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اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.
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مقــدمـة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه
ورسله سيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن تبع
هداه إىل يوم الدين.

وبعد:

فمن خالل ما قمت به من مناقشة لكثري من الرسائل
العلمية ،أو حتكيم للبحوث ،أو قراءة للكتب ،ومن خالل
متابعتي ألداء كثري من اخلطباء رأيت أننا يف حاجة ماسة
إىل لفت النظر إىل أمهية العناية باملقدمات واخلواتيم ،ففي
الوقت الذي جييد فيه كثري من ال ُكتَّاب والباحثني كتابة
مقدمات وخواتيم كتبهم وأبحاثهم ،وجييد كثري من اخلطباء
إعداد مقدمات خطبهم وخواتيمها ،فإن بعض الباحثني
واخلطباء مل يعتنوا بمقدمات وخواتيم أعامهلم العناية
الالزمة ،وربام مل يدرك بعضهم أمهية مقدمة العمل وخامتته،
5

أو مل يدرسوا فن كتابة املقدمات واخلواتيم ،مما دفعني إىل
حماولة إلقاء الضوء عىل أمهية هذا األمر.

وقد قدمت للموضوع بتوطئة عن أمهية املقدمات
واخلواتيم ،متضمنة مقدمة كل من :القصيدة ،واخلطبة،
والكتب ،والرسائل العلمية ،ثم عرضت نامذج لبعض
املقدمات والتقديامت التي قدمت هبا لبعض الكتب ،ونامذج
لبعض اخلواتيم أو اخلالصات التي اختتمت هبا بعض
األعامل العلمية ،أو تلك التي نرشت عىل ظهر بعض الكتب،
لتكون بمثابة تعريف أو تلخيص ملضموهنا.

ً
لفت بذلك النظر إىل موضوع مهم يف
آمل أن أكون قد ُّ
جمال الكتابة واخلطابة وغريها من فنون القولً ،
سائل اهلل 
خالصا لوجهه الكريم ،وأن
أن يتقبل هذا العمل ،وأن جيعله
ً
يرزقنا السداد والتوفيق.
واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان.

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
وعضو جممع البحوث اإلسالمية
باألزهر الرشيف
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توطئة

أمهيةاملقدمات واخلواتيم
لـكل عمـل مـن األعمال مطلـع أو مقدمة أو مسـتهل،
نثـرا ،كتا ًبا كان
وخامتـة أو منتهـى ينتهي إليه،
شـعرا كان أم ً
ً
أم رسـالة علمية.

وقد عني ال ُكتَّاب والدارسون بام أطلقوا عليه براعة
االستهالل ،سواء يف القصيدة أم اخلطبة أم املقالة أم القصة
أم األقصوصة؛ ألن املطلع هو أول ما يواجه به الشاعر أو
الكاتب أو اخلطيب املتلقني لفنه ،وعليه أن ينتقي فيه كالمه
انتقاء ،بحيث جيعل منه توطئة علمية ونفسية وأدبية ملوضوعه،
فإما أن جيتذب القارئ أو السامع إليه أو يرصفه عنه.

وبالطبع فإن فنيات مقدمة القصيدة غري فنيات مقدمة
اخلطبة ،غري الكتاب أو البحث أو الرسالة العلمية ،عىل أن
النُّ َّقاد املتخصصني يف مجيع الفنون والعلوم يطلبون جودة
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شعرا ،أو خطابة ،أو
املطلع وبراعته واتساقه مع ما بعدهً :
كتابة علمية أو أدبية.

وإذا كانت مقدمة العمل هي أول ما يطالعك منه ،فيكون
داف ًعا ومشو ًقا ملواصلة التفاعل معه قراء ًة أو استام ًعا ،أو
صا ًّدا لك عنه؛ فإن خامتة العمل هي آخر ما يقرع األذن أو
يؤنس العني منه ،فال ينبغي لعاقل أن يمحو حماسن أوائله
بمساوئ أواخره ،فإذا كان قد استطاع أن جيعل من املطلع
مفتاحا للقلوب واآلذان واألبصار؛ فإن عليه أن جيعل من
ً
ً
اخلامتة قفل حيكم به عمله.

مقدمةالقصيدة:

وافرا من الدراسة والنقد ،سواء
أكثر مقدمة أخذت ح ًّظا ً
من جهة كون القصيدة تنتمي إىل النمط التقليدي الذي
غال ًبا ما يستهله الشاعر بالغزل أو بكاء الطلل أو هبام م ًعا ،أم
من جهة كوهنا تنتمي إىل النمط التجديدي أو احلداثي الذي
يدخل فيه الشاعر إىل موضوعه مصافحة ،ويتناوله مكافحة
دون تقديم بغزل أو بكاء طلل ،أم كان التناول من جهة
تناسب أجزاء القصيدة والتوازن بينها ،وكون املقدمة جز ًءا
ال يتجزأ من نسيج القصيدة نفس ًّيا أو موضوع ًّيا أو فن ًّيا.
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ويف جمال اإلبداع الشعري نميل إىل إعطاء الشاعر حريته
ليعرب عن جتربته بالطريقة التي يراها حمققة ملستوى اإلبداع
الذي يرنو هو  -ونرنو نحن معه  -إليه.

مقدمةاخلطبة:

ال شك أن مقدمة اخلطبة ختتلف باختالف موضوعها،
فمقدمة اخلطبة الدينية  -وال سيام يف اجلمع والعيدين -
غري مقدمة اخلطبة السياسية ،وكلتامها ختتلف بالطبع عن
مقدمات خطب املناسبات االجتامعية كالتهاين والتعازي،
فحيث ال ُيطلب من اخلطيب السيايس سوى أن حيسن
االستهالل ،ويراعي ظروف احلال واملقام ومستوى خماطبيه؛
فإن اخلطبة الدينية تقتيض طبيعتها بدءها باحلمد والثناء عىل
اهلل  والصالة والسالم عىل رسوله الكريم ﷺ ،وأن تدل
رصاحة أو إيامء عىل موضوعها ،وأن تكون بمثابة التهيئة أو
التوطئة له يف يرس وسالسة وإجياز.

يسريا دون
كام يقتيض مقامها أن ختتم بالدعاء ،عىل أن يكون ً
أيضا مشت ًّقا
إجياز خمل أو إطالة مملة ،و يا حبذا لو كان الدعاء ً
ً
ومتمم له.
متصل به ،متس ًقا معه ،خامتًا
من موضوع اخلطبة،
ً
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وشاع يف العقود املاضية لدى بعض اخلطباء الوقوع يف
تنميط املقدمات واخلواتيم ،حيث كان اخلطيب يرسد يف
مقدمة خطبته معظم آيات التقوى يف القرآن الكريم لتكون
أشبه باملقدمة الثابتة لكل خطبة بغض النظر عن موضوعها،
غري مدرك أن األمر بالتقوى ليس رش ًطا أن يكون يف
املقدمة ،وال يستوجب بالرضورة رسد مجيع آيات التقوى
أو معظمها أو بعضها ،فكل أمر بخري هو أمر بالتقوى ،وكل
أيضا.
هني عن رش فهو أمر بالتقوى ً

وقد تكون لدى بعض اخلطباء جمموعة أشعار ثابتة
جاهزة مقولبة حياول أن يستثري من خالهلا العواطف بغض
النظر عن اتساقها مع املوضوع أو عدم اتساقها معه.

أما يف اخلتام فربام كنت تسمع من بعضهم مج ًعا آليات
الدعاء وأحاديثه وما ُأثر منه وما مل يؤثر ،بحيث تسمع من
هذا اخلطيب أو ذاك خط ًبا هبا مقدمة طويلة ثابتة وخامتة من
الدعاء طويلة ومنمطة ،وال تكاد جتد بني املقدمة واخلامتة شي ًئا
حتليل ملوضوع أو موقف ً
جديدً ا أو ً
حتليل علم ًّيا أو فقه ًّيا أو
دعو ًّيا سوى عدة مجل ال صلة هلا باملقدمة وال باخلامتة.
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مقدمة الكتاب والرسائل العلمية:

تتطلب البحوث العلمية أن يفصح الباحث يف مقدمته
عن سبب أو أسباب اختيار موضوعه ،وخطته العلمية،
ومنهجه البحثي وأهم الدراسات التي سبقت يف موضوع
بحثه ،واجلديد الذي يمكن أن يضيفه البحث يف بابه وجماله،
ثم تأيت اخلامتة لتلخص أهم نتائج البحث وتربز اجلديد فيه.
وإذا كانت مقدمة البحث العلمي هي واجهة الكتاب،
وقد يضطر الباحث إىل كتابة مسودهتا كخطة أول َّيـة لبحثه؛
فإن عليه مراجعتها مرات ومرات قبل تصدير الكتاب هبا
لتأيت معربة عنه متسقة مع مضمونه وحمتواه.

أما خامتة الكتاب أو البحث العلمي فهي بالطبع آخر ما
يدونه الكاتب أو الباحث بعد أن يفرغ من بحثه؛ لذا فإن عليه
أن يتأنى يف صياغتها غاية التأين ،وكأنه يقول :أنا هنا ،ليربز
أهم ما أنتجه أو أضافه أو انتهى إليه يف كتابه أو بحثه العلمي.

ويمكن للناقد اخلبري أن يقرر بعد قراءة املقدمة واخلامتة
امليض يف قراءة الكتاب أو الرسالة أو عدم امليض فيها ،كام
حكم ولو أول ًّيا عن مستوى الكتاب أو
يمكنه أن يبني
ً
البحث أو الرسالة العلمية.
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ومن ثمة فإننا ننصح شباب ال ُكتَّاب والباحثني أن
جيتهدوا غاية االجتهاد يف أن تكون مقدمات وخواتيم
بحوثهم معربة عن 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 ،وأن يعربوا فيهام عن
خالصة طرحهم وتناوهلم العلمي بام يكشف عن قدراهتم
العلمية واإلبداعية واملهارية يف جمال البحث والتأليف
تفكريا وإبدا ًعا ،وعىل
العلمي ،وقدرهتم عىل إعامل العقل
ً
صياغة مفاهيمهم بأساليبهم اخلاصة التي يمكن أن تصري
مميزا هلم وبصمة خاصة هبم.
مع الزمن طاب ًعا ً
*

*
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املبحث الأول

مقدمات �سل�سلة "ر�ؤية"
وي�شمل :ثالث مقدمات وخم�سة تقدميات من
هذه ال�سل�سلة املاتعة

مقدمة كتابنا

"اجلاهلية والصحوة"
إن معركتنا مع اإلرهاب والتطرف الفكري مل تنته بعد،
حيث صار استخدام اجلامعات املتطرفة أحد أهم أدوات
حروب اجليل الرابع ،وال سيام املسلحة منها التي تتخذ
منهجا أيديولوج ًّيا وواقع ًّيا
من استحالل الدماء واألموال
ً
تتقوت منه أو عليه.
ويف سبيل حتقيق أهدافها وأهداف من يدعمها ويموهلا
عمدت اجلامعات املتطرفة إىل املغالطة و ّيل أعناق النصوص
تارةً ،واجتزائها من سياقها تارةً ،وحتريف الكلم عن
مواضعه تار ًة أخرى.
وقـد لعبـت مجاعـات التطـرف الدينـي على عواطـف
الشـباب مـن خلال مصطلحـات زائفـة ،ظاهرهـا فيـه
شـحذ اهلمـم ،وباطنهـا مـن قبلـه الفسـاد واإلفسـاد
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محلهـا املتطرفون
والضلال والبهتـان ،ومـن األلفـاظ التي َّ
مـا ال حتتمـل" :اجلاهليـة" و"الصحـوة".

أما لفظ اجلاهلية فقد حاولت اجلامعات املتطرفة إطالقه
وزورا ،وهو أمر
ظلم
ً
عىل بعض جمتمعاتنا املؤمنة املعارصة ً
ً
شكل ومضمونًا ،أما من حيث الشكل أو من
مردود عليه
حيث اللغة فاجلاهلية التي ُأ ْطلقت عىل الفرتة التي سبقت
ظهور اإلسالم ليست من اجلهل ضد العلم ،ومل يقل أحد:
إهنا من اجلهل نقيض اإليامن أو اإلسالم؛ إنام هي من اجلهل
نقيض احللم.
وأما من حيث املضمون ،فمن يقول ً -
مثل  -عن
مرص األزهر ،مرص املساجد واملآذن ،مرص القرآن ،مرص
العلم والعلامء ،مرص التي يدرس بأزهرها الرشيف نحو
مليوين طالب وطالبة ،ويستضيف عرشات اآلالف من
الطالب الوافدين من خمتلف دول 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
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حاقد ،أو حاسد ،أو جاحد ،أو مأجور أو ُم ْستغل من
أعداء الدين والوطن.

وكذلك احلال مع سائر دولنا العربية واإلسالمية التي
حاول 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.

والصحوة يف منظورهم هي صحوهتم هم ،لكن ضد
من؟ ضد أوطاهنم !! قصد إضعافها ومتزيقها وتفكيك بِناها
الوطنية؛ ألن هذه اجلامعات ال يمكن أن يكون هلا وجود
وال أن حتقق أغراضها وأغراض من يموهلا ويستخدمها يف
ظل دولة قوية صلبة متامسكة ،فهي ال تقوم إال عىل أنقاض
الدول ،ومصلحة اجلامعة عندهم فوق 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 هيهاتً ،
فضل عن أهنم ال يؤمنون
بوطن وال بدولة وطنية.
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ناهيك عن دعواهتم املتكررة إىل العنف ،واستحالل
الدماء ،واستباحة األموال واألعراض ،ودعوهتم إىل هدم
األوطان ،خيادعون العامة بمعسول القول ورقيق الكالم،
مردوا عىل نفاق املجتمع ،واعتربوا ذلك تقية واجبة والز ًما
من لوازم املرحلة ،مما يستوجب منا مزيدً ا من الفطنة واحلذر،
حيث يقول احلق سبحانه﴿:ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
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اح ٍد َم َّرت ْ ِ
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الصحوة احلقيقية هي صحوة األوطان واألمم ،عندما
نعمرها بالبناء والتعمري ،ونرى أمتنا يف مصاف الدول
املتقدمة يف خمتلف املجاالت والعلوم والفنون.

فمقياس الصحوة احلقيقي هو يف مدى تقدم الدول
علم ًّيا واقتصا ًّديا ،وامتالكها أدوات العرص ،وإسهامها يف
إنجازاته ،فلن حيرتم الناس ديننا ما مل نتفوق يف أمور دنيانا،
فإن تفوقنا يف أمور دنيانا احرتم الناس ديننا ودنيانا.
18

أيضا هي صحوة الضمري ،والقيم
الصحوة احلقيقية ً
واألخالق ،عندما نُعمر الدنيا بالتسامح ،والرتاحم،
والتكافل ،والصدق ،واألمانة ،والوفاء ،ومكارم األخالق،
وترمجة أخالق اإلسالم وقيمه وتعاليمه السمحة إىل واقع
ملموس يف دنيا الناس ،يف سلوكنا وسائر شئون حياتنا،
فاألمم التي ال تبنى عىل القيم واألخالق حتمل عوامل
سقوطها يف أصل بنائها وأساس قيامها.

الصحوة احلقيقية هي قوة انتامء اإلنسان إىل وطنه ،وحرصه
عىل أمنه واستقراره ،فالوطن ِعرض ورشف ،وهو أحد
الكليات الست التي حرص الرشع احلنيف عىل إحاطتها
بسياجات متعددة من احلفظ والرعاية.

كام أن العمل عىل تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب
رشعي ووطني ،فكل ما يؤدي إىل ذلك هو من صحيح
معتقدنا ،وكل ما يؤدي إىل اهلدم والتخريب وتقويض بنيان
الدول أو تعطيل مسريهتا ،أو تدمري بِناها التحتية ،أو ترويع
اآلمنني هبا ،ال عالقة له باألديان ،وال بالقيم ،وال بالوطنية،
وال باإلنسانية.
19

مع تأكيدنا أن الدين احلقيقي النقي ال حييا يف اهلواء
الطلق ،إذ ال بد له من دولة قوية حتمله وحتميه ،ذلك أن
املرشدين ال يقيمون دينًا وال دولة.

الدين والدولة ال يتناقضان أبدً ا ،الدين والدولة يتعاضدان
يف سبيل سعادة البرشية ،فحيث تكون مصالح البالد والعباد
واألوطان املعتربة فثمة رشع اهلل.

الدين والدولة يرسخان م ًعا أسس املواطنة املتكافئة يف
احلقوق والواجبات ،وأن نعمل م ًعا خلري بالدنا وخري الناس
أمجعني ،أن نحب اخلري لغرينا كام نحبه ألنفسنا ،األديان
رمحة ،األديان سامحة ،األديان إنسانية ،األديان عطاء.

الدين والدولة يتطلبان منا مجي ًعا التكافل املجتمعي ،وأن
ال يكون بيننا جائع وال حمروم وال ٍ
عار وال مرشد وال حمتاج
وال مكروب إال سعينا يف قضاء حاجته وتفريج كربه.

الدين والدولة يدفعان إىل العمل واإلنتاج ،والتميز
واإلتقان ،ويطاردان البطالة والكسل ،واإلرهاب واإلمهال،
والفساد واإلفساد ،والتدمري والتخريب ،وإثارة القالقل
والفتن ،وال َعاملة واخليانة.
20

وإن مـن يتومهـون رصا ًعـا  -ال جيـب أن يكـون  -بين
حمتما إما أهنـم ال يفهمون
الديـن والدولـة ويرونـه رصا ًعا ً
صحيحـا ،أو ال يعـون مفهـوم الدولـة وع ًيا
فهما
ً
األديـان ً
تا ًمـا ،أو ال يعـون طبيعـة العالقـة بينهام ،فاخللـل ال عالقة
له بالديـن الصحيح وال بالدولة الرشـيدة ،إنام ينشـأ اخللل
مـن سـوء الفهم لطبيعة الديـن أو لطبيعة الدولـة أو لطبيعة
العالقـة بينهام.

غير أننـا نؤكـد على رضورة احترام دسـتور الدولـة
وقوانينهـا ،وإعلاء دولـة القانـون ،وأال تنشـأ يف الـدول
سـلطات موازيـة لسـلطة الدولـة أ ًّيـا كان مصـدر هـذه
السـلطات ،فهـو لـواء واحـد تنضـوي حتتـه ويف ظلـه كل
األلويـة األخـرى ،وهـو لـواء الدولـة الوطنيـة ،أمـا أن
حتمـل كل مؤسسـة أو مجاعـة أو جهـة لـواء مواز ًيـا للـواء
الدولـة فهـذا خطـر داهـم ال يسـتقيم معـه أمـر الدين وال
أمـر الدولـة.

وختامـا :أؤكـد أن كل التنظيمات املتطرفـة وال سـيام
ً
املتدثـرة منهـا بغطـاء الديـن هـي خطـر داهـم على الدين
21

والدولـة ،وأن الصحـوة احلقيقيـة تتطلـب منـا التفرقـة
بوضـوح بين الثابـت واملتغير ،والنظـر بعين االعتبـار يف
مسـتجدات العصر ومتطلباتـه ،ومراعـاة مـا يقتضيـه فقه
الواقـع ،وفقـه األولويـات ،وفقـه املتـاح يف ضـوء احلفاظ
على ثوابـت الشرع احلنيـف.
*

*

22

*

مقدمة كتابنا

"العقل والنص"
كثريا من اإلشكاليات الفكرية نشأت عن غلبة مناهج
إن ً
احلفظ والتلقني عىل مناهج الفهم واملناقشة والتحليل،
حيث تصدرت قضايا األحكام اجلزئية املناهج التعليمية
والبحثية ،عىل حساب االهتامم بالقواعد الكلية  -الفقهية
واألصولية -ومناهج التفكري العقيل واملنطقي ،مما جعلنا
نؤكد ونلح يف التناول والتأكيد عىل أنه ال غنى عن إعامل
العقل يف فهم صحيح النص ويف تطبيقاته ،ويف إنزال
احلكم الرشعي عىل مناطه من الواقع العميل ،وأنه ال بد من
إعادة قراءة النص يف ضوء مستجدات العرص ومعطيات
ومتطلبات ما يقتضيه فقه بناء الدول ،فتناول القضايا
الفقهية والرشعية حيتاج إىل تأهيل خاص وإعداد علمي
ورشعي ولغوي مبكر يسهم يف صنع وصقل موهبة الفقيه
واملفتي ،مما يتطلب التحصن بأدوات كثرية ،يف مقدمتها:
23

دراسة العلوم املتعلقة بالقرآن الكريم ،إذ ال يمكن أن تُط َلق
فقيه أو ٍ
عىل إنسان صفة ٍ
مفت وهو ال يعرف الناسخ من
املفصل،
املنسوخ ،وال املطلق من املقيد ،وال املجمل من
َّ
وال املحكم من املتشابه ،وال العالقة بني اللفظ والسبب،
أو العموم واخلصوص ،ودقائق وأرسار هذه املصطلحات.

بسنَّة سيدنا رسول اهلل ﷺ
كام ينبغي أن يكون الفقيه عاملـًا ُ
ودرجة احلكم عىل األحاديث ومراتبها ،وما ينبغي أن ُيقدَّ م
من الرتجيح أو التوفيق عند تعارض ظواهر بعض ألفاظها،
فكيف بمن ال يميز بني الثابت واملتغري ،أو ُسنن العبادات من
أعامل العادات؟!.

أيضا  -اإلملام بأحوال عرصه ،وواقع
وينبغي عىل الفقيه ً -
الناس وعاداهتم وتقاليدهم ،وقوانني الدول ودساتريها،
قادرا عىل إنزال
واملواثيق والعهود الدولية ومتطلباهتا ،ليكون ً
الفتوى عىل مظاهنا وظروف عرصها ال عىل مظان وظروف
عصور أخرى تغري بعدها احلال والزمان ودنيا الناس.

وينبغي أن يتسـع أفقنـا لفهم النصوص وإسـقاطها عىل
الواقـع ،فعندمـا نتحدث عـن الصدق ونطلب مـن األفراد
24

أيضـا  -مـن الـدول أن تتحلى
التحلي بـه فإننـا نطلـب ً -
بـه ،فالـدول الصادقـة هي التـي تفـي بعهودهـا ومواثيقها
والتزاماهتـا الدوليـة ،أمـا الـدول التـي ال تفـي بعهـود وال
مواثيـق ،وال تقيـم شـأنًا للقيـم واألخالق فمآهلا السـقوط
واالندثـار ،يقول الشـاعر:
إنمــا األمــم األخــاق مــا بقيت

فــإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

وعندما نتحدث عن حق اجلوار فإننا جيب أال ننسى حق
اجلوار الدويل ،فكام أن اإلنسان الرشيف ال يؤذي جاره،
وال يسمح أن ُي ْؤ َذى جاره من قبله ،فكذلك الدول
العظيمة حترتم حق اجلوار ،وال تسمح بأن تؤتى جاراهتا
عرب حدودها ،أو أن تكون هي طري ًقا لترسب املتطرفني
إىل أي منها.

وعندما نتحدث عن آداب االستئذان ينبغي أن ننظر إليه
بصفة أعم من االستئذان لدخول منزل شخص ما فحسب،
فحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد ،وكام ال جيوز أن تَدْ ُخ َل
بيت أحد إال بإذنه ،فإنه ال جيوز أن تدخل دولة دون اإلذن
القانوين املعترب لدخوهلا.
25

وعندما نتحدث عن القصد يف امليش حيث يقول احلق
سبحانه﴿ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ﴾[سورة لقامن ،اآليه  ،]١٩فإننا
نعني القصد يف امليش وعدم االختيال مطل ًقا ،سواء أكان
اإلنسان ماش ًيا عىل قدميه أم مستقال دراجته أم راك ًبا سيارته،
بل إن االختيال بالسيارة أشد جر ًما من االختيال بامليش عىل
القدمني؛ ملا يف الثاين من كرس نفوس الفقراء ،وأسوأ من
ذلك أن يصل االستعالء بالنفس إىل جتاوز قواعد السري
وقوانني املرور التي تنظم عملية السري يف الطريق حفا ًظا
عىل األنفس واألموال وسالسة احلركة.
فالغاية واملقصد إنام هو النهي عن التكرب عىل خلق اهلل
واالستعالء عليهم بأي نوع من أنواع االستعالء ،وامليش
يف اآلية هنا ليس مقصو ًدا به امليش عىل القدمني فقط ،وإنام
املقصود به النهي عن مطلق االختيال والعجب والغرور
بالنفس ،حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾ [سورة اإلرساء ،اآليتان
.]38-37
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وهكذا نُعمل العقل يف فهم مقاصد النص بام ييرس
للناس أمور حياهتم ،وتنصلح به أحوال معاشهم ومعادهم
م ًعا؛ للحفاظ عىل ثوابت الرشع احلنيف وعدم املساس هبا،
والتفرقة بوضوح بني املقدس وغري املقدس ،وبني الثابت
واملتغري ،فإنزال الثابت منزلة املتغري هدم للثوابت ،وإنزال
املتغري منزلة الثابت عني اجلمود والتحجر والتخلف عن
ركب احلضارة واإلنسانية.

ونعرض يف هذا الكتاب عد ًدا من املوضوعات والقضايا
املهمة مثل :الضيق والسعة بني العلامء واجلهالء ،والبصرية
يف الدعوة والفتوى ،وحق اجلوار الدويل ،وصناعة الوعي،
وأسباب رفع البالء ،وأبجديات احلوار ،وغريها.
*

*
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مقدمة كتابنا

"فقه الدولة وفقه اجلامعة"
شتان بني فقه الدول ،والوعي بالتحديات التي تواجهها،
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 حموها من خارطة العامل
بتفكيكها إىل كيانات صغرية ال تنفع وال ترض ،أو حتى
بشطبها هنائ ًّيا من عامل الوجود كدولة بتمزيق أوصاهلا
وابتالع دول أو قوى أخرى هلا.

وتنظر اجلامعات املتطرفة إىل كل ما يقوي الدولة عىل أنه
يف غري صاحلها ،وإىل كل ما يضعف الدولة عىل أنه يصب
بالطبع يف مصلحتها ويقرب أمانيها ،إذ ال يمكن ألي مجاعة
من اجلامعات املتطرفة أن تقفز عىل السلطة أو جتهز عليها إال
29

يف الدول الضعيفة املنهارة املفككة املرتهلة ،فهذه اجلامعات
تعمل وفق اسرتاتيجية ممنهجة هتدف إىل إحداث نوع من
القطيعة بني الشعوب وحكامها ،أو قل :إهنا تعمل جاهدة
عىل شيطنة أي نظام حاكم حتى لو كان عىل طريق سيدنا
عمر بن اخلطاب نفسه ،وتزعم أهنا حامية محى الدين ،حمرفة
الكلم عن مواضعه ،الوية أعناق النصوص ،وهو ما حذرنا
منه نبينا ﷺ ودعانا إىل مواجهته وبيان زيغه وزيفه ،فقال
«ي ِم ُل ه َذا ا ْل ِع ْلم ِمن ك ُِّل َخ َل ٍ
ف عُدُ و ُل ُهَ ،ينْ ُف َ
ون َعنْ ُه
َ
َ ْ
ﷺْ َ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الاهلني» (رواه
َ ْت ِر َ
نيَ ،وانْت َح َال ا ُْل ْبطل َ
يف ا ْل َغال َ
نيَ ،وت َْأو َيل ْ َ

البيهقي).

عىل أن الرشع احلنيف قد حثنا عىل إكرام احلاكم العادل،
والوقوف إىل جانبه ،وإعانته ،وااللتفاف حوله ،يقول نبينا
ﷺ« :إِ َّن ِم ْن إِ ْج َل ِل اهلل :إِك َْرا َم ِذي َّ
الش ْي َب ِة ا ُْل ْس ِل ِمَ ،و َح ِامل
ِ ِ
ال ِاف َعنْه ،وإِكْرام ِذي الس ْل َط ِ
ِ
ان
ُّ
ُ َ َ َ
ا ْل ُق ْرآن َغ ْ ِي ا ْل َغ ِال فيه َو ْ َ
ِ ِ
(سنن أيب داود).
ا ُْل ْقسط» ُ

غري أن هذه اجلامعات املتطرفة  -إضافة إىل حتريفها
الكلم عن مواضعه  -قد أصيبت أفكار وعقول أكثر قياداهتا
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بالشطط أو اجلمود والتحجر ،ناهيك عام أصاب عنارصها
واملنتمني إليها من ضيق األفق واجلمود عند ظواهر بعض
النصوص ،بل عند أقوال بعض املتقدمني من العلامء أو
الفقهاء أو حتى اآلراء واألقوال غري 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
الصايف ،يف جهالة وضاللة عمياوين ،وال سيام أن هلم
ً
جهال يتكسبون بجهلهم ومجودهم ويدافعون عنه
رءوسا
ً
ِ
دفا ًعا مستميتًا ،وهذا ما نبهنا إليه نبينا ﷺ بقوله« :إ َّن اهلل
ِ
ِ
ِ
ور الر َج ِ
الَ ،و َل ِك ْن
ال َي ْقبِ ُض ا ْلع ْل َم انْت َزا ًعا َينْت َِز ُع ُه م ْن ُصدُ ِ ِّ
ي ْقبِ ُض ا ْلع َلمء ،حتَّى إِ َذا َل يب ِق َع ًِ
وسا
ْ ُْ
ُ َ َ َ
َ
الاَّ ،ات ََذ الن ُ
َّاس ُر ُء ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُج َّهاالَ ،ف ُسئ ُلواَ ،فأ ْفت َْوا ب َغ ْي ع ْل ٍمَ ،ف َض ُّلوا َوأ َض ُّلوا» (رواه
البخاري).
لقد جر ظهور مجاعات التطرف الديني عىل منطقتنا
ٍ
ويالت كثرية،
العربية وعىل كثري من الدول اإلسالمية
وبخاصة بعد أن بدت ظاهرة التكسب بالدين أو املتاجرة به
واضحة لدى كثري من احلركات واجلامعات التي عملت عىل
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توظيف الدين لتشويه خصومها من جهة ،وحتقيق مطامعها
السلطوية من جهة أخرى ،فصارت حماربة اإلسالم هتمة
اجلامعات املتطرفة لكل خصومها السياسيني.

ناهيك عن جتاوز ذلك إىل هتم التخوين والتكفري
واإلخراج من مجاعة املسلمني ،بل احلكم عىل املخالفني
بأن أحدً ا منهم لن جيد رائحة اجلنة ،مع استباحة دمائهم
واضحا جل ًّيا
وأمواهلم وسبي نسائهم ،وبدا خلط األوراق
ً
عن عمد ال عن غفلة لدى أكثر هذه اجلامعات ،بل إن األمر
نصبت هذه األحزاب
قد ذهب إىل أبعد من هذا عندما ّ
واحلركات واجلامعات نفسها وص ًّيا عىل الدين ،مع فقدان
كوادرها للتفقه الصحيح فيه ،أو حتى جمرد اإلملام بأصوله
ٍ
بفتاو ما أنزل اهلل هبا من
وأحكامه ،وخروج بعضهم علينا
سلطان ،اللهم إال سلطان النفعية واهلوى والسلطة وحب
الظهور أحيانًا.

زورا
لقد أعطى هؤالء املتسرتون باإلسالم املنتسبون ً
إليه الذرائع أكثر من مرة ألعداء األمة للتدخل يف شئوهنا
حتت ذرائع متعددة ،املعلن منها مواجهة اإلرهاب ،وغري
32

املعلن هو إضعاف دولنا أو تفتيتها أو تفكيكها أو السيطرة
عىل مقدراهتا االقتصادية أو اجلغرافية أو القرار السيايس
أو الوطني فيها ،ثم خرجت من عباءة هذه اجلامعات
واحلركات واألحزاب مجاعات بائسة يائسة أخذت
تتبنى العنف واإلرهاب والتكفري والتفجري والعمليات
ومنهجا ،ووجدت بعض قوى االستعباد
االنتحارية مسلكًا
ً
املسمى االستعامر اجلديد يف هذه اجلامعات اليائسة من
التكفرييني واالنتحاريني 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
ُسوق عىل أهنا رديف اإلرهاب والقتل والدمار،
صورهتم ت ّ
وتنامت ظاهرة "اإلسالموفوبيا" ،والتقطتها جهات
ومؤسسات حاقدة عىل اإلسالم واملسلمني فغذهتا ونمتها،
وكلام مخدت نارها نفخوا يف رمادها لتظل مشتعلة سي ًفا
مسل ًطا عىل رقابنا.
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صحيحا
فهم
ً
وال يمكن لعاقل أو وطني أو فاهم لدينه ً
ظلم
أن ينكر أن حصاد دعوة هذه اجلامعات املتطرفة املتدثرة ً
مرا شديدَ املرارة،
وزورا وزي ًفا بعباءة الدين كان حصا ًدا ًّ
ً
ً
وعلقم ،وصار لزا ًما
حنظل
فجنَينا
فقد زرعوا أشواكًاَ ،
ً
علينا بذل أقىص اجلهد إلصالح ما أفسدته هذه اجلامعات
الضالة املارقة.

كام صار لزا ًما وواج ًبا متعينًا عىل أهل العلم املتخصصني
الفامهني الواعني الوطنيني أن يضاعفوا اجلهد ،لنفي انتحال
املبطلني ،وحتريف الغالني ،وتأويل اجلاهلني ،ال تأخذهم يف
ذلك لومة الئم.
وقد اجتهدت أن أصحح يف ثنايا هذا الكتاب  -فقه
كثريا من املفاهيم اخلاطئة حول بناء
الدولة وفقه اجلامعة ً -
الدولة ،وأن ألقي الضوء عىل أمهية احلفاظ عليها ،مبينًا
ومؤكدً ا أن مصالح األوطان ال تنفك عن مقاصد األديان،
حمذرا من الكيانات املوازية داخل الدول التي تنازع الدولة
ً
سلطاهتا واملؤسسات اختصاصاهتا ،مفر ًقا بني التعددية
السياسية املطلوبة والكيانات املوازية اخلطرة ،كام فرقت
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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 دون متييز عىل أساس الدين أو اللون أو
اجلنس أو العرق.
*

*

35

*

تقديمنا لكتاب

"قواعد الفقه الكلية"

(*)

لقد غلبت لعقود طويلة وربام لقرون عديدة قضايا
التقليد عىل 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 باألحكام اجلزئية والفتاوى القابلة للتغري
بتغري الزمان أو املكان أو أحوال الناس وأعرافهم وعاداهتم
وواقع حياهتم مما مل يرد فيه نص قاطع ثبوتًا وداللة ،فام كان
راجحا يف عرص معني أو بيئة معينة أو حالة أو أحوال معينة
ً
مرجوحا إذا تغري من ظروف العرص أو املكان أو
قد يصبح
ً
(*) هذا الكتاب شارك يف إعداده ٌّ
كل من :أ.د /شوقي عالم مفتي اجلمهورية  ،وأ.د /حممد عبد
الستار اجلبايل رئيس قسم الفقه بكلية الدراسات ال ُعليا ،وأ.د/حممد سامل أبو عايص األستاذ
بكلية أصول الدين ،وأ.د /رمضان حممد عيد هتيمي عميد كلية الرشيعة والقانون األســبق
بجامعة األزهر ،ود/هاين سيد متام أستاذ الفقه املساعد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية
للبنني بالقاهرة ،ود/يارس أمحد مريس أســتاذ التفســر وعلوم القرآن املساعد بكلية أصول
الدين بالقاهرة ،مع مشاركتنا وتقديمنا له.
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احلال ما يستدعي إعادة النظر يف احلكم أو الفتوى ،وقد
يصبح الرأي امل ْفتَى به غريه أوىل منه يف اإلفتاء به 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 املحفوظ لدى بعضهم من
جهة أخرى ،إضافة إىل أن حرص اجلزئيات واإلحاطة هبا أمر
ً
مستحيل ،ناهيك عن مستجدات
شبه مستحيل إن مل يكن
األمور ومستحدثاهتا ،لذا جيب أن نعود 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 ضوء القواعد الكلية واألصولية وفهم مقاصد
النصوص ومراميها ليست قرآنًا ،وأن بعضها قابل للتغيري
وفق مقتضيات الزمان واملكان واألحوال واألشخاص،
وقابل للرأي والرأي اآلخر ،فاألقوال الراجحة ليست
38

معصومة ،واألقوال املرجوحة ليست مهدومة ،طاملا أن
القائل هبا من أهل االختصاص واالجتهاد والنظر يف ضوء
الدليل الرشعي املعترب واملقاصد العامة للرشيعة ،وهو ما
أكده علامؤنا األوائل ،يقول اإلمام الشاطبي  :إن األصل
يف العادات االلتفات إىل املعاين ،وباالستقراء وجدنا الشارع
قاصدً ا ملصالح العباد ،واألحكام العادية تدور عليها حيثام
دارت ،فرتى اليشء الواحد ُيمنَع يف حال ال تكون فيه
مصلحة ،فإذا كان فيه مصلحة جاز.

ويقرر اإلمام القرايف  :أن إِجرا َء األحكام التي
ُمدْ َركُها العوائدُ مع ُّ ِ
خالف ِ
اإلمجاع
تغي تلك العوائد
ُ
وجهال ٌة يف الدّ ين ،ويقول :بل لو خرجنا نحن من ذلك
خالف ِ
ِ
عادة البلد الذي كنا
البلد إِىل ب َل ٍد آخر عوائدُ هم عىل
ِ
بعادة بلدهم ،ومل نعترب عاد َة البلد الذي كنا فيه،
فيه أفتيناهم
ٍ
ِ
وكذلك إِذا َقد َم علينا أحدٌ من بلد عا َدتُه ُم َضا َّد ٌة للبلد الذي
بلده دون ِ
بعادة ِ
ِ
عادة بلدنا.
نحن فيه مل نُفتِه إِ َّل
ويقول ابن القيم  :ومن أفتى الناس بمجرد املنقول
يف الكتب عىل اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم
وأمكنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد َّ
ضل وأضل.
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ويقول ابن عابدين  :إن املسائل الفقهية إما أن تكون
ثابتة برصيح النص وإما أن تكون ثابتة برضب من االجتهاد
والرأي ،وكثري منها يبنيه املجتهد عىل ما كان يف عرف زمانه
بحيث لو كان يف زمان العرف احلادث لقال بخالف ما قاله
ً
أول ،وهلذا قالوا يف رشوط االجتهاد :إنه ال بد من معرفة
عادات الناس ،فكثري من األحكام ختتلف باختالف الزمان
لتغري عرف أهله.
ومن ثمة علينا أن نفرق بني الثابت واملتغري ،وبني ما
هو من 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 الدول ،ومن له احلق يف الفتوى
أو الترصف فيام يتصل بشئون الدول ،وهلذا أكدنا أن إعالن
التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة وكياهنا املعرب عنه
يف كتب الرتاث بإعالن اجلهاد هو من اختصاص ويل
األمر ،وليس من اختصاص آحاد الناس أو مجاعة منهم،
أيضا أنه ليس آلحاد الناس أو عامتهم احلكم عىل
كام أكدنا ً
أحد بالكفر أو اخلروج من امللة ،وإنام يثبت ذلك بحكم
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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 ِ
غري
املعني وتكفري املعني ،فاألول األمر فيه للعلامء ،واآلخر
احلكم فيه للقضاء.

وعلينا أن ندرك أن رأي احلاكم "املتمثل يف الدستور
والقانون" حيسم اخلالف يف األمور املتغرية التي حتتمل
الرأي والرأي اآلخر يف ضوء حتقيق املصلحة املعتربة رش ًعا.
كام أن علينا أن نعمل عىل نرش ثقافة التفكري يف
سائر جوانب احلياة الفكرية والسياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،واخلروج من 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 ،غري أن هناك من
خروجا عىل الثوابت وهد ًما
يعترب جمرد التفكري يف التجديد
ً
املجتهد فيه أدنى صلة بالثوابت،
هلا ،حتى وإن مل يكن لألمر
َ
أو بام هو معلوم من الدين بالرضورة وما هو قطعي الثبوت
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قطعي الداللة ،فقد تبنى منهج اجلمود والتكفري واإلخراج
من الدين أناس ال علم هلم وال فقه ،وال هم من أهل العلم
أو أهل االختصاص أو حتى داريس العلوم الرشعية من
مظاهنا املعتربة ،مرسعني يف رمي املجتمع بالتبديع ،ثم
التجهيل ،فالتكفري ،حتى وصل األمر بغالهتم إىل التفجري
واستباحة الدماء؛ مما يتطلب حركة رسيعة وقوية وغري ه ّيابة
ملواجهة اجلمود والفكر املتطرف م ًعا؛ حتى نخلص املجتمع
واإلنسانية من خطر اجلهل الرشعي والتطرف الفكري وما
منهجا وسلوكًا.
قد يتبع ذلك من تبني اإلرهاب
ً

عىل أننا نؤكد أنه ال يكفي ملن يتصدى لقضايا التجديد أن
لـم ببعض القواعد دون بعض ،وال أن يكون جمرد
يكون ُم ًّ
حافظ للقواعد غري فاهم ملعانيها وال مدرك لدقائقها ،فال
يقف عند قوهلم" :الرضر يزال" ،دون أن يدرك أن الرضر
ال يزال برضر مثله أو أكرب منه ،وأن الرضر اخلاص ُيتحمل
لدفع الرضر العام ،وال يقف عند حدود قوهلم" :درء املفسدة
مقدم عىل جلب املصلحة" ،دون أن يدرك أن درء املفسدة
اليسرية ال يدفع بتضييع املصلحة الكبرية ،وأنه إذا تعارضت
مفسدتان ُدفعت األشد باألخف ،بل عليه أن يسرب أغوار
هذه القواعد بام يمكنه من احلكم الدقيق عىل األمور.
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ومن ثمة كان إعدادنا هلذا الكتاب يف ضوء خطة
متكاملة لقراءة عرصية لرتاثنا العلمي والفقهي تراعي
يب:
ظروف الواقع ومستجداته ،مؤملني أن يسهم مع كتا ّ
للسنَّة النبوية" ،و "الكليات الست" وما
"الفهم املقاصدي ُّ
صدر عن وزارة األوقاف املرصية من إصدارات عرصية يف
تشكيل الوعي املستنري الذي نسعى إىل حتقيقه وحتويله إىل
حالة استنارة عامة وواسعة يف إطار خطتنا املتكاملة لتجديد
اخلطاب الديني ،مؤكدين أننا لن نتوقف بإذن اهلل تعاىل عن
مواصلة مسرية التجديد ما دام فينا نفس نتنفسه جتديدً ا
منضب ًطا وقراءة واعية للنصوص وللواقع م ًعا خدمة لديننا
ً
وعمل عىل خلق حالة وعي ديني وسطي مستنري،
ووطننا،
وتصحيح ما شوهته اجلامعات املتطرفة واملتشددة وأصحاب
األفهام السقيمة واجلامدة من بعض جوانب الصفحة النقية
لديننا السمح العظيم الذي جاء رمحة للعاملني ،حيث يقول
احلق سبحانه خماط ًبا نبينا ﷺ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ﴾[سورة األنبياء ،اآلية .]107
*

*
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*

تقديمنا لكتاب

"فقه بناء الدول"

(*)

قو ُة الدولة قو ٌة جلميع أبنائها ،وقو ٌة للدين ،وقو ٌة للوطن،
وقو ٌة 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.

ومن ثمة كان بناء الدولة وتقوي ُة مؤسساهتا مطل ًبا رشع ًّيا
ووطن ًّيا وحيات ًّيا جلميع أبنائها ،وبقدر إيامن كل منهم بحق
الوطن ،وقوة انتامئه إليه ،وعطائه له ،واستعداده للتضحية
يف سبيله ،تكون قو ُة الوطن ،وبقدر اختالل هذا االنتامء أو
ضعف ذلك العطاء ،والنكوص عن التضحية بالنفس أو
باملال يف سبيل الوطن ،يكون ضعف الدول أو سقوطها أو

(*) هذا الكتاب شــارك يف إعداده ٌّ
كل من  :أ.د/عبد اهلل مــروك النجار عضو جممع البحوث
اإلسالمية  ،وأ.د/سيف رجب قزامل عميد كلية الرشيعة والقانون بطنطا األسبق  ،وأ.د/
إبراهيم صالح اهلدهد عضو جممع البحوث اإلســامية  ،وأ.د/حممد سامل أبو عايص عميد
كلية الدراسات ال ُعليا بجامعة األزهر األسبق.
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متزقها ،كام أن الوقوف بقوة خلف احلاكم العادل مطلب
رشعي ووطني ال يستقر أمر الدول إال به.

أمرا ً
سهل أو هينًا،
عىل أن مسألة بناء الدول ليست ً
إنام هي عملية شاقة شديدة التعقيد ،حتتاج إىل خربات
تراكمية كبرية ،وإرادة صلبة ،وعمل دءوب ،ورؤية ٍ
ثاقبة يف
ُ
خمتلف املجاالت واالجتاهات التي تعزز قوة الدولة وحتافظ
عىل أمنها 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 ،واجلهد والعرق ،فاألمم التي ال تنتج مقوماهتا
األساسية ،وتكون عالة عىل غريها ال متلك كلمتها وال
استقالل قرارها.
وإىل جانب العلم والعمل ال بد من الوالء واالنتامء
إىل الوطن ،وإيثار مصاحله العامة عىل املصالح اخلاصة
والشخصية ،وإدراك أن مصالح األوطان من صميم
مقاصد األديان ،وأن كل ما ينال من قوة الدولة أو كياهنا
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يتناىف مع كل األديان والقيم الوطنية واإلنسانية ،فالتضحية
يف سبيل الوطن والشهادة يف سبيله من أعىل درجات
الشهادة يف سبيل اهلل .

كما أنـه ال بقاء ألمـة أو حضـارة بلا قيـم وال أخالق،
فاألمـم التـي ال تقـوم وال تبنـى على القيـم واألخلاق
حتمـل عوامـل سـقوطها يف أصـل بنائهـا وأسـس قيامهـا،
ومصريهـا إىل الـزوال واالندثـار.

وعلينا أن نفرق بوضوح بني فقه الدول ،والوعي
وسبل احلفاظ عليها ،ومرشوعية
بالتحديات التي تواجههاُ ،
الدفاع عنها ،وبني نفعية اجلامعات املتطرفة التي تعمل عىل
إضعاف الدول ،قصد اإليقاع بنظامها وإحالل اجلامعة حمله،
حتى لو أدى ذلك إىل إسقاط الدولة أو حموها من خارطة
العامل ،بتفكيكها إىل كيانات صغرية ال تنفع وال ترض ،أو
حتى بشطبها هنائ ًّيا من عامل الوجود كدولة ،بتمزيق أوصاهلا
وتذويبها يف أمم أخرى أو ثقافات أخرى ،فهذه اجلامعات ال
تقوم إال عىل أنقاض الدول ،ومصلحة اجلامعة عندهم فوق
مصلحة الدولة ،ومصلحة التنظيم فوق مصلحة األمة ،بل
فوق كل املصالح املعتربة.
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إن حماولـة اجلامعـات اإلرهابيـة إعـادة متركـز عنارصها
يف نحـو اثنتين ومخسين دولـة إلعـادة بنـاء صفوفهـا
واالنقضـاض على مـا تسـتطيع مـن الـدول حـال ضعفها
يتطلـب منـا العمـل اجلـاد واملواجهـة الشـاملة لتفنيـد
أباطيلهـا وأغاليطهـا املنحرفـة املدمـرة لألوطـان والدول،
فهـذه اجلامعـات أدوات مسـتخدمة لصالـح أعـداء ديننـا
وأمتنـا العربيـة واإلسلامية.
ونؤكد أن فقدان الوطن يعني :فقدان الذات ،وفقدان
اهلوية ،وفقدان الدفء ،وفقدان األمان ،وضياع الوطن
يعني :ضياع كل يشء ،يعني اهلوان ،والشتات ،والغربة،
واحلرسة عىل مرابع الصبا ،ويعني بالرضورة فقدان كثري من
األهل واألحبة ورفقاء الدرب والعمر.
وقد قالوا :إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل لوطنه فانظر
إىل مدى والئه له وحنينه إليه ،فمن ال خري فيه لوطنه فال
خري فيه ً
أصل.

وقد ذكر لنا التاريخ البرشي عىل اختالف دوله وعصوره
نامذج مأساوية لفقدان الوطن ،وما تعرض له فاقدوه من
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الرن ِْدي يف وصف ما حل
ذل وهوان ،حيث يقول أبو البقاء ُّ
ببعض ملوك الطوائف نتيجة فقدان الوطن:
باألمس كانــوا ملو ًكا في منازلهم

واليوم هم في بالد الشــر عبدان

عذرا ملا أجريته من تعديل يف بيته.
مع استامحة أيب البقاء ً

وباسـتقراء التاريـخ نجـد أنه مل تسـقط دولة مـن الدول
إال كانـت اخليانـة والعاملـة أحـد أهـم أسـباب سـقوطها
وترشذمهـا ،ممـا يقتضي التنبه خلطـورة اخلونـة ،والعمالء،
واملأجوريـن ،ويتطلـب أن يكـون صـوت الدولـة عال ًيـا
وقو ًّيـا ،وسـيفها مصلتًـا عىل رقـاب كل اخلونـة والعمالء،
ومـن يدعمهـم ،أو يأوهيـم ،أو يتستر عليهـم؛ ألهنم خطر
داهـم على الديـن والدولة.
نحـن ال نخترع دينًـا جديـدً ا ولـن يكون ،ولن نسـمح
باملسـاس بثوابـت ديننـا ولـن يكـون ،إنما نبحـث عـن
اعـوج مـن األفهـام،
الفهـم الصحيـح للديـن بتقويـم مـا
ّ
وتصحيـح مـا انحـرف مـن مسـارات الفهـم عـن عمد أو
جهـل ،ومهمتنا نفـي انتحـال املبطلني ،وتأويـل اجلاهلني،
وحتريف الغالين ،واملتاجرين بالدين ،وقطـع دابر التطرف
49

الفكـري وسـد منافذه ،وعدم السماح باكتسـاب املتطرفني
أرضـا جديـدة ،بـل العمـل على حمارصتـه والقضـاء على
ً
تطرفهـم حيـث كانوا.

وهذا يتطلب أن نكون عىل يقظة تامة ،وأال نغفل عن
قضيتنا أو تغفو أعيننا عنها ،فقد حذرنا القرآن الكريم من
اغتنام األعداء للحظات غفلتنا ،حيث يقول احلق سبحانه:
﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [سورة النساء ،اآلية ،]102
وال شك أن العلم والفكر والثقافة أحد أهم أسلحتنا يف
مواجهة التطرف واإلرهاب ،وهو ما يتطلب منا جهو ًدا
مضنية لتصويب ما حرفته اجلامعات املتطرفة من مفاهيم
اخلطاب الديني السمح الرشيد.

إن احلـرب رضوس ،وقـد كشرت لنـا عـن أنياهبـا،
فيجـب أال نتأخـر حتـى ال تكون عظتُنـا بأنفسـنا ،فالعاقل
مـن وعـظ بغيره ،والشـقي مـن وعـظ بنفسـه ،وحتـى ال
تكـون نتيجـة تأخرنـا مـا قالـه الشـاعر العـريب:

فلــم يســتبينوا النصح إال ضحى غد ولقد نصحتهم بمنعرج اللوى
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ويف هذا الكتاب نخبة من البحوث املختارة من أعامل
املؤمتر الدويل الثالثني الذي عقده املجلس األعىل للشئون
اإلسالمية بالقاهرة ،يومي 2019/9/16 ،15م حتت
عنوان" :فقه بناء الدول  ..رؤية عرصية" ،مع توصيات
املؤمتر ،ووثيقة القاهرة للمواطنة الصادرة عنه.
*

*
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*

تقديمنا لكتاب

"تنظيم النسل ومتغريات العرص"

(*)

إذا كنا نؤمن إيامنًا حقيق ًّيا بدور العلم وأمهيته ،ودور
التخطيط والدراسات املستقبلية يف جمال التنمية ،فإننا ال
يمكن أن نطلق أحكا ًما غري مبنية عىل العلم والدراسة
املتخصصة.
ونؤكد أن تصحيح املفاهيم اخلاطئة فيام يتصل بالقضايا
السكانية يدخل يف صميم جتديد وتصويب اخلطاب الديني
الش َب ِ
ش َّ
اب
وتصحيح مساره ،وهذا نبينا ﷺ يقولَ « :يا َم ْع َ َ
اع ِمنْك ُُم ا ْل َبا َء َة َف ْل َيت ََز َّو ْج َفإِ َّن ُه َأ َغ ُّض لِ ْل َب َ ِ
ص َو َأ ْح َص ُن
اس َت َط َ
َم ِن ْ
ِ
ِ
ِ
الص ْو ِم َفإِ َّن ُه َل ُه ِو َجا ٌء» (متفق
ل ْل َف ْر ِجَ ،و َم ْن َل ْ َي ْستَط ْع َف َع َل ْيه بِ َّ
عليه) ،فاشرتط ﷺ الباءة التي تشمل القدرة عىل اإلنفاق
كرشط للزواج ،ومن باب أوىل فهي رشط لإلنجاب ،فام
(*) الكتاب من تأليف :أ.د /عبد اهلل مربوك النجار عضو جممع البحوث اإلسالمية.
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بالكم باإلنجاب املتعدد؟! أمل يقل النبي ﷺَ « :ك َفى بِا َْل ْر ِء
املر ِء إِ ْث ًم َأ ْن
إِ ْث ًم َأ ْن ُي َض ِّي َع َم ْن يقوت» ،ويف رواية «كَفي بِ ْ
ُي َض ِّي َع َم ْن َي ُع ُ
«و َم ْن َل ْ َي ْستَطِ ْع
ول» ،وال شك أن قوله ﷺَ :
ِ
الص ْو ِم» قد ّبي بيانًا ال لبس فيه أن االستطاعة هنا
َف َع َل ْيه بِ َّ
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 ﷺ هبا األمم يوم القيامة ،فتكون كثرة نافعة
مطلوبة ،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 بمفهومها الشامل بدن ًّيا وماد ًّيا وتربو ًّيا وقدرة
عىل إدارة شئون 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
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ألنفسهم ،ومن هنا كان حال وإمكانات الدول أحد أهم
العوامل التي جيب أن توضع يف احلسبان يف كل جوانب
العملية السكانية ،فام استحق أن يولد من عاش لنفسه.

عىل أن تناولنا للقضية جيب أال يقترص فقط عىل اجلوانب
االقتصادية إنام جيب أن يربز إىل جانب هذه اآلثار االقتصادية
كل اآلثار الصحية والنفسية واألرسية واملجتمعية التي
يمكن أن تنعكس عىل حياة األطفال واألبوين واألرسة
كلها ،ثم املجتمع ،والدولة ،فالزيادة السكانية غري املنضبطة
ال ينعكس أثرها عىل الفرد أو األرسة فحسب ،إنام قد
رضرا بال ًغا للدول التي ال تأخذ بأسباب العلم يف
تشكل
ً
معاجلة قضاياها السكانية.
مع تأكيدنا عىل عدة أمور:

 -1أن قضية تنظيم النسل واملشكالت السكانية هي من
املتغريات التي خيتلف احلكم فيها من زمان إىل زمان ،ومن
مكان إىل مكان ،ومن دولة إىل أخرى ،بحيث ال يستطيع أي
حكم قاط ًعا أو عا ًّما.
عامل أن يعطي فيها ً
ففي الوقت الذي حتتاج فيه بعض الدول إىل ٍ
أيد عاملة
ولدهيا من فرص العمل ومن املقومات واإلمكانات ما
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يتطلب زيادة األيدي العاملة لدهيا يكون اإلنجاب مطل ًبا،
وتكون الكثرة ً
سبيل من ُسبل تقدم هذا البلد ،أما الدول
التي ال متكنها ظروفها من توفري املقومات املطلوبة من
الصحة ،والتعليم ،وال ُبنى التحتية ،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.

 -2أن املتأمل يف الرشيعة اإلسالمية جيد أهنا أولت إعداد
مرورا
اإلنسان عناية خاصة ،بداية من تكوين األرسة،
ً
بمراحل احلمل ،والوالدة ،والرضاعة ،فكفلت له حقه
يف الرضاعة الطبيعية حولني كاملني؛ حتى ينمو يف صحة
جيدة ،حيث يقول تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾
[سورة األحقاف ،اآلية  ،]15ويقول سبحانه﴿ :ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾

[سورة البقرة ،اآلية  ،]233وقد عدَّ الفقهاء إيقاع احلمل
وسموا لبن
جورا عىل حق الرضيع واجلنني،
ّ
مع اإلرضاع ً
األم التي جتمع بني احلمل واإلرضاع لبن الغيلة ،وكأن ًّ
كل
من الطفلني قد اقتطع جز ًءا من حق أخيه ،مما قد يعرض
أحدمها ،أو يعرضهام م ًعا للضعف.
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 -3أن قضية تنظيم النسل لون من ألوان وفاء الوالدين
بحقوق أبنائهم ،فكل رب أرسة مسئول عن أبنائه يف الرتبية
عضوا
القويمة ،والتعليم الصحيح ،والتنشئة السوية؛ ليكون
ً
ناف ًعا لدينه ووطنه ،يقول سيدنا عمر بن اخلطاب َ :أ ِّد ِ
ب
ا ْبن ََكَ ،فإِن ََّك َم ْس ُئ ٌ
ول َع ْن َو َل ِد َكَ ،ما َع َّل ْم َت ُه؟.

وال شك أن األمم التي حتسن تعليم أبنائها ،وإعدادهم،
وتأهيلهم أمم تتقدم وترتقي ،فالعربة ليست بالكثرة
العددية؛ وإنام بالصالح والنفع ،فإن القلة التي يرجى خريها
وبركتها خري من الكثرة التي ال خري فيها ،وهذا ما أكده
القرآن الكريم يف قوله تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [سورة
البقرة ،اآلية .]249
 -4أن األنبيـاء عليهـم السلام عندمـا طلبـوا الولـد
إنما طلبـوا الولـد الصالـح ال مطلـق الولـد ،فهـذا نبـي
اهلل إبراهيـم  يقـول﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾
[سـورة الصافـات ،اآليـة  ،]100وهـذا سـيدنا زكريا 
يقول﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
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ﭡ﴾ [سـورة آل عمـران :مـن اآليـة  ،]38ويقـول
أيضـا﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [سـورة مريـم :مـن
ً
اآليـة  ،]5وأهـل العلـم هلـم هنـا وقفـة ،يقولـون :إن
سـيدنا زكريـا  مل يطلـب الولـد ألجـل مصلحـة دنيوية
بـل طلبـه ألجـل الدِّ يـن ،فقـال كما حكـى عنـه القـرآن
الكريـم﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ﴾ [سـورة مريـم ،اآليـة  ،]6أي :يـرث العلم
واحلكمـة والنبـوة والدعوة إىل اهلل تعـاىل ،ومل يقل عند طلبه
(أوليـاء) باجلمع ،وإنما طلب ول ًّيا ،فليسـت العربة بالكثرة
وإنما بالصلاح ،يقول أحـد احلكامء :والصلاح هنا مطلق
شـامل لـكل مـا فيـه صلاح أمـر الدنيـا واآلخـرة ،وليس
قـارصا على جانب
صالحـا
الصلاح املطلـوب يف الولـد
ً
ً
دون جانـب ،إنما مطلـق الصالح الشـامل الـذي يعرب عنه
ِ
ـب إىل اهلل ِم َن
حديـث النبي ﷺ" :ا ُْل ْؤمـ ُن ال َق ِو ُّي َخ ْ ٌي َو َأ َح ُّ
الض ِع ِ
ا ُمل ْؤ ِم ِ
يـف" والقـوة هنا عامـة ،تعني املؤمـن القوي
ـن َّ
بدن ًّيـا وصح ًّيـا وعلم ًّيـا وثقاف ًّيـا واقتصاد ًّيـا ،فلـن حيترم
النـاس ديننا مـا مل نتفوق يف أمـر دنيانا ،فـإن تفوقنا يف أمور
دنيانـا احترم النـاس ديننـا ودنيانا.
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ويف هذا الكتاب الذي نقدمه  -تنظيم النسل ومتغريات
العرص  -يتناول فضيلة األستاذ الدكتور/عبد اهلل النجار
اجلوانب العلمية والفقهية لتنظيم النسل ً
تناول علم ًّيا دقي ًقا
ومتميزا ،نسأل اهلل العيل العظيم أن يرزقنا حسن الفهم
ً
لديننا ،والسداد يف القول والعمل.
*

*
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تقديمنا لكتاب

"نعمة املاء ..نحو استخدام رشيد للمياه"

(*)

ال شك أن قضية املياه إحدى أهم التحديات املعارصة،

وأن التحوالت املناخية قد تزيد األمور تعقيدً ا يف كثري من

مناطق العامل ،مما يتطلب وع ًيا وطن ًّيا وإقليم ًّيا ودول ًّيا بقضايا

املياه ،وحتى يف حالة الوفرة املائية فاحلفاظ عىل املاء وترشيد
مر النبي ﷺ بِ َسيدنا س ْعد بن
استخدامه أمر مطلوب ،فعندما َّ

ف
الس ُ
أيب وقاص ريض اهلل عنه َو ُه َو َيت ََو َّض ُأَ ،ق َالَ ( :ما َه َذا َّ َ
ِ
ِِ
اف؟ ف َق َال ﷺَ ( :ن َع ْم
س ٌ
َيا َس ْعدُ ؟)َ ،ق َال سعدَ :وف ا ْل ُو ُضوء إ ْ َ
َوإِ ْن ُكن َْت َع َل َنَ ٍر َج ٍار) (رواه أمحد) ،كام أننا نجد بعض
الدول رغم الوفرة املائية الشديدة لدهيا تطبق الرتشيد بقوة،

(*) هذا الكتاب شــارك يف إعداده ٌّ
كل من :أ.د/حممد ســامل أبو عايص األســتاذ بكلية أصول
الدين وعميد كلية الدراســات ال ُعليا األسبق ،ود/هاين سيد متام أستاذ الفقه املساعد بكلية
الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة ،ود/يارس أمحد مريس أستاذ التفسري وعلوم
القرآن املســاعد بكلية أصول الدين بالقاهرة ،ود/أيمن عيل أبو عمر وكيل وزارة األوقاف
لشئون الدعوة.
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ويف أعىل درجاته ،حتى يصري الرتشيد ثقافة جمتمع ،وثقافة
شعب ،وثقافة أمة ،وهذا هو منهج ديننا احلنيف الذي
نبذ اإلرساف يف كل يشء وهنى عنه ،يقول احلق ﴿:ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [األعراف ،]31 :ويقول :
﴿ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ﴾[سورة اإلرساء ،اآليتان ،]27 ،26
وال شك أن التبذير أعم من أن يكون يف املال ،فإنه يشمل
التبذير يف مجيع املجاالت بام فيهـا اإلرساف يف استخدام
املاء وغريه .
ف الشعب املرصي منذ نشأته بأن عقيدته تقوم
ولقد ُع ِر َ
عىل 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 هناية حياته أنه مل يفعل كذا وكذا من
اجلرائم ،وأنه مل يلوث ماء 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 املياه ،وعدم
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تلويثها ،وهو ما أكدت عليه رشيعتنا الغراء.

وقد تضمن الكتاب جمموعة أبحاث تتحدث عن أمهية
نعمة املياه ،وأثرها يف بناء احلضارات ،ورضورة املحافظة
عليها من خالل ترشيد استهالكها ،وعدم االعتداء عليها،
مع ملحق فني من إعداد وزارة املوارد املائية والري؛ ألن كل
نقطة ماء يمكن أن تكون سب ًبا يف حياة إنسان ،أو حيوان ،أو
طائر ،أو نبات ،وإهدار كل نقطة ماء قد يعني إهدار حياة،
كام أن كل نقطة ماء تساوي ً
مال مقو ًما ،وفقدها أو إهدارها
يعني ً
هدرا ،كام أن احلفاظ عليها نقية بال
مال مقو ًما يذهب ً
إهدارا
تلوث يعد حفا ًظا عىل ثروة مالية ،وأن تلويثها يعني
ً
مائ ًّيا ومال ًّيا م ًعا؛ ألن تنقيتها ترتجم إىل مال ،وأثرها عىل
الصحة ال يقوم بامل .
*

*
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تقديمنا لكتاب

"احلوار الثقايف بني الرشق والغرب"

(*)

ديننا احلنيف قائم عىل اإليامن بالتنوع واالختالف،
وسننه الكونية ،حيث يقول سبحانه:
فهو آية من آيات اهلل ُ
﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾
[سورة الروم ،اآلية  ،]22ويقول سبحانه﴿:ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾
[سورة احلجرات ،اآلية  ،]13ويقول سبحانه﴿:ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ﴾ﭤ[سورة هود ،اآليتان
 ،]119 -118فالتنوع قوة وثراء لو أحسنا التعامل معه
واإلفادة منه ،وبديل احلوار هو الصدام ،وبديل اإليامن
بالتنوع واالختالف هو االقتتال واالحرتاب.
والسنَّة باملجلس األعىل للشئون اإلسالمية.
(*) هذا الكتاب من إعداد اإلدارة املركزية للسرية ُّ
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وبالواقع املعاين املشاهد ندرك أن أكثر األمم إيامنًا بحق
التنوع واالختالف وقبول اآلخر واملختلف وترسيخ أسس
واستقرارا وتقد ًما
التعايش السلمي؛ هي أكثر األمم أمنًا
ً
وازدهارا ،وأن األمم التي وقعت يف آتون االحرتاب
ورخا ًء
ً
واالقتتال الطائفي أو املذهبي أو العرقي أو القبيل دخلت يف
دوائر فوىض ودمار عصفت بكياهنا وأصل وجودها ،وعىل
أقل تقدير مزقت أوصاهلا وهزت كياهنا ،ولو أن البرشية قد
أنفقت عىل التنمية معشار ما تنفقه عىل احلروب لتغري حال
وعمها األمن واالستقرار.
البرشية َّ
وينبغـي أن يقـوم احلـوار عىل ُأسـس ومرتكـزات قوية،
نذكـر منها:

 -1السـعي الدائـم نحـو التعـارف ،واالنفتـاح على
الثقافـات األخـرى ،وليـس االنغلاق املحكم الـذي يؤدي
بنـا إىل اخلـوف من اآلخر املجهـول ،فتعميـق الوعي باآلخر
وثقافتـه وجمريـات حياتـه جيعلـه بالنسـبة لنـا أقـل غرابـة،
ً
وتنـاول،
مأتـى
سرا وأسـهل
ً
وجيعـل احلـوار معـه أكثـر ُي ً
وإذا كان احلكـم على الشيء فر ًعا عـن تصوره  -كما يقول
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املناطقـة  -فلا بـد أن نتعـرف على ما لـدى اآلخر مـن قيم
ً
حتليلا جيـدً ا حمايـدً ا
ومثـل وثقافـات ،وأن نحلـل ذلـك
ومنص ًفـا قبـل احلكـم لـه أو عليـه ،وأال تكون لدينـا أحكام
وقوالـب جاهـزة مسـبقة يف احلكـم على اآلخريـن.

وهو ما تنبه إليه كثري من علامئنا األجالء ،فكتب الشيخ/
حممد عرفة  يف جملة األزهر عام 1946م :جيب أن يفهم
الغرب اإلسالم ،وأن يفهم اإلسالم مدنية الغرب ،فإهنام
إذا تفامها زال ما بينهام من سوء ظن ،وأمكن أن يعيشا م ًعا
متعاونني ،يؤدي كل منهام نصيبه من خدمة اإلنسانية ،كام
ينبغي عىل العلامء املسلمني أن يبينوا مدنية الغرب عىل حقيقتها
ليحل التعارف حمل التناكر ،وحيل السالم حمل اخلصام.
 -2حتكيم لغة العقل ورغبة مجيع األطراف يف نبذ العنف
والكراهية والتطرف واإلرهاب ،إيامنًا بأن قضية الرصاع
ليس فيها رابح مطلق أو خارس مطلق ،وأن عواقب الرصاع
والعنف والتطرف وخيمة عىل اإلنسانية مجعاء ،وأنه ال بديل
لإلنسانية عن البحث يف القواسم واملصالح املشرتكة ونقاط
االلتقاء؛ ملا فيه خري البرشية بعيدً ا عن احلروب والرصاعات
والقتل واالقتتال والتخريب والتدمري.
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 -3أن تكون لدى مجيع األطراف الرغبة احلقيقية
يف إعالء القيم املشرتكة وجتنب مجيع مظاهر األنانية
واالستعالء ،يقول ابن رشد حمد ًدا منهجه يف األخذ من
ثقافة اليونان وغريهم :جيب علينا أن ننظر يف الذي قالوه
وما أثبتوه يف كتبهم ،فام كان منها مواف ًقا للحق قبلناه منهم،
وسرنا به ،وشكرناهم عليه ،وما كان منها غري موافق
ُ
للحق ن ّبهنا عليه ّ
وحذرنا منه ،وعذرناهم.

 -4الرتكيز عىل اإلفادة من النافع واملفيد ،وغض
الطرف عن خصوصيات اآلخر الثقافية التي ال تتفق مع
قيمنا وحضارتنا ،يف 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 ً
محل عىل مفردات حضارته وثقافته وقيمه وتراثه،
بل عىل اجلميع أن ُيعيل من شأن القيم املشرتكة ،وما أمجعت
عليه الرشائع الساموية والقيم اإلنسانية ،فيبحث اجلميع عن
ُ
بعضا يف املختلف فيه.
املتفق عليه،
ويعذر بعضهم ً

 -5التأكيد عىل أن األخالق والقيم اإلنسانية التي
أساسا للتعايش بني البرش مل ختتلف يف أي رشيعة من
تكون
ً
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الرشائع ،يقول نبينا ﷺ« :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة
األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت».

فأروين أي رشيعة من الرشائع أباحت قتل النفس التي
حرم اهلل إال باحلق ،أو أباحت عقوق الوالدين ،أو أكل
السحت ،أو أكل مال اليتيم ،أو أكل حق العامل أو األجري.

وأروين أي رشيعة أباحت الكذب ،أو الغدر ،أو اخليانة،
أو ُخلف العهد ،أو مقابلة احلسنة بالسيئة ،بل عىل العكس
فإن مجيع الرشائع الساموية قد اتفقت وأمجعت عىل هذه القيم
اإلنسانية السامية ،من خرج عليها فإنه مل خيرج عىل مقتىض
األديان فحسب ،وإنام خيرج عىل مقتىض اإلنسانية وينسلخ
من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر اهلل الناس عليها.

وقد علمنا ديننا احلنيف أن نقول الكلمة الطيبة للناس
مجي ًعا بال تفرقة ،فقال سبحانه﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ﴾
[سورة البقرة ،اآلية  ،]83بل نحن مطالبون أن نقول
التي هي أحسن ،يقول سبحانه وتعاىل﴿:ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [سورة اإلرساء ،اآلية  ،]53ويقول
سبحانه﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
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ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾
[سورة فصلت ،اآليتان . ]35 - 34

إهنا لدعوة عظيمة للتسامح يف كل الرشائع الساموية
لكي تعيش البرشية يف سالم وصفاء ،ال نزاع وال شقاق،
وال عنف وال إرهاب ،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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املبحث الثاين :مقدمات �أُخر
 مقدمة كتاب :الفكر النقدي بني الرتاث واملعا�صرة. مقدم��ة ر�س��الة علمي��ة :االعتذاري��ات يف ال�ش��عرالعرب��ي حت��ى نهاي��ة الع�ص��ر العبا�س��ي "عر���ض
ودرا�سة وموازنة".

مقدمة كتابنا

"الفكر النقدي بني الرتاث واملعارصة"
العالقة بني الرتاث واملعارصة يف الفكر النقدي  -شأن
كثري من املتقابالت  -ليست عالقة عداء أو قطيعة ،ولن
تكون ،وال ينبغي أن تكون ،وإن الوسطية التي نحملها
منهجا ثابتًا يف كل مناحي حياتنا ،ونجعل منها ميزانًا دقي ًقا
ً
نزن هبا أمورنا كلها ،إنام هي منهج ثابت ننطلق منه يف كل
جوانب حياتنا العلمية والفكرية والفلسفية والتطبيقية ،ال
نحيد عن هذا املنهج قيد أنملة ،فقد قالوا :لكل يشء طرفان
ووسط ،فإن أنت أمسكت بأحد الطرفني مال اآلخر واختل
توازنه ،وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان،
ونحن مستمسكون هبذا الوسط وتلك الوسطية ،ال إفراط
وال تفريط وال غلو وال تقصري.
فنحن ال نتعصب للقديم ملجرد قدمه ،وال نسلم زمام
عقلنا للتقليد األعمى دون أن نمعن النظر فيام ينقل إلينا أو
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يلقى علينا ،فقد ميز اهلل  اإلنسان عن سائر اخللق بالعقل
والفكر والتأمل والتدبر والتمييز ،ونعى عىل من أمهلوا هذه
النعم ومل يوفوها حقها ،فقال سبحانه﴿ :ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ﴾ [سورة يس ،اآلية
 ،]68وقال تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [سورة األنعام ،اآلية
 .]5ويقول سبحانه﴿:ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ﴾[سورة طه ،اآلية  ،]54ويقول :
﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ﴾ [سورة العنكبوت ،اآلية  ،]43وملا نزل قوله
تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [سورة آل عمران ،اآلية
 ،]190قال نبينا ﷺ« :ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها» (رواه
ابن حبان يف صحيحه).
أيضـا أن ننسـلخ مـن هـذا التراث العريـق
وال يمكـن ً
أو نقـف منـه موقـف القطيعـة ،ونعمـل يف اهلـواء الطلـق،
فمـن ال مـايض له ال حـارض له وال مسـتقبل ،بـل علينا أن
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نأخـذ من املـايض العريق النافـع واملفيد الـذي ننطلق به يف
احلـارض ونؤسـس به للمسـتقبل.

وأؤكـد أن يف تراثنـا النقدي مـن الفكر والثـراء والتنوع
مـا حيتـم علينـا إعـادة قـراءة هـذا التراث قـراءة جديـدة
أساسـا قو ًّيـا ومتينًا لبنـاء نظرية
عرصيـة يمكـن أن تشـكل ً
عربيـة يف النقـد األديب ،ال تنفصـل عـن تارخيهـا وال عـن
هويتهـا وال عـن واقعهـا ،بـل يمكـن أن تكـون حـال
نضجهـا أحـد أهـم مالمـح هويتنـا الواقيـة وخصوصيتنـا
الثقافيـة يف زمـن العوملـة والتيـارات النقديـة والفكريـة
والثقافيـة اجلارفـة.

وكما أننا ال يمكـن أن نرفـض القديم لقدمـه ،ال يمكن
أيضـا أن نرفـض احلديـث حلداثتـه ،أو لكونـه ثقافة اآلخر
ً
أو املختلـف ،أو كونـه ثقافـة وافـدة على ثقافتنـا ،أو أن
ندعـو إىل االنكفـاء على الـذات والتمحـور أو التقوقـع
حوهلـا ،فهـذا عين اجلمـود والتحجر الـذي نواجهـه بكل
قـوة وحسـم ،فثقافـة أخـرى تعنـي ً
آخـر ،وإضافـة
عقلا َ
جديـدة ،ومـادة جديـرة باالعتبـار والتأمـل والنظـر ،بـل
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إننـي ألدعـو إىل إعمال الفكـر وإمعـان النظـر يف كل ما هو
عصري أو حديـث أو جديـد ،فنأخـذ منـه النافـع واملثمر
واملفيـد ،ومـا يشـكل إضافـة حقيقيـة لثقافتنـا ،ويتناسـب
مـع قيمنا وأخالقنـا وحضارتنـا ،ونتجاوز ما ال يتسـق مع
هويتنـا الثقافيـة وقيمنا الراسـخة.
أيضـا أال نتخلف عـن الركب ،فنتشـبث بآراء
كما جيب ً
ونظريـات ثبـت عـدم جدواهـا عنـد الغربيين أنفسـهم،
فدعـا ُن َّقادهـم إىل رضورة مراجعتهـا ،أو ختلـوا هـم عنهـا
وبحثـوا عـن نظريـات أو رؤى أخـرى جديـدة رأوها أكثر
دقـ ًة ومالءمـ ًة ونف ًعـا ،أو وجـدوا فيهـا خيـط نجـاة جديد
خيلصهـم مـن تعقيـدات وفلسـفات بعض النظريـات التي
خرجـت بالنقـد األديب عـن لبابـه إىل معاجلـات انحرفـت
بالنـص األديب عـن مسـاره الطبيعـي إىل مسـارات أخـرى
ربما كان مـن األجـدى تطبيقهـا عىل علـوم وفنـون أخرى
غير النـص األديب ،إذ تبقـى عظمـة وخصوصيـة النـص
نصا ينطـق أد ًبا ويفيض
األديب والنقـدي يف كـون كل منهام ًّ
أد ًبـا ويشـع أد ًبـا قبـل أي يشء آخر.
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وقـد حاولـت يف هـذا الكتـاب "الفكـر النقـدي بين
التراث واملعـارصة" أن أقـف عنـد بعـض القضايـا النقدية
املعـارصة ذات اجلـذور الرتاثيـة ،وبعـض القضايـا الرتاثيـة
فأعيـد قراءهتا يف ضـوء معطيات النقد احلديـث؛ ألؤكد من
خلال تنـاويل هلـذا وذاك أن العالقـة بين القديـم واحلديث
يمكـن أن تكـون عالقـة تكامليـة ،وليـس رش ًطـا أن تكون
عالقـة إقصـاء أو رصاع ،وأنـه يمكننـا أن ننسـج مـن هذا و
ذاك نظريـة عربيـة عرصيـة متكاملـة يف النقـد األديب.
ويضم هذا الكتاب مخسة فصول تتكامل يف حتقيق هذا
اهلدف ،ونؤمل أن تسهم يف إنتاج النظرية التي هندف إليها،
عىل النحو التايل:
الفصل األول :املعادل اللغوي ..دراسة تطبيقية يف ضوء
النص القرآين.

الفصل الثاين :داللة السياق وأثرها يف النص األديب ..
دراسة نقدية.
الفصل الثالث :العدول بني القدماء واملحدثني ..دراسة
نقدية.
77

الفصل الرابع :جدلية احلضور والغياب بني القدماء
واملحدثني ..دراسة أسلوبية نقدية.
الفصل اخلامس :الفكر النقدي يف املثل السائر يف ضوء
النقد احلديث.

وإين ألرجو أن أكون قد وفقت فيام قصدت ،واهلل املوفق
واملستعان.
*

*
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*

مقدمة رسالة علمية

(*)

"االعتذاريات يف الشعر العريب حتى هناية
العرص العبايس  ...عرض ودراسة وموازنة"
احلمد هلل غافر الذنب وقابل التوب ،العزيز الرحيم،
والصالة والسالم عىل نبينا حممد ﷺ الذي وصل من قطعه،
وعفا عمن ظلمه ،وأعطى من حرمه ،وأحسن إىل من أساء
إليه ،وعىل آله وصحبه ،ومن سلك طريقهم إىل يوم يبعثون.

وبعد:

فحني وفقني اهلل لتسجيل درجة العاملية "الدكتوراه"
كنت قد حددت االجتاه عاز ًما عىل أن تكون دراستي دراسة
تراثية ،إيامنًا مني بقيمة هذا الرتاث وعظمته ،بل روعة
وإعجا ًبا بام قدمه أسالفنا العظامء من فكر ثاقب ،وأدب
رائع َّ
قل أن جتود القرائح بمثله.
(*) رسالتنا للدكتوراه.
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وهذه حقيقة ال ينكرها إال جاحد أو معاند من هؤالء
الذين يعملون عىل النيل من أدبنا العريب ،قاصدين رضب
اإلسالم يف شخص العرب.

وقد تبنى هذا األمر أناس فتنوا بربيق احلضارة الغربية
وزخارفها املادية ،فأخذوا يرددون مع أرباب هذه احلضارة
القول بأن التشبث باإلسالم والعروبة يعد سب ًبا من أقوى
األسباب التي أدت إىل ختلف أمتنا وتأخر مكانتها بني األمم،
متناسني أو متجاهلني أن حضارتنا العربية اإلسالمية قادت
العامل وأضاءت ربوعه قرونا طويلة ،وأن أبناءها قادرون
عىل مواصلة املسرية لو أن اهلل هيأ هلم رشدً ا من أمرهم.
إن تراثنا العريق  -مع تلك اهلجامت الرشسة ،والطعنات
املتتابعة التي توجه إليه من أعدائه تارة ،ومن بعض أبنائه
أخرى  -لفي حاجة ملحة إىل جهود أبنائه املخلصني
الذين يشمرون عن سواعدهم ،ويبذلون قصارى جهدهم
ليعيدوا قراءته ويكشفوا جوانب اإلبداع فيه ،حتى يدرءوا
ُش َب َه الطاعنني ،ويردوا كيدهم يف نحورهم ،وليتمن اهلل هذا
األمر ولو كره املجرمون.
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وقد نظرت يف الكتب والدراسات األدبية القديمة
فرأيت أهنا قد عنيت بجمع األشعار ،واألخبار ،وما يتعلق
بحياة الشعراء وبيئاهتم أكثر من عنايتها بالفنون األدبية.
وليس من حقنا أن نعيب عليهم مناهجهم ،أو أن
نحاكمهم يف ضوء املفاهيم احلديثة والعرصية بل علينا أن
نقدر أهنم أبناء عصورهم ،وأننا مطالبون بأن نحكم عىل
نتاجهم الفكري يف إطار زماهنم ،وأن نبدأ من حيث انتهوا،
وأن نجتهد لزماننا كام اجتهدوا لزماهنم.

وهذا ما قام به بعض الباحثني وال ُكتَّاب الذين تناولوا
فنون الشعر وأغراضه بالبحث والدراسة ،فصارت املكتبة
كثريا من الكتب والرسائل يف فنون الشعر
األدبية تضم ً
املختلفة من الغزل ،واملديح ،واهلجاء ،والرثاء ،والوصف.

ولكن شعر االعتذار كان واحدً ا من الفنون الشعرية
التي مل تأخذ نصيبها بني هذه الدراسات ،مما دفعني الختياره
ودراسته حتت عنوان:
"االعتذاريات يف الشعر العريب حتى هناية العرص
العبايس  ...عرض ودراسة وموازنة"
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وحتى ال أغمط أحدً ا حقه فإين أشري  -بادئ ذي بدء  -إىل
أهم الدراسات التي سبقت يف هذا املوضوع ،والتي تتمثل
فيام ييل:

أ -العفو واالعتذار أليب احلسن حممد بن عمران العبدي
بالرقام البرصي (صاحب ابن دريد اللغوي)
املعروف َّ
حتقيق :د /عبد القدوس أبو صالح ،طبعة جامعة اإلمام
حممد بن سعود 1401هـ 1981 -م.

وهذا الكتاب يعد من أهم املصادر القديمة التي تناولت
فن االعتذار ،وقد أفدت منه إفادة طيبة ،غري أنه مل يتناول
من شعر االعتذار إال القليل؛ ألنه  -يف الواقع  -إنام كان
يعنى بإبراز فضيلة العفو ،وتناول االعتذار باعتباره سب ًبا
من أسبابه ،ووسيلة من وسائله ،ولو كان االعتذار  -يف
حد ذاته  -هد ًفا من أهدافه ما أمهل النابغة وهو أستاذ
هذا الفن ،وال البحرتي وهو الرجل الثاين بعد النابغة،
فإنه مل يذكر من شعر النابغة يف االعتذار سوى بيت واحد
عرضا عىل لسان حجر بن سليامن الكاتب ،أما
جاء ذكره ً
اعتذاريات النابغة إىل النعامن فلم يرش إليها من قريب أو
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بعيد ،والبحرتي مل يرد له ذكر يف هذا الكتاب ،كام أنه مل
يرش إىل اعتذاريات عدي بن زيد  -وهو صنو النابغة يف
ربا يتصل هبذا
العرص اجلاهيل يف هذا الفن  -ومل يذكر له خ ً
الغرض ،أو بيتًا واحدً ا فيه.

يضاف إىل ذلك أنه عني بجمع األخبار ،وتسجيل
املواقف أكثر من عنايته بجمع األشعار ،وأن عنايته باجلمع
شغلته عن التحليل أو التعليق ،فالرجل قد رسم لنفسه
منهجا ،وسار عليه ،وقد وفق فيام رسمه لنفسه فجمع
ً
الكثري ،وأنار الطريق ملن أتى بعده من ال ُكتَّاب والباحثني.

ب -االعتذار يف األدب العريب حتى العرص العبايس،
د /حممد حامد رشيف ،طبع مطبعة الرضا بطلخا سنة
1405هـ 1989 -م.
أيضا  -أين أفدت من قراءته ،وانتفعت به يف
وال شك ً -
بحثي عىل أين أشري إىل اآليت:

 -1أن دراسته لشعر االعتذار كانت موجزة ،فقد مجع
بني العرصين اجلاهيل وصدر اإلسالم ،وتناوهلام يف ثالثني
صفحة من القطع املتوسط ،ومجع بني العرصين األموي
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والعبايس ،وتناوهلام  -عىل امتدادمها  -يف ست وثالثني
صفحة فحسب.

قرصا عىل الشعر ،فقد تناول االعتذار
 -2أنه مل يكن ً
يف القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف ،ويف املواقف
القصصية التارخيية ،ويف التوقيعات والرسائل وارتكز عىل
كبريا.
ذلك
ً
ارتكازا ً

الرقام يف
 -3أنه مل يستقص ألوان االعتذار ،فقد تابع َّ
العناية باالعتذار إىل امللوك وعامهلم ،وأضاف إىل ذلك
يسريا ،ومل يرش جمرد إشارة إىل االعتذار عن الفرار أو
شيئا ً
الشيب ،أو سائر العيوب اخللقية واخللقية.
منهجا مل يشأ أن جيعل املوازنة جز ًءا
 - 4أنه ارتىض لنفسه
ً
منه أو جان ًبا من جوانبه؛ لذا مل يكن هذا الكتاب كاف ًيا يف
دراسة هذا الفن .

وقد استعنت باهلل  يف تناويل موضوع الرسالة عىل
مل شعثه وسرب أغواره ،فعمدت إىل دواوين الشعراء،
واملجموعات الشعرية ،وكتب الرتاجم والطبقات ،وكتب
التاريخ والسري ،وكتب األيام والوقائع ،وكتب األنساب،
84

مستعينًا مع ذلك بالدراسات احلديثة والعرصية ،أطالع هنا
وهناك يف تؤدة وأناة ،يدفعني إىل ذلك حب البحث ورغبة
ً
محيم يرحل حيث
التحصيل،
متخذا من هذا البحث صدي ًقا ً
أرحتل ،ويقيم حيث أقيم ،حتى 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،
والدراسات التي سبقته واخلطة واملنهج.

وأما التمهيد فعرضت فيه ملفهوم االعتذار عند اللغويني
ً
ومرجحا ما يدعم الدليل ترجيحه.
مناقشا آراءهم
واألدباء
ً

وأما الفصل األول :فيتناول "االعتذاريات يف الشعر
العريب يف العرص اجلاهيل".
وفيه حتدثت عن أولية هذا الفن ،مبينًا أن النابغة الذبياين
مل يكن أول من طرقه ،وإن كان قد أكثر منه ،وأسهب فيه
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حتى عرف به ،وصار ذكره مصاح ًبا له ،فال يكاد يذكر
النابغة إال ويذكر معه االعتذار ،وال يذكر االعتذار إال
ويذكر معه النابغة.

وقد ناقشت رأي من أسندوا إليه األولية يف هذا الفن،
ورأي من أسندها إىل عدي بن زيد ،مؤكدً ا أن عمرو بن
ً
متخذا من التاريخ احلجج
قميئة كان أسبق إليه منهام،
واألسانيد التي تدعم ما انتهيت إليه.
ثم عرضت ألوان االعتذار يف هذا العرص ،فبدأت
باالعتذار إىل امللوك مراع ًيا الرتتيب الزمني للشعراء داخل
هذا املبحث ،فتحدثت عن اعتذار ابن قميئة فعدي بن زيد
ثم النابغة ،وأردفت ذلك بموازنة بني عدي والنابغة قطبي
االعتذار يف هذا العرص.
ثم حتدثت عن األلوان األخرى كاعتذار املقاتلني
واألبطال واالعتذار اإلخواين الذي كان قليال يف هذا
العرص ،مما يؤكد أن العرب يف العرص اجلاهيل  -وبخاصة
أهل البادية  -مل يكونوا يعتذرون إال حتت ضغط ظروف
قاهرة ،كام حتدثت عن االعتذار عن الشيب ،وختمت هذه
األلوان باعتذار املحبني.
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وأما الفصل الثاين :فيتناول "االعتذاريات يف الشعر
العريب يف عرص صدر اإلسالم".

حليم واسع الصدر فتح
وفيه بينت أن النبي ﷺ كان
ً
الباب واس ًعا أمام الشعراء الذين دأبوا عىل النيل من دعوته
حماولني عرقلة طريقها ،ثم قبل منهم ،وعفا عنهم.

وقد أفردت االعتذار إىل النبي ﷺ وآل بيته األطهار
ً
داخل يف االعتذار إىل امللوك؛
بمبحث خاص ،ومل أجعله
ألن النبي ﷺ أعظم وأرشف من أن يكون ملكًا ،أو يسلك
يف عداد امللوك والرؤساء.

ثم حتدثت عن االعتذار إىل اخللفاء واعتذار املقاتلني،
واالعتذار لألصدقاء ،وختمت هذا الفصل باحلديث عن
ال ُب ْعد الذي أضافه هذا العرص إىل فن االعتذار.

وأما الفصل الثالث :فعن "االعتذاريات يف الشعر العريب
يف العرص األموي".

وفيه ب َّينت أن احلياة السياسية واالجتامعية قد تغريتا عام
كانتا عليه يف صدر اإلسالم ،وكان لذلك أثره يف نفوس
87

الشعراء الذين وقف بعضهم مؤيدً ا لألمويني ووقف
معارضا أو مناوئًا هلم ،فتحدثت عن االعتذار إىل
بعضهم
ً
اخللفاء موازنًا بني اعتذار عبد اهلل بن احلجاج الثعلبي،
ونصيب بن رباح ،والفرزدق ،وطريح بن إسامعيل الثقفي.

ثم أملحت إىل أن ظروف احلياة اجلديدة قد اقتضت
أن يطلق األمويون أيدي بعض الوالة يف شئون والياهتم
مما أعطى هؤالء الوالة قوة أرهبت خصومهم ،وجعلت
مرا عىل من ينصب عليه ،فأقبل عليهم بعض
أمرا ًّ
وعيدهم ً
اخلصوم خاضعني مستسلمني يطلبون العفو والصفح.

ثم حتدثت عن اعتذار أو احتجاج الشعراء السود الذين
شذرا يف هذا العرص بعد
أخذت بعض األعني تنظر إليهم ً
أن كان اإلسالم قد سوى بينهم وبني غريهم ،فحفظ هلم
كرامتهم وكفاهم مؤنة الرد.

ثم أعقبت ذلك باحلديث عن أثر التغري السيايس
واالجتامعي الذي حدث يف هذا العرص عىل شكل القصيدة
االعتذارية ومضموهنا.

وأما الفصل الرابع :فتناولت "االعتذاريات يف الشعر
العريب يف العرص العبايس".
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وفيه حتدثت عن االعتذار إىل اخللفاء ،وجاء ذلك يف
ثالثة مباحث :اعتذار املخرضمني الذين فرضت عليهم
ظروف احلياة اجلديدة أن يتحولوا  -بتحول األيام  -عن
بني أمية إىل بني العباس ،واعتذار بعض املناوئني للدولة
العباسية ،ثم اعتذار الشعراء املوالني هلا.
ثم حتدثت عن االعتذار إىل الوزراء والوالة  -وبخاصة
الفرس  -الذين تبوءوا مكانة خطرية كادت تعصف بالدولة
كلها لوال أن اهلل عجل هبم عىل يد اخلليفة الرشيد ،ثم عاد
نجمهم يلمع مرة أخرى حني استعان هبم اخلليفة املأمون
عىل قتال أخيه األمني.
ثم تناولت لونني آخرين تأثرا  -إىل حد كبري  -باحلياة
االجتامعية والثقافية يف هذا العرص ،ومها :االعتذار عن
الشيب ،واعتذار املحبني.
وختمت هذه األلوان باحلديث عن اعتذار التائبني،
معق ًبا عىل ذلك كله بأثر احلياة العباسية يف فن االعتذار.

وأما الفصل اخلامس فعنوانه" :دراسة فنية لشعر االعتذار".
89

وجاء يف ثالثة مباحث عىل النحو التايل:
 -املبحث األول :العاطفة.

 املبحث الثاين :اللفظ واملعنى أو الشكل واملضمون -وجاء يف مطلبني:
أحدمها :املعنى.

واآلخر :لغتهم  -مفردات وتراكيب.
 -املبحث الثالث :وحدة القصيدة.

وقد عرضت فيه آلراء القدماء واملحدثني يف هذه القضية
ً
مناقشا آراء هؤالء وأولئك ،كام رددت عىل من وصفوا
القصيدة العربية بأهنا مفككة األوصال ،وقالوا بإعفائها
حتى من الرتابط النفيس.
ثم بينت أن القصيدة االعتذارية قد متثلت يف نمطني:

أحدمها -وهو الغالب  :-سار عىل النسق التقليدي.

واآلخر :جتديدي هجم الشاعر فيه عىل املوضوع بال
متهيد وال توطئة.
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ولكـن واحـدً ا مـن النمطين مل خيل مـن الوحـدة الفنية
ملتحم ،ينهض
أو الرتابـط النفسي ،فجـاءت القصائد بنـاء
ً
متامسـكًا بالغـرض الذي أراد الشـاعر .
ثـم جـاءت بعد ذلـك اخلامتـة لتلخـص أهم نتائـج هذا
البحـث ،وتربز اجلديـد فيه.
وقـد رست يف هـذا البحث على ضوء املنهـج التكاميل،
مسـتفيدً ا بالدراسـات النقديـة ،والتارخييـة ،والنفسـية
حسـب متطلبـات كل مبحـث أو مطلـب.
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.
وإين ألقـدر أن هـذا إنما هـو جهـد املقـل ،وأهنـا نقطـة
البدايـة عاز ًما على الصرب واملثابـرة ،وبذل املزيـد من اجلهد
يف خدمـة لغتنـا العربيـة العريقـة ،متتب ًعـا يف ذلـك هـدى
ً
سـائل اهلل أن أكـون عنـد حسـن ظنهـم.
أسـاتذيت،
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فإن كنت قد وفقت فذلك فضل اهلل ،وهو أميل الذي من
أجله أجهدت نفيس ،وأسهرت لييل ،وإن كانت األخرى
فذلك من نفيس ،وحسبي أين حاولت واجتهدت دون
أدنى ميل إىل الراحة أو الكسل وكيل أمل فيمن ال يضيع
أجر العاملني.
*

*
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املبحث الثالث :خواتيم وخال�صات

وفيه:
 -1خامت��ة كت��اب "الفك��ر النق��دي ب�ين ال�تراث
واملعا�صرة".
 -2خامتة ر�س��الة علمية :االعتذاريات يف ال�شعر
العربي حتى نهاية الع�صر العبا�س��ي  ..عر�ض
ودرا�سة وموازنة.
 -3خال�ص��ات تعريفي��ة لبع�ض �إ�صدارات �سل�س��لة
"ر�ؤية".

خامتة كتابنا

"الفكر النقدي بني الرتاث واملعارصة"
وهذا نصها:

أننا لو أعدنا قراءة تراثنا النقدي قراءة واعية منصفة لوقفنا
عىل كثري من كنوزه ونفائسه ،واتضح لنا  -بام ال يدع ً
جمال
للشك  -أن احلياة األدبية العربية يف عرصها الذهبي كانت
متوج بتيارات وحركات نقدية ال تقل حيوية وأمهية عن
حركة احلياة األدبية والنقدية يف القرنني العرشين واحلادي
والعرشين سواء يف أوروبا أم يف عاملنا العريب ،وأن القضايا
التي تناوهلا النُّ َّقاد العرب القدماء مل متت بموهتم ،فإن الكثري
حارضا بقوة يف ثقافتنا األدبية والنقدية ،وما زال
منها ما زال
ً
قادرا عىل تشكيل منطلق قوي ومتني لنظرية عربية حديثة
ً
يف النقد األديب تنظر بعني االعتبار إىل املايض واحلارض م ًعا،
بحيث ال تنكفئ عىل القديم وال تنسلخ منه ،وال تنعزل عن
احلارض واآلخر الثقايف ،وال تذوب يف هذا اآلخر ذوبانًا
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يفقدها خصوصيتها ومتيزها ،بل تنتقي من هـذا وذاك النافع
واملفيد ،الذي يتناسب مع حضارتنا وقيمنا وثقافتنا العربية
واإلسالمية ،بحيث تصبح هذه النظرية "عند نضجها"
هويتنا الواقية يف مواجهة تيارات العوملة اجلارفة العاتية.

أن طريقة التعبري عن األفكار أو العواطف أو األحاسيس
املحز يف التوافق
إذا جاءت يف أعىل درجات املشاكلة وإصابة ّ
رمزا أو قنا ًعا
واملواءمة بني اللفظ واملعنى ،سواء تضمنت ً
أم مل تتضمن شي ًئا من ذلك "فإننا يمكن أن نطلق عليها
مصطلح" املعادل التعبريي" وهو املصطلح األعم.

رمزا أو قنا ًعا أو خلق موقف
أن هذه الطريقة إذا تضمنت ً
أو سلسلة من املواقف تعادل العواطف واملشاعر واألفكار
"فإننا يمكن أن نطلق عليها مصطلح" املعادل املوضوعي"،
فتكون العالقة بينه وبني "املعادل التعبريي"عالقة عموم
وخصوص مطلق ،فكل معادل موضوعي هو معادل
تعبريي وال عكس.

رمـزا وال
أن طريقـة التعبير اللغـوي إذا مل تتضمـن
ً
قنا ًعـا ،وكانـت يف قمـة املشـاكلة بين األلفـاظ ومعانيها "
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فإننـا يمكـن أن نطلـق عليهـا مصطلـح "املعـادل اللغوي"
وتكـون العالقـة بينـه وبين "املعـادل التعبيري" عالقـة
أيضا  ،-فـكل معـادل لغوي
عمـوم وخصـوص مطلـقً -
هـو معـادل تعبيري وال عكـس.

أن املعادل اللغوي إذا قصد به قمة املشاكلة بني اللفظ
ومعناه فإننا يمكن أن نطلق عليه مصطلح "املعادل
اللفظي" ،وإذا 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 ُن َّقادنا القدماء
كمصطلح نقدي فإهنا ضاربة بجذور راسخة يف تنظريهم
لقضية املواءمة واملشاكلة بني األلفاظ ومعانيها ،ويف
تطبيقاهتم هلذه القضية.

أنني اخرتت التطبيق عىل بعض جوانب النص القرآين؛
ً
وتفصيل" يف أعىل درجات
ألن القرآن الكريم هو "مجل ًة
البالغة والبيان ،وعىل ذروة سنام قمة املشاكلة بني األلفاظ
ومعانيها ،وكيف ال يكون كذلك وهو كالم رب العاملني،
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ومعجزة اإلسالم الكربى ؟ مل تلبث اجلن إذ سمعته أن
قالو ا﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [سورة اجلن ،اآليتان  ،]2 -1وما
أن سمع أحد األعراب قوله تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [سورة هود،
اآلية  ،]44حتى انطلق لسانه ً
قائل :أشهد أن هذا كالم
رب العاملني ال يشبه كالم 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 كات ًبا كـ (طه حسني) إىل أن يقول :الكالم شعر ونثر
وقرآن ،ذلك ألن القرآن الكريم وإن كان من جنس كالمهم
وحروفهم إال أنه نسيج وحده يف الفصاحة والبالغة
والبيان ،إذ ال تكاد ألفاظه تصل إىل األسامع حتى تكون
معانيه قد وصلت إىل القلوب ،فيهجم عليك احلسن منه
دفعة واحدة ،فال تدري أجاءك من جهة لفظه أم من جهة
معناه ،وصدق احلق سبحانه وتعاىل إذ يقول﴿ :ﮈ ﮉ
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾
[سورة فصلت :اآليتان .]42 -41

أن أدباءنا و ُن َّقادنا القدماء كانوا عىل وعي كبري بالسياق
وأثره يف بنية النص ،وإن مل يطلقوا عليه هذا االسم ،أو
يعرفوه بحد أو رسم ،فقد راعوا ما يقتضيه السياق سواء
يف إشاراهتم إىل رضورة مراعاة احلال واملقام ،أم يف حديثهم
عن النظم ،أم يف ثنايا دراساهتم التطبيقية.

أن ما كتبه البالغيون والنُّ َّقاد القدماء حول السياق
أساسا قو ًّيا للدراسات األسلوبية والسياقية احلديثة
يعد
ً
والعرصية ،وبخاصة كتابات عبد القاهر يف دالئل اإلعجاز،
كثريا من ال ُكتَّاب
وكتابات ابن األثري يف املثل السائر ،وأن ً
املعارصين املنصفني يعدون اإلمام عبد القاهر األب
الروحي للدراسات األسلوبية والسياقية ،ويعدون دراسته
للنظم منطل ًقا قو ًّيا لكثري من قضايا النسق احلداثي.
أن النُّ َّقاد املحدثني واملعارصين فصلوا ما أمجله النُّ َّقاد
القدماء وحاولوا تقنينه ،فبعد أن كان األمر "يف مجلته" يدور
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حول النظم ومقتىض احلال واملقام وما شابه ذلك صار عند
ً
تفصيل ،فتحدثوا عن سياق النص بام
النُّ َّقاد املعارصين أكثر
يشمله من بنى صوتية وترصيفية ومعجمية وتركيبية ،وعن
سياق املوقف وسياق الثقافة.

أن الفارق بني رؤية القدماء واملعارصين للسياق هو أن
القدماء قد انصبت عنايتهم عىل دراسة الكلمة وموقعها من
اجلملة ،أو دراسة اجلملة وموقعها من النص ،وما يعرتهيا
ٍ
ٍ
حذف أو ٍ
ٍ
ٍ
وصل،
فصل أو
ذكر ،أو
تأخري ،أو
من تقدي ٍم أو
ونحو 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 جمرد الربط بني هذه السياقات،
بل خترج من هذا الربط بسامت 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.
من خالل رؤيتنا للدراسات األسلوبية ،والنصية،
والبنيوية ،والتفكيكية ،وغريها ،نؤكد أن نظرية السياق
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من أهم النظريات يف دراسة وحتليل النصوص؛ ألهنا وإن
كانت تعنى بالنص من داخله ،وتركز عىل دراسة بناه ولبناته
الصوتية واملعجمية والداللية والبالغية واجلاملية فإهنا ال
تلغي املعطيات واملؤثرات اخلارجية التي يمكن أن تيضء
بعض جوانبه ،بل ال يمكن أحيانًا فهم بعض جوانب أو
أرسار النص إال بالوقوف عىل هذه املعطيات.
أن الوعي بالسياق ودراسته يفيد إفادة بالغة يف دراسة
تفسريا حتليل ًّيا أم يف تفسريه
النص القرآين سواء يف تفسريه
ً
تفسريا موضوع ًّيا ينظر إىل اآليات يف ضوء سياقها األكرب
ً
ومقاصدها الترشيعية العامة ،كام أنه يفيد األصوليني
والفقهاء يف بناء قواعدهم الكلية واستنباط أحكامهم
التفصيلية ،كام أنه ال غنى عن دراسته لألديب املبدع
واألديب الناقد عىل حد سواء.

أن مصطلح "العدول" يعني اخلروج عن صيغة من
األلفاظ إىل صيغة أخرى أو عن أسلوب إىل أسلوب آخر،
خلصوصية يقتضيها املقام أو السياق.

أن العدول هبذا املفهوم ضارب بجذور راسخة يف أعامق
تراثنا األديب والنقدي ،وأن أدباءنا و ُن َّقادنا القدماء كانوا عىل
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وعي كبري بمفهوم العدول ،وأهنم أفادوا منه يف كثري من
تطبيقاهتم النقدية والبالغية ،وأن تناوهلم له كان يف ضوء ما
يقتضيه السياق دون تكلف أو اعتساف.
أن تناول املحدثني املنصفني للعدول ال خيرج عن تناول
القدماء له إال يف بعض التفصيالت ويشء يسري من التنظري
الذي تقتضيه طبيعة العرص.

رئيسا لفهم اللغة
أن فهم هذا املصطلح يشكل منطل ًقا ً
األدبية وال ُبنى األسلوبية التي يعد اخلروج عىل النمط املثايل
املألوف من أهم خصائصها ،ويسهم "إىل حد كبري" يف فك
شفرات هذه اللغة وتلك ال ُبنى.
كثريا من خترجيـات البالغيني عىل خـالف األصل أو
أن ً
فهم دقي ًقا إال يف ضوء
خـالف مقتىض الظـاهر ال تكاد تفهم ً
الوعي النقدي ملفهوم العدول.
واضحا جل ًّيا عند من استخدمه
أن مفهوم العدول جاء
ً
من النُّ َّقاد القدماء أو املحدثني املنصفني غري املتحاملني عىل
تراثهم ،يف حني أدى تفنن بعض النُّ َّقاد والكتاب احلداثيني
وما بعد احلداثيني يف اختيار مصطلحات بديلة وجلوء
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بعضهم إىل نقل مصطلح غريب بديل إىل ارتباك وفوىض يف
حمم ًل بام ينبئ عن رؤيتهم احلانقة
فهم هذا املصطلح ،فجاء َّ
"أو املتوجسة عىل أقل تقدير" جتاه تراثنا اللغوي واألديب،
فكانت مصطلحات عدة ،مثل :االنحراف ،االنزياح،
السنن ،وغري
االنتهاك ،الشناعة ،العصيان ،اإلطاحة ،خرق ُّ
ذلك من املصطلحات التي حتمل معنى الثورة والتمرد تارة،
واهلدم والتدمري تارة أخرى ،وهو ما رصح به بعض كتاب
هذه احلداثة.

أن فهم األرسار الكامنة وراء عالقات احلضور والغياب
يمكن أن يسهم يف تشكيل رؤية ناضجة لدى كل من املبدع
والناقد بأمهية إعامل الفكر يف سلسلة البدائل التي يمكن أن
كثريا
ترقى بالنص إىل مستوى أفضل ،وجتنب املبدع أو املنشئ ً
من املالحظات النقدية التي يمكن أن يتعرض هلا عمله إذا
جاء عفو اخلاطر دون إعامل العقل يف هذه البدائل ،أو دون
مراعاة الدقة يف اختيار أنسبها وأقرهبا إىل بنية النص وسياقه.
وتبلـغ الدقـة ذروهتـا حين يبحــث الناقـد يف سلسـلة
ٍ
ٍ
وألي إىل البنيـة التـي
جهـد
البدائـل املتاحـة فيعـود بعـد
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اختارهـا املبـدع ،حيث ال يصلـح يف موضعهـا غريها ،وال
يقـوم مقامهـا بنية سـواها.

فهم دقي ًقا يسهم "إىل حد كبري"
كام أن فهم هذه األرسار ً
ترشب
يف تصور ما حيمله احلارض من داللة عىل الغائب ،أو ّ
ملعناه ،ويساعد عىل ردم الفجوة بني احلارض والغائب ،بني
املتجيل واخلفي ،بني املذكور واملسكوت عنه ،وفـق تعبريات
احلداثيني املتعددة.

أن ُن َّقادنا القدماء كانوا عىل وعي كبري بمفهوم ٍ
كثري من
املصطلحات النقدية احلديثة ،وإن مل خيوضوا يف تعريفها،
أو يقفوا عند حتديدها ذلك التحديد العلمي الدقيق الذي
وسنَّة التطور العلمي.
اقتضته طبيعة الدراسات النقدية احلديثة ُ

فعالقـات احلضور والغياب كانت ماثلة بوضوح يف
أذهاهنم ،وقد أفادوا منها يف حتليل ٍ
كثري من النامذج األدبية
الستخالص ما فيها من ألوان اجلامل أو رصد ما فيها من
مظاهر الركاكة والضعف.
وبعبارة أخرى :كانت هذه اخلاصية من أهم مظاهر
تقييم العمل األديب عندهم ،وهو ما يؤكده بعض النُّ َّقاد
املحدثني واملعارصين.
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عىل أن املصطلح املتكرر يف وصف العالقات األفقية أو
املحور التتابعي/التعاقبي عند ُن َّقادنا القدماء  -هو (اجلوار)
أحيانًا و (الضم) أحيانًا أخرى.
واملصطلح املتكرر يف وصف العالقة الرأسية أو حمور
االستبدال  -عندهم  -هو (االختيار) ،وهو ما يؤدي املعنى
احلديث بالكامل وفق تعبري بعض النُّ َّقاد احلداثيني.

أن بعض ال ُبنى اللغوية أو األسلوبية إنام يربز دورها
ٍ
األسلويب بغياهبا أكثر من حضورها ،فام من ٍ
لغوية أو
بنية
ٍ
أسلوبية 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 ُن َّقادنا القدماء مل ينظروا إىل موضوع احلضور أو
الذكر بمعزل عن الغياب أو احلذف ،إنام نظروا إىل ٍّ
كل من
طريف هذه الثنائية يف ضوء عالقته باآلخر واستدعائه له أو
تطلبه إياه ،أو ما حيمله من إشارة إليه أو داللة عليه ،دون
ٍ
تكلف أو اعتساف.

أن تناول النُّ َّقاد املحدثني لعالقات احلضور والغياب
دار "يف مجلته" يف فلك القدماء ،واقتفى أثرهم يف ٍ
كثري من
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املواضع ،وبخاصة عبد القاهر اجلرجاين الذي كان حمل
ٍ
ٍ
وتقدير من أكثر النُّ َّقاد املحدثني واملعارصين الذين
إشادة
حتدثوا عن هذه القضية.

عىل أن بعضهم قد مال إىل مصطلحي اجلوار واالختيار
اللذين استخدمهام القدماء ،يف حني آثر بعضهم التعبري
احلداثي (احلضور والغياب) ،وحاول وضع تصور نقدي
وأساس تنظريي لفهم هذه العالقات ،وطبيعة العالقة
اجلدلية بينها ،ودور كل منها وأثره يف بنية النص وسياقه.

أنموذجا جيدً ا
أن كتاب "املثل السائر" البن األثري يعد
ً
للمصادر األدبية والنقدية التي ينبغي إعادة قراءهتا يف
حضور خلفية نقدية عرصية ،وأن هناك مصادر أخرى:
كـ "الوساطة" للقايض اجلرجاين ،و "املوازنة" لآلمدي،
و"الصناعتني" أليب هالل العسكري ،و"العمدة" البن
رشيق ،وغريها ،يف حاجة ملحة إىل مثل هذه القراءة.
نظر ابن األثري إىل املفردة عىل أهنا جزء ال يتجزأ من
النظم ،واعرتف بقيمة ومجال الطرفني م ًعا.

فأول األسس التي ينبغي أن يقوم عليها األدب عنده
إنام هي األلفاظ املفردة ،وحكمها حكم الآللئ املبددة،
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ُتخي وتُنتقى قبل النظم ،وللمفردة حماسن تضاف
فإهنا ت ّ
كثريا ما يعني
إىل حماسن النظم ،وجلرس األلفاظ وقع إجيايب ً
الكاتب أو الشاعر عىل استنفاد 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 والسياق ،مع تأكيده أن تفاوت
التفاضل يقع يف تركيب األلفاظ أكثر مما يقع يف مفرداهتا؛
ألن الرتكيب أعرس وأشق.

وهذه النظرة الشاملة للفظة والسياق م ًعا قد تبناها كثري
من النُّ َّقاد املحدثني واملعارصين.
درس ابن األثري اجلملة يف إطار النص ،ومل يكن تقليد ًّيا
يف دراسته ،فعندما درس سياق التقديم والتأخري مل يقف
عند النظرة 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.
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وقد أثنى بعض النُّ َّقاد املعارصين عىل دراسته للجملة
يف إطار 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 ،وعدّ وا ذلك حماولة جادة يمكن تنميتها يف جمال
البحث البالغي احلديث ،وربطها بالدراسة 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 تدل عىل سعة علمه ،واطالعه عىل منظوم الكالم
ومنثوره ،ومتكنه من أدوات فنه ،مما أسهم يف نشاط النقد
التطبيقي.

وإين ألرجو أن أكون قد أسهمت يف تسليط الضوء عىل
هذا اجلانب املرشق من تراثنا األديب والنقدي ،ولو بلفت
النظر إىل بعض ما حيمله هذا الرتاث العريق من قيم أدبية
وبالغية ونقديــة ،مما يمكن أن يكون منطل ًقا قو ًّيا لبناء
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نظرية عربية يف النقد األديب حتمل بصمتنا وخصوصيتنا
وخصائصنا الثقافية.

فإن كنت قد وفقت فالفضل هلل ً
وآخرا ،وإن كانت
أول
ً
األخرى فحسبي أين حاولت واجتهدت يف أن أسخر قلمي
خلدمة لغة القرآن الكريم.
*

*
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خامتة رسالة علمية

االعتذاريات يف الشعر العريب حتى هناية
(*)
العرص العبايس  ...عرض ودراسة وموازنة
تضمن هذا البحث العديد من األفكار والنتائج التي
أثبتُّها وح َّققتُها مؤيدة باألدلة يف مواضعها من البحث،
ويتلخص أمهها يف اآليت:
(((

 .1أن االعتذار مل يكن فنًّا هامش ًّيا أو فنًّا غري أصيل ،فإنه
ف ٌّن قديم قدم الشعر اجلاهيل ،نشأ بنشأته ،وارتقى بارتقائه،
وإذا كان بعض الكتاب يذكرون أن امرأ القيس ومهلهل بن
ربيعة من أوائل الشعراء الذين سلكوا سبيل الشعر ومهدوا
الطريق إليه فإن عمرو بن قميئة ،وعلقمة الفحل معارصي
امرئ القيس كانا من رادة فن االعتذار وأصحاب السبق
إليه ،مما يدل عىل أن هذا الفن نشأ وسار مع غريه من الفنون
ٍ
جنب.
الشعرية جن ًبا إىل

(*) رسالتنا للدكتوراه.
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 .2أن األولية يف هذا الفن ال ترجع إىل النابغة الذبياين،
وال إىل عدي بن زيد كام يرى بعض الكتاب ،وإنام ترجع
إىل عمرو بن قميئة ،فإذا كان عدي والنابغة قد اعتذرا إىل
النعامن بن املنذر فإن عمرو بن قميئة قد اعتذر إىل جده
النعامن األكرب املعروف بابن الشقيقة ،وإذا كان النعامن
األصغر الذي اعتذر إليه عدي والنابغة قد توىل إمارة احلرية
يف أواخر القرن السادس امليالدي ،فإن ابن قميئة قد مات
يف النصف األول منه.

وال شك أن عد ًّيا والنابغة قد هنضا هبذا الفن هنضة
أرست قواعده ،وحددت معامله ،وع َّبدت طريقه ملن جاء
بعدمها من الشعراء إال أن فضل السبق يظل مرتب ًطا بعمرو
بن قميئة املتوىف سنة  ٥٤٠هـ.

قرصا عىل النابغة أو عىل
 .3أن االعتذار اجلاهيل مل يكن ً
النابغة وعدي بن زيد كام توهم النظرة األوىل يف كثري من
كتب األدب وتارخيه ،فقد كثر شعراء االعتذار يف هذا العرص،
وتعددت اجتاهاهتم ،وتشعبت مسالكهم ،فهذا يعتذر لدى
امللوك ،وهذا يعتذر عن فراره ،وذاك يعتذر عن سواده.
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كبريا من الطمأنينة والتفاؤل
 .4أن اإلسالم أضفى جان ًبا ً
عىل شعراء هذا الفن بعد أن كان الشاعر يعتذر وهو يرجتف
ويرتعد صار يعتذر وهو عىل أمل يف العفو والصفح ،ألن
اإلسالم دعا إىل ذلك وحث عليه ،وأعد للكاظمني الغيظ
والعافني عن الناس جنة عرضها الساموات واألرض.

كام أضفى هذا العرص عىل اعتذار املقاتلني واملسلمني
ملسة عظيمة ،فخلصه إىل حد كبري من اإلعالن عن اجلبن
واخلور ،واحلرص عىل احلياة إىل لوم النفس وتأنيبها عىل
ما َينِدُّ عنها ،وح ًّقا إننا ال نستطيع أن نجعل لكل إنسان
ضمريا
رشط ًّيا أو جند ًّيا حيرسه ،ولكننا نستطيع أن نريب فيه
ً
ح ًّيا ينبض باحلق ،فيتحكم يف حركاته وسكناته ،راقبناه أم
مل نراقبه؛ ألنه يراقب من ال خيفى عليه خافية يف األرض وال
يف السامء.

واختفى من قاموس االعتذار يف هذا العرص سائر
األلوان التي تتصل بالعيوب البدنية؛ ألن اإلسالم وضع
ً
حلول حاسمة وهنائية ،حني أعلن أن الناس
لتلك املشكلة
ال يتفاضلون بأشكاهلم وال ألواهنم ،وأنه ال فضل لعريب
عىل عجمي ،وال أمحر عىل أسود إال بالتقوى.
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 .5أن التغري الذي حدث يف احلياة السياسية واالجتامعية
يف العرص األموي ألقى بظالله عىل هذا الفن ،فبدأت
مالمح حزبية تظهر لدى املعتذرين ،كام كان لضعف الوازع
الديني عام كان عليه يف صدر اإلسالم أثر يف مداهنة بعض
الشعراء للوالة ،مما بدا أثره واضحا يف ضعف عاطفتهم،
وظهور التكلف والتصنع يف بعض أساليبهم.
 .6أن روح التجديد التي ظهرت واضحة يف العرص
العبايس قد نبتت جذورها يف العرص األموي ،فإذا كان
بعض الشعراء العباسيني قد دعا إىل التحلل من النمط
التقليدي الذي يستهل بالوقوف عىل األطالل وبكاء
الديار ،فإن بعض الشعراء املعتذرين يف العرص األموي قد
حتلل من هذا األمر.

 .7أن القصيدة االعتذارية استعادت جمدها يف العرص
العبايس الذي يعد العرص الثاين بعد العرص اجلاهيل يف هذا
الفن ،فقد أسلمت مقادها إىل جمموعة من فحول شعراء
هذا العرص من أمثال :البحرتي ،وأيب متام ،وأيب نواس،
وأيب العتاهية ،وعيل بن اجلهم ،وغريهم.
114

 .8أن الثقافة التي نتجت عن امتزاج العرب بغريهم
من األمم ووقوفهم عىل علوم هذه األمم وحضاراهتا
بدت ذات أثر واضح يف فن االعتذار يف العرص العبايس،
وبخاصة اعتذار املحبني واالعتذار عن الشيب.

 .9أن القصيدة االعتذارية مل تكن مفككة األوصال،
وأن الشاعر العريب مل يكن ينظم ما خطر له حسبام اتفق كام
يدعي بعض الكتَّاب ،وإنام كانت هناك وحدة فنية ونفسية،
فكانت القصيدة العربية تنهض جمتمعة متشابكة بخدمة
الغرض الذي أراده الشاعر.

 .10أن مقدمة القصيدة االعتذارية كانت تعكس جان ًبا
كبريا من احلالة النفسية للشاعر ،ومتثل إىل حد كبري شعوره
ً
احلقيقي جتاه موضوع القصيدة .

وأخريا وبعد هذه الدراسة املتأنية لفن االعتذار ،فإين
ً
أقرر وباطمئنان أن الدراسة األدبية والنقدية ليست باألمر
مسلحا بأدوات
اهلني وال اليسري ،وأن الناقد ال بد أن يكون
ً
كثرية ،وأن العلم بالتاريخ ،والوقائع ،واأليام ،واألنساب
يأيت يف مقدمة العلم أو األدوات التي ينبغي أن يتحصن هبا؛
ألن بعض األشعار ال تكاد تفهم إال يف ضوء هذه العلوم
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عىل نحو ما بينت يف احلديث عن اعتذار أيب متام البن أيب
دؤاد ،كام أن بعض األشعار ال تكاد تتحقق نسبتها إىل
أصحاهبا إال بالوقوف عىل احلقائق التارخيية عىل نحو ما
بينت يف احلديث عن اعتذار عبد اهلل بن مطيع القريش عن
فراره يوم احلرة.
وإين إذ أقدم هذه الدراسة املتواضعة أقدر أهنا جهد
املقل ،وأرجو أن تكون خطوة عىل الطريق ،وأن أكون
قد وفقت إىل إضافة لبنة جديدة إىل ذلكم الرصح األديب
الشامخ ،وأن تكون هذه الدراسة بداية لدراسات أخرى
متخصصة تضيف إىل هذا الفن الذي ال يزال متس ًعا للعديد
من الدراسات األدبية والنقدية.

وإين ألرفع أكف الرضاعة إىل العيل القدير أن يتقبل هذا
خالصا لوجهه الكريم ،وأن جيزي عنى
العمل وأن جيعله
ً
أساتذيت ،وإخواين ،وكل من مدَّ يل يد العون خري اجلزاء،
إنه عىل ما يشاء قدير.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وآخر دعوانا أن
احلمد هلل رب للعاملني
*

*
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خال�صات تعريفية
لبع�ض �إ�صدرات �سل�سلة "ر�ؤية"

خالصة تعريفية بكتاب

محاية الكنائس يف اإلسالم

(*)

يربز هذا الكتاب أن اإليامن بالتنوع ُسنَّة من ُسنن اهلل
الكونية ،حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ﴾ [سورة هود ،اآليتان ،]119 - 118
فال إكراه يف الدين وال عىل الدين ،حيث يقول سبحانه
وتعاىل﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾
[سورة البقرة ،اآلية .]256
ويعمـل على ترسـيخ فقـه العيـش املشترك و ُأسـس
املواطنـة املتكافئـة دون متييـز بين أبنـاء الوطـن الواحـد

(*) هذا الكتاب شــارك يف إعداده :أ.د/شــوقي عالم مفتي الديار املرصية  ،وأ.د/حممد نبيل
غنايم أستاذ الرشيعة اإلسالمية املتفرغ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة  ،وأ.د/عبد احلليم
منصور عميد كلية الرشيعــة والقانون جامعة األزهر بتفهنا األرشاف الدقهلية  ،ود/جمدي
عاشــور املستشار العلمي ملفتي اجلمهورية  ،ود/هاين ســيد متام أستاذ الفقه املساعد بكلية
الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة.
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عىل أسـاس الديـن أو اللغـة أو اجلنس أو العـرق ،فالوطن
جلميـع أبنائـه وهـو هبـم مجي ًعـا.

كثريا من
ويفند باحلجة والربهان شبه املبطلني ،ويصحح ً
املفاهيم اخلاطئة ،سواء أكانت هذه املفاهيم ناجتة عن سوء
قصد أم سوء فهم.
السنَّة النبوية ..
خالصة تعريفية بكتابنا :فهم مقاصد ُّ
رؤية عرصية

هيدف هذا الكتاب إىل إلقاء الضوء عىل أمهية فهم
املقاصد الكلية للترشيع بصفة عامة ،ورضورة فهم مقاصد
السنَّة النبوية بصفة خاصة ،وفهم مقاصد كل نص أو
ُّ
جمموعة نصوص مرتابطة يف ضوء غاياهتا ال ُعليا مع رضورة
مراعاة ظروف الزمان واملكان وأحوال الناس وأعرافهم
وعاداهتم عند قراءة النص وفهم معانيه أو استنباط بعض
األحكام اجلزئية منه.

السنَّة
ويقدم الكتاب قراء ًة عرصي ًة لنامذج خمتارة من ُّ
النبوية املرشفة ،بام يؤكد أننا يف حاجة ملحة إىل قراءات
السنَّة النبوية املرشفة املطهرة يف ضوء
جديدة ملعظم نصوص ُّ
واقعنا املعارص الراهن ومستجداته.
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كام يلقي الضوء عىل عدد من القضايا املهمة ،مثل :دفع
اهلالك ودفع املشقة عن الناس ،والعمل يف إطار املتيرس ال
املتعذر ،ومفهوم درء احلدود بالشبهات ،وحدود الرتويح
املباح عن النفس ،وغري ذلك من املوضوعات احلياتية
املتجددة.
خالصة تعريفية بكتابنا :ما الفقه؟

يبني هذا الكتاب أن الفقه علم ذو طبيعة خاصة ،وأنه
صناعة ثقيلة ال يصلح هلا اهلواة وال غري املؤهلني ،وأنه
حيتاج إىل إعداد خاص لصقل شخصية املفتي أو الفقيه.
ويؤكد أن الدين قائم عىل السامحة واليرس ،فالفقه هو
التيسري بدليل ،مع فهم الواقع واملقاصد واألولويات،
وإعامل العقل يف فهم صحيح النص ،وهو القدرة عىل
التجديد املنضبط بضوابط الرشع.

وحيذر الكتاب من أدجلة الفقهاء واملفتني ،ويفرق بوضوح
بني اخلالف الفقهي واخلالف السيايس ،فاختالف العلامء
سعة ،واخلروج باخلالف من الديني أو الفقهي إىل التوظيف
السيايس أو احلزيب للفقه أو الفتوى مهلكة للدين والدنيا م ًعا.
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خالصة تعريفية بكتابنا :األدب مع سيدنا رسول اهلل ﷺ
يبني الكتاب أن حب الرسول ﷺ جزء ال يتجزأ من

عقيدتنا ،وأنه رشط من رشوط صحة اإليامن ،حيث
يقول ﷺ" :ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من
ولده ،ووالده ،والناس أمجعني".

كام يبني أن األدب مع سيدنا رسول اهلل ﷺ يقتيض عدم

ذكر اسمه ﷺ جمر ًدا عام يليق به من الوصف بالنبوة أو
الرسالة أو الصالة والسالم عليه ،سواء عند ذكره ﷺ أو عند

سامع اسمه عليه الصالة والسالم أو كتابة اسمه املبارك ﷺ،
بال ًغا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر.
ويربز فضائل الصالة والسالم عليه ﷺ ،فهي سبيل

رمحة اهلل  وعميم فضله ،وهبا ترفع الدرجات ،وتكفر

الذنوب والسيئات ،وتُنال الشفاعة ،وتُكفى اهلموم،

وتطمئن القلوب.

* * *
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خالصة تعريفية بكتاب

أنموذجا
فقه النوازل كورونا املستجد
ً

(*)

و ُيعـــدُّ هـذا الكتـاب تأصي ً
لا علم ًّيـا وفقه ًّيـا لفقـه
النـوازل واملسـتجدات ،ويتنـاول قضايـا يف غايـة األمهيـة
مثـل :احلجـر الصحـي ،والعـزل املنـزيل ،وأداء العبـادات
والشـعائر يف زمـن النـوازل واجلوائـح ،وجييـب على كثري
مـن األسـئلة الشـائكة يف بابـه.
ويؤكد عدم التناقض بني اإليامن والعلم ،ويربز حاجتنا
إىل الدعاء والدواء م ًعا ،فليس أحدمها ً
بديل عن اآلخر
نقيضا له.
وال ً

ويبرز العالقـة بين القواعـد الفقهيـة واألصوليـة
واملسـتجدات العرصيـة ،مـن خالل إعمال العقـل يف فهم

(*) هذا الكتاب شــارك يف إعداده ٌّ
كل من :أ.د/حممد ســامل أبو عايص العميد األســبق لكلية
الدراســات ال ُعليا بجامعة األزهر  ،وأ.د/عبــد اهلل مربوك النجار العميد األســبق لكلية
الدراسات ال ُعليا بجامعة األزهر  ،ود/أرشف فهمي موسى مدير عام التدريب  ،ود/خالد
السيد غانم مدير عام بحوث الدعوة ساب ًقا ،مع مشاركتنا وتقديمنا له.
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وحسـن قـراءة الواقـع ،وإسـقاط حكـم
صحيـح النـصُ ،
النـص على مناطـه مـن الواقـع.

كام يوضح الكتاب خطورة التدين املبني عىل اجلهل أو
اهلوى ،وخطورة اجلمود عند ظواهر بعض النصوص دون
فهم مقاصدها ،وما يقتضيه فقه الواقع ،وفقه املتاح ،وفقه
املوازنات ،وترتيب األولويات.
خالصة تعريفية بكتابنا :هويتنا الواقية يف زمن العوملة

أمرا
يبني الكتاب أن قضية اهلوية واحلفاظ عليها ليست ً
ثانو ًّيا أو هامش ًّيا يف حياة األفراد والدول ،بل هي أمر حيوي
وصم لشخص ما أن يقال عنه :إنه بال
وديناميكي ،ويكفي ً
هوية ،وألمة ما أن يقال عنها :إهنا أمة بال هوية ،كام يناقش
أهم روافد هذه اهلوية 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 خالل مدى متسكها بإرثها احلضاري وانتامئها
الوطني واستعدادها للحفاظ عليه والعمل عىل تقدمه،
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والتضحية يف سبيله ،أو مدى تفريطها فيه وتقاعسها عن
محايته والعمل عىل هنضته ورقيه.
ً
مسخا أو
ويؤكد أن هناك من يريدون ألمتنا أن تكون
طمسا بال هوية ،بال معامل ،بال لون أو طعم أو رائحة،
ً
يريدون هلا أن تذوب 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.
خالصة تعريفية بكتابناُ :بناة وهدَّ امون

هذا الكتاب يبني أن العلم النافع يشمل كل ما ينفع
الناس يف 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.

كام هيدف إىل كشف علامء الفتنة من أبناء اجلامعات
الضالة الذين حيرفون الكلم عن مواضعه ويشرتون به ثمنًا
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ً
قليل ،ويفضح أساليبهم يف بث األكاذيب والشائعات،
وإثارة الفتن ،وهدم األوطان ،واستباحة الدماء ،وتدمري
احلضارات ،وحرق األخرض واليابس ،مما جيعل من دحض
هذه األفكار املدمرة واجب الوقت دين ًّيا ووطن ًّيا وإنسان ًّيا.

ويؤكد أن الباين احلقيقي ال يمكن أن يكون هدَّ ا ًما؛ ألنه
صاحب نفس مألى باخلري واإلنسانية والقيم النبيلة ،فمن
يبني ال حيسن أن هيدم ،وتلك رسالة العلامء املصلحني ،أما
مجاعات الفتنة والضالل فال تعرف سوى اهلدم والتدمري،
ألهنا ال تقوم وال حتيا وال تعيش إال عىل أنقاض الدول ،بل
عىل اخليانة واهلدم.
*

*
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*

خالصة تعريفية بكتاب

مفاهيم جيب أن تصحح يف مواجهة التطرف

(*)

كثيرا مـن املفاهيم اخلاطئـة التي
يصحـح هـذا الكتاب ً
اختذهـا أصحـاب األفـكار املتطرفـة ذريعـة لتربيـر أعامهلم
اإلجراميـة املنكـرة ،ويناقـش باحلجـة والربهـان هـذه
املفاهيـم املغلوطـة ويفندهـا ،ومنهـا :التكفير ،واحلاكمية،
واجلهـاد ،واملواطنـة ،واإلرهـاب ،واجلزيـة ،ودار احلرب،
والعالقـة بين الديـن والدولـة ،ونظـام احلكـم ،واملتاجرة
بقضيـة اخلالفـة.
ويؤكـد الكتاب على مرشوعيـة الدولة الوطنيـة ،وبيان
أن مصالـح األوطـان ال تنفـك عـن مقاصد األديـان ،وأن
اإلرهـاب ال ديـن لـه وال خلـق وال قيـم ،وال عهـد لـه

(*) هذا الكتاب من إعداد :أ.د/حممد ســامل أبو عايص العميد األســبق لكلية الدراسات ال ُعليا
بجامعة األزهــر  ،وأ.د/عبد اهلل مربوك النجار العميد األســبق لكلية الدراســات ال ُعليا
بجامعة األزهر  ،مع مشاركتنا وتقديمنا له.
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وال ذمـة؛ ممـا يتطلـب اصطفا ًفـا وطن ًّيـا ودول ًّيـا ملواجهتـه،
وختليـص اإلنسـانية مـن رشوره وآثامـه.

ويؤكـد أننـا بحاجـة ماسـة إىل العمـل بقـوة على بنـاء
الشـخصية الوطنيـة بـكل أبعادهـا اإليامنيـة واألخالقيـة،
وبما يرسـخ للقيـم اإلنسـانية الراقيـة النبيلـة.
*

*
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*

خالصة تعريفية بكتاب
قواعد الفقه الكلية

(*)

هيدف هذا الكتاب إىل بيان أثر فهم قواعد الفقه الكلية يف
نقل داريس العلوم الرشعية من دوائر احلفظ والتلقني إىل مناهج
الفهم والتفكري ،وفتح آفاق التجديد من خالل رفع القداسة
عن غري املقدس من األشخاص واآلراء البرشية ،وقرص
وسنَّة نبيه ﷺ.
التقديس عىل الذات اإلهلية وعىل كتاب اهلل ُ ،

كما هيـدف إىل بيـان أن األحـكام الفقهيـة اجلزئيـة
املسـتنبطة باجتهـاد املجتهديـن يف قـراءة النصوص ليسـت
قرآنًـا ،وأن بعضهـا قابـل للتغير وفـق مقتضيـات الزمـان
واملـكان واألحـوال واألشـخاص.

كما أن اجلزئيـات ال تـكاد تنحصر لكثـرة مـا يسـتجد
منها ،ممـا يتطلب التعمق يف دراسـة مفاتيـح العلم وأدوات

(*) سبق التعريف هبذا الكتاب صـ  ٣٧عند عرض مقدمته.
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االجتهـاد والفهـم من خلال دراسـة :علم أصـول الفقه،
وقواعـد الفقـه الكليـة ،وفقه املقاصـد ،وفقـه األولويات،
وفقـه الواقـع ،للتعامـل مـع كل اجلزئيـات املسـتجدة
واملسـتحدثة برؤيـة عرصيـة مسـتنرية واعيـة.
* * *
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خالصة تعريفية بكتاب

خطورة التكفري والفتوى بدون علم

(*)

يؤكد هذا الكتاب أن اإلسالم دين يكفل حرية االعتقاد:

فـ "ال إكراه يف الدين" ،وأنه يسوي بني الناس يف املواطنة
واحلقوق والواجبات عىل اختالف معتقداهتم دون متييز،

وأن عامده العدل والرمحة وصيانة القيم والدفاع عنها،

رسا من أرسار عامرة الكون.
وقبول التنوع واعتباره ًّ

ويبني أن اإلسالم دين حيرتم العقل أداة للفكر الصحيح،

وأنه بريء مما يرتكبه بعض املنتسبني إليه من التكفري ،أو
الفتوى بدون علم ،وأنه ال يصح أن حيتج عىل اإلسالم

(*) هذا الكتاب شارك يف إعداده ٌّ
كل من :أ.د/حممد إبراهيم احلفناوي أستاذ أصول الفقه املتفرغ
بكلية الرشيعة والقانون بطنطا ،وأ.د/حممد ســامل أبو عايص األســتاذ بكلية أصول الدين
وعميد كلية الدراسات ال ُعليا األسبق ،وأ.د/مصطفى حممد عرجاوي عميد كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية للبنات جامعة األزهر ،وأ.د/بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين
الســابق بالقاهرة ،وأ.د/عبد اهلل مربوك النجار عميد كلية الدراسات ال ُعليا األسبق بجامعة
األزهر  ،وأ.د/سيف رجب قزامل عميد كلية الرشيعة والقانون األسبق بطنطا.
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بأخطاء بعض املنتسبني إليه ،وال بسوء فهمهم له ،أو
انحرافهم عن منهجه ،كام ال يصح أن حيتج عىل األديان
األخرى بأخطاء بعض املنتسبني إليها.

عظيم ومفسد ٌة كبريةٌ،
إثم
ٌ
ويوضح أن الفتوى بغري علم ٌ
وأن من جترأ عىل الفتوى بغري علم فأصاب فعليه وزر ،فإن
أخطأ فعليه وزران :وزر خلطئه وآخر جلرأته عىل الفتوى.
خالصة تعريفية بكتابنا :الكامل واجلامل يف القرآن الكريم

يربز هذا الكتاب بعض ُو ُجوه الكامل واجلامل املعنوي
يف القرآن الكريم ،من خالل حديثه عن الصرب اجلميل،
والصفح اجلميل ،والرساح اجلميل ،واهلجر اجلميل،
والسعي اجلميل ،والعطاء اجلميل ،واللباس اجلميل،
والكلمة اجلميلة ،والتحية اجلميلة ،واخلامتة السعيدة.
كام يربز بعض مواطن الكامل واجلامل اللغوي يف
استخدام املفردة اللغوية التي ال يسد مسدها سواها ،ال من
املرتادفات عند القدماء وال من حقول االستبدال الرأيس
أو األفقي عند ا ُمل ْحدَ ثني ،ويقف عىل بعض مواطن الكامل
واجلامل يف اجلمل والرتاكيب األسلوبية ،مبينًا أن ما حذف
ال يصلح مكانه الذكر ،وما ذكر ال يصلح مكانه احلذف.
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وعىل اجلملة فهو أصدق احلديث وأمجله ،وأحسن
الكالم وأعذبه ،وأفصحه وأبلغه﴿ ،ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ﴾ ﴿ ،ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾.
السنَّة النبوية
خالصة تعريفية بكتابنا :مهارات التواصل يف ُّ

يتناول هذا الكتاب أهم وسائل وأساليب التواصل يف
السنَّة النبوية املرشفة ،ويربز بعض اجلوانب اإلنسانية يف
ُّ
حياة رسولنا الكريم ﷺ ،ويبني أن الدعوة بالقدوة واحلال
تأثريا من الدعوة باملقال ،فحال
أبني وأجل وأوضح وأكثر ً
رجل يف ألف رجل خري من كالم ألف رجل يف رجل.

ويؤكد أن رسولنا الكريم ﷺ الذي بلغ الرسالة وأدى
األمانة عىل أكمل وجه بذل وسعه يف سبيل البالغ املبني،
مستخد ًما سائر مهارات وأساليب ووسائل التواصل
الدعوي واإلنساين يف أرقى صورها.

ويبني رضورة االقتداء بنبينا ﷺ يف ذلك ،وأن نتسلح
بكل مهارات التواصل احلديثة والعرصية يف سبيل أداء
مهامنا اإلصالحية والدعوية املستنرية ،وأن يكون ذلك
باحلكمة واملوعظة احلسنة ،ميرسين ال معرسين وال منفرين.
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خالصة تعريفية بكتابنا :اجلذور الرتاثية للنقد األديب

هذا الكتاب يؤرخ ملسرية النقد األديب من العرص اجلاهيل إىل
والرؤى النقدية يف كل عرص
العرص العبايس ،و ُيربز أهم املالمح ُّ
من هذه العصور؛ بمقاييس تلك العصور ال بمقاييس غريها.

ويؤكد أن العقلية العربية مل تكن أبدً ا عقلية جامدة ،بل
كانت عقلية واعية فطنة وناضجة ،فهم أرباب الفصاحة
والبالغة والبيان ،وإن اقتضت طبيعة حياهتم األوىل أن
يكون نقدهم فطر ًّيا ذات ًّيا.

و ُيبني أن النقد شأن سائر العلوم والفنون التي تتطور عرب
الزمن ل ُي ْبنَى الحقها عىل سابقها حتى تستوي فنًّا مكتمل
األركان شأن سائر نظريات التطور واالرتقاء.

و ُي َوضح أن تلك اجلذور الرتاثية لنقدنا األديب العريب قد
ومرتكزا قو ًّيا لنظريات النقد األديب العريب
شكَّلت منطل ًقا
ً
ً
وصول إىل العرص احلارض.
يف عصوره املختلفة
خالصة تعريفية بكتابنا :الكليات الست

يبني هذا الكتاب أن عدد الكليات وترتيبها إنام هو نتاج
أمرا
رؤية العلامء واملجتهدين ملا جيب احلفاظ عليه باعتباره ً
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رضور ًّيا ،وأن األمر متسع لالجتهاد يف عددها وترتيبها
كوهنام اجتها ًدا برش ًّيا ،وليس قرآنًا وال ُسنَّة.
كام هيدف إىل بيان أن احلفاظ عىل الوطن ال يقل أمهية
عام ذكره العلامء من الكليات األخرى؛ إذ ال يوجد وطني
رشيف ال يكون عىل استعداد ألن يفتدي وطنه بنفسه وماله.

ويؤكد أن احلفاظ عىل الدين مقصوده األسمى احلفاظ
عىل أصل الدين ومقاصده ،أما عند التفصيل فقد يتقدم حفظ
النفس عىل التمسك ببعض اجلزيئات ،فلإلنسان املضطر أن
يأكل من امليتة املحرمة رش ًعا ما حيفظ به أصل النفس.

ويوضـح الكتـاب أن الشرع احلنيـف قد أحـاط الدين
والنفـس والعقـل واملـال والنسـل والعـرض والنسـب
بسـياجات مـن الصيانة واحلفـظ ،حتفظ لإلنسـانية حرمتها
وكرامتهـا ،وتضبـط مسـارات حركتها بضوابـط حمكمة ال
متييـز فيهـا وال إقصاء.
*

*
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*

خالصة تعريفية بكتاب

نعمة املاء ..نحو استخدام رشيد للمياه

(*)

يقـدم هـذا الكتـاب تأصي ً
لا علم ًّيـا رشع ًّيـا لضوابـط
اسـتخدام امليـاه وبيان أمهيتهـا ،وأثرها يف بنـاء احلضارات،
ورضورة احلفـاظ عليهـا مـن خلال :ترشـيد اسـتهالكها،
وعـدم االعتـداء عليهـا ،أو اإلرساف فيهـا.

والسـنَّة النبوية
ويتنـاول الكتاب حديـث القرآن الكريم ُّ
مهما من حديـث الفقهـاء عنه،
املطهـرة عـن املـاء ،وجان ًبا ًّ
وفيـه تأكيـد واضـح على أن كل نقطـة مـاء تسـاوي حياة،
كما أهنـا تسـاوي ً
مـال متقو ًمـا ،وأن فقدهـا أو إهدارهـا
إهـدارا ملقـدرات مهمـة جيـب احلفـاظ عليها.
يعنـي
ً

ويضـم الكتـاب ملح ًقـا فن ًّيـا إرشـاد ًّيا عن السـلوكيات
السـلبية التـي جيب اجتناهبـا ،والسـلوكيات اإلجيابيـة التي

(*) سبق التعريف بالكتاب ،ص  38عند عرض مقدمته.
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ينبغـي اتباعهـا يف التعامـل مـع املـاء؛ بغيـة الوصـول إىل
ثقافـة جمتمعيـة رشـيدة يف ذلـك.
*

*
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*

خالصة تعريفية بكتاب

وسبل املواجهة
خماطر اإلحلاد ُ

(*)

هيـدف هـذا الكتـاب إىل بيـان خماطر اإلحلاد املسـيس أو
املوجـه املمـول ،قصـد اإلتيـان على جمتمعاتنا مـن داخلها
وتفتيتهـا بأيـدي بعـض أبنائها.
ويفـرق بين حريـة املعتقـد واالسـتهداف السـيايس
حتـت مسـمى حريـة االختيـار ،فحريـة املعتقـد مكفولـة،
واالسـتهداف املوجه قصـد إثارة الفوىض وإسـقاط الدول
أو إضعافهـا مـن الداخـل أمـر ال يمكـن أن يقبلـه أحـد.
ً
حلـول ملواجهـة الفكـر اإلحلـادي
كما يقـدم الكتـاب
ومعاجلـة أسـبابه وتفنيـد شـبه امللحديـن ،مـع إبـراز أمهية
التديـن الصحيـح اخلالص لوجـه اهلل تعاىل ،وليـس التدين
الشـكيل أو السـيايس الصـاد عـن ديـن اهلل.
والسنَّة باملجلس األعىل للشئون اإلسالمية.
(*) هذا الكتاب من إعداد :اإلدارة املركزية للسرية ُّ
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ويتنـاول الطـرق الوقائيـة والعالجيـة لإلحلـاد ،ودور
املؤسسـات الدينيـة والتعليميـة والثقافيـة واملجتمعيـة يف
التوعيـة بمخاطـره وحتصين جمتمعاتنـا منـه.
خالصة تعريفية بكتابنا :يف رحاب فن املقال

ويؤكد هذا الكتاب أن فن املقال هو فن الفكرة املركزة،
واللمحة العابرة ،والكلمة املنتقاة ،وهو من أهم ما يميز
صحيفة عىل أخرى ،ويعطي هلذه ميزة عىل تلك ،فاملقال
ليس جمرد هواية أو فكرة عابرة؛ إنام هو علم وفن كسائر
متخصصا ،واملبدع
العلوم والفنون ،يظل فيه املتخصص
ً
مفكرا ،واهلُواة ُهواة.
مبد ًعا ،واملثقف مثق ًفا ،واملفكر
ً

وال شك أن يف نفس كل إنسان منا أسئلة يراها مرشوعة،
وأخرى يراها ممنوعة ،أو يتوجس أن تكون ممنوعة ،أو
يطوي عليها نفسه ولو بشق األنفس ،غري أن هذا املنع ليس
رش ًطا يف كل األحوال أن يكون نا ًجتا عن عوامل خارجية،
فقد يكون املنع ذات ًّيا نا ًجتا عن شدة اإلحساس باملسئولية ،أو
االلتزام األديب أو االجتامعي ،ويف فنون املقال متسع كبري
تلميحا ،أو
ملا حتمله النفوس ،أو تكنه الضامئر مبارشة ،أو
ً
عرضا أو ً
حتليل أو نقدً ا.
إسقا ًطاً ،
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