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__اث|قاو|ة 
تمءع

الإملأس.

منمع وجولان صرلأت من الخضر للشيخ لكن ما - ٥ 
الشمال.أوذات اليمين ذات الحرية باب في ار المبهم انحرف 

يأصالو؛ه— غيرها تناول كما — القضية هد0 تناول كونه — ٦ 
إلنفما والجزالة؛ السلاسة بين فيه يجمع الذي الميز العربي 

يتناولممن كبرين بخلاف والإؤلرات، الإمتاع من بعيدة غاية 
عنفعليه غلب وند اليبهم امتأش حيث الفكرية؛ القضايا 

تحته.محنائل لا فيما الإسهاب وكثرة الممارسة، 
مدخل،خلال من سيكون الشأن هدا في الحدين، ؤإن نل.ا 
يلي!كما ودلك مباحث،، وثلاثة 

الحرية.مصعللح حول وقفة مدخل: 
إليه،الفلرة واختلاف المصهللح، هدا لمعى إيضاح وفيه 

ذللئج.ونحو دلالته، وتهلور 

لقضيةالتأصيل في الخضر الشيخ جهود الأول؛ المبحم، 
الحرية!

الخضر!الشيخ عند الحرية مفهوم الثاني؛ اتمبحم، 
مهلبان!وفيه 

الحرية.معالم الأول! المعلي، 
الحرية.أنوخ الثاني! اوطو_، 
الموصى!وحرية الحقة الحرية من موقفه الئالثج! المبحث، 









١ر -- اراثملة* حولؤ«_u؛؛ وتفة *يحل: 
-_ا] ٦١١]تتإر ■——

هدخل مه 

مJذإحاصعوقفع 

حسينالخضر محمد الشيخ موقف تفصلان في الدحول قبل 
منالمصطلح، هدا بيان على الوقوف يحن — الحرية قضية من 

مجرىوما دلالته، وتعلور إليه، الناس ونظرة مفهومه، حيث 
فيحضوره له رائج، ولفغل شائع، مصطلح فالحرية ذلك؛ مجرى 
والإعلام.والثقافة، الفلسفة، ميدان 

النفوس،تهواه — عاشور ابن العلامة يقول كما — لفظا تجد ولا 
المعظمهم أن مع _ فيه الحدين، س تزيد وتلماعه، وتهش 
®الحرية®.لفظ —مثل منه الراد مقدار يضبعل 

هذايسمعون من معغلم أن إلا العام التعلق دلك، سي—، وما 
فيمحملها يخف، محامل علئ يحملونه ؛< ينعلقون أو اللفغل، 

ينكرما عنده فيخمإ حرية؛ الوقاحة يحسسس، فالوثح نفوسهم؛ 
منفيجد إليها، صنيعه ينمي الفاك والجريء وقاحته، من الناس 

لدعوته،داعيه الحرية يعد الثورة ومحت، لجرأته، موعا ذلك، 
العقيدة.حر بأنه عليه الماقمين يدافع اعتقاده في والمفتون 

الحريةمعنئ س فهموا والأجراء والصناع العمال إن ثم 
أربابأموال على الاستيلاء إلئ للوصول تكتلاتهم استخدام 

العمل.



ص،يذءفيهيتإأصؤ

أيديهمإطلاق الحرية معي من الأموال سلب محتالو ومهم 
الخمار،وحيع المضارءاُت،، وحيل والاحتكارات،، الغش، ألوان في 

•غافلون وهم أموالهم الناس لب لذلائا؛ وأنماه 
الأملامت،معي علئ الحريه والمراهقايت، المراهقين بعض ومهم 
والمعلمين،والمرين الأمرة من الرعاة علئ والتمرد الأرعن، 

ناحية.س هذا الغالهلة. الخفهوماُت، س دلك، غير إلئ 

أومدنية، ملهلة من مسبد كل صار أحرئ ناحية وس 
للحرية.عدوا أوأمرية أودينية، أوقانونية، عسكرية، 

أحدلكل متغاه وغاية مأنوس، لخغل الحرية أن ترئ ونكدا 
منها.غرصه كان أيا لناس اس 

المعنئلهذا لله ®فيا ت يقول أن عاشور بابن حدا ما وهدا 
1ن؟االّحير عن به عدل وماذا المحن، س لخى ماذا الحسن 
فسءحمثاثتئ، مجالات، يأحد الحرية عن الحديث، ؤإن هذا 

والخبودية.الرق لمعنئ مضاد وأنه اللغوي، حذرها في 

فيعاشور لأبن والمساواة الحرية في المحمدية الدعوة أثر بحن، انظرت 
السادسالمجلد من والعاشر الناصع الجزء الإسلاميه٠، االهل.اية مجلة 
العصرفي العربية محاب مار ومقالات )م0ماه(، والأخر الأول ريع 

المعاصرة،الفكرية المدام، فى نيوق، وكواثن، ، Y٣٦٩/الحدين، 
ءلأ،أاإاه_دمشق، القلم، دار ال٠ياJاتي، حبنكة حن لعبدالرحمن 

أ.د.الإسلاميين مدام، في الحرية ومفهوم ، ٢٣٠-  ٢٢٣ص ١م،  ١٩٩
حلل،والترجمة، والتونع والنثر للهلياعق اللام دار عمارة، محمل 



از_اتسال

اللفظلدلك صار حيث الحرية؛ لافظ الدلالي اكطور رساول 
فث|اعوالإجلال؛ الرعاية يعين مرموئا فاصح ودوي، وهج 

تنوميتأن بعد ميما ولا بالعريية، الاطقين بين واسما شيوعا 
عثرالثالث القرن مند تني أن علؤي أوشكت أو الرق، أحوال 

معناهعلئ ارالحرية« اسم إطلاق يضمحل أن فآكاد الهجري؛ 
ماالإنسان عمل بمعى! الحرية لفظ علئ يطلق قمار الحقيقي؛ 
.أمرغير0 عمله عن لايصرفه مشيئته، حسم_، عمله يقدرعلى 
تمحما بقدر الغير إلئ الاستسلام من السلامة ت يعني وصار 

.عاشوررا،- ابن يقول الفاصلة-كما والأخلاق الشريعة به 
القرنأوائل في المعنى هذا قي الاففل هذا استحمل ولقد 

والثورةفرنسا تاؤخ كتب ترحمت أن بعد الهجري، عشر الثالث، 
الحرية،معتئ أثيتتؤ التي فهي (؛ ٢١٧٨٩)عام فيها هامت، التي 

فيهايدل بلففل منها المتفرعق والاغات اللاتينية الاغة عنه وعبرت 

بعمالهالإنسان Jصثف، أي؛ يريدا،؛ لما الفاعل ررفعل يسما.' علئ 
غيره.منه لايمنعه حسبامشيثته على 

،١٥ص• عاشور، لابن الإسلام في الاجتماعي الظام أصول انظرت 
الطاهرمحمد ودرامة تحقيق عاشور، لأبن الإسلامية الشريعة ومقاصد 
ا'اإاه_ا"'آطمآ،الأردن، للنشروالتوزيع، دارالفاتس ساوى، 

وانظر:، Y٣٦٩/العربية كتاب، لكيار وشالأن، ، ٣٩٣- ٣٩٠ص م، 
،»iJaحسين الخفر محمد د. المحاصر الأدب، فى الوطية الأتجاهاات٠ 

؛يروًت،،مؤسةالرسالة،آح؟ام،ا/هأآ_أأأ.



سيإري|كعنجيريؤإوصؤَ ا ٤ ٢ ٦- 
أوتارالانطلاق١٠، و}1وظ.' العرية فى عنه يعتر ما يقارب وهو 

.٢١١٠٠المملدرمة من ررالانخلاع 
العربيةفى مقرئة كلمه نعرف، ءولأ جئ)ض1 عاشور ابن يقول 

الأنهللاق^ا صور أسبق من كان قد ؤإذ المعنى، هدا على تدل 
الأنر؛من والفكاك الرق من الأنماق صورة الأذهان إلئ ثادزا 

الإقطاع؛ا ن،ظائا كان ا فرنز المالوكية الحكومة ن،ظام أن لما 
امحبارعش فاءثا كان ا فرنملوك نغنام لأن الإسلام؛ في له نفلر 

^،IL) sالالالثيمطعه الذي للأمير عبيدا المقاطعة أرض سكان 
تلة— ما عمل من منعه شاء من يمغ أن الأمير لدلك فكان الرقعة؛ 

فقوصتا، فرنفى الجمهورية فجاءتا ؛ — الأكبر ا فرنمللئ، 
بماعنه وعبرت القيود، تلك؛ من منهللقين الناس واعتبرت ذللئ،، 

ماؤنعم وتقريبا، تشبيها ؛ ارالحرية٠٠بلففل المترحمون ترحمه 
،.٢١صنعوااا
منهتشتق ما إطلاق العربية في يرد راولم مح)ذةت قال أن إلئ 

علئمادتها إطلاق ورد لكن بعينه، المعنى هدا على الحرية كلمة 
قرنوهاالعبيال، صمات من يعتبرونها كانوا نقائص س السلامة 

الذل،صفاتأ مئل الانحطاط، محن فيهم تخيلو٥ لما بهم؛ 
والكل.والخامة، 

النقانمىتللئ، ظهور أسباب أكبر س العبيد إرهاقهم كان وقد 

. ١٥• امحرل١^٢الاجنماعيفيالإّلأمص اننلر: )١( 
اورجعامحص'ه؛_اها.)٢( 



٢١ه محل:وممموسإاحااصة« 
ر1ل؛؛الأ

٢•أ مها١٠ الأمثال بهم فقربوا مهم؛ 
ذلك.على والشواهد الأمثلة صرب ني ُ؟ذآلنت ثؤع ثم 

الفالقات،من بكثير ارتباطا ءرالأحروةا، لممهللح ؤإن هوا 
والعلمانية،والليبرالية، ائية، كالإنالفكرية والمذاهّ_ا والفلريات، 

الدراساتوفي الغرب، قي شائع هو مما وغيرها والبراغماتية، 
.٢٢ب والأكارسة العالمة 

الإسلام؛بلاد في وبريق وهج - كد.للئ، - الحرية ولمصهللح 
رأسهاعلى يأزى لأمباب وذللئؤ المتأحرة، العصور فى خصوصا 
أعمالمن به تقوم وما الاستعمارية، والقوى السيامي، الاستبداد 

أنزلالحكم؛ما على وتقضي الحريات، حلالها من تخنق غاشمة 
تدثهوبابا والأفراد، الشعوب إليه تتوق مهللبا الحرية فكانت، الله؛ 

•وعامتهم الناس حاصة إليه يسعى وسأثا مفرحة، يي. كل 
ّتهلور من به ص وما الحرية، مصهللح حول يسيرة وقفة فهذه 

.١ ٥ ص؛ الإّلأم ني الاجمماص الظام رو )١( 
إلنومدحلر ثرني، عوت ترجمة ل-'ربوسسكيُ، أوربا ني الفينة انظر؛ )٢( 

لالحديث العقل وتشكيل رثران، مهران محمد د. المعاصرة الفالقة 
الحضاريوانمناء ، ٧٤—  ٢٧ص جلال، شوني ترحمة بريتتوزاء، ءكرين 

والتوزيعوالنثر للطاعة لام الدار عمارة، محمد أ.د. للإسلام 
.-٨٦ صء ، ٠٣٢ ١ .٢ ء ١  ٤٣٣، ط؛ والترجمة، 













^^--ار__حِ

منهامعنا فالشريف، السامر أو النادي هدا بها لتا ٌمح الش فاتفة، ل١ 
مثألأوشاهدتا الأسلاب، شريعتنا مبادئ من عقلتم لمبدأ حميب فالقة 

العريةاللغة بحياة الأمل من يحص المربيتتن والبلاغة للفماحة صحيحا 
العليةالنشأة رحال من محمديكم وعزيمة عزيمتكم ساعدتها مص 

■الساسنءردن 
شاهدتهيما مروري مقدار عن والثناء الإعجاب ملؤها بعبارات ولأفصح 
شأوابلوغها آمال تحقق الص الجمعية، هاته نتاتج من العارفون وشاهدْ 

فخرواكتساب انم4ل، غايات إلئ الوستة العيون ؤإيقاظ الرقي، من 
صادقة.خدمة الأمة خدمة 

حصالناشثة، المشروعات تقاول فيها اعتدنا عصور عاليتا مفت، فلقد 
ولكنالخترية، مشروعاتنا من مشروع كل علئ حديد اشفاو منإ حلق 
محلحعلها ما الأعمال حلأتل محن نشأتها متد نارنت، ند الجمعية هاته 

الإشفاق.موصع تكون أن عومحى الإعجاب؛ 
تسهلتالل.ي اكادي هن.ا اصيس هر أعمالها علق لها معين أكبر أن وءنلى 

المعارف.وتقدم الأمة لخير يعود فتما والمجادلة التفاهم عقبات لميها به 
التيالمربية الأمة في سواء الور؛ أشعة متمثا الترائي كانت، ما وقاJيما 

منوأول الهجرة، مل الثاني القرن في لمهماتها النوادي أنامت، كانت، 
الأيديعنهم ورد قريش، وحدة أس الدي كلاب بن نمي أنامها 

٠الندوة، بدار مكة في لهم ناد أول وسس خزاعة، من الaلاغية 
الشأنمن النوادي لتأسيس كان ما ننس لا فإننا المربية، الأمم في ءأما 

ومنالأولئ، الجمهورية دعاتم إقامة عنلّ ية القرنالنهضة في الكبير 
بماالفرنسية اللغة في النائي تسمية وفي المفوبيين نادي يومئد أشهرما 
والإحاٍلةاوي والتالوفاق معاني من لعليف سر ادائرة، كلمة يرادف 

كلها.الدولة لأحزاء اللازمة 
ذكرال خلد ما وحيز أمد في علمية امرات ممن النادي بهيا قلهر ولقد 



الباب،هدا في جليلة إمهامات دلك بعد عاشور لابن كان ثم 
ررمقاصدالعظيمين! كتاق؛ فى الحرية عن مباحثه أهمها ومن 

ومنها،، الإّلأماار في الاجتماعي الطام وارأصول ،، ر الشريعة٠< 
اواهءأوالمالحرية في المحمدية الدعوة ب*أثر المعنون بحثه 

محاصراتأفدم من الإّلأم،، في ارالحرية محاصرة كانت ولقد 
النامن.في ميرورة وأكثرها الحفر، الشيخ 

—الخضر الشيح أحي ابن — الحسيني الرصا علي الأستاذ يقول 
المحاصراتهده وفاتحة ١١! لامية٠ إم محاصرات ١١كتاب مقدمة في 

وأوائلهاالإسلامية المحاصرات أمهات من الإسلام® في ررالحرية 
ألقائواليامئة، الديية حياته مطلع في الأكبر الإمام ألقائ التي 

مساءودللث، تونس، فى الصادفية® تلامذة قدماء جمعية ١١بنائي 

منالمتنورين الأساتذة مواهب من فه ظهر ما بكلامي وأحص ميا، ا ً
قةوفلألتأريخ نقد محي ألبمباحث، من حققوه وما العريية، العلوم أهل 

ثاهدأعدل  ilLiJiهاته النقاد الأستاذ مسامرة وهده الإسلامي، العمران 
،٧٦-  ٧٥ص الاعتصام دار طعة الإسلام، في الحرية انفلر: ذلائ،«. علن 

ندفإنه الموسوعة؛ طعة بخلاف، كاملة؛ هده عاشور ابن كلمة نمر ففيها 
وجلالةمنامتها، وعفلم الكلمة، هده نمامة التصفه«ع مقدار منها حيف، 

. ١٧٨٦/ إ الكاملة الأعمال موسوعة انثلر: ملقيها. فدر 
٠.٤ ٠ ٠ا<"أ_ انفلر:مقاميالنرمةالإّلاميةص )١( 
.١ -٧٦ ١  ٤٣ص الإّلأم في الاجتماعي الفاام أصول اننلر: )٢( 
ربحاكدس الجلد من والعاشر التاسع الجزء الإسلامية الهيابة انغلر: )٣( 

العربيةمحاب لكبار الأولوالآحر)مهماه(،و.قالأث، 



٨اصة صية ادقيخن،التاسو جهود اسثاص: 

ه(. ٤١٣٢ عام من الثاني ريع  ١٧)في الواقع المست يوم 
طعت،وقد ®بنزرت*، مدية قاصي منصب آنذاك يشغل وكان 

طبعهاوأعيد خاصة، برماله ه( ١٣٢٧)عام المحاصرة ندم 
٢.بمد،٠١ فيما مجرتين 

الطعانتلك ومن مرارا، ذللت، بمد الحاصرة هذه وطبمت، 
وجاءتالقاهرة، في والتوزح والنشر للهلح الاعتصام دار طبمة 

صفحة.ومتين سبع في 

مرات،عدة مستقل كتاب في الرصا علي الأستاذ وطعها 
فيالحسبية الدار في ( ٣١٩٩٤اه- ٤ ١ )٤ الثاكة المجة ومنها 

,المتوسْل الق3ني من صفحة ولمانين حمس 
فيقول!الحاصرة تلك عاى كلامه علي الأستاذ لنواصل 

والتاييخيقالقومية الوثائق من الإسلام® في ®الحرية محاصرة ®تعتبر 
أوجوفي الفرنسية، الحماية عهد في ألقيتر فقد الهامة، التونسية 

تونستعتبر كانت، التي الرمبة الحماية تللتج وشراستها، غهلرستها 
بالأحاديثالنهلق عن الأقوام وتكمم ا، بفرنملحقه أرض قهلعة 

اذانفى الحرية عن داويتحدث بموت الحال فكيف المعتادة، 
مضطهد؟!.شعب 

إلئمعهد ومن بيت، إلى بيتر من الحاصرة الأيدي تناقلت، 

الرضاض به اعتتن حين، الخضر محمد للأمام إعلأب، محاصرات ١( !
،٠٢• ١ • ١ه_  ٤٣١، ط١ الوائد، دار .زسة الض، 





ّر— سلصيإااموة 
سار لاْ ع

الكرامةمقام في التمايز وجعل فسوى، حلق الذي لله الحمد 
منأنقذنا الذي محمد ومولأنا سيدنا عاى الله وصش بالتقوى، 

وصحبهآله وعلئ اللقاء، عند العزة لباس عليتا وحلع النقاء، ذلة 
٠تلينا وملم 
وبينبينه جرئتا مخاحلبة هو المحاصرة تلك مسكا أن بين ثم 

الصادقة،،تلامذة قدماء »جميعة رئيس الله حير السيد صدقه 

التيالخلة علئ تنهلبق مسامرة الخفر الشيح يضع أن علن 
الجمعية.رسمتها 

صحيفةبوامهلة الخ2لا>ّ_، دللث، ارتلقستا الخفرت الشخ يقول 
رئيسعاشور بن الهتاهر محمد السيد الشخ الحرير صديقي من 

طرايمحا طوحت حينا إلي بها أرمل الجامعة، الحفلة هاوه 
واّتلمتاالمتردد، وقفه خاؤلري له فاستوقمت، المحتوم؛ القضاء 

لمالتي القضايا من فكري علن يرد لما المتروي لفته نفلري له 
ماغزا.١^^١ من ذرة مثقال لي تبق 

جانب،في بها ذهبت، ذكرة لبتط إذا شأنها من الي والشواغل 
هذافي محليته فمتن واسعة، بمراحل الغرض هذا ناحية عن يبحد 

حينميما ولا جماح، يثنيه أو حبسة، تمده أن أحشن اليالان 
ؤيعلوشأوها، يبعد اكي المواضيع بعض في الغوص به يلج 

فيتوجد لا المقيئ ونده _U، الإصلاح دار محلعة الإصلأم في الحرية ( ١ ) 
الكاعلة.الأعمال موصوعة 



١٠٦-—٢ ٨

مرماها*

أميةفإذا بعيد، غير أمدا التردد هدا في »وثتا قال: أن إلئ 
المسثهام؛المسوق بعن إلها Jظرءت ولطالما نمى، قي تنازعني 

كنتالأدباء، إخواني من فتية صف فى الدخول ابتغاء إلا هى إن 
الشمرافقهم يعرى كفي وأشد الآداب،، في أعمموا إذا أمايرهم 

أملأن شديدا فاكره ستين؛ عمرى من فيها وليثت قديما، ألختها 
سيلا.لدلك، اهتديت، ما مجاراتهم عن وأحجم رابملتهم، من يدي 

قريس،الأمر فأرتتي داعيتها، وقويت، الأمنية، هده تحركت، 
الثمام؛ ١٠ءلرفعلى موضوعا تخيلته حتى التناول، مهل المأخذ، 

التفاهموعند ومءلاوءة، ّمع حائي حينه من التردد ذللئ، فانةاو_ج 
مبحثإ؛علئ الاختيار و؛، المسامرة، موضع في الرئيس ،ع 

الحريةفيالإنلأم«لى?
بالغة،وحكم عالية، معان علئ تحتوي رائعة بمقدمه شؤع ثم 

منالإسلام وبعد الإسلام، قبل الحربية الأمة لحال تعرض نم 
الفللموااعدلل٣/

والنغلامالفرنسي، الأستعمار التعريض إلن انتهئ ثم 
بالت،اش ررفالأمة بقوله: وذللا، ،، اJظJق١٤ستإ المكي 

محاصرايت،إسلاميتصرم٠)١( 
الرجعال-ابقءساُ.، ٢١

اورجعسيقصه_اا.)٣( 
•ص المجتمع ؤإصلاح جمين الخضر محمد الإمام انظرت )٤( 



اميةسلصي4 ذ الثيخ جهود اص؛ 
٢٧ء'س- ث-ن——

بسوطتوقها جايره مئة أوحم خلالها، تجوس متوحشة بأفراد 
لقبمحها وسفي الامتعباد، بصفة نصفها الأمة هي - الامتداد 
،.١١الحرةاا

الحرية.عن الحديث في دللث، بعد أفاض ثم 
الحرية،لقضية التأصيل في الخضر الشخ جهود عن نبذة فهذه 
التالية.المباحث، في الجهود لتللث، وبيان تفصيل مزيد وسيا؛ي 

اصن إملأٌية محاصرات ,١( 
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اساهاثبضم»اصةااضء
]{[٣٣٣ت

الهوى:لطان لالخضؤع وعدم الإرادة، استقلال لمعى وجاء 

أحراالكريهت وم برانا لت
مدارللغواني اللم وقي زا 

الصوفية:باصطلاح تصف — ٢ 

عندتعريفها إلئ انتقل اللغة، في الحرية تعريف، ين أن فيعد 
اسمإطلاق في اصطلاحهم الموفية بى راوعليه فقال: الموفية 
سلطهاومرق الثبوامت،، إمارة ه نفعن حلمر من على ُالءرُ 
•ممرق كل الخالقة سيوف، 

بغيرالصلاة صحنمت، لو : — عنه روي فيما — الجنيد الإمام قال 
الشاعر:يقول لمحمت، القران 

٢٢طلعه مقلتاي ثرى أن محالا الزمان على أتمني 

المعاصر:الاصطلاح .ق — ٣

وتلهجالخهلباء، أفواه عش تدور الحرية كلمة أن الشيح يقرر 
ؤيقفونالحكومايت،، أبواي، عند صالتها ينشدون الكاتبين أقلام يها 

ئحيحط وقوفمصافحتها عن الراحة وتمكين مكانها، عن للبحث، 
حاتمهرالترب، ر صلع 

.١ ٢ - ١ ١ ص إمحلأب محاصرات ( ١ ) 
.اJرجعاUبقص٢١)٢( 
اورجعاوابقصماداظر:)٣( 



جييؤ؛؛مةي

صارالذي المعي من إليه توصل ما إلئ ذلك من يحلص ثم 
لهأن فيقرر الأصلي، اللغوي مدلوله تْلور بعد الحرية لفظ إليه 

رريتمرفI فيقول أفرادها، وحمحوصى الأمة، عموم يثمل مدلولا 
يقاربمعي إلي — اليوم حهإابتا مجاري في — ، الشريفاللقب، هدا 

الرقبةفلئ، هو الذي العتق معنى ؤيثابه الإرادة، استقلال معنى 
ئاست،فلآ, تحت، اصه ١ عشه الأمة , تعش أن هو و قاق، الاصت • ٢٠

ام،حقرارعينسالأسان.
الحد أفرادها من واحد لكل يين أن دللئج: لوازم ومن 

غالبة،،يد استيفائها عن تعوقه لا حقوق له وتهمر يتجاوزه، 

الحؤيةفضيلةوسط؛_٤ 

محنومأ أنها الشيح يقرر الحرية مفهوم تجلية من فلمزيد 
أصولعليه قضت، الذي الحد الإنسان تحدي في فان رذيلتين؛ 
الإفراط.من صربا عنده يالوقوف، الأحتماع 

ليستاثربحقوقه؛ التمغ من حرماته الأحر: ، الهلرففي ويقابله 
بمنفعتها,غيره 

بينهماوسهل والحرية الرذائل، شب من سعثة العلرفين وكلأ 
—يقول —كما الفضائل مائر في العادة هي ما علمي 

السابقص؟١.المرجمر)١( 
.١ص؟ الأبق الرجع اننلر: )٢( 



٥ال«ب|ههاثض؛ضم'اما*س 

ءبو1ث؛سواسم:
المفصلةالحرية حقيقة عن كثث تى أف الخضر الشيخ يرئ 

صمتها؛يي مندمجة حصال أربع على ائرف الإجمال، متاز 
فمنىالحرية؛ مقومات هي — نفلره قي — الأرع الخصال فهده 

وعافتها.يتمامها الحرية كانت اجتمعت 

منائتقص ما بقدر الحرية مصت منها، عروة انقصت ومتى 
عراها.

كماهي — الشيح ذكرها الش الخصال وهدم 

عليه:وما له ما الإنسان معرفة احدها: 

ونواميسهاالاجتماعية الهيثة حقوق يجهل الذي الشخصي فإن 
حسبالتصرف عن المواعد ممد الحجر مضيق في يبرح لا 

الإذ عالما؛ ؤيقتلها حبرة، بها يستضيء حس واحتيار0، إرادته 
حطئةفي فيقع والمداد، الحكمة رسوم عن أفعاله تملس أن يأمن 

وفادا٠عله الهيئة تسر نفيام في تحدُث، 
عياءعالي مقصورة الحرية أن هدا من الضماتر يخالهل ولا 

وهوفميح، محاص منها للأميين إذ بواُماتها؛ العارض الأمة 
>قثو1نلالآؤ: ئال_تحانى_ والأسرشاد، الاستفتاء باب 

ئنلأتلرنصلاسما•
طويتها:يزكي نقص شرف ثانيها: 

فلالها؛ بحق ليس ما على الاعتداء تصد مجن نواياها ؤيهلهر 



•سنانها العفة إليه تثير موصع في إلا بهمتها ترمي 
علىالمقامة القوانين نظر نحت به يدخل إذعان ثالثها: 

الإنصاف:قواعد 

إليهاتوجه التي المطالب من ذمته تحرر  ١٠٠٧ؤيتتزله 
باستحقاق.

خاطر:وشهامة جانب، عنة رابعها: 

يوممن نوة في بها محنيمخ لياطل، الطاعة عما بها يثق 
والاصطهاد!الضيم برء عنقه 

بهبمراد صم على مم دلا 
إلأالآذم>الختيرالأث>''

عنده.الأربع الحرية حمال هي فهده 
اثمية:قاعين الثا: ث٠ 

عفليمتينقاعد.تين على يقوم الحرية فسعلهاط أن الشيح يرئ 
وبالمساواةالحقوق، تتميز فيالمشورة والمساواة،،؛ ارالثورة همات 

نفادها.ؤيطرد إجراؤها، ينتظم 
الإسلامرقع - يمول كما - القاعدتين هاتين من واحدة وكل 
ا.ومواهال سماكها 

١ص؛ الساض المريع انظرن )٢( الساسصمد المرجع انظرت ١، 



هاتنْن  jkفي الكلام مميل في ذلك مد شرع ثم 
أنقضت خالقه نى الله محسة أن وئرر يالمثورة، فبدأ القاعدتين؛ 

تستقللا والزواجر الأوامر وتصريف الأحكام شمع ملعلة 
من^؛;^١ وأن العدالة، سابلة إلئ وقيادتهم الخليقة، بريع وحدها 
الاحتياؤيةبأعماله يدخل ولا عنان، بغير أهوائه مع يجرى الناس 
الدوام.علئ العقل مراقة تحت 
النيأن وقرر عاليه، الأمثلة وصرب دللث،، في القول فصل ثم 
وتفانيطاعته، في الصحابة بامحتماتة يقينه ْع — يكن م له 

علىبملرحها ل لهلة؛ البتدبتر عنهم ليممرد - محنته في مهجهم 
عملاالاستشارة وجه علئ أطرافها ويجاذبهم المحاورة، بساط 

فيألأ-ز،هلألءمان:هْا[.؛قوله_تعالئ_: 
نزلكما سماوي بوحي الأراء بعض يترجح ند أنه وأوضح 

4بمخث حق أترئ له7 ت؛ؤد أن 'ؤماَ؛ارنثِلبق ت - مالئ قوله- 
أمحارئفي ا?غئإظ الخهلاب بن عمر لرأى مؤيدا — ^١ ٦٧آ*1وأاه 

بدر-

يأتيهبما عنها غني وهو بالامسشاره لنبيه أذن الله أن وقرر 
اورةالمنة لوتقريرا اصحابه، لنفومحى يا تهلماء؛ الوحى من 

يعده.من للأمة 

الشورى،في الرانيين الخلفاء لصنيع ذلك بعد تهلرق ثم 
السالفةالأمم أحوال من شواهد ومحاق دلك، علئ الأمثلة وصزب 





ابثارقاش.ضم1اصة«صدء
أإ  H٣٩  إ

أقئمهاش عند =^^^؛ >١ون ! — تعالئ — قوله من استفادته يبعد 
لالخمات:'آا[.

محلعن وطرحها الامتيازات، حميع وضع المعيار فهذا 
التقوى.عدا ما والاعتبار العناية 

أوالحدود تغير في أرا لها الشارع يجعل لم نمنها والتقوى 
العمل،علئ سابقة فالشريعة الحقوق؛ من زائد بحق الاحتفاظ 

لها.والعمل'أبع 
منؤيورد — المساواة قاعدة — القاعدة فى يفصل وهكاوا 

لفالوسيرة والسنة، الكتايح، من دلك علئ والأدلة الشواهال٠ 
العلم.أهل وأقوال الصالح، 
—الاعتبار بهذا — يراها إذ ارالماواة®؛ من مقصوده هو فهذا 

المساواة— مثلا — بها يعني لا لأنه له؛ مرادفه أو العدل، من قريثة 
بهحف ما بعض في حتن شيء، كل في والأتن الذكر بين 

الأكيينحظ مثل له الذكر كون من الأحر؛ دون أحدهما الشريعة 
الرحلعلن للمرأة حما الما.اق كون أو اليرااث،، من 

أحدبه يختص ما دون العامة المساواة ت بالمساواة يعنى ؤإنما 
٠أحد دون الناس من 

الحريةقاءاو.تا والمشورة وهي ءنال.ه، المساواة مفهوم هو فهذا 
ممالف،٠فيما قررهما اللتان 

اورجعانبقص؛آ_إأ.اظر:١( 





٨عند، رااسدات<ا اساثااثذ،؛س4ء 
؛؛اتتا—^^0ر— ث

®١^^^ أنواع اتثاني: لمطلب ا$ 

عنايتهالحرية قضية في لإلنة الخضر الشخ به عني ما أشد من 
نؤععلى مقتصرة ليت الحمة الحرية أن فهويرى الحرية؛ انونع 
عدةصروب تحته يتقوي عاما منهجا يراها ؤإنما فحسب، واحد 

الحقة.الحريات من 

الأنولعتلك من قرره ما سيتناول المهللب هدا في والحديث 
المطمن بشيء دلك بيان فإل الحرية؛ صميم من أنها يرئ التي 

والإيضاح:

هأولآ:اهموهفيالآ*>ال:
فيالحرية أن يرى والشيخ الحرية، أنولع من عفليم نوع فهو 
اكتسابها،في يدهبون لأصحابها التمرف، ررإمحللاق تعني الأموال 
اغتصاب،فاجعة بها ٣ أن دون الوسهل؛ العلريق علن بها والتمع 

واحتيال®كيد حائنة أوتتخهلمها 

فيذللث، في الحث، إجراء منه اقتضن قرره الذي اليان وهدا 
يرنكما وهى مهنالب، أربعة 

الأموال:اكتساب، — ١ 

مجبولةالنفوس وكون المال، لأهمية تهلرق أن بعد — قرر حيث 
اورجعانيقص؛'آ.:١( 





٢سهوم»ادميةااضده   ٦٨——٢ ٦
رالآفا^^_ا

وترؤيحبها، الاستمتاع في أذن - المعتدلة وجوهها في أرباحها 
الأفتمادثريهلة عاى بنعيمها الخاحنر 

منعليه الشواهد وذكر المهللب، هدا تفصيل في '**;ع ثم 
ولاةوتاريخ الصالح، لف المحيرة ومن والسنة، الكتاب 

يترهبونمل من المتعبدون كان رروقد ت بقوله وختمه لمين، الم
أهلها،عن والعزلة ملاذها، وترك الدنيا، أشغال عن بالتخلي 

فمال!عنها، الملمين ونهى ه، الّكا ذّماها مشافها، وتعمد 
االأرمانيةةيالإسلأم،<رأا.

مسحدؤ ;CflJ اؤ.ثذوأ ؛ — تعالئ — قوله مشت، إن وتدثر 
.٣[ ١ ] ه نحب لا وْقاوأ 

منافيةغير العبادة، علائق من الزينة أن الأية بهده تبين فقد 
الحسيةالالدات، عن الإعراصن تستدعي لا العبادة وأن لها، 

اوهتدلة((لص.

عليها:٤—الاعتداء 

حن،داعيه البشر نفوس في المركبة الهلثائع من أن هناك فقرر 
وقرردلك، فى وأ،طال واقتائها، مكنبها علئ والحرص المال، 

فيالأوا;ي ئال الوهانهء، أزم لم »إتي بمقل: ( ٢١٦٩)انمارس أخرجه )٢( 
ثقات«.كلهم رحاله جد، »ونلاإمحناد (: ٣٩٣/ انمحيحة)١ اللأة 

محاصرات،إّلأبصآآ-مم.)٣( 





سءاثض؛ضم*اصة«س
اامللأ؛ا

بجث1ث:اصآهمامحاسث
منبارقة فيه أومضت امرئ كل أن النؤع هذا في قرر وقد 

وحزماوالتمجٍد، الثناء محل عرصه يكون أن يتمى العقل 
تبعثهالتي هي الإراده هائه وأن اللامزون، حوله يرغ لا مصوثا 

سجمن لكئسوه نة؛ ألعقال حل في ماله من فرما يبدد أن على 
منعليه تصب أن يخثى أفواها به د يأو المدح، حلة آدابها 
علقما.أحدوثتها مرائر 

هممهموتتسفل والمجادة الرف في يفاصلون لا النااس وأن 
عقدةفي التفاومحت، من بينهم تجد ما بمقدار إلا الرذيلة هاوية إلئ 
وانحلالا.قوة الإرادة هذ0 

التي— المعاب يتخش أن للهلاءن يحق لا أنه هناك يقرر كما 
الستربغتناء يحرزها التي الشائص إلئ - صاحبها بها يجهر 

واصانل١آ.
ماوهى الحرية، نواحي من ناحية إلئ — كدك — الفلر ؤيلمتج 

مناكرهم،نتع من الولايات أرباب في الصحافة أهل يلكه 
قبيلفي داخل هذا وأن الحكومة، أنظار على وعرض 

الشخصية،الأغراض من التجرد ثريتلة عالئ ولكن النصيحة؛ 
فياللهلف هع قوية حجة إلئ بإمنادْ دلك صحة من والتحقق 

العبارة.

.٤ ٢ - ٤ ١ ص ابق انانرجع انظر: 



ضعنصية|اعييؤ

الأمة،جيد به بملوتون شاملة يد الشرط بهذا صيعهم أن ؤيرئ 
العادلة.الحكومة بها ؤيدينون 

تمكنالإباحة في ندا مثل أن إلئ السياق ندا في وتطرق 
الحديث،علهاء به يقوم وما الشهود، في الجرحة إتبايت، من الخصوم 

فيالجناية أن قرر ثم دلك،، في القوو ممصل الرواة؛ مد من 
فنبح^١؛ احتلائا آحادها ، تختلفبل منفسعلة، غير الأعراض 

فتقاوسإآخر؛ على ود١ءلوا شأنه، من تحْل فلا رجل؛ بها ينعت صفة 
محدودة،عقوبه بازايها الشريعة تضع لم دللا، أجل ومن سبابا؛ 

الحاكم.اجهاد إلئ وتقديرها وفوصتنمينها 
ومابالزنا، ، القدفحد عقوبة إلن دلكؤ حلال من وتعرض 

ذللا،في الحكم فبثن زوجته؛ الرجل قاوفه وكد.للأ، عليها، يترتب 
ءلئ:حوئمصل.

صيانةمبدأ علئ مبي الشريعة أحكام من كثترا أن قرر كما 
الزواج،في الكفاءة برعاية دلكؤ علق مثالا وصرب الأعراض، 

واصعلرابا؛ثغتا يوتر الزوجين بين المعاشرة في الكفاءة وأن 
وتaلاولهال١،.المرأة فخار يبح ب

رابثاثثاث،مأةفياس:
ينظروناليمرانين أن الحرية أنولع من النؤع نذا مح، قرر وقد 

الرجعسبقص-اإ_ه؛.اظر:)١( 



_تماسهاثف:سءاااسمس 

واحد،جم صورة في فيشاهدونها رابطة، تجمعها الي الأمة إلئ 
إلامهم الفرد دم سفالث، وليس المتلاصقة، أعضاوْ هي وأفرادها 
منبقعة هو الذي دمه وامتفرنغ عروقها، من لعرق كالفصد 
حياتها.

ذللث،من ثان لعرق، فصدا كان ؤإن — القاتل من والقصاص 
دمهيري أن يخسى عارف، طي..تإ بمبضع أنه إلا ء العثليم الجم 
عضالا.مرصا فيها فيحدث، الأعضاء، من غيره إلئ الفاسد 
iالأنف جمنثمح4 اص ل >نلم الئه-تعالئ-; قال 

لاو؛رة:ا<ي>\ا،.
مقصوراكان إذا وأنه القصاص، حكم بعض ذكر في أفاض ثم 

بها.واطمأنوا حياتهم، في بالحرية الباقون فاز القاتل علي 
علىوالجناية الجراحامت، في يجري القصاص أن وأوضح 

الأ>او،؛
أحكامهابنيت — الل.ماء بحفغل العناية لمكانة _ الشريعة وأن 

إهدارها،إلئ ذؤيحه الأشقياء يجد لا حى الاحتياط؛ أساس علئ 
الكثيرةالجماعة قتل علئ — — الصحابة اتفق هان.ا راومن 

بنعمر وقتل ، — المساواة يقتضي القصاص كان ؤإن _ بالواحد 
صنعاء،أهل عليه تمالأ لو وقال! صنعاء، أهل من سبعه الخهلاد_، 

به.لقتلتهم 

.٤ ٦ ص السابق المر-؛ع انظرت 



لئلا؛ - متعمدا يكن لم ؤإن - تكر حال في قتل ممن ويمص 
الأماضُأاا•سمل ^هإدإهارانمطءش 

وأقامهاورحمه، تخفيئا الديئ؛ الإسلام ٌّرع على تكلم لم 
الأحدعالئ وآثروها الدم، أولياء بها رصي إذا القصاص مقام 

نفعا،وأحيى القصاص، من لهم أصالح الدية تكون فقد بالثآر؛ 
الإسلام.في ذريتها تتناسل لمة منمس إبقاء من فتها عما وزيادة 
ءاةاJةعلئ مرض الدية وأن حطأ، القتل حكم عن تكالم نم 

القال.
امرئدم يحل لا وأنه الدماء، حرمة بيان إلل دللئ، بعد وانتقل 

بالزنالدللث، ومثل القتل، من أشد فيها الفتنة تكون لأسبايّح إلا 
• ٢٢٢١من بنيء القتل دللث، حكم وبين المحصن، من 

ءاؤراث:اأ،ميةضاص:
الأمممحامالة في ®قرر الإسلام أن النؤع هذا في أومحح وقد 

ديانتهم،في الحرية لهم نقمن جقوئا — حمايته تحت، يضمها لش ا— 
مستقلة؛بارادة شعائرها ؤإقامة بينهم، أحكامها إجراء ز والفسحة 

ولاشعائرهم، من شعيرة تعطيل إر الأمر لأولي سل فلا 
أنإلا الخاصة، نوازلهم نمل في القضائية للسلطة مدخل 

العل.لقانون على بينهم فتحكم أمامها، المحاكمة عن يتراصوا 

.٤٧-المابقص٦٤المرجمرانظرت )١( 
.العقلي العادة وانظرت ،  ٤٨-  ٤٧ص المايق المرجع انظرت ( ٢) 



بثااثفىاضم»اصت«س

أكنّطإفيآم ؤوإن-ثكنش ت - تعالئ - قال والتسوية، 
بان.4لاس:آ؛[.

ماظرمن مطر وعوايدهم شرائعهم علئ المح^كومين ؤإبقاء 
إلئتله من يدحالون العدالة، أبواب من وباب العالية، السياسة 

.٢١١الحرية((أكاف 
الإسلاموهوأن الدين، في الحرية طاهر من طهر إلئ انتقل ثم 
استمرارهاهع الكتاب، أهل من المرأة يتزوج أن للمسلم أحل 
أمرفي بهضيمتها له يمح ولا بعقائدها، لث، والتمدينها، على 

فيهاماسم بل الزوجية؛ حقوق من حما انتقاصها أو به، تدين 
امرأثهالملمةقجهعادلةر٢/

-مهدالم الملغير يعقلي أن للمسلم يمنح الإسلام أن قرر ثم 
ندلأو ميثاقه، نقص في دللث، بعل لأحد مساغ لا وأنه بتامينه، 
دلك،علن واستدل ورعايته، اكيده، في عي اليحتم بل سركله، 

أدناهم((بدمتهم عي يلمين المررإن ت الّكا. بقول 
فىأبصر الشريعة، أبواب إلئ نفلر من أن دللئ، بعد وقرر 

•ص٨٩ الُظس السعادة وانظر• ، ٤ ٩ — ٤ ٨ ص إملأب محاصرات )١( 
فىالكتابية الزوجة معاملة وانظرت ، ٤٩ص إسلامية محاصرات انظرت )٢( 

للأنتاجالذهيية الزهراني، موسى بن د'علي الإسلامية العقيدة صوء 
. ٢٧- ١ ص٩ ، ١ حل مصر، الإعلامي، 

جال0،عن أبيه عن سحيب بن عمرو حدث من ( ١٢٧٥ ) داود أبو أحرجه )٣( 
(كلأسا٠نحدثضه٤٧٣٥^^فاني)





مسقاثشاضم>ااسمت«س 

حالعن تبحث حتت إذا *وأنت فقال: اثردة اسباب بين ثم 
عانقمن مهم طائفتين: سوئ تجد لا الإملأم، بعد ارتدوا من 

وجههعلؤي املب أمله انقطع أو وطره، قفى فإذا منافئا، الدين 
حامزا.

حقائقيدرس لم ولكنه الملمين، حجور في رش وبعضهم 
سليكون قلبه؛ علئ تربط ببراهين عقائده يتلق ولم الدين، 

عقيدته،تزلزك الباطل من شبهة له سحت، فمتى الخوفض؛ 
مترددا.زيه ش وأصبح 

خرعلن تعثر لا فإنك كرتض؛ التاريخ إلن بصرك وارجع 
٢.ل  ٠٠حنانباثا طيب بلد في بت، لم مارتداد 

متثئععالا خفن رالأ أنه أوضح الحرية من النؤع هدا ونحتا 
بلالأحر، بعضد منهما كل يشد أحوال، والدين المللئؤ أن بصير 
له.حائم للدين، ناع والللئ، للللث،، رائد الدين 

والمLلاائجالمدبر، عقله الدين إنسان، كمثل هما فقل؛ شثتإ ؤإن 
بالإسلام؛الأن نسميه ما هو الإنان وذللئ، له، المسحر جسّمه 

شبابه،يكمل الدينية بالإدارة السياسية الإدارة ترتبط ما فثمقدار 
المحكمة،قرية أعماله فتمدر أعضائه، في الاستقامة روح وتجري 

الميوب.س سالمة 

.٥ ١ ص ابق ايالمرُبمر )١( 





٠منيه اااس،ةا< سء اوسثاثد،; 
إآها0-تء:ا

يغنى-صماّلإذا الماس 
يألسةكلموه الباؤلل، ؤيبطل الحق ليحق منالنا؛ سمعوا ؤإذا 

السيوفرا/
الدين،حضانة من الملك اتق ®ولما ت دللن، بعد قال أن إلئ 

لكنماوأوحال رعب الأفئدة حالهل — الاستبداد راية عليه وحققت، 
وعصاهالبادية، من يفد الغنم راعي كان أن بد بملبتها؛ مزجت 

وياعمر، ؤيا بكر، أبا ®يا • ب المؤمنين أمير فيخامحلب عاتقه، على 
ومحللاقةحاش، بقراره الخْلاب أماليبا في معه ؤيتصرف أ عثمان® 
يديبين يقف، قومه مؤيد أصح — الأعضاء في وسكينة لسان، 

ؤيتلجلجرعتا، قواده فينضص الحجاج، دولة قي الكبراء أحد 
لبوادرفريه يكون أن يخشن وحلا، فريصته وترتعد رهبه، لسانه 

الأّتثداد(<رآ،.

مئةالدموة:ادسا؛ س٠ 

دليلالدعوه ®حرية عنوانه: حاصا مقالا الؤخ لهذا أفرد وقد 
الدولة®.وعفلمة الأمم رقي على 

إلئالدعوة تجد أمة حياه: الأمم ®أيب، بقوله: امتهله وقد 
تعترضهاأن دون العنان مطالقة فتيهب، معبدة، طرها بينها الحق 

•ص٢^ الإٌملامية والهداية ، ٥٤—  ٥٣صى إسلامية محاصرات انظرت ( ١ ) 
للشيخالإسلامية الشريعة في ودرامحات ، ص٤٥إسلامية محاصرات )٢( 

١٠ ٢ ص؟ حسن الخضر محمد 





١؛ " '٥', ر- ساقاثني:ضم*ااصت«س 

يماؤيحكمون المنكر، عن وينهون بالمعروف، يامرون ءهدْ في 
لائم.لومة يخافون لا الله، أزل 

ؤتلهمإنفسه، الخليفة إلئ ونهيهم أمرهم يوجهون ما وكبرا 
أوأدئ، بهم يلصق بأن ه نفتحدثه ولا بالرصاء، دعوتهم 
الإجلالمن ذرة مثقال ينقصهم أو بواجبهم، القيام عن يقعلمهم 

اللائق؛مقاماتهم.
بإنكاريواجهه — قرطبة قاصي — البلوطي سعيد بن ر منن. وكان 

الإنكار.لهجة في اشتد وربما الخاطئة، أفعاله بعض 
إخلاصعرف ولكنه بائي، يناله أن الناصر مقدور في وكان 

وسكينة١٠بأناة إنكارْ فتلقئ منير؛ 
ررومنفيقول; المنصور، جعفر أبي بعهد آخر مثالا ؤيضربإ 

المنصور،جعفر أبى عهد حريتها; ااا.ءوة فيها أخدن الش العهود 
جلسفلما القيروان، من زياد بن عبدالرحمن إليه وفد أنه وأذكر 

ظلمارأيت قال; بابنا؟ وراء ما رأيت كيف المنصور; له قال إليه 
فاذنا،وأماقبيثا!ا.

قريت،كلما بل قال; بابي، عن بعد فيما لحاله جعفر; أبو له قال 
وغلفل.اسفحلالأ٠ر 

قال;مقبول؟ عندنا وقوللث، إلينا دللت، زفع أن يمنعالث، ما قال; 
فيها؟ينفق ما سوق كل إلئ يرفع ؤإنما سويا، السلطان رأيت، 

•٧ ■ ص ال—ابق المرجع )١( 



 .٦ r"إ~ ٦
تانب 

عينا0االلها اغرورقت حى الموعظة، جعفر أبي ني فايرت 
صدورهمنتع رؤساء من حرمت الخي العهود بحض يذكر ثم 
اللعاة.وبين بينهم اكلاني فيقع الحق؛ كلمة لسماع 

بماالعارف المدر رحيب، الجماعة أمر يتولى قد أنه ويذكر 
العظيمة.الفوائد من الصادقة الحرية به تأش 

خمولفي الحق إلئ الدعوْ ثانهم من طايفه ترئ ولكن 
وانزواء.

فىفهو قبيحا، المسبد عهد فى الصمت كان إذا أنه ؤيقرر 
أشدالمنكر عن والنهي بالمعروف للأمر صدره يومحع من عهد 

- -)٢(.
لبحا

معالجةفي الجهد صرف في الإصلاح دعاة واجب بين ثم 
التل•عن المنحرفين 
فيإليها نرمي التي رروالغاية بقوله؛ دلك في الكلام ويختم 

دنياهافي الهليثة بالحياة تحفلئ التي الأمة أن المةالت هذا 
غيرةقلوبهم تتقد رجالا أرصها تبت التي الأمة هي وآخرتها، 

يعترفونلا رجالا أمرها عالي القابضون ؤيكون الحق، على 
بهتهمأو سرتهم، في عوجا إليهم سبت، b^، الإصلاح، دعوة 

،.٣١٠١سهم سيا في 

(٢٠إ:؛سن;س 



-٦ منيه *1س،ةاا صء 
ائل_ا—ت: 

 ٠،،1_L  :مئةاسهقوالإستةه،اء٠

طهعلئ ردم معرض ني الحرية من النؤع هذا إلئ أشار وقد 
قال!عندما وذلك الجا٠لىاا؛ الشعر ®فى كتابه فى حسين 

القديمالعريي أدبنا نتناول أن نريد حين المنهج هدا ®فلثصهلغ 
وحلصناقبل، من فيهما قيل ما كل من نا أنفبرأنا وقل وتاريخه، 

وأرجلنابأيدينا تاخذ التي الثقيلة الكثيرة الأغلال هذه من 
بينناوتحول الحرة، الجسمية الحركة وبين بيننا فتحول نا؛ ورووّ

.؛  ٠١— أيصا — الحرة العملية الحركة وبين 
الحريقالأدب في ®ليس يقوله؛ جمآفة الخضر الشخ عليه فعقب 

حميةالحرة حركاتهم وبين بينهم فتحول طلابه، علئ د ئأعلأل 
كلالبحث، في ذهبت، ١^٧^^ تناولته وطالما عقلية، أو كانت، 

منالقد باب أ؛شتإ ثم كثيزا، أدى طريقه عن فاماطت، مذهب، 
علئالبحح، محانون ساعده فمن مصراعيه؛ على مفتوحا ورائها 

لهونجتا رحتا، وجها له بهلوا حسابه من آخر م قطرح 
حاليا.شكنا الصادقة ألسنتهم 

أدبنايتناول أن وله يثاء، كيف، وعقله جسمه يحرك أن فللمولف، 
يستقبلهماأن وله والاستقصاء، ؛البحث، وتاريخه القاويم العربي 

قبل.من فيهما قيل ما كل من ه نقيبرئ أن بعد 
يسعلا قوانين العلوم في للبحث، أن يعلم أن إلا عليه وما 

.١ ص؟ حمن لطه الجاهلي الثعر ش )١( 



^رسمذ،نيصةاص|ت— ١ .

الجامعةحدران وراء من وأن بها، يزمن أن إلا ارديكارنا، 
فيماالشك علئ غيرته من أكثر الحقيقة علئ تغار أفلاما المصرية 

ا.حما؛٠١ الماس يراه 
فيكتاب راتقض كتابه خاتمة في _ أيصا _ الخضر الشح وقال 

أمةارإننا ت — الحرية من النؤع هدا إلئ ا مشين - ، الجاهالي«ل الشعر 

٤٠ ٤ صى "همين الخضر محمد للشخ الجاهلي الشعر في كتاب نقفر )١( 
التيالخالدة وكتبه حين، الخفر محمد الشح روانع أحد الكتاب، ندا ( ٢ ) 

العلوم-في وتفننه عارفته، وقوة عبقريته، وJجلت، فقاله، فيها ظهر 
الطويلة ذيول ذايث، نمة مي إذ تنتهي؛ تكاد ولا تبدأ الكتاب ندا ونمة 

ررفيكتابه ؤيدكر إلا حين طه يدكر يكاد ولا ندا، يومنا إلئ تثار تزال 
له.الخضر الشيخ نقض معه ويدكر الجاهلي•، الشعر 
والقبول،الرضا، موفر الجاهلي• الشعر في كتاب انقص كتاب وقع ولقد 

الأدبلدارسى مفيدة مهمه ونيقه وعد العلوانف، كافة عند والإعجاب 
العربتعر في الشلث، يقضية منهم المهتمين وخاصة - الجاهلي 

وتاؤيخية،لغوية، قوية حجج من الخضر الشح ندمه لما ؛ — الجاهليين 
واعتدال؛نزاهة، من أيداه ومحا حين، طه لكتاب نقاشه حلال وأديية 
الإسلامعلماء عند والمكانة التقدير من كان U الكتاب ليدا فكان 

البارزين.العرب والأدباء العاصرين، 
فيعاشور بن الفاصل محمد الشبح إلن أسن حين طه الدكتور إن بل 

الردودأهم من حسين الخضر محمد الشخ رد ءان ت معه لقاءاته إحدى 
. ١٠حجة وأشدها 

الرسالةقي عدة مواضع قي الكتاب لدلك لكماله القصة تفصيل اتفلرت 
الانحرافاتمواجهة في حسين الخصر محمد الشخ ءامنهج ت الأصل 

٥٢٤.٥٢٠هو١٧_٥١٦و٤٩٠و١٦٤_١٥٩^^ةوالفكريةlص



ر_بيلز_أت—ا

الفكرلحرية نقف ولا مذهب، كل العلم مع نذهب ونظر؛ يحث 
تزدرىأن إلا محلوبهم ش والبشر بشر، نحن ؤإنما ؤلريق، قي 

يشر،نحن ؤإنما صدق، غير في وتحاور علم، غير في تثب أقلاما 
الكلماترأعين علن تطمس أن إلا أفلامهم لهم تأين والبشر 
قيمة*أوعقيدة محكمة شريعة فى الغامزة 

وأعادحولها الشخ أيدئ طالما للحرية، أنولع سبعة فهده 
أوردودْ.أومحاصراته، مقالاته، فى سواء 

■٤ ٤ ص الجاهلي الشعر في كتاب نقض 









.المدأادثاكالث ه

صاةااساوياامض

تأصلمن الخضر الشيح به قام ما الماصين المحبن في محن 
الحرية،مفهوم لمان جهد من يه قام وما الحرية، لقضية علمي 

ذللئ،.مجرئ جرئ وما وأنواعها، وحدودها، 
الحقةالحرية من موقئه سيتناول الم؛اصث، هدا فى والحديث، 

وهيالمتضهلة؛ غير الحرية من وموممه وارتآها، قررها، التي 
الموصى•حرية 

التاليين!المطلين حلال من ودللئ، 
الحقة.الحرية مع وقوفه الأول: المطلي، 
الموصى.حرية صد وقوفه الثاني: المطيي، 



٦—٦٢
وى

هالحمة اد>رية مع وقوفه الأول: ثمطلب ا$ 

وهويرئالدنيا، على هإقك الخضر الشح عينا تفتحت، أن منذ 
الأعراض،علؤي ؤيعتدون دياره، حلال يجومون الأغرايث، الجنود 

والإرهاب،والذلة، المهانة ؤينشرون والأموال، والأرواح، 
•وهويتها ولغتها، دينها، عن الأمة لزحزحة سعيهم ويصون 

ممنحليته بني من الامتعمار أعوان — دللث، مع — ويرئ 
الأمة.مصالح على الخبيثة ومآربهم الخاصة، مصالحهم يؤثرون 

حانمنوالأسماد الامتداد كان الخانق الجو ذللث، ظل وفي 
شفؤببنت، ينبس أن على ليجرؤ أحد يكن ولم الأمة؛ صدر على 

الغامم.المستعمر دلل وجه في 
حسنالطع، هادئ ثاب نيتوني عالم يتقدم الأثناء تللثج وفي 
ليفجرالخaلابة؛ منبر فيعتلي همتا، إلا ينطق يكاد لا المتا، 

عنالحدين، وهي ألا الامتعمار؛ مضاجع أقضت، طالما قنبله 
وينووه.المستعمر سوء الذي ، الحديدلل، الحرية، 

غيربنفسه، مخاطئ المهمة لتللث، يتصدئ من أن ريب، ولا 
الأمر.إليه يؤول بما مبال 

فيالمشهودة اللياة ، iiijفي الخضر الشيح من كان ما وهذا 
ربيع ١٧)السبت( يوم في وذللش( كفاحها، ومتللع تونس، تاريخ 
١^إلئانس جموع انتفلمت، بث، عام ١^ 











__ثث:سصضاسلأاد«ح>ساثض، 

ينناسةادترئاضاسماثس

مافيدكر الشريف؛ المعى ذلك في ؤيعيد يبدي كان ما فكث؛نا 
تعوداش والآثار الصالح من الفاصلة الحقة الحرية علئ يترتب 

والأخلاق؛والأداب، بالعلوم، المهوض من والأمة، الفرد علئ 
وصرتالحرية، شموس الأمة علن أصاءيت، ارإدا ت أنه يقرر فتراه 

فيوترثت هممهم، وكبرت آمالهم، انعت واد كل في باشعتها 
تلوازمها ومن الجليلة، الأعمال علئ الاقتدار ملكة نفوسهم 

العقولوترتوي فهما، القراح فتتفتق بينهم، ، العارفدائرة اتساع 
فتصيربعيدة، غايات إلئ فيها ترمي فسحه الأنظار وتاحد علما، 
الحقيقية،مصالحها وجوه يعرفون برجال مشحونه الحكومة دوائر 

العائلة؛،سياستها محلرق عن يتحرقون ولا 

العزةمبادئ القوس في توئس الحرية أن — كدللث، — ؤيقرر 
رايتهاتحت، استماتوا حندا منهم الحكومة فإذا والشهامة؛ 

تحت؛رؤؤسهم الناكو رآه ما إذا سبه القتل يرون ولا مدافعة، 
الاستبداد.راية 

اليراعةوتمل بيايا، اللسان تعلم الحرية أن — أيصا — ؤيرئ 
المجامعوتتنور الرفع، الأدب، محلريق علن فتزدحم بالبراعة؛ 

ربهسيل إلن يدعو حهلمب، فهدا البلاغة؛ وآيات الفصاحة، بفنون 
الخياليةبأفكاره يستعين شاعر وذللث، الحسنة، والوعظة بالحكمة 

.صرا"٥ ^، ٧١المرّبمر )١( 





^^ااسث؛مصنياصةادويامض
ل.ى

!المرب؛؛ ررلامية صاحب قال 

بميتمم لا حرْ منا ولكن 
اكمإلأرضاأ-حورأا

أنجرم ارفلا الأسيادت اثار عن حديثه مواصلا يقول أن إلى 
يدلونولا يخادعونها، أناس من وأعوانها الحكومة أعضاء تتألف 

الجهالة،أصفاد في مقرنين وآخرين أعمالهم، في النصيحة لها 
أبصارهم.تدركه ما حد على أمورها يدبرون 

تلتهمهاأن تلسث، فلا الأمة؛ لسقوط الوحيد السبب هو وهدا 
الغلال٠ين.حزاء ودلك قهرها، قبضة في وتجعلها أخرئ، دولة 

والجبن،الرهبة على الرعية نفوس يهلبع مما الاستبداد إن ثم 
الة!والبالبأس س قوتها في ما ؤيميت 
٢.()و خضابمنهم كمه ش كمن ناه ثنهم مكمه في فمن 

نميدتههي واللامية الأندى، الشنمري هو العربءت ٠لامية صاحب، )١( 
طالعها•يقول التي المشهورة 

لأمل-واكم قوم إلئ ؛إى تطثكم محددر أم بمي أنموا 
المكتبةالهواوي، الدين صلاح د• بهآ عني للشنفرئ، العرب لامية انفلرت 

٥٠ ٢ ص بيروت،طا،أ• صيدا، العصرية، 
٥٠ ٥ — ٥ ٤ ص إسلامية محاصرات ( ٢ ) 

لذلتهماء؛ كالنصاروا الرحال ت البيت ومعي الممي، الهليب لأثي الثثت رم 
.٨٥ر ١ العكبري بشرح المتنبي ديوان انفلرت وصغارهم• 







بفضليحبط الذي الوزر ذلك الامتطاف، يمنة إلا تطالب 
تطلبأنها يرودها"إلئ من وأرثي عليها، الله نبهنا التي العزة 

.٢١١الصالح((والعمل التليب، الكلم من بالهلاءة 
اساوقدانا؛ د٠ 

رلأسار:

-الخصوص وجه عد - دلك ومن منها، لشيء ذكر مر وقد 
ه(،١٣٤٢)منة الشمالية(( أفريقيا حالياُت، تعاون ررجمعية تأسيسه 

والحملالأمة، اتءحاد إر الدعوة ورائها من يهدف، كان والتي 
قوة.تكسبهم حمعيات، نحتا الأفراد جمح عد 

فيالمقيمة العربي المغرب حاليارث، لتتفليم دعوته وكن.لائ، 
شمالشحوب عن الJفاع عاينهات متراصة، واحدة جهة في القاهرة 
ولميا•والمغرب، والجزائر، تونس، أفريقيات 

الفرنسي؛المنتعمر يد إر أمورها آلت، التي البلاد تلك، 
الأمثين.منه فلاقت، 

حولهوالتمت، المباركة، دعوته المغربية الجالياُت، لبتإ وقد 
أفريقياعن الدفاع ءجثهة تدعمي جبهة فأنشأ رائع؛ مشهد في 

القاهرة،فى الإسلامية® الهداية ®جمعية دار ومقرها الشمالية®، 
الجبهةمال عش حفاظا الثناء؛ في منتقلا مكنتا لشمها ثنخذ ولم 
•نبيل إسلامي عمل لكل متع الهداية'٠ جمعية ُ بناء ففي، قلته؛ مع 

.المرجعالماضص٨٥)١( 



^^إتبمرْثا0

الحجةذي شهر ني الأول احتماتما عقدت،رالجبهة* وند 
الخفرمحمد الشخ برئامة المكتب هينة اثنخاب وتم ه(،  ١٣٦٣)

وتاجر،وأديب، عالم، بين ما وعشرين ثلاثة وعضوية حين، 
وطسبإ

المغرب،بقفايا للتعريف يمكنها ما أنمى الجبهة عملت وند 
والمسلمين،العرب المؤولين ح واللتاءات المؤتمرات وعقدت 

المغرب،شعوب له تتعرضي ما المشرق فى كافه لالناس وشرحت 
أمامالدنيثة وحهلطها ا، فرنجرائم وكشفت الهمم، وحفزت 

اسمه.إلا العربي المغرب عن تسمع تكن لم بلاد في العام الرأي 
وكانتاالمغرب، قضايا خدمة فى وسعها الجبهه بدلتا وقد 
حوماعيها ونشراتها ومحاضراتها المشرفة، ومواقفها أعمالها 

لحركاتقويا دعما — والإسلامحية الحربية الدول وروماء ملوك 
ى.الأسقلألفىالمغرب 

فرناإلئ يثير الذي — للجبهة الأول الداء فى جاء وقد 
التنكيلففناتع من هناللثه ارتكبته اوما ت نمه ما _ وجرائمها 

اتجاههموقوى لقضيتهم، حمامه الوطنيين زاد لما والممتيل 
كحريرأوؤنالهم.العمل إلن 

تللئ،أبناء من ممن في جاليات عزيمتهم صدق عرفج وقد 

.٢ ٤ - ١ ٨ ص الشمانة أنقيا عن الدفاع جبهة انظر: )١( 
اورجعسضصهأ.اظر:)٢( 



٦"', ٧٦■ا,از 

ا،؛الثماب إفريما عن الدفاع ®جبهة ت تدعئ جبهة فانثووا البلاد؛ 
الإملامي،للعالم قضيتهم بط علن الشعوب لتلك عويا لتكون 

النبيلةالعوامحلف لهز وتعمل وحزم، بيقغلة عنها الدذاع وتتولن 
لتحريرالعمل في أزرنا يثدوا حتى الإسلامية؛ الأمم نفوس في 

منؤإنقاذهم لمين، المالحرب من مليوثا وعشرين ة حمؤإمحعاد 
النصرانية،الديانة إلن وانقلابهم القرنية، الجنية في الاندماج 

ونهارها®ليلها فرنسا لهما تعمل اللذان الغرصان وهما 

ؤإحلاص؛وحزم جد بكل الجبهة هده الخضر الشح قاد وقد 
فيوالعلمية الحكومية امحل الأوّفي مكانته أو يوقته، يقس فلم 

أكثرإليها وانساق عاليه، مكانه الجبهة لتللث، جعل مما مصر؛ 
المناضلينمن ونخبة مصر، فى المقيمين ياميين الاللاجئين 
العلماءوجمعيامحت، التونسي، الدمتورى الحزب من المغاربة 

•وغيرهم الجزائريين، لمين الم
البرقيايتح،يرمل — للجبهة رئيتا بصفته — محآفة الشيح وكان 

أرسلتبرقية ومنها والموتمراتر، والوزراء، للزعماع، والنداءات 
وأمريكا،إنجكرا، الخمس: الدول( خارجية وزراء من واحد كل إلن 

وفرنسا.والصين، وروسيا، 

الشعوب،مصير في للتنلر اجتماعكم ®بمناسبة البرقية: ونص 

.٢ ٥ — ٢ ٤ ص السابق المر-ح )١( 
الرجعانبقصإآ_ا<؟.اظر:)٢( 



جاثث:سصم،اسةاد«مةاثض,

الأممبه تسعد عام سلام هوبناء الذي — السامي الهدف وأمامكم 
الموقرمؤتمركم الثماية إفريقيا عن الدفاع حهة تذكر ، - قاهلبة 

حمسةتحو — ومراكثى والجزائر، تونس، — إفريقيا شمال في بان 
العام،اللام بناء في محيشاركونكم العرب، همن هملثوثا وعشرين 

وأصبحواالجائر، الامتعمار من التخلص على ماعدنموهم مى 
السياسية؛أيديهم.شؤونهم يديرون 

•ه حن الحفر محمد ٠ الجبهه مي ري

وقدالشمالية، أفريقيا عن الدفاع جبهة من وبيان نداء ومنها 
المجلدمن الثالث، الجزء الإسلامية®، ®الهداية مجلة في نثر 

الجبهةمن ومذكرة ه(،  ١٣٦٤رمضان)في الصادر عشر، الثامن 
ررالهدايةمجلة فى ونثر الحربية، الدول جامعة مؤتمر إلئ 

عشرالثامن المجفو من والخامس الرابع الجزآن الإسلامية® 
منمرفوعة ومذكرة ه(،  ١٣٦٤القعل.ه)وذي شوال في الصادران 

عاممصر نيارته ال. ءأومعود آل عثدالعزيز المللث، إلى الجبهة 
التاسعالجزآن الإسلامية® ءالهداية مجلة نشرتها وقد ه(، ١٣٦٥)

الأولربيع في الصادران عثر، الثامن المجلد من والعاشر 
ه(.١٣٦٥والآحر)

والشراءت،لآ،.والثيانات،، الداءايتج، من كثير وغيرها 

٠٣٥ص المابق المرحع )١( 
.الرجعانابقصانظر: )٢( 



٨ rrm  ادميةصة سداسرحسين اثمقيخ منف
——ت-

،إشالإتبمارواصأبهj^^l٠تير٠ضذ1ibث: خ٠ 
وجرائمها؛وتعديها، فرنا يإرهاب شعورا الناس أكثر فهومن 

ؤإسثانول،دمشق، إلئ تونس في حانه مطبع في لاحمته اش فهي 
وأمرُت،بالإعدام، عليه وحكمت، والقامرة، دمشق، ثم وبرلتن، 

تحديرْكثر لذا ا — أموال لديه وليس - تونس في أمواله بمصادرة 
بوعودْ.والتصديق به، الثقة ومن الأستعمار، من 

؛تالك،مليء الشمالية١٠ أفريقيا عن  ١٤١٠٠^احيهة وكتاب، 
التحديرايث،.

سالتحدير من والنشراُت، يالبياناُت، حاء بما ، يكتفللم 
والتصديق؛وعدم.به، والثقة إليه، والركون الامتعمار، 

مختلفة،؛قوالت، وصاغهاعدة، متامسمامحت، في ذللث، ذكر بل 
فيإقامته إبان يعضها دون التي *حوامحرْ* في حاء ما ذللثج وس 

فيونشرها عليها وزاد برلين٠٠، ءرمشاهد كتابه في ونشرها برلين، 
المجلدص الراع الجزء ارالءرب،اا بامم الصادرة ارالبدراأ مجلة 

المجلدس السابع والجزء (، ٠١٣٤٢)ربيع شهر س الثالث، 
شهررما)م؛ماه(.الصادرفي الثالث، 

بشأنفيها ورد محا الخواطر; هذه من هاهنا يعتي والذي 
،رالشرقوله; دللث، وس به، الثقة ومن منه، والتحذير الأستممار، 

سياستهمبنقد قدحثها فإن المستدين؛ صدور تحملها كامنة نار 
البالغةوحكمتلث، تكون؛إحلاصلئ،، أن إلا قويا؛ لها كنت، 







—ثث:مه4ضاصةادوباامض 
 ٩^—— '-

هالمومس ح-ؤية الثاني: لمطلب ا. 

دلكوقف قد — الماضي الطالب في مر —كما الشيخ كان لئن 
موقثاوقف قد فاته — الفاضلة الحقة الحرية هع العفلم الوقف 

الفوضئ.حرية دعاوى ضد مثله 

مطالبتهإن إذ تماما؛ الثاني موقفه يضمن الأول موقفه إن بل 
ضدبالوقوف ضمنية مطالبة — الحقيقة في — هي الحقة بالحرية 

فرنحنيريد إنما المستعمر يد المان ، دللالفوضى؛ حرثمة 
إلؤييدعو ما ؤإثاعة الإباحية، ونشر الشريعة، ونبي القوانين، 
الحرية.بدعوى الدين من الانفلات، 

هوفوضئؤإنما حقيقيه، حريه ليس الصنع ذلك، أن ريب ولا 
.— وتكرارا مرارا دلك، الخضر الشخ قرر ما ك— 

دللث،الإيجاز؛ طاع المهليبؤ هدا في الحدينؤ سيحمل ولهذا 
هي— والتغرب والإلحاد، العلمانية، من الخضر الشيح مواقف، أن 

الفوضن.حرية ضد مواقف، 

قرره عل. تحريرات، الخضر للشيخ فان شيء، مجن يلئ، ومهما 
٠صراحة الفوضئ حرية ضل وقوفه حلالها من 

يلي!ما حلال من التحريرات لتلك، العامة العالم إيضاح ؤيمكن 

طرفين:بين وسط ايهقة ايميه أن ولإ:تقرJو٠ ا٠ 

فيهقرر فقد القمل؛ هذا من الثاني البحث، في ذللا، مر وقد 



سا«يبمية؛أميؤ

١لأجت٠اعأصول عليه يشت الذي - الحد الإنسان تعدي في أن 
^١١الهلرف ش ويقابله الإفراؤل، من صرتا — عنده بالوقوف 

يينهمارا،.ومحمط والحريه حقوقه، التمع من حرمانه 
الحدودومجاوزه الموصى، تعد أن ينفى التقرير بهذا وهو 
حقيقية.حريه والمرعية الشرعية 

عذاثمية!اماطنة ايبمههومات نسيج أ اث ث٠ 
الماصية.الفقرة فى جاء لما ومؤكد قريب وهذا 

أنالناشئة بعض اريخال قوله! الشأن دللث، في قرره ومما 
منفكره في يقدح ما بكل يجهر أن لصاحبه يبثح حق الحرية 
الثائتةوالأوصاف الهجاء من يؤلفه ما كل مقاله في ؤيتشر الإراء، 

الحهليئة.الشاعر يفعل كما 

فىؤإفراغه سبكه بعد ولخن الحرية، من بقعة المعي وهذا 
الحريةمبحث؛! في عليكم سنتلوها التي الأصول من أصل قالب 

فيالأءراش<،>ى.
فيقول:الحرية، نفير في التطرف صور من صوره ليذكر 

وتأولوهاتفسير، بأسوأ الحرية ففروا الناس، من فريق رروتهلثف 
صؤإن الإرادة، وتنفيذ بإطلاق الهوئ داعية امتثال معنى على 
نزلع.فيه لايعترصه ئابت، حق عن أوحجرْ بأدئ، غيرْ 

.١ ٤ ص إمحلأمة محاصرات؛ )٢( . ١ ٢ ص إّلأب محاضرامته انظر! )١( 
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الجهرأو الدين، في الطعن حدودها في يدخل لا وأنه معها، من 
العمياء؛الطاعة إلئ وتمويها العفاف، من النفوس سنع ياراء 

منينالون وهم الفكر بحرية يلهجون بمن كثيرا يندد ترام لدللث، 
اكر؛عةرم

بالشرعالاستخفاف راسميث، حواءلر٥ت إحدى في محفنء يقول 
للهوى•همدا أصح بمن وتهكم المجاز، فن مح، برع حريه،ئلتات 
أواسمها، فى الفضيلة خان ت فقلت كياسه، النفاق وسميت 

ضمهاءأمفي النفلر حان 
صءساهودئءامية:

هؤلاء؛تناقض بص حيث الإلحادا،؛ مقالة ^٠ ٠١في حاء كما 
المصلحالرئيس حرم من ويتدثرون يشكون أنهم يرى فهو 

الناس،فضلاء أرهق قوة أحدهم مالك، فإذا مكرهم؛ من واحترامه 
يتغنواأن إلا الفكر؛ حرية يندبون الدين أولئلئ، من يكون ولا 

إصلاحارص.الغائم إرهاقه ويسمون الصحف، في بمديحه 
الجاهليااIالثعر في كتاب، ارتقفس كتابه مقدمة في ويقول 

الفنهذا إلا تقصد لا وهي الفكر، حرية باسم الطاتفه هذه ررتلهج 

.ص١٥٢التونسي المجتمع حسينؤإصلاح الخضر محمد الإمام انظرت )١( 
صإسلامية ومحاصرات ، ٤ ص حض الخضر محمد للشيخ ونور هدى )٢( 

٢٢٣.

محاصراتلّلأميةصمآأ.)٣( 
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٢.يي لآ_: 

الإملأم،هداية من الثل وهو اءها، ومصباحها عليه أكبت الذي 
ؤإقدام.وعزم بحجة سيله في جاهدوا رحاو من والخص 

مانميقيمون أنهم ت الرهط هؤلاء ؤياء على شاهدا يكفي 
يكتبون!فيما ويقولون ينصرفون ثم الفكر، حرية فيها يندبون 

للائما® أمرا ترا0 ما على وترغمه الشعب، ترهق أن للحكومة 
الملاحيةطائع من أن الإلحاد عن له حديث، معرض فى وبين 

دعوتهملتجد الدين؛ في الرأي حرية إلئ الدعوة في إلحاحهم 
سعه.للدين المعادية 

رحالاصهلهاد في استعملها قوة هؤلاء من مالك من أن سين ثم 
يفعللم فإن وجوههم؛ في الحرية بائح وسد المستقيمين، الدين 

ملتويةحلرق من فحله مكشوفة محنريقة على ذللئ، 

حريةإنكار من الواصح موقفه إلى ترني إشارات ههدْ 
الفوصئ.

الشيخموقف من إيراده نير ما علئ الكلام ينتهي هنا ؤإلئ 
ربلله والحمد الحرية، قضية من جمفينه حمين الخضر محمد 

الخالمين.

•الجاهلي الشعر ني كاب نقض )١( 
.٢ ١ - ٢ • ص الخضر لاشخ الإصلاح في رماتل انظر: )٢( 
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اسنؤيات

٥المقدمة 

١١. .....................ض؟وصموسالحاسه 
ّاصمح)فثشاصسمسة

١٩ادمية 
٣١.. ..................^ثااثض:ضماصةس 

٣٢الحرية معالم الأول؛ المطلب 
٣٢ ٠١٠.....١ ... ١٠. ٠١....... وحال.ودها! تعريف،االحرية،١ أولات 

٣٦................. اللغويت الومحعي الأصل في تعرفها - ١
٠.٣٣................ الصوفية! باصطلاح )رالحرية® ءتعريف ٢

٣٣......................م_الحريةفىالأصطلأحانماصر: 
I٣٤ وسط فضيله الحرية — ٤

٣٥الحرية! خصال ناسا! 

٠٣٥ ٠ ٠ ٠ .٠ ١ ٠ ١ .. ...٠ ١ . ١ ... عليه! وما له ما الإنسان محرفة أحوها! 

٣٥طويتهات يزكي ص ثرف ثانيها؛ 
قواعدعالإل القامة القوانين نظر تحت به يدخل إذعان ثالثها! 

٣٦الإنصاف! 

٣٦خاطر! وشهامة حاب، عزة رابعها• 








