پاسخ درباره عاشورای حسینی
کدکتابخانهعقی ده 297/95 /1378 :



(موالی غیور – ترجمه :کتابخانی عقیده)
دیدگاه علمای برجسته شیعه را درباره حوادث عاشورا و عزاداری و نوحهسرایی برای
حسین بن علی بیان میکند .کتاب با شرح چگونگی رواج آداب و مراسم عزاداریهای
محرم و علل و انگیزههای آن آغاز میشود .در ادامه ،موضعگیری ائمه شیعه را نسبت به
این حادثه توضیح داده و تاریخ و سابقه سیاهپوشی برای مردگان – به ویژه امام حسین – را
بیان میکند .سپس مسئله عزاداری و گریه و نوحه زنان در ایام محرم را مطرح و چگونگی
و احکام روزه عاشورا را بازگو مینماید .واکنش امامان شیعه در قبال ساختن بنابر قبرها و
بزرگداشت مردگان در بخش پایانی کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .کتاب به
صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده ،بدین صورت که پرسشی در یکی موضوعهای فوق
مطرح شده و پاسخ علما و صاحبنظران مهم شیعه به آنها با استفاده از آثارشان ،ارائه شده
است.
*** 

 -1380مالئکه الرحمن
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /1380 :



(احمد بازماندگان قشمی)
ماهیت و ویژگیهای فرشتگان الهی را بیان میکند .بحث درباره فرشتگان خدا از جمله
موضوعاتی است که به دلیل محدود بودن منابع ،کمتر بدان پرداخته شده است.
درعینحال ،اطالع از این موضوع و باور بدان ،اهمیت به سزایی دارد ،زیرا اعتقاد به مالئک،
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یکی از شش رکن ایمان است .نویسنده در این اثر کوشیده است تا با بهرهگیری از آیات
بخش قرآن کریم ،احادیث پیامبر ارجمند اسالم -صلی الله علیه وسلم -و دیدگاه
حیات ِ
علمای برجسته دینی ،به شرح و توصیف احوال مالئک بپردازد و از نقل اسرائیلیات و اخبار
ضعیف بپرهیزد .وی بحث را بااهمیت موضوع مالئک و ماهیت و صفات آنها آغاز میکند.
در فصل بعد ،مشهورترین فرشتگان خدا را معرفی کرده و درباره تواناییها و وظایف هر
کدام توضیح میدهد .آنگاه درباره رابطه فرشتگان الهی با حضرت آدم و فرزندان وی و
سپس ،رابطه آنان با مؤمنین توضیح میدهد .نویسنده در ادامه ،رابطه فرشتگان با کفار را
حکم نامگذاری
توصیف میکند و در پایان ،به بحث پیرامون برتری فرشتگان یا انسآنها و ِ
فرزندان به اسم آنها میپردازد.
*** 

 -1381بازنگری در آیات قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/15 /1381 :



(مصطفی حسینی طباطبایی)
پژوهشی انتقادی است در ترجمهها و تفاسیر نادرستی از برخی از آیات قرآن صورت
گرفته است .نویسنده کتاب خود را با شرح منزلت و ارزش واالی آیات قرآن آغاز میکند و
در ادامه تفاوتهای ترجمه و تفسیر آیات را برمیشمرد و اصول کار در هریک از این دو
مقوله را شرح میدهد ،وی سپس به عللی اشاره میکند که موجب خطا در ترجمه یا
تفسیر آیات الهی میشوند .آنگاه به ترتیب و تفکیک سورههای قرآن را بررسی نموده ،آیاتی
از  50سوره را که در ترجمههای فارسی رایج خطایی در آنها وجود دارد ،از نو معنی میکند
و تفسیر این آیات را براساس معنای فصیح آنها ارائه میدهد .همچنین آیاتی را که
مجتهدین در تفسیر آنها دچار اختالف شده و یا وجه جواب را نشان ندادهاند ،تفسیر
خود قرآن کریم بوده است ،بدین شکل که آیات را به وسیله
میکند .منبع کار وی ِ
گواهگرفتن از یکدیگر تفسیر نموده است.
*** 

 -1383اهمیت نماز جماعت
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کدکتابخانهعقی ده 297/35 /1383 :



(عبدالله السکاکر – ترجمه :مسعود انصاری تالش)
بیان فضایل و احکام نماز جماعت و دالیل شرعی ادای آن از قرآن و سنت پاک نبوی و
ِ
پاسخ به شبهات آن است .نویسنده با اشاره به کمرنگشدن فریضه نماز جماعت (به ویژه
نماز صبح) در میان مسلمانان ،هدف از تألیف این اثر را آ گاهی بخشی به مسلمانان درباره
این فریضه عبادی و ترغیب آنان به احیا و تقویت این سنت حسنه عنوان میکند .وی در
فصل نخست ،احکام نماز جماعت را با بهرهگیری از سنت پیامبر عزیز و صحابه ارجمند
ایشان تشریح کرده و به شبهات مربوط به آن پاسخ میگوید .فصل دوم ،فضایل نماز
جماعت را با استفاده از کالم گهربار پیامبر ،بیان میکند و در فصل بعد ،نشان میدهد که
بی اعتنایی به آن ،چگونه در مسیر توبه ایجاد مانع کرده و اهمیت دادن به جماعت ،چه
آسان موجب تکفیر بدیها و بازگشت به سوی خداوند متعال میشود .در پایان ،اعمال و
عواملی را معرفی میکند که موجب پایبندی به نماز جماعت میشوند.
*** 

 -1384سخنی کوتاه در مورد آئین بهاء
کدکتابخانهعقی ده 297/53 /1384 :



به معرفی آئین بهائیت و اعتقادات و آداب آنها اختصاص دارد .نویسنده در آغاز تاریخچه
کوتاهی از چگونگی نشأت گرفتن عقیده بهایی و تأثیر استعمار در رشد و نمو آن بیان
میکند .در ادامه ،برخی از مهمترین باورهای بهائیت را شرح داده و در فصل بعد ،آنها را با
باورها و عقاید اسالمی محک میزند .در پایان نیز ،دیدگاه شرعی انجمن فتوی جامع األزهر
را در مورد بهائیت بیان مینماید.
*** 

 -1385اسالم و جاهلیت
کدکتابخانهعقی ده 297/48 /1385 :



(سید ابواألعلی مودودی – ترجمه :عبیداهلل اسد)
آموزههای اصیل اسالمی را در راه شناخت پروردگار بازگو کرده و آنها را با مفاهیم و
ارزشهای جاهلی قدیم و مصادیق جدید آن در عصر حاضر ،مقایسه مینماید .نویسنده در
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آغاز بحث ،ارتباط بین قضاوت و طرز عمل را بیان کرده و مسایل اساسی اجتماعی –
فرهنگی زندگی انسان معاصر را برمیشمارد و راه حلهایی را که انسان برای حل این
مسائل و نگرانیهای فکری برگزیده ،یک به یک معرفی میکند .از آنجا که اساسیترین
حل
دغدغه بشر ،شناخت خالق هستی است ،وی در ادامه بحث چندین موضعگیری و راه ِ
بشر را در این باره شرح میدهد ،که در ادامه فصلها میآید .راه نخست ،جاهلیت محض و
انکار وجود خداست که در نتیجه مادیگری و حسگرایی حاصل میشود .وی در ادامه این
جوامع الحادی و مادهگرا را شرح
بحث ،روشهای مبتنی بر این رویکرد و ویژگیهای
ِ
انتخاب شریک یا واسطه را برای رسیدن
میدهد .در فصل بعد ،راه حل دوم یعنی شرک یا
ِ
به خدا ،برای عبادت یا عرض نیاز ،بررسی میکند .ویژگیهای زندگی مشرکانه و مجموعه
بار مشرکان از جمله مباحث این بخش
آداب و
ِ
رسوم مملو از اوهام و توصیف زندگی ضاللت ِ
است .نویسنده در ادامه ،رهبانیت را به عنوان رویکرد عدهای دیگر برای پاسخ به نیاز
شوم عزلت گزینی و بیتوجهی به اتفاقات پیرامون ،ایجاد
ِ
عبودیت بشر ،بررسی میکند .آثار ِ
فطرت انسانی ،از مفاسد این رویکرد است و
با
نبرد
و
حاکمان
بیدادگری
برای
فرصت
ِ
نویسنده به اختصار ،درباره هریک توضیح میدهد .وی فصل پایانی ،راه نجات و طریق
سعادت جاودان را در پرتوی تعالیم قرآن و سنت پیامبر اکرم میداند و به شرح و بسط این
نظریه میپردازد.
*** 

 -1386تئوری اخالقی اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/489 /1386 :



(سید ابواألعلی مودودی)
بیان موازین و اندیشه اخالقی در اسالم و مقایسه آن با مکاتب اخالقی غربی است.
اخالق ماده گرایانه را به شکلی جامع تحلیل کرده و نقاط ضعف و سستی
نویسنده در آغاز،
ِ
آن را برمیشمارد و مهمترین آراء اخالقی معاصر را در جهان غرب به بوته نقد میکشد .در
ادامه ،نظریه اخالقی اسالم را تشریح نموده و نشان میدهد که اسالم چگونه تمام نواقص و
زواید دیگر مکاتب را از میان برده و تا چه حد با فطرت انسان سازگار است .وی سپس
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پیشبینیهای شارع مقدس را برای ترغیب به پیروی از ضوابط اخالقی برشمرده و در
پایان به اسباب و تمهیداتی میپردازد که ضامن اجرای قوانین اخالق اسالمی هستند.
*** 

 -1388ردی بر شبهه پانزده ساله تاریخ زندگی پیامبر اکرم
کدکتابخانهعقی ده 297/93 /1388 :



(بهزاد موالیی)
تاریخ زندگی پیامبر اکرم را از زمان ازدواج با حضرت خدیجه تا بعثت ایشان بیان
میکند .نویسنده ،این کتاب را در پاسخ به شبهات و غرضورزی کسانی نوشته است که
این دوران  15ساله را دوران تاریکی و بیخبری از رسول خدا میدانند .وی با استفاده
از منابع مختلف تاریخی فعالیتهای اجتماعی و انسان دوستانه پیامبر اکرم قبل از بعثت را
ساز نبوت آن بزرگوار
یک به یک تشریح کرده و به رویدادها و حاالتی میپردازد که زمینه ِ
بود .دیدگاه خاورشناسان و مبشران مسیحی در مورد وحیانیبودن قرآن ،موضعگیری
گروههای تبشیری نسبت به اسالم و ویژگیهای اساسی امت اسالمی در قرآن ،از دیگر
موضوعات کتاب است.
*** 

 -1389ضرورت به یک جماعت صالح
کدکتابخانهعقی ده 297/482 /1389 :



(ابواألعلی مودودی)
متن سخنرانی استاد مودودی درباره ضرورت تشکیل گروههای منظم و سازمان دهی
شده اسالمی برای ارتقای بینش اسالمی جامعه است .در اثر کوتاه حاضر ،با دیدگاه استاد
درباره تاریخ تحوالت اندیشه بشر آشنا خواهیم شد و اینکه چه عواملی موجب جذب انسان
به سوی خداپرستی و معنویت میشود .وی آنگاه به این حقیقت اشاره میکند که اگر این
فطرت پاک به درستی هدایت نشود ،چه انحرافات و خرافاتی دینی در پی خواهد داشت.
بنابراین ،پرهیز از این امر و هدایت اقشار مختلف جامعه ،به گروههایی از فرهیختگان نیاز
است تا ضمن حفظ ارزشهای دینی و اخالقی اسالم عزیز ،مسلمان را از شر تبلیغات
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مسموم غرب بر حذر دارند و راه پیروی از کالم خدا و سنت رسول اکرم صلی الله علیه
وسلم را به ایشان گوشزد نمایند .اثرگذاری این سخنرانی تا بدان حد بود که اندکی پس از
آن« ،جماعت اسالمی پاکستان» تشکیل شد و آغاز به کار کرد.
*** 

 -1391از زندگیات لذت ببر
کدکتابخانهعقی ده 297/65 /1391 :



(محمد بن عبدالرحمن العریفی – ترجمه :محمد حنیف حسینزایی)
بیان مهارتهای سازنده اجتماعی و راهکارهای تعامل با مردم در پرتوی سیره نبوی و
سرگذشت افراد برجسته و انسانهای صاحب نام امت اسالمی است .نویسنده این اثر زندگی
رسول اکرم ،صحابه و بزرگانی دینی و علمی جامعه اسالمی را الگوی مناسبی برای زندگی
امروز میداند و بیتوجهی به سیره گذشتگان را مایه تأسف .وی اعتقاد دارد که از زمانی
که امت اسالمی از شیوههای نبوی در تعامل با مردم فاصله گرفته است ،دچار انواع
آسیبهای اجتماعی ،انحرافات فکری ،اضطرابهای درونی ،بحرانهای اجتماعی و معضالت
پیچیده و الینحل ملی و منطقهای شده است .این اثر ،تالشی است برای آشنایی با شیوه
گوناگون اجتماعی ،فرهنگی
صحیح زندگی براساس آموزههای اصیل دینی .او  94موضوع
ِ
و روابط انسانی را برگزیده و ضمن ارائه راهکارهای روانشناختی نوین برای آنها ،سیره و
سلوک بزرگان امت اسالم را درباره آن به تفصیل شرح میدهد.
احادیث نبوی و گفتار و
ِ
برخی از موضوعات کتاب عبارتند از :روش برخورد با نیازمندان ،شیوه تعامل با زنان و
کودکان ،رفتار با زیردستان و خدمتگزاران ،برخورد با مخالفان ،نحوه رفتار با حیوانات،
راههای کسب دل مردم ،کنترل احساسات و عواطف ،روش صحیح انتقاد ،روشهای
رازداری و راههای گذشت و عفو دیگران.
*** 

 -1393توضیحاتی در باره اصول ایمان و ویژگیهای مؤمنان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /1393 :



(عبدالرحمن بن ناصر السعدی – ترجمه :سعید حسینی)
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ترجمه بخشی از کتاب «الندائات المنان ألهل اإلیمان» است .نویسنده در این اثر ،پس
از ذکر توضیحاتی در باب اصول ایمان و ویژگیهای مؤمنان ،به تشریح « 90نداء» یا
خواسته خداوند متعال از مؤمنان پرداخته است .این نداها ،اوامر و نواهی خداوند به مؤمنان
است .این اثر مختصر ،در واقع ،به عنوان بخش ابتدایی این کتاب بزرگ انتخاب و ترجمه
ِ
شده و مسایلی را درباره راههای شناخت اصول دین و ایمان و خصوصیتهای مؤمنین
حقیقی شرح میدهد و مشتمل بر دو بخش است :عقاید کلی دین و حقیقت ایمان و صفات
مؤمنان .در هر بخش با استناد به آیات نورانی قرآن و روایات نبوی به توضیح مسایل
میپردازد.
*** 

 -1394چکیدهای از اعجاز علمی قرآن و سنت
کدکتابخانهعقی ده 297/158 /1394 :



(عبدالله راستین)
بیان معجزات و پیشگوییهای قرآن کریم است .نویسنده در آغاز ،به مفهوم اعجاز اشاره
کرده و آنگاه به یازده مورد از موارد اعجاز قرآن به تفصیل اشاره میکند و نشان میدهد که
یافتههای جدید بشری تا چه اندازه با کالم خداوند ،همسو و منطبق است .همچنین با
بهرهگیری از منابع تاریخی ،درستی پیشگوییهای قرآن کریم را نیز ثابت میکند.برخی از
ِ
این موارد عبارتند از :سرعت نور ،انواع خورشیدها ،سال قمری و خورشیدی ،طراوت دوباره
عربستان ،اثر انگشت ،معجزه خلقت گوش و چشم و قلب و مراحل شکلگیری انسان.
*** 

 135 -1395نکته برای اعتماد به نفس
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1395 :



(سوزان جگرز – ترجمه :سپیده خلیلی)
بیان نکات کوچک و کاربردی برای شناخت و تقویت اعتماد به نفس در افراد است.
هدف نویسنده از نگارش این اثر ،بیان روشهای شناخت نیروی اراده درونی و راههای
غلبه بر ترس و اضطراب است .نکات آموزشی ارائه شده در این کتاب ،تحت  20موضوع
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مختلف گردآوری شدهاند .نویسنده در بیان نکات ،کوتاه گویی را پیش گرفته تا خواننده
ضمن فراگرفتن سریع پیام متن ،دچار خستگی و کسالت نشود .برخی از موضوعات کتاب،
عبارتند از :شیوه خودشناسی من ضعیف و من قوی ،روش آ گاهی از حال خود ،تأیید نکات
ِ
ِ
مثبت در زندگی ،راههایی برای دوری از نگرانی ،استقبال از نیکیهای زندگی ،فلسفه ُبرد و
باخت ،بازیابی قدرت ذهن ،روش مقابله با ترس ،انتخاب دوست و راههای قدرداری و تشکر.
*** 

 -1396راه ایمان
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /1396 :



(عبدالمجید زندانی – ترجمه :محمد یگانه)
بیان درسهای اعتقادیای است که باورهای اسالمی و معنوی را تثبیت و تقویت کرده
و مسلمانان را به اندیشه پیوسته در اعمال و اعتقادات خود دعوت میکند .در بخش اول
کتاب ،نویسنده با استناد به آیات قرآن و سخنان پیامبر فرزانه اسالم ،درسهایی در ایمان
به خدا و قیامت ارائه میدهد .وی سپس نشانههای دهگانه ظهور قیامت کبری را بیان
کرده و مصادیق آن را در دنیای معاصر معرفی میکند .در بخش دوم کتاب ،به شیوههای
تقویت ایمان و باورهای دینی اشاره کرده و راهکارهای دوری از شک و تردید را معرفی
مینماید.
*** 

 -1398ترجمه معانی قرآن کریم
کدکتابخانهعقی ده 297/14 /1398 :



(محمد گل گمشادزهی)
ترجمه فارسی قرآن کریم است .نثر فارسی این اثر ،بسیار روان و خواندنش ساده و
برگردان فارسی،
بدون دشواریهای خاص ترجمههای مشابه است .مبنای مترجم در
ِ
«تفسیر راستین» بوده و وی برای درک بهتر آیات توضیحاتی را در پرانتز افزوده است.
کتاب به صورت ستونی صفحهآرایی شده ،بدین شکل که در ستون سمت راست متن عربی
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آیات را با خط عثمانی میبینیم و در ستون سمت چپ همان صفحه ترجمه آیات را ،تا
ِ
بدین ترتیب پیدا کردن ترجمهها آسانتر باشد.
*** 

 -1407لزوم بازنویسی تاریخ اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/91 /1407 :



(محمد قطب)
تاریخ پرافتخار اسالم و سیر پیشرفت آن را از آغاز تا عصر حاضر به اختصار بیان میکند.
به تصریح مؤلف ،مطالعه صحیح تاریخ اسالم و دسترسی به منابع تاریخی موثقی که تحلیل
دقیقی از وقایع ارائه دادهاند ،به خواننده بینش و فهم دقیقی میدهد تا به کمک آن بتواند
عوامل مؤثر در پیشرفت و واماندگی جوامع اسالمی را بشناسد و در راه اعتالی فرهنگ
غنی اسالم گام بردارد .وی در آغاز به لزوم بازنگری در شیوه تاریخنگاری و مطالعه تاریخ
میپردازد .در ادامه ،وضعیت عربستان جاهلی را توصیف کرده و آنگاه ،چگونگی پیدایش
اسالم و تأثیرات شگرف آن را شرح میدهد .در بخش بعد ،به دوران پیشرفت و شکوفایی
اسالم در ممالک اسالمی میپردازد و سپس عوامل و حوادثی را شرح میدهد که موجب
ضعف و افول جوامع اسالمی در عصر حاضر شد .سرچشمههای بیداری اسالمی و چگونگی
رواج روح امید و حرکت در بین مسلمانان ،موضوع فصل پایانی کتاب است.
*** 

 -1408ضوابط/قواعد فهم عقیده و رفتار با مخالف
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1408 :



(احمد بن سعد)
اصول مطالعه و درک دیدگاههای دینی را بیان کرده و آداب برخورد با مخالفین و
منتقدین را آموزش میدهد .گفتوگوی آرام و منطقی بهترین شیوه برای مناظره و
احتجاجهای دینی است که در کالمالله مجید و سنت حسنه رسول اکرم صلی الله علیه
وسلم نیز بارها بر آن تأکید شده است .در عصر حاضر که امکان تبادل و تعامل اندیشهها به
یاری وسایل ارتباط جمعی فراهم شده و روند بیداری اسالمی و گرایش به بهترین دین
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جهان (اسالم) در حال فزونی است ،الزم است تا مسلمانان – به ویژه جوانان – با
شیوههای صحیح درک و دریافت آراء و اندیشههای مختلف و نحوه برخورد درست با
نگرشهای مخالف آشنا شوند ،تا به جای سوءتفاهم ،هیجانزدگی و اقدامات و سخنان
ناشی از احساسات ،زمینه فهم و دعوت طرف مقابل به اسالم حقیقی را مهیا کنند.
نویسنده در اثر حاضر نخست ،سیزده اصل و ضابطه را برای درک درست عقیده و آموزه
دینی بیان میکند ،و در فصل بعد ،سیزده اصل و قانون برای برخورد با نظرات مخالفین و
نحوه تعامل با آنها ارائه میدهد تا پیروان دیگر ادیان و حتی دیگر مذاهب اسالمی که در
راه صالح و
بند باورهای نادرست هستند ،روح اسالم را دریابند و به ِ
نتیجه بیاطالعی در ِ
رستگاری قدم بگذارند.
*** 

 -1409شناخت مکی و مدنی قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/152 /1409 :



(عبدالقدوس راجی)
بیان خصوصیات و فواید شناخت آیات و سورههای مکی و مدنی قرآن و نقش آن در
تفسیر قرآن است .نویسنده در این اثر مبسوط علمی ،به این شاخه از علوم قرآنی پرداخته و
میکوشد تا با استفاده از منابع موثق تفسیری و حدیثی و استناد به روایات کتابهای
ششگانه ،موضوعات مرتبط با مکی و مدنیبودن آیات و نقش آن در شناخت ناسخ و
منسوخ و سیر تدریجی تعالیم قرآن و معارف اسالمی را بازگو نماید .وی پس از بیان اهمیت
و پیشینه موضوع ،تعریف لغوی و اصطالحی مکی و مدنی و چگونگی ظهور این علم را بیان
می کند .سپس به قواعد و ضوابط تقسیم آیات پرداخته و در ادامه ،به تحقیق روایات درباره
تحدید سورهها بر طبق موازین علم حدیث میپردازد .بخش پایانی کتاب به اختالف
دیدگاهها در مورد آیات مکی و مدنی پاسخ میدهد.
*** 

 -1410حکم ترانه و موسیقی و دالیلی از کتاب و سنت بر حرمت آن
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /1410 :
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(عبدالرحمن بن عبدالله بن صالح السمیم)
دیدگاه اسالم را درباره ترانه و موسیقی بیان میکند .نویسنده در آغاز کتاب ،به این
موضوع میپردازد که چرا اسالم ،نواختن و گوشدادن به موسیقی را حرام کرده است .او
در ادامه ،دیدگاه امام جعفر صادق را در این مورد ذکر میکند .در بخش بعد ،به
موضوع ترانهخوانی و رویکرد سنت پیامبر به آن میپردازد .سپس حکم ترانه و ُسرنا و ِنی را
ِ
تشریح نموده و به شبهات رایج درباره موسیقی پاسخ میدهد.
*** 

 -1411جایگاه رفیع سنت در دین اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/31 /1411 :



(پوهندوی دکتر عبدالباری)
رسالهای است در بیان اهمیت و شأن سنت پیامبر در استداللهای فکری – عقیدتی و
برداشتهای فقهی درباره احکام و شرایع .نویسنده در مقدمه کتاب با اشاره به کوتاهی و
بیاعتنایی عدهای از مسلمانان نسبت به سنت پیامبر مهربان اسالم ،هدف از نگارش این اثر
را بازاندیشی مقام واالی سنت و گوشزد نمودن ارج آن به پیروان آیین نجاتبخش اسالم
ِ
میداند .وی د ر ابتدا جایگاه و نقش سنت را در اعتقادات دینی بیان کرده و در ادامه ،به
بحث پیرامون حجیت خبر واحد در اثبات عقاید و احکام و ادله عقلی پرداخته و شواهد
قرآنیای را که از آن حمایت میکنند ،نقل مینماید .در فصل پایانی کتاب ،مسئولیتهای
امت اسالم را در قبال سنت شر ح میدهد.
*** 

 -1412خاندان و یاران رسول خدا
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1412 :



(تحقیق و تنظیم از :محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم)
خالصه کتاب «منهاج السنه النبویه» اثر دانشمند بزرگ جهان اسالم ابن تیمیه است.
نویسنده در این اثر ،موضعگیری اهل سنت و شیعیان را درباره عقاید ،فضایل و خاندان و
یاران پیامبر اسالم بیان میکند .هدف از تألیف اثر ،آ گاهی بخشی به مردم درباره حقیقت
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عقاید آن بزرگواران و راهنمایی آنان به مسیر هدایت و سعادت است ،همچنین هدایت
جوانان شیعه به راه حق و پردهبرداری از دروغهای تاریخی ،خرافات و بدعتهای شیعه.
نویسنده در آغاز ،به مفهوم و مصادیق آل رسول و اهل بیت پرداخته و آنگاه دیدگاه شیعه
امامیه را درباره توحید و قضا و قدر توضیح داده و علل اختالف آنان را با اهل سنت در این
مورد به تفصیل بیان میکند .رویکرد شیعه رافضی غالی به مفهوم نبوت و امامت و بیان
ِ
خطاهای آنان در استداللهایشان ،موضوع بخش بعدی کتاب است .نویسنده در ادامه،
دروغهای تاریخی شیعیان درباره خلفا و رابطه اهل بیت با ایشان را برمال ساخته و نشان
میدهد که عقاید بدعتآمیز روافض ،چگونه باعث هتک حرمت خاندان رسول میشود.
ُ
بحث در عقاید غالت شیعه اسماعیلیه ،نصیریه و قرامطه باطنیه ،دیدگاههای فقهی اهل
بیت و تطابق آنها با نظرات اهل سنت و نکاتی در فضیلت و علم ائمه شیعه ،از جمله دیگر
مباحث کتاب است.
*** 

 -1413ارزش وقت نزد علمای اسالمی
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /1413 :



(عبدالفتاح ابوغده – ترجمه :محمد علی خالدی)

بیان ارزش وقت و فرصتهای ُعمر و شیوه علمای دین در مدیریت و استفاده از زمان
است .نویسنده در مقدمهای خواندنی ،به آیات پرحکمت قرآن کریم اشاره کرده تا اهمیت و
ارزش زمان گرانبهای زندگی را به خوانندگان گوشزد کند؛ تا بدین وسیله نشان دهد که
اسالم تا چه اندازه برای کنترل و استفاده صحیح از زمان ،اهمیت قائل است .سپس 83
حکایت خواندنی و آموزنده از شیوه زندگی و علمآموزی دانشمندان بزرگ جهان اسالم نقل
میکند تا عالوه بر تأکید بر گفتار پیشین ،روششناسی جامعی برای مدیریت زمان و
استفاده بجا از اوقات ،به خواننده ارائه دهد .چگونگی تقسیمبندی امور ،شناخت عوامل
تأثیرگذار بر مدیریت وقت و گفتار بزرگان درباره ارزش وقت از جمله دیگر موضوعات کتاب
است.
*** 
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 -1414گذری بر تربیت فرزندان در اسالم
کدکتابخانهعقی ده 297/72 /1414 :



(یوسف محمد الحسن)
نگاهی است به شیوههای صحیح تربیت فرزندان براساس آموزههای قرآنی و نبوی.
نویسنده در آغاز ،به اهتمام اسالم و شارع مقدس به خانواده اشاره کرده و آنگاه هدف از
تربیت را بیان میکند .وی سپس به اعمال شایسته و توصیهشدهای میپردازد که باید در
دوران بلوغ جنسی انجام شود .در ادامه ،آداب و اعمال نیکویی را معرفی میکند که
ِ
ِ
شایسته است بعد از تولد کودک بدانها پرداخته شود .شیوه صحیح تربیت در شش سال
ِ
فصل
نخست زندگی کودک و آموزشهایی که وی باید در این دوران طی کند ،موضوع ِ
بعدی کتاب است .نویسنده در بخش پایانی ،چگونگی تعامل با فرزندان را در دوران
نوجوانی شرح داده و رایجترین خطاهایی را که والدین در این دوران مرتکب میشوند،
معرفی میکند.
*** 

 -1415والیت و امامت
کدکتابخانهعقی ده 297/45 /1415 :



(شهید ناصر سبحانی)
نقد و بررسی دیدگاههای شیعه امامیه درباره امامت و والیت فقیه است .نگارنده فاضل
این اثر ،با بهرهمندی از آیات هدایتگر قرآن ،احادیث نبوی -صلی الله علیه وسلم -و اقوال
صحابه -رضی الله وعنهم -و حتی منابع شیعی ،واهی بودن ادعای شیعه را درباره وجوب
امامت الهی فرزندان علی علیه السالم ،برای مسلمانان ثابت میکند .این کتاب ،در واقع،
مهر باطلی است بر تشیع صفوی و تیشهای است که ریشه این مذهب ساختگی را از قعر
خاک خرافات برآورده و این حقیقت تلخ را بر همگان آشکار میسازد .کتاب با موضع والیت
خداوند بر بندگان و اقتضائات آن آغاز میشود .نویسنده در ادامه نکاتی را درباره عصمت
پیامبر و شرایط و محدوده آن بیان کرده و سپس به بحث درباره پیشوایی مسلمانان بعد از
رسول صلی الله علیه وسلم و رابطه آن با شوری و اراده جمع میپردازد .تفاوت والیت
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شوری با والیتفقیه ،مفهوم و مصداق اولیاالمر و تفاوت خالفت با امامت از دیگر موضوعات
کتاب است.
*** 

 -1416آژیر خطری از عربستان
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1416 :



(صادق السیراتی – ترجمه :سید حسین حسینی)
بررسی خرافات عقیدتی و دروغهای تاریخی شیعه و پاسخ به آنهاست .این اثر ،که با
حقیقت تشیع و مقایسه اصول عقیدتی و فقهی آن با تعالیم ناب اسالمی نوشته
هدف کشف
ِ
شده ،با استناد به آیات هدایتگر قرآن و سخنان ُپرمغز رسول گرامی اسالمی ،آموزههای
اصل دینی را برای خواننده بازگو میکند و او را از ّ
توهم و شرک و کژیهای فراوان مذهب
ایران معاصر ،مطلع میسازد .نویسنده موضوعاتی متنوع را در زمینههای
شیعه ،به ویژه در ِ
تاریخی ،عقیدتی ،اجتماعی ،اخالقی ،فقهی و سیاسی برگزیده و نگرش مذهب شیعه را به
آنها (آن طور که در کتابهای حدیثیشان آمده) تشریح میکند و تضاد آن را با عقاید
اسالمی به اثبات میرساند .برخی از موضوعات کتاب عبارتند از :افراط در اعتقاد به امامان،
بازی با نام بزرگان ،مکر و حیلههای شیطانی ،زن کاالی روسپیگری صفویان ،چرا آخوندها
دروغ میگویند ،جشن گریه و زاری ،از راهپیمایی عزاداران تا زالوهای خونآشام ،هیوالی
جامعه و بسیجیهای یکبار مصرف.
*** 

 -1417خودآرائی زن از دیدگاه قرآن
کدکتابخانهعقی ده 297/37 /1417 :



(نعمت صدقی – ترجمه :فرزانه غفاری)
فلسفه حجاب در اسالم را بیان کرده و مفاسد ناشی از خودآرائی و بیحجابی زنان را
شرح میدهد .نویسنده در این کتاب ،با استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر گرامی
اسالم ،مظاهر عدم رعایت پوشش اسالمی و آثار فسادانگیز آن را بررسی میکند .وی
َ
بحث را با مفهوم و مصادیق ت َب ُّر ج (خودنمایی) آغاز کرده وعلل آن را از لحاظ روانی و
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توجیه بیحجابی خود
اجتماعی تحلیل مینماید.در ادامه ،عذرهایی را که برخی زنان برای
ِ
بیان میکنند ،نقل نموده و به آنها پاسخ میدهد .در پایان ،احکام اسالمی مربوط به تبرج و
خودآرایی به تفصیل بیان میشود.
*** 

 -1418حاجیهای انباردار چه دینی دارند؟
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1418 :



(احمد کسروی)
اثری انتقادی است که به بررسی اعتقادات غلوآمیز و نابخردانه جامعه عوام شیعه و
بیان توجیهات ضعیف آنها در مباحثات دینی و منطقی اختصاص دارد .این اثر ،در واقع
آیینه تمام نمایی است از وضعیت اعتقادی و باورهای دینی جامعه شیعی ایران در دهه
 1330و  .1340کسروی برای ادای مقصود خود ،سبکی داستانی برگزیده ،بدین شکل که
بحث و گفتگویی میان چهار نفر روایت میکند که دو نفر از آنان شیعه متعصب و گمراه،
خود وی است که از اندیشههای
یکی عالقهمند به دریافت و دانستن حقیقت و دیگری نماد ِ
کسروی دفاع و آنها را تشریح و تصریح میکند .موضوع ِگفتوگوی میان این چهار تن،
باورهای مختلف مذهب شیعه است.
*** 

 -1419پاسخ به شبهات قزوینی
کدکتابخانهعقی ده 297/41 /1419 :



(علی حسین امیری)
نقد و بررسی دروغپردازیهای شیعه صفوی غالی است که در پیام و کالم «محمد
حسین قزوینی» منعکس شده است .وی از جمله شیعیان افراطیای است که به نمایندگی
از برخی مراجع و در رأس آنها «ناصر مکارم شیرازی» ،در شبکههای ماهوارهای و
سایتهای اینترنتی به تبلیغ و هیاهو برای اندیشههای افراطی و باطل شیعه اثناعشری
پرداخته با طرح سئواالت و شبهههای موهوم ،سعی در تشویش اذهان مسلمانان و به ویژه،
اهل سنت دارد .نویسنده در کتاب حاضر 28 ،شبهه مطرحشده از جانب قزوینی را بررسی
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کرده و با استفاده از آیات قرآن کریم ،سیره پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم و تاریخ
اسالم به آنها پاسخ میگوید و دروغ بودن ادعاها و اظهارات قزوینی و همفکرانش را بر
همگان آشکار میسازد .برخی از موضوعات بحث در کتاب حاضر عبارتند از :حدیث 12
امام در متون اهل سنت ،حدیث حوض ،آیه غار و آیات سوره نور ،امامت و خاتمیت ،اعتقاد
به تفویض ائمه ،اتحاد شیعه و سنی ،رابطه خلفای راشدین رضی الله عنهم با یکدیگر ،حادثه
حقیقت غدیر خم ،قرآن و اهلبیت و تنازع با اولیاألمر .وی در پایان اسناد حدیث
کربال،
ِ
«ثقلین» را در منابع اهل سنت بررسی میکند.
*** 

 -1420روش قرآن در اثبات اصول
کدکتابخانهعقی ده 297/159 /1420 :



(حامد الدلیمی – ترجمه):
شیوههای قرآن کریم را در استداللهای منطقی بیان کرده و روش صحیح برداشت
مفاهیم دینی را شرح میدهد .نویسنده در این اثر میکوشد تا به این پرسشها پاسخ گوید
که «اصول دین چگونه به اثبات میرسد» و «چگونه یک فرد عامی و درسنخوانده که هیچ
دانشی ندارد ،میتواند بدون کمک گرفتن از علماء اصول حق و باطل را از یکدیگر تشخیص
پیرامون روش قرآن در اثبات اصول دین
دهد و از شبهات رهایی یابد» .وی کتاب را با بحث
ِ
اعتبار دلیل میپردازد .در فصل بعد ،به
آغاز کرده و به مقدم بودن دلیل بر باور و صحت و
ِ
تبیین روش قرآن در اثبات اصول عقیده پرداخته و در ادامه ،ادله ثبوت حقیقت وحدانیت
خداوند ،نبوت پیامبر و روز آخرت را شرح میدهد .بحث در شیوه استدالل شریعت در
بودن دالئل قرآن بررسی شده و
قرآن ،موضوع فصل آتی است .پس از آن ،عقلی /منطقی ِ
انگیزههای عدم پذیرش آنها از جانب کافران و ملحدین بازگو میشود .فصل پایانی کتاب ،به
نقشها یا وظایف اختصاصی کتاب (قرآن) سنت و عقل در درک و دریافت پیام توحید از
جانب پروردگار میپردازد.
*** 

 -1518ام ایمن؛ بانویی از عصر پیامبر
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کدکتابخانهعقی ده 297/97 /1518 :



(محمد حسن بریغش – ترجمه :فریده شه بخش)
الگوهای اخالقی و ایمانی
زندگینامه ام ایمن – از زنان صحابی پیامبر اکرم - و بیان
ِ
وی است .نویسنده در آغاز ،با اشاره به ویژگیهای برجسته ام ایمن و سخنان نبی بزرگوار
اسالم در کرامت و شأن آن بانوی بزرگوار ،انگیزه خود را از تألیف این اثر ،ارائه الگویی تمار
عیار و راهنمایی مناسب برای دختران و زنان جامعه امروز میداند ،تا بتوانند با مطالعه
زندگی زنان صدر اسالم ،فراز و نشیب حیات طیبه آنان را اسوه خود قرار دهند و بدین
گرویدن ّام ایمن به
شکل ،از چنگال شیاطین زمینی نجات یابند .وی پس از بیان چگونگی
ِ
ماجرای هجرت او به مدینه
اسالم ،خانواده و فرزندان او را معرفی کرده و خواننده را با
ِ
آشنا میسازد .در ادامه ،نقش ام ایمن را در میدآنهای جنگ علیه کفار و مشرکین بیان
کرده و ویژگیهای اخالقی برجسته او را برمیشمارد .در بخش پایانی کتاب ،زندگی و
ِ
فعالیتهای او را پس از درگذشت رسول خدا شرح میدهد.
*** 

 -1519ترجمه جدولی قرآن کریم
ترجمهی قرآن کریم به فارسی روان است .این اثر ،حالت آموزشی دارد و خواننده به
کمک آن عالوه بر ترجمه عبارات ،با معانی واژگان قرآن نیز آشنا میشود .در این ترجمه،
نخست ،متن آیه با خط عثمان طه در یک سطر قرار میگیرد و در ذیل آن ،جدولی درج
شده است که در آن ،هر یک از آیات ،بخش بخش میشود و ترجمه هر کلمه در زیر آن
میآید و در سطر بعدی ،ترجمهی ادبی قرآن آمده است .مترجم کوشیده است که ترجمه
ِ
هر سطر از آیه ،در یک سطر گنجانده شود ،و فقط در برخی آیات ،از این قاعده چشم پوشی
کرده است .آن گونه که خود مترجم در مقدمه این قرآن آورده است ،دالیل این کار" ،برهم
نخوردن متن ادبی قرآن و شیرینيِ آیه" بوده است .از ویژگیهای مهم این ترجمه ،تحت
الفظی بودن آن است .مترجم ،معادل فارسی هر کلمه عربی را در پایین آن گذاشته است،
ِ
ِ
ً
نوآموزان زبان عربی ،که میخواهند دقیقا بدانند
تا ترجمه ،بر محققین آسان باشد و برای
ِ
که کدام کلمه عربی در فارسی چه معنی دارد ،ساده باشد .اگر جدولهای لحاظ شده در
"ترجمه جدولی قرآن کریم" را به یک سو نهیم ،این ترجمه ،ادامه ترجمه های تحت الفظی
ِ
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قرآن کریم است ،اما استوار تر و پرورده تر از پیشینیان .اما اگر خطوط به کار رفته در این
ترجمه لحاظ شود ،میتوان آن را نخستین تالش سامان یافته در زبان پارسی قلمداد کرد.
*** 

 -1520سخنان و کارهای ضد و نقیض
کدکتابخانهعقی ده 297/63 /1520 :



(عبدالعزیز بن محر السدحان)
اشتباهات و خطاهای رایج برخی از افراد را در امور دینی ،اجتماعی و فردی مختلف
بیان میکند .به تصریح مؤلف ،رفتار عدهای از مردم در تناقض صریح با باورهای دینی آنان
قرار دارد .او در کتاب حاضر ،ابتدا معنای تناقض را شرح داده و در ادامه ،سیوچهار مورد
از سخنان و یا امور متناقضی را که افراد بدانها دچار هستند ،معرفی نموده و خواننده را از
ابتال به این گفتار و کردار سوء ،برحذر میدارد.
*** 

 -1521پایههای ایمان کامل (مختصر شعب االیمان)
کدکتابخانهعقی ده 297/46 /1521 :



(امام بیهقی)
شرطها و نیازهای دینداری کامل و ایمان حقیقی را برمیشمارد .این اثر ،در واقع،
خالصه کتاب «شعب اإلیمان» امام بیهقی است .وی در کتاب خود با استناد به آیات نورانی
قرآن و سنت و سیر پیامبر 76 ،مولفه مهم را برای دینداری کامل برشمرده و به تفصیل در
مورد آنها سخن میگوید .وی در تکمیل سخنان خود ،از دیدگاههای صحابه کرام رضی الله
عنهم و اقوال فقهای برجسته اسالمی نیز استفاده کرده است.
*** 

 -1534اسالم خالص
کدکتابخانهعقی ده297/14 /1588 :



(عبدالله حیدری)
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اثر کوتاهی است که به شرح عقاید صحیح اسالمی و اثبات تضاد آن با رویکردها ومکاتب
فکریـ فلسفی جدید میپردازود .به تصریح نویسنده ،مهمترین عامل گمراهی و سردرگمی
در برخی جوامع اسالمی ،آشنا نبودن با آموزههای حقیقی اسالم و دل خوش کردن به
تئوریهای «عقالنیت منهای معنویت» است .وی در کتاب حاضر ،ابتدا نظریه «پلورالیسم
دینی» را مطرح کرده و دالیل تضاد آن را با عقاید اسالمی شرح میدهد .در ادامه،
روشهای صحیح دعوت اسالمی را توضیح داده و موانع و مشکالت آن را برمیشمارد .بخش
پایانی کتاب نیز مناجاتهای صمیمانه نویسنده با خداوند متعال و گله از وضعیت شرکآلود
گمراهان و فریبخوردگان است.
*** 

 -1535عید قربان سالروز ابراهیم بزرگ
کدکتابخانهعقی ده297/14 /1588 :



(نور محمد جمعه)
پیامها و درسهای ارزشمند عید قربان را شرح میدهد .روز دهم ذیحجه یکی از دو عید
بزرگ مسلمانان و جشن آزادی از قید و بند شیطان و رفتن به حریم امن توحید است.
مناسک پرشکوه حج ،دهها درس آموزنده دارد که مسلمانان با آ گاهی از مفاهیم آن،
میتوانند به سوی سالمت و سعادت ابدی رهسپار گردند .نویسنده در این اثر با نثری ساده
و لحنی صمیمی و دوستانه ،درسهای توحیدی حضرت ابراهیم خلیل ـ علیه السالم ـ را
ناپذیر آن پیاممبر بزرگ در
بیان میکند .وی با استناد به شرح زندگی و تالشهای خستگی ِ
اعالی کلمۀ توحید ،پیام ابراهیم را به نوجوانان ،مؤمنان و دعوتگران ابالغ نموده و آنان را
به بازاندیشی در برکات و درسهای عید قربان و حیات حضرت ابراهیم دعوت میکند.
*** 

 -1586بررسی کلی نماز و تفسیر سوره فاتحه
کدکتابخانهعقی ده297/14 /1588 :



(استاد ناصر سبحانی)
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تفسیر سورۀ حمد و شرح مفاهیم عمیق توحیدی و ایمانی آن و همچنین بیان نقش
بزرگ نماز در تهذیب نفس انسان است .نویسنده با اشاره به اهمیت سوره فاتحه در نماز،
میکوشد تا ارتباط آیات آن را با باورهای توحیدی اسالم توضیح دهد و مبانی توحید
دل این آیات نورانی نمایان سازد .وی در بخش دوم کتاب ،به بیان
الوهیت و ربوبیت را از ِ
برکات و حسنات بیشمار نماز و نقش آن در پرورش معنوی انسان میپردازد .وی بخشهای
مختلف نماز را از ابتدا بررسی و عبارتهای هر بخش را به دقت تفسیر و تعبیر کرده و هدف
از یکایک اعمال نماز را بازگو مینماید .او در بخش پایانی کتاب ،تاثیر یاد خدا و ذکر گفتن
را در تقویت ایمان و بهبود سالمت روانی مؤمن شرح داده و چگونگی استغفار و دردو
فرستادن بر حضرت رسول را بیان میکند.
*** 

 -1587ای دخترم
کدکتابخانهعقی ده297/14 /1588 :



(علی طنطاوی)
مجموعه نصایح و اندرزهای اسالمی و اخالقی در مورد حفظ عفت و حیای زنان و
دختران و شرح تأثیر آن در سالمت جامعه است .به تصریح نویسنده ،اداره صحیح و سالم
یک خانواده مسلمان ،مهمترین و اساسیترین جزء بنای یک جامعه اسالمی تلقی میشود و
اگر این اداره بر بنیادهای اساسی استوار باشد ،پایههای معاشرت و ارتباطات سالم،
مستحکم و عاری از فساد اخالقی میگردد ،و اگر در این اداره ضعف و بیتفاوتی وجود
داشته باشد ،این امر بر جامعه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت .از این رو ،وی با استفاده از
آیات شریف قرآن و احادیث نبوی به بیان ارزش حفظ حجاب و عفاف در جامعه اسالمی
پرداخته و نصایح و راهکارهای ارزشمندی برای مداومت بر اخالق و پاکدامنی ارائه
میدهد.
*** 

 -1588ترجمه قرآن مبین
کدکتابخانهعقی ده 297/14 /1588 :
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(علیاکبر طاهری قزوینی)
ترجمه فارسی و تفسیر فشرده قرآن کریم است .اثر حاضر یکی از بهترین و صحیحترین
ترجمههای فارسی قرآن به حساب میآید .صرفنظر از سلیس بودن نثر ترجمه ،آنچه این
اثر را حائز اهمیت بسیار کرده است ،دقت و همت مترجم در برگردان درست آیات است،
فارغ از هرگونه گرایش مذهبی یا عقیدتی خاص .لذا میبینیم بسیاری از آیاتی که مترجمان
شیعه آنها را  -به دلیل گرایش مذهبی یا فشار اجتماعی -بادیهای برنجی مذاق شیعیان
ترجمهاند (مانند آیه والیت ،وضو ،تطهیر و )...در این اثر با در نظر گرفتن موازین حق و
حقیقت ،و با لحاظ کردن شأن نزول و مؤلفههای واژگانی کلمات ترجمه شدهاند .نقطه قوت
دیگر این ترجمه ،که آن را از دیگر ترجمههای قرآن متمایز میسازد ،توضیحات بسیار
مفصل و متنوعی است که برای فهم بهتر آیات در پاورقی ارائه شده است .بنابراین ،قرآن
مبین هم یک ترجمه و هم تفسیر فشرده قرآن به قرآن است .ویژگی دیگر ترجمه مبین،
توجه به مسایل و جنبههای علمی آیات است؛ بدین معنی که به تناسب موضوع ،تطابق
آیات را با یافتههای نوین علم بشری تذکر داده و برخی آیات را بر اساس موازین و یافتههای
علمی ترجمه و تشریح نموده است .مترجم در این کار دیدگاههای اصالحگران مذهبی
ِ
موحد معاصر را مد نظر داشته و در کار خود لحاظ کرده است؛ کسانی همچون محمود
ِ
طالقانی ،مهدی بازرگان و مصطفی حسینی طباطبایی.
*** 

 -1590عاشورای دین عاشورای مذهب
مصطفی حسینی طباطبایی
حقیقتیابی ماجرای شهادت امام حسین و تحلیل وقایع و حوادث روز عاشوراست.
نویسنده در این اثر میکوشد تا به دور از تعصبات مذهبی و با نگاهی تحلیلی ،ریشههای
حادثه عاشورا را بیان نماید و موضعگیریهای مختلف به این ماجرا را نقد نماید .او کتاب را
با موضوع عصمت امام حسین آغاز میکند و با اشاره به آیات قرآن و احادیث مختلف
نبوی و سخن ائمه شیعه ،نشان میدهد تمام انسانها ـاز جمله پیامبران و امامانـ در
معرض خطا و گناه هستند .وی پس از طرح موضوع علم غیب و نفی آن از تمام نوع بشر،
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بروز قیام
نگاه
موحدان خداجو را به موضوع شهادت حسین بازگو نموده و سپس زمینههای ِ
ِ
عاشورا را تبیین مینماید و حقیقت داستان را از زبان نزدیکان و همراهان امام حسین
و شاهدان عینی نقل میکند .نویسنده در بخش آتی کتاب ،رویکرد قرآن را در مورد رفتار
صحیح در قبال شهدا و کشتهشدگان در راه خدا تبیین میکند و توصیههای رسول گرامی
اسالمص را در این مورد بازگو میکند و بدین وسیله نشان میدهد که چرا عزاداری و
شیون و زاری برای شهدای کربال – و به طور کلی همه درگذشتگان – امری غیرشرعی و
بدعتآمیز است .بخش پایانی کتاب ،دالیل مخالفان و موافقان سینهزنی و زنجیرزنی را
بازگو و تحلیل مینماید.
*** 

 -1591بیست نشانه منافقان در قرآن
قباد کاکاخانی
نشانههای منفاقان را با استفاده از آیات قرآن کریم بیان میکند .به تصریح نویسنده،
یماری جامعه بشری بوده و از جمله موضوعاتی است که سعادت
نفاق و دورویی بزرگترین ب
ِ
و شقاوت انسان در دنیا و آخرت با آن گره خورده است ،و مهمترین راه درمان این بیماری،
شناخت درست و صحیح نشانههای آن و سپس ،پرهیز و مبارزه با آن نشانههاست .وی
ِ
ِ
میکوشد تا با بیانی مختصر و گویا ،بیست نشانۀ رفتار نفاقآمیز را بیان کرده و توصیههایی
برای جلوگیری و از بین بردن آنها ارائه دهد..
*** 


 -1601ترجمه قرآن فتح الرحمن  -شاه ولی الله دهلوی
ترجمه فارسی قرآن کریم است .این اثر در میان ترجمههای قدیم قرآن کریم جایگاهی
بلند و ارزشی شایان دارد .چنانکه از نثری شیوا ،سبکی ساده ،و واژهگزینی مناسب
برخوردار است و اگرچه در عصری صورت پذیرفته که فن ترجمه ،شکل حرفهای نیافته بود،
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تبع آن ،ویژگیهای یک ترجمه حرفهای و امروزی را ندارد ،جلوهها و امتیازات افرادی
و به ِ
داراست .به گواهی تمام قرآنپژوهان و مترجمان قرآن کریم که با این اثر آشنا هستند ،اثر
شاه ولیالله دهلوی از جمله ترجمههای وزین و استواری است که ساختار نحوی و صرفی
ِ
ً
آن کامال با آیات قرآن مجید منطبق است و درعینحال ،از استواری و استحکام بسیار نیز
برخوردار .این اثر در سالهای اخیر بازبینی و تصحیح شد تا اشکاالت نگارش و رسمالخطی
آن اصالح شود و در چاپی چشمنواز همراه با خط زیبای عثمانی در اختیار عالقهمندان به
کالم وحی قرار گیرد.
*** 

 -1605دو یار غار
ابوبکر بن حسین
پژوهش مفصلی است که به حقیقتیابی ماجرای هجرت پیامبر به همراه ابوبکر به
مدینه پرداخته و به شبهات شیعه دربارۀ شأن و مقام واالی نخستین خلیفه اسالم پاسخ
میدهد .دوستی دیرینه و عمیق ابوبکر و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلمـ و جانفشانی آن
بزرگمرد در راه اعالی اسالم و یاری پیامبر ،همواره خاری در گلوی دشمنان اسالم و
روافض بوده است ،و آنان کوشیدهاند تا به بهانههای واهی و بیاساس ،در مورد وفاداری و
محبت ابوبکر ـ به ویژه در داستان غار ثورـ شبهه و تردید وارد کنند .نویسنده در این اثر با
استفاده از منابع تفسیری ،حدیثی و تاریخی معتبر ،فضایل حضرت ابوبکر را بیان نموده و
به یاوهسراییهای منافقان و مشرکان (از جمله نجاح طائی و محمدحسین قزوینی) پاسخ
میگوید .وی ابتدا با دهها دلیل و مدرک معتبر ،به شبهات متعدد قزوینی و نجاح جواب
یار غار ،حضرت ابوبکر صدیق بوده است .در فصل
داده و ثابت میکند که منظور قرآن از ِ
آتی ،دوازده شبهه روافض را پیرامون فضیلتهای ابوبکر مطرح و همگی را رد میکند .وی
سپس شبهاتی را که شیعیان دربارۀ شخصیت و دیدگاههای امام ُزهری در این مورد مطرح
میکنند بررسی نموده و نشان میدهد که همگی تا چه اندازه بیپایه و اساس هستند.
بحث درباره لفظ «ثانی اثنین» و «صاحب» و مفهموم حقیقی آنها موضوع فصل آتی کتاب
است .نویسنده در ادامه به بررسی مفهوم ُحزن پرداخته و ادعاهای شیعه را در مورد ترس
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و جاندوستی ابوبکر به کلی باطل مینماید .دیگر موضوعات کتاب عبارتند از :تفسیر «ان
الله معنا» ،مفهوم و مصداق «سکینه» و شرح رخدادهای «لیلة المبیت».
*** 

 -1606آداب زفاف
شیخ ناصرالدین آلبانی
آداب ازدواج و زفاف را بر اساس سنت صحیح اسالمی بیان کرده و توصیههای حضرت
رسول را دربارۀ چگونگی برگزاری مراسم عقد شرح میدهد .نویسنده در اثر حاضر کوشیده
است تا با بهرهگیری از احادیث موثق ،موضوعات مختلف مربوط به ازدواج و آداب زناشویی
را بازگو کند ،و بدین صورت ،راهنمای مناسبی در اختیار نسل جوان جامعۀ اسالم قرار
دهد .وی دعاهای مستحب در هر مرحله را ذکر کرده و احکام فقهی مربوط به آن را نیز
شرح میدهد .در ادامه ،نکاتی دربارۀ شرایط و کیفیت ولیمۀ ازدواج و نحوه دعوت از
میهمانان مراسم را بیان کرده و توصیهها و مستحبات مرتبط با آن را نقل میکند.
*** 


-1608جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران
کدکتابخانهعقی ده  297/48 /1608 :

(رسول جعفریان)
معرفی مهمترین و اثرگذارترین جریانهای سیاسی و فکری در ایران معاصر از روی کار
آمدن محمدرضا پهلوی (1320ش) تا پیروزی انقالب اسالمی است .هدف اصلی نویسنده
در کتاب حاضر ،آن است که به این پرسش پاسخ دهد که چرا و چگونه نیروهای مذهبی و
شخصیتهای روحانی در موقعیت رهبری انقالب ایران قرار گرفتند؛ به بیان دیگر ،با وجود
حکومت سکوالر پهلوی چگونه گرایش مردم به نیروهای مذهبی شکل گرفت .وی بهترین
شیوه برای یافتن پاسخ را مطالعه گرایشهای فکری چهار دهه منتهی به انقالب اسالمی
میداند و تالش میکند تا شخصیتهای اثرگذار در زمینه باورهای اعتقادی مردم را
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دراینباره زمانی معرفی نموده و ضمن بررسی اجمالی آثارشان و شمهای از افکار و عقاید
آنان را نیز بازگو کند .رویکرد اصلی در این نوشتار ،تاریخی است نه جامعهشناختی ،و
نویسنده میکوشد تا با بهرهگیری از دستمایههای تاریخی ،زمینه توسعه فعالیتهای
مذهبی و غلبه آنها را بر حرکتهای سکوالر – اعم از ملی یا مارکسیستی – نشان دهد.
بخش مهم این اثر ،معرفی اصالحگران و دگراندیشان دینی و مصلحانی است که در جهت
پاالیش جامعه شیعه از جهل و خرافات مذهبی گام برداشتند .مهمترین عناوین کتاب
عبارتند از :بازگشت دین ،عرصه جامعه و سیاست .فعالیتهای حوزه علمیه ،حسینیه ارشاد
و دکتر شریعتی ،گروههای فعال مذهبی ،مجاهدین خلق ،نویسندگان برجسته آثار دینی،
جریآنهای تجدیدنظر طلب در عقاید شیعه.
*** 

 -1612ابوهریره :همراه و دوستدار پیامبر
کدکتابخانهعقی ده297/94 /***:



شرح حال و زندگی ابوهریره -رضی الله عنه -را بیان کرده و رابطه دوستانه آن بزرگوار
را با حضرت رسول -صلی الله علیه وسلم -بازگو میکند .کتاب با پیشینۀ خانوادگی
ِ
ابوهریره و نام و نسب او و شرح احوالش قبل از گرایش به اسالم ،آغاز میشود .نویسنده در
مناقب اخالقی آن بزرگوار را یک به یک برشمرده و دالیل محکمی بر عدالت و
ادامه،
ِ
روش ابوهریره را در نقل حدیث توضیح میدهد و
راستگویی او ارائه میدهد .سپس ِ
نمونههایی از اهتمام وی را به امر تبلیغ و ترویج اسالم بیان میکند .بحث در علل دشمنی
شیعه با او و پاسخ به شش شبهه درباره این صحابی بزرگوار رسول خدا کتاب را به پایان
میبرد.
*** 

 -1616دانش آموز ابتدایی در آستان آل و اصحاب
عقاید اسالمی را با زبانی ساده و کودکانه آموزش میدهد .این اثر برای کودکان مسلمان
آموزش اساسیترین باورهای دینی در قالب داستان و
نوشته شده و هدف از تألیف آن،
ِ
ید کتاب ،میتواند تصاویر آن را
سرگرمی است .کودک ضمن خواندن مطالب کوتاه اما مف ِ
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هدفمند آن سرگرم شود .این
رنگآمیزی کند ،شعر و قصه بخواند و با داستانهای کوتاه و
ِ
کار مستقلی است که مخاطب آن ،کودکان سنین  5تا  9سال
اثر ،در نوع خود ،نخستین ِ
است.
*** 

 -1656خداوند بر هر چیز قادر است
کدکتابخانهعقی ده297/21 /1661 :



(شوقی حسن)
بیان درسهای مقدماتی و ساده خداشناسی و توحید با زبان ساده و کودکانه است.
متعدد آن در طبیعت و
نویسنده در این اثر با استفاده از برهان نظم و شواهد و نمونههای
ِ
محیط پیرامون ،نشانههای وجود خداوند را بازگو کرده و اساسیترین عقاید اسالمی ،از
قبیل ـ عدل و معاد ـ را بااستفاده از دالیل منطقی و ساده و بهرهگیری از آیات قرآن
توضیح دهد.
*** 

 -1661ترجمه صحیح مسلم
کدکتابخانهعقی ده 297/21 /1661 :



(مسلم بن حجاج نیشابوری – اختصار کننده :عالمه زکی الدین عبدالعظیم
منذری)
خالصه اخبار و احادیثی است که امام مسلم بن حجاج نیشابوری با نام «الصحیح»
جمعآوری نموده است .وی پانزده سال از زندگی پربار خود را صرف جمعآوری این کتاب
ارزشمند نمود و احادیث آن را از میان سیصد هزار حدیثی که شنیده بود ،انتخاب کرد.
اصل این اثر ،حاوی چهار هزار حدیث است که گزیدهای از آنها را میتواند در اثر حاضر
مطالعه کنید .هدف از تألیف این کتاب آن است که مرجعی مناسب برای نیازهای روزمره
مسلمین در اختیار آنان قرا گیرد تا پاسخگوی پرسشها و مسایل رایج ایشان باشد .روایاتی
که در مختصر صحیح مسلم میخوانیم ،بدون ذکر سلسله راویان ارائه شده تا مطالعه آن
ً
برای خواننده آسان باشد و مستقیما به اصل موضوع پرداخته شود .برخی از موضوعات
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روایتها بدین قرار است :ایمان و ارکان آن ،احکام وضو و غسل ،نماز ،ابواب جمعه ،احکام
اموات ،زکات ،روزه ،حج ،ازدواج و طالق ،نفقه ،رضاع (شیر دادن) ،معامالت ،ارث ،وقف ،نذر
و حدود و دیات.
*** 

 -1667تحریر العقال
کدکتابخانهعقی ده 297/67 /1667 :



(حاج شیخ هادی نجمآبادی)
بیان مفاهیم توحیدی و آموزههای اخالقی و اجتماعی اسالم است .اثر حاضر ،از جمله
ً
کتابهای دوره قاجاریه است که پس از بازبینی و تصحیح ،مجددا چاپ شده است .هدف
نگارنده اثر طرح و توضیح زوایای پنهان مفاهیم توحیدی اسالم برای طالب علوم دینی
است .سبک وی در نگارش این اثر ،ساده و درعینحال ،آمیخته به تلمیحات عرفانی است.
او با اشاره به داستانهای مختلف قرآن ،نتایج توحیدی آنها را گوشزد میکند و تعلیمات
یکایک پیامبران الهی را از این رهگذر بازگو مینماید .سپس به اهداف رسالت پیامبر خاتم-
صلی الله علیه وسلم -و نحوه ابالغ پیام الهی میپردازد و درون مایه قرآن و عقاید و
ارزشهای اسالمی را شرح میدهد .در بخش دوم ،که مصحح کتاب آن را تألیف کرده،
دیدگاه متفکران و علمای همدوره شیخ هادی نجمآبادی (نگارنده کتاب) درباره شخصیت
و آثار وی نقل شده است.
*** 

 -1672پیدایش دولت صفوی
کدکتابخانهعقی ده297/91 /***:



زمینههای تاریخی ،اجتماعی و سیاسی پیدایش حکومت صفوی و نتایج سیاسی و
مذهبی آن را بیان میکند .نویسنده در کتاب حاضر میکوشد با استفاده از منابع دست اول
بسترساز قدرت گرفتن صفویان
تاریخی ،زمینههای سیاسی ،اجتماعی و مذهبیای را که
ِ
بود خاطرنشان ساخته و پیامدها و ابعاد گوناگون این قدرتگیری را شرح دهد .در فصل
نخست که در واقع مقدمه مفصل کتاب است .مترجم بنا به ضروریات ،سلسلههای محلی
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ایران را پس از حمله مغول به همراه جهتگیریهای سیاسی – مذهبی هر کدام معرفی
میکند .در بخش دوم ،نویسنده خالصهای از وضعیت ایران در دوران ایلخانان،
قراقویونلوها و آققویونلوها و جریانها و تحوالت قدرت را توضیح میدهد و درباره چگونگی
رسوخ عقاید صوفیگری و تشیع در میان جامعه ایران سخن میگوید .وی در ادامه ،رویکرد
مغوالن را در قبال اندیشههای شیعی بازگو کرده و سپس به شرح موضعگیری
شخصیتهای مهم این دوره نسبت به گسترش این عقاید میپردازد؛ کسانی همچون:
خواجه نصیرالدین طوسی ،ابن مطهر ،ابن تیمیه و ناصرالدین بیضاوی .وی در فصل بعد،
طریقت صوفیگری اردبیل را مورد مداقه ،قرار داده و این روند را از دوران شیخ صفی تا
شیخ ابراهیم بررسی میکند .از دیگر موضوعات کتاب میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
تأثیر عقاید شیعی بر سربداران و آل مشعشع ،نهضت صفویان از شیخ جنید تا شاه اسماعیل
و نتایج و پیامدهای روی کار آمدن صفویه.
*** 

 -1673مقدمهای در زمینه آزادی در قرآن
کدکتابخانهعقی ده297/159 /***:



رویکرد اسالم را به مقوله آزادی و حدود آن در جامعه تبیین نموده و ابزارهای
محدودکننده و کنترلکننده جامعه را بررسی تحلیل میکند .نویسنده در کتاب حاضر
میکوشد تا با مطالعه دقیق زبانشناختی و بهکارگیری شیوههای جدید آمار ریاضی،
معیارهایی برای بررسی مفاهیم تشریعی و قانونگذاری در قرآن بیاید و آنها را به صورت
دادههای خام به فرمولهای برساخته خود بدهد و نتایج را تحلیل نماید؛ تا بدین صورت،
ً
اطالعاتی کامال علمی و منطقی از بایدها و نبایدهای قرآنی در اختیار داشته باشیم .وی در
فصل نخست ،مفهوم آزادی را در چگونگی رفتار و روابط افراد اجتماع تحلیل میکند .در
این فصل ،پس از بیان شیوههای ابالغ رسالت و عکسالعمل مردم در برابر حضرت رسول
الله صلی الله علیه وسلم ،رابطه اذن و ایمان را بررسی نموده و هشدارهای بازدارندهی
ایجابی در آیات مختلف را در دستهبندیهای مختلف جای میدهد .در فصل بعد،
دستورهای قرآنی درباره نحوه برخورد با مخالفین و دشمنان اسالم را تحلیل میکند .بدین
منظور ،ابتدا میزان آزادی در خصومت و جنگ را شرح داده و سپس به توضیح ضوابط و
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اصول جنگ با دشمنان میپردازد .در بخش پایانی کتاب ،فلسفه اختیار و آزادی از دیدگاه
آزادی گناه ،میزان اختیار و حدود
اسالم را مورد مداقه قرار میدهد و به توصیف مفاهیم
ِ
اختیارات انسان در ّ
مشیت الهی میپردازد .وی این بخش را با بحث درباره سازوکارهای
تأخیر عذاب و حکمت «امهال» و «امالء» به پایان میبرد.
*** 

 -1674بهائیت در ایران
چگونگی پیدایش فرقه انحرافی «بهائیت» و سیر تحوالت تاریخی آن را بیان میکند.
هدف نویسنده از نگارش این اثر ،بررسی چندوچون جنبش بهاییت به عنوان یک حرکت
مذهبی از ابتدای پیدایش تاکنون است .وی میکوشد تا به این پرسشها پاسخ دهد که
فرقههای شیخیه ،بابیه ،ازلیه و بهائیه (که همه را تحت عنوان بهاییگری جمع کردهاند)
ِکی ،چرا ،چگونه و توسط چه کسانی به وجود آمدهاند ،دیدگاهها و اعتقاداتشان چیست و
جنبش
در مقابل حوادث مختلف در ایران چگونه موضعگیری کردهاند .به بیان کلی،
ِ
بهاییت را از زاویه جامعهشناسی سیاسی نگریسته و نحوه تعامل آن با کل جامعه ایران را
بررسی و تحلیل نموده است .او پس از بیان مقدمهای مفصل در باب نظریات اجتماعی
درباره این فرقه و تعاریف کلی ،علل پیدایش بهاییت و ایدئولوژی آن را شرح میدهد و علل
توجه یا بیتوجهی مردم به آنان و واکنش دولتهای غربی نسبت به آن را بیان میکند .در
فصل بعد ،سیر وقایع بهاییگری را قبل و بعد از انقالب ایران توصیف نموده و
موضعگیریهای بهاییان را در چهار دوره قاجاریه ،انقالب مشروطه ،عصر پهلوی و بعدی از
انقالب شرح میدهد .او کتاب را با توضیح موضع بهاییان نسبت به وقایع انقالب ،نحوه
برخورد حکومت ایران با آنان و وضعیت فعلی ایشان به پایان میبرد.
ِ
*** 

 -1675سید اسدالله خرقانی :روحانی نوگرای روزگار مشروطه و
رضاشاه
رسول جعفریان
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زندگینامه و شرح آثار و اندیشههای «اسدالله خرقانی» روحانی دگراندیش و اصالح
طلب ایران معاصر است .جنبش مشروطهخواهی در ایران ،جدای از پیامدهای سیاسی و
اجتماعی ،تأثیرات عمیقی بر نگرشهای دینی جامعه نهاد که یکی از مهمترین آنها پیدایش
حرکتهای اصالح طلبانه دینی برای برونرفت از خرافات مذهبی و عقاید انحرافی شیعی
بود .از جمله شناخته شده ترین و اثرگذارترین شخصیتهای این جنبش ،سید اسدالله
بزرگان بسیاری از اندیشهها و آثار وی الهام گرفتهاند .در این
خرقانی رحمه الله است که
ِ
کتاب ،نویسنده ابتدا شرح حال فعالیتهای سیاسی و اجتماعی او را بیان کرده و
رویکردش نسبت به حرکت مشروطه و پس از آن ،تشکیل «حزب دموکرات» و اقدامات
رضاشاه را شرح میدهد .در بخش دوم ،آثار وی را معرفی نموده و توضیح مختصری درباره
محتوای آنها و رویکرد کلی هر یک ارائه میدهد .در بخش پایانی ،متن کامل رسالههای
«روح التمدن و هویة اإلسالم» و «رد بر کشف حجاب» را میآورد.

 -1677مغازی :تاریخ جنگهای پیامبر اعظم
محمد بن عمر واقدی
سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و شرح حوادث و رویدادهایی است که در غزوات
و سرایا رخ داده است .اثر حاضر ،یکی از معتبرترین و بهترین منابع مربوط به جنگهای
صدر اسالم بوده و بیشک ،در زمره موثقترین منابع پژوهشی تاریخ اسالم و سیره حضرت
رسول صلی الله علیه وسلم به شمار میرود .هدف از ترجمه این اثر ،رفع ابهامات و شبهاتی
است که در ذهن جوانان پاکسیرت در مورد نبردهای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم
ً
و نحوه رفتار ایشان با کفار و اهل کتاب ایجاد شده است .این کتاب ،تقریبا قدیمیترین اثر
در نوع خود محسوب میشود که از دستبرد حادثه و تغییر در امان مانده و نسبت به تاریخ
غزوات «ابن هشام» و سیره «ابوالفداء» یا «ابن سید الناس» بسیار مفصلتر است .به
عالوه ،اهمیت مقام علمی و فضا ِیل واقدی چنان است مؤلفان و مصنفان قرن سوم هجری
به بعد ،به آثارش استناد کرده و اقوال واقدی را معیار حقیقت و وثوق گزارشهای تاریخی
دانستهاند .همچنین ،آراء و اخبار وی مرجع شیعه و سنی بوده و هردو گروه در موردش
اتفاق نظر دارند .او در تألیف این اثر تالش کرده تا در مورد هر جنگ یا سریه ،آیاتی را که
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شأن نزولش مربوط به آن است ذکر کند؛ به طوری که گاه ،فصل جداگانهای بدین منظور
ً
گشوده است؛ مانند قضیه بدر ،احد و بنی نضیر .در این کتاب ،صرفا محتوای جنگها را
نمیخوانیم ،بلکه مطالب آموزنده و درسهای متعدد عقیدتی ،اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی
پندآموز بسیاری درباره صمیمیت و فداکاری و اخالص
آموزندهای میآموزیم و با نکات
ِ
مسلمانان در سایه ارشاد و تربیت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وسلم آشنا خواهیم
شد.
*** 

 -1680درسهایی از توحید
عبدالعزیز داخل مطیری
به شرح مفهوم توحید و شرک پرداخته و نقش آن را در اعتقادات دینی بیان میکند.
مهمترین وجه تمایز اسالم از دیگر ادیان و مکاتب ،اعتقاد به یگانگی خداوند متعال است.
ّ
یف آن ،موضوع کتاب
این عقیده ،خود دارای مراتب و شروطی است ،و آ گاهی از کم و ک ِ
حاضر میباشد .نویسنده در بخش نخست کتاب ،به شرح و تفسیر مفهوم «شهادتین»
پرداخته و آنگاه علل وجوب اطاعت از خدا و رسولش را با بهرهگیری از آیات روشنگر قرآن
کریم و احادیث نبوی بیان میکند .وی پس از توصیف فضایل توحید و فلسفه عبادات در
اسالم ،به توضیح مفصل معنا و مصداقهای کفر ،شرک و نفاق پرداخته و راهکارهایی را
معرفی میکند که به مدد آنها میتوان از نفاق و ریا به دور ماند .او در بخش بعدی ،نواقض
اسالم (یعنی اموری که باعث خروج از دین میشوند) را در ده مورد دستهبندی کرده و در
مورد هر یک توضیح مختصری ارائه میدهد.
*** 

 -1681حج میعادگاه عاشقان
د .نور محمد امرا
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بیان آموزههای تربیتی حج و درسهای اخالقی و تربیتی این رویداد بزرگ اسالمی
است .نویسنده در این اثر میکوشد تا آثار عمیق روحی و ایمانیای را که در اثر سفر معنوی
حج نصیب حجاج میشود بازگو نماید .وی با اشاره به مراحل مختلف فریضه حج درسهای
هر مرحله را شرح داده و مسافران خانۀ خدا را به تفکر در اعمال حج وامیدارد .او کتاب را
با نکات معنوی برگرفته از مقام ابراهیم ،رکن یمانی ،حجراالسود و سعی صفا و مروه آغاز
میکند؛ در بخش بعد ،به توصیف سیمای حج در قرآن کریم پرداخته و مسائلی همچون
جهانبینی توحید ،همدلی ،انضباط و پرهیزکاری را به عنوان نمونههایی از برکات حج از
ِ
دیدگاه قرآن توضیح میدهد .نویسنده در ادامه ،یازده اثر تربیتی حج را شرح داده و آنگاه،
درسهای زندگی حضرت ابراهیم خلیل را برمیشمارد .بخش پایانی کتاب ،توصیههایی است
به حجاج بیت الله الحرام و ضعفهای اخالقی و شخصیتیای که باید از آنها دوری کنند.
*** 

 -1686حقیقت توحید
مؤلف :شیخ محمد حسان ،مترجم :امین پورصادقی
مفهوم توحید در اسالم را شرح داده و شرایط و ارکان تحقق آن را برمیشمارد.
نویسنده در آغاز ،به پیامهای درونی «ال اله اال الله» پرداخته و در ادامه ،دالیل نقلی و
عقلیای را که به اثبات مفهوم توحید در اسالم اختصاص دارد ذکر میکند .وی در بخش
بعد ،به شرح مفاهیم توحید الوهیت وارد شده و یازده اصل مهم را که برای درک آن
ضروری هستند توضیح میدهد .او پس از تشریح دالیل و شرایط «والء» و «براء» ،به
ُ
شدن «ال اله اال الله» پرداخته و نه شرط اساسی را در این مورد نام برده و
شرایط پذیرفته ِ
تشریح میکند .معرفی و توضیح انواع شرک (به عنوان باطلکنندۀ توحید) و فضایل تحقق
کلمۀ توحید ،از جمله دیگر مباحث کتاب است.
*** 

 -1687مشتاقان جنت
مؤلف :محمد العریفی ،مترجم :احمد ظاهر اسلمیار
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مجموعه هشت داستان اخالقی و حکمتآمیز درباره زندگی صحابه پیامبر اکرم است.
نویسنده در این اثر با بهره گیری از معتبرترین منابع حدیثی و تاریخی ،داستانهایی از
دینداری و اخالص مسلمانان صدر اسالم را نقل میکند و نتایج اخالقی و ایمانی هر یک را
برمیشمارد .این حکایات درباره اشتیاق بر جهاد در راه الله ،ارزش صبر ،ویژگیهای توبه
حقیقی میباشد .نویسنده در پایان هر داستان ،مواردی را که میتواند الگوی مناسبی برای
دینداری مسلمانان باشد ،برشمرده و خوانندگان را به پیروی از مشی آنان ترغیب مینماید.
*** 

 -1692نماز و ُ
تارک آن
کم
ح
ِ

مؤلف :امام ابن قیم جوزیه ،مترجم :امین پورصادقی
بررسی حکم شرعی کسی است که به عمد نماز نمیخواند .تردیدی نیست که نماز
مهمترین اصل عبادی اسالم و عامل ارتباط پیوسته بنده با معبود است؛ لذا ترککنندۀ نماز
ً
که عمدا به دستور الهی پشت کرده و آن را نادیده میگیرد ،بر اساس نظر علمای دین با
حکم مجازات مواجه خواهد شد .امام ابن قیم در اثر حاضر ،شرایطی را توضیح میدهد که
منجر به اجرای حکم بر تارک نماز میگردد .وی در آغاز ،جواز قتل تارک را بررسی نموده و
در ادامه ،شرایط دهگانۀ انتساب حکم کفر یا ارتداد به وی را توضیح میدهد .او در فصل
آتی ،پیامدهای معنوی ترک نماز را بیان میکند و سپس احکام نماز قضا و نماز جماعت را
بازگو مینماید .بخش پایانی کتاب ،شرح مبسوطی است دربارۀ شیوۀ نماز پیامبر و سنتهای
واردشده از ایشان در بخشهای مختلف نماز.
*** 

 -1709رهنمودهای رسول الله در مورد احکام جنائز
دکتر خالد بن عبدالعزیز جناحی
بیان توصیهها و سنتهای نبوی دربارۀ آداب عیادت بیمار و احکام تشییع و تدفین
مردگان است .از آنجا که احکام جنازه از جمله مسایلی است که همۀ افراد جامعه بدان
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نیازمندند ،لذا مسائل و رسومی در آن وارد شده که به دور از آموزههای دینی است؛ لذا
نویسنده کوشیده تا به طور اختصار ،رهنمودهای رسول الله را در تمامی امور جنازه برای
ً
مسلمانان ـ خصوصا تشییعکنندگان جنازه ـ به روشنی بیان کند .این احکام با عیادت
مریض شروع گشته و تا دفن میت و تعزیه و سوگواری خانوادهاش را در بر میگیرد ،و در
هر بخش ،رهنمودهای حضرت رسول نقل میگردد؛ از جمله دربارۀ وصیت ،غسل ،تکفین،
زیارت قبور ،عزاداری ،کارهای خیر برای متوفی ،و بدعتهای واردشده در این زمینه.
*** 

 -1710فوائد تقوا و پرهیزکاری برگرفته از قرآن کریم
محمد صالح العثیمین
به بیان حسنات دنیوی و اخروی پرهیزکاری و تقوای الهی اختصاص دارد .به تصریح
نویسنده ،تقوای الله بهترین توشه بنده برای دین و دنیا میباشد؛ بدین معنا که انسان به
وسیله انجام دستورات الهی و دوری از منهیات ،بین خود و عذاب خدا مانعی ایجاد کند ،تا
اینکه بر عبودیت خود برای الله استوار باشد .پس تقوا کل دین است و به طور آشکار فوائد
دنیوی و اخروی بسیار زیادی بر آن مترتب شده است .وی با بهرهگیری از آیات قرآن کریم
یکصد و شانزده مورد از فوایدی را که خداوند متعال بیان فرموده است از قرآن استخراج
کرده و به همراه ترجمه آیات ارائه میدهد.
*** 

 -1711اعترافات یک عاشق
محمد العریفی
مجموعه پندهای حکیمانه و داستانهای عبرتآموز درباره عواقب دوستیهای دختر و
پسر و همچنین گناهانی است که این رویه و رفتار غیر اخالقی در پی دارد .نویسنده در این
کتاب ،موارد متعددی از روابط دختران و پسران مسلمان را ذکر میکند که به فساد و
تباهی کشیده شده و موجبات پشیمانی و حسرت این افراد را فراهم آورده است .وی نشان
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میدهد که اکثر این گونه دوستیها ،که خالف شرع و اخالق اسالمی است ،باعث
سوءاستفادههای ابزاری از یکی از طرفین ـ به ویژه ـ دختران میگردد و آبروی خانوادهها
گر قرآن کریم و روایات نبوی ـ صلی الله
را به خطر میاندازد .او با استناد به آیات هدایت ِ
علیه وسلمـ توصیههای ارزشمندی برای خویشتنداری و دوری از هوسهای دنیوی ارائه
میدهد و جوانان را به پیروی از موازین اجتماعی و خانوادگی اسالم دعوت و ترغیب
مینماید.
*** 

 -1712غربت در دیار فرنگ
محمد العریفی
به بررسی پدیده مهاجرت مسلمانان به کشورهای غربی و احکام هجرت و سکونت در
سرزمین کفار اختصاص دارد .نویسنده در این اثر ،که نثری داستان گونه دارد ،مسائل و
مشکالت روحی ،عاطفی و اجتماعی مسلمانان مهاجر را توضیح میدهد و میکوشد تا با
ِ
استفاده از رهنمودهای قرآن و سنت راه حل آنها را بیان نماید .از آنجا که در زمان اقامت
وی در کشورهای غربی ،افراد مختلف با مشکالت متفاوت به وی مراجعه کردهاند ،در این
اثر میتوانیم با طیف متنوع و گستردهای از این چالشها آشنا شویم و احکام شرعی هر یک
را دریابیم.
*** 

 -1713خداحافظ قهرمان
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
مجموعه حکایتهایی است درباره شخصیتهای دیندار و بزرگ تاریخ و مؤمنانی که
دالورانه بر عقیده و ایمان خویش پافشاری کردند .نویسنده در اثر حاضر ،با بهرهگیری از
روایات تاریخی موثق میکوشد تا راههای مداومت بر دین و باورهای توحیدی صحیح را
بیان کند و نشان دهد که مؤمنانی که نامشان جاودانه شد ،چه راه و رسمی را پیمودهاند.
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وی با استناد به آیات روشنگر قرآن کریم و سخنان گهربار نبوی صلی الله علیه و سلم
ارزش های معنوی حفظ ایمان و تقوای الهی را بازگو کرده و مواهب و سعادتی را
برمیشمارد از این رهگذر نصیب مؤمنان میشود.
*** 

 -1714داستان آن دختر
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
عفاف زنان مؤمن و
مجموعه داستانهای پند آموز و حکمتباری است درباره ایمان و
ِ
پایداری آنها بر اعتقاد و باورهای اسالمی خویش .نویسنده در این اثر ،با بهرهگیری از منابع
موثق تاریخی و حدیثی ،داستان زنان و دخترانی را نقل میکند که با وجود وسوسههای
شیطانی و جلوههای فریبنده دنیایی همچنان بر ایمان خود راسخ بودند و گوهر عفاف و
تقوی خود را حفظ نمودند .وی با بهرهگیری از آیات هدایتگر قرآن کریم ،راههای مداومت
بر اعتقاد دینی را بیان کرده و زنان و دختران مسلمان را به پیروی از الگو های شایسته
دینی و تاریخی فرا میخواند.
*** 

 -1715در شکم نهنگ
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
مجموعه داستانهای عبرتآموز درباره توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال است .این
کتاب نیز همانند دیگر آثار دکتر عریفی ،سرشار از نکات آموزنده اخالقی و داستانهای
پندآمیزی است که میکوشد تا با سبکی دوستانه و صمیمی ،خواننده را به مسیر حق و
حقیقت راهنمایی کند .در اثر حاضر ،داستانهای متنوعی میخوانیم از شخصیتهای
بزرگ تاریخی اسالم و از افراد عادی -در گذشته و حال – که نور ایمان در دلشان تابیدن
گرفته و به آغوش دین پناه بردهاند .در کنار نقل این حکایتهای خواندنی ،آیات قرآن کریم
بخش کتاب و مهمترین کلید راهیابی
و احادیث گرانبهای نبوی صلی الله علیه و سلم زینت ِ
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سعادت و رستگاری است که نویسنده در نقل و نتیجهگیری از آنها اهتمام تمام داشته
است.
*** 

 -1716بیابان شوق
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
مجموعه داستانهای پند آموزی است با موضوع صبر و استقامت بر دین و تحمل
سختیهای این راه مقدس .این داستانها درباره کسانی است که مشتاق بهشت و دیدار
پروردگارشان بودهاند؛ آنان که بی توجه به شهوات و لذتهای زودگذر ،بر عهد و پیمان
خود با الله استوار و ثابتقدم بودند .نویسنده پس از نقل هر داستان ،به آن دسته از آیات
موضوع داستان هستند و سپس نتایج
قرآن و احادیث نبوی اشاره میکند که درباره
ِ
اخالقی هر یک را برمیشمارد و از رهنمودهای الهی و نبوی صلی الله علیه و سلم برای
روشنگری و ارائه طریق بهره میبرد.
*** 

 -1717بر بلندای کوهها
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
مجموعه نکات خواندنی و حکایتهای پندآمیزی است درباره راههای کسب رضایت
پروردگار متعال و نیل به رحمت و مغفرت الهی .نویسنده در این اثر ،داستانهای خواندنی
و جذابی از شخصیتهای بزرگ تاریخ اسالم و مؤمنان معاصر نقل میکند و ارزشهای
اخالقی و ایمانی آنان را برجسته میسازد .او در این داستانها نشان میدهد که آن
بزرگواران چگونه برای رسیدن به رضایت خداوند متعال در تالش و جهد شبانهروزی بودند.
سپس با استفاده از آیات نورانی قرآنکریم و احادیث صحیح نبوی صلی الله علیه و سلم
راههای استقامت بر دین ،دستیابی به رضایت پروردگار و راهیابی به بهشت برین را شرح
میدهد.
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*** 

 -1718عاشقی در اطاق عمل
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
مجموعه حکایتهای پندآمیز و داستانهای آموزندهای است درباره ارزش و اجر واالی
صبر بر بیماری و شکر خدای تعالی در هنگام ناخوشی و مشکالت جسمی .نویسنده که
خود سالها در کشورهای غربی اقامت داشته ،در این اثر میکوشد تا با مقایسه شیوههای
درمانی غربیان برای بیماری العالج –به ویژه مرگ ترحمی– آن را با دستورهای اسالم و
توصیه های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مقایسه نماید و خواننده را به صبر و شکر در
هنگام بیماری فرا خواند  .وی با استفاده از داستانهای قرآنی ،احادیث نبوی و
حکایتهای تاریخی ،موارد متعددی از بیماریهای سخت و دردناک را بر میشمارد و
ُ
توضیح می دهد که بیماران به خاطر تحمل رنج و شکر بر مصیبت ،چه اجر و ثوابی را
نصیب خود نمودند و از این راه ضمن اثبات اشتباه بودن شیوه غربیان در نادیده انگاشتن
معجزات الهی ،خواننده را به شکر و شکیبایی در هنگام سختی فرا میخواند.
*** 

 -1719او یک ملکه است
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
مجموعه ای خواندنی ازحکایتهای اخالقی و روایتهای موثقی است که صبر و پایداری
زنان مسلمان را بر ایمان و عفافشان نشان میدهد و ارزشهای آن را شرح میدهد.
نویسنده ،که خود سالها در کشورهای غربی زندگی کرده است ،داستانهایی را نقل
ً
میکند که یا مستقیما برایش نقل شده و یا از زبان دیگران شنیده است .در کنار آن،
داستانهایی از زندگی بانوان پاکدامن تاریخ و صحابی صدر اسالم روایت میکند که با حفظ
گوهر عفاف و ایمان ،رضوان الهی را بدست آورند .وی پس از هر حکایت ،با استناد به آیات
ِ
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نورانی قرآن و احادیث گرانبار نبوی صلی الله علیه و سلم درسهای مهمی درباره عفاف و
پاکدامنی ارائه میدهد.
*** 

 -1720به دنبال یک شغل خوب
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
مجموعه داستانهای حکمتآمیز و مواعظی است درباره راههای کسب رضایت
پروردگار و نیل به بهشت .به تصریح نویسنده و بر اساس روایات صحیح نبوی صلی الله
علیه و سلم هرگاه خداوند برای بندهای خیر بخواهد ،وی را به کاری نیکو میگمارد که
کار نیکو ،همانا عبادت و پیروی از دستورهای الهی و
موجب رضای الهی خواهد شد و این ِ
رهنمودهای پیامبر پاکش است .او با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات صحیح نبوی
راههای کسب رضایت الهی ،انجام حسنات ،دوری از گناه و دستیابی به خشنودی خالق
متعال را توضیح میدهد و ده توصیه مهم برای نیل به این مقصود ارائه میدهد.
*** 

 -1721گفتمان حجاب
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
اثری روایتگونه درباره شأن و ارزش حجاب و جایگاه آن در اعتقادات اسالمی .نویسنده
در این کتاب ،جزیرهای خیالی را به تصویر کشیده است که نمونهای از جامعه امروز انسانی
است و روابط اسالمی و مبتنی بر شعائر دینی در آن حکمفرماست .او بدین طریق نشان
میدهد که پایبندی به ارزشهای اجتماعی اسالم – به ویژه حجاب و عفاف زنان– چه
نقش انکارناپذیر و بسزایی در آرامش جامعه و استحکام بنیان خانواده ایفا میکند .در
ِ
ادامه ،بیست دلیل از قرآن و سنت بر وجوب حجاب ارائه میدهد و آنگاه اقوال و
دیدگاههای ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت را درباره وجوب پوشاندن چهره و بدن ذکر
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میکند .بخش پایانی کتاب نیز نظرات شخصیتهای بزرگ جهان اسالم را درباره فواید
یت حد شرعی پوشش برای زنان بازگو مینماید.
حجاب و رعا ِ
*** 

 -1722باغچههای مرگ
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
بیان مواعظ و داستانهای عبرتآمیزی است درباره مرگ و عذاب قبر و نحوه حساب و
کتاب اعمال در آخرت .نویسنده در اثر حاضر ،داستانهای خواندنی و حکایات عبرتآموزی
درباره زندگی برخی از بزرگان و افراد مشهور تاریخ نقل میکند و حاالت آنها را در هنگام
مرگ توصیف مینماید .در بعضی موارد نیز آن دسته عواقب ناگوار اعمال و کردار انسانها
را بر میشمارد که موجب سختی مرگ و عذاب قبر آنها شده است .در جایجای کتاب،
آیات قرآن کریم و روایات نبوی صلی الله علیه و سلم روشنگر راه و دلیل و برهان قطعیای
است بر صحت مطالب و نتیجهگیری از داستانهای آن .بدین شکل ،خواننده ،ترکیبی در
اختیار دارد از مطالب خواندنی و آموزههای دین اسالم تا درس عبرتی باشد برای وی و
مراقبت بر کارها ،افکار و سخنان انسان.
*** 

 -1723اشك گلدستهها
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
شأن و ارزش واالی نماز را بیان کرده و راهکارهای مداومت بر آن را شرح میدهد.
نویسنده در کتاب حاضر ،نمازگزاران را موحدان عابدی میداند که حتی گنبد و
گلدستههای مساجد دلتنگ آنها شده و در فراقشان اشک حسرت میریزند .وی در خالل
کتاب ،داستانهای خواندنی و آموزندهای درباره مردان و زنان مسلمان نقل میکند که در
اثر ادای به موقع و خاشعانه نماز ،به درجات رفیعی رسیدند .همچنین با استعانت از آیات
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نورانی قران کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم اجر و پاداش نمازگزاران را توصیف
نموده و مسلمانان را از سهلانگاری نسبت به این فریضه عظیم باز میدارد.
*** 

 -1724اخگر به دستان
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
بیان شیوههای حفظ ایمان و عفاف و مداومت بر عقاید دینی است .نویسنده در این اثر
حکایتهای خواندنی و داستانهای پندآموزی را از زنان برجسته و دینداری نقل می کند
که سختیها ،مصائب شکنجه و رنج را تحمل کردند ولی دست از اعتقادات خود بر
نداشتند .ولی با بهرهگیری از آیات نورانی قران کریم و روایات حکمت بار نبی اکرم صلی
الله علیه وسلم این زنان را اخگر به دستانی میداند که آتش ایمان را با تمام مرارتها و
مشکالتش در دست نگه داشتهاند و حاضر به ترک آن نشدند .همچنین در کتاب حاضر،
داستانهایی میخوانیم درباره زنان و دخترانی که گوهر حجاب و عفاف خود را حفظ کرده
و خود را تسلیم وسوسه های شیطانی ننمودهاند.
*** 

 -1725کلید بهشت
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
مجموعه داستانهای عبرت آموزی است درباره ارزش واالی توحید و راههای حفظ آن
و دوری از شرک و مردهپرستی .نویسنده در اثر حاضر با استعانت از آیات نورانی قرآن کریم
و احادیث صحیح نبوی صلی الله علیه و سلم مفاهیمی همچون ایمان ،توحید و شرک را
توضیح داده و مسلمانان را از خطر خزنده شرک برحذر میدارد .وی با نقل داستانهای
خواندنی ،حکایت مردان و زنانی را بازگو می کند که در اثر جهل و ناآ گاهی نسبت به
چهرههای مختلف شرک ،بدان گرفتار شده و از رحمت خدا محروم ماندند .آنچه تاثیر
گذاری این کتاب را دو چندان میکند ،استنادهای پی در پی به آیات الهی است و نکاتی و
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درسهایی است که می توان از متن و فحوای کالم خدا نتیجه گرفت در مورد راههای
دینداری ،شناخت الله و چگونگی مداومت بر ایمان و عمل صالح.
*** 

 -1726زندگی سعادتمندان
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
مجموعه حکایتهای خواندنی و داستانهای پند آموز درباره راههای دستیابی به
سعادت جاودانی و کسب رضای الهی است .نویسنده در این اثر ،با استفاده از آیات روشنگر
قرآن و روایات نبوی صلی الله علیه و سلم تعریفی جامع از خوشبختی و سعادت ارائه
میدهد .در ادامه ،حکایتهای آموزندهای از زندگی سیره نبوی و زندگی یاران پیامبر صلی
الله علیه و سلم نقل میکند و توضیح میدهد که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم
چگونه آنان را برای نیل به خوشبختی جاودانه هدایت مینمود و چه نصیحتها و
راهکارهایی در اختیار آنان قرار میداد تا بتوانند در آخرت رستگار گردند .وی پس از نقل
هر حکایت ،نتایج اخالقی آن را بر میشمارد و از این راه درسهای مهمی برای تقوی و
پرهیزگاری ارائه میدهد.
*** 

 -1727پایان جهان
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
شانههای قیامت را با استفاده از آیات قرآن و روایات صحیح نبوی صلی الله علیه و سلم
شرح میدهد .نویسنده از نوشتن این اثر دو هدف عمده داشته است :نخست پاسخ گفتن
به شبهات ملحدین و منکران وجود خدا و قیامت ،و دوم بیان مفصل و مبسوط عالئم
نزدیک شدن قیامت و کیفیت بروز و ظهور آن بر پایه اعتقادات صحیح اسالمی .وی بدین
منظور نشانههای قیامت را به سه دسته عالیم دور ،عالیم متوسط و عالیم نزدیک تقسیم
کرده و درباره هر یک به تفصیل سخن میگوید .وی در جایجای کتاب ،تصاویری مربوط
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به هر عالمت ذکر کرده است تا صدق سخن و ادعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را
در این مورد به اثبات رساند .سبک کلی وی در نگارش ،استفاده از پرسش و پاسخهای
خواندنی و کوتاه و پرهیز از درازگویی و اطاله کالم است.
*** 

 -1728داستانهای توبه
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
مجموعه داستانها و حکایتهای واقعی درباره گناه و توبه و حاالت روحی توبهکاران
است .نویسنده در اثر حاضر ،با استفاده از منابع موثق تاریخی و روایی و شنیدهها و دیدهها
شخصی خود ،شرححال برخی از افراد گنهکاری را نقل میکند که نور هدایت در دلشان
ِ
تابیدن گرفته و به آغوش امن رحمت الهی پناه بردهاند .همچنین او با بهرهگیری از آیات
گهربار نبوی ،عواقب گناه را نام میبرد و ضمن بیان ارزشهای
روشنگر قرآن کریم و کالم
ِ
توبه ،شیوه صحیح توبه و استغفار را شرح می دهد.
*** 

 -1729بندگان رحمان  ،نه بندگان رمضان
مؤلف :محمد العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
نکات پند آمیز و یاد داشتهای مناجات گونه نویسنده است که به فضایل و ارزشهای
بیشمار روزه ماه مبارک رمضان اختصاص دارد  .دکتر عریفی در کتاب حاضر با بهرهگیری
از آیات نورانی قرآن کریم ،ارزش و شأن عبادت خالق متعال را شرح میدهد و از این میان،
به فضایل ماه پربرکت رمضان میپردازد .وی روزهداری ِصرف را سبب رضایت الهی
نمیداند ،بلکه نتایج و پیامدهای اخالقی و ایمانیای را برمیشمارد که از روزهداران انتظار
میرود .به تصریح وی ،اگر روزه رمضان موجب ایجاد تحول درونی و افزایش تقوی و
پرهیزگاری فرد نشود ،خالی از ارزش است .او با نقل داستانهای متعدد از تاریخ اسالم و
صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم نشان میدهد که مؤمنین روزهدار حقیقی ،چگونه در
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عمل انسانهای پرهیزگار و مؤمن بودند و تا پای جان دست از عقیده صحیح و باورهای
خود بر نداشتند.
*** 

 -1730برکات رحمان در ماه مبارک رمضان
تألیف :عبدالرزاق البدر ،ترجمه :اسماعیل خدمتی
بیان ارزشهای بیشمار ماه مبارک رمضان و فضایل و برکات آن است .نویسنده در این
اثر ،با بهرهگیری از آیات روشنگر قرآن کریم و احادیث حکمتآمیز نبوی ،فواید جسمی و
معنوی رمضان المبارک را برشمرده و در ادامه ،توضیح میدهد که استقبال ما از این ماه
چگونه باید باشد و چه اعمالی باید انجام دهیم تا عبادتمان مورد رضا و پذیرش الله متعال
قرار گیرد؛ از جملۀ آن اعمال میتوان موارد ذیل را نام برد :شادمانی از رسیدن رمضان،
توبه حقیقی از گناهان گذشته ،محافظت از روزه و مداومت بر قرائت قرآن کریم.
*** 

 -1737حکمت و اهداف حج
تألیف :خالد بن صالح السالمة ،ترجمه :گروه علمی فرهنگی موحدین
بیان فلسفه اعمال و مناسک مختلف حج بیت الله الحرام و نتایج و برکات آن است.
نویسنده در این اثر میکوشد تا جنبه های پنهان سفر معنوی حج را بیان نماید و هدف از
تکتک اعمال آن را شرح دهد تا بدین وسیله ،زائر خانه خدا بتواند با آ گاهی از اهداف و
فلسفه هر عمل ،با اخالص بیشتری آنها را انجام دهد .وی در آغاز ،به زمان و مکان فریضه
حج اشاره کرده و تناسب و هماهنگی آن را با نفس این عمل توضیح میدهد و سپس هفت
نتیجه مهمی را که از این عبادت شریف حاصل میگردد ،برمیشمارد .وی در بخش پایانی
کتاب ،برخی از برکات و ویژگیهای سرزمین مقدس مکه را برشمرده است.

 -1742گزیدهای از سخنان امام علی
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تألیف :خالد بن أحمد الزهرانی ،ترجمه :گروه علمی فرهنگی موحدین
گزیدهای از سخنان امام علی در موضوعات مختلف است .مؤلف این اثر کوشیده است تا
با گردآوری سخنان حضرت علی از البالی منابع شیعی مبانی عقیدتی و فکری آن بزرگوار
را بیان نماید .به عالوه ،نشان میدهد که دیدگاه وی در قبال خالفت ،اصول حکومت
اسالمی و وظایف حاکم چگونه بوده است .وجه تمایز این کتاب ،عیارسنجی باورهای
مذهبی شیعه با سخنان امام علی است؛ آنچنان که در این اثر میخوانیم ،هیچ اعتقادات
مذهبی شیعیان با دیدگاههای علی سازگار نیست و او در طی نامه های و خطبههای خود،
همه آنها را رد و تخطئه نموده است .مولف کتاب نشان میدهد که آن حضرت نه تنها
خلفای سهگانه پیش از خود را قبول داشته و به ایشان احترام میگذاشت ،بلکه از تمامی
یاران پیامبر به بزرگواری و فضل یاد مینمود .او همچنین با استناد به سخنان امام در
نهجالبالغه و دیگر منابع حدیثی شیعه ،ثابت میکند که امام چگونه عصمت و علم غیب و
شفاعت را از خود سلب مینمود .بیشک ،اندیشه منصفانه در مفاهیم این کتاب ،منجر به
بازاندیشی در عقاید نادرست و بدعتآمیز شیعه خواهد بود؛ لذا مطالعه آن را به رهپویان
حقیقت و توحید توصیه میکنیم.
*** 

 -1744اسالم و محیط زیست
رویکرد اسالم را به محیط زیست و نحوه برخورد با پدیدهها و مسایل زیست محیطی
شرح میدهد .هدف از نگارش اثر حاضر ،بیان نحوه نگرش قرآن به محیط پیرامون بشر و
نحوه استفاده صحیح از منابع آن است .نویسنده با بهرهگیری از آیات روشنگر قرآن کریم و
احادیث نبوی ،نشان میدهد که اسالم عزیز چنان دین کاملی است که حتی پرداختن به
مسایل زیستی و نحوه استفاده صحیح از منابع طبیعی را نیز فروگذار نکرده است .وی در
آغاز به بیان راههای جلوگیری از آلودگی آب و هوا پرداخته و در ادامه ،برای اجتناب از
آلودگی غذایی راهکارهایی ارائه میدهد .بحث پیرامون آلودگیهای صوتی و بصری ،و نحوه
حمایت از حیوانات و گیاهان موضوع بخشهای بعدی کتاب است.
*** 
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 -1745تفسیر کابلی (جلد اول)
 -1746تفسیر کابلی (جلد دوم)
 -1747تفسیر کابلی (جلد سوم)
یک دورۀ کامل وفشردۀ تفسیر قرآن کریم است .این تفسیر ،در اصل از روی نسخه اردو
و تحت نظارت گروهی از علمای افغانستان به گویش فارسی دری ترجمه شده است .مفسر
تالش کرده است تا خواندن کتاب را برای خوانندگان عادی جذاب نماید؛ لذا از آوردن
اصطالحات فنی و تخصصی علوم قرآن خودداری کرده است .بنابراین اثر حاضر ،مباحث
واژگانی ،شأن نزول و مبانی صرف و نحو را به صورت گسترده و پیچیده دنبال نمیکند تا
طیف مخاطبان کتاب را گسترده تر نماید .همچنین ،مفاهیم و تفسیر آیات به اختصار آمده
است ،و این باعث شده تا در زمانی کوتاه بتوان با تفسیر بسیاری از آیات قرآن کریم آشنا
شد .وی در ابتدا معنای تمام کلمات آیات را بیان مینماید و سپس به توضیح مفهوم
ومقصود آیه میپردازد.
*** 

 -1823فیلمهای کارتونی و تأثیر آن بر عقیدۀ کودکان
ِ

تألیف :دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
آثار سوء کارتونهای غربی را بر ذهن و عقیدۀ کودکان مسلمان بیان میکند .نویسنده در
آغاز ،تأثیرات عمیق عقیدۀ صحیح بر تربیت کودک را ذکر کرده و چگونگی اثرپذیری
عقیدتی کودکان از والدین و محیط را توضیح میدهد .وی در ادامه ،انگیزهها و چگونگی
پیدایش کارتونهای کودکان را تشریح کرده و آثار نامطبوع روانی آنها را برمیشمارد .او
اشتباهات و تأثیرات مخرب کارتونها را به پنج بخش تقسیم میکند :اثرگذاری بر عقیدۀ
توحید ربوبیت ،اثر بر مبانی توحید الوهیت ،تبلیغ و ترویج دیگر ادیان ،ترویج جادوگری ،و
مسخره کردن عقیدۀ ایمان به آخرت .بخش پایانی کتاب به توضیح راههای مبارزه با این
خرابکاریها و معرفی جایگزینهای مطلوب و مناسب اختصاص دارد.
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*** 

 -1824برخیز!
تألیف :دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی ،ترجمه :محمد امین عبداللهی
اثری خواندنی است دربارۀ معجزات و نشانههای پیامبری حضرت محمد ـ صلی الله
علیه وسلم ـ و ویژگیهای بارز اخالقی و شخصیتی آن بزرگوار .تردیدی نیست که حضرت
رسول ،کاملترین انسان و بهترین الگوی اخالقی ،ایمانی و شخصیتی است ،و شناخت هر
یشتر آن بزرگوار ،عالوه بر آنکه بر ارادت مسلمانان نسبت به ایشان میافزاید،
چه ب ِ
غیرمسلمانان را نیز به پژوهش دربارۀ پیام و شخصیت ایشان وا میدارد .نویسنده در اثر
حاضر ،با استفاده از مهمترین و موثقترین کتب تاریخ اسالم و حدیث ،دهها معجزه از
زندگی پیامبر را بیان کرده و عظمت مقام و شخصیت ایشان را بازگو میکند .وی این
معجزات را در دوازده موضوع مختلف دستهبندی کرده است؛ از جمله :خبر دادن از برخی
امور غیبی ،معجزات تکوینی ،تصرف بر حیوانات ،تأثیر در شفای بیماران ،تأثیر بر
درختان،یاری شدن توسط الله متعال ،و استجابت دعای ایشان.
*** 



