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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مــــــــةدـقمـ
 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه 

هلل ، وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه ورسله سيدنا حممد بن عبد ا

  . إىل يوم الدين

 :وبعـد

 ، العلمية الرسائل من لكثري مناقشة من به قمت ما خالل فمن 

 ألداء متابعتي خالل ومن ، للكتب قراءة أو ، للبحوث حتكيم أو

 أمهية إىل النظر لفت إىل ماسة حاجة يف أننا رأيت اخلطباء من كثري

 من كثري فيه جييد الذي الوقت ففي ، اخلواتيمو باملقدمات العناية

 ، وأبحاثهم كتبهم وخواتيم مقدمات كتابة والباحثني الكتاب

 فإن ، وخواتيمها خطبهم مقدمات إعداد اخلطباء من كثري وجييد

 أعامهلم وخواتيم بمقدمات يعتنوا مل واخلطباء الباحثني بعض

 ، وخامتته العمل قدمةم أمهية بعضهم يدرك مل وربام ، الالزمة العناية

 حماولة إىل دفعني مما ، واخلواتيم املقدمات كتابة فن يدرسوا مل أو

 .األمر هذا أمهية عىل الضوء إلقاء
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 واخلواتيم، املقدمات أمهية عن بتوطئة للموضوع قدمت وقد    

 والرسائل ، والكتب ، واخلطبة ، القصيدة:  من كل مقدمة متضمنة

 التي والتقديامت املقدمات لبعض جنامذ عرضت ثم ، العلمية

 اخلالصات أو اخلواتيم لبعض ونامذج ، الكتب لبعض هبا قدمت

 عىل نرشت التي تلك أو العلمية، األعامل بعض هبا اختتمت التي

 .ملضموهنا تلخيص أو تعريف بمثابة لتكون ، الكتب بعض ظهر

 جمال يف هام موضوع إىل النظر بذلك لفت   قد أكون أن آمال  

 أن( وجل عز) اهلل سائال   ، القول فنون من وغريها واخلطابة لكتابةا

ا جيعله وأن ، العمل هذا يتقبل  يرزقنا وأن الكريم، لوجهه خالص 

 .والتوفيق السداد

 . واملستعان املوفق وهو القصد وراء من واهلل

  

 

  

أ.د/ حممد خمتار مجعة                                                  
 ر األوقافوزي

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية       
 وعضو جممع البحوث اإلسالمية

 باألزهر الشريف 
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 توطئة
 املقدمات واخلواتيم أهمية

  

لكل عمل من األعامل مطلع أو مقدمة أو مستهل ، وخامتة أو 

ا ، كتاب   ا كان أم نثر   ا كان أم رسالة علمية. منتهى ينتهي إليه ، شعر 

اب والدارسون بام أطلقوا عليه براعة االستهالل ، ت  وقد عني الك  

ألن  ؛سواء يف القصيدة أم اخلطبة أم املقالة أم القصة أم األقصوصة 

املطلع هو أول ما يواجه به الشاعر أو الكاتب أو اخلطيب املتلقني 

لفنه ، وعليه أن ينتقي فيه كالمه انتقاء ، بحيث جيعل منه توطئة 

ونفسية وأدبية ملوضوعه ، فإما أن جيتذب القارئ أو السامع علمية 

 إليه أو يرصفه عنه. 

وبالطبع فإن فنيات مقدمة القصيدة غري فنيات مقدمة اخلطبة ، 

أن النقاد  عىلغري الكتاب أو البحث أو الرسالة العلمية ، 

املتخصصني يف مجيع الفنون والعلوم يطلبون جودة املطلع وبراعته 

ا ، أو خطابة ، أو كتابة علمية أو أدبية.: ع ما بعده واتساقه م  شعر 

ا  وإذا كانت مقدمة العمل هي أول ما يطالعك منه ، فيكون دافع 

ا لك عنه ؛  ا ، أو صادًّ ا ملواصلة التفاعل معه قراءة أو استامع  ومشوق 
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فإن خامتة العمل هي آخر ما يقرع األذن أو يؤنس العني منه ، فال 

يمحو حماسن أوائله بمساوئ أواخره ، فإذا كان قد  ينبغي لعاقل أن

ا للقلوب واآلذان واألبصار ؛  استطاع أن جيعل من املطلع مفتاح 

 فإن عليه أن جيعل من اخلامتة قفال حيكم به عمله.

 :  مقدمة القصيدة

ا من الدراسة والنقد ، سواء من أكثر مقدمة أخذت حظًّ  ا وافر 

لتقليدي الذي غالب ا ما يستهله جهة كون القصيدة تنتمي للنمط ا

ا ، أم من جهة كوهنا تنتمي  الشاعر بالغزل أو بكاء الطلل أو هبام مع 

إىل النمط التجديدي أو احلداثي الذي يدخل فيه الشاعر إىل 

افحة دون تقديم بغزل أو بكاء موضوعه مصافحة ويتناوله مك

زن ، أم كان التناول من جهة تناسب أجزاء القصيدة والتواطلل

ا  وا أمن نسيج القصيدة نفسيًّ  ال يتجزأ بينها ، وكون املقدمة جزء 

 .موضوعيًّا أو فنيًّا

ليعرب  يتهميل إىل إعطاء الشاعر حرنويف جمال اإلبداع الشعري 

التي يراها حمققة ملستوى اإلبداع الذي يرنو هو  ةعن جتربته بالطريق

 .إليه -ونرنو نحن معه  -
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 :مقدمة اخلطبة
مقدمة اخلطبة ختتلف باختالف موضوعها ، فمقدمة ال شك أن 

غري مقدمة اخلطبة  -وال سيام يف اجلمع والعيدين  -اخلطبة الدينية 

خطب املناسبات كلتامها ختتلفان بالطبع عن مقدمات السياسية ، و

طلب من اخلطيب االجتامعية كالتهان والتعازي ، فحيث ال ي  

اعي ظروف احلال واملقام السيايس سوى أن حيسن االستهالل ، وير

ها باحلمد ءفإن اخلطبة الدينية تقتيض طبيعتها بد ؛ومستوى خماطبيه 

والثناء عىل اهلل )عز وجل( والصالة والسالم عىل رسوله الكريم 

،  ء عىل موضوعهاام)صىل اهلل عليه وسلم( ، وأن تدل رصاحة أو إي

 وإجياز. وأن تكون بمثابة التهيئة أو التوطئة له يف يّس وسالسة

ا دون يكام  قتيض مقامها أن ختتم بالدعاء ، عىل أن يكون يسري 

ا مشتقًّ  ويا،  إجياز خمل أو إطالة مملة من  احبذا لو كان الدعاء أيض 

ا موضوع اخلطبة ، متصال به  .ا ومتمام  لهخامت  ،  معه ، متسق 

بعض اخلطباء الوقوع يف تنميط  وشاع يف العقود املاضية لدى

 كان اخلطيب يّسد يف مقدمة خطبته، حيث  اخلواتيماملقدمات و

معظم آيات التقوى يف القرآن الكريم لتكون أشبه باملقدمة الثابتة 
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لكل خطبة بغض النظر عن موضوعها ، غري مدرك أن األمر 

ا أن يكون يف املقدمة ، وال يستوجب بالرضورة  بالتقوى ليس ْشط 

، فكل أمر بخري هو  رسد مجيع آيات التقوى أو معظمها أو بعضها

ا.  أمر بالتقوى ، وكل هني عن ْش فهو أمر بالتقوى أيض 

جمموعة أشعار ثابتة جاهزة  ى بعض اخلطباءتكون لد وقد

العواطف بغض النظر عن حياول أن يستثري من خالهلا ة بمقول

 . اتساقها مع املوضوع أو عدم اتساقها معه

ا آليات الدعاء أما يف اخلتام فربام كنت تسمع من بعضهم مجع  

وأحاديثه وما أ ثر منه وما مل يؤثر ، بحيث تسمع من هذا اخلطيب أو 

منمطة ، طويلة وذاك خطب ا هبا مقدمة طويلة ثابتة وخامتة من الدعاء 

ا أو حتليال  ملوضوع أو  وال تكاد جتد بني املقدمة واخلامتة شيئ ا جديد 

ا سوىموقف حتليال  علميًّ  عدة مجل ال صلة هلا  ا أو فقهيًّا أو دعويًّ

 .باملقدمة وال باخلامتة
 

 مقدمة الكتب والرسائل العلمية: 
عن سبب  أن يفصح الباحث يف مقدمتهتتطلب البحوث العلمية 

ومنهجه البحثي ،  أو أسباب اختيار موضوعه ، وخطته العلمية
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وأهم الدراسات التي سبقت يف موضوع بحثه ، واجلديد الذي 

يف بابه وجماله ، ثم تأيت اخلامتة لتلخص أهم يمكن أن يضيفه البحث 

 .نتائج البحث وتربز اجلديد فيه

وإذا كانت مقدمة البحث العلمي هي واجهة الكتاب ، وقد 

فإن عليه ؛ ة لبحثه ـيضطر الباحث إىل كتابة مسودهتا كخطة أولي  

مراجعتها مرات ومرات قبل تصدير الكتاب هبا لتأيت معربة عنه 

 ه وحمتواه. متسقة مع مضمون

أما خامتة الكتاب أو البحث العلمي فهي بالطبع آخر ما يدونه 

لذا فإن عليه أن يتأنى يف  ؛الكاتب أو الباحث بعد أن يفرغ من بحثه 

أنا هنا ، ليربز أهم ما أنتجه أو : صياغتها غاية التأن ، وكأنه يقول 

 أضافه أو انتهى إليه يف كتابه أو بحثه العلمي.

د اخلبري أن يقرر بعد قراءة املقدمة واخلامتة امليض يف ويمكن للناق

قراءة الكتاب أو الرسالة أو عدم امليض فيها ، كام يمكنه أن يبني 

 حكام  ولو أوليًّا عن مستوى الكتاب أو البحث أو الرسالة العلمية. 

ت اب والباحثني أن جيتهدوا غاية  ومن ثمة فإننا ننصح شباب الك 

ون مقدمات وخواتيم بحوثهم معربة عن االجتهاد يف أن تك
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شخصيتهم العلمية من جهة ، وعن مضمون عملهم العلمي من 

جهة أخرى ، وأن ينأوا يف كتابة مقدمات وخواتيم أعامهلم العلمية 

عن كل رضوب النقل أو احلشو أو التعقيد اللفظي أو املعنوي ، 

كشف وأن يعربوا فيهام عن خالصة طرحهم وتناوهلم العلمي بام ي

عن قدراهتم العلمية واإلبداعية واملهارية يف جمال البحث والتأليف 

ا ، وعىل صياغة  ا وإبداع  العلمي ، وقدرهتم عىل إعامل العقل تفكري 

ا  مفاهيمهم بأساليبهم اخلاصة التي يمكن أن تصري مع الزمن طابع 

ا هلم وبصمة خاصة هبم.  مميز 

 

 *        *        * 
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 :املبحث األول
 

 "رؤية" مقدمات سلسلة  

 :ويشمل      
 مقدمات ومخسة تقدميات مخس

 .من هذه السلسلة املاتعة
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 مقدمة كتابنا
 "ةجلاهلية والصحوا"

 

إن معركتنا مع اإلرهاب والتطرف الفكري مل تنته بعد ، حيث 

صار استخدام اجلامعات املتطرفة أحد أهم أدوات حروب اجليل 

حة منها التي تتخذ من استحالل الدماء الرابع ، وال سيام املسل

ا أيديولوجيًّا وواقعيًّا تتقوت منه أو عليه.  واألموال منهج 

ويف سبيل حتقيق أهدافها وأهداف من يدعمها ويموهلا عمدت 

اجلامعات املتطرفة إىل املغالطة وّل أعناق النصوص تارة  ، واجتزائها 

 ارة  أخرى.من سياقها تارة  ، وحتريف الكلم عن مواضعه ت

وقد لعبت مجاعات التطرف الديني عىل عواطف الشباب من 

خالل مصطلحات زائفة ، ظاهرها فيه شحذ اهلمم ، وباطنها من 

قبله الفساد واإلفساد والضالل والبهتان ، ومن األلفاظ التي مح لها 

 ."الصحوة"و "اجلاهلية": املتطرفون ما ال حتتمل 

امعات املتطرفة إطالقه عىل أما لفظ اجلاهلية فقد حاولت اجل

ا ، وهو أمر مردود عليه  بعض جمتمعاتنا املؤمنة املعارصة ظلام  وزور 

ا ، أما من حيث الشكل أو من حيث اللغة  شكال  ومضمون 
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فاجلاهلية التي أ طرلقت عىل الفرتة التي سبقت ظهور اإلسالم ليست 

اإليامن  إهنا من اجلهل نقيض : من اجلهل ضد العلم ، ومل يقل أحد

 أو اإلسالم ؛ إنام هي من اجلهل نقيض احللم.

، عن مرص األزهر -مثال   -من يقول وأما من حيث املضمون ، ف

مرص املساجد واملآذن ، مرص القرآن ، مرص العلم والعلامء ، مرص 

التي يدرس بأزهرها الرشيف نحو مليون طالب وطالبة ، 

من خمتلف دول  ويستضيف عرشات اآلالف من الطالب الوافدين

العامل لدراسة صحيح الدين ، بلد يطوف علامؤه وأئمته خمتلف دول 

العامل لنرش صحيح الدين ، بلد حيتضن القرآن الكريم وأهله ويكرم 

حفظته إنه جمتمع جاهيل ، ال يمكن أن يقول ذلك إال حاقد ، أو 

تغل من أعداء الدين والوطن. سر  حاسد ، أو جاحد ، أو مأجور أو م 

ذلك احلال مع سائر دولنا العربية واإلسالمية التي حاول وك 

املتطرفون أن يتخذوا من وصفها باجلاهلية وسيلة إلفشاهلا أو 

 إسقاطها أو هدمها أو متزيقها.

وأما لفظ )الصحوة( فقد برز كمصطلح تنظريي جلامعة  

 اإلخوان اإلرهابية ومن سار يف ركاهبا من اجلامعات املتطرفة. 



06 

 

منظورهم هي صحوهتم هم ، لكن ضد من ؟ ضد  والصحوة يف

ألن هذه  ؛ومتزيقها وتفكيك بِناها الوطنية أوطاهنم!! قصد إضعافها

اجلامعات ال يمكن أن يكون هلا وجود وال أن حتقق أغراضها 

وأغراض من يموهلا ويستخدمها يف ظل دولة قوية صلبة متامسكة ، 

امعة عندهم فوق فهي ال تقوم إال عىل أنقاض الدول ، ومصلحة اجل

مصلحة الدولة ، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة األمة ، وفوق 

الدنيا وما فيها ، سالحهم الكذب ، وبث الشائعات ، والزور 

والبهتان ، وغايتهم اهلدم والتخريب ، فهم ال حيسنون سوى اهلدم ، 

أما البناء والعمران فهيهات هيهات ، فضال عن أهنم ال يؤمنون 

 لة وطنية.بوطن وال بدو

، ررة إىل العنف، واستحالل الدماءناهيك عن دعواهتم املتك 

واستباحة األموال واألعراض ، ودعوهتم إىل هدم األوطان ، 

خيادعون العامة بمعسول القول ورقيق الكالم ، مردوا عىل نفاق 

ا من لوازم املرحلة ، مما  املجتمع ، واعتربوا ذلك تقية واجبة والزم 

ا من الفطنة واحلذر ، حيث يقول احلق سبحانه : يستوجب منا مزي د 

ِهد  اهلل َعىَل َما يِف  } شر َيا َوي  نر َياِة الد  ل ه  يِف احلرَ ِجب َك َقور عر َوِمَن الن اِس َمن ي 
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رلَِك  ِسَد فِيَها َوُي  ِض لِي فر َرر َصاِم َوإَِذا َتَوىل  َسَعى يِف األر
ِ َو َأَلد  اخلر بِِه َوه  َقلر

َث وَ  رر ِب  الرَفَسادَ احلرَ َل َواهلل  اَل حي  ، ويقول نبينا )َصىل  اهلل  َعَليرِه {الن سر

َم( :  ِ "َوَسل  َتنير ٍر َواِحٍد َمر  حر ِمن  ِمنر ج  َدغ  امل ؤر لر  ."الَ ي 

الصحوة احلقيقية هي صحوة األوطان واألمم ، عندما نعمرها 

ة يف خمتلف بالبناء والتعمري ، ونرى أمتنا يف مصاف الدول املتقدم

 املجاالت والعلوم والفنون.

فمقياس الصحوة احلقيقي هو يف مدى تقدم الدول علميًّا 

يا ، وامتالكها أدوات العرص ، وإسهامها يف إنجازاته ، فلن  واقتصادًّ

، فإن تفوقنا يف أمور  حيرتم الناس ديننا ما مل نتفوق يف أمور دنيانا

 دنيانا احرتم الناس ديننا ودنيانا.

ا هي صحـوة احلقيقيـصحال  م ـوة الضمري ، والقيـة أيض 

،  والتكافل،  ، والرتاحم ، عندما ن عمر الدنيا بالتسامح واألخالق

، وترمجة أخالق  والصدق ، واألمانة ، والوفاء ، ومكارم األخالق

اإلسالم وقيمه وتعاليمه السمحة إىل واقع ملموس يف دنيا الناس ، 

تنا ، فاألمم التي ال تبنى عىل القيم يف سلوكنا وسائر شئون حيا

 واألخالق حتمل عوامل سقوطها يف أصل بنائها وأساس قيامها. 
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الصحوة احلقيقية هي قوة انتامء اإلنسان لوطنه ، وحرصه عىل 

أمنه واستقراره ، فالوطن ِعرض وْشف ، وهو أحد الكليات 

الست التي حرص الرشع احلنيف عىل إحاطتها بسياجات متعددة 

 .  احلفظ والرعاية من

كام أن العمل عىل تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب ْشعي 

ووطني ، فكل ما يؤدي إىل ذلك هو من صحيح معتقدنا ، وكل ما 

يض بنيان الدول أو تعطيل يؤدي إىل اهلدم والتخريب وتقو

، أو تدمري بِناها التحتية ، أو ترويع اآلمنني هبا ، ال عالقة له مسريهتا

 ان، وال بالقيم ، وال بالوطنية ، وال باإلنسانية.باألدي

مع تأكيدنا أن الدين احلقيقي النقي ال حييا يف اهلواء الطلق ، إذ ال 

ردين ال يقيمون ـه ، ذلك أن املشـة حتمله وحتميـة قويـبد له من دول

 دين ا وال دولة. 

ا ، الدين والدولة يتعاضدان يف  الدين والدولة ال يتناقضان أبد 

اد ـالد والعبـبيل سعادة البرشية ، فحيث تكون مصالح البس

 واألوطان املعتربة فثمة ْشع اهلل.

 وق ـا أسس املواطنة املتكافئة يف احلقة يرسخان مع  ـالدين والدول
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ا خلري بالدنا وخري الناس أمجعني ، أن  والواجبات ، وأن نعمل مع 

، األديان سامحة ، ةكام نحبه ألنفسنا ، األديان رمحنحب اخلري لغرينا 

 األديان إنسانية ، األديان عطاء.

ا التكافل املجتمعي ، وأن ال  الدين والدولة يتطلبان منا مجيع 

يكون بيننا جائع وال حمروم وال عاٍر وال مرشد وال حمتاج وال 

 مكروب إال سعينا يف قضاء حاجته وتفريج كربه.

تميز واإلتقان ، الدين والدولة يدفعان إىل العمل واإلنتاج ، وال

ويطاردان البطالة والكسل ، واإلرهاب واإلمهال ، والفساد 

، وإثارة القالقل والفتن ، والَعاملة  واإلفساد ، والتدمري والتخريب

 . واخليانة

ا  بني الدين  -ال جيب أن يكون  -وإن من يتومهون رصاع 

ا حمتام  إما أهنم ال يفهمون األديان فهام    والدولة ويرونه رصاع 

ا ، أو ا ، أو ال يعون طبيعة ال يعون مفهوم الدولة وعي ا تامًّ  صحيح 

العالقة بينهام ، فاخللل ال عالقة له بالدين الصحيح وال بالدولة 

الرشيدة ، إنام ينشأ اخللل من سوء الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة 

 الدولة أو لطبيعة العالقة بينهام.
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دستور الدولة وقوانينها ، غري أننا نؤكد عىل رضورة احرتام 

وإعالء دولة القانون، وأال تنشأ يف الدول سلطات موازية لسلطة 

الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات ، فهو لواء واحد تنضوي حتته 

ويف ظله كل األلوية األخرى ، وهو لواء الدولة الوطنية ، أما أن 

ا للواء الد ولة فهذا حتمل كل مؤسسة أو مجاعة أو جهة لواء موازي 

 خطر داهم ال يستقيم معه أمر الدين وال أمر الدولة.

ا  أؤكد أن كل التنظيامت املتطرفة وال سيام املتدثرة منها : وختام 

بغطاء الدين هي خطر داهم عىل الدين والدولة ، وأن الصحوة 

، والنظر واملتغرياحلقيقية تتطلب منا التفرقة بوضوح بني الثابت 

، ومراعاة ما يقتضيه  ومتطلباتهتجدات العرصبعني االعتبار يف مس

فقه الواقع ، وفقه األولويات ، وفقه املتاح يف ضوء احلفاظ عىل 

 ثوابت الرشع احلنيف.

 

*        *        *
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 مقدمة كتابنا
 "لعقل والنصا"

 

ا من اإلشكاليات الفكرية نشأت عن غلبة مناهج احلفظ  إن كثري 

ناقشة والتحليل ، حيث تصدرت والتلقني عىل مناهج الفهم وامل

قضايا األحكام اجلزئية املناهج التعليمية والبحثية ، عىل حساب 

ومناهج التفكري  -الفقهية واألصولية -االهتامم بالقواعد الكلية 

العقيل واملنطقي ، مما جعلنا نؤكد ونلح يف التناول والتأكيد عىل أنه 

تطبيقاته ، ويف  ال غنى عن إعامل العقل يف فهم صحيح النص ويف

، وأنه ال بد من  إنزال احلكم الرشعي عىل مناطه من الواقع العميل

إعادة قراءة النص يف ضوء مستجدات العرص ومعطيات 

ومتطلبات ما يقتضيه فقه بناء الدول ، فتناول القضايا الفقهية 

والرشعية حيتاج إىل تأهيل خاص وإعداد علمي وْشعي ولغوي 

ل موهبة الفقيه واملفتي ، مما يتطلب مبكر يسهم يف صنع وصق

التحصن بأدوات كثرية ، يف مقدمتها : دراسة العلوم املتعلقة 

بالقرآن الكريم ، إذ ال يمكن أن ت طَلق عىل إنسان صفة فقيٍه أو مفٍت 

وهو ال يعرف الناسخ من املنسوخ ، وال املطلق من املقيد ، وال 
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ل ، وال املحكم من املت شابه ، وال العالقة بني املجمل من املفص 

اللفظ والسبب ، أو العموم واخلصوص ، ودقائق وأرسار هذه 

 املصطلحات.

ا بسنة سيدنا رسول اهلل )صىل اهلل ـ كام ينبغي أن يكون الفقيه عامل

عليه وسلم( ودرجة احلكم عىل األحاديث ومراتبها ، وما ينبغي أن 

م من الرتجيح أو التوفيق عند تعارض ظواهر قد  بعض ألفاظها ،  ي 

فكيف بمن ال يميز بني الثابت واملتغري ، أو سنن العبادات من 

 .!أعامل العادات؟

ا –وينبغي عىل الفقيه  اإلملام بأحوال عرصه ، وواقع  - أيض 

الناس وعاداهتم وتقاليدهم ، وقوانني الدول ودساتريها ، واملواثيق 

ا عىل إ نزال الفتوى عىل والعهود الدولية ومتطلباهتا ، ليكون قادر 

مظاهنا وظروف عرصها ال عىل مظان وظروف عصور أخرى تغري 

 بعدها احلال والزمان ودنيا الناس.

وينبغي أن يتسع أفقنا لفهم النصوص وإسقاطها عىل الواقع ، 

فعندما نتحدث عن الصدق ونطلب من األفراد التحيل به فإننا 

ا  –نطلب  الصادقة هي التي من الدول أن تتحىل به ، فالدول  –أيض 
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تفي بعهودها ومواثيقها والتزاماهتا الدولية، أما الدول التي ال تفي 

ا للقيم واألخالق فمآهلا السقوط  بعهود وال مواثيق ، وال تقيم شأن 

 واالندثار ، يقول الشاعر : 

 الق ما بقيتــإنام األمم األخ

 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

ا جيب أال ننسى حق اجلوار وعندما نتحدث عن حق اجلوار فإنن

الدول ، فكام أن اإلنسان الرشيف ال يؤذي جاره ، وال يسمح أن 

َذى جاره من قِ  ؤر ، ه ، فكذلك الدول العظيمة حترتم حق اجلوار لِ بَ ي 

ا  وال تسمح بأن تؤتى جاراهتا عرب حدودها ، أو أن تكون هي طريق 

 لتّسب املتطرفني إىل أي منها.

اب االستئذان ينبغي أن ننظر إليه بصفة وعندما نتحدث عن آد 

أعم من االستئذان لدخول منزل شخص ما فحسب ، فحرمة 

َل بيت أحد إال  خ  الدول كحرمة البيوت وأشد ، وكام ال جيوز أن َتدر

بإذنه ، فإنه ال جيوز أن تدخل دولة دون اإلذن القانون املعترب 

 لدخوهلا.

 ل احلق سبحانه : وعندما نتحدث عن القصد يف امليش حيث يقو
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َواِت } َصر َكَر األر تَِك إِن  َأنر ضر ِمنر َصور ض  يَِك َواغر ِصدر يِف َمشر َواقر

ِمريِ  ت  احلرَ ا ، {َلَصور ، فإننا نعني القصد يف امليش وعدم االختيال مطلق 

سواء أكان اإلنسان ماشي ا عىل قدميه أم مستقال دراجته أم راكب ا 

ا من االختيال بامليش سيارته ، بل إن االختيال بالسيا رة أشد جرم 

عىل القدمني ؛ ملا يف الثان من كّس نفوس الفقراء ، وأسوأ من ذلك 

أن يصل االستعالء بالنفس إىل جتاوز قواعد السري وقوانني املرور 

الطريق حفاظ ا عىل األنفس واألموال   التي تنظم عملية السري يف

 وسالسة احلركة.

لنهي عن التكرب عىل خلق اهلل فالغاية واملقصد إنام هو ا

واالستعالء عليهم بأي نوع من أنواع االستعالء ، وامليش يف اآلية 

ا به امليش عىل القدمني فقط ، وإنام املقصود به  هنا ليس مقصود 

النهي عن مطلق االختيال والعجب والغرور بالنفس ، حيث يقول 

ا }احلق سبحانه :  ِض َمَرح  َرر رِش يِف األر َض  َواَل مَت َرر ِرَق األر إِن َك َلنر خَتر

ا  وه  ر  ل  َذلَِك َكاَن َسي ئ ه  ِعنرَد َرب َك َمكر َباَل ط وال  * ك  ِ  .{َوَلنر َتبرل َغ اجلر

وهكذا ن عمل العقل يف فهم مقاصد النص بام ييّس للناس أمور 

فاظ عىل احل مع، حياهتم ، وتنصلح به أحوال معاشهم ومعادهم 
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، والتفرقة بوضوح بني  وعدم املساس هبا فاحلنيثوابت الرشع 

املقدس وغري املقدس ، وبني الثابت واملتغري ، فإنزال الثابت منزلة 

املتغري هدم للثوابت ، وإنزال املتغري منزلة الثابت عني اجلمود 

 والتحجر والتخلف عن ركب احلضارة واإلنسانية.

ا من املوضوعات والقضايا ا هلامة ونعرض يف هذا الكتاب عدد 

مثل : الضيق والسعة بني العلامء واجلهالء ، والبصرية يف الدعوة 

، وأسباب رفع  والفتوى ، وحق اجلوار الدول ، وصناعة الوعي

 البالء ، وأبجديات احلوار ، وغريها.

 

 *       *      * 
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 مقدمة كتابنا
 "فقه الدولة وفقه اجلماعة"

 

التي تواجهها ، شتان بني فقه الدول ، والوعي بالتحديات 

وسبل احلفاظ عليها ، وحتمية ومرشوعية الدفاع عنها ، والذود عن 

حياضها ، والتضحية يف سبيلها ، وبني نفعية اجلامعة القائمة يف 

الغالب األعم عىل حماوالت إضعاف الدولة ، قصد اإليقاع بنظامها 

وإحالل اجلامعة حمله ، حتى لو أدى ذلك إىل إسقاط الدولة أو 

ا من خارطة العامل بتفكيكها إىل كيانات صغرية ال تنفع وال حموه

ترض ، أو حتى بشطبها هنائيًّا من عامل الوجود كدولة بتمزيق 

 أوصاهلا وابتالع دول أو قوى أخرى هلا.

وتنظر اجلامعات املتطرفة إىل كل ما يقوي الدولة عىل أنه يف غري 

الطبع يف صاحلها ، وإىل كل ما يضعف الدولة عىل أنه يصب ب

مصلحتها ويقرب أمانيها ، إذ ال يمكن ألي مجاعة من اجلامعات 

املتطرفة أن تقفز عىل السلطة أو جتهز عليها إال يف الدول الضعيفة 

املنهارة املفككة املرتهلة ، فهذه اجلامعات تعمل وفق اسرتاتيجية 

ممنهجة هتدف إىل إحداث نوع من القطيعة بني الشعوب وحكامها ، 
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إهنا تعمل جاهدة عىل شيطنة أي نظام حاكم حتى لو كان  :أو قل 

ى بن اخلطاب نفسه، وتزعم أهنا حامية محسيدنا عمر عىل طريق 

، الوية أعناق النصوص ، وهو ما الدين، حمرفة الكلم عن مواضعه

حذرنا منه نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( ودعانا إىل مواجهته وبيان 

َم ِمنر  "ليه وسلم( : زيغه وزيفه ، فقال )صىل اهلل ع حَيرِمل  َهَذا الرِعلر

تَِحاَل املر برطِلنَِي ،  ِريَف الرَغالنَِي ، َوانر وَن َعنره  حَتر ول ه  ، َينرف  د  ل  َخَلٍف ع  ك 

اِهلنِيَ   البيهقي(. )رواه "َوَتأرِويَل اجلرَ

عىل أن الرشع احلنيف قد حثنا عىل إكرام احلاكم العادل ، 

وإعانته ، وااللتفاف حوله ، يقول نبينا )صىل  والوقوف إىل جانبه ،

لِِم ، "اهلل عليه وسلم(:  يرَبِة املر سر َراَم ِذي الش  اَلِل اهلل: إِكر إِن  ِمنر إِجر

َطاِن  لر َراَم ِذي الس  ايِف َعنره  ، َوإِكر ِ الرَغاِل فِيِه َواجلرَ آِن َغرير رر َوَحاِمل الرق 

ِسطِ   )سنن أيب داود(. "املر قر

إضافة إىل حتريفها الكلم عن  -ن هذه اجلامعات املتطرفة غري أ

قد أصيبت أفكار وعقول أكثر قياداهتا بالشطط أو  -مواضعه 

اجلمود والتحجر ، ناهيك عام أصاب عنارصها واملنتمني إليها من 

ضيق األفق واجلمود عند ظواهر بعض النصوص ، بل عند أقوال 
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أو حتى اآلراء واألقوال غري بعض املتقدمني من العلامء أو الفقهاء 

املدققة ، منزلني هذه األقوال منزلة النص املقدس ، فهم ينزلون 

املستجدات واملتغريات القابلة لالجتهاد والرأي والرأي اآلخر 

منزلة الثابت املقدس ، ويرون ذلك الدين اخلالص واملعدن النقي 

ا الصايف ، يف جهالة وضاللة عمياوين ، وال سيام أن هلم ر ءوس 

ا مستميت ا ،  جهاال  يتكسبون بجهلهم ومجودهم ويدافعون عنه دفاع 

اهلل ال  إِن  "وهذا ما نبهنا إليه نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( بقوله : 

بِض   َجاِل ، َوَلكِنر َيقر وِر الر  د  ه  ِمنر ص  ا َينرَتِزع  تَِزاع  َم انر بِض  الرِعلر َيقر

ر  َلاَمَء ، َحت ى إَِذا مَل ئِل وا الرع  اال، َفس  ه  ا ج  وس  ء  َذ الن اس  ر  َ  ا ، اخت 
برِق َعاملِ ،  ي 

ِ ِعلرٍم، َفَضل وا َوَأَضل وا ا بَِغرير َتور  )رواه البخاري(."َفَأفر

ظهور مجاعات التطرف الديني عىل منطقتنا العربية  لقد جر  

وعىل كثري من الدول اإلسالمية ويالٍت كثرية ، وبخاصة بعد أن 

رة التكسب بالدين أو املتاجرة به واضحة لدى كثري من بدت ظاه

احلركات واجلامعات التي عملت عىل توظيف الدين لتشويه 

خصومها من جهة ، وحتقيق مطامعها السلطوية من جهة أخرى ، 

فصارت حماربة اإلسالم هتمة اجلامعات املتطرفة لكل خصومها 

 السياسيني.
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والتكفري واإلخراج من  ناهيك عن جتاوز ذلك إىل هتم التخوين 

ا منهم لن جيد  مجاعة املسلمني ، بل احلكم عىل املخالفني بأن أحد 

رائحة اجلنة ، مع استباحة دمائهم وأمواهلم وسبي نسائهم ، وبدا 

ا جليًّا عن عمد ال عن غفلة لدى أكثر هذه  خلط األوراق واضح 

بت اجلامعات ، بل إن األمر قد ذهب إىل أبعد من هذا عندما نّص 

هذه األحزاب واحلركات واجلامعات نفسها وصيًّا عىل الدين ، مع 

فقدان كوادرها للتفقه الصحيح فيه ، أو حتى جمرد اإلملام بأصوله 

وأحكامه ، وخروج بعضهم علينا بفتاوى ما أنزل اهلل هبا من 

سلطان ، اللهم إال سلطان النفعية واهلوى والسلطة وحب الظهور 

 أحيان ا.

ا إليه لقد أعطى هؤ الء املتسرتون باإلسالم املنتسبون زور 

الذرائع أكثر من مرة ألعداء األمة للتدخل يف شئوهنا حتت ذرائع 

متعددة ، املعلن منها مواجهة اإلرهاب ، وغري املعلن هو إضعاف 

دولنا أو تفتيتها أو تفكيكها أو السيطرة عىل مقدراهتا االقتصادية أو 

أو الوطني فيها ، ثم خرجت من عباءة  اجلغرافية أو القرار السيايس

هذه اجلامعات واحلركات واألحزاب مجاعات بائسة يائسة أخذت 
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تتبنى العنف واإلرهاب والتكفري والتفجري والعمليات االنتحارية 

ا ، ووجدت بعض قوى االستعباد املسمى االستعامر  ا ومنهج  مسلك 

نتحاريني اجلديد يف هذه اجلامعات اليائسة من التكفرييني واال

ضالتها ، فتعهدهتا ونمتها وغذهتا وأمدهتا باملال والسالح ، لتحقيق 

مآرهبا يف تفتيت كيان املنطقة العربية واالستيالء عىل خرياهتا 

ومقدراهتا من جهة ، وتشويه صورة اإلسالم وربطه باإلرهاب من 

 جهة أخرى.

فبعد أن كان املسلمون هم رسل السالم إىل العامل أخذت 

م ت سّوق عىل أهنا رديف اإلرهاب والقتل والدمار ، وتنامت صورهت

، والتقطتها جهات ومؤسسات حاقدة  "اإلسالموفوبيا"ظاهرة 

عىل اإلسالم واملسلمني فغذهتا ونمتها ، وكلام مخدت نارها نفخوا 

ا مسلط ا عىل رقابنا.  يف رمادها لتظل مشتعلة سيف 

ا أن ينكر وال يمكن لعاقل أو وطني أو فاهم لدينه فه ام  صحيح 

ا  ا وزيف  أن حصاد دعوة هذه اجلامعات املتطرفة املتدثرة ظلام  وزور 

ا شديد املرارة ا مرًّ ا ،  بعباءة الدين كان حصاد  ، فقد زرعوا أشواك 

ا علينا بذل أقىص اجلهد إلصالح  فَجنَينا حنظال  وعلقام  ، وصار لزام 

 ما أفسدته هذه اجلامعات الضالة املارقة.
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ا وواجب ا متعين ا عىل أهل العلم املتخصصني كام   صار لزام 

الفامهني الواعني الوطنيني أن يضاعفوا اجلهد ، لنفي انتحال 

املبطلني ، وحتريف الغالني ، وتأويل اجلاهلني ، ال تأخذهم يف ذلك 

 لومة الئم.

 الدولة فقه -وقد اجتهدت أن أصحح يف ثنايا هذا الكتاب  

ا من املفاهيم اخلاطئة حول بناء الدولة ، وأن كثري   -اجلامعة  وفقه

ا أن مصالح  ألقي الضوء عىل أمهية احلفاظ عليها ، مبين ا ومؤكد 

ا من الكيانات املوازية  األوطان ال تنفك عن مقاصد األديان ، حمذر 

داخل الدول التي تنازع الدولة سلطاهتا واملؤسسات اختصاصاهتا ، 

ا بني التعددية السياسية املطلوبة والكيانات املوازية اخلطرة ،  مفرق 

كام فرقت بني املصلحة يف منظور الدولة وفوىض اجلامعة ، ونبهت 

إىل خطورة السقوط االقتصادي للدول ، وإىل رضورة اهتامم الدول 

بحدودها ، وبوحدهتا الوطنية وحتقيق املواطنة املتكافئة بني أبنائها 

 و اجلنس أو العرق.دون متييز عىل أساس الدين أو اللون أ

 

 *         *        * 
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  مقدمة كتابنا
 " الكليات الست" 

 

املبني عىل وضع األمور يف  -يف إطار مرشوعنا التجديدي 

نصاهبا من حيث التفرقة بني الثابت واملتغري ، ورفع القداسة عن 

غري املقدس من األشخاص واآلراء البرشية، وقرص التقديس عىل 

وعىل كتاب اهلل )عز وجل( وسنة نبيه )صىل اهلل عليه الذات اإلهلية 

وسلم( ، من خالل القراءة العرصية للنصوص ، تلك القراءة 

الرامية إىل اخلروج من دوائر احلفظ والتلقني والتقليد إىل فضاءات 

الفهم والتفكري ، والتأمل والتدبر ، واالجتهاد يف ضوء مقتضيات 

راءة للمقاصد العامة الرضورية تأيت هذه الق -الواقع ومستجداته 

 املعرب عنها بالكليات أو املقاصد الكلية. 

وقد نبعت فكرة هذا الكتاب وتبلورت من شدة اهتاممي بقضية 

الدولة الوطنية وبيان مرشوعيتها ، وما وصل إليه حال بعض 

اجلامعات املتطرفة املنكرة لفضل الوطن عليها ، والتي حاولت 

 -خاطئة بني الدين والدولة ، فإما أن تكون وضع الناس يف تقابلية 

مع الدين أو مع الدولة وكأهنام نقيضان ، مع أن  -يف منظورهم 
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فظ يف اهلواء الطلق ، إنام ال بد له من  الدين ال َينشأ وال حي مى وال حي 

دولة حتميه وترفع لواءه عاليا ، وقد قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل 

ا من بالد املسلمني  صار اجلهاد ودفع العدو فرض عني عىل أهل بلد 

هذا البلد : رجاهلم ونسائهم ، كبريهم وصغريهم ، قوُيم 

وضعيفهم ، مسلحهم وأعزهلم ، كل وفق استطاعته ومكنته ، حتى 

ا من  ا ، ولو مل يكن الدفاع عن الديار واألوطان مقصد  لو فنوا مجيع 

ينجوا  أهم مقاصد الرشع لكان هلم أن يرتكوا األوطان وأن

 بأنفسهم وبدينهم .

وقد نظرت يف أمر هذه الكليات من حيث عددها وترتيبها 

فرأيت أهنا ليست قرآنا وال سنة ، إنام هي آراء واجتهادات يف ضوء 

ا  رؤية العلامء واملجتهدين ملا جيب احلفاظ عليه باعتباره أمر 

ا  .رضوريًّ

ال يقل أمهية وبام أن احلفاظ عىل الوطن وعىل بناء الدولة وكياهنا 

عام ذكره العلامء من الكليات األخرى ، إذ ال يوجد عاقل وال 

وطني ْشيف ال يكون عىل استعداد ألن يفتدي وطنه بنفسه وماله ، 

فإننا نرى رضورة إدراج حفظ األوطان يف عداد هذه الكليات ، وال 
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سيام يف زماننا هذا ، حيث تتعرض أوطاننا لالستهداف وحماوالت 

مما جيعلنا نقرر وباطمئنان أن الكليات ينبغي أن تكون  التفكيك ،

النسل "ستًّا، هي: الدين، والوطن ، والنفس ، والعقل ، واملال ، و

 ."والنسب والعرض

وقد عنيت يف هذه الدراسة بالرؤية العامة للمقاصد وما ينبغي 

أن يندرج حتتها من األمور الكلية ، فاحلفاظ عىل الدين مقصوده 

فاظ عىل أصل الدين ومقاصده ، أما عند التفصيل فقد األسمى احل

يتقدم حفظ النفس عىل التمسك ببعض الفروع ، فلإلنسان املضطر 

ا ما حيفظ به أصل النفس ، كام أن  أن يأكل من امليتة املحرمة ْشع 

اإلنسان الوطني صاحب الدين قد يقتيض األمر افتداءه لوطنه 

طنه دين ا ووطنية ، كام أن بنفسه وماله ، وعليه أن يلبي نداء و

اإلنسان احلر الكريم قد يذود عن عرضه بنفسه وماله ، وقد يذود 

و  وَن مالِِه فه  تِل د  عن ماله بنفسه ، ويف احلديث الرشيف: )منر ق 

وَن ِدينِِه َفهو  تِل د  و شهيٌد ، َوَمنر ق  وَن دِمِه فه  تَل د  َشهيٌد ، ومنر ق 

لِ  وَن أهر تِل د  و شهيٌد شهيٌد ، ومنر ق   .(ِه فه 
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تمل األذى اليسري لدفع الرضر الكبري، فقد يتسامح  وقد حي 

اإلنسان يف حق ماله أو جزء منه حفاظ ا عىل نفسه ، وقد يظهر 

ا ، كمن أكره عىل  ا خالف ما يبطن حفاظ ا عىل النفس أيض  مضطرًّ

اء واألصوليون ـا قرر الفقهـان ، وكمـه مطمئن باإليمـر وقلبـالكف

دة اليسرية قد حتتمل لتحقيق مصلحة كبرية ، وال تدفع أن املفس

املفسدة اليسرية بتضييع املصلحة الكبرية ، مما جعلني أركز حديثي 

ا احلكم عىل الفرعيات وترتيب  عىل املقاصد الكلية العامة ، تارك 

أولوياهتا لبحث كل مسألة عىل حدة يف ضوء مقتضيات األحوال 

ه ويستوجبه فقه الواقع واملآلأو حيت  والزمان واملكان، وما يقتضيه  ، م 

إذ مل يكن مقصدنا من البحث حرص ما يتعلق به من اجلزئيات 

والفرعيات ، إنام كان املقصد هو الرؤية العامة ، وإلقاء الضوء عىل 

املقاصد الكلية ، وفتح ساحات وآفاق أوسع أمام االجتهاد 

ة الوضوح ملا والتفكري ، ومراعاة مقتضيات العرص يف رؤية شديد

هو ثابت مقدس ينبغي احلفاظ عليه ، وما هو متغري وغري مقدس 

قابل لالجتهاد وإعادة النظر ، سائال  اهلل )عز وجل( أن أكون قد 

 وفقت فيام قصدت.

*          *          *
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  مقدمة كتابنا
 "بناء الوعي "

 

ا،  ا سهال وال يسري  وال تشكيل وعي أمة أو بناء ذاكرهتا ليس أمر 

يتم بني حلظة وأخرى أو بني عشية وضحاها، إنام هو عملية شاقة 

ومركبة، وأصعب منه إعادة بناء هذه الذاكرة أو ردها إىل ما عسى 

أن تكون قد فقدته من مرتكزاهتا، فام بالكم لو كانت هذه الذاكرة 

،  قد تعرضت للتشويه أو حماوالت الطمس أو املحو أو االختطاف

 ؟! ذلك قد استمر لعقود أو لقرونكان وال سيام لو 

لقد تعرضت ذاكرة األمة عرب تارخيها الطويل ملحاوالت عديدة 

من املحو أو الشطب أو التغيري، ناهيك عن حماوالت االختطاف 

، وأصبحنا يف حاجة ماسة إىل اسرتداد  وحاالت اخلمول واجلمود

ن علق هبا م هذه الذاكرة من خالل إعادة تنشيطها وختليصها مما

حماوالت املحو أو  شوائب يف مراحل االختطاف والتشويه جراء

األمة ومن وظفوه خلدمتهم  الشطب أو التغييب ، التي قام هبا أعداء

 من مجاعات التطرف واإلرهاب.

 د استخدموا ــا قـرة أمتنـو عىل ذاكـوا السطـوإذا كان من حاول
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ستيالء عىل هذه املغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتارخيية لال

الذاكرة فإن واجبنا مسابقة الزمن لكشف هذه املغالطات وتصحيح 

املفاهيم اخلاطئة، وبيان أوجه احلق والصواب باحلجة والربهان من 

خالل نرش الفكر الوسطي املستنري، يف املجال الدعوي والثقايف 

والتعليمي والرتبوي واإلعالمي، وإحالل مناهج الفهم والتفكري 

داع واالبتكار حمل مناهج احلفظ والتلقني والتقليد، مع اعتبار واإلب

العمل عىل خلق حالة من الوعي املستنري واسرتداد ذاكرة األمة التي 

كانت خمتطفة أولوية لدى العلامء واملفكرين واملثقفني وقادة الرأي 

 والفكر .

 ات التيـديـام بحجم التحـاء الوعي يتطلب اإلملـعىل أن بن

ألننا دون إدراك هذه التحديات ودون الوعي هبا ال يمكن  تواجهنا

 ناجحة أو ناجعة هلا، وإذا كان املناطقة يؤكدون أن أن نضع حلوال  

احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره، فإن معاجلته أو مواجهة ما 

يرتبط به من حتديات ال يمكن أن تتم دون سرب أغوار وأعامق هذا 

 التصور.

 ا ـملقي   "وعيـاء الـبن"ذا الكتاب ـلك يأيت ها يف ذـا منـوإسهام  



38 

 

الضوء عىل عدد من املوضوعات اهلادفة إىل خلق حالة من الوعي 

بالواقع، والوعي بالتحديات ، وحماولة اإلسهام يف حلها أو فك 

 يف اخلروج من حالة التشظي والتأزم الفكري إىل حالة شفرهتا، أمال  

رية التي تعمل عىل بناء من الرشاد الفكري والديناميكية الفك

ا .  الذاكرة وبناء األمة مع 

ا من املوضوعات والقضايا  وقد تناولت يف هذا الكتاب عدد 

، مثل: إرادة التغيري،  ، وجمتمعية ، وثقافية ، ووطنية احليوية : دينية

، والوعي بخطورة  ، والوعي املائي والوعي بالقضية السكانية

اطر اإلحلاد، وأمهية العمق املخدرات واإلدمان، والوعي بمخ

األفريقي، وفقه املواطنة، وبناء الدول، ومحاية األوطان، وحروب 

اجليل اخلامس، وتفكيك حواضن اإلرهاب، وخطورة الشائعات، 

ه ـ، وفق ظـاق الغليـوالصورة الذهنية لألفراد واملجتمعات، وامليث

 .ا من املوضوعاتـ، وغريه ة السياسيةاـاحلي

إلسهام يف تشكيل وعي األمة واسرتداد ذاكرهتا كام ُيدف إىل ا

الرشيدة من خالل إعادة تنشيطها وختليصها مما علق هبا من شوائب 

يف مراحل االختطاف والتشويه جراء حماوالت املحو أو الشطب أو 
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التغييب ، التي قام هبا أعداء األمة ومن وظفوه خلدمتهم من 

 مجاعات التطرف واإلرهاب.

مع غريه من املحاوالت  –يسهم هذا الكتاب وإنني ألؤمل أن 

، اب ت  األمة من السياسيني والك   م  اجلادة لكل املهمومني هبَ 

والرتبويني  ، واملعلمني، واإلعالميني ، واملثقفني ، واملفكرين 

 يف إعادة بناء الذاكرة الواعية ملجتمعنا وأمتنا. -الوطنيني

 

 *          *         *
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 تقدمينا لكتاب
"واعد الفقه الكليةق "

(*) 
 

قد غلبت لعقود طويلة وربام لقرون عديدة قضايا التقليد عىل ل

قضايا اإلبداع والتجديد ، وغلبت مناهج احلفظ والتلقني ، وطغت 

عىل مناهج الفهم والتفكري ، مما نتج عنه تقديس أو ما يشبه 

التقديس لغري املقدس من اآلراء واألفكار والرشوح املتعلقة 

ألحكام اجلزئية والفتاوى القابلة للتغري بتغري الزمان أو املكان أو با

أحوال الناس وأعرافهم وعاداهتم وواقع حياهتم مما مل يرد فيه نص 

ا يف عرص معني أو بيئة معينة أو ا وداللة ، فام كان راجح  قاطع ثبوت  

ا إذا تغري من ظروف حالة أو أحوال معينة قد يصبح مرجوح  

                                                           
هورية ، : أ.د/شوقي عالم مفتي اجلمهذا الكتاب شارك يف إعداده كلٌّ من)*( 

اجلبال رئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العليا ، أ.د/حممد عبد الستار و

، الدراسات العليا األسبق بجامعة األزهركلية عميد أ.د/حممد سامل أبو عايص و

بجامعة  أ.د/رمضان حممد عيد هتيمي عميد كلية الرشيعة والقانون األسبقو

بكلية الدراسات اإلسالمية ساعد املالفقه  أستاذد/هان سيد متام واألزهر ، 

 التفسري وعلوم القرآن أستاذد/يارس أمحد مريس ووالعربية للبنني بالقاهرة ، 

  . ، مع مشاركتنا وتقديمنا له بكلية أصول الدين بالقاهرة املساعد
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كان أو احلال ما يستدعي إعادة النظر يف احلكم أو العرص أو امل

َتى به غريه أوىل منه يف اإلفتاء به  الفتوى ، وقد يصبح الرأي املفر

 نتيجة لتغري هذه املعطيات. 

وقد أدى االعتامد عىل حفظ بعض األحكام الفقهية اجلزئية مع  

، ضعف االهتامم بالقواعد الكلية ، وفقه املقاصد ، وفقه األولويات 

وأصول االستنباط ، إىل حالة من التعصب الشديد لدى بعض 

املقلدين من جهة ، وضيق األفق واجلمود والتحجر عند الرأي 

، إضافة إىل أن حرص  املحفوظ لدى بعضهم من جهة أخرى

 ، اجلزئيات واإلحاطة هبا أمر شبه مستحيل إن مل يكن مستحيال  

ا جيب أن نعود ناهيك عن مستجدات األمور ومستحدثاهتا ، لذ

وبقوة إىل ما يرسخ مناهج الفهم والتفكري وإعامل العقل من خالل 

دراسة علم أصول الفقه ، وقواعد الفقه الكلية ، وفقه املقاصد ، 

وفقه األولويات ، وفقه الواقع ، مؤكدين أن األحكام الفقهية 

اجلزئية املستنبطة من خالل اجتهاد املجتهدين يف قراءة النصوص يف 

القواعد الكلية واألصولية وفهم مقاصد النصوص ومراميها  ضوء

ا ، وأن بعضها قابل للتغيري وفق مقتضيات الزمان ليست قرآن  
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واملكان واألحوال واألشخاص ، وقابل للرأي والرأي اآلخر ، 

فاألقوال الراجحة ليست معصومة ، واألقوال املرجوحة ليست 

ختصاص واالجتهاد مهدومة ، طاملا أن القائل هبا من أهل اال

والنظر يف ضوء الدليل الرشعي املعترب واملقاصد العامة للرشيعة، 

يقول اإلمام الشاطبي )رمحه اهلل( : إن  ، وهو ما أكده علامؤنا األوائل

األصل يف العادات االلتفات إىل املعان ، وباالستقراء وجدنا 

ا ملصالح العباد ، واألحكام العادية تدور ع ليها حيثام الشارع قاصد 

دارت ، فرتى اليشء الواحد ي منَع يف حال ال تكون فيه مصلحة ، 

 . فإذا كان فيه مصلحة جاز

ويقرر اإلمام القرايف )رمحه اهلل( : أن إِجراَء األحكام التي  

ِ تلك العوائد خالف  اإِلمجاع وجهالٌة يف  ها العوائد  مع تغري  َرك  در م 

من ذلك البلد إىِل بَلٍد آخر  الّدين ، ويقول : بل لو خرجنا نحن

هم عىل خالِف عادِة البلد الذ ي كنا فيه أفتيناهم بعادِة عوائد 

، ومل نعترب عادَة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إِذا َقِدَم علينا بلدهم

فتِه إاِل  بعادِة بلِده  ٌة للبلد الذي نحن فيه مل ن  َضاد  ه م  أحٌد من بلٍد عاَدت 

 دون عادِة بلدنا.
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يقول ابن القيم )رمحه اهلل( : ومن أفتى الناس بمجرد املنقول و 

يف الكتب عىل اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم 

 . وأضل وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد ضل  

ويقول ابن عابدين )رمحه اهلل( : إن املسائل الفقهية إما أن تكون  

ن االجتهاد ثابتة برصيح النص وإما أن تكون ثابتة برضب م

والرأي ، وكثري منها يبنيه املجتهد عىل ما كان يف عرف زمانه بحيث 

 ، وهلذا لو كان يف زمان العرف احلادث لقال بخالف ما قاله أوال  

قالوا يف ْشوط االجتهاد : إنه ال بد من معرفة عادات الناس ، 

 . فكثري من األحكام ختتلف باختالف الزمان لتغري عرف أهله

علينا أن نفرق بني الثابت واملتغري ، وبني ما هو من  ومن ثمة 

شئون العقائد واملعامالت ، وما هو من شئون نظام الدولة ، فإن 

تنزيل أي منها منزلة اآلخر خلل يف الفهم ورضب من اجلهل ، كام 

جيب أن نفرق بني ما هو من شئون األفراد ، وما هو من شئون 

الترصف فيام يتصل بشئون  الدول ، ومن له احلق يف الفتوى أو

الدول ، وهلذا أكدنا أن إعالن التعبئة العامة للدفاع عن حدود 

الدولة وكياهنا املعرب عنه يف كتب الرتاث بإعالن اجلهاد هو من 
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اختصاص ول األمر ، وليس من اختصاص آحاد الناس أو مجاعة 

ا أنه ليس آلحاد الناس أو عامتهم احلكم  عىل منهم ، كام أكدنا أيض 

أحد بالكفر أو اخلروج من امللة ، وإنام يثبت ذلك بحكم قضائي 

هنائي وبات ، خلطورة ما يرتتب عىل احلكم بالتكفري واإلخراج من 

الدين ، وللعلامء بيان ما يرتتب عىل الفعل ال احلكم عىل 

األشخاص، مما يتطلب التفرقة بني تكفري غرِي املعني وتكفري املعني ، 

 ه للعلامء واآلخر احلكم فيه للقضاء.فاألول األمر في

املتمثل يف الدستور "وعلينا أن ندرك أن رأي احلاكم  

حيسم اخلالف يف األمور املتغرية التي حتتمل الرأي  "والقانون

ا.   والرأي اآلخر يف ضوء حتقيق املصلحة املعتربة ْشع 

كام أن علينا أن نعمل عىل نرش ثقافة التفكري يف سائر جوانب  

اة الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية ، واخلروج من احلي

دائرة القوالب اجلاهزة واألنامط اجلامدة إىل رؤية تتسم بالفكر 

وإعامل العقل، وأن نعمل عىل حتريك هذا اجلمود من خالل العمل 

عىل نرش ثقافة التفكري وإعامل العقل ومراعاة مقتضيات الواقع ، 

ا عىل  غري أن هناك من يعترب جمرد التفكري يف التجديد خروج 
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ا هلا ، حتى وإن مل يكن لألمر املجتَهد فيه أدنى صلة  الثوابت وهدم 

بالثوابت ، أو بام هو معلوم من الدين بالرضورة وما هو قطعي 

الثبوت قطعي الداللة، فقد تبنى منهج اجلمود والتكفري واإلخراج 

هم من أهل العلم أو أهل من الدين أناس ال علم هلم وال فقه ، وال 

االختصاص أو حتى داريس العلوم الرشعية من مظاهنا املعتربة ، 

مّسعني يف رمي املجتمع بالتبديع ، ثم التجهيل ، فالتكفري ، حتى 

وصل األمر بغالهتم إىل التفجري واستباحة الدماء ؛ مما يتطلب 

رف حركة رسيعة وقوية وغري هّيابة ملواجهة اجلمود والفكر املتط

ا  حتى نخلص املجتمع واإلنسانية من خطر اجلهل الرشعي  ؛مع 

ا  والتطرف الفكري وما قد يتبع ذلك من تبني اإلرهاب منهج 

ا.   وسلوك 

عىل أننا نؤكد أنه ال يكفي ملن يتصدى لقضايا التجديد أن يكون 

 ببعض القواعد دون بعض ، وال أن يكون جمرد حافظ للقواعد ـامًّ لم  

:  نيها وال مدرك لدقائقها ، فال يقف عند قوهلمغري فاهم ملعا

، دون أن يدرك أن الرضر ال يزال برضر مثله أو  "الرضر يزال "

أكرب منه ، وأن الرضر اخلاص ي تحمل لدفع الرضر العام ، وال يقف 
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، "درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة  "عند حدود قوهلم : 

يدفع بتضييع املصلحة  دون أن يدرك أن درء املفسدة اليسرية ال

الكبرية ، وأنه إذا تعارضت مفسدتان د فعت األشد باألخف ، بل 

عليه أن يسرب أغوار هذه القواعد بام يمكنه من احلكم الدقيق عىل 

 األمور.

ومن ثمة كان إعدادنا هلذا الكتاب يف ضوء خطة متكاملة لقراءة  

ستجداته ، عرصية لرتاثنا العلمي والفقهي تراعي ظروف الواقع وم

،  "هم املقاصدي للسنة النبوية الف"مؤملني أن يسهم مع كتايّب : 

وما صدر عن وزارة األوقاف املرصية من  "الكليات الست"و

إصدارات عرصية يف تشكيل الوعي املستنري الذي نسعى إىل حتقيقه 

وحتويله إىل حالة استنارة عامة وواسعة يف إطار خطتنا املتكاملة 

الديني ، مؤكدين أننا لن نتوقف بإذن اهلل تعاىل عن  لتجديد اخلطاب

ا منضبط ا  مواصلة مسرية التجديد ما دام فينا نفس نتنفسه جتديد 

ا خدمة لديننا ووطننا ، وعمال    وقراءة واعية للنصوص وللواقع مع 

عىل خلق حالة وعي ديني وسطي مستنري ، وتصحيح ما شوهته 

ب األفهام السقيمة واجلامدة اجلامعات املتطرفة واملتشددة وأصحا
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من بعض جوانب الصفحة النقية لديننا السمح العظيم الذي جاء 

رمحة للعاملني ، حيث يقول احلق سبحانه خماطب ا نبينا )صىل اهلل عليه 

ة  }وسلم( : َ نَاَك إاِل  َرمحر َسلر َعاملنَِيَ  َوَما َأرر  .{ل لر

 

*        *        *
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 تقدمينا لكتاب
"الدول فقه بناء "

 (*)  
 

قوٌة للدين ، وقوٌة للوطن ، وقوٌة والدولة قوٌة جلميع أبنائها ،  قوة  

لألمة ، وقد قالوا: رجل فقري يف دولة غنية قوية خري من رجل غني 

يف دولة فقرية ضعيفة؛ ألن األول له دولة حتمله وحتميه يف الداخل 

 واخلارج ، واآلخر ال ظهر له.

وتقوية  مؤسساهتا مطلب ا ْشعيًّا ووطنيًّا ومن ثمة كان بناء الدولة 

وحياتيًّا جلميع أبنائها ، وبقدر إيامن كل منهم بحق الوطن ، وقوة 

انتامئه إليه ، وعطائه له ، واستعداده للتضحية يف سبيله ، تكون قوة  

الوطن ، وبقدر اختالل هذا االنتامء أو ضعف ذلك العطاء ، 

ال يف سبيل الوطن ، يكون والنكوص عن التضحية بالنفس أو بامل

ضعف الدول أو سقوطها أو متزقها ، كام أن الوقوف بقوة خلف 

 احلاكم العادل مطلب ْشعي ووطني ال يستقر أمر الدول إال به.

                                                           
: أ.د/عبد اهلل مربوك النجار عضو جممع  هذا الكتاب شارك يف إعداده كلٌّ من )*(

أ.د/سيف رجب قزامل عميد كلية الرشيعة والقانون و،  البحوث اإلسالمية

أ.د/إبراهيم صالح اهلدهد عضو جممع البحوث اإلسالمية ، وبطنطا األسبق ، 

 .أ.د/حممد سامل أبو عايص عميد كلية الدراسات العليا األسبق بجامعة األزهرو
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ا سهال  أو هين ا ، إنام هي   عىل أن مسألة بناء الدول ليست أمر 

 ، حتتاج إىل خربات تراكمية كبرية ، عملية شاقة شديدة التعقيد

لبة ، وعمل دءوب ، ورؤية ثاقبٍة يف خمتلف املجاالت  وإرادة ص 

ا ـظ عىل أمنهـوة الدولة وحتافـزز قـات التي تعـواالجتاه

واستقرارها ، مع القدرة عىل قراءة الواقع وفهم حتدياته وفك 

شفراته وحل طالسمه ، والتعامل معه عىل أسس علمية ومنطقية يف 

 ضوء تلكم اخلربات املرتاكمة.

مع تأكيدنا أن األمم والدول ال تبنى بغري العلم والعمل اجلاد، 

وتكون ، فاألمم التي ال تنتج مقوماهتا األساسية، واجلهد والعرق

 عالة عىل غريها ال متلك كلمتها وال استقالل قرارها.

،  وإىل جانب العلم والعمل ال بد من الوالء واالنتامء للوطن

وإدراك أن ،  الح اخلاصة والشخصيةوإيثار مصاحله العامة عىل املص

مصالح األوطان من صميم مقاصد األديان ، وأن كل ما ينال من 

ة ـان والقيم الوطنيـدياىف مع كل األـا يتنـقوة الدولة أو كياهن

، فالتضحية يف سبيل الوطن والشهادة يف سبيله من أعىل واإلنسانية

 درجات الشهادة يف سبيل اهلل )عز وجل(.
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ال بقاء ألمة أو حضارة بال قيم وال أخالق ، فاألمم التي كام أنه  

ال تقوم وال تبنى عىل القيم واألخالق حتمل عوامل سقوطها يف 

 أصل بنائها وأسس قيامها ، ومصريها إىل الزوال واالندثار.

وعلينا أن نفرق بوضوح بني فقه الدول ، والوعي بالتحديات 

مرشوعية الدفاع عنها ، التي تواجهها ، وسبل احلفاظ عليها ، و

وبني نفعية اجلامعات املتطرفة التي تعمل عىل إضعاف الدول ، 

قصد اإليقاع بنظامها وإحالل اجلامعة حمله ، حتى لو أدى ذلك إىل 

، بتفكيكها إىل كيانات الدولة أو حموها من خارطة العاملإسقاط 

وجود صغرية ال تنفع وال ترض ، أو حتى بشطبها هنائيًّا من عامل ال

، يبها يف أمم أخرى أو ثقافات أخرىكدولة ، بتمزيق أوصاهلا وتذو

فهذه اجلامعات ال تقوم إال عىل أنقاض الدول ، ومصلحة اجلامعة 

عندهم فوق مصلحة الدولة ، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة 

 . األمة ، بل فوق كل املصالح املعتربة

ها يف نحو إن حماولة اجلامعات اإلرهابية إعادة متركز عنارص

اثنتني ومخسني دولة إلعادة بناء صفوفها واالنقضاض عىل ما 

تستطيع من الدول حال ضعفها يتطلب منا العمل اجلاد واملواجهة 
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الشاملة لتفنيد أباطيلها وأغاليطها املنحرفة املدمرة لألوطان 

والدول، فهذه اجلامعات أدوات مستخدمة لصالح أعداء ديننا 

 سالمية.وأمتنا العربية واإل

 ، ، وفقدان اهلوية فقدان الذات: ونؤكد أن فقدان الوطن يعني  

ضياع كل : ضياع الوطن يعني ووفقدان الدفء ، وفقدان األمان ، 

، واحلّسة عىل مرابع  الغربةيشء ، يعني اهلوان ، والشتات ، و

، ويعني بالرضورة فقدان كثري من األهل واألحبة ورفقاء الصبا

 الدرب والعمر.

د قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل لوطنه فانظر إىل وق

مدى والئه له وحنينه إليه ، فمن ال خري فيه لوطنه فال خري فيه 

.   أصال 

وقد ذكر لنا التاريخ البرشي عىل اختالف دوله وعصوره نامذج 

مأساوية لفقدان الوطن ، وما تعرض له فاقدوه من ذل وهوان ، 

نرِدي يف وصف ما حل ببعض ملوك حيث يقول أبو البقاء الر  

 الطوائف نتيجة فقدان الوطن:

ا يف منازهلم  باألمس كانوا ملوك 

 ر عبدانــواليوم هم يف بالد الش
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ا ملا أجريته من تعديل يف بيته.  مع استامحة أيب البقاء عذر 

وباستقراء التاريخ نجد أنه مل تسقط دولة من الدول إال كانت 

هم أسباب سقوطها وترشذمها ، مما يقتيض اخليانة والعاملة أحد أ

التنبه خلطورة اخلونة ، والعمالء ، واملأجورين، ويتطلب أن يكون 

ا ، وسيفها مصلت ا عىل رقاب كل اخلونة  صوت الدولة عالي ا وقويًّ

والعمالء ، ومن يدعمهم ، أو يأوُيم ، أو يتسرت عليهم؛ ألهنم خطر 

 داهم عىل الدين والدولة.

ا ولن يكون ، ولن نسمح باملساس نحن ال نخرت ع دين ا جديد 

بثوابت ديننا ولن يكون ، إنام نبحث عن الفهم الصحيح للدين 

بتقويم ما اعوّج من األفهام ، وتصحيح ما انحرف من مسارات 

الفهم عن عمد أو جهل ، ومهمتنا نفي انتحال املبطلني ، وتأويل 

ين ، وقطع دابر اجلاهلني ، وحتريف الغالني ، واملتاجرين بالد

، وعدم السامح باكتساب املتطرفني  التطرف الفكري وسد منافذه

ا جديدة ، بل العمل عىل حمارصته والقضاء عىل تطرفهم حيث  أرض 

 كانوا.

 وهذا يتطلب أن نكون عىل يقظة تامة ، وأال نغفل عن قضيتنا أو 
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تغفو أعيننا عنها، فقد حذرنا القرآن الكريم من اغتنام األعداء 

وا َلور }للحظات غفلتنا ، حيث يقول احلق سبحانه:  َود  ال ِذيَن َكَفر 

مر َميرَلة  َواِحَدة   مر َفَيِميل وَن َعَليرك  تَِعتِك  مر َوَأمر لَِحتِك  ل وَن َعنر َأسر ف  ، {َتغر

وال شك أن العلم والفكر والثقافة أحد أهم أسلحتنا يف مواجهة 

ا مضنية لتصويب ما  التطرف واإلرهاب ، وهو ما يتطلب منا جهود 

حرفته اجلامعات املتطرفة من مفاهيم اخلطاب الديني السمح 

 الرشيد.

وقد كرشت لنا عن أنياهبا ، فيجب أال ،  إن احلرب رضوس

نتأخر حتى ال تكون عظت نا بأنفسنا ، فالعاقل من وعظ بغريه ، 

والشقي من وعظ بنفسه ، وحتى ال تكون نتيجة تأخرنا ما قاله 

 ر العريب:الشاع

 رج اللوىــم بمنعــد نصحتهـولق

 فلم يستبينوا النصح إال ضحى غد

ويف هذا الكتاب نخبة من البحوث املختارة من أعامل املؤمتر 

الدول الثالثني الذي عقده املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 

فقه بناء  ":  م حتت عنوان51/9/5159، 52يومي ،  بالقاهرة
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، مع توصيات املؤمتر ، ووثيقة القاهرة  "ة ... رؤية عرصي الدول

 للمواطنة الصادرة عنه. 
 

*         *         * 
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 تقدمينا لكتاب
"تنظيم النسل ومتغريات العصر "

(*)  
 

إذا كنا نؤمن إيامن ا حقيقيًّا بدور العلم وأمهيته ، ودور التخطيط 

نطلق  والدراسات املستقبلية يف جمال التنمية ، فإننا ال يمكن أن

ا غري مبنية عىل العلم والدراسة املتخصصة.  أحكام 

ونؤكد أن تصحيح املفاهيم اخلاطئة فيام يتصل بالقضايا 

السكانية يدخل يف صميم جتديد وتصويب اخلطاب الديني 

َيا " : وتصحيح مساره ، وهذا نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( يقول

م   َتَطاَع ِمنرك  َباِب َمِن اسر رَشَ الش  َبرَصِ  َمعر ه  َأَغض  لِلر جر َفإِن  َيَتَزو  الرَباَءَة َفلر

ه  لَه  ِوَجاٌء  ِم َفإِن  ور َتطِعر َفَعَليرِه بِالص  ر َيسر ِج ، َوَمنر مَل َفرر َصن  لِلر  "َوَأحر

)متفق عليه( ، فاشرتط )صىل اهلل عليه وسلم( الباءة التي تشمل 

فهي ْشط  القدرة عىل اإلنفاق كرشط للزواج ، ومن باب أوىل

لإلنجاب، فام بالكم باإلنجاب املتعدد؟! أمل يقل النبي )صىل اهلل 

َضي َع َمنر يقوت"عليه وسلم( :  ام  َأنر ي  ِء إِثر : ، ويف رواية "َكَفى بِاملرَرر

                                                           
عضو جممع البحوث  -: أ.د/عبد اهلل مربوك النجار الكتاب من تأليف )*(

 . سالميةاإل
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َضي َع َمنر َيع ول   ىَكف " ام  َأنر ي  ِء إِثر ، وال شك أن قوله )صىل اهلل  "بِاملرر

ر  ا ال لبس  عليه وسلم( : )َوَمنر مَل ِم( قد بنّي بيان  ور تَطِعر َفَعَليرِه بِالص  َيسر

 . فيه أن االستطاعة هنا ليست االستطاعة البدنية فحسب

ولطاملا أكدنا أن الكثرة إما أن تكون كثرة صاحلة قوية منتجة 

متقدمة يمكن أن نباهي هبا األمم يف الدنيا ، وأن يباهي نبينا )صىل 

يوم القيامة ، فتكون كثرة نافعة مطلوبة ،  اهلل عليه وسلم( هبا األمم

وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل ، عالة عىل غريها ، جاهلة ، 

 . متخلفة ، يف ذيل األمم ، فهي والعدم سواء

كام نؤكد أن القدرة ليست هي القدرة املادية فقط إنام هي القدرة 

ا وقدرة عىل إد ا وتربويًّ ارة شئون بمفهومها الشامل بدنيًّا وماديًّ

 . األرسة ، وكل ما يشمل جوانب العناية هبا والرعاية هلا

وليست القدرة الفردية وحدها مناط األمر ، بل األمر يتجاوز 

قدرات األفراد إىل إمكانات الدول يف توفري اخلدمات التي ال يمكن 

أن يوفرها آحاد األفراد بأنفسهم ألنفسهم، ومن هنا كان حال 

أهم العوامل التي جيب أن توضع يف احلسبان وإمكانات الدول أحد 

يف كل جوانب العملية السكانية ، فام استحق أن يولد من عاش 

 لنفسه.
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عىل أن تناولنا للقضية جيب أال يقترص فقط عىل اجلوانب 

االقتصادية إنام جيب أن يربز إىل جانب هذه اآلثار االقتصادية كل 

عية التي يمكن أن اآلثار الصحية والنفسية واألرسية واملجتم

تنعكس عىل حياة األطفال واألبوين واألرسة كلها ، ثم املجتمع ، 

والدولة ، فالزيادة السكانية غري املنضبطة ال ينعكس أثرها عىل 

ا للدول التي ال  ا بالغ  الفرد أو األرسة فحسب ، إنام قد تشكل رضر 

 . ا السكانيةـــم يف معاجلة قضاياهــتأخذ بأسباب العل

 أكيدنا عىل عدة أمور: مع ت

أن قضية تنظيم النسل واملشكالت السكانية هي من املتغريات  -5

التي خيتلف احلكم فيها من زمان إىل زمان ، ومن مكان إىل مكان ، 

ومن دولة إىل أخرى ، بحيث ال يستطيع أي عامل أن يعطي فيها 

ا. ا أو عامًّ  حكام  قاطع 

إىل أيٍد عاملة ولدُيا  ففي الوقت الذي حتتاج فيه بعض الدول 

من فرص العمل ومن املقومات واإلمكانات ما يتطلب زيادة 

األيدي العاملة لدُيا يكون اإلنجاب مطلب ا ، وتكون الكثرة سبيال  

من سبل تقدم هذا البلد ، أما الدول التي ال متكنها ظروفها من 
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ة ، توفري املقومات املطلوبة من الصحة ، والتعليم ، والبنى التحتي

وفرص العمل الالزمة يف حالة الكثرة غري املنضبطة تصبح الكثرة 

هنا كغثاء السيل ، وإن أي عاقل ليدرك أنه إذا تعارض الكيف 

 والكم كانت العربة واملباهاة احلقيقية بالكيف ال بالكم.

أن املتأمل يف الرشيعة اإلسالمية جيد أهنا أولت إعداد اإلنسان  -5

ا بمراحل احلمل ، عناية خاصة ، بداية م ن تكوين األرسة ، مرور 

والوالدة ، والرضاعة ، فكفلت له حقه يف الرضاعة الطبيعية 

، حيث يقول تعاىل : حتى ينمو يف صحة جيدة ؛حولني كاملني 

ا } ر  ه  َوفَِصال ه  َثاَلث وَن َشهر ل  َوالرَوالَِدات   }، ويقول سبحانه :  {َومَحر

ن  َح  اَلَده  َن َأور ِضعر رر َضاَعَة ي  تِم  الر  َنر َأَراَد َأن ي 
ِ ملِ ِ َكاِمَلنير َلنير ، وقد  {ور

ا عىل حق الرضيع  عد  الفقهاء إيقاع احلمل مع اإلرضاع جور 

واجلنني ، وسّموا لبن األم التي جتمع بني احلمل واإلرضاع لبن 

ا  من حق أخيه ، مما الغيلة ، وكأن كالًّ من الطفلني قد اقتطع جزء 

ا للضعف.حدمهاقد يعرض أ  ، أو يعرضهام مع 

أن قضية تنظيم النسل لون من ألوان وفاء الوالدين بحقوق  -3

أبنائهم ، فكل رب أرسة مسئول عن أبنائه يف الرتبية القويمة ، 
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ا لدينه  ا نافع  والتعليم الصحيح ، والتنشئة السوية ؛ ليكون عضو 

ِب ووطنه ، يقول سيدنا عمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه( :  َأد 

؟. َته  ئ وٌل َعنر َوَلِدَك ، َما َعل مر نََك ، َفإِن َك َمسر  ابر

، وال شك أن األمم التي حتسن تعليم أبنائها ، وإعدادهم 

وإنام  ؛وتأهيلهم أمم تتقدم وترتقي ، فالعربة ليست بالكثرة العددية 

بالصالح والنفع ، فإن القلة التي يرجى خريها وبركتها خري من 

لتي ال خري فيها ، وهذا ما أكده القرآن الكريم يف قوله الكثرة ا

ِن اهلل َواهلل َمَع  } تعاىل: ن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبتر فَِئة  َكثرَِية  بِإِذر َكم م 

ابِِرينَ   .{الص 

أن األنبياء )عليهم السالم( عندما طلبوا الولد إنام طلبوا الولد  -4

 إبراهيم )عليه السالم( الصالح ال مطلق الولد ، فهذا نبي اهلل

نيَ }يقول :  احِلِ ، وهذا سيدنا زكريا )عليه {َرب  َهبر ِل ِمَن الص 

ة  َطي َبة  إِن َك َسِميع  }السالم( يقول :  ي  ر  نرَك ذ  َرب  َهبر ِل ِمنر َلد 

َعاءِ  ا:  {الد  نَك َولِيًّا}، ويقول أيض  ، وأهل العلم  {َفَهبر ِل ِمن ل د 

وقفة ، يقولون : إن سيدنا زكريا )عليه السالم( مل يطلب هلم هنا 

ين ، فقال كام  الولد ألجل مصلحة دنيوية بل طلبه ألجل الد 
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ه  }حكى عنه القرآن الكريم :  َعلر ق وَب َواجر نِي َوَيِرث  ِمنر آِل َيعر َيِرث 

، أي: يرث العلم واحلكمة والنبوة والدعوة إىل اهلل  {َرب  َرِضيًّا

ومل يقل عند طلبه )أولياء( باجلمع، وإنام طلب وليًّا ،  تعاىل ،

فليست العربة بالكثرة وإنام بالصالح ، يقول أحد احلكامء : 

والصالح هنا مطلق شامل لكل ما فيه صالح أمر الدنيا واآلخرة ، 

ا عىل جانب دون  ا قارص  وليس الصالح املطلوب يف الولد صالح 

الذي يعرب عنه حديث النبي جانب ، إنام مطلق الصالح الشامل 

ٌ َوَأَحب  إىل  ")صىل اهلل عليه وسلم( :  ِمن  الَقِوي  َخرير اهلل ِمَن املر ؤر

ِعيِف  ِمِن الض  والقوة هنا عامة ، تعني املؤمن القوي بدنيًّا  "امل ؤر

ا ، فلن حيرتم الناس ديننا ما مل  وصحيًّا وعلميًّا وثقافيًّا واقتصاديًّ

نا ، فإن تفوقنا يف أمور دنيانا احرتم الناس ديننا نتفوق يف أمر دنيا

 ودنيانا.

 -العرص ومتغريات النسل تنظيم -ويف هذا الكتاب الذي نقدمه 

يتناول فضيلة األستاذ الدكتور/عبد اهلل النجار اجلوانب العلمية 

ا ، نسأل اهلل العيل  ا ومتميز  والفقهية لتنظيم النسل تناوال  علميًّا دقيق 

 يرزقنا حسن الفهم لديننا ، والسداد يف القول والعمل. العظيم أن
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 تقدمينا لكتاب

" حنو استخدام رشيد للمياه..  نعمة املاء"
(*)  

 

أهم التحديات املعارصة ، وأن  ىحدإال شك أن قضية املياه 

ا يف كثري من مناطق العامل ،  التحوالت املناخية قد تزيد األمور تعقيد 

وحتى يف حالة  ،ا وإقليميًّا ودوليًّا بقضايا املياه مما يتطلب وعي ا وطنيًّ 

الوفرة املائية فاحلفاظ عىل املاء وترشيد استخدامه أمر مطلوب، 

فعندما مر  النبي )صىل اهلل عليه وسلم( بَِسيدنا سعرد بن أيب وقاص 

د  ؟( ،  ف  َيا َسعر َ أ  ، َقاَل: )َما َهَذا الّس  َو َيَتَوض  )ريض اهلل عنه( َوه 

اٌف؟ فَقاَل )صىل اهلل عليه وسلم( :  َ وِء إرِسر ض  َقاَل سعد : َويِف الرو 

نرَت َعىَل هَنٍَر َجاٍر(  ، كام أننا نجد بعض )رواه أمحد()َنَعمر َوإِنر ك 

الدول رغم الوفرة املائية الشديدة لدُيا تطبق الرتشيد بقوة ، ويف 

                                                           
 كلية عميد)*( هذا الكتاب شارك يف إعداده كلٌّ من: أ.د/حممد سامل أبو عايص 

املساعد الفقه  أستاذد/هان سيد متام و،  األزهر بجامعة األسبق العليا الدراسات

 أستاذد/يارس أمحد مريس وبكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة ، 

د/أيمن عيل أبو وبكلية أصول الدين بالقاهرة ،  ملساعدا التفسري وعلوم القرآن

 األوقاف. اإلدارة املركزية لشئون الدعوة بوزارة أعاملبتسيريالقائم بعمر 
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شعب ،  أعىل درجاته ، حتى يصري الرتشيد ثقافة جمتمع ، وثقافة

وثقافة أمة ، وهذا هو منهج ديننا احلنيف الذي نبذ اإلرساف يف كل 

ف وا  }يشء وهنى عنه ، يقول احلق سبحانه :  ِ ه  َواَل ت ّسر ِب   اَل  إِن   حي 

فنِيَ  ِ ا }[ ، ويقول سبحانه : 35: ]األعراف {املر ّسر رر َتبرِذير  َبذ  إِن   َواَل ت 

َياطنِِي  َواَن الش  ِريَن َكان وا إِخر يرَطان   َوَكانَ املر َبذ  ا لَِرب هِ  الش  ور   { َكف 

 ؛التبذير أعم من أن يكون يف املال، وال شك أن [52-51]اإلرساء:

فإنه يشمل التبذير يف مجيع املجاالت بام فيها اإلرساف يف استخدام 

 املاء وغريه.

ِرَف الشعب املرصي منذ نشأته بأن عقيدته تقوم عىل ولقد   ع 

احرتام نعمة مياه هنر النيل ، وتقوم ثقافة أبنائه منذ القدم عىل 

احلرص عىل هنر النيل وعدم تلويثه ، واعتبار تلويثه جريمة من 

اجلرائم الكربى ، وقد كان املرصي القديم يكتب ضمن وصاياه يف 

وكذا من اجلرائم ، وأنه مل يلوث ماء هناية حياته أنه مل يفعل كذا 

النهر ، وكأنه يتقرب إىل إهله هبذه الفضيلة ، وابتعاده عن تلك 

اجلريمة النكراء ، جريمة تلويث مياه النهر ، فهذه ثقافة املرصيني 

 منذ القدم ، وعقيدهتم منذ األزل يف احرتام مياه النهر ، واحلفاظ عىل 

https://quran4all.net/ar/tafsir/1/17/27
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/17/27
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/17/27
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  . أكدت عليه ْشيعتنا الغراءاملياه ، وعدم تلويثها ، وهو ما 

تحدث عن أمهية نعمة ت وقد تضمن الكتاب جمموعة أبحاث 

املياه ، وأثرها يف بناء احلضارات ، ورضورة املحافظة عليها من 

خالل ترشيد استهالكها ، وعدم االعتداء عليها، مع ملحق فني من 

تكون إعداد وزارة املوارد املائية والري؛ ألن كل نقطة ماء يمكن أن 

سبب ا يف حياة إنسان ، أو حيوان ، أو طائر ، أو نبات ، وإهدار كل 

نقطة ماء قد يعني إهدار حياة ، كام أن كل نقطة ماء تساوي ماال  

ا، كام أن  ا يذهب هدر  ا ، وفقدها أو إهدارها يعني ماال  مقوم  مقوم 

احلفاظ عليها نقية بال تلوث يعد حفاظ ا عىل ثروة مالية ، وأن 

ا تلوي ا مائيًّا وماليًّا مع  ألن تنقيتها ترتجم إىل مال ،  ؛ثها يعني إهدار 

 .  وأثرها عىل الصحة ال يقوم بامل

 

*         *         * 
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 تقدمينا لكتاب
" بني الشرق والغرب احلوار الثقايف"

(*)  
 

ديننا احلنيف قائم عىل اإليامن بالتنوع واالختالف ، فهو آية من  

َوِمنر آَياتِِه َخلرق   }نه الكونية ، حيث يقول سبحانه : آيات اهلل وسن

مر  مر َوَألرَوانِك  تاَِلف  َألرِسنَتِك  ِض َواخر َرر اَمَواِت َواألر  آَلَياٍت  َذلَِك  يِف  إِن  الس 

َعاملنِِيَ  مر  }، ويقول سبحانه : (55)الروم:{ل لر نَاك  َا الن اس  إِن ا َخَلقر َيا َأُي 

ا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرف وا ِمنر َذَكٍر َوأ   وب  ع  مر ش  نَاك  َثى َوَجَعلر )احلجرات: {نر

ة  َواِحَدة   }( ، ويقول سبحانه : 53 َعَل الن اَس أ م  َوَلور َشاَء َرب َك جَلَ

رَتلِِفنيَ  َيَزال ونَ  َواَل  مر  َولِذلَِك إاِل  َمنر َرِحَم َرب َك  خم  )هود : {َخَلَقه 

وثراء لو أحسنا التعامل معه واإلفادة  ( ، فالتنوع قوة552-559

منه ، وبديل احلوار هو الصدام ، وبديل اإليامن بالتنوع واالختالف 

 هو االقتتال واالحرتاب.

ا بحق التنوع  وبالواقع املعاين املشاهد ندرك أن أكثر األمم إيامن 

واالختالف وقبول اآلخر واملختلف وترسيخ أسس التعايش 

                                                           
اإلدارة املركزية للسرية والسنة باملجلس األعىل للشئون  هذا الكتاب من إعداد)*( 

 . اإلسالمية
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ا ، السلمي ؛ هي أكثر األ ا ورخاء  وازدهار  ا وتقدم  مم أمن ا واستقرار 

تون االحرتاب واالقتتال الطائفي أو آوأن األمم التي وقعت يف 

املذهبي أو العرقي أو القبيل دخلت يف دوائر فوىض ودمار عصفت 

بكياهنا وأصل وجودها ، وعىل أقل تقدير مزقت أوصاهلا وهزت 

لتنمية معشار ما تنفقه عىل كياهنا ، ولو أن البرشية قد أنفقت عىل ا

 . ها األمن واالستقراراحلروب لتغري حال البرشية وعم  

 وينبغي أن يقوم احلوار عىل أسس ومرتكزات قوية ، نذكر منها :   

، ، واالنفتاح عىل الثقافات األخرىالسعي الدائم نحو التعارف  -5

وليس االنغالق املحكم الذي يؤدي بنا إىل اخلوف من اآلخر 

جهول ، فتعميق الوعي باآلخر وثقافته وجمريات حياته جيعله امل

ا وأسهل مأتى   بالنسبة لنا أقل غرابة ، وجيعل احلوار معه أكثر ي ّس 

ا عن تصوره  كام يقول  -وتناوال  ، وإذا كان احلكم عىل اليشء فرع 

فال بد أن نتعرف عىل ما لدى اآلخر من قيم ومثل  -املناطقة 

ا قبل احلكم وثقافات ، وأن نحل ا ومنصف  ا حمايد  ل ذلك حتليال  جيد 

له أو عليه ، وأال تكون لدينا أحكام وقوالب جاهزة مسبقة يف 

 احلكم عىل اآلخرين.
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وهو ما تنبه إليه كثري من علامئنا األجالء ، فكتب الشيخ/ حممد 

م : جيب أن يفهم 5941جملة األزهر عام  يف -اهلل رمحه –عرفة 

أن يفهم اإلسالم مدنية الغرب ، فإهنام إذا تفامها الغرب اإلسالم ، و

ا متعاونني ، يؤدي  زال ما بينهام من سوء ظن ، وأمكن أن يعيشا مع 

كل منهام نصيبه من خدمة اإلنسانية ، كام ينبغي عىل العلامء 

املسلمني أن يبينوا مدنية الغرب عىل حقيقتها ليحل التعارف حمل 

 صام. التناكر ، وحيل السالم حمل اخل

ف ـذ العنـراف يف نبـع األطـل ورغبة مجيـة العقـحتكيم لغ -5

ا بأن قضية الرصاع ليس  والكراهية والتطرف واإلرهاب ، إيامن 

فيها رابح مطلق أو خارس مطلق ، وأن عواقب الرصاع والعنف 

والتطرف وخيمة عىل اإلنسانية مجعاء ، وأنه ال بديل لإلنسانية 

صالح املشرتكة ونقاط االلتقاء ؛ ملا فيه عن البحث يف القواسم وامل

ا عن احلروب والرصاعات والقتل واالقتتال  خري البرشية بعيد 

 والتخريب والتدمري.

أن تكون لدى مجيع األطراف الرغبة احلقيقية يف إعالء القيم  -3

املشرتكة وجتنب مجيع مظاهر األنانية واالستعالء ، يقول ابن رشد 
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ا منهجه يف األخذ من ثقافة اليونان وغريهم : جيب علينا أن  حمدد 

ا  ننظر يف الذي قالوه وما أثبتوه يف كتبهم ، فام كان منها موافق 

رنا به ، وشكرناهم عليه ، وما كان منها  للحق قبلناه منهم ، ورس 

 غري موافق للحق نّبهنا عليه وحّذرنا منه ، وعذرناهم.

وغض الطرف عن  الرتكيز عىل اإلفادة من النافع واملفيد ، -4

، يف التي ال تتفق مع قيمنا وحضارتنا خصوصيات اآلخر الثقافية

ضوء االحرتام املتبادل بني األمم والشعوب ، من غري أن حياول 

الغرب أن يفرض قيمه وأنامط حياته اخلاصة عىل الرشق ، وال أن 

حياول الرشق محل الغرب محال  عىل مفردات حضارته وثقافته 

بل عىل اجلميع أن ي عيل من شأن القيم املشرتكة ،  وقيمه وتراثه ،

وما أمجعت عليه الرشائع الساموية والقيم اإلنسانية، فيبحث 

ا يف املختلف فيه ر بعضهم بعض   . اجلميع عن املتفق عليه ، ويعذ 

ا  -2 التأكيد عىل أن األخالق والقيم اإلنسانية التي تكون أساس 

ْشيعة من الرشائع ، يقول نبينا  للتعايش بني البرش مل ختتلف يف أي

َركَ  مِم ا إِن   ")صىل اهلل عليه وسلم( :  ةِ  َكالمِ  ِمنر  الن اس   َأدر  الن ب و 

ر  إِذا: األ وىل َتِح  مَل نَعر  َتسر  ." ِشئرَت  ما فاصر
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إال  فأرون أي ْشيعة من الرشائع أباحت قتل النفس التي حرم اهلل

أو أكل مال ،  أو أكل السحتأو أباحت عقوق الوالدين ، ،  باحلق

 اليتيم ، أو أكل حق العامل أو األجري.

وأرون أي ْشيعة أباحت الكذب ، أو الغدر ، أو اخليانة ، أو 

لف العهد ، أو مقابلة احلسنة بالسيئة ، بل عىل العكس فإن مجيع  خ 

الرشائع الساموية قد اتفقت وأمجعت عىل هذه القيم اإلنسانية 

عليها فإنه مل خيرج عىل مقتىض األديان فحسب ، السامية ، من خرج 

وإنام خيرج عىل مقتىض اإلنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة 

 السليمة التي فطر اهلل الناس عليها. 

ا بال  وقد علمنا ديننا احلنيف أن نقول الكلمة الطيبة للناس مجيع 

ن ا}تفرقة ، فقال سبحانه :  سر ول وا لِلن اِس ح  ( ، بل 23بقرة : )ال {َوق 

نحن مطالبون أن نقول التي هي أحسن ، يقول سبحانه وتعاىل : 

َسن  } ل ل ِعَباِدي َيق ول وا ال تِي ِهَي َأحر ( ، ويقول 23)اإلرساء :  {َوق 

ي َئة  }سبحانه :  َسنَة  َواَل الس  َتِوي احلرَ َسن  َفإَِذا اَواَل َتسر َفعر بِال تِي ِهَي َأحر در

ه  َوِلٌّ مَحِيمٌ ال ِذي َبير  اَها إاِل  ال ِذيَن  * نََك َوَبيرنَه  َعَداَوٌة َكَأن  َلق  َوَما ي 

و َحظٍّ َعظِيمٍ  اَها إاِل  ذ  َلق  وا َوَما ي   .  (34)فصلت :  {َصرَب 
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إهنا لدعوة عظيمة للتسامح يف كل الرشائع الساموية لكي تعيش 

وال عنف وال إرهاب  البرشية يف سالم وصفاء ، ال نزاع وال شقاق ،

، وهو ما نسعى إليه من خالل اعتامدنا املنهج احلضاري بني الرشق 

 والغرب عىل النحو الذي حيقق سعادة البرشية وسالمها دون متييز.

 

     *    *         * 
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 مقدمة كتابنا
 " بناة وهدامون "

 

كان ديننا دين البناء شتان بني النقيضني : البناء واهلدم ، وإذا 

وعامرة الكون ، فإن كل من يأخذك إىل هذا الطريق ، طريق البناء ، 

طريق العمل ، طريق اإلنتاج ، طريق اإلتقان ، طريق احلفاظ عىل 

املنشآت العامة واخلاصة إنام يأخذك إىل طريق اإلسالم ، إىل طريق 

وخري الوطنية ، إىل طريق احلضارة والرقي ، إىل خري املجتمع 

اإلنسانية ، ومن حياول أن جيرك إىل طريق آخر عكس هذا االجتاه ، 

: دنيا واآلخرة ، يقول احلق سبحانهإنام يأخذك إىل طريق اهلالك يف ال

مر  } َحاَمك  ِض َوت َقط ع وا َأرر وا يِف األرر ِسد  فر َفَهلر َعَسيرت مر إِن َتَول يرت مر َأن ت 

م   َك ال ِذيَن لََعنَه 
َلئِ مر * َأَفال  * أ ور َمى َأبرَصاَره  مر َوَأعر ه  اهلل َفَأَصم 

ا  َفاهل َ ل وٍب َأقر آَن َأمر َعىَل ق  رر وَن الرق  َوِمَن }، ويقول سبحانه : {َيَتَدب ر 

بِِه  ِهد  اهلل َعىَل َما يِف َقلر شر َيا َوي  نر َياِة الد  ل ه  يِف احلرَ ِجب َك َقور عر الن اِس َمن ي 

َو َأَلد  اخلرِ  رلَِك َوه  َها َوُي 
ِسَد فِيِ ِض لِي فر َصاِم * َوإَِذا َتَوىل  َسَعى يِف األَرر

ه   يَل َله  ات ِق اهلل َأَخَذتر
ِب  الَفَساَد * َوإَِذا قِ َل َواهلل الَ حي  َث َوالن سر رر احلرَ

ب ه  َجَهن م  َولَبِئرَس املرَِهاد   ِم َفَحسر ة  بِاإِلثر  .{الرِعز 
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ا ، ألنه صاحب نفس وإن البان احلقيقي ال  يمكن أن يكون هدام 

باخلري والعامر واحلضارة والرقي ، أما اهلدامون أصحاب  ىمأل

النفوس املريضة الذين قرصت هبم مههم عن أن جياروا أهل اجلد 

ا  والكفاح والتعب والعرق والعمل واإلنتاج ، فلم جيدوا جرب 

ا لعورهتم وشفاء إلحساسهم بالنقص سو ى حسد لنقيصتهم وسرت 

األماجد وانتقاص األفاضل عىل حد قول القايض عيل بن عبد 

: "الوساطة بني املتنبي وخصومه"العزيز اجلرجان يف مقدمة كتابه 

وأهل النقص رجالن : رجل أتاه التقصري من قبله ، وقعد به عن 

الكامل اختياره ، فهو يساهم الفضالء بطبعه ، وحينو عىل الفضل 

ا بخلقته ، ومؤّثال يف تركيب  بقدر سهمه ، وآخر رأى النقص ممتزج 

فطرته فاستشعر اليأس من زواله ، وقرصت به اهلمة عن انتقاله ، 

فلجأ إىل حسد األفاضل ، واستغاث بانتقاص األماثل ، يرى أن 

، وسرت ما كشفه العجز عن عورته ،  أبلغ األمور يف جرب نقيصته

هم بمثل ِسَمتِ  م إىل مشاركته ، ووسم   . هاجتذاهب 

هؤالء اهلدامون خطر داهم عىل املجتمع ، وعىل أمنه االجتامعي 

 :واالقتصادي ، يقول الشاعر
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 ادم كفىـلو كل باٍن خلفه ه

 فكيف بباٍن خلفه ألف هادم

 : ويقول اآلخر

 هـمتى يبلغ البنيان يوما متام

 دمـإذا كنت تبنيه وغريك ُي

خيانة ، وأخطر من هؤالء من يقومون هبدم أوطاهنم عاملة أو 

 :"حممد مهدي اجلواهري "عىل حد قول الشاعر العراقي 

 ولقد رأى املستعمرون فرائسا

 اـمنا وألفوا كلب صيد سائب

 مــفتعهدوه فراح طوع بناهن

 اــا له وخمالبـــــيربون أنياب

 مــمستأجرين خيربون بيوهت

 ون عىل اخلراب رواتباأويكاف

ان اهلدم والتخريب ، إن ديننا دين البناء ينبذ كل ألوان ومع

ويدعو إىل البناء وعامرة الكون ، وكل ما فيه صالح اإلنسانية ، 

وه   }يقول سبحانه :  اَلِحَها َوادرع  َد إِصر ِض َبعر وار يِف األَرر ِسد  َوالَ ت فر
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ِسننَِي  َن املر حر ََت اهلل َقِريٌب م  ا إِن  َرمحر ا َوَطَمع  ف  ، ويقول سبحانه : {َخور

وار } ر  ك  ِسِديَن  َفاذر فر ِض م  ا يِف األَرر َثور ، مما يتطلب منا {آالء اهلل َوالَ َتعر

ا العمل عىل نرش ثقافة البناء ، وترسيخ اإليامن به ، وأن ما كان  مجيع 

ا  لإلنسان فلن خيطئه ، وما أخطأه مل يكن ليصيبه ، وأن الناس مجيع 

، ولو  إليهلو سابقوا إنسانا فلن يأخذوا شيئا كتبه اهلل له ولن يصلوا 

لوه إال إىل يشء كتبه اهلل له ، يقول  ا ، فلن ي وص  دفعوه إىل األمام مجيع 

َة َلِو  "سيدنا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( :  َلمر َأن  األر م  َواعر

ءٍ  ر َينرَفع وَك بيَِشر ٍء مَل َتَمَعتر َعىَل َأنر َينرَفع وَك بيَِشر ، إاِل  َقدر َكَتَبه  اهلل َلَك  اجر

ٍء َقدر َكَتَبه   وَك إاِل  بيَِشر ر َيرض   ٍء مَل وَك بيَِشر َتَمع وا َعىَل َأنر َيرض   َوإِِن اجر

ف   ح  ِت الص  اَلم  ، َوَجف  َقر فَِعِت األر ، فام أحوجنا إىل تطهري "َعَليرَك ، ر 

قلوبنا من احلقد واحلسد والعمل عىل تعطيل اآلخرين أو تعويق 

هلم ، فليس كل ذلك وال يشء منه من مسريهتم أو حماوالت إفشا

، إنام عىل العكس خالق أو القيم اإلنسانية النبيلةاإليامن أو كريم األ

 :من ذلك كله ، فهو حقد يأكل صاحبه عىل حد قول أيب متام

 اصرب عىل مضض احلسود

 هـــــاتلــرك قـإن صبــف



76 

 

 اــــــار تأكل نفسهــفالن

 هـــــأكلـا تـد مـــإن مل جت

صدق النية والعمل هلل )عز وجل(، ثم لوطننا وجمتمعنا ، فلن

وأبنائنا وأحفادنا وأنفسنا، ذلك أن الواجب الرشعي والوطني 

يتطلبان من ا مجيع ا وحدة الصف وتضافر اجلهود خلدمة ديننا ووطننا 

وقضايانا العادلة ، وأال يعوق أحٌد من ا مسرية اآلخر ، بل يشد 

العمل ، ألنه صامم األمان ، وحذاِر بعضنا أزر بعض ، فالعمل 

حذاِر من اهلدم والتخريب ، فهام سبيل الدمار واهلالك يف الدنيا 

واآلخرة ، وعلينا أن نأخذ وبشدة عىل أيدي اهلدامني ، حيث يقول 

ا  "نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( :   ا َأور َمظرل وم 
ر َأَخاَك َظاملِ َفَقاَل  "انررص 

وَل  ٌل: َيا َرس  َت إَِذا َكاَن َظاملِ ا  َرج  ا ، َأَفَرَأير ه  إَِذا َكاَن َمظرل وم  اهلل ، َأنررص  

ه   ه  ، ِمَن ال "؟ َقاَل :  َكيرَف َأنررص   رنَع  ه  ، َأور مَت ز  ج  ِم َفإِن  َذلَِك حَتر ظ لر

ه ا الظ امِلَ  "، ويقول )صىل اهلل عليه وسلم( :  "َنرصر  إن  الن اَس إَِذا َرَأو 

م  اهلل  بِِعَقاٍب ِمنره   َفَلمر  ه  م  ِه أوَشَك أنر َيع  وا َعىَل َيَدير ذ   . " يأخ 

 الـاء فقـم والعلمـع شأن العلـد رفــوإذا كان اهلل )عز وجل( ق

َم َدَرَجاٍت  } : سبحانه مر َوال ِذيَن أ وت وا الرِعلر َفِع اهلل ال ِذيَن َآَمن وا ِمنرك  َيرر
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َمل وَن َخبِ  َوإِن  "، ويقول نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( : { ريٌ َواهلل باَِم َتعر

ِل الرَقَمِر َليرَلَة الربَ  َل الرَعامِلِ َعىَل الرَعابِِد َكَفضر ِر َعىَل َسائِِر َفضر در

فإن من املسلامت أن هؤالء العلامء الذين رفع اهلل  "الرَكَواكِِب 

فع ، هم أرباب العلم النافع الذي ين قدرهم يف الدنيا واآلخرة

البرشية يف أمور دينها أو أمور دنياها ، وليس علامء الفتنة الذين 

حيرفون الكلم عن مواضعه ويشرتون به ثمنا قليال ، حيث يقول 

ف وَن الرَكلَِم َعنر َمَواِضِعِه }احلق سبحانه :  َر  وا حي  ِمَن ال ِذيَن َهاد 

سر  َ م  َمعر َغرير نَا َوَعَصيرنَا َواسر َمٍع َوَراِعنَا َليًّا بَِألرِسنَتِِهمر َوَيق ول وَن َسِمعر

َنا لََكاَن  َمعر َوانرظ رر نَا َواسر نَا َوَأَطعر يِن َوَلور َأهن  مر َقال وا َسِمعر ن ا يِف الد  َوَطعر

مر  ا هَل  ِمن وَن إاِل  َقلِيال   َخرير  ؤر ِرِهمر َفاَل ي  فر م  اهلل بِك  َوَم َوَلكِنر َلَعنَه  ، {َوَأقر

مر َقاِسَية  }ويقول سبحانه:  ل وهَب  نَا ق  مر َوَجَعلر مر َلَعن اه  ِضِهمر ِميَثاَقه  َفباَِم َنقر

وا بِِه َواَل َتَزال  َتط لِع   ر  ك  وا َحظًّا مِم ا ذ  ف وَن الرَكلَِم َعنر َمَواِضِعِه َوَنس  َر  حي 

َفحر  مر َواصر ف  َعنره  مر َفاعر مر إاِل  َقلِيال  ِمنره  نٍَة ِمنره 
ِب   َعىَل َخائِ إِن  اهلل حي 

ِسننِيَ  نرَك ال ِذيَن  }، ويقول سبحانه: {املر حر ول  اَل حَيرز  س  َا الر  َيا َأُي 

مر  ل وهب   ِمنر ق  ر ت ؤر َواِهِهمر َومَل ِر ِمَن ال ِذيَن َقال وا َآَمن ا بَِأفر فر وَن يِف الرك  َساِرع  ي 

َكِذِب َس  وَن لِلر ع  وا َسام  ر َيأرت وَك َوِمَن ال ِذيَن َهاد  ٍم َآَخِريَن مَل وَن لَِقور ع  ام 
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وه  َوإِنر  ذ  ِد َمَواِضِعِه َيق ول وَن إِنر أ وتِيت مر َهَذا َفخ  ف وَن الرَكلَِم ِمنر َبعر َر  حي 

رلَِك َله  ِمَن اهلل َشيرئ ا أ وَلئَِك  ِرِد اهلل فِترنََته  َفَلنر مَت وا َوَمنر ي  َذر  ه  َفاحر َتور ر ت ؤر مَل

َِخَرِة  ال ِذينَ  مر يِف اآلر ٌي َوهَل  َيا ِخزر نر مر يِف الد  مر هَل  ل وهَب  َر ق  َطه   اهلل َأنر ي 
ِردِ ر ي  مَل

 . {َعَذاٌب َعظِيمٌ 

وال يزال علامء الفتنة من أبناء اجلامعات الضالة حيرفون الكلم 

عن مواضعه ، جيتزئون النصوص تارة ، ويلوون أعناقها أخرى ، 

لها جيمد بعضهم عند ظواهر  النصوص دون فهم ملقاصدها ، وحيم 

، وخيرج هبا بعضهم عن ما ال حتتمل من التفسري والتأويلبعضهم 

 .سياقها مجلة وتفصيال

ان ـوهنا يأيت دور علامء األمة ومصابيح اهلداية والرشاد ، لبي

، ين بالدينصحيح الدين ، وكشف زيغ وزيف املبطلني واملتاجر

عليه  قليال ، حيث يقول نبينا )صىل اهللومن يشرتون بآيات اهلل ثمنا 

وَن َعنره  ": وسلم( ول ه  ، َينرف  د  ل  َخَلٍف ع  َم ِمنر ك  حَيرِمل  َهَذا الرِعلر

اِهلنِيَ  تَِحاَل املر برطِلنَِي ، َوَتأرِويَل اجلرَ ِريَف الرَغالنَِي ، َوانر  ."حَتر

 والذي ال شك فيه أن املعركة الفكرية أو معركة الوعي ال تقل

خطورة أو رضاوة عن سائر األسلحة الفتاكة واملدمرة ؛ ألن اهلزيمة 

ا عىل  املعنوية للشعوب من داخلها أقل كلفة لألعداء، وأشد خطر 
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من بث الشائعات واألكاذيب  -مة، متزق أوصاهلا، وتفرق مجعهااأل

، وإثارة الفتن بني أبنائها أخرى ، والتحريض عىل  واالفرتاءات تارة

مما جيعل من  - احة الدماء واألعراض واألموال ثالثةالعنف واستب

مواجهة تلك األفكار الضالة واجلامعات العميلة واملنحرفة واجب 

الوقت دينيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا ، حتى نجيل  عن صفحة ديننا النقية ما 

ران عليها من تراكم غبار وأفكار تلك اجلامعات الضالة ، وننقذ 

رين ـاجـر اإلرهابيني واملتـرية من خطـالبشا وـا وأمتنـأوطانن

 .بالدين

 : ويدور الكتاب حول حمورين أساسني

 ."دعاة البناء  "األول : العلامء 

 .مجاعات الضالل "والثان : اهلدامون 

آمال أن ألقي بذلك الضوء عىل واحدة من أهم القضايا العرصية 

اء الوعي وعامرة يف البناء الفكري، من خالل بيان دور العلامء يف بن

الكون وصناعة احلضارة ، ودور دعاة اهلدم يف إثارة الفتن ، وهدم 

األوطان ، وغرس اإلحن والعداوات ، وتدمري احلضارات، وسفك 

 . دماء األبرياء ، وبّث الفرقة والشتات بني بني البرش

*          *          *
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 تقدمينا لكتاب
" فقه السرية النبوية قراءة جديدة "

(*) 
 

إن السرية النبوية املرشفة هي التطبيق العميل جلوانب كثرية من 

سنة نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( ، وهي نرباس مبني لنا إىل يوم 

الدين ، غري أن أكثر اجلامعات املتطرفة يف عرصنا احلارض قد ركزت 

حروب يف قراءة السرية النبوية وكتابتها وتدريسها عىل موضوع 

ا أو األبرز  هلل عليه وسلم(النبي )صىل ا  -كجانب تكاد جتعله وحيد 

يف السرية النبوية ، ألهنا كانت جتيد استخدام هذا  -عىل األقل 

اجلانب يف هتييج مشاعر وإهلاب محاس عنارصها وكوادرها ، بل 

ا كثرية .   تتخذ من ذلك وسيلة إلثارة العامة أحيان 

األدق ، فلم يرد  ولقد سمى القرآن الكريم األسامء بمسمياهتا

يف القرآن الكريم لفظ غزوة قط ، إنام عرب بلفظ يوم عام كان من 

، احلق سبحانه وتعاىل يوم الفرقان نرص املسلمني يوم بدر الذي سامه

ٍء َفَأن   }فقال سبحانه :  ن يَشر ت م م  اَم َغنِمر وا َأن  َلم  مخ  َسه   هللَواعر

َبى َوا رر وِل َولِِذي الرق  س  نت مر َولِلر  بِيِل إِن ك  ِن الس  لريََتاَمى َواملرََساكنِِي َوابر

                                                           

قائم بتسيري أعامل اإلدارة العامة د/أسامة فخري اجلندي ال هذا الكتاب من إعداد )*(

 لشئون املساجد بوزارة األوقاف .
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َعاِن  اهللآَمنت م بِ  مر َم الرَتَقى اجلرَ َقاِن َيور رر َم الرف   واهللَوَما َأنَزلرنَا َعىَل َعبرِدَنا َيور

ٍء َقِديٌر  ل  يَشر  .  {َعىَل ك 

وهكذا أيضا حتدث القرآن الكريم عن يوم حنني ، حيث يقول 

م  }ه : احلق سبحان ك  ٍ إِذر  اهللَلَقدر َنرَصَ ننَير َم ح   َوَيور
يِف َمَواطَِن َكثرَِيةٍ

ض  باَِم  َرر م  األر مر َشيرئ ا َوَضاَقتر َعَليرك  ِن َعنك  غر مر َفَلمر ت  مر َكثرَرت ك  َجَبترك  َأعر

َزَل  م  َأنر بِِريَن * ث  در َبتر ث م  َول يرت م م  ولِ  اهللَرح  ِه َوَعىَل َسكِينََته  َعىَل َرس 

وا َوَذلَِك َجَزاء   َب ال ِذيَن َكَفر  َها َوَعذ  ر َتَرور ا مَل ن ود  َزَل ج  ِمننَِي َوَأنر املر ؤر

ِد َذلَِك َعىَل َمنر َيَشاء   اهللالرَكافِِريَن * ث م  َيت وب   وٌر  واهللِمنر َبعر َغف 

، فقد كانت حروب النبي )صىل اهلل عليه وسلم( دفاعية ، {َرِحيمٌ 

ا العتداء ، أو دفعا خليانة أو تآمر ، أو ا دفعا لعدوان ، أو ردًّ إم

ومَل يكن أي لنقض األعداء عهدهم معه )صىل اهلل عليه وسلم(، 

ري عنها بلفظ يوم ، فكان األنسب واألدق التعب منها اعتداء عىل أحد

، وهو ما نعتمده ونراه األدق يف التعبري ، وضعا  وليس بلفظ غزوة

اهبا وتسميتها بمسمياهتا التي سامها القرآن الكريم هبا لألمور يف نص

وآثرها عىل غريها ، وهو ما عرب عنه بعض الكتاب واملؤرخني 

أيام العرب يف اجلاهلية  "املدققني يف مؤلفاهتم حتت عنوان : 

 ."واإلسالم
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وإننا لنؤكد أن احلرب ليست غاية وال هدف ا ألي دولة رشيدة أو 

ليست نزهة أو فسحة ، وكان نبينا )صىل اهلل حكم رشيد ، كام أهنا 

، َوَسل وا اهللَ الرَعافَِيَة ، َفإَِذا اَل "عليه وسلم( يقول :  و  ا لَِقاَء الرَعد   َتَتَمن ور

وا رِب  مر َفاصر وه   . "َلِقيت م 

غري أن احلرب قد تكون رضورة للدفاع عن النفس والعرض، 

ووجودها ، ومحايتها من ، وكيان الدول  ، والديار واألوطان واملال

 . األخطار التي تتهددها

عت لرد الظلم  إن احلرب يف اإلسالم إنام هي حرب دفاعية ْش 

والعدوان، وهي حمصورة يف رد  االعتداء ودفع الظلم ، حيث يقول 

وا َوإِن  اهللَ َعىَل  }احلق سبحانه وتعاىل: لِم  َقاَتل وَن بَِأهن  مر ظ  ِذيَن ي  أ ِذَن لِل 

 ِ َوَقاتِل وا يِف َسبِيِل اهللِ ال ِذيَن }، ويقول سبحانه:  {ِهمر َلَقِديرٌ َنرصر

َتِديَن  ِب  املر عر وا إِن  اهللَ اَل حي  تَد  مر َواَل َتعر َقاتِل وَنك  ، ويقول سبحانه :  {ي 

مر فِيِه َفإِنر  } َقاتِل وك  َراِم َحت ى ي  ِجِد احلرَ مر ِعنرَد املرَسر َقاتِل وه  مر َواَل ت  َقاَتل وك 

وٌر َرِحيٌم  ا َفإِن  اهللَ َغف  َتَهور مر َكَذلَِك َجَزاء  الرَكافِِريَن َفإِِن انر ت ل وه  َفاقر

َواَن  در ا َفاَل ع  تََهور ين  هللِ َفإِِن انر وَن الد  وَن فِترنٌَة َوَيك  مر َحت ى اَل َتك  َوَقاتِل وه 

انا إىل اإلقساط إىل مجيع ، بل إن اإلسالم قد دع{إاِل  َعىَل الظ املنِِيَ 



83 

 

هم وإجارهتم إن استجاروا بنا ، فقال سبحانه :  اَل }املساملني وبر 

مر ِمنر  وك  رِرج  ر خي  يِن َومَل مر يِف الد  َقاتِل وك  ر ي  م  اهلل  َعِن ال ِذيَن مَل َينرَهاك 

ِب  ا مر َوت قرِسط وا إَِليرِهمر إِن  اهللَ حي  وه  مر َأنر َترَب  ِسطنِيَ ِدَياِرك  ، وقال {ملر قر

َمَع })عز وجل(: ه  َحت ى َيسر َتَجاَرَك َفَأِجرر كنَِي اسر ِ َوإِنر َأَحٌد ِمَن املر رشر

ونَ  َلم  ٌم اَل َيعر ه  َمأرَمنَه  َذلَِك بَِأهن  مر َقور لِغر م  َأبر  .{َكاَلَم اهللِ ث 

ويف هذه النصوص ما يؤكد أن اإلسالم ال يعرف االعتداء أو 

العدوان واالعتداء ، فأذن احلق  ْشع القتال أصال  لرد   الظلم، إنام

، عىل أال  بأن ُيب وا للدفاع عن أنفسهمسبحانه للذين يقاَتلون ظلام  

يعتدوا ، وأال يغدروا ، وأال يّسفوا يف الدماء ، أو يتوسعوا فيام أ ذن 

 هلم به من دفع العدوان.

رجوننا من ديارنا وقد هنانا ديننا فقط عن والية من يقاتلوننا وخي 

م  اهلل  َعِن ال ِذيَن }أو يعملون عىل ذلك ، فقال سبحانه:  اَم َينرَهاك  إِن 

مر  َراِجك  وا َعىَل إِخر مر َوَظاَهر  مر ِمنر ِدَياِرك  وك  َرج  يِن َوَأخر مر يِف الد  َقاَتل وك 

م  الظ املِ ونَ  مر َفأ وَلئَِك ه  مر َوَمنر َيَتَوهل   ه   .{َأنر َتَول ور

ا  وحتى يف احلرب التي هي رّد لالعتداء هنى اإلسالم هني ا رصحي 

ان ، وكان أصحاب رسول اهلل ـ، وهدم البني رـعن ختريب العام
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)صىل اهلل عليه وسلم( حني جيهزون جيوشهم يوصون قادهتا أال 

ا ، أو ُيدموا  ا ، أو خيربوا عامر  ا ، وأال حيرقوا زرع  يقطعوا شجر 

ا ، إال إذا  حتصن العدو به واضطرهم إىل ذلك ومل جيدوا عنه بنيان 

، وال الرهبان يف   ، وأال يتعرضوا للزّراع يف مزارعهمبديال  

ا فاني ا ما داموا مل صوامعهم ، وأال يقتلوا امرأة ، وال طفال    ، وال شيخ 

 .  يشرتكوا يف القتال

هذا ، وقد ظل النبي )صىل اهلل عليه وسلم( وأصحابه يف مكة 

ا يتحملون أذى املرشكني دون أن يؤذن هلم ثالثة عرش عام   املكرمة

ا عن أنفسهم ألسباب من أمهها ويف مقدمتها : بالقتال ولو دفاع  

استنفاد سائر الوسائل السلمية يف الدعوة املبنية عىل احلكمة 

واملوعظة احلسنة، وتربية املؤمنني عىل أقىص درجات ضبط النفس 

وإقامة احلجة عىل اخلصم ، ومنها عدم وحتمل األذى يف سبيل اهلل ، 

التكافؤ يف املواجهة آنذاك إذ كانت املواجهة بكل حسابات البرش 

حمسومة لصالح املرشكني ، مما ينذر بخسائر فادحة يف صفوف 

املستضعفني من املسلمني حال التعجل يف املواجهة ، واإلسالم 

ائه املؤمنني حريص عىل حفظ الدماء كل الدماء ، فام بالك بدماء أبن
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به املدافعني عنه املستعدين للتضحية بأغىل ما يملكون وكل ما 

ا  يملكون يف سبيله ، ومنها لفت أنظارنا إىل أمهية اإلعداد اجليد أفراد 

ا وختطيط ا قبل الدخول يف أي مواجهة مامل تفرض علينا  وتسليح 

دٌّ من اخلروج ملواجهة العدو عىل نحو م ا ، ومل يكن ثمة ب  ا كان فرض 

من النبي )صىل اهلل عليه وسلم( وأصحابه يف مواجهة املرشكني يف 

 بدر وأحد واخلندق وغريها من أيامهم.

، يد واألخذ بأسباب القوة واملنعةويف التأكيد عىل هذا اإلعداد اجل

ٍة َوِمنر ِرباِط  }يقول احلق سبحانه :  و  ت مر ِمنر ق  َتَطعر مر َما اسر وا هَل  َوَأِعد 

ير  وهَن م  اخلرَ َلم  مر َوآَخِريَن ِمنر د وهِنِمر ال َتعر ك  و  و  اهللِ َوَعد  ِهب وَن بِِه َعد  رر ِل ت 

ت مر ال  مر َوَأنر ٍء يِف َسبِيِل اهللِ ي َوف  إَِليرك  نرِفق وا ِمنر يَشر مر َوما ت  ه  َلم  اهلل  َيعر

ونَ   . {ت ظرَلم 

و من عىل أن الغاية هنا واملراد من هذه اآلية إنام هو ردع أن  العد 

يعتدي علينا ، فلو حتقق الردع دون قتال فإهنا ألسمى غاية وأنبل 

َوَرد  اهلل   } هدف ، حيث يقول احلق سبحانه يف شأن يوم األحزاب:

ِمننَِي الرِقَتاَل َوَكاَن  ا َوَكَفى اهلل  املر ؤر ر َينَال وا َخرير  وا بَِغيرظِِهمر مَل ال ِذيَن َكَفر 

ا  ااهلل  َقِويًّ ، ويف شأن يوم احلديبية يقول سبحانه ممتنًّا عىل عباده {َعِزيز 
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مر }املؤمنني بتجنيبهم القتل والقتال: ِدَُي مر َعنرك  َو ال ِذي َكف  َأير َوه 

مر َعَليرِهمر َوكاَن اهلل  باِم  َفَرك  ِد َأنر َأظر َة ِمنر َبعر مر بَِبطرِن َمك  مر َعنره  ِدَيك  َوَأير

َمل وَن َبِصري   ، فلام هاجر النبي )صىل اهلل عليه وسلم( وأصحابه  {اَتعر

الكرام إىل املدينة ، وصار هلم هبا دولة ووطن يدافعون عنهام ، كان 

َقاَتل وَن بَِأهن  مر }اإلذن بالقتال الدفاعي يف قوله تعاىل:  ِذيَن ي  أ ِذَن لِل 

ِهمر لََقِديرٌ  ِ وا َوإِن  اهللَ َعىَل َنرصر لِم   .{ظ 

 الوقوف عند اآليت:  مع رضورة

عرب  يف اإلذن بالبناء للمجهول ومل يقل  {أ ِذنَ }يف قوله تعاىل:  -5

سبحانه : أذن اهلل ، ليكون العمل باإلذن عىل قدر احلاجة 

والرضورة ، وأال يستخدم اإلذن عىل إطالقه ، فيؤدي ذلك إىل 

 اإلرساف يف القتال والدماء .

َقاَتل ونَ  لِل ِذينَ  } : يف قوله تعاىل - 5 مل يقل سبحانه : أذن  { ي 

للمؤمنني ، أو للمسلمني ، أو حتى للمضطهدين ، أو من 

ا  أخرجوا من ديارهم وأمواهلم ، فلم يكن كل ذلك وحده مسوغ 

قاَتلوا،  الستخدام هذا اإلذن ، وأن تكون وإنام هي علة واحدة أن ي 

اهلل )صىل املبادرة واملبادأة من عدوهم بالقتال ، ولذا كان رسول 
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اهلل عليه وسلم( وخلفاؤه الراشدون يوصون قادة جيوشهم أال 

ا بقتال حتى يكون العدو هو البادئ بالبغي والعدوان ،  يبدأوا أحد 

ا أو خيانة حتى لو علموا بنيته فيهام ا غدر  ، حيث  وأال يأخذوا أحد 

ٍم ِخَياَنة  َفانر } يقول احلق سبحانه: اَفن  ِمنر َقور ا خَتَ بِذر إِلَيرِهمر َعىَل َوإِم 

ائِننِيَ  ِب  اخلرَ ا أو  {َسَواٍء إِن  اهللَ اَل حي  أي: فإن خفت من قوم غدر 

، وحتلل منه قبل  ، ورده عليهم خيانة فاطرح إليهم عهدهم

 الرشوع يف قتاهلم.

ومل يكتف النص القرآن يف قضية اإلذن بأن يكون العدو هو  - 3

ملسلمني ألعدائهم ألجل رد  بغيهم البادئ بالقتال، بل جعل قتال ا

وظلمهم وعدواهنم عنهم أو عليهم ، فجعل العلة الثانية 

واالشرتاط الثان لإلذن ظلم عدوهم هلم ، حيث يقول احلق 

وا} : سبحانه َقاَتل وَن بَِأهن  م ظ لِم  ِذيَن ي  ، وهنا يأيت التأييد {أ ِذَن لِل 

ِهمر َوإِ }اإلهلي حتى لو كانوا قلة مستضعفني  ِ ن  اهللَ َعىَل َنرصر

، طاملا أن العلة هي رّد الظلم ومحاية الدولة والوطن ال {َلَقِديرٌ 

 البغي وال الطمع .

 اجلانبوعندما ننظر إىل سرية النبي )صىل اهلل عليه وسلم( يف هذا    
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نجد أن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( عندما علم بمقدم قريش يف 

يه وسلم( أصحابه وجعل يقول : يوم بدر مجع )صىل اهلل عل

(، فقام سيدنا أبو بكر الصديق )ريض اهلل  َا الن اس  وا َعيَل  َأُي  )َأِشري 

عنه( فتكلم وأحسن ، ثم قام سيدنا عمر بن اخلطاب )ريض اهلل 

ٍرو )ريض اهلل  َداد  برن  َعمر عنه( فتكلم وأحسن ، ثم قام سيدنا املرِقر

ن  َمَعَك ، َواهللِ اَل يا رسول اهلل ، ا "عنه( فقال:  ِض ملَِا َأَراَك اهلل  َفنَحر مر

ائِيَل ملِ وَسى:  َ َهبر َأنرَت َوَرب َك َفقاتاِل }َنق ول  َلَك َكاَم َقاَلتر َبن و إرسر اذر

ونَ  نا قاِعد  ا هاه  ا {إِن  َهبر َأنرَت َوَرب َك َفَقاتاَِل إن  ، َوَلكِنر نقول: اذر

َقاتِل وَن ، فو  اَم م  ِك الرِغاَمِد َمَعك  َت بِنَا إىَل بِرر ق  َلور رِسر اّلذي َبَعَثَك بِاحلرَ

ول  اهللِ )َصىل  اهلل   َغه  ، َفَقاَل َله  َرس  َنا َمَعَك ِمنر د ونِِه ، َحت ى َتبرل  اَلدر جَلَ

ا ، َوَدَعا َله  بِهِ  َم( َخرير   . النبوة للبيهقي( . )دالئل َعَليرِه َوَسل 

الثة كانوا من املهاجرين ، فأحب رسول اهلل وهؤالء الصحابة الث

)صىل اهلل عليه وسلم( أن يعرف رأي قادة األنصار ، ألن نصوص 

بيعة العقبة مل تكن تلزمهم بالقتال خارج املدينة ، إذ كانوا قد بايعوا 

النبي )صىل اهلل عليه وسلم( عىل أن حيموه مما حيمون منه أنفسهم 

داخل املدينة ، ومل تكن البيعة قد وأعراضهم وأمواهلم مادام معهم 
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تعرضت خلروجهم معه خارج املدينة ، فأحب )صىل اهلل عليه 

وسلم( أن يسمع رأُيم رصاحة ، فكلام حتدث واحد من املهاجرين 

،  "أشريوا عيل  أُيا الناس "قال النبي )صىل اهلل عليه وسلم( : 

 وهو يريد أن يسمع رأي األنصار ، حتى فطن إىل ذلك قائد

َعاٍذ )ريض اهلل عنه(،  د  برن  م  األنصار وحامل لوائهم سيدنا َسعر

، َقاَل: َفَقدر آَمن ا  وَل اهللِ؟ َقاَل : َأَجلر َنا َيا َرس  ِريد  فقال: َواهللِ َلَكَأن َك ت 

َطيرنَاَك َعىَل  ، َوَأعر ق  َو احلرَ َنا َأن  َما ِجئرَت بِِه ه  نَاَك، َوَشِهدر قر بَِك َوَصد 

وَل اهلِل  َذلَِك  ِض َيا َرس  ِع َوالط اَعِة، َفامر مر وَدَنا َوَمَواثِيَقنَا ، َعىَل الس  ه  ع 

ن َمَعك ، فو َت َفنحر َت بِنَا  ملَِا َأَردر تَعرَرضر ، َلور اسر ق  اّلذي َبَعَثَك بِاحلرَ

ٌل َواِحٌد ، ل َف ِمن ا َرج  نَاه  َمَعَك ، َما خَتَ ضر َته  خَل  ضر َر َفخ  َوَما  َهَذا الرَبحر

ٌ يِف احلرَ  رب  ا َلص  ا ، إن  َنا َغد  و  َقى بِنَا َعد  َره  َأنر َتلر َقاءِ َنكر ٌق يِف الل  د  ِب ، ص  ، رر

ِريَك ِمن ا َما َتَقر  بِِه َعيرن َك ، َفِّسر بِنَا َعىَل َبَرَكِة اهللِ ، َفّس    َلَعل  اهللَ ي 

َم( ول  اهللِ )َصىل  اهلل  َعَليرِه َوَسل  م  َقاَل:  َرس  َطه  َذلَِك ث  ٍد ، َوَنش  ِل َسعر بَِقور

ِ ، َواهللِ " َدى الط ائَِفَتنير وا ، َفإِن  اهللَ َتَعاىَل َقدر َوَعَدِن إحر وا َوَأبررِش  ِسري 

مِ  َن َأنرظ ر  إىَل َمَصاِرِع الرَقور  . "َلَكَأن  اآلر

 اذ ـعذا املوقف وغريه من املواقف العظيمة لسيدنا سعد بن مـوهل
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)ريض اهلل عنه( كانت البرشى واملكافأة العظيمة من اهلل تعاىل له 

ش   ":  عند وفاته ، حيث قال )صىل اهلل عليه وسلم( َتز  َعرر اهر

َعاذٍ  ِن م  ِد بر ِت َسعر َِن ملَِور محر  . " الر 

أما يوم بني قينقاع فريجع إىل ما كان من ُيود بني قينقاع الذين 

هم عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( كان قد مأل احلقد نفوس

 يا حممد ، اَل  "وأصحابه بعد أن أعزهم اهلل بالنرص يف بدر، فقالوا : 

ا ِمنر ق   َك َقتَلرَت َنَفر  ِسَك َأن  ن َك ِمنر َنفر ر  ا اَل َيغ  اَمر   َريرٍش ، َكان وا َأغر

َت  َتنَا َلَعَرفر ِرف وَن الرِقَتاَل ، إِن َك َلور َقاَتلر ر  َيعر َك مَل ن  الن اس  ، َوَأن  ا َنحر َأن 

َق ِمثرَلنَا  ، وكشف مجاعة منهم عورة امرأة مسلمة يف السوق ،  "َتلر

فلام هب  أحد املسلمني لسرتها والدفاع عنها اجتمعوا عليه 

ا لبغيهم وخيانتهم  وقتلوه ، فكان البد من التجهز لقتاهلم ردع 

ا إىل فجهز النبي )صىل اهلل عليه وسلم( جيش   ا لقتاهلم وانتقل رسيع 

ديارهم وحصوهنم ، وحارصهم مخس عرشة ليلة ، حتى اضطروا 

 . "إىل االستسالم والنزول عىل حكمه )صىل اهلل عليه وسلم(

ويف أ حد كانت قريش قد جاءت لتثأر لقتالها يف بدر ، فخرج 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( للقائهم ، ومل يبدأ هو وال أصحابه 
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ها وقضيضها ب القتال أو طلب قريش ، إنام هي التي أتت بَقض 

وخيلها وخيالئها باغية تريد استئصال دعوته )صىل اهلل عليه 

 وسلم( والثأر لقتالها يف بدر . 

د عىل العودة  ويف يوم محراء األسد كان أبو سفيان قد عزم إثر أ ح 

إىل املدينة الستئصال شأفة املسلمني ، فندب النبي )صىل اهلل عليه 

وسلم( أصحابه إىل اخلروج ملالقاهتم ، وقال )صىل اهلل عليه 

ا"وسلم(:  ، فخرج معه أصحابه  "ال خيرج معنا إال من شهد أحد 

ا ، وهنا خيش أبو سفيان ومن معه أن يكون  وجراحهم تثغ ب دم 

ا من  ا جديد  رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( قد جهز جيش 

لوا اهلرب واالنرصاف إىل مكة حتى ال يضيعوا ما  أصحابه ، ففض 

أنجزوه يف أ حد ، وبقي النبي )صىل اهلل عليه وسلم( واملسلمون معه 

ويف شأن هذا اليوم نزل ثالثة أيام يف محراء األسد مل يمسسهم سوء ، 

م  }قول اهلل تعاىل :  ِد َما َأَصاهَب  وِل ِمنر َبعر س  َتَجاب وا هللِ َوالر  ال ِذيَن اسر

م  الن اس   ٌر َعظِيٌم ال ِذيَن َقاَل هَل  ا َأجر َقور مر َوات  َسن وا ِمنره  ِذيَن َأحر ح  لِل  الرَقرر

ه   َشور مر َفاخر ب نَا اهلل  إِن  الن اَس َقدر مَجَع وا َلك  ا َوَقال وا َحسر مر إِياَمن  مر َفَزاَده 

وٌء  مر س  ه  َسسر ر َيمر ٍل مَل َمٍة ِمَن اهللِ َوَفضر َقَلب وا بِنِعر َم الرَوكِيل  َفانر َونِعر

ٍل َعظِيمٍ  و َفضر َواَن اهللِ َواهلل  ذ  َبع وا ِرضر  .{َوات 
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ويف يوم بني النضري كان ُيود بني النضري هم الذين نقضوا 

 د وحاولوا اغتيال النبي )صىل اهلل عليه وسلم(.العه

ة اجلندل تعد ـدل كانت قبائل املرشكني بدومـويف يوم دومة اجلن

 لإلغارة عىل قوافل املسلمني باملدينة ثم اإلغارة عليها.

ويف يوم بني املصطلق كانت قبائلهم تعد لإلغارة عىل املدينة 

ا لبغيهم رـلم( إليهرج النبي )صىل اهلل عليه وسـفخ م ـدًّ

 .مــوعدواهن

ويف يوم اخلندق اجتمعت األحزاب من كل َحَدب وصوب 

ا عن النفس ، والوطن ، والديار ،  حلصار املدينة ، فكان القتال دفاع 

واألرض ، والعرض ، وهو ما يصوره احلق سبحانه وتعاىل يف 

وا نِعر }سورة األحزاب فيقول :  ر  ك  ا ال ِذيَن آَمن وا اذر َ َمَة اهلِل َيا َأُي 

َها  ر َتَرور ا مل  ن ود  نَا َعَليرِهمر ِرحي ا َوج  َسلر ن وٌد َفَأرر مر ج  مر إِذر َجاءترك  َعَليرك 

َفَل  مر َوِمنر َأسر ك 
قِ ن َفور م م  وك  ا إِذر َجاؤ  َمل وَن َبِصري  َوَكاَن اهلل  باَِم َتعر

نَ  ل وب  احلرَ مر َوإِذر َزاَغتر األبرَصار  َوَبَلَغِت الرق  اِجَر َوَتظ ن وَن باهلل ِمنك 

ا َوإِذر َيق ول   لرِزل وا ِزلرَزاال  َشِديد  ِمن وَن َوز  ت يِلَ املر ؤر نَالَِك ابر الظ ن وَنا ه 

ا  ور  ر  ول ه  إاِل  غ  ل وهِبِمر َمَرٌض َما َوَعَدَنا اهلل  َوَرس  املر نَافِق وَن َوال ِذيَن يِف ق 
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مر يَ  َفٌة ِمنره 
َتأرِذن  َوإِذر َقاَلتر َطائِ ِجع وا َوَيسر مر َفارر َقاَم َلك  َل َيثرِرَب اَل م  ا َأهر

وَن  ِريد  َرٍة إِنر ي  َرٌة َوَما ِهَي بَِعور ي وَتنَا َعور م  الن بِي  َيق ول وَن إِن  ب  َفِريٌق ِمنره 

ا  .{إاِل  فَِرار 

َومَل ا }ل املؤمنني الصادقني ، فيقول : ثم يصور سبحانه وتعاىل حا

ول ه  َوَصَدَق اهلل  َرَأى ا َزاَب َقال وا َهَذا َما َوَعَدَنا اهلل  َوَرس  َحر ِمن وَن األر ملر ؤر

وا َما  ِمننَِي ِرَجاٌل َصَدق  لِيام  ِمَن املر ؤر مر إاِل  إِياَمن ا َوَتسر ول ه  َوَما َزاَده  َوَرس 

مر مَ  َبه  َوِمنره  مر َمنر َقىَض َنحر وا اهللَ َعَليرِه َفِمنره  ل وا َعاَهد  نر َينرَتظِر  َوَما َبد 

َب املر نَافِِقنَي إِنر َشاَء َأور  َعذ  قِِهمر َوي  اِدقنَِي بِِصدر ِزَي اهلل  الص  َتبرِديال  لَِيجر

وا بَِغيرظِِهمر  ا َرِحيام  َوَرد  اهلل  ال ِذيَن َكَفر  ور  َيت وَب َعَليرِهمر إِن  اهللَ َكاَن َغف 

ا َوكَ  ر َينَال وا َخرير  امَل ا َعِزيز  ِمننَِي الرِقَتاَل َوَكاَن اهلل  َقِويًّ  . {َفى اهلل  املر ؤر

ويف يوم بني حليان ، كان بنو حليان هم الذين غدروا بعرشة من 

جيع، وتسببوا يف قتلهم واستشهادهم.  الصحابة بالر 

د من  ويف يوم ذي َقَرد أو يوم الغابة كان مجاعة من أعراب َنجر

عىل إبل للنبي )صىل اهلل عليه وسلم(  بني فزارة قد أغاروا

وأصحابه ، وقتلوا حارسها واحتملوا امرأته مع اإلبل وفروا نحو 

د ، فكان ال بد من ردعهم وتأديبهم .   َنجر
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ويف خيرب كان أهل خيرب هم الذين حزبوا األحزاب ضد 

املسلمني، وحرضوا بني قريظة عىل الغدر واخليانة ، ثم أخذوا يف 

افقني وبقبائل غطفان وأعراب البادية لتأليبهم عىل االتصال باملن

املسلمني ، وكانوا هم أنفسهم يستعدون للقتال ، فكان البد من 

 مواجهتهم وكف ْشهم . 

ا لقتل الصحايب اجلليل احلارث بن   أما يوم مؤتة فكانت ثأر 

عمري األزدي )ريض اهلل عنه( رسول النبي )صىل اهلل عليه وسلم( 

بِيل بن عمرو الذي بعثه بكتا حر َ ى ، فعرض له ْش  َ به إىل عظيم ب رصر

الغسان وكان عامال  عىل البلقاء من أرض الشام من قِبل قيرص 

ا ، ثم قدمه فرضب عنقه، وكان قتل السفراء والرسل   –فأوثقه رباط 

من أشنع اجلرائم وأبشعها، يساوي بل يزيد عىل إعالن  – يزال وال

لنبي)صىل اهلل عليه وسلم(، فجهز حالة احلرب ، فاشتد ذلك عىل ا

ا ووجهه إليهم .  جيش 

ويف فتح مكة كانت قريش هي التي نقضت عهدها مع سيدنا 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم ( وساعدت حلفاءها من بني بكر 

عىل قتل خزاعة حلفاء رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( ، حيث 
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ا عند ماء بالقرب من َقال  لَه  الرَوترِي  ،  بي توهم وقتلوهم غدر  مكة ي 

فجاء عمرو بن سامل اخلزاعي )ريض اهلل عنه( إىل رسول اهلل )صىل 

 اهلل عليه وسلم( باملدينة مستغيثا بقوله : 

َمّ ــــَيا َرّب إّن َناِش  اـــٌد حم   د 

لَ ــَف َأبِينَ ـــِحلر  َتر  َداـا َوَأبِيِه األر

لر  نرت مر و  نّا َوالِ ــَقدر ك  ا َوك   َداـــد 

نَ  َلمر  ا َفَلمر َننرِزعر َيَداـــث ّمَت َأسر

ر َهَداَك اهلل  َنصر  َتَداـَفانررص  ا َأعر  ر 

ع  ِعبَ   َدَداـوا مَ ـأرت  ـاَد اهللِ يَ ــَوادر

ه   ا َوجر ف   َداـه  َتَربّ ـإنر ِسيَم َخسر

ّرَداــمر َرس  ــفِيهِ   ول  اهللِ َقدر جَتَ

بِ  زر ِر جَيرِري م  اـيِف َفيرَلٍق َكالرَبحر  د 

َلف  ـإّن ق   ا َأخر ش  عِ ـَرير  َداـوك املرَور

 َداــك املر َوكّ ـاقَ ـوا ِميثَ ـَوَنَقض  

ّص ـوا ِل يِف كَ ـَوَجَعل    َداـَداٍء ر 

و َأَحَدا ت  َأدرع  وا َأنر َلسر  َوَزَعم 
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 َدَداــــّل عَ ـــمر َأَذّل َوَأقَ ــَوه  

مر َبّيت   ّج ـا بِالر ـونَ ــه  اــَوترِِي ه   د 

ّكع  ــل  ـَوَقت   ّج ــــوَنا ر   َداـا َوس 

َن َسامِلٍ  "فقال )صىل اهلل عليه وسلم( :  و بر ر  َت َيا َعمر َفاَم " ن رِصر

اَمِء  تر سحابة يِف الس  فقال )صىل اهلل عليه وسلم( : ، َبِرَح حَتى  َمر 

ٍب " ِ َبنِي َكعر َتِهل  بِنرَصر َحاَبَة َلَتسر  ."إن  َهِذِه الس 

ا  ومع ذلك ملا دخل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( مكة فاحت 

ا أعلن العفو العام عن أهل مكة ، وقال قولته املشه ورة : ـمنترص 

َن َأن  َصانٌِع بكم؟" َريرٍش ، َما َتَرور رَشَ ق  ا ، َأٌخ  "َيا َمعر َقال وا: َخرير 

َهب وا  "، َوابرن  َأٍخ َكِريٍم ، فَقاَل )صىل اهلل عليه وسلم( : َكِريمٌ  اذر

ت مر الط َلَقاء   وقد ترتب عىل هذا العفو العام حفظ األنفس من  ،" َفَأنر

 القتل. 

ويوم حنني كانت قبائل هوازن وثقيف هي البادئة بالعداء ، 

وأعدت العدة لالنقضاض عىل املسلمني ، وقد سار مالك بن عوف 

، فكان أس جيش حتى وصل إىل القرب من مكةالنّرصي عىل ر

 ورد بغيهم وعدواهنم .البد من مواجهتهم 
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ا لعدوان الرومان الذين كانوا يعملون عىل  وأما تبوك فكانت ردًّ

إهناء قوة املسلمني آنذاك ، ذلك أهنم كانوا يروهنا اخلطر احلقيقي 

عىل سلطاهنم ، فأخذوا ُيددون ثغورهم ، ويعدون العدة 

لالنقضاض عليهم، فانتدب النبي )صىل اهلل عليه وسلم( أصحابه 

ز واخلروج يف ساعة العّسة ، ومل يكن من احلكمة أن للتجه

ينتظرهم املسلمون حتى يدامهوهم يف مدينتهم ، وانتهت بفرار 

الروم وانسحاهبم دون قتال ، وحرص النبي )صىل اهلل عليه وسلم( 

صىل اهلل عليه وسلم( حفظ الدماء فلم يتتبعهم واكتفى )عىل 

 بالردع الذي حتقق هلم.

يام نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( يف مالقاة أعدائه ومن يتتبع سائر أ

جيد أهنا ال خترج عن دائرة رد  البغي ودفع العدوان وردع التآمر 

والكيد له )صىل اهلل عليه وسلم( ولدعوته وألصحابه رضوان اهلل 

 عليهم أمجعني.

ل ديننا احلنيف ألخالق الفرسان يف فلسفة  ومع ذلك فقد أص 

للمدنيني أو لغري املقاتلني ، فقد كان النبي )صىل  القتال بأنه ال قتل

ِم اهللِ َوباهلل "اهلل عليه وسلم( يويص قادة جيشه بقوله :  َطلِق وا بِاسر انر
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ا َفانِي ا ، ت ل وا َشيرخ  وِل اهللِ ، َواَل َتقر ِة َرس  ال  ، َواَل  َوَعىَل ِمل  َواَل طِفر

ا ّلواَصِغري  َرَأة  ، َواَل َتغ  ّلوا ، َواَل "، ويف رواية :  "، َواَل امر َواَل َتغ 

ا ت ل وا َولِيد  رث ل وا، َواَل َتقر وا ، َواَل مَت ِدر  ، ويف وصية أيب بكر الصديق "َتغر

ت َلن   ")ريض اهلل عنه( ألحد قادة جنده :  : اَل َتقر ٍ وِصيَك بَِعرشر َوإِن  م 

ا ، وَ  ا َهِرم  َرَأة  ، َواَل َصبِيًّا ، َواَل َكبرِي  ا ، َواَل امر ثرِمر  ا م  اَل َتقرطََعن  َشَجر 

ِرَقن   ا ، إاِل  ملَِأرَكَلٍة ، َواَل حَتر ِقَرن  َشاة  ، َواَل َبِعري  ا ، َواَل َتعر َبن  َعاِمر  ر  َ خت 

ب نر  ل لر ، َواَل جَتر َقن ه  ، َواَل َتغر َغر  ، َواَل ت  ال   . "َنحر

لنهي عن قتل األطفال وقد شدد النبي )صىل اهلل عليه وسلم( يف ا

ا ، وبلغه )صىل اهلل عليه وسلم( قتل بعض  ا كبري  أو الذرية تشديد 

َواٍم َجاَوَز هِبِم  الرَقترل  إىَِل "األطفال فوقف يصيح يف جنده :  َما َبال  َأقر

ة   ي  ر  ت ل وا ذ  ة  ، َأالَ الَ َتقر ي  ر  ت ل وا ذ  ِة ، َأالَ الَ َتقر ي  ر   . "الذ 

)صىل اهلل عليه وسلم( عن قتل مجيع من ال يقاتل وقد هنى 

وخاصة النساء ، فلام رأى امرأة مقتولة ، وكان من حاهلا أهنا ال 

: اهلل عليه وسلم( ذلك بشدة ، وقالتقوى عىل القتال استنكر )صىل 

، مما يؤكد أنه ال قتل عىل  "َمنر َقَتَل َهِذِه؟ َما َكاَنتر َهِذِه لِت َقاتَِل  "

ط ، وأن القتل ليس مقابال  للكفر ، إنام هو مقابل لدفع املعتقد ق
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ع  اهللِ }تداء ، حيث يقول احلق سبحانه : القتل ورد االع اَل َدفر َوَلور

َمتر َصَواِمع  َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجد   د  مر بِبَعرٍض هَل  الن اَس َبعرَضه 

ن   َ ا َوَلَينررص  م  اهللِ َكثرِي  َكر  فِيَها اسر ذر ه  إِن  اهللَ ََقِويٌّ  ي  اهلل  َمنر َينررص  

 .{َعِزيزٌ 

فالقتال يف اإلسالم مقصور عىل رد االعتداء دون جتاوز ، حيث 

مر َوال  }يقول احلق سبحانه :  قاتِل وَنك  َوقاتِل وا يِف َسبِيِل اهللِ ال ِذيَن ي 

َتِدينَ  ِب  املر عر وا إِن  اهللَ ال حي  َتد  َتدى  }ه : ، ويقول سبحان{ َتعر َفَمِن اعر

وا َأن   َلم  ق وا اهللَ َواعر مر َوات  َتدى َعَليرك  وا َعَليرِه بِِمثرِل َما اعر َتد  مر َفاعر َعَليرك 

 .{اهللَ َمَع املر ت ِقنَي 

ومما يؤكد أن احلرب يف اإلسالم إنام هي لرد االعتداء ودفع 

ْشعه العدوان دون أي جتاوز أو بغي أو إرساف يف الدماء ، ما 

اإلسالم يف معاملة األرسى من حسن معاملتهم واإلحسان إليهم ؛ 

كِين ا }حيث يقول احلق سبحانه :  ب ِه ِمسر وَن الط َعاَم َعىَل ح  طرِعم  َوي 

ا  ور  ك  مر َجَزاء  َواَل ش  ِريد  ِمنرك  ِه اهلِل اَل ن  مر لَِوجر ك  اَم ن طرِعم  ا إِن  َوَيتِيام  َوَأِسري 

ا َنَخاف  مِ  ِم إِن  م  اهلل  َْش  َذلَِك الرَيور ا َفَوَقاه  َطِرير  ا َقمر ا َعب وس  م  نَا َيور نر َرب 

ت كِئنَِي فِيَها  ا م  وا َجن ة  َوَحِرير  مر باَِم َصرَب  ا َوَجَزاه  ور  ة  َورس   َ مر َنرضر اه  َوَلق 
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ا َوَدانِ  َهِرير  ا َواَل َزمر س  َن فِيَها َشمر ِك اَل َيَرور
ََرائِ ا َعىَل األر َية  َعَليرِهمر ظاَِلهل َ

لِيال   َها َتذر ط وف  ل َلتر ق   .{َوذ 

وقد دعا نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( إىل الرفق باألرسى ، فقال: 

ا" وا بِاألَساَرى َخرير  ص  َتور ، وقد أوىص أصحابه يوم بدر أن  "اسر

، فكانوا يقدموهنم عىل أنفسهم عند الطعام ، ويف  يكرموا األرسى

اَم  "قصة  برن  أ َثاٍل احلنفيث  ما يؤكد كيف كان نبينا )صىل اهلل  "َمة 

عليه وسلم( يتعامل مع أرساه ، ذلك أنه عندما أرس ثاممة بن أثال 

ِجِد ، َخَرَج إَِليرِه الن بِي  )صىل اهلل  وَرَبط وه  بَِساِرَيٍة ِمنر َسَواِري املرَسر

؟ اَمَمة  د  إِنر  عليه وسلم(، َفَقاَل: َما ِعنرَدَك َيا ث  َم  ٌ َيا حم  َفَقاَل: ِعنرِدي َخرير

ِريد  املرَاَل  نرَت ت  نرِعمر َعىَل شاكٍِر، َوإِنر ك  نرِعمر ت  ت لر َذا َدٍم ، َوإِنر ت  نِي َتقر ت لر َتقر

اَمَمة  ؟  م  َقاَل َله  : َما ِعنرَدَك َيا ث  َفَسلر ِمنره  َما ِشئرَت ، َحت ى َكاَن الرَغد  ، ث 

َد َقاَل: َما ق   َكه  َحت ى َكاَن َبعر نرِعمر َعىَل َشاكٍِر ، َفرَتَ نرِعمر ت  لرت  َلَك، إِنر ت 

لرت  َلَك ، َفَقاَل:  اَمَمة  ؟ َفَقاَل: ِعنرِدي َما ق  الرَغِد ، َفَقاَل: َما ِعنرَدَك َيا ث 

َتَس  ِجِد َفاغر ٍل َقِريٍب ِمَن املرَسر َطَلَق إىَِل َنخر اَمَمَة ، َفانر لِق وا ث  م  َدَخَل َأطر َل، ث 

ول  اهللِ ،  ا َرس  د  َم  َهد  َأن  حم  َهد  َأنر الَ إِله إاِل  اهلل  ، َوَأشر ِجَد َفَقاَل: َأشر املرَسر

ِهَك، َفَقد  َغَض إَِل  ِمنر َوجر ٌه َأبر ِض َوجر د  ، َواهللِ َما َكاَن َعىَل األَرر َم  َياحم 
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وِه إَِل   ج  َك َأَحب  الرو  ه  َبَح َوجر ، َواهللِ َما َكاَن ِمنر ِديٍن َأبرَغض  إَِل   َأصر

يِن إَِل  ، َواهللِ َما َكاَن ِمنر َبَلٍد  َبَح ِدين َك َأَحب  الد  ِمنر ِدينَِك، َفَأصر

َك َأَحب  الرباِلَِد إَِل  ، َوإِن  َخيرَلَك  بََح َبَلد  َأبرَغض  إَِل  ِمنر َبَلِدَك ، َفَأصر

نِي َوَأنَ  ول  اهللِ )صىل اهلل َأَخَذتر ه  َرس  َ َرَة َفاَمَذا َتَرى؟ َفَبرش  مر ا أ ِريد  الرع 

َت ،  ٌل: َصَبور
َة ، َقاَل َقائِ َتِمَر ، َفَلام  َقِدَم َمك  عليه وسلم( َوَأَمَره  َأنر َيعر

ٍد َرس   َم  ت  َمَع حم  لمر ، وِل اهللِ )صىل اهلل عليه وسلم(َقاَل: الَ، َولكِنر َأسر

مر ِمَن الرَياَمَمِة َحب ة  ِحنرَطٍة َحت ى َيأرَذَن فِيَها الن بِي  )صىل َوالَ وَ  اهللِ الَ َيأرتِيك 

 اهلل عليه وسلم(.

وهذه الثقافة يف معاملة األرسى عرب عنها الشاعر األموي الكبري 

 مهام بن غالب التميمي املعروف بالفرزدق ، فقال : 

ك    همر َوال َنقت ل  األرَسى َولكنر َنف 

َقَل األعناَق مَحرل  املَغ  اِرمِ ــإذا أثر

أما إذا ف رض علينا القتال فإننا ال يمكن أن نعطي الدنية يف ديننا 

وال أن نتخاذل عن الدفاع عن أوطاننا ، إنام نفتدُيا بأنفسنا وشعارنا 

يف ذلك : واهلل إهنا إلحدى احلسنني إما النرص وإما الشهادة ، حيث 

م  اهلل  }اطب ا املسلمني يف يوم بدر : يقول احلق سبحانه خم ك  َوإِذر َيِعد 
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مر  ون  َلك  َكِة َتك  ور َ َذاِت الش  وَن َأن  َغرير مر َوَتَود  َا َلك   َأهن 
ِ َفَتنير

َدى الط ائِ إِحر

َطَع َدابَِر الرَكافِِرينَ  ق  بَِكلاَِمتِِه َوَيقر ِق  احلرَ ِريد  اهلل  َأنر حي  ، أي : ويقطع {َوي 

م ـوكـرجـم الذين أخـالكافرين املعتدين عليكم املرتبصني بك دابر

، ال ذنب لكم وال جريرة إال أنكم آمنتم  مـم وأموالكـاركـمن دي

ون وا َتأرملَ وَن َفإهِن  مر َيأرملَ وَن َكاَم }باهلل ورسوله ، ويقول سبحانه :  إِنر َتك 

ونَ  ج  وَن ِمَن اهللِ َما اَل َيرر ج  ، ويقول {َوَكاَن اهلل  َعلِيام  َحكِيام   َتأرملَ وَن َوَترر

ام   }سبحانه: َي  ه  َوتِلرَك األر ٌح ِمثرل  َم َقرر ٌح َفَقدر َمس  الرَقور مر َقرر ك  َسسر إِنر َيمر

َهَداَء َواهلل   مر ش  َلَم اهلل  ال ِذيَن َآَمن وا َوَيت ِخَذ ِمنرك  َ الن اِس َولَِيعر ا َبنير َداِوهل َ ن 

ِب  ا ٍر َوَأنت مر }، ويقول سبحانه:{لظ املنِِيَ اَل حي  م  اهلل  بَِبدر ك  َوَلَقدر َنرَصَ

مر َأن  ِفيك  ِمننَِي َأَلن َيكر ؤر وَن إِذر َتق ول  لِلرم  ر  ك  مر َتشر وار اهللَ َلَعل ك  ق  َأِذل ٌة َفات 

نَزلنَِي َبىَل إِ  َكِة م 
َن املرَآلئِ م بِثَاَلَثِة آالٍَف م  مر َرب ك  ك  ِمد  وار ي  وار َوَتت ق  رِب  ن َتصر

َن املرَآلئَِكِة  َسِة آالٍف م  م بَِخمر مر َرب ك  ك  ِددر ِرِهمر َهَذا ي مر ن َفور م م  َوَيأرت وك 

م بِِه َوَما  ل وب ك  ن  ق 
مر َولِتَطرَمئِ ى َلك  َ ِمنَي َوَما َجَعَله  اهلل  إاِل  ب رشر َسو  م 

كِيمِ الن رصر  إاِل  ِمنر ِعنِد اهللِ الرَعزِ  َوإِنر }، ويقول سبحانه: {يِز احلرَ

ِميع  الرَعلِيم  َوإِنر  َو الس  ه  ه  لر َعىَل اهللِ إِن  ا َوَتَوك  نَحر هَلَ ِم َفاجر لر وا لِلس  َجنَح 

ِمننَِي  ِه َوبِاملر ؤر ِ َدَك بِنرَصر َو ال ِذي َأي  بََك اهلل  ه  وَك َفإِن  َحسر وا َأنر خَيرَدع  ِريد  ي 
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ل وهِبِمر َوَأل َف بَ  َ ق  َت َبنير ا َما َأل فر ِض مَجِيع  َرر َت َما يِف األر َفقر ل وهِبِمر َلور َأنر َ ق  نير

ه  َعِزيٌز َحكِيمٌ  مر إِن   . {َوَلكِن  اهللَ َأل َف َبيرنَه 

وقد قلت حول هذه املعان التي تؤكد أننا أهل سالم ما مل 

 تفرض علينا احلرب ، فإن فرضت علينا فنحن رجاهلا :

 دــا فتلك يـــمن رامها سلم

ا فنحن رجاهل  اــأو رامها حرب 

ا وال نرىض اخلنا  ال نعتدي أبد 

 اــــا عنواهنـإن الرجولة عندن

 دهـإحدى اثنتني وال معّقب بع

 اـالنرص  نرٌص أو ن رى شهداءه

وإننا لعىل يقني تام يف أن منزلة الشهيد من أعىل املنازل عند اهلل 

مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني  )عز وجل( ، فالشهيد

وَل }والصديقني، حيث يقول احلق سبحانه :  س  طِِع اهللَ َوالر  َوَمنر ي 

َهَداِء  يِقنَي َوالش  د  َعَم اهلل  َعَليرِهمر ِمَن الن بِي نَي َوالص  َفأ وَلئَِك َمَع ال ِذيَن َأنر

ا َذلِ  َن أ وَلئَِك َرفِيق  نَي َوَحس 
احِلِ ل  ِمَن اهلل َوَكَفى باهلل َوالص  َك الرَفضر

مر }، ويقول سبحانه : {َعلِيام   َسه  ف  ِمننَِي َأنر ى ِمَن املر ؤر رَتَ إِن  اهللَ اشر
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ا  د  َتل وَن َوعر قر ت ل وَن َوي  َقاتِل وَن يِف َسبِيِل اهللِ َفَيقر ن َة ي  م  اجلرَ مر بَِأن  هَل  َواهَل  َوَأمر

رَ  ا يِف الت ور ِدِه ِمَن اهللِ َعَليرِه َحقًّ ىَف بَِعهر َآِن َوَمنر َأور رر نرِجيل َوالرق  ِ اِة َواإلر

ز  الرَعظِيم   َو الرَفور ت مر بِِه َوَذلَِك ه  م  ال ِذي َباَيعر وا بَِبيرِعك  َتبررِش  ، {َفاسر

َياٌء }ويقول سبحانه:  َواٌت َبلر َأحر َتل  يِف َسبِيِل اهللِ َأمر قر َنر ي 
َواَل َتق ول وا ملِ

ونَ َوَلكِ  ر  ع  تِل وا يِف }، ويقول سبحانه : {نر اَل َتشر َسَبن  ال ِذيَن ق  َواَل حَتر

م  اهلل  ِمنر  وَن َفِرِحنَي باَِم َآَتاه  َزق  رر ِمر ي  َياٌء ِعنرَد َرهب  ا َبلر َأحر َوات  َسبِيِل اهللِ َأمر

ر َيلرَحق وا هِبِمر ِمنر َخلر  وَن بِال ِذيَن مَل تَبررِش  لِِه َوَيسر ٌف َفضر ِفِهمر َأال  َخور

مر حَيرَزن وَن   .{َعَليرِهمر َواَل ه 

عىل أن الشهيد احلق هو من لقي الشهادة يف ميدان القتال أو 

ا لوجه اهلل  ا عن دينه ووطنه وعرضه وتراب وطنه خملص  بسببه مدافع 

ال لدنيا يصيبها أو لصالح مجاعة متطرفة يتبعها ، كام تشمل الشهادة 

هد يف سبيل ذلك أثناء خدمته وأداء مهمته يف احلقيقية من استش

 إطار مؤسسات الدولة املعنية بذلك .

وقد أكدنا وما زلنا نؤكد أن إعالن حالة احلرب والسلم املعرب 

عنها يف العرص احلديث بحالة التعبئة وعند الفقهاء باجلهاد القتال ، 

ا لعامة الناس ، وإنام هي سلطة احلاكم يف ا مرتوك  ضوء  ليست أمر 
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ما يقرر قانون كل دولة ودستورها ، وأنه ليس ألحد أن خيرج 

للقتال من تلقاء نفسه يف غري ما ينظمه القانون والدستور ، وإال 

 لصار الناس إىل أبواب من الفوىض ال تسد .

وعليه فإن من مات عىل فراشه أو يف بيته أو أي مكان آخر غري ما 

: إما أن ج عن أحد أمرينشهادة عليه ال خيرذكرنا فإن إطالق ال

يكون إطالق الشهادة عليه من باب املجاز ، بأن له منزلة من منازل 

ا أو  ا أو غريق  ا أو حمروق  الشهداء عند رهبم ، وذلك ملن مات مبطون 

، نحو ذلك مما وردت به السنة املرشفة ، كام يف احلديث الرشيف 

َهَداء  مَخَسٌة : الش   ")صىل اهلل عليه وسلم( :  اهللحيث يقول رسول  

هيد  يف سبيل  م ، َوالش  ، َواملبرط ون  ، والَغِريق  ، َوَصاحب  اهَلدر املَطع ون 

 ." اهلل

ا بني الت زّيد واالّدعاء والكذب  وإما أن يكون األمر حمصور 

واملتاجرة بالدين ، كهؤالء الذين اعتادوا الكذب واستحلوه ، 

ت حتف أنفه عىل مرأى فراحوا يكذبون ويزورون ويصفون من ما

ا وافرتاء ومتاجرة بالدين .  ومسمع من العاملني بالشهيد كذب 

 ،  الم والبناءـو بذلت يف سبيل السـرية لـعىل أنني أؤكد أن البش
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والنامء والتنمية ، ورعاية الضعفاء واملحتاجني واملهمشني يف العامل 

عن  معشار ما تنفقه عىل احلروب والتسليح ، وختىل األنانيون

نفعيتهم وأنانيتهم ، النصلح حال البرشية مجعاء ، ولتغري وجه 

 البسيطة، ولعاش العامل كله يف سالم وأمان .

ة حمب للسالم أن ـيد مؤمن باإلنسانيـل رشـوجيب عىل كل عاق

يكون يف جانب السالم والبناء والتعمري ال جانب االحرتاب 

عامرة الكون يتوافق والتدمري ، فكل ما يدعو إىل السالم والبناء و

وصحيح األديان ، وكل ما يدعو إىل القتل والتخريب والتدمري 

يتناقض مع سائر األديان الساموية ، بل يتناقض مع كل األخالق 

ا  والقيم اإلنسانية واألعراف واملواثيق الدولية ، مما يتطلب منا مجيع 

ا عىل ترسيخ وتأصيل كل معان السالم والوقوف يف و جه العمل مع 

دعاة احلرب والدمار من أجل سعادة البرشية مجعاء وحتقيق أمنها 

 وسالمها .

وهذا ما دعانا لفتح آفاق أوسع أمام كتابة جديدة للسرية النبوية 

املرشفة فأعلنا يف مسابقة املجلس األعىل للشئون اإلسالمية عن 

بحوث يف السرية النبوية ، وتقدم الدكتور/أسامة فخري اجلندي 
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بديوان عام اإلدارة العامة لشئون املساجد أعامل تسيري باملكلف 

فقه السرية النبوية  "الوزارة ببحثه يف السرية النبوية حتت عنوان : 

، فكان احلاصل عىل املركز األول بني البحوث "قراءة جديدة 

املقدمة هلذا املوضوع ، وقررنا تدقيقه وتنقيحه بمعرفة اإلدارة 

حتت إْشافنا ، متمنني له السداد والتوفيق ، املركزية للسرية والسنة 

ومشجعني له ولزمالئه عىل القراءة الواعية لرتاثنا ، وإعادة كتابته يف 

 ثوب جديد قشيب يراعي ظروف العرص واملستجدات .

 

      *    *         * 
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 مقدمة كتابنا
 "مسرية النقد األدبي وقضاياه"

 

نسان ما مل يعلم ، والصالة احلمد هلل الذي علم بالقلم ، علم اإل

والسالم عىل أفصح من نطق بالضاد ، خاتم األنبياء واملرسلني 

سيدنا حممد ، وعىل آله وصحبه ومن تبع طريقهم بإحسان إىل يوم 

 الدين .

 وبعـــد : 

فإن قضية الثقافة والفنون قضية تراكمية أشبه ما تكون بحال 

ا قد ال ي رى وال ي لحظ  اإلنسان والنبات ، فكّل منهام ينمو نموًّ

ا حتى يستوي الطفل  ا ومط رد  بالعني املجردة ، لكنه يظّل مستمرًّ

ا. ا يانع   رجال  ، وينتج النبات ثمر 

وكام ال يستطيع اإلنسان أن ينكر مراحل طفولته ، وأهنا أحد 

أهم مراحل حياته التي ينعكس أثرها عىل كل ما يليها من مراحل 

ا ال ي ستطيع أن ي نكر أثر اجلذور واملنطلقات احلياة ، فإن أحد 

سة لكل علٍم ، وال سيام يف جمال العلوم والفنون واآلداب .   املؤس 

 شأن كثري من  -والعالقة بني الرتاث واملعارصة يف الفكر النقدي 
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ليست عالقة عداء أو قطيعة ، ولن تكون، وال ينبغي  -املتقابالت 

ا ثابت ا يف كل مناحي ، وإن الوسطية التي نحملها  أن تكون منهج 

ا نزن هبا أمورنا كلها ا دقيق  ، إنام هي  حياتنا، ونجعل منها ميزان 

منهج ثابت ننطلق منه يف كل جوانب حياتنا العلمية والفكرية 

، فقد  ، ال نحيد عن هذا املنهج قيد أنملة والفلسفية والتطبيقية

طرفني ، فإن أنت أمسكت بأحد ال قالوا: لكل يشء طرفان ووسط

ام ـوسط استقـ، وإن أنت أمسكت بال َماَل اآلخـر واختل توازنه

ان ، ونحن مستمسكون هبذا الوسط وتلك الوسطية، ـرفـلك الط

 ال إفراط وال تفريط وال غلو وال تقصري.

 اـفنحن ال نتعصب للقديم ملجرد قدمه ، وال نسلم زمام عقلن   

إلينا أو يلقى علينا ،  للتقليد األعمى دون أن نمعن النظر فيام ينقل

فقـد ميز اهلل )عز وجل( اإلنسان عن سائر اخللق بالعقل والفكر 

والتأمل والتدبر والتمييز ، ونعى عىل من أمهلوا هذه النعم ومل 

ِق َأَفاَل  }: يوفوها حقها، فقال )سبحانه(  لر ه  يِف اخلرَ سر نَك  ه  ن  رر َعم  َوَمنر ن 

ِقل ونَ  ن   }: اىل[، وقال تع12]يس:  {َيعر
مر ِعنرِدي َخَزائِ لر اَل َأق ول  َلك  ق 

بِع  إاِل  َما ي وَحى إَِل   مر إِن  َمَلٌك إِنر َأت  ول  َلك  َلم  الرَغيرَب َواَل َأق  اهلل َواَل َأعر
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وَن  ر  َمى َوالرَبِصري  َأَفاَل َتَتَفك  َعر َتِوي األر لر َهلر َيسر  ،[21]األنعام :  {ق 

مر إِن  يِف َذلَِك آَلَياٍت أِل وِل  } :ويقول )سبحانه(  َعاَمك  ا َأنر َعور ل وا َوارر ك 

ا  }:  [، ويقول )عز وجل(24]طه : { الن َهى  َ هب  ِ َثال  َنرضر َمر َوتِلرَك األر

َها إاِل  الرَعاملِ وَن  ِقل  [، وملا نزل قوله 43]العنكبوت : {لِلن اِس َوَما َيعر

ِق الس   }: تعاىل يرِل َوالن َهاِر إِن  يِف َخلر تاَِلِف الل  ِض َواخر َرر اَمَواِت َواألر

َلرَباِب  )صىل اهلل عليه [ قال نبينا 591]آل عمران : {آَلَياٍت أِل وِل األر

)رواه ابن حبان يف  "فيها كرويل ملن قرأها ومل يتف":  وسلم(

 صحيحه(.

ا أن ننسلخ من هذا الرتاث العريق أو نقف منه  وال يمكن أيض 

ف القطيعة، ونعمل يف اهلواء الطلق، فمن ال مايض له ال حارض موق

له وال مستقبل، بل علينا أن نأخذ من املايض العريق النافع واملفيد 

 الذي ننطلق به يف احلارض ونؤسس به للمستقبل .

أن يف تراثنـا النقـدي من الفكـر والثـراء والتنـوع ما  وأؤكد

اث قراءة جديدة عرصية يمكن أن حيتم علينـا إعادة قـراءة هذا الرت

ا ومتين ا لبناء نظرية عربية يف النقد األديب ، ال  ا قويًّ تشكل أساس 

تنفصل عن تارخيها وال عن هويتها وال عن واقعها ، بل يمكن أن 
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أحد أهم مالمح هويتنا الواقية وخصوصيتنا  جهاتكون حال نض

ة ـافيـفكرية والثقدية والـقارات النـة يف زمن العوملة والتيـالثقافي

 .اجلارفة

ا أن  وكام أننا ال يمكن أن نرفض القديم لقدمه ، ال يمكن أيض 

نرفض احلديث حلداثته ، أو لكونه ثقافة اآلخر أو املختلِف ، أو 

كونه ثقافة وافدة عىل ثقافتنا، أو أن ندعو إىل االنكفاء عىل الذات 

حجر الذي والتمحور أو التقوقع حوهلا، فهذا عني اجلمود والت

، فثقافة أخرى تعني عقال  آخر، وإضافة   منواجهه بكل قوة وحس

، ومادة جديرة باالعتبار والتأمل والنظر، بل إنني ألدعو إىل  جديدة 

إعامل الفكر وإمعان النظر يف كل ما هو عرصي أو حديث أو 

جديد، فنأخذ منه النافع واملثمر واملفيد، وما يشكل إضافة  حقيقية  

، ويتناسب مع قيمنا وأخالقنا وحضارتنا، ونتجاوز ما ال لثقافتنا

 يتسق مع هويتنا الثقافية وقيمنا الراسخة.

ا أال نتخلف عن الركب ، فنتشبث بآراء ونظريات  كام جيب أيض 

ثبت عدم جدواها عند الغربيني أنفسهم ، فدعا نقادهم إىل رضورة 

ؤى أخرى مراجعتها ، أو ختلوا هم عنها وبحثوا عن نظريات أو ر
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ا ، أو وجدوا فيها خيط نجاة  جديدة رأوها أكثر دقة  ومالءمة  ونفع 

وفلسفات بعض النظريات التي  تجديد خيلصهم من تعقيدا

خرجت بالنقد األديب عن لبابه إىل معاجلات انحرفت بالنص األديب 

عن مساره الطبيعي إىل مسارات أخرى ربام كان من األجدى 

خرى غري النص األديب ، إذ تبقى عظمة تطبيقها عىل علوم وفنون أ

ا ينطق أد  ب اوخصوصية النص األديب والنقدي يف كون كل منهام نصًّ

ا قبل أي يشء آخر . ا ويشع أدب   ويفيض أدب 

هذه املوسوعة للجذور الرتاثية للنقد األديب العريب من  وتؤرخ

ا من  العصـر اجلاهيل حتى العرص العبايس، وتتناول جانب ا هامًّ

يا النقد األديب احلديث ، وتناولت فيها مسرية النقد األديب من قضا

، حماوال  إبراز أهم املالمح  العصـر اجلاهيل إىل العرص العبايس

، بمقاييس هذه  هذه العصور منكل عصـر  يفوالرؤى النقـدية 

 العصور ال بمقاييس غريها.

أن أقف عند بعض القضايا النقدية املعارصة ذات  وحاولت

ور الرتاثية ، وبعض القضايا الرتاثية فأعيد قراءهتا يف ضوء اجلذ

معطيات النقد احلديث ، ألؤكد من خالل تناول هلذا وذاك أن 
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العالقة بني القديم واحلديث يمكن أن تكون عالقة تكاملية، وليس 

ا أن تكون عالقة إقصاء أو رصاع ، وأنه يمكننا أن ننسج من  ْشط 

 رصية متكاملة  يف النقد األديب.هذا وذاك نظرية  عربية  ع

هذه املوسوعة يف مقدمة ، ومتهيد حول مفهوم النقد األديب  وتأيت

 وعدة الناقد ، وأحد عرش فصال  وبابني ، وخامتة ، عىل النحو التال: 

 األول : مسرية النقد األديب :  الباب

 أربعة فصول : ويتضمن

 اجلاهيل:  األول: اجلذور الرتاثية للنقد يف العرص الفصل

تناولت مظاهر النقد األديب وطبيعته يف هذا العصـر،  وفيه

،  راءـ، واملفاضلة بني الشع : التنقيح والتثقيف فتحدثت عن قضايا

، مبين ا أن  ار أو االنتخابـ، واالختي انـواالستحسان واالستهج

ا ذاتيًّا يعتمد عىل  -يف مجلته -النقد يف هذا العرص كان  ا فطريًّ نقد 

 ر.ـعىل أي يشٍء آخ هذوق أكثر من اعتامدال

 الثان: اجلذور الرتاثية للنقد يف عرص صدر اإلسالم: الفصل

هذا الفصل ذكرت ما يؤكد أن النقد األديب قد خطا خطوة   ويف

نت بعض أحكامه النقدية شيئ ا من التفصيل  إىل األمام، حيث تضم 
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ه األدباء وا لنقاد وجهة  دينية  أو التعليل، كام أن اإلسالم قد وج 

، ودعاهم إىل مراعاة السهولة والوضوح ، والبعد عن  قية  ل  وخ 

الكهان؛ فانعكس ذلك عىل رؤاهم  عالتكلف واحلويش وسج

 ونظراهتم النقدية .

 الفصل الثالث : اجلذور الرتاثية للنقد يف العرص األموي: 

حتدثت عن عوامل ازدهار النقد وأبرز اجتاهاته اللغوية  وفيه

دت  األدبيةو ا أن هذا العرص قد شهد حركة  نقدية  قوية  مه  ، مؤكد 

 لظهور النقد املنهجي يف العرص العبايس.

ر العبايس ، ــد يف العصــة للنقـ: اجلذور الرتاثي الرابع الفصل

 وعوامل ازدهار احلركة النقدية يف هذا العرص .

عرص، ثم تناولت عوامل ازدهـار احلركة النقدية يف هذا ال وفيه

حتدثت عن ظهور النقد املنهجي ، وعن كتابني من أبرز كتبه يف هذا 

 للجرجان . "الوساطة"لآلمدي ، و "املوازنة"العرص، مها: 

 الثان : من قضايا النقد األديب القديم . الباب

 ويتضمن سبعة فصول : 

 األول : من قضايا النقد األديب القديم . الفصل
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ث قضايا من أهم قضايا النقد هذا الفصل عرضت لثال ويف

القديم ، وهي: اللفظ واملعنى ، وخطـأ املعـان وصواهبـا يف ضوء 

أليب هـالل العسكري ، واالجتاه البالغي يف  "الصناعتني"كتاب 

 النقد األديب القديم.

الثان : املعادل اللغوي .. دراسة تطبيقية يف ضوء النص  الفصل

 القرآن.

فهوم املصطلح ، وحتدثت عن جذوره هذا الفصل حددت م ويف

الرتاثية ، وتناول النقاد املحدثني له ، مع نامذج تطبيقية سواء يف جمال 

املفردة القرآنية ، أم يف جمال سياق النص والبنى األسلوبية من خالل 

 التطبيق عىل بعض املفردات واألساليب يف آي الذكر احلكيم .

 النص األديب .. دراسة الثالث: داللة السياق وأثرها يف الفصل

 نقدية :

حتدثت عن أمهية الوعي بقضية السياق، والفرق بني سياق  وفيه

، ونظرة كل من القدماء واملحدثني إىل  النص وسياق املوقف

 السياق وآليات تناوهلم له.

 الفصل الرابع: العدول بني القدماء واملحدثني .. دراسة نقدية:
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القدماء واملحدثني للعدول، هذا الفصل: حتدثت عن تناول  ويف

ا لفهم اللغة  ا رئيس  ا أن فهم هذا املصطلح يشكل منطلق  مؤكد 

األدبية والبنى األسلوبية التي يعد اخلروج عىل النمط املثال املألوف 

ا من خترجيات البالغيني عىل  من أهم خصائصها، وبينت أن كثري 

ا خالف األصل أو خالف مقتىض الظـاهر ال تكاد تفهم فهام    دقيق 

 إال يف ضوء الوعي النقدي ملفهوم العدول.

جدلية احلضور والغياب بني القدماء  : اخلامس الفصل

 واملحدثني .. دراسة أسلوبية نقدية: 

حتدثت عن األرسار الكامنة وراء عالقات احلضور  وفيه

والغياب التي يمكن أن يسهم فهمها يف تشكيل رؤية ناضجة لدى 

د بأمهية إعامل الفكر يف سلسلة البدائل التي كل من املبدع والناق

يمكن أن ترقى بالنص إىل مستوى أفضل، وجتنب املبدع أو املنشئ 

ا من املالحظات النقدية ال يمكن أن يتعرض هلا عمله إذا  تيكثري 

جاء عفو اخلاطر دون إعامل العقل يف هذه البدائل ، أو دون مراعاة 

  بنية النص وسياقه.الدقة يف اختيار أنسبها وأقرهبا إىل
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يف  (ي يف املثل السائر )البن األثريالسادس: الفكر النقد الفصل

 ضوء النقد احلديث: 

،  دي عند ابن األثريـمـح الفكر النقحتدثت عن أهـم مـال وفيه

يف احلكم عىل املفردات واجلمل ، ونظرته إىل  مقاييسهوال سيام 

مه للنظم ومفهومه العالقة بني املفردة واجلملة من خالل مفهو

 للسياق .

 الفصل السابع : وحدة القصيدة  من النفسية إىل املوضوعية :  

،  دماء واملحدثني إىل وحدة القصيدةحتدثت عن نظرة الق وفيه  

 سواء من تطلبها وحدة نفسية أو شعورية أو موضوعية أو عضوية . 

 . اخلامتة

 واهلل من وراء القصد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
 

    *   *       * 
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  (*)مقدمة رسالة علمية 
االعتذاريات يف الشعر العربي حتى نهاية العصر 

 عرض ودراسة وموازنة..  العباسي
 

 

احلمد هلل غافر الذنب وقابل التوب ، العزيز الرحيم ، والصالة 

والسالم عىل نبينا حممد )صىل اهلل عليه وسلم( الذي وصل من 

وأعطى من حرمه ، وأحسن إىل من أساء  قطعه ، وعفا عمن ظلمه ،

 له وصحبه ، ومن سلك طريقهم إىل يوم يبعثون.آإليه ، وعىل 

 وبعد :

كنت قد  "الدكتوراه"فحني وفقني اهلل لتسجيل درجة العاملية 

ا عىل أن تكون دراستي دراسة تراثية، إيامن   ا مني حددت االجتاه عازم 

ا بام قدمه أسالفنا اب  بقيمة هذا الرتاث وعظمته ، بل روعة وإعج

 أن جتود القرائح بمثله. العظامء من فكر ثاقب ، وأدب رائع قل  

وهذه حقيقة ال ينكرها إال جاحد أو معاند من هؤالء الذين 

يعملون عىل النيل من أدبنا العريب ، قاصدين رضب اإلسالم يف 

 شخص العرب.

                                                           
 رسالتنا للدكتوراه.)*( 
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وقد تبنى هذا األمر أناس فتنوا بربيق احلضارة الغربية 

وزخارفها املادية ، فأخذوا يرددون مع أرباب هذه احلضارة القول 

بأن التشبث باإلسالم والعروبة يعد سبب ا من أقوى األسباب التي 

أدت إىل ختلف أمتنا وتأخر مكانتها بني األمم ، متناسني أو 

متجاهلني أن حضارتنا العربية اإلسالمية قادت العامل وأضاءت 

أبناءها قادرون عىل مواصلة املسرية لو أن  ربوعه قرونا طويلة ، وأن

 ا من أمرهم.اهلل هيأ هلم رشد  

مع تلك اهلجامت الرشسة ، والطعنات  -إن تراثنا العريق 

 -املتتابعة التي توجه إليه من أعدائه تارة ، ومن بعض أبنائه أخرى 

لفي حاجة ملحة إىل جهود أبنائه املخلصني الذين يشمرون عن 

ون قصارى جهدهم ليعيدوا قراءته ويكشفوا سواعدهم ، ويبذل

الطاعنني ، ويردوا كيدهم  هَ بَ جوانب اإلبداع فيه ، حتى يدرءوا ش  

 يف نحورهم ، وليتمن اهلل هذا األمر ولو كره املجرمون.

وقد نظرت يف الكتب والدراسات األدبية القديمة فرأيت أهنا قد 

الشعراء  عنيت بجمع األشعار ، واألخبار ، وما يتعلق بحياة

 وبيئاهتم أكثر من عنايتها بالفنون األدبية. 
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وليس من حقنا أن نعيب عليهم مناهجهم ، أو أن نحاكمهم يف 

بل علينا أن نقدر أهنم أبناء ، ضوء املفاهيم احلديثة والعرصية 

إطار يف  حكم عىل نتاجهم الفكريعصورهم ، وأننا مطالبون بأن ن

، وأن نجتهد لزماننا كام اجتهدوا  زماهنم ، وأن نبدأ من حيث انتهوا

 لزماهنم .

 ذا ما قام به بعض الباحثني والكتاب الذين تناولوا فنونـوه

الشعر وأغراضه بالبحث والدراسة ، فصارت املكتبة األدبية تضم 

ا من الكتب والرسائل يف فنون الشعر املختلفة من الغزل ، كثري  

 واملديح ، واهلجاء ، والرثاء ، والوصف...

ا من الفنون الشعرية التي مل لكن شعر االعتذار كان واحد  و

تأخذ نصيبها بني هذه الدراسات ، مما دفعني الختياره ودراسته 

االعتذاريات يف الشعر العريب حتى هناية العرص "حتت عنوان : 

 "عرض ودراسة وموازنة...  العبايس

م إىل أه -بادئ ذي بدء  -ا حقه فإن أشري وحتى ال أغمط أحد  

 الدراسات التي سبقت يف هذا املوضوع ، والتي تتمثل فيام ييل:
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العفو واالعتذار أليب احلسن حممد بن عمران العبدي املعروف  -أ

قام البرصي )صاحب ابن دريد اللغوي( حتقيق د/عبد  بالر 

القدوس أبو صالح ، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 م. 5925 - ـه5415

أهم املصادر القديمة التي تناولت فن وهذا الكتاب يعد من 

االعتذار ، وقد أفدت منه إفادة طيبة ، غري أنه مل يتناول من شعر 

إنام كان يعنى بإبراز فضيلة  -يف الواقع  -ألنه  ؛االعتذار إال القليل 

ا من أسبابه ، ووسيلة من العفو ، وتناول االعتذار باعتباره سبب  

ا من أهدافه ما هدف   -حد ذاته  يف -وسائله ، ولو كان االعتذار 

أمهل النابغة وهو أستاذ هذا الفن ، وال البحرتي وهو الرجل الثان 

بعد النابغة ، فإنه مل يذكر من شعر النابغة يف االعتذار سوى بيت 

بن سليامن الكاتب ، أما ا ا عىل لسان حجرواحد جاء ذكره عرض  

من قريب أو بعيد ، اعتذاريات النابغة إىل النعامن فلم يرش إليها 

والبحرتي مل يرد له ذكر يف هذا الكتاب ، كام أنه مل يرش إىل 

يل ـر اجلاهـوهو صنو النابغة يف العص -اعتذاريات عدي بن زيد 

ا ا واحد  ـا يتصل هبذا الغرض ، أو بيت  ومل يذكر له خرب   -يف هذا الفن 

 ه. ـفي
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 اقفع األخبار ، وتسجيل املوـيضاف إىل ذلك أنه عني بجم

شعار ، وأن عنايته باجلمع شغلته عن أكثر من عنايته بجمع األ

ا ، وسار عليه ، التحليل أو التعليق ، فالرجل قد رسم لنفسه منهج  

وقد وفق فيام رسمه لنفسه فجمع الكثري ، وأنار الطريق ملن أتى 

 . بعده من الكتاب والباحثني

د/حممد  ،ذار يف األدب العريب حتى العرص العبايس عتاال -ب

 - ـه5412حامد ْشيف ، طبع مطبعة الرضا بطلخا سنة 

 م.5929

أن أفدت من قراءته ، وانتفعت به يف بحثي  -أيضا  -وال شك 

 عىل أن أشري إىل اآليت: 

أن دراسته لشعر االعتذار كانت موجزة ، فقد مجع بني  -5

العرصين اجلاهيل وصدر اإلسالم ، وتناوهلام يف ثالثني صفحة من 

قطع املتوسط ، ومجع بني العرصين األموي والعبايس ، وتناوهلام ال

 يف ست وثالثني صفحة فحسب.  -عىل امتدادمها  -

ا عىل الشعر ، فقد تناول االعتذار يف القرآن -5   أنه مل يكن قرص 

الكريم واحلديث النبوي الرشيف ، ويف املواقف القصصية 
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ا ز عىل ذلك ارتكاز  التارخيية ، ويف التوقيعات والرسائل وارتك

 ا. كبري  

قام يف العناية  -3 أنه مل يستقص ألوان االعتذار ، فقد تابع الر 

ا ، ومل باالعتذار إىل امللوك وعامهلم ، وأضاف إىل ذلك شيئا يسري  

يرش جمرد إشارة إىل االعتذار عن الفرار أو الشيب ، أو سائر 

 .  العيوب اخللقية واخللقية

ا منه أو أن جيعل املوازنة جزء   أا مل يشمنهج   أنه ارتىض لنفسه - 4

ا يف دراسة هذا لذا مل يكن هذا الكتاب كافي  ؛ جانب ا من جوانبه 

  . الفن

يف تناول موضوع الرسالة عىل  -عز وجل  -وقد استعنت باهلل 

مل شعثه وسرب أغواره ، فعمدت إىل دواوين الشعراء ، واملجموعات 

طبقات ، وكتب التاريخ والسري ، الشعرية ، وكتب الرتاجم وال

ا مع ذلك مستعين  ،  وكتب األيام والوقائع ، وكتب األنساب

بالدراسات احلديثة والعرصية ، أطالع هنا وهناك يف تؤدة وأناة ، 

ا من هذا  يدفعني إىل ذلك حب البحث ورغبة التحصيل ، متخذ 

ا محيم     ا يرحل حيث أرحتل، ويقيم حيث أقيم ، حتىـالبحث صديق 
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 أذن اهلل بإخراجه يف هذه الصورة التي أرجو هلا الرضا والقبول.

وقد بنيته من مقدمة ، ومتهيد ، ومخسة فصول ، وخامتة ، ثم 

فهرست لآليات واألحاديث واألمثال والقوايف ، والشعراء ، 

 واملوضوعات. 

أما املقدمة فتحدثت فيها عن سبب اختيار هذا املوضوع ، 

 .واخلطة واملنهج والدراسات التي سبقته

وأما التمهيد فعرضت فيه ملفهوم االعتذار عند اللغويني 

 ا ما يدعم الدليل ترجيحه. ا آراءهم ومرجح  واألدباء مناقش  

االعتذاريات يف الشعر العريب يف  "فيتناول : وأما الفصل األول 

 . "العرص اجلاهيل

ان مل يكن ا أن النابغة الذبيوفيه حتدثت عن أولية هذا الفن ، مبين  

أول من طرقه ، وإن كان قد أكثر منه ، وأسهب فيه حتى عرف به ، 

ا له ، فال يكاد يذكر النابغة إال ويذكر معه وصار ذكره مصاحب  

 االعتذار ، وال يذكر االعتذار إال ويذكر معه النابغة.

وقد ناقشت رأي من أسندوا إليه األولية يف هذا الفن ، ورأي 

ا أن عمرو بن قميئة كان أسبق من أسندها إىل عدي ب ن زيد ، مؤكد 
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ا من التاريخ احلجج واألسانيد التي تدعم ما إليه منهام ، متخذ  

 انتهيت إليه.

ثم عرضت ألوان االعتذار يف هذا العرص ، فبدأت باالعتذار إىل 

امللوك مراعيا الرتتيب الزمني للشعراء داخل هذا املبحث ، 

دي بن زيد ثم النابغة ، وأردفت فتحدثت عن اعتذار ابن قميئة فع

 ذلك بموازنة بني عدي والنابغة قطبي االعتذار يف هذا العرص.

ثم حتدثت عن األلوان األخرى كاعتذار املقاتلني واألبطال 

واالعتذار اإلخوان الذي كان قليال يف هذا العرص ، مما يؤكد أن 

ا مل يكونو -وبخاصة أهل البادية  -العرب يف العرص اجلاهيل 

يعتذرون إال حتت ضغط ظروف قاهرة ، كام حتدثت عن االعتذار 

 عن الشيب ، وختمت هذه األلوان باعتذار املحبني. 

االعتذاريات يف الشعر العريب يف "فيتناول  : وأما الفصل الثان

 . "عرص صدر اإلسالم

 واسع وفيه بينت أن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( كان حليام  

ا أمام الشعراء الذين دأبوا عىل النيل من اسع  الصدر فتح الباب و

 .  دعوته حماولني عرقلة طريقها ، ثم قبل منهم ، وعفا عنهم
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وقد أفردت االعتذار إىل النبي )صىل اهلل عليه وسلم( وآل بيته 

 ؛ يف االعتذار إىل امللوك األطهار بمبحث خاص، ومل أجعله داخال  

، اوأْشف من أن يكون ملك  ألن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( أعظم 

 أو يسلك يف عداد امللوك والرؤساء. 

ثم حتدثت عن االعتذار إىل اخللفاء واعتذار املقاتلني ، واالعتذار 

، وختمت هذا الفصل باحلديث عن البعد الذي أضافه   لألصدقاء

 هذا العرص إىل فن االعتذار. 

 يف االعتذاريات يف الشعر العريب"فعن : وأما الفصل الثالث 

 . "العرص األموي

نت أن احلياة السياسية واالجتامعية قد تغريتا عام كانتا وفيه بي  

عليه يف صدر اإلسالم ، وكان لذلك أثره يف نفوس الشعراء الذين 

ا ـو مناوئ  أا ا لألمويني ووقف بعضهم معارض  د  ـوقف بعضهم مؤي

عبد اهلل  ا بني اعتذارهلم ، فتحدثت عن االعتذار إىل اخللفاء موازن  

بن احلجاج الثعلبي ، ونصيب بن رباح  ، والفرزدق ، وطريح بن ا

 إسامعيل الثقفي.

ثم أملحت إىل أن ظروف احلياة اجلديدة قد اقتضت أن يطلق 

األمويون أيدي بعض الوالة يف شئون والياهتم مما أعطى هؤالء 
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ا عىل من ا مرًّ الوالة قوة أرهبت خصومهم ، وجعلت وعيدهم أمر  

عليه ، فأقبل عليهم بعض اخلصوم خاضعني مستسلمني  ينصب

 يطلبون العفو والصفح.

ثم حتدثت عن اعتذار أو احتجاج الشعراء السود الذين أخذت  

ا يف هذا العرص بعد أن كان اإلسالم ليهم شذر  إبعض األعني تنظر 

قد سوى بينهم وبني غريهم ، فحفظ هلم كرامتهم وكفاهم مؤنة 

 الرد.

باحلديث عن أثر التغري السيايس واالجتامعي  ثم أعقبت ذلك

الذي حدث يف هذا العرص عىل شكل القصيدة االعتذارية 

 ومضموهنا.

االعتذاريات يف الشعر العريب  "وأما الفصل الرابع : فتناولت  

 . "يف العرص العبايس 

وفيه حتدثت عن االعتذار إىل اخللفاء ، وجاء ذلك يف ثالثة 

مني الذين فرضت عليهم ظروف احلياة مباحث : اعتذار املخرض

، عن بني أمية إىل بني العباس -امبتحول األي -اجلديدة أن يتحولوا 

واعتذار بعض املناوئني للدولة العباسية ، ثم اعتذار الشعراء 

 املوالني هلا. 
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وبخاصة الفرس  -ثم حتدثت عن االعتذار إىل الوزراء والوالة 

ت تعصف بالدولة كلها لوال أن الذين تبوءوا مكانة خطرية كاد -

اهلل عجل هبم عىل يد اخلليفة الرشيد ثم عاد نجمهم يلمع مرة 

 أخرى حني استعان هبم اخلليفة املأمون عىل قتال أخيه األمني.

باحلياة االجتامعية  -إىل حد كبري -ثم تناولت لونني آخرين تأثرا 

واعتذار  ر ، ومها : االعتذار عن الشيب،ـوالثقافية يف هذا العص

 املحبني. 

وختمت هذه األلوان باحلديث عن اعتذار التائبني ، معقبا عىل 

 ذلك كله بأثر احلياة العباسية يف فن االعتذار. 

ر ـة لشعـة فنيـدراس ":  هـوانـوأما الفصل اخلامس فعن

 .  " ذارـاالعت

 وجاء يف ثالثة مباحث عىل النحو التال : 

 .املبحث األول : العاطفة  -

وجاء  -املبحث الثان : اللفظ واملعنى أو الشكل واملضمون  -

 يف مطلبني : 

  أحدمها : املعنى.
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 مفردات وتراكيب.  -واآلخر : لغتهم 

 املبحث الثالث : وحدة القصيدة. -

ا وقد عرضت فيه آلراء القدماء واملحدثني يف هذه القضية مناقش  

قصيدة العربية كام رددت عىل من وصفوا ال،  آراء هؤالء وأولئك

 بأهنا مفككة األوصال ، وقالوا بإعفائها حتى من الرتابط النفيس.

 ثم بينت أن القصيدة االعتذارية قد متثلت يف نمطني :  

 سار عىل النسق التقليدي.:  - وهو الغالب -أحدمها

واآلخر : جتديدي هجم الشاعر فيه عىل املوضوع بال متهيد وال 

 توطئة. 

نمطني مل خيل من الوحدة الفنية أو الرتابط ا من الولكن واحد  

ا بالغرض  ، ينهض متامسك  النفيس ، فجاءت القصائد بناء ملتحام  

 . الشاعر هالذي أراد

ثم جاءت بعد ذلك اخلامتة لتلخص أهم نتائج هذا البحث ، 

 وتربز اجلديد فيه. 

ا وقد رست يف هذا البحث عىل ضوء املنهج التكاميل ، مستفيد  

النقدية ، والتارخيية ، والنفسية حسب متطلبات كل  بالدراسات

 مبحث أو مطلب.
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ومجعت بني العرض واملوازنة ، ودجمت املوازنة يف العرض ،  

وراعيت توزيع النصوص بني فصول هذا البحث ، فاد خرت 

بعضها للفصل األخري حتى ال أضطر إىل التكرار أو كثرة 

 .  اإلحاالت

ا جهد املقل ، وأهنا نقطة البداية عازم  ر أن هذا إنام هو وإن ألقّد 

عىل الصرب واملثابرة ، وبذل املزيد من اجلهد يف خدمة لغتنا العربية 

 اهلل أن أكون عند أساتذيت ، سائال   يا يف ذلك هدالعريقة ، متتبع  

 .  حسن ظنهم

إن كنت قد وفقت فذلك فضل اهلل ، وهو أميل الذي من أجله ف

، وإن كانت األخرى فذلك من  أجهدت نفيس ، وأسهرت لييل

نفيس ، وحسبي أن حاولت واجتهدت دون أدنى ميل إىل الراحة أو 

 .الكسل وكيل أمل فيمن ال يضيع أجر العاملني

 

      *    *        * 
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 :املبحث الثالث 
 

 خواتيم وخالصات
 :وفيه       

 . مسرية النقد األدبي وقضاياه : ناخامتة كتاب -1

ــال  -2 ــة رس ــدكتوراهتنخامت ــذاريات يف  : ا لل االعت
.. الشعر العربي حتى نهايـة العصـر العباسـي   

 .عرض ودراسة وموازنة

ــلة   -3 ــدارات سلس ــبعر تص ــة ل ــات تعريفي خالص
 ".رؤية"
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  ناخامتة كتاب
 "مسرية النقد األدبي وقضاياه"

 

 وهذا نصها :

ا عقلية جامدة ، بل كانت عقلية (5  أن العقلية العربية مل تكن أبد 

واعية وفطنة ناضجة، فهم أرباب الفصاحة والبالغة والبيان ، 

ا ذاتيًّا .  وإن اقتضت طبيعة حياهتم األوىل أن يكون نقدهم فطريًّ

ا  (5 أن اجلذور الرتاثية لنقدنا األديب العريب قد شكلت منطلق 

ا لنظريات النقد األديب العريب يف عصوره املختلفة  ا قويًّ ومرتكز 

 احلاضــر .   إىل العرصوصوال  

أننا لو أعدنا قراءة تراثنا النقدي قراءة واعية منصفة لوقفنا عىل  (3

 -بام ال يدع جماال  للشك  -كثري من كنوزه ونفائسه، واتضح لنا 

أن احلياة األدبية العربية يف عرصها الذهبي كانت متوج بتيارات 

وحركات نقدية ال تقل حيوية وأمهية عن حركة احلياة األدبية 

النقدية يف القرنني العرشين واحلادي والعرشين سواء يف أوروبا و

أم يف عاملنا العريب، وأن القضايا التي تناوهلا النقاد العرب القدماء 

ا بقوة يف ثقافتنا  مل متت بموهتم ، فإن الكثري منها ما زال حارض 
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ا عىل تشكيل منطلق قوي ومتني  األدبية والنقدية، وما زال قادر 

بية حديثة يف النقد األديب تنظر بعني االعتبار إىل املايض لنظرية عر

ا، بحيث ال تنكفئ عىل القديم وال تنسلخ منه ، وال  واحلارض مع 

تنعزل عن احلارض واآلخر الثقايف، وال تذوب يف هذا اآلخر ذوبان ا 

يفقدها خصوصيتها ومتيزها، بل تنتقي من هـذا وذاك النافع 

ضارتنا وقيمنا وثقافتنا العربية واملفيد، الذي يتناسب مع ح

 هويتنا – نضجها عند –واإلسالمية ، بحيث تصبح هذه النظرية 

 .العاتية اجلارفة العوملة تيارات مواجهة يف الواقية

أن طريقة التعبري عن األفكار أو العواطف أو األحاسيس إذا  (4

جاءت يف أعىل درجات املشاكلة وإصابة املحّز يف التوافق 

ا أم مل  ة بني اللفظ واملعنىواملواءم ا أو قناع  ، سواء تضمنت رمز 

؛ فإننا يمكن أن نطلق عليها مصطلح  تتضمن شيئ ا من ذلك

 . وهو املصطلح األعم "املعادل التعبريي"

ا أو خلق موقف أو  (2 ا أو قناع  أن هذه الطريقة إذا تضمنت رمز 

 فإننا –سلسلة من املواقف تعادل العواطف واملشاعر واألفكار 

 فتكون "املوضوعي املعادل " مصطلح عليها نطلق أن يمكن
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 وخصوص عموم عالقة "التعبريي املعادل" وبني بينه العالقة

 . عكس وال تعبريي معادل هو موضوعي معادل فكل مطلق،

ا (1 ا وال قناع  ، وكانت  أن طريقة التعبري اللغوي إذا مل تتضمن رمز 

 نطلق أن يمكن فإننا –انيها يف قمة املشاكلة بني األلفاظ ومع

 وبني بينه العالقة وتكون "اللغوي املعادل" مصطلح عليها

ا -مطلق وخصوص عموم عالقة "التعبريي املعادل"  ،- أيض 

 . عكس وال تعبريي معادل هو لغوي معادل فكل

أن املعادل اللغوي إذا قصد به قمة املشاكلة بني اللفظ ومعناه  (2

، وإذا "املعادل اللفظي "ه مصطلح فإننا يمكن أن نطلق علي

قصد به قمة املشاكلة بني اجلملة أو العبارة وما تعرب عنه من 

عواطف ومشاعر وأفكار فإننا يمكن أن نطلق عليه مصطلح 

 ."املعادل األسلويب"

أن قضية املعادل اللغوي وإن مل يتناوهلا نقادنا القدماء كمصطلح  (2

تنظريهم لقضية املواءمة نقدي فإهنا ضاربة بجذور راسخة يف 

  . واملشاكلة بني األلفاظ ومعانيها، ويف تطبيقاهتم هلذه القضية

 ألن  ؛رآن ـص القـوانب النـق عىل بعض جـأنني اخرتت التطبي (9
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 البالغة درجات أعىل يف – وتفصيال   مجلة –القرآن الكريم هو    

عانيها ، شاكلة بني األلفاظ ومامل قمة سنام ذروة وعىل ، والبيان

، ومعجزة اإلسالم  وكيف ال يكون كذلك وهو كالم رب العاملني

ا َعَجب ا }الكربى؟ مل تلبث اجلن إذ سمعته أن قالوا:  آن  رر نَا ق  ا َسِمعر إِن 

ا * نَا َأَحد  َك بَِرب  ِ ِد َفآَمن ا بِِه َوَلنر ن رشر شر -5اجلن :  ) {َُيرِدي إىَِل الر 

ض  }: قوله تعاىل (، وما أن سمع أحـد األعراب 5 يَل َياَأرر
َوقِ

َتَوتر  ر  َواسر َمر يِضَ األر لِِعي َوِغيَض املرَاء  َوق  َلِعي َماَءِك َوَياَساَمء  َأقر ابر

ِم الظ املنِِيَ  َقور ا لِلر د  يَل ب عر
وِدي  َوقِ (، حتى انطلق 44هود : ) {َعىَل اجلر 

: أشهد أن هذا كالم رب العاملني ال يشبه كال م لسانه قائال 

املخلوقني، وإال فمن هذا الذي يستطيع أن يأمر األرض أن تبلع 

 ماءها فتبلع؟ ويأمر السامء أن تكف عن إنزال املاء فتقلع؟!

ولعل هذه البالغة العالية التي ال تدانيها بالغة هي التي دفعت 

، ذلك : الكالم شعر ونثر وقرآن أن يقول كاتب ا كطه حسني إىل

ان من جنس كالمهم وحروفهم إال أنه ألن القرآن الكريم وإن ك

نسيج وحده يف الفصاحة والبالغة والبيان ، إذ ال تكاد ألفاظه 

تصل إىل األسامع حتى تكون معانيه قد وصلت إىل القلوب ، 
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فيهجم عليك احلسن منه دفعة واحدة ، فال تدري أجاءك من جهة 

 : لفظه أم من جهة معناه ، وصدق احلق سبحانه وتعـاىل إذ يقـول

ه   } ِفِه  * َعِزيزٌ  كَِتاٌب لَ  َوإِن  ِه َواَل ِمنر َخلر ِ َيَدير اَل َيأرتِيِه الرَباطِل  ِمنر َبنير

 (. 45-45فصلت : ) {َتنرِزيٌل ِمنر َحكِيٍم مَحِيدٍ 

أن أدباءنا ونقادنا القدماء كانوا عىل وعي كبري بالسياق وأثره  (51

، أو يعرفوه بحد أو  سم، وإن مل يطلقوا عليه هذا اال يف بنية النص

، فقد راعوا ما يقتضيه السياق سواء يف إشاراهتم إىل رضورة  رسم

، أم يف حديثهم عن النظم، أم يف ثنايا  مراعاة احلال واملقام

  . دراساهتم التطبيقية

ا ـأن ما كتبه البالغيون والنقاد القدماء حول السياق يعد أساس   (55

ة والعرصية، ـة احلديثـوالسياقية ـات األسلوبيـا للدراسـقويًّ 

، وكتابات ابن  وبخاصة كتابات عبد القاهر يف دالئل اإلعجاز

ا من الكتاب املعارصين املنصفني  األثري يف املثل السائر ، وأن كثري 

يعدون اإلمام عبد القاهر األب الروحي للدراسات األسلوبية 

ا لكث والسياقية ا قويًّ ري من قضايا ، ويعدون دراسته للنظم منطلق 

 النسق احلداثي .
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أن النقاد املحدثني واملعارصين فصلوا ما أمجله النقاد القدماء  (55

 النظم حول يدور – مجلته يف –وحاولوا تقنينه، فبعد أن كان األمر 

 املعارصين النقاد عند صار ذلك شابه وما واملقام احلال ومقتىض

له من بنى صوتية عن سياق النص بام يشم فتحدثوا ، تفصيال   أكثر

، وعن سياق املوقف وسياق  وترصيفية ومعجمية وتركيبية

 .الثقافة

أن الفارق بني رؤية القدماء واملعارصين للسياق هو أن  (53

القدماء قد انصبت عنايتهم عىل دراسة الكلمة وموقعها من 

، أو دراسة اجلملة وموقعها من النص ، وما يعرتُيا من  اجلملة

، أو حذٍف أو ذكٍر ، أو فصٍل أو وصٍل ، ونحو  تقديٍم أو تأخريٍ 

ذلك ، يف حني تطلب املحدثون واملعارصون جتاوز هذه النظرة 

اجلزئية إىل دراسة سياقية تنظر بعني االعتبار إىل النص برمته، 

وتعمد إىل ربط السياقات املختلفة بعضها ببعض، وال تقترص عىل 

ن هذا الربط بسامت جمرد الربط بني هذه السياقات، بل خترج م

وخصائص متميزة، غري أن دراساهتم التطبيقية وإن حاول بعضها 

مقاربة بعض النصوص بصفة شمولية فإن أكثرها ال يكاد خيرج 

 يف مقاربته التحليلية أو النقدية عن تناول القدماء لنصوصهم .
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،  ، والبنيوية ، والنصية من خالل رؤيتنا للدراسات األسلوبية (54

، نؤكد أن نظرية السياق من أهم النظريات  ، وغريها كيةوالتفكي

ألهنا وإن كانت تعنى بالنص من  ؛ يف دراسة وحتليل النصوص

، وتركز عىل دراسة بناه ولبناته الصوتية واملعجمية  داخله

والداللية والبالغية واجلاملية فإهنا ال تلغي املعطيات واملؤثرات 

ا  وانبهاخلارجية التي يمكن أن تيضء بعض ج ، بل ال يمكن أحيان 

فهم بعض جوانب أو أرسار النص إال بالوقوف عىل هذه 

 املعطيات .

أن الوعي بالسياق ودراسته يفيد إفادة بالغة يف دراسة النص  (52

ا  ا حتليليًّا أم يف تفسريه تفسري  القرآن سواء يف تفسريه تفسري 

مقاصدها موضوعيًّا ينظر إىل اآليات يف ضوء سياقها األكرب و

الترشيعية العامة، كام أنه يفيد األصوليني والفقهاء يف بناء 

، كام أنه ال غنى  قواعدهم الكلية واستنباط أحكامهم التفصيلية

 عن دراسته لألديب املبدع واألديب الناقد عىل حد سواء .

يعني اخلروج عن صيغة من األلفاظ  "العدول  "أن مصطلح  (51

وب إىل أسلوب آخر، خلصوصية إىل صيغة أخرى أو عن أسل

 يقتضيها املقام أو السياق .
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أن العدول هبذا املفهوم ضارب بجذور راسخة يف أعامق تراثنا  (52

، وأن أدباءنا ونقادنا القدماء كانوا عىل وعي كبري  األديب والنقدي

، وأهنم أفادوا منه يف كثري من تطبيقاهتم النقدية  بمفهوم العدول

ناوهلم له كان يف ضوء ما يقتضيه السياق دون ، وأن ت والبالغية

 تكلف أو اعتساف .

أن تناول املحدثني املنصفني للعدول ال خيرج عن تناول  (52

القدماء له إال يف بعض التفصيالت ويشء يسري من التنظري الذي 

 تقتضيه طبيعة العرص .

ا لفهم اللغة األدبية  (59 ا رئيس  أن فهم هذا املصطلح يشكل منطلق 

البنى األسلوبية التي يعد اخلروج عىل النمط املثال املألوف من و

 هذه شفرات فك يف – كبري حد إىل –، ويسهم  أهم خصائصها

 . البنى وتلك اللغة

ا من خترجيات البالغيني عىل خالف األصل أو خالف  (51 أن كثري 

ا إال يف ضوء الوعي النقدي  مقتىض الظاهر ال تكاد تفهم فهام  دقيق 

 هوم العدول .ملف

 ا عند من استخدمه من ـا جليًّ ـدول جاء واضح  ـأن مفهوم الع (55
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،  النقاد القدماء أو املحدثني املنصفني غري املتحاملني عىل تراثهم   

يف حني أدى تفنن بعض النقاد والكتاب احلداثيني وما بعد 

احلداثيني يف اختيار مصطلحات بديلة وجلوء بعضهم إىل نقل 

،   بديل إىل ارتباك وفوىض يف فهم هذا املصطلحمصطلح غريب

ال  بام ينبئ عن رؤيتهم احلانقة   أقل عىل املتوجسة أو –فجاء حمم 

 ، عدة مصطلحات فكانت ، واألديب اللغوي تراثنا جتاه –تقدير

 ، العصيان ، الشناعة ، االنتهاك ، االنزياح ، االنحراف: مثل

التي حتمل  املصطلحات من ذلك وغري ، السنن خرق ، اإلطاحة

، وهو ما  ، واهلدم والتدمري تارة أخرى معنى الثورة والتمرد تارة

 رصح به بعض كتاب هذه احلداثة .

أن فهم األرسار الكامنة وراء عالقات احلضور والغياب  (55

يمكن أن يسهم يف تشكيل رؤية ناضجة لدى كل من املبدع 

ائل التي يمكن أن ترقى والناقد بأمهية إعامل الفكر يف سلسلة البد

ا من  بالنص إىل مستوى أفضل ، وجتنب املبدع أو املنشئ كثري 

املالحظات النقدية التي يمكن أن يتعرض هلا عمله إذا جاء عفو 

 ة يف ـ، أو دون مراعاة الدق اخلاطر دون إعامل العقل يف هذه البدائل
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 اختيار أنسبها وأقرهبا إىل بنية النص وسياقه.

ذروهتا حني يبحـث الناقد يف سلسلة البدائل املتاحة  وتبلغ الدقة

فيعود بعد جهٍد وألٍي إىل البنية التي اختارها املبدع، حيث ال 

 يصلح يف موضعها غريها، وال يقوم مقامها بنية سواها.

ا يسهم   يف - كبري حد إىل -كام أن فهم هذه األرسار فهام  دقيق 

،  ترّشب ملعناه أو ، غائبال عىل داللة من احلارض حيمله ما تصور

، بني املتجيل  ويساعد عىل ردم الفجوة بني احلارض والغائب

، وفـق تعبيــرات احلـداثيني  واخلفي، بني املذكور واملسكوت عنه

 املتعددة .

أن نقادنا القدماء كانوا عىل وعي كبري بمفهوم كثرٍي من  (53

ريفها ، أو ، وإن مل خيوضوا يف تع املصطلحات النقدية احلديثة

يقفوا عند حتديدها ذلك التحديد العلمي الدقيق الذي اقتضته 

نّة التطور العلميطبيعة الدراسات النقد  .ية احلديثة وس 

فعالقــات احلضـور والغيـاب كانت ماثـلة بوضــوح يف  

أذهاهنم ، وقـد أفـادوا منـهـا يف حتليل كثرٍي من النامذج األدبية 

لوان اجلامل أو رصد ما فيها من مظاهر الستخالص ما فيها من أ

 الركاكة والضعف .
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وبعبارة أخرى : كانت هذه اخلاصية من أهم مظاهر تقييم 

، وهو ما يؤكده بعض النقاد املحدثني  العمل األديب عندهم

 واملعارصين.

عىل أن املصطلح املتكرر يف وصف العالقات األفقية أو املحور 

ا(  اجلوار ) هو –القدماء التتابعي/التعاقبي عند نقادنا   أحيان 

ا( الضم)و  . أخرى أحيان 

واملصطلح املتكرر يف وصف العالقة الرأسية أو حمور االستبدال 

هو )االختيار( ، وهو ما يؤدي املعنى احلديث بالكامل  -عندهم  -

 وفق تعبري بعض النقاد احلداثيني .

رها األسلويب أن بعض البنى اللغوية أو األسلوبية إنام يربز دو (54

بغياهبا أكثر من حضورها ، فام من بنيٍة لغويٍة أو أسلوبيٍة حذفت 

يف املوضع الذي ينبغي أن حتذف فيه إال كان حذفها هناك أحسن 

وأبلغ من ذكرها ، وكان إضامرها يف النفس أوىل وآنس من النطق 

 هبا .

أن نقادنا القدماء مل ينظروا إىل موضوع احلضور أو الذكر   (52

معزل عن الغياب أو احلذف ، إنام نظروا إىل كلٍّ من طريف هذه ب
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الثنائية يف ضوء عالقته باآلخر واستدعائه له أو تطلبه إياه ، أو ما 

 حيمله من إشارة إليه أو داللة عليه، دون تكلٍف أو اعتساف .

 يف –أن تناول النقاد املحدثني لعالقات احلضور والغياب دار   (51

 ، املواضع من كثريٍ  يف أثرهم واقتفى ، القدماء فلك يف – مجلته

 من وتقديرٍ  إشادةٍ  حمل كان الذي اجلرجان القاهر عبد وبخاصة

 حدثني واملعارصين الذين حتدثوا عن هذه القضية .امل النقاد أكثر

عىل أن بعضهم قد مال إىل مصطلحي اجلوار واالختيار اللذين 

التعبري احلداثي )احلضور  استخدمهام القدماء ، يف حني آثر بعضهم

والغياب( ، وحاول وضع تصور نقدي وأساس تنظريي لفهم هذه 

العالقات ، وطبيعة العالقة اجلدلية بينها ، ودور كل منها وأثره يف 

 بنية النص وسياقه . 

ا  "املثل السائر"أن كتاب   (52 ا جيد  البن األثري يعد أنموذج 

إعادة قراءهتا يف حضور  للمصادر األدبية والنقدية التي ينبغي

 "الوساطة"خلفية نقدية عرصية، وأن هناك مصادر أخرى : كـ 

أليب  "الصناعتني"لآلمدي، و "املوازنة"للقايض اجلرجان، و
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البن رشيق، وغريها ، يف حاجة  "العمدة"هالل العسكري، و

 ملحة إىل مثل هذه القراءة .

 يتجزأ من النظم، نظر ابن األثري إىل املفردة عىل أهنا جزء ال (52

ا.  واعرتف بقيمة ومجال الطرفني مع 

فأول األسس التي ينبغي أن يقوم عليها األدب عنده إنام هي     

نتقى  األلفاظ املفردة ، وحكمها حكم الآللئ املبددة، فإهنا ت تخرّي وت 

قبل النظم، وللمفردة حماسن تضاف إىل حماسن النظم ، وجلرس 

ا ما يعني الكاتب أو الشاعر عىل استنفاد األلفاظ وقع إجيايب كثري  

 إحساسه.

عىل أن اهتامم ابن األثري باللفظة املفردة ال يأيت عىل حساب 

الرتكيب أو السياق، فاختيار املفردة ما هو إال مقدمة لنظمها مع 

أختها املشاكلة هلا، ووضعها يف املوضع الذي يتطلبه املوقف 

اضـل يقــع يف تركيب والسياق، مع تأكيده أن تفـاوت التفـ

 ألن الرتكيب أعّس وأشق .  ؛األلفـاظ أكثر ممـا يقــع يف مفرداهتا 

ا قد تبناها كثري من  وهذه النظرة الشاملة للفظة والسياق مع 

 النقاد املحدثني واملعارصين . 
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ا يف   (59 درس ابن األثري اجلملة يف إطار النص ، ومل يكن تقليديًّ

ق التقديم والتأخري مل يقف عند النظرة دراسته، فعندما درس سيا

اجلزئية التي تتعلق بقضايا اإلسناد أو التعلق ، كتقديم اخلرب عىل 

املبتدأ ، أو تقديم بعض متعلقات الفعل ، إنام جتاوز هذه النظرة 

إىل رؤى سياقية أوسع، كتقديم السبب عىل املسبب ، والكثري عىل 

 القليل ، واألعجب عىل العجيب.

أثنى بعض النقاد املعارصين عىل دراسته للجملة يف إطار وقد    

النص، وعىل نظرته الشاملة لبعض القضايا األسلوبية، كدراسته 

لسياق احلذف يف إطار سياق أكرب هو سياق اإلجياز، وسياق الذكر 

يف إطار سياق أعم هو سياق اإلطناب ، وعّدوا ذلك حماولة جادة 

الغي احلديث ، وربطه بالدراسة يمكن تنميتها يف جمال البحث الب

األسلوبية ، بحيث يصبح الكل له األمهية األوىل أو املرتبة األوىل 

بالنسبة لألجزاء، وإن كانت هذه األولوية ال تلغي اجلزء ، وال 

 توقف تأثريه يف السياق.

حيسب البن األثري يف مثله السائر كثرة شواهده وتطبيقاته التي  (31

واطالعه عىل منظوم الكالم ومنثوره ، تدل عىل سعة علمه ، 

 ومتكنه من أدوات فنه، مما أسهم يف نشاط النقد التطبيقي.
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أن موضوع وحدة القصيدة من أهم قضايا النقد األديب التي  (35

شغلت النقاد قديام  وحديث ا ، سواء من جهة ما تطلبه النقاد 

املطلع ، القدماء من متاسك بناء القصيدة ، ومتانة سبكها ، بجودة 

وبراعة االستهالل ، وسالسة االنتقال ، وحسن اخلتام ، أم من 

جهة ما دار بينهم من جدل ونقاش حول مدى احلفاظ عىل النمط 

التقليدي املبني عىل البدء بالغزل أو بكاء الطلل، أو رضورة 

التحرر منهام ، عىل النحو الذي فجرته ثورة أيب نواس يف العرص 

لتقليدي للقصيدة العربية ، أم من جهة ما العبايس عىل النمط ا

تطلبه النقاد املحدثون واملعارصون من الوحدة العضوية أو 

املوضوعية أو النفسية ، يف ضوء ما دار بني أنصار الوحدة 

 املوضوعية ودعاة الوحدة العضوية من معارك أدبية .

 وأن هذا احلراك النقدي الواسع قديام  وحديث ا قد أثرى عملية (35

ا واسعة أمام األدباء  ا ، وفتح آفاق  اإلبداع األديب والنقدي مع 

والنقاد ، مما انعكس بال شك إجياب ا عىل آليات بناء القصيدة ، 

فاتسعت مساحات اإلبداع الفني قدر اتساع مساحة هذا احلراك 

 النقدي .
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وإن ألرجو أن أكون قد أسهمت يف تسليط الضوء عىل هذا 

اثنا األديب والنقدي ، ولو بلفت النظر إىل اجلانب املرشق من تر

بعض ما حيمله هذا الرتاث العريق من قيم أدبية وبالغية ونقديــة ، 

ا لبناء نظرية عربية يف النقد األديب  ا قويًّ مما يمكن أن يكون منطلق 

 حتمل بصمتنا وخصوصيتنا وخصائصنا الثقافية . 

ا ، و إن كانت فإن كنت قد وفقت فالفضل هلل أوال  وآخر 

األخرى فحسبي أن حاولت واجتهدت يف أن أسخر قلمي خلدمة 

 لغة القرآن الكريم.

 واهلل من وراء القصد ، وهو املوفق واملستعان.

 

 *            *            * 
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 (*) خامتة رسالة علمية
االعتذاريات يف الشعر العربي حتى نهاية العصر 

 عرض ودراسة وموازنة .. العباسي

 

 أثبت ها التي والنتائج األفكار من العديد البحث اهذ تضمن

قت ها  أمهها ويتلخص ، البحث من مواضعها يف مؤيدة باألدلة وحق 

 : اآليت يف

 قديم فن فإنه ، أصيل غري فنا أو هامشيًّا فنًّا يكن مل االعتذار . أن5

 كان ، وإذا بارتقائه ، وارتقى بنشأته ، نشأ اجلاهيل الشعر قدم

 من ربيعة بن ومهلهل القيس امرأ يذكرون أن ابالكت بعض

 فإن إليه الطريق ومهدوا الشعر سبيل سلكوا الذين الشعراء أوائل

 كانا من القيس امرئ معارصي الفحل ، وعلقمة قميئة بن عمرو

 الفن هذا أن عىل مما يدل ، إليه السبق وأصحاب االعتذار فن رادة

 جنب. إىل باجن الشعرية الفنون من غريه وسار مع نشأ

 إىل وال ، الذبيان النابغة إىل ترجع ال الفن هذا يف األولية . أن5

 بن عمرو إىل ترجع وإنام ، الكتاب بعض كام يرى زيد بن عدي

                                                           
 رسالتنا للدكتوراه.)*( 
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 فإن املنذر بن النعامن إىل اعتذرا قد والنابغة عدي كان فإذا ، قميئة

 بابن املعروف األكرب النعامن جده إىل اعتذر قد قميئة بن عمرو

 والنابغة عدي إليه اعتذر الذي األصغر النعامن كان وإذا ، الشقيقة

 ابن فإن امليالدي السادس القرن أواخر يف احلرية إمارة توىل قد

 منه. األول النصف يف مات قميئة قد

 أرست هنضة الفن هبذا هنضا قد والنابغة عديا أن شك وال

 من مهابعد جاء ملن طريقه ، وعبدت ، وحددت معامله قواعده

 سنة املتوىف قميئة بن مرتبطا بعمرو يظل السبق فضل أن إال الشعراء

 .هـ 241

ا يكن مل اجلاهيل االعتذار . أن3  النابغة عىل أو النابغة عىل قرص 

 األدب كتب من كثري األوىل يف النظرة توهم كام زيد وعدي بن

 العرص، وتعددت هذا يف شعراء االعتذار كثر فقد ، وتارخيه

 ، وهذا امللوك لدى فهذا يعتذر ، مسالكهم وتشعبت ، اهتماجتاه

 سواده. عن يعتذر ، وذاك فراره عن يعتذر

 عىل الطمأنينة والتفاؤل من كبريا جانبا أضفى اإلسالم . أن4

 ويرتعد يرجتف وهو يعتذر الشاعر كان أن بعد الفن هذا شعراء
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 إىل دعا اإلسالم ألن ، والصفح العفو يف أمل عىل وهو يعتذر صار

 الناس عن والعافني الغيظ للكاظمني ، وأعد عليه وحث ذلك

 واألرض. الساموات عرضها جنة

 ملسة واملسلمني املقاتلني ذارـاعت عىل رـالعص هذا أضفى كام

 ، واخلور اجلبن عن اإلعالن من كبري حد إىل فخلصه ، عظيمة

 ، وحقا عنها ما َينِد   عىل النفس وتأنيبها لوم إىل احلياة عىل واحلرص

،  حيرسه جنديا أو ْشطيا إنسان لكل نجعل أن نستطيع ال إننا

 يف فيتحكم ، باحلق ينبض حيا ضمريا فيه نريب أن نستطيع ولكننا

 عليه خيفى ال من يراقب ،ألنه نراقبه مل أم راقبناه ، وسكناته حركاته

 .السامء يف األرض وال يف خافية

 التي األلوان سائر لعرصا هذا يف االعتذار قاموس من واختفى

 حلوال املشكلة لتلك وضع اإلسالم ألن البدنية بالعيوب تتصل

 وال بأشكاهلم يتفاضلون ال الناس أن أعلن ، حني وهنائية حاسمة

 إال أسود عىل أمحر ، وال عجمي عىل لعريب فضل ال وأنه ، ألواهنم

 بالتقوى.

  رـالعص يف عيةواالجتام السياسية احلياة يف حدث الذي التغري . أن2
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 تظهر حزبية مالمح الفن ،فبدأت هذا عىل بظالله ألقى األموي   

 يف عليه كان عام الديني الوازع لضعف كان كام ، املعتذرين لدى

 أثره مما بدا ، للوالة الشعراء بعض مداهنة يف اإلسالم أثر صدر

بعض  يف والتصنع التكلف ، وظهور عاطفتهم ضعف يف واضحا

 أساليبهم.

 قد العبايس العرص يف واضحة ظهرت التي التجديد روح . أن1

 الشعراء بعض كان فإذا ، األموي العرص يف جذورها نبتت

 يستهل الذي التقليدي النمط من التحلل إىل دعا قد العباسيني

 الشعراء بعض فإن ، الديار وبكاء األطالل عىل بالوقوف

 مر.األ هذا من حتلل قد األموي العرص يف املعتذرين

الذي  العبايس العرص يف جمدها استعادت االعتذارية القصيدة . أن2

 ، فقد أسلمت الفن هذا يف اجلاهيل العرص بعد الثان العرص يعد

:  أمثال من العرص هذا شعراء فحول من مقادها إىل جمموعة

 وأيب العتاهية ، وعيل بن نواس ، وأيب ، متام وأيب ، البحرتي

 . م، وغريهمـاجله

  مـاألم من مـبغريه ربـالع امتزاج عن نتجت التي ةـافـالثق أن. 2 
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 واضح أثر ذات بدت وحضاراهتا األمم هذه علوم ووقوفهم عىل   

 املحبني اعتذار وبخاصة ، العرص العبايس يف االعتذار فن يف

 الشيب. عن واالعتذار

 الشاعر ، وأن األوصال مفككة تكن مل االعتذارية القصيدة . أن9

 بعض يدعي كام اتفق حسبام له ما خطر ينظم يكن مل العريب

 القصيدة فكانت ، فنية ونفسية وحدة هناك كانت ، وإنام الكت اب

أراده  الذي الغرض بخدمة متشابكة تنهض جمتمعة العربية

 الشاعر.

 من كبريا جانبا تعكس كانت االعتذارية القصيدة مقدمة . أن51

 جتاه احلقيقي شعوره كبري حد إىل للشاعر، ومتثل النفسية احلالة

 القصيدة. موضوع

ا وبعد  أقرر فإن االعتذار لفن املتأنية الدراسة هذه وأخري 

 وال اهلني باألمر ليست والنقدية األدبية الدراسة أن وباطمئنان

 العلم ، وأن كثرية بأدوات مسلحا يكون أن البد الناقد ، وأن اليسري

 أو العلم مقدمة يف يأيت واألنساب ، واأليام ، والوقائع ، بالتاريخ

 تكاد ال األشعار بعض ألن ، هبا يتحصن أن ينبغي التي األدوات
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 عن احلديث يف ما بينت نحو عىل العلوم هذه ضوء يف إال تفهم

 تتحقق تكاد ال األشعار بعض أن كام ، دؤاد أيب البن متام أيب اعتذار

 ما نحو عىل تارخييةال احلقائق عىل بالوقوف إال أصحاهبا إىل نسبتها

 يوم فراره عن القريش مطيع اهلل بن عبد اعتذار عن احلديث يف بينت

 .احلرة

 ، املقل جهد أهنا أقدر املتواضعة الدراسة هذه أقدم إذ وإن

 إىل وفقت قد أكون ، وأن الطريق عىل خطوة تكون وأرجو أن

 ذهه تكون ، وأن الشامخ األديب الرصح ذلكم إىل جديدة لبنة إضافة

 الفن هذا إىل متخصصة تضيف أخرى لدراسات بداية الدراسة

ا للعديد يزال ال الذي  . والنقدية األدبية الدراسات من متسع 

 العمل هذا يتقبل أن القدير العيل إىل الرضاعة أكف ألرفع وإن

 ، أساتذيت عنى جيزي وأن ، الكريم لوجهه خالصا جيعله وأن

 يشاء ما عىل ،إنه اجلزاء خري نالعو يد ل مد من وكل وإخوان ،

 قدير.

 احلمد أن دعوانا وآخر ، الصاحلات تتم بنعمته الذي هلل واحلمد

 . للعاملني هلل رب
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  ."رؤية"تصدارات سلسلة خالصات تعريفية لبعر 
 

  (*) محاية الكنائس يف اإلسالم:  كتابلخالصة تعريفية 

 

اهلل الكونية ، يربز هذا الكتاب أن اإليامن بالتنوع سنة من سنن 

ة  َواِحَدة  }حيث يقول احلق سبحانه :  َعَل الن اَس أ م  َوَلور َشاَء َرب َك جَلَ

مر  ِحَم َرب َك َولَِذلَِك َخَلَقه  رَتلِِفنَي إاِل  َمن ر  )هود : {َواَل َيَزال وَن خم 

( ، فال إكراه يف الدين وال عىل الدين ، حيث يقول 552-559

د  ِمَن الرَغي  اَل }سبحانه وتعاىل:  شر َ الر  يِن َقد ت َبني  َراَه يِف الد   { إِكر

 (.521)البقرة : 

ويعمل عىل ترسيخ فقه العيش املشرتك وأسس املواطنة املتكافئة  

دون متييز بني أبناء الوطن الواحد عىل أساس الدين أو اللغة أو 

ا.  اجلنس أو العرق ، فالوطن جلميع أبنائه وهو هبم مجيع 

                                                           
: أ.د/شوقي عالم مفتي الديار املرصية ،  هشارك يف إعدادهذا الكتاب  )*(

وأ.د/حممد نبيل غنايم أستاذ الرشيعة اإلسالمية املتفرغ بكلية دار العلوم جامعة 

قاهرة ، وأ.د/عبد احلليم منصور عميد كلية الرشيعة والقانون جامعة األزهر ال

، تشار العلمي ملفتي اجلمهوريةبتفهنا األْشاف الدقهلية ، ود/جمدي عاشور املس

بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية املساعد الفقه  أستاذد/هان سيد متام و

 . للبنني بالقاهرة
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ا منويف  ند باحلجة والربهان شبه املبطلني ، ويصحح كثري 

سوء  ماخلاطئة ، سواء أكانت هذه املفاهيم ناجتة عن سوء قصد أ

 فهم.

 :  كتابناخالصة تعريفية ل
 رؤية عصرية.. فهم مقاصد السنة النبوية 

 

إىل إلقاء الضوء عىل أمهية فهم املقاصد هذا الكتاب ُيدف 

، ورضورة فهم مقاصد السنة النبوية الكلية للترشيع بصفة عامة 

بصفة خاصة ، وفهم مقاصد كل نص أو جمموعة نصوص مرتابطة 

يف ضوء غاياهتا العليا مع رضورة مراعاة ظروف الزمان واملكان 

وأحوال الناس وأعرافهم وعاداهتم عند قراءة النص وفهم معانيه 

 أو استنباط بعض األحكام اجلزئية منه.

عرصية لنامذج خمتارة من السنة النبوية ويقدم الكتاب قراءة 

املرشفة ، بام يؤكد أننا يف حاجة ملحة إىل قراءات جديدة ملعظم 

نصوص السنة النبوية املرشفة املطهرة يف ضوء واقعنا املعارص 

 الراهن ومستجداته.

 الك ـكام يلقي الضوء عىل عدد من القضايا املهمة ، مثل : دفع اهل
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والعمل يف إطار املتيّس ال املتعذر ،  ودفع املشقة عن الناس ،

، ، وحدود الرتويح املباح عن النفسومفهوم درء احلدود بالشبهات 

 . وغري ذلك من املوضوعات احلياتية املتجددة

 ما الفقه؟ : كتابنالخالصة تعريفية 

يبني هذا الكتاب أن الفقه علم ذو طبيعة خاصة ، وأنه صناعة 

 غري املؤهلني ، وأنه حيتاج إىل إعداد ثقيلة ال يصلح هلا اهلواة وال

 خاص لصقل شخصية املفتي أو الفقيه.

ر ، فالفقه هو التيسري ـويؤكد أن الدين قائم عىل السامحة واليس

بدليل ، مع فهم الواقع واملقاصد واألولويات ، وإعامل العقل يف 

فهم صحيح النص ، وهو القدرة عىل التجديد املنضبط بضوابط 

 رع.ـالش

ذر الكتاب من أدجلة الفقهاء واملفتني ، ويفرق بوضوح بني وحي

اخلالف الفقهي واخلالف السيايس ، فاختالف العلامء سعة ، 

واخلروج باخلالف من الديني أو الفقهي إىل التوظيف السيايس أو 

ا.  احلزيب للفقه أو الفتوى مهلكة للدين والدنيا مع 
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 : كتابنالخالصة تعريفية 
 (صلى اهلل عليه وسلم)سول اهلل األدب مع سيدنا ر

 

يبني الكتاب أن حب الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( جزء ال 

يتجزأ من عقيدتنا ، وأنه ْشط من ْشوط صحة اإليامن ، حيث 

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب "يقول )صىل اهلل عليه وسلم( : 

 "إليه من ولده ، ووالده ، والناس أمجعني

دنا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( كام يبني أن األدب مع سي

ا عام يليق به من  يقتيض عدم ذكر اسمه )صىل اهلل عليه وسلم( جمرد 

الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصالة والسالم عليه ، سواء عند 

ذكره )صىل اهلل عليه وسلم( أو عند سامع اسمه )عليه الصالة 

ا ما والسالم( أو كتابة اسمه املبارك )صىل اهلل علي ه وسلم( ، بالغ 

 بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر.

ويربز فضائل الصالة والسالم عليه )صىل اهلل عليه وسلم( ، 

وعميم فضله ، وهبا ترفع  فهي سبيل رمحة اهلل )عز وجل(

نال الشفاعة ، وت كفى الدرجات ، وتكفر الذنوب والسيئات ، وت 

 اهلموم ، وتطمئن القلوب.
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 : بكتالخالصة تعريفية 

  (*) فقه النوازل كورونا املستجد أمنوذجا

 

عــد  هذا الكتاب تأصيال  علميًّا وفقهيًّا لفقه النوازل  ي 

،  غاية األمهية مثل: احلجر الصحيواملستجدات ، ويتناول قضايا يف

والعزل املنزل ، وأداء العبادات والشعائر يف زمن النوازل 

 الشائكة يف بابه.واجلوائح، وجييب عىل كثري من األسئلة 

، ويربز حاجتنا إىل  ويؤكد عدم التناقض بني اإليامن والعلم

ا، فليس أحدمها بديال   ا له.عن االدعاء والدواء مع   آلخر وال نقيض 

ويربز العالقة بني القواعد الفقهية واألصولية واملستجدات 

سن  ، من خالل إعامل العقل يف فهم صحيح النص العرصية ، وح 

 ، وإسقاط حكم النص عىل مناطه من الواقع. اقعقراءة الو

                                                           

عداده كلٌّ من: أ.د/حممد سامل أبو عايص عميد كلية هذا الكتاب شارك يف إ)*( 

أ.د/عبد اهلل مربوك النجار العميد وبجامعة األزهر ،  األسبق الدراسات العليا

القائم د/أْشف فهمي موسى واألسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة األزهر، 

 أعامل سيريبت القائمد/خالد السيد غانم ولتدريب ، بتسيري أعامل اإلدارة العامة ل

 مع مشاركتنا وتقديمنا له.، األسبق  بحوث الدعوةللفتوى و العامة اإلدارة
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كام يوضح الكتاب خطورة التدين املبني عىل اجلهل أو اهلوى، 

وخطورة اجلمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم مقاصدها، 

، وترتيب  ، وفقه املتاح ، وفقه املوازنات وما يقتضيه فقه الواقع

  األولويات.

 : كتابنالخالصة تعريفية 
 الواقية يف زمن العوملةهويتنا 

 

ا أو  ا ثانويًّ يبني الكتاب أن قضية اهلوية واحلفاظ عليها ليست أمر 

هامشيًّا يف حياة األفراد والدول ، بل هي أمر حيوي وديناميكي ، 

ويكفي وصام  لشخص ما أن يقال عنه : إنه بال هوية ، وألمة ما أن 

روافد هذه اهلوية يقال عنها : إهنا أمة بال هوية ، كام يناقش أهم 

 وعوامل بنائها وتشكيلها.

ويربز العالقة الطردية بني اهلوية واالنتامء ، فتجذر اهلوية يعني 

جتذر االنتامء ، وهشاشة اهلوية تعني هشاشة االنتامء ، كام يربز 

العالقة بني اهلوية وبناء الصورة الذهنية للشعوب واألمم ، من 

انتامئها الوطني واستعدادها خالل مدى متسكها بإرثها احلضاري و

 ه ، والتضحية يف سبيله ، أو مدىـل عىل تقدمـاظ عليه والعمـللحف

 تفريطها فيه وتقاعسها عن محايته والعمل عىل هنضته ورقيه.
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ا بال  ا أو طمس  ويؤكد أن هناك من يريدون ألمتنا أن تكون مسخ 

أن تذوب  هوية ، بال معامل ، بال لون أو طعم أو رائحة ، يريدون هلا

 يف هويات أخرى ، كي تسهل السيطرة عليها وعىل مقدراهتا.

وينبه إىل رضورة اليقظة واملقاومة لكل حماوالت التذويب ، 

والعمل اجلاد عىل تقوية مناعتنا احلضارية يف مواجهة موجات 

 التجريف العاتية.

 . بناة وهدامون : كتابنالخالصة تعريفية 

نافع يشمل كل ما ينفع الناس يف هذا الكتاب يبني أن العلم ال

شئون دينهم ودنياهم ، ويفرق بني العلم الكسبي والعلم الكشفي ، 

كام يفرق بني العلم املطلق والعلم النسبي ، ويؤكد أن رسالة العلامء 

احلقيقيني هي البناء والتعمري ، وبيان صحيح الدين ، والدعوة 

 باحلكمة واملوعظة احلسنة.

علامء الفتنة من أبناء اجلامعات الضالة كام ُيدف إىل كشف  

الذين حيرفون الكلم عن مواضعه ويشرتون به ثمن ا قليال  ، ويفضح 

أساليبهم يف بث األكاذيب والشائعات ، وإثارة الفتن ، وهدم 

األوطان ، واستباحة الدماء ، وتدمري احلضارات ، وحرق األخرض 
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رة واجب الوقت واليابس ، مما جيعل من دحض هذه األفكار املدم

 دينيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا.

ـا   ام  ألنه  ؛ويؤكد أن البان احلقيقي ال يمكن أن يكـون هد 

صاحب نفس مألى باخلري واإلنسانية والقيم النبيلة ، فمن يبني ال 

حيسن أن ُيدم ، وتلك رسالة العلامء املصلحني ، أما مجاعات الفتنة 

ألهنا ال تقوم وال حتيا  ؛تدمري والضالل فال تعرف سوى اهلدم وال

 وال تعيش إال عىل أنقاض الدول ، بل عىل اخليانة واهلدم.
 

 :كتابلخالصة تعريفية 

  (*) مفاهيم جيب أن تصحح يف مواجهة التطرف
 

 

ا من املفاهيم اخلاطئة التي اختذها  يصحح هذا الكتاب كثري 

ية املنكرة ، أصحاب األفكار املتطرفة ذريعة لتربير أعامهلم اإلجرام

ويناقش باحلجة والربهان هذه املفاهيم املغلوطة ويفندها ، ومنها: 

التكفري ، واحلاكمية ، واجلهاد ، واملواطنة ، واإلرهاب ، واجلزية ، 

ودار احلرب ، والعالقة بني الدين والدولة ، ونظام احلكم ، 

 واملتاجرة بقضية اخلالفة.

                                                           
 العليا الدراسات كلية عميد: أ.د/حممد سامل أبو عايص  من إعدادهذا الكتاب  )*(

أ.د/عبد اهلل مربوك النجار العميد األسبق لكلية و، األزهر بجامعة األسبق

    .مع مشاركتنا وتقديمنا له،  الدراسات العليا بجامعة األزهر
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طنية ، وبيان أن مصالح ويؤكد الكتاب عىل مرشوعية الدولة الو

األوطان ال تنفك عن مقاصد األديان ، وأن اإلرهاب ال دين له وال 

ا وطنيًّا  خلق وال قيم ، وال عهد له وال ذمة ؛ مما يتطلب اصطفاف 

 ودوليًّا ملواجهته ، وختليص اإلنسانية من ْشوره وآثامه.

ية ويؤكد أننا بحاجة ماسة إىل العمل بقوة عىل بناء الشخص      

وبام يرسخ للقيم  ، الوطنية بكل أبعادها اإليامنية واألخالقية

  . اإلنسانية الراقية النبيلة

 الكلية الفقه قواعد:  لكتاب تعريفية خالصة
(*)     

 لـه الكلية يف نقـد الفقـواعـان أثر فهم قـذا الكتاب إىل بيـُيدف ه

 مـج الفهـاهداريس العلوم الرشعية من دوائر احلفظ والتلقني إىل من

 ة عن غري ـداسـع القـالل رفـديد من خـوالتفكري ، وفتح آفاق التج

                                                           

 حممد/د.وأ ، اجلمهورية مفتي عالم شوقي/د.أ: من كلٌّ  إعداده يف شارك الكتاب هذا )*(

 عايص أبو سامل حممد/د.وأ العليا، الدراسات بكلية الفقه قسم رئيس اجلبال الستار عبد

 هتيمي عيد حممد رمضان/د.وأ األزهر، بجامعة األسبق العليا الدراسات كلية عميد

 الفقه أستاذ متام سيد هان/ود ، األزهر بجامعة األسبق والقانون الرشيعة كلية عميد

 مريس أمحد يارس/ود ، بالقاهـرة للبنني والعربية اإلسالمية الدراسـات بكلية املساعد

أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة ، مع مشاركتنا 

 وتقديمنا له .
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املقدس من األشخاص واآلراء البرشية ، وقرص التقديس عىل الذات 

 سلم(.اإلهلية وعىل كتاب اهلل )عز وجل( ، وسنة نبيه )صىل اهلل عليه و

بطة باجتهاد كام ُيدف إىل بيان أن األحكام الفقهية اجلزئية املستن      

ا ، وأن بعضها قابل للتغري  املجتهدين يف قراءة النصوص ليست قرآن 

 . وفق مقتضيات الزمان واملكان واألحوال واألشخاص

كام أن اجلزئيات ال تكاد تنحرص لكثرة ما يستجد منها ، مما     

يتطلب التعمق يف دراسة مفاتيح العلم وأدوات االجتهاد والفهم 

لم أصول الفقه ، وقواعد الفقه الكلية ، وفقه من خالل دراسة : ع

املقاصد ، وفقه األولويات ، وفقه الواقع ، للتعامل مع كل 

 . اجلزئيات املستجدة واملستحدثة برؤية عرصية مستنرية واعية
 

 : خالصة تعريفية لكتاب

( *) خطورة التكفري والفتوى بدون علم
 

  : ادـة االعتقـريل حـالم دين يكفـاب أن اإلسـذا الكتـد هـيؤك

                                                           
 : أ.د/حممد إبراهيم احلفناوي أستاذ أصول الفقههذا الكتاب شارك يف إعداده كلٌّ من *()

أ.د/حممد سامل أبو عايص عميد كلية واملتفرغ بكلية الرشيعة والقانون بطنطا ، 

عميد كلية  أ.د/مصطفى حممد عرجاويو،  األزهر جامعةبالدراسات العليا األسبق 

أ.د/بكر زكي عوض عميد و، بنات جامعة األزهرية والعربية للالدراسات اإلسالم

اسات أ.د/عبد اهلل مربوك النجار عميد كلية الدروكلية أصول الدين السابق بالقاهرة ، 

أ.د/سيف رجب قزامل عميد كلية الرشيعة والقانون و، األزهر ةالعليا األسبق بجامع

 . األسبق بطنطا



065 

 

، وأنه يسوي بني الناس يف املواطنة واحلقوق "ال إكراه يف الدين"فـ 

والواجبات عىل اختالف معتقداهتم دون متييز ، وأن عامده العدل 

ا  والرمحة وصيانة القيم والدفاع عنها ، وقبول التنوع واعتباره رسًّ

 من أرسار عامرة الكون.

عقل أداة للفكر الصحيح ، وأنه ويبني أن اإلسالم دين حيرتم ال

بريء مما يرتكبه بعض املنتسبني إليه من التكفري ، أو الفتوى بدون 

علم ، وأنه ال يصح أن حيتج عىل اإلسالم بأخطاء بعض املنتسبني 

إليه ، وال بسوء فهمهم له ، أو انحرافهم عن منهجه ، كام ال يصح 

 بني إليها.أن حيتج عىل األديان األخرى بأخطاء بعض املنتس

ويوضح أن الفتوى بغري علم إثٌم عظيٌم ومفسدٌة كبريٌة ، وأن من 

جترأ عىل الفتوى بغري علم فأصاب فعليه وزر ، فإن أخطأ فعليه 

 وزران : وزر خلطئه وآخر جلرأته عىل الفتوى.
 

 

 : كتابنالخالصة تعريفية 

 الكمال واجلمال يف القرآن الكريم

 

لكامل واجلامل املعنوي يف القرآن يربز هذا الكتاب بعض وجوه ا

الكريم ، من خالل حديثه عن الصرب اجلميل ، والصفح اجلميل ، 
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والّساح اجلميل ، واهلجر اجلميل، والسعي اجلميل ، والعطاء 

اجلميل ، واللباس اجلميل ، والكلمة اجلميلة ، والتحية اجلميلة ، 

 واخلامتة السعيدة.

ل اللغوي يف استخدام كام يربز بعض مواطن الكامل واجلام

املفردة اللغوية التي ال يسد مسدها سواها ، ال من املرتادفات عند 

َدثني ،  القدماء وال من حقول االستبدال الرأيس أو األفقي عند امل حر

ويقف عىل بعض مواطن الكامل واجلامل يف اجلمل والرتاكيب 

ذكر ال  األسلوبية ، مبين ا أن ما حذف ال يصلح مكانه الذكر ، وما

 يصلح مكانه احلذف.

وعىل اجلملة فهو أصدق احلديث وأمجله ، وأحسن الكالم 

َدق  ِمَن  "وأعذبه ، وأفصحه وأبلغه ،  َوَمنر  "،  " قِيال   اهللَوَمنر َأصر

َدق  ِمَن   ." َحِديث ا اهللَأصر

 : كتابنالخالصة تعريفية 

 مهارات التواصل يف السنة النبوية

 

هم وسائل وأساليب التواصل يف السنة يتناول هذا الكتاب أ

، ويربز بعض اجلوانب اإلنسانية يف حياة رسولنا  النبوية املرشفة
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الكريم )صىل اهلل عليه وسلم(، ويبني أن الدعوة بالقدوة واحلال 

ا من الدعوة باملقال ، فحال رجل  أبني وأجل وأوضح وأكثر تأثري 

 يف ألف رجل خري من كالم ألف رجل يف رجل.

كد أن رسولنا الكريم )صىل اهلل عليه وسلم( الذي بلغ ويؤ

الرسالة وأدى األمانة عىل أكمل وجه بذل وسعه يف سبيل البالغ 

ا سائر مهارات وأساليب ووسائل التواصل  املبني، مستخدم 

 الدعوي واإلنسان يف أرقى صورها.

)صىل اهلل عليه وسلم( يف ذلك،  ويبني رضورة االقتداء بنبينا

لح بكل مهارات التواصل احلديثة والعرصية يف سبيل أداء وأن نتس

مهامنا اإلصالحية والدعوية املستنرية، وأن يكون ذلك باحلكمة 

 واملوعظة احلسنة، ميّسين ال معّسين وال منفرين.
 

 

 : كتابناخالصة تعريفية ل
 اجلذور الرتاثية للنقد األدبي

اجلاهيل إىل هذا الكتاب يؤرخ ملسرية النقد األديب من العرص 

العرص العبايس، وي ربز أهم املالمح والرؤى النقدية يف كل عرص 

 من هذه العصور؛ بمقاييس تلك العصور ال بمقاييس غريها.
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ا عقلية جامدة، بل كانت  ويؤكد أن العقلية العربية مل تكن أبد 

عقلية واعية فطنة وناضجة، فهم أرباب الفصاحة والبالغة والبيان، 

ا ذاتيًّا.وإن اقتضت طبي  عة حياهتم األوىل أن يكون نقدهم فطريًّ

وي بني أن النقد شأن سائر العلوم والفنون التي تتطور عرب الزمن 

لي برنَى الحقها عىل سابقها حتى تستوي فنًّا مكتمل األركان شأن 

 سائر نظريات التطور واالرتقاء.

لت وي َوضح أن تلك اجلذور الرتاثية لنقدنا األديب العريب قد ش ك 

ا لنظريات النقد األديب العريب يف عصوره  ا قويًّ ا ومرتكز  منطلق 

 املختلفة وصوال  إىل العرص احلارض.
 

 الكليات الست:  كتابناخالصة تعريفية ل

 

يبني هذا الكتاب أن عدد الكليات وترتيبها إنام هو نتاج رؤية 

ا رضور ا ، يًّ العلامء واملجتهدين ملا جيب احلفاظ عليه باعتباره أمر 

ا ،  ا برشي  وأن األمر متسع لالجتهاد يف عددها وترتيبها كوهنام اجتهاد 

 وليس قرآن ا وال سنة.

كام ُيدف إىل بيان أن احلفاظ عىل الوطن ال يقل أمهية عام ذكره 

العلامء من الكليات األخرى ؛ إذ ال يوجد وطني ْشيف ال يكون 

 عىل استعداد ألن يفتدي وطنه بنفسه وماله.
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د أن احلفاظ عىل الدين مقصوده األسمى احلفاظ عىل ويؤك

أصل الدين ومقاصده ، أما عند التفصيل فقد يتقدم حفظ النفس 

عىل التمسك ببعض اجلزيئات ، فلإلنسان املضطر أن يأكل من امليتة 

ا ما حيفظ به أصل النفس.   املحرمة ْشع 

ويوضح الكتاب أن الرشع احلنيف قد أحاط الدين والنفس 

ل واملال والنسل والعرض والنسب بسياجات من الصيانة والعق

واحلفظ ، حتفظ لإلنسانية حرمتها وكرامتها ، وتضبط مسارات 

 حركتها بضوابط حمكمة ال متييز فيها وال إقصاء.
 

 : كتابلخالصة تعريفية 

 (*) حنو استخدام رشيد للمياه.. نعمة املاء
 

وابط استخدام املياه يقدم هذا الكتاب تأصيال  علميًّا ْشعيًّا لض

وبيان أمهيتها، وأثرها يف بناء احلضارات، ورضورة احلفاظ عليها 

                                                           
 كلية عميدمد سامل أبو عايص : أ.د/حمهذا الكتاب شارك يف إعداده كلٌّ من )*(

املساعد الفقه  أستاذد/هان سيد متام و، األزهر بجامعة األسبق العليا الدراسات

 أستاذبكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة ، د/يارس أمحد مريس 

بكلية أصول الدين بالقاهرة ، د/أيمن عيل أبو  املساعد التفسري وعلوم القرآن

 .األوقاف بوزارة الدعوة لشئون املركزية اإلدارة ببتسيريأعامل ائمالقعمر 
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من خالل: ترشيد استهالكها، وعدم االعتداء عليها، أو اإلرساف 

 فيها.

رة ـوية املطهـة النبـويتناول الكتاب حديث القرآن الكريم والسن

أكيد واضح عن املاء، وجانب ا مهامًّ من حديث الفقهاء عنه، وفيه ت

ا، وأن  عىل أن كل نقطة ماء تساوي حياة، كام أهنا تساوي ماال  متقوم 

ا ملقدرات مهمة جيب احلفاظ عليها.  فقدها أو إهدارها يعني إهدار 

ا عن السلوكيات السلبية التي و ا فنيًّا إرشاديًّ يضم الكتاب ملحق 

لتعامل جيب اجتناهبا، والسلوكيات اإلجيابية التي ينبغي اتباعها يف ا

 مع املاء، بغية الوصول إىل ثقافة جمتمعية رشيدة يف ذلك.
 

 : كتابخالصة تعريفية ل

 (*) خماطر اإلحلاد وسبل املواجهة

 

ُيدف هذا الكتاب إىل بيان خماطر اإلحلاد املسيس أو املوجه 

املمول ، قصد اإلتيان عىل جمتمعاتنا من داخلها وتفتيتها بأيدي 

 بعض أبنائها.

                                                           
: اإلدارة املركزية للسرية والسنة باملجلس األعىل للشئون  إعداد منهذا الكتاب  )*(

 .  اإلسالمية
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حرية املعتقد واالستهداف السيايس حتت مسمى ويفرق بني 

حرية االختيار ، فحرية املعتقد مكفولة ، واالستهداف املوجه قصد 

إثارة الفوىض وإسقاط الدول أو إضعافها من الداخل أمر ال يمكن 

 أن يقبله أحد.

كام يقدم الكتاب حلوال  ملواجهة الفكر اإلحلادي ومعاجلة 

، مع إبراز أمهية التدين الصحيح أسبابه وتفنيد شبه امللحدين 

اخلالص لوجه اهلل تعاىل ، وليس التدين الشكيل أو السيايس الصاد 

 . عن دين اهلل

، ودور املؤسسات  ويتناول الطرق الوقائية والعالجية لإلحلاد

الدينية والتعليمية والثقافية واملجتمعية يف التوعية بمخاطره 

 . وحتصني جمتمعاتنا منه

 : كتابنالية خالصة تعريف
 يف رحاب فن املقال

 

يؤكد هذا الكتاب أن فن املقال هو فن الفكرة املركزة، و

واللمحة العابرة ، والكلمة املنتقاة ، وهو من أهم ما يميز صحيفة 

، فاملقال ليس جمرد هواية أو  عىل أخرى، ويعطي هلذه ميزة عىل تلك
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ن، يظل فيه ؛ إنام هو علم وفن كسائر العلوم والفنو فكرة عابرة

ا ا املتخصص متخصص  ا ، واملبدع مبدع  ، واملفكر  ، واملثقف مثقف 

ا، واهلواة هواة.  مفكر 

وال شك أن يف نفس كل إنسان منا أسئلة يراها مرشوعة، 

، أو يتوجس أن تكون ممنوعة ، أو يطوي  وأخرى يراها ممنوعة

ا يف  كل عليها نفسه ولو بشق األنفس ، غري أن هذا املنع ليس ْشط 

ا عن عوامل خارجية ، فقد يكون املنع ذاتيًّا  األحوال أن يكون ناجت 

ا عن شدة اإلحساس باملسئولية ، أو االلتزام األديب أو  ناجت 

، أو تكنه  االجتامعي، ويف فنون املقال متسع كبري ملا حتمله النفوس

ا ا، أو إسقاط  ا. الضامئر مباْشة، أو تلميح  ا أو حتليال  أو نقد   ، عرض 

 

 *         *         * 
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