








الفت.ه

ونورأمنارأ وجعله ، _J»r_ رحمة الغرتان انزل د الخد 
ؤبمرثدا، تمرده ر للعتل ومادا ، شيك للفكرني زماما وجعله للمتضشن 

tورْلته من للنيلسوف وملجأ ، ح؛رته *ي للمنكر ومحارأ ، جولته م للعلم 
نيللصدور وشفاء ، \aC ني للمحكوم ونفلاما ، دولته نر للحاكم ودمتورأ 

للغيوواعظ ضيعته ني للقمر وعزاء ، ردضته ر للقلوب وربما ، >كمتبم 
ومحيى، حلوتم ؛ي للموس ونجتا وحثته م للمتوحش وانيا بهجته ؛ي 

.يرمته للعالم 

واصليوآحرأ اولأ iاهاثمد يالاته معترف بفضاله مقر حمد احمد، 
صراطعلى الد إلى والداعي ترأنه وملغ اسياته وحاتم حلقه حم عر واسلم 

•• • وبعد 

الحث ص . وكأني ماء الم نا>ى واجلت الأيل يي نفلرة >ت 
صالبارئة • • • حنا؛ س نشو؛ عراجلفته ارامي يوهي افرهن ايدكا- 

•• اهل 

انهكهاند : لم مكل نفس يحزيي ما مها فالمني امش حال ر نغلرت 
وتلكالأركان يتضعمعت النربية الحضارة لمخلفات الأعمى اللحاق 



محتميرما اث إلا يعلم لا والانحلال التدهور من حال ز وأصبحت الأذهان 
-اله 

،العبر مها استلهم الماء ني نايلري وأجلت الأفق في نظرت 
التارخصرت فإذا النافي الدواء عن واماثلها ، التارخ أحداث واّتقرئها 

صوتهأرى أن كدت حص سمعي ؤبملأ كاني فيغمر الفضاء ر يجلجل 
أبمري 

لديهأن الركن بملأوحداني وبالسكون تغمرتي بالرهبة أحست 
.اس والعلاج الشافي، الدواء 

عنسمحتا كأمتكم امة رأيت .١ قوله حديثه من سمعت فيما سمعتا 
يجدمريضا رأيت ما ، سوا« عن باحثة عنه اللوق فترفع يديها هوبين علاج 

كلالصفاء بدنه إل يعيد لعلته الشافي والدواء ، لمرصه الحامم العلاج 
., ?خر دواء عن باحثا محه يعرض تم التقاء كل والنقاء الصفاء 

منامجن الرهبة الي فعادت الدواء عن التارخ أسأل بأن هممت 
.أحرى سانحة إلى الصمت وآثرت حديثه 

أمميمرض أول ولا يصيب داء بأول هدا كم داز يكن لم : التارخ فال 
باكأعود الدواء على يديك انحع وحش • العلل بأول علتكم وما يبع، 

•الرس س ترنا عشر أربمة تل ما أل القهقرى 
تحتيرسخون حينداك آباؤكم كان . .جاهلية إلا هناك ثم يكن لم 

,يشعرون لا حيث من نيرها تحت ؤيثتون اهماثها 

أحدارأت هل ا سحمتهاؤي؛يعونها الحجار؛ من آلهتهم كانوايتحدون 
حدأا رأيت هل أكلونهاا ثم التمر؛ كانوايعبئون الجاهلية، إنهااا ربه؟ ينحت 
إنها؟ احدأيثدولد• رأيت وهل أولادهم كانوايتلون إنهاالجاهلية ؟ ربه يأكل 

.الجاهلية 

وهيالادة هي العمياء والضلالة الجهلاء والجاهالة الإسلام حاء 



صياءطي، فيهاكما عمله يسل الكريم القرآن ت نورالإسلام ودا ، الحاكمة 
•بهيم لل بمد الشمس 

ولمإراحدعرتدب، يم تلك الأيام م يوم ني القرآن يكن لم 
كانبل حلتن ار مجمحع الى ئزل إر مجد س محيابمقل يوم م يكن 

اولهوتجار؛ تشغلهم لم رجال ، الدعليه عاعالوا ١٠صدقوارجال مذابه يفعل 
اد.ذكر عن 

إرأفواعهم ص ونقلو• ّجتمعاتهم في لأ ونادوا آكتافهم على حملو• 
برىكما أجسادمم قي فرى عمله. بداية ومدء والمشركين الكمار اذان 
اريابسة مغر* شهٍاء س يتلها ٩ فإذا جفاف بعد الأشجار مروق م الماء 

المجتمعوانقلب ، كلها المرانين وتلب ، المقول فتلب *ثمر؛ يانعة حمراء 
الخف.الإسلام إر المالأ لجا٠الة اس 

،والقلم السف وصاحا الأمم أمة بها فإذا الأمة م الحياة وليت 
بسلاحهاومحادعاعمرنامدا ر الأمم اعش عته ماتعجز ترن ريع م وفعلت 

.كاملةترون م و*درءاتها 

ولنمنه فهوتريب ذاك الجاملية تحمر يكن لم إن عمر م وأنتم 
ولاايديكم هوبين القرآن ذلكم ، ذاك لأ صاغ بما الأ ّذا سركم بملح 

•الرجال وتمر القلوب تغترت محانما ، يمحدل ولم يتمر لم ، يزال 

ضيررتامجوا وتلاوة، حفظا التاس بض بشر* متكم نغر لوتام أرأيت 
وتيمهمثله إلى ودمرمم وامدافه مقاصي* لهم ووضحوا والخاصة للعامة معانيه 

كيفذاك لتحآسق وأنمهم باعوالهم وجامحدوا الدل وسعهم ما وبدلوا الخالدة 
ا؟ حيتذاك حالكم سيكون 

،الدولة للمالخين وتممح أحرى مرة الموازين محقلب انه شك لا 
بلادأأيديهم على اه ُيفتح ، مابحترهمم الى المالم عدا قتال؛ لهم وتلس 

وعقيدةوعتوان الملام اؤج ؤينشروا والمشركين الكفار حمرن ييدكوا كمحر؛ 
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العادةالدنيا وسود ، وحد* ئد الحاكمية وتمنح السيطة أرض على الإسلام 
•• الدارين ر العادة بل 

،يترتف لم حدث يواصل به ومهدي عدا يتول التاريخ سمعت 
،حدث *ي لياعا ^وصالاني التي السعاية تلك س ّعادة نشوة عنه شغلتى 
اصيحتحيث المعمور؛ ارجاء نر الخيال يي بملؤح الدر من ٌاءة مكثت 

I الدارين ش العادة ل السعاية الدنيا وتؤد وحد0 ه لممحاكمية ا I هالكما

•• اكايئغ 

بلؤخوان ذس صب واضك لحدث •مابعم انضللع التاريخ أيرك 
أنفلارناإليه تصبوا الذي الراد وعي الهدف ر الدرجة تلك الى الملمين 

صمتأوصمت الحديث م الصمت عنه. اه عما - ناثر للؤبنا إليه وتهفوا 
صجيجهملي ينام بداحله الناثم الت،يار توف يوتظ كما وانس إلى اعادتي 

٠ترهقه على ؤيتيقظ 

-انالبداية م نزل لم بما ينلرت*إذا واقم إلى التاريخ صمت اعادتي 
تعلاجه التاريخ حديث مجن فاسترجعت - حما ^؛؛١ قد كنا 

.وتلاوة ت الناص بين الكريم القرآن نشر - ١ 
•اناصد*ؤإماح يه تلؤبهم وربط والخاصة للعامة معانيه نمير - ٢ 
.واعدافه 

*يومملثيته الخالدة وهيمه ؛مثله والإلتزام التقيد إلى الدعوة - ٣ 
.الجتأع 

.ذلك لتحقيق والأنفس بالأموال والجهاد البدل وسعنا  ١٠البدل . ٤ 

ندلتجا٠ مذا الصدران فمايثلج وتلاوته* وحفظه الكريم القرآن نشر أما 
ا،تتاحمن الملمين مجواّلن بمص ن، أثار* نلح ؤبدانا مسار* يأخذ بدا 

ايدبارك ذلك لأجل انثنت الي الثاريع وبمفى ، القرآن لتحنيظ مدارس 
•ؤيرمحا* يمه لما بها والقانمض الخامالخن ووفق فيها 

٨







،القديمة العقليتين المدرستين يين المحلة هدا بمد ندري حش 
.إخلاف ثم كان إن الإخلاف ووجوه بجتها الشبه ووجوه 

العقليةالمدرسة رجال عن الحديث من بد لا كان الأول اياب وش 
ورعايةرعايتها على وناموا اسوها الذين النمر اولثك حقيتتهم، وجلاء 
ذواثركبيررمعرنةالمرّين حقيقة معرية أن فيه إذممالاشك ، اساعها 
إدانةإنحرانهم إنات فمي لايتممحسم نوى ارتاط نمهالينهما المدرمة حقيقة 

صلاحهمفاثبات هنا بالعكس العكس وليس منهجهم، لانحراف مئة 
،يخشء وتل المملح يمحيب فمد ، منهجهم صلاح منه يلزم لا وتتوامم 

ماسعسث، وفد . الانحراف وصف من ساحتهم وتبرتة سلامتهم يلزم ولكنه 
علىالذكم للقاريء بمش حش حياتهم من عرته ما تدمحنن الى اسمملت 
.هدا يعد مهجهم 

الدىالحديثة العقلية المدرسة منهج عن تحدثت الثاني اياب وش 
بالتنميلبجنتها عثراساسا أحد على ذلك وبنيت القرآن نمير في سلكته 
.ها سردها يوجب  ١٠أرى ولا الأخر بمد واحدأ 

فيالحديثة العقلية المدرسة أراء بمص عن تحدثت الثالث الباب وش 
بيانهايلزم قؤية بالتمير صالة من القرآنية العلوم لهده لما القرآن علوم بمص 

ترحمةعن الأول الفصل في تحدثت ثلاثة فمحول إلى هتا الحديث ونت 
المصلوفي الكريم القرآن ش القمة عن الثاني الغمل وفي الكريم، الغرآن 
.الكريم القران اعجاز عن الثالث 

العقليةالمدرسة آراء عن بالحديث حاصا فجعلته الرابع الباب أما 
.فصول سبعة إلى هنا الحديث وقسمت ه نفالقرآن قضايا بمص •في الحديثة 
البعثعن الثاني القمل وفي الوحي، فمنة عن ب تحدثت الأول؛ الفصل 

عنالرابع وش والقدر، القضاء عن ت الثالث القمل وفي ، الساعة وأمارات 
اللأةكة،عن : السائس وفي الإنسان أصل عن الخامس وفي المعجزات، 

•الجن عن ائاح د-ني 





ذأشآمحلقءّ

ننهسطا

والصلاةنذيرا لل'المين ليكون عبد* عر الفرقان أنرل الذي ه الصد 
.ونذيرا ومشرا تؤا،رادا ريه أرمله الذي الد عبد ين محمد رسوله عر واللام 

.. . ويعد 

غيهاالقباثل كانت والفللأم الجهل غيها صاد فترة العريية الجزيرة عاشت 
اتتماديةمملمحة ولا صغرنهم توحد دينية صالة لا متافرة والقلوب مثتة 

شريعةالشريعة بل بينهم بوئ صلأم ولا بينهم تربط سياسية رابملة ولا معهم 
وسعلهموالاحفناد العداواهمتآ توارث يدنهم , الصلأل عقيدة والعقيدة الغاب 

.والأوثان الأصنام ومعبودعم والنهب لب الودأبهم والغارات الحروب 
مبالغهنيه الجهل بع الدم من حينا ذلك عر الناص مكث 
نالكلهم يجلو نور ار وأمها الحاجة اشد في فكانوا فللمته واستحكمت 

يريبالرر فإذا كذلك اص كان بينما الري اللريق لهم يبين الظلمات 
وربتفاعتزت الماء عليها نزل إذ الخاشعة الأرض في الحياة مريان الكون في 

•بهتح نلج كل س وانبت 

والتلاحمالترابعل إر مثيرة |ا إترا ا >راء غار في منه شعاعة أول كان 
تتالتثم . الماثلين والجهل الظلام نقيقا وعما الملم وبين النور عذا بين 

عتهتال الذي القرآن نور النور ذلك كان النور وانتشر الأرض فاشرنت الأشعة 
وصمابيتكم وحكم بعدكم وجمر.١ ماقبلكم يأ فيه ا • واللام انملأة عليه 

١٣





منالناس لتخرج الإيمان راية واحدة راية تحت ومارت شملها وجمع 
ربؤيهاش واقام٠تs الجاهلية دول وجيرة يترة في النور الى الفللمات 

والقلم.السف وصاحبة الأمم امة بها فإذا الإيمان دولة 

الغاظهوترديد الكريم للقرآن قراءتهم بمجرد يتحقق لم ذلك أن وبدعي 
العلميةبالقضايا ومعرف ثقا،ته زيادة لمجرد القرآن ليقرا احدهم يكن ولم 

ليلهدوابعدانؤإنماكانواظقون اوالأدبية التاريخٍة الفلرة ولالمجرد والنقهية 
٠وصدقوا فامنوا ففهموا تدبروا 

لتكثرمنهاحدمحم يكن لم ثم للتتمذومن التلقي منهج منهجهم فكان 
وتكاليفواجبات عن يستكثر إنما انه بمص كان لأنه الواحدة الجلة في 

هداكان بها ؤيعمل يحفظها آيات بعثر يكتفي فكان عاتقه على يجعلها 
للدراسةالتلقي مهج لهم يفتحه لا ما القرآنية الأفاق من لهم ينتح المنهج 

.ااوحث«ققانةرا،

التلقيفمنهح مجتهج كل جل إلى نطر المنهجين بين الغرق ندرك ولكي 
نيتاالنهج عدا عن الناس تخر نم الأول الجل صغ الذي *و للتنفيذ 

ثبظالأضاوٍة فضت والثقافة والبحث لادراّة التلقي منهج إلى فثيثا 
;والسلام الصلاة عليه فوله في الدقيق الموى الميزان ذلك مصداق ، فثيتا 

■، ٢١١يلونهم الذين نم يلونهم الذين نم ترني الناص م حا 

وتدبرفهم يعد كان إذا إلا يصح لا للتنفيذ التلهي منهج أن وبدص 
القرآنفهم على مجنيا عنهم الله رصي تنفيذهم كان فقد القوم كان ومحكذا 
وقدI التفسير ٠ ب عليه يطلق وهوما معانيه وبيان مراميه عن والكشف وتدبرء 

؛مقتفىومراميه معانيه ؤيدركون القرأن يفهمون حلما عربا القوم كان 
منشيء يشوعه ولا تكدير ينويه ولا عجمة تعكرء لا فهما المربية '—ليقتهم 

٢٠ص ثق ميل للشيتد : الريق ر معالم )١( 
عل.ض )٢( 





؟تجد لم فإن 1 قال اش رسول سنة ت قال ؟ تجد لم فان ; قال اه يكتاب 
٠٥الحمد : ونال صدر، في هة اث رسول نضرب : تال رأيي أجتهد : تال 

لمإذا وحيتثذ  ٢٢١،١١اأد!رسول يرصي لما الد رصرل رصول وفق الذي 
إلىذلك في رجعتا السنة في ولا القرآن .',ير النفير نجد 

والأحوالالقرآن *ؤر شاحدو، لما بدلك ادرى فاتهم ; أنوالاكا٠حاiة 
الالصالح والعمل الصحح والعلم التام المهم من، لهم ولما بها اختموا الش 

المهديينوالأثمة الراصدين، الخلفاء الأربعة كالأنمة عم وتحراؤ علماؤهم سئما 
عنولا السنة ني ولا القرآن هم، التفسير تجل. لم فان . عيامؤروابن، مسعود كا؛را 

ارذلك هم، الأنمة م، كير ر"؛ع فقد الصحابة 
التا؛عين،افوال أن والصحيح ج؛ير. بنه ومحعيد كمجاهد ; أقوالالتاJعين 

تالكما التفسير همر حجة تكون فلا الفروع هم، حجة ليست عنهم الد رصي 
كونههم، فلايرتاب ؤإلأ إجماعمنهم ثمة يكن لم إذا هذا ومره الحجاج بن، نعبة 
إلفارجع ايضا أنوالهم في ذلك تمر تجد لم أو اختلفوا فإن حجه 

هالد رمول نال فحرام ارأى بمجرد التفسير أما العرب لغة صوم 
 Iار ص مقعده فليتبوأ علم القرآن؛،نير هم، تال نر مJكانإذا أمحا .  ٢٣١( ا

اجتهادكيسمم، ولا ذلك هم، باسر فلا والت المحاب على ميا اجهادك 
.وأسلمهاالاراء اصح لتحري جهدك فيه بدلت اذا إلا اجتهادا 

فان. الكريم القرآن لشير القؤيم والهلريؤر السالم المنهج عو عدا 
يكن،لم تلت، ؟ النفير هم، عنهم اه رصي، الصحابة هومنهج هدا أكان سألن، 

مصدرقاراتهم النهج هدا مجن، حزء الصحابة فمنهج اختلاف، المنهجين، يئن، 
التفسيرهم، الصحابة منهج لمعرفة ؤيلزمنا مدهم لمنه النقر مصائر مؤي 

•رالددام داكرمذي داود وابر احمد دواء )١( 
يمثأبن فتاوى مجموع من  ١٣■؟- ٣٧•- ٣٦٣ص ملخص )٢( 
صحتح.حن وقال والترمدي والناني احمل رواء )٣( 
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انار مرحلا كل ومزايا الشتر بها م التي المراحل ذكر ذك بمد يتطور، 
:لفول الحاصرة م"ٌك أر وصل 

Iالصحابة عصر ٠ الاور الرحلة 

المآنمهمون حلصأ عربا كانوا عثهم اث لصي اتهم ذكرتآُفا دثد 
ولاعجمه ممآكرء لا فهما المربية سلمتهم بيض د،رامه ُعانه ؤيدركدن 

عليهمحني ما ؤإذا ، ١^١٥^١١المغني؛ وتحكم الابتداع نح من شيء يثرعه 
ذلكلهم محض واللام انملأة عله إلب رجعرا مس علتهم ويذ اص 

المماوتكان وقد احمادمحم إر رجعوا ذلك لهم يتيسر لم همان لهم ؤيوصحه 
فيهاالشاوت اذ بعض ار يرجع مصهم فكان الربت مف *ي واصحا بجنهم 
منبالأية احامحد ما في والمماوت والإلراك المهم م؛ ي التماوت إلى راجع 

.، ^١٩١٠١٢^ظروف 

رالقول مناويتحرجس يتوقفا عنهم اه رصي متهم كمحر كان وتد 
أرضوأي تنللتي ساء أي ٠ يمول؛ عنه الد رصي أبوبكر فهدا • التمسير 

كثيرعترء عن أيفا وروى • ٠ لااعلم أوبما برأيي القرآن قي هلت• إذا نملتي 
القولعن ليمغهم التخوف مذا يكن ولم . ذلك من تحرجهم عر يدل مما 
;نمها نفيرهم مزايا بعض ذكر عنا ينا ليحض • علم به لهم مما 

إتتصارعش ه لحرصه سير التففي وتناولها بالاصرامليات الأحد قلة -  ١
تكدرهلم الذي الصافي الإسلام نح من الأستساناء عر الخلين 

هغضه القمل عدا عر يدل والأذرا،ات الامحلأنات شه ولم الأعواء 
.اكوارة مجن صحيفة عته اث رصي الخياب بن عمر يد في رأى وند 

لديهمالوضوح من الأيات بض كل القرآن يشمل نمرهم يكن لم - ٢ 
ومعرفتهماللغة في لضلمهم تفسيره في حوض إر يحتاج لا بحينا 

.٦ ص ١ ح الذهي حسن محي رون والمقالشم )١( 
٣٤ص ١ ح الذمي حين محي والمغرون 'لشم )٢( 

٠٨









٠اش رمول عهد منذ فكان الشخصي التدؤين 
;المرحلة تلك ؛ي النمير •زايا ومن 

 t - بالأساد حاصة عاية لهم كان انم.

الهاصم ل ه الم إل ط،* كليا المدينة الضرات تكن ولم - ب 
•واكابمين الصحابة تفامير 

تزللم ام الأ-راست من المرحلأ تلاك انا. الضير م دخل وقد 
تطقالم السائقة الرحلة م ذكرنا الم الكثيرللأسباب الشيء تتمروسع 

وتزيد.• ايضا الرحلة تلك عر 

الدرصي جم بن مجامحد فهدا بالراي الكريم تمرالقرآن ايضا يانع 
-؛ تحار قوله متر م قول يى 

قردهكوُوا لهتر مملنا النت ني كإ إءتدوا الد؛ن علنم 
لهمالد صربه عومثل ؤانما ترد• يسخوا للم ثلؤبهم سخت حا'سصهلآ، 

منالضير مدا اسري جرير ابن يرتقي ولا امغارأ* يحمل الحمار كمثل 
يفرعته ا>اله رصي البصري الممن. ومدا يفندهر*ا، يما عليه فيضا مجاهد 
ففدبالقدر كذب من ت ؤيقول ينكرء من عر ردأ القدر انات عر القرآن 

.القدرآْ، محن بنيء يقول كان المدوّي قتادة وعدا • كفرأ؛، 
.ذلك بعد النمير في النكرية المدامبر لفلهرر نواة مدا كان وفد 

. ٣٦٧ص الخيط عجاغ محمد . د التيؤين تل السنة )١( 
. ٦٠: أيه الغر؛ مردة )٢( 
واحدشم محمود ت إ نميراليري ) القرآن أي تاييل عن اليان جاح )٣( 

. ١٧٣ص ٢ ج شاكر 
. ٢٧•ص ٢ ج انم-تلأني حم لاين التهدب )٤(تهدب 

. ٢٢٩ص ٧ ج سد ابن ادتمرى )ْ(الطتأت 



٠التمنف ٠ الرابمة المرحلة 

بانممحفمحبمي ذءن ضل وانمنف اكؤين صحض محن يكن للم 
حساالترآن،رنا لأيأت شاعلأ الحديث عن المريالماثورمطلا كاية 

عرانرجمهما١٥ حالكازأ'، بءةل١أواثن ا؛ن وتدنص . الخمحنا ترمحب 
ر*خ-*هام(ولأنملحجرج ين نرالغيرمحيالملك محق س اول 

دمماص ءددتممصاُشاين جرج ابن سق ص اليه بماس الجزم 
جمرين ممد رجمع ج؛رم بن عر•جامحي الضم م(  ٦٨)ت ى اد 

التمرأ،م مححٍتة ( م  ٨٦ت ر مروان ين الملك لخد ه4 اه رمحي 
يننمهلّأرمحباي اشٍرص كر؛ني 

ء'هاءد رمحي البمري الخن عن للمان ضيرا المعتزلة مخ مؤد بن صرو 
والقم النمير م كتايا ( ١  ٣٦ت ) يلم بن نيئ صد وكان ، ٠٠١(١ ١ ٦ ت ر 

ذلكدمحر < للترآن١٨تمرآ ( ١٢٧)ت الملي الرحمن محي ين اسمامحل 
•ئءر 

الضيرم محلها س أول حرج ابن بان الجزم ذا بمد نمعإلؤع مل 

. ٣٢٢ص .٢ المجلد يب لاين اص برع )١( 
ص٢ - ج انميد محل اللين صم •حمد ت حالكان لأبن الأمان ومات )٢( 

١٠٢٠ - ج اتجري محبممم  ٣٦٩ص ح-ما محمية لأبن اسى مجمع انم )٣< 
•٣ ص ١ - ج مر اين ليّ ٩ ٠

. ١٩٩.  ١٩٨ص ٧ مد انممم حجر لاين الملهب مذيب )ا( 
.١  ١٠ص ١ مد اللمحي حين سد : والمقرون اضم )٠( 

كارلالخري الأعب وتاييخ  ١٢٢ص ج-٣ حالكان لأبن الأمان )٦(وبت 
•التجر سم مد مجمة  ٢٠١٢ص ١ ج-بروكلمان 

 )V( ١٣٣ص ١ - ج النمحي المن ئمى : المغاظ تدكي؛ ■
نمقالطري وهم ص٨٨١ مدلإ للٍور الهمان ملوم ره(اتفلوالاممازم 

١ج حجرالخسعلأي لأبن المذب وتهلهب ١ »٦ ء ١  ٠٦ص ١ شاكرمد احدومسرع 
.٣١٠ص



ممنفاتهمعلى اطير من ذلك ستطيع نعم ؟ نله المؤلفات مذء وجود ع
اطلعفهل . . مرتب . . . شامل • • • مظل منتف لا تدؤين انها ورجل 

ولم. عذا الجاثز من ؟ تللئح عر تحار الد ا رحمهخلكان وابن تنمية ابن 
ذلكحقق س أجد 

:ابمأ نمزت ي بانمغف ١^ نمز ال وبالإصافة 
اصحابهوعن جه الرسول عن المأثور يالتفسير كان فيبما دون  ١٠بأن ~  ا

ماولوكان حص المداعب بعض وتأيد بالرأي مثؤبا وكان < وتابعيهم 
فيالسف بأن الاعمماد الخطأ عوالنمير؛الماتوروس الدون يجمعه 
عداان بل الظنل إلا فيه عمل نماحه ليس آلي عمل بالماثور النمير 

لتحريالناتئ س وجهد المفسر س جهد إر يحتاج التفسير محن النوع 
انهاا يرى ما ٠ الأية حول ليجمع الممر من جهد المفسر. مدعب 
التآيرجذا وسمحت، مضاعا من ( ذس ار سادر ما > ار فيقصد إليه متجهة 

لايرتاححض مرئيا ؤيرفض صمحا يكن ولولم به مرئياؤيعى يتل زد 
الاثاروتحري وآراته الفر مذعب لاصتثلهاف اكافد من وجهد ، ١٧١

المأثورنماحبالطسٍر كان ثم ومن لها موافمتها رضهاالفسرلعدم الي 
صريحاعررايه يتص المفسريالراي ان اخلرالتفاسيرحيث من الرأي 

المأثور.ثرب آراء• يلسس بالاتور المفسر الرأي نو بينما 

ارالمتمل بالامناد بعناتهم ايضا القتر؛ تللث، في التصنع، وتميز - ب 
•المروي النمير صاحب 

النميرم الأحاديث رواية م انمحة وتحري بالنقد عناية لهم تكن ولم - - ج 
يتحنانمحةولم ومغيم صحيح من أية كل م دوى ذكرمجا بمضهم ن ال 
•مثلارآ، جريح كابن يتمدمحا م لل 

. ١٥٠ص ١ ج للذمي والمفسرون الضم را( 
١٨٨ص الثاني ليو-رالمجز، القرآن طوم م >آ(الأممان 











كزوزمميل ؛ تحار توله نمير ر الزُخشري شرمم يقول والقتاص 
والإجماعالة تسندإليه الني القانون لأنه الدين م إله أيحتاج 

تحتديك ني امش ٠ والة العقل عن ؤيقول العقلأاأ، أدلة بعد والقياس 
٢٢١!وفلان فلأن عن بالرواية تقغ ولا السلطان راية 

القرعله يعطها لم الش المنزلة تلك العقل تحطي الغرفة تلك تزل ولم 
الخدومةI به كانت والمقيدث النمير في مستقل عقلي •نهج لها صار حش 

الدرّةعده بماديء نلم ان وفل • الإسلام تانيخ في ا الأيل العقلية 
\و1وأنلم ان يجب بحثا ر علاقة من لها لما النمير في ومامجها أصولها 

.ووفليفته العقل من الإصلأم بموقف واسعا الماما 

مالإّلأم ي المل رةله؛ة لأن مدا م اكوّح لفي ياتحاابمت 
قاعدتناتكون أن ؤيجب المدارس *ال لمئافثة منها نمللق الم القاعية 
وعمعنها مدت مدرمة أول لمنانشة القاعدة عيه س نممللق ثم رامخة 

 Iلمعتزلة ا I القليةالخدرمة إر عدا يعد لتتتتل الأيل المقلة أوالخيرمة
.بحثتا موصوع الحديثة 

-وظيماكنلفياسمم:

عاليهوتعتمي به وتعتز الإنساني المقل إحترام عر ننوم عقيدة لمة ليس 
الإسلامية.كالعقيية ترسيخها في 

كالقرآنوكرامته بقيمته وغار المقل مراح امللق كتاب لمة وليي 
الذيدور• ليؤدي المقل إمثارة لتكثرمن القرآن ان ل الإّلأم كتاب الكريم 

.لهاءد حلقه 

. ١١١: الأية من يوصف ■رو؛ )١( 
. ٣٤٨ص ٢ ح للزمخثري الكشاف تمر )٢( 
TAص  ٣٧: للزمخثري والخلب المواعفل م الذهب اءلواق )٣( 



صكنريىه)أ،و»ؤإفنم نسلو0هلا، ولنلكم مارات تجد 
الترآتيالساق م المرات عشوات تكرر ونحرمحا بمف4ون؛؛م ^^٠ 

احترامعر محمحاس الإبمان ار الدم؛ م الغريد التراك، اسمج لتؤكد 
اسل.

عي؛عوانحح م يه ؤاصامه للعتل تكيبمه طامر الإصلأم أيدذ ولتل 
ت_•مها نذكر 

الإهاعاسسض الإبمات ار الدم؛ ارلأ.م 

دعا•ؤيعتقدبل عقله ممساح ء بملقى أن الإنسان عن الإّلأم بمللب فلم 
م^مرمة إر رصرلها مل م اسلة س وتشغل ذس احمال ألي 

;إرذلك لمحل عية بتوميهات الطاتأ س الإسلام حياتهاوقئوجه مولن 

•والتدير المكر الى فوجيها - ١ 

كتابهأ-م 
الآبمه>^.ؤيدكن!,^١ آياته ^١ ياة إنك ٩>^ >بم 

انميلأفامحب لوجيوا اج عثر بمب بن كان يلي القرآن ثثدبردن ^١٠١١ 
محراه'"

ومرر. ١٠١ VfUiViدمور؛ Y،Y: مارابمأسأة : )ا(-در؛ادر؛سالآة 
.ذلك رغم  ٦١ا،ه الور رمورأ Y ايه يود 

}مهة ٢١آية والردم $٩٦ ١ ^١ دانمل ٣ آية - دالرع،  ٢٤آه )٢(-رئة،رض 
أ،وال؛أعهأهمارضس.

- ٩٨ت الأيه س الأنمام محور؛ )٣( 
.٢٩آية أصأ محررة )٤( 
.٨٢آي؛ الماء محورة رء(ر 

٣٠



.أiناأ٠اهر١، ئومح، عر أم الئرآل يتدتروذ أنلأ ؤ
ماإذا حش القرآن عدا بمثل إني أن ؤيتحدا* الأناني العتل يحر ثم 

،^؛^١٩^١٦ض نزر بنشر فاتوا ، ^ijاه س من أته عرف عجز* ايرك 
ءناد؛صهلم.كانوا إذ ثب ث يغو ؤءاليأما 

ب-وفيمخلوئمح

غلق؛ي محيممكروذ محيهم دض دمحدأ محاّا اث 
غوبفتتا ننحائك ناقلا ندا غلقت ما ربما والأرض الننوات 

إلاسهنا وما والأرض السنوات اللت غلق نا انميم م يممكروا ^١^٠( 
^١٠١١لكا؛نو0ر*،ه ن،لم يلما؛ الناص تى كمحرأ ^ نص وأجل بالص 

كتثالجنال, يإل ربمن النناءكتث نار كتماغلفت الإ؛ل إر ينظرون 
.، ن٠لغته١٦كس ض 'هنار منت 

يعدعجز*لتزداد منها شيء م خللا يجد ان يحوامه العقل يتحدى ثم 
ضالرلحنن لحلق ر ثرى نا ياثا ننوات نبع غلى ^١^ لنا وتايمانآ 

إثكص 'ذء, م م بذ ثرى اتجرغز محجعِ ماوج 
غ١بثاjثزنىنه>٧<.اكنز 

. ٢٤آية محمد مرر؛ )١( 

• ٣٤ايلددآيت مور؛ )٣( 
, ١٩١أية عمران آل صورة )٤( 
•٨ آيت الردم *ود؛ )٠( 
.•٢ - ^١١ الايات الغاشة صرر؛ )٦( 

.اوالاكآلأ؟).ا)مٍررة

٣١



ج_-وفىتشربماه

ثعامحه>ا<ؤوأنالأس 
لااصلأ؛ئودي إذا آنتوا الذيذ أينا ؤ، كثم إذ لكم •ص موص؛ 

كتمإذ لكم خئر دثكم امحع محبمددا اءد ذكر إل فاننوا امحننب نوم بن 
.ممهمنه>''<

لأنمرالحياة لأن مبما الحبة كحري الحرمات ظك بالطكرفي قام 
س•مات عناك ؤإنما الٍا إنطا؛ا التشريب التاءاد؛ ءلء٠ا مملق بحيث الة 

وراءالكامنة ميركا الإنسان يكن لم وما الواحي؛ للأناب؛ الحالات 
يتينها س ضكن ظن مجمرمها م الحرسات لترابمل وقاما التشريع 

عيوتد الواقية -حهاتهم م للشر تمض الم المختلنة الحالات تلك 
خيرعلى تفنها ليستءليع الحرمات *LJ• لتد؛ر العإل يإيقايل الإسلام 

وج4>،<.

■إله الساٌي يهم ائت محبما الماصين الأمم أحوال ولي - د 

آلم'ننذاؤ ٦ نضنمإيواشكا0غاطمح ة ر
وأن-أغالكم ثنكن لم ما الاذض م مكتائم رن من محم بن أعلكنا كم 

دنيهم٠ا٠Lلكتا٠م ثنيهم بن ثيري الاثهاد يجننا بئوارأ ظ،*( الثناء 
■^؛^٠^٦، رنا بمدجم من وأنثانا 

. ١١٧٩^الجرة مرر؛ )١( 
. ١٨٤: الألأ س البر؛ -رد؛ )٢( 
.٩ : الأة الجسة -رئة )٣( 
;ص للب •حماد الإمحلامت التربجة •نهج )،( 
.١ ١ آية الأمام مردة رْ(  ■• •٦ ■•-٢ —رم- \  ء

.٦ آية الأنمام —رئة )٦( 





^^محه>"<ؤنمامحضربجءممممحمحنم
ئ"ؤنبمانت^١٣،^ اثصضمحراخممح ظءممنهرآ،ؤأئثمث 

.الإيمازل*، ض انمتل الإمحلأم يكرء يلم ، ٠٩يمنبموممحتم لتت ندثر 

مالطي الومحوح عر لليه انمد محن اللأية محام عر لحرص 
مفلارمانة يالريامحة يلبمانه اكاعه بمد له محي• لعدم دالثربمه انمي؛ 

مها Ujالرائزوالماس عن فضلا ح، تمد س مها لما امح-لأملآ، 

. ٢٠٦الأية س ابر; ّورة )١( 

. ٢٩الأيت عن الكهف محورة )٢( 
• ٩٩الأية س يرض -ردة )٢( 
. ٢٢-  ٢١الأيبن الغاشة محور؛ )،( 
يأنيمهم الجهادكماحمرع محان عن التعلل - الدين م يلأإكرا• رلأيمد )٠( 

الحامحمالإسمللأم انها حركص س -ركن م اوراد،دلآ 
منيانه اتهم• عن محي الإعلام عن الدياع حعامحة م ٠ثءلون ومحم - ثاعثلوا الغض 

Iن٠لا.٠ I يلم ان نر الأمل حعه الأ-محر المنهج يوصنه للإمحلأم ان الق. 
١^I١١٢ الأة اعاعن;امأ اسة س عن I الدين م ام. لا 1 ذ الأرض م الخاص 

ضلجنهوبارجهادلأسُتركانص
عميتمم خم محروتارن يصة إلا محذا يتم ولا الخامة ءقاتد»م م احرارا 

•فيالإمحدلضبمدءد؛وبالأسمالأدض«ا 
م.

 I١٨ص تحلب ّءد سهد دبمةو*اتم الإعلام الممرر خماتص عن تلغص ؛ •
تكبلم الرمانة ان ياماز يعإل .. .، عمم،م احط روى ن )٦( 

حديث.ن ب٣ النكاح ك ت م الدارس للماديى ٠ الخديث . . ا—و• ملناامحالكم 
رمانI عم من ارمحن يالرمانة لم ا؛ي مان يا . ء ١ I تال وناص اي ين ّعد 

.ءن4 اه ريم عيرن اين عن.ا 
لسأيو انمغاء له وتضمن المقل آياق تغح الرمانة يان النول بمح ُلأ )٧( 



الفناءتقضي مخالنت الما؛ لنظام والمخالهة اؤأشروة والتوى  oLiaUتطل من 
.ليا والانعزال الترهب الناص اعتنق لو مما الشرة على 

لايصلونالذين على نب للعتل الإ-لأم مفدمرتكريم من و' 
زاتغتوآراء وامن لننلريأت الأصم والتعصب الأعمى التقليد وحذرمن أذهانهم 

ماسع نل قالوا اه ائزل ما اسعوا لهم مل وؤإدا رالاهرا* الخرافات عن ناشة 
،ؤاصلأئك؟ ijذء؛؛أ ينؤلرن لا آيادعم ١^^ ءش'آنا*نا -ا الذيت

نعتدوذما نولا؛ نتبد مما برنة هم، ا؛ارئاهلآ، نمد  ١١٠نترك اذ تامرك 
•محو نميهم تورنأ و\ي ثل نن آياوثم يب كنا إلا 

لكشل ما مث ^^١ وا»تنامح و4 الاعتقاد مل أص كل ن، وأمريالتئت 
ايها^يا . مسؤولآهرأ، عنه كال اولثك والعوادكل والتصن النتع ;؛،لإ,\0 ئب 

,٢ ءتتينواه١ قإ ةا>سؤ، جاءكم إن أمتوا ١^؛)؛، 

:حامأ 
ماذلك عش والخث يالتعلم امرء للعانل الإسلام تكريم مظاعر ومن 

الممكٍرابواب له ؤيغتح زت،س اشتمالائووي المغل، ميل ، عو١٧۶ممترك ار النول 
المجتمعواصزاله نمه ض ماح؛ها لامملواء المقل نار تغومها المر الريانة عكس 
ومحنوالشر الخم ين اكاية الممالك علمه الأ»للأع وعدم الدس محول الى فتزلي 

ممرممالم، والنول ذلك والرد»،1,، ومكرالمهمين الملحدين تمد والكمررعالؤر الإيمان 

١٧٠آة الترة صورة "")١( 
• ٨٧الأة؛ من *ود مورأ )٢( 
•١ ٠ ٩ ايه *ود صور؛ )٣( 

.٦ : الأيه س الحجرات صورء )٠( 



إدراكعن الإيمان يكون بهذا إذ بالعلم نموالعقل فإن بايلعام تمرالجسم أن 
عزدجلتذم• الطم أدر ذم بيانه ترن ل انم اعص وفهم اوّع 
تاكاياكنطالعلم داولوا هووالنلأتكئ إلا إلن لا انه اش ملاثكته ؤذكز 

ممذ اه نض >لنما نوام.ز إلا إلا لا 
.العلم أوتوا زض ينكم آنتوا ^^٠ ١٥١ؤيزءعِ 

مايكتموذ الذيذ به الذي العتل غذاء لأنه مشاعا العلم وجعل 
اهيلعنهم اوكك الكتاب ي بماس بتتا• بمدما من الثات.والهذى انزلنامذ 
راناعليهم اتوب ثادلتك يبيتوا واصلنوا ثابرا الذبذ إلا اللاعتوذ ؤيلعثهم 
.طه>،<>ص 

ؤيسليعلومه يحتكر الذي ا الدين رجل ا الإملأم يعرفا لم لذا 
Iالدين عالم ٠ فكرة يعرفا ولكنه والتحريم التحليل ؤبملك اسران صكوك 

متندأأمورديتهم من الناس عر اشته فيما الد حكم نمعرفة إليه يرُح الذي 
^ولح٠اعاوسة كتاب س قيمة إلابحجة غيرإلزام معترشرعاس إردليل 

.بهمسلم 

؛،سائما

آوكتاب س نص يوجد،يه لا فيما الأحكام استنأاءل إصناد• ذلك وس 
الالرسول. بعثه حين بنعيي عنا معاذ حديث وما العتل إر أوإجماع  ٠٠٠٠

تجدتال;لم فان ت تال اه بكتاب تال ٢ يامعاذ تتضي كف قاصياتال المن 
اهرمرل آلوتضرب ولا اجتبمدرامر ت تال تجئ لم فإن ت تال ا،د رمول بسنة 

. ١٨آية صران آل مود؛ )١( 
 )T( ٢٨الأة: م ئ> صور؛ .
.١١;الأيه محن المجادلة صور؛ )٣( 

١٦.-  ١٠٩الابجن: الزن )٤<-ور؛ 





الملمالإّلأم:.جال 

سلحدد ند الإمحام وذلك كله الكريم سا بمد الإّلأم ولكن 
محدودلآن4 أيضا له تكريم مدا وش . يضل لا حش مها يخوض الش مجالاته 
قدرةمحن اوتي مهما الحقاتق كل يدرك ان يستطيع فلا والمالكان الطاقات 

منكثير متناول عن بميدأ سيطل فإنه لذا والإدراك الإصتبماب ملي وطاقة 
فيوتخط الأمور عليه التست فيها الخوض حاول ما ُإذا الحقاتق 

•الأح،،لار من العديد متن وركؤبه الأخطاء كمحرمن في لوفومه مدماة محيا وقي 
حشالمريح الثرم للأمر والإمتثال بالإمشلأم المقل الإملأم فأمر 

ارتكبته معمية أول كانت وقل ذلك ر يب والالحكمة ييرك ولولم 
لائمبالجود إبلمى ؤتعالى مبحانه اه أمر فحينما الإمتثال مدا عدم جب ب

عايهآدم ؤحالق خلته بين فقارن برأيه ؤإمتيد ؤعصى اٌ*؛كير الملام عليه 
للأمريمثل فلم ، ^٠٩١مى ناروحلمته من حلفص U ^،،3، الملام 

يدركلم فلما رأيه حسب للمفمول الفاصل لأحله يمجد الذي للمبب طلبا 
.المقؤبة وكانت المعمية فكانت الإمتثال رفض الجب عقله 

متناولفي يكون ولا ييركه لا فيما الخوض من العقل الإسلام مع لذا 
الملأ؛عليه فقال ذلك ونحو ماميتها في والأرواح الألهية كالذات إدراكه 

لأيزالالاسI وقال. !١٢< اث في ولأتنكروا الد الأء في تنكروا I واللام 
شينافليقلذلك من وجد فمن ؟ ا1د محلق فمن اث خلق مذا ي؛نماءلرنحشيقال 

مدالروح عن ؤي-ظوئك تعار، تال الردح وعن ، ٣١٠لرمله بالي آمنت 
شؤونمن ليس لأنه ماميتها عن الجواب فصرف د^يهر٤، امر مذ الروح 

. ١٢الأة: من الأعراف )>(مرث 
مدالتهتي الارّط م واليراني ثحة أم دائن الُلءآ م ابدنمم ئدا• )٢( 

اجتماعهالكن صعٍ؛ة وا،اتياوءا  ١٠٩ص الصنت المقاصد ي الخاوي ثال التعب 

:س.>،<بالإه.نالأ،ً

٣٨



وجحيمهاوالنار ونممها الجنة وكذلك ٠ مداركه •ن ولا عتها الموال العتل 
ومداركه.الخنل مقاول م يت الي الغيهات من وصرما ذلك وية 

ماعرفوا الإسلام من الأول العصر م المسالمون مضى هذا وعلى 
يالاعواءعرف من اجشوا يل فاجسوء له لمي ومجا وحغنلو• فيرصو، للعتل 

مالقرآ0 متشابه عن سال جعل صل ين صيٍغ ٠ فهذا المتشابه عن والموال 
ينصر ار الماص عمروين يه نعث ممر قلم حش الملمن ل-بماد 

؟الرجل اين ت قال اارماول؛الكتاب؛قرا* أتام فلما عنهما اه رضي ال>علاب 
تعمر فقال . به فأش . الؤحٍعة انمقؤة مش فتصيك ذم، ايمرلايكون 

الأن الأشعري موسى ا؛ي إلى وكتب أرضه إلى واعاص فضريه سل 
ات؛ارتتامنة فلوجاءناونحن التهدي أبوعثمان قال الملمين لخدمن يجالمه 

محه>ا<.

الماذ؛الأرا، الخلومن كل حاب كان المرالإسلام ان مذا ولايعش 
الومونزول . لوجود• كان ولكن واللام الملأ؛ عله وفته م وجد يل 

إحوانهمعن احد يوم نالوا م.هدماءانمافقون الاراء تللث، على النماء حْ؛؛د 
القدر^<.بإنكار تصرح إلا مدا فهل ةتلواه>أ< ننا ناتوا نا عذنا لنكانوا إل

مىئؤنه من 'مدثا ما الد ساء المشتركين من ٠ل١ممة وفالتر 
بالجيرم.تمرح 1لأ مذا فهل 

وعزنديدالد ا،دلمؤرئم،جايلوذم ذات جاقلم من متهم ان يل 
.ادنامه>•،

العريف؛؛؛j(اليوم أحد الغائر؛ن عد عليه ماكر: اين تايئخ )١(ئهدب 
٢ج لدءم؛لي ت والأمان  ١٣١ ص ج-ماا اكايى: وسبموع . ٣٨٠ص ٦ -م يلران 

بارا•ين ملمان ص منيم م الدائم أاحرجه ُءالت . ٤ ص 
. ١٠٦; الأة من صوان آل صور؛ )٢( 
. YTص الأول المر. تلام صد مصي ت لكهرمتاي وانمل الملل )٢( 
. ٣٠: الأيه من النحل صورة )٤( 
. ١٣: الأية من الرعد صورة )٠( 



ؤيشروماعنها ريؤ|غوا لها ليدعوا اصحابها بمها لم الاراء ءذْ دلكن 
.ذكرنان مهدما نر تتهلنيء كانت ل ازس محن 

.: الملية الفرق نشأ؛ 

ضرالأفراد بمص يدا الوم ئسلاع واللام الصلاة عليه وفاته ويعد 
متكلم من أول لجهش خالد بن سد فهدا ١^١^ المذاهب ض بمص 

مننمراني رجل من ذلك اخذ €>'<وتد والأمرانف ممر لا I ئنال اكدر)اأ 
.الأ«ساورةااا محن I سؤه ابويونس ٠ اسمه تنمر ثم اصلم الراق أيل 

بجننشرء الذي ومر غيلان معد.مذا عن اخذ وفد 
المتأخرونمتهم ومحرا مذا مذبهم انكرعليهم زفي اجله س وقتل الملمين 

وانسماس وابن عرثرة وايي الد مد وجابربن عم بن اه كمد لصحابة اص 
•الجهتير٠، عاص بن وعب اوش أبي بن الد لمد ابزمالك 

افعالهنر الءرة *عللق للإنسان ؤإن إنكارالقدر القدرية فكرة وأماس 
تقولاخرى فرقه نثات ذلك من النقيض وعلى إرادته لأحدعر ّللان لا 

مالمعلغنة كالريثة قير؛ ولا له إختيار لا افعاله في مجور الإنسان بان 
مذايعد كثيرة اخرى فرق ونشأت . يالج؛رية الغرفة تلك ونص . . . الهواء 

إنكارمجن الجهنيأّأ ممد براي اخدت التي المع؛رلة قرفة ! اهمها س كان 
,بعد فيما مندكرما اخرى أراءأ إليه واضانت القير 

١٨١ص t ج- الضزي ض بن احد الدين نني : المضنية الخيل )١( 
. ٢٣٦ءص٠٢٢ ١ ٠ دتهديبالتهنهبلابن ١  ٤١ص ٤ - ج للذمي ت والميزان 

مملأبن • الادعري السن ا،ي الأُام ار فبمانب المفتري كذب محن )٢( 
٠١ ص الدمثمي 

. ٢٢٦ص ١ حجر.؛ئ لاين : التهدب تهذب )٠١( 
• ١٠ص الخيالي الماص مد ت الفرق محن الفرق )،< 
• ٩٨ص الخيالي التام تمد : الغرق ين الفرق )٠( 



وكثرةالإسلامية الفتؤح تومحع ■ع وشع تنمو المالية العالوم تزل ولم 
عرالغرق نالك وتتامت المشارب ضست المفتوحة البلاد كتب ترجمة 

فيإليها لحاجتهم اليونانية القالعة عالي خاصة بممة وانالوا الناهل 
المنهلىعن الأ تحدثون لا عالخاوعم فإذا . والجدل بيتهم فيما الناظرات 

النافثاتوكثرت ناظرات الوعقدت الكتب، فألفت ته وافيوقضايا، وحدود، 
والعرضكالجوهر الفنية يالممهللحات تغهس بمرلفاتهم فإذا والمجادلات 

المةيعضر عدا وقاوم والؤمة المالية والقضايا والأنياس والصورة والهيور 
الفاظهاؤإلى الفالقة عدْ إلى إطمثتان له يكن لم ممن السالمين 

ينبغيالعلمية المعارك عد، حمم ش العقل مقام ندرك ولكي  ٢١ومصعليحاتهار
الفرقتلك بين محاد الذي التضاد مذب من سلم يلم العقل ان نقول ان لنا 

تركه،ع - البله بعض في واعتقدوا ؤاحتقاره العقل إعتهان إر ثرتة فذهبت 
علىوفضلوهم الأولياء من انه - وأحواله وافعاله أقواله ش الرمحول لمتابعة 
الرسول.)٢(طريقة متعي 

اظلعتI قال انه جؤ الد رمحرل عن روى يما هدا لعذمهم واستدلوا 
وفيI البله الجة أهل أكثر I وبحديث 1 البله املها أكثر فرأيت الجة على 
;شاعرهم قال هدا 

ملولا لديهم نرض فلا الماج وحرفوا ال٠لام حلوا سثر  ٣٠
العقليجد أبوابه على عزيز جنونهم ر حمأن إلا مجانض 

مناقوام بال فما قلت فإن I للعقل ذمهم سبب عن الغزالي ؤبممحنا 
امحمنقلوا الناص أن فيه البب، أن فأعلم والع،نول العقل يذمون المتصوفة 

وهوصنعةوالإلزامات بالناقضات والمناظرة المجادلة إلى والعقول العقل 
كانإذ التسمية مر احه1اتم انكم عندهم يقرروا ان على يقدروا فلم الكلام 

فذمواالقلوب في ورسوخه به بعدتداولالألتة قلؤبهم عن ينمحي لا ذلك 

٨٦ص ملاد ين محجوب ت والندم الأمي ين الإّلامي المكر را( 
٠. ٧٣مى الطحاؤية اليانم؛ ئمح )٢( 



.، !١١عندمحم به المس وم والمعقول المقل 

اردلا شرع إل سد لا أنها اذ ظار الغرتآ *ذ• مذهب بمللأن ولمل 
بهااحدسيهتم لم اشتهارهاقلداعدم سب ارى فتما عدايرجع b^، عقل 

.الخلما، 

المايقانالمحاويثان اسدواإل، ماجل فإن شرع اماأنهالاتستندإر 
الم؛ي تال ماعان بن مصعب مند• ني فلأن الأول اما صعٍنان وهما 

عديابن قال الخشاب عيي بن أحمد أيضا وف، ، الخلآ ممر عابد صيوق 
.الخديث هدا له ماق محم مناكير له 

صعقهووجه I الخاوي وتال متكراج، عدي اين فقال الثاني الحديث اما 
بناحد وصعقه وعتر• حبان ابن وثقة روح ين سلامه فٍه ان الهيتمي ناله ما 

عنسلامه به تمرد الدارتطض وقال I يصح لا ا الجوزي ابن وتال وعيره صالح 
.، ٢٦Iصعق وهو عقيل 

اكرعن المافل به الراد بل - له عقل لا الذي بالأبله. يراد لا انه نم 
•الممرأ'، عر الملجوع 

انمما وكما لتمه. واّتاطها له فلخافاتبما عتل الن شتي لا انها وائ 
لأ.ءْلاءذكرته  l_bجدال هلؤيل إلى يحتاج ظاهرلا الفرقة عده مذهب بمللأن 
الحقوصؤح كان امرمهما كل في المتر؛ تلك في المداعب تماوت عن صورة 

له

فيالمالمة الى احرى فرق وذهت . المرنةنالك إلٍه ذمت ما هذا 

. ٩٤ص ١ بد للغزالي الدين علوم احتاء )١( 
ٌرا٢ ج الليف عيد الوهاب عيد ت حجرالمتلاثي ين التهدب تترب )٢، 

- ٧٩ص ٢ ج للمنادي الصغر الجامع شرح المدير مض )٣( 
• ٣١ص الهردي التائي الوموعءايى الحديث معرفه ر الممنوع )،( 



.الشرعية والاعتقادات الأمور مقايلة ر حقه اممرمن واءط\ث* المل تقديس 
عليهمامحللق حص I الملازلة ٠ رقة الطريقة عذ» هها اشتهر من وامحر 

المدرسةالمدرصة هذ0 اعتر فإني لذا ، ١١٠المقليض ا امم السثرمن 
بالنيةالقديمة القالية المدرسة ور - مابقا ذكرتا كما - الأور العتلة 

يتبغيالدرستين بين للصلة ونظرا . بحثنا موضوع الحديثة العقلية للمدرسة 
نعرفان ن ينش تاريخهاواصولهاومناعجهاحض يراسة تلم؛القديمة لناان 
,بيتها الاختلاف ووحو* الشبه وجوء ببعفي المدرستين ارتبامل مدى 

;القدبمت العتالية المدرمة 

يرسهيلتي كان المري الحن ان نشانها صبب في فيل ت نثاتها 
زماننايي ملهر الدين امام يا ; فقال رجل عليه دخل اذ تلامذء على العتاد 
يرجثوناخرى وجماعة - الخوارج يقمد - اعيرة صاحيا يكفرون جماعة 

الكفر*ع تن؛ع لا كما معصية الإيمان *ع تضر لا ؤيقولون المجائر اصحاب 
الحسفتفكر ؟ ذللتا في نعتقد ان لتا تحكم فكيف، - الخرحثة يقصد ٠ طاعة 
كافرولا معللقا مزمن الكرة ًاحيا أن افول لا أنا واصل فال يجييج ان لفل 

منجماعة على يقرر وأخذ الخجل اصعلوانات من اسعلوانة إلى تام ثم سمللقا 
محاامحزل الحسن فقال به أجاب ما - عسل عمروبن ومنهم الخن اصحاب 
Iواصل محا امحزل ٠ الخن لقول فقيل بالمعتزلة تسميتهم سيج أما واّزرآ، 

وفلالمدمن وعن الكافرين عن اعتزل الكرة صاحب أن يرون لأنهم يفتل 
لماالإّلأم في لحلوا الذين اليهود يعص الإسم عدا عاليهم اءللئ، الذي ان 

٠المعتزلة ومعناها f افروشيم ٠ سمى يهودية فرتة ومحن ينهم الشه من راو• 
القدرإنكار م لهم لموافقتهم الغيرية اسم ايضا عليهم ؤبمللهم( • النير تنكر 

اضاعليهم ؤبمللق ذللثا ومر الغران بمخلق القول ز لموافتتهم والجهمٍة 
مذء•ن شيء عن المعتزلة يرض ولم الصفات ض نمليلهم المسللة اسم 

. ٨٩ص ٣ يد امن أحمد الإسلام صحى )١( 
tAص ١ يد اكهر-تاني : وانمل المل )٢( 











يكونمحا حٍر يريد واته غاية إل بالخالق يسر اهد ان ؛ الآولي المالة 
تحريفنتاج فمن الثر وأما الد أراد، عا وعدا الممر ر الدنيا فعامة لخك 

تما ،شهورتان نظريتان المسألة هدa من تفرعت وقد ، الغجارأ 

.والاصيح الملاح - ا 
فاليالماد نئع وهي غاية الى ياسمق يسير اه ان النلرية هده ومجمل 

■^٠٠يجب بأنه وقالت مهم طاثمة وبالغت الماد صلاح إلى افعاله ش يفصد 
منالصلاح من عاليه يقدر ثيتا اه يترك ان يجوز لا لأنه ا الأصلمح رعاية ايد 

محدهكان لو انه به اتوا الدي الكفر هذا قي وحجتهم ما لصلاح فعله اجل 
ولواعطىلهم بخيلا؛!الما لكان إياء ومتعهم بالناس فعل مما اوأفضل اصلح 
محنؤاياكم اش عممنا . ، ٢١٠جور والمحاباة فنالما محابيا لكان الناص بعض 
الد.•ع الأدب اماءة 

العفناليان.والقح الخن - ب 

والشرعذاتيان الأشياء في والشح الخن ان هدا في قولهم وحلاصة 
لامنثيءلها مدرك والعأنل لها مشت لا مخيرعنها للأشياء وتشيحه تحسينه في 

بماالدعو؛ تلغه لم اوإذا الشراثع ورود قبل مكالفج الأسان ان هذا عر ورتبوا 
•شرع^، إيه يمحل ولولم عكلف فهو العقل عليه يدل 

Iالارادة مسالة I وعي به يأمر الشرولا يريد لا الله إن اكاتية الة اله
لكانوالشر الخير الد فلواراد شرير الشر ومريد حير الخير مريد ان فقالوا 

ءللمايريد الله ؤوما تهُالى لقول محال وذلك والشرية ؛الخيرية مرصوفا 
كانما لكون وغيرمجريي حيرا الأعمال من مالكن دلكون . للع1ادهل؛أ

. ١٧٨ص ٣ بد للزمخشرى الكشاف تمم اطر )١( 
١٦ص،٣ ج حزم لاين وانمل رالاهوا. الخل م النمل )٢( 
. ٤٤١ص ٢ للزمخشري،؛ئ الكشاف ير تناطر )٣( 
.٣١الأية من غاز مرر؛ )٤( 

٤٨



المةفأيل ااظن< الإرادإ م الة أمحل وين يتهم والخلاف شرا الأعمال من 
المعتزلةاما ، كوية الكازإراي؛ ممر واراد الموس ليمان أراد اه ان بمولون 

الكافرممر يرد ولم المؤمن لبملن أراد اه إن يتولون 
الذيير ان الأنوان الماد أسال يخالق لم اه إن : الخالة المالأ 

امور؛ذلك لايات وا>سناولوا أساله يخلق 

يينيغرق لا ان الياد لأفعال انااد-عوالخالق القاثلين يلزم انه ( ار 
نحؤيلزمهم والعقاب، والأواب واللم المدح يرت؛ع وأن والمسي* الممن 

لأفعالخالقا إذاكان لأنه الناتح يكون ان ابمأ الأنياءُيلزمهم بمط 
.البادلزمئذكرنا٠ 

الاخياريةالحركة يئن الخغرفة من الأسان به يشعر ما ( بر 
.والأضiلراري٠ 

لمللقصير ولا قامتك *!الت لم للعلؤيل نقول ان منا لايحن انه ( ج ) 
فلولا؟ كذبت لم ولاكاذب ؟ uنلاام•لم؛للمن نقول ان ممايحن ٢ تحرن 

عذاوجب لما ؤإلأ الأخر بخلاف جهتنا س وعوجود بتا صلى احدمحما أن 
والكذب،الفللم في كالحال وتحرئ القامة >ل في الحال ولكان النمل 

.!١٢، ماص عرف وتد 

ذميهمعل المكلمن بمذب الد يإن الحكم ستتم تمف ونالوا )د( 
.أم فيهم وفاعله خالقه عو ما عر مدبجهم م العدل فأين وعوخلتهافيهم 

لهاخالقا تعار اد فلركان وجرر *رقللم *ا الماد أفعال في وان )م( 
.، !١٤كسرأ علوأ ذلك عن اه تعار ، جاثرأ ٠لالا يكون ان لوجب 

٣٣٤ص الجمار ب للتامحي : الخسة الأمرل شرح )١( 
.٣٣٦ص : اناض انرجع )٢( 
. ٣٨٧ص : ايلحارة شرح )٣( 
. ٣٤٠ص : الخسة الأصول شرح )٤( 







لكنان المأموربه ندياحب يكون وقئ واجأ يكون قد والاربالمريق - ب
لأنممك فواب المنكر عن النهي أما فندب ندبا كان ماجب"ولن واجا 
.بالبإ تصاد لا واجب ترى المنكر جميع 

بعضهموعند والختل المع نمتد؛عضهم دجؤبه •لريق م ج-واختلغوا 
,وحد* المع 

يرىنحوان المعصيت ونوع ثلته ٠^٠٠ غلب إذا النكر عن النهي محئجب - د 
,الخمر لشرب تهيأ قد الشارب 

يسديءان الواجب فإن ياليأن الإنكار لكن فان النهي ياشر كٍف أما - م 
الإنكار؛القتاللكن إذا أما . الصعب إلى ترر يتنع لم ان ثم بالمهل 
.عدتها ومعهم ؛الميامة اعلم لأنهم اور فالإمام 

.بشراتد واحممى ت تمكن منم فكل ياشر من أما و- 
انظه عش يغلب لا وان مح ينكرء ءّا ان النام بملم ان شراتُك أما - ز 

.عث لايوثرلأنه نهيه ان *لنه على لايغلب وان منكراته م يزيد النهى 

•غيره بضرر هم إذا الكلف دهمر مكلف، كل لينهى رزر - ح 
،عاليه صنيعه س حمل ولايلزم الاربه مجرد الاربالمعروف في ليكني - ءل 

بلالنهي مجرد الثرائط اسكمال عند النكر عن النهي في يكني ولا 
.التتاورآ، إلى أدى ولو منعا يمغ 

معارصيهمفيعلى شعراء حربا المعتزلة اعلنها كيف رايتا ولذلك 
عهدفي دولتهم قيام عد كلها جهودمحم ووجهرا القرآن بمخلق القول 

الحدودإلىمن الإسلامية المعركة ميدان ونقلوا القضية تلكم الى المأمون 
•دولتهم بنهاية عجل مما الشاغل، شغلهم اءبحت< حيث الداخل 

الواجبان ؤإنكاره ارتكابه ترك لأن عنه النهي المنكر مرتكب على محيجب -ي 

Ut• -Uttص اتجار عد سامحي : الخسة الأصول شرح )١( 









حميتهمله احمدوا طريتهم ش كآداء حمب وعوممر يواث لم U رض منها يواث 
جهدار الأمريحاج ان ب شك لا ما والمعارف الملوم م له واصتنغروا 
لاراتهوصرفهاالمآتة المحوص معاني يخضع ان المعتزلي يتلح تمترحش 

حصآراءمم ترافق لم اذا لها الأخرى المماسر جمح رابملال لها معارضتها عن 
.. الرسول عن صحيحه احاديث ولوكانت 

اواحرى ار[ين حمدا تأؤيلهم ن، يرجعوا لم انهم ايضا نه شك لا يمما 
كماانمارة يلوي ولا الأول النص دارة نطاق م يقيهم *ذا ان اذ يؤية منة 

المحوصمكذبون المضطرب موف يتغوا ان الأ لهم يق فلم ليها يريدون 
الذينانمحاة الى عدا ؤيتجاوزون يل رواتها ؤيجرحون المريحة النؤية 

والعارفاللوم كل وسخروا سمعوعا كما ورووعا الرسول. من سمعوعا 
العارضةالايات لتأُيل ذلك وغير والنحو واللاغة والغرآءات كاللغة 

لعضعده تأؤيلاتهم بعض نذكر نقول مما محنة عر نكون يحص لأصولهم 
.العمدة م اصولهم حب الكريم القران ايات 

:التوحد ففي 

يرنثذوحو• ؤ تحالى كقوله الروية ايات عر الداله الايات اولوا 
حموالطر لأن بمح لا تعالى ايد الى الطلر ان  ٢١٩نافلن• زنها إر ناضزة 
الأجسامالأفي لايمح وذلك يه طليالرؤ نحوالغيء الخحيحة المض تقليب 
واسالِؤ تعار كقوله وعوالثواب ال؛ه النفلر يمح ما عر يتاول ان فيجب 
. ٢٣١٣٣المالة نمحة القرية اعل حمر تأويا• فانا هءآ، المزيه 

الخيولار معتمد، يفتقر لا ا لهم نميرا المرتمي الشريف وحكى 
يحتملالطر ان م منازعتهم ار يحتاج ولا تقديرمحذوف اوار الظاهر عن 

٢٣. ٢٢الأيتض اكا.ة را(صر؛
٨٢: الأية من يرمق )٢(-رد؛ 

. ٤٤٢ص احد ين العار حمد التامحي : اJءلاءن حمن المران تنزيه )٣( 



نمةاراد انه عر ه ن،\ إر ؤ ممار يوله يحمل ومران بمضلها اولأ ية الرؤ 
•داثل ين يكر اعثى يقول *ذا ؤيزيد I انمم الألأء لأن ريها 

ال ٧٥ولا ولا الهزال يرمب لا أبجس 
. ٢١١ضهيخون لا انه اراد 

يكلم> : ممال كقول الكلام صفة انات عر الدالة الايات واولوا 
موصىورفع *فعول انه عر مصئب الجلالة لغنل يأن ^^٢، ثكلمأ موصى الله 

انبعضهم وحاول ونمار سحانه مد الكلام صفة ابمللوا و؛هلا فاعل انه عر 
نائل*ع فاعل انه عر الجلالة لغظ ييفع ص كا المشهورة القراءة يني 

الجرحبمعش الكلم من كلم ان ت قتال الكلام صفة يبت لا بمصث المعص 
التاؤيلهذا عاب وتد الغتن ومخالب المحن بايلنار موص ا،د لجرح نالخض 

الأولر'آأ.بالقول وأولها التفاسر بدع من انه عنه وتال الزمخنري 
المرادعن ومالت الأية هد• ر الجلالة لنقل يتمب جدلا مالمت فان 

I : 4>،<تااوا بمثونىسما  I
يعفىر يه تلوتا الكلام يخلق ان وتكليمه الملك يكلم كما وامملة غم من 

يحكان السلام عليه موص ان وروي اللؤح ر مخ■لو٠ل١ كماحلته الأجرام 
جهةث*<€.كل من الكلام ذلك 

ايضاذلك فمن امرلهم لمخالن؛ته بامللأ تأؤيلأ المنان من كيرا واولوا 
يأن^١٦، انتوى النزم غر الرجمئ ؤ تمار قوله ر امتوى تاؤيلهم 

ائومحمد ت المرتئي للثتيف التلاثد ريرر الغوائل غرر الرتضى امالي )١( 
.الثالث الأول المم  ٣٧- ٣٦ص ابرامم اسل 

. ١٦،: الأيه »ن اء التحمحور؛ )٢( 
. ٠٨٢ص ١ يد للزمخشري الكثاف تمر )٣( 
. ١٤٣الأيه: م الامراف محورة )٤( 
.١ ١ ٢ - ١ ١ ١ ص ٢ -م لازمخشري الكشاف ثمر رء( 
.٠ : الأة *له محورة )٦( 





ذاستانميان والشح الخن يأن تولهم ابطال ق عليهم احتججت وان 
شبمام يكوذ كلأ ونذبمن •جنرين رنلأ ؤ تحار بموله والمح للحن 

قدواش الوصل نل حجة لهم يكون فكم، ، ^١١الرنل بمن حجث اللهي 
ان; قالوا ؟ تقولون كما الرمل نل والشيح الخن به يدركون عتلا اءالا٠م 

للعلةازاحة ارصالهم النفلوفكان على وياعثون العملة عن منبهون الوصل 
الغنلةصة من فيونظا المارصولأ ارصلت لولا لثلأيقولوا الحجة لازالة وتمميما 
!١٢،له الانتباه وحب لما ؤينثهنا 

انه. ٢٣١^زنى الله زلكن إيزمت ونازمت ؤ تعار قوله ميوولون 
كإنمه ال تعال اصافه قائلك القاتل يرمته بلغ والدتعال ير يوم ضم كان 

.^٠٢ اذ يتوله اليه أولا الرمٍة أضاف 

وماواليه نتجتوذ ما أفتتدوذ فاو ؤ تمار توله يئوولون 
,الأصنام١٦، من لون تعوما حلقكم واه المراد ان ثنملوذ 

:والرعيل الوعد وفي 

اتمالأنه للجنة المحنين ادحاله على اه حمد يجب لا انه قالوا 
تعالىقوله واولوا يقذ• ان عليه وحب وعدا ووعدمم حقوقهم س حقا اعطامم 

لييالأحر؛ م الخد ان النير الاجرأ م الخد له دؤ 
مرورتتمة عو اتما متحقها الى الابمال واحية نعمة عر لأنه يواحب 

. ١٦٠: الأيه من النساء صورأ )١( 
. ٠٨٣ص ١ - -؛« للزمخثري الكشاف؛ مم )٢( 
. ١٧الأيه: س الانغال صورة )٣( 
١٠٩ص انمار عد النامي : او،لاص عن القران م،ه )٤( 

.-٩٠٦٩الأتن: الماس ).(صرر؛ 
• ٣٠٤مآ الماد مد الغاضي اام٠لاءن من الغران تنزيه )٦( 
•الادر الأيه س ّبا ّود؛ )٧( 



.ال؛اردرا، ؛الماء العطاش يلتذ كما به ييذون اغتياطهم وتكملة المؤمنين 

تالمزلتض محن المنزلة وش 

الكفرؤيدللونثمبمنزلة الأيمان منزلة ين منزلة وهم، القح، بمنزلة نالوا 

ذكرواالذي خمسوكازولأذكرالوعاكاك، الناص.ار لآيات>شم اس 
سولونه>م ممورأ نإتا شاكرأ إتا اليل غينات إنا ؤ تحار قوله ذلك فن 

تآُيلهذا من واصعف ، ٨١٠٥يرا مؤمنا يكن لم وان شاكرا يكون ند الناكر ان 

نيثرأم؛ ص م ^ لحدا إل ؤ تحال، ي الزمختري 
يومترذ1؟ الدين وان ك؛ءرأ اجرأ لهم ان النائحات يتنلول الذين الموبيص 

المومينذكر كيف : هالت، فان 1 بقوله ، ^١٠أليما غيابا ٣ أعتذثا إالآخنة 
الاسبثئاماخمءنهمواءاكان ; قالت ؟ الغنة يذكر الأبراروالكفارولم 

.I  ٢٠ذلكلبهد الخنزلتين بين الزلة اصحاب حدث وانما مشرك 

•نكر العن والنهي بالمعروف الأمر دفي 
مدا،في مختلفرن ولكنهم الأصل عذا عش متفقون جميها والمسلمون 

اولر،ما - الباب عذا في تفاصيرهم من عاليه اءلالاو>تإ فيما - للمعتزلة يكن ولم 
عرمعتملة تكن فلم مدا، في ميالغتهم اما الملف اهؤال، عن حارحا تاؤيلأ 

•العظي منهجهم عر بل، التأُفل 
اصولهمحب، القرآن لايات تأؤيلاتهم لراس ذج ١٠نهذ، كانت، 

التأؤيلأتهذ، في ملكو، الذي منهجهم مميزات تذكراهم (ن هتا بتا ؤيحن 
-: دغءر*ا 

. YVAص ٣ بد للزمخثري : الكشاف شم )١( 
الئالثت.الأيه الأتان ّور. )٢( 
;٤٣ص الجاد مد النامي او،ل1م عن الترآن نزيه )٢( 
•١ د• ٩ ت الامحن الأصداء ٌور» )،( 
.٤ ٤ ٠ -  ٤٣٩ص ٢ مد للزمخغري الكشاف تمم )٠( 



I - العينةالأمور *ي المقل تحكيم النمير م منهجهم اصول من لكن
السرصال ا'ستتادا السة أمل أمتها ممر؛ حتاثق فانكروا طالقا نحكٍإ 

بعضتمرد ذلك فن منها المجرد المغل ار اسادا المعترلة نأكومحا 
الزمخثرىونار الجزرا، بوجود الامحقاد عر لكل٠لام الالأ؛زلبم اعلأم 

وانكروابوجودعا اعترانه مع الأمان تأمرش م؛ للجن ان يقول من نحد 
شي،اّلمام ثم لكن اذا الأ اللهم له ظثٍر لا وانه حقاة للحر ان ابما 
ولكنالوجو• بعض مر يه المحور اوماثزة اواشمامه اومنيه خار 

اليهنوالرعاع الحشو كبه الا،تحان سيل عف ذلك عد اه ينعل قل 
يعبثونولا ذلك الى يلتفتون لا الثابت بالقول والثابتون نفثهن وار 

.الامراتيليات من موقفهم ب. 

احد^١١، ١١لكن فبينما متضعل فغير الامراثيليات من .وقتهم أما 
نمجراوان المقرين كثيرمن ار سترمالوا لا I - ! يقول المعتزلة زعماء 

عررواية يمر يقول منهم ممرا فان مسألة كل في واجابوا للعامة انمهم 
وليكناليهم أحب لكن عندهم اعرب الممر لكن وكلما اصامحس عير 

وابوبكرصاليمان بن ومقاتل والضحاك والمدى والكلي عكرمة عندكم 
صوابهمار واسكن بمسيرهم اثق فكيف واحدة محبيل ر الأصم 

المعتزرالزمخثري نرى ونحو* النول عادا يقولون وغم* النغلام يينعالكن 
ادامحما متيدتة غير اوقصة اصرامالية اوحرافه امهرر. يايراد بأسا يرى لا 
بلالقارل'، منهجه حالف وبذلك اعتزاليا رأيا تخالف ولا نبيا مملعن لا 

الامثاطاحد قمة مثلا فهويروى بطلانه يفلهر ما القمص من ليروي 

. ٠٨ص ١ س اكهرمتام ; والحل )ا(اللل 
.•٣ ١ ص ٤ -م للزمخشري : امثاف نمير )٢( 
.لكرون الملام صد ت  ٣٤٣ص ١ ج الجاحفد ; الخوان )٣( 
٢٨٨ص ساص رمزي : الضير ص م واثرعا الاصراثيات )٤( 



»يمنا لهم اه كح اخوالهم يبض بجنهم بمرق ان الد ازا الدين 
منالكوعم انمض دراء س خرجوا حش ومنا مة مه ماردا الأرض 

٩امرئ ليلة زارهم *د . نيا وان ملتنا ستملون ملمون حتماء 
ا،ررالأملأمالقرآنوبمص يضآيات وعلهم ذآموا لأ *مريل وعرفهم 

يهللالهاوصؤح •ع يضعنها يما التمة مذ• عر يمغب ولا ، الأخرى١١
نفقاولوابتغيت ظه يعول منيا لها نجاد اندك ولا 1 الألومي قال حش 

فم اوملما الأرض في 
بالماثورالنمير — ج 

ييينككون فهم اا عجيا عوقنا يالماثور التمسر عن عوفنهم دكان 
ارانمحة *ي درجتها علت وان • ؤيكذبرلها بعبادتهم تمعلدم الص الأحاديث 

التابعياعني لا رايئها تجريح ال عدا ؤيتجادذدن بل • باّللأ يوولونماتأييلأ 
مااذا هذا يفعلون ه الرسول عن رئاء الدي الصحابي بل التابعي تابعي او 

بلالضعيفة بالأحاديث يتثهادون بينما مبادلهم من لبدل مصادما كان 
.الاعتزالي ميمهم لتمرة بالواحد عليها ؤيعمون المرصوعة 

الأيقولون. كما - ناتئا اتخذو* الذي العقل هذا اين الري ولا 
ركاكةمن فيه يجدون حينما الحديث عذا ضعف يدركوا ان به يستقون 
مداصحة به ييركوا وان اكؤية البلاعة عن يعده  ١٠العض وضعف الأسلوب 
مجماالوحي ينابجع س وحكما المرة نور مس.ن س به يوجد لما الحديث 

نيالمحدثين ائمة افرال الى الاصتناد بله . اليه بملخثن السليم القلب يجعل 
.وتضعيفا محي،حا ومتنه صني• 

احدعممقياس ان على - يقينا - ا؛ول ان واكاد تدل مذ• ملربمتهم ان بل 
منهجهكان بل - يزعمون الدي - منهجهم عر مائرا يكن لم ورص الحديث 

•الهوى مهج 

،٢٤.  ١٢٣ص ٢ مد ; الكشاف مم )١( 
. ٨٠ص ٩ - ج للألوم ؛ العان يوح )٢( 



سمارأيته اركثرة اصتتادا امله واتما اءت؟اءااوءصسة *ذا ايول ولت 
اتوللا باحاديث ونمكهم صحتها على •طق صحيحة لاحاديث ردهم 

•ممرما بومع الحديث اثمة جزم يل معينة 

شالحقائق تلك يجلولهم نور س بصيص منهجهم م يكن افلم 
..اليهاانقادوا الم الظالمات 

احاديثيمض الى هنا اشير دليلها تدكر لم تهمة تلك ينال لا وحش 
صعقتصحتهاواولوهاتأؤيلأباطلاواحاديث شككوا؛ي اُ صحٍحةوانكروها 

اشارةمقام ها المقام اذ بايجاز هذا اذكر بها واصتتمروا اوونحمت يرحنها 
•الأ ليس يميه 

نرلضعف لا الروية احاديث اوتأولوها انكروما التي الأحاديث لمن 
ورواهامتواترة انها مع ية الرؤ انكار مر لمذمهم لمخالفتها له منيها 

البجليرا،د عد بنر حرير حديث وهها راثم؛هرا، والمسائل الصحاح اصحاب 
اربعليلة الئلمر الؤر ينفلر جؤإ الض ّع جلوما مما ٠ - • قال عنه اش رصي 
مرنمامون لا هذا ترون كما عيانا ربكم ّترون انكم ~ • قتال عشرة 
لمكله هذا ومع صحابيام نحوثلاثينر الروية احاديث روى وتد ، !١٢رويته 

الجبارعبئ فالقاصير عليها واطلاعهم بها علمهم ح المعتزلة لدى القول تلق 
الحنصاحننوا لالذينر ؤ تعالى لقوله نمير• عند يقول المعمزلي 

انلجوابنا ؟ المر م دوى ها على ية الرؤ يها المراد ايس ا • ، ٠٩
وهذاعليه المزيد جنس من الزياية فنكرن الثواب م التفضيل ؛الريال؛ الراد 
وعندهملهم ئلك بمح وكيف . بذلك كهلعهم وهوالفاا٠رفلامض مروي 

،٠١١؟ انمض على نياي؛ تجل فكتف الثواب م من اعفلم الرذية ان 

عف..تنثر )٢( .  ٢٠٩اتجدأاyحالأمراشرح )١( 

.٢١٠ص اللحاؤية العشالغ شرح )ُا( 
. ٢٦: الأية من يونس صورأ )إ( 
١٧٧محمر الخار مد القاضي الطاعن عن المران تزثه )ْ( 







)و.ناتللضا-م(>ا<

يهمرماأدى المالي المعتزلت مت،ج عليه لماكان محان الاشار؛ ط• م لمل 
.التة ا،ال لاراء مخاللة اعور م المتهج ذا ايه 

والخاصالة امل اذكرحكم ان ال٠وصوعض ^١ ٤٠٥١ان اييد ولا 
اضريل له الة امحل يدكرآراء اطل ان - ابما - اييد ولا سا ميمهم عر 
ممار ٠٥٠١رحمه تيمه اين اعكب الجا٠د•ين المتن علماء س واجد رأي عر 

وليسيليه القرآن الناظ حملوا ثم رأيا امتتيوا عولأء مثل ان 1 ت تال ث حب 
رلا الممرين انمة من ولا يإحان لهم والتابمين اكياية من ملف لهم 

.C تمءرعم>أأ م ولا رأيهم 

الهديمةانمعلة الدرمة الول 

لاساء عر متصورة ؤرمحهم الجزلة عولأء كرامة تكن ولم 
ايامونوالحممعهد ر يولتهم ايام المعتزلة لأن العامة مكروهمنمن كانوا 

المجونمتهم وملاوا يماءهم وامساحوا فتة كل من بالناص عموا والواثق 
.وعامة عانماء الاس عر مميلا عتا دكانرا 

وذللئsالقرآن بخلق القول اب٠لال ار اه وفته الممكل عهد جاء فلما 
منبتوفيق ذلك عاماوكان \ ٠ ميأ الملمون عارمنها بعدان م  ٢٣٤منة 
المعتزلةمحي العام الرأي فو؛ من راى لما ثم القول بهذا افتتاعه بعيم ل اه 

فامتقدم٠ اه رحمه الميور تال نصابه ار الخق قاعاي لهم الناس وكراهمة 
ياحاديثيحدثوا يان وامرمم واكرمحهم م ىلاي١٠واجزل مامرا ار المحلين 
عليهالثناء م و؛النوا للمتوكل الخلق دعاء وتوفر . .ية.والرؤ المنان 

. ١٨٦ص ١ _ -؛«اس )١( 
٣٠٨ص المم مسة  ١٣المجلد يمم لابن النتاؤي مجمع )٢( 







ونمرموتميد الشنق ي انكماش حالة ني كازالعلم القتر؛ تالكؤ ش
العالممانا• •1 ذلك .لى أمحق . الحال *ذا عالي الأم واسمر الغرب 

منهاندكر انمليسة الحروب يعد وحيته انهكه حروب س الأملأم 
سالكمحر محبملهأ ايديبمم علي العياصية الدولة ؤبمتويل المغول هجمات 

،ايامء ثلاثة أزرق صارعاو٠ حش نهردجلة م العالمة للكتب ورعيهم العالماء 
الأملأمالعالم ضعف الى وكرما الأمور مد• ائت المؤرخون يذكر كما 

الامتهامالى وعنايتها ءلاءت٠ا وجهت الم اورؤيا الى الخلية الحضارة وانظنال 
.ونثرها

مهااحلد يمر؛ . انهمحه ام الحروب هل بعد الأملامي الخالم عر ثم 
عاوبفتداعوا الأعداء على الغرمة تغن فلم والخمول ؤآثرالكون الدعة الى 
بلارؤحجسما اصيح حش وشربوا منه فأكلوا تممتها على الأكلة تتداعى كا 

الميل.مما، غنا؛ اصح بل اوكاد 

امتغلتالم الأوروبية الدول ماء>لر* تحت الاصلاعية اللأي وامن 
ودويازيزاللاثرات على الامحلأم الخالم وا،،ت؛؛نفل بثرواتها ونعمت ح؛راتها 
عنالموال الى وبامحر الحضارة بتلك فانبهر الصانع ومحجج الدافع 
انميفقد الوال هدا لمثل الجواب اعداد الاصتعمار على بمن ولم اصابها 

المالمساجد م وجمرو؛لائفه الاصلاح عيادين عن الدينية الثقافة اصحاب 
شالاجتماعي التوجيه وادوات الحكوعية عموماواٌ؛ح>ت،الوءلاأف روادها فل 

الاصتعماروتثيعوااحضان م نثاوا الدين الأُر؛يةأأ، الثقافة اصحاب ايدي 
عنفضلا الأملامية اللأي من كثير م التعليم اجهر؛ على مهلروا ؛ثقافته 
المكنةالوماتل بكل واللاديثية التغريب لشر الدالة الامتعمار جهود 

الخصورفي اوروبا حالة تقيه الأملامي الخالم حالة ان اكاس واومموا 

،وثردتتا ١٣٦٨رجبوآآ  ١٠الجزءان  ١٠المة الأ-لأس المدن )ا(مج،له 
. ٣٤٧٧المقلة#متلهر احمد : رفهارمها الملمؤة 

. ٢٠٠ص ١ ج : العامر الأدب م الوي؛ة الاتجاهات )٢( 











•Jlaتجاؤزت فاذا به خاصة مادامت له ملكأ تمح الرجل حٍا؛ ان ذلكم 
اعتاقم امانة منها الحديث فان ااتارح *ن جزءأ حٍاته وامحت المرحلة 

أوتزلفأوتعد، ءٍرتجن محن الحلمة قول الأ محتها رتايهم لاينك الدارصض 
والحمتةالحق ت؛ول بجنهما ومط الحق والمنهج شال ؛كلامامحئهج ^ ١٠^؛

الحميمة.نور أعيتهم يجهر من يك بح ومهما الٍه انيا مهما 





tاكر٠ذى علي I د ص س وعلومه الحدث كتب ر اجد ولم 
المحدثمدا كان مواء ءلالب اتى بن على بن الحسين الى سه U؛*/، 

•مغمورأ أو منهورأ 
عليبن الحسين ؤمحن خراسان محبموس » الترمذي ا بين علاتة اي ثم 

ا؟ عكت من و*ر؛رشي عنيما الد رصي ٠لالب أبي ابن 
الميلار الآ«سانة من الصادي ابرالهدى يكتب ان عجب فلا لدلك 

.; تاثلأ رضا رشيد 

 Iولواللعنة الدين جمال المتافغن بثقاشق ٠لافءة جريدتك أرى تي ا
الدولةدوانر في لمتا وتد ، زوراينعمها كان التي الحسينا الى به تدرجت 

. ٢١١!. . . الشيعة اجلأف من زندراتي ما انه رسميا 

إلؤ دسه من محل النمب بهذا للرجل محل اى عذا بمد نغول نم 
عسيرئكوانلر ؤ ت تحالى بموله منه وخوطب  ٠٢١^امماكم ااد< عند اكرمكم 

اّمول

سالءٍا؛ المرمخ يصادف ما وأول  ٢١٨٣٨- م  ١٢٥٤سنة ولد 
منقرية آباد اسعد في ولد عل مولد• مكان بي الخلاف غموض من الرجل 

احدىمدان ترب آباد اصد ني أو ايناستان ش كابل اصال من كير ترى 
تالكا مسه. ينسب ان اثر واتما افغانيا لا ايرانيا فكرن ايران ٠تاءلعات 
أوقدتهايراني شابي والد• أوان صٍاسٍةلء، لاصباب تأن افغانار - بروكالمان 

ص١ يد رضا رشيد محمد للمد : مأسءود• الأمام الاصياذ تار،خ )١( 
. ١٣; الأيه \سم\ت صور؛ )٢( 

. ٢١٤الأة: أفراء )مأ(ّرر.
.١  ٠٣ص ٤ بد كارل؛روممان : الاصلأمة الثعوب تاييخ ر،( 



٠فزوج افغان بلاد ار حي 

حنتما اذا امحمية رجل أي الرجل اصل ص للمصث ان ولا 
اذامحذا عن اليحث تلزم هد ولكن ٠ محيرته وامحستتامت محريرته رممت عقيدته 

غموضمع غم، ار شه ونب اصله نسيه اراد مواليي الرجل ذلك لكن 
المسبلمعرفة هدا تحري الماحث على فيجب وانشهلته وعلاقته اتصالاته في 

.وراءها ما الأكمة وراء كون فتي التعمية هد، الى له الدافع 

1-واصله الرجل سمة في يارزة تراعا ثلاثة ا*رر فهناك اذن 

رصيعلي الأمام الماب من قارصي رهولغظ ٠ صغير I والي، امحم ان : اولها 
اكيعة>أ<.بجن إلا يوحد ولا الثيعة محي محه اد 

طريقمن عنهما ايد رصي علي بن الحسين الى لأنتابه صحة لا انه : ثانيها 
 Iالترمذي لي ع I علىباطالة قيامة لاصناء هذا اثتحل وانما

شحصه.

انبعد ما هدا لما وميتضح نمه يشب كما افغاتي لا ايراتي انه ت ثاكها 
•ظاهرت ء؛ر لامحجاب أفغانستان إل شه نب -ؤإثما اد شاء 

m'.ان انعانشمر الدين جمال 

نمهعن به تحدث ما الأ هدا. الرجل. نثاة ١>؛،;^ مصيرا نعرف ولا 
الملململلب والد، ه اجالعمر، من اكامنة بالمر لما انه مثلا فنالوا تلاميذ، الى 

علومافتلقى مدركته في وذلكء قريحته في اشراق به المناية قائد بتربيته دعني 
مجنعقلية وعلوم الشريعة وعلوم المربية الملوم فمنها جمٍعها في برع جمة 

.والتشريح١۴، الملب وتظريات رياصية وعلوم وفلسغة متلق 

• ١٩ص صاض مرجع الرازق؛ عد ممعلغير )١( 
.١ ١ ص خان اد للف مرنا ؛ آ؛ادي الأمد الدين جمال )٢( 
٢٨-  ٢٧ص ١ ج رمحا يشد للمد : الأمام الامتاذ ^ )٣( 

٧٧
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صيرواوغرت انجلترا تمحل صدرمترقيمان عليه اوغرت قد اليد كتايات 
ارؤيالاصاتة حكمه زعزعت ار تزلي اليد كتايات ان لاعتتاس ياشا ترقيق 

النالسنةتعلمه م رأوا الذين الأزعر عالما* من *نرذأ ااسيد كان سد عدا 
مريةجم|ءية ريي انه I ت القرار قي وجاء الأمريتقيه محير ذث آراثه ومعفى 

الصورةانظر ) والدنيا الدين ماد علي مجتمعة المليش ذوي الشبان من 
المالبعض عليه فعرض ايران تنمحل اتاء الاخر٠ الي نزوله وعند ( I ١ I رقم 

•م( ■ ١٨٧٩م. ١  ٢٩٦)منة آباد بحيدر واتام الهتد الي ابحر ثم فركه 

:لهط ام 
Iالدعريين علي الرد I ر رمالة خلاله الق عاما آباد حيير م اقام 

كلكتاالى آباد حيدر من نقل مصر ي العرابية الثورة قامت ولما بالفارسية 
شا*حيث ار يسافر ان له ابيح ثم يدا فيها له ان الانجليزية الحكومة لاعتقاد 

-م  ٠١٣٠ ر باريزمنة الي سافر نم اياما بيا فأقام I لدن ٠ لونلرا الي فسافر 
>١٨٨٣

تارص بم
الونشالعروة جمعية عهدت سنوات تلاث عن يزيد ما في؛ايئس اتام 

الذيعبد* معمد الأمام فاستدعى I الوثبمى المروة ا جريدة ينثى* ان يها فل 
لياستهامديرأ الدين جمال وكان الجريدة فاصدرا سوئنا في منقيا كان 

تلثلم الجريدة ولكن م  ١٨٨٤م-  ١٣•١ منة كءرير>ا ربا عبد، ومحمد 
محمدوعاد توقفت نم لها البريءلا؛ي الاصممار لمحاربة امهروايام سعة الأ 

متدليا؛اريس ن؛ الميل ومكثا الميامة يجمرمعتزلا الي ثم ٌوريا الي عي، 
ناصردعا، ثم ربان الأوربي بالغيلموف باريي ز والتي لدن وبين بينها 

. ٣١٨٨٧م_  ٤١٣٠ ّئة اليها فاتجه *لهران الى ايران شا0 الدين 

٤٦ص الرافم الر."ٌ*>ا مد الافماني الدين جمال )١( 

٨١



ثران ابمم
والمجهيونالامرا، حوله يتزاحم ، ادمبجه الثا، اليه و؛وض 

ناصوالثا* لكن . الم1مونةآاأ صلك ر كيرمنهم تقلم من وتمكن وامرا• 
مما الميل فايرك ونثامله جركاته من يثب وداحاله حيته منه اوجس الدين 
. ٢١٨٨٧صتة له ؛آذن رؤبميا الى المفر م فامتآدل شه 

؛ا لومهؤي 
الصحفعبر المعالات من كيرا نشر صحني نشاءل رومسا م له كان 
وتدمكنوالمياسيين بك؛ارالملماء ( لنجراد 1 طرسرج م واجتمع الرومية 

تمر•ار دعا• الهممر ان حش روميا ش مكانة الانجليز لمياصة ص له 
بملرد*موفلغيه ٠اوءزار ما، ناصرالدين ماراب منه ضيلأرابه معه وتحادث 

. ٢١٨٨٩ ١٣٠٦منة بارص ار فاتجه 

ض،بدنخت
بالغا•f الانءا بافارياI ميونخياًمة م النش اربائيي •لريته دم 

بارييمعرض الى فاعتزربذعابه ايران الى العود؛ منه مللب الذي الدين ناصر 
. ٢١٨٨٩- ه  ١٣٠٦منة ^٢، فذهب الشا، عليه فالح 

:ران يام 
وافكار•مادته وتلتي يه الاجتماع الى الناس عاد ايران ار يصل لما 

ايمفلما القوانين من الخصر لرمحح موافقا يراه ما بن ان الشا• اليه وعيد 
والغلنونالشكوك صيكرن.ميدأمفعاودته حكمه ان رأى ذلك بعد الشا• عليها 

فربالخظيم عد شا، الى بالذهاب فامحتآذن بهذا معر الذي الدين جمال في 

• ٢٠ص الدهم، ب )١( 
. ٠٠ص ١ ج الأمام الامحتاذ تايخ )٢( 
٣١ص المحزوم محمد الأساتي. الدين جمال حارات )٣( 

٨٢













عدالملأتكة ورننت ، ١١!الدنا؛ ؤسغك فها بمسد نى فيها أئجنو ا ونفاق 
اذواتهااعماله س سيتات التذكرباثي ولم ان الأتش الطعن س الحد محيا 
الضيرفي بمضي ثم ٠ الوماء ومنك الماد الوصمض لهذين بالب لغوا 
الملأتكةافهم تعالى ايد ان المعاني وإسط ا يقول ان الى المنوال محذا على 
لعملالاسعداد من الأسان ومو الأرض في حليض ش ما علمتم انكم 

بالقيمتضالأتيان عن وصرفه لصونه اعددته ما وجهلتم الدماء ومحنك الماد 
غلىخوضز م كلها الانناء آدم I قتال العلم ومو |لأ اJازمرتءن 
.أرا<رآ< تب؛وو كثي !ن ^^٠؛ Lنم١، \_• 

اذالهدمد على السلام عليه محاليمان غضب ٠ فيقول احرى ؤبمرآيات 
ولاملفق غير ِ ، ٣٩نجن ثإ ننإ من جثك ؤ فال حضر فلما يجد، ولم نتقد، 

لجدتإني ؤ والحكام الملوك •ع الجوامحيس اكثر تنعل كما يكذب مشوب 
ومعقدهمدينهم ه عظيي غزص ولها مء كل من رأؤيت تنلكهي انزأ؛ 

فلماا ذلك يعد بمول نم I ه اه دون من للشمس سجدوئر وقومها جدتها نؤ 
الملأايها نا قان وؤ الأمة مجلس نورا جمعمت، محا ملكة الى الكتاب جاء 

مجلستداول ان ويعد ه سهدون حم امرأ قاطعه كنن ما امرئ ي ائتؤيي 
منعندهم بما مجلاتهم من احماء واسخرجرا - مثلا اليوم الوزراء - الأمة 

بماسليمان محارية امحكانهم في انه وانبوومحا الملكة اعلنوا الحربية المعدات 
ئر؛اولرا ثحن ثالوا ؤ الحرب اعلأن على وافقت محي اذا القوة من لديهم توفر 

فينوليعد بمضي ثم ه، تامرين ماذا ثائمحلري نددوالأمرإمحك ياسٍ وأولوا 
 Iيريهاان واراد بالحرب اذلة وقومها الملكة لاخرأج وتحفز الهدية صليمان رد ف

-مثلا طيارات - بأمر، وتجري يتليها رياح من له تخر وما التوى من لديه ما 

.٣١الآص.ٌ من التوت محورة )١( 
٩٣- ٩٢ص الأم الدين جال حا>ات )٢( 
.١^٢٢ من انمل مود؛ )٣( 

٨٨





وتنومحيوان من مها ؛ا المتاء ؤيعميا الارصيت الكرة تخرب ؤيالتتيجة ماثاة 
.|>اأ 1ءالم ال1ٍ4.ةوااد 
.ذكرت ما غير نمير• من وجئت وند 

>4ئان م، من عنم نا أن واعلموا ؤ ممار لتول تمر• 
. ١٢٢ص الخا>ات م الأيت ٩ شن 

الرد؛م ^١٣٢ مة ثن انتقنتم •ا يم وأملوا ؤ مذممار وتمم• 
•الوهمص^ا 

مامحروا خص بمومء ما محو لا الله إذ ؤ ممار مله ونمير• 
*٠ الأمم ر اث متن ا متاك م الوس ارو؛ ر ^١٤، شهم 

احعءأممناحد لم ولأني مرادنامه مسيرملأنه ييان مر اءلالت وانما 
٠له وترتييه جمعه عن فصلا نمير• ار ايار كتيراعنه او ل4 آرحوا 

I السامحم نشاطه  I
كانوتد الادناني الميد _u عض الغالب مو التثاط مدا ان مما 
مدةاليه المعي فه عر وأخل افكار• اله وجه الذي الياصي مغمي• 

حىشؤونها عر للقيام وميهها سها س املامية يولة موانهاض حياته 
وتد!١٠، شأنه فيمدللأملأم ابميه ياليول واليولة العزيزة يالأمم الأمة تلمض 
انهاوقدء1ن مزاجه لأئقهامع المامٍة التورة ٠ غاياته سو الوسلة كاث 

.١ ٠ t ص المخروم مصل الايغاي الدين جمال خاملرات )١( 
.ا1الأمماومنالآيه:)آ(-ودأ

. ٦٠ت الأية من الأنفال مود؛ )٢( 
.١١:الأيه من ارمي -ور؛ )٤( 
٣٤ص ١ ج رمحا رشد مصي للمد ت الأمام الأمتاذ تاؤيخ )٠( 



.يضه ما الى للوصول الطرق اصرع 
انيرى الذي عده محمد تلميذه — عدا — الامالوب ش حالنه وتد 

.المياسين الثورة لا التعاليم اصلاح عي الوسيلة 

الىالدعو، 1 يدصواليها وكان الافغاتي الى ثب الي الاراء اعم ومن 
العالميول لواتها تحت تنضوى اسلامية جامعة واتامة الأٌلامية الؤعدة 

-: واعداثها كلمما توحد الأسلامي 

يدلما تلاميده ومقالات مقالاته ني ارى لأتي اليه تتب تلت وانما 
الشرقدول تجمع الش الثرئت الجامعة بل الأسلامية الجامعة يريد لا انه على 

كلمةعلى يعلق رصا رصيد الميل فهدا الأستعمار صد المة موغير مسلمة 
الأستعمارلمقاومة شرفية جامعة تأليف لوجوب تشيه عدا 1 قاتلا الدين لجمال 
علىاشتبه وتد ٠ آحر هوصع في محمول ٠^٢، فيله احد فيه بمكر ولم الرثي 

حدمتهاوظنواان الونش الروة جريادْ م الأسلامجية أمراللهجة الناص بعض 
بعثارة- عبده ومحمد الافغاتي يعض - الشبهة عده فازالأ بالملمين حاصة 
ان1 امين عثمان محبمول الوثني العورة من ٠ الثامزم العدد في نثرت 

الماصيالقرن ائاتر ش عبده ومحمد الافغاتي يشيعا كان الي الجامعة 
فير وائما الغربيين الكتاب بعض تمحبمم كما الاصلامية الجامعة عي ليت 

.I  ٢٤١!الشرقية الجامعة I سئمها 

الىانضم حيث افغانتأن ن، المياصي تشايله الافغاتي اليد بدأ وقد 
•الترجمة أول في اليه اشرنا ما على علي شهر صد اعفلم محمد 

سنةاسماعيل الخديو عهد ش الافغاتي وصلها فقد ممر في أما 

٧٣

. ٥٢ص معمول : الأي؛اتي الدين جمال )١( 
. ٢٩٢ص ١ ج رمحا رشد محمد ت الأمام الأستاذ تسمغ ١( )٢( 

س:;تُ:;هم<جساسمس,،ص



-حكماالراسي الرحمن عال المؤرخ يقول كما - حينثذ الحكم وكان  ٣١٨٧١
مجلما ٣١٨٦٦سة انشأ اسماعيل إن حنا . للحرة ئيه مجال لا اسداديا 

. ٢١١!سلطة يملك لا اصتثاري مجلس ولكنه النواب شورى مجلس ممي 

وكانوايتناثلونطلابه بض المامي الوعي بدابث ما اول الافغاني فبدأ 
؛يالسلة حجاب وحفا عقول وانتبهتا مشاعر غا<ستذلته بينهم يتول ما 

وات>اونتاالجرائد ؛__ ار الشعور يذا ومري البلاد من متعددة اطران، 
الأتلأم>آ<ارباب وكثر الكتاب فتنافى أحرى 

العرا؛يتر'آ،الثورة شرارامته من الأولى الشرارة طارات٠ الحين ذللث٠ ومنذ 
الخديواسماعيلعلى للتضاء ومعه *ي ما كل الدض حمال الميل بذل وقد 

ووصلبل اليه الأمر صار اذا الأملاح على باشا توفيق عهلع ولي مع لاتفاقه 
وجودلملم - عبده معجمار يقول كما - تنفد لم لاغتياله حaلة تدبير الى الأم 

الريتاريخه فى بلنتح عذا الى واشار I بدللتا يتكفل الذي الشخهى 
نفه>ا'<الأمام يهدا واعترف .صر>'أ انجالترا>ء< لاحتلال 

الخديوتنازل أن بعد مصر ر الئامي الأفناتي نشاط وانتهى 
.بثنيه دام الدين تنكرلجال الذي باشا لتوفتق اماعيل 

مجلةفيها انشأ ادي باريس في احرى مة الميامي نشاطه ظهر ثم 
بحماسالبريهلاني الامتعمار لمحاربة متبرأ فجعلها ( الوثقى لعروة ا ■

٠شدد 

. ٢١ص الراسي ارحمن مد ؛ الافغاتي الدين جمال )١( 
.٣٨-٣٧ج-ص رمحا رشيد محمد للمد : الأمام الأّتاذ 'الخ )٢( 
. ٤٧ص الأول الجزء رضا رميي : الأمام الاصتاذ تايخ )٣( 
.٠ عد، محي الثخ له ما عر ورافق راجعه I التايخ *يا غلاف ٠^٠٠ كب )،( 
فيهما عر ووافق يراجعه المتربلنت ممر انجلترا لاحتلال الري ^ ١٠١١)٠( 

٠ ٩٠محن ٠ مد. محمد الشخ 
. ٣٠٤ص ايابق المرجع )٦( 









الماصونيةبه سنر ما وعدا ، اسة للأنالعامة والمصلحة الأخوة لمدا 
.، ١١٠الاجتماعية 

انحاءكل ر المنشر الماّوز المحمل ان I الرابع اJروتوكول وني 
عردانرن نحن اش الفانية ولكن . كقناعلأغراضنا غفلة فير ليعمل العالم 

الدوامعر تزال ما قيادنا. مركز وقي عمدا خطة ني القرة  tjjkمن تحقيقها 
.، !١٢كثيرأ للعالم معروفة غير 

عياموني ايلنعارتا التحررية الكلمات ان I التامحع البروتوكول وفي 
معبرةنصرغها بل ، شعارنا كلمات سدل لا ومرق والاخاء والمساواة الحرية 

وفكرة.، المساواة وواجب ، الحرية حق ) نمول وموف ، فكر، عن اطة بب
الأمركلحميمة في نددمرنا نكون وحيتتذ زنته من الثور متمسك الأخاء(ريءا 

زالءا نفلريا الحاكمة القوى تكن وان ، قرتا الأ الحاكمة القوى 
.قاتمة 

فيهنصل الذي الوت يأتي أن والى I عشر الخامس البروتوكول وفي 
فيالأحرار اّونيين الخلايا ونماعف نتنيء أن سنحاول ، الملية الى 

ذويانه معروفا يكون أومن يمحير من كل اليها ونجيب ، العالم انحاء حميع 
ماعر منها نتحمل الم الريية الأماكن سنكون الخلايا وعدء عامة روح 
.!>،< الدئية مراكز أفضل متكون أنها كما أحار من ريي 

—الصهيرنية اهداف ^ن الالية الصهيونية صبة المامرئية كاست واذا 
زوالتحكم بأكمله العالم عر راليطرة الأديان عدم - تخني احالها ولا 

القوىكل وتخير العالمة اليهودية مصالح وفق وشعوبه واقممادء صيامته 

صاكونم خليتة محمد : م٠ءون حكما، يروركولأت : الهوئي الخطر )١( 

. ١٣١ص اس المرجع )٢( 
.١٤٤ص اس المرجع )٣( 
. ١٧٤-  ١٧٣ص الماض المرجع )،( 
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ء«ءآهءك »مءء ِعع 
حخمٍ»ً  ٠١٠٠مهتم 

#ا.أ؛ء؛^^^ءم سب ّءبم ٠ ع ٠ حَنٍ ٠  ٠
•—٠٠٠ج ىوكَر صذَءء 

؛أَء. ٠٠٢٠٦ >ءمءبمت'ومم بِس  ٠٠٤

رس'بجث؟كمحخوص ٠٠٠َحِيج 
ُو^^له'* ٠ ِ.ءثك'*ٍءم بمسءةآحه ريمس 

يمءبممح<*إو،ءحءيمهَبم ذ عحس 

صّ*'ّهك^^نسصبه.رمجب»بّجٍ^صسحء»َ 
ءَ|«ء»ساا<ءِ,را-ء لإ^^ةةلآ بمحّسو؛هّ،•  ٠٠٠٠ ٠٠٠٠؛^٠٠ 

َاَككِأٍ^َيحنء1ء*ص مممم يصِم ِء  ٠٠٦ه^أصٌ 
ِر\-بنكص^^ن انحهه م ٠٠٠حء.عتحءِءم جذء 

َبِرضصَبدسماحث 
*جبمم ٠٠١٠"٠^^

َاءَ ٠٠
م

ا(ر دهم  ٠٠٢٠



'ّكفث،ِامبمء »ءاِص بمِ 

حِ■ح v*ِءهممم ذ0َ صَ 
٥٥١٠٠

ُ»نحاّءءءءَ^َع 
0ءمبمة^^^ت؛خمسم بإ2؛هه ءءءحَج "َه 

ِا>ءَِيٍحس، ♦صّ حماصم»ِ مضض 

•مجبممَج♦ك^ِ 

حس»م>تتٍم2محمً.بص'مس«ٍسجم'ص  ٩۶١

ّححَ' طِ همبِسرب>< َبج ِممسٍم 
٠^ب،«ؤم«ءطمءث^^^" 7ءِ  ٠٠٠٠٠إع*أ-سضكمحً^ 

سمِس—،ص ضمهَ رآك،ماً 

يََاءس'*هسِاج 
«َص،م مكٌضممد 

سءمكبمءمءء'ءح؛ 

رمصء 

٠٣،



ورالموءٍنرا، الاباء يمطعة جزءين همر ٠ الماصونية الشيعة كنه ويان 
عومجموعالميم يعد الق يلأ المونيين شيعة محاب صير م  ١٨٨٠دنه 

.اامامرن؛ةأم عن الث؛ر نثرتها الم المعالات 
وجودم اليس وتلنا - جدلا - سلمتا ولاذاك مدا مرأ لم انه زعموا فان 

شرشكوكهما الفضيلة وسس0 الدين اركان لهلم يعون أياصوتيه نر اعضاء 
١احد اعترف يمد ييحدرما الماصونية اهداف في  جور-مروهو صوتيين  ١١

اتهمفمد I يمول حيث الماصونية المحافل م الأءضا» مولا. يؤمل زيدان 
وتشتيتالدين اركان لهدم نمى انما وانها بالكفر الماصوتية الدين رجال 

انهايقنتا و>ع الثثهمة مف عن الجمعية لهال اجلألما ف|ع نحن أما ، الفضيلة 
تلكعليهم تمح ريما قليلين أفرادا اعضاتها يئن الانكارأن يسعنا لا مئها يراء 

|م.١^٠^ 

سلمنا- برهان يه ستقيم ولا حجة به مم لا كله هذا ان زعموا فان 
٠الماصمة الماضية حذوا وئنا حللا. 

عتايخفيه ان الافغاني تلميد المخروم محمد الأستاذ اراد شيء أي 
ماتدر على فنختمر• , . الماصونية م الدين حمال انخرامحد أمجا تال| حين 

.الماصوتية الملريمة يه مح ت

.فاعلون فانا I ادينك فمك من ٠ منهج على نير ان اردتم ان ثم 
يلهجته تم تغيرت الماصوتي الحفل الى الافغاني لحول بعد 

ذلكفعل انه اتفلنون هذا؟ يفعل شي• الخوامأّألأي مته واحديترب احاديته 

. ٢٠٢شبميوص لؤبمى للأب الهرماصرن شيعت م الممرن الم انظركاب )١( 
ص،•١٣ابوماض ناع: بلا الماّرنه )٢( 

*اسءز،نصع*'اصتبدمءفهاسالأحلألالأطزي )٣(انمحاثة 
• ٢٠٢-  ٢٠١ص نيئان جورم ت الماصونية تاييخ 

. ١٨٠١٧ص المخروم صمد ; الافغاتي الدين جمال خا*لرات )،( 
.٦، ص ١ مد رمحا رشيد : الأمام الأ-تاذ ص ).( 



الزاتتةوالمعتتدات الخرافات وليتزع اعوردينهم س يجهلونه ما لهم لٍومحح 
لهملتول يتربهم انه ، كلأ ؟ اتحالهم س والمنكرات والدع ذيانهم اس 

 Iالأسيادبحجر وريٍتم الأسمال م نثاتم ت،و المرسن معاشر نكم ا
عبءتحملون وانتم الوم حس رالدماة الملؤك نبمن منذ رون ظكم وتراك 

قال|-ّاوبمكما,صان |>آ<ار الظالصن النزا؛ نءرالسنزممون>ا<لوم 
ثموالمالك والأكراد العرب نم والغرس والرومان الونان ثم ١^٠١٠ 

ؤيهيضنهمه بمغع جلودكم يشق وكلهم والعلُهن والممالك الغرنسى 
ولالكم حس لا الغلاة الملقاة؛ي كالصفرة واقم صفة، اداة ءiلا٠كم 
٢٣١صوت!

دخولوعن عرب، لمصردخول الامحلامي اكع الأيناثي اليد يند 
والروماناليونان يامتماد وقرنه واسدادأ اسيادأ نمير• حن عر العرب 

امرامانفلروا I متول حديثه م يترمل نم وامتدادعم والغرسى والغرس 
بمتعةشامية دمياط وحمون مسو* ومثامد تسه وآثار متفيس وهماكل ممر 

.أجدادكم وعزة آباتكم 

!١٠،فلاح باررشءد الشه ان ٠ ٠ مثلهم تكونوا لم ان وتشبهوا 

الىانممامه بعد اله يربهم الدين الخلمهن يدعوعوام يهولا اذن 
نهمهبممع حلولهم عويشق اذ الأملامي الدين الى يدعوهم لا الماموية 
ال، والغرنجس والفرس والرومان كالونان عغه بادا؛ عنتامهم محمض 
ومياكلممر امرام ار الفلر ار وانما الأملأم الدين ار يدعوهم 

تخممون.: سون )١( 
العمرم الأملاح وزصا» V، -  ٤٦ص ١ مد الأمام الامتلذ تاJ^خ )٢( 

. ٧٩. ٧٨ص امن احمد : المييث 
 )T( اس.الرجع
•اض المالمرجع )،( 















اردتماذا ؤيتول الأعجمي واللفظ الدخيل استعمال يجوز انه اليد رأى من 
عربيةوعقالافتصح كوفية تلموما ان الأ عليكم فما عربية غير كلمة اسعمال 

فيالمقصود كان I يتول وكان ، ١١٠التعريب عن والمنال بالكوفية كس وتد 
.!١٢، غاية اكحاة جمري نميرء الة يكون ان النحو 

والمجارياليهود س الخليهل مدا الافغاتي في والشكوك وممايثيرالربية 
كتاباتبدووونحع وهوماّر؛ي الشام نصارى من نقاش سليم ا به يحنط الدي 

بدعوةوعويدكرنا I ممحوللمصريين 1 عنوانه ي بارزء الماسونية اعداف فيه 
الفرعونيةالآ'ار ار بل الأسلامية الاثار ار بالفلرلس للممريض الانغاني 
.والاّلأم المسلمين عن لمصر مل مدا وش ، المصرية 

نشادوقفا حماما الماصونية ار الدعاء امحر س اصحاق وادبمبا 
صةالماصونية  viLLم،انتثلم الشام نمحارى مز. ايمحأ ومو مدا على الصحفي 
علينشايله وقفح ثم الخام ذلك، بيروت، في الماسون انشأ. محفل في  ٣١٨٧٣

مقالاتهبملح قام بل بهيا يكتفؤ ولم المحغ، بمص في الماّونية الى الدعوة 
كما- حياته من مة ن لأخر الافغاني كان فقد مدا ضخم١٣،وع كتاب، في تللث، 

كان; ؤيقول يترمع امحاق بالثا اديبا ذكر عند - المخزومي تلميذ. يقول 
وتركالفتتهمة وعنفوان الشثؤبة ش،مخ نحيه فخص ، الأدب، وزمرء الخرب ّلراز 

.، ٠١٠راجعون اليه وانا لد انا قاتمة وشجونا آصفة ةلر؛ا يا 

ممر٢انشأماؤ صحيفة أول ادارة الافغاني امني فقد ايضا مدا وع 
جريدةانشاء في مامم ثم ا ؟ مدا اصحاق اديبا الى  ٢١٨٧٧منة الأموعية 

ياممالافغاني وكان نقاش وسليم امحاق اديب رتاستها وتور لتجار؛( ا) 

.١٠٩ص المغريي الغاض عد الافغا؛ي؛ الدين جال )١( 
. ٢٧٨ص المخروم محمد 'الافغاي؛ الدين جمال حاءلرا'ت، )٢( 
. ٢٣٤-  ٢٣٣ص ماض ابر ; ناع بلا الخاموتة )٣( 
.الهامش  ٢٢ص المحزوم ممد : الانغاتي الدين جمال خا.رات، )٤( 



•ومارا، تلما انمحيغتن ماتين بخدمة تلاميف ؤيوصي فيها بالكتابة 

القوليمرق الأعلام اجهزة من التماري يمكن الاتغاتي نرى وعكذا 
.لهم لملمها الأتازات عر ليحمل الطابع ؤيفتح 

الخاصوطيه كوتجي جورج انمارى من به المحبملن ر•, وكان 
اليهوديومارون انحراني كوتجي الأ وفاته يحضر ولم . يهرديءآ؛ عادون 

•التهودأم حار؛ في يكن ممر الى تلومه دعند 
وفي، الانجالير ورجال المريب بالاتجايز صلته ءل؛ه الماحي وس 

احدرجلينلهومعهم الرجليالإنجل؛ز علاقة حتيلنة لي تضح لم انه الحقيتة 
داما، ماربهم لتحقيق لهم مطية اتخذوه سل عدوماذج اما • محالة لا 

.ودماء مكر لو مخلص صديق 

الانجليزينين بجنه صلة أول فان الرجل نائح من ما وحب 
لتأييدالثاني وانتمر علي شير مد افغانمتان في اعفلم محي الى انضم حينما 

•الهرب من يدا الافغاني يجد ولم له الانجليز 
وفيالمراية، يالثورة يقوموا حش الناس عليهم يؤلب كان ممر وم 

فيالانجليزله احتكار لأبطال الدخان تحريم على ايران مغم يحرض ايران 
تحاربالتي الوثقى العروة مجلة يتسء باريس وفي لاحتلالها تحهيدا ايران 

ؤيتريدؤيمرح بلائهم ش بمرح عدا و*و*ع علتهم وتنبع حلوا ابما الانجلتز 
■الترحيب مري يلقى ولا وبايئز لتدر• محن 

مانعايجد لا صاحبها لكن الوثني العروة نمليل الى أتوا انهم صحح 
منهارأ،ولاالخروج على ليساعده الامتانة قي منير؛ربملانيا الى اللجوء مجن 

. ٤٠ص ١ ر رصا رشيد محمد ليسد ت الأمام الامتاذ نائح )١( 
. ٦٩ص حض محي يصد ت الغرية والحمار؛ الامحلأم )٢(؛ 
t ص ١ ج رصا رشيد محمد ؛ الأمام الأساذ تارخ )٣(   i.

الامحلاميالعالم وحاصر  ٧٢ص ١ ج رصا محمدرشيد ت الأمام الامتاذ تاريخ ( ٤ ) 
. ٢٩٦ص ٢ ج ار-لأن شكيب 





حمألاا>>اىهظ'كي دن - 'لر>'نث 
انءملطمبم'وجىق -ر'0عمضطن آَ"م 

صلقاو زضرِآ رتمإت رمنر ءتن، ننشنا 
اسمتاشأئغهش س ,؛اشق 

اض— ضرا محمو ءسترظؤ>صطون■ طرف ض النا ر/ت-'ثه 
خلإقافبست'،بمضد•ن'مح 

'نممررُ؛لاتبهأث'ى.'ٌّمؤ*.بم ياِهب يا>_؛ 'مارا '/تيم 
ممثبءز'>>َامح، كا و'ض' »ِيداثى •للمَرم مءا اءِ 

ءضُبن/،ن ا6 ذاتحال 'د،'ح،>ت :.بء ل-لمنا ر* 
—هسوا'َؤتقحر'آئ ملنا-ءمء — أرمِ<'رهرم،ٌ '/ل 'ءحم؛رنات 

همر'مثارمأمءصل'ثم،ق — النام ^٠؛>^، ُثنن ا% 'o ثا نا 
امالاإغامءالِقءاروة اتجنم بم1،ُل-ترذ'س 'َ'م 
ممارحسماء ءآِءمق اُءمهم 'بَ!مبماُسم؛ دُل ؛■مض 

»لادمرحنام
ص

لءيِِحاب_ 

مرص 



سممإنحءه،هق'
.ع€س4(ومح،كق

١^^٧^ال>> ازصدتا 
1وامافىسو 

ومالجم؛ىضمومالملام بص 
ضمأنملء انم نيم رِفرل خءئ ملدآ  ُمسماسما ء،لءصئإئمرأن 

اآعن مِ-، /لبعت، يوم ًأا ُثُبض 'ل 
دطآاسهٌارمهكُبئثم 
مٍءالدبرذ ى ضاد رنن 

\o^_uم 3 ُوسملث مدا K ن مى 
ؤرلاممذرسمغ،رمراولأآ

اضمحن|رت 
ميءمِنءكانء 

،٨٨٠ْا.اودست 

>()



ليمولوهومحراتي الاؤدؤية الدوو جمع لدى مرايران ( ٧ رنم انمررة 
إلوتكب المردان صررمالا مالأ يربملأناش ياسمه وماوض أورمحهءا، 

.٨( رقم انحورة اظر ) الاتجلز الوزراء بجواب 
اكلهوربمغلهرانهمايحاولان يدرك وزوجته بلتن تأيئخ بتمس يقرأ وس 

منانهما حنينهما ولكن الاتجلز ضد حش ( الخرب ) تضايا مع التعامحلف 
وانثاءالاصلامية الخلألأ عن الرب كمل دعوتهما مذا واتمر الانكليز رحال 

ماوحد0 عزا و،ي الأملامية للخلاثة مقرأ صح لاتجالترا حليمة عربية دولا 

الاتجليز•ع يمماون ان لفه سمح وكيف بهما الافغاتي علاتة فما 
اربه الخدؤمن وزعم بزعمه وعويص الأسلامية والخلافة الأعلام لهدم 

الأملامية؟!الوحدة 

الخلٍر0والآلأاظالمنحرفةانمارات نالك الافغاتي على الماحي ومن 
بهايكن ولولم اليه وموجهه تلاميذ، ولكنهامن منه صائرة غير كانت وان ور 

فلميفعل لم ولمحه فارتدعوا ولخرفواكراعت4لدلك عنها تلاميذ• لردع راضيا 
.يفعلوا 

اللقاتيابراعيم تلميذ، اليه كبه ما ذلك فن 

حلامميومغرم مناص ومعدل روحي ورب ٌاستاذي ميدي لي واذن لا 
.( ٩ رنم الخورة انفلر ) أ فطرش ومحرر حلمي ومحور 

وآلهائد رّؤول يعد عليه وملما مصليا رضا رشيد اليد اليه ؤيكتب 
وآلمحمد ميلنا على واللام والصلاة افضال، على لد الحمد ٠ - فيقول 

٥٦ - ٦ t ص ممر انجثرا لاحتلال الري تاييخه م بلنت متر ى يروى )١( 
وتدض ءد» مضي تل قايس في اص دين حكاية سمعوا ت ان يهمكم كان ربما ٠ تول 

مثالض تادس تتتلم الاحتيالم عث الركن وتد ا ؤئتول الأيام من يرم في ذب كنت 
اإ٠ الدين ياص مناك. الناس بميمه الني الياس مشرور اياس ض ضممت اوربا 

١٧



سمبمسمٍانخممحهنَن 
االهسسإء انماى 'ممرماالارس 

همرب1إج/\ب رحمن هن| اللام بز 
اٍمار؛بم، JjXJaJب اه، )ضُضا 

نظ الممذ١ن رمالم مهَ سامت 
ءم،أنالماثء ^٠ ئ>اا ^٠٠، ١٠حمب 

٠لأوضت سار محع ب" اض بمءاًبمهم 
وتمُ>مم،مم ذاموا ا رمءءلاث 

اتانُرزث' ر؛ب ا ،محاساتجر 
رلمءٍِالهرم، ردوُ ص اح> رف طض 

بيمي ء1همافضئ ه المه 
الجموٌآشايم ٠^٠" ّ رسمالأ اب 

انمرمز. يُرهم0 ^ إئرهمرَاُا  موبم محَبمرن اد،حراب يهمزو0 لا 
صلبنامءا اتث الردرخ ااطاب 

ثئ'ؤهقمح7>ِح
ء<'ّ-أ,

اءاى 
٨٨٥١

مضِى

٨ر محم صٌ 

١١٨



4َمنتبثاااَمآّبا
 •"*y1 د _-r ،ررمحندنء،ا؛سممعاز هٌُم( ثء*.مُهم»ِدحا/، ث <؛
امرم؛ّآي*محٌجأ'"':ت'ب/ثءاٍهممبم ملئ 

مبىنميم،رنمحمم>ع
»ءبم>و'سمتسبآت-،'«؛ءن'لتج رءمءن'دنشم 

مهمغدُ>فبملأ، ثر س'دا •اُ'،م>زكنبغك'اغكبم*مببم'>م 
جالآتم،ن'،كا>--سمجضيرُررىد'يج مجزء'»نئإا مبتبم،ر 

هممح»لجنُر/م'عا '•نض/مءأما بمبّمتا>لبر*نمح 
ن•طواأمحأدضدسءإصبممحنل،ىت ررُُ>ت ض'نزام 

'نأَ'؛رّ»خ!رأ>>ممنص 'محم،ُمحمنا' 
يممماحءسم'تريمحجملإن

•مح>«أ،مممإعم'رنزس أي>نأ َثمءام 
^جاصعيس»ثصأذ'
ض'ثمزنرامكزصايلجمااصثانمحيممح

>ءتيمحت»نأزم'ضمحإاض.دمنماننجةسجُوض>أ'مكنثم 
ءبسممررمصبمحي»ءبسمبج• مممى'دز4ٌ-خامحرَ 

ء.رجخم«نجهمءكثت'|نيمبىءنحق ءتننهمص>ِءس >بممحصم، 
ومعدءمح*'ناعا ء»تار ردمت ُ'ثطءرصر ُدىُ ربأ •ض ^ ٠٢٠

ءيمِرظَرمسبء'ءتجد،ب >fjU ُخمرءاءض ءرص•؛ 
.أخمت^رهربمحثمنحبام»بممحاضأ'رسب 

٢رم •؛م'ررابمين( آ ٠ د؛،'َغ، 
اعووصءز،بمو،،> ٠٢|مُ؛،*ثرر|'ا"ينم'،سمببمُ فبّيرن 

مرس 

١٩!



>'دمهءء»'غعاوذا3ئم»ضجح*ر\ اما »،--درِ'-'ِ» ءم،دِ،نء<ا 
م4رنذنئبخزءءوح، راردث *.'ُ'بارهماس »ِتُُ-ا امبمذا'بو'سفا-و 

ةءمؤ ٠ رسناجن ٠ ديمىِسه ي ى • الزم ء'زن* زمم ٤ منم، اسثء١٠* ا>و 
ارممح>ت،ا>تنتَِِ( iJjAtي»!؛,ي ميت اى م ٠ بم*ونآب •؛^ ٠٠ب ٌب أ' 

٠٠٠٠٠٠ؤانياودهمزي ز؛-هم •} ومزرم ٠ ا'،اء4'ن-سَهم،)كبت 'َمع*رءامإ 
ِبماثش••ماماب مزهما ر«ه*اب'صَم t ءدممء'منِّ* نن ذ، 

ندواو'ئس*واما،-؛*ءدااغِر'. '.نر'»اد'لد1إ 
صنماكورمئ ءتمء4ِالج،»ت ض مينإ ينت ٠ بءتن«ثيىزا*محا'د لمز ^'٠،< 
ضاب^ذومح'ءد0ىدمبا ٠٠٠٠نمبثقارب ارأتاتا ج-ام 

خ\تنٌ'نتهدم»نمهمم| .بمرءلآ 
^_، ٨٠٠مسرء،و، ى ا نموءم«باظءثوطسو 

»»م'َ>ررار،ءغعُام،بخءعء»م،ءهم ياس;؛،نو«محنءذ ض»؛ابرن 
ُأبلتزم،صوسمعا:،ى'عتاَء،محمحبن»«ص'ءطِ 

جم»،ارمحش»ماءاب محامحدسر>،>«نامؤمَ'ز^وزاثثيى 
ءرما'ثبثماومحهام آنغنزم;)،مر' • صم ابنحن،لإ »صأ»بو ر'ارب 

ربءمحامحمزم ماَ'لزم راءُذاار'ءدارتإ*ئ ئ'ِض اثقضنرءٍي 
ثى ءم،  ١٠ن ب ابمدى ن رمحب ممم'،/أءمِمآ/مزتضءاص' م»ا 

ثمبملمتام،ءذماءوء،ّت• ا>،،>ياب'يثثضم؛ْ'نهنمم،،ِ، •٧ 
ََاممحئ>جصاَم»ذبضمأم

زمهمّ* ذ>بمّاكاثؤم ابمضس ٠همبم٠٠ثu٣رمحمئ*"ضنام  ٠٠ازمحّ 
ءَماهمءماَنيميزا همي ذُمحو»>ا;إنصرصا»_•^^؛* صءذدّمًثض،تا 

كمرء>ءءتمه ر؛،_< أهم؟ همئ ط ضام،/ 
ئن«ر*ءاتوماذم,،مءرءالأضضوِ،-َاتم ب•"-ضوص >1ضمحم 

مٍممحءٍحَر'' ز/*در.لج>يبم »ننءت ك''َنماا'ءابتااض 

(١ • ١ م رس 







المملىوالجراد المعلى القدح ذي المعللق، المد بل ميدي وعلى 
فيله الذي والاحان المحامحن مأوى وجنة ، ااعرفان متتهى مدرة ، الامق 

انال ا المجرد والمقل النرد الأمام نارمقض، كل ومن جزضن، كل 
.، ١١الأكمل،الجمال مر مجلي المليب الكلم مصعد الفيض ءهبْل I تال 

علىواحهلر واننلع موأشد ما عبده محمد الأمام الامتاذ اليه ُيكتب 
عندومندكره  ١٦، ١٥، ١٤، ١١٢رقم الصور انظر ) السالم عقيدة 

,اه ثاء ان عبده. محمد عن الحدم، 

ارمالني استشاره الحميد عبد اللهلان ان الافغاتي على الماحي ومن 
فأرجعهاليابان امداُلور حللب حب اليابان ز لشرالاصلأم آلعلما* من بعثت 
ينفرواان فاجدر الاصلأم من السالمين نغروا الخلماء ان I ل وتال عزمه عن 

٩.الكافرين 

ينمالذي نمه ومنها ، الخيل عدم بخشتته زواجه عدم تعليله ومنها 
.، ٣١٠الكونياك من تليلأ I يثوب انه ومنها ، الخلل ومحر المص وعز به 

اثارهذكرنا فيما ولمل ، ذلك اصتئصاء اردنا لو الحديث، بنا ؤيطول 
علىالخالمح كان وعووان لها والباعث المحديثه القالية المدرصة عذه لموس 

الأمامرجه الذي عو لكنه مرادنا *ي الش الخالخية الدروس لا المياصة نشاهله 
لوحملُت، مالكته حتى اليه بيدعا واحد الطريقة هده ار وتلاميذه عيده محمد 
ل.واعترفت ذلك 

.ترجمته وعد. عبده محمد تهوالشيخ وامتاذعا الدرّة عده امام أما 

. ٨٠ص ج رنحا رشيد محمد للسيد : الأLم الامحتاذ تارخ )١( 
الدينوحمال  ١١٦ص الاتغاتي معيد ت الايغاتي الدين حال النرق، نايغة ( ٦١
• ١٢٢ص الغريم، التائي ب • الافغاني 

. ٤٩ص ١ جء رضا رشيد محمد الميل ; الأمام الأّتاذ تار؛خ )٠١( 





جاوزان بمد والدء مزل ش القراءة وتعلم -  ٠١٢٦٠صة أواخر ش ولد 
بطنطاالاحمدي المجد الى بمدها انتقل متتض ش القرآن حغظ ثم العاشرة 
فيهاالتملم *لربمة لرداءة شينا فيها يفهم ولم وضنا منة ومكث التجؤيد كالم 
وآلدءالزمه ثم م ١  ٢٨٢مئة وتزلج صر محلة الى بمدها عاد ، ٠^^١١حس، 

كيةI بلدة ار امس م الهرب فا-ءلاع لكلم طثطا الى الدuب 
العلماليه حثب الذي قرؤيس الغخ واسمه ايه اخوال احد ار ولجآ I اورين 
شيءأحب وتحميله العلم صارمحللب حش التدريس م ءلريقته سب يمليه 

منخوفا ءد1لا الى بمدها انتقل يوما ١ ٠ يرؤيش الثخ عند اتام . نمه الى 
١ ٢٨٢شوال منتصف الأزمرني الى انتقل ثم للدراسة اليها وجهه الدى والد• 

سةكل آخر نمر؛ي محلة الى ؤيعود شيوخه عر العلم مللب على داوم يم 
يرت ١٠؟ المملق يرت ما سأله الذي يرؤيش الشخ من اللرومى ل؛تلش 

يلتمسالأمام الاصتاذ وكان ؟ الهندسة مياديء من شينا يرمن ما ٢ الحساب 
جمالالميد حاء ان الى يعرفها من عند العلوم هذء القاهرة الى عريته عند 

الرياصيةالعلوم بمص عنه فتلقى ١  ٢٨٧المحرم شهر م الأفنا؛ي الدين 
الزوراءالميل على فقرا عنه التلقي الى اكاس ؤيدعو والأكلامية رالملغية 

فيالعلوم وسلم والسلالع السعسيآن على السلب ومرح التتصوف في للدواتي 
الملمةفي الاشراق وحكمة العين وحكمت والاشارات والهداية الخمملق 
الأصولفي التلؤح ح والتوصيح التوحيد نر الدوام، الجلال وعقاثد 

الهتةفي أخر وكتابا القديمة الهة نر الطوسي وتذكر؛ والجنميمر 
.)٢،.الجديدة

ععواتممر والتأليف الكناية فوافي سربما الأستاذ اليدملي وفلهرتاثم 
لممما الكلام الخمملؤروعلم مر الكتب بمفؤر لهم يقرا ان على الخللأب  ٠٢٠٩

مماامرء اشتهر حمر • عليه المجتمعين، صواد الازعرفكثر م مثلها يقرا يكنر 

■■؛دامر♦* الماثق اسمجع )١( 
٢٦ص ١ - ج رما رشيد محمد : الأمام الأٌتاذ تارح )٢( 

!٢٥



كتبيقرأ عده محمد ان يالغه الذي ء1يش محمد الشخ تلب عليه احنظ 
كا- عيش الشيخ دلكن ميمهم يئرجح الازعر *ي والمتكلمين المعتزلة 

تتهريكاك الش الدنيؤية ا|معلااع عن عنيفا صالحا رجلا - العقاد يقول 
الدعكراعة قي النية صادق مخلصا وكان عصره علماء مجن ار.فلاهم حللأب 

تلكمثل احم يقرأ ان اءد رجمه عله وير الديزرا، على منها يخشى التي 
نزاعالى اقضي نقاشا وناقشه عيد* محمد الى فأرسل الازعر ي الكتب 

وانهلكني؛ركه لم انه الازعرومحل ر اثرما على التدرص ترك انه محل وحصرمه 
,العصا عد، فله بعكازء الشيخ حاء اذا وتال عصا عجانه يضع 

فيالعالمية شيايء ليل الازعر في الامتحان لجتة على نفه وعرض 
فيالاستمرار مجن له بالمانع لها نيله يكن عليهاولم فحمل . ٠١٢٩٤صنة 

:ثلاث.راحلأأ< مه في له فكان الطم طلب 

المتونعبارات ي ماتشة من المعروفة الازير طريقة علي الخللب : الأولى 
•واكتايثر والحواشي والشروح 

مناطلقه الذي الافغاني اليد طريقة الى الهلريقة تلك عن تحول تم : الثانية 
حالعلى مملبيقه بالقين،ع الحكم وتعؤيد• المؤلفين القيد؛عبارات 

.الحاصر؛ المسلين 

الكتبمن ترحم مما فقرأ الأفرخ علوم في الفلر عدا الى اصاف نم : الثالثة 
•بها يقرأ وصار القرنية تعلم نم 

مالمعلسالمصلح 

مدرسةوفي التاريخ العلوم دار في ميرصا المالية الشهادة نيله بمعد ءٍن 
التديفسعلى مداومته مع م  ١٢٩٠ستة اواحر في للمريية الخديؤية الألمن 

.١٤٠ص الماد محمود لمباس ميم محمد الأمام )١( 
.١ • ٤ - ١ ٣• ص الأول الجز. رض لرشد الأمام الأساذ ;ارخ )٢( 











:الأزمر الجامع 
الدسةالعلوم ملم ني رغبت اما اليها الناس يأتي عامة دينية مومدرعة 

عليهيرش وعما ب العلم لعللأب امتيازات ،ي واما الآ-محرة ثواب رجاء 
غيابهماو الطلاب بحضور الامحاتذ؛ يالي ولا يرومها ر ^ لا انه 

علىالمغاثد صن ^il ؤسعلمون مائعا ام اخلاتهم وصلاح (وعدمه وفهمهم 
الالازعردانه اصلاح عن يتكلم نم منها يغرب اكثرمما حفنيمته عن يعد منهج 

نواعدتحث، البدء في وجعلها الدروص نظام تغير في ياك-ريج يكون ان بد 
منحرم دالا للطية الحضور بوجوب فيها الحاصر؛ الحالة س نرية ماذجة 

مناصناف وزيادة الدروس برنامج وتقر ءلك عن بال استاذ الاعتيازوكل 
.وشروطه النهائي الامتحان تننام وتعديل الكتب، 

النقها،اصلاح في ياكدرج اصلاحها وان الاحلت الكتاتيب عن تكالم ثم 
التجهيزيةوالمدارس الأيتداثية الرسمية الكاتب، عن تكلم م قيها المدرسين 
ليحنواالتلاميد نفوس في الصلاح ميدا غرس بوجوب العالية والمدارس 

العلومدار ومدرسة والمربض العلمين عن يتحدُث، ثم تعلوا ما استعمال 
الأز*رلتدريساللوم*مرح اعداد وعي انثاثها وغاية اليها الانتساب وسرومحل 
لترىوالمربتة يالدض وجهلهم الملوم دال نظار امر تغرب ؤيوالديتية المربيان 
اثناامور لدللئ، يلزم ولكن الأزهر الجاح عن هد• الملوم دار حلول امحكانية 

نميرطريقة وتغير الملوم بعض وحيف اربرنا*ج كاصلاح يعلدمحا ذهب، عثر 
ستةفيها الدراسة وتحديد للمدرصة وناطر الصالحين المعلمين واحتيار الفران 

تتفلمولوانح جديدأ تولف كتبه يلزم انه تم . ونحرذللث، التعليم على للتدريسم، 
لكتت، س نذق الش اللاثحة لتللث، ايجازا ذللته كان معضائ على للعمل 

مورثامن عودته بعد صا-مها نمين على الخديرترمق يوافنا ولم ظهر• وراء 
•الريمررا، قاضيافي فعين اكليم عن أمجريانصاته بل داراللوم مدرسافي 

٠٠٣ص ار  ٠٢٣ص من ٢ - ج الأمام الامتاذ تاليخ )١( 

١١٠١







الثورةّلويق عن الاصلاح ر الامتمرار يرى الأستاذ كان ص وتلمذء 
الىالتحول ورأى المسامة من له حصل يما عد. محمد واكتفى المياصية 

الىوتذما المسامة نترك ان أرى I لأسنان* تاتلأ والتعلمم الترسة الرب ام
اوغلمان عثر؛ اعاله من نختار احد نيه يمرفنا لا الأرض مجامل من مجهل 

الدجوههم ورجه هنهجنا على لرمحهم الفطرة اليم الاذكتاء من اكثر 
سينبضع تمضي لا اخرين عشرة تربية مّهم واحد لكل انح فاذا مضينا 

مولأءامثال ومن الاصلاح ميل الجهاد،ي ثراد من ثائد منة ولدينا الأ احرى 
بدولا انمل ثي مرعنا قد نحن مشط اتت انما اليد له قتال ٠ الفلاح يرمر 

الشامار الأمام وعاد الفراق. فكان ، ^١١له نرى دمنا ما فيه المضي من 
بعدالأول الى الثاني كنسه ا حينوتلميذ• الامتاذ بين موءا العلاثة وازدادت 

غيرمن الأشخاص لعض وتلميحا التوتيع من غغلأ كتابا الأستانة استقرار*»ي 
الجأشبتشيتر له الدعام بعد يقول اليه وكتما اليد فنضب اممائهم ذكر 

 Iوامامك. . مكفهرة آفاؤ، م انك ٠ • الألغاز وتعمد تمضي ولا كسا ت
فلاتضيقالثاني مجن الخرف ولاينجيك الأول الحذرمن ينفعك لا . . المرن 

اهنوى . . ملوعا صثيا تكن ولإ العؤبة العالم يرى ثيلمرفا فكن نفلثا على 
ذلك|م.

الصلةانة،1الاع لما ؤيرصح بل ، ٣١٠٢١^من بينهما كان آحرما عذا ولعل 
,ا-تاذ*رأ< رثاء ثي كلمة للأuم نرى لا  ٧١بيتهما 

وازدادتالتعليمي الاصلاح سبيل عودته بعد الأمام الأستاذ ونهج 
الدينالمسالمين اذكياء يتخهلتته اصتان* ملريتة وغمرثي سل؛ للميامة كراعته 

حيناوجه للمياصة كرهه ؤبير الياسةُ"، طريق من الأملأم حدمة يرييون 

. ٤١٧-  ٤١٦ص ١ ج الأمام الأ-تاذ تار؛خ )١( 
. ٨٩٧ص اس.بم المرجع )٢( 
ا٠ ص امض احمد الحديث الممر قي الأملاح زعماء )٣( 
. ١٣٢ص الرافم الرحمن عد الانغاني الدين جمال )٤( 

.الأول الجزء  ٤٢٠ص الأمام الاصتاذ نائح )٠(؛ 

١٣٤









وهولهارا( العام الكرم( ) بازمالامس ومرنا مونحوعهاونظامها ي
•الأسلأم ار عاد ثم يوحنا بميرزا ونس مراسا صروصاريثرا ايراتي 

الشحوهذا ور-اثلهم، صحنهم م *كرتهم ار اعضاوها ودعا 
ارمما؛ي I مها يتول طيلر اسحاق القس الى رالة كتب عدء محمد 
*ياش امحاقيلرايدء المحرم القس بانميقحضر؛ الماض بالحق الملهم 
الوقتبترب ونتثر • . 1 تال ان الى I موءالخ| من المدحور ووفا• متصدء 

الملتانءتمٍح الغغلة ؛للمات له *تهزم الكامل المرتان نور مه يي الذي 
وما*حناالأحرى الى منهما كل تعرفت وتد والاصلأم الخيحية الخفليمتأن 
الشالحرب سوف ذلك عند كند ، الألأة معانقة وتعانقتا الوداد ءماف«ءة 

والانجيلالتوراة نرى وانا I - ت ؤيتول ا ال٠لتينر٢، ارواح لها انزعجت طالما 
ؤيودهاالاتين ابناء يرمها متمادقة وصحغا ، متواتقة محا متبع والقرن 
الدينعلى الحق ليه ؤينلهر ارصه م اث نور *تم الدينض ارباب 

كاله€>أ<؟اا

دبليوليترمقاليشرحي وامثال القول هدا عبد. محمد الشخ يريد بنما 
فيهحاء اللدنية تلغراف الليلي ي ( المحمدية والمدارس لأملأم ا) 
 Iالىايضا ترجع 1لنى البهاثم عر واشغاقهم لواليهم الخلين احان و

المرمتينحمال من هي الي والذاحة الخير سيل في وانفاقهم الرب 
وفال، ،١ الكاذب الني عر نصيح ان من اليهم تميلنا بأن أحرى الصادقين 

انعلينا فيجب الأكليزية بالدولة الخالين نلصق ان نريد كنا وان ٠ ايضا 
الشروعأوك ام المساعي جملة ومن I وقال ، ٣١٠والدنيا الدين لهم نهب 

اصحاقؤيقرل . !أم الحربية مدارمنا ر . . المسلمين الشان ادحال فيها 

. ٨٢٨،  ٨٢٠،  ٨١٩ص ١ -ص رمحا رشد للمد ; الأمام الاصاذ تاريخ )١( 
> ٣٦٣ءس ٢ ج محيعمارة وتحقيق جمع ت لمحمدعيل الكاملة الأعمال )٢( 

. ٨٢٢- ٨٢٠ص ١ ح رشد محي المد : الأئ، الأستاذ -اريغ )٣( 

١٣٨



صميحيونعمدنا فهم ■ ■ السلام عاليه الممح اُترا فد المانمين ان ء طيلر 
يريقوار الض ار وايأنا يهديهم اه ونأل أحد يوم كل لهم محلي 

٠٠ ^٢^^٢ مستتمءثا،

الانكالٍريةدولته خدمة ءي>؛يه نمسا يضع الأول إ ؟ هذا تتريسا أي 
لأسالداخل الطف ار ؤيرشدئ فهمها كا الملمن حالة نمور 

عاليهاؤينير حكمها في والدنيا الدين يئن يالمزاوحة ؤيتمحها يها المسالمين 
تحقيقر لهم اعوانا ليكونوا الحريية مدارسها ر الملمين الشبان بتدريب 

مساعيهم.

للانكاليزاخضاعالملمين يكون ان الأ اللهم ا ؟ والتتريب الترمحق اين 
.توفيةا'آآ< يض حباثلهم في وايقاعهم 
٠ميحيون عندلأ أفهم ياللين مراده عن فيكما الماني أما 

,الهداية لهم الد ؤيال احد يوم كل لهم ؤبملي 

الأديانمحن التقريب ار سعيهم ر القوم اولئك يجتيها لمرة أدل ولعل 
كلهاحووضالثلاثة الأديان لمادات الاّلأم الجهادر نكرن على القضا، 

انمارىصد الجهاد اليم،واءلأن لحمل داع من محاك فلمس فرق س محنها 
؛ثضنعت نمرانية دولة دهي كثيرا بريطامحا اقلق الذي الأٌر وهر ، *ثلأ 

كالحرمت الي التاديانية فانثات الأملامية المنيلة هذه عر لالتضا» المل 
قتالان اعلن الذي خان أحمد حركة وايدت ، كيلك والهائية الانجليز 
.واجة اعدتهم موان كنر الانجليز 

المغليةالمدرصة رحال حدث في يارزأ نرا، ما الدعره ط. اثر وس 
انياللمالدعوة عر قام وانه الاصلأم نشر ر الجهاد ثان تعليل س الحديثة 

الحاصرالامعللاحي يمعناه يأنها حركاته من حركة كل عللوا وأ 

.٨٢٦ص بدا س المرجع )١( 
٢١ص التؤية غازي : العامر الاّلاص الفكر )٢( 

١٣٩







٠ار نال» جريدته ز يري الذي رصا رشيد محمد بقول نحامهم 
ربار الارثوذكب الكتب ب، يصل الذي ٠ جاره اخربتوغورس 

ورمالهوكتبه وملأتممه باث يرمن موحدا الغمد كان I بقوله الارشمندريت 
مالةالهيؤIني اليين هؤيخالف محمد ورسالة والقرآن الآحر واليوم 

بالقرآنؤيومن اا بمحمدولايتبعه ؤيزمن اا بالصلب ؤيعتتد بالقرآن برمن 
الرحيمالعليم ار الاحرة ؛ي أمرء رثيد اليد يفوض ثم أ ا ادامرء يمتثل دلا 
انهاعتقد وانا I ؤيقول الأمام الامتاذ تانخ *ي بنيرك عدا عش يندم انه الأ 

الصلبمسالة وعرش عرته،نه ما على مات ند كان اذا الد عند ناج مؤمن 
.،١١ا!معذورأ مناول 

ت_القاصم المصلح 

عهدتان بعد الشرعية المحاكم اصلاح الأمام اصلاحات من وكان 
تقريرافاكتب اصلاحها في رأيه وبيان ؛تفتيشها الأفتاء تقليدء بعد الحكومة اليه 
حمروعدم احتماصها داترة تومح الأت؛راحات اهم من كان صفحة  ٨٣في 

فيكتاب لاستخراج العلماء من لجنة وتاليف الحتنيين ر القضاء متمثؤ 
واصلاحالعصررأ، عذا في المصالح على يطق الشرعية المعاملات اجكام 

.بتنفيذاحكامهاوالعناية بالرأي والاستقلال الرواتب واثاهاوزيادة الحاكم 

الاجمامحيالمصلح 
Iالاصلامية الخيرية الجمعية I اصدقاته من نفر ،ع عبدء محمد أسس 

يحافنلونتربية النانراء اولاد تربية وعلفها لمشروع'فلا.ها عوالواصح وكان 
معايشهمعلى واعمالهؤستعينونبها واحلاته ديتهم وآداب عقاثدعم على فيها 

اننيته في وكان لعللابها عز حز، عثدء محمد فسر وقد ارزاقهمر'أا وتحصيل 

٨٢٨-  ٨٢٧ص ١ ج رضا رشد محمد للي ; الأّام الأّتاذ ص )١( 
. ٦١٦- ٦١٠ص ١ ج الا،ام الأنتاذ تاريخ )٢( 
. ٧٣١ص ١ -ص _ UIالرجع )٣( 











عنريعي عنه عمى ش حميبما وألتاص دعاته من كنت رتحر وهناك ت اكالث 
اكبعلى الطاعة حق من للحكومة ما هوراكمزيين ذك تعقله 

.|لاآ الحكومة على العدالة حق من لكب وما 

الرصولا المح الأمام اكن لم ذلك كل ز اش ٠ اكيجة يعلن ثم 
دلاتانمة ذكرت مما كبر ش يي تزال لا وص الدعوة ردخ كنت اتي مر  ٤٠١١٠٠١١

•الدين ر ار العد ابرح 
.قارب وقد اللغة ؛ي الاصلاح باتمام واطالب 

ذلكيعد اش وليد يقدره للقدر فتركته والمحكوم الحكومة امر أما 
.!١١< تدبره 

يستقللا وحده العقل ان I وثيقة بالدين الأمام عند العقل ومحلة 
الأملأماكرم وتد ، ٢١٠الهي مرثد بدون الأمم معادة ب ما الى بالوصول 

امراليه ينتهي بمحيث مكانه في وومحعه العقل ثان من القرآن ورح ا العقل 
عندهالأملأم ان بل والتاني والضار والبامحلل الحق بين والتعيير العالة 

هلءقي قالاصلأم 1-1 يالمعجزات لا به ويح؛ج العقلي الدليل على يعتمد 
الدليلسوى شي* عر يعتعد لا ووحدانيته ياش بالأيمان والمaلالبة الدعوه 
بخارقيدعثاك فلا الفعلوي نفلام< على يجري الذي اني الأنوالفكر العقلي 
مماؤيةيقارعان لسانك يخرس ولا معتادة غير باطوار بصرك يغشى ولا للعادة 

.، ٤١٠الهية بصيمحة فكرك حركة يقطع ولا 

الرصولس يوحد لا بافه الأيمان ان الأمام يعتقد بل نحب هذا ليس 
الأقليلاو0 وندامقاكلالمل* من منهمابل اخدم ولابمح مزالكتاب ولا 

.١ ٢ - ١ ١ ص ١ ج- ابق اتالمرجع )١( 
. ١٢٩.  ١٢٨ص عد، محمد التوحيد رسالة )٢( 
■ ١٩ص المابق المرجع )٣( 
٠٠-  ٠٤ص عد• محمد والمحرانية الأملأم )٤( 

٤٧



باكرانالاعظاد عش مقدم باش الامحقاد ان على - مهم برأيه يمد لا ممن 
يوحدان يمح فلا باه الأيمان يعد الأ بالرمل الأيمان بمكن لا وانه 

تؤسان بمتل لا ئن4 انمزلأ الكب من ولا الرمل كلام س باه الأيمان 
كتاباينزل ان يجوز ييأنه اه بؤجود ذلك تبل صدمت، اذا الأ اه انزله بكتاب 
• ٢١١٠رّولأ محئرمل 

الأالاّلأب اكلأ امل !•اتفق محي محي، والفل الحل تحارض اذا أما 
عليهدل بما اخذ والطل الطل تحارض اذا انه على اليه يقلو لا ممن تليلأ 

.،>م الحل 

ونبيالاجتهاد الى دعا ان بالدين الطل صلة ش مذا رأيه من وتولل 
يردعالم حملة عليه وحمل التقليد على الأعلام انحى ا فغد داملراجه التقليد 

الأعلامصوت علا و| ، ٢١!النقوش على اسلبة نيالمه فودتأ لقدر ائ 
ز1لرءلىولكنه بالزمام لينال يخلق لم الأنان وحهربأن الهلغام وساوس على 

المعلمونوانما ء الحوادثر ودلاثل الكون اعلأم - والأعلام بالعلم يهتدي ان 
صرفI الأعلام وان ، !١٣عادون البحنا ْلريق والى ومرشدون منبهون 
المحسوعجل الأبناء منهم توارثه وما الاباء عليه كان بما التعلق عن ال،نلوب 

. ٢٣١!اكابقين ياقوال الأحدين على والقاعة 

فلمواتراله اعماله م الأمام اليد حياة ني اثرء المنهج لهدا كان وتد 
الاصلاحالى  Ujiiاكقالد على ياثمة الازعرلأنها عليها كان الش بالحالة يقبل 

الىندعا الأعلام وغير الأعلام العالمين بين الجفوة ورأى والتجديد 
؛ينغلرة ونغلر التهذيب الى فدعا والتعليم التربية حال وصاءته التقرسب، 
.البيان مدم محي الاطالة نريد ولا رأيه فيها ابدى المياسة 

٠٠.  ٠٤ص مد، محي وانمراية الأملأم )١( 
. ٥٩ص الأبق الرجع )٢( 
. ١٠٨-  ١٠٧ص مد، الترحد.محمد رمالا )٣( 

٤٨



تءلسه يزخذ ما 

عنفضلا ءأاو« محمد اليخ على الماحي ام ذكر المهل من لمس 
.منها هنا ونذكر اعادته عن بمي بما بمضها ذكر وتقدم ، جمبما ذكرها 

فيهاوتماوتهونشاطه الماصونية الحافل م الافغاتي ا*ساذ• ح اشتراكه 
.ميادتها نشر ني امتاس •ع 

منعر يه رددنا ما بمثل المامرنية ار انتماته عن يدافع من عر ؤيرد 
الشيحوفاة قوةووصوحالأحر اكئر عي* سجمد *ور بل الأينا؛ي عن يدا؛ع 
منزلهر الماسونيت كب يعص يحتفنل عيده الشخ كان وفد الافغاتي عن ء؛د• 
.(  ١٦رقم الصور؛ انظر ر بممر محجنه اثتاء صويرت وقد الافغاتي بخط 

رائحةمنها تفؤح الافغار اّتاذء كمارات همارات منه صدرت وتد 
فبمنكت 1 فوله ذلك فمن المصرية الفرعونية ار والدعوة الاصلأم تجاهل 

يخملرلهالم الأمة هد0 وم، حاكمها عر حقها معرفة ار المصرية الأمة دعا 
وهوالقول *يا تال ٧^١٢ حرين عر تزيد مدة س هدا 
يكونالامرثن كلأ دءر المتلألئ أوالمثرين الهجري عشر الرابع لقرن ار 

تكنلم اذا ذلك الأمة هد. عرفت فض ا بأكمله الأملامي الحكم موله قفز 
ءرفتهفىالأّلأم؟ا

الماصونيةوليد؛ ايضا هي انما الوطنية القومية ار الدعوة ان شك لا 
ميرةر ينظر من كل، يلاحثل وليلك ، الأديان عر القضاء ار نعى الم؛ 
ت-بادزمحن ّم؛ءن ر الخربجة القومية ار دعوته ءغلا٠ر الرجل هذا 

الوطيالحزب برنامج صلخ هوالدي ءبدْ محي الشيخ ان - الادر 
الصياممر جزب الوطي الحرب ا منه الخامة المائة ني نته وجاء المصري 

النصارىوجميع والذهب، المقيدة مختلني رجال من مؤلف فانه دير 

٢١ ص ١ ج رصا رشيد محي ؛ الأمام الأساذ تايثح ( ١] 











ومنكيدانك وهوعلمك المرحب طريق من علم يخفاك لا كما بتا فعلك 
.الماب اليك واليك صيرنا فعنك ، وارادتك* بقدرتك 

بهاوامرقا ، العقول واعتل القلوب يها افلمج حكمان ^، jjمن اوستا 
شوامخبها وأذل الثوايت، بها أتعتع عزمت متالث، ومنحت، النفوس واطر حر 
ترصيحش للحق الحق ن، ي4ا وائت المشاكل حم بها واصدع عاب انم 

مقدور،ولا متوتت لا محبمكتتي محدودة غم ندرتي؛قيرتلث، افلن وكنت الحق، 
تجلت،الفلا٠ر٠ نمورتلئ، I ؤيقول 1 جديد شأن م يوم كل الأيام من أنا فاذا 
الشهامةرسم دم، المشترك حي على 'سلءلا'ها وامتد ايحيالية ش مش 

فتينوفيها ممومازي جبا ردت قاليها الكمال وعيكل المحكمة وشح 
عقولنابها وأتون مراتثا يها احست، الي حكمتلئ، ورؤح مشهؤداتي مجا*ع 

اعدادكفكتا اشخاصنا فٍتائلهرات،في ؛ها بيت، الي بل نفوسنا بها ولطفت، 
نلةفي أنمته الدى الفوتوءرافي ورمملث، الشاعد واست، ^٠^، الواحد وانت، 

تحركتوما احوالي في عز ومحعلرا اعالي من اندم ما على رما صام 
تهلا؛قحش نهاية عن انثنمته ولا غاية الى مضيت، ولا كلمة تكلت، ولا حركة 

المحيري سعيا حكمها على فمضيت، ثلاثة وعي ارواحلتا احكام عملي في 
ذللث،س ولته الفضيلة و>ّللان الحكمة لثوكة وتأييدا الحق للكلمة واعلأء 
انغير مربعا ينقلس، حش اراد؛ ذاتي من ومالي الثلث، الرأي لتنفيذ إلاآله 
التزاماشي ومحن محتي وحلت، اليلث، مكاتبي ي عني تخلت، الخالية نواي 

المولىالى مكون ما ان على بالتأثير علته على يعود لا المعلول ان لمحكم 
يكفاما فيه احجا لا والابتهال التضرع من نوعا الأ ليس عيده رفاتم من 

تلقمن تجد، الخفوعما م اليلئ، اتوصل لا فاني ذللثا و»ع جلاء أويزيد حفاء 
عنالختل عجز من أقوى بشنيع اللاعة صن يخالفا مما تراه وما الخيار، 
منأقوى شنيع وأي ا يديلث، ين متلثا الفكرحشية واطراق اليلث، نفلر، احداق 

1 ُيقول ٠ حياء لمغلؤيي يحتوك بالضعفاء رحمتلثؤ  -  I حكمتلثهفضتا فتئ
بنايتعلق ما أما I ايضا ؤيتول ٠ انمديقين تلويه ي الالهام منا.؛نام القاشمة 

فيالملاثكة ثكلثؤ U بجانه فو، في كان وان مولاي أمر, من بجنة عال 





ءصدءرام صض'مم مميى'دم 

قةهسصة

ئابث^ U_tf،U،V_v'VUسسم"ويسوُ* 

محملإ؛ه مح;فأم؛نمضبمممحا؛بلي 

مئمحاسمحدمحدارمحكصعأ 
ضبممص('جتؤ۶هنم١ىj١^اءا٥ 

^إمحسنحتهءل^ةإنمبخ؛د jمتآد؛سم 

القاذُمو رمأكد ءمثر١غىص 'خوإزء4أدنحء؛ثمص 
ءامذتيضا؛نمضمدمِسطلزءئمال ،فئا4:س 

ممحان؛ثمح'ؤءم؛ءشن٠رuم مثمنءبج'صتمح 
هصقهمررقسيحش
صمحهصُت

صث،بمبا

ٌودٌدتمرم
١٠٦



عمنمءنيارإّجهمءح
رءمممئمحذامح؛،ئ|ضوسمنيميجةنيلإ 

ؤئلب.موجاب/ب '1ّيبن'بي؛ 
لأمياز6بنتجئر؛\تإآ'وئيرضه,خ،يج 'وحثبيه*؛ث، 

^^طةِامذىبمح
وم)وزيممش"سذص سمنىاي/يىصضءممب 

^مادضضىئد؛ار
بىوؤوب\طصو99وبم

وئبيو^هلأُوضه'ضمُمحءن؟،مجكة ه'/،مإإنة 

محيا^؛ثلإم،بن ءظت4رهبتا 
^؛ىحرهمحهأإ'هثصئض

محسممحهضنيغاوط1ةإاتو 
ثمحابممآممت؛بم

نجطبُةبئهر 
مب\رةظبماسجلأزله، محإبأءُانضإبمه'

سزسيتجدهميء^ذنمبحأيك؛اضلمربمك/ 
ميههس^بمر؛لأ/



خثء1ئغلمصمينبجاءُِإظ 
ملهعتيتيسبم

|اسئ،•٠, ظتمما|افساانء_/آ. 

بممحبم-هرامحم!محظٌ سمهّمممح^محرتمح'س ق_نء>ظسر 
راين/ميببم ذن 'طص،د>4غبمق

لإجبميسذس'ضرمحى>،مثت 
ُسسمضيمس ^

س،محن؛مممب،بمحلإ 
ممممْ-بمض9سمسوغوه .ٌوأنت0أ./1ة(وط/. L ،•أءآلآا، !، 

٠ر لتم صء 
١٠٨







المكروهفاتدبع للترجمة لزوم ولا نثر حضر فان سحضر المربي الأصل 
.I مد والحمد 

ئىالأن نحن I •مجدت* تتسم الى انحرافاوادعى اشد مارة في تال نم 
زمادالورايتنا ولهذا الدين سف الأ الدين رأس لامملع امحؤيمة صتك 

الخيشاصيق ما يؤمرون ما ؤيتعلون ماامرعم اد لايعمون سجدأ عيادأركعا 
.( ١٩،  ١٨،  ١٧رنم المررة رامملر الآ.ل قحة لولا 

إلاسفالدين لأملعر٢٠س - ت التؤيمة منتك على الأن نحن ا ١ عجا 
ضقالهىاولأسالآر؟ا. . ^^د١تررايتتالراتن٠ادأمادأ

والدين سار؛ تحت ؤيسعيان الرجلان يحميها باطنمة دعوة م عل 
 Iالدين ف س I عوعل الناص أمام بالصلاة و؛-امهم ا ؟ 1. الدين رأس 1 لقطع

علالأحيان بمض للصلاة تركهم ثم ؟ا الدين سيف على التغى ار صم 
•٠ الأّل قحة ا لأجل حننا اليها وعرينهم ا المش لضيق ا هوتنفيس 

لحمدصحيته على رضا رشيد اليد الجها؛ي يوصف الشيخ علب 
ولاشتراىالصلاة ولنروض للخج ترى الأمام.ع بالأساذ ل ونميه عيم 
ننلماقتال لماصونية ام 

راق'ومه عن لالتجلان سلكه وعوءس به م وذاكرته 
مدراوأريهم اراب فالم وعزعمتم صيتا كابن لو له فقالت 

صراديننا على مدا من نر ولم بالملأ كان وان حقا لكم لتكا 
عشراولندر* لماربمز وحج *-وج الم تركه *ع ولكنكم 

جهرابمركها كان ل بدا بمر يكن ولم الملأ؛ رض تركه ومع 

مداماءة من هوالخوف المانع ان وزعم ^٠١ رشيد المهد اعترف )١، 
ؤيينيٍتبم الملاهآ  ٠٣يل الخ^ عر ثائرا كان ياّ مح.د المخ ان ونقول ا ل الخميد 

نيارةس نمكن ومجن مجاتماحقيقيااأ كان الخلاقة  ٩٢ان لوصلمنا هدا الملطان 
؟االمكرمجة مجكة ار يحج ان يسمتطيع أيلا الخميد يد الملطان عهد ر نفها 

١٦١
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جج/ُ'ت
مٌ/صم
بجبمرصرض'مسمح
سأنز/ضؤمحنيم
مىدمح'محبملحمج

ذضلج'.و'ط
مم؛ء؛ةصةةمم
سمرسئهامح

ُر/1بمىت بجبيو'بىصو، 
صضمجصرمحهمح يا

مملآمُحييوبم/ب 
هتيت'محارماائ؛هم
ءاا،ييىممبيا0،

م'ُب.طمضمإني
سمحخمخئجتح

0سمببىخمةضمحإُي، 
محئبزضمُبجء،محَه لأغ''مجيطًجب 

ام،/انشعمءسلإُيمءي ِّبم1ءمسمككتيهمهمبٌرءءتا؛م،محتُُجِ 
رم دص 

١٦٣



زه؛؛م

١ر م رب 

١٦٤



مرااخرتهم يختي لا ، بذلك مج1ما المرن شيخ كونه ومع 
الأخرىللجه المهم مارمثل بها اش صلألاته من مدا غير و«ع 

الأمراانح وما الدعوى أكذب فما ديتنا لامام اذ امتتمولون 
ىرا)ا(او بالشربمة فما متتل فاض ثر محلنا نراه ونحن 

بهاج؛ممع انه 1 المهاتي يومنا الثيخ فانول الافغاتي الشيخ عن اما 
الىالغروب نل من يالازرولاذمه مجاورا كان مصرحين في م  ١٢٩٧منة 

.!١٢، الغرب يمل فلم الثاء فرب 

للارمروصفه عاليها نواخذء الي عبده محمد الشيخ اتوال ومن 
مم،مملول من ان } رشيد لتليذء وقوله والخروبل٣، والمارمتأن بالأمطل 

.للخلم الامتداد يمني فانه واءث1له الازعر ش للعلم ءللبه 

تلكفي الاّلامي النكر مار في المدقق ال؛احث ان الطينة وفي 
الهدامةالدعوات من كشر خالفا هميه محمد الشيخ يجد تلاعا وما الأونة 

فولاوماعليه فماتقولت الرجل صد نعما عذا افول لا المحرفة والماديء 
.مأمون وملريق مُتوق مصير عن الأ محا اليه نمت 

٠الكريم القرآن في الفنممي الفن 1 كتابه اه خالف، احمد نثرمعصد 
لمويي اشياء يذكر وانه وقوعه بمتضي لا القرآن في الخر ورود ان فته زعم 
الانا I وفال التاريخ بحقانق اخاره طارنة من ( ا ا ) القرآن على يخثي حمم 

عذءفواد جامعة رفضت وهدما , اماملير!١٠؛ القران بان القول من نتحرج 
اليومترفض اتها 1 فاثلأ الرسالة عر المشرفج الخرلي امتن عنبما دافع الرمالة 

اللذلذيةالطود ضمنكتاب ؛ انمميىمذمالدطرٌدحاسالخرا» الراية )١( 
. ٣٨٣ص التهاني يومنا للثخ وكلاما ت المؤية لمدائح ام 

. ٣٧٢ص المابق المرجع )٢< 
. ٤٩٠ٍرر ١ مد : الأمام الاضاذ تاؤخ )٣( 





الكابمحيا الغضامحوان لهذ• الدرامة من نع والذي به ازمن الذي والراى ٠
دان• • امن وتامم محمدبم القح من م محن مشترك لعمل انماجاءثمر؛ 

نمولوعد؛ وحلم، الأمام الأساذ كنها قد نحول عية اممابءا، يا حمم 
الهائية،صياغته المحاب الأمام الامتاذ صاغ ثم امين تامم نحها اخرى 
الىمت4 عد• محمد اصالوب ار محوأ؛رب واحد نط على املؤيه حاء بحيث 

ذلكعلى الأدلة من يير؛ مجموعة محيا بمد ذكر ثم ، !١٢امض تامم املرب 
•التراثن من عددا يديها ين تدم 

ئودافع ايد* فلقد صدور• بمد الكتاب مجن الأمام الأساذ موقف منها 
مباشر بشكل المشاركة أو عليه التعلض عن واهتنع ماشرة مر بملريتة 

منهو٠لاJوا احراحه حصومه اراد عندما ؤبالدات حوله من دارت الم المعارك 
•الموصوع م الرسمي- متممه -بحكم يم أن 

النارومجلة رصا رشيد الشيخ وترف في فيتمثل الماشر عير دفاعه اما 
مجناكثر في واكترط بالمدح الكتاب المار تناولت فلتد الكتاب حاب الى 
الانجليزتندم مر ور الأمام للأستاذ اكؤحيد رمالة ع واعتبرته مرة 

ذلكفي المكرية الأعمال امحم زغلول فتم ترحمه الذي ( ايكونهن 
 I٢٦يوليو ١ ٠ عدلي نر ؛الثناء تناوله كما ٠ ، ١٨٩٩يوليو١ المار الخصر
. ٢٣١،نمه الخام من اغطس 

علومفي البارع الخالم بأنه امض تامم رصا رشيد الميل ووصف 
والاجتماخءرالأخلاق 

محلI ت محو اليه مر؛ما موالا •لمرا احراحه الشيخ ارادحمحم وحينما 

•امض لماسم المشوب I المرا؛ اتحرير محاب بمي )١( 
ص١ مد عمارة محمد وتحيق جع : ممدعي• للأمام الكاملة الأعمال )٢( 

• ٢٠٠ص ١ ج-المابق المرجع )٢( 
 )i( ١٠٠١ص ١ مد رصا رميي محمد للميل الأمام الامتاذ تار،خ.
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،!١١الملام عله انمادق "بمفر 

الأبجهة من الجري المن الى ؤبمتب فامحلمة فاسمها رشيد والد؛ اما 
.!١٢، والأم الأب حستية رشيد أم فاطمة I منها رشيد يتول حث والأم 

نروعر هذا رصا رشيد لما المامراش حسيا الدكتور حقق وقد 
عرجثم جديدا شيثا يجد فلم التوصيح منهم ٠لالا اليد بعاتالة فاتصل، القاهرة 

—يقول كما _ الجف فير المصيتير والمسا — النب كنيا ^، ٠٠٠٧تحوالنجف 
كانلمنر الأ ييسر لا الأمام وحق الخممر خس لأن والئيادية الديت؛ة قيمته له 

فقالت،، التدادي •حالينة عل منلأ اصم يؤجل دلا للعائلة أترأ أجد فلم حينيا 
والجماعةنة الاهل، مجنر ولعله شيعا الغدادى خلينة علي المتلأ يكن لم اذن 
اب،الأنوتلت، الاثرانج نقيس، ار فدمت، بغداد نير الم، يكون ان يد ولا 

•، ٣١٠بشيء أحفل فلم الغدادى حليفة عني، متلأ ياصم احفر لعلي 

بقدرتصح أولم اليتا أل ار نجته صحتا ان يكثير- - نحن يهنا ولا 
 Uأوالمن، أل ار الثلاثة هزلأء على الخاكيد من الغرمر ايراك همنا ي

•عنهم الد رصي الخلماب بن عر ار 

اريئرتهم، الترمذي علم، ار ب ينم، - يقولون كما - الدين جمال 
.محهمااه رصي، علي بن الحين 

اهرصي الخءالاب بن عمر ار الأم حهة من ينتجا مدء ومحمد 
ى

.المت، آل ار والأم الأب، جهة من، يثمير رصا ورشيد 
كماثبوته عدم *ع المسج، هذا عر التأكيد هذا منر الغرم، ان احسبا 

.٤٩صر  ١١وج  ٠١ص ١ ج الماد تقم )١( 
. ٧٣صر  ٣٢الجلد المار مجلت )٢( 
٢٨٣ِر الامرايٍ، حسبا : المر رضا رشي،• )٣( 
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والعباداتالطهارة *ي ديتهن امور لمملمهن القرية اء نعر الدودص ليلتي 
•دالياص 

الوممىالرو؛ 

ياحياءعف؟تأثر« نتيجة وعما اصلاحه يداية تلك وكانت، تصونه هذا كان 
كنت،1 : مقول رشيد حمته يحديث، الذي الثاني بالموثر النش ان ار الدين 
يشوقفقرأتهما الوثمى العروة جريدة من عددين فرأيت والدي أوراق فبر اقلب 

منكساللث، مها عدد كل وكان I المحراث١< فعل نمي ش ففعلا ولذة 
والأفعالوالحرارة والانفعال الهزة عن نفي ر فأحدث يي اتمل الكهرباء 

الطورينؤيمص ( ٢١٠حال ار حال ومن ْلور ار ءلور من بي ندف ما 
السلمنعماني تصحيح ني محصورأ ذللث، نبل عمي كان I نقول والحالض 

.. . الدنياني وتزمدعم الطاعات عر وحثهم المحرمات عن ونهيهم 
والمحانظةالمدنية الى عامة الخلمين ارشاد برحوب، بعدذللثا شي فتعلقت، 

وحميعوالصناعات والفرن الملوم ر المزينة الأمم دمإداة ملكهم عر 
.، ٣١٠استعدادا لدللث، استعد فهلفمته الحياة محننومات 

:وعبد• لآمحا؛ي اع 

الثناءصار حص عبد، ومحمد يالافغاني الثديي وتعلقه حبه وافهر 
.اليه تتربا يعير أمامه عليهما 

محبةمن له يكنه ما فيه له ايان كتابا الأستانة وعوقي الافغاني ار وكب 
يبعضؤرينوم وتلميدأ منه الحكة يتلقفا مريدأ يمله كان ان رماله وتأييد 

.الخد،ةرأ< 

٨٤ص ١ ح رمحا رشيد الأمام الامتاذ تاريخ )١( 
. ٣٠٣ص ١ مد انايق المرجع )٢( 
. ٨٥- ٨٤ٍل ١ ج المابق المرجع )٣( 
٨٧ص ١ مد رمحا رشتي الأمام الأستاذ تارخ )٤( 
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اصتادءتوقف حب •ن التمر رمد اليد فواصل الأمام بمولتا المر 

المسرضر منهجه 

٠ذاواديJااطلاكاكميرفينولI ؤبمفطريضمدوفاةامتاسى 
^كوعبابمالقيالآةساسسويامحئسمهجهرجمهاهممالي 

أوالمغردات بمص نمق وفي حكميا أر؛ي ليا تمرأ كان  ٠١٠٣الصممذ 
فيالايات شواعد الاممارس العالماءض سن الخلافة والماثل اللضة الجمل 
المسالمينحاجت نشتي مساتل لتحقيق الاصت،لرادات بمصر وفي المحتلمة الو_ر 

•، ١١٠تحشمها إلى 

من١ ٠ ١ الأية الى واكمله اصتاذء وفاة الضيربمد في ءرّيض تلك كانت 
من ٠٣الأية نهاية ار النار من عشروالأخير الثاني الجزء ومحلح يومف ٢رة 
ياصموملبه الي1لار بهجت الاصتاذ فاكاله الوٍرة من الاأي أما يؤد مو_رت 
.كاملة الو_رة يشمل •ستتللأ، كتاب مر رصا رشيد 

;المنار جريد؛ 

ممرال الشام من الانقال عر ل الاءثة رشيد يد الاغراض من كان 
٦فبر فامشار. اولأ امتاذ. مرافقة اخل احب انه الأ اصلاحية صحيغة انشاء 

اءر_ر؛ثلاثة امح ان بمل• الامتاذ وافق وحوار نقاش وبعد م  ١٣١٠شعبان 

•الأحزاب *ن لحزب بممز لا ان - ١ 
.انتقاد او بدم له تتعرض الم الجراتاو من جريدة على يرد لا ان - ٢ 
الكبراءم.من احد افكار يخدم لا ان - ٣ 

فاختارالأسماء من مجموعة عليه وم_ص لها اّم احياد ر شاورء ثم 

. ١٦مر ١ - ج رمحا رشد معد المنار هم )١( 
٢٤٣مر ٣ ج_ الذمي حض محمد والقرون الضم )٢( 
..١ ٣. ص ١ مد ١^٢ الاماذ تارخ )٣( 
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\م>_AM ١٧٠ ١٣١٠سة شوال  ٢٢اسم 
والأنمادةوالدسة الاجتماعية الاصلاحات نشر وعي اغراصها نه واعلنت 

الظروفمع سانر لا دسا طامأ باعتاره الأسلأم ان على الحجة وامامة 
العروةمنهج على الستر مواصلة المنار اتثاء من رشيد غاية وان الحاصرة 

مس'ا<.

روالثلاثين الخاص المجلد من الثاني الجر، المار من طع ما وآخر 
.م/ْماام ١٣٠٤ربيع'اني  ٢٩

مجالهلي عليها بمي *كان وانتشارعا بثها ي ؤبمعه الأمام وبذل 
الأستاذشهرة سب الصحيفة كانت وبالمقابل صاحبها وكأنه عنها ؤيتحدث 

تونسزار عندما ذلك الأمام الأستاذ ولخى ونفيره وا»كار0 أرائه وبث 
والجزاترم.

:الاصلاح 
استاذممقالات فيها ونشر للاصلاح مثيرا صحيفته رصا رشيد اليد جعل 
الذينوالادبا، العلماء واستكتب احرى مقالات بنمه وكتب الاصلاحية 
•المهنة يشاركونهم 

وفيبل فحسب الربي العالم في لتس رصا رشيد اليد اسم واشتهر 
والأفرادوالجمعيات العلماء فراماله اوروبا وبلاد الأملامي العالم 

بالمار.يشيد وكلهم والمتشرفون 

:اليدع 

الساندةوالخرافات البدع من فحذر الأملاح نشر الى الحاجة فقؤيت 
انتشارهامسؤولية العلماء وحمل مجتها بريء الأسلأم ان وبين المجتح في 

١٣٠ص العددي احمد ابرامم نافق لصا يشتد )١( 
.١ ٠  ١٧ص ١ ج الازم الأساذ -ارخ )٢< 
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ماالسامة ش يكتب طليتا الكواكي الرحمن مد كان الوقت ذلك وقي 
مكتوفرشيد السيئ يقف فلم I القرى ام وI I الامتداد طياثع I والق يشاء 

ترؤيجعلى نساعد 1 القرى ام مجل ٠ شاعا كشر النشاط هذا امام اليدين 
المار.

نحوبالانطلاق عم كالما لجماحه كابحا امتاذه من يجد رشيد ومحلل 
جهارأالميامة ميدان رشيد الميل. لحل الاصتاذ نوش الماّةأاأدّ معترك 

جمعة} القاعرة ر المقيمين الثمانين مع وانشأ المثمانة الدولة نم. 
سائرالى المرية منشوراتها ترمل ر؛الأت رئاستها لتولى ا الختمانية الشورى 

الثمانيالانقلاب ونع ان الى المائلة مضاجع الثمانية،أهلق البلاد بماء ار 
.، ؛الخماء١٢الانقلاب هذا الى الماعين من رشيل. وكان 

بعترانمقالات عشر كتب الغرب طرابلس ايطاليا احتلت وحينما 
الأملاميبالخالمين يحدق الذي الخطر من فيها حذر الشرقية^ الخالة 
الهماصتماك الانجليز حاول الأولى المالية الحرب نشبت وّ ّ والمربي 

.، ٠راتأتهم١٤تحت صار ذلك ت يروا لم وّ 

وماالغتر؛ تلك في الأحداث جميع في السامية آرائه ابد.اء نر ونشط 
علىالامتيلأء الى وسعيها انمهيونية محاربة فبر مثاركة ل وكان بعدها 

٢١٩٢١مة جشم، فمر الغلطيتير الموري المؤتمر مر فاشترك فلطٍز، 
عنرالمقالات من، ململة المؤتمروكتب، لريمر نايا لتكون الاختيارعلته دد؛ع 
والانجلزاليهود جال بيان م وحتانق ونتاثجها اسابها فلمعلتن ثور؛ 

•دالمب 

.٢١١.. ٢١٦ص )ا(المرجعانض 
٠ ٤٣مر ١ ٤ مجلدي المار مجلة )٢( 
. ٢٣٦مر دما يثب. )٣( 
.٢٤٣ص ^، Ulالمرجع )،(
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تمؤلئات4 

ارملأنشكيب عني غال حض والتآلف الكتاة كسرر ميب له ولكن 
واسلالشغل على واجلد المماب اصيرعلى مدا عمرا ض ارى أكن لم و٠ 

نييتانه وبخل بقلمه كته ما فلووزعتا رشيد الشيخ •،ن وامحرعخاطرأ قلما 
صفاش يجعله بآن يجدر نعل منهم كلأ لأصاب لكب حمسين على حياته 

ومولفاتهالصحفية وكتاباته مقالاته حمر الصعب ومن ، ١١!العاملين المؤلفين 
•ابرزهأ بذكر وتكممي العلية 

اساءدونه مؤلفاته اول وعر والرفاعية القايرية محاكمة م الشرعية الحكمة ( ١ 
.الشام ز العالم طله 

.عتها الحدسثا وسق النار مجلة 

محمدللأمام ترحمة وعواوصع مجلدات ثلاثة ني الأمام الأستاذ تارح 

.والأزعر المنار ؛ ( ٦ . المحمدي الؤحي ( ٥ . اللْليف للجنس نداء 
.الأسلأم يسر ٩.( . الأسلامية الرحدث ( ٨ النوى الولد ذكرى 

والحجاز.الوهابيون ( ١١. (الخلافة
.الحج مناسك (  ١٣. والرافضة الرuبية أو والشيعة لمنة ا (
.عنه الحديث وسق النار فسير تإ 
.الأملأمفي والمعاملات لربا ا (
•الغز,الي حامل ابي م رماله ( ١٧؛المرأة الرجل ساواة م( 
.الأملأم وحجج المحارى شبهات ( ١٩الرشيدية لقصور؛ ا (
حواتيممن مرر وت الفاتحة تفسير ( ٢١.المحمدية الميرة لاصة ح( 

القرآن.
٠والقط المسالمون (  ٢٣. برنابا نجيل ا( 
.والمقلد الصالح محاورات ( ٢٠. والفداء الصلب قيدة ع( 

٣

عدم

٧

١٦٣٠^ ١٦٢ص عامحا اربعين احاء أر رصا رشيد ؛ ارسلأن شكيب ]١، 
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.القرآن ترجمة ،  ٢٧. رصا رشيد اليد فتاوى ( ٢٦
المقالاتس العديد الى بالاصافة \ذخمءة •زلناته تلك وكانت 

شكيبالى رانله عثلأ لدلك نذكر العلماء رئين بجته والراثل الصحفية 
.صف1حاتلا، عثر يتجاوز ما منها رمحالة نحوماتي يلغت التي ارملأن 

:اته وف

٢٢ ٠- ١  ٤٣٠ الأولى جدالي  ٢٣الخميس يوم رصا رشيد السيد حرج 
عودتهواتاء السؤبمى ر العزيز عد بن صعود الأمير لوداع م ١  ٩٣٠اغعلى 

يقراحشومازال النآن ممحريالقراءة كان ممرالجديدة وصوله وثل بالسيارة 
ظهرهعر اتكأ ثم يقرأه القرآن ار عاد ثم وتق؟ سيارة الارتجاج دوارمن اصابه 

اليوممدا ظهر بعد من الثانية الساعة منتصف في روحه فامحت وقد السيارة في 
.محمد امتاذء بجوار نر ر المجاورين ثرافه ر الد رحمه ودفن 

؛ّالفت4 

عنبالحديث الأ يتم لا رصا رشيد العيد عن الحديث ان راحسب 
.عنهالناس اذمان خت؛ي رم التي الصورة ور لا كيف سلفيته، 

رميداليد محصية في البارزة السمة هده مل عن ا الحديولعل 
ارانتماته •ع السلفية لصفة رشيد اليد جمم كيفية عن عريضا سؤالا بمليح 

لف.الار منهم اثرب المعتزلة الى ومم الحديثة العقلية المدرسة 
منتدريجيا يتحول بدأ — اعتقادي حسب رشيد—وهدا اليد ان الحق 

التحولمدا بداية ولعل الملف منهج ار الحديثة العقلية اليرمة منهج 
عبده.محمد استاذء وفاة نعما 

الوفاةايركته ان ار ازدياد في كان انه الأ كاملا تحولا يكن لم وهووان 

٢٦٨ص العدوى ايرامم - رصا يشيد )١( 
. ٢٨٣-  ٦٨١ص المايق اور-بم، )٢( 
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يونححهابما ءلي،ا راسق وتعحقتها السالم* كب ءلٍع *ى ونشاطه 
مذعبار تحوله م الكبير الأثر لها وكان ، يخض لا أم للناس ديجلر*ا 

•كشهم طريق عن بهم وتأثرْ لف ال

تلاميذس الحديثة السالية المدرمة اتباع وبتن بيته الخصومة ت ثالثا 
وبينهميينه وجرت شيخه منهج عن تحوله ايركوا قتال عبدْ محمد الغخ 

ومنالجديدة أراء0 وعاجموا عاحموء ما وكثيرأ الصحم* في حادة مناقشات 
فقدال٠صرية اليامة جريئة تحرير رنيى ميكل حين محمد الامتاذ هؤلاء 

فيالسب ان رشيد ؤيذكراليد ، رصا رشيد اليد على للهجوم مجلته فتح 
الذي٠ الحكم واصول الأملأم I ومماب الرازق عبد عالي محي هووتوفه ذلك 
.، ١١٠١٠اصامن الأسلامي التشرع فيه انكر 

نقدوجدي فريد محمد والأستاذ جاؤيش العزيز عبد الشخ هؤلاء ومن 
الوطسالحزب ؛اسم اكاطقة ( العلم ) مجلتهم صفحات عالي حاربوه 

رصارشيد اليد يقوم التي ومجدرصتها والارشاد الدعوة جمعية ووصموا 
وهم، عربية حلافة وانثاء العثمانية الخلافة لاصقاط تعمل بأنها برئاستها 

ؤيخرابوابها وتغلق معونتها عنها العثمانية الدولة ان بهذا يقصدون 
هذاعلى رثيد اليد ورد افتتحها الم الاصلاح ابواب من بابا رشيد اليد 
.، وصرح١٢بكل والارشاد الدعوة جمعية نظام اعلأن الى وبادر 

الاصلأميحارب من كل منهم كان بل حصومه وحدهم هرلأء يكن ولم 
رشيدعلى حمل الذي موصى سلامة هرلأء الكرمن الملقيان الدعؤْ عن فصلا 

فيمصر الى صدرت الشام طرابلس بالية ان k قال حص قؤية حمالة رصا 
.، ٣١٠رصا رشيد الشخ وثانيهما المناعون أولهما ؛ نكبتين الحديث تاريخها 

. ٢٤•ص  ٢٨ J_tالماد مجلة )١( 
Ujuuوما  ٤٦٠ص  ١٣رالمجالد  ٩٢٠ص  ١٠المجلد الماد مجلة )٢( 
.٦ ص محمدصيح ; عدهمحمد )٣( 

١٨٤



تمتدلم جاؤيى واليخ هيكل الامحتاد وبين بينه الخصومة ا0 ومع 
السدسماحة الى ير*؛ع هذا ان الأ والتراصى ،المصالحة انتهت فقئ طؤيلأ 
بعدذكروا اذا التاتر مرع كان بل لاحطاثهم زنناب جانبه ولين رصا رشيد 

المنارمجلة في رصا رشيد اليد عنه كب حاؤيش مات ولما عنده موتهم 
,ررثاْأا، ومدحه 

وعبدهالافغاني كعلاقة تكن لم رشيد؛الانجليز اليد علاقة ان رائعا 
اشكالهبجمح للامتعمار حربه يعلن رشيد اليد كان ففد بهم المرسة 

وِوالأطالي.الانجليزي 

علاقةاى تربمله لم بل الانكليز رجال *ع ويليدة علانة له تكن ولم 
كانانه رشيد اليد وصنه الذي انس متثل متر الأ انجليزي أي ع دُليدة 

.بمصررآ، الحكومة اعمال بعض تتلدوا الدين ، الانكليز خيار من 

الانجليزوفضحمخط؛لات من رشيدالمسالمين اليد حدر ما ويثيرا 
الذينوائهم ، معا رالمب الأسلامية الخلافة اعداء يانهم ووصفهم اسالمهم 
،المالحص؛ومهم اعدون ؤبالوعاب غبي بن محمد الشخ دعوة يحاربون 

الدولةبأنها اار،راب عبئ بن محمد الشخ دعوة انتشار موانع ؤيذكر والعتاد 
.بها؛رياطانيا وو؛نصد النيءلانيةل*'ا، الدساس ودولة باشا علي ومحمد العثمانية 

يلرابلساي9لاليا احتك حينما عنه كتب فتئ الأيهلالي الاصتعمار  ١٠٢
يحدقاللي الخلر من فيها حذر الشرقية المسألة بعنوان عشرمقالات الغرب 

ممرارم الأوروبية الدول وكلاء اسمعلر حش والعربي الأسلامي بالعالمض 
دونؤيحول الملتالأت عذء ليوقف مصر م الربم؛لا؛ي المعتمد ار الالتجاء 
•العر؛ثهأأأ الأمة بين انتشارها 

٢٦٧-  ٢٦٦د ١ ٠ ٠ ص الملاذ شكب : عاما ادبمون اخا• اد لصا دشثد )١( 
. ٤٢٢ص ١ • ج رما رشتي معد المنار؛ تنير )٢( 
, ٢٠٠ص  ٢٦المجلد النار مجله )٣( 
٢٣٨ص انمرى ابرامم : رصا رشيد )٤( 

١٨٥







اذاانه عبده بمحمد المراعي علاته الجندي انور الأساذ لنا يوصح 
الضفي فهر آد،ز تشارلز يقول تما الأمام تلامذ اتمر الراعي الأمام كان 

لكوصح الرازق صد ومصطنى رصا برشيد تقارنه ذمت واذا , اليه انربهم 
يكنولم الكتابي والتوجته الصحافة الى مال فمل رشيد الشيخ أما المعي عدا 

الىواقرب ءبد٠ محمد من حراة اقل تحنفل نءلاق في آراؤء وكانت خهليا 
والمعلمينوالأدباء الفلاممة الى اقرب كان فقد الرازق صد الشيخ اما الجمود 

سؤياكان فقد المراعي اما اقرب الأدب الى متزء< وكان المملحين الى منه 
السماعةبه تمل ولم الصحافة تأحذء لم ازهريا؛اضلوأ مصلحا المراؤل عر 
.والغلأسمهءا، الأدباء مذامب يذهب ولم 

نشأته

•المراعي المتمم صد بن محمد بن مصعلنى محمد عر 

دمحعشهر في المعيد ر جرجا مديرية من I الخراغة I قرية في ولد 
اللمفي وبدأ م  ١٨٨١ستة مارس ٩ الموافق م  ١٢٩٨ستة الأخر 

*لهمُامدية ر الخالخاء بعض عر وتردد الكاب ر القرآن فحنفل كأنداد* 
وقتر اليراصة لمواصلة الازعر ار ذلك يعد وانتقل لا«راغة المجاورة 

!٤٠.  ١٤٤ص الجعي انوي الرم الأمام )١( 

١٨٨





مدرمينلهعا نزص فاكانوي والقسم الأيتداض المم أما فقط 
الشربمتكليات ومحوثلاث الأزر الءلالب يحل ذلك ؤبمد ا . . بالقار؛ 
تقومان منها المراد بل الملوم دار تب وعي المربية واللغة والنقه للقضاء 
دينكل ومقابلة الأديان جمح الطالب ييئس حث الدين واصول مقامها 

شرقيةولخة اجنية لمات الْنالب يدرس الثلاث الكليات عذه كل وش . . باحر 
٠ءرا، أو*حديثق فدسة 

فيمستقيل المقبات سيله في وتنف اراد مما شيء للنح يتحقق ولا 
موضعها الني الأملاح حهلة صدرت وفد ، ٢١٣١٩٢٩اكتؤبر من الماشر 
دم،بم"ديإ(لأ، دلكن أم م  ١٩٣٠لمنة  ٤٩رنم بالقانون المعروف القانرن 
مئيغةال احرى مرت الشيخ مود  ٢١٩٣٥سنة ابرل( من دالمشرين السابع 
لمعودتهم وبمّد البعثات يتنغليم وبدأ التعديلات فيه فيجرى الأزر 

بعدذلكيهتم ولم خاصته ار اصف في ذلك يعلن وكان فيهم امله بمحققواكل 
ووضعرالغتوى ولجنة القراءات ومعهد الوعظ ونم اخرىرٌ،، ؛عثات يارمال، 
الطيت)ا'،والعاهدوالوحدة الثقافية المحوث ومكتب الازرية المدينة مشروع 
,وفاته الى الاصلاحات وتلك المنصب >دا في ؤيتمر 

;ه اعمال

:الغكرى منهجه عر تدل الي ١^٠١^، الشيخ اعمال ابرز من 
عليهالمصري القانون صدر الذي الشخصية الأحوال عن تقرير• - ١ 

اكاصعالجزء م  ١٣٤٧محرم  ٢٤ ٢١٩٢٩يوله أول ايميية الهلال مجلة )١( 
•١ • ٣٨ص اكاني المجلد  ٣٧نت ال

• ١٢٢ص المرام، الدفا ام جمع الصب ياتلأم المرام الشخ )٢( 
.٢ • • ص آلمز تشارلز ممر م والتجلد الأملأم )٣( 
. ١٦ص \م\ض ابوالونا جع المحاب باتلأم المدام الشخ )٤( 

• ١٨ص الا؛>ا المرجع ، ٠١
. ٧١ص الجدي انوي المرام الأ"مام )٦( 







له|)ا<ولكن القلب اليه و0وش دليل من ممن شيء ار يهدما ما ن رلتس 
التونقني ومحاية الاجمامة المشاكل ومحعالجة التشريع امرار ياظهار عناية 

•راي٠آ٢، اداء م حرية *ع العلما، وذكرلاراء واليم القرآن بجن 

ت_ور نميرة اوبممث رساثل المراعي الأمام مؤلفات اغلب كانتا 

.مهاالكريمالقرآن ترجمة ز يحثا ( ١ 
تمارجماعة عضؤية على بها حمل اش الحجريين الأولياء رسالة ( ٢ 

.مخهلومحلة وعى الخلماء 
•الأسلامي التشريع ش يحوث ٣( 

•بجارك جزء تنير ( ٤ 
.الحجرالتاسررة تفسير ه، 

الفرقان.مجن وآيات الحديد سورة نفير ( ٦ 
والخصر.لقمان سورتي نفير ( ٧ 
فاروقالخالااثه ؤيحمرها المجد في يلقيها كان الش الدينية الدروس ( ٨ 

.المتفرقة الايات من عيد تفسير فيها تناول الأول 
•ات يومي( ٩ 

مملحلم 4خاوءلة تزال ما رالعللاق الزواج فانرن همر فقهية بحوث ول 
.الأمام)مآ< مكية م موجودة وعي بمد 

:ه اترف

م ١٣٦٤/ ٩ /  ١٤الأربماء ليلة الإّكتدرية ق الراعي الأمام توق 
.٠١٩٤٠اصطس  ٢٢الدافق 

•٦ ص المرام ممض مجمد  ١٣٠٧لمام الديب الدروس )١( 
٢٧٢ص الثالنا الجزء الذمي حين مجمد والمقرون التغير )٢( 
. ١٣٣ص الجندي انوي المرام الأمام )٣( 

١٩٣



آنات 

بلوصنحات صفحات الى يجاج ما يكتب ان الأسان على اشق لمس 
ربيا او4 اصطرتنا وعوما ، انتض ي او واحدة صفحة ؛ي المجلدات 

التمرم منهج بحث لا تراجم بمث الرمحالة _• نكرن ان الاختصاروحشة 
لمساذ منتخب مبتورة عنا الترجمة جاءت مجا اذا لنا عيرا نحب ما عدا وش 

,الأ لمى اكريف وانما والشمول الاستقصاء عنا مرادنا 

انمابناحر الأمولج متلامحلم بحر وحدي زيد محمد حٍاة ان ذللتا 
.وفللمته بنور* ، وصر• بضه ، ومال• بصلاحه وشر• بخر• 

، ١٨٧٠عامي ين رشاد علي بن وحدى صعلص بن رثي محمد ولد 
عاما١ ٦ مها مكث، ، الأ««كندريه م ، المورخض بتن حلاف على م ١  ٨٧٨
الدراساتوعن الدين عن يكون ما ابعد تعفا مدارصها ش تعلم 

.الأملأبرا< 

•والد وكان ، والي* مع اليها فانتتل يمياط لحافتلة وك؛لأ اختيروالي• ثم 
بالكونالتلتة الخاتل بعص م حينذاك الياء مئافثة من يمعه 

تلأرث«صنوان ويعد أمكن ما الناتشة حب محن بمه لر عدا لكن ، والخلق 

مجلةم منال ، عؤهس المليم مد ت الأملأمٍة مآثادء لجدي هميد محمد ر١( 
. ٤٠٤ص الثامن المجيد اصواء 



لهرالة اصدر ، ١٨٩٩ط وفي المرسه، نها وتحلم الهميس ار انتتل 
عجلةاصدر ذلك اثر ومش ٠ الأكوان بيانع ش الجمة ألملمة I بعنوان 

ا)ا(.والأملأم اودنٍة كتابه» كتب ثم لخا؛( ا) 

م١ ٩ ٠ ٧ منة يانثأ ءمرْ بقية مها محص حث القاهرة الى انتقز، ثم 
منعدد ؛ي المقالات كتابة لي وشارك ٢ الدستور ر اسماها به خاصة جريدة 

,والمجلات الجراتد 

يريدأان المعروفة اليديهيأت من ٠ ان عؤيس الحليم الاصتاذعبد ؤيذكر 
امحيآداك. كلها الشرق بلاد ماتدأ»ي كان الذي الأملأم بالجر -اثر يد 

وامتشقهاالافغاتي الدين جمال السد اشاهها ام انملرة الأنفاس بملك 
مهما، الاصلامية الحركة على وملاما بردأ فكانت • . ومدى ■سملرا الناس 

)م(ر)٢< وصياما دينا الخاية، الدين جمال اجمادإت س يكن 

بالمجلأتوالكتابة التالف في الخاريخ هدا ط كمر نشاط له كان وفد 
مجلةعلى الأشراف اله اند حث ، ١٩٣٣ئ، حش ، المار؛ والجراد 

هدءوفي الأزهر مجلة الى عامتن بعد اصمها تغتر التي ( الأملأم ور ن) 
وماثلس وغيرها الهلعة س وتخلص التالف عن تماما وجدي ترفق الرحلة 

.الاس>أ( والى ثراته الى طريق4 وجمله وحده انمل بهيا واكتفى النشر 

:اهمه نوع كل س فنذكر الفكري انتاجم اما 
:مولغاته أهم فمن التأليف اما 

.عثرةمجلدات في المثرين القرن معارف دائرة ( ١ 
.والأملأم الدنية ( ٢ 

. ٢٢٠ص ٧ ج الزدم الدين خم : الأعلام )١( 
؟أوماما لينيا خاطثت اجتهادات ومدى عهلرا اكاص يتتنق كيف )٢{ 
٠٤ t ص ٨ الميل امحواء ر ميس الحليم عد : وجدي ميل محي )٣( 

٨٧ص ابئدي انوي رجلي؛ فريد )٤(محمد 

!٩٥



.اجزا، ثلاة ش ، ^ ٧١الذب اطلأل عر ٣( 
•جزءين العلم ءْمّ ش الأسلأم ( ٤ 
.الممر المصحف ( ه 
.( الممر الممحف * aJJu) وعي الخرفان صنو؛ ( ٦ 

:والمجلات المحنا من اصدر هد الصحافة اما 

الوجاويات"ا(الدسرر. ( ٢ الماة ( ١ 

:المحنية المقالات أما 
;مقالاته وامحم والمجلات الصحف من ي عدد في انتثرت طي 

.حالمة  ٢٦في الخالم م الأملأم الدين ء،مة ( ١ 
.حلقة ٨٠ز والعينة الخلم ضوء نحتا المعصدية السر؛ ( ٢ 

.الأ.-لأ.مة)ا( الدانة في المدنية عناصر ٣( 

سةمند ومثتتاتها اللحوم يأكل لا سامحا كان لجدي ان الخعروف ومن 
الأملامية،الخلافة عر للأملأب مناصرته عله .>-محد اابمامرأ<وما 

عاعيان - وته في - ست اض حركته محبمجمد ل لتمجيد• اتاتررك عر ٠ دداؤ 
.واعلهللأسلأم 

باسحضاريرمن كان اذا عما مثل طي الأرواح باستحضار ابمانه وكدا 
فأحاببالأيجاب)م.الأرواح 

،مجها،وغير^ممالأثر٠واءجابهاكديدينبالديةالخرييةوانمغداءه، 
. ٢١٩٠٤نراير  ١٠م وفاته كانت وفد كمحر ذلك 

• ٨٠ص ابج، ايالرجع )١( 
الشربمةاصواء عؤص الحلم مد الإّلأمءةت دآتاد• لجيه، رثي رآ(هيجمد 

مدعصي0أوسف

. ١٦ص ابنيي انوي •' وجدي ضد )م(صد 



تةسٍرء

عو- ر كما التمر- ش واحد كتاب وحدي يريا محي للامتاذ 
-: تال حيث تألينه سب الكتاب لهذا متدمته يي وتدبٍن الممر المصحف 

 I* تديروالهمك٠اامربهتراءة الترآن أقرا أن حاولت م  ١٣٢٣ط حوال إم
اقربمن امنيم التفاسرمايبلغني احدمحن ان فاعوزتي وتحار مببحانه 

النتغلينمن امثالي وقت لتلأولها ينع لا المعلولات فان وامهلها العلرق 
منالغنية المساتل حلول بها قصد والمختصرات الملم، من بمروعكسرة 

ؤيعرضالسان من حقلها المرئية الألفاظ بمطي تغسرأ مرائي التمسروكان 
ليتجلالايات نزول امجاب ييان الغنية،ع الماثل من حالية بمبارة للمعى 

عاىاكتبه وشرعت لنفسي تميرأ امحع قأحذت حلأنم يكل الض للأناريء 
الركنأتمه ان وقبل الكريم للكلام تلأواي م عمي؛ لاتخف مصحف عامش 

التفروافا4لممذلك انم فرأيتان المقلم لل،نرآن نار كل طلبة الممل هذا ان 
. ٢١١!الكتاب مدا ومو ففعلت ، انتثار* 

الأرا*من الضر هذا امتخلصت اتي I ت فهال ذلك م ملهجه بجن نم 
عنيه اخرج فلم المنة اهل واقاْلاب المفسرين المة لدى عليها الجمع 

ولوالفردية الاراء من رايا اريويد المدامب من مدعبا ليوافق شعر* قيد منتهم 
اهلغير من اولاحد لي رأيا اورد ان عر الايات بمص م الكلام اصطر؛ي 

,امرء من بجنة علي القاري* يكون حش لتاتله وعزوته اليه نبهت المنة 
منممر يها يعن لم عناية باللغة اعش ان هذا تمري في راعيت وتد 

إلاالقرآن لمة مجن يلموا لم - اللغؤية مادتهم لمنارة - بملهر فيما فالهم ايابقين 
الكريمالقرآن ان رايت ولكي الخاصة كمحرمن متناول بملوعن الذي بالغريب 

ارنكرن ما احؤج منردالهاونحن وعتاتل المرية الينة كلمات اوجه جمع فئ 
شرحاالمقرئات فشرحنا بها، الجمة عبث من وجودها لتحققي مها التقوي 

حسثاوحدئا*اللننل نثرح ال والتزمتا يمستقالها واتينا اصولها على ودللنا وافبا 

.الست وجدي نيئ عمد المر؛ الصحف )١( 

١٩٧





السبوعلل الناس ين شالتؤت مكانة عن الزيات الاصتاذ تحدث وقد 
المداعبين التقريب ار دعؤته المكانة عاو« يلؤغ عل صاعد ؤبمما I يتوله 

■!١١، والأمم الأديان ين للسلام وعمله والعلواثف 
رمالة) تصدرمجلتها كانت الغرض لهدا جمعية انثاء م صامم وتد 

.الكريم للقرآن نميرا تيها ؛كتب شلتوت الشخ وكان ( الأسلأم 
٠ت اممسير ي مجه 

الكريمالقرآن هن الأولى المثر؛ الأجزاء طير شاكون الشيخ تام 
.اليامة للاجراء ميرء يكمل ولم وتوم 

منسابقيه ؤلريقة عن تختلف 'لريقة المسير م شلتوت وللشيخ 
بمُديم ومن اته مترد ينتح ثم أولا الترأتي ذكرالنص يلتزم يكن فلم المفؤين 

السورمقاصد ييان بمش الشيخ كان يل ، الأجمالي ومعناه احكامه يان ار 
تتناولهمما ار،رأني التوجيه يان م القول ؤسعد لتتسيرما يتعرض الم 

سانؤبمتم ، المقيئة اوتضايام تقهية اواحكام اجتماعية قضايا من السور؟ 
آراءإلى ؤيتعرض خاصة عناية ومرايامحا أساليبه ؤإبراز القرآني النمير اصرار 
الرأيعدا ناد ويان القرآني القمحمن م المصرين التنينة بعفس 

فإنهالاجتماعية القضايا بيان الى يتعرض •حينما وهر القرآن لقدميه ومنافاته 
القرآنمن نهمه ما حسب علاجه ؤيبرز الحاصر الجت»ع على ذلك بملبق 

علؤيلأت من اجمحابه بجره وما الإصلامي التشريع مزايا بإيراز يبمتي الكريم 
.الشعوب 

والاتجاهاتبتقدالل>امب لايكتغي المقييأفإنه لقضايا وحينمايعرض 
.العاصرة التفلم الى يصلرق ؤإنما ال؛ات،وة أو القديمة الغكرية 

بإبرازأراءبمني كذلك فإنه الفقهية الأحكام آيات الى يتعرض وحينما 
ولافهمه حب وتمحيهس نقد يراسة يل سليم تيراسة لا ئييرصها الفقهاء 

ملهادما  ٦٤٤ص م  ١٣٨٣شم،ن  ٣٠مجلد ٦ ج الازعر مجلة )١( 



اساحةي انمرمحن سهات ار يت*وض ثل الاراء س القديم بترديد يكتفي 
دعلا الكتاب اعل ذبانح ار يتمض لبط وفشلها الرأصمالت والتعلم الربا 
الفتوىلجة ترى ومد الكتابين بلاد عن المتورية الأنمة حكم بيان 

بالاوعر.

صحةعن يلزم لا إذ أحر حيتا وخش» حيتا بمسب كله ذلك ن؛ وعو 
•الرم وسلائن النكرة صحة والثيان الرض يصن 

عربه خاصا منهجا ينهج واليان الُرض في ملء *لريتته نر ابمأ وم 
المناريندوتلاميدمدرسة مد* محمل اصتاذه آخرعومتهج عام ٌتهج جزءمت، 

مراءلا الذي الخؤ، ان 1 السان: ارد مد ممد - الأستاذ: عنه تال 
مفكرأى لت«ني تكن ب رصخامتها محرما عل التدممة القرآن تفسيران انتر *يه 
تثألر الخديد التعثر عدا ارإ< الأ . النار. محنير تنبر عن الأونة د* عي 
تكونان مالح ناصجة بعناليات وحاءالزمان، . ٠ يتم. ان العديل؛ النلروف له 

لهتثأ ولر . الراعي.الأمام الرحوم عقلتة ومما الفكر الأمام لعتلية امتدادا 
رشيدالثتح عند• وتف ط يواصل ان الأقل اوعل يفرالقرآن أيضاان الفلروف 

نحوعل يقوم؛رطلت٠ أن فندبدأفعلال سلثوت وأماالأمتاذالأتمرالشيخ . .رصا
ارت١وحد* اه ي والأمل القرآن من الأول الثلث للمكتية يقدم واست(الاعار|، اه محاب 

.، !١١بدأ ما يكمل حى والعافية بالصحة ممد* 

الأمامعصر بعد القرآني القسم، مدا ينقطع لم 1 الغيخة حس عنه وتال 
الأكبرالشيح ر؛هل فند بأوله ؤآخر* بماصيه حاصره اتصل بل يد* محمد 
الوهمر بمروأ وءلرية؛ه *لريص ومحن الأمام عهد وين، عهد• ين، شلتوت محمود 
؛القران،الاصلاح *لريقة مالي استنامته في وارثيه طليمة فكانر ، لها انفصام 
•، ٢١٠الأناني وللمجتمع الدينية للعناتي 

١١٣- ١١٢ص م  ١٣٨٠محرم الأول الخزء  ٣٢ملي الأزر )ا(مالة 
م ١١٢٧٨الأُل الآتمرجاد ر،ح دء ٤ ابزءان  ٢٠الجلد الرجع )٢( 



فيشلتوت اختاره الذي المنهج ان المقاد محمود عباس الأستاذ وتال 
ينالآ ( عد• محي المقلم المصلح ) المعلم مومتهج يه وامحدى النمير 

الاصلاحيتعبده محمد الأمام ايكار درسوا ممن I انه خفام الاصتاذ صه 
■بهارآ، يتأثروا ااتجاديدية 

-منها ندكر عديدة مؤلفات شلمت وللشخ 

يالقرآن منهج ( ٣ . المداعب مقارنه مماب ( ٢ . والمنة القرأن فقه ( ١ 

.التل تنقلتم ( ٦ . والمرات القرآن ( ٠ . والقتال القرآى ( ٤ 
•وسريعة عتيدة الأسلأم ا ٩ . اوى الفت( ٨ . الكريم القرآن الى ٢ ٧ 

الأولى.المقرة الأجزاء الكريم القرآن تفسير ( ٠١ 
ه. ١٣٨٣رجب  ٢٧الجمعة ^ LJثلتوت الشيخ وتوم 

همدآلرأتيثءهاودوٍ،سابما؛ 
وبئامهايلبالاسكدرية، م م  ١٨٧٦اكترر ٣١ي ولدجارض 

لهاعية بمميزات الخام عدا ؤيتميز م  ٢١٨٩ عام م القاعرة الى انتقل ثم الملم 
الشخوكان اطابه يضرت الأستعمار كان ذلك بعد الفكري تكؤيته م اثر 

وصدرتالازعر، م التفسير دروس وعويلقى المض من عاد ند مد، محمد 
والمجلات.انمحف عشرات الخام دا عم 

الشخاليه ؛لدمه عد، محمد بالشخ يلتقي ان الفترة هذه م ل اتيح وتد 
•'آ، وابر'ترب عن يه واتصل شمس ءٍن ني ه مجالفحضر رصا رشيد 

م١٨٩٧ستة شهادتها احرز حيث دارالملوم الى الازعر من انتقل ثم 

١٤٧ص م  ١٣٨٣شمان انادص الخز،  ٣٥الجلد _ UIالرجع )١( 
1 الازعر )٢(  j لف ،U : ١٣- ١١٢ص ٣ خغام.؛ئ المم عد ممد!

• ٤٢ص ابدي انوي ت جايص الخنين )مءا- 









• ٢١١٠وتلامذته الدين جمال مدرّة من دهمرعم ابزبادص 
،المعلمين وارشاد ، والمية النعلرة دين الأملأم ت فمنها مؤلفاته اما 

.. الغرآن واسرار 

تيل١كادئدسيى: ثامنا 
١٢٨٤رمضان ٢ ٤ اللاذب؛ي ي المغر؛ي مصعلغى الفائرين مد ولد 

للزم، امحه عر فتها العلم لتلقى الشام *لرايلس ال دالدء ح وانتقل ، ٠-
مرالى الأملوار عن المغربي وتحدث . طرابلس الجسرعلامة حين الشيخ 

الأفناثيباليد اتملت ن اتي مر . . . I تال ان ار اسم طالة في بها 
الثالثالدور ار الفكرية حيار ني انتقلت تعاليمه يرامة ني الظر واتعمت، 
توانينفيه مراعى صحيحا فهما الديني النص ننهم وعوان الثالث، أوالعلور 

علىنجرأ ثم والمنة للكتأب النص مهاا؛قة من توثق ونبلاغتها وقراعي اللغة 
ءد0اتسنا وقد ، لا أم غيرنا رأي أوافق مواء النص من فهمتا يما التصرح 

قيالمثرنة المرؤية وتعاليمه الافغاتي اليد اقوال مجن الفهم في الهلريقة 
الشيختلميد• وكتابات كتاباته من بكننا علق مائرما ي أولأ*ثم الوثني العروة 
.، !١٢ثانيا مد• محمد 

المروةمجلة طريق عن بيات رشيد اليد كزميله يالميرمة صلته وبداية 
بعضيلدى عشرعددأمبعثر؛ ثانية اعدادهاوكانت، عن ابحن، احذت I الوتقى 
عروكان رشيد الشح الحرص هذا في ثريم وكان • • ءلرا؛لس فضلاء 
٢٣١!يالها ار القها من بأنلمي انمخها فكنت، أنا أما مقالاتها من الهم ينح 
الاصتانةمقيمافي م ١ ٣ ١ ٠ سنة وكان؛ي الدين جمال ية رؤ ار الشوق ودفعه 

.حاليلةا؛أ فراتد منه افاد واحد؛ متة جوار• »ي وظل اليه اقر ف

•٤ ص ابندي انوي ت جاليش المنير )؛(مد 
0،ص التاير عد : واحاديث ذكريات الأسان الدين جال )٢( 

-ايماصءاادر'آ(الرجع
. ١٨من طلس أصعد ضد الغربي؛ الماير عيد عن محاصرات راآ 



معدالأمام وامتدءا0 همد• محمد النيح آثار يرامة سيئي واولع 
امتدعاو،وارمعُاأوكان ار>ب آنذاك المجال جث »Aj الى عده 
الخلألتعر كهجمه وذلك المعتمل س المغرم عن الازاج بعد ذلك 

.المدرمة تلاميذ كسائر يها وتديي، الامتانة ر الأملامية 

وممافيها كبير نشاحل له وكان المحاين ر عمل ممر ار انتمل للما 
عليهوجمل ( الاصلأم ر المرأ؛ حجاب ) بعنوان يومئذمغال المريد ر نثرء 

.اجالخ>آ< من الحائلون 

منهللأفادة بملرابلس الأفتاء منصب الغرني الاصتممار عليم عرض وقد 
الأيتاءمتصسح بتولته عد• محمد الشخ من ايربملا'ي الامتعمار امتغاد كما 
.ذلك)م، رض الار;ي لكن المرة. للأي ام 

محي. ٢١٩١١٠٢١٩٠٦سي حلال حياته ر *تر؛ اعف وقدكانت 
وقدالمرات مقرر ار ودعا الحجاب عر بحملة الخامص هذين محن نما تام 

باستحسانهيثعر ما للرجال ومخالطهن وامجريكا اؤدبا اء ناحوال مجن وصف 
,الثءوخ>،< عله ^ حق .ثله مما وثمشه له 

ثاكيكون المرأة ر بكتاب يتحفا ان امض قام من يرحو وهو 
(امين لماصم ، الجديد؛ والمرات ، المراة تحرير كتابي يعتي ) العمرين 
.|ل*، بالعين لمامه وصاعدا 

ثتفسير• 

جرءيان وهويرى ت ضيرجزءتارك الاصتاذمدالغائرالمغرم قام 

. ١٨ص ،للس امعد مد : س المادد مد ءن را(محامحرات 
.٢١ص المايق الرجع )٢( 
.٢٢ص المابق ارجع )٣( 
٠ ٠٢ص الماض ارجع )٤( 

.٠٣ص الماض )•(ارجع 



الأسلوبصحيح الوصع حس مسرا متهما يفركل ان جديران وسارك عم 
النولمن فيه ؛ينتصر الخامة عقول عته تتجاز ولا العامة اذمحان من يقرب 
ثيهيشرح ثم والأعراب اللغة جهة من الأيإت عن الغموض يكثف مجا عر 

الخلافاتوايراد يالمثاغيات التنطع عن مجردأ ومطا شرحا المساير العص 
.والخرافات 

عملجزء مسيرأ الد رحمه محمدعبئ، الشيخ الامتاذ يا ١٢٠۶٠ونحع رفد 
.والأسلوب النمط عدا نه توخي 

تفرمثال عل I تيارك لخزء تفر تأليف ي رعب أنه ذكر ثم 
والنميروالامتشهادالتعليق في قليلا اتومع ان رأيت أتي ييد وءلريتته شيخنا 

فياث رحمه الأستاذ فعله مما اممر اللغؤة الباحث في سئما ولا - والتتثلير 
انهمنفي في ومقدرا جزءتبارك قراء حال ذلك ر مراعيا عم حز، نفير 

حرءقراء من يالتحصيل اهتماما واصد امتتمدادا وانم ، متا اكبر صيكونون 
.ض،>آ<

وقد, الممير في يلريتته عن المغربي القاهر عبد الاصتاذ ذكرء  ١٠مدا 
الكبيرالحجم من صفحة ومثة وثلاثين ت قي تبارك لجزء ميرء حلح 

الصكلمات مجتمعا يعود ثم أولا القرآني النص يذكر ان ذلك في ويلرينته 
السياقصمن الخام معناها ثم ؤإعرابها اللغوي معناها مبيتا الأخرى بعد واحدة 

ماجدمبٍنا مفرداتها بيان بعد الأيات بعض وشرح بيان في قليلا يتومع وقئ 
بيانايرا« ما القديمة الأمنار عن كشرا ؤينقل بتفيرها يتعلق مما اللوم من 

فيؤيترمع الةرآزي؛آ، النص يخالف ما منها فيتقل احيانا ؤيخشء للايات 
املربفي الأملامية والأداب الأخلاق تعرض الي الأف بيان 

التعبيروامالوب امآنية ال؛لأءة اصرار يبيان عناية وله . وغيرها الدعوة 
■ض

٣ص الغربي الغائر عد ; تارك جزء مسير )١( 
انمرامة.هف من  ٣٢٧ص انفلر )٢( 

٢٠٧



؛4 •اؤلفاتس

مهانذكر المؤلفات من كسر عدد للمغربي وكان 

. ٣١٩١١-  ١٩١٠محنت ّلح ت والحجاب المعور ش كالختتان - ١ 
.م  ١٣٤٧منة يلح ( والمرات . محي ) عن محاصرات - ٢ 
إتراسلمالة »ي نشر واحاديث ذكريات الافغاتي الدين جمال - ٣ 
٣١٩٤٨ .
.مرات عدة محلح تارك جزء تمر . ٤ 
.م  ١٣٦٨محة طح الضير ماش عر - ٠ 

Iاتكاماليا غادة I رواة رجمة ور I الجم ائآخرئكبفأ 
حيثغناثية وادوارا اشعارا فيها الغر؛ي الشخ ووصع دوماص للامحكنير 

المغربيان ؤيفلهر  ٣١٩٠٨اكترر ٣ ني المرح »ي الجماهير على عرفت 
اغانيهانظم وانه ارواية مد، ندترجم انه الماس بمرق ان م يرغب يكن لم 

انبمحب لا كان انه ؤيظهر • ونشرها ْلبمها فرمحى المناتية أدوارها ووصع 
سمعتهمن الغمى من ذلك في لما حيات والسر باروايات اعتم انه ى بمرق 

.أ الديتية١١ومكانته 

. ٣١٩٠٦الموافق م  ١٣٧٠شوال  ٢٧دمشق في وتوفى 

تامحث؛

سالمراغة سلدة ولد ، المنعم عبد بن محمد بن مصعلغى بن احمد مر 
. ٣١٨٨٣م  ٠١٣٠ محنة ممر بصعيد جرجا مديرية اعمال 

الأزهرالى رحل تم وجودم الئنرآن فحفظ القرية كتاب في تملممه بدا 
محمدالأمام كالاصتاذ اثياحه جلة عر العلم وتلض —  ٠١٣١٤محنة الشريف 

وعتدى، وغ؛رهم المومر ارفاعي واحد المْلبمي بخت ومحمد ، عدم 

٠٩ص طلس امحعد م»د ت ا،وتربي التام عبد عن عاقرات ر١( 

٢٠٨



ِةمتها وتخرج الملوم دار كلتن ار انتقل الاذعرية الدراسة نهاية شارف 
لمدرمتناظرأ ثم الأمرين بالمدارس مدرمأ من  ٢١٩٠٩م  ١٣٢٦

ثمغوريون كلية الإملأمة لالثrريم امتاذا الردان إل ندب نم بالغيوم العلين 
.الااوم)ام دار بكلية الإملامية والشرمة المربية للغة امتاذا ممر ال عاد 

:ه •زلفات

مهانذكر مديدة مولنات المرامي مصعلنى احمد للشيخ 

الحديثرمياتي ٠ المراض نفير ا وصما• الكريم القرآن نفير - ١ 

.النفير مقدمجة - ٢ 
.م-عالوماللأءة

موالثاني النحووالتصرف ي الأول لجوجزءان الْلالب مداية - ٤ 
.الملامة ملوم 

 ٥ - I وآراء بمحوث I اللاغة فنون م.
.وغيرذلكممر>اا-7.الدانةوالأخلأق، آ-اوسةفيالأّلأم 

:النمير م منهجه 
زمناواستغرق مجلدات عشرة جزءأ،ي نلأتين I المراعي نفتر ا ببغ 

.A-  ١٣٦٠سنة الحجة ذي ّاخ م واته سمحن سح 
بماعدا نفير* ش صلكله الذي نهجه المراعي احمد الشيح وصح وتد 

-; الضير عدا ي مالكنا، الدي نهجنا : تال حيث مختصرا نتله 

.الأ>>ثاصدر ني الايات ذكر - ١ 

٢■• ٢ ص الرام ممعلغى اد مد - : الاصولهن يعان م افن النتح )١( 
صالمس )٢(الرجع 



لتنديميهت الكريم الكتاب عن اوآيات اوآيتين بايت يحث كل صادرنا 
.واحدأ غرصأ 

.المغردات شرح - ٢ 
كث؛رعلى الحناء يعصى ييها كان إن اللمية نميرمحقردانها ذلك اردلنا 

•التارثض من 

,للايات الجملي العض - ٣ 

ليتجرالايات او ، الأية لهذ* الجمالي العض بذكر ذلك اتعنا 
.الجمل ذاك وصح التمسير جاء إذا حض 4جمالة صورة منها للقاريء 

■النزول اّباب - ٤ 

منشيء صح إن الأتان لهد* النزول جاب اّمن ورد بما ذلك اعتبنا 
.يالاثور المرين لدى ذلك 

.العلوم ممعللحات ذكر عن الأعراض - ٥ 

اروبلاغة نحووصرف من العلوم ممعللحات ذكر عن صفحا صربنا 
,تماصيرهم ر المسرون الحلم مما ذلالث، الياء 

,المسرين اسلوب - ٦ 

صحيزنةعهين قي التمسيررصعت كتب بي كتيت التي الأساليب ان رأينا 
فكان, . فهمها عالمهم ؤئسهل فيها ألمت الض الصرر اعل تناصب بأساليب 

لامزجةموافقا عصرتا بأمحلوب ا،د لكتاب التمسير من لرنا نتلمس ان علينا لزاما 
aUI  ..

-ت التمسير كتب روايات تمحيص ~ ٧ 

نرولم بالقثول الملم تلخائ اذا الأ مأثورة رواة نذكر لا ان رأبما . .
ذلكان وجئنا رفد اعله بين فيها حلاف لا الي الدين قضايا مع يتنافر ما فيها 







ات،ثادفي
كادن^تةازبمفيتيم

.المرانة المورة م الموصومة الؤحد؛ I الأول الأماص 
•ام^م اكرآن م الموصومة ااٌحاو0 ؛ الثاني الأساس 
للشريعالأول الصدر مو القرآن : الثالث الاماص 
.القرآن ثي الشمول ; الراح الأساس 
القرأنi مها ورد نما الالهاب ترك : الخامس الاماص 
.الكريم

.الخديث العلمي الضير : المادس الاماس 

.الضير القلي؛ي المنهج ت الماج الامحاس 

.الامحرائيليات س التحذير ; الئاس الأساس 

بالمأثور.الضير شأن س ارةقاJل : التامع الأساس 
منهوالتحذير وذمه التقليد انكار الاس٠ر الامحاس 

.الاجتماعي الاصلاح : عشر الخالي الأساس 





فهمI انه الكريم للترآن العللوب التمر اليرسة رجال يحيد 
الدنيا■ماتهم م معادنهم ب ما ار الناس يرشد *ودين حث ص الكتاب 

الماحثس محذا وراء وما منه الأمر هوالمنمي هدا فان الاحرة وحيأتهم 
.ملهاورماةسلهأ>ا<

الدعومابمللبه محيا ان نمير• في المرامي احمدممعلنى الشخ ؤيرى 
تنزلسماؤيا كتابا القرآن كان ول I قتال  ٠١٠٣محنا يطلب التمرلم في منا 

يجدساب، و»علالب عاليه معارف على مثتملأ الأنبياء اكمل تلب مر 
سهلاليها الوصول وبين سه يحول يكاد ما والجلال الهية س عتها الخئب 
نورانزله لأنه كلاّه والتدبرفي الغهم الأ ئا بمللب فلم الأمعلما، سبحانه 
الأبها العمل يمكن لا الم، والأحكام للثرانع حاؤيا وحعله للناس، وعدى 

س، ومراميهااممّارها وكثفت مغاربها واصتوصحت النهم، فهمتحئ، اذا 
فيسعادتهم فيه ما ار الاس ترشد سماوي، وهدي الهي دين هي حيت 

فتابعوالبحث ١^٠ وجره س ذلك سمى وما 4 والاحرينة الدضيه حياتهم 
اهتمامنالها نهتم ام انماية يعيا ولا ، التحصيل في اليه ووسيلة ، لدلك 

.|>أ<الأول بانمللب 

■رصا رشيد مصي المنار ونمير ه مى عيل محمد للمشح \ الكتاب فاتحة إ ١ ر 

•١ ١ م، ١ - ج المرامه سش احمد ؛ مم )٢( 

٢١٥



بشتىالمابض المقرين عركمحرمن اللوم يلقوا ان بهذا يريدون ومم 
عنالتحصيل بيساثل اشتغلوا الذين النمير- ز ومناعجهم منامهم 
كثيرا٠ ان المراعي احمد الشيخ يرى اذ ، الأسمى والمطلب الأعلى المقصد 

٢١١٠المقاصددون الوسائل على وتفا تكون تكاد عنايتهم جعلوا لمقرين اس 
كتباكئرما ان الملمين حقد سوء من كان 1 انه رصا رشيد المد يرى لهدا 

ماتمنها ، الماميه والهداة العالة المقاصد دد« عن قارئه يشغل النمير ني 
اتيالعونكت ، النحو وقواعد الأعراب بمياحت القرآن عن يشغله 

وتخريجأتالمتكلمين بجيل عنه يصرفه ما ومنها اليان ومصطلحات 
المحرفين،وتاؤيلأت المقلدين، الفقهاء واسيامحنالت، الأصوليين، 

يكثرةعنه يلفته وبعضها ، بعض على بعضها رالدامي، اافرذ( وتعمس، 
الرازيالفخر زاد وقد ، الآسراتياليات خرافات مجن به مزجت رمجا الروايات 

والطيعيةالرياصية العلوم من نفيره في يورده هوما القرآن عن أحر صارفا 
كالهيثه، عهده في عليه كانتج ما على المله في الحادثة الملوم من وغيرها 
(.٢١٠وغيرما اليونانية الفلكية 

-؛ ثش وجره ِ عده محمد الشيح يرى فللتمير-كما لهدا 
انراعمن عليه اشتمل وما ومعانيه الكتان اسالمي، في النظر ( حدعا ار 

مداسلك ، القول من عيره على وامتيازه الكلام علو به ليعرف البلاغه 
نحوهونحا الأحرى القاصد من بشيء الم وتد ، الزمخشري إلمملك 

•اخرون 

بيانوجوههومالي توسعوا اترام بهيا اعتتى وقد الأعراب امحها( ث) 
.منها الألفاظ تحتمله 

قصصفي زادوا اقوام الملك هذا سلك وند القصص نتع ( الثها ث) 
.الخ . . والأ-رائيليات اكاريخ كتب من شاءوا U القرأن 

. ١١ص ١ - ج المابق المرجع )١( 
٧ص ١ ح وما رشد محي •' النار تنير )٢( 

٢١٦





يحنقبمصث القرآن اردمها ام المغرية الألفاظ حتائق فهم )احدعا( 
,. فلأن وفهم فلأن يتول غءر*كءف اللغة اعل استعمالات س المضرذلك 

ب-
_*يه ينهم ما ملمها عن عند• يكون ان فينغي الأساليب ( امحها ث) 

التنعلنمع ، ومراوك الليغ الكلام بممارسة يحمل وذلك الرفيعة الأساليب 
.سه المتكلم مراد على يالوفوف والمناية ومحاسه لتكته 

النغلرعن الكتاب عدا النا٠لرز٠ يد فلا . الشر. احوال علم ( الما ث) 
عن٠ احوالهم اختلافا ومناسيء وادوادعم، ، المنرفي حرال ام 
احوالالملم ومجن وكفر، وايمان وجهل، وعلم وذل، وعر وصما، فو؛ 

اهمهاعن كثيرة فنون ار عدا م ليحتاج ٠ وصغليه يلؤية الكمحر، العالم 
.أأنواء4 التاريخ 

الممرالقاتمعر ف؛جس< . يالقرآن الثركلهم عداية يوجه اللم ( ابمها ر> 
الخربمن النوة عصر في الناس عليه كان  ١٠يعلم ان الكفار الغرض يهدا 

وان، وصلأل شقاء ر كانوا كلهم الناس يأن بمالي الترآن لأن ٠ دمرهمم 
الاياتمجه عا المفر يمر وكيفا ، واسعادهم لهدايتهم يه بعث . الني 

،احوالهم عارفا يكن لم اذا منها يتربا اوما الحقيتة وجه عر واثدمم عس 
عليه؟كانوا وعا 

علمس عليه كانوا وعا ، واصحايه . الغي بيرة الملم ( امها خ) 
•ارا، واخرييها دمحؤيها الثرون ر ومحرق يصل 

ءٍتهنب كان س فيه ؤيفقه القرآن ينهم I الذي ان رشيد اليد ليرى 
صفيه تعار اه نثه  ١٠الصلاة غير ور الصلاة ر تلاوته م فله ووجهه 

وعدى، ونور .عالم عن t تدبر• وحكمة ا ترتيله وقانية 4 تنزيله مومرع 

المحابيا'خماروس -،٢  ٢١سدرلمدرمايداص : )ا<فٍرالمار 
, ٩١٢-ص همي• عمد 

٢١٨





يالمنزلة الكربمة الايات »ع يتفق الذي الوجه عر القرآن ساية ار فيه 
تم. . والاصلاح. والهداية والنشر الانذار من لأجله انزل وما وصفه، 

افهامومراعا؛ ، النمير مهولة ر ، العصر هذا حال منتمى ار العناية 
العلمةوالعلوم يالملمة المنتغلن شبهات وكشف ، القارثض صقرنا 

ومرها|)ا<.

بهاكين، الي الأسالمث، ان I فيرى المراعي مصطفى احمد الشيخ أما 
التي'العصور اهل تناسما يأمحالمجا سحيقة عهود في وصمتا النمير كتبا 
ذللتاوعدوا القول في ارجزوا جمهرتهم وان فهمها، عليهم ؤبمهل فيها ألفت 

اهلهآداب، مر غيره مر به بمتاز خاص عمرطابع لكل ولماكان لهم، مفخرة 
المر•محذا في الاحثتن على وجب - '^٠٠٣ وطراش وعاداتهم واخلاتهم 

الشممر لونا تلممر ان علينا لزاما فكان 4 تقدم ما كل في اعله مجاراة 
لكل،ان التخامحلمه فأماصر ، اهاله مزجة لا موافقا عصرنا باسلوب، اش لكتاب، 

فيهنشيد أن رأينا وفد 4 عقولهم تدر على يخاطبون الناس وان • مقال مقام 
.1رآ< آرائهم ار ستندين م4 مضلهم معترفين السامين بمجهود 

الحديثةالمالية المدرسة رجال اعتى الأساب س ولغيره لهدا 
همرلكو0 <محبهم خاصا منهجا لهم ان ادرك تفاسرهم فرا وس ، يالتفير 
.للقرآن نفيرهم 

بعمسرفير الملمر منهج ع يثفقون نل انهم هُا نبين ان علينا لزاما ونرى 
ناحيةمنر معهم يممقون ند بعضها في انهم كما يخالفونه، وفد منهجهم اممى 
اللم،ممل؛يقهوتجاٌزونحدود مر يتهلرفون لكنهم به والتسليم الاماص تقرير 

.فيه

خالفو•وما الملم، فيه وافقرا ما الأسمر هد• مر هنا نذكر حينما ولملنا 

. ١٠ص ١ - ج الابث، المرجع )١( 
١٧ص ١ ج- المرام، سدم، احد المرام؛ تنم )٢( 









علىانها الخطاب ويصل ، المرية الرتاغ حسب عر لأنها مناب الكريمة 
علىفالممحف وتأصلا ترتيبا الحكمة حب دعر تنزيلا الوتاع حب 

ارجملة انزل كما بالتوتيف كآياته كلها صورة مرمة المحنوخل الليح في ما وفق 
انآية كل يي ينض والذي الباعر ونظمه اصلؤيه التين المعجز ومن الخز؛ بجت 

وجهما المظتالة ثم اومتقلة تبلها لما مكملة كونها عن ثيء م اول يحث 
يااتصالها وجه يهللب المور يي وهكذا جم علم ذلك فني تبلها لما ماستها 

.، ١١!ل ممن وما تبلها 

تالI قاعد؛ I فقال الناصة لمعرفة قاعدة اليومحلي الأمام ونحع نم 
القرآنجميع في الأيات مناصات لخوفان المفيد الأمرالكلي المتأخرين بمص 

الخرضذلك اليه يحتاج وتتغلرما الحور؛ ل سيقت الذي الخرض تنفلر عوانك 
منوالبعد الترب ر المقدمات تلك مراتب ار وتطر المقدمات من 

اصثرافمن تتعه مايار المقدمات يي انجرارالكلام عند وتتفلر المهللوب 
الخليلشفاء اللاغة تقتضي التي ل التابعة والموازم الأحكام ار اس ننس 
علىالمهيمن الكلي عوالأمر فهذا عليها الوقوف ار الاصتماف عناء بدفع 
بينمفصلا الئلم وجه لك تسن عقاكه فاذا القرآن أجزاء جميع بين الربمل حكم 

• ٢٢م!). أ صورة كل ور وآية آية كل 
الوحي؛بنفي القول ار آخرون مال جلاء الأ انملماء عولأء مقال وفي 
وجهبيان تفسير، ر يلتمس من على وعابوا القرآية الحور؛ ني الموضوعية 

رحمهاليومحلي الأمام روى التكلف من عدا وعدوا ببمض بمضها الأي ارماط 
حنعلم انماصة I : تول ا،د رحمه عبدالملام بن عزالدين عن تعار اد 

فاناول؛اخر، مرمط أمرمتحد ر ينع ان الكلام ارباط حن م يشترط لكن 
البما فهر*تكلفا ذللثا ربط ومن ارتباط فيه ينع لم مختلفة امماب على ولع 

فاناحنه عن فملأ الحدسثؤ حسن مثله عن بمان ركيك بربمد الأ عله يقشر 

٠٨ص T مد يور المللأمام ; الأنتان )١( 
.١ ١ ٠ ص ٢ ج الماض المرجع )٢( 

٢٢٤



مختلفةلأساب شرعت مختلفة احكام سة،ي وعئرين نيف ر نزل القرآن 
•يعضلا،ا بعضه ربط يتأم، لا كذلك لكن وما 

وعم- ورأيا اللجن عذبن عر الحديثة العملية المدرسة رجال وقف 
اسنال الدخل يدا س يلجرا ان حاولوا الذين المتشرمن مواجية في 
الميلان ايضا ورأوا كيدهم ؤيعللوا المتقد عذا عليهم يغلقوا ان - القرآن قي 
الوحدةوانات الأول بالقول والأخذ ااثاني القول بني الأ يكون لا ذلك ار 

ببعضبعضها الأتي ارتامحل يبتا حلية بصورة القرآنية المورة م الموضوعية 
.الواحدة لكلمييكة تكون حتى وتتلاحم آياتها فتتناصق 

أيانبين عما الخمر يغفل قد I - ت حاؤيش العزيز مد الثخ فقال 
التقييداو البيان محن بعضا بعضها يفيد ند وما والتناب الارتيامحل من القرأن 

ونباامرعا عليه استعمص اذا حس الفلم ميلة العرى مفككة بالتأؤيل فيأحذعا 
بلؤغؤيلتس الراكب صعاب تأؤيلها في يركب يزال لا فهمهما عن عقله 

اوالعثار من اتدامهم سلمت وقلما الباب والعير المال تنم معانيها 
.< الاثار!١٢من فيها ما ابراز اّءلاءوا 

الورةله سيقت الذي الهدف يخالف ما كل التفاسير من ردوا لهدا 
مجحهدالإمام الأستاذ آياتها؛رفقي فهم في اماسا المورة موغرع يكون حص 
المترابيكريا محا ذحل مار توله »ي الرزق نر من تول مد، 
رفاكهةالشتاء في الصيف هدعا يجد لكن بأنه بوق\هم عندنا وحد 

يقللم والد I اكفيربقوله عذا محمدعيده الإمام رفض • الصيف في الشتاء 
بهيعتد تاريخ يبته ولم بالراي يعرف عومما ولا رسوله. ناله ولا ذلك 

Iقال ثم I فيها ما اسانيدما وفي متعارضه لف المفري عن والروايات 

•١  ٠٨ص ٢ - ج المابق المرجع )١( 
١٧ت ص جايض المزين ءد ت المران اسراد )٢( 
٣٧: الأية من سران آل ّحر؛ )٣( 

٢٢٠



ولّنادال،ادات خوارق من كان الرزق ان عر الأية ر لادلل انه ترى وانت 
وتالI والحديث النديم معهودر المقام ذا مثل ر ا،د الأمرار المرممحن 

 Iانمرونتخرج ، تيه محث ان يجب محبموالذي لأجله القمة صنت ما ما أ
الذينالمحاب أهل ثب ودحض الني. ؛هوتقريرنوة وخوانه، توائمه من 

كانواالدين ال؛٠ركءن محبمجه لٌارامحل يتعب خاما وجعلوم الد محل احتكروا 
مرالوم مقاصد مجن الأول المقمد ان ذلك ُييان ا يثر لأنه نوته ينكرون 

المثعقيدة وتقرير الوحدانية مالة اثلها مواهم الألومة عقي؛ تقرير 
محانرالالتؤحيد بذكر الورة اكحت وتد والأنياء الؤم وعقيدة والجزاء 
*يالمحة شد أومل المة عد* إر أولها من الأيات كانت تم الكناب 
ثمذلك م والأوهام الثعهات ؤازالة بالتغمل العث بمد والجزاء 'لألومة 

تيهاوالفوزبالمعاية الأخرة ر النجاة ورجاء ح؛ه ُإدعا. باه الإيمان أن محن 
ثبتزل الش القمة يهد ذلك مر وتش رصوله يإباع تكون إنما 

وجومهم.عر وتردها رصاك م الكاب وأهل المثركٍن. 
ومن. ...اصعلغا• اه أبوالمثروان آدم أن من يمابمرفونه ردعليهم 

إصهلفاءله؛ي الأمر كان فإذا . . . إبراهيم اصهلفاء ومن ٠ . . نبح اصعلتاء 
منله المانع نا زمانهم عالمي عر *ولأم اصعلفى ويدلك عبادء من يشاء من 

.ا  ١١(اولثك اصعلغى كما العالمين على ذلك بمد . محمد إصعلفاء 

الشيخفهدا . ومعانيها المورة موصوع يخالف ما كل ردوا ايضا لهدا 
ت-تمار توله ان تال من تول يرفض عيد، محمد 

بجض1لآلذاضهمامحلاننيك
ماياشلنجعل حكيم عليم والله آياته الله يحكم ئم ١رثيءلان يلهي  ١٠اه فينح 

"والمابتؤ مرض ئثيببم ر إأ4ين بمئ السذلان 

٢٩٤.  ٢٩٣ص ٣ رخا-؛ئ رشيد ممد : المنار تمر )١( 
.٠٣.٠٢الأضن الحج مرر؛ )٢( 

٢٢٦



الايات

والأن1 الغرانٍق)ا(و؛ال يمحة الايات عل _تآويل _عد• الشيخ رهس 
ماراتهاءال4ٍ وتلد النا؛لها تجمله اللي الوجه عر الايات در ار ار*؛ع 
احوالم حالا لب اد ذكر :. س اص ذ. امرض ن.، I اعالم واه 

سدؤوإن،فأوووذإ تال أن يعد وذلك صنته؛يهم له ليين اونمله الآنأياءوالمر'
ندتنُانخاب لوي وم؛ برامحم دم؛ دفثود يبماد نيٍ م؛ بلهم كديئ 
آخرأر ئكمه١٢، لكن محما أحدئهم م لأكا؛رين *اتثث ثرنر دكدب 
بمواآثوا قاليين ين، ذر محي أنا إننا الناص محا >يا تال ثم الايات 

امحك*عاجزتذ آيابما م ننذا ^؛٠؛، مح*ودنذمبم لهم النابمات 
اذاإلا ص % ^٠ ص تلك بن ^٠^١ زنا السمِ أنناب 

سعهثم لأساثهم الأمم تكذيب ني لكن السائق فالتصص الخ ٠ ..ئض٩٣، 
لأشركمإلا الكم ايمل لم أم : لتوهه الني. يتول ان الإض الأم 

بغيلما بمكة اكبمم محور؛ مرا كان  ١٠اه رمحرل ان خلاصتها الرائق تحة )١( 
 Iالأخرى الثالثت -اث .ووالعرى اللات زايتم ا I ض  ١٥٧٠٢^الشiii * الغرايقتلاك

آخريلماسبمدم ايوم محاذكرالهتابميميل المشركون ينال لترتص ثغايتهن المردان 
سالأهأدّاادداسملأكسد-ولولأمالأ

*؛JUراد ادآيص بمعكم ثم يلض'لشء■لان ما اءد نمخ اممحته ي الشء•لان الض تمض اذا 

ارعاولم كلهاءرّاة *لدق يلكنهامن ٠ اسه س ادتعارعن ثمحررحه ين قال 
. ١Yt ص ٣ - ٢ كبر ابن تمر ا صحح وجه من نيا م

عداان مكمك الأول الماخذ اما I القنا م مار اد يحمه ماض التامحي وتال 
ؤبمثلهيه ُلنمااُني مل يم ند بممه ولاروا• المحة اعل احدمن بمغرجه لم حديث 

صححكل انمغف من المتلتغون غُب ؛كل الولعون والمورخون المغرون 
اضال*وامياع رواياته واصعيراب مك صعق •ع الميممون دلك وتعلق . . . ومتيم 

.١  ٠٧ص ٢ مد ءٍاض للتامي اسا I . . . كلماته واختلاف 
. tt- ٤ ١ الأيات: المج مودأ )٢( 
. ٠٢—  ٤٩ت الايات الج محورة )٣( 
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الايات؛ي سعون الذين راما ياكمم المومتتن يثر ولا عليه انتم ما ثعاب 
الأنظار،محها لحولوا ، السعاد؛ وطدق الهدى على انمها الم والأدلة 

ؤيعاجزوا، لأجله انمتا الذي أثرعا ؤيمدوا ٠ الأمار عن ؤيحجبوعا 
القولعن ؤيكتوعم لعجزومم ياقولهم أي والمرمنض . التي بذلك 
اعلمن عادة ينع كما قاتلها- متمي عن وتحؤيلها الألفاظ بنمهم وذللتا 

واءم_االجحيم اصحاب عم المضلون الضالون عولأء _ والمماحكة الجدل 
بهابتلى قد الأيات ش العاجزة من . الي به ابتلى ما ان بميل بما ذللته 

بالتاؤيليؤذونه حصوم له كان إلا أمة لي نم يمث، فلم ايقون المالأنساء 
مرمسلهيمايلتون ماي؛تإأي وبض محته يتحولون امامحه ؤيضايون ، والتحريف 

انيجبا جميعا الأنيياء لقيه ما ح يتقنا الذي المهض عذا فهلم، • الخثرات* من 
مرالثاني، هذاعوالتاؤيل نميرلها٠ ذكرمايراءمن ان بعد قال ثم ٠ تفرالأية 

مرالسابق ال؛ممره ساق ؤيرثداليه الايات محنرماسق عليه ؤيدل الأيه معم، 
قمةان ترى وانته . ه)١(الخ نؤح قوم ملهم سدفوت يكدبوك وؤإن توله 

.!١٢، انمحيح المعمر هذا ح تتفق لا النران؛ق، 

يْلا؛قالذي العم، الآيا٠تا تمر ن، تحنيهم مبلغ هذا من ترى وانتا 
.له منتا الذي وهدفها السورة موضوع 

وتحديدالسورة موضوع ييان علمر متهم الرانحح الحرمؤ، نرى لذللتا 
ناعيةاليان هذا يكون بالتنسرحمر تناولها مل، فيها الموضوعية الوحية معالم 
بملءتمٍر؛لها عليها ير 

محورةن، الموضوعية ايحيأ معالم هلمتا مجحمؤد الشيخ لنا وي؛ٍن 
•أساسين غرضتن للسررة بان البقر؛ 

يمحرونهكانوا محما محبمتاقشمم لّرامحل م ار الدعو؛ توجيه ت الأول 

. ٤٢الأية: محرالحج محورة )١( 
محورمنؤأ محمانميرا1ماتحة ضمن ميم محمد للإمام ت ال؛ال؛ة الأتارة )٢( 
. ١٨٧-  ١٧٨ص م ضا ٠ .شد ١ : لدآن ا ِ ١٨٧-  ١٧٨مر ( رمحا رشيد ) ت الترآن حومم 
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تذكرمحماخذت ذلك سيل ش ، وثب تشككان من المحيية الرسالة حول 
عقولهمالتؤت حينما الأسلاف عولأء انتاب ؤيما ، اصلافهم على اث بنعم 
العنادصنوف من وارتمموا المايمض انيائهم س الحق دعوة تلتي عن 

بتي^يا المورة ش تعالى غوله من ذلك ي دأترا والمخالغة، والتكذيب 
نهدكنأوب نهدى وأوئوا عليكم اننن اش يغنم ادكزوا إنرايل 

ثولواؤلمسالرأن تقريا المورة منتصف الرم آية آخر إلى 
استدعا*الذي الأول عرالغرض وعدا وادقربه١٢، المنرق تل وجوعكم 

المحاب.لأعل الملمين جوار 

جماكةالملمين نكرن اتتضاه الذي التشريع يهو الثاني الغرضى أ**ا 
.وعاداتها ومعاملاتها عيادتها ني عيرها عن *تميز؛ 

،العدوان الممد القتل ش القصامن ذلك من المورة ذكرت وقد 
الناساموال اكل من والمحذير والاعتكاف ، والوصية ، الصيام وذكرت 
اوتاتمعرفة في عليها الناس ليعتد جعلت والها الأملة، وذكرت بالا٠لل 
الذيوسب القتال وذكرت ، والمر؛ المج يذكرن ، وغيرها والزراعة المائة 

وحكمواليتامى الخنروالميسر وذكرت ، أليهاينتهي التي وغايته يدعواليه، 
٠والدة والهللاق ، منه والتهلهر النساء حيفي وذكرت ، انمركين مصاهرة 
فيالانغاق وذكرت فيها، الحث وممار؛ الأيمان وذكرت والرضاع والحلع 

بالكتابةالديون م الاستباق محلرق وذكرت ، واليع والربا اءد ميل 
ايهاالذينالير بعدآية تعالى قوله من المياق ؤيداهذا والاستشهادوالرهن 

سللهمرةوكان لجلآخر إلى ^^سىه>م 
الأحكامهد. التزام 1ل المزمنين يدعو ما - القران >مة على - ذلك كل 

الكونم ا،د سنن الى و1رثاد ووعيد ووعد قمص من فيها الاعتداء وعدم 

.٤٠الأية؛ال؛تر؛ عور؛ ( ١ ) 
. ١٧٧الأية: من الجر؛ )؟(عور؛ 
. ١٧٨الأية: من الجرة )مآ(ّورة 



أوصافسان م يأت تحوما عر المومتض عقيدة ييان نختم ثم والجماعات 
الشحقال ثم ^٩١، ٢٧نُب بن ١^ انزو بنا الثنوو ومن انمنن 
ريغرص أن نانه من دعاءأ الموممحن الامحرتحليم الختام كون تم I شاكون 
والوسعاليسر عر وكال؛غه أحكامه و؛ناء لهم التقريع ر اه ّة موسهم 

سهلةسعيدة إرحياة يأخذبأيديهم أن تيه اخالصوا مش شانه ومن الحرج ودفع 
اوسنا إن ;ؤاخنئا لا ؤرتا وانمرة المغفرة وساتل لهم ر ؤييميسرة 

أولهاآخرمايوكل اوبذلك شالتؤت السيخ وتال المورة اغ 
.واحد؛أر'آ، مملة المورث ومسر لاخرما أولها ؤيوص 

الترآنتنكر ر الاماص بهيا متايتهم ملغ به ممرنيرك من تليل وعذا 
،الموفق، واه له. واعتمادمحم الكريم 

.٢٨٠الأية من الترث مود؛ )١( 
. ٢٨٦الأية من او؛ر» صورة )٢٢ 
٠٣. 0١اتحنحات شكرت مسرد : الضم الترأن تمم  ٢٣)



ارئبمابمسلت\ذ<

^^قةفياف،قاشر

الكريمالتزآن ان I تحار الد رحمه - الزرناتئ يترل كعا - ذلك وييان 
قويالأملوب متن البك الردينق يومحكم يإذا [حرء إر أوله من ممرؤ• 

الأعجازنهدم يجري وجمله وآياته سور• ر سض برتاب بعضه آخال الاتصال 
ولاتنكك أجزاته 1ين يوجد يكاد ولا ، واحد؛ صبكة كأنه ياثه إر ألمه من كله 

!الأبصاريأحد قريد وعند ؤحد سعيرا، كأنه أو مغرمة حلته كانه تخاذل 
،لأوله مساؤنا آخر• وجاء ، محآياته جمله ونتن ، وكلماته حروقه نفلمت 

!ورلأخر• مواتا أوك ودا 
اننسهممحم به فالقاتلون ، الأول للاماص امتداد الأصاص وعدا 

.بالأول القائلون 

-راجم ابن تال » برعانه ر والزدممي تالالءرءلينيلس 
الواحدةكالكلمة تكون حص ببعض بعضها المآن \ي I الردين 

عملواحد عالم إلا له يتعرض لم عفليم علم الماتي مطلمة المعاني •تقة 
بأوصافالخلق ورأينا حمله نجدله فلمالم لتامه اهه فح ثم البتر؛ سور؛ نه 

رالرازي يقال ا الملاية جمل ُزان المتعل I المتم انمباح ر النوم تال )١( 
ل،ومللثح.والأ الخرز له دام ما الخبل الممهل انم٠ءاح مختار 

. ٠٣ص مد١ 1^ محمدمدايئلم : الزآن صالوم م المرس ئاعل )٢( 
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ؤانماونسخها الأحكام موصرع يناب فلا الأولى الأية ي والتتريربها القدرة 
يالكان حكم علم اه ان ضم الم لأل فلو والحكة الملم ذم ذا بماب 

اوالزمن انتهاء من الحكة اقتضته لما الأحكام آيات نسخ اراد انه نقول ان 
تمريطل ء)ا<ثم سسن موافتة الأحكام مهاتك كانت ام الحال 
*عمنها بخد للأتان معنى لا لأنه نح مر من علؤه ر ما على بمترما سيا 
•عيلتثم الذي الصحيح والمعنى I - : تال ثم مرمغوخة حالها على تركها 

علىالدلاثل س الأنياء به ■طل اد »يد م محا الأيه ان أحر. إلى المياى 
سالأنءاءنينزيلهاوتركتأيٍد

الكاملةالنير. حاءبهافإننابمالنامن المهدبمن لطول آحربهااوننمهاالناس ني 
فيأومثلها النوة الأقناعولث؛اث نوة ي بممرمنها نأم، الملك ي والتصرف 

.٢١١٠ذلك 

ممرحلاف1 - ؤوالذجروتالءءث.رهلأا: تعالى عندنميرتوله وتال 
به،اقسم آحرما إلى عثر الغجروليال من كل مض ش والرواة المرين 

يلأتمهلا بما الثر الليالي ي يأي نم بمعص الفجر منهم الواحد يصر وقد 
وتدالكريم، ممابه نسق ني، الد عرينا مجا حلاف عر بمبمري ذلك وغالب 
الض القيامة كيوم بعينه أووقتذر. اليدشنريرم اذا انه الكتاب سنة جرت 
القيروكليلة البريج ذات اء وايمررة الموعودض وكاليوم القيامة يوم أنم 

سقكما الأمم معش يعمه الرادما كان يقيد ولم الزس ا.للق فإذا ورتها سض 
-هنا فالمجر تمسهأم اذا والنبح غنص أذا ^والليل تعار وله قض 

شالنهار محاض ف بملهر الذي المعروف الوقت ذلك عوحشح، - ذا على 
وعوالمنح تض ومووقت الفللأم لءلاردة الضياء ؤينبعث الأموي الليل جلد 

؛١ V - ٤ ١ ٦ ض ١ ج رضا رفو محمد ت المنار تمر ، ر١ 
•دأ ١ الأيمحن الغجد )٢( 

.١٨. ١٧اكميرالآجم; )م(ّورإ
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محاجةالماثدث صورة اتت ثم المر؛ سورة ؛ي أجمل مما المنافض شؤون 
امركان ^1 . يه •نهما طردكل وفيما فته يشتركان فيما والكارى اليهود 

 Mjشأنمن اء؛لم زٍه الكتاب امل شان وكان الدين م المتيم الأمم الماثل
انوناب ، بالتنصيل محاجتهم يالى المشتملة السور فدمت المشركين 

تتوقالم الأنعام صورة وتلك بالتفصيل المشركين محاجة نم ما  LajUjيجيء 
بالعقائديتعلق مما القرة صورة ش ما اشرح متممة مي مثلها صورة ذللثا 

الأنبياءفي تعار اطة لنن وصيتة فتها لما بعدعامتممة الأعراف، صررة وجاء'تا 
الكتابوائل المشركين على حجة وعي ععهم اممهم وصورن المرسلين 

الخربالي4 ينتمي الذي إبراميم في الكلام فصلتا الأنعام صورة ولكن جميعا 
مرصىفي الكلام فصلت الاعرافا وصورة ، والدين النسب، في الكتاب واعل 
المسيحعيص حس انثيائهم جمح صريت ؤيتح الكتاب اعل إليه ينتمي الدي 
.واللام الصلاة علم 

فيالخقاثد من البقرة صورة م أجمل ما تفصيل المودة بهدء تم ولما 
منفيها أجمل ما يتم مجا بعدها يذكر أن ناب والعصا واليواتا الالهيات، 
يالتفصيل بعمى فمل فئ وكان والمنافقين القتال احكام صيما ولا الأحكام 

يتمويهما لدللثه مفصلتين وعما والتؤية الأنفال صورتا فكانتا ، النماء صورة 
.|را؛ القرآن تك 

محمودالشيح المور تللئؤ في الموضوعية الوحدة بيان في نهج وفد 
القرأنفي ما جميع ان I الخامة الؤحدة عن فقال ، النهج عدا نبحو شالتومتا 

فيتفريقه يمح لا عامة فهووحدة واحكامه صور• وتعيين اماكنه احظلفتv وان 
.، !١٢البعض لون يبعضه الأحد ولا الخمل 

الاياتإلى عمدوا الذين الزول اصياب رواة يذمون المنهج بهيا وعم 
مجنوالشرح بالتفسير ؤيتتاولوعا القرآن بقية عن ليفريوعا الزول امياب ذوات 

. ٢٨٩-  ٢٨٨ص ٧ ج رمحا رشد : المار تمر )١( 
٤٨٧ص ثلتوت محمود ; رشريمة الأملأم  ٢٢)
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الطائثةيمزقون ٠ - رصا رشيد الميل يقول كما - بهذا ومم الجانب مذا 
الاياتبمكsمن بما مممرقة القرآن ؤيجعلون الالهي الكلام س المكمن 

الواحي؛الأية قي ايوممة الجمل بجن مصلون ؤبما بمص بمصهاس محمملون 
مالواردة الايات س أية لكل يجعلرن كما مّتقلأ سا جملة لكل مجعلون 

.، !١١متقلأ سا واحد؛ مالت 

عنولأئإ نا الناس س الئعهاء تعالى لتا،ثلأيقوله ؤيضرب 
'؛؛^١^-أرلى يشاء نن يهدي والمعرب ال٠شريى للب ئل ، غليها كاثوا الي يلتهم 

نياءج(زم( لتجد المآو(ت عد• ت1ائظر لقول بمدعا التي والأية لا، ضنقيم 
حكايةصمن ش يشعربه ما الملة للأمربتميل مهدت أن ت الأسلوب يلاغه 
الممهاءالى باستادعا الثبهة مذ• ويتوهمن منهم صتيح الش المعترصين شبهة 

قييستمر نم I قائما على بالدليل ؤيوصلها ، مجملة ؤإيرادها الناص مجن 
مدامثل ي أفيصح ٠ - ت ذلك يعد ليقول البلاغية الأيات هذه مرايا مرد 

ؤيقالنتنا نتنا ؤيجعل وثنه تفك ان ببعض وآياته جمله بضن الموش المياق 
تلبإلى ذلك أدى وان قيلت أوكلمة حدثت لحادثة نزلت منه جملة كل ان 

النزولم 'تأخرة التمهيد وجعلآيات أولا والأخر الأولآخرا وجعل الرضع 
لأحلعضين ال،نرآن نجعل بأن والدين اللغة لنا أتسمح ؟ القصد أيان عن 

تاؤحمن عرف ما بحب نوى بمضها إسناد ان قيل وان رؤيت روايات 
الراوين؟«م.

بمدمممجن جد منهج عر سلكو• الذي المنهج بهذا يحكمون ومم 
بهيااعكا ولت ، الكريم للقرآن ١^٠١^، الضير محبمومئ،ج ألا بالبمللأن 
امميةلها وكان البلاغي القرأن إعجاز ناولت اكي الدرامات الماني النهج 

سصد الكريم القرآن عن الدفاع في الإملامية العصور بمص م كبيرة 

١٠ ١ ص ٢ جء رخا رشيد محمد ! النار نمير )١( 
. ١٤٢الأة: القرة مررة )٢( 
٠٦ص ٢ - ج الخنار نمير ايمحا وانظر ١ ١ ص ٢ ج- المنار نمير )٣( 
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إعجاز،ي التشكيك - اركاتها وتزعزع الرئة اللغة صعق متغلأ - حاول 
القاعروعد الخطابي لهم فايرى وءءر٠ما والنذلام درهم بن كالجعد القرآن 

مدرسةمنيج الضم للقرآن بالتمرالسام اعم bن٠ا • ومرصا الجرجاني 
عاتثةالحديث ولندع ^^٠ ١١امين مدرا و*ي بمدهم ٌن جدت 

-التمرالأدبي منهج ن، والأصل ا تقول حنث أصله لنا توصح الرجمن مد 
المرصؤعليرامه بمؤغ الذي الموصؤعي عوالتناول - اّماذي عن تلقيته كما 

للالغاظاستعماله بمألوف ؤيهتدي عنه القرآن م ما كل نجمع نه الواحد 
تمامايختلف وهومنهج . , ذاك. لكل اللمية الدلالة بعد'تحديد والأساليب 

فيهاوالأية اللفغل يوحذ محررة محررة القرأن تمر م المعروفة الهلريقة عن 
إلىالاعتداء إلى معه محبيل لا مما كله القران في العام محيافه مجن مقمملعا 
رحمامحهالؤبية الامحفلوامرء امحتجلأء او لالناقله، القرآنية الدلالة 
.،١١٠اليانية 

الأسلوبمتين بك الميفيق السرد محكم القرآن أن يرى منهما فالأول 
.I وجمله وآياته محوره ز بمص برتاب جضه آحد الاتصال نوى 

لدراسة١^<؛^؛ به محيريدون ا الموضوعي التناول I الى اكاني ؤيدهب 
اليالجمرمة عد» تناول ثم عنه القرآن م ما كل بجمع واحد موصوع 

,القرآن بام عن مجنمملة واحد موصوع يربملها 
تلتزمالم عي >يقته ان يزعم المدمن من اباعكل ان ايلرف من 

تقولمثلا الرحمن عبئ فعاتثة بعضا بعضه يقر القرآن الصالح اللف فول 
الىالاتجاه بهيا ونمدت I الكريم للقرآن الماني التمر مدهها.في عن 

الذيالحديث المميرؤبين.نههمحا في المهولة الطريقة بين الغرق توضيح 
السالفقولة بالنة دئة في ؤيلتزم الاعجازي جره م القرآني النص يتناول 

تانمالح 

١٨ص الرحمن مد عسة الضم؛ للمرآني امحاني التمم )١( 

٢٣٩











بمر؛خر(هلاأالأخردنانم لأج نذبمددآث اثس, _
لحالانمية *ي الأن مسرمحا بميل لهن الي الايات وس I - ت ننول 
ولمتعصر كل ون، آن كل م توجد الناص ص فينة وءي الرابمة الغرنت 

صراكزيلم كانوا الذين انمامن الفرس اولتك ي نل كا الايات 
وباليومباه آ|ذا يتول س اياس وس ٠ حالهم بجان ر تحار قال ولذلك 
كانوما يامحيI بك وآمنا 1 ذلك ع بمولون انهم عتيم يم، ولم ٠ الأخر 
ؤيطيلالعناية *LJ• كل انترصوا ان يلتوا لم الذين النغر ياولثك نمني القرآن 

سائرعم الذين الثلاثة الأصنام، قي امنال سا ام حالهم ان جبم 
1>أ<انس 

لقولهصدتمر• مثلا- ننول المغريي القاير همد ذلك ش لتعهم 
ؤدأ'ثرواقوله م، والخطاب »  ٢٣٩۶.اجهروا أو ملكم ؤدابروا تحار 

سبهكان راوكذبءن_ انمدقض النريمن إر موجها كان وان ؤوي- 
بالابعضأ بعضهم يوصي كانوا فإنهم المشركون ومحم المكذبجن عن صائرا 

•ارأ، . الحم، عليه بملبع لئلا الحديث ص بجنهم يدؤر بما يجهروا 

وجهكتمال لتول تمحر• مح، الرام، صطغى اجمد ليقول 
التيوالأوامر نتلنهيملٌ، وجومكلم فولوا كتم وحشا الحرام فعلوالمسجد 

دليلولأمته له إر.رسولااد.وعي موجهة الكريم جاءتز،الكتاب 
ؤوي0يدبر بنا لك كقول يه خاصة عر(أنها 

المؤمنينالى ووجهه باسماله الأمر اكد ؤإنما ئاقله يه فتهجد الثل 

•٨ • الأية ايمر؛ ّردة )١( 
.١  ٤٩ص ١ ج ت المنار تمر )٢( 
. ١٣: الأية من الملك -رر؛ )٣( 
٨، ٧ ص الخغرم، المالئ مد يائك؛ جزء ننحر )٤( 
.١٤٤:الأية من ابتر؛ مررء )٠( 
.٠٠: الأية الأحزاب مورة )٦( 
٠ ٧٩: الأية الأمراء صورة ؛٧( 

٢٤٤



مزبمتهملشد رموله خ،الاب يعد يالء|لاب وشرفهم سه ي4 أمر أن يعد 
واليهودالكتاب وامل الماممرن اثارئ ام اس س ؤظتوا ئو؛هم وسن 
٠!١١، الرصرل اتاع على وثان صائنة يعزبمة 

tjyfjuعند المراعى ممعلنى محي الازمر شخ الاض الآ،ساذ ؤيتول 
وانتمامائايكم وثخرنرا والرمول اف ثخوترا لا آنتوا ايها ويا تحالى لقوله 

سبأوغٍر• عذا يكون أن بمح النزول سب يعدذكر• يتول ، ئتانوذه١٢
.!١٣، ورسوله ه خيانة كل تشمل عامة الأية لكن الأية نزول 

.١ ٠ ص ٢ جئ ايوس __ احد : المراعي تمر )١( 
. ٢٧; الأيأ الانئال مود؛ )٢( 
٢٩: ص المراعي معلس محي م  ١٣٠٧لعام الديتتة اكروص )٣( 



امدصاز؛مح

سرمحن الغول مدا يقول س محن بدء في بالى* ينا نغرق ان يئجب 
،وحد• القرآن ص الإمحلأم اربمول ، التشريع •ام>در *ر القرآن ان يتول 

ولااثولالإملأهالحاوني_ الشربمة وفصالهاعن ندالمث مداعن ؤيقصدون 
رماليس؛هُا، بذ الكتأب م رقنا ^تا محار محوك ضها ؛ايات ستدلض- 

.تيه>'<بمن تا;ا' فئك ه ممأر 
يعصطريقهاإرعقول العصرؤإنمااخدت وليدة الدعوى مد، وليت 

ردعن عبارة بدايتها في وكانت والمعتزلة والحوائج كالشيعة الإملاعية الفرق 
عممملور لأصولهم^ موافقتها لمدم الثايتة الصحيحة الأحاديث بمص 

هدااصتغل والمقل الكناب عر والاعتماد ٠الالقا المنة رد ار بمضهم 
يسقىكما اياهم وأمحقوء، تلاعيدمم عليه وربوا اصتعلأل أيثع المتشرفون 

المتثرمنالخلرس اممرس الإسلام عر ضارالخلرعنهم اللن الرصح 
.

. ٣٨؛ الأيه عن الأنعام صرر؛ )١( 
. ٨٩: الأية من الحل صورة )٢( 
.اشهد م اسزلأ عن ذكرنا. U انظر )٣( 
عرامحراء ا م امد^٠ لمعدي الإصلأم نم م امض اجمد ،تلا عذلأء س )٤( 

٠٠ السصدية الة 

٢٤!



وءاأىس،عوعرقلب على تختم الخثاوة نالك >اءثاس الى ولاتزال 
,صنعا انهم يحبون وعم هدا يتولون الناص ص بمر 

يأنوالادعاء الة حجيآ ؛إنكار هؤلاء ح نقاش ضل لتا ييى 
سامشريعت4 وأحكام اه دين يمف ملم به لايتول وحيء هرالقرآن الإملأم 
أنوجئ ترآن أي ي القول هذا تاتل لتا وليقل ، ١^١^١١وهوبمادم المعر؛ة 

والفضةالدهب زكاة ؤييان الصوم م يجتب ما ؤييان ركعات اريع الفلهر 
الموعوأحكام المارق يد ملع مونحع أي وص المج أعمال ُييان والأنعام 

القولسسةإلأرىةطيندلوكسوءٍرذلكللأطزمتاشهدا 
ولاصلا؛ اسم عاليه ماينع هواتل ذلك الغجرلأن عند واخرى الليل غق ار 
اثن؛ال بمل.كا الدم حلال كافرمشرك هدا و؛اثل ، ذلك للاكئرفي حد 

ب•
وحرتابمارمم حشتا لمن لا - الحاناة عن للباحثين - ولنذكرهنا 

ننولا سلور ص ديتنا ي تجد ولم ابمارهم أليهم رجعت ان بعد 
ؤد١نزداإلثكتعار تال  ٠٠٠المنأ مكانة بيان م الكريم القرآن دليلامن ابمم 
ؤز;ابانه ولأل زلنم:طكنونه>م< إي نزل نا لاتاسِ محذ لم 
لملع^من سحاته وتال وات؛واهأءا غنه ئهاكم وما الرمرل.فخيو• اتاكم 

يلؤيهمايض ار واتجهت نقومهم لأنت ما فإذا ا،دهلّ، أناغ قد الرسول 
ومثالهالكتاب١ هدا أوتيتا أني الأ I واللام الصلاة عليه ناله ما لهم ذكرنا 

غماالغرأن بهيا عليكم ؛ يقول اييكته عر شبعان رجل يرشك ألا ، معه 

. ١٦٠: ص الجام ممض : الإّلأم اكشييع م يبمكانما ق ال ٢١)
ِحزم ين صلي محمد لأي : الأحكام اصول م الأحكام انفلر )٢( 

,•٨ ص ٢ مد ال٠لا٠ري 
.؛،الأة;من انمل )٣(-ووت 

.٧ : الأية من الخثر ّودة )٤( 
.٨٠: الأيت س اكا» عورة )٠( 

٢٤٧



,. فحرم، حرام س فيه وجدتم محبما فاحلوء حلال س نه وجدتم 
،.١١الحديث!

محوالترآن ومحوان الأول بالرأي تال من •راد س نتسق أن ابما يجب ثم 
ذلكأراد فإن - بامحلل بها الند حق كلمة من فكم - للتشريع الأول الصدر 
يجدلم ؤإن أحد• الملاج وجد فإن فضية كل ن، الكريم القرآن إل الرجوع 

.حق فهدا ، المة نير يحث 

يواثيما والأحد ذلك ض الكريم القرآن إلى الرجوع بدلك أياد ؤإن 
سةمن محضمه القاصر— - ذمحنم وعريلي فههه عليم التبس ما ونيد الستة مجن 

ماينقضه . مرفوض ياملل فهدا ونحوذلك لمعوم أومخصصة لاحمال مسنة 
ئزد؛L __ فثذ ١)،؛، >نأمتا ص الارآذ ام 

لكعرض إذا نقمي كيف I لمعاذ والسلام الصلاة عليه ناله لليهم4أأأوءا 
سنةاقضي تال ؟ اث كتاب ض تجل لم فإن قال الد بكتاب انمي تال ؟ فضاء 
ولاآلوقالرأيي احتهد قال ؟ اه رسول متة ش تجد لم فإن تال الد رمول 

ئهالد رسول رسول وفق الذي ُد الحمد وقال صدره جهإ الد رمول فضرب 
ايلم!١٣،.رمحرل يرمي لما 

عبد•محمد الإمام الأستاذ ذهب مجدمحب أي إلى - كله محيا ؤيعد 
لناوسبق الحديثة المقلية المدرسة ذكرانها ان يجب أجيب ان نل ؟ وتلاميذ، 

وذكرناIالمعتزلة{ الإعلام ض القديمة المقلية الدرّة تناولنا ان لتمهيد اض 
وانالحديث صح وان - اصولهم يخالف ما السؤية المنة من، يردون اتهم محناك 
ملفها؟نهج علؤر الحديثة سارت فهر، لم ومالخاري روا• 

ناراسهرمن وص باسمها تتحدث مجلة المدرسة لهن• ان لحقيقة اش 

حديثامحيا وقال ، الملم م والترعذي ، صحح ومس الة ض داود أم )١( 
,المغيمة نر »اجة واين  ١٣٢-  ١٣٠ا/المني م احمد واحرجه حن 

. ٤٤: الأين من التحل مرد؛ )٢( 
•والدائم داكرمذي يائي دائر احد لوا• ( ٣١

٢٤٨



لنايص فهل الدرّة هذ* ياسم الرسمي المتحدث وص - النار - علم على 
فالامحرجدذلك ٧ كان ان ؟ ماينشر؛ٌٍا واتع من المدرمة عرنالك نحكم ان 

للدممور•قالض نشر بمد الإملأم الى عنهم المودة الى يحتاج خير 
 Iصدفي رفيق ت f ٧ الميلين فيYj  عنوان تحت التاصعة السنت من ١ Iالأملأم

السنةرا،.حجية ينكرفيه I وحد* هوالقرآن 

مارلقول امقتالأ مناصهم في الامالوب عدا لأنفا تسم ولن 
.ذلك لشرعم حال كل عر مؤاخذين كانوا وان ^نزرواذر• 

الأّتاذفال . *نها شيثا فالنذكر وافوالهم بنموصهم يؤاخذون ولكنهم 
والاراءالمداب عاله تحل اصلأ القرآن يكون أن اريد I عد* محمد الإملم 

ؤيرُمعليها يحمل *والذي والقرآن اصلأ الذاهب تكون أن لا الدين في 
. ٢٣١!الضالون ب ءلهاJمخذوترنوتا* جرى كما اليها أوالتحريف بالتأُيل 

عمنالمعروفة القيية القاعين ان 1 ت رمحا رشيد محمد تلمٍذ* وتال 
عرامآن أن ( عنهم اه رصي ) الراشدين خلغائه وعن . القرآن عله انزل 

يرخيفه وجد فإن أولا فه يالتمس اد حكم وان الدين لهذا الأول الأصل 
منةمن ١^^ يوجد لم وان آحررءأ ماحي إر معه يحتاج دلا يمول وعله 

كانؤبهذا اليمن ار ارمك جين معاذأ . الني اتر مذا على ه اه رسول 
وااتالآٍنألْ(.انمحابة من والأئمة الخالناء براصى 

صم ومكانما المة I محاب م اّ اس عر اليد اننلر )١( 
. ١٠٠ص الهام ذر ٠ الأ-لاص 
. ١٦٤: الأية من الاتحام -ور؛ )٢( 
.٦، ص هي* محمد اعاب؛ قس ( ٢٦

يعكومخسرأ رء1ماخممتم الة الهرآذمجملايم م ان ب شك لا مما )،( 
يذخدادلا ٠٥٠لجدفان ٠ بملل* يمممفلكف الجواب كان ان عدا٢ الهام افلأيرجع 

. ١٢ص ٤ مد المراسن انفلر مرام ما ابميال يغم بما سا يوكل 
. ١٢•ص ٠ ج• رمحا رشيد محمد ت الغار تمر )ْ( 



الترأنت ثلاثة الإسلام م مهادرالتشريع إن ٠ ت محمودسلتوت وعال 
أحدالترآن م وجئ قعا الترتيب عدا على المصيرة مر وعي والرأي والسة 

روايتهصحت نما عنه بحث نه يوجد لم وما سوا• ممدد له بمللب ولا منه 
.f.^ الر-ول.١١عن وروص ونت 

الأمرولكن اكلرف رائحة منه يشم ؤإنكان به بأس لا فهذارأى عنا إلى 
الترأنان اعتماله يجب أواليي عس محمد الإمام قتال * عنا يتوقف لم 

الاعتقادبمايجب فهوالذي ه المعصوم بالتواترعن ا،د كتاب وانه مسلوعبه 
تبحيث، ^٠١^٣ الحرعنه وتدجاءيقي الاعتمادبمايقيه، دتهوءاJم 

فإذنمحيا زعمهم على ووبخهم واعداثه، المشرتمن الى النول؛اناتحصوله 
"قمليا بمحور ليس محو 

مبها يوحاو لا والاحاد فهوآحاد - صحته فرض على - الحديث وأما 
الالعماني من عمييه عمله م الحر تأثير من الشي وعصمة ا العماني باب 

،!١٢والميون يوحدفيهابالنلن ولايجوزان ، بالقض إلا نفيهاعنه م يوحذ 
ولاالحديث م الأمر نفوض ان عليثإ بل فلنا حال أي وعلى ا • قال ثم 

.I العمل محبدليل الكتاب بنص وناحذ عميدنا م تحكمه 

قالحض الذمي حين محمد المرحوم رد من امحر عليه نرد ولا 
 Iاصحابمجن وعير• الخاري رواه الإمام الأمتاذ يردء الذي الحديث محيا و

السحرالذيفإن الموة بمنام يخل ما صحته وراء من وليي الصحيحة الكتب 
للدنتعرض الم الأمراض نيل من كان واللام الملأ؛ عليه الني به اصيب 

يياريرواية الحديث ان ثم 1 وقال ٢٣١المقل!شيءمن تنثرعلى ان بدون 
بضيمرقون لا *لريتته على ومن الإمام الأنت١ذ ولكن الصحيح كتب من وغيره 
كمااليخاري مايرؤيه صحة عيم من عتدمحم فلامانع . وغمء الخاري رواية 

. ٤٦٩ص شاكون مسود وضيعه: ءدد٠ الأملأم )١( 
. ١٨١-  ١٨•ص محس سد عم: نميرجزء )٢( 
. ٢٤١.  ٠٢٤ ص -٢ - ج اليمحي حين محي ; والمقرون الضر )٣( 





ففدالخمر تحريم الأول رمن كل للكراعة راما مزك فهراما الأرسة 
الحملخدم عن M الني تال»ض عمر اين عن والخالي نعه أبي اين دوى 

الخشىسلة ابي عن ومسلم الخالي روا، ما الثاني ومن خيرا يوم الأهلة 
منمخلب ذي وكل السباع من ناب ذي كل عن أنهى الد. رسول ان 

الطر|)ا(.

فلهذاالشريف الخديث من مرممهم ييان ذلك ذكر من غرصتا ولمى 
هذاتمرير ني اليه وصالوا ما مدى بيان غرصنا ولكن البحث ني آخر موصع 
يتضحالنصوصى من ذكرنا وما للتثريع، الأول عوالمصدر القرآن I الأصل 

رالمعتزلة،المدية المقالة المدرمة سالمهم كموقا المان من مرممهم ان كا 
النميرم آراء من إليه ذهبوا• ما يخالف ما وردهم الشريف لالحديث يالمة 

ذكرتمما اعد جزايا التهم القي ممن أكون لا وحش عقولهم، إليه مدتهم وما 
ناالمرئي الخديث قي اصملرب حنا عبد• محمد الأمام عن نقل من أنما 

نموصىان علينا بل فكا حال اى اوعلى الرصول. سحر عن الخالي صحيح 
وبدليلالكتاب بنمي ونأحد عميدتتل ش تحكمه ولا الخديث ر الأمر 

الخمل|>آ<.

اعتباراعش الأصل مدا بيان في اليم وصالوا الذي المدى U يتبين وبهيا 
التشريع.في الأول الصدر مو الكريم القرآن 

٠٨ص ٨ - ج المرام ممض احمد : المرام ر١(نمير 
. ١٨١-  ١٨٠ص بع محمد : عم جز* فير )٢( 





يرد djfمن ياص فلا 4 به دمحمامحي جمك م وامححأ دام ط انه والخن، 
الرميٍتجاب ؛ي التامة امملر؛ عر سهل يملمه اه امسهم ما بمص  ٠٠٠

الكونر له *كم وتكاليته خض اه'في مة وتلك انموديه جانب والمحررر 
لابمالكاككالفسراد سمأ-رارتتسي 

للشريوم يمد التيص؛سيرما المكتثنات وماعد يمتثل، امامهاإلاأن العد 
.، ١١٠مرا، مدا• يعرف لا اللي اد خلق بمم من محلرات او محيرة الأ 

دلاكوشحت مما المدأ سا لطرد نتومع ان يتحغي فلا هذا وح 
الضالةامحلواثف احدي كمانعت لزعم يانه هءأ الرّول ص وست العرمحة 

إلايلهه لا ؤياملتا يه ييملنرن العامة وبم4مه عليه يل ٠لا٠را للقرآن ان 
يه.مكلغون وعم اد ماد من الخواص 

محتهأد آخر مومحع ر الكليم القرآن ت  ١٠منه نلهم ان الواجب يل 
.العرمة دلاك اووضحت . اه دمرل 

فاتل؛رذكر• وتعارفلوكان ارادسحانه عالمه تكل ذلك ومامري 
.دينا عد4 أمورناوماستقيم بمبملاح وعواعلم مسحانه لذكر• لنادساأواخري 

سأانماوأؤكان انمالمع •سكا المدأواضحاجنارمسرة سا وفدكان 
تدعويكلالم الخديثة العتلية الميرمان ر تمم؛ بمنزله الومؤح هن ايضا 

أحاديثمن يها علق مما اكغاسر تشه ار ومملة ؤيكل لغة ويكل املوب 
بهليدعموا الكريم القرآن ر مبهم سان ر والوضاعون الماص وضعها 
ومولهأومنة اه كتاب من واضحا منيا لها يجلوا لم الم الضالة مبادثهم 

الهجض.الأسلوب ذلك فلجأواش 

يسمى؛_ ١٠بملمه امتأثرالد ما الكريم القاريءللقرآن يواجه  ١٠وأول 

. ٠٦ص قلمت ممرد : الكريم القرآن تمر )١( 

٢٠٤



I الور فواتح f (مءسس ير < م ال ) فنالوا وغيرعا ( حمعق محإ ;-
سمعاني ر المصث محاء أشهم ءر يوفروا ان للناص الخم س لعل و} 

نماالخوض عن يكغوا الممحووان عذا على واخيارمأ ترسها واصرار الخروف 
أوامحكامه س دٍتا  Atيربط ولم ، به اه يكلنهم ولم عله ار سل لا 

تكالبم|را،.

فولهنر I اتا I - ي المراد في الأقوال ذكر يعد عبئ• محمد الإ*ام ؤيتول 
اثان تعلم عوان الايات مال ي منالث، فالمعللوب واب1يمآأ، ووهاكهه تعالى 

لك*تاعا وجعلها حياتك وصم نمك ن، إليك امداما سعم عليك يمن 
يضلعان المزمن منرجئ يكى لم تفهمه لم لنقل صردما م جاء فإذا ولأنعامك 

الجدأيل على الواجب يل ذكر• من المراد فهم يعد المعس *يا لمللب 
والعملالشكر يهم معغلم يجعلوا وان النعم بتعداد يعبروا ان والخزيمة 

عندوفغوا •محلف بعدمم من، حلف ثم منهم الد رصي الصعمحابة شان كان مكذا 
وتاؤيلهابتصريفها التشدق الأ بيهم لا شاغلا شغلا وجعالوما الألمايل 

،والذكر النكر من، حالية فلؤبهم تركوا وتد ، تحتمله مالأ وتحميلها 
,، !١٣والشكر المالح الممل عن، مععللة واءضاؤ٠م 

اللينبجر امموا الثا^، محا 'يا ؤ تعالى قوله »ي بالنم، المراد أما 
لداءما على نحتج لا نص » عنه ننول ^٩٠، ه واجن؛ نغس، بن خلقكم 

نتفواننا الملام عليه نبينا به جاء اللي يالؤجي الأ والمهل الخس مدركات 
مهنانعالهم، الد ابهم وتد كشر؛ مرات تلتا كما ثئتم، ولا نزيد لا الوحي عذا عند 
.، !١٠ابهامها علهمر فندعها نكرة بها وجاء منها اكاصر "محلق الش اكنس امر 

•• ٦١ ١٠٢٠المابق المرجع  ٢١)
• ٣١ت الأية عس مودة )٢( 
٢١ص ميء محمد ت مم جزء تمر )٣( 
الادر.الأة مر : اس -رئة )٤( 
i رمحا رثيد معد ت المنار نمير )٠(  Jf  ٤٣٢ مر

١٢٠٠



انعن حب شا ؟ اكوف ش الطرف مدا الى دعاء الذي ما قالت فان 
منالباحثون يقوله ما نت فاذا ا يقول حيث يثت لم الذي الياحثٍن قول يمادم 

كتابماعلى غيروارد ذلك كان أبا البقر اصناف من صنف لكل ان هن الأفرتج 
حملومرمما ذلك ش المريح النص من فها لما التوراة كتابهم ءر يرد كما 

,|>ا< ووحه تعالى اه صد من كوتها في الطمن على باحثيهم 

الدساالثناء زينا ولمد ؤ ت تعالى قوله نر الشياّلينر رجم عن أما 
الغربيالماير عبد الشيخ ي؛توتف للقناطنه)آ( رحوما وجعالناما ينصابيح 

وردما بفلا٠ر نعتقد السالخين معشر ونحنر 1 فيقول بظاعر* ييكض ييائه عز< 
لمداذا الثياطين نتع رجيم عنها ينفصل قد النجمحم أن *ن الكريم القرأن همر 

اليومالفهم امباب له تتوفر لم لأنه فذلك القضية مذء القز العلم يفهم 
المحالاتعن يجعلها لا العمل ان ظامرئ عر بها الأيمان رجمجة ركفا 

الممك«بمر
عليكمؤإن و ت٠اليى' لقوله تغيرْ في عيده محمد الأمام فول ونحرهذا 

اتانامجا يه الأيمان علينا يجب الذي النيب ومنر 1 ، ^١٤كاتيى كزاما ل٠حالفليرر 
لسراولكن ومجامتا حنامت اعمالنا يكتيون حمغله علينا أن من كتابه في به 

رهوعملهم وما حلقرا شيء أي وس هؤلاء حقيقة عن نبحث ان عليتا 
ماوهو - عندنا كالمعهود ومداد واقلأم اوراق عندهم هل 4 وكتابتهم حفغلهم 

التيوالصور الحروف وهل ؟ الأعمال فيها ترسم الولح هناك أر - فهمه يبعد 
مهافض الأعمال لها تتجر ارواح هي أوانما نعهد نحوما عر هي ترسم 

بهالملم نكلف لا ذلك كل ؟ الاس اه يعث ان ار القرطاس في المداد بقاء 
والدياه الى معنا0 ر الأمر وتضم، المخير يصدق الأيمان نكلف وانما 
وتحصيتحنظ اعمالنا هوان صلما ر يدخل ما جهة من اعتقاله علينا يجب 

٢٣،٠ مى ، ج رصا رشيد محمد المثار نمير )١، 

•٦ ص المغرثي الغائر عبد ت بارك جزء نفير )٣( 
١٠ و١ ١ ٠ الأمطار صررة )٤( 



.تطمير|را، ولا نمر منها يضح لا 

أمولش توممهم دنيؤة،اما ضة امور ني لتوممهم نماذج محذ، لكنت 
ونحوساعث النام ووقت وانمراط والميزان والمار الجة عن كالاخار اخرؤة 

نرا•حيث الازمر شخ المراعي *معلقي محمد الشيخ وئة منه فندكر ذلك 
مرصخادجؤ دبكم بن نعبرث إل لّائما ؤ ت تحال تمر؛وله عند يقول 

انعلى تدل والايآ I مول ، ٢٩للنتتص اعدن النمواتوألاوض 
يكونان الجاثز س أنه غير عدا ينهم الماصي النعل لأن الأن مخلونت الجثن 

مونى الننزات »ي نن ضق النور »ي نمغ ؤ تحار قوله ل مس 
طاتلولا له ياثدة لا عدا ش والحث الأن حكها على يدل فلا ١^٠^^١٣، 

لمفان ؤ ثمار قوله ير• تنيهوعتد رصا رشيد الأستأذمحمد اما ، !١٤تحته 
اعدتوالحجار؛ الناس وثودعا التي النار فاتقوا منلوا ولى منلوا 

سلألها بها نرس الاخرة عذاب مهلن رم » النار عن يقول ، ٠٩للكافريى 
انهاشبيهننقول حقيقتتهاولا عن نمث ولا ٠< تمار الد احمر الدي القنب عالم 

وصفهاالش الأوصاف جميع لها نشت وانما بها شبيهة غثر الها ولا الدنيا بتار 
والمجار؛هأآ،الأاس ومدنا الي ؤ كقوله به ثمار اث 

يلضحض سع الذي الموت عن المغريي القاهر عبد الشيخ ؤيقول 
زمينهيقا لها سمنوا نجغا المرا إذا ؤ تمال ازركماوردل؛وله الكفارل 

. ٣٦ص مد» معد : كم جزء )١( 
.١٣٢الأية :عمران آل مودة )٢( 
. ٦٨الأيت عن الزمر مورث )٣( 
. ٢١ص المراعي مميى محمد م:  ١٣٥٦لعام الدضت اكروس )٤( 
. ٢٤: الأية المرة مورة )٥( 
- ١٩٧ص ١ - ج رمحا رميي محمد ت نار الير نق)٦( 

٢٥٧



الموادان بمض نمها جهنم صوت الصوت هذا ومحل ٠ يقول 
القواالذين اعلها *وصوت أو ؟ الصوت هذا لها بمع فيها تلتهب الص 

نعرفان يكلفا لم كا الاعرين أحد نمتن النرع يكلفنا لم ؟ فيها ؤيلقون 
علىما كل وانما وتحديد كنه معرفة الغيب عالم شؤون ومار والجة جهنم 

لهاالناروتنورؤسع للاشرارتعرفيها اعددارا تحار انه بمتقد ان الموس 
انامتقاد من ذلك وراء ما اما وتعار ممحانه يريد• الذي المعي عر صوت 

الدنياز مانعرفه جض وعناصرمحاوطانمهاوغليانهاوحسهامن موادجهنم 
الخشيةالى بالمار علمنأ يردي ان القصد اذ ينا رحمة نكلفه لم مما فهدا - أولا 

اليهاالداحل وان أمرعا من علينا اد نمه مجا بمجرد يحمل ومذا والأزدجار 
. ٢٢١!الدنيا دار في يعهد• ما يانصى الألم س ينعر 

تولهفي الوارد والنار الجنة بين الحجاب شلتوت محمؤد الشيخ ؤيمف 
،٣٩بميمانم كلأ ي*رمذ رجال الأعراب دعر ججاب ومحثهنا ؤ تمار 
الجنةبين حجابا هناك هوان عني• نقف ان علينا يجب والذي ٠ بقوله الأية 

بينان والمقمود بحميتته اعلم والد •٣^ يكون وتد ، مادا يكون ند والنار 
مجنيمغ لا الحاجز الحجاب مدا وان العريانين بين يحجز ما والنار الجنة 

والعلوالامتياز منة او مكانا. عناك وان المناداة ٍلريق عن الأصوات وصول 
علىمشرفين يجعلهم ما المكانة من لهم رحال المكان مدا عر يكون وانه 

اعلؤيكتون الجنة اعل يحيون ت يتاسيه بما فريق كل ينالون ، عولا، 
.المر.ل،؛ 

نار٠ عبده محمد وامامهم امتاذمم ناله بما النار عن الحديث وكختم 
والتصديقبها الابمان علينا يجب نار وعي الاحرة في العياب دار عي جهنم 

.٧ : الأة اللك مرر؛ )١( 
•٧ ص المغرم الغائر مد تائك؛ جزء نمير )٢< 
. ٤٦الأية من : الأعراف مودة )٣( 
٤٩٢ص ثلتوت محمود ت الكريم ال،نراذأ ير نف)٤( 

٢٠٨



نحثلا ان علينا يجب كما ، الدنيا نار ش العذاب عن اشد نها العذاب بأن 
انلعفنولتا يمكن لا مما نذلك موصعها يكون اين ولا ثقد يم دلا بتها حر 

• ٢١١٠نائل ار ب نحظج حش عقلي بمحال ولء-را اله مل 
منمؤنقهم أما والنار الجنة عن آيات من ورد مما موقفهم ا مز كان 

ثهوعوازينه ملت من ثانا ؤ تحال توله نفير عند فتعرفه الأخر؛ ش الميزان 
محيالأمام فيقول .  ٢٢١^عالية فامه موازينه ■حفت من واما راصية عيشة في 

كاطاقوكفتين بلسان ميزان انه I المقرين بعض ناله ما عجيب ومن I حمدء 
لسانهبعد ماعيته من بتي فماذا إ I الد الأ ماهيته يعلم ولا والأرض المرات 

بغيراش غيب عر جراء فيه والكلام ؟ اث ار فته العلم يفوض حش وكفتيه 
وقدالميزان كلمة الأ الكتاب قي يرد ولم المعصوم عن متواتر رح صص 

اثدالى فعلمه ذلك عدا وما نعتقد بما إنتت؛ع منها ننهم ان بمكتنا  ١٠عرفت 
اننومن ان به الد يخبر ما ال المعلمس الرس ايها وعله  ١٢٣١٠بحانه 

-رفهريقاركيفا ولا يزن كيف تل ولا مقداره عمل ؤبميزلكل الأعمال يزن اث 
.، ٣١٠تعلمون لا وانتم يعلم واش يميه اعلم 

ذكر0بما نومحن ان فعلينا الجملة وعلى ٠ المراعي احد الشيخ ليقول 
ليومالمط النوانيى دمع ؤ فوله وفي الأية عذْ في الميزان من اه 

نممحثان عليتا وليس حمل لكل وتمييزمقدار الأحمال وزن ومن ٢٤١^القيامة 
الونمص يمه اعلم فهر ؟ يقدر كتف ولا يزن كتف تسأل فلا ذلك وراء 
.، ٠١٠نعلم 

ايهممجا في الأطناب محن وحدروا بيانه عن توقفوا ما سقمي ان نريد ولا 

. ١٣٠ص س محمد : عم جزء )١( 
,٩ - ٦ الايات ت الغارعة صورة )٢( 
.١  ٠٤٦ ١  ٤٥ص عس محمد : عم جزء )٣( 

.بأ :الآيتمن الأنما، )٤(-ور؛ 
٢٢٧ص ١ • ر المراعي ممض احمد : المراعي نقتر )٠( 

٢٠٩



.اصرلهم س اصلأ كونه ار يثير بما نكممي دانا 
مهاالأطناب ورد الش المائل ش كان التوقف ان عنا تذكر ان ؤيتغي 

اوالىه الرصول الى سوعا احاديث س والونحامن المحاص حاديث ار 
.اص٠ءاJه احد 

اصولهممن اصل هو موقف محنها فلهم الاصرايليات بهذا ننمد ولا 
الدّاء ان منعرصه 





ولكنؤيمرون الكريم القرآن ينهمون العمر ذلك ي الناص لكن ولقد 
اء1انواليالغعلر؛ عش الجارية المهالة الهيتة الأمور من - آياته غالب نر - ذلك 

ولاويلاغية نحؤية قواعد الهمر ولا فنة اصطلاحات الؤر ذلك نر يحتاجون لا 
اليلاغيوالذوق الملمة الرئة الميتة بمحض لكن بل ، علمية نغلريات الى 

سلمةعريتة للغة موعوب وذلكء صافية بمتول هدايته يلهون ولكنوا الرقتق 
الكونكتاب نر فبالظر بشيء استعانوا ما ؤإذا الكتاب، ذلك حا نزل 

انكلما واذا والأرض، الموات وش اننهم وؤي الأفاق م الد وآيات 
ينزيلايهام كل لهم فتجلو ه اث رّول ار أررجعوا كله مدا بمد علتهم 

.اكاص)ا<كل عن 

صتر؛ والاحكم والأعلم الأملم المنبمج ذلك ملي لناص اض 
دائرة ١٠٠٠اتسعت بمد* ص ا؛يزؤ »وبقع الملام عليه وقته نر تنحصر الزص 

معهموادحالرا ، المرية تعرف لا الناس ص علواتف فيه ودخالت الأملأم 
-: اثركبتر وذاك لهدا كان اخرى وفنون غة ياوفلمص علومهم من ملواتف 

لمتعلمها ص اصح ملينة الغصمر يثطقون الناس كان ان فبمد ( ١ 
فمالبمحجتهم ابناي، او تأثر النصحاء منر حايلهم ومن يرجتنهم الى يمل 

وصالقرآن بحففل تعهد وتعالؤر صيحانه اهد ان ولولا يخ،لوون، كما يخ*ار،، 
محيتبيت ينهي لما ولأنهدت ارلكنها لتقرت المرئية كنه حنني حنتله 

وتفنتصبلها صوابمل لها جعلوا رجالا للغة *تض اث ولكن ارلكنه، 
.وعيرذلك وبلاعت نحووصرف ص المربية اللغة علوم بدلك ملامتهافشأت 

ترجمتهافعند ايما ك؛ير اثر الناص ص الملواف تاللث، لعلوم ؤكان ( ٢ 
نرفجد؛عضهم بينا اتفاقا القرآن ح يتتقق لا بمضها كان العربية اللمنة ار 

صقصدهم ولكن الثات القرأنمر والنص تلك انملمية النموص ي؛زر التوفيق 
تلكنٌيما عنر الغلر بمنضر للعلم مماط الكريم القرآن الأ،؛لهر ذلك 

اص ١ الزرثانمرج محمدعداسلم : القرآن نرعلوم الخرفان ، ^١٣)١( 





مداتطسق من ملغهم م ال-امن آراء ستجلي ان مدا بمد تريد نم 
الياءان ثتجد ا ذلك م المعاصرين منهج الم يينة على كمرمنه المنهج 

فنماالمنهج، مدا من واحد الموقف واحدة يرحة على يكونوا لم المابمض 
طاممتفتختادمنهم ^٠؛■^ بمندونه اناس كان اليه يدعون *نهم اناس كان 

.فع يدين كدأ، ذلك قي آراءهم لتسمع 

. ٠٠ ٠٠٠:o الغزالي راي 

ؤيالجملة1 العلوم؛تنول جميع على يثتل القرآن ان سنتي الذي 
ذاتهتمح القرآن وصماته،وقي وجل عز اْد افعال قي داحلة كلها فالعلوم 

والمقاماتمجامعها الي اشارة القرآن وا؛ي لها نهاية لا العلوم وهدء وافعاله، 
الىالضترلأيثير قنامر ومجرد القرأن قهم الى راجع مميله قي اشق قي 

الطلرياتم الخلائق مه وامحلف الفنار على نه اشكل ما كل ل ذلك 
النهمامل يخص عليه ودلالات رموز اليه القرأن يفي واJعقولأت 

.، ١١!بدركها 

محنامرترحمه ما الأ للقرآن مض لا ان زعم من ان فاعلم I ؤيفرل 
ولكنهتفه عن الأخيار همي مصيب ومو نفه حد عن مخير فهو التنفير 
بلومحهله حد، عي الي لرجه الى كافة الخلق يرد الحكم في مخشء 
|>ا<النهم لأرباب متعا القرآن معاني في ان على *دل والاثار الاخار 
بمترأيعض لأونرت لوشتت وجهه الد كرم علي وتال ا بمنوله لذلك ؤيتدل 

وتد, . الانتصار غاية في ءلامر.ا ونفير معنا0 فما الكتاب فاتحة نفير من 
اكثروتالآخرونفهمها من بتي وما فهم الق ستون آية لكل العلماء بعض تال 

يتضاعفتم علم كلمة اذكل علم وممر علم الق ومبعين سبعة يحوي القرآن 
الدرسول وترديد ومطير وحد وباعلن خنامر كلمة لكل اذ امعاف اربعة ذلك 

• ٢٩٦مر ١ ج الغزالي الأمام ت الدينر علوم اجاء )١( 

٢٦٤



معانيهاباطن ليبر• الأ يكون ألأ ١١مرة؛^؛ ٠٣٠٠الرحم الرحمن اه بمم .
رصيمسعود ابن وقال تكرير الى مثاله يحتاج لا ٠لا٠ر وتميرعا يترحمتها والأ 
بمجرديحصل لا وذلك القرآن فلبمدير والاحرين الأولن علم اراد من عنه الد 

.، !١٢الظامحر تمرء 

:-٠٩١١ت الموطئ: رأي 
الغزالياليه ذب نحوما الى تعالى الد رجمه الموملي الأمام وذب 

موبمردالنوعالخاسداكنسالغزالي، ادلأن من انوي ر يادلة وامتدل 
تعالىبقوله لذلك ؤيدلل القرآن من المنتعلة العلوم *ي القرآن علوم انواع 
غتكسانه وتال < ٣٩٠٠^من اص ؛ي رثا^نا 

المخرجوما نل نن متكون وتال.1 لكل بجانا امحثاث 
اموحكم بعدكم ما وخر تبلكم مجا نبأ فيه اه كتاب تال محنها 

عنمنصور ين ممد واحرج وغير• الترمذي *أجرجه بينكم 
الأولينهمر فيه فان بالقرآن فعليه العالم اراد من تال معود ابن 

عنالثحخ ابو احرحه وما العلمرّ، اصول يعني البيهقي قال والأجرين 
الذرةلاغفل شينا اغفل لو اهد ان I : اد. رمول قال تال انه عريرة ابي 

افهرصي معري ابن عن حاتم ابي ابن احرجه وما اره والبعوضة والخردلة 
طالكن شيء كل مه كا ومحن علم كل كران 

ءنالمغني معيق) بمد *رثرأ ايي حديث من سبمه م الهروي ابرض ودا• )١( 
•الاحاد( من الاحما• في ما تخرج في الامغاد حل 

للأمامالدين احاءصلوم صمن الما»ي العض بن اليحيم عد الدض نئن للحاط 
, ٢٨٩ص ١ مد انمزالي 

. ٢٩٦ص ١ الغزالي.؛د للأuم الدض صلوم و(.اماء 
. ٣٨; الأة من الأنعام ّودث )٣( 
. ٨٩: الأيه من النحل سورة )٤( 
. ١٢٦-  ١٢٥ص ٢ -ص يوطي الالأ1م ; التراث علوم ر الأنتان )٠( 
•٢ ص اليدملي بكر ابي بن الرحمن مد ت التنزيل امتباط في الأكلل )٦( 
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والغوصوالميل والفلاحة والنسج والغزل والجارة والحداية كاإخياء1ة 
.بيتها ؛يما وهوستشهد ، !١١الخ . . والفخاروالملاحة والزجاجة والصيامة 

الكريمالمآف باشتمال لالقول المؤيدين بعض آراء الى اشارة ذلك كان 
العلماءبين والرقص المعارصة من خالتا الرأي ذلكم يكن ولم العلوم عر 

*والأمامذلك احدعم برأي - ئلليل لا كي - نكتفي معارصون له كان بل آنذاك 
.تعالى الد رحيه الشاطئ 

:المعارصين راي 

:٠٠٧٩٠ت الشاطئ: الأمام 

العرببين منتشرة كاك المر العلوم سنان رأيه بجان الشاطئ الأمام يدا 
منهاماالشريعة نمححت، ٠ فينول منها الشريعة موقف ؤسين القرأن نزول عند 

ذلل؛،منر يتئع ما منافع لينت باْلل، *ر  ١٠وابمللت عاليه وزادت *وصمح 
نزولالأنواءُاوتات وعلم النجوم علم ذلك ؤيذكرس أرأ، ومصارعابمرت 

أوبامحللأ اكثرء كان ما يبينر ثم الماصية الأمم واخبار التاريخ لعلم الأمطار 
والطيرةبالحممى والضرب الرمل وخط والكهانة والزجر الخنافة تحلم جميعه 

يقررنم ،  ٢٣الأمثالتوصرب البلاغة علوم في والتفنن الطب الأول النوع ومن 
فآصافواالحد القرأن عالؤر الدعوى في تجاوزوا الناس من كثيرا ان ا هذا بعد 
،واك٠اليم١٤الطبيعيات علوم س أوالمتآخرينر للمتقدمين يذكر علم كل، اليه 

واثباعهاالفنون *د، س اJاءلرون نئلرب ما وجميع الحروف وعلم والمنطق 
س- الصالح الملف فان مذا والى بمح لم نندم محا عر عرمحناه اذا وعدا 

٢٨ممر ٢ ج ايور للأمام : الأنتان )١( 
١مر ٢ ج الغايى للأمام ; الموقنات )٢( 
. ٧٢. ٧١ص ٢ ج ؛؛، ٧١الرجع )٣( 
•وغيرعا الهدمة من الؤيامحمات أي )٤( 

٧٦-٧١مر 
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للماودعنه وما وبعلوعه بالقرآن اعرف كانوا - يلتهم وس والتابعتن الصحابة 
فهثبت وما تقدم ما صوى المدعى عدا من شيء ر منهم أحد تكلم انه يلغنا 

ذلكر لهم ولوكان ذك يلي وما الاخرة وأحكام التكليف احكام من 
علىندل يكن لم ذك ان الأ المسالة مضونذلرسأ0مايدنضاصل 

ممالشيء تقرير فيه يقصد لم القرآن ان على دليل وذك عندهم غترموجود انه 
.، !١١زعموا 

فبعد، القرآن الى الضانة الملوم ذكر عند آخر مرصع ر ذك وي؛ن 
-ت يقول فراتد0 لاستخراج والوميلة لنيه كالادا؛ هر ما الملوم من ذكر أن 

مْللوبوانه القرآن فهم الى وميالة انه بوسيلة ليس فيما يدعي فد ولكن ،ا 
،والشؤخ الناصح أوعلم المربية علم فان ، بالحقيقة هووسيلة ما يلألب 

اصولوعلم ،وعلم'القراءات، والمدني الكي وعلم ، الأسباب وعلم 
ذكغير واما ، القرآن فهم على معينة انها الخلما، جميع عند معلوم ، الفته، 

الرازيحكاية ني كماتقدم كدك يكون ولا ايضا وميالة الناس بعغس يعد• فقد 
إزيقروا أثلم ؛ؤ تمال فوله فهم أل وسيلة الهينة علم مل حي 

رثدابن روجٍهآموزعم ثن لها دنا دنيانا بنتانا محس فومحم النماث 
منوالحكمة الشريعة بين فيما القال كمل 1 د صما• الذي كتابه في الحكيم 

علىالشريعة من المقصود ينهم لا اذ مهللؤبة الملمة علوم ان I الاتصال 
.المعارصة ش بعد لما فال مما بالضد الأمر ان قاتل ولوتال بها الأ الخميتة 

كانواهل الملوم تك في الصالح اللف صان الخصمين بين ما وشاهد 
بفهمبتحتقهم القطع مع ؟ عنها أوغافلين لها تاركين كانوا أم بها احدين 
بمعائن اُرؤ فليتظر ، الغمر والجم . المحي بذلك لهم يشهد القرآن 

ثدمه؟أ>م.

٨٠- ٧٩ص ٢ مد الشاطئ الأمام ; الراسات )١( 
•٦ ت الأيه ق مود؛ )٢( 
. ٢٧٦ص ٣ ^د للشاطي : الراهات )٣( 
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أوالنظريات ج«ءلوا العاصرين وان ءالخٍة حتائق أو نظريات من الطينة 
أوصراحة يدعا نؤ ؛د قرآنية يايات ؤشرونها أصلايدعمونها العالمية الطاثق 

فىالتومحمحسامتكلمون سا س شيء عر تدل لا وتد ذلك منها بمهم 
وذاك.

اولثكومنهج هؤلاء مهج ض للتنريق نذكرها ان يجب حقيقة هد• 
.ذلك من الحديثة ال٠قالية الميرصة موقف بيان ار يعدها ننتقل 

ثالحديثة المالية المدرمة رأى 
المميرمن اضا هؤلاء مؤنق ني يها مرح ان يجب أخرى وحقيقة 

علىالكثتوء موصهم في يوكلون ا مينالكريم للقرآن الحدث العلي 
عنالقاريء يشغل مما ذلك لأن فيه والتهلرف النهج هدا صالوك من اكحذير 

نجدذلك ينكدون نراهم بينما الكريم للقرآن امة انوالهداية المالية القاصد 
نميرعند الحديثة بالملوم الاستدلال في التظرف ذلك تخلومن لا تفاسيرهم 
.القرآنية الصوص 

ُعادصتهمنمرص يذكر بدأ جزافا التهم يلقي ممن نكون لا وحش 
الراعيمصطفى مححمد الشيخ رأي - مثلا ٠ فندكر الضير من النوع لدلك 
-; يقول حيث 

 Iووجدالفقهية، والأحكام القاني قي الخلين بين الخلاف حد و
وتأؤيلهاليها ليرجع القرآن وتأؤيل يالفيغة المرور هو احر مرض عندهم 
الكتابعلى عظيم حهلر وذلك قرارها يقر لم الني الخلية الطريات لعض 

التيوالطريان ، بالحمى الخماب هذيان على تزيد لا أوهاما للفلاصفة فان 
.، ١١!اه كتان اليها يرد ان بمج لا تستقر لم 

سمد: انمروسالاوتة  ١٧٣ص ١٣٥٧ث م المجلد الازهى: مجلا )١( 
•المدار مض 
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منيطرف احدوا الدين القْين مولأء ان شلتوت محول الشيخ يئرى 
*يثرنلنا ما ؤ يقول وتعال بحانه اه فوجلوا القرآن ق نطروا الحديث العلم 

ضحاالقرآن ق ينمحوا أن لم نحوزين عل تأولو٠ا ٠٢١يمرنيء من الكتاب 
ماعل آياته وطقوا المتمدنة العالمية الطريات من اصاص عل شُو« حديدأ 

ؤيرنعونالقرأن نحدمون يدللث، امم وحلنوا الكونية العلوم تواعد من عليه ونعوا 
,وال؛تاتية العلمية الآوّاءال ق دعاية أ؛الح له ؤيدعون الإملأم شأن من 

امجرعلاتهمعليهم ذلك فأمد الأساس هذا على القرآن ني نثلروا 
معتفق ولا القرآن يريدها لا ااتْكير من صور ار يهم وانص ، يالقرآن 
فيهاذكرللمْلراووصم،آية يهم اردفاذامرت انزله اجله من الذي الغرض 

عوالقرآنهدا وقالوا وامتثروا تهللوا اوالرق الرعد عن اوحديث للسحاب، 
المعلرعن العلمية القلويان احدث لهم ؤبمن، الكونيين العلما، الى يتحدث 

اوالجبال يذكر القرآن راوا واذا . الرياح تسوقه وكيف نثا وكيف، والمحاب، 
القرآنحديث، هذا قالوا شيء س اه حلق وما والحيوان الشات عن يتحدث 

والفرالشص عن تحدث راؤه واذا الطيعة وأسرار الطيعة علوم عن 
القرأنان والمالكيين الهيتة لعالخاء يستا حديث هذا ؛ قالوا والمحوم والكواكب، 

.ا^)٢( دض علمي كتاب، 

دارؤيننقلرية ما يوم م، الاس عند راحت اذا تجعد ولمنا 1 قال ثم 
نخلريةان ; فيقول الحديثين المرين هؤلاء من مفسر الينا يأزي ان مثلا 

شرايه يبيان كلامه يختم ،نم •١٣الين منذمنان القرآن يها قال قد دارئين 
-: فيقول ذللث، 

 Iانحابمليكون القرأن يتزل لم اث لأن شلث، غير س حاحلتة الفلرة ذ• ه

. ٣٨; الأية من الأ؛عام سور؛ )١( 
صثلؤبم، محمود : الكريم المران ير تن)٢( 
. ١٣ص : اس المرير )٣( 
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،المعارف وانواع الخنون ودتائق العلوم نظريات ص الناص ال فته يتحدث 
تأييلعلى يها دالمغرعض اصحابها تحمل لأنها شك غم من خاية محبمي 

وعيالمليم، الدوق يبنه ولا الأعجاز، مع يتتاش عتكلغا تأييلأ الغرآن 
،محبمكان زمان كل ر الملوم اثل ممع للدوران القرآن تحرض لأنها خاية 

الأ:ض،هلبمحاوومفي>واللوملأترفاكاتولأالخوارولأارfي 
الخاتلعذ• على ال؛نرآن طبعتا فلو الخرافات« من غدا يصبح ما اللم 

ولأوتمنافيها الخلآ تبعات وتحمل معها للتتيبا لمرصنا• المقلبة الملمة 
.ى الدفاع ر حرجا موسا بذلك اشا 

انولنعلم ومهايته، فيمينه عليه ولحننل وجلالته عفلمته فلندعللقرآن 
الحثعرلقصد انما اليعة وخلواعر الخلق امرار الي الأفار؛ ص تضمنه ما 

القرآنان وحجتا ايمانهم ح ايمانا الناص ليزداد والنظر والبحث التأمل على 
أ)ا<,المول اليها مملخن الملوم حقائق ص حقيقة يصادم ولن يصادم لم 

براىترجه ولكن محدعم الرفض افوال استقصاء الى محنا نرم ولا 
الخuرصاحب 1 صد• محمد الأمام محه ألأل •^، ٧١رصا رشيد محمد اليد 

القرانعن أحر صارفا الرازي الفخر زاد وفد I اذيقول ، ٢١٠افكاري ترجان 
الحادثةالملوم ص وعترها واتجتمتة الرياصية الملؤم ص تنير• في يورد* محرما 

وتلد•وغيرها اليونانية الغلكية كالهيتة عهدء م عليه كانتا ما عر الملة في 
الواسعةالكشر• وفنونه الصر عدا علوم ص ذلك مثل بايراد المعاصرين بعض 

كالماءمقرئة كلمة يمتاصبة طٌيلة فمولا الأية نمير ميه يفيما يذكر فهر 
لأجلهالد انزل عما فارلها تصد والحيوان والمات اانللثv علوم ص والأرض 

.!)٣(القرآن 

مدىعر التميرتدل ص النوع لهدا رفضهم موص لعض بجان محيا 

١٤-١٣ص اس: الرجع )١( 
.٤٩٦ص بدآ المار تمر )٢( 
•٧ ص ١ ج-المنار تمر )٣( 
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ل، سامحهم ض تدل أحرى محرصا لهم فان محيا ومع . له رففبمهم 
منهمالتمر عدا وقوع الدعو؛ هده ؤيزكد النمير من الرع لهدا دموتمم 

تدعوالش اانصومرإ مجن فلتدكرصيتا ، الكريم القرآن ايات لعمى تناولهم عند 
يقولالافغاتي الدين جمال المد فهدا العلمي بالتمر الايات -طول ار 

^^١حش الطاء برداء انردين من ئم م لجرد ا^ 
،١١٠يتولون م«ا بريء والقرآن الثابتة العلمية الحتاتق يخالف بانه القرآن على 

جاءبما اكمميتا والكليان العالم صريح يوافق ما القرآن نرفي لم فاذا I ؤيقرل 
والمخترعاتالعلوم تأتي ان لايمكن اذ التأييل ار ورجعنا ، الأنارة من فيه 

فيكامنة الخلق من مجهولة التنزيل زمن في ؤبمي واصحة، صريحة بالقرآن 
عرا كل ار بالاشار( جاء فئ نراه لذلك . الوجود لمز تخرج لم الحناء 
عقولمراعاة مع الزمن متنل ش يحدث ان هوممكن رما اليوم حادث 
.فهمهم،)١( وقابلة ؛غلرعم 'لريق عن للأذهان الأشياء وتقرب الخلق 

مقدمةيكتب الأزهر شخ المراعي ممعلفى محمد الشيخ فضيلة وهدا 
الطيبلمعأدة فرأت I غيها فينول I الحديث والهلم، الأملأم I لكتاب 

الأزءرتحت٠بمجلة له يكتب كان ما نتنا باشا امحماعيل العزيز عبد التْيامص 
بينالتوفيق محن توخاه مجا منه فأعجبني ٢ الحديث والطب الأملأم ) عنوان 
لهوحمدت الحديث العلب مقررات وبين الكريمة القرآنية الايات بعض معاني 

لاجتمعالعلم فروع مجن فرع مثرزفي كل بها لوتحر الش العلمية النزعة عذ، 
زيادةالحديثة النابتة منه تتقيد الثمينة التطبيقات عده من عنليم ذخر لدينا 

,شيء من كتابه في فرحل ما الد بأن وايقان القرآن باعجاز معرفة 
جميععر اشتمل الكريم الكتاب ان افول ان هدا من ليد اك 

أتىافول ان اريد وانما المعروف التعليمي بالأملوث وتفصيلا جملة العلوم 
جدآالكمال درجة لملمر به والممل معرفته الأسان يهم ما لكل عامة باصول 
المختلفةبالعلوم المشتغلين محن الذكر لاهنر مفتوحا الباب وترك ، وروحا 

صالمحزوم  JUPbr•; الايغاني الدين جمال حاهلرات ]١( 
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عاتثونعم الذي الزمان ،ي منها أوتوا ما مر جنيصا رلناس اء؛يرا 

القرآناعجاز وجرء من وجها ذلك يعن رصا رشيد  ١٠٠٠٠القح وعدا 
العلميةالمسائل محن كثير ت،جقيق على الهمان اشتمال الساح الؤجه 1 فينول 

انكشفبما ذلك سد عرفت تم عمرنزوله مر معروفة تكن لم الش واكاريخ؛ة 
،!١٢الخالق ر الد وسنن الشر وتارخ الكون ءلي*ة س والمحتتين لياحمحن 

.امئلة يذكر وذعب 

منالأوساط معنالب من ٠ فال الذي وجدي فريد ءسءمد الاصتاذ ومنهم 
ماعلى يتعصي ولا العلمية الاراء من يجد لما يتح مرنا يكون ان الدين 
الشؤونمن عاليه الدليل يقوم ما ولا النالغية المذامب من أويرمح يثت 

المدروصعة بالمرونة يوصف ان الاصلأم على فليل انه والرابع ، الكرنتة 
بالفهمو«علالة وتنكير وتعقل انهللاق دين لأنه والكونيات والمذاعب للاراء 

. ٢٢١!التقليد عن ونهي القخمية بالتيعية واسعار وبالدليل 

فكلامحقي لا ؟ جوعري طنهناوي الشيخ لذكررأي حاجة ش نحن وعل 
فيمملرفه على ورد انكرء حش النهج بهذا تصرخ الجواهر تسيرء في كلمة 
.انمهم الميرمة تلاميذ ذلك 

متأثرأيرأ تنالكريم للقرآن تفسيرهم من امثلة *ذا يعد ولذكر 
.الحديثة والفلريات العلمية بالمكتشفات 

إذاالملوك إن يالت ؤ تعار لتوله الافغاتي يد التسير ذلك ضن 
مرسلهوإني ، ينعلرذ وكيلك اذله اهلها اعزء وجعل—وا امدوها فريه ذحلوا 

ممعلفىمحي الشيخ مغل«مة اصماعيل 1سميز عيد ت الحديث والطب الأملأم إ ١ ر 
.٦ - ٠ ص المرام، 

. ٢١• ص ١ ج رصا رشتي محي ؛ المنار تفسير رأ( 
•٠ ١ م، وجيي فريد محمد ت والأملاح الهداة دين الأ—لأم )٣( 
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الهدةمليمان زن I الافغاتي قال النزنطو0هأا، يربع بم فناخلر* ثهديؤ إلهم 
،التوى س لديه ما يريها ان وأراد بالحرب أذلة لنومها الملكة دتحغزلاخراج 

نتلورسءة - مثلا مليارات - رأمرا| وتجرى يمتهليها رياح من له تسخر رما 
ذلكم _وجدنا اللامالكي.ثلأ استراق الرق. اّرع،ن الاخاروالأشياء 

منبلمحس عرهما مل، ليها لسليمان، نونت المب الواّعلة بملك ان القصص 
الألةعن مهمة بالعمل صريحة جاءت •لريه اليه يرتد ان نل القدس الى ما 

عنذلك لعد أوياممها ثكلها يصرح ان للقرآن بالامكان يكن لم اذ العاملة 
؛الفضاءالاخار بقل القرآن لوجاءنا وكذلك الحين، ذلك ش الأذعان 

العلموعكذا . باللأملكي ر« لولم ذلك صيتنا لما الرم تهمنا• ما لنا وشرح 
.، مرتا،١٢وابرازء مستحيلا اليوم نثك  ١٠احداث عن يعجز لا 

عنخارجة اى I ، ^١٣بابز؛ الازص وري ؤ تعالى نميرضل في وتال 
يختلفامافلاشلثا ذللثا حصل ما واذا ، الثمي للنظام غيرراضخة محورعا 

الخرؤجويدللئ، شمالا والجنوب شرنا الترب فيصير اليوم الجهات من عرف 
احزاءتتعثر شلثا لا - العغليم الزلزال س يحدثه ومحا الثمي الaلام عن 

،عاتلة راكين وتتحول تسفا الج؛ال رسنج ، المركز عن لعدعا الأرض 
القيامةوتقوم حيوان يماليهاس الفناء ؤيعمها الأرضية الكرة تخرب و؛التيجة 

.أ>،< اعلم واث 

تفرفقال عيد• محمد الؤ^ تلميي• الفر الحومن عدا ونحا 
منالذي انغطارعا مثل الماء اشتاق هرْ، اشمت، اضاء إذا ؤ : تعالى بله 

نانلا.هاواحتلال ركي؛ها هل0وعرذاد امنرت النماء إذا ؤ صورة م نفير• 

. ٣٥-٣٤الآض المل:صور؛ )١( 
'٢ - ١ • ١ ص الخزومي محمد : الافغاني الدين حمال حازات )٢( 
. ٤٧: الأية من الكهف صور؛ )٣( 
.١ ٠ ٤ ص المخزومي محمد : الانغاني الدين جمال حا٠ررات )٤( 
•الأيل الأية الانئنال( صودء رْ( 
•الأيل الأية الاضئاو مرر؛ )٦( 
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منيحادئن يكون وير ب لم الذي العالم *ذا خراب اه يريد منيما 
منبالقرب سره م كوكب بمن كأن العالم صم اليها ينجر ند اش الحوادث 

غمامذلك م ؤيحدث يأمر• الشمس نفنام نضعلوب فيتصالما فيتجاذبا آخر 
محلالسما، ككون الوامع الجووالفضاء م •رانحعمطرقة بملهرش غمام وأي 

،.١١!غلهور• حال نظامها واختل بالغمام تشنقت 

ولكن1 يقول التمر محيا عر الذمي حض محمد الثيخ ؤبمترض 
ومل؟ الكونية الغلا٠رء عد« مثل مر يترب ان م الكون ماد مر بد لا عل 

بمارم ان بما الأدر التس ؟ ذلك يامرآخرغم واحلاله اماص عن الد يعجز 
مذمبمو كما ، مميلات م ذلك وراء فبما نخرض ولا القرآن به حاء 

بدلا أر انه على يريدء ولا عتلا ذلك يضرب الشخ أن أحب ؟ الشح 
ءنه1>أ<.

.الهلٍر)م( الحديدي محمد مصألغى الشيخ الرفض ذلك ؤيؤيد 

انكنروا الدض ير اولم ؤ تحالى قوله رصا رصيد محمد الشيخ ؤيفر 
افلأحي صيء كز الماء مى وحعل-ا ءنتمنا٠ما رمأ كاثتا والأرض السموات 

المواتان يعلموا ولم ؛اياتتا كفروا الذض اكدب أي ٠ بقوله  ٢٠١^يربتول 
التيماؤية الالأجرام هذء منها وخالقنا ففتقنامما واحد؛ مائة كانتا والأرض 

:تعار قوله في المينة مي الادة ومده تقلهم الم الأرض ومد• تقللهم 
اوكزماقاكااثياملوعا لهاوللأرض يحاذنمال النماءلجي إر اصتوى م ئؤ 

. iAص بء محمد ث عم حزء تمر )١( 
. ٢٣٤ص ٣ يد الدمص حض محمد ; والمرود التمر )٢( 
صالطير الحديدي محمد ممعلغى : الحديث العمر م التغير اتجا، )٣( 

.•٣ : الأيت الآذيا» .ررة )٤( 
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اعلس غترهم دلا العرب بمرقه يكن لم شيء وهذا • ، ^٠١١لابمم^ محا 
(٢١٠قد ما الأة م امرح وص ، ٧١س الأشياء كل خالق وكذلك الأرض 

شفمح، لكل - ندله إر - محا ينم تجري والشص ؤ تحال ثوله لت 
وتوو<كان لما مخالفا الفلكية الهينة ؛ي نت لما موافق فهو ، ٣١ه سحوذ 

.|اأ، المتندمون 

•حلىؤ تعار فوله المراعي *معلقي *حد الشتخ تنير ذلك دس 
قرنتاالفضاء م نراء مجمؤعما والمرات 1 ه)٠( نوريها النمران؛غ؛رعمد 

فيداترة مملوف بمص فرق بمضها مرنة ُعي وسدانم ونجوم يارات سس 
الجاذييةوصنغلام الالهي يالناموص المنيرله مكانه في متها شيء كل الفضاء 

ناذالها المقدر الأجل ار ومجريها ممسكها والد عمار لها يكون ان يمكن ولا 
ماليهالممدؤبمللق منام نائم - الالهي دعوالناموس - الجاذمحه ز٠لام ان ا • مل 

شيءيوجل• لا انه لاحيا واذا غيرمتفلورث عمدأ لها ان نأنول ان جاز الممد اسم 
الماؤيةالأجرام واتدار لها عمد لا انه نقول ان وجب عليه تمتمد *ادي 

بهد،قين اذا نفسها والأرض بها الأرض لاض عهد لا أقيادواوزان واوزانها 
|)آ(الفضاء قي دقيقة ماءة الأ ليت الأجرام 

بقوله، ^١٧يحاذ وض النماء إر اسوى ئم ؤ تمار قوله يبمنر 
 Iانالملماء قال رقد الملم عليه دل همالدي الكريم الكتاب قرر* الذي ءإ-ا و

مرتبمدان التهلعة ث وفصلهاعنهاوان الشمس س قءلعة حادثاكونياجدب 

.١١;الأية فمالت مرر؛ )١( 
; ٤٦ص ٨ ج واننلر  ٠٢١ ص ١ رمدرمحاج ٌءما• : تنيرالمنار )٢( 
. ٤٠. ١٠٨الايات: ص ّررت )٠١( 
• ١٢١ ص ١ ج رمحا رثي،- مح-،- ت النار نمير رإ، 
.١٠;الأيه شان صورة )٠( 
٠*١١ ص المراعي ممعلغى محمد ; لغاز محورة نمير )٦( 
 )V( ١ ١ الأية عن فملت محرر؛.
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السياراتمن ممارأ صارت منها قشة كل ثيا وصارت تكسرت اطوار عليها 
واحديوالارمحى جدبها نمة نر ؤبقيت الشمس حول ٠لانت، السيارات رمده 

_•لكل المركز ص والشمس الشمس بنت فهي السيارات مدم من، 
اليارات|)ا(.

ؤ|داكمس- '' تعالى ؛وله المراعي ممعلغى احمد ؤينرالشيخ 
تجريوالشس اي I ه)مبأوله النليم مدض لننممزمحاذك ئجري 
انسدثبت النجس نيرحوله؛«بوصعها الذي الثابت مركزمداريا حول 

انهذكر !)"*(ثم الثانية م ميل ت؛ندريمام المركز عذا حول دحؤية حركة لها 
الملكعلمام اسه بما له يدلي ان المعري التام المرصد وكيل ءللبس 

.اليهأ،< به ادلى ما وكتب الايات تضمنتها الي الطلريات نر حدسا 

كماثاالارصؤر نينل الم ؤ تحال قوله القرني النادر عد الشيخ وفر 
ما*عس يمرلنا - الجاذبية يعي ~ الاكتشاف هذا I هرٌ،،تال احنأءاوامواوا 

خلهرعاحمالي يكونون مذ للأحياء كفان الأرض أن عن الالهي الكتاب زره 
تدعهمفلا الحنون الأم ضل كما صدريا الى ونقمهم اليها تجيبهم فانها 

. I٢٦)يشعرون لا بدلك وهم يتفلتون 

الشمسدجنل ؤ تمار لقوله شرأ جاؤيش العزيز همد الشخ وقال 
جسمالشمسمر I - ه)ه(; وياجا براجا وجعتا ؤ وتولهمجانه لإ براجا 
وانبها المرتبهلة صياراتها الى وترسلها ذاتها مجنر والنار النور تث ُشتعل 

٤١ ص المراعي معطى ممد لمعان؛ صورة تمر )١( 
- ٣٨: الأيت ص؛ •ررة )٢( 
٠٢٠ ٢٣-؛د المراعي *معلم، احعد : المراعي تمر )٣( 
ص ٢٣ج-المراعي ممض احد : المراعي شتر )٤( 
•و٦٢  ٢٠الايمحن المرملات سور؛ )٠( 
. ١٣•ص المغربي العام مد ت يائك جزء تمر )٦( 
• ١٦الأية من نوح مور؛ )ما( 

.١^٣١المأ رح(ّررة
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والاجراماشعتيا من سار كل و«>تاجه ما اصعاف اصعاف اصامة ذلك اقتضى 
الثابتدس والغناء للمال وهابلة والرمان بالذات حادثة جميعها الكونية 

ملايينارمة تندير اتل على الثانية نر مادتها مر تتتد الثممر ان بالحساب 
محياعر الشمس فان الدنيا الحيا؛ عشاق مذا يزعج ان يبر لا وض 

سةمليون مائة ار حجمها منر حزء مائة مر حزءا فتدعا نر محاج الحساب 
ترمللاتزال نجدما الحالة عد* ار محل ان بعد انها على المرمنة وحمسينر 

•، ١١٠صالحة الأرض مذ• احزاء اكثر ر الحياة يجعل  ١٠وحرارتها ورعا تس 

تعارقوله »يه الع السموات ايضا المغرتحر الغائر عد _ الشيخ وفسر 
عيرالمع والسموات I بقوله ه)أ(الآية ياتا ننوات نع حلذ لذي اؤ 

مجنرالنمر محلمة طقات المدارات عذ• ان ريب ولا ومداراتها المارات ٠^٠١^، 
معمع عل المرات ذكر س الوحي انتصر فلك،ؤإنما فوق وفلك طقة 

يماالعثة وقت الغرم يخاطب انما تعار لأنه ذلك من اكثر انها اب العلم ان 
فيحقالق تقرير ذكرعا س القصد ولمؤر . . وكواتمها الأفلاك ام س عرفوا 
وجودينغي لا الموات مع علم، ذاد ذكرما عن الوحي ومكون الهتتة، علم 

ذلكفبر بعد اكتشنا يكونا فلم I لنون وا t اورانرمؤ، 1 فلكا وأما . . الزيادة 
علماوالاحايلة فه الطلر ممكمم لر ما علم، قرآنه الثرفي اه فلواحال العهد 
وتكليفهعجا احاك لكانت - المذكورين والنلكين الثوابت اكمم من بأمر، 

شرعهومحكم وحيه منزل نر ذلك يا وتعار سحانه اث ايى وقد ، محالا 
.ارم؛ ورحمة منه تفضلا 

اذكرمحزيدأمنفلوذمت . . ؟لا الخفامير مجن مزيدا هذا يعد اذكر عل 
Iالكريم القرآن جواهر يتغيرا وكر الامغارالضخمة، ار لاحممبمت، ذلك 

١٨٦ص جاؤيمر العزيز يد ت والحرية الفعلي؛ دينر )ا(الأءلأم 
.٣ ت الأية *نر الملك صور؛ )٢( 
.٠ : ص المغرمر التائي عد : نايك >ز» )٣( 
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شالأ تجد، لا ما مه تجد اذ وتومحمارا؛ استمحاء جوري لطاوي لاشخ 
الضيرتناولوا ممن ءلائ؛ة بمدذلك وتلدعم والتها الحديثة الطوم كب اخص 

•ممم ومدعم نوفل الدزاف يهمد سوئ كسض 
وبمد

فيهمتدأ المنهج سا سلوك م صوايا ارا* ما *نا اذكر ان لي وهل 
...اترل.فإني ذلك لي كان ان الميين اساء من نائة راي ار 

.: المحار ارآي 
المنهجذلك وفق على الترأن تمم ان الملمي الضير اصحاب يذكر 

العلمي،الأعجاز م ذلكم الكريم الترآن اعجاز اوجه من آخر اعجازا بمن 
الىالكون من ليصلوا الكون النلريي \ذضشم\\و دئ والقرآن لا كف 

ؤموجد♦ على بالوجود ولمتدلوا مكونه 

قاطعةنهاية حقاثق القرآلهة الحقاتق ان المنهج لذلك الرافضون ؤيقرل 
فهي- له انماحة الأدوات كانت ايا - الأناز الهحث اليه يمل ما اما طلقة 
التجاربمحد0 وفلرونا تجاربه بحدود مضوة وهي تاطعة ولا نهاية غير حناتق 

ان- ذاته اني الأنالملي الخهج بحكم - المهم الخط لمن وايواتها 
الملمالهه يمل ما وهي . نهاية غم بحقاثق القرآلهة النهاية الحتاثق نملق 

اوشري|)أ(.

تزالخلا التقدم سنة على الزمن ح تتجدد الهة الأناللوم ان ؤيترلون 
الصواب،مجن يقترب وخط ثتجمع وموزع تتضح وغامض يتم ناتص محن 

رسؤخبمد تتقوض ان الخلية القواعد م يندر ولا الهمين الى يرش وتخمض 

.جزءأ ٢٦التمر؛ي هدا هلع )١( 
٩٦ص ٢ يد تف سد للشهد : القرآن فللأل م )٢( 



منحجوى ان يعد فيها تجاربهم الماخنون ؤستأنف ثبوت بعد إوممزع 
.زوزرا، عد؛ منها المغرؤغ المحتائق 

تخيلالش الداخلين الهزيمة للقرآن العلي التمر س عرلأء محيخشى 
نستيحاولون عنا ومن تابع والقرآن المهيمن عر العلم ان الناس لعض 
وحملهاالقرأن لتمرص والتكلف التمحل ابما ؤيخشون بالعلم القرأن 

فتهايجد يوم تتمرلكل ولا مت لا ام والطريان المريض وراء بها واللهث 
جديدرأ(.

•مذمض■ محن محبمعل - أدى فجا - والحق 

تمن يميع رفض فلا 
حقاممهبين التوافق اثباث ناحية من القرأن للاعجازفي جديدة وجو* ادرّاك ( ١ 

اىنوتها شل لا الي العالمية الحقائق س يمت ما وبين القايلمة الهائية 
.الشك, من نوع 

٠والدين العلم بجن عداوة عناك بان القائلين مزاعم دفع ( ٢ 
العالمياعجازه بجيان العلريق مدا من الأملأم الى غيرالملمين استمالة ( ٣ 

•^ا 
.ومجواب الكون بقوى الانتفاع عر الحث ( ٤ 
كلامنمير في ان الأنيقف حينما وفيرته الد بعظمة ايمانا المس امتلاء ( ٠ 

علومنمورها ما حب المحلوقان ودفاثق الأشياء خواص عر الد 
تحتتتكسر ومامدة ثابتة امآتية الحقائق يرى وحينما ، ، ٣١الكون 

.العالية I الء؛نائق 1 بسلام وتعانقها العالمية < الفلريات 1 افدامجها 

. ١٠ص الماد محمود ماس : القرأية الفينة )١( 
. ٩٧ص ٢ ج فف ّءاو : القرآن يلأل 

٠٦٩- ٠٦٨ص ١ ج-الزرئاني الطم مد ممد ت الرفان )مآ(متاءإ، 
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تلأن العلمي للتمم م1لالق لم تولا عدا بمنع رقص لا 
الملكعدا ييانه ر سلك ان عن غني ويو ثات الترآن اعجاز ، ١ 

طذا همر الأعجاز الوان من رمحاك بالأعجاز يهب قد الذي التكلف 
•، ١١. محي على المنزل اه كتاب انه للقرآن يشهد 

الاسلمامة يعو؛ عي واللوم الكون م التيلر ار الترآثة الدعو؛ ان ( ٢ 
حالتهاالى بها اواس ليهتدي والخظة انمر؛ مرصع ار وحاصتهم 
.علومها وكشف دتاممها يان ار وليس وموجدعا 

عملةلأن العاصرين من *ء4 حاصرا اكثرالدين لدى الزلل الى مدعاة انه ( ٣ 
انهمامتعاديانيبوعم موممين بين للجمع محاولة غالل تغترض « لتوفيق ا٠ 

يحالفان ثغي لا انه لتاءااءي ولا متلافيان انهما اويئلن عداء ولا 
•ارأ، التوفتق ا عمليات من عملية كل حتمية بصورة الجاح 

مججاوزآالى الممر يصعلر المدى وبدلك النهج بهيا القرآن تناول ان إ ٤ 
بالضرورةيحي لأنه ، الكريم الترآ؛ي النص الناظ تحتملها التي الحدود 

موقنةالخلم حتاتق من كشرا ان »ع المختلغة مجالاته »ي الخلم متابعة 
يكونوحينتذ يوم بمد يوما تكثف بل واحية دفعة كلها تفلهر ولا ومثنيرة 
•، ٣١٤^,غتر تحجلا دالعلم الغرآن محن الْلامة تلمس في التعجل 

ملحانها نمتها كل دفروص *ونغلريات انما اللوم من يكثف ما ان ( 0 
اوالاجتماعيةاوالضية أوالحيؤية الكوسة الفلواعر من فير اكم لتنمير 

الغلواعرالنلواهرآويمرتلك محرمن بمرنمدأ ان الى 
بلوالاصافة والنقص للتغييروالتعديل دائما قابلة فهي م وين أس تميرأ 

أوبتسرحديدجديدة كشف أداة بقلهور عقب عل راما تقلب لأن قابلة 

١٠٩ص ٣ - ج اليعي حسن مجمد : والقرون الغم )١( 
. ٢٩١ص انمالح صبمم : الأسلاب الثربمة سالم )٢( 
،٤٣ص الشرتاوي عنت : العمر مواجهة م الديي الغكر )٣( 
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اردتاسات.مم

تيفالأس^ز

بجنتم،فجر ينا يغكموك ض يوثنوذ لا دونك فلا ؤ : تعالى تال 
آيةنالك ننبيعأ نينلنوا محيغ خرجاننا انمبم ني يجدوا لا ئم 

المصيلريق ار ليتلوا للملمن المسيل اصاء0 ءدود» آيات من واحدة 
.اكرءيفىكلسساساياالحكم وار>يقاللأ.ةفياسجلأ، 

شخماالى بالرجوع ، ومتا، حياواللام الملأ؛ عليه اليه الرجوع هر ذلكم 
تعالىتال ال4 وهورجوع مماته. مد النؤيه ة والمالترأن والى ، حانه في 
يندوذالمنايقص رأين اانمهملِ ا،دؤإلى أنزل ما إلى مالوا لهم نتل إذا وؤ 

•، ^١٢صدودأ عنك 
منأحرى امور الى ذلك يعد الرجوع ض ابدأ هدا بمي ولن 

والمسنةالمماب عليها دو امور يهي يروي اجتهاد أو للمسلمين اجماع 
الأولاآلوI اجتهد I تال حين لمعاد واللام الملأ؛ عليه تقرير• وما 4 وارثيا 

الأن يشرط 4 الأسلأم تتديرمن ومدا 4 ذلك بتسؤيغ . تقريرمنه 
الحقالى والمنة الكتااس4 بهدايات يهتدي بل الضلال الى الهوى به ينحرف 

•المميل سواء والى 

-٦٠: الأية الماء صورة )١( 
.٦١ت الأية الماء محررة )٢( 
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الأملأمي فسل حقوثه، من وتقص للعتل غمط محذا ر ولمس 
وشصالأديان مختلف ثي يدانيها ما يجد لا عفليمة ومنزلة كسرة مكانة 

المبالخةفا 4 والتاء بالمدح واغراته الحرية اعطاته ش بالغت مهما ، المدام 
ذمهمن غمط لايدانيه ستطح لا يما له وتكليما حقوته من ضط الأ للئ، ذر 

-محوحه ني والميالغ مدحه ي المريقينLلبالح فكلا نوره اطفاء الى ودعا 
.وعولأء مولأء محن ومعد والحق والصواب، للحق مجانفا 

به؛ييهتدي الذي النور ذلكم مله لأنه مدحه ي المالغ حقه ي لنر 
.ليدركها الحالكة ؛للمتها ي عليه ابهم ما يجلوله الحياة ؛للمالتا 

علىالقدرة ومو حقوقه من حقا لانكارهم القادحون حقه »ي وتنر 
.العلريق لها يضيء بنور القدر؛ تلكم اتترنته اذا الادراك 

مظلمةغرفة ق ألحل البصر حاد النظر مليم رجل بمن المقل امبه فا 
محنقيها ما ايرك الثللمة يجلوتإللث، بنور البصر ذللت، أعين ان الفللمة حالكة 
يتللثؤيصملدم ان غير من فيها •لريقه يثق ان وا<ستهلاع محتؤياتها وعرفا اشياء 

.أوغيرعااكلعة 

ذلكمله تسليمهم ورفضوا حمه ظلمو• مدحه في المالخين ولكن 
مناكتر فكلفو، 'لريته وشق فيها ما الداك على قادر بنمه انه زاعمض النور، 

.له فكانوا قدرته 

ماالظلمة يدركتجافي-س لم الأي البصر ازذلكم القادحون واءقد 
فيهوقدحوا فدموم مكل، نقصه يكمل ولا شيء يطعه لا فته لتصور *والأ 
ءلالءن.له وكانوا 

الورذلكم المقل فاعطى ذاك ولا مدا ليس الحق بآن الأملأم وحاء 
4وحيرمعين مرشد حير فكانا ااثللما>تا تللث، في ليهتدي.يهما والمنة الكتاب، 

.منصفا ل الأملأم وكان 

قال،التل امممال، الى ؛الدعوة متفرقة موانحع همر الاصلأم وصنح 
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،^J١١نتأوذ لنألكم آياتب ؤئريكم النوس  ٥١١يحي كذبك ؤ ت تعالى 
الايات؛نهر فذ;؛١ ؤ هرآ< ممطرذ آ;اتب'لهر محم ١>^ يلك'ثئ كؤ 

لقوملأيات ذبك م إذ بام؛ مسخرات والنوم ؤ ، ^١٣ننبالوذ كثم 
•، ٤٩بمنلرذ 

الذيىإن ؤ سحا؛،؛ للعتل،قال مخالغتها وسن الأفعال بعض وذم 
جميعانحنبهم ؤ ه؛*، يعقلوذ لا اممذعم النجزات وراء من ينادوإك 
؛•١٣^^اثس  ٧٤٢ؤ ، ٦٩بمتلوذ لا قوم لأنهم ذلك نق وثلربهم 
اثفخ يما اتننئوأهم ؤ ؛ ٧٩ثعتلوذ اثلأ الكتاب سلوذ وانتم انمكم 

منمدوذ ؤبنا لكم اف ؤ ه ثعتلوذ افلأ ربكم بنن بب ليحاجوكم 'نيقز 
.، ٩٩ثنبلوذ اثلأ الد دون 

ثسمعلوكنا وقالوا ؤ يالعمل الاعتداء اJارءاJم يحول اصاب من وذكر 
النمير^١'١ماصحاب كنا،ي نا ئعقل أو 

إلولا الاصلأم، ي ومزك العقل مكاني ييان ال عذا من أرمي ولمت 
حكمتهالي ال،أات،ة ييان الى ولا وادلتها ذمته الم نفلر وجهة بجان 

الفر؛.نالآة*ا7.)ا(ّررة
٦٤٢الأية س الغرة -ودت )٢( 
١١٨الأية من صرال  jiصرر؛ )٣( 
• ١٢الأية من التحل مود؛ )٤( 
■٤ الأية من الحجرات صورت )٠( 
•١ ٤ الأبة من الحشر مودة )٦( 
• ٤٤الأية من الغرة مود؛ )ما( 
• ٧٦الآ؛ة من القر؛ مودة )٨( 
. nvالأية من الأنيا. ّوو؛ )٩( 

••١ الأيأ من الملك (صورة ١٠)
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لكنتحش والسف الكتاب عر وقدت اليه واستندت ومرشدا اماما و4 ورصت 
المستنمسرتينبعضن وسماهم الاّلأم في اكوي.ة ١^٤٧^^ الميرمة 

٠اكهيد ر وضسمله بيانه مبق فقد هذا بيان ار أرم لت ٠ العلين ب٠ 

اممعليهم اطلق • حديثن أحرى طاممة موقف بيان الى ارعي ولكتي 
ندماولن الحديثت العملية المدرمة فكانوا  ٢١١٠الحدث العصر عتزلة م٠ 

.بأنفهم ليتحدثوا لهم المرصة ولدع هذا موتنهم بيان م بعيدأ 
الفلرللأملأم الأول الأصل I يمول عيده محمد وامتاذهم امامهم فهذا 

والفلرهوالفلرالعملي الأملأم عليه ونحع اماص فأول العلم لحصل العملي 
وفاصاكالحجة مييل علي منه أفامك فمد الصحيح الأيمان مووسيلة عني. 

ذلكبعد يمكه قيل سلعك الى أذعن نني حاكم ار تاصاك ومن العتل الى 
علىالعقل تقديم للأملأم الثاني الأصل وا ، ٢١١؛؟ عليه أويثور يجور ان 

المتهدمالأصل مدا يتح اصل يذكر ا»معاليك ، التعارض الثرعءتد ءلا٠ر 
٠^١^لا ممن فليلا الأ الأسلامية اسمة اهل اتفق غيره، ار انتقل ان فل 
النقلفي لبقي العقل علته دل بما أحذ دالنتل العقل تعارض اذا أنه عر 

وتنؤيفسفهمه بالعجزعن الاعتراف ح المنتول بصحة التسليم ملريق يلريقان 
فرانينعر المحافغلة •ع القل تاؤيل الثانية والهلريق علمه، ر اش ار الأمر 
.العقل انته ما ح معناه يتفق حش اللغة 

.ائتي وصل نة الوصحيح الكتاب عل قام الذي الأصل وبهيا 
لهواسع المئات جمتع سبله س وأزيلت ّبءل كل المقل يدي بتن مهدت 

.!)٣( حد غير ار المجال 

ان- بيته ولا بعمله ثقة لا من الأ - كافة الملمين بين وتقرر 1 ؤيقول 
الدبوجود كالملم العقل ملريق س الأ به الاعتقاد بمكن لا *ا الدين ايا حمم 

١٣٢ص انمدي اور : الأمار مواجهي الأسلاب؛ي البمله )١( 
. ٧٣- ٧٢ص ء؛ده مصي : والمرانة الأ-لأم رأ( 
. ٧٠- ٧٤ص بم محي : والمحرانيت الأملأم )٣( 
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انمارةتلك اؤيوصح ١١!الهم يه بمايوحي وعلمه الرمل ارمال على وبقدرته 
بوجودالأعطال ار دعوة دعوتان الطينة ني للأملأم I ننول آخر وصع مر 
نلمالأولى الدعوة نأما ه، محمد برماله التصديق الى ودعوة ، وتوح؛عء الد 

الوامتعالكون في الطلر الى وتوجيهه البشرى العقل تنثيه على الأ فتها يعول 
وتعاقدوالترتيب الطام س الكون حرا• ما الى دالرجوع المحيح القياس 

عالماالوجود واجب صانعا للكون ان الي بذلك ليصل ، والمسات الأسباب 
للعقلواءللق الأكوان في اا٠فلام لوحدة واحد الصانع ذلك وان تايرأ حكيأ 

فيفالامحلأم ء' تقييد بدون الفهلرة له منه الذي صييله في يجري ان السري 
الدليلموى شيء على يعتمد لا ووحدانيته بالأيمان؛ا،د والم1لاوة الدعوة عذ0 

نسميه ١٠وعو ر العطري نفنامه على يجري الذي اني الأنوالنكر العقلي 
غيرباّلوار ؛صرك يغشى ولا للعادة بخارق يدهنك فلا ( اللبيعي ؛التذلام 
.الهية بصيحة فكرك حركة يقشر ولا مماؤية بقارعة لسانك يخرص ولا معتادة 

أنعلى - فيهم برايه يعتد لا ٌمن فليلا الأ - المسلمون اتنق وقئ 
الأبعدبالرسل الأيمان يمكن لا وانه بالموات الاعتقاد على هقدم باث الاعتماد 
الكتبس ولا الرسل كلام س باش الأيمان يرخي ان بمح فلا باه الأيمان 
بوجودذلك تبل صدفت اذا الأ اه انزله بكتاب ترس ان يعقل لا فانه المنزلة 

•رسولا ؤيرمل كتابا يزل ان يجوز لبانه اه 
والمكرعوالنلر به يأتي أن المكلف يلزم واجب أول ان كذلك وقالوا 

عليهمانزل وما بالرسل الأيمان تحصيل الى منه لينتقل باه الاعتقاد لتحميل 
.|)أ( والح؛كمة الكتاب من 

الأستاذمحمدرشيدفهذا تلاميذء س ولنسمع الأمام عن الحدث ولنعد 
املس الملمون عليه الذي ان  tjAعير المار م ذكرنا I - : يقول رصا 

جاءفياذا القطعي العقلي اكليل ان المعتدباسلامها الغرق س وعيرهم المه 

٧٠ ٍره عيلء محي ت التوحد رمحالة رام 
٦٩ر و٨٦  ٦٠ص عد، محمد ; واضرانية الأعلام )٢( 
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ميئممثر ت يقن لكن وثاق س وتخلص العقل نال الالهة القواعد 
لاحالهاخلمه اش الوظغة وعي للأسان الءتء؛ي المرشد عر وصار اصناد• 

الوعالأنماني»يالامحلتلماصارمال٠يرالأتمرلأزاد الملكالديان، 
انملأةعف قال الضالين والتقوى انمال؛ مها المميز لكن ان بمد 

تغيدأأا(ماذا عتاله ماذا.عقد• تفلروا رجلحص امحلأم لابمجبنكم I والسلام 
عرصةعتله ضعف *ر يكون بينما الضؤيت واساله الفلا٠رية عبادته الأسان 

بغرالأشياء ييزن عيرمواصعيا الأمور؛ي يضع والتفريط انواعالازاط لكل 
عدلأالظالم لظنه اعمالها واحل اصتممالها اماء وظيفة باداء لكف فان ميزانها 
جوانحصاروا والتقوى الملاح يدعون ممن لكمحرأ نرى نا أل؟ ظلما وااعدل 
النيعند رجل عر توم اش ؟ عقولهم صعق سءص وطنهم رراثق اسهم 
انمادةفي اجتهاد• عن نخرك فقالوا ؟ الرجل عقل كيف فقال ش؛الغو.ا ح. 

مناكتر بجهله يصيب الأحمق ان I قتال عقاله عن وسألنا الخير واصناف 
قدرعلى ربهم من الزلفى الدرجات في غدا انماد يرتفع وانما الفاجر فجور 

, ٢٣!)المقلية للقو• الأسلامية الديانة تشريف ،،ومقدار سا !)٢( عقولهم 

الممحوحشمدا على فرونا الملمون عاش وفد ا - ايضا وجدى وتال 
فنالواوالخلم المقل حكم طاب حالفب نص كل تاؤيل الى انحعلروا الهم 

آياتالكتاب ي ان •ع ومر• ءلم*اافلك اليه وصل ما ؤيكل الأرض يكرُية 
|>أ<نمه الأملامي الأصل ماتالو،فأولو»صاءلى نقيض ^ى 

ا،آدصء*،ءناينعمدضاثت روا•امممضفيماضالآّرلص )١( 

■حدءثاسشممءلدجلسا"ما'ءلومال-ينج-ا ت تالالمار، )٢( 
السلادء؛رفي ابن الخذيث ؟ الرجل هالءدممل القنا، يالمواق حض مبملم عليه اه مل الني 

صيللحكيم الأصول نواير انغلر تلت • هصرا التواص ل الحكيم والترمذي بتمامه 
TtT .

.٠٣- ٠٢ص وجلي نيئ نيئ ممد ت والأملأم الدنية )٣( 
.-٧٢٤٧ص وجدي نيئ محي ' والأملاح الهداية لثن رااالأّلأم 





.|>ا< الخ . التجارب. طراثق من بل امحي طرض 

الأملأماصوو س المادس الأصل الزثزجايص مد اكخ ليجعل 
عاداتقرير ان يخني ولا • • التعارض عند الشرع ظا*ر على العقل قديم تا 

ضلم السيئ الدين ان على رامح دلالة يدلك الأ-لأم الأصل؛ي 
انملن، قدمه ذلك ضق أنه بل وبحثه نفلره يقتضيه ما يخالف ا0 العقل 

|م.والاعتقاد 

بنالعنال لوسالتا واذا - عنا ومريعا ماراتهم اّتتماء ار تدعب ولن 
اموري ودليلا حكما الفل اتخاذهم عر دليل ءٍه ذكرنا وما - واJقال الغنام 
بعدذكريقول الامتاذمحمدفريدوجدى كلهاوءالمالت4ءيراحدعاوعدا الدين 
الأصوليةالئاعي؛ ثتاولها الايات عال كل ٠ الكريم القرآن من الايات بعض 

أولصحح علم أو وعقل نص تعارض لو انه دم الدين عذا بها انفرد التي 
ماحالفالايات عال محن نا آباؤ وتدأول ، أوالعلم العقل واخذبمحكم النص 

مايخالففتول سنتهم عر تجري وئحن ، الصحيح العلم أوناتض عقولهم 
,منها عقوكا 

يمدعمالعلمي ت1لورعم فكان المتؤ هدا عر الملمون جرى 
وساراوالدين العلم ءاحى حش الايات يزولون وعداؤ*م بالمعلومات 

،زيقض ار الناص يتمم فلم • • الأخر احدهما سق لا رهان كفرمي 
كانواولكن مددا يوم كل يزداد للمدنية وفريق ، عددا يوم كل يتل للدين فريق 

الدنياسعلتي ص ملهم امة تبلغه لا ما ار ملغوا لها انفصام لا وحدة في 
.(٣١٠والدين 

مطينه ار تداعوا ، نداوهم هدا وكان ، صيحتهم هد« كانت 
فوجدواالمايقة التنامير من كير م نفلرة والقوا فْلقو• الكريم القرآن تمر 

•١  ٤٠ص جاليش المنثذ همد ؛ دائمة اكلرأ دين الأ-لأم )١( 





وا،رال«، ايتدأ مما اتق ■وؤيتتهي عريضا المم بجندي* •' المتلؤة الأوتاد شكل 
•، ١١٠للمخاطض •عهود؛ انها كلى فرعون الى تجها بمح الي لأوتاد ام 

تنكنب أو ؤ تعالى لتوله السور الجلال تمسر على ؤبملق 
انالسور الجلال ممرنا وقال 1 يقوله ، ٢٩ليرق درعد ءللنات فيب السناء 
جمالملك كان I المحاب يه سوق موئله والرق ، أوصوته مللثا الرعد 
الحابوكان ؟ الأجسام خماتص من يالاذان الموع انمون لأن مادي 
.،)٢( المتاع والخرب الثديي يالخراخ زجر اذا الأ بسر لا يليد حمار 

موكلوناتهم ورد واذا I - : الملاثكة عن آخر موصع م يتول ولكته 
الكونر أير على يدلك سدل قانتا والحار كالشات الجسمانية يالعوالم 

وا-ئكامه،علاقة؛نذلا،ه له وان المحسوس العالم ذا من اللف آخر عالما 
الوحيمدق ؤيحكم لذاته بامكانه يحكم بل ذا باستحالة يحكم لا والعتل 

أ')ا(.اخٍربه الذي 

إيتسيثولؤ ؛ سار مبمه همخ الامداد رشيدرخا محمد الثتي ؤبمسر 
ان٠ بقوله ، ه١٠مردقيى الملائكة مى يالف ممدكم ار محم *انئجاب ربجم 
يتالؤو٠االمعمية نوتها »ي مزيد التلوب ر يوتر روحاني  ٠٢٠٢الأميال ذا 

يانهعم بئري الأ الأميال ذا شانه عر جعل وما أي ه بشرى الأ جعله 
الزلزالذلك بعد تكن اي يه وعدكم كما يتصركم 
أمجرقي للرسول مجادلكم من قكان جملكم ر هم عرض الذي والخوف 

ذامقابلة قي ومحياني ، بالمر مؤقتين ثابتٍن اعداءكم فتلقون كان ما القتال 
مجنغير• دون ا،ده عتل ^وماالمرالأمن كفروا الذين قلوب في المعب التاء 

- ٧٩ص بع محمد ت عم جزء تمم )١( 
. ١٩; الأية من صور؛ )٢( 
١٧٤ص ١ ج رصا رشيد اليد ت النار نمير ، ٣١

• ٢٠٤ص ١ ج-المابق المرجع )٤( 
.٩ ت الأية الانغال صورة ، ٥١



Ufiممر• ليضر الفاعل موعزوحل انمية كالاماب اومرهم اللائكة 
للشركب لا بما ونامك المسخرلها ص اذ أرالمعتمة المائية اسابه تكن 

الشاتمنها ارواحهم كتنيد الر***ءن تخالط الملأتكة ممخٍر ن4 
الملمينرامياي الملأتكة انزال ان الهرآن ص و؛لاءر I وتال  ٢١١!والأسان 

الريوما I وتال ، !١٢محاربين يكونوا لم والهم نندم كما معتؤية قاتلته بهم 
وبضاما*ر بض يخرون ءتد*ا عقولهم الطما، بمض بمع اين 

ناييكان فاذا التل من قيمة ماله يشما ولا الختل يردئ الم الخرية الروايات 
لهمهياله وتالمعتؤية القوة تضاعف ال؛ي الروحانية بالتأييدات للموهنين اد 

اياممنمر. كانا يكن لم الغواني من ك كان المطروما الأسابسكانزال 
من- - آلاف وثيل - الق كان ■حش وأصرّبءن بين يخل المثوكض عر 

،بنان كل ايديهم هن ؤضلخون الهام منهم فيتلقون معهم يقاتلولهم الملأتكة 
واذلرابعدهم ممن المؤمنين ماتر على يها فضلوا يدر لأعل مزيه فأي 

تمغليمقان من محيا ي ان ألا I قال ثم !١٣، ؟ الألوف منهم وقتلوا المشركين 
الرسولاصحاب افضل وتصغيرشأن وتكسرشجاعتهم شأنهم لرفع المشركين 
البامحللة روايات لتمحيح عقله مد_>« وتد الأ عاقل عن بمدر مالأ واشجعهم 

الألوميذكر، عباس ابن عن مرسل حديث الأ منها يرفع ولم صني لها بمح 
عتهافرواياته صغيرا كان ييرلأنه بمحضرغزدأ لم هماس دائن ، بحرمند ومر• 
الاح؛اركب عن حش الصحابة عير عن روى وقد مرسله الصحح في حش 

|>موامثال 

فيمكم اعتدوا ش  ٣٠٢دلفد ؤ ممار مله في المسخ وير 
ستةبحب فكانوا أي I ت هآأ،بقرل حاصيص ؛رن؛ موا لهم ستا الست 

. ٠٦١ص T - ج رمحا رشيد ممد : المار نمير )١( 
•اض انالمرجع )٢( 
٠٦٧.  ٠٦٦ص ٩ بد رمحا رشيد مصي : المار نمير )٣( 
• ٦٠ت الأية الغر؛ سوئ؛ )٤( 

٢٩٠



الناسحضر؛ س ايطروية المستذلأ ىلترادة واحلاقه الأسان ملح م اه 
علىحراهم هد الفريضة _• لحدود الصرح الاعتداء هذا ان والمبمض 

ولايحطرونهم الاص صاركرام حٍاءحش ولا حجل بلا والمكرات انماصي 
انالى الجمهورايضا وذب ٠ تال ثم ٠ ومعاملتهم اهلألمجالتهم يرونهم 

نصاليت والأية ■حقيمن قرية فكانوا مسخت صورهم ان I ترية كونوا ٠ مض 
موعنلةولا ء؛رة الأي• في كان لما صح ولو القل الأ محق ولم ، فيه 

الأساننوع عن فٍخرحبم عاص كل يمح لا الد ان بالمناهل؛ يعلمون لأنهم 
اُدّس ّن إن العلم ي امرى المرة دانما حك في سه ذللنبمس ليس اذ 

الذيراط انم ؤبمكب ريه امر عن يمز من ان مل من خلوا الذين م تحال 
تعالاه ومحنت الحيران يعجماوات ؤيلتحق الأسان محرتة عن ينزل له شرعه 
٠، ١١!الخالية ال،نرون به عامل ما بمثل الحاصرة الانرون ف4ويعامل راحل؛ 

يتول٠ محارك حرء I ل مجر• ل الم،نر؛ي التاير ء؛د الشيخ وهدا 
م،*إذا يكمالازص ازيخجص انماي في -ؤاا؛تلمثن : تعار شرأ»واه 

انءر العتل الرمان تام دلكن تمار، مواه اء ايل تتور؟لم-من 
عان،في مطرا يكون ان بمرر لا الكل وي الكل خالق الأزلي الألأ 

اثبهما مع يلتحم مض ءر وجملها ، عن؛لا٠ر٠االأية صرف اذن يرب 
لاث ءاية يعضا بعضه يمر والقرآن البرهان، عليه وتام الخنل 

وفيالسموات في اه ذات نكرن ان تفي ه)مم الأرض ول النموات 
ال؟ واحد ان في مكانين في الواجدة الدات تكون ان يسل كيف اذ الأرض 

وحكمهمشيتته الأرضان وفي السماء نر تعار يكونه المراد يكون ان حرم 
ملمابو بقول امتشهد نم I عليهما غالب وقهر* وم>لءلانه فيهما نافذ 

فياه ؤيزعمون تمار اه بوحود يغرون كانوا لما العرب ان I الاًفهاني 

٣٤٤ص ١ ج- رمحا رشيد محمد ت المنار يم را، 
٠ ١٦ت الأية المالك صورت )٢( 
•٣ ت الأية من الأنعام صورة )٣( 





صارتان بعضها ياااوتح'فة المنهج ،محذا س الختونم؛ الأمور س
ذمذلك فن ، المورمة دذ0 منهج علتها ينوم اش الأسس م آخر اماما 
الأجناد.ار والومو؛ اكتلد 

لمخالفتهاالصحيحة الأحاديث بعض التمتربالماثورورد من دص؛فهم 
وتمرفيها والخوض الامرابليات من واكمدير ٠ اليه يذمون ما لعض 
أاصوصارت المهج يدا من تولدت امور يذ، . بها الامتشهاد او القرآن 
ولكنهاايضا المهج يذا عن تولدت أموراحرى وهناك . تغامحرهم م مهمة 

شعليها ؤيعتمد القرآن آيات بها تمر التي العامة القاعدة يرحة تبلغ لم 
بماالأنبياء معجزات تأُيل مثل وذلك وجسيمه حيرة هذا ح ولكنها النمير 

هوما بغير الجن ونمير باكثيل الكريم الترأن ش القمص دتأيئل يعللها 
.ذلك وغير المحر بتأثير والتكذيب ، الملف عند معروف 

لهاخاصة مواصع ي ومتنردعا المهج عدا من تولدت كلها امود هل 
ئحتالبحث هذا حل ندعج ان علينا اوجب نفعله لم ان وهوأمر اه شاء ان 

ومءللذهن وتثنت المعلومات تكل؛ي عنه يتولد الدمج وهذا المنهج هذا 
.تحاشيها امورآثرنا وهي t والبيان العرض ؛ي 

اللفبعض ورأى المنهج عدا ن، الحق بيان عنا سنذكر. مما بتي 
.الأسلم المنهج ار هذا من لننتهي سلوكه م المعاصرين وبعض 

;الملما بمص رأي 

يعجزبما جاءت الرسل ا ان تعار اْد لجمه بية ل؛ن الأمام يرى 
محواغ؛ه المرقون لكن امتناعه، يالقل يعلم بما تأت لم يركه، عن الختل 

،حقا اعتمدوها يزعمهم عقلية ل0؛ج ، وامجتنامها ، وجوازها أشياء بوجوب 
صدئواعنه والمعرصون ، به جاءت وما الموات بها وعارصوا ؛اءلل وهي 

الذيالتمييز عن وحرجوا ، فاسدة واعمال احوال ش ودخلوا ، ؛امحللة بامياء 

٢٩٨





للأمةوامححغم• من وانمح دلك منغير• اعلم ٠ اءد رمحول ان دلمومشن 
وامححهمللأمة الخلق وأضح ذلك اسق عواعالم بل ؤييانأ عار؛ غم• مجن 

منس4 ما أن سلما سالم . . ؤالاراي؛ واسر؛ العلم كمال حمه م اجت،ع هنئ 
فهواليان السان، س •راد• يه الأترحمل ياءيواليوم أمرالأيمان 

اعلمغيرالرصول ان فلن من فكل العلؤم اكمل بدلك وعله لعله، مح>لا،ق 
الملحدينفهرمن ت منه اسمق مدى على احرص ثاناأو منه أومحل منه بهذا 

لأسالز،مح«ص.
الما الدين قضايا من أن من وتلاميل• عي• محمد الأمام زعمه ما اما 

ارمالعر ييتددته اءد بوجود لكلخلم العقل •لريق من الأ به الاعتماد بمكن 
كتابر اليهتي قال بما عليه فترد ، ١٢١٣٠^به يوحي بما وعلمه الرسل 

سلكوفد I واهله الكلام عن الغية ٠ في ايضا الخلاري ذكره وما الاعظناد 
بمآندماتالاستدلال •لريق العالم وحدوث انمانع انات في بجس، من بعض 
شامدمالن الخس •لريق من دلائلها.أحوذ• لأن الرسالة ومعجزات الشر؛ 
رأصلا صارت اليوة سنت فلما ، عنهاغاب لن الخم اصتتاصة •لريق ومن 

امحرالتحسنايمان كان الوجه هدا وعر ، السي اليه دعا ما نول وجوب 
منفال الذي الأعرابي وقصة النجاشي ع جعفرواصحابه نمة وذكر للرسول 

.أ)م ذلك وغم الماء حاق 

نمةلي القرآن لي حاء يما العلريقة مل• صحة عر تيمية اين ؤستدل 
ربرسول إئا فولأ أنءوذ نايا ؤ تعار تال للرب منكرأ كان فانه فرعون 

منلاجنتك عتري إلها اتحدت لثن نال ؤ سحانه فوله هاء،الي العالمص 

- ٢٩ص ْ مم سمد رابه ين؛اصم الرحمن عد : تمة اين ناوي مجموع را( 
٣١ .

.٧ ت من عيد• محمد ت التوحيد رعالة ، ٢١
ص١ ١ مد محمد وابه قاصم ين الرحمن عد : نمه ابن فتاوى مجوع )٣( 

٣٧٨. ٣٧٧
. ١٦; الأيت التعرا، صوره رإ( 

٣٠



الثادةٍنين كنت !ن فات؛يفال متن بني؛ اولوجثك قال الننجؤيص 
.٢١١^لأناطرهى تناء ص قادا يدث ونرغ نص محاق ص ثإذا عناء *اش 

نرصدته على انيجعااهااط البية الحجة مرس عله عرض ند فهتا 
تالوكذلك ، يتخذ* فرعون ءٍر الها له ان رفي العالمين رب رمرل كونه 

)لأ١^ لا واذ اث بيلم ا'زل ادنا ئاءلنوا لكم سجسوا لم فان ؤ تعالى 
ئوهر٢(.

لأنعنه النقل س اكئرت وانا تحار الد رحمه محمية ابن هورأى هذا 
كنهصلعون وتمدير احترام نفلرة اله يتثلرون الحديثة الملية المدرمة أرباب 

وعرعندهمحكماله ذهبوا ما الى تذهب انها زاعمين اتواله ببعض ؤيتدلون 
الىرجوعها تبل والسنة الكتاب الى ترم احكامه لأن كذلك وهوعنيتا عدل 

وهوحلاف. ، ؟٠١٣ا والسنة الكتاب يوزن عتل بأي شعرى فياليت 1 العقل 
اعلم،والد . اله ذهبوا ما 

تالمعاصرين يعص رأي 
الناس،بين واسعا صدى المدرمة تلالث« لمنهج كان انه فيه ثك لا مما 

ءلاث٠ةووقفت ، سبيله في ومارت نهجه ونهجت ملكته منهم ءلاثذة اعجب 
واهدافياهدافها الشكاك وموقف المدرسة تلك لمنهج الرفض موقف أحرى 

٠ ٦٣٠مّمامع 

كلامفي كان وان اولثك ولاكلام هزلأء كلام س بشيء هنا نمتدل لن 
حيرأحمدتهران ان الماس ص ٠لاممة بكلام سندل ولكن وباًلل، حق كل 

. ٣٣-  ٢١الايات الثعرا، مرر؛ )١( 

ص١ ١ ج معد رابه تام بن الرحمن عد : نبمية ابن قتالي مجموع )٢( 
٣٧٩-٣٧٨.

. ٢٩ص ْ - ج السابق المرجع )٣( 

٣٠١



المدرسةار يميل ممن بمضهم لكن وان ، ونشره وصحتبم غيرذلك رأت وان 
وصحتوملامة قوأ النهج لهذا مد• يزيد أمر فهذا الأمور لكيرمن *ي ويؤيد*ا 

•والصواب الحق ار وفريا 

جمالكان اواذا ت يقول حيث الجندي انور الأستاذ عولأء من نذكر 
المربيالفكر ر والفينة المتهلق باب نح من أول عو الافغاتي الدين 

الساتمواجهة في الأملأم عن الدفاع الى طريتا بحسانه الحدث 
محوالذيء؛د• محمد فان ، المعتزلة اتخذه الذي المنهج نفس على الحديثة 

الحديثالخصر معتزلة I اسم عليهما اطلق حص الاتجا• محذا عمق 

التفكيرفي الاعوجاج اليس 1 قائلا حلمي ممعلغى الدكتور اءل ون
الخءنليالنفلر ارباب يتخذ• الذي ه نفمحو تيمية ابن منه يشكو الذي 

فيالمجلدة الخمر نمطلالات الشريعة اخماع يحاولرن الذين العاصرون 
نفيرتأر وفد ٠ — ٠ تحلب ميد الشهيد بقول استشهد تم ، ؟ زعمهم 
ونفيرتلميذه. تأثيرأواصحا النغلر؛ بهذه لجزءعم محمدعبده الأمام الأستاذ 

تباركلجزء المغربي الشيخ الأستاذ تلميذه ونفير رصا رميد الثب^ المرحرم 
•و*ومدأحطر المقل، مفهوم ليوافق الص تأؤيل بوجوب مرات صرح حتى 

وعقلكعقلي فهناك ا راقي غير شي، الى الأم يرد الخمل كلمة ظطلأق 
والهوىالضس يتناوبه لا مهللق عقل محنالك وليس . . علان وعتل فلأن وعقل 

ليرانقالتأؤل اوجبنا واذا مغرواته ار القرآني النص يحاكم والجهل والشهوة 
'، ٣١١أ فوصى الى ننتهي قانتا الكثيرة الخمول هذه التمى 

مرصعم واصخة صورة القضية تلك يصور نملب ميل الشهيد ولكن 
كبتالتي البحوث أما I يقول حسنا واسيابها الفكرة محذه معالم ليحدد آخر 
بهنتمثل ما فاقرب آخر انحرافا بدورمحا محي فانشات معين انحرافا على للرد 

١٣٢-  ١٣١ص :انودالجتدي الأمار مراجية في الأ-لأب ابملة )١( 
• ٣٦ص حلمي •مض ت اللغي المهج تواعد )٢( 
.٢٠: ص تطبا سيد : رممومات، الأسلامي اكصور حمامي )٣( 

٣٠٢



ومحاصراتعبده محمد الشيخ الأمام الأستاذ محييات الخص1وصرر هذا ني 
Iالأعلام ر الديي الغكر تجديد 1 مومحرع ش انال 

اعلقنحامدة نكرة ستة عبده محمد الشخ الأمام الاصتاذ واجه لقد 
الأحكامواصتتبامحل اهد شريعة فهم ني دوره العمل على وانكرت الاجتهاد باب 
-رس العقلي الجمود عصور *ي المتأخرون القها التي بالكتب واكتفت منها 

واجهكما ا العامة. الدينية والتصورات الخرافات عر -تعتمد ذاته الوت في 
بعدالغتوحاتوحاصة ، الها اعلها اوروباويتخد0 في يعيل فيها العقل كان فتره 

منكيلك فترة ؤيعد ، عظيمة انتصارات عر العالم فيها حصل الي العالمية 
المستشرنينمن مجوم *ع وذلك ا العقل توله الر العقلة الفالقة عياله 
البشرىالعقل وتعطيل ، فيه والنير المضاء وعميده الأسلامي التصور على 

ارادفلما الخ ٠ , العقيدة عده الحياة في الايجابية عن البشرى والجهد 
فكرةواحياء ( النص تجاه» ( العقل I قيمة بامات الخاصة البيثة مده يواجه ان 

ثم. . I الاصلامي الفكر I ر والعامية والجهل الخرافة ومحاربة 1 الاجتهاد 
يزعمكما وليس والحياة الدين في وعمله قيمته للعمل جعل الأعلام ان اثبات 
وفقدانالمعللق t بالجبر I المسالمين علي تمي انه الأفرج بعض 

 Iلاختيار ا I. . فيبالعمل ااثرقوالكة في العقلي الجمود يراجه ١ن أراد لما
بهيتف ولم الأسان عداية في للوحي ندا البشرى ( العمل I جعل الغرب 

انوميع الوحي يتلقى الثرى الكاثن م اجهت؛ ُن جهازأ - يكون ان - عند 
انعد بالعمل يمف ولم الوحي به يجيء دما العقل ممههمم محن ما حلافا يقع 

.ارا، ادراكه فوق عو بما ؤيسلم يدركه ما يدرك 
حملالدى هو ولأ٠يد٠ عبده محمد الأمام عند للعقل التحكيم هذا 

والمعتزلةالفلاسفة فهومع 1 عنه يمول ان على العماد محمود عباس الأستاذ 
.|>أ<الكونية والعلوم انمطق عر والقياس العقل تحكيم في 

١٨ص تف سد ; ومغوماتم الأملامي التصور خصائص )١( 
. ٢٣٩ص العماد محمود ماس مد•; محمد )٢( 
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ساعس محي الشيخ موقف وقفوا والذين . الخنأ س مأمون بملريق عندمم 
بمدثم ، انتهى حث الى معه واتهت العتل نعت فرقة رتتتن ار انقموا 

حهدتالعتل اله انتهى ما *ع متمشا وجدته قان ، الص الو نظرت ذلك 
قيصعؤة تجد لم ذلك غير وجدته وان ، عملها نمحجة الى واطمأنت الفلروف 

رصيث، العقل اليه ماق ما اراد؛ عند تنزل ان على حملا المحوص تحمل ان 
.ات ام ، ذللثا المحوص 

،النصي مبلها ش نفهمتها عملها بداية النمس من اتخذت وفرقة 
عذار ; يقول من وجئت اذا ، ذللث^ بمد نم فهمتا ما صوابا الى واطمأنتا 

.I النهى من نهمته ما لتأيد العقل من مررات ستا التم( العقل يخالف 

والنصالعقل ان المنصفا نفى له تنشرح الذي والض ا قال ثم 
غناءوحد• العقل ر دلوكان الثشر، لهداية يهدف وكلامها الد من كلاهما 

،انموص الى حاجة عناك يكن لم الوجود من غايته الى يهديه للنوعالبنرى 
غثاءالصوص انرال ر لكان عقل بدون الالهية الموص تفهم ان امكن ولو 
.الأسان في العقل حلق عن 

..للأنمان والفام الأخركاس عن لاحدما انهاذكاملازلاغا 
؟عبده محمد الشيخ مرقفؤ كان المشكلة عذ0 من فأين 

حقفي تحيفا قد عبده مح*د الشخ ان عندي فيه ثلثا لا الذي ان 
الذيمذا على شواعد كله والمحابه ، العقل قيمة تقدير في ؤبالغ النصوص 

.اليه اذمح 

;ترله قي عيد• محمد الأمام الأستاذ طريقة دنيا سليمان الأستاذ وانتقد 
اقامحةالى المتدين الناظر يذعس< ان الشرعوال٠قل اليه يرشد الذي الحق وا 

اناتالى منه ثم ، الوجود واحميا صاغ اثبات على الصحيحة الراعين 

٢٦٠٢٠دنناص سلمان نمق : والكلامن الغلاطة محن مصيس الئخ )١( 
المنيعة.
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4ji<'Mثمح نألمم مما مم %بن■ 1^-> م نم ّث ؤ
نائنتدووؤ مال *من الملام ^؛٠ يسرب والدهم يجيرن جبأ يتوسوب 

واجدأإلهأ يانناذ ؤإنناعيل إترامم نإلأآتايك إليك ئنتد قالوا بمدى بن 
بىأكون ال وابرت ؤ يقول الملام علته نؤح ومحيا ، ٢٩ثنيثون لت رثغن 

وأتونيألاننلواعلى سئؤ ءالٍهاوألأمياوءومالكة صاليمان ومدا ، ٣١ه ا)ن1دءى 
،وغير٠٩النالمص رب نيمان،ئ نع وأنلنت ؤ محي لأ،،ومرل ثنيين 

.الايات من ذلك 

كانوااتعهم ومن الملام علمهم المايمن الأمناء ان عر يدل يا حمم 
القرأندل وقد كيف عتل بلا بأنه محرلأء املأم يوصف ان يلٍق ولا ، ءسلمءن 
اثمخلوقات نر التنكر ار الدعوث على نائمة دعؤتهم ان عر الكريم 

يدعوترمهالملام عله مح فهذا ، المض الدين ار بدلك والتدبريتوصلوا 
ئورأفيهى المنن وجنل طباقا سنرات نخ اه نخ محما ثريا ~ؤالم •" ةاٌلأ 

ةم'مدكمنجنامبج(ثاتا الازغس بذ أنتكم والد براجا الئص ذجنل 
ومحيا، ٦٩فجاجا نثلأ بنها لتنلكوا ساطا الأُ*ص لكي جنل ياي إخراجا 
ربفال النالميذ رب دنا ؤ رعون ّوال عر يجيب الملام عليه ء>ص 

ودبآتاثكمفادربجم ؤ ، ٧٩توض تمتم دناقتنناإن والأرض الننوات 
ىطونه>م^ ^ تينا  Lijذ\دوب ١^ رن م ^١٧، الأنلمذ 

.١٠١;الآ،ت من ممد مرر؛ ( ١١
. ١٣٣: الأة من >؛ JIرئة )٢( 
. ٧٢; الأيت من يرس مردة )٢( 
. ٣١: الأية من المل مرر؛ )٤( 
. tt: الأية من النمل رد؛ )ه( 

. ٢٠-  ١٠: الأيات نرح صورة ( ٠١)
٢٨.  ٢٤: الايات اكرا، مرر؛ )٧( 

٣'





•هقو محمد دين به المراد ان ممرن اخرى نصوص س

قيالعقل منزلة بيان ش نراه ما الى اشير ان نل بيانها احيت حقيقة عذه 
مالعقل مكانة عناك ست حيث التمهيد ؛ي بيانه سبق أمر ومو الأملأم 
ارىولا . يثض ولا يمل لا بحيث الامحلأم له حدد» الذي ومجاله الأملأم 

وامرالعقل كرم الأسلأم ان الكلام وخلاصة ، البيان اعادة الى يدعو الأمر 
التيالعلامات تلك له وبين الاستدلال من ستهليعه محا اليه واسني ينكريمه 

دركهاسطاعته *ي ليي فيما الخوض عن ونهاء الفللمات بهيم ش بها يهتدي 
منمعه ووقع فيه اوفعه الذي والضياع والتعثر التخبط لينجومحن معرفته ولا 

•الميل مواء ار الهادي والد المل، تلك به ملك 

٣١



أمدءثاأّرإثس

خكاسعريا لكونهم — القرآن فهموا عنهم اه رصي الصحابة ان نلنا 
انمبمةشوائب س حالصا اذعانهم ار ينام فهما العربية ملينتهم بمقتضى 
بمتاثدالالتزام بمقتغص زاممة معان الى الناهك الصرف ، الدين في والدعة 

فوجدوا. اله رجعرا فهمه ءل؛هم امتصعب أو اعر عليهم ابهم فان باطلة 
الكايي.اكافي البيان 

أوالقرآن ابهمه ما لبيان يرجع *ذا يعد ءّهم اّد رصي بعضهم وكان 
.الكتاب اعل الى الماصي4 الأمم باخبار يتعلق مما اجله ما لتفصيل 

فز؛م وشمل عم حص واسع نما الأمر لكن فليلة أيان في عدا كان 
الضيرالتوع،ن ذلكم كان الكريم القرأن أيان من الكمحر النمير مراحل من 
.يالامرايليات الضير هو 

.يالاسرايليات المراد 

عولايدلاذ لنقلها من Aواءلم ما يالاسراثياليات يراد انه نوصح ان يجب 
اصافةيراد ومجا ، اليهود ومحم امرامحل بي ار المشؤبة الروايات اكثرمن على 
عنيروى ما عر تطلق فهي ايما النصارى الى المشؤبة الروايات *د• ار 
. i.uالمحاب اعل 

لسيناليهود لمجاورة الامرانلأت لفظ كل ذلك عر اطلق زانما 
بعدوشملت اليهم كبت . الملمين بين نشرعا مجن اول وكونهم لمدينة ام 
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الI حديث الوارد،ي الهي تعار اه رحمه حجر ابن وحمص 
لثلأمحتملا به يخبرونكم ما كان اذا اى I تكذبوهم ولا الكتاب اعل تملقوا 

ولم، الحرج ش فنقعوا فتصدتوه آوكذبا قتكذبوْ الأّرصدقا ننس *ي يكون 
درئفيما مديتهم عن ولا ، يخلأفة شرعنا ورد فيما تكذيبهم عن الهي يرد 

ماحاءيحمل هذا وعلى • • الد رحه الغافمر ذلك على نه ، يوفافه شرعتا 
,، ١١!ذلك من لف العن 

البخاريرواء الذي الحديث فأما I فينول تحار  ٠٥١١ممررحه ابن آما 
انعنه الد رصي العاص ثن عمرو ين الد عبد عن صحيحه في اه رحمه 
حمجولا اصراثل ض عن يحدثوا آية دلو عتي بلغوا ا فال ه الد رّول 

٠ايار س ضدء فيتبوا ممدا علي كذب وس علي تكذبوا ولا عتر يحدثوا 
يصدقهاما عندنا فليس عندنا عتها المكون الاصرائياليات على فهومحمول 

فلابالصدق شرعنا له شهد ما قاما . . للاعتبار روايتها فيجوز يكذبها ما دلا 
المردود فذاك بالعللأن شرعنامنها له شهد وما عنيتا بما امتغناء اليه بما حاحه 
آحرمرصع ي يقول ولكنه  ٢٢١٠والابمايأل الانكار سل على الأ حكايته يجوز 

وافقفما امراتل بم أحاديث فعامتها وغيرهم المضرين محيرمجن نمة اومجا 
ثبتامنوماحالم، المحح قبالتاءل٠وافهبم المعصوم ممابأيديناعن الحق مجتها 
نجعلهل نكذبه ولا نصدقه لا مخالغة ولا مجرافتة فيه ليس وما ريدناء ذلك 
روايتهم اللف من ممر يحص فند مجتها الضرب *ذا من كان دما ٠ دققا 

ولو، الدين في به يئت؛ع مما له حاصل ولا فيه فاثد؛ لا مما ذلك مجن ومحتر 
الكاملةالشرسة هلع لبيته ديتهم م المكلمين على تعود فاثدته كانت 

|م.الشاملة 

تذكرانها الأحاديث هدء عن تيمية ابن شيخه قاله مجا ايضا وتال 

١٧ص.٨ بد الشم محاب : ا؛ق الالمرجع )١( 
 )T( ٧ ٦. ص ١ ج ممر ابن : والنهاية الداية.
. ١٩٢ص ٣ مد : ممر ابن تمر )٣( 



للأ-حهادلألأسلا<.
.الاصراتٍليات س السالف م؛لف وخلاصة 

.للاعتتاد لا للأسنيهاد روام تجوز ثمربمتتا وافق ما ان (  ٢
•ردايته تمح لا بمننا شر خالف ما ان ا ب 
غممن بحكايته يأس فلا يخالفه ما ولا يوافقه ما شربمتنا م لمي ما ان ( ج 

.تكذب ولا مديق 

;الأمحرائٍارات من الحديثة  ٠٧٥٠١١الميرمة مؤنق 

منوحذروا الأ٠ارايلءات ٠^٠٠ شعواء حمله الميرصة هنء رحال شن 
المغرينعلى ونموا ا الكريم القرآن نفتر عند تناولها ومن فتها الخوض 
اعورأممر؛اله ونسوا لابمنقر، حطآ لهاوعنواعداعليهم تناولهم المايقين 

.الاصراتيانات _• روايه على تربت انها زعموا 

ارالمحمود الاعتدال حن مجاوزة م محازء- - الميرمة رجال وكماله 
وأنىالامراسليات، _• من التحذير م صلرفوا فانهم والامراف اكلرف 

يلشربمتثا، من مح لما موافقتها ح بممها تكذيب الى اكلرف عدا يهم 
رواهاصحتاران وان توافقها الم الأحاديث بمص رلوا بأن عدا على ونالوا 

وملم.الخاري 

وشككواالمحايه؛التجريح بمص تناولوا يل *ذا يتنمرالأمرعلى ولم 
لهموروى المالح؛الخيالة الملف لهم ش4د الدين التابمين بمص بمان ام 

.الخنلة الى الحديث علماء س وثقهم من ونسبوا وسلم، الخاري 
التزمعل القاطع والرد الحامم الرفض وعدا التشدد هدا بمد ولكن 

ص ١٣•؟-محب لاين اكايى واطرمجمع ٣ ص ١ - ج مر؛ اين تقهر )١( 
ءلبماتجمع م لثللرد محب ابن ماد؛ محرنتل اين ان ار امحر*غا ان ثخم  ٣٦٦
مجموعم المائة ومحدلت ٠ للاعتماد لا للاستشهاد يكر انها I مجر*كدا ابن فم 

Iانهاتذكرللاستشهادلاللأءظنا> I الضيربإلغغل امول م _؛ يمان وجمع الداوي 
.مجلاحذد 



وتمافا،ُواثداتهم المحق ؟ وشمو• الذي الن،ج ذلكم المدرّة ض رجال 
أامحالا. نر؛اوالأممثكلأ .نهفا

بجانميجهمي سلكته الذي فالأصلوب مهجهم سان ر سترمل لن 
،قي4 ومنهجها صيرمحا حط لالتارىء بنمها لترمم لنصوصهم الحديب ادع آن 

ميعمحن صصوعوآخرآوقارنت محن للربمل تيماآراءواجأ الأ اتحدث لا دان 

^صانيسنكاعمسالأمحارالأصرابجة*مث
لكمئ،نغر جتله رملوا ؤ تعالى لمولا تمر* عند - عبدء مح»د الأمام يتول 

الأنوال*ذء ومنشأ I المرين أنوال بعض ذكر آن بعد الاهءا، ه حنلاياكم 
بهاحدع دتأؤيلأت كمحر كلام المقام *ذا ؛ي وللتهرد الامرامحلتة الروايات 

التماسرعن وقال !١٢، تعار الد تنيركلام ني حثوما نجيز ولا المقرون 
 Iاليهودافواه من تالممرما الش والاصراتيليأت بالممص بحثوعا ولموا ما ك

والحقبالوحي ملمحنا ذلك وجعلوا وتنيرأ ل محانا لتكون بالقرآن والمقرعا 
الغافلعليه تدل ما غير بالوُم شيء الحاق يجوز لا انه فيه مرية لا الذي 

يخانمللا ثبوتا به جاء الذي المعصوم عن بالوحي ست ما الأ وامال—ه 
دياي*مثى نرجوا الذيذ رإل الم ؤ تحار تم٢ر٠رل م وتال ، ٣١٠الريب 

شيناب ندخل لا *وعليه  ١٠على القرآن فاخذ النون خيل ألوث لنم 
كالمزيد لا الخبر؛ عن محارته وعي ذكروها التي الامرامحلية الروايات من 

فيها|)•(.

اشار٠ نفير* مغيمة ني المراعي ممعلغى احمد - الامتاذ وتال 

. OA: الايآ من المرأ ّررت )١( 
٣٢٠ص ١ ج- رصا رشيد •حمد ت المار تمر )٢( 
١٧٠ص ١ مد رصا رشيد محمد ت المار نمير )٣( 

. ٢٤٣: الأيةمن اوتر؛ )أ(-رر.
. ٤٠٧ص ٢ مد : المار ممر )٠( 
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والتطاحنالغرق بدعة حدثت لما فانه I - شكوت محوي الشخ وقال 
رحطترة ذلك اثتاء في ويلهرت . . الطاتفي والتشاحن الذمي 

منالرواة تلقمها الش الوصرعة والامرايليات القرية بالروايات القرآن نمير 
ند'I تال أ'راآتم لأيأته وتفصيلا القرآن لجمل بيانا وحعلوعا الآكتاب امل 
يخصفبما الأملامي المكر عر حنت بقتود والأفكار العقول اكراث هذا 

.، ١١!. . . القرآن بهداية والانتفاع القرأن بمهم 

رصارشيد محمد فهوالأستاذ ورفضا للاصراثياليات حريا هولا، اشد  ١٠(
تارثةيشغل الضير في كب ما اممر ان الملمين حظ سوء مجن كان ٠ يمول اذ 

بمياحثالقرآن عن يشغله ما فمنها المامية والهداية المالية القاصد مده عن 
منبه مرحت وما الروايات بكثرة عنه يلمته ؤبعضها . . اكحو وتواعد الأعراب 
ذنادثهمن الرواة ار صري واكثرالضيرالمأثورقد • ■ الاصراتيليات خرافات 

تيميةلأبن بنصوص امتشهد ثم ، !١٢الكتاب اهل ومسلة والمرص اليهود 
محنمخلا١٣،دفهم تلخيصا ملخصة مصدرها غير من نقلها بعد تعار اد رحمه 

بالوقفحزم الممحقق الأمام مدا ان ترى فأنت I خاصا فهما انمرص ظالقر 
بمومغترما في وعدا الاصرايليات رواة من انه عرف جميع'ر،آما تصديق عن 

ءنروى بما يجزم لم انه ايما ترى وانت . . نمه في بمللأنه عر الدليل 
عنينقل مما اسكن اليه النمس أل قال وانا ذلك من عنهم اد رضي الصحابة 

•١ • د ٩ ص شلتوت مسود : الكريم تنحر )١( 
.٨ - ٧ محي ١ ج رضا رشيد المنار نمير )٢( 

^طرسرعاكاوىلأينسجما
عننتل ال لا وما I مله من ٠ بحجة الأ I الاصقاء حذف الاخلأل ومن  ٣٠٦-  ٤٢٤ ص 
.f بحجة الأ ؤتكذيه مديته عن وقف ووهب ككعب الكتاب اعل 

تصديقعن بالوقف يجزم لم اث لحمه نمة فابن ا صحح غٍر عدا )٤( 
شريعتناوافق ما نول وخلاصته تحالى اث رحمه رأيه قلل قل بنا مر وقد . .I مح ج٠ 

تصديقهص بالوقف جزم عدا فهل . مالايوانتهاولايخالغهاماخالعهاوالتوقف وتكذب 
؟١.جمعا 
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ؤيتبوعيالامراياليات بطر ان ٠ وومب يب الأنين عن وتال 
وردما كل ان الراجح وان ٠ |لااوتال ب بن الأحبارووب كب الخرافات 

^^وقوفوسالآثارمومنالأماسداتانيذاذها_أيعمال.نيا 
حجرابن الحافظ ولرفهلن واعثالهما، ب بن ووب الأحبار كب الأمة في 

عليهمهم تلبيلخفاء والتعديل الجرح رجال من عدلهما من وحط لدساثسهما 
.، !١٢واكمل انم الحث لهذا تحقيقه لكان 

وحداعاتلبيا اواشدعم الامراثيليات عذء روا؛ شر ان ليعلم ثم ا وفال 
. ٢٣١!منبه بن وومب الأحبار كب ; الرحلان عيان للمسلمين 

الكثيرةالروايات )أ(أيم-س أض 
فيبثها الي الثاّللة الامراتيليات من كلها . . وء4دايخ جوعرئ في 
انممحابةبعفس بها فاغتر منبه بن ووبر الأحبار كب امثال لمين الم

.، !١٠منهم الرواية صحت ان واكابعين 

ثالصؤ تحار قوله تقم ر المراعي *معلقي احمد الشيخ وتال 
غايةروايات بالمأثور النمير روا* ذكر وتد I ين ئعيان عي قادا عناه 

امراتيلياتالأ عي وما به يوثق صني لها لمي ، الثعبان وصف ر لغرابة ار 
وللعربللأملأم يكيدون كانوا الذين الكتاب اعل من المقرون تلغمها 

الأحباركب روايات ومثله . . الأصل ومحوفارسي مب ابن ومحب كروايات 
اصللها يعرف لا م للما*ب الرواية كثير كلاما كان وتد الاسراتيلي 

الفرصبلاد فتحوا الذين للملمين يكيدون كانوا وقومهما منقول ولا معقول 

٤٣٨صى ٩ ح- رصا رشيد محمد ت المنار تمر را، 
. ٤٤٢ص ٩ ج : الماض المرءح )٢( 
, ٧٨٣ص  TVمجلد ١ • ج النار مجلا )٣( 
.١٤٠:الأية من الامراف ور؛ — )٤( 

١٨٤ص ٩ مس رصا ر—ٍد محمد : المنار نمير { ٠١
.١  ٠٧: الأة من : الأعراف -ورة )٦( 
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.الحجاز|را؛ س اليهود واجلوا 

زممهملممند نذهب ولن لهذين مولأء ذم ص نص من غمى عذا 
اليانموص في المورمة ارباب اعتراف مع الملف بعض ذكرآراء اكثرس 

وابنهريرة ابا بان ايضا واعترالهم ووثتوهما عدلوما الجمهور ان متناها 
يرىمل كب عن ردوا قد الصحابة س ومرمحما منهما اه رصي صاس 
عذااليس ا وصاع؟ كذاب عن تروي الد'عنهم رصي الصحابة ان هؤلاء 
.اث رسول صحابه بتزكٍة هدا بعد نقبل الأ ؟ له عنهم اّد رضي ُّهم تني 

•عيجم للصي 

مواضع،يني صحيحه نر له خرج نهار اد رحمه مسلم الأمام ان ثم 
دللوعذا والناير والترمذي ابوداود ايما له لخرج الأيمان كتاب اواخر 
مؤلأ،و<.محي ممه كان كما ان عر 

الصعغاءكتب ذكرا؛ي له تجد لا لذا كمب تومحق عر الجمهور ان بل 
,توتٍقهرم عر الحديث نتاد كلمة اتفقت وقد والمتروكين 

والترمذيوابوداود لم ومالبخاري له روى هد منبه بن وهب أما 
كتبمن التل كير صادتا ثئ كان المنان ر الذهي تال والهي 

صعقهرند صنعاء نماء عر كان تابس ثقة الهجر قال >، الاصراتيليات 
قي■همان ابن وذكر• ثقة والنار ابوزرعة وقال ووممة وحد• الفلأس 

.ُيوثتهآم عليه يعتمد نمه والبخاري 

. ٢٤ص ٩ - ج المراعي محمض احمد ؛ تمم )١( 
. ١٨٩ص ١ ج الذمي حض محي والمقرون؛ الضم )٢( 
. ٣٣لإمآ_ ص الكوري ناهدي محمد : الكوري طالات )٣( 

الذمياحمد بن محمد اد عبد لأبي ; الرجال نتل م الاعتدال )،(منان 
.٣٠٣.٣٠٢ص

. ١٦٧ص ١ ١ - ج العغلأ؛ي حجر ابن : التهذيب تهليب )٠( 
. ١٩٧ص ١ ج-الذمي حمض محمد : والمقرون الممر )٦( 
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نزلالذي اسام م رلفياء 1 المراعي صؤش أحمد الامتاذ وذكر 
ينزللكن ومحل ولحم محز ويل وسك *ومحز فمل : آراء لمس ام 

اينروا• ى إّرامحل ض عر المن ينزل لكن ى •اذمرا ين أس 
المحرإز يردا وم محانه شم؛وله ر و؛ال  ٢١١٠ماص اين جريرعن 

تديماالملماء رندكان . ..بميكهنإلا،دحوالتناءنا ؤب 
رتدرس لم نفلوية الجووص م ايالهت اليتات ر الهواء تخلخل بملمون 

نييرتنع الملم ان قال انه الاجمار يب عن أثر فند حديتا الأ الملممة الملوم 
أ)ب<ذلأي توق يرمع ولا ملأ مثر الجواش 

زسض ان الأواتل كب ر وجاء 1 الغر{ي الغائر مد الشخ و؛ال 
يسمونالناص وجعل الأوثان مادة ابمدأت 1 آلم ين شيث ين نوش أا 

اهدومائة والتسيع للصلاة ومئه بنته اعل بمبمع أرش فكان آلهة المخلوهات 
بنمهلامحل بن يارد بن اختوخ وءوا اللام عمحه اسس زس در ، وحي• 
روحيا عليه الد فأنزل الاثام النميرر وانغمس كترالنفاق - انوش بن محئان 
يقولونفترء القفرمرى ذلك ص محق ولم المشهورة ادريس مومحقا صفر 
. ٢٠١!المتدصة الكب __ ا٠لوا٠ م وجدت انها 

ردعليهاغم س الاصراثيليات من الكريم القرآن لماحالف أُاروايتهم 
حيثتيارك نميرجزء في المغربي اثتاير تمد ذكرء  ١٠ذلك فمن لها أوابميأل 

اييهسر ص  ١٨٢لمنة ولد نوحا ان النديمة الاصفار م وذكر ا - ت يقول 
 Iعلث< أل I الراحة: نؤح ومض الملام عاله الاكيرآدم لجد• ١  ٠٠٦ولمة

وكانماماوحامحاؤيافث لنااحديلدآولأي، منة  ٠٠٠صرنؤح وكان والتعزية 
علىبالازعرتعلق النتافة رانة ولكن ٢٠١٠الملوفان حصل لما منة ٦ ٠ ٠ عمرء 

. ٠٩ص ٧ - ج انمراض ممض احد : المراض تغم )١( 
. ٧٩: الأة س انمل ور؛ - )٢( 
.١  ١٩ ١٠٢٠ ٤ ;؛ئ المرام، ذو احد ت المرام، تقم )٣( 
• ٠٠م، المغرم، التاير مد • تثادك جزء تقم )٤( 
٠٦م، المغرم، التائي مد ت يائك جزء تغم ).( 
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لكنالبقرة ;ذبح الاعر ان *ذا من فعلم ٠ *ذا بمد تال ثم الم؛ بقتل المتملق 
انملذلك ان قدما مما والخامر 1 تال تم •>ا< قتل واس قي الزاع نمل 

القتيلوحد اذا القاتل ني التنازع 'كند الدماء ش للنصل عندهم وميله كان 
اJرنىاحيا، ومض . . غير• من الجاني لعرف قاتله بمرق ولم بلد ترب 
قتلقي الخلاف سبب بتنك لأن عرفة لكنت الش الدماء حفظ مذا على 
تعالىقوله حد على الأحياء ومحيا الأحكام محده بمثل يحس4ا اى القس تلك 
نيدلكم ؤ وتوله ه جبمما الناص امحا نكاينا امحانا ؤدس ( ٣٢ت رْ 

نمالأيتثن ني *والمض كما الامسقاء معناء *نا فالاحياء ه حناة القصاص 
الفتنامباب من ؤيزيل الخصومات ني  ١٠يفصل؛ ١٩ه آياته يثريكم ؤ قال 

. ٢٢١!والخداوات 

احياواقعة قصة تكون ان عن الأيه ممش صرفا وتلميذ* عبد* فالشيخ اذن 
(آياص ؤيريكم ) للناص آية ليكون ( الموتى الد يحص )كذلك القتيل فتها اث 

بتيفي لكن حكم ليان وريث انها الى المعص *ذا ض الايات *ذ• صرفا 
.I الامرانلأت I المحاب امحل محن جاء U ليوافق محيا فمحلوا امراتيل 

منهاتفاصيرالكتاب'واصتسقاوهم امحل مصائر الى بأنفسهم امارحوعهم 
المفسريناقوال بين للترحيح *يزانا وحملها ، ومهماته القران لمجملأت 

ماحالفهاكل ان نعلم ومنه ٠ قاتلهم تال التفاميرحتى يخالفهاص بهاما يريون 
صفهر امرالهم عل الملمس ممس ن، المسرين اتوال ص - التوراة ي أ- 

مها.الأحبارواّثاله كب مقاصد ص لكن ام الاصرايلية الروايات اباطيل 
مخالفاللقرآن المسلمين تفسير في يرؤيه بما الأملأم عن اليهود صد. نرى كما 
|رم.عندمحم عليه متفق محو لما 

٣٤٨- ٣٤٧ص ١ مد رضا رشيد مصي : المار نمير )١( 
. ٣٠١ص ١ ج رضا رشيد ممد ت المار تغير )٢( 
. ٤٧٤ص ١ ١ ح- رضا يشيد مصي : المار نمير )٣( 
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-• اربمة امورا التفسير من النوع محذا ؤيشمل 
.بالقرآن القرأن نمير ، ١ 

النيؤةبالة تميره ا ٢ 

.عنهم اّد رصي المحابة باقوال تمره ( ٣ 

•ء"هم اث لصي التايمز يا؛وال تمرء ( ٤ 
الاتفاق،ع اليهالاشارت سقت، ص ذلك، من الأول الوع عا نناول ولن 

.ّلرهه واصح اكفير انواع اشرف انه وض نوله حش 

المؤيةبالة نفيره وهر الثاني عر هنا الحديث نقصر وانما 
يحرفهااو الشؤية بالة اكمير يرد من لأن عذا علي تمرنا، وانما الصحيحة 

٠والتابين الصحابة اتوال هن صراها رد ار اصبق فهر 

ذكربنا يْلول اصرلي فهوموضوع - الة حجية ايضا هنا نتناول ولن 
الأفيه يخالف، ولم بعاكان الاصلامجية الشريعة ي الوصهمح يهرس الأنات ادلة 

تاممن الاصلأم اهل عن قام والحدينه القديم العصرين في اواس من *لاتفة 
رما.ولىالزعم هذا من مرادهم لليين ؤغلهر يلجمهم بما علمهم يالرد 
والميلبالضلال القول بهيا القاتلين ووصفوا الاصلاعية للشريمة ا؛هلال من اله 
مدهببيان بعد تعالى اث رحهه الشاطئ الأمام تال المستقيم الصراط عن 
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نمنذلك لكن كما المتأخرين عن محلواف الهلربمة بهذ• صالت ولتي I الزاثغين 
ذكص الد المشم الصراط عن مل الها والمل بها فالقول نندم 
امنواواللاحقين الاJتين المسالمين عالما، من اعتبار له من ان ثم  ٢١١!يمنت 
.ذلك ماغثة ر ن كلام فلا حجيما عر 

ببيانالمحيحن التبؤية بالمنة الكريم القرآن نمير عن الحديث وانما 
رحالطكه الذي والهج ذلك مجن الملف موف وبيان ، النوع عدا منزلة 

.التمر من النوع عدا ني الحديثة العقلية الدرّة 

القرآنبعد الثانية الدرجة ز فتأتي التفسير من النوع عدا منزلة اما 
فالالكريم القرآن لايات عوالميز . الد رمول ان على ص الذي الكريم 

ض^مازلزتيمزصا:يىهمتعالي>نانزلئاإثك 
وندىفيه احتلعوا الذي لهم لتبص إلأ الكثاب عليك ائرلنا وما ؤ سبحانه وفال 

المحاباوتيتر راني ألا والملأم الصلاة عليه وقال يوبنوذ بقوم دوحنه 
فماالقرآن بهذا عليكم يتول؛ اييكته على شبعان رجل يوشك ألا ٠ معه ومثله 

..فحرمو،حرام مجن فيه وجدتم وما فاحلر، حلال من فيه وجدتم 
الحدثأ)أ(•

ت.القسر ا عال من الملف موقف 
بهرالاشادة التمير من النوع هذا م؛بول الملف بين خلاف لا 
وغيرهماومؤلم لكلثخاري منهم المحدثون فافرد ٠ مرام هما بررويم والاكتفاء 
النفيرمن هديم صح ما فيها جمعوا للتفير ابوابا اجمعين ا،د رحمهم 

. ١٩ص الرس )١( 
. ٤٤: الأية المز مود؛ )٢( 
. ٦٤،^; ٣١سرية )٣( 
غربحن رتال واكرمني يكرب معد ين المقدام حديث من احمد ردا. )٤( 
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الزرالميروعيالأ الدضة انمرفات والمغار»ي الخا؛ع ايراك س سول 
. ٢١١والممصيل!الجملة عر ابمد لاخريية ام 

ثمالكربمة الايات فذكر،اذكرناس تحار الد رحمه اتجري الأمام اما 
لمه.عض المان من اه انزل مما ان : ذكر• جل اث بجان بجن فند يتول» 

سفيه ما جميع تأؤيل الرمول بجان الأ تأييله ملم ال يوصل لا ما 
وحدوي•حقوقه ووظائف نهيه وصنوف ، وارثاي• وندبه، واجمه امر• وحر• 

آيةأحلكم من ذلك اشبه وما لعض خلقه يعص اللازم دمقادض فراتضه ومالغ 
لأحديجوز لا وجه وعدا لأمته، الد. رمرل بجان الأ ملها يدرك لم الم 

دالةنصبها قد اوبدلالة عليه منه بتص تأييله اه. ومحول بجان الأ له النول 
.!١٢، تأؤيله على ا،ته 

منطاممة لف العلماء من وغيرمم اه رحمهم الخلماء عولا• ذكر وقد 
الومحم القرآن آيات لمص واللام الصلاة عليه للرمحول المرفوع التمر 
.الضير من مواعا ءااي٠ا يقدمرن 

-:  4Uالممحديثت الملين المدرمحة موقف 
نصوصازاء فهم الخيرمة عد• رجال موف ر واضحا اكرهي بملهر 

وجوبعلى كلها تدل الم النتؤية والمنة القرآن آيات عدا وفل اللف علماء 
عم- نوته بعد نميرغير• اي تقديم وعدم له والميم تلمرالرمحرل. مول 
لقبولينلهرونه الذي الحماس يغير ولكن المنهج عدا مولهم يعلنون هذا ازاء 

تأؤيلهر يتدللون لا حديث ءلء،م يثكل حض ضم لهدا • المقلي النهج 
•الصمحتن في ولوكان دواته في ويلمتوا دكذبو• ابمللوء والأ التأُيل مل فان 

لدىالمعروف النهج يطلكون لا ارذاك الحدبما هدا يبهللون حين كثيرا وهم 
-وسندكر اليه ذهبوا ما يوافق لا لأنه يبللونه وانما الأحاديث رد في الحدثين 

. ٢١ص ٤ ج سايي : الواسات )١( 
٧٤ص ١ ج شم محمود تضق ت اتجري تلمم )٢( 

٢٣٦





الاّلأمان يقول  1٣١لأطذ لكن ولتي ٠ وتال ءرا، الصنمان س ذلك 
الأيكن.ش للم النتن ءلهرد بل الأول الخير اعل عله لكن موما الخحح 

انثت وقد I |أاأوتال النتن احاديث من المحاح ر روى مما القليل باتل 
عنحكا التابمتن دعن بمص عن بممهم يردى لكن عنهم اث رصي الخحاية 

فلاعدول الصحابة جميع ان الستة اعل عند والقاعدة ، وامثاله الاحيار كب 
فيلكن فقد *علرس لا اغالمة ناعية وهي الند بصحة راومهم اسم جهل يخل 

قدروى|>ا(وتال|ولأثكفيانامالأحادث .^^قون.
الصحاحرواة اختلاف عليه ليدل العلماء عف واتفق *و*علوم كما بالمعس 

الأحاديثبعفن عر دخل و*ا المختمرمنها حش الواحد الحديث الناظ في 
»يونع وربما فهمه ما احد كل يروي لكن هدا فعلى . . الدرجات. من 

.، ١١!ضية امور هده لأن الخهلآ فهمه 

حياتهقي واجبه الرسول وءلاءة I المراعي ممعلفى محمد الشخ وتال 
للتدابالمسنة العملية المنن مجن عامة دعوة اليه دعا انه علم فيما ، مماته وبعد 
.( ٢١٠. . والدلالة الرواية في اسية القولية المنن ومن 

قالثم المنة حجية انكرت هتاتفة على ملتوت محمود الشيخ ورد 
 Iالأحكاممن محيرا وعملا قولا بالمنة المتوا قد الياء من المحقتين لكن و

وتقييدعامة بتخصيهس القرآن بيان همر عليها اعتمدوا كما الداشمة التشريعية 
الديقول اذ ه نفالقرآن على هدا في معتمدين ذلك وغير مجمله وبيان معللمه 
;٧ ه فانتهوا محه نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما ؤ تحال 

!١٣(...الحجر 

فيمنهجه نفيره مقدمة في المراعي مصطفى احمد الشح لنا ؤيوصح 
العلمتلقاعا اذا الأ مأثورة رواية ندكر ألا رأينا ثم ومن . ..٠ فيقول ذلك 

. ٤٦٧-  ٤٦٠ص ٩ ج رمحا رثؤد محي : المنار تلمم )١( 
صالمراعي ممعلفى محمد ; م  ١٣٠٧لمنة الأسه اليئوس )٢( 
. ٤٩٧ص شلترت محول ; وشريعة ءما-» الامهلأم )٣( 

٣٣٨



وتداهله يئن فيها خلاف لا الم الدين تفايا يتنافرمع ما فيها نر ولم باكول 
لمالوبوأجدب اه لتمرياب واشرف المعرفة لمايق اصالم ذلك ان وجدنا 

المعرفةونور والرهان الدليل الأ منع|ا لا علمية ثقافة المثتمين 
.، ١١!الصادقة 

بعدفقدخالنه المنهج هذا ملوكه يستمرم لم رشيدرضا الشيخ ان ثم 
خاشيوفاته بعد بانمل لمأ واني ا،لذا بمول حيث استانه موت 

مراءالصحيحة المنة من بالأية يتعلق فتما بالتومع تعار اث رحمه منهجه 
أ)آ<.. . مهافي او لها تنيرا كان 

-الحديث نول في جدا متشددا كان الأستاذ لأن اصتاذ، منهج خالف 
الخعصومعن بالتواتر الد كتاب وانه ٠ثلوعبه القرآن ان اعتماد* يجب الذي وا 

وبالجملةأل،1 يننيه يما الأءتماد وعدم شته الاعتمادبما يجب هواللءي فه 
الأبه الاعتماد يجوز لا التي الضيه الامحار من - الكوثر أي - آيهر وجود فمر 

يجوزلا الذي التين ال فته وصلت فاذا المعصوم. عن ورد انه التتقن بمد 
اومكه بوجود كعلمك - الملام عليه - عنه بصدور* علمك وكان تبدله عندك 

واه. اعلم لا وثل اه الى الأمر فقوض والأ به فاعتمد تراها ان فبل المدينة 
الفلزيحمل لنا الأحاد >يق من اليتا يمل الذي الحديث ان I أ>أ< اطم 
عليهيه تقوم فلا صحيح غير انه على الأدلة له قامت من اما عند* صح من عند 

نحكمهولا الحديث ر الأمر نفوض ان علينا بل فلنا حال، اي وعر حجة 
الًا.الختل وبدليل الكتاب بنص عقيدتناوتامحذ في 

المرفوعالنفير في ^،uJ* عبد* محمد الأمام منهج ذلكم كان 

١٩ص ١ ج المرض ممعش احد : المرام تمر )١( 
١٦ص ١ ج• رصا رشيد محمد ت المنار نمير )٢( 
٠ ١٨٠ص همد• محمد ت عم جرء نمير )٣( 
•الماض المرجع )٤( 
. ١٨١ص : السابق المرجع )٠( 

٣٣٩



يستدلوناحيانا انهم نرى - القوم ظلم لا يحش يذا مع دلكن • قف للرسول 
يوردونرحنا . اليه ذموا ما يخالف لا مما بها اويتعلق الأية بمر بما منها 
.ب ورد الذي الحدث الى اثارة غير من النمير ذلك 

نناتلفم نا لهم ^وأعدوا تحار قوله ر القوة نمير ذلك فن 
بنعب عن صحيحه مر ملم روى وقد I رصا رشيد السد ،^ ^١١قوة 

الغرةان الأ ٠ يقرو المنر على الأية هذه تلا الني مهع انه عاهر 
عرفالحج حدث نيل من المقرين بعض قال كما وهذا ثلاثا نالها ا الرمي 
. ٢٢١!. . بابه ر الأركان اعنلم هتهما كلأ ان بعني 

نلمأمنوا ١^ ؤ. تحار قوله ر للغللم الرسول. قتر ايضا ؤيورد 
احمدروى نقول تهنئون ونم الأس لهم اوليك بمللمء يمامهم يبرا 

نزلتلما الأيت ان عود مابن حديث س وغيرهم والترمذي لم وموالبخاري 
انه٠ ه فقال ؟ نمه يظلم لم وأينا ادم رسول يا وقالوا الناص عر ذلك شق 

؛U،J iiااشنلإن ؤ الصالح العد قال ما شمعوا الم تمنون الذي ليس 
يكردعمرا؛ي عن بالشرك *نا الغللم نمير وروى ا عرالشرك انما ^^٤، عفليم 
الصحابةمن وغيرهم الغارمي ان وحذيمةاوّلكعب بن وابي حماس وابن 

.!>•< عتهم اث رصي والتابمين 

تعارقوله في الوصمر يالصلأة المراد عبدم محمد الأمام الأستاذ وفسر 
بقوله، ^١٦قانبص لله وئومرا الوسش والنلأة الصلوات عر افظوا حؤ 

(الأوينار نيل في ) الشركار اوردعا قولا عشر ثمانية ذلك في للعلماء و1 

. ٦٠الأية من الأنفال رر؛ )١( 
٦٩ص ١ ٠ ج رصا رشيد محي ت المنار تغير )٢( 

. ٨٢الأية الأنعام محور؛  ٢٣)
. ١٣الأيأ من ت لتمان محرر؛  ٢٤)
٥٨٢ص ٧ ج رصا رشيد محمد ت النار تنير  ٢٠)
. ٢٣٨: الأية ■الغر؛ محور؛  ٢٦)





اللهم1 يتول . اه رسول سمعت ت هالت اتها عنها اْد رصي طثثة 
ليتجاوزكتابه مر ينظر تال ؟ المسر الحساب وما تلت سءرا يحابا حاصش 

.، ١١٠عالك ص الحساب نوقشر منر تاما سنانه عن 

ثكمروذوكٍما ؤ مار توله تمٍر مر سلمت محمود الثيخ وتال 
ندالرسول شخص كان واذا I ^١٢، رمؤله ؤنكم اش آيات 'هيلإ ئم، وانتم 
مملعولم افهم م ءاش غلوبهم يي حاصر يهو الاحريير اعم، عنر غاب 

فتهمالكتاب وجود منزلة مر ماته بمد نتهم وجرُع فمنزلة . . . به اصوتهم 
الرسولان المر في ورد ويد جل عن المومين من جل ئواتريلتا• كلأها 

ماتمسكتمبمدي تضلوا لن اُريز، محكم تركت ا تال ءل؛ه وصلامه الد صلوات 
تولهيي اد _حل ايضا شاكون الشيخ ومر أ>م. وسمر اث كتاب : بهما 

كماالد ُحأز، ٠ بقوله ، ^١٤مرنوا ولا جببما اللب بممل واعتصموا ؤ تحار 
•، •١٠اتوم م للش يهدي الذي الكريم موالقرآن M التمر مرقومامر ورد 

تمارقوله منر التقوى تمر فير المرام، مصطنمر محمد الشتح وذكر 
ثلكممنر الذيؤر منر كتب كنا النيام منكم كتب أمئوا الذيير أيها ا يؤ 

منهامعان عر الخنين الكتاب نر القوكر وردت وتل ٠ ^١٦، ثتقوذ لخلكم 
.وئهااسؤأنمحوامحلأبممحىهص.

أي•بنثانحا الأحلأص> و،نها . .ألأمحش

• ١١ ١٢٠*٣ - ج المرام، ميم، احد : المرامر تمم )١( 
.١٠١;الأيه مر عمران آل مررت )٢( 
. ١٢٩ص ملترت مصري : الكريم الترأن تمر )٣( 
.١ ٣• : الأيت من صران أل سورة )٤( 
• ١٣٢ًرر ملتوت محوي ت الكريم الترأن نمير رْ( 
. ١٨٣: الايآ : التر، مرد، )٦( 

آ^اكحمنالآة:)مّررة
• ٣٢• الأية س المح رئة )٩( • الثانية الأية ُرر التحنر صورة )٨( 

٣٤٢



Jjijjiنغ الله إن ؤ شريف *نام التتوى ويام القلوب اخلاص س
احبس 1 الشريف الحديث وش . .^١١، مخستوذ ئم انموا 

انمييرجةالني.وألايلغ وردعن وتد I اه فيتق الناس اكرم يكون ان 
.ألأاباس به مما حنرا به باس لا ما يدع حص ايتتض 

يدري ٢٣١^الن-ر بكم يريد اتنردلا بكم الاه بريد ؤ تحالى *وله وني 
ماه فان ممليترن ما الأعمال س خذوا I مله. المراعي محمد الشيخ 
ياأتت أفتان انملا؛ امنال عسا معاذ حديث وفي I تملوا حش يمل لن وجل 
الكسرمنهم فان فليتجوز بالناس احدكم صلى ما فاذا منفرين منكم ان ؟ معاذ 

!>،(.الحاد وذا واسق 

غاصهمكم فللموا الذيى تجيز لا فنه داتثوا ؤ تعار فوله م لذم 
فرمس ما ٠ الشريف الحديث وس I الجفاب قديد الله ان واعلموا 

يعمهمان يوشك الأ يفعل فلم ينكرعليهم يقدرأن س ونهم بالمعاصي عملوا 
قال؟ انمالحون وفيها القرية اتهلك اه رصول يا وفيل I عند* س بعذاب الد 

. ٢٦١!اد معاصي عر وسكوتهم بتهاونهم نعم 

لهممحل نإذا ؤ تحار فوله تمر في المغربي التائي مد اكيغ واورد 
فنالوابانملأ؛ شف امروفد قة انه ؤيروي ا حديثا ،• ٧١ه لايرتحوذ اركعرا 

ولاركوع محه ض دس ر خر لا » . قتال ٠ لنا ب فانها ، ننحني لا » 

. ١٢٨الأية محن انمل )ا(ا-رد» 
•د؟ ٨ ص المرام مصعلم محمد ؛ م  ١٣٠١^لعام اللينة الدروس )٢( 

. ١٨٠: الأية س الغر؛ )١(مررة 
.•٢ ص المرام •معلم محمد ص  ١١٣٠١^لخام الديية اليردص )٤( 
. To: الايآ الأنفال مرر؛ )٠( 
yvj ٢٦ص المرام ممض ممد ؛. م  ١٣٠٧لخام الديية اليردص )٦( 
 )V( ٤٨ت الأية المرملات مور؛ .

٣٤٣

















ماالربتر بن عردة امحه عن محّل1 ١^٠١^، ر كان انه داكعديل الجرح علماء 
لكنخراش ابن وتال حاك وعي الثقة عاثثة عوراؤية وعروة غم• من *سعه 
ابنوتال ، العراق١١لأعل حديثه منه نقم وقد هشاما يعش يرصا• لا مالك 

بماحاص الشيخان ومنهم له الجماعة تعديل ان شك ولا موته ةٍل تمر اكنان 
متنهانكروا الذي الحديث لهذا روايته ش ءلعن من عير فهذا تمر• مل دواء 

كماالروحٍة بمالة حاصى انه فالتحقيق نالوا مما أعون فيه والأم علمت بما 
.، !١٢عدا بغير يعفد ولا تقدم كما الثانية الرواية مر به التمرح نر جاء 

ردهماشأكال من آحر شكلا ولذكر وذاك هذا عنر الحديث فلنعد 
عتزئولأ يهز ٠لLJ٠وا الذين ندل ؤ تحالمحر فوله تفسير عند الحديث لمحح 

ولا٠ فتقول اساذء ورأي منا رأيه يشيد اليد يذكر حيث ، ^١٣لهم محل الذي 
منذكاله عربية ولا مرانيه الفاظ محن، التبديل هدا مر روى ا مبشيء لتا تتة 

فيبعضه حرج وان هنالك الأمام الأستاذ ناله الوصعيق.كما الاسراتيليات 
الصحيحينالمرفوعفي هريرة انجر كحديث ومرفوعا موقوفا والسنن الصحيح 
فيحلوا^١٠٢ حتله وئرلوا نجدأ الباب اذحلرا ؤ امراتيل لمي قيل ا وغيريا 
روا•شعيرة روايه وفي ٠ ثعرء ر ب حمله ؛ وقالواامتاههم على يزحفون 

سمعتف1ل ابي حدر مول كان ثيمة ت مرات ثلاث الكوفة فيم • انه وذلك ( ١ ) 
عاثيه.عن ابي انرل فكان الثالثة وتدم عاتثة عن ا-؛مر؛ي.أبي ت يتول كان رالثانة عاتثة، 

عروةبنر هنام I الدهي فال •٣ ٢ •٣-  ١٠٢٠٤•؟-الاعتدال منان امحه، عن يرّر، يعني 
تدمولما I وقال I ايدا يخالط ولم اركورثاقْررحمقك، لكنرنر i امام حجة الأعلام احد 

^٠١لم احاديث يم ذس غضون في الملم من كبر؛ بجلة حدث عمر، احر م المراق 
الأئمةحلط رغر الخمد محك فدع الثتات وعار ولوكح رلشمة لمالك بمع عدا وء-ر، 

انزعم من ^٠ ردا عدا الدعم، ثال ٠ الأملأم شخ فهثام والمخلملن بالضمغا، الابات 
.ءمر« احو ن، وممر احتلط مقاما 

- ١٣٩صر رمحا رشيد محمد : الترآن حواتيم س مود ومت المانحة نمير )٢( 

. ١٦٢الأية من الأعراف مرر؛ )٣( 
. ٠٨الأية اJةر٠ مورة )٤( 



ويامحبمب اخي ب ين مام طرض الردضرا،س مم ش البخاري 
النيمحن عذا اع بمريرة ابر بمرح ولم الامرايليات في الغراب صاحيا 

عدممدرك ومحيا عنه روى انه ثيت اذ الأحبار يب س ممعه انه محتمل 
سند*صح وان الاسرايليات من محيا مثل على مار اّد رحمه الاصناذ اعمماد 

ماسن .سي شي، المرنوع الصحتح م يوجد تلما ولكن ( ا إ ) 
.Uju  >آ<».

بمااللنرة مرر؛ *ي الأية الجلال تمر بيان بعد آحر مرصع *ي وتال 
انمحح*ي مروى الجلال احتار• ما ان واتول ا البخاري صحح ش ورد 

,!م ا.ساداوت عالة س يخالوا لا وعه 

إينانهانما بقة لا إلذ وأيان بمص ياي ^^٢ تحار نوله تنير ومر 
:رشيد السيد غال هء؛، حثرأ إيمان٠ا نبر أوكنب مز متر آت ئكتر لم 

مالخاري رواه ما مغربها من الشممر *للوع م الوارية الأحاديث اتوى وا 
حشالساعة مموم لا I قال ايد. رسول ان مرير؛ ابمر مر ا الرقاق كتاب 

الحين فذلك أجمعون آمنوا ااناس ورآما ست فاذا مغربها منر الشممر 
.م. أ. حيرا( ابمانها مر اوكجتا تبل منر أمتت تكنر لم ايمانها نما ينفع 

تالار*أثم ومرهم ماجة وابن وابوداودوالنمام، ابمااحمدوملم وأحرجه 
منيالماع الأحاديث محي، م بمرح لم عنه الد رصم، مرير؛ ابا وان دا ه٠ 

فتكرنوامجثاله الاحتار كب عنر بعضها روى ند يكون ان فتخشى ه التمر 

بالجعالةالأية محي• نشت غير• ك؟ن عنه الروايات مجموع دلكن مرسلة 

والامراف.المرأ صوري يمحي )١( 
. ٣٤٨ص ٩ ح- رما رشيد محمد : النار تمم )٢( 
. ٣٢٠محي ١ ص ; ايابنر الرجع )٣( 
. ١٠٨الأيت من الأنعام؛ مرر؛؛ )٤( 
«اأ_ا\آمحمدرشيدرمحاجخءرإنميرالمنار رْ( 



مخالأةبعضهاعن رمام الروايات بين التعارض وسل التشابهات صلاث، م
الاح؛ارمزررا؛اكلبءرمااثرتاالئلأمابكارواةصمثلممّج الأدلة 

.الأ.،ماد0ت)واهاَ(أ>ا<

والازصالتننوآت حلى الذي اللث زثيإ إن ؤ تعالى تنمرتوله رم 
ناد•ماحمد،ي أخرجه حديث ؤ،ي ٠ رشؤد المسد تال الأية ، ٦٢٩٣١٥١ة جم 

حلقI قتال بيدي الد. رمرل أخد تال *ريرة ايي عن ممحه م وملم 
عد•»ي روى ما كل ان 1 تال ثم I الحديث , . المسن' يوم التربة عزوجل اد 

جديثمها يصح لم الاسراتياليات من مآخوذ والاثار الأخبار من المسألة 
كتابلنص متته بمخالنة مردود ومحواتواها محيا عرير؛ ايي وحديث مفوع، 

عنكغير* روا* قهرني ( إ ا ر به له ملم رواية يقرنك مس،لا واما ( ا ا ) الد 
عمر،آحر ي تنير لهوقد جرج اين عن الممبمس الأعور •حمد ين جمبماج 

والظاهروغيرم التهذيب تهذيب نر كما عقله اء؛لأءل بمد حدث انه وتبت 
.، اح؛لأءله!١٣بمد به حدث مما الحديث عذا ان ٢ ! ار 

منتحذيرهم ذكر عند الجسامة لحديث ردهم محان نندم د؛د 
تخالفام الصحيحة الأحاديث ذكرماريوءمن نر نيعب ُلز، الأمرالمليان 

اشكالمن دتيق شكل محان ذلك نختم دلكن ٠ تمرالايات م الًه ذموا ما 
يخلواالذي التعسير وذكر الأية نمير عتل ذكريا ومواغتال رلأحاديث ردهم 

•ورري• بجان او الحديث المر رجوع غم ص لهم 
عترؤ تمالى توله نمير نير المراعي مصض احمد ت الأستاذ تال 
بلمهمالذين هم عليهم والمغضوب ا النالمر ولا عليهم المعنوب 

١T ١ ءّ ٢ ١ ٠ من A  ٠٢٠رما رشيد مححمد ت المنار تمعير ( ١ر 

. ٠٤الأيت من : الأعراف مورأ )٢( 
. ٤٤٩عؤر ٨ - ج دما رشد محمد ت المنال تمم )٣( 
اس.الأية من : القس مورث )٤( 





الكوثرفصلإئا ؤ نمير، ن، المغربي القاير عد الشيخ وقال 
تقدموك الخ!١٢، , الكير. الغر محمد يا اعيناك اى ^١١، وائغز لربك 

.الصحح الحديث من الكوثر ني ورد ما بيان 
الكريمالقرآن نمير من موتنهم ي الشواهد من ذكرنا بما فلنكف 

فهم، ملوكه ر لهم موافقتنا عدم سيان نكتفي لا منهج وهذا النؤية بالة 
البخاريرواء ما عندهم فسيان الحدث كب بين يفرقون لا هذا منهجهم في 

معيتفق لا ما ذلك من مرقصون والرد القبول حث من غيرهما رواء وما وملم 
محنيخي لا الغلن وان الظن الأ يبت لا آحاد حبر انه اويزعمون اليه ذجرا ُا 

•ثيثا الحق 

بمنزلةللأكتاب يالنية عي الم السنة من الأتمر للجانب هدم وهذا 
.< بالءن١٣يلتصق اليان ان قالوا وتد . المن من المص 

ويلتزمالملف حنلرة الى الخهليرولنعد المنيج هذا ملوك فلتحذرمجن 
يلالثخصية آراثتا على ولنتدمه . الد رمرل لحديث تقدير من التزموء ما 

تالكما الصحيح . ايد رمول حديث مقابلة م الحاممل عرض بها لنضرب 
لومابلها تكريم ولكنه لامامنا ولا لختوكا انتقاص هذا م وليس . ملفنا 

•المتل مرام الى والهادي الموفق راد • والأعلم الأسلم المهج 

•دأ ١ : الايمحن ت الكدم مودء )١( 
. ٨٩: ص المغربي التاض عبد : تاوك حزء ير تن)٢( 
٢٠١ص ٣ بد : الذمي حين محي : والمقرون الضير )٣( 

٣٠٠





JUإي ؤ ونوعه ابرامم ص شأنه عز وقال < ١٩ننلنوذ لا نا الله ممولوذعر 
لهاأتاءثا وجيئا قالوا . ءاكموذ لها انتم الش التناسل مالي ما وهومه لأسه 

قالواؤ عزوجل هأآ،وتال متن صلألء دآناوكم؛ي انتم كتم عادينقالنقت 
مااسعوا لهم يل ؤإدا ؤ مسحاته وقال ^٨، يئنأود| كيلك ^Jاءئا وجيئا يل 

إزندعومحم اكينالأن كان اولو آياءئا عانه ^؛^٠^١ ٠^١ ئتح يل قالوا الله ١^^٠ 
منرنة م ملك بى ارملنا ما وكدلك ؤ مسحاته وقال السمحر٩<< ءدا'س، 

قال، آثارهدم١مئتدون عار امةّوإوا على 'آباءئا وجيئا إئا مترفوغا قال إلا ئذير 
■كاؤروف يب ارجلم بما إئا قالوا اياءكم عليه رجلتم ثنا بأنذى أولوجسكم 

قالٌاؤ سحا;ه: يء<وةال ١^^، غاته ^ قاظنكس مم ئ١صا 
عنمبحائه وقال ه'ره اياوئا نتبل كا0 ما وئدر وحد، الله لنبي اجئثا 

ننثدما لنثد أن أسهائا مدا قبل نرجوا يا ممن قن صائح نا ^^٠^٠١^١ ٠٠١١
اللهدون من ارنابا ورمائهم احنارمم اتحدوا ؤ مسحاته وقال ههأ< أثاوئا 

عنامونبمائه إلا رقه لا واجدأ إلنها لبنبدوا إلا امروا رما نرئم ايي، والنجيح 
إليكمائزل ما انعوا ؤ اليم للعلريمح( صانه مؤجها سحانه وقال ^^٨< نركورثا 

•، ٩٩ثدكروذ نا محلا أنيقا؛ يرئب بؤ، منوا دلا ربجم من، 

. ٢٨: الأة الأعراف مورث )١( 
, ٠٤ ٠٠٢: الأيبمت الانٍاء صور؛ )٢( 

. vt: الأية اك،<را، )ما(-ورة
. ٢١الأيه؛ لعان مودة )،( 
٠٢٠  ٢٣; الايات الزخرف مودة )ه( 
. ٧٠: الأية من الأعراف مورة )٦( 
 )V( ٦٢الأة: من عود مرر؛ .
. ٣١: الأيه الميه صورء )٨( 
الثالة.الأيه من الأعراف مورة )٩( 

٣٠٧



مآبائهم طيي ذم اشنع ممرذم وغيرعا الكريمة الايات س عذا كل 
.اباتهم عن توارثرء ما لمخالفته الحق اتاع يرضهم الضالة النامي؛ ألماني 

مالتتلد عن الهي نر - يذكر - الد لحمهم الملماء بجن خلاف فلا لهذا 
العقاتدحاب 

الخلافوكحديمومع ، الفقهية القرمة الأحكام امرالتتليدش مي 
الدوليجوز لا صريحا نما والمنة الكتاب عليه نص ما كل فان • دا مم 
يمحلا اللمين علماء عليه اجمع ما لكذا الاجتهاد الته يولي ما الى عنه 

.ف4ٍ يخالف ان لأحد 

الشرعيةالأحكام ي اوالتتليد الاجتهاد م الخلاف مرنحع فانحمر 
ن؛الأمة عياء حكمها عر بمبمع ولم منة ولا كتاب في ءلي٠ا يتص لم الم 

,العصور من عصر 

الخلافهدا يتحق لا شٍثارا، وحدناء تض ما الى *ذا بعد نغلرنا واذا 
فكفريعمهمالشروعة وجاوزحددص الموضوع ابجرحول الذي الكسر الخغليم 

ترتقباعرلأ ويدا ، اليهودوالمادي بله المشركين بأوصاف بعضاورصفهم 
.بمكان هاثله عر الخ،لورة من اللم تكمر قامر ، نيغه ولا 

الزنليداو الاجتهاد في الملمين علماء بين شديد اختلاف وتع وتد 
اواج>اعفنمتااومتة كتاب في غيرص من الشرعية الأحكام من فيماتض 

اكتليدتأسي الى اخرى ءلاتفة وذمت واكحذيرمنه الظناليد ذم ار منهم ٠لاتفة 
.به والعمل والغول 

جنالايفانه اسعاته وتفصيل الموضوع استماء هنا يعنا لا كان ولثن 
الظاليد>دي ادلة الى نثير وان ، اكتلد ص ادلة ار نشير ان الأ ايضا 

ماتلنحونض م اتفاق على يبمم • النتهاء ص الكوثري ذامد الشح ئال )١( 
الثالثوعدا ; تلت  ١٣٢ص الكوري مقالات I . . آياتهم *ومعترك اياق والثلث الفته 
دائبكب اقل تض يا • الثلمحن م  ١٠٠دخلودما مقلمها م المار س ب لهى 
.اعلم والله 

٣٥٨









ما،أا،ار - يلان عن فلأن حدثا يتولوا لم وان الجاض ض حجة 
المشناء انا يMالموا لم اذ مالوا ألا I الشجن صاحب جديث واصتدلوا 
وغٍرذلكءلم|م يدم مع موالهم نمم لهم ه ت دءوممحح ا الموال 

.الحديثر محن 

عهدحلم الاس وكان اليلاد فتحوا . الد رصرل اصحاب ان وقالوا - ٣ 
معرفةممللب ان عليك متهم لإحد يقولوا للم يفتونهم لكانوا بالاصلأم 

كانيه متون كانوا ما كل ان ادعاء امجا . يالدلل الفتوى _• في الحق 
عرفس عر يخني لا كما ماطل وأم، لقطه . الدّول تول بمقل 

بالاجتهادممزوجا كان بل التتل بمجرد يكن لم كيلك ولوكان ، فناداهم 
وفدوؤ امرء او اوفعله قوله من فهمه ما حب عر يتتل ها ينقل انما لأنه 

قولمحن فهنا انا ملهم حاصل فكان بميب وفد ذلك م الناقل يخشء 
لهوذلك م يبونهم كانوا والناس كذا وقطه دام• . الرسول 

.اكتاود>أ< 

افرادمن قرئ كل على واحا الاجهاد لكان عيرحار الظنليد لوكان ^^١ -٤ 
عوتابلمجا فمنها متناوته الشرية الطاع فان ي،لاق لا ما وعرتكلف العباد 

وعلى، الهلباع وعوغالب ذلك عن عوناصر ما ؤيمها الاجتهادية للعلوم 
تطلالى -رئي رد م مر تحمتله فوجوب جمجها له قابلة انها مءس 

منالأ الاحتهاد برتبة يغلنر لا فانه بدونها النوع بماء يتم لا الم المعايش 
يشتغلفحيثذ بغيره يشتغل لا وجه على اوقاته جميع في للعلم نفه زد 

الأعمالهذه وتش بالعلم ونحوهم والعمار اج والتوالزراع الحراث 
.!١٣< بأصرعا المعايش فتبملل مسللة شاعرة 

^٢المانوي اساني هراي : افن اعلأء ار المكن انهاء )١( 

 )T( ٣٨ص ، ض محيبن ; سدزض'الأجهادواكليد .







مسمالأصلاب مض ر العصور ءصر*ن الصلاة؛ي كانت بل ذلك 
اساعالمدعباولأ مصلي المذاما حسب على الواحد المجد ش اوتاتها 

وهذا. الأرمنالذاهب انتم الأحرو٠كالااايى اتاعالذهب م الغلاثي 
اللببنبل واعتصموا ؤ تحار لقوله تهومخالف مرء ولا نرتقب ■امرحطٍرلأ 

الدونحمي . ارع •لواق الى للمسلمين ومحوتمريق ^١١٢ مرئوا ولا جبعا 
.المسلمين عر ميله لا ان مبحاته وندعوء رواله على 

ولاارع ترق ال لا فرنهم س للملمن مريقا واشد مذا س واخهلر 
موذلكم مستقلة فرقة وحده مسالم كل كون ا0 ار بل الأف اربعة ار 

الاحماد.الى الدعوة م اكلرف 

واشداعثلم عي حام واحْنار احء1اء ش المملرف ذلكم اوتمهم وقاد 
.منه حذروا مما المسلم عقيدة على حهلرا 

عروليس I قتال اإا المشركين اوصاف المقلدين مضهم وصف 
منهاواحدا التزم من بل بعينه - المذاهب من اى - منها واجدا يلتزم ان لم الم

وهومم*".ا! اعص تقليدا مقلد مخْرء فهومتعمب ماتله كل في بعينه 
.، شيعا!١٢وصاروا دينهم فرقوا 

ديتهمفرقوا فنمن تمال ارد حكم تمرق وحس بضهم قاله  ١٠عذا 
?•بمهمرهوا الديذ ثى المنركص مذ ثكوئوا ولا ؤ بحانه قوله اقرأ شما وكانوا 
•^١٣٢ زحوذ لديهم بنا جرُب كز شيعا وكائوا 

الام عامي انه الأ ذنب له ليس مؤمن ملم يوصف ان احعلر مجا 

.١٠٣الأية من صران أل •رر؛ )١( 
ينمحمد ؟ الأديعة الذاهب من ممن إاتاعماو>ب محلزم لم الهل )٢( 
.٤ • ص الخبماا.ي 

..٢٣  ٣١الأبمن: من الروم رم(ّود؛ 
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الاصلأمزض I تال عتل، المنال صهل تهوام الاجتهاد رنة بلؤغ اما 
شرمههررس يبما كته ني اه اودع ما ملم من بمطه احد ان دين ذي كل على 

رموللغهم بدمه باعدادمالا الشرط امتناء بمد مواء ذلك ني اواس وجعل 
منطقة به تخص لا المتدثن من الأعظم الجمهور على المنال صهل 

.، ١١!الاوئات من وت مريته يحتكر ولا اسات 

اقتياتاالاجتهاد رنة بلؤغ ني اشترط ما رصا رشيد الشيخ تليذ0 وبمد 
حلفمن الصنمين مقلدة امللاق ني وان I الخ . . لكتابه ونمخا اه على 

لتحريمال-ين امور ش المجتهدين مملثد بايجاب القول الوسطى القرون 
ال- للتشريع مستقل متدل كل اصممداد تيه لاشتراؤلهم _ فيه بالدليل الأحد 

تحريمحلاصته الد به اذن لم وشرعا الد لكتاب وسخا اث دين على فتيانا 
المدىوهواتطع والعقل للغألرة اد الأفمنتهى ومدا الجهل وايجاب اللم 

لأنتثارالملل وعلة الأيمان قراعي مدم في المعاول واسل الأملأم لاوصال 
ودجلالخرافات بها واصبدك الدين بهداية ذمبت الص ع المد 

الدحالنألآ،.

يدحللن وقالوا ح تعالى نميرتول فم محمدعيد* الاثام الأستاذ ر؛ال 
١^ئردأ كان نن إلا الة  كمإن غارا م • ا٠امحهم يك ^ ٠٠

عراتامهم لأنه بالحجة الأس يطاليوا ان \ق القرآن عالم I ٦ نادين 
وعلىاليه ؤيدعو• يه حممه بميالب ان الشن بصاحجا وجدير المحجة مواء 
الأحدعن ونهوا بالدليل وءلالآو١ بالدليل نالوا المالح الأمة مذ• صلف لرج مدا 

ونهيبالتقليد وأمر بالتقليد تحكم الطالح الخلف جاء ثم غيردليل من بشيء 
اوحد• عن حرج الاصلأم كأن حش التقليد صحة عم على الاستدلال عن 

. ١٦٣- ١٦٢ص بء محمد : اكوحد لماله )١( 
. ١١٤ص ١ ج-رصا رمد محمد اليد المنار؛ تمر )٢( 
. ١١١١^الغر؛:صررأ )٣( 

٣٧١







لازمانالأحكام يخضع ان يريده ا الاجتهاد؟ س اكخ مابجيده أرايتم 
الكفارال الرمية الأموال تخرج لا حش الميين بجن الريا حكم ؤ مل٣ 

المسلمينبيع اباحت - هزا على بناء - الغقهاء يه يطالب يوم يأتي لعله يدرينا وما 
شهروالغاء رمضان الفطرم احدمم يح يل الكفار، يحتكر. لا لأخرض 

نهارالعمل،ي ستطيع لا محبمي العاملة اليد الى حاجة م النولة لكون الصيام 
شهرر الافيار ا>احت وضرورتها الاقتصادية ؤ\إسوك4 اذن ا ا رمضان 

,رمضازرا، 

تالإ ا الفقه لاصلاح العلريق لتا يشرح عد• عأصاد الشخ لدع ثم 
 Iحطوةحهلونا ند نكون كالزيلعي المتوصعلة القرون كتب الى رجعتا ذا ا

ولاالمداولة الكتب عف مارات مقيدين لمتا وما ٠ والفقه الكتب لاصلاح 
.أ)آ( جهلا الأ نزداد فلا مها الأ والملم الديز نعرف 

ولابحجة الأ دعوه ولا بيعوه الأ اصلاح لا ١ رضا رشيد اليد ونال 
الاستدلال٠ الفل ف نع ٠ الأعم. التقالد اى فاغلاق القالي ماء مم حجة 

،!١٣ام كل عومدأ 
نذكروعنا 1 فقال الاجتهاد باب نع الى شلتؤت محمود الشيخ ودعا 

بابهواغلاق الأحمال وقف ترى الي الظالمة الخاطتة الفكرة >د، بالأسف 
تكونان يمكن لا الاجتهاد بات بفتح الملمين عر اث نعمة ان ونوكد 
الحكمارباب من اليهم ينتمون من او*ال - *الهم ؛وم بكلمة للزوال عرضه 

الرايواكنك؛ر|)أ،.في الحرية نهارا، انيكون٠يالآ٠ة٠نيرغع والملطة 

قيل^^١ تعار قوله ير نفهمر المراعي ممعم اجمد الشيخ وقال 

ا٢ ص بجلال بن محجوب : الأسلاب، المنة صل م I انفلر )١( 
. ٩٤٣ص ١ مم رمحا رشد المد ; الازم الامخاذ -ارخ )٢( 
رز(ص رمحا رشيد محمد ت الامحلامية الوحيت رم، 
.٢٠٨ص شكوت محمود : الكريم القرآن شم )٤( 
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الأمملاختلاف وتما والامحتدادات الخمور يامحلأف نختلف اكرء؛ة 
يكونان ولوجاز والفلروف السات لاختلاف وتما  ١٠٠٠اوءٍا؛ ومضهات 

كلوتغني بمض ح يضهم الغتهاء اخلأف من نرى ما ع محوالفته الدين 
وكائوازقوادينهم ١^^٠ إن ؤ الد كلمة ^J؛t لمت ،< 1191وث،ا؛راءمخالفيه 

تي؛كفءمفي.مءه''<>'ر

بعرصهاالامتغناء من التمرص عندذكرمص نهجته عناما انهج نلي 
؛ناعرمن بمهم ما الم يضاف آخر فهما عنا انقل ولكني ، ءلٍها اسق من 
شيخ- تعالى الد رحمه صري *معلقي القح فهمه عوما ذلكم النص سا 

المراعيالأك؛ر الامتاذ يحاول I يقول حسث ماما اكمانيه للدولة الاصلأم 
ومحوللاصلأم اومال آخر وتمزيق لهم أخرآمال ترؤج نل من المقول يقوله 
وتبعالفقه عن الدين يفمل اليه يضل ان رام فقد الحكومة ص الدين فمحل 
تطرالهان لزاما الدولة على فليس الدين من ليس الفقه فاذاكان ارم يه صكه 

ماكدخل م حق الملمين للفقهاء وليس واحكامها ن٠لا٠٠ا في به تاخد ؤأن 
.اليولة عن الدين فمل عو وعدا الدولة  ٢١١٥

علياليه دعا مجا ويٍن الدعوى _* يين صرى ممحعلفى الشيخ وربمل 
ليتأكديالاذمر دابمك قطع صب مما الدولة عن الدين فمل من الرازق مد 
ثما( )ا اسلومة الرابملة اعايأ الأتمرالمراعي الأمتان حضابمللب عد1 

للأزهرشيخا يكون احدمما للرجلين جرى مما ممعلفى الشخ يتعجب 
•واحدرأ، والرأي الازمحر من بملرد والثاني 

وتلاميدمد* محمد الشيخ افوال من والشواهد الصرءس فان وبعد 

. ١٠٩الأية من الأنعام مورة )١( 
. ١٢٨ص اكاممة المة آ'بممآ الخد الرمالأ مجلة )٢( 
مميى: المرصلض يمال* العالمين دب من ذالعالم والعلم العتل موف )٣( 

. ٣١٤ص صريجأ 
. ٣١٩ص ج، ىس; الرجع )،(
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،اJتصوصرإ لموايقة المجتمع يكٍف ان لا الجت،ع لموايقة النمؤ؛ص يكتف 
الأجمال.اعل س لمى محن اجماد س اخطر وص 

رامءٍاض القاصي كان اذا I الافغاتي اصتتاذ، مول ذكرنا وسا 
طقما ونالوا ناصتئعلوا ميمهم من ا،وال يخالفوا ان لامسهم مهحوا 

.، !١١زمانا يوافق ما ونقول تسبل لا فلم وزمانهم 

فقهاءان انمجيب من } ان . مجتهدا - عدء محمد الشخ ؤيرى 
خشوعولا حفرر يلأ الصلاة ان قالوا ايضا ءٍرعم وربما الاربمة المداعب 

كلأية-ذكر، اطل ان٠Jالكلام مجاسا اللف الغرضرطل اداء يحموبها 
.€>آ<-ث القرآن في الصلاة 

ارامربهااداءالغرض لحمن الصلاة الخشوعiي اشتراط أ< أدى ثم 
كانانه هدا •ع وأصرح I يقول حيث رصا رشيد اليد تلميل يه صرح آخر 
فيحش والمشا، والغرب الظهروالخصر صلاتي بجن يجمع ما ( ا ا ) ممرا 

يعتقدالذي والحضور بالخشوع الأولى صلاة له ينير لم اذا الحضر 
ولكنهالاربمة المداعب فيه خالف I انه أخر مونحع م وصرح  ٢٣١!وحؤبه 

.|رأأ الأتمة من مرهم به اخذ صحيحا حديثا وافق 

صحةولا ، الصلاة م منه بد لا الخنوع ان يرى الأمام فالامحتاذ اذن 
صينمل وكان ا اخيا مع يتجمع •م نؤ ل ■؛*نوع فتهاليس نملا؛ دلامول 

الخصرصلاة في انان الخثوعءند يتوفر لولم يتول ماذا الري لا ، كثترا هذا 
ايامايعانيمكث وان ا ؟ الخشاء يتوفرالى لم واذا ا ؟ المغرب الى ثؤ"؛ر*ا هل 

انالى الأوقات يزخرنالك هل الصلاة الخشوعفي عليه سغص مرض منآلام 

١٢١ص احمدامن ; الممرالحاويث،م الأملاح نصا، ر١( 
.٩٤١ص ١ -؛د رصا رشيد يل المت الأمام الامتاذ تايخ )٢( 
. ١٠٤٢ص ١ مد : \و\تى المرجع )٣( 
•٠ ص ١ - ج المايق؛ المءع )،( 
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بمتطعلم الذي المريض ذلك ارايتم ؟ حشوع عن لنملأة يد لا لأنه يثنى 
المرضآلام مبمويعاتي خ** ضر جب على ولا قاعدا ولا قاثعا الملأ؛ 
ياعللةصلاتك ان له ننول مل * JUtالخشوع حضور يصعب اليي الشديد 
.ا قيها تخثع لم لأنك •مولة غم علك و*رمئ 

الوضوءيمح لا الزمروالورد •اء ان جاءمم اين من ا مس النيخ وتال 
عتاصدعومن الذي اليب عن شيء الأ الماء عن نياي؛ ب ومل ؟ يه 

ايضاالمرض آثار بمع ؛انه للوصوء شيء احن الكولرنٍا يبماء ؟ الشربمة 
سملهرشيء يوجد ومل سرتو، نته لأن بمجا-ته يقول الاما؛ي الشيخ وكان 

لأنهشريه لايمكن فانه ياعكارءضعيف نجاعته على والامتدلأل كالمٍرتو؟ 
وانملهراتائتمان احن عن اليماني محالول كنلك للجوف. مجحرق 
.!١١، تاتل وشريه الملمة 

يثتل.ومتاومن ؤ تعالى تغيرقوله ي يلجا رشيد محمد الشيخ وقال 
الجمهورامتكبر وتد 1 تال ، الأية ، ٢٩قيها حاليا جهنم نجرادء متنمدأ 

التأؤيلياب يفتح ومدا قيها الكث بملول بعضهم النارواوله نر القاتل خلود 
.٩ ايضا الكث *لول يه الراد ان فيقال الكغار لخلود 

انغان»اركك عاد زنن ؤ الريا وعيدآكلي في مالي تول »ي وكذا 
كالوعدالأ محا الوعيد ئ ر. رشيد الميد قال ه)أ< خالدوذ بجا ني الناب 

ومن. ، !١٠الاستحلال اراي؛ على ثجهه محاك الممدولمى هل ؛الخلودنرآية 
القاتلينوالمغوايج المعتزلة مذمحب احتهايم نر يذمحب انه الى تمرق هذا 

.الناي اماتربي امل يخلود 

٩٤١ص ١ ج رمحا رشد يد ال; الأمام الامتاذ تفخ )١( 
. ٩٣الأيه من : الماء -رد؛ )٢( 
.٣٤١ص ٠ ج رمحا رشد محمد المنار؛ نمير )٢١( 
.٢٧٠الاه من الهر. مدرة )٤( 
٠ ٩٨ص ٣ ح رضا رشيد محمد المنار؛ نمير )٠( 

٣٧٩



انالأ 1 الماء وجود *ع للمازحش التمم اباحة ابما الشيخ ؤيرى 
عيار،ن؛ انمري«>ة ارخمة محذ• عن جمامرالنتهاء غتلة المجب اعجب من 

رفعم واظهر الميام وترك انملأ؛ محر من واور افلهر عي الي القرآن 
تحارفوله ربمد واحتمال ، الأحكام مدار وعليه بالنص اكات والسر الحرج 

يلبمد ، ١٩نعراوعز ثرمز ممم ناذ ؤ بقوله ، ١٩ناء ثجدوا م ئؤ 
فقداشتراط لأن المرمى م يه يقولون لا انهم عر تقدم كا البة ممنوع 

ع،سر• لموا ذكرمم مكرن مه مثلهم الأصحاء لأن له فانية لا حقهم ز الماء 
الماءضمميجد لم اذا المتيم فان كذلك المسافرين ذكر ان ت ونقول . القرآن 

فاثدةوليلكلدكر• يكن لم كالمرض للرحمة الممرسب ان بالاجماعفلولا 
الغرم الماء فقد من نزولها مسب ر ورد وما متكلف صعيف م بما عللو• 

.ذلك ينافي لا ماء غير عر مد؛ الكث او 

اننافاالزنا ثاكلوا لا آمنوا ايها يا ؤ ت*ُاني فوله نفير وم 
عرالحرم الربا ان اليدرشيد ^١٣،يرى ئنلحون اللألنلكم واتعوا مناعمه 

عندالعهود الجامحلية ريا فيها بالر؛ا والمراد I ؤيترل مضاء؛ة اصعافا كان ما 
ماكل فما عوالريال؛ الذي اللغوي المعي .•للق لا نزولها عند المخايين 

يسزياد؛محرم€>ء(.

املان 1 آنتا نقلنا• قسا ام؛اذ• لدعو• رشيد اليد من اصثجاة وعدا 
فثيدبهذا ابتلوا ند والمميون عندهم الوقت لضرير• الريا حرزوا بمغارى 
الالناس فاصار ناقص الدين ان يردن فصاروا اللأي اعنياء عر الفقهاء 

للأجانبوحولتها اللأي ثرو؛ اسنزك فاحثة بارباح الأجانب الأس؛دانةمن 
انعل؛هم يجب كان . هدا. عن تعار الد عند المؤولون وهم والفقهاء 

.مآي:اكاءمنالآي؛ن)ا(مهمرأ
 )T( ١٢١ص ٠ ج رمحا رشيد محمد انمار؛ فير
. ١٣•: الأية : ءمرأن أل مورث )٣( 

١ ٢١٢ص ج-، رضا يثكل محمد ت الفار نفير )٤٢ 



اتامأللناس يمكن بمور؛ الأحكام ؤيطتواعاليه العصروالرمان سرقواحالة 
عاليالمحافظة على يقصرون اتهم لا - الضرورات كاحكام اى - ( ا ا ا ) 

كللأحلها ؤيتركون شيء كل ُيجعلونها ورسومها الكتب س موش 
ض>.>ا<.

دقال الذي الافغاتي جميعا اصتاذمحم لدعوة- ا<سجاوة ايلجا مبمي 
 Iمنيرمة *ي يتجاوز ولا الديون كايل يممل لا العقول.الذي الربا وان ج

,( ٢١٠مضاعفة اصعايا ؤيمير المال راس الزمن 

بابفتح اليه بهم ادى ما وذلكم . . هؤلاء اجتهادات بعض تلكم 
•يريدونها الش الدرجة ال الاجتهاد 

ويعد

،التقليد اتصار من المعتدلين بين حلافا لا انه الحديث، فخلاصه 
الاجهاداباح وكلأهما . . للهاهي التقليد اباح فكلاهما . . الاجتهاد وانمار 

,. الاجتهاد رنة بلغ لن 

احدهمامد ممن . الغريقين من المتظرفض محن ولع الاختلاف ولكن 
مناوالحجلي المالكي تقيئ من الناسي يجير التقليد واوجبا الاجتهاد باب 

يمليبأن الواحد الخجل في الملوات اقامحة الى ودعا . . الحنفي تقليد 
.واحدة جماعة لا محلواشا يملون وعكذا ثانيا الشافعية نم اولأ الأحناف 

الاجتهادباب فشع هدا من ابعد حدا المملرف لي الأخر الغريق وذهب 
•بعينه لرقة لم مكل يكون ان الى بل اربع فدق ال لمض المبمرق دام 

وكانواديتهم قرقرا سن وانهم والشركض الكفرة بأوصاف المقلدين ويصفوا 
.شيعا

ذموجعلوا ، الحديثة القلية المدرمة ارباب الخللثا هدا وسللث، 

. ٩٤٤ص ١ - ج رمحا رمد : الامحام الامتاذ ^١^ )١( 
٩٨ص ليه ائو مصري ت الافغاني الدين جمال الشرق نابغة )٢( 
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ارد،امإؤادلأثله

الإيلأعاسمح

القرأنانزل وما 1 الأخلاق مكارم لأتم اع؛ت انما I الملام ، uIpثال 
نرىلدا . واللام الصلاة ءالي4 محمد له بعثر الذي الهدف لتغس الأ الكريم 
.. خالقه القرأن كان هند وذاك عدا بض اكام اكراط 

لماءالعليا المثل على الكريم القرأن يحتوى ان عجب فلا اذن 
م،اعلانهايعظم الاصلامية للأمة الصايق الميزان فكان ، الاJم الممع 

لوواه I الحاكم فال فحينا . مثله من تأخذ يقدرما الأمم ين منها وتشتد 
؟الملريق لها اميد لم لم منها ازبمألي، اه لخشيت العراق م شاة عثرت 

لايعهكنت مجا واه عمريعلم فإله يعلم لا عمر كان ان امحا. يا ٠ المحكوم وفال 
الكلمة صالق ايمان عن الغنم راعي وقال 1أا، الخلاء م واعميه لملأ ام 

امراقار يلة ذات ■؛مج ينه اد رمس الخ«لاب بن عمر ان اسه رخلأمة ( ١ ) 
تمللا*راة مرت واذا لمتريح جدار عر اتكأ بالتب احس ولما يص وطوقي المدية 
طفءن نهى صرند دكان ، يالماء ( اخلف اي ) نامذنه اللض ذاك ار ترم لاينتها 

برمحعانه الأم فاجايت ٢ ءزُةامٍرالمومين طت ما او اُتاء يا ابنتها فغالت بالماء اللض 
ماواه عمريعلم يإله معرلايعلم كان ان ا،تاء يا الغتا؛ عمريماك متادي معرولا يراك لا 

لابئهالغتاء خيبا ثم كله ذللتا وصرسع ، الخلاء م واءمي4 الخلاء م لاقه كنت 
المزينمد بن فاتتابعم مردان الزثذبن مد فروجها ء،مم ام م بتتا مة فولدت عامم 
وناجياليطاوي علي  ٤٠-' ٣٩٩ص عمد ابن واخٍار عمر ابج؛ار ) محه اه رضي 

.( ال|كلاوي 
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آخروتال ، ١١١؟ اثد *أين - ت تال الأمانت عئالة تملن الفضاء *ي تجلجل زالت 
فكانتI وعد ثب اعطم فاني لفلان بتي فزوجوا مت انا ان موته رض مم 

شهداءثلاثت بض الأخر الرمق في معانيه اسمي ر الاثثار ووتع الوفاء هثال 
•جميعا ماتوا ان ال ماء بشربة ه نفعلى الأخر يوثر نهم مم 

شوكةفؤيت الءجت،ع في صائدة الهمآنية المثل عد0 كانت حينما 
ائتهاI سحابة يخاطب حكامهم من حاكم تال حس ليلتهم واتسعت المسلمين 

*ا الي ّإتي خراجك فان شثت حيث امطرى المحابة 
تلكعن فشيتا شينا الملمون تخلى ا ؟ هدا بعد حدث الذي ما ثم 

وفشتالجهل وعم الأخرى بعد واحد؛ دولهم فتاتطت الخليا امحرآنية 'المثل 
عوالقرآنوالهرآن . المملح وندر الناصح وتل وكثرالفساد الدعوالنكرات 

وكانغفلة في كانوا الناص ولكن اليها الناس ؤيدعو بكنوز، يزخر ذال لا 
,الكنوز نالك لحجب اطتايه يضرب الشهوات حجاب 

تلكالناس يوصح ان الكريم الانرآن نمير يتناول لن بد لا فكان 
،المسلمون  ١٠؛يتحلى ان يجب ال؛ي الحميدة والصفات المامية الاحلاق 
فردلكل ؤيشرح الدعواسمرات، من عليه هم يخالفهامما ما لهم ؤكشف 

مداؤيترن الكريم، القرآن في له اه شرعها الي حقوته الأمة افراد ءن 
,الأهداف وتنحلي العض لتصح المري باليان التراتي ^اييان 

كثيرص فحذروا النهج هدا تطيق الملية الدرّة مد، رجال حاول 
برؤحالاجتماعية القضايا بعمى وعالجوا ، الماثدة والنكرات البدع من 

اصودوموعد غم باز؛وص اه ءمررمحس بن ا،د مد ان الغمة خلاصة )١( 
انهاالغلام فاجاب الغنم من شا؛ سعه ان وصال امانتم بميسر ان عم ابن فأراد. المن صغير 
الواعي__ الدف اكلها ل فل محيا مولاك الك اذا عمر ابن ممال لمولا. رانها ل لمت 

لبعث؟ اه فاين عربمول ابن يزل فلم ؟ أ الد فأين ت الماء ار اصعه رافعا رمربمول 
صعمر ابن أمار I الغنم الملأم"دريه كامتق منه وايترامعا والغنم الرام محيي ار 

اسناؤي.ونام الد،لاوي عر 1  ٤٨٨-  ٤٨٧
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عليهميرسم دينهم ان مع حواشيها وتمزق اطرافها تنقص ممالكهم واحذت 
الاضولاة >ح ^ الأعظم الركن بل يخالفهم م س دنوا لا ان 

اثوعد شوا مل شوممه يي شوكت ذي كل متازعت يل ديارهم عن وكثنها محهم 
لهماض تكفل عن غفلوا مل ؟ الصالحون الماد ومم الأرض يرثوا ان لهم 

اثان عن صهوا مل ؟ المجرمون ولوكره الشؤون ماتر عر شالهم بايلهار 
الاتفاق. .؟.الجنة لهم بان واموالهم انفسهم كلتم لاعلأء متهم اشترى 

المعديةالديانة اركان أشد من الأسلامية الولاية تحزين عر والضار 
امتاذيعلمار مه لايحاجون المسالمين الخنائدعند اوليات من به والاعتماد 

تمماعدعلامم عمن محلا المسلمين رعاة ان تنتشر رصاثل ولا يثيت كتاب ولا 
تفرقمن ملتهم اصاب ما على وكاءا حزنا الدح من اعيتهم وتفيض ورالهم 

مواسرفيما غيرتا مثاكالة عن افعدنا الذي فا . . . الأمواء وتضارب الاراء 
يحطبما والتألم الملة شرف رعاية من اله ميلا الناس اشد عليتالنحن الأشياء 

.؛ ١١٠يثلمها ما كل عن لتا الجامعة الوحي؛ صون عر والتعاون منه 

حاصهمنكم ٠للمرا الذيل ثميص لأ نثث راموا ؤ تمار توله تفسير در 
المراعيمصعلني محمد الغخ يمول الامفام_،هر^، نديي الله ان واعلموا 

عرالتنازع عند الأمم بين تقع الر والقومية الملية الفتن الأنواع اشد_• وا 
وفدالحكم عر المياسة التتازعني وعند والللثج الميادة من المامة المالح 

للفوزوصيلة الدين يتخذ حنث والشريعة الدين ر فرثة لذلك شعا تحصل 
الفلا٠رةالعاصي مذء يحذروا ان المؤمنين سحانه اث وفد ، والغالب 

الجماعةوحدة ؤيصدع الأمة بين القرفة يوحد وما منها عاما كان ما وبخاصة 
لأنالاجتماع وقواعد المياسة اوفي اوالعمل العتيدة ر الوحدة أكانت مواء 

الخلينالأعداءر ومملمع التو؛ وتذهب الجهود تضيع كله ذلك ر الفرقة 
،•٣١٠٣٠^؛الأعداء بمسلط حشيت٠يارمحمإرالضعفوالوس٧^١^٠٣ 

٢٥أين الانغال صورث )٢( .  ١١١، ص الوثني العروة مجلة )١( 
٢٠ص المراعي محمدمصطي للشيخ ت - م  ١٣٠١^لنة الدينية الدروس )٣( 

٣٨٦



•• دلكن • . حدا ي الأصلاب الوحدة ار دعوتهم وموص 
؟ابما محيعم I الأسلاب I عنهوم وما ؟ هدهم الوحدة منهوم ما • - مهلا 

عدابقولي النص لا ٠ الرض العوو؛ مجلة نتوصحه الوحدة مفهوم اما 
ولكتيمحيرا كان رما هدا فان واحدا شخما الجميع *ي الأمر مجالك يكون ان 

ملكذى وكل الدين وحدتهم ووجهة القرآن حميعهم ملنان يكون ارجوان 
سقاتهوبقاء، بحياته حياته فان اصت9لاع الأحرما لحفظ بجهد، مي يملكه عر 

،يالحاجة به وتحكم الضرورة به تقضى لدينهم اماما كرته بعد هذا ان الأ 
.، !١١الأوثان هد. 

لتولهنمير. *ي المراعي احمد الشيخ فيوصحها I الاصلامية ٠ اما 
التركدعا . ..I فيقول ، ٢٩موئرا ولأ جبا الله بنبل واغتمنوا ؤ تمار 

اروالمراقتون المصرية الجنسية ار والمريون التركية المصسية ار 
الأمركايظنونوليس ، بالوطن ينهض مما ذلك ان منهم ظنا المراثتة الجنية 

ووقوع■>نهم في لا لأحيانه فيه المقيمين كل باتحاد الأ -رقى لا الوطن فان 
واحدةارض تضمهم ثوم كل باتحاد يأمر فالدين ، بينهم والبغضاء الشحناء 

بينالتين الد بحبل بالاتحصام يئأم ( إ أ ) واجناصهم اديانهم احتلفت وان 
•، ٣١٠ألأقوام جمح 

بمختالفI اJشرفى الاتحاد I عر الأملامية الوحدة بمللقون فهم اذن 
هوبل يقصدون ما ادراك في مجتهد اجتهاد ار هدا يحتاج ولا واجنامه دياناته 

الناسبعضي عر اشتبه وقد ا يقول حيث رصا رشيد الميل عبارة في صريح 
حلمتهاحاصةان وظنوا الونش العروة جريدة ر الأملاميه اللهجة امر 

الميلفي نشرت بعبارة الشبهة هدء - وعبد• الافغار يمي - فازالأ لين بال
بتخمحيمهاهد. حريالبتنا ان الناس س احد ينلن لا ا نصها وهذا اكامن 

٨ ١٢ص ت الُهم |لم.د؛ مجلة )١( 
.١٠٣:الأية عن ممران ال صور؛ )٢( 
١٧ص t - ح المرامي ممعلس احد : متر )٣( 
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سلمحن محنهم الثماق تقصد حقوتهم عن ومدانم،ا احانا بالذكر الملمن 
الغرضولكن . . لينتا سحه شانناولا •ذاهن ليس . . اوءلان٠م يي يجاررمم 

عليهمالأجانب تطاول من حمرصا والمالمين عموما القرمز تحذير 
مالغالب العنصر لأنهم بالخطاب لمين المنخص وتد بلائهم م والاماد 
ا)ا(.اجمعين اطلها وأذلوا الامحيون عيربها الم الا،طار 

الافغاتييتثدط كان الم الجامعة ان I امين عثمان الأساذ وقال 
كماتوهمالأملامية الجامعة مي ليت الماضي الترن اواخر م عي• ومحمد 

. I٠٠٢١ الشرقية الجامعة I صميمها ن، عي وانما النرسن الكتاب بعص 

لؤجربمحه *ذا ا بقوله للأفناني كلمه عر رضا رشيد يد الؤبملق 
.، !١٣لله احد فيه ينكر ولم الغربي الامتعمار لمغناومة شر؛ية جامعة الق 

عيرناوكان كنا الأسلامي الممع لاصلاح دعواتهم من يعو؛ تلكم 
للاستعانةتدعونا  ١٠؛فاذاالمسلمين وحدة لاعادة حالصة املامية دعوة يحسها 

ابشرك نتعض لا ونحن الكارين عر بالمشركين 

:الرة 
،عندنابهم واذنا الغربيون يفهمها كما الحرية هتا بالحرية نعم ولنا 

العصورم الكنيسة ورحال من«سانملان تحررا صميمها م كانت حرية قتالك 
وطعنانالأجوف الصوري المكر وٌالعاان الأ؛علاءي؛ن طل٠لان ومن الومطى 

عندهمالحرية عي تلكم . ٠طرهلان.من به اه انزل  ١٠الذي الاعص الثتاليد 
أذنابمن طاممة الاصلأي العالم الى نقالها لديهم مغهومها عو وذلكم 

المنمها الحالة لديه تكون ان عير ومن لداثه تشخيص غير من الأمصار 

, ٢٨٩ص ١ ج رمحا رشيد الأمام الأستاذ تاييخ را( 
ء؛مانلاااJكمر I الونش العروة I مهال  ٧٣ص ٤ ٢ العيد ام،؛ءة العريي مجله )٢( 

. ٢٩٢ص ١ رضا رمد الأمام؛ الامتاذ نائح )٣( 

٣٨٨











القضاءو،شد؛ الملمين ان ونوموا اساله جميع ؛ي محمن مجبور ان الأن
عكيا. . تميل ما كف الرياح تقيها الهواء ش العلقة كالريثة اشهم يرون 
الشرقش العقول صعقاء من كثيرون ميمها وذب الا،رج من طاثتة قلنت 

الدمر دانردا الزاعم الومحملطل راخظ الفلان املكذب ان اخشي للمن 
وزيديوشتم ض من الوثن سا ز ملم يوجد لا - كذبا والملمين 
سلبؤئعتقد الحض البمر مدمحب يرى وخارجي ُوءا؛ي واماعيلي 

.بالمرة نمه عن الاختيار 

الجرأةصغة سعه المر شتاعه عن تجرن اذا والقدر بالقضاء الاعتقاد 
لهاتوجما الش ال٠اللثا اقتحام على ؤيبعث والبسالة الشجاعة وخلق والأقدام 

الثبارت<على الأنقى يطع الاعقتاد عذا النمور مرانر منها وتنشق الأموي ثلؤب 
الىويدءو*ا والسخاء الجود بحلي ؤيحليها الاعوال ومقارعه المكار• واحتمال 
نضرةعن والتخلي الأرواح بدل على يسلها بل عشمها يعز ما كل من الخروج 

.العقيد؛ بهد• للاعتقاد دعاعا قد الذي الض سبيل قي عدا كل الحياة 

إئالناص لهم فال الديذ ؤ ٠ . الاعتقاد بهيا الخالمين اد امتدح 
الوكيلؤنعم الله حنسا وقالوا إي٠انا فرادهم فاحنومم لكم جمعوا فد الماس 

دووالله الله رصواذ واسعوا مرة نننلهإ لم وفنل الله مى ئنعمة ناملبوا 
•، ١٩ءظمٍ قملٍ 

يمنحونهاوالأمصار الماللئv الى نثاتهم اواثل قي السلمون اندثع 
وقهرواالدول دوخوا بما الالثابا وحيروا العقول فادعشوا عليها ؤيتلعلون 

انينتتجاوزثلا مدة قي والأكاسرة القياصرة واذلوا الملوك ارغموا . . . الأمم 
قاتلهمكان ومجا . . ال٠جزارتا رءغلائم العادامتا خوارق ن شمعي مذا ان سة 

.والقدر بالقضاء الاعتقاد الأ هذا جميع الى وماتقهم 

هد•منشأء فليس والتأخر الأنحaلاءل من الملمين في زعموء ما اما 

.^٧١  ١٧٣الأتن : صراف آل -ور، )١( 
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تنههلم عن I لحديث ٠و٠مداق عمل عن كم ، |أ١ الهر الأ ثياعه له.ن ليس 
يراؤيسلكن وكذا |لآ، يعدا الأ اث >ن يزلل لم والمنكر الفحشاء عن صلاته 
بهمفنكل القرآن لهداية الجاعلين الملمين من وامثالهم الردان مهدى 

مجنعلخا وتد بلادمحم عر واستولوا المشمين من الفاسقين بمساعدة الأترج 
يكونوالم تواده ولكن صلاحه ش وبصيرة علم عش لكن انه المهدي اخاو 
. ٢٣١!عالم ولا فيه بميرة لا دراؤيثة وصلاح مجثله بعده 

عنهمأعنف فنا أسهم  ١٠٣٧٠دنكن ٠لن٠ناتر وما ؤ تحال قوله دل 
رصارشيد اليد يقول الأية نلء من درنالئه من يعوق الص ١^٠-؛! 

I  . . عنهمالمثين با ولا الصالحين في النلر اصاله ان لهم قيل ^ا
اومثاله وان المر وينع الطع ّللب في ودعازمحم الكون م نصرنهم واعتقاد 

فلنلها عوالحاعي نقثبثد شاه ان يخاري ملي عن يحكى لكن ما منه 
الغربعلمي عن يحكى لكن وما . عليها الاستيلاء الرومية الدولة تتهليع 
عليهاتتولي ان الغرب وماتر لغاص الرص مولاي حماية ص الاتحس 
عندالأوبء بجا. عوتوسل انا وقالوا كذلك مذا ان القائل على انكروا زانمة 

وتدلكلاحياء ثايتة الأعوان فكراعة بكراعتهم يدفعوما ان المكر ص وليس اث 
رسولهوسنة نمال الد لكتاب ومخالفته الأسماء بتدل مدا جهلهم لهم بيتا 

وحفنلهعلكهم وتأسيس فتوحاتهم في الأمة مس الصالح الملف وسيرة 
الماروارشدناممأنثي. منذ يالاندار الأقصى المنرب اعل احواننا وحممنا 

الثمانيةالدولة ص له الضباط وطلب المكرية الدفاعية هواتهم تتغليم ار 
منبلائهم ذعت والأ والنفلام والثروة القوأ ار المرشدة والفنون العلوم وار 

بتعليموالحاكم راحمي اللغغل بهيا عاجه ابن روا، ٠ معلقا رشيد يد التال )١( 

عنهمير وبن ب سعود اين عن الزهد ل احمد ردا• ا طغا المد تال )٢( 
.I مرفوعا 

. ٢٤٠-  ٢٤٤ص  ١٢مد رصا يشيد سد : المار شر )٣( 
. ١٠١الأية: عن عري: مررت )٤( 

٣٩٥



حالهم!ربمقالهمالقيديان الطراتق اعل بمن لهم المغرون نيافقال ايديهم 
اشعرىولا مويمعتزز وما الأولياء لكرامحات منكر ممرلي النار صاحب ان 
اندرهمكما بلادهم على اسولت ة فرانذي عي .وها ض ٠وهمآبي بل 

كانواكالتجانية بالبامحلل للكرامات ودعوى نفوذا الهلريق مئابمخ اكم ان وهلهر 
اواهلها واستمال البلاد ثخ عق وماعديها نرانه حلمة من زالوا وما 

الاو يدرون حنث من النصرانة او الالحاد الى الأسلأم دين من احراحهم 
•درون 

تعاربالي الشرك ان ينلنون الذين من ومرهم هؤلاء امثال يجهل 
تعظيمر الغاز هو الشرك هذا اصل ان والأوثان الأصنام بعياله حاص 

.اش متن لأبطال ياشخاصهم التوصل او والترك الصالمن 

فيهانعوا الذين بالمعالحين المملين افتتان ان الاصلأم واك؛رمماب 
تدالصدوق. المايق اح؛ر بذراعكا وذراعا بشبر شبرا نيلهم من صنن 
الخلقسنن الخمرومنها علوم يتعلمرن الذين مجن يريقكيير لالحاد صبيا كان 

الذيهو حرار دين الأسلأم ان الدين؛اعتقادهم من ومجروتهم والاجتماع 
.، !١١الملمين مالك اصاع 

همكووبت'يمجمللأالمد
مرنشا ند الشرك هذا ان ذكر نم ٠ ليقول مد0 محمد استاذ• تفسير رصا رشيد 

ايددىر الخالض المتقدين عن ذلك عر شواهد واورد اليوم الملمينر 
 Iالخرب يخ ش t يزللونالذين )ن ومحن التأييل تمل لا وغترصا والدّرم

واصحجلي شرك عن لزحزحتهم لهم الاعتذار يذكلفون انما هزلأء مجئال لا 
هوسولتس حال م ءلا*رءلى شرك ووصوحاولكنه جلاء منه اتل شرك ال 

الأمنه لم ييكاد لا الذي مجته الأحاديث؛الاستعاذة وردت الذي الخفير الشرك 
.، ١٦Iيقون الصد 

rtv.  ٢٤٦مر  ١٢مم رمحا رشد مجحمد المار: تمر را( 
.٣٦: الأة مجن الما، )۴(سور؛ 

. ٨٣مر ه ج ; رشا رند محي ; المار تغير )٣( 
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بدمهممر ومجاراتهم الناص امواء اتاع عن زدجر ولا العرائض س معه ون
ؤبمترفونوالاعراء الدع *د• عن يشكون الدض زى انك حش وملاكهم 

ذلكفي لهم تل واذا فتها ُثمازجونهم عليها اعلها يجارون الدض عن يعييا 
مذ*وامثال . زمان احر ، عص العامة ، حتلة اليد في ما ؟ نعمل ماذا نالوا 

البلاءس يحل حش الأرض ش وس د» نؤ الباطل جتوش مي الكلمات 
•*ص الهالكين من يئكونون 

منالنوع لهذا العقلية المدرسة رجال من الثديي التحذير عدا ومع 
جمالالمد الأول المدرسة هذه زعيم زى أثا الأ الباطل الزائف المتتد 

ؤيتغلC الأعظم المسبة وعي 1 المنكر النكر عدا منه ي؛غ الافغاتي الدين 
الدينناصر من خوفا العفليم عبد مقام الى لجأ فتئ استغلال ايثع المنكر مذا 
شاءالدين ناصر من بالأنتهام الباطل المعتقد لهدا الحمية العوام ؤيثيرر شاه 

الأيماناعل اكباد يفتت فما معي الغللوم الكمود هذا فعله وما تمني اما و1 
.الأوثان وعبادة الكفر اعل على بالدهشة ؤيقضى الأيقان ذوى ضب ويقهني 

،ار الملام عليه عبدالمنليم بحضرة واتامتحصن امربجمر اللتيم ذلك ان 
يظهران ليحاول ا آمتا كان دخله من حرم I انه المقام هدا ؤيصفا 
زغلولصعل• عنه حكي والخداع بالكذب ولوكان العوام امام القداسة بظهر 

فأكدخرفا الركاب م فرأى الغرق عليها خيف سفينة م كان انه لهم ذكر انه 
يكذبنياحدا منهم اجل لم الفينة لوغرت I تال نم تغرق لن المقيتة ان لهم 
٢ميل أترب من ؛ال؛نداّة ظهرت صلمت وان  ١٠

والنكراتالبدع ترك - الى دعوتهم »ع الأفعال هد• تتفق فهل 
أوالاستغاثة؛الأموات والاستعانة 

١٩٠١٨صن ٢ ج رصا رشد محا* ت المنار تغير آ ر١ 
. ٧٧ٍرر الافغاني؛ سمد ! الافغاتير -بمال الميل الشرق نابغة )٢^ 

.ه0 ص ١ .؛ئ رمحارشد سد : الأمام الائاذ ر*ا(تاريخ 
 )t( ب•• الأم الدين وجمال  ٩٢-  ٩١ص الأم ّنم،و ; الشرق ناث

الناضالختر؛يص*ْ-اْ•

١٠٩٨



-: والتريوي اسم الاصلاح 
سيد لم ما والكانة الامما من الخلم اعض الأملأم دين ان شك لا 

شرح•الى نحتاج لا بمث الوصهمح س الأسلأم ش العلم •را•ومنزلة دين اي 
اخرىعفلمة تعلو، لا تعغليما المعلم ثان الترآن عفلم ا رصا رشيد قال وييان 
ئالماالعلم وارثوا محووالنلأتكه إلأ اله لا انه اللت نبن ؤ بال بقرله 

نيالعلم أولي وجعل بملاثكته دش بمفه وجل مز فدا الأية ، ١٩بالثد 
ا٠لانمدجاتفىمن لدنهم وُن والحكماء الأساء فتها ليدخل الثالثة المرية 

اكرمه>أ<وأمر يرجان ^ اوترا والذيى بتكم الذينآمنوا اللت ينفع ؤ قوله 
ص. ٢٨ه زذيي زب وثل ؤ بقوله يدعو• بان واعلمهم رمله 

ماعليهم يخف ولم الاصلأم ش الملم منزلة المدرمة عد• رجال عرف 
اتزانهيشرمحل الحضارات وانامة المجتمعات يناء ش تميرة اهمية من له 

محنالشر على الخار موصحا نمير• ش رصا رشيد اليد فكتب بالدين. 
اثبائه الأيمان من الملما• عولأء حرمان ان ٠ نائلا الدين بدون اللم ارتهاء 
انهمالملم نر المجيب الارت؛ناء >نا من الثر حفل جعل ند النوع عدا من نعار 

ليانماعي الملمي مهدئة؛التدمحير حضارتهم صارت حش شتاء به ازدادوا 
تلافي.من حمر؛ في الدعامحن وساستهم المميحمن علمائهم وجميع يرم كل 
محمدبه جاءهم ١٠وهدا والدين العلم محن بالجمع الأ الخهلرولنيتلار هدا 

•المحن»رّ، حاتم 

اهممن الأملامي المجتمع في التعليم اصلاح سل كان وذاك لهذا 
محمدالأمام الأساذ سئم . الخماليةالمدرمة رجال اليها سص الش الأهداف 

. ١٨; الأية من عمران آل مود؛ )١( 
.١١;الأية من المجادلة مرر• )٢( 
.١١٤: الاثةس د صورت )٣( 
٢٤٨ص ١ ١ - ج : رمحا رشيد محمد : المار تمر )٤( 
٠ ٢٤٣مى ١ ١ ج- رصا يشيد الند الخان؛ تمر )٠( 

٣٩٩







.، !١١؟ •فظع شقاء أر موجع غرم أو مجديع فقر مها ؤيوجد الأركان 
الوصايا_• بعد الملمين نحن لنا جرى لماذا ا آحر مرصع ش وتال 

لعلرقوجهلا للأموال واصاعة ومديرا اسرافا الأمم اشد صرنا حش والحكم 
لهسق لم الذي الزمن عدا م بها الأمة ممالح واتامة وتنميرما *يها الاضاد 

ومغلمةومرافقها الأمم ممالح قيام توقف بثا من التاريخ ازمنة ش نظير 
ايديهام لس التي الاتصال بملرق الجاعلة الأمم ان حش المال على شاتها 

الكبفي باليراعة الغنية للأمم ومتمدء تذلة مصارت قد كثير محال 
الدنI اوكك ال ذلك في المب يرجع ثم ، ٢١٠الاقمحاد قي والاحان 

اكزمدوالحثقي المالغة سوم الأمة قي مموا المالحين بالباص علما نوا 
كبانفاق اك؛رمم يريد كان وانما اليد اليه تصل ما جبر انفاق عر 

الدبمب انهم لرصهم يكسبون لا تمار وهم عليهم الكاسن 
.، ٢١٠مشغولون 

الأسلاميةالبلاد احوال اصلاح في العقاليأن المدرمحة رحال وجهود 
لهمفكان منهم نقرء ولا ترفضه ما منهم مداوتع •ع الأأنه مكر لا الاتصادة 

مامبق فيما بيتا وقد ضاعقة اصعافا كان ما يه الراد وان الحرم الربا في رأي 
للضرورةالربا اباحة ار ودعوته ذلك في عبد• محمد الأمام الأستاذ اليه ذعب 

ارالملين امرال انتقال في السبب كان الربا تحريم ان ونصه الاتصالية 
الربا»حواز د الافغاني استاذ، قول وكذا ، فاحشةر٢، بارباح الأجانب 
رأسالزمن من برمة »ي يتجاوز ولا المديرن كامل يثقل لا الذي المعقول 

.|را، مضاعفة اضعافا ؤيصير المال 

٠ ٣١-  ٢٩ص ١ ١ ر رصا رشيد محمد آ النار نفير راآ 
. ٣٨٣ ٠٣٨٢ص ٤ ج رئ رشيد مسد النار: مر )٢( 
٠ ٩٤٤من ١ ح- رصا رشيد عحمد الاهام؛ الأستاذ تارح رم^ 
٠ ٩٨ٍى لمه ابو مجسرد : الافغاتي الدين جمال )٤( 







سارالذ اراد فاذا والمهاة الجبن عليها ؟، JUujامها يمد ب|ا العدوونكل 
الأقلوندهم *حيارعا ؛ي والأقدام الشجاعة ريح يتفح موتبما بمد احياءها 

الفرائدس الأية وش الأuم الأساذ قال . . الأكثرون بماله لا ط سلون 
عندالمدافعة في تفكر ند وتضعف احلاقها تفد الش الأمم ان الاجتماعية 

حنعر الشيتخءلوّا شرامملها توفرت اذا بها القيام عر وتحزم اليها الحاجة 
:الشاعر قول 

بارضالجبان حلا ما واذا 
والزالأوحد• الطعان طالب 

كافيةغير انها ليزعمون ؤيجسون يضعفون الشروط توافرت اذا ثم 
•بمعذورين١١، محم وما انمهم لبمذروا 

قولهنفير ش رصا رشيد اليد ينول اشياءهم الناس بخس ذم وفي 
بينفانية القمة وسه } _ ; اساءمم الناس ثبخوا ولا ؤؤ تمار 
كالأفرادفضله ؤيتكر بعضا يذم بعضهم فنجد الصر عدا م والثعوب الأمم 
لأهليرحمون ما الأسعارللغرباء س ينالون أوروبة عواصم التجارفي وترى 
الخلبضروب المصريين امحوال نهب من ينحلون الغرباء بمص وترى اللأي 

وامثالهمالمصريون وأما جلدتهم اساء معاملة في مثله لايستحلون ما والتلبيس 
:الشاعر تال كما لشرقيين اس 

هاناوان شيء ر الشر من ليسوا عدد ذوى كانوا وان ءوُي لكن 
ااحانالمرء اهل اطاءة وس ء،نفرة الهللم اعل *للم س يجزون 

هد•المقومات اقوي معهم تجمعهم رس انمهم بمامجلون ليتهم ؤيا 
ييهضموناشياءمم ومحلتهم قومهم ابناء يخون من منهم يكثر بل المعاملة 

٤٧٤ص ٢ ج- رضا رشد محمد ! المنار تمر )١( 
. ٨٠! الأيتمن : مرر؛ )٢( 

٤٠٥



للأجانباساولهم وانما حقه ثوق ؤبملونه الاجني ؤبمغلمون حتوتهم 
وعم jjjliلا؛وطلومون باحرن لا بتومون جملتهم ش ءفهم حكامهم 

.|أآأ مشكورون لا دمكفودون محمودون لا مذمومون ذلك على 

مسرتولهني فيقول فيه والكذب التجسس من الافغاتي اليد ؤيحدر 
كمايكدب مشوب ولا ^٠ ٠١٠غير I أي ؟^؛٢، يقين يثأ نيإ بن وجسك ؤ تمالى 

.، !١٣ؤإلحكام ال٠اروك مع الجواميى سلاهر 

تعالىتوله نمير في المراعي مجصطنى احمد الشيح ليتحدث 
أيوإثنهنا للنا-رد ومنافع كن إم يهنا اكردامحجرم عن نآلوك يؤ 

الخمرمضار فيدكر منهما كل مضار عن ثم حكمهما عن ،.ألأية ٤١مجهنايم من 
حشوالل والكلى الكبد ومرض اسام شهوة وفند العدة اد يافالصحية 

نصفعن الأثناء لكم اضن الخالات نصف لي اقفلوا الاطاء احد فال 
عنثم المالية ومضارها العقلية مضارها عن يتيدث ثم . ٠ المنشفات 

4كاري البمض يين والخصام التزاع وومع المجتمع م مضارعا 
عنؤتحدث منهم واحد من تصدر بائرة لأدنى ، يعاشرهم من ؤيين وبجنهم 

بالحكوماتمتصلا كان اذا صيما ولا الامرار افشاء من النقية مضارها 
فينجاحهم ؛ي الجواميس بمتمد وعليها الدولودوُإهاانمكرية ومياصة 
ذكرمضارالى ؤيتمل ، الدبية مضارها عن ليتحدث اليها ندبوا الي مهامهم 
الأخلاقؤيفد  ٠٥١١ذكر عن ؤيصد والبغضاء العداوة يورث انه من الميسر 

,بغتة البيوت ؤيخرب 

الخمورميما ولا البلاد هد• نر والرلأ الخمر انتشار استمر واذا 1 ؤيقول 
الماءمنر فليل اليها يضاف صبيرتو( ) محرفة سامة مواد فهي، للفقراء تباع امر 

٠٢٦مر ٨ ج رمحا رشيد محمد ألمنار تنير ( ١١
. ٢٢الأة: من المل مورث ( ٢١

.١ ٠ ١ - ١ • ٠ ٍرر الاثناتمر الدينر جمال حاءلرات )٣( 
. ٢١٩: الأيةمن المرة )،(_؛ 



هودامرض أكتركمأ او جيلض بعد الأمة تتترض ان بالعيد ئيس والكر 
يقرصانفالكروالزنامتراصان الأجراءوالخدم الأبعض منهم امجريكالايض 

وعرلها وأثل الخمور من بالأمة عوافك ممرما نر حديثا وقدناع ، الأمم 
كالمورضبالأنف شما أو الخالد تحت حقنا ستعمل الي الموم يعفن 

دالكوكامحنداس«راد

؛عث،وانما طؤيل حديثا الأملأم ش الأخلاق تهييجا عن والخديثح 
.الأخلاق مكارم لمتمم واللام الصلاة عله 

;المرأة قضية 
مخلفاتمن شاتم الخديحا العمر قي المرأ؛ قضية عن والخديث، 

منهمءلائفة على فاكس بالبامحلل البصرالخقيقة صعانؤ عند خلط  ١٠الخمارة 
•الضلال ومنهج الملام منهج ين التفريق 

فيالخديح، العصر في المرأة نصية نناول ان علينا المهل من وليس 
هتاالحديثا فلنقصر ٠ ٠ اصبمتآنصالها عن فضلا جوانبها بعفن محن الخير هدا 

وحقوقهاالامحلأم في المراة لمكانة بيان من الميرمة هد0 رجال تناوله  ١٠على 
. UUاعطاى الي 

اثجلمبن جاءف نا بمد بن مي حاجلث، فنن ؤ تعار توله نمير فني 
تمروانمكلم راإمنا ننن\ةتز وساءإا وايناءكم ابنا٠ئا ثدع ثعالرا فثل 

ورراثول يشيد الميل يمول ش اللي لنه فتينل يبل 
للمباراةالاجتاع ر للرجال الماء بمشاركة الخكم من ترى ما الأية 

فيحص كالرجل المرأة اعتاد عر مض وعر اللينة والمناصلة القومية 
يكونبل بنمها الخرب تباشر لا ككولها منها اصتثش  ١٠الأ العامة الأمور 

-١ ٤ ٠ ص ٢ ج •' المراض ممين احد •' المرام تر نفرا( 
.٦١: الأيت ممران آل سور؛ )٦^ 

>٧



م|)ا،ثالمص كداوا؛ الحارين حس الجهاد من حنلها 
يبنينما جمهورنا اعمماد رمن. الٍوم اسا نحال من *يا ،اين I يتول 

صغترئا رسن محنتا بما ولا الا-ين بمطاس لهن علم لا ؟ عله يكن ان 
ولاالدينية الأعمال من صل ي للرجال مثاركة ولا والوناق الخلاف 

الان الدن م لأسا الامحياء اء نعر الأملأم زض فهل الاجتمامة 
القرىميما لا المتراء اء نوعر والتورزل*، والمملرز المميرص غتر بمرفن 

مولأءعلى حرم وعل ؟ ألعاملة والمر الحاملة كالأتن يكن ان والوادي 
^الأفراكفىم،سشزونالالمن؟كلأ،ل

*وتهمبحكم ايرصع هذا ر الماء فرصعوا ربهم اِ عن الرحال نق 
إنسانتهن،ونحفت ديانتهن وصعقت آدابهن وعزلت تقومهن صغرت 

الملمونلث . . . الصحراء في الواثم او اليوت ر كالدواحن وصرن 
باحتقارالتاءيعيرعم من اليوم نهم تام احقاياحص الفاصح الجهل عدا على 

وشردنوالأدب اللم ر وثادممهن تميرس ؤبميالونهم واتبادعن 
الاصلاحمن به حاء وما الأملأم لهدى اناعا بهيا يطالب من منهم الحياة 
بالقولالاور الدعرة امتحنت وتد اوروبا لمدنية تقليدا به يطالب من ومنهم 

فانشأبالقول لها الاممرين ءفىرذم بانممل الأحرى الدعوة واحست الممل دون 
والمزقالاورومحة اللغات وبعض والكتابة القرأءة بناتهم يعلمون الملمون 

الالتعليم هدا ولكن والمملريز، كالخياطة اليد اعمال اللهووبعض بالأت 
هومجنبل والمادات الأخلاق اصلاح من ولا الدينية الترسة من شي• يصب 
ا)م<.عاب تجهل الذي الاجماعى الانقلاب عوال 

منكمعاملء عمل أصح لا ار ربهم لهم فانتجاب ؤ تحار توله وفي 

٣٢٣ص ٣ ح_ : رمحا رثي معد : النار تمر )١( 
 )T( نرواضلدذ ، منهما الأيب تحرى اي والثراب اسام ر اكتوق اكزمر

اليدتعليق I والتنعم الممليب نر المبألتة رالتورن ، منه التغيؤر الناحر ترض اللثاص 
٠رصا رشيد 

. ٣٢٤-  ٣٢٣ص ٣ مم : رما رشيد معد : المار نمير )٣( 

•٨



مصطفىاحمد الشح قال تنض بن هثحلإ أثص أو ذكر بن 
لهاواعترف للمراة الرحل معامالة اصالم ند التشريع عدا ان ٠ - ; المراعي 
فقدالأمم بها؛عض تعاملها كانت الي القاسة المعاملة وانكرنالك بالكرامة 

اعلغير يعدها ؤيعضها الرحل لمالأءة المسخرة كاليهيمة يعدعا بعضها كان 
انهممن الأفرنج زعمه فما حالي ريح لها ليس انه زعموا اذ الدينية للتكاليف 
اصاصعلى مشا ليس للرحل ومساواتها المرأة بكرامة الاعتراف الى الماعون 
شراتعهمتزال ولا هدا الشراتع؛ي كل سق الدي عر نالاصلأم صحح. 

نعلتمش ضروا الملين ان نعم . الرأةمن الرحل تجز والدنية الدمية 
•نمه«لم الدين عر حجة بملح لا ذا ولكن وتربيتهن النماء 

*يالدهاب الأملأم يه احتمى ومما 1 وحدى نريد محمد الامتاذ وتال 
الىمشرعمجد؛ي حيال *ي تدر لم حدود الى للمراة العلممة الحقوق احترام 

غيرللرحل تولية حق بأي زوجة، وعي المرأة، يكلف لم فالأملأم اليوم 
.. للأسرة الهليعي الرلمى انه باعتار المعروف ؛ي ومت* عرصه حنفل 

حريتهاعلى فظل المالي استقلالها من سيثا بزواجها تفقد لا الخلة والمراة 
اليومالى الغربية المراق تنله لم الحق ذا . . واملاكها بمالها التصرف في 

ايةوصنحتا - الاقتصادية تصر٧تها ناحية _ من تع بزواحها فانها 
•، ٣١١زوجها 

اتخذواI الدين الاصلأم حصرم على سلتوت محمود الشح ؤيرد 
نيهان جهة من الاصلأم على معلمنا هكذا والاهمر الذكر نميٍي بين التفاوت 
الذكرلبنرة المورث الى نستها ر تماما المساؤية الار بنوة لحق اهدارا 
كالرجلان انوعي الرأة حق الأسلأم همم فروع من ذا ان - ت وقالوا 

وعلىنفه على فهوينفق الحياة *ى وتكثرتيعاته مطالبه الذكرتتعلل ان وفاتهم 

. ١٩٠الأيه من ممران آل صور؛ )١( 
. ١٦٦ص t - ج المرامي ممحعلس احمد : المرام تغير )٢( 
١٧٠: ص : وجدي نيئ محمد : رالاصلاح الهداة دين الاصلأم )٣( 



امحامزوجها ان يرد المهرلمن يدبع انه القرمة اصول وس اباثه وعلى زوجه 
يمكنهاومشربها ماكلها ش ؛نقمتها زوجهاليلزم مهرا تدفع لا فانها الأم 

يضحباب وعدا *ثلها الاهمر يلحق لا الش العائلية نعانه فوق وذلك وخدمها 
نميبمن واكثر امطم الأملامي الوصع ز الاش نصيب ان منه 

الذكرا)ا<

بجحأن فولا منكم ستيغ لم دمن ؤ تعالى قوله نمير وفي 
يقول، ٢٩النومات ثياذكم من اينائكم ماتني؛رمانالنمق المن1نناترم 

الزواجز متيمة الثميمة ان المقهاء اخذ يا ؤبمن I شلتوت محمود الشيخ 
قويايحاء مدا وفي ، -يمحها على مقدمة وان القرينة غير على 

الفاصلةبالأخلاق وتحليهن ّممحهن تحسين على جهدمن لن يعان للنساء 
ولياومكنها لنمها الغتا؛ اتخذته لما كان ولقد . . الأزواج فيهن ترغب الش 

الزواجأزمة من نرى فيما تمير نصيب الأيام مد• قي وامعة حرية من امرما 
قيالرواج جعلت اخلاق من الفتاة عن يعلمون لما عنه الشياب واعراض 

فانالأمر يتدبرا أن امجرما ولي محبملى الفتاة فعلى الشقاء ابواب مجن بابا ننلرعم 
اراداان حلها على يعملا ان وعليهما المشكلة عذء سعة نتع وحدصا عليهما 
.، !١٣والمعاد؛ الخير 

ّ ١٧٢ص؛ شلتوت محمد ؛ الكريم الترآن مسر رام 
. ٢٠الآ،ه س ت الماء صور؛ )٢( 
. ١٧٢: ص ليرن سود ; الميم الترآن فم )٣( 



اتاتيست

ضلكثماُتمح
الأول:النمل 

:اص 1صل 

شززايئتؤغر
:اس النمإ، 





تيت-مهاشئآنا

لعلكمعريا ثرآنأ ارزلا< إئا ؤ مض عربي بلسان الكريم الترآن نزل 
رى1رلاة >زبملك مظيم>آ< ممأ |ئزلاث شلونه>امنىوس 

لنمم م ءن م ذا م نزتل >زلئن >؛؛؛؟<"" 
\و\تٌفصلن كتاب ؤ ، ^١٠نفوذ لعلهم عؤج رآناءري؛امرذي يندكروذ٠ 

ر1نا^ \ي ؤ < ٦٩زإ \ن\ ')إنك أنخث1 زكديك ؤ ، ^١٠>؛t رآنأ 
بب، ٨٩^؛(لنانا تنبذ محاب ؤر*دا ئنتألوذهأ٧، إة1يخ عزيا 

ءر،ي،بلسان ١^^^؛ بذ بمون ئثك ض الاثص الردح 
لنا0'ءنئؤدسا وشناءها'ا، سى نوهآنتوا ئل وخزي ^٠ ٠٠١^'

يالعربنحتص لا كاية للناس دءوبم فان الض العرم باللسان نزوله و*ع 

•٢ • الأية يرّق )ا(ّرو؛ 
.١١٣:الأيأ من د صورة )٣( 
.٣ ؛ الأيتمن يمالت محور؛ )٠( 
.٣ الأيت؛ الزخرف مور؛ رم\( 

-ءا١٩٣الأيك ااثماء )بم(ّردة
١٠٣الأية: من الحل راا(.برد. 

. ٣٧الأه: من ارس )٢(^ 
YA_YU:الأتن الزمر )،(ّرر» 
.٧ : الأيت من الشورى )٦(مورأ 

٢١ : الأية من الأحناف مورث )٨( 
٤٤ : الأية س محلت ردأ - ( ١٠)



العرفالثرو الذي ثالتقرى إلا العجمي عل العري تغفل ولا وحدهم 
إلا'رطأنند_اك زنا ؤ ئاودرأه>ا< بمالمذ لبجوذ س ض 

ظمح:شرأودرأمحمحض
.ه)،( خبا' أوكلم  ٠٥١زنوو ق اثّو ص ا نز ؤ )٣( ٩ بملثون لا 

القرىام ندا الإلهي الأمر ذلك وّلم عله الد صل اه رسول امثتل 
قارصوتمري الروم نمر إل الإسلام دين إل للدعوة تمبه ووجه حولها وما 

ابزثرةق الرب دأراء ملوك إل وجيئا م ا-دثة، ممرونجاثي ومقونى 
العربية.

ثارصلوسلم عليه اث صل بعد، من صحابته الرسالة شمول وأدرك 
الرامجاكلخ من منعهم يريد كن الإمحلأم دعاة لحماية الختوش الخلفاء 

.قصيرةمدة ق الغتوحات أومحع الخيوش تلك قحققت 
إليهالدعاة مجن وصاروا الأييار غتلف ق العجم الإسلام؛؛ن وانتشر 

.انتشار0 عل وساعدوا 

الكريمالقرآن ل العريية اللغة منزلة العجم أولتك من الأول الحيل أدرك 
الدينعلوم وتحصيل العربية اللغة عل أبناثهم بتتشثة نئامرا أهميتها وأيركوا 

ورسختالعمر ب|م تقدم أن بعد الركب ينومم أن كاد وتد مم أما ، الإسلامي 
العتيدةبباعث الدين ق صرورى عو محا بتعلم فاكفوا ألسنتهم ق العجمة 

انروصةالصلاة به يقيمون ما القرآن من فتعلموا الغريقة إقامة وصرورة 
.بتلاوته ؤيتعياون 

تتممل! ممم *ناتمة ( م ١ ٠ ٠ ٠  ٨٠) تعال اش رحمة ابر-ضيفة ادرك 

الأيل.الأيت امةان )\(ّررة
. ١٠٧الأية: الأنما، )٢(سرر؛ 

٠ ٢٨ت الأية صيأ محورة )٣( 
. ١٠٨: الأية من الامراف )ث(ّررو 













الإسلامرسول عن محبموالاثور الإعكان إليه يمحل ما أبمر يالقرآن والدعرة 
سرسهما عليهم زأ يدعوتوما أن أراد إذا كان فإنه وسلم عليه الد صل 

علالقرأن عدا انزكا م ; تعال تال به ليم التمن محيمأ بجدون تلا 
للناسنضر؛، الأمثال ؤيلك اه حنيت حاشعامتصدعامن لرأيته جل 

يهالمآئمحزئر عدا إل وأدم ؤ تعار هلا<.وةال يممكروذ لعي 
قدكنؤ تعال وتال الخلق عموم من بلغه دماثرمن أي ، ٢٩بلغ ومن 

.نحان من عالمآن 

فإن؟ عيرعا إر انملريقة عد• عن نعدل فلماذا ترى كما الأمر كان إذا 
ندكراسا - : نيا ترجمته، لا الربي عوالقرآن به نذكر أن أمرنا محلانالني 

ذكرهكما بمرجمته لذكرعم الأجانب من يفهمه لا من يفهمه؛أما من بالقرآن 
عداعلى يرد ولا العرب، بلغة نزل متلرارءيرمتلولن*ا الوحي ان حجرأ ابن 

لأنوغيرهم وعجما عربا كافة اكاس إر بعث وملم عليه اه صر كونه 
وهمالعرب ملراثغا إر ؤبموبجننه ءر؛ي الوم به عليه نزل الذي اللسان 

•، ٠١٠انمي أ ا بألسنهم العرب لمر يترجمونه 
ءهداللانرآن الترجمة معارصي وعومجن - رصا رشيد السيد يرتضي ولا 
اعاجممن الأفراد بعض ايللاع كان لثن I - ت بقوله عليه فيرد الإمتدلأل 

أصول ١٠٠٠عرفوا أنهم فعلته لإسلامهم سا القرة رجعة عر والغرب الشرق 
الأديانومن غير• عر لتفضيله كاف وذلك . و،انامحدءكلهاأوبعمبمهاالإسلام 

المقولإتناع في للجشر العجز أصله كتاثير ترجمته سه يكن ولم • كلها 
كلمتهموجمع ءل؛اءهم وتلب العلب اعتداء مب كان الدى القلوب وهداية 

والقاصدالأصول هد، ولوبلغتا لم والثعرب الأمم وخضوع رايتهم وارتفاع 

.٢١الأية: الحثر: )١(مرد؛ 
. ١٩; الأية من ت الأنعام مرر؛ )٢( 
•٠، ت الأة س ؛ ف، ردة - )٣( 
 )t( ١ ٣ - ١ ٢ ص فريدرجلي محي ت امآن معان جوازترجة عل العلمية الأدلة.



التواعدح حاص تحل ي أصل ذكركل آخران لوب اس بلغامم 
سعليه الأدلة يالتسيرؤإتامة تحوصهإ معاي سيان والمته القرآن من عليه 

التعدعداية ي الإداعرأشد-ايرأ إر أرب س دكان والعقل التل 
مسلموخيرعليها جرى الي ور للدعوة الثل الهلريقة ءذْ ءإن . للإسلام 
.، ١١٠المرون 

رشيداليد من الاعتراص عدا وجدي فريد محمد الأستاذ ؤيرفض 
•لأُور الدعوة ي الأسلوب عدا ؤيرفض 

الراوك،الأنقلنحنض؛را،ةعدْ قراءة عل الأ>ملأتقل ان _ أ
للدء'يةتكتب اللوعات عدم أن الأمم تلك من اعتتادأ الشرين ال رم

الكتايية.والخلأيه اخناي اكأثتر ضا تحرى واتها 

مانكتهأن مثلهاميعتن يقاوموارماثلثابرصاتل أن يستقون الخصوم ان - ب 
.كتاينا تعاليم ثمرة لا علؤمهم مجن حصلنا، ما شمرة فيها 

لهصواعا وبتهم بالواسعلة الثيء اخد أن بمها لا العاصرة الأمم ج--ان 
أعلهينهم مما أكر متع تفهم أما وتدعي الأول مصير• من تريد• ياغا 

.، ٢١٠الأخصون 

الفلمان الإدعاء لا؛^٠ أنه بدليلآخرذلك الرجة أنصار واستدل - ٢ 
أدأدياياي ترم أد فارس أد جاوي عنق لطلاوة لد؛ ك وتكون يذثر الربا 
واقعةالأن ليست، العربية تفقه لا الي الإسلامية فالأمم العرمحة يقهم لا صيي 
العللأوةعد• عيهم مانعة الراجم قراءة تكون حى المري النظم تأث؛رطلأوة نحت 
انماي•للأوة عل محملون نجعلهم التراجم. قراءة فإن العكس التأثتروعل و*ذا 

القاصدإذافاتتهم>د• بعض عل الحصول نوفرلهم الخيران ولدتهاوتأثيرعاومن 

. ٣٢٣ص ٩ - ٢ رمحا رشد محي المار: )ا(فتي 
صوجدي نيئ محمد ت معامآالغرآن ترجة جواز عل •العلمة الأدلة )٢( 

٤٢١



محومعاقالإيية العارف يترع أن الناس احدمن عل بمي كلهامحيس القاصد 
موتبلةالإيية العارف أن إل ذبا ؤإذا العربي بقلمه عليها الدلول القرآن 

.ُاثل.>اافوله اللمولا ص شيء 1ل صرنا بملناخل 

-: اكرخمة يرفض س عل ردأ الراعي ممض ممد الشخ رتاءل 
رناثنلىماثخغي ننلم رناإك اؤ قوله بمي ريه مناحا؛ ص اللم رص ل٠ 

يإئ ؤ قوله أوسي ، ^١٢اثنإ؛ ق ولا الأرض ل مء بن اث عل بمي رنا 
الوينالأنام، لاؤر لايات والنهار المحل داحتلأف والأرض السنواج، حلق 

الننزاتغش م و^ممكنور٠ جنؤيهم لعلى وئنودأ محاها اه يدكرول 
أرالآيا»ت، ، الناره١٣عذامه ها نبماك ;امللأ ندا حلفن، نا ربما والأرض 

ثوممحنته جبا دالازص فدرأ حئ اف فيروا ^ونا تحال مبه هن 
جمالان النول عن واحيأ لحنلة أتريد لا واتي ، الأمان ، ٤٩• • • امحانؤ 
مٍعروءة»يالالغاات،الأخرىيسم.ك مغارتها ان يمكن لا الايات عدا هها؛ي 

،.!١٠س»الروءة إلى محتاجه والماجاة المعاني روعة تض ولكن الألفاظ *ف 

وجهين•ن عليه وءبسب الإدعاء يدا رمحا رميل اليد يرتضي ولا 

تعلميم إغا والاعتبار الخشوع ص :U يراد دما والتدبر الفهم ان ؛ احدهما
فمالهم لخامم إل الإلي اعام، بمصل لا الإلي الكام، لمه لص 

وجريانالإخماع لمق الملين همع واقر• الأصول، رسالة ق الشافعي الإمام 
لماانزلتابعين السلمون يكون ان ؛تع،ن • > الأول المير ل ذللث، عل انمل 

٠١ - ١ ٤ ص الرام ممض محي ت الكريم الغران ترجه ل بحئ، )١( 
ا/م.الآة;

.١ ٩ ١ ء ١ ٩ ٠ ت الابمين صران آل محور؛ )٣( 
. ٦٧الأيت: من الزم محورة )٤( 
٢٢-  ٢١ص الرام مأالنى محي ت الكريم القرآن ترجه ي بحث، )٠( 

٤٢٢









.، ر١ I وآصحابه حتيفة ش *ذمب مل المخمن جواز ق يشك أن وأصوله يرومه 

ملماإل نبه الذي واكأصيل اكصيم محيا يعد - الدامي - رغب ثم 
قغضاصة إبد فلا الغقهاء يعم أن عدا بمد رغب تعال اش رمه تغة حش 

المالةعي الخمتة ي هدء ٠ يالترجة انملأة جواز مل بمتدل أن بمد التول 
اتيمنذ النتهاء منه مغ الخوانوالخدمة أمر يإن والحرمة الخوان النظرعن ثبع 
!ااوآلةألمآ،؟ هذء ق الفقه من جديدأ نحدث لا ونحن يرنا، عشر 

محٍحمن نصا يوق أن بمد الداعب يعم أن عدا بمد رطب ثم 
جوازمن أراد ما ميمحا عو بمهم الإتناع *ن لمحا الحبل ليتدّي الفروع 

بمايالابن عن حجر ابن نقله حجر ابن عن نما سرق أن وبمد الترجة، 
ؤمحعالهل المالي مجدب ماأرادبجعله انمي من الرامي بمهم وبمدأن المالكي 
بمديقول نم أ( علميه)أ يرد ولر نقله حجروموشافعي لآنا؛ن للشافعية مدعما 

ا()! ٢٣نتياعا)الي انمرص بمدعذ* بملمتن أن الهل ومن ٠ عدا 
الحكمهذا عل رافقهم بل الترجة بجواز بالغول ينفردوا ل! الحنفية أن إل 

لماوالحنايلمة بميال، عن.ابن نتلمه لما حجر ابن إقرار من علمت لما الشافعية 
ابنؤآه لما والمالكية الإقناع، لكتاب ١^^ نمحح كتاب نص من صمعت 

التيخمةرهرأن الشاطئ رأي قل من عرفت وفد السالف الحديث شرح ل يمول 

- ١٠ص المرض ممض صد : الكريم القرآن ترجة ل بحث )١( 
•الماص المرجع )٢( 
الغقهمةونصوصهم الفتها* ينهون الو؛؛تة السالية اليرّة رجال أن المجيب )٣( 

حريراا مد• ما،مول فالقتها* كله ذللقا س ُميدرن ايرالهم رالاحذين *غالدييم ؤيذمون 
تاؤيحاتنلر ) I حريرا محا اكر التررا• نحرف لر اليهود أن وI € والمنة الكتاب موص كل 

انI نفه المراعي صد يمول كإ الدين من لمي والفقه ( ٩ ٤ ٢ ص ١ الإمام الأسناذ 
دلمزثد( ١  ٢٨ص التاسة المق  ٣٩٦الميل الرّالة صلة غرالفته!) اث ممأب ل الدين 

يذمرناتمم المجيب • المر ل ممجهم العاشرمن الأمحاس ل صم ماكبا« راج، بجان 
أصلابجعلونه فإمم بعيد ولرمن ^١ ^٠٠٠؛ردب حًّإ دلكمم دائن ما دالنغءا٠ الفته 

•الإصلأمة الذام، وشاملالكل عاما إسلاميا وميما بل الإعلام يواعد من تمرى وياعد؛ 



)٢<.جاثزةيإجاعاسن>ا(

إلذب من عليهالعل مماليرد اممهم عدا السيئرشيدرصا ليرض 
المآنترمة ومالة شيء انملأة ي القراءة مالة إن ٠ بقوله إله ذما ما 

ولاالأول، دو0 الثاق ق والكلام ، شيءآخر معللقا العربية بغثراللغة وراءته 
الإمامإل ينب حى ال؛اني جواز تسليمه يرض عل الأول جواد من يلزم 

اللنةشر وممابمه الصلاة ■حارج وراءته المران ترجة بجواز القول وصاجيه 
خصوصق الخلاف أن عل كبهم اجعت وقد ذلك وكف الربجة 
|)م.الصلاة 

للإمامالرئوي أصول شرح من المحوص بعض رشيد اليد بمقل نم 
■همعالواشي للنئلم اسم والقرآن I - ت الخفي الخاري أمد بن العربز مد 
ركناالفلم بجعل لر أنه إلا حشفة أب تول من وعوانمحح العناء عامة نول 

الأحرىالأحكام من سواء لازم؛يا عر ول،ا ، خاصة انملأة جواز ق لازما 
علوالاعتياد الداومه وحرمجة بالفارميه انمحف كتابه وحرمة الاعتقاد كوجوب 

إلابمأ انحلأة ي القول سا عن ص الإمام ان نقل وتد م . ثبااالقراءة 
كلي محي، لازئ ركا الفلم نكرن مج،للقا بالمارصية انملأة جواز بعدم القول 
ربرلفي ؤإئه ؤ قوله عند تفسير• ق الألوصي العلامة ذكره كا حالة 

عنءرواية ول ، معنا• باعتار القرآن اكمبمرإل عري عل بناء ، ^١٤الاؤلقن 
إنماأما أحرى ول العربية بعد اللغات أشرف لأما بالفارصية الخوان محيص 

بجوازالقول عن رجوعه صح وتد العربية عن للعاجز انحلا؛ ي بالفارسية تحوز 

منعي لملأ افرد |ني تعال اه دمه الثاّلي ص د؛اءا عنا ننول أن لنا بمق )١( 
ص٢ ج الواهنات ) الرام الشخ بما الملأ؛ وجواز جرازما 1اا ذب الي الترجة 

• ٣٣ص الرام صض ممد الضم؛ الغدآن رجة ل )آ(بمءث 
. ٣١٣ص ٩ - ج ; رمحا رشد مصي الناي تفر )۴( 
. ١٩٦الأية: :الشعراء سرر؛ )٤( 

;٢٧









لصرما ما *ووارد كا به فأحنوا وأصحابه •حتٍنة ش عند ست فإنه صحح 
فليسبه يأخذوا فلم الأتمة بمة عند شن لر الخ؛ر *ذا كان ؤإذا الختغية كتب 
وم، ما فأخذ واحد عتل مماهرعا ثشتج ك؛ٍرن أحكام الغته فغي بغرب عذا 

عذاj ما راحل عن يكالم أن أجدنا أراد فإذا . فرفضوما الثلاثة عد ممت 
محذاعل إءللأثا التفي مملا شن لر الخ؛ر *ذا لهانمولان بجون فلا العمر 

القولفيه يفنل أن يجب ولكن ا العلم ي امانة يعد لا العمل *ذا النحوفإن 
.، !١١فرفضوه الثلاثة عند يثت وم ، به فآخذ فلأن الإمام عند ست بول 

يوحههما ض الترخمة جواز إنات ي وعويذعب وجدى الامتاذ ولكن 
بعدميثبت لر بانه سلمان حديث وصف من نمح فكيا ، للاخرثن نصانع من 

غيرالإثبات إرسال *رل ي؛غ أ'انةءلٍةنرا• لايعد *يا لأن ا النيئ رُال إا 
يبعمنا وصل دركة أي إل فانفلر I - : يقول حسث الأخوين ثاداء عانء 

آباءناومع ما يمهم لا أصح حى للأملأم العالة الناحية اعفال من تدعور، 
ممحإذ وملم عليه اد صل الشي ومع ما بل الأول، القرن لدن من الأولئن 

علعل مذعبه أبوحنيفة بى وتد الملأ؛ ي مترحة بما ؤيترأ الفاتحة تترجم بان 
رمرلسمح وتد النول *ذا مثل عل احد يجرؤ وهل ٠ القول ؤيزيد ، ٢١٠الخادثة 

ذلك،تنكرون انكم ؟ بما ؤيصل الفاتحة تترجم بأن وملم عله ا،د صل اد 
عل_ J_iمذاهب؛أكر هو مذعب مآخذ و*و له إنكاركم مجدي وءاذا 

لرالي الذاهب منته ولا الحديث نقدة عليه بملعن ولر *لهورأ واويا الإطلاق 
.، !١٣برء به تامحذ 

أبمذهب ق جاثزة القرآن ترجة تكن لر فإذا ١ يقولون فإيم واخمأ - ٧ 
نكونأفلا رأيت كإ الأخرى الذاهب كبارعنإء كثثدمن لدى ومستحستة حنيفة 

١٧ - ٧ ' ص وجدي زيد محي ت العلمية الأدلة ( ١) 
•٧ ص لجدي زيد محي : العلمية الأدلة )٢( 
 )٣(•

٤٣١





القراننترم ائا مما، كل.ا إذ ؟ انملاث ل انس لٍترل القرآن نترجم 
فيهامحرفة القرآنية العاي ترك شرعا محرز لا إذ الخاطثة التراحم لصحيح 

المجالاتجح ل أنوم عي للمي بمدي كتابه دان سمولينتا الأجانب ولممهيم 
لهداتمدوا الذين س أحد لأله ولا ض لر مما الأساذ يازما فلماذا الإنسانية 
.|>ا،الشروع 

الفرسعن دفاعا عذا كلامه س أمطرخمسة مل فال وعوالذي ينكرهذا 
يضطرممكان الذي وما I الغامحة لهم ترجم عنه اللة رصي سلمان أل ورد الذين 

سمعواولا عترهم ي عهدوء ولا ذلك يتهودوا لر وعم يفهمرتما لا بلغة الصلاة إل 
.، ٢١!ففعل الفانحة بترجة يوافتهم أن لهم صديق إل فكبوا بملر• الإسلام يان 

والصلاةالقرأن لترجة دعوته ان الصفحة نفس ق يعترف أيما وعو 
المصحةز القائل ألمت I خصومه أحد عل منكرأ يقول حيث ا ا بالترجة 

;يأي ما عل وجاهم الأربعة الأنمة ام الخالية 

,القرآن ترخمة جواز ءدم -١ 
,المرئية بمر كنايته جواز عدم - ٢ 
.الصلاة خارج العرية بغثر القراء؛ جواز عدم - ٣ 

عدمعل الأمة بإخماع وتولك الخلأتة الأمور عل اعتمادك بعد ا فكنن
لترخمتهمعي الدعوة عل تميم الصلاة خارج حق المرية بغم قراءته جواز 

.!)٣< ؟ بالعربية للقراءة الألمة تلض حق بالترخمة والصلاة 

منعظ نقالخا* ما إل فارجع وجدي من اعترافات مزيد ؛_ ؤإن 
٠واضعلرايه نفه مع ناقضه مدى مما تدرك نمرص 

للقرآنالترخمة ل راحم خلاصة عو وذلكم أوكلثا أدلة بعض تلمكم 

٦٦ص وجدي زيد محي : العلمٍة )ا(الآطه 
.٦٠الأبق الرجع )٢( 

٦٦ص رجلي زيد محي : )ُا(المرجعالأض 

٤٣٣



العبارةؤإتمام الإبم|اح نمد ان لولا صوتها ق نطرد ان لنا كان وما الكريم 
ذعبما عل رصا رشيد البد ادلة سوق ق نتوسه لا يهوأمر • لذلك اصطرنا 

•مارما لتمام لرصوحها أليه 

ترما رصيل السيد أدلة 
ادلةالكريم القرآن ترجة ُغ من إليه ذهب ما عل رصيد اليد امتدل 

ندكرما)ا<:ممرحدا

الماثلمن يعلم كا متعذرت الأصل تهيابق حرفية ترجة القرآن ترجة ان - ١ 
يعتمدعسا، من أرفهم للقرآن الترحم فهم •_ همارة العنؤية والترجة الأتية 

ؤانمامالقرآن ر الترجة عذْ وحنثذلاكون المرين من فهمه هوعل 
١الرادالقصود بدلك محصل ولا ؤبميب فهمه يخشءق للقرآن رحل فهم 
.تكرء الذي بالعض الرمة من 

دينالت الستة إذ كله عرالدين بل الإملامي الدين هوأماص القرأن أن - ٢ 
ءهم4ما دينمم يكون بترمته احذون فالذين ^٢، له ميينة أما حيث من إلا 

الدصل محي رسوله عل تعال الد من النزل القرآن نفى لا لهم الترحم 
نماليت والترجة الممى إنما٠وفرععن بالقياس والاجتهاد ا وملم عليه 
لتوالرمة متتد له يكون أن بد لا ابمهور همد والإجاع لشارع اس 

أصولمن شيء قرآنا القرآن ترجة بجعلون لن يسلم لا هذا فعل مستندا 
•الإّلأم 

ترجةمن الدين فأحد التليين عل وشع الدين ق التقليد منح القرآن أن - ٣ 

ص٩ ص رئ رشيد صد المار: تسر انم )١( 
معايرمن يتمه مطل مهدر تت يال\ذثري4ة اكهمية المنة حق من إفمحات هدا )٢( 

1ماالقول يمح فلا نمومه رءنممة القرآن تجل منة ابمأ و*ي الإمحلامي اكثريح 
اصمن الناصع الاصاص عداق الإثارأإل تقدم ويا . له أمامنة حت ديناإلامن لمت 

•الضر ي منبمجهم 

٤٣٤



























حقتاأدسس محابمح ومن اخطر» نتتجة بمداإل يمل محبمويردان 
عليهوليس ؤيدم لأ»ءث الثرى العقل أمام الجال شح أن عاليتإ القرآن حق 
تكونولن المائل س نحالف ما إل الحوث _• من يتهي ان ق اس من 

ولأنالتاريخ تعلمنا يرد لر ايد لأن القرآن إله نمد أوLI اث أراس ئا نحالأة 
مناميمن شاحيا وما والمرة الوعفلق إلا ضد لر القرآل القمعي 
.< ١١٠وأ>اض 

مانريدتقريرءمنإل ندفطنت أاءظداناك يتررمايعتتدءيعدذلك ثم 
وامحتدواليثرين، المتشرتتن اصراصات وترد اقرين مشكلات نحل ننلريت 
منما؛ااقصصالقرأبي ان القول إلا ليت الطرية _• أن إل طنت ند أك 

الملامعلمه للمي العاصرون يعريه لما الذهنية انمرر إلا ت، ليتارنحٍة ائل م
يلزملا كا والوام موالحق يكون أن يلزم لا عولأء يعريب وما - اكاريخ عن 

كانالكريم القرآن لأن والرابع الحق أل أويردعا السائل عد• يصحح أن القرآن 
,)٢( I الخايون ؤيعظد الييثة وتعنتي العري، يعتقد مجا العجزعل بيانه ق ءري» 

ومعنايقةالكريم القرآن عن الميق يتقي الأالال-، أن القول وحلأمة 
والتكذيبالإلحاد هذا ُيدكرزلأ زعمه، حسسأج التاريجية ]الحقاثق نحمه 
قI كتابه ق قال حين الكريم للقرآن حين الدكتورعله الكريم؛تكديس، للقرآن 
أنوللقرأن ؤإمماعيل إبراهيم عن تحدتنا أن للتوراة I - ت I الحامل الشعر 
لاماتيكني لا والقرآن التوراة ي الإسئن عيين ورود ولكن أيما نحدثنا 

انرنحي.)م.وجودهما 

أمتاذوبين بجبما ذكرت صلة لولا القضية هدء ندرس أن لنا كان وما 
.تلاميذ• وبعض ول«امها اليلٍة اليرمحة 

.٢٠٤ص : السائق الرجع )١( 
.•oT ص 'ند حالم، 1مد مد : الكريم القرآن ل التعمي النن )٢( 
لدالحاعل. اضر ل ٢ ص  Atص تملأن مد محي : وانمل الر ذيل )٣( 

- ٢٦ص حما 











دلاود رلأ ب م،، لا اللي _ اللأي الخد الصى |مم لسى صت 
•دل 

بجبالذي الرائع المج مرر ياءللع، ؛؛ن ومط■ الخق أن أماس وعل 
إنايمميم وانمراط ر*رااسمجاالسائم أمامه عل الهرآل الضص اصتمال 

دلالهالإحتناظ ح اله.تريم القرآن ي يرد ما عد الوثوق وخلاصته اه ماء 
تزدعليهلون عته تم؛رصحيح م لواتع دلياد"٠ا •عايها مل اللضة الالناثل• 

تحفولون الغرملون صنع كإ لها صد لا روايات عل اعتمادأ د4 يرد لر مما 
مرقويون المملون كإمل واثع لايمرعن تحيل الكلام باعتاران انمامها 

الكلامإجراء بمع عيرصارف من أخرى معان إل الوصمة مهامها عن للالغاظ 
مراصعهعن القرآن من كبرأ حرفوا الذين الءؤيل أمل مل كا ٠لا٠ر• عل 

.، ١١٠:أا تزل الي العرمحة ثانون وتكٍوا 
ناجمةي الأول مع يتغق انه الثال للعمج ملمت الثيخ وصف ومن 

ولممة ي ؤالثال الأول التجض أن ممرك الخيمة مهامها عن الألماط صرف 
اليالزيادات مع القمص نول ي المءل؛ن ممج اكالث المج الأخرى الكفة 

الرائع.وهوالمح مما ومط والحق ص وكلاهما ، U مد لا 

تلكس وتلاث عيع صد الشخ ياي موتع أين عييض ؤمحرزمزال 
الأولالمج ي أشرنا حيث مما هرب أوما لجابم ٌأقت وعوٍرال ٢ التاظج 

يرصا رميد وتالمٍلء عدء مد الغؤخ رأي ي يقول صلتوت الشيخ أن إل 
علالأية حل من الشيخان ومايرس هدالاملق وكل I إصرامل يي يقر؛ ثصة 
وماهواللغة لاتساعدعليه تأؤيل تار،لممالكنه الحمل اكشؤيمرضداالهي 

.، ١١٠العرب كلام من الههود 
المجوالميلرمدي صدءس الشيخ رأي بمع ملمت ثالشيخ إين 

:ص للمن صري : الميم الهران ٥—؛و )١( 
٠ص شالمت صول ت المهم تقو )١( 





رشدرتلمٍاو0 مف مد نموص صاق نل سونها أن بجب حق وكلمة 
اوومعهاللحمتة مناب القرآن نمص ان مريح بمدرءم،اأي لر انه ذلك 

كلامهإمحملأن صريح؛|ذاأما نص مبمير أنه أنول الواتع محبمغاير؛ بالكذب 
.تتحدث نصرصهم وليع نفيه لا أمر ؛هذا غير• يبمل ذلك 

عماتحدثت الي ابمة ي آدم محة تميرء ي عده محي الشيخ قال 
منهاركلا الخك وزوجك اث انكى آدم يا وقلتا ؤ - ت تحال *وله ي الايإت 

يقولالايات ^)١، الظالمين مى قتكرّا نبوالشجمأ ولائئريا شثتما حسث، رعدا 
:ييه *ينال التمثيل ي الخالق شقة عل ميرالايات وأما I - ت عدء الشيخ 

أو؛أسالورجهوالخواب الموال بميغة يالتسرصأا كثيرا*ابمورالعاي القرآن ان 
ورا»ءامنما إل الاذمان والتأثيرفهويدعوحا المان من ذلك ق الحكاية،١١ 

مجنمل وتقول ؟ امتلأت مل لجهنم نقول يوم  ٣٠ت ٠ * تمال) كقوله العال 
لمعتها*ومحل محايا نجاؤبه وم  ١٣٠يمهم تمال الد الرادأن فليس ( مريد 

بمدذكرالإستواءإلوجل م توله كثرواونحو• يالجدهأن.W وكوخمالاممض 
صءلوئاومائكاا'ساءلانمن(: حافيالما،)اأ 

.٠لا٠ر( التخمل ي والعي 

انيمحلواد: مكذا عداالذهب عل القمة ل ونسرالمثيل > تال تم 
مداونوى الأرض مو؛؛ة عن *وماد؛ الأرض ل خلمغه الألمان بمبمعل الملاثكة 

يٍهابمرق الخلوصت من نوع لوجود ون■لا٠ه توامه بما الي وأرواحه العال؛ 
يمدحليفة جعل عن اللألكة وموال - الأرض س الوجودي كمال به تءكون 

لاحدلهامووانمل العلم اصتعدادي باحمحارءؤيعش يعمل لأنه لأرض اي 
لحلاقته لاينال انه لميان وتهيئ لدلك الألمان اممداد تٌويرئال 

لشي، كل لعالم الإنمان لاممحداد محان كلها الأّاء آيم وتمليم - الأرض 
وصوايماللأتكة عل الأصإء وعرض فيا>ممارما- به وان؛فاعه الأرض علع 
منرؤح بملحبكل اللي الثعور محمحيرلكون ابواب ي وتمحلهم عتما 

)ا(ّراو؛اوم؛الآه:«م

،٠،



عيار؛لائم اللأتكة ومجود - وظغت4 ندى لا محدودا للمالم الديرة الأرواح 
اثض بممفت الكون ترقة ي يها يضع ك والتوى الاروبح تسخيرس عن 

الأسانلعجز تطيل الجرد عن واسك؛ار؛ ايليس ذلك نر تعالى 
التنازعمثار• *ي الي السوء خواملر داعيه و١يهلال الثر رؤح إخضاع مر 

زسالإنسان >، باء ذلك الأدقمر.ولولا ي والإماد والتعدي واكياصم 
الترع•ذا س كوتم من عنوجون أد أعظم يل كاللاهآ أناص V يكون 

•الثشري 

بنحن نا التمثل واما ، القمة أيان مابق ق تتيم  ١٠ملخص مذا 
قخد أن الإنسان شأن منر فإن والتعٍم الراحة يابتة يراد آن عاليه ء؛مح مما 

ومشروبومأكول يلذله،نرمرأى الشجرالصما ذات الخدمة مر المر ابة 
يتعال فال ك،ا ميبل وماء وعواءءل؛ر، فمرفنلل ي وءسمومأاأ ومشموم 

فيهاولالاثقنا وانك ثعرى ولأ فيها الأئجؤع لك ^ان مله مؤرمور؛ التمة 
ُيمح، وعومتعملرالخة ي يالكون السعال؛ يمرعن أن ؤيصح تضنمره 

فينالممبالليلة الأتمرعل الليلة ش امم بملمحر نوعالإطني يرادايم آن 
ابوعاالي الملة يعي كذا قريش من وكان ٠ كلب نيلة محقداذ كدا فعلت 

•مذا من كم العرب كلام وي ريش، 
مقامي تعال اه عبر ك،ا والخالغة الشر معمر يالشجر• يراد آن ؤيمح 

الكلمةالتوحدوعن كلمة وفرت i الية يالشجر؛ الية عنرالكلمة اكثير٠ 
سجرةالزمئر تشيه الحديث وي الكفر كلمة سرت وفالخسة يالنمبمرة افه 
التكيينأمر  ١٣٠وياد؛وّل الجنة بمكق بالأمر اراد يكون آن ُبمح - النخل 

عداعل والعي ا وامرتكلف أمرتكمين، •' فسمان الأمرالإلي آن فندصم 
فيهاالمرفال التيرمحية الأملوار ل نشاعد ما مل الثرى النوع كون تعال ا،د آن 

فيهاعم لا ملولاليولتةوعي أاوادأهفأول٠ا حلفكم اوءد ٤ : ^١٧صحانه 
التحارالأشجاريانعة ملتفة داناوجة الكل ولهوكأن لعب هم، كدرئثما ولا 

ولعلهأ)دسرع(للين )ا(عكدا 



وذكريووجك اتت أنكى ؤ مض الأطيارودا الأنهار•ساغية 
اّتدادأن وعل الشمول عل للتنمه الألم النوع بادم ٧ أن مع الزيجة 

أمريالكى وحواء  ٣٢٠٢٠؛؛الشرة الشؤون جتع ل الرجل كامحتداد االرأة 
شاءاحيث وارمابالأكل الشرذكورأؤإناثاعكذا- محارحلق اص أي تكؤين 
الهامص مارة الثجرة عن دالتي الختو سرنة والهام اليات اياحة عن ماد؛ 

الايامانودان اجتنابه ووحوب نحه إل ميي اشْلرت وان ، الشر معرفة 
مالبتوله الراد هما اكييز وعوطود الثال الهلور ي للامان يكونان اللذان 

عنمار؛ لها كاذلاله القعلان ووموط ه التجدير•, ونذتا•  ١١ت ٩ ٠ ؤ 
الشر،فيهاداعية الثرية؛تنوي النفوس تلأبى الي ا-فثة الريح تلك دقلتفة 

لاينعلولذلك أوعوالأصل الإنسان سلر؛ ق والخ؛رأقوى التقوى إلهام أن أي 
يلأنهلما مثال الختة من والخرؤج - إله ووموصته له الشي•لان علابة الشرإلا 
آحمواماتلم - ايلري الإعتدال حد عن يالخركج والعناء اللأء من الإنسان 

الييالعتؤيات الإعتبار س اللمة الفطر؛ ي ئاعرف فهوييان وتؤبنه الكلمات 
الشيةي إليه والتجاته الضيق عتل نمال اه إل ورجوعه السسة الأفعال تمتب 
منوالتغلت الضيق من الخرج إل إيأ• عدايته عن مارة عله نمال اه وتوة 
ماعليهترد الإنسان عل الد وذكرتؤبة الاعتباروالالتجاء ذلك بمد اللأء شرك 

يأيأن إل نسه وعل عليه آلم معصية ندمجل ا،دتمال اعتقادأن من النصارى 
•• • التواتر الحكم الرم يوص مماوعواعتتادننياسلر؛ ؤنحلمهم همسى 

طوريه وأم الكمال الأ٠لوارو٠و٠نت٠ى ءلودآخراءلءنس• وبقي 
تولهق وبيانه الإنسانية الداية كمال به الذي السماوي والو"بي الإلهي الدين 
ثلأمداي ثغ ثنن مدى مي يأبجثكم هاما جميعا منها ابلوا مما ؤ تمال 

أول؛ك'أصحابإاياتئا وكدبوا كثروا والدين ٠ يحرون ئم دلا علثهم حرث 
ه>ا<)م.خالقون  ١١٧^^

. ٣٩،  ٠٣٨ الاحن او؛ر؛ )ا(-رد؛ 
هدهل٩٦ر،;٠ارضرب١ص،٩_٢At٠٢٨اس١ص•

يالاجلخأ.امتانء وومف التص مدا 

٤٠٦



Cmjابة ي آدم تحة تأؤيل ق ءءاو« محي الشيخ إل4 ذب U ذلكم 
*نامتالتزآن محص ان من اءد خالف به ًرح بما يصيح لر الإمام أن ممرك 

ضرظارألقاظهامل العمة مل ي واهه ومحولاشك ، لألمتة ءغال؛ة لالواتع 
.لذلك ء؛رءسوغ ومن الكلام ٠لا٠ر عكا يدل لا أخرى أوسان مض إل 

يل*وفحب المحة عالع ي • JUPمحيالثخ إليه لريذمحب وهوملعب 
محيالكريم الغران وأجار مص ممظم ي تلاميغم ؤبمص مار٠ منهج 

حنجواالذين رإر 1لإ ؤ جال فوله 
ألاكامد أكن نلكن الناس ض لدومحلّ له إذ أخثامحم م موتوا ه اي 

محيامثل ي المحة تكون أن يشترط ولا 1 اليدرشيدرصا ^١١،تال يئكرول، 
لمثلها شأن من أن يوال إذ التمثيلة المص ي مثله يمح يل النميرواسة 

شيرالأةي ذب ثم بالعينتن!١٢، مري ^ حق معلوما يكون أن ونحرحه 
لاأمراككؤين فالأمرأمر العلومتهم بإمكان اماتهم م؛واهأي اه لتم 

ومحوتمكينالؤت مب من أتوه يما مموتوا بأن خلقه ق نحستاسنته أي التشرح 
يائميمرح ولر اممرمحم وتل بم بالفرارمحتك اثنائهم من ارب العدوانم 

عنوللأستغتاء نحلنه ممكن فلا بانه مشيتتم ين يو» التكؤين أمر لأن ماتوا 
والكلامالموت بمد الإحياء يكون ؤإغا I أحياهم ثم ٠ ذلك بعد بقوله الصريح 

نجنالي الأمم ي تمال منته بنان الراد لأن خصوصية لم أفراد ي لا لقوم اي 
جمعهمالناص عرفا ي وموما الأمم حيا؛ ومعي عليها العادين ممافح فلا 

وأزالفرتم فأفق ببمم نكل العدو أن محو القوم أولثك .وت فمعف معروف 
جامعتهاوذمت شمالها تفرق يأن ا أمة مد لا صارت حق أمتهم امتقلأل 

فيصار٠مفي٠ممدغ٠ءن لينالمزمحانمن حاصعين فكلسممنأقرائها 
*وعودحتامم ومعي ءءرمحم لوجود تابع ياءاوجودهم أنمهم ي لاوجودلهم 

يكونأنه الناص يميب اللأء ق تعال اه رط من أن ذلك الهم الإ-تقلأل 

. ٢٤٣: الأة القرن ّرر؛ )١( 
٤٠٧: ص ٢ يم : رمحا يشهد محي : الناي تنم )٢( 

٤٠٧



اهاشعر الذميمة الأخلاق دنى مجن U عرصى مما لتغوصيم محبمطهرأ لهم تأدمحا 
مرارتهامجن أذاتهم مما والتخاذل والمثل والخوف الخض ءانة سرء القوم اولثك 

دممرداغاعتردا مئة دحدمم لهم عادت حص رابملتهم ودمرا كلمتهم فجمعوا 
حياةمجعض تهدا الاستلال م إل فيها كانوا الي المودة ذل مجن خرجوا أن إل 

.ومجرما.)١(الأمم 

منييان بعضي الكريم القرآن ي القمة ل رايه عيع ممد وسينالثٍخ 
اليالقصمن ان - تبلهم ممن ممر غلن كا الأن التاص من ممر يقلن ٠ يقول 

عندالمجروفة إصرائيل يي كتب ي جاء  ١٠ح تممق ان بجب القرآن ق جاءت 
ولاتارخا القرأن وليس ,٠ الميممة التاريخ كتب او العت؛ق بالعهد النصارى 

لأجلولا حدوثها تاريخ لمان قصة يذكر فلا وموعنلة موعداية رل،ا تمصا 
قالت٠الكا المجبرة لأجل يكر. يذكرط ولءا طصيلها اوالإحاّلة حا الم 

الإجمماعمجش ؤييان الأتان^ لأبل قنمهءبمن؛ ي لقدكال ١ ١ ١ : ^٢١ 
فان>واكش\لأثض محخكتىسمصسينواj  ١٣٧:، ٠٣> كاتال 

الكذيينه>م.غانة كان 

يرتني النميرفينول من عديدة موامع ي الكلام مذا وعريكررمثل 
الخجزفامأمتنصاك اضرب هلتا لقومي مونى انتتفى نإذ ؤ تمجال تول 

اءداءمجن ك؛يرأ إن الآية)م<أ ه مشربهم ائاس كل علم قد عينا اتتاعشنأ متث 
الامحشتاءأن مجنا ُيقرلرن القصمى ي الترتيب عدم عليه يأخذون القرآن 

تلكيمجد مجتا فذكر القرية تلك بدخول الأمجر وقل النم قبل كان الخجر ونحرب 
والأممالأنبياء تممن ي *رارأ تلنا* مما يفهم الثمهة هذء عن وابواب الوقائع، 

ازمحتةيحب مرتة ومردالرتابع اكاينخ لريقصد71اوعرانه القرأن ي الواري؛ 

ص٢ ج الرام مد وانم  ٤٠٨. ٤٠٧ص ٢ ند ; سبق الرجع )١( 

. ٤٧٠ص ٢ تل دمحا رشد محط : الناي )أ(فبم 
. ٦٠: الأة من الغرأ )٣(^ 

٤٠٨



بسب ف.إ است ١^ يٍأن الإءت؛اروالطة ب !^١٥ . وممها
يؤمنالوثاتع تريب إن I يتول أرااثم جهتها س لتض بمللها النقم دمحان 
كفمما محه بمد رمما بل الاعتار عليه يرهف فلا اكاليف ونحع في( الزينة 

بهجاء اليي الإصلاح نحروب ،ن اشرب فهذا وحننله •لاحفلته س الذمن 
. ٢١١!الإثن j الاجماع مِر واد، القرآن 

ئدبحواأي( يامركم اف إ0 لموثه مم، فال يإد ؤ تحال *وله لذ 
أسلوبعل الآيات محذ، جاءت ٠ عد، محمد الشيخ يقول الايات ؛ ^١٢بمر، 

يلترملر القصص ث نهوذ فيه يلحت، دلر 1له ست، ب الذي الخاص القرآن 
الوتاثعحب عل وريب الكلام تنيؤر في، الكتاب *لريقة ولا الورخئن تريب 

القلوبممجاع احد اصلؤب  ٠٠٠الكلام يتق ُلغا الواحد، القصة ن، حؤ، 
.,)٣< عزاللامحار القوس محز نحريكا الطلر إل الغكر يمحرك 

الحرمةالقمص محاب الأسلوب هدا عل جرى فد ا رشيد الشيخ تال 
رشيداليد ؤيالب ، العصر!١٤محيا ل الروايات يموما الم، والأساير 
احياحاصة نصية في، الملام عليه لوم، كدمامعجز، س القمة محق حصامحؤ، 

ييعند الدماء في، للنصل وميالة اما ^، فيحملها آياته^ >ؤليريكم عينا بما الد 
ن،ت»أاإ،ؤزلكلم فوله حد ٣، الدماء حنظ عل فيها اك إحتاء وممل، ل'-رابزا 

ذلكان قدمتا مما والظاعر 1 محيا ن، رشيد اليد يقول حيا، القصاص 
وجدإذا القاتل في، الممانع عتلا الدماء ي للغملر عندهم وميلة كان انمل، 
الوواحياء ومعق • • • همر. من الجاف لبمرف قاتله بمرق دم بلق ترب التمحل، 

تلكيل ي الخلاف سسجا تسفك لأن( عرضة كاث الي الدماء حفظ عدا عل 

. ٣٢٧ص ١ ح رمحا رشيد محي : ايار تفسد )١( 
افر؛سالآة^.رآ(-ودة
rtv.rtnص ١ ح رفا رشد صد : ايار رم(فر 

. rtv.Utnص ١ ج : الاض الرجع )٤( 
. ١٧٩الأة: س المرة رْ(-ورث 

٤٠٩



٣٢; ٠ ؤ تحال حدتوله عل الإحياء ومدا الأحكام مد• بمل ب أي الشى 
■ما*هالمناص ي وقوذ معاه الناص أمحا *كاتما أمحاجا دس 

والعداواتالض أساب ص محيزيل الخصومات ق بأا بممل بما اياته يئرئكم 
اكاستذ كنغر ُالنق امحثاث إنك أزنا إنا  ٠١; مركتوكتح1لؤ، 

اهه)0.زاك .نا 

سوالمشرين الخالي الممل أول ق التورا؛ درئي الحكم أن ومديذم 
-ت ونصه الاشتراع تثتة مغر 

جرب٦سصاواسافياينللأ
قطه.من يعلم 

العيل.حول الي الدن إل يقون لمحاتك شتوحك عرج - ٢ 
بمرثلر ايمر س عجلت الديتة تلك شيؤخ يأحد المتل ص المري، فالمدينة - ٣ 

ءاوهالمنحنبالتحا)م.
الثيؤخيتندم نم العجلة عتق بكسر الحكم بجان ي النص يممي ثم 
لرواعينتا الدم مدا تسمك لر أيدينا ييمولون العجلة عل ايدتأم ؤينلون 

تمر.

—ت \ذا/و\رة والقصة التاريخ عن احر موصع ي ء؛د* محمد الشيخ وتال 
أوايلادللأمم وأخار نمص مُ حيث س اك١ريخ س شيء المران ي س مل٠ 

الرملبين الوتانع صياق ل نحلت والمر الايات مي ول،ا احوالها لمعرفة 
اثصل محمد ؛< حاء بما للكافرين إندادأ *؛هم تعال اث متن ليان وأتوامهم 

بترتسهاقمة تذكر لر به، المرمتئن وتلوب لقلبه ونشيتا وملم عليه 
.فيها!)٣، العبرأ موضع يذد ؤإنما وتفاصيلها 

\٠٣ص ١ ج رصا رشيد مد النار؛ تمي )١( 
. ٣٤٨. ٣٤٧ص ١ مد : الماص )٢<المرجع 

٠٢ ٠ ص ٢ مد رصا رشيد محي المنال؛ تمي )٣( 





الخقا؛|ا المآن لتمص ورصنه تعال مله يرمحى أن بمدا يرد *ل 
ثانممنك مص ثنن ؤ سماته وتوله ، ١٩النق لتوالثنص غدا وإن 

جمدنم الخئ مص ،ئ إلا الخكم سماته وتوله ، ^١٩٠٩٢

1الاخار بجزتات الاعقاد عل للحمل ولا I موله يمحي وعل 
ا؟ السلم عتييت نحالف لا ذلك وأن وتكدييها جزثٍاما من شيء رد اباحة 

يالد خلف يه صيح كإ يه بمرحوا ولر *ذا ينميون وتلامينء كان ان 
.ت وجدى زيد محمد الآصناذ تلميذ* يتوله يذكرنا ؛♦واص اللحي؛ رمحالته 

تأخذيرتثفمحنة مة منداكرمحن بالمب الأملأم الشرق وقئاتحل 
السرلوجيا*ذ• عل افٍإوقف م؛غ اiادية صده محن ؤيقتس الخلمية محناعله محن 

أتمرمحنالامحر يرى لأنه بكلمة يبس تلم تيها اثلأ دمه ووجد الامحاير! لم ع1 
إللرا وم محق كائة محمرأخوانه لن4 محت؛؛نتا الإلخاد امحبلن ولكنه نحاوله أن 

هف•عل وقتوا وشعراء تماب الإمحسلامحيه البلاد ي تخ وقد ، العلمية يرجته 
محتالاممل دمحا لمولها الأذهان ءٍتون فأخنوا محربم العلمية البحوث 

محنأويتقوا يتايرا أن من تهاديا امحمالهم غر •|1 محمارحن غر وقماتدهم 
الأرضءص.

خلفوالأمتاذ عبئ• محمد الشيخ قول ب؛ن كرفارق نرى لا أنا والحق 
٠والهداية سلة وعي ونحييل تمثيل I أما القرآن مص ي القح ياي فإن اه 

.( والهداية للعفلة وعي للواتعو٠ختلتة محالغة أما I اءد خلف ورأي 

. ٦٢الأية س محران آل )١(-رد؛ 
. ١٣الآ.ة س الكهف )٢(-ود؛ 

. ٠٧الأية محن الأنعام مرر؛ )٣( 
محياكابمات ل الترآن محدب محتال . ٢  ١٩٣٣/ ٨ /  ٣٠الأرام جددء )٤( 

•لجدي زيد 









هيت، مجزأصمم آم بمدمم يبمن بمله يأتوا أن كله مدا يعد وعجزوا 
ومشتذلك لنا بت يعدهمم من وعجز ؤبمجزهمم إعجاذ• ممم العجز بمدا 

,التئامه يوم إل اض مدا عل القرن إء1بمأز 

وكانالخدة العتلة الدرّة أرياب يه وتال جء*أ السالمون -هدا تال 
النفرتحكيمق ممجهم أس من ذكرنا نط ^٠٥^١ . مزية ؛١^١^، لقولهم 

بماءنرقأحكا«هوالعجزاتحارةةلها؛زءمهممحكمي٠لأيؤس عند العقلوالعقل 
أحكاممخالفون يالعجزات أيقؤلون تبلل ي تالية ار الدرّة ارياب توتع 

فأرادوا؟ يتمون إليه الذي الدين فيخالفون ينفوبما أم ، يؤمنون بما الي العقل 
أوإعجازا به تكون لا ها يتأؤيلها العجزان يعص فأنكروا الأمرين ض الخعع 

اهمحمدصل نيؤة خاصة الثيؤ؛ جرئوا محبمعرداأجم أا يتضعناأمانيئروايتها 
القرآنيإباتإعجاز كله مدا تعؤيص فأرالوا العجزان كايسمامن وسلم عليه 

صلالأحرىلنستا العجزان عن مت|م نقص الأعجازكد بيدا الإشال؛ واءلالة 
.وملم عليه اه 

والعقل٠ يالعقل إبانه يكون أن إلا أيرا الكريم القرآن إعجاز وحى 
الأنالعرية والأمم I الراض ممض محي الشيخ الأتمر الأمتاذ تال وحد. 
عمرانقضى وتد العربي، الطم من الإعجاز ينتهون لا حلت أزمان ومن 

،الإيراك عدا بسب بالقرآن ؤآمتوا ٠ اللوى ملريق أيركراالإعجازمن الذين 
الربتحدى القرآن ان :- فنقول عقلية الأعجازأدلة عل نقيم الأن ونحن 
.اه!١١< عد من انه عل يدل وعدا ٠ عجزوا واتبمم 

صلمحي معجزة تكن واب 1 القاعرة الرحٍي؛ عٌالعجز؛ القرآن أن بل 
تولابلع وما عقلية معجز؛ وعي القرآن ي إلا القاعرة وملم عليه اه 

•ابوصهري 
نهمولم ترتب فلم علينا حرصا يه العقول تعيا بما يمتحنا لم 

١٠ ٠ : ص الرم مض محي : الكئيم الترآد رجة ي يحث )١( 
. ١٣; ص الرم مصض محي تتديم مكل حض محي ت ضد حما؛ )٢( 

٤٠١٦



معجزاتلكنت وقد ٠ اكرآن اعجاز عن شالتوت محمود الشيخ ؤيغول 
الذصفيها وسل ؤبمول العتل مها محول عتلة لا حب خوارق ند الرمل 

لامحلء1ءة تكن رمالتهم!ر لأن وذلك دائمة لا مغرصة بالتمرواكدبرولكنت 
. ٢١١!خالدة ولا زممم 

عليرددن مته ينمرص الكريم يالقرآن التحدي ونوع يتوا أن بمد وعم 
الشيخفيقول الكريم القرآن لعارمحة العرب عند الدواعي توغر عدم زعم من 

ومجالنخو؛ تشر الق الصادعة الايات _، بمل يتحدامحم ولكن I عبد، محمد 
عصرق وينوما أمالمها ي عرفهم ورموخ اللاغت ل كعبهم علو مع الغيرة 
ب؟يارون كانوا حق الأيام عثله تعرف لر ارتقاء الكلام دولة ب ارتقت 

ثمالأمواق ؤيقيعرن ايجاسر لدلك ؤيعقدون ؤيغاخرون ؤياعون ؤيتنامرن 
ولمللمعارضة احدمتهم يتمد لم يا ومع الأفاق ش اخبارمحا بمليرون 

امتاذءرشيدرصاكلام اليد ليواصل I الناهضة إل مماتعهم من بليغ يمص 
،المتهم باسلان العارضة عن الاعرانحى من مالكن تواترعغبمم بل ا فتقول 

،ب؛وُبمم ونحريب بامتافهم دهانهم وسفك اسلهم يامنة القارعة إل والفزع 
علبجتععوا ان وحجولها معد وغرربي وفحولها فريش بمار٠ الأجلر يكن افلم 

محامعمجن وغيرعا عكاظ برق فيها يتارون لكنوا الي بتلاغتهم مورء تأليف 
إلصناديدهم من الخميس بعد الخميس سوق عل هذا ؤيوثروا هناحراتمم 

j رضي ٠ به آمن ومجن وصالم عليه اه صل محمد لقتال يثرب   I ووراءبدرواحد
بجوار•لكتوا الدين اليهود ي يقال هدا و*<ثل ؟ لهم عا متهلل ذلك لولكن الخندق 

عليهترمه مغرم إعانة إلا قابرا وأعراضهم وأموالهم ديمم عل فاممم للينة اق 
الدتعالأن ملث، فلا ديارهم من اليف بقية ؤإخراج ثنالهم إل انحعلرو• حق 

ممبلغ؛ illJ؛حد، وهوتعال إليها الشر يرتقي لا يرحة إل الكلام هدا رفع قد 
. ٢٢١!فدربمم لأعئة والااك ، است٠لاءتهم 

. tVA; سلتوت مح،ود ت رشربمة ء؛نءد؛ الإسلام )١( 
١٩٦- ١١٠ص ١ ح رضا رشد محمد : ايار و(تفر 

٤٦٧



يإذؤ الأيت س دلذحننلواه ؤ تحال ثواثد؛وله اليدرشتيس محبمد 
بنفإ نهدائ وادعوا يثك بذ سوية ءتبنا»اترا عر  Ijjثنا؛نثب م كتم 
ومنI معول منلواه ولى هظوا لم قان نابنن كتم إن اد ئون 

يؤسلا س لمع نعه  otءل|بمورتأديله ونل نزوله عهد ر الغول يا فاممة 
نيضيهااسزوئغومالرءان7،

معارصةعل الخومحى من كان مما كيلك الخم توار ا عبمه مد وتال 
لابمتال*دءرا«ويأ،ٍاو،را هريها الوماثل واكاصهم وسلم علته اْد عل الني 

مهموكان ا،تلاءمم، ملغ عل ذلك ي ؤاتتاتم اه الأمارعن ي وتكدبجه 
السلطاندعومم الذين والأمراء معاندته عل اللك عزة تحملهم الدين اللؤك 

،•تايعتم عن انويهم ينمخرن الدين والكتاب والخياءوالشعراء ءناوأو4 إل 
\لخ1نرأذهعن استكبارا عليه هنواعم وامالوا ُلناومته ق أولتك ُبميع اشتد وتد 

وعر•عوعنانياملاثهم لعتاتدعم ومة آياتهم أديان من عله كانوا  Ifوتمسكا
يخراىاءهمويدءومملرءالأسبم

ذلكممللأسويهمبالإيانيلي سةكسن 
أناس،لاءتهم بكان؛ي اوبغثرصورمن،تله الكتاب ذلك من اتحرمور؛ بمثل 

يهماأتى مثل شاءوالآترابشيءمن  ١٠العلهاءوالنصحإءُالل،ناءمن يجمعواإله 
الدعو؛.صاحب ؤيمعموا العجة ليبللوا 

التعديي الترم وباج التحدي زمن •لول ح انه النوار الخم جاءنا 
كلعل العليا الكيان الوين للكتاب وحمت بالخية ورجموا يالعجز اصيوا 

.|>م الأحكام مع عل العل حكمه ومحي كلام 
ولريعموموجوي؛ متوفر؛ عندالعرب الكريم القرآن معارغة فيواعي إغن 

مثلهبور• أق سارمحى له وجد لو إذ ا الكريم الترأن ممعارصة ممم احد 

. Ytj ٢٣الأتن : الزأ )ا(-ودت 
 J^١٩٧ص ١ ج رشا رشد ممد ت التار ر٢اتم

.ه،ا-أ|ا ص بم محمد ت التوحيد رمالة )٣، 

٤٦٨





الالذي الباش الكتاب •|الا الدلل وتام العئلص ١^^٠ تبمن* ضت I ؤيتول 
رمحولوملم عاليه اه صل محمدأ نستا آن التديل ساوله اكنيرولأ عاليه بمرض 

التزلالكتاب ق يرد ما بجميع والإعثتاد يرماك التمديق نيجب خالته إل اه 
خاتمانه الكتاب وقدجاءق مبة وصته محيى من عنه ثت  ١٠والأخذبكل عاليه 

|>ا<.كيلك الإممان؛دلك عالما فوجب الأنبياء 

لأمريناد انزله وتد I الكريم القرآن عن ثالتؤت الشيخ وتال 
عنهوالتبليغ الرسالة دعوى ق الرسول صدق عل دالة •؛عجز؛ يكون ان احدهما 
.، !١٢صبحانه 

ماايدان التام مدا ق ينال الذي والخى I هذافينول اليدرشيد ؤيثثت 
.وامله ممم م زمان لخال مناس، كان الكونيه الايات من رمله به تهال اث 

منعلى ثم عهيء في الايات تلك ساهد من على الحجة ونامت 
ثقةوان صتضلح التل صالملة ان تمال اث وقدعلم بمالم من الخبرين صيق 
علدلالها وان ّضما ماللته انقطاع بعد صيط ولا به الناخرين بمص 

دائمةعلمية الب؛ن خاتم رصالة إنبات عل الكيرى الأية فجز متنكر- الرصالة 
اليالبة الأعجاز أنواع من فيه مما للخلق انمجز الكتاب مذا ومي تضلع لا 

متتلأوكان وهوشهيد مع الالش لن يينة آية  ١٠٠٠واحد كل ان وبينا ذكرناها 
انالعالن برب يزمن الظنليدإذلايصورعاتل وقيود المائية اسرالفلريات من 

الأمالؤبهذا ل المعاق مجن المنح القدر هذا عل الشتمل الكآتاب هذا يصدر 
وحنايكون أيماإلاان ملم ولا ام رجل من المال من المح والنظم البديع 
يأتواان عن والخن الأنس بمجز جزم وقئ به ناهيك وجل عز الرب به اختمه 

صلممد نبوة عل متقالة حجة الحيي فهذا مثاله من سورة تحداهم ثم ممثله 
■۶الأنوا تلك محن نوع هروكل ما به اكمحدى عن اكنلر يصرفا وملم عليه الد 

.١٠١ص س محمد : التومد )١(ومحالة 
،UVص ملتوت محمود ت رشؤيمة هتيث الإمحلأم )٢( 



















>'شًالذوبم
او؛٣^١٣ Tjjبى او وحا إلا اذ،وونئ\}ئئ تشر كان ىرااىأونا ،ال 

إئاؤ سحانه وقال ، ١٩حكيم عئ إئث تناء تا ياديب ئوحي رنرلأ ئربل 
إيراممإل وألحتا بمد؛ ض محٍواكئيى إر أنحتا كنا إثثك أنيا 

زنادرذويوص زائوب وصص والأنياب مينئوب ؤإنغاى دلن-عامحل 
ولا\ويوأوأ،ايم إثما م ؤ مسحاته وتال  ٢٢٩يائيديورأ داتءثا ونليناذ 

وحينوإلا إذ ؤ مسحاته وتال ، ٣٩تيروذ نا إذا ١^* النم تننع 
•ئوض^،

الإدارةأوسمحرص محاءمواءكان 
الإشارأالوحي امل : الاشمهاتي الراب لأل الإلهام. او الدالة أو 
سلعر يالكلأم يكون وذلك وحي، اص تل السرعت وضمن سربمة ال

بمصؤيإثار؛ التركتب، عن مجرد بموت يكون وتد واكرض اللمز 
.وباعاة>•، الجوارح، 

٠١; الأية : الشورى مور؛ )١( 
 )T( ١٦٣: الآ،ه : اكا* -درأ
 )T( ٤٠: الأة ; الأنما، -ورة
٤الأيه اكبمم —ورة )٤( 
٠٢٦ص الأمغءا؛ي الراغب : التوآن غيب م الحريات )٠( 

٤٧٩







الذيالإنسان ش بمح ان مواوز الحيوان عالم محذار صح ؤإذا بحانه. 
اوى دخظام آدم ض ولمد ؤ خلقه كمحرس ءر يصله دبه كرمه 

،.١١ه ثئضيلأ ■^1 ممى عرمحير وصلنائم الهثات بى زالبمب.ددرئ-ائم 
عذايعلل ؤينم 'سحانه الد بوجود محئومن يمر المليم العمل دام وما 

فإنهمله من والرمل الأنساء ؤإخوانه محمد. برسالة الأدلة اصتقراء وبمد 
ذمآمن الذين الرمل أجرأدلتك رتل كتف • الدحي بوتوع شك ولا يذس 

بومكه.بمدقهم، العقل 

واحكامهيسندآراءه من بض لهؤلاءالأساءالحدالفاصل لايشت كيف 
اوغيرزيادة من ربه من وأحكامه يتملتشرمه من وبين عندنمه من دقوانيته 
.نقصان 

رالبارزة الممة وكونه ومولأء مولأء بتن الفاصل الحد هذا ولأعمية 
جهدأوبذلوا وهوعه ر للتثكيك الإسلام أعداء ّس التشرمات تلك وزن 

بيتهوالخلط حقيقته على التلبيس اجل من ، وتمحل تكلف ر شاتا تكربا 
لإزالةشبياتهم وسلهلوا أيضا الصرع وحص بل النفس وحديث الإلهام ومحن 
ومقمودمحمملفهم إر مدا يعد ليصلوا ه حياته من الفاصل الحد مدأ 

ليسالتشرمية والأحكام المباديء من ه محمد إليه دعا ما أن فكرة بترسيغ 
نونقتلنئوا ثريدون ؤ كله الإملأم عر بهيا ليقضوا الداتي)أ، تفكيره من إلا 
.الكاترول/٠ يلذ ثودأ يم داف ا؛ماجبم اج 

العلياالزلة مده الملمون انزله إنما الكريم القرآن أن ذلكم 
انهإثمامولإعتقادمم المكانة تلك قلوبهم في وحل أحكامهم واستمدوامنه 

وكدا، للناس تبليغه إلا لحمد. وليس وتشرمه ومار صبحانه اث كلام 
ايضأفهي القرآن ذلكم من ونظامها أحكامها تتمي إنا كلها الإسلامية العقيدة 

٠ ٧٠الأة ت الإسراء سورة )١( 
صالثور رمضان صمد محمد ت الكونية النيتان كبرى )٢( 
,صورة )٣( 

٤٨٢





الذيلناذ نشت يشه إلنا بمولود أئهم ئنلم ولقد ؤ اءجس 1نان 
•، ^١١يذ خني بمال لغدا أغجبي الثب يتجددذ 

للاّلأموكدا هرأ أممر وعم الحديث انمر م الأعداء دجاء 
يخدعواحى - وزعموا أخرى سها التدبمة الشبه عر فزادوا وأعله 

.الحدث العلم عر تقوم إنما محي• شبههم -أن امامهم فكرثا المنهزمن 
ولميكتب ولا يقرا لا أميا محمد لكن ء قولهم شثهاتهم من ولكن 

نمهز تكون أن إلى الأمر هدا ي بمكر يزل لم دلكته فيوفا يكن 
عشيالقضأء الكفيلة يراعا لكن عقيدة المتم التدييمر الكشف بملريق 
قامالش والدعوة محمد عر النازل الوحي ب إن ا وقالوا ارأ، الوثنية 

،انمرع!١٣، داء من ينتابه لكن ما هو بها 

الإليه الموحى الني ننس من بمتض لكن إلهام الوحي إن » لقالوا 
باليإيمانه وتوة الهلاءر٠ ومريرته العالية نمه منازع أن ذلك ، الخارج ُن 

يكونللينة ورانية وتتاليد وثنية مال؛ من صواها محا وترك بالته دبوجوب 
ال؛اءلنعقله في ؤيحدث ذمحه ش يتجلى ما اكاثير من حمكها في لها 

محنعليه نازلا إلهيا إرشادأ وجؤبه بمتني محا فيتمرر الروحية والأحوال الرؤى 
عالممن مالك انه بمتقد ذلك يلتنه رجل له يتمثل أو وصاملة بلون الماء 
مبمتقدء ما ؤسع يرى ؤإنما ، ذلك يتول يمعه وتد ، الغيب 
مفناعرمن مجظهر عر الذي الخام م ذلك مثل ؤبممع يرى كا ، اليقنلة 
فيالتي كلام من الني ؛٠ يخر ما فكل ، الأنياء جميع عند الوحي 

.عتدء صالق حبر فهو ، سمعه على ألأناء ملك عن او ، روعه 

.١٠٣: الأة الحل -رد؛ )١( 
ار—لأنشكيب تعليق من متودارد لوثردب ت الإملأم الخالم حاضر )٢( 

• ٣٤ص ١ ج اض المالمرجع )٣( 

٤٨٤



عماّمر• ش محمد محلق *ي نشك لا نحن الماديون هؤلاء يتول 
منجاء شيء ب محلتس مه من ذلك منح أن نقول ؤإنما وسع رأى 
جميعيمفه الذي والهليعة المائة عالم وراء انه يقال الذي النيب عالم 

عندنايثت لم أنه كما وجودء عندنا يثت لم شيء الغيب هدا فإن التاص، 
عرفنابما المعتادة غير الفلواهر نمر ؤإنما ، يالمحال ؤيالحته ينفيه *ا 

.، يثت!١١لم ما دون عندنا وست 

القضيةتلك في المائيين القوم أولثك نجادل نذب لن ونحن 
مادةللثيء يكون أن اشترامحل وعو ، الامحل في معهم فخلافنا الفرعية 

أنذلكم عليهم مردود شرط وهو ، وبوجودْ به الإيمان يتم *حش محسوسة 
نحننتهليع مادة له ليس ما ضرورة وجودء علم وقئ يه الإيمان يجب مما 

فيقالوا إنهم ثم احد على وجود، يخض ولا الحياة هذء ش لدراك٠ا الشر 
كذلكالأمر دام وما I يتقيه ما عنيتا يت لم انه كما I نقالنا كما اليم 

وقديتقيه ما يشت ولم • ثته  ١٠جاء إذا واجبا يكون بالؤجي الأيمان فإن 
.به الإيمان فليكن كان 

الأوربيينمن الإملأم أعداء شبهات إلى الإشارة من ضدنا ؤإنما 
الوحيقي النزاع معالم تحديد إلى الوحي قضية م الحديث انمر في 
•راعياتهم الملمض محن 

عماتياصتقراء من أيركوا الذين النفر حميمة مدا بعد ولتدرك 
،تا»لأ،ا سونا وثبوته الإعلامية الشربمة م وامميته الو*م منزلة الإسلام 
علميةصبغة من به شايوما وما الدين أعداء شبهات على هذا بعد واغلعوا 
الحديثةالغربية الحضارة بريق كاد أو بمر. ذب من بها لينخل.ع 
.الزاف 

وأعيانهمالمسلمين بين الفجوة تضييق - الإسلام -وديتهم فأرادوا 

٠٧٠صى رمحا رشيد محمد ت المحمدي لو"مإ ا0 

٨٠،





الوحيياتيك كف مثل حن . تال حث الوحي انواع من معلوم 
عتيفيفصم علي أصد٠ لجو الجرّما صلصلة مثل يأتيتي أحيانا 1 فاحاب 

مافآم فيكلمني رجلا المالك، لي يمثل وأحتانا قال ما عنته وعيت وتد 
يشمكلا فهدا ه)آ< ثكلث ترني  ٥١نكلم؛ ؤ أيضا ذلك ومن €>ا< يتول 

القاصر وصف فهو I نفه مجن الشخص يجد• عرفان I بأنه الوصف كك 
.به القول يمح 

بعفنأن ذلكم ، يصح لا ٠ اث عند من بأن4 اليقين ح I قوله وكذا 
بلعند• محومن ومحا اث عم من يان• عرفان من تجد• ما تتيقن 'قد الغوص 

فيننوصهم في الموصومون يجئ• الذي الوسواس فما الثيهيان ص عو 
الوصوءفي بتقصيرمم لهم الهي نبيه انه منهم اعتقادأ إلا الديي الأمر 
ذلكمومجا . صنعا يحنون أنهم يحبون ومحم ومراُت، مرات نعيدونه مثلا 

الناصنللث، الناص ي تءار>ماصن تال الشبيان ص الأ الوسواس 
الناسصدور م ثدسوص الذي الخاص الونواص نر س الناص إلب 
.٦(زام الجة مذ 

ال- نهار اءد رحمه تيمية ابن يقول كما - الرسول حالف ص كل و٠ 
حجةب وله قاله ت٠ريى١لأنiسفإنكانسنيمقد٠ا و1 العلن عن يخرج 

كاحتجاجهمميتا الحق ص بمي لا الذي النلن غايته كان بها يستدل 
وكانا1د ص انه اعتقدوا إليهم القي أوحهناب كاذب، أونقل فاصد بمياص 

أ>أأالقيان لقاء إص 

صالشخص يجي• I الوحي م ب•* محي الأستاذ تول أن ثم 

لاJخاري.واللنغل والترمذي والموطا ومسلم البخاري احرجه ر١ا 
. ١٦٤الأيه محن ; ا• النسمحررة )٢( 
•الناص ور؛ - )٣( 
وابنهتام بن الرجمن ب لترتب جمع محب؛ لأبن المنادى مجموع )٤( 
.٦٨. ٦٧, ٢٠ ١٣ح ٦٨- ٦٧ص  ١٣بد محمد 

tAV





منالشخص يجده I او ا أنمهم ش يجدونه I انه اار"ر عن اكسر 
ميالدين عل مطلية الني ريح أن ٠ همد• الشخ نول لكدا ٠ ه نف

نيريلا ا ،؟! ١١٠ماتله يتفصل الؤحي علته ينزل أن نز، من جملته 
الؤمأنكر ممن المتشرمن شهات محتأثرأ يكون أن إلا سا لهذا 

خارجس لا محي ص من نابع نفي دم أنه وزعم منهم الإلهي 
.ذاته 

نيقولالوحي لنوع إمكان عن مدا بعد ءيد0 محمد الشخ ؤيتحدث 
غابما وانكشاف ا الوم ) الرفان من النوع هذا حصول إمكان ما أا 

عندفهمه وصهولة ، اه يحتصه لمن عامنهم عن ر المصالح من 
أنؤيحب يدرك أن يريد لا من عر إلا إيداكه يصعب مما اراء فلا المقل 
.أ)آ؛تفهم لا أن عر القيامة نفه يرغم 

إلاووصرحها الوم حشقة جلاء ييرك همدء محمد الشيخ دام وما 
لفالمنهج عر يثتت ان به الأحرى فإن يفهم أن يريد لا من محي 

وتلاميذهيأتي لا وان والسنة الكتاب إر المستد للوحي بتعريفهم 
يجدونهI أو I نفه من الشخص يجده عرفان ٠ مل فيها يتكرر بتعريفات 

منذلك إر وما ا لمعه ايتمثل ٠ وجداني بعلم محشرنا ٠ * أنفهم في 
حيثالحديث انمر في العلم رجال إر التترب بها أرادوا التي الألفاظ 

جاءكما للوحي الصحح التعريف عن تبعد ما بقدر لديهم القبول تلض 
,الشريفة النبوية والمنة الكريم الكتاب أيان إمنقراء ومنيه عند 

أيت افلت الرس إمكان إسات في حديثه الشيخ ؤيراصل 
ولافكر غير من لنيره ينكشف لا ما لفلان ينكشف وان الرم في استحالة 

متىالننلر، وماتح الفكر وامحبا فبل من ذلك إن العلم مع مقدمات ترتيب 
اكممة؟عدْ محيرته من العناية حفت 

ص٢ ج رمحا رميي محمد ■ المار;نمير )١( 
١٠٩صن عيد• معد التؤحيد; رصالة )٢( 

٤٨٩









صعقاوان دوائهم تثنى القلؤما امراصى ان عنه يحدثون ما وصحة 
شالمنكر ومن بمقالهم ناحل الش امعهم بالقوة؛ي ينيل والعقول المزاثم 
.، ١١!بمخل الظام ؤيطيم ، معتل من المحح بمدر ان الديهة 

الحجةغم جديدة أحرى بحجة هدا رصا رشيد المد تالميده ؤيثستا 
بلهم بوصفه حجتهم شأن من متللأ به يته -> ٥١٧١كان الش 

 Iكتفون ي I تمثل واما 1 - ت vانهبقولهم إساته ر يكتفون فكانوا الاالث
العلومان اليؤم ونقول تصديقه مجب الصايق به احبر وتد نمه ي ممكن 

بلالمقل إلى وتربته إلا غريا الغب عالم أحار من شيب تق لم الكونية 
محيافي الخشامحدة المائية الإحتراعااتا عن فلهر بل تقريبا الحس ؤإلى 

فإذافقط غريا لا ، المقل نفلر ش محالا الجمامحم عند بمد كان ما العصر 
ترىلا غازارتs حتي٠تصير الكيفة الأجسام يحلل الكيمياش الألمان كان 
فكيفابطعها كالجامدة فتكون اللعليفة المناصر ؤيكثفا لعلمها شد؛ مجن 

المغليمةوالقوة المن، ذارت> الأرواح من وهو لفه الللiح تكشفا ت،نُما ي
دع؟ مثلا الألمان صورة على هيكلا فيه المنثة الخالم مراد من باحده 

منالرمل به ا"؛مر مما شمحاء بوجد لا الص الجمة الكهرباء مخترعات 
ومحل. وحده المقل من لا الحس من يقربه له نفلير وفيها إلا اف> عالم 

الأممعلماء من الألوف■ يشته ما ودع ؟ للملأتكة مسخرة قوة إلا الكهرباء 
كمورصور ر الماص لبعض الشر ارواح بمص تمثل من كلها 

.|>آ< الأجساد 

يعرضبما الو-ص ونوع إمكان على بمتدل أن نمل لا للمس 
بلؤيسمعون يرون انهم حيالهم م يتمثل حيث حاصة بامراض للمابين 
نقبللا بواقع الحقيقة في ذللثا من شيء ولا ؤبمارعون ؤيجالدون 
وليسحقيقة للبي الوحي فوقوع الوحي إمأكان على محيا بثل الاستدلال 

١١٣— ١ ١ ٢ صى عيلء محمد ت التوحيد رمالة آ ر١ 
,٢٢١- ٢٢•ص مدا رضا رشد محمد المار: تمر )٢( 

٤٩٣





؟تفض ونيه ، نحيا ريه وجدت ت , . ازاحر المحيط ني الننازرا، سح 
بهااتمال وشدة للكاتنات الؤجؤد تدبيررؤح أن إله النظر لنت يجب ومما 

الخفاءفي يها اماله يأخذ ثم ، الأحياء من الدنيا الكائنات في تكون انلهرما 
إلايه باتصاله بحمد ولا صه مستقل أنه إليه فيخيل الإنسان إلى الأمر يمل حض 

التكاد وتأملها تفاحة محن بدرة يدك في حد . الروية يإتعام النكرة بإءمال 
مذ*إن نل محن ذك رأيت تكن ولم لك نل فإن ، الميتة الحماة عن تفترق 
يصيرحض النمر في النيات عدا ؤياحذ ، فتنبت الأرمي في نرصع البدرة 
داريجهالشهي مذانه في التفاح ثمر عن زعوره تزركفرج نم شجرة 

بالإزدزاءواتهمته محدثك لكذبت ، الحريري ومحلمه الوردي ولونه الثذي 
وحودءاعن الغافالة البذرة هده أن تعقل لا لأنك ذلك . . والحرية بك 

يغرصالأيل وميق جذير عن بالماء لسمت الأرض ش غرت ض ت-فرج 
.. محطحه إلى يرتنع ولا القومة وأملاحه الذاتية مجوادء  s_JJa_الللين في 

تغيروضعأن حاولت ومهما ، والور الهواء متْللما صهلحه إلى يرتفع والثاني 
عالةله ليس الذي وجد* الأمر مذا ألتس • • تتهلح لا فإنك العمؤين *ذين 

العضوينعذتن س لكل دس ؤار ب العام الروح فعل عر يدلك هعغرلة 
؟الإبان في وخليفتها لأداء فيهما ا وجودممن بد لا اللذين موصمهما إر 

النياتلهذا العامة الحياة مداية عر يدل وحده الأمر محذا أليس 
الأستاذوحدييضرب تم 1 موصعه؟ إر عضوفيه دفعهالكل وعر الضعيف 

منؤيتتتل ءل؛اءها و؛عاس الحيوانية المالكة مجن مثلا النباتية المالكة مثل بعد 
الروحمن ُددأ ثتلش لهل الإنسان إر وصلنا ولقد I - : الإنسان إر مذا 

يمكنفلا الجشاض المدد أمحا ؟ والحيوان النيات يتالقا* ما نحو عر العام 
اكحاوبمن عينيك بالورية في يحدث ما تدري ولا بصم فإنلثالأ فيه التشكك 

اعوالإتالضيق من بحدنتيهما ولا المرثيات أبعاد حسب على والإلمامحل 

.النول! I ومنردعا الحيتان يه ينمد ]١( 







منعم ؟ا الجهد؛الماء بمد الماء مم نل من *يا أيس روحاني طريق 
ولكن. الحالويت الميرست الكتب ر تلتاء بما العلم س اكض لمن كيلك 
يأتهIممرا الألماني الدممود اعالن ان ط اي م  ١٧٧٠ب ط المالم 

مرمحوجاس الخواتي المغنايى اسما• الإسان ،ي حيؤيا محسالأ اكتشف 
ثتوتال المناعي التنؤيم يوامعلة حماممه دمرفة الميال مدا وجرد تحقيق 

عتلامنا كل يامحلن م ان اياخنمن ليي الأولية المعارف عداد وصاري احيرأ 
الإنسانللي يوحي عوالذي 0 مجالا واومع أريع الخالي عقلنا غير مستقلا 
يدبرعوالذي البامحلن الختل ومدا والغي النكر عن ليتها• الخلمة يالميول 

اياطنالختل مدا . عطب اعتراما إن ؤيمالحها وأعماء• ج؛نمانهويديراجهزته 
ساشرأاتمالأ الخامة الروحانية بال>يا؛ متصل يوجوي• سان الإنيحس لا الذي 

صاحيمعر بمكسه أن ؤيحاول العارف مجن يرحنه يناسب ما عتها فهريتلقى 
بمصندوصل»ي ن i٠الاالختل مدا يكون ،^^ الإلهام٣٠٠٣طريق من 

إلىحديي• صريمة لإيمال الخام الريح يستخدمه بحث رفيعة ترجة إر الناص 
الباطنالخقل ينكر من القراء محن وجد إذا • ؟ اليبما حاجة م هو ثب 

لإتتاعهوسيلة ص لنا فليس . . مباشر• الروحاني يالخالم اتصاله ي ؤيتثكك 
التتؤيممسالة م الباحثون الخلماء كتبه ما زاءة في للتومحح بلغتم إلا 

انسمن كان فإذا الصارم اللي الأسلوب عر \و\ش والختل المخنافي 
علىالإطلاع من أنمهم اعناء •ع الحقاتق بهد• التكذيب على يتجردون من 
عددمحصوريجافيها أن الحهناتق يصير ولمس وحدهم امة فهؤلاء فيها كتب ما 

•، ١١٠الجامدين من 

أرادانم نقول أن إلا وفكر• ذمته ملأ الذي دليله على تول ص كا ولمس 
لوداجيازهم بمد الناص لكل الوحي يإمحات الوحي ينكر من ٠^، يرد ان 

ومومتملم  ١٧٧٠سنة اكتشف الذي اياطني الفل طريق عن المموانية 
ا؟ مباشرا إمالأ الروحانية بالخ-ا؛ 

1،٠ا- ص وجلي ز،د صمد : والأملاح الهدايه من الإطدم )١( 

٤٩٨



دامما الظار للمل الوحي حصول إمكان ينع الذي ما تدرى ولا 
وليس- الاكتشاف التاليم؛هذا نض ادا'لن-ءليى ليمل الحمول سكن 

يكونأن إلا له آحر يلوض عن نمث حش مدا بمنع ما الظار العمل *ي 
والاستغرابالدثة ير وما الحديثة ال|رالمية الإكتنافات *لريق عن الإتيان 
الإتيانيكون أن إلا - يولف لم موجديد بما الأدلة مجن الناص الق  ١٠وتغيير 

الزافالغربية الحمار؛ بريق بهرإيصارعم من نموس م مرالمؤثر بنحرمدا 
الإمحارمرحلة ؛ي مي علمية اممشافات محن حد ما فكرمم حركة وألف 

.الثابتة الأصلية للادلة معارصتها عدم عن فملأ والتجربة 

تالدم ونوع 
إمكانعلى الإمتدلأل بعد الحديثة العقلية المدرسة رحال ينتقل تم 

نوت>، الني، د؛وع إعان ش دلل فلا لقومه إنات إل الوص وقوع 
•دلتله لكل ل دفوعه 

فبلعته نقلنا، بعدما فيقول حاويثه لقرب الأسناذوحدى بقول هنا ونبئا 
جميعون، امة كل سلافي حدث وعوالذي *ذا حلاف يعمل كيف معلرر٠ 

انهمجعلنأ والغضاتل الحق داع1لى محن محل الأرض تخل فلم • • ادوارالتاريخ 
تعميمسيل ش للموت ه نفيعرصن فترا، الهمة مدء لأداء ٢ ارمزأ 
الدنيافي الزعد ص الصالحين ت متعا والضراء  ٠١٠٧١ويص؛رعلى دعوته 

. ٢٢١!سيله في يقتل أو له تصدى فبما ينجح حش المقر ئيثار والتوانحح 
الوملفرع ُ من التوحيد الة رُنر فملأ عبل محمد الشيخ ليضع 

بنرلوغائب ساعد ميز فإلى الناص يمم أن بعد مدا فيه شت I والرسالة 

محمدصدنا وفا؛ مد الرسل بهؤلاء وجدي الأ-تاذ يمحي من نددي لا )١( 
الرملص بمي• الأرض حك وئد ٠ س رّول ياي نومن لا الدون كس 

•. محا وفا؛ بمد إثاته عموم بمح فلا فرنا 
•١٠ص•' لجدي زيد مسد • دالإملاح الهدايه دين الإّلأم  ٢٢١



يرىالذي ظامرللناس ريه عن يحم  ١٠٠٠كبمدته ني رسالة مر الدلل ٠
،دي4ءنابيانالأياتابتديىياّاضا م اه اتاء ما يئبمر حاله 
ءنزسواهاممص . ارسالأ عر الكلام م الأول الوجه م -لف يا 

ا—تورمحا الأنياء محبمن ا يمين إر الأنياء ثم.ءدم ايواتر٠ ؛دلهلها المثة 
لماتجرأنهم جاء؛٠ محبمما سممالمص الدمّكإ؛رايم شرائط المرمتهم 

احدبمسهم ولم يالاممرمالأ ولا ميعانا يالأقوى محنهم بم؛وا فن يكونوا 
الألينمن يكونوا لم الأمرأنهم وغاية إله مادعوا علم لتعلهمهم يهم ؛العناية 

اهدعوة ناموا • • ذلك الأن٠لاريع ونبوعنهم النفوس تحافهم الذين 
وادعواعروشهم م زلزلتهم ب يهم وصاحوا واجتايعم الملوك رغم على 
منواتاموا للناس شرعه أراد ما والأرض الموات حالق عن محلغون أنهم 

ماتشراممهم الكون م متتا ثم العارمة م؛ لونه تماعرت ما الويل 
•؛٠ جاءوا ما اباع م لأسهم الممر دكان النير م المرين؛ 

يرزأعمعليها تاثمين كانوا ما المعال؛ واحتمتتهم امحو؛ حالفتهم 
الأدلةص اتامو• وما مدا نجها وحللوا محها انحرفوا  ١٠الشتاءوغالهم الضعف 

ولااه عن حديثهم م يكونواكاذمحن أن الختل م معه لابملح صداكحيي 
لابمنيمامولس أن على ماشرعوالياس الهم يوحى كان انه عراعم دم 

كالماتصه الختله م إلا له يقاء لا ل i٠uداالمقول اثرم لقاله متى لا 
يدلأمماهاية *إذا ؤضويإغفالها رإه«الها يسن المية الأرض م المنيث 
جاءالمر انميانات تللثا ولكن الزكاء، يه وذمب الخمب غليه الزارع 

ماثرمماهيرلهامقام اه شاء  ١٠الإنساني المالم ر الأنٍاءقامت بهااولثك 

أمها؛؛كون أن يمكن فلا المعالين —لتان وقوة المعارمحسن كثرة •ع ثوا• 
حلالدائمام يلؤح الذي جوعرعا م عدا وكلامنا الحٍالة ودعامتها الكذب 

.المتدعرن يه الحق ما 

يؤتهممحات م محكم يهم الإيمان عينأ يجب سن الرمل بمنة داما 



بلغفيما الصاعق وعر يرماكهم امحرنا فند . محمد سا رصالة إسات 
<١).

-ت لها رديمحم امحم ض الشبهات بمص 
ثمالرُم إُكان لإمات العملية الأدلة من يرونه ما مرقهم ؤيعد ثم 

الأعداءس الوحي على ثب س يورد ما على ريودمم ممرن ونوعه إثيات 
ءرلهم ردثن لراد هنا وتكممي للمدرمة والمعامرين للرسالة العاصرين 

.وحديثة حديدة والأحرى نديمة إحداهما شبهين 

لرحلالؤحي هؤلاء استبعد ولما ا يشتد يد العنها فتقول الأولى اما 
تاكلبنن إلأ ندا ما ؤ قوله في منهم حكا• كما هثلهم ايشر من 
إمح؛!ذأيخيز ننزأ اءلنم ولتن ( تئزبون)٤٣^١ ييشرب ث ثاكلوذ ثنا 

بمالكيؤيد ملكاأوأن يكون أن يجب الد من الرسول أن زعموا ل'ابردف4أم 
الرّرل,لهدا ما وقاليا ۶ يقوله عنهم حكأ• كما معه يكون 

هدهردت وند ، ^١٣نديرأ منه مكون ملك أته ائرل لولا الأسواق في 
فيتعالى الد ستة بنيان الور؛لأ، _• من والتاسعة الثامنة الأيتين نر الثمهة 

وال٠ل٠يءت٠مبمولهلرذيتهم ابشر جمهور استعداد عدم ومنان الملاثكة أنزال 
انزلأذا مندوحة فلا لدلك كملتهم الأفرادمجن بمص اه يعد ؤإنما الدنيا في 

الأمرعليهم يلتبس وحيتثذ رحل صورة نر مممثلأ أي رجلا جعله عن الملك 
.أ>*أ موصعها في ثبهتهم ونقى 

مونتيهإدوار الأستاذ إلى رشيد اليد فينمها الحديثة الثيب أما 
مقدمةفي الجامعة جنيف مدرسة في الشرقية اللغات مدرس المتفرق 

,١١٧- ١١٠ص عيد• ممد التوحيدت رصالة ')١( 
. ٣٤، -٢٢ : المزمزن نورأ )٢( 
.٧ : الأية : الأرقان -ور؛ )٣( 
الأمرتمم!١ولوانرلناملكالمغي ملث عليم انزل لولا وقالوا وماؤ الأنعام —ورة )٤( 

ه./ يلإ--ر0/بم ما عليهم ولبما زيلا لجنتا• ملكا جنتا• ولو ثقنون/ح/ 
.٢٧٩ص ٨ ج رما رشيد محمد المنار؛ تمر )٠( 



شإمراثيل بتي اساء لكن كما صادثا نبا محمد لكن I - ت ترحمته 
وجودوفكرة الدسة العمدة ولكنت إليه ييرحى رويا يوش ئالهم لكن الفنديم 

فتهفمحون الأنياءاملافه راولثك كمالكنا|ضكتين ب الألوعان.تمكتن 
الشخصيةفي التضاعف وعدا النفي الإلهام ذلك فتهم تحدث لكنت كما 

والأحوالوالوحي والتجليات المرا؛ي البثري الخل في يحدثان اللدين 
م., I  ٢١١٠بابها من الي الروحية 

فهوالخصائص عد8 به مر ما واما I موله >دا على رشيد اليد ؤيعلق 
راى-محلأمة ٠ فال ثم  ٢٢١٠أنمللق الوحي اسيون به بملل الذي التعليل 
سلا ألته الموحى الني ص من يمض إلهام الوحي ان الماديتن هؤلاء 

وبرحوببالي إيمانه وقوة الهناعرة ومريرته العالية نفسه ان ذلك ، الخارج 
ماالتأثير من لها يكون وراثية وت؛ناليد وثنية عبادة من صراعا ما وترك عبادته 
بمتقدفيصررما الروحية والأحوال الرؤى عمله في ؤيحدث ذمه ز يتجلى 
رجلله يتمثل أد ، وامعلة بدون السماء من عليه نازلا إلهيا إرشادأ وجوبه 

يرىؤإنما ذلك يقول يسمعه وقد النيب عالم من ملك أنه لأمو ذلك يلفننه 
هوالدى المنام في ذلك مثل ؤيمع يرى كما الي؛نفلة في بمص ما ُسمع 

كلاممن الني ؛٠ يخبر ما فكل . الأنبياء جميع محي الوحي مغناهر من مغلهر 
.هده صادق حبر فهو صمحه على الئاه ملك أو روعه في القي 

عمامحر• م محمد صيق في ننك لا نحن : الماديون هؤلاء يقول 
عالمس جاء نيء فيه ولتس نمه من ذلك منح أن نقول ا ؤإنوسمع رأى 

شيءهذا فإن الاس جميع يعرفه الذي والهلبيعة المائة عالم وراء الذي الغيب 
ؤإنمابالحال ؤيلحمه يفيه ما عدنا يثبت، لم انه كما وجوده محدنا دت< لم 

.٢  ١٠يثبت لم ما دون هدنا وثبت ءرفنا.  ١٠؛العنايةغير الغلواهر نفر 

١٤٧ ٠١٤٦ص  ١١ج رمحا رشيد محمد ت المنار نمير )١( 

• ١٤٧ص  ١١ج- المابق المرجع )٢( 
.١٦٤- ١٦٣ص  ١١ج ايبق الرم )٣( 



نحقد الو"ص سا ان الماديون عولأء اصتتط كيف رشيد اليد ذكر ثم 
ر•مله يسع ولم ير لم انه عدا اصتياطهم ؤيصف ؤأفكاره محي نمى من 

-ت مترل المل إر تقرمحه 

محاي،هللأن الذاتي ينوره أدرك لد الءءولأ'يلاا *حمد عقل إن تولون ي٠ 
آمنا- قوله س آخرون أفراد ذلك أيرك كما الأصنام عبادة من نومه عليه كان 

الأموالجمع من فيه يناغرن كانوا ما احمت ند الزكية فْلرته وان - وصدقنا 
كفلهالذي ( ءلالب ايي ) عمه وفقر فقره يإن - وصدقنا آمنا - والخمار بالربا 

بالشهواتالاستمتاع من قيه يرفون كانوا فيما انغماسه دون حال ند صغيرا 

جميلالأستإذ اوريه الأناني المل مراب بجان م نما نتم هذا ليان )١( 
٤٩٦ص  ٢١٩٠٤سة  ٢٩مجلد يدمشق الم؛ي اسي المجمع مجلة م صلما 
يةن1ن سا ابن أبموو - ; مه جاء الموءت» الهينة م المم أمعاني عنوان تحت 
لهانائلة تكون ان إما يهي لجمن على تكون المر-ة الصول إلى التتلويه الغر؛ 

إلؤهاتجها امحلغت، بال؛نو؛ لها تابلة كانت فإذا بالغتر لها تابلة تكون ان وإ،ا ، بالغو؛ 
ثلاث:وعي التو، يرجان بحب 

يخرج.تهلم الذي أنمللق والإتداد انمللتة التو؛ ر : :الأولى انمدجة 
ولااركتا؛ة بمرق لا فهو الممابة عر الملغل كتو؛ مولأية ثوء وم شيء الغعل أليى 

لها.ء،لالقا اسعدادا ف؛ه ولكن علمها يغير 
استمدادللهلغل معها ممل الي محص الممكنة الغر؛ م ت الثانية وارد>ّجة 

القلمعرف أن بمد المحابة على الملتر كمو؛ واصهلة بلا النعل اكتساب من يمكنه 
الأولىالمعمولان هوحصول الممكن الإصتعداد وعدا الحروف ساتط بوتعلم والدواة 
..الجز، من امنلم الكل أن امحتادنا مثل للمني 

ني،الفعل إلى للإممال يصها لا الي ااكاُاة القوة ص : الثالثة والدرجة 
القر؛ان ذكر أنم . . . يكب لا كان إذا المحابة نمتاعة المتكتر الكاتب كقوة 

وتميبالملكةأ أءقلأ نمى الممكنة النوة وان الهيولاثي■ ،المتر نس المعللقة 
القترتسة انمور إلى اكمية القوة تسة كانت إذا ائ بالفتر! 1الخقل الكاملة النوة 

منشخص لكل موجود الهدلأني المقل إن ينال المتنادا ،المقل نمس فأنها انمللق 
الهيورتشيه المرمة *ذ• م التنس لأن الهيمحر إر ب الإنماني الترع 

.؛.ىانمور من ذاتها حد م الخالية 



عجزالا له احقارأ ذلك ترك انه المحح - القيان وعزف والمري الكر من 
تلكمن ومملهيرهم الشيح الشرك ذلك من اماذمحم نر مكرء طال وانه - عنه 

لغيهوممن امناره من اصتتاد وانه - ذلك من مانع لا - والمنكرات الفواحش 
والرينالمتن عن المعلومات من ممرا النصارى من شبما مكة وش مها 

إلىالفللمات من ناحرجومحم وغيريم إسرامحل بني م الد بعثهم الدن 
كلهاتكن لم المعلومات تلك يضرنا-ؤإن ولا عدنا يصح لم ؛لور-سا 
وغيرذاالثاوامه المح الوعية الوثنية من للنصرانية لماعرض عمله مقبولة؛ي 

واته- عترمتقول فهو*عقول نله  ١٠على مض عذا - البائع من فيها حدث وبما 
قدالحجاز ض العرب من الأنيياء اوكك مثل نبيا صيمث اس أن بمع قد كان 
بانرجاؤء فتعلق بنفسه عالق عدا ران الأنبياء من رغيرء المسيح عيص يه بشر 

ماوماتي نله مما لهم اصنباط ومدا - أوانه آن الذي الني ذلك مر يكون 
والتوجهتعار ايد مائة بالإن،نملاعإر ذلك إر تؤمل انه تقدم ما ونتيجة - فيه 

تنكرهمحعل فاتح وجدانه ومما إيمانه منالك فقوى حراء بغار حلرته في إليه 
ملكوتض المنان الايات إل الكسر عقله فامتدى بصيرته نور وتضاعف 
كلر الماري الغ|ام وصر الوجود مبدع وحدانية على والأرض الموات 

*النور إر الغللمات من bحراج٠م الناص لهداية أملأ به صار بما مرجود 
ايقنحش والأمال الألأم بجن ؤيتتلب ؤيتململ يينغعل ينكرمحيتأمل وماذال 

فيالاعتقاد هدا له فتجر الشر لهداية اه محعثه الذي المتفلر موالغي انه 
,اليتغلة ش الوحي يلقنه المللتا له صاريتمثل حص قوي ثم الخامية ى الرؤ 

منالأصل تميه مفهي الوحي عدا في جاءته الني المعلومات واما 
مابين المييز نر ومكره عتله إليه مدا. ومما ذكرناما الش المعلومات تلك 

حaلابوأنها الماه من نازلان له تتجر كانت ولكنها يمح لا وما منها يصح 
ينزلكان الدى جريل الرُم ملك الأيّ اكاموص بوامعلة وجل عز الخالق 

،١٠٠الملام الغءنءلء1م وغيرعمامن ريم بن وعيس عمران ن عرمومص 

١٨٠- ١٨،ص  ١١ج- رما يشيد ممد المار: تنير )١( 





اليهودعلمام بعض حمنه يتحدث كان القي المنتظر المي ص يكون يرجوان 
لأنهمالمحدثون لدرن4 ذلك من شيء عنه ولوردي ، بمثته نل والنصارى 

أ؛يبن اب عن طه ردوا ى ويدنو• إلا عته بلنهم شبا تركوا •ا 
.انمفا 

تالمايص الوجه 

وغيرماالصحيحين م الشيخان اك الذي الوحي دء حديث أن 
1ولالملك راى لما نفه على خاف . انه ش صريح انححدمحن من 

;المائع الوجه 

استعداد0تم قد وكان ويتو؛دءه صحد يرجو* كان امرأ المو؛ كانت لو 
الضعلربالنكر من نه حاله به صوروا وما الغار م وتمد* باختلاته له 

كانتما كل ذلك عنب لقلهر . الختتلب. وال؛نلب الملتهب والوجدان 
صررايالمر من سور او صور؛ م الوتاي؛ و؛كرته الوثاية نفه عليه تنّلوي 
سينثلاث يلل ولكنه . . . الأديان وتوحيد الإيمان اصول بجان ي القرآن 

اعل1لي تحدث ولا شيء إر يدعهم ولم صورة الناص عر محها يتل لم 
إليهتوجهت الذي الديي الإصلاح ماثل من يمالة اصدقاته إر ولا ييته 

خديجةبه الناس الصق وناعيك عنه لتلو• بذلك لوتحدث إذ • • • نفه 
محلولعاشر، الذي الصديق كر وا؛ي محته ر حارثه ين وزيد وعلي 
يهصوروا ما بمللأن عش •^ ١٠يرعان وحد* المكون فهدا - عمر* 

والأخبارالتلقي س لملرمه واّتمدا0 زعمو* الذي الذاتي للوحي استعداد* 
•توصو• الذي 

:اا؛ا*ن الوجه 

لمالهالحلاررن عولأء تمورعا ادي الحما.ية المعلومات عذء ان 



رأيالقرآن نيم *ميرأ تكون أن عن اسماق ضٍةة المراد ئيلة ارم 
دنعتردابممدا ئل بمري لكن ط م س وآكل وايبمع لأمر القرآن 

بمرلكن الذين الأعراب دع ليهودها الأرض وماري الشام مارى وكل 
الشام.ياسمر.قلل اضأقفبهم

تالتاّع اشجه 

المما وهو والجديد العتٍق للعهدين مخالف هو  ١٠القرآن ر ان 
الخريجمحمر كخالنة به تال واكمارى ايهود عن أحدا أن الأن إلى يملم 
جاءعا يل . ;,^ ٠١أنها القرآن وم زعون ابنة أنها فب مص بت فيعن 

لموما مها مح ما الإلهة الكب م ما كل من واعتلم أكم محمد به 
.مح 

القرآنوم ان بملمون لا ُا يغورن الذين الغتاتون أيها دمحيدكم 
اتلمحمدا وان ومررون تمررون مما واكم تزعمون مما اعر 
مماالقدص ارؤح عن الد كلام لتام امحتعدادأ واكل تدعون مما كسا 

.، !١١ستك؛رون 

ضلرشيد المد يه رد الذي هوالم.اب وذلكم ، الشبهة م تلكم 
تأثرتند أنها أم الحديثة المقالٍة المدرصة التزمته ما هو الجواب ذلكم 
أ؟ منهجهم عر بها التأثر فغلب المتشرمحن من اّهة يهذ• 

رجالص ايم تمرينا م المارات بمص ترديد يكثر انه أننا تلنا 
هو٠ أو ٠ ف ص الشخص يجئ• ٠ نحو عن الحديثة المقالة المدرمة 

علىع،يية الني روح أن I مد» الشيخ ؤترل I انمهم في يجدونه شيء 
ومن ٢٢١!ماثل يتغميل اضص عليه يتز.ل ان مل ُن جمك م الدين 

١٨٦ص  ١١ج- رشا رشتي سد المنار: تمم )١( 
. ١٤ص ٢ ج الماص الم.جع )٢( 

٠٧



الؤم1 مما• انيم ص كتايأ الق رصا رثي *حمد اليد أن ابما ذلك 
ونحن٠ محملي لا ض الؤم ان ذلكم حاءل؛ة تسميت ور I المحمدي 

الؤرممحير نة التسمية بهال يتمي لا رشيد الميل أن نيرك كنا ؤإذ 
المحمديان ذلكم التسمية س نوا؛ته لا أنا إلا . لمحمد 

بتاالإسلام اعداء انمهها التي الأوصاف من والمحديين والمحمية 
مريمالميدة وصغت وليلك إلهيا لا بشريا لكونه الإسلام من الناس لينغروا 
بعنوانالمحق إحدى ش نثرت مقالة الإٌلأم بعد جميلة 

 Iالمحمدي لعالم ا I يقالت I نمها المقالة ءدْ هوان إن Iالعالم
يإن٠ امحيمحن ولنا I ملمون I لحن حاؤلتة تسمية عي I المحمدي 

ليثيرواالصلميون ابتكرها 1 و!المحمدي I المحمدية I التسمية عف 
•، ١١٠ادريا م للأ-لأم الكرامة 

ذاتس الوحي يان توحي الي المارات تلك نرض فإنا لدلك 
الدضد من ليس نمه هد عوس يقوله ما أن بمض خارجها س لا التي 
جهدهمليدلوا • المتشرتين س الإسلام أعداء لث؛اته إر سعى مجا وعو 

رحالفكر على الشبهة مد* تأمحر عض ندرك يحص الشهة عي* ث في 
عننبحث نم . الشبهة مذ* عر يترب محا نذكر أن عليتا العقلية الدرّة 

صلا الني ذات ص الوحي بأن الزعم على يترتب ما أما . فكرهم م أثرها 
.!رم ذلك فمن وتعالى سبحانه الد 

إذالمرمنض تلرب في مكانته فلتشل إلهي لا بشري الكريم القرآن أن -١ 
•يشري لا إلهي يأنه حار* معتني على تانمة هي 

فاحتمالالتأليف في البشري للمنهج خاصعا بشريا القرأن دام وما ن ٢ 
تقوملا فأحكامه إذن . جوازأ اممر  tluJiواحتمال حائز همه الكدب 

قابلةأحكام فهي وانمواب الحكمة ومنهج الملامة منهج على نيا 

• ٢٨ص حد ص ترجمة جميلة مريم ؛ راكليق التفلرية م الإملأم را( 
العتلالكريم •مد تامر العتيدت: نحر، م الخديثة العتية الميرمة انفلر )٢( 

.١٢٩- ١٢٨ص



•عان كل مهم، يمر كل هم، المجتمع ومجارا؛ داكطمير للتجديد 

ماؤإلغاء أحكامه بعض همر التجديد من، ماغ فلا كيلك الأمر دام وما - ٣ 
فلنتطومملرر* تندمه نر له مواكة نير لا أحكام من، العصر يلاثم لا 

يدتطع وأسر المالممر بينر به بالتعامل ولنمح الربا نقط ما اول، 
عنالدين وصل • الزاهم، ورجم الخمر شارب وجلد المارق 
يسرهركوكل يولتهم المامة ولرجال يولتهم الدين، فلرجال الدولة، 

لياءيعشا لم  ١٠ذا بعد المرات ولعط ، ^ ٠٥٧١ب يرى  ١٠ويؤر 
لعطبل الرحال، »ع والإحتلاط وانمل بالخرؤج لها ثلنسح القرآن 
,ا ؟ وألوانه أشكاله بجميع الممل حرية المراة 

غيرالأوضاع سء لزوله معاصرة أوضاع لإصلاح حاء إنا القرآن إن - ٤ 
منبد يلأ الأول الخلاج *وشمر ليس علاجها أوان ذلك بمد *وجيئة 

المقلومملور الملمي بتقدمه مثلا الخصر هذا فلمؤر جديد علاج 
ولقرآن^، JLi، نلهاما أو الرسالة كعمر أشيء ؤبلوغه نه المشرمح، 
الصر.ذلك نر عي كما لسءذ، صلاحية 

أثرهاكان  diSiالوحي ن، الثبهة عذء علي، يترب ما بممي، ذلكم 
ذهبفيما بأقواله واستدل بمنهجه تأر أومن، وتلاميل عيدء محمد فكر همر 
منحرفة.مذاب من، إليه 

غيرواّتحار وقمص أما*لير عش، اشتمل القرآن بأن القول ذلك من، 
القصصيالفن كتاب، عاليه اشتمن، ما وهذا ( يكدب أته أتم بمعم، ) واقعة 

أقوالإر يزعم فيا وهويستند الد حلف احمد لحمد الكريم القرأن في، 
القرآنفي القصة ؛حث، فير ذللث، إلؤه الإشارة وسقت، عبدء محمد الأستاذ 

الخصرتلأتم حم، الكريم القرأن ن، الأحكام تغيير إلى الدعوة أما 
يجب،الهمه الحتاتؤ، من، ٠ أن شائي، أبو زكي، احمد قول لذكر الخديث 

تعاليمهضم م، الفلر يعاد أن يجب، الشريف القرآن أن بها التسليم 



















الّاعتأشراط من ورد ما مر ثب من رصا رشيد السيد أوردء ما ذلكم 
شؤإشكال ثب من مااورد0 معه ماش ندما ولن غيرتخصيص من عموما 

وطلوءوالدجال المهدي ت أولا إليه أشرنا بما نكمب بل منها واحدة كل 
•بونها درجة سق فيما علنا و؛د مغربها من الشمس 

:المهدي أما 
فهوانويالمهدي احادث في التعارض وأما I رشيد اليد ب فيقول 

فيهااظهر،لهاأكتروالئب اصروالمنكرون فيه الروايات بين واظهروالجمع 
أتمركانت وتد ا صحيحهفي رواياتها من بشيء الشيخان يعتد لم ولذللتا 
المالكمحي من كثير تصدى إذ الأسلاب ^٢؛-، ٧١في والفتن الماد مثاران 

الشرقفي المهدؤية لدعوى الثيهلان وأولياء الولاية أدعياء ومحن واللطان 
حشالأرض ني اد والإنوبالبدع والحرب بالقال دعواهم وتأييد والغرب 

كماالإسلام من بعضهم ومرق التبؤية المنة مداية عن الألونط ألوفا حرج 
•٢ ار الرمية من الهم يمرق 

استغلالكان مض لحوم نحا ومحن رشيد اليد بمزال هنا لتكتفي وانا 
نيالتشكيالث، او لعلمها مبررا الملمين عماتي من لمميدة الإسلام اعداء 
هوما اصتغلوا بل ضب المهدؤية تغالوا يلم الإسلام أعداء أن ! ؟ نبوتها 

وحرجهذا استغلرا النبرة عقيدة أعي الخلين عند وأوصح وأعغلم أكبر 
واuبكابهانية أولثك من نعاي انمر هدا في زيا ولا النبوة ادعياء 

هدايكن ولم النمرة بختم يؤمنون كلهم الملمين أن ح وعيرهم والقاديانية 
منالملمين نحن لنا مانعا ذاك ولا هذا يكون ولن استغلالها محن لهم مانعا 

,الهدي بمجيء والإيمان ، وحتمهاالتبوة بعقيدة الإيمان 

أنلخشينا الأسلأم أعداء تغلها يللخلمين عقيدة كل ني ولوشككنا 

-٤٠٩صى ٩ ر رصا رشيد محمد ت المنار تقسمير )١، 

٥١٨



,إ ؟ اسه حش شيء الإسلام من لنا يض لا 

منالملمين على العقيدة هد. جرته ما ؤييين رمحد اليد سنمر |م 
وحنطالبيضة لحماية يجب ما تركوا بل ا الملمين عن *يتول حال  ٩٣

فاتكلواوترة حول من امحتتاعوا ما وبإعداد الأمة كلمة بجمع الملة ّ>لءلان 
مجدهممن سلب وما ملكهم ما بمغلهم للم وتخاذلوا وتنازعوا وتواكلوا 

إليهمصيرد الذي فهر البدي هوالعيد كأنما الهدي نلهرر نرب على اتكالا 
اعداتهممن لهم ؤيتتقم شرعهم عدل لهم ؤيعيد مجدهم لهم ليجدي ملكهم 

اربالبواريد لا العادات حوارق من يه يؤيد وما بالكرامات ذلك معل ولكنه 
ولاالمدمرات بالدبايات ولا الصاحات باليافع ولا المارحات الثندتيات 
و/*والهليارات الخاء1يد اصامحليل ولا والغواصات المابمحات البحار يأصاءلٍل 
صجالأوالمشركين البيين حاتم بين الحرب كانت رند الخامات بالغارات 

عملامنه أهدى الهدي يكون فهل ومالا حنانا معه ينفرون الملون وكان 
.كلأأ>ا<ومالا؟ حالا وأحن 

بهذاالملمين اعتقاد تشبيه فهي رشيد اليد بها حاء الش الهنامة أما 
كبفي ما بنلواعر مثلتا اغترت اليهود كانت ٠ ميح بنلهور اليهود باعتماد 
داودوسليمانمالك من فقدوا ما لهم يعيد فيهم مح بنلهور الأنباء من ألياتهم 
يسمع،لا الذي الأصم التقاليد بمحقي منها أحبارهم فهم ما عر فاتكلوا 
إلايزدادون لا وهم القرون إثر *ي القرون ومضت يمر، لا الذي الأعمى 

طفقواالعمران في تعالى الد سنن الأخير؛ أجيالهم عرفت فشما وصعقا تفرقا 
يهوديوطن إنشاء إلى عي بالوادالءل١ن الملك ذلك لاصتعادة يتعدون 

التيالعصرية والفنون العالرم بإرشاد العمران تواعد فيه يقيمون بهم حاصن 
خاصاماليا مصرفا لدلك أنشاوا وقد العبرانية لغتهم من يحيون بما يتعلمونها 

حشالدنانير من الألوف والرف بالألوف الإعانات لأحله يجمعرن زالوا وما 
الأرض.دول أقوى العهد عدا ز لماعدتهم استمالوا إنهم 

.٤٦•- ٤٥٩ص ٩ ج ; رصارشد محمد المار نمير 



دعماؤمحمؤيزعم ظهورالمهدي عر يتكلون يزالون لا والمسلمون هذا 
ثهزؤ تعالى قوله تلون وعم تديلا أويدلها تعالى الد سنن لهم مينقص أنه 

٠٥١لسنه ثجد ولى ثديلأ الد لث نجد ثلى الاؤلص صنه يئهلروذ!لأ 
عاداتخوارق زمن زمنها وكان أيان الماعة أشراط من كان فإذا ، ^١١تحؤيلأ 

وثنانوعزة لشرعهم ؤإقامة ربهم س عدى على وهم تأتهم أن يفرهم فهل 
• ٢٢١٠أرصهم في 

الملمينمن لأحد يحق لا انه في رصا رصيد البد نخالف لا ونحن 
فيهنما والاجتهاد والجد والإصلاح العمل عن الأحوال من بحال يتاخر أن 

•المهدي مجيء عر الإتكال بديوى والملمين الإسلام صلاح 
حضاريتخلف من للمسلمين حرى مجا كل تحميل في نخالغه ولكننا 

بظهورالإعتقاد على وعيا وثنان ومتعت وعزة قوة ذات للملمين دولة ؤإنثاء 
مباديءعن تخليهم على إلا المعاصر المسلمين واقع نحمل ولا المهدي 
.منه اللب وترك للقثور معغلمهم واحد الحياة في لنظامه ونبيهم الإسلام 

المهديعن أخبار من ورد فتما هدا بمد رأيه رشد اليد يدي ثم 

واعمالهوصفاته به ونالهدي اصم قي الإحتلأف كثر ذلك لأجل وا 
موصعقي وقال أو، الأخبار تلك تلفيق في واسعة حولة الأحبار لكعب وكان 
آمحرموضع قي وقال ، الأحبار!١٣كعب تفليلأت من مجامحوذ عو ؤإنعا ٠ آخر 

 Iالهديواحادث عامة والماعت الفتن أحادث أن عدا •ع تذكرت إذا ؤ
والشيعالأحزاب قرصان وميدان والبدع الأهواء رياح مهب كانت وأنها خاصة 

مننموذج افهذا هذا بمد يقول نم ، !١٠منها الرواية هذء تضع أين لك تين 
.الهدي1رأأ ر وتهافتها الروايات تعارض 

.٤٦•ص ٩ ج المابق المرجع )٢( 
٤٦١صى ٩ ح ت رصا رشد محي ت النار نمير رم، 
.٤٦٤. ٤٦٣ص ٩ ج. _ UIالمرجع )٤( 

٠٢٠



امحارثبوت يرجة ييان من أولا ذكرثاه بما محيا على بالرد منا ونكتفي 
مببن وهب وعلى عليه رصا رشتي الند وحعلة الأحبار يب أما - المهدي 

سموممهم بيان عند الخديثة العقالين الميرط منهج ز ذلك لنا؛؛•ن سق فتئ 
الاسراثييات.

.: الدحأل ا.ا 

كماالتواتر حن بالغت أحاديث من فيه ورد فيما رشيد اليد فال فقئ 
-; وحره من مثكلة الدحال أحاديث أن I ذكرتا 

قياميقرب الاس إندارالقرآن لحكمت منافاتها من آتنا ذكرنا، ما ; احييا 
,بغتة ولناتها الساعة 

^١٠اث؛أيد الي الايات أكم محامي التي الخوارق ماذكرنهامن : ثانيها 
الآكلأمعالما، بعض فال كما عليها شبهة وتعد أوتفوهها المرسلين من المزم 

*ذ،اهدمااتاهم أن المهلوم ومن بدعهم، من ذلك الحدتين وعدبعض 
يؤتىفكيف لغضبه رحمحته مق مقتضى عي التي حلقه لهداية إلا الايات 
.أ>ا؛ ؟ عباد. س الأعفلم المواد لنتة الخوارق أكثر الدجال 

أثارماالي الثبهة *ذ• يرد'٠^، تحار اث رحمه - النووي الأمام ولندع 
صللواتالأنبياء بمعجزات يوثق لم حقا لوكان انه ونصوا I رصا رشيد اليد 

معهما ليكون الثو؛ يدع لم لأنه جميعهم من غلط ومذا عليهم وسلامه الد 
حالهبصورة لها مكذب دعوا، ننس وهوفي الإلهية يدم ا ؤإنله كالتمديق 

ليالذي العور إزالة عن وعجز، صورته ونقص فيه الخدوث دلأتل ووجود 
.، ٢١٠عينيه بين المكتؤمحا يكفره الماعد إزالة وعن عينيه 

متعارصةأنها الدجال أحاديث ش رشيد يد اليوردها الش الشبه ومن 

-٤٠•ص ٩ ح رصا رشيد محي المار؛ نمير )١( 
٥٩- ٠٨ص  ١٨ج الروي بندح لم مصحح )٢( 







قأالني بالماعس الأحاديث س ز بمرح لم -s< الد رصي ابا*رير؛ وان 
ولكن•رملة فكرن الأحباروامثاله يب بمضهاعن ندروى يكون ان يخش 
مالكش كفلمها بالجملة الأية _• تبت صر• وعن عنه الروايات مجموع 

الأدلةمخالمة من بعضها »ي وما الروايات ين الممارض ونحمل المتثابهات 
رواةالأمارس يب مثل عن لكلرداية الأساب من إلته محااشرنا على القهلعية 

.اعالم|)ا،واه الإّراتءلءات 

نيالأية عده احبار ثبرت لدرجة أبما ذكرنا ومبق ، هنا رأيه ذلكم 
.التواتر حد و؛لوغها الن 

غماالساعة أشراط من بوروله الأخبار بماتواترت لبمانهم هدا كان محاذا 
الشيخيثق لا أن عجب فلا ، ذلك من التواتر يرحة أحبار• تيبغ لم بما بالك 

أحاديثI من I الصحاح ٠ »ي روي مما ٠ اسل اتل ا إلا عبده محمد 
,، ٢١رشيد الميل تالمين، تال كما ٠ الغتن 

يانإر هذا بعد ولنتتقل وآياتها الماعة اشرامحل من هومرممهم ذلكم 
ذلك.»ي الوارد؛ الأيات بض تأؤيل »ي تالو• وما البعث »ي رأيهم 

أما، حلاف ولا تيه لمى لا ملم تآمحر به والإيمان المث ثبوت أما 
»يأيهم فيما الإملناب ترك المدرسة رحال منهج من عرفنا فقد ذلك كيمة 

وصففي بملتبون فنجدهم هدا يخالفون هنا ولكنهم الكريم القرآن 
وي٠ءمالونكثيرة القرآن في ات آيتنجر عند الماعق ام ني

فيمخ فاذا ؤ ممار فوله تفسير ممي المثتل عر عدها يكون ما بسن 
الصورمر والنفخ I المغريي القاير عبئ يد اليقول  ٢٣٠ه واحدة مخه الصور 

الأساذكان |وكو  ٤٦٦مر ٩ - ج المار تنحر م رصا رشيد الحد تال )٢( 
ظهورتلر الأول انمير  ٠١٠١عبه كان ما *و الخحح الإسلام إن - ; يتول الإمام 
القمر،.احادث مر الخحح نر روى سا القائل يأتل إلا نق يمر يلم ، النمر

١٣; الابن الحاقه -ور؛ )٢( 



منواسعاثهم الأموات لث وصييرأ تثلأ يكون ند البرع لمان ؛ي 
•، ٠١١ عظم بوق س بهم *تف يند المجمحعض مئ تحم سرعة أيبماسهم 

انموري يممخ يوم ؤ تحار قوله تنير ر مدْ محمد الشيخ ؤيقول 
برعةالقيامة يوم للناس اث لمق انمورتمثيل م لآأوال،ح ه ائواجا ثائون 

»)مأ<.بفلرون تنام مم فإذا برق ر س إلا بمثلها لا 
وتلاميدهءيد« محمد الشخ ب فيطتب القيامة يوم نحؤيرحيوث أما 

ض• الكريم الترآن في أبهم فبما الإياب ترك في منهجهم خلاف عر 
عبد،محمد الشيخ يقول الايات  ٢٠١ه اسمتا النماء إذا ؤ تمار نفتر؛وله 

النماءإدا ؤ سورة في تميره مر الذي امْلارعا مثل السماء نشقاق ا٠ 
العالممحذا حرامه الد يريد تفلامج٠ا؛،^٠١ وعومادتركيهاواحتلال ه امنلرت 

العالمصير إليها ينجر قد الش الحوادءث٠ من بحادثة وعويكرن فته نحن الدي 
نظامفيضطرب فصادما فيتجاذبا آحر من بالقرب سم، ر كوكب يمر كأن 

سمتفرقة موانحع في يظهر غمام وأي غمام ذلك من ليحدث بأمرء الشص 
حالنظامها واحتل بالغمام تشقنته قل السماء فتكون الوامع الجووالفضاء 

بعفنعلى بعضها كواكبها من فتساقط السماء نفنام فسد ومس • • ْلهودْ 
وتتقْبي"مالها فتلك الإصهلراب س بميبها ما اشد ذس من الأرض اصاب 
الأنعاليه عي الذي الإندماج هذا لها يقي فلا محنها اكاسك وتفقد أوصالها 

ماثرةكتلة إلا تكون ولا عباس ابن عن روي كما العكافلي الأديم مجد فتمد 
فهداحجمها اة0أار وزادت الإنتفاثى بهذا وعفلمته وأمافلها اءاليها نتساوى 

فيما جميع أن ينعه المد هذا أن ولاريب ه مدمن، الأرض ُإذا ؤ تمار قوله 
عنيبعد ما إلى الخيفة الحركة قذفته وربما الخارج إر ينفدف الأرض جوف 

٣٦ص المغري المالئ صد : نارك جزء تمم )١( 
.١٨: الأية الشأ محور؛ )٢( 
٦-ص مد• محي •' عم جن.* نفتر )٣( 
 )t( الأول.الأيه الإنثغاق محورة
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سارتوله م وعدا طها ز اثر له محض لا حص مه كحلوالأرض سيما 
الإلهيالجلال تحت«سانملان كله ذلك ش وعي ه ونحلن بيها نا المن وؤ 

.، !١١ه وحمن ريما واذنئ ؤ قال كما لششه منتاي؛ لأوامره حانحعه وتهرء 
ابمختال ، ٢٩محاسcاماL ^^،١^١١٠ تعالى نميرتوله و؛ي 

ارضفلاتتى : الكون نغلام الٍوم ذلك ض يشر أنه اي I - : عبده محمد 
الأرواحإل بالب ادضا، محول ل تفلل انها ض اء ولا مز أنها على 

يمنعماغ يكون ولا يغل علوولا يبقى فلا ابوابا تكون يل الأبواب مفتحة 
نحنالش الدنٍا عالم غير آخر عالم والأخر؛ تشاء حيث السير من الأرواح 

الوارددام ما حماتته عن نبحث ولا وصنه ز الخبر يه ورد بما فنؤمن ، فيها
عدهمر اجامتا هولهلبيمة إنما علينا السماء امتناع أن شك ولا غيرمحال 

ياكسبةالسماء فكون ذلك غير على تكون فقد الأحرى الشاة أما الدنيا الحياة 
عنىها السماء متح معنى يكون وقد اش بإذن شئنا أيها من ندحل ابوابا إلينا 

ماءالتشقق يوم . . انفهلرت ماء الإذا . . انشقت ال1، إذا ; يقوله 
بيتهادلاالتمامحك فيذهب الكواكب في الإصهلراب يسر انه أي ، بالغمام 

هووذلك بشيء نيُ فيها يلتمي لا وأبواب مالك إلا سمأء مي يفيما يكون 
تمثيل( الجبال وصيرت ر المالي الكون يخرب كما العلوي الكون حراب 

اليومالمعروف رّوحها على تكون لا حبالها وان اليوم ذلك في الأرض لمور 
لملخسته فإذا بعيد من يرى مراب كأنها وتعود قرار من لها كان ما يذهب بل 

.، ٣١٠جواهرها وانبثاث أحزانها لتفرق وذلك شيثا تجد 

محمدالشخ قال ، ٠١ه ظنت iAااالنماء إذا ؤ تحالى قوله نمير دفي 
،٠٩يالعمام النماء نشقق ؤيوم ؤ المرتان صورة م لجاء انشقت أي ا ■مب® 

.٤٩- ٤٨ص ءد» عحمل. ت عم جزء مم )١( 
.١٩الأيه الشأت ّرر؛ )٢( 
•٦ ص به محمد صرت جزء تمر )٣( 
:الأدر الأة الإشنار: صور؛ )٤( 
)®T(الأيه ; الارتان ّرد؛ رء( 



تراهما على \ الكواكاج من مها أمرما يض فلا نظامها امداع الماء وانشقاق 
حيثلوازمه بماءو،ن الماء انشقاق عنب امر• العالم فيرب اليوم 
اصعلريتذلك كان فإذا نادت سقطت أي ، ١٩^^٠ الكواكب ؤإذا ؤ قال 

فضمأجزابجا جميع في الخلل يدم شديدأ زلزالا وزلزلت أيضا الأرض 
الأرضعلى مض ل بمالحيا عذبها فيخلط بجنها الحواجز وتزول المحار 

التكؤيرمحررة في فوله وذلك الزمان من ل>ذلات ماء الأرض ٍعني يصير حش 
الأولالتأُيل عر الماء منها وفاض ملثت أي سجرت البخار إذا ؤؤ 

المحارتفجر أن بعد انه وذلك التاؤيل.الثاني عر هتا ما إجراء بمح وقئ 
بخاركماادٍرإر يتحول الماءبعدأن ماوماتفلهرالناروتأخذمكان ؤينيض 

نلأظامرى إر الأرض باض انقلب ذلك وقع bذا • المابئ المورة ر إل 
احس.ادبقايا من فيها خفي ند كان يغلهرما أي اسمر) بش أن في رثب 

ثمالاخرة المشاة في ؤإحيازمحم الأموات ؛عن( يكون ذلك وبعد ( الموتى 
,، !١٣النطاء ؤيتكثف الصحف تنشر 

تدليوم ؤ تحار قوله ير نفر بنول شلتؤت محمود الشيخ اُا 
والمواتالأرض فبديل ا ، ٠١ه والننرات الازض عئن الأزض 

فيمفصاuن ذكرت الي الأحداث لعين إجمال عو الأية محذه ر المذكورة 
الأخرالعالم ؤيبدا روابطه وتتنمم العالم هذا بها ينحل واش الأخرى الأيات 

لميوهرإذن الماد، حساب ظلها ر ؤيجري الموازين مها تنام أخرى نشأة 
محماءولا أرض مناك يكون لا بحيث الماء وذات الأرض لذات معللقا إفتاء 

وأوضاعهالكون هوتغيرلصفات ؤإنما بماء وصماء بأرض ارض إزالة ولمى 
.أ)*<الدg حٍاتا في عيداها ام 

)٢(الأية الإ'،علادت ّو_ر؛ )١( 
)٦(الأية اككهمير؛ ّوو* )٢( 
. ٣٣ص محيءد« ت عم جزء تنير )٣( 
• ٤٨الاثة من لماضم ّودة )٤( 
٠٣٨ص محالتوت محول ت الغتارى )٥( 



البماودكاث والجنان الأذض رجمر يرم ؤ تحار قوله مم د؛ي 
ييالجلل الحادث هذا ؤيفر I المغربي القاهر •مد الشيخ ،قال ١١٠نبيلا كيا 

أشدأخر أ4 يستدل ثم أجله وانقضاء بخرابه الد يتأذن عندما العالم 
خرابأن على تدل الكتاب ونصوص وصلأما امنا وأكمل ننلاءا واست إحكاعا 

_•تمح بحيث وسيرحالها أجزاتها وندد الأرض بزلرلة يكون الدنيا *١١٣ 
ينزلالذي الخراب *يا أن *ر المنغوش أوالمهن المهيل كالكئيب ادبمال 

محونازلبل وحدما بها خاصا ليس - أوصالها ؤبمزق جبالها قينف بالأرض 
وأجرامهكواكبه ومحاثر ؤباته أرصه ت إلينا المنفلور الدنيا عالم بمجموع 

النجومؤإذا كورت الشص إذا ) مثل من الأخرى الكتاب آيات بدليل 
يعلمهر'آ،واش اقزت الكزاكب نايا انعنلزت النماء إدا وؤ ، ^١٢انكدزت 

الننلورةالكواكب وراء كان إذا وما الخام الخراب ذلك يحصل مسب بأي 
منمالمة فتض يشملها أولا المنتنلر الخراب يشملها امخرى وكواكب عوالم 

. ٢٠١!خرابها الد يشاء أن إلى بعالمنا نزل  ١٠مثل 

وحملبؤ تحار قوله المراعي مصعلنى أجمد إلشخ ؤيمر 
ولاأماكنها من رفعت أي ٠ بقوله ، ٠١^ داجية دك؛ فدكنا والجبال الأرض 

قوةمن يبلمر بريح ذلك يكون فقد الميب أنباء من ندلك رفعت كيف ندرى 
مببغير من اه بقدرة أو يحملهما ملكا أن أو تحملهما أن عصغها 

وترتغعالجبال فتنفصل الأذناب كذوات الأجرام ؛__ يمصادمة أو ٠لا٠ر 
.، !١٦حزها من الأرض وترشر الصائمة شد؛ من 

. ١٤الايآت المزمل -ود؛ )١( 
(٢٠١); الايات اككرر ّور؛ )٢( 
•( ٢ ٠ ١ ر • الآي١ت الإم٠لار مور؛ )٣( 
. ٨٢ص المغربي التائي عد ت تارك جزء تنحر )٤( 
. ١٤الأيت ; الممحاتت محور؛ رْإ 
ص ٢٩ج المراعي ممض احد : المرام تنحر )٦( 







مهابيتهم التخاطب أساليب من عاليه واصعللحرا المربية لغتهم تراكيب 
ولاالعروش على يحمل جما ليس اّماوه تقدست الكون خالق نإن ؤإلأ 

.ارا، والنتوش الزخارف تزدعيه مخلوقا 

،^١٢برت النتش وإذا ؤ تحار قوله في الوارد الصحف نثر أما 
بعدالقيامة يوم تشر الص الصحف I ع؛د• محمد الشيح ذللثا عن فينول 
العبادأعمال أن اعتقاد* علينا يجب والدي الأعمال صحف مي اابعث٠ 
ذلكمعي عن ؤبمر الجزاء يوم فيها يرتايون لا ميتة ثابتة لهم تظهر 

الأوراقمثال على الصحف كون أما الأعمال صحف بنشر واليان اكوت 
جرىمما ذلك يشبه أوما الألواح مثال على أو الدنيا في عليها نكتب، الش 

إليهيصل ولن إليه علنا يمل لم مما فذلك . عليه للمحاية اصساله 
. ٢٣١!قاطع نمى فيه ه العموم عن يرو ولم العقل بمجرد 

منناتا ؤ تمال قوله ر الوارد بالشمال أو باليمين الكتاب، اخذ أما 
ذللئظفيفر الآياتا ، ٠١٠؟سيرأ حنابا يحانبح مون، يبينه كتابه اُبي 

الغلهروراء أو ار البأو باليمين الكتاب فايتاء I بقوله عبد* محمد الشيخ 
إذامن الناس فمن اليوم ذلك ر اعماله على العللع لحالة وتمؤير تمثيل 

ركسنتإذا من ومنهم باليمين التناول وهو وامتشر ابتهج عماله له ، كشف
تكشفلم لو وتمض وأدبر عنهما واعرض وبر عبس اعماله صوابق له 
فيالعنيان اتفق وبهيا ، الفلهر وراء أو باليار التناول مو وهدا ٠ له 

معيباختراع الفلهر ووراء الشمال بين الجمع إل حاجة تبق ولم الأيتين 
. f٢٠١ المرين من كثير عليه جرى كما اد بكاب يليق لا 

■٣٧ص انمرتمظ النائل عد : نائل؛■ جو• تمر )١( 
.١٠الأية اكمير: مررة )٢( 
.٢٨- ^١٢ ص ءد» معد •؟ عم جز• تنبر )٢١( 
• ٨٢٧الآ؛تين : الانشقاق ّور؛ )٤( 
١ ٠١٢— ٥٢ص عيد• محمد ت عم جزء نفتر )٠( 



أحوالبعص ص انمربمحة الترأيت المحوص عده يحملون فهم إذن 
ربكعرش فحمل واقعة، حقيقة لا دمحؤير تمثل أنها على القيامة يوم 

حقيقةلا ومحير تمتيل الشمال أو باليمين الكتسر واحد ي لكمال تمثيل 
بهيراد بالشمال واكاول والإبماج الإ-تثار به يراد بالمن فاكاول 

•لتصر تجل الصور في النفح وكذا الموص، 
يقصرونهلا أيضا وعم جدأ كمحر التأؤيل وعدا *تهم الجمل وعذا 

رالقرآنية الأحبار به عموا بل المتقبل م الأحبار عر علمنا كما 
هذا. ذلك عن الحدث ن مبق وفد القرآنية القصص وعي أيضا الماضي 

.نحال منهج شك ولا 



اكياءثالم_تر

سحانهؤبمال  ٢١ه؛مذر غلقنا• نيء كل إئا ؤ تحار اّد تال 
اهأنن زكاذ ؤ وجل عز وتال  ٢٢٩نقديرأ سئزث ضء كل غلق وؤ 

. ٢٢٩نقدورأ تدرأ 
وأتهوقدر• الد مضاء شيء كل أن والجماعت الستة أيل عليه والذي 

ولاؤيثاؤ• التكا؛ر من الكمر يريد وانه العباد افعال خالق يبمالى سحانه 
,، !١٠دينا يرمحا• ولا كوتا تيساؤ• يحبه ولا يرمحا• 

الدمضاء شيء كل أن على تدل آيات القرآن موص من ورد وتد 
كللأسا ولوشئنا ؤ تحال تال الماد افعال خالق 'سحانه الد دان وتدر• 
والناسالجنة من جهنم لأتلاذ ض الفول خق دلكن ئذانا مىٍ 

كلهمالأزض م نن لأنن دبك فاء دلو ؤ سحانه وتال ، ^١٠اجنين 
نباف يشاء اذ إلا ثناووئر دنا ؤ بحانه وتال ^'٦، جبتما 

.١^٩٤اكر مود؛ )١( 
•٢ الأية من المرتان مور• )٢( 
٣٨الأيت من الأحزاب مور؛ )٣( 
.٢٧٧ص الحقي علي ت اليحاية الس تمح ر،( 
.١٣الأة الجيت ّور، )٠( 
.٩٩الأية من يونس مردة )٦( 



غريجنله ينا وس بملله  ٠٥١يشأ س ؤ صحانه ينال  ٢١١^النالبص 
. ٢٢١^منتمم صراط 

واختيارهيكسه العد انمال ان عر تدل اخرى نمرص دوريت 
تحارق1ل بالأعمال الجزاء وان الفاد بمب ولا الكفر يرنص لا الق، وأن 

سبحانهوثال ، ^١٣تامجيم نا يمردا خص ؛فذم نا يمد لا اف ل إؤ 
بمامز م محنى النوم ؤ سحانه وغال رأ، ه ثب محز نوءأ يننل ذ نؤ 

،بحانهوتال ، ٦١ه الماد بمحب لا وائد ؤ محبحانه وتال ، ٠١؟< كسبت 

فإنناإثما بجيب وس ؤ بحانه وتال ، 4٧١ الكمر لعبادأ ينصص لا دؤ 
.، ٨١ه ئنسه غر بجبنه 

التيسرأن وزعموا ونحومحا الاور يالايات الناص ص طاننه اخدت 
كحركاتانحعلرارية للإنسان كلها وعي تعار  ٠٥١كلها الخلق فعال أر 

بينان للإن٠اختيار لا وان الأشجار وحركات النابضة والعروق المرتعش 
وعيمجاز الخلق إر إصافتها وان الهواء ر عركالريشة بل والترك الفعل 
4»>مالهرا؛إر يضاف ما دون محله إر الشي. يضاف ما ب عر 

:الشاعر قول حد عر *ئاعات العال أسال كل ان فعندهم عدا وعر 
طاعاتكله فعلي فض يختارهلما منفعلا اصيحتا 

.٢٩الأة اككرر را(مرة 
.٣٩الأة الأنعام )آ(سور؛ 
.١١الأيه اريد )٣(مور؛ 
٠١٢٣الأية من النسا• رإ،،رر» 

.١٧الأة من رْ(مرتم 
٧.الأة الزمر رما(ٍررت . ٢٠٠الأة من المر؛ )0مر؛ 
١١١١الأيه من النماء )٨(صور؛ 

٤٩٣ص الخفي علي بن علي : ايلخارة الشد؛ شرح )٩( 



التيرفأنكروا الأحرى بالأيأت المعتزله ومم أحرى طاممة واخذت 
الكافرمن الإيمان شاء الذ وان فعله يخلق الذي هو الإنسان أن وزعموا 

الكافرمن الكفر شاء يقولوا لثلأ مذا ار زدوا م شاء ص ولكن 
.عليه وعذبه 

بهاانماد أفعال أن ونالوا كلها بالأيات المة أيل !لض أهل واخذ 
بخلقمتفرد بحانه والحق تعار ه مخلوقة وهي وعصا؛ ميعٍن صاروا 

.مواء لها حالق لا المخلوقات 

تقاةوالقدرية أصلا انمد صغ كفرا ِ القدر إبان في غلوا فالجيرية 
بلالأمة هذه معبموس كانوا ولهذا تعار الد •ع حالتض انماد حملوا القدر 

وهموالفللمة الور حالمن أبتوا انمحوص أن حث مجن المحوص من أردا 
•حامحن أبتوا 

عريدل فإنما المري يقيمه صحج دليل كل إن ا المنة أهل وفال 
جملةمن انماد أفعال وان قدير شيء كل عر وانه شيء كل ■مالق اُد أن 

ليسانمي أن عر يدل ولا يكن لم يشأ لم وما كان شاء ما وانه مخالوئته 
.مختارأ ولا مريدأ ولا الحقيقة ر بماعل 

فاعلالمد أن عر يدل فإنما القيرى يقيمه صحتح دليل وثل 
إضافةإليه ونمته إنحاكه وان حقيقة له مختار ل مريد وانه حقيقة لنعله 

وفدرتهمشيته بمنير واقع وانه تعار ث مقدور غير انه عر يدل دلا حق 
يدلفإنما - الأحرى حق إر الحق من منها *ياممة كل مع ها صمت فإذا 

اهقدر؛ عموم من الخزلة افه كب وماتر القرأن عليه دل ما عر ذلك 
فاعلونالعباد وان والأفعال الأعيان من الكون في ما لجميع ومشيته تعار 

.< ١١٠والذم المدح عليها يتوحبون والهم حقيقة لأفعالهم 

،٩٦ص ; المايق المرجع ، ١١







اوجانيةلكنت عقلية - الإمحارية أعماله نر |نه يشهد؛الدامة الممكنات 
وتدلأجك خلقت، نما والتوى المدارك مر له اه وب ا بتصرف نائم 

بهاس انعم *ا جميع العد موصرف فقالوا نمه على اث شكر النوم عرف 
التكاليفاصتتامت ويه الثراتع نامت عذا على • لأجله خلق ما الى علته 
اههشرفه الذي عقله وعر شه مر الإيمان •كان اكر ند منه شينا اكر ومن 

.، !١١ونواهيه أوامر• ش بالخطاب 

ذلكعش واستدل، الهم ميما وجدي فريد محمد الأستاذ ا.اختار 
ثابتنفنام علمر تاتم انه على يدكا الكون فير المجرد النظر 1 بقول 

تمكهونواميس ؛وانتن له ان على يدلنا عدا في العلم، والحث 
إلا، ورقة شجر؛ مؤ، تضل ولا ، حركت الهوام نر تحدث فلا وتحنفله 

الجماداتعوالم ن، مثاعد الأثر عدا موتر وفاعل ثابت لقانون تعا 
من،به متهت فلهورألما اتل الخيواتات عالم وعوم مشاعدة انم والماتات 

تلتافلو . وننلر لتأ٠ز، يحتاج الإناتي المالم وعوفي، ، والخركة الخس 
إنهوللث، ن، ثلث، ثابت لقانون تابعة فيك، ومكنة حركة كل ان ^٠^، ٣١١

•ياكليم الدين ّلريمح، س أخنء يكن لم 

حم،أفعاله علؤ، ُجبر الإنسان ان ^٠٠ الطrء٠ري، واللم الدين ائحد 
الإنسانيةالخرية إن قال الألمانّ، بوخثر المصريم، الادييز، روومر احد ان 

في،الإنسان فإن باملل، وعم والإرادة للاختيار مبدأ الروحيون اعترعا التي، 
والوسطرباه الدي والمناخ كونته الي، بالطيعة محكوم طيم، حادث ذاته 

منصغرءأفيه غرمتا ام، والريية ، منه نثأ الذي والجنح، يقله الذي 
مثلامنا الرجل، يتمدق I فيقول بمثال ذكرء ما وجدي الأستاذ يوصح م ن

سألتهفإن إرادمه للثا قال التميق علهمر حهاله الذي المس، عنر سألته فإن 
الثغقةلك، اوجد الذي وما فإن شنفم، تال ؟ ^١٥^٠٠ حرك الذي وما 

-٠٩مح، ء؛ارم محمد : المحي وسالا )١( 

٠٣٨





وجعلهماذكرهما القرآن ؛ي ورد اللذين والقدر القضاء أن يرى وهو 
العامالفنام سوى لمسا الحياة ش إكه ومالإنسان بفعل مرتبلين الناس 
والتاجوالمسات الأسباب بين ب وريعل - الكون عليه الد خلق الذي 

حلقأن المنة تلك بين س وكان نتخلف لا دانمة كونية سنة والقدمان 
.، ١١!مجبور ولا مقهور غير مختارا يعله ش حرأ سان الإن

لذعبإنكارا القوم اسل ضر المراعي ممعلنى محمد الشح أما 
يمادمبالجبر القول أن ش *ذا بعد شبهة ولا . ..I يقول حيث الجبر 
لحكمةالرمل إرسال حكمه ليهدم الأمم عب اجمعت ما يينانض العقل 

يتركواأن عليهم يجب به والقاثلون سماؤية أم وصعية أكانت سواء الثراغ 
بقواعديتعالقوا أن لهم وليس ، تشاء كما الرياح نيرها الحياة في أنمهم 

أيةاو كبيرة أية مرتكب ولا كافرأ ولا فاسقا يلومرا أن لهم وليي التهذيب 
شجميعها الأمم واتفاق شرورء ومن منه بائد نعوذ قول وهذا • معصية 
هوماضكما للفعلرة مناص انه على دليل خلافه على والحديث، القديم 
«م.للمقل 

إلىنعود ا نهول يختار0 الذي الرأي المراعي محمد الشح ؤبمف 
علمأن ; فنقول الكتاب فى شيء كل إنات لص اش علم عن الحديث 

,فيها إلزام لا انكثافئة صفة والملم إرادته تتبعه أن يجب سبحانه الد 
ا،دللم اثر فلا تامة، ءهلا؛قة للعلوم العالا؛ق هو المحح والملم 

الويهو افة عالم بل تتبعه لا المباد أفعال لأن الماد أفعال ش سبحانه 
محورالخلق يخلق أن فبل وجوده مرنة في سبحانه والد ، المباد١٣أفعال يتبع 

فيهيعرض والذي كله، خير هو الذي التام النذلام هذا ووضع الخلق 
هولأنه بحال الشر ل يعرض فلا ه نفالننلام أما للأفراد، والشر الخير 

.٠٠ص ثلتوت مبمحمود ت وشرسة عتيدة الإسلام )١( 
.٢٦٥ص رْ( جر، عشر اكاتي المحلي الأزهر مجلة )٢( 
اثير.لا كثف عالم وهو انمي لنعل مابق الله عالم ان الحق )٣( 



مامسحانه الد طم وتد ي التام العالم وص الحكمة وص الجود ص الصائر 
لامحارءناح انمد وفعل كتاب ي فونحعه خلانه ص احد كل سختارْ 
العلمبجن الحاصل الارشاط. ذلك إلا بالعلم له ارتاط لا المض 

وعيالمر الآ.ة>ا<ءلى دلاله»ي فلا كيلك ذلك كان ؤإذا وانمعالوم، 
الإمحار|ص.عر تدل د ني 

ذمبل ءله يئرد البمرية مدهب الافغاتي الدين حال السد ؤيتكر 
-•' يقول حث العصر عدا هم؛ انننراصه 

 Iأنإل ذمت بالجرة سس •ناممة لمم؛ المين كان عم ن
الان ونصت اختيار يثؤبه لا اصهلراؤأ أفعاله جمح في مضعلر الإنسان 

مغنمهيتحرك أن ؤبجن؛ والمضغ للأكل فكه الشخمن؛ بحرك أن محن فرق 
الشعلهمنازع ص المسالمون يعالع الهلا؛غة عد• ومدعب شدته عند الرد 

صالراح الانرن أواخر ن، المدب عدا ارباب انمرض وفد الفاسدة 
الإءممادعوعين والمدر المضاء الإعتاناد ولسرا اثر لهم وٍرا ولم الهجرة 
|لم.الوامون أولتك يلنه ما الإعضال ذلك مجعضيات ص ولا بالمر 

'زاياهاؤمحٍن والمدر الانضاء ءمٍدة ص الافغاني المد ؤيدافع 
صمةيسعه المر يناعة ص تجرد إذا والمدر بالمحاء الإعظناد ٠ : يانول 

الهالكاقتحام ^١ ؤيبعث والمالة الشجاعة وخلق والإقدام الجراء* 
بملحالإعضال عدا اكمور مرائر منها وتتثق الأمؤد قلوب لها محق التي 

بحلم؛ؤيحليها الأهوال وممارعة المكار• واحتمال السات عر الأنمرا 
عريحملها بل عليها يعز  ١٠لك، ص الخروج إل ؤيدعوما والخاء الجرد 

قدالذي الحق مسل هم، هدا كل الحيا• نضر؛ ص والتخلير الأرواح بدل 

م% الأرض ر نمط ين أصف رما ممالم؛ ز؛همموه النول درئهذا )١( 
. ٢٢الأيه الحديد -ور؛ ماغا4 أذ ثل بن م ن، إلا أفكي 

.٢٦٦. ٢٦٠ص ٠ الخز.  ١٢ايبملد الازعر )٢(^ 
. ٩٢ص : الونش ١^٠ 



.الشدة بهد* للاعظاد دعاما 

اشبيد والآث|ياء *كنول والرزق محدود الأجل بأن يمد الدي 
أتكلمة و\ج حقه عن الدفاع في الموت يرهب كف يشاء كما بمرقها 
ينمقمما النقر يخشى وكتف ؟ ذلك من عليه اه فرض بما والقيام اوملته 

واصرلالإلهية الأوامر حب على المجد وتنييد الض تحزين م هاله من 
الثرة.الإجثاعات 

يمنحونهاوالأقيار المالك إلى نشأتهم أواثل في السالخون اندلع 
الأرضفوق ورفعوا أيلوادأ ودكدكوا بلادأ دمروا . ..عليها العلون ؤيت

الجبالوس رؤ وسحقوا التع من أحرى وءل؛مة المعلل من ثانية أرصا 
النابذينرووس من وتلألأ جالا بدلها وأتاُوا جمادهم حوافر تحت 

ومانمهمتاتدهم كان وما فربمه كل وارعدوا نلب كل وأرحغوا لسل»لانهم 
.والغدر ؛القضاء الإعمماد إلا هذا جمح إلى 

منهمالقليلة الأعداد بعض أقدام ؛< سنت الذي عر الاعتماد هدا 
عنفكشمومم النبراء بسيط بها ؤيضيق الفضاء بها يغص جيوش أمام 

بالمشرقمسوقهم لمعت الاعتماد بهذا أعمابهم على وردوهم مواهعهم 
.الغرب.أعل من الحروب موات في الحيارى على شهها وانقضت 

ومنونساثهم أولادهم حمل عليهم مهل الذي هو الاعظاد هذا 
كالماالعالم بلاد انمى في الخال ساحات الى حجورهم في كون 

•والرياض الحداتق الى سيرون ي

يذيباممهم ذكر كان حد إلى بهم ارمع الذي هو الاعتماد هذا 
نلوبر به يقذف ؛الرعب ينصرون كانوا حش الأكباد أفلاذ ُيبدد القلوب 

ولعان-يوفهم بروق يشيموا أن نبل الرمه بجيش فيهزمون اعدالهم 
•أسنتهم 

وهوالجس رذيلة من الإنمانية التقوس بملهر الذي الإعتقاد فنعم 
فيؤرجاذنا . • كانت أيا طك م كماله بلؤغ عن به للمتدض عاز أول 







1ؤزتاثحّابما: 

الضمحن بها بمتزدن ط ورنتهم يمادته دأمءم الخلق الد خلق 
رصلأإليهم وارمل ، والخطأ الصواب ربض دالناتع الضار وين والشر 
حدردعالها وترسم لها اث رصمه الذي مسرعا خط إلى العقول تلك تهدي 

•وتغنم الخق الى وتهدى وتسلم اتج4ا إن وتنجوا جاوزتها إن تضل التي 
صيقللعتول يه نست، ما العلامايت، من الرمل أولتك اه واعملي 

آثارمحموتتممي نهجهم على وسر لأوامرمحم ذلك بمد تتذعن رسالتهم 
.الرسالة وأدعياء الرمل بجن بها ونمز 

معجزةجمع والمعجزات ، يس؛المعجزات ما العلامات تلكم من 
تعالىالد يجرلأ الخعروفت الامماب حدود عن خارج للعاد؛ خارق أمر در 
.صدقه على شاهدآ لياعا دعوا، محي الشوة مدعي يد ملي 

مغالطإلا حجيتها ينكر لا للرمل حجة شك ولا والمعجزات 

الإيمانترحب حجة المعجزات تكن ولولم . الجهل أو للهوى خاصع 
بالايايت،يؤمنون لا يأتهم ووصمهم وهتهم المشركين اه عاتبا لما بالرسل 

محهاكانوا إلأ ربهم ?يات مى آية مذ لأنتهم دما ؤ سحانه تال حيث 
وتال ٢٢٩بها ئوبنوا لا آية كل يرذا وإذ ؤ بحانه وتال  ٢١٩مغرصتذ 

٤: الأيت : الأنعام مرر؛ )١( 
٢٠: الأية من الأنعام سور؛ )٢( 





عدايأاشوو< نإتي بتكم بمد يكتر فمي علتكم مزه |ثي الله قال • الرازمحى 
.اثّلا<بث 1خدأ |س لأ 

الحججمن حجت أي المعجزة حجية بلغت مدى أي إر أرأيتم 
أقوىمن لحجة شك ولا إتهإ ؟ يعدعا يؤمن لا لمن الثديي العقاب يتلو*ا 

الملامعاب موص وصغها ولهذا . ايراعين اقري من وبرمان الحجج 
يتولحيث ونومه فرعون عند معجزاته يظهر أن أراد حض متن شيء يألها 

النادتٍن،من 'ص ١>؛< ثب ثان ثال ، معين ء يس •؛ثك أولو ال ثؤ 
ثناءم ^١ دث درع متص، نماذ م ثاذا عناء ثالس 

الأنبياءمعجزات من وغيرها المعجزات تلك أن شك لا . ٢٢٩باّا?لرين 
.أوشك •حد.ل س اؤلهارألايتبل ومفلهرللحق ادموصح رشيءمن 

ثابتاصاس إلى مستندين الحديثة العقلية الخدرة رحال الحكم هدا أبى 
رمنلا محكب عند والمغل المقل تحكيم زعمهم دمر ألا منهجهم قي 
الخارجيةالمؤثرات عن ؛عيد.ا ذاتي اقتناع من لإيمانه بد لا بل بمهرء بما 

تلبىفد المعجزات مدء إن تم كالمعجزات الإذعان على له المجبرة 
والعناءالأبناء بين التمعن في الحيرة فتوقع والمشعرذين الحرة بأعمال 

حجيتهاينكرون ؤإلما وحصولها المعجزات وقوع ينكرون لا دهم • النرة 
.الرسالةعلى ودلالتها 

حيرةم الحديثة العقالية المدرصة رحال ولمر الأمور من دكيرء لهدا 
أويتقونهايومنون به الذي العقل فيخالفون يالمعجزات أيقرلرن فكر وتيلبل 

المعجزاتلبعفى التكاويب فاثروا ا ينتمون؟ إليه الذي الدين فيخالفون 
البما بتأؤيلها أو الملف عند قؤيا كان ؤإن إمحنادها بضعيف إما رل؛1لالها 

٠،٠  ١١٢الايات : الماثل؛ محورة )١( 
.•٣-٣٣ الايات الشعراء -ور؛ )٢( 





ولاالمرة ودءو0 لا القوم ان •ع ، المعجزك أتمر من أنه لظنوا الجهلاء 
نوعمن ليت الطاتمة • JlAأسال أن ننكر لا نمم ، الرمالة يزعمون 

أهميتهامحن يقلل شك دون ولكنه واللام الصلاة عليهم الأنبياء معجزات 
الغترونأن عر دل وسا ، الأشياء ظوامحر »ع شون الذين فلر نر 

بكلأوروبا علماء تكذيب المعجزات ائل مفيها تريج لا الاخترة 
تولهميي ممسون أنهم إلا مهم تهورأ كان ؤإن وعر المامة المعجزات 

واكللالعش النور إلا للاعقاد فيه يجدي لا زمان ني إننا 
إ»لن؟ الخلخي 

الممحجةلإتامة س العقلية المدرمة رجال عند - المعجزات وليت 
الإسلامدين بها يأت لم ذلهاJا لذك تصلح لا لأنها رسالة أو نبوة عر 

مجردرضا رشيد اليد عد بل ه محمد ثبوة نؤت عر الحجة لإنامة 
هل العلI لأعراض مبا المابقين الأساء لمعجزات الكريم القرآن رواية 

لذلكالقرآن رواية ولولا ا ! ؟ فيه واك•>ول الإسلامي اك^ن عن ٠ والعقلاء 
حيثوأوسع اعم به وامحدازعم أكثر صليه ( الأفرنح أحرار ٠ إتال لكان 
الكتانيأمحاسها عر بنيت المر العجائب مالة نر الكلام بقي ٠ يقول 

من. محمد تجرد من يدعون وفيما مداعبها اختلاف على النصرانية 
وصايةله لا ديتهم على حجة العصر هذا في اصبحت ند وعي ياصها 

أيدالي اث لأيات القرأن حكاية ولولا به مقغة لا عته والعقلاء للعلهاء 
4اكتر عليه الإفرج أحرار امال لكان الملام عليهما وعيي موص بها 

وموان،نةوالملم العمل على بني ند اساصه لأن وأمرع اعم به واهتداوهم 
اليآيته وأما الإجتماع مصالح وترقيه الأفراد أنفى وتزكية البشرية الغعلرة 
عليهمحمد وأمية ، ال،نرأن فهي تعار اث عد من كونه عر يها احج 

.والوجدان والحي بالعقل درك علمية آية عي فإنما واللام الصلاة 
الممفي والتأديب الجاهلية في معجزة الأمي في بالعلم كفاك 

٧٢- ٧١ص وجدى فريد محمد ؛ دالإملأم المدية )١( 

٠٤٩



رممر؛ وتأييلأت شبهات •ثار فهي الكونيت العجاب تلك وأما 
ممرينأناص ص تبع الأس محده وأمثال دلالتها رفي صحتها وش روايتها 

المتقولص أممر الملمين الهنود صوفية عن منها والمقول زمان كل في 
مقراتص وهي القدسض مناف وعن والجديد العتتق المهيض عن 

العصرهدا ي الدض عن انملماء 

عس؛فالخعجزات إذن 

شبهاتمثار —  ١

تأؤيلأتمثار . ٢ 

•روايتها ر (  ا
.صحيا في ( ب 

.دلالتهافي ج( 

كلفي كثثرين أناص من تقع أنها كل عدا ص اشد عر ما إن ثم 
يبقيالدي فا إ ؟ الملمين وصرفيه الهنؤد صوفيه من تقع ترال ولا رمان 

بينوقوعه يكثر عاديا أمرأ .و تعارلا انها لشمعجزة وبرعان حجة ص هذا بعد 
رشيدالمد يزصه ما هدا لنبوة برهان ولا لرسالة حجة به تقوم لا الناس 

,البشرية واكلرة والعلم للمقل مخالنة عند• المعجزات هذه إن ثم 

وهدا. العقلية المدرمة رجال بين وتكرار، ترديد، يكثر كلام دعر 
وبيانالعماني تقرير علم - الملم ص النوع عدا 1 يقول همي، محمد شيخهم 

 Uكان1مة كل ففي الإسلام تبل الأمم محي معروفا كان الموات. في اء ج
ومانلهمأول ص البيان وكان وتأييد. لحننله يعملرن اكين بأمر القائمون 

وبماءالمقلي الدلتل نمو بيانهم ن، ينحرن تشما كانوا لكنهم ذلك إر 
الكونعليه يشتمل ما أر الوجود ْلبيعت ر ما على رعتاندهم آراثهم 

بالعمانيالإلزام في الدض ومضارب اللم في المقول منازع كانت بل 

ص: ل المحمدي دالوم  ١٠٠ص ١ ١ - ج رضا رشي• محمد : المار تمر ( ١] 



الدينصرح ما وممرا ممض، طرم عر القلوب مثاعر من وممريها 
علوم،ي ما جل فكان ومقدماته نتائجه العقل عدو انه رومانه لسان على 

ذلكبملم بالخيالات الهاء او بالمعجزات وادعاش ، ونمير تاؤيل الكلام 
الأسلاب.العثة نل الأمم احواو إلمام له من 

الكتبمن سقه ما عليه يكن لم منهجا يالدين فنهج القرآن جاء 
|نبعدمم يأتي ولن مه انزل الذي الزمن لأهل بمكن منهجا ، المقدصة 

الاستدلالعهد بما . الني نبوة على الاستدلال يقصر فلم عليه يقوموا 
الكتابنزول مع الني حال في الدليل ج*ل بل المايقة النبوات على به 

انمرمثل في ولو فيه محاكاته عن البلغاء يعجز الملاعن من شأن في عليه 
،.١١٠..منه سورة 

علىتقوم ادلتها تكن لم السابقة الأديان ان يرى عبده فالشح إذن 
علىومموم ، ومقدماته نتاثجه للعقل انمداء على تقوم بل عقلية حجج 

محناإنكار* ح أنه الغرب ومن ، ؛الخيالات والإلهاء ؛المعجزات الإدعاش 
منيعدمحا لا آخر موصح في نرا0 أنا إلا بالمهجزات المقل لشول 

يقولحيث بها السر؛ وثيوت حجيتها ؤيقر بل القلية المستحيلات 
الملبيعيالسير مخالفة فإن عقلا المستحيل نوع من ت، ليلعجز؛ ا 1

يعمما ذللث، بل استحالته على الدليل ينم لم مما الإيجاد في المعروف 
وموفيها يأكل لم لو مدة الأكل عن يمتنع المرض حال في يشامحد كما 

علىالجوع اعيي وتالضعف تزد الني الملة وجود ح لمات صحيمع 
النبوةدعوى عند بالتحدي مقرونة تكون ان بد لا العجزة ٠ I الإتلاف 
يتندالني لأن يدء على خلهرت من لمرة المشتة الرامن من وءلهودما 

لمنه تاييدا يعد ذللث، عند لها الد فإصار%ار الد عن مبلمر أنه دعواه في إليها 
تاييدفإن ، الكاذب يويد أن ا)ف على الحال رمن ، اكءوى تللئح في 

لمضالد على محال وعو كذب الكاذب وتصديق ل يق تصل• الكاذب 

٠ص ب، ىء،د ; اكوب. رصانة ر١( 





ا٧خضبمص محن سلها حطترة محنة ور الكريم القرآن الى يب ل
يإنالقرآن إلى بل نفه إلى بب لا الكريم القرآن من امرأ ض حنتما 

يقولأن الواجب ولكن للحقيتت متجاوزا لكن ؤإن ضمه م مخطثا لكن 
.لكا الأيت من افهم أو أوسمت كذا القران منهج أن أرى اياحت 

الكريمالقرآن إلى وزعمه توله به ينأن بعد جاؤيش الثيخ يقول 
 Iالخارقة المعجزات لولكث انه القرآن أي رoImIJ  كذبلما *يعق لكفية

رأىابمارهم فرأتيا . . إليهاواجسوا محللها م ألخرا إذ بعد الأولون بها 
منله مااؤيدت ربين الايات نالك بين عقلية صالة وجود عدم ولكن المن 
الأمانتنزل تكاد لا انه القرية نتاتجه من لكن الرصل رمالأت إنات 

ْللهاعلى الإصرار بمد محيا الشك نغوّهم إلى ارع يحش لطلأيها 
منومهم المحر، أنواع من يراما من نمهم امتزالها ش واللخاج 

لكنتلو القرآن-انه أي عليا- يقص كما I وعدوانا، بغيا بها يكدب 
لأمدلها الخنوع مجن المعاند يمر لا الي الرامين من الخارقة المعجزات 

أنالذ علم ولكن صرومها محن الخمر لأ يحيط لا بما ولايل رصوله بها اه 
بغياأنفهم وامتتكرتها ، مها ففللموا نلهم يمن نزلت ند الايات مي• 

أنأبى وتعالى سمحاته الد أن ووصؤح صراحة ش لنا محن ولهدا محبملرا 
علىمعاند يقوى ولا سلرته تنافر لا الي ؛المعجزة إلا الدين مذا يؤيد 

عنكأنزتا أنا يكفهم أيلم ؤ نفه الكريم القرآن م تلك مجعارصتها 
|)آ<ه)ا< نؤمنوذ لقوم وذكزى لؤننه ذس ق إذ ظ،إ يش الكتاب 

المعجزاتحجة إنكار في خني أصلوب إل عدا بمد مم تعال ثم 
رشيدالمد كلام في الأسلوب مدا يره لأستتاجه، مناقيش إلى يحتاج 

آياتلكنت لفند I رشيد اليد يانول المطحيون بنلامر0 ينخدع رصا 
اثعياب بجحودما استحقوا العانيين الخاحدين على حجة المرملين 

,٠١; الأية العتمجوت مرر؛ ر\( 

ا٤٨. ١٤٧ص جايص المز.> مد : دائمة اكلر؛ لثن الإ-لأم )٢( 

٠٠٣



للإيمانالمتدرن إلا شاعدوعا ممن بها يؤمن ولم والاخرة الدنا ي
<.١١٠بها 

المعجزاتمن به أيدهم بما رمله يريد لم تحالى الد إن i ليقول 
،.٢١٠للهداية المنعي بها يهدي أتوامهم ير لهم حجة لتكون إلا 

محنإلا شاهدها ممن بها يؤمن ولم I الأول ر يقول أن الأصح لكن 
منبها يهدي أقوامهم عر لهم حجة I الثانة ر يتول أو I اد ءدى 
عالييدل فهوأمر للهداية يالإصتعداد بها الد هدا• من وصف أما ، ٠ يشاء 

يالإمتعدادالمعجزة بعد اه هداهم الدين النوم اولثك يصف قاتله أن 
أنيتكر يجعله الذي ما لتاله ؤإنا ذلك في أنر لها فليس قبلها للإيمان 

ال؟ الإيمان ثم للإيمان الإسعداد لوجود مسا العجزة جعل ند الد يكون 
الاتجاهعر التأثير ر العجزة شأن من التقليل يهدا يريد إنما انه شك 

إريرجع اكآمحر يإنا تأمحر س للمعجز؛ لهى إذ الأديان إل للشر العملي 
اسلين.الأدلة 

أنهاأو الجاحدين عار حجة يانها للمعجزات وصنه يخدعنك ولا 
ادأكرمه ما وأما ا آحر ممصع ر يتول فإنه أترام٠م عر للأنياء حجة 
،٣١٠ورمالته سرته عر الحجة لإقامة يكن فلم الكونية الايات من به تعار 

الختعاوينإيمان إلا الإيمان في تاثير لها يكن لم إذا حجة نكرن كيف ثم 
الملفعند المعجزات أن وعهدنا صعيغة لحجة إنها ؟ ورودها مل له 

.كبيرة حجة 

حضوعبين وهويقارن كلامه إر - مذهبه لك يتضح حص انفلر- ثم 

•٧ ١ ص رمحا رشيد ؛ المحيي دالوم  ١٦٠ص ١ ١ ج المنار مم ( ر١ 
صله ت المخملي والوحي  ٢٢٧ص ١ ١ ج رهما رشيد محمد ث المنار تصم )٢( 

٠ ٧٠ص له : المحمدي والوحي  ١٠٩ص  ١١ج- الماس المرجع )٣( 











المثاعريمش او الحواس اويحم الأمار يلهي بما برماك الإتناع •ي 
بالخطابالعمل واحتمى له أعدت نما بالعمل نوة كل ءلالسا ولكن 

وصحةاJلأغة وملطان الكلام نوة م، وجعل والصواب الخطأ إك وحاكم 
منر الإملأم بدين الأنان ودخل ٠ لنقول  ٢١١٠الحجة ملغ الدلل 
ماوتمؤيم الإيمان إلى له الجاذبة عي الخوارق مدهثات تعد فلم الرشد 

كاوالأعمال والأخلاق الفكر في الإمحدال ص الميل س للفيلرة بمرض 
٢القرآن ر الأخير بالوحي تحال الد أرشد• بل النوعية الطغولية ّن ،ي كان 
ايضأوتال وبالوحي بالي الإبان تحصيل *ي عمله اصتعمال إر 

 Iيعتمدلا ووحدانيته باش بالإيمان والم٠لالة الدعوة هذ• ني الإسلام ف
نفلاُهعلى يجرى الذي الأناني والفكر المقلي الدليل موى شيء عر 

غيربأطوار مرك بمشي ولا للمائة، بخارق يدهشك فلا النهلرى 
فكركحركة ي؛نعلمر ولا ، مماؤية بقارعة لسانك يخرس ولا ، معتادة 

|لم.إلهية بصيحة 

أبىوتعار سبحانه الد أن يرى فهو حاؤيش المنير همد الشيخ اعا 
،الكريم القرآن ور فطرتم تنافر لا الم الدين؛المعجزة *يا يؤيد إلاأن 

الشحتال .١ محمدا رصول بها الد يزيد فلم الخارقة المعجزات أما 
الخارقةالمعجزات كانت لو انه عليتا القرآن. اى - يمص كا ٠ جاؤيش 

،رّول بها ا،د لأمد لها الخنوع من المعاند يفر لا الم الرا*تن ُن 
الاياتعد0 أن اهد علمه ولكن ضرؤبها من الحمر به يحيط لا بما ولأيدء 

بتنولهذا وعلوأ بمتا أمهم واستنكرتها بها ففللموا نلهم بن نزلت ند 
إلاالدين هذا يريد أن أبى وثمار سبحانه الد أن ووصؤح صراحة في لنا 

عينالك . معارضتها عر معاند ينوى ولا ، محلرته تنافر لا الم ؛المعجزة 

٠ ١٤٣ص عييم محي ت التوحيد رسالة ر١( 
٣١٠ص ١ ج- رضا رميي محمد ؛ المنار نمير )٢( 
, ٦٨ص ممد،_ : وانمراية الإسلام )٣( 









وصفا غونف ، المادة مدسه عن ؤيقتس العالمية عناعاله عن يرتشف 

لأنهيكالمة ينس فلم ، فيها ماثلا دينه ووجد ، الم؛ثولوجما هد• عل علته 
أنهمتيقنا به ونمك الإلحاد امتطن ولكنه ، يحاوله أن من اكبر الأم يرى 

.العلمية درجته إر وصلوا متى  ٢١كافة؛إخوانه مصير 

البحوثمحذْ عر وقفرا وشعراء كتاب الإسلامية البلاد في نغ وتد 
عقالاتهمفي دما لمولها الأذهان يهيثون فأخذوا سحرتهم العالمية 

منيطوا أو يقاضوا أن من تفاديا أمالهم غير يها مصارحين غير ونماتدهم 
امض"<.

صدمةفكانت، عليه عثروا ما عر العلمية جولاتنا في نحن عثرنا وند 
يوجدانءاJنا اد من أن لولا سحيق، مكان إر ينا تقذف، كادت 

آيالم،منه الكتاب، ، illipأنزو الذي هز ؤ ; تمار وهوقوله منيا المخلص 
ئدشكرأ فجدنا الأية ^١٣٢ متثاُهات وأخر الكتاب ام نس منكنات 

وفتهاإر وادخرتاعا يها فتثيثنا الغرق مانعة يل الصواعق مانعة هذه وتلنا 
.لماتتا مؤ يعص في واثبتناها الناس إر يها أنمينا ثم 

والدولةللعقل، المعللق السلءلان يعلن لدين منهلقي مرقق عذا 
اريه ليمل وورامه وأهرانه أوهامه كل من الإنسان ؤيجرد للعلم الخالدة 

أ>،أ.المستقل والنكير الحر الطر إباحة 

اتصلواالذين اولتلئؤ عن وجدى الأستاذ يه اضى واف بيان ذلكم 
يوقومهاعترف وهوقد الإلحاد اصت؛هلان من وصلوا حال أي ؤإر بالغرب 

ا؟ الدرجة تلك إر مولا، من وصل كم ترتم، ا كاثة ا بمول، )١( 
ذلكمرثعراء محاب، تمم إءاد» المسلمين ملما، ير يوجِا خير اعتراف )٢( 

.وهميهالافغاني مقلمتهم و؛ي المدرمه رجال مقدمتهم دن، السم 
.٧ : الأيه من : عمران أل صوره )٣( 
مالمران مذهب ممال م  ١٩٣٣/ ٨ /  ٣٠>، المصرية الأهرام جري؛ )،( 

وجدي.يريد محدد ؛ المتثابهامحتا



التيالأيت تلك منها نجاتع ثم الدرجة تلك إلى بوصوله وذلك ، فيه بتمه 
؛يونحومحا المعجزات أمور من عقله يتهمه لا  ١٠كل يلقي أن منها فهم 
.المتشابهات بحر 

عنالمدابع يمغلهر الثلهور الإلحاد اسءلان أنواع من بأن يدرينا وما 
أنواعمن أن يدرينا رما بل ا ؟ والنزيف الدس ح ءق\ود6 وعن الإسلام 

ا؟ منها النجاة ثم الإلحاد يرجة إلى بالوصول الإعتراف هذا الإ>سع1ان 

يإنهاوامتهنانه الإلحاد يرجة إلى مهم وصل من الأفراد تعيين أما 
يدريحث من - لمين المعلماء على وجدى الأستاذ ألقاها شاقة مهمة 
التقييما الغتر؛ تلك ش الرجال تقييم \ط• كافة عليهم توجب - يدرى أولا 

منالتجرد يرجب بل بها خدعوا علماء بين يلقونها الش للثمية يخضع 
.والوثاتق الحقاتق عن والحث التأثر 

اولتالن<لموقف بيان هو بل جانبية قضية في مي استطرادا هدا ليس 
.شأنها س والتقليل المعجزات لحجية النفي ذلكم وسر لمعجزات اس 

حناتفةبه يفصد إنما المعجزات تلك س ه نبوته تجريد أن ذلكم 
يزعمونمدا يشتون *حينما وهم ، نبوته لا . محمد عمرية إنات متهم 

يجردحينما الأم يصل حال أي إر أرأيتم بتثحته للقاثلين عغليم كب انه 
لدينيبقى حق اى ؟١ المعجزات من واللام الصلاة عليه رسالته اولثك 

ا؟ الله من ني به يات ولم عبقري به حاء 
كسباويعد0 . محمد عبقرية يقرر وهو وجدي الأستاذ تول لقرا 

بهياإلا عفلما كما تسمى ^دحق حارة رأيت ؤما بنبحته للقاٌالين 
علىبملبع لمن يخل ربما ا يتول ، وجدي به يقيس الذي المقياس 

الإعجازحان_ا أن العلمي الدستور أصول على ايبؤية السيرة إيراد شرطتا 
الجانبمدا ولغفال ٠ تاما اغفالأ يغفل لم إن ، عنليما نقصا سكايد فيها 
البيصيرة ؤتصيح ، المميزة صفتتها البؤة فتنفقي ، طبيعيا أمرا يجعلها منها 

فتكوناعفلمهم انه إثبات الممكن س وليكن ، الرجال عطهاء احد كسيرة 













موالداء وذلكم الداء لأساس علاج فته ثبموا لما العلاج ■*و ذلكم 
علاجهإلى تحل يجتنما بالمعجزات الاستدلال يتل لا العتل بان الزعم 

اصعلوابولا قرآنيت لأية باّلل تأمحئل ولا صحح لحديث رد أمامنا متى لا 
ثبوتنا>؛ة س ستان ومحما القرآن معجزة إنات ثم . معجزاته بإنكار 

•ددقوعه الإعجاز. 
السلصواء إلى الهائي والد الصة س ش انمواب نراء ما ذلكم 

رؤيدكمحارتة العتل لأحكام المعجزات بون بمصالدين لهؤلاء ونقول 
أعرالمته فالمعجزات تعتقلون كا القضية وليت تظنون كما الأمر لمر 

وعمومحصوص لمحنهما للعائ حارق أم ر ل الفل لأحكام ح'ر؛ا 
المقللأحكام حارق كل أن ذلكم الثاني من أعم المقل لأحكام فالخارق 

لحكمحارثا الخال؛ لحكم حارق كل ولمس الخالة لحكم حارق فهو 
الطل.

القيءي؛كون أن باستحالة بحكمه مثلا المئنل لأحكام ونضرب 
نفىو»ي اسرد الثيء يكون أدأن الوقت نمى م موجود يغتر موجودا 
.واحد آن في قاتما حالما الإنمان يكون أن أو امحض عو أيضا الوثن 

بالحجريرمى حض الزجاج بإنكار مثلا العال؛ لأحكام دتحرب 
الدنياز الميت حياة وعدم إلقاتها عند تحبان إلى المصا تحول وعدم 

أماعبين ص الماء حركج لعدم محها يدحل الدى للألمان النار ؤإحراق 
وعدمالخدع صمنح لكدا بيحه تسماع وعدم الحمى وصت الإنسان 

.حنيته سماع 

حارقةوليست الخالة لأحكام حارقة الأنبياء  ١٠؛حاء الش والعجزة 
ل، الخالة أحكام يخالف ما ؛؛■للأن الخقل يحكم فلا الختل لأحكام 

الإلمانحرق بعدم ؤيومن بالحجر رمي إذا الزجاج إنكار بعدم يزمن 
بتسحييومن الإلمان أصابع ين من الماء بتح ليدمن الناي يحلله عند 

حارقمو ل لأحتكا٠ه حارقا ليس كله ذلك لأن الجدع دحتض الحمى 



اس.لأحكام 

يرسل * عادى ٠ أم انه علكا به س بؤ لا بهذا ينس يعوبها 
هذابعاد يذما ثم العادة لأحكام مخالغج أي f عادي غير ٠ ام أنه عار به 

أوني هعجزة إما الحقيقة إر يمل حش للعادة الحارق ا له؛• سا يطلب 
.مشعوذ شعوذة أر ساحر سحر 

أدلوعاأو المسجزات زلوا الناس من طاثفة عر الأمر ذا البس 
أحكامهؤإر يونحتون به الذي العقل لأحكام مخالفة أنها لاعتقادعم 

.وامرن ذلك ر محبمم يستندون 

أولتكلموسا بيان س الرحلة هذه إر وصالنا وتد بنا يحسن لا ثم 
لدلكنضرب أن غير س حصرصا . ومعجزاته عموما المعجزات من 

.لها تأؤيلهم وذكر امثلة 

:الموتى إحياء 

بمنهئدبحوا أذ يامركم الله إل يئوبب موس *ال وإل ؤ تحال اٌة قال 
نلهإل ادجاعلص ثى اكون اذ باله أعود فال عردأ أنيلنا قالوا 

ثملنانكتموذ، كنم ما مخرج والله ي٠١ ٠اد١راتم نما فتلتم إل وؤ 
لنليزآيانه و؛ووغز المزني الله يحي كيلك نعضها اصي;رْ 

.تساوذهرآ،

نصصر الحديثة العمالية المدرسة منهج بيان عند لنا سق وند 
سؤإنما الأعجاز، ناحية س ليس ، القصة طْ مثلا صربنا أن القرآن 
التمثيل أنها عر القصة ذه حملهم عناك وذكرنا ، فيهاالقصة ناجية 
حممه

. ٦٧: الأية الغر؛ سور؛ )١( 

. ٧٣ JUT;الامحن المرة )أ(مر؛ 
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مي•محمد الشخ تال التوراة ش ولد ما إر *ذا نصهم ش يستندون 
 Iإذالقصة هذ، لا امرايل بمي أن القرآن ش الشبهات أمحل تول ي

القرآنإن - : ونقول ؟ القرأن بها حاء أين نمن التوراة ن، لها وجود لا 
نواأنهم المتاحرين إّرائل بي ش يقول الذي اد عند من بها جاء 
محياأن على الكتاب من نصيا إلا نونوا لم ؤإنهم به ذكروا مما حظ 

فالواجبفاتله بمرق لم نيل نل إذا ومحوانه التوراة م منمرص الحكم 
المديةشيؤخ جمح ؤبمسل السيلان دائم واد م ذلول غير بمرة ندح أن 

ثمالوادي ز عنتها كر التي انمجلة على أيديهم المقتل ّن الترمحة 
دعواتؤتمون إصراتيل لثعثاك إغغر الدم محيا سنك لم أيدينا أن يقولون 

انهمحن ينمل لم ومن القمحل، دم من الخمل عدا م يدخل ص بها يرا 
منمحو الحكم محيا كون أن فيحتمل الدماء حقن يدللثا ؤيراد 4 القاتل 

اليالوحيدة بالقصة محي• وما فيه السب محي كانت أو القصة تلك بقايا 
اضاعرءأو حرفوء الذي الأول بالحكم الحكم محيا ولا القرآن صححها 

زرا؛,تعالى اه وايلهرء 

ماإن وأفول I بقوله رصا رشيد محمد اليد الرأي بهيا اذر* وشد 
النملأول ؛ي عر القرة بقتل المتعلق التوراة حكم من الأصتاذ إليه أشار 

ومحوالنص ماق ثم ، ٢١١ونصه الإشتراع محة مقر من والخشرين الحادي 
العملذللث، أن فدما مما |والفلاهر محيا بمد فال ثم شيخه ذكرء مما زيب 

وجدإذا القاتل في التنازع عند الدماء في للغصل عندمحم يبميلة كان 
يد*غل نمن ، غتر* مجن الجاني ليعرف ؛اتله يعرف ولم بلد ؛رب القتيل 
عليهلتت ينعل لم ومجن الدم من بريء الشريعة في لدلك رمم ما وفعل 

،.٣١٠الجناة 

٣٤٧ص ١ يد رمحا رشد محي : انمار تمر )\( 
. ٣٤٨- ۴٤٧ص ١ ج المرجع )٢( 
- ٣٠١ص ١ ج ايابق المرجع )٣( 





هتعقلون لعلكم رموؤ الأول القول يرٌبمح ما تعليلها *ي تال ولكنه ، الجملة 
و؛،محا أن تتوهمون فلا للشريعة الخضوع وقانية الأحكام أمرار تهقهون أي 

ونتكل ني اه أمر تتلقوا أن يجب بل ، الوقت مذا قي الواقعة بهذ• •ختص 
،.!١١نعتت غٍر من بالقبول 

مداملوك إلى الجأمما لهما عيرا مالتوت محمود الشيخ ؤيلتمس 
انمغلص•قي مورغبه نفلن فيما مدا على الإمام الأستاذ حمل والذي I فيقول 

اكريعي-اكىالنص وجرد مع المتثرنض بعض ذكر• الذي الإعتراض من 
.بنصهرشيد الشيخ ونقله بمعنا• الشيخ إليه أشار 

يتغلم نمه ملترت الشيخ أن إذ متغ وغير ء؛يرل غير اعتذار وهذا 
للشيختأؤيلهماوهوامرنحمد• يردعلى لهمافذهب اكمنه الذي العذر بهذا 

عاليتوافقا أنهما سين وبذلك ، صتيعهما مذا I - ت قال حيث ، منا ثالتوت 
إذاولكنتا ، تاؤيمي حادث لبيان لا تشريعي حكم لثيان مرقة الأيات أن 

فملناؤ تعال توله من به الكلام ذيل وما الآيات مذ• قي النص إل نغلرنا 
ئم، لعلكم آياته ؤيريكم المؤض الله بمم كيلك سعضها اصربو• 

المحيهذا وحدنا ه فنوأ اوافد كالججارة فهز ذلك بعد من *لؤيكم قنت، 
إبعادأيبعد• أن من اقل فلا التشريعي الحكم أراد؛ على الحمل من يمغ لم إن 

التر؛يعص المقتول يضرب أن ي واضحة I اضربو• I كلمة بان وذإك< 
ارإشار؛ ولا ، الم، يالهاتل، صلت، إشارة الكلام »ي وليس ، الذبوحة 
محيلكؤ ،وقولهتعار ألبقرة دماء من الحي أمل أيدي غل 

مذافي الإحياء ومر به المشه الإحياء أن على يدل ه الموز اف بمص 
حكمياإحياءأ وليس ، الروح فيه نيا مومت، بعد حنيني احياء - الممام 

القمحامحىفي  ١٠٥^^بمثابة يكون حس منه والإقتماصى القاتل بمعرفة يحمل 
إحياءتمرير صح لما يمرران كما الأمر كان ولو ، الشيخان يريد كما حياة^ 

٣٠١ص ١ ج لصا رشيد محمد ت المنار نقير )١( 
؛-  ٤٣ص شلتوت محمود : الكريم المران نمير )٢( 

٠٧٠



ولوأنالمجازي، الحكمي الأحياء اا-وعس بهذا والجزاء للت الوش 
إنتال قاتلا 

ؤويريكمآيات4ه"مار توله يإن • ماتغا والقياس الشيه هذا هثل كان لما 
للأحكامالمقلية الإراء؛ ني لا الكونية للايات الصرية الإراءة ر لواصح 

بمدتوله ئن الله أراك بما الناس بض ^١؛^( نيل من يكون حس الشرعية 
همو؛ افد او كاأججان؛ لها ذلك بمد بن هلونكم مت ئم ؤ - ت ذلك 
شانوس ، القوس ر نوتر أن شأنها س مادة حالة رأوا أنهم عر ليدل 

مرالقد ذلك وسر ، عندهأ والمناد التر؛ س نتجرد وأن لها ترق أن القلوب 
يريد*رما ينمق لا عدا وكل أواشي كالحجارة ملويهم وكانت قوتهم واشتدت 
لكنههنهما تأيبل الحمل فهدا التشربمي المعس عر الأية حمل من الشيخان 

،.١١٠الرب كلام س العهود عو وها اللغة عله تساعد لا تأؤيل 
إررشيد السيد ص السلوك عازا نماعم رمزى الدكتور ؤيرجعر 

إلحادفينولس القول مدا إليه يودي ما يكشف ثم المقل تحكيم ر المالغة 
حصوليستعد حعاله المقل تحكيم همر *بالمته أن رشيد . jlJ^احيرأ نقول و٠ 

لصالحالأية أول ثم فمن اللام، عليه موص يدنا لالعجزة هذء مثل 
يوحدفيانه - الإسلام وعوالمد.الماعن - عليه حني كيف ولاالري أ التوراة 

صحيحأوحديث وعرتأويلكلآية المال، الخفي الإلحاد نوعس الزمن *يا 
للماه؛حارق غير أمرا منادعا يكون حش ٠ الرمل س رصرل معجزة عر يدل 

يإرالمائية، الأديان إنكار إر ميل لأنه الإلحاد أنواع امحير الوع وعدا 
أيديعر اث أجرايا الي المعجزات لسات،ا أماس لأن أماس، س عدمها 
.واللامالصلاة ئيهم الرمل 

•العجزة لهل رشيد واليد عبد* الشخ تاؤيل ذلكم 

ولاالنهود عنك رصض يلذ ؤ المتشرفين الإفرنج أولتك إر تتربا 

ْا-  ٤٤ص شكوت محعرد ; الكريم الترآن تفسر )١( 
. ٣٦٦ص محاص ر،زي : الإ-راتلأت )٢( 
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■ضرىمحي(محهأاأ 
وجديالامحتاذ سلوكه صرح ُلاءر بتكلف المعجزة إثات س وفرارا 

انعلى السيرة محله ر نكته فما نحرصى أننا ترآونا لاحنل وقد I تال حين 
تعليالهايمكن دام ما الإعجاز ناحية ار حادثة كل صرف م مرق لا 

فيالبالغين لمديب مسايرة التكلف من ولويثيء حص المائية بالأّباب 
. ٢٢١التنت!

.; الملام عاليه عيس مهجنات من 

اغلهرعابحانهالملام عليه لميس وتحار•ثبا•عجزة صحانه اث ذال 
ضإل درنولأ والإئجل والتوراة دال؛غنه الكتاب دينلنه ؤ يديه عر 

المحرمحثة الطين بى لكم أغلذ اتي دبجم مذ جثكم.ء ثد ر انرايل 
مهالعجزة هذه ثناوقوع بحانه وتال ٢٨ه الله بإذن مليئا فيكون فيب فاُفخ 

تحمضالكر نريم ايذ ■محس ياالله فال إل ؤ - ت امكانها بعد الملام عليه 
وكيلا،النيد ر الناص ئكلم المدس أيدأكيردع إي وايديك دير يليك 

كفيفةالملين يى ئنلذ وإل دالإٌجمل، دالّدداة دالجكنة الجناب علنئك وإل 
الأتنه»< كنخ؛هقمئوأ؛إض اللب؛إض 

وحصولهاالملام عف لميس المعجزة لتوع_• الكليم القرآن بنص فشت 
أنصران آل آية تمسر ن، رشيد المياد وتالميده ميم محمد الشيخ ؤيرى منه، 

.١٢•: الآ،تم : الجر؛)١(-درأ 
تحتالمحمدية الميره هتال المائع اد؛رزء عقر الحالي الجلد الازمر مجاله )٢( 

. ٣٨٠ص وحدي زيد محي والملمة، الملم محوء 
. ٤٩و  ٤٨الايمحن : عمران آل •-ور؛ )٣( 
.١١٠: الأية محن : الماممت مورة )٤( 
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غيرمن وقوصها على يدل ولا اللام عله نمسى وتدعيا إمكان على يدل محيا 
مننص الومعللي نفيهما ني سدان رما-أيما-لا الخاتلة آية 

زخاصة ( ! ا) لهدا التماري ناقل عدم أر المة، أو الكتاب 
الإخبارمها ورد الش القانونية غير الأناجيل أما عندمر القانونية الأناجيل 
بإذناتجر كيتثة اتجن س يخلق الملام عليه عيص وكون محمد. بمجيء 

ؤإثمااإ الأناجيل لهذه فلاقيمة ونحوذلك اش بإذن ءل؛را فيكون فيه فينفخ اُله 
•ذلك من شيء فيها يرد لم الش تلك إر المستند 

آلأية نمير ،ي يقول حيث ذلك لما يوصح همدء الشيخ ولندع 
يقللم ولكن الر عذا فيه جعل تعار الله أن منها بمهم ما وغاية أ - * عمران 

فإن٠ يقول نم ، ١١٠ونع ذلك من شينا أن العموم عن يرد ولم بالفعل خلق انه 
فيوالء^ئمة به يحتج بآن وأمر بدلك خمل أنه انمارة عليه تدل ما قصارى 

ذلكوأماوترع كماتقدم منكري؛بونه على الحجة إقامة بدلك إتمارالّثي. 
<١١٠ذلك مثل في به يحتج نقل على يتوقف فهو بالفعل أوبعمه كله 

مامحيا I . ; فيقول ذلك مثل في به يحج الذي النقل تلميذه لتا ؤيوصح 
عيياأن إمحاق بن عن جريريروي بن أن الغريب ومن الأستاذالإمام قاله 

اجعلتال نم محلينا فأخذ الكتاب من غلمان •ع يوما جلى عليه الله صلوات 
نمربي بإذن نعم ت قال ؟ ذلك وتستهليع ; قالوا ،  ٧١١٠اتجن مذا من لكم 
فخؤجاه بإذن طانرأ كن قال ثم فٍه فنفخ الهناتر عيثة في جعله إذا حى محيأ، 

أنهوالحاصل للمميأن العوبه رسالته على اهد آية اتخذ فكأنه ٠ كفيه بين بملير 
يتناقلونالذين النصارى عند ولا بل اتجر خلق بوقوع صحح مل عندنا لمى 

منالمقولة أو العنا إنجيل في ما إلا الأية في المذكورة الأيات ساتر وقوع 
ايةولمل ٠ عندهم القانونية غم الأناجيل من ومحو محاق ابن فال ما نحو 

قالإذ ؤ وعي الأية عذء من الوقوع على الدلالة إر أدنى المائدة سررة 
أيذئكبردحِإي والديك يغلى علتك يعمم، آدكز مريم ابى عي~يى يا الله 

٢١١ص ٣ - ج رمحا رشيد محمد ت المنار تنير )١( 
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يقال jfإلا بوثوعه يؤذن انمة تلق كله ذلك جعل فإن ه'١، •الاثة • اقدس 
منبه تحديه إلى والحاجة طلبه عند يديه على يجرى مما الايات عف جعل ان 

. ٢٢١!الظاعر خلاف عدا ولكن ، وأعظمها انحر أجل 

وتبلهاالسلام عليه لعيي المعجزة تلك تاؤيل يي إليه ذعبا ما ذلكم 
الصلاةعليه تبله الانبتاء معجزات من بهذا ولنكتف اللام عليه مرمى معجزة 

الالش الكريم القرآن غٍر ه لبينا معجزة من موتنهم ولدكر ، واللام 
٠صراها يثبتون 

-; القمر انشقاق 
.١٢٩^^وانشق النائ إم;ت ؤ ت٠الى اث تال 

عنهاله رصي عري مبن اث عبد عن واكرهذي لم ومالخاري يروى 
و؛جاله رمرل فقال شقتين ه الم رمحسول عهد على القمر انشق ! تال 

تالأخرى وني ا إشهدواإشهدوا فقال معه ونحن I انمى وفي ، إشهدوا 
الجبلوراء فلقة فلقتين القمر انفلق إذ بمنى ه الد رسول مع نحن ينما با 

.وملم البخاري امحرجه إشهدوا ه الله رصول لل فقال دونه وفلقة 
الرمدىوأخرج ا بمكة ا الد عبد عن مررق وقال ؛ تال وللبخارى 

.ءثله>،< 

زمنفي انئق الغمر إن » قال عنهما اث رصي هماس بن اث همد وعن 

. ٢١٢-  ٢١١رضا رشد محمد : المار تمر )٢( 

•الادر الأية اقر *رد؛ )٣( 
عليهالله صر المي يريهم ان المثركض صوال باب الأنياء ر الخاري )٤(رواء 

بابوملم عليه الله صر الني أصحاب محاتل وفي ٠ امر اننغاق فأراهم أية وملم 
آيةيروا وأن اكر وانشق باب الماعة اقتربت صررة التمير كتاب وفي ، العمر انشقاق 
.I يعرضوا 

يرالتغكتاب في والترمذي الغمر، انشقاق باب الناقتين صفات في لم مرواء 
•اكر -ود؛ وس باب 
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الضررأت I ورواية دونه« وزنة الجل فوق فرقة فرض ه اث 
ورواية0 الضر فرجتي ين من الجل فأبمرت انشق وفد الجز على 

القمرفانشق g ورواية ا( بجنهما حراء رأوا حض نشتض الضر أراهم ف» 
قالثم ذلك ونحو المروة« على ونمقا الصفا على نصفا مفض 

 Iالقحفي الحاففل نكلف وند يعضا بعضها يخالف ألفاظ بضعة هده ف
وكونهمبئكت وهو مس أبي على ثمة عود مبن قول ين الجمع 

يكونكان وهوبمنى كذلك رآْ يكون أن يحتمل فقال متى فى كانوا 
يكونأن ؤبمحتمل مس أبي جل محيرف رأى بحث مرتفع مكان على 

كذلكفراه مكة إلى منى من عود مابن رجع حض منشقا القمراّتمر 
اوفييقول ولكنه السيدرشيد يستعده لم ندرى ولا ، ١١*بحد وفيه 
أبيجز ية رو احتمال دعوى أغربها جهات من صعق الجمع هدا 

طلوعالدرحال القول'في هذا بغرابة وناهيك اللز في ض س مس 
ائربيفعل ماذا نم ؟ ض من الغرب جهة في ومكة الشرق من 

،.١١٠الروايات 

الضالمعارصة الأدلة فى العلماء س المشهورة والقاعدة ٠ قال ثم 
كذلكالخعارضض في ألتهم علي الدائر ومن انهلها تبجنها الجمع يتعذر 

،.١١،سعارصان لا والقْلعيان * ضاق3لا عادلا ت٠ 

ؤإنيالروايات متون بض الاختلاف هذا في رشياد اليد أورده ما هذا 
لاختلافتبعا تختلف لأخر الشيء محواننة أن يعرف رشيد اليد أن لأجزم 
لفتحةموازية إليها ونفلرت ١لمفة ومط في عصا نمت فلو المشاهد موقع 

وهكذامثلا الاغازة لعمّود موازية لرأيتها آمحر مكان إلى انتقلت ثم مثلا الباب 
مميرالذي ؤإنما وازفذة \و\ب وكذا تتحرك لم مكانها في والعصا تنقلت كالما 

مقالنممود موازيا لرأيته عيني ض قلمي لونصبت وكذا ، الخثاه،■. هوموقع 
ولوانممود يمين إلى انحرف قد رأيته اليرى عيني أغمضت فإذا مثلا 

٢٦٧-  ٢٦٦ص الرابع الجز، •٣ مجلد : المار مجلة ;١( 
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:ظكٍأ إشكالا وأوردوا 
حالمةأن وغيرمم من عانل يشك لا 1 رشيد اليد ينول حيث 

وانحالل ولا ب تفاوت لا والنظام الإبداع غاية ي واجرامها للموات تعال 
إلاتضرفيها وئوع خر يصدق فلا ، تتحول ولا تتبدل لا لخلق ل تعال صنته 
دس،  ١٣نعال اث أخر الي الرمل لكيات لناما نوما مثل ثابت تض بمض 
النمسورجوع النعر انشقاق يتضمنه ما وفوء|ا يتضمن لا ارصية آيات دونما 

الثمىؤ تعال توله ومعارصة ، العام الكون نذلام نحالغة من غروما بعد 
الدآيات من آيتان والضر الشمى أن I جة الد رمحول وقول ه بحسبان والنم 

أصابعهبتن س االا، كنح وذلك . عليه متفق ا حياته ولا احد لوت يتكنان لا 
.٢١١!قلعيا ؤيصتر يتواتر لر وأن صح ما خرْ ق يقبل عذا مثل فه 

١^الأصول الإشكال م- 
النمرحين،انشقاق عل شبهة س عنا يوردء ما رشيد اليد يصف مكذا 

الكفار*!١^١أن الدلالة القطعية الكثيرة الحكمة بالايات وثبت . . I - ت يقول 
وابم، الإrام >، الرمل طها الق الي الكوب الايات س ه؛اية ام 

اليدعنامنأورد، ومحا  ٢٢١!*للبهم أل بجابوا أيضافلم معينة أيان عليه اقترحوا 
مملربه س آته غله أرل لولا نبمولوذ ؤ يونس صورة في تعالى قوله الايات 

الإمراءسورة وفي النمحلريى س نعكم ش ثات?لروا يلب العيب 1ئما 
ممزةالنانه ثمود وأنينا الأولود٠  ١٠٠؛فدب ١^١ ؛لا بالايات نربز ؛< ٠١منعنا ما وؤ 

.ها،< تنويفأ إلا ٍالآنات ننبل زنا غا ثظتوا 

لنول انه ولاتعممين ،  ٣٦٣ص الخاص الجز،  ٣٠المجلد : الماد ،جلة )١( 
وملمءد4 الله صلى له بمعجزة أر وملم ملته الله صر أصابعه بض ٌن اّء نع من درئ 

واصحابهبه وهابمه تعار الله لحمة من ) أنه ض ل معجز؛ انه عر له، *ذا موبمل 
. ٧٠ص رصا رشيد ؛ المحمدي الوس أنفلر ( لنداثد ار 

. ٣٦٤ص الخامس الجز، *٣ الجلد ^، ١٠١١اسمجع )٢( 
)،(٠٩: ١٧
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نحرجأن عل جرت يد منته لكنت ؤإذا . الخاصية'١، نالك شا، إذا عما يلم، أن 
موتعال محانه لأنه اينرب من إخراجها عل نادر فإنه المشرق من الشمس 

-_عقلأ صلها من بحانه له ماغ ولا الأشياء اف الخمانص تااال؛ا اوجد الذي 
■ه عل برمانايم ككون الاس، وألنها جرت الي للعادة الخالقة bغا 

محنسيه بانمحزة كأي تشابه، صالة والنوة انمحزة ي؛ن صالة المح وكأن 
الخالقةالمعجزث * JLaأنزل ك،ا وتعال بحانه الد بأن للمكمار وتعال بحانه الد 

الياطلمةنومه عادات ليعثر اليي عدا أرصل هذه انزل كا لحكمها والملنية للمعادة 
محياوكل المتمم والصراط الحق إل العادأ محدع ونحالف أياءعم عليها ألفوا الق 
.ومشيتهاث بامر هر و،واك ما 

نوردالمعجزات تلك من عددأ هو لنينا الكريم القرآن أست وقد 
وسلمعليه افه صر له لكن لو أن زعموا الذين اولثك على ردا بعضها 
ذلكفمن الستة، في لما ردهم بعد القرآن، لحكاها القرآن غير مسبو؛ 

يالفممدكم اني لكم فاستجاب ربكم نتغيثوذ ^إد تعار قوله 
للمسالمينمددأ اللأتكة افه لإرسال بيان وفيها مردفس النلايكة مى 
الكرى.بدر في 

الغرامالمسجد مى لتلا يعتد؛ اسرى الذي متغاذ ؤ بحانه وفال 
الايات.خنلنه)م تازمحا الذي الأنمى النجد إر 

بمدوهنر الأنضِ أش في الزوم علت ، ٢^١ ؤ بحانه ونال 
استلك م إخ؛ارياكءبحتق صشنه١أ٢و٠ِ ينع في ننئقوذ علهي 

•سجزاتمغال م  ١٣٩٨ماكأد؛ الإسلام، الرم سجالة )١( 
•للدكرددمهالزمر،.الأنماءأ

.٩ : الأيه ; الأنفال سرد. )٢( 
•الأدر الأيه : الإّراء ّود؛ )٣( 
•-٤ ١ الايات : اردم -ورأ )،( 



\ljjSU  الأة ر.

انثماقمألة من آنغا فمالناa ما ومنها كثءرْ ا عل غٍر والايات 
غيربمعجزة ه مجث عدم من اولتك زعم يطلان ئبت ويهدا ، القمر 

أوه له المعجزات إنات في الأحاديث من ورد لما وردهم القرآن 
بالةالتشكيك إر يودى أمر وهو معجزة به تكون لا بما لها تاؤيلهم 

عدميه ينمي حطير أمجر وهو شرعيا دليلا اعتتمادعا وعدم الشريقة النؤية 
عنكثير رد في طؤيل ياع الحديثة العقلية وللمدرعة ا أسامه *-ث الأملأم 
وممأوعدمها ل الشيخين لرواية تحرج غير من الصحيح الغوي الحديث 

لمأم ذلك أدركوا أبوا أم ذلك شاءوا ألإسلام أعداء معاول من معول بهيا 
•يدركوا 

اسملمفالمصيبة لا كنت ؤإن مصبة فتلك تدري كنت إن 

للأنبياءقاطعة حجة وكونها و٠وعال٠جزاتءقلأ جواز ثت وبهيا 
غيرواللام الصلاة عليه له أحرى معجزات أيما ونت ، أقوامهم على 

المنةومجيء ؛عضها ذكر على ننسه الغرآن واشتمال ، الكريم القرآن 
.، < والهادي الموفق واه • با'؛مارمهجزاتأخرى الصادقة الشريفة الغؤية 



ناحا:

سم اس إر سل لا مي ام شك لا ان الإنامل 
إلابمجه المجزوم الوحي س يق للم الوحي *لريق عن الأ دمعرض 

اياتالكريم القران م ورد وتد جق، عنه صح ها ؤإلأ الكريم القران 
•المرجمر فإليها ذلك في سان 

حنأبى صلنالٍ بى الإساذ حلئنا ولمي ؤ تحالي ارد فال 
ل1نلأتكيربك فال ؤإد ، التنوم ئاي من ثل من حلتا♦ والجان متون، 

منفيه وشفت صؤيته فإذا منون، حنإ بن صلصال من بقرا حالذ 
أذأض إمحس إلأ أجنعوذ محم الملانكئ فنجد ناجديذ له ةسوا يوحي 
أ.اثجدين4أ غ يكول 

جنتا•ئم ين مى نلاله مى الإساذ حلمتا ولمد ؤ مبحانه وتال 
فنلمتاثمنه النلمه هننلمنا غلمه، التنلمه حلمنا م مكين زار م ئنلمه 

الأنتآارق آحز حألمأ ائثاُا• ثم لغما، ال٠٠لام ةكنوثا ءفلاما اثمننه 

. ٠٣١  ٢٦ت الايات المجر مررة )١( 



امحانبيوم إكم ئم لبول، ذلك بمن إنكم م ، ال٠امحر٠ أحس 
ئبجنه)ا<.

بنالاثنان حلى وبذا حلفث ني؛ كل احس ألذي ؤ سحانه ؤبمال 
بذمحب ومح نوات تم نبمن ناء بذ نلألة بذ ننله جند ثم ين 

نوجب٩-

ثنىبن حلفكم الذي دبكم اتتوا الئاص ايها يا ؤ سحانه وقال 
سمحانهوتال أ لأ رنناء كيرأ دجالا بنينا وبث روجها بتها وحلذ داجذ؛ 

كنله  ٧١٠م رف بن حنقه أذم كنثل !ش منذ عينز نثل 0 إؤ 
.محكون4)ء< 

نمتراب من الثر ابي آدم خلق عر الداله الايات عي وممر؛ 
مناث بخلته المل ذلكم زال لا بل . مهين ماء من بمد من ذريته تنامل 
الأحوالمن بحال بمدو لا تجيء الأسان يام إر ثثت* إن أنظر ا ا راب 

يأكلهالذي الحيوان ذلكم شام إر انغلر ثم ياتثا اد حتوانثا يكون ان 
.النات عر يميس اخر ح؛وانا ؤإما نباتا إما تجيم سان الإن

،الشات تعدو لا والحيوان الإنسان يأكلها ال؛ي فعسدرالامنمةإذن 
الإنه يخرج شيء أي ومن ، البات ذلكم عله يمش ما إل اننلر ثم 

.اكرة ض إلا يب 

ا- ١ ٢ يات ام ت المؤمنون صورة ( ١ ر 
٨د ٧ ٠ الآي؛ءن المجيء مرر؛ )٢( 
الأولالأة س ; الما، مودة )٣( 
 )t( ٠٩ت الأيت صران ال صور؛ .
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علىوعاش ، تراب س اه خك لقد ، الإنسان يمش كف ارايتم 
•التراب ار يبمود التراب 

يرمله•تكاملا حلما تراب س الشر أبا الملام عليه آدم اد حلق 
حميما  pLJtمن ذمحه ر ؤألتى 4 اض بإذن الأرض ز حليمة يكون لأن 

بإذنله لمجدوا عليهم مزية بهيا له لتكون الملام عليهم الملاثكة عر 
المعصيةمنهما لتم وزوجه *ر الجنة *ي هذا بعد لسكنه نم وأمره اث 

فلاهداى تبع نني ؤ والإمحان الإبتلأء أرض 4 الأرض إلى الد فينزلها 
اصحاباولثاك ياياتنا وكدبوا ممروا والدين يحزنول عم دلا عمحهم يلب 

•، ١٩حالدوذ فتها مم النار 

ذلكم. عليها ومن الأرض الد يرث أن إلى كذلك المنرية تزل، ولم 
علىأركانه وقامت لف الاعتمد• الذي مر الإنسان حلق نر المعتني 

.وآياته الكريم القرآن فواعد 

أربابهاحسبها نغلرية العلمية الفلرياُتا مرح على فلهرت أن إلى 
كللها الإ-تدلأل4 ر فذموا أ أ علمية حقيقة آحرون وحبها علمية ننلرية 

الحقأنها وزعمرا 4 عليهم أنكروا الذين وأهله الدين وحاربوا ، مذهب 
.الشك يحتمل لا الذي واليمين المرا، يتل لا الذي 

مناكر قل ذلك كان الشمس من قطة كانت الأرض أن قالوا 
فيتدور ملتية نارية كره فكانت عنها انفصلت، نم سنة مليون ٠ * ٠ * 

نوعلأي صالحة الحالة مذ• في تكن ولم صاحنة ءازاُت، ؤيغلغها النماء 
علىانفصالها بعد وتنمهر ممريج؛ا نرد الكرة هذء أحذلت، ثم الحياة محن 

أحذأن لمث، وما 4 الخارجي سْلحها تجمد هذا عن ون؛ح ، غاز همثة 
احذهمت،ذللئ، أثناء وفي المعروفة التضاريس فتكونن، الممل؛، في يزداد 

٣٩; ٣٨اوم؛س>ض: ;ا(ّررو
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ثانيهر؛ الهطول ر الاوض من تتماعد كانت الش والأبخرة الغازات 
باطنمن انفجر كا . . . غزيرة أمطار أر ماء بخار صور؛ ش وذلك 

••؛١، • الأولى والمحيطات الحار كونت الميا• من عنليمة ينابيع الأرصى 

الأرضهده عر والجات والحيوان للأنسان الاور الحياة يدان نم 
عواملظث؛ر تحت حال إل حال مجن مملورت تليله حية أوجراثيم بجرتوئ 
رامهاوعر نراعا الي التنوعات _، إر وصلت حض طيعية، 

اسمآ<.

دارؤينتارل موسسها اسم حاملة م ١٨٥٩ستة النظرية ءاو« خلهرت 
لممليلنواميس اريعة عر الفلرية نالك وت؛نوم ٠ الدارونية ٠ د وعرفت 

من، حيوانيان ام نباتية اكاك سواء الارمحى عر الحية الأنواع يجود 
تنه.الإشان \ر الرس الخاJة ذات الجرثومية الأحياء اول 

•التاء أجل من انمراع ناس - ؛ أدلها
نازع- متعدية انراع او واحد نوع س الأحياء بين أن بدلك ؤيريد 

ؤيضالضعفاء ف يهلك التاء اجل من الحيات وماثل عر متمر 
.الأترا،

.الطبيعي الانتخاب ناموص - ت ثانيها 

،الهلبيعة ) ان ذلكم الأول ايامرس إيه يودى *رما اياموص وهدا 
كائناتهامن ننتخب كأنها نوع كل محن الأتوى وانتخاب امتمفاء عر تسل 

الأمعفوتفض فبغيه التاء لوماتل واحمع الكفاح عر امبر كان ما 
.وتبيدم 

.١ ٠ ١ : ص الشحات احد ملي : والدين العلم ين الملوي نفلرية )١( 
٨٠ص علوان * Jljlعد : الإنسان واصل الوبانية اسا حول ودلوي مهان )٢( 









fووا>دت جرممة الأرض _، بها تغص التي والحٍواتيت الماتة الأنواع 
طيبمخلنة يواعل تأثير تحت حال إلى حال من مملورت قليالة حراثتم 
•الأسان راصها على الص التنوعات من تراء مجا إلى وصلت، حش محضة 

القردمحن حتوان دلكن الأن الموجود الغرد الأنان أصل أن يقول لا فهو 
دارونفإن القرد أما للأن، الأجانر ر مكاله ئى مثر لم والإنان 

العجبس ٠ ليقول ررا< الحتوانة الفجرة اقرع من لفرع ترق نهاية يعتر، 
يجعلما القص وحوم من فيه يكون دارؤين أو لامارك كمذم، مدها أن 

أنماراله ؤيجد الكبير الانتشار هذا ينتشر ، به يزرى نفه صاحبه 
.٢٢١!البعيدة العصور في الأديان مجتحمي يرحة من ين متحم 

علىالرد في غربجن لعلماء عديدة ننولأ وحدى الأستاذ يقل نم 
الدارونيالميم، المسمى كتابه في بائر فون رأى ذللتح فمن الطرية تللث، 

بلاعر يميانية الالغردة من محولي اني الأنالوع أن القانل الرأي ن إ٠ 
ينتلبأن وجدثر ان الأنتاريخ عش رجل قاله الجنون في رأى ادخل شك 
أنيستحيل جديد بءلاع ما،لثوءة الأنانية ارحات1'ت، جميع اخلاقنا إلى 

وفالI الحغرية المكتثفات جهة من المحك، الرأي هذا على دليل ينوم 
مننفي أتماللث، لا أنا I ءال٠ية ومباحث، خطابات المسمى كتابه حتام في 

سبيلولا قيمة له تكون لا الفروض من فرصا بان العلم لرجال التمرح 
يتوجهمملة نجعله أي . الفروض اتر يمعاملثا ءاءاو1ء إذا إلا البغاء فى 

منفرصا نعتر أن والانحطاط القوم ُن ولكن ، خاصة مباحث، إلى منها 
بهايت اهم، الومانل عن التجرد كل مجرد وعر للعلم كلمة أحر الفروض 

بواسعلةالقطع هدء فتكميل وأجزاء قطع من ا مولنعلمنا إن ، ه نف
منهذا يكون لا ولكن شخمي ارتياح إلى يودى أن يمكن الإفتراصات 

٨٨ص ١ ج وحدي فريد محمد ت المائي المذمح اهللأل على ( )١ 
ا• ٢ ص ١ ج وجدي زيد محي : المالي المذهب أهللأل ر )٢( 

>٣









•ذلك عر ( يالًلا*ر ولا يالتص ر تدل لا الأية يان اصتدل - ١

تالكتيرآزذاةهُل ئلؤرخالآ ن الثركلهم أيا آدم لوكان وأنه _٢ 
.النماء و الرحال جميع 

•بها سمعوا ولم حواء ولا آدم يعرفون لا س الاس س bن -٣ 
المراسنتاريخ ني بملعن ما الشر أثار ر والحث العلم إن - ٤ 

الثر.أبو أدم ان باصتادهم 
يتنلريةدارئينيتول ان يريد الورالاحضرلمن عييء الشيخ أنحاء وبهذا 

اللام.عليه آدم عدا الاحرين الشر أباء على تطيقها يجعل بأن 
الكريمالئرأن في ورد - : ومول مدا على تعترض ذمت فإن 
منحلق وأدم بنوأدم كلكم I ه فوله في وورد ، ١٩أدم بي يا ؤ الخناب 

إنألا الاس أيها يا ٠ جق اه رسول عن مد• ر احمد روا• ومحا ، !١٢تراب 
لعجميولا اعجمي عر لعربي فمل لا ألا واحد أباكم وان واحد ربكم 
• ٢٣١٠بالتقوى إلا أحمر عر اسود ولا اسود على لأحمر ولا عربي عر 

يردعن عر مدا يسهل لا وكف ذلك تأؤيل عليه صهل هذا تلت ما إذا 
الشيخيتول ، بنا مر كما المتواترة الأحاديث ؤيرد لم ومالخارى أحاديث 

بتييا I موله انس مخاية س أخرى وماوردرأيان I ذك رتأؤيل صيم 
إذيكنيابناثه الشرمن جميع كون في قاس نصا يعد ولا مدا لاينار * أدم 
وتدأدم أولاد من النزيل زمن ز إلهم وحه من أن؛^0 الخألاب صحة ني 

مننوع مله الأرض ر كان انه الغرة سورة اواتل ر أدم قمة نمير ر نندم 
كانإذا الإيضاح م زيادة واتول ، الدماء ومغكوا غيها دوا فالجني هدا 

منو•؟ صران من-ورةأل  ١٧٢،  ٣٠،  ١٠١،  ٢٧،  ٢٦الأيأت انفلرمثلا )١( 
ص.آمن د• الإ-را' 

•المال بن حدبمة ءن الزاد ردا• )٢( 
.٤١١ص ٠ ج نيم مم احد روا، )٣( 

'٧



نصس يأحذواذلك لم ف|م محتاادم الواحدة التنس مروا حمامرالمرين 
أبوآدم أن وص ( أ ا ) عندهم الخلة الخاله من بل هرعا ٧٠من ولا الأة 

.اوثر|را<

فيهايكن لولم لأخبار من بلع يشتد اليد تلميذء الكلام هذا ؤيويد 
ورعبالأحبار كب أدتدلها ادي الإصراتياليات من لاعتبرها إليه ذهب لما تأيد 

أمثالهماالإسلام على ونم,، يتنطع لا هجوما عليهما دلس وأمثالها مب ابن 
بهاالإمتدلأل مجن بأس فلا تاييده مقام فب، الأحبار هده أن والحال ولكن 

آدمنل كان انه والخرفية الإمامة عن وقدنمل I تال ب المطندين واادفاععن 
ذكرت العاني ريح هم، تال كمحرون وعندناآدمون الكتاب أهل المثهررعند 

نقلطؤيلأ -محبرأ عشر الخامس النصل ي الإمامة من الأحبار جاُع صاحب 
وانسنة ألف وآدم آدم كل بين أدم ثلاثين ابيناآدم تبل حلهم، تعالى الله أن فيه 

ثمسنة الق ين حمعمرت ثم سنة الق حمسين بعدهم حرابا بميت الدنيا 
انمادقعن التوحيد كتاب م بايهميه ابن وروى ، اللام عليه ابوناآدم خلت، 

والله■بل غيركم بشرأ يخلق لم الله ان ترى نملك قال انه ايضا ملؤيل حديث في 
زينعن نقل نم I قال ثم I الأدمين آخراولثك في انتم الفالفآدم خلق لقد 

الدينامثاله وحرا، حراته من وهدا آدم بتعدد يقول من بكفر القول الرب 
. ٢٢١!الشبهات لأوص المسلمين تكنير على يتهجمون 

المقامهذا في الإمام للأستاذ I اسناض راي رشيد الميل ن يجمل، ثم 
:-رايان 

الواحد؛الراد؛التقى يكون ان يام، الأية هد• ظاهر ان حدهما( ا) 
معارفهمن ذكر• لما 4 لا ام البشر لجميع الأب هو كان مواء اي آدم 

انهعلى 4 زوجها ومن منها بثه محا تنكم ومن ل والتاريخية الخلية الباحث 
يقولكأنه مباشرة منهما ولد لن التنكير بأن الأخير هدا عن الجواب يمكن 

٣٢٠-٣٢٤ص مد؟ رشدرئ مصي ; المار )>(فم 
• ٣٢٦—  ٣٢٠ص ا ج رصا رشتي يحمد ت التار شم  ٢٢)
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الأولوعن الناس اثر ّ*ولاء س وبث والماء الرجال من ممرا منهما بث 
.سلعي ءٍر يزال لا انه 

الثرجميع ان عر قاطع أصولي ض القرآن ر ليس أنه ثانيهما( و) 
المنصبالمشرة البائي الناش المموان عدا منا بالشر والمراد آدم ة ضس 

ماالقرآن عش يرد لا الرأي هذا وعر ، الأسان لنقل عاليه يطلق الذي القامة 
اليهمترجع أباء للشرعدة أن من قولهم اكع وس الماحشن بمص بموله 

.صف كل صلأتل 

المقامهذا ر ترد التي الشبهات يرد الإمام الأستاذ إليه ذب ما إن ثم 
اللأنه هذا اعتقادهم من كلهم الشر عرأبو أدم أن المعتقدين بمغ لا ولكنه 
إنباتاسنمالابممحللايثبته انه الإعتتادؤإنمايقول هذا ينقي الفنرأن أن يتول 

أنيقول انه درصه من فهم كان الناص بمص لأن بهيا صرحنا وتد اياؤيل 
هذايقل لم وهو كلهم البشر أبو أدم ان اعتقاد اي الإءطناد هذا ينقي القرأن 

وآثارالخالوم ني الباحثون يقوله ما ثبؤت ان بين ؤإنما تالؤيحا دلا مريحا 
ابالمى آدم كون ومن أصول عدة للشر أن محن والحيوانات اليشروعاديالهم 

ولاالقرأن بماتي لا هذا كل وحديثا تديما الارنحى جميع ني كلهم لهم 
.أ  ١١!بالقرآن مؤمنا مسلما يكون ان عند* ثت لن ؤيمكن يناقضه 

أنإر يذمحبون الذين يقول ماذا صعري وليت ٠ رصيد اليد يقرل لم 
عد،من البشر بان عتدء قامت بدلاثل يوقن فيمن القرأن بنصر نيئة المسألة 
المسالةني انيئه ترك عليه وتعانر لما ميكون أن أراد إذا يقولون عل ؟ أصول 

نمىلا وانه اه كلام اكرأن بأن ايقن ؤإن إصلامه ولايقبل ليمانه لابمح انه 
• ٢٢١٠يقينه يمارص فيه 

٣٢٦ص ٤ مد رصا رشيد محمد ت المنار نمير )١( 
. ٣٢٧ص ٤ يد اس المرجع )٢( 







يشهدايوم يعضهم حال س مريا• محبما ا آثارهم س رأينا• محبما الأمم اياء 
كابالإناث صارت الإلهة الخاة ان إله أديت س مها يرتاب لا شهائ 

ناقدالنوة صعق الشر •ن الغرد اه اذراد«_يخالق م به صارت 
بملونءى والته ؤ التتزيل *ي جاء كا أم• عن شيتا يعرف لا العلم 

لنلكموالاهبم• والابمار الئأتغ لكتر وجنز ذء؛ا 
.. الشر. جاض الإلهة انماية نادت الة *ف على . . . ، ١٩تشكرون 

اعضاتهجميع م تحمفا توا* جميع م ناصرا الغرد ينشأ يكما 
تناولإر يها ياغ لا الزاجة عن صرب ملي الشرية البمعية نشأت 

يرييالدي أن ءٍر السامة والمعارف العالٍة وال٠اتي الرمعة الشؤون 
اعتابا يقوم أوس *والأبوان رشي• محلغ أن إر ؛وا• محسوس الغرد 

(ا ر؟ الكون هو إنما يئامحا— محيشد هواعا ؤيربي الجمعة يكفل واليي 
وكما. ولدمها والضرورات ومحبمعها والحاجات حوادثه عن بمسها محبما 

وعيعتها الكوتؤة الحوادث وتع شية الهمامة يؤلب أبوا• المم يؤدب 
وحاجتهامؤة اله بيتها عر المحاتنلة إلا لها مم لا الملور مدا ن، 

شانهر كما ذلك س لادنس ب تمغ  ١٠الزُن من مدنها وليس الدية 
٠>'<.ما• م الظل 

جاءت» آحر مصع م محيتول ٠ المراحل _• محان م بمضي نم 
بملورأشبه •لرر م والحاصة يل الماهة عمالحهم *هم .ن وائاص أديان 

حسهتحت ول ها إلا عنه يألف لا i يالوجؤد المهد الحدث اللفولٍةللتاشى* 
العا المعاي عن يتناول وان ٠ واصه يوعه بض المكنان بمع أن ويم٠بءلءه 

شاغل ٣٠م شضه بناء عر.اييم الحرص فهوس • • • ل من يترب 
ماوتتلم بملمام إرنمه إلايدأمحل الالهم يعم• فيمابمله اليه عمايلش 

بمايلملفالناس تخاملب أن الأديان تلينه حكمة س يكن فلم ، اومام تعود 
نمرأن الرحمة مقلم ص كان بل الرمان يسلم إله اويرش لوجدان ام 

.١^٨٧را(-ردأامل: 
. ٢٩٢-  ٢٩١ص ٢ ج- رف رثي سد : المنار تنمر )٢( 



نلمن إلا انه لا المن ذاجة ر  ojJjح الوالد صير الله عيال ومم بالاهوام 
الرائعةدالرداجر انمادعة بالأوامر نأخدتهم ، بمر* او بسمعه بمصه ما 

بمعقولكلغتهم ، الاسهياعق ماغ على نها وحملتهم يالهياعة وءلالتهم 
مرماهوحاءتهمإلى مداركهم مل ولم معاه يفهموا لم ؤإن الغاية حلي المعنى 

منعليهم وقرصت مشاعرهم به وتنفعل عيرنهم له مملرف بما الايات مجن 
.، ١١(هده بحالهم يليق ما انمادات 

الديانةآحرها ديانات صمة I انه هدا على رصا رشيد اليد وعلق 
.،(١١المسيحية صفة فهر يليها وما المومحؤية 
أنإلى هدا يعد الثرية إليها انتةاJتا الس الرحالة عبده الشح ذكر نم 

أشدهان يالإنبلغت فئ الشرى الاجتماع من كانت I مرحلة إلى انتهى 
٠٢٢١ المقل يخاطب الإملأم فجاء رشده إلى الماصية الحوادث واعدته 
الأصتاذؤيقول < (١٣الرشد من »ي الإملأم بدين الأنان ولحل ا ؤيقول 
تجديفلا رشد. الإنساني والرع اشد. المقل بلمي حيث الأن وأما ا وجدى 

.، (١٤غريبة فيه تضر ولا معجزة ؛يه 

وردما الفلرية يهل الحديثة المقلية اثرالميرصة من أن أيضا نشى ولا 
البعثمبحث »ي وذكرناها الماعة قيام وصمت الش للأيات تفاسيرهم من 

وماالايات ، لأ اننمت السماء إذا ؤ تحار نحرقول س الماعة، ؤإمارات 
•الأرض على الأيل للمهما؛ الطرية بتميرعد* تمترعوضه س به مروعا 

علىكلها صورالكائنات الذي الوجود ريح 1ن ٠ وجدى الأستاذ يقول 
يعضهااشتق أم مستقلا حلقا منها كلأ احلق مراء - شاء الإيجاد \ اّالمت أي 

. ١٦٩-  ١٦٦ص عد، محي ؛ الترحيل رمالة را، 
. ١٦٩-  ١٦١ص ءد« محي : الترحيل رمالة )٢( 

٣١٠ص ١ ج رما رشيد محي ت المنار نمير  ٢١٠)
• ٧١ص لجدي فريد سد دالإّلأم؛ المدية )٤( 
•الأدر الأية الإن—هاق ّود؛ )٠( 

,١٣











الثرت1لتعاروالظهوريمنلهر التشكل على اث يإذن تايرون إنهم ( ٤
نلأمفال نلاعا فمالوا عليب لحلوا إل ؤ - ؛ ملاثكت ويم إيراهمم صيف عن 
روحناإلئها هازنتا ؤ اللام عليها مريم عن بحانه وتال ، ١٩منكروذ قوم 

■مريليرى المي.لكن ان نشت التي والأحاديث ، ٢٩نؤيا نشرأ لها فتنثل 
•الكلي لحية صورة عر يتمثل لكن يانه كمحر• ، رجل مثة ٠^٠٠ اللام عليه 

ذكرالكريم القرآن ورد و>ثتوءة سيئة اللام عليهم وظاممهم داما 
تالاللام عليه جريل الأمن الروح وءو يالؤم الموكل فنهم منها ممتر 

^٠يان الننذريذ ثى قكرل قلبك علي الامحذ الردح يب ئرل ؤ تحالى 
•٩'، بايحذ ريك س العدس ردح ثرلث ئل ؤ بحانه وقال ، ^١٣مين 

الموكلرمتهم اللام عليه ومومكايل ومحارمه محالقهلر الموكل ومنهم 
النمرانس؛ي قنص الصرر م محغ ؤ الملام عليه يانمرروعوإ،رافيل 

محامنم فإذا أحرى نه جح تم الله شا؛ مذ إلا • ألازض ومذ؛ي 
<.٠٩نفلزون 

رجاء لقد راعرانه الموت ومحوملك الأرواح بمص الموكل ومنهم 
الذيالموت منلئ، يتوفاكم قل ؤ تعال اّد قال ، عز.رالمءل ميته الاثارنيعفس 
•، ^١٦'تزجنرذ دبكم إل م بجم دئل 

. ٢٠ت الأية  oLjijJlمحررة )١( 
١٧; الأية س مريم ّور؛ )٢( 
٥،-  ١٩٤.  ١٩٣; الايات الثعرا، مورة )٣( 
.١ • ٢ : الأية من النحل مور؛ )٤( 
. ٦٨: الابن الزمر م;؛ ))،( 
٠ت الجدةالأيت مررة )٦(  ١١

٦١٨











أوما٢ ملاثكة أميابه أوبمص ؤ مالكا تعار الد ميه يأن يبعد لا - حقيقتها 
عاليمها يحجر فكف الناس عر فيها حجر لا التمية فإن الأسماء من ثاء 

.|را< الواسع والخلم س واسان اسمة الإرادة صاحب 

بيانإلى سبق الغزالي الأمام أن 1 ب امتاذه فول رصا رشيد يد الؤيبرر 
الخوامحيرإلغم ما يعد فإنه ملكا مص انه وثال بالسب وعبرعنه المعنى هدا 

حادثكل إن تم ، حادثة الخواؤلر هد0 أن تعلم إنك ثم 1 تال ومذموم محمود 
الأصباباختلاف على ذلك دل الحوادث احتلمت ومهما محدث من يدله فلا 
فمهعاالأمماب على المسببات ترتيب في تعالى اث نة ّمن عرف ما هذا 

الواتصبب أن علمت بالدخان مقفه واخللم النار بنور البيت حياهلان استنارت 
نسبمختلفان سببان وفللمته القالب، لأنرار ، j^;ii؛، الإصتتارة سببا غير 

الشرإلى الداعي الخاطر ومب ، ملكا مي بالخر إلى الداعي الخاطر 
بمصالخير الهام لمول القلب، به يتهيأ الذي واللملقح ، سيءلانا بمص 
المعانيفإن ، وخذلانا إغوا، بمص النر لقبول به يتهيأ والذي ، توفيقا 

. ٢٢١م،ا. I مختلفة أمحامى إلى تحتاج المختلفة 

يلناؤإد ؤ تعالى مله على المفهوم هذا عبئ• محمد الشيخ يطيق نم 
منوكال وانتكين ايى إبليز إلا مجدوا لإذم اسجدوا للملابم؛ 
أنستبعد فلا النمير هذا على الجري صح فإذا I - ; فيقول ، ^١٣الكانريذ 

منثاء بما ودبرها الأرض حلق لما تعالى اث ان إلى الأية *ي الإشارة تكون 
القوىس صنما كل وجعل ، ون٠ل١مجهاقوامها بها الي الروحانية القوى 

الأثرس له حدد ما يتعدى ولا يتعداه لا المخلوقات أنواع س بنوع مخصوصا 
تعدأللتمرفبهام يكون ُأءهلاءقوة الإنسان بعدذللث، خلق به، حمن الذي 

القرىتسخيرهذه عن وعبر الأرض، عمارة في ونخيرها القوى هدء بجميع 

٢٦٨ص ١ ح رصا رشيد محمد ت تمرالمنار )١( 
. ٢٦٩- ٢٦٨ص بدا _ utاور.جع )٢( 
. ٣٤: الأيه : الغر؛ محوي؛ )٣( 
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أجسامهمترى عل ؟ يسارك عن كون ومن ؟ بميك عن مهم يكون من 
غلو؟ الاوعام عليك عجت |لذا نونك أو الظلام في لك تضيء النوارنية 

،حلفك وما يديك بين وما ، حوللثا فيما منثة أوأرواح قوى أنها إلى ركنت 
كيلاعنهم تلقفتها الش وبالبارة سلفك يعرفها كان ا بك ذكرعا اد وان 

وجوهمن نفك إليه تطمثن فيما النظر لك وترك ، يدعثك بما يرحشك 
أفلا؟ عملك طمأنية إلى وأدعى لفك، اروح ذلك كون أفلا تعرفها، 

؟الكتاب أصرار من سر على وُنمت، حجاب وراء مجن شيثا أمرت قد كون 
يؤمنممن وكنت الحقانق هذه اثعة لقبول إصتعرادا نفك في تجد لم فان 

ترمعلا ( ربنا عند مجن كل يه أمنا ر ؤيقول الحقيقة إدراك في ؤيغوض بالغيب 
ؤيومتون، به آمنت الدى بالكتاب يصدتون داموا ما بالريب العرفان *للأب 

وارصى، كعبا منك اعلى ليمانهم ش وعم ، برسالته صدتن الذي بالرسول 
ربهمن إليه انزل ما فهم إلى ه نفلومالت مؤمنا إن ألا ، نما بربهم منك 
ربهفضل ومن ، تفة في دينه من كان قلنا كما قلبه إليه بملمثن المحوالدي على 

.، ١١٠سعة في 

أراد. .ء أنه يقول حيث اكأؤيل هذا في رثيد اليد تلميذه ؤيويده 
علمهمطريق من الرحي به زديينويقنعهم؛صحةماه على يمج أن بهذا 

وهوبمثلC مراده يعقلون لا وهم الألفافل عباد عليه فاعره . . عندهم المسالم 
تالحتى : العصر هذا في ث حجة كان الدين الإلاع؛،جقية في الأساليب هزه 

يقبلهالذي بالبيان للقرآن بتفسيرك انك والأذكياء القضاء رحال نواخ أحد له 
الوقتاقترب قد انه يفلتون الذين على الهلريق قطعت قد العلم ياباه ولا العقل 
• ٢٢١٠رجمردمحم رجاله وجهل قتوده من تريحون ويالدين ب يهدعون الذي 

أنI عنه عبده النخ فيقول اللام علهم للأنبياء اللاهت نمثل أما 
فقدالمنزلة يتلك اه اختمه من حى في الأرواح لللن، وأشباح الصوت تمثل 

٢٧٣محي ١ ج رصا رشيد مبمحمد ت نار التمر ( ١ر 
.٢٧٤ص ١ ج الأبق اور-ءح )أ(
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منمونٍلن ^؛١^ إلا نوءآتهنا بثريهما بزعغ-همابمطما الجي 
رويتهمإمكان عدم عر عده الأية تدل ولا هل١أ رونهم لا خينر 

ولكنهترونهم ولا محوونيله يراكم أنه لقال محوالمراد ذلك لوكان إذ 
أنعر - نرى فيما - دل ن4 نرذنهم لا حنن بى ؤ تال بيانه 

الدأن ذلكم ، حالاتهم يعفر. في مخصوص لهم يتا رؤ عدم 
بهايتهم رز نممليع نلا يأنكال يشكلوا أن عش فدرة أءْلامحم 

،بها يتهم رؤ نستملح بأشكال يشكلوا أن عر نيرة وأءهلا٠م 
لوكما نرامحم لا حيث من رويتنا يتقون الاور المحالة في وعم 

نملحفإنلثح منه روينك يمكنه لا مكان من إنسان إر نفلرت 
سرو إمكان عدم محيا يعني ولا يراز لا حيث من أراء أر القول 

■أحرى حالات في 
الدرصي عود مبن ورآهم بهم واجتمع رآهم ند قف أنه ورد فقد وإلا 

مماسماؤ وكثرت عنهم والأحبار والقممر الروايات وكثرت بل ، عنه 
|نىمنه أحاد نب أمكن وأن ، وحديثاقديما الاس من كثر ورآهم وانواعهم 

.عليه تواهلومحم يمكن ولا ذلك إر كله ته نتمكن لا فإنه أوالوهم الكذب 
صفاتهممن ورد وقد الكريم القرآن ر صفاتهم مجن ورد ما مجمل ذلكم 

لكم» لهم فقال العلعام ئفأ الو، فقد يأكلون أنهم الصبحة السوية السنة في 
أوبعرة وكل لمحما يكون ما أوفر أيديكم في ي؛ع عليه اٌزه اّم ذكر عُلم كل 

حنوقال والترمذي داود وأبو وملم أحمد احرجه ٠ لدوابكم ءالنس روثة 
صحيح.

مماباكر مقرنهم ولا الجن أمر في السالف معتقد مجمل ذلكم 
الالذي الغيب أمور من لأنهم المهلهرة التويه والسنة الكريم القرآن به رصفهم 

. ٢٧: الأن س الأءرأف '(صورة 
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خواصمن النوم ترنه وما كدا لعدو• سذاجتهم طور ر وعم 
يدريناوما ، المتقبل منها؛ي يعرف ينتظرأن ما إر يالب تليل الكهرباثيت 

الراديوموهذا ، وأعجب منها اغرب أخرى أوثوان نوة الكهربايت يخلف أن 
ارواحتابحواسافهد* إلامانشعربه ؤإذاكنالامدق ٠ يال ثم I الأبواب على 
ولكنتانلمها، ولا دوقها ولا نشمها ولا تسعها ولا تراق لا أداننا ر الش 

؟بدا منا عدا فما بعالمها ونعترف بوحودعا نومن 

أمراالي المغيبات من ، الملاثكة كعالم الجن عالم فإن ويعد 
مماأكثر وأطوارها اخبارها من نردي أن بما لحمة نكلف ولم ، يها يالإيمان 

فهواهي إلى نعقل لا ما أمر ولنكل نعقل، ما منه فلنعقل ، لنا الدم ذكره 
لناؤيكثف ، امرء من الرمان متقبل يعرفتاقي أن القايرعلى وتعار سبحانه 

والوماكحيح الحالم بين امال عقدة يكون ما سر• مكنون من 
المريح،)م.

ونحوهموالجن الملأتكة يوجرد الإيمان شلتوت محمود الشيخ وجعل 
العالمفي أن على اكاص ضلر I قال حيث الناص عليها ضلر الي الأمور من 

وقد٠ حقيقته ولايعرفون اشباحم ولايرون ياثارم يعرفونه خلقاآخرغيرالإنسان 
كماالتأؤيل تحتمل لا واصحة بعبارات ماؤية الالكتب جميع بذلك صرحت 
الجنوذكرت . . , الخلاثكة فذكرت الخلق بهيا الخاصة بالعتاؤين صرحت 

قالنم ؛ !١٣الثقلين 1 عنوان تحت يندرجان للإنان مقابلا نوعا وجعلتهم 
ورسالاتها)د شراتع تحميلهم في ولمى شك الجن وجود ر فلمس إذن ؤا 

فيوليس ، شك بالتقصير ومواخذتهم مزولياتهم في وليس شك 
حق>دا فكل شك والتأثر؛٠ وتدير• وفهمه وتلب الزنرآن لاستماع اّتعدادعم 

ؤإنالمما، برسالة ولا بالقرآن بمؤمن فليي به يرمن لم ومجن V ريب لا 

ادا؛كدب'بمءت«ييتال • • شي يترم مجردلا خالص ت حريت كدب )١( 
• ٦٧ص : الندم النائل مد : جذء.تارك تقم )٢( 
• ١٠٦ص شيوت مسود : الكريم القران إر )٣( 



عنللالناي وسلخ ، مواصعه عن للكلم تحريف منه شيء تاؤيل محاولة 
.، !١١الحس يدرى لا ما بإنكار المونمن من عش ونمق ، معانيها 

-: فننال الجن أنكردا الذين المائيين أولتك على اليدرنجدرصا ورد 
ولونل٠ عادا♦ نيتا جهى أومن محيا مثل ينكرون المحجوبون الماديون و٠ 

العالم*ي إن ( الءكروبات الجنة) ءذْ كنفهم مل شاكلتهم على كان لن 
سبعي أراعااحدبعينيه أن يمكن لا التي الخفية المخلوقات من كشره أنواعا 

اليوالإحتمارات التغيرات سب وهي تحمى، لا الس والأمراض الأدواء 
عنخرافة عد0 إنما لنالوا - وعيرعا والفواى المائعات ر نراعا 

.الخرافات«>آ<

وكيفيتهحلفنهم حقيآنة ناحية من أما الوجود مدا ناجية من نالوه  ١٠هذا 
>د♦كون احتال من مانعا يرون لا إنهم إلا ذلك في ترققهم إلى فالإصافة 
•الأنواع المتعددة الكثيرة الجن أنواع من نوعا والميكروبات الجراثيم 

>دامن يعدون المسلمين غير كان وفد I رشيد اليد يقول حيث 
وحزاعدانكماكناعون ٠ موصى أبي حديث - الخرافات نيل من اى - القبيل 

اكتشافيعد صاروا ثم ، وصححه الحاكم روا♦ ٠ شهادة وعولكم الجن من 
الطاعونمٍكروب على ( الجن ٠ كلمة بمدق مجته يتعجبون الهلاءون باشلس 

وحثانشالحشرات من عو ما منها أنواع الجن أن ورد وقد ، كغترء 
• ٢٢١٠الأرض 

هد♦الشركفعل انفس في الشيامحلين جنة وفعل نحوصعأحر^ في ويقول 
احاممن غيرها وم^ اجادهم في الميكروبات الاحلثاء يميها التي الجنة 

• ٢٣١٠كنى ترى لا حيث من فيها رتر الأحياء 

• ١٠٦ص ت شلتوت محمود : الكريم القرآن إر )١( 
• ٣١٩ءس ٧ — ج رصا رشد عحمد المنار نمير )٢( 
. ٣٦٤ص  ٨٠٢;_ UIالمرجع )٣( 



الحيةالأجسام أن يقال أن يصح أنه ٌرة عثر المنار ني قلنا وتد ٠ ويقول 
وتسمرالمكبرة النظارات بوامحطه العصر هذا ش عرفت الض الخفية 

لأكثرعلل أنها ثنت وقد الجن من نوعا تكون أن بمح بالختكروبات 
عرالجن، وخز س الطاعون أن س ورد ما تأويل ر ذلك نلنا الأمراض، 

ارالأطبا، ونررء العلم أثبته ما النزاع إلى حاجة ر نا لالملمين نحن أننا 
الأحاديةالروايات بعمى تصحح لأجل عليه دلل لا مما إليه شيء اصافة 

.، رر١ العلم يعارصه أن من أرلمر القرآن أن تمار الاه فنحمل 
يدالإليه ذمب ّ يدا مؤ يحيه الأدلة من بنوع متدل تلل بوند 

•نحو س رصا رشيد 

يتمطهالدى يقوم كمآ إلأ يقوموذ لا يا الن ياكلول ألدين ؤ تمار *وله • ادلأ 
الأمراضمن وعر الصرع بالمس والمراد المس بن اللمن٠اال 
الإنسان.جم تدخل الى الجراثيم تلك اث يإذن وسها العصية 

وتلكنرذنهم لا خث بذ ذلميله نو يراكم إئه ؤ تعالى قوله ؛ ئانتأ 
منمكننا سبحانه الله ولكن نراما لا حيث من ترانا الميكرويات 

•بالمكرات ينيا رؤ 

والدارمىماجة وابن داود دابر وملم البخاري رواء الدى الحدث I نالنا 
ولاI الدم مجرى الإنسان من يجري الشيطان أن ا فيه وجاء واحمد 

حيث،دمه وفي الإنسان جسم خلايا في تجري تلك الجراثيم أن شك 
الحديثفي به الراد أن ح البدن في تسري وحيث الأمراض تنقل 

.عام لغغله ولكن آدم بتي صدر في الشيطان وصوسة 

أحاكمساءب، اذا I جق الد رمول عن والدارمي واحمد لم مرواء ما ت رابعا 

•٩ ٦ ص ٣ - ج رخا رشيد محمد ت المار تقم ( )١ 
. ٢٧٠الأيه س ; اكرث ّررث )٢( 
. ٢٧الأة من : الامراف -ررة )٣( 



أنشك ولا I اكاوب عع يدخل الشيطان *إن نه عر يدء فلضع 
رسماإذاكان الإنسان جم إل المكروبات مداخل أهم من الفم 
الوجرائم ميكروبات منه يلج وتد ذباب منه يلج هد الثاوب حالة 
.الفم على اليد وصح عدا ييمغ تراعا 

استغلإذا 1 اكي. عن وأحمد والمار وملم البخاري روا، ما ; خامسا 
علىيبيت الشيطان *إن مرات ثلاث فلمتتثر منامه من أحدكم 

إرالمكروبات مداخل من الخياشيم أن أيضا شك ولا I خياشيمه 
الأمريزيد إزازات من الأنف من يخؤج ما وأن ميما الإنسان جم 
.وتنظيفه به الإعتتاء واجب من ؤيزيد أعميه 

ءالر>سول*ال موصى ايي عن وصححه احمدوالحاكم مارواءالإمام • صائما 
قداسن عدا الد يارسول ظتل والعناعون بالهلعن امي فتاء الد.1 

شهداءكل ور الجن من اعداثكم وخز تال I الْلاءون فما عرفتا، 
 Iالنهيورد ولدا الد بإذن ينتقل؛العدوى عومعروف كما ال،لاءون و

العدوىتكون ؤإنما منه الخريج أو ال٠لاءون *يه وم بلد دخول عن 
الأخرجم من المليم الإنسان جم إر المكروبات تلك بانتتال 

•المريض 
منوالجراثيم المكروبات كون احتمال عدا من الناس بعض يغهم ئد 

بشيءيقول لأجدمناأن لايحق انه والحق ، مستأنسابهيءالأدلة الجن أنواع 
وقئيوحى وحي إر إصتثادعا س بد لا الش الضه الأمور س ذلك لأن *يا من 

ادإر ذلك علم ؤإمناد أمرعا ر التوقف فرجب بوفاته. الوحي انقلع 
*وتحار بحانه 

الدإر ذلك علم تنؤيض تلنا~ كما ~ فالواجب - حال كل وعر 
رصيداليد إليه ذعب ما رأينا أن لولا ذلك ر لئخوض كنا وما وتمار صبحانه 

بعدهماحدس يستدل فخشيناأن الإصتدلأل خالياس يكون كادأن رأمرهم 
الأدلةتلك أن بيان عليه الللريق *طع فرمنا ، إليه ذيوا ما عر الأدلة بهذء 

الإصتدلألبه يسقءل الذي الإحتمال يدحلها بل الموصوع ر حجة ليست 
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عليهونرد إليه ذعبوا ئ إلى يدب من بعدهم من يه يحج لا حص سا ندكر 
واحدةفالقضية وتكراره لإعادته داعي لا مما علهم الرد في ذكرنا بما ابما 

اليمسالالملم على والواجب واحد ايضا عليهم الرد وكذا واحد والمدهيه 
.وتعالى سحانه الد إلى ذلك علم بمرض أن العقيدة 

اليدزعمه ما لأحوالهم الحديثة العقلية المدرصة تأؤيلأت محن نقبل ولا 
الدييقوم كنا إلا يقومجوذ لا الربا ياكلوذ ؤ تحار توله ني رصا رشيد 

تقريرأليس هدا أن رشيد البد زعم حيث ، ^١١المس ثى اكيْلان يتحتطه 
ورد^واكمروعولj٠ا الممسوس يتخعل مواليي الثي>لان لكون القرآن من 

التشبيهأن نم ٠ - ; رشيد الميل فقال ؟ العرب عند معروفا كان ما على هذا 
أنهأي الثيْلان يتخيهله بالموص عته يعير الذي المروع أن على مسي 

كلامهمفي وحاريا العرب عند معروفا كان وهوما له الثي*لان بمس يصرع 
المعروفانمرع أن تثبت لا مدا على فالأية I فال نم  ٢٢١!المثل مجرى 
برهاناليس ومدا 1 قال ثم |)أ< ذلك تممي ولا حقيقة الثيءلان فعل يحمل 

يكونأن ستحيل بالجن عتها يمر ال؛ي الخفية المخلوقات هن0 ان على قطعيا 
بعضفي أبابه محن فتكون للصرع المتعدين بالناس اتصال نوع لها 

.،!١٢الأحوال 

نمنحمل في تصريحا أكثر المراعي مصعلنى احمد الشيخ وكان 
٠زعماتهم I من كان ؤإن العرب يعتقد• لما موافقا حاء أنه على القرآن 

يخيطأنه يزعمون إذ ، العرب نعمات من للأنسان الثأياهلان وتخثعل ٠ فقال 
الجضأن يعتقدون وكيلك يعتقدون مجا على القرآن فورد ، ؛تصرع الإنان 

ورحلالجن مسه أي : ممسوس رجل ؤيتولون عمله فيختلط الإنسان يمس 
يإنكارذكوامحاروعجاب محمى ذك في دلهم الجن إذاصريته مجنون؛ 

تفيدصحةولا يعتقدون، ما وفق الأية فجاءت المحرمات، كإنكار عندهم 

. ٢٧٠الأيه: من المر؛ را(-رر؛ 
٩٦-  ٩٥ص ٣ ح رمحا رشيد محمد ; الخاو تنير )٢( 
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القراناصتمعوا حض لهم لرويته. ■ت اه رصي عاس ابن نفي أما 
تلك*ي لهم س رويته عدم على محمول فإنه عاص ابن عن - صح إن - منه 

بعدعنه الد رصي عود مابن رآهم كما ، ذلك بمد لهم يته رؤ يمع ولا المرة 
.مشاعل• عن يشر وعر ذلك 

رويتهميدعي س عل فتحمل تحار الد رحمه الشاض فول أما 
منعل أو بها يتمثلون ام الصور لئن علتها اث خلقهم التي ؛صورتهم 

للقرآن.وهوتكذيب حال كل في رويتهم إمكان يدعي 
وحديثأيوب ا؛ي حديث يتهم رؤ إمكان ترحيح في بعدهذاكله ؤيض 

السيدزعم ؤإن صحيحه ر البخاري رواء الذي عتهما اث رض هريرة أبي 
.صحتهما عدم رشيد 

الوحيمصدر• يكن لم فما الخوض عدم الأول من كان انه والحق 
فهووتمار سحانه الد إل ذلك علم وتضض - أحوالهم الصادق-عن 

لأ-دموالأءلموالأحكم.اص 

ثإنحنؤالإض ملحا؛عفيملأمم 
بعضهاوصلة ذكورة الالمخالوقات أمر العلماء»ي بين حلافا وتع 

أوحلقامعا أومنهما الجن أومن الأس من الشياطن هل كخلالهم بمص 
أوهمأيضا مستقل نوع أوالهم الملأتكة من هم هل والجن ؟ مستقلا 

؟الثياطن أومن الملاثكة أومن الجن عومن هل إبليس وكذا ؟ الثتاملين 
منهاقول كل وائلا الأقوال ظك لذكر أتعرض أن هنا ثاني من ليس 

الأدلأمن قرانه ما مجموع من ضمته رأي إلى أعرض ولكتي عليه والشبهات 
حعلآكان ؤإن الد فمن صوابا كان فإن المخلوقات هذه مجموع في القرآمة 

المخلوقات،مذ• عن الحديث بمتامثة هنا اعرصه الشيهنان، ومن فمني 
آحادأ،

-: نوعتن إل ونوعها الخلائق هذه حلق وتمال سبحانه فاض 
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.والإنس الجن دعم ت حاملا كون ما - ١
._ Jiويم : تاّلأ كون لا ما . ٢ 

الحكمةونفت متاسلن، غير لأنهم جبأ الثاني النوع اه وحلق 
منومحوإبليس الجن أصل الد فخلق اصوله، تخلق أن حاصلا يكون فيما 

تراب.من اللام عف وموآدم الإنس أصل حلق ثم نار، س مارج 

وكذؤ ت-الي نال اللام عله آدم فل إدس ثم أدلا الملاثكة خلق 
ثارمن ثل من حلشاء والجان منون، نسإ من صلنالء من ألإساذ حلتا 

.الإنان بق للأ من • الجان اه فخلق ه>ا< الثنوم 
سجوداه فكرمه الثلاثة المخلوهأت أنواع تمت الإنسان وبخلق 

إبليس،إلا حينثذ الجن من يكن ولم وجالأ، ملأتكة له السامة المخلوقات 
متهموعرلمي معهم لوجودء إبلتس وشمل تنلثأ للملأتكة موجها الأمر فكان 
الجنمن كاذ إبلمز إلا مجدوا ؤ جنه ومحن معصيته عند منهم استثى ولدا 

الخلأتكةمن أوانه مجالك انه وصنه القرآن ش يرد هرآ؛ولم •ربه أمر ص شز 
•الجن من انه السامة الأية ر رد ول 

فإنجن معصية كانت ؤإنما ملك معصية إبليس معمية تكن ولم 
• ٢٣^'يومردذ ما ؤشنوذ امرهم ما الله يعموذ لا ؤ الملائكة 

عاليهأدم لكان ؤإلأ العصيان لهدا ممر0 يكن ولم ربه إبليس وعمى 
ممرولكن ميا، وأكل قربها عن زاد الشجرة نرب عن نهى لأنه كذلك الملام 
الجورإلى وأمحرء وتعالى سجانه الد حكم ونيته الد أمر على لاعتراضه إبليس 

فكان■^١'٢ طين من ثاروحلقه مس حلقني منه حير اثا ا،دؤ لعنه بقوله والنللم 

•الآصنا؟دلأأ الخم:)ا(-حمر؛
. ٥٠: الأيه س الكهف سررت )٢( 
•٦ ؛ الأيهمن التحريم سودء )٣( 
• ١٢ث الأية من الأعراف ّور؛ )٤( 
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الملامعله آدم اما سحاته اْد حكم عر ومعترصا عاصا الد نمه إبليس 
معميةالمعميتين ر المآناب فكان الصائنة التؤية وتلمها العصية ^ه منمت 
لبمضٍانبتلوا وثلما ؤ الأرض أنى الإنزال آدم ومعصية إبليس 

الإعتراضعتاب وكان ، للمعصية مقرا لمت السماء لأن فأم1لا عدو^١١٢ 
•المار ر والمخلول الجنة لحول من الدانم الحرمان اه لخن• إبليس من 

ماؤيفعلون إمرمحم ما اد يعصون لا الماء في الملازكة مقي 
•ممرد.ن 

الجنيليمثل الملام علمه أدم الأول الجنس بمثل والجن الإنى ونزل 
وحيث، الطاعة تع حيث الأرض إر ان الجنانزل ، افة لخنه لدس الثاني 

.العصية تع 
عماةمنهم وكان موحدون ءلاتعون اللام عليه أدم غرية من فكان 

.. وعماة الجن من موحدون الله لخنه إبليى ذرية وفاصغوزوكازمن 

الشطنر كءرة يرجة إر المعصية به بلغت من الدر؛ت؛ن من وكان 
الذينومم ٠ شياطين ا اولثك نص اه لمنه كإبليس ارد رحمة عن والإبعاد 

الناصإلمه ااناسِ مبك الماسٍ ؛رب اعود ثل ؤ الماس صدور لي يوسومرن 
الجنةمن الناس صد-وب ر يونوص الذي الخناس الونراص نر مى 

والاسِهم.
•تراب س b_ نار من لجن نور من ملاثكة - : الخلق حان 

الأحرينالمتمين من ووقعت الأول، الصف س المعمية تع ولم 
.س؛اء1ين منهما فكان 

،، الميل. مواء إر والهادي اعلم والد 

٣٦: الأيةمن الغر؛ )١(-ود؛ 
•الناص سورة )٢( 
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.، ١١•إيمان من ذرة مثقال نله ر كان من النار من يخرج ٠
العدرصةرجال به نال يما الحديثة العملة المدرعة رجال وقال 

شالوارذ العود رصا رشيد المد ممر . . I انمزلة I القديمة العقلة 

بالعود ٠٢٠٠؟حالدوو نيها ضأ ١^١^ امخاب عاولظك عاد ومن ة تعار قوله 
أصحابفاولثك عاد ومن g ممال الربا مثل البيع بان القول دون الربا أكل إلى 

بعدالحرم الربا من ياكل كان محا إلى عاد ومن أى ٠ حاليون مها مم النار 
عمايضرإلا ينهاهم لا الذي ربهم يموعظة الاتعاظ عن البعداء فاولثك تحريمه 

الدينافار أهل هم ٠ بقوله الخلود فر ثم جميعهم أو أزادهم ر بهم 
. ٠٣٠٠فيها خالدين فيكونون صاحبه الصاحب يلازم كما يلازمونها 

نفيرهمعليهم بتي بل للخلود لف اللتفسير مخالفته يدرك ومو 
العقانلفى المقرر ،ع الأية لتتنق المقرون الخلود أول رند I فيقول 
الرادأن أكثرهم فقال النار في الخلود توجب لا العاصي كون من والفقه 

فيالكلام بأن بعضهم ورد، ، اعتقادأ واعتباحته الربا تحليل إلي عاد ومن 
التحريمنل به لرأيهم محاق هو كالجع جعله من عنهم ذكر دُا الربا أكل 
الإعظنادعلى ناصرا الوعيد كان فإذا الحرم اصتاحة يمض لمص فهر 

مافوق القرأن أن والحق ، بالفعل أكله على وعيد هناك يكون لا بحله 
ولا، إليه الدين في قول كل إرجاع بجب ، والفقهاء المتكلمون كتب 

إلاعنا بالخلود الوعيد وما ، الناص كلام يرافق منه شيء تأييل يجرز 
اراد؛عر اللنط في بهة هناك وليس انمد نل آية ش بالخلود كالرعيد 

القاتلينعلى حجة هنا الأية الرازي يجعل أن العجيب ومن الاستحلال 
هذاص وحير الاشاعرة، لأصحابه انتمارأ النار في المجيرة مرتكب بخلود 

ماكل  ١٠فنقول نحن أما ، الكث بملول للخلود بعضهم تاؤيل التأؤيل 

.عليه طز )١( 

.( ٢٧٠)الأة المرن ر؟(ّورت 

. ٩٨ص ٢ - ج رصا رشيد محي ؛ الماد تنحر ^ ٣١
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بنيةم ات لم ما يالخلود ء4ٍ الوعيد من جاء انمي القتل ؛إن لهدا 
iعليها سري ولا حكمه يعمها فلا ذلك ونحر الريا وأم لكلزتا الكإئر 
منالعامة الأخرى التموص عليه دلت ما على الذنوب تماثر يتية وتض 

اذبجر لا افد اف و ومي ه جبا الدنؤب يغغر اهد إن ؤ تحار مي عتل 
منيخرج هأ الرسول وتول ، ^١١يثاة لهن ذلك ئوذ نا يضن يب يثرك 

.( ليمان من ذو» مثقال تله م كان من النار 

الإثمكياثر عر الإقدام وأن ا لسانان الإيمان ان الزعم أمجا 
الإيمانح يجت،ع فلا - به اواللية المال لحب لبمارأ صدا" - والفواحش 

واماعته لهى  ١٠ينعل اه عقاب مجن ورب خوفا التقوس يملأ الني الحق 
؛لصورإر يطلر لا تمار لأنه الد عند له وزن فلا انمرري الإيمان 

الحديثذلك إر يرصد كما والأعمال القلوب ار يتفلر ولكن والأقوال 
ويويشربها حن الخمر يثرب ولا وءو>سم يزني حض الزار يزر لا ٠ 

الكافرينمن يعد الملريتة مد• عر الفواحش يرتكب فالذي ٠ مجرس 
!١٢،ايار ن؛ مخلدا خالدأ فيكون ، يلمانه ذلك أنكر ؤان المتحلين 

الإمامامتاذ٠ فيه قلد الذي المراعي مجمعلس احمد للشخ الزعم هدا أمجا 
.ذكرنا• بما مريود أستانء كرأي فإنه 

حكتمالذي الك؛يرة مجرتكب عن -اخمأ-اخأرونا لهؤلاء مول ثم 
فيا، كافر مو قالوا فإن ؟ كافر موام امجوس دائما حلودا النار ر يخلويه 

نكفرلا ونحن المجاثر اصحاب يكفرون الذين الخوارج مجدعب عو عدا 
.يتعله لم ما بذنب احدأ 

فيذكرنا لما النار ر يخلد لا الموس فلنا ، مجوس عو نالوا ؤإن 
تلهفي كان من ايار من يخرج . عنته تواتر ولما والأحاديث الأيات 

.لسان من • jiمثتال 

. ١١٦الأية م وأبمأ اء^٨، الممود؛ )١( 
٦٠ص ٣ مد مرام. ماض أجمد ت المرام )آ<دم 



الإيمانس "محرج أنه يمض المزلتتن محن ضزلة ر م نالوا ؤإن 
عرمرتم الذي انمزلة ملفكم مذمحب م يذا ئنا الكفر، يحل ولم 

سكلم•نقلحأ الذي م ؤ تحار تال ، نرعنا بها يرد لم *حرلة د*ي نهجه 
نداإل ٠ بحانه ونال ، ١١٠بمر؛ثننلول بما واس مرس دمكم فاتر 

افالصالجات بمملول الموثير نيبئر ائوم ص بش الئرأن 
،^١٢اليما عيابا لهنر اعتدثا بالاجن؟ يومنوذ لا الذر وال نجرأ اجرأ لهم 

. ٢٣١^كفورا وإما ناكزا إما السيل نذتاه إُا ؤ بحانه ونال 
إرالهائي راه دلل س لهم ض للم ءس، ّن لهم ّق فلم 

السل.م؛. 

•٢ إ الأية ت التغابن صورة )١( 
٩: الاض ; الأّرا. )٢١(-ور؛ 

.٢ : الأة ; ان الإنمورت )•١( 





بنظرياتمتأثر الحقاتق عن بعيد م بما نأؤيله لكن إذا نكتف • نرنمه 
محاولتهملنا سرح رصا رثيد اليد ولندع ، وزيفها بمللأنها نت علمية 
الحملينكرون اش يايات الكافرين أن اعلم وأفول ٠ ~ • يقول حيث 

حالقابداء كمة عن وذعولأ ، العادات عر حمودأ أب غير من يعيى 
وكانواذلك اتحالة عر عقالي دليل لهم لكن ولو . المخلوثات حميع 

-وم./ونم في وهمم معتاد، ءًر مدا أن إلا لهم دلل لا ولكن ممدورثن 
امبله يعرفون محا نمنه ، نل من معتادا يكن لم ما الكون نوون من 

ؤيعبرونصثبا له يعرفون لا محا ومنه ، والاحتراع بالإكتثاف عنه ؤيعيرون 
المعبرالأشياء _s أن نقول المؤمنين معاشر ونحن الهليعة يفلتان عنه 

محولا،تهدى أن يجب وحينئذ حفي ّبب لها يكون أن إما بالفلتات عنها 
الأسبابءلريق غير من يأتي أن يجوز الأشياء يعص أن إر الجامدين 
لمخفي سبب له يكون أن لاحتمال يخالفها  ١٠كل ينكروا فلا ، المعروفة 

عناب واسطة غير من به الحمل في عيسى أمر ينزل ولا عليه، يقفوا 
لنظامحارقة الأمر ونفس الوام في وجدت قد تكون أن وأما ، ذلك 

ليستالمعروفة الظامحرة الأسباب بان يعترفوا بان يجب وحيتثذ الأسباب 
بمكرأن العاهل عر امتنع كيلك الأمر لكن وإذا مطردا عقليا ا وجوبواجمة 

ا؛قةالالعصور أبناء ولعل ، صبا له يعرف لا لأنه مستحيلا ؤيعده محا نيتا 
الذيالعمر هدا أبناء من المألوف غير بإنكار يعذروا أن إر أقرت لكنوا 
منلعدوه الغابرين عقلاء به حدث لو ما الناس أعمال من فيه فلهر 

إمكانعلى متفقين وفلاشه الغرب علما، نرى ونحن ، الدحاش حرافات 
وهم، الجماد ص أر موان غير س الحيوان تولد أى الذاتي التولد 

الحيواننولد كان ؤإذا ، بتجاربهم ذللئء إر يملوا أن ؤيحاولون يحثون 
إرواقرب بالجواز أور واحد جوان س الحيوان فتولد جاننا لجماد اس 

ونوعهيقتضي لا جانزا كونه وإن الأصل حلاف إنه • • نعم الحصول 
علىالدلل قام الذي الوحي بجمر بالفعل بوقرعه تستدل ونحن ، بالفعل 
«'صدنه 

رضارشيد محمد المار: تمم ]١( 















الرجعي نهو حالفها وما انمحح نهو الشراتع من أفكارعم 
.العصر لهدا يملح 

الحديثةالعتلية المدرمة رحال المنهزمن *ولاء »لاواة ني كان 
وعثت4 السامة الكريمة الأية تمر م؛ عجيب فهم لهم كان الدين 
تدللا الأية أن - زعموا ما ويئس - فزعموا الكريم القرآن ايات منهم طاتفة 
ءر- يزصهم - تدل حث ذلك س انمي عر بل المحدد منروعية عر 
فيالاور الزوجة دامت ما يثانية الزواج يجوز لا وانه التعدد مشروعية عدم 

.الكريم القرآن إر ويتسوم محذا يشرعون 4 عصمته 
حالةعر وضروعا الإباحة تلك متهم أحرى طاثتة رصينت4 

الجورحوف مجرد فجعلوا انمرورة تالالئ4 وضيقوا القمري انمرورة 
فيوحودء يتصور لا ما القيود من وجعلوا التملي لتحريم كافيا محسا والنللم 
الأيةوكأن اكعدد بتثريع كسرأ منهم عبا مدا حان . اه شاء  ١٠إلا إنسان 
•يكاد أو وجويء يسمحمل ما لمين للمتشرع 

فييتخط بعضهم ترى القضية يشرحرا أن يريدون حينما وعم 
أنيريد مما عوا» ني وما شه م ما وبين الص بين لاضعلرابه حديثه 
.يرافقه فلا الص عليه يحمل 

فولهله نقرأ حاؤيثى العزيز مد شيوحهم من شخ إر معي تعال 
مننفهم فلا ارا، ورباع وثلاث مس الإنسان يتزؤج أن فأباح القرآن اء جا 

يدايخالف بما حديثه يواصل عه الشرعي الحكم بهيا لةرار» إلا هذا 
،^١٣ئواحدة ثعدلوا الأ جئتم فإن ؤ يقول تعار اُد ولكزرأ، ٠ فتقول 

الجورحرف محجري جعل كما ، بالعدل الزوحا>ت4 تعدد إباحة شرط قد فتراء 

 )T( ١ • • ًيى جاليش الزيز ب واضت! ي،زإسلر؛ ألامحلأم•
درباعونلاث ض الزراج إباحة محن محادض عناك كان I ولكن I فوله لاحقي )٣( 

.الأت.م القرط دبجن 
,٣ الأة من اياء: محرر؛ )٣( 
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ومسهمصدره غير آلي الثيء ومة الخاطيء المفهوم لهذا ونتيجة 
ومحوالحالة محذه علاج إر والنتيا القضاء رجال المراعي أحمد الشخ دعا 

تعيدمغ ُه يفصد انه واضح فهر عنده العلاج بعمهوم يصؤح لم حينما 
القضاءرجال عر فيجب I فيقول أشد هر بما وتضييقه تقييده أو الزوجات 

منوان المصالح حالب عالي مقدم المفاسد درء أن يعلمون الذين رالفتيا 
ؤيضعراالحال لهده علاج أر ينظروا أن والضرار الضرر مغ الدين أصول 

.المستاهلاعرآأ قدر على الغاسل محذه مغ يكفل ما التشريع ُن 
الفصوصكون والرحمة المودة يخالف الزوجات تعدد أن ا زعم ثم 

إ،؟ !١٢الزوجية الحياة سعادة أركان وص المراة إلى 
فهلالقرآن بنص شرمه اث أن ومحويعلم الوصف بهيا التعدد يصف 

لتفسيرتصدى الدين علهاء من عالم عن فضلا - مؤمن أي مؤمن يعتقد 
المردةيخالف ما I لعباده يشرع وتعار سبحانه الد أن - الكريم القرأن 

.عنليم إفتراء إلا هذا إن ٍبحانك I المراة إر النفس وسكرن والرحمة 

لقول- المراعي واحمد جاليش - الشيخين من ترديد إلا هذا وليس 
العدلعدم من الخوف يفر الدي عيده محمل الأمام وأستاذهما سيخهما 

يصدقبل ب والشك بالظن يميق العدل عدم من والخرف I بقوله 
بمثلعلم منه يخلو قلما لأنه الوهم يغتفر قد الشرع ولكن أيضا بتوهمه 

هنفمن يثق الذي محو أكثر أو ثانية يتزوج أن له ياح فالذي الأمور هذء 
.، ٣١٠ضعيفا فيه التردد ؤيكون ذلك يقلن أو فيه يترلد لا بحيث بالعدل 

اشدفيه مضيق أمر الإسلام في الزوجات تعدد إباحة إن I ؤيفول 
بافامةالثقة يثرحل لمحتأجيا تباح اش الضرورات من صرورة كأنه التضييق 

يترتبما التضييق هذا مع المتأمل تأمل ؤإذا ، الجور من والأمن الميل 

• ١٨١ص ج-أ ؛ مميىالمراعي أحمد ; المراعي نمير )١( 
. ١٨٣ص إ ح : المابق المرجع )٢( 
. ٣٤٨ص ٤ ح رضا يشيد محمد : النار نمير )٣( 
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يربيان لأحد يمكن لا يأته جزم المفاسد من الزمان مذا في التعدد على 
الواحد لزوج زوجتان ب الذي المت فإن الزوجات تحدد فثافها أمت 

علىزوجاته مع الرجل يتعاون بل ا نظام فيه يقوم ولا حال له ستقيم 
يعضهمالأولاد يجيء ثم للأخر عدو منهم واحد م كأن الين إفساد 

ومنالموت إلى الأفراد س تنتقل الزوجات نمدد ية فمنعدو، لبعض 
|>ا<.الأمة إلى اليوت 

ولوI الزوجات تعدد من متولدة أنها زعم ومصاب وزايا ذكر نم 
يمالآتيت< الزوجات تعدد مجن المتولدة والمصاب الرزايا تفصيل شتت 

والجبنوالخيانة والكدب والزنا المرنة نمنها الخوممحن جلرد منه تقثعر 
زوجهاوالزوجة ولده والوالد والدم الولد فتل حتى القتل منها بل والتزؤئر، 

.، ١١١الحاكم في ثابت واقع ذلك كل زوجته والزوج 

٠المخ من الفهم إساءة تمد أو فهم مرء عدا هل ادرى ولا 
موءوI I الزوجات تعدد تثرع ٠ بين تفريقه يعد المسالة لهده - عبده 

ؤيلقيهاالثانية المسالة ومصاب وزايا يحمل فدعب I التثرع استعمال 
ا)الهأن - تقريره عن فضلا — الشخ يخلد يدور كتف ، الأولى المسالة على 

،والزنا والرقة ، أنواعه بأنح القتل منه يتولد ما لنا يثرع ونمالى بحانه 
ترمحةإل محيل لا انه ثقرر كثف والتزوير؟أ والجن • والخيانة والكذب 

توقعمجرد ء أن يقرر وكيفا فيها«لأأ؟! الزوجات نمدد فشو •ع الأمة 
يوجديكاد ولا التعدي من المع في كافا ه نفمن العدل عدم الإنسان 

•، "١٣الجور يأُن صحح وغرض حاجة لغر بمامحة يتزوج احد 
ؤيقيدالعدد يقلل أن ا البامحللة ودعاؤيه مزاعمه على الشخ ض نم 

وهرالزوجات بين العدل عدم مجن الخوفا انتفاء اشترامحل وهو ثقيل بقيد 

٣٤٩ص t - ج ت المابق المرجع )١، 
٣٤٩ص ٤ ج : المابق المرجع )٢< 
. ٣٥٨ص ٤ ج ; المار تمم )٣( 
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واحدةعن اممر يتزوجون الدين حال وايض ممهه وم نحص يعز ثرط 
غتر*زواجه يلتزمه لم محبمن الشرط يلتزم لم اكترمحم ان له يتجر 

أإّلأعي.>ا<؟ا

-خْليرين؛ ؛'رين إر دعوة *ذا ور 
4نالعدد يقالل أن يتصل أنه إلا عذا من افهم ولا ا العدد ايتلل ؛ أولهما 

•أربع من الأتل لهو ثلاث او اتجن إل أربع 
عسااصح الآ*ر وكأن I تحققه يعز I ر نقيل يقيد ٠ التعدد تقييد ت وثانيهعا 

ليقيدوعاالثر إلى ييان غير من المسالة عذه ترك الثرع وكأن 
,تحققه يعز يما القيود من وليأتوا ثقتل بقتي 

دعاما لتطسق الأمر أولي إر دعوته وجه بل يهدا الشيخ يكتف ولم 
منهمالحفية حموصا المسالة هذء ش الطر العالخاء على فيجب I إليه 

أنزلالدين أن يتكرون لا لهم الحكم ميمهم وعر الأمر بيدهم الدين 
ترتبفإذا والضرار الضرر منع أصوله من وان وحيرهم الأاس لمصلحة 

وجوبش شك نلأ نله فيما تلحقه تكن لم زمن ز ية منشيء على 
يرءناعية عر يعمي ، الحاصرةالحال عر وتمليته الحكم تغير 

محرمالزوجات تعدد أن ملم وبهذا المصالح جلب عر مقدم الفاسد 
.، !١٢الملل عدم مجن الخوف عند سلخأ 

سغضفته إن بل التعدد في ليرغب يحث لم الإسلام أن يرى وعر 
الإباحةمجرد عر تدل بعبارة الزوجات تعدد أمر ش جاء تل فتراء 1 له 

فيولتس الواحد؛! عر الزيادة منعت الجور فلن فإن الميل شرط عر 
.، !١٣له نغيض فيه بل التعدد في ترغيب ذلك 

. ٣٠٩ص ٤ ب : _ UIالرجع )١( 
. ٣٠٠-٣٤٩ص ٤ ج : أمح الرجع )٢( 
ص٢ ج عمار؛ محمد ونمق جمع ■ بم محمد للأمام الكاملة الأعمال )٣( 

٩٣ .
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متطاعغٍر العدل كان فإذا I عنليط حرجا الخيل ش أن ليرى 
المجاعظم فما الواحدة على الإفتمحار يوجب العدل عدم س والخرف 

علبما|)ا<.الزيادة في 

ئعدلوااذ ستبليعوا ولى ؤ بافيه مناسيا أية يثعلو متدلا محيا يقول 
ئاذ، لكلمعلب تدرونا الن~ل كز نبيلوا فلا حرصتم ولو النسا؛ نص 

.، ب؛ رحيما نمورا كاف اش ئإل ونتفوا تملنوا 

تعددجواز يجعل فلا وأشد أحهلر هو ما إلى كله هدا بعد يصل ثم 
وأماا - • فتقول إبطالها إر يدعر م ٠ عادة I بل شرعيا حكما الزوجات 

،فيه ريب فلا الزوجات تعدد عادة اى العادة عد0 لب،هلال جواز 

الشرحلوعذا العدل من اكحتق هو الخدد شرمحل فلأن ; أولا أما 
قاعدة،يتخد أن يصح فلا المليون من واحد في وجد فان حتما منقود 
الرجاليعدل لا ان المرجح مجن وصار الغوس، عل الفال غلب ومص 

م3لالقاالتعدد يمع أن للعالم أو التعدد بمغ أن للحاكم جاز زوجاتهم في 
للأغلب.مراعاة 

الخيل،عند لزوجاتهم الرجال معاملة سوء غلب ند ■' وثانيا 
وللقانمللحاكم يجوز ولهذا ، والراحة القمة في حقوقهن ص وحرمانهن 

.الغالب للمال دفعا الخيل بمغ أن الشرع على 
اختلافهو الأولاد بين والعدواة الماد مثأ أن فلمهر ند ت وثالثا 

يبلغفلا ، وكراهته الأحر بغفى على يتربى منهم واحل كل فإن أمهاتهم 
ؤيتمرللأخر الأعداء أشد ص مهم كل صار وقد إلا أشدهم الأولاد 
يجوزولهذا الغلالمتن، وأيدي بأيديهم بيوتهم يخربوا أن إل محنهم الزاع 

٩٣ص ٢ - ج المابق المرجع )١( 
. ١٢٩الأية :الماء )٢(-رئة 

٦٧٧









و؛يومجلاتهم صحفهم و»ي الماجد ش حملهم الخامة؛ي بجن الحق 
•ذلك وغٍر والخائلية منها الخلمية والخاصة الخامة جلساتهم 

الهدىش الإصلامية الحتيتة لجلأء الوعي ث بهم الأحرى كان 
الزوجاتتعدد 'عش الحث بهم الأحرى كان الزوجات ذميي تشرع من 

عددلزيادة الميل الإملامي الهدف عذا وعوا الدين الءلٍن ين ونثرء 
يئبونوسلة كل يجربون كوا ما اكين اكين أعداء وجه ش اللمتن 

تعددمن الميل الإسلامي الهدف مدا على للقضاء مدام فكر كل 
•الزوجات 

،محامه وعومحن الإسلام عيوب من وجعلو، المترع مدا شرعوا 
منوأصحرا بدعوتهم الميض بمص فخدع المل تحديد إلى دعرا 

زيادةإلى حاجة في انهم وسرا الدعؤين من كانوا ان بعد إليه اكءاة 
.نقصانه بله تحديده لا المل 

ماوعو عددعم نيادة شانه من مجا كل إلى حاجة في الملون 
•وغترما أوروبا في الإملأم أعداء يخشاه 

البعيدةالحديثة والنفلريات المظلورة والمرامات اللم باصم بثوا 
كمنحعلرعا تلافي وأن ، عنليمة مجاعة عر مقل الكون أن الخميقة 

بحيثالكثرة مجن أعداد إلى وصلوا أن يعد عدا فعلوا المز تحديد في 
القلةمن المسلمون فيه كون وفت وفي لين الوجه في للوقوف تكفي 

.اعدايعم منال له يؤبه لا ما الخددية 

عشرةكلها الخربجة الجزيرة في المكان يتجاوز لا أن مض فما يإلأ 
وعما، مليونا وخمسين منة من ا وفرنيريء1انيا عان يقرب ينما ، ملاين 

أووحدعا المعودية العربية المملكة مساحة تعادل ساحة ميشكلان لا 
,تقاربها 

الصينالخالم، ش المكانية الكثافة ذات اكول إلى معي اننلر نم 
واصفالموفيي والإتحاد الأميركية ة انمحد الولايات بعدهما يأتي والهند 
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الأم.j الإ-بماص 
النعمةاتوالها الغرسة الحضارة حدءت4 من أنوال عن ولغرصى 

ؤيراماؤيجاملها يداعنها تدب ، الهدامة البراقة وأساليبها ، الضاللة 
تضيقيدعوإل تحته يرمح الل«ى التاير هذا تحت فدب الكامل المثال 

يقيسوذب ، لهم الد اياحه ما وتحريم السالمين على يه الد ومع ما 
،الإسلام أعداء الآمج1 أحرار ء أقوال بمقياس الإسلامية التثربمات 

قولفهو خالعها وما ، المعاصر التمدن التثرع فهو أقوالهم وافق فما 
الميزانوكأن ، وتبديله تغٍر» يجب بل وعمرنا زماننا يوافق لا رجس 
السماويالكتاب لا التربية الآiوال تاك عي لكريعات والرد لكبول 

•حمد حكيم من تتزيل خلعه من ولا يديه محن من اياطل امحه لا الذي 

الشخموقف فاشكر ادم ان يجب هدا حديثي احتم أن وقل 
دعوتهموناض القوم من الضد فهرعل الزوجات تمدد من صلتوت محمود 

فأؤحبعكي تشرع ال دعا ل النقض كل ونقضها جيدة مناقشة 'نالك 
الممددمنع قي لا يعكروا ان - الخلقي للأسكاس اماءأ ِ ٠ الأمة عقلاء على 

يرصعالزوأج لأصل بالب >^ ١^٠٧٠حد رصع في  L_bميدء اد 
يتزوجون؛أكثرالدين مساعدة درجاته أقل الزوجات تعدد في عكسي تشرع 

علىوساعدهم »لريقهم في ارالسير غيرهم تحفز مساعده احدة وس 
إنالزوجات هذه س لرن يش الذين اولادهم وعر زوجاتهم على الأنفاق 

.٢١،؛.ذلك.من بمكنهم ار يأرباب يكونوا لم 

•مجيب من فهل • حز•دعوة در 

١٩ص،شاتوت محمود وشريعة مس الإسلام )١( 
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محظئاق1ظآز,٠ رر4ضاو .'ث؛ 
• ٠٠لأم1يماكثاءؤ؛ؤدم؛\ك* 

ا.>و_، م  ITءآه 

بالبالأية ني أ ماء تجدرا فلم I المد مرجع عن محنا والحديث 
.نك تفها الأة م الذكورة الأربع الخالات إلى 

•مرصى يتم إن -  ١

.الغاتط من منكم احد جاء او - ٣ 
.انء لامتم او - ٤ 

إلهالخالات اقرب إر الشمم لإباحة الماء فقد اشتراط يرجع يل 
يصحفلا الأربع الحالات إلى المد يرجع أو وحدعا اء المملامة وعي 

النماءلامس لن ولا الخاممل من جاء لن ولا افر للمولا للمرض الشمم 
.اياء فقد حالا في إلا 

إلراجعا كان إن المد هدا » تعالى اث رس الشوكاتي الإمام قال 
يتمرإن )يضر الشرط بعد مذكور عو مما تقدم مجا جمح 

الشماءة وملامالغاثط من والمجيء والمفر المرض وعر «( ...مرصى 
البل التتمم بموغان لا بمجردها والغر المرض ان عل دليل ب كان 

٦٨٤



إلاسمم أن للمريض يجوز فلا الماء عدم من المين أحد يجود مع بد 
ولكنه، هاء يجد لم إذا إلا يتيمم أن للمسافر يجوز ولا • ماء يجد لم إذا 

وكيلكتيمم الماء يجد لم إذا كالمريض الصحح أن هذا على يشكل 
التنمسص،ي فاثدة من يد فلا ، تيمم الماء يجد لم إذا كالمافر القيم 

للعجزمفلتة المرض أن عليبمما التنصيص وجه 'فقتل والغر المرض على 
. sJUحض في الماء عدم السافر وكذلك الماء إر الوصول عن 

أحدأذجاء ؤ فوله اعني ت الاخرتتن انمورتض إلى راجعا كان ئن 
فيهكان المقرين يعض فال كما ، ه الثناء أولأمنتم النايط مى بكم 

ؤإنالتيمم له حاز السافر أر المريض امم عليم صيق من أن وهر إشكال 
ذكرI تايعه ومن مالك وفال . ...اصتمماله على فادرأ للماء واجدا كان 
الماءيجد لم فيمن بالاعلب إعبادأ اكي''م شرْل ر والفر المرض اث 

عليهمسحاته اد يتص لم فليلك يمد* الغالب فإن الحاصر بخلاف 
•انمي 

قتالالتقديرين كلأ على يراه ما تعالى ا؛د رحمه الشوكاتي ذكر ثم 
كانإذا موجودا الماء كان ؤإن للتيمم مؤغ بمجريم المرض أن الفناعر وا 

قارئالتالف حنية ممتر ولا المال، ي أو الحال في يامتعماله يتضرر 
معلتكم جعل زما - ؤيقول الء-م,أا،- بكم الله يريد ؤ بتول سحانه 

يروا» ؤئتول بمر-١٢، الدين - يتول واض. ، حرج-^١٢بى الدين 
يالثريهةأمرت ) ؤيقول ، !١٠اهد قتالهم آتالرI 0 وفال ، !١٤تعسروا ولا 

٠(  ١٨٠)الأة س الغر; مرر؛ )١( 
•الأيه)٨٧( من المج •رّدة )٢( 
احدردوا• الشر وكدا الإيمان م الخالي بمررواء الدين ان حديث )٣( 

. ٦٩ص ٠ - ج ني* سم 
مملم دروا* الأدب دم المغالي دم الملم محاب م الخاري رواء )،( 

.ومرها ٢٣٩ص ١ ج مس واحمدم الأدب م وايوداود الجياد 
منم.م واحمد الوصوء م والمرام الملهار؛ م ماجه أبوداودوابن رواء )٠( 

. ٢٩٨ص ٦ وج  ٣٣٠ص ١ ح-

٨٦.



.الذ(>ا<

وجهلكن الجميع إلى راح الما، وجرد عدم قيد أن تلنا فإذا 
إذاموجود حاصر واواء التيمم له يجوز انه عر المرض عر التنصيص 

استعمالهلكن إذا حقه في القيد ذلك إمحار فيكون ، يضره استعماله لكن 
يكونما الماء دسمال الغرر عدم •ع المرض مججرد في فإن ، يضره لا 

.ضعف رع بالمرض لأنه الطالس، عن لعجزه منية 
الارصىفي الضرب أن شك فلا المسافر على التتمتيص وجه  ١٠وأما 

.|رآ، بعض دون القاع بعض مر الماء لإعواز مظنة 
أنالأربعة الذام_ا ر الغقهاء بين خلاف لا أته والخلاصة 

التيممله ياح الماء باستعمال الضرر مه على يغشى الذي المريض 
الأولذكر ؤإنما التيمم لهما جاز الماء يجدا لم إذا والقيم المسافر وكذا 

.الماء فقئ مظنة الغر لأن 

اليهأسندوا ما يكن ولم الأربعة المذاما فقهاء عليه اتفق  ١٠هدا 
إليهأشارت بما والاستقلال فعب الأية مدلول مجرد هو الحكم عدا في 
وتفصيلبيان من الشرفة النبؤية المنة في ورد بما ذلك في اعتدوا بل 

رجليوشك ألا مجعه ومثله الكتاب هذا أوتيت* أتي ألا ٠ . لقوله إمتثالأ 
حلالمن فيه وجدتم فما القرآن بهيا عليكم ؛ يقول أريكته على شبعان 
.فعءرمر« حرام مجن فيه وجدتم وما فأحلوء 

داودوأبو ومحاك ومسلم المغالي رواء بما المنة من ونكتغي 
معحرجنا I نالت عنها الد رصي عاثثة عن تعالى الد رحمهم والناني 

دلاباليهودية أبعث لم أني ٠ بلنغل  ٢٦٦ص ٠ - ج نيع مم احمد رواء )١( 
.٠ حة الباا«ءنٍمة بعثت رممي بانمرانية 

. ٤٧١ص ١ ءد 1كوكا؛ي \لإيم القدير: )٢(تع 
غدءمم واحد العلم م والترمذي المنة لزوم باب م ابرداود يراه )٣( 

•ص( ) اد رّول جديث تعفليم باب ماجه وابن 

٦٨٦





٠طيا صعيدا فتيمموا 

رجوعفي والخلاف التيمم والنتيجت واحد والمد ارع فالحالأت 
أولتكأما . الشرحل من لتريه منها الاحم أوإل الأرع الحالات إلى القيد 

الثالتةمن بدلا ثالئة حالة حذلوا.القيد أنهم ذلك ثلاثا' الحالات فجعلوا 
.الحالات أن فزعموا والرابمة 

ماءتجدوا لم أو ( ٣ ممر على أو ( ٢ عرصى ( ١ كتم إن 
الحالتينإلى القيد عود؛ إحتمال ضلعوا حض منهم مغالهلة وعي 

نفيرمه رصا رميد اليد فال الأحوال من يبح^ل والغر المرصى الأولين 
الحدثعقب الماء وفند والفر المرض الحالات ءدْ فغي أى ٠ : الأية 

صعيدأتيمموا - للغل الأكيرالمؤحب والحدث للوصوء الموجب الأصانر 
هوالناص عليه اللي الأصل كان أولما شلتؤت محمود الثخ وفال ءليأاأاا، 
أنالضروري ص كان . . . بجنهم فيما الماء ووجود صحتهم 

المرضأحوال وم الأصل عدا على الهنارتة للأحوال الأية تعرض 
ممرعلن او نرصن كنتم ؤإذ ؤ فقال الماء وجرد وعدم ، غر وال
؟4نيمموا ماء بدوا فغم النساء لأنتم او العايط مى منكم احد جاء او 

دونينمه للتيمم مبيحا عارصا. ٠ المرض ٠ يكون هدا وعلى النساء  ٤٣
أوفقدء أو ماء أووجود ، صغر أم إقامة صحيته مواء ، معه أحر اعتيار أي 

أيلون ينفه للتيمم مبيحا عارصا السفر٠ 1 ؤيكون أوأكبر أصعر حدث 
حدثفي فقدء أو ماء أووجرد أوصحة مرض صحيه مرا،  ٠٠٠آحر اعتار 
أمصحة صحبه ينفه للتيمم مبيحا عارصا الماء فقد ؤيكون أوأكبر اصغر 
اكرارأ،.أم اصغر حدث في مفر، أم إقامة مرض 

الأحوالمن واحد كل أن التقسيم هدا على ينوا رأيت كما وهم 
.التيمم لإباحة ذات4 يحد عير هو الماء فقد أو السفر أو المرض الثلاثة 

.١١٩ص ٠ بد رى; رشيد محمد المنار؛ ير تن)١( 
. ٣٢٤ص - ملون محمود - الكريم القرآن نمير )٢( 
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المداعباتخذوا من وعد والإصطلاحات يالروايات الغتوتين عد إلا 
واممها*إذا عرصأ عاليها القرآن يمرصون للدين اصولأ القرآن ؛عد المحدثة 

المثأكلأتمن عدوها محإلأ نحوا نيل يتكالف او تكلف بغير 
.!١٢، والمعضلات 

مافجعل التأييد ش جديد اصالؤب إيه ذهب ما يؤيد أن أراد نم 
منمنعهم ؤإنما خصومه وعد عد، وانححأ ملما امرأ الأية من فهمه 

هووأساققاله يما اقتاعهم عدم لا المعروفة المذاهب مخالنة به القول 
المهصواصحة الأية أن نعم المقلدين من الملم ادعياء ميقول I فقال 
قيالشمم أن عليه تقضي ولكنها فررتم الذي الوجه عر ايلاغة كاملة 
،عنيتا المعروفة للمذاهب مخالف وعذا الخاء وجود *ع ولو جاتز الغر 
أنؤيعقل المحققين الفقهاء اولثك على هذا معناها يخفى أن يعقل فكتف 

لثلنئنول أن ريا إيه ارجهوها لذلا٠ر٠ا معارض عير من يخالنوها 
يكونأن يعقل وكيف - له علم لا لأنه يحاج لا المقلد كان ؤإن - *رلاء 

الأمرينوأي ؟ مشكلا معضلا والضعف التكلف من وأمله الكلام أبع 
أم. الفقهاء كلام عر لحمله وبيانه القرآن يلاغة آلملخن ؛ بالترجتح اور 

غيرمن الأية فتاهر عليه دل بما يأخذوا لم لأنهم الفقهاء عر الخيا تجؤيز 
قمرمنها التي الفر رخص من عير، ع الملثم الموافق ومو تكلف 
يرخصأن هذا •ع يستنكر فهل رمضان ر الفهلر ؤإباحة وجمعها الملأ؛ 

ننلرفي والميام الصلاة لون وهما والوصوء الخل ترك في للمافر 
المسافرعال يشقان والخل الوضوء أن الجرب من أيس ؟ الدين 

؛هياراتلي الفر أساب فته مهلت الذي الرمان هذا ش للماء الواجد 
اشدفيهما المشقة أن المنمق يتصور أفلا وايواخر؟ الحديدية المكك 

بملل*ل ؟ دجالها الحجاذ طادز م الإل فلهور عر الم-افرين عش 
أوالخل من أمهل المفر ر أربعا الخمر أو الثنهر صلاة أن منمق 

٠ج  ١٢٠.  ١١٩ص ايق المالمرجع )١( 



قييزنى ما كل غالثا فته يثق المثمة ; •ظنة الغر ، ؟١١فيه الوصوء 
حاصرأالماء كان ؤإن والوصوء الخل ف يثق ما وأشق بسهولة حضر 
المحرش المنشات الجواري يده مثلا لهم وأصرب . عنه متغني 

بيوتأي حامات منها باخرة كل ش دائما كثير مها الماء فإن كالأعلام 
بالأغنا،خاصة وعها اuرد وانء اص سء للاغتسال مخموصة 

بمبمن متهم الأغنياء يبمولأء والثانية الأولى يالددجة بمازون الذين 
ولاالاغتسال معه يشق أومحقق الاغتسال. معه عليه يتعذر شديد دوار 

ماللامتحمام المعد الماء من مها يوجد التنير الفن عذ0 كانت فإن يتعذر 
فتهيشق التنزيل زمن المدينة أمل من احد بيت ش مثله يوحد يكن لم 

أوالحديد ّكك تطارات ر سال الاغتش قولك  ١٠٠صر أو ال الاغتس
.ُاوغال|>آ<الجمال قوافل 

المحمر الصفر جعل إذ رشيد اليد من الغالهلة حذء إلى اتنلر ثم 
أنوتجاهل الاغتسال معه يتعذر الذي الشديد الدوار يصيبه لن للتيمم 
يزيدهالما، استعمال كان إذا التيمم لصاحبه أباح مرخى الشديد الدوار 
الفقهاءعد يه المسالم ومن السفر وليس المرض هنا فالخذر أوصررأ مشنة 

نحرريلحنه كان إذا الماء وجود مع ولو التيمم ميمحات من المرض أن 
تعالىقال موصع غير في ذلك على والمنة الكتاب لدلالة باصتخدامه 

بمر١^ ؤ;رد سبحانه وتال ٩ المالكة إلى تكواام لا زؤ 
بوجوبلجرح اض صن ، (١٠اث فتلهم فتلوء ) ه وتال الي-ر(را، 

الغسلمن اشق ان،ترو فبمويريد رشيد السيئ من الاستدلال نر ضنا عدا )١( 
Iالخل منر اصهل I وتال • انسملآ ولكنه الإسدلأل ستقيم ؤبهذا ٠ تيه الونحر* أر 

.عدامن صعلر بعد هذا ؤيتشح 
١٢١—  ١٢٠مر ٠ ج رما رشيد محمد المنار نمير )٢( 

•الغر؛ •ردة س -  ١٩٠الأيه- س )٣( 
•الغر؛ ررة - س -  ١٨٠الأيه- س )٤( 
. ٦٨٠ص الحديث تخريج انغلر )٠( 





جوالني امفار بض ني نزلت أنها 1 رووا ذلك. باش لا ماء غير على 
معهوالناس التماسه على قو الني فأقام لعاسة عند فيها انتي وتد 

حيتونال ءاثشة عر أبوبكر فأغالظ ماء سهم وليس ماء عر وليسوا 
فلماالأية فنزلت ماء سهم رلتس ماء عر وليسوا والناص . اه رمول 
أكثرما يقول فجعل عاسة مضرب إر حضير بن أسياد جاء ؛التيمم صالوا 

ياتحار الد يرحمك ٠ رواية ور تة الرواء ١ بكر ايي آل يا بركتكم 
.فرجا للمسلمين فيه نمار الد جعل إلا تكرمنه أمر باك نزل ما عاتنة 

ولاالأية مدلول مميير ر لها حكم لا الأحوال وفاتع من وعي الرواية فهد• 
أنهاترى ألا ، لها مجا كانت الش الحال من أومع الرحمة جعل تنار 

عليهمثق مرصى فتها كان انه الواقعة مذ، في يذكر ولم العرغن شملت 
كانالجيش كل أن مر دليل فيها وليس وجردء تعيير عر اّء استعمال 

دوناّء بفاقدى حاصا فيها التيمم جعل . الم، أن دلا للماء فافدأ 
التياّء لفقد الفر ش بالتيمم الممرحة الروايات صانر ومثلها غيرعم 

المجملة أحوال وقاتع وعي بالمعنى منقولة أنها عر الغنهاء عمدة عي 
ولأميهاالجمهور عند معتر غير وعر مخالفة مغهوم ومنهومها دليلا تنهض 

•الأية منطومح، ارصة سر 

اوكافرينفتنة س بالخوف قيدت قد الملأ؛ قصر رحمة نرى رلنتا 
فيهايعلوا لم وكلهم الفتها، عولأء ونرى السورة عد• ر ميأر كما 

محناما يكون أفلا الرحمة مبب كان الذي النصرص الشرط هذا بمفهوم 
النزولب ر وروى ؟ الد كتاب ر لتس شرط ب يشترط لا بأن أول 
هللني ذلك فتكو ؛الجناة وابتلواجراحة نالتهم الصحابة أن أيضا 

.< !١١بمشغة الفر في اغتل فيمن نزلت أنها أيضا وروى فنزلت 
إليهذهب بما الإمتدلأل ه لفرشيد اليد ّرغ كيف ندري ولا 
بعدمالتيمم ي إليه ذمحبرا ما رد ر ابغر ر الصلاة نمر ر الجمهور 

ص٠ سد رما رمد محمد •' المار نمر )١( 





فغمالاستدلال عدا عثل آتفأ نقلناء الدى رشيد السيد نول ومثله 
بهنغل ماء نجد ان أثتاءء تمتينا وكم غ؛رنا وجربه الغر جربنا فند لم م

نحطمما لقد بل السفر وعثاء من محا لخفف انداما فيه ونغطس وجوهنا 
ونتنظفامنه لنغتل وجؤده لولا للوقوف حاجة من ينا وما محدء رحالنا 
ماأيدالخا من ننثهل أو الخلريق غبار عن وشعورنا بوجوهنا علق ما به ونزيل 
إلاضلمها لا ولية راحة فيه ونجد نفعله مدا كل الفر وعناء أوهنته 

وصوءفي أن احد زعم وما فيه الإتتصاد إلى والدعوة الماء إلى الحاجة 
الغرفي يثق ما أشق ا بكونه الزعم عن فضلا تعب واغتاله السافر 
٠محه متعتى حاصرا الماء كان ؤإن والوصرء الغل 

روىالى الصحيحة الروايات في ورد ما شلتوت الشخ ؤيرفص 
الهدا أن ؤيرى الممر في التيمم عند الماء فقد ذكر عن المنة بعضها 

حللمسافر التيمم فيها منع واقعة ؤيهللب التيمم لمحة شريلآ لكونه يكفي 
مغحال واقعة به موثوق *لربق عن نت إذا أنه والرأي ٠ بول الماء يجود 

صحيحلإجماع صحتح نقل تت أو ، الخاء وجود *ع للمسافر التيمم فيها 
فىالفقهاء رأي لقبول أساسا ذلك كان ، السافر لدلك التيمم مغ على 

الذيالحو على الأية لتخرج هوج؛ا نفه الوقت ش وكان الخوموع، 
كماوالحال أما الإجماع صرح أو الحال وتاثع من نبوته صح ما مع يتفق 
فإنالإجماع بقل تصرح ولا ، الواقعة تلك لثل نوت لا انه س تحلم 

اللغةأمالمب تقتضيه .١ على ؤيخرجها الأية يفهم أن من حل في الفقيه 
الترخيصوأمباب بالراثم يختص فيما التقرح أصول به ونشهد العربية 

تهلمثنكشفا الخالة هدء أمثال في الخهلآ ولنيرنا لنا اس يكثف ونرجوأن 
١٠دائرة ش نح الش الفرعية الخلافات نوازع من ؤيقلل ، القلوب إليه 

.الظروالإجتهاد|لا<فيه اض أباح 

هو، العلهارة ر الأصل أن وفاته شلتوت محمود الشح هذا تال 

٣٢٨. ٣٢٧ص يلزت محمود ام؛م الهران شص )١( 



الإظءذا المة وبجت الأربعة ئثت،سملأ، الأة جاءت ثم الونحر، 
الماءفهد بمعنى دم الضرر نفه على خشيته او المرمى عجز من 

اس.الحالات ز المشروط 

الواجدالمار ذلك ومن الأصل عش الحالات ذء عدا ما وبمي 
الينال أن ولوصح الضرر يلمطه ولا امتساله على القادر والمريض للماء 

علىيها يستدل حص الماء وجود *ع للمسافر التيمم فيها منع حالة من بد 
منبد ولا يقال أن نمح ذا لوصح التيمم من للماء الواجد السافر منع 

منع.عر بها يستدل حص الماء وجرد مع التيمم من القيم فيها منع حالة 
التيمم.من للهاء الراجي القيم 

يقالأن يصح لم الوضوء العلهارة في الأصل لأن ذا يصح لم ولما 
.الماء فند ومو المح وجرد لدم للماء اتراحد السافر في أيضا 

المدرسةرجال مع نقاشنا ي دقيقة مسألة إلى هنا نشير أن يجب نم 
.الأمور ذه مثل نر الحاJيثة القالية 

جرازمنر اله توصلوا الذي الحكم يه انمد لا ذا رفضمر أن ذلكم 
صلكوءالذي المهج إر رضي يتجه ُإنما الماء وجمد مع لفافر التيمم 

بهيا■إليه  ٠٢؛^ما كل ذا رضي ؤيعم الحكم ذا إلى للوصول 
•المهج 

ورفضالحكم رفض محن للضرض ايراكها يجب دقيقة مسالة ور 
منإله توصلرا فيما اتاهشهم حش فقهية دراسة لمت فدراستي المهج 
لوآراء من إلته تؤصلوا  ١٠كل أنل كت . منهج يراصة هي ؤانما احكام 
نراشتطوا إذا أما سليم منهج محلريق مر اليها توصلوا المر آراومم كانت 

.التزمه الذي الواجب هو مه تولد ما ورففسر فرفضه منهجهم 

كانوالو انء وجود مع للمسافر التيمم تجؤيزهم لأرففر٠ كنتا ما 
يأحدواأن أما والمنة الكتاب إلى لّتناد محر المليم بالخهج إليه توصلوا 

 Iللأيةوبيانها المنة مر مجازأ أو حقيقة معرضينر الأية منر ٠ فهمو* ا مب
٦٩٦



للمنهجرفضا محتا رفضتا كان ولذلك تغرمحم ولا عليه نوافمهم لا فهومتهج 
.ذاته بحد للحكم رفضا لا 

مرالخالآ يعاب الذي ؤإئا الحكم فبر الضتأ ش العيب فلمي 
.المتحرق الضال إر المليم المنهج وتجاوز النهج سلوك 

أحكامالفقهاء مر وغيرهم الذاهسا أتعة من احد يعب لم ولذلك 
الذيالنهج لأن أقوالهم وتنوع فيها اختلافهم •ع الأخرى الذاهب 

وأدلةوالمنة الكتاب على يعتمد مليما منهجا كان *نهم واحد كل مالكه 
محذاإليها يوصل الم التاثج فبر الاختلاف وقع محذا ومع المعروفة الملف 
أحرانفيها للمميب الجميع من متبولة إحتلأفات لكنها المليم المهج 

•اجر دللمخش، 

كيدأصاب لو حمر صاحبه يأثم أن نتخنى الخاملي، المنهج أما 
.ومجاورتها منها المُد من محلا الحقيتة 

،، الميل، مرا، إر الهادى والد 

٦٩٧







الكريمامآن إر الأيت لهف تحار الد رجمه تمر• ر فهوبمتني 
مجر•في بميل ولا سمومها المرية اللمة دلالة ثار المتواتر؛ اسنة bر 
ثلهمالمالف عالما، اكمير بهذا وقال لخم، او•داهة نمه ر *رى إر 

يقلولم الساية والراهمن القؤية والبج بالأدلة له واستدلوا عليه واتفقوا 
أنهذكردا فإنهم بالموت الوفاة فسروا الذين حش متا دفع عيس أن منهم احد 
مثلور اهه أحيا* ثم صاعات سع أحرى رواية ر وقيل محاعات ثلاث مات 
.ص،فلأ، القول عذا 

والستةالكريم التمأن عليه يدل ما إر هذا تسيرهم ر الملف واستند 
.المتتواتر؛ 

النسخمما إنا وملهم ؤ إسرامحل بمي عن ثمار قوله القرآن لن 
الذيذكاف لهم ئي وص صمأ دما قلوث دما اج ينول مريم ابذ محنى 

بلينتنا قلو• دما ١^٠ ١^ 1^* علم مذ ُه لهم ما منه فك لفي فيه ا■محلعوا 
. ٢٢٩لمكيما عريزأ اف يكال إليه اف زينه 

رفعبحانه وابرانه وماصلو• ماقتلر• وثمارانهم قابرالدسبحانه 
وفا؛(هو) إمحراتيل بض هدف ان فيه شك لا ومما إليه. الملام عليه محسى 
نفيولافائدة؛ي اوموته له وصلهم بقتلهم وهذامتحقق الملام عليه عيس 
والموتوالصلب القتل الثلاثة فتهين المرن وحصول والصلمج القتل 

وثمار.سبحانه الد إر والملأم الصلاة عليه رفعه ؤإلمات 

زن\بئ\ن\وأاني عيني يا اف إي،ال ؤ ممار قوله في النوم واؤيل 
rjiإل ممروا الذيذ فزذ ائبموك الذيذ وجاعل كفروا الذيذ مذ دمنلهرك 

البما • تحتبموذ فيه تمم ف؛نا جز رجتير إلنر م الخامة 

٣٤٠ص ١ ج القديرللشوكام فح را، 
. ١٠٨. ١٠٧الأيمن الما، محورأ )٢( 
. ٠٠الأيه صران آل محرر؛ )٣( 

V"





الغولتحم وحد•ا الحكيم القرآن ضوص أن ٠ نال حيث ، والكوثرى١ 
باحمألأتاعتياد لا حيث الزمان، آحر ر لنزوله ا حنا عنس بربع 

واستمرتذلك ؛ي تواترت ؛د والأحاديث كيف ، دليل س تتشأ لم حتالية 
منالاعتماد كتب ،ي الأحد؛هاوممؤينموجهاعلى سلف ص حلغا الأمة 
.>مالضلأو>م؟اإلا الحق بمد ماذا الوم، 1ر انمور أقدم 

تضيرر العجاب بانمحب جاءوا الحديثة العمالية المدرسة رحال لكن 
نزولفي الواردة الأحاديث صحة فأنكروا تمهيد أول للأمر مهدوا الأية مده 

مختالمةمضعلربة روايات I أنها وزعموا تواترها ص فضلا الملام عليه عيص 
ذلكعلى نص وقد ، ييتها للجمع معه مجال لا اختلافا ومعانيها الغانلها في 

منوهما الأجار منهُوىب بن وهب دواية ذلك فوق ور الحديث علماء 
عندالحديث في درجتها عرفت وقد الإملأم اعتنقوا الدين الكتاب أهل 

نقولما وموجز I قاتلا ثالتوت الشيخ وأصاف !١٤، والتعديل الجؤح علماء 
صحتمهما الاحاد وأحاديث ، آحاد أحاديث كونها عن تخرج لا أنها • فيها 

,، ٠١٠منكرها يكفر عقيدة يشت يقينا تفيد لا 

ذكرنامن ومنهم التواتر حكوا الذي الأفاصل العلماه أولثك بمف ثم 
تنناهرواI قوم يأنهم وغيرهم والثوكاني كشر وابن والطري حجر كابن آنفا 

ي- لأنفسهم استباحوا الرسول أحاديث عش والنيرة الدين إل ؛الانتساب 
شأنفي والتمؤيه الثالبي<رإ أصاليتج كل يصعلنعرا أن — الدنيا أعراصهم سيل 

معدالاصتأذ ت الملام عله مص نزول ينكر من مزاعم ن، عاير؛ تفلرأ )١( 
■ ٣٦ص الكدثري ذاهد 

■٣٦ص ن>ةءا؛ر؛لأكدري رآ(
منالتواتر حكاية. م الأفاصل لعلماتنا الاممام عف ح،ع نر كيرا اصطدنا )٣( 

— ٦٢ص المح نزول في تواتر يا انمرح لكتاب أبوغد؛ الغتاح عيد شيخنا تحقيق 
٦٠ .

. ٦٢ص ثالتوت محمود الغتاوي )٤( 
.٧٧ص المرجع )٠( 

٧٠٢



رالأراء اوسع على •تواترحش ئها يكون ان بمكن لا الى عيسى احاديث 
واصعلرابالرواة صعق سفلمها ر ؤيشتد يكثر احاديتها »ع وعي تحققه 
وفلانفلأن رواها فئ *تواتره هي بمرلون فتراهم ، المعاني ونكار؛ ، المتون 

ممبس كذا ومحاب كذا كتاب ن؛ وذكرت ، والتابعين الصحايت من 
التخلصحاولوا اوتكارة اواصعلرابا صعقا بعضها نر راوا فإذا المتندمين، 

روا؛م نشترط لا الخيالة وان فيها*نج؛ربالقوي الضعيف إن : فنالوا ذلك من 
علمم رغة لا القداسة، من مهلهلا ثو؛ا عليها يخلون وعكذا التواتر. 

علىوليتاو التقليل، على ؤاصرارا ومحادا مكابرة ولكن حق عر غيرة ولا 
•ا ارا، ا مجحدثرن وأنهم اتهمحغاظ الخامة واشيا• الخامة المنة 

الذينالخلماء اولثك الخلير*ذا اتهامه ■ر ضد لا انه فاتل قال فإن 
فإنهممحئعمهم يشملهم شك ولا كلامه إن تلت ؟ متهم أحدأ م بولم ذكرت 

والتابعينالمحابة من وفلان فلأن روا*ا فد متواترة انها ٠ قالوا الذين هم 
انقالواI الذين وعم I المتقدمين كتب كذامن كذاوكتاب كتاب ش وذكرت 

•٠ يالتوى منجم فيها المعيق 

شاءيخصهم اقول كدت بل يشملهم كلامه فإن يتصدمحم لا كان فإن 
ر.أم ذلك 

الحديثنقد في الخحيحة الأصول عر لابموم هذا كلامه أن أيرك ثم 
تلكان I فزعم مخرحآآخر يلتص فذهب والتعديل الجرح أوقراعي 
حشالتاؤيل لامل الذي الحكم ميل من ليت كيناكانت الأحاديث 

يجيواولم وحديثا قديما اللماء اءهام تناولتها فقد الدلالة، سلخية تكون 
•ا  ٢٢١٠تأؤيلهامن مانعا 

حالهاتصلحسممة حشامفراى مزاصه به دليلايدعم يلتمس ذهب تم 

,.٨٧ W ص اض ايالمرجع )١( 
٧٨ص ماا؛وت محمود : النتاوي )٢( 

٧٠٣



جميعا0 زرهذضإ ان بمد المقاصد- شرح ش جاء لقد ٠ فقال للاعتماد 
.; نمه آحادة_،ا المامة أشراط احاديث 

بمصداول • • الشريمة أهل عند ظوارعا على حهلها يمتتع لا د٠ 
الحجازي،الغقه با والهداة بالملم الحجاز س الخارجة النار الملماء 

،اكرواس>ا، ,ظهور الدجال وكة الأراك، منة لفاص الحاشرة واكار 
ذلكومن ٠ الخ . . . والملاخ وبدوالخم ذلك باندفاع ه عيسى ونزول 

ءلواعر*احىعلى حمالها يقردوجوب لا - المقاصد صاحب المعد. ان نرى 
الانه انمار؛٠ رل؛.ايقرربصرح تاؤيله، يمتع الدي الدلالة تهلعي من تكون 

فلبفي انقدح لن التأييل حق يدلك فبملي ٠ فلواعرمحا على جملها س مابع 
• ٢٢١٠للتاؤيل صب 

للي4لماذعب بياناجليا عند• القؤية الحجة عل شلتؤت الثيغ جمل ثم 
شأنم اوريوعا الم ~ الأحاديث في ليس انه جليا يتين نندم ومما • فقال 
ناحيةمجن ولا ورودعا ناجية من لا ، ما ضية - الزمان آحر عيس نزول 

دلأكهاأ)م.
فالحيث عبد( محمد I الإمام الأساذ 1 شيخه إليه ذهب ما هو وعدا 

الزمانآخر ر والنزول الرفع حديث ر ايلريقة عف ونماحب I ءلريق؛ه عن 
الغيبامور من لأنه اعتقادي بأمر متعلق أحاد حديث انه احدهما تخريجان 

ولميفيهاعراليقين المعللوب لأن لايوحدفيهاإلاباكلعي والأمورالإعتقادية 
بغلبةالأرض م وحكه نزوله تاؤيل - : وثانيهما . متواتر حديث الباب في 

يالدجمةالأم من تعلمه م غلب يعوما الناس على رصالته وصر روحه 
والتمسكفلواهرعا عند الوقوف لون النريعة بمقاصد والأحد واللم والمحبة 

لهعيس لكل اادجال انميح عن ءس محي الإمام الأصتاذ صل ، ١١
عراكريمة تزول؛ضر اض دالمم والدجل للخران،ت رمر الدجال ان :- هال 

•بمصه  ٣١٧ص ٢ ج ت المار ير تغI وحكمها اصرارما والأحد وجهها 
 )T( شكوت محمود  ٧٨ص الخاوي•

.٧٩ص س )ماوُمع 



.، !١١لأجله شرعت وما حكمتها وهو يابها لون بمثور*ا 

الانه الأحاديث مذ، ظاعر عن رشيد الد دافع ان أراد وقئ 
أنكرممن وصلألأ كة مواشد لملكو• آحر اؤيل إر أشار ثم يوامهم 

،وليضاح بمط *ع اليرص م الإٌام الأصتاذ ناله *ا هذا 1 هال التواتر 
آناكاؤيل  lJuولأيل ، -ايا. ذلك م الوارئ الاذديث قلوار ولكن 
مايقل للمعض واكاتل الأحاديث كأمحر بالمض ملت قد لأحاديث اس 

اكواتريتكر ممن وفته محلألأ اشد الخأؤيل عدا ان قدتا و\نط !١٢، ثهبمه 
زعممن اما . واء؛؛ند يه عمل التواتر عس ٍح إذا التواتر أنكر ُن لأن 
ماكل م بميله مو اياملل فالثأؤيل يالعص ملت الأحاديث س ان 

رؤيتانها وحجته متواتر مر او متواترأ الدليل كان مرا• معتتيه حالف 
•يالمعض 

فوا•المراعي مجميى محمد الأكم الأمتاذ عن شلترت الشيخ ومل 
وروحهبجسمه رسه جمهورالياءعرانه لكن وجاءفيها» مس زول نم 

كانؤردت احاديث بماءعلى بهيا الأيه ومروا وريجه بجمه الأن موحي 
عالهولكن 1 تال تم ، بها الخرآن تمر مهمغ الذي المنام عندهم لها 

،عهيد؛ المسلم على توجب التي المتواترة الأحاديث يرجة تلغ لم الأحاديث 
.< !١٣.تواتر بحديث او امحرآن من بنص إلا تجب لا والملة 

وهوجهدالأحاديث هد• إنكأرتواتر م جهدهم مبلغ نيرك هدا ومن 
نمللروايات جمع »ع الحديث لظل المحيحت الأمس على ينوم لا لأنه مال 
-اعتاذ - يمنونها ولكنهم وتواترها صحتها يه تبملل بما رجالها ونغل نقدها 
المتواترةالأحاديث إنكار م لهم مالوف منهج وهدا متواتر؛ غم احاديث انها 
عندتواتر ما تواتر إنكارهم م ذلك بمض بما مر ر؛د *واهم توافق لا الم 

• ٣١٧ص مد٢ ت رثيدرمحا ممد ت ادتار هم )١( 
.٣١٧ص مدم )٢( 
. ٨٢ص سوئشاكون : اكاؤي )٣( 



رالواردة الأحاديث صاق ان يعد الثوكاني تال الماعة علامات من السالف 
المهديني الواري؛ الأحاديث أن فتترر ا عيسى ونزول والدجال المهدي 
رالواردة والأحاديث متواترة الدحال ش الواردة والأحاديث متواترة المنتغلر 

. ٢١١!متواترة مريم ين مس تزول 
المدرسةرحال أنكر وتد تواترها مناك ذكرنا التي الأيات محن ذلك وغتر 

تحوماملناعنعر تواترهاواولوهاتأؤيلأت صحتهافضلاعن الملية 
تزولالتي والمانع والدجل للخرافات رمزأ وكونه الدجال عن أما عبد، الشخ 
•وحكمهارم ثأّرارها والأخذ دجهها عر اكربمة بتترثر 

يمكانعندمم المهولة من المتواترة الأحاديث إنكار أن من،لذا ضدنا 
القرآنلأيات اؤيلهم ّلويق في عمة إزالة به ممدون كانوا إذا فكف 

الأيةتللثا أولوا كيف يعد،يذا ولمننلر الملام عليه عيس رفع ثان في الكريم 
تعارتوله تاؤيل في رشيد اليد فال الملام عليه عيس رغ بيان في الكريمة 

،٣٩ممردا اص بذ ^١^ إل ؤ1دئلط'اضإبيمحكددبم 
فالالأمانة يمعنى استعمل ثم ومن تاما وافيا النيء اخذ اللغة ر التونر و٠ 

نلكثتوئاكم م ؤ ينال ، ٠٩ننثفا جص الأمس بمدن اث ؤ تحار 
وجاعلكمميتك إني الأية ر فالمشايرام يكم وكل الذي النون 

الملامعليه لدرس ر تال كما عندي رفيع مكان في المرن يعد 

نزولتواترم بما انمر،ح ٠ لكتاب امغد؛ الفتاح عد شيخنا تحنني انفلر )١( 
•٦ ص، ٠ للكشمتري المج 

. ٣١٧ص ٣ مد رمحا رشيد محمد : المار ير تن)٢( 
 )T( ٠٠الأيت من عمران آل مور؛ .
)،(٤٢. ٣٩ )•(١١: ٣٢

ورهناليزن؛تد ر الوادي؛ االردا٠ الأخرى المعاني يشهد المد أهمل )٦( 
محابلنى كل تاماؤ،وم،محي رامحا الثيء ُمأخد اب أثار ال،بم الأعز بمعتاعا 

الذي^٧> الدم بمعس وُددت • المحل ١ ١ ١ نا ثى درنم ننجيا عذ 
..والمتاير...تال نم الموت معض الأ اليد يذكر ولم الأنعام ٦ * ه بالمحل يرهاكم 
ي-
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ضااسمههؤزمضجات0رملأذم محوت ز ؤ ه نرجات الجلم 
زدلوبثهءاك نوجات بمننم ورفع اف نذظم بنهم وتزيدؤ نثاءه نى 

•، ٢٠٠نوا• وامحع الأزضِ إل احلد دلكنث بنا زفننات 
فزذبمصهم ورقننا ؤ  ٢٣٩ذرجاب يمض ثوذ بمصكم رفع وؤ 

اوا رالي -؛منهاأي يقترن ولم الايات من ذلك وصر  ٢٤٩يلجان بمص 
 Iلكانتؤإلأ يختلف شك ولا المعتى فإن بهيا شيء |و->ينمامترن^ا ليه إ

لوردت فقد عيي *وخ ل٠تران٠احاصا يكن ولم صه القرآن يتنزه صثا الزيادة 
؛ه؛ يرنمه النائح والنمل العليب الكلم ينعن إليه ؤ سحانه فال أحرى أية 

سحانهإليه الرفع بأن حاصة ومزية خاصة قوة الرم سر شك ولا وهدا 
•الماء في كبمو سوا• ار لا وتحار 

بحانهالد إر رم انه عر اللام عليه لعيص الرم حمل *وحب 
سةفي تواتر مما يؤيده ما الرم بهذا اقترن وفد يكثف ، السماء في وتمار 

مجردأيالتمر تناوله يصح لا الش للقرآن المسرة ور . القاصم ايي 
■منها 

٠رافعك I نوله ومن مميتك I متوفيك 1 تمار قوله من المراد لوكان ثم 
عسريح رم لأن ، هه متض الثار القول كان I زعموا كما روحك رافع 
إرحاجة لا معلوم الذ أنيا، من جليل وعوم ربه إر موته بعد الملام عله 
القرأنعنها يتنزه زيادة بموته الإنمار بعد روحه برم الأحبار فكان ، ٦١٠ذكره 

١٧٨

.٢٠٣الآة اوض؛)١(-ورث 
. ١٧٦الأعراف )٢(-ررة 

. ١٦٠الأية الأنعام محورة )٣( 
الزءرفالآةمم.)إ(-ررة

.١ • ; الأية محن »اءر محرر؛ )٠( 
ص٤ ر مرى ُمديى / العالمض دب س والعالم والعلم الفل موقف )٦( 
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زرهنمد"وؤعوذذىالآئاداا; .ارث 

. ١٢; الأيت ص ّور؛ 

سموصمن *ي الأوتاد بذي مصر فرعون وتحار سحانه الد وصف 
محمم يهم كدبن ؤ سحانه غال ( ص ) سورة في الأول الكريم القرآن 

محقثر الم ؤ سبحانه قال الغجر صور؛ وفي ، الأوثاده١١ذو وفزعوذ وعاد 
وثمؤد، اللأي قي بئلها يحلى لم الص ، البعاد دان إرم بناد رباك ثنل 

فاممزوااللأي في •لنوا الذين الاوثاد ذي وفرعوذ بالواد النحر جابوا الذين 
.، ٢٩ربك إ0 ، غدف سوط ريك عليهم قنب الم«اد فيغا 

ذوالجنودأي ت الأوتاد ذي وفرعون I نمار الد رحمه الشؤكار فال 
لأنهمأوتادا أشهم الجنود أوجعل ، بالأوتاد يشدونها كثير؛ حيام لهم الذين 

بهاالماص يعذب أوتاد له كان ونيل ، الخيام الأوتاد تشد كما الملك يشدون 
يعيالكثيرة والجنود الجوع ؛الأوتاد الراد وقيل I وقال ، !١٣إلها ؤيشدعم 

عليهصريت ما الأوتاد تقوي كما سلطانه ؤيندون أمر، يقوون كانوا أنهم 
رعم تقول العرب فمحة ابن تال • عذا عر الاستعارة مخرج محارج فالكلام 

.أارا(ّرر؛صالآة:
.١ ٤ - ٦ ; الايات الفم صور؛ )٢( 
٤٣٦-  ٤٣٠ص ٠ اكركاتي.؛ئ : التدير فح )٣( 











أيامل ١١-ابماء 
ذ•  «

وردكما الغل ياصحاب اث انزله الذي الماب تثيرإلى تلك والايات 

يجننألم الغل ؟اصغاب رثك ركدفنل ألم ؤ تحار تال الغل ود؛ مم 
^،٠س 1ججادت أيامحلِرمحؤم محم،ئرأ وأدنل تيلء م محدئم 

.ه ■أكرلٍ كننف نهنضأ 
العربيةالجزيرة ني العرب بين شهر؛ اسغاضت حادثة القز وحادثة 

القطعام اد. رمحول ولد فنالوا أحداثهم يه يودحون تايئخا اصحت حش 
ضوات.بثلاث اونله بمتين الغل بعد فلأن وولد 

إرالبمن من الناص إنصراف المن ملك ابرمه حنتماراى ندا والضة 
•كلها ال'ريٍة الجزيرة ر المرب بمية شان *ذا ر شانهم الكب لزياد؛ مكة 

ؤيحولبلاص إمحماد ؤيادعم اركانه ؤيوحلد حكمه دعائم يرمي أن فأراد 
اميابكل لها جمع كية فانثأ المن س إر مكة عن القوافل اتجا. 

وعر, مكة نر الكمة إر الج من يدلا إلهها بائح الناس وأمد الفخامة 
يتكنرولم والهولة الماء1ة بهذ• صكون معتتار*م عنر الرب صرف يعتقدان 
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جزثتاتم اختلاف م يإنما بمص عن بمضها ا؛والهم يبمد لا •تقارب 
سيطة

شيرأآخرأرالوالأانالأية _• الحاويثة المالية المدرصة ومررجال 
فتي. ؛الخوارق يؤمنون لا ١^^٠ اذعان إل يترب مألوفا امرأ الخائنة تكون 

وأرجلبائيي بملق بما مجيل من التي الخجارة وأولو بالذباب الطر أولوتلك 
فيوجدي فريد الأستاذمحمد تال ومكرربات جرائم من المخلوتات _• 

سمتهامن إذلامانع الياعون الطيورجراثيم نالك تكون ولايعد|ن ٠ نمير• 

.طتورأ^،
تعالىانه أي ٠ السورة نفير في المراعي احدمصعلغى الشيخ وتال 

الخيشأفراد على ثلت يابسة حجارة تحل الطير من فرتا عاليهم أرمل 
اليبابأن ولاشك ٠ تال ثم علكواI حص أوالحمية الجدري بمرض فأبتلوا 
علىملوثة؛الكروب واحية ذبابة فوتوع الأمراض جراثيم من ممرأ يحمل 

إرالمرض عدا *وينقل نم ، يحمله الذي بالمرض إصابته نر كافية الإنسان 
واحدةببعوصة المدد كثير جيشا يهلك أن اث أراد فإذا النامر منر المغير الجم 

ملمهالدلالة نر انوي ومحيا ، والخاي؛ الألف مجرى منر بميدأ ذلك يكنر لم 
الأمور،وغراب ايلتور كار محلاكهم يكون أن من م<لءلانه ومحفليم اه فدرة 
سيد*ومحومخلوق لا وكيف الإلهي القهر أمام وذله الإنسان صعق ملي وائل 
•، ٢١٠الرح موب ُيدذيه ، بموتحة مضجعه وتتغؤر ذبابة 

اليبابئI الورة نر والحجارة العلير أول الشخ أن ندرك محيا ومنر 
يالخجارءتلكبالطيروالمراد فالمراد الأمراض، جراثيم مر مميرأ يحل 

,الذباب يحملها التي الجراثيم 

. ٨٢٢ص لجدي ميل مصي المر المحق )١( 
. ٢٤٢ ٠٢٠•r :المرام تمر  ٢٢)
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سالطانهومغيم اه ير؛ مر الدلالة م أ؛وى التأؤيل مذا ان اما 
نهجاّتاذ>متلاميذالدرءة٠وصن من التأؤيل ومدا • منه الحديث فاني 
،الهواء م يطير ما *و الير ٠ بموله لأؤيله مهد حيث عي* محمد الشخ 

يداوبمد ا مرر غير  ٢٢لك مرنتا كان وسواء ، اوكسرأ صغترأ كان صراء 
جندر والحمية الجيري داء فثر الواتمة ني تواتر  ١٠٠٠أن ذم ار؛**هءار 

يلهرجيري يعوأول عكرمة تال . ...I قتال لدلك امتدل ثم الجسشأا، 
الحميةرويت ما أول أن ؛ حدث  ١١٠٠٠عتبة بن يعقوب وتال العرب ببلاد 

ينيرما احسامهم الؤياء ذلك فعل وقد . العام ذك العرب ببلاد والجدري 
وولواوصاحبم الجيش فيعر . وثاة|ل بمتاثر لحمهم فكان ، مثل وقوع 

حسأنملة وانملة تالعة نية رحا|ه سضل يزل ولم المحس وأصيب عاريين 
ُيمحالروايات عله اتغقت ما وعدا . تعاء م ي ومات ًدر* انصدع 
ّ، !١٢به الاعتماد 

عرفاما تواتر بمكر عبي* محمد الشيخ عند التواتر منهرم ما نيري ولا 
.بدلك يعرف لم ما بالتواتر ؤيصف تواتر* اللف عند 

مماتواروأنه قد ابرعة جيش م والحمية الجيري دم,ع أن  ١٠٠يزعم 
فلهرجيري وعواول » عكرمة إرقول ذلك ؤبمتتدم عليه الروايات امتن 

والجدريالحمية ت نؤ ما أول أن 1 عتبة بن يعقوب وقول I العرب يبلاد 
باكرار.للحكم إله استد U كل عدا I الخام ذلك الرب يلاد 

مالجيري أد الحمية وقوع عر يدل ما فيه فليي يعقوب قول اما 
فلايمحالخام عدا م كان مرة لأول خلهورالجمري ان مافه وكل أبرمة جيش 

.لدلك به الاحتجاج 

مذلك من مامواصرح عكرمة عن روي اه فتقول عكرمة وأماقول 

. ١٠٠ص عيء محمد عم جزء تمر )١( 
. ١٠٦-  ١٠٠ص محيم محملي محم جزء فير )٢( 
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عنءم«ة ص روى ص أبرمة جيش الجيري؛ي رض دمع عش الدلالة 
لمالنيل اصحاب عر المجار؛ اءد أرمل لما ٠ تال عنه اه لصي ءباس ابن 
. ٢١١!الجدري به وثار جلد• نفط إلا منهم احد عر حجر ي؛ع 

•التواتر دعوى س عي فأين رواية مجرد كك وسا 
بابر تهرغريب الروايات ءلٍه اتفقت موما ناله  ١٠أن الشيخ امازعم 

محمدالشخ من بعجيب ولا بغريب وليس القرآن نمير ر وعجيب الملم 
.وتلامينه ء؛اه 

بعضذكرت بل تطق لم ومي ذلك عر اتفقت الروايات أن زعم 
أنهاأحرى روايات وذكرت يالخ٠لاف تكون  ١٠أثب اللركانت أن الروايات 

يرنلهالم وذكربعضهاانه باليعاميب بأنهااش؛ه احرى وذكرت اليياؤيط تشيه 
فكيف. الروايات من ذلك غم ونيل المانرب كعتقاء أنها هثلهاونيل بعدما ولا 

تطقلم الجيري اعر وكذا . ذلك عر اتفقت الروايات أن زاعم يزعم 
إرصريحة إشارة رواية تثرأي لم بل أبرمة جمش م ومء4 مر اروايعت 

.مكرمة رواية مري لهم ونومه 

أمفهدا وقوعه أوعدم أبرمة جيش م الجيري ونوع ر لت القضية إن ثم 
.تكذيب ولا بإيات لا امانالكرهمُنةريباوسبمءا يشرك لم جام 

عرعدا ر وليي بمع اولم الجيش ر ولع الجيري كون يص 
٠يقبع أو أويناتضه القرآن يخالف ما الحالٍن 

أبرمةحيش إر صحاته اذ أرمله الني الملير تضية القضية بل 
.الروايات من منها كل تاُيل يحممله وما بها رموا ام والحجار؛ 

أوالعوض انه الرادبالمليرعض وتلامييه محمدمهع الشيخ حل فقم 
منبآرحلها يعلق ما أنه عر مجيل من بالحجار؛ الراد وحطوا ، اليباب 

ص ٣٢- ج الداني الضيدلممهدلسر )١( 
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_•بارجل بلق اريح تحمله الذي ائاص الْلض اد اومكردبات جرامحم 
,ال«ءٍوانات 

؟اولأيمح التأؤيل محذا على المراديالهليروالحجارة حمل يمح فهل 
؟بمح اولا بهيا الاعتقاد بمح وعل 

جنسس الغلٍر عذا أن ممقد أن لك فتجوز I عدء سيد الثخ تال 
_،تكون وأن ، الأمراض بمص جراثتم يحمل الذي الذباب اد البموض 
محل•يأرجل بلق الرياح تحمله الذي اليابس السموم الخلين من الحجار؛ 

تنتهيالتي القرؤح تلك فأتارب صاعه لحل،ي يجد امل فإذا الحيوانات 
4نيمد الضعيفة الخليور *ذء من ك؛يرأ وان - لحمه وساتط الجم بإفساد 
المغيرالحيوان عذا وان الشر عن اعلأكه يريد من إعلأك في اذ جنود اعغلم 
يحمىلا وجماعات وعوفرق ، عنها يخرج لا بالمكردب الأن يمونه الذي 

علىالخناغض قهر ر تحال اث نيئة اثر ضور يتلقف دلا - • يارما إلا ءدد٠ا 
عنتا،نوع من يكون ان على ولا الجيال رروص صخامة ر الخلر يكون ان 

الحجارةمقادير معرفة على ولا ، ٩ حاصة ألوان له يكون ان عش ولا مغرب 
...تأثءرش>ا<وكيفية 

لميان لنحن بالخلتر المراد في وتلاميذ• عبئ• محي الشيخ ناله ما هذا 
وثكلهحجمه تصف الش الروايات الخليرمن هذا ومحق في قيل ما كل نمل 

رذدسبماكشيههم داضيل المالنه عتمحر مشهه على يفلهر مشرا وصنا 
إنذلك ونحو الكلاب باكف الخليرواكفها بخرايم باعوحرا٠ليم٠ا اليرووس 

الرادبان اؤيلها بحال نمل لا الحوءإu ىالأشلكلءاملفٍهائرسا 
فالالعقلية المدرمة تلاميذ يه فال مما والمكروبات . أواليباب البعوض بها 

يكنلم الحدث الخلب اكتشفها الي الجراثيم هذ• لأن I الذهبي الشخ 
هدهفي الحجارة لفغل سع إذا والخربي ، القرآن نزول ونت بها علم لكرب 
القرأنحاء وتد الأحوال من يحال الجراثيم تلك إل ذهنه يتمرنا لا المورة 

،٠٦ص مي• محمد عم جز، تفر )١( 





ممامة اومواد مكرربات من المخلوثات _• أرجل ش يعلق بما الحجارة 
اثرحمه تطب مد عف زد ّاءلاته وعلهم اه قدرة على الدلالة ني اقوي 
أورولا اث قدرة عر أدل أونالك الصورة محذ• أن نرى لا I قال حيث تعار 

حيثومن الوقوع، إمكان حث من تفلونا ر كتلك فهذه الحادث ير بتغ
للتاصالمألوفة الستة تكون أن عندنا ستوي ؤيوتدبيره اه قدره عر الدلالة 

إعلاكهماث أراد قوما فأعلكن حرت الص وعي ، لعلهم المكشوفة المعهويه 
الكشوفالمعهرد وغم ، للبثر المألوف بغم جرت قد الد منة تكون أن أو 

فنحنباليات الحادث هدا ر فأما قال نم I ذاك قيره فحقنت ، لعلمهم 
اثوأن العهوي؛ غير الخارقة أماص عر حرى قد الأمر أن اعتار إر امتل 

لأنهلا الأعشار هدا إر أمل نحن . ...معهويةعم ابامحل لهرأ أرمل 
تجعلالحادث ات وملأبالسورة حو لأن ولكن حقيقة أتمر ولا دلالة اعغلم 

ادحو_هدا عر الجيش إصابة إن نم I قال نم  ٢١١!*والأرب الأعشار محيا 
ندوحينه م بمثله القريين المرب إصابة وعدم - والجدري بالحمية يعني 

الخالةدامت وما ، تحمل بما وحد. الجيش نقمي الملير كانت إذا حارقة 
الصور؛هذه أن لمجرده معينة صررة *ي حصرها في العناء فعلام حارقة 
.لجوالحادث انب المألوف غير الأمرعر الشروجريان لمدارك مألوفة 

رحمه- الإمام الأستاذ كان التي المقلية الميرمة دوافع ونقدر ندرك إننا 
نطاقتضييق إر ونقيريواسها ندرك . ...الحنة تلك ر رامها عر - اض 

ردهاومحاولة ، التارخ وأحداث الكريم القرآن تغير ر والقيان الخوارق 
الخدرمةهيه كانت فك. . . . الكونية المن من الكشوف المألوف إر 

،القترة تلك ر المامة المقلية عر نسبن التي الشامة الخرافية الزعة نواحه 
التغيرواروايةبهاكتب حشيت، التي الأماهليروالإمراتيليات ميل تواجه كما 
الشكوموجة ذروتها إر الحديث بالملم الفتتة فيه وصلت الذي لوقت ار 
الدينار ترد أن تحاول الدرصة هن. فقامت . قمانها إر الدين مقولات في 

٢٠٣-  ٢٠٢ص •٣ يد نحلب ميل الترآن- ظلال م )١( 
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يحملالذي العلر ذلك حارثة عن مل لا خارقة به أثروا فيما أن ونسرا 
بجيشاكاك وقوع أن ذلكم ن4لكبم الجيش عر به ؤيض الحجارة 

أمس ردا فهم • مرة خارقة بمد حلله س أر وتجاوز• تحديه عدم مع أبرعة 
.إرثله

الميلار-را، اعلمروالهايى واه 
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.^^١، إني، مهوائم ؤ نقالته 
وأيديهمألبثهم عليهم سهد يوم ؤ تحار مله نفير دؤي 

أوليس. . ٠ يقول الايات من ونحوها ، ^١٢ينملوذ كائرا بنا وأرجلهم 
نمىص المحاصرة ايامتا ش الأيدي أصاح ؤآثار الأقدام اثار الإمتدلأل 

.، ٣١٠القرآن به صرح الذي 
بلالكريم للازآن المماسر امحلر من وس الضر يذا أن لأشك 

إلانشت لا معان إر الثابتة حقاتقها عن لها وصرف بالايات تلاعب هر 
اذو — رالسهم^ل الثيات بين ؤيرة ينة نهر طمية مكتمات تبت ما بقدر 
منيوردء بما بالك فما تميريا ش أوري، ما منها ينهم قد التي لايات ار 

•قريب س ولا بميل س الأي تحتمله لا تمر 

رجالعدف نمى عر المنهج ،ذا >سالوك من عيثه أن ندرك نحن 
عنالمراعي محمد الأكبر الأمتاذ يقول حيث الوى حمر الخقلية الميرمحة 
لوتحلىالني العلمية الزعة عذء ل وحمدت ٠ العلمي تميرء ؛ي أحدهم 

هدءس عظيم ذخر لديتا لأجمع اتحلم فردع س فدع ني مرن كل ؛ها 
القرآنبإعجاز معرفة زياي؛ الحديثة النابتة منه تتقيد الثميتة المملبيقات 

.، ٠١٠شيء من كتابه »ي فرمحل ما اه بأن ؤإيقان 

الاياتتأؤيل ءز يخوله لا هدا ولكن أهدافه من هدا أن نيرك نحن 
.والسلامة الأمان حد فيه تجاوز الدي المحا هذا ؤإلى النحر هدا عر 

محومدا من أكثر الحديثة الخقلية الميرمة بمنهج تأثر الذي ولكن 

. ٨٩ص ١ - ج ايابق المرجع )١( 
. ٢٤: الأية من : الود مر» )٢( 
. ٩٩ص ٣ ج جومحري كلاوي : الجوار )٣( 
مصلتىممد تغييم إمحماعيل الهميز عيد : الحديث داليا الإعلام )،( 

الرسصهدآ.











عنفضلا . . t الصفحة نمى ش ؤيمول |ءا، التاريخي وجودعما لإنات 
رنثاةمكة إلى إرامم ابن إسماعيل بهجرة تحدثنا الش القصة عدء إنات 

نوعأالقصة عده ش نرى أن إلى مضطرون ونحن ، فيها المسممرية العرب 
الإسلاملمحن جهة ص دالرب التهود ين الصلة إمحات ر لحيلة اس 

*أم. أخرى. جهة من والتوراة والقرآن أخرى، جهة من واليهودية 

كليةمن الق حلف أحعد محمد العنالب قدم  ٢١٩٤٧عام وفي 
الفن1 بعنوان الدكتوراه على للحصول رمالة فواد بجامعة الاداب 

الكريمالقرآن في الخبر ورود أن فيها قرر I الكريم القرآن في القصصي 
القرآنعلى ؤيخشى تقع لم وعي أشياء يذكر وأنه ، وقوعه يقتضي لا 

مقاصدمن ليس التارح إن I التارخ بحقاتق اء؛ارء مقارنة من ( إ ا ) 
القرآنوعلى الملام عليه الني على ختلر اى خهلر به التمسك ؤإن القرآن 

ذلمن كهمُا كما بالقرآن الكفر إل الماص يدفع بأن جدير عو بل 
دينانه على باغ مما لت الماريخية المعاني إن )ا ؤيقرل ، ٣١٠بالتوراة 

هذهص القرآن قصد إن . ..شيء في القرأن مقاصد من وليت يتح 
الماريخيةقيمتها إن . ّ عدا ومعنى . . . والمرة العظة عر إنما المعاني 

٠، ٤١٠يقصده لم دام ما الكريم القرأن حماه مما ت، لي

غيرالماريخ ولكون ) المنار قي حاء  ١٠على قال فيما ، تتدر ؤي
منالدين مهمات ص ليست، تارح عي حيث من مسانله لأن له مقصود 

الشعرفب، ) عن  ٤٨م، الك؛لأني ميل محمد : والحل الملل ذيل )١( 
•( حض ءك الجاعلي 

الشمرش ص  ٨٤م، الكلانحب مد سد : دانمل الملل ذيل )٢( 
•ح><( د الجاعل: 
٤٢صى الله حالف أحمد محمد الكريم؛ القرآن ل القصصي المن )٣( 

.٤٤: ص ازض )!(الرجع 
٠;ص )0(اورجعاوا;ق  ٤٢
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قصميعق إليها توصل الش الثتجة غدْ تْلبيقه س مثلا ونذكر 
القرشالممحص بعض ان الستشرمن تال ما ؤإذا I - : قوله القرآن 
علىبنت ند الكهف سورة ني مرمى تمحة أو الكهف أصحاب كتمة 
بلالعذه فإنما اص من القرآن في ذلك في لمس تلنا اءلٍر الآ،؛عمى 
قدالكريم كابتا إن فخرأ كفا ُرالكرى والأديان الخالب الاداب سل 

•، ١١٠المادثن محذ، في ءترْ وض القواعد وقني المتن  'ص

فياسلين القمة وجود في يعارمحى 1 من يجد لن أنه أيما وزعم 
منالنوع مذا بوئ إنما الخيال وأن الخيال ولبدة وأنها الكريم القرآن 

وتعالىسبحانه واه عليه بلامحهم في وجريهم إليه البثر لحاجة القمحمى 
.، !١٢يعتايون يما هذا من يحدثهم إنما 

المنارفي جاء بما إليها توصل الض الميجان هذء لإثبات ويتاول^< 
واهالتمثيل نبيل من القمة تكون أن ؤيحتمل I القرآن قممي احدى عن 

الاياتنمير واما ٠ عبا* محمد الشخ بقول أيما ويتاولأٌ، ، ٤١٠أعلم 
العاتييمحِر ما ؛ثترأ القرأن أن فيه فيقال التمثيل في الخلف 'طريقة على 

منذلك في لما الحكاية لوب أويام والجواب الموال يميغة عنها ؛التعبير 
تعالىكقوله المعاني من وراءها ما إلى الأذهان يدعوبها فهو والتأثير البيان 

أنالراد فليس  ٢٦١^نزيد من هل نمول انتلأب هل لجهم مول ؛ "نثؤ 
الدكرنها لمعتها تمثيل عر تجاوبه وعي منها بمتنهم تعالى اه 

إلىالإمتراء ذكر بعد وجل عز قوله ونحر كثروا مهما بالمجرمين تضيق 

١٨٢ص الله حلف احد محمد ; الكريم الغران »ي الغممي المن )١( 
••،١١ ص المابق المرجع )٢( 
• ١٦٤ص السابق المرجع )٠١( 
• ٠٢همن ٣ ج رصا رشيد محمد ت المنار نمير رإ، 
١ ٦٩- ١  ٦٨ص الله حلف احمد محمد : الكريم القرآن ني الضمي الفن ره( 
■*٣ الأيه ت ق سوئ؛ )٦( 
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ك iJiiم،ا أن يئ  cJiذنن,؛ض ه  jiii^الما. طق 
.لأنمفه>''رضفىاسلظام.''د

الدحلف فكرة المكرض بض الصلة عمق نيزك أيضا. - ها وعن 
امتنحرص ولهدا الكريم القرأن نمص في وتلاميذه عبده الشخ وفكره 

فوادجامعة إن المريح على المحرفة الرسالة على المشرف الخور 
الشخيقرره ك1ن ما اليوم ترفض I مده المحرفة الرسالة رفضت الي 

a؛"؟،عاما وأربعين اثنين مند الأزعر حدران بين عده محي 

بأنهاالكريم القرآن فمص في الزعم مدا أن مدا بعد شك ولا 
شكلا اكاريخية الحشءة لا الحيل بها الراد وأن اكارخ لحقاثق مخالفة 

أستاذهمبأقوال يستشهد إنما وهو لا كيف المار، مدرصة آثار من اعر أنه 
•ئءامهم 

يقصدهلم أم الق حالف قصده ما يقصد الإمام الأستاذ أكان وسراء 
•وواصحة بينة شك ولا القولين بين الصلة فإن 

قويةفعل ردود لقيت أيما الرسالة مده أن نقول أن بقي 
كاننفه الومت وفي الجامعة، رفضتها حش الرقص واحتجاجات 

وتلاميذه؟!عيده محمد يه جاء ّ والقبول الرحيب، 

-: الشويت المنن في - ج- 
ومنيالمركيز، عن واعرض أمر، بما قأ اث رسول صدع منذ 

أناوقال الومتين من اتبعه لن جناحه وحفص الأقربين عشيرته أنذر 
يكيدونف~وا نحا الدين وأعداء واعداؤ. الحين ذلك منذ المتن، اكذير 

•ميل وكز وسيلة بكل ؤيحاربونه وأهله للإسلام 

١١ الأية ت نمالت صررة ( ١ ر 
٢٨١— ٢٨٠صن را رصا رشيد محمد ت المنار تمسر )٢، 
رحص الله خلف احمد محمد : الكريم القرآن ؛ي القممى الغز )٣( 
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منفجاء منه بن وعب أو الأحبار كعب عن رواه ند يكون أن يبعد لا 
صا<>؛حهاكلها أحاديثه ؤيرفص ُينتمه ، عنه اس رصي هريرة أيا يب 

فجاءللترآن مينة أنها حث من إلا دينا ليت نة الإن ا فال ، وصعيفها 
.ميرفضها كلها السنة كر مبس 

سلكنوا بل الفكرة اد الرس ش فارق يم الفرض محن يكن لم 
بللها المروجتن الإلحادية لأفكارهم الناشرين س لكانوا لهم المعاصرين 
.صيامحها في والمثاركين 

فيهينكر I محمد حياة ء كتابه هيكل حسين محمد الأصتاد ينثر 
البدؤيمرظه المراعي ممعلفى محي الشيخ للكتاب ؤبمدم هق معجزاته 

ا؟ رصا رشيد 

يدعوالاس بين وينثر0 امين فاسم يإسم يديله كتابا عبده محمد ويكتب 
فيؤمرظه رصا رشيد الكتاب بهيا ؤيئيد ؟! المرأة تحرير اسماء ما إلى فيه 
.النار مجلة في سانحة كل 

الإسلامI مقاله عنوان ؤيعلن الستة حجية صدفي الدكتورنوفتق ؤيتكر 
منعددين في القال هدا رشيد محمد الأستاذ له ؤينئر وحده( القرآن >و 

.التاسعة نة المن عثر والثاني الماح النار مجلته 

وكلالدين، أمور س شيء كل حرى قد القرآن أن عقاله في ويزعم 
ؤإلأكالمنة أحر شيء إلى يحتاج لا بحيث وقمله بينه وانه أحكامه من حكم 

.شي، لكل تبيانا كان ولما فيه مفرطا الكاب كان 

لها وإنالدكر ئزلنا فحن إنا ؤ تعالى قوله ير نففي ؤيلحد 
دليلاولوكانت المنة دون وحده القرآن بحنفل تكفل انه فيزعم ^١، لحافنلوذ 

إ؟ بحففلها لتكنل كالقرآن وحجة 

•٩ ت الأية  '•الحجر ّور؛ )١( 

٧٤٥





بالجددجديدراعتي ظهركتاب ، ١٩٠٧المواقق م  ١٣٧٧عام رش 
سوليحمل رجل ؟ا طه ومارأيت صا-محه نهجه الذي الأسلوب ذلكم نه 

أبيالأول ناتلها عش واكاثم الباب أنظع ؤيلقي أحاديثها ذكر الة يندم 
؟االحديث عن يدافع انه مدا بعد يزٌم ثم عنه  ٠٥٠١رصي مريرة 

الستةعلى أصواء I ن الكتاب واما ، ريه أبو فمحمود المؤلف اما 
؟I الحديث عن أودفاع المحمدين 

السنةحجية أنكر الذي الكتاب لهدا قدم الذي أن العجيب الوافق ومن 
-بنا مر كما - به يخبر غيما حجيته وأنكر القرآن نمص صدق أنكر هوالذي 

حين.حله به وأعي 
حجيةتنكر كيف فاتل له تال ما ؤإذا المنة حجية ريه أبر محمود أنكر 

الأحاديثأن ء أجاب ؟ مها ياحاديث إليه ذمثت ما على ستدل توانت، المنة 
إنماأسوتهاكتابي ماأريدفي بهاعلى للإستدلأل كلامي سياق اوردمافي الي 
بمدنهااش الملمات من عنده أنها اعتبار على بها إلا يقنع لا من نفغ لكي 

فيبما المرانى على اللم ( باحتجاج مذا أسلوبه ؤيثبه I فيها يماري ولا 
!؟ ذللدراء أوعكس به يحتج بما مؤمن غير ه نفوعوش الإنجيل 

نواعدبه يفرق ٠ بجديد ٠ يأتي أن بها أراد الي بقواعده مذا بعد يأتي ثم 
كلامهبعد نال ؟ تواعدمم من أعؤج ما به ؤيعدل ا ؟ ابتين ايالحديث علما، 

فإنكتابي في أحاديث من ماأورده كل في عاما ليس ذلك أن اعلم ا السابق 
ععمتفقا أو الكريم للقرآن بيانا يكون كأن الصحة علاتم عليه يبدو ما منها 

قامتؤإليها الدين عليها تام الي الأصرل ثضى عر أوجا'، المم، العقل 
نورمن معاعا معانيه حلال أتنور أو الموه، منحت ولأجلها ألدعوة 
مثلمن كان فما يرجداتي احسٌ أمر وعدا صتيلأ- حافتا ولوكان الموه، 

وأناوارؤيه به آحذ فأنا العقل به ُيسلم القالب به يهلخئن مما ذلك 

٣٣صى ريه أر محمود ت المحمدية المنة على أصراء ( ١] 
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سد AJUطى كتت ؤان العزيز للكتاب الرصول يان من راعتتيرم ، مبملمثن 
*تزلةسلغ لا يحنث الدلالة نلم س أحاديث أنه من كله ذلك 

اللنتلياصل لا ٠ يالمعنى I جاءت روايته وان الغين ينئي اليي الغطع 
•ارا، ه التي يه ن>لق اللي الصحيح 

فقدالحديث صحة عر حجة يها ننوم لا تلك تواعي• ان أنول ان بمي 
الحديثمدا صحة مدا من يلزم ولا الكريم للقرآن بيان الحديث ر يكرن 

الأصولمتنفس عر حديث يأتي وغد السليم العتل ح الحديث ينمق وقد 
أنش ولا المرة محت ولأحلها قامت ؤإليها اكين علها قام اش 

عالممزيد إر يحتاج الذي بالأمر كله *يا ولمى ؟ قاله قد الرسول يك».ن 
.الحميمة عن الأبصار يعمي الضياع ولكنه ، لإدراكه 

رمحنI قوله نرق الحدث نقد قي منهجه صلال منه درك وحس 
عيرشينا عنى تكتبوا لا 1 كحديث بصدقه البداهة تقتضى ما الأحاديث 

تكونأنكران ؤإنما اوغترئ الحدث صحة أنكرمنا ولت |لم؟ا الئنرآن 
كتابةجؤإ الرسول يبح أن تنكر بداهة وأي أ ؟ صحته تقتضي مما ٠ لثدامة ا٠ 

ا؟ حديثه 

تفنتضي( الثدامة I بأن الحديث مذا وصف قي عرصه منه درك وحش 
يتضحوبه  ٢٢١٠مدا كتابنا عليه بنينا الأي الحديث ومو ٠ قوله نكمل صحته 
إمدقه؟ 

الحديثةالعملية الميرسة برجال تربعله التي الصلة أيضا درك وحش 
فيبها ؤيستشهد نصوصهم يسوق ما كثيرا انه نمول ذهباإليه غيما بهم وتأثر• 

عليهعاب وحينما ، جليل بصحابي اوالتجرح المنة حجية شأن من التقليل 
مناوفقرا عموأ I ذللث، يصنع لم بأنه احاب رصا رشيد عن نقله كثرء حين يله 

يعتبرالبد مدا ان منها I ، مهمة امورأ ذللث، من يقصد كان ؤإنما  ٢٢١٠الأدلة 

. ٣٠- ٣٤ص اس المرجح )١( 
٣٠— ٣٤صن ريي أبو محمود ت المحمدين ة العلى أصراء )٢( 
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,المنحرفة النتهية الإتجاعات تلك س واحد؛ على منا 

رملالشرعية الأحكام تض م انحراف كل ان ممالانزعم ؤإن ونحن 
ذلكمن مميرأ ان ننكد أننا إلا السالية المدرسة آءار اثرمن أنم الض عن بها 

لنارهمسيار الأ هذا رما يها ؤستشهد يأفوالهم ؤستدل آراثهم إلى يتند 
إلىؤمردجها المرأ؛ تحرير عنك دع الزوجات تعدد مالة عدا نذكرمن ، بها 

.الخ . . ميادت م بالرحال واحتلأملها الممل 

تعددمسألة ن؛ لل؛ه ذمحب  ١٠تط؛يق إلى دعا أن عيد• لاثيخ سٍق وقد 
آثار•هوس إنما بمد حدث ما أن ندرك حش متا دعوتي نذكر ونحن الزوجات 
فيجبفيها الزوجات فقرتعدد •ع الأمة تربية إلى سيل لا I — ت فال ومدرصتي 

الأمرسدهم الذين منهم الحنفية حصوما المسألة عذ• م النظر الملما* على 
اكاصلممالحة انزل الدين أن ينكرون لا فهم الحكم مذمهم وعلى 

مغي؛شيء عار رتب فإذا والضرار الضرر منع أموله من وأن ؤمرهم 
الحكمتغير وجوب م شك فلا قيلي فيما تلحنه تكن لم من زم 

.الحاشرة!١١، الحال على ربمالي،نه 
ترىضدءرلليمميٍر.ءفعةُاجد؛؟١ تغييرالحكم فهويدعوإر إذن 
اليسرفيقاعيأ إن ٠ يانوله رصيد المد تلميال شرعذا ا ؟ أحرى أوبطريقة 

,غإاف نريد ؤ الإملأم لناء الأ--ا»-يه الانراعد من الحرج الأمورورفع 
•عابممقيعل اد ثديي درعا ، ٢١٠ ٠٣٠١١بكم هميد ولا ^ ٠١١
إليهتلجى، أمر يميم الناعي؛ هل• هرعر أن  ٣٠٥٦مج •س 

امتثالهيثق مما وعر . . أوالخاصة الخامة ايصلحة أوتدعوإليي الضرير؛ 
الكذلك الزوجات مميل ف4ٍ الميالخت اعتإلوا من على صيما لا واحي؛ هتعة 

إلايبق الفاصدفلم من فيه  ١٠على ؤ4ٍ وصانهم الناص وترك عنه المكئت يمح 
بينالخيل عيم من الخوف إنتفا، ومواشتراد بمدهنٍل الخيلؤبمنيد يقلل أن 

. ٢٠٠محمدردلأودفجم،ص اJتار: هم )١( 

٦.الأيت اسة:  i_cn. ١٨٠اص الرة: )ا(-ُدأ 
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اكترمنيتزوجون الذين واخترحال ينهه وس يعزتحققه ومحوشرط الزوجات 
غتر*زواجه يلتزمه لم محبمن الشرط يلتزم لم اممرمم ان له يتجلى واحدة 

املأ.ي|>ا<؟اا

٠ناءتادواعر يثق لأنه I واحد؛ دقة I المع ر الأمر فلمس إذن 
لموس • . يعزتحتقه محبموشرط • • ثمل يقيد ينيل ان والحل *ته المالغة 

•ل-لأم، غير زواجه يلتزّه 
المشقةؤإنما شرعي ام ٠ واحدة دفعة التعدد إلغاء من المانع ولمس 

إرالأمر يمل أن إر ذلك م التيرج دايلاج *ته، المالغة اعتادوا من على 
.التعدد إلهاء ثم ومن أحدإلغاز٠ على التعددولايثق عدم على إءت؛ادالناص 

لألهاضالأزادني^ةوالهمودءوامم 
ضمااض القوانض يذكر اكممينا ما bذا ونقبه مملتقه إل الدموة إلى تنمي 
والتيجةالتيجة إر آراءمم تجاوزنا فئ نكرن ذلك ر الخة المالدول يعص 
الأثر.إر الإشارة من عديا 

ولافسمين إر انقسمت الدعوة يهف تأثرت التي الدول أن الواقع ور 
غتر*زواجه يلتزمه لم دمن • • بمزتحققه ثقيل *ند ٠ ممحة ز بمغحا يزال 

 Iصلامي إ I ، مرنة إر يمل أن يعضهم واصتطاع I واحد؛( دفعة.

محاياالغرب مدته والعراق وصوئيا الغرب فدول الأول القسم أما 
الهراقر و*ءد الإنفاق، عر بال؛ندرة سوريا وقيدنه الزوجات، يئن بالعدل 

•عليهن الإنفاق عر ويالقدرة الزوجات، محن وبالعدل مشروعة بمملحة 

علىملزماؤيتعين أصيح انه معتل* القيودرالقانرن ورودأحدعذ* و٠ 
كانأوذاك متوافرا الشرط عدا يكن لم إذا بممث توافر، من يتحقق أن القامي 

ملزمةجميعها القانون أحكام أن المقروض لأن جاثزا غير الزوجات تعيد 

. ٣٠٩ص انماد: را(تمءر 





رمخويأمء انها |طورق لكل واضح زعمه م يالأيت ؟1 الزوجات تعدد 
ؤإذؤ يتوله أردفها وتحار بحانه المور لأن الزوجات تميد يريد همن 
أقئنتينوا ولن ؤ آخر هوضع م وقوله ه •واجية '*؛•^١ ألا جئم 

الواتاشد •ي اكمحا؛ يغرر كما ولن ه ولوخرصم الغنا؛ محن ئندلوا 
بم|)ا<.شأ ثق إذ للمظل ام 

يستدلين محا اصدلاله ا0 نقول الرجل سائلة نكثف وحش 
رلر:كانىلآ< >قأتم ردع النلأثلأ< همأُا تمار بقوله 

أنسأتواٍعوا ولن ؤ اصتدل؛٠ ما لأكل الضتة ؤبمللب الإمتدلأل احسن 
وإذكالننئنة ثيروعا ال٠ءل كز نمءلوا ٠^ ولوحرمتم التسا؛ نص ثنيلوا 

ثميتواألأ ؤ سعاته هوله ، ٣٩رجما متورأ كان اف فإن يقتنوا ئنينوا 
المرادمحن ما ه دجتما ء-مودأ ؤ ه يمموا ئنبنوا يإذ ه النءلٍ كل 
الأيه.٠^ ولهذا باشا فهمي يريع لا محانا الإ>س؛ءلاءة نني من 

تغربيولا لتولهم تحريف فهو الئحاة ترر• بما الاستدلال وأما 
الطيان اكعا؛ يتل لم ؟ اكعا؛ عر يكدب ان القرآن عر كذب ُمن 
مالطي لزيد ذلك تال العتزلي الزم٠خشري ألأ دانما اي باتا نما بلن 
اديذثة إنكار مر بها بمتدل حش ، ٠٩رار لن ؤ لموص ثمار نوك 
فدذلك عن الضد عر - صرا« - واكعا؛ ٠ العتزلة يها ينعن لا الم 

الك:ئلا؛ن 

ياءدداا*أيموا• أريي ظوله عؤبدأ يلن الغي راى وعن 

. T*Aص جمال ممد اسد ; واماب الغمين ع )١( 
مدمالك لاين كامن:  ٧١٥١)٠( .  ٤٢: الأي عن : اياء -ور. )٢( 
جمةالأيل، صءاءاس .  ١٢٩الأي: عن الماع: سور. )٣( 
_.fl.  ١٤٣الأي: .ن الأعراف: سورأ )٤( 



المتعالعبد الشيخ محو ايمري شخ إر مذا بمد الحديث نعد 
اوحىصنتان وما والتزمت بالبمؤد متهمون والازمربجن ، المملى 

وشٍوحهالأزر من ليتغروا حينداك الملمن نجاب إل الإمحتعمار يهما 
التهمةط« يض ان الشيخ *ذا أراد ، يالتيع كله الدين س ينعروا ثم 

إلبالدمو؛ إليهم —عد-تترب يا الإبل تورد *كدا الملرض-وما ؛اخ،لا 
علىالإ—تعمار *احد من الصنة *دء الين الزوجات؟! تعدد تحريم 

الإملأم؟!

كماالتعدد إباحة [ية مجن ذلك امضداد ؟ ذلك إر سالك ءلريق اي 
ينالبجديد اتي ان يريد رم ا إليه مق ند أمر فهمي الزيز ب ف*ل 

لمصالحةالأمر ولي منه نهى إذا حراما المجاح يتقلب ان احد ينكر لا ٠ 
الملكنلث مجن اممر ر التهلن زرع عن ينهي كأن عنه النهي ننتمي 
نيالأمر وكذللثا . . .نيه مخالنته وتحرم ذلائ\ ش شرعا *!اعتم ضب 

امتعمالهالسالخون  iLtإذا س سهي ان الأمر فلولي الزوجات تعدد 
بينمعروف امر و*دا مباحا ذاته في كان ؤإن ءن4 لنهيه حراما فيمير 

امازواقد المسالمين ان يؤكد *ذا يتول حينما وص اللماء1لا،؟ا 
لخنهإليه ارثد كما التعيد لتحريم المليم ايلريق إل ؤيرشد امتعماله 

ان*يا يدعوإلى مما ولعل ا المتعال عبد الشيخ فال وتلاميذ• عبد• محمد 
،الدين عر حروحا بمدر• بل الض مدا لغهم بمد يتهثثوا لم الناص 

ليهيذب ولا ، تشي يما ذلك في يتش أن على الأمر ولي مذا فيحمل 
. ٢١١!حقه من الله جعله ما آحر إل 

معالقاالثرقاوي محمد عفت الدكتور يقول ان عجب فلا لذلك 
فيمحير ما رُع ٠ المتعال همد به ونعم فهمي العزيز همد إليه ذهب ما عل 
فإنه، الخأئور مألوف عن وحروجه ، الإّتتتاج ل والتجوز الغرابة من هذا 

الخالعد -  ٤٨٩مى م  ١٩٤٨ابريل ١٦الخة  ٧٧٣العيد: الواله )ا(.جله 
الصماوي
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٠. . الزواج تشريع ر الأددويية يالّنلم تأثرنا لشدة اليعية النتيجة كان 
محمدI لواءها حمل قديمة لتزعة واصحا تطورا جملته ،ي ذلك وكان 
.، ١١!الجديد انمور وهدا الترآتي النص محن التومحق ىءاولآ ا مد• 

قانونصدر المة هدء هي م  ١٩٦٧منة إلى الخال هي _• كانت 
ت( ١٣٤)المائة عيه نمت ما قيه حاء الدي والجديد مصر ر الأسرة 

فيعله اشترطت ند تكن لم وأن زوجها عليها تزوج الم للزوجة - ا
شهرين*دكا دش ومحنه محنها التغريتا ممللب أن عليها يتزوج ألا السد 

.دلالة اُ صراحة به لمرترض ما بالزواج علمها تاؤخ من 
•اخرى تزوج كلما الطريق طلب ر حتها ب-ويتجدد 

متزوجغتر انه الزيج ٌن بهت قد الجديدة الزوجة كانت ج--ئذا 
.الغريق ممللب أن فلها •تزوج انه ظهر تم سواها 
طلاقبآحرى للزواج الطريق ر أن عر المائة هد• نمت كما 

ا؟ I . . تحتمه ي،وو مميل قيد I شك ولا وهذا . ، !١٢باتن 

مدروسمنهج على ساتر الزوجات تعدد تمد إر العام والإتجا• 
قوانيناصدار في الإسلامية اللدان بعض في المانملات بعض بدأت وقد 

ساتربها بمتع الم المزايا او الختوق بعض مجن زوجاته يعدد س تحرم 
الإعارةقصر أو معين ناد أر نقابة ؛ي الإشتراك س كحرمانه المواطنين 

واجدةلزوجة الجاني بالعلاج السماح أو بواحد؛ المتزوجين على للخارج 
•ذلك ونحو ٠راحدةل٣، المتزوجين عر المرئي الإعفاء قصر او 

.. مميل بقيد الزوجات تعدد ممييد ا سيل في شك ولا كله وهدا 
هدابعد والإنتتال I 1 إمحلامي I غير فزواجه يلتزمه لم وس - تحانقه يعز 

٢٣٧ص الشرناري عثت : انمر *راجهت في الدض الغكر را( 
. ٣١٧. ٣١٦ص انمار تريق ايامر ب : الزيجات نحدد )٢( 
. ٣٢.ص اس الرجع )٣( 
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الغلالةهدم سل نر واجتهدا هجدا انمل مبالقول واسما 
.الأديان بين والقرب الأتراك عن العرب واستلأل الأصلاب، 

ذلكبمد الإّلأم، الممع في والماديء الأفكار هد• صرت وقد 
•أنارما من نماني عد• ساعتنا حش نزال ولا واتشرت 

تركٍافي الإلحادة الكمالية الثورة في ؛لهرت ما أول آثارها ييلهرت 
قالوافيما وقالوا الدولة عن الدين فمل على عملت ما أول علت« حيث 

ظهررناوراء الدين ندنا أذا الأ نترش ان بمكن لا التانيض نحن ننا أ• 
خطو؛فرنة وراء ومرنا ، محقا 1< نمحنهم عمرا الياء وعمرنا 

.|)ا< محلوة 

احدهمقال منهم كير بها وفتن الحركة بهد• العرب بمص وأشاد 
وفصلهاوفتاؤيهم الدين رحال تحاليم سدها بمد تركيا في الظندم صل ح٠ 

الغنن، البخاري فراء؛ عن واصتغتاتها ، الدينية عن الزمنية الأمور 
.|>آ<الحرية 

وأصولالإصلأم كتابه الرزاق عبئ علي ومع م  ١٩٢٠مة ون؛ 
•ميحمحن ؤي ب خاض الحكم 

؟معا كليهما من مزج *ر أم مياصي أم ليي الخلافة متمب عل ١( 
لمين؟لج،للمروري الخلافة منصب أ(عل 

-: تضن الدولة عن الدن نمل سل »ي ومحو 
فيوالتنفيذ بالحكم لها علاقة لا محضة روحية الإصلامية الشريعة جعل ٠ ١ 

,الدنيا أمور 
فيلا اس سل في كان اكي. جهاد أن من يمع لا الدن أن -٢ 

١٣٢ص م  ١٣٣١منر عيد ص ٢ - ج  ١٦مجلد :  jUlمجلا )١( 

. ٢١۴ص انملوجي فاروق ; الإنلأم عد *ذا )٢( 
•٠ ص ا الرزاق عد علي ت الحكم رامول الإملأم )٣( 
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•ايامض ار يلاغ رلأ اس سل 
أدإبهام أد غرض مصوع كاد . الض عهد ز الحكم ظام وان -  ١٢

.ليمر• يمما مص او اضطراب 

•داكلهتذ الحكم ص مجردا ذذثو.د يلاغا كانت جق الّ؛ي بة وان ~ ٤ 
دللأمنلا انه وعر الإمام مب وجوب عر الصحابة اجماع  ٠١١٤٠^- ٠ 

•والدسا الدين ر ام*ا ينوم ممن 
.شرعية وخليفة الئضاء أن ؤاتكار - ٦ 

كانتعنهم  ٠٥١ونحس بس من الراشدين بكروالحلفاء أبي حكومة ول0 - ٧ 
.لأدبم؛ة|>ا<

اعرنوغايات اغراض س مها ما وجمح لاحرعا اولها من الدنا ٠ ب وجاء 
أنمن تحار اد رمل عند وأعرن رّولأ لها يعث أن س تحار  ٠٥٠١عند 

. ٢٢١لتدبيرعا!ؤيمبوا بها يشغلوا 

وآدابومعاملات عتاتي مجن الإمحلأم يه جاء  ١٠كل أن I وزعم 
الالدينية الثر والمصلحة تمار  ٠٥٠حالص دير *وشرع فإنما وعضات 

،علينا تخفى ام الدينية الصالح كاتلك ممح أن بعدذلك وميان ، غير 
الثرعيتفلر لا مما قاولك لا أن مدنية مملحة للشر منها يكون ان وسيان 

.ارر-رل€م إليه يطلر ولا إليه الحاوي 

لماحفيا ٠لاهرأ اثرأ الكريم الصحف دم بين الحس I وقاو 
الأثرذلك الحس ثم الإصلامي للدين صاصية صفة من يعتغروا أن يريدون 

متناولم الصافية الدين منابع تلك ، . الم احاديث محن جهلك مثبغ 

.٠ ص ت الكم رامرل الإملأم المياءز،كتاب تمار منة حكم )١( 
.١٠٤ص الرزاق عد علي : الكم وأمول الإسلام )٢( 
. ١٧٢.  ١٧١ص اس الرحع )٣( 
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ليرىسمع والمذياع اكغاز ؤيتتح اغد مر ما نرى السينما دار إلى 
ا؟ هذا يعد وماذا والغرام الب س ق 

مناكتحت وقئ الدرمة كرمي على او انمل زميك؛ي إلى يتفلو 
الرجلأصاب ما واصايها لباصها ولت يرينت،ا وتزينت مريالا المدنية 

امدا؟ يعد والزمان المكان لهم وحلا نمه 

واجهاتإلى وتخرج لمربتة اولادمحا تلم امرأ؛ من ترجو، الذي ما 
بارقتحدثهم حيث الخ؛-؛رين لإغراء وميلة وتنخل والعارض التاجر 
نقمهاوتهن المعامل ولحان المصاغ آلات إلى تتجه أو ، وألينه حديث 

يعيناليها ينغلر وذاك يلمزما وذاك يغمزها هذا والمويلنين المال يئن 
شهواتهاونتح الخربتة والحياة المضارة مغريات وراء ساق أو ؟١ المهم 

فيلوتوعبا خا؛لير ب شك ولا هذا كل ؟ الحرمة والمتعة ورغباتها 
•• • مهتها الرذيلة وتجعل الملريق تخمر لم إن الرذيلة، 

المجتمعوضياع ، للمجتمع ضياع الأمر وتثت ؟ أمرة فلا وحينثذ 
بارتفاعصيامها ثرتبع الأمة لضياع ميزان المراة فضياع إذن ؟ للأمة ضياع 

رمولقال ولذلك ، سلامتها ؤيالم يانخغاصه ؤيخمض المرأ؛ ضاع 
روايةوفي ، ١١!الماء محن الرجال على أصر فتنة بعدى تركت ما I . اه 

•أ أص عر صر أ٠ 
المئا؛ثى الشهوات حب بمام ريي ؤ تعار قال هذا ونل 

والائنامالمنومة والحيل والمنة الدف مى اامقن1لنة والمنامحلمر والبنير^ 
ميحانهعيد ، ٢٩المام حن عند• والد الدسا الحياة مناع ذبك ذالحرث 

فيملم ودوام ، المرأ؛ شيم من ض ما باب ايكاح محاب م الخاري دوام ( ر١ 
ياب; الغتن نر ماجه اين وروا،  ٣١; باب الأدب مماب ض الترمذي ورواء الرقاق كتاب 

.٢ ١ • و ٢ • • ص ٠ ح أحمد ورواء  ٤٠٦٢حديث افاء ئتة 
. ١٤ت الأنة عمران آل مررء )٢( 
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الشانئالإتحاد س دعوة شعراوىأا< محيى تلقت م  ١٩٢٢عام وش 
حجابهاألمت، الممري السناء ش ورموالباحرة عودتها وعند بروما الدور 

م١ ٩  ٢٣عام المصري النساثي الإتحاد كونت ثم . . البحر اء مر 
•م  ١٩٢٤ابريل ر له الاماس حجر ولصت 

مرتصبها نائي اش المباديء ممليق إل ار النالإتحاد يدعا 
الزوجاتتعيد دمغ الطلاق تواض تحيل مقدمتها ور أمين دثاصم يهص 
،١^^^١٢والياّان الإجتماعيت بالحآنوق للمراة الxل١لان على علاوة 
اوسانىعنالإتحاد اصممناع م  ١٩٤٤ث أي إنشاء، من عاما عشرين وبعد 
تطبيقإر بالدعرة هراراى' وجاءت العربي ار النالمؤتمر لعقد يمهد 

.ذلك؟إ

إذن؟ المالمان المهيونية صالة من مجتا أذكر أن تريدون عل 
١٧بتارخ المؤتمر إر أبرقت دوزنلت الأمريكي، الرتت-ر، حرم أن فأعلموا 
ونالتالمربية البلاد ني الناتئة بالإتحادات فيها أشائن  ٢١٩٤٤ديسمبر 

جابإر بدورهن ميتمن المربيات الناء أن من I واثقة 1 أنها فيها 
رالمالير لم والالتفاهم نثر ر أملأ الخالم بلدان ر شقيقاتهن 
مزيذك الذي الكبير الجهد نذكر أن إر حاجة ر ولنا ٠ المتقبل 
.، ٣١٠. . فلمطين، ر لليهود القومي، الوطن، تكؤين ر رونقك 

ور ٢١٩٤٠سنة 1 اش النالحزب I تكون المؤتمر مذا وعقب، 

زحمهم الإحتلأل، جيش رافق، الذي، ( ينان بانا محمد ) ابنة شعراوكا هدك، )١( 
المساعداتلكفة مليم إلى يها واهاب ، منادمته وعدم استماله إلى الأمة ودعا الغامر؛ على 

منبهدية الخبراء من فربج، •ع نندم •مما خالي؛ صفحة التارخ له ومجل ، له المعللؤبة 
لأمدافوخدمة ؟ا اللأي إمذ على لهم شكرأ الإحلال جش قادة إلى الناخرة الأملحة 

,رالدما اعمال تواصل ال؟نت، فجاءت الإصتمار 
. ٨٣—  ٨٢من خميس جملية محمد ت بالإسنمحمار وصلتها الناثية الخرلكت )٢( 
- ٨٠ص خميس جملية محمد مجمع • بالإصنعمار وصلتها النائية الحولكت )٣( 

٨٦ .



الديدوأصدر شفيق درية ورممته المحل ينت حزب تكون م  ١٩٤٩عام 
والصغار.للكبار والغرسية إالُرسة المجلات من 

الحزبمذا إيرادات عن الموال عو الدمن إلى يتبادر سؤال وأول 
الصحفنشرت كما والجواب ؟ المجلات مذ، إصدار عر وندرته المالية 

•ا ؟ واُريكأ بريطانتا مغارتي من انه ذلك يعد 
وزيرة، دوله بكافة الإصتعار من الترحيب الحزب مدا لهي وتد 

مرقالدولي الإتحاد وربة يزيارته تقوم إنجلترا ر الإجتمامة الثوون 
اتئةالنحيص صان وجمعية . أثينا في للز.يار؛ تدعرعا الحزب ربة إر 

،لها تأييدما وتعلن كفاحها على المصرية الماتية الهيتات تهسء بانجلترا 
مصرإر بزيارة ننوم الدولي بالإتحاد الإتتمادية الحقوق لجنة وربة 
. ٢١ممرافي الناتئة الجمعيات أحوال على الإ٠لثنان لغرض 

دينناوصلاح صلاحنا فيه فيما متهم ءهدنا٠ ما عجيب إعتمام 
إ؟ الخهٍرنية مصالحهم لحارمجة عون يإنما يذلك ألهم يدركرن ولكنهم 

المؤتمردعا لغني ا ذلك عر مامدأ أتريدون ا ا ذاتها المهيونية نعم 
فرارقراراته ومن المؤيد عاصمة ستوكهلم ر اجمماع إر الدولي ار الن

مسيوعر العغؤبات اشد بإنزال المؤيد في الداخلية وزير ؛معنالبة يفضي 
فيالصهيونية ضد الدعاية أعمال لخواصك ؟!؟ لماذا أتيرون أنيراير؟ 
العرييةالجامعة إر ذلك إثر عر أنيراير ميو كتب وتد أ أ المؤيد 

المريةائية المالهيثات مممويات موف يتنكر المصرية والحكومة 
اااا،نراررآ، مدا عر لمراهتهن المؤتمر ر الممثلة 

ومنبالإمتعمار المائية الحركات صلة لما تبدو كثير وعتر• وبهذا 
العالية.الصهيونية حلفه 

؟.r.Mص اس المرجع )١( 
ص،٩.محسى صلية محمد جمع ; يالإمتسار وصلتها المائة ادرس )٢( 
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فإناسا بمد ثيء ك نت < jbذس، س اكرمحن مراد م محيا وألمس 
ونصيهانموان ؛يدا محياأراد محكل أحب ولا ، الغو؛ لا انمترة محي 

الرمحاعض له ترك أن عتر من الئرمحن عن والتأثر الظني هو 
مر•أصاب أمجر ومو والتأمل التمحمى والدمحثة والإمجاب 

ؤيرداد٠ ٠ نثار وهو محيا الأسماع المت، حس ، يعدءألهمن فيله همن كثير 
الدينوتدع I مارة القضايا إحدى مناتثة عند له أزا عندما خوفي 
كتابهعنوان مر حانا الدين ترك أراد يكون أن "مهم، يزداد  ٠٢٢^جانأ 

؟امحمد( حياة 

ينحنالكريم، القرآن همعجزة إلا هق لمحتا المعجزات أوأول أنكر 
حمرننكر ولكننا الكريم القرآن هي اعرى . همعجزته أن ننكر لا 

ذلكبيتا كما القرآسة العجزة صوى ما bنك١ر ذلك م . همهجزاته 
٠محايقا 

القرآنغم . معجزاته من بت بما نوهمن الملمون فنحن 
سراقةفرس وضة والمعراج وبالإسراء اشر بانشتاق نومن، الكريم، 

وغيروملم. المخارى ش ورد وكلها قرنت علي تمن ش وبمقه 
الكريمالقرآن بمعجزة محيا مع ونومن بها نومن اكايتة همعجزاته همن ذلك 
الكبرى.العجزة وانه 

:لأساب محيا يرهم، همكل الأستاذ لكن 

وندع٠ يقول، حيث الخنل يصدتها لا المعجزات محدء اممر أن ت الأول 
فقداللام عاليه صاحبه محمرة عتل ونقف ( إ ا ) جانا الدين 

ولاالمقل، يصدقه لا ما الني حياة إلى اليرة كتب أكثر أضافت 
ٍ، ٢١٠الرمالة نبوت م، إليه حاجة 

الماد،لعباص محمد رء؛ترة رمحا، رشيد المحمدي الهمم • ذلك من ر١( 
منلمجعومحن حديان؛ محمحرية نتلر؛ وييد الله حلف لحمد المال؛ والقرى ومحمد 

الكتاب.
• ٣٤ص همكل حض محمد ت محمد حيا؛ )٢( 
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يالعالمين الدقة حاب راماة الواجب وعن يقرعا لا العلم ا0 ت الثاني 
والعالمالعقل يقرعا لا التي الروايات ومضر• أما ا تال نممصها 

لهد•بمرض س كل عر الض ض طب واصحة اصحت ند 
للحقخدمة تمحيصها قي العالمية الدقة جانب تراعي ان الأمور 
يجالرءلما وتمهيدأ ، العربي الض وكاريخ للاصلأم وخدمة 
الإنسانيةأمام تتير حتاتق من العفليم التاريخ عدا ش الحث 
.، !١١الصحيحة حضارتها إلى سيلها 

لمعجزةذكر اه كتاب »ي يرد لم ٠ نال عليها يتص لم القرآن ان ت الثالث، 
برسالةعصورعم احتلأن، على كاقة اكاص يزمن ان بها اث اراد 

.اهريم|رأ<القران إلا سد 

رسولحديث، يقتضيم رما اد كتاب يه يجرى ما وذلل؛، اما I قال ثم 
اليومسمر ءلاتغة ؤيدعو مضى ما المسالمين من ءiامة دعا داع فاي الد 

ماتلوا اتهم ذللث، إلى دعامم إنما ؟ العربي للشي مائية خوارق إنات إلى 
عداان فاعتقدرا الرسل من محمدأ سق من معجزات عن القرأن »ي جاء 

ؤإنمنها روى ما فصدقوا الرسالة لكمال لازم المائية الخوارق من الوع 
.القرآن،>م؟أ في يرد لم 

علىجطح فلا بها بزل لم الوحي دام فما I آخر مرصع في وفال 
غماتمحيص محل أمرها من به يمحل ما يجعل أن ورمرله بالي يؤمن من 

تثربولا ، رأيه فيه فله بها يثت لم رما ، به احد اليقينية بالحجة ثت 
يحتاجولا ، معجزة إلى يحتاج لا له سريلث، لا وحدم بالي فالإيمان ، عليه 
برسالةوالشهادة اه حلقه الذي ازكون عدا في الفلر من أكثر إلى 

•'٧ ، ٢٠همكل ِ محمد ت محمد حاة )١( 
• ٧١ص : الماض المرجع )٢( 
٧١ص همكل حين معد محي; حيا؛ )"١( 
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.ارا، القرآن غير معجزة إر تحتاج لا . . محمد 
اساءمن روته  ١٠أن الكب س يرموا ^^٠ ٧١لاحظ ممد 1 ومال 

دونؤينتص يزيد كان الاماء من غ-وعا ممر ومن والمعجزات الخوارق 
أملممدبمها مها الكب • JUوصمته الي الأزمان اخلأف إلا مسؤغ 
.ماحريا من للخوارق رواية 

تأثر،نواحي من أحرى ناحية لنا كشف ■مند يا عيكل مع وممة ولتا 
والاحتجاجالسنة ثان من التقليل ومحو ألا الحديثة العقلة المدرسة برحال 

•بها 

مييرد لم ؤإن منها روي ما ضيقوا ٠ بقوله يقصده الذي مجا 
سانهواصتملته السنة ؛ي ورد  ١٠٠ميء بمح لا انه يقصد عل ٠ القرأن 

نحلألأوأكثر اخطر مالأم عدا يقصد كان إن إ؟ القرآن مي يرد ولم 
منصررة أي مني إذن ! ؟ الإسلام منه من عدا يقول وهل ؟أ وانحرافا 

محورةأي وي واوماتها الخمس الصلوات ركعات عدد ذكر القرأن محور 
محورةأي وفي الصوم ونت بيان محورة اى وفي الممروصة الزكاة انمسة بيان 
يردلم لأنه يصدق لا مما كله عدا يكن لم إن ؟ وواجباته الح أركان بيان 

؟إض الإ-لأم س شي، فأي الغران في 

الكريم،القرآن بالسنة«ع الأحد نحتم وحقيقته الإسلام فنقه إذن 
لأنكله الإصلأم نذ فند أحدهما نبذ ومن الإمحلأم كمال يكون معا ويهما 

منه محمد به حاء الذي الكامل( والإسلام ) يتجزأ لا كل الإسلام 
وصلتان إلى اصحايه عنه ورواها ؛العجزان حاء بنشره وأمر الد عند 
منالروايات من مرعا أصات ما رواياتها أصاب ؤان ويعن، كما إلينا 

فإن. ؤإنكارحاجميعا رضها يبرر لا هدا فإن الوصع أو القص أو الزيادة 

■ ٧٢ص )ا(المجعامح 
• ٦٤ص المابق المرجع )٢( 
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ؤسواالمرصوص الزيادات س وثمبما الروايات محمرا قد الحديث أعل 
•والأصل منها الدحتل 

والأسسالتواعد عر القاتم والتدنق التمحيص إر دما ائه ولو 
ذلكله لحمدنا الحديث علماء محالفتا نهجها على محار الي الئايتة 

الصحاح،ي رؤيت التي المؤية المعجزات يرفض أن أما ، ولامتدحنا• 
بمصشابه أن لمجرد كله عدا ير؛ص الملمون الحديث علما• وأترعا 
■ميدي مت،ج فهذا الومع 

وتديمح ولا يشت لا فهذا العلم أو للعقل مخالنة بأنه الزعم أما 
.المعجزات ني يحأه محسق 

العجزانمن ه محمد سنا. لتجريد يعون الذين اولتلثا ولٍعلم 
بهياوأنهم تغتفر لا جناية يجنون بهيا إنهم I الغربية للعلمية I متهم تقربا 

أحرارI بمص يقربها التي I المقرية I صفة إلى النوة صفة من يجردونه 
.تجريده إليه يودي وعوما بهيا لهم نلم أن منا ؤيلمعون ٠ الأفرتج 

.المعجزات من 

فيمكل إليها توصل التي النتيجة لنقرا الأثر هذا عمق ندرك وحش 
قال( المائية ر المعجزات من . حياته جرد أن بمد محمد حياة كتابه 

 Iيتهليعما غاية المو من بلغت، انية إنحياة - رايت، كما ء محمل. حياة ف
بلؤغيحاول أن القدر عدا0 لن حنة أمرة لذللث، وكانت، ، يث؛غ أن إنان 

.< ١١٠الصالح وانمل الإيمان >يق من الإفاتي ااكال 

أنإنسان ت،ليع يما غاية ٠ ؛اJغت، بأنها ه لحياته وصفه معي وتأمل 
•ا اتي الإنالكمال بلؤغ يحاول 1 لن ٠ حسنة امحوة 1 وأنها I يبلغ 

ندرةني ليي النوة حياة لأن ، نبرة حياة ت، ليجؤؤ فحياته إذن 
يبلغأن الإنسان يتيلح ما غاية وليته ذللت، يحاول حش بلوغها الأنان 

٠٨•-  ٠٧٩ص مكل جمين محمد ت محمد حيا؛ 
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منالمجرد الإنساني الممر شأن هذا  Ijjjبكير، دونها ذلك غابن لأن 
.البرية لمه شثت ؤإن النوة 

إلابرمحاك الإيمان لصحة يكفي لا جو لمنا بانمقرية والإعزاف 
بان٠ الإعتراف أن اعتبروا الذين الغربية العلمية أمام النهزم؛.ا عند 

كب» انه I العباقرة جميع به ناق حاص طراز من عغريا كان قو محمدأ 
.، ١١!سبرتم لالقائالٍن عفليم 

أترالهمنرل إلى حده تجاوز والختشرقين الغربية بالعلمية وتأثرهم 
حيثومن الأحاديث على الحكم في وتقديمها الإعتبار بمين وا-محذها 

الذيالمدر شق فحديث ، أنمهم المحدث اعل أنوال على أيضا ند ال
ولاالختشرقون يعلختن لا I عيكل غيه يقول ومسالملآأ البخاري رواه 

صعيفةؤيرونها مذه الملكين قمة إلى كذلك الملين هن جماعة بملمئن 
ٌنالمفكرين يندعو المتشرتين يدعو *ؤإلما ؤيقول ، !١٣الحد 

كلهاكانت محي حيا؛ أن الحديث ذلك هن الموقف هذا إلى المسلمين 
محنسبقه من إليهِ لجأ ما إلى رصالته لنات في يلجا لم وانه محامية انية إن

.، !١٣المحرارق اصحاب 

قنيالمحمدية والمعجزات الخوارق من هذا عير هيكل أنكر وقد 
هالشده I هو إنما الكبر من فرصه أصاب ها أن زعم مثلا سراقة فرس قمة 

١٠؛التي محيفة كثرة كثا ٠ الثانية كبوته هن الجواد قرمة ومحل I حهده 
ردعهفي وألقى ، مراقة ومملتر سلاحه في يتدحرج فلهره فوق من الفارس 

رابعةمرة هم إذا داعم لخهلر ه نفمعرض وانه صالته منه مانعة الالهة أن 
.محاولته،)،،لإنقاذ 

تحتالمحعدية المر؛ منال  ١Jk  ٣٠٨الماشرمحرم الجلد ١ الأزهر هجلة ( ١ ) 
.١ ٠ ص وجدي زيد محمد ؛ غة والغلالملم نحو، 

كتابفي ملم ودراه الملاثكة ذكر باب الخلق بد، كتاب ر البخاري رواه )٢( 
.الله.5 برّرل الإّرا، باب الإيمان 

. ١١٢٠١١١ص هيكل حنن محمد ; محمد حيا؛ رم، 
.٢٢٧ص المرجع )،{
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ماوصف ش ثفه مراقة تول البخاري صحيح قي ورد والذي 
الدرصي بكر ا؛ي وصاحا ه ايد لرسول ٠علاردا عند ولفرصه له جرى 

يداصاخت I ذلك عن تال الدبة إر عكة س *جرتهما ملريق م عنه 
فنهضتزجرتها ثم عنها فخررت الركشن بنما حش الأرض م فرّي 

غيارإاي أ عثان يديها لأثر إذا قاثمه اصتوت تلما i يديها تخؤج تكد فلم 
.اسن|>ا<ض الماء قي اير

المديثةالعنلية الميرمة واناع *يكل بجن الصلة عص نيرك وحش 
الذيعر المراعي ّم*لنى محمد الثيخ ان نذكر بهم وتأثر* النفير في 

.له ومؤيدأ و4 ومسصا فه جاء بما مشيدأ المؤلف لهذا المتيمة كب 
وجاءالنار مجك نر رصا رميد الميل والكتاب المؤلف من ودالمر 

مسالةامء او عاكل عر والطرنيون الأزريون ينكر• ط ا*م I دفاعه في 
.. المحمدي الوحي كناب في حررتها وقد المادات حوارف أو المعجزات 

محمدنبوة نبوت عر القطعية اه حجة *ر وحده القرآن أن به اثبت بما 
لأنهاحجة لا عالماته عند شهة الكونية الخوارق وان . . الذات به 

منالخرافيون هم بها المقرنين وأن مضى زان ككل زاننا في موجودة 
.٢٢!)الملل جبر 

عبدء,محمد بأقوال إليه يذهب فيما ستشهد ط كثيرا نفه والمؤلف 
عاشرالو النثؤية الميرة كتبوا الذين أولتك أن ظنه وأكبر ^^٣، ؤيشيد نمه 

علىحجة منها ذكرو• ئ الإملأم حصرم اتخذ كيف ورأوا *ذا زاننا إلى 
اكزالي١أ؛به فال بما رل،نالرا القرآن به جاء ط لأل؛زما ا*له وعلى الإملأم 

• ٧٧ص ٠ ج المدنة إر رامحابه ه النير مم؛ باب ؛ البخاري صحح ( )١ 
. ٧٩٣ص الخاشر الجز،  ٣٤مجك  ١٩٣٠ام ٣ ش انمار مجاة )٢( 
. ٥٧٣،  ٠٧١،  ٠٢١،  ٠٢٠،  ١٨١، .٧ ،  ٣٤اسطت .ثلأ اننلر )٣( 
ذميرد لم بل ، زعم ئ عر بدل نما له يذم رلم الغزالي حامد أبا يتمي )٤( 

•نموصه من ض ذم عتر رمن المرصع مدا نر واحد؛ مرة إلا كتابه نر الغرالي 
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يهوان ٢١١(حصومأ سميتهم س ) أقوال مض س  ١٠٠،رادنا ا،ا 
ييعميهيهم ينخدع لم من الملمض  ٠١٠١٠محن كان أنه للقرا* نين 

بجنكان وانه واخفامم، وتجاوزمحم كشف،ثالهم عن يهم الإعجاب 
iللناص وييانه ثننه عانته عر وأخي حينه في ذلك ايرك من اساء 
يكنولم اندهم تسدولا محاك تكن ولم والعدة العدد ني قلة كانوا ولكنهم 

منالضد ير الأمر |ل وا-ءتجاجاتهم افكارمم لنثر بمص إصتعمار محاك 
خالفهموتتق قضاياهم وتؤيد أفكارهم ننثر الأخرين' مع الدولة كانت ذلك 

ساعينالالمالحين بمررة عامة للناس والمتعمرون الإمتعمار وصورهم 
_،امحنا إر لهم انمورة مد، تزال ولا بلادمحم وختر •تمرمحم ب ما إر 
أنورالأّتاذ أن وحش ،نهم، الياء محي حص الحقيقة عر ل٠لاغية اص 

محمدالدممور بمضي ومكذا ٠ لهم الناقدين احد عن يقول الجندي 
ماكل مخالفا ومواقف، الدين جمال حقيقة حول الشبهات إنارة في حين 
. ٢٢١!الشرق ومرقنل النهضة راني واعتاره به الثقة من إليه الناس ذمحب 

والناصرينلهم المؤيدين أقوال محان إر عدا يحاج فلا إذن 
أنوالهم،رفض ،ن : بجان إل الأم يحاج b؛-، ومادلهم، لأفكارمم 

:ينبئا اه شاء إن منفعل ما وهدا وميرتهم حقيقتهم للناس وكنفا 

ت-لهم أ-المعاصرين 
بلاياI مماب صاحب الجنسهي محمد الشيخ بأقوال ذللثا ويدا 

Iالجاهلي الشعر في I كتابه في حض »له علي ردأ وصمه الدى I بونا 

بمصم بهم مجيج ص س نهم بل خمرما كلهم لموا انهم الميتة )١( 
المنمرمرحص أحرى جدانجا في الحقتن فول *ن بمنعه لم هذا إعجابه م الجوانجا 

لييارحميأرحيياناناص دنوي لأم فانعلم يخامموعم هنالم عنهم ننعل الدين 
نتيمم.م أو،لعتأ تجريحا هذا بمد ولا علىالأملأم، منهم دغم، 

• ٢٦٢ص الجندي انوي ت يائيا• منكرين )٢( 
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تلمال•ورب رغم ثديي مع به مٌ لخدم محسا لكنت واسة الآهاتي 
الحديثذا عن اك أتي ر الواقة رتلك 4 نل من إله اشرنا اليي 

ومماإله، بوجود يمرق لا يم لأنه السين الأحاديث يتكر انه ممي 
الحديثذا عر الكلام ونت ذا لص فانال التاص م ع بم 

مرةر اللاهمن يبمالم، م وجف انه تال ان ار ٠ آخر لدقت ؛أملم 
فماI الشريف الحديث، ذللخ، عر الكلام ونت ذا I له ء؛نال التهاوي من 

فوجدالعيد يوم م المتزم إر فيوف ذمحب :- فال ان إلا جرابه لكن 
لاعبمو من و«نهم مججمور ءُ من متهم : مضحك حال عر اكاص 
مندمنهم *وراض من دمنهم الملمات من لأمرا؛ هومرافق من دمنهم 

لأتلأالياء إر الملوف ذلك فطر الثر إبماء يرتضه لا بما عوطس 
تغيرذلكر نمد عرفوك( كلهم اعولأء تلك م المر؛ ونمى لأن ا) 

ومجتونلأحمق الغيالوف ذا ان له فملت، صال الرجل ان وعلمت حالب، 
المويتؤبعد فبما يعرفه الدنيا ر ربه جهل من لأن ت تلت ذلك ولم ت تال 
العقلصانع إلا الغيلوف ذلل؛، فا الشد؛ عد يعرف الرخاء في جهله ومن 

يريد♦لكن اثرأ تلب، نوترن، لم فتنته لأن محزونا اربمل تركت نم داليين 
• ٢١١٠يه عهدي اخر المرق ذلك ولكن 

الإسعماريول بين جمعتا الي المقادير عن الجنيهي ؤمحدت 
داموا ١٠يغلبوا لن القؤيم الدين إياب المكين ان الهمرا ٠ وأنهم 

متينتري عر مرنكن يدينه الممسك لأن تلوا او كثروا مواء به ممسكين 
العلماءعلى يجمدوا ان عر رائهم اجمعوا فلدللثا يقاوم ولا يغلب لا 

فبماالمياميون اولثلثا فقرر التماملثا ذللثا روابمل حل في منهم المياّتتن 
الملمامشدال : ا-ور بئلأة إلا تحل لا القؤة الدين روابط ان سهم 
لكنالذي بالملم منه يزيد* ان ربه اهه رسول يال لكن الذي الناتع 

الثالناوالأمر . . اعلها لخير الماص؛، تولية الثاني والأمر 4 منه بربه يستعيذ 

ا ١٨م، المحيي محي : بوذا بلايا )١( 
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المالمنسن والتشاجر والهاء العداوة مران نوتي ضة أساب ليجاد 
تالأن اإر عرعمل ؛بمغوا ولا يلبهم يتمكوا لا حش 

الديارإلى الافغاتي الدين جمال بمث الماسة الغكر؛ _• بمتتضس ؤ1 
.الغكر؛ نالك *نهؤم لتتفيد المصرية 

٠الافغاتي أي - انه أيقنوا ٠ يأنهم آنداك الأزر عياء عن ؤيتحدث 
.€)آ< الخلما، لأشرار اد يمححها ام الفتة جال رس 

(علهلأن ( ^٠١؛^، ١١عد• ابن ) لسب عي• مجمد عن ؤتحدث 
صناعاتبمهون الدين الفتراء من حمن مصي مصي الدكتور يتول كما 

ان٠ ء؛_د• مصي عن الجنيبمي تال الغراسل١٣٢ صناعه *نها صغيرة 
ولولا؛اليامحن سول الغراباي"مموبا عبع اين جعلت الي الأساب 

وصيرتهورسا امما الإسلام محو عر المتحالفة اليول من الأمور 
تذكاربعمل ومم>ني باممه تنمدح الأورباؤية الجراثد محرري عد محمودا 

•له.يقصد - المصرية الجامعة أستاذ بها يتناول الم الأسباب بعينها عي له 
لمبأوريا من تّاولءا الش الدكتوراء صهاي؛ بمب كيرا 'ٌءن-مرسا 

لأما،فتة ه شأناعلوا إذا يكون حش ورجاله للدين عداوته 
..)،< الين 

بعلأتتهالفكري عيء محمد اتجا• مرء عر الجمتهي ليسيل 
بمصيصعدت الم الأسباب م . . فكرت افهلأ فينول كرومر ؛اللورد 

مومرثدأ امتاذأ كرومر اللورد جناب اتخذ• وتد • الغرايلي- ايزهميم 
فيالغرابر عد• ابن كان فهل • • موص بعد نعا• ثم يامة الور الدين 
بملكلأن مسلغا اللورد ذك وكان الدينين المرشدين اكابر ءن صو» 

. ٤٦ء  ٤٠ص الضيهي سمحي : برزا بلايا )١( 
. ٤٧ص اس المرجع )٢( 
٨٧ص حض محي سمحي : الغربية والحمار؛ الإسلام )٣( 
. ٣٦- ٣٠ص الجنمهي سمحي : برزا بلايا )٤( 
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ارؤ-اءيمويا جعلته الش الأساب ر مكر فهلا • . المرسن سل 
احييلأنه إلا ذلك وما ورمما إمما الإصلأم محو عر التحالنه الدول 
.، !١١. . المماؤة الإملاميت الدنية روابط حل ز شه 

الشاميةالبلاد ر المض من عودته بعد عبد• محمد عن وتحدث 
اللوردممة كانت المصرية الديار إر ورأح التفي مد؛ انتمت لما ف٠ 

وكانتالرقباء عيون عن بعتدأ الصدر مشية م فكن ثقة أكبر به كرومر 
عريتزيا كان ا يلنت ر مي يانكليزيا رجلا اللورد يبض بنته الوامهلة 
ذلكبين التواصل راملة ميت فلما . . البائية عرب بري وزوجته 

جارأك ليكون . . أرض سلعة اء٠lا٠ النرايلي عبد• ابن وبين الإنكليزي 
عملكل في برأيه سترشد ومرشدا امتاذأ اللورد اتخذه الحين ذلك وفي 

الإصلاحفكان السياسيون عليه اجمع الذي الغرض تنفيذ في يهللبه 
ذلكإشارات من الرياح أيراج النافع وعلمه بالدين ذمتا الذي الأزعري 
الجامعةانثئتؤ وما الشرعية المحاكم إصلاح كان وكذلك ، المغنون 

الناصب،يترر لا أن اللورد لذلك، تعليماته مجن وكان بإرشاده إلا المصرية 
ودادرابهلة المبشرين ؤيتن التلميذ ذرلث^ بين وكان بديته ؛1L V•_الماليان 

التضليلمهمات في به للأسترشاد الأحيان غالتا في يزورونه فكانوا فؤية 
أنومرشده لشيخه كرومر اللورد مساعده من وكان . . عليهاأجمعوا التي 
ثم. . . مستشار وفليفة إل به وصل حش الأمحلي النماء مناصبا ولاه 
الأزهربشؤون التداخل في الحق له ليكون المصرية بالديار مفتيا عينه 

بالماصبايلتحق أن أراد من كل فكان خرابه عر الياّيون أجمع الذي 
عرباته ر الأرض كزب ُئكون ورجاله الدين يازيرا* طناهر المالية 
.. . الصحاء من كان واعني لأي الإنتياد بعدم والإصرار انماد عيثة تمثيل 

سفهاءمن مصانبها وتنتشر رزاياها تتفاهم الأرغى زب تحاثيل زالتا وما 
صيتهانتشار أن الدين؛لان؛ن من المارق الءلاو؛ا ؛ذللث، افتتنواالذي الزيغ 

ا• ص الجنيهي محمد : بوذا بلايا )١( 
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كذلكالأمر ولس بالحق ونمكه العلم ش لمهارته كان الممالك ر
أغراضلتنمذ مالوكأ طريتا كروم اللورد انخدعا فتة *ي ؤإنما 

الطموصاع الإّلأب والخلألأ الإّلأس بالدين الطن الماسض،ي 
.، ١١!متيورأ تيرأ اه ام وكان الدبي 

الجشيهيرأي مع ومر المهاتي نومنا الشيخ رأي مذا بمد ونذكر 
نمدىالأخر الجانب ابموران حمن محي محمد الدكتور يتول كما 

اخضالذي الجانب ومو العاصرين عند عيد• ومحمد الأسامي دعر؛ 
الميرصةمذ0 اد نالي والحماة انمغوط تأثير تحت يخني كاد اد الأن 

.، ،١٢خصومها وتحارب 

ومخاللةمعاشر؛ يعد ؤيتول 'يتحدث إنما أيضا٠ - النهاني والشيخ 
متخرمنتول لا •حملتها على الأمور ايرك من تول محوله إذن للامحاتي 

.ظان 

:نغلما تال ٠ الجاملون 1 ومم الطلق الاجتهاد يإدعاء بمنهم 

تكرأعالم اجتهاد'معللق بدعوى يجل ولم توالت ند ترون من وكم 
الأماؤ'ا،افغي وما الدعوى انح تما بممرنا الجاهلون ادعا• فمجف 

هاتواالأنضِ ؛ي منوالا يم محل كادا ؤ تحار قوله ان ؤيرى 
يرى، ^١٠يثعنو0 لا ولكن اامم--دُن منر رمهم ألا منلحوذ نخن إسا 
عنالمتنور الير م اييور مله بما ؤبمتدل بها المرايون مم أنهم 

بمديأتوا لم قتال النوم مولأء ص مثل انه منه اه رضي العالمي ملمان 
النافقينأن شلثؤ لا نالت I الشهاي تال ثم السماوي ذلك وذكر 

باخمار. ٠٣- ٠ • ص : الجنمهي محمد : بونا بلايا ر١( 
٠ ٩٤ص حض محمد محمد ت التربجت والحضارة الإصلأم )٢( 
لهالنيؤية المداح م الأولوية المتري صمن ني النيئ يرصف ؛ انمخرى الراية )٣( 

. ١٢د ١١:الأتن التر؛ )٤(-در؛ 
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خرجواالذين والخوارج ، واللاح؛ة امة ايالايات س م اJكورين ٠Jا
يهف•تمنون الإسلام اثمة من وغير• محه اه رصي علي سدنا عالي 

ؤيلمراالإسلام لدين مملحون أنهم يدعوا لم أنهم إلا الذبة الأوصاف 
الأفغاتيالدين حماو فرقة المالأ النرنة • Juمثل اللقب بهذا أنمهم 
ءهلا؛أثهامجن أممر المرهة ؛J،4• الأية م المصري صيم ومحمد 

.، !١١أحكامها جميعا شمالتهم ؤإن والخوارج للمنافتين 
وiالنذدا:

نغومسهميصالحون لا بالهم نما 
:وتال 

جدالهم يتم لا ١^٠ وكل 
لهنائلهم تال صالوا تال ضن 

وتال

همالمكل بيننا من واهمدلزمم 

:وتش 

؛ماجرمتهم تغتر أن نلياك 
يابمهمصد جاء ميء نذلك 

بماجررم الإّلأم ابد وكم 
ةنكايلنما الكمار من أند 

حلر•اخذ الإسلام م الكغر من 

(٢) أحرى'غٍرما ص؛الإٍلأحمن أما 

نكرأأتى مهما والتلنيق الكذب من 
قمرارمنجمعها الييت م لنا يجوز 

بحرأينهه نر كان إن صيما ولا 

الخيرانمله منر شامين ند أنت ؤإن 
ثراأصعافه اصعاف ضلوا وتد 

واسمراالخد الغاجر لا له نهدي 
صراا لبانتننر منهم واعغلم 

الحذرارُأيأخذ لا النوم عولأء ومن 

-ت محبمجلامم جراثدمحم عن وقال 
الاخردر،،بالملل الإسلام مزجوا بها مهم باطل بالحق حانملوا بها 

المغرىالري را( 

اياضالمرجع )٣( 
 )t( المابقالمرجع

.٣٠٦مر 

.٣٦٣-٣٦٢المغحات 

٣٠٦ص : الابجر المرجع )٢( 
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المتمةم الروتتانت زممي دممض لدثر يور الإصلأم م ثلما ان 
تأثيراضر ؤإنما للمطمئن حديث دين لتاميس الأم لهما يتسن نلم 

.، ١١٠والتجديد يالتهوض الإلحاد اعيت معلى محمهما 

؛عدءالناششن وعلماته بالإسلام الشيخ ءنهأيضا|وكانءنضار وقال 
الثخأتمروا تما الإسلأب \س عن المحرفين بمر الأفلام حماة أن 

العلميةالمعة عن وأوحدوا الكتاب مدا في انتقيتها الش ايغال؛ وأراءء 
القوةتاييد في شك ولا . الإ-لار الشرق أذن في س يزال لا 4ا اس 

العلماءشياب من والنلهور الشهرة يحبون للدين حثا ذلك كان له الماعونية 
الكتابإلى والتزلف الرأي في الشيوذ بوامعلة أرايوء ما نيل على وكهولهم 

•، ٢١٠المامونية إلى الإنتماء بل المغرنجين 
تعالىاث رحمه علتش الشخ عوف عذا بعد ندكر أن نريد ولا 

الهدىأثي مص أو ا• بممحالاذمحر صحن في يلاحقهم كان الذي 
المهمعرق كما الدين عن عائق I بأنه الدين جمال ومحق الذي الصيادي 

ءامفي برز I الأفغاني بأن أنمهم اتباعه امحرافات أو ، ٣١٠الرمجية من 
أنزاعمأ العالم بتدعية والنول الإلحاد إلى ذللشر به أفضى حتى الأديان 

ءبءنوتحمحير بمرق المكونة عي النماء في الختشرة الحتمية الجراثيم 
يوجودالغول وان الجو محيتجاذبها الفلك تشغل التي الأحرام من نرا• ما 

علىالخمود تعئليم في الإنسان ترفي عن نثا وعم حكيم أولي محرك 
لجمالالحميد عبد ادل٠لان ومحق أر ،، ١٠المعقولان في ترفيه حب 
•ُهرجلٌا وانه ٠ الإتجلتز دجل ثانه الافغاني الدين 

.١٤٤ص ١ ج : السابق المرجع )١( 
. ١٣٤-  ١٢٣ص ١ بد : \لابن الربع )٢( 
•*٩ ص ١ ج-رمحا رشيد الإمام؛ الأستاذ تارخ )٣( 
 )t( المربعU1 ;_ ٠ ٤٣ص ١ بد
٦٧ص _ JIب حرب ممد ترجمة ; الحميد عد الييان مذكرات رءإ 
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وننتتلا1 يانه يطول سما لأنه وتممه وغمء ،،ذا نذكر ان نرد لا 
٠لهم المعاصرين عير الملمين علماء يممن هوشل ذكر إر عذا بمد 

ب-سسعم:.

أنهعته يخالف لكنه بك؛ير صايأنه س وأعمق احلول هتا والحديث 
أرمولغاتهم ء«ر للتاص اعلنر• الذي الغكرى لتاجهم يراسة عن نابع 

وعاداتهمطاعهم منها يدرك لهم معاشر؛ أو مخالعلة عن لا مجلاتهم 
الهدا ح ولكن الحشورات ش عانة تحلن لا الش وشماثلهم داخلالهم 

ولنلاكاس حمتتهم ؤإعلأن ممدهم م تميرة علميت وقيمة منزلة محه ينل 
انهإر إصافة - فهدا حملهم من شيثا وكثف صدهم من كل نعدد ندهب 

ؤيشبعالحث هدا م ومرادنا متمردنا من وسا_لس في لمى مما 
.بعضهم موقف ندكر أن مرادنا 

منهجهمممد الذي نمالى اه رجمه قطب صيد الشهيد هؤلاء فمن 
حنث، ١٩ججتل، بى رثيتم.ضارة ؤ تمال لقوله تنير• عند الملي 

رحمهالإمام الامتاذ كان اش العتلية الميرمة لواقع وممير ندرك إننا ٠ تال 
نهناقتمسق إر دوافعها وممدر ندرك الحلة تلك م رامها عر الد 

ردهاومحاولة اك1رح وأحداث الكريم المآن تمر في والقيان الخوارق 
نواحهالمررمة هن.• كانت فلند الكونية. نن الممن المكشوف المألوف إر 

تما4 الغم؛ نس في الخامة الخملية عر *سيطر الش الثاثمة الخوانة النزعة 
والروايةالتنير كب 4  ١٠٠حشيت الي والإمراتيليات الاصاحلير ميل نواحه 

الشكوموحة ثروتها إر الحديث يالخلم الغتنة فيه وملت الذي لوقت اش 
الدينإر ترد أن تحاول الدرّة ٠ذ٠ فقامته نمتها إلى الدين متولأت في 

تجنهز4 تجمد ثم وس ، للعتل ٌوافق يه جاء ما كل أن أماس ءل اعتار• 
.والاماعلير الخرافاءت4 من 

•٤ ت الأية ؛ الغل ءُد؛ را( 
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عنبانملم الفتة وصغط جهة من ^١٠^ صغط مواجهة ولكن . ..
الاحتياطم المالغة من المال.رااّة تلك ر آثارما تركت احرى جهة 

فشاع. اث لمة الكلية القاعدة م الكونتة المن مألوف جعل إر والميل 
الاصتاذتلميذ• نمير ش شاع كما - همد• محمي. الشيخ الاصتأذ نمير نر 

الدالمغري—رحمهم الفائر عياو الشيخ والأستأذ رصا رشيد الشيخ 
الخوارقمن الكثير رد م الواصحة الرهمة النمير هذا ر .ثاع جميعا.

عايلاثم بحيث بعضها تأييل ؤار منها الخارق لون اه ستة مألوف إر 
دمع• العينات تشل م والإحتراس الحذر  ufhا ا المعمول ا يسمونه 
نلاحظفإننا الاتجاه، عذا لثل الل.افعة اليثتة للعوامل وتمديرنا لم'ك*ا 
ومحوالكامل. القرآني للتمور الأخر الجانب ؤإغفال فيه، البالغة ءتصر 
مهاالمألوف امحارمحا_مواء الش المن وراء من وقيرته الد مشينة *للاثة 
محواس المقل تجل لا ام امملأتة الألوف_محد• غير أو ليقر 

بحيثأمر كل *رد مو العقل مدا معمول تجعل ولا الأخير، الخاكم 
هدهأعلام نمير في القول ط؛ بمكرر يوافقه-كما لا ما تأؤيل يتحتم 

.الدر-ة.>اأ

عنقال حيث اانا٠ي جمين محي الشخ أيضا *ولاء دمن 
بعضفتأولت واسعة حرية لخقلها أعيته أنها I الخديثة المقلية المدرصة 
الحقيقةعن بها وعدلت الكريم، القرآن بها حاء الي الشرعية الخقاثق 

الإسعادمجرد إلا لدلك يدعو ما محاك وليس المثيل، أو المجاز إلى 
يكونلا واستغراب ه الأناصرة المر لقدرة بالنسبة إستيعاد والإصتغراب، 

•سكن لكل وصلاحيتها اه نيرة جهل ممن إلا 

فيالمعتزلة حارت الواسعة المقلية الحرية محن• سبب أنها كما 
لمما المعاني مجن الانرأن ألفاظ بعض وحملت وعقاتدمحا تعاليمها بعض 

بعضفي وفت الفران، نزول زمن ش الخرب هد معهودا يكن 

f٠٠-  ٢٥٤ص  ٣٠ح سد؛طب ت القرآن قللأل ي )١( 
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عنياتحجز دلا ١^١^٠ بها بمرح الش الحتاتق من للفرار سلا واكشل 
الشرأرا،.منال عن يعدن وإ0 افن نيرة 

التمؤيهمن محربا إلا المم يرى لا المنار صاحب إن ثم ٠ وتال 
تولالنول يهدا ويويوافق المنة امحل يتول كما حقيتة له ولمي والخداع 

. ٢٢١!نله من انمزلت وقول شيخه 

واتجاءاتجايهم محن ريط الذي بالوحي الذمي الشيخ يكن ولم 
قالبها وحدع الميرمة بهذ• أشاد الذي الخندي أنور حص بل المعتزلة 

 Iوالفينةالمعلق ياب فتع من أول مو الافغاتي الدين حمال كان إذا ؤ
مالإصلأم ءن الدفاع إلى •لرينا بمصانه الخديث الربي الفكر في 

فإنالمعتزلة اتخذ* الني المهج نفس عر الخديثة الغلمنات مواحهة 
معتزلةI امم علها امللق حش الإتجا، •ذا عق اللي محو عد• محمد 
. ٢٣١٠الخديث العصر 

عنفقالا الزيق شريف ومحمد حريثه محمد علي الدكتور اما 
ياصحابالئلن نحسن - غ؛رنا كير عكس عر - ونحن » الختلة المدرمة 

الاتصالمن لون منهم يدا ؤإن عملاء نسميهم أن نتل ولا الدارس محق 
فلاI !العمالة عنهم نفيثا ؤإن لكننا I 1 المستعمر الخلو •ع التعاون أو 

بمحكواأن يعليعون أنهم فلتوا أنهم ٠ الذاجة I عنهم ننفي أن نسممليع 
أنيعليعون أنهم يلتوا مكرا اشد به فإذا يه ؤيمكروا الإصتعمار عر 

لصالحلمخرمحم الإمتعمار وا.ت!لاهم الإملأم لخالح لمخروم يمتهلو0 
• ٢٤١٠الاجتماعي والنمير التقريب 

.٢٤٩ص .بممأ )ا(اورمعالميق;
 )١^ )٢jjUl  : ٢٠•.  ٢٤٩ص ٣ ج .
• ١٢٢ص الجندي أندر : الإتاد مواجهت م الإ-لأب ابملة )٣( 
صالزيق ومصي جريثة ملي : الإملامي للعالم الفكري الغزد اماليب )٤( 

٢٠١

٧٩٦



العتلمدرمة صاحب ألف بها الفلن نحن النير الية وبهل• I وقالا 
ولعله. . . والي|ود والتماري الملمون قيها الأديان يئر القريب جمعية 

يكونان بمكن لا واليهودية والميحية الإسلام بينر الظنارب أن يدرك لم 
.. محرف وغير• المحتح الدين الوحيد لأنه . . الإّلأم حساب على ألا 

حمراكتارب ذلك . اءذ رمول *ع حاولوا المشركٍن أن يدرك لم ونمله 
تاينمةوالأرض الماء رب ؛أنزلها يوما ألهتنا وتعيد يوما إلهلثا نعيد نالوا 

ماعايدوذ اثتم ولا سوو0 نا امثل  Sfالكايروذ ايها يا هل، ؤ حاممة 
ادورة|)ا(.أهمده 

-: الخالم الرحل عر ناحذء الذي وأما I - : وقالا 

ئلإّلأمالعليم >ض عن الإصلاح ءالُ، الإسلام من اتمحار. : أولا 
عدانر وليته ، حيا؛ ومنهاج تريية ٌنهاج لكنه سل ممافة مجرد ليي 

,يصالح ان اّتهلاع الجانب 

الدين٠ الكارين ر مالأ للملمين القددة موصع ومحوم الرجل ان ت ثا؛يا 
يحتفلالإمام كان *ل ندري ولا . ..ا الديار يعد وما الديار غصبوا 

هالآية . . . ١^١؛ وعدوكم عيوى ثخلوا لا آننوا الديى أيها ا يؤ 
تأُيلأفيه له ان أم المعم، نفس م الأيات منر همرعا قرأ وعل 

حلقاوم آدم معمية أوم مجودهم أوم انملأتكة في كتأؤيك 
ماذلك غير او الحر ز اد الجن اور الملام عليه عيس 
كI ا ا ؟ اث محاب م يالراي » ليقول الكير( ) عقك ف اعز 
إزاءلكمما وملأسه صر« حاب له فترك ريه إر لرجل اص 

.الفلاعُ 

مقاومةرر يلوغا التعليم إصلاح محاولة م اض الذي وعمرم 
اوهوضيالإّلأملأنمركللأانكالوةولاهؤتلخز،الإمارأوإر 

. ٢٠٣.٢٠٢ص اورجعى؛ق )ا(
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يننثوذذنز الدثا التا؛ م ننيهم صل ١^ أغنالأ يالأ'ح-رثرا لإ؛كم 
اهعاى حائه ذلك بمد ومن ذلك نل من ونترك ، ١٩صتعأ يحجنوذ انهم 
تتكررفلا الالياب أولوا ليذكر • • لبمبرأولوالايصار نرق ما نوق لكننا 

.، أخرى!١٢مرة الصرر؛ 

بينلكتريب دءرت4 .عصيعد• اح>لاء من سد التؤية غازي الأستاذ أما 
بينواكتريب اكألف إر دعوته م عيه مصل اخط فد 1 قتال الأديان 
وما، والمسلمين الإسلام على حافية ودول لهيثات منية صار حص الأديان 

.|>م زظ أمر. فكان موا. انح بل الإسلام حد يلخزم لم لأنه إلا ذلك 

ممهاأن بمد والإنحرافات 'بماله غازي الأستاذ واستمرض 
تنمين إل 

تمنها وعد ت سياسية نتاتج ٢( 
•الإنجليز عميل ياسا يئاض ح التعاون - ١ 
•الإتجلًزي المحل ح التعاون - ٢ 

سنملةسسان انذاك ممر في كانت ممد الثاني ماص •ا_الإصءلدام،ع 
تمثلت،شرعية والأحرى مغتمة لحداه٠ا الخديؤية وّااءلة الإحتلأل 

ماصوسنياسي كروم الأردي 
ام.

الحل.وحري ٤-مرير 
محمدفي الإحتلأل وجد حيث مدم محمد باسم ساٌية ميرسة تكؤين ٠ ٠ 

.يرعاهاونماها ماربه وتتغد أعرامه نحنق سياسية مدرٌة وتلاميل عيد• 

•را'ا  ١٠٣الأمحن: الكهف )ا(-ودث 
 )Y( ص ; النكري الغزو اسالبY.o.Y.t .
٢٣ص السمة غازي : العامر الإسلام النكر )٣( 
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اصحابالثوارس ككل وكانا- ا ومحمدعي* الانغاتي متهماأي وتال 
ينكر•مما يطنان  ١٠ءٍرؤستهؤيهم الناس يحه ما يعلنان - الرين الدعوات 

.مءلا«عهم ومايلنهم الناس 

جزءأتميرأسوص رجل ئ؛-اياي خراص دجل رأي ليس الرأي سا 
سكسرة يرجة إر وصل ما إذا حص أمحداثهم وجلاء حتغتهم لدرامه نثاءله 

أوأنوالهم س ثايتة >ناتق إر متتدأ إله توصل ما لمٍن للكشم، ذلك 
مدايكثف ومرحنتما 4 بها واشتهروا منهم مرنت ويد تكر لا الي اسالهم 

شننوم لا أن مو نبيل إمحلامي لغرض يكننه ؤإنما حد أو لحقد يكثنه لا 
كلس معمرمرن أنهم الزاعمون يزعم اس لأنمموي؛ جديي؛ أصنام مجتمعنا 

يهمالمخدوع أن حش والند القادح تقل لا نات ح كلها اعمالهم وان حهلآ 
ل»اماسالاس احد وصف إذا ؤيمؤج لهج لارائهم والمروح لهم والمتعمب 

يموجونولا نه يهيجون لا الني الوقت م آراثه ص رأي م يالخيا اتحتهم 
زعماؤهميه يوصف أن يملون لا بما . الد رمرل اصحاب يرصف حن 

.أرم المعصومون 

.عنه تحث ما وذا 4 الإصلاح هديه 4 مسر عارف نقد ينقد• إذن 

عرآثارهم من وأثر صئاتعهم س صيعة برأي هنا الحديث ونختم 
فيالحم، يتوو أن إلا ايى هدا مع لكنه المنغلوملي لملفي مصهلغى الأستاذ 

٠

إن٠ الفلرات ممايه إهداء في تال انه فشاهد• معجب بهم متأثر انه اما 
4الماتل عنه يرصى اوراي الماصل بها يعجب فضيلة المر هدا مر لي كان 

الرحالهؤلاء عٍر اكاس س لأحد فيها يد فلا الأديب عليها بمي اودماجة 
الشيخامتاذي عقلي ووي ممي محمد اليد والدي نني ولي اللأة 

٠٠ ص حض محي محي الدكتور •ع لتاء I اللم اا1لال_4 رالة I مجلة ( ١ ر 
م.. ١٣٩٨اسدلأرليآما_ 

••٠ -  ٤٩ص حض محمد محمد : الغرية والضار؛ الإسلام )٢( 



كتابيإلهم امحدي الذين محماوءبال*،ويناصيجيمعدباشازغلولاولتك 
ورعايتهمآثارعتايتهم واثرس صناتحهم س وصنبمة حنانهم س حط لأنه 

اذماياديهم؛ليضاءإحسانالاازال انماة عد« م احنواإلي الذين وارلثك 
 Vألح *١٥ دءظا٠يرجامها حمامها نمي بمتاق ص ح•

ولعيزغلولعد• ولمحمد ٠ فيه لنا ولالحل لوالد• الولاء مذا ولكن 
عرضحيث عي• •حمد •نهج مد م؛ الحق قول محن يمس لم ومحومحرادنا 

الخالممحن انتقل قد اتا< فيها تخيل C الحساب يوم I عنوانها محقالة م ليكو• 
محجتمعونآدم أبناء وكأن الموت بعد بمث كأنه وراى الثاني المالم إلي الأول 

يوموأنه الحشر محوقف انه فالهم اعمالهم علي يحامبون واحد مهيل في 
فيهعاتب امحين وقاسم عبلم مححمد بين عناك حوارأجرى تجل تم المصاب 

يالي اتاذن ا يجتب امن بمامم فإذا الغور إر دعوته عر الثاني الأول 
ؤإنك. . الختا من فيه ونعت محا مثل ر وقت ند إك ت لك أنول أن مولاي 

كافاقدتها المرأ؛ أمح أن أردت أنا نمك، تنمح؛< لم بما نصحتني 
الملمينجهلة فاحات إنك ، فقتلته الإملأم تحي ان أردت وأنت تتول، 

فارالواالثربمغ الخالية والنامي المحيحة الدينية الاراء من ينهمون لا يما 
مخرفض،كانوا أن فاصحواملحديزابعد فهمت  ١٠غير وفهموا أردت غيرما 
•دين لا من حًر خرامحا دينا ان تحلم دانت 

الملكأولوا حص قاعد؛ التاؤيل فاتخذوا الكتاب آيات بعض لهم أولت 
لهمومنهن وامرارمحا المادات حكم لهم ؤمحتت والنار، والمبمتت واكعيان 

إنلهم وقلت ا واحد• جملة فتركوها ، لمابهالون بمشورعا الأحد م رائهم 
الشحوجه فتهلل ، ؤبايللهاحقها الألومة فانكروا حق واد باطل اله الولي 
ولاحجة في تمعلرب لا دنياك في مثلك أتراك في قاسم يا زلت ما ل وتال 
.ارآ، ثأر عن تنام 

اتجمةص •محرأ الله جزا، أبوغد، اكاح محي وأستاذنا ثبيا الص هذا لي نتل )١( 
الأور.انمنذ م  ١٣٢٨ّة \سفر ليي سلني الطلرات مماب س الأولى 

. ١٢٤.  ١٢٣ص ١ ح : المغااو»لي ليي مميى : الطرات )٢( 
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محايتهمص واثرس صتاتحهم من صبة من الإتهام بهذا بك 
-; انهم محا لهم مد من ملظ ما وخلاصة ورعايتهم 

المخ.. اوم.صلاة من للثعاترالإصلأمٍت غيرملتزم؛ن - ١ 
بعضيتول كما حملأء الإمتسارإمالألهم ولول الاحتلال ح تحاولهم إن - ٢ 

آخرون.بمول كا منهم اومداحة التناد 
.وباطنهاحقيتتها يخالف ما منها يظهرون باطنٍة دعوة لهم ٣-^ 

ألهمعلتهم أطلق حش *ذامهم كمحرس ش الاعتزال مذهب حاروا إلهم - ٤ 
٠الحديث العصر معتزلة 

دتحميركميل والستعمرون الإمتممار انخدعا الش الوصيلة إلهم - ٠ 
سانالديى والدعم الفكري المد لٍعطي الداخل من الإملأم 

الغربية.الحضارة 
.ومنحرناصال التمر ر ملهجهم إن - ٦ 

لمكلهم ولمحهم ، كك عدا لكن لهم اكاثدون كثيركثف وغير، عدا كل 
الناسمحن مترسمم حن رواج ص التتلتل ر ، مايذكر الأثر س لهم يكن 

•نعالم يجرؤ لا يرجة إل وصلوا حش المرام تل يهم الملماء وانخداع 
.مجمعهم ن، الناص س ملأ أمام علانية نقدهم على العلماء 

المحيرونوخبر، علمه بل احد يعلمه لا مرأ محذا المب؛ي يكن لم 
ؤيؤيدهمحلمهم يتف الإصتعمار ان المب ان نالوا أيما، للناس واعلنوء 

زومادلهم أفكارهم لقصي ، مارواأينما ؤيجمتهم دعولهم اني لي
محنآرالهم تريح إر ؤبمس الحماية إر فيها يحتاجون التي اللحفلة 

•الناس إر ودعولهم صولهم ؤإيمال الملمين 
حشومدحهم عليهم للثناء المشرثين س حنويه الإصتعمار وحند 

والتأييدالاعجاب نتل عنهم فيتتلؤه قين الالكتاب ين دللثا يرؤج 
فيالمربا رجال عند عالية رئة نالوا الشرق من أورجال يرجلين ٠ الإفتخار و• 

ولوعرالشهرة *للأب انظار بلوغها لهنوإلى رئة و*ي الدينية، الٍاحنا 

٨٠٢







الهوةئممرب ينوم انه إر ترجع الماسة أميته إن I أضا وتأل 
حلتونعووتلامذيرسه وانه يين، الوبض الخرب بض مهل الش 
اتجتمرنالحلناء فهم واكشجح الخون من بمكن ما كل لهم يقدم ان 

لسلحسم.)١<
كللهم وقدم عليهم وعطف إلهم نمال إليه دعا ما هو امثل وتر 

■حمايتهم عليه قوجثت C ّفمون حلفاء ) له فكانوا وتشجيم عون 

فيمفتيا بملل يخ محمد الثخ إن ٠ بنمه كررمر اللورد صرح 
.، !١٢لها محتلة الخفلمى بريطانيه ظلت ما مصر 

إنللخديوى قال كرومر اللورد أن تحقق وقئ ١ رثيد الميد وقال 
ليفاسمع الإفتاء من فصاله لأجل المفش صد المشايخ بعفى تحريك كان 
عيد•محمد الشخ فإن مصر في نفوذ الخنلمى لرلألانيا دام ما أنه أقول بان 

• ٢٣١٠يموت حص المض عو يكون 

كالآ٠تانةالخارج إر ذما إذا أما الداخل في حمايته بمص عد• 
لوحبي يملح لا اللطان ان ٠ رشيد البد تلميدء إلى يكتب فإنه مثلا 

ذكرمحاأحسا لا أساب وليلك اللم حق ذلك عن عجزء يعلم وعو أراي• 
أنيجهلون لا ومحم I محيا في البج، يدكر رثيد اليد ولكن 1ل'أ الأن 

علىالحميدية للحكومة نكتأ لا وأنها بالمرصاد كانت، الربم1انيت الفارة 
. ٢٠١!أيضا محيا يجهلون لا ورحاله واللطان عليه اهدمت، لو ذللث، 

عودةعوامل من اماصيا عاملا كان الإنجليزي الإحتلأل ن إل 
بهياكرومر اللورد صرح وقد مصر إر الشام في المنفى من عبدء محمد 

Medem Egept: Cromer p.  ل١80( ر
.٠ ٠ ١ ص ١ - ج الأمام الآ-تاذ ناديغ )٢( 
. ٠٦٤ص ١ ج المابق المرجع )٣( 
ا ١٧ص ١ ح ءار< محي جمع • ب* لحد الكاملة الاصال )٤( 
, ٨٦٠ص ١ ج ; الإمام الأصاذ تاؤيخ رْ( 
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ابث؛

ايعادأالحديثة اأأاتاو؛ن اليرمة لذعب أن يراسنامحل من رن،طلص 
محي•نذكر العنين للميرمة الأمامي التكؤين نر شامخة سة ترامحا ثلاثة 

الذيو\دوقال نراى الي التيجة محذا بمد نمخلص تم إجمالا الثلاثة الأبماد 
النتيجة.محذ• صرء عر الملمون نحن نض أن يجب 

٠: الثلاثة الأبماد 

طيقلا ما وكالغته حغه من أكثر العقل أعطت المدرصة محال أن ت أولا 
ندمتمبل يالوحي ماوته حش حجمه وصخت فتم من لرفعت 

انيم.أحكام عر احكامه من نعمته ما وقدمت عليه 
مائلم الغسات حثز ا تضيق ا لأجل الجل هذا ر وسعت 
.الإملاميةالمقيئة 

*عيتمثى بما الإملامية الختاثد حتاثق ذ؛أويل الميرمة محذم قامت ثانيا 
والغلرياتالمربية الحضارة ومكتثغات جهة من المقلة الأحكام 
•احرى جهة س الغربتة الملمة 

ؤإنكاروالخوارق المعجزات بتأؤيل قامت أيضا ذللثا ميل وفي 
البدمحيا ،ع يتمثى بما حتيتته قلما يمكن لم إذا بمضها 

المكري.

والتحؤيرالزاثنة مدنيتها في ومجاراتها المربية الحضارة تناول تٍرير ت ثالثا 
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مخالفس غيرحا أوي نلطض م أو أفغانمان أوم الهد 
يهبواان عن محلا سماص عتل محاكا مهم ذا يمك لا اللدان، 

.ووحدانا زرافات 

ممرعر بل فحب الأفراد عر اثر ذات ذلك شجة تكن لم ■- خاما 
وامحتدلتالإمحلأمٍن واممتهاء الك نين ام نمول اس 

اوحشمة ا|ي تتاليد وتركت الإسلام بالغئه الوصب التوانض 
جلوامحضدت الفقهاء س أوصرمحم أوأجمد أوالثافم مالك 

.الحديثة الأورؤبجة القوانن من دمحتررعا 

•وبمد 

مامحعالرد ان أريد لا ؟ عنا إعلانه يجب الذي منهم الموقف فما 
.الكفاية فيها احس، امحطر الموقف الخص بل عنا الحديث 

الخيرصةذء رجال ر الننلر نعيد أن يقضي الواجب أن محك لا 
للناسونعلن الحق الإصلأم الميزان وفق تقييمهم ونعيي أنمهم العقلية 

ومواقعضلاله مواقع ونين منهجهم زيف علانية لهم وتجلوا حبتهم كافة 
.انحرافه 

مومحانيما الأحوال من بحال يراعي لا حقا تقتتما تقيمهم مد ن٠ 
•عنهم الناس محن 

ليشررءالخامة تبل الخلماء بها نعلن ذلك نتيجة إر نصل #وحض 
كافة.بيزاكاص 

يقالالأمر ذا أحب الحق الميزان عر الأمور ترتيب نميد وحينثد 
حالمةإمحلامية عزمة يريد تنغيف ولكن لحفلمحن ر ؤيكتب حفلة لر 

فليلةمحنوات في عديد؛ زون إر يحتاج ُا فيحمل محليا الزس تْلوي 
اولر كملاحه الخصر ذا في الدض ذا صلاح ؤيكون 
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ومحاس
جامهةإر الوعو؛ ؛توجه محيا حليم أحتم أن إلا محا يبمعم ولا 

انمثمدا م يبت رند لا يف الإصلأب. سوئ ين مصي الإ*ام 
ديلمن د لا ،كان الحديثت اسلة الميوسة نمى اكمير متهج إتحراف 

.صوايآ أم 

ادادامءض اداكولكم اليري يار'معإرمم ايدل ءل 
مدأد الالدمي مم إر ثالرجدع اُ ايامحن اردر،ن س مرمم 
المر.ذا م الممرين أوضرمحم.ن ممي أدائن للب 

بمصس نتص أد صص ب محها مدالديل؛كل سا أن احسب لا 
1 إنان ٠ وامحعه كون إل ذا ليرجع ايوام   I Iالإسايت؛لاأما زد
تسمأنول لا شم لتا يخرج ■ض تلامحها بكن امد،ة داما طرضها 
شم،لأتمكا ُقخرج هل ممن ممر أثل لم 1ن دلكن كلها احمد• 

ؤيتومالصرابمأ ياملدب محححة عرمحة يلغة الصرُء؛سث متدل؛ات 
٠الضم م الصمح اللف قواعد عر 

.وتمرإر الإملأ.4ٍ معود ين مصي الإمام تدعوجامعة أن اقمح 
الغنممؤتمر وما مدا مثل إر السائقة وم الكريم للقرآن النقم 

.؛؛عد متا الإملأم 

المعروفضانميض علماء ٠ حم؛ ٠ المزمر مدا إر يدر 
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«للامحاص

ااضأ;ة.دولالآيات ارلآ:
JU ، ; الأحاديث دلل.

الأعلام.ديل ; ئا؛ا 
المراجعدلل ت داما 

\سأووأالرثاثق دلل ت حامأ 
ميات.٠٠Jادلل : صائما 
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٧٦، ٤٢٠،

٢٩ ٠ ١١١

٤١٣، ١٣٣٧، ٦١٩، ٠٣٤

يوسف

 ٣٠٩، ١ ٠ ١ ،  ٠٦،  ٨٢،  ٧٠٩،  ٧٦،  ٤٢٠،  ٤١٣، ٣٠، ٢

٢٤١، ١٠٤،

الرعد

٣٠ ١١، ٠٣

إبراهمم
٥٢٧،  ٤٨،  ٤٢٢،  ٣٨

الحجر

 ٢٧،  ٦٤٨،  ٠٩٦،  ٢٦،  ٢٤٠،  ٢٢،  ٧٤٠،  ٤١٦،  ٢٠، ٩ ،

٧٢٠،  ٧٤،  ٠٩٦،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٦٤٨،  ٦٣١،  ٠٩٦

المحل
 ٤٨٣، ٣٩،  ٣٠،  ٤٨٣،  ٢٤،  ٢٨٦،  ١٢،  ٣٠، ١ ١ ،  ٤٣٢، ٢ ،

٦٤،  ٣٣٤،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ١٦،  ٤٤،  ٣٧٠،  ٣٦١،  ٧٣٤،  ٤٣ ،

٣٢٧،  ٧٩،  ٦١٢،  ٧٨،  ٣٠،  ٦٩،  ٤٨١،  ٤٨٠،  ٦٨،  ٣٣٤ ،

٦١٨، ١ ٠ ٢ ،  ٢٣٣، ١ ٠ ١ ،  ٢٦٠،  ٢٤٦،  ٨٩،  ٤٨٣،  ٨٢ ،

٣٤٣،  ١٢٨، ٧٠٦،  ١١١،  ٤٨٤،  ٤١٣،  ١٠٣

الأمراء
٣٦،  ٤١٨،  ٢٩،  ٦٦٢،  ٦٠، ١ ٠ ،  ٦٦٢،  ٦٠، ٩ ،  ٠٨٤،  ١ ،

٢٤٤،  ٧٩،  ٤٨٢،  ٧٠،  ٠٨٠،  ٠٤٦،  ٠٩،  ٣٠٩،  ٢٠٣،  ٣٠ ،

٤٦٥،  ٨٨،  ٢٠٣،  ٣٨،  ٨٠

الكهف

٠٠، ٢٧٠، ٨٩، ٤٧٠٣٣، ٤٠٠٣٤، ٢٩، ٤٦٢، ١٣،

٧٩٨، ١٠٤، ١٠٣، ٦٤٨، ٦٣٣،

٧١٠،  ٧٠٩،  ٠٧،  ٧٠٧،  ٠٣،  ٦١٨،  ١٧

طه

 ٤٠٠،  ١١٨، ٣٩٩،  ١١٤،  ٤١٣،  ١١٣، ٠٧، ٠

٨٢٢





٣٦٠،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢١،  ٣١، ٨ ،  ٠٩٤، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ ،

٢٦٣، ٠٠، ٢٤٠، ٤٦

لقمان

٣٠٧، ٢١، ٣٤٠، ١٣، ٢٧٧، ١٠

٧ ، A ،٥٣٣،  ١٣،  ٧٠٩،  ٧٠٦،  ٦١٨،  ١١،  ٠٩٧ .

الأحزاب
 ،٢٤٤،  ٠٠،  ٤٩١،  ٤٠، ٠٣٣، ٣٨، ٩٢٤٠

٥٩ ٠ ٤١٤، ٢٤١، ٢٨، ٦٣٢، ١٣، ١،

فاطر
٠٢٠،  ٤٣،  ٣٦،  ٢٨،  ٧١١، ١٠، ٢٤٠، ٩ ،  ٦١٧،  ١

٢٧٧، ٤ ٠ ،  ٣٩،  ٢٧٨،  ٢٧٧،  ٣٨،  ٤٨٣،  ١٧

الصافات

٤٨١، ١٠٢، ٠٣٩، ٠٩،  ٩٦، ٠٩، ٩٠، ٦٤٤، ٦٠

٣٠، ٢٩، ٧١٠، ٧١٤، ١٢

٦٠٧، ٦٠٤،  ٠٣، ٧٠٦،  ٣٠،  ٤٢،  ٤١٣، ٢٨، ٢٧، ٠٣٤، ٧ ،
٦١٩،  ٧٣، ٦١٨، ٢٠٧، ٦٨،  ٤٢٢، ٦٧، ٦٠٩

٤٨،  ٣١،  ٠٣٤،  ١٧،  ٦١٩، ٧ ،

فهلت

٤،٢٧٧، ٤٤،٦١٩،٣٠ه١١،٤١٣،٣ ،٨٠٣،٢٦،٧٤٣،٤،

٤١٣

٨٢٤



الشورى
 ،٤٧٩، ٠١، ٣٩٤،٢١،٤١٣،٧، ٠٦١٧،

٦١٩،٧٧4٧١١،٣٣،٣٠٧،٢٥،٢٤،٢٣،٤٢،ه٤١٣،٣

الجاثة

٣٠،  ١٣

الاحقاف

٤١٣، ١٢

محمد

٣١، ٢٤، ٠١٦، ٠١٢، ١٨

اكبح
٣٤٤، ٣٤٣، ٢٦، ٠٨، ١٠،

 ٤٢٠،  ٠٤٠  ٧٤٢،  ٤٠٤،  ٣٠،  ٦٢٩،  ١٧،  ٢٦٨،  ٢٦١، ٦

,ء,..,,.,..,صءء. ٌر.
،٤٦٠ام، ؛م، ، ٤٦٠، ٣٣

النجم
٣٧٢،  ٢٣،  ٢٠۴،  ١٨،  ٤٨٩، ه ،  ٤٧٩، ٤ 

القمر
٠٣،  ٤٩،  ٠٤٦، ٢ ،  ٠٨٨،  ٠٨٦،  ٠٧٩،  ١۴  ٠٧١ ،  ٠٠،  ٠٥٤

٣، ٦٣١، ١٠۴ ،٦٣٣، ٧٤

٨٢٠



الواقة
 ٠٢٩، ٤

الحيي

٥٤١، ٢٢

المجادلة

٩ ،٣٩٩ ،٣٦ ، ٦١١•١١ ،٢٢ ،٧

ش،.،
الم،،

 ٤٨٢، ٨

الجمعة

 ٣٢، ٩

٤٨٣،  ١٢،  ٧،٥١٢،  ٦٦٢، ٠٨، ٢

اكحريم
 ٦٤٨، ٦

اسمث،

 ١٣،  ٢٨٦، ١ ٠ ،  ٢٥٨، ٧ ،  ٢٠٦، ٠ ،  ٣١، ٤ ،  ٢٧٩،  ٣١، ٣

٢٩٦، ١٦، ٢٤٤

التلم
٢٩٧، ٤٨، ٤٨٣، ١٥

الحاقة

٦٢٠، ٥٣٠، ١٧،؛مآْ،،ا،خ؟ه، ما، ٩٣٣١، 

١٩،  ١٨،  ١٧،  ٣٠٩،  ٢٧٨،  ١٦،  ٣٠٩،  ١٥،  ٤٠٠،  ١٤

٣٩٧، ٢٣، ٣٠٩٠٢٠
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ؤبمالمعله الله صل الد رصول عهد عل النم انشق 
٠٧٩ثغتئن 

٥٨٣،  ٠٨٢^,علء٠درسملادصلاهطهوملمزمحزمح 
رمولاهصلاهم٠ويمكارمض

٥٨٠سالت 

٣٤٠. .........الآةلامكشقذسعلاكاسوتاترا 
٢٩٠. ......^مقجمببمهكمحسسمرامماجم. 

٠.الد. ايات واكصايتانس الثمس إن  ٠ ١  ١٥٨٠ .. ٠ .. .١
٦٤١. .........إذالتجلانبجرىسالأنسانءرىانمم 

٥٨٠،  ٥٧٩. .....رصلاهصلاهد4ومالم 
٢٦٥ب ؤؤ.^^صفالآصلصويواب.

آةمتم أن يبملم عيه اه محل ا،د يبمول الوا مكة اعل إذ 
٥٨٠النم انئماق فأرامم 

٠٦٤ ١ . حوله حهل. الجى إذدبم"ولاادملاهمهولحاليلة 
٦٣لثكمص؛رونرتكم 

٣٨٣. ٠ . ....... .ب...لثمابم؛تلآغممكارمالآبق.
٠٦١، ٥٦٠كاناراJيأوسهوحءا إنما 

٦٤٠تم فتها ّهر؛ له كانت ؛نه 
٣٦١ضضانءلانيحالاو»اث4ومبءام 

٣١٣. . ٠ ٠ . ١ ١ ؤ ١ . . ^نيواهُاجمتكمرمةولألرمةدص 
ياالرز الوحي من وسلم عليه الد ادمحل رصول أرومادكاءيه 

٤٨١الرم المالخةفي 

U

٣١٠؛ ٠ ء ٠ ؤ ٠ . ١ . ٠ ٠ . . ؤ . . . دمامولوآيةصاءن  ٠٣١٤
،١٧، ١٦. .........دينحكم؟تال،خاب،اهتالفإنلمنم؟ 

٢٤٨ ٠٣٦

٨٣٠







٣٤٠. ...........الكوثرموسنموبيمطوابمة 
ل

٣٩٧لأممعءناإلأس 
٠١٦، ٣٠٢. ٠ . ٠ . . ٠ . ضمالاصحممملأعاكسسسلم-آا. 

٠٢٣

٠١٦. .........اصبمصكانشتان ^سال
٧٤٨. ........ ........لأتكت؛واسص1مراكران 

٣٤٣. ..•.•••••••دلأسمد د.م،لسبركوع لأخم.في 
٣٤٣. ............لأياغانمردرجاكنصدع 

٣٨.' . . ٠ . ٠ . . . . . ٠ . . . لأيزالالاسبمآترن^،قال 
٦٦١• •••••••••••لأيزفالزانيجميزلوهوخمسرلأ•

٢٩٠. . . . . شسظرواطذامماو«سمل< 
٦٣٤. ....لكمكلعظمذكرامماشّ.

٣٤٤ضاشضولح(البئلابمضنمر 
٦٠. ...........ضجبم(م,مسبم،بابواه.

٣٧•ااّكرممير،سهمام 
...... .٧٦٦

٦٤. .........طسنيآدمصلود1لأبم.سإسأ.
٣٤٣ممصلواانماصضسض,انيخر 

٠٣٤١ .٠ ؤ .اسنىسالآهللأاضطسداكر 
٣٤٣. .........سنمان.كوناكرمانسدقاه.

١٧س؛الفيالترانشرَ 
٣٩٠. ...........•نلمبذهصاساءوام.

٠٣٠٧ . . ٠ ٠ . ٠ . . ّ . ؛ ّ . ١ سعمءلءااناءاوهواصحابي. 
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ن

٢٠٢

٢٠٢م،ءنمذيئبسابعدم 

٣٤٤. ..........والز.ِهملكوةابللأالخإلأاه.
٣٧

٠١٤ ١ . ......... وم|كفاءالأنيعصةشمموه 

ي

٢٨٩.. ......ئلواسربماوماصااسل 
٠٦٠٧ ؛ ٠ .ء٠ لاسألأإنربماوسئنبتموسألأ 

٤٨٠. ....... ......؟ يارمحولاهتمفاسكاترحي 
٦٠٤عمجسادارمنلكن 

٦٠٧

٦٨٠بمرواولأنمروا 

٦٩٩•- ••••••••••بثّلصينمربمابتلبلنم 

٤٨٧

٦٠٠ ،

٦٦١

٨٣٤









١٠٠،  ١٣٣: عرايي اجمد 
٦٠٨ .

٠٤ ت المقريزي علي ثن احد 
٤٢الخثاب؛ عسى ين احمد 
٧٥٦جمال؛ محمد احمد 

٢٠٨ت المراض ممطقى احمد 
٢١٧ ٢١٥ ٢١١ ٢٠٩

٢٥١ ٢٤٥ ٢٤٤ ٢٢٠

٣١٧ ٢٧٨ ٢٥٩ ٢٥٢

٣٢٧ ٣٢٤ ٣٢٣ ٣١٨

٣٣٩ ٣٣٨ ٣٣١ ٣٣٠

٣٥٣ ۴٤٤ ٣٤٢ ٣٤١

٣٨٧ ٣٧٥ ٣٧٤ ٣٥٤

٤٠٩ ٤٠٧ ٤٠٦ ٣٩٧

٥٨٤ ٥٢٨ ٤٥٨ ٤٥٦

٦٠٥ ٥٩٢ ٥٩١ ٥٨٩

٦٢٨ ٦٢٤ ٦٢٢ ٦١٠

٦٦١ ٦٤٤ ٦٤٣ ٦٣٧

٦٨٠ ٦٧٤ ٦٧٣ ٦٦٦

٧٣٢ ٧١٥ ٧٠٨ ٦٩٤

؛الظمةمغلهر احمد 
٧٦٧: الاخشد 

اللامعليه ر إدريس 
٧١٠، ٧٠٦

٠٠١: مونتيه إدوار 

، ٨٥ت اسحاق ائب 

٣٢٧

٦٠بشرت ثن إمحاق 
،١٣٩، ١٣٧طير: إدأق 

١١٨: إسرانل 
٢٠٨ت دوُاس الامكندر 
،٣٠٨الملام( )عليه إسماعيل 
٧٤٠، ٧٣٩، ٤٤٧

٧٤٦; أدعم إسماعيل 
،٩٢، ٩١؛ ياشا إسماعيل 

٦٠٨، ١٤٥، ١٣٠، ١١٠

المليالرحمن عبد بن إماعيل 
٣٢٠، ٦١، ٢٣

٧١٦بمفر: ين الأموي 
٦٩٣حضير: ين اسيد 

٠٧: وائل ثن بكر أءثس 
٥٨١الأعمش: 

٦٧٢: علي الأمر 
،١٦٦، ١٦٥الحولي: امض 

٧٤٣،  ٤٤٩إلى  ٤٤٤،  ٢٣٩
٥٠٦: الصلت اأي ين امة 
. ٢٤٣حلم، ين امة 

٣٧٩،  ١٣٢: الأناثى 
١١١: اهرمر انستاس 

،٢٩٠، ٤٠: مالك ين انس 
٥٨٦، ٥٨١، ٥٨٠، ٣٤٤،

٨٣٨



إر ١٨٨،  ١٦٦: الجندي أنور 
٢٠٤ ، ٢٠٢ ، ٢٠١ ١٩٦ ،

٤٤٢ ،٣٠٢ ، ٢٨٧ ٢٠٠ ،

٧٩٩ ، ٧٩٦ ، ٧٨٣ ،٠١٠

٨٠٤

٣٢٧ •آدم ما  نبّ 
٧٧١ '•امحراير 

٠ ٠٠

٦٤٠ :شلس يا 
٨٠٦ :يانيرث 

٠٠٧: يحيرا 

٣٨ ، ٣٣ ، ٢١ :البخاري 
٢٠٢ ٢٠٠ ، ٢٤٨ ، ٦٤ ،

٣٣١ ٣١٦ ، محاإل ٣١٣

٣٤٤ ،٣٤٠ ، ٣٣٤ ،٣٢٤

٣٠٠ ، ٣٤٩ ، ٣٤٧ ٣٤٦ ،

٤٨٧ ، ٤٨١ ، ٣٠٠ ٣٠٢ ،

٠٦١ ، ٠٢٣ ، ٠١٦ ٠١٠ ،

٦١٦ ،٦٠٧، ٠٨٠ ٠٧٩ ،

٦٤٧ ، ٦٤٦ ، ٦٤٢ ،٦٤١

٧١٢ ، ٦٨٦ ، ٦٨٥ ٦٥٧ ،

٧٦٦ ،٧٦١ ، ٧٠١ ٧٤٩ ،

٧٩٠ ، ٧٧٨ ، ٧٧٧ ٧٧٣ ،

٨١٠.

١٢٧الزمان بديع 
١٤٦

•١ ٠ ٩ ت يراون 
٧٦: بربمان 

٦٠٧، ٦٠الثزار: 
، ٢٧٠; بالمس 
،١١٧، ١١٤، ٩٢بلتن: 
٧٨٦، ٧٦٠، ٦٠٨، ١٠٠،

٨٠٧

• ٠٣٨ت بومحر 

٤٦٦ت البوصيري 
. ٧١٢': بجرزادة 

٧٨٧: اليضاوى 

،١٠٠٠، ٢٦٠، ١٠٨المهتي: 
٦٤٠، ٠٨١، ١٠٤٧

ت

،١٧، ١٦، ١٤الترمدي: 
٢٦٠، ٢٤٨، ٧٠، ١٠٧،

٣٤١، ٦٠٤٠، ٢٠٦٠٤، ٦٠٢٤،

٤٨١، ٣٦٦، ٣٠٤، ٣٤٤،

٠٨٣،  ٠٨٠،  ٠٧٩،  ٤٨٧ ،

٦٨٦، ٦٤٠، ٦٣٤، ٦١٦،

٧٦٦

١٩٠، ١٨٨، ١١٠آدمز: تشارلز 
٠١٧، ٣١۴الداري: تمم 

، ١٣١،  ٩٢، ٨١:باشا تونغ، 

٤٤٨، ٤٤٣الحكيم: تونق 

٨٣٩









،٣٠٠، ١٤٠: دناملمان 

٠٦٨، ١٠٠٦

١٤٠: فرنجي4 سليمان 

٠٨٢كير: ين مليمان 

٩٤انمجرري: سلم 
١١٢، ٩٤ماش: ملم 
٦٤، ٠٠: جناوب بن سمره 

إر ٧٤٩: بكر ابر صالح اليد 
٧٠٢

ا ١٤٠،  ٣٤،  ١٠: قطب صيد 

٣٠٣، ٣٠٢، ٢٨٣، ٢٨٠،

٧٨٣، ٧٢٨، ٧٢٧، ٦٧٠،

٨١٣، ٧٩٤

أنيبن الرحمن )تمد السءوءر، 
، ٢٨الم  ٢٣،  ١٦: بكر( 

٢٢٤، ٢٢٣، ٦٧، ٦٦،

٢٦٦،  ٢٦٠،  ٢٣٢،  ٢٣١ ،

٣٢١، ٣١٣، ٢٩٤، ٢٦٧،

٠١٣، ٣٠٤، ٣٥٢، ٣٤٥،

٧٨٧،  ٠٢٤

ش

، ٢٣٣،  ٢٢٣،  ١٢٩; الشاطئ 
٣٣٣،  ٢٦٩إلى  ٢٦٧،  ٢٤٩
٤٢٧، ٤٢٦، ٣٣٦إر 

،٣٣٠، ٣١٠، ٣١٤الناسي: 
٤٢٢، ٣٦٨، ٣٦٣، ٣٦١،

٤٢٩ ،٦٤٧،.ه٤٣٨،٤٦،

٨١٢

٤٣٠: الشرنلالي 
١١٤: حسن الريف 
. ٠٨،  ٠٦: المرتضي الشريف 

٣٠١، ١٧اساج: ن شب 
٢٠: الثمي 
،١١٠، ١٠٧: أرملان شكيب 

١٨٠، ١٨٢، ١٨١، ١١٣،

٢٣الدمى: الدين ممس 
١٣٧ميال: شمعرن 

،٣٤٠(علي بن محمد ) الشركاتي 
٥٩١، ٠٨٨، ٣٦٢، ٣٦١،

٦٨٤، ٦٦٨، ٦٠٧، ٦٠٤-

٧٠، ٦٨٦ ٧٠٦، ٧٠٢، ٠،

٨١٣، ٧١٤

٣٦٦: الف؛ترحي احمد الدين صهار_، 
،٦٢الألومي: الدين شهاب 

٨١٣، ٤٢٧، ٣٠٤، ٢٩٠

، ٤٠،  ٤٣،  ٣٩: الشهرمتاتي 
٠٤، ٠١، ٠٠، ٤٧

١١٣، ٩١، ٧٨:علي شير 

م،

٢٨٢: المالح بر 
٣٩: عنل بن صيغ 

٨٤۴



٧٦٩: زغلول صنا 
٦٠٨: انمادق 

:الاصي الدثن صلاح 

ض

٦١انمحاك: 

٣٨م\لي: 
٠٠الد: عبيد ين طلحت 

، ٢٨٠،  ٢٧٤: جوري طنطاوي 
٧٣٠،  ٧٣٤،  ٧٣٣ ،

، ٧٣٩،  ٤٤٧،  ٤٤٣: حض طه 
٧٨٢،  ٧٦٨،  ٧٤٨،  ٧٤٨ ،

٧٨٠،  ٧٨٣

ظ

اكهارى:اكماتي رد ٠^ 
٢٦٣،  ٣٦٢،  ٣٠٩

ع

،٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٢عانثة: 

٤٨١، ٤٨٠، ٣٠١، ٣٠٠،

٦٩٣،  ٦٨٧،  ٦٨٦،

٢٤٠،  ٢٣٩: الرحمن عد عانثة 
١٠٧زعتر: عائل 

١٣٧: تراب أبي عارف 
٣٨٣; صر بن. َ

٧٩٨، ١٩٨، ١٣٢:الثاني صاس 
، ١٢٦: العقاد محمود عباس 
٠٦٠، ٢٠٣، ٢٨١، ٢٠١،
٧٧٣

١٩٠،  ١٩٤: عويس الحليم عبئ 
٣٠٤، ٣٤٧حميد: بن همد 

٢٠٤: باديس بن الحميد همد 
،١٠٧، ٨٣الثاني: الحميد همد 

٨٠٠، ٧٩٢

، ٧٨،  ٧٠: الراسي الرحمن مد 
١٣٤، ١٠٠، ٩٢، ٨١

٨١٣: معدي بن الرحمن همد 
، ٢٩٩: تامم بن الرحمن بد 

٤٨٧، ٣٣٠، ٣١٤، ٣٠١.

١٨٠; الكواكمر الرحمن تمد 
٢٨٠: نوغل الرزاق تمد، 
١٦ : هارون اللام;. تمل 
٤ ٢٧: البخاري احمد العزيز همد 
،٢٧٣امماصل: العزيز همد 

٧٣٠، ٢٧٤

٢٠٤الثعالبي: العزيز همد 
، ١٨٤: حاؤيثى العزيز تمد 

،٢٠٠إلى  ٢٠١، ١٨٠
٢٩١، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٢٠،

٠٠٢، ٣٧٠، ٣١٨، ٢٩٢،

٨٤؛



ال ٦٧١ي  ٠٦٠، ٠٠٩
٦٧٤

،٧٧٠; اشا يهس الزيز عد 
٧٠٧

Iالسالمان المحمل المزين صد 
٦٢٠

٣٨٣مروان الزيز عد 
،١٠٩، ٨٢: شاءالمقلم عبد 

٣٩٨

،١٢; غد■ ابر الفتاح صد 
٨٠١، ٧٠٦، ٧٠٢، ٠١٤

٣٩; الدوس أحد بن القاهر صد 
٣٤٧: الارناووط القاض مد 
، ٨٩،  ٨٦ت المغربي القاهر صد 

١١٢ ، مح،إل ١٠٩، ١٠٧

محاإل ،٢٠٠، ١٧٢ ١٢٣

٢٠٦ ، ،٢٤٤، ٢٤٠، ٢٠٨

٢٧٩ ، ٢٧٨، ٣٠٨، ال،
٣٢٧ ، ،٣٠٢، ٢٩٧، ٢٩٦

،٣٤٤ ،٣٤٣، ٣٣١، ٣٢٨

٣٩٨ ، ،٣٩٧،  ٣٦٩ ، ٣٠٠

٠٣٠ ، ،٠٢٨، ٠٢٠، ٠٢٤

٦٣٩ ، ،٦٣٨،  ٦٢١ ، ٠٣١

، ٧٩٤ ٧٢٨

٢٣٩: الجرجاني، الناعر عد 
٤٠: ص أيي، بن الله عد 
٣١٨، ٢٠سلام: بن اه صد

، ٢٠،  ١٧: تماس بن الله صد 
٢٢٦، ٤٠، ٢٦، ٢٣،

٣٢٧، ٣٢٤، ٣٢٢، ٢٩٠،

٠٧٩، ٠٢٠، ٤١٧، ٣٤٠،

الى ٦٤٠، ٠٩١، ٠٨١
٧٢٤، ٦٤٧

٦١٤، ٠٩٩علوان: اث صد 

،٢٠١، ٤٠عمرت بن اه عد 
٣٨٤، ٣٨٣، ٢٩٠، ٢٠٢،

٧٠٠، ٦٩٤، ٠٨١، ٠٨٠.

؛ايام، بن عمرو بن الد عد 
٣١٠، ٦٠، ١٩

١٠٠: ندم اه عبد 
٢٧: المارك بن اث صد 
، ٢٢٣: ثحاته سوئ اد صد 

٣٠٤، ٢٣٣

، ١٧،  ١٤: عود مبن اث ب
٠٢٦٦، ٢٦٠، ٦٤، ٢٠

•٠٨١، ٠٧٩، ٣٩٠، ٣٤

،٦٣٤، ٠٩١ ٠٠٨٣الى 
٦٤٧، ٦٤٠

:المراعي ممعلنى اه صد 
٠١٠، ٣٧٧، ٢٠٩، ١٩١

، ١٣٢: المعيدي الممال صد 
٠١٠، ٣٧٧، ١٩١، ١٨٩،

٧٠٧،  ٦٨٠

١٩٨: مليم الجيد عد 













٠٠٧ ، ،٤٩٩ ، ،٤٩٧ ٤٩٦ ١٨٣ ، الوش;عباو بن محمد 

، ٠٢٧إل  ٠٢٣، ٠١١إل  ٠٠٩ ١٨٠

،٠٠٠ ، ٠٣٨لص  ،٠٣٦ ٠٣١ ٧٠ ، ،٧٠، ١٠ءبد0 •و«سد 

٠٠٩ ، ،٠٠٨ ، ،٠٠٦ ٥٠١ ،٩١ ٨٠، ٨٤، ٨١، ٧٦،

، ٠٧٤إل  ٠٧٢ ،٠٦٨ ، ٠٦٧ ١٢٣ ، ١١٠ ، ١.٠ ،٩ْ،٩٢

إل ٦٠٧، ٦٠٠، ٦٧٨إل  ٦٧٦ ١٣٨ ، الم ١۴٢، ١٢٧ال 
إل ٦٢ ٠،  ٦١٣ ،٦١١ ، ٦٠٩ ١٦٠ ، ، ١٠٠،  ١٠٣إل  ١٤١

٦٧٦ ، إل ٦٧٤ ،٦٠٨ ٦٣٠ ، ١٧٣ ١٧١الى  ١٦٠، ١٦١
٦٩٢ ، ،٦٨٩ ، ،٦٨٠ ٦٧٨ ، ١٨٤ ١٨٢،  ١٨١،  ١٧٧إل 

،٧١٢ ،٧٠٨ار ،٧٠٤ ٦٩٤ ا،هاأ '٠٨إل  ٢٠٠، ١٨٩ار 
إل ٧٢٣،  ٧١٧ إلمحا ٧١٠ ٢٢٨ ، إل ٢٢٠، ٢١٩إل 

،٧٤٢ ، ٧٣٤ ، ،٧٢٨ ٧٢٠ ،٢٤٠ ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣،

٧٠٠ ، ،٧٤٩ ، ،٧٤٠ ٧٤٣ ٢٠٠ ، الى ٢٤٨،  ٢٤٣،  ٢٤٢
٧٠٧ ، ،٧٠٠ ، ،٧٠٣ ٧٠٢ ٢٧٢ ، ، ٢٠٩الى  ٢٠٠،  ٢٠٢
٧٦٨ ، ،٧٦٠ ، ،٧٦٠ ٧٠٨ ٢٨٨ ، ٢٨٧، ٢٧٦، ٢٧٠،

٧٧٩ ، ،٧٧٨ ، ،٧٧٢ ٧٦٩ الى٢ ٣٠، ٢٩٤، ٢٩٣ ٠٢، ٠'

،٧٠٩١ ،٧٨٩إلى  ،٧٨٠ .٧٨٣ ٣٣٠ ، ٣٢٨، ٣١٧، ٣٠٧،

الى ٣٤٠، ٣٤٠\و  ٣٣٨
٣٦٨، ٣٠١، ٣٤٩، ٣٤٧،

إلى ٣٧٦، ٣٧٤إلس  ٣٧٠
٣٩٠، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٧٩،

٣٩٩، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩١،

٤٢٦، ٤١٩، ٤٠٤، ٤٠٢،

٤٠٢، ٤٥٠ ٤٤٨

٤٦٧،  ٤٦٤إلى  ٤٠٧،  ٤٠٤إل 
،٤٩٤إل  ٤٨٦، ٤٧٠إل 

٨٩٧^٨٠٤، ٨٠١إل  ٧٩٤
٢٢: الخليجؤعجاج يسد 

٧٦٩،  ٧٦٧: ِ نحف محمد 
٧٧١ال 
١٨٠؛ ياشا٠^، محمد 
٧٩٢، ١٢٦محمد 

.'١٣٨،  ٨٠ت ععارء محمد 

،،مهااها، ١٠٠، ١٤٠

٦٧٨،  ٦٧٦،  ١٦٨،  ١٦٦ ،



٨٠٠، ٧٦٨، ٧٦٠

١٧٠ت عاشور ؛ن الفاصل محمد 
٨٤ت يرد محمد 

١٩٤،  ١٨٤: وجدي فريد محمد 
،٢٨٩، ٢٠٤، ١٩٨ال 

٤٠٩، ١٠٩٢، ٢٩٢، ٢٩٠،

٤٢٠، ٤٢٤، ٤٢٠، ٤١٧،

،٤٦٢، ٤٣٣إلى  ٤٣٠
إلى ٠٣٦، ٤٩٩إلم  ٤٩٤
٠٦٢،  ٠٠٦٠  ٥٤٨،  ٥٣٩ ،

،٠٧٧، ٠٦٧إلى  ٠٦٤
،٦١۴، ٦٠٠إلى  ٦٠١
،٦١٣، ٦٣٨إلى  ٦۴٠
٧٧٧، ٧٢٢، ٧١٨، ٧١٦

١٤٣ ت البخاري الفضل بن محمد 
٣٢: تطب مصي 
٤١ ت الغرنلي كب بن محمد 
٨٠٠لطفي محمد 
٢٨٣ت الثعراوي متولي محمد 
، ٩٣،  ٦٨; حين محمد محمد 

١٨٦، ١١٤، ١١٣، ١٠٨،

٧٨٢، ٢٩٤، ٢٠٤، ٢٠٣،

٨٠٠، ٧٩٩، ٧٨٧، ٧٨٠،

٢٢٢؛ حجازي محمود محمد 
;الحميد عبد الدين مم محمد 
٢٣

،٧٨، ٧٠ت المخزومي محمد 
١ ٠ ٠ ، ٩ ٠ ،  ٨٦،  ٨٠،  ٨٣،

٢٧٠، ٢٧٣، ١١٣، ١٠٤ 4

٤٠٠، ٣٧٠، ٣٦٩

،٧٠المراعي: ممطفى محمد 
،١٩٨، ١٩٣إلى  ١٨٨
٢٧٠، ٢٠٧، ٢٤٠، ٢٠٠،

٢٧٨،  ٢٧٧،  ٢٧٤،  ٢٧٣ ،

٣۴٣٧٠، ٣٤٣، ٣٤٢، ٨

،٤١٧، ٣٨٦، ٣٧٧الى 
، ٤٣٢،  ٤٣٠إلى  ٤٢٢
٠١٠، ٤٦٦، ٤٣٨، ٤٣٧،

٧٣٠، ٧٠٠، ٠٠٧، ٠٤٠،

٧٧٩،  ٧٧٨،  ٧٤٠ ،

، ٢٨٩: الألباني الدين ناصر محمد 
٣٦٧

٠٩٣،٩١ح٠ودابرر؛ه: ،٨٩،

٤٠٢، ٣٨١، ٢٤٦، ١٦٩،

٧٦٣،٧ه٠٢،٧هإلى  ٧٤٧
٣٣٦،٢٣، ٢٢شاكر: محمود 
،٢٠١الى  ١٩٨: يلتويت، محمود 

٢٠٠، ٢٣٧، ٢٣٠، ٢٢٨،

٢٧١،  ٢٠٨،  ٢٠٤،  ٢٠٣ ،

٣٧٤، ٣٤٢، ٣٣٨، ٣١٩،

٤٤٩،٤١٠ الى٣ه٤٠٩،٤،
٠٣٩،  ٠٢٧،  ٤٧٠،  ٤٦٧ ،

٨٠٢







؛ب بن صام 
تكنجر محنري 

١٠٠: مولأكو 

٤٢: الهض 

٠٩٣: الزحًر دب ٣٠٢

٦٦: الواثق 
I٢٨ الواحدى 

٤٣: عطا، بن واصل 
٣٠١، ٦٠وكح: 

٤٤٢، ٤١٦: جيغورد وليم 
٢٣٢،  ٢٢٣: الدثن ولي 

،١٦٩، ٢٠مه بن وعب 

٣٣٣، ٣٢١، ٣١٩، ٣١٨

٣٠٣،  ٣٢٦ار 

هم١١، ٠١٣: واجوج اجوج 
٠٨٢بمم_يى؛نسن: 

٣٠٩إ الملام عف ر يعقوب 
٦٦٨

^٢٣١! عتبةبن يعقوب 
'٣٠٨( اللام عليه ر يوصف 
١٧٩؛ إيش يومف 
١٩انمس؛ يوصف 
٢٤١ت القرصاوى يوصف 

١٦٠، ١٦١ت النهاُي يرمق 
٧٩١، ٧٨٧

٢٩٧اللام( )عله يونى 

٨٠٠









م ١٣٩٩الأول اسة وأما يرون الإرشاد- دار م،  ١٩٦٩م-  ١٣٨٨
•بتررن - الإسلاعى الكتب 

الثانةالفة العزيزإمماعل، عد : الحديث والطب الإسلام -  ٢٣
.بالقارةوالمقر- للطاعة المربين الكن  ٢١٩٥٩
الفةعبده، محي ; والدنية العالم •ع والصرانية سلام ار -  ٢٤
.٠.  ١٣٦٧انار دار الماسة، 

الحسي،رسول بن محمد الشريف ؛ الماعة لاشرامحل الإشاعة -  ٢٥
.بالفاعرة الحمي الشهد ومطبعة مكتبة الآخيرة، الفئة 

مممرالعارف دار رئة أبو محمود ت الحمدية المنة عل أصواء —  ٢٦
.م  ١٩٧٦الرابعة الطبعة 

وتطهيرالممحاريالإسراثيلية الأحاديث اح اكتق القرانية الأصواء -  ٢٧
.م  ١٩٧٤، الصناعية محرم مطاح شركة بكر، ابر صالح اليد ت مما 

مطيعة، الزمحشري الله جار ; والخطس، الواعفل الدمبق أطواق -  ٢٨
م.١  ٢٩٣بيروت - الفنون جعية 

الطعة، الرافعي صايق مصعلفى ; النبؤية والبلاضة القرآن -إعجاز  ٢٩
,ممر الكبرى التجارية الكتة م  ١۴٨٩الثامة 

-٠٠ ١٣٧٣سنة من الثانية الطبعة الزركل، خثرالدين : الأعلام -  ٣٠
.م  ١٣٧٨

ينمحي الدين نمى ت الرسلين سيد كتب عن الاثل؛ن إعلام — ٣ ١ 
,ه  ١٣٤٨دمشق والبدير— القدسي مكتبة الدمجشقي طولون 

وتعليقتقديم الحوذية، فم ابن : العالض رب عن الوسأن إعلام -  ٣٢
دارطبعة وأيضا  ١٣٨٨محرم الأزعرية الكليات مكتبة سعد وف الرؤ عبد طه 

•الوكيل الرمخ مد نجْيق الحديثة الكتب 
عماره،محمد وتحقيق جع ت عبده محمد -الأءمالالكامالةلإ٠ام ٣٣
.م  ١٩٧٨الأول الهلبعة بيروت - والشر للدراسات العربية الوّة 

محملوتحقيق جع ت الأفناق الدين لحمال الكاملة الأعمال -  ٣٤

٨٠٩



















محمدبن علي بن علي الدين صدر ت الطحاؤية العميد٠ شرح -  ١٣٠
ا|رياصررمكتبة ناكر، محمد أحمد تحقيق ، الحنفي الم ابي بن 

الرابعةالطعة بيروت ، الإملاعى المكتب، طعة راضا الرياض ، الحديثة 
الدينناصر محمد أحاديثها دحرج ، العلما، محن حماعة بتحقيق ه  ١١٣٩

احملالدين شهاب بن محمد ت المنير الكوكب، ثرح -  ١٣١
١٩ ٠٣م- ٢١٣١مم؛ لأول فر النقي، حامد محمد نحمق : الفتوحي 

القاهرةالمحهدية النة مطبعة م
الفضلأبي )ه( الممطني حقوق بتعريف الثغاء - ١٣٢

١٩٠•- م  ١٣٦٩الأخيرة الهلعة الأندلسي اليحصي موص بن عياض 
بممر.واولأس الحلي ص سض م، 

تحقيقت والكلامتتن الفلاسفة بين بيه محمد الشيخ - ١٣٣
-م  ١٩٠٨الأولى الطبعة العربية، الكتب إحياء دار دنيا ليان •وتقديم 
د. ١٣٧٧

الراعي،الرخا أبو جمع : الكتاب بانلأم المراعي الشخ -  ١٣٤
.م  ١٩٥٧م  ١٣٧٦الأولى الطبعة بالأزهر المنيرية اسعة 

سامي: الإنجليزي الإحتلأل من وموقفها المصرية الصحافة -  ١٣٠
.م  ١٣٨٨بالقاهرة العربي، الكتاب دار عزيز، 

صبيح،عالير محمد دمعلعة ءك؛~ة ت الخارى حتح ص -  ١٣٦
•ممر الأزعر 

العلبعةبيروت، الفكر— دار النووي, بشرح ملم صحيح ~  ١٣٧
م. ١٣٩٢الثانية 

الكتابدار العاشرة العلبعة أمين، احمد ت الإسلام صحى - ١٣٨
•وت بم ، الخرم، 

مهلبعةI صعد بن محمد الله عبد أبو الكبرى العلبقات -  ١٣٩
■ه-  ١٣٧٧بيروت صادر، دار يرون دار وائما ليدن  ١٣٣٢بريل 

٨٦٨







.الريبة الكتب إحياء دار تطب، صيد ; القرآن ظلال ش -  ١٦٣
جلالI امله أبيدوا الإسلام دمروا يقولون الغرب قادة -  ١٦٤

م. ١٣٩٠الثاب، اتجة العالم، 
الفيروزيعقوب محمد الدين مجد ت المحيط القاموس - ١٦٠

.القاعرء ، وشركاء الحلي ءو>اة ، آبائي 
اللهحلف احد محمد ; المعاصرء حياتنا ومشكلات القرأن ء  ١٦٦

.التاعرة المصرة، الآjجالو مكنة ، م  ١٩٦١^
الأنصار،دار ، حلمي مصطنؤر ت السلفي المنهج تواعد -  ١٦١^
م. ١٣٩٦الأولى الهلعة ، الهامحرْ 

عليبن محمد : والتقليد الإحماد أدلة ش المفيد القول ٠  ١٦٨
بمصروأولادء- الحلي الاJي ممعلفى م،  ١٣٤٧ستة محرم النوكاني 

الرحمنهمد تحقيق الكؤيت - القلم دار م  ١٣٩٦الأولى الهلعة وأيضا 
.الخالق عبد 

تالوُلي رمضان سعيد محي ؛ الكونية اليقينيان كبرى ء  ١٦٩
الفكر.دار م  ١٣٩٤الثالثة الطبعة 

لجوءر الأتاؤئل وعيون التنزيل حقاثق عن الكشاف -  ١٧٠
العربيالكتاب دار ، الزمخشرى عمر بن محمود الله حار ; التأؤيل 
.تاريخ بدون أفتاب انتشارات طبعة وأيضا م  ١٣٦٦بيروت 

المحملالعزيز عبد الواصعلية معاني عن الجلية الكواشف -  ١٧١
.القامرء ، العادة معلبعة م،  ١٣٩٠، الثانية العلبعة ٠ المالمان 

ابنللحاتفل الكشاف أحاديث تخرج »ي الشاق الكاف -  ١٧٢
.آتتاب انتثارات طبعة الكشاف، نمير صمن العقلاني حجر 

دارالجبري، المتعال عبد : الما حن الشهيد اغتيل لماذا -  ١٧٣
.٠-  ١٣٩٧الأولى الطبعة الإعتصام 

الإسلاعيالمكتب ت الصباغ محمد القرآن علوم ني لمحات -  ١٧٤
م. ١٣٩٤بيروت 

٨٧١





والمداعبالمقيدة ش الماجستير عر للحمول الإمحلامية سمد ين محمد 
.يالأّتنل مسحوبة ، م  ١٣٩٩الجامعي للعام العاصرة 
-— ٠  ١٣٠٣، وجدى نريد محمد والإسلام الدنية ء ١ ؛١٨ 

بمصر.الكيرى، التجارة المكنة ، م  ١٩٣٣
عدترجمة ، نهير جرك ؛ الإملاعي ير التغمداعب -  ١٨٨

.م  ١٩٠٠الخانجي مكنة 4 القاعرة الجار الحليم 
حربمحمد وتقديم ترجمة ; الحميد عد الألان المذكرات -  ١٨٩

.م  ٨١٩١^4 القاهرة 4 الأنصار دار المصيد عبد 
مكتبةمكل حين محي المصرية السياسة همي مذكرات ء  ١٩٠

.م  ١٩٠١المصرية الهمة 
دار4 الإسلامي الكتب حنبل بن احمد الإمام ند م- ١ ٩ ١ 

١٣١٣اكاثي جمادي اليمنية المعلبعة محلبعت عن مصورة 4 بيروت صادر 
٠١٣١^بمصر المعارف دار ءلب٠ة شاكر احمد تحقيق احمد ند موايضا ٠
ه

المقريعلي بن محمد بن أحمد ت المنير اح الصي-  ١٩٢
وأولادهالحلبي الباى مصعلفى معلبعة القا مصعلنى تصحيح 4 الفيومي 

.م  ١٣٦٩بممر 

.الشعب كتاب 4 وجدي فريد محمد ! الفر الصحف4 -  ١٩٣
القاريعلي ; الموضوع ااحدين4 معرفة في الممنوع -  ١٩٤

المطبوعاتمكتث4 4 غده أبو الفتاح عبد شيخنا تحقيق 4 الهروي 
٠٠ ١٣٩٨اكانية الطبعة وأيضا م  ١٣٨٩الأولى الطبعة حلب 4 الإسلامية 

.بيروت - الرسالة مؤسسة 

فيالأصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج -  ١٩٠
.ومكتبتها 4 اللفية الطبعة ، الحكمي احمد بن حافظ ; الوحيد 

اللمدار 4 الصالح صبص ; الإسلامية الشريعة معالم - ١٩٦
•م  ١٩٧٠الأيل الفة يردت للملأين، 

٨٧٣



.،،_  ١٣٨٦اك1كن قطب،اسة صد : الطريق ي ،مالم -  ١٩٧
الأولىالفة النعراوى، متولي محمد ت القرآن معجزة -  ١٩٨

.القارةالإسلامي المختار م،  ١٣٩٨
المكردار زرة، أبو محمد ت القرآن الك؛رى العجزة -  ١٩٩

•المربي 
العلةجمال، محمد احمد والكتاب المرين مع - ٢ ٠ ٠ 

بيروت.الفكر- دار م،  ١٣٩٤الثانية 
بنمحمل بن احمد بن الله عبد محمد ابي ت المغض - ٢ ٠ ١ 

مكنيةإسماعيل، شعبان والشيخ محيسن مالم محمد تصحيح ; قدامه 
•بالرياض الحديثة الرياض ومكشة ، بممر الجمهورية 

ماما تخريج ش الأسفار ر الأسفار حمل عن المغني - ٢٠٢
المراثي،الحض بن الرحم ءد ابي الدين زين ت الأحار من الإحتاء 
واولادهالحلي الا،ي مصطس مكنة للغزالي، الدض علوم إجماء صمن 

.م  ١٩٣٩م_  ١٣٠٨بمر، 
بناحمد بن محمد الدض سمس ت الضعفاء ر الغني -  ٢٠٣

•عتر الدين نور تحمتق الذمي عثمان 
المفةالأصفهاني لاراغب : القران م.ب و الفردان - ٢٠٤

.م  ١٣٢٤ستة بمصر الميمنة 

الطبعةبجروت الإرشاد دار ، لجندى ا انور ت وأدباء يفكرون  ٠٢٠٠
الأيل.
علىالمنتهرة الأحاديث من كثير بيان في الحنة المقاصد - ٢ ٠ ٦ 
بيروت- العلمية الكتب دار الخاوي، الرحس همد بن محمد الألسنة؛ 

تقديمالصديق محمد الله عبد وتعليق تصحح م  ١٣٩٩الأول الهلعة 
اللطيفج.عبد الوهاب عبد 

إسماعيلبن علي المن ابير ت الإسلأُتتن مقالات - ٢٠٧
١٣٨٩الثانية الطيعة الحميد، عيد الدين محي محمد تحقيق الأشعري، 

٨٧٤





ربايءالعالمين رب س والعالم والعلم الفل مف -  ٢١٨
رياضالحاج لماجها الإملأمة المكتة ا صرى مهطس : المرين 

م. ١٩٠٠_م  ١٣٦٩النيخ 
ينمحمد الله عبد أبي : الرجال نقد ني الاعتدال ميزان -  ٢١٩

،محروت - المعرية دار 4 البجاوي محمد علي تحقتق الدمي احمد 
. ٢١٩٦٣-م  ١٣٨٢الأولي الملمة 

4الأفغاتي معيد ; الأفغاني الدين جمال الميد الشرق نابغة -  ٢٢٠
م. ١٣٨٦م_  ١٩٦٧القاعرة المربي اعاتب دار 

الدار4 عرجون انماض محمد : القرآن ير لمم مهج نحو -  ٢٢١
م. ١٣٩٢الأولي الملمة ، جئ. للشر ااسمدة 

،الئاية الملعة رصا.، رشد محمد ! اسلق لاحتس. نداء .  ٢٢٢

.القاعرة المار يدار  ١٣٦٧
.الخفالوؤلي للغي مصعلغى : الطلرات -  ٢٢٣
;السلام عليه عيسى نزول ينكر من مزاعم »ي عابرة نفلرة -  ٢٢٤

.م  ١٩٤٣م_  ١٣٦٢الكوثري ناعي محمد 
4النحات احمد علي ; والدين المالم بين التملور ننلرية -  ٢٢٠

.القاعرةالخانجي مرة 
محمدالله عبئ أبي I الخواتر الحدي-ث4 من الخناثر -نقلم  ٢٢٦

.م  ١٣٢٨نة المب بماس ، المولرك الملمة ، الكثاتى 
اللهمد أبي ; الرسول أحاديث سرقة »ي الأصول نواير - ٢٢٧

•بيروت 4 صائر دار الترمذي الحكيم محاد 
على4 الخرنا»لي الأندلي حيان أبي : البحر من اياد الهر -  ٢٢٨

م. ١٣٩٨الثانية الملمة بيروت الغكر دار المحيط البحر هامش 
4رصا رميد محمد ت الدينية والأحرة الإملامية الوحي؛ -  ٢٢٩

.الماهرة ، المار دار ، م  ١٣٦٧الئالثة 
محمودمحمد ت الكريم المران في الموصومة الوحدة —  ٢٣٠

.الماعرة ، الحديثة الكتب دار ٠—  ١٣٩٠، حجازي 

٨٧٦





;المجلات 

•دمشق الإسلامي اكمدن ٠ ١ 

امف.أ-اامبي 

•بدمشق الربي اللمي المجمع مجلة - ٣ 
.القاهرة النار، مجلة - ٤ 

.القاهرة ، الهلال مجلة - ٠ 

سعودبن محمد الإمام جامعة الشريعة، كلية الشريعة، أصواء . ٦ 
.الراض الإسلامية، 

.القاهرة الأزهر، مجلة - ٧ 
.القاهرةالرسالة، مجلة ٨- 

المصرية.الأهرام جريئة ء ٩ 
.الكؤيت الإسلامي، الوعي مجلة - ١ * 
ممر.، المضلف مجلة - ١ ١ 

ممر.المخير، صباح مجلة - ١٢
صعردبن ممد الإمام جامعة الملم؛ ال،لالم، رسالة مجلة -  ١٣

.الرياض الإسلامية، 
.الكؤيتية الممع مجلة - ١ ٤ 
.الينانية الجمهور مجلة - ١ ٥ 
بيروتالإسلامي، النكر مجلة - ١ ٦ 

٨٧٨





الافغاتيالدين جمال إر اللقاتي إبرامم من حطاب 
١٢٢-١١٩...................منحرفةوأأفاءأ. حطيرة عبارات وفيه 

وموالافغاتي الدين جمال إلى عد0 محمد من خطاب . ..١٦، ١٠، ١٤، ١٣
١ ٠٩- ١  ٠٦. ..... فاتلهاعقيدة الطرفي إعادة توجب التي يالعارات مالي، 

وهوالافغاتي الدين جمال إلى عبل0 محملو من اخر .  ١٩،  ١٨،  ١٧
الإسلامية...العقيدة جادة عن الضالة المنحرفة الخءاJرة بالعبارات أيضامليء 

١٦٤- ١٦٢

٨٨-





٧٧فى|سانظن 
٧٨رحلاص 

٨٣العلي نثاد 
٨٠•|ؤلناتبم 
٠,تفسوء  ٠ ٠ ٠ ٠  ٠, ٠٠٠ ٠ ٠  ٠٠ ٠ ٠ ٨٦• ••■.....■ء...,,,٠ 

٩٠الماص نثاد 
٩٤المحني نثاطه 
٩٠الماصوني نقاد 

١٠٦وفاته 
١٠٨مليه وال1خاو حتيتته 

تءس محمد ت ثايأ 

٠وسه اسمه   ٠١٢٤

١٢٤ونشاته هولي* 
١٢٦المعلم المالح 
١٣٣المام المملح 
١٣٠المحني المملح 
١٣٦الأديان سن والتقرب الملح 
١٤٢النامي المملح 
١٤٢•••••••••••••.....■..............الاجتماعي المملح 
٤١ ٣ . .............••.......*•*■...•■•**•••■aهر، 

١٤٠>لفاته 
١٤٦لسافهرآراؤ« 

L ١٤٩.عليهيؤخذ . ١ ٠ ٠ ١

ترما ديي،د •حطي الميل ؛ تالثأ

٠.....به وناسمه  ١ ٠ ٠ ١  ١.١٧٠

١٧٢ونثاته مؤلم• 

٨٨٢



١٧٣الغزال •ع 
١٧٣

١٧٤'ُردتالرثش 
١٧٤.عالآسا;يرءد. 

١٧٠النمير لرص ، اللقاء ممر، ار رحلته 
١٧٦الخفير في مهجه 
١٧٦النار جريد؛ 

١١٧٧^ الإصلاح،
٠١٧٨عهاJالJءوثوالإرشاد 

١٧٩الأزير إصلاح 
١٧٩النار مية 

١٧٩الخياط ز
١٨١لغاته مؤ 

١٨١rطلبه 

:الرامر *مطمر *حمد ت نماسا 
١٨٨نثاته 

١٨٩. الغناء م
١٨٩

١٩•أعماله 

١٩٢الفر م ٩٠٠٠٠■ • ■ تمر• 
١٩٣.زلغاته 

١٩٣رفاته 

١٩٤وحدي فريد محمد ; حاما 
٠......محمودشلتوت ت محادصأ  ٠ ٠ ١٩٨...•...٠
٢٠١عبئالزيزجاؤض ; مائعا 

٠.............المغربي الغائر عد ت ثامنا  .ْ*أ....ا.........٠
٢٠٨. .......................المرام..ممعلر (حمد ت ناصعا 

٨٨٣










