








٣إ اس |

مهالمقت 

نسناللمانين، رحمة العون عر واللام والصلاة العالن، رب لله الخمد 
بعدأما ، وصحبه آله وعلى محمد 

إرالدعوة ق الأسساليب وأمضى ، الخهاد أعظم من والكلمة القلم جهاد فان 
وتخليصهاالصحيحة، العميدة تبيان شأن ق ماكان ذلك أعفلم ؤإن القيمة، دين 

عنتنفر أو عنها، تمحي شبهات من بها ألخق ما وكشف بيع، من بها ألمحز مما 
ؤيصفىانحجة، وتتضح الحجة، وتقوم السبيل، تسسيرث فبدلك سيلها؛ ملوك 

أكدارمن يعيدا زلالا صافيا نميرا فيبقى الثاؤلل، ثواب من إليه أصيف مما الحي 
الأهواء.وأوصار الضلالات، 

العمياء.والتبعية التقليدوالحهل ؤيممذصحايا القلوب، ي الإممان شت وبدلك 

،والمرح ، الاعتزازبالحق على يبعث ما أعظم من ذلك أن ييب ولا 
والضلال.دياجيرالظلمة ق اكخيهل عن والبعد 

ياصرذلكالأعصاروالأمصار مختلف ي الإسلام علهاء قام الهللق هذا ومن 
اليامحلل،وهتكواسجف الخلق، وأشفقواعلى الحق، بينوا حيث الخليل؛ العمل 

الضلالات.عوار وكشفوا 

-يلهلفهيقيض حيث غرسا؛ الدين لمدا -عزوجل-يغرس الله يزال ولا 

أوفيه، الهلحن بحاول لن ؤيتمحدى عرصه، وبحن الدين، أمر بجدد من وكرمه- 
منه.النيل 



٤ I اسI
حستيالخضر محمد العلامة الشيح التأخرة العصور ق السراة أولئك من وإن 

حقائقسان ي ^سامامحلكنمفإبمس، 
بذلكقام حيث عصره؛ ي والفكرية العقدية الانحرافات ومواجهة الإسلام، 

الساحرؤبيانه البليغ، قلمه ذلك ق يسعده المارك عمره سى طيلة الحار الحهد 
١٠وساحته النبيل، وحلقه الأحاذ،  العالمكان فقد الصادقة؛ وغيرته ، ^ ١٥١١
الصادي.وانحاهد الحر، والمكر الننيه، والقاصي المقس، 
الخلافةسقوط عاصرحلالبا الأمة حياه من مفصلية مرحلة ي عاش ولقد 

الفترة؛تلك إبان بالملم؛ن عصفت الش المغيرات حال على ووقف الإسلامية، 

لتلكحيرالأصدين ومن الأحوال، سمرتلك على الشهود أعدل من فكان 
الأمة.أجواء على خيمت الش الغواشي 

به.ناطقة ذلك على شاهدة حوله والدراسات واثاره، وكتبه، 

والمل.اهبالحقيدة نحمجمى للماجمسيرفي رسالني إعداد على عزمت ولما 
العلمأهل بعهل واستشرت —عروجل— يه واستعنت الله، استخرت العاصرة 

قالعالم هذا دراسة الاختيارعلى فوقع الرسالة، موصؤع  ijوالاختصاص 
عنوانفجاء الرسالة؛ مجوصؤع ليكون والعملية؛ العلمية حياته نواحي من ناحية 

التالي:المسمى حاملا البحث 

الانحرافاتمواجهة ق ايخضرحسين محمد الشيخ )منهج 

واثفكرية(.العقدية 





٦ I راس
وسبرأحوالما،الفترة، تلك وعى قد الخضر وهوالشيخ الشخصية وتلك 

ذلكل منهجه على الوقوف فكان انحرافاتها؛ من كثمآ وواجه تغيراتها، ورصد 
لتبرزمنهجه اكاحية هذه من الشخصية تلك ة فدراّبمكان؛ الأهمية من 

تمتز•من فه ْا وتبمح، الواجهة، 
قضاياق والبءمسرة ، المتين الرعي العلم يثن حممنا الخصية تللئ، أن  ٠٣
شخصية.ق توحد أن قل ميزة وتللئ، عصره، ق الفكر 

فكانبوكيرنشأتها؛ ق كانت، الشيح واجهها اش القضايا تللف من كثيرا أن . ٤ 
مواجهها.j ومنهجه منها، موقفه نحلية المهم من 

البحث:أهدأاف، 

بينتهلرح تزال لا الخضر الشيخ واجهها الش والفكيية العقدية القضايا أن • ١ 
قهم يالناحية هده من القضايا تلك( دتتاولا هذا؛ يومنا إر والأحرى الفينة 

أٍلوارها.على والوقوف تمسها، 
والفكرية.العقدية مواجهاته ق الخضر الشيخ منهج من الإفادة  ٠٢
والفكريالعقدي الخانس، تتناول الى المتخصصة الدراسات، ق القص سد  ٠٣

الخضر.الشيخ ثار ال 
منكانت( الش الفدة الشخصية تيلئا على الضوء من ْزيد إلقاء ل الإسهام . ٤ 

وقته.ق العؤبي والمغرب الضيي المشرق ُيرن التواصل أسباب( أعظم 
تالسابقه أراسات الاو

لئ(تالتناولث( وند حجز، الخضر محمر الشيخ حول عديدة وكتابات دراسات( هناك 
أعالها.ق التخصص تحمل'،]ابع أن دون الشيخ سيرة من معينة جوانكا الدراسات 



٧ر الصأ ر
يلي!ما الدراسات تلك وأهم 

_تعار_(ض إر الدعوم ق وجهوده حياته، الخضرحساإن؛ محمد )الشيخ . ١ 
الأزهركليةجامعة ق نوقشت علمية رسالة وهي التليلي، محمود رشيد للأستاذ* 

-ه  ١٤٠٣عام حاد ميع عبدالمحمد د. بإشراف الماهرة، - الدين أصول 
صفحة.( ٥ ٤ ر١ ق الرسالة تلك وجاءت م، ١  ٤٩٨

وجهودهورحلاته، وحياته، الخضر، الشيخ سيرة إر فيها الباحث تهلرق وقد 
والعلمي.والاجتماعي، والسياسي، الديني، والإصلاح اممه، إر لدعوة اق 

وانحاصرات،والتأليف، الصحافة، ميدان ل جهوده عن نحدث كما 
الشيخإقامة إبان الخهود تلك استعراض حلال من وذلك الخمعيات، واسيس 

أومصر.الثام، أو تونس، ق الخضر 
مواجهاتهي أومنهجه العقيدة، إثبات ل الشيخ لتهج الباحث يتهلرق ولم 

الكلامعلم ق آرائه ثعصر يرلذكريسوى والفكرية العقدية للانحرافات 
والتصوف.

دونله العملي الإصلاحي ؤيالخانب الشيخ، بيرة عنست فالرسالة ؤبالخملة 

والمكري•ايهجي 
الدراسة؛هذه بعد حرجت حوله والدراسات الشيخ تراث من كبرا إن ثم 

والحث.بالدراسة يتناول لم دللش باليسيرمن ليُس سيء فبقي 
وهدات مواعده محمد للأستاذ وآمحاره ، حماته ت حسين الخضر محمد ؛ كتاب ٠ ٢ 

،م ١  ٤٩٧ عام صدر وقد ، الشمالي الجي الأستاذ بإشراف جامعي بحث الكتاب 





I٩ إ
الدراساتأهم من يبقى هذا مواعده الأساذ عمل فان شيء من يك ومهما 

قالشيخ بمنهج خاصة الدراسة تلك تكن لم ؤإن الخضر، بالشيخ عنيت الش 
قدالباحث كان وإن والمكرية، العقدية الانحرافات ومواجهة العقيدة، إثبات 

ذلكغيرأن الفكؤية، الشيخ انحاهات صبهل من بشيء الثالث المم ق عض 
مواجهاتهل سارعليه الذي الواضح انحدد منهجه على الوثوق ق لايكفي 
والفكرية.العقدية 

للمحاميالفكر: أهل من نحية بأئلأم الخضرحسين محمد الإمام كتاب؛ ٣. 
الخضر.الشيخ أخي اين الحسيني رصا علي، الأستاذ 
مقال،الخضرؤ، السيخ ّيرة تتاولت، نحية من الكتاب هدا محتوى انتتحهب وقد 

•'يلي، ما جامعها- يقول -كما انتقائها ؤ، وروعي، أورسالة، 
الأخر.إليه يتطرق، لم بموضؤع اكقى البحث انفراد أ. 

والقاهرة،ودمشق، تونس، من: عدة، أقطار من الكتاب اختيار ب. 

والجزائر•
•وصدوره محسر ق التار؛ممهي النملسل ج• 

الأور.صفحته من المامس ؤ، بحث والمحدرلكل المرجع إن، الإشارة د• 
الذاتيةالسيرة جهة من ات الدراسكل والتكراربين، التشابه القارئ، ؤيلاحفل 

ام،والهوالتنقل، يم، والتعالالتعلم وتواؤيخ كالولاية، الخضر، للشيخ 
له.المترجم سيرة محملات مجن وتحوذلك بها، قام الض والأعمال 



راص،ة ر  ١٠
الأبحاثوتلك غيره، عن ميزة الأبحاث تلك من بحث لكل فان ذلك ومع 

العلميإناحه من وشيء الشيخ، لحياة واضحة عامة صورة تعطي -بمجموما- 
والفكري.

،دراسة أو ، بحمث بتن ما رسالة عشرة حممي على الختاب د٧ث احتوى وقد 
ثيلي ما الرسائل تلك وأهم الخضر، الشثح عن أومقالة 

عنترجمة أول وهؤب ت السنوسي العابدين نين بقلم ت حستي الخضر محمد أ. 
الحسيني-.الرضا علي الأستاذ يقول -كما الناس على طلعت الإمام حياة 

أبوبقلم ٠ محتارات — دراسة السعايق الأزهر سخ الخضرحسمن محبمد ٠ ب 
كرو.محمد القاسم 

السيخعن كتت الني الد؛راسات وأقدم أهم من وتعد ، مستفيضة دراسة وهي 
الخضر.

عليانحاس به اعتنى ت حسين الخضر محمد للإمام الفكري الإرث كتاب؛ • ٤ 
الحنى.الرضا 

الرضاعلكب اتحاس به اعتنى ت حمن الخضر محمد الإمام حول كتابات . ٥ 
الحسيني•

الرضاعلي( انحامي، به اعتنى الجزائر* 3، الخضرحم؛ن محمد الإمام ملتقى، • ٦ 
•تى الح

انحاميبه اعتنى الإسلامي: انحممع ؤإصلاح حي( الخضر محمد الإمام ٧• 
الحسيني•الرضا علي 



وهوكتابسقها، الذي الكتاب من مسة الأخيرة الأييمة الكتب وهذه 
علىتحتوي أنها جهة من الفكر( أهل من غنة بأقلأم الخضرحسيرن محمد )الإمام 

الخضرحسان.محمد الشيح حول ودراسات وكتابات، مقالات، 
عندوذلك الأول، الباب من الثاني القمل ق عنها حديث منيي وسيأتي 

مؤلفاته.عن الحديث 

يوجدولا الخضر، الشيخ عن كتبت الي ات الدراستلك من سيء فهذا 
ومواجهةالعقيدة، إبان ق منهجه ق متخصصة ة دراسعلمي- -حب 

النااك.ذلك ل يدور وما والفكرية، العقدية الاتحرافات 

حطةاثدأ>ث:

وذلكوخاتمة، أبواب، ة وحموتمهيد، مقدمة، على يشتمل الحث هدا 

يلي:كما 
القيمة:

وخهلةأسابقة، الوالوراسسات وأهدافه، وأهميته، البحث، مشكلة ا؛ وفيه
ومصادره.ؤإجراءانه، ومنهجه، البحث، 

اسرسل سواضخ ثه؛د؛ 
;مطالب وثلاثة مدخل وفيه 

الخضرمحمد الشيخ حياة مراحل مدخل؛ 
الإسلاميالعالم حال الأول: الطالب 
الونسيةالبلاد حال : الثاني المطلب 
الصميةالبلاد حال الئاك: المهللب 



١٢  I راص،لآ
حياتهاثقيخسيداسر; ; JjVlاثمياب

فصلان:وفيه 

اسرسو ا٢^٠١^^ السل 

مباحث،:ثلاثة وفيه 

ظاتهالأول: اسث 

أعمالهالثاني: البحس 

وصفاتهأخلاقه الثالث: البحث 

سهداسرالقيخ هولفات الثاني; السل 
ومؤلفاتهعلميته حول مالحوظاُت، تمهيد: - ت وفته 

بجميعوتصيف شاملة، دراسة وفيه؛ ودراسة؛ وتصف عرض ؤلماته: م- 
الخضرمحمد الشيح مؤلفات 

السيدةاشات سهداسرلم؛ القيخ منهج الثانحؤ; الهرب 
فصول:ثلاثة وفيه 

اههيتهاؤاثبات السيئة هم؛ سهداسرلم؛ القيخ *تهج الذول; السل 
مباحث،:ثلاثة وفيه 

.والاستدلال التلقي ي منهجه الأول: البحث 
العقيدة.تلقي ي مصاديه الثاني: البحث، 

العقيدة.أممية إيبات، ق منهجه الثالثا: البحت، 

السيدةاصول اثهات سهداسرلمؤ الثيخ هتهج الثانح؛; السل 



تمباحث وثلاثة تمهيد، وفيه 

لله.الؤحاوانية إثبات ق منهجه الأول؛ ائبحث 
والتكتب.باالأئكة، الإيبمان إثبات ي منهجه اتثاني: ائبحث 

الأخر،واليوم بالرسل، الإيمان إثبات ق منهجه الثالث: البحث 

والقدر.

ااممقهاواّوةالسائل اثبات سدام؛راافي القيح •نهج الثالث: اصل 
مباحث:وثلاثة تمهيد، وفيه 

الإيمان.باب ي منهجه الأول؛ البحث 
العبادة.باب ي منهجه. الثاني: البحث 

والإمامة.الصحابة بابي؛ ق منهجه الثالث: البحث 

:ءجامحس،اسمنيالودضامحاس
فصلان:وفيه 

الغالضي(الودهش ض سدالممرؤوساس اسادرالفيح الأول النمل 
ن:مبحثا وفيه 

الخالقينعلى الهمل ي مصادهمه الأول؛ البحث 
الخالقينعلى الرد ي وسائله الثاني: البحث 

الkدارهإيىالودملي سدالممرلم؛ الثيح أساليب الثائي؟ اصل 
مباحث:وثلاثة تمهيد، وفيه 

الأدبيةأساليبه الأول: البحث 
البيانيةأساليبه الثاني: البحث 



١٤  I اسI
ائنهجيةأساليبه الثالث: اثيحما 

والإنأماهاتاالمديةسدائههمصإواى،ماوىالضايت، القيخ *>اجهات الرابع: الباب 

فصلان:وفيه 

سرء١^ الضالة والدماوى سدار؛ءثررافوق الثيخ !واجهاU اص: اصل 

مباحث:وفيه 

والبهائيةالبابية لمرقش مواجهتي الأول: ائبحث 

القاديانيةمواجهته الثاني: البحث 

للتتمميرمواجهته الثالث: البحث 

الألواح(تحضير )دعوى الحديثة للروحية مواجهته الرابع: البحث 
اسويةسداسرللأمراقان ^:^١^٧١١٥^ 

مباحث:حمسة وفيه 

الفلسمةمن موقفه الأول: البحث 

التصوفمن موقفه الثاني: البحث 

التشيعمن موقفه الثالث: البحث 

والبدعللشرك مواجهته الرابع: البحث 

للإلحادمواجهته الخامس: البحث 

الماصوءالقضاياالقملة سدالممر!ن القيح اأغا!أاسا!وقف الباب 

فصول:وثلاثة تمهيد وفيه 

نمهيد:

المائيةسدالممرض الثيح الأوواهوثف السل 



I١٥ اصة ر
ماحث،:وثلاثة تمهيد وفيه 

اسمايمفهوم تمهيد: 

الإسلامبلاد ق لفلهؤراّبماي معاصرته الأول: البحث 
ومكانيمان تكل الإسلامية الشريعة صلاحية إيباته الثاني: البحث 

لسمانيةمواجهته الثالث: البحث 

ص«ساسرضصةامح)ية
ماحث:ثلاثة وفيه 

الحؤيةلقضية التأصيل ق جهوده الأول: البحث 
عندهالحيية مفهوم الثاني: البحث 

الموصىومية الحقة الحؤية من موقفه الثالث: البحث 

هميوالواةوقضية التغمحيب قضية س4دالخضرض القيخ أعوثف الثالث السل 
محقان:وفيه 

التمؤسقضية من موقفه الأول: البحث 

ذحريرالرأةقضية من موقفه الثاني: البحث 

التوصيات.من عدد وعلى البحث، احتواه ما محمل على وتشتمل الخاتمة: 

٠تهجالبحث:

والتحليل،، والأستقراء التتبع  ijy,بجمع لكا مبحثه ل الباحث سيتع 
والتحليلي،والأسممرائى، التاريخي، المنهج بمتن ما بجمع محاولة ل والوصف 

والوصفى•





I ١٧ا اس
بذلكفيكتفى وفاته؛ تشخ أو سته، أو سيرته، من شيء إل الإشارة ترد قد 

المامس.ق ترجمة له تخصص أن دون 
الأن.هوعليه أكبرمما لصار البحث ممرق أوكتاب اسم لكل ولوترجم 

الطيعة،وتاؤيخ واكاشر، والولف، الكتاب، اسم ذكر على الائتمار ٨- 
للكتاب.رجهمع أول عند ورقمها 

فحب.والولف الكتاب ذكر اعيد اللبس وحثي، الكتب، ( اشتاه؛؛rjهناك ؤإذاكان 
موسوعةق هوموجود ما حسهب العروإلها الخضرفكون المخ كتب اما 

بالروإJكلكتابعلىحدة.وذلك له، الكاملة الأعمال 
موسوعةإحراج قبل مفردة خرجت الي، الكتب أحد إر العزو كان وإذا 

منها.أي إل الرجؤع عند ذلك فسيوصح الكاملة الأعمال 
الكاملةالأعمال هو)موسوعة الشخ لكتب الأمام، المصدر أن فالأصل ئلأ 
الرضاعلي، انحامي، أحيه ابن، وضبطها جمعها الم، حسمن( الخضر محمد للأمام 

الأورالهلمية الكؤيت، - لبنان - موؤيا الوادر دار عن، وصدرت الخسيتي، 
١٣٢٠١٠^١٤٣١

خاصا،عنوانا له أن جهة من، حدة على كتاب كل، فيها وضع الموسوعة وهده 
الموسوعة.داخل، خاصا وفهرسا خاصا، وترقيما 

لكلالخاصم، الترقيم إر إضافة عاما، تسلسليا ترقيما نحمل الموسوعة أن كما 
ؤإذاالخاصن، ترقمه حب المزو فسيكون بعينه كتاب إل أحيل فإذا كتاب؛ 
العام.والترقيم الخرء حب المروإليها فسيكون الموسوعة إر أحيل، 



Iاس ر  ١٨
للايات،فهرس من البحث، ا يتطلبهالش ارس بالمهالبحث إلحاق ٩- 

وفهرسلمم، المترجم والأعلام والأحاديث، 
مصادرالبحث

يلي:فيما البحث مصادر إجمال ممكن 
قح4ع.تا تي المؤلفاته ق ؤيتمثل ، العلمي حخن الخضر محمد الشيخ تراث ٠ ١ 

النوادر،دار عن صدرت الش حسا|ن( الخصر محمد للأمام الكاملة الأعمال )موسوعة 
العلبوعة*الشيح مؤلفات جمع تضم الحموعة فهده محليا؛ عشر ة حمق وجاءت 

قمنها فيماي ، متباينة فترات ي مقرئه خرجت الش الحضّر الشيح كتب . ٢ 
فائدة.منيي أو ، دراسة مقدماتها بعص ي يكون قد أو ، مقابلة أو ، تصحيح 

منها.لشي؛ء مرذكر ومحي الحضر، الشيخ عن كتبت اش الدراسات ٣. 
التراثوكتب ، والمذاهب ، والفرق ، والأديان ، العقيدة ق السلف كتب . ٤ 

،والغريب ، واللغة ، التراجم وكتب ، القرآن وعلوم ، الستة وكتب ، عموما 
،والمصطلحات الألفافل، بعض ودراسة ، المقارنة ق منها يستفاد حيث والأدب؛ 

البحث.ق الواردة والثخميات 

أوالخضر، الشيخ فيها عاش الي المرحلة بدراسة تعنى الني المحاصرة الكتب ٥. 
واجهها.الش الثخميات بدراسة تعنى 

"

البحث.مصادر أهم هي ا -تةريّا.فهذه 
القديرللمور الشكروأتمه بأوفى أتوجه أن إلا لايمعتي المقدمة هذه ختام وق 

وإعانته.ولهلفه تيسيره على 



I ١٩ا اس
أنإر نشأتي منذ يشأني؛ والعناية تعاليمي، على حرصهما أشكرلوالدي ثم 

وأوفاه.خيرالخزاء عنكب اش فجزاهما الدنيا؛ فارقا 
الدراساتعميد وفضيلة مديرها، بمعالي ممثلة المصيم أشكرجامعة كما 
بذلوهما على العقيدة قسم رئيس وفضيلة ١لثريعة، كلية عميد وفضيلة العليا، 

للعقبات.وتدليل جهد، من 
علىالمشرف المشيقح محاخ بن عبدافه الدكتور الأستاذ وشيخي أستاذي أسكر كما 

فقدومتابعة؛ وحرص، وأدب، وعلم، تواصع، من منه لقيته ما على الرسالة هذه 
حيرالخزاء.عى الله فجزاه وتوجيهه؛ وكرمه، وحلمه، علمه، من أفدت 

ناصرأ.د. وهما المناقشة، بقبول تفضلهم على الكر؟يرن أشكرللمناقشن كما 
ابنمحمد الإمام جامعة ق الدين أصول بكلية الأستاذ الخدع ب-الرحمن ابن 

بكليةالمشارك الأستاذ التوبجري العنين عبسلس بن صاغ ود. الإسلامية، سعود 
القصيم.يجامعة الإسلامية والدراسات الشريعة 

مراجعة.أو أوفائدة، أونصح، بمشورة، البحث هن.ا إتمام على أعان من وأشكركل 
ابنمحمد الأستاذ والأخ السبت أحمد بن حالي الأستاذ الأخ بالشكر وأخص 

الفائز.عبداممه 

محمل..نبينا على وسلم ادن4 وصلى التكلأن، وعليه المستعان، وافه 

٤٦٠الزلفي:صب: 

الإسلامية-والدراسات الث.روعة القصم-كلية جامعة 
اياصرةوا،لداهب الشاوة قم 
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٢٣اسرسو السيخ تهيئاصم 

سداسرسراسخ ؟

الخضرالشيخ حياة مراحل مدخل: 

نشأالتي والأحوال الظروف إر ينظر أن الناس من أحد لدراسة حدا اشد من لعل 
ومواقفه؛لأرائه، السليم والفهم الصحيحة، القراءة على ، _rjمما فدلك فيها؛ 

بها،تأثره عن بمزل تكون أن يمكن لا الإنسان فيها ينشأ الض والظروف فاليئة، 
أواجتماعية.أوسياسية، عالمية، ذامكانة إذاكان خصوصا فيها وتأثيره 

فتونسوالنشأة؛ ١^^٠ تونسي الأصل، جرائرى حين الخضر محمد والشيخ 
ومصرمستقرنواه.مهاجره، والشام وتؤييته، وتعليمه تعلمه ومنشأ رأسه، مسقهل 

;، مر١حل١ ثلاث إر حياته تقسيم الخضر الشيخ لسيرة الدارسون ارتأى وتد 
ققضاها الي حياته سنوات وتخمى التونسية؛ الرحلة وهي • الأول الرحلة 

وتعاليمه.تعلمه، إر وطفولته ولأد.ته، متد تونس 

ه ١٢٩٣ستة من وتمتد والتكؤين، التعلم بفتؤة نميتها٠ يمكن مرحلة وهي 
المشرقبلاد إل تونس فيها غائر التي المة وهي ، ١٩١٢- ٠١٣٣١إل  ٢٠١٨٧٣

حياته.من وثؤيا مهما قسما تونس ق ُلوى أن بعد المبي 
وغررتالعلمية، شخصيته تكونت حيث ١لأريعيرن؛ من تقرب اندالث. سثه وكانت 

أرحب.وأفاق أوسع، محالات عن يحث جعله مما معارفه؛ 
بلدانبين تنقلاته بكثرة المرحلة هده وممتاز المورية؛ البلاد ق حياته الثانية؛ المرحلة 

والأستانة،سوؤيا، بعن ما أثناءها تنقل حيث الأول، العالية الحرب أثناء وأوييية ■ميية 
١ه ١٣٣ سنة س وقتي. والترحال، التنقل عليهامرحلة بمللق أن يمكن وليلك ويرل؛ن؛ 

غادرذهاّورياإرْمر•الض المنة -آآا،(وهي آابمامإرآآماه-

;٢ ط للكتاب الحسيتين الدار مواءال.ه، نحمد واثاره حياته حبي الحضر ل. محمانظر؛ - ١ 
'آا؛اير_آا<ا<؛مصار0.



اسوصواسراهخسا؛!

مصر،ق قضاها الش حياته وتنمل الصؤية، اليلاد ق حياته وهي • الثالثة ارحلن 
.٠١٣٧٧ثن وفاته إرحعن  ٢١٩٢٠ه ١٣٣٩سة من ونمد نهائيا، بها وامر 
٢١٩٢٠.

برزتالش الفترة لأنها والعالمي؛ الثتاق انجد •رحلة ارحلة هذه نمى أن ويمكن 
.٢١مافتهأوعمق عالمه، غزارة أكدت عالية، متاصب أساءها وتقلد ماكاته، فيها 

وحالعموما، الإسلامي العالم حال ستتتاول ههنا الشيح عصر دراسة فان لدا 
الش١،^^^ البلاد وحال عاما، أرُعيرأ، زهاء الشيخ فيها عاش الي التونسية البلاد 
عاما.وثلاث؛ن ثمانية فيها عاش 
-كماتحللها وقد والثانية، الأور للمرحلتن بالنسثة قصيرة فهي الثانية ارحلة أما 

ارحلة.تللئ، إر البحث ي إشارات ستأتي كما وترحال، تنقل مر 
حساما،أحداثا سهدت عقود من سبقها وما الشيخ عاسها الي،  ٥٠٣٥١١أن ؤيب ولا 

عبرتاريخها.الأمة ق م ما أعقلم من تكون تكاد شتى وتغيرات 
الأتية:االaلالب حلال من وذلك الشيخ، عمر على نقرة إلقاء يلؤب وفيما 

الإسلامي.العالم حال الأول؛ اكللب 
التونسية.البلاد حال الثاني: ايللب 
اكنة.البلاد حال الثالث: ايللب 

اذدكورة•البلاد بها مرت لفترة التأؤئخ محرد ليس ذلك من يعني والذي 
مننشحلص ومملوراتها؛ بأحداثها، الفترة لنوعية بحث ذلك من االقصّود ؤإنما 

تأرا،الخضر الشيخ شخصية على 'آثار من والتطورات الأحدان تلك تركته ما ذلك 
(٢)و>اص

.0  ٩٠ ٥٨و ١ ١ ص وآثاره حياته حسين الخضر محمد انظر؛ - ١
الثقافةدار t العالي ما د. اكحؤيروالتتؤير تفسيره ق ومتهبمه عاشور، الطاهربن محمد الشيخ انظر؛ ٢- 

صا،ّآ.، ٣١٩٩٤الدوحة، كلر، 



اسرس| هيئياسواهخ 

ال>سالأوو:ح1واسأأايم

العثمانية؛الدولة عن يكون أن يقتضي الفترة تلك ق الإسلامي العالم عن الحديث 
بلادالخصوصا لوائها تحت يتضوي 'أنداك الإسلامي والعالم الحلافة، دولة هي إذ 

إلوصاك قد كانت البلاد تلك على اسولت محدما العثمانية فالدولة العربية؛ 

هدهق والتوسع الاستيلاء طور أن ذلك اعها؛ اتحدود وأقصى قوتها، أوج 
ميهيأوكما القانوني، العاشرسليمان الالء1ان عهد ق مداه بلغ قد الدولة 

العفليم()سليمان الأوؤييون 
فلمفينا، أسوار إر وصلت عندما أنفاسها انقطعت قد العلثة الدولة أن ؤييدو 

يدكر.توسعا ذلك بعد تتوسع 
فصارتفشيئا، شيئا وتتراج^ تتقلصل، فأخدت إليها، يدب الضعف، بدأ بل 

سنةابزائر على ا قرناّتولت، حيث، الأخرى؛ تلو الواحدة العرُية البلاد تفقد 
۴١٨٣٩ّنة عدن على انحلترا واّتولت ، ٢١٨٣٠
ستةمصر إتحلترا واحتلت م، ١  ١٨٨ تونس ا فرناحتلت، عاما تحوأريع^ن ؤبعد 

.٢١٩١٢سنة الغرب طرابلس على إيطاليا استولت عقود ثلاثة وبعد م، ١  ٨٨٢
الحربخلال العثمانية الدولة حوزة من العربية البلاد بقية الأخيرخرحسك وق 
،.٢١٢امتدتالش الأول العالية 

،١ ط الثقافية الكتب مؤسسة ، حليم لإبراهيم العلية الضاية الاو،واة تاؤخ ق ترجمته انفلر - ١ 
ه-١٤٠٧،٢الإسلأمي،ط^^^خالإملأمبشاكر،ص 

،١ ٠ ط االصردة النهضة مكتبة شلي، لأحمد الإسلامي اريخ الت_وموسوعة ، ١ ٠ a/؛ م، ١  ٩٨٧
ومنيرالعليكي،فارس، أميرث نبيه ترجمة ٠ لبروكلمان الإسلاميه الشعوب وتارخ ه/خهآ، ، ٢١٩٩٢

٤٠  ٥٧و٤ ٥ ٠ ص م، ١ ٩  ٦٨، ط٥ بيروت، ، للملأ٧؛^ العلم دار 
الخمريلمساحلمر بيروت، للملأيئن، العالم دار العثمانية، والدولة الميية سلال الاتفلر ٢■ 

.؟U/o lثي لأحمد الإسلامي ١^ وموسوعة ،  ١٢-٩ص 



ضيد|سراضخسساسود

عهدمنذ وذلك فشيئا، شيئا الاختلال ق العثمانية الدولة أحوال بدأت وهكذا 
اللائي.عشر السادس القرن أواخر ق القانوني سليمان 

الأ،رإلآخر ق تحول الذي \لأنكش\ط-ص ظام j الأخلالكان ذلك بداية وأول 
وفادُأأ،.فوصى آلة 

وكانالمركنية، الحكومة لدلك وصعمت عام، بوجه الإدارة أمور فاد ذلك وتع 
الولاةأمام انحال يفسح لأنه سيئة؛ نتائج إر النظام هدا يودى أن الطيعي من 

تحتمنصبه ق ونقيه الوالي استرضاء إل أحيانا تميل المركنية فالحكومة ومطامعهم؛ 
بإرسالانحاورة الولايات ولاة وتأمر الشدة، إر أحيانا ونحنح الشروؤل، بعض 

السلطنة.لأوامر ؤإخضاعه لتأديبه عكؤية؛ حملات 
يطالبU كثيرا السلطة أوامر على بتاء التأديتية الحركة ق ينجح الذي والوالي 

أحدلة ت اما ٠ الغنة، المقاؤلعات يعذ. اقهلاءه اما عمله، , عل تكافئه ان مة الحك، 

دليلفهيئ دلك؛ على شاهد باشا علي محمد عهد مصرق ق حديت الي والوقاغ 

الذينالنتوحة اللأي غالمان من نصارى وأكثرهم خاص، نظام على الثانيون أنشأه جتد هم؛ الانكشاؤية ~ ١ 
أوi جنسية همصمية لمم يكون أن يون لمم، جثيا ليكونوا عسكؤية؛ إسلامية ميية الأتراك مياهم أهليهم؛ فقلوا 
طبيمتهم،وندت تمردواt أمرهمء نهاية ز ولكتهم مثيل، له ليس خاص رتتغليم تميم القرفة لمال وكان ديتية، 

السلطة،بشهوة أفتيتهم وتعلمته اليولة، ثوون ق وأصبحوايتدخلون وصاروامصيرفلق، أخلانهم، وتغيرت 
محمودارسالءلان يد على فكانتانهايتهم والانحطامحل، الضغفج من حالة إر فصاروا I وانحرمجات وانغسواياللذات 

ص، ٢١٩٩٤يناير رجب ، ٥١ءددم\ ملأل، دار نيدان، لخورجي الثانية ممر انظر . ،و ١ ٢ ٤ ١ عام الثاني 
،١ محل لبنان، بموت، العرفة، دار الصلابي، علي د. والقؤمحل النهوض عوامل الضاية وانمولة ، ه٦-٦٦ 

،ط٢ الإسلامي، الكب شاكر، نموي الإسلامي واكارخ ،  ٥١٠٩ص الإسلامية الشعوب انظر"اريخ ٢- 

والسلطان، ١٦٠ص م، ١ ٩ ٢ ٥ ، حل٠١ الملأل، مطبعة نيدان، لجورجي الخديث ممر انظر - ٦٠
الشيخومنهج ،  ٦٠"؟-"T ٤ ص •اةام-*ووام، دمشق،ءل١، القلم، دار حرب، محمد د. الثاني عدالخميد 

-ه— ١ ٤ ٢ ٥ ، ١ حل جدة، السعودية، العرُبة المنكة عسيري، ماجد دار لتامرمتولي، العقيدة ق رصا رشيد محمر 



!!_ذ4هيد1سوامخسواسر
علىالأحداث س نفهم أن ممكن لا إذ العالية؛ الدولة إليها وصلت الض الخالة عر 

يومئذ.العالية الدولة حالة الاعتار بتظر ^خذ لم ما حقيمتها 
المثلاديعشر الماع القرن بدايات المجري عشر الثار ن القر منتصف ففي 

أورؤباكانت ييتما فسادها حالات أشد بلغت قد العثمانية الدولة حالة كانت 
بضرورةالعثماسن ا>لفكرين بعض قال لدلك المدنية؛ النواحي كل ق نتقدم 

الدولةوحدة على انحاففلة لضمان الأوروبي؛ الشي التقدم من الاستفادة 
واستمرارها.دوامها، وعلى العثمانية، 

الغرب.تستلهم إصلاحية حركة بداية أمام البلاد أصبحت ثم ومن 
،.١١٠٧٧٧١أحمد السالءلان عهد ي كانت المفهوم بهيا إصلاحية حركة وأول 
الدولةل الميية الثقافة نفوذ ابتداء الإصلاحية- -بحركته العهد هدا ؤيعد 

ميادينالسالمان بلاد ق تكتسب، الأورؤيية الدول أحدت حيث العثمانية؛ 
بالدولةر٢،.السامية علاقاتها يجانب الثقافية للعلاقات 
علىالتعرف، بقصد وقيئنا باريس إر السفراء بإرسال الدولة ت أحل. لدللئ، 
غيرأنالعثمانية، الدولة ق الإصلاحية اللاطن محاولات وتوالت أوروبا، 

كانلقد ناجعا؛ الدواء يكن لم فلدللئ، صحيحا؛ يكن لم المرض تشخيص 
و١لليتي،الثقافي، المستوى على الحاصل اد للفالدولة رحال تشخيص 

الوولةهوأن وقتها يصوره ساد الذي أن ذلك الأساس؛ من حاؤلئا والسياسي 
إقامةل ثكنن البنيان لإعادة -إذا- الوحيدة فالوسيلة الحروب؛ ق يهرم العثمانية 

فحمسب.قوي جيُس 

الشانئ■يو\قبو والسلطان ، ١٥٨ص حليم لإيراهيم العالين العشانيت مولة ق; انظرترحت - ١ 
■١ حربنجعاي 

.٢ ص٠ حرب نجعد الثاني ء>ا.الخميد السلهلان انثلر ٢- 



اءهي،وأسراهخسواسو؛!

قؤياجيشا إنشائه نتيجة السلطان؛ على بالتمرد ه- -نفالخيش هذا قام لقد 
الأووي■النظام على جديد؛ 

عدالحميدجاء أن إر أسوأ إر سصء من تتدهور هكذا الدولة أحوال وُقيت 
عاماثلاث؛ن الدولة سقومحل أحربه شيئا يضغ أن وحاول الثاني، 
ادالمل كان ولكن الضعيف، جيشها ي يكن لم العلية للدولة الحقيقي الرض إن 
الفترة.تلك ق الال.ولة على بأطنابه صرب الذي العام 

الحرافاتفيه واستشرت الضعف، إليه دب الن.ى دنها فار الماد ذلك وأعظم 
العلية.الا.ولة رأس إل وصلت حتى الدولة أرجاء ق تغلغالت الي 

فقدالإسلامي؛ العالم بقية إر أنره سرى العلية الدولة أصاب الذي الفساد وهدا 
دبتلذلك الحكام؛ واستبداد الطام، فساد يوظ الإسلامي العالم يود كان 

وصاروالكوارث، القس وأنهكته الحوادث، حطمته أن بعد جسمه ق الشيخوخة 
متل.هور،واقتصاده تعسة، الاجتماعية فحياته والمرض؛ والحهل الفقر يعاني المسلم 
التدبير.وسوء الفوضى يعاني بالديون  ١٣

شملوقد الخالص، الإسلام روح عن يعيدا منحرفا للإسلام السلم فهم وصار 
سوىديته من المس الممن لكثير يبق ولم والتضع، والعبادة، الحقيدة، الانحراف 

شيء.ق الإسلام من لست رسوم 
علىوانغلقت الابتكار، عن بنيت قد الإسلامية البلاد ق العلمية الحياة إن ثم 

فحسب.وشرحها المتون يحض حففل على واقتصرت نفسها، 
وتبلل.تالعقول، فتحجرت العلمية المعاهد منها خلت فقد العصر علوم أما 

،٠الأوهاموالخرافات؛ وانتشرت الأفهام، 

العقيدةق رضا رشيد محمد الشيح ومنهج ، ١ ٠ صء حرب نحمد ١^^٠ عبدالحميد السلطان انظر - ١ 
ه.

ابندار الغالي، بلقاسم د. وآثاره حياته عاشور الطاهربن محمد الأعظم الحايع شيخ انفلر ٢- 
•٣ ٤ ص رصا رشيد محمد الشح ومنهج ، _UA ط١، لينان، يرون، t حرم 



ضهداسراشخسواسير

الخلافةعلى للقضاء والصالسية اليهودية، القوى تضافر كله ذلك إل اجتمع وقد 
يقتطعالغرب فأخذ وقتداك؛ الإسلامية للأمة الحي التجسيد ياعتارها الخمانية؛ 
الدولةداخل اكورات يشعل وصار اكالية- الطالب ق سيأتي مروكما كما أجزاءها 

وأمدهم، ٢١٨٠٤عام مند الاورة على البلقان شعوب العثمانية، 
ه.١  ٨٧٨سنة الخلافة عن اممالت، حتى اعدات يالم

عامتركيا عن استقلت حتى ، ٠١٨٢ عام مند اكورة على اليونان حرض كما 
١٨٣٠.،
التركالدولة داخل الأنفصالية الحركات شجع بل بدلك، الغرب يكتف ولم 

القومياتفتنة وأثاروا عملائه، بواسعلة الميية الثورة وحرك والعرب، 
واكفتيتال١،.التفرقة بغرض الإقليمية والصبيان 

الإسلاميةالدولة وجود بانهاء والمميت والإغارات التمملؤيق حركات انتهت نم 
مصتلفىاليهودي يد على - الإسلامية الخلافة بذلك ؤيعنى - الأخير ورها طي 

أتاتورك.كمال، 
هرتزل(ثيودور ند؛ للقدس الوجه الرمح رأس به قام ما السقوط لذلك مهد وقد 

أناللح التوسل ورجاء الواصل، يجهد بجاول( كاملات سنوات ست ظئ الذي 
خاومةق اليهود خدمات ليضع م ١ ٩ ٠ ١ عام عبدالحميد السالهلان مقابلة من يتمكن 
اليهودلصاخ تصح على السلهلان من تمهيدالحصوله الدولة؛ 

هععةمكرى الك؛رءلى كتاب: حول يراسة - ساسة الخلافة وراءإلغاء انثلرالأسرارالحمية - ١ 
دارحلمي، ممطغى د. ودراسة تقديم - صري مصطفى الإسلام لشيخ والأمة والحلاقة الدين من 

وانظر، TU.Y"l»_ا،«أام_ا،\،ا'ام، ، »JYالإّكدرية، واكشرواكونيع، للطع الدموة 
م١  ٩٨٦- *_  ١٤٠٧، Ajsالرسالة عؤسسة حسين، ممد محمد الماصرد. الأدب ل الوٍلنية الانحاعات 

.٦٢.١٨؛/

،١ ط بيروت، الإرشاد، دار التل، لمدض بلاء وجذورال، ص٨٢ المسابق انظرالرجع ٢- 
.٦٥،د،ص•١٣٩٠



H اسمسأ ذضداسواهخ

ماعدة. ١ يلي: ما ■محدالخميد لاوسالهلان هرتزل قدمها الني المشية العروض ومن 
جامعةإنشاء ٣. الأوؤيية. سياسته ق معاصيته ٢. بجرى. أسطول على السلهنان 
الطالةيتعرض لا ؤباولك أونيا، جامعات إر الذهاب عن تغض القدس ل عثمانية 

لتغهليةمالي؛ قرض عقد ٥• العمرانية. السلطنة أوصاع نحين  ٠٤اة. الخديالللمتزعات 
المقررة.المروعات تكاليما 

أرصها؟جزءامن ؤإقطاعهم ، فالطن استي3لان حق اليهود منح مقابل ذلك كل 
،للوزراء قدمها رشوة من به اعترف ما رغم السلطة؛ ١^٤ ق هرتزل أحفق وقد 

٢.بهار توسل وساطات ومن وللمحاشية 
إن٠ يقول؛ وكتب يهدأ، لا الدي حي المع الفرص يتحين هرتزل أحد حينئد 

حدإل وانتهى ، الشرقية المسألة بجموص التأزم هدا ازداد إذا ، تركيا ل تتأزم الأمور 
محايدةأرض من قهلعة أحلم. من نتمكن فقد الأوؤيي المزممر ق، تركيا بتقسيم يقضي 

لأنفا((لى.

طنيقعن إليها وصلوا الي فالسطان سوى الخال طيعة الأرض هده تكن ولم 
،٠القس.ططنةأ 

المنهارة؛الإسلامي الحالم أحوال مستغلا دأب؛ ل يعمل اليهودي الأحطبو٠ل وكان 
فقدببعض؛ وصلتها الأحداث، ثلاحق ترى ولمذا الأحرى؛ تلو الخهلوة لحطوا 

،٣١٨٩٧عام هرتزل برئاسة بسؤيسرا، بال مدينة ق الأول الصهيوني ١لؤتمر انعقد 

الؤياض،دارطسة، الإسلام، ضوء ق الميمة وانثلرالقومية ، ١٠٠ص ؛لأء انفلرجوورال- ١ 
دار، وحيد نحمي. ، ءا.الخعياو المال3الأن حكم ق القد القول ل؛ ذس تنم.يل وانثلر ، ١ ' -٣ ١ ' صرآ 

،٢٦٢_ص٧٢٢، ٣٢٠ ٠٥-.٠١٤٢٦، ط\ دمشق، اليياض، بحرون، الميز، دار الوراق، 
،٢١٩٨٩-م  ١٤١٠، ١ ط القاهرة، -ار، التدار ، دياب، أحمد محمد د. ، العالية الا،ونية والخهلهل1اتا 

،(_«AU.A.

٠وه؛ ، وخ؛ ، ٤ ص؟ الفاح زهدي الخرب ^^ظرلوراض ، _AYأ.انذلرالأسرارالخفية 
.»_AY الخفية 'ا'.انذلرالأّرار 



؛!سداسوضد:سرامخ 
بلادلاقتام ا؛ وفرنبريطاُيا بحن بكو( رممايكسى معاهدة عقد  ٢١٩١٦عام وتلاه 

للخلافة.تاُعة الشكانت السلمي 
حكممن لكحلص حستي؛ بقيادة العربية الثورة قامّك العام نفس وق 

والمسامين.العرب على وبالا نتيجتها فكانت الحربية؛ البلاد واستقلال الأتراك، 
قلمم قومي ومحلن إنشاء حق اليهود ليمنح بلفور؛ وعد صدر ١، ٩  ١٧عام وق 

فلمهلن.

الإنحليزفالملن؛واحتل تركيا، انهزمت  ٣١٩١٨عام وق 
منإليه آلت ما إر آلت حتى أوصالما وتئهلعت الخلافة، أجزاء تفاككت وهكذا 

الخام.الانهيار 
ألقتالحال وهده الفترة، تلك إبان الإسلامي العالم حال هي - يابجاز - فهذه 
_باذنالبحث هذا غضون ق ستنب؛ن مواقف له فكان الخضر، الشيخ على يفللألما 

اض_ؤ

ءب_ادضوالسمة، الإسلام على ااعاال؛_ت ايهودية وخطر ، ٢ ص السابق الرجع انقلر - ١ 
.العاصر الأدب الوًكةفي والانحاس ، yT\yr'ص ، ٢١٩٦٥يرون، القلم، دار _، 



ضا:سراهخ«ساسر٣٢

اللأيامساسمّ،اثني:ح1ل 

الحملة-_في ببعيد ليس وهو بملول، تونس تاؤيخ من المرحلة تلك عن الحرث 
عموما.الإسلامي العالم حال عن 

ذكرافصود وإنما الحقبة، نالك ق التفصيل ههنا الدراسة غرض من وليس 
الفترة.نالك ق اللامح أهم 

لتؤنس.الفرنسي هوالاحتلال أبرزها أن رس_ا ولا 
حالةآنن.اك كاث ففد عصيبة؛ سياسية أحوال الاحتلال ذلك سق وقد 

،والارتثاء ، والعث؛ الخارجية، الدين وطأة نحت ترزح فالبلاد وفن؛ اضطراب، 
يالهنّرالب.التوسن كاهل وأمل ، الثلأيؤعم قد والفساد 

الفوصى،وعموم الحهل، وثيؤع العثمانية، الدولة صعق ذلك إر يضاف 
الاقتصادية.الحالة وسوء 

سافرة.تظهربصورة الأستعماؤية الدول أطماع بدأت هنا ومن 
الدعواتتلك أن غير الشاملة، بالنهضة تنائي إصلاحية دعوات برزت وقد 

الأستعماربس3ّل أن إر والخارجية الداحالية العقيات من بكثير تصهلانم كانت 
توسأا،•على موذْ الفرض 
الأراضيالقرنية القوايت اجتاحت حن حن الخضر محمد الشيح عمر وكان 
.٣١٨٨١عام وذلك ، سنوات ثمان التونسية 

المؤيةمعالم بطمس القاضية والإدماج المتسة سياسة ذلك بعد تواصلت ثم 
الحكم،أنظمة من بقي ما لتغزو فشيئا؛ شيئا التونسية القومية والسيادة ، الإسلامية 

حمؤعتدفقت أن بعد خصوصا ، شيء كل يفقدون البلاد أبناء ونحعل ، والإدارة 

وانظر، ١ ص ، ٢١٩٨٤تونس ، وأبجايث، مقالات، حن بلقام ؛ و عاشور ابن مهرجان انفلر - ١ 
.٣ ٥ ص العلي مااكحريروالتنويرد. مسيره ق ومنهجه عاشور، اكناهرابن محمد الشيخ 



٣٢سداسرّل،؛صمامخ 

الأوربيةالخاليان ترغيب بسياسة الأستع.ماردة السالهلة أحذ نتيجة ية؛ القرنالخالية 
لما.وطنا تونس الخالية هذه واعتبار القرنية، يتها حناعتناق ق الأخرى 
بانحاذية القرنالساهلات قامت  ٢١٩٢٦-  ٢١٩٢٥عام من الفترة وق 

الدستوري.الحزب صوت فأحميت العامة؛ والحردات الصحافة، صد إجراءات 
الاحتلالإبان تونس تاريخ مراحل بها مرت الش الأحداث أهم من ولعل 
أنبعد القرنية بالخنبة بالتجنس التونسبيرن إغراء فرنا محاوله - القرني 

الدينمع يتعارض لا العمل هذا بأن فتوى القرنية السالطات استصدرت 
واعتبارهبا،لرصاد، انحاولأت لمزه الشعب وقوف من ذلك تبع ما ثم الإسلامي، 

العربية.والقومية لالوطن، وتنكرا الدين، من خروجا القرنية الحتمية إر الانتماء 
الأثرأبلغ لمها فكان تونس؛ ق إصلاحيعن تياؤين بروز الأحدان هذه سبق ولقد 

الأورالسنوات العشر ق وذلك تونس؛ ق والسياسية والمكرية، العلمية، الحياة على 
قؤيةوسياسية ثقافية، بحركة الفترة تلك امتازت حنث الميلادي؛ العشؤين القرن من 

الئقفةالنخبة عناصر محتلف وصهرت تونس، ق الفكؤية الحياة على سيهلرت 
النيتونة.جامع خريجو وهم ، صرفة عربية بثقافة تثقف من منها مواء وقتئذ، الموجودة 
٠،١١الصادقيةخريجوالمدرسة وهم وقرنيه، عربية ت مزدوجة بثقافة تثقف أومن 

ئ•تا؛ ال. مخا تقعك• فانه - احدا و اسعة اله كة اذ هن>ه هدف كان ان ١ هذا 

الاجتماعي.الديى الإصلاح تيار . ١ 
السياسي.الإصلاح تيار ٢. 

الدينيالإصلاح تيار أما  ١١الأول؛ التيار عن مواعده محمد الأستاذ يتول 
منهالأخير الرع ق وخاصة عشر، التاسع القرن إر تمتد جذوره فان والاجتماض 

•'؟ U-U'٦ صى واكؤير اكمير تفستره ل ومنهجه عاشور بن الطاهر محمل الشيخ انظر - ١ 
.٤ ه صن وآثاره حياته حين الخضر محمد انظر ٢- 



ضدأ:سواثخسأداسم؛!

الأمتاذوتلميدْ \لأقن\ني الدين جمال حركة ظهور محي 
هيام الوثفىا رالروة يجلة وبروز العربي، بالشرق م ١ ٩ ٠ ١-٥ ٨ ٤ ٩ عبده محمد 
الإصلاحيةالحركة هذه وجدت فقد الاسم؛ نفس نحمل الي السرية الحمعية لسان 

العالمبلدان محلف ق وحدته ما نحاوز ويجاؤبا الثقافية، الأوسامحل كل ق صدى 
انتشارسبق التونسية بالبلاد قديم إصلاحي تيار لوحود وذلك الأحرى، الإسلامي 

}١ وعبده(( الأفغاني حركة 
الخهودإر المناسبة هده ق الإشارة نحدر )) قائلا؛ كلامه مواعده الأستاذ ؤيوامجل 

الاجتماعي،اليدان ق م  ١٨٨٩ت الدين حير الصالح الونير بذلما الني المجيرة 
الخامسبيرم محمد منهم ^( ١٣١٧١^٧؛^ من نحبة يعده بدله ما وكيلك ، والسياسي 

أصبحالذي الأخير وخاصة  ٣١٩٠\ السنوسي ومحمد م، ١  ٨٨٩- ١٨٤٠
قتونس 3( الإصلاحية للحركة وزعيما السرية، الوثقى( جمعية)العروة ق عضوا 

عشر•التاسع القرن من الأخيرة السنوات 
نيارهمنها؛ الديني< الإصلاحي الانحاه هذا دعمت أحداث عدة وقح٠تا وقد 
سنةديسمبر ٦ من دامت والي تونس، إر الأور عبده محمد الإمام الأستاذ 

جانفيهخخام((لى.^٤ ٢١٨٨٤
ررلقدمواعده؛ الأستاذ محه فيقول السياسي، الإصلاح وهوتيار الثاني التيار أما 

متديجةالبارزة الثقفة محاصره وكالت الأول، التيار صمن متصهرا التيار هذا كان 
قأي العهد ذلك ق موجودة كانت الي الخمعيات محق ق محاصره مع متحاونة 

العضن•المرن من الأول والربع عشر، التاسع القرن الأخترمن الرع 
الأولمرحلتها ق التونسية القومية الحركة رواد وبرز السياسي، الانحاه وتميز 

هذهمن فيفري ^١ يوم التونسي(( رر جؤيدة تأسيس منذ وخاصة م ١ ٩ ٠ ^١ سنة خلال 

-٤ السابق الرجع - ١ 



_؛!ههيداسرامحسواسر
التركي(رالشاب بحركة تأثرت التي التونسي( )الشباب حركة لسان وهي؛ السنة 

حامبةباش علي، الزعيم يهودها كان والي، الإيراني،، )السباب وحركة 
)الخاصرة(جووو0 حول، ملتفة كانت، الحركة هذه عناصر لأن ذللئ،  ٢١٩١-٨ ١ ٩^١٨ 

قدماءو)نادي( )الخلدونية( حمعية تسييروتوجيه نر ونشيعلة فعالة، بصورة ومشاركة 
مضبوط،انحاه له وطنية سياسية صبغة ذا مستقلا نحمعا أحييت، م الصادقية( 

القومية.الشكلة خصوصي ؤ، وأفكاره برامحه عن يعيربها ووسيلة 
ممكن١لاJي، )برنامحنا( هو )التونسي( يجريدة الأول، العدد افتتاحية عنوان محي ولدللئ، 

سللبتيا:ؤ، تلخيصه 

البلاد(.سرشؤون ؤ، التويين د،سردلئا ) الماركة ٠ ١ 
.V والتوني،ن الفرسين؛ بين، المساواة ٠ ٢ 

محرياتؤ؛ المدارة احتل؛ قد لتوسي؛ القرني؛ الاحتلال أن يتم، مضم، ما خلال ومن؛ 
هداحسال• ؤ؛ الغائر الجرح هو كان الاحتلال هدا وأن ، الحديث، العصر ؤ؛ الأحا.ااث، 

له.والتصدي مقاومته، قؤة من أوتي؛ ما بكل؛ حاول الذي الشعب 
والمقاومة،التفاتي، علؤ؛ الشعب، هدا قل>رة أظهر وقوته بجبروته الاحتلال هدا وأن 

الأحداُث،رآألأتللئ، خهليرؤ؛ بدور قامت، الش اللامعة الأسماء من الكثير وأبرز 
هن.همن حسن؛ الحصر محمل الشيح موقف، هو الدراسة هده ؤ، يعنينا والذي 
الإسهام؟هذا نؤع فما كد.للث، كان ؤإن فيها؟ إسهام له كان وهل ، الأحدان، 

شيءيئن أن بأس لا ولكن؛ البحثؤ، هذا غضون صمن سيكون ذللئ، عن والإجابة 
—الإبجاز بل( -عش ههنا ذلك من، 

الدينيالإصلاح تيار التيارينت على تكلم أن بعد مواعده محمد الأستاذ يقول 
الإصلاحيةالحركة عن بابجاز بيتاه ما إن * ت السياسي الإصلاح ونيار الاجتماعي، 

التونسيةالمثقفة النخبة به قامتإ ما يوصح القرن هذا بداية 3، بتونم؛ والسياّية الدينية 

. ٤٨-حياثهو^اثارءص٧٤ الخضرحّى ائثلرمحمد ١- 
اكميروالميرص؟٣شره ف، عاثورومنهجه الْلاهربن محمد الشيخ انفلر ٢- 



IL سراهخ ههيد؛ •U_اسر

تتناهكانت وما مشاغل، من المكردة حياتها على سيطر وما اليدان، هدا ق جهود من 

سمادئ•

مساهمتهنؤع فما النخبة هده أفراد أحد حين الخضر محمد الشيخ كان ؤإذا 
.٢١١الحركة؟«هذه ق ومراها 

إلىالحضر محمد الشيخ ينتمي رر ت قائلا التساؤل هدا عن مواعده الأستاذ ثمحيب ثم 
—.هومعلوم _كما الزيتوسأن المثقفين محموعة 

قامما سواء كبيره، والاجتماعي الديني الإصلاح تيار صمن مشاركته محي وليلك 
محلةأوبتأسيسه الزيتوني، التعاليم إصلاح ميدان ق جهود من وبدله أعمال، من يه 

العفلمى،،الحادة 

هويكن لم انحلة ق حين الحضر محمد الشيخ موقف أن ررورغم يقول؛ أن إل 
قمساهمة يعتبر العمل هدا لكن منهم' البعض قاومه بل انحاففلين، موقف نفس 

1(وآراءهم مواقفهم تساند ولا الإصلاحيين، تيار تساير الفكرية الحركة 
منمواعده محمل الأستاذ ذكره ما على يقتصر لا الخضر الشيخ موقف أن والحقيقة 

تيارصمن اركة مله أن أو الريتونياتي، المثقفين محهوعة إر متتميا كونه محرد 
فحب.والاجتماعي الدض الإصلاح 

التجنيس،محاولة من موقف وله الأستعمار، مقاومة ق فاعل دور له كان بل 
مرحلتهق سواء الشأن، ذلك ق وإسهاماته كتاباته كثيرمن حلال من ذلك ؤيتضح 

١^^^١أو السورية، أو التونسية، 
نشاؤله،بسبب ذرعا؛ به صاق الدي الأستعمار من مواقفه من كان ما ومنها 

بعدالتشامحل ذلك امتد وقد البحث- هدا من أبواب ق سيأتي -كما بالحنية ومعنالثاته 
لتؤنس.مثارحته 

.٥ ٠ - ٤ ٩ ص وآثاره حياته حين الخضر ممد انثلر - ١ 
•٤ —ابق ١١الرجع ٢- 
•٥ ٠ ص ال—ابق الرجع انظر ٣- 



٣٧سداسرسواهيخ ضال! 

٢/جمادى٥ ق  ٣٩٣العدد القاهرُة المياسة جؤيدة ق له مقالة ق جاء ما ومنها 
قي؛ن التونإدماج محاولة تونس ق الماسية )الخالة بعنوان -، ٠١٣٤٢سنة الثانية 

■( القرنية ية الخن

تملكما كل يعن التونعلى الخل بالتأنفدت كيف ا فرنرأت  ١٠قوله: فيه جاء ومما 
أنفاسمنه يرددون منقذا الضاغهلة سياستها يور ل تفتح أن لما فبدا قوة، من 

الأستعمارطبيعة لما تمح فلم عندها، الكرامة توى م إر منه وممرقون ، ١"^^ 
(<ية القرنبالقومية التجني ثياب عليهم نحلح بأن إلا حظهم- -لموء 
طافحةصحفهم فجاءت القانون، لمدا التوني\ن حنق اشتد  ١٠قال؛ أن إر 

:؛؛رهمما الشعب وتندر وجزعا، غيفلآ كالمراجل تغلي ومقالات بالغة، باحتجاجات 
ولكنوالمياسة، الأجتماع حال على المشوومة العواقب من أذياله ي القانون ذلك 

بمنتهىحوله المتهئاير الشكوى وشرار العام المختل ذلك تلقى تونس 3، فرنا عميد 
الشعوربها ارتقى قد التونية الأمة أن يدري لا كانه والغهلرسة؛ الاستخفاف 

تدبرمكيدة أحست فإذا الأمم، من العزم أولي صفوف إل انجيد بتاربجهل والاعتبار 
مننصايع تنفك ولا والعزيمة، الرأي حد أرهفت عاتقها على تحمل مظلمة أو لما، 

بثنيتها،تفوز حتى المستقلة؛ الأمم من أمثالما به تتمتع يما التمتع من حرمانها بحاول 
سياستها.أفق ق الصادقة الجيية فجر ؤيطلمع 

منتظاهربالعجب إذ الحميد ذلك جواب من فليقضه العجب يقضي أن شاء ومن 
وجهعلى القانون هذا تضع لم فرنا إن قاتلا: المزعجة، الثورة هذه 

.٢٢'بقوميته(( بحتفغل أن لدينه محالفا يراه الذي وللتوني الإكراه، 
منللجزاتر كان يما واعتبر الإلماح، ذلك عاقبة من الخضر الشيخ حدر ثم 
منالألباب لأوز همرة المتفرسين هؤلاء قممص ق رالقدكان •' ذلك بعد وقال ' جرائه 

بتلبيحةوتصير متهم، نفوس تمسخ أن من بحدرون جعلتهم ما وهي التوني؛ن، 

.صهْ الخضرح—ين محي للإمام المكري الإرث - ١ 
•بْ اس ايالرجع - ٢ 



E امضسراهخها،؛د؛

بلائهممن الشعب فيزداد المستعمرة، لللمهلة القوادم بل الفرنسيكالخواق، التجنس 
نافذا،عزما أناته نتقلب أن إر التراكم الخنق ذلك به عجل وربما حنق، على حنقا 

وقفعن الحاكمة القوة يد تفشل فتنة وكاء ف،وةزأ متصاعدا، شررا المكتومة وأنفاسه 
المك؛ن.قرارها إل الراحة ؤإعادة الخارق، سيلها 

منبالرغم نفاذه؛ على وأصرت القانون، هدا طالع سوء ا فرنعلى عمي، فإذا 
لعلاجسبل زعمائها يد ؤر بمي، فقد - الأليم استيائها ومفناهر الأمة، احتجاحات 

تبل الهذه ، jruومن وجوههم، ؤ، ندها قوة أية تستطع لا الفاتك، الداء هذا 
مقتضىأن من بصيرة على وجعله الاجتماعية، الإسلامية واجباته الشعب تلقعن، 

علىهاجمة كانت ؤإن فرنسا، راية نحت يقاتل، أن الفرنسية بالقومية التجنس 
'آمت؛ن.دارهم عقر ؤ، وهم ودينا، لغة إحوانه من، جماعة 
المتي_الممع حرب ؤ، اشتبكوا -إذا الخالفازا صفوف إر الانضمام أن جرم ولا 

،.١١الوثقى((عروته من لليد ونكث الإسلام، على الارتداد حضيض إل نزول 
١^٠^;؛،قلوب ؤ، وإشرابهم ، يعم،. لا عزما المتنورة الءلائفة )افامتثاق I قال أن إل 
ذلكعنقر يفتل مما - المستعمر قومية ؤ، والاندماج الوطنية، عن الانسلاخ كراهة 

عاصفة.أرواح علميه نحفؤ، غديرماء صحيقة على كالمرقوم وبجعله القانون، 
علم،يه تعتدؤ، قامحون وضع على ندما سياستها تعصذ ان إلا وقلم. لفرنا ولمسي 

ؤ،ومحاني بالقلوب، أصغانا يه غرست بل، تمرة، منه بجن ولم مستقلة، مملكة 
يلثثلا شرارا إلا التاهضن، الرجال قلوب ؤر الأصغان ليسمتا و التاريح، صحف 

،١١ شعواء(( فتنة لميب منه ؤيندلمر يتأجج، أن 
وبل.اياتعشر، التاسع القرن أواخر ؤ، ية التونالبلدان حال هو —بإيجاز فهن.ا 

فيه.وتأثيره الخضربه، الشيخ تأثر من ء وشي، الءشرين، القرن 

.٦ ٠ ص الخضرحستي محمد للإمام الفكري الإرث - ١ 
1اارجعىضص«ا-.؛1.



؛!اسر_، سواضخ ههد: 

اساساحاومجداسم

القرنأواخر ق مصر ق والدسة والعالم؛ة، والاجتماعية، السياسية الخالة 
بأحوالمسيوقة كانتا المّلادي العشرين القرن وبداية المجري، عثر التاسع 
اسلخالك إرهاصا كانت 

متفلقد مصر؛ على الفرنسية الحمالة شأن من كان ما ذلك ي ما أبرز ولعل 
،٢١٧٩٨ستة نابليون مدافع 'آفاقها ق دوت حمن مذعورة قرعة سباتها من ممر 

فكانالغرسة؛ والوجوه العجيبة، الخيوش هذه ق دهشة الهلرف ملب وأخذت 
الأيؤيي.الدين عصرصلاح بعد بالإفرنج لما عهد أول 

منأثارة فيها تزال لا عنيزة قؤية كانت الأول ففي العهدين؛ بان شتان ولكن 
نحوالورل١،. ٥١٠٠٠٥^تتحسس تزال لا أونيا وكانت وأدب، علم 

والأيقافل.والاستغلال، الأستعمار، عدد كئ معه نابليون اصهلحب لقد 
إذالحديدة؛ الدنية هده مفلاهر من رأوا محا عظيمة جد دهشة وكانت 

ليال،عشر كل قرنية رواية فيه ممثلون كانوا للتمثيل مرحا نابليون أنشأ 
وأسسللورق، ومعملا ومصانع، وجؤيدتمن، الفرنسيمث، لأولاد ومدارس 

اداصرية،حي والخصؤيرق والخقس ١لرياصية، للابجاث وأماكذ فلكية، مراصد 
كثيروفيها والأصرحة، اجد المبعض من كتبها جمعت عامة مكتبة أسى كما 
معها.الحملة أحضرتها الخى الفرنسية الكتب من 

الفرنسي.العلمي انحمع نظام على المصري العلمي انجمع أنشأ كما 
فاوترضهم إليهم، الصرiاأث شب فا جهدهم غاية الفرنسيون بدل، وقد 
الحضارة.أسباب 

.\/\y ، ٣١٩٧٣ص، الفكر، دار الدّوفى، نمر الحدث الأدب ف، انظر - ١ 



H ساامضسراهخ ه،يد؛

الطؤيل.سباتها من أيقظتها لمصر عنيفة هزة نابليون حملة لقدكانت 
الإداريبالنبؤغ له يشهد حنا تنظيما الداخلية مصر شؤون نابليون نقلم ولقد 

عامذهب حيث بمصر أقامها التي المدة قصر من الرغم على الحرُي نبوغه فوق 

وتقاليده،وديته، المصري، بالشعب واستخفافهم الحملة، رحال شراسة أن بيد 
وفرضأهلها، ؤافزلع الامتة، القرى ونهبهم حهارا، ١لأهالي حرمه وانتهاكهم 
وطلاباجد، المعلى  ١٠٠٧يمرق كان الش الخيؤية الأوقاف على الضرائب 

منتنفر الصرuءن قلوب جعل ذلك كل - احي المعلى كيلك وفرصها ، العلم 
سنةأكتؤبر ق فثاروا المستبد؛ الناهب نظر إليه وتتقلر وعلمه، وإصلاحاته نابليون 

الماجد.حرمة وانتهك عارمة، قسوة ق ثورتهم فأحمي م، ١  ٧٩٨
وإنالغربية، المدنية إل يستميلهم أو قلؤبهم، يتألف أن ذلك يعد عبثا حاول ثم 
أساسالمم وضعه ما واتخدوا ممر، من الفرنسية الحملة خروج بعد بها كلفوا 

الداخليللاصلاح 
محمدباستيلاء الحالم أمم بين مركزها وتتبوأ تنهض، لمصركي الفرصة أتيحت ثم 

اليوالتركية الإنحلينية، الحيوش مع أرصها مهل حيث ممر؛ عرش على علي 
مصر.من ؤإخراجه نابليون، لمازلة حشدت 

الكتابةبحن لا أميا وكان بحتا، عسكريا ألبانيا جنديا علي مح«او ان كس 
أنوحاول إعجاب، أيما ا فرنوخاصة بأوليا، أظفاره نعومة متد أعجب وقد 

قدكان وإن مصر، منه فأفادت بحده، من وذؤيته ه لتفخالصة قؤية دولة ينشئ 

أنورالإسلأمة، العلوم ل والتثرقن الأسشراق وسوم ، ٢ ٤ / ١ الجدث انظرالأدب - ١ 
ه'أ؛ه_هارأ'ام،ط؟، القاهرة، الإّلامي، ْكتةالراث بيروت، دارالخيل، الجدي، 

صهه_اه.

لجةعلي، نحمدكرد العربية والحضارة والإسلام ، ١ ليدان لخورجي الحديثة ممر انفلر ٢- 
.>_r\r ، ١٣١٩٦٨لقاAرة، ط-؟، التألم،والشر، 





اءهيداسراهخسواسر!؛

منموجودة تكن لم وروى أفكار، الوقت ذلك ق الساحة على ظهر ولقد 
يأن ذلك مصر؛ إر أوؤيا من انتقلت الإلخاد عقلية أن ذلك فمن فل؛ 

قدمز من كانوا وقد العالم، أمم على وغلبة قوة لمم صار الحديث العصر 
الحديدة.المسيحية اعتنقوا 

الصناعات،ق ورقيهم الحديثة، بحوثهم نتائج على اطلاعهم ؤبعد 
الذيدينهم أن لعقلائهم بدا التقدم هذا من الكنية موقف على واطلاعهم 

فحدثتدين؛ كل على النتيجة هذه طردوا ثم والحقل، الحلم مع يتفق لا اعتنقوه 
ممرإل وانتقل أوريا، ق الإلحاد منشأ ذلك فكان والكنيسة؛ العلم و؛اوأ القطيعة 

أونياإر ايتعتوا الذين أو اذستعمرين، الغزاة حلال من 
لماش الحديدة المدارس ق الممري^j^ الإلحاد عقلية فشت لذا 

٠دينية صيغة فيها همكن 
تعدىبل الدين، لأصول نقضا تعد التي الإلحاد مسألة عند الأمر يتوقف ولم 

الحديثةالهلريقة على س حماعة نائي حيث أخرى؛ مسائل إر ذلك 
حجابفظهرحول ١لعصرية؛ للحالة مناسبتها عدم بدعوى الفقهية الفرؤع بملرح 

ادديثة(أن.أمتيصسا)محريرالرأة(و)المرأة لقام كتابان الرأة 

وآا؟. ١٦٦العالي؛/رب من والعالم والعلم العقل اننلرموقف - ١ 
.١ .٢ ١ ١ الميت والحضارة الإسلام انفلر ٢. 

"اا"ا/؛ميىه؛م.؛،،، rrn..٥١٢٧٩'آ.مقاسمينممنياسمى، 
بالقاهرة،ثم وتعلم، نتنابها، الإكتدرية، إل أيه سر وانتقل بمصر، طره يلدة ولد الأصل، كردى 

ممابا:له القاهرة، ق وتول 1 م ١  ٨٨٠سة ممر إل وعاد ا، بغرندمونيليه ق الحقوق دراسة وأكمل 
للملاض،العلم دار ، ١ لأزركليط0 انغلرالأعلام دوى. لصدورهما الحددة(وكان )الرأة الرأة(و )ضير 

.وأ/خأآ.ه0آ ، ٣١و*اآآ.ا١ ١ \/\ \فطب■ وانفلرالأنجاس ،  ١٨٤/0، ٣٢■  ٠٢يرون،، 
قضيةالحضرمن الشيخ موقفا عن الحديث، عند الخاص الباب ق السألة هذه عن الحديث، سيأتي . ٤ 
•الرأة ضر 







٤٥إ حياتهو،زيفاص الثيخسداسر؛ اياباص؛ 

،UlaijAjحياته اتقيخسداسر: الباباص؟ 
فصلان:وفيه 

الفضرمحمد الشيخ حياة الأول: الفصل 
مباحث:ثلاثة وفيه 

نشأتهت الأول البحث 
أعمالهالثاني: المبحث 
وصفاتهأحلاقه الثالث،: البحن، 

الخضرمحمد الشيح L^^4_ الثاني: الفصل 

ومولفاتهعلميته حول ملحوظالت، ت تمهيد • وتحته 
ودراسةوتعرJفإ عرض -مؤلفاته؛ 









1؛حياتهور|ؤلفاتهسداسر؛ اهخ ؛ اسابالأوو 

اص<لالآول:م1ةاضخسواسو
ثأسالأول: البحث 

ونسبيومولده اسمه الأول؛ الطلب 
قالمعروف وهو >؛ن، الخضر محمد فهو به اشتهر الذي اسمه أما اسمه؛ أولا؛ 
والثقافةره.الملمة الأواٍل 
ومقالاته،رسائله، يمضي وكان ، ارمحا٥ الذي المشهور المعروف الاسم وهو 

يه.ومولفاته 

،.ك؛ ترجم ممن أحد فيه محتلف ولم ، به الناس عرفه الذي وهوالاسم 
الخستي.بن الأخضر فهومحمد به سمي الذي الأصلي اسمه أما 

محمدالأستاذ يقول بالحمر، الأخضر إبدال سب ق ك ترجم من اختلف وقد 
قرغبة ذلك ّثب أن وأظن طفولته، منذ بالحضر الأخضر كلمة #ابدك مواعده؛ 
.٢٣١الاسم((اختصار 
}اللامءأ بالحمر-عليه تيمنا بذلك محمي يكون وقد 
المربي؛الشرق إر سفره بعد حذفت ابن كلمة أن -أمحا- مواعده الأستاذ أشار وقد 
٠حبن وطه المقاد، محمود عباس ت مثل التسمية، ل الرقية إلطريقة مسايرة 

أهلمن نحة بائلام حمن الخمر محمد كاب( ق له وانظر • ١ ص"آ وآثاره حياته حنن الحضر محمد انظر - ١ 
.وصاه،وصاشالخزاترحسا٣ ي حض الحضر محمد الإمام وملض الفكر، 

٠ص"آ١ وآثاره حياته ح—؛j، الخضر محمد انظر ٢- 
.ص-آ١ الأبق الرحع انظر ٣. 

.١ ص"؛ وآثاره حياته حين الخضر محي انظر •' مواعده محمد الأمحتاذ -أيضا- ذلك إر أثار - ٤ 
.١ ص"؛ وآثاره حياته حسيرن الحضر محي انظر - ٥ 

عامالمصري بالمعيا الميا محافظة الكيلول مئة ولدل الأدب، ي الدممور سلامة بن ض بن حض بن هوطه ٦- 
الأزهروطرأماتهj منءمرْصسرْ، 

إرباريس.وسافروبعلة العلاء( أبي وكابه)ذكرى الدمموراه ثهاده ونال الغديمه. بالخاممه ثم م، ١ ٩ ٠ ٢ 
عميداللأكلية،ثم الماهرة، بجامعة الأداب محاصرازكلية وعض إرممر. وعاد . ٢١٩١٨عام ب١لوريون فتخرج 

وسيأتيi كبرى ضجة هزاالكتاب وفدأحدث الشعرالخاهلي( و)ي الأؤيعا،( منها)حديث لهكب فونيراللمعارف، 
•٢ وا■؟  ١٧٢و٢ وأ/ا■ ٣ ١ /٢ العاصر١ الأدب j الوطنية و١لأبجاuت  rrs/rانظرالأعلام محه. منييحدث 



سداسواحياتيو4ؤلف1ت4اثخ اأب1ب،الأرل: 

اسمهأبدل وقد  ١٠المش؛ الأستاذكمال يقول حث اسمه؛ إبدال حول رأي وهناك 
عاشور*ابن الطاهر محمد الشيح اقتراح على بناء حسيرن الخضر محمد إر بعد فيما 

بتوس.الخند مقاطعة من مهلة مدينة ق الخضركلقع محمد الشيخ ولد ت مولده ثانيا؛ 
ذلكإن حيث الأقوال؛ أصح ١هعالى  ٢٩٣/ رحب /  ٢٦ي ولادته وكانت 

قتيمور له ترحم حيث للخضر؛ باشا تيمور أحمد ترحمة ق مذكور اكاريخ 
الخدثل٢،.العصر j الإسلامي الفكر أعلام ىأب 

التاريحفيها ذكر الي الترجمة هذه كتب الذي هو الحفر الشيخ أن ؤينلهر 
،ه  ١٣٤٨ستة التوفي باشا، تيمور أحمد عمره صاسيق وأعهلاها الأنف، 
بجواره.فدفن بجواره، يدفن الخضرأن أوصى والذي 

•التتا٣^١ ذلك ق ولد أنه ؤيرجح يؤكد ما وهذا 
قولد فقيل: ميلاده، يوم ز كذلك اختلف ميلاده عام ي اختلف وكما 

1 وقيل: ه، ١٢٩٣/ر.٠ب/٢٩ j ،ولعلَاسمرجب، وقيل: آ/رحب
اهأْ،. ٢٩٣ولدفي1آ/رجب/ أنه الأزب 

.٢٠٢الفكر أهل من نحة بأتلأم حس؛ن الخضر محمد الإمام انظر - ١ 
م.١٩٣٠_١٨٧١ه/١٣٤٨ن٢٨٨^لينمحمالسملأ

فضلبيت عن بالقاهرة ووفاته مولده الميي، العلمي انحمع أعضاء من مصري ومؤرخ باحث، بالأدب، عالم 
لودعي توفيز( )أحمد حينه وسمي عاتثة، أحته ميته أشهر، ثلاثة وعمره أبوه مات الأصل، كردى ووحاهة، 

منالأدب وأحد فرنسية، مدرسة ق العلوم وتلقى تيمور، بأحمد واشتهر احمد، على اقتصروا ثم بتوفيق، حلفولته 
والعشؤينالتاسعة وهوز زوجته توفيت محتواصعا، كريما، النفس، رصي وكان قيمة، مكنية وجمع عصره، علماء 

ؤيفهرسويعلق، فيها، ينقب كتبه خزانة إر وانقهلمر i لأولاده الثانية تسيء أن محافة بعدها؛ يتزوج ولم عمره، من 
وخانهبعد وتألمت i يوفاته انتهت تلبية أرمة ولازمته ' فجنع ، ١٣٤٠سنة محمد اسمه له ابن بنقد أصيب أن إر 

و( اتحيهل القاموس )تصحيح و مرب( لسان )تصحيح و العرب( عند )التصؤير ت كتبه ومن • عزلناته لنشر لختة 
.١ ٠ ا/. والأعلام .  ١٣ا-ا٢ ٤ ص الرجال انظرتراجم شرب(• )لب 

٣•٠ ٥ حستث الخضر محمد للأمام الفكري الإرث انظر ٣- 
.١٩٠حسان الحضر محمد الإمام حول وكتابات ، ١ ٤ - ١ ٣ ص وآثاره حياته حس؛ن الخضر محمد الشيخ انفلر - ٤ 

١٠ -٤ ١ ٣ ص وآثاره حياته حبن الخضر ومحمد ، ص٣٣ الخزائر ي حستن الخضر محمد الإمام ملتقى انفلر ٥- 



jUII، : ر«ؤدف1ته٥٥صاسداسر! اهخ

ابنعمر بن أحمد بن علي بن الخسان الخضربن فهومحمد نبه أما سه؛ ثالثات 
ابنيوسف بن عمران بن يوسف بن عثمان بن علي بن أحمد بن محمد بن الموفق 

حنبن أحمد بن بن القاسم أبي بن علي بن أحمد ين سلمان بن عدالرحمن 
ارببن صفوان ين مهدي بن علي بن لقمان بن يوص بن محمد بن بحيي بن سعد ابن 
ابنالكامل همدض بن الأتحر إدريس ن إدريس ;ن لإمس  ijiموس ١^!، 

ر١ اض. رسول بنت الزهراء فاطمة بن السبط الحسن بن الثني الحسن 
صاحبعزوز بن مصطفى الشح ميدي من علمي بن الح؛ن فهو أبوه أما 

الرحمانية.الهلؤيقة 

العمريعائلة من وأصله ، العلماء وهومن عمر، بن علي الشيخ للأب وجده 
ا"لمرائرىلى•الجنوب واحات من واحة وهي مئة)طولقة( من 

وهيعزوز' بن مصطفى الشح بنت عيية الحليمة الصالحة السدة فهي أمه أمجا 
وتوفيت-، ٥١٢٧٠سنة تونس ق ولدت والصلاح، والعلم بالتقى، الشهيران من 

علىعنوانها)بكاء قصبية الخضر محمد الشيخ ابنها فرثاها ، ٥١٣٣٥ستة بدمشق 
فيها:قاله ومما بيتا، وءشرين ثلاثة ي وتقع قبر( 

سلاماقلت فما الخطب وانتضى ساما ابتار٠يت داهرفابادقطب 

J1  قال:أن
اونامالليل ه اجلمن سهرت ة نازحى الفتي يبكلا أف

افطامالثدي بن لعن ا ثهمد أدبا ن مفه ترششت وانت

الدمامانرعى وان الله خشية ا صتننؤزص عت، بن

احطامدنيا الن ما بمعالينشتري نألا ك منا ويلين

.٢٤٠١صّآحستي الخضر محمله. الإمام حول كتابات كتاب ق وشهوده وعموده، النسب ذلك انثلرسلسلة - ١ 
ء١  ٤٠١٣ص وصرْ حياته الخضرحبن انظرمحمد  ٠٢



سمالأود:بيسإواصءي1مسمسم

استقاما،• اثعبإذا العبد يخذل لا افه أن ك منا ودنين

الحساماسل ؤإن ايصى ارب حأ_ن ذعن__وا لا كي__ف ا ودنين

JI  ق\لفي\خرط'أن
االقياموأحسنت العي هديه ى علقنت لف سي ادخلي ف

انصراما'الأنس على ___ لا يوم إلى ى اللقإلى زلأ ئعدي واس

مئةمن وأصله عزوز، بن محمد بن مصطفى الشيخ فهو للأم حده وأما 
ابزاري•الجنوب بواحات سوف وادي قرى من البرج نمى 

الخافلة،مدرسه بها وأحدث ، ه ١ ٢  ٥٧سنة التونسية نقطة ببلدة استقر وقد 
العلماءليا وحشد العلم، وثعلم القرآن، لقراءة القءلعvن لكن بيوتا بها وأنشأ 

مشاربها.اختلاف على العلم فنون فيها ليدرسوا جهة؛ كل من الأعلام 
لهكانت كما الأصقاع، تملأ والدينية العلمية مصهلفى الشيخ شهرة وكانت 

كانتالذي الصادق محمد الباي لدى خاصة الحاكمة، السلطة لدى عالية ماكانة 
ْدةولأيتهئين؟همام_أ^بى.

عروزبن ا-لكي محمد العلامة الشيخ فهو حجز الخضر محمد الشح حال أما 
الأستانة.وق والحزانر، تونس، ق الواسعة ذوالشهرة 

قوهو نقطة، يبلدة الإفتاء لحطة باشا الدين خير الونير عهد ق انتخب وقد 
دارإل ارتحل ثم ، >^ ٧١بجامعة تونس إل انتقل ثم الشاب؛ عهد 

فهوعالية؛ علمية شهرة ونال حياته، نهاية ار بالأستانة واستقر بتركيا، الخلافة 
والأدب،والأصول، والفقه، بالحديث، اشتهر حيث عصره؛ علماء كثار من 

\.ا}ذلرديوص:

الخضرمحمد للإمام الفكري الإرث وكتاب ، ١ -٦ ١ ٥ ص وآثاره حياته حنن الخضر محمد انفلر ٢- 
.٣ ٠ ٥ حمين 



!؛iHiiiytj■صانع سداسو: الثيغ ! الباب
^١،.١^٠٠لطالب والتجرد الظاهر، الصلاح مع 

ا.١لعالمل ق عليه وأمنهم الخضر، الشيح على أثرا الناس أكثر من وكان 
ورثاه، ٥١٣٣٤ستة الأستانة ق عروز بن المككب محمد العلامة تول وقد 
آ،علوم ممر رههنا عنوانها اُلنمنربقصده محمد الخ 

قبره،فرار بشهرين، خاله وفاة بعد الأستانة إر أ،لانيا من عودته بعد قالما وقد 
طالعها:يقول التي القصيدة بهذه ورثاه 
ناهاسشؤق الثرى ي وتوارى رب مغي ،ت، طلعس شمرب 

فمحاها؛بترقيش ابلت بعدان ت ميوم علس قما ههت

أخوات.وثلاث إخوة، *^ ٧١للشيخ وكان 
إرعاد وقد سنا، أكبرهم وهو الجندي، محمد الشيخ فهم الإخوة أما 

طولقة.مدينة ق ودفن الخرائر' ثم تونس، 
بدمشق،تول وقد العروسي، محمد الشيخ ؤيليه الحضر، محمد الشيخ ؤيليه 

تونس،إر دمشق من عاد الدي \-يسذوأ بن المكي محمد اللغوي العلامة ؤيليه 
•دمشق 3، دفن الذي العابدين نين الشيخ اللغوي العلامة ؤيلميه فيها، ودفن 

دمشقل؛ا.ق دفرُ وقد ، الزهراء وفاؤلمة وميمونة، نبيية، فهن الأخوات وأما 

أثنياحث والألومحي؛ القاسمي العلامتى ض االكات؛ات ل جاء ما الحق وؤلله ، يتجردء له يشهد - ١ 
وكاولكالحق، له ين أن بعل اللف مذهب إر ورجوعه وفضله، وصدقه، نحريه، من شيئا وذكرا عليه، 

قذلك تفصيل انظر الأكاذيب. من حوليا يثار عما وتثيته الوهاب، عيل. بن محمل. الشيح لد.عوة إنصافه 
ابنمحي الشيخ وتحقيق جمع الألوس شكرى ومعود الماس الل-ين جمال بثن النائلة الرسائل كتاب؛ 

\.\\\.•صرا، ٠٢٢ • ١ هذا، يروت.وان، دارالتائرالأسلاب، ناصرالعجمي، 
حبزالحضر محمد للإمام الفكري والإرث ، ١ -٨ ١ ٧ ص وآثاره حياته الحضرحين محمل. انغلر ٢- 
ا">*آ.

.٢ ه _A الحياة حواحلر ت انفلرديوان • تونس أسماء من قديم اسم ت ترثيس ٣- 
.٣ ٤ ص حبن الخضر محمد الإمام وملتتى ، ١٨٣حبن الحضر محمل. الإمام حول انفلركتابات ٤- 



وأافلفاتدحياتع سداسو: امخ اص: الباب 

وأطفال،شيوخ ( jrvjما قرئا ثلاث؛ن من الكونة الأسرة مهاجر دمشق كانت وقد 
ه. ١٩١٣عام وذلك عيية، الحليمة السيئة الخضر الشيخ والدة تتقدمهم 

قالإمام رغبة الحسيني— الرصا علي الأستاذ يقول —كما البمجرة وسبب 
السا!هلاتوملاحقة تونس، ل الخناق عله ضاق أن بعد الشرق إر الانتقال 

نطاقا.أوسع هناك عمله وحيثرمحال، له، الأّتعماؤية 
الثريفا()الشام يدعونها حيث الشام؛ بلاد إل المغارية آحرهونفلرة وسب 

.الخزائرص٥٣ ق الحضرحستي محمد الإمام انثلرملتقى - أ 



حياهو«يلفات4اضخسداسو: 

اسمتلقيه الثاني: اامائب 

علمعائلة وهي الكريمة، العائلة تلك كتف ق حستي الخضر محمد الشيخ نشأ 
قليل-قل ذلك مر -كما وأدب ودين وثقافة، 

الصافيةالتدفقة والياه ، الفيحاء الخميلة الخيل واحايت ذات نفعله بلديه وكانت 
تشبيهاالصغرى؛ بالكوفة يلمب فكاو0 والعلماء؛ للعلم مقرا - العهد لك ذق 

ومنمحلفة، فرق من به تعج كانت لما الشهيربالعراق؛ العلمي المركز الكوفة بمدينة 
والمناظرةوالتيؤص العلم، حلقات 

الأررعان،يتجاوز احي والمالخواْع من كسر عدد _نفطة_ البلدة بهده ؤيوحد 
والحديث،الفقه، دروس ويلقى الله، كتاب فيها يتلى علم مواًلى أغلبها وكان 

والمناظرة.للتياحث العلماء فيها وبجتمع والأدب، واللغة، 
يتوافدونكانوا الدين العلم طلاب اجد بالمتحيتي التي البيوت ق يمكن وكان 

والدرمحى.للتحصيل التونسية؛ البلاد انحاء من عدد ومن ايزائرخاصة، من 
منعائلة اعدته مبيتكفل كان إذ المائية؛ ١لأحة يخشى القادم الهلالب يكن ولم 

الطلاب.على منها ينفق أوقاف الخامع لمدا يكن لم إذا للجامع انحاورة العائلات 
التعلمعلى وتشجيعا العلم، ق حثا ذلك كل وكان 

والفقه،اللغة، ومتون ، ١^٠^٢ القرآن حفظ ق تتمثل الدراسة برامج وكانت 
والحو،والتوحيد، الفقه، ق ئنظم كانت الش الاّرس حلقات حضور وق 

والحديث،.والصرف، 
صاحب،لكن الفلاحة، حياة أهلها يعيش واحات منطقة نفعلة بلدة وكانت، 

الحلمرجل إن ل الشاسعة، الأراضي ؟تللق، الن.ي الفلاح يكن لم والحظوة الحاه، 

•١ ص٨ وآثاره حياته ح--؛أث الخضر ومحمد ، ص'آّآ الخرائر فا حسين الخضر محمد الإمام ملتقى انظر - ١ 
.١ -٩ ١ ٨ ص وآثار، حياته الخضرحسابي انظرمحمد - ٢ 



ءي1تهر«ؤلفات4سداثغضو: القيخ اثباباس: 0

(١) الراجحوالرأي السموعت، الكلمة صاحب فقدكان المكانة؛ تلك بجل هوالذي 
وتغمرهاالعلم، عليها يسيطر الش العامة اليثة هذه ق الخضر الشيخ تربى ولقد 

جانب.منكل الإيماني الديني الوانع بها وبحط والأدب، الثقافة 
مر.كما اشتهرت الني عروز- ابن -عائلة العائلية البقية تلك ق تربى كما 

٢.والحهادل المياسة جانب إر والأدب والثقافة، بالعلم، 
قموجودا كان الذي الأدبي بالإطار تائره إر الحضر محمد الشيخ أشار وقد 

بلدةق ارنشأت الحياة؛ حوامحير الشعري ديوانه مقدمة ق فقال محلفولته؛ مدة نفعلة 
البلدةهده ق والثور المفلوم للأدب وكان نقطة، لما يقال التولمي، بالقهلر ا-لحريد 
يقولمن وغترهم أفاؤبي من حور من وكان ' علمائها يجالس ي تهب نغمات 
نقلمعثرة الثانية سن ق وحاولت نشأتي، أول من الأدب طعم فتدوقت الشعر، 

الشم((ص.
العلامةوحاله أستاذه الأدباء العلماء أولئك رأس على يأتي من أن ؤيب ولا 
كاملة.رعاية ؤيرعاه خاصا، اهتماما به مهتما كان الذي عزوز بن المكي محمد 

وتحركواللغة، الشريعة، علوم أبناءها الأم يلقن العائلي الوسهل هذا وي 
الإعجاب.ومفلهر الأنفلمار، محل كان الذي الأزهر عن بالحديث أشواقهم 
بعضوروى الشيخ روى -كما الخضر الشيخ سيرة ؤ، يالناظر ممر ما غرائب ومن 
وهورقصه كانت عزوز بن مصطفى الشيخ بنت حدية الحليمة أمه أن أفاؤيه- 
بقولما؛وتداعيه صغير، 

رالأنهيوح وتير نكضر أخا يالله اء شإن 

انحتمعؤإصلاح حسان الحضر محمسي والإمام ، ١ ص؟ وآثاره حياتء الخضرحثن انثلرمحمد - ١ 
الإّلأسص>ة.

.الإسلامي امحتمع وإصلاح •ص الحضر محمد الإمام انفلر ٢- 
صرب.انظرخواطرالحياة ٣. 



!؛_و«ولف1ههالقيخ،مداسواحانه ^؛ ١٢١الباب 
ذلكيصبح ه  ١٣٧٢سنة من انحرم شهر وي سة وسعتن ثمان من يقرب ما ؤبعد 

الأزهرزالللجاح إماما التونسي الوليد 
الكرJمالقرآن فحففل الأدبية؛ العلمية اليئة هذه ي الخضر الشيخ تربى وهكذا 

الدينيةالعلوم يعص ودرس اللموشي، عبدالحفيفل الشيح الخاص موليه على 
عزوز•بن المكي، محمد الشيح خاله رأسهم وعلى ، العلماء من عدد على واللغؤية 

تونسإر نفهلة من أسرته انتقلت عمره من عشره الثالثة السنة الشيخ بلغ ولما 
ه_ل ١٣٠٦ستة أواخر 3، وذلك العاصمة، 
تمكينعلى العائلة حرص هو الأنتهال، ذلك ٍّب أن مواعده محمد الأستاذ ؤيرى 

كانإذ ١؟■^^؛؛ إخوته مع النيونة يجامع والتعلم الدرس مواصلة س الخضر الشيخ 
٢.الأمصارأ جميع س العلم حللأب قبلة النيتونة جامع 

شهادةعلى وحمل ، ١^٥^^ جامع الخضر الشيخ دخل - ٠١٣٠/رجب/؟ ٤ وق 
هر. ١٣١٦عام /صفر ١ ٤ الأحد يوم التشع 
قالعصر ذاك أعلام كانوا الذين شيوخه كبار على الشيخ درس الريتوُة جامع وق، 

وأحمدالونير، ومحمد الشيخ، بن وعمر بوحاجب، سالم كالشيخ تونس، 
والشخيوسما، بن محمد والشيخ عروز، بن المكي؛ محمد الشيخ وخاله بوخريهس، 

التجارمحمد والشيخ التيفر، الْلسجا 

انحتمعوإصلاح حين الخضر محمد والإمام ،  ٢٣ص؟ و صْ الأزهر رحاب  ijأحاديث انظر - ١ 
الإّلأسًسأ'م.-أ.

حياتهحيث الخضر ومحمد ، ص'٤ الإملامي انحنمع ؤإصلاح حبن الخضر محمد انظرالإمام - ٢ 
وا'ارْصها.•؟.

امحتمعوإصلاح ين حالحفر محمد والإمام ، ٢ ١ ص وآثاره حياته الخضرحين محمد انظر ٣- 
الإّلأسص'أ.

وإصلاحص الخضر محمد والإمام ، الخزائر ق حيث الخضر محمد الإمام ميض؛ انفلر - ٤ 
كشرمجنل لمرهم وتعرض ، العلماء الخضرلم-ؤلأء الشيخ ترحم وند ، صرآ٤ الإسلامي الجتمع 

(.وجامع رتونس كتابه ق خصوصا مؤلفاته 
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الفنون.شتى ق الكتب الكثيرمن وغيرهم العلماء هزلاء على قرأ وقد 
لهمشابجه تصحيح يتضمن الذي الشيح شهادات دفتر و نظرة إلقاء وبمجرد 

ونوعها.الكتب، تلك كثرة يتضح كب من عليهم درسه فيما 
اشلر،كتاب قراءته فيه؛ دراسته إبان النيتونة جامع ق شهاداته دفتر ل جاء فمما 

صاغمحمد الشيح تصحيح الخلاصة على الكودي الشيخ وكتاب والكفاية، 
الحليري،ومقامات العروض، ؤ، والحزرجية معاد، وبانت النوؤنة، والأر؛عمح، 

والأثمونى،الأفعال، ولأميه عروز، بن المكي محمد الشيح صحيح التجؤيد j( والخزيية 
والمرقنديةالصفابجي، إسماعيل الشيح شحيح عد الومحتصر الة.طرية، والaلالح 

ابنمصعلفى الشيح تصحيح التهذيب على والحيمي اغوجي، ؤايالملوي' بشرح 
والخلي،عروز، بن المكمحا محمد الشخ تصمح الخليلي، المختصر عر والدردير خليل، 

بشرحوالييقونية والوسعلى، رضوان، ممعلفى الشيح تصحيح اُيواْع جمع على 
-الشامية-العاصمية على والتاودي والمْلول خليل، ين مصعلفى تصحيح الزرقاني 
جعيْل،محمد الشيخ تصحيح الشهاب بشرح والشفا خريهس، بو أحمد الشيخ تصحيح 

التحفةعلى التاودي والشيخ مراد، بن أحمد تصحيح الثمية مان على القهلب وشرح 
الكتب،وعمؤهاكثيرمن السيخ، عمربن الشيخ تمحيح 

دروسهناح بل فحب، النيونية الدارسة على الحضر الشيخ يقتصر لم بل 
البرنامجعلى نيادة الأحرى الدروس حلقات بعض بجضر وكان باهتمام، 
والامحللاع.التعمق ق رغبة الأصلي؛ 

متهم؛الارزيز، وخاصة الدرم؛ن، الشيوخ جذ رف من خاصة رعاية محت كان وقد 
عروزابن المكي، محمد الشيخ لخاله ولما والألمعية، والمهمغ، النجابة، من فيه لمسوا لما نْلرا 
منوكانت تهلوعا، النيتونة بجامع يروما يلقي، عزوز ابن كان حث والشهرة؛ المكانة، من 

كسرسوعدد الشيوخ، وبجضرهابعض شهرة، أكثراليروس 

.١ ٦ ٠ - ٧٨ص الخضر->ستي محمد للإمام الفكري الإرث انظر - ١ 
.٢ صء وآثاره حياته حستي الخضر محمد اظر ٢- 
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•ميصاكان الذين العلماء شيوخه من بعدد الخضر محمد الشيخ تأثر وقد هذا 
محالمهم،حضور على كذلك كان بل فحب، دروسهم متابعة على لا 

والدين.واللغة الأدب، فنون شتى ق ومتاظراتهم أحاديثهم إر والاستماع 
عمروالشيخ ، بوحاجب سالم الشيخ وهم ثلاثة؛ الشيوخ هؤلأء وأيرز 

محمدالجارص.را،والشيخ ، ١٢٢١^^ابن 

١٢٤٣نمبوسام 
الثوريلأهل عتنكبيرا ثم ه، ١٣٢٣سمة الفتيإ ثم النيتوتة، بجاْع اكدريس تول وقه، 3، الزيّودة 

البخاريعلى وتميرات ورسائل خطب، وديوان الأصول، ل عاصم ابن ألمية على شرح له المالكية، 
جيد،نقلم وله انحالك( أحوال معرفة ق السالك ت)أنوم تحريركتابه ي باشا خيرالدين مع واشترك 

وقاد.وذهن واعية، حاففلة ذا وكان 

الأعلامانفلر الع-قردة(. آيات من ^آية بوحاحب رسالم عنوانها: وافية ترحمة الخضر له ترجم 
.اي،وتوضيمابيونةصآمر،ها

بميةولد الشيخ، بابن المعروف قاسم بن على بن حس بن علي بن أحمد بن عمر الشخ هو ٢- 
فنشابها،صبيا، تونس والده يه وفدم ، ١  ٢٣٩حدودسنة )بتروت( عمل من )الماثلن( لمات يقال 

،١٢٥صة؟جا،عالأعفلم اباْع دخل ثم للقرآن، معلما له أقام التعليم أمد باخ وعندما 
وكان، ١٢٦سنة٦ النيتونة بجاهع للتينيس جلس ساعده اشتد ولما الأساتذة، كبار على العلم قلقى 

ثممنها، الراد يتضح حتى ؤيسهلها المن، عياره يقرر كان حيث الطرق؛ انثع من ١لتدريس ل أسلؤبه 
إليه.الحاجة تمس ومجا الشرح، عبارات سرد يأخدل 

مهلعلمم وأوصى الأعظم، يالخامع يالتالريس للمتهلوعن ١لتدريس مرتب عن  ١٣٢٤ستة تنازل 
وجائعتوص انفلر — ٥١٣٢عام؟ امحرم من الثالث نر كانت التي وفاته بعد ريعها لمم بمرق ١^١^٤ من 

.الراتونةصءأا_هإا
ه، ١٢٥ع.امه /شعبان ١ ٥ ق ولد النجار، محمد بن عثمان بن محمد أبوعيدافه هوالعلامة ٣- 
الإفتاءمنصب وتور ه، ١ ٢ ^١ ٢ عام النيتونة بجاْع التدييس وابتدأ ، ١ ٢ ^١ ٠ عام النيتونة جاٌع ودخل 

ت)محموعةمنيا مؤلمات وله ه،  ١٣٣١ستة رمضان من عشر السادس ليلت توق حتى  ١٣١٢عام 
وجامعتونس انظر محليات• ثمانية الفتاوى( و)محمؤع البخاري( صحيح أحاديث أمهات على إملاءات 

.الزيونةص.أا-آآا
.٢ صأ وآثاره حياته حسين الخضر محمد انظر - ٤ 
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ومامحاسنهم، ذكر ق وأفاض ، هؤلاء لأساندته الخضر الشيخ ترحم وقد هدا 
النيتونة(.وجامع )تونس كتابه ق وذلك متهم، واحد كل به امتاز 

أسلوبق اختلفوا فقد والثقافية العلمية القيمة ق تشابهوا وإن الأساتذة وهؤلاء 
منها.الإسلامية وخاصة العلمية القضايا ومعالخة التفكير، 

ونقاشحوار محل كات الش الإصلاحية الحركة إل نفرتهم ي اختلفوا كما 
وبدايةعشر التاسع القرن ق تونس ق والثقافية الفكؤية الأوساحل لدى وجدال 

مواءل.ه_محمدأ الأستاذ يقول كما الٌثّرين القرن 
الخضرمحمر تأر فهل  ١١فيقول؛ اولا، نذلك يحد مواعده الأستاذ يثير ثم 

بالأستاذتأر أم إصلاحيا؟ امحاها وانحه الأساتذة؛ بقية من أكثر جب بوحا بالأستاذ 
وشخصيةالوع؛ن، من مزبجا فكان رالأثن^ن؛ نار أم محاففلا؟ امحاها وانحص الجار؛ 

،.؟((أوالتفكيربترف المعرفة مصادر من مصدر كل من تأخلم. مستقلة ثقافية 
ذاكان وأنه الوعان، من منيج الخضر الشيخ أن إر الهاية ق توصل ولعله 
،عاشور ابن العلامة بذلك وصفه كما إصلاحيا محافaلا فاكان مستقلة؛ شخصية 

١.انظرالرجع
.ص ؟'.انظرالرجع 

محمدالشتح بن محمد السح بن الطاهر محمد الثسخ بن محمد الشيخ ين الهلاهر نحمد الشيح هوالعلامة  ٠٣
عاشور.ابن اليم. -بفتح محمد الشيخ بن ءبا.الءادر العالم بن الشاذلي 
ه.١٣٩٣/ربب/١٣وتوفيفي١٢٩١ذةولد 
التونحفغل إر وانحه ٠ القرآن >فظ حيثs ، جيله كأبناء العلم وتلقى ، عالمية أسرة أحضان ق شب وتد 
ذلبرز ' عبه من ي-ء-ل دث-يع ■ م ١ ٣ ١ • سنة النيتونة بجاُع التحق عثرة الرابعة بلغ ول، ذوقته، ال—ائدة 

وكان)النيتونة( الأعظم الخامع وشيخ ١لالكي، الإسلام شيخ مصب منها; 1 عدة متاصب وتور شتى، علوم 
ومقاصدالتأحريروالتؤير، ير نفأعظمها كثيرة مؤلفات وله ساحر، وبيان ميال، وقلم عظيم، حلق ذا 

،١  ١٠٨٠ ٥ ٤ ص النيتونة وجامع تونس انغلر الإسلام. ز الاجتماعي الظام وأصول الإسلامية، الشعة 
.١ ْل دمشق، القلم، دار الْلباع، حالي لإباد والتفسيروعلومه وأصوله، الفقه علامة عاشور بن الطاهر ومحمد 

صبلغالي، د.قام عاشور الطاهربن محمد الأعظم الجامع وشيخ ، ٨ ■.• ٧٨ص ،  ٢٢• ■ _ه اه ٤٢٦
.٦٢٠٥•
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منوالأستزادة العلم، طلب عن ليتوقف يكن لم الخضرجمحا؛مح الشيخ إن مم 
صارأن بعد حتى ه نفتثقيف على حؤيما لذلك، مواصلا كان إنه بل ايرفة، 

بالنان.إليه يشار عاف 
حتىالتركية، اللغة تعلم ق شؤع الآست١نة إر هاجر عندما أنه مظاهرذلك ومن 
}صحفهال قراءة على وتدرب فهمها، 
فتعلمهناك؛ وجوده فرصة اغتنم الأور العالية الحرب إبان ألمانيا ق كان ولما 

الفهمعلى القدرة لديه وأصبحت أتقنها، حتى أولا استفادة ئعلم الألمانية، اللغة 
العرسةأ؛لاللغة إل اعحستحها ترجمة ي أسهم إنه حتى والإفهام، 

علومودرس وأخلاقها، وأحوالما، الأمة وعادات الألماني، انحتمع درس كما 
}الستشرمنل العلماء أحد )هاري( الألماني البروفيسور يد على والقلبيعة الكيمياء 

السيدبن الدين بهاء السد بن الدين شمس محمد المسد ين رصا علي الميد بن رثيد محمد البد هو — ١ 
ارتزحوا ثم ، الجف فنزلوا ، العراق إر انتقلوا ثم ا الحجار من الأسرة هذه أصول i البغدادي خليفة ملأ 

^١٣٥٤وتوفي-نة ،  ١٨٦٥^١٢٨٢طة ولد الخام، ْلرابلس أعمال من ، ١^^ نية وصكوا الخام، 
٣١٩٣٥.
نم، الصحف بعض ق وكتب i صباه الخعرل ونغلم ، وتنك طرابلس وق فيها وتعلم الملمون ق فنشأ 

قآرانه لمن، )النار( محلة وأصدر ، له وتتلمد ، عبده محمد الشيخ فلازم ه،  ١٣١٥سنة مصر إر رحل 
رحلوند ، الع-صرية والأوص-لغ ١لشرJAة يبن التأليف ق النتيا مرحع وأصبح . والاجتماعي الديني الإصلاح 
إرمصر.الؤيس راجعابهامن كان حى وسيارته تودفجاة واستقربممرإرأن كيره، رحلات 

اسق(.للجس الكريم(وس )ادار(و)فرالقرأن أنهرآثارء 
اللف،أضواء أرسلأن، لثكيب ّنت( أوإخاء رصا رميد )اليد ت كتاب ق الوافية ترجمته انظر 

.١٢٦/٦وصم، ٢١٩٣٧.ساينلدوندثقآهمام 
ارْوأنحياته ين حالخمر ومحمد 1  ٧٨٠٣الخزائر ق ين حالحضر محمد الإمام ملتقى انظر ٢- 

.١٩١حنن الخفر محمد للإزم الفكري الإرث انظر ٣. 
.١٩١ص حين الخضر محمد للإمام الفكري والإرث ' ١ صزاُ الشمالية وميهيا عن الدفاع ج؛هة اننلّ - ٤ 

صلأ\.الشمالية إميقيا عن الدفاع -بمهة انظر ٥- 
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القرنيةاللغة تعلم إر بحاجة أنه يشعر بدأ بها واستقر مصر، إر رحل ئا إنه بل 
جبهةق عضوا أصبح عتل«ما دلك ق رغبته واستدت ثع\إن، العمره نحاوز وقد 

الشمالمن صحف بالقاهرة اكئلمة هذه على ثرد حث أفردقيا؛ شمال عن الدفاع 
عنفبحث الاطلاع؛ يقتضي ما الأبحاث من وفيها القرنية، باللغة وغيره الأفريةي 
ْالي،بمقابل يوم كل ذ درس إعطاء عر معه واتفق اللغة، لادْ مصرى مدرس 
القراءةعلى قادرا أصبح أن إر  ٢١٩٤٨سنة ذلك وكان المداية، جمعية بمقر وذلك 

.بهار واال3إالعة 
حياته.مراحل طيلة الإفادة على وحرصه ، للعلم تلقيه ق سيرته س لع فهذه 

.١٩٢اظرالإرثالفمىص١٩ن,
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أعمالهالثاف،: ائبحث 

إرحياته تميم ممكن أنه حبن الخضر محمد الشيح عمر عن الحديث عند مر 
بوالرحلة )^، ٣٣١- ; ٥١٢٩٣التونية الرحلة وهي مراحل ثلاث 

.jt,\rUU. ٥١٣٣٩ب والرحالة ه، ١٣٣٩ه١٣٣١

عنكسوا من ■جل؛ انعه قد و١لخغرافي التاريخي الإطار اعتمد الذي التقسيم وأن 
ممناسةحياته أطوار عن حديثه عن نفسه هو عليه درج كما الخهنر، اليح حياة 
إرنيارته عند ١لالكي عبدالوهاب الدكتور ؛ تلميذه له أقامه الذي التكؤيم حفل 

؛١١۴١٩٣٧سة دمشق 
قامالي الآءمال ومعرفة حياته، مراحل فهم على يع؛ن التقسيم هذا أن يثب ولا 

بهافيكلبلد•

منالنحو هدا على ستسير الشخ أعمال عن الحديث فان ذلك على ؤبماء 
التالية.الaلالب خلال من وذلك التقسيم، 

.١ ١ _ ١ ٠ صن وآثاره حياته حسين الخصر محمد انظر - ١ 
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التونسةاثرحلة ق أعماله الأول: الحللب 
التعلم،ببتونس قضاها تي الالخضر الشح حياة من الأور الرحلة تميزت 
العالميةالأوساؤل واشتهرق أفكاره، ونضجت شخميته، فتكونت والتممف، 

لقلمه. وبراعة علمه، وسعة نيته، وخلوص طعه، وهدوء باعتداله، 
:يلي ما أهمها جليلة بأعمال الفترة تلك إبان قام وقد 

أهم— مواعدة الأستاذ يقول كما - تعد والي • ألعثلمى السعادة محلة إصدار أولا— 
التونسية.مرحلته الخضرق الشيخ به قام انحاز 

ق?لهرت عربية محلة أول وهي ' ه  ١٣٢٢سنة شهرمحرم ق انحلة هده أس وقد 
عنانقطعت إذ عددا؛ وعشرون واحد صدرمنها وقد شهنة، نصف وكانت تونس، 

القعدة,نةآآماه.صاJروزفيثهرذى 
محمدالشيخ يقول كما - الخلافات تلك معمعة وق الوقت، ذلك ق ؤلهورها وكان 
الفحش،عن انحادلأت به تنزهت العادل الحكم كهللؤع - عاشور بن الفاصل 

خصي.الهيروالأذى العن امت ونواللمز، الممز من وتطهرت 
ءؤيقصدعاشورث ابن الفاصل اليخ كلام على معلقا مواعد.ه محمد الأستاذ يقول 

الشيخصاحبها وبالتالي العظمى، العادة محلة محاولة القول بهيا عاشور ابن شيخنا 
ب؛نمحتدما وقتها كان الذي الخلاف مع ورصانة بهدوء التعامل حس؛ن الحضر محمد 

.١٨٤الخزائرص ذ الخضرحنن محمد الإمام انظرملتتى - ١ 
.المابق الرمح اظر . ٢ 
.٣ ص١ و'آثاره حياته حين الحضر محمد -  ١٠
^،١١٠٩ءاشور'امآّاا.> الطاهربن محمد الأك-رلالشح الابن محمدالفاضل هوالشح . ٤ 

فيها،ووفاته مولده نوني، ق اوا>هيرن الحديثة التهضة طلاغ ومن ' خطيب ' أديب ٠ ءالم م، ١ ^١٩ • - ١ ٩ * ٩ 
الأسممار.مكاقحة ق وأدأيهم أقرانه، أنثط. من وكان فعميدا، أستاذافيه، وأصبح النيتوني، بالعهد نحرج 

ورابملةبالقاهرة، اللغوي انحع أعضاء وهومن الح٠هورية، منش منصب تم بتونس، القضاء حطة شغل 
و)النفيرورحاله( و الممي( الغرب تاييخ ل الإسلامي العالم )أعلام كنه من طح بمكة، الإسلامي العالم 

مكنتهعلى ومعتمدا وتعليمه، ترساوايتوحيهه، مأيه، حياة ل وعاش تونس( ق والمكرية الأدية )الحركة 
ؤ ١٠١٢آ'/ه اننلرالأعلام نوات. تلاث والدم قل ومات بالفائس، الحافلة 

تونس،للت—ثر، التونية الدار عاشور، بن الفاصل محماّ للشيخ بتونس والفكؤية الأدية الحركة انظر - ٥ 
صا"ا.، ٣١٩٧١٢



uUJI  ؛تاسراحيائهر«ؤلفاتهسد القيخ
أصحابجعل مما عديدة؛ ودينية قشة قضايا حول وانحافظ؛ن الإصلاحيعن 

محمدالعلامة الوي صديقه يامتثناء وصاحبها انحالة يخاصمون التهلرف^ن وأنصارهم 
٢١١.عاشور((الطاهرين 

الخضر.الشح مؤلفات عن الحديث عند الأتي القمل ق انحلة هذه عن حدث منيد هذاوسيأتي 
العظمى؛عادة المحلة انقطاع ج وذلك ت يتزرت بمدينة القضاء تولي ثانيا- 

وكانه، ١  ٣٢٣الثاني ربح ق وذلك يبنزرت، القضاء حطة ذلك ادر تور حيث 
رالوظيفة. هذ0 لمول التأثيرعليه كبيري قسهل عاشور هربن ١١٥١١محمد للشخ 

.الخزاترءسهه؛ j الخضر-ين محمد الإمام انثلرملقى - ١ 
الثانيعشرؤييع الخامس مساء وذلك الناب، يتلك حفلا عاشور بن الطامحر محمد الشيح له اقام وتد - ٢ 

تونس. o-dالشمالية الضواحي من اقرصي بضاحية داره -ق ٥١٣٢٣عام من 
اكميرآالصديق أيها ؤيا الأعيازآ السادة أيها I ت فيها قاله ومما اياصية بهدء بليغة عاشوركلمة ابن الشح ألقى لقد 
والعملمحمرا، تمده بما النمس يقغ فالوحدان الييانا، وصاق اللغة، افتقرت والوجدان العقل تتانع إذا 
الرجوة•وفائدته الشيء غب إر بمرقها 
عما؛واسهلة ١كحرير^ صديقنا بارتقاء مسرورآ بتهجا فيها أراني • متضاد بجاذب قوتان تتجاذض الأن وأنا 

أّبغا- أننا نائي مبارحه من الارتقاء؛ هدا لازم تذكرت مهما - أجيز حنن على التترة، الليلة هاته ق جمعنا 
تن.سبع مند حالما صديقا واتحدته نفسي، أيعته نن بعل على 

سمروكذلك < الأّف على السرور فاغلب • وأزجرلساني حافظش، وأجمع وجداني' أغالب دلكي 
الحجة.نامت ض ترنه على الخممى أج،- 

عليا.فلسفيا معنى محسوسايثخص را نمره أن فلنا الوجدان، على انتصارالعانل بمل الأن احتفالنا وهن.ا 
ناتجعن باسما الارتقا، هذا خلال من الغل محلي لولا مموى. وجداننا ض ينتصر أن للعقل ماكان 

وكمالاستقامة ق للعيان سغلهران لته. تمالك بابتسامة القوي علب وربما الأدبية الفينة تفخربه ثناء وأريج علمية، 
•٠ لم؛ص العنبرس ثذى بجهل كما أخلال، يتلوا لم الدين كبرمن عن يزالا؛بجومحا لم( اللذين ءذا صدبما 
أملاهاأبياتا مني تتقبل أن الخلص الصديق أيها منك فألتمس قولي، أختم أن أييد " • بقوله كلمته ختم نم 

الشعرا.وبن بعدمابجي الضميرعلى علل 
تومنها الشم من أبياتا قال ثم 

طلابفواو من احيي نفس الق دهقترآنسكم تاطب ل-سرودس
بكتابا حسنوض يعحتى ا مرارنبشمل قدرآن والأن 

شابالننواهد دون ئ ما محرا3ه صديق القلب ق ك ولتل
وابجبامتثال ا علينتقضي وة دعضيع الللعدل لكي 
ابمفلهرالإعجالفضيلة ل مجته بوضن اء الارتقبهيا فاهما 

انفلرالأبدان. وماريت الزمان، محتال وإن يفتى لا ودادا لتذكركم معكم؛ تصحبونها محليية تحتية الصديق أيها وإليك 
. ٠YA_Y حسان الخضر محمد الإمام حول كتابات 



ر4ؤءفاوعحياته اسو:  iUmالقيخاياباص: 1حا

الدائمةرغبته كانت بل الإدارة، الخطط 3، انممل إر تحل لا لكن الرجل أن محدو إذ 
قوإسهامه لشخصيته، متواصلا تكؤيتا ذلك ق لأن والتعليم؛ التعلم واصلة مي 

الإصلاح.
واعاستقالته، إثرها قدم تم ببنزرت، القضاء خطة متقلدا قليلة أشهرا بمي ولهدا 

النيتونة.يجامع الترريس لمباشرة العاصمة؛ تونس إر وعاد قبولما، 'كلى 
الكسر،يجامعها والتي الخaلابة ببنزرت- قضاها الش القصيؤة اس أثناء - تور وقد 

وأدبيه.؛١،عالمية، يجالس له كماكانت 
تونسإر عاد القضاء الخضر الشيخ ترك فلما اشتونة؛ يجا*ع اكدريس ثالثا- 
كمامملوعا، النيتونة يجامع اكدؤيس وباشر ه، ١٣٢٤-  ٢١٩٠٦سنة خلال العاصمة 

العمل.بهيا للقيام تكونت لخنة صمن الكتة تقليم على بالإشراف الخامع إدارة كلفته 
غنيةعلمية مكتبة تقليم لأن لكفاءته؛ وتقديرها الإدارة، اهتمام يؤكد وهدا 

الغنير'بالعلم 'مفوا رجال لغير يوكل أن يمكن لا - الكتب ؤبأمهات يالمخهلوطات، 
الواسع.والاطلاع 

الثانية،الهلبقة من مناظرة ق ، ٥١٣٢٥-  ٣١٩٠٧سنة خلال شارك وقد 

دروساليلقي الخلدونية؛ الخمحية وانتدبته الصادقية، بالمدرسة أستاذا تعيينه وع كما 
والبلاغة.الإنشاء j طلابها على 

الزيتوني.لىالتعليم الطاوةاّلأح على ^^٥٣ لطلابه، محا وكازع 
الشامرات والمانحاصرات، خلال من وذللئ، اقه; إر الدعوة ميدان ي بروزه رابعا- 

محاصرةوأعثلم أشهر فهي الإسلام( ي )الحؤية محاصرة أشهرها: والي يلقيها، كان 
سنةونشرت - ٣١٩٠٦ستة وذللئ، الصادقية( قدماء )جمعية ناد.ى ي وذلك ألقاها، 

الوقت،.ذاالثإ ق والعلمية الثقافية الأوساط جمع اهتمام ونالت، ، ٣١٩٠٩

.TA-UUوآثاره حياته حستي الخضر انثلرمحمد - ١ 
.٣٩٠٢٥وآثاره حياته الخضرحسّي انفلرمحمد - ٢ 



لدو«ؤلف1ت4سدارههأراحياته القيخ اك1ب،الأدل؛ 
الكلامعند عنها حديث منيد وسيأتي الحاضر، يومنا إر يتؤدد صداها يزال لا بل 

الحرية.رقضية عن الحديث وعند مؤلناته، على 
والسامرات،الحاصرات، حلال من وذلك المئوي: الإصلاح بمحال محا0 خامسا. 
والقالأت.

مدكانالنيتوني التعليم بإصلاح اهتمامه المئوي اليدان ق به قام ما أجلى من ولعل 
تْلويرعلى ١لعامل^ن وعلمائها النيتونة، شيوخ صمن ودخوله نحرجه حيخ إل طالآ 

ومنهجا.وأسلؤيا، مضمونا، التعليم 
مع-  ٥١٣٢٤ستة النيتونة( جامع تلاميذ )جمعية تكؤين ي شارك الإطار هدا وق 

عاشور.الطاهربن محمد العلامة مقدمتهم وق ، الياء من نحة 
)الحمعيةباسم جديدة جمعية وتكونت الحمعية، _ انحلت ه ١  ٥٣٢ سنة وخلال 

الئيفر،الطاهر العلهاء: وعضؤية عاشور، ابن الشيح رئاستها تور وقد النيتونية( 
النجاروأبوحسن الخضرحستي، ومحمد النخلي، ومحمد رضوان، ومحمد 
بقرسسا(الصبح )أليس العظيم الكتاب، تنفس المئوي الإصلاحي الإطار هدا وق 
،٣١عاشور. ابن للشيخ 

النونية.مرحلته إبان أعماله أهم فهي* 

.١٨٥الخزاترص ل الخضر•ين محمد الإمام اننلرملض - ١ 
.الخزاثرصا-ما j الخضرحبن تس الإمام اننلرمالض . ٢ 
وكان—، ٠١٣٢١عاسورعام الطامرين محي الشخ وقدكيه بابه، ل ماالق أمقلم الك؛ارِامن سا - ٣ 
محنت.وعرين أؤيعا آنل.اك عمره 

الإ<ملامة،العلوم على خلاله من وتكالم والإسلام، الميي التيم إصلاح لأينه; من  JU*!،وتد 
الماحثمن غٍرذلك، إر لما، العارهنان والأبجطاءل اكهوض واساب، تعليمها، وءلراس وأملوارها، وتار؛بخ،ا، 
وامماداتهالتامة، خلالماظراته من أودع ُش انانمة عرس واكطيتات العالية، واكميرات الرصية 

بلاد،ل بالتعاليم الهوض أسباب من كانت، الم وملأحنل١ته الدقيقة، ومقترحاتم ، الديل.؛ وآرا،ْ الغاحمة، 
وءًرعا•
مسميض.ومس مالية، ولغة ' أحاذ بأسلوب ذللئ، كل 

iللتونع النونية الشركة تونح صفحة،  ٢٧٦ق يع والكتاب 



حياتعز«ؤمماوعالباباصاامخصداسر: ج

اكوإرية١لرحلة ي أعماله الثاني: الطلب 
طيلةامتدت والش حساأن، الخضر محمل العلامة حياة من الثانية المرحلة هى هذه 

الفاصلمحمد العلامة تمش حب وهي؛ ه ١  ٩٣٣ - ه ١  ١٣٣ ستة من سنوات تسع 
السياسي.والنضال والأكتشاف، والرحال، التنقل •رحلة نمى عاشورظه بن 

إرسوؤيا.رحلته أسباب عن الحديث مر وقد 
يلي:ما فهي الفترة تلك ق أعماله أبرز أما 

واصلوعائلتته إخوته عند واستقراره دمشق، الونية بالعاصمة حلوله منذ أولاء 
السلطانية.بالمدرسة باك.ريس والثماق العلمي نشاطه 

قوالأتراك العرب بعن الروايْل تقؤية إر الفترة تلك ق الداع^ن أبرز من كان ثانيا. 
الإسلامية.؛^الأمة إطار 

الوينة•بالصحف المقالات وكتابة الأموي، الخامع ل انحاصرات إلقاء واصل ثالثا- 
الطلاب،حوله التف حيث هناك؛ والثقافية العلمية الأوساط ق حفلوة وحد ولقد 

لقيهاالش والحظوة آلحفاوة تلك عن اJيaلار بهجة محمد الشام علامة 'تلميذه يقول 
منعلم حسمن، الحضر محمي. الشيخ الخليل أستاذنا رر سونيا؛ إر قدومه إبان الشيخ 
عبدالرزاقحدى المرحوممت؛ الثهام علامش عهد ق دمشق إر هاجر الإسلام أعلام 

بلقائهما،واغتبهل بلقائه، فاغتبهنا القاسمي؛ الدين حمال الشيخ وأستاذي البيهنار، 
الصحبةروابهل بيتنا دآحكم٠تا عندهما، ه محالومحضر معهما، ونزوره نالقاه، وكتا 

العهد((ذلك من والوي. والألفة 
تفقال الفترة تلك الحضرق الشيخ من الحالم طلاب إفادة البيطارمدى العلامة  ٧٣٥ثم 

. ١AUالحرائر»_ل حسثن الخضر محمد الإمام ملتقى انظر - ١ 
.١ »_AA ابراتر ي ححوأ الحضر محمد الإمام ملتقى انثلر - ٢ 
للكتاب،الحسيب الد.ار الحيتي، الرضا عالي إ-يداد الإسلام- -يهجة البيطار يهجة محمد - ٣ 



ثن4ُؤلف1ت4حياه اسر{ سد القيخ 
نحدلم  ٠٥١٣٣٢منة أوائل برصوانه- المول -تغمده القاسمي شيخنا توق ررولما 

هولما الخضر؛ الأستاذ من عندنا آثر ولا إلينا أحب عليه نقرأ س تلاميذه معشر تحن 
والرقةالحديث، ق واللطف الخلق، ق والتواصع العلم، ق الرسوخ من به ا متمن

فكانالماس، إر والإحسان بالإحوان، والمر انحبة، ق والإخلاص لطع، اق 
الشاعرتقول مصداق 

مأءببرااالنفوس كل إلى فاث مركب الطباع كل من كأتك، 
والادابالعلوم ثمار نقتطف الحي ذلك من وأحدنا رر البيطار: الشيخ يقول أن إل 

والمقوي،المدى سلسبيل من الأخلاق كؤوس ونرتشف الأنف، الروضة تلكم من 
لمقامه،ؤإحلألأ دروسه، ق رغبة بأقل دمشق ذ العالية المدارس طلاب يكن ولم 

هذهق مغتطي كانواكلهم بل الشرعية، العلوم طلاب إخوانهم من بأخلاقه وإعجابا 
المنير.البدر هذا حول "بممع؛ن والصحبة، انحبة 

ماأفضل س طائفة والأصول، والفرؤع والمقول' العقول ق عليه قرأنا وقد 
وقوة' ذوقه وسلامة اختياره، حمن على دالة الحق لعمر وهي موضوعه، فا صنف 
٢٢بأمنهم«.؛للنهوض ؤإعدادهم بطلابه، المهوض على حرصه وشدة علمه، 
الضالكتب وذكرأسماء الدروس، تلك حال عشربيتا أرمة تلغ أبيات  ijبتن ثم 

امحتهل()بداية و للغزالي، )المتمحنى( كتاب وهي الخضر، الشيح على قرؤوها 
لابناللبيب( )مغني و الحجاج، بن لم مللأمام ملم، رصحيح و رشد، لابن 

هشام،و)الكامل(لأمثردص.
يتممهالمعروف باشا حمال المكي هو الفترة تلك ق حاكم كان رابعا- 

حين.الخضر محمد بيتهم ومن السجن، العلماء من العديد أدخل وقد وجروته، 
وانحاصرات.١كدريس إر عاد - براءته ثبتت أن وبعد سراحه إطلاق وعند 

.٤ -٦ ٤ ْ ص المابق الرجع - ١ 
•٤ ٦ ص الماض المرجع - ٢ 

ّ'ا-اظرالرجعسصا*إ.ِاإ 



H :وأيلف1ت4ءي1تع سداهضوأ اهخ ا1ب1بالآرو

الخرديه٠بوزارة عؤييا أ مئوعمل الأسانة، افرإل ٌخ^مسا— 
الشوالكانة يالآستازة، عزوز بن الكي محمد الشيح وأستاذه خاله استقرار كان سائسا. 

علىالخضر ساعد تما - هناك والساسة العلماء أبرز ولدى العالي، الباب لدى بها يتمح كان 
العالميةالحرب ق كانت الش ألمانيا ل مهمة له ثعهد تركتا جعل ومما العالي، اياب ثقة 

ا.فرنمحني لمكيا الأورحليفة 
رغبةلتحقيق العلماء؛ من عدد بمحبة ُبرلان، واستقر ألمانيا، إر سافر سابعا. 

ضدبألمانيا المقيمتن الغارية من شعبية ثوؤية تتفليمات تكؤين ق العثمانية السالطة 
أفريقيا.شمال بلد.ان ق الفرنسي الأستعمار 

منعدد صحية الخضر الشيخ عاد الحلفاء أيادي ل تركيا سقطت محدما ثامظ- 
دمشق.إر ومنها الأستانة، إل ألمانيا من الإسلامية الحركة زعماء 

علىعريضة آمال من يعلقه كان لما البالغ؛ التأثير ه نقق الحدث ذلك أثمر وقد 
قوخاصة العربي، العالم ق ١لتحريرية الوطنية القضايا مساعدة ق العالي الباب 
دعممن ذلك ق لما الخلافة؛ تقؤية صرورة من به يؤمن لماكان وكيلك أفؤيقيا، شمال 
له-رآ،وتقؤية الإسلامي، للمدين 

كماوالإعلامي، و١لثقافي، الحلمؤب، عطاءه واصل دمشق إر عودته عنل. تاسعا. 
عامالأول جلسته عقد الذي بدمشق العرُي العالمي للمجمع عضوا تعيينه وي 

أصبحثم الورية، بالعاصمة إقامته مدة انحمع يهدا عاملا عضوا وبقي ، ٢١٩١٩
رصم. ١  ٠٩٣ عام بها واستقراره القاهرة، إل انتقاله عند مراسلا عضوا 

الفرنسيالخيش احتل أن إر الخلافة انل.ة ومالعالمي، نشاطه ق استمر عاسرإ. 
دمشقق الخضر الشح إقامة فأصبحت م، ١ ٩  ٠١٢ عام ون ملمعركة إُر ّوريا 

.١ -٩٨ ١ الخزائر_AA ق حين الخضر محمد الإمام ملتقى - ١ 
. ١٩ ٠.١A٩الخزارصامحرح^ثفي الإمام^ انفلرملتقى - ٢ 
الخرائرل حين الخضر محمد الإمام وملتقى ، ٧ ١ ص وآثاره حياته حين الخضر محمد انثلر - "٢ 

•ص'آا 



رملفاصحياص اسر: سعد الثيغ الأيد؛ الباب 

لنشاطهثم تونس، من الفرنسة السلطات قل من التاع هو إذ للخطر؛ معرصة 
والاستقراربها.أإرممر، لذاقررالانتقال وبرلن؛ بالأسانة الماسي 
الإبجاز•سيل على السورة مرحك إيان أعماله أهم هي فهذه 

ا٩ • الخزاثرص ذ ■ين الخضر محعد الإمام وملض ' دآنارْحياته >؛ن الحضر محمد ظر ا- 





٧٣وهاصسداسر؛ اهخ 

الأزهر.بالخامع الغارُة يالهللة بالاتصال قام الأور أيامه مند ثالثا؛ 
اكؤية،الكتب بدار للمموص ومراجع مصحح، وظيفة على حمل رابعات 

.باشا تيمور أحمد العلامة الحميم صديقه بواسهلة 
حالياتتعاون )جمعية تأسيس ق أسهم الأور السنوات حلال ا؛ حام

وليبيا.والمغرب، والجزائر، تونس، من • ؛^ ٠^١٧شخصيات عدة من تتألف الش الشمالية( 

الجالياتهده مستوى من الرغ هدفها وكان رئاستها، موولية نحمل وقد 
وثقافيا.واجتماعيا، ماديا، 

رحياته. طيلة وقضاياه العربي، بالمغرب اهتمامه استمر وقد 
والأدبيةالف.كرية والصراعات الناظرات، ق مهمة إسهامات له كانت سائما؛ 

وأبرزها:الصؤية، الرحالة هده حلال 

عليعلى يه رد الذي الحكم( وأصول الإسلام كتاب )نقض كتاب اليفه ٠ ١ 
رازيىعامم؛م)ىهآه)م،لرصدورقرارإلغاءالخلأفةفيعام؛آا،)مؤ

مصربخاصة.وي عامة الإسلامي العالم الكييرق الصدى الكتاب لمذا فكان 
مصر.مالك فواد الملك عند متميزة حفلوة به نال وقد 

طهالدكتور على به رد الذي الجاهلي( الشعر ق كتاب )نقض كتاب تأليفه ٢- 
الصادرحبن 

طهالد.كتور ررإن ٠• الكتاب هذا عن عاشور بن الفاصل محمد العلامة قال وقد 

٠حجة(( وأشدها الردود، اهم من الخصرحبن محمل. الشيخ يعتيركتاب حسان 

.\خم\وض محمد الإف،؛ انظرطض - ١ 
الخضرحىمحمد الإمام ملتقى ، ١ ٧ و٠ صا"ه وآثاره حياته الخضرحين محمد انثلرالشيخ ٢- 

.فيالخزاترص٣٩١



اءي1صوسمكاتم اهخساا،اسر؛ ؛ ر ٧٤
معاركهعن الخديث عند ؛^ ٧٥١الصراعات ق لإسهاماته بيان منيد وسيأتي هدا 
للانحرافاتومواجهاته مؤلفاته، عن الحديث وعند ، ^ ٧٥١

والاجتماعي،الدض، الإصلاح محالات محتلف ق الحمعيات بتكؤين اهتمامه سابعا؛ 
والسياسي.والتؤبوي، 
احمدالعلامة صديقيه ْع تأسيسها ق ١شترك الى اللمحزا اليان رجمعية ومنها 

.٣١٩٢٧- ■ ٥١٣٤٦ستة الحطيب الدين محب والعلامة تيمورباشا 
حياصه.عن والذود بالإسلام، التميف تأسيسها من الغرض وكان 

.٢١ ٩٢٨■ ٥١٣٤٧عام الإسلامية( المداية بإنشاء)جمعية يعدها قام ثم 
والشيخ، الأزهر شيخ الراعي مصهلفى الأزهركالشيخ علماء من نحة إليها وصم 

و، ثاب المن نحية صمت كما التجار، الحليم عبل. 

٠٣الخطيب صاخ عبدالقادربن بن محمنو القح أبي بن الدين هومحب - ١ 
ؤبالأستانة،يها، وتعالم )يطق، ولد الحتي، الخيلأني يعدالقادر به نيتمل م، ١ ٩ ٦ ■٩ ١  ٨٨٦

مدارسها،بعهس ق اوعمل الصبية النهضة ) سميتا بدمشق جمعية إنشاء ق ه■ ١ ٣ ٢ ٤ سنة وشارك 

نةساني الدستور اعلن ولما مدارسها' ذبعض وعمل التركة' عن ؛ترجم صفاء' إل لرحل 
فمدثم الؤيد، نحلير ل وععل ممر' إل توجه نم ' الأستانة زار نم ' دمشق إر ياي  ٢١٩٠٨
فحكم، ٢١٩١٦سنة الصبية الثورة إعلان بعل مكة إر ذهب ثم اسهر، الإنجليزسبعة فاعتقله العراق، 

محلضوأنشأ الأهرام، j محررا وعمل ، ١٩٢٠مموّنة j استقر نم غيابيا، بالإعدام الأتراك عليه 
اسمية.الطعة وأنشأ والئتح، ١^١٠ 

ودعاةالأستعمار، ومقاومة الفضيلة، نشر على مءس حيث الإسلاميثن؛ الكتاب أكابر من كان 
و)الخدمة(الأول( الرعيل رمع منها وله جدا، كشرة صحفيت مشاركات ه ل، 

.\.r\\ ٠٧انمرص أعلام ومن ، انظرالأعلام الصبمة(. و)امحنوٍل 
ولدالأزص، مثيخة تور ،  ١٣٦٤_١٢٩٨الراعي عيدالنعم بن محمد بن مجصعلفى بن هومحمد ■٢ 

توقالشرعي، القضاء منها: أعمالا وولي بالتفير، عالم ممري باحث المعيد، جرحاني من بالراغة 
الأجنيية(اللغاثمت، إر القرأن ترجمة ق )بجث ت منها تاليف له القاهمة، ق ودفن لإّكندرية، اق 

. Ur/Uانظرالأعلام الحجرات،(. )تشيرسورة j ورسالة 



٧٠ا ابيسداسو:حمامومه1ص ر
اسمتحمل محلة وأصدر الخاصة، مكتبته نواتها كانت ك؛يرة مكنة بها وأنشأ 
تنشرومقالاته فيها، المستمرة محاضراته وكانت الأقاليم، ي فروعا لما وأنشأ الخمعية، 

لتها•حبي 
ومنهجه.دعوته، معالم خلاله من أوصح مستمرا منظما عملا الخمعية هذه ق قدم وقد 
ابنالطاهر محي كالشيح ، والأدباء العلماء أكابر المداية محلة ق كازركب وقد 

النفر.ومحمد عاسور، 

رشيدخمد كالشيخ ومشرقا الإسلام علماء لدى خاصة حفلوة نالت وقد 
صديئناررهو الخضر الشيخ عن قاله ومما قراءتها، على الملمن حث الذي رصا 

؛٢١١المفن(( الخف اوكاتب الفاصل، العالم الأزهري النيتوني التونسي الأستاذ 
نشاؤلهنفلير الأزهر؛ علماء لدى وحضور مكانة الخضر للشيخ صار ثامنات 
والإعلامي.والثماي، العلمي، 

١، ٩٢٧ستة العلية ا،لوسة بهده التخصص قم ق انتدابه لدا 
المراعيالشيخ صديقه أصيح عندما  ٣١٩٢٨سنة رسمية بصورة ئم موقتتة، بصورة 

للأزهر.شيخا 

وذلكالإسلام( )نور باسم محلة الأزهر أصدر العلمية حياته من المرحلة هده وق 
بهدهفتهصن الخضّر، الشيخ إل تحريرها رئاسة فاسندت ه، ١٣٤٩عام رم حمق 

شؤونها.ونثلم انحلة، تلك كصيرق قواعد وأرسى سنوات، ثلاث المهمة 

الخضرحيثمحمد الإمام وملتقى ، ٢ ١ أ-اُ ١ ءسه الخضرحستي محمد للأمام الفكري الإرث - ١ 
.٩  Y'_AAوآثاره»_حياته الحمرحين ومحمد ، ١ ٩ ٤ . ١ لحرائرصّا٩ اق 

.١٩٤الجزائرص ق حيث الخضر محمد الإمام وانقلرملتقى ، ٧ ٢ ٠ / ٩ المار محلة - ٢ 
قحيث الخضر محمد الإمام وملتقى ، ٢ ١ ص٦ الحضرحين محمد للأمام الفكري الإرث انثلر - ٣ 

الحرائر



^؛ايسااسو:م1مومحؤتفام1!

قفواد اللك أصدره ملكي بمرسوم القاهرة ق العربية( اللغة )محمع اس ت تاسعا 
العامال؛نالأعضاء ( jr_،Jبموجبه يقضي ثان مرسوم صدر نم -، ٥١٣٥ ١٤

كبارمن وأديبا عالما عشؤين وكانوا رأس على المنضر الشيخ وكان بانحمع، 
وأوليا•السبي مصروالعالم ق والأدب العلم رحال 

وألقىعلمية، بلجان عدة أعمال ؤر وشارك اللهجات، الخضرلحنة الشيح ترأس وقد 
عديدة.دولية ٠^^١^—، ق الؤسسأة هده مل كما انحهع، بمجلمة البحؤثمث، من العديد 

الججس عودته يعد له وأقيم ، الحج تيضق أدى:؛هزاإقه ه ١ ٣ ٥ ١ عام ي عاشرا• 
ستةانحرم من العاشر الحمعة ليلة الإسلامية المداية جمعية ق ترحيب حفلة 

المدايةجمعية أعضاء لأحد كلمة ومنها: والخهلب، القصائد ألقيت وقد ، ه ١ ٣ ٥ ٢ 

فيهاأثنى عقليمة كلمة ألقى الذي الزرقاني عبدالحظيم محمد الشيخ وهو الإسلامية 
مناقبه.كثيرمن عن وأبان الخضر، الشيخ على 

طالعها:يقول والني الحجاز، ق مشاهداتي قصيدته نظم المباركة الرحلة تللئ، وق 
اضينالذ1وحبا الصحب ودع ات—ق—_اطنين ي—ت-—ان لا المج_د 

اضؤزأىق شؤق عج لا وى للئماجه ْس الئوى في وما يللا 
ومنها؛

يخوايحجونمئ العراء مكه وا وأئليل جنح في وا رحل
اورالصو0اليعيطه حصى في بها خاضوا ثطا اك رصا في 
وصس__رالخييناج ذوالمفيه يستوي راما حبيتا وا لحل

قالخضرحستي محمد الإمام وملتمى ، ٢١٦حسٍث الخضر محمد للأمام الفكري الإرث انفلر - ١ 
،وصها<ا.الخزائرصأا<ا

. ٢١ص• الحياة خواطر ٢. 



_yy_٥٥٥٠٧ ٥٥٥٢سداسر! الآول؛اهخ الباب 
فجنتوثا اممبة شامدوا 

ابصريهاهإنر الإوذي__ا ة مقن
امالأيمن ا ركنهمئ لثموا 

ابهافوا طإن الله مإبيت 

به—اشمون ي)رمرم( قرئوا 

ينسضرضروضكشوم(وها

اوج0ووأبمص اليسرض ثنبراذ 

جونالغيد ون فنيواد سق 

ينالأمطه سمتا لثمثه 

المينالعنيا اصياف، م ون

حينبمد ا حيناد الأكبظمأ 

وزالأئدرينُأ؛فم٥^ ١ن عن
عندذلك بعد يقول ثم نهايتها، إر الحج متاسلي، وصف ق يستمر وهكذا 

ٍالودي 
يسسمس ا مة ذكنده 

قدازفذوى اوالئآئيين
ااثارهوق ى عخلهبلدة 

خيراد_ورىا بطحالهق شب 

فاأ_صرإوا عنهالد_أي عرمت_ا إن 

اتحنيىوجه بها لحكي مص 

المازحينلمنقروجوه كيص 

ونيعقللموم الدكرى )ئضع 
نللمح أسا افقهق وسبا 

حدينُنى حدينا ينئي قد يات 

.الرسول. مديتة إر وذهابه للحج، رحلته ، وصفق استمر وهكذا 
بقوله؛القصيدة وختم 

—الراحلينب ذ والثحقودثس هد تثمس والوينمه حمى ا ي
ونالنلئف ثنئا يصرفنأن قبل من السمس كمود عود لن—ا فل 

رثلمها كلما وسلام

ا.حواطرالخ؛اةصااآ.مااآ.
.٢١٤ص الخياة خواطر -٢ 

'*ا'_خراطرالخ؛اةص\/اآ.

.•(٣)ئامفيها؛ ومي ا الدئيقالت 



٥٠٠اوه1بالأولاصسداسمأ 

يذلهما نظير بارزة علمية درجة بلغ حيث العلماء؛ كبار هيثة دخوله عشر؛ حائي 
إلوالدعوة العلم، خدمة ق جهود من الهمية البلاد ل قضاها الش الموات طيلة 

تقديرالعلماء.ذلك فكان الإسلام؛ 
قالقياس ء ت بحث تقدممه إثر العلماء كبار بهيثة عضوا امحنر الشيخ أصبح وبعا..ها 

.H العربية اللغة 

المميخفيهرها الممتحتأان؛ محاة من اللجنة وتكونت مصر، ق علمية هيئة أكبر وهي 
عبداإمحيل.الشيخ قال البحث لصاحب اللجنة منامثهة وخلال علمه، بغزارة الخضر 
اليوم'إل يرددونها الأزهر شيوخ زال ما الكب المشهورة همارنه اللجنة ريس ٢ اليازأ 
٠؛حجاج؟1 ق معه نقف فكيف له؛ ساحل بحرلا *هذا الخضر؛ الشيخ عن قوله وهي 

حيث i^\Tv\/\y/yyيوم j وذلك الأزهر؛ مشيخة' توليه عثر: ثاني 
الأوقاف.ونير الباقوري حن الشيخ متهم وزراء ثلاثة منزله 3، زاره 

لتكونعليك؛ الاختيار و؛غ لقد • بالقول الباقوري صديقه بادره بهم الترحيب ؤبعد 
نظراامتناعا؛ الشيخ فأبدى القرار، هذا لنثلغك زميلي؛ هع حثت وقد الأزهر، شيخ 

الشيخوهو ،  ijryالثماعلى سه أشرفت وقد الدني، ولعجزه وكرها، المهمة، لخطورة 
عشميندامت الأزهر ق التدريس من م،-ة بعل. ام  ٠٩٥ عام التقاعد على أحيل الذي 
عاما.

زب.مرى،•َا\/ا_أأآام، عداتحد ا.اكح 
كتابمنها؛ مدرسية كتب له ' وفاته إل  ٢١٩٣٢إنشائها مناو فيه الدين أصول كلية مشيخة وتول 

.١ ٥ أ/• انثلرالأيلأم الدبية(. الأخلاق ل و)دروس البؤية( )الميرة 
.١ صر؟٩ الأزهر رحاب ي انفلرأحاديث - ٢ 



و«يلف1دعسداسواجاه |رسيخ ا|هاو،الأول) 

تحندالمارك العهد هذا وق تحيد، أمر هدا قائلا؛ رفض الباقوري الونير ولكن 
مصر.لخدمة النردهة الكفاءات 

ولثوفناالخندية، من أهرب لا *وأنا وأجاب؛ الحديدة، الموولية هده تبل ذلك ومحي 
،١١ضأ.

برنامجذمحه ق وكان قيام، حير بالأزهر قام الممح هدا الأخضر الشتخ ولي والا 
زمق العراتل فوضعوا ، هدوء j يعمل الشيخ يتركوا لم الحكم رجال لكن إصلاحي، 

ولتدهورالثمانعن، تحاوز إذ سه؛ لكبر استقاكه؛ قدم الشيخ شعر والا 
صاحبالخليل وهوالعالم الثورة، قيادة محلى بينه عديدة ولخلأفات صحته، 

لائم.لومة اض ق تحشى لا التي القؤية والشخصية الكبيرة، الشهرة 
لله يكن ولم ' عاداته من شيئا يغير لم الأزهر تول حينما أنه له يذكر ومما 

الأزهرإن ؤيقول؛ جيبه، ق باسناكه بحتفثل دائما وكان حفل، من المصب شهوات 

وصدىكحهمآ، بولا الأخيار مدا لمي وقد ، ١١٤٠١١صّآ وآثاره حياته حستي الخضر محمد انظر - ١ 
ذلكمرعن حنث الخصوص؛ وجه على وتوص ، عموما الإسلامي العالم أقطار من وعترها مصر، و واسعا 

نهايةل ٠ نال حيث عاشور، بن الطاهر محمد الشيخ بن الفاصل محمد الشيخ العلامة ومنهم ، عالمائها من عدد 
لالإسلامية البحوث نحمع الخامس الوتمر ق قدمه الذي الأزهربالز؛توتة( )امتزاج العقم الماغ بجثه 

بتنالصلات ى بلغت الم تفخربأنها أن تظانا الش فص من الحقه لهده ليحق ءؤإنه : م ١ 
وهوالعفنام، النيتونة شيوخ أحد كان الأعلام الأئمة من إماما الأزهر احتضن فقد أوجها؛ والنيتونة الأزهر 
التخصص،نسم ق أستاذا وسمي العالية، شهادة على وأحرز بمصر، استقر إذ حساأث؛ الحضر محمد الشيخ 
ملغهال العهدين بهن الأخوة به نوحت خيرتاج فكان للأزهر؛ شيخا سمي ثم ، العلماء كبار هيثة ق وعين 

تونسللكتاب، السيئة الدار عاشور، بن الفاصل محمد للشيخ فكر ومضات . ٠ العليا وذروتها الأقصى 
٢١٩٨٢،

.٢١٧-٢١٦الحضر٣ث^^رى٣Uمىل 



وعزلفاصسداسراحياته اهيخ الباب ع

للأزهربجمل أن يتأت لم وإذا كاملة، موفورة أسلمها- ( أسلمها->؛rjعنقي ي أمانة 
٢١٠الفص®.له بجمل ألا من أقل فلا يدي على ١لأزدئر من منيد 

.العقاء٠ يعدها الدنيا وعالي حيز، وكرة لن، كوب يكفيني ٠ ٠ يردد ما كثيرا وكان 

حرجتفقد نارا كانت ؤان فيها، دخلت فقد جنة كانت إن B الأزهرت ترك لما وقال 
مها«.رآا

؟'/هس"ااه.الأزهري ضخة وهلكواترك 
إلانحببة كبه إر بمزله انزوى وبعدها سنة، وثمان^ن إحدى ْن تقرب ذالا إذ سه وكانت 

حافظالي اللغوي انحمع عضؤية سوى العلمية الهام من له سق ولم ، الإعياء أنهكه وقد ه، نف
العلماء.كيار جمعية عضؤية وكذلكا حياته، من يوم آخر إل بها القيام وواصل ' عليها 

العلميةه محالعن ولا الجلأت، بعض ي والمقالات البحوث، كتابة عن يتقطع ولم 
تونسالأصلي وطه بأبناء اتصال على كان أنه كما ، والعلماء الأدباء فائه أصل. من المميل.ة 
ممر.ي يقيمون كانوا الذين 

كثيرةفمية معارك حين الخضر محمد الشيح خاض الفكؤية؛ معاركه عشر؛ ثالث 
آراءعرض ي ونزاهته حجته، وقوة ' علمه سعة من وأبانت إليه، الأنفنار لفتت، 

عليها.الرد ي وموصوعتته خصومه، 

إليهابجدوه متنوعة كثيرة كانت، يل ، بحينه احد على مقتصرة المعارك تلك تكن ولم 
بالعلماءّالناؤلة الأمانة بواجب وقيامه ، الإسلامية غيرته 

:٢ يالي١ ما المعارك وأشهرتلك 

.٢  ١٧الخضبن محمد ص الئاكرى الإرُث، اننلر - ١ 
.٢  ١٧الخفّرحسن محمد للإمام الفكري انظرالإرُث، - ٢ 
.٢٤•ص الأزهر رحاب ق أحاديئ، انفلر - ٣ 
١. ١٨.١وآثارهصا١ُ الخضرحستيحياته انفلرمحمل-- ٤ 



عحياتهرر،فلف1دهادقيخسدالمحضوأ الباب!_؛ 
،الحكم(( وأصول الإسلام كتاب ررنقض كتابه ي عبدالرازق علي على رده - ١ 

.(( الني. مولد مقال على ررملأ و ، العظمة(( را مقاليه وعلى 
حقيقةرر بحثه وق ، الحاهلي( الشعر ق )نقضكتاب كتابه ق حم؛ث طه على رده ٢- 

.القر'آن(( ق صميرالغائب 

.الرسول(( وشخصيات المجرة  ١١حول شلتوت محمود الشيخ على رده ٣- 
.القرآن(( ق القصصي الفن  ١١بحثه ق الله حلف محمد الدكتور على رده - ٤ 

القرآنتفسير ق والعرفان المداية  ١١كتابه ق الدمتهوري أبونيئ محمد على رده ه_ 
.انحيد(( القرآن تأؤيل ق يهذي كتاب ١١ت عليه يه رد الذي الإمام بحث وعنوان ،  ٠٠بالقرآن 
كتابعلى فيه رد حيث الله(( آيات ق يلحد كتاب ١١عنوان: تحت رد وله ٦- 

تونس.من حداد الطاهر تأليف وانحمع(( ١لشريعة ق امرأتنا  ١١
المصري)التشؤيع مقال على وهورد مواضعها(( عن الحدود آيات ييف  ٧١١- 

الصعيدي.عبدالمتعال ل: الإسلامي( بالفقه وصلته 
أم^نلأحمد على به رد اللغة(( مس ل الإصلاح ببعض اقتراح نقد ٨١١- 

التالية.الأبواب ي العارك لتلك ْزيدبيان سيأتي - ١ 
بتيومئة ولد شرممري، م، ١٩٦r١٨٩٣، j>.\rAr.\r•\ثلتوت محوي الشيخ ٢-هو 

لمدرسا وعبن بانحاماة، واشتغل ، ووتمل ، ٢١٩١٨بالأزهر ومحرج بالمرة، منحور 
اللغةمحع أعماء ومن ، ٢١٩٤١العلماء كبار أعضاء من كان ثم الثريعة، لكلية وكيلا ثم الأزهر، 

ستةله جهيرالموت، موهؤبا، حيا وكان وفاته، إل م ١ ٩  ٥٨للأزهر شيخا ثم ، ٢١٩٤٦العربية 
الإيلامو) و)الفتاوى( بالمدى( النقد استبدال ق ١لشردعة و)حكم منها)التفسير( مطوعا مؤلفا وعشرون 

.العمرص•أعلام ومن ، ١ ٢ الأعلام انظر وشريعة(. عقيدة و)الإسلام الحكم( وأصول 
بالأدب،عالم ، ٣١٩٥٤.١٨٧٨الطباخ، إبراهيم الشيخ بن أم؛ث هوأحمد - ٣ 

إر)العلباخ(ته نوصاعت أمي( اشتهرباسمه)أحمد الكتاب، كبار من التاؤيخ، على غنيرالاطلاع 
ّتةإل بها ويرس الشرعي، القضاء بمارسة ومحرج الأزهر، ق قصيرة مدة ثرأ بالقاهرة، ووفاته ومولدء 



IHسالأوو؛ابيسواسرامأهؤمكاص^

العربيةاللنة من العامية اللغة موقف عن المقدم البحث على - ٩ 
آخرلارائه.مد وله أبوحديد، ميد الأستاذ على رد الفصحىا، 

المؤلفةاللجنة على فيه رد عليهاا( والرد النحووالصرف قواعد تبسيط حول -# ١٠
)محمعق إبراهيم بكر أبي ومحمد الحارم، وعلي أمعن، وأحمد حى، طه من؛ 
بالقاهرة(.الميية اللغة 
وغيرهم.، ، وحدىلميد ومحمد رصا، رشيد الشيح على أخرى ردود له - ١ ١ 

قادامة.مباحث ق الردود كلك ليضاح منيد وسيأتي 
بمعهلم ذلك ولكن أيامه، آخر ق المن الرجل المرض أتب الخضر؛ الشيخ وفاة 

مقالكتابة عن يثنه ولم المدة، تلك ق انعقدت الش اللغوي انجمع ة حلحضور من 
الإسلام.لواء لة حمق 

فتلقىه؛ ُلجوار إل الشح انتقل ما/رجب/يبماه الأحد يوم ظهر وبعد 
نثرق حياته قضى الدي العلم ذلك على الشديد بالحزن اليأ ذلك الإسلامي العالم 

حياص.هل'ا،.عن والدب إليه، والدعوة الإسلام، 

وانتخبالمنية، بالخامعة الاداب بكلية ا مدرععى ثم الشرعية، انحاكم يعص القضاء وتور ، ٢١٩٢١
أنار واسمر ، ٢١^١٩ ٤ سة العيية الدول جامعة ق الثقافية مديراللإدارة وعهم، م، ١  ٩٣٩نة معميد.الما 

ومنممرتصيفا، أكثرمحاب، وهومن دكتورفخرى، لقّا ، ٢١٩٤٨نة القاهرة جامعة ومحته تول، 
.١ • الأعلام انظر الإسلام(. و)ءلهر الإسلام( و)صحى الإسلام( و)فجر الخاتلر( مؤلفاته)فيض 

)دائرةمؤلف.ا م، ١ ٩ 0 .٤ ١ ٨^١٨ ، ٥ ١  ١٢٩٠وجدي ممعلفى بن ميد هومحمل. - ١ 
إرمعه وانتقل فيها، محافظ وكيل أبوه وكان )دمياط( ق زمنا وأقام بالأسكتا-رية، ونشأ ولد الءارذ،( 

سنةالأكوان( بياع ل الخئة )الفالقة سماها له الة ونشررّس)الحياة( محلة فأصدريها السؤيس، 
المرأة) على الرد ق المسلمة( المرأة (و) المدنية نواميس على الإسلامية الديانة )ت3لييق وكتاب، ، ٣١٨٩٩
نيفاالأزهر( ) محلة محؤير وتور حسان( كله الحاهلمي الشعر ق كتاب، )نقد و ، أمؤن لقاسم ( الخدين.ة 
.٣ ٢ ا"/؟ الأعلام انظر القاهرة. ق وتوق ، ءاميرأ، بنحو وفاته قبل واعتزلما ، سنعث وعشر 

.١ الحرائرمحي ق الحضرحين محمل. الإمام انثلرملتقى - ٢ 
الذيعاشور ابن العلامة عمره صديق وفاة والشهرمع اليوم ف، وفاته توافق الأمر 3، الضب - ٣ 

توفييومالأحدمل/رج_،م؟ماها



!يو«ؤ|ماتع ٥٥١٠٢سداسرااساالقيغ الباب 
الأمة،وأعيان الأزهر، علهاء جنازته ق ومشى الأزهر، الخايع ل عليه صلي لقد 

وبحنسه فيما متصل والوكب الخلق( )باب النعش بلغ حتى العلم، إل والتتسون 
تيمورأحمد حذوصديقه هناك يدفن أن أوصى حيث تيمور؛ آل ممرة ق ودفن الأزهر، 

القراءكماشؤع اللغوي، انحمع قاعات ق تردد كالماته زالت، وما أوصى، كما فدفن باشا، 
،١١.الكرو٠I عن اللسان المدرونزاهة وهو٠فساحة آخرمقالكته، قراءة ؤ، 

وصفاتهأخلاقه الثالث: البحث 

أحدفيها يدانيه أن قل حميدة وصفات عالية، بأخلاق الخضر الشيخ تحلى لقد 
الشأن.ذلك ي الأوائل الأسلاف، >از على لقدكان بل ايأخرة، لعصور اق 

ومحاسنالأخلاق، بمكارم الشرقية البلاد وق تونس، ق معروفا يمحلك كان فلقد 
له.أوترحم عنه، أوسّمع أوخالهله، عرفه، من كل بد.للئ، له يشهد الشيم 

،، والإنصافوالعدل، والكرم، والحلم، والعفة، بالزهد، مممفا كان لقد 

علىوالغيرة الضيم، وإباءة النفس، وعزة والتواضع' ء الود وثبات ، والوقاء 
الوافرة.والميبة النادرة، والشجاعة المصّالح، 

مفهومهاق وممثل الحضّر، الشيخ عنها كتب الشأن الرفيعة العاني هذْ وكل 
القول( jruفجمع تمثيل؛ خير وتمثلها بها، ا وامحقتفصيل، أحن وحدودها 
ويدعوإليه.يقرره، لماكان صادقة مرآة حياته فكان والعمل؛ 

نحةبأقلأم حستن الخضر محمل. والإمام ، ١ ٢ ٠ - ١ ١ ص؟ وآتاره حياته حستي الحضر محمد انغلر - ١ 
.١ • .٨ ١ ٠ الحرائر»_U ف، حسين الحضر محمد الإمام وملتقى ' ١ ٢ المكرص٦ أهل من 

الفكر.أهل من محة بأقلأم >_ الخضر محمد الإمام كتاب ل ذللن، تفاصيل انثلر - ٢ 



و«ؤلف1لممحياتاه الغفر؛ سد القيخ  t_lانماب ي

ماوأهم )١ الخضر؛ الشيخ عن دراسته نهاية ق مواعده محمد الأستاذ يقول 
انسجاما،هناك أن وآثاره الرجل حياه مراحل على التعرف من استنتاجه ممكن 

يؤمنكان لما صادقة صورة والشعرية الشية مؤلفاته فكانت بينهما، متينا وترابaلا 

حياته.ق آراء من ؤيعتئده أفكار، من به 

الأصلية،عناصرها لما متميزة ثقافية شخصية الرجل بجعل ما وهدا 
•البارزة٠٠ ومركباتها الخلي، ومضمونها 

الخضرالشيخ عن متحدثا بجنلقع السمان عبداينه محمد الكبير الكاتب ؤيقول 
يهرجواحتى أتاع ولا أشثاع حلمه من لتس الحديد الشيخ  ٠٠الأزهر•■ تور ما أول 
بنفسهاعتراره ولأن أوأتباعا، أسياعا حوله يتخل■ أن عن يموبه وقاره لأن له؛ 

.والأتباع(( الأشياع هؤلاء اتخاذ عن به يربان 
فهوكرامته؛ من ذرة ق يزهد أن من أكثروأجل الحديد رروالشيخ قال: أن إل 
ذرةيبذل لأن مستعدا وليس كرامته، سيل ل مملك وما روحه يبدل لأن مستعد 

٢٢١الدنيا«.سيل ق ولا حياته، على الإيماء سل ق منها 
حنالخضر محمد السيخ رر ت جطلممه البم%رياصى أحمل.؛ الل«كتور عنه ؤيقول 

فهويفكرطؤيلأ،والعمق؛ والاتزان، ، الهدوء به يتصف ما أهم رجل 
زادهالها ؤيأحذ أياما، ذهنه ل الفكرة ؤيدير ؤيستوعب، بجته، ي ويستقصى 

قكتب ليكتب جلس إذا نم واستنتاجانه، ومهنالعاته ومعارفه، إحساسه من 

مافإذا يصوغها، أن قبل عبارته ؤيتدبر بجعله، أن قبل لفظه يزن وأناة، هدوء 

١٠ ٩ صزآآ وآثاره حياته حسين الخضر محمد - ١ 
. ٦٧حسيرن الخضر محمد الإمام حول يابات - ٢ 



عكابالأووااهخسساسر:م1مظكاه
عميقاوتفكيرأ نيرا، واسعآ عقلا ترى أن أعجبك كتب ْا لتقرأ ذلك بعد جئت 

،.١ محكما(( رنينا وأسلهميا صحيحة، بعيدة ونفلرة سليما، 

تعجبإليه، أونحلن حسين، الخضر الأستاذ ترى حكن وأنت ار ت قال أن إر 
ولاكون، والالصمت وتهليل وأدبا، حلقا نقتص اش السلة الشخصية لمذه 

الشيخذلك استaلاع كيف ت تقول وقد ، بحياء إلا تتعلق ولا بقدر، إلا تتكلم 
والطاعة؟.والكتابة التمكيروالتأليف بمبرياعب الكثيرأن 

صحىإسلاميا أسدا الرهيبة الأثواب هذه ق أن لوعلمت ولكنك 
لله.وعمل الله، إل دعا وءلالما وجاهد، 

هذاوراء أن لأدركن حسثن. الخضر تاؤيخ من تعلمه أن بجب ما علمت ولو 
تعرفلا مؤمنة روح وتنيته جبار، عقل يحكمه الثخمى هذا وأن ثورة، المدوء 
.والدين٠ للعلم العمل سبيل 3( راحة ولا لينا، ولا هوادة 

عقلحبن؛ الخضر محمد الشيخ الأكبر الإمام ار •' عمارة محمد الدكتور عته وقال 
الإسلامي((والإحياء الميية النهضة سبيل ق ومتاصل محدد إسلامي 

باكحدياتوعيا ١لحضارية وكنوزها أمتته، بتراث وع؟؛ إل جمع لقد ُل ■ وقال 
عنالمعبر الأصالة لسان فكان والإحياء؛ النهضة وبتن بينها تحول الش العاصرة 

. ٢٨r٢٨٢رائلالإءلأحص.١ 
.٢.رّائلالإصلأحص٥٨٢

,٣٤١ص حين الخضر محي للإمام الفكري الإرث - ٣ 



وسملتاهته حط سداسر؛ االقيخ اص اكاب 1؛

ؤيدعوالعروبة، ومحي الإسلام، فكر عن يدوي وضروراتها، ا،لعاصنة، المشكلات 
.٢١والصناعات((^اييارف على المرتكزة الحديثة النهضة إر 

كانالش المسة عن _ اممه حفثله ■ الأخضر الكسرإبراهيم المقرئ الشيخ وبحيلي 
القاصيعبدالفتاح العلامة الشيخ شيخه أن فيدكر ححن؛ الخضر الشيخ بها يتمح 
ومنالكثير، الشيء القبيل هذا من يذكر وكان الحضر، الشيخ لدى ضا كان ظقئع 
-، ١٩٥^♦ AVAالخبالي؛^ إبراهم الشيخ وهو - مشايخه أحد أن ذكر، ما جملة 
الهللأب،يهابه مهيبا وكان الأزهرومعاهده، ي والدرم؛ن العلماء كثار من عالما وكان 

شديدة.هيبة وقته ي والمعلمون 

كانبل الحضر، الشيخ مقابلة على أبدا يجرؤ لا هيبته وفور مع - اب؛الي وكان-أي 
قواحد صف ق معه يصطف لا كان بل سبيلا، ذللئ، إر استطاع ما عنه ينأى 

كئمأ.يتأخرعنه بل الجد، 
رالمهابة. منه ُتعاإم رحل الحضن- الشيح -يعني هذا • قال، ذللث، ل له ؤإذاقيل 

وتزكيةالتذلاهر، عن ويعد جم، تواصع ذا كان فقد العظمة الميبة هذه وْع 
١النفس 

والفرنسية.والألمانية، المكية، اللغة يجيد كان أنه تواضعه مذلاAر ومن 
محمدمترجمه حكى يل يتقنها، انه ؛ يقول، ولا بذللثإ، يتذااهر يكن لم ولكنه 

لماالخضر الشيخ أن وقتئذ ألمانيا عاصمة برلن ق الأفغان سفير التونسي عثمان فهمي 

ا.الرجعىسصئه"آ.
١١ -٧٢  ١٢١ص العصر أعلام من كتاب؛ ق ترجمته انظر - ٢ 
١^.الثلاثاءا"/اا/ّامأ يوم و'أخرئكان الأخضربهذامرارا، إبراهيم الشيخ حدئي - ٣ 



؛؟؛،jiiiiAjاسواحياتي JUIMالثيخالباب 
الترحمعنأحد يتخد كان بل ممعرفتها، يتظاهر ولا الأ'لانية، يعرف كان ألمانيا ق كان 

كدوللهظاهرا.را،
حيثعليه؛ وتوكل بالله، ثقة ذا ظه كان أنه الخضر الشيح صفات أعظم ومن 

الصراعاتأعتى يواجه كان ذلك وْع أشياع، ولا له، قرابة لا وحيدا ممر ق كان 
.سيأتي- مروكما كما - الفكؤية 

قائلا;المحفز أحد سأله وقد - وجل عز - به وطمأنينة بادله، أض ذا وكان 
فهلحياتكم، من طؤيلة فترة المقام بكم يستقر ولم وغربا، شرقا تنقلكم طال لقد ١١

أووحشة؟.أوقلق باصهلراب ذلك أثناء نحون كنتم 
بغربةبجس لا أومبدأ، بعقيدة يؤمن الذي إن المألوف؛ هدوئه ل السيخ فأجاب 

مبرئه.من متمكنا لعقيدته، وفيا دام ما وارتحل، تنقل مهما 
فتراتبى ومرت وأونيا، و'آميا أفريقيا من عديدة جهات ق تطواق طال ولقد 

سجنفيها لحفلات ُى ومرت غيره، مكان ق وأمسي مكان، ق فيها أصح كنت 
للمرءكان كله ذلك ومع ومهلاردة، وحرمان، وتهديد، واتهام، وعتقا، وقسوة، 

وإيمانه.ه يرمن أنيس أي أنيس 
بهاأرصي أحلاما النوم ق أرى كنت كله ذلك ومع الشام، ي سجينا كنت ولقد 

منه.يقرب أوما مفهومها، تحقق الأحلام هذه ؤيعحر وأستيشر، 
إرمكان من والاصهلراب التنقل حياة على حؤيصا كنت، أنني هذا معنى وليس 

مذلةفيها الإنسان بجتمل دارلا ق الأيام من أستقريوما أن إل أطمح بلكنت، مكان، 

.١ ص\■ الشالة إميما ص الدفاع نفلرجهة ا- 



و«يافاههحياته عصياأ؛ءضر! ايقيخ ١^؛ الباب ي

،jryujlقرابة مذ ومستقري دارى فجعكها ممر؛ ي طلض وحدت وقد هوانا، أو 
،١١.عاما(( 

شعرابقوله؛بالله انه عن عبرجءإ؛مح ولقد 
أغبراا كئيبؤوض الأصبح إذاالأنس يفقد ممن ميت ل

ومانيل مضى إن آسى لست 

متىاجيتى المكرينهوذا 

استهديتها كلميراع لي 

تىإنبخل اس الني يكن فل

سرىفا طيزارولأ صاحب 

أوسحراضحوة أنسا لمت 

ديراوأهدى رس الْلي جال 

(٢)اّىبخل ثتكى ممن 

مظاهرومن والكروهات، انحارم عن وتنزهه ورعه، الارز٠ت صفاته ومن 
دقيقةأول من امتلأت إذا إلا يدرسها التي الساعة على يوقع أن يأبى كان أنه ذللئ، 
والإفادة.بالتعليم لخفلة آخر إر فيها 

الشؤونثب يالهللأب فوصى ببعضها تذهب الش الساعات أن ذلك ومعنى 
ا.أجرأ أي عليها يأخذ أن يرضى يكن لم الخاصة أو العامة 

ذلك،من شيء مر وقد وإحلألمم، وتقديرهم، ، العلماء ثناء محل جهنلقتع وكان 
قرأهاستة كتب ق رأيه بيان ق م عقيقي الرزاق عبد الشيح العلامة عنه ؤيقول 
ورسائلالقرآن، وبلاغة النيتونة، وجامعة تونس وهي: الخضر، للشيخ 

وخاماض. رسول ومحمد ومكان، زمان لكل صالحة والشؤيعة الإصلاح، 
مشتؤكةأمور ق جمالة الكتب هذه عن بيان  ٠١١ الخاهلي الشعر ق والخيال الييتن، 

.٨ ٨-١ ٠ حبن الخضر محمل الإمام حول اظركتابات - ١ 
آ'-خوا>الحياةصا'آا.

ا٢ ٩ ص الفكر أهل من محة اقلأم حإزأ الحضر محمل الإمام اظر - ٣ 



و4هلفاتهحياتي اس>أ سد امخ ا  JjVlالباب 

"بيتها 

،العارة سلامة وطؤه، ، الأسلويب محوه ق ه الالكعبمب هده يشتؤل اس 

ولا، فيها تكلف بلا قرب من المدق وإصابة ، ودقتها ، المعانى وسمو ، ووضوحها 

تكرار.ولا ، حشو ولا ، غموض 
،الُربية العلوم ق وتضلعه ، المؤلف علم سعة على الدلالة ق تشترك ب_ 

،وأدلتهم ، محالفيه لاراء نقاشه وق ' بحثه ي واستقصائه ، والدينية ، والاجتماعية 
وفتاؤيه.، حكمه ل واعتداله 

أحلاقه.ونبل ، أديه وحس ، المؤلف قلم نزاهة فيها يتمثل ج- 
،الخالة عن هواه به انحرف ومن ، الملحدين ينقد أن ذلك يمنعه لم لكن 

قالأدب حد يتجاوز ولا ، الإنصاف عن يه يخرج لا لاذعا نقدا المستقيم والمرامحل 
معوسيرا يشينه، عما ولسانه لعلمه وصيانة محالفيه، لحق رعاية المناقشة؛ 
جهل،فلا الحنة؛ والوعقلة بالحكمة افه إر الدعوة ق وادابهما والسنة الكتاب 

عنها.الهلرف وغص ، بالحسنة وسبه حصمه سيئه يقابل إنما ' سفاهة ولا 
ماالحجة وقوة ، البيان بجن عنه والكفاح ، بالحق الميع فيها ؤيتمئل - د 

،اممه كتاب ذلك ق عماده ، لائم لومة ذلك ق يخشى لا ، سيلا ذلك إل اسهلاع 
منالشواهد ذكر مع والواقع ، الحس وشاهد ، العقل ودليل ، رسوله وسنة 
،.١١انمالم، ق جرت م والقضايا ، اللغة 

أعفلممن أن ظك نيد أبو بكر الد١كتور العلامة الشيح مرارا حدثني ولقد 
ابنالهلاهر ومحمل- حمن، الحضر محمل- الخلاثة: المشايخ هم له إفادة العلماء 

_.الله رحمهم - البشيرالإبراهيمي ومحمد عاشور، 

تاليفالحميدة، وآثاره والدعؤية العلمية وجهوده - حياته - عقيقي الرزاق همد العلامة الشيخ انظر - ١ 
٢ ٥٣- ٢ ٤ /٥ ١ أحمد سيد أحمد بن محمد 



حياهوازلفاتعسداصو: اثقيخ اكاو،الأول: ع

الخملاؤيةبالزاؤية الأستاذ بكيني رشيق احمد الشيح العلامة عنه وقال 
شيخناحدثني كما كانجج<ائ؛ه ولقد ١٠بالخزائر؛ يالتلاغمة الإسلامي واالعهد 
خير٠ الخبمب ابو إُراهم العلامة سخنا عن عيده إدؤيى احمد ّدى العالآمة 

•٢١؛الأزهر" مشتخة تور رجل 
لنادر طراز الخضر السيد إن را ٠ خلاف عيدالنعم السيخ الأستاذ محه ؤيقول 

منلغيره يتيسر قلما والمعارف العلوم من بمدر امتلائه -على فهو الزمزإ هدا 
حججمن حجة ليعد إنه حتى زمانه، أهل بعن شأنه نباهة وعلى معاص-ريه، 

يسيرمتواصع، الخلق، مصفى الختاح، خافمى - كله هدا على هو- الإسلام- 
صلاته.ق يقف كما ي

فهمأصواتهم وأرقع أفرعها، رزوسهم أعلى الزمان هدا وناس 
نحؤفعن لك تكشفت بإبرة غمزتها إذا ولكنك صجيجا، الدنيا تملأ كالهلبول 

وفراغ«ص
عمهحياة ي الخاصة المشاهد بعض عن الحسيني الرضا علي الأستاذ ؤيكشف 

وكرمه،وزهده، تواضعه، من شيء عن وذوأ التي حستي الخضر محمد الشيخ 
حدث،ق حاض إذا جانبه إل يضعه وجليسه، رفيقه اا_الكتاب فيقول: 

بنفسه.حلا إذا للمطالعة يه ويمسك 

الشيوخمن معارفه إل بها ؤيبعث زائر، كل إر يقدمها لكبه، مهدائ ان ك- 
الهداةكتبه وجدت ولقد عايءاتها، من مالأ يستفد ولم الدينية، العاهد ق والعلماء 

زرته•عرثي بلد قاكل 

٦١ ح^ثص١ الخضر محي للإمام الفكري الإرث . ١ 
الماضص-مأمأ.الربع .٢ 



و«ؤاف1ت4حياتع اسو: _Ui الثيغ الأدو< اثمياب 

ولا، رئيسا بمقته الإسلامية( المداية )حمعية من يتقاصى يكن م ل- 
علمي.مبلغ وهذا أجر، أي الخمعية ي محاضراته عن 

إلينب دة الحي ق مكتاه من فنتقل قدميه، المرعلى بجمب محءا ان ك- 
ماشيا.بالقاهرة الواب محالى حاينأ ق الخمعية دب١ر 

عرضن،من بالكراء شقة وورعه، الإمام زهد فيها يتجلى بيطة، كناه س- 
)حمعيةد.ار ي زواره كبار يسقبل نراه لذا متواصع؛ وفرش بينهما، وفسحة 
داره.لضيق إلا بب للا المداية( 

الأولليلته نام ، ٢ ل تونس إل لخأ عندما بورقيبة الجيب أن زوجته لي وذكرت 
الجعيات.إحدى لدى التالي اليوم ق غرفة له هيأ حتى الشيح، دار بخ طي 

منلقيمات تتعدى لا ووحباته الحليب، من وكوب الجز، من قهلعة ْلوره ف- 
الطعام.من واحد لون 

برلتن■ي كان أن متد انحدها عادة وهي السنة، ؤلوال البارد بالاء غتل ي- 
والصفلعاشه، نصفه يقتبح جنيها، ثلامح؛ يتجاوز لم الضئيل اتبه ر- 

لبمم•مساعده وتويص دمق ق أقاريه إر يجرأ الأخريرمله 
مكتمتهإلا يترلئ. لم وفاته وعند عقارا، ممتلك ولم حياته، ي سيارة بمتن م ل- 
اواس،.١بها يتتئع التي العلمية وآثاره الصؤية، الكتب دار إل أهداها الي 

تغنىطالما الذين الأوائل الأسلاف بحال تذكرك المتواصعة البسيطة العيشة فهذه 
لليرعلمىمنوالمم.الممم وسحي الخضربذكرماترهم، الشيح 

عظمةال٠^ن تراه ما أحمل إن إذ الحقة؛ العظمة هي - الحقيقة ق - اطة البفهذه 
جانب.ول^j^ تواضع مع حقة 

إرممر.لخأ عندما ٠■ الصواب ولعل الأصل عكن.ال - ١ 
٨.٤ ٤ الخزائر'_U ذ الخضر-ض محمد الإمام ملض - ٢ 



حياتاهورازافات4اثخسدالغضر: البابالأوو؛ ء|

تواصعأ١اخمول ي قدو جلاله ناظر عين ي وأحسن 
ه،نفق تعاظم لربما وحظوة علم، من أدرك ما معاصؤيه بعض أدرك ولو 

فضيلة.لغيره رأى ولما 
الكسر،والناصل الحرير، العالم أنه مع الحميدة السيرة بهده فرصي الشيخ أما 

المملى،والشاعر الصقع، والخطيب ، وانحدث، والمفسر، الإسلامي، والفكر 
وعالموالرحالة، والصلح، الننيه، والقاصي الضليع، واللغوي المدد، والداعية 

إياها،اش وهبه الش الصفات من ذلك غير إر الأزهر مشيخة وإمام الأ•حتماع، 
وأخلصلما، الشيخ فأحسن 

ذللئ،.من للقليل إلا يتسع لا والقام جدا، كثيرة ومناقيه الشيخ أخلاق فان ؤيالحملة 
مواصعها؛ق الأثياء وصع بجن أن هي الناحية هده من فيه البارزة المنة ولعل 

موصعها.ق والعزة موضعه، ق والتواضع موضحها، ق والشالس؛ موضعه، ق فالل^ن 
فدللف،به؛ يليق وما منه، يراد ما ؤيدرك ومنزلته، مكانه، يحرف، كان أنه كما 

الأسثى.انحل ؤ، وجعلته اواس، أعيرن ق رفعته وبصيرة حكمة، زاده مما 
منعالية درجة على الخضركان الشيخ وهوأن ذكر؛ ما على الئال هدا وإليك 

نادرة.شجاعته كانت؛ بل الشجاعة، 

وتدبروالروية، بالحكمة، مقرونة الشجاعة تللئ، كانت فقد ذللغ، وْع 
والفاسع..المصاغ والنفنري الرأي، وتقلسب، العوام،، 

وتقثخصومها، يهابها تحوزمكانة لا الأمة أن على يؤكد وهوالذي لا، كيف 
عزةأن ؤيقرر القتاة، صلبة ، الخانب، عنيزة تكون أن إلا - حلفائها عن بها 

٦١ الإصلاح دار طيعة ، الإصلاح رسائل انظر - ١ 
•٤ ابزائر فا حستي الخضر محمد الإمام انظرملتقى - ٢ 



!؛حياتهو«يلم1تعاهخسدامتم: الباباص: 
مملاقاةوالاستهانة الخاش، قوة تكون حيث إلا ينزلان لا القناة وصلابة الخانب، 

شجاعة.يمي ما وذلك ، ١^١٧ 

إلاالخطر مواير على يقدموا ألا الناس ينصحون الحكماء أن على ويؤكد 
تاكبي الطيب أبي قول حد على ، ل حارته أكرمن الإقدام فائدة تكون حيث 

م_وأولوه_يالح__لالش_اشالشجعان شجاعة قبل ؤأي اي

مئازأكل العلياء من بلغت منة نفس لا اجتمعا همفاذا 

وقوله:

اُ الحكيم ق الشجاس مئل ولا ني تغرء الق شجاعة وضل 

الموتأن ي يرتاب الذي ذا راومن ت فيقول الشجاعة حصلة عظم على ؤيوكد 
والموان((.ل؛،الذل يغمرها حياة من أشرف البهلولة موامحلن ؤ، 

المقرونةالأدبية الشجاعة النحومن هذا على تسير حياته سلسلة كانت ولمذا 
فمذينبغي؛ الذي وبالقدر ينبغي، الذي الوقت فا يبُيا ما ومعرفة بالحكمة، 

يناديارتفع صوت أول فكانت عادة، المحلة أنشأ بوكيرحياته ي تونس ق كان 
الاجتماعي.الإصلاح بوجوب 

علىيقدم كيف إذ نادرة؛ شجاعة إر بحتاج الوقت ذلك ي إنشاءها أن ريسا ولا 
علىوأساتذته ^-١:؛،؛< س ؤرو0إن وهويرى العلمية؟ حياته أوائل ق إنسان ذلل؛.، 
معمعةق اإ؛؛الة تلك، ثنثا الإصلاحيين، وفؤيق انحافذل^ن، ميق نقيض: ؤلرق 
الحائلاتبه تنزهت، الذي العادل الحكم كهللؤع فلهورها فيكون الحلافات، تللئ، 

.VAVVاليمام؛/j الإصلاح دار امحرفة محي للشخ الإصلاح انفلررم - ١ 
.١ ٧ /٤ ٤ لينان بيروت، ايرفة، دار الكري، القاء لأبي اكي الطتب أض ديوان شرح ~ ٢ 
.١ ٢ ٠ / ٤ للعكري التتبي الطتب أبي ديوان شرح - ٣ 
حسينالخضر محمد للشيخ الإسلامية المداية - ٤ 



حياتيوعفلف،وعصداهضو: القيغ ؛ JjVtالباب ء|

الحصىالتشهيروالأذى عن ونامت الممرواللمز، من وتهلهرت الفحثر، عن 
عاشور-.بن الفاصل العلامة يقول -كما 

مواقفه،أثناء وق عمره، طيلة الحكيمة الشجاعة تلك معه سارت وهكذا 
١لفكرية.ومنازلاته 

رأيت- عمره أيام آخر على وأتيت للكتب، المجل طيأ سيرته طؤيك وإذا 
فعندماالحائط؛ رأس سمه بالغت •>ان حتى معه نمير النادرة الشجاعة تلك 

شيخأول كان  ٣١٩٥٢عام ممر ق الخ٠هورية وقامت فاروق، الملك أّقهل 
فقبلأشياع؛ أو حزب له يكن ولم نوني، أصل من أنه مع الوقت ذلك ل للأزهر 

الثورة.رجال مع وتعاون الأزهر، رئاسة 
مثلالثورة رجال يها قام التي الأعمال بعض مع قتاعاته اصطدمت عتدما ولكن 

الإصلاحوقفية الشرعية، انحاكم قضية حول أو الأزهر، متوى على الإصلاحات 
اسمماك.فقدم الإصلاحات، هذه عن حستي الخضر الشيح يرض لم - مصر ق الزراعي 

كما- الاستقالة رروطه الخزائرت جامعة ق الأستاذ عؤممر مولود الدكتور يقول 
الأزهر،الحامع عرفها الي الأستقالأت عن نختلف سياسية استقالة هي - فمرها 
علميةاستقالأت كانت ولكنها تارهنه، ق استمالوا الذي الأزهر علماء من وقليل 

الأزهر.باصلاحات مرتبطة أكاديمية 
قراراسياسيا.وأصبح ، العلماء كبار هيئة ئل الأزهرمن مشيخة ق التحي؛ن وكان 
السياسيةايانع هن.ه ؤيرفصر السياسي، الموقف هذا يأحان. عالما نحد وقالما 

مصر.ي الثورة رجال طرحها التي 
إلينتقل لا الأزهر شيخ )إن قال؛ عندما ميزة حسجن الخمبمر الشيخ وأصاف 

ميزةهل.ه أن وأعتقد نحيب، محمد الرئيس لمقابلة الذهاب منه طلب عندما الحاكم( 
إرمصرا(.الحصرحسميرن محمل. السيخ نقلها 

._AUبتونس والفكؤية الأدبية الخركة انثلر - ١ 
١ص"؟ الحرائر ؤ، حسي الخضر محمد الإمام ملتقى انظر - ٢ 



عوأيلفاهسداسواءه1هه اهخ اص: اس 
ثباتهحسيمن الخضر محمد العلامة الشيح حياة ي البارزة العالم أعظم من ولعل 

بهم.علاقاته على ومحافظته ، الظيرلأصدقائه القهيا وومحاوه ، الود على 
الأوفثاءصدور ي إلا تجن لا العلؤيلة التية الفاصلة الصداقة أن رب ولا 

الرجال.من العقلاء 
ذلك؛ممثل ما حير من عاشور بن الطاهر محمد العلامة للشيخ صداقته ولعل 

نظيرها.يعز صداقة بينهما انعقدت فلقد 
ستنعلى ما استمرمت الى الصداقة تللش من سميء إل الإسارة مرت ولقد 

التيمموحسن الشعور، ورقة الحقوق، ورعاية المودة، صدق على فقامت عاما، 
الخميلة؛المعانؤر من وتحويلك المكدرات، من والسلامة الأشواق، وحرارة ، والوفاء 

المثل.مضرب الصداقة تلك فصارت 

شيخهعن الأخضر إبراهيم الشيخ لي ذكر وتمد t ١ ١ _ri الخرائر ل حستي الخضر محمد الإمام ملض - ١ 
إلندم لما نجب محمد الرئيس أن - الخضر الشح لدى ٠^^١ وكان - ١^١^^١ عبدالفتاح العلامة الكيير الترئ الشيح 
بابعند نحيب محمد الرئيس يستقيلا أن القاصي عيدالفتاح الشيح ومن سكرتيره، من الخضر الشيخ طلب الأزهر 

:له وقالتا والعكر، الضباط •ن محموعة ومعه الصعد باب عند الرئيس قاستقبدا ت عبدالفتاح الشيخ يقول الصعد، 
منبجرج أن قبل الخضر الشبح إر تجب الرئيس فاسيع الحضر، الشيخ مكتب وصلنا حتى معه ومرنا تفضل، 
أمامالعسكري بجلس الخضركا الشيخ أمام تجب الرئيس جلس نم مرات، عدة الحضر الشيخ يد فقل مكانه، 

واقفان.وتحن تحدثان، وخللا الضابط« 
عيدفيها ورنة أخرج ثم نعم، * الشيخ له فقال بشيء؟ تأمرون عل الخضر* للشيخ تال بالتوديع الرئيس هم ولما 

محمدفوضعها وتأسيه، القراءات معهد اش١ح طلب صمتها ومن تجب، محمد الرئيس وأعطاها الطالب، من 
بعد.فيما القراءات معهد و١فتح ثقدت، ؤيالفعل التتفيد، محل ستكون كلها • وتال جيبه، ي تجب 

مرةصاح الشيخ رجع لما ثم ٠ وودعه المعد باب إر تجب محمر الرئيس *ع الشيخ قام الجلة انتهت ولما 
الشيخله فمال وسهلا، أهلا مولأنا يا نعم ت قاتلا الرئيس إليه فالتفت تجب، سيد يا تجب، سيد يا ت قائلا أخرى 

محنيعلم لا وهو حاصر، حاصر، ت تجب الرئيس فقال أحرى، مرة الدين ي يكتب لا الأفندي لمدا قل الحضرت 
إنله؛ فقلنا بالأفندي، الشيخ يقصد من وقال: إلينا فالتفت عنه؛ الشيخ يسأل أن بجرؤ لم ولكنه بدلك، القصود 

لمذلك وبعد منه، تعب والشيخ الشيخ، إلا علته يرد أحد يجرؤ ولا ايريدة، ي كثيرة فتاوى يكتب الفلاني، الونثر 
ادالكتابة. إل الوزر ذلك يعد 

مكالةي هل ١ ؛ vv/a؟/الجمعة يوم عصر وآخرها مرارا، - الله حففله - الأخضر إراهيم الشيخ يدلك حدثني 
هاتفة.



ور،ؤلذاههحياته سداسو! السيخ الأرو1 الباب 1ت

قريخ0 كانا إذ المجري، عشر الرائع القرن ْطاع ق بعض على تمنا ولقد 
إرواستمرت -، ٥١٣١٦عام العلاقة تلك وتوطين النيتونة، بجاْع العلم طلّ-، 

ه.١  ٣٧٧عام الدنيا الخضر فارق أن 
٢.ر سنة وتّعين عمرسبعا حيث هد ١ ٣  ٩٣إرعام الطاهرفعاش وأما 

،والخلاء بالإعدام الخضر الشيح على حكم حيث بينهما؛ الأستممار فرق ولقد 
مصر.ق ومات البلاد من عدد ق ٠-وتقلب ١  ١٣٣ عام تونس من فخرج 

وتحاياه،أسواقه، إليه ؤيبعث كتاباته، على ؤيرد الهناهر، يكاتب ما كثيرا وكان 
منميا.تئلل. ما إذا وتهانيه 

١ ١٣٣ عام تونس من الخضر الشيخ هجرة بعد أنه السياق هدا ق بينهما حرى ومما 
مصد.رةرسالة بتونس القضاة وهوكبير عاشور بن اله|اهر محمد صديقه إليه بعث 

التالة:بالأبات 

تصيداك لفي بعدذونفسي 

غصةالجوانح ين با موخلفتن، 

مسيلةمنك الشرب، أمانإ واضس 

ةليلاصبح ذكرإذودصنال

انسالتوديع رمزا ذا ك_ان ومل 

الدهركيفاتلاعبت،ترمدا ألم 

امحاضقيشخصا للود ذكؤوا إذا 

والفكروالتقىللعلم مى قيل: إذا 

مصيدان الحنق عنه—ا بمن فلم 

وقودالمعلؤع أحثهاء ين با له

ينييسضعغها الي رالليوم

وي_راوذا لن،،رآ أذا بهبموج 

يعودسوف بين الهذا  Juuوهل 

حييدتو وهدر بالبعه ا أمم

دوهوبعيرأك ما لني نجل

دميبأنك ا إيقانئث، ذكرئ

TA-Yصرإ٥ حسي الخضر محمد الإمام حول، انظركتايات - ١ 



وااؤلغ1ت4ته حط اسر: سمد اهخ الأُو: الباب 

فهوشدبدماقدكان فحسبك ا نظامنمن جددي 1الياش: فقل 

إرادةعند الأن النفس بها جاشت كلمات ررهذه ت الأبيات هذه نحت كتب ثم 
البلاغةرونق لما يكن لم وإن - وهي( علاتها، على فأبثها إليكم، الكتابة 

.٢١١أعماقها(( ؤ، يترقرق النفسي والوجدان والإخاء الود فان - والفصاحة 
التالية؛بالأبيات أجاب حساز( الخضر محمد الشيح إر الرسالة تلك وصلت ولما 

ؤيدشام والتلوبطيف واسد بعيوأنت ال بي لنعم اي

اخضلثشؤقى ذكراك اججت إذا 

كثيرةاة الحياد وآمبمدث 

رهينهي ينوح اني بجيمبعدت 

احنالؤنيووقد نئن إذ عرفئك 

فجرصداقةالشمس غهموب فكان، 

ماجدقلب الحرمن الوداد لقيت 

نافذقوس عن، للإصلاح ئرم الم 

قديمهانحمي الاداب على وقمذ 

ذي-اضرمعهداا ضناتدضرإذ 

حدود—تين،  IaI)دمع بسري 

ودلأ*عهي علالأسمى د وللأم
ودقيصميم الود وللديك ل

هيدُ^'شت وانال، باقيى عل

ولحلالضلؤع اء احنين، با له

مجيدالوداد يصفى من وامدق 

وتلبدارفت طيوعى ضيف درى 

حديده عليى، يطغان مخافه 

U)اسودسقاة والعلم حمياه 

.ص"ااُ خواطرالخياة - ١

الأستععار.ومحانية ، بالدعوة والقيام 4 الدين خدمة ت الأسمى بالأمد يعني ٢- 
رجالكار من ، لأمه عاشور ابن جد )•أ'اا-هأ'آا( فور العنينبو محمد هو الونير - ٣ 

عاشور.الخضروابن بم لقاء أول إر إثارة والمن ، تونس j والعلم المياسة 
سا;به ؤيمي 4 وأوله الغضب شاة والحميا: النيتونة، جامع والعهد ' "^0 نأش نإكر؛ - ٤ 

اكرالم^ن.قلوب ؤ، وإجلال مهابة من لم وماكان العهد أسانده بالشاة؛ ؤضيد النشاط، 



مياهوأيلفاوعاامخسداسر: البابالآُو 

محولنن دؤدأويحص ين يحعندما ا اتدكرإذكن

ودكباء انظمد عنا بهل ئبا1ش واسمالما ا لياليناين ف

طهميدرا'اثغامسين وجيش نمول ا ليتهبتوسى قضيناها ال لي

عندماالخضر الشيح قالما وقد الصيانة(، بعهد )الوفاء عتوانها مقْلوعة وهدم 
تونس؛ق عاشور بن الهلاهر محمد بالشيخ صلتكم كانت كيف ؛ الأدباء بعحس سأله 

الأبيات:بهذه فأجابه 
٥٥١٢وداد الملأ ن ماحببت ا ؤإلمالمواد لء مه احييئ

ادهرقهمت ا مافى جاشكوه يدرما بمياحياإن منه فظمرت 

ادهرآ'ُجووهاده نجاء الوفعرف فتئ متى ليي كما منه ودئيت 

منرجوعه أثناء الخضر محمد الشيخ قالما الشوق(، )برقية عنوانها مقطوعة وعذه 
)المرسى(شاؤلئ من بالقرب الباحرة به مرت وقد ه،  ٠١٣٣ سنة تونس إر الأستانة 

عاشور:بن الطاهر محمد الشيخ العلامة صديقه يقيم كان حيث 
تطمتلواج والأمواديك اه ئجسفينتنا مرت إذ يحييك يي قال

قسالأمودباقمسادريحينتظمُبها الشدس الشؤق ١^٥، تحية 

صديقهلتهتئة دمشق؛ ق وهو قاليا بالقضاء( )تهنئة عنوانها قصيدة وهذه 

بتونس؛القضاء ولايته عند عاشور الطاهربن محمد الشيخ 
باحاصاة الحيسود ماي قاعجناحا القلوب على الهناء بسط 

.٤ا"_0٦خواؤلرالخياةص ١ِ 
•نها.اغمض ما : والوماد ، الأرض من ارت؛ع ما ت النجاد - ٢ 
.٩ ٠ ص حواتلرالخياة - ٣ 

أ.خوارالجاةصل'ل■؛.



ئرعؤلف1دعاسواحياه  dUPWاهخ ^؛ ١٢١الباب 
مونصالدهرإنك ا محيإيه 

ابرغي اوحسثنا ا موتعد 

الفتىابتهج ما الليل سواد لولا 

حطةبك احمت الهم طاهر يا 

ابمالمخروايقة لداء سحبت 

إزاؤماالح؛ددم ب—الحرم سنشد 

حوضهاعن المدى بالعدل وندوي 

إلىقلادته—ا القي مى اس لناق 

هإنرك بصيحأاياها ادنةف

رمىإذ رح—اءك انسى ولا انسى 

ولوأتتاسلوعلاك الوولا اس

ايمارنكالمرقدين نكن أولم 

وصاحاا باسمترثغرك افا م

لأح_االضيئة بوحنتك الا ح

ياحاوالإصصياح الس أنإن 

اوسماحسوءة ومهدى ي تبغ

الإصلاحايمشق فؤاد من لك 

احاوشيكون ا مأنفس والحرم 

سلاحايكون ا مأقوى والعدل 

وأباح—اابتغى ا مفرفحرم حل

حماحاالعؤيص من فنكريرد 

باحاأشالنوى بالي الليفث رص 
فياح—اميا نرحدى تهان لبن

'داحارأيا لأبيتنوالصمويم

تيمورأحمد العلامة صديب ي حسين الخضر محمد الشيخ تالما متطوعة وهده 
موتبعد قالبا حيث ، لبما محبته عطيم مبيتا عاشور، الطاعربن محمد والشيح باسا، 
عاشورقال:ابن عن بمده ونتا وق تيمور، أحمد 

اتيحيطول اي عينيمليهما لو ووذق ص—احيان بي قلتقاسم 

اةيرقنبغطعنا الحشا ل فبالنوى فإذا بالني نفسي وعللت 

لحظاتيه بتحظى لا بتونس ومحمد مصرقضى ي فاحمد 

•صء٦ الخياة واطر خ- 



٥٥٥٠٠^السيخ«ساسماحياته الباب 

محل—واتُا'رىالأقدارق يد رمث—ن مئرف وخسه الصدو وملء أميس 

■حافلةحياته وسيرة حدا، كثيرة ومتاقبه الخضر، الشيخ أحلاق فان ؤبالخملة 
ماالبحث هذا فصول ق وسيرد بالتفصيل، يمح لا والقام ذلك، يوكل بما 

ذلك.يؤكد 

ثمنعيم، j هماش رجل كحال الهاحض، هذين عن بعدي j حالي إن يقول؛ الين مض - ١ 
وثناء.بوس إنهاحال حاله؟ فّاذاسكون حمب؛ مهاولا نعيم إرصحراءجرداءلا منه تحول 

النعيمق نقاب الذ.ي الرف هن.ا فحال الأمر؛ عليه لمان عيش شظف ق أمره أول ي عاش ولوأنه 
مهما،قرُي سب ومرورونعيم أنس j أعيش أنا نما محاص؛ مع كحالي الشقاء إل ينه تحول نم 

لفراقهما.حقين عهما، بعيد يي إذا يهما وأني 
راغ.بدع تشبيه وهذا 

٦٠ ٠ ص الخثاة خواطر - ٢ 



١٠١إ اثقيخ_U|اثهضواحياص الباب 

سواسرهاءاي 

علبميتهحول ملحوظات تمهيد: وصته: 

ودراسةوتاميف عرض ^١ته: ٢- 





!حمانعاسر،  JLiMالبابالأوو؛امخ

ثني:ممماتايسواسر

الشيخعالمية حول ميحوظات تمهيد: 

والطالعة،التعلم، ق حياته من جانباكسرا حجز الخضر محمل الشيخ قضى لقد 
والبحث.

لمأنه ْع الله، إر والدعوْ والتوجيه، التعليم، إر امحه العلم من عيابه ملأ ولما 
له.يتيسر ما بجب العارف من والتزود التعلم عن يتوقف 

لكلتغ،أساما' وسيلة الحاصرات وإلقاء المقالات، كتابة من اغند ولقد 
العادةوهي عديدة، محلات بجؤير على مر- كما فأشرف العلم؛ ونثر والدعوة، 
فيهايكتب فكان الإسلام؛ ولواء الإسلام، ونور الإسلامية، والمداية الحفلمى، 
المقالات،يعص نقد ق - كل،للئ، - ؤيكتب والأدبية، العلمية والمقالات البحواثا 
بالرد.الكتاب بعض ؤيتعقب 

منعدد ق يكتب كان بل محؤيرها، يرأس الش الحلان على يقتصر ولم 
صديقهعليها يشرف اش الفتح ومحلة التونسية' الدر وبجلة كالنار' الحلان، 

،١لخهليب١ر الدين محب 
محيرالكتابة.ممميرادلالخة، 

الكتابة؛تهوى هل للأزهر؛ شيخا أصح أن بعد مصري صحفي سأله وقد 
t٢٢١١ يكتب ولا القراءة يجيد من هناك وهل ® الشيخ؛ فأجاب 

■١ ٢ ص؟ وآثاره حياته حسين الخضر محمد انظر - ١
.٢١٩٥٢ستتمبرستة شهر الأخيرمن الأسؤع عدد  ١٠٥٠٠٣^الصور جلة ~ ٢ 



ءي1وعو«زهاتعاميخسداسر؛ الباب 1؛

فيهأدركته الذي الشهر ق كان الإسلام لواء بمجلة له صدر آحرمقال أن ؤيكفي 
ايية.

لذاالصحف؛ ق الحاصرات تلك ينشر وكان الأول، الطراز من محاصر أنه كما 
محلاتق نشرت الني والبحوث والمقالات، الحاصرات، عن ناتحا آثاره أغاب كان 

محالفة.

منإليه يرمي كان الذي الغرض لأن قصد؛ عن بذلك يقوم كان أنه ؤيبدو 
عنوالدفاع ؤإرشادهم، السالمان وتوجيه الدين، معالم توصيح هو الكتابة 

والخاهالن.والرائغ؛ن، الملحدين، تهم من الإسلام 
الفائاسة.تعم حتى الانتشار؛ الكثيرة الوسائل ات؛اع الأمريقتضي وهذا 

كانتإذ والحلان؛ الصحف استعمال من الغرض هذا لتحقيق أحدى؛ ولا 
الوقت.لأ،ذلك ي الإّلأم عن والدفاع الءلفةصلشرالخاJم، 

)الإسلامكتابي نقض محدق إلا ابتدزا الكتب يولف لا الرحل جعل U وهذا 

حسان.لهله الخاهلمي( الشعر و)ق عيدالرازق، لعلي الحكم( وأصول 
حيثمن واحد؛ وانحاصرة والكتابة، التأليف، ق أسالؤبه أن ملاحقلة مع 
وحنالصض-لموابرالة' القوة، 

متداولةمطبوعة كتب ق واتحاصرات والمقالات، التأليف، تلك أكثر حرج ولقد 
مصر.ق وفاته ح؛ن إل تونس ي حياته أوائل منذ 

.١  ٢٣-١ ٢ ص٢ و^اناره حياته حستي الخضر انظرمحمد - ١ 
الرسائلانظر ٠ ء للعامة درس ألف خيرمن صحيفة ق مقالة ٠ : ه ١  ٢٣٣ ت القاممي العلامة ينول - ٢ 

■٥ صزاُ العجمكب محمل- الشيخ ونحمثق جمع ' الألوممي شكري محمود و القاسعي الدين جمال ض التادلة 
.١ ص؟٢ وآثاره حياته الحضرحسبن محمد انظر - ٣ 



2؛و4ؤرف1ت4حياته سداسر؛ القيخ اس: اكاب 
شتىق كتب حث قده؛ موسوهمة عالمية شخصية عن ثنين الولفات وهذه 

ومقاصد،وعقائد، وأصول، وحديث، قرآن، وعلوم تفسير، من الشريعة علوم 
ونحوذلك.ودعوة، ووعفل، وتربية، واجتماع، وسيرة، 

والطب.والاجتميع، والتاييخ، والنقد، والأدب، اللغة، ق كماكتب 
قأكثرها جمع وقد وانحلأت، اياسات، ق قمايوه ينشر محييا شاعرا وكان 

الخياة(.)حواحنر ديوانه 

المال.ة،ءيقريت4 فان - الفنون شتى ل والكتابة التأليف محال ي مبرزا الشتح كان ولئن 
والرد.والنقصى، النقد، محال ق تتجلى التتوعة ومواهبه العلمية، وشخصيته 

البحث،^ا من الثالث الباب من الثاني القمل ق عنه الخ،دث سيكون ما وهذا 
المخالضن.على الرد ي أساليبه على الكلام عند وذللئ، 

مرجعا،فيها كان الني اللغؤية بحوثه ثم الشريعة، فنون ل بحوثه ذللئ، يعد وتأتي 
يجارى.لا وأستاذا 

تكفيومقالاته ومحاهنراته، وبحوثه، ، كتبه عتوانات، على نفلرة إلقاء بحري إن بل 
والكتابة.، الحث.، على فائقة وقدرة نادرة، علمية من به يتمتع ما مدى تعرف، لأن 

مؤلفاته.عرصر عند ّيتيان ما وهذا 

:التالية الملحوءلات إيراد بحن بمحتواها ، A_cJljههق الشيخ مولنامحت، عرض ونل 
سنةالصحافة ق بالكناية فبدأ عمره، بوكتر منن الكتابة 3( بدأ جهته الشيح أن ١- 

آخرإن إذ بأيام؛ ، aUjقبيل أي ^ srwvنة إل واستمر ذللث،، قبل كتب وربما 
فيه.توق الذي الشهر ل كتبه المكروه( عن اللسان الصدرونزاهة هو)فساحة كته مقال 

كتابكروصمن أبوالقام محتارات، - دراسة السابق الأزهر شيح حين الخضر محمد انفلر - ١ 
.١ ًسم• الفكر أهل من محة بائلأم الحضرحض محمد الإمام 
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أيحعموما والتأليف وانحاصرات، الكتابة ق استغرٌا الش الدة أن يعني وهذا 
الأقل.ق منة وخمسون 
دائبالبحث، كير القلم، مهلولع الكتابة، غنير كان أنه ذلك إر يضاف 

بالصحافة.الصالة قؤيب اييارف، متنؤع الشامحل، 

لبعضهمنحد أن قل الذين الشيوخ من ومعاصيه أقرانه، ( jruحدا أمرنادر وهذا 
تأليف.أو كتابة، أدنى 

والصحفانحلأت ق متناثرا كان ومحاصرات بحوث من الشيخ إنتاج أن ٢- 
منأو وتلأطته، محبيه، بحص عند موجود هو ما ومنها فيها، ينثر كان الش 

أوتحوذلك.أوجواب، برسالة، يخصهم 
بذلكواعتٌى عمه، تراث بجمع الحسني الرصا علي الأستاذ انحامي قام ولقد 

خرجقل. الشيخ تراث بأن الحرم ق تكمن المعؤية أن غير كبيرة عناية - مر -كما 
للأمام.الكاملة الأعمال موسوعة خروج بعد حتى كاملا 

لهيستجل. بما والأخرى الفينة بحن القراء يتحف علي الأستاذ أحيه ابن يزال ولا 
عمه.تراث من 

الموسوعة.ق خرج ما حد عند تقف ولا تتواصل، عنايته ولحل 
اللغة)حياة ككتاب حياته، من مبكر وقت منذ نشر الشيح كب بعض أن ٣- 

.٣١٩٠٩عام خرج الذي العربية( 

•١ ٠ صء الفكر أهل من نحة بأئلأم حسّتي الخضر محمي. الإمام انفلر - ١ 
الشوالّحوث القالأت عن محموية إخراج بمدد أنه الحمل. سعود بن محمد الأّناذ أخبرني وقل. - ٢ 

جديدةآثارا والأخرى الفئة بى أنآبجد الرضا علي الأساذ يكرر وكثذاما الخضر، للشح تشربعذ لم 
الخضر.الشيخ لعمه 



Rاس)أ،الآوو|اهخسواسواءي1وعو||فلف1تع
وغيرها ٣١٩٠٩عام مرة أول محلع الذي الإسلام( ي )\-ضوة كتاب وكذلك 

الزلفات.من 

ارتضاهالذي الاسم حاملة خرجت الشيح حياة ق طعت الش الكتب وهذه 
الخ*

عليانحامي أخيه ابن عليها وأشرف وفاته، بعد حرجت الش الكتب أما 
تصرففقد مؤلفها؛ وصمه الذي النسق على - معفلمها ق - تكن فلم الرضا 
مقالاتأوجمع كب، إل كب إدخال ي واجتهد العنوانات، بعض ل الناسر 

'

مستقلا.طعه سبق إركتاب ومحاصرات 

)محمدكتاب صمن خرج ثم مستقلا، خرج حيث )العفلمة( كتاب ل كما 
مرارا،مستقلا خرج الإسلام( 3، كتاب)الخرية وكذلك ، النبيعن( وخام الله رسول 
إسلاميه(.كتاب)محاصرات صمن وخرج 

الياحشي،لدى عرهضم كرو. أبوالقاسم الأستاذ يقول هلءا—كما عن نتج وقد 
مننثر ما على الملحوظان بعض أبدى أن يعد كرو القاسم أبو الأستاذ ؤيقول 

يلي:ما على يقوم آخر لكا م٢ حفيدهأ لوسلك نقفل وكنا )١ الشيخ؛ تراث 
الأول.طبعاتها ي هي القدممةكما شركته نأ 

كتابق يهلبع لم وما منها طبع ما المغيرة والبحوث انحاصرات جمع ب- 
فعلوكما الإصلاح( )رسائل كتاب ق ه نف ١٠٠٥١^فعل كما الأجزاء متعدد 

وتاريخها(.الميية ق )دراسات كتاب ق الناشر-مشكورا- 

•١ ٠ ص٥ الفم أهل من نحة أقلام ل حستي الخضر محمد الإمام انظر - ١ 
الأّحاذضارظأخه آ-يمياين 



 :_lو«ؤدداههمانع سداسر: القيغ اكاب

حالقةكل يخصص الحلقات، متعدد مستقل كتاب ق المقالات جمع ج- 
الشرمكان إر دائما الإشارة مع وطني اجتماعي، أدبي، دض، عام بموصؤع 

،ل . (( وحدت إن وملأباته وتاربجه، ' الأول 

صاغيةأذنا وجدت - كرو القاسم أبو الأستاذ أوردها الي الأمنية هده ولعل 
الأعمالموسوعة بإخراج قام عندما وذلك الحسيني، الرضا علي الأستاذ من 

تراثمن نشر ما على احتوت الي، حسثأن، الخضر محمد الإمام لعمه الكاملة 
والتراجم،الدراسات، على احتتوت كما ينثر، لم مما الحديد وعلى الشيح، 

حوله.كبت \تي والكتابات 
فاخرة.بطبعة وإخراجها وتقريبها، بتبؤييها، الناشر اعتنى وقد 

الموسومةكانت وإن مؤلفاته، ق البحث ؤيمر الشيخ، علوم قرب مما وهذا 

حدة.على فن كل بجمع الذي الموضوعي الترتيب إل محملها- -ل تفتقر 
لحمهجديد تراث على لأخر حين بين يعثرما بأنه على الحذرللأستاذ ؤيلتمس 

وهكذا."آخر، تراث على يعثر ثم نشره، إل قيسايع الخهنر، الشيخ 
يخشىوقد الموضوعات، حب يجده ما يرتب أن علته يصعب هنا ومن 
والتداخل.التكرار من _أيضا_ 

حهب— الله باين ء ر يسوفا بها والميميا السخ ، مؤلفايعرصى فان ١ لذأ 
الكاملة.الأعمال موسوعة عليه سارت الن.ي الترتيمي، 

.١ ' صء الفكر أهل من نحة باقلأم حسيرا الخضر مد حم- 
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ودراسةعرض 

بشيءودراستها بها والتميف الشيح، عرض سيتناول ههنا الحديث 
ليسواكام الكلام،  JllaJنحومفصل على ذلك لوكان إذ ا.لهلول؛ غير السهل من 

وإسهاب.تفصيل مقام 

عاليهسارت الذي نحوالترتيب مر-على -كما والتعرف العرض هذا وسيكون 

ذلك.بيان فار للشيخ؛ الكاملة الأعمال موسوعة 
الحسيالرضا علي، الأستاذ فيه جمع كتاب وهو • الميل أّرار الأول' 

—علي الأستاذ —اي وسماه الخضر، الشيح عمه فمرها الني الايات من، وجده ما 
الاسم.بهذا 

الرضا.علي الأستاذ ونشره ه،  ١٣٩٦عام مفرد[ الكتاب هذا طبع وقد 
انحليؤ، ؛( ١^٥١)أسرار كتاب جاء للأمام الكاملة الأعمال موسوعة و3، 
وثلأث^نوادتت\نا ئة ١١٠٠٧١ؤ، وجاء الموسوعة، مقدمات بعد كله واستغرقه الأول، 
صمحه.

الكتاب:هذا تأليف، قصة مبينا علي، الأستاذ الناشر يقول 
الله-رضوان حساأزا الحضر محمد المرحوم الأكتر الإمام فضيلة ارتقى إن ررما 
حياتهأواخر وؤ، العلمي، محيه قمة ؤ، إليها انتهى، الي، الرفيعة العلمية المرتبة عليه- 
إنوما الحنة، والموعفلة بالحكمة الإسلام إل والدعوة ض سبيلي ؤ، بالحهاد المليئة 

وضعؤ، باشر - واللغؤية الإسلامية العلوم محتلف ي له ساحل، لا بحرا أصءح5، 
وتقواه.وهدايته، وعرفانه، علمه، صفاء من، الحنينينع الله لكتاب تقسيرمحكم 



اك1سالأرو؛اص«ساسر!يموسموغاص

الشالإسلام« »لواء محلة ق وضعه الذي التفسير نشر ظك بدأ البليغ وبقلمه 
الصادرالأول العدد من بدءا ، ا رئيوكان بالقاهرة، تصرر كانت 

تموزيوليو شهر من عثر التاسع اطلوافق ه ١  ٦٣٦ لعام البارك رمضان شهر من الأول 
٣١٩٤٧

علىالaلاهر عمره قارب وقد نون، الأملته حتى الخليل العمل هدا ل واستمر 
عاما.الثمانمن 

الفكريوالإنتاج الراغ الخهد هذا متنايعة عن توقف الشيخوحة وؤنأق ومحت 
الثانيالعدد ق نشرها الش تلك هي التفسير من الصفحات آخر وكانت العفليم، 

ه١٣٧٠لعام شعبان شهر ق والصادر الإسلام لواء نحلة الرابعة السنة من عشر 
م((١ ٩ ٥ ١ شهرمايوأيارلعام ، ١^١٢

ا،لؤلضررقام فمال بتفسيرها، الشيخ قام اش الأيات الرضا علي الأستاذ بين ثم 
الفاتحة،صورة إر بالإضافة  ١٩٥الأية حتى البقرة سورة من الأكبر القسم بتفسير 

منآيات - عمران آل سورة من آية وهى؛ محظ؛فة سور من ^٤٠ قرآنية ؤبتفيرآيات 

سورةمن آيات أنع - الأنفال سورة من آيات ثلاث - الصيام آيات - الحج محورة 
ص•سورة من آيات خمس - يونس 

أعدادوالنشورق ١ ٩ سه ١ من البقرة سورة ايات تقر الكتتاب هذا ق ضممنا وقد 
والحمحياتاكوادي بعض ل ألقاها التي التفسير ودروس الإسلام، لواء محلة 

يالمؤلف يصدرها كان الش ٠ الإسلامية المداية » محلة ق ونشرت الإسلامية 

،القاهرة«.١٢

٢.الرجع



لجحياتيو4فاغات4سداسو؛ االقيخ ^ ١٢١الباب 
يلي:ما هي التحديد وجه على الكاب هذا ق فسرها التي والايات 

الفاتحة.قمرسورة ت- 

.١ ٨ -٢ ١ المرة محورة من فسيرآيات ت- 

.١  ١٨٥-  ٨٣الصوم فيرآيات ن- 
٠١ ٩٣—١٨٦اليمره محوره مي ا اداُر م- 

.٢  ١Y_Y البقرة محورة من نفيرآيات -

٠١٢٠—١١٩اليمرة محوره من ١دالتا ر مت- 

٥٠ ٥ — ٥ ٢ عمران ال محورة من ايات نفير -

٠١٥٩عمران ال محوره من امحه ر م- 

.YY_Yالأنفال؛محورة من وات -نفير 

.Y0-YYيونس محورة من آيات أريع فير ن- 
٠٢ ٨٠٢٧الحج محورة من قمرآيات ت- 
٢٠ ٥ س ٢ ١ صن سورة من ايات حمسي تمسسر ■" 

ثالحل. عند الثاني الباب ق نفيره ل عليه ار حمالذي بايهج تميف وسيأتي هدلأ١ 
العقيدة.تلقى ق مصائره عن 

الأعمالمومحوعة من الثاني انحلي ي الكتاب هذا حاء وقد القرآن: بلاغة الثاني: 
٠٢أ صفحة بعإن وّوثمانا مائتعن صفحاته عدد بلغ وقد الكاملة 

العفليم،القرآن عن الخضر الشيخ كتبها ومقالات وردود، بحوث، على وبحتوى 
ذلك.يجرى جرى وما عنه، والدءاع ونفيره، 

•انظرالرجعالماسصمأئ -١ 
.٧ ١ \• ATUrاعاملة الأعمال اظرمّوء؛ن - ٢ 
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الرصاعلي، أخيه ابن وضعه وإنما ، العنوان هذا يضع لم الخضر والشيخ 
لماوجعل ، والودود ، واكالأت ، البحوث نالك جمع عندما وذلك ، الحسيني 

القرآن(.)بلاغة محواناّماْ 

الالكتاب فان وإلا ، الكتاب هذا من الأول البحث عنوان هو العنوان وهذا 
موصوعاته_.عرصى عند بيانه سياتى —كما القرآن ببلاغة غثتمى 

وهلبع، ٣١٩٧١عام بل.مشق التعاونية الكتبة ق مفرد( الكتاب هذا طح وقد 
الخسنيةكذلكفيالاJار 

،ونميته ، الكتاب، محتوى فها يثن مقدمة الرصا على الأستاذ عله ووصع 
صفحة.كل هامش ق البحوث هذه عنها نقل الش ومصادره 

دقيقة؛غير القرآن( )بلاغة ب؛ نميته أن يرى الكتاب موصوعارت، ق والناظر 

وغيرها.القرآنية بالبلاغة تتعلق أمورا بحتوى لأنه 

ذكر-.كما - الأول البحث، عنوان لأنها التسمية؛ هذه الناشر آُر وإنما 
أدق.لكان محوذلك أو وعلومه( القرآن ي )بحوث الكتاب ولوسمى 

وقد، إليها الحاجة نمى قيمة موضوعالت، على ;بحتوي فالكتاب حال كل وعلى 
المستوعب،.وبحثه ، المستقل ونفلره ، انحكم ؤبيانه ، البلح بقلمه المولمس، تثاولما 
:النحوالتالي على الكتاب محتؤياُت، جاءت> وقد 

الحزءق الإسلامية المداية محلة ق ١^^، نثره بجتا وهو القران؛ بلاغة ١- 

ه—١٣٦٧عام الأول شهرؤبع الصادرق العث.رين انحلد من التاسع 
يتكمن التي بلاغته وص القرآن، إعجاز نواحي من ناحية على فيه تكلم وقد 
ووفاء.المعتى على ودلالته نفلمه، وإحكام ألفاظه، فصاحة 
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الخزءالإسلام نور محلة نثري وقد الأجنية: اللغات إو القران معاني نقل ٢- 
صفر»هآاه.الثاني اكانيسانحلاو 

منالخامس، العدد الإسلام لواء محلة ي نشر وقد ت القرآن نمير ق رأي ٣- 
ه.١٣٦٦الةالأوJفيمحرم

انحليمن الثالث الخزء الإسلامية الهداية محلة نشري وقد الميم: القرآن أمثال ٤- 
الصبية.اللغة كلية ي وهومحاصرة ، ه ١  ٣٦٢رمضان شهر ي الصادر عثر السادس 

الإسلامية،المداية محلة ي نثر وقد الميم: القرآن ي والتشابه انحكم - ٥ 
يالصادران عشر الثامن انحلد من عشر الثاني والخزء عشر، الحادي الخرء 

الادة()نحنصص الثالثة السنة هللأب أمام ألقاها وهومحاصرة ، ٠٥١٣٦٥الخمادين 
الأزهر.بالخاْع الدين أصول بكلية 

منالتاسع، العدد الإسلام لواء محلة ي نشر والحديث؛ القرآن ي اليم^ث ٦- 
.٢١١٥١٣٧٥الأور جمادى ي الصادرة التاسعة السنة 

منالإسلام لواء محلة ي نشر القرآن: ل والاستخارة والاقتياس الرقية ٧- 
ه.١٣٧٥الأول رب؛ع ي الصادرة الثاسعة السنة 

ةالمن الثامن العدد الإسلام لواء محلة ي نثر ؤبلاغته: القرآن إعجاز ٨- 
١٠٥١٣٧٧الثاني ربتع الصادري عشرة الحادية 
يالرابعة المة من الثامن العدد الإسلام لواء محلة نشري القرآن: ترجمة ٩- 
رمع

ألا-انذلربلأءتملنصل-ا"
. ١٧٨٠٦ ص السابق االر-؛ع انظر - ٢ 



و4ؤكاتهسداسراحياته ادتيخ الأرل1 اثباب 

قحستي طه الدكتور على رد وهو القرآن: ق الغائب صمير حقيقة - ٠١ 
عنوانهاأكسفورد بمامعة عمر اناع ق المسثرضن مؤتمر ق ألقاها محاصره 

الذيالبحث بهذا الشيح عليه فرد ، القرآن( ق إشارة واستعماله )صميرالغائب 
ه.١٣٤٧رب ق الأول انحلي ْن الثاني المدد الإسلامية المداية محلة نشرق 
ملخهسالشرقية الرابطة محلة نشرت وقد رر القيمة: ق الخضر الشيخ قال وقد 

الملمحق من فرأينا العثرات؛ كثيرة الوثبات، طائشة هي فإذا انحاصرة، هده 
؛١ أغلاط...# من لنا تراءى ما انحلة هده ننشرق أن علينا 

حساتي.طه الدكتور إليها ذهب الى الأراء كثيرمن تفنيد ي شؤع ثم 
الميدانالإسلامية اليداية محلة ي نشر وقد حقا: إلا يقول لا القرآن - ١١ 

^١٣٧٣الحجة وذي القعدة ذي عشرق عشروالثاني الحادي 
أحمدمحمد الدكتور كتاب على رد وهو القرآن: ي القصصي الفن - ٢١ 

القرآن(.ق القصصى )الفن ادنه حلف 
والعشؤينالحادي انحلد من والثامن الساح الخزان الإسلامية البداية محلة نشرق وقد 

.J^yr'wوشعبان حب رق 

الحزءالإسلامية البداية محلة نشرق وقد مواصعها; عن الحدود آيات ضف - ١٣

ه. ١٣٥٦محنة محرم ق التاسع الجلد من الساع 
الصعيديلعبدالمتعال ا الإسلامي بالفقه وصلته المصري رالتشرأع مقال على وهورد 

الالإباحة على بمل الزنا وآية السرقة، آية ق الأمر أن مفاده رأيا' مقاله ق أبدى الذي 
الوجوب•على 

•المابقالرجع - ١ 
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العددالإسلام نور محلة ق نشر وقد ت انحيد القرآن تاؤيل ق يهذي كتاب - ١ ٤ 

)المدايةلكتاب نقد وهو ه،  ١٣٥٠صفر ق الصادر الثاني انحلد من الثاني 
الدمتهوري.أيونيي محمد تأليف بالقرآن( تفسيرالقرآن ق والعرفان 

منالثامن العدد الإسلام نور محلة ق نثر وقد ت الله آيات ق يلحد كتاب - ١ ٥ 

ق)امرأتنا لكتاب نقد وهو ، -٥١٣٤٩شعبان شهر ي الصادر الأول انحلد 
الحداد.الطاهر تأليف؛ وانحتمع( الشريعة 

الردنشر وقد تفسيرها: ق حديثه آراء ونقض اللام- -عليه أيوب قصة - ١ ٦ 
السابعانحلد من عشر والثاني العاشر الخزء الإسلامية المداية محلة ق منه الأول 

-.٠١٣٥٤الثامزلعام انحلد الثانيوالثاكوالراعمن والأجزاء ،  ١٣٥٤لعام 
الثانيةجمادى ق الصادر السابع انحلد من عشر الثائي؛ الحرء ل الثاني والرد 

شعبانشهر ق الثامن انحلد من الثاني الحزء ق الثالث والرد ه، ١٣٥٤
ه١٣٥٤٠رمضان ق الثامن انحلد من الثالث الخزء ي الرابع والرد ، ٥١٣٥٤
.٢١٥١٣٥٤الصادرزشوال الثامن انحلد ق الحامس والرد 

لطلبةالخضر الشيح ألقاها محاصره وهي ت أحرف سبعة على القرآن نزل - ١ ٧ 
الأزهر.بالحامع الدين أصول بكلية التفسيروالحديث ق التخعمى 

دارق اتحفوظة الشيخ أوراق ق محلومحلة الرصا علي الأستاذ وجدها وقد 
.بالقاهرةل القومية الوثائق 

يابجازشديد.القرآن( )بلاغة كتاب فهداهومحتوى 

٢٧١اظرارجعاّبقصلأاا..١ 
YU1YUY  صالسابق ارجع انظر - ٢
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وثلأينوثلاث ْاُتتي ق ويقع الإسلامية؛ ق دراسات الثالث- 
الكامالةأ١/االوسوعة من الثاني انحلد من وذلك صفحة، 
الحسيني.الرضا الأستاذ سماه وإنما الخضر، الشيح مؤلفه يمه لم الكتاب وهدا 

قالخضر الشيح يراعة خطها اش القالأت من محموعة يضم الكتاب وهذا 
العددصدر أن مند تحريرها يرني الخضر الشيخ كان الي الإسلام( )لواء محلة 

القاهرة.ق هد ١ ٣ ٦ ٦ رمضان شهر ق وذلك منها، الأول 
خرجتوالتي التفسير، ي الشيح يكشها كان الش غيرالقالأت المقالات وهذه 
امحل(•)أسرار قكتاب 

والتنؤع،القصر، إر تميل الإسلامية( الشريعة ي )دراسات الكتاب هدا ومقالات 
والعبادات،والأحكام، العقائد، على تشتمل فهي واحد، باب بجمعها ولا 

ذلك.يجرى حرى وما والظالم البيع، والتحذيرمن والاداب، والأخلاق، 
وهوالنبي( مولد مقال؛ على )ملاحظات بحنوان مقال على تحتوي أنها كما 

البي(.)مولد مقاله: ق عثدالرازق علي على رد 
عناللسان ونزاهة الصدر )فساحة مقال وهو الشيخ كتبه مقال "آخر وعلى 
الكروم(.

تالمقالات تلك لعنوانات عام مرد يلي وفيما 
الكتابمن القوا-ءال تستنثهل كيف - ٣ العادلة الأحكام ٢- موجود افه - ١ 

الحقوقإقامة ق وأثرها الشهادة ٥- الدين ي حجة الصحيح الحديث ٤- والستة؟ 
العزائمل الإسلام حكمة ٨- العرف مراعاة ٧- وفتحها سدها الذرائع: ٦- 

.i<{Y\U/y '}الكامالة الأعمال انثلرمّوءة . ١ 
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والمغيرةالكسرة -  ١٠وتأؤيلها ارويا من الإسلام موقف ٩- وارخص 
الأرواحاستحضار - ١ ٤ اكة - ١ ٣ الذر - ١ ٢ به؟ يعتد حال أي وق الذوق، - ١ ١ 
قوأرها اركاة - ١ ٧ والهليرة العدوى - ١ ٦ الدعوة بلغته فيمن الإسلام حكم - ١ ٥ 

صلاة- ٢٠اروجية حقوق - ١٩القوس ق وأرها الغيبة - ١٨الأمة نهوض 
المدرفساحة - ٢٢حق على القائمة الدعوة ٢- ١ الأمة اتحاد ق وأرئ الخماعة 
يلاقيهU - ٢٤للسلام موجة ا،لفنالم مكافحة -  ٢٣المكروه عن ان اللموزاهة 
قالمباح المال - ٢٦الأمراء سماحة من العلماء يلاقيه ما - ٢٥الكاره من العلماء 

٣-٠ الإسلام ق الفنافة - ٢ ٩ اروحات تحدد - ٢٨الإسلام ق الطلاق - ٢٧الإسلام 
الإنسانزنة - ٣٣العلماء الأدباء - ٣٢بالضعفاء ارفق ٣- ١ الإيمان دارة ق العلوم 
علىملاحظات ٣- ٥ يعده والملاحية الأبوة، عهد ق المتافقون ٣- ٤ المن حمن 

منهوارم اركؤع عند اليدين رفع ق مالك مذهب تحقيق -  ٣٦المي مولد • مقال 
قالقرآن نزول - ٣٨بإصبعه الشهد ق الصالي إشارة ق مالك مذهب تحقيق - ٣٧

قلفظي بحث -  ٤١وشرعيته امحمن ارش رجم ٤- ٠ التراؤيح صلاة - ٣٩رمضان 
القرآزرر٤-ترحمة ٤ الأنياء -عصمة  ٤٣عاشوراء - ٤٢وارا المرقة آيني 

نلاثمائةق يقع الكتاب وهذا ؛ . السمن وخام اذله رسول محمد اراح- 
الموّوعق؛من صفحة وثلائن وحمس 
الخسسي،ارصا ^؛، الأستاذ بعناية مستقل، كتاب ق ذلك قبل طيع وقد 

م.١٩٩٧ه_١٤١٧عامالحيية الدار وطبع 

. ٢٣ه.« ص الأسلاب الشؤمة ل دراسات انظر - ١ 
.م/ه0ا،_مأ'آا الكامنة الأعمال اظرسّوءة - ٢ 
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السيرةحول والبحوث ، وامحاصرات ، الرسائل من محموعة يضم وهو 

بامحللة.مزاعم من حولما يثار وما ، بها يتعلق وما ، ال~وية 
باسموسماه ، كتاب ق وأحرجها ، الحسيني الرصا علي الأستاذ جمعها وقد 
النبي؛ن(.وخام الله رسول )محمد وهي الكتاب تضمتها التي الرسائل إحدى 
بأسالؤيهفصاغها السيرة، من الخوانب تلك الخضر الشيخ تناول وقد 
العصر.لروح والملائمة والهلرافة، الخلة، طابع محمل بصورة فجاءت المانع؛ 
عرضعند سيأتي -كما مستقلة رسائل ق البحوث نالك بعض حرج وقد هدا 

الكتاب-.هل.ا مته تض ما 

قتاليفه أسباب من شيئا الكتاب مقدمة ق ظهف، الخضر الشيخ يمن ولقد 
الدينأولئك يضعها صحف من أيدينا ق وقع ما ررفقدكثر فقال: التبؤية، المسرة 
حثيثان،بكلمات الإسلام لدين فتها ويتعرصون )البشرين( أنفسهم سموا 

الضلال.إلا لهق ا يعد وماذا الحق، نور من وبتاتتا أبتائتا إحراج بها يبتغون 
^^.-،١١العهد ق السيارة الصحف أذاعته ما نم الصحف، نالك ق أراه ما 

إرت.عياني قد - والفتيات الفتيان لتتصيربعهض الهلاثفة نالك محاولة قصهس من 

السنية#نبوته ودلائل الإسلام. رسول ّيرة ل محؤيررسالة 
ليعسأن قدره الأعظم الرسول هدا دقا..ر من على رروعيرخفي ٠ قال أن إر 

هذهق الني المعاني نقمي - بأجتها البلاغة إليه ألقت ولو - كاتب طوق ؤا 
الباركة.النبوة هده دلائل ق اق أوتالعظيمة، السيرة 

هعل الّبيثن وخام الثه رسول محمد نظر ا— 
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ودلائلالنبؤة، السيرة تلك من أصؤغ أن ت الرسالة هده تأليف من القصد إنما 
اتيأن ممكنك صفحات ي عليك أعرضها ثم وجيزة، نمولأ انحمدية النبوة 

علثهافيزسقلثل«اا،
كالأتي:فهي الكتاب ذلك ق جاءت الش والبحوث الرسائل أما 
المدايةمحلة ل تباعا الرسالة هذه نشرت وقد الإسلام؛ نيل العرب أديان ١- 

عامورمضان ورحب، الثاني، وجمادى الأول، ؤبجع أشهرت ؤ، الإسلامية 
ؤإسماعيل،وصالح، هود، ، الأنبياء بعثة عن حديئا تصمت وقل ه،  ١٣٥٨

اللامعليهم — ومعيمتا 

الأصنام،عبادة وعن العرب، بلاد ؤ، الشرك عن حديثا تضمنت كما 
والخن.والملائكة، والكواكب، الحيوان، وبعض والأشجار، 

وانحوسة،والصابئة، العربكالبرهمية، عند الأديان بعحس عن تحديت كما 

رالعربر ل وا،لوحدين والصرانتة، واليهودية، والدهرية، 
الخزانالإسلامية المداية محلة ل نشر وقد : النيي^ن وخام الله رسول محمد ٢- 
والأجراء، -٥١٣٦٩وسحبان رجب والعشؤين الثاني انحلد من والثامن السابع 

ه. ١٣٦٩الحجة ذي إر رمضان عشرمن الثاني إل الخاسع من 
عدةطعها أعيد ثم م ١  ٩٣٣سنة مستقل كتاب ق الرسالة هده محلبعت وقد 
للكتابالحبية الدار عن الثالثة الهلعة ومها مرات، 

الحسى.الرضا علي وصط إعداد 

.ص0 التستي. وخام اض رسول محمد - ١ 
الكاملة"ا'/ها*أ'_؛الأعمال اظرموّوءان - ٢ 
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وسيرته،ونشأته، . النبي بعثة قبل العرب حال الرسالة هذه تضمنت ومحي 
وايجزاتمحيثه، قبل والرسل الأنبياء وثارات ، ١^٩٢ والقرأن نبوته، ودلائل 

قواجتهاده وخالقه، ، لاانبو٠ وختمه شردعته، ودوام بعثته، وعموم انحومة، 
الحالمإصلاح ق وأثردعوته ؤيه، عبادة 

البالغةوحكمته رفقه . ٥ النبؤية. المجرة ٤- عزمه. ومتانة . محمد صبر ٣- 
وهدايته.. افه رسول عظمة U_ النبوة. دلائل ق نظرة ٦- لسياسة. اق 

آداب- ١ ٠ الظالمات. من العالم منقاز - ٩ -. واللام الصلاة عاليه - شجاعته ٨- 
هجرة- ١٢رأيه. وحكمة . عقله رجاحة - ١١أساليبها. وحكمة الدعوة 

S.للأصنام إبادته - ١٣الإسلام. فلهور j وأثرها الحبشة إو الصحابة 
علىانحمدية البعثة قضاء -  ١٥العرب. يجنيرة الإسلامية الدعوق حياة  ٠١٤

البهمية.المجرة بذكرى الاحتفال . ١٧الئؤية. البلاغة . ١٦الباطلة. ازاعم 
قالعام التاريح مبدأ المجرة ء ١ ٩ حنة. أسوة افه رسول ق لكم كان لقد - ١ ٨ 

الصلاةعليه - اض خطب آداب من ٢. ١ الكونية. المعجزات ٢. ٠ الإسلام. 
بركة.المجرة ق - ٢ ٢ _. والسلام 
للمسيحأوكلمات ، محاصرات أكثرها وأصل ، قصيرة محملها. ق — المقالات وهده 
مفردة.منهن واحدة تطح ولم الحضر، 
مكارمجمعية دار ق حمن الخضر محمد للشيخ محاصرة وأصلها العظمة:  ٠٦٣

علىالرد تضمنت وقي. ، ه ١ ٣ ٤ ٦ الأول يبح ١ ٢ يوم بالقاهرة الإسلامية الأخلاق 
١.اسة ال..أجريده ل مرها الى عبدالرارى على مماله 

.١ • • r/>، الكاه ص \ .
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الثانيةالسنة من  ٦٨العدد الفتح محلة ق الخضر الشيخ مقالة سرت وقد 
طبعتثم -، ٠١٣٤٦عام مسمملة رسالة ي السلفية اكليمة طبعتها وقد -، ٠١٣٤٦

موسوعةل طبعت ثم ١لنبي^ن، وحام الله رسول محمد كتاب موسوعة صمن 
الكاملةالأعمال موسوعة من صفحة عشؤين ق وتقع الكاملة، الأعمال 

إلفيه تعرض مقالا كب الذي عبدالرازق عالي على رد الرسالة هذه ومضمون 
عظيمايكن لم محمدا. أن إل وأثار ، للعظماء الناس وعبادة العظمة، معنى 

ولافيلسوفا، ولا غنيا، ولا ملكا، يكن لم لأنه عليه؛ المتعارف المفهوم حب 
ماحاء احده ٠ كلمة / ١ عظمته ندو انما ٠ مكتشفا، ولا عا،محت آلا عظما،فامحا 

ص)س.
عنفيها ومحدث ونشرها، الذكورة، الحاصرة الخضر محمد الشيح ألقى وقد 
خاصة.الرسول. إر وبالنسة عامة، منها يراد وما العظمة، معاني 

نظرةوبين . الرسول عظمة ق الغريي^ن الكتاب لبعض أقوالا أورد وقد 
له.واجلألمم النبي. إر الملمعن 

إلتعرضه ؛ منهما الأول ، موصوص ي همدارازق خم! مع نقاشه حمر ثم 
،محتالفة ميادين ق العظمة مظاهر عن الحديث صمن . الرسول عظمة مظاهر 

الغوانى.وجمال ، اللمصوصية مثل 

.افه رسول عظمة بيان ق عبدالرازق علمي اقتصار فهو الثاني الوصؤع أما 
افه(.إلا إله )لا بكلمة إتيانه على 

١٨٤.م'/ه1اا.
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النبيعالم ق ذلك إر بالإضافة تتمثل العظمة هده أن الخضر الشيح يعتبر إذ 
بيانه.وحن وإخلاصه، خالقه، و. 

خصومةسبب هي اش الجوهمية القضتة إر الإشارة من النقاش بجز ولم 
الأولالوول هو السالمن خليفة وأن ودولة، دين الإسلام أن وص الوجلين، 

والدنيؤية.الدينية شؤونهم رعاية عن 

عاليرمن محكم علمي رد وهو ت ؤق الرسول وشخصيات المجرة - ٢٤
وشخصيات)المجرة عنوانه الرسالة محلمة ق شلتوت محمود للشيخ مقال 

الرسول(.

منعشر الثاني الخزء الإسلامية المداية محلة ق الخضر الشيخ عليه رد وقد 
منالأول والخزء -، ٥١٣٦١ستة الأخرة جمادى ق الصادر عشر الرابع انحلي 
ه. ١٣٦١ستة رحب ق الصادر عثر الخامس انحلد 

.ال صفحة وسبعن سست ل الرد هذا جاء وقد 
ماهو دائما سرعا يعد الذي أن سلتوت المسخ مقال إله يرمي ما وخلاصة 

والعبادات.الأخلاق، وأصول العقائد، من الرسول. شخصيات إل يرمع 
بشؤعفليس - القاصي أو القي أو الإمام شخصية إر يربع مما ذلك عدا وما 
لمببه العمل يترك وأن بالاجتهاد، يتأثر أن يمكن مؤقت هوشيع وإنما دائم، 

منالأسثاب.ص

.١ ٤ ٦ - ١ ٤ ٤ ص وآثاره حياته حستن الخضر محمد انظر - ١ 
. ١٢٦٠.الكاملةالأعمال \.اظرموسوعة 

٢٠ ٢ ^,،٨ النيئين. وخام الله رسول محمل انظر - ٣ 
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الثورالقال ذلك أحضرت » : الرد ذلك مقدمة ق :؛فلا؛مح الخضر محمد الشيخ يقول 
فمافيه، قيل مما الدهن حالي قراءة وقرأته الرسول( وشخصيات )المجرة عنوان تحت 
نحتها:لما قالت آراء علمؤأ وأطلت وجهين، ذي قالب ق صيغت جمل لأقض أن لثن 

العهد؟.غيرهدا أوعهدا الوادي، غيرهدا واديا الاراء هده وجدت أما 
ياضاف.لما مناقشا يعدل، لما ناقدا يالقلم وأمكن 
يبدوليما مناقشة ي لنمي اخترتها الض الطردقة - تعال الله بتوفتق - وسأسلك 

القدق والقارئ لأسيرأنا بأعيانها؛ القال كاتب عبارات فأنقل يالمناقشة؛ جدير أنه 
\العلم(( أو الحق أظلم ولا المقال، صاحب أظلم ولا جنب، إر جنبا 

به.وعد النحوالذي على المقال نقد ي جه شؤع ثم 
الشيحالمجير الأساذ أن القراء رريذكر : ه الشرباصي أحمد الدكتور يقول 

)الرسالة(محلة أعداد بحص ق كتب الإسلامية الشؤمة كلية وكيل شلتوت محمود 
عليهأهاحت مذاهب فيه ذهب الرسول( وشخصيات )المجرة ت عنوانه مقالا 

المقالهذا ق أن الحضر الأستاذ ورأى العربية، الأسنار مصروبعض ل المسلمين 

لمفعل؟ ماذا أفتدري عليه، كون اليصح ولا محض، حتلآ هو ما الأراء من 
عجلةق مثله بمقال شلتوت الأستاذ مقالة على يرد ولم يغضب، ولم يثر، 

وجمعالخير، العالم دراسة فدرسه القال، ْوصوع على أنل بل وتسرع؛ 
العامرالمالئ مكتبه إل جلس نم ، أخهلاء من فيه ما على والشواهد الدلائل 

المجرةمقالة )نقد القيم كتابه وكتب جمعيته، دار ل العفليمة يمكتته 
فرزواالذين فعلى صفحة، تسعين على ينيد فيما وطبعه الرسول( وشخصيات 

.١YYA_»_U1-الرجع 



ر*ي1ماههسمداسواحياته القيخ اص؛ الباب ؛!!

الذيالكتاب هذا قراءة على بحرصوا أن بهات سمعوا أو شلتوت، الشيح مقالة 
حتىالدعوة، ق والحكمة انحادلة، ق والعفة القد، ق الإنصاف على مثلا يعد 

٢#.يسمعواكلامأن بعد الحق لمم يت؛يرن  ١
العددالإسلام لواء محلة ق نثر وقد : المي. مولد مقال على ملأحفنات ٢- ٥

ه.١٣٧٤الثاني ١لص١درفيرييع الثامنة، المة من الثامن 
جؤيدةل نثر عبدالرازق لعلي مقال على رد وهو صفحات، ثمان ق ؤيقع 
.٢٢١الني« ا)مولد محوانه: الأحبار 

المولد،ذكرى ق وقصيدنان السوي، المقام تحية قصيدة وهي ت قصائد أريع - ٦٢ 
،.الحجازل ق مشاهداتى وقصيدة؛ 

النيي؛ن(.وحام اش رسول )محمد كتاب مته تص ما فهذاهويجمل 
\iyUy<{o/Tالصفحات ي يقع الكتاب وهذا الرحال: تراحم الخاص: 

الكاملة.الأعمال موسوعة من 

الأثرهذا اق : مقلءمته ق وقال الحسيني، الرضا علي الأستاذ وسماه جمعه وقد 
الخضرمحمد العلامة الأكبر الإمام كب ما صممنا الرجال( )تراجم سميتاه: الذي 

الإسلامية()المداية يجلي ق ونشر الإسلام، أعلام مقالات من حسين 
الإسلامية.الوادي ق محاصرات من ألقاه أوما الإسلام( نور )و 

ومناراالمسالم، والموامحلن للحاكم قدوة تكون أن التراجم: هذه من والمدق 
ء0

والعادة.العزة ملؤها حياة يتشل من لكل وهديا 

.YA-؛YAr»_الإصلاح ا.اظررّاتل 
 Y . ٢٦\لأذالكاملةانئلرموّوءة .\YnA  ١.

sywAy'w/r.*ا.انفلرالرجعالمابق 



و«ؤدمات4ته حط •مداسو: اميخ اس: الباب 

ذلكق واعتمدنا التاريخي، التسلسل وفق الكتاب هذا ي الأبحاث ربا وقد 
انحاصرة.أوإلقاء ا،لقال، نثر تاؤيح إر النظر دون الولادة، تواؤيخ 
وجامع)تونس كتاب ق نشرت قيمة تراجم ثمة أن التنؤيه من بد ولا 

.١الكتاب(( هدا ق نثبتها لم التونسياأن الأعلام تراجم وهي النيتونة( 
حيثالكاملة، الموسوعة صمن يخرج أن قبل مستقلا الكتاب هذا خرج ولقد 
وعشؤينوأريعة مائة ق يقع كتاب ق الخسيتي الرضا علي الأستاذ أحرجه 

.٢١٩٧٢آبممأاه_ عام التعاونية المطبعة وٍلبعفي صفحة، 
:التالية الموضوعات على الكتاب هذا احتوى وقد 

نينعلي ٣- نصير. بن موسى ٢- عتمان. خلافة من ناحية ق نظرة ١- 
قنفلرة ٦- عبدالعزيزؤ بن عمر حياة ق نظرة ٥- ونبي. ١^١^، محمد ٤- العابدين• 

الأمؤيةالدولة تأت ، وكيفقؤيس، صقر ٧- أنس• بن ماللئ، الإمام حياة 
الأشعري.الحسن أبي حياة من صفحة ٩- )السنن(. وكتابه أبوداود ٨- بالأندلس. 

ابنبكر أبو ١- ٢ الغزالي،• الإسلام حجة ١- ١ الخرجاني- الخسن أبو القاض - ٠١ 
باثاص.تيمور أحمد - ١٣الحربيّ 

قيقع الكتاب وهاوا ومكان؛ رمان لكل صالحة الإسلامية الثريعة السادس- 
الكاملة.الأعمال، موسوعة من صفحة وسّع^ن مائت؛ن 

الشريعة،ومقاصد الفقه، وأصول( الدين، أصول، ق مباحث، على وبحتوي، 
ومحوذللئ،.البيع، والتحذيرمن والفتاوى، العملية، والأحكام 

.ص؟ الرحال، تراحم انظر - ١ 
.مآ.اظرسباساتةاطن



رأاؤرفاهه ٥٥سداسداحيااامخ ^ ١١٢١ااب،د، 

الخامعي الدين أصول بكلية التخصص محم ي محاصرات ق ألقي وبعضها 
محلفة.إسلامية وجمعيات نوال أوق الأزهر، 

الإسلامية(.و)المداية الإسلام( )نور محيي، نشرق وبعضها 

)١لشريعةاّم نحت المياحث هذه الحسيني الرضا علي الأستاذ جمع وقد 
والذيالكتاب، هذا من الأول وهوالبحت ومكان( زمان لكل صالحة الإسلامية 

الإصلاح(.)رسائل كتاب من الثاك الخرء الأكبرمن المم بجمع كان 
عاموذلك صفحة، وعشن واتمن مائت؛ن ق يقع مستقل كتاب ل وحرج 

تبحثأن إر حاجة ررق ؛ - الخضر الشيخ قال كما - هي الكتاب هذا ومثاحث 
ؤيتقثلالدليل، شته حث الرأي يعتمد بجديد، يفتآن ولا لقديم، يتعصب لا بفكر 

ّصدق٠ إر النقد يسلمها أن بعد بالرواية ؤيئق حكمة، بجانبه لاحت متى الحكم 
التالية:الرسائل على بجتوي الكتاب وهذا 

الإسلاميةالضعة مدارك ٢. ومكان ^ن لكل صالحة الإسلامية الترمة ١- 

حفثلق وأثره البخاري صحيح - ٤ الإسلامية اJشعة ق النسخ ٣- وسياستها 

.ص'؟ ومكان زمان لكل صالخة الإسلامية الشريعة انظر - ١ 
،مقاصد I باب الحضرق الشيخ كتبه ما أعظم من الإسلامية( ١لشريعة )مدارك الرسالة هذه - ٢ 

الدرمةتلامذة )جمعية نادي ي ، بواتمرحياته ل ألفاها محاصرة وهي ، الشرعية والسياسة ، والأصول 
ه.١  ١٣٣ الثانية /جمادى ١ ٨ السبت يوم بتونس الصادقية( 

الخزائنز التونسية البدر محلة ونشرتها الحسين، بن الكي محمد أخته مقة على الأو.ر للمرة مفردة وطبعت 
)الشريعةكتاب صمن الحيثي الرصا عالي الأستاذ وحلبعها ه، ١ ٣ ٤ ٠ ستة عثر الثاني الجلد من والعاشر الثامن 

الثالثةاسة فات،وسماعدة سفلة صا 
متاحوعلى ، ووصعية سماوية الشراح وكون ، اكضع حكمة على فيها تكلم وقد ؛اةاه-إ؟؟ام، عام 

والأمراء.والفقهاء ، الفقهاء وطيقات وانتشارها، ، الذاهب واختلاف ، الإسلامية الشريعة 







و«ورف1دهحياص سداهضو: اهخ اكاب!_؟ 

وزارةمن يدعون بالقاهرة الإذاعة دار ق محاصرة وهى الإسراف؛ مضار ٨- 

انحليمن والثاني الأول الخزء الإسلامية( )المداية محلة ق ونشرت الاجتماعية، الشؤون 

عشر•الرابع 
الإسلامية()المداية محلة ي نشرت ومحي ا-إئير: على والخاْلفة العقل تعاون ٩- 

عشررمالرابع انحلي من والرابع الثالث الخزان 
الإذاعةدار ي ألقاها محاصرة وهي الإسلام: ي الأغنياء على الفقراء حقوق - ٠١ 

الإسلامية()المداية محلة ق ونشرت الاجتماعية، الشزون وزارة من بدعوة الصرية 

عشر.الراح انحلد من والسادس الخامس الخزء 
والثامنالسائس الخزان الإسلامية، المداية محلة الإسلام: ؤ، الخلقي السمو - ١١ 

عشر.الساح انحلد من 
ونشرتالإسلامية، المداية جمعية نادي ق محاصرة وهى السنة؛ وأهل المعتزلة - ١ ٢ 

والثامنوالسابع، والسادس، والخامس، الرابع، الأجزاء الإسلامية( )المداية لة حمق 
عشر.الثامن انحلد من 

الخزءالإسلامية( )المداية محلة نشرق ومحي الإسلام: نفلر ق ين الخناحتلاط . ١٣
عشر.الثالث انحلي من السادس 

وهماوالاجتماعية: الدينية الناحية من وجدي ميد الأستاذ أراء نقد - ١٤
الخميساء مبالقاهرة الإسلامية المداية جمعية يدار ألقست الأول ابىصرة محاصرتان: 

نورالإسلام.العاشرنحلة انحلد من الأول الخزء ق ونثرت ، ٥١٣٥٠سنة 
منالتاسع الخزء ق ونشرت الإسلامية، المداية جمعية نادي ق الثانية وانحاصرة 

الإسلأمية(ل^.)المداية نحلة الراح انحلد 

.\يا.ا'¥\/ا أ/ا الكاملأ الأسال اظر.وّوءة . ١ 
. ١٨٨س؛/•انظررجع . ٢ 





١٣١و*وأرفاههسداسرأحياص اميخ اص، الباب 

سنةبدمشق التعاونية بالهلبعة الخزء هذا محلبع الرضا علي الأستاذ أعاد وقد 
.٢١١ومكان( زuن لكل صالحة الإسلامية )الضعة اسمه جاعلا م، ١  ٩٧١

الكتاب.^ا عن الحال.يث مر وقد 

كتابمحلح أعادت السعودية العربية المذكة ق اليمام ق الإصلاح دار أن كما 
وستمنوأينع ماسعن ق الأول انحلي جاء وقد محليين، ق كاملا الإصلاح رسائل 

صفحة.وأررع^ن وسع ماسعن ق الثاني وانحلد صفحة، 
قالخامس انحلد ق الإصلاح رسائل كتاب جاء الحديدة الموسوعة طعة وق 
وصبجثا، أو مقالة وثلاثين ثلاث على واحتوى ، ًفحةلأ، وثمانعن ونح ماممن 

كايلي:
أسبابمفاسده، طاك، أسبابه، الإلحاد؛ Y_ الصادقة ومذلاهرها المروءة ١- 

٦-الشجاعة ه_ السكرات ق كلمة  ٠٤الثغاء مفاسد ق T_ ، علأجهلظهوره، 
٩-الممة عفلمة A_ الأمم سيادة ق وأثرها الضيم إباءة ٧- الإسلام ق المساواة 

قالأمانة - ١ ٢ الإخلاص فضيلة  ٠١١اللهجة صدق ١- ٠ الحديثة والمدنية الإسلام 
العلماء. ١٥الأدبي الإنصاف . ١٤الإسلام ق العادل ١^١٥ . ١٣العلم 

صدق-  ١٨الأمة سعادة أصول . ١٧الإسلام ق الفاصلة المدنية . ١٦والإصلاح 
قوأثرها الشجاعة ٢- ٠ والصاخ الحقائق على الغيرة - ١٩الإرادة قوة أو العزيمة 

ا-اظرمجعالاضبم^
 Y . الكاملة الأعمال اظر.وّوئ.
أساب- مفاسده - طٍائعه - أسبابه )الإلحاد- عنوانه ( مستقل كتيب ل الهالة هذه خرجت - ٣ 

،ط-ا الكؤيت، تيمية، ابن مكتبة الشيياني، إبراهيم محمدين الشيخ وتعليق تقديم ءعلاجه( ظهوره 
.٢١٩٨٦ا'«إاه.



و«أؤمم1تعحياته اسر؛ | U،Mاثمقيح <_؛ الياب ١٣٢

عنالانحراف - ٢٣والاستقامة الدئء . ٢٢العلم ي ابة كير ٢- ١ الأمم عفلمة 
سماحة-  ٢٥المياسة عن الدين فصل ضلالة - ٢٤دوال ، آثاره علله، الدين؛ 

-٢٨والمداهة المداراة - ٢٧واكواصع العزة - ٢٦غيراسن معاملة ي الإسلام 
علة- ٣١والعزلة الاجتماع - ٣٠للأجانب انمن الممحاكاة - ٢٩بالحيوان الرفق 

الصراحةتكون مض - ٣٣والموز العلم ف الموء - ٣٢الزؤام عن الشبان إعراض 

ب؟

منالموصؤع على يأتي ثري بحث الخوانات هذه من عنوان كل ومحت 
،استشهاد وحسن ، عرض وجمال ، بيان وروعة ، لفظ وجازة ْع ، أطرافه 

الطؤيلة.اليحوث عزكثيرمن ليغتي إنه حتى 
الحهادممرات من ررممرة الكتاب:هذا عن الحسيني الرضا علي الأستاذ يقول 
الإصلاح(.)رسائل الكتاب هذا والثاقكان الهلؤيل العلمي 
بحسنوختله والعمل، الوقت الكثيرمن الخضرحبن محمد الإمام فيه بذل 

عبارته،وسلاسة اؤللاعه، وسعة تحقيقه، ودقة مادته، وغزارة أسلمؤبه، 
منمموجز صغ بياته، قائم كتاب ق مقال كل كأن حتى وتبيانه، بيانه ؤبلاغة 

الحياة.فللمات ق به ستضاء ومثلهكمصياح صفحات، ق الكلمات 
الثقافةورجال والأدباء الفقهاء لدى وشهرة خاصة مكانة القيم الأثر لمذا 

أهممن أنه على والمراجمر المصائر ق إليه يشار ما وكثيرا القلم، وأصحاب 
،١١الاجتماعية((.والأحوال الشرعية الإمام مقالات تضمنت الش الكتب 

ص٢الإصلاح سائل ر- 



١٣٣ءي،مو«ورةاماساواالأوو؛امغس،اسر؛ 

أمهاتمن وهو  ١١ت الكتاب هذا عن ظقه الشرياصى أحمد الدكتور ؤيقول 
عقيدته،يصحح أن يؤيد لم مكل على نحب الش الحديثة الإسلامية الكتب 

وثلاث((.١مثنى يقرأها أن حقيقته، على دينه يعرف وأن 
الخضرالأستاذ بها ينين كان الش الممتعة المقالات من محموعة إنه  ١١قال:أن إل 

الإسلامية(.)المداية محلتته جيد 

فتقرأوالاجتماع، الأخلاق ائل معن يتحدث الكتاب من الأول والحرء 
رسوله،وسنة الله بكتاب المؤيد والحديث الحزل، والكلام ، الفصل، القول، فته 

الدراسةق فيجيد أهميتها، لما أبحائا يتناول وتراه الصالح، السلف وأقوال 
والإصلاح،العلماء عن؛ حديثه مثل والحكم، والأستنتاج والعرض، 
قوالتعاون بالحيوان، والرفق والاستقامة، والدهاء الأدبي، والإنصاف 
\وغيرذلك(( والفنون، العلوم ي والسوغ الإسلام، 

تناول١١الإصلاح: رسائل كتاب عن هه مصعلفى عبدالفتاح الأستاذ وقال 
بحثاوبحثها وثيقا، اتصالا الإنسان بحياة تتصل الني الحيؤية المسائل من كثيرا قيه 

انحددينحنوح فها اومساع السايق\ن، لاراء غرمتتعميمب متعلقا 
المرسلين،سد وسنة الله وكنناب الشن، بتور مستثضيئا فها سار وإتحا 

لرسالتثه،إخلاصه صدق على دالة البيان، آيات من آية البحوث فجاءت 
غايتنه.نجاح سبيل ق الثه على معتمدا بدعوته، وإممائه 

الإصلاح('-رسائل 
.الإصلأحصأخ(آرسائل -٢ 



ر«ياف1ئممحياته سدامفم، القيخ الأول؛ الباب ١٣٤

ولكنالكتب، فيها تولف رسالة موصؤع الكتاب من مقال كل يكون ؤيكاد 
البيانوبلاغة الأسلوب، وحن العبارة، سلاسة من له هثأ للأستاذ افه توفيق 

والأدلة،بالأسانيد مدعم فيه، يكتب ما هونبدة مقال ق إلماحه على أقدره ما 
مقالمن تتهي، ولا سيله، إل داعيا فيه، ما تصدق حتى قراءته من همأ فلا 

ياإيه«.رأاالدي المقال تبدأ حتى 
بابه؛ق كتب ما أعفلم من الكتاب هذا ؤيعد ت الإصلاح إر الدعوة التاسع؛ 

الله،إل بالدعوة حياته بوؤير مند الخضر الشيح اهتم قلقل ذلك؛ ق غرو ولا 
والأدواءالعلل إر مسها انحاصرات؛ وألقى ' المقالات فكتب امحتبمع؛ ؤإصلاح 

مراقيإل بها والصعود إصلاحها، كيفية إل موجها انحتمعات، منها تعانى الش 
الفلاح.
)الدعوةعنوانها خاصة رسالة تأليفث الشأن ذلك ق به قام ما أعظم من وكان 

نفقةعلى تونس ي الرسمية بالمهلثعة - ٠١٣٢٨سنة محلبعت وقد الإصلاح( إر 
الحجممن صفحة وأريح^ن إحدى ي وجاءت الحسين، بن العروسي محمد شقيقه 

الصغير.

ومكتبتها؛السلفية، المهلبعة بعناية ، ٠١٣٤٦ستة القاهرة ق طعها أعيد ثم 
عليهاألحل أن بعد وذلك الصغير، الحجم من صفحة وثمانير٧ ثلاث ق هجاء 

٢٢١والفصول.الفقرات، بعض ل وتنقيحا التبؤيب، ي تحؤيرا 
تيلي كما وهي عشرعنوانا ثلاثة على تحتوي الرسالة وهذ>ه 

السابقالرجع ١. 
,١٧١صن وآثاره حياته حس؛ن الخضر محمل انظر - ٢ 



١٣٥و«ؤلف1ههسداسواحياه القيخ اس؛ الباب 

٤-الدعوة إو ايادرة ٣- الإسلام نقلو ي الدعوة ٢- الدعوة إل الحاجة ١- 
٧-الدعوة ق الإخلاص ٦- بالدعوة؟ يقوم الذي من ٥- الدعوة على التعاضد 

عنكون الل الإذن — ١٠الدعوة سياسة ٩— الدعوة أدب ٨— الدعوة هلرق 
يدعىما - ١ ٣ الدعوة عن الكون 'آثار - ١ ٢ الدعوة إهمال علل - ١ ١ الدعوة 

٢١١.إصلاحه إر 
٠يحثت فقال تأليفه من غرضه الكتاب هذا مقدمة ق الحضر الشيخ ( jruوقد 
سميتؤحتى خمول، ق بها وقعدت الإسلامية، الأمم لبت الض الُلل عن الكتاب 

شتى.أسيايا بجثهم نتيجة ق ؤيوردون ' الغاسمة اللهلة بهذه المبية الدول عليها 
هذهتهاون إر يرُثع منها الحق السبب وحدت الأسباب، هذه تدبرت إذا وأتت 

عليها.بالقيام إليهم عهدت الش المشروعات من أيديهم ونكث ، ١^،*^ بتعاليم الأمم 
وجوهمن - القرل إليه أرشد ما على إقثالبم وقلة هممهم، ضعف ق والحلة 
وعدمبالحق، التواصي ق تقصيرهم هي إنما - والعزة المتعة ووسائل الإصلاح 

والإرشاد.الدعوة ءلريقة على زعمائهم استقامة 
إلالدعوة مثرؤع ق البحث إر يجره القلم برأس وأخذ الممة، استثار ما هذا 

.؛(( زمامه الن4 بتأييد وبملك ، حملاكافية وآدابه حقائقه من يبسط لحله الإصلاح؛ 
محورةالكتاب هدا ق المزلف أنلهر ر)وقد الكتاب؛ ا هاو عن مواعده محمد الأستاذ يقول 

المدايةإر لإصلاحها عليها التأثير وكيفية والجماعات، الأفراد ية نففهم على كيره 
ويجلونه.صاحبه ؤيكبرون خاصا، اهتماما يولونه الإسلام علمهاء جعل مما والرشاد' 

.ص! الإصلاح \,نخمب\و - ١ 
آ'_الاوءوةإلالإصلأحصهؤ



ءي1هسعدامتم، امخ اس! اكاب ١٣٦

تالرسالأ هذه مطالعة يعد مصر علماء أحد المكاوي عبدالفتاح الشيخ له قال وقد 
الدعامات،حير هي دعامة للإرشاد يزل ولم أنصارا، يعدم لم الإسلام أن )علمت 

بلبك، التونسية الحاصرة تهنئة إلا عني يولا  ٠٠٠•ددت ف ودعوت فبر؛همنت، قلت 
،١١الشرقية(((.بل الارقية، الأقطار 
إليهاوصم كتاب، ق الرسالة هده الحسيني الرضا علي، الأستاذ أحرج وقد 
والنيالخضر، الشيخ عمه 'أثار من وحدها الي والبحوث ' المقالات من محموعة 

)الدعوةالأول الكتاب باسم الكتاب ذلك سمى وقد الدعوة، حول محملها- تدور-ل 
كماصفحة عشرة وتسع مائتعن ي وحاء الحسينية، الدار ق وطعه ، الإصلاح( إر 
٠٣١٩٩٠♦ا؛اه_ عام الثالثة لطبعة اق 

،.صفحة١ وّبعين مائت؛ن ق فجاء الكاملة؛ الأعمال بموسوعة ألحقه ثم 
الأستاذإضافات دون مرات عدة الإصلاح( إر )الدعوة رسالة حرجت وقد هدا 

تحقيقاه  ٤١٤عام الؤياحض ق ١لشريما دار طبعتها حيث الحسيني؛ الرصا علي، 
الخازمي•إبراهم وضح 
حسنعالي الشيخ بتعليق ، ٥١٤١٧عام الؤياض ق الراية دار طعتها كما 

ضوءعلى الإصلاح إر )الدعوة هكذا عنده فجاء العنوان ق زاد غيرأنه عبدالحميد، 
الأمة(.وعبرتاؤج والسنة الكتاب 

عمهتراث من وحدها التي الموضوعات من الرضا علي الأستاذ أضافه ما أما 
الث:حذهوماض؛

انحتمعإصلاح ي الدين أثر - ١ 

١٠ صّآب وآثاره حياته حسإأوا الخضر محمد - ١ 
 Y . اظرالوسوعةYori.YYlo/o .



I١٣٧ الابالآول)اهخساسماءي1مو«>اف1ص 
الإصلاحإر الدعوة نحاح ق اللغة أدب أثر ٢- 
الدعوقوعظمة الأمة رقي على دليل الدعوة ■مئة ٣- 
الاجتماعيالإصلاح أصول ٤- 
بحق؟الواعظ هو من ه_ 

والعلمالإسلام ٦- 

والشابالديتية ^٠^ ٧٣١١- 

 _A الحكومةمدارس ق الديني التعليم

وأولوالأمرالعلماء ٩- 

الأمناُتفلام على والأمة الدولة تعاون - ٠١ 
المسالم؟هوالشاب من - ١ ١ 
الناهضونالشباب أيها محمد. ثياب إر - ١ ٢ 

العالمإصلاح الإسلامj ّآا_مقاصد 
ذلكوعوامل العالم ق الإسلام انمشار - ١ ٤ 
الأمورُعفلائم الشباب نهوض - ١ ٥ 
بالأخلاقيؤمن جيل - ١ ٦ 

اللهسبيل ق بالموت واستهانتهم العلماء لشجاعة أعلى مثل - ١٧
الأمراءؤإماف العلماء شجاعة - ١٨

سلاحهممن ونموذج محارُوالأديان - ١ ٩ 
الاجتماعيةوحياتهم العلماء - ٢ ٠ 

الإسلام(.)نور و الإسلامية( )المداية محلي ل متشورة المقالات وهذه 



و،أؤأاف1ت4حياته سدالمحضو؛ أالقيخ اص الباب ١٣٨

)١(.الديني باسم انماية . ٢١
انمينى)آ(.انماةباسم  ٠٢٢
)المدايةلخمعية رئيسا بصمته الإمام رفعها الي الثلاث الذكران محمؤع وهما 

قالدينية والميية ، بالتعليم العناية طلب ي الصؤية الحكومة إر الإسلامية( 
الإسلأمية(لم)المداية »ه'آاهفيمحالة عام اكمية،ونثرت المدارس 

عاممرة أول مقرئة طعن وقد خاصة، رسالة وهي • الشرف مناهج . ٢١٠
الرابعةالطبعة ومنها مرات، عدة طبعها الرصا عليي الأستاذ أعاد ثم .، ٠١٣٣١

صفحة.وثماقن اصن ي للكتاب الحسينية الدار ق م ١  ٠٩٩٣ ه ١ ٤ ١ ٣ 
الكاملة،الأعمال موسوعة ق الإصلاح( إل )الدعوة كتاب إل أصافها ثم 

صفحةوخمين إحدى ي فجاءت 

عنوانه،ق هوغؤيب إذ الخضر؛ الشيح صنفه ما وأبلخ أعجب من الكتاب وهدا 
وفييابه،وفيأسلويه.

الوجوهأجمل من وأنه ومناهجه، الشرف، معنى أهمية عن فيه تحدت وقد 
اجتتاءإر يباكر وأعرما وأسرارها، ، الأشياء حقائق عن الباحث فيها ينظر الش 

مضمارها.ق ؤيسابق الاجتماعية، حياته ق يدرج أن قبل معرفته 
أنغتر ٌن باع، كل فبماوبا  ٠٠اللأن، بالأمر ليس الوصؤع هذا ق الخوض أن ؤمحن، 

،.١ واتاع« العبارة تحؤيرj إل يفتقررسوخها 
الإسلام.نفلر ق واعتباره الأمم، عادات ق الشرف أوضاع ؤيين 

. ytvA.yrrr/oالكاملة الأعمال انذلرموّوءة . ١ 
.٢٥٣١ MVUانفلرالموسوعة)!. ٢ 
.٢ ١ صء الإصلاح إل الدعرة انثلر . ٣ 



١٣٩ر4ؤمم1صسداسواحهاتٌ االقيخ الآُو الباب 

،العاقالة والقوة الإنسان، وسرق فيه، والتفاضل ، الشرف مفهوم وأوضح 
ودلائل، الاستطاعة ومنية ، الإرادة وفضيلة النفس، وأدب العلم، وفضيلة 
الشرف.

وتفاوتالنفوس، وطباغ الأجت٠اع، أسرار ق عالية تحؤيرات ذلك ومحلل 
ذلكإر وما والرذائل، الفضائل ؛ jruوالتمييز الولايات، أؤياب وسيرة العقول، 

الإنسانية.والتجارب والواغ، والعقل، الثرع، بأدلة المدعمة النفيسة الباحث من 
أنهْع الشيخ، آثار تناولوا ممن الكتاب هذا لدراسة تعرض من محي أن وقل 

وأسراره.جماله، عن والكشف والتحليل، جديربالدراسة، كتاب 
وطبعهجمعه ما هوأول الكتاب وهذا وتاؤتفهات الميية ق دراسات العاشر؛ 

ولمعلي، الأستاذ تسمية فهومن الخضر؛ الشيح لعمه الحسيني الرضا علي الأستاذ 
بدللثا.الخضر السمح مه ل

ومحاضرات.ورسائل، هو؛بمموعةكتب، ؤإمما 

هداعرصر عند ذلك بيان سيأتي كما - خاصة كتب ق بعضها نشر أن سق وقد 
الكتاب-.

يشقلا وفارس أئمتها، من فهوإمام اللغة، الخضرق الشيخ يكتب غروأن ولا 
قوذلك القرآن، لغة إر خاصا اهتماما وجه الذي وهو علومها، شتى ل غبار له 

ودعاثابتة، أبوابا للغة أفرد حيث تحؤيرها، ترأس أو أصدرها، الش انحلأت 
والأدب.اللغة رجال فيها للكتابة 

ثياباوألبسها المتأخرة، العصور ق اللغة أساليب عن الغبار نقص ممن وهو 
رائقة.جديدة 



سبالأودااهخسطااسر؛يهومسص

محمعق جاد مؤسس وعضو بدمشق، الصبي العلمي ا؛بممع ؤ، عضو وهوكذلك 
القاهرة-ق الميية اللغة محمع - الضيية للغة الأول فواد 

ا.أ صفحة وسع؛ن وتسع ماممن ق وجاء رسائل، تسع على الكتاب هذا احتوى وقد هذا 
تثارالش والمثكلأت اللنة، قضايا من الرسائلكثمأ هذه الخضري الشخ عاخ ولقد 
وحزالةوالقوة، والؤبعل، والتحليل، بالعمق، -كعادته- ذلك ق كتابته وتميزت حولما، 

وجوهه.كافة من بالبحث و١لإلام البعيدة، ايياني على والغوص الأسلوب، 
الحديث.العصر ق ماكتب أحن الشأن هذا ق كتاباته تكون وتكاد 

ير:كما فهي الكتاب هذا احتوس الض الرسائل أما 
إقامتهفترة إبان ١^١^ قام عندما تبدأ الكتاب سا وقصة العربية؛ اللغة ق القياس - ١ 

الاّهلانيةالمدرسة ق وذلك النحو، ق هشام لأبن اللبيب( لٌغنى كتاب بتيريس بدمشق 
فقال.مهاالميية، اللغة ق بالقياس تتعلق الني الاراء كثيرمن سواد لديه فاجتمع بدمشق، 

فاقترحالسورية؛ بالبلاد إقامته حلال العالماء أصدقائه بحضر مع وناقشها تلاميذه، إل 
أنبدمشق اللغوي انحمع عضو البيطار بهجة محمد الشيح تلميذه ومنهم بعضهم عليه 

ؤيع؛نالهم، الموصؤع هذا معرفة على الصبية قراء يساعد كتاب ق الأراء هذه بجمع 
،١ فيه. والتعمق درّه من المنيد على اللغة بقضايا الهتم.؛ن 

النارمحلة ق تباعا نشره ثم القياس، ق بحتا وكب الطلب، لمذا الشيخ فاستجاب 
عاموذلك صفحة، وءشرين مائة بجوتم، خاص كتاب ذ أصدره ثم ، ١٩٢٣سنة 

القاهرة.؛؛؛ق اللفية المطبعة بنشره وعي ،  ١٣٥٣

•٣-؛ وتايبجياص الميتة ف، انخلردراسات - ١ 
؟ ٢٨٤الكاملأا"/'اأه1االأصال اننلرمم.ئ . ٢ 
•لألأ١ ص وآثاره حياته حستي الخضر محمل انظر - ٣ 
•١ و١ صزو وتاربجها المعية ل ودراسات ، ١ -٨٧ لألأ١ ص وآثاره حياته حس؛را الخضر محمد انظر - ٤ 



!؛؛و4ؤكاد4حياتأه سداسر) القيح الأول) الباب 
الميية(اللغة ق )دراسات كتاب صمن الحسي الرضا علي الأستاذ طعه وأعاد 

عام؟لأمامدارالقح ومكتة اسس، نشرءص الذي 
،٢١٩٩٤عام للكتاب، الحسينية الدار ونشرته مفردا، طعه وأعاد 

صفحة.وخمين وخمس مائة ق وحاء 

وأؤبعمائة ق وحاء للأمام، الكاملة الأعمال موسوعة صمن أحيرا طع ثم 
.الموسوعة من صفحة عشرة 

المكونةالعلماء كبار هيئة إر - ذلك، بعال - قدمه الذي ه هونفالحث، وهذا 
قعضوا بعدها وأصبح بالإحماع، الحث، اللجنة محقيلتر المتحنيرن، اة قمن 

اللبانعبدامحيد الشيح اللجنة رئيس فيه وقال ، ٣١٩٥٠منة العلماء كبار هيئة 
.١حجاج(( ق معه نقفإ ، فكيفله؛ ساحل لا بجر هدا رر ت المشهورة كلمته هقه 

وبجؤيراتنفية، أبجاثا حوي فقد بابه، ي كتب ما أعظم من الكتاب وهذا 
غيره.ل محتمعة توحد أن قل عالية 

ايرنهاومالعؤيية اللغة فضل ق مقدمة ؛ أبجاُث، من الكتاب ذللئ، تضمنه ومما 
jاللغة -أثير - اللغة ق الفكر -اثير الاغة. نشأة أمجل - اللنة - المدنية للعلوم 
عهدق اللغة - تموت لا الميية اللغة - لغة؟ ي البشر اتحاد ممكن هل - الفكر 

قالقياس إر الحاجة - الصبية اللغة فضل - اللغة j الإسلام أثير - الخاهلية 
القياس.أنوح اللغة. 
عصره.j العلماء ص امتحانا لأنت الش النية الأبجايث، من غيرذلك، إل 

.ه0آ\ه1\ آ•/• اللكطة الآءع1ل انذلر.وّوءة . ١ 
االأزهرصا'ا،رحاب 3، وأحاديث ،  ٣٧٣٧/١٥الأبق الرجع اظر . ٢ 





١٤٣حياتير4ؤلف1هاسو؛ > U،Mاساادهيخ الباب 

دافهاأصق أودع ة لغ

اهيبمرسىض،طيته

علىا نهرمبانيهمن اض ف

ابمينبنك الت_اريخ ال قاس

اعرأوشمممح خحليب من 

يقول:أن إو 
الهديذ الد عقد قة لغ

امنوالهى علسج ينلم أو 

مسإن اء لوفؤمي لشب—ا 

اإحيائهق ه الوجاهيموا ف

دلوأبهى الهدى ة-وانين من 

فلألىالبعرليستتنحم،ر

منهمرسيل العرب فصحاء 

أومضرؤيس قارض أنجيت 

(١)المخرأذيال يسحب مقلق 

(٢)' شرالبكل ا يكلومذمة 

ؤرسأرقى ي التننيل م هكل

برالكإحدى أتى العهد نكث 

■(٢)انتشنضان ا معقد وتلاقوا 

الينةمحع إر الإمام قدمه بجث وهو ت اللغة ل بالحديث الأستثهاد - ٣
،٥١٣٥٥شعبان ق الصادر انحمع محلة من الثالث الخزء ي ونشر الملية 
والصادر العاشر انحلد من الثالث الخزء الإسلامية( )البداية محلة j ونثر 

ه.١٣٥٦شعبان

اللغؤي؛نعند الحيل حولما ؤلآل قضية حلاله من عاخ قيم بجث وهو 
اللغة.ق النبوي بالحديث الأستثهاد حجية وهي والنحاة، 

العقيدة.ق مصادره على الكلام عند عنه الحديث وسيأتي 

٠١١١ص الخياة خواطر - ١ 
البشر.رب يكازها الصحيح؛ ولعل ، الأصل ل هكذا ٢- 
.١ صررتماآُ وياربخها الصيية ق ودراسات ، ١ ١ صن؛ الحياة خواطر ٣- 



إال؛ابالأووأايقيجسداهفم؟حياته إ  ١٤٤
إبراهيمالأستاذ لؤلفه النحو( )احياء لكتاب نقد وهو النحو؛ علم موصؤع ٤- 

ه. ١٣٥٧وصفر انحرم ق الخائران والثامن السابع الخزان المداية، محلة مصطفى، 
محلةق ونثر الميية( اللغة )محمع ق الإمام ألقاه لغوي وهوبحث • التضمتن - ٥ 

.٥١٣٥٣القعدة المابع انحلي من الخامس الخزء الإسلامية( )المداية 
الطبيالزتمر إر الإمام قدمه بحث وهو • الألوان مصطلحات وصع تيسير ٦— 

لتمثيلانتدابه ياسبة  ٥١٣٥٨سنة الحجة ذي ق القاهرة ق المعقد الثالث العربي 

والثامنالخايع الخزان الإسلامية( رالمداية محلة ق ونشر الزتمر، 3، اللغوي انجهع 
ه.١٣٥٩وصفر انحرم ق الخائران عشر، الثاني انحلد من 

وغيرمنها للتصرف والقابل الألوان، أسماء عن فيه تحدث شف وهوبحث 
معانيهاق المراعى والأسماء ألوان، من الركبة الأشياء هيثات أسماء وعن القابل' 

الألوان.إيجاد وأسماء لون، 
ومساعدةمفرداتها، بغزارة تسع اللغة أن إل فيه انتهى بملحص البحث حتم ثم 
الألوانل١ا.إر العائدة المصطلحات من إليه يحتاج ما صرفهاكن أصول 
قدمصوهوبحث ٠• الميية البلاد ق وتوحيدها الطبية الممهللحات وصع طرق ٧- 

انحمعمندوب بصفته ١،  ٩٣٩سنة القاهرة ق المعقد العربي الطبي المزممر إر الإمام 
عشرالحائي انحلد من الثامن الخزء الإسلامية( محلة)المداية ونشري اللغوي، 

.٥١٣٥٨صفر الخائري 

محمدالإمام من ملاحظات وهو ت علتها النحووالرد قواعد تبسيهل حول - ٨ 
وقدوالبلاغة، والخرف، النحو، تسسيرقواعد ي النفلر لختة ٥^^ على الحصر 

١.٢٣٧  ٦٨ص وتاربجها الصبية j دراسات نفلر ا- 



,اقو«ز|ف،تعحياته سمداسر؛ االقيخ اس الباب 
-عشر الحائي انحلي من والثالث الثاني الخزان الإسلامية( محلة)المداية نشرق 

ه. ١٣٥٧ورمضان عبان شق 

رسيلةق الإمام نشره وهوبحث ماع؛ العلى تأنيثه يتوقف بما الإمظع ٩- 
الثانيانحلي من ىدس الحزء الإسلامية( )المداية محلة ق ونشر مطوعة، 

عشرالثالث انحلي من الأول والخزء ، ٥١٣٥٨الحجة ذي 3، الصادر عشر 
٥١٣٥٩رجب الصادرق 

الأستاذجمعها بحثا عشر ائتي على وبحوي اللغة٠ ل دراسات، عشر؛ الحادي 
وتاريخها(.العريية ق لكتاب،)دراسات متممة وهي الحسيني، الرضا علي 

منصفحة وحمسان واثتتعث مائة ق اللغة( ق )دراسات كتاب،جاء وقد 

التالية:ارسام على واشتمل الموّوعةلى، 
محمعمحلة ق نشر وهوبحثا ت الصبية اللغة حياة ق وأثرهما والقل انجاز ١- 

.٢١٩٣٤)أكتور( الأول تضن الأول، الحزء القاهرة، العربيةفي اللغة 
يجمعيجلة ل نشر وهوبحثا • فته طعن ومن اللغة علماء من وثق من ٢- 

.٢١٩٦٠عشرعام الثاني الحزء القاهرة، ق الميية اللغة 
اللغةيجمع إل الإمام قدمها مذكرة العمرت هذا ق الميية اللهجات ٣- 

محلةمن عشر الثالث، انحلد من الثامن الحزء ق ونثرت القاهرة، ق العربية 

الإسلامية(؛)البمداية 

. ٢٩.؛ XtAص السابق رجع انظر - ١ 
. ٢٩٩٤_٢٨٤٣/٦الكاملأ الأعمال انظرموسوعة - ٢ 



اوعؤافام حياته سداسر! اثمقيخ ^؛ ١٢١اتحاب ر  ١٤٦
3،الميتة اللغة جمع ل الإمام طرحه بحث ت بعض عن الحروف بعض نيابة - ٤ 

محلة)المدايةمن الساح انحلي من والساح السادس الحزأين ي ونشر القاهرة، 
الإسلامية(.

منالتاسع الحرء الإسلام( محلة)نور ي نشر ت الميية اللغة 3، الأمثال - ٥ 
الراح.انحلل 

محمعمؤتمر إر الإمام قدمه اقتراح • فعلاء بصيغة العاقل غير جمع وصف ٦- 
المدايةنحلة العشرين انحالل. ص التاسع الخرء ي ونشر القاهرة، 3( العربية اللغة 

الإسلامتة.

التاسعة،لوتمرة الحلق الإمام ألقاه وهوبحث ت المعاجم ي المصدر اسم ٧- 
إحالتهعلى الموافقة وحصلت ، ٣١٩٥٠يناير ١ ٨ القاهرة ق الميتة اللغة يجمع 

الهميية(اللغة رمحع يجلة من الثامن ابزء ف، ونشر الأصول' لحنة إر 
١١٣١٩٥٥.،

3(بعضها ورد لغؤية مادة تكملة لما، والاحتجاج انحمع، قرارات شرح ٨- 
مايوالثاني الحزء الحرغية، اللغة محلة)محمم 3، نشر وقل •قيتها؛ ترد ولم المعجمات 

٢١٩٣٠.

الإسلامية(محلة)المداية ق نشر • اللغة مس 3( الإصلاح بعض اقتراح نقد ٩- 
عشر.الادس انحلد من والعاشر التاسع الحزان 
رالميالةيجلة ق وهومتشور الت،حن.يرأ ص.لإيغة 3( جديدين إعرابس نقد -  ١٠

عثر.الراح انحلد من التاسع الخزء الإسلامية( 

.٦ صاللغة j انظردريت . ١ 



!؛؛_و4ؤثفاو4ص اسواحط  lUfMاالقيخ الآُو الباب 
اللغةمن العامية اللغة موقف عن القدم البحث على ملأ-حظات - ١١

قعضوا بمقته بالقاهرة العريتة اللغة محمع إر الإمام قدمها وقد ت الفصحى 
والثالث،والثاني، الأول، الأجزاء الإسلامية( )المداية محلة ق ونشرت انحمع، 
والضن•الخاد-ى انحلد ْن والرابع 

لابنقصيدة على تشتمل وهى • السماع طؤيق من الونثة الألفاظ - ١ ٢ 
تأنيث،علامة فيها تكون غيرأن من العرب كلام من الونثة الأسماء ل الحاجب 

/العاشرأ انحلد من الخامس الحرء الإسلامية( )المداية محلة نشرق وقد 

مائةق يقع وهوكتاب أدبية؛ ودراسات السي، الشعر ق الخيال عشر؛ الثاني 
ا.للأ٠ام١ الكاملة الأعمال موسوعة من صفحة وتسعان وسع 

وهومنه، الأول البحث باسم وسمي مباحث، سعة يضم الكتاب وهدا 
ق)الخيال الكتاب عنوان فأصبح العنوان، ل ونيد ، الميي، الشص ل )الخيال 

أدبية(.ودراسات التمييي، الشعر 
الاسمالمؤلف سماه وقد مستقل، كتاب عنوان هى الأور والتسمية 

قليل.بعد عنه الحديث وسيأتي العربي( الشعر ق )الخيال 
وصحمن فهي أدبية— ودراسات العربي، عر الق —الخيال الأحمق التسمية أما 
الأكرالعلامةررللأمام •' مقدمته ي يقول الذي الحسبي الرصا علمي الأستاذ اكاشر 
فيهاتناول بلح، قلم من اث-بية نفحات - عليه الله رضوان - حين الخضر محمد 

العربي.الأدب صرح عليها يقوم أساسية، مواضع الأدب عالم من 

.١ ٥ ص□بق الرجع انظر . ١ 
. ٣٢ ٠٣. ٣٠• U/Uالكاملة الأصال انظرمو,ّوءة . ٢ 



و،افلماوهحياته اسر؛ س4او ااتقيخ اس الباب 

فنونمحلف ق الإمام وضعها الي الأدبية الدراسات صممنا الكتاب هدا وق 
والأقدموالأطول الأول البحث عنوان هو العربي( الشعر ق )الخيال ت والعنوان الأدب، 

وقدصغيرة، برسالة طبع ند الضبي الشعر ق الخيال بحث وأن ميما لا الكتاب، دا هق 
الثيخظ؛مح.حياة مند والعالم الأدب رجالات لدى الرسالة هده عرفت 

محالةق كتبه ما منها: الأدب، ق ومحاصرات مقالات جمعنا هدا الخيال بحث، وإل 

منفترة ضفرها رأس وقد الضيف، الأزهر عن نمير كانت اش الإسلام( )نور 
محالةق نشرت ومقالات الإسلامية، المداية جمعية ق محاصرات ومنها: الزمن، 

القاهرة.ق بمدرها الشك١ن الإسلامية( )المداية 

^١١.( الكتاب هدا ق الأدبي ا،لؤلف تراث لجمع وفقنا قد نكون أن أل نوالنه 
يلي:كما وهي ثمانية، فهي الكتاب هدا صمها التي البحوث أما 

صفحةوست؛ن، عان ق ؤيقع والأطول الأول البححا وهو العرُي؛ الشعر ق الخيال - ١ 
•١٠٢١٧٠٣^من 

لصاحبهونقضي الشعر، فيرتفع بعد أما # هدا: كتابه مقا.مة ق الخضر الشيح يقول 
حدقوقد بديع، ومعنى محكم، بناء من بجرز ما بمقدار همره على والتقوى بالراعة 
وحسنمنزلتها، ^^١ ايياني بها تملك التي الوجوه إل أنْلارهم الأدب فلاسفة 
ديباجتها.وصفاء نسجها، متانة الألفاظ منها أوتأحد طلعتها، 

وهيالتختتل' صناعة العني؛ جهة إل فتها النظر يرجع الني الفنون أجمل وْن 
منهيشتكى لا أملؤبا متحريا الصحائف هده ق عنه للثحث، القلم جردت الذي الغرصى 

القارئضلآولأقصرا«\؛

ص"آأدية ودراساُت، العريي الشم ف، الخيال انظر - ١ 
.٣ •  UU.Y•٠ ١ U/• الكاملة الأعمال موسومة انظر - ٢ 
٤١الميي، الثم ق الخيال - ٣  ٠٢٠ •



و«ؤ|فاتهسداسراحياص امخ اص؛ الهاب 

فلمالفلاث، أولئك عن صل مما الفن هذا أن أدعي ررولأ م: قال أن إو 
فاصل؛ؤييان ثاقب، بفكر يوسوه فلم مراسه؛ عليهم أوصعب مكانه، على يعرجوا 

وكثفواؤلراممه، ق توغلوا حتى ثهلره وجوهم ولوا قد البلاغة علماء من كتما فان 
حقائقه.عن النقاب 

وتمييزمعانيه، نقد ي ذوقا وأسلمهم الغامضة، الكه مق نفوذا أبعدهم ومن 
،البلاغة( )أسرار كتابي؛ صاحب الخرجاني عبدالقاهر الإمام ت رديتها من جيدها 

الأعجاز(.و)دلائل 

بقدرفأستخلص شتى، فنون ي المبولة مباحثه إل أعود أن سوى لي كان وما 
أسبابها.من ثمطع ما ُان وأنك لبابها، الخال به تمح ما 

أوخلاله، أبث أو بناصيته، أعقد أن دون مقالمم أحكى - افه شاء إن - تحيني ولا 
؛؛ ٠ # هادئة كانت روحا فيه تنفخ أو قشيبا' ثؤبا ه تلبحملا ردفه ق أصع 

ه. ١٣٤٠شعبان ق الكتاب ذلك تأليف من الشيخ ولقدمغ 
تالتالية المباحث على الشيح مقدمة بعد احتوى وقد 

مننؤيد ماذا . الفلاسفة ■sX التخييل - البلاغة علماء عند التخييل - لشعر ا -

التحضيريالتخييل - العاني؟ تداعي j الأفكار تختلف لماذا العاني. تداعي - التخييل؟ 
بماذا- الخيال جودة أسباب - والتخييل المعنى حال - الخيال فنون - الإبداض لتخيل ا- 

خاتمة-- الميال أطوار - التخيل من الغرض - التخيل ق التفاضل - التخيل؟ يفضل 
متحدثامحمدكرو القاسم أبو الأستاذ يقول بابه، ق ألف ما أعقلم من الكتاب وهل.ا 

فملله كان والمقارنة التحليل على القائم الأدبي البحث محال ٠وق • الكتاب هدا عن 
ومستقل.كامل بشكل وخاصة ومبكر، طنف موصؤع إل المق 

•٤-٠ ص المثي الشص ذ لخيال ا- 



حياتهسداسر: القيخ الأيوأ الباب 

العرب(عند الشعري )الخيال كتابه ق الثابي القاسم أبو الشهير صاحبنا وحتى 
.إليه(( ذهب مما أوبجاريه يقلده، لم وإن خْلاه، مترسما متأخراعنه، كان 

الشيخرركان تاليفهت وصيب الكتاب هذا عن متحديا مواعده محمد الأستاذ ؤيقول 
١^^<.يجامع تعلمه مند البلاقة بعلم الاهتمام الخضرشديد محمد 

الأميرلابن السائر( رالمل عن دروسه فكانت العهد؛ نثس ق بتدؤيه قام وقد 
العه،..لدلك التلاميد مقصد 

عبدالقاهرللشيخ الإعجاز( )دلائل و البلأفة( )أسرار كتابي بتدرس قام كما 
بدمشق.السلطانية بالمدرّة الخرحانى 

محاضراتهق جليا ذلك ففلهر الشهير؛ العالم هدا بتذلريات التأثر شديد تأثر وقد 
والأدبية.اللغؤية ومجوثه 

قالهما على يجثه ق ؤيعتمد الشعري، بالحيال الرجل يهتم أن غرابة فلا ولمذا 
،ل . « البلاغة( )أسرار صاحب وخاصة القدماء 

وعنايةنفقة على الرحمانية بالمهلبعة العربي( الشعر ي )الخيال كتاب طع ولقد 
يجلةق تباعا نشره قد صاحبه وكان ه-، ١٣٤٠عام شحبان ق دمشق ق العريية المكتبة 

مر--كما ضمنه ثم ، ٣١٣١ ٩٧٢نة الحسبي الرضا علي الأناذ طبعه أعاد ثم النار، 
للأط،.الكاملة الأعمال موسوعة 

 _Y العربيةاللغة )جمع يجلة ق منثور بحث وهو الأدباء؛ نفلر ق البدع الشعر
.٣١٩٥٩عشرعام الحادي الخزء بالقاهرة( 

٠١٠٤الفكرصأهل من غنة بأقلأم الخضرح—؛ث محمد الإمام - ١ 
.١ ٧ -٤ ١ ص٢٧٠ وآثاره حياته حستن الخضر محمد - ٢
.١٧٤ص وآثاره حياته حسنت الحضر محمد انظر - ٣ 



_w_ر،>)غ1تعسداثغضواصانع امو؛اثخ اس 

ليراعتالشعراء ؤإدراك ، اليالناء عند والشعر الشعر، حقيقة على فيه تكلم وقد 
الشعر.وآثار ، الخلغاء عند الشعر وبراعة والشعر، والعلماء الشعر، 

محاصرةوهو ت الشريفة العوامحلف وإثارة القس، عن الترؤيح ق الشعر أثر ٣- 
منالثالث الخرء ق ونشرت ا/ا//ههّآاه ١ الثلأيء يوم بالقاهرة لإذاعة اق 

محالة)المدايةالإسلامية(.الخاسع، انحلي 
،بالقاهرة الإسملامية المداية يجمحية ألقيت محاصرة وهو الشعرت نقد من نموذج ٤— 

-،٠١٣٤٩رمضان الأول، انحلد ق التامع العدد الإسلام( )نور محلة ق ونشرت 
العنوي.والنقد اللففلي، والنقد النقد، ووجوه تمهيد، على واشتمل 

محلةق للأمام محاصرة وهو ت الأيؤبية الدولة عهد ق الممري الشعر - ٥ 
محلة)المدايةالخاّع، انحلد من السائس الخزء ل ونثرت القاهرة، ي الإذاعة 

-.٠١٣٥٥الإسلأمة(لعام 

الخزءالإسلامية( )المداية محلة نشرق وقد ت ثابت بن حان شعر ي نفلرة ٦- 

عثر.الخالي انحلد من عشر الحادي 
والمديح،والنخر، الشعر، ق حسان مكانة سمو عن الحديث تصمن وقد 

١،١١٥دعرق والحكمة والنسيب، ، والمجاء 
الشبانحمعية نادي ي الشيح ألقاها محاصرة وهي ت العرب، عند الخهلابة ^١- 

وثلأينثمان ق وطعت، ه،  ١٣٤ه/اا/اُ الأؤبيياء اء مبالقاهرة الملم؛ن 

٤٩ الحديين ق )الفتح( محلة ق ونشرت العام، نفس ق السلفية يالمهلبعة صفحة 
وهبمنماما"؛ماه.

ؤ؟ TYUYص أدية ودرس الميي الشعر j الخيال نظر ا .



سداسواحي1و4و«ؤلف1تهاضخ الباب!_؛ 

قفجاءت الكاملة، الأعمال موسوعة الحسي الرضا علي الأستاذ ضمنها وقد 
صفحةعشرة ثماني 

بفنالخضر الشيخ اهتمام عن ناتحة وهي بابها' ق ألف ما أبيع من انحاضرة وهده 
منوعامل والابدلع، العظمة مظاهر من مظهر - نظرْ ي - لأنها شبابه؛ منذ الخطابة 
الأملاح.صا.ل 

وخاصةعدة، مناسبات ق البالغ التأثير لخطيه فكان ومارسها؛ لما، ثظر الذي وهو 
النيتونةجامع تلاميد طالب عندما أو ، ٢١٩١٠سة اشتونية( )الخمعية اسيس محي 

وتْلويره.التعاليم بإصلاح 

والثلغاءالأدباء ومحي اياطقة، محي الخهلابة لماهية انحاضرة هذه ق تعرض ولقد 
•والشرف والزعامة السيادة وسائل من وسيلة يامحبارها لديهم وقيمتها العرب، 
ؤإعطاءوتعلمها، ارتقائها، وأسباب وأطوارها، ، تأثير عن تحدث كما 

حالمرتقع بمكان والقيام الخطابة، ق والإشارة ، الإلهاء وحن حقها، الحروف 
فيها.والارتحال الخaiاية، ق والإرتاج الأaiابة، 
الشهيرةانحاضرة تلك ق له تعرض ما هوخلاصة فهذا 

وقدالإسلامية، المداية جمعية ق ألقاهما محاضرتان وهما البلاغة؛ علم نشأة ٨- 
والثانيعشر، واuدي العاشر، الأجزاء j الإسلامية( محلة)المداية ق الأوو نشرت 

ه.١٣٤٨لعام الأول انحلي من عشر 
المدايةمحلة الثاني. انحلد من والثالث الثاني الخزائن ق قشرت الثانية انحاصرة وأما 

الأسلامية

.اللك،اةما/'\أ ص اظرصّوءة . ١ 
.١  ٤٧-١ ٤ ٦ ص وآثاره حياته الخضرحساأن اننلرمحمد - ٢ 
ا_ا<0 ١ ٤ ١ ص أدية ودراسات العرُي الشعر j الخيال اننلر . ٣ 



ll Lu١٥٣و«ؤرف1دعسداسواحياته امخ اص( ؛

حستيالخضر محمل الشخ شعر وهوديوان الحياة؛ خواطر ديوان؛ عشر؛ الثالث 
عندمر كما - صباه الشعرمتذ تذوق قد جة<!قئه فالشيخ قصائده، معظم فيه جمع الذي 

بتونىثم نقطة ببلده حياته عن الحديث 

طلبإر انقطع ثم عشرة، الثانية تتجاوز لم وسنه الشعر نقلم حاول وقد 
التفلم.صناعة ق زهد حتى للأدب ارتياحه على له ارتياحه وتغلب العلم، 

الفذة.شاءريته على تدل قهخ ماضية صفحات مرق ولقد 
الإسلأم.أا؛لخدمة والعمل العلم، إو همته صرف الشرقية لأد J١إر ول!نممل 

ماأن أرى كنت أولأنتي الشعر، نقلم على انالي ولقلة * ديوانه؛ مقدمة ل ظك يقول 
غيرالخام إل تونس من رحلت عندما منه يمحيتى لم يه بمتففل لأن أهلا ليس منه أنفلمه 

رحلني،•ق استمعمتها كتب ق مبعثره وحدتها أوقذرات Jذ١كرتي، علقت قذرات 
القربحةاصرف ان ١يرين ولكنى عمركاسدة، سوق وللشعرفها دمشق زلت 

أستطع.يقدرما الإسلامية للقضية العمل أوق العلمي، لبحث اق 
منهوفن ت وأقول العنان، لما فأرخي شعرأ، أقول أن إر مسي نزعت وربما 

حلقية،ناحية به أطرق شعرا سئما ولا سلوة، فيه وللنفس الحميل، الأدب فنون 
أشألكر لا معنى صورة أودعه أو اللءنية، الحالة إصلاح العامال^ن يه أشارك أو 

التشة.أو الشعرية النثات من طالعته فيما محته 
إليهيهلمح ما إر فيها ارتقت قد القريص صناعة وكانت مصر هبطت ثم 

متناولل ليس أجوده ؛ يومئن■ وقلت التطم، ق زها-ا فازددت العبقري؛ الشاعر 
همض.عنه تتسامى وعيرالأحول قربحش، 

•١ صزآخ وآثاره حياته حستن الخضر محمد انظر - ١ 



و«ز1ف1ههءي1تع سداسر< امخ اص! اساب 

الكلاممن ثوأ فألمها راحة؛ فيها أبض أوقات ز العاني من صور لي خطرت وربما 
الموزون،.

حتىللناس، وأخرجه نظمته، ما أجمع أن يوم ق بمثاطرى يلمم »ولم تال: أن إر 
عالمإر وأصدره المتفرقة، أوراقه من أجمعه أن الفضلاء إخواني من طائفة علي اقترح 
كلامهو وقلت: اقتراحهم، تقبلت أن إلا وسعتي فما متالية، صفحات ل الأدب 

فيهيرى فقد - رشيق أومعنى أنيق، لفظ من يروقه ما الأديب فيه بجد لم إن موزون، 
مصائرمتعددة.من يتعرفها أن يهمه أشياء المؤرخ 

بعضهوصممت، المذكرات، بعض أواحتوته الصحف، بعض ق ماممشر إل وعمدت 

نظمإر دعت الض الماسة على ومنيها العجم، حروف على له مرتا بعضه، إل 
اسم:عليه فأطلقوا جمعه، علي اقترحوا من على عرصت ثم الممطعة، أو القصياJة 
الحياة(®.)خواطر ولقبوهب: ديوان، 

التجارعلي محمر سمخ الؤعليه وعلق ه،  ١٣٦٦سنة مره أول الديوان هدا طح ولقد 
الملقية.المطبعة بنشره وعنيت العؤيية، اللغة بكلية الأستاذ 

طبعة،من أكثر وطبعه الحسي، الرضا علي الأّتاد عليه وعلق ثشنه، أعاق. نم 
ه.١ ٤ ١ ٠ عام آخرها ولعل 
صفحة،وحمستي وتسع مائت؛ث ل وجاء الكاملة، الأعمال موسوعة صمن طلمنه نم 

ومقهلعة١قصيدة وتمن وتسع مائة على واشتمل 
أومحوها•المنة، أو الثلاثة، أو الثتن محوي التي المقطعات من الديوان هذا وأغلب 

جدا.قليلة الديوان ق الهلؤيلة والقصائد 

الحياة»_U.ا.خواطر 



١٥٥ورزلف1تهماص سداسر: القيخ اس: الياب 

،الأصدقاء وتهنثة العرب، ولغة وتاريخه، الإسلام، تمجيد حول شعره أغراض وتدور 
والشيوخ.والأحباب، الأقارب ورثاء 

والوصف،والسياسية، الوطنية والقضايا ، الإخوانياُت، شعره ذ تناول كما 

والاجتماعيات.والوحدانيات، 

قآرائه من جملة وصمتها والصديق، الصداقة موصؤع ق القمائل. من كثيا نظم كما 
أصدقائه،بعض حمال إل وتعرض يعتؤيها، وما وفضائلها، وأهميتها، الصداقة، 

أحمدالحميم وصديقه عاشور، بن الهلماهر محمد العلامة عمره كمديق بهم التينة وصلاته 
وغيرهما.باشا تيمور 

محها.للبعد الألم ؤإظهار توص، إل الحمن ديوانه أودع حيث السليب؛ وطنه ينس ولم 
حلالهمن فدم شعره؛ نيران من شواظا عليه لصب الأّتعمار، باله عن ينب ولم 

الغاشمة.المتئدة وسياستهم المتء٠رين، 
بها.وطالب الحق، مفهومها وسن بالحرية، ديوانه ف، تغنى ولطالما 

انحامد.وغيرهامن والتقى والممة، والعزة، والإيثار، ' الصدق ق نظم كما 

ونحوها.والياء والملق، كالكدب، المرذولة الأخلاق كشرمن ذم إل تعرض يا 
منها.د.يوانه حلا فقد الملق ومديح والغزل، ، المجاء أما 

،^١^ ١٥ق قاله ما يولع لم ولكنه حياته، مهللع ق الأجاء ق القصائل. رعهس قال وربما 
بلأءرضءنذلك.اا؛

نتيجةتونس؛ ق كان  Liالامتحان ق سعواإرإمحفناهله الذين ١لفل١ر٠ شيوخ ل قوله عنه أءرءس ويا - ١ 
العلميةالكماءة مقاييس على يعتانمرن لا الشيوخ جعلت الش الخاصة و١اليول، الشخصية، العوامل وجودبعض 

سويمحا؛الء-تي قول زف بالشيخ ءاأدى 
رامممتاؤ(ل اتام Cji-fضالتوي، امسمحت، ارة اأنذللهاتيك ا عجب
اؤ(رالنجد با لأءيحركهآ مثل تمت، ل)الممياؤآ وانام

الجامعنغئارة ميثة وهمامن النيتونة، شيوخ كار من )النجار( والشيح الشيخ)القمار( بها ؤيعتي 
٠-٢٥ ٥ صى١ وآثاره حياته حسعن الخضر محمد انقلر الأعثلم١ 



ر|>لف1تهسداسوأحياه القيخ ؛ ١^ الباب ج|

وتميزوالحكمة، التأمل، عر شعره وانْلوى الاجتماعية، الأعراض تناول أنه كما 
البك.وقوة الأسر، وشدة والفخامة، بالخزالة، 

هو_فيأدبية إضافة كونه عر نيادة الحياة( )خواطر ديوان فان حال كل وعلى 
التارعئية،المعهليات كثيرمن على التعرف ق الباحث تفيد مهمة وثيقة ه- نفالوقت 

غيرهؤبال الإمام، هذا بال تشغل الض والسياسية والاجتماعية، الثقافية، والنءلريات 
وقضاياه.الإسلامي العالم يشوون والهتماز^ له، المعا والثقف،ن العلماء من 

الفنهذا إجادته ومدى الشعرية، صاحبه قيمة الديوان هذا حلال من يت؛يرث كما 

الثرية.لا،ق أحاد كما المضمون حيث ومن الإطار، حيث من الأدبي 
ذكره:مضى مما شيئا تؤيد التي وأبياته مقعلوعاته لبعض إيراد يلي وفيما 

الشيخأستاذه مداعبا تونس ي قالما وقد ، بها( )رفقا بعنوان مقهلوعة ق قال ١- 
:بالفلباء التضحية حكم إل فيه لعرض درس بعد بوحاجسا سالم 

مرحىر٢'درت-ع اء والظبفنمها ي يبغايضالذ ؤة وجق د م
أصحيعيد ق كالخروفا رعها -يحد أن بوهم ه ظبيصادها 

اوذبحصرعا لث، ترنوإليوهي ا ئوهصهولا ا بهرفقا ت،: قل
اجرحد الجيي تخط أن حدة ا وفيهترصي أظن ا م

بالبشرطفصُجأسماءوهي عين ا أذكوتنا هعيئها عنهحل 

والعزلة(:)الصداقة عنوانها مقعلوعة ق وقال ٢- 
والبعدالقرب، على فيصفولي نقيا الصفا على يجيي كاناء أخا أؤيد 

,ص٠٩١واثاره حياته الخضرحسميروا انظرمحمد - ١ 
الصيد.والقنص: الصيدة، والحالة; للوحش، مرتع وحرة; - ٢ 
,٦  ٩٠.٥ ص الحياة حواٍلر - ٣ 



مانعر،أزلغات4الباباصاالقيخسداثغضر: 

دالنشي الغ ييالأ وأوصث 

عمدبلا المديق ا يأتيهلواذع 

الودمن حلى قلب خلفه ومن 

(١)

ناقداالقوم ق المكر يخفي وأرسيت 

عنفيه تغاضيت ود ق ضير فلا 

ساذقالسانا لاقى وكم اد فع

وحديبص أعيش واي عن لفثست الهدى عن للنضال ائتياحي ولولا 

مستثضي قالما وقد تأبينه( حيرمن للميت )الدعاء عنوانها ضلوعة ق وقال ٣- 
معانيمن معنى صمتها وق -، ٠١٣٦٨سنة الأخر يتيع ق بالقاهرة الأول فواد 

موته.بعد لصاحبه الصاحب يقدمه فهوحيرما للمسن؛ وهوالدعاء ألا ، الوفاء 
:يةولظفمح شعر؛ من المعنى هذا ق قيل ما أجمل من المقطوعة وهذه 

الشمروهوحنينال قمت إذا اعر شصحابك ق هل تسائلني 

موتشبعد لي مم لا لها: فقلت 

امرئعن فتيلا الشمريانمني وما 
هوىمن فمالي بالرحمي أحظ ؤإن 

يال تقاعلاتي ففعولى مخل 

ساحدفدعوة تابيس''ُ شنت ؤإن 

تكونكيف أحراي أرى أن سوى 

ينمهزاء والجزاء ح ي يلاق

أ؛منثادم^يس وأه^^اء سواط 

ؤونشتراب الفيق لهم اس أن

حنينُ''ُالضلؤع اء أحنين با له

كالرص(:)القالب عنوانها: قصيدة ق وقال - ٤ 
المكريم،نيهامخنس الصالحات ق به فكرتجول مى مسك ئخل لا 

انرراقيهوم همه عليدارت رشد على بدريوما لم إن والقلب 

.UA.UUص الحياة ا-خوا> 
اكاءضالمت.'ل-اكأبتي:

"ل-خوا>الح؛اةصأ'ا'آ_ه'آآ.



اامخس،اسر:ءياهوملفام__

يرديهااثملحن فإن اثملعام من خاؤية وهي ئدزها إن الرحى مثل 

قوله:ذلك ومن قصائده، صمنكثيرمن شاردة أبيات وله 

(١)

فتىمن احمل عيناي ابصرت وما 

وقوله؛
ديايهتثم صمان الخؤإذا 

.٢١)واتالخلق الله ام مقاف يخ

٢١)برغالحق عن البحث نة س

مدرذؤق ي سعدان السك حى علان ليناح تفنكا ا م

اسحمنروسيم رؤوض زهضص نظرالاعشى ي واستوي 

ته ١  ١٣٣ عام مرة لأول دمشق ات\بي بق القطار دخل عندما وقوله 
ارتسحبهوالنا القطاربتلج 

سفرق ندليه ا معجائب ومن 

ارواتهات جنق رائين با م

رْ(اربالنان للجنادون يقوم ق

هاطفلق ت أملأم رب ول

وقوله؛
—اغاياته ق ياء الأشه ونفاس

١١)يحدوالعيسافقام اللوك همم 

٧١)نفيساأصبت إن اءك رمفاحمد 

.خواطرالخ؛اتصا،"ا(آ.>؛(ا١
.٤٨ص الجناة خواطر  ٠٢
.٩٧ص الجناة خواطر  ٠٣

خواطرالهياةصزآ٩.ّ ٤ 
.١ ٠ _A الحياة خواطر ٠ ٥ 

ا'سخواطرالح؛اةصياا.
.١٢٠ص الحياة خواطر د ٧ 



I١٥٩ وعيلةات4 اهخسداسر{ ؛ JjVlالهاب
بحث،منيي إل تحتاج الش والقطعات بالقصائد حافر؛ فالديوان ؤيالخملة 

وتحليل.ودراسة، 

الشيخروائع أحد الكتاب هذا الخاهلي: الشعر ق مصمماب عشر: الرابع 
مشته،ويجئت فضله، فيها خلهر التي الخالدة وكنه حسثن، الحضر محمد 
العلوم.ق وتفنه عارصته، وقوة 

الهلهميلة ذيول ذات قمة هي إذ تتتهي؛ تكاد ولا بدأ الكتاب هدا وقصة 
الشعر)ي ؤيدكركتابه إلا حجز ؤله يدكر يكاد ولا هذا، يومنا إر تثار تزال 

له.الحضر الشيخ نقض ؤيذكرمعه ، الحاهلي( 
الشعر)ق محاصرات حين هله الدكتور ألقى ححث تبدأ الكتاب هذا وقمة 
تلكجمع ثم المصرية، الحامعة ق الاداب كلية محللاب على الخاهلى( 

ثلاثةعلى وبحتوي صفحة، وثمانحن وثلاث مائة ق يقع كتاب ق انحاصرات 
ه. ١٣٤٤عام وذللك عشرفملأ، وّتة أبواب 

لحياتهم،تمثيله حيث من الحاهلي^ن العرب شعر افلولف فيه بحث وقد 

ليا.والاجتماعية واللغؤية، العقائدية االمفلاهر واضحة صورة وتقديم 
واغتعبرعن لا الخاهلية الأشعار أغلب أن إل حين محله المؤلف انتهى وقد 

واجتماعية.وسياسية، دينية، لأسباب متتحلمة وأنها محتمعهم، 
الشرعية،والحقائق المسلمات، من كثير ق طعى الكتاب هذا تحلل وقد 

والأدبية.والتاريخية، 

الآزعرصهّآأ.رحاب ق ظرأحاديث ن- 



اسالآول،صساصماهوسملفاصع

كثيرعلى احوى كما والتوثيق، والاستشهاد، المنهج، ق حلل على واشتمل 
إلضسممالأبعاخامص.لاااسذة،والاراء ٠ناكاقضات 

العالمق العام الرأي وأهاج مصر، ي يرى صجة الكتاب هذا آثار ولقد 
بالردالإملأمة الأيلمار شتى ى والأدباء والكتاب، العياء، كاوله الإسلام؛ 

مصرق العمومية النيابة إر يلاغات وقدمت نقده، ق كتب والمن والتفنيد، 

مؤلمه.صد 

ذلكصدور صاحب مما الفترة تلك إبان حمل ما بسط ههنا الهم وليس 
الشأن.هن.ا ق وتفصيل إ٠لالة مقام ليس المقام إذ الكتاب؛ 
فلقدالمن.كور؛ الكتاب مجن حجن الخضر محمد الشيخ هوموقف ههنا المقصود وإنما 

لالقاهرة ق السلمية الهلعة ونشرته الخاهلي( الشعر ي كتاب )نقص كتابه يه ألف 
_ايفصلا عمر وستة ، ابوامب رلأرة طى ستمل صفحة وستحن والنتن مائة ، يلأي

٠لالترامسا ١لآرهردة المكتة ٠ طعه أعادت يم حسانس هله اتيعه الن%ي م التقنقو 
الصؤيةالديار مفش قراعة عبدالرحمن للشيخ بمقدمه الكتاب ذلك افتح وقد 

الحقيقةبحارب برح ما الماطل أن إر قيه وأشار الكتاب، ق رأيه أبدى الذي 
الضئيلة.وثبهاته المعلولة، بسيوفه الإسلامية 

بكتبالتأمين من نفر إليها يدفعه اليوم جولة إل اليوم عاد اوقد نال؛ أن إل 
وأسملع، قرائنا أنفلار من فيها ما على مقهلوا المرملن سيله دين معاداة إر الداعن 
أفكارهم،ونتائج قرائحهم، ثمرات هي حديدة بضاعة أنه زاعمن أبنائنا من التللأب 

.١ ٧ ٠ - ١ ٦ ٢ ص وآثاره حياته حجز الحضر انظرمحي - ١ 
Jiij-T .صدرعامهإمآاه_'ا\\'ام



)تءه1د4سداسو< الهاب،اساالسيخ 
الخقائقمن متمن أساس على الشامحة فضائله قامت بتاء تقؤيض _ J،Jمحاولي 

.الصح٠ والأدب الصحيح العلم أهل هذا عملهم من فاستاء الراسخة؛ 
الشصرل عنوانها رسالة الكتب هذه ®ومن فقال؛ حجز محله كتاب إر أشار ثم 

جلالهمحن وحني للإسلام، كيد فيه ما لكل بالتعصب صاحبها عرف الخاهلي( 
و^أله.عظائمه وفضائل 

وهوواحد، وصف بجمعها وأيامحليل مزاعم على الرسالة هذه احتوت وقد 
.بها(( الرسالة a^^_، افتس خاصة لعقيدة والتعصب بالخقائق، الاستخفاف 

العالمحضرة له قاصي K ت فقال عليه وأنتي الخضر، محمد الشيخ رد إر أشار ثم 
الخامععلماء من التونسي حين الخضر محمد اليد االدقق والفهامة انحقق، 
فيهرد ننيها علميا تحليلا الرسالة هذه فحلل بتونس؛ النيتونة وحا0ع بمصر، الأزهر 

ونبهالواصحة، بالأدلة الأباؤليل ودحض أصله، إر به وعاد أهله، إل انتحاله ما 
عنوأبان إليها، يرمي الي الرامي على ودل عليه، الردود الكتاب منامز إل 

\٠ سخفه ومكامن صعقه، موامحلن 
اكن،العلم الخليل العمل بهيا خدم قد إنه ولعمري # ت بقوله كلمته ختم ثم 

•خ؛رُ إل عليه اردود الكتاب شر بها تحول خدمة الرفع والأدب 
البأن ثبين مهمة وثيقة يعد الصؤية الديار منني من الرأي همذا أن يثب ولا 
ولغوي.أدبي أكثرمنه ديتي هوسب حسثن طه على الرد إر الزلف دعا الذ.ي الأول 

التامرة،للتراث، الأزمية الكبة 1 ين حالخمر محعد للضخ الخ_ا،رالي الشعر ق محاب نمص - ١ 

•ص؛د السابق الرجع - ٢ 
•ص؛د السابق الرجع - ٣ 
أد•ص ابق سالالرجع - ٤ 



و«فلماودسداس>احياه اسامداالقيخ 

وسعةلكفاءته، مصر شيوخ أبرز وتقدير العلمية، الخضر الشيخ قيمة تبتن كما 
٠وغيرها. والشري*ة، والأدب، اللغة، ق معارفه 

الراحلص بالحديث لكتابه الخضر الشيح لدم قراعة ■صدالرحمن الشيخ تميفل ؤيعد 
رتلهجطامة وحول إر أشار ثم الشرق، ق والاجتماعية الفكؤية، الخياة بها مرت الش 

كلمةإعلاء سيل ق جهادهم من والغض ورجاله، الإسلام من للنيل المكر( حلية باسم 
١لحقوالرش١د.

شقةوهي ح؛ن، طه كاب نقص ذ انعها اش اكلقة ار القيمة هده ق وتعرض 
لمإنه إذ عبدالرازق؛ لعلي الحكم( وأصول )الإسلام كتاب نقض ضيقة عن قليلا نحتلف 

-كماصدالرازق علي كتاب مع فعل كما الفصول بتلخيص حنن ؤله على رده ق يمم 
٢٢١و،نانثتها. الفقرات ذكر على اضر بل - سيأتي 

كماوأحكيها بحروفها، أنقلها أن يعد إلا فقره أنقد ألا ارتأيت اوقد هذا j( يقول؛ة؛أمح 
مثها.من صدرت 

لبها أنتنا لناقشتها نتعرض ولم ، ملفت حمل على يتوقف البحث موصع كان وإن 
قائمهدا يائنا يكون حتى يه؛ إلا الناقشة فهم يتهيأ لا الذي للمعنى صابمل تلخيص 
٢ا.١ أمره من امتانة وهوعلى البحث ل يدخل أن للقارئ ؤبمتقيم بنمه، 
الأسلوبأوغمزق ينهنه، مقال ق الكتاب لدلك نغمض لا ؤإنا ١٠ذلك؛ بعد يقول نم 

حدنتجاوز ولم نقده، داثره عن نحرج لا أوغمزفانا نهب ق بحاوره وجا-تتا فإن يستعديه؛ 
عليكألمى فهوالل"ي سمعه؛ ل فمجه ملام نمك ل كان فان لمغله؛ مقتضيات عن الباحث 
.١(1 يتدبرون لا قوم حديث نحوامن 

.١ .٣٦ ١ _Y1 وآثار، حنانه حنن الخضر ا-انثلرمحد 
.١ ص٣٦ وآثار، حياته حسبن الخضر انظرمحي - ٢ 

م-مضمحابفياصرالخاشصأ.
صر١لخاض٢.٤١j.نئصمح١ب



١٦١٢و«ؤلفاو4حياته سداسو؛ السيخ  jJjVlالياب 

لاحقاعليه الكلام سيأش ومنهج ، علمي بأسلوب الكتاب نقد ق شؤع ذلك وبعد 
دالر ق منهجه عم*, الخديث عند الثالث الماى ق خصوصا الحث، هدا غضون ء ؤ 

وعدالطوائف، كافة محي والإعجاب والقبول، الرضا، موقع الكتاب هذا وقع ولقد 
شعرق الشك يقضية متهم االهتم^أن وحاصة الخاهلي، الأدب لدارسي مفيدة مهمة وثيقة 

خلالوأدبيه وتاريخية، لغؤية، قؤية حجج من الخضر الشيح قدمه لما الخاهالمن؛ العرب 
منكان ما الكتاب لمدا فكان وامحدال؛ نزاهة، من أيداه وما حين، طه لمحاب نقاشه 

اليارنين.العرب والأدباء ، ^٧ ٠٣٥ايعاالإسلام علمام محي التقديروالكانة 
لقاءاتهإحدى ق عاشور بن الفاصل محمد الشيخ أسرإل حين طه الدكتور إن بل 

حجة((وأشدها الردود أهم من الخضرحسإن محمد الشيخ رد أن رر معه 
الشعرق كتاب )نقض كتاب طبع الحسيني الرصا علي الأستاذ أعاد وقد هذا 

تسهيلاالكتاب؛ تناولما الي ، لليحويفرعية محوانات بوضع فيه وتصرف الخاهالي( 
ذاتها.ا,لادة من متميا يكون أن العنوان انقاء ق وراعى - يقول كما - للقارئ 
-مفشقراعة عبدالرحمن الشيخ مقدمة يخيفا - ذلك على ينبه ولم - ا تمرقكما 
ا،لصرية-.الديار 

مهمةوثيقة أنها كما الخضر، الشيخ ارتضاه مما هي إذ وجودها؛ أهمية ق رس_ا ولا 
الكتاب.ذللئا تاؤيخ من 

♦ا؛اه__»ه؟امفيعام الثالثة طبعته الكتاب ^ا الحسبي الأستاذ طع وقد 
قورد>تا الض والأماكن الأعلام، يتضمن بملحق وأردفه للكتاب، الحسينية الدار 

صفحة.وتحين وئلأيث، مائة ثلأُثا ق فجاء المعجم؛ حروف، صج ورتبها الكتاب، 

•ص؛ السابق الرجع - ١ 



١٦٤  I بالأول>صساصيمُعؤهاه^^I
)ممضكتاب جعل الكاملة الأعمال موسوعة الحسي الرضا علي الأستاذ محلح وئا 
3(فجاء كاملا؛ الثامن انحلد استوعب حث خاص محلي ل الخاهلي( الشص ق كتاب 

صفحةوسعين وثلاث أريعمائة 

منيدوسيأتي الخاهلي( الشعر ل كتاب )نقض لكتاب موجزة حلاصة فهده 
البحث.هدا غضون ل عنه حديث 

وكتابالكتاب هذا ؤبعد الحكم: وأصول الإسلام كتاب نقص عشر: الخاص 
فلقدكانالخضرحسان، محمد الإمام ماكتبه أهم الخاهلي( الشعر ل كتاب )نقض 

محمدالشيخ قيمة إبراز وق المدكورين، الكتابيرث على الرد ق العفليم الدور لمما 

فارتفعتوألبانها، مصر علماء بحن الأول الصف إر به قفزا حيث حسيرن؛ الخضر 
الخندي-توفيق محاهد الدكتور يقول كما فائقة بسرعة ومكانته شهرته 

استعملا لن. الرفض؛ موتما عيدالرازق وعلي حسيرا ٍله كتائي من موقفه كان ولمل. 
تفيدالتي )نقد( كلمة عوض الكتاو؛ن ق جاء انا والإبطال الميم تقيد التي )تقض( كلمة 

القراء،على الكتاب؛ن هدين حْلر لاعتقاده وذللئ، والعيوب، انحامن ب؛ن التمييز 
وضلال.محريقا من فيهما مما التأمر . خاصة منهم والجان _ االال4ان محنيب وضرورة 

،إليه الإثارة مرت فقد الحكم( وأصول الإسلام كتاب )نقض كتاب أما 
٠البحث، هدا أبواب أكثر ل مفصل حديث عنه وسيأتي 

عليفالشيخ يه؛ موجز تتمهفا حلال من فسيكون ههنا عنه الحديث، أما 
وأصول)الإسلام كتاب أصدر الأزهر علماء وأحد ، الشرعي القاضي الرازق عباو 

. ٣٩٩٤. ViAV/Aءكا.اأن ص مملرمّوئ . ١ 
٦ص٦ مض انحتعع ؤإصلاح حساأث الخضر محمد انفلر - ٢ 
.ص١٥١و'اثار، حياته الخضرحستي انثلرمحمد . ٣ 



؛n_و«ؤسدعحياه سداسو! اساالقيخ اكاب 
صمحات،وثلاث مائة ق وحاء -، ٥١٣٤٣سنة رمضان شهر ق وذس الخكم( 

الإسلامق الخلافة موصؤع حول ودار أبواب، وتسعة كتب ثلاثة على واشتمل 
هذاعله يكون أن يبغي وما الإسلامي، العالم ل الحكم بأسلوب الدين وعلاقة 

الحديث.العصر ق الأسلوب 

أنوادعى بملة؛ الإسلامي الدين إو بمن لا الخلافة نثنام أن إر ذهب وتد 
غيرالعهد هذا ل وحوله وأن ، ذللئ، على ينصا لم النبؤية والسنة ^٣ ١١القر'أن 

إسلامية.حكومات، لقيام صرورى 

٢١١عدالرانق• علي الثيح كتاب يدعوإليه ما هوحلاصة فهذا 
كثيرة.ومغالءلات، إشكالات، على بمتوي فالكتناب التفصيل وجه على أما 
فويروالسياسة؛ الحالم، أهل لدى يرى ضجة أثار الكتاب ذللئ، حرج ولما 
كبارهثة من واخرج الأزهر، جامع من صامحه وابعد الأسواق، مجن حجزه 

عاشورق١لهلاهربن محمد كالثيح عليه والرد بنقده العلماء من عدد وقام ' العلماء 
الحكم(.وأصول الإسلام لكتاب علمي )نقد كتابه 

منالنعمة منكري على )النكير ت كتابه ق صري مصهلفى الإسلام وكشيخ 
والأمة(.والخلافة الدين 

؛.٢١الحديث،( العصر ي والخلافة )الإسلام كتابه ق التيس ضياء وكالدكتورمحمد 
كتابهل حسين الخصر محمد الشيح فهو الكتاب لدللئ، تصدى من أعفلم أما 

الحكم(.وأصول الإسلام كتاب )نقض 

,١ ٥ -٢ ١ ٥ ص١ وآثاره حياته محمدالخضر - ١ 
هنشوراتالحكم( وأصول الإسلام ننيمحاب الحديث العصر ي والحلاثأ )الإسلام يتعامه انموان - ٢ 

.٣١٩٧٣.المرالحديث، 



E حياتير1يافاتعسداهضو! اهخ اص؛ الباب

علىواحتوى ، يالقاهرة السلفية بالهلبعة - ٠١٣٤٤ستة الكتاب هذا طيع ومحي 
،أبواب وتسعة ، كتب ثلاثة على واشتمل ، صفحة وحمسان واثتت؛ن مائتين 

عبدالرازق.علي الشيخ استمبمه الذي التقسيم وهونفس 
عامللكتاب الحسينية الدار ي مفردا الحسيني الرضا علي الأستاذ طبعه ثم 

التسهيلأجل من وتعليمات عنوانات يوضع محيه وتصرف ماا؛اه__يه؟ام، 
طبعتهق الكتاب فهرس من العنوانات أحذ حيث - يقول -كما القارئ على 

الأور'"
ثم، صفحة وثلاثين وثلاث مائة ثلاث ق الهلعة هذه ق الكتاب حاء ومحي 

.، وسح ثلاثمائة ق وجاء ، الكاملة الأعمال موسوعة ضمن طبع 
الشيخقدرة له _،؛j( الحكم- وأصول الإسلام كتاب -نقص الكتاب لمذا والدارس 

هذابجعل مما المقنع الدليل وتقديم ، الحجة إقامة على والعقلية ، العالمية الخضر 
الإسلامي.الحكم وشؤون الخلافة قضايا المهتمون إليها يربع علمية وثيقة الكتاب 
الحاضر.يومنا إر تتردد الكتاب هذا أصداء زالت ولا 
-٠الن4 بإذن - القادمة الأبواب ق الكتاب Jرذا ودراسة بيان منيد وسيأتي هذا 

يمهلم الكتناب وهذا ٠ المالة ادرش<ا عن ١لدفاع جبهة عشر؛ السادمن 
الحسينيالرضا علي الأستتاذ جمع هومن وإمما ، ابتداء يؤلفه ولم الحضر، الشيخ 
-الشمالية أمحريقيا عن الدفاع )جبهة لكتاب المقدمة هذه ررق مقدمته: ق قال الذي 

._A للكتاب السنية الدار ط الحكم وأصول الإسلام كتاب تقض انثلر - ١ 
. ٤٣• ا'/ا،ا<ا<م_0 الكاْالة \س اظرْوسوءة . ٢ 
.١ ٦ ١ - ١ ٥ ١ ص وآثاره حياته ح؛ن الخضر محمد - ٣ 



وأؤرمات4ءي1هه سداسو: ااهخ اساد،الأدو 

ارتطتالش للوثائق نخصه الذي ( crw*•الخضر محمد الإمام جهاد من صفحات 
علىالإسلامية( راليداية محلة ؤ؛ نشرت والش ونشاطها، الخبهة بأعمال 

الغربولتاؤيح ؛ ^١٣خدمة جمعها ق أن رأينا متعددة، أجزاء صفحات 
،١١.خاصة* الميي 

بابجاويفيالكتاب هدا ق #نستعرض الكتاب؛ هدا عليه بجتوي ما موصحا قال نم 

بالغرض؛

•توض ي الإمام بها نهض ومحاصرة دعوة أول - الإسلام ل -لمية ا- 
دمق.ق السفاح جمال معتقل ق - 

الإمامفيبرمحا•-جهاد 
الشمالية.أفريةّية جاليات تعاون معية ج- 

الشمالية.أفؤيقية عن الدفاع بهة ج- 
•بورقيبة الجيب والرئيس الحضرححن محما.> لإمام ا- 

الشمالية.أميهية عن الدفاع جبهة ثائق و- 
.بالأستعمار((وتنديده العرُي المغرب قضايا الأزهربتأييد مثيخة ل صربحاته ت- 

،.الكاملةر الأعمال موسوعة من صفحة مائة ق يفع الكتاب وهذا 
الفرقين.هات^ن لضلال كشفت الكتاب وهذا واليهائية: القاديانية عشر: السابع 
يصادرهاكان الض الإسلام( رنور محلة ق الشيح نشرها مقالات وأصله 

الخضر.الشيح قميرها ويرض الأزهر، 

صأّه.الثماليث ومينا عن الدفاع جبهة - ١ 
ءص0 الشعاليث إميقيا عن اك»اع مهة - -٢ 
.<</W' الكاملأ الأصال انظرموسومة . ٣ 



vu اسt_l  القيغJU،M  و«ؤرفاههاسراماه

وبحث-، ٥١٣٥١عام مطبوعة رسالة نشرق أن سبق )القاديانية( بحث أن كما 
الإصلاح.؛١،رسائل كتاب من الأول الطبعة نشرق والبهائية البائية 

الأعمالموسوعة من صفحة سمن ق يقع والثهائية( )القاديانية كتاب ؤإن هدا 
الكاملارآ/

الخضرالشيخ مواجهة عن الحديث عند الكتاب لمدا وتفصيل يسط منيي وستأني 
والقاديانية.والبهائية للثايية 

الحسبيالرضا عالي الأستاذ فيه جمع وهوكتاب الإسلامية: الهداية عثر: الثامن 
الإسلامية(.)المداية محلة ق ينشرها كان الش الخضرومقالاته الشيخ بحوث 

م،١٩٧٦ه_١٣٩٦امحابطءام^فيطا
قفجاء الكاملة الأعمال موموجة صمته ثم صفحة، ؛ن وخموألح مائت؛ن ق فجاء 

صمحة؛ونمهن وثمان مائت؛ن 

قمقالاته فاتحة وهي الخضر الشيح ومقدمة الناشر، مقل.مة على احتوى وقد 
)المدايةالإسلأمة(.محلة 

والسياسة،والأجتماع، الدين، حول تدور كثيرة، مقالأت، على احتوى كما 
والقضاء.والطب، والعلم، والسير، والأخلاق، 

الإسلام(.ي الحرب )'١ت١اب عنوانه بحث الكتاب هدا ق حاء ما وأول 
صفحةل؛أ.وثلأثتي سبع ق ؤيقع 

.\.القاديانةوّص؟أ
الكا.الةا'/ب'"ائأ«أأ.

. ٥٤٨٠٨٤ ٠ ا/ا' ٠ الكادن الأعال انثلر.وّوءة . ٣ 
ىس.\/.أه؛أهه؛.؛.انظرارجع 



اههواءي1مرااؤ'لفامامخسد الباب 

نشرهوقد صفحة، ست؛ي ق يقع خاص، كتيب ق خرج قد البحث وهذا 
اه.٤  ١٣عام للكتاب الدارافٍة ي الحسبي الرصا الأستاذعلي 

أسبابعن والتمهيد الهدمة بعد المؤلف فيه نحدث ءلردف بحث وهو 
الدفاع،وسائل العدوق ومحاكاة عليها، والتيييب لما، والاستعداد الحروب، 

راياتها،ورفع الحرب، ؤإعلأن الحرب، إر يدعون من أسماء وكتابة 
صفوفق والزحف الحماسي، والنشيد بالموعفلة، الخند وتعهد وشعارها، 

وأثرالحرب، ق والإخلاص مواقعه، ي والثبات الدفاع، ق والإقدام مقلمة، 
الحيش،قائد يكون وكتف الحرب، ذ والدهاء الانتصار، ق الاستقامة 

وحكمفيها، والأحترامحى الحرب، ق والتكتم العدو، حال واستكساف 
القائلأوامر وتلقي، بالعدل، ومعاملتهم بالحند والرفق الإسلام، ق الحاّوس 

الدفاع،عن والتخلف للشقاق، الاختلاف وتحامهم، الءلاعة، بجن 
يقاتل،لا من قتل ونحنس، العدو، رسل ومحامله القتال، صفوف من والفرار 
ْنالأسرى وتحليمى الصلح، وعقد البحر، ؤ، والدفاع ، الأسرى، ومعاملة 

البهلولة.وتقدير العدو، أيدي 
والأدبية.والتاريخية، والفقهية، العلمية، بالحوانب ممع البحث وإن هذا 

الإسلامية:المداية عليهاكتاب احتوى الم، الموضوعات عتوانات ومن، 
ؤ،الزوجية حقوق ٣- الإسلام نفلر ؤ، العلب ٢. الإسلام ؤ، العسكرية ١-الروح 

٧-الإسلام j القاصي، صفات ٦- القضاء مكانة ٥- العادل القضاء ٤. الإسلام 
السياسة٩— أسلفه؟ الحس أكنأ ٨— أممها عيم، بن وموسم، الكوفة قاصي، 

السخاء- ١ ٢ الحار حقوق ١- ١ والمعجزات والفلسمة الدين، - ١ ٠ الإسلام ؤ، الرشيدة 



ءي1لممو«زلف1د4اسم! | U،Mاهخ اص: اس 

العصرهذا ق الأمة حالة -  ١٤الأمة سيادة ق وأثره الخلم - ١٣الأمة سيادة ق وأثره 
حسربن سعيد - ١ ٧ للحكم نظام حير ء ١ ٦ السفلى اليد من حير العليا اليد . ١٥

شهرفضل - ١ ٩ الاجتماعية ومضاره غيرمواصعها ق الألفاظ استعمال — ١ ٨ والحجاج 
الدينيةالمعاهد إصلاح ٢- ١ الإسلامية الفرق أشهر ي موجز بجث ٢- ٠ رمضان 

البيطار.وابن دسقوؤيدس بعن المقرئة الأدؤية -  ٢٢ححن طه والدكتور 

شتىموضوعات ق كثيؤة عنوانات وخواطرومحته؛ -كلمات ٢٣

الرضاعلمي الأستاذ جمعه الكتاب وهدا الأزهر• رحاب ق أحاديث عشر؛ التامحع 
تضمالكتاب هذا اروصفحات مقدمته: ق وقال الخضر، الشيح أحاديث من الحسبي 
نشرتهاالش تلك الأزهر، الحامع رحاب ق حسين الخضر محمد الإمام أحاديث 
الإمامأحاديث أولت اش القاهرية )الأهرام( جنية وخاصة - وانحلأت الصحف 

للمشيخة.اختياره خلال من الصحافة وتعليمات أقوال إل بالإضافة - خاصة عناية 
الأزهرمحلة ق المثبتة العناوين واختيرت صدورها، تانج حسب رئيت وقد 

.اختلاف(( هناك كان إن الصحف ق الواردة العتاؤين نص إر الإشارة ْع 
ونشرتهخاصر، كتاب ق مستقلا الكتاب هذا الرضا علي الأستاذ أصدر وقد 

صفحة.عشرة وثماني مائتعن ل ووقع -، ٥١٤١٤عام للكتاب الحسينية الدار 
٠صفحة ان وحأ4وست مايتعز ق الكاملة الأعمال موسوعة ق جاء يم 

،والسياسة ، والأخلاق والدين ، العلم ق مقالات على الكتاب هالا ومحتوي 
المساإمين.وأحوال ، والمرأة 

. ٤٨٠أ.\ 00'\/'الكاملة الاصال مْوسوءة . ١ 
.٥ - ٤ ص الأزهر رحاب ي أحاديث - ٢ 

.مءاظرموسوعةالأصالالكاملة



حياهرمذلفاتعامخسداسر: اكاد،الأوو: 

وكلمات،معه، أجؤيت صحفية ومقابلأت الخضر، للشيخ مواقف على بجتوي كما 
فيه.قيلت ومراثى وقصائد، 

حا؛نالخضر محمد الشيخ أن الكتاب هذا وقمة النيتونة؛ وجامعة تونس العشرون؛ 
التميفإر عى ؤيأحباره، يتابع فكان تونس، بوطنه والاهتمام الحب شديد كان 
المدايةمحلة أعداد من يخلوعدد لا إنه حتى انحيد، وتاريخه ، العفلماء وبرجاله يته، يفض 

هدهعن فيه يتحدث ممال من سنة وعشؤين ثلاث ق القاهرة ق أص.ال.رها الي الإسلامية 
وكتابهاتونس علماء كار أمام انحلة صفحات يفتح أن أو علمائها، أحد أو ، البلاد 

وءيرهما.البشيرالنيفر، ومحمد عاشور، ين الطاهر محمد الشيخ أمثال الكبار 
حررهاالش وانحاصرات المقالات من عددا الحسيني الرصا علكب الأستاذ جمع وقد 
وجامع)تونس سماه الذي الكتان هدا ق التونسية البلاد عن ألقاها أو الشيخ 

،١١م.١٩٧١عام وأصدره الزيتونة( 
هذهم تقراوممكن ت الكتان مقالات م تقعن ت مواعده محم,ا.. الأستاذ يقول 
والأدبية،والعلمية، التاريخية، الخوانب عن تتحدث مقالات ت نو■ء^ن إل المقالات 

بتومحى.ة اموان

العلميةالشخصيات بعمى تتناول ■ الأول القسم من عددا أكثر وهي - ومقالات 
يجامعيدرسون كانوا الذي والعلماء الشيوخ من وعددا ، البلاد هذه أيجبتهم الذين 

العهد١(ذلك ق النيتونة 

مكانةعلى التأكيد المقالات ^ه حلال من الخضر محمد الشيخ حاول ولقد 
الإسلامية.الحضارة تاؤيخ ق والأدباء الحلماء مقدمة ق وعدهم تونس، رجالات 

. ١٣٨-صSX١ وآثاره حياته حستي الخضر محمي. - ١ 
صااّآا•آا-اكدرالماس 



Iاسسالأولاصساصم1هدسمئطه ر  ١٧٢
منداص العلس تطواوْ حيث من النيتونة بجامع اسم إو تحرض كما 

وكدللثا، للهجرة وسعن سع سه النعمان بن حان ئد على ه تأمحق الرؤع 
•الكسب^ وُوع ، ميعه كالط الم؟ العلمه البرامج حا من 

والحاضر.الماصي ق تونس أعلام بعءس عن نحدث كما 
حلألمامن يتضح موضوعا و■ءشرين *^ ٧١على بحنوي فالكتاب وبالحملة 

لوضوءات4لاختياره وحن مؤلفه، معارف وسعة مضمونه، 
تالكتاب لعنوانات ذكن يلى وفيما 

الا.ولة٤- النيتونة يجامع العلمية الحالة ٣- تونس شعراء ٢- تونس فقهاء ١- 
منومجل خلد.ون ابن حاة ٦— الخامس القرن ق التونسي العر هس توسى ق الحسينية 

قيادومحمود الخ اديا ق نفلرة  ٠٨الفرامت، بن أسد حاة  ١٧الاجتماعة محلفته 
تونسعلماء من ماضور محمد الشيخ  ٠١٠تونسي ونير حياة ق نفلرة ٩- التونسي 

•>ووصبو أحمد - ١ ٢ تونس علماء أفاضل من النجار محمد الشيخ - ١ ١ وأدبائها 
منالخضار محمل. الشيخ - ١ ٤ نشأته ولادته، نسبه، الثاني بيرم محمد الشيخ - ١ ٣ 

القرنق النيتونة جامع علماء كبار من النيفر محمد اليد - ١ ٥ الأجلاء تونس علماء 
أساتذتيأءاءا1م من الشيخ بن عمر -  ١٧عاشور بن الهناهر محمد السيد - ١ ٦ الماضي 
النهضةأركان من الخوجة بن محمل. - ١ ٩ كؤيم أحمل. - ١ ٨ تونس ق الزيتونة يجامع 

جامعشيخ عاشور بن الهناهر محمد ٢- ١ الورتاني أحمد ٢- ٠ النيتونة يجامع العلمية 

.١ يابقالمير انئلر - ١ 
الآووفياساس ماء ألمت ١^١^، هذه ٢.طبت 

محامطبعهامقرئة الحسي الرضاوأعادالأستاذض العام، ص ي لفية ال
اسفيالوارس.الطبعة 



١٧٢رعفلغ1تعاسراءي1دJUlM  4امخ اك1وا 

آيةبوحاحب سالم  ٠٢٤تونس - YVالدرؤيش علي -  ٢٢تونس ق الأعظم النيتونة 
آياتمن 

موسوعةمن عشر الخالي انحلي ق النيتونة( وحا0ع )تونس كتاب حاء وقد 
ا.وتمن واثتت^ن ماثة ق الكاملة الأعمال 

رساثل- حسيرن الخضر محمد الإمام ومذكرات أوراق من ٠ والعشرون الخالي 
الحسينيةالدار ق ونشره الحسيني، الرصا علي الأستاذ جمعه وهوكتاب ت — الخضر 

علىوبحتوي صفحة، وخمستي وألح مائة مفي ١٩٩٤ه-١٤١٤عام للكتاب، 
وأحبابه.إخوانه، بعض الخضرإو الشيح من رسائل 

ؤإحدىمائة ق وجاء الكاملة، الأعمال موّوءة علير الأستاذ أودعه ثم 
ا.صفحة١ وخبن 

صديقهؤ؛جن بيته رسائل وغالبهاكانت سعر، ؤبحضها نثر، الكاتبات وأكثرظء 
رسالة.عشرة حمى بلغت حيث عاشور؛ العناهربن محمد الشيخ 

رسالة.عشرة ثلاث بالغت حيث الح؛إن بن المكي محمد أخيه وا^ن بيته ماكان ثم 
تيموروأحمد السفر، الصادق محمد الشيخ وبحن بينه أخرى رسائل وهناك 

وغترم•بك مريم وخليل اليابدين، نئن وأخيه باشا، 
رصا.رشيد محمد للشيخ منتوح وكتاب المم،رية، العارف ونير إل موجه كتاب وهناك 
حولوتدور الحال، عن والوال الأسواق، بث حول تدور الكاتبات وهده 

ذلك.محرى جرى وما والواقعية العلمية، ائل المبعض وحول التهنثة، 

الزلآونةص؛و؛ا؟؛.راظرتوضوجا.ع 
. ٥٢٧«٥.•UV\١ الكاث س آ.اظر.رّوءة 



ر«ؤلداهه ٥٥حط الأوو؛اضخ«صداسو؛ البماب 

الحسينيالرصا علي الأستاذ جمعه وهوكتاب • همحلأت والعشرون؛ الثاني 
قدونه وما عموما، الرحلة شأن ق حأ\ن الخصر محمد الأمام عمه كتيه مما 

وعبر.ونظرات، مشاهدات، من رحلاته 

هق ام  ٩٧٦.  ٠٥١٣٩٦عام مفردا، الكتاب هدا علي الأستاذ نشر وقد 
صفحة.وثلاثين وأربع 
.١ صفحة وتسعين وثلاث مائة ق فجاء الكاملة، الأعمال موسوعة صمته ثم 

مضونه،ناحية من وذلك الرحلات، كتب أمتع من صغره- -على الكتاب وهذا 
قطةعن وصدوره الرحلة، شان ي وتفصيله أسلؤبه، وسلاسة عرصه، وحسن 

الأحت٠اعبأسرار ق وتبحث الأمور، محاري وتنفئرق تعتبربالحوادث، متيقظة 
التالية;الرسائل الكتاب ذلك تضمن وقد 

الرحلة٣- للرحلة الهضة ٢- والأدبية العلمية الحياة ق الرحلة أثر - ١ 
رحلش٦- دمشق إر رحلش عن حديث ه_ الشرقية الرحلة ٤-خلاصة الخزائؤية 

برلن.مشاهد ٧- ولبنان ّورية إر 

أعدهحيث مستقل؛ كتاب ق حرجت قد برلين- -مشاهد الأخيرة الرّالة وإن هدا 
ه-١ ٤ ١ ٨ عام للكتاب الهسنية الدار عن ومجدر الحسبي، الرصا علي الأستاذ للنشر 

الن.يالرحلات كتاب صمن تكن ولم صفحة، وستين إحدى ق وجاء ١م،  ٩٩٨-

الموسوعة.ق الرحلات كتاب صمن علي الأستاذ إليه أصافه ؤإنما مستقلا، خرج 
قإقامته فترة عن الخضر الشتخ فيه نحدث لهليف كتاب برلين( مشاهد )و 

هناك.ومشاهداته ملأحذلاته، بعض وعن ألمانيا، 

0المابق نقلررجع ا.  ٥٦١_ه ١



ءي1وعالبابامو:امخmU،اهضو: 

المازه،أحد j مقعد ق يوم ذات أني رروأذكر قوله: الكاب ذلك ي ذكره ومما 
حديثمن عليه فقرأت أكتب، عما فسألني -الألمان- الأسانيد أحد على فوقف 

الآتيةا(أا/الخمل الصحيفة تلك 
ومنهابليغة، صياغة ق عظيمة معاني تحمل مختمرة حوامحلر من دونه ما ذكر ثم 

فانالموت؛ أثر التفرق ت وأقول موتها، إل يفضي الأمة ثفرق ت قولون ي- 
أجزاؤه.فتقرق ممون، الخم 

تصالحأن لك يلد حتى لأمتك الإخلاص من تدعي فيما نفك ق تثق لا - 
يشعرون.لا وهم نظامهم ي الخلل 

أنعلى راودك نم عيالك، أفواه على وختم رقبائك، أع؛ن انحيْل أغلق ذا إ- 
ومحلن.للفضيلة ليس فقل؛ - أدبك حلية مع 
جرمنعلى الحق إل تمر أن إل ثحتج لم اض على التوكل بعرى وثقت ذا إ- 

اواْللرى.
الشيحأعمال عن الحديث عند ُرليرن مشاهد كتاب إر الإشارة مرت وقد هدا 
الحضر.

عليالأستاذ وسماه حمحه الكتاب وهدا ونور• هدى • والعّرون ايال 
قاُاةاه_آُ؟؟ام، عام محلح مستقل كتاب ق أصدره نم الحسيني، الرصا 
صفحة.وأوبعتي وتسع مائة ق وحاء للكتاب، الهسيتية الدار 

وانظرثسرلنصآلم،  ١٧٦ص رحلات -١ 
٠ص رحلات ٢-  ١٧٦



اسواءه1م JLlMالباباصاالقيخ ع

)نورو التونسية، البدر محلات ي الأستاذ وجدها الكتاب هدا ومادة 
jوأشار اضمية، )القح( و الإسلام( )لواء و الإّلامية( ورالمداية الإسلام( 

الذكورة*البملأت ذ مصادرها إر ومقال بحث كل حاشية 

إذافكان عمه، تراث من علي الأستاذ جمعها التي الكتب من كغيره الكتاب وهذا 
حيته.ق نثؤره منها ّىء عنده توافر 

jفجاء الكائلة؛ الأعمال موسوعة إو الكتاب هذا علي الأستاذ أصاف وقد هدا 
٢.صمحة١ وبد^ن وثمان مائة 

وأحلاقية،، ودينية علمية، بعن ما متتوعة وبحوثا مقالأم، تضمن وقد 
ا،لوصوعات.من إرعيرذلك وأدبيه وسياسية، وفلسنية، واجتماعية، 

تالمقالات تلك بعنوانات مسرد يلى وفيما 

يوالتعارف الرحالة ٤- الإسلام j التعاون ٣- العؤيية الحكمة ٢- حوا> ١. 
الإسلامj والتسامح العاطفة ٦. الإسلام ق السيامي الشعور ٥. الإسلام 

والإصلاحالصوفية >ق - ٩ الخالدة الشاملة الدعوة ٨- الإسلام ق الشورى ٧- 
إخوانرسائل - ١٣التراؤيح - ١٢والفلقة الإسلام ١- ١ الإسلامية الخلافة - ٠١ 

الحرائربلاد لمجة - ١ ٦ والياسة العرب - ١ ٥ الإصلاحية الخمعيات - ١ ٤ الصفا 

مناظرة- ١ ٩ حديث على تعقيب - ١ ٨ ادله سبيل ل العمل بحب مسلم إركل - ١ ٧ 
العمل- ٢٢النفوس ي وأترئ الحكمة ٢- ١ الشباب طؤيق ٢- ٠ الماروني اسرك 

الأزهره\_مكانة فرنسا الحزمواست؛داد 

تميم-  ٢٧الإسلام يرمر يرمصرلم لم س - ٢ ٦ الشرق ورم الدين حفظ ي وأثره 

ونورص"ا•انظرهدى - ١ 
. ٠٥٨ ها"ه1 ٢ الكاطان الأعمال اظر.وسوءة . ٢ 



( i Jj'VluL^J  القيخU،M ، ١٧٧مأاؤلفات4ءه1هه اسرا

الشبانجمعية اسيس - ٢٨الإسلام عظماء من لرجل الإسلامية المداية جمعية 
التجديديه العالماء نحلي له الارتياح فيه البراعة وسائل حقيقته هآا-الثعر؛ السلميرن 

الشعر:ق الثراعة ٣. ١ والترُية والشعروالصناعة العالم ق وأترئ التخيل قوة ٣- ٠ فيه 
رثاء. ٣٣عشر اراح الخرز ق التونسي الأدب كتاب - ٣٢آثارها مهيئاتها مظاهرئ 

•١^٠١٢بن عمر 
محيالعفلمى( )السعادة محلة إل الإشارة مرت العفلمى: المعادة والعشرون: الرائع 
يمنها الأول العدد صدر التي انحلة لتلك وتأسيسه الخضر، الشيح حياة عن الحديث 
٤آسم،- ١٧مقاس الحيي، الورق من ^٠^ -  ٠١٣٢٢عام محرم من عشر المادس 

،٢١صفحة.١ ٦ تتعدى لا الصفحات ؤيعددمن 
العظمى(.هكذا)العادة انحالة عنوان جاء وقد 

شهركل غرة تصدر إسلامية أدبية علمية )محلة وهي إصاءة العنوان هذا تحت وجاء 
عشره(.سادس وق صي 

علىأدل ولا بالغة، بحفاوة والأدب الحلم أهل استقبلها حتى انحلة صدرت إن وما 
،٤١انحلة.تلك تضاعيف ق الخارئ يْلالءها الني التقاينض كثرة من ذلك 

علىصدورها منن. دأب الذي القرني للمستعمر وحرا ه نفالوقت ق كانت كما 
فكانصا>ورها، على واحل. عام ينس ولما إغلاقها م حتى صاحبها وملاحقة محارذها، 

ه٠رْ،١٣٢٢عام الخعدة ذي من والضن الحادي الأخيرق عائدها 

\.VA.\yU\.\ظوشوىوخوص 
ص"ا.العفلمى والمعاد؛ i ١ وآثار، حياته انظرمحيالخضرحسنت - ٢ 
وميه.للقمف اكونب التركأ ١ ص سلمى عادة الانظر - ٣ 
محطووالشح عاشور، الطامربن محلّ واكح الحولي' ءدال*0ز يصخ ' لخلي محي الثخ مميص - ٤ 
ص٢ْ•المفلمى انظرالمعاد؛ ءردذوء؛رعمممأر• بن الكي 

.صء الخفلمى العادة انظر - ٥ 



و«ؤلفاهءي1م اسم{ سد القيخ اص{ اس 

الغنم-رحبة -نهج تونس العاصمة ق داره ق امحلة تلك يصدر الخضر الشخ ولكن 
وعرب.توسعن من والأدب العلم رجال، يومه والبجا علميا منتدى( داره فكانت 

بهأدى، مما الشيخ عالي التضييق إر الفرنسي الأستعمار د؛ع النتم، السبب هو وهذا 
إرالعودة وبحن( بينه بحول بالإعدام حكم يتابعه الاضطهاد وطأة نحت البلاد مغادرة إر 

وطنهتونس.؛ا*
تحؤيرمن لكنت العظمى( )السعادة محلة مقالات أءاو_ا أن إليه الإشارة نحدر ومما 
يشرفلكن الش انحلأت مثل وليست، ياليفه، من تأليفا عدت لذا الخضر؛ الشيخ 
الإسلام(.)نور و الإسلامية( )المداية كمجلى مقلمة تجئ هيئة صمن عليها 

بهايشعر لكن الني الملحة الحاجة إر العفلمى( )المعادة محلة تأسيس سبب ؤيعود 
الحركةإر بالنسبة المنار محلة لكنت كما آرائهم عن يعثر ما إل تونس ؤ، انحاففلون 

الإسلامية.البلدان جمح j( الإصلاحية 

كما- أنها أكدت منها الأول العدد صدور بعد بانحلمة أحاطت التي الظروف، لكن 
علىأنكر بعضهم أن وذللئ، فحسجج؛ انحافظ؛ن( لمان تكن لم - مواعده الأستاذ يقول 

ينسخبدليل إلا ئسمع لا مغلق الاجتهاد باب أن ودعوك، ١٠الخضرقوله الشيخ صاحبها 
بهاأولآ«ؤصانفتح الض الأدلة 

شكواهمفرفض الصدور، عن توقيفها بوعتور الضيز محمد الونير من، وطلوا 
•القانون((( ولا الثمئ يعارض لا انحالة تنثره ما )إن قائلا؛ 

.العفلمى العادة انظر - ١ 

منحاانمن*ر محمد المسح أن طّور ين اك0هتر محمد المسخ لى أى؛ وس يل • موامحوه محمل الأساذ }قول — ٢ 
•١ ٢ صراّ وآثاره حياته حستن الخضر محمد انظر . ومائة! أدية أعمال من انحلة هذه تطالبه ما بمل يقوم كان 

.عدد١_٢ص١١العظمى العادة . ٣ 

،١ _UY وآثاره حياته حسيرث الحضر محمد انظر - ٤ 



١٧٩د«ؤ1غ1ت4سداسواصانع الأرد:اثمهيخ اس 

الدينالعلماء من كبير عدد العلمي العمل بهيا القيام مواصالة على شجعه وقد 
بوحاجبسالم الشيخ شيخه ومنهم الإصلاحية، الحركة إر العهد ذلك ق يتممون 

بمثلأحد أتى ما ؛ ض. لرسول نوفل بن ورقة قاله ما لك ررأقول بقوله؛ حامحليه الذي 
،١١.عودي(( إلا يه أتيت ما 

الصدور.عن انقطت أن إر انحالة صدور وهكذاتوال 
يعزوهويعضهم - مر كما - الأستحمار مضايقة إر امطاعها الباحمن ؤيعزوبعض 

القضاء.منصب تور حين بنزرت إر الشيخ انتقال إل 

هوالسباالادية اكاحية من العمل هذا مواصلة عن الشيخ عجز أن بعضهم ؤيرى 
الأءرلدلك.رأ،

حميعحرر الذي الأول العدد ق العفلمى السعادة محلة محتوى الحضر الشيخ حدد وقد 
:وهى أغراض ستة على ؤيشتمل صفحاته، 

علىانح١ئإة تقضيها الش الهمة الوصوعات بعض تتناول الش الافتتاحية المقالة ١- 
القديم.انحد حياة 

العلمية.واس 

الشعروالكتابة.صنامحي ق للتقدم مرقاة يكون ما الباب هدا ل ؤينشر ت الأداب ٣- 
اعوجاجها.يستقيم وبماذا ، مزاجهايتحرف كتفا فيه ؤيحث، ت الأخلاق - ٤ 

والاقتراحات.ه-الأسئلة 
امسا"-س
بالضيعةيتصل ما أهمها أبحايث، عدة الأول الباب ق الحضر الشيخ حرر وقد 

محدها.سالفج للأمة يعود حتى بها، الاعتصام وصرورة الإسلامية، 

.ص٧٢١الاس ١-المدر 

ايقايالمدر ٢. 

.١ ٢  ٨٠٢٥وآثاره حياته الخضرحستي ومحمد ص"آ، -٢ ١ عدد العغلمى العادة انثلرمحلة - ٣ 



رأ>رظدعسعداسرامانع اساايهيخ الباب 

الكلومذ والتعاون، الاتحاد إر المسالمتي دعوة إر تهدف مقالات كتب كما 
الإسلام.تعاليم ظل ق مسايرتها إر والعي العصر، يقضايا والاهتمام والخمود، 

ومدتيتوالتؤسة، الأمة، وحياة هلالة، و١Jوالعمل ، الحياء ت الشأن هذا ل كتيه ومما 
والتعاضد،والتعاون الممة، وكبر والخaلابة، الإسلام ومدنيه \ض0و)ة، والعلوم الإسلام 
الطلقة.والحؤية والديانة 
ابنالaلاهر محمد كالشيح النيتونة وشيوخ ، العالماء أكابر اتحلة هذه ق كتب وقد 

وغيرهم.الخلي محمد والشيخ المالكي، القش الجار محمد والشيح عاشور، 
اليالوثائق من مهمة وثيقة تمثل بتوض الأول الضيية اتحلة هذْ أن دب من وما 

العهل٠ذلك ق تونس ق والاجتماعية ^^ ٤٥١١الحركة دراسة عند اليها الرجؤع بجدر 
مننظر ؤيعد وسياسة وحكمة نادرة، وشجاعة فدة، ء؛قرية على تدل أنها كما 
وكامتعمره، من والعسهارين التاسعة يتاع وئا اتحلة، تللئا أسس ، حيالخضر؛ اليخ 

والسياسية.العلمية والتيارات الاختلافات بكثيرمن تعج "آنذاكب الساحة 
بجحؤبعضهم الإصلاحي، التيار إل مميل ه نفإل القرسزا مشايخه بعض وكان 

تقديمق يتوان فلم محافظ؛ إصلاحي بنفس انحلة بهذه فخرج امحافظن؛ ميق إر 
الطرفعن.من لأي أومصادمة أومهاترة، إسفاف، دون إليه يرمي الذي مشروعه 
وظروفالعفلمى، السعادة محلة حول عديدة دراسات وألقيت كتت ولقد 
(٢)٢.الإصلاح؛ ق ودورها صاحبها، ومنهج نشأتها، 

.١٣٠.امملرمحدضصهوصص؟آ؛.١
بوملالة.الخام نحاة للأستاذة الإصلاح( وقضايا العفلمى المعادة )محلة بحث الدراسات تلك ومن - ٢ 

صاحبنان العفلمى( سمتها)السعادة أما فقول:n الاسم هدا اختيار سب البحث؛ ذلك ي له تعرصت ومما 
مواصيع،من تتتاوله ومجا حكم، من محهميه بما العفلمى؛ السعادة محقيق على الأمة تعحن انحلة هده ألتا إل به يرمجز انحلة 

الشواثب،من وتمنيته I حقاتته وشرح الأذهان، إر لتشيه الدين؛ سيل ي تبدله ومجا ماثل، من توضحه ومجا 
انجلة.مضمون عنه بجير الذي اليتدأ يمثاية العنوان فجاء والتميز، الرقي سل مجن تعددء ومجا 

الأفماتيأبرز فقد ؛ النار! و٠ ٠ الوثقى الموة ٠ * محلي إل بالنسبة هوالشأن كما ديتية؛ خلفية له الاسم هدا 
الوثقى(.)بالعروة ورمزإليه به، والتمسك القرآن، ص الإسلامية للأمة رابملة أفضل أن 

الافغانيبدأها الم الهمة بتمم رصا رشيد محمد وكأن القؤيم، الميل إل يهدى فهوالذي النار! ٠ أمجا 
عؤيهتدي سرنحاح، بمرق ومن الصرة، هدْ سيل إر لملمتن يهدي وذلك ، الوتقى، )الموة إر بالناداة 



لينوسمافات4م1ت4 اسر:  JLMMاموأامخ اس 
الرصاعلي الأستاذ ونشره به، عي خاص كتاب ق امحلة تلك خرجت وقد هذا 

الفلروفبعص وذكر انحلة، تلك أعداء على حصوله ك؛فية مقدمته ق وبين الحسيمب، 
بعد.فيما إليه الت وما تأسيسها، واكت الش 

والترتيب؛الشكل على - انحلة هذه تحقيق عند - حاففلت وقد ا بقوله؛ ذلك ختم ثم 
الأورالطعة يديه بعن فكأن الطعة هذه ^١^ إذا والقارئ كالأصل' صورة فهي 

؛.١٢للمجلهء 

غيرومن الرصا، علي الأستاذ مقدمة غير من الكتاب ذلك صفحات يلغت، وقد 
صفحة.وثلاثحث وستا ثلاثمائة فهارسه 

م.١  ٥٩٨ — ه  ١٤٠٥عام و١لتر١يه للتثقيف، التونسية الركة رنه يوقد 
جعلالخضر للشيخ الكاملة الأءمال، موسوعة إءاJاد الرضا علي الأستاذ أراد وعندما 

العفلمى(.)السعادة انحلة اسم نفس له الذي الكتاب لذللئ، مقدمة للمجلة الأول العدد .مة مقاؤ

الإماماثار يم الأعداد، ، محتلفق نسرها تسلسل حب ١لتقاريهترإ أورد يم وبن 
انحلة.j نشرها الي 

يلي:كما وذللئ، فصول ثلاثة على رتبها وقد 

لأنالثلاث؛ انحلأت ط، يعن رايط نشعربمئٍط الأساس ^ا وعالي سلمى( )المعادة بمنى »امم سله، ر ا~ 
الفكرة.بهذه لنا يوم الرص الميب إن ثم ، تعاصدها أر ، سابقتها مهمة تواصل جاءت الواحدة 
انعلى لتيل واحد؛ وزن على حاءنا )العفلس( و )الوثقى( فكلمتا؛ الصيغة؛ اختيار ل توافنا هناك أن كما 

حينالخضر محمد الإمام ٠ ٠ الممضيل صيغة استعمال السرق فهو الرمحب؛ أفضل بمتل ، للأمة رحلان يغيه ما 
امحىبهانحامضمضاافيّ ١١٧ص٦١لم

،الإسلامية المداية إر العفلمى المعادة من حمين الخضر محمد الشيخ عند الديني الخْلاب مملور بحث وانظر 
الهصعؤإصلاح حسنت الخضر محمد الإمام كتاب من العظمى المعادة محلة حلال من الدتتي الغكر تْلوير وبحث 

المثعبوتيتحمد الحضاري وتورها العغلمى المائة وبحث ، ١ ٥ ٠ - ١ وص'مأ ، ١ ٤ -٢ ١ ٢ ص؛ الإسلامي 
الحسي.رصا علي اتحامي به اعض الحضرحسءن محمد الإمام حول ممابات كتاب من ١ -٧٣ ١ صرم؟ 

ص٥-٨.العفلمى( )المعادة كتاب انظرمقدمة - ١ 
_A.العفلمى المعادة مقدمة . ٢ 



حياتيرأزماتعاهخسداثههر: الباب!_! 

العلمية.الباحث ؤضم الأول: الفصل 
الأسلةؤيضم الثالث، والقمل الأدبية، المباحث ؤيضم الثاني; الممل 

والأحوة-ص
صفحةعشرة وتسع مائت؛ن ق الكاملة الوسوعة ق الكتاب ؤيغ 

للإماموالكتاب الخفثل عن اكي كتاب؛ على وتعليق تقديم والدشرون٠ الخامس 
الكتابوهذا الخض؛ الموصلي سعيد بن بدر ين عمر حمص أيي الدين ضياء الهافظ 

النفعغنير حجمه وهوصغيرق الموضوعة، الأحاديث ق الحفي الموصلي الأذذل صنفه 
ابه•بق 

ولاإليها، أمق لم مصنفات الموضوعات ق صنفت »فاني مقدمته: j مصنفه قال 
ولافثه مس لا إذ والكتاب( الحفظ عن )الغني ١لأكتاب هذا أبدعها ومن عاليها، دللت 

تعاد.ولا الأحاديث تكررفيه ولا إستاد، 

.I والصواب الخ3لأ على تدلك الأبواب ترحمة جعلت ؤإنما 
•قوله نحو على إليه قصد ما بتان ل شرح ثم 

وعمل.قول وأنه ونقصانه الإممان نيادة ق اب ب- 
شيء.افه. رسول عن الباب هدا ق يصح لا : هه المنف، قال 

والأسمية.والقدؤية، والخهمية، المرجئة، ق اب ب_ 
•شء افه رسول عن الباب هدا ق يصح لا المصنف؛ قال 

الإسلاميانحتمح ؤإصلاح ص الخمر والإمام ، ص0_ا' العظمى العادة انظر . ١ 

.٢ ص٠ للموصلي والمحاب الخفظ. عن المنمي - ٣ 
•٢ ١ ص السابق اكدر - ٤ 



١٨٣رعف}ف1ههءي1م سدامتر: اهخ i اص الباب 

العقائد،ق عديدة أبوابا تناول حيث الكتاب، آخر النحوإر هذا على سير وهكذا 
ونحوها.والاداب والأحكام، 

ناطالكتاب هدا طع القاهرة ق العربية( الكتب )نثر جمعية إدارة محلس قرر ولما 
عليه،مقدمة وكتابة علميه، التعليق حسمحا الخضر محمد الشيخ وص أعضائه بأحد 

منهاقوانتهى الخضربتلكبخيرقيام، الشخ فقام وذلكفيا،آأ/ه/آةّااه، 
ا/آةآاه.ها/ا

منوشيء وأسابه، ذلك، وخْلر الحديث، وصع ق رائعة مقد.مة علميه كتب 
الفلاهرة.لتلك التصدي ق العلماع جهود 

تتضمنحاشية علميه كتب حيث بالتعليق؛ الكتاب ذلك تناول المقدمة هذه ؤبعد 

بتخريجوقام المن، ق الواردة الصْللمحات بعض حلألما من شرح نفيسة، تعليقات 
علميهالخضر الشيخ وتعليمات الكتاب ذلك فكان بعضها؛ ق المؤلف وتعقب المس، أحاديث 

الحديث.عالم ي الخضر الشيخ منزلة عن ؤإبانة الموضوعات، باب إر إضافة 
الرضاعلمي الأستاذ نشره حيث عام؛ا؛اه_؛آاام؛ ؤ، مفرد'ا الكتاب ُلبع وقد هن.ا 

الموسوعةإر أضافه نم ، التوس3ل ^^ ٥١١من صمحة وسين ثمان ق وجاء الحساى، 
.٢ ر صمحة وحمسان اثثت؛ن ل فجاء الكاملة؛ 

جمعهكتاب وهو ت حسين الحضر محمد للإمام المكري الإرث والعشرون؛ اد»ادس 
بحنالقاهرة إر نيارته حلال له توافر ما بحب وذلك الحسيني، الرضا علمي ذ الأس 

لعامفبراير شباحل شهر من ١ ٢ - ٥ الموافق - ٠١٤٢٤لعام الحجة ذي قهر من ٢ ١ - ١ ٤ 
انحفوفلةحسان الخضر محمد بالإمام الخاصة الملمات على - يمول -كما اطلع حيث  ٣١٠٠٤

القاهرة.ق القومية الوثائق .ار دق 

.٦ ٠ ٨  ٠١٠٦ ٢ /٩ ١ ٢ الكاملة الأعمال انثلرموسوعة - ١ 
.صرأ الحسي الرضا علي انحامي به اعتنى حسازا الخضر محمد للإمام الفكري الإرث انفلر - ٢ 



u،_uUIl  ومحؤلغ1ههسداسراماص القيخ

أنظرهالم علي حليلة أوهي ا،للفات؛ هذه عن الخسيي الرضا علي الأستاذ يقول 
لألثهعن ينمض من إل ويحتاج بثمن، ينذر لا عله وقعت دفينا كنزأ ووجدت قل، من 

تتضمن:الي اللفات تلك إل الإمام بتراث الهتم؛ن نفلر ألفت ؤإني الغبار، ومكتوناته 
ولمالواضح، شتى ق الإمام نفلمها الني الشص قصائد من الأوراق ئات م- 

•ثريا رائعا ديوانا وحدها وتشكل t الخياة ءخواطر ديوانه ق تطح 
أعدهاوالي ، حياته طيلة وخواطره مذكراته من مضيثة فحات ص- 

نثرها،عن النظر صرف ولكنه الحياة( )صاحل أسماها محليات ل له كمذكرات 
_إنوسأذيعها الخاض، هذا يخوض أن ُبد ولا النفس، عن حديث إنها وتال؛ 

الذماتالكثيرمن وفيها الأعلى، الرفيق إل الإط، انتقل أن بعد تعال افه شاء 
المامة.التاريخية والحقائق اكافعة، 

إرإضافة بعد، تهلع لم محلوطة زالت ما والفنون، العلوم محتلف 3( قالات م- 
وأدباء.سياسة ورجال وشيوخ علماء يع ص١سلأت 

أسهاالي الشمالية( أهميقيا عن الدفيع د)حهة التعلقة والوثائق لأوراق ا- 
وخاصةالتميي، الغرب بلدان عن الدفاع ل خلالما من وعمل لقاهرة، اق 

الخضراء.تونس الأول الوطن 
أنوطيد وأملي السفر، هدا ق لأقدمه منها البععض اخ امتنمن تمكنت 

K٠ الحياة من لي فيماكتب - تعارافه شاء -إن أستخرحهاكلها 
وبحوتامقالات، تضم الكتاب هدا 3، علي للأستاذ توافرت الني الادة وط٠ 
الخضر.للشيخ ورسائل وشعرا، 

صررة-هالخضرحسين محمد للإمام المكري الإرث - ١ 



عسداسواحياتهJ•يرغاههاالقيغ اوهاو،امو 
دراستهإبان عليهم قرأه فيما شيوخه لتصحيح وذكرا له، تراجم تتضمن أنها كما 

وكتابات،تحقيق من فيه قيل وما الصحف، ل أخباره على وتحتوى لنيتونة، اق 
والفكر.العلم أهل من تحبة كيها وبحوث 

وتع؛نوثمان أرباامائة ق وجاء عشركله، الثالث، انحلد استوهمب، الكتاب، وهذا 
صفحة.

الأستاذجمع وقد حسيرث: الخضر محمد الإمام حول كتابات والمقرون؛ الماع 
؛١صقحة١ وثمانعن وحمس ماممن صفحاته بلغتؤ الذي الكتاب، هدا مادة الرضا علي 

الخضرمحمد الإمام حول -كتابات، الكتاب، هاذا أإن مقدمته: j علي الأستاذ يقول 
الإماممسيرة j( ارتأوها الض ورائهم وأظارهم كثبما، مهلالعات نميرعن حسيرن- 

ا،لعمورة.ق افه ؤإعلأءكلمة الإسلام، رسالة أجل من وجهاداشاقا وعملا، علما 
-خاصة نفلر وجهة ولنا - أقوال من فيها ورد ما بكل قولنا بالضرورة يع؛ي ولا 
باJكرواكتفيت، العلمية، والأمانة وا،لعرفة، ؛، ^:١٣حالاتها على قيمناها ولكن 
منها.يد لا المامجس ق ا،لوجرة التعليقات بعض 

صدورها،تواؤيخ حس-، والتحيات البحوث إيراد الكتاب،؛ تقديم ق و٠لريةتتا 
،والكتب، وانحلأت الصحف، من عنها أخدنا الي اراجع وبيان الكتاب، أسماء وذكر 

،٢١فمل«٠ كل ومءلالع الموامش ل ذلك كل وتدؤين 
يعمنعلى وتعليقات الخضر، للشخ ونهان قمائل■. الكتاب: ذللئ، ق جاء ومما 

وحياته،الشيح حول ودراسات بحوثا تضمن كما منها، بشيء ؤإثادات كتاباته، 
و٠ؤلفاته.

٦٨٩آ'ا"_ا\/U• ٤ الكاملة الآصال، اننلرموسومة - ١ 
٤٠ صى حبي الخضر محمد الإمام حول كنابالتا - ٢



س؛ابيساواسو؛ماصومهاتI4؛}

وبحث؛الثماب عن جبهة عن صادرة تاريخية وثيقة أهمها ومن 
العلماء()أعلام ت ومقال المنجد، الدين صلاح للدكتور دمشق( ق تونسيون )عالماء 

قدتماالشرق ق وصداه التونسي )الأدب وبحث: السمان، عبداض محمد للكاتب 
نحمدالحضاري( ودورها العظمى )السعادة وبحث; محمدكرو، القاسم لأبي وحديتا( 

١لعرييي،للسسر حن( الحضر ومحمد الشايي القاسم ابي )بحن ٠ وبجث الشعبونى، 
بعنوان؛وترجمة الماكر(، للشاذلي الحداثي وخطابه حن الخضر )محمل وبحث: 
صديقهكتبها وقد حن( الخضر محمد الحديث العصر ق الإسلامي الفكر )أعلام 
صاحبالرركلي الدين لخير الخضر( للشيخ )ترجمة و باشا، تيمور أحمد العلامة 

إلأصحابها بعثها ورسائل حمن، الخضر الإمام مؤلفات وفهارس الأعلام، 
الخضر،الإمام عمه ، ترايبعث على سكره تتضمن ني الحالرضا على الأستاذ 

ذللئ،لق الخهد بدل من النيد على وتحثه 
وهداالمكرت أهل من تحية يآقلأم حمن الخضر محمد الإمام والمثرون• الثامن 

قعنه الحديث مضى ومحي ، حسا؛ن الخضر محمد للشيخ تراجم على ;بحتوي الكتاب 
-ه ١ ٤ ١ ٣ عام للكتاب الحسينية الدار عن مفردا خرج قد وأنه ، البحث هدا منيمة 

٠٣١٩٩٢

الأعمالموسوعة صمن وجعله ، الحسيتى الرصا على الأستاذ جمعه ومحي 
صفحةوثلائن وثمان مايتن ي فجاء الكاملة، 

بهيااعتتى وقد ابرائر• ق حسن الخضر محمد الإمام ملتقى والعشرون٠ التامع 
ذلكق ومحاصرات بحوث من ألقي  ١٠تضمن وقد الحسبي، الرصا علي الأستاذ الكتاب 

. TAo.YAyص يابق الرجع - ١ 
.٤U\T\/_\.'الكا.لأ \ص اظرموّوءة . ٢ 



_uyوأيرف1وهتع حط سداسو: االقيغ اس الياب 

مديةل ٢-( ٠  ٠٧عام ْن الأول دسركانون  ٢٧و  ٢٦و  ٢٠ق أنم الذي المم 
الخزاشية.الثقافة وزارة إشراف نحت وم الخزائري، الخنوب ق النيئان عاصمة بكرة 

.٢ ر صفحة وعشيى وثلاث ماُتتي ق الكتاب ذلك جاء وقد 
محمدالعلامة حياة من ومضات - ١ الملتقى: ذلك ق ألقيت الش البحوث أهم ومن 
ومنهجهحين الخضر محمد المسخ الأمام  ٠٢نتى الحالرصا علي للامحاد حين الخضر 

للدكتورشاعرا حسان الخضر محمد العلامة الإمام ٣- الطالبي عمار للدكتور لتراحم اق 

الخزائريحين الخضر محمد الإمام التغريّ-ا مواجهة ق الأزهر جهود ٤- عجالي كمال 
والمواتالعلاقات رجل حين الخضر محمد الإمام ٥- خيرة بن لنجيب نموذجا 
الخضرمحمد التوني العلامة لوفاة الخمس؛ن الدكرى ق ٦- عؤممر مولود للدكتور العلمية 

٠مواعدة محمد للأستاذ المايق الأزهر شتح حين 
بهاعتنى وقد الإسلامي; انحتعع ؤإصلاح حسين الخضر الإمام الثلاثون؛ 

انمي.ارصا علي الأستاذ 
محمدللإمام الأول العالية العلمية )الدوة ق بحوث من أش ما الكتاب هدا ؤيتضمن 

١٨و  ١٧و١ ٦ رام حلال )، أقيمت الش الإسلامي( انحتمع وإصلاح حيث الخضر 
الخضرالشيخ رأس مقْل نقطة مدينة ق وذلك ، ٣٢٠٠٩عام من الثاتي كانون جاض 

التوني،.الفكري التراث حول والبحوث للدراسات التونية )الخمعية باشراف 
تلكأهم وس الخضر، الشيخ حول ودراسات بحوث الندوة تلك ق القي؛ وقد هدا 

عليللأستاذ ح؛زا الخضر محمد الإمام حياة من ولية الالرحلة - ١ يلي؛ ما البحوث 
الحض.الرضا 

.■UT\oy\ir/\aالرجعايابق انظر .١ 
الحبيالرضا طي انحامحي به اعت—ى الخزائر و الخمرين محمد الإمام ملغى اننلر - ٢ 

.YYT'.YTY_»



I و«ؤلدام•مداسراصانع اهخ اثباب ١٨٨

الختدي.توفيق محاهد للدكتور *حسان، الخضر محمد الإمام حياة من الصؤية الرحلة ٢- 

الختحاني.الحسب للأستاذ التحديث ومثاريع الإصلاحي المكر ٣- 
مصدقللدكور حم؛ن الخضر محمد الإمام العلامة فكر ق الرُوى الإصلاح ٤- 

الخليلي.

بوملالة.الحامي نحاة للأستاذة الإصلاح وقضايا العفلمى المعادة محلة - ٥ 
الدينحمال للأستاذ الخضرحسان محمد الشيح عند الدض الخهياب تطور - ٦ 

دراثمنل•

عمران.كمال للدكتور العثلمى الحادة محلة حلال من الدض الفكر تطهمير ٧- 

ُخلمه.بن ايور لهلأساد ممرا حممهن الخضر محمي. السح  ٠٨
-١/٧٣٦٧ ٥ من وذلك صفحة، وحمستي وثمان مائت؛ن ق الكتاب هدا وحاء 

ابالكاملة١١الأعمال موسوعة من  ٧٦٢٤
المحمؤلفات حلاله من عرصى الذي الفصل هذا ق ، الحديينتهي ؤيهذا 

لهالكاماإة الأعمال موسوعة ؤ؛ حاء ما وفق على وذلك الخضرحسان، محمد 

ومؤالفاته.الخضر، الشيخ حياة حول دار الذي الأول الياب ينتهي ؤينهايه 

يامحلاحالحضرحبز محي والإمام هاسم-أمآا"ما، الكاملة اس انثلرموسومة - ١ 
.٢  ٥٨٢ ٥٧ص الإسلامي انحتمع 

موسوعةصمن تثت ولم الُشرللتآرأتزي القصائد مرح على تعليقات ذلك على نيادة وللشيخ ~ ٢ 
ياورّهعندماكان الن.كور الكتاب على الشيخ وضعها قيمة نفية تعليقات وص الكاملة، الأعمال 
ثلمن القاهرة ق او..الفية الهلعة ق ه ١ ٣ ٤ ٣ الأورسنة للمرة محلح وقد النيتونة، جامع ل للعللأب 

عامللكتاب الحبية الدار ق الحبي الرضا علي الأستاذ طباعته أعاد ثم الضية، العإاعة إدارة 
م.١٩٩٦ه-١٤١٦







١٩١ر ^ساثنيوضاصساسمهمإثطءسمة 

اصيماثباU ممي سداهيري القيح *تهج الأووأ اصل 
مباحث:ثلاثة وفيه 

التلقيوالأستدلأوي منهجه الأول؛ اسث 
العقيدةتلقي ي مصاديه الثاني: البحث 

العقيدةأهمية إنبات ق منهجه الثالث: البحث 



صاثخسواسرهمإداتاس|ةلعز

سمالآوو:سياموالإملأو
العميدةتلض ق منهجه الأول؛ ائطلب 

قسمين;إر تقم الصادر وتلك الصحيحة، مصائرها من سلقى الإسلامية العقيدة 
والاحملع.والسنة، الكتاب، وهي مصائررئيسة؛ . ١ 

القؤممة.والفهلرة المليم، العقل وص • ثانؤية ومصائر ٢• 
المسلمين.عند الصحيحة التلقي مصائر هي فهذه 

عليها.غيرها يقدم فلا تلقيه؛ ق الصادر هذه يعتمد كان الخضرهقع والشيخ 
وباقيالأصل، فهما والسنة؛ الكتاب، وأهمها؛ الصادر هذه أعفلم أن ؤيب ولا 

منبشيء ومكانتهما مفهومهما، حول الأتي الحديث ستكون لذا لمما؛ مم الصادر 
الإبجاز•

وملكيتهالهميم القرآن ممهوم أولا: 

المتقولمحمد. التمي على ايزل العجز الله هو١١كلام ٠ الكئيم القرآن ُفهوم • ١ 
ّل٠ تلاوة به التعبد تواترا 

ولاجان، ولا إنس، بكلام ليس أنه أي ت العجز، افه 1كلأم كونه فمعنى 
بهيليق ما على ■حقيقة به تكلم - عروجل - الله فهوكلأم أورسول؛ مكب ولا ملانكة، 

-عزوجل-
الرسلعلى المنزلة الكتب باقكب ؛ ٠؛ محمد. الشي على المنزل  ١١بقولنا؛ ويخرج 

موسى،على النزلة والتوراة إبراهيم، كصحف محمد. قبل من - السلام -عليهم 
-.السلام عليهم - عيسى على المنزل والإنجيل 
يتواتر•ولم قرآن إنه قتل؛ ْا أي ؛ توهمآ®  ١١ت بقولنا بخرج 

ابنمساعد د. المران علوم وانحررذ صّا، القرعاوي يمان د. القرآن علوم ق اليان انثلر - ١ 
القرآننحميقل لخمعية التاح الشاطئ الإمام لعهد القرآنية والمعلومات الدراسات مركر الطيار، سليمان 
ا'أ؛له.\/'«أم،ص>أ_آآ.جدة،طآ،بمحافظة الشم 



I١٩٣ صساسمني|ش1هاسة 
وإنبتلاوته، غيرمتعد فانه القدسي، الحديث : تلاوه(( التعيديه )) بقولنا:ويخرج 

-عزوجلاممه إل منؤيا كان 
وهووهوخاتمها، الماؤية الكتب احر هو الكريم القران ت القرآن مكانة ٢. 

عليها.وهوالحاكم وأشملها، أطولها، 
منيديه بين( لتا مصدقا يالحي آلكتنب إلتلثا ؤأنرلثآ ؤ -تعار-• النه قال 

(.٤٨)المائدة: ه غنته ومهتينا آلكف 
وكتتكن\طي دون من يمهرى أن ^لمزءاJ( محيا محأ وما ؤ -تعال-؛ وقال 
هآكلمن ئت من فيه ريب لا آلكتنسا وئمصيل يديه بين( آكى( ئصديى 
(.٣٧)يوص: 

وئمصيليديه بمح، آلذى يصديى وك=كن يمرئ حديثا محأ ما ؤ وقال؛ 
 S(.١١١)يوسف:ه يؤمنون لقوم وزخمه وفدى ،ء حم

ماعلى وشاهدا مهيمنا ت ه غليه ومهييئا ؤ • - تعار- قوله التفسير3( أهل قال 
وقعما ؤينفي الصحيح، من فيها ما يصدق يعني لها؛ ومصدقا الكتب، من قبله 
أوالقرن•بالنسخ عليها وبحكم وتغير، وتديل، ضض، من فيها 

قالكما عقبيه على ينقلب لم ممن المتقدمة بالكتب متمسك كل له يخضع ولهذا 
وإذا© يؤمنون يهء فم قبلمهء من ءاثبمهمآلكثت ؤأؤي0 وتعار-؛ -بارك 

ننلمذهيلمه، من محا إنا بجا ص أفق ٩ يوة أاْثا قايأ نثق 
)القصص:أه_آه(.

،.العق1يمر القرآن هدا ق جاء ما إلا دينا أحد من افه يقبل ولا 
ته عليه ومهيمنا ؤ ت أتعارا_ ^٠^ ي جفؤققه سأمعدى ين عيدارحمن الشيخ محال 

صزماوا0فيطوممآ0 انظر -١ 
حرجالحكمي، حاففل للشيخ النصورة، الناجية الطائفة لاعتقاد ا،لتشورة المنة أعلام انظر ٢- 

٠ ١AY_A ص بجدة، المرائي مكية ه، ١ ٤ ٠ ١ ، ١ حل الثلى، أبوالنصر مصطفى عليه وعلق أحاديثه 



الشدةإياه سداهثوي القيخ ٠ I الثاني الباب ا  ١٩٤
الإلمية،الطالب ق ونيادة السامة الكتب عليه اشتملت، ما على مشتملا لرأي 

وحثفأمربه، الكتب، به جاءت حق كل يتع الذي فهوالكتاب الممسية؛ والأخلاق 
إليه.الوصلة الطرق وأكثرمن ' عليه 

الخكمفيه الذي الكتاب وهو واللاحسن، الماشن نبأ فيه الذي الكتاب وهو 
فهوبالصدق له شهد فما السابقة، الكتب، عليه عرصت، الذي والأحكام والحكمة، 

منلوكان ؤإلأ والتبديل، التحؤيف لحله قد فهومردود بالرد له شهد وما اشول، 
•محداووهلمعنالفه|اأاأ.

بخلافوالإنس؛ للجن هوعام بل ، الأخيرة اممه رسالة  ٣٧٤١١والقر'أن 
معينة.وفترات بيبجى، بأقوام خاصة كانت.، الش الأخرى الماؤية الكتب، 
-ّيحانه-ادنه تكفل فلقد واكمف؛ والنقص، ميادة، من محنوظ القرآن إن ثم 

)الحجر:؟(،ه لحنفهلول ه ؤإقا آلذم يرلثا •ءس ؤإدا -؛ تعار - قال بحففله، 
والذكرهوالقرآن.

:ه لخغثلون د ل،، ؤإقا ؤ القرآن، هدا نزلتا نحن أي الأية: نفير ق القرون قال 
فلاذللئ،؛ وتحو ونقص، ونقادة، وتحيف، ، تصحيف، من به يليق لا ما كل عن أي 

٢.حقاأ منه ينقص ولا باطلا، فيه ينئي أن أحد يتهلح 
التالية.الفقرة ق ومكانته القران مفهوم عن بيان منيد وسيأتي هذا 

ومكانتهاالنبؤية، السنة مفهوم ثانيا: 

أوأوفعل، قول، من 0 الض عن أثن ما كئ هي اكهمية: النة مفهوم . ١ 
٢ُ أوبحدها. البعثة، قبل سواءكانت، أوسيؤة أوحلقية، حلقية أوصفة تشير، 

.٤ ٩ • / ١ سعدى لابن النان تمركلأم ي الر>4ن الكؤيم تيسر - ١ 
مم،ومهماباحصصروبوامجفيض

تحقيق، لنان ، بيروت ، الميي الكتاب دار وطعة ، الكتب ء-الم ، الئوكاتي علي بن محي للإمام ااض-ير' 
\.r\/r،١٩٩٩.،ءدالرزاقانيدي.ط؛

،ط؛ التامرة، I ايرنة دار مكبة الساعي، ممهلغى د. الإسلاعي، اكضيع ل ومكانتها ة الانظر - ٣ 
مواتالخطيب، عجاج محمد د. تأليف الحاويث، علوم الوجيزن والختمر ، ٥ ص؟  ٢١٩٦١- ى ١  ٠١٢٨

ط'ا،الرسالة، 





بيس|اصوهمإساتاس،ةا ١٩٦

الخجر:بم.مكثلون< 1لئمزإنا 
المسرةهي التي النبؤية السنة وحفظ القرآن، حفظ يشمل والضمان الوعد وهذا 
ألكثنبعنتك آلثث وأنرل ءؤ -؛ تعال - قال كما - الزلة الحكمة وهي للقرآن، 

.١١٣النماء;ه ئعنم ةت=فن لم ما ؤعلتك ؤألحكمه 
قسمين:إر الله من م ينقالوحي رر :  ٥٢حزم ابن قال 

وهوالمران.النظام معجز تأليما متلومزلفا وحمحب ٠ أحدهما 
مقروء.لكه متلو، ولا النفلام، معجز ولا غيرمزلف، متقول مروى وحي الثاني; 

مراده- وجل عز - النه عن امحا وهو الله. رسول عن الوارد الحر وهو 
((را،. ٤٤الحل: ؤِمحمحنامحلإي4 ض-تعال-: قال منا، 

الزيادةبحاول من يوجد لا أته اض بحففل محفوظان أوالسنة القرآن أن معنى وليس 
والحديث.القديم بحصلكقمأق فدلك فيهما؛ أوالقصان 

النيفيتقي من الأمة هذه علماء من يمض - وجل -عز الله أن المقصود ؤانما 
نسهه.وسنة -عزوجل- الله كتاب من والاقصان والنيادة 

بحققلمحقوظ الدين فان ١١المحنى؛ هدا موضحا تيميةهمح ابن الإسلام شيخ يقول 
شيءإبطال ي أحد يْلمع لم بالتواتر منقولة محفوظة القرآن ألفاظ كانت ولما له، افه 

ئركاغن ؤإقا _تعار_: قال قإله، الش الكتب بمتلأف فيه، شيء نيادة ولا منه، 
نإنامكثلون4اير:بما

بالزياد٠وتغييرألفاظه كثيرمنه، تحؤيف ق الشطان طمع الحديث كثيرمن بجلاف 
منهؤيتقي وبجميه، بحفظه من له الله فأقام ؤإسناده؛ متونه ق والكذب والقصان 

الكنبأهل ألحل ما فيتوا الحاهلير1(، وتأول اليطلين، وانتحال الغالن، ضبف 
،.١ معانيه(( ق ، التحريفوأهل فيه، 

٤.٤  ٠/١حزم لابن الأحكام أصول j الإحكام أحكام - ١ 
.آا.الردءالىاوكرىلأينبما/ابا



١٩٧ر ص.صصساسمهمإشاءاّوأ 
تفسيرهأو الحديث، أونقل القر'ان، نمير ق )رقما -أيضا-ت تنمية ابن وقال 

الغالط،غلط على الدليل ؤيدكر يبينه، من الأمة من له يقيم افه فان غلط من 
طائفةفيها يزال ولا ضلالة، على تحتْع لا الأمة هذه فان الكاذب؛ وكذب 
ولابعدهم، نبي فلا الأمم؛ 'آخر ؤ،كانوا إذ الساعة؛ تقوم حتى الحق على ظاهرة 
ل؛م،سن نيا اينه بعث وغيروا بدلوا إذا قبلها الأمم وكانت كتابهم، بعد كتاب 

ؤناهم.ؤامرهم، 
وأنالذكر، من أنزله ما بحففل أن الله صمن وقد نيكب، محمد. بعد يكن ولم 

دينهبحفظ من عصر كل ق الأمة لمذه أقام بل ضلالة، على تحممع لا الأمة هذه 
راوالقرآن(( العلم أهل من 

لأنه- وأخلاقه وثميمنه -عقيدته للإسلام الأول الصدر هو - إذا - فالقرآن 
الأمثن،جبييل الملك يواسهلة الرسول. على المنزل المعجز، - تعار ~ الله كلام 

المصاحف.ق المكتوب ، يلأوته المتعبد وتفصيلا، جملة المتواترلففله 
للعقيدة،بيان من - الكريم القرآن سوى - . الرسول عن حاء ما وكل 

الحديثأو السنة، هو القرآن ق لما وتهلييق الشريعة، لأحكام وتفصيل 
يقرلا والرسول. الرسول. من -تعار-أوباجتهاد افه من هوبوحي السوي 

١^^•على 
الب.المتالو، الوحي هو الكؤيم فالقرآن الوحي؛ إر الستة قمري هذا وعلى 
وحل--عز اش عن بين تة فالبتلاوتها، يتعبد لا غيرمتلو، وحي، والستة بتلاوته، 

آلذمإلتلث، وأنرلّآ ؤ • . الرسول ءثاط؛ا -تعار- لقوله مصداقا منا، مراده 

تشريعيانمصدران فهما الثاني؛ المصدر هي والستة الأول، هوالمصدر فالقرآن 

.x/\ نمه لابن المستح دين بدل لن الصحيح لخواب ا- 



سصس،اسمهمإشادااسيدةالباب __

غنىولا معا، إليهما بالرجؤع إلا يفهم أن لمسلم ممكن لا متلازمان، 
>أحدهما عن عالم أو لمتتهد 

كتابيعتمد المسلمان علماء من كعيؤه — مر كما — حسان الخضر محمد والسح 
العقيدةائل مبحته وق العلم، تلقيه إبان أساسين سيئين نسه. وسنة اممه، 

الأحرى.الأدلة من دليل أي عليهما مدم فلا وغيرها؛ 
وهيالصادر، بقية يغفل لا فانه الأساسيين الممدؤين هدين يعتمد وكما 

مصادرهعن الحديث، عند صمنا دلك ّيتي؛ن كما والفهلرة، والعقل، الإحماع، 
المخالفين.على الرد ق مصادره عن الحديث، وعند لتلقي، اق 

•ص؟٢ الخا-يث، علوم الوجتزق والمخمر ،  ١/٤٨ القيم لابن الوسن أعلام انفلر - ١ 



I١٩٩ ص؛ضصسواسمهماد1تاصة 

الاستدلالق منهجه الثاني: الطلب 

ذلك.ق اللف علماء سيرة الاستدلال ق حساأن الخضر محمد الشيخ سار 
•يلي بما الاستدلال ق منهجه عليه يقوم ما إجمال ويمكن 

فهماوفهمها فيها، جاء ما بجميع والإيمان الشرعية، الضوص تعظيم ١• 
صحيحا.

ولاالمطهرة، السنة من صح وما الميز، الكتاب، ل جاء فيما الحجة أن ٢. 
شيئا.ذلك على يقدم 

ثمالصحابة، نمير نم السنة، ثم القرآن، القرآن به يفر ما أور أن ٣. 
المنح.إر أقربا فهم بإحسان؛ ليم التابعتي 

لالأول بمياس والأخذ تعاوضهما، ودرء العقل، على النقل تقديم ٤. 

بالعقل.ئدرك الدين ائل معامة أن  ٠٥
الشارع.لراد مطابقة النصوص ظواهر أن . ٦ 

الملف.إحماع إل الحادُث، الزج وفصل والمنة، الكاب إر التانع رد ٧. 
يردبل ببعض، الشرعية الأدلة يضرب فلا الاستدلال؛ قواعد مراعاة ٨. 

ذللئابق الأدلة ( jruويجمع ال^ن، إل وانحمل انحأكم، إر التشابه 
الضع.ق حاء ما ع الفعلرة تلاوم ٩. 

٠شرعي دليل على يقوم لا الذي الفاسد التاؤيل بجنب، . ١ ٠ 
الأّتدلألرى.ق هومنهجه - الحملة ق فهدا 

مائلعلى الاستدلال قواعد ذ انثلرمميلها ة. الأهل عد الاستدلال قواعد هي هده - ١ 
ه.١ ٤ ١ ٣ ، ١ ط الؤياض، الوطن، دار حن، علي عثمان دّ الاعتماد، 

.١  ١.٩٧ ٥ ١ ص انحممع وإصلاح حسبن الخضر محي انقلر ٢. 





ث!سخسداسريإداهاّدة
أختابن - ض _أيقاه الأستاذ أن يخفى )رولا قائلا؛ باديس ابن الشيخ ؤيضيف 

العلمولكن الهلرقية، أبناء من وكلاهما عزوز-إ؛هلقثا؛، بن المكي، الشيخ الخليل العلامة 
والإصلاح.التفكيروالمداية بملع إل بهما سما 

تارةاليوم، الطرقية عليه التحذيرمما ي كتابات جزاءهما- الله -أحسن ولكليهما 
٠بالتالؤيح(( وتارة يا)تصريح، 

خاصةأخلص من كان المشيرالإبراهيمي( محمد الخزائري الملقي الشيخ أن كما 
كانعندما دمشق ؤ، العلم محالس عن الإيراهيميي وقدكتب حساأن، الخضر السيخ 
انحالس؛تلك ق العقد واسهلة أن ١١وذكر: الخزائر، إر عودته قبل فيها مقيما 

}ل الخضرحمئ((( محمد الأستاذ الشيخ الول والأخ الخليل، الأستاذ 
رأىررولو ت ذلك عش معلقا ايزاري الحض المائي محمد الأستاذ يقول 
يوجبما وأفعاله حين الخضر الإمام أقوال ق والإبراهيمي، باديس، ابن، الإمامان 

ذلك.ؤ، ترددا لما النقد 

ومكانتهالعلمية، قيمته على عاشور بن الهتاهر محمد الإمام ْع فحلاه وهوما 
٠للسنة(( منابذة للبل.عة، مناصرة مواقفه أحل. اعتبرا ما عتل. الا.أدتية 

الشيخعلى العلماء من كثير لدن من الثناء مقالات من العديد إيراد مر ولقن. 
الأول.الباب 3، وذلك منهجه، وسلامة الخضر، 

التالية.والأبواب المباحث ؤ، ذلك من يؤكدكثيرا ما وسيأتي 
وتلميذهتيمية، ابن الإسلام شيخ بالإمامين احتقائه شدة -أيضا- ذلك يزكي ومما 

التأثرشديد بهما، كثيرالاهتمام ليما، الخضرمعثلما الشيخ كان حيث القيم؛ ابن، 

.سبقصم\با١-الوجع 
٠، JiVf؛، ٠١ ٩٩٧، ط١ الإسلامي، الغرب الشرالإبوامميدار اظرآثارالإئ،؛صد - ٢ 
وتصنيفإعداد يادص، ابن وانظرآثار ' ١ الخزائر_UU ؤ؛ حساأث الخضر صد الإمام ملتقى - ٣ 

الشرصد الإمام وآثار ،  ٠YAO-YY / ١ ، ؛ ٠٠٢ • ٨ ، ٍل؟ الإسلاص، الغرب دار الطالص، عمار د. 
. YYY_YY>/\، ٣١٩٩٧، ط١ الإسلاص، الغرب دار الإبراهمي، 



الفيلةالقيخ«ساسوهمإداه اص ^١ ٥١الباب 

•بكلامهما والأسنمهاد ، عنهما كثيرالنقل ، بمتهجهما 
.٢١الإمامتيلهذين عن مله لف العلماء من عالم عن ينقل لم إنه بل 

والفصل،الثقة، موارد كلامهما يورد بل عنهما، ينقل فيما ينشهما يكن ولم 
أوغيرها.العقيدة، ائل مق سواء والتأييد 
بعضإن إذ التعصب؛ عن وبعده منهجه، وسلامة تحريه، يؤكد ما وهدا 
علىكانوا ؤإنما النهج، هدا على يكونوا لم و'ءير؛ُم الأساعرة من معاصريه 
الحليلعن.الإمام^ن لمدين وثنان عداوة، 
شاقوالعمالية العلمية الهلؤيقة من عليه نشأ لما الإنسان محالفة أن ؤيب من وما 

للحق.محالفا عليه نشأ ما ولوكان النفوس على 
الخلق.على للحق مؤثر صادي محلص إلا الباطل من ألمه ما يدغ ولا 

الخضرهئع.محمد الشيخ أمر من كان ما وهدا 
ذاوكان يامحان، الملف كتب وطالمر الشؤع، نصوص على اطغ ئا ولعله 

-البلدان ق ومملواف وتحري، وإخلاص، صدق، وذا وعلومها، بالعربية تضلع 
السلف.طؤيق وسلوك الحق، إل كله ذلك قاده 

علىيؤبون النفلر بعيدي المدارك، واسعي علماء أيل•ي ب؛ن نشأته إن يم 
ذلك.أسباب أعظم من - البحث ق والحنية الاستقلال 

الشيحعلى والتفسي العلمي وأُرْم ، العلماء أولئك عن نبذة بنا مر وقد 
بوحاحب،سالم وشيخه عزوز، بن الكي محمد الشيخ حاله وخصوصا الخضر، 

٥٤ و0 ٤ ٥ ٤ T/ الكاملة ال الآع»_موسوعة ق تيمية ابن عن موله ل الشال سيل انظرعلى - ١ 
٤٢٣^وتماواة و«هاإ  iW'j ٤٠٧^ i'UUj YoYo/Aj rAM/lj ٨٢وا

^٤٢٥ trUj ٤٤٨^ ٤٢٨٨و ٤٢٧^ ٤٢٧٨و OU/\rj oU'Aj oU'VWj ■\'■،•■،•و

،\' l\Y/lj\o^j\o\jS/Y<{j WYij iUi/yj ١٤٨ول القيم ابن وعن ، ٦٠٦١و
٠الحث هذ١ غضون سيمرق وغيرهاكثيرمما 



٢٠٣سني)صاص«ساسريإداهاصا؛ة

وغيرهم•' الشيخ بن عمر وشيخه 
اللفمذهب عن الفور على العالم أهل بحدوُعهس الذي أن يؤكد مما وهذا 

بنفلرالسالف مذهب على الاحللاع وقلة التعصب، رأسها على يأتي كثيرة أمور 
والناسبه، جاهلا يكون قد منه ؤيحدر عنه، يئفر ممن كثيرا لأن متجرد؛ ثاقب 
جهلوا.ما أعداء 

وهوالخضر، الشيخ معاصري أحد شأن من كان ما ذلك على الأمثلة ومن 
منلدائه عليه اعتاد ما على نشأ ما أول نشاه فلقد رصا؛ رشيد محمد العلامة 

)جوهرةو البرامن( )أم فقرأ بيئته، ق آنذاك المتداولة الكتب فدرس العلم؛ ؤللبة 
محادلأ.متكلما ليكون يعد يومئذ الهلالب وكان شيوخه، على وشروحهما التوحيد( 
محللهبداية ق لقنها الي( الكتب هذه ؤ ما يفهم أن بحاول رشيد الشيح وكان 

وكانذلك، عن فيعجز للعوام، يمهمها أن وبحاول الشام، محلرابلس ق للحلم 
وٍلريقالدين، منبع وحدها هي الأشاعرة كتب أن ت ؤيرى النشأة بهذه متأثرا 

علىجمدوا قوم أنهم هب فح، الكتب هن.ه ق لف الاراء إل ينفلر وكان 
وٍلابئواالعلوم، حقائق عرفوا ولا فهمها، حق فهموها وما القول، محلواهر 

•٢١١وبثزاممل محنها 
أماليي العقيده شرح ي وشيع النار، أنشأ حتى هذا على رشيد الشيخ ويقي 

الإممانق يشرح فأخذ ١^٤^٥؛ كتب من عليه نشأ ما على فيها اعتمد دسة 
والمستحيل،والاستحالة، والواجب، الوجوب، المتكل٠ان؛ اصهللاحات باينه: 

منوغيرها العالم، وحدوث، مرحح، بلا والترحيح والممكن، والإمكان، 
الله--رحمهما والإيجي السنوسي، على ذلك ق معتمدا الكلامية؛ المصهللحات 

ا_اظرمحلةالأره/؛اآ.



٢٠٤  Iص:صصساسمهم1دات(س
العقائد.كتب أصل هي الكتب هده أن يرى وكان 

الاتحاههذا عن تدريجيا تحول أن لبث وما ذلك، ق صعؤية وجد الشيخ ولكن 
ونافحوثناه، فارتضاه، اللف، منهج إل عاد أن إل عرصها يطول مة قل 

.يشره ق واّهم عنه، 
نرىالكلام بعلم الاشتغال ابتداء عند )ركنا ت ذلك ي رشيد'؛ه،إإمح الشيح يقول 

ثمالقول، خلواهر على جمدوا قوم أنهم فتحب الحنابلة، خلاف لكتب اق 
السالفية المن للمتحلي الي الكتب هي فإذا القوم كتب على امحللعنا 
وإذاالإيقان، برد بمسريان وبحس الإيمان، بيشاسه عر يبقارئها وإذا الملي، 
ومنالسوي الصراؤل على يمشي من ( jrjjكالفرق الأشاعرة كتب وبيرن بينها الفرق 
الماحثتيارات وتتجاذبه الفلسفية، الشكوك أمواج تتدافعه "لجي؛ بحر فا يمح 

،.٢١وأحكم(( وأعلم أسلم السالف مذهب أن لي ظهر وقد ، ^^؛ ٠٧١
كتيهررما قائلا: الموسي انتقد المنار من عشر السابع انحلد ق إنهم يل 

المشرقنق اُتشرت الي الصغرى، العقيدة سئما ولا العقائي. من ظ؛قع السنوسي 
يضعونهفيما حتى وغيرها، الرّمية معلموالدارس فيها حذوه وحذا والغرب^ن، 

مآكلفكل على الواجب أن الإلميات: ق وقاعدتها للمثتدين، العقائد من 
أضدادها.عليه ؤيستحيل صفة، عشرون لله-تعال بجب أنه يؤمن أنه شرعا 

مناللغة وأهل السلف يفهمه كان لما محالف الصفات هذه ق واصطلاحه 
الأمورفهويعد _تعار_ الله يصفات الإيمان إطلاقهم: ومن )صفة( ت كلمة معنى 

إرالاحتياج عدم ~أي للحوادث والمخالفة فالوجود صفات؛ والعدمية الأءت«ارية 
صفتان-تعار-قادرا وكونه عنده-والقدرة تعال فه صفتان والمخصص المكان، 

١ّ -٦٨  ١٧٦ص العقدة ل رشيدرصا معد الشيح انظرمهج - ١ 
.أ.ماةاأكار\ّ/«ملأ•







٢٠٧ا صسداسونيإداتاممىدء 
سالأوو؟سرالأول:القرآىص

وؤ،عموما، الإسلامي اكضع ق الأول الصدر هو مر- -كما الكريم القرآن 
خصوصا.العميدة تلقى 

شيئا.عليه يندم ولا المصدر، ذللئ، يعتمد الخض.رظإإقه والشيح 
وجوهكثيرة.من وذللغا فائقة، محاية به عني وقد 

البسط.من بشيء العناية وتللئ، ، الاعتماي. لفلاهرذللئ، إيضاح يلي وفيما 
عصمته:واعتقاده افه، كلام أنه ؤإثاته اميم، للقرآن تعظيمه أولا؛ 

)الفنت رسالته ق الله خلمؤ أحمد محمد الدكتور على رده معرض ق يقولجق<إمح 
وأنافه، كلام القرآن أن على القاطع الدليل قام ررقد القرآن(: ق القصصي 

خبرفهومن القرآن ي جاء ما فكل ؤيه، من إليه أنزل ما بي قد محمدا. رسوله 
للواير.الكلام مهلارقة الصدق وإنما صادق، 

قالرسول صدق على القائم الدليل إر القرآن أحبار بصدق الخرم 3، ونمتند 
_.شأنه جل - افه من وحي القرآن أن على القائم والدليل الرسالة' دعوى 
قواقعا يصور إنما واللام- الصلاة -عليه المبي )إن ،: القائل١١كان ولو 

إرينتمي لا محالفا( أم والواير، الحق مع متفقا الوم ذللئ، كان سواء ه، نف
إلايقول لا القرآن أن على شبهة حولما تحوم لا أدلا معنا تحن لقلنا: الإسلام، 

القرآن،قصص من قصة إر فاعمد واعية بأذن إليها تصغي أن أبيت، فإن حقا، 
ا.١ العقل(( ؤيتقبله المنهلق، يقره دليلا للحق محالفة أنها على وأقم 

أوحىالعزة، رنم، كلام من فهي القرآن قصص أما » آخر؛ محوصع ف، ؤيقول 
حكمة.أومحلأة قدوة، أوموصع عبرة، مأخذ ليكون الأكرم؛ الرسول إر به 

اضحلما أحمد محمد الدكتور به يعني - ١ 
القرآنصا\'0_آآ1ه.\_بلأعة 



٢٠٨  Iضءسابيساسمهماداتس^^
مكانةقلؤُهم ق له بجعل الأسى المقام ذلك من صادر بأنه الناس وإيمان 

الصادرةالقصص نالك تدرس كما يدرموه أن من ويمنعهم بالإجلال، محفوفة 
منتقوله ما تستمد أن بالي لا ثم خاصة، أهدافا أمامها بجعل بشؤية نفوس من 

باطلا((را/الحق يجانب وتضع جدإرهزل، من أوتحرج غيرصادق، خيال 
قائمالقاطع رروالدليل حقا(: إلا يقول لا )القرآن ت بعنوان له مقالة ؤ؛ ؤيقول 

لصدقاا( بد_ -ولا يكون يقوله فما الله؛ عند من الشؤع أن على 
العلمنحالف قصية أو باطالة، قصة القرآن ؤ، أن ظن ومن  ١١* قال أن إل 

كلامالقرآن أن من فيه حفاء لا لزوما الظن هذا يستلزمه فيما وقع فقد - الصحيح 
.الثه(( عند من ليس 

ببلاغةفائقة عناية فالقد للقرآن: اليائي بالإعجاز عنايته ثانيا؛ 
ألفاظهتكون أن القول: بلاغه" أن أبان حيث المعجز؛ بيانه وحمن القرآن، 

وافية.منتفلمة المعنى على ودلالته محكما، ونفلمه فصيحة، 
بيانهوحن القرآن، بلاغة ميزات إر وانتقل ا، ذلك شرح ي أقاصي ثم 

يلي:فيما يكمن ذلك أن وبين العجز، 
الوضع،محكمة وحديها إلا كلمة بك ممر تكاد فلا القرآن: مقرئات فصاحة . ١ 

المع.على الوير خفيفة 
العارفيمكن فلا مهللمع، وراءها ليس التي الغاية بلغت التي نثلمه: متانة ٢- 

القرآنحمل س حملة إل يثير أن يامعان البلغاء منشات ق الناظر البيان، بقوامح، 
لوفيقول: كلمه س كلمة ار يثير أو الوصع' هدا عير على جاءت ليتها • فيقول 

.٥٦٥ص القرآن بلاغة - ١ 
. ١١٨ص ايابق الرجع ٢. 

. ١١٩"ا.الرجعسص 
صرأالسابق المرجع انظر - ٤ 



 u_ ي!اممقدةإثهات سمداهضوي امغ اهافوءئهج
ديباجة.وأصفى ، انسجاما أشد الحملة لكانت أخرى كلمة بها استبدل 
قيهترى فانك الأذهان: ق ؤإحضاره إفادته يقصد ما على دلالته اقذلام ٣- 

اللهليفة،وانحازات \ذ0ننة، والأسممارات البارعة، والأمثال ، الرائعة التشاييه 
حنإر أقرب فيكون القام، يقتضيه الذي والصيض النفلير، القطعة والكتايات 

\لصرؤح.القول من البيان 
 Aفإنكإليها؛ الإيماء أو هها الإفصاح الحالت يستدعي م للمعاني: ّثفاؤْ ا

منمملوءة ويدك منها فتعود أجله، من سيقت الذي المعنى وتتدبر الأية، ق تنفلر 
أوموعفلة، أوتلقؤب حجة، ميم أو ، مرر حيث من إليها؛ مع اض الفوائد 
الحياة،ثوون به وتنظم الرشد، سبيل؛ به تستبثن مما هذا نحو إل حكمة، يرسل 

و^أخرتها•دنياها ق الفلاح درجات أعلى إل النفوس به وترتفع 
بحسنالبشر من البليغ ترى فأنت أوتباين: تفاوت دون ييانه حن ق تناسيه ٥— 
أشواؤلآفيه وقطع القول، محال به طال إذا حتى الرائقة، دالمتشات ئك ؤيأحذ البيان، 
صعقا،فيها تبصر أن وأمكنك البراعة، ق تفاوتا أبياته أو حمله ق رأيت - واسعة 

أوائلها.من تستخرج أكثرمما أواخركلامه من الصحيح يتقدك ونتخرج 
بيانه،حن 3( متناسبا نرل سوره— وكثرة أمده، كلول على —الكريم القران ولكن 

. ٢٣: ازمر محا4 محا نزوقال-تمال-: كما 
. ٨٢الماء:ه أحتققا'كثيرا فيه عيرآنثه عند من ولؤ'كال ؤ قال: ثم 

ما،ق هويرتقع فإذا متعددة، الكلام من فنون ي يخوض البشر من البلح وترى 
وينحطفيض

وشرعالحجج، ؤإقامة الوعفل، مثل كثيرة، فنون ق يتصرف الكؤيم القرآن ولكن 
الوجوهس وغيرذلك والإنذار، والقصص، والوعيد، والوعل، والوصف، الأحكام، 

البديعةوأساليبه الرشيقة، ألفاؤله فيها تتفاوت فلا العامة؛ بالمداية تتصل الش 

.ص٨٩ السابق انظرا،لريع - ١ 
ىبقصه_'لآ-انقلرالرجع 



R اثسدةإثباه سداهضري القيغ ا•ئهج الئاض الباب

1سّر؛بحقائق أتى القرآن أن ايروف فمن الخقاثق: قدر على الأقوال صؤغ ٦- 
اوالغ1ءُراعة فيها تظهر أن المعاني هذه شأن من وليس النطاق، واسعة شيعة بها 

ووصفوالغزل، والتهنئة، ، والرثاء المديح، محو؛ من ألفوه فيما تظهر كما 
كلالخيال مع فتدهب العنان، فيه لأفكارهم يهللمقون مما ذللئ، غير إر الشاهد، 

ترتكس،,أن استطاعت، ما المالغايت، من وترتكسر ، مدهس، 
وصؤغاللهجة، صدى تستدعي التي المعاني تلك يمرعن الميم والقران 

مرسالهوالبلاغة أطابها، صاؤية الفصاحة فترى الحقائق، تللث، أقدار على الأقوال 
ا.١١أشثتها
رسالتهأو حهلبته أو شعره من محس من البشر بلغاء ففي الممبمغ؛ من حلوه ٧- 

،والرديء والوسعل، الخيل، كلامه ق نحد أنلئ، ذللئ، يقوله؛ فيما يتمنع يكن لم أنه 
التصنع.يقوله فيما محس من وفيهم 

المعنىتصؤير ق الحودة المنثور أو المنفلوم كلامه على يغلب، الذي هو وهدا 
أوغترموزون•بكلامموزون، والتيترعنه 

نقدق الراسخ فيه يجد فلا البيان، حمن من الغايه بالغ الكؤيم القرآن ولكن 
بحوملا الني البلاغة روح بحس بل العليا، الدرجة عن ينزل ما البليغة النشايت، 

أوللمعاني، تصؤيره ذلاغإ ق سواء وسوره، آياته ي ساؤية التصنع من شيرء عليها 
بهارأ؛.الناهكة الألفاظ نقلم 

بلاغةمفلاهر أءث1م فمن البيان؛ حمن من يكون ما أكمل ي القصص تكرار ٨- 
أحرىسورة ق يعيدها ئم البيان، حمن من درحة أوفى ق القصة يورد أنه الارآن، 

وحكايتهاهتا حكايتها ُان موازنة عقدت إذا حتى الوعفل، مقام يقتضيه ما حسب على 
بحال.الأحرى عن إحداهما تنزل لا البلاغة من واحدة مرتبة ق وجدتهما ، هنالئ. 

ا٠ ص المابق ارجع انظر - ١ 
١ص١ س ٢-انفرالرجع 



٢١١ر اسقدة إشات سداسري القيح 4ا،ج ^١١ ٥١الباب 
يعيدهاأن يؤيد ثم ، أنيقة عبارات ق القصة إليك يوق ففد البشر، من البليغ أما 

٣الاوف درجتها عن محتلة البراعة من درجة ق هي فإذا ' أخرتما مرة 
للقران.البياني بالأعجاز عنايته عن نبذة فهده 
لدراسةتعرض حيث ؛ الكؤيم القرآن ي وردت لوصوعات دراسه ة ثالثا 
أو، وتحليه ، دراسة إل بمّاج كان ما خصوصا ، ذلك ق الوصوعات من العديد 

وضر•بحث منيي إو منها بحتاج ما 
مفهومحيث من ت الكؤيم القرآن لأمثال دراسه . ١ يلي؛ ما ذللئ، أمثلة ومن 
الةر'آن،أمثال ق بحثوا من كلام ق والفلر ، القرآن ق ام مض وتحقيق ، الأمثال 

صربوفوائد ، الأمثال بحري الخايية والأيات مثل، لكلمة القرآن استعمال ول 
،.الل١٢

قوالشابه انحكم لمعنى تعرض حيث ^٩١؛ القرآن ق والمتشابه انحكم ٢• 
قالعلماء وأقوال القرآن، 

قوصقغها ، اليم^ن لمعنى فيه تطرق حيث والخديثا؛ القرآن ي اليم؛ن ٣• 
١^٠؛^.تميرلغو ق الفقهاء واخلأف ، ١ليم^ن ام وأق، القرآن 
تنعقد؛وأنها ، بالقرآن الخلف ومسألة ، الدعوى ق اليم؛ن لتغلميهل تهلرى كما 

لاليمثن مسائل من ذللث، غير إل صفاته، من صفه وكلامه ، افه بكلام لأنها 
القرآن•

وعن، الرقية لمفهوم تهلرق حيث القرآن؛ ي والاستخارة والاقتباس الرقية • ٤ 
حررأ•لتجعل ورق؛ ف، وكتابته ، بالقرآن الرقية حكم 

فيه.الحياء وآراء ، مفهومه حيث من للاقتاص تهلرق كما 

•١ ١ - ١ ■ ص المابق الرجع انظر - ١ 
. ٤٨٢.٤٦٧٢اللكث الوسوعة انظر . ٢ 
. OY-.iOص القران انظربلاغة . ٣ 



الفيلةإياه سد القيخ ارثاذي)ع؛ا،ع الباب ا | ٢١٢
الشرعيةالاستخارة وعن وحكمها، القران، ق الاستخارة عن تحدث كما 

،.اJدعية١ الأستخارات بعض وعن المعروفة، 
طهالدكتور على فيه رد بحث، وهو ت القرآن ل الغائب صمير حقيقة . ٥ 

الأوزأى.الباب، من الثاني النمل ق إليه الإثارة مرتر وقد ل حين 
الميز،اينه لكتاب محكم تفسير وصع ق باشر فلقد يالتفسيرت عنايته رابعات 

العالمي.بحده قمة ؤبلوغه معارفه، وسعة علمه، صفاء من يتح 
قنمير كاك التي الإسلام( زلواء يجلمة ل التفسير ذللث، بشر بدأ وقد 

عامرمضان شهر من الأول وذللئ، ضوط، يرأس وكان القاهرة، 
عامشهرشعبان ا"ا*ماهحتى 

عندالأول، الباب من الثاني الفصل 3، وذللئ، التفسير، بدللئ، ^^، ص وقد 
اكزال(لم.عنكتاب)أسرار الحديث، 
•يلي بما إجماله يمكن منهج التفسيرعلى ذلل؛، ق سار ولقد 

أييابمن فالمؤلف ذللئ،؛ غرول ولا واصحة؛ جزلة عالية بلغة كتب أنه - ١ 
وأصائ4.البيان، 
السلف،؛منهج على الصفات. باب ق -خصوصا العقيدة ائل مساري أنه ٢- 

فلواهرها،عن يصرفها بتأؤيل لما يتعرض لم تفسيره أثناء ذللي، من بشيء ص فإذا 
علىوحل- -عز لله إثباتها حينا من السلف، منهج وفق على فيها يسير وإنما 

قذللئ، على أمثلة وسيأتي لكيفيتها، أوتعرض لما، نفي دون يه اللائق الوجه 
العقيدة.أصول إثبات ق منهجه عن الحديث، عند الباب هدا من الثانى القمل 

. ١٧٨٦ ص س الرجع م ِ ١ 
,١ ١  ٦٧٩ص الماض الرجع انظر . ٢ 

راظرأسراكزثلصل



٢١٣ر نياضاصسااسمهمإداتاص|ة 
البارعة،واللفتات الخمة، والفوائد الشر، بالعلم حافل الكتاب هدا أن - ٣

والإصلاحية.١لتراوية والإشارات البديعة، والكت الرائعة، والأستتباءلات 

قاليافيه؛ يعيش الذي بواقيه تفسيره لط على حرص ظك المؤلف أن ٤- 
العصر.مشكلات لكثيرمن وعلاجها الايات، لمداية يتعرض تراه 

غتروجههاعلى الايات بعض تأولوا الدين المعاصنن بعضل على يود وتراْ 
الصحيح.

الأهوال؛إيراد ذ الحشووالتشل عن وايعد الإيجاز، إو محل كان أنه ٥- 
وربماالأية، معنى من له يفلهر ما بجن وإنما مصل، ولا يستقصي' لا فتراه 

وغيره؟القيم كابن الساشن العلم أهل بعض و^آراء بأقوال استشهد 
يمحاصرات أو مقالات أصاله_ _في كان كتابه أن ذلك على له الحامل ولعل 
يالاسقصاء.لمح لا المقام ودللئا التفسير، 

سبق-.-كما تطؤيل دون وشرحها الألفاظ بتحليل يعنى كان أنه ٦- 
إذاوذللئ، العاصرة، ومفناهره الشرك من ومحييره التوحيد، يجتاب عنايته - ٧ 

هأندادا ممه يجعلوأ فلا ؤ ت -تعار- لقوله تفسيره ق كما الشأن ا هن. ق بايايت، مر 
.٢١١٢٢البقرة: 

محن،ؤ -تعار-: لقوله يره نفي كما الفقهية السائل لبعض ثعرصه - ٨ 
،١٨٠البقرة:الأيه، ه حيرا ئرلئ إن آلمولم، حصرأحذًقم إدا غلبمفم 

هألصتام علملا=كلم محن، ءامنوأ ينايهاألذين ؤ -تعار-ت لقوله يره نفق وكما 

٤١ صء السابق ارجع نظر ا- 



ايابالثاتءاصاهخسداهضوشإياتالسيدةر  ٢١٤
.١٨٣البقرة: الأية، 

بها.والرقي الأمة، سيادة ي وأيرها الأخلاق، بمكارم تؤيهه ٩- 
والحديثوعالومه، القرآن تفسير ق الأصلية اكيادر من أفاد أنه - ١ ٠ 

والنحووالأدب.واللغة، وعلومه، 

والبلاغية.النحؤية المياحث بعن والمزج والاشتقاق، الحروف بمعاني اعتنى - ١ ١ 
اللغؤية.الأسرار استخراج على وحرصه عنده، النحؤية المادة كثافة - ١ ٢ 

بالشعر.-الاستشهاد ١٣

والقرآنبالقرآن، القرآن مر يقحيث بالمأثور، التفسير على الاعتماد -  ١٤
النبوي.بالحديث 

والتابععن.الصحابة بأقوال تضميرالقرآن - ١ ٥ 
والقراءات.النزول، أسباب باعتماد تفسيرالقرآن - ١٦

مستخدمابالتفسيربالرأي؛ والأخذ والإنحيل، التوراة عن أحيانا الأخذ - ١٧
اأوالعقل.أ أوالأثر، باللغة، إما الترجيح 
لهتحد تكاد فلا إله: ورجوعه الكؤيم، بالقرآن اسنمهاده كترة ا٠ خام

العنين،الكتاب يايات ممع وهو إلا محاصرة أو أوكتابا، مقالة، أو بحثا، 
أوأدبية، أو عقدية، كانت سواء موضوعات، من يتناوله ما جبميع ي وذللى 

أوسياسية.اجتماعه، 
ذلك.محرى جرى أوما تعقيبات، أو ردودا، يتناوله ما وسواءكان 

الخضمحمد الأمام صم*, خلقة V, ؤ أن♦ للأستاذ ١ منسآ حسان الخضر محمد الامحام بحث انظر - ١ 

الإسلأسصاها_^اآحسينوإنحانمع 





ثض:ضاٌسواسوهمإساءاسوةا  ٢١٦
مدعياللقصة، تأؤيلأ ذكر ثم التفسير، من عليه أجمعوا ما مطل أنها زعم وجويا 

تقصيرالمفسرين.بيان ق المنوال هذا على سيتسج بأنه ووعد هوالصواب، أنه 
وأخرىالمنهلق، قواذيرن نحت تدخل لا آراء على القال هدا ق وقفت وقد 

نشوز؛من الاراء تللئ، ق لما العلم طلاب تنبيه فأردت القرآن، بلاغة تتقبلها لا 
٣أمرها« من بينة على يكونوا حتى 

القرآنوأن الملام- -عليه أيوب لقصة الحقيقي المعنى بيان ق سرعظسه ثم 
وأنتاؤيخ، كتاب ليكون ينزل لم وأنه العبرة، موصع بذكر القصة من يكتفي 
صعقاسلق ؤحئ ؤ ت اللام- -عليه لأيوب -تعار- قوله من العبرة موصع 

بعصرأى الملام- -عليه أيوب ارهوأن ٤ ٤ ت ص ه خثث ولا ث ته هزب 
علىفه وهوغاصب فحلم، العقؤية، عليه يستحق ما أوقال فعل، قد أهله 

حرمةرعاية نز بجمع وجها افه فأراه معدودة، بأسوامحل ذللئا على يعاقبه أن 
وهداطه، الغضب أثر من فدللشا العقؤبة؛ شدة من حالما ورفع اليممن، 

عباده((من افه أثررحمة من التخفيم، 
أيوبمسيرقصة ق العلم أهل يقوله ما صفوة ررهذا ت ذللئ، يحد الشيخ قال 
قوسريلئ، المقال، ذللئ، كالم، تفسيرها أصل ق خالفهم وقد - الملام -عليه 
الخارجةالقاديانية طائفة زعيم علكب محمد برأى صلة لرأيه أن هذا مقالنا آخر 
الؤمن^ن((سبيل عن 

رصنعلمي بأسلوب المقال صاحمج—، اراء متامحة ق سؤع ذلل—ا ويعد 
مننقص مقالات، حمسة القال كالما وب^jا بيته فيه المجال بلغ ثم هادئ، 

السابقصأآمآ.؛-الرجع 
•١ ص٨٥ السابق ارجع انظر - ٢ 

٨٨٥ص السابق ٣-ارجع 



I٢١٧ صس>اسمهمإداهاصة 
دررالقالأت تلك وتخلل والنملة، العقالية بالخجج الكاتب ذلك آراء حلألما 

،•١^^١ القؤية والحاجة العلم، وغررمن 
القرآني الغائب صمير )حقيقة بحثه ق حين محله على رده -أيضا- ذلك ومن 
إليهالإشارة مرت وقد ١لكريم( 

افه،خلف أحمد محمد للدكتور القرآن( ي القصصي )الفن لكتاب نقده وكذلك 
يخضعلما خاضع فص عمل القصص أن يرى أنه المحاب هذا ق الكاتب رأى وخلاصة 

بهيافنان محمدا وأن والواقع، التاريخ لصدق التزام غير من وابتكار حلق من الفن له 
الأديبيتجه كما تتجه وإنما التاريخي، الصدق تلتزم لا القرآن ي القصة وأن المعنى، 

البشرىأن مثل الخبرالواحد، رواية ق التتاممس بدليل فتيا تصؤيرا الحادثة صؤير تق 
ؤإدؤ ؛ - -تعالقوله ل كما محلوقة، القصة تكون قد بل أولامرأته، لإبراهيم بالغلام 

آجدون ثن إقهتن وأئ آثمدوف للمناص ملت مزتم؛أنت آس نمنى آممة ماق 
 ١Jقمن'كث إن بجي ل ليس ما أمول أث ك ي»ءكول ما سحتنلف ق

4 تم   U ٣١زلا ثبى  U آلغثوب عكر أنث إنك شلى ق i ١١٦:المائدة.
صرق هو كما المذكور محابه ق الله خلف محمد الويور رأى خلاصة هو هذا 
،.للرسالة١٣أمن أحمد الأستاذ 

الرسالة،صاحب كتبه ما وعلى التقرير، ذلك على الحضر الشيح اء1لع أن وبعد 
والإجماع،نة، والالقرآن، على متد'ا الرأي ذلك خلالما من فند كلمة محب 

السليمةوالفهلرة الصحيح، والحقل 
أدبهم،ل الأدباء ليجاري ينزل لم القرآن أن )اوالواقع بقوله: مقاله ختم تم 

استخفافم.الحقائق بعض بحرمة ؤيستخف مذهبهم، البالغات ق ؤيذهب 
.٢٧١.وابقصاخ\ الربع .١ 
.١ ١ س٦ ٧٩ص السابق الرجع اننلر ئ ٢ 

سمالقسميفيىبمالقرآنص«أاءاآا
.؛ساتفلربملأءةالقرانص'آاس؛"اا



الشدةاشاه سدا؛؛،ضوش القيح «اهج القافي: اس 

منالسليمة الفهلر يلائم ما إر الأدباء وغين الأدباء ليهدي القرآن نزل وإنما 
هذهوليت الشامل، الإصلاح إل الدعوة محوجهته وأعمال؛ واداي، عقائد 

المحولا الخاصة، التجارب ميدان ق الدخول وليدة الإصلاحية الدعوة 
خالقمن هداية الدعوة يل نحارب، ق الدخول من بالتشؤيع والتدرج 
هوكما القديم، مظاهرعلمه من والتدرج؛١^٣^ والمح وانحربين، التجارب 

لالشريعة(( أصول ق مفصل 
التيالتأؤيلأت تلك خصوصا القرأن: تآؤيل ي للاتحرافات مواجهته ثامنا: 

ولاعرف، ولا عقل، ولا قمع، إل نطتي لا والي المامحلي، التأؤيل تحومتحى 
القرآبي.بالياق ولا بمفهومها، ولا الألفاظ، بمدلول تتصل لا تأؤيلأت فهي لغة؛ 

به؛تتشبث أصل عن افه كتاب ي باحثة تماما، القرآني للنص محالفة هي بل 
وديته.الله كتاب عن الصد ي وغاياتهم أصحابها، شذوذ لتأييد 

الدين.عن هوالانحلال الشريعة نصوص تأؤيل ي البامحلي الأنحاء هذا وحاصل 
العني؟ق هوالعمدة الكلام ٠لاهر يعدون لغاتهم اختلاف على البشر وعموم 

الفكرالباطي.ي إلا له وحوي والإلغازمحلا المممية أسلوب وأما 
بمقال؛الثقة حصل ولما بحال، التفاهم أمكن لما محاعدة الأسلوب هذا ولواحد 

نظام.ولا لما صابمل لا الباطنية المعاني لأن 
-وجإ, عث - اش وصفه الدى ل، المتآ الله بكلام فكف عموما؛ الكلام ق هذا 

وكاتبونقارئون•أمتون، ومنهم عالمون،وجاهلون، الناس وي 
بصيؤة.على ريه-م الناس ليعبد للن.كر؛ ميسرا حميعا، لمم بيانا جعله اطه ولكن 

تقتضيوأنها القرآن، تفسير ق خهلورتها يدرلئ. الباطني التأؤيل لمقالة والمتأمل 

ىضصةّآا١-الرجع 



٢١٩ر سايس،اسرهم|داتاسدة 
إريبق ؤيصيرما ورسوله، الله بكلام وتضل بالألفاظ، الثقة يطلان 
به•يوثق لا المهم 

ظواهرها،بتأؤيل < ٩٣١١هدم إل التوصل الماطنية بحاول الهلؤيق ؤبهذا 
أورادع•صابمل، دون رأيهم على وميلها 

الإعجاز،تحقق لما ودلالاته القرآن م٠دانى هي اياطنية التأؤيلأت تلك ولوكاث 
واكانسفلالإلخازرم

أصحابها.0قاصاإ_ تفاوت الخضرعلى الشيخ عمر ق الفاشية تلك شاعت ولقد 
البابية،دعاة يوردها الي، التأؤيلأت تلك من كان ما ذلك ي شيوعا وأخطرها 

والقاديانية.والبهائية، 

الكتاب،.بعض من الركاب ذلك ؤ يسيرون من خهلرا هؤلاء عن يقل ولا 
فتص.الىقوة؛ من يستطيع بما التأؤيلأت لتاللئ، الخضر الشيخ تصدى ولقد 

الثالث،الباب ق ذللمث، بيان سيأتي كما - والقاديانية والهائية، ايابية، لتأؤيلأت 
الله_.-بإذن 

الأياتبعض تأؤيل ق تعسفوا لما للعلم والنتس.ييرن الكتاب، لبعض وتصدى 
والأحكام؛

الشيخكيها مقالة _أيضا_ ذلك ومن مضى- -كما ذلك من شيء مر وقد 
مواضعها(.عن الحدود آيات )لضيف وعنوانها الخضر، 
)التشراعت وعنوانه الصعيدى، المتعال ب. للأستاذ مقال على علمي( رد وهي( 
الإسلامي(.بالفقه وصلته المصري( 

العلمة،المكتسة صقر، أحد ونشره ثرح* الدينوري، ثت؛؛ة لابن القرآن مثكل انظرتأؤيل - ١ 
مك؛_لمدقرحمن للمشح الصوب هي وهذه ، ٢ ١ /٦ ١ حجر لابن الماري لفتح سردت، 

وآثارهحطورته والتأؤيل: ، ؛/"آها_أه؛ناصرالقماري، د. الشعة طمِإ وأصول ، ٧ ٧-؛ ٠ ص 
.vriU، ٣١٩٩٢،آ؛أ\ه_ ط؛ عمان، الأردن، الفاض، دار الأشقر، د.ءمر 



ضاصس،اسرهمإسأتامدق:!!

السرقة،حد آية ق الأمر أن الخال ذلك ي عبدانعال الأستاذ رأي وحلاصة 
الوجوب.على لا الإباحة على بجمل الزنا حد وآية 

بحجةوفنده عليه، بالرد قام الخال ذلك على الخضر الشيخ اطني أن ؤبعد 
غيرينعمه عما نثلره الخال صاحب راليصرف بقوله؛ مقاله حتم ثم ؤيرهان، 
منمثلا لنا ؤيدكر المدينة، حال تلائم لا عقؤيات الحدود هذه أن من الؤمتا؛ن؛ 

أوالرقة، جريمة مرتكب عقؤية تكون أن تقتضي الى والمكان الرمان مصاخ 
تفعلالش الميتدعة العئؤية هي ما ت لتا ؤيقول الشؤع، ق ورد غيرما الزنا فاحشة 

را،.أوالخلي.؟(( القطع يفعله ما والأعراض الأموال فظ حق 
الالمفيولن، عثث من محفوظة الموة عهد منذ الحدود 'أيان بقيت ٠١قال؛ أن إر 
علىقادر وهو أضاعها، من وأن للوجوب، فيها الأوامر أن ق العلماء يختلف 
القاديانيةطائفة زعيم مثل: خاسرة؛ فئة ظهرت أن إل أوجاحد، فهوفاسق إقامتها 

رأيهق وتابعه فقال ثلمة، الأوامر تلك حصن ق يفتح أن حاول إذ علي؛ محمد 
الزنا.اعتاد من ت والزاني السرقة، اعتاد من السارق؛ أن ؛ الدمنهوري— أيونيي 
النيسنة عن به خرج أن بعد العربية، اللغة قانون عن به حرج تأؤيل وهو 

هملةواسة•
الذيالتاؤيل ذلك بمعول الحدود ^آيات على فهجم الخال، كاتب بعده وجاء 

التشiراع٠وحكمة والستة اللغة تنكره 
الإسلامخصوم لكموا انحيد الكتاب تفسير من مثله على الناس جرمحا ولو 

هؤإيا ألدم ئرلثا محن إما ؤ معالمه وطمس أركانه، لهدم العمل من جانا 
،.٩٢١((الحجر: لخقفلوذه 

ا_بلأءةممحص«ثا.
٠٤ ص ايابق الرجع - ٢ 



٢٢١ر الشدة إشات سدا1هضرهم القيخ *فهج ^١) ٥١الباب 
تأويلق يهذي )كتاب بعنوان كتبها مقالة الشأن ذلك ؤب حهادهظ؛ةقع ومن 
بالقرآن(القرآن تفسير ق والعرفان )المداية لكتاب نقد وهي انحيد( القرآن 
الدمنهوري.أبونيد محمد تأليف 

اؤيلهق كامحرافه القرآن، تأؤيل 3، الانحرافات كيرمن j وقع الكتاب وهذا 
للجنوإنكاره الشردعة، أحكام عن الخروج إر ودعوته المعجزات، لايات 

وتحوذلك.اليهود عن المؤية الأحاديث يروون السالمان أن وزعمه والشياط^ن، 
نعمةبثن أن بعد الكاتب ذلك على رده مقدمة ي الخضرظقئه الشيح يقول 

الكتاب،ذلك أصحابه وتلقي ، الرسول. إر ببيانه افه وعهد القرآن، إنزال 
المدىذلك بعدهم من والأمة التابحان تلقؤب ثم آياته، من عليهم يخفى ما ؤبيان 

علمؤب حس أو نصيبهم، اللغة علم ي قنأ أشخاصن ظهر حتى ١١• قال والنور 
البلاغة،قوان؛ن فهمه ق تراعكب لا بعقول القرآن فتناولوا وزنهم، الشؤيمة 

اراءتمره ق ^دحلموا ؛ الخسحاح^ النة بادبا مجن ره تمإل تدخل ولا 
العامةبعض عند الزاعم وهده الأراء هده ووحدت منبوذة، ومزاعم سخيفة، 

.٢١؛مجتملأ(( العامة وأشباه 
ائتمرواانحوس؛ رهْل هم الدين الباطنية طائفة هؤلاء من #وشر ت قال أن إر 

ليصرفواصحيحة؛ غير وجوه على القرآن بتأؤيل للأسلأم يكيدون أن على 
وأهواء.حاسرة نحل من ثاووا ما إر ؤيأخدوهم ، البيضاء محجته عن الناس 

إريوقهم إيمانا ؤيرزقون لبابه، إر تنفد يثصائر الدين يدرسون رجال ولولا 
جالوا،مما أوسع جولة الضلن لأولئك لكان حياضه عن الخبائث دفاع 

استدرجوا،امما أكثر للنفوس واستدراج 

\.بلأء؛نمآنب؛ا.
س٢-الرجع 



•اصواسرنيإد؛اتاالسيدةالقيخ *تهج ئي؟  ١٥١الباب ٢٢٢

التأويل'طينقة j ضاهؤونهم أناس إل وانتقل وتأؤيلاتهم، للبهاثتة تطرق ثم 
ٍم

سواداصدورهم ق وبحملون بياصا، رؤوسهم على يضعون را يقول-؛ -كما وهم 
خصومؤإكيار يعقولمم، نمت الغواية هي ؤإنما دينية، نحلة لأنمهم يرسموا لم 

يوافقما على يوولونه امم القرآن إل فانطلقوا قلؤيهم؛ على ران الذي الدين 
نفوسساداتهم.ق حاجات ؤيقضى شهواتهم، 
حرمة،الخليقة أفضل لستة يرعون ولا ذمة، اللغة ق يرقبون ولا هذا يفعلون 

دليل،على يتكى لا نبذا الدين أئمة أو ' المبية أئمة يقرره ما ينبذون وتراهم 
وإنماوالأدب، والعلم الدين خدموا الذين الأئمة هؤلاء ي ألسنتهم ؤيهللقون 

لالنبيل(( الناقد العالم فضلهم يعرف 
أنه نفله سولت شخص النفر هؤلاء ومن  ١٠فقال؛ الكاتب، لذلك تطرق نم 

شيئافيها قذف حملا فكتب عماية؛ على فيها خاضوا كالذين افه آيات ق بخوض 
ء

•تفسيرا ؛ وسماها ، وساوسه من 

والفرقان(.)المداية فسماها: بها؛ الأفتان ق تناهى بل 
جاحدانحسوسات، على جامد صاحبها أن ق يرتاب لا الخمل ظء يقرأ والذي 

عليهوأجمع والسنة، القرآن، قررها لأحكام منكر القرآن، به أخثر مما لكثير 
جيل.بعد جيلا بعدهم س الإسلام وأئمة الصحابة، 
التأييل٠ّوء من الأيات ق يرتكبه بما إنكاره على يدل أن يييد ولكنه 

فقرةالثامحللة والتأؤيلأت ، الأراء تلك بتقتيد ذلك يعد الخضر الشيخ شؤع نم 
ؤإنماققوة، بكل ذلك ي تعقبه نم ، ١^^—، كلام إيراد 3، عادته هي كما فقرة، 

والفطرة.والعقل، والإجماع، والسة، الكتاب، أدلة على ذلك ق معتمدا 
تالخن إنكار ف، الكاتب على رده معرض ي قوله ذلك ل حججه جميل وس 

•١ ٤ السابق الرجع - ١ 
ىضصأ؛ا_ه؛ا٢.الرجع 



I٢٢٢ اثفيدة إشات سداسرم اضخ ئهج ^١ ٥١الباب 
أنملة.يتخطاها لا انحوات دائرة ق عقله جمد من الخن ينكر وإنما ٠

يستطعلا أنه كما بوجودهم، العلم إر يصل لا وحده العقل أن نعلم وتحن 
الدJلءفىشهم.إقاهة 

بإمكانأم تقليد كل من مجرد النظر، صحيح وهو عنهم سل إذا ثل 
فقدرةالخمس؛ الحواس بإحدى يدوك أن موجود كل شرط من ليس إذ وجودهم؛ 

القلر.عليه يقع فلا لعليف؛ عنصر من ينشأ خلقا تسع اممه 
-بوجوده البرهان على القائم الدين وأخير ، ثيرء إمكان العقول أقرت ؤإذا 

العقليةبالأدلة ثبت أو بالمشاهدة، أدركناه ما وب^ن بينه نفرق ولم بالمول، تلقيتاه 
لا( مباشرة 

عرض.وحن فيترّئل، وبراهينه حججه، إيراد يجري وهكدا 
ق)امرأتا كتاب وهو آخر، كتاب على الرد ق صعه٠ كيلك 
عنوانهامقالة ق وذلك بالنقد، الخضرجوئ!ققع الشيخ فتناوله الحداد، لطاهر وانحممع( 

اش(.آيات ق يلحد )كتاب 

الإسلام،قررها الش الأحكام بعض إل التعرض إل الكاتب ذلك تهلرق وقد 
انمقالإريثا من نصيها وجعل الرجل، يد ي العللاق وجعل الزوجات، كتعدد 

الإسلام.قرره مما الأحكام وتحوهده الرجل، نصيب 
يتسعلا والمقام ذللئط، ق عادته تحو على والرد بالنقد الخضرهه الشيح فتناوله 
^٠١؟للتفصٍل 
يسيرحزء ؤإنما القرن، تأؤيل ذ للاتحرافات صد من به قام ما هداهوكل وليس 

القادمة،والفصول الأبواب ق الشأن هدا ق وتفصيل بيان منيد وسيأتي، لك' ذس 
والقاديانية،والبهائية، الثابية، وعنه الرد' فا منهجه عن الحديث عند خصوصا 

ثئع-س



سماثبصصسواسمنيإداهسأإ  ٢٢٤

العقيدةلتلقي - الأول الصدر - ١^^٠٢ بالقرآن وعنايته حفاوته من شيء فهذا 
الإسلامية.

إشارات.هي وإنما بالقرآن، لعنايته شاملا يكن ما وليس 
وعنالكؤيم، القرآن عن كدفاعه السياق، ذلك j أخرى جهود وله 

بتنوجمعه القرآن، عن التناقض درء على وكحرصه السالفرآا، من الفسرين 
التفقهفضل وكسانه ا، التفسير ق والنقل العقل بين التعارض ودرئه ، الأدلةل٣، 

مصادرمن أخذ بأنه كالقول القرآن حول المثارة الشبه على وكرده ، ، لقرآزأ اي 
)٦(-

•يهوديه 

والتغيربالرأي،كالتفيربالمأمور، نفيرالقران، أنولع حول كلاما له أن كما 
،•والضر١^^١٧والتفسيراياطى، 

قحياته أمضى الخضرظقثه الشيخ إن يقال؛ أن المبالغة من ليس بل 
جرىوما عنه، والدفلع فضائله، ؤييان سيله، إل والدعوة الله، كتاب ل التفقه 

محرىذلك.

العقيدة.تلقي ي أساسا مصدرا القرآرآ الخضر الشيخ اعتماد يتين وهكذا 

.٨ و٣٧-١  lATVو.٢٢ ١ ٦ ص وياجة والقاداية ، ٢ ص> الإصلاح انظررسائل - ١ 
.أ.اظربلأءةالقرآنصياا.؟ااوأآا

.وابقصآحا_أخامل_اظرالرجع 
•١  ١٩٧- ٥ ١ ص الإسلامي انحتنمع ؤإصلاح الخضرحستي محعد انظرالإمام - ٤ 
. ١.٢٧ ٨ ص ومكان زمان لكل صالحة الإسلامية النريعة انظر . ٥ 

.٢٦٩.٢٦٥^^رسسىابjاضرالخاuيص
. ٢٩.٢٤ص الانرآن انظربلاغة ٧. 



٢٢٥ا ثض:صاصساسمهمإسسمة 
ص:سراثض:ساس

الإسلامي،١^<^^ مصادر من الثاني اكدر هي مر- كما - النبؤية الستة 
القران.شقيقة وص الكريم، القرآن بعد وص 

منهؤيستمد عصمتته، ؤيرى اكمدر، ذللئا يعتمد ١لخءنمرجفإققه والسيخ 
القران.شأن عند؛ه ذلك ق تة الشأن ديته أمور وسائر وأحكامه، عقايده، 

فتها،وتفقه تعلمها، حيث عظيمة؛ محاية البؤية بالسنة عنى قد أنههإقاّ كما 
يهاؤعنايته مذلاهر من غيرذلك إر عتها، متافحا لما، معفلما وكان وعلمها، 

•ذلك على تدل الني الأمور لبعض بيان يلي وفيما 
لمعتىمملرق حيث مصطلحالها: وكشرمن السنة، لفهوم يجلسه أولا؛ 

أوسيئة.كانت حنة الضيقة وأنها اللغة، أصل ق السنة 
الني.قول بها الراد وأن القرآن، يقابل ما على الستة لإؤللاق وتعزق 

و'ضرْأموفعله، 
وأنهاللسنة، الفقهاء ولإطلاق الا.عة، يقابل فيما الستة لإطلاق ومملرق 

تاركه.يعاقب ولا فاعله، يثاب ما على تْللق 
العادةقبيل من منها يكون وما البي. ستة ي ترد الش للأفعال تهلرق كما 

والاهنطحلمع.والعقود، كالقيام، والخيالة، 
كالوصالالاختصاص، قبيل من واللام- الصلاة -عليه أفعاله من يكون وما 

 jوالنيادة لصوم، ا j أربع•عن النكاح
؛-تعار- لقوله بيانا الكؤع من السارق يد كقهلعه للقرآن بيانا كونه عرف وما 

ّ ٣٨ت المائدة ه أنديهما اهظعوأ هؤ 

UA_-  ومكان jU;  لكل صالحة الإسلامية انظرالشريعة -



I صاصسوامضهمإداهاساوة٢٢٦

قوصفته سانآ، ولا فيه خصوصية ولا جبليا يكن لم لما -كيلك- وتعرض 
لهتابعة أمته وأن إباحة، أو أوندب، وجوب، من واللام- الصلاة -عليه حقه 

الأحكام.ق المكاشن -ساوى الأصل إذ لحكم؛ اذ 
أوامية، معنى فتها يفهم وما ' وتميراته وتروى، أفعاله، عن تحدث كما 

.القييل١١٢هدا يدوري مما غيرذلك إر أوحلاقه، الاقتداء، 
كانتحوما على العنين الكتاب وق فيها التفمه وأن السنة، ق للتفقه تهلرق كما 
سبلأهدى ق بالأمة ؤيسير الحقوق، بجففل العلم أهل من معلوما 
،.المدنية١٢
مفهومق العلماء واختلاف ، ، والأحادأ ، التواترل الحديث لفهوم تؤلرق كما 

التواتروالآحالأْ،.
الروايةومصعللح الضعيف، والحديث الصحيح، الحديث لفهوم تهلرق كما 

دمراةُم
الباب.ذللئ، ق له تهلرق مما غيرذللئ، إل 

الحديح،.أئمة ومحرره ، السلم، عليه عماكان بخرج لا كله ذلك وهوق 
ومقالاته،أبحاثه كثيرمن ق بثن حيح، وحجيتها؛ المنة، لنزلة بجانه ثانيا؛ 

لالتشرإعالثاني المدر هي أنها ومحرر وحجيتها، النثؤية، المنة منزلة ومحاصراته 

.١٣١.١٢٢اضص١-١ظرالرجعال
آآ.الرجعواضصماأ.

.ىبقصماه؛."اه؛'؟-الرجع 
.١ ٥  ٥٣ص ياض الرجع - ٤ 
الخدثل الاحاد أح؛_1ر ق ذلك واننلرتفصيل ، ١ وْهوأهاو٧٦ ص"؟؟ ايابق الر-ح - ْ 

،ط١ الرياض، دارطيآ، جمين' بن ■مدالرجمن بن مدض د• للشيخ كوكا' 
مزم؟.السابق 1-انذلرالرجع 



٢٢٧٠ص:صاصساسمهمادأتسمء 
الأحكام،ُتشريع مستقل النبوي الحديث وأن الكريم، القرآن بعد الإسلامي 

بقولهلدلك ؤيتثهد وتحريمه، بتحليله العمل ق القرآن متزلة ق ومعدود 

•٧ الحشرت ه قانتهوأ غثة ئهث=قلم وما قحدوه الثنول ءائث=كلم وما ؤ _تعار_: 
عنانحتهد يعدل، محلا التشع ق القرآن يمتزلة الحديث كان إذا أنه ؤيقرر 

أوالستة، ق منه أرجح بدليل ظفر أو سخه، لديه ثت إذا إلا بحديث العمل 
أقوىفيوحهالدلألة١١/

فهمما على حكما أوينيد القرآن، ق تحمل بيانا بجيء قد الحديث أن يقرر كما 
سظاهمملأ".

منأصلا الأحاديث يجعلون والتابع^ن الصحابة من الصاخ السلف أن ؤيقرر 
يتجاوزونهارم•ولا وجدوها، إذا عندها يقفون الدين أصول 
وكشفواغضونه، ق ويحلوا الحديث، مآن خدموا محي وانحتهدين انحدين وأن 
ني•المق فعلوا كما اسراره 

فهمل يقصروا لم بعد فما الصحابة عهد من والفقه الحديث علماء أن وقرر 
منالحدود إقامة وجعلوا الحنايات، ق فنفنروا فهمه، ق عناية ؤيدلواكل المأن، 

•يمي عداها وما ومكان، زمان كل الضررق ترفع والحدود العام، الحاكم حق 
الحال،يقتضيه يما يره وتقل. ، - أيضا - للحاكم أمره ومحوصوا وزجرا، تعنينا، 

جيل،كل على تهلق أن تصلح عامة قواعد والحديث القرآن من واستتبهلوا 
القيامحن•ق تحوما على ١^!( 3( نفلردقيق على متوقفا الأستتتياط وهذا 

.؟AY_ Uوّلكن  jUjلكل صالخة الأسلاب ص«أ.امأوالنربم الإصلاح اننلررسائل . ١ 
محيناصرللشخ ه،ابالترمح، يمض لا أنه ؤبجان المة، واننلر.تزوأ ، القرآن انظربلاغة . ٢ 

،؛.١٩٨•أا،و.••١لكويت،ط٣، الدارالمة، الدينالأناني، 
٢.• ص الإصلاح رسائل انظر - ٣ 



الضدة uLjIسدار؛هفرني اهخ ص ؛ ^؛ ٥١اكاب  ٠٢٢٨
الخضر-؛الشيخ يقرره -كما والحديث القران من الستتيهلة القواعد هذه ومن 
محكمة،والعادة بالشك، يرير لا والتقين التيسير، تحلب والمشقة يزال، الضرر 

امحقلورات،تتيح والضرورات الضررين، أحف وارتكاب بمقاصدها، والأعمال 
جلي.قياس مقابلة ق حفي هوقياس الذي والاستحسان والاستصحاب، 

يفيال.هلما يتعرضون متنها ق يحثون عندما الأحاديث شراح أن -كيلك- ؤيين 
ؤيتعرصونأوالتحريم، الكراهية، أو الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، من المس 

عليه- فعله أن ؤيذكرون التضع، أو والإصلاح الإرشاد من الأمر يفيده لما 
.أوسرعي١١٢عادي، - والسلام الصلاة 

دأبكان بالحديث العمل أن ؤيقرر بالحديث، العمل ينكر من على يشع وتراْ 
منمحكان ستار، وراء من تعبث الزندقة أحذت حتى نتعهم ومن الصا-خ الملف 

وأنوحده، القرك هو الدين مأخذ أن شيامحليتها ألمنة على أجرت أن مكايدها 
الأحكام.بانثاء تستقل لا المنة 

إنكاروأن ، ، الإسلأم١ أحكام من يرأ جاننا ليسقطوا هن.ا؛ يقولون أنهم ؤيرى 
،.العقيدةل نخ عن نشأ إنما الصحيحة النبؤية بالأحاديث العمل 
قالوارد الحديث أن يقرر ،( ٥٥٠٣١١بالحديث، العمل )وجوب عنوانها مقالة وق 

أوجه:ثلاثة على يأتي شرعي تقؤيرحكم 
والحديث،القران توارد فيكون وجهة، كل من للقر'آن موافقا يكون ما أحدها؛ 

شدةعلى يدل التأكيد من الوجه وهذا الأدلة، تفنافر ئيل من الواحد الحكم على 
الحكم.بذلك، الشارع عناية 

.٢ Y.؛، ص؛ القران انظربلاغة . ١ 
الإصلاحرسائل انظر - ٢ 
.١ ٤ _Y ودكان زمان لكل محالحة الإّلأمة الممة . ٣ 



٢٢٩إ اممهيده إشات اسوي ■ U،Mالقيغ متيج ^؛ ٥١الياب 
متىالبيان بهيا الأخذ فيتع؛ن ، القرآن ؤ، محملا جاء لما بيانا يكون ما ت الثاني 

ؤأنرلثاؤ ث يقول _تعال_ قالاه . الله رسول بعد يبان لا إذ الصحيح؛ ي ورد 
. ٤٤الخل: 

أوالصيام.أوالزكاة الصلاة لأحكام القملة الأحاديث هذا: ومثال 
الزانيرحم كحدث القرآن؛ من إبجابه يفهم لم حكما يوجب ما الثالث: 

بعنالخمع تحريم كحديث تحريما؛ القرآن من يفهم لم حكما بمحرم أو انحمحن' 
منبحرم ما  ٤١٠٧١من رربحرم ت وحديث عصمة، 3، حالتها أو وعمتها المرأة 

اكب((لأ،.
-القرآن عنه سكت حكما قرر إذا ا الشريقالحديث أن ذلك يعد بين ثم 
لرتبته دون رتبتها كانت ؤإن بالتضع مستقل أصن السنة لأن به؛ الأخذ وجب 
الخالفاءوعمل والسنة القرآن من أدلة هذا على راولتا ت ذلك بعد يقول نم 

لعنهم-(( الله -رصي الصحابة من وغيرهم الراشدين 
ذلكأتفصيل ق صع ثم 

أصلالستة أن على قاءلعة دلالة الدالة الحجج يقول- كما أقام أن ؤبحد 
دائرةعن هوخارج إنما النبوي بالحديث العمل رامم أن قرر - بالتشرع يستقل 
يجهالة((سبيله عن أوضال الدين، 

فكماوالتصعيف: بالعزووالتصحيح وعنائه بالحديث، استشهاده كثرة ثالثات 

x١٤٤٥(ص)٥٢)٢•اتجاري ؛-أخرجه 
٤I .٣ ١ ٤ ٢ ص ومكان زمان لكل صالحة الإسلامية ١لشرJعة انظر - ٢

أ-اظرالرجع
.١ صst السابق الرم - ْ 



س|اس|رهمإشاهاسدء٢٣٠

يتضعمستقلة وأنها للتضع، الثاني المصدر وأنها الستة، حجية ررطهق 
إلبالعزو معنيا التبوي، بالحديث الاستشهاد كثير كان فمد - الأحكام يعمى 

يورده.الذي الحديث صحة بيان على حؤيصا منها، يستقى الش الصادر 
-عزاممه توفاه أن إر والنشر الكتابة ق ؤبداياته بواكيرعمره، منذ دأبه كان.لك وكان 
وجل-

قبحث أو تعقيب، أو رد، أو كتاب، أو مقال، أو له، محاصرة على تقف وقلما 
النبؤيةالأحاديث من المقام ما؛ناسب ذلك ي يورد وتراه إلا . الشؤون من شأن أي 

الشريمة.

الغالب—•—ق صحته ؤبين ، السنة من مصدره إل عزاه حديثا أورد ؤإدا 
صحةمن له يسيرا ما بحسب فيها المختلف المائل ق الترجيح إر مميل ما وكئيا 

أوصعقها.الأحاديث 
ثعبان،من النمف ليلة إحياء مشروعية حول سؤال عن جوابه ذلك أمثلة ومن 

الليلةهذه وهل الثواب، من ذلك يمتتع وما والصلاة، ، الدعاء من ذلك ق ورد وما 
ماساش:>ثبملأأسبم؟'م

الصحابة،ولا النبوة، عهد ق محروقا يكن لم الاحتفال ذلك بأن ذلك عن فأجاب 
ليلةأن ق الحواب: ررؤيتلخص قوله: إل البحث به وانتهى الخلاف، ذكر ق أؤنال ثم 

•تعار- - قوله ي الواردة اياركة بالليلة الرادة الليلة هي ليت شعبان من النصف 
.٣ ١^^ >إناأنزكة 

صحةق الحفاظ كثيرمن طعن قد الناس بعض يفعلها الي المخصوصة الصلاة وأن 
الشقةبها بماهى مع؛ الدين ف شقة هي التي الدعة قمل ؤ، وأدخلوها حديثها، 
الشرعية.

aص ومكان لكل هالخة الأسلاب ١^ ١^^ .١ 



٢٣١ا السيدة إياد اسرض سد القيغ ئهج الباب 
يكونأن رجاء الليالي؛ من احياؤ، له يتيسر ما جملة ل بالعبادة لما الرجل إحياء أما 

منفيه فليس فضلها، أحاديث ق وردت الش النية العبادة ونول الدعاء استجابة ي لما 
قياميكون أن وتفي؛ العبادة، على فيها للاقبال داعيا تكمي، الأحاديث وهذه ، بأّر، 

لموإن تفصوصة، أوهيئة ، _؛j، بعدد التقييد عن الْللقة العبادة من بشيء فيها الرجل 
الصحيح،ادرجة الأحاديث هده بح 

أحاديثؤ؛ )نفلرة عنوانه: مقال j| وذلك المهدي، ءر^ حديثه عند فعن؛ وكيلك 
منجاء وما ذلك، ؤ؛ الأئمة قاله وما فيه، الواردة لاsحاديث تطرق حيث المهدي( 
أحاديثؤ، أن الخلاصة ٠ البحث،: نهاية ؤ، قال ثم ، الأحاديث، تللئ، شأن 3، الخلاف، 
ماءلو_، ووقمتا ، الحديث، علم درستا أتي، وبما الصحيح، الحديث، ؤ( يعد ما الهدي 
•- يلي،من، الحديث، رجال قال -كما أقول أن إن، ملجأ أراني، الحتيث، من، الطيب يميزبه 

•مصهلتعة(( يقصيه ليت، المهدي، قضية إن 

الأحاديث،ؤ، ولو -يرد لم أنه على أنبه حتؤ، هدا مكاني، أترك ولا ٠١قال؛ أن إل 
بكرأبو ذكره الذي الحديث، أن علم، وأنبه أب' غير من، يولد الهدي أن الموصوعة-؛ 

فقديالمهدي، كمر »مجن حديث،: وهو موصؤع، الأحبار( )فوائد كتاب ق الإسكان، 
٠الأحاديث، بوضع التهم؛ن من، ١لإااكاؤ، وأبوبكر ' كمر® 

الذي#والحديث، الشؤمة: أحكام 3، الاجتهاد عن له حديث، معرض 3، وقال 
الراويمذمؤ عرفؤ متى للفقيه يّوغ صحته عن بثئ بما ؤيصله الأئمة، أحد يرؤيه 

تصحيحه.على يعتمد أن التعديل 3، 
صحيحيهما.3، وملم البخاري يرؤيه ما الميل، هذا ومن، 

.؛.الرجعىضص؛\"ا-ْأا
.ص اض عالرجع انفلر - ٢ 

.م.الرمواسص؛تم؛؛
؛.UT__U1،-الرجع 



اسرهماداهاس>ةثني:ضاصسأر  ٢٣٢
سندق النظر من له بد محلا الضعيف نحلومن لا الش الكتب ق يروى ما وأما 

؛.١١«أمره من سة على يكون حش حاله؛ يجهل من سيرة عن والبحث الحديث، 
تمحال الث4ؤ^ رسول نة بالعلم ؛ الاجتهاد شروط من أن محرر أن بعد ذلك محل ومحال 

كتابق الميي بن أبوبكر فقال كفاية، محيه الذي القدر ق العلم أهل اختلف ومحي رل 
الشالأصول أن t حنبل بن أحمد عن ونقل حديث، آلاف ثلاثة هي ت )امحصول( 

الأصولأن إر القيم ابن ؤيدهب ومائتثن، ألفا تكون أن يبني العلم عليها يدور 
آلاف*،، ٧١نحو ل مفصلة وهي حديث، مئة حمس الأحكام عليها تدور الض 

حدث1(لُ

بماعالما كان لمن إلا الاجتهاد بحق لا إنه يقول: من جانب ق »والحق محال: أن إل 
التزمالني الكتب من بها يلحق وما الست' كالأمهات المنة؛ محامح عليه اشتملت 

الحكمعلى يدل ما محيها يوجد أن اتحتمل من إذ يروون؛ فيما الصحة مصنفوها 
يرجعونإنما ملف فيما العلم أهل وكان يخالفها، بما الاستنباط ؤيأتي صراحة، 

منةأو باية، يثلفروا فلا استطاعتهم، جهد يبحثوا أن بحد الاستنباط إل بالوامحعة 
تنصءلىحكمها«

بالغا،اهتماما المألة هذه أور حيث الحديث؛ ق الوصع بمسألة عنايته رابعا: 
كتبه.من عدة مواضع ق وذلك 

والكتاب(الحففل عن )الغني كتاب على مقدمته ي جاء ما ذلك ق ما وأجلى 
الحديث(؛ق الوصع )أمياب ت بعنوان له بحث ق جاء ما وكذلك للموصلي، 

علىكان إذا يكبر وفساده يشتد، قبحه وأن عموما، الكذب محبح عن أبان حيث 

ا-الرجعاد-اضصاا•
الرجع.٢ 

'ا.الرجعىضص«ا.



٢٣٣ا صصساسمنياشاهاسةياوة 
ا.حقائقه١ وقلب الدين، حكمة من الإنقاص من ذلك ق ئا اممه. رسول 

ثه؛ق الإسلام تلعن من يمكنهم >شيقاأ يجدوا لم الناس من السفهاء »أن وأوضح 
ؤيالفقونسخيفة، مزاعم يختلقون الله. رسول على الحديث إر أيديهم فمدوا 
الموضوعةالأحاديث هده فكاك الدين؛ حقائق يجانب ووضعوها باطلة، صورا 

ر١ الغراءI الزجاجة حول تتهافت كالأقداء 
ساحةعلى ال الفهذا ررولدرء فقال: الشديد، الوعيد من ذلك ؤ، جاء ما وساق 

الئار(لمن متعمدافلسوأضده علي كدب )من ؛ قال. 
أنهإل الحمهور فدهب - الله رسول على الكذب حكم 3، العلماء اختلفا وقد 
منأن إل الحرمين- إمام والد الحؤيتي، محي -كأبي، بعضهم وذهب يرى، معصية 

الملة.من يخرجه يكفركفرا اممه. رسول علير الكذب تعمد 
الحمهور((إليه ذهجا ما والصواب 

منإليها فترب الأحاديث،؛ ؤ، الوضع دخل، قد الوعيد هدا شدة مع أته وبيرنظ<إك 
وصدرعنأغراضمختلفة٠، وجوهشتى، 

العلميةالقواعل. تصادم أو امحوس، تناقص أحاديث، وضعوا قد الزنادقة وأن 
وتتزعنعؤيبة، ؤر يقعوا حتى الأحلام؛ ضعفاء نفوس 3، النية ليدخلوا الصحيحة؛ 

حميدأحكيم من ميل الإسلام أن عقيدة فوسهم نس 
أنهأدركوا قد الإسلام أعداء لأن الحديث،؛ لوضع الأبرز بب، هوالهذا أن ؤيرى 

الفهلرةعته تتجافى ما وتعاليمه مبادئه 3، يجدوا ولم قيم، ودين محكمة' سنعة 
أحاديثفصنفوا جماعتهم، 3إ واندمحوا الصحيح، النتلر عنه يبتو أو السليمة' 

.١٤٨ص ومكان زمان لكن، صالخة الإسلامية الئ.ريعة انظر - ١ 
ص!.والكتاب الخفظ. عن المغمب - ٢ 

"آ-أخرجهالخارتم،)هآآا(وطم)م(.
.١٤٨ص ومكان زمان لكل صالخة الإسلامية الشريعة - ٤ 
.ومكانزمان لكل صالحة الإسلامية والئرمة ، هراّ والمحاب الحفظ عن انظرالخي - ٥ 



إصاسصساسمي|داهسة إ  ٢٣٤
سخافتهاالحكماء أذواق أوتشهد ايمول، أويصادمها انحوس، ؛ناقضها 

أحادثالأهواء أصحاب بعض كاختريع للوضع، أحرى لأسباب يتطرق ثم 
الأحكام.3، مذاهبهم بها أويقررون العمائد، ق آراءهم بها يؤيدون 

الغلوقومنها الرئاسة، ذوى بعض من التقرب قصد الوضع أساب من أن ؤيدكر 
وممر،كفاس، البلاد بعض ق الواردة الأحاديث القبيل هدا ومن والتشح، الحب، 

وءسقلأفأا.
لبعضالترؤيج أوحد،أو بغض داعية يكون قو الوضع على الباعث أن ؤيرى 

عنالريع أو حير، على الحث أو دنيا، التماس أو الشهرة، ابتغاء أو المنوعات، 
حن.لكلام اوالأستجاره ثر، 

الحديثوضع ي يقع قد وأنه الراوي، نشت قلة من بجيء قد الوضع أن يرى كما 
فيخونه،حفظه، إر فيرجع تحترق، أو كتبه، تضيع إنما و الكذب، يقصد لا من 

إلورجع بممر، كتبه تلفت فقد لميعة؛ بن كعبدالثه الرواية ق علهل عن وبحدث 
بالمناكيروحدث حلط، ل فتخثهل حفظه، 

للتفصيل.يتسع لا والقام الراد، توضح أمثلة ذلك على أورد وقد 
صحيحهاوتمييز ، الأحاديث نقد ي عنايتهم بذلوا الحديث علماء أن كما 

يخشواولم مصراعيه، على الرواية ق الحرح باب ففتحوا موضوعها؛ من ضعيفها من 
الأعراضق الطعن أو النية باب من ذلك يكون أن 

معرفةوهي ألا ، الوضع باب ق المسائل ألتلف من مسألة إر انتقل:؛جإقئه ثم 
حيثمن الحديث نقد عند يقفوا لم العلماء أن را إر فأشار ، الموصؤع الحديث 

ؤإنبالوضع الأحاديث كشرمن على فقضوا ، منه ل الفلر إر تعدوا بل ، سنده 

.ص٦ والكتاب الحفظ عن الغني انغلر - ١ 
.١ ٥ • - ١ ٤ ٩ ص ومكأن زدن لكل  ■_الإّلأب انظر . ٢ 
.١ ٦-• ص والمحاب الحفظ ص انفلرالقي . ٣ 

.١ ه .١ ١ ه - ص ودكأن  CjUjلكل صالحت الإسلأمة والشبه ،  ١.١٢ ٢ ص والكاب الحفظ عن الخي انظر إ. 



٢٣٥ر الشدة إشات سعداسوي اصخ ١ الثاني الباب 
.قيولما(( بعدم تقضي عللا متونها ي وجدوا إدا سالما سنده كان 

الصربجةتة للومتاقضته القرآن، لصييح الحديث محالفة ت العلل هذه من وذكر 
عنهايرتفع التي انجازفات بعض على واشتماله للمحسوس، ومحالفتنه الملمة، 

التاريحيشهد حبرا وتضمنه منه، يسخر مما وكوثه الحديث، وسماجه النبوة، كلام 
الحديثؤيمرح إرنقاله، الدواعي تتوفر أن أمراشأنه وتضمنه ببهللأنه، الصحيح 

واحد.إلا يرؤيه ولا يشتهر، لا ثم الصحابة، من عقلتم مشهد ق وقعت بأنها ه نف
ذويمن عليها المتفق الحكمة مقتضى حلاف على الحديث يجيء ومنها 

اللهستة به جرت ما فوق العمر من أدرك أنه رواته أحد وادعاء السليمة، العقول 
عته.وتلقى بعيد، من تقدمه من لقي حتى لخليقة ال 

ذكرها.يهلول أمثلة العلامات لتلك ويضرب 
الن|يبالحديث العمل ي الاستناد من القبيل بهيا يلحق ما إل أشارظقه كما 

ذلكق أوالاستناد العمل، جواز منها يفهم التي الرؤيا إر ورواية علما يثبت لم 
المتصوفة.عتاو الكشف محلؤيق إر 

إرالصوفية، ( jruعليها المتعارف الصورة على الخرقة لبس أحاديث وكيلك 
،.٢١^،الأمثلة وضرب ذكر، مما غيرذلك 

ابنكتبه ما وخاصة ذلك، ق والأوائل العلماء كتبه بما تأترهجةذا؛مح وواضح 
ا.أ ،( والضعيفالصحيح ق النيف، )المنار كتابه ق ظقع القيم 

ّالحديث، وضع مسألة ق وعنايته جهده، من شيء فهدا 
الخضرالشيح اهتمام على يدل مما فدلك ت السنة يكتج، احتتفاوْ خاما؛ 

.والمحابط_r\ الحفظ عن الغض . ١ 
.والىابص-اا-ا'\أ-اظراكيصالحفظ 

العالمي،عبدالرحمن العلامة حققه الخونية، القيم ابن للإمام والضعيف الصحيح ل المنيف النار انظر - ٣ 
. ٢١٩٩٨ ٤٢٩حدآ، العاصمة، دار المماري، عبا-المريز بن متصور وأخرجه أعده 



هض!صابي«ساسمنياشاهاسدة٢٣٦

النثؤية—*٠الستة التشراع مصائر من الاُيإ بالمصدر 
الإمامموطأ خصوصا إليها الرجؤع كثير ، المنة بكتب مهتما كازظققه فقد 
وغيرها.، المتة والكتب ، مالك 

أنهماؤيرى ، غيرهما على يقدمهما فهو بالصحيحين؛ خاصة عناية له وكان 
_عزوحل_.الله يعدكتاب الكتب أصح 

أحديرؤيه الدي رروالحديث ت الاجتهاد عن له حديث معرض ق يقولجج؛اسع 
أنالراوي مذهب عرف متى __، يسوغ - صحته عن يتى بما ؤيصله ' الأئمة 
٠صٌحه على يعمي 

صحيحهما.ق وملم البخاري يرؤيه ما الميل هدا ومن 
سندق النظر من يد فلا الضعيف؛ من نحلو لا الش الكتب ؤ، يروى ما وأما 

٣أمره« من يية على يكون حتى حاله؛ يجهل نن ب عن والحث ، الحديث 
البخاريرواه ما وحكم المتواتر )الحديث عن له أحؤية معرض ق ؤيقول 
بإسنادلم ومالبخاري الخيخان: رواه ما أن إل الصلاح ان ذهب رر وملم(: 

تلقيهماعلى الأمة لاتفاق بصحته؛ مقهلؤع - كاولك أحدهما رواه أو متصل، 
حطأ.على تتفق لا والأمة بالقبول، 
فلافأكثر واحد إسناده مثوأ من حذف وهوما -معلقا فيهما يروى ما وأما 

منفيه يكلم ما بصحته المقتلؤع من استثني كما عتاوه؛ القطع مرتبة يبلغ 
حديثا.وعشرون مائتان وهي أحاديثهما، 

عتها،للجواب فيه تصدى بكتاب الأحاديث هذه العراقي الحافظ أفرد وقد 
أحاديث)الخامعمن فيه طحن لما البخاري( )فتح مقدمة ق حجر ان الحاففل وتعرض 

١ص ومكان زمان لكل صالخة الإسلامية لض-عة ا. 



٢٣٧ر ص،ضصساسمنياشاتسو 
١.٢ بتفصيل(( ماحي من إليها وجه ما ودفع البخاري، للأمام الصحيح( 

الشيخانرواه ما أن دعوى ق الصلاح ابن النووي الإمام ارونانع • قال أن إر 
أنإر يدهمون والأكهؤين امحقممن إن وقال؛ بصحته، مقهلؤع - استثتي ما لا إ- 

فلأنبالقبول لمما الأمة تلقي وأما متواترا، يكون أن إلا مفلنونة، رؤياه ما صحة 
إلؤ _تعار_: وقوله العملية، الأحكام نمير ي كاف والظن ظنا' يفيد رؤياه ما 

أصولإل يرجع ما على محمول يونستا"'آ، شنئا4 آلخق مذ يئى لا آلظئ 
للعمل؛تراد قاتما العملية الأحكام أما واليق^ن، العلم منها ينمي لأنه الدين؛ 
الفلز.إل الاستناد فيها فتكفي 

عندالحكم كان - تقديره على علامة الحكم ظن جعل إذا ١لشارع أن على 
شبهة.بلا للأمر ممتثلا الحكم هدا على العامل وكان قعلعا، معلوما الفلز وجود 

بحتاجلا صحيح فيهما روي ما أن ق المذهب هدا على )الصحيحمن( ومنية 
ييعتمل، قاتما الحاويث، كتب من غيرهما ل يروى ما بحلاف والحث،؛ النفلر إل 

؛٦١رتبته(( ومعرفة سنده ي النفلر بعد الاستدلال 
حكميأخلم، ما التواتر مبلغ تبير لا الى الأحاديث، ق أن والحق را ت وقالجمحاقه 

يهلمئنمرتبة ق والضيهل الماوق من رواته يكون وهوما العلم، إفادة ق المتواتر 
الخبررواة كثرة من بحصل فالعلم تردد؛ يخالحه لا اءلمئنانا روايتهم إل السامع بها 

أحرى؟تارة أمانتهموصبهلهم تحقق وبحمحلمن تارة، 
الحقافل:بعض يميه ما وهلءا الميل، هذا من لم ومالبخاري ق ما وجمهور 

عرفارجلهن برواية العلم ليم بحصل قد الهديث، أهل أن إر نظرا خاصا؛ متواترا 

.١ 0 ص؛ اُى الالرجع - ١ 
.١ ٠ .٥ ١ ٥ ٤ ص السابق المرجع - ٢ 



هيخرساسوهمإداتائياوو ٠٢٣٨
علىتواطوهم كثيريتحيل جمع رواية من لمرأُم بحمحل ما والضبط بالاستقامة 

الكدب((أا/
الإسنادمتصل الشيخان رواه ما أن القول؛ #ويحص بقوله؛ كلامه ختم ثم 

إربته نيصحة العلم يفيد - بالقبول الحديث نقاد وتلقاه فأكئر، ءلريةا(ن من 
منشيئا لتلقيه بقي فلا الصدق؛ قرائن به تحتف الذي الاحاد كخر الض. 
صحته«لا/الترددق 

علىتكلم الشريعة( حففل ل وأثره البخاري )صحيح بعنوان له محاصرة وق 
لخففلوف4لةُ زانا الدم ئزلثا محن ؤان\ _عزوجل.: قوله لادكرق افه حفظ 
.٩ الحجر! سورة 

تكونأن ض أراد الض أصول حفظ هي إنما حفغله ق الحكمة أن إل وأشار 
السنةوبجففل القرآن، افه بحففل أن الحكمة هذه مقتضى وأن الخالدة، العامة ١^٧^ 

لإقامتها.جاء الي للنريعة متممة وأصولا أحكاما أوتقرر آياته، بعض معاني الني 
بحفظبعدهم من الحديث وأئمة والتابع^ن، الصحابة عناية ق القول أفاض ثم 
وكتابة.رواية الة 

لهنير وكيف الصحيح( )الحا0ع كتاب وتأليفه البخاري، الإمام على تكلم ثم 
وعلىللأحاديث، تكراره ووجه ، فيه أسلؤبه وحمن تأليفه، سبب وعن ذلك، 
عرصهعند له شيوحه استحسان وعلى الحديث، ق والتفقه الرواية  Jij؛جمعه 

الحدث،كتب من غيره على وترجيحه ، صحته على العلماء تضافر وعلى عليهم، 
عليه.والتعليق له، والشرح ودراسته، روايته، على الناس إقال وعلى 
الإسلام،دعائم تثبيت ق البخاري أنر على السياق هدا ق الكلام ختم ثم 

الحاحدين.أصاح بها تعبث أن من وحمايتها 

.١ ٥ صء المابق الرجع - ١ 
٥ه؛_ا"هاص بق ٧١ارجع . ٢ 



٢٣٩اممدأإد1ت اسوي س| صغ 

ذلك.ق إليه ذهب ما تؤيد وجوه عدة وذكر 

الأحكامق عليها يعتمد لا الضعيفة الأحاديث أن ذكرها الض الوجوه هده ومن 
كلهاأحاديثه بجعل والتسليم بالقبول الصحيح للجامع الأمة وتلقي العملية، 

العملية.الأحكام نمير ق بها بمج لأن صالحة 
لم،مكمحيح الحديث علوم مدار أصحت التي الستة الكتب بقية أن ومنهات 

،توجيه أثرق له وكان الصحيح، الخامع بعد فلهرت إنما - الترمذي وسنن 
تأليفها.ق منيهم وإجادة 

محاذامن.هبا؛ ويتحن.ه حكم، استتياحل إر بق يعقد اّمحتهدين بعصر أن ومنها* 
غيرالأستتبامحل ذلك أن بيتوا الحكم ذلك يتاق الصحيح الخامع ق حديب على اطغ 

الصحيح.بالحديث الاقتداء إر وتحولوا صائب، 
يوسمومكانته الصحيح، الحامع شهرة على بناءا العلماء أن الوجوه؛ هذه وس 
أسرارها،عن والكشف أحاديثه، مرامي عن البحث إر أنظارهم وجهوا - الصحة 

غنيرا.علما الأئار من بها يتصل وما أحاديثه حول فجمعوا منها؛ أشكل ما ؤإيصاح 
الشريعةأحكام عن الباحثعن أيدي إر المراحح أقرب من شروحه كانت هتا ومن 
الحديثر١،.ق التفقه مشوها الني الخلاف لسائل يجالا وأفسحها و'ادابها، 

الصحيحالحامع أثر على الدالة الوجوه من مهما وجها منيتا قالججإقئ٠ أن إر 
بجاولونالعقيدة زائغي من نفرا أن الوجوه؛ هده ررومن الإسلام؛ دعائم ثبيت تق 

أنبزعم ١لشريعة؛ أصول من التبؤية السنة يهلرحوا أن اليوم وقبل اليوم 
٠البي0 عن الرواية غيرثابتة الأحاديث 
علىوأجمعوا السند، بصحة المسالمون عرفه -وهوكتاب الصحيح الحامع ووجود 

،.١ ا( ؤلؤيته أوسوء صاحبه، جهل عن ؤيكشفا الزعم، هذا يدفع بالمول- تلقيه 

١٠ ٢ _• ١ ١ ٩ ص الأبق الرجع انقلر - ١ 
.١٢٠ص ومكان زمان لكل صالحة الإسلامية الثممة - ٢ 



سااسوهمإضهاسدة:؛!

أنهدا عقب رروأذكر فقال: الصحيح، الخا0ع بها تميز بلطيفه محاصرته ختم ثم 
حفظعلى اعدته مقواعدها لإقامة الميية اللغة حفظ على ساعد الصحيح الخامع 

وأقوالالنبي. أحاديث من البخاري كتاب ي ما فان دعائمها؛ وتأييد الشريعة، 
قدمناهارسالة ق يسهلناه ما على اللغة ق به يستشهد أن يمح والتابع؛؛ن الصحابة 
٠محله(( ل ومشريت•، للمجمع 

مروقد اللغة( ق بالحديث )الاستدلال ب؛ له عنون الذي بحثه الرسالة بتلك ويعنى 
الحديثوسيأتي الأول، الباب من الثاني النصل ق لكتبه العرءس عند عته الحديث 

الطلب.هدا من 'آتية فقرة ق عنه 
مرحلتهق دمشق إل قدومه أوائل ق أنه السنة يكتب واحتفائه مظاهرعنايته ومن 
أثاركما مسلم( )صحيح بينهاكتاب ومن الكتب، من عدد تدريس ق شؤع الورية 

الثيهلارها؛مح١بهجة محمد العلامة تلمين.ه ذلك إر 
شراحمحرى فيه حرى رائقا رائعا شرحا النبؤية الأحاديث من لعدد شرحه وكيلك 

بحريرْ•وحس ' عبارته جمال من شيئا عليها وأصفى الحديث، 
،٤١سحرالنبي. وحديث ، طيرة«١٣ولا عدوى »لا لحديث شرحه ذلك أمثلة ومن 
ا.اليمزر إر معاذ بعث وحديث 
والكتاب(الخففل عن المغنى ) بكتاب عنايته السنة بكتب احممائه مظاهر ومن 

الموصلي.الحاففل للإمام 

. ١٢١^ةسمبمالألكلزئنرمنص«أا.
كلمةألتاماوهي ئما-0-آام، ماشرالماضفيسن انحدو الثاتيس الخز، الأسلاب زواة انفلرمحلة .٢ 
دمشق.ز حاليا الميية( اللغة )محمع الميي العالمي انمع ق حستي الخضر محي لالث.يح محاصرة عقب يطار 
ومكانان زملكل الحة صالإسلامية الثممة ق وانظرثرحه ( ٥٤١٣٨البخاري)أحرجه الحا-ث -  ١٣

زمانلكل مالحة الإسلامية الشرمة ق ثرح4 ومملر ٢<  ١٨٩)وملم ■١( • ٩ )٥ المعادي أخرجه الحديث - ٤ 
.١ ٩ ٠ . ١ ٨ ١ ص ومكان 

صالحةالإسلأمة الضعة ق واظرشرحه ( ٦٩١٠٧)لم وم( ١٤٢٥)المخاري أخرجه ١^؛-؛، - ٠ 
.لكلزئنو.كانصاآ\.آآا



٢٤١إ ص:صاٌساسمنياداتاصة 
الشخمؤلفات ءرءس عند الأول الباب من الثاني الفصل ل عنه الحديث مر وقد 

الحديث.ق الوصع مسألة ق عنايته على الفصل هدا ي الكلام وعند الخضر، 
قودونوها السنة، رووا الذين الحديث لعلماء تعظيمه ذلك مظاهر ومن 

قاموابهبما والإشادة المنة، لأئمة وذكره ثنائص، 3،كثرة ؤيفلهرذلك مصنفاتهم، 
نقدواوأنهم حياصها، عن والذب المنة، نشر سبيل ي جبار عمل من 

ْبنفما والوصاعن؛ الرواة، وبيتوا مرتبته، ق حديث ووضعواكؤأ الأحاديث، 
هوهل فيعرف كتبهم، إل يرجع أن ميسوره ؤر كان إلا للباحث يعرضن حديث 

١^^^٣صحتح، 
ذلك:ق كتبه ومما متهم، لحدد ترجمته المنة لأئمة تعفليمه على الأدلة ومن 

ابنوأبوبكر المنزأم، وكتابه داود وأبو أسرى، بن مالك الإمام جماة ي نظرة 
بعلماءالإشادة من إسلامية( )محاصرات كتابه ق ذكره ما وكذلك ١لعربيل٤،، 

•وغيرهم ■عتداير، وابن وصاح، ين ومحمد محلي، بن الأندلسكبقي ي الحديث 
عنايتهمظاهر أعظم من وهذا النبوي؛ الحديث بألفاظ البالغة عنائته سادسا؛ 

المعاصؤينحصوصا العلماء من تحد أن قل؛ إذ التبوية_ -المنة الثانى التلقي بمصدر 
فيه.تحييره وقوة المتخ، الأمرعناية بهذا يحنى من الخضر للشيخ 

مظهرين؛ي تتجلى ما أعقلم العناية تلك وتنجلي 
ميزاتوذكر القرآن، ببلاغة محكما التيؤية؛ بالبلاغة عنايته أحدهما: 

أنفقرر الموي، الحديث ق اللفثلي بالإعجاز -أيضا- عني - القرآل ايياش الإعجاز 
الغايهوالبلاغة الفمبماحة خصلمش من وأحرز الذروة، إر ألفاظه سمت قد النبي. 

.١٥١ص ومكان زمان لكل صالخة الإسلامية ^^ ٣٧١اظر - ١ 
..٩٦  ٥٥ص الرحال تراجم انفلر - ٢ 
. AA_A1ص السابق ارجع - ٣ 

.؛-ارجعالاضصهاا.ممأا
.ص،■،"-W" إسلأب محاصرات الأدلس j الإسلام علماء محاضرة انظر - ٥ 



اسابالثاني؛سهجايقيخس«اواسرنيإداساثسيدةا  ٢٤٢
ذلك.ق بجار؛ه بشرأن يسطح فلا غاية؛ لخلوق وراءها ليس التي 

امحيد.بالقرآن هوخاص الذي الإعجاز حد إر تصل لم البلاغة تلك ولكن 
الفطرذوى على عمى لا القر^أن ؤبلاغة الحديث بلاغة و؛و1 الفرق أن وقرر 
،ايحتلفة أساليبها ق أدذلارهم وقلبوا ، البلاغة فنون مح.ربواق الذين سئما لا ، السليمة 

وءرفواكششونضكلأمضفيسمم.
القرآنأن على الشواهد أصدق من والحديث القرآن ب؛ن الواصح التفاوت وط١ 

ياياتيجحدون من يزعم كما محمد. البي، من أنه لا ، الماء من منزل كتاب ١لكردم 

منعنه روى فيما ينظر ت»ومن فقول المؤية، الملأغة من جوانب ويوصحه 
يوردهوما الحكم، من أثنائها ل يلقيه وما والفتاوى، وانحاورات والرسائل الخهلب 

لمما البيان وحسن البلاغة وجوه من ذلك ل يرى - والأستعارات الأمثال من فيها 
١غيره(( من البلغاء لأحد ئأيى قد يراه ولن يره، 

بتثلرهتردد من إلا يدركها لا بيانه وروعة الله. رسول فصاحة أن )روالحق ت وقال 
عفوايصدر الذي الكلام يرى إذ أبوابه؛ من باب كل ق ولحل الشريف، الحديث على 
لمومن ' القلوب تهتنلروعتها جمل على يقرأ وممرفيما أثر، فيه للتمتع يكون أن دون 

أقربق يطاغ فانه الحديث؛ ضب كتب ق فليتفلر الحديث كتب يًلاني أن الحال عده ي
الأسلوب.وحكمة الفصاحة، متتهى الالغة المبؤية الألفافل من عفليم جانب على وقت 

رسولأما بعض، ومصري الحياة، نواحي بعض ق تسموحكمته من الماس وق 
الاجتماعية،أو الفردية الحياة شؤون من ١إلختلفة النواحي ق الحكمة فيلقي افه. 

١المصؤيرء وحن اللفظ سمو من طبقة أعلى ق فرد 
قخطب إذا من الناس *وق ت فتقول بلاغته. من أخرى مذلاهر إر ٣، ثم 

.١ _rA الميى وخام اقه رسول محي انفلر - ١ 
•الابقصا"اا٢-الرجع 

J.\.rح\د\ينص٩٧: \^'.\.



٢٤٣إ الضدة إشاه سداسوي اهخ •تهج الثاني، اساب 
بعضْع حديث له عرض فإن اليان، حن من عالية درجة ي رأيته الخمهور 

الأور.الدرجة دون درجة إل انحط محي رأيته التناول مئة معان ق أوحديث ، الأفراد 
ينزللا فانه - الفهم السهلة المعاني أوق الأفراد، مع الل4ه رسول حديث أما 

العليا((را،,بلاغته مرتبة عن 
المؤية.باللاغة محايته من شيء فهدا 

الحيلطال مسألة وهي ت اللغة ق بالحديث الاستشهاد بمسألة عنايته ت الثاني 
•وحديثا محدمما ، واعتراضا بحثا حولأا 

١^^٠علوم ق وإمام ، الربية علوم ي إمام معلوم" هو -كما الخضر والشثخ 
ونفلرفيها، العلماء محرره ما على واطلع المسألة، هذه حول الخلاف درس وقد 

إروقدمه اللغة( ق بالحديث رالأستشهاد سماه بحثا فكتب ميق؛ كل راء اق 
شعبانق الصادرة انحمع محلة من الثالث الحزء ق ونشر العربية، اللغة محمع 

المسألة.هذه ق ماكتب أحن من ذلك فكان -، ٥١٣٥٥
الألفاظإثبات ي العربية علماء )ريستد بحثه: مقدمة ق الثيخه قال 

الحلص،الحرب وكلام انحني، القرآن إر التحؤية الأصول وتقرير اللغؤية، 
وحقتقالمهمة، الأحاديث من يروى بما الاحتجاج 3، الخلاف سهم وجرى 
الؤلفةالكتب فان رأيا؛ فيها ؤيقطع المسألة، هذه ق ينفلر أن العريية اللغة بمجمع 

ضخمة.محليات يبح ما ومنها كثترة، الحديث ؤا 
قالبحث محال كان اللغة ق كافية حجة يراها س جانب ق الحق أن رأينا ومتى 

عندمانحده لا ما اللغة شأن إعلاء على المساعدة من ووجدنا أوسع، اللغة علوم 
فصيح.عؤبي كلام من يلغنا وما ١لكريم، القرآن ق الحجة نقصر 

كتبهما استقصاء ق جهدأ وبذلت المسألة، هذه بحتت أن إر دعاني ما وهذا 

١٨١ص المابق رجع ا- 



صاصاص«ساسمهم|داسسةا  ٢٤٤
رأيأ((اختلافهم ( J؛rjمن اسخلص0 ثم العلم، أهل فيها 

الْا الحديث ل وهل الجوي، الحديث من الراد ت البحث ذلك ق ُان ثم 
وذكربالحديث، الاحتجاج ق للخلاف وتضأق العرب؟ كلام ق له شاهد 

انجونين،ظر وجهة إل انقل ثم نظرهم، وجهة وبثن للاحتجاج، المانمن 
ذلكق الحديث وأطال الم١نع^ن، لأدلة ومناقشتهم 

قالاختلاف ينبغي لا ما الأحاديث من أن فن وترجيح؛ بتفصيل بحثه حتم ثم 
كمالعلى الاستدلال بقصد يروى ما وهي ' أنولع وهوستة ' اللغة ق به الاحتجاج 

أمرأو بها، يتمي كان الش الأقوال مجن يروى وما واللام- الصلاة -عليه فصاحته 
التيوالأحاديث بلغتهم، قوم عئاطبكؤأ كان أنه على شاهدا يروى وما بها، بالتعبد 
بيئةق نشأ من دونها الض والأحاديث ألفاظها، وابحدت متعددة، طرق من وردت 
منعرف وما والشافعي، -ميج، وابن كمالك، اللغة اد ففيها ينتشر لم عرُية 
حيوة•بن ورجاء سمين، بالمضكابن الحديث رواية محزون لا أنهم رواته حال 

وصربالاحتجاج، ق فيه الاختلاف ينبغي لا مما الأنولغ هده أن يرى فهو 
لكلنوععدد'امنالأمثلةم

بها،الاحتجاج عدم ق الاختلاف ينبغي، لا الي، الأحاديث إل انتقل ذلك ويعد 
التأخرين.بعمنؤ، كتب ل تروى ؤإنما الأول، الصدر ؤ، تدون لم الي، الأحاديث وهي 

متصلا،أم مقهلوعا، سندها أكان سواء الأحاديث، من التهمع بهذا يحتج ولا 
محلبعدند؛ المتصلة وأما واصح، بها الاحتجاج عدم فوجه تي؛ المقطوعة أما 

بأقوالما.يحتج الش الطبقة عن، مدونها 
بعضهميكون أن احتمال إر الحديث سند رحال j، المولدين كثرة أصيفت وإذا 

.١ صؤره؛* وتاربجها الضيية ق دراسات - ١ 
. ٢١٨١.١٦٩.اظرالرجعسص

اداب3،صاخا-أخد"؛_اظرالوجع 



٢٤٥ا ساسمهماداتاسدة 
أوواللام- الصلاة -عليه النير ألفاظ تكون أن احتمال أصح - يالعنؤر رواه قد 

الألفاظلإث؛ات الكاؤر الظنر درجة عن قاصرا بكلامه بحتج الذي رواية ألفاظ 
ا.استعمالهار أووجوه اللغؤية، 

وهوبألفاظه، الاستشهاد ؤر الأنظار تختلف أن يصح الذي الخدث  ٧١٧ثم 
انفا،عليها المنبه الستة الأنولع من يكن، ولم الأول، الصدر ي دون الذي الحديث 

قالرواية احتلفت وحديث واحد، وجه على، لففله يرد حديث ت نوعين( وهوعلى، 
؛ألفاظه^ بعض 
أنناالبحن،; وحلاصة )١ تفيها قال بمثلاصة بجثه وأنهى، ذلك، 3، القول فصل، ثم 

وإنالأول، المدر ؤ، المدونة الحديث كتب ؤ، يروى( ما بألفاظ الاستشهاد نرى 
أويغمزهاشاذة، رواية ذ تحيء اض، الألفاظ إلا نمض ولا الرواية، فيها اختلفت 

له.مرد لا غمزا التصحيف أو بالغلهل، انحدمح، بعض 
منعفليمة وطائفة اللغوي\زا، جمهور أن الرأي: هذا ترجيح ؤ، أزرنا ؤيثد 
رواياتها(بعءس علير ولو الحديث، ؤ، الواردة بالألفاظ يستشهدون النحوييرأ( 

منكحال النؤية: للأحاديث وانحتف؛زا المؤولينا وجوه ؤ، ونونه سابعا: 
شرعاالرادة ظواهرها عن ؤيصرفوها التبؤية، الأحاديث تأويل ؤ، يتعسفون 
فلقدكان،؛ تحوهم١٤نحا ومن الساطي، التأؤيل لك ملكون يمن خصوصا 

معهم.كثيرة مواجهات الخضر للشيخ 
ودرءالماخ، حففل على، ١لشريعة بناء عن، له حديثؤ معرض ق قوله ذلك ومن، 
منهصادر أنه على امحتهد بجمله ما الرسول. أقوال من، أن بين، حينا الفاسد، 

الاضص\خا.١-انظرالرجع 
اواسصأخا.الربع ٢-^ 

٣-الرجع
واكاويلد.ءمه'إا،د، .!٢، لنان، _، محب دار ب، لابن ا-دوث محالف، اننلراؤيل - ٤ 

الأشتر.



سدالغضرمإياتالسيدةالقيخ *تهج ارثأذي: الباب ر  ٢٤٦
قال:التليغ، منها براد الش لسائرأحلكم عام حكم لأنه الإمامة؛ بمنة 

السمعة،الأدلة ق التفقه محي الصحيح الاحهاد فيها يدخل الش الوجوه من هذه ر> 
يكيدونمن بعض أويفتضح عجل، j الناظرين بعض أقدام تزلط قد وهاهنا 

الشرعية،النصوص بعض إل يعمدون حث التأؤيل؛ ءلري-ق من للضعة 
أصلابه ينقضون أو ١لشريااة، مقاصد عن يه بخرجون مدهبا مسيرها ق ؤيذهبون 

أصولها.من 

للمجتهدولهى مع، الالمقررة.خميق الأحكام أن على العلم أهل وجمهور 
يقاللا فيما الصحابي وقول ، أو أوسنة كتاب ق جاء ما هي يتعداها أن 

المنة•فهوداخلفي بالرأيهوسملالرمع، 
لأنالاجتهاد؛ عن غيره تقطع بحجة فليس اجتهادا، يكون أن يمكن الل"ى قوله أما 

غيرمن بينهم فيما يختلفون لكنوا الصحابة ولأن الخهنأ، عن غيرمعصوم الصحابي 
يأتيإنما الاحتجاج مقام ق الصحابي قول ذكر من مالك( )موطأ ي يقع وما إنكار، 

اختلافها.محي الأخبار ب؛ن أوللترجيح لاجتهاده، التأييد معنى ل الإمام به 
الخلفاءوسنة بسنتي، ررعليكم حديث؛ شرح ي العربي أبوبكربن القاصي قال 

علىوهويكون الخلفاء، سنة إل نأمربالرجؤع الترمذي(؛ )سن من K الراشدين 
أمين•■

الفلر.عجزعن لمن التقاليد الأول: 
أبوبكرأو الأريعة، الخلفاء فيه فيقدم الصحابة، اختلاف شر الترجيح والثاني; 

،.٢١الوطأ(« ق عليه وته مالك، يننع كان الزعة هذه وإل وعمر، 

٤(.)٢ ي وابن ٢(  ٦٧٦)والترض ( ١١٧ ٤ )٢ \حد أخرجه - ١ 
.٢ ١ ص ومكان زمان لكل صالخة الإسلامية - ٢ 



٢٤٧ر اممشدأ اثيات سداهضري اضخ ص ١  ٧٥٥١اكاب 
لذلكبيان منيي وسيأتي لالسنة، انحرفعن وجه ي وقوفه من شيء مر وقد هذا 

الخالية.لأبواب اي 
وسيأتيالعقدة، تلقي ق مصائره حول دار الذي ايحث هذا يتتهي ؤيهذا 

علىالرد ق مصادره عن الحديث عند الإجم1ع وخصوصا لمصادره بيان منيد 
الخالث.الباب من الأول النمل ق وذلك المخاشن، 



بصاصسواسونيإشاتاسوةر  ٢٤٨

اثثدةاصة اشات ١^ *نهرم ؟ اساالثالث 

العميدةمفهوم ي ضهيد: 

الؤبط،وهو العقد، من مأخوذة ( عقيدة ) كلمة اللغة: ق العقيدة تميف . ١ 
.والتوثق والمراصة، والتماسك، والإبرام، الإحكام، ومنه بقوة، والشد 

لارتاطعقد؛ المع؛ على ؤيطلق عقد، ؛ الم٠يرL وتأكيد العهد، على ؤيهللق 
عقدومنه لتلازمها، الثوب؛ محترق عقد ومنه اللازم، العقد بهيا والمشتري الماغ 

بإحكاميشد لأنه الإزار؛ 
علىتهللق العام الاصهللاح ق العقيدة العام: الاصطلاح ق العقيادة تعؤف . ٢ 
باطلا.أم حقاكان الحازم، الذهن حكم 

بوحدانيةالمالم؛ن كاعتقاد صعحيحة العقيدة كاث صحيحا الحازم الدهن كان فان 
ثلاثة.ثالث اش بأن النصارى كاعتقاد ياطالة العقيدة كانت باطلا كان ؤإن افه، 

شكإليه يممترق لا الذي القاني والحكم الحازم الإيمان على -أيضا- وتطلق 
يه،يدين ودينا مذهبا ؤيتخذه ، محنميره عليه ؤيعقد الإنسان، به يؤمن ما وهى 

رعدمهال من صحته عن الفلر بنص 
ورسله،وكته، وملائكته، بالأJبم، الحازم الإيمان هي الإسلامية؛ العقيدة  ١٣

والسنة، القرآنق جاء ما ؤيكل وشره، حيره وبالقدر الأحر، واليوم 
الصاخ،اللف عليه أجمع وما وأخباره، وأموره، الدين، أصول من الصبمييحق 

اتحبلوالةا.وس ،  ٢٩٦/١انمرب ولأن ، ٩ -• AVفارس؛لابن اللغة انفلرسم.قايس . ١ 
_<TMrAr.

.ص٩ ، ط١ < الوطن دار العقل، ناصر د• والخماعة السنة أعل عقيدا ق انفلرماحث - ٢ 



٢٤٩ر ^واسوضإداتالأ؛دء 
والتحكيمبالطاعة ولرسوله. والشرع، والقدر، والأمر، الحكم، ق طه والثليم 

عالماسم والخماعة_ الستة أهل —بمفهوم العقيدة العقيدة؛ علم موضوعات • ٤ 
وأموروالإسلام، والإيمان، التوحيد، جوانب ؤيتتاول يدرس الذي الملم على 

أجمعوما القطعية، الأحكام وأصول والأجمار' والقدر، ، والن؛وايت، ، الغسس، 
الصحابةنحاه والواجب ، والراء كالولأء العقيدة أمور من الصالح اللف عليه 

أجمعتيسعليهم اطه -رضوان المومت؛ن وأمهاُت، 
المللوسائر ، الأهواء وأهل والميتدعق، الكفار، على الرد ذلك،: j ؤيدحل 

منغيرذللث، إر متهم، والموقف الضالة، والفرق المدامة، والداه-، والحل، 
العقيدةمباحث، 

أهلعند العقيدة لعلم والحماعة؛ الستة أهل عند العقيدة علم وأسماء ألقاب، • ٥ 
منها:عليه، وتدل ترادفه، وأمماء ألقاب والحماعت الستة 
أهلوعقيدة الملف، عقيدة فيقال: والعقائد، مر_والاعتماد، -كما العقيدة أ. 

الحدأهل وعقيدة السنة، 
بأسرف،الشيء تسمية اب بمن بالوحيد العقيدة علم وسمي الوحيد؛ ب. 

•١ ٠ - ٩ ص السابق رجع انظر - ١ 
•١ -٠ ٩ ص السابق انظرارجع - ٢ 
أحمدد. تحقيق للألكائي، والخعاعة( ة الأهل اعتقاد أصول )شرح ذللف؛ j الكتب، وس - ٣ 

٧—صابوني،الحديث( أصحاب اللف و)عقيدة محلي—ة، دار الغامدي، حمدان بن عد مابن 
ضسع العالمة اللام للمهقي، -< والحاعة ة الأهل الك. على،اوهب و)الاعمماد 

القاسمأبي السنة قوام الحافظ إملاء السنة، أهل عقيدة وشرح انحجة بيان ل والحجة ' والتونيع 
أبورحتم'ومحي الدخلي، مع بن خمد د• ودراسة محقيق الأصهاني' الفضل محيبن بن إ"عاءيل 

دارالراية.-، ٥١٤١١،حدا



هخساامضهمإداءاماوة

.٢١مإحثه 
لستةأصحابها نفلرا الستة؛ اسم العقيدة علم على فيطلق * السنة ج* 

بابمن والبدعة السنة ت يقال السنة؛ لأهل شعارا الاسم ذلك فأصح النبي. 
اكضاد١م

أهليعشيها الش العقائد بها ؤيراد أحيانا الشريعة تطلق فقد t الثراJعة د. 
السنةرص

الأمورؤيشمل )الأيمان( اسم العقيدة علم على تجللق الإيمان; ى. 
غطإدهحبثل فمد يالايئن تا=كعن ومن ؤ ث _تعار_ اش قال ، ، الأءتقاديةل 

.٥ المائدة؛ 

للخاري،الصحيح الخاسمر ق البخاري( صحيح من التوحيد )محاب ذلك: ل الكتب ومن ِ ١ 
-عزوجل-ض أسماء ومعرفة )التوحد ركاب حفيف، بن محمد عداض لأيي التوحيد( )اعتماد وكاب 

•عتابع،  ١Jb ٤ ٠ ٩ ، ١ ط الفقيهي، محمد ين علي د. عاليه وعلق حققه منية، لاين والتفرد( الاتفاق على 
حنممة.لابن )التوحيد( وكاب التورة، الدينة ي الإسلامية الخامعة 

لأبيو)المنة( للائرم، نة( و)الحنبل، أحمدبن للإمام المة( )كتاب ذلك؛ ق الكتب ومن - ٢ 
محمدناصرالدينالشيخ تحميق -، ٠١٤••، ١ هل الإسلامي، المكتب عاصم، أبي لابن )المة( و داوود، 

للنشر،رمادى ، القعحطاني سعيد بن محمد د. تحقيق حنبل' أحمدبن بن لعبدالاله و)الخة( الألباني، 
عهليةد. وتحقيق يرامحة الخلال، محمد بكربن لأيي التة( و) ، ٣١٩٩٤--٥١٤ ١٤،  4Yjp ظويخ ١^^٠ 

محمدد. تحقيق للمميهاري، تة الوشرح ، ٣١٩٨٩--  ٥١٤١٠للمتثروالتونع،حدا، الراية دار الزهراتي، 
.القيم،ءلا،حء؛اه-دارابن سعيدالغحءلا؛ي، ابن 

حامدمحل الشيح تحقيق للاجري' ^( ٧٠٣١١)كاب هذاالمسمى تحمل الش العتيدة كتب ومن - ٣ 
الفرقومحانبة الناحية القرفة شؤيعة عن والإبانة ، - ١ه ٤  ٠٣، ٍل١ بيروت، العلمية، الكتب، دار النقي، 

الكتب،دار بيضون، علمي محمد منشورات النيلي، ميا أحمد تحقيق العكري، بملة لابن المذمومة' 
.٣٢٠٠٢. ٥١٤٢٢، ط\لنان، بيروت، العلمية، 

بنالقاسم عبيد لأبي )الإبمان( الاسمكاب هذا وتحمل العقيدة، ق ألفت، م الكتب، ومن - ٤ 
محمدبن علي د• أحايينه وحرج عليه وعلق حققه، منية، ابن للإمام )الإيمان( ومحاب سلام، 

ا'.؛اه_همهام.y، ط i الة الر،مؤرّة الفقيهي، 



٢٥١ر صاصسدامضنيإساتاسا،ة 
هواكوحيدرا،.هها: فالإممان 

الإسلام،أركان هي الإيمان فأصرل الإيمان; أصول أو الدين، أصول و. 
الأمم1دةلآس.الأمور واتر الإيمان، وأركان 
جعنالخضربها-كما الشيخ عني الي العقدة مفهوم عن يسيرة يذة فهذه 

التالية-.الا-حث، ق ذللغر من شيء 

همشد،مكنية القرعاوي، مليان د. وموازنة دراسة الكؤيم القرآن و١لنقلاثرق مجود انظر - ١ 
.٢١٩٩٠.

الضبي،الكتاب دار الأشعري، الخن لأبي الاد؛انة( أصول ص )الأباة ذلك; ق الكب وس . ٢ 
للبغدادي.الدين( •ا(اهد،و)أصول يرون،ط٢، 

ةالأهل عند والخماعة المنان أهل ومفهوم ، ١ ١ - ١ ٠ صن المنة أهل عقيدة ق مثاحث انفلر - ٣ 
.ه_ا١ ص ناصرالقفارى الاعتمادد. ل ومقدمات ناصرالتل، د. والخماعة 



^ساثضاصص«ساسمهمإداتسمةإ  ٢٠٢
رظإضسهني|وي|ىامجاّوة

منالنهج ذلك ؤيتجلى العمدة، أهمية إثات ق منهج الخضر للشيخ كان لقد 
يلي:فيما إجمالما ويمكن بسهلها، يهلول مظام خلال 

يامحاتومحكثيرة، ماسات ق وذلك بها: وعنايته للعميدة، ذكره كثرة أولا؛ 
ظاهرةحياته، أطوار جمح ز متجلية ذهنه، ق حاصرة العتيدة كانت حيث محتلمة؛ 

مواقفه.تى شق 

لأحدأوشرحا فيها، متتنا بضع ابتداءاكأن العقيدة ق يزلف لم كازجؤهك ولئن 
وراليفه.ومقالاته، ودروسه، محاضراته، ق لما كتيرالذكر كان فانه - متتونها 
ؤثؤيطهإلا الشؤون من أوشأن انلوصوعات، من موصؤع ق يحشر يكاد لا إنه بل 

خلاله.ؤيدكرهامن بالعقيدة، 

العقيدة.خدمة كان وأعماله اثاره، ق الأول متهللقه إن قلت؛ إذا تبالغ ولا 
التثالية.الفقرات ق عليه شواهاّ. وسيأتي ، ذللئ، لتتتع يتح لا والقام 

أنيرى كشرة مناسبات فهوي وتعداده،لراياها٠ العقيه، بشأن تتؤيهه ياتيات 
وأنهاالفطرة، تلائم وأنها محمومة، عقيدة وأنها العقائد، أصح هي الإسلام عقيدة 
لخميعشاملة وأنها ، الأنبياء حميع لدعوة امتداد وأنها ومكان، زمان لكل صالحة 
ورقي،صلاح، كل أساس وأنها بها، والأخذ باتثاعها، مقرونة السعادة وأن البشر، 

ها،أسامعلى إلا تثنى لا الفاصلة وا،لدنية الصالحة، الأعمال وأن وألفة، و١حتماع، 
والأمموالخماعات، والأفراد، والعقول، بالعلوم، يرتقي ما أعفلم وأنها 

منفيخلق ، القلونم، بشاشته نحالهل الإيمان رر أن السياق هدا ق ؤيقررجمحلقئه 

وس\-<< v/rj yUA/\j ٢٧وآ/.\/U ٧٠١٥١ص اظر.ءرسلالثألمُرّوءة . ١ 
ryyij TYATjوا'؟آآ ٢٢٢و.  ٢١وه/ْا١ ^١ ١ ١ ١ ر. ١ رام. ١ وآ٢. ١ رلأ؟• ١ ^٢. .١ ^١ .١  ١٧و

.٢٤٧٠و٢٤و٨>،٢٤و٢٤ْ٦■٢و٤٥٣ْ٤و٤٢٦٥و٢٤٢٦و٢١■و٢٣٠٢00و٢٢■و٢٣٦٨٢و٧■

.و١٧و٨٦و٩٦و٩٥ص٨_٩و٥١افن وخام اث، رسول محمد آ.اظر 



I٢٥٣ ص:صصساسميأشأتصة ر
ومنأملأ، اليأس ومن صمأ، الحنع ومن نهوضا، الخمول ومن عزما، الضعف 

را،•عرا،، الذلة ومن شجاعة، الخص 
محخسرتالعماية، ؤ؛ تتخبط رر قللت انحمدية البعثة قبل العربية الأمة أن ؤيرى 

إخراجهاق فجاهد محمدا. النه بعث حتى السعادة سيل وضلت العلنية، الحياة 
الأحلام،راجحة" أمة فأصبحت الخالصة؛ التوحيد عقيدة إر الوثنية ظلمات من 

العامة،البداية تتحمل أن بحقيقة الله، ب—الثقة شديدة البصائر، صافية 
د١سمحالإضإلمقومب"/

ررإنفيقول؛ الفرد، على الإسلامية الحقيدة مزايا ص آخرشيئا موضع 3، ؤيعن 
أقامت- وصلحت العقيدة استقامت ومتى ؤيصلحها، العقيدة يقوم الإسلامي الدين 
قلبهوجعلت وعلانيته، ، سره ول وسكناته، حركاته، ق عليه منه رقيبا الرء على 

يرام((لا وملكه تتام، لا عنته قديرعادل حاكمها ساهرة، لحكومة عرشا 
وتملأوالعمل، الهوض إر الممة تحفز الصالحة العقيدة رروهدم يقول؛ أن إر 
القلبوترفع والشمم، اء الإبعلى الإنسان وتعلبع والأمل، بالشجاعة القس 

الإنسانيبالعقل وتنأى وحده، السالهلان له لغيرمن والعبودية الذلة عن البشري 
أموالبرهان(( لغيرالدليل والحاكم والأوهام، للخرافات الخضؤع عن 

الصالحةالعقيدة رروهذه عموما: الماس على العقيدة أثرهده مقررا ؤيقول 
منيتهلاحتون الذي الضيق المستقبل هذا من أوسع مستقبلا الاس أمام تفتح 

حياةمن صاحبها يدي بض ترسم بما للجمع متسعا اتحد ميدان وتحعل حوله، 
١الحياة(( هذه من وأمح وألذ، وأبقى، أسعد، 

. ٧٨ص المابق الرجع - ١ 
•اضصآها آ-الرجعال

.•؛-انمءوةأو
.أ-الرجعسص-اخا

ه-الرجعاداضص'اهد



الشدةإياه س4داسوهم القيخ ص الئاثي! اكاب ر  ٢٥٤
فهذاالإممان رروأما الاجتماعي: الإصلاح أصول عن له حديث معرض ق وقال 
مرهميكل بها ليرتاد عدب' ورب كن بها يرد الخماعة أيدي  Cjyيسعى.الذي هوالنور 
خصب.

سأنه_.جل - الخالق رصي بها يتغون الش وهوالو١سالة 
همثريجارون إذ وجعلهم يجيد، عمل لكل وفقهم الخالق برصا ظفروا وإذا 

النائنين((هم غير يناصلون ؤإذ الساشن، هم 
رل،اليشيه اوما السرك، من بالله يؤمن هوالذي المسلم الشاب ار أن ؤيرى 

هو.إلا صار ولا نافع فلا الكون؛ ق المتصرف وحده اننه أن قلبه صميم من فيعتقد 
عينهق ؤيصغر مزؤية، مزاعم تلابسها أن من ه نفيجمي لمتمة الالعميدة وبهذه 

قالخهاد سبيل الأخطار3، واقتحام المصاب، احتمال عليه ؤيهون ار، جبكل 
الحق((إل والا.عوة الإصلاح 

تكونأن إلا للأمة وحدة ولا بالوحدة، إلا للأمة سعادبة لرلا آخر: موصع ق وقال 
والأداب((الأخلاق سنثه العميدة، سليمه 

أسإليها الدعوة وأن إليه: يدعى ما وأول أعظم العقيدة أمر أن يرى أنه ثالثا: 
يكون.ما 

بهتتعلق ما حال بين أن بعد الله إر الدعوة عن له حديث معرض ق يةول^؛واقق٠ 
إلالإرشاتؤ فإن الدعوة به تتعلق ما حال اروأما الدعوة: من يقصد أوما الدعوة، 
الخحودموضع الإيمان ووصع العقائد إصلاح أيسرمن _مثلأ_ العملية الدين أحأكام 

أوأوحديثا، يتلوقرآنا إنما العملية الأحكام مثل إر بالإيمان المهلممن فداعي بالله؛ 
باجتهادهم.يقتدي س نصوص 

ملة.إل ملة من القوس نقل إل مصي الإيمان إل والداعي 

افضص"الإ.؛.الرجع 

الإصلأحص؛أ.٣.رسائل 



٢٥٥ض:سايسااسمهماد1تاساة

منإل دعاته بجاج أن الصعوة من يلغ أخرى إل عقيدة من المموس وتحؤلأ 
الشبهة((أومطاردة الحجة، إبلاغ ي أزرهم يشد 

بجعلأن ئيه الملام- -عليه موسى سأل رروكيلك فيقول: ذلك ق حديثه ؤيواصل 
أىمحروق ه أهل نى وزيرا ل ؤأجعل ءؤ فقال: الرسالة، ق له أثروك\ هارون أخاه 
.٣ ٢ . ٢ ٩ : طه ه أمرى ل وأفنكة 0 أورى لأت شدد أه 

إلليدعواهم ل_رجاااز( أنطاكية إرأهل الملام- -عليه عيسى وبعث 
؛-تعالى- قال بعثتهما، يؤيد ثالثا إليهما فأصاف وتكديب، بعناد فقايلوهما الإممان، 

آئنتنأرسلناإنيلم إل أنينلول. جاءها إل المزية أصحت مثلا لهم أصرب ؤؤ 
((١ -٤  ١٣يس: ه يبنز)؛ دمالزأإقآإكتتكم قكدبؤهناثنروثايثالث 

إصلاحإر الدعوة أن ا مبينإليه( يدعى )ما عنوان تحت 'آخر موصع ي ؤيقول 
بمنزلةصاحبها أءمالا كانت العقائد زاغت ررفإذا : إليه يدعى ما وأوجب أور العقائد 

مستقيم.غير برمح يضرب أو معوجة، قوس عن يرمي من 
صدورالصعادر٣آي الهليس وقح حيف الأنابيب ي كان ؤإذا 
قلوبوؤبط الباطلة، المزاعم محو إر عنايته يوجه أن الداعي على يجب - إذأ 
الصحيح^؛،.بالامحقاد المس 

الإصلاح JIالدعية .١ 
اواسصها.٢.الرجع 

تهكذا الديوان ق وآلمت ، السياق هذا مثل ق الشيح به يستشهد ما وكثيرا < للمتض الميت هذا - ٣ 
ممدؤرالمعادي الطيش وقع حلص الأنابيب ق كان وإذ1 

الخفة.والطيش ، المستقيمة القتاة وهي صعدة جمع * والصعاد ، ألموب جمع والأتابيب 
اختلفتإذا أته يعني ، للمروسام مثلا والصدور ، للأس١ع مثلا الأثاييس! جعل أنه ت العكبري يقول كما وايض 

التنييديوان انظر صدورها. تستقم لم أناسها اختالفت1 إذا كالرماح والمحارب المتانع السادة ب؛ن جرى الخدم 
.٣٤/٢بشرحالخكيرى

الفرؤع.إر العوج ذلك سرى عوج على قامت إذا الأصول أن ؛ باليت الاستشهاد من الخضر الشيح ؤيعتي 
صحيح.تن أساس على تقم لم الأصول أن على ذلك دل زائغة إذاكانت الأعمال وأن 

.٥ صء الإصلاح إو الدعوة - ٤ 



ص:صاصسواسمهم1داتاصةا  ٢٥٦
منفكان ٠ ت العالم إصلاح ق الإسلام مقاصد عن له حديث معرصى ق وقال 
الخيمة(الزاعم من وتطهيرالعقول العقائد، تقؤيم الإملأم؛ مقاصد 

أنالكلمة هذه #وختام للأصنام(: )ابادته. عنوانها له مقالة خاتمة ل وقال 
أنالإصلاح دعاة واجب فمن إصلاح؛ كل أساس الخالص التوحيد إر الدعوة 

الزائغةوالعقائد خير، مصدركل السليمة العقائد فان العقائد؛ تقؤيم ق يجاهدوا 
اد((لآ/مشأكلف

ؤ(دالجةأ؛مح عليها؛ غيرها وتندم بالعقيدة تزري التي الزاعم رده ٠ رائعا 
عنيتحدث من العقيدة ناس ق وحدت رروإذا : الإلحاد عن له حديث معرض 

والاحتفاظالسيرة، استقامة j تكفي الأخلاق أن الاس ؤيوهم الأخلاق، 
ونفاق.ؤياء ذلليكاله فان بالعفاف. 

حالانتذلام ل عظيم بأثر تأتي لا ولكنها الشر، تقليل ل أثر للأخلاق نعم 
رم.ثابتة« دنية عقيدة مرانة تسيرنحت حينما إلا الاجتماع 

وقد٠ ت منه الإسلام وموقف التعليم، ق رأيه عن له حديث محرض ق وقال 
السءلحيالعرض أن الخيل نفوس ي الدين أثر معرفة عن العييون يقلن 

وتوثيقباش، عقيدتها نشيت عن الاشئة يغني وأمثالما الهلالعة كتب ل للأخلاق 
ذلكتحقيق وعن والئانؤية، الابتدائية التعليم مرحلش ق اش برسالات معرفتها 
#عادة لا سجية فضائله وتكون عليه، الهللأب يتمرن حتى عماليا بتهليقه 
عنوانهله بجث ق قال:؛ة؛؛مح العقيدة: بشأن التهاون من ١^١^ نحديره ا: خام
وهوانحاكاة، تلك مظاهر من مقلهرا ذكر أن بعد للأجانب( السلمان )محاكاة 

^YU__UI؛.الرجع 
١٠ صزم كيحن وخاكر اش رسول محمد — ٢ 
الإصلأحصمر؛\.رسائل .٣ 
*٢ ٠ الأزهرص رحاب 3، أحاديث - ٤ 



٢٥٧ر السيدء إشات سداسوم امغ ارث1ذي: اساب 
علىالإسلام عنه نهى مما ولكه شعائرديتهم، من يكن لم شيء ق محاكاتهم 

الفتيات،0ع الفتيان ورقص ، بالنساء الرحال اختلاط ق كتقليدهم الحرمة، وجه 
أوإطالةالشمال، باليد الهلعام تناول ل كتقليدهم الكراهة وجه على عنه أونهى 
والشالنه، أمر عن فوق محرم ق لوقع الش رروانحاكاة قال؛ الأفلفار، بعض 
الله.يواي، من قطا صاحبها بجمربها مكروه ق توق^ 

الأجنبييفعله ما أن اعتقاد عن كانت فان هوى؛ محرد عن انحاكاه إذاكانت هدا 
شعائرملته١١هومن فيما ممحاكاته والتحفت الإممان، أصل زلزك - وأليق أحكم 

لهبحث ل جاء ما ذلك أمثلة ومن ت العميدة على الشديدة غيرته سائسات 
منالحق على الغيرة أن قرر حث والمصاخ( الحقائق على )الغيرة عنوانه: 

يكونلا حيت وتفقد بضعفه، وتضعف بقوته، تقوى الإيمان مقتضيات 
/مؤمنا القلب 

حتىفمه؛ بها يملأ التسامح( ) بكلمة يلهج من الناس وق  ١٠ت ذلك بعد وقال 
يطيلأولياء الأرض ق أوالمفسدين المضل؛ن من اغند قد تراه حاأن تنكرعليه لا 

قه نفويجهد إطرائهم، ق جلس أيتما انه نويغص أعتابهم، على التردد 
باطلهم.تمؤيه 

أوزورا، إليه فتنسب العقيدة، ق حالفك من تؤذي لا أن المعقول: والتسامح 
وعدا.له سا أوءثلفعهدا، له أوتنكث حقا، له أوتهضم مكرمة، عته تنفير 

علىالتعاون يل. إليه وتمد إليه، وتقسهل نيره، أن ت المقبول امح التسومن، 
الن.ينالمخالف^ز( إر الإساءة الإسلامية الشريعة حإت وقد المشمكة، المصالح 

لحؤيتا.نارا يوقدوا ولم لينتا، ؤ، يهلعنوا ولم ديارنا، من يخرجونا لم 

.رّائلالإصلأحصما؛مأ.ا'
,■ا'_اظراالرجعسصأإا



ص؛ضاصسااسمضإساءاسةا  ٢٥٨
الفقهاءفحمل الأذى، من بشيء الناس ص عن تنهى أحاديث ووردت 

يقالوا كما الإسلام، ظل ل الة_يمتي الخالضن يعم وجه على فيها النهي 
علىالملم لبح شامل النهي( إن ت ، ر أخيه« بح على بعضكم يح ارلا ت حديث 

ؤاواللت ، وشحناء تقاطع من عته ^٠، ۶٧١صرف عن ينشأ ،لآ الملم؛ غر بع 
يؤبمممحلدإأ(فيمحىؤ تعال؛ قال إليهم، ومط نرهم، أن 

■٨ ت الممتحنة ه آلممسطؤن محب آلتة إل مم ل محبمَلجأ دآرمحمحّ أن ديغأ س عمحك 
ونعاشرهمالإسلام، إر ينتمون من لداري أن اض. رسول علمنا وقد 

طائفةمن أنهم الخفية الدلائل من أوغيره أقوالمم لحن ق عرفتا وإن بالمعروف، 
اداففن((رم

ؤ،فيصرفه أوجاها، أوحساما أولسانا قلما مملك الرحل ررأما ت قال أن إر 
غييإلا يتولاه لا ما فدلك - صالحة ثميجة أو حق، دين هو ما أساس نقحس 

نور-من له فما الرشد سييل عن أوزائغ والمصير، الأعمى( محا يفرق لا 
ألمز،عندم ؤآيد؛غوث فمال؛ ، الغي، لأشياع يتزلمر من على افه أنكر وقد 

 i١٣٩لساء: ا .

الحقائقيغارعلى من على :بمثلعها افه بيد العزة أن على صدق، شاهد الأية وؤ، 
أوسالaلان((جاه أولي، كانوا وإن يتاوئونها، بمن، غيرْكترث 

الحمائقبفاصل وتفاصلها الحق، على الغيرة ق الصور ذكريعض ثم 
قدرعلى تكون الحقائق على الغيرة رروكيلك ذلك: بعد وقال والمصالح، 

منالرجل يتألم أن ت الصادقة فالغيرة العواقب؛ من عليها يترتب فيما تفاصلها 

،٤١٣و ١٤١٢(وسلم)٢١٦٥وا'ما٢و ٥١٤٠الخاري)أخرجه .١ 
آ_رسائلالإصلأحصأئا.هأأ.
م_رسائلالإصلأحص0أا-1أم



٢٥٩ا الضدة  uUjIسد اضخ *تهج ا1ث1ذي: الباب 
أوه، نفق للطعن يتألم مما أشد العظمى الرسالة أو الإلمية، مقام على الخهل 

لمدميتألم مما أشد مدرسة إلغاء أو مسجد، لمدم ؤيتألم صديق، أو له، خ أق 
حديقة.إهمال أو بيت، 

رسوله،أوق ض ق القول سوء يسمع الذي ذلك الحقائق عن الغيرة من بعيد 
أثرا.القه ا هن. لسماع ه نفق بجد محلا 

هاج- سبيا الحياة هده ٠^٤ من له أوممد با، نبه يتصل من جانب مس وإذا 
،٠ر فرائصه(( وارتعدت غضبه، 

العلماءسير من أمثلة وذكر وضعفها، الغيؤة، قوة من نماذج ذكر ي استرسل ثم 
علىغلمت ما ر) والمملحة الحق على الغيرة أن قرر بأل بجثه ختم ثم لك، ذق 

كلتال نّت وحسمعتها، الأمم ق وعلت سيرتها، استقامت إلا الأمة نقوس 
عاقبتها((الحيات؛ن 

الإسلامية-المداية لخمعية ا رئي-بصفته رفعها مذكرة آخرق موضع ق وقال 
ققالظإك المصرية، ارس يالم. الديني بالتعاليم العناية طلب ق الصؤية الحكومة إل 

نهممي التلامين. حال يناسب تعديلا التعليم مناهج تعديل ويجب ر) لبه: حملة 
الشبهاتجميع بالبحث ؤيتناول ومستقبلهم، دراستهم، نؤع وق وتفكيرهم، 

عنايةمحبمى أمامهم، عليها ئقضى والخرافات للبدع ؤبمرض لمم، تحرص الني 
١الراهقة(( سن ق سئما ولا كة من بهم بحيهل ما كل عن وردعهم بتهديبهم، تامة 

أوبكلمة، الإسلام أهان من كل على الرائعة العقؤبة رروتفرض قال: أن إل 
،.الزندقة((١ أو أوالكفر، الإلحاد، من فكرة 

العنايةعن له حديث معرض ق يمولبه<اقه الصاغ: بالملق اعتزازه سابعا: 

.١٤٦ص السابق الرجع - ١ 
'ا.الرجعالمابقصاها.

١لأصyحص'^^"ا_الاوءوةإو 



Rاساثذو:،اهجامخlUtM اسر1فيائباتالثلة

عه،وامحية دراسة الإسلامي ة بدراسيعنى أن راويجب : الديى بالتعليم 
بأسلافه،والاعتداد بديته، الاعتزاز من يمحى لا طابعا التلميذ موس ق تهلع 

التومبمن الم-الح لف الآثار ترسم إل والعلم—وح أمته، ال لأبعنوالإجلال 
٠الخقة الخياة مناحي كافة ق بهم والتشبه والتهوصى، 

أنإلا ترصي لا المسلة والأمة ملمة، الأمة هده إن  ١٠احر؛ موصع ق ؤيقول 
،العراء حكمته صموء ق سا>رين الختيف، الدين بحجج م3لئاى ابتاوها يكون 

٠العلما(( ملهم فها ؤيدون ، اللف رعفلمام يمسترسددن 
الذكركثير كازجلقه فلقد ت يالعميدة نهضوا الذين الملف لأئمة تعفليمه نامتا؛ 

بإحسان.نعهم ومن والتابع؛ن، الصحابة، من الصاخ اللف أنمة عالي والثناء 
قصدق قدم ليم كان ممن لف الأئمة بمواقف ؤيتمثل يتشهد ما غالبا وكان 

سبيلها.ق والتضحية عنها، والدفاع العقيدة، حففل 
عرفواالذين العلماء كثيرمن وكان  ١١المعتزلة;عن له حديث معرض ي يقولم 

-ام الأحكق اد الاجتهناعي وأحكمواصالشن، حق دين الأصول 
لمالش بالطرق البهللمن شبه رد يأذنواق لم بل المثتدعة، الاراء أولي بمناظره بمون لا 

ليخبرولكن أيجادلعتها؟ىل:لأ، بالمنة، علم له الرجل قيل تردمنها، 
سكت.وإلا منه قبل فان نة، بال

بينةفعلى أنا أما ؛ الأهواء من أحد جاءه إذا يقول مالكا سممت وهب: ابن وقال 
فخاصمه.مثللث، شاك إل فاذهب فشاك، أنت وأما ؤيي، من 

علىفجعلت ببلادنا، الأهواءكثرت إن فقال؛ المغرب، أهل من رجل وجاءه 
تقال ثم الإسلام، شرائع مالك له فوصف يه، امرتي بما آخذ أن رأيتك أنا إن نفسي 

؛.أ أحدا* نحاصم ولا بهذا، خذ 

•١ ٩ ص١ الماس الرجع - ١ 
.٢ ١ ص الأزهر رحاب ق أحاديث - ٢ 
. ١٧٩. ١٧٨ص إسلامية محاصرات ٠ ٣ 



٢٦١ر ص:صاصساسمهم1داهسمة 
تمماالأدبية :»والشجاعة الشجاعة عن له حديث معرض j ؤيقوده 

يعلم،غيرما يمول لا صراحة، ي فيصدرفتواه يعلم، ما حدود ق بالرحل 
أووجاهة لذي إرضاء ا،لوارية طرييى يرنكم-، ولا 

الإماموأن ، القر'آن( )حلق بمسألة؛ الماس قس المأمون أن التاؤيح بحدثنا 
غيرهحين كما بجين فلم الأدبية؛ للثجاعة الكامل المال كان حنبلهرإقئع بن أحمد 

إنقال: بل ، الخواب، ق الإبهام طؤيق غيره سلك يساللئ،كما ولم المالطان، أمام 
.١ (( بالياؤل والضرنم، الجن ذللئ، سيل ي واحتمل قديم، اش كلام المرمح 
ابنكمعيد لم، الأمحمة كثيرمن ، مواقفعن كشرنحوهد١ كلأم وله 

اب>"،وضبنمحم"'.
)العلماءو ، ٤١والإصلاح( )العلماء مقالته ق كما الشأن هذا ل مهالان! وله 
،.٠١الأمر( وأولوا 
وأبي، والشافعي ، ماللئ، للأمام وتعفليمه ، ثنائه على الكلام سق وقد هذا 
القثم•اين وتلميذه ، تيمية وابن ، المبي بعدهمكابن حاء من وعلى ، حنيفة 

منفيقبوا المثراه؛ بأولئلث، الحاصر الخيل ؤيهل إر ذللئ، وراء من يهدف وكان 
ويس؛رواشنوب(•آثارهم، 

ومنشتى؛ نواحي يأحذ الفلهر وهذا ت الإسلامية بالعقيدة اعتزازه تاسعا: 
يدعهمن على ؤيتعى به، يزرخ كانجة<إقمح حيث المجري؛ يالتا اعتدائه ذللث، 

الميلاديإلالتاريح 

.١٩١ص الإصلاح رسائل - ١ 
.١ دب،"  ٦٤ص الإصلاح إر الدم؛ بالون( وانهانهم انمالما، لتجامة ض )ثل اننلوثاك . ٢ 
. ١.١٧ ١  ٦٨ص الإصلاح إو الدعرة الأموا،( وانصاف ساء )شجاض اطرساك . ٣ 

.٤١٢٢٦١٦_اظرراتلالإًلأحص
.١ ٠ س\• ص الإصلاح إل الدعرة انظر . ٥ 



اممتيدةاشات سعداسوي اثقيخ •ئهج اثذٍي: البماس  ٠٢٦٢
علمومدأ ذكرى على محافظة المجرى اكارخ على الأعمال ي أن ؤيرى 
الدينكله.على وفلهورْ الإسلام 

مراسلاتهيقتمرق بأنه باشا تيمور أحمد العلامة صاحبه على ؤيثتي 
أوالخمعيات محاطبة ل حتى الاقتصار هدا معتمدا المجري التاريخ على 

الأ.ميةرا/الشركات 
منشرعه فيما لله سببا فيموءلنآخرضمنيمزس، 

ولوررويؤديها حاصر، يقلب الخمس كالصلوات ولفى الله إل تقرره عبادات 
وسخردة((بتهكم ااJتقيم^ن إر فتنفلر الإيمان، حلاوة تذق لم ءلادفة بمحضر 

قالصلاة إر يقومون لا رر الذين الإممان ضعفاء على نفسه- الوقت _في وينعى 
أعينهم((أوتزدييهم بهم، يمخروا أن يخافون ائرقن؛ من الملاحية محالس 

يربيما أعفلم نذلره_ _في فهي العقيدة: على الميية صرورة يرى أنه عاشرأ؛ 
هذاالمواضع كثيرمن ي يقرر فتراه ال، الشروالفمن ؤيتجي الخير، مالكات 
الترب•زمام مملك من علىكل صرورته ؤيرى الأمر، 
شروبلية.كل هوسبب الشأن هدا ق التفري3ل أن نفسه- الوقت _في يرى كما 

مها:مهيئات، للالخاد رر : الإلحاد أسباب عن له حديث سياق ى يقواوظك 
يرىفلا هدايته، ومبادئ الإسلام، اداب من حال بسنؤ ق الشخهس ينشأ أن 

عنهيتلقى ولا استقامة، أخ- أو أوأم نحووالد -من ترمحته أمر على يقوم فنمن 
محمسشبه فأق-ر؛ حكمته، من بصيرة على ويجعله الدين، حب على يهلبعه ما 

الضلال.هاوية 3؛ تنحدربه الناشئ هدا ذهن 
منهأقوى يكون بملحي الشس ، الضعيفالفتى يتصل أن الإلحاد؛ أسباب ومن 

ا.انئلرراللالإصلأحصا<؛آ.*هآ.
■ا.اللءوةإرالإصلأحصهاا.

■ىسصخاا '؟-الرجع 





ثضاساصس|اسرهم|داتاصاأا  ٢٦٤
ادابويتلقى ، حسنا نباتا يبت من السرق بلاد ق التاسث^ن من أن ؤر ؤيرى 

ورؤية-محنة على وعقائده الدين 

وإنمالئه، عن يتحول ولا عقيدته، عن يتزحزح لا هدا ومثل 
،.١١محلؤيلأ(( أمدا أقوامها عادات ي وانغمس أحنبية، بلاد أحشاء ؤ( تغلغل 

الديني،التعليم بمنهج يعنى أن رر التعاليم عيوب إصلاح وسائل أعفلم أف ؤيرى 
والخلق،العقيدة، j والتلميدة التلمسذ إليه بجناح ما كل يشمل حتى أبوابه، فتع 

الناشئةنفوس ق الإسلامية العقائد يتدعيم يعنى أن ويجب العملية، والحياة والعيادة، 
لرثتهم•سائرة تعليبأ مراحل ل معهم مقى والي عقوبم(' تناسب اش بالأدلة 

الشبهاتلعلاج واسع باب الديانة كتاب ق يكون أن -أيضا- الواجب ومن 
يتوهمالي والخرافات البيع آخرلبيان وباب دينهم، ق التلاميذ على تطرأ اش 
عدولكلبدعة، كل من بريء الإسلام أن يعلموا حتى الإسلام، من أنها 

حربعلىكلتضايل((رآ،.خرافة، 
أنواجباتنا أهم #فمن بقوله؛ و١لممالح( الحقائق على )الغيرة • بحثه ويختم 

حتىمحمد. نبوة آيات نفتأنذكرلمم لا ثم اممه، الشعوربعظمة على نشأنا نؤيى 
بجعلهموجه على الشريعة أصول نقررلمم أن ثيع ولا صحتها، إر يطمئنوا 

حكمتها.من بصيرة على 

والصالحللحمائق يكونوا لأن ؤيمدهم المهذبة، الغيرة فيهم يئيي ما وهذا 
ضرا،(رمأ،ء

فهوإليه: الانحرافات من ك؛مآ وعروه العميدة، نيغ من تحذيره عشر؛ حادي 
اكاشئالانحراف وأن حن:1 كل ل المرذولة الأخلاق مصدر العقيدة نيغ أن يرى 

.١٧٢المابقص ١-الرجع 
أآ.الرجعىبقصا\آ.

.م.رسائلالإصلأحصاها



٢٦٥ر اساهذيااا،جامخس|دا}يهمضإد1تالسيئة 
زائغفإن الشهوة؛ طغيان عن الناشئ الانحراف من علاحا أصعب العقيدة نيغ عن 

وتبخرج، سيء ق الحسن من ليمسن أنها بزعم الاداب محاسن ببعمحن يستهان العقيدة 
غيرحكمة.على رسمت الحدود هده أن بدعوى اإلكارم حدود عن 

علىأمل بأنه معترفا نة الحعن ينصرف قد وحدها الشهوة على والغلوب 
■ميمة•ارتكب أنه ق غيرمنانع الحق حرمة ؤينتهك سيئة، 

يكفيكفانه بالحجة عقيدته إصلاح إر الزاع أحلاق تهذيب ق احتجت وإذا 
ا،لوعفلة.من شيء أهوائه ل المنحط أحلاق ضم تي 

تأثيرالحجةأيسرمن باطلا والباطل حقأ الحق يعرف زجرمن ق واثيرالموعفلمة 
را،.باطلا(( أوالحق حقا، الباطل يبصر فنمن 

فضللك ؤيعرق اسه، إذا لأهوائه المغلوب جبين يندى ررقد أنه: ويرىجق،إقئع 
ذكرته.إذا الصيحة 

مجنوة قهوأشد ما وناصيته حاجبيه ببن بجمل فانه العقيدة زائغ أما 
تبقىأن إلا صاغيا قوادا يعيرك فلا القول، ق لغوا له إرشادك ؤيرى الحجارة، 

رأ،.الظربقية(( للانصاف فيه 
أنق مرية ررولأ ت فيقول الزائغين انحراف حطورة عن حديثه ويواًلظ؛مح 

يفعلون؛ما بقبح اعرين الانحراف من فتنة وأشد أظهرفسادا، الزائغين انحراف 
يثمربهأن يبالى ولا حازما؛ قانونا يرهب أن إلا يليق لا فيما يمديح الزائغ فإن 

منلأءلكللقانونماذا.
ق-حتى اكاس أعبن التترعن ل يجتهد أن فشأنه سيفعل ما الشاعربقبح أما 
الأميةأو المملم ق بأمثاله الحاحد قت فإذا بأذى، القانون يناله أن من أمته- حال 

جنايتهفتكون أظهر؛ ومشاهد أكثر، مواطن الأخلاق مكارم عن لحروجه جدت و- 

 ١ .y-jJI ٩ • ص إرالإصلاح ؛.
١٢ - ٢ ٠ ص الأزر رحاب ي أحاديث وانظر ، ٩ ١ ص السابق الرم - ٢ 



ني,صابيرساصوهمإد|ءائيدو

الأخلاق،لتهذيب أساس العقائد إصلاح أن ي شبهة فلا محروأفظع؛ نس اق 
الماليمة{(لمالشدة على إلا تستقيم لا الكرممة الأخلاق وأن 

-علله - الدين ي )الانحراف عن له حديث معرض ق آخر موصع ق ؤيقول 
أوالؤيسب ممرصر يماب الذي الناسئ أن على التجارب دلت، V ؛ ودواوه( — اياره 

وراءالرشيد والعمل الرفيع الأدب ؤيتسد الماثم، ق ينحهل أن ممكن، لا الحيوي 

وإذاقانون، أوطائلة لائم، لومة يه يقي، الذي فالقدار إثما يتجنب رأيناه وإذا 
أكبر،المادية المنافع من عاجل إر أوليصل ، وإطراء مدحا يلينال، حنا عمل 
،رقيب من يفعل فيما له يبق لم الناُس أع؛ن سترعن متى أنه يعتمد ناّثا وإن 
نمسعلى يعتدي أن أمره غالب ق يتحامى لا - جزاء من يأتي ما على ياله ولا 
نفلامق ؤيحدث المدنية، وجه يشن الذي الاعتداء مال، أو أوب عرض، أو 

.٢٢وها((؛الخماعة 
أوجاها ملل؛، متى العقيدة، زائغ أن على التجارب ودلت، رر ت يهول( أن إر 
لالطر يخلص ولم ، ات، حرموانتهلئ، دينها، ق الأمة قس سلعلة 

الأهواءوأصحاب والخاحدون اصملهادا، المؤمنون منه ولاقى أمرها، إصلاح 
الفضيلةفتموت، الدين؛ على الخروج إل عمليا داعيا فيكون وإنالأ، مناصرة 
إييا٠الأمة اتحاد حبل ؤيتقطع العامة، الحقوق على والغيرة 
يعزوالمبالزواج( عن، الشاب إعراض )علة عن له حديث معرض وؤا 
وصعقها.العقيدة، نخ إر ذللئ، ق الأول، 

لما حيمى؛ اللميية المتولير1، على يفي ذللثا يعه من أكبرجالب أن ؤيرى 

٩.ص؛ الإصلاح ا.انمءوةإر 
.؛ Ar؛AYص الإصلاح راتل -٢ 

.•ا.رالالإملأحص"اخا











٢٧١إ يس4اسوهمإد|دائيدو 

الثدةاصوو  uLjIسداسرق اثثيخ *تهج انسل 

هممهاد

ؤإنمامتقالة، أبحاث ق العميدة عن الكتابة يمممد لم مر- -كما الخضر الشيخ 
أبحاثه.كيرمن غضون ق داخلة عنها كتابته كانت 

منالصالح لف المنهج وفق على بسير العقيدة أصول إثبات ي الشيخ ومنهج 
ظواهرها،عالي انموص إجراء جهة ومن ذلك، ق الواردة النصوص تعظيم جهة 

عنذلك.يصرفها الذي المذموم التأؤئل ورفض 
الشرك،ونفي التوحيد، إخلاص جهة من -كذلك- لف المنهج على ؤيسير 

البدع.ومحاؤبة 
فيها.المقررة هي الكلام كتب كانت بيئة ق نشأته برغم ذلك كل 

والسيرالدليل، اناع على وحرصه للحق، وإيثارْ وعلمه، له، اممه توفيق ولكن 
العقيدة،أصول إثبات ق منهجه سلامة وراء كان ذلك كل - اللف خطى على 

والإسلام،والإيمان، التوحيد، جوانب ق السالف نهج على سار حيث ومسائلها؛ 
أجمعوما القهلحية، الأحكام وأصول والأخبار، والقدر، والنبوات، الغيب، وأمور 

الصحب،وحقوق ، والبراء الولاء ومسائل العقيدة، أمور من الصالح لف العليه 
ومحوذلك.والأل، 

مر-.-كما والاستدلال التلقي، ق اللف منهج على كان كما 
شيءق وقع حيث التأؤنل؛ بعض ل يقع لم أنه أو عصمته، ذلك يعني ولا 

ماآثار من عنده بقى ما ثب بوذلك الصفات، بحص ق خصوصا ذلك من 

(١;رائدهالحق وإنماكان ، شيء كل 3، يوافقها لا الش بتئة عن تلقاه 

٥٢ و؛ ^٨١ وه-؛؛ ١ • وه وأه  ٢T-Yj و• وي؛ وا، ٨ ا/ الكايلة الأءم-ال انذلر.وّوص - ١
٠ ٣١واا/ا"؛ وا'ه\/وه/ااا"اآ وّاار؟ وه0اِوا/هبم  ٦٧١و ٥٦٣و٤٨٩و YAAjواآ'آ



صاص4ساسونيإشاءائيارو٢٧٢

بحرفضائله.ي منغمر حدا، وهوقليل ذلك من به وقع ما لبعض ذكر وستأتي، 
وهي، العقيدة أسس إثات ي منهج من، عليه سار ما لبعض بيان يلي، وفيما 

سألعندما وذلك الملام- -عليه حديث ؤ، الواردة المتة الإيمان أركان 
ويومورسله، وكيه، وملاثكته، يافه، ؛، ٠٢٠٠٢أن فقال؛ الإيمان عن المي. 
بالقدرح؛رهوشره«له.وتؤمن الأحر، 

)٨(.لم وم( ٥٠)البخاري اخرجه - ١ 



٢٧٣ا ثض!صاص«ساسريإئهاتاصوة 

هالوحدانية اثبات ش ا«ئهعه اص اليمث 

باكالإيمان إثبات ي منهجه الأوو: اسب 
الوقوفبمس لفه الوحدانية إثبات ق الخضر الشيخ منهج بيان ل الدخول قيل 

درسالذين الأساعرة وعند ، السلف عند بالله الإممان مفهوم على —بإجمال— 
الأسميةبسئة اثره ومدى اللف، من قربه ليتضح وعقائدهم؛ كتبهم الشيخ 

ذلك:قاريان الأوو؛ 
ذاتهبوجود الحازم هوالاعتقاد باممه الإممان السالف؛ عند باهه الإممان مفهوم ٠ أولا 

وأنهكله، للكون الدبر وحده، الخالق وأنه ومليكه، ، شيء كل رب وأنه - -تعار
باطل،فهو سواه معبود كل وأن له، لا وحده العبادة يستحق الذي هو 

منزهالحلال، ونعوت الكمال، بصفات متصف _سحانه_ وأنه ياطالة، وعبادته 

،•عنكلمص١١
أمورثأؤبعة يتضمن بالله الإممان أن يتبتي( مضى ما حلال ومن 

ولايعدم، يسبق لم كاملا وجودا وجوده باعتقاد وذلك الثه؛ بوجود الإممان • ١ 
يتهيفاء.

قله ^، ٠٣١لا وأنه بأفعاله، _ءزوجل_ انفراده باعتقاد وذلك : الإممان ٢. 
ريوييته.مقتضيات من ذلك وغير وتدبيره، وملكه، حلقه، 

والصفاتالحض، الأسماء له أن باعتقاد وذلك وصفاته: بأسمائه الإممان ٣. 
ولاسليل، ولا غيرتمثيل، من العلى 
سواه.من دون بالعبادة إفراده وجوب باعتقاد وذلك يألوهيته؛ الإيمان ٤. 

لحميعمر- _كما وهومتضمن السالف، محي وجل- -عز بالله الإيمان هومعش فهذا 

والردالاعتماد صحيح إر والإرشاد ، صره ايصورة الطائفة لاعتماد المشهورة المنة أعلام انظر - ١ 
صأمالفوران الشركوالإلخادصد.صالح أهل على 

•١ ١ ص ،حلآآ،1*؛اه، دارحليبة ، بن محمد للشيخ العقيدة ق انفلررسائل - ٢ 



I س|اسرهم|شاءامماوء٢٧٤

الألوهية.وتوحيد والصفات، الأسماء وتوحيد ، ١^٧٠< توحيد الثلاثة: التوحيد أنؤلع 
الألوهيةفتوحيال متلازمة؛ الثلاثة التوحيد فأنولع الرسل؛ ُه جاءت هوالدي وهدا 
.الألوهية لتوحيد ستالزمان وهما والصفات، والأسماء الربؤيية لتوحيد متضمن 
بالفلر.تقع أن وتمكن صرورة، تقع أن تمكن وجل- عز - بافه ايرفة وهذه 
بالعبودية.وإفراده اممه، لتوحيد التصمنتان الشهادتان، الكلف على واجب وأول 

الص.الح.لف الأهل عتد وتوحيده بالله، الإتمال معنى فهذاهوحلاصة 
لبسطه موصع هذا وليس بملول، ذلك وتفصيل 

_كماعاش ظك الخضر الشيخ ت الأشاعرة عند ومعرفته يافه الإممان •فهوم ٠ ثانيا 
كتهم•على العقيدة وتلقى أشمية، بيئة مر-ق 

وهذاقولكثيرمتهم.بالنظر، إلا تحصل لا الله معرفة أن يرون والأشاعرة 
فبعضهم:المكلف؛ على واجب أول ي اختلفوا ذلك على وبناء 

بحدوثالعلم إر الفضي الصحيح هوالنظر المكلف على واجب أول إن قال؛ • ١ 
العالم.

التفلرالصحيح.إل القصد ت واجب أول طائفة؛ وقالت . ٢ 
الشك.أولوبي: طائفة: م؛وقالت 

بافهالمعرفة واجب: أول طائفة: وقالت . ٤ 
أمور:ثلاثة يشمل الأشاعرة: عتل. والأحد - والواحل والتوحيد 

لابن،  ٤٠٣٠١^اشدر بحن الخمع وحقيقة والصفات، للأسماء الإبان تحقيق تنمية لابن التدسة انظر - ١ 
وترتيبجمع تيمية، لابن الفتاوى وجمؤع ' ١ لألأ ص ه ١ ٤ ٠ ٥ ، ١ هل t المعوي عودة بن د.نحمد تحقيق تيمية، 

.صد وانه ■بالرحمناينقام 
جامعتخمدرشادسالم،هدا، د. تحقيق تيمية، لابن والقل العقل انظردرءتعارض - ٢ 

الإسلامةسعود بن 
عبدالحميد،وعلي موسى، يوسف صد تحقيق للجؤيتي الاعتقاد أصول ق الأدلة ^١٥^ إل الإرشاد انظر - ٣ 
تيميةلأبن الفتاوى ويجمؤع ، ٩ ٥ و ٦ ٢ و ٥ ^٠٠٩ ، ٢١٩٠٠-- ٠١٣٦٩بغداد، الثني ومكتبة ممر، الخاتحي مكتبة 

مكتبةتونيع f سالم رشاد خمد د. تحقيق تيمية، لابن والاستقامة ،  ٣٠والنقلالعقل تعارض ودرء ، ٢  ٠٠/٢
.ط\،القاهرة، المة، 



٢٧٥ا السيئة إياه سد القيخ ارئاذيا«فيج اس 
له.ميم لا ذاته ق واحد افه أن . ١
له.شيه لا صفاته ق واحد وأنه ٠ ٢ 

له.لا أفعاله ق واحد وأنه ٣. 
معنىيفرون ويه الثالث، النؤع التوحيد؛ على دّلألة وأقواها عندهم وأشهرها 

إلاإله )لا نمض وس؛ الاحترح على القدرة هي أنها والألوهية: ض( إلا إله )لا 
،؛افه١١إلا حالق لا عندهم: افه( 

قالإله معنى أن فهموا أنهم عندهم الغلط ذلك ومنشأ ، غلط- ذلك أن ولاؤيب 
هوفعالأي آله: بمعنى إله: وأن الاحتمئ، على الما؛.ر هو افه(: إلا إله )لا قول 

وقدالإله، وصف أحص وجعله الأشعري، له قال خاهلئ فهم وهذا فاعل، بمعنى 
،١الأثاعرة؛ ذلك على تبعه 

بمعنىفعال وزن على هو أي مألوه، بمعنى إله أن والصحيح غلعل، وهدا 
مغروس•بمعنى وغراس مفروش، بمض كفراش ' مفعول 

بمعنىلا المعبود المألوه بمعنى الإله أن مقررا ت؛ميةهإقئع ابن الإسلام شيخ يقول 
ليسالعبادة، يستحق الذي المعبود المألوه هوبمعنى رروالإله • يقول الخلق، على القادر 

واعمماّالأ.خراع، على القادر بمعنى الإله فر فإذا الخلق، على القادر بمعنى هوالإله 
_كماالتوحيد ق الغاية هو التوحيد هذا إنبات وجعل الإله، وصف أحص هذا أن 

الحسنأبى عن ينقلونه الذين وهم الصفانية، متكلمة من يفعله من ذلك يفعل 
مشركيفان رسوله؛ به الله بعث اللم.ي التوحيد حقيقة يعرفوا لم - وأتباعه الأشعري 

JLالدين انظرأصول - ١  jyU  منهاعاممصورة طعة ، __غآهام، ا"أ"ا\همحل؛، ادي
^اسوصصطتينمقمحدبّاسيروت، الكب دار ، ٢١٩٨•-  ٠١٤٠•

الخمنأبي الشح مقالات وبجري ، ١ • ا/• ،  ٢١ ٩٦٧-  ٠١٦٢٨٧مصر الخلي ١^،^، ممض ط كيلأتي 
.٥ ٥ و ٤ ٧ محس ، ٢١٩٨٦بيروت، الشرق، دار ط ، جيماري4 دانيال تحقيق فورك لابن الأشعري 

،٢ ط الؤياض، الرشد، مكتثة ، انحمود بدالرحمن د. الأشاعرة من تيمية ابن انظرموقف - ٢ 
.٩٧٢م،٣/'١٩٩٥م-١٤١٦



صصءساسمنيإداتائيدأا  ٢٧٦
مشرين.هذا مع وكانوا ، شيء كل خالق وحده اممه بأن ْضين كانوا الرب 
#١٠٦يوسف؛ه منرقول وهم إلا يانئه يفؤبب يوس وما ؤ _تعار_: قال 
يكونوخالقه شيء كل رب افه أن أقر من كل »فليس تيمية: ابن قال أن إل 
سواه،ما دون منه خائفا له، راجيا سواه، ما دون له داعيا سواه، دون لثه عابدا 

٢.وإنهىصاصمحه«ر ويأمربماأمر، رسله، ينطح و>عادىفه، فيه، يوالي 
بافهالإيمان مسألة - المسألة هذه ق الأشاعرة هوقول — شديد باحمال — فهذا 

-وتوحيده 

المسألة؟هده تةرير٠ ق الخضرحين محمد الشيخ هومنهج هذا كان فهل 
ذلك؟ق مغايرا منهجا له أوأن 

بافه،الإيمان إثبات ي منهجه على الوقوف خلال من يتضح ذلك عن والخواب 
اذنالية؛الفقرة ق سيين كما وذلك 

باله:الإيمان الخضرقإث؛ات الشيح ضهج ثالثا: 
اإلكإف:على واجب أول ومسألة محصل؟ وكيف افه، معرفة مسألة ق توله - ١ 

فلمذلك؛ ق قولمم ص الذين الأثاعرة، ء؛لرينة على المسألة هذه ق الشيخ يسر لم 
أوهوالنظر المكلف على واجب أول أوأن بالنفلر، إلا تحمل لا المعرفة يقررأن يكن 

المصطلحات,بتلك آثاره تحفل ولم الشك، أو افه، أومعرفة النظر، إر القصد 
يهوتحصل الصدر، يه ينشرح الذي الدليل إل ذلك مرجع أن يرى كان وإنما 

٠لمين مأبؤين يى أه أوالنالتقليد، يمجرد يكون ما لا الطلمأنينة، 
'كنتمإن بنهسكم هائوأ مل ؤ _تعار_: افه لقول نفيره معرض ق قولهأئمح 

وهوالدين، أمور ق التقليد بطلان الأية هذه من »ويوخذ :  ٦٤لنمل؛ اه 
يسندهأن إلا الدين ق رأيا يقرر أن ان للأنينبغي فلا الدليل؛ من الغيرمحردا قول قبول 

.١.ض،تUرضسلص١/٦٦٢
.٢.الرجع

-١ ٠ x/\الأناعرة من تيمية ابن موقف ي ذلك انظرتفصيل - ٣ 



٢٧٧ر السيئة سأداسرنيإدات السيخ عتيج الثاني: الباب 
بدليل•مؤيدا يكون أن إلا قولا غيره من يقل لا أنه كما د-لل، إل 

فالأمرفيه- الإممان حميقة إر يربع فيما -أي؛ الدين أصول ق التقليد صحة عدم أما 
جليواصح((راا.

مكلفكل على بجب أنه هدا من ميد ٠ولا فيقول؛ إيضاحا، الأمر ذلك ينيد ثم 
ينشرحدلل بأي الشخص إممان ق يكتفي ل الكلام، علم ق المدونة الهلرق ق التعمق 

اللهلحكمة التنيه من باض إبمانه يستمد كأن الطمأنينة؛ به له وتحصل للإسلام، صدره به 
بصدقإيمانه ؤيستمد بالإنسان، والرفق اللهف رعاية ق أو المخلوقات، تقان إق 

مرببما أو بمثلها يثلهر لم م سرته أومجن الكئيم، القرآن إل الاستماع من الرسول 
منهابشرهمررسول•

وأمأب من ولد أو إسلامية، بيثة ق نشأ أنه نحري إسلامه يكون لا أن والقصد 
٠مالممن 

باض،الإيمان لمسألة الحضركئمأ الشيخ تهلرق لقد بالئه؛ الإيمان مقهوم ق قوله - ٢ 
رأسهاعلى ؤيأتي ونوعت، الانحرافات فيه عصركئرت ق عاش فقد ذلك؛ غروق ولا 

وعلا—-جل الخالق وجول■ ؤإنكار الإلحاد، 
اش،وجود إثبات ق منهج له وكان ، ك؛يرْ عناية بال الإيمان مسألة ق للشيخ لداكان 

وصفاته.وأسمائه وألوهيته، وريوبيته، 
ودلالةالفطرة، ودلالة الترع، كدلألة كثيرة بدلال ذلك على يستدل وكان 

الأنفس.ودلالة الأفاق، ودلالة الحس، ودلالة العقل، 
وؤيؤييته،اش، وجود و\ن التلازم فيؤى بشمول؛ باض الإيمان لمسألة يتطرق وكان 

وصفاته.وأسمائه وألوهيته، 
ومقتضياتها.لاثارها، تعرض اش أسماء من شء لشرح تعلرق وإذا 

التيالكلام أهل أدلة ببعض يستعتي وقد ذلك، ق السلف مسلمك يسلمك وكان 

ا-أصاراكرلصيىأ•
اآ.اإلرجعالماضصإ«آا



٢٧٨  Iصإصصساسمهمإداتسمة
الصفات.لبعهس التأؤيل بعض ق يقع وقد فيها، مثاحة لا 

منبثيء لذلك بيان يلي وفيما ، باجمال باض الأيمان إئات ق منهجه هو فهذا 
*المسهل 

الكمالصفات من يه اش اختمي مما التصديق يتضمن باش الإممان أن الثيح ألمت أ. 
ؤئوشء '5يثله.ء ليس ؤ ؛ - تعال - قوله ملاكه تصدما والشن الخرم وجه على 

١٠ ١ ت الشورى ه اليصير ١لسع 
.٢٣ص: سالونه 

وأنالصّفان، من له وما بوحدانيته، بالتصل.يق إلا تتم لا بالله المعرفة وأن 
؛.^١٢^١٣٠ق الضك نفي بمتضي الوحدانية إثيات 
معبويؤلا اممه(: إلا إله )لا مض وأن المعبويؤ، الإله: مض أن \ذثوخه يثت ب. 

ممنالكلام أهل لهلريةة حلافا سواه عن ؤيفيها وحده، دل4 العبادة فشت افه؛ إلا بحق 
الربؤبيةبتوحيد فيفسرونها الاحتولع، على القادر أو الخالق، هو ت الإله إن يقولون؛ 

-كماالارهية لا 
إقةوإك4=كم ؤ •' -عزوجل- الله لقول نفيره معرض j الخضرظى الشيخ يقول 

.بمهمحصآوجيلم4البمة:^ا
بأنهعنه الإخبار بدليل بحق؛ ايبود الأيةت ي ومعناه المعبود، Iوالإله: 

عبدأو دونه، شيئا عبد فمن العبادة، يستحق الذي وإلمكم والمعنى؛ واحد، 
بامحللة.فعثادته معه، شيئا 

فالصحيحالدعاء؛ العبادات: ومن بحق، المعبود إل بها يتجه ما الصحيحة والعبادة 
١١ صارسواه(( ولا نافع لا بأن موقنا الواحد الإله على الإنسان به يقبل ما مه  (٣)

٧٢و\ O-W/Xj x\T.rMjXi\jوه.١ وآiXj  0لأآ ٢ الكا.أة؛/A.• \ص اظرصسوءث . ١
WooV\0jXXXV0j\<{>X/lj.

.٣ ١ وآ  ٢TAAj ص٧٤ الميل أسرر !ظر . ٢ 



I٢٧٩ السيئة إثبات اسلإج ، U،Mاهج •لهج اكاب!٥؛^( 
-تعال-له السابقة الحملة أثتت )ر : هوه إلا إلة لا ؤ -: تعار- قوله ق يمول ثم 

الحملةهذه وجاءت الإلمية، ق نفي يقتضي الوحدانية وإثبات الوحدانية، 
احة،ص ك الشء ض م• فشت السامة؛ الحملة نضدته لما ة ١ ث ه4( الأ اله )لا 

ذكنكان ءلما : ه آلزخنى ؤ ت -تعال- قوله j فيقول الأية نمير ؤئواصل 
السلطان،وعرة القدرة، وسعة القهر، معنى السامع ذهن يحضرق والفردانية الإلمية 
-معأنه على يدل ما عقبه يورد أن ناسب - وحشية هيبة ق القالب بجعل مما وذلك 

ه.ألئختنن ءؤ فقال: العم، ومولي الإحسان، مصدر - والسلطان العفلمة 
تقعلا حتى يثيرالخشية؛ ما بالتبشيربعد القالوب على الترؤيح ق القرآن سنة وهده 

.٢٢١ئومحل«ق ءليها الرهبة طغيان من 
-:-تعارقوله وهي البقرة، سورة من تليها الش الأية تفسير إل ذلك بحد يظل ثم 

قبجري ألق قآلملك وآلئهار آدثل ؤآحتلف وأزرض ٢^٣؛^، حلق ق ل إؤ 
^^١نعد ألأرض يه ثا.ما ثآء من آلثناء من ومآ؛^3،أنثه تنخألناس آلتحرينا 

ؤآلأنفرألسناء ألسحر ؤآلثحاد_، ألزيغ وئصريف دآئة لإ من فيها وبث 
.١٦٤الثمرة:ه تنقلول لمومك لأينت 

سواه،ما إلمية ونفي -تعال- اممه وجود على الأدلة من عددا حلألما من فيثبت 
مابطلان إر فيها التفكير من الناظر يخرج آيات على استمالت الأية هذه أن ؤيمرر 
والحيوان،والنار، ' كالكواكب المخلوقات لبعض عمادة من البشر من طوائف يفعله 

أوشركاءآلمة، أنها زعم والأحجار؛ 
يجدالش المنوعات حملة من وأنها السموات، الأيات: تلك حملة من ؤياوكر 

ووحدانيته.النه، وحول على عغليمه الناظرآيات فيها 

.٢٨٩.٢٨٨ص المابق ارجع - ١ 
وارجع

• ٢٨٩ص السابق ارجع اننر - ٣ 



•ساسريإشاتاايصءامغ اثذي:«نهج الباب 

علىنبه -تعار- اممه وأن اله، معرفة إل الموصلة الايات من وأنها الأرض، ؤيدكر 
ثمارذات بحدائق وعمارتها كتفجيرأنهارها، أحرى آيات ق بها الاعتبار وجوه بعض 

قيتقلب أن للإنسان معه يتيسر بحال وكوصعها أكلها، ؤيتفاصل ألوانها، غنتلف 
ا.أينماكان؛ منها إليه بحتاج بما ؤينتفع مناتمها، ل ويمشي؛ أرجائها، 

التعاقب، ٠٠ذلك: معني، وأن ؤآلقهاره ألتل ؤآحيلف نمير إل ذلك بعد ؤيتتقل 
سالأيلوالهال1نيطلأض

للعبادةوالانفراد والراحة، كون، للوالليإ؛ الرزق، وايتغاء للعمل، والنهار 
٠ُ ^^^٠٢ ١١الملك متاحاة ؤ، منه جانبا يقضي أن إر اممه وفقه لن، 

العجيب١لثلام من، عليه هما وما والنهار، الليل، اختلاف معانيي من، أوجها ذكر ثم 
الاؤلرادلمذا كان إذا وأنه قادرحكيم، إله تدبيرمن، الاختلاف هدا وأن يتخرم، لا الذكب 

تلازماالاختلاف هدا وبعن بينها وجعل، الأسباب، خلزأ الذي فان بعد عرنتأ أسباب 
القهار.الواحد هوالإله إثما 

الذيوأن اممه، وجود على، ا بهالاستدلال وجه وبين، الملك، ذكر نم 
٠حكهما مقتدرا إلا ثكون لا للناسر، صتاعته.ا ؤير ؤيسهرها، سخ^ٍٍها، 
مهقاحثا ماء من ألثناء من، أفه ومآأنرل ؤ ؛ -تعال- نفيرقوله إر وانتقل 

•ه ذآبؤ ين"لإ، فيها وبث موتها بمن آزرض 
أحجامها،اختلاف هو -تعار- وجوده عر بالدواب الاستدلال *وجه أن وذكر 

بهاا،الأنمماع ووجوه تناسلها، وكيفية حمالها، ومدد وأصواتها، وألوانها، وأشكالبا، 
•ه وأؤوج0 ألثما؛ بهت، ألنسحر ؤآلثحاب ألنغج ؤ-ّئثريف نفير إر يتتقل، ثم 

بقوله:يخقلوف4 لموب لأفت ؤ ت -تعار قوله وهو الأية، شرح ويختم 

٢٩-• ٢٨٩ص ص الرجع انظر . ١ 
آ_الرجعالماب3،ص'بمآ_اآأ.
*ا_اظرا،لرجعىبذ،صاوآ.

؛_الرجعانب3،صآا<آآ.



٢٨١ا ايشدة  uLjIم سداسر امخ اثذيا«ن،ج اساب 
أسرارمن والقلية اليلؤية الكائنات ق هومولع فيما ؤيتفكرون يتدبرون يعقلون؛ رر 

السليمةالفطر أولو بها ؤيصر غشاوة، أبصارهم وق الأنعام أثباه عليها ممر ونظم 
غالية.درر'ا مها قيمون الئاقة، والأفكار 

هذهحاد ا بنينف لا البديعة الكونية المنوعات بعض لأسباب ومعرفتتا 
علىالدالة الأيات حملة ق الممنوعات تلك يعد أن عن النفلر ؤيقطع الأسباب، 

أنالمعمول من ليس نثلمام على قائمة بأنها يشهد بأسباب ارتباطها بل الواحد، الإله 
٠٢أ ا( حكيم قادر إله صع من بأنها يقينا فتزداد ' ه بنميحدث 

علىالأيات لمده تفسيره حلال من وألوهيته وريوييته، الله، وجود يشت وهكذا 
بعضا.بعضه ؤيؤيد لبعض، بعضه يشهد ، تحو

افه،وحوي إثبات على أدلة وق يموجود( )اطه عنوانها؛ له مقالة وق 
الاستدلال.ق طرقا ذلك ق ويسالك وألوهيته، وؤبؤبيته، ووحدانيته، 

وحدوثها،، الأشياء إمكان بدليل -تعار- افه وجود على استدلاله ذلك ومن 
هوالدليلبجعله ولا غيره، على يقدمه لا ولكنه الكلام، أهل به يقول وهودليل 

،•ارنهُ وجود إنات على الوحيد 
وح_دوثها،الأشياء هوإمكان الوجود واجب لوجود المنبه ررواكليل يمولظإ؛مح؛ 

١الكلام علم هومقررق كما أوبحدوثها؛ 
وجودإن فتقول: الاختمار، وجه على الممكنات بحدوث الأستد.لأل ونذكر 

لمسابل. فلا قطعا؛ بنفسها توجد لم الحوادث فهذه والنبات؛ كالحيوان بديهي؛ الحوادث 
وإناكزلع، وارتفع الراد، م فقال الوجود، واجب لما الوجد كان فان موجد، من 
ل.الدوروالتالفيلزم حادثا' لما الوجد كان 

وهذاالحادث، أوجد هوالذي بالحادث وجد الذي الشي،ء يكون هوأن والدور؛ 

.٢٩٣ص السابق ؛.الرجع 
،٤  ٤.٥٣ ٥ و؛ ٣ • وم/  ٣٩والقل العقل تعارض در، j الدلتل هذا حول الكلام انظر . ٢ 

. ٢٧٥لأ؛/٢ ١ ٢! ١ 0/ه الفتاوى ومحمج 



٢٨٢  Iص:صصسواسمنيإشاتسة
_ادت؛نا_((وهومج^>أل لما، اول لا حوادلن وجود يمئنى واللل صسمحمل، 

اللهوجود على الاستدلال بعن أن بعد الظاةقه ق_سالمكن، استدلاله وكيلك 
وأقمرمنأبحن الاستدلال ق فخميقت رروهذه وحدوثها: الأشياء إمكان بدليل 

أيضا.وقطعية صحيحة يالمكن الاستدلال خميفنة كانت وإن غيرها، 
حدوثعلى الدليل كان الأجسام، بوجود إلا توجد لا الأعراض كانت ولما 

الأعراض.حدوث دليل متضمنا الأجسام 
لأنهالأعراض؛ بحدوث الخالق وجود على الاستدلال أكثرمن الكؤيم والقرآن 

الخاصةمن الناس كل ليفهمه نزل القرآن فان الخلق؛ لإفهام وأظهرها الطرق أقرب 
،.((١والعامة 

الأستل.لألق الكريم القرآن سلك )روقي فيقول: أحرى طؤيقة ؤيدكر-كيلك- 
زض؛الخالق وجود على 

القدرة.كمال أولمما: 
آ>ؤيوإير لم أو ؤ -تعال-• قوله ق كما بالحلق؛ واللطف العمة كام وثانيهما: 

مثئء و آلناء ص ؤحعلثا يفتمئثهنا رما 'كائثا قآلارص أق >=كمزوأ 
.٣٠الأنبياء: 

الأياتومثلها العمة، ؤإتمام القدرة، بكمال الاستدلال بحن جمعت الأية فهال.ه 
العمة.إتمام ق الواردة والايات القدرة، كمال على الدالة 

أعثلىآكق^ ربثا ؤ • عنه القران قصه فيما اللام- -عليه موسى قول إر وانظر 
.٥٠طه:ه هدئ ب و حلمه ميء ؤر 

#والملحة للحكمة الaلايق^ن العين وشكله الخاصة، صورته شيء كل أعطى أي: 

صراالإسلامية اوثأروعة ق ان يرامح— ١ 
١U٠٧ضص٦-٢_الرجع



٢٨٣٠صاصصسداصنيإداتسمة 
بحدوثالاستدلال ق وأحمد والشافعي، حنيفة، أبي الإمام عن كلاما ينقل ثم 

وجودعلى الأعراض 
هيواللام الصلاة -عليهم الرسل أيدي على تحري التي المعجزات أن يدكر نم 

ُالرسلأآ؛•الإيمان قل بافه الإيمان زادت قد وأنها ' افه فعل من 
*وأدلةفيقول: الدلالات، أعظم وأنها القرآن، بدلالة بالإشادة مقاله يختم نم 

قولهإر فانظر مفكر؛ عقل ذي لكل وكناية مقنع فيها الدلالة، قهلعية القرآن 
. ٣٥القلور:  J)آلخلموi هب أم عيرثيء من حلموأ أم ؤ -تعال-: 

ا•ل وعر-،، الخالق-جل وجود على ال-لل نجد 
الكائناتميع عبادة وأنها البشر، خلق من الحكمة سن تراه أخرى مواصع ول 

وحد٥ر٤،.

-تعار-اممه قول تفسيره ق كما الألوهية، على بالريويية يستدل أخرى مواصع وي 
. ١١٣ البقرة: ه النيين لزن أنك قال > الملام-; -عليه إبراهيم عن 

شأنه،عظم على يدل يما اش ليدكر لك؛ أسلمت يقل ررولم تفسيرها■ ي قال 
أمرهيتلقى أن إلا العاين من بأحد يلتق لا للعاين را كان من أن إل ؤيشير 

ا.أ الهلاعة{( وحسن يالخضؤع 
إبانمن يتضمنه وما بافه، الإيمان إثبات 3، المنهج هذا على يير وهكذا 
قكلام له كان محان والصفات، والأسماء والألوهية، والريوُية، الوجود، 
التالي.الطالب ق بخ، وهوما ذكرآنفا، ما على ينئي الصفات 

. A_Uص السابق الرجع انظر - ١ 
•٨ ص يابق الرجع - ٢ 
•٩ ص السابق الرجع - ٣ 

الإصلأحصمأ0آآأ_انذلررائل 
ه-أساراكزيلص.أآ.اإآ.



E اثثدةسداسرهمإدات امخ اثذياعن،ج الباب

الأسماءؤانمماتإثبات ي منهجه الثاني: 
عليها؛الضوء من منيي لإلقاء ههتا وأفردت ، \.1\9تي ا،لهللب ق مرت المسالة هذه 

ائلمأهم ومن ، التفصيلية الماحث أوسع من والصفات الأسماء مبحث أن ذلك 
الإسلامية.الفرق نشاة منذ الطوائف بعن جدل مثار كانت الي الكبرى العقيدة 

م

رصيممن الصاغ اللف مذهب يسيرعلى من مميز ما أقوى من كانت أنها كما 
الأخرى.الهلوائف مموافقة 
لتفاوتنثلرا خاص؛ وصع لما للأشاعرة- ية -بالنالصفات مسألة أن كما 

مها.واضطرابهم أقوالمم، 
العلم،وهي ع، الالصقات مثل: إثباتها، على اتفقوا صفات الئ. فهن

والحياة.والبصر، مع، والوالكلام، والإرادة، والقدرة، 
الاختياؤية.الصفات مثل: تأويلها على اتفقوا صفات وهناك 
والاستواء.العلو، ومثل الحمية، الصفات مثل: فيها اختلفوا صفات وهناك 
الفردأوعند ومتآخؤيهم، الأشاعرة متقدمي بحن يكون أن إما ، الاختلافوهذا 

ندالصفات بمص أن كما التأؤيل، إر وتارة الإثبات، إر تارة مميل حيث منهم؛ 
مضطربةفيها أقوالمم تأتي 

٠.أوء؛رهُ اياب هذا ل أقوالمم عن ولا الأساعرة، عن الحدين، مقام ليس ههنا والهام 
الخضرقذللئ،١الشيخ لتهج هوبيان ؤإنما 

العلميةحياته مناحي كل ق السلفس، منهج يمسم كان جهلك الشيخ أن ؤنب ولا 
ذللفا.من لشيء مربيان وقد والعملية، 
ألمه.ما عنالمة إل ولوأدى الحق، إر تهديه والسنة الكتائب، أنوار وكانت، 

. ١٠٢"Y/؟ انحمود الرحمن عيد دب الأشاعرة من تيمية ابن موقف - ١ 
مفرد. الشل.ة ل الآش١ءرة وانظرمنهج بتفصيل، بابه ق ماكتتط نهوأحن السابق؛ ا،لرجع انظر - ٢ 

بابجاز.بابه ق كتمي، ما م،وهوأحن ١٩٨٦م_١٤٠َ^،،ط١الكؤيت، السلفية، الادار الخوالي، 



٢٨٥ر ثضاصاصسااسوني|ساتاسوة 
الذيالتعصب الخوالحانق ذلك يكن لم الأول بيئته ق ألفه ما أن ملاحظة مع 

الدليل.بات«اع يمح ولا خالفه، ما يردكزٍ 
المذهبعلى العقدي منهجه يسيري كان ولكنه حرننيه، هوحوعلمي ؤإنما 

البلاد.تلك ق مائيا كان الذي الأشعري 
الأشاعرةمنهج يسيرعلى الخضر الشيخ كان هل • مفاده تاؤل، يثار هنا ومن 

أوكانفيه؟ الصاخ اللف منهج على كان أوأنه والصفات؟ الأسماء اب بق 
أحرى؟تارة الأحر ؤيتجاذبه تارة، المنهجين أح- يتتجاذبه 

حرومنيي ؤإماف، عدل إر تحتاج التساؤلات هذه عن الإجابة أن والحقيقة 
وريده•

يتحرىوكان ذانظرمستقل، كان مر. -كما الشيخ أن فيه مؤية لا والذي 
وأقواله.أبحاثه، شتى ق الحق عن ؤيحث الصواب، 

الحق،أصاب حيث والصفات؛ الأسماء باب ل أقواله ذلك ضمن ومن 
فيها،خالف الض القليلة الأقوال بعض منه وكان ذلك، أكثر 3، اللف ووافق 

يجتهد.وهومتأول، 
المزؤيةبالأوصاف الخل.يث أهل لفا اليصف يكن لم أنه ذلك ق ؤيكفي 

ذلك.من مرشيء كما وأئمتهم لأفواليم، معظما لمم' مجلا كان بل بهم، 
بالحهل،ويرميهم المنفرة، بالأوصاف لف اليصف من بعض بحلاف 

وننزوهمإلقلةاسهّ
خلالهاومن والصفات، الأسماء باب ق وتقؤيراته لأقواله، إحمال يلي وفيما 

الباب.هذا ق الشيخ منهج من ذكره مضى ما يتأكد 
تذلك ق العامة الملحوظان بعض إيراد بحن ذلك وقبل 

وإنماوالصفات، الأسماء عن بحثا أويكتب حديثا، يفرد لم الشيخهئع أن • ١ 
أوتحوذلك.اية، أوتممّير عام، سياق ضمن يأتي ذلك كان 



ادثدةإثبات سداسوي الثيخ اثاذي:ان،ج اثباب 

معنائ،أحيانا يدكر ايثه صفات من صفة على تكلم إذا الشيخ أن . ٢ 
ذلك_.على أمثلة سنأتي -كما ومقتضياما و'اثارها، 

إلالإسارة وقدمرت كثيرا، الميم وابن تيمية الخضربابن يٍادونارالشيخ ٣• 
أخرى.أمثلة وسيأتي ذلك، 

الصحيح،غيراؤيلها على لشرع ا نموص تأؤيل ينكر ما كثيرا كان الشيخ أن • ٤ 
جحودإر وسيلة الإبمان صعقاء لاتخذه الخامح التأؤيل من الباب ررلوفتح أته ؤيرى 

.٢١؛الحقائق(( كثيرمن 
والصفات.الأسماء باب ق منهجه على العامة الملحوظان بعض فهذه 

بشيءوالصفات الأسماء باب ق وتقريراته الخضر، الشيخ أقوال بيان يلي وفيما 
السعل؛من 

له—اكان ؤإ؛؛الكلام، صفة ق كثيربحث للشيخ ليس الكلام؛ صفة 3، قوله أولا؛ 
منزلوأنه صفاته، من صفة وأنه الله، كلام أنه خلاله من قرر حيث القرآن؛ ق بحث 

غيرمحنلوق.وأنه الله، عند من 
حلفاررومن ؛ والحديث، القرآن ق ١^٠.،^ عن له كلام معرض ق يقولظ؛قه 

الخلف،أن على الفقهاء نص فقد اممه؛ بكلام حلف لأنه ممينه؛ انعقاJت فقد بالقرآن 
،.؛ متعقدة(( شرعية مميز صفاته من أوصفة الله، بذات 

القصصيبحثه)الفن ق الله خلف أحمد محمد الدكترر على رده معرض ق وقال 
الرسولإر به أوحى العزة، رب كلام من فهي القرآن قصص »أما لقرآن(اق 

حكمة.ومجلأة قدوة، أوموصع ، عمم مأخد ليكون الأكرم؛ 
محقوقةمكانة قلؤيهم ق له بجعل ني الأمالمقام ذللئ، صادرمن أنه الناس وإيمان 

.٢٣١بالاجلأل(( 

•٥ ٩ ص السابق الربع - ٢ 
'آ-الربعىبقصيآا•



٢٨٧ر ثبضاصسواسوهماداتاص،ة 
منلا الله عند من منزل القرآن بأن يؤمن الحق اروالومن آخرت موصع ف، وقال 

حلقفتنة ق حنبل بن أحمد الإمام موقف على يشي مواضع عدة ق تراه ثم 
القرآنأُأا.بجلق بالقول لامتناعه بالسياط والضرب السجن، احتمل وأنه القرآن، 
الكلام،علم ق الخوص الحديث أهل كراهية عن متحدثا آخر موضع ق وقال 
الإماموكيلك قال:* انحضة الهلرق على تقوم منافلرة سئما ولا العقائد، ق والمنافئرْ 

تيقول أن على ينيل لا وكان القرآن، حلق مسألة ي المعتزلة لمناؤنرة يقعد لم أحمد 
ا.ر محلوق(( القرآن يقول؛ أن وبمنع ' اش كلام القرآن 

الشافعيصاحب الؤيهلي »وكذلك الؤيهلي،: على آخرمشا موصع ذ ؤيقول 
أحمدشق وسلك فأبى، محلوق، القرآن • يقول أن أمر بغداد إل مصر من حمل 

وماتفيالسجن«ا؛،.وسجن، فضرب، بزحل، 
مزلوأنه الله، كلام القرآن أن من السلف قرره ما الخضر الشيخ يقرر وهكذا 

؛غرمحلوقر 
أنمن جمهورهم به وقال الأشعري، الذهب عليه ٠استقر لما محالف هذا وقوله 

التفاصيل«را"/ق سهم فيما اختلاف ْع الله، هوكلأم وليس محلوق، العؤبي القرآن 
منزحمؤ ثبنا ؤ -: تحال- تفسيرقوله ي قالجةإل؛ك' الرحمة؛ صفة ل قوله ثانيات 

الرجع-١ 
.صا،آلإسلأب ودرس ،  rs.rص\الإصلاح انظرراتل - ٢ 

.صا-\>ا'ل-ماصراتاّلأمة 
.؛-درسإّلأبصه'اا

يعود.ؤإليه بدأ، ت محلوق، غير منزل اض كلام م٢ن أن س يلف ص انتهر كا وذلك - ْ 
غيربه تكالم بانه يوصف أحدالا وأن تعودإليه، بالقرآن الكلام صنة وأن ابتداءا، به هوالتكلم افه أن ذلك وععنى 

،١ .٨٧ ١ ولأب ١ ٦ وه ١ ا"/مآ0 ساوى محوع إر القرآن; وي الله كلام منة j الملف مذمب ممل انظر اث• 
المبةرب ،وفح  ١YVrTOUZUلشلو١كل تمارض ودر، وا'اا.خ'\ا، لأبننمةص؛ا'.هه دالسآ 

.١ •T/؟؟٢ الأناعر؛ س -بيه ابن ُوس اتئلر - ٦ 



I ساصس>اسونيإشاهاّوة٢٨٨

بمعنىفتكون الإنسان، بها يوصف رروالرحمة :  ١٥٩عمران:أأل ه ^ لنت أش 
الواردةالرحمة به تفر أن يمح لا القلب هورقة الذي المعنى وهذا والحنو، العهلف 

.جلاله- _حل للمباري وصفا 
أثرهانحرف ؤإنما حقيقتها، نحلم لا - -تعالله نابتة صفة اممه رحمة إن نقول: بل 
صفةأنه نعرف وإنما - -تعارعلمه حقيقة نعلم لا أنتا كما الخير، إيصال هو الذي 
عليه((أمهى ما على بالأشياء تحيط 

منمشتقتان صفتان هما # : ٣ الفاتحة: ه آلئحيم ؤآلر؛ئي -: -تعارقوله ق وقال 
الإحسان.تقتضي القالب ق رقة اللغة: أصل ق والرحمة الرحمة، 
بإرادةالعلماء بعض ففرها -تعار- فه وصفا يكون أن يليق لا المعنى وهذا 

هييقال: أن السلف ، ^٥٠٣والموافق ' ه نفبالإحسان آخرون وفرها الإحسان، 
هوالإحسان.الذي أثرها نحرف ؤإنما حقيقتها، نعرف لا تحار- - بذاته قائمة صفة 

منهماكل ق روعي بل واحد، بمعنى الرحيم- الرحمن -اعني؛ الصفتان وليت 
قميالغة صيغة يعلان لأن الرحمة؛ عفليم بمعتى: فالرحمن الأحر؛ ق يرخ لم معنى 
وسكران.كغضبان، الدوام؛ منه يلزم ولا وعظمته، الشيء كثرة 

الدائمة؛الصفات ق تستحمل فعيل صيغة لأن الرحمة؛ دائم بمعنى: والرحيم 
الدائمها.الرحمة العظيم قيل: فكأنه وءلريف، ككؤيم، 

الصفةعلى دال، الرحمن أن إر الصفت؛؛ن ( jruالفرق ي الحونية قيم ابن وذهب 
الرحمةأن على دال فالرحمن بالمرحوم؛ تحلقها على دالأ والرحيم -تعار- به القائمة 
الذات،صفات من الرحمن فيكون خلقه؛ يرحم أنه على دالأ والرحيم صفته، 

الأفعال((صفات من والرحيم 
عيرألتعصوتؤ -تعار-: تفسيرقوله ق قالبغزا؛ك الغصب: صفة ق قوله ثالثا: 

النفسق حركة اللغة أصل وهوق الرضا، صد ٠والغضب : ٧ : الفاتحة ه عليهم 

•ص٨ السابق الربع - ٢ 



٢٨٩ر الضوة إقاه سدا1غهمني القيغ •تهج : الباب 
الانتقام.طلب إو بها مع 

ه.نفالانتقام أوبمعنى؛ الانتقام، إرادة بمعنى؛ فسروه الله إل أسند وإذا 
نعلملا بجلاله، لائقة _تعار_ له صفة هو يقال؛ أن اللف لمدهس، والموافق 

بهم((العقؤية ؤإترال العصاة، من وهوالانتقام أثرها، نعرف ؤإنما حقيقتها، 
نتثهزئأممه ؤ : -تعال تفسيرقوله ق قاوظك الاستهزاء: صفة ي قوله رابعا؛ 

علىالتحقير هو الاستهزاء أن إل العلم أهل من هميق ررذهب : ١٥ايقرة: بهم4 
إليهإسناده فيصح اتله، على مستحيل غير المعنى وهدا منه، يتعجب أن شانه وجه 

الحقيقة.وجه على -تعار 
المستهزئظهر كأن التلبيس؛ عن يفك لا الاستهزاء أن العلم أهل أكثر ورأى 

وهوغيرأمر، على به الممثهرأ أوبمر غيرحن، الواغ وهوق ، الشيء استحسان 
صواب.

يليقمعنى على - -تحارإليه المسند حمل فيجب الله؛ بجلال يليق لا المعنى وهذا 
عليهيترتب ما أوعلى والإهانة، الاحتقار من الاستهزاء يلزم ما على فيحمل بجلاله؛ 

؛.لبالعياب(( هزئهم على يجانئهم والمعنى؛ ، الخزاء من 
أنلهونكز ونكزوأ ؤ ؛ -تعار- تقميرقوله ي قالظمح المكر؛ صفة ي قوله خامسا؛ 

علىالشخص إر المكروه إيصال رروالكر : ٥ ٤ عمران: آل ه النكرس حين ؤافه 
وقدالشاكلة، دعوى إر حاجة غير من -تعار- اممه إر إسناده فيصح يخفى؛ وجه 

إلاآس نكز تأنق ئأد اه نكز محوك-تعال: ق _تعار7ابتداء إليه أسد 
٠ ٩٩الأعراف: آلمومآلحتسزوله 

بئتوهالذي الكر من أعظم بهم الواغ المكر بأن إيذان ادقّ إر بهم الكر إستاد ول 
اللام-.-عليه لعيسى 

٠ه حيزالتنكرين ؤ\لأاث ؤ -تعار-: محول ق به مصرحا المعنى هذا وجاء 

.١ص؛ ايبق ؛.الوجع 
أ'.الرجعىضصأ'؛ه.



الثلةإياس 4ساههمش القيخ •تهج i الثاني ارهاس ا  ٢٩٠
يقتضيهحيث إلا يقع ولا ، محالة لا نافد لأنه مكرهم؛ من حيرا افه مكر وكان 

،.١١((العدل 

نجبآلثة ءؤإئ ت -تعال- تفسيرقوله ل قالظ؛مح ت انحية صفة 3، قوله سادسا؛ 
الشيء،إل اتجع ميل الإنسان: من )راتجة :  ١٥٩عمران: [ل اكجئزه 

-تعار-فهيإليه اتجة أصيفت فإذا جلاله- البارئ-حل حق ق ممتغ العني وهدا 
الخيرإلإيصال 'أثارها: من نعرف وإنما حقيقتها، نعرف لا - -تعالله ثابتة صفة 

،.١ الباقية(( الدار ق منزلته وإعلاء الدنيا، ق وحففله اتجوب، 
ثنوتئم ^زإد -تعال-: نفيرقوله ل قالظإقه الرؤية: ق قوله سابعا: 

هدهأن البال على بجلر رروقد : ٥ ٥ البقرة: 4 حهزة أنثه ئزى خى للق، نؤمن لن 
يومالثاصرة ( jjyJljافه رؤية صحة عدم على دليلا تكون لأن تصلح الأية 

عييةعلى ّلعل كما الصاعقة؛ عليهم ايثه سلعل ءلاإبوها الدين فان القيامة؛ 
القتل.العجل 

فهللبها؛ممكنة، ض رؤية أن علم قد الملام- -عليه موسى الخاؤلربأن هدا وي(لني 
.١٤٣الأعراق:أنفلزاللأi أرئ زن قال ؤ الأعراف: سورة ق جاء كْا 

عندهمحروقا أصلا هدا وصار تقع، لا يالأبصار نيا الو ق رؤيته أن افه وأعلمه 
بدلكعلمهم يعد بالأمبمار الرؤية سألوا إسرائيل بتي ولكن قومه، وعند 

علىلهم عقؤبة ينظرون؛ وهم بالصاعقة النه فأحدهم حالخهم؛ لشك أو نعتتا، 
سألوا.ما 

كقولهالقيامة؛ يوم يرى -تعال أنه على تدل آيات انجد الكتاب ق وورد 
. YT-YYالقيامة: ^لإيجناضزة0اقزبماصُيم -تعار-ت 

الأبقصاا/"ا.آا/'آالرجع .١ 
'ا_الرجعلابقصإآم.



٢٩١ر صاصس،اس>نياد1تاسمة 
الثبةالايات ولكن نفيها، على ظامه يدل ْا الايات من - -أيضا وورد 

علىالأحرى الأتان وفهم إليها، اكير فوجب صحيحة؛ بأحاديث تأيدت 
.الصربحة(( الصحيحة بالأحاديث ا،لؤيدة الأيات يوافق وجه 

بأقوالأحد0 حلألما من ؤيظهر ، الصمات يعص ق أقواله من حملة فهذه 
الكلام.أهل كثيرمن أقوال فيها زلت الش الأبواب هلْ مثل ي لف ال

قفيها العلماء وأقوال ثبوتها، وأدلة الرؤية، تفاصيل واظر ، ١ ٠ -٦ ١ ٠ ٥ ص المابق الرُجع - ١ 
ْاجه0\را(أبيداود)اّآما؛(وابن (وص ١٨٢(و)١٨١(ويم)١٦٥٧٣لخاري)

(وب٤٦٠٠و٤٥٩و١اسلأينبيَ)
ابنحمد د. وتحقيق دراست تيمية، ابن أحمد الإسلام لشخ الكيرى الخمؤية الفتوى وانظر-كيلك- 

،٢٢٠٠٤—ه  ٢١٤٢٥، حل ، اصر، الرا؛والتونيح، للنشر الصميعي؛ دار ، التوبجري عيداتحسن 
.oyA.oyvjT\T-T\y_>



ايشدة uUJIسدااههمهم امخ اثذي!4نهج اكاب إ ٢٩٢

التأؤيلأتبعض ق إشلكلأت الثالث: اسب 

موافقةتكون وقد إشكال، محل هي وتأؤيلأت الخضر، للشيخ أقوال هناك 
يلي:ما ذلك ومن الكلام، أهل يقرره ما لعض 

أهل؛ jruرروالمعروف والمشابه: ابيكم عن له حديث معرض ي قوله؛ أولا؛ 
تدلوالأحاديث الأيات ق واردة ألفاظا المتشابه من يعدون السالف أن العلم 

قولهتحو -تعار- إليه إصافتها يستحيل صفات على العرُي استعمابيا بمقتضى 
.٢١١((٥ >آوضءلامشمحمحهطه: -تحال-: 

جهتعن؛من غيرصحيح الكلام هدا أن ؤيب ولا 
السلف.إر بته نجهة من الأول: 

افه.إل إصافتها يستحيل التي الأفعال من الاستواء أن جهة من والثانية: 
يفسرونه،الذي انحكم من يعدونه بل التشابه، من الاستواء يحدون لا لف فال

علىالله استواء معنى أن فيرون الله؛ إر إضافته استحالة يرون ولا معناه، ؤيعلمون 
منوأنه وعظّمته، يجلاله، يليق واستقرارا علوا عليه واستقراره علوه، عرشه: 
ا.والإجماع١ والسنة، الكتاب، عليها دل اش الفعلية صفاته 

استأثرما والتشابه: دلالته، اتضعت ما انحكم: أن القولن: رروأول -أيضا-: وقال 
-نمار-الله إر يه الحلم ؤيفوصون بالمتشابه، يؤمنون من مذهب وهذا بعلمه، الله 

السالف.جمهور إر الذهب هذا ؤينب رمفوصة( سموا؛ وبهذا 
العرب،عند المعروفة معانيها عن المتشابه ق الألفاظ صرف على يتفقون والمفوصة 

ميمان؛هذا يعد وهم 
 )X/ بحمل•ولولوجه المراد، المض إل يممرصون لا

ألؤحنتنؤ : -تعار- قوله ق الاستواء بحملوا كأن انحاز؛ نؤع يعينون قد وميق 
ءلآلغزشصهطه:ه.

١٢٧الرحمن: وآلإ'كزامه دوآلم زيك وجه ويبق ؤ -خمار-: وقوله والوجه 

.يلاعن١

.صأىمرالحؤيأ بتيمص ،ونيب ٢٩١نتب،ص١•٢ولأبن الهمى الحمية النتوى اظر . ٢ 



٢٩٣ر صاصاصسواسمهمإساتسمة 
وهذاما_تعار_ الله إر الصفة هذه معنى موصون ولكنهم افه، صفات من صفة أنه على 

روأك؛رالساأف((ل إرالأشعري، يتب 
همراJلفا إر والوجه الأّتواء صمنى لمعنى التفودهس نية أن هميب ولا 

فيعلمموما؛معانيها أما الصفات، هذه حقائق يفوصون إنما لف فالصحيحة؛ 
لل4أن _كذللش_ ؤيبتون وجلء ءعز لله ؤييتونه مر— —كما الاستواء معنى ففسرون 

والإكرام.بالخلال، موصوفا به، يليق حقيقيا وجها 
الوحه.وكيفية ، الاستواء فهوكيفية يفوصونه الذي أما 

٠.الصفات١ حقيقة هوتأؤيل اش إلا يعلمه لا الذي هذافالتأؤيل وعلى 
بمعنىهو الذي التأؤيل عن له حديث معرض ي تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
بعلمها،اطه انفرد الني الحقيقة هو الصفات تأؤيل ٠ ت الكلام إليها يوول ادي الحقيقة 

والكيفمعلوم، )الاستواء ؛ وغيره كمالك اللف فيه نال الذي انحهول الكيف وهو 
محهول(ص.

أحرى.بلغة ؤيترحم وتفسيره، معناه، يعلم معلوم فالاستواء 
،.ل # اممه إلا يعلمه لا الذي فهوالتأؤيل الاستواء ذلك وأماكيفية 

يقررءروزأ؛محأ؛مح بن االكي محمد العلامه الشيح وشيحه الخضر، الشيخ خال، إن بل 
يقال؛هل ؛ - عزوز بن الشيخ -أي سئل فقد اللف؛ أئمة ماَيقرره الاستواء سألة مق 

بالحلولالقول صورة لأنه يقال؛ ءلأ ت بقوله فأحابظق>' مكان؟ كل ي كائن الله 
لممميب حلقه، من بائن عرشه، على مستو - تعال - فاض وهوكفر؛ ، والاتحاد 
وملائكته.بعلمه، 

مع،كاللكيفيته تعرض دون به الإيمان بجب عرشه على -تعار- واستواؤه 

.مانصآ"أ.'\أ؛-بلأئ 
٢٩ص الكرى الخسة انظرالقوى - ٢  .٥ مأه.أ ص ب رب وقح ، ٠ 
محلةافور، همداترزاق د. محللة، دراّة الأسواء منة j .؛ ص؛yuالشهور الأثر انظر: - ٣ 

.١ه  ١٤٢ ،  ٣٣المنة ، ١١١العدد الورة، الدبة الإسلأمةذ الخامعة 
٢ايا"آوآ/•٩ درءالتعارض،*/١ j ذلك وانظرتفصيل ، ٢ مرا٩ اللخرى الخموُة الفتوى - ٤ 

ّو'\آا_لآا  ١٢٢واكمن؛ةص ، ٣١ ir\'/oالفتاوى وصوع ، ١ وأ/ها



صاصءساسمهمإداتاتجيدةج|

لهما.بلسان الثابتة _تعار_ وسائرصفاته والمر، 
،ايقول وهو ، السنة من وغيرهم ، الأرJعة الأئمة عليه اتفق ما وهذا 

_تعال_((افه ذات التفكرق بجون ولا 
أنق ثلث، من وليس  ١١ت والتشابه انحكم عن حديثه معرصن ق قال7هممح ٠ يانيا 

منإحراجها وينبغي ، التشابه قبيل من بعضهم يعدها محي وأحاديث كثيرة َآيات هناك 
الثلونضرب ، فيه كلفة لا صحيح وجه على فهمها ككن إنه حث الاختلاف؛ دائرة 
معانق استحمابيا العرب كلام ق عرف ألفافل على تشتمل أحاديث أو آيات لمذا 
كقولهالاستعمال؛ ق المحروقة الياني هده على حملها وصح انحاز، أو الكناية وجه على 

الأيةحمل فان ؛  ٦٤ا،لائدة: ئشآأه محق س نبموص ندائ نر ؤ .تمحار.: 
محيه((شبهة لا واضح الحول معنى على 

فانيجمل؛ قول فيه(( شيهة لا واضح الحول معنى على الأية حمل ارفإن فقوله؛ 
فهدا- وكرمه افه، جود على يدل الثه على الأية هده ي اليدين إطلاق أن به أراد 

تفيرباللازم.وهو صحيح، 
للقفلوصرفا تأؤيل، فدللئ، وعلا- -جل الله عن اليدين صفة نفي به أييد وإن 

حقيقيمناثنتان يدين -تعار- لله يثبتون فهم لقط؛ اللهلريةة وحلاف ظاهره، عن 
والنعم.بالع3لاء مبسوطت؛ن 
به.اللائق الوجه على حقيقة له الثابتة الدانية صفاته من وهما 

وقولهالسائقة، الأية الكتاب: أدلة فمن والستة، الكتاب ثبوتهما على دل وقد 
. ٧٥ص: ه بيدئ حلصت، لما مجد أن منعك ما ؤ -تعال-: 
والنهار،الليل سحاء تغيضهانفقة، لا ملأى افه مميز  ١١:قوله. السنة: أدلة ومن 

ممينه٠١ي ما يغمس لم فإنه والأرض السماوات حلق مند أنفق ما أرأيتم 

التونسي؛الرضا علي وتحقيق جمع عزيز، بن ام محمد العلامة عزيز ابن رسائل - ١
ة«؛اه_أا/؟ام،ص«خ.طا،

.آ-بلأغةالمرآنصآت،
.( ٩٩٣م_أخرجهالخاري)آا؛لأ(ودا)



I٢٩٥ بصاصس|اسويإثطهاس،ة 
ولا، أيدي تشبهان لا حقيقسان يدان أنهما على السنة أهل أجمع وقد 

مها;لوجوه أونحوذلك؛ العمة، أو القوة، ■تحروقه*و\إر يصح 
دليل.بلا محازه إر حقيمته عن للكلام صرف أنه - ١ 
فان_تعار_ ض إر مضافة به جاءت الدي السياق هدا مثل ق اللغة تآياه معنى وأنه - ٢ 

أوفوش.بتعمثإ، خلقت لما المعنى يكون أن يصح ولا ه بيدق حلمت لما ؤ فال؛ افه 
jولا والمة الكاب ق يرد ولم الثنية، بصيغة اممه إر اليد إضافة ورد وأنه ٣- 
يفر^ابهيا؟فكيف الثنية؛ بميغة افه إر والقوة العمة إضافة واحن. موضع 

العقائد؛تلتي ي طؤيبمتهم ؤييان الخديث، أهل عن له حديث معرض ق تال تالثا؛ 
لهأونته الثارع، أورده بما مؤيدة والسنة الكتاب من العقائد يتلقوا أن الحديث أهل ٠لريقة ار 

عرضتفان صربحا، كان بما العقاثد من كون ؤيتمالعقل، من المأحد القؤيبة الأدلة من 
بحبتوهم الي والأحاديث كالايات المحربحة؛ العقائد بثلاهره يخالف حديث أو اية لمم 

وتركوا، غيرمراد ظاهره أن بمعرفة اكتفوا - أوالصفات الذات ق التشبيه لفعلها من يفلهر ما 
كأؤيله((يتعرضوا ولم معناه، ل الخوض 

ولممعناه، ق الخوض وتركوا غيرمراد، ظاهره أن بمعرفة ررأكتفوا • فقوله'؛ةذإقه 
بعضعنهم مله ولكن ، اللف، هومذهب وليس غيرصحيح، ا، لتأؤيله يتعرضوا 

إروبحتاج اشتراك، وفيه محمل، * غيرمراد اظاهره فوله: أن ذللثا، j ا-كلآ ووجه 
تفصيل.

قواعدمن الثالثة القاعدة ق اكدمرية الرسالة ل هلك تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
فانهبمراد ليس ظاهرها أو مراد، الأموص ظاهر القائل: نال إذا ا -تعار-: افه صفات 

المثيلظاهرف أن يعتقد القائل كان فان واشتراك؛ إجمال فيه )الظاهر( لفظ يقال: 
غيرمراد.هذا أن ؤيب فلا - خماتمجهم هومن أوما المخلوقعن، بصفات 

الحميةراتنمرى ودر،اسرضلأ^أ، ، TUTr-\Y/Aالفتاوى وتبموع اظراكاّسةص'ا'ا'.أ'\، -١ 
.اُه_يه ص المية رب رفتح ، ٤ ١ ،-٦ ١ ٤ ص الكبرى 

. ١٨ص\* إسلامية محاصرات - ٢ 

م-ا;ئاردحرباشةصإ^



فإيكون أن يرتقون ولا ظاهرا، هذا يسمون يكونوا لم والأثمة لف الولكن  ظيكون أن يرتقون ولا ظاهرا، هذا يسمون يكونوا يم والأثمة لف الولكن 
ثضاسابيساسمنيإداتاّوة

اهر
والحديثكفرارس.القران 

يفلهرلا ه تفبه وصف الذي كلامه يكون أن من وأحكم أعالم وتعال- -سبحانه واض 
وضلال.هوكفر ما إلا منه 

وجهمن:من يغلعلون ذلك ظاهر بجعالون والذين 
الظاهر،بخالق تأؤيل إر محتاجا يجعلوه حتى اللفظ.؛ ظاهز الفاسد اشتى يجعلون تارة 

كذلك.يكون ولا 

باطلا<أنه لاعتقادهم اللففل.؛ هوظاهر الذي الحق انمى يردون وتارة 
للفتوىتلخيصه ق فيقول وضوحا، الأمر ءثيم؛نه، بن محمل. الشيخ ؤينيل. 
ماعلى إمرارها الصفات وص نم ل اللف )مذهب التأ-ضن: بعض »قال الحمؤية: 

٠« غيرمراد( ظاهرها أن اعتقاد مع جاءت 
لبسوفيه غيرصحيح، إطلاقه على القل روهذا فيقول: هاوا على الشيخ يعلق ثم 
اللف.مذهب حقيقة يعرفا لا من على بالباطل للحق 

النصوصهذه يظهرمن ما به يراد أن مجتمل محمل؛ غيرمراد« قوله:»ظاهرها أن وذللئا 
محشتيه.غير من —تعال— بالله اللائقة المعاني من 

،.٢١_I مراد وهذا 
فهمؤب محلئ فهو عنهم نقله ومن بصحيح، ليس اللف عن ذللئ، نقل أن ( jruنم 

ؤئوؤ -تعار.: قوله إن منهم: أحد يقول أن ممكن لا »إذ بقوله: ذلك وعلل مذهبهم، 
غيرمن بافه اللائقان الحقيقيان والبصر المع يه يراد لا - ١ ١ الشورى: ألميزه ألنبح 

•ه ل

الخقثقيتانالندان به يراد لا -  ٦٤المائدة: ه مسسولأان يد,اْ بل ؤ -تعار-: قوله أن أو 
بيه.غيرمحمن بادله واللائقتان 

قبنواته افه أن به يراد لا . ١ ٦ الللئ،; ه الثناء ق ثن ؤ؛أمشر -تعار-; قوله أن أو 
بيه.غيريمن الماء 

صرا،!.١-الدمية 
٢ءسأ الخعؤية بتلخيص الؤية ربا فتح - ٢ 



٢٩٧ر البابارث|ذي{عنيجالضخ|ساسرهماداواالسيئة 
انموص؛هذه من الناس لبعض يظهر ما مراد٠ غير ظاهرها )ا موله؛ يراد أن وبحتمل 

يخلقه.-مسحانهس النه تشبيه يقتضي ظاهرها أن يفهم حيث 
يكونأن ممكن ولا السلف، عند النصوص هذه ظاهر ليس لكنه نس، مراد غير وطا 
علىدل كما ، شيء كمثله ليس الله فان _سحانه_ الله على مستحيل فاسد معش لأنه ظاهنها؛ 

والعقل.المع ذلك 
فهمهوأن غيرمراد، التشبيه أن له ثا مراد وأنه اكشبيه، ظاهرها أن يفهم من خاطبتا فإذا 

خاطئ•فهم الوجه هذا على للنصوص 
وبحملاكحقت3(اراا•وبهذايزولاللبى، 

أنيفهمون الذين الناس يظهرلبعض هوما الخضرظقه الشتخ يقصده الذي أن ييب ولا 
غيرمراد.هذا أن فيرى التشبيه؛ يقتضي النصوص ظواهر 

يقتضيلا وأنه مراد، النصوص ظواهر هوأن مر- -كما الملف عليه الذي الصحيح ولكن 
المسيه،

فيهلتأؤياله،( تُرصوا ولم معناه ي الخوض *وتركوا • الحضرظس الشيح فول إن ثم 
اللففان الصوص معنى ق الكلام أما فيقال؛ وتفصيل؛ إيضاح، إل وبحتاج إجمال، 

والوجه.، نميرالاستواء ق مر— -كما يفسرولها 

المعنى،جهة من لتا معلومة فهي لتأؤيلها؛ يتعرضون فلا وغيرها الصفات هذه كيفية أما 
ءرشه،وأنلهوحها،ولمعلى استوي أنه أخبرنا -عزوحل- فالله الكيفية؛ جهة من جهولة 

ذلك.كيفية عن يخثرنا 

لأنكا؛ جهولة لكنها لياكيفية، إن بل لياكتفية' ليس وغيرها الصفات هذه أن بمي ولا 
عنه؟أوخبرصادق نثليمء، أومشاهده بمشاهدته، كيفيته تعلم إمما الشيء 

ا١ارله١٢صفات ق غيرموجودة الهلرق هذه وكل 
سكتالم الباحث، الكيفية،من عن المحث، أن ؤيرى يقررهذا، شمه الخضر والشيح 

1سبيلهم ملكه ومن الصحابة، عتها 

الحضراسعانه ض صمات ق الثلى والقواعد ،  ٢٨٢٧ص المبة رب يفتح ' ١ * * - ٨٩ضميت"ص اتئلر - ٢ 
tانحتيّع أصادا« ، لف الأضراء ، عداشهود بن أثرف، عاليه وعلق أحاديثه حرج ، اكي4ّتي صاخ بن محي للشيخ 
.ا">إ؛ه.ا"اآ؛م،صهي.'ا'يردة،

"ا-ض>راتإسلأب



هبصاصس،اسمهمإشاتاصاةتيج|

كنبهتعلم لم نن كيفية عن بحث بأنه لعلمهم فيها؛ الخوض عن ارئهوا أنهم ؤيرى 
,(١ عنده تقف حد لما العقول لكون بالعقل؛ 

I١ الصفات وكيفية الذات، حقيقة ز البحث  ij)؛I ت السالف عند فرق لا أنه ؤيقرر 
الذات.ق كالقول الصفات ق القول أن قرروا حيث الأئمة؛ قرره ما وهذا 

قالقول يقال؛ وهوأن الثاني الأصل ٠ • اكدمؤية الرسالة ق تيمية ابن الإسلام سنح قال 
قولا صفاته، ق ولا ذاته، ل لا شيء كمثله ليس ض فان الذات؛ ل كالقول الصفات 

تماثللا حقيقية بصفات متصفة فالذان - الذوات تماثل لا حقيقية ذات له فإذاكانت أفعاله؛ 
.1 الذوات سائر صفات 

ؤييعققال -كما له قيل العرش؟ على استوي !!يف المائل: :»فإذاقال قالجsإأمح أن إل 
عنوالموال واجب، به والإيمان محهول، والكيف معلوم، الاستواء ت - وغيرهما ومالك 

عنه.الإجابة يمكنهم ولا البشر، يعلمه لا عما سؤال لأنه الكيفيةباسءة؛ 
الض قال: فإذا هو؟ كيف : له مل الدنيا؟ سماء إل رما ينزل كيف قال: إذا وكيلك 

العلميستلزم الصفة بكيفية العلم إذ نزوله؛ كيفية نعلم لا ونحن له؛ قل كتفيه أعلم 
سمعه،بكيفية بالعلم تهنالبني فكيفا له؛ وناع له، فؤع وهو الموصوف، بكيفية 

ذاته.كيفية تعلم وأنتالا واستوائه، ونزوله، وتكليمه، ؤيصره، 
الالكمال لصفات مستوجبة الأمر، نفس ق ثابتة حقيقية ذاتا له بأن تقر كنتج ؤإذا 

وهوالأمر، نفس ق ثابت، واستواؤه ونزوله، وكلامه، وبصره، فمعه، - شيء يماثلها 
وكلامهم،وبصرهم، المخلوقن، سمع فيهّا يثابهه لا الني الكمال بصفات متصف 

؛.واّتواؤهمااأ وتزولمم، 
وفقيرعلم، وانه والصفاُت، الأسماء ياب، الخهنرق الخ منهج لتا يان )١ وهكلم. 

يتقصىلا التأؤيلأت بعمى من فيه وغ ما وأن و؛ّلياله، رائده، الحق وأن الملف، منهج 
_لأأج٠عتي علميهم الله رصوان - الصا-غ اللف منهج من يخرجه ولا قدره، من 

صىاُفاالمايق ارجع - ١ 
المابقالرجع -٢ 

.اكدسةص'اأ.هأ"آ.



٢٩٩ر « I_Iاههيرهم1داء iUmالقيغ اثذي:ع،،ج الياب 

ص:سفي1ش1تالإهانبمسس

بائلادكةالإيمان البات ق منهجه الأول: الطلب 

عدةيتناول عنه والحديث الإيمان، أركان من الثاني الركن هو بالملائكة الإيمان 
الأتى•الدخل ي منها لشيء ذكر سيرد جواب 

صمنممر إشارات هي وإنما الملائكة، حول كثيركلام له ليس الخضر والشيخ 
الخضرالشيخ مهج إر ثم المدخل، فال ما؛ بحثؤ صمن داخلة أوتكون تفسيرآية، 

البابدا هل 

باللادكةالإيمان مفهوم ي مدخل: 

يقال:الرسالة، وهي المألوكة ومه أرنل، يمض: ألك، الملاثكة: كلمة أصل 
إك•فلانءأيأرميي إل ألكني 

الممزة،وأسقطت اللام، إر الممزة كرة فحولت ألثكتي، ألكتي: ق والأصل 
الشاعر:قول ومنه 

را؛اتخبواحي بنأعلمهم ل الرسو بخير ا إليهكني أل
فقيل:اللام؛ موصع إر الممزة قلت تم مألك، وأصله منه، مشتق ٠والملك 

.٢٢١منم،«فقيل قبلها؛ الذي الساكن على حركتها ألقيت بأن المرة خفمت نم ملأك، 

الشاعر:قول إتمامه ومن أكثر' والحيف ملأك- -متمما يستعمل وقد 

.٠ المب>لأبنمظور لأن( انظر - ١ 

الخرباy 0-ذ



)ُء يصوبحوالسماء من تنزل لملأك ولكن لإنسي فلست 

صاصسإااسويإداتاص|ة
ا(

حدعلى ولكن لنسب، ولا لعجمة، لا الماء فيها دخلت ملائكة، رروالخمع 
.٠٢١والصياقلة((دخولاافيالقشاعْة، 

القلب.على والملأكة المألكة، ررهي كيت: الابن وقال 
ازحدان«ق ملك فقيل: الهز، ك رم 

اللغة.ق الملائكة هومعنى فهذا 

نورمن محلوقون غثيي عالم ت بأنهم ا،للأيكة معرف الاصهللاح، ق أما 
،شيء الألوهة ولا اليؤيية، خصائص من لمم وليس -تعال- ض عابدون 

دونأومن افه، مع يمدوا أن بجون ولا يرزقون، ولا يحلقون، لا أنهم أي 
اض.

تنفيذه.على والقوة لأمره، التام الانقياد عزوجل- اض. منحهم وقد 
ا.ض١٤إلا يحصيهم ولا عددهمكثير، والملائكة 
ماض:بممن بالملائكة والإعان 

ا-الإ؟انبوجودهم•
ثهنومن اسمه نعلم لم ومن باسمهكجميل، منهم اسمه علمنا مما الإيمان ٢- 

. ٤٣٩ / ١ ٠ المايق الربع انظر - ١ 
الرجع٢. 

□بق-ا/؛بمم.الربع .٣ 
اصى؟ ' عثيمثن ئن محمد للشتخ العقيدة ل رساثل انظر — ٤ 



٣٠١إ إياتاالثلة اس،وني  JLiMاهج عّج الثاني: اثباب 
أسمائهم.معرفة يلزم ولا كؤلمحا، ملائكة لله بان نومن أي إجمالا، 

رآهأنه الني. أحبر فقد جميل؛ كصفة صفاتهم، من علمنا مما الإممان ٣- 
الأفق.سد محي جناح ستمائة وله ، عليها افه خلقه اليي صفته على 

إلالله أرسله ح؛ن لححيل حصل كما رجل، هيئة إر الله بأمر الملك يتحول وقد 
.١٧مبم:ه سودا نقرا لها قثمئل ؤ اللام-: -عليهما المسيح أم مريم 

بياضشديد رجل بصورة أصحابه ( jruجالس وهو الني. إل جاء وح^ن 
أصحابمن أحد يعرفه ولا السفر، أثر عليه يرى لا الشعر، سواد شديد الثياب، 
علىكفيه ووضع ركبتيه، إر ركبتيه افه.وأسند رسول إر افه.فجلس رسول 

وأماراتها،والساعة، والإحسان، والإيمان، الإسلام، عن النبي. وسأل فخن.يه، 
دنكم((يعلمكم أتاكم جبخيل ^»سا 

رحال.هيئة اللام-على -عليهما ولوط- إرإبراهيم ض أرسلهم الدين الملائكة وكدللئ، 
ليلاوعبادته اطه، بيح كتبها، يقومون الني أعمالأم من علمنا مما الإيمان ٤- 
فتور•ولا ملل دون ونهأوا 

يرسلهالله وحي على الأمتن ك خاصة، أعمال لبعضهم يكون وقد 
ومثلالبات، بالفطرأي الموكل ومثل)رمتكائيل(( والرسل، الأنبياء إل بالوحي افه 

كثيروغيرهم آدم، بني بحففل الموكلن الملائكة ومثل باكار، الموكل ا؛ مالك  ١١
ؤيثحثعموما، آدم يثنى علاقتهم ق يبحت حيث يطول؛ الملائكة ق والبحث 

،.الفلك،١٣هدا يدنرفي مما غيرذلك، إل البثر، وصالحي الملاعة بتن لفاصلة اق 
مسالم)٨(.رواه - ١ 
٠٠٢ - ١ ^٩ ١٥عثم،إن بن محماو للشيخ للعقيد.ة ق انفلررسائل - ٢ 
وشرح،  riA/Tب ألأنوار ولوامع ،  ٣٥ا/• ١ تيمية لابن الفتاوى انثلرمحؤع - ٣

الدينناصر محمد الشيخ أحاديثها: خرج العلماء' من حماعان وراجعها؛ حققها اكلحاؤية، العقيدة 
1اويوًلي،أحيارااللأئان، j والخياثك- صا>مأ، ،،، ١٤٠٤الإسلامي،يروت،ط\/، امت، الأياني، 

الأشقر.الأبرارد.عمر اللائكة وانثلوعالم 



I سداسوش القيخ عتيج الثاني: الباب ٣٠٢uLjI السيدة

اللائأكةق منهجه 

:يلي ما خلال من وذلك الملائكة لموصؤيع تطرق امحرظئممع والشيخ 
حقيقةائت حيث وأعمالهم: وأوصافهم، الملائكة، كُرف تطرقه أولا؛ 
بها.يقومون أعمالا لهم وأن أجسام، وأنهم الملائكة، 

: ٣٠البقرة: ه سمكة 3مح قال زاد ؤ -تعال-: قوله تفسير ق قاوم 
لهليفة،أجسام ذوو الخليقة من نهمع وهم مالك، بمعنى ملأك جمع >االملائكة 

محلفة((يتثكلوابأشكال أن يستطيعون 

عقلي.ونملق ذوحياة، أنه حقيقته من نعلم كائن والملك؛ ١١^أحر:موصع 3، وقال 
غيرمن الطاعة على مفطور إنه أي به، أمره فيما الله يعصي لا أنه مميزاته؛ ومن 

تكلفا(ص.

التشكلعلى قادرون نورانية، لخليفة، أجسام رروالملائكة: آخر: موصع ق ؤيقول 
يؤمرون((ما ؤيفعلون أمرهم، ما الله يعصون لا نخلفة، ور صي 

-تعار-:قوله تفسير ق يقووظقثء الغيب: يعلمون لا الملائكة أن تةرير٠ ثانيا: 
ودمتسبجندلئ مؤح ومحن ^٧٤ وننفلق فيها يمسي من فيها أمحعل الوا قؤ 

إلآدم إهباط على سيترب بما الملائكة علم يقولموصحاكيف ؛ ٣٠البقرة:ه للف 
منسيكون ما علموا قد يكونوا أن بد فلا الغيب؛ يعلمون لا رروالملائكة الأرض: 

غيبهعلى بها الله يطلع الني الوجوه من بوجه الدماء وسفك الأرض، ق الفساد 
ا.ل خالقه(( من المصهلفن بحصن 

طاعي.خهلآ ولعله ملأك، أراد: ولعله ملأك، الأصل; ل هكذا - ١ 
آ.ضارالصلصال.
.م.الرجعانضصآا/ا

السابق؛-الرجع 
•مرا٦ السابق الرجع - ٥ 



١٢٠٣صسواسويإساتاماوة

- ٣١٢الترة: ب غكثل U لئاإَلأ ^0؛ لا بمنك ؤ : JUقوله ق وقال 
قدرعلى جوابهم لكان الممنات هذه باسماء كا علم لا الملائتكة: قال ررولو قال: 

\دؤ\ل.

علىالمعروصة السميات تلك أماء معرفة عن بالعجز الاعتراف قصدوا ولكنهم 
الله.يعلمهم غيرما ثيئا يعلموا أن أنفسهم عن فنفوا وجه، أبلغ 

المؤولالأسماء معرفة عن بالقصور الاعتراف العام: النفي ^ا ضمن ودخل 
•ءنها«أا، 
حديثهحلال وذلك ؛ وعلا- حل -للرب الملائكة مراجعة انمرمن استخلاصه ثالثا؛ 

بالعجزواعترافهم ذلك، ل ؤيهم الملائكة ومراجعة خليفة، آدم جعل قصة عن 
الله.علمهم ما إلا يعلمون لا وأنهم والقصور، 

إنماإخ فيها.. يمسي من فيها أتخعل الملائكة-: -أي رروقولمم قال-؛وئاقئه: 
منهايصدر الكائنات من نهمع خالق ق الحكمة استطلاع وجه على منهم صدر 

الدماء.وسفك الأرض ق اد الإف
التعجبلأن أفعاله؛ بعض من تعجبهم يناق لا يفعل ما كل ق الله بحكمة وقطعهم 

علىالاطلاع وأحب ، شيء فعل من تحجب فن الفحل، سبب حفاء عن بمدر 
.٢٢١حال« ق له >ثت؛رأ يعد لا - فعله على الباعثة الحكمة 
:٣٠البقرة: ؤقالإفيأعiلمنالأظوله ئلفيتفٍرقوله_تٌاو-: أن إو 
الحكمة؟عن هواستكشاف وإنما إنكار، عن صاديا يكن لم الملائكة قول إن »قلنا: 
عنإلا تصدر لا -تعار- أفعاله بأن ؤيقينهم افه، طاعة من مكانتهم كانت ولما 
تام،ليم يتالأرؤس ل حليفة جعل من به الله أعلمهم ما يتلقوا أن يقتضيان حكمة 

-كانتالعلم وجوه من بوجه آدم خلق من الحكمة على الله يطلعهم أن إر ويتمهلوا 

الأبقص؛1.؛.الوجع 
؟■-الوجع



اممشدةإشات اسوم سد اثغ •ئهج الثافي! الباب ر  ٣٠٤
العارفعنأدب بكمال اللائق الوقع غيرواقعة الحكمة عن - -تعارلسؤاله مسايرتهم 

حضرته.من المقرب^ن به، 

لبهم ينف أن ثاثه الذي بالأمر فيه يدكرهم بجواب يجيبهم أن هذا واقتضى 
أحدعلم به بحيط لا بما عالم -تعار- أنه وهو ، الإلمية بمقام اللائق الأدب حدود 

بأنهالمؤما|ن أدب من وليس ، يشاء بما ؤيأمر ، يشاء ما يفعل أن فله خلقه؛ من 
عنشيئا- سيفعل بأنه يعالمهم أو ، بشيء يأمرهم .حن يسألوه أن الحكيم العليم 
حكمةتهللاع امإر يتجهوا أن شأنهم بل ، سيفعله ما أو ، أمربه ما حكمة 

وقفتوإن ، بأمنيتهم فلفروا فقد أدركوها فإذا ، أنفسهم والأوامرمن الأفعال 
بحقالقيام ل الكفاية لأوامره وامتثالمم ، اممه لقدر تسليمهم ففي دونها عقولمم 

علىوالإقثال ، به الإيمان من الغاية هو الذي افه برصا والفوز ، التكليف 
((را/حناعته 

واقعة-حقيقة كونها —مع والقمة ،) ؛ بقوله القمة نهاية ق القول ختم ثم 
،النال قؤيبة الله لكتاب التدبر يجدها ، وعبرلامعة ، شائقة حكم على تنقلوي 

علىتقوم إنما ا،لثلى ^^ ٥١١على الأمم سياسة أن t منها يفهم كأن الئال؛ عنينة 
،العبادة فضل فوق النافع العلم فضل أن ت منها ؤيفهم ، العلم من راسخ أساس 

ولا، صائعة عندها المراهن ذهبت، نقس ق طنت، إذا الخبيثة الشر روح وأن 
الشروعيد.عن يردعها ولا ، الخيروعد إل يوجهها 

يجادلونهالخلمن لرووسيه انحال يفسح كيف الأعلى الرئيس منها ؤيستفيد 
رفق•ق نظرة وجهة لمم يمحا أن على ينيد ولا ، قضاءه يد أمر ؤ، 

سلامةمن فيهم عرفه ما عتابهم ق راعى به الأدب حد تحاوروا وإذا 
الهياعق.يجس أوامره وتلقي ، القلب 

•ص٢٦ ال—ابق الرجع - ١ 



٣٠٥ر اءف؛دء اشات سد الثيغ •تهج القاض: اثم؛اب 
سبباتكون قد افه أمر ما محالفة أن عليها؛ يغبط نعمة ي التقلب منها ويستفيد 

٠حال كل ل الطاعة بالتزام تحصينها إر يدعوه ما وذلك النعمة، لزوال 

قوليره نفمعرض ي قال t أوعاداهم الملائكة، أنكر كمرمن إثباته رابعا؛ 
وألكشبآلآُح-رؤآلنلثيكة لأنوم يالله •؛امن ألبزمن وككن ؤ -تعار-: الله 

الوجهعلى ٢ الخلوقات١ من النؤع بهذا يؤمن لم فمن  ١٠؛  ١٧٧ابمرة؛ ه قآلئبيس 
يملسيرة عليه يني إممان من وحرم الوحي، أنكر الضيزفقد الكتاب وصفه الدي 

بهاإلأمنوسعادة((ل/

زحبريلوزنلمهء ومشكتهء ى عدوا كار نن ؤ -تعار-: تميرقوله ق وقال 
. ٩٨; ١لبقرة ه نلكتفرش عذو آممة عال ومكنو 
إنكارق للملأثكة وعداوته عنادا، لأمره ومخالفته به، كفره ق العبدفه عداوة ٠) قال؛ 

اطه((عند منزلتهم ورم عصمتهم، يتال بما ووصفهم فضلهم، 
:قال ؛  ٩٨النرة: ه عدوللكشرش أتثة هاف ؤ -تعار-: نفيرقوله ل غال أن إر 

ذكرهمعلى الأية اشتملت مما واحد عداوةكل أن على ليدل أولمم؛ عدوله، يقل؛ ولم ١٠
كفر•

فقدكفر،- رسله من أورسولا ملائكته، من أوملكا اطه، عادى من أن والمعنى؛ 
له.اطه ^^٠ ؤباء 

١.٢ الخؤيق({ وعذاب الخزي، فجزاؤ، القّ بعداوة باء ومن 

. UA.UUص ابق م١-الرجع 
اللأ'ك؛ن.آا.مي:

'ل-أسارللصلباآ•
.صا'لأ\الأبق ،.الرجع 

.١٨٠ص السابق الرمع - ٥ 



صابيسااسوني|داتاساةر  ٣٠٦
إبليس،وماهية إبليس، كلمة لمعنى تطرق حيث إبليس؛ لحقيقة بيانه ت حاما 

وخممسالأمأوضب(؟
حؤأ،كائن إبليس وأن أعجمي، لففل وأنه للشيaلان، اسم ت إبليس أن فيرى 
اسمأوأنه النفوس، يخطرق الذي الشر داعي • مض على بحمله من ويحش 

الحق•متكترعلى لكل 
وهيالضيرالخاطئ، هذا على الايات محمل أن المعقول من ليس أنه ؤيرى 

فويرثًقم • يرونه ولا الناس، ؤيرى له، ؤيقال يقول، كان أنه ي صربحة 
. ٢٧الأعراف: i ئن3ئهإ لا خيف ص ومهُ 

قالأصل أن ؤيفرر نيلهم' من أنه ي ظاهر الملائكة من إبليس استاء أن ؤيرى 
عتهخارج أنه على دليل يقوم حش مّه السثش اسم تحت داخلا يكون أن المتثني 

قررحيث دونه: من عبدهم من على ؤإنكاره لله، صاد الملائكة أن إثتاته سادسا٠ 
ولاالربؤبية خصائص من شيء لمم وليس له، مربويون فه، محلوقون الملائكة أن 

أمرهم،ما افه يعصون لا وأنهم افه، علمهم ما إلا يعلمون لا وأنهم الألوهية، 
ويفعلونمايؤسونرأ،•

افه.دون من عندهم من ينكرعلى طه عباد الملائكة أن فيه يشت الذي الوقت وي 
 Aكانوامن العرب ررمن : الإسلام قبل الحرب عبادة عن له بحث ق يةول^؛قإقئ

_تعال_اطه أنكر وقد ، عنده لمم يشفعن افه بنات أنهم ويزعمون ، الملائكة يعبدون 
ألملتيكةمن ؤامحد و_التنين ريمحكم ميننيطأ ؤ -تعار-: فقال ذلك، عليهم 

.،ةإئئا4الإسراء;
عنالقيامة يوم الملائكة أل وتحار-ي-سبحانه افه أن الكريم القرآن ق وورد 

٥١ القرانوبلاغة ، اكنيلأسرار انفلر - ١ 
.٣١٣و١٨٦و١ضلص١٦\_انئلرأسرار 



٣٠٧ر ضاصس،اصوهمإداتاسوة 
وبومؤ ؛ -تعار- قوله j هذا جاء ولايتهم، ومن منهم فسروون لمم، الإض ■مادة 

نبمتكئالوأ 0 بمدون لإ\ إئ\ًفلم نقووشية P يتا محص 
.٤ .١ ٤ ٠ سبأ: ه مومنوذ يهم أًفرهم آبى يعبمو0 'كانوأ بز ذويهم ص وليثا أنث 

بعبادتهميتوجهون كانوا من الإنس من أن على يدل للملائكة -تعال- اش وسؤال 
منيكون أن نفي ظاهرق ه ألخى يعثنول كائوأ تل ؤ : اللائكة وقول اللائكة، إر 

٢•ل  ١١ابن بمادتهم يقصدون كانوا إنما الشرين وأن بالعبادة، إليهم يتوجه من الإنس 
موافقاا،للاثكة جواب بها يكون تي التفسيرالأية وجوه ومن  ١٠• قال أن إر 

كانواولكنهم ا،للائكة، إر بالعبادة يتوجهون كانوا الإنمى أولئك أن للسؤال؛ 
إنيقال: أن فيصح الخن؛ حال تهلابق إنما الصور وهده محورا، للملائكة يتخيلون 

الخن.وهم الصور، تلك أصحاب يعبدون إنما الإنس هؤلاء 
الإنسعبادة جعلوا الملائكة أن ت للسؤال موافقا الخواب تحعل الش الوجوه ومن 

فنسبةالعبادة؛ بهذه لمم وّوسوا الشياطين_ -وهم الخن لأن للجن؛ عبادة لمم 
أوسوسوابها(( أنهم جهة من للجن الإنس مائة 

بعضكتأؤيلأت وذلك الملائكة؛ تأؤيل ق الانحرافات على رده مابما؛ 
—يميهم -كما الخص على أوابامدين العقلأنين 

انحيد(.الكتاب 'اؤيل )، يهذي )كتاب المسمى بجثه ؤ، جاء ما الشأن هذا ي ردوده ومن 
أبونيدنحمد بالقرآن( تقمرالقرآن ي والعرفان )المداية لكتاب وهونقد 
الدمنهوري•

الشؤعنموص يتأولون الذين عن متحدثا الرد ^ا مقدمة الخصرق الشح يقول 
أنه نفله سولت النفرشخص هؤلاء ومجن ٠ دليل؛ على يتند لا متعسفا' تأؤيلأ 

فيهاقذف قصيرة جملا فكتب عماية، على فيها حاصوا كالذين الله آيات ق بمثوصى 

•٢ صن؛ البييرنم، وخام النه رسول محمد - ١ 



ثغسواسونيإداتاماوةر  ٣٠٨
رالمدايةت ماها ف، بها الافتتان ق تناهى بل نميرا، ت وسماها وساوسه، من سيئا 

والعرفان(.

جاحدانحوات، على جامد صاحبها أن ق يرتاب لا الحمل هذه يقرأ والذي 
عليهاوأجمع والسنة، المرمح قررها منكرلأحكام القرآن، أخبربه لكثيرمما 

علىيدل أن يري-د ولكنه جيل، بعد جيلا بعدهم من الإسلام وأئمة الصحابة 
التنأؤيلIسوء من الايات ق يرتكبه بما إنكاره 
فقال؛الملائكة، تأؤيل إر  ١١٠٠١^يحرض البحث هن.ا غضون ق الشيخ ذكر ثم 

النظامبرسل يئمره فمرة الملائكة، اسم فيها آية نجثه عندما المزول رريتخثهل 
نكيثهفيه آلتابوث ياث=كلم أن ؤ _تعار_: قوله عند قال كما الكون؛ ق والسنن 

:٢٤٨البقرة;ه آلنلتيكه خيله هنروف وءال مؤتئ ءال ئرلئ مثا وبقيه ربطم ين 
الحربوبقوة العدو، على تنلثهم أي: ونظامه؛ الله نن بيأتيهم أنه إر )إشارة 

الكون(.ق والسنن النظام رسل : - ٢( )ص؛ ق قلتا كما - والملائكة ونaلامه، 
:٣٤البقرة:ه لإذم آنجلم.وأ لننلمتيكة ملنا زإد ؤ _تحار_: قوله عند وقال 

الكونأن ت معناه ان للأنهم وسجون. السنن، وعالم القنام رسل ت )الملائكة 
ممخرله(((لآا.

ومرة# فيقول؛ للملائكة الدمتهوري تأؤيلأت من لحمالة ذكره الشيخ ؤيواصل 
وقوله-تعار-:قال كما التمثيل؛ قبيل من الملائكة ذكرفيها الي الأية بجعل 

لك)يمل ت ١ ت فاطر ه وربغ وثلث ثئئ أجثحو أرك رسلا آلنقجكة اعل جؤ 
العالم(.و أوامره وتنفيذ الكون، ق سنته إجراء ق السرعة 

زنأتسكسهءى غدوا ص من ؤ ت - تعار - قوله ل وميكائيل جميل وفسر 

.مآنصأإا_هأا١.بلاغة 
.آ'_الرجعالأسص؟ها_«1ا



4  UUII اميخ ا،جJU،M  ٣٠٩ا !السيدة إثهاه اهمري
)الأولوقال: اللائكة، من ممان بأنهما  ٩٨؛ وجنيل ويبميث، 
المنوالظام(را،.رسول والثاني والإلمام، الوحي، رسول 

باشءامى آليرمى وكًكس ؤ ت -تعار- قوله من الملائكة تأؤئل جد وقال 
باللهيؤمن فمن بالله، للإيمان ناع روهذا •  ١٧٧القرة؛ه آلأجرؤآلئلمتيكة ؤآل؛دبم 
وظامه.بخالقه يؤمن 

والنذلام(.الخلق هذا رسل والملائكة 
فيها:قال بنتيجة للملائكة الدمتهوري ضف عن كلامه الشيح يختم ئم 

وجعله' أخرى مرة ونثلمه الكون لخن وذكره مرة، التمثيل بادعاء الأية #فتأ>وينه 
يدل— منهم فردان بأنهما الاعتراف دون الملائكة، من قمين وميكائيل جميل 

والسنة.الكتاب، صح ق المعروف ءين١لعنى معنى الملائكة من يؤيد أنه على 
منوهما متساؤية، والملائكة الخن وجود على دلالتها ؤ، الشريحة ونموم، 

١.٢ واحدة(( منزلة ؤ( وجودهما إمكان جهة 
الملائكة.إثيات الخضري الشيخ منهج هذاهوخلاصة 

•١ ٦ ايابمح،م،٠ الرجع - ١ 
'٦ص الماس الرجع - ٢ 



صسواسوهمإداءاسوةا  ٣١٠
بالكتبالإيبمان إثبات ق منهجه الثاني: الطالب 

مماب،جمع والكتب: الإيمان، أركان من الثالث هوالركن بالكتب الإيمان 
؟عنى:مكترب.

له؛رسعلى .نمال— اطه أنرلم-ا الش الكتب را : يشيآ لسان ق بالكتب والمقصود 
٢. ١٠والأجرةالدنيا سعادة إر بها ليصلوا لمم؛ وهداية للخلق، رحمة 

تيتضمن بالكتب والإيمان 

حما.افه عند من انزلن بأنها الإيمان ١- 
والتوراةمحمد على نرل الذي كالقر^آن باسمه منها اسمه علمنا يما الإيمان — ٢ 
والسلام-الصلاة -عليه عيسى على نزل الذي والإنحيل موصى. على انزلت اش 

لام-.ال-عليه داود أؤتيه الذي والزيور 
إجمالأ.به فنؤمن النزلة الكتب من نعلمه لم ما وأما 
بحرفأو يدل، لم ما وأخبار القر'أن، كأخبار أخبارها، من صح ما تمديق ٣- 

السائقة.الكتب من 

لمأو حكمته فهمنا سواء به، والتسليم والرضا' منها، ينسخ لم يما العمل ٤- 
نفهمها.

وأنرلئ1إلإكؤ ت - -تعارافه محال ، العفلم بالقرآن متسوخة السابقة الكتب وحمح 
٠الأئدة;خ؛ غوi زتحئا امحب من بم:ده نئن لتا نضدقا آض الكثت 

الكتبأحكام من حكم باي العمل بجون قلا هذا وعلى عليه، حاكما أي 
القر'آنلأ،بوأقره صح U إلا السابقة 

الإيجاز•وجه على بالكتب الإيمان مذامومفهوم 
الأخرى،العقيدة أصول إثبات ق فهوكمتهج** إتيانه الخضرق الشخ ٌُّهج أٌُا 

. XY_'العقيدة ق رماتل - ١ 
انفلررسائلفيالمقيدةب\.٢- 



٣١١س|اس>هم|داتاسدأ

قليلالسافة ماؤية الالكتب وخصوصا بالكتب، الإممان عن كلامه كان وإن 
تكلمواإذا الإسلام عالماء حال حاله الأحرى، العقيدة أصول على بكلامه بالقارنة 

محتمعة.الإيمان أركان على 
شيءمضى وقد فكثيرحدا، الكريم القرآن الأخيروهو الكتاب عن كلامه وأما 

عنالقول فيه بسءل حيث العقيدة؛ ق مصائره على الكلام عند عنه الحديث من 
والإ٠لالة.التكرار عن ذلكا فيغمب الشم؛ بالقرآن وعنايته منهجه، 

يلي:فيما بالكتبا الإيمان ي منهجه إحمال، فيمكن شء من يك ومهما 
-عزافه محي من الزلة الكتب بجميع الإيمان يستلزم بالقرآن الإيمان أن يقرر أولا: 

وجل-راا•
وتضلي•إجمالي الإيمان هن-ا أن يثرى 

يستلزمبه الإيمان أن فترى وهوالقرآن؛ محمد، على أنزل الن-ى بالكتاب الإيمان أما 
واصل•الإجمال وجهي على يكون أن 

والإبجيل؛كالتوراة وذللئ، الساشن، الأنبياء على المنزلة السابقة بالكتب الإيمان أما 
٠.الإ-جمارر وجه على بها الإيمان فيكفي، 

تصدقواأهل#لا صحيحه؛ ؤ، البخاري أخرجه الذي بالحديث، ذللئ، علؤر ؤيستدل 
أ.١ إليكم(( أثزل وما إلينا، أنزل وما باله وقولواآمنا تكذبوهم، ولا الكتاب، 
للصدق،محتملا يكون ما نكدبهم: ولا فيه، نصدقهم لا يما ٠والمرا؛• الشيخ؛ يقول 

أوحرج، ؤ، تكذيبه ؤ، فنقع صدقا؛ الأمر نض 3، يكون أن الحائز فمن والكل-ب؛ 
ا.أ الصدق،« مكان ونضعه الكذب، نتلقم، أن لتا يتبغير ولا كذبا، يكون 

وأكملهارتبة، أعلاها القرآن وأن تتفاضل، الماؤية الكتس، أن يقرر ثانيا؛ 

ا-اظرأساراكزيلب؛ل
اكرلبأ\.أاننلرأسرار 

أ.أصاراكزيلبأأ.



بيسواسوهمإساتاماوةا ٣١٢

}وحكمة؛ وهداية، معنى، 
علىالوحي بها رل ْا ٠ الماؤية ء وأن ٠ ووصعة سماؤية السراتع أن ست يالما٠ 

١.٢ عقولمم٠ تلتاء البشرمن يضعه ما والوصحية؛ اش، رسول 
وممتاز ١٠فيقول؛ الوضعية، على ماؤية الالشراع ممتازبه ما ذلك خلال ؤيذكرمن 

منحدودها مقتضى على وتصرفهم ءلرائقها، على الناس معاملات بأل الماؤية 
الداخلفإن الوضعية؛ القواقن بخلاف واختياره؛ الوجود واجب برصا العمل فيل 
تأخذأن ممكنها لا ولمذا مماثله، بشر إرادة حب على سائرا يكون إمما سلطها تحت 

حميد.حكيم من صل هي اش الشؤيعة تأحده الذي ا،لوصع القلوب احترامات من 
أوبلاءآجلة، بعقؤبة المخالف فتهيئ فئة، سلملة قوانينها تعزز بأنها ماؤية الوممتاز 

الحياة.هن.ْ ق حليب أوعيس خالد، بنعيم الهلماثع وتبشر العاجلة، هذه ل القدر به ينزل 
_أيضا_ورد بل كالعبادات، خالصا ض هوحق بما والبشارة الإنذار ذلك يختص ولا 

الدنيا.ق الخلق لماخ الموصوعة لأحكام اق 
ولوققانونها، احترام إر الزكية تدعوالقوس الش مب انحتجثة الملعلة وهذه 
اّاهرة((اسلة د نالها لا اض المواضع 

وممتاز ١١ت فيقول الوضعية على ماؤية الالشرائع ميزات عن حديه ؤيواصل 
لمؤإن بشخصه، يضر عما وتنهاه عمله، إصلاح الغرد على توجب بانها ماؤية ال

تلف،ق جده بعضومن يلقي أن الإنسان على فحجرت ، غيره إل الضرر بمرمنه 
سرق.ذ ماله من يسط يرمي أو 

منلتعهم إلا الناس بين القانون استعمال بجب لا • تقول الوصمة والقوامح 
الرعايا.بين للحكم يوضع بما القانون: عرفوا ولهذا ' لبعض بعضهم إيذاء 

•١ ص٦ الصل انظرأسرار - ١ 
.ومكان زمان لكل صّالخة ^%٠٠٠ الشين ٢. 

1_.الصواب: ولعل الأصل، هكن.افي - ٣ 
٠صرإاُب ومكان رمان لكل صالحة الإسلامية ١لشرJعة ٤- 



٣١٣ا ^ص!صاصسواسمهمإداهاسوة 
عاليهتلقي وقد ، منه وحمايته ، غيره عن الضرر برفع الإنسان تكلف والماؤيأ 

يدهنمك حطر، من وقايته أو ، أذى من خلاصه إر السبيل استطاع إذا التعة 
متهاونا.بجانبه وأعرض مساعدته، عن 

بمصعليها أخذه وقد باعتبار، االهلالب هدا إر الوصعيان القوانعن نظر ولم 
١(( إليه الالتفات حن منها ورجي ، أصوليا ق الكاسن 

التوراةق جاء ما خصوصا المثاران: من الماؤية الكتب ق الممرض،ثا رابعا: 

حالعلى إلا تطبق لا بصفات ووصفه عفليم، رسول بمجيء الثارة من والإنجل 

ألئسولسعؤن أرين ؤ ; -تعار- ادنه بقول هدا على له الكؤيم القر'أن أن ؤيذكر 
يالتغزوفنامزهم ؤآلإبجيل قآلتورنة عندهم مكتوبا نجنودهُ آلقؤخآلأئآري 

٢٢١١٥٧.

والإبجيل.التوراة ق مكتوب الممهلفى. أن ق صربجة الأية هل.ه H أن ؤيقرر 
نعوته.من وشيء ودعوته ذكرمبعثه ت فيهما بكتابته والمراد 

علماءمن مسمع على الأية نزلت فقد يقينا؛ الكتاب^ن ق موجود العتى وهدا 
ويخبرواللام- الصلاة -عليه به يؤمن من فمنهم والنصرانية، اليهودية الأمتعن؛ 

يذكر قد يكون أن ينكر لا من ومنهم وعلاماته، بصفته ذكره من كتبهم ي بما 
المصهلفىمنه الراد أن ي يكابر ولكنه والعلامات، الممون بهذه رسول الكتابيث 

'أخر.نثى منه المقصود ت ؤيقول - علته الله -صلوات 
كنابمرقود-هد آلكثتب ءاثيثهم آلذيى ؤ - -تعارقوله نزل ُولأء مثل وي 

.٢٣١(( ١٤٦:البقرة ه يعننوث وقز آلخق لثكتنول منهم مربثا نإف أبناءهم يعرموف 
.٦^٧٧ص المابق الرجع ١. 
. ٧٧ص س الرجع ٢. 
الأضصل(ه.الرجع ٣. 



4 !^؛ ٥١الياب ا ٣١٤ t السيئةاثباه سدايغضري القيخ ا،ج

)التوراةكتابي من البثاتر هذه لخمع تمدوا العلم أهل من طائفة أن ؤيقرر 
أنهق الناظرشبهة تأخذ لا بحيث النبي. حال على انطباقها وجه ؤبيتوا والإمحيل( 

رسالتهوعموم بمبعثه، الأنبياء بشرت الذي الرسول 
حاءفيذكرما العهد، هذا إل والإنجل التوراة ق الباقية البئائر ببعض ؤيستشهد 

قكلامي وأجعل مثلك، إخوتهم وسط من نبيا لمم أقيم » التوراة: من التثنية فر سق 
.بها<أوحيه ما باكل فسكلمهم فمه، 

-عليهلموسى الماثل نبي والV ت النص هذا إيراد الخضربحد الشيح يقول 
بتيؤإخوة محمد. هوسيدنا المستأنفة والشرJعة العظيمة، الرسالة ق اللأم_ 
السلام-.-عليه إبراهيم ق بجتمعان لأنهما العرب؛ هم إسرائيل 

أنفسهم.من لقال: إسرائيل بمي من الوعود المي ولوكان 
وعدمالأمية، من النبي. حال يوافق فمه« ق كلامي رروأجعل : وقوله 

الكتابة«رى.تعاطي 
ؤإنالمثل، وجه على نذكرها بشارة هذه K ت البشارة هالأه ساق أن بعد وقال 

ؤبيانالبشائر، تلك موص بجلب عنيت الض الكتب إل فارمع النياده، شئت 
القيم،لابن الحيارى( )هداية ككتاب محمد. حال على إلا تنطبق لا أنها 

المندي.افه رحمة للشيخ الحق( )إظهار وكتاب 
لام-والالصلاة -عليه نبوته صدق على الدلالة ق الثشارات هن.ه موقع ولشدة 

أنءايه ي تهقن أولم ؤ -: -تمارافه قال البوة، دلائل ق ^٩٢ ١١القرل ذكرها 
.١٩٧:الشعراء i إنلءيل ئئ ' صص 

هذاق يمتدون لأنهم صدقه؛ ^آيات من إسرائيل بمي عالماء علم كان وإنما 
النعوتهذه بأن القتلع مع وعلاماته، نعوته من التوراة ق ما إر العلم 

.٥ ص٥ المابق الرحع انظر - ١ 
٥ ٥٦٠٥ صى النييتن وخام الأة رّول محمد ٢— 



٣١٥إ الشدة إثبات 4اصمااغفمهم القيغ ،لهج اثاني، الباب 
.١ واللام-(( الصلاة -عليه لخاله والعلامات 
ققالجوا؛ك والنصرانة: اليهودية من مصادر للقرآن أن شيهة على رده خامسا؛ 

التشرمحون،يقوله ارما ت الخاهلي( الشعر )ق كتابه ق حسّعن حله على رده معرحس 
ومذاهبوالصرانية، اليهودية، هي: مصادر، للقر'أن أن من ^5_؛ عنهم وبحكيه 

fjإليهاانتهوا الش القيمة(( العلمية النتائج هوررمن ولا حديدة، بئبهة ليس ُين، ( )؛
النظرالصحيح.مناهج على 

بهتنتقلم وما الماديات، النظرق وإجادتهم الصيرة، وعلومهم الغرُيتي نزدري لا 
بأيدينا.ه ونلمبأيصارنا، نثهاوه ؛؛ ۶٠٧١العمران ووسائل الحياة مرافؤر 

إدراكيتوقف لا الش الباحث حتى علم ؤث،كل بالثقافة ممتازوا أن يبلغوا لم ولكهم 
٢.ل بصيرته(( وصفاء الباحث، ذكاء على إلا حقائقها 
؛منها عديدة وجوه من الشبهة تلك تقتيل! ؤ، شرعظا؛مح ذلك وبعان 

،بأمانة الأحاديث يروون أنهم أيقن؛ الحديث علماء من الثقات حال درس من أن 
اومجتمآ•صغتمأ المؤئة السترة من يكتموا أن يخطربالمم ولا 

يرهباليتصل شي،ء إن، قصده توجه  ١١من؛ أن الخضر الشيح يقرر ذلك علء_؛ ؤبتاءا 
بروايتهالوثوؤ( فيها تمجد فانه النبوة؛ عهد وتاؤيخ الأثار، كب ؤ، عته فليبحث النبؤية 

بدللمن المحتح الخواب ؛ ل وقرحها الشارات تلك تفصيل وانظر ، ٧٦ص السابق الرجع - ١ 
٢٤٨.٢٤٦و٢٣٨و٢٣٧و٢٢٢_٢٢١و٢٠٧.د،.٢و١٩٧و١٥٨رب٥/٦٥

وتحقيقيم تنل. ، الؤيان دار ، القيم لابن ، والمارى اليهود أجؤية ل الحيارى وهداية '  ٢٧٧-٢٧٥و
المحّريحوالحث ، واءا  ١٢و0 ١ ١ وآ  ١٦٦- ١٦٥ص السلفية الطعة دار ، القا حجازتم؛ أحماو د. 
٧١ ١ - ١ و٨٦ واها_يها ١ ٤ و•  ١٣ص؟ الراسي بميى بن نيادة المهدي لدنيخ الصحيح الدين مما أق 

موأل،الللمهتدى اليهود ؤإفحام ر؛نالأبرى، لابن والدولة ال.ين وانثلرإرمماب: ،  ١.١٧٤ وآي 
رحمةللشيخ الحق وإءإهار داور، - -الأحا لعاالمندس المماب ق ومحمل-. الإمحيل، حرف من ونحجيل 

حجازيلأحمد الإسلام يني والبشارة الحادث، دار القاهرة، ملكاوي، محملي محقيق ل٦اني، اض 
.وغيرهاكثير القا، 

.آ_مضىابفياصرالحاهلىصهآأ 



بصاصسداسويإداساساة٣١٦

الحديثأهل قواعد ؤيرى الخليقة، بأكمل الصاقه أمكن ما 
١.٠ الشمال(( إل والأخرى اليم^ن، إل الرواية هده فتدفع الروايات، ق نمل كيف 

أنعلى أثربدل وأساطرها صحيحها الروايات ق ليس ه أنه إر ذلك من يحلص ثم 
منماروي إلا قومه، عن وغاب الّمة، قبل مكة بارح واللام- الصلاة -عليه الض 

خهلرةخؤيلد بتت لخدبجة نجارة ل ومفره حهلرة، الشام إر طالب أبي عمه مع خروجه 
عنمغيبه مدة والإنحيل التوراة ودرس القراءة، تعلم أنه ادعاء لأحد يستقيم فلا أخرى؛ 

أوديانتن،ديانة لدرس تكفى لا معدودة أياما التجارة فر لفان يشعرون؛ لا وقومه مكة 
متاللتجارة السامين حال وما التجارة، يشأن الاشتغال أوقات منها تطرح أن بعد سئما لا 

دعد(الأ'،.

أنهيدعي أن لأحد يصح لا أنه فيثبت الشبهة؛ تلك تفتد التي الأدلة سرد يواصل نم 
لووقعإذ قومه؛ من مرأى على والنصارى اليهود كتب والسلام-تعلم الصلاة -عليه 
البشر.من والتلقي القراءة، بعدم تمنه آيات القرآن ي بجي،ء لم هذا من شيء 

قومهمن بجد لم أونصراني يهودي من تحلم قد وكان الأيات، هده ولوجاءت 
كأنمايديه يبن ون ويجلبه، يؤمنون افه إر أنصارا - ؤيتعلم يقرأ رأوه الذين وعشيرته 

علىرؤو^مالطيرلم.
اليهودكتب تعلم لام-فد والالصلاة -عليه يكون أن يصح لا # أنه ؤيقرر 

بعضتلقى فان قومه؛ من غفلة حن وعلى خلوة، ي بتن بين ومذاهب والنصارى، 
أشخاصبضعة إلا فيها يعرفه لا مدينة ق الغري-ب للرجل ممكن قد خفاء ق الكتب 
•أومرتثن مره اليوم أوي الأسمع، أوق الشهر' ق يلاقونه 
ابنكمحمد القلوب؛ له ومجدب الأنفنار، له تلفت وذومزايا ذوعشيرة، رجل أما 

أنالقبول من فليس — كمكة معدودة وبيوت محدودة، طرق لما يلدة ق يتما عبدالله 
قومهمن أحد يشعربه أن دون أونصراني محهودى فثه بجلي موًُلن على التردد من يتمكن 

•اضصاُا"آالالرجع ١- 
الرجع٢. 
.ص٦٦٢ الجاهلي الشم j نقضمماب انظر ٣- 



٣١٧ر اممقدة إثهات سداسرض القيخ *نهج اث،ني: اساب 
الآهماتيُأمأوعشتره 

إلوقعت قد •* يقال أن المعقول من »ليس أنه فشت عقلي، دليل على يرج ثم 
بمد،العرب لمان إل بجرحا لم لأنهما الإنحيل؛ من وأخرى التوراة، من نسخة يده 
اللغةدرس من إلا يقرؤهما ولا 

حروفهايقرأ كيف وعرف اللمة، تلك واللام- الصلاة -عليه الني ولودرس 
يتلوعليه- اطه صلوات -الني ظل ولما بالأمية، وصنه على القر^أن عرج لما - المجانية 

ؤيومنون•يشهدون والناس ' آياتها 
ممكنهلا يمادقونه أو يعرفونه غيرهم س وطائفة يجاورونه، قرُى أولو له رجلا إن 

أمره،يكتم أن ق ولواجتهد منهم، أحد له يشعر أن دون أولسانا علما يتعلم أن 
٠ميل كل وجوههم ف، محيي 

للقرآنأن نزعم التي الشبه تلك تهلل اش الدامغة الحجج إيراد يواصل وهكدا 
القرآنيكون بأن بأس ررولا بقوله؛ ذلك يختم ثم والنصرانية، اليهودية مصادرمن 

علىحجة الموافقة هده تكون بل ، الأنباء أو الشرائع بعض ق والإيجيل للتوراة موافقا 
علىنزل الذي الوحي بقايا س القصص أو الأحكام هده أن وعلى الدعوة، صدق 
—السلام -عليهما وعيسى موسى 

عنالراجحة العقولا ثرصى لا وسننا أحكاما يشؤع أن الكتاب بصحة يخن؛ وإنما 
قاطعة.أورواية أوعقل، حس من العلمية العلرق تردها بقصة أويأتي، حكمتها، 

نظرق إلا بالحكمة، بجز وجه كل ومن العلمية، العلرق محالفة س بريء والقرآن 
الخليقة((ممبيع الححود الضمائرق راحة وأن الخلاعة، ق السعادة أن رى يس 

الخضرالشخ منهج عن الحديث ينتهي ؤبنهايته المزاعم، هذه إبتنال ملخص فهدا 
بالكتب.وهوالإ؟ان الإعان، منأركان الثالث الركن فيإث؛ات 

الرجع١. 
.٢ الأبق الرجع ٢. 
الابقصاّا"آ•الرجع ٣- 



صسواسومإداتاصةإ  ٣١٨
والقدرالإحر، واليوم الإهانبالوسل، يائبات البمتاردارهأ*نهرم 

بالرسلالإيبمان إشات ي منهجه الأول: ائطلب 
بالرسلالإيبمان مفهوم مدخل: 

جوانببماول فيه والبحث الإيمان، أركان من الرابع هوالركن بالرمل الإممان 
يلي؛ما الخوانب تلك أهم ومن عدة، 

الدنةق النبوة اللغة؛ ؤر النيوة نمشا - ١ اللغة؛ ي والرسالة النبوة تميما أولا؛ 
وشأن؛خطب له الذي الخبر وهوت النبأ من مأخوذة إما فهي، اشتقاقات؛ ثلاثة لما 

الإخبار.بمعنى النبوة فتكون 

الأرت٠اع؛على يدل وكلاهما النبوة أو النباوة، من مأخوذة تكون أن وإما 
والعلو.الرفعة بمعنى فتكون 

بمعنىالنبوة فتكون بمعنى وهو ، الثي( من مأخوذة تكون أن وإما 
سسإرض-موجلا"

_عزايثه إخبارعن النبوة إذ ايياني؛ هذه تثم-لكل الشرعية الجو,ة أن والحقيقة 
الطؤيقوهي والتميم، ١^^ من فيها لما لصاحها؛ رفعة وهي وحل- 

_سثحانه_.الله إر الموصلة 

النبيلأن النبأ؛ من اشتقاقها هو والتبؤأ النبوة بلففل العاني هذه أور فان ذلك ومع 
وبهذاذلك، بمجرد نبوته وتتحقق ' افه عن الناس يّأى وهوكذلك الأة' من مثبآ 

_ءزوحل_؟اش إرمعرفة ٠لريق١ وكونه العلووالارتفلمع، أوصاف له تثبت التحقق 
اممهيقول فمثلا الحبر، على النبأ امحللاق من القرآن ل يتردد ما ذلك ومصداق 

٠ ٤٩الحجر: 4 آنثموزآلومحم أوأئا •؟باؤقا ثنى ؤ وتعال-: -سحانه 

العربوزن ، TAqXM/oفارس لابن اللغة انفلرمعجمئناّس 



٣١٩اثني:صاصسواس>ش1شاتاص،ة

.التحريم؛٣ آ-قبير^ ألعلم ئبأئ ُؤ قال؛ أنه اض. رسول عن حكاية ويقول 
الإخبار.يمض الإناء تذكر كلها الايات عشرات وغيرذلك 

النيمعنى فيكون الإخبار؛ وهو النبأ، من مشتمة النبوة أن لنا يؤكد ذلك ولعل 
وءلأ_.لأا-جئ ض أو افه، امحمن هوت 

)رسل(.واللام والستن الراء سدة: هذه أصل مأ_ضفالرالةفياسة: 
محولمم؛من أخذا التتابع؛ من أو التوجيه، وهو الإرسال، من مأخوذ والرسول 

الناس،يوجه كونه من مأخوذا يكون أن إما -إذا- فالرسول دره؛ تتابع إذا ت اللبن رسل 
علثهلُأ،•يتتابع الوحي كون أومن 

الرسول.للنبي اللغوي المعنى هو فهذا 
بأنالشؤع ق والرسالة النبوة ضبف يمكن المع؛ ق والرسالة الشوة تعؤيف ثانيا؛ 

بخبرفيخبره وجل- -عز الله بمطفيه أن بعد الشخص ق ثحدث صفة هي يقال: 
بتبليغه.ؤيأمره ، ماء ال

التفلرعمابغض بالوحي للشخص الله اصهلفاء بمجرد تتحقق والرسالة فالنبوة 
ماعلى ، يينهمال والنية والرسول، النبي بتن الفرق حول الخلاف من يدور 

التالية.الفقرة ق بيانه سيأتي 
والرسول،النبيإ بتن الفرق تحديد ي للعلماء والرسول؛ النيئ بتن الفرق • ثالثا 
عتن.الراجح الأمر لكن نقد، من يسلم لا كثير كلام منهما كل مى موتحديد 

وإنالرسول، مى ومالنبي، ممى ببن محرقا هناك أن العلم أهل من كثير 
منهما.بكل المراد تحديد ق اختلفوا 

-ه ١ ٤ ٠ ٠ ، ١ ط الؤياض، هلسة، دار الغاما.ى، بن أحمد د. التبوة ختم انفلرعمدة - ١ 
هما'امصإا.ها.

.yM.yATالعرب\/انثلرلمان -٢ 

.١ ١-٦ صْ النوة ختم .ة انظرءقيار- ٣ 



اثسيد،ااهضرم1د1ت سد اضخ •تهج الثاني! الباب ا ! ٣٢٠
رسولا.ؤي كئ وليس نى، رسول فكل الرسالة؛ من أعم النبوة فان وأيضا 
أهليه يندر سابق بشؤع ار؛ة ئبأه من هو • الجي أن أعلم- -والله يفلهر والذي 

والواعظالوصايا أو معينة، قضية ق الأوامر بعض يلغ يؤمر وقد ' الشؤع ذلك 
بضعمنهم أحد يأُت؛ ولم التوراة، ضيعة على كانوا إذ إسرائل؛ ض كأنياء وذلك 
الماشن.الرسل لتعاليم امحدد بمترلة حيتثد منزلته فتكون للتوراة، ناسخ جديد 
سواء، أوامره حالفوا إرمن يتيليغه وأمره بضع الله بعثه فهومن الرسول أما 

بتسحأتى وربما إليهم، بعث لمن أوبالتسبة ه، نفق جديدا الضع هدا كان 
ا.قيله١ من ضيعة أحكام بعض 

لممولمس إلتهم، يوحى محلوقون، بشر هم •' والرسل الأنياء حقيقة رائعا؛ 
شيء.والألوهية الر<وبية خصائص من 

إلوالحاجة والموت، وارض، النوم، من المشمية خصانص وتلحقهم 
وغيرذلك.والشراب، الطعام 
وصفوتهم،حيرالبشر، فهم مقاماتها، أعلى ق له بالعبودية الله وصفهم وقد 

وحلاصتهم.
الجاهدة.ولا اب، يالأكتاتي لا اصهلفاء افه من والرسالة 
ييهم؛عن به يلغون وفيما الرسالة، تحمل j( معصومون والرسل والأيياء 

نح.ماكان إلا ذلك من شيئا ون يتولا إليهم، الله أوحاه مما شيئا يتممون فلا 
الوحي.من شيئا يكتمون فلا التبلخ؛ ق معصومون _كن>لك_ وهم 

العصمة.تتاق فلا البث.ؤرية الحثلية الأعراض أما 

حتموعبدق ، ١ ٥ صى؛ للبغدادي الدين وأصول ، ٢ \ ٢U-T ^٢٠٠٠٠٥ تيمية لأبن اليوات انظر - ١ 
،١ صزه عثمان محمال لعبدارووف والأساع الأبلع ( jroالرسول. ومحة ، ١ صء الموة 

١٠ ٥ - ١ صن٤ الأشقر عمر ئ، والرسالأت والرسل 







٣٢٣ر بءجصسواصهمإيتاّوة 
العبر،من عليه تنهلوي وما القصص، نالك من الستمائة للدروس تعرض كما 

والأسراروالعظات، 
ؤيعثةعايره، لقوم لام العليه -هود بحتة عن حديثه ذلك على الأمثلة ومن 

وبعثة، ١ للعرب، لام- ال-عليه إسماعيل وبعثة ، لثمود الملام- -عليه صالح 
رمديزر إر الملام- -عليه شعبي، 

الشالوصوعات أسرف، من النثوة فدلائل الشوة؛ دلائل بدراسة عنايته ثالثا؛ 
إلاالنبوة يدعي ولا الدعاوى، أعفلم من النبوة دعوى أن ذلك اياب؛ هذا ل يبحث 

محن•محن كلام ذلك 3، ولمى أوأكذبهم، اكام، هوأصدق من 
وتقيمها،وتفصيلها، بذكرها، العلماء أفاض وقد كثيرة، بدلائل تثبت، والمبوة 

بدللن الصحيح كتاب،)الخواب، ق •؛هققع تيمية ابن الإسلام شيخ صغ كما وذللئ، 
ا.ديناديح(ر

حاصة١٦/بممنفات ال؛اي، ذللئ، أفرد من كثير- -وهم متهم إن بل 
عدة،نواح من فدرسها بالغة، عناية المبوة بدلائل الخضر٢عإقه الشخ اعتتى ولقد 

أخرى.تارة وأجمل تارة، فيها القول وفصل 
جملة.بالدلائل يعنى وتارة الدلائل، هذه إحدى بدراسة يعنى تارة بل 

وأننبوة، كل دلائل أوفرمن - محمد. نبوة -خصوصا النبوة دلائل أن محيري 
أوتوعثها، يأن أحد استaلاءة ي ليس وأنه له، ساحل لا بحر ي خوض فيها الكلام 

•١ ' ٧- ص المء؛ث وخام ض رسول، محل - ١ 
١ص السابق الرجع - ٢   ٠.

.١  ١٨٠ ٥ ص يق ٧١الرجمر - ٤ 
.1/آها.مآه الصحتح اطرالخراب - ٥ 
ودلائلالآص-ءاني' اينخ لأم الموة ودلأنل الرازي' زر-كت لأي الموة دلأنل ذلك؛ ذ الكب دس - ٦ 

وءٍرئممر.الدنا، اكوةلأ;نأبي ودلائل اكوةلدٍهقي، ودلائل 
والسانيد.، الصحاح وكتب ألتم. سيرة صمن الدلائل على تكلمت الش الكتب غير هذا 



|داهس«داسوني 1تهجامخ الث1ني! اس ا  ٣٢٤
بيعضهايلم أن 

ؤبشارةانحيد، »القرآن وهي: ، وجوم أرمة إر ترجع نوته. دلائل أن ؤيرى 
عفليم،كل سرة دونه تقف حدا الكمال ل البالغة وسيرته يبعثته، قبله والأنبياء الرمل 

أى.كيرة« وجوه من الرسالة صدق طى العجزان جنس من هي عادات وحوارق 
والحقل.النقل، يحتمد دقيقا تفصيلا الدلائل هده ق يفصل تراه أخرى مواصع وق 

نزل)) أنه ،  ٢٠^٧٤١١وهوالقرآن التبوه، دلائل أعظم على كلامه ذلك ومن 
إليهأرشد ما فهي الخقائق أما باهرة، ومعجزة صادقة، حقائق بحمل النبي. على 

البالغة.والموعظة العادلة، والأحكام الميالة، والاداب الملمة، العقائد من 
الكلم،وفصاحة وسموالقاصد، العاني، حكمة عن ارتفاعه فهي المعجزة وأما 
،١١ بمراحل* اللغاء فطاحل دونها يقف مرنة إل الأسلوب وبراعة النظم، وجودة 

موسىزمن ففي أقوامهم؛ لخال متاسبة ء محي الأنبياء معجزات أن  ١١ت ؤيضيف 
ماوذلك ثعبانا، العصا قلب معجزته فكانت للسحر، الغلبة اللام-كانت -عليه 
عليم.سحار كل عنه يعجز 

إليهيصل لا بما فجاء الهلب، ق المافى كان اللام- -عليه عيسى زمن وق 
الموتى.إحياء وهو؛ ، الأطباء 
أعجزكلبما فجاء البيان، وحن التفاخربالبلاغة كان اكي؛ن. خام زمن وق 

((وهوالقرآنوشاعرمقلق، مصقع، خعليب 
صدقعلى دلألمه ووجوه ومزاياه، القرآن، إعجاز عن حديثه يواصل ثم 

علىمعانيه وورود المغيبات، عن إخباره فيذكر والسلام- الصلاة -علميه الرسول 
ذلك.على أمثلة ؤيدكر الصحيحة، للعلوم محالفتها وعدم المعقولة، الوجوه 

.٥ ٠ صى وخام الثه رسول محمل انظر - ١ 
٥٠ ٠ ص وانظر  ١٩٤ص السابق ارم انظر - ٢ 
.٥ ٠ ص اكي^ن وخام النه رسول محمد انظر - ٣ 
•٥ ' ص السابق الرجع انثلر - ٤ 



I٣٢٥ ^سا|ث1ضاضاٌساسمهمسسة 
/ ١١المحيح الطق قانون على حججه وقيام القرآن، أدلة يذكرقوة كما 

مروقد محيئه، قيل بالني. وهمسل الأنماء بشارات البوة دلائل محئذكرس 
بالكب.الإيمان عن الخديث عند عنها الحديث 

ظرف*من أن؛ فقرر سترنه. وهي النوة، دلائل إحدى عن الحديث يفصل ثم 
بالغةا نفجنبيه ُتي أن على الدلائل أعظم من واللام-وحدها الصلاة -عليه سيرته 

باع،ما العبقري؛ن من ولوباغ ه، ينفالمعالي يْللب الذي الإنسان يلغه لا ما الكمال من 
يلقن.أن ثاء ما الحكمة من ولقن 

وغترعرُية،صة التاييخ، كتب طالع فأقول؛ القمل هدا ل عتها الحديث واوجز 
تستطعلا فانك اليوم، إرهدا الخليقة مبدأ من الرحال عفلماء أحوال الفلرل وأمعن 

ومزاياه،سيرته علينا وتمص ، العفلماء أولئك من رجل اسم على يدك تضع أن 
.٢٢١العفليم، الرسول هدا عن به نحدثك ما أويداني يضاهي حديثا الحليلة وأعماله 

علىجرت ٠ ند أنه فجن ، للني. وقعت الي انحسوسة المعجزات ل يفصل وهكذا 
نتصلثابتة بأسانيد لتا ورؤيت العثة، عهد أدركوا الذين الناس شهدها عادات خوارق يده 
تصلحتى والتقوى العلم أهل من جماعة الصحابة عن ؤيرؤيها الصحابة، من كيرة بأمة 
•وملم ويخارى، حنل، وأحمدبن أنس، بن مالك أمثال؛ أنمة إل 

صربْريق ورد ومعظمها التواتر، ملغ روايته ق يلغ ما المعجزات هذه ومن 
علىحرى ند الايات من التؤع هذا بأن القاطع العلم يفيد أحاديثها ويجمؤع ' الآطد 

—.والسلام الصلاة -عليه يلءه 
مرتبةإل مها واحد كل يرفع الذي الاعتناء بروايتها أوالتابعون الصحابة يعس ولم 
الثؤيةوالسيرة الشؤيمة، وحكمة الكريم، القرآن ل أن لعلمهم للقطع؛ المفيد التواتر 

ندكانت الني الايات من غيرها إل بحتاج فلا الناظر؛ تكفي ودلائل بيتان، آياُتؤ 
.٢٣١آخرون٠ قوم وشهدها وقعت 

•٥ ١ ص السابق الرجع اُغلر ■ ١ 
.٥ v_0 ٦ ص الشي؛ن وخام الله رسول محمد - ٢ 
. ٥٨٠٥٧ص المابق الربع - ٣ 





٣٢٧ر إثبماداممقيدة سوم سدI امخ •لهج ! اياب
علىوحف ، العجزان آيات تأؤيل النحومن هذا ممر ق الكاس؛ن بعض ونحا 
فأنكروا، بملة المحيحة أصوله إل تمت لا باراء الدين ق يكلموا أن آح_رين 

أندون نبي. اليد على جرت عادات من حواري بعض لالمتضمنة الأحاديث 
٠السليم(( المنطق أو^١^!، الحديث، علم بقوامح، ينقدوها 

كلقلب ق ؤيثه يبقي لا بما المعجزات تكر الش الشبه تلك تفنيد ق ثم,؛^٤٠ 
رل الحقيقة عن باحث منمق 

يرقثوننفرلا التفسيريديعها ق آراء العصر هذا ق اروحدت آخر; موضع ق وقال 
آياتفيزول بإطلاق، الكونية العجزان ينكر كمن بلاغة؛ ولا حكمة لقرآن اق 

علىبجرى لا تأؤيلها كان وإن الحائية، الحوادث من بجعلها وجوه على المعجزات 
بلاغتها#أساليب تحتمله ولا اللغة، ق الحروف الألفاظ استعمال 
افه-صلوات بالرسل يزمن ممن أحد عن ينقل لم رر آخر: موضع ق -أيضا- وقال 
الظ-اهره؛سنته بهابعض يغيرالله عادات خوارق هي التي المعجزات إنكار عليهم- 

سبيله.إر داعيا يبعثه من صدق على حجة لتكون 
علىتتوقف الرسالة إن قالوا؛ إذ الرمل؛ بعثة أنكروا ممن طائفة ينكرها ؤإتما 

محال.الحادة وحرق للعادة، خرق والمعجزة العجزة، 

المحيحالنظر لما يقيم فلا طعنا؛ الأدلة أثخنتها قد الحادة خرق استحالة ودعوى 
وزنا،

الما ( JMالتفرقة عدم وآفتها الرشد، سبيل ضلت عقول من وكم را • قال أن إر 
العقليستبعد ما تصور ق فيغلهلون يكون؛ لا بان العقل يقتضي وما عادة، يكون 

وقوعه؟ممكن لا ما قبيل من ويخالونه للعادة، استنادا وقوعه 

ىسص0ا،ا\و؛.؛.الرجع 
.ىبقصهبم؛.آه؛ انظرالرجع .٢ 

.١ وانظرمرغ؛ ، القرآن_UY بلاغان ٠٣
.١  ٤٦ص ص الرجع ئ ٤ 



أشاءارسوةسداسرم القيخ الث1تيا•تهع ال،اب ر  ٣٢٨
قامتسريعة نموص أمام يقف لا بوقوعه العادة ثجر لم لشيء العقل واستعاد 

العاقن.رب من ميل أنها على البيتان الايات 
تغييراإلا لام والالصلاة -عليهم الرسل معجزات من القرآن يقصه ما وليس 

الخالقيقدر عقل بمنعه يقتضي لا المنن وتغييرهده الفلاهرة، الكونية المن لعض 
صنعهاRمن المن هده أن ؤيسلم ، قدرها 

الموة:حتم بعقيدة والقمري : انحمدية باليوة النبوة ختم لعقيدة إثباته رابعا؛ 
٢.المماءأ وحي و١نقهلاع الناس، افه إنثاء انتهاء 

الماءوحي وأن محمد. النبي بتبوة حتمت قد البوات أن اعتقاد ذلك ومعنى 
منوأن المسالمتي، عقيدة صميم من ذلك وأن واللام- الصلاة عليه -بموته انقطع 
.لبيه. مكذب فهوكافربادثه، ذلك حلاف ادعى 

يطول١ذلك وتفصيل والاجملع، والمنة، الكتاب، ذلك على دل وقد 
محمدا.أن ؤيزكد انحمدية، بالبوة البوة حتم عقيدة الخضرليستن الشيح وإن هدا 

ادعاما.من أوصدق ايثوة، ادعى من الإنكارعلى ؤيتكرأشد النبي؛ن، خام 
كالقاديانية،النبوة أصحابها يدعي التي الدعوات مع صايية معارك له إن بل 

والبهائية.واليابية، 

والدليلا) ث بهم الإيمان ووجوب ، بالبيين الإيمان معنى قرر أن بعد يقول:؛و،إ؛مح 
مضلن،بعد للنبوة المدعين بجعل التبيين حام محمدا. أن على القامحلمر 

•R صالن لبم والممدقين 

أنالم ؤيفيرم الخالق يندر :٠ هكذا الصواب ولعل طاعي، خطأ ولعله الأصل، ف، هكدا - ١ 
.ء صنعه من السنن هذه 

ما-بلأءةمآنصا"أل.
.١ صرآ انحمدية بالنبوة النبوة ختم انظرعقيدة - ٣ 

.٥٤r٠،و٢٩.١٩اuبقص؛.انظرالرجع 
ه.ماراكزيلباآ.



٣٢٩ر سابيسواسونياداهاسد|ة 
ررؤإذاللبوة: وختمه محمد. النبي دوام عن له حديث معرض ل ؤيقول 

-تحديت ما العصور الصالح كافلة وشريعته قيما، ودينه باقية، النبي. صدق آية كانت 
أنآأفمحي كان ثا > -تعار-: اش قال الثالنة، الحكمة ش على ^ خمه كان 
•٤ ٠ الأحزاب؛ وحاثمآلج؟سه رنودآش ولخن جادكم نض 

كائن،وتمبيبين«را،.الخالق وقال.:»أرّدتإر 
أنبي« ولا بعدى رسول فلا انقطعت محي والشوة الرسالة إن  ١٠ت ومحال 

اشدمءص.الخوار مبلغ 
ياكاريخ قرأ ومن  ١٠فقول:دعايته، ؤبطلأف اكوة، ادعى من نيف يقرر ثم 
بعدهمن النبوة ادعوا الذين ١لآثحاصل قصمي على فيه وهمر ، الميب أو البمد الزس 
وأبعدهم، أنوالا وأسخفهم ، عقولا الناس أخص وحدهم والسلام- الصلاة -عليه 

منلغيرالنبهاء -حتى ؤيفلهر ، سرائرهم تنكشف ما وسرعان ، مكانا الفضل عن 
بهايتمكه نوادز سوى آثارهم من يبقى ولا دعايتهم، بالخية وتتتهكب ' الناس-زورهم 

خواطرهمعن تروبحا السمار؛ 
والرسالة:النبوة ادعائه ق أحمد غلام القاديانية زعيم على رده معرض ل وقال 

هذهففي الأمة؛ وإح٠اع والسنة بالقرآن غيرمثال والرسالة النبوة أحمد غلام يدعي  ١٠
التبينهوآخر عليه_ الله -صلوات المهلفى أن على حجج الثلاثة الأصول 

ا،لرّالينألْا.
الأدلةؤيورد ، النثوة بادعاء القاديانبة دعاوى يهللان ل السيخجهإأئئ4 سمتؤسل يم 

مسيرها.ل اشر>ن أقوال ؤيورد )حام( كلمة معنى ؤسن ، ذلك على و١لراه^ن 

.( ٥٢٣)لم مأخرجه -١ 
.( ٢٢٧٢))مأا/ما(واكرثى أحمد أخرجه -٢ 
.٥ ٣-• ٠ ص الموة ختم وانفلرعقيدة ، ٦ ؛"-ا ٠ ص الم؛يرن وخام الله رسول محمد - ٣ 
٦٠ ١ ص ؛ jru-JIوخام القه محمدرسول - ٤ 

ه-اكاد؛انيةواوهابمص1ل



صسواس>هماداتام0ة٣٣٠

والقاديانية.والبهائية، البائية، عن الحديث عند لدلك تفصيل منيي وسيأتي 
يكتبأو ، الحاضرات يلقي ما فكيرا ت عموما التيؤية يالسيرة عنايته ٠ ا خام

موضوعاتيطرق بحيث شؤونها؛ من أن حمأي أوق النيؤية، السيرة ق المقالات 
الناسي.بجاة ؤيريهلها ، محميبه أيوايا ؤيلمبسها ، ستى 

نبوته،ودلائل اليثة، مل الهياهرة وسيرته النبي. نشأة على كلامه ذلك ومن 
وآدابه،وخلقه، واللام- الصلاة عليه - بعثته وعموم مر- كما به الأنبياء وبشارات 
العالمإصلاح ق وأثردعوته ؤبه، عبادة ق واللام- الصلاة -عليه واجتهاده 
قالبالغة وحكمته رفقه، وعن ، عزمه ومتانة ، صبر٥ عن بحدت كما 
روالسلام-؛ الصلاة -عليه وشجاعته ، وهدايته وعفلمته ، السياسة 
رأيهوحكمجة ، عقله رجاحة وعن ، أساليبها وحكمة دعوته، عن بحدت كما 
واللام-.الصلاة -عليه 

إرالصحابة هجرة أنر وعن ، ٢ النبؤية؛ المجرة عن كثيرة أحاديث له أن كما 
الإّلأمص.ظهور ق الحبشة 
ا،للأصنام؛ إبادته. وعن ، ، الفللمات؛ من العالم إنقاذه عن بحل.ث كما 

.٢١١اJاطلةرالزاعم على انحمدية البعثة قضاء وعن 

.٧١.1؛-انظرصدرملافرخاتممحصي
.UU.UYص الأبق ٢-الرجع 
.٨٩.٨١rص الأبق ■٣-الرجع 

.١ ا-ا١ ' ٥ ص الأبق الرجع - ٤ 
ه.الرجعالأبقصتااا.هاا.

.١٢٥ا"-الرجعالأبقصامحاا.
.بقص٨V-٧٢٨-١لر^ع١٧

.١ ؛ A->T'T■ص الأبق الرجع - ٨ 
.١  ١٧٠١ ١٦ص ايابق الربع . ٩ 
.١ ا.ااه ٤ ٩ ص الأبق الرجع - ١ • 

الأبق.-الرجع ١١



٣٣١ر السيدة إياه سوااههمهم اهخ عمج i الئاض الباب 
الحث<هدا غضون ق منه وسيمرشيء مر، مما له تطرق مما غيرذللئ، إر 

الشيخله تطرق حدا، واسع باب وذللقا التبوة: مقام عن دفاعه سادسا؛ 
أوجانبالبوة، مقام على تطاول كثيرممن على ورد غماره، وحاض الخضر، 

به.اللائقة منزلته القام ذللئ، إنزال ق الصواب 
خصوصا' الشيخ كتب عرصى عند دلك من شيء عن الخديث مر وقد هذا 

وكتابعبدالرازق، علي على به رد الذي )العظمة( محاب عن الحديث محي 
شلتوت.محمود الشيح على به رد الذي C وشخصيات )المجرة 

النبوةمقام عن والعوادي الشبه، لكثيرمن وصد عفليم، دفاع له كان وكذلك 
وكتابعبدالرازق، لعلي الحكم( وأصول الإسلام ) لكتابي: مصته معرض ؤر 

حجن.لتله الحاهالي( الشعر )ق 



ايشدة uUjIسداسرم القيخ *ئهج ^: ٥١اكاب، ر  ٣٣٢
الأخرباليوم الإيمان إئبات ي منهجه الثاني: الطلب 

الإممان،وسفيسارشصالآخرصاركنالخاسسأرلكن 
تفاصيله،وبمميع ياتيانه، الحازم اكمديق وهوت به، الإيمان معنى يثمل العظيم 
ذلك.بموجب واكل 

اليوم،ذلك أخبار من ورد ما كل فيه ؤندحل الأحر، باليوم الإيمان مفهوم ويشمل 
^يتعلق وما 

وأهوالالساعة، واسراحل الرزخ، أحوال من ك>يرة مسائل الركن هذا ق ويبهمّثا 
القيامة.

أبواببكشرمن مرتبطة وهي فيها، إشكال لا واضحة الركن هذا ائل وأكثرم
يومؤيهم المومنن رؤية مسألة جهة من والصمات الأسماء يثاب ارتباط فلها العقيدة؛ 
بمسألةوارتباطه والأحكام الأسماء موصؤع ق حموصا الإيمان اب ؤيبالقيامة، 
انمصاةوتعن.يب الحنة، ق ا،لؤمنيرن ونحليد النار، ق الكفار نحليد ومسألة الشفاعة، 

الشالعقيدة أبواب سائر ق ائل الممن غيرذلك إر أوالعفوعنهم ' ذنؤيهم حب 
الأحر.باليوم بالإيمان ترتيهل 

أحرى،مباحث الأحرصمن اليوم ي المسائل من عددا بجث الخضركلك والشيخ 
ردودهحلال أومن عموما، الاعتقاد مسائل بعض حول أوحديث كتفيرأيان، 

الخالفن.على 

يلي؛يما الركن ذلك حول وتميراته ' منهجه إجمال ويمكن 
تفيرقولهق يقولظ؛مح ومفهومه: الأخر، باليوم الإيمان معنى بيان أولا؛ 
#الإيمان:  ١٧٧البقرة: لأكزمآلآح-ره ماش أاس ؤوك=كئآمحسم -تعار-•■ 

علميوعقاب وثواب، حساب، من بعده يقع وما بالبعث، اكمديق الأخر: باليوم 
(٢١#بيان بأحلى الشريعة نصوص وصفته الذي الوجه 

اكزيلصآ)م..أسرار 



٣٣٣صس،اسونيإد1تاس|ة

يذكرفيهاكثيرة مواصع ق ذلك و\ن حيث الأخر: باليوم الإيمان ممرات بجانه ثانيا؛ 
الناكر.عن ؤبعده الإنسان، سلوك على الأخر باليوم الإيمان أنر 

والاستكثارالشر، اب اجتنق عفليم أثره الأحر باليوم رروالإيمان قوله؛ ذلك ومن 
قالله تقوى من الغاية به أحرزوا الذي الوجه على تنبيه الممعن وصف ففي الخير؛ من 

.٠١١((المروالعلأنية 

-أيحاووقوعه وحيث  ١٠يةولظا؛مح؛ الأخر: اليوم أنكر من حكم بجان • ثالثا 
التمديقلحل واقع أنه على بصدقه المقهلؤع السمعي الوحي شيق من الأحر- اليوم 

الإيمان.حقيقة ق ُه 

3(يوضع ولا الإيمان، عنه يتقى أن صح الإيمان به يتقوم مما جزءا أنكر ومن 
.حاثمبالومتي^(٠ 

القبائح،يرتآكبوا أن يبالون الأخرلا باليوم الخاحدين أن)) ذلك بعد يوضح ثم 
ذيعقؤية وتتالمم الناس، أعين تراهم أن بجثون حيث إلا الغي 3، أيديهم ويسطوا 

سلهلان«رمأا.

ومما٠ : واليين للروح شامل الأخروي والعذاب النعيم أن إبانه رابعا؛ 
مننميبا ام للأجأن شبهة: بها تحوم لا د.لألة الغراء الشريعة نموص عليه دلت 
أولا' يد لا من يمض يزعم كما الأرواح؛ به عنتص ولا أوالعذاب، النعيم ذلك 

أبوابها.من الحقائق يأتي أن يستطع 
ذلك3 ؤيوردون استحالته' ؤيزعمون ام، الأجبث ينكرون الشركون كان وقد 
. ٧٨يس: ه زميم يزأذبخازئ من ؤ الكؤيم: القرآن كمانالوافيمانمه القه؛ 

محييهائل ؤ -تعار-: وهوقوله وقوعه، استحالة يتقي نفلري بدليل عليهم الله ورد 

مابقص'آ-ا.الرجع .١ 
.٣ ١  r.T■١ ٢ ص الميل أسرار . ٢ 

^٣١٣.اظرالرجعاuضص٢١٣



5J،]l ، هاأنشا أنشاهاآرق 
ثض!ساصسواسمني1داتاسوة

أم ٠٧٩يس:ه غليلم حلق بمًقل وهو مرأ أول 
أيديةعلى قامت الي والنصوص # قال^efإقئع؛ والنار: الختة أبدية إبانه • ا خام

عالمالحنة أبدية ق بجالف ولم النار، أبدية على تدل الش النصوص أكثرمن الخنة 
•بجق 

التعممكدار وأنها النارمتأبي، ق الخلود أن : لام الإيعلماء ب-تي والعروق 
الحديثالقيم ابن وبسط ، ت؛ميةأآ، ابن المسألة هذه عن نحدث وقد ، فتاء يلحقها لا 

.٢٤١ا( الأ'رواحأم( )حادي كتابه ق عنها 
معكصنيعه وذلك والحساب: ، والحناء اليعث، أنكر من على رده سادسا: 

وأنهمبالنار، ولا بالحنة، ولا بالبعث، يؤمنون لا أنهم أثبت حيث البهاسن؛ 
اضرْ،.ببهاء اللقب حسن ميرزا بمجيء القيامة ؤيوم الحناء يوم يمرون 

.•واآآوانظرص ، ٣١٢الرجع -١ 
تيمية،ابن الإسلام لشٍح ذلك ق الأقوال وسان والنار، الختة شاء قال عن على الرد انظر - ٢ 

هاإ\ه_0؟بمام.، ،هدا<داريالنسية السمهري، -مداض محمدبن د. وتحقيق درامحة 
مكبةالدني، صبيح اليد تقديم القيم، ابن للعلامة الأنراح إربلاد الأرواح انظرحادي - ٣ 
.٣٤•ص حدة، ومطعتها، المدني 

. ١٤٨ص السابق الرجع ٤. 
.٨ ص٤ والبهاتية القاديانية - ٥ 



٣٣٥اثضدةاثباه سعد\س)_ح1 القيخ عضج الئانو؛ الباب 

بالقدرالإيبمان إثبات ي منهجه الثالث: الطالب 

هوتقديربالقدر والإيمان الإيمان، أركان من السادس هوالركن بالقدر الإيمان 
معلومة،أوقات ق ستقع أنها _سحاه_ وعالمه القدم، ق للأشياء -تعار- الله 

ماحب على ووقوعها له، ومشيئته لدلك، وكتابته محصوصة، صفات وعلى 
لما.وحلمه محيرها، 

لماروخلقه ومشيئته، وكتابته، ، بالأشياء الله علم أوهو• 
منالأبواب من غيره شأن وشأنه العقيدة، أبواب أعثلم من بالقدر والإيمان 

الخوضوكثرة مسائله، وتشعب تفاصيله، لمحة غيرأن والبيان، الوصوح جهة 
فهمه.صحؤبة يوجب ذلك حوله-كل المثارة الشبهات وضع فيه، 

يتضمنه،القدروما مفهوم منها: كثيرة، ائل مق يبحث القدر اب ؤب
ومشيئةالأسباب، بفعل القدر وعلاقة الؤيانية، والإرادة وأقسامه، ومراتبه، 

ائل.الممن ونحوذلك والتعليل، الحكمة ومسائل واختياره، العبد 
ائلميمرببعض محقيكان الباب؛ هدا ق لسائل تعرض الخضرطس والشيح 

أوردوده.أومقالاته، بحوثه، أثناء ق وذلك القدر، 
•يلي فيما ذلك 3، منهجه إجمال ويمكن 

يكونأن يناق لا يالقا-ر فالإيمان واختياره؛ العيد ومشيئة القدر، إثياته ٠ أولا 
عليها.قدرة له يكون وأن الاختيايية، أفعاله ق مشيئة للعبد 
iنبيلا زبهء إق امخذ شاة محض ؤ : -تعال- كقوله كثيرة، :فأدلته ١^٤ أما 

.المزمل:وا

ا،لرضّنالفرقة عقيدة ؤ المضيئة الدرة شرح الأمية الأسرار وسواطع البهية، الأنوار انفلرلوامع - ١ 
م ١٤٠٥، ٢ ط ، الؤياض ، أسامة مكتبة ، بيروت الإسلامي الكتب ، الممانتي أحمد بن محمد للعلامة 

دار، انحمود صاغ بن عبدالرحمن د. ، فيه الناس ومذاهب ، والمنة الكتاب ضوء والقدرق والقضاء 
الوطن،ءلآأ،ارا؛اه-تماا،ا،ام.



•ف،جاهخسداسرهم|د1تايقيدو i^l^lالبابر  ٣٣٦
ؤيفرقويترك، بهما يفعل وقدرة مشيئه، له أن يعلم إنسان فكل الواقع؛ وأما 

 )j؛u ٢,كالارتعارر بغيرإرادته يقع وما ، كالمشي ، بإرادته يقع ما
ثاءلمن -؛ؤ تمار - لقوله وقدرته، افه بمشيئة واقعتان وقدرته مشيثته، لكي 

داكاهزبامحهسورةصر:خآ.هز
سنةالخرائر علماء أحد وسألني  ١٠يقولجءأيممه؛ ؤيثثته، ذلك، الخضريقرر والشيخ 

ضر-:>زتانقائونبمأننشاأ
قدمعاص من ؤيفعاله الإنسان يشاؤه ما أن على تدل الأية فإن ؛ ٢٩التكؤير؛ ه آتثه 

أفعاله؟عن الإنسان هذاوموولية يتفق فكيف اممه، شاءه 
المشيئةهى الأية ق العبد إر المسندة الشيقة من الراد إن حنذاك: فقلت 
منسواءكان ؤيفعلمه، الحيي يشازه فما الفعل؛ يتبعها الش ت أي للفعل؛ الممتلزمة 

وقوعه.افه يشاء أن إلا يقع لا ءل١عة أو محصية 
العامةالحكمة على قائمة هى الض الكونية المشيئة ت الأية 3، الله مشيئة من ويراد 

العبديشاء فقد الطلقة؛ المشيئة العد إر الندة المشيئة من يراد ولا الكون، قنام ني 
فعله.اممه يشأ لم يفعله ولم العبد شاءه الذي الفعل فذلك فحله؛ عن ويحيل شيئا، 

أهلومذهب شل، وكسبها إرادتها جهة من العاصي فعل على المد ومؤاحذة 
.٢٢١يكن(( لم يشأ لم وئ كان، افه ثاء U أن السنة:

البالأسباب فالأخذ الأسباب: فعل يتاي لا وأنه اكوكل، لفهوم هميرْ • ثانتآ 
بالتوكلبالقدرإلا الإيمان يتم لا بل بالقدر، الإيمان ولا عرافه، التوكل ؛ناي 

ه، ١٤٠٦سالم،ط١، رشاد محمد د. محقيق تيمية، لابن النيؤية، الستة انظرمنهاج - ١ 
العلوم،إحياء دار سكر، محمدشف تحقيق القيم' لابن القرآن أنام ق والتيان ، ١ ١ -٢ ١ ّا/ا٠ 

، T^rvعص لابن والعقيدة ائل وانظررس، ^،١٤٠٩، يرون، 
,١ ٠^١ ١ ٥ ١ه ٤ ١ ١ الأور، الطبعة أسام، مومة عتيمين، والقدرلأبن والقضاء 

.\• T.\rص الإّلأمة الضعة j درس . ٢ 



٣٣٧إ ^^ضاضصس،اسمهمإداهسمة 
الأساب؛فعل ْع افه على 

أنهؤيوكد التوكل، فيقررمعتى ووصوح؛ بجلاء الأم هذا شت الخضرظقه والشيخ 
كمايؤكد فتراه الأسباب؛ بفعل القرون التوكل ثمرات ؤيدكر للبطالة، ناف للعمل، لغ 

الباب.هذا ق كثيرة والتفريط ا-لثلط أثار يرى لأنه المفهوم؛ هذا على 
yi _ لسانق الواكوكل الإسلام(: ى الفاصلة )الدنية بموان: له مقالة ق

يكنفلم منه؛ المعونة واستمداد الممل، حال الخالق إر القلب توجه بهت يراد إنما الدين 
عثلمهاءإقدام ق العفليم الأثر للتوكل كان بل الثة، العمل من والإقلال ابنالة إو داعية 

منلديهم وما اس_ت3لاعتهم أن فلنونهم إر بق يالض الخليلة الأعمال على الرجال 
إدراكها.عن يقصران الحاصرة الأسباب 
يرنفقاولك - حمالة الأسباب وؤلرح العمل، عن اليد بقبض غيرعالمؤ فئة فرته ؤإذا 

آفيلرباط ومن يوة من آنثظنئم ما لهم وأعدوأ ؤ • يمول الذي الدين يقره لا 
آممئثغلن—وئهم لا ذويهم من وءاحربن وعدوطر غدوآش بهء ئرهيوف 

.١:٦٠لأنفال ه ينلنهز 
معكمنهم ظابئه فل-ثمإ الصلوة ؤثإ ثايت ف—يهم 'كث ؤإذا ؤ بيقول؛ 

؛٢،.# ١٠٢;الماء ه ورآي١كلم من مننكويوأ سجئ.وأ قادا ولتاحدوأ 
:١٥٩عمران:أل ه أش ؤ يتعو غرمت قادا ؤ -تعال-: تفسيرقوله 3، ؤيقول 
محيياكون التوكل أن ق ظاهرة والأية به، والثقة عليه، الاعتماد الله: على ))والتوكل 

انيضرالحالخونية' نم لأبن والتعليل والحكمة والقدر القضاء ائل مل العليل اظرشناء - ١ 
العقائدق الزاهرة والحدائق ، الناصرة والرياءس ، ه-'مأه ص• ، القاهرة ، التراث دار مكتة ، عيداش 

ابنأشرف يه واعتنى صححه ، قرطبة مزمة ، العيي عيدالرحمن للشيخ ، الفاخرة اكوعة والفنون 
للشختقسيرالقرآن خلاصة ق التان تيسيراللهليف وانظر ، ١ -٦٢ ١٢كره همدالرمم ن صود 
١i >_Y عنيرة، السعودية، السيئة ايمالكة الأقصى، مكبة ١ه، ٤ ٠ ٩ حدآ، السعدي، عبدالرحمن 

-ه ١ ٤ ٢ ١ ، ٢ ط الوطن، دار الدميجي، عمر بن عبدض د. بالأساب وعلاقته اش، على والتوكل 
.٠ىم،صy٦د^٩\

. ٢١٢٩-رساثلالإصلأحص٨٢ف



صابيس|اسرني|س1تاّوق٣٣٨

وعملعزم فهنالك العمل، على العزم عند بالتوكل أمرت محمد الأسباب؛ تعاؤلي 
التوكل•يقارنهما 

جملة.الأسباب من اليد مض التوكل أن يتوهم من على رد هذا وي 
علىعالة يكونوا بأن يرضون أشخاص الأمة ق وجد أل التوهم؛ أثرهذا ومن 
٢.ل وكرامة(( عزة ق ؤيعيشوا حياتهم، بمطالب ينوموا أن على قادرون وهم الناس، 

أنرربيد ت الإسلام( ق )١•^؛^ الشهيرة محاصرته ق بقوله تأكيدا الممرير هدا ؤينيد 
التوكلمن سراج على مهلؤيا عمله حال قلبه يكون بأن العامل أمرت ^ ٩٣٠١١

ومنابتاليأس جراثيم يتأصل وكرمه الله محيرة على القلب اعتماد محان والتفؤيص؛ 
بهؤيماؤع العميقة، البحار أغوار الساعي به يلج الذي الأمل ًلهر ؤيشد الكل، 

فلواتها((ل الضانية السباع 
ملكوتبيده من على التوكل بأدب الصحيح العزم اقترن ما )) ت أنه ؤيقرركذلك 

١ورمدا(( محاحا العاقبة كانت إلا شيء كل 
ردهق بينه ما ذلك ومن القدر: ل اخارة الإشكالات لعض إيضاحه ثالثا: 

عليقال حيث الحكم( وأصول )الإسلأم كتابه ق عبدالرازق علي؛ على 
بهوتحدث الرأي، هذا ثاع رروكذلك • والشعراء العلماء على زاريا عبدالرازق 

شأنه-_جل افه أن إن، دائما يذهبون فتراهم الأون،؛ القرون منذ والشعراء العلماء 
لالخلافة(( إليه ويّوق الحليفة، يختار الذي هو 

وهما•الؤيانية' الإرادة نوعيي بين مجلْل ترى— —كما عبدالرازق علي فالشيخ 
المشيئة.ترادف الش القديثة: الكونية الإرادة . ١ 

لموالفالبروالفاجر، تقع؛ أن بد ولا شيء مرادها عن يخرج لا الإرادة وهذه 

.١-أسراراكزلص٤٩٣
.محاصراتإّلأبص٦٢-٢ 

الإصلأحص-آأا.م-رسائل 
.م وأصول الإّلأم ٤-ممضمحاب 



 uالقيغ منهج : !^ ٥١ارباU،M ، اسأرهمuLjI  ٣٣٩ر المدة
الاعتبار.بهذا ؤإرادته الرب بمشيئة كلها والعاصي والطاعات والكافر، 

فقدوقوعها، يلزم ولا ورصاه، الرب، محبة وتتضمن ت الدينية الشرعية الإرادة ٢. 
٢.أ تقع لا وقد تقع 

بهاوصك أقوام، بها زك شبهات من سلم الإرادت؛ن هات^jU ، ^jالفرق عرف فمن 
إرنظر ومن بصيرا، كان العينن بهاتن العباد عن الصادرة الأعمال إر نفلر فمن افهام؛ 
أعوررآا.كان أوالعكس القدر دون الشرع 

أثارها؛التي المسألة هذه ق عثدالرازق لعلي نقضه الخضري الشيح له تفطن وهذاما 
الخلافةوأمر شأنه- _حزأ الخالق ( jruأن العلماء يعرف  ١٠رده؛ ق الخضر الشيخ قال حيث 
قبحيث ما كل ق يتحقق بل بالخلافة، بختص لا معنى وذلك والقدر، القضاء صلة 

ومكروْ•محوب من الكون 
وهذاوالرضا، انحبة بمعنى: وهوالإرادة والقدر، القضاء عن زائد آخر مض وهناك 

وهوألبتفصيل، إلا الحلافة بأمر يتعلق ولا خيروصلاح، فيه ما بكل -أيضا-يتعلق 
يقال:أن وصح وصلاحا، خيرا ولايته كانت عائلا، مستقيما الخليفة كان متى يقال؛ 

ورصاه.محبته أي؛ اممه؛ بإرادة وقحت 
يقالأن تحقت واسوفسادا، شرا ولايته كانت ريه أمر عن فاسقا جائرا كان ؤإن 

واظرشفاء، ٧٣، vr/Yj، المويانم/'خا.مماط الاج انفلرمه١. 
وتعلّقتحقيق ، الميم لأبن ، نستمن ؤإياك نعبد إباك منازل بعن اوسالك\|ن ومدارج ، ٥ صؤرماه العليل 

ذويوتنسه t ٢ ٢_٨٦ ٦ ٤ / ١ م، ١ ٤ ١ ٠ ، ١ ط ، الؤياض ، النفاس دار تونيع ، البغدادي باض العتصم 
الردا١ض، العاصمة دار ، سحمان ابن للشيخ ، الوخيمة التدعة الألفاظ ق الوتؤع عن السليمة الألباب 

الوامهليهوثرح ، ٤ ١ ص اللطفان التنبيهات مماب ق الوامطية على باز ابن الشيخ وتعليق ، ٦ ٦-٢ ١ ص 
للنشرالمجرة دار ه،  ١٤١١، ١ ط ، السقاف علوي الشيخ ت أحاديثه وخرج نصه صبط ، للهراس 
١٠ص الثقية الرياءس، ، والتونع  ه، ١٤١١ؤوه، ،الفوران صسالح للشيخ الواسهلية العقيدة وشرح ، ٠

سشراضاض دار ^^كدرلأشقر، جامعة 
لعةعلى والتعليقات ، ١٠٦ص؟ -، ٥١٤١٠، ١ حل ، والتونيع للنشر الفلاح مكتبة ، الكؤيت ، والتونيع 
٤١٢، ط١ ، الصميم دار ، مان ن عيداض للشيخ ^اد 

. ٧٨/٢-انفلرالأستقامةلأأسية



اصاصس،اسمهمإداتاسة:؛!

عنده.محارة ولا لنه، محبؤبة تكن لم إنها ت عليها 
به:هوخيرومأمور بما واحمماصها الشرعية الدسة الإرادة هده حقيقة على نيه وممن 

الأمروالإرادة(.)رسالة ق تيمية ابن الإسلام وشيخ )موافتاته( ق الشاؤليي أبوإسحاق 
الخلافةإليه ؤيوق الخليفة، بجار هوالذي افه أن إر دائما يذهبون العلماء أن فدعوى 

أنقل المؤلف قلم من ّقهلت كلمة إلا هي وما عليها، بحوم ما العلماء أقوال ق نحد لا - 
التفكير!ؤإمعان البحث من حقلها تأخذ 

أفعالتعليل ألة فمأتكرما؛ من على وردء اله، أفعال ق والتعليل الخكمه إثياته رابعا؛ 
والقدر.والشرع والأمر، بالحلق التعلقة التوحيد ائل ماجل من فيها الحكمة ؤإثبات ض، 

بالتفصيل.يمح لا المقام هذا ق والحديث 

قولن:إر ترجع ولكنها شتى، أقوال على فيها الناس اختلف وقل 
-عرافه أن يرى ممن وافقهم ومن الأشاعرة قول وهو الحكمة، نفاة قول أحيهما؛ 

المشيئة،نحص ذلك فعل بل حكمة، أو علة، لغير الشرائع وشؤع المقادير، قدر وحل_ 
الإرادة.وصرف 

ورحمة.حكمة يقضيه ما كل ق ش وأف الحكمة، يثبتون الذين الحمهور قول الثاني؛ 
٠سثس مضمن الحكمة وهذ.ه 

ؤيرصاها.بجها - تعال - إليه تعود حكمة ; أحانمه٠ا 

بها•ؤيلتذون يفرحون، عليهم نعمة فهي عياله، تعودإل حكمة والثاني: 
(٢)والمخلوقاتالمأمورات، ق يكون وهذا 

..قضىبالإّلأموضلايمصآألأآ١
تامحيسي الخهمية تلبيس ؤييان ، ٣ م/ه الفتاوى قبمؤع ، ١ ٥ ء١ ١ ٥ ٠ ص ليغدادي الل-ين أصول اتفلر - ٢ 

درم،  ١٤٢١، ٢ ط قام، بن الرحمن عبي. ابن عد الثيح وتعليق وتكميل يممحيح تنمية، لأبن الكلاب بائعهم 
٠همياض رثي •كتّة ، نحمد بن نصر ابن سعيد حنته i تيمية لابن الأصمهانية العقيدة وشرح t ٢ ٠ .٣ ١ /٧٩ ١ التام 

منتيمية ابن وموقف ، ٢٤٨٠٢٤٢انحمو> يعيدالرحمن والقير والقفا، ، ٢  ٦١٠٠٢طا،أأ؛ام-ا**أمصللآ 
بنمحمد د. ض. أفعال ل وسل الخاتمة ل: ذلك تفصيل واتنلر ،  ١٢■١  ٢٠١ ١١٠ • -ا/ انحمود د.ءدالر،سن الأتاعرة 

دمنهور.، والتونيع للنشر لمة مكتة ، ه ١ ٤ ٠ ٩ ، ١ ط ، الدخلي نئ 



٣٤١ا صسواسرهمإد|تائيدأ 
منعلى ورد وجل- -عز فه الحكمة فأنت السألة؛ لمذه تطرق الخضربج<اك والشيح 

كته.من مواصع ق وذلك ذلك، من شيئا ينكر 
)اقال؛ مول-؛ةلاقث< الحكم( وأصول الإسلام كتاب )نقص كتابه: ق حاء ما ذلك ومن 

ومعاملات،عقائد هن الإسلام به جاء ما كل إن :V ٨ همره ق عبدالرازق علي -يعني الولف 
غير•لا الاأينيه الر والصلحة — —تعال طه حالمى ديتي هواأ—رع فإمما وعقؤيات واداب 

منه—ايكون أن وسيان عليتا، نحفى أم الدينية الصاخ تلك لنا تتضح أن ذلك بعل. وسيأتي 
الرسولIإليه يتفلر ولا إليه، السماوي الشرع ينفلر لا ما زن.لك لا؛ أم مد.نية للبشرمصالحة 

بهجاء ما )إن الفقرة؛ هده ل الزلف يقول ٠ ت الكلام لمدا نقضه الخضرق الشيح يقول 
الأنها بهذا؛ ؤيقمد المدنية( المالح رعاية على ءيرآانم وعقؤبات معاملات من الإسلام 

فكان، الشوهاء يالعقيد.ة تزوج الأوى هوإلا وما سياستها' ق الدولة بها تمسك لأن تصالح 
ا.ر العنيد1 الرأي هدا الهما نمن 

إل:ترجع الإسلام #أحأكام فقال: عبدالرازق علي ذكره ما نقض j  ٠٤٠٣ثم 
وعميان.ومعاملات، عبادات، 

قالكما دنيؤية؛ مماخ نتعها وقل- الدينية، البشر مصالحة منها: فالقصد العبادات، أما 
ننزاتا4غلبمكم الثناء' ئزسل 0 عفازا "كأن إنهُ >انثمحوأ -تعار-: 

.١١.١٠نوح: 

مصلحةعليها وتترب الدنيا، ل الصاخ إقامة منها؛ يراد فإنه والعقؤيات، المعاملات وأما 
الامتثال.قصد بها العمل صحب متى البانية، الدار ق عليها الثواب وهي أخرؤية، 
الشالمصلحة هي تكون أن عن الادنيوية المصلحة ئخرج لا الأحرؤية المصلحة وهذه 

قاليكالصا.د، هذا ق البحث نحيير شتت وإن الوضعية، القوان^ن أصحاب عنها يبحث 
التحرير((ص-

،.ذكره؛ يطول كلام ل ذلك تفصيل ذ أفاض ثم 

الإّلأموأصرلالخكمصهإآ-ه؛آكاب ممض .١ 
١.٦tJمعJ.^٦^قصi .

.'\.اارجعى;قصا،؛أ 
•ابقص؟؛أآ؛-ما'لرجعال



٣٤٢  I راثضأصاصساسمهماداتسة
أحلكمأن على خناصرهم عقدوا العلم أهل أن # مبيتا الفقرة هذه نقص ختم ثم 
تقصدهاالض الصاخ وأن ، الحياة تلك وق الحياة هده ق العباد ءصالح معللة 

؛•٠ والمال، ، والنسب ، والعرض ، والعقل ، والدين ، النفس حفظ إر تر-بمر ماؤية ال
العلمأهل حاض الدنيا ق العباد مماخ على الشريعة أحكام ٠^١٠ نفلرا وأنه 

الحكمليبينوا المفاسد؛ وب^ن بينها الموازنة وعقدوا ، ١كالح هده عن لبحث اق 
((التعارحس عند متهما الراجح 

ذكره.ما لتتأييد عبداللام بن الدين وعر ، للمثاطي كلاما أورد ثم 
إلحاقوهو ، الأحكام ق القياس باب انفتح يالماخ التعليل جهة ءمن أنه قرر ثم 

حالق القضاء قاسوا كما ، العلة ق اشمكا حيث علميها؛ المنصوص بتظاُرها الأحكام 
القاصييقضي »لأ ؛ قوله. ق عليه المنصوص الغضب حال ق القضاء على المرض 

الفكر،قلق وص المرض، حال ي متحققة القضاء من المتع علة لأن ر K وهوغضبان 
واصهلرايه((ل؛؛.

حيثالإسلامية( ؤ؛ )المح عن له حديث معرض ق هدا س ميب كلام وله 
العباد،مصاخ فيها مراعى -تعار- افه أحكام إن ث يقولون العلم أهل من انحقفن أن قرر 

وقت،ق ية منالفعل يكون فقد الأوقات؛ باختلاف نحتلفث الصاخ وأن بهم، واللهلف 
حيثالكفار؛ س للعثرة السلم؛ن س الواحد وقوف كوجوب آخر، وقت ق ومصلحة 

بكثرتهمعته استغني حيث الوجوب؛ هذا ورير المسلمان، قلة اقتضته 
ينفيهما.الذي الرأي ذلك ؤيتقض الثراثع، تضيع ق والتعلمتل الحكمة وهكذاشت 

والابتلاءيه.المرض، خلق من الحكمة بيان ي عظيما كلاما إن ثم 

.انقلرالربع -١ 
. ٢٥ص؛ السابق ٢-الرجع 

اللخثل.j باختلاف ( ١٧١٧)لم وم( ٦٧٣٩)يتاري أخرجه - ٣ 
.وأهووالحكم أ_مضىابالإّلأم 

.١ ٠ ١_ه ٠ ٤ ص ومكان زمان لكل صالحة الإسلامية الضعة - ٥ 



٣٤٣ا الضدة إيات سوي ا سس امخ منهج اثاني! الباب 
المميركي حديثة آراء اللام-ونقص -عليه أيوب )قمة بجثه ق وذلك 
أيوبافه ني مرض وخصوصا المرض، من الحكمة وجوه بعض بجان ق أقواله ومن 

الرضذلك من يعافيه ثم عيرمض، بمرض رسله بعض يثتلي افه إن را ت فوله السلام- -عليه 
للرسلتعرحس قد الشديدة الأمراءس أن ؤيتبيتوا ، للناس صبره فصلح ثيْلهر الشديد؛ 
١قربا0 ض من يزدادون بل بونهم، ق ذلك يخدش ولا اللام- -عيهم 

قالميتة الئوون من لستا الخميل بالصبر وملاقاته الشديد، المرض قمة ا؛ وقوله؛ 
فيهاالله يعقل الض الشؤون من هي يل العنين، الكتاب جاب ق ولا شم، رسول جانب 

ليتفاوت وأنه الصبرفضيلة، أن الحلي فمن كتابه؛ ؤ، بها ؤيدكرهم عباده، من الممشن 
أجلهامن بجتمل الش الغاية وبحب نزوليا، مده وطول المصيبة، شده بجب الفصل 

ولمنمال، فقد صرعلى من منية فوف منية عليه بمر ولد فقئ على صر للمن المكروه؛ 
ليلةله يأرق مرض على صبر من على فضل؛ كيرة ليالي المنام معه يطش مرض على صر 

صرمن على فضل؛ الإصلاح إل الدعوه ييل ؤ، يناله نصب على صر ولن للت؛ن، أو 
٠الحياة هده متلع ابتغاء ق يلقاه نصت، على 

فمنالفضائل؛ أمحنى من عليه والصبر ، المصائب، أشد من المص افالرض وقوله؛ 
المصانتج.من النؤع هدا التذكتربالصرعلى يهمل لا أن القرآن حكمة 
القلوبعدها تتزلزل قد مصيبة على تذكيربالصبر إلا اللام- -عليه أيوب قصة وما 
.٠٣١أدباI شكواها ق ترعى فلا الألمة، تشكومنها وقد جزعا، 

وققلقا، المضمع وق أرقا، الع\ن وق ألما، الخم ق يبعث، الشد.يل فالرض ٠ وقوله؛ 
أوجاعه.من لنحلص العاجل؛ الموت صاحبه يتمنى قد بجلأء وناهيلن، غما، النفس 
ورباطةبكينة لاقاه من بجال التذكين ؤيعد المرض، بجلأء يستخف أن لأحد يبكب فما 
.٠٤١٠والحلالالعفلمة ذي أومقام أوالقرآن، الرسول، بمقام يلتق لا جأش 

ّ ٢٢القرآن ١-بلاغة 
٠ ٢٢٥-٢-بلأغةالقر٢نص٤٢٢

•اضصْأأ ّآ-الرجعال
اأ_الر.آعصص0آأ





٢٤٥إ صسداسونيإد|تائيإوو 

دا1ثدةاصهت سداس|ونيإشاواالسائل القيخ *تهج امماله؛ اصل 

تماحث وثلاثة تمهيد، وفيه 

الإيمانباب ق منهجه الأول: البحث 
العبادةباب ق مصادره الثاني: البحث 

والإمامةالصحابة بابي ق منهجه الثالث: البحث 





٣٤٧ر ^ساثضاصصساسمهماداتسمة 

سئلاصلةةبممد،ة

قداخل ؤبعضها كثيرة، - الستة الأركان غير من بالعقيدة العالقة ائل الم
الإيمان.بأصول ومرتط بعض، 

كتبه.كثيرمن ق مبثوث المسائل، تلك ق الخضركلام وللشيخ 
باحمال،بعضها ؤيثحث بتفصيل، بعضها يبحث قد إذ متفاوت؛ فيها وبحثه 

عابرا•مرورأ ممربه قد ويعصها 
بحثها.ي ومهجه لما، تهلرق الش المباحث ذكرلأهم الطالب من يلي وقتما 



الشلة uUjIسداسري امخ اثذي!4أءج ااب1ب ر  ٣٤٨

اتجهاساضهشبمبالإهان

وثمراته،وحقيقته، الأيمان، مفهوم ل يحث الذي اياب ذلك مهنا بالإيمان والهمود 
الإيمان.ق والأسثناء ونقصانه، الإيمان نيادة ومسألة الإسلام، وب؛ن بجنه والعلاقة 

يندرجوما والكبار، والصغار، والتكفير، الكفر، ائل مق -كذلك- ؤيبحث 
الدين،أسماء ومسألة التكفير، ومواغ الحجة، قيام كمسألة المسائل تلك نحت 

منذلك إر وما والأحكام، الأسماء بمسألة يمي ما أو ، علميها المترية والأحكام 
الإيمان.مسمى: تحت وتدخل ، العقائل. كتب ق بحث الش المائل 

ذللن،إجمال ويمكن الباب، هذا 3، ائل الممن لخملمة الخضر الشيح تطرق ولقد 
فماض؛
إذاهومعلوم- -كما والإيمان فالإسلام والأيمان؛ الإسلام للفرق تطرقه أولا؛ 

فانواحد سياق ل بالأخر أحدهما اقترن إذا يمعنى اجتمعا؛ افترقا ؤإذا افترقا، اجتمعا 
والذيالخوارج، وعمل اللسان، هوقول الذي الظاهر، بالاستسلام يقمر الإسلام 

الإيمان.، وصءيفالإيمان، كامل المؤمن بمدرمن 

إلايصدر ولا وعمله، القلب، هوإقرار الذي الماطن بالاستسلام الإيمان ؤيفر 
حقا.المزمن من 

،.يْلولل فيها والكلام المسألة، هذه فهذاهوخلاصة 
وله ومحن ؤ : -تحار- افه لقول تفسيره عند فيقول هذا، يقرر الخضرجغنلقه والشيخ 

تحقيقللألكائي، والخم1ءة المنة أهل اعقاد أصول وفرح ■ماواورا،/خ"آآ، لأبن التمهيد انفلر ١- 
تيميةلابن ألفتاوى ومحمؤع ،  AVY؛/دارطيبة،الغامدى، حمدان بن سعد بن أحمد د. 

الكافيةوتوضيح ، *؛_AU؛ حجر لابن الباري يقع ، ٣٩٨كبر ابن وقتر ،  ٤٧٢٨و ٨٠٣/٧
السعيهوالفتاوى ، ،  ١٣٦٨ألقاهرة، السلفية، ا>لطبعة السعدى، عبدالرحمن للشيخ الشافية 
١الرياحس، السعيدية، الناشر الكيلأني، مهلبعة السعدي، عبدالرحمن للشيخ 





اسرني1د1تاسدأ^:صاصسا:؛!

-عزوجل-باش لكفر 
بعضوأن وصغائر، الكفرمنهاكبائر، مربة بلغ لا التي المعاصي؛ أن -أيضا- ؤيقرر 

٠.بهال يعصى لن إجلالا الصغائر؛ يذكر فلم تأدب؛ العلماء 
ا.صغائرأ ومنها كائر، منها العاصي، أن على، متمقون فهم ؤإلأ 

أنعلؤ، متهما المأخوذة والقواعد والسنة، الكتاب من الأدلة ذلك بعد يذكر ثم 
٢.كبائروصغائرُ إن، م تنقالذنوب 

كانتما الكبائر من والسنة الكتاب ؤ، ذكر بما ألخقوا العلماء أن ذلك بحد ؤيقرر 
تكونما بالصغائر وألحقوا عليها، المنموصؤ، الكبائر كمنية عفليمة، يته من
قليلة.يته من

المفسدةمقدار يعرف هوالن.ى لأنه الشريعة؛ j، الجتهد إن، يرجع ذلك تقدير وأن 
والصغيرة.الكبيرة على، للحكم مقياسا الشارع جعلها الي، 

فيلم،الشهادة؛ ؤ، قادح الصغيرة على الإصرار أن من العلماء قرره ما وذكربعص 
الندمولا منها، التؤبة يظهر ولا ' الصغيرة تتكرر بأن ذلك فسروا وأنهم بالكبيرة، 

٠،٤١عليها

الذنوب٠ قالوا: بأنهم وكبائر صغائر إن، الذنوب موا ينلم الذ.يز، تعلل، القيم؛®ك ابن، يذكر - ١
أمره،عمي من فالننلرإل كاتر؛ - أمره ومحالفة ومعصيته، -سبحانه- ض خم، الجرأة إر ية بالنكلها 

الكاقالخواب انظر • ٠ الندة هذه ؤ، متؤية وص ، كبائر كلها الذنوب تكون أن يوجب محارمه وانتهك 
.٣ ٠ ص؟ كم لابن الثاف، الدواء عن ل اش 

أشدكان نما العدل؛ أعدل ومحوحتد الثللم، أظلم !فالشرك ذلك: \ضه.قرر'ا ابن يقول - ٢ 
لم-ذاأشدموافقة وماكان منافاتهاله، وتفاوتهانردرجاتهابحب لهذااالقصودفهوأكبرالكبائر، منافاة 

واعتبرتفامحيلهالتأمل، حؤر الأمل هذا فتأمل الهناعات؛ وأفرض الواجبات، لهوأوجب ا،لقمود 
وتفاوتعليهم، وحرمه عباده، عش فرصه فما العاين وأعلم الخاكمض، أحكم حكعة به تعرف 
٠الكاؤ،صأل'ا الجواب والعاصي!.انفلر الخناعات مراتب 
.٦ ص• الإسلامية الشؤيعن )، انفنردرزت - ٣ 

ءىبو،ص'ا"؛.اننلرالرجع 



٣٥١ر السيدة  u^lسداسر|في القيخ •تهج ؛ ^ ٥١
أهلذهب )) فيقول؛ الكثيرة، مرتكب ق الستة أهل مذهب يقرر ذلك بعد ثم 
المشركون.بجلد اكاركما ق يخلد ولا شديدا، عاوابا يعاوب الكسرة فاعل أن إل الستة 

يؤذما ويقفز يهء يفزلئ أن يعفن لا ألئة إل ؤ ت _تعار_ قوله إليه ذهبوا ما ويؤيد 
،.١١ؤمة النساء:د'لكِمداأ4 

؛فيقول الكيرة مرتكب حكم ق والعتزلهء الخوارج -من الوعيدية مذهب بمرر ثم 
الكسرةمرتكب أن إل وجهه- الله -كرم علي على خرجوا الدي وهم الخوارج، »وذهب 

العياب.ق يخلد وأنه والكافرين، المؤمتتي ( jruبمنزلة أنه يرون والمعتتزلة التار، ق خالد 
جهنمذجرآؤ0و مثعنت١ مؤمنا يمثل وس ؤ • -تعال بقوله الفريقان استدل وقد 

.٢٢١! ٩٣الماء: فيفاه خلال 

هن.هل المنة أهل يرى #ولا فيقول؛ واكزلة، الخوارج إليه ذهب ما خطأ يقرر ثم 
منالإقامة طول : بالخلود اراد أوأن مؤمنا، -وهوكافر- فل من يها القمود لأن دليلا؛ 

،.٣١٠٠عيرابيد 
ارتكيتإذا معاصي بالكفر ارؤيلحق فيقول: بالكفر، تلحق معاصي ذلك يعد ؤيدكر 

وعنهمرواتها، فهم كلها؛ إبْلال يقتتنيي لأنه الصحابة؛ كتكفير كفرا، كانت 
؛٤١أخذت«

الأجانبيطلع مجن كفر ق يخالف ١لثريعة بقواعد عالما أظن ٠ولا -أيضا-؛ ؤيقول 
1أوطانهم على ؤينتولوا أمرهم، على ليغلبوهم الملمن؛ عورات على 

خالفؤإنما الث.ريعة، ساكنان تحت الدخول منه عرف من عاصيا يعد لا أنه ؤيقرر 
.(٦)صلألةفتتلك ؛ ١^٣٠٤به يقول لا رأيا فابتنيع بدليل؛ الخمهور 

•ا"-ا٦ * ص ىس رجع - ١
.أ.م-بمعىضصلأ 

.٦ ١ ص الإسلامية ق ودراسات i ٦ ص١ إسلامية محاصرات انظر - ٣ 
.٦ ص١ الإسلامية ا3ثريعة ي يرأسان - ٤ 

•٦ ١ ص ايابق آلرجع - ٠ 
ا--اظراار.؛عى1سبن



الضدة uLiJlسأداسوهم اهخ ،تهج ^: ٥١اكاب ٣٥٢

بمسألة_أيضا_ ئعرف المائل وهذه الدين: أسماء ماثل لعض تعرصه ثالثا: 
والأحكام.الأسماء 

ونحوها.وفاسق، وكافر، ومسلم، موْن، ٠ مثل الدين أسماء ٠ ههتا يالأسماء واراد 
٠،١والآحرةأالدنيا ل أصحابها أحكام بالأحكام: واراد 

تلكلبعض ذكر والكبار الصغائر عن الحديث عند الماضية الفقرة ق مر وقد 
أصحابها.وحكم ، الأسماء 
يلي:ما والأحكام الأسماء من المسألة تلك ق له تعرض ومما 

،والإحماء الستر أصله وأن اللغة، ق الكفر معنى قرر أن  Jijuالكافر: . ١ 
ورسله،وكتبه، بافه، الإيمان عدم ق استعمله ١لثارع وأن انممة، جحود ق ساع ثم 

بالضرورة.الدين من ؤيصيرسلوأ صربحا، نصا الرسول به يجيء وما الأحر، واليوم 
لأنهكافرا؛ إليه: الدعوة يعد يه الإيمان يجب يما يؤمن لم من اروسمي : ذلك يعل. قال 

،.عليه((أ إليهكالمغهلى الإذعان وعدم الحق، ذلك يجحوده صار 
-تعار-:تفسيرقوله ق -أيضا- فيه وقال الماضية، الفقرة ق بيته فقد الكافر حكم أما 

يإغراقهم على الخزاء من سحقونه لما بيان ))هدا : ٧ البقرة: >لهلمعدابعظيلم4ُ 
للمعاصيا(واّتحبابهم الكفر، 
ؤينلهرونقلوُهم، ق الكفر بطنون الذين »وهم الناشز: عن قالظللإمح النافق: ٢. 
يأفواههم«ل؛،ؤالإيمان 

أليمغواُث، ؤ -: -تعارتفسيرقوله ق فقال ومصيرهم، الناشز، حكم ؤيين 
-أيضا-الكفر على جزاء العذاب هذا أن ؤيقهم ٠١: ١٠البقرة:ه بمكذبوف 'كائوأ يما 
الكلام.سياق من 

١١٩-١ ٩ ٠ ص هراس خليل محمد ئ. للشيخ آلواسهلية، العقياوة انثلرشرح - ١ 

.اسصأآآ ■؛-الرجع 
.اضص٤٥٢.الرجعاا



٣٥٣إ ص!صاصسواضهمإشاتاسة 
ورهمؤ الجاهمين؛ الكامين قصة ق -تعار- قوله عليه دل الكفر جزاء إن • يقال أو 

،العياب ذلك به استحقوا الذي الكفر ل يشاركوبي؛ النافقون إذ ه؛ عظيم غياب 
'انجاهمين اللكمين عن به امتازوا ما جزاء على لتدل جاءت الأية وهذه ، فته اوونهم ؤي

وعذابكفرهم، على عظيم عذاب عذايان: فالالساففتي الإيمان، دعوى ل الكذب وهو 
واالو٠ن^ن.لله خداعا الأخرى؛ بعد الرة يرتكبونه الذي كذبهم على أليم 

ؤ"كأيوأ• صيغة حعن بعد حينا يتجرد كان كذبهم أن على الأية من والدليل 
بمكدبوذه•

يدعوإليه#فيما الرسول يكذبون أي؛ التكذيب؛ من ه تيكذبول ؤ وقرئ؛ 

رروالمتقونت ه لذيؤبئ هدى ءؤ ت _تعار_ تفسيرقوله ق مول-ظاشه التقي؛ ٣• 
الشرك،اجتناب أدناها درجات، والتقوى بالتقوى، متصف أي متق؛ جمع 

،.٢١الأستهياعة(( حب به افه أمر يما والقيام عنه، الله نهى ما اجتناب وأعلاها: 
الروحسي، والفوز المث، يوم فنع من والسلامة الأجرة ي حكمهم ومحن 

الخلودام،.دار ق والبدن 
^أزكاأاش'لأخنومحلم

منمأخوذ وصفت والوئ ولي، جمع #والأولياء :  ٦٢يوص؛ ه بحريون فم ولا 
وهوالقرب•الوز، 

هوالقربو روحانيا، قؤيا اممه من ميب لأنه الصادق؛ الومن على وامحللاقه 
،.I٤١ الأعمال واستقامة النية، وخلوص القاوسا، بعلهارة ينال الذي 

مكارمتلحقهم #فلا المكارة؛ من وسلامة نحاة ق يكونون الله أولياء أن محن ثم 

.٢٨٢٧ص السابق ؛-الرم 
.آ.الرحعالاضصا■؛ 

٢٢.؛ ٠ ص الأبق انفلرالرجع . ٣ 
.•؛ U_»_y؛.الرجع



اس■،إشات اسرش _■ هخ اص إ ٣٥٤

هوخيرمتها.ما يعقبها مكاره الدنيا 3، تلحقهم وقد باطلاق، الارة 
إريتفلر أن صح - منه أكبر خير المكروه ذلك يعقب أن إلا مكروه يناله لا ومن 

١الاستصغار(( بح؛ن يصيبه الذي المكروه ذلك 
ماالدنيا ق يدركهم فلا حال؛ كل ق الل4 رعاية نحت هم افه أولياء أن ؤيقرر 

عليهم.الخوف يوجب 
وماالمصائب، من الدنيا هده ق الله أولياء يصيب قل نميرما ذلك بعد يواصل ثم 
ا.وتحوذلك؛ والمرور، والبشرى، الحميدة، الاثار من يعقبها 

هآلفسقين إلا دهث يضل وما ؤ -تحار-؛ تفسيرقوله ق قاوظقيه الفاسق: . ٥ 
الخروج،اللمنة؛ أصل وهوق الفسق، من فاسق؛ جمع الفاسقون؛ )ر ؛  ٢٦البقرة؛
منه.خرجت أي؛ قشرها؛ من الرطبة فسقت يقال؛ 

وهوالكفر،الإيمان، حدود من الخروج فيشمل الله، طاعة عن الخروج ت وشرعا 
بارتكاببعد من العرف ي اختص ولكنه والصغار، الكبار من الكفر مادون ثم 

بهيافهو الطاعة، عن الخروج يمعنى الحاهلية كلام ي الفسق يسمع ولم المجيرة، 
.٢٣١الإسلامية((الألفاظ من الض 

العقؤية،بها تندفع الش الأسباب وهي الوعيد؛ إنفاذ مجواغ لعض تعرصه • رائعا 
غيربالعياب، متوعد وصاحبها النار، ليحول موجبة فالذنوب الاJنوب؛ موجب ؤيزول 

الذنوب.موجب ؤيزول الوعيد، بسببها ؤينتفي العقؤية، بها تتدفر أسابا هتالئ. أن 
لأنمستحقه؛ على العذاب إيناع مواغ أي ، الوعيد إنفاذ موانع نمى الأسباب وهذه 

بالشر.يكون إنما الوعيد 
والسنة.الكتاب بالاستقراءمن عرفت عثرة الأساب وهذه 

. ٤٠٨ص المابق ا،لربع - ١ 
١٤  Y.i ٠٨ص □بق ٢-الرجع 

 T٥ ْ_0 ٤ ص السابق لربع ا.



٣٥٥ر السيدأ إياه امخ«صدائهضرهم  gfUاثاتي! الباب  ٠٢٥٠ اسيو، إسس اسرم  lUMاسع •ا،ءج اساي! اساب ا

عقؤيةأن على والستة الكتاب نموص دلت #وقد : :؛ةئإ؛مح تيمية ابن الإسلام شيح قال 
ب\نعاليه متفق وهدا التؤبة، ٠ أحدها ت أسباب عثرة يتحو العيد عن تزول الدنوب 

((الملبن 

بالفصل.الوانع ذكرباقي j ه ثئ ثم 
تأساب بعشرة عنه تندير عقؤيتها فان سيئة فعل إذا *والمؤس آآخر• موصع ق وقال 

له.ذنب لا كمن الذنب من النائب فان عليه؛ اله فيتوب يتوب أن - ١ 
له.افه فيغفر ٢-أويستغفر، 

السيئات.يدهى الحنان فان تمحوها؛ حسناُتؤ أويعمل ٣- 
وميتا.حيا له ؤيستغفرون المؤمنون، إخوانه أويدعوله - ٤ 

به.ض ينقعه ما أعمالمم تواب من له أويهدون ٥- 
.محمد نبيه فيه يشع أو — ٦ 
تكفرعته.بمصائب ١كنيا ق تعار- - الله أومحتلته - ٧ 

عنه.فيكفربها عقة، بالم البرزخ ق أويتليه ٨- 
يكفرعته.بما أهوالها من القيامة عرصات ق يتليه أو ٩— 

الراحم؛ن.أرحم أويرحمه - ١ ٠ 
رسولعته يرؤيه فيما -تعار- قال كما ه، نفإلا يلؤمن فلا العشرة هذء أحْلأته فمن 

خيراوحد فمن لياها؛ أوفيكم ثم لكم، أحميها أعمالكم ص إنما همادى ايا . الله 
٢٣١٢٢.'نمهI إلا فلايلؤمن وجدغيرذلك ومن الله، فليحمد 
يتؤبةإما عذابها عنهم يقهل. العباد بها محتلي التي الذنوب فان را الاستنامة؛ j( وقال 

المالم؛نبدعاء ؤإما السيئات، يذهى ماحية بجنات ؤإما باستغفار، ؤإما نلها، ما تجب 
ؤإماالقيامة، يوم فيه وغيره الض. بقناعي يإما الر، من له يفعلونه أومما ' وشفاعتهم 

.٠٢٤١ الصائب من يصيبه بما خطاياه عته يكفرالله أن 

.iAUZUالفتاوى >-محموع 
(.٢٥٧٧)الم آ_روا>،م

•ا/ه؛أ"ا'-ءموعالخاوي 



^؛ساص«ساسرنيإشاتاس،ءر  ٣٥٦
يلي;ما منها له تطرق ما وأعظم الواغ، الخضرلأكثرهدي الشيخ تطرق وقد 

أماوالكافر، الذنوب موجب به يزول الذي الوحيد ا»لاذع وهي الميآ٠ • ١ 
با،لؤمن.فخاصة اجلوانع باقي 

اشلقول تفسيره ي جاء ما ذلك ق ما وأجلى التؤية' لمالة تعرض الحضر والشيخ 
.١٢٨:القرة ه علتنا وب مناسكنا ؤأرئا ؤ ت -تعار- 

الدممعناها: فيكون ض، إل فلأن تاب فيقال: البد، إر تند التؤبة أن هناك فقرر 
إنالظالم ورد إليه، العود عدم على والعزم عنه، والإقلاع الذنب، من لابس ما على 

يستطع.لم إن ردها أونية استطاع، 
معناها:فيكون فلأن، على الله تاب فيقال؛ ادله، إر ند تاكؤبة أن -أيضا- وقرر 

،.وفقنا : ه غلتنا ب ؤ فمعنى منه؛ أوقبولما التؤية، إر توفيقه 
التؤبةإر يل.لك ؤيثير صغائر، أو كبائر المعاصي: من تكون التؤبة أن أتبت كما 

الواحة.

قحطأ إليه ينئي تقصير من أو أور، هو ما ترك من -كذلك- تكون أنها وأنت 
١التحية١ التؤية إل ؤيثيربذلك الاجتهاد، 
والمرسلونالأنبياء يسأل التي التؤبة تحمل الوجهيرا هدين أحد على أنه ؤيرى 
ئولمارص•

إنباتق منهجه على الكلام عند ذلك عن الحديث مر وقد المكفرة: المصاب ٢. 
المرض.حلق حكمة عن حديثه عند وذلك القدر، مسائل 

الوعيد.إنفاذ مواغ من مر- كما وهي الشناعأ٠ ٣• 

ا-انثلرسماضلصْآأ•
التيهي التحية: والتؤية الواجبات، أوترك الحرمات فعل من تكون ام هي الواجبة: التؤية ٢- 
سالم،رثاد محمد دّ تيمية لابن الرسائل جامع انقلر التحيات. أوترك المكروهات فعل من تكون 
.YYU>/، ٥١٤٠٥، اكنى،طامطبعة 

٣٠٢٣٠_انقزالمرجعاuُقص



٢٥٧ر ضاصسااسرهم|داتاّ،ة 
ينصرونالكائر، لأهل وغتره الني. شناعة ينكرون والمعتزلة والخوارج 

قالوعيد بدأ ساق للمساق الشفاعة إثبات لأن المؤبن؛ من التائبتن على الشفاعة 
منله الشفاعة يرون ولا استحقه، لمن الوعيد إنفاذ وجوب برون فهم ميمهم؛ 
•غترء ُن ولا البي. 

إناتها.علوق الثفاعي نفي ق غلومولاي ؤيقابل 
نحوهم،نحا ومن ، الصوفية وغلاة والروافعس، والمشركعن، كغلوالنصارى ودلك 

أنفيرون الدنيا، ق كشفامحهم الاخرة ق اش عند شفاعة يعفلمونهم جعلوالن فهؤلاء 
مستقلة.شفاعة القيامة يوم اش عند لمم ينفعون المعفلمين هؤلاء 

٠شفاعة يثيتواكل ولم شفاعة، يتقواكل فلم الباب، هذا فتومحهلواق الستة أهل أما 
الدليل.نفاه ما منها ونفوا والستة الكتاب من الدليل علميه دل ما الثناعق من أنتوا بل 

تكونالتي وهي - وجل عز - الله من تطلب الني هي، عندهم المثبتة فالشفامة 
له.المتفؤع عن ورصاه للشافع، الله إذن بعد للموحدين 

ورصاه.إذنه بعد إلا تكون ولا الله، غير من تهللب فلا 

الكبائر.لأهل الشفاعة ذلك ق بما بأنواعها، السنة أهل يثبتها الشفاعة فهذه 
غيرمن تهلاولأ_، اش وهي، الشؤع، نفاها المح، قمح، السنة أهل عند المتقية الثفاعق أما 

الشفاءةأا،لأتتوافرفيهاشروؤل ولم استقلالا، افه 
أثبتهاالش الثفاعق ؤيثست، النصوص، نفتها التي الثفاعق يفي الخضرظك والشيح 
الثفاعة.ذلكا_ خلال -من ؤيعرفا النصوص، 

: ٤٨البقرة: ه قفعه منها يمل ولا ؤ -تعار-؛ تفميرقوله ؤ، يئولظإمح 
وهيi نمى غن ؤ قوله؛ ف، i نمى ؤ ءل5، يعود ه بنها ؤ قوله؛ الضميرj و٠ 

للشخوالشناض للهراس، الواسطة اس وشرح ، صسارة الشدة انظرثرح ١. 
٢١٩٨٦الفلاح،طا،ي*أام..كبة صرالأشقر، د. الكرى والشامة صاا.'آا، الوادض شل 

العاصعةدار انمق، عواد د. ا، منهيسنن أمل وموقف الخمسة وأصوليم والمنزلة ، ١ ٩ -٤ ص"ااما١ 
1القفاري •مدالأة د.ناصربن ، وممو يرض ' عشملأ الاض الإمامة القيمة مذمب وأصول ، ٢ اا-لإإ صهّاا

'ا/اآآ1.لأ"اأ.؛اإاه،،طا



ر•ن،جامخسمدا1ههضهمإساهالسيدة الياب ا  ٢٥٨
نفسالفهذه وزر، من ارتكبت عما المؤولة للحساب، اليوم ذلك ي المأخوذة النفس 

•منها تمثل لم شفح بشفاعي جاءت إذا 
منصدرت جناية يعقوعن أن فيسأله أحد، عند وجاهة لأحد يكون أن والشفاعة؛ 

شيئا.له منه يستوهب أو به، القيام أهمل واجب عن أويصفح آخر، 
نتفيآيات ووردت مهللمقأ، نفيا أحد من شفاعة القيامة يوم تقبل أن تفت والأية 

بمن؛تننفع الذي ذا ض ؤ تعال-: - قال كما ذلك؛ j اممه له أذن ممن إلا الشفاعة نول 
.٢٥٥البقرة: 

هطه:ا،،ا

شأنل واردة أنها على - تفسيرها بصدد نحن الني، وهي، " المطلقة الأية تحمل أن فيصح 
اممهأذن إذا لاومؤمن؛ن الثماعة قبول صحة علؤر الأخرتمء الايات وتفهم الكافرة، القوس 

للشاسهم،.فيها 

عنالعذاب دفع 3، شفاعة له ستكون الني. أن j( صحيحة أحاديث، وردت وقد 
•الدرجاتلآضز،اا ورفع قوم، 
الأعمالتكفير حول كلام فلدنيخظ<مح الصالحة؛ أوالأعمال الماحية، الحنان • ٤ 

لالذنوب.الصالحة 

تكلمحيث رمضان؛ شهر فضل عن له مقال ق جاء ما وأوضحه ذللئ، أجلى، ومن، 
مقاماافه عند ي؛عث، قرية الليل من جزء 3، والتهجد 1 فقال: قيامه، فضل علي، 

ممحوالذنوبغفرانا رمضان لار، ل القيام جزاء من، أن على، السمة ونبهت محمودا، 
ذنيه٠من، تق،وم ما غفرله واحتسابا، إممانا رمضان تام من، ١٠:قال. السالفة، 

الذنوبعلى، يأتي، رمضان قيام عش المترتب الغفران هذا أن ؛ الحديث، وفناهر 
كبائرها،دون الذنوب صغائر عيه محصنوه العلم أهل، ولكن، فيسقملها، جميعا السالفة 

(.٧٠٩)لم مآ(وم ٠٠٩)اJخارمح، أخرجه ٢. 



٢٥٩ر الضدة سداسوهمإد1ت القيغ عا،ج القاني: الباب 
يتبلم وصاحبها العاصي، من الكبائر يمهل أن يبلغ لا المحاخ العمل فضل أن ورأوا 
يرتأيها•س على القررة الضة عله تقم أولم عنها، 

الذنوبكبائر ق يفعل قد سالعلانا -تعار- افه لمشيئة أن يسلمون وهم هذا، يقولون 
الخدود.أوإقامة الخالصة، التؤية تفعله ما 

أحاديثت الذنوب بصغائر الحديث هذا ق المغفرة تقييد ق إليه استندوا ومما 
.١ كبائرها(( باحتناب الذنوب بمغفرة فيها وقيدت أحرى، أعمال فمحل ق وردت 

الدعوةيالدعرة: والمقصود الحجة: ونيام الدعوة، بلؤغ لسألة تهلرقه ت خامسا 
توضيحها،قيامها: ومعنى الرسالية، الحجة بالحجة: والمقصود انحمدية، 

وحدت.إن شبهه.ا وكشف 

قبل٠^١^؛ فلا الحجة؛ قيام بعد إلا يكون لا التكفيروالتعذيب أن يقررون والعلماء 
الحجةقيام بحد إلا أحدا يعذب لا أنه وعدله وجل- -عز ض حكمة تمام فمن الإنذار؛ 

ونامحامحعيزنولأبالإسراء:هالأ
ولايهودى الأمة هده من أحد بي يح لا بيده نفسي والدي ٠١• الرسول. وقال 
•النارء٦ أصحاب من إلاكان - يه أرسلت بالذي يؤمن ولم ممؤت ثم مراني، 
بعدإلا أحدا يعذب لا اممه أن على دلا قد والمنة الكتاب » : ظك تيمية ابن يقول 

بعضدون حملة بلغته ومن رأسا، يعذبه لم جملة ثبلعه لم فمن الرّالة؛ إبلاغ 
ا.ل الرسالية(( الحجة علميه قامت إنكارما على إلا يعيبه لم التفصيل 
وقيامالنذارة يعد إلا يقع لا والمؤاخذة العذاب أن يتقرر وغيره مضى ما خلال ومن 
بذلكجاءت كما القيامة يوم ممتحنون حكمهم ق ومن الفترة أهل وأن الحجة، 

وحاسر،  iA\/Vتيمية لابن الفتاوى محعؤع ق ذس انفلرتفصيل ، ١٤٤ص الأسلاب المداية - ١ 
ؤ ٤٤.•٤٢٥/٢الاوموالخكملأينر٢ب

(.٢٤)•مسلم روا، - ٢ 
ّا-محوعاكاوىآا/مه؛-؛؟؛.



اثسيدةإد1ت سداسوي امخ g،M^١١ ٥١اكاب :ت

.١٢١لأحادثر

الإسلام)حكم عنوانه: فيها مقال وله المالة، لمذْ تعرض الخضرهئع والشيخ 
الدعوة(.يلغته فيمن 

ؤيعمل، ، ubLjيؤمن عمن األثقفان من ميق ررسأل بقوله؛ اكال صدرذلك وب 
رسولدعوة بلغته وإن الخالد، العياب ينجومن هل بالإسلام، يومن ولا صالحا، 
ءامنوأين ألن إن ءؤ ت البقرة محورة ق تعال قوله السزال إرهذا دعاهم ربما ؟ ض. 
محمصنلحا آلاحروعجل والثوم لأش ءاس مذ وآلصجثئذ هاذوأثآلقمنرئ وآلذيذ 
٢.أ ٠  ٦٢البقرة: ه بجرئوذ هم ولا عليهم حول ولا ربهم بمد أجرهم 

أنعلى الإسلام علماء إحم-اع انعقد أنه ذلك وجواب I فقال؛ ذلك عن أجاب ثم 
١.٢ ٠ الحالي العذاب ينجومن فلا الله. برسول يؤمن ولم كافيا بلوغا الدعوة بلغته من 

بمحققررلأ أنه: وقرر ذلك، ق الأدلة وذكر الإجماع، متتد ذكرظشه ثم 
بمحققإلا بالرسول الإيمان بمحقق ولا بالرسول، الإبمان بتحمق إلا ياممه الإيمان 
الذىأذسلبه((ل؛،.بالكتاب الإيمان 

علألثه يلعنه •عزمواءكة_زوأيه.، ماثلثاجاءهم ؤ ؛ -تمار- بقوله واستدل 
.٨٩البقرة;ه ألكتفرين 

وأن، باقي للإممان تن أساس يه أرسل الذي والكتاب ، بالرسول الإيمان أن وقرر 
ماءالقلمان بجسه بقيعة هوكسراب وإنما ، صالحا عمله سمى فلا بالنه يؤمن لا من 

■سيئا يجده لم جاءه إدا حتى 
تبعهإذا إلا مقبولا يكون لا باش الإبمان أن على الداله الايات أن وأوضح 

،.للتقيرنر هداية معه أنزل الذي والكتاب بالرسول، الإيمان 

االملك_بمهمياض، i الوطن دار المدسلف، محمد ءجدال'زيزبن د- وانملمة، العولمة الإممان انظرتواتض - ١ 
.٠ العودين،طآ،ها؛اهل الميية 
* ٨٨ًراالإسلأمة ^٣٠٧*< ل يراسات - ٢ 

.»_AA اس م-الرجع 
.?_SA السابق الرم - ٤ 

ه-انظرالرجع



I٢٦١ بصصسواسميإش،تاّوة 
قوله-أعني الأية رروأما فقال: السابق، السؤال ي الواردة الأية عن أجاب ثم 
ؤألتومأش ءاس مذ ؤآلممنزئ هاذوأ ؤآلذيث ءامنوأ آلذين ءؤإJا : تعال- 
هبجريوف هم زلا عليهم حنيا ولا وبهم عند أجرهم قلهم صنلحا زعبل آلاجر 
.٦٢القرة: 

فقيدأحرى؛ آية ق تقييده على ؤيعتمد مطلقا، الكلام يورد قد فالقرآن 
الأخرى.بالأية المهللقة الأية الفقهون 

قاعدةمن مأخوذا الشرمحل يكن لم ما بالشرط قاض والمعنى القرآن، يطلق ولا 
صؤيح.لفظ أو معروفة، 

دعوةيلغته وقد الإسلام، يؤمن لا من أن على تدل الكثيرة والأيات 
بمؤمن.فليس - علته الله صلوات - الرسول 

انقرصوا،الذين الأية ي ه ؤآلصجئثث وألئمنرئ هاذوأ ؤ من والمراد 
الحكيم.بالكتاب أرسل الدى الرسول دعوة تيلغهم ولم 

الأياتمع يتفق وجه على القران فهمنا كنا الوجه بهيا الأية بينت فإذا 
الإسلام.علماء عليه مشى الذي الإجملمع مع مجم ؤيتالأخرى، 
أنمن الأية؛ نزول أسباب ق السيوطي ذكره ما التفسير: من الوجه هذا ؤيؤيد 

الأية((فنزلت معهم، كان الذين أصحابه عن النيئ. سأل الفارسي سلمان 
الإيمان.باب الخصرق الشيخ لما تطرق ام المسائل أهم هي فهذه 

الأبقصُه-الرجع 



I إقباءالسيدةصدالمحتري الثيخ •فهج الثاني: اكاب ٣٦٢

اسادة^bu سع امجااسض؛ 

لماوذلك العقائد؛ كتب ي فيها ؤيبحث ، ظر3( الش الهمة الأبواب من العبادة باب 
-الإيمان وباب الألوهية، كتوحيد الاعتقاد، أبواب كؤرمن ق الوثيق الارتباؤل من لما 

ذلك.إر وما الدين، ق والأبتلاع الشرك، وكموصوعات ونقصانه، نيادته 
وأنواعيا'العبادة' كمفهوم عتم، تندرج موضوعات خلال من يبحث العبادة ؤباب 
الباب.هد.ا ل الباحت من ونحوذلك وأركانها، العبادة، وسروحل لله، المنلق وعبودية 

والخضؤع.التدلل، نعتي بأنها اللغة ي فعرفوها العبادة، .لوصؤع طرقواوالعلماء 
بابأومن التضاد، لا التنؤع اختلاف باب من هي بتعريفات  ٤٠٣١١ق وعرفوهأ 

اللهبجثه ما لكل جامع اسم را بأنها؛ جقه تيمية ابن فعرفها الأفراد، ببعض 
والباطة((الظاهرة والأعمال الأقوال من ؤيرصاه 

.الأل(( هعكمال امحبة رركمال بأنها؛ القيم ابن وعرفها 
بقوله:الشافية ازكافية ق ذلك وعثرعن 

ازرقطبا همعابده ذل مع ه حبغاية الرحمن ادة وعب
ؤيفرد-تعار- فه تولى المب الإرادية الصالحة الأعمال هي العبادة أن وقرروا 

ط'''■
والتروك.الأفعال، من افه إل يقرب ما كذ العبادة ي وأدخلوا 

وحدهطه هوصرفها توحيدها وأن أوفعلها، القربة ذات هى العيادة أن وقرروا 
،١لهر لا 

.صاا-ا^، ٣٩٦طآ*ا، الإسلاص، الكب ابزتمة، الإسلام لشيخ المودية، - ١ 
. ٠٣٢ ص القيم لأبن الأجنة للفرقة الأثمار و الشافية الكافية - ٢ 
•٢ صء التوني _i\^I لرب الكائنات انفلرعيودة - ٣ 
،٠ - ه ٩ ص العاهرة الملقية، اكلمه المعدي، عبدالرحمن لالثسخ المن الواضح الخق اظر - ٤ 

•١ ص٢٦ البدر عبرالرزق د• العقيدة j؛c وجهوده المعدي عبدالرحمن والشيخ 



٣٦٣أسيدةصاصسواسوهمإدات 

.للرسول. والمتابعة فه، الإخلاص بشرضن: إلا تقبل لا العبادة وأن 
والرجاء.والخوف، الهب، هي: أركانا للعبادة وأن 

والرجاءوالخوف، والتعظيم، الحب، ؛ ب يعبرعنيا وبعضهم 
وذلك٠ؤلفاته، من مواضع ق العبادة موضهمع بجث حسيرا الخضر محمد والشيخ 

العبادة.باب ق تبحث الش المسائل لأحد أوالتطرق ماسةكتفمر^آية، تكون عندما 
بأملؤيهذلك عن يحبر كان ؤإن السالف، أئمة يقرره عما يخرج لا كلمه هدا وهوق 

الخاص.

محنىوق الألوهية، توحيد ق منهجه عن الحديث عند ذلك من شيء مضى وقد هدا 
اط4بإلا إله لا أن شهادة 

يلي:فيما مضى- ما على -نيادة العبادة باب ق منهجه إيضاح ويمكن 
البالغالحضؤع رر بأنها؛ العيادة الحضن الشح يعرف العيادة; لمفهوم بيانه أولا: 

الغاية((رآ،.
اطهإل يه سقرب اللي اليمل ررص • بقوله الشرع اصطلاح ق العبادة ؤيعرف 

.٢٣١((_تعاو 
المحاخ،العمل هي العبادة أن الثيخظإ؛مح يقرر العبادة؛ قبول شروط إثباته ثانيا؛ 

وهما؛توافرشرطن، من فيه لابد افه عند القبول الصالح العمل وين.كرأن 
٢اطه،(وجه به يبتغى ررما ت بقوله ؤيعبرعنه الإخلاص؛ . ١  ١.

اصس،مملح لابن الوعية، والمنح الشرعية والاداب ، ١٢و\/ و٦م١ ٧ ٠ ص العبودية انقلر - ١ 
لابنالرائل جامع j العبادة أركان على الكلام وانظرتفصيل ، Y-YT'/Yالقاهرة تيمية، ابن شة 
لابنالكاق والجواب ، ٥ ه-ّاا ؤب• و\/*آ رارا "؟/ا القيم لابن الألكز ومدارج ،  Y٢١٠/• تيمية 
نمهمحبط الخونية، قيم لابن السعادتتي' ؤباب المجرتين وؤلؤيق وا"ما_يما، ٥ ٤ ه_أ ٤ ١ ص القيم 

.٤ ٥ ٠ - ٤ ٤ ٩ صى ه  ١٤٠٩، القيم،محيادارابن محمودأبوعمر، عمربن أحاديثه وخرج 
آ-أصاراكقلبأ•

الأبقلالر-بمثا 
. ١٢٢•ْس الأبق ؛-المرجع 



اسدةاسوي|سات سو اثغ ٢٦٤

قبه اعتد الذي للوصع موافقا ررؤيكون : بقوله ؤيعبرعنها ت النابعة ٢. 
٢.والقضاء((١ والحكم، وانماملأت، السادات، 
الثارع،رسمه لما موافقا ماكان القيم رروالعمل آخرت موصع ق ؤيقول 
طسة.نية وصحبته 

بهنمد -وإن باطل فهوعمل الشارع عن ورد لما غرموافق العمل كان فان 
ضلالة.افه. رسول سماها التي هوالبدعة وذلك اممه- إر التقرب، صاحبه 
أمرامتثال به يقصد لم صاحبه ولكن ١لشارع، رسمه نحوما على العمل كان ؤإن 

وهووبهجة، حياة سليه الذي الروح فمد لأنه صاحبه؛ على فهومردود اممه 
الإحلأص(اص.

عبادةالعمل يكون إنما  ١٠ت فيقول العبادة، آخرشرحلي موصع ؤيقرر-أيضا-ق 
الذيالوجه على ووقع إخلاص، صحبه إذا الله ثواب صاحبها بها يستحق وء؛لاعة 
الحكيم((رسمه 

بالحب،يعيد -عزوحل- افه أن الشيخ يقرر العيادة؛ أركان إثباته ت ثالثا 
والرجاء.والخوف، 

أوالرهبة.البالغ، أوالتعفليم بالإجلال، الخوف يمرعن وقد 
وذي

ميلالحب وإذاكان ١١ت 4 آممه 'كحت نجتويهب ؤ -تعار-: تضيرقوله ق قالأ©<ا؛مح 
لالحب إبقاء فيصح ، الشيء ذلك كال الميل: هدا دواعي من فان الشيء إل القلس، 
والإكرام.الخلال ذي كال يداني كال لا إذ حقيقته؛ على ه آممه ؤ"كحن، توله: 

ازدادكالما وتعلمه إليه ميله ؤينتد لكماله، إليه تليه مميل أي: افه؛ بج-إ فالمؤمن 

.ا.مجعواسص'اأا
\.رّائلالإصلأحصا-ي,
'آ-سماضلبهأ•



٣٦٥إ الشدة إياه اسري سد القيخ عنهج الثاني، الياب 
سلطانه.وعزة أحكامه، وعدالة رحمته، وسعة حجته، وُالح حكمته، ببدع علما 

روعبادته((٠ -تعار- إحلاله الحب: هذا مقتضيات ومن 
اتخذوهملمن المشرين حب أن على 4 آلثب "كلحت 4 قوله؛ ررفدل ؛ -أيضا- وقال 

،.روالعبادة(( البالغ التعثليم على الذي هوالحب لله أندادا 
أنجهة من للأنداد؛ المثرين حب من أشد لله الموْتن )روحب محال؛ أن إر 
كمال،عفلم كلما يعثلم بالكمال الاعتقاد ناحية من القلوب ق يحل الذي الحب 

كمال.كل فوق اممه كمال أن عرفت ومحي يحب، من 
بكمالالؤمت\ن واعتقاد انحب، بكمال الإممان قوة محير على تشتد انحبة إن ثم 

يستميلهاكا يأس—د القلوب يستمبمل بيقين الثابت والكم؛ال يقينية، أدلة وليد اتله 
التقليد.محلؤيق من يتلمى أو الأوهام، تحننره الذي الكمالأ 

كمايله؛ أحب يقال؛ أن من أبلغ 4 بم؛ ئع أسئ 4 • قوله ق بالأشدية واكصؤيح 
أوت يقال أن صحة مع ، ٧٤البقرة؛ءنو4َْ أوأسد قخن'كالحجارة 4 ت -تعار- قال 

أفى«ص.
ألرءي4 •' -تعار- الله محول نفيره عند وذلك آخر، موضع ق وقالجة<ا؛ه 

•أي العالمين، برب -تمار- وصفه أن الوصفين هل.ين إعادة >اووجه ؛ 4 آليحيم 
ليجعلالرحمة؛ بوصف محقرن الرهبة؛ من شيئا التقوس يثيرق - أوسيدهم مالكهم 

إليه.رغبة منه الرهبة بجانب 

٣فضله(( رجاء ْع طاعته على الإقبال إر استدعاء ذلك وق 
الإخلاص.لما: تعرض الش الأعمال تلك أهم ومن القلوب: بأعمال عنايته رابعا: 

.٢ ٩ ءس0 السابق الرجع - ١ 

صها<آ\؟أ□بق الرجع ٣. 
٠ص٩ السابق الرجع ٤- 



I الفيلةإيات سداسوي القيخ 4؛،ج الثاني: الباب ٣٦٦

لهبجث ق جاء ما وأهمها متعددة، مواضع ق الإحلاص كثيرعن كلام وله 
الإخلاص(.رفضيلة محوانه: 

مر-.-كما للعادة شرط الإخلاص أن البحث ذلك ذكري حيث 
اممه،أمر امتثال العمل.أولآ_ على الباعت يكون أن على الإخلاص مدار أن وقرر 

النجاةأو المدخرة، بنعيم كالفوز أخر، شيء إل هذا بحد يهلمح من على حرج ولا 
أنباله ي يخطر أن ض_ وجه ابتغاء -بعي. بالإخلاص يدهب لا ز ، ^١^١ أليم من 

وصيانتهاالمخاوف، من وأمنها النفر، كهلمأنينة الحياة؛ هده ي آثارا الم.الح للعمل 
بهؤيرداد الصاخ، الحمل تعقب الش الحيران من غيرهدا إر الموز، مواقف من 

٢.قوة على قوة الطاعات على القوس إقبال 
الأعمال،على وآثاره وضوابطه، الإخلاص، ممرات من عظيمة جملة ذكر ثم 

بجريرق وبجوذلك والكتابة، والتجارة، والإنفاق، والريية، والعلوم، والعزائم، 
•وجاز٠هر مع نظتره يعر 

عندعنهما الحديث مضى ومحي به، والثقة افله، على يالتؤكل عناية له أن كما 
القدر.ي منهجه عن الحديث 

يعتها الحديث مضى ومحي ، والرجاء الخوف، -أيضا-بعبودية: عناية وله 
الماضية.الفقرة 

المدق،مفهوم فيه وصح اللهجة، صدق ي بجث فله المدق؛ ي كبيرة محاية وله 
الحيالية،والقصص اللهجة وصدق وانحاز، اللهجة وصدق اللهجة، صدق ي والاحتراس 

سعادةي اللهجة أثرصدق عن تحدث كما والمحاريهس، ، الوع- وإخلاف اللهجة وصدق 
اللهجة.بصدق التهاون علل عن تحدت كما العلم، على وأثره والخماعة، الفرد 

يكادلا الملحي. را وأن القلب، من ناع الما.ق قرربأن بأن البحث ذلك وختم 

ص1ما.الأملاح انثلررسائل ١- 
.٨ -• ٧٦ص المابق المرجع انظر ٢. 



٣٦٧٠ص:صصساسمهمإداتسمة 
منبجشى وحجن الروءة، بذوي يتب أن يؤيد حبن إلا اللهجة يمدق بحتفظ 

.صررا((افتضاحه 

بجلفولا نفلمه، يخل لا اناطع الإيمان على القائم اللهجة صدق yiأن وقرر 
علانيته((را،.حال عن صاحبه غيب 

لكثيرةؤاثها ؤ ؛ -تعال- ادنه لقول نفيره ق كما وذلك الخشؤع، على كلام وله 
•ه ألخضئث م إلا 

تالأية ق معناه وأن والسهولة، هواللمز، الأصل ق الخشؤع أن قرر حيث 
شأنه-.-حل لن4 والاستكانة الخضؤع، 

لله.وجوههم أسلموا الذ.ون الخاصعمن أي الخاشع؛ن؛ على إلا صعبة الصلاة وأن 
والمعادةالدنيا، ق الفلاح وسائل أهم من أنها لإيقالهم عليهم؛ سهلت وإنما 

فيالآخرةس
والكرص.والخد، والكذب، القلوبكالفاق، علىأمراض لهكلاما كماأن 

الصلاة،ت العماداُت، تلك رأس وعلى المادات؛ يأمهات عنايته ا؛ خام
الحرام.الله بيت وحج رمضان، وصوم والزكاة، 
:يلي ما الحفليمة الأركان بتلك عنايته مظاهر ومن 

،الدعا، وأنها اللغة، ق الصلاة معنى بيان ق جؤهى اعتنى حيث بالصلاة؛ عنايته ٠ ١ 
الدعاءّعلى لاشتمالها والمجود؛ الركؤع، ذات العبادة ق استعملها ١لشارع وأن 

يا،المنيرة أوقاتها ق رربأداتها يكون ذلك وأن الصلاة، إقامة محنى ويين 
وآدابها.لواحباتها متوقية وإيقاعها أركانها، وتعديل 

او-اضص؛يرهي.١-الرجع 
آ-اظرأراراضلصآح.

. ٢٧ص اس الرجع ٣-انظر 



ثنياصايس>اسوني|س1ءاسوةر  ٣٦٨
قض واستحضارحلال الإخلاص، يمحبها الش هي بحق الهامة والصلاة 

وعفافها،القس تزكية من العظيمة الاثار عليها نترب اش وهي ، والجود الركؤع 
ثنقمت٢كنثتا؛آلكطوء ؤإُك> ؛ -تعار- نال كما إيذائها؛ من الناس وسلامة 

.٢١١« ٤٥انمك؛وت: ن\تنم؛!وه 
إقامتهامحنى وأن البدنية، العبادات أعظم الصلاة أن آخر موصع ق وقرر 

الستةرأأ/كب ق الفصالة وشرائهلها لأركانها، مستوفية أدانها 
إعانةمعنى مبينا ه لمنوة ؤا يالصتر ؤآستعينوأ ؤ _تعار_: قوله نمير ق وقال 

بالأعمالالهوض على معينة الصلاة 8وكانت : الخليلة بالأعمال القيام على الصلاة 
ه،يرفيها يناجي مرات، خص يوم كل ي انمي بها يقوم همادة أنها جهة من الخليلة، 

،وتصفو;ميرته ، ه فتزكونفنة؛ حوموعفلة حكمة فيه ما القرآن من فيها ؤيقرأ 
الصلاةعير واجب عمل وقت حضر إذا حتى ، الصلاة غيرأوقات ق الحال هدا ؤيتمر 

١.٢ (( وآلام مكاره من افه سبيل ق يلاقيه ما بكل واستهانة عليه، إقالأ ه نفق وجد 
مشروعيةالأمم( امحاد ق وأثرها الخماعة )صلاة بعنوان له بحث ق ؤيقرر 

،فيها الترغيب ل جاء وما ، وفضلها ، أحكامها من وشيئا ، الخماعة صلاة 
الأمةر٤،.كلمة اجتملع ق وأثرها ، إقامتها ومعنى 

منمحايةبالزكاة له فكدلككانت بالصلاة اعتنؤره وكما بالزكاة: عنايته . ٢ 
بالحثعني الكؤيم اهم'أن أن فقرر الحميدة، وآثارها وفضلها، حكمها، حيث 
يكفيالإنفاق محدد مع المال بعض إنفاق وأن المتفشن، ومدح الإنفاق، على 

الفلحان.المهتدين زمرة ق صاحبه لدخول 

ا.اظرالرجع
.٨ ٤ ص السابق الرحع ٢- 
.٨٩ص السابق الرجع ٣. 
ا٢  ١١.١ ٤ ص الأسلاب الممة j انظودرس ٤. 



٣٦٩إ الضدة 1ثطت سداسري القيخ منهج ^; ٥١الباب 
يباركزكاة المس الخط بإخراج وإن المالية، العبادات اعفلمم الزكاة قررأن كما 

،البخلاء أموال تصيب ما كثمآ اش الأفات من ؤيسلمم فينمو، المال، من البقية ق الله 
مقللممةفيه تكون أن من المال تطهر الركاة أن كما 

اللغة،ل الزكاة معنى الأمة( نهوض ق وأثرها )الزكاة يحنوان له بحث ق ؤيوصح 
المارقإؤر ودفعه المال، مقدرمن جزء إخراج وأنه؛ ١^٣٠٤ وق ، النماء وأنه 

علمنهاو1لنملين ؤآلنسكين للمقفنآء ألصدقث وإينا ؤ -تعار-: قوله ق الذكورة 
آلثبص قرمة آلثبيق وأبن آلم نبيل وق وألثنرم ألرقاب وق ملوبهم ؤآلنولفة 

.٦٠اكؤبة:ه حكيم عليم ؤآممه 
الزكاة،حكمة من سيئا اللغوي، للمعنى المرعي المعنى متامثة ؤيثعن 

ذلك.ق العالماء وأقوال وجؤبها، وأدلة أحكامها، من وحمله 
واجبحق هي بل للفقير، الغني، من منحة ليت الزكاة أن بحثه خاتمة ؤيقررق 

ليستطحمستحقه؛ إل ودفعه به، النهوض بجب الإسلام أركان من وركز ، الأداء 
لأركانهاوتثبيت للأمة، تقؤية ذلك و3، طية، عيشة يعيش الفقيرأن 

خلالمن العفليمة الحثالة بهذه عني فالقد ت رمضان بصوم عنايته ٣. 
وأنهاللغة، أصل ؤ، الصيام حقيمه فبين البقرة؛ سورة من الصيام لأيات نفيره 

الخعل.عن الإمساك 

اءالئومباشرة والرب، الأكل عن بنية الإمساك وأنها: المرعية، حقيقته وبإ^Jا 
الشمس.مغرب إل الفجر طلؤع من 

وأنهاالسابقة؛ الأمم على التذكيربفرصيته وحكمة الصيام، قرصية على، وتكلم 
النفوس.ؤ، وقعه لتخفيف 

تننععما النفوس وكفأ ، التقوى، لخصول سبب وأنه الصيام، ثمرات أوضح كما 

ا-انثلرأسرارصصهما_«هاوإح.
■م.؟ ص الإسلامية الضعة j انفلردراّأت ٢. 



٣٧٠  I إ^ساثنياضصساسمني|د1تسمأ
الشهوات،طغيان ومغالبه المبمبر، ملكة على النفس وتؤبية ، السوء خواطر من إليه 

راغبةفيه.عليه، الخيرمقبله إرعمل وترؤيضها 

غيرإل الشهر هذا ي أنزل المران واركون الصيام، أحكام لبعض تطرق كما 
الشأنذلك ق له تعرض مما ذلك 

عنوانهالعظمى( )المعادة محلته ي له مقال ق ذلك من ميب كلام وله:؛ج!قبم 
>الصيام(رى.

بهأعنايته ومن ، الحفليمة العبادة بهذه عناية للشيخ فلقدكان بالخج؛ عنايته . ٤ 
)الحج؛ عنوانها له مقالة ق جاء وما ، البقرة سورة من الحج لايات شرحه ق جاء ما 

ادرورآ•
،وفوائده ، منافعه من وشيئا الحج، قرصيه ذلك خلال من أوضح حيث 
ذلكق العلماء وأقوال ، وأحكامه 
وفيتالذي هو وأنه المبرور، الحج معنى ^آنفا المذكور المقال ق أوضح كما 
الإثم.من شيء بجالطه ولم ، أحكامه 
،وإسعادها ، النمس لتجديد وسيلة وكونه ، الحج أسرار من شيء إل تطرق كما 

لهالقاطحة وإعلان ، للشي0لان ومراغمتها وعلا- -جل الله من وتةريبها 

العبادة،ق الانحراف عن -أيضا- كلام وله ، العبادة باب ق منهجه محمل فهذا 
والبيع.للشرلث. مواجهته عن يعقا الخد عند الله- —بإذن وسبأني 

٢.٢ ٥ ص الإسلأمة اب ق أّاودراات .• ٣٣٣ص الميل انفلرأسرار . ١ 
.١ ١ .١ ١ • ٨ ص العفلمى عادة الانظر ٢. 
. ٤٤٢-• ١ ٥ ص الميل انظرأسرار ٣. 
.١ ١ ١_ه  ١٣ص الأزهر رحاب ز انظر ٤. 



I٣٧١ ضصسواسمنياداتاصة 
همبمساس1يجوالإسسه l_^،؛ البمت 

الصحابةباب ق منهجه الأول: ائطلب 

عنخلاله من فيحث الاعتقاد؛ كتب ل يطرق الش الأبواب من الصحابة باب 
الإسلامعلى ومات به مؤمنا المٍا. لقي هومن الصحابي وأن الصحبة، مفهوم 

الأمة.ق ومنزلتهم الصحابة، فضل عن فته ؤيبحث 
والترصيحبهم، ق يتلحص الذي الصحابة ق الحق الاعتقاد عن فيه يبحث كما 
فضائلهم،نشر على والحرص ابقتهم، بوالاعتراف عدالتهم، واعتقاد عنهم، 

أوسونهم•يغضوسم الذين من والترؤ محنهم، شجر عما والكف 
افه.رسول أصحاب ق السنة أهل وسهلية ق الباب ذلك 3، -أيضا- ؤيحث 

عنهم•والخافثن فتهم، الغالن بثن 
أوالتكفير.الب ذلك ولوازم وتكفيرهم، سبهم' حكم فيه يبحث كما 

البحثوأس ومراتبهم، وتفاصلهم، الصحابة، فضل فيه-أيضا- ويبحث 
تاريخهم•3، 

الاعتقادرآ/3( المنة أهل 3،كتب الباب هذا 3( يحث ما جمل فهذا 
فكانظ!؛محالصالح؛ السالف يرة سالصحابة باب الخضريسيري الشيح كان ولقل■ 

حجرلأبن ا.مالإصاة 
الةومهاج ، ١ ٤ 0 .٢ \ yr\/Aللألكاتي والخائ الة أمل امحقاد أصول شرح ي ذلك -يصل اظر - ٢ 

وعلقحنقه لابزتمة، الدّول، ثام على المترل والمارم . TM/\jy\yy\\/aj ٦٧٨لأينJمة 
٥٨٧٠٥٨٦١٠بيروت العلمين، الكتب دار . الحميد عبر الدين محني محمد حواشيه  تيميةلابن ألوامطيت والعتيدة ،  ٠٣

الحفيالعز أبي لابن الطحاؤية العتيدة وشرح ،  ٢٣٤٠٠٣الحيارى وهداية .  ٤٢ة/ا الفتاوى ومحمؤع ، ١٧١
هراسللالواسطة وثرح ،  ١٧٦_ص٥٧١الفوران، د.صاخ الواطئة الشدة وشرح ، ٤٨٥-ص٧٦٤
الصحابةق النة أهل وعقيدة ٠ ١ ٤  ١٦٠ ٤  ٢٠٣بن؛ محمد لفسخ الاعتماد لعة وشرح ٠ ١ -٣٩ ١ ٩  ٢٠٣

.و؛بم الوهي؛يصجم؛ه د.محمد 



السيدقاشات سواسرهم ايقيخ اU،؛؛ الثاني الباب إ  ٣٧٢
علىحري_صأ وعوالتهم، وسامتهم، معتقدافصالهم، لمم، معفلما للمحابة، محبا 

أويجونهم•يكزونهم الذين طؤيقة ْن مشرأ بينهم، نجر عما كافا محاسنهم' نشر 
الصحابة،ب؛ن شجر فيما تبحث الض التاربجية الروايات تمييز على "ميصا كان كما 
أجمعتن-•عليهم اش -رصوان الصحابة من منهم نيل الذين أعراض عن الذب وعلى 

وعثمان،وعمر، بكر، أبي الراشدين؛ بالخلفاء واهتمام عناية، منيد له وكان 
افترىمن على والري■ ونثرفضائلهم، تعظمهم، جهة من عنهم- افه -رض وعلي، 

بعضمواقفهم.تأؤئل j( أوأخهلأ فهمهم، أوأساء عليهم، 
كأبيوالتشكياك الهلمن، عليهم وقع الذين الصحابة ببعض عناية له كان كما 

عليهم_لاا.اممه رضوان وغيرهم العاص، وعمروبن معاؤية، وابنه سفيان، 
ذكر:لما يشهد ما لبعض إيراد يلى وفيما 

بالكفرررؤيلحق الصغائروالكيائر: عن له حديث معرض ق ت أولا 
الشريAةإيهلال، يقتضي لأنه حملة؛ كتفكيرالصحابة كفرا، كانت ارتكبت إذا معاصي 

أخذت،<٣وعنهم رواتها، فهم كلها؛ 
عثدالرازؤ،لعلي نقضه ل قالكإش، للناس: أحرجت حيرأمة الصحابة أن يرى ثانيا: 

،.زمانهم٠١ق خيرالأمم من واحدة أمة استحالوا #حتى السالمة؛ الأمة يصف قوله 3، 
:الأمة هده بجاؤلب _تحار_ ض ررقال، الكلام؛ هذا على الخضرمعلقا الشيخ قال، 

ضأكمثتؤشون3ئأينن باكروف ئأمحث لض أزيغ 
اممه.رسول( أصحاب يكون أن المؤلف ذوى يوافق، ولم ، ١١٠•عمران آل ه يالثه 

زمانهم،ق خيرالأمم من بجعلهم بأن إلا ه نفسمحت وما للناس، أخرجتا خيرأمة 

T\A0jT_/Aj ١٢٩٨و١ ١ وم• ١ • ودا، و*ا/تا،'ت  UUU/Yالكاملة ت-اظرمّوءثالآء»ال، 
,,٤٢٨٢ .

.صرا٦ الإسلامية اوثرىُة ق يرامحان - ٢ 
تمديمعبدالرازق، علي ألشتح تاليف الإسلام، ق والحكومة الخلافة ي بحث الحكم، وأصول الإسلام ٣- 

.jtWiTط\، ^ليرءدوحشال١رازق، 



٣٧٣٠صاصصساسوهم|داتسمة 
زمان.)،كل الأمم خير من يراهم لا لأنه زمانهم؛ j خيرالأمم من جعلهم ولعله 

لاعترف- وحده اكاريخ عليه يمليه ما إل وأصغى فقط، ■صبية كأمة إليهم ولونظر 
الأمةكتلك أمة للناس نحرج لم الأزمنة بأن غيرالمسلمن من الورخ؛ن بعض اعترف كما 

.٢١وعفافا*؛ورحمة عدلا 

يالإسلام لسيادة الأساب وذكرثعص محاية، على الثناء معرض ق وقال ثالثا؛ 
والغرابة،القوة ق أسبابها حب على ؛؟يء ثبات والستب، شيء لكل ٠ ٠ عهيهم 

المتراميةالمالك تلك على أجنحتها وبسطت أشدها، بلغت المسلمة الأمة وتلك 
مادية.قوة من بأيديهم ما وفوق الاتحاد، فوق لأسباب الأطراف؛ 
وأنهم، البلاد من يفتحون فيما الله أمر يمتتلون بأنهم اعتقادهم الأسباب؛ وأحد 
الؤإقدام يتزلزل، لا ثبات على بجعلهم ما وهذا ؤإصلاحا، هداية العالم على يفيضون 

شيء•على يلوي 
بصائرهم،فتمت والسلام الصلاة -عليه الرسول وسيرة القرآن حكمة ثانيها؛أن 

تدبيرا.وأنححهم رأيا، وأحكمهم نفلرا، الأمم أبعد فجعلتهم 
عزمهمشدة من فتكسر انحارية، الأمم تطيرإر سياستهم ولئ عدلمم سمعة ثالثها؛ 

 jالفامحن.المياه لأولئك الاستسلام أمر عليها وتحقق لدفاع، ا
وأسبابمعتادة، أسباب له الرشيدة، الخلافة لعهد الإسلامية الأمة شأن ف١رتفاع 

تكونها؛وسرعة نسجها، وحكمة مظهرها، سعة ق باهرة سيادتهم ولمداكانت غريبة، 

١:٠لنحل ه محسيكن هم أثموأ^١^ غأآارئ 0أق إؤ  ٢٢١ ١٢٨.
عنله حديث معرض j الحبشة إل بالمهاجؤين ؤإسادته ثنائه معرض ق وتال رابعا؛ 

فضل؛وأي فضل الحبشة لهاجري ٠ ؛ الإسلام( ظهور j وأثرها الحبشة' إر الصحابة )هجرة 
(٣)غيرأمتهم«؛مأآ.وأمة غيرأرصهم، أرض ق ونزلوا نكرص، وطهم قارنوا أنهم ذلك 

وتحولالإسلام ا-مضمحاب 
٠ص٧٦٦ الأبق ٢-الرجع 

٤١ صء ألبيحن وخام الله رسول محمد ٣- 



٣٧٤  Iاثني؛صصساسمهمإثئتمجو
الهاحرون؛أولئك اأوكان الخبثة: أهل على ١^١">^^^ أولئك أثر موضحا وقال 

مثال،أقوم ق الإسلام يعرضون لمجاتهم وصدق 'آدابهم، وكمال لأستقامتهم، 
صورة.وأحمل 

صحته.الطرق إر ودعوهم الإسلام، إر الحبشة قلوب يقرب تما وذلك 
قومه®من وأمة ملكهم هداية ق محببا المجرة كانت كيف عرفتم وقد 

منالأنصار  Ijyjسهم كان وما المدينة، إر المهاحنن على شأ وتال : حاما 
وهاجرالمنورة، المدينة إر النبي. ررهاجر قال: والتعاؤلف والتراحم، الصادق، الود 

واتحادصادق، إخاء والأنصار الهاجرين بهم( فانعقد الأكرمون، أصحابه لمجرته 
قالحتى النفس، على الإيثار حد بلغا وتراحم بتعامحلف تفيض قلؤيهم وكانت متعن، 

هاجرإيس تحجز نلؤم ين الداردألإبض توءو دأئ!ث ؤ الأنصار؛ وحق تعال اش 
هحماصة ؤلومافي أثب عق وتيثوث أومإ يثآ صدورمحاكتثه ؤا تحدوف ولا 

.٩ الحشر: 

ؤيتلقونهالموة، دلائل من يشهدونه كانوا ما أثر هما متحن، وأدب راسخ، إيمان 
حسنة.وموعفلة بالغة، حكمة من 

بينهمالحقوق تكون أن النفس على الإيثار حر إل التعاطف ق بلغوا الدين وشأن 
عينالمم ترى لا أن ومساءا صباحا النبوة نور يبصرون الدين القوم وشأن محترمة، 
بكلمةيتهلق فما ولا مال، على الاعتداء إر تمتد يدا ولا عرض، هتك إر تهلمح 

فحشاء((؛٢،.أو قدع 
يمتزلةالصحابة يكن #لم والمهم: العالم ق الصحابة بمكانة مشيد[ وقال سائسا: 

مقتضياتق يتفقهون كانوا بل التعقل، من محدودة دائرة ق يعيشون الذين الأميحن 
منالأحكام ينتزعون كيف ؤيعرفون الكونية، السنن فهم على ؤيغوصون الأجت٠اع، 

٤١ صر؛ح المايق الربع - ١ 
١٠ ٦ -٥ ١ ٦ ٤ ص الحكم وأصول الإسلام كتاب نقض ٢- 



٢٧٥ر ايصء  uLjIسداسري الثيخ •نهج ^< ٥١الباب 
متخاذلةهيئة من العالم قلب ق وآثارهم الصحيح' التاريخ كله بهذا يشهد ماحيها، 

،.١١سجدا((العدالة عشاق وخرلما بإعجاب، السياسة أساتذة إليها ثفلر هيئة إر بالية 
أبوكراعتق :» الصديق. بكر أبي •نانب بعض ذمأ وقاده سابعا: 
ناميوم أسالم ، لياء عليه بحوم لا وإخلاص الصبح، كفلق ضن عن الإسلام 
رؤوس_هم،إليه يغضون الشداد الغلافل القوم وأولئك الخق، دين يدعوإر السير. 

العذاب.سوء أتباعه ؤيسومون 
ؤيعتزجانبهم،اللام-سيكترتابعوه، -عليه أنه أحد خيال لا؛بمنهلرؤ، يوم أسلم 

الخبابرة.لؤلؤتها يخضع دولة لمم كون حشر 
مضضعلى صابرا افه. لرسول وهاجررفيقا ظهره، وراء أبوبكروطنه رم، 

أشربتنفس هير وإنما خمول، منر أولينههسر ليستدرعيشا، يغترب ولم الاغتراب، 
١٢٢١سبيلا(( لذلك وحدت ما الباطل معالم وطمس الخق، لنمره ونحردت صادقا، إيمانا 

فاصهلربالبي. مات بكر،تا لأبي، العغليم ا>لوقف عن متحدئا قال أن إؤ، 
الدهشةيأ-محذت الأعلى،، الرفيؤ، \ل السؤية الروح صعدت ١٠أبوبكرت ونت ، الناص، 

حال3، به تمملق لا بما الألة فيه ونهلقت الأفكار، له اصعلربت مأخذ'ا الصحابة من 
جنانه،ثبات على دل بما وخطب ميثة، غيبة من بكر أبو فجاء وسكينة، وقار 

كانومن مات، قد محما.ا. فان محمل.ا، يعبد كان من )ألا فقال؛ علمه، ورسوخ 
ممون(.لا حي الله فان الله، يعبد 

،٣٠الزمر:ه لظث،سممهايخق ؤ وقال؛ 
فيلآو ثاق ه نيم ثن خلت، ث رثدت محندإلأ دما ؤ ت -تعان،- قوله تلا ثم 

ه* zsذعزى ^ اقن ^^ءدشّشن،ءاسوةنمح 
.١٤٤عمران: آل 

. ١٩٨ص الحكم وأصول الإّلأم كتاب، مض - ١ 



سواهه>همإسات!يضدو•ت،جالثيخ اثاتي؛ الباب إ  ٣٧٦
،.١١سكينته(( إل والضطرب قينه، إر الخائر أعادت حكمة الوقف هذا ق له فكان 
يسطولم قدرا، له إذكانت الخلافة ررجاء ت بكرنه، أبي بجلأفة متوها وقال( 

منرعاياهم الملوك بعتض به وس يبما ليسوسهم مبايعته إر أيديهم القوم 
الوضعية.القوان\أن 

الذيوالاجتهاد ، رسوله وسثة الله بكتاب يقودهم أن على الؤياسة تلك قلدوه وإنما 
وعرممة.بحكمة إليه والدعوة ، الدين بحراسة يقؤم أن وعلى ، السردعه بأصول يلتثم 

قمثونة والسنة الكتاب وساسته أحكامه ق يتحرى كان أنه على والأدلة 
ريه«ص•نحالخه لا علم بها بحمل أن إل الكثرة ل ؤبالغه والاثار، المنة كب 

ابنمنحور مثل غيرواحل ذكر ررقد قوله: تيمية ابن الإسلام شيح عن ونقل 
الأمة.أعالم الصديق أن العلم أهل وغيره المعاني، عبدالخيار 
لمم،يبينه بعلم محمتلها إلا مسألة ق ولايته ق نخلف لم الأمة فان بين؛ وهدا 
،.٤١والسنة(( الكتاب من يذكرها وحجة 
وحمايتها،الدعوة بتشر وقيامه وشواهدها، للدين، حراسته على تكلم ثم 

أبىمتاقب ق قاله "احرما إر بأصولما، الأمه وسوسه الث.ريعة، لمقاصد وتحؤيه 
ص.بكه 
عندوذلك مناقبه، من شبتا ذاكرا الخْياب. عمربن على مثتيا وقال ت ثامنا 

ئزدرىأن عصبيته تكره عمرقرشيا رروكان قال؛ الذي حسين طه لكلام نقضه 

.وابقص«يرايأ ١.الرجع 
هووالثت )رعايتهم(. هلكنا؛  ٢٧١ص الو،وعة طيعة الحكم وأصول الإسلام كتاب تقص ق ٢- 

٠٢٩ص"الحسينية الدار طبعة من الصواب 

. ٢٧١ص الحكم وأصول الإّلأم كتاب نقص ٣- 
ّ ٢٧٢٠٢٧١ل_الرجعاسص 

. ٢٧٣٠٢٦٩ص س الرجع انثلر ٥- 



٣٧٧٠اثضاصاصساضهم|ش1تسة 
،٠ل منكر(( من عنها أشح وما هزيمة، من أصابها ما وتنكر هميس، 
لهيكره مسلما قرمحميا عمر وكان ت حسارن طه كلام على تعليها الخضر السيخ قال 

وتميم،وقيس والخزرج، الأوس تزدرى أن له يكرم كما ضش، تزدرى أن أدبه 
سلماريزدرى أن له يكره كما عمر، بن عبدافه يزدرى أن الأدب ذلك له ؤيكره 

الحيني•وبلال الفارسي' 
علىالماس أحرص من وقدكان هزيمة، من قردثا أصاب ينكرما أته أما 

الشروة«رى.يب\و \و أقرب عقلمة إلا نحمله لا ما فدلك هزبمها، 
أن١^١^ على يهل 1 ونزاهتها؛ عمروجمالما، سيرة نجلي مينا قالظإ؛مح أن إر 

الصحيحاكاردح ق يجد لأنه الراؤية؛ أوحماد معاوية، بن ينئي سيرة ق إصبعه يضع 
إلمه،تصغؤى أذنا يعدم لا ثم بغلووإغراقا، عنهما الحديث إر يعبربه ما الباطل أو 

أوقيا
،الصحيح اكاريخ من نثراس نحت متجلية سيرته فان ، الخطاب بن عمر أما 

منهجركسا وإن كيدا، ومها أوي، ا لونيغيرمنها أن القلم يممملع لا 
؛٣،.)مرغليوث((( حقيبة س زاده وتناول ، )ديكارُت،( 
ذكرحيث : عفان. بن عثمان الثالث الراشد الخليفة عن ودفاعه ثنازه تاسعا: 

عثمان(.حلافة ق )نفلرة بموان: ألقاها الش محاصرته ومها; عدة، مواطن ق ذلك 
صحفس صحيقة أيديكم ، jryأصع أن أؤيد )ا ت الحاصرة تللئ، مقدمة ق قال^؛ةنايمح 

أنأود وكن عثمان^^ حلافة حدث س حانثا تحكي صحيفة الإسلامي، الماييخ 
إلاترون فلا وتمؤيونها، أنذلاركم، فيها يصعدون صحيفة حضراتكم على أعرض 

-م  ١٣٤٤بالماهرة، الصية الكتب دار ْطعة ، ١ حل ين، حطه تأليف الخاهالي الئعر ل - ١ 
1آا،امصاهصم0.

.آ.مصىابفياصرالخاضصأآا 

•"ا-الرجعالاض 



أشاءالضدةسداسري امخ ا*نهج الثاني ال؛اب ٣٧٨

نفوميآ.ؤيهج أعينكم، يقر ما 
عتمان،خلافة عن الحدث ز خاضت طائشة؛ وأقلاما لاغية، نة ألولكن 
أنهاوزعمت الأيامحليل، بجانبهاكيرامن ووضعت الخقائق، كثيرمن وجه فشوهن 
وأمانة.بعقل عتها تتحدث 

نفوسكميثيرق ند حديث من فيها ما على الصحيفة بهذه أحاصركم أن اخترت 
الباطلشبه وديركثيرمن الحقائق، بعض تمحيص ق تحدون ولعلكم وأسفا، حزنا 

ا،لؤالة.الذكرى هده على والأسف الحزن من شيئا بجفف ارتياحا 
أذكركمؤإنما شهيدا، ئيه لقي أن إل بؤيعر منذ عثمان خلافة عن الحديث أؤيد ولا 
العفليمالخالق عند وعلومنزلته الءلرية.ة، على استقامته وشواهد فضله من بكلمة 

الكروما(لاأ.ورسوله 
الإسلام،ق وفضله الإسلام، ق ودخوله عثمان، نسب عن الحديث ق شيع ثم 

•وقتله عثمان، خلعر دبر وكيف الفتتة، نشأت وكيف وفتوحاته، الخلافة، وولأيته 
التاربجيةالروايات ووجه فيه، العلماء أقوال واق ذلك، ق القول وأفاض 

أنانحاضرة؛ هذه وملخص ٠ فيه: نال بملخص محاضرته حتم ثم علميا، توجيها 
جميماالصحابة وأن إثما، ولا خللما يرتكب ولم منكرا' حدثا يأت لم عثمازه^ 

أصحابنفرليسوامن دمه سفك ل اثثه أوخان خلعه، حاول ؤإنما دمه، من يريثون 
الإصلاح.ضيدون الذين القوم من ولا اممه. رسول 

يقصهيبتوافيما أن على حسنا نباتا المابتعن شبابنا تنبه هذه محاضرتنا ولعل 
ووردتأعواما، صاحبوه الذين سئما ولا الله. رسول أصحاب عن المؤرخون 

،.١٠راض وهوعنهم توق أنه الصحيحة الأخبار 
الخليفةلعهد السلم؛ن تاييخ يتظلرإل فمن لل حسعن: لعله نقضه معرض ق وقال 

-ص؛ الرجال ١-تراجم 
رالرجعالماسصآاا



I٣٧٩ بيساسمهماشاتاصئ 
إلاكمز ؤيكاد أمرها، على مغلؤية العصية بجد بها الوثوق الطرق من الثالث 
كتبق العهد ذلك سيرة درس هذامن ي ؤيتفقه المشروعة، حدوده يتجاوز لا القبيلة 
مورضنمن الخمائق إل وأهدى الأحبار، بقد أعرف هم الذين الحديث، علماء 

الشالفصحى هذه فامئال ولعبا؛ لهوا الخد وإل سمها، الرشد إر يجمحون كثتمين 
منكتب ق بجدها لا ميل إل التشيع بمنعة عرفوا أومن الخلاعة،أهل كتب، ق بجدها 
زوراكقمأ.حسابها من وأسقطوا الأثار، مد زاولوا 

ابنبكر أبي أو الطمي( •مير ابن )تاؤيخ ي - -مثلا عثمان سيره اقرأ 
هذهأمثال ق اقرأها الأحوذي( و)عارصة ، والقواصم( )العواصم مثل: السبي 
الذيهذا بمه يجدثك الذي الرأي من وأهوف أحفا برأي عنها تنصرف فانك الكتب،؛ 

غيرقليل((رجس على يده وتع أوالمصنوعة، الواهية الروايات، أذناب يتح 
قفهويذكره : طالب،. أبي بن عالي الراشد الخليفة عن ودفاعه محازه ع\ثر\: 

الكرام،محته أهل ؤيوالي كثيرة، مواضع 
الترددهل يررقد قوله: ق عبدالرازق لعلي النقص معرض ق قاله ما ذللئ، ومن 

القوةأساس على مقامهم شادوا .مثلأ_ الراشدين الخفاء من الأول الثلاثة ن أق 
والقهر.الغلبة قواعد على وبنوه المائية، 

عرشيوءا لم عنهما- تعار اممه -رصي ومعاؤية عليا أن ق الشك أيسهل ولكن 
أالرماح؟١(( أسنة وعلى السيوف، خللأل نحت، إلا الخلافة 
لمفمتايعته ه طالب، أبي بن علمي الكلام:»وأما هذا نقض ق الخضر الشيخ قال 

،.١^١٥٠يزعم كما السيوف ظلال تحت، قامت، ولا ممل، رهبة تحت، تكن 
أيايا ت وقالوا عليا، وأتوا عثمان؛. مقتل يعد اجتمعوا والأنصار الهاجرين إن بل 
فقداحترم فمن معكم، أنا أمركم، ق لي حاجة لا ت فقال ، نثايعلئ، هلم حزا 

٠٢ -٠ ١ ٩ ٩ ص ا-بماهلي الشعر ق نقصىارب< - ١ 
.٦ ٠ ص الحكم وأصول الإسلام ٢- 



اث؛اءالسيدةسداسرض القيخ ،نهج t الثاني اكاب :؛!

غيرك.نختار ما فقالوا: فاختاروا، به؛ رصيت 

إلااس النيملح لا إنه له: فقالوا آخرذلك ق أتوه ثم مرارا، إليه اختلفوا ثم 
الأمر.طال وق. بإمرة، 
أمترا•أكون أن خيرمن وقرأ أكون فاني تفعلوا؛ لا لمم: قال أنه أخرى: رواية وق 

البيعش فان المسجد؛ ففي فال: نبايعك، حتى ^ rJLcبقا•تحن ما وافه.؛ لا فقالوا; 
السام؛ن.رصا عن إلا تكون ولا خفيا، تكون 

عليه،يشغب أن مخافة المجد؛ يأتي أن كرهت فلقد ت عياس.إل بن عبداممه وقال 
المسجد.هوإلا وأبى 

٢الناسبايعه ثم فبايعوه، والأنصار، الهاجرون دّخل دخل، فلما  ؟١٠
الباقرونيد()محمد بجث ق كما علممب؛. الؤمن؛ن أمير أحفاد حول كلاما له أن كما 
سمةراق أن مقا-"مته ويكرق الامامعن، هن.ين سيرة على البحث هدا ق تكلم حيث 

أوقوسموهممه، شرفه، أوق علمه، ق عفليما يكون أن يؤيد لمن عبرة العفلماء 
استطاعأرآ،.الخيرU عمل إو المارئ 

احترامهماوأورد فتهما، قيل ولكرما ، الإمام^j^ هذين حول الكلام أفاض ثم 
الأخؤيزرم،.هذين بين مقارنة وعقد كروعمر، أبي للشيخن: 

وروايتهومولده، به، نذكرفيها العابديزم، نين لعلي طيبة ترحمة له كان كما 
وتحققهالمدقات، وإخماءه وكرمه، وسخاءه وورعه، وتقواه وفقهه، للحديث، 

ءنهما_االله _رصي وعمر بكر أبى للشيخن وإحلاله بأمه، وبره وزهده، 
وفضله،وتحينه، وحلمه، عليه، الثناء ق البالغة وكراهته تواضعه، ذكر كما 

.الرحالص١٣أتراحم 
 rنثلرالرجعا.



٣٨١ر يسداسوهمإشاتامالة 
،.١١وفا^،على بالكلام الترجمة وختم شعره، من وشيئا ومواعظه، وحكمه 

الصحابةمن فأبوسفيازقه ٠ عته ودفاعه سفيان أبي على دتاؤ٥ عشر٠ حادي 
والتشكيك.الطعن من نالمم ما نالمم الذين 

سميانأبا ذكرأن حيث الحاهلي( الشعر )ق كتاب ق حعن طه أورده ما ذلك ومن 
أنإما استن: بن أبوسميان- هو_أى فإذا مكة؛ أظلت قد الني. خيل رأى لما 

الناس،فيه دخل فيما ؤيدخل وي۵الح يصانع أن ؤإما مكة، فتفتى القاومة ل يمضي 
إرضش ومن المدينة، إر مكة من انتقل الن«ي السياسي السلطان هدا لعل ؤينتظر 

أخرىل٢لمرة مكة ه ميس إل الأنصاربمود 
له،الني. وتألف إسلامه، حن وأنت الكلام، الخضرهدا الشيخ نقض وقد 

،الأعداء أحد يد من أصابها بهم عينه فقئت وهناك الطائف، فتح شهد أنه وذكر 
الختلماب.عمربن لعهد اليرموك وقعة ثم ، ( وقعة-3؛؛rjشهد وأنه 

وأنعذرا، يلتمس أن الحال به يضق ولم ، الأالف^j^ ْع لقعد منافقا لوكان وأنه 
أندون الدهر من حينا ؤيعاشرهم ، يأغيياء ليسوا بقوم يتمل أن اسطلمع قلما المنافق 

شفتيه.وب^j^ لحظاته ق تظهرسريرته 

الخلم؛ن،الستتيرين والصحابة الني. على حاله عئمآ لم منافقا لوكان وأنه 
أقوى.وروايته أوضح، التاؤيخ ق أثره لكان الفاق بميم هؤلاء  ijyjلووسم وأنه 

تبهررص.وحجج يطول، كلام ق سفيان. أبي عن دفاعه ق يسترسل وهكذا 
تعرضفعندما t معاؤية^. ابنه عن داع سفيان أبي عن داع وكما عشر• ثاني 

معاؤيةعهد ق شاعت أنها يرى التي العصية حول الكلام من حبن طه ذكره لما 
قعليه كانوا الذي الشر بعض إل عادوا العرب من كثيرا وأن ينئي، وابنه 

.٣  ٥٠.٢ ص انابق انثلررجع . ١ 
أ-انذلرفياكُرالخاضص؛ه.

ألصىابفياهمالخاضصهخا_ساوباا_آها



1د1ءالثدةي اصر سد القيخ «ال،ج 1^1^! اكاب إ  ٣٨٢
ينظراش بغيرانم؛ن القربى ذوى إو والنظر ، التفاخربالأنساب وهو ، جاهليتهم 

-إلها أحوج أو بها أحق هؤلاء كان ؤإن ، بالنافع أولئك وإيثار ، الأباعد إر يها 
معاؤيةأيام الساهرة الفتنة تلك من الرغم على ١) ت قالجفنأسع كله ذلك قرر أن يعد 

،الأهواء تلك إر الملم ملقية الإسلامية والأداب الدينية العواؤلف تكن لم وينيد 
ما-على الأمة تلك بأن أذكرك أن ؤيكفي ، غيرمتتهى إر يدهب حماحها وتاركه 

وكانت، ينئي ابنه ثم ، معاؤية راية نحتا سكنت قد العصبية- طائف من مسها 
وإخلاص.إقدام من تملك ما بكل البلاد وتفتح ، رايتهما تحت تحاهد 

وعلى، جيش ق قسهلنهلينية لمتح سار قد الأنصار- -وهومن أيوب أبو وهدا 
معاؤئة•بن ينيد راية رأسه 

منخفف مقاوما وحدت ا ولكنه، وينيد معاؤية لعهد نهضت فالعصبية 

،الخاهلية ق كماكانت شعورها وتفقد ، جنونها يجى أن إر يتركها ولم ، ويلاتها 
((ُالإسلام وهوأدب 
قوذلك الصحابة: تاييخ ل اليحث عند التثبت إر داعيا وتال عشرث ثالث 
أوللأنصار نعتقد لا تحن # الخاهلي الشعر ل كتابه ل حسبن طه على ردم معرض 

مملكما بكل عصرهم تاؤيخ ق يخوض أن أحد على ننكر ولا العصمة، ١لهاجرين 
الاستنباط؛ق والتأني الرواية، ق التثبت إر ندعوالباحث، وإمما النقد، وسائل من 

دؤيفيفللمهم، أن قبل التاؤيخ فيفللم ، —االمؤلفيأتيه الذي هذا مثل يأش لا حتى 
،.٢١عقليتهم(( طلابه على د يفأن قبل البأصث، نظام ه نفعلى 

عليهمائه رضوان الصحابة باب الخضرل محمد الشيخ منهج معالم هي فهذه 
أجمعان_.

ىسصا.آ؛.الرجع 
٢ص•؛ الأبق الرجع ٢. 



٣٨٣ر اكابالثاني)عنيجالقيخسداسري|داتايشدة 
ساثض:ص4شبمبالإئلأواهلأها

ماالمدد، هدا ق يعنينا والذي يتجزأ، لا وكل وعقيدة، شميط الإسلام دين 
الفقه؟موضوعات أومن العقيدة موضوعات من هي وهل الإمامة، بموصؤع يتعلق 

ولداتاؤتلة، جوانب ولها ممهية، جوانب ولها عقدية، جوانب لما أن والخق 
نحدنكاد فلا لدلك؛ يت3لرقون لعقائدهم ذكرهم عند الله_ رحمهم لف الفعلماء 

الخلافةق ترتيبهم وأن ، \})وواوة لخلفاء يا ١لتردح على ؤينص إلا عقيدته ذكر أحدا 
وعلىفاجر، أو بر إمام كل خلف الصلاة على ؤيتصون ، الفضل ي ترتيبهم على 

قلمم والطاعة السمع وعلى الأئمة، على الخروج ضم وعلى معه، والحج الحهاد 
غيرمعصية.

بابعلى ينصون الشدة ل المولف؛ن نجد ولذلك ، الإمامة مباحث من كلها وهده 

العقيدة.ق أواخركتثهم ي الإمامة 
الشوالبيع الانحرافات على للرد العقيدة ائل مق ذلك يوردون العلماء أن كما 
وأنهاالإمامة، ق الفاسدة واعتقاداتهم الروافص كبدعة ، الوصؤع هذا حول نشأت 

ذلكوتحو الغيب وعلم ، والرجعة ، والغيبة ، العصمة واعتقاد ، الدين أركان من 
ذلك.ق محالفتهم وت؛ييرن، عليهم، للرد السلف علماء فيذكرها ئمتهم؛ أق 

وتحوذلك.، الفسقة الأئمة على الخروج وجوب ق الخوارج يدعة ؤيذكرون 
اكسانيعصر إنكار الحاصرهو العصر ق بالعقيدة التعلمة المائل من بجعلها ومما 

الحديثسيأتي -كما العاصرة الفكؤية المائل أحهلر من وهذه الدين، من أنها للدين 
آتية_لا،.فقرة ق عنها 

الؤياض،دارءلي؛ة، الدميجي، عبداض د. والخماعة المة أهل محي العغلمى اننلرالإمامة - ١ 
.ا'«؛اه،ص7ا_بماءل\،



^JاسويإساUائيد٣٨٤٠

وكيفيةالأئمة، شروط ذلك ومن فكيره: الإمامة موضؤع ق الفقهية الحواتب أما 
وأحكامها،والشورى وعددهم، وشروؤلهم، والعقد، الخل وأهل السلمتي، إمام اختيار 
ونحوذلك.وأحكامها، والثيعة 

الخلفاءسيرة ناحية من ا،لوصوع دراسة فهو ؛ قالتارهئية الخوانب أما 
عهودهم،ي حصلت الش والأحداث - عليهمافه رصوان بمدهم من ثم الراشدين، 

ذلك.من ايتحكة والعبروالأحكام والنتائج 
يةالعقي. الأحكام ببن والتلازم الترابعل. أدلة من هذا الإمامة فموصؤع ولذلك 

_عزوحل_افه جعل فقد ولذلك عليه، وقائم للأخر ملازم منها كلأ وأن والفقهية' 
التيانمادة من - شرص بغيرمؤخ عليهم الخروج وترك لمم والنصح الأئمة طاعة 
القيامة.يوم الأخروي بالعذاب تاركها ؤيعاقب فاعلها، يثاب 

فيهؤيبحث الاعتقاد، أبواب ق داخلا والإمامة الخلافة موصؤع صار ولم—ذا 
لبعضها.ذكر مر عديدة موصوعات 

وكونهابه، تتت ما ؤبيان وحكمها، والخلافة، الإمامة مفهوم -أيضا- فيه ؤيثحث 
الدين.أصول من ليت وأنها غاية، لا وسيلة 
ألةوموحقوقه، الإمام، وواجبات الإمامة، مقاس الموضؤع هدا ق يبحث كما 

البابلا،لأهذا ق المائل من وتحوذلك عليه، الخروج 
الموصؤعذلك يكون يكاد بل والخلافة، الإمامة بموصؤع عني الأضرهاك والشيخ 

ال—اعة.هوموصؤع ذلك إذكان حياته؛ ؤليلة به ماعني أعثلم من 

الدسةوالولأبان لطانة الالأحكام ق ذلك تفاصل وانثلر ، ٢ • - ١ ٩ ص السابق الرجع انظر - ١ 
الياثق الأمم وغماث 1 صء الماهرة، الخالي، التابج^ مصتلنى مكتة شركث ه، ١ ٣  ٩٣، "؛؛j"؟ للماوردي، 

<الإ/كممروة الدموة، دار ، ٥١٤٠•عدالغم،ط١، فؤاد ود. حلمي ممعلنى د. تحقيق للجؤيي، الظلم 
ضأنزل بغيرما والحكم والخماعة النة أهل عند العظمى والإمامة رصها، رشيد محمد للشيخ العثلمى والإمامة 

الكتبمن وغيرها اشياحش،حوا، حليية، دار اتحمود، عيدالرحمن د. وأحكامه، أحواله 
الإمامة.مموصّوع عنيت ادي 



٣٨٥ا ص؛صبيساسميإداهسمو 
الوصؤيع،هدا حول تدور كانت الفكراة معاركه أشرس أن من ذلك على أدل ولا 

الحكم(.وأصول )الإسلام كتابه ق عبدالرازق علي ْع صنيعه ق كما 
وقالخضر، الشيخ مؤلفات عرض عند ذلك من صء عن الحديث مضى وقد 
قله سان منيد وسيأش الصحابة، باب ق منهجه عن الحديث عند االاصي اكللب 

وعدالخالف^ن، على الرد ق الشيخ منهج عن الحديث عند خصوصا القائمة الأبواب 
للعالماسة.مواجهته عن الحديث 

والإمامة،الخلافة باب ق الشح لمنهج العامة العالم إيضاح المقام هذا ق ويمكن 
يلى;ما خلال من وذلك 

والسيربالأمةالحق، لواء رم ق الشؤيعق صاحب عن نيابة الخلافة أن يرى أولا؛ 
.١^١٢المياسة مناهج على 

يدرسمن وأن الإسلامية، الأمة لحياة كامل ونظام شرعية، حقيقة أنها ؤيرى 
يفقدلم وأنه عليا، مكانا الشرق رفعت الحلافة أن بوضوح يدرك وأناة برؤية التاييخ 

غيرسيلهارى.ق وسارت نقنامها، اختل حخن إلا ومنعته سيادته، 
معنىق الني. عن  CjjXa»قد وأنه إماما، الأمة نصب وجوب يرى t ثانيا 

إنD : البخاري كحديث العامة؛ تدبيرالمصا-غ ق مقامه أميريقوم بنصب الوصاية 
لالدين،( أمحاموا ما __ الأمري هذا 

،.٤١ا< منهما الأخر فايلوا لخليفت؛أث، ميع إذا  ٠٠' ملم وحديث 
منيتمكنون ولا يعده، من عزتهم يملكون لا أنهم أصحابه عرف وكيلك 

سدزمامها يكون اجتماعية قوة بإزاء إلا إليه والدعوة الحق مناصرة على التمادي 

■ا-اظرسيىدورص'آ'
الخاهليصهخ؛اخ؛ناصر ٢-انظرنقصمحاب 

م'-الخارى)ا''م(.

(.١٨٥٣)أ-سلم 



صرصاصسداصنيإد|ءسمةإ  ٣٨٦
فقال، ة الرئاسفضية ق وائتمروا ، ساعية بثي سقيفة إل فبادروا عادل؛ رئيس 

إريرشد الذي الحديث سمعوا حتى أمير، ومنكم أمير، منا للمهاصن؛ الأمبمار 
عنالحجة بهم وعدلت قلؤبهم، من العصبية عقدة فانحالتر قؤيش، ق الإمامة أن 

الصديق،مبايعة إر الحطاب عمربن يد بعد أيديهم مدوا أن لبثوا وما رأيهم، 
الله.رسول خليفة وسموه؛ والعقد، الحل أهل باتفاق رئاسته فانعقدت 
٠خلافة الرئاسة تلك تسمية نشأت هنا ومن 

وأمزئمؤ ؛ -تعال- قوله وهي، ناعية، للخلافة قد،تسع القرآن أن يرى ثالثا: 
٠٣٨الشورى:ه سنهلم ئورئ 
الكفايةفيه ترى من انتخاب ؤ، للأمة ترك إذ بيانا؛ زادها البي. وأن 
عهد*كل ل بها المقتدى السيرة تكون حش أمرها' مقاليد على للقبض 
مصلحةككل والعقد، الحل أهل اجتهاد إل فموكولة الأرا•، أخد هلريقة أما 
٠الاراء اجتهاد إل وسائلها 3، وفوض الإسلام، إليها أرشد 

والحقد؛الحل أهل بمبايعة إما يآسباب: تعمد الخلافة أن يرى رابعا: 
كماالسالف الخليفة من أوبايصاء طالب، أبي ابن وعلي، ، الصديق، كخلأفة 
بعهدالعنين عبد عمربن وخلافة بكر، أبي من بعهد الفاروق خلافة انعقدت 

الملك.عبد بن سليمان من 
نملكما ومقدرته بكفايته ينهم، رحل إل بها يعهد لم الخطاب بن عمر وأن 

عليه-•الله -صلوات الحليقة أكمل فحل كما حملة الأمة إرآراء وكلها ولا ، المديؤ، 
الدينالشر أولئك إل أمرها يلقي أن على الحين ذلك اجتهاده وقع بل 
مقاليدهاووضعوا بينهم، فيما فائتمروا والأمانة، الرأي بدال الأمة بحن عرفوا 

•ا-سىدنورص'ا"
،٠ - ٥ ٩ ص يق  ٧١الربع انظر ٢- 



٣٨٧ا ساثنياصصساسمهماد1هسمة 
.عفان. بن عثمان يد ق

منوبملك متغلبا، أمره بادئ ي يعد من بعض للخلافة ينهض قد أنه ويرى 
بنالخمن صغ كما بنمه؛ عنها يتخلى أن على الشرعي صاحبها بحمل ما القوة 
سفيان.أبى بن معاؤية سلم إر جح إذ علي؛ 

مروانبن عبدالملك إر صارت كما بحق؛ تولاها من بموت إليه أوتنقلب 
محمد،بن مروان بهلاك السفاح عبدالله إر وانتقلت النبير، بن عبدالله بموت 

أٌثةأا،•ض دولة وانقراض 
صربحةونفواعند٠لاهرأحاديث الأقدص العلماء من كثمآ أن يرى خامسا؛ 

قرشيا.كونه الخليفة وصف ق وأحيوا ميس، من الأئمة بآن 
يغفلونولا الصوص، ق يتفقهون الدين امحقفن ولكن  ١١ت قائلا يستدرك ثم 

أنإل انتبهوا - رعايتهما على الشري*ة بنثت ، ۶٠١١والمفاسد ١لمصالح إل النظر عن 
نظرهق وألغى ثابت، وجه البشرعلى ( jruالمساواة قاعدة قرر من أول الإسلام 
أنلمم فبدا نصيبا؛ العامة الأحكام تقرير ق له بجعل فلم بالأنساب؛ التفاضل 
والمدرةالكفاية شرط بحقق ما إل يرمي إنما الحديث ق القرشية بنسب التصريح 

الحامية.وهوقوة الخلافة، بأعباء القيام على 
وشدةالعصبية بقوة القبائل مائر بعث من العهد لدلك ميس اختصت وقد 
يدق الخلافة عنان ووقع جامعتهم، وتمزقت عصبيتهم، تلاشت فإذا المراس؛ 

وجب- والبلاد الحقوق حماية على وأقوى أبسط يده وكانت سلطائه، أميرمحوي 
قرشيا#يكن لم ؤإن بجدته، إر والمارعة بطاعته، الويوق 

عدوخطر لتتقي يارهاب؛ وترتدي سيفا، تتقلد أن للخلافة لابد أنه يرى سادسا؛ 

.٦ ١ ٦- ٠ ص السابق المرجع انظر - ١ 
•٦ ص١ المابق المرجع ٢- 



صاصسااسريإشاءاسوة٣٨٨

}الأمن نظام لما يضهلرم شرفثة شرمن ونفع أومتحفز، هاجم، 
عاضن:من يتثآن الخكم والأسيدادق الظالم أن يرى سابعا؛ 

•ءيرز١كية.ا ونفغالبة، أهواءا جنبيه ( jtuالحاكم بحمل أن أولاهما؛ 
هيبالي تقؤممه عالي زعماؤها يتحد لا بحيث ونحاذلما؛ الأمة، جهل وثانتهمات 

الأستبدارلدابر وأقطع أحكم، 
علىلا الأمة، عنق على ملقاة يمول- -كما فالتبعة استبداد الخاليفة من وقع فان 

الحلافة.مئرؤع 
العالالةثرمحع لم والبغي الاستبداد على يهلبيعته بحمل الحلافة مقام لوكان أنه ؤيرى 

حذاومن الراشدون، الخلفاء عليه جلس يوم عقالما من الحمية ثنتط ولم رأسها، 
،.٢٠عبدبن حن.وهمكعمر 

وترحمةفيه، والتألق الساسة، عل؟ ق وافرا حظا ىلمسالبمان أن ألبت يامثا٠ 
الشأن.ذلك ق الكتب وذكرعدأكسرآمن المياسة، ق بغيرالضيية الشكتبت، الكتب( 

نفلمالما وسن واسعة، حطة للمياسة رّم الإسلام أن شهد.وا العلم أولي أن ؤيرى 
هاتيالئ،ق والتفقه الخهلة، تاللئ، درامحة ق ارهم أنقل-صرفوا قد العلم أولي وأن عامة، 
الفلم.

رجالمن كثيرا فترى الشري*ة، بمرآة المياسة إل يتفلروا أن آثروا الملم؛ن وأن 
الشريعة،حكمة من روحا فيه نفخوا سياسي، ^٠^ ف، أقلامهم حركوا إذا الدولة 

،ءً

الوصاءة.آدابها حلن، من، حلة وكوه 
ذلالئ،لمأ،.علي، عدة ويذُأمثلة 

غنىوأمرلا شرعية، حقيقة وأنها الخلافة، إل الحاجة ثرروجه تاسعا: 

.٩ • الخكمص الإسلاموأصول( انثلرنقصكتاب( ١- 
•٩ السابق الرُ؛ع انقلر ٢- 
٠ ٦٧٠٦٥ص المابق الرجع انظر  ٠٣



٣٨٩ر الثلة إشات سداسرم امخ •تهج الثاني: الباب 
وحياةعرمك؛ن إل يطمحون داموا ما عنه، للملم؛ن 
عوبالتكون ان سلف فيما ني تمحي )١ وانه ١لت١ردح، من املة دللئ، على ؤيذكر 
دولتنإر اممت، ئم الأمؤية، الدولة لعهد كحالما واحدة راية نحت، كلها الإسلامية 
لقبأحذت، أمؤية دولة وأقام الأندلس، إل الداخل الرحمن عيد ذم، أيام مسممكن 

قولدولتيه الأول، العهد ق الإسلام لدولة محكان بالشرق؛ العباسية الخلافة إزاء الخلافة 
شبرقيد على يدها تسهل أن القؤية الدول مطامع قطع ما والمهلوة القوة من الثاز العهد 

الشرق،بلاد من 

شاعرهم:قال صارواكما بالأندلس الخلافة أوصال مطمت، ولما 
ديثث،رأآاغصن كل فؤق وصاح ؛^، Laبقعة بكل ام ق

علىعلى رده معرض فيذكرق للخلافة؛ الصالحة الأثار ذكره عاس-ؤآ: 
أقاليمق الإسلام قلل إر ومدت القيمة، دين إر بدعوة قامت، أنها عبدالرازق 

عزشامخ،ق لمون الموأصبح العليا، كلمته فأصبصت، المتاكب،؛ بجن ما بعيدة 
راصية.وحياة 

تتجسعكانت، أن بعد العدل حلاوة فأذاقها أوطاناكثيرة، فتحت، الخلافة وأن 
كانت،أن بعد الخالمى التوحيد بأشعة فيها وصربت، الحوروالأستعياد، غصمى 

كانت،أن بعد الراقية الآداد_، حلل وألبستها والضلال، الحيرة ظلمارت، ق تتخبهل 
ونسقتهاالسليمة، الأذواق وتمجها النفوس، تشمثزمنها وتقاليد عادايت، ق ة منغم

أ.وسئاق١٣تحاذل ق كانت، أن بعد واتحاد ، تالفق الإسلام بفضل 
الوثنيةنار يملى وإفريةية آسيا من عفليم قم يكن أفلم  ٠١١ قائلا يسائل ثم 

أثرمن فكان ؟١ الأول الحاهلية تبرج الممجية مذلاهر ق ؤيتمج وعشيا، بكرة 

-ا-انفلرالرجعالمابفاصياا
•١ ص٧١ يابق، المرجع - ٢ 

•١ ١ صاّ السابق، انظرالمرجع ٣- 



الضاوة uLjIاهضري، سد امخ *نهج : ^١ ٥١الباب ع!

ووصعتصادق، إبمان إل النار تلك محلت أن - الدعرة من به قامت وما الخلافة، 
.٢١١ونظاما(( حياء والممجية الخلاعة مكان 
الدركهل؛ إل يتنازل أن لالمؤلم,ا كان )رما قاثلأ؛ المسألة هاوه حول كلامه تبختم ثم 

الدينشعائر وصانه الرعية، شأن صلاح أن قط أحد ييع لم إذ المغالهلة؛ من الأسفل 
الدعوةأو بأس، كل به يذهب اكافعة كالرقية الخليفة لقب وأن الخلافة، باسم صبوطان 

حير.عندهاكل ينزل نجابة الم

آثارها،)لك لا الخلافة أن السالمان؛ من العامة أشباه ويعلمه نعلمه، والذي 
قوالحكمة الأمور، ق العزم سنة على إذاسارت إلا وعدالة وعزة متعة من ثمارها وتمتحك 

السياسة((أآ،.
الأمةوطاعة للأمة، الأمور ولاة إخلاص الأمة سعادة أصول من أن يرى عشر؛ حادي 

أمورها.لولأة 
الخملتتنيهاتيرث - عني فيما - الإسلام عني رروقد ت الأصل هذا تقرير ق يةولظةقي 

الولاةعلى فأوجب أمورها؛ لولأة الأمة وطاعة الأمورللأمة، ولاة إخلاص ااعذليمت\ن; 
عيدمن )رما اللهءق؛ رسول قال والماغ، الحقوق رعاية على يقيمواسياستهم أن 

أ.الختةءُ بجدؤيح لم إلا بنصحه، بجهلها فلم رعية، اش يسترب 
الصلاةعلميه - قوله هذا: شواهد ومن الهناعت، بحن فأمرهم الرعية، إر التفت نم 

فإذاأمريؤمربمعصية، لم ما وكره أحب فيما السلم المرء على والطاعان المع ٠ ؛ - والسلام 
،.٤١طاعة((ولا سمع فلا بمعصية 

برفقوساسوها اكلؤيقة، على استقاموا فإذا اتها، رزمأيدي ق الأمة سعادة أن فالحق 
سيرتها،ق تنجح أن تليت فلا مستقيمة، بجانهم ، سارت؛ _ وكرامتها مصالحها على وحرص 

ا-الرجعالماضصاّاا•
.١٢١ص آيايق الر.؟ع  ٠٢

•( ٦٧٣١)اليخاري ٣-أخرجه 
.( ٦٧٢٥)أ-أخرجهاوخارى 

•الأصح وهي )ارن( آ/ل٦ دارالإصلاح ب وق )سرت( الوّوءة: طعة صْ"١١ الإصلاح رسائل ٥-ي 



٣٩١ر صس|اسرهمإداءاسدة 
\لو3\أؤنئ خئث ينمزى. وًتقامأ ^١ ١٠آلمك> ؤ ا؛ وتظفربمنه

.٢١؛I ٦ ّا\"_؛ يونس: أكلمثره هوآلذور داثئ أقؤ لاتدين واو\ألأبتأ 
طؤيلكلام فله وإلا الخلافة، باب ق منهجه عن نبذة - شديد -ياجمال فهده 
أوقدولة، له تكون أن ق الإسلام مقاصد ي سواء آثاره، كثيرمن ل مفصل 
الشعوب،حؤية أوي الراشدين، الخلفاء حكومة أوق الإسلام، ق القضاء 

منغيرذلك إل ، مقتضى على تساس إذاكانت إلا تحصل لا وأنها 
ونظرمستقللآ،.عال، ُتحرير تتاولما الش الباحث 

.ررائلاسحصهآ>
ورسائلهه-ماُ، ونورص ومدى ، ٣ ٠ -١ ١ ٢ ٥ ص الحكم وأصول الإسلام كتاب انظرنمض ٢- 

.٢ ٠ _ه ١  ٨٨ص الخاش الشص ي كتاب ونقص ، ١ ٣ -٥ ١ ٣ ٠ ص الإصلاح 





٣٩٣إ ساصصساسمهمامدضامم1متي 

{صابي«ساسويامدضامح1ص
محلان:وب 

١!^^ق الخضريوط^ محمد مصادرالشيخ الأول: الفصل 
ائخالفينعلى 

علىالرد ق الخضر محمد الشيخ اساليب الثاني: الفصل 

الخالقين





٢٩٥ر م!صاصسااسضماضدضاسس 

ائم1متياثريض ق سهدا سادرالقيخ اس: اصل 
مبحثان:وفيه 

علىالرد ي مصاديه الأول؛ اليحث 
الخالم^rنعلى اليد ق وسائله الثاني: اليحث 





٣٩٧ ا

ا،غ1وه؛قالودض ق سايره الأوو: اليأهه 

المدةعبقنته أن الخضر الشيخ علم عن الحديث عند الأول الباب ي مر 
ذلك.من لشيء تفصيل مر كما وتعقياته، ونقائصه، ردوده ي تتجلى 
مصادرهثراء والتعقيبات والئايض، الردود تلك مميز ما أعفلم من ؤإن هدا 

بها.واستشهاده منها مأخده وحسن وكتريها، الصادر، تلك وتتهمع فيها، 
ممنمن النهل j وزم لمنهجه يجمل محان مع مصادره ذكرلأهم يلي وقتما 

الصادر.تلك 



•نهجامخسهامضهماضدضامم1نمت(؛ اكاب١٥٥ا | ٣٩٨
الميمالقرآن اكدرالأول: الأول: الطلب 

الأولذكرللممصدر العقيدة تلقي الخضرل الشتخ مصائر عن الحديث عند مر 
علىمشتملا هنالك الحديث وكان ، ١^^^٠٢ وهوالقرآن ألا منه، ينهل كان الذي 
الذكرارهينا.عن فيخي والمهل؛ التفصيل، بعض 

ردوده،ق أساسا مصدرا القران اعتماده بيان هو المقام هذا ق يعنى والذي 
ذلكق لهلؤيمته العالم أبرز وإيضاح الخصوص، وجه على الخالضن وعلى 

الكؤيم؛القران على يستند ما أعفلم ردوده ق يمتند كان ظس فالشيخ الشأن؛ 
الذيالأساس المرجع وأنه الإسلامي، التشJع ق الأول المصدر بأنه منه إممانا 
وأحباره.ونواهيه، ، أوامره عتل والوقوف إليه، الاحتكام بجب 

الصادر.من شيئا عليه يقدم ولا أوليا، مصدرا القرآن يعتمد فلقدكان 
تمربصفحهتكاد فلا جليا؛ ذلك يلمحفل للمحموم ومقارعته ردوده، والناخلرق 

أوأكثر.آية إيراد على مشتملة وبجدها إلا الردود تلك صفحات من 

هوالذي المقام حب بها واستشهاده الضيز، الكتاب لأيات إيراده ؤيتنؤع 
يلي:فيما ذلك ق ءلريقته إجمالت ويمكن ، بصيده 

ماإل تشير بآية الرد يفتتح فتارة وختامها؛ الردود بداية 3، الأيات إيراد أولا؛ 
ماأوبجمل الموصؤع، أطراف نجمع بآية الرد يختم وتارة ' الرد ذلك من هوبصيده 

رده.حلال من إليه الوصول ميد 

الذي)افالقلمم الخاهلي(: الشعر ل كتاب )نقص : لكتابه مقدمته ق ه يقول 
الكتاب،بهيا احتفلت طائفة يغيفل موطئا يعلآ إنما الخاهلي( الشعر )ي كتاب يناقش 

العرب.وفضل الإسلام، على القاصية الطعنة وحسبته 



٣٩٩ر سمساساصساسمهماضعضامحاس 
٢٥;الأحزاب ه حبما ينالوا لإ يفيظهم طإو/إ' ي آفث وزد ؤ

ونظر:بحث أمة إننا # النقض: من فراغه بعد الكتاب ذلك خاتمة ق ؤيقول 
بشر،محن وإتما طؤيق، ق الفكر لخؤية نقف ولا مذهب، كل العلم ندهب«ع 

غيرصدق،j وتحاور غيرعلم، ي تثب أقلاما تزدري أن إلا قلؤبهم تأبى والشر 
الكلماتأ-من على تطمس أن إلا أقلامهم لمم ابى والبشر بشر، نحن وإنما 

قيمة.عقيدة أو ، محكمة  XfOjuilق الغامزة 

لأيخوئ.'دهم،لإلنمحىبذتحتئ سمتذيجمر يكيب,بماأوتث ش حم ؤ
uO  رى(( ٤٥. ٤٤القلم: ه.

فقدالمؤلف #أما الحكم(: وأصول الإسلام كتاب رنقهس كتابه خاتمة ق وقال 
الحقيقتعنهات؛ن وأن وسياسة، وشرياءة دين الإسلام وأن لمة، مالأمة أن أدرك 

المسالةيعالج أن له فداإسلامية، صبغة سياستهاق تضع أن الدولة على يقضيان 
تلكالتقط أن حذقه من فكان والدين؛ العلم باسم ؤيأتيها والمخاتلة، الكيد بيد 

بحملوأخرجهاكتابا بعضا، بعضها يخزي التي الشبه بتلك خلتلها الساقطة، الأراء 
والذلةعادة، بالوالشقاء بالإبمان، الكفر لتبدلوا اللمون، تحرعها لو سموما 

#.٨ المنافقون: ه لابمشرد< ولغنالثنميرك> دثةمحأر-رءطبمش،أةهمءث!ى ؤ بالصْ 
مقالعلى به رد الذي مواصعها( عن الهدود آيات )ضف رده خاتمة ق وقال 

كاتببعده #وجاء الإسلامي(: بالفقه وصلته المصري )التشرأع المعيدي عبدالمتعال 
التشراع.وحكمة المنة تنكره الذي التأؤيل ذلك بمعول الحدود آيات على فهجم ' القال 

(١)

•ص٨ الشعرالخاعلي ل محاب انظرنقص - ١
آ-الرحعسصئئئ.

وأصولالحكمصا''آ.الإسلام 'ا.نةصىاب 



Iالغ1مز( ض سد اهخ •تهج الثاله! اساب ا  ٤٠٠
الإسلامخصوم لكموا انحيد الكتاب تفسير من مثله على الناس جرى ولو 

لةُؤإنا الذم نزلئا محث ؤ\ي معالمه: وْلمس أركانه، يدم انمل من جانا 
،١١.الحجر:٩(( ه لخنفهلول 

المخالضن.على الرد ق أساليبه عن الحديث عند لذلك بيان منيد وسيأتي هدا 
قوظاهر كثيرجا«ا؛ وذلك إليه: ييهب ما لتأييد بالقرآن الاستشهاد ثانيا؛ 

ردوده.شتى 

أنق ملم يرتاب »ولأ عيدالرازق: علمي على ردم معرض ل ظلك يقول 
تلقاءس الناس بتن القضايا محصل يتول لم لام- والالصلاة عليه - الرسول 

لقمله ءؤ -تعالى-: فال سماوي، بوحي استمد>ه هومتصب وإنما ه، نف

التسلمميضة الأمة أعناق ق وصع ثم القضايا، فصل بعهدته فناط ، ٤٩المائدة:
مجريئهن٥^١ ع يلأور؛قكقطدث ؤ فقال-تعار-: لقضائه، 

،٢١*. ٦٥النساء: ه سوميزاعثا 

يوردكأن وذلك بالقرآن: الاستدلال من المخالف إليه يذهب ما إبْلال ثالثا؛ 
غيرعلى لما أوموولأ باطل، على بها مستدلا افه كتاب من آية المخالم؛ن أحد 

_LJالش بالحجة ناهض غين بها الاستدلال يكون أن أو الصحيح، تأؤيلها 
ثمالتأؤيل، أو الاستدلال، ذلك خهنأ كله، ذلك الشيخ فيعلل تأييدها، 

.٢٧١و ١٨وانظرصيا"او•، بلأء^التر٢نص١٤١ -١ 
را'حا ١٨٢ر ١٨١وأ0\و'ا"اره1اروانظرص٢٥١ أ-نتضمحابالإلأموأصولايمص>'اا، 

وي'آآوءأرىممٍر. ١٩٧و ١٨٧وبلاغأالقرمحص؛ا'و١ظرصمم١بفياصر١لخاشص٨٨وم0آ، 



٤٠١ر ^ثثاصاصس|اسرهماارعضامم1س الباب 
ؤيرشدعليه، >\لآوة يستدل أن ممكن الذي الصحيح والوجه الأية، معنى يوصح 

)الإسلامق عيدالرازق علي على ردم ي سواء ردوده أكثر ي جلي، م وهدا 
أو)نقص ٢٢١الغائب( صمير )حقيقة 3، حين ؤله على أورده ٢ ١ الحكم( وأصول 

القصصي)الفن 3، الله حلف أحمد محمد على أورده ٢ ر الخاهلي( الشعر 3، كتاب 
عنالحدود آيات )ضف 3، الصعيدي عيدالممال على رده أو  ٢٤١القرآن( 3، 

3،يلحد مقالته)كتاب أو الدمتهوري أبونني محمد على رده أو مواصعها( 
اللام.-عليه أيوب ت)قصة أومقالاته ٢ الءلاهرحدادل علهم، بها رد الهم، اممه( آيات 

ص/تفسيرها( 3، حديثه أراء ونقض 

التالي.المهللب 3، الهللب هدا 3، جاء لما بيان منيد وسيأتهم، هدا 

٢١٩و٢١٨و٢١٦و١٩٢و^٨١  WVjصص\ الحكم وأصول الإّلأم انظرنقضمماب - ١ 

Y - ١١٦.القرانبلاغة انظر.
..٧٨ ٨٤و وأي.٦٧ .•١٧ و٨٦ انظرصأأ_ه1 . •١ 

.١١٠٤القرانص'لإا.٤-انظربلاغة 
.١٤١ىسصهمآا.ه-انظرالرجع 

.١ -٧٦ ١ ٤ و1ض»_Y الربع انظر - ٦ 
.١٨ص٨٦١^ص الرجع ٧-انظر 

.Y٧٦-٨-انظرالرجعاUبقص١٨١



^ثه؛صابي«ساسرهمادردضامماسإ  ٤٠٢
النبويالحديث الصدرالثاني: الثاني: الطلب 

ققيل ما عنه ؤيقال الإسلام، ي لالتشريع الثاني اكدر هو السوي الحديث 
المؤيةالمة شان ق مر قد الكلام أن جهة ومن حجته، جهة من الكؤيم القرآن 

السابقالكلام أن جهة ومن العقيدة، ي الخضر الشيخ مصادر عن الحديث عند 

اعتمدهأساسا مصدرا النبوي الحديث كون إيضاح اقام هدا ق بمني والذي 
منهجهملامح أبرز بيان مع والفكؤية، العقدية ومتازلاته ردوده، ي الخضر الشيخ 

الشأن.ذلك ق الموي الحديث عالي لأستاد اق 
-عناء دون - يلاحفل عموما ولاثاره خصوصا، الحضر الشيح لردود فالدارس 

ذلكيسيرق أنه - أيضا - ويلاحفل إليه، يسند أساسا مصدرا الحديث يعتمد أنه 
واضح.منهج على 

يالي;فيما ذلك إجمال ويمكن 
الخضرالشيح ردود ؤر فالتاؤلر الحديث؛ ق الأصلية المصادر اعتماده أولا؛ 

بالقبول.الأمة تلقتها الني الأصلية الحديث يعتمدكتب أنه يلاحقل 
وموتلمألم، موصحتح الخاري صحيح الكتب: تلك رأس على ؤيأتي 

ؤيحتمده.به، يستشهد أكثرما فهي مالك؛ الإمام 
داود،أيي وسنن الترمذي، وسنن أحمد، الإمام تد م ذللث بعد ويأتي 

الكبيروالعجم ، الحاكم وصممتدرك ، ١^؟^، والستن ، النساش وسنن 
محة•أبى ابن ومسند للعلبراني، 

وآ١١ »؛_A الخكم وأصول الإسلام كتاب ونقض ، وا"ماا^٥١ ١٥١ص القرآن انظربلاغة - ١ 
ص؟0الجاهلي الشعر ؤ محاب ونقض 

٢٦٣و٢٦و•٢٥٩و٢٠٨و٢0٧و٢٥٦و٢٤٢و٢٤١وص٢٣٢الستي وخام اض ومحمدرسول 



٤٠٣إ الغامق الردض ؤس\سوه القيخ i اهاله اساب 
الكلام،سياق حب محلمة فهي الستة كتب إل وعزوه رجوعه، ٠^^ أما 

وتارةمؤلفه، اسم إل إشارة دون المدر يذكر وتارة المصدرومؤلفه، يذكر فتارة 
أحرجممن مصدر من أكثر يذكر وتارة الصدر، صاحب إل بالإشارة يكتفي 

منالحديث وراوي الصدر، يذكر وتارة أحدهم، لففل يذكر ثم الحديث، 
صحةيذكر وتارة ، ، ١^١٥أو الصدر ذكر دون الحديث يذكر وتارة الصحابة، 

وهكذا.را؛الض. إر مباشرة يسنده وتارة ، الخدين، 
يلي:ما ذلك، ق ألفافله ومن 

رآ،. البخاري...,.(( للأمام الصحيح الخامع ي ررجاء ت قوله ١- 
البخاريصحيحي ل مروي الكاتب إليه أشار الذي #والحديث قوله؛ ٢- 

٢٣البخاري.....((.؛ل ولففله وملم، 
٢٤١.(( لم ومالبخاري رواه حديث هميرة جمرأبي مض ق وجاء ٠ *' قوله ٣- 
الميأن ولففله الداري، تميم عن لم مصحيح ق مروي وهو # قوله؛ ٤- 

.رْ،ا...ها((هقال:

٢.((ملم الإمام صحيح ق الحدثن وكلأ كذا وحديث، كذا وحديث، # قوله؛ ٥-  ١
٢٧١؟ .....(( البخاري: رواه فيما - لام والالصلاة عليه - #كقوله قوله؛ - ٦

.١ صزأ٦ الإسلام انمع وإصلاح ص الخضر صد الإمام انظر - ١
آ-اظريلأئممحصاهر

الأبق٣-الرجع 
.١ »_A الحكم وأصول الإسلام كتاب، نقض - ٤ 
•١ ص؟ الأبي، الرجع - ٥ 

ابقصلأ؛ه؛.اد،■-انظرالرجع 
•١ ■ صء الابث، الرجع - ٧ 



ث:صاصس،اسونيالردضاسضر  ٤٠٤
كحديث;عليه الخروج وعدم الإمام، بملازمة الأمر 3، جاء ما ومنها  ١٠• قوله ٧- 

(١)

٢٢١رر....................a واللام.; الصلاة عليه - الني »قال قوله: - ٨
عبدالرحمنبن سلمة أبي عن حن بند شيتة أبي ابن أخرج فقد ® •" فوله ٩- 

؛٣١.....((قال: 

٠٤١•—•ا•* بكرقال أثي بن عدالرحمن طليق من وروي * قوله؛ - ١ ٠ 
سمرةبن جابر حديث من وصححه والترمذي أحمد الإمام اوأحرج قوله؛ - ١ ١
٢٠١٠.,...قال: 

منه•هميب أو يكر ما مثل هو مما ذلك غير إل 
الأحاديث،إيراد ق العلم أهل طنقة على حافظ الحضر الشيخ يكون وبهذا 
مصائرها.إر وعزوها 

القرآني حاء لما الصحيح التأؤيل تأييد عش الشوي بالحديث استدلاله ثانيا؛ 
ممنأحد على رد إذا فراه ومازلاته؛ ردوده من كبر ي ملأحفل وذلك مم؛ 

ماوائد التأؤيل، ذلك ق الخطأ وجه بين الكئيم القرآن آيات تأؤيل ل يتعسفون 
القر'أن,بعد الكؤيم القران يفسربه حيرما فهي البؤية؛ يالنة بالأستدلأل إليه ذهب 

علىبه ري- الذي انجد( القرآن تأؤيل ل يهدي )كتاب مقاله ق جاء ما ذلك ومن 
بالقر^آن(,تفسير١لقرمح ق والعرفان )المداية كتابه ق الدمتهوري أبونيد محمد 

•١ ٠ صء المايق الرجع - ١ 
آ-ت؛ضىبفياهمابمضص"آآ.
ما.مصىبفياهمابمشص'أآ.

لا،ارجعالأسص-أمآ.
.٢٢١ص السابق الر"أع - ٥ 





_ILiUlاثريملي سدائ؛ثوهم اهخ «ا،ج الئاث: الهاب ر  ٤٠٦
تفسيرعلى نحاسر لما _تعار_ ض تفسرمماب ق بالمدينة زل وما بمكة، زل ما 

المجرة.بواقعة الأية 

رصيالصحابة من عقلتم جمع المقدس بيت إل مكة من الإسراء واقعة روى وقد 
'هميرة وأبو مالك، بن وأنس ' عباس وابن همداش، بن جابر منهم؛ عنهم- اش 

)الخامعمثل؛ الصحيحة؛ الكتب ي اروايات هذه وجاءت صعصعة، ابن ومالك 
المؤولهالأا فلوكان لم؛ مللإمام الصحيح( )والخاْع الخاري، للإمام الصحيح( 

افهرسول يسة —تعار- افه تفسيرياب ق يستضيء ممن وكان الثة، كتب درس ممن 
أوالدين، مبادئ من الذهن قالع إلا فيها صيحته يسمع لا حفرة 3، بنفسه رمى ا مل. 

٢١.؛السيل((عن به مال إلا صليلا لقي ما العقيدة مزلولط 
ردوده،ي كثير وهدا الكاذبة: الزاعم إطال على بالحديث استدلاله ثالثا: 

ومنازلاته.

وأصول)الإسلام يابه ي عيدازازق علي على رده ق جاء ما ذلك ومن 
١؛القهروالغالية على قامت ازاشدين الخلفاء إمارة أن ادعى لما وذلك الحكم( 
-اراشوين الحكاء أي - مبايعتهم )رفان ذلك: على معقبا الخضر الشيخ قال 

٢٣١.انعقادها(( ق للقهروالغلبة أش ولا والحقد، الحل أهل باختيارمن تقررت 
منالحدود كتاب؛ ي البخاري روى فقل. الصل.وق، يكر أبي مبايعة أما را قال: ثم 

بنيسقيفة بكرق أبي مبايعة واقعة حاكيا الختناب عمربن ألقاها اش الخطبة صحيفة 
قال:الأنصار، وبعض بكر أبي ب؛ن دارت الش الناقشة على أتى أن وبعد ساعية 

.١ ٠ ص(' السابق ربع - ١ 
.٦ • ص الخكم وأصول الإسلام انظر - ٢ 
.UA_UUالحكم._وأصول الإسلام نقصمحاب - ٣ 



٤٠٧إ ساس!صاص4ساسميهمدضامح1ص 
يدكاسط فقلت: الاختلاف، من فرقت حتى الأصوات، وارتفعت اللغط، )فكثر 

ا.ل الأنصار( بايعته ثم المهاجرون، وبايعه فايعته، يده، قسط بكر، أبا يا 
قالالصديق بكر أبا أن )ا -أيضا-: البخاري( )صحح من بكر أبي مناقب باب: وؤر 

،أتت< نبايعك بل عمرت فمال الخراح، بن عبيدة أوأبا الخطاب عمربن بايعوا للأنصارت 
الناس#وبايعه عمربيده، فأخي ض. رسول ار وأحبنا وخيرنا، سيدنا فأنت 

ولاجند، ولا مال، قوة حوله وليس الصديق، بكر أبو بؤيع كيف ترى فأنت 
. IIأوإكراه بتهديد تؤذن كلمة منه تصدر ولم ملاح، 
الستةوأن الخلافة، إنكاره ق عثدالرازق علي على رده معرض ق - أيضا - وقال 
والإمام،الخليفة، فيها يكر صحيحة أحاديث وردت فقئ الستة ا>وأما أهملتها: 
،٤١. IIمحتاشة ومعان متعالدة، أغراض ق جاءت وقو والأمير، والبيعة، 

)رفهذهإياها؛ إيراده بحد وقال السياق، ذلك ق أحاديث ثمانية ذلك يعد ذكر نم 
ينالإمام، تدورحول وكلها محلفة، وأسانيد شتى، أغراض ق الواردة الأحاديث 
الخروجبجاول من وقتل وملازمته، وإطاعته، ببيعته، بالوفاء وتأمر مووليته، 

وشرارهم.خيارهم بعن وتفرق الأئمة، وتصف عليه، 
ال- ووصفها ونهيها أمرها حكمة ق يتمر محتهل يد ل وقعت إذا الأحاديث هده 

إلاالحق هل.ا يكون أن يمح ولا قائم، وشيع حتم، أمر الإمام ؛ نصبل أن ي يتردد 
الواجب.قبيل من 

(.٣٤٦٧أ.|وخاري)
.UAVUالخكم»_وأصول الإسلام كاب ممض . ٣ 
•١ ' ص٥ المابق الرجع - ٤ 
طبعانل موجودة وهي ، بها إلا مماما الكلام يستمم ولا ، ١الوسوعة طعة ق ساتهلة )ضب( الكلمة هذه - ٥ 
٠صى الخسثية الدار  ١١١



٤٠٨  Iس؛صبيساسمهمامدضائء1ه؛زا^
قلقطع خرج؛ من يلسها جراءة الخلافة( أهملت المنة )إن المؤلف: فقول 

التجلثةطور ق تزل لم اش والأوصاع الفجة، الاراء عليه تدرج حتى الحقائق، وجه 
*١١والأخبار*.

•'وادعى سحر اض. يكون أن أنكر الذي الدمتهوري على رده معرض ل وقال 
يتقلكما اليهود رواه حدث على بناءا سحر البي أن كتمهم ي ينقلون ا،لم<لمتي أن ءا 

٢_«.١ أيضا - اليهود رواية على بناءا صلب المسيح أن المحارى 
أنت منها يفهم الحملة هذه يقرأ من # ت الزعم هذا على رادا الحضر الشيخ قال 
*الهود عن المعلمون تلماه البى سحر حدرأّا 

أنهت الحديث هذا وق ه، نفالبي. عن بأسانيد مروي الحديث أن والحقيقة 
عنهم-:الله -رصي الصحابة من رواته ومن الوحي، طؤيق السحرمن بهذا علم 

الثقاتمن جماعة هولأم عن رواه ثم أرقم، بن ونيد عاس، وابن عائشة، 
وغترهم*، والتهقي، ائي، والنلما' ومالبخاري، الأئمة: بلغ حتى 

غيرالكتبعلى التبؤية بالأحاديث الاستدلال ق يعتمد من على ثعيه رابعا; 
عليعلى يه عقب ما ذللث، أمثلة ومن العلم: أهل محي المعتمدة الأصالة 

الأدلمي.٧< عبد لابن السيد العقد إركتاب حديثا عزا عبدالرازق 
هؤيرة،أبي إر عزاه فيما الؤلفس، ْع نتحدث # : - الخضر الشيخ أي - قال 
أنديتي موصؤع ق ييحث< برجل يليق لا أدب كتاب الفريد( )العقد بأن فنذكره 
أوغيره.صحابي عن الكتاب ذللث، يقله مما شء إر يسند 

 ١- Uانمْتريكتابالأملأموأصولالخكم_٠
آ'-بلأءأاهممحصها■؛.

•؛.رجعالماسص0آ؛.



٤٠٩ا سماساصصساسمنيسدضامح1مزا 
أنهذا بعد له بحق فلا اهميد( )العقد دقي، بما الاستشهاد لنفسه أباح ؤإذا 

بعضسيل ق واقفة يراها لم( ومالبخاري )صحيحي ق أحاديث إر يعمي 
.١صحتها(( ق ننانع أن لنا فيقول؛ آرائه، 

الأصفهاني؛الفرج أبي رواية على اعتماده ؤ، حسان لطه نقضه معرض ؤ، وقال 
)الأغاني(صاحب نقدا قد الخوزي ابن والحافظ تيمية، ابن الإسلام شيخ *وهذا 

ولابروايته، يوثق لا أته ا،لقيلة الأجيال وعلموا أدبه، األولف منه يستمد الذي 

أوعلم تحقيق، 3، عليه يعول 
يضعهما بيتها يروج البغاء هؤلاء أمثال فيها يوجد أمة أحب ولا 

ومفنيا{(.ناقدا بجد أن دون ّأنه للتصعيرمن الإسلام على التعصبون 
حسين_هله -يعتي؛ تحايله أن االيسور من رروليس السياق،: ذللئ، ؤ، - -أيضا وقال 

علىالبيتان الآياُت، قامت، دينا يعتنق من كل بأن قانعا دام ما أحسن هي بالي، 
)الأغاني(من الشاهد يوق من وأن حاجزا، وقلبه عقله ب،ن يضع لم صحته 
عقلهبهز جعل الذي فذللئ، ءلريقه، صحة ؤيدري رواته، ؤ، يحثا أن دون وتحوه 
،.١ نقبا# له تتهلح ولا تنلهره، أن الحامحنفة تستهلح لا مدا وقلبه 

الحث،هذا ق منيي[ أردت ررؤإذا الخلافة: شأن ق عبدالرازق علي قال ولما 
والثالثالثاني الباب ففي أرنلد؛ ومس السير للعلامة )الخلافة( كتاب إل فارجع 

٢مقعء.١ ممع بيان منه 

ايمص؟ا.الإسلأموأسمل،١-نقضمحاب 
. ٢٠٦-٢٠صرم وانفلر ٥، ٠ - ٤ ص؟ ا-باهلي الشعر ق كاب تقض - ٢ 
•٥ ص٠ الم-ابق، الرجع - ٣ 
.٥ الخكمص' وأصول، الإسلام - ٤ 



٤١٠  Iمضص«ساسمنيهمعضسمزا
السيرأرنولدكتاب على المؤلف ررولوأحالتا ت بقوله الخضر الشيخ عليه عقب 

أنعلى الأسف منا لأحد - بالخلافة اس مله اجتماعي أو تاريخي، ث حبق 

بليغا.مأخذا عليه الامحللاع فاتنا 
أرادلعله ت فقالتا شرعي، حكم محقيق ق السيرأرنولد كتاب على أحالتا ولكته 

علومها.ق الراسخن دائرة من الشريعة أحكام أوإحراج المرل، من بشيء الخد 
وماالتقدير، هدا فوق المؤلف نفلر ق الشرعية الأحكام قيمة تكون أن بجب 

الدينأمور ق حتى الغربيان بعقول الاقتداء إر حاجة ق أنا إلينا بحيل أن له يتبغكب 
وحرام•اجب وس 

أرنولدالسير يدرسهما لم ومقاصد أصولا لا!ثلإريعة أن يدري المؤلف كان وإذا 
االامحّمسل ق عرة محوي لت كتتايه على إحالتتتا فإن ~ دراستهما حق 

.وارتماب(( تردد ق فتتكيوبهم ، ، الأحدايمن دج ال

للحكومةالأنفلمة على فيها يثني همدالراوف، لُليا كلمة على معفا وقال 
قشيء منه يوجد لم مما  ١٠الكثير الشيء الضبط من فيها أن ؤيرى الحديثة، 

،٢١«.اليي0 إليه أشار ولا الثوة وام 
قلبهلما يتمزق بل عما، الحملة لمده ليتم القارئ »إن الحضر: الشيخ قال 
حجةحاففل من تصاسر فإنما عالم فم من محرج أن صح إن المقالة هن.ه فإن أسفا؛ 

الأسانيدونقد والموصؤع، والضعيف الصحيح وعرف السنة، علم ق حاض 
مس.تقيم.علمي بقانون 

٤٠ صء الخكم وأصول الإملأم محاب نقص - ١ 
آ'_الإّلأموأصولالخكمصآ•؛.



٤١١إ سماس؛صصساسمهمامدضامم1س 
وأصحابللمبرد )الكامل( من الأحاديث ينقلون من طتة ي يزل لم ١^١٥—، ولكن 

عمائم،رؤؤسهم على وضعوا ؤإن الث-ريعة، علمام حاب ق يدخلون لا العلتة هده 
.V الناس ، jjjالحكم أو الفتوى محلى وا وحل

-اللام عليه - النبي إن ا،لولف؛ قول فعجب تعجب، ارؤإن "آخر؛ موصع فا وقال 
٠آ إسلامية دولة ٠ يمي شيء إر حياته حلول يمر رلم 

سحيق.مكان إر الخرأة ق القلم ط! ذهب ولقد 
رسولحدث ينقل من ؤيقول يبلغناكذا' أولم كذا' سع لم • السة حفاحل يقول 

يمي؛شيء إر حياته حلول — اللام عليه — يشر )لم • للمبني )الكامل( عن افه. 
دولةإّلأميةأ(.

جزافا،بالكلام يرمي أنه الأذكياء؛ وأشباه الأذكياء قراءكتابه يدرك العبارة ط، مثل من 
أصول.ولا فرؤع له ليس ومنهلق معقول، غير على ولو قلؤيهم أحذ وبحاول 

فيهما الإمامة أحاديث من الصحيحة السنة وق الخاحلثة، ا،لقالة هد.ه ١^^٠١ يرمي 
بحرفهأو صحته، ق ينانع أن ، ^٠٧١٥٠يمكن لا ما منها قممنا وقد يفقهون، لقوم عبرة 

.٠١ مواصحه عن بالتأول 
أمثلةومن فاسد٠ معنى على الثيوي يالحديثا الخالق استشهامح. إبطاله خامسا٠ 

منررذللف( الحاكم(: وأصول )الإسلام كتابه ؤ، عبدالرازق علي قول ي جاء ما ذلك 
الصلاة-عليه فقال أوتدبير، حكم فيها لص يكون أن الشي. أنكر الني الأغراض 
txn))أثمأءاإم1صردبكم(،.س؛،واللام-: 

٠.٢ أه ٠ الخكمص٤ الإّلأموأصول ١-ممضكتاب 
 Y - مابق الرجع^YOYYO.

(.٢٣٠٦٢)■مأ.أخرحهملم 
أ-الإّلأموأءولالحكمصهال.



ماساهخس،اسمهمامدضاماسالباب !؛؛

قله يكون أن الني. ينكر ااك؛ف الكلام؛ هذا على مشأ الخضر الشيح قال 
شجربعثفيما بحكم كان نحده سيرته ل ثظرنا محنتا إذا وتحن أوتدبير؟ حكم الأمة سياسة 
عقل،أو أوعرض أومال، مس على بجي من على والزواجر الحدود ؤيقيم الناس، 
ؤيتورالحاجة، ذوى ؤإسعاد اكاخ، وجوه ق ؤينففه الله، أمره حيث من المال ويجمع 

الخططلما ؤيرسم أمرها، ؤيدبر الحرب، ؤإعلأن والصلح والمعاهدات التحالف عقد 
الأراء•بأرجح والأحد السيل هذا ل المشاورة مع 

والحيرة.الكفاية فيه من بها للقيام يندب ومحي الأموربنفسه، هده يتول 
وأصول)الإسلام كتاب يخرج ٌتواترة وسنة كتابا الثابت التصرف هدا بعد وهل 
شؤونق له يكون أن أنكر الني. بأن ؤبميح ' ١لشريعة يعلماء حافل واد ق الحكم( 

أوتدبير؟ل.حكم الأمة 
علىفيحمل النخل، تأيير واقعة ق وارد فإنه دنياكم( بأمور آعلمم )أنتم حديث؛ وأما 

.المائية( العمران وسائل من وغيرها والصناع الزراعة فنون س شاكله وما المعنى، هدا 
سونهام الأحاديث بعض معنى بجان j الحديث شروح إل رجوعه سادسا: 

قعيدالرازق علي على رده معرض ي حاء ما ذلك على الأمئلة ومن ردوده: لتأييد 
ايلمعثجماعة ®تلزم حديث - الخضر الشيح أي - ساق عندما وذلك الخلافة، مسألة 

صحيحشرح ق القهللأني فال I بقوله؛ كلامه ايد الخماعة معنى وذكر ٠ ١ 1 ؤإمامهم 
اجتمعوامن ًلاعة ي الدين الحماعة الحرص: ص - الطبري قال -كما )والمراد الخاري 

#الخماعة( عن حرج بجعته نكث فمن تأميره؛ على 

.TYA.TTU^,_الإّلأموأصول محاب تقض .١ 
(.١٨٤٧)ص ( ١٣٤ )١ مياري أخر.بم . ٢ 
لزومالحر: >_ مكنا: عاري إرشاد ي سل . ٣ 
•ه، ١٣٢٣، »JUمرى، الامرة 1س اساريلفiلأتي. صمح لشرح إرشادالماري .٤ 
٤٠  ٩١٠٢الخكم وأصول الإسلام محاب نقص - ٥ 



٤١٣ر ملي الود •لهجاهخصدااب1وااثاته: 
قبولل وقف من العالم أهل ررومن الحنية: عن حديثه محي - أيضا - وقال 

كلٌن تقل أنها إر ذهب من ومنهم والمنة، الكتاب ي ورد ما حد محي الخنية 
نحلته.كانت أيا محالف، 

القاسمابن قال الأحوذى(؛ )عارصة ق الميي بن بكر أبو القاصي قال 
منهم(قبلت بالخنية، كلهم الأمم رضيت )إذا مالك-: الإمام -صاحب 
منإلا الكفار جمح من تقل ت مالك )وقال )الفتح(: ق حجر ابن وقال 

،.أ٢(( اكام(ل وفقهاء الأوزاعي قال ؤيه ارتد، 
وخربعث)) الممن: إل ه طالب أبي بن علي ح؛ريعث ؤ، - أيضا - وقال 

لخصميقضي لا أف له 0 الني وتعليم اليمن، إل طالب. أض ين علي 
،وأبوداودلْ، ، حسلل؛، بن أحمد الإمام الأحرأحرجه من بسمع حتى 

ابنوحكاه محتلمة، أسانيد بثلاثة ، ١ )طبقاته( ق سعد ابن ورواه ، ، وااترمذي١٦
)الأحكاكتاب ق العربي وأبوبكربن ص؛ )الاستيعاب( كتاب البرق عبد 

١الباري( )فتح ق حجر ابن والحافظ )التهذيب( كتاب ق المزي والحافظ 

محمدعيد.القادرعطا،عليه وعلق راجعه العؤيي، لاثن الترآن أحكام ؤإنحاهول ١لعارصة، ق لمس الكلام هذا - ١ 
دارالكبس،طم،

•٢ ٥  ٩/٦العرفة، دار الخشب، الد.ين محب طعه على وأنرف أحرجه البخاري، صحيح بشرح ياري فتح - ٢ 
^مضمحابالإّلأموضلايمصأهاصم

 (.٨٨٢).٤

 (.٣٥٨٢).٠

أ.)امما(ا

.roy/r.v

.ه.؛/00

Ao/A.\•

)آ(



ثث:صاصسااسوهماضدضاماس؛؛؛

إليكجلس إذا ^^١ —ا )ي حدث؛ ق ٢ ^^^١ ١١انحقق يقول وكذلك 
الترمذي.وحنه وصححه، ٢ حبازر ابن أحرجه ، إخ( الخصمان... 

الماسأبق أنهم مع للؤية، وجها به يروا ولم الحر، هذا الأعلام أوكلئ، روى 
• ٠٠نوي حديثا على أوبجوي بأمردض، بمس ما سئما ولا الأُمار' نقد إل 

العدنانيةعن حديثه غضون ق الخاهلي الشعر كتاب ق حين طه على رده ي وقال 
فتحبكارفمي النييربن - إّماعيزإ ولد س قؤهنان بأن القائلين الرواة وس  ١٠ت والقحطانية 

.أْأإسماءيل(أ؛؛« ذيية س قحهلان أن بكار النسرين )وزعم حجر•' ابن للحاففل الماري 
مننقل إذا فالشيخ د.رجتها: ؤبجان الأحاديث، بصحة ردوده ق اعتتاؤ٠ سابعات 

الأحاديث.تلك يتعقب لا لم ومكالبخاري بالصحة تعتني الش الكتص، 
وإذاالخديث، درجة بيان على ~ الغالب ق - بحرص فانه غيرذللئ، كان إذا أما 

وأوضحدرجتها، بجل مقالأ فيها يكون التي الأحاديث، يعص عليهم يرد من استشهد 
ا.صعقمن فيها ما 

محرروه.ما إل أحكامه ى ؤيرجع النحدمن، منن على ذلك ويسيرفي 
)الإسلامكتابه ق عبدالرازق عالي على رده ي جاء ما ذلك على الأمثلة ومن 
يأخذالإسلام تعتنق أمة كل أن الحضر الشح محرر عندما وذلك الحكم( وأصول 

إرأومراجعة أومالية، جنائية، كانت سواء الحاهلية غيرصورته صورة فيها الحكم 
الاجتهادأو المنة، أو القرآن، بحكم تفصل القضايا تلك وأن الزوجية، أحوال 
(٦)التشريع.روح على الواقف نمس ق الركوزه القواعد إر المستند 

آ.)ها"'ه(.

ص\،مأ١.الخكم الإّلأمراصول نقصمحاب - ٣ 
orU/\.i.

A_. الخاهالي الشم j( كتاب تقض - ٥ 
صا>ّاآ.الخكم انظرتقضكاب- ٦



٤١٥ر ثماصابيسواسرهماضدضاهه1س 
.الض بعثه حنن ' معاذ حدث هذا؛ شواهد ومن  ١٠ت قال الأمر ذلك قرر فعندما 

ض،كتاب ق يكن لم فان ض، بكتاب يقضي أنه ت الحديث تضمن فقد اليمن، إل 
رأيه.اجتهد اممه. رسول ستة ق يكن لم فان اش. رسول فبمتة 

الأحوذى(؛)عارصة ق الميي بن بكر أبو الحاففل الحديث هذا صحح ومحي 
أ،(« الوقع؛زر )إعلام ق الحونية تم ابن وصححه 
قمةطه أورد عندما الحاهلي( الشعر )ق كتابه ل حين طه على رده معرض ق وقال 

إرإلا الحكم هذا ق ستد ولم الوصع، بميم ووسمها الأزرق بن نافع مع عاس ابن 
اوضعها.ر؛ ق يشكون لا الفقه أهل وأن السياحة، من تصديمها أن 

جهة،من الوقؤع غيريعيدة وأنها القمة، هده على تكلم أن بعد الخضر الشيخ قال 
ذلكعلى هد واست١لعريب، ق سؤال مائش على عباس ابن بجيب أن يبعد لا وأنه 

قفلنذهب القصة هذه باصطتاع للق3ير تكفي لا الغرابة كانت وإذا # ت قال العرب بشعر 
هد,ى,الحهة هذه من البحث ق جا« لعلتا ، الرواية جهة من عتها البحش 

نيادبن بمحمد يتصل بسند منها نبذة والابتداء( )الوقف كتاب ق الأنثاري ابن روى 
مهران.بن ميمون عن اليثكري 

الأنباريابن إر متله من رجال على ماره القصة ولواطردت ، ثنة مهران بن وميمون 
الصحيح.الأدب تاريخ ق دخولما من مانعا بجد لم 

قومببغداد )كان ت معين ابن قال ، أمانته ق مطعون اليثكري نياد بن محمد ولكن 
نئاد•بن محمد منهم؛ الحديث( يضعون كذابون 

إحياءدار المخاري، سعير هثام اعداد المالكي، الضيي لابن الترمذي صحيح بشرح الاحوذي ■ءارْنة - ١ 
.٦٩.٦٨/٦م،١٤١٥اكراث١لسي،

،١ ط العلمية، الكب دار إبراهيم، لام المحمدعيل. تحقيق i رب عن ١لوثع^j^ إعلام - ٢ 
.٣١١،■/0اإ\،و، 

؟.rTAالخكم»_الإّلأموأصول اننلرممضمحاب . ٣ 
.٤ .• ٣٩الخاuيص الثعر امميرق - ٤ 



I ٤١٦
حدثتات يقول أحرأه.١ كان )ما الحديث؛ بوصع وصفه أن بعد حتبل بن أحمل وقال 

مبمونينصانفيمسءآرم
ابنالمحاك جؤيرعن طؤيق على منها قطعة ؛ ٢١الكير( )معجمه ق اتجراني وروى 
قوم،عند به موثوق ه نفوهوؤ؛ عباس، ابن يلق لم مزاحم بن والضحاك مزاحم، 
آخؤين.عناد مضعف 

وقال:حدا، فضعفه الديني، بن علي عنه سئل ، الضعفاء من فمعدود حؤيبر، وأما 
؛ماكتر«.١٣أشياء عنه روى الضحاك، جوي؛رمض 

الذينوالتماري اليهود تأثيرأولئك هنا ي ننأن ينغي وليس  ١٠ت ■ين طه قال والا 
،٤١.K أوءيرءنالمان محلصن ؤيدسونها الأحاديث يضحون وأخذوا أسلموا، 
منأوضح الحديث رواة مل. ق الإسلام علماء منية  ١١الحضربقوله؛ الشيح عليه عقب 

الاحتياطبهم وذهب الراوي، عدالة بتحقق الحديث قبول ق يكتفوا ولم يفاع، على نار 
منتمييزالصحيح ل ؤيستضيثوابها ه، نفالحديث ليزنوابها أحكموها؛ قواعد إر 

اكنؤع.

الأغبياءبعض ووضع الإسلام، حكمة ببهاء ليذهوا أحاديث؛ الزنادقة بعض وضع 
يزعمون.فما كمال وشاهلؤ خرا لنيدوه ، أحائي

بقيت- الأحاديث لقبول والاحتياط الرواة، نقد من العلماء به عني ما ؤبفضل 
،.١ الخاهلون(( أصدقاؤها إليها ممايضيفه ومفمولة الماكرون، يمغ مما محفوظة 

المخالفعن.على ردوده ي أساسا مصدرأ الموي الحديث اعتماده ق منهجه معالم فهده 

٠ ١١٧ ٩/ التهديب تهاويب - ١ 

ا٣٥r١٥٢-مضمم١بفياكعرالحاشص
إ-فيالشسالحاشص؛ه.

ْ.مضمحابفياكعرالخاضصأدأ.



٤١٧ر صابي«ساسرنياضدضامح1س 
الإجماعالثالث: الطلب 

الموضوعاتومن الإسلامي، التشع مصادر من الثاك هوالصدر الإجماع 
والدراسة.والعناية، ، بالحث« العلماء يتتاولما الش 

وجل--عز اممه دين j به مقطؤع حى وأنه الإجماع، مكانة j يحثون فتراهم 
_تعار_الله كتاب بعد التضع مصادر من ومصدر الدين، أصول من عظيم وأصل 

.رسوله. وسنة 

.نبيه. وستة الله، كتاب من مكانته يستمد الإجماع كون ق ويبحثون 
والاتفاق.العزم، يمي وأنه ' اللغة ي الإجملع لتمش ؤيممرصون 
وأنتحديده، ق العالماء اختلاف ؤيدكرون الاصهللاح، ل لتصيفه ؤيتعرضون 

الإجماع،أركان من عالم كل يتخده الذي الوقف إل راجع ذلك ق الخلاف مبنى 
وشراممله.

كلسرد عن ذكرهما يمي تمضن ق نجمع تكاد العلم أهل أراء أن ؤمحنون 
الأخرى.التميفات 

الإجماع)ا ت يقول حيث جوا؛مح الغزالي تميف فهو متهما الأول التعرف أما 
V٠ اكيتية الأمور من أص على خاصة محمد. أمة اتفاق عن عبارة 

وهوالأصول علماء من غفير جمع به قال الذي فهو الثاني ا التصيفوأما 
منعصر ق وفاته بعد . محمد أمة محتهري اتفاق هو الإجماع لل ت قولمم 

٢٢١.» الوقائع من واقعة ل شرعي حكم على العصور 

ل-ادمضماليا/مل.
.١ ٩ /٦ ١ للامدي الأحكام أصول ق والإحكام ، ٥ ■ /٦ ٤ حزم لابن الأحكام أصول ي الإحكام انظر - ٢ 



صلىال،امقاهضويالود البابالثاله:4ا،جالثيخعصي ا  ٤١٨
الراشدين،الخلماء واجملع الصحابة، إح٠اع معنى - كيلك - ؤيدكرون 

أومكة، أو الدية أهل من كل وإجماع وعمر، بكر أبي الشخثن وإجماع 
الكوفة.أو البصرة، 

كوني.الوالإجماع الصؤيح، ك١لإجماع ت الإجماع أنولع يذكرون كما 
مماذلك غير إر ومراتبه ومستنده، ونقاله، الإج٠اع، لإمكان يتعرضون كما 

الإج٠اع.باب ق الخصوص- وجه -على منهم والأصوليون العلماء له يتعرض 
يعدهوكان بالإج٠اع، معنيا كان - الضلع الأصولي وهو - الخضر والشيح 

الإج٠اععلى يستند فتارة المخالف^ن، على ردوده ي الأساسية مصادره من مصدرا 
تثارالي الشبه ينيل وتارة الخصم، كلام بإبطال عليه يستند وتارة يراه، ما أييد تي 

متازلاته.غضون ق الإج4اع باب ل له يتعرض مماكان غيرذلك إر الإجماع حول 
السهل.من بشيء بيان يلي وقتما 

رل١وده٠ق المسألة هن.ه إل الخضر الشيخ تطرق فلقد ت الإجملمع حجية إماته ٠ أولا 
)الإسلامكتابه ق الرازق • ب,علي على رده ق جاء ما ذلك ي ما وأجلى 

أهللقأن الإسلام به عتي ما أول أن الحضر الشخ  Cjuحيث الحكم( وأصول 
علىالشن فرارة تعثرإل حتى النفلر باب أمامها وفتح التقليد، وثاق من العقول 

والبرهان.الحجة طنض 

دارءلسةحتيف، محمل. بن صغيراحمد حماد أبو تحقيق؛ الذر، لأبن الإجملع •قيمة انظر - ١ 
لأبنالإجماع ائل م3، والإياع صها_أ'آ، ط\، اليياض، للشرواكوزع، 

وزارةطعة ، ٢٢٠١١-ى  ١٤٣٢دمشق،القلم دار حمادة، فاروق أ.د. تحقيق القاسم، القطان 
دارأبوجيب، لمعدي الإسلامي الفقه ق ^-٠^٤ وموسوعة ، ١ ٥ -٢ ١ ١ ٥ ص محلو، دولة ق الأوقاف، 

..إخهام،صاأام.٥١٤٠٤النكر،دط.ق،طأ، 



٤١٩ ر
هداعلى جروا قد - الصاغ اللف سئما ولا الإسلام علماء أن وأوضح 

يعلمواأن قيل حكما يتقلدون ولا رأيه، على رأى ذا يتابعون لا ءفكانوا النهج 
بمرانووريوه معية، الالأدلة قانون على عرضوه المستتد عرفوا وإذا متتده، 

الطعنوجوه من وسلم التقي، على نت فإذا الصحة، مجن مبلغه ليعلموا النظر؛ 
مدعيه،بمقام غيرميالتن المرقع الحداء نبد نبدوه وإلا ' القول كاهل على رفعوه 

٢١١ومتاءا،(,القمررفعة حاكى وإن 

بعضهميخالف الصحابة أن وجد —ا الخلاف ائل مدرس من أن إل تْلرق ثم 
ومنالتابعتن وأن الحجة، بزمام إلا كثترهم إل ينقاد لا صغيرهم وأن بعضا، 
الفكر.وحؤية الاستقلال هدا سارواعلى بعدهم 

كانمن أو أستاذه، يتاظر أن امحتهدين من أحد على يكبر ررلا ت أنه وأوضح 
هنفممتتلى لم إذا حتى بالحجة، حجته نثلرا؛ وأوسع علما، مته أوفر 

مدهثا.مدهبه بجانب وأقام لنفسه، اجتهد أدلته من بالثقة 
إجماع،عليها يتعقد لم قضية ل الصحابي مدهب يبلغه من هزلأء من ولتجدن 

أوالصحابي، يخالف أن حرج صدره ق يكون ولا دلائلها، ق النفلر فيستأنف 
,١مدهثه(( على تابعي مذهب يرجح 
الدليليد من إلا تناولها ؤإبايتهم الأحكام، بتحقيق عنايتهم إل انتقل ثم 

صحيحهابه يعرف ميزانا لما ونمبوا الأحاديث، ءدونوا لدا الراجح؛ أو القاءني 
أصولا،الأحكام لأستنثامحل وضعوا ثم موضوعها، من أوضعيفها ضعيفها، من 

الإملأموضلامإصآه.ي0.؛.ممضمحاب 
أ؛-الرجعواضصِاه.



الغامقهلي الرد سداسر1في اهغ •لهج الثالث: الباب إ  ٤٢٠
قائمةتكون أن والقواعد الأصول هذه ؤ، وشرمحلوا قواعد، لاستخراجها وقرروا 

،١١قاطعة((.نة على 
علىالقضية يتناولون كانوا الأقوال نقد ق ١لراسخ^ن العلماء أن أوضح أن إر 
يقررونهحكم على تستقر حتى أنفنارهم وتتداولما ، والأستفتاء البحث بساط 

أنؤيبة: عنابها لا معرفة الحادة بحكم يعرف تصميم عن فيه ؤينعلقون ُاحماع، 
إليه،يلتفت وجه لمخا١^٣ فيها يق لم وأنه النفلر، من حظها أخذت القضية تلك 

روحعلى ووقفوا الوحي، شهدوا الذين الصحابة عصر ق كان ما وبالأحرى 
رمحاباة. ولا هوادة الحق قول ق يعرفوا ولم التضع، 

فالتجدر؛كلوالأستقراء؛ الاختبار بطول القول هذا تأيد »وقد ذلك؛ بعد قال ثم 
قائمابل السقوط، إر متداعيا العلم أهل إحْاع خرق على مسدعه به يتهجم رأي 
١١حجة(( التماس أوعناءاق نثلر، ق إمعانا هدمه يكلنك لا بحيث رأسه؛ على 

منالإحماع حجية وخذ ررولم • الاجملع حجية أخذ مّزع مينا قال أن إل 
شتى.وأحاديث كثيرة، آيات من حجيته بل محد.ودة، بتصوص والسنة الكتاب 

فانظنية؛ دلالة الإحماع حجية على بانفراده يدل منها واحد كل كان وإذا 
،٤١١ؤية(( غنالحه لا علما أفادت مضى على تواردت إذا الكثيرة الظنيان 

حجيةوجه على التتبيه ق الكلمة بهذه ررولنكتفا ذلك؛ ختام ي قال ثم 
،.رالقاطعة(( الأدلة ق وعده الاجملع، 

صي0.ابق يالرجع - ١ 
صلأ0ا0.مابق الرجع ٢-انظر 

•ص٨٥ ايابق الرم - ٣ 
• ٥٨^،السابهم، الربع ~ ٤ 
السابقص\0ا0.الرجع - ٥ 



I٤٢١ صصساسمهمسعضادف1مفا 
علىمعلقأ <!؛y؛fer 4قال الإمام; نصب مسألة ق الإجماع على استناده ثانيا؛ 

أي- وقوله اخلأف، من فيه حرى وما الخلافة، لحكم عبدالرازق علي 
علىواجب - الإمام نصب بمي، - أنه ؤ، يختلفون لا ررولكنهم عبدالرازق-ت علي، 
.١الإجماع(( عليه انعقد مما ذلك أن خلدون ابن زعم حتى حال كل 

ررلمالإمام: نمحب على الإجماع ومقررا ذلك، على الخضرمعلقا الشيخ قال 
كثيرمنعليها تضافر بل الإمام، نصب على الإجماع بحكاية خلدون ابن ينفرد 

3،الحرمتن وإمام )المقاصد(، ي والمعد )المواقف(، ؤ، كالعضد الكلام؛ علماء 
وغيرهم.، الأمم( )غياث 

المرجئة،وجمع المنة، أهل جمح )اتفق، • )الفصل( كتاب ؤ، حزم ابن، وقال، 
منالنجدات عدا ما الإمامة وجوب على الخوارج وجميع الشيعة، وجميع 

الحقيتعاطوا أن عليهم ؤإمما الإمامة، فرض الناس يلزم لا قالوا• فإنهم الخوارج؛ 
محنهم(•

ذكرنامن كل إجماع عليه الرد ؤ، يكفي، ساقط، الفرقة هذه )وقول ت قال ثم 
علىبطلأنه(((.ص

ذللئ،أن خلدون ابن زعم )حتى المؤلف: ررفقول الخضرت الشيح قال أن ار 
غيرق محكيا الإجماع على، لم من يصوغها عبارة الإجماع( عليه انعقد مما 

هذاأن عقيدة: القارئ( نفس 3، يضع أن يؤيد من، أو ، خلدون( ابن )مقدمة 
المقدمة.تلك ؤ، حديثه جاء إنما الإج٠اع 

امب؛.ا-الإّلأموأصلل،
الإّلأموأصول،ممضمحاب -٢ 



الغالفيالردملي س«داسوهم القيخ «نهج الثاله! الياب ر  ٤٢٢
(٢ و١ ١ )صء ل البحث به ستجر بأنه وهويشعر ' العبارة هده اختار لماذا أدري ولا 

٢١١)المواقف(!.محاب الإجماع بأن الاعتراف إل 
ومنازلاته.ردوده من عدة مواصع ق وذلك : حول الثارة الشبه رده ثالثا؛ 
الحكم(.وأصول )الإسلام لكتاب نقضه ي حاء ما ذلك ومن 
الحلافةإنكار مسألة ق عبدالرازق علمي كلام على تعقيبه القبيل هدا من فته حاء ومما 
؛.أ فهوكاذب! الإجماع ادعى من القانل: مع نقول ولا * قال؛ عندما 

تؤخرابع أحمطو. الإمام عن ذلك ؛اروي • نصه بما أحمد الإمام إر المقالة هده وعزا 
.٢٣١الخضري!محمد لمولمه الإسلام 
الإمامعن الرؤية الكلمة المؤلف انتنع ٠ •' الكلام هذا على الحضرمعقبا الشثح قال 
لتيرالباب؛ ٠لليعة ق وأؤللقيا الخضري محمد للثيح الإسلامي( اكضع )تاييخ من أحمد 

الإجماع.حجية من ييبة على ونجعلهم شكا، القارين فوس ني 
الإجم.؛عبها: يعني لا أحمد الإمام أن وبجهل موردها، بجهل كأنه الكلمة هده أُلملق 
الواقعة،إل يفلرون الدين الفقهاء بعض على الرد بها؛ يعني ؤإنما الأصول، ي المعروف 

،.١٤إجماعا! : سموه حكمها، ل خلاف على يهللعوا لم إذا حتى 
)إعلامكاب ق القيم ابن 3ىل ٠• فقال القيم لابن ذلك ق الحضركلاما الشيخ أورد نم 

كئيرمنيميه الذي بالخالق، علمه ءا«م - أحمد الإمام ت -يعني يقدم )ولا الموسن(: 
هداادعى من أحمد كدب وقد الصحيح، الحويث على ؤيقدمونه إجماعا، ت الناص 

فيهيعلم لا ما أن على الحديدة( )رسالته ق نهس -أيضا- الشافعي وكيلك الإجملع، 
ثذلأفلأيقالله:إجماعّ.ه

ىضصا<آّ؛.الرجع 
._U>، الخكم وأصول الإسلام . ٢ 

'آ-اإلرجعال-اضصآهن
٥٠ ص؟ الخكم وأصول الإسلام مماب تقض - ٤ 



٤٢٣ I
الإجملعالرجل ب يدض ما • ينول أبي سمعت حنبل؛ بن أحمد بن عبدض وقال 

اليقول؛ ولكنه اخلفوا، الناس لعل فهوكاذب، ' الإج٠-اع ادعى من فهوكدب، 
ذللئ،.يبلغني أولم اخلفوا، الناس نعلم 

الاحْلع،دعوى من والشافعي أحمد الإمام أنكره هوالدي فهذا لفظه... هدا 
،لوجوده(((.١ استبعاد أنه الناس بعض يظنه ما لا 

عدميمي أن الفقيه على ينكر إنما خبل بن أحمد »فالإمام قائلا; ، أردفثم 
)الأحكام(،كتاب، ق حزم ابن جرى هدا مثل وعلى إجماعا، بالخلاف؛ علمه 

وإن، فهوحلافا، هنا أعلم لا عالم؛ قال إن فقال؛ بعضهم #حكم فقال؛ 
إجماعا.فليس غيرعالم، ذللئ، قال 

نصرين مح٠ال ذللئ، ولوقال إجماعا، يكون ولا الفساد، غاية ق قول وهدا 

المروزى(((اى
ءثال.الرازقعلي، لكلام نقضه ق جاء ما الإجماع حول المثارة الشبه على رده ومن 

ذللئ،فكان الإمامة، بيعة على عمرسكتت، كل ق الأمة أن عتل>نا لوثثت،  ١١قال؛ الذي 
كلي بالفعل ااشتركتإ قد ومميلها بجملتها الأمة أن ست، لو بل سكوتيا، إجماعا 

ذللئ،-إلينا ولونقل صربحا، إجماعا ذللئ، فكان بها، واعترفت، الإمامة، بيعة ق عصر 

وأنشرعيا، حكما منه نستخلص أن ولرفضنا حقيقيا، إجماعا يكون أن لأنكرنا 
ويغتص_إالبيعة، توحد كاJت١ ؤ ينيلكيفقصة س ءرفتإ وقد الدين، ق حجة نتخذه 

الإقرار«.ص

وأصولالخكمص؟0-•!.الإّلأم مضمحاب _١ 
آ.الرجعىضص•(•.

.٣-اسمموضلاساص٧٦_٨٦



٤٢٤  Iسبس!ضاٌساسمهمسدضامح1س
علىالإجملع ق بجوض المؤلف »اندفع الكلام: هذا على الخضرمشأ الشيخ قال 

معاؤية.بن ينيد قصة الإمامة مسألة ق انعقاده ق الهلمن على ؤيورد منه' غتربثنة 
أخرى.ناحية ق الحكم( وأصول )الإسلام محاب وصاحب ناحية، ي الإسلام علماء 
علىبالإحملع إمام نصب وجوب على الإحملع عليه اشتبه أن جليا يظهر 

وهذاالإمام، نصب هووجوب ايا العلم أهل عنه يتحدث والذي ' بعينه إمام مبايعة 
ياحسان.لمم والتابع^ن الله. رسول أصحاب ُان خلاف فيه بحدث لم الوجوب 
والعقل.؛الحل أهل من حماعة اتفاق انعقادها ق فيكفي خاص إمام مائعة وأما 

.I١ خالفهم من على العليا كلمتهم تكون بحيث 
،Jbuالخلافة حكم ل الإجميع إبطال على الولف >افاستل«لأل قال؛ أن إر 

يأتيهولا الشمية، الأقيسة أصحاب عنه يترفع منتلق - ينيد ولاية على الإجملع 
؟رىوأخفى(( المزلف أسلوب من أبؤع أسلوب ق يصوغوه أن إلا ُالغالهلات الولعون 

أنالإنحليز: زعم )روقي قال: الذي عبدالرازق علي كلام م الشيح ساق ثم 
بالإجملع،عليهم ملكا ليكون فيصلا؛ انتخوا العراق أمة من والعقل. الحل أهل 

دعاهمالذين كأولئك يهم؛ يعتد لا قليل نفر ذلك ق خالف قد يكون أن إلا اللهم 
ابنخلدونمنقبل:شواذ((ّص

يتهجمأن للمؤلف كان ٠وما : قائلا الكلام هدا على الخضر الشيخ عقب نم 
أمثالاله ؤيضرب بانحون، فيخلهله الباني، محكم القواعل. راسخ علم على 

شجون.ذا الحديث كان وإن نز، ق معه تلتقي لا 

الإّلأموأءولالخكاص٩٩^١-نقضمحاب 
•١ ٠ ص٠ السابق الرجع - ٢ 
.الحكم»_A1 وأمول الإسلام - ٣ 



٤٢٥ر صصساسمهمامدضامم1مزا 
الداربل الأمة، محتهدي هواتفاق الأحكام، مردر ل إليه يستند الذي الإحماع 

أصلا.محتهد سهم من يكن لم ؤإن والعقل الخل أهل من جماعة على نعقادها اق 
قنحط - الخلافة حكم على به المستدل الإحماع ق ؤلعتا ينيد قصة المؤلف فإيراد 

دعاهمبمن انتخابه ق حالفوا من وتمثيل فيصل، قمة إر منها والانتقال دامس، ليل 
أنيوضح وشاهد العلم، أهل أذواق تقبله لا حيال، - شواذ • خلدون ابن 

.١بحينه(( شخص مبايعة على والاتفاق الخلافة، وجوب على الاجملع ( jruيفرق لا 
قجاء ما ومنه كثير، وذلك ؛ وردوده منازلاته ي الاجملمع على استناده رابعا؛ 

،القرآن( ق القصصى )الفن كتابه ق الله خلف أحمد محمد الدكتور على رده 
وخالعلوابادابها، ولأدبوا البيئة، ي ولدوا أبطال الأسياء رر قال؛ عندما وذلك 
البيئةبه نومن بما وآمنوا ؤيفعل، يقال ما كل ق وقلدوهم والعشيرة، الأهل 

،•١٢ ٠١إله من يمد ما وهمدوا ' رأي من به تدين بما ودانوا عقثدة، من 
الكفرمن الأنبياء عصمة على المسالمون ارأجمع بقوله؛ الخضر الشيخ قتعقثه 

كتابق الدين عضد الإمام هدات على الإجملع حكي وممن ويعدها، البوة قل 
)الشقاء(.كتاب ق عياض والقاصي ، )المواقف( 

يقالما كل ق والعشيرة الأهل قلدوا )إنهم • يقول الرسالة كاتب ولكن 
إله(.من يعبد ما وعبدوا عقيدة، من البيئة يه نومن بما وآمنوا ؤيفعل، 
من aJjبملأ أن است3لاع من المسلبن إجماع عن ويخرج هذا، يقول وإنما 
السليم.المتهلق يسعه ^٥^^١ دليلا يقيم أن استطاع أو صحيحة، تاريخية روايات 

١٠ - ١ ٠ ٠ صن الخكم وأصول الإسلام كتاب نقصن - ١ 
ي0صه\].أ-بلأغة 



^سس:صاصسداسمهماضدضام1صإ  ٤٢٦
منعؤبة دعوى هي وإنما معقول، دليي؛ ولا مقبول، نقل الكاتب بيد وليس 

الكاتبدفعت الش الشبهة نعرف حتى عتها الحديث يسط محقدغ ، شاهد كل 
تعسؤيتهمق وأسرف ، بعضا بعضها يؤكد يجمل عنها عبر حش ، إليها 
.أ(( ويفعل(ل يقال ما كل ق )وقلدوهم ت لك قال أن إر 

منإلا الخن ينكر لا أنه ومحن الخن، وجود على الإجماع الشيح نقل وكيلك 
أنملة.قيد يتخهلاها لا انحوسات دائرة ق عقاله جمد 

بالقرآن(القران تفسير ق والعرفان )البداية كتاب على رده معرض ؤ( وذلك 

الدمنهوري*آأيونيي نحمد 
يقومكان وأنه بشريحته، مبعوث . محمدا أن على بالإحماع استدل كما 

قشلتوت محمود الشيخ على رده معرض ق وذلك ، هده تنفيد على 
الرسول(.وشخصيات )البجرة بحث 

الصادرمن مصدرا كون يوضح مما شيء مضى فيما ت؛ين وهكذا 
الخالفاrن.على ردوده الخضري الشيح اعتمدها الي الرئيسة 

ىبقصه'ااأ'اا.الرجع .١ 
٢.وانظرص"اه ، ٢ ١ ص؟ ال~؛ءت وخام اش محمدرسول . ٢ 

*ا'_الر.؛عالبقصهآا\'آا.



٤٢٧ا،اغ،هتيعلى الود اسوش سد القيخ *لهج i الثالث ارب|و، 

الكتباثصدراثرابع: الرابع: الطلب 

مازلاته،ي عليها ؤيرد منها، نهل الخضر الشيخ كان الش المصادر فمن 
المؤلمة.الكتب - الخالفن على وردوده 

تيلي ما منها أمورا يلحفل. الشأن هذا ق الشيخ ردود والنافلرق 
لما،أومؤيدا يها، مستشهدا إما المؤلفة الكتب إر الرحؤع ق البالغة عنايته ١_ 

أوالخصم، امحها مسشبهة إليها الرجؤع خلال من أونامحصا أوردها، لخجة أومقؤيا 
نحوذلك.أو أوملها، فهمها ق الخصم أخهلآ معلومة مصححا 

علىيدل مما الشارب، محتلمة المانع، متتوعة إليها ربع الش الكتب تلك أن ٢- 
ماحيه.وحمن علومه، وشمول امحللأيه، وكثرة الشيخ، معارف سعة 

يعزوإلفتارة نقله، شقة ي محنراوح العزو، ق العلمية الأمانة يراعي أنه - ٣ 
لقبه.يذكر وتارة يذكركنيته، وتارة المؤلف، اسم يذكر وتارة ومؤلمه، الكتاب 
أواوكذا، كن. كتاب ق محلان أوقال وكن.ا، كدا كتاب صاحب قال يقول: كأن 

فقرات.من يلي فيما عاليه أمثلة سيرد مما غيرذلك إر أوأبوكذا، كدا، ابن قال 
بيانسيأتي -كما معينة كتب ومن معتز، مولضن عن النقل يكترمن أنه - ٤ 

ذلك_لأ

المؤلفة.الكتب من ؤإفادته رجوعه ق الملاحفنات أبرز فهذه 
الفنون؛أوباعتبار ، ^ ١^١٣باعتبار تصنيفها فيمكن إليها يرجع الني الكتب أما 
وأنهبأعيانها، كتب وإل بأعيانهم، كثينإر قدربع كمامر- أنه ذلك 
متنوعة.فنون ق كتب إل رجع 

يلى؛كما وذلك والفنون، ، حب المصادر ذكرتلك سيكون ا لن. 



صصصسواسميسدضامح1هتير  ٤٢٨
إلاردوده من ردأ تحد تكاد لا بحيث ت معين؛ن إل ئكثرة رجوعه أولا؛ 

الولف\أن.هؤلاء إر وهومستنل 

والإيضاح:البط من ء بثي أولئك ذكرلأهم يلي وفيما 
قبالغا تأثرا تيمية بابن الخضر الشيخ تأثر فلقد ت تيمية ابن الإسلام شيخ • ١ 

كلمةاستعمل إذ الرد؛ ي شهكه من وأفاد عنه، النقل من أكثر حيث ردوده؛ 
>سن.وتله عبدالرازق علي على رده ق )نقض( 

النطق()ممحن كتابه ي الكلمة هذه استعماله ق تيمية ابن من ذلك أفاد ولعله 
والتقدسرإآ.التأسمسن أسامحى رئقهتى وكننامب 

الخضر.شقة وهكذاكانت أساسه من الشياء نقض ص تيمية ابن فكانت 
ردوده•فا إليه رجع من أكثر فهو إليه؛ رجوعه لأي تأثره ومن 
قتيمية ابن إر الحكم( وأصول الإسلام كتاب كتابه)نقص ق رم وقد 

موصعارعشر من أكثر 
ؤ،النيؤية السنة العثليم)منهاج كتابه تيمية ابن كتب من إليه يرج^ وأكثرما 

القدرية(.الشيعة على الرد 

١والحافظ ا، الإسلام شيخ ت ب ؤيصفه كثيرا، تيمية ابن يعظم وكان 
.(٤)تيميةابن يه يؤيد قاتما الإسلام شيخ لقب أطلق إذا بل 

،٩٧ ١٥٧ ١٤٧ ١٣٧ ١٣٢وو١٨و٢٩٧و٠٦ص،■ الحكم وأصول الإسلام -انظرنقضكاب ١
;١ ص! القرآن وبلاغة ، ٤ صرآ الجاهلي الشم ذ كاب وانظرنقص ، واإأوه0\وام'مأوا\/آو«بم'ا

.١ ٠ مره الإسلامية الشُيعة ق ودرآسات 
و>بمآ.(- A\jوا'ا'ا YOUوا؛أ ١٩٩و ١٠٧صا-أالحكم الإّلأموأصول انظرنقصكاب . ٢ 

.١٤٧م-انثلرالرجعالأسص\ما
ىضص>بمأ.؛-انظرالرجع 



٤٢٩ ا
منهاجق تيمية ابن الإسلام شيخ قال # ت يمول فتارة العزوإليه شيقة أما 

الة«لم

١.٢ t السنة منهاج ق الإسلام شيخ قال * يقول؛ وتارة 
#النة منهاج ق الإسلام شيخ جرى هذا وعلى ٠ • يقول وتارة 
ابنالإسلام شيخ ررقال قوله؛ ق كما كتاب على بجيل أن دون يدكره وتارة 

.  -)٤(
ُيميه((

ا.ر تيمية(( ابن الخاففل قال )١ ت يقول وتارة 
نقداقد الخوزي ابن والحافظ تيمية ابن الإسلام شيخ راوهذا ت قوله ممثل وتارة 
،.٦١الأغاني...(( صاحب 
بادلمة الرسالة ق الحنابلة- فقهاء -وهومن تنمية ابن الشيخ اروقال مرة؛ وقال 

،.٧١)البُيتية(ب.را( 

كتبأحن ا ر االتهلسن( على )الرد يعدكتابه أنه تيمية بابن إعجابه شدة ومن 
(٩)الإطلاقعلى المتعلق 

. ٢٤١٠-انظرالرجعاوابقصآ0اوا،ا'ا,١
ال-اضصلأه^؟'-اظرالرجع 

م-اظرا,لرجعسصاحآ.
.٤YU\__U1-انظرالرجع 

د،.الر-ءعسصأ'\وا"؛ا.
آ'-مصمحابفياهمالخاشصآ؛.

ي.بلأءةممحص1ا.
لاهور،السنة، ترحمان إدارة ونشر لجع تبعية' ابن الإسلام لشيخ التطة-أتي الردعلى اننلر - ٨ 

ا'آُاام_ا"'\ا،ام.ط"؟، باكستان، 
.الأزهرص٠٦١رحاب ل أحاديث انظر - ٩ 



إ ٤٣٠
واختياراته.وأحكامه، معتدابأقواله، عنه، منافحا وكان 

ومنالعرسة عالماء من وثق من ٠ ت عنوانه له بحث ق جاء ما ذلك شواهد ومن 
تيميةفابن برواته؛ الثقة ق العالم رأى خهلآ يقدح ارولا : I( فيه طعن 

كانحيان أبا أن : روى وقد التطبيق، ق ويخطئه سيبؤيه، رواية يصحح -مثلا- 
علىأنري : أبوحيان له فقال سيبهميه، على تيمية ابن زلأ تيمية، لابن رفيقا 

كتابه،من موصعا ثلاثبن ق أخطأ لقد النحو؟ نبي ميبؤيه هل فقال؛ ؟ سيبؤيه 
أبوحيان.فهجره 

موصعاالثلاثن ق وقع الذي الخطأ لتا ين ت له يقول أن حيان أبي شأن وكان 
٢#لمجرم سا وحده تيمية ابن قول يكون ولا بها' لم أويؤيردها  ١.
إذكيفوإعجاب؛ غرابة محل - عنه ووروده تيمية، بابن إعجابه أن يثب ولا 
العصرمنذلك ل يوحد ربما بل تيمية، بابن كئيرأ يعنى لا ييثة وهوق كذلك يكون 

العداء؟١السالف منهج ؤيتاصب يناصبه، 
يكون؛.ما تيمية ابن ْع شأنه من ؤيكون الحضر، عالمكالثيح الوقت ذلك ق فيخرج 

عامورين محمد الشيح العلامة عمره وصديق والعلم، العللب ق قرنه إن يل 
سوىتيمية لأبن أوذكرا حديثا )١لتحريروالتتؤير( العظيم تفسيره ق محي تكاد لا 

الواحدة.اليد أًاع يعمش تتجاوز لا إشارات 
مكنتهالمشرق إر الخضر الشيخ رحلة أن أعلم- -واممه ذلك الرق ولعل 

مقاموقيامه السورية، مرحلته خصوصا تيمية ابن تراث على الاطلاع من 
ه.١  ٢٣٣ وفاته يعد التعليم ق القاسمي الشام علامة 

_دراساتفيالاغةصآآ.



٤٣١الغامقالودمملى سداسرم السيخ الث|رها•لهج الباب 

القيموابن تنمية ابن بتراث عناية الناس أشد من القاسميظقئع وكان 
إراهتدى الذي عزوز بن االكي محمد العلامة وهوتأثيرحاله ألا آخر وسب 

القيم.ابن وتلميده تيمية لابن محا وكان الاعتقاد، ق الصالح اللف منهج 
بالعالمأعنى ولكني # الرشيد؛ الميز عبد الشيخ بها كاب رمحالة ق قال حتى 
وهجومة، الاراء عصارات على وإيثارها اتياعها، إلا الدين وما المنة، علم والدين 

التفقهة.

بالضلألأت،فأشبه غيرذلك وأما الما-غ، لف التوحيد إلا التوحيد وما 
المفوات((وزلقات 

فهوالاعتمادي وأما الدين:٠! ق التفقه طريةة عن له كلام معرض ق قال أن إل 
السالف،يترقى ثم التكاام^ن، كتب س الابتداء محذورق - العلم ءلالب -أي 
هونسخةالذي وصاحبه تيمية، ابن الإسلام شيح كتب، س إلا حقيقتهما تؤخذ ولا 

ؤإبمانمتنة، بأدلة هتاك ما فيعتقد القيم؛ ابن الشص فيها: محريما لا صحيحة 
عاليهكان ما على بأنهم تبي. العرفها اش الناحية الفرقة من فيصبح راسخ؛ 

أa وأصحابه الممهلفى. 

أعفلممن - الحق عن وبحته للتعصبا، ونبيه الخضر، الشيخ إخلاص إن ثم 
قمصادره من مصدرا وجعله تيمية، ابن الإسلام شيخ من الإفادة إر قاده ما 

وعترها•الردود 

ناصرين محمد الشيخ بها اعتنى الي الألوسي العراق علامة ؤيعث بيته كانت الي المكانيان ت بن.لك يشهد - ١ 
انمبمي•

•١ ءزدز اين لسائل - ٢ 
وابنتيمية ابن حال ل الميم عنوانها)النول رسالة عزوز ابن للشخ إن بل ' ١ "rtU ابق ايالرجع - ٣ 
•٤ ص٨٢ مزوز ابن اتل انظررّعيها• أطلع لم ولكن النم، 



٤٣٢  Iصاصساسمنياضدضاممامة
الخضر.الشيخ متاقب أعظم من ذلك أن ؤيب ولا 

ابنالخضرمن الشيح إفادة يشيرإل من لقلة المسألة؛ هذه ق قليلا أهللت وإنما 
والعناية.بالدراسة، الخضر للشيخ تعرض من كثرة مع تيمية، 

الخونة،قيم بابن المعروف الررعي بكر أبي بن محمد •٠ ا-بموزئة قيم ابن ٢• 
٢،•ابن أو 

نقلكشرة جهة من تيمية ابن شأن ل قيل ما الخملمة- -ؤ، شأنه 3، ؤيقال 
يوترجيحاته أرائه، إر واستناده كته، إل ورجوعه عنه، الخضر الشتخ 
عام.بوجه آثاره بقية وق خاصة، ردوده 

الخضرخصوصاالشيخ مؤلفات عن الحديث عند ذلك من شيء مر وقد 
وعند، والكتاب( الخمفل عن )الممني اب لكتتحقيقه عن الحديث عند 

العقيالةاإثبات ق منهجه عن الحديث 
- ()٢ ، ٠٠الخونية قيم ابن را ٠" يقول فتارة ذلك؛ ق يراوح فإنه عنه نقل وإذا 

٠٠الخونية القيم ابن رر • يقول وتارة ،  ٠١القيم ابن ار • يسميه وتارة 

القيمأْا•لابن الموقين( رإعلأم منكتاب يقل أكثرما ؤينقل 
الفتاحوعيد الهلناحي، محمود د. محقيق بكي، للفلكبرى الشافعية هلمات ق انقلرترجمته — ١ 

.الخلي ص ض مطيعة ، ٢١٩٦٤،،. ١٣٨٣ًدا، الخلو، 
.٣ ص؛ وهكان زمان، لكل صالحة الإسلاعية والضيعة ، ١ »_A الإسلامية الشرJعة ق دراماُن، - ٢ 
.rMjXojالإسلامية الضعة j انقلردرuت، . ٣ 

.المابق؛-المرجع 
ومضمحاب،الإّلأموأصولمصبمهوهأاوآهأ، ٥-انفلرالمرجح\ّ^٦٣

. ١٥Aو



٤٣٣

)إعلامكتاب ق القيم ابن ررقال ت عبدالرازق علي على رده معرءس ق يقول 
(...((الوقعتي 

أحمد.الإمام عند الإجماع عن القيم لابن يدكركلأما ثم 
ومماب)هداية، ١^٢١٢٢لابن الحكمية( كاب)اّرق إو رجع وكيلك 

والتماري(اليهود أجؤبة ل الحيارى 

المامسق اسمه أويدكر مر، كما النقل بداية ق اسمه ذكر عته نقل وإذا 
ماذلك ومن ، للأحاديث القيم ابن بتصحيح يعتد ردوده ل كان^؛ةiاقئه كما 

بعثبحديث الحضر الشيخ استدل عندما وذلك عبدالرازق علي على رده ي جاء 
لمفان ، افه بكتاب يقضي أنه الحديث تضمن ررمحقد : اقع فقالref، اليمن إر معاذ 
،افه. رسول سنة ي يكن لم فإن ، اش. رسول فبسنة ايله، كتاب ق يكن 

)عارضةق الميي أبوبكربن الحاظ الحديث هدا صحح وقد رأيه، اجتهد 
راالوقع^ن((( )إعلام ي الحونية قيم ابن وصححه الأحوذي( 

وأكثرمنالمبي، الحضربابن الشيح تأثر فلقد الميي: أبوبكربن ٣• 
ردودهj عنها ينقل التي الرئيسة مصادره أهم من إنها بل كمه، إل الرجؤع 
وغيرها•

وطرقته.العربي، ابن من وإفادته 'اثره، عن أفصح الخضر الشيح إن بل 

.٩ ٠ - ٥ ٩ ص الخكم وأصول الإسلام كتاب نقض - ١ 
.١ واه ١ و"اه ص0ا" الأبق الرجع انظر . ٢ 
.صزا"٥ ١لنبيءن اشوخام رسول انفلرمحمد - ٣ 
.وه^ا ١٥٨ووا-ها وإ0ا و*اها الإّلأموأصرلالخكإصهما محاب انظرنقض .٤ 
.الخكموأصول الإسلام ياب نقض . ٥ 



ص:صاصسداضهمالردضسصا  ٤٣٤
دراسةعن انصراف ق فضل بكرهذا ولأبي ٠ ؛ لابن ترجمته ف يقووه 

)محمرمثل قراءة على التفقه ق ينيل لا من شأن ومتابعت، تقليد دراسة الدين علوم 
الشيخالمرحوم وأستاذي خالي ممكنة اتصلت أني ذلك وحواشيه؛ وشروحه خليل( 
رالقبسى(وكتاب )العارصة( كتاب متها واستعرت عروز، بن الكي محمد سيدي 
الهل-اهرمحمد الشيخ العلامة صديقي ممكتبة اتصلت ثم السالك( )ترتيب من وجزءا 

منهاكتابواستعرت العهد، لمدا بتونى المالكي الإسلام عاشورشيخ ابن 
التأليف،ق المؤلف بءلرية_ة فأعجبت القواصم( من )العواصم وكتاب )الأحكام( 

ذيإو تحب الي الطريقة بل مثمرا يكون حتى بالفكر تنهض الش ١^^ ووجدتها 
الدينية.العلوم دراسة ليمة الالفهلرة 

بتلهف،الشريعة علوم ق الطر إر أخزني ما أول كانت الكتب هده أن والواغ 
و'أدابها((العربية اللغة علوم إل انقهنمت قد كنت أن بعد 

الكتبوذكربعض أعجبته، كتب عن صحفي سأله اخرعندما موصع ق وقال 
سنةالمتوفى الصس بن بكر أبي للحافظ التأؤيل( )قانون كناب »محسمتي قال: 

^٣((١١نفيرللقر'آن وهو ٥ه ٤ ٣ 
من)العواصم كتاب ردوده ق إليها الشيخ رجع الش الحرمي ابن ومنكتب 

القرآن(.)أحكام وكتاب الأحوذى( )عارصة وكتاب القواصم( 
أبوقال يقول: وأحيانا أبوبكر، يقول: وأحيانا العرش، بكربن بأبي تارة ويميه 

٢.ر الأحوذى( )عارضة ي العربي بن بكر 

.ا.راجمالرحالصآآا
.١لأذهمص^v\ آ.أحادثفيرحاب 

YTAjآخ؛ و ص

_,YAY.



٤٣٥ر سباس:سصساسمنيامدضامح1س 
ردودهق الخضر الشيخ إليها يرجع تي الاكسادر من محقيكان الشاطئ؛ . ٤

وهوالشاطئ، أشهركب من واحد إلكتاب الرجؤع يكثرس وكان وغيرها، 
)ا،لوامحقات(.كتاب 

وأصولالإسلام كتاب )نقض كتابه ق إليه ربع أنه ذلك على الأمثلة وس 
مرات.ثمان الحكم( 

نال)١ ت يقول محتارة -كعادته- النقل شيقة ل راوح عنه الحضر الشيخ نقل وإذا 
.(( )موامحقاته( ق الشاطئ أبوإسحاق 

ؤ(الشاطئ أبوإسحاق ١لشريعة أسرار موضح عقد ررومحي ت يقول وتارة 
وهكذارا،.فصلا...« )موافقاته( 

قحبن طه على رده ي -كما للخلاصة الشاطئ شرح إل يربع وكيلك 
القرآن(رى.ي )صمرالغاءب بحثه 

إليهم•محيرجع ؤيعتمدهم، عنهم، ينقل الشيخ الذينكان ؛^ ١^١٠أكثر هم فهؤلاء 
الفنونشتى ي الولمة الكتب بحسب الأخرى مصاديه يانيا؛ 
أنأراد إذا أنه ذلك متنوعة؛ كثيرة المخالضن على ردوده ق الشيخ مصادر 

مبحي. ما كل أمكنه-إر -ما رجع - بالقد كتابا تناول أو ما، مسألة ق يبحث 
كتاباتهعلى أصفى عظيما تنوعا مصائره تنوعت لن.ا إليه؛ يرمي الذي عرضه 

وتفننه،موسوعيته، على الأضواء وألقى وقوة، وجمالا، رونقا، وردوده 
والعلمي.الفكري اره وم

.٢٦و•٢٥٢و٢٢٣و٢١٣و١٩٧و٨٥وو٦٤وأصلمص٢٤ظرمضمح^ب ١.١
 r. القرآنيلاغة



٤٣٦  Iصاس:ضابي«ساسمنيسدضاماس
الميب،وكتب التفسير، وكتب نة، الإركتب يرّجع — المال سل فهو—على 

المرقوكتب الأصول، وكتب المقاصد، وكتب العقائد، وكتب الفقه، وكتب 
والبلاغة،والنحو، اللغة، وكتب والفلسفة، المطق وكتب والذاهب، والأديان، 

والطب.والتراحم، والاجتملع، والسياسة، التاريخ، وكتب والأدب، 
العارف.ودّوائر والوسوعات، العامة، التقافة إركتب -أيضا- ؤيرجع 
عليهم،يرد الدين الخ—القبن وكتب المستشرقن، كتب إل — —كذلك ويريع 
واسهلة.دون مباشرة منها يأخذ بحيث ؤيتحقبهم 
ذلك،تفصيل أن فوجدت ومنازلاته ردوده، ي إليه رجع ما جمعت وقد 

حيراكبيرا.ومحيتعرق مفرطا، طولا مبلول مكانه والعروإر 

أكثرالصورة ثقرب حتى ذلك ي الماذج من ينءكرشيء أن ههنا القام وحب 
أنملاحظة مع إليها رجع التي والصادر الراجع بعض أسماء يذكر بحيث فأكثر؛ 

الأخرى.مصادره عن الحديث عند إليه الإشارة مرت قد بعضها 

الشوالصادر الراجع أسماء من ذكرموجزلماذج خلال من ذلك وسيكون 
ومتازلأتهل١،.ردوده ى إليها يرجع 

٠القرآن التفسيروعلوم ق مصادره ٠ ١ 
قمحة•لابن ١^ مشكل تأويل - اتجري-• ص -نفيرابن اليان امع ج- 
للزمحشري.تفميرالكثاف - لتفيرالكثيرللرازي. ا- 
العرش.لابن كلاهما التأؤيل وقانون القرآن، أحكام - للجماص. القرآن حكام أ- 
لابنكير.العظيم نفيرالقران ~ فسيرالبيضاوي. ت- 

حستي.وطه همدالرازق، عالي ح موصأ خ. 



I٤٢٧ ^س؛صامحساسمضهمعضامح1مزا 
النحاس•جعفر لأبي والمنسوخ الناسخ - للألوس. العاني -روح 

للسيوطي.القرآن علوم ق لإتقان ا- 
•الماضية الفقرة ل ذلك إل الإشارة مرت وقد وشروحه; الخديث ي مصائره ٢. 
توالفرق المائي ق مصادره ٣. 

•للغزالي الضلال من المنقذ - حزم. لابن لفصل ا- 
الإبجي.الدين لعضي المواقف - لاJيجورى. التوحيد وهرة ج- 

تيمية.لابن النبؤية الة منهاج - للتفتازش. الخنابين قاصد م- 
القيم•لابن والنصارى اليهود أحؤبة ي الحيارى داية ه- 
القزؤيني.الدين لنجم المنطق— قواعل. ق رسالة —مٌية لا- 
لكوني.آ اللعيدالحكم الثمبمه على القهلهب اشة ح. 
المرتضى.بن لأحمد المعتزلة بقات ط- 

عيد.ه.نحمد والنصرانية لإسلام ا- 
:الشريعة ومقاصد وأصوله، الفقه ق مصائره . ٤ 

للغزالي•المسممض - رشد• لابن الجتهل• ■١^ ^- 
كسيا•الرهان ••قدائ• لأن -المغتي 

للشاطبي.الموافقات - عيداللأم. للعزبن الأحكام واعد ق- 
للقرافي.الفروق - القيم• لابن العالم؛ن رب عن الموقعيرن علام إ- 
الحاجب.لابن المعول تمرمنتهى حم- 

والملأغة:والنحو، اللمنة، ق مصادره . ٥ 

اللغوي.الطب لأبي اانحويتي مراتب - يعيش. لابن القمل - _كتابسسووه. 



m الغألفتيض الود سداسوض القيخ عنيج الثاله؛ الباب

هشام.لأبن الييب ّْغي، - مالك• لابن السهيل الحاجب— ابن افيه ك- 
للثاطي.الخلاصة - اللسب. لغتي الدماميتي رح ش- 

حنان•لأبي التسهتل رح ش- 
•فارس لابن -الصاجي 
يرجاز•-الصفات 

ل-رئد•لابن -بمهرة ا- 

متفلور.لابن العرب سان ل- 

المحرللفتومي*لصباح ا- 

العباسي.الرحم لعيل. المجمى عاهل. م- 

الأنيارى.لابن والابتداء لوقف ا- 
الكفوى.البقاء لأبي لكليات ا- 
للأزهري.اللغة هذيب ت- 

أيادي•للفيروز اتحط- لقاموس ا- 
للزبيدي•العروس اج ت- 

.اكاحل0كاكي.الإعجازنمدالقاهرالحرجاني. -دلائل 
الأدب:ق مصادره . ٦ 

للمبرد.-الكامل الضبي. سضل كضليات ا- 
الخمحي.سلام بن نحمد الشعراء فحول محلبقات - للجاحفل. لحيوان ا- 
الأنثاري.لابن الأدباء طقات - قتيبة. لابن لشعروالشعراء ا- 

-الوشحللمر3ياني.
للمكري.الحهليئة يوان د- 

لحورجينبيان•العربية اللغة آداب اييخ ت- 

الأنثاري.لأبن -الإنصاف 
لابنالفريد لعمل• ا- 

للبغدادي.الأدب زانة خ- 
للمعري.الغفران سالة ر- 

الحاهلي.الشعر مسألة ق بعقس على المتشرقن بحصن دود ر— 
:والأجتماع والسياسة، والراجم، ، ^ ^١١١٣ل مصادره ٧. 

هشام.ابن اعسره — ؤ إسحاق ابن يره ّ~ 



٤٣٩ا ثماصاصس،اس>همسدضاسس 
سعد.لأبن الطبقات - للطبري. واللوك الأمم -
حزم.لابن اب الأنجمهرة - النديم. لأبن لفهرست ا- 
الكلبي.لابن الافتراق - الكلبي. لابن النسب مهرة ج- 

ابوزي•لابن ■مدالهمئز عمربن سيرة - حلكانّ لابن الأع؛ان -وذات 
الحموي.لياقوت الثاإل.ان معجم - الحوزي. ابن لسبط الزمان رآة م- 
الحلبي.الدين لبرهان الحلبية بالسيرة ايئروف المأمون سيرة ق العيون نسان إ- 
للجؤيتي.الظالم التيات عند الأمم غياث - كثير. لابن والنهاية لبداية ا- 
الربيع.لابن تدبيرالمالك ي المالك ياسة س- 
عبدالرحمن.بن لعبدض الملوك سياسة ق السلوك هج ن- 
مرقدي.الللقاضي السياسة علم ؤ، الأسرار وكاشف الأفكار طائف ل- 
لمونتسيكو.الفراغ روح - حلدون. ابن قدمة م- 
برمفال.لي كوبن الحاهلمية عرب تاردخ - لمديو. العرب تاينخ لاصة خ- 
نقيان•الإسلام-بمورجي نل لعرب ا- 
نيدان.لخورجي الإسلامي التمدن ؛ ٣١^- 
سودارثؤ.لوتروب ل: الإسلامي العالم حاصر - للكوص• الأسياد ائع ط- 

هبر.و: الألمانية العارف دائرة - -الأبملالكوماسكارلمل• 
،.أوتوفينجرر د. والأخلاق الخنس - للبستانى. المعارف ائرة د- 

ماثرة،غير، من يشل أن دون بحرر، غترما من ردوده ف، وردت ام الأسماء أكثر هي هذه - ١ 
-الخاهلى بالشعر اعتنت الش الكتب غيركيرمن ومن 



صاصسواسوهمالردضاهذ1صءا

ابمامم1ض:دهمسدضامح1س

ف^ه^طد

جهةمن عمره علماء نوادر من الخضركان الشيخ أن الأول الباب ي مر 
والشاركةالكتابة، رأسها على يأتي متنوعة نشاطات يئن وجمعه وثقافته، علميته، 

والأجماعية.الإعلامية 
والتعقيب.والرد، والقض، ، امم. محال ق تتجلى الفذة عبضته أن _كدللئا_ ومر 
سيلق لك ستالواصفات هذه ( jruنحمع اش الشخصية تلك أن ؤيب من وما 

ممكنة.وسيلة وحاصتهم-كل الاس عامة إر إيصاله شيد ما 
مر_ّ-كما متنوعة كثيرة ومتازلاته الشيخ ردود كانت وقد 

لهالمتاحة الؤسائل جمع الارس من أكيرّرتبحة إل إيصالما سبيل ق استحدم قد 
صره.عق 

ردودهث سيل ق يستخدمها كان الش الوسائل تلك لأكثر محمل؛ ذكر مر ولقد 
آفاقاوبلوغها ردوده، انتثار ق أسهمت الش الوسائل تلك الخصوص، وجه على 

متفرقة.بعيدة 

هدا.يومنا إر باقية أصداؤها زالت لا بل 
تلكأن يتحضر أن ذلك تفاصيل ق الدخول قبل عليه التنبيه بحسن ومما 

متشابكة،متل..اخلة، المحاشن على ردوده ق الخصر الشيخ سلكها التي الوسائل 
إلقاءالمثال- سبيل -على وسائله فمن بعض؛ عن بعضها فصز أحيانا يصعب قل، بل 

تعدوالمقالات مقالات، هيئة على الصحف ئنشرق وانحاصرات الحاصرات، 
وهكانءا.كتب ق ونحرج بعد' فتما للطع 

نشرردودهسبيل ق سلكها التي وسائله إيضاح يمكن فانه شيء من يك ومهما 
التداخل.من بيتها يكون ما مراعاة مع التالية، الهلالب ق سيأتي تحوما على 



٤٤١ر صساسمنيامدضاماهتي 
الإعلاموسائل الأول: اسب 

فهويؤمنوانمية؛ العالمية بوممرحباته متد إعلامي حس ذو الخضر الشيخ 
حمنإل ادرين ال-أوائل من فكان أوإبجابا؛ سنا أثره وعظيم الإعلام، بخطر 

الإعلام.مع العامل 
ردوده،نشر على أعان ما أعظم من للشيخ- اناحة -بوسائاله الإعلام كان ولقد 
الجمهور•ق وتأثترها 

•يلي ما الخالفين على ردوده ي الإعلام لوسائل استخدامه بجلي ومما 
مضىتي الالعفلمى، المعادة محلة رأسها وعلى : الحلان تأسيس : أولا 
أولم،وعنكوها ١٣٢٢لمافيمحرمتةاسه عن الأول الناب ي الحديث 

واحدمنها صدر م وأنه شهرية، نصف وأنهاكانت تونس، ق ظهرت عربية محلة 
ه. ١٣٢٢سنة القعدة شهرذى ق انقطعت أن إل عددا وعشرون 

المثسخف تح, م•, كالمي انحلة نالك مقالات أغل أن ع•, الحديث , مض كما 

ص

لنشرالخضر الشيخ اتخذها وسيلة الحلة تلك كوي، الشأن هذا ق يعنينا والذي 
المخالم^ن.بها واجه الي ومقالاته ردوده، 

ومنأغراض، ستة ذكر حيث ا؛ ليإصداره أغراض لمانه من ذلك ؤيتضح 
ؤي—ستقيما، مزاجهرف — يتح كيف فيه ررؤيحث الأخلاق غرض صمتها 

.٢٢١اعوجاجها(( 
ردودهالقام هذا يناسب مما الدكر الأنفة محلته ق نشره ما صمن من كان ولقل. 

بعدمورميه بذلك، الدين واتهام ' والبطالة والجمود، التفرقة، إر الداع^j^ على 
وعلومه.العصر، لقضهايا مسايرته 

.صره العغلمى المعادة انظر - ١ 
اوآثاره حياته حمين الخضر ومحمد ، ص؟  ٢٠١عدد العظمى المعادة انظر - ٢ 



Eصاثخسواسوياضدضاسس

شالاتومحب الدعاوى، تس على فيها رد أبحاى الشأن ذلك ي كتب أن فكان 
والاهتماموالخمود، الكل ونبي والتعاون، الاتحاد، إل اللمعن دعوة إل تهدف 
الإسلام.تعاليم ظل ق ايرنها مإر عي والالعصر، بقضايا 
بمصعن أسئلة صمتها وق ، القراء من ثري التي الأسئلة عن فيها بجيب كان كما 
ين ٠٧١المخالف؛ن على ؤيرد ثلة، الأمنالك عن يجيب فكان والمخالفات، البيع 

وابى.ىت.للبيع يروجون 
وعنشعبان، من الصف ليلة ق الواردة الأحاديث عن جوابه ذلك أمثلة ومن 

والحكمارزيا وعن البيع، من التخلص كيفية وعن بالقرآن، الاستخارة حكم 
نثرهيند ما حلألما من ينشر وسيلة انحلة اتحد التي الأجؤبة من وتحوذلك الشرعي، 

،.الخالفات١١على الردود من 
الإسلامية(محلة)المداية -كذلك- أنشأ توص ق العثلمى( محلة)المائة أنشأ وكما 

عنالحديث مر وقد م،  ١٣٤ع١مم^ انحلة تلك أصدر حيث ممر؛ ق لماكان وذلك 
الأول.الباب ق ■طكانحالة 
ينشراليكان الإعلامية وسائله من وسيلة انحلة تلك هوكون ههنا يعني والذي 

الخالف؛ن.على ردوده حلألما من 
الشيخ،نشرمقالات ق إسهام أعفلم أسهمت انحلة تلك أن ؤيب من وما 

،.الخالف^ن١ على الرد ق ومنهجه دعوته معالم وأوضحت 
مبثوثاومحاصراته وبحوثه، أخباره، من وجدكثمآ انحلمة هده فهارس نفلرق ومن 

عدادهاّأق 
و)المدايةالعفلمى( عادة تي)المحليس الحضربتأمالشيخ نام ا وكم

محلةومنها انحلأت، من عدد وتحنير تأسيس ق وقارك أسهم فكذ.لك الإسلامية( 

. ١٧٦- ١٧٥ص العفلمى والسعادة ، ١ _AY وآثاره حياته حستي الخضر محمد انظر - ١ 
الخزانرل حسيرا الخضر محمد وملض ، ٢ ١  ١٦٠٢ ٥ ص الخضرحستي محمد للإمام الفكري الإرث انظر - ٢ 



iiXإ ^^ث:صايساسرهمامعضامح1س 
صدرالش المسة( اللغة )محمع ومحلة م، ١  ٩٩٢ ق الصادرة السلمعن( )الشبان 

محمعمحلة وص العربي( العلمي امحمع ) ومحلة ، ٢١٩٣٥ستة منها الأول الحيل 
،٢١٩١٩تة سق ه تأسيعتد الأولعن أعضائه من الخضر الشيخ كان الذي دمشق 

مء

بها.مراسلا عضوا انتخب بها واستقر مصر، إر هاجر ولما 

منجماعة تونس ق أصدرتها علمية أدبية شهنة وهي )البدر( محلة وكذلك 
م. ١٩٢ ٢٠١٩١٢عام بين النيتونية( الخامحة )جمعية 

مننحة أصدرتها تونسية إسلامية شهؤية محلة وهي النيونتة( )ا"محلة وكذلك 
.٢١٩١٤ستةمن ابتداءا الشيوخ 

مهاأستي التوس ق المسايرة المساسبمة ة الومالزهرة، ) جؤيدة وكذللئ، 
.٢١٨٨٩ضة الصتادي عبدالرحمن 
الدينمحب أنشأها اجتماعية، أدبية علمية محلة وهى )الزهراء( محلة وكذلك 

،.ه؛ ١٣٤Y ١٣٤٣من ستواُت، حمس مدة سهري،ا صدورها ودام الخهليب، 
باسممحلة ه  ١٣٤٩عام محرم الأزهرأصدرق أن الأول الباب مري وقد هذا 

الهمةبهذه هتهض الخضر، الشيخ إر محريرُا رئاسة فأستدت الإسلام( )نور 
فيهاونشر شؤونها، ونقلم انحلة، تللئ، ق التحرير قواعد وأرسى ، سنوات، ثلاث، 

المخالف^ن١على بالرد متحلقا ماكان ومنها ، الهالأت، من العديد 
الإسلام("،.)لواء نحلة بالمبة الحال وكذللئ، 

أوشاركها، أمالني انحلائ، ق سواء والردود: واكعقي؛اد، القالأت، نشر ثانيا: 
أويوسمها لم تي الالأخرى أوالصحف، ، أوانحلأت، — مر كما — ومحريرها أسيها تق 

سوؤيا،ق مكثه إبان السورية الصحف، ق يتشرمقالاته كان حيث، محريرها؛ ق يشارلئ. 

.١ ٥ -١ ١ ٤ ٤ المكرص أهل من ءئٍة باقلأم حستي الخضر محمد الإمام انظر - ١ 
لالخضر>ان محمد الإمام وملتئى ' ٢ ١ صاُ الخضرحين محمد للإمام الفكري الإرث انظر - ٢ 

.الخزائرص؛؟ا



ه!صابيسواس>نياضدضامحاسر  ٤٤٤
،التوسية والعارف الفجر، ومحلة المنار، محلات ق ممر- ق -لماكان ينشر كان كما 

الخهليب.الدين محب صديقه علميها يشرف كان الش ^ ٥١١ومحلة 
الصحفمن للأزهروغيرها شيخا أصبح لما خصوصا الأهرام صحيفة وكيلك 

صمير)حقيقة ق •حسان طه على رده ق كما ، وتعقيباته ، ردوده فيها ينشر كان الي 
رحبق الأول انحلي من التاني العدد الإسلامية المداية ق نشره الذي الغائب( 
الدكتورعلى به عقب الذي القرآن( ق القصصي )الفن مقاله ق وكما -، ٥١٣٤٧

انحلةمحلي والثامن السماع الخزان المداية محلة ق نشره وقد ، الله خلف، أحمد محمد 
تأؤيلق يهذي )كتاب مقاله ق وكما ، ٥١٣ ٦٧وشعبان رحبر ق والعشؤين الحادي 
الصائريالثاني انحلد من الثاني العدد الإسلام( )نور محلة المنثورق انحيد( القرآن 

(بالقران نفيرالقرآن ق والعرفان المداية ) لكتاب وهونقد -، ٥١٣٥٠صفرمنة 
علىبها يرد التي المقالات كثيرمن وغيرذلك ، الدمنهوري أبونيد محمد تأليف 

الأولأُالبات مري كما وغيرهم الملاحية من المخالضن 
كانهت،حيمث، كثيرحدا؛ ودللئ، ٠ الصحف عير والسايلمعن المستكن إحابة ٠ يالثا 

مرشيءوقد العفلمى( )السعادة مرحلة إبان تونس ي كان لما علميه ترد الأسئلة 
ذللئ،.من 

فكانالمخالفين؛ بشأن عليه ثري الأسئلة فكانت، مصر، ي لماكان الحال وكذللث، 
ضد٠ الخالفاا'ا، الئ، أولئحققة عء*, ويكشف الأسئلة، تللئ، ش; محم، 

الإسلام.نحالف اض الانحرافات 
العددالإسلام( محلة)لواء ق إليه الموجه السؤال 3، حاء ما ذللئ، أمثلة ومن 
الموتىأرواح استحضار عن مائل سأل حيمث، الثانية؛ السنة من التاسع 

.إحضارها؟ يدعي ثمن أوشعوذة ؟ هوواغ هل بأنسها، 

الفكريوالإرث ص"امل، ونور وسوى ، ١  ١.٢٣ ٢ ٢ ص وآىرْ حياته حستي الخضر محمد انفلر ١. 
٠٧،^•



٤٤٥ر ثث|صاصسواسوهمامدضامحاص 
بالا؛و|ا نعطي ولا تذكر، الموتى أرواح استحضار دعوى رركانت ت بقوله فأجاب 

المسائلمن لأنها أقل؛ ولا أكثر لا شعوذة، أنها يعتمد لم مكل أن اعتقادي ق لأن 
^١،.النهلقية...(ا الأدلة فيها تتحقق ولا التجارب، فيها تصدق لا الش 

عندذلك تفصيل سيأتي -كما والنقل بالعقل الخرافة تلك تفنيد ق شؤع ثم 
الراح-.الباب ق الحديثة للروحية مواجهته عن الحديث 
حيثالأول؛ امحلد من الخامس الخرء الإسلام( )نور محالة ق جاء ما ذلك ومن 

مات الأتي السؤال التوقيع صاحب حضرة من جاءنا )ا نصه؛ وهذا سؤال ورده 
والنار؟الحشروالحنة ق يعتقدون وهل وأتباعهم؟ ّسيها ٌؤٌّاعتقاد وما البهائية؟ 

يعترفونكانوا وإن لام- والالصلاة -عيه محمد سيدنا بنبوة الثهائيون يعتقد وهل 
الواجبوما غيرليثه؟ ودين بعده؟ بنبي يعتقدون فكيف محمد. سيدنا بنبوة 
شراكهم؟ي أحد يقع لا حتى مساعيهم لإحبامحل عمله 

٢.ل سعيد(( بور 
أماالله رسول على واللام والصلاة لله، الحمد ت الحواب )١ بقوله: فأجاب-؛؛وقمح 

ُعد...((

البابق ذلك بيان سيأتي كما الموال ذلك عن الخواب تفصيل ق شؤع نم 
روالبهائية-ر البائية لطائفش مواجهاته عن الحديث مد الراح 

إبانالخضر الشيخ سالكها وسيلة وهي الإذاعية: الأحاديث إلقاء رائعا: 
مصر.وي السام، ق إقامته 

بحضألقى وأنه مؤلفاته، عن الحديث عند ذلك إر الإشارة مرت وقد 
عثرالذياع.أحاديثه 

. AU-AYص الأسلاب 
.»_AY والباب الخادياب انفلر ٢. 
. AA_YAالسابق»_رجع انفلر ٣- 



اكابالثاله؛صاهخسإواسرهماضدعلىاإغ1لفضر  ٤٤٦
جاءما ومنها الناسبات، بعض ي الآ-حاديث تلك إر الخضر الشيخ أشار وقد 

النهضةرحال من نحسة له أقامها ودلع حفلة ق ألقاها الض السنية صيدته قق 
ققال حيث إردمشق، نيارنه انتهاء بعد ه ١ ٣  ٦٣سة دمشق ق الإصلاحية 

؛دمشق ق المالفط عهده متدكرا احرها 
وايتأنيساالترحيب بها لاقى راحل ذكرى لديك دمشق أفض 

قال:أن إل 
انفوسوأكؤضوه ملإؤعوه إش الدنيا سياسة نمام ألقى 

يئوساأاثبيان بمدياع فيها ارغ؛رناشرا للم؛كسوقا ام وأق
)المنارحرد-ده نثرته ما مصر ق ألقاها التي الإذاعية الأحاديث لتلك ؤيثهد 
؛٥١٣٥٥الثانية اُ/حمادى ق الصادر الأول المنة من الثالث الخدد التونسي( 

ق)١ تحته؛ وكتب الحسان(( الخضربن الأستاذ ررمحاصرة عنوانه؛ مقالا نشرت حيث 
النحريرالعلامة الميز أستاذنا صوت مصر بالراديومن سمعنا الفائت الخمعة مساء 

،١^٣٠٧^ لمجه تغيرفيه لم وقمحاحه ذلاقة نعهده- -كما الحم؛ن بن الخضر الشيخ 
العجم.لحروف ومحثهم 

عشراتسماعه من حرموا الذي الصوت ذلك ؛؛ Lqjالناس قس ولقد 
.٢٢١اكس(( 
وتلامذة،، أصدقاء وللشيخ البلاد، لعم المرور رروإن القال: خاتمة ق وحاء 
العيب.حديثه وسماع رزيته، يودون كثيرون وأحباب وأقارب، 

قبه وجمعنا الكريم، وجهه برؤية افه متعتا نراه، ولا كلامه نمع تحن وها 
.٢٣١اعات(( الأبرك 

 -Y ٥-٦ ٥ ٥ ص حسن الخضر محمد الإمام حول كتابات
•صا'ه السابق ارجع ٣- 



٤٤٧ا سباس;ساصساسمهمامعضاسص 
يومالصادر العدد التوتمية )الزهرة( ^^؛ ٠٠نشرته مقال هذا نحومن وحاء 

سس.الصادق محمد كته وقد ه،  ١٣٥٥الثانية م\/حمادى الأنمن 
عظيماابتهاجا التونسيون ابتهج ررولقد ت الكاتب قول اكال ذلك ق حاء ومما 

.٢١١٠الخسيرنالأخضربن الشيخ العلامة بلديتا مسامرة عى أعلن ، La"*؛
جميل،حلوالمرات، صخم، بصوت، الطريفة مسامرته الشيح ارألقى ت وقوله 

.٢٢١الكريم(( المان -وريك- هي التركيب، فصيحة التعابير، بديعة وبلغة 
يرسلهمما فلما المدة دروسه ومن الشتح، رؤية من حرمنا وإن هدا ٠ ت وقوله 

منإلينا يلقيه وما ، والآداد_، العلوم ميادين ق الجلي وقلمه ' الساس بياُه ّْر، 
عوض.الذياع ءرس عن انحاصرات 

منالقرسة التونسية اللهجة بتللئ، مسامرته ألقى الشيخ أن التفلر يستلفت ومما 
إخوانناظهرانى بمح، إقامته طول على مياييرأ الميتة الله^؛نة 
شيخهتأثربلهجة أنه الحين بن المكي المني اللغوي، العالم أحوه أخبرني وقد 
.٢١٢١الصفابحي(( إسماعيل العلامة 
علىردوده ل الإعلام لوسائل استخدامه يجلي مما شيء شديد- -بإحمال فهدا 

المخالفين.

.ص١٠٢حسين الخضر محمد للإمام الفكرتم، الإرث - ١ 
•٢ مرا٠ يايق الرجع ٢- 



{،mILaIIالودهلي سداسري الثيخ عا،ج اثاله: الياب ر  ٤٤٨
اثحاضراتإلقاء الثاني: الطالب 

سرق حن الخسضر محمد السح ٧ردح ق الأهم الوسيلة تعد فانحاصرالتا 
والأكثروالأطول، الأول يلة الومفهي المخالفن؛ على وردوده علومه، 
مروراتونس ق بداياته منذ الوسيلة بهده يأخذ كان فلقد تارتفه؛ ق استمرارا 
اوتمرمناسبة، تكاد فلا مصر؛ ل التوى اسممري4 حني إر ٌوريا إل بمهاجره 

الشؤون،من شأن أي ق محاصرة فيه ؤيلقي قصيرإلا أوممروقت تدعوحاجة، 
والعقدية.الفكؤية ومنازلاته ردوده، مقدمتها وق 

ينهييكاد محلا ومقالاته؛ مؤلفاته لأكثر الأول الركتزة هى محاضراته لقدكانت بل 
قوتهلبع إلا فترة تلث وما أوانحلات، الصحف إحدى وتنثرق إلا محاصرة من 

كاب.

أوكانتيكتبها، كان أنه ورمما محاضراته، محؤير ق كثيرا يعتني كان ؤيبدوأنه 
للنشر.وتعل همأ، ثم تسجل، 

ببعض.بعضها وارتباط التهلقي، وشللها الأفكار، محيها ؤيلحفل 
تأليفأو المالأت، أو انحاضرات، ق سواء _تقريسا_ هوهو مر— —كما وأسلؤبه 

•الصض١١٢وحن والقوة، ابزالة، جهة من الكتب 
لمولفاته،العرض عند ذلك من شيء مر وقد شتى، أماكن ق محاضراته يلقي وكان 

وانحامعوالخامعات، الإسلامية، والخمعيات والمساجد، الإذاعات، ق يلقمب فكان 
وغيرها.والعلمية، اللغؤية، 

الناسإرصوم ردوده لإيصال انحدهاوسيلة الي اتحاضرات أشهرتلك هذاؤإن 
ماض:

والمتمسن،المتبدن، على رد وهكب ت الإسلام( ق )الخنة محاضرة الأول: 
الخلية-مفهوم ق والمخاشن 

•١ ص'؟؟ وآثاره حياته حستن الخضر محمد انظر - ٩ 



٤٤٩ا اإ1م1لفتي على الود )سوم  JU،Mالقيخ ينهج الثاله! اس 
•النامحى ي وّيرورة أرا وأكثرها ، وأعظمها ، محاضراته أقدم من وتعد 
إسلامية(:)محاصرات كتاب مقدمة ق الحسى الرضا على الأستاذ يقول 
الإسلاميةالحاضرات أمهات من الإسلام( ق )الحؤية الحاضرات هده #وفامحة 
بنائيألقاها والسياسية، الدينية حياته مطلع الأكبرق الإمام ألقاها الي وأوائلها 
قالواقع السبت يوم اء موذلك تونس، ق الصادقية( تلامذة قدماء )جمعية 

ياريحالثاتيسعامة'آ''ااه.
الحاضرةهذه طعن وقد )بنزرت( مدينة قاضي متصب آنذاك يشغل وكان 

ُبعدK فيما مرتحن طبعها وأعيد خاصة، برسالة - ٥١٣٢٧عام 
دارطبعة الهلثعات تلك ومن مرارا، ذلك بعد الحاضرة هذه وطبعت 

صفحة.وستعن مع ل وجاءت اكاهرة، ق والتونيع والشر للملح الاعتصام 
الثالثةالملحة ومنها مرات، عدة مستقل كتاب ق الرضا علي الأستاذ وطبعها 

التوسط.القهير من صفحة وثمان^ن حمس ق الحسينية الدار ق م ١ ٩ ٩ ٤ - ه  ١٤١٤
)الحؤيةررتعتبرمحاضرة فيقول: الحاضرة تلك على كلامه علي الأستاذ ؤيواصل 

عهدق ألقيت فقد المامة، التونسية والتارعثية القومية الوثائق من لإسلام( اق 
كانتتي الالرهيبة الحماية تلك وشراستها، غعلرستها أوج وي ' الفرنسية الحماية 

بالأحاديثالقلق عن الأفواه وتكمم بفرنسا، ملحقة أرض قهلعة تعتبرتونس 
مضطهد؟١.شعب آذان ق الحؤية عن يتحدث داو بموت الحال فكيف العتادة، 

بهايهمن معهد، إل معهد ومن بيت، إل بيت من الحاضرة الأيدي تناقلت 
التوني.التراب :محنية الومنة القلوب ق فينتشرشعاعها أحيه، إر التونسي المواطن 
العمأن الله- -حفظه التونسي العابدين نين الشيخ الوالد سيدي حيلتي وقد 

زالما التونسي انحتمع ق عميقا أثرا أحدثت الحاضرة هده ألقى عنل.ما الإمامج!قه 

٠٣^٠٣إسلامية محاصرات — ١ 



اماصض اض اسرض سو هخ اص ءا

النضالأصوات من صوتا وكانت المشيم، كالنارق الشعبية الأوساط ق فعله يفعل 
ر١ الخؤية<ا إل الطؤيق ل الماثر التونسي 

قضيةالحضرمن السيخ موقش عن الحديث عند عتها بححا مؤيد وسيأتي 
اضة•

مقالةعلى الخضرردا الشيخ ألقاها محاصرة وهي ؛ )العثلمة( محاصرة الثانية؛ 
السياسة.جؤيدة ق يشرها الي عبدالرارق علي لييخ 

الأخلاقمكارم دارجمعية ي انحاصرة الخضرهذه الشيخ ألقى وقد 
ه.١٣٤٦ّالأول١٢اسمميةفيالقاهرةفي

الدينيةالناحية من وحدى ميد الأستاذ آراء )نقد ل محاصرتان الثالثة: 
عامالقاهرة ق الإسلامية اJرداية جمعية بدار ألقاهما وقد ؛ والاجتماعية( 

ه.١٣٥٠

تللفرنسي مقال على بها رد وقد ت الميية( اللغة )حياة محاصرة الرائعة: 
يالحقم١ولمه الإسلام اتهم الذي نؤيل( )شارل 
اللغةوأساتذة ، الأدباء جمهورغفيرمن ق ه ١ ٣ ٢ ٧ سنة الشيخ ألقاها وقد 
الصادقية(.تلامذة ى،ماء )جمعية ق الميية 

نائيق ألقسث وقد والحديث(: القديم ق )التصوف محاصرة الخامسة: 
.ه١٣٤٧/٨/٢٨١٣٢الخ٠عةيوم الأخلاق، مكارم جمعية 
الردإل خلالما من يتعرض وسيلة الشيخ اغنازها الش انحاصرات غيرهذه إل 

الإسلام.حول تثار الش والشبهات المخالف^ن، علىكثيرمن 
لذلك.بيان منيي التالي المطلب ق وسيأتي هاوا 

ص'ا-أ.الأبق ١.الرجع 
• ٢٥لإسلأسص• انمع اظرالإلأممموامح.ربثصح ٢. 
الشح.عرض عند الأول اياب من الثاني صل ق انحاصرات تلك عن الحديث مر ومحو ٣. 



٤٥١ر الغامق اثمردض سد امخ *نهج ارث1دق؛ اس 
الجمعياتتأسيس الثالث: الطلب 

يبارزا ذلك وكان الخماعي، الموصي بالعمل الخضريؤمن الشيخ كان لقد 
حياته.مراحل طوال سيرته 

كثيرمنق تأسسميها ق سارك أو ، السيخ أسأس%ها ١)^، الخمعيات وهذه 
المدامةوالأفكار الباهللة، العقائد مواجهة الأهداف تلك مقدمة ق ؤياتي أهدافها، 

بماصب.بما عليها بالرد والقيام الإسلام، تناقص التي 
المخاشن.على الرد وسائل من وسيلة الخمعيات هده عدت ولذا 
الخمعيات.تلك إل الأول الباب ق الإشارة مرت ولقد 

وهوكونألا ايللب، هذا إليه يرمي بما تعلقها لمدى ؤييان إيصاء منيل يلي وقتما 
فارعلى الخضرللرد الشيخ اتخذها الي الوسائل من وسيله الخمعيات هذه 
ذلك؛بيان 

تكؤينالحضرق الشيخ شارك فلقد ت الخمعيات تأسيس ق مشاركته أولا؛ 
الصادقية(رتلامذة قدماء )جمعية 
العلماءمجن نحبة هدمع ١ ٣ ٢ ٤ عام النيتونة( تلاميذ )جمعية تكؤين ق شارك كما 

عاشور.الهناهربن محمد العلامة مقدمتهم وق 
الخمعية) باسم جديدة جمعية وتكونت الخمعية هذه انحلت ه ١ ٣ ٢ ٥ منة وحلال 

الطاهرالحالماء؛ وعضؤية عاشور، الهناهربن محمد الشيخ رئاستها تول وقد النيتونية( 
رالتجارأ وأبوحسن حس؛ن، الخضر ومحمد التخلي، ومحمد ومحمدرضوان، التيفر، 

الشمالية(أميقيا جاليات تعاون )جمعية تأسيس ق أسهم الصرية مرحلته ؤإبان 
وقئوليبيا، والغرب، والخزائر، تونس من مغاريية شخصيات عدة من تتألف الش 

عنهاص.مرالحديث 

.١ صء٨ الخزم الخضر•صزق محي الإمام اننلرملض - ١ 
صآ'ها.الماص امملرالرجع ٢. 
.١ ا.أا' ٩ ١ ص الماض اننلرالرجع ٣- 



٤٥٢  I الغا|فتيالردض القيخ •نهج ارئاله؛ الباب
قامفقد الخمعيات تكؤين ق شارك فكما الإصلاحية؛ الخمعيات تأسيس t ثانيا 

الديني،الإصلاح بمجالأت تعنى الش الخمعيات وتأسيس ، بانشاء -كذلك- 
والمكري.والميوي، والسياسي، ، والاجتماعي، 

أحمدصديقيه مع تأسها ؤ، اشتؤك ني الالبان )حمعية ومنهات 
مل١٩٢٧هJ_١٣٤٦سنة الخهليب الدين ومحب تيمورباسا، 

برزالي م، ١  ٩٢٨- ه ١ ٣  ٤٧عام الإسلامية( المداية بانثاء)جمعية قام كما 
عاممن الخاز ّآا/رحب/!ةّآاهاالوافق!/ينايركانون j، كوجود هيكلها 

٣١٩٢٨.
الأزهرعلماء من نحة إليها صم وأنه الأول، اياب ل عنها الحديث مضى وقد 
الشبابمن نحة ضم كما الجار، عبدالحليم والأستاذ الراعي، مصعلفى كالثيح 
وأص؛ورمحلةلها، نواة الخاصة مكتبته كانت كبيرة مكتبة بها وكون ، المثقمم، 
الإسلامية(.)الهداية محلة وهي، باسمها، 
أوشاركأسسها، الي، الخمعيات ؤ، الشيخ به قام عمل، أعفلم هي الخمعية وهدم 

كانتحتى وليله، نهاره إليها وانمحرف جهده، كنأ أولاها فقد اسيسها؛ ؤ، 
وشرابه،الحيي-محلمامه، الرصا علي الأستاذ يقول كما - محلتها مع الخمعية، 

ومامهل^ب
باجمال،ذلك إر الإثارة مرت وأهدافها؛ للجمعيات تأسيسه أسباب ثالثا؛ 

الشبان)جمعية تكؤين وأهداف أسباب الفلرؤ، الأمران هذان به يتضح ومما 
الإسلامية(.١لبم١ءة )جمعة و المألمارإ( 

المس،بثن أن بعد الإصلاحية الخمعيات عن له مقال الخضرؤ، الشيخ يقول 
الضيب،ودعوات الإلحاد، خهلر وأوصح الفترة، تلك j( ظهرت الي، والغواشي، 

.الخزاترصق حسين الخضر محمد الإمام وملقممر ، ١ -'٤ ١٣٧ونورص انظرهدك، ١- 
؟.Y؟.١ الخزاترص ق الخضرحين محمد الإمام وملممى ، ص؛ الإسلأب الهداة انظر ٢- 



I٤٥٣ س1صصساسمهمامدضامحاس 
وحيلقليه، إر يدب أن كاد اليأس وأن المسلم، الشباب على وأثرها والانحلال، 

الخيليذهب حيث ستذهب السامية النقية الإسلامية الروح أن يقول— —كما إليه 
صولةولعتتقيه دولة، للالحاد يكون أن قبل نشأ الذي 

تقلبوامصروغيرممر ل شبابا -تعار- اممه أرانا ما رروسرعان ذلك؛ بعد يقول 
بحملونولكنهم زعمائها، ن محالعلى وترددوا الناؤية، الدعايات تلك يئات بق 
أنؤيفقهون أيتماكانوا، الإسلامية ادابهم ؤيعتزون ' يا رامأيمانا دورهم صي 

الهنيف.الدين إليها هدى الش السبيل هى الهلحة والخياة العزة سيل 
الاجتماعيةشؤوننا إصلاح ل الأمل أخذ الموفقعن الشبان هؤلاء أمثال بلقاء 
العملللتهوض«رآ/على ؤيبعث القلوب، ينموق 

وأذكر1 فيقول؛ المسال«ان( الشبان )جمعية الماشرلإنشاء السبب ذلك يدكربعد ثم 
الماهرة،ق الميحية الشبان بجمعية المتمين أحد لقيت كنت أني هذا؛ على شاهدا 

المسيحية،الشبان جمعية ق دخلوا الساام؛تي الشبان بعمن أن هو؛ بتبأ ففاجأني 
منهل نفي؛ ي وقالت الأكباد، يقهلع أسف فأخ-ذني أعضائها، وصاروامن 

الدعوةب3لانتها جمعية غشيان عن تصرفهم المسالمان للثبان جمعية الميسورتأليف، 
المسيحية؟.إر 

فعرصت،، العلوم دار محللاب من ٍلالبا فلقيت ، السلفية المهلثعة إر توا وذهبت، 
متهم.ترى ماذا وانفلر ، الطلاب ب؛ن هذا اذكر له؛ وقلت ، الأمنية هن.ْ عليه 

منالطالب فجاء الخطيب؛ الدين محب الأستاذ الأخ الاقتراح هذا ق وأيدني 
طلاببعمى السلفية يالمطثعة وحضر إقبالا، بعضهم من وجدت وقال: الغد، 

الخامعة،ق للجمعية ياكعاية يقوموا أن على اهم وخاطبنالصؤية، الخامعة 
الماهره.ل الملم\ن ثان الجمعه تأسى يد.ادة ا هن. وكان ففعلوا، 

ا_اظرهوىونورصاخ.
أ'_الرجعسصام-أؤ



؛Ul_Lاثريهالى سدامضرض اهخ •تهج i اثالث اكاب ؛؛؛

سبيلعن وبحيد الشبهة، تأخذه إنما المسلم الشاب أن الجاح ذلك من وعرفتا 
■حكيمة(( دعوة سمعه أويطرق رشيدة، قيادة ترعاه لا حيث الرشد 

جماعةالحمرمع الشيح فاسرك الملم^ن( بان الرجمعية إنشاء فكرة مشأت وهكدا 
الخطيب،الدين محب صديقه مع الأول لائحتها ووضع الإسلام، على الغيوؤين من 

العلميالإلحاد ومحاربة قيمه، عن و١لدفاع الإسلام، مبادئ بنشر الخمعية وقامت 
بقدرلأقومن وميثاقه افه عهد عائ رر : الكلمات بهده يبدأ الخمعية ميثاق كان وقد 
ولغته،ونواهيه، وأوامره، و'آدابه، عقائده، ل الإسلام هداية بإحياء : أولا طاقش 

المداية...((لمذه المهددين والإباحية الإلحاد تيار ومقاومة 

لهحديث ق فقال الوقت ذلك ق الحال الخطيب الدين محب الشيخ وصف وقد 
أحمدالشاعر من بدعوة الكوزمو( رميتما دار ق الحمعية عقدته احتماع أول عن 

تيموروأحمد أنا )ركنت t قال والشباب، الشيوخ من غنية حضره وقد شوقي، 
ةالموسهذه تكون أن على حميسمن - حبن الخضر محمد والسيد باشاجج<إقنه 

على■>ويمى ا وكنوإخلاص، الله من تقوى على مصرقائمة ي للإسلام الأول 
استورأن بحد الخارق الإلحاد لتيار يصمدون كيف يعرفون رحال إدارتها يتول أن 

فكناالخصوص؛ على مصر وق الإسلامي، العالم ق والشر الثقافة أدوات على 
عنالحقائق تئمي وننعرف، لا ومن نعرف من بعن الرجال هؤلأء عن نبحث 

أحلها،من المسلمؤن( السميان رجمعية قاممت 

.المابق»_YAالر-؛ع ١- 
.الحرائر»_AA ق حبي الخضر محمد الإمام انثلرملتقى ٢- 
. AAص السابق ١^^ ٣- 

1الرسالة ة موسبيروت، هذح، حبن الخضر محمد د. العاصر الأدب ل الوضية الانحاهات . ٤ 
.الخزارصل'اّالخضرحيزل محمد واننلرماتقى ، مرا٢٣ م، ١  ٩٨٦



٤٥٠ا |ا1غالقتي على الرد اسرض سد القيخ •لهج ؛ ٥٥١اس 
علىبأني لأسباب قامت حيث الإسلامية؛ المداية لخمعية يالنسة وكيلك 

دعاواهم.على والرد الإسلام، ي ( jtCC-liaJوجوه؛ق الوقوف رأسها 
ررإنالإسلامية(: المداية )جمعية إنشاء أسباب مبيتا الخضرظنممع الشيخ يقول 

أنمن أمن على تحعلتا - آدابه ووصاءة شيت، وحكمة الإسلام، أصول متانة 
علىولا تزعنع، أن أصوله على نحشى محلا بسوء؛ له المناوئة الدعايات ثمسه 

أومثلها.هوحيرمنها، بما توزن أن آدابه على ولا مغمز' يبدوفتها أن شيت 
وتلقينهاوالاداب، والشريعة الأصول هذه على بالقيام العناية قلة ولكن 

ألقابابجملون لتمر الطريق مهد - العلمية حياتهم أهلوار من ؤلور أول ق لنشثتا 
دعايتهمسموم ؤيبثوا الإسلام، على يأتمروا أن إلا منهم يكون ما ثم إسلامية، 

فيبعصاكحف،ومحامعاكحليم*له.
ومنغيرقليلة، حطوات شبابنا بعض استهواء ق مارت رردعاية قال؛ أن إر 
جماعةعلى اليهلرة أو التدييس، مقاعد ق يقعدون ثمن ءلامة أصح أن أثرها 

أهلهق يرعون لا صماقة، بكل الحنيف الدين هذا جانب ق يطعنون - السلمان من 
الإلحاديسموا أن هذاكله بعد ويؤيدون عهدا، الأجتماع لأداب يرقبون ولا ذمة، 

■مئة.والخلاعة إصلاحا، 

منبشيء تتقدم لا العداوة ونتاصبه الإسلام تكيد دعاية أن من يقين على نحن 
متفلمةعلمية قوة أمامها نحد لا ثم تدفعها، مادية عوامل هى وإنما أوالمنطق، العلم 
،.٢١وبائها(( من الوطن وتحمي شرها، الناس تكفي، 

هذانحاه العلم أهل وواجب الشبه، من الرائعون يبثه ما بعض بين ثم 
الدينعلى تقضى أن قوة أير تستطع لا رر ت بقوله هذا ق كلامه وحتم الانحراف، 

ليسالميراث أن الناس فته يعتقد الذي الوقت يأتي ولن الزوجات، فيه تتعدد الذي 

. ١٧٣. wrص الأسلاب ازواة ١. 
.الأبقانظرالرجع - ٢ 



٤٥٦  Iس:صاصساسمهمامعضامم1مق^
صورةق لمم عترجه أن و)و؛د للإسلام، يكيد لن الملمون ينخيع ولا الدين، من 

بجهلالأمرلرئيس يستقيم ولا والياسة، المضاء عن فصله ممكن الذي الدين 
لمونالمتيقفل فمد عضدا؛ الإسلام على بجهلمون ممن أويتخذ الإسلام، على 
جهدهم.الإغواء فتنة يهلفثون العلم أهل وقام حمولمم، من حقا 

.٢١؛الإسلامية! المداية جمعية الفت القصي. هذا وعلى 
أدبيةعالمية جمعية وأنها مبادءها، بين الخمعية هذه تأسيس سبب بين أن ويعد 
وأدبناغ، عالم من الخنيف الدين إليه يرسي بما القيام ت تأسيسها من الغرصن 

مق، وخلق رفح، 
:التالية الوسائل على الغرض هاوا تحقيق ق - تعتمل الحمعية أن ذلك بعل. بين تم 

بحنالتجافي ورفع بينها، الرابطة وتوثيق الإسلامية، الشعوب لتعارف عي الؤ ١ 
الغاية.لهاوه نعى جمعية كل مع والتعاون الإسلامية، المرق 
العصر.روح يلائم بأسلوب الإسلام حقائق نشر ٢. 
الطرقبالإسلامية الأوطان ي غيرالإسلامية والدعايات الإلحاد مقاومة ٣. 

العلمية.

١٢آدابها؛ وإحياء الصبية، اللغة إصلاح ق الخهاد . ٤ 
قامتلقد الخالفن: عالي الرد ق وجهودها الخمعيات، أعمال رابعا: 
عفليمة؛بأعمال بانثائها أوقام الخضر، الشيخ فيه شارك الش الحمعيات 

أجلها؛من قامت الش والأغراصى لما، رسمت الي الأهداف الكيرمن فحققت 
عنها.تصدر والبيانات وانحلأت فيها،  Ji_jانحاصرات فكانّت 
الأول.الماب ي ذلك من ذكرلشيء مضى وقد 

ا.الرجعصصإبا.

١٧٥."آ-انفلرالرجع



٤٥٧ا ^ساصص*ساسمهمامدضامح1لف؛ز( 
حيثالإسلامية( المداية )جمعية هي أثرا الخمعيات تلك أعظم أن ؤيب ولا 
الإسلاميةالمداية محلة عنها تصدر فكانت وهدى؛ ونور، إشعاع، مصدر كانت 
سنةالأول جمادى ي منها الأول العدد صدر وقد الخمعية، لسان تعد الي 

العاليةالحرب خلال انقطاعها حعن إر ثهر)ا صدورها واستمر ، ٠٥١٣٤٧
الثانيةاُ

البلدانبعض وق الصؤية، البلاد ق مدن بعده فروعا الخمعية هده وقدكونت 

والعراق.كوئيا، الصبية 
وأكثرمنالكلمات، وتلقى انحاصرات، فيه تقام متتدى الخمحية مقر وكان 

الحصر.النث^ رسها يدللثا موم 
للإسلام.يسيء من على خلالها تنكرمن الش البيانات تصدر كماكانت 

صلاةعقب اجد المق الحاصرات بالماء يقومون الحمعية أعضاء كان كما 
قوالوقوف الإسلام، حقائق بيان ق الأثر أبلغ الخمعية لهذه فكان الحمعة؛ 

عاليهرىّالطاعتعن وجوه 
قوذلك الخمعية، يه قامت ما بعقض مبينا الخضرهلإئئاّ محمد الشيح يقول 

الأنمنليلة ق القاهرة ق العباسية حي ق الحمعية مئ افتاح حفل ق ألقاها كلمة 
الشالطوائف نزعات من أمثلة رروقوكرلحضرم هيقول: ^ب٢٥٣١

وحكمة؛قوة ق الخمعية حاريتها 

ببسأن فزعموا سفاهة؛ ق وغنبطوا عماية، ق نشزوا رهطا الحمعية ت وجل. 
حدودعند ا ووقوفهبديتها، فسكها مكانتها من الإسلامية الأمة سقومحل 

بالدين.لليامة ريطّها الغالب اّهلانها لفقدها سبب إن ت قالوا حتى شريعتها، 

وآثاره.حياته الخضرح-تي محمد انظر - ١ 

.الإسلاميةص٥٧١ انظرالهداية ٢. 
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تذكرهموكانت عقب، على رأسا الخقيقة قلبوا قد أنهم الخمعية أرنهم وقل 
العصور،ق المختلفة الشعوب أحوال يهم عالوتعرض الصادق، يالتا 

وارتباطهاالسمحة، إقامتها مقدار على وعرتها الدولة قوة بأن قتاليهم 
،.١١((العادلة بأحكامها 

والقاديايةالهائية نحلكب وجه ق الوقوف ل الخمعية جهود إل ينتقل ثم 
وحييتهمللإسلام، عداوتهم اشتدت آخؤين شيقا الخمعية رروجدت فيقول؛ 

الصعفاءا بهبجدعون نحلا فابتيعوا أساسه؛ من لمدمه بالعمل هم أشع
الإسلام.أنها ؤيزعمون والخهال، 

عنالخمحية وقدكتمت والقاديانية، الهائية، تحلتا ; الحل هذه أحعث ومن 
اللهيخادعون ملاحدة موسميها أن على الحجة وأقامت اكحكن، هاتٍن سرائر 
لأصلوا- السبيل لمما وحلت ء١ريهما، على حبلهما ولوألقت امنوا، والذين 

كئ."'.
الأعمى،اكقليد> من فيد.كرمواقفهما الخمعية، جهود عن حديته ؤيواصل 

ذلكيحد وينتقل أمامها، والوقوف البلع، اكحذيرمن ومن بالأجانب، والتشبه 
حبائليتخذونها الش والمستشفيات الل.ارس، ؤإنشائه التشير، عن الحديث إر 
وبانالصرانية، إر الإسلام نور من وإخراجهم المسالمتي، أبناء عقائد اد لإف
اكضليل.من الؤع هذا مقاومة من عظيما حظا ومحلتها الخمعية، تحاضران أن 

تقضيعندما الشأن لأولي تقدمها تحريرمذكرات أعمالها جملة ويذكرمن 
يالديني بالتعليم العناية طلب ق ومذكرة ، البغاء إلغاء كدكرة تقديمها، الصالحة 
،٠حق.هر ؤإعطائه الحكومة، مدارس 

.> ص الأسلاب ١. 
رالرجعىبقص\*اآ.

١TY"f.Yr ص ايبق الرجع انقلر ٣. 



٤٥٩ر الغامق الودعلى اسرم  JUMالقيخ ص الثاله؛ الياب 
حيكمق الف_رع هذا أنشأت الي الخمعية ساعي هده  ٠١ت بقوله كلمته ؛بختم لم 

،الإقبال حضراتكم ومن ، والتوفيق المعونة، -تعار- الله وترجومن الكؤيم، 
رلفاعلون،( افه- شاء -إن وإنكم ، والمؤازرة 

الباركة.الخمعية هذه يد على إنحازه م ما يذكربعض مناسبة كل ق وهكذا 
إريرتئي لا ولكنه ، محليب دور لها فكان ا،للاإن الشبان جمعية وأما 

الأاواية(.)جمعية به تقوم ماكانت 
لءرصموفد ، للجمعية محلة إصدار السلتي الشبان جمعية به قامت وتما 

ا/ةمأاه.الأورسنة جمادى ي مها الأول العدد 
الإلحاددعاة ينشره ما إل متبذا الأفتاحية المقالة الدريرى بحيى كتب وقد 

،أساسا واتخاذه ، القران إر الرجؤع إر داعيا ، التجديد باسم سموم من 
أخرىنهضة أي تصلح لا بدونها الش الخلقية لتهضتها ومرجعا ومرشدا، 

الأولالمرجع المرأن- _أي ه وجعل، ا غيرهأو ، اقتصادية أو ، اجتماعية 
الحديثةالغربية الدنية من تركه ينبغي مما اقتباسه يصلح تميترما والأخيرق 

الخمعياتق انحاصرات يلقير كان نوني الخضرق الشيخ لماكان ذلك وقبل 
ؤ،)١لحرية الشهيرة محاصرته ناديها j( ألقى المر الصادقية تلامذة قدماء كجمعية 

الشْرذكنالحاصرات هل،وغيرUمن ١٣٢٤/٤/١٧المبتاء مالإسلام( 
منها•لشيرء 

الشيحبها استعان النير الوسائل أعفلم من وسيلة الخمعيات وهكذاكانت 
المخالضنر.على الرد j، الخضر 

ا.الرجعىسصآ"اآ.
الخزائرالخمرؤ، محمد الإ.ام ويني الأدب ذ الرطب الانحامات انظر ٢- 

 A؟_AA_<.
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وتوضيحالخالفثن، على ردوده الخضرق الشيخ يه أحد مما الوسائل فتلك 
يلي:فيما ذلك 

مضىوقد يهلول، هذا ي والكلام ايحالفين: على الرد ي الكتب تأليفه ت أولا 
لمؤلف_-اتوالدراسة العرض اء أثنالأول اب البمن الثاني المصل ق تفميله 
والرد.النقض ق صمتهاكتبه ومن الشيخ، 

هما:الاهللاق على الشيخ كتب أعفلم بل الكتب، تلك أعفلم أن ؤيب ولا 
الخاهلي(.الشعر ق كتاب )نقض و الحكم( وأصول الإسلام كتاب )نقض 

قعنهما حديث منيي وسيأتي الكتابين، هدين عن الحديث مضى وفد 
التالية.الأبواب 

كتابي:على بهما رد حيث ايتداءا؛ ألفهما اسان _تقريبا_ هما الكتابان وهن.ان 
حسن.ومحله عبدالرازق، علي 

علىكردوده محاصرات أو مقالات، أصلها- _في فكانت وردوده كتبه بقية أما 
قعبدالرازق علي وعلى القرآن( ق ضميرالخائب )حقيقة ي ين حمحله 

(.المي. مولد مقال على )ملاحقنات و )الخفلمة( 
عبدالعالوالأستاذ شلتوت، والشيخ دمنهوري، العلى وكردوده 

وميداطة، حلف أحمد ومحمد أمثن، وأحمد حداد، والهل-اهر الصعيدى، 
قحرجت ئم أومقالات، محاضرات، أصلها ق كانت الردود فهازه وحدي؛ 

كتبضمن أو مستقلة، كتب 
جولة.وأحلي أثرا، أبقى الكتاب أن ييب ولا 

الحالفثن.على ردوده ق اعتدها التي وسائله أوأهم أهم من الكتهب عدت ولمدا 

. ١٨-١ ١٢٥ص وآثاره حياته حستي الخضر انظرمحمي. ١- 



٤٦١ر اس!صصسداسمهمامدضاهم1ص 
والوصول، الخالق لإقاع ائل الومأثبمر من فالخوار الخوار؛ وسيلة ثانيا؛ 

إذالمدر؛ ورحابة ، المدوء يمحبه الحوار جو أن ذلك مرضية؛ نتيجة إر معه 
إويعود ثم ' اكاني إل الأول من ينتقل بحيث ، طرفن يثن الكلام هومراجعة 

وحولعلى بالضرورة يدل ما هرجا هدين ، jruيكون أن دون وهكذا، الأول 
أوليدرا،.أوخصومة، نزلغ، 

قسواء الأحيان كثيرمن ق الؤسيلة بهده الخضريأخذ الشيخ كان وقد 
أوألمانيا، ق لماكان خصوصا المستشرقن ْع لقاءاته أوق أودروسه، محالمه، 

حواراته.من غيرذلك 

يقول؛وفيها المالئ، طعه تلائم إنها بل كثيرا، الهلريمة هذه بجبذ الشيخ وكان 
صامبعيربآراء اد ئتقمئ أثد نضان ولا يثوالئضاد 

امنمرمرجهوتلك سثحت، إن وطفاء هده كائسحائس: هح، 

امالإبهولبث صدإالخمول الحرمى بالماش يحلص والرأي 

ؤبظ_اإىبمية نمل يؤو ، مالخمى نرد ارلأ وخأ،بنالأهك
يلي؛الحوارما بوسيلة أخذه على الأمثلة ومن 

محدماوذلك )الرحلات( كتابه من الشرقية الرحلة خلاصة ي جاء ما • ١ 
الدرسق لنا جرى ارومما محال؛ حيث الأموي، الحامع ي له درس  ijمحدث 

كتموصؤع ق بحثا ألقى بالقراءة، صلة لمم الذين المستمين أحد أن الأول؛ 
التعرض،بعدم إليه فأومأت الحاصرين، بعض له فتعرض تقريره، ل ^آخذا 

والحوث،الدرلأت وحدة الإسلامي، لكاب العالمة الندوة اعداد الخوار، أصول انثلرل - ١ 
ه، ٣١٤٠٤، ط i الألمعي زاهر د. ١^^٢ القرآن ق الخيل ومناهج ، ١ ١ ص م، ١  ٩٨٨- ١٤٠٨ط'ُآ، 

آ-خوارا.واةصأ'آ.



الغاءف؛زاعلى الود اسولمؤ سعد اثخ عمج الثاله: اس إ  ٤٦٢
مه.لأبد مما الدروس خلال ي الفاهم إن له: وقالت 

علىمبنية مباحثه بأن شعرت أن إر انحادلة ق تشعب ولكنه السائل، وجاؤيت 
فدكرتغرصه، ؤيوافق ه، نفتهواه بما تلتنئم لم بثها بصدد كنت الش الوعفلة أن 

•الممي قول 
ءإذاص__ادفته__وىيالف_ؤادر الق ة القاثنجح تا إض

وبعدآخر، نقنلإمطلب ق ومضست الخواب، ق مقنعة عبارة له أرسلت، يم 
معودونإنا له; ت، فقلمنه، فرط عما الإغضاء والتيس إئ، دنا الدرس، انقضاء 

للتفاهم((انحال وتوسع يالثحمتا 
القبورزائرات ترى أنك الشام؛ عوائد ارومن الذكرت الأنف الكتاب، ق وقال . ٢ 

تنفعأنها باعتقاد القبور، على ليضمها شبة أوراق ذات غصونا بحيلن العيد يوم 
الصلاة—عليه التبي، غرز حديث؛ إل هدا ق ؤيستتدون الصدقات، تنقعهم كما ا،لوتى 

يتميمة،بمشي كان ومن بوله، تترمن يلا مرمن على ب من عودين والسلام 
سا«٦٦؛لم ما عنهما يخفف لطه رر وقوله: 

وذكرالعيد، يوم اووط الأرنمن الفضلاء أحد الحادة هازه ي فاوضي وقد 
يه،يختص ومعنى غيي، لدلغ الرطب للعود النبي. غرز إن له: فقلت ، الحديث، 

عتهما.الحداب، تخفيف، س ال2إاو_إ فيه وم لما غاية فيه الهلراوة بقاء مدة تكون أن مثل 
إرنقدم أن ا لنينبغي لا أبصارنا عن غائة لعلة لام- والالصلاة عليه - يفعله وما 

كا.بة ياكغيرمتحققة العلة فان مثله؛ فعل 
بالوادي،معه والصحابة لام- والالصلاة نزوله-عليه حديث، ونفليرهدا: 

بالرحيل،أمر - والسلام الصلاة -عليه فانه الشمس؛ طلعت، أن إر يه الوم واستمرار 
،.٣١شيطان(( به واد هدا ررإن وقال: 

ا.الرحلأتصا^.>ه.
(.٢٩٢(وبم)٢٢١٥.أخرجبم١ساري)

.(  ٦٨٧)الصابتح مشكاة ق الألباني وصححه ( ١٠٤٢)الييهقي أحرجه ٣. 



٤٦٢٠مجس:صاصساسرهماثمردضامم1ص 
،بواد وتحن عليتا، المن طلعت، إذا حتى حالتنا، عليه نقيس أن لتا يصح محلا 

طؤيقلا والسلام- الصلاة -عليه عليها استند الني العلة لأن محيه؛ نصلي أن تحاشينا 
أبوالوليدقال معرفتهاكما إو يا 

المادة،لمده العلوطوسي بكر أبي إنكار على اطلعت، المفاوضة هذه وبعد 
،.١١الإنكار(( هدا على )المدخل( صاحّ_، ومتابعة 

سممتؤألمانيا ق ولماكتخ، # t الأرواح( )استحضار ت عنوانها له مقالة ق ومحال ٣. 
الموتى،أرواح يستحضرون أنهم يدعون وأمؤيكا أوروبا من أناسا أن -أيضا- 

باطلةالواقعة هده إن فأقول: الحياة، ق لمم يقع ما وبحص حالمم، عن وبجرونهم 
■لتمسها 

منة حضرحلهل ت ألته ومألمانيا، من )لتداو( بلد ق يس بقواجتمعتا 
دعوىهذه المسيس؛ قال الأرواح؟ استحضار يدعون الذين هؤلاء ات، حلم

أمذلك،(( ينكرون والعلماء باطلة، 
ألمانياق كت، حن أني اروأذكر والسياسة(: )الحربط عنوانها له مقالة ي وقال • ٤ 
وسكرنيرهالألمانية الاستخبارات، مدير ، يدور؛؛rjحديثا حضرت، الأور الحرب أيام 

ابنيقرر كذللئ، أليس فقال: نهايته الديرؤ، ألي ّ)ؤيزندرف،( همية إل سفرنا أثناء 
نونجبولا ، لئ، لماليصلحون لا العرب إن قال؛ يقرر؟ وماذا ت قلت، حلدون؟ 

للأمم.حكما
السياسة،أحنوا الإسلام ق أنهم وقرر الخاهلية، بعهد ذللئ، خص إنما قلت؛ 

،.٣١خيرقيام(( الللئ، بأعباء وقاموا 
والمخالفات،.الخالف؛ن، ْع الحوار بوسيلة أخذه من شيء فهدا 

درجعاواضص-واآ.
.^٠٠٠٢٨ إسلامية دراسات ٢- 

.١ ٤ ص؟ برلتن مشاهد ٣- 





؛nالأم1اغتيالودمش سهداسرم القيخ هتهج الثاله: اكاب 

(١)'

(٢)'

فقال:الوساطة لداء تطرق ثم 
ايمراءأوآبى الجاء نم مى قيح الؤظائف ق الوساطة طنت 
فيها:فقال والوطنية القومية إر الدعوات إر التفت ثم 

اكداءذاك لاحبدا ة، وطنئآو حرقاء ة قوميا بهادوا ن

انحراف،من فيها حل وما الحكومية، بالمدارس حل ما إر تطرق ثم 
يقول:هذا ول والقاديانية، والبهائية للالحاد، ومملرق 

ضياءا لهالثجوم مثل ا وعلومهالنلأ سموات كايدابيس الإذ 
وج1__ىأوذك_اءإذا سسماء —_ناد٠٥ا سهة الديانعنم ا وكائم

اءالغنحئى غنرالهدى ا ؤيهمها بالهيسعل السقيض وسياسة 

اءواسلأئنفامبضلالا ئوحي الض الدعايات آذى بماط ومتى 
أعساءا عليهب—_ؤازرذم رهط سمها يثفث اب الإلحة مدعاب

والبداءثهكم الا عثهمجوابهم حجثؤ ابنغ بحفذذ_ابيهم إن 

اءالجفذهب ا ذهبذكما ياليثها بيذأمرمالفرس ق و؛ءعاية 
السماءإلا يهم—ممهم ولم و_سا به واغتالذ السرق خلال جاست 

اضا:الإطموادهاء؟رشرمأماكإلى وايثدوا ا1دوجييأ عن خرجوا 

راءوافنجياع ا حليثهلكي ئبرج—_ت قابي_ارا ي و،يعاي——ة 
ائيسياءرمدع—اه واب——آئهم زءف- أحمدرأمهم وعلام اوهم. رعم

•١ ٥ ص السابق الرجع - ١ 
■١ ٥ ص السابق الرجع ٢- 
الرجعسصا'ا.با٣. 



اصسواسرهمامدضامح1ص

:فيقول الأجنبية، المدارس على يعرج ثم 
يا]تموسلإاسراءجحود ا ماهومر سين ا سلهاثداييس بنن 

الحماءرا،أرببح بمد مى ا أكبادنأح—ضانها رثى يلفي ا لنا عجب
:فيقول المدوي الداء بهيا القصيدة نالك :بختم نم 

والغداءضي وصاراليبث ذذس، سوى به جثيت ما علما اغليث 

سواء—ا بيج —المير وغيسرانم ا هانا دائبائق أذكربالحقلم إن 
أومعاءا عرئنند يهدأصياح اونم لهفبن تلذأمراض هل 

السماءائداء يحل—ص حفي باأ—سرقا يتهموا نم )ل موساء ١ ي خير لا 
انقاءمارذس قدوعرغائب يبدي ا يبمغؤيب ا حوالينالوا: ق

أووج_اءأ'أاخوفت السف شأن إصلاح عى يشيه الحرلا الرئيس ا: قلت
قعنارق كنت ١١القصيدة: هده مقدمة ق يقول والسياسة( )العرب قصيدة ٢. 

معتحدث وكان الخارجية، بوزارة الشرقية الأمور مدير يرافقني برمح، بضواحي 
الألمانية.باللغة ألماني شاب 
أبعدالعرب إن خلدون: ابن يقول هكذا أليس لي: وقال علي، أقبل ثم 
الإسلام.دخولمم قبل العرب : يؤيد فقلت،: المياسة؟ عن الناس 

الأبيات:هده نفلمت الناسبة وبهذه 

ذاثاثهد يبما واء الأهوق بقومي أيرى متئ مى نذيري 
السياسهواطهاءوا عرما وماء جفق وا قللالعرب ول؛ يق

اءوالرخالعداله اه رعاييملت لخنم نس اييح ايئسلوا 

•١ ٧ ص المابق الرجع - ١ 
.١٧ص ص الرجع ٢. 



٤٦٧ر مصصسواسمهمهمدضامح1مزا 
اءأسادوْس مذأجيعمبي يضير نذنرق المس نيوف 
سواءمهابته ي لام بواقمنى امره سكال ضام 

واءلدنيا اتيرهري أممداه يدرك لم وا1مادوق م
بعضتقليل بماسة قالما وقد للشردعة( )الانتصاف عنوانها قصيدة وهده ٣. 

ته ١ ٣ ٤ ١ ستة يالقاهرة محالس ق الشريعة علوم شان من الخهال 
ااباح-ح،بديع علم على يمكري مملا بت أن الغب المحسود أغاظ 

امموارثإخدى المسال لدى وذاك علا به أنيد أن أ خوفوأوبص؛ 
مؤعابباسم اده يرتمل ولقب نمف<رامميذ1تضره 

اليواء،نيبميس الكيد ان فكئسامت همة يثبط أن دا كياؤئ يح
المجآمالق أحفس ضما غيرخيؤ كمه ي —ا وم —اد ٠٥

ه، ١٣٢٦سنة تونس ق قايا ( العربية اللغة )حياة عنوانها قصيدة وهده . ٤ 

اتهمالذي نؤيل( )فارو للفرنمي مقال على بها رد وقد رواية، طريةة على وجعلها 
قوله؛ومنها بيتا، وثلاث؛ن ثلاثة ق وتقع العصر، مسايرة وعدم بالخمود، العربية 

رأفبمد را أفصى يثقر المفوادي ق يسبح بصري 
السهراسطاع ا ماممميس امى نثحلمي ود ممهاليقي بيل وس

روعبللأفك^^_^^ارآي فيه مت رسسحل ون الكا إئم
اذافصزاف،شعبمظفرادتاره أسدجى الى أرخؤإذا 

ائصجراس ائفبالأخشاء فيه حفقت ليل نح ح أنسى لسما 

وطراياة مرقالسغى ا ومطايلوه سيثقاضي عى أسقمس 

السحرشي مغأن الإصباح غره ]و/شنكتأ حئى الدسهبو بي لج 

.١ صرم خواطرالحياة - ١ 
الرجع٢. 



سس:ساصسلاسمنيهمدضامح1سر  ٤٦٨
سمرالأحاديث مى بحسيس نرث ييحا مئبا الييح حبيا 

سميراج ولجاء لحق سبوا اد لغوني بفحدذ 

غبري الصن نالبغث سة يهتديا ]م منبمان الخؤإذا 

ظهرمصل مى لمرس ا لسان ق ا بمثدو ئطائفه ذه ه

الهدرمدعاة واتجهل حقه فاهثمموا فمه وحفثه 

سجرا فيمنهم بيا ح؛ةمصبوا نان، ذا بعد وثراصوا 

مسمروخاش ممنص لهجة آسعده ئ وقالمول آبدع 
يلذى أبهالهدى وانين قْس آصدافها ي أودع لعه 

ؤذساسمى ي ل الئتؤيكلم متوالها ى علسج ينأملم 
ينغلاق زهرآداداوأخآمصابها مى ومهوفأا لعه 

سخمهن^رلممس ي هلالضتجنممرإضثتها 
الأغربالسهم ول القون فنمن احر سمن كل ي ييت ص
١،الوثر م مذوأئئدهل رئه ها أجراّبي منذ احسا آف

قال:أن إر 
ومصرنيش كذادْس أئجبا بميثيقك اييح الئأل فاس

الفخرال أديسحب يمقلمق اعر اوشمصقء حطيس من 
القمرحبل من اوهس سببا ا حفظهي سلنتوا موم صل 

النيرماضناها أخرى لني مى —ا أحرف قومي ثنق ي ألممذ 

.٩ ص٦ الحياة خواطر - ١ 
ىضصا*ا<_\'ا'٢.الرجع 



اأغا1ف؛ز(الودمش سدااهضرهم القيغ لتهج الئاثق: الهاب 

لسانعلى محالما وقد ت الخق( عن ناضل قلم لسان )على عنوانها ممهلوعت . ٥ 
لطهالخاهلي( الشم )ل محاب على الرد ي استعمالها أقلام آخر كان الذي القلم 

القاهرة;ق باشا تيمور أحمد صديقه خزانة إر القلم بقية أهدى وقد ححن، 
رىنا مالأ راة النوطوئتي كاس آينل الننيس ق سنكذدمي 

رامثئسيئا اس للئصؤيره نيحاولذوموى خق ننإ ناملث 

زدرىوئواه الئئرمى ضا مئي ببقية رى اتئوجه ئصريوا لا 
انسب_رسذ—رابحا_و،م_ىانمنفؤراؤدهذ ئيمالأستاذ ة مخزاف

٢مظهسرال ا درامبسوي ي اسغلا الهدى اذ جئوتلذ السهيد ا فان
نحةله أقامها ويلغ حفلة ق ألقاها وقد دمشق( ل )خواطر عنوانها قصيدة ٦. 

علىالرد ضمنها وقد اه،  ٣٦٣سنة دمشق ق الإصلاحية النهضة رحال من 
الدعوة،شق ي ويقفون الضعة، يهاجمون والذين والستعمرين، السدين 

مطلعها:ق يقول 

اتيسااة الحيي ولدئذثبغى 
اطضلهي أمات أم ولرب 

حكنةلجه يخوض ام الهممكن 

لم—اندري لا النضس سمح ولدئك 

ؤمؤةابتسامة ممسك يبدوعلى 

يأن بأبيك ا ؤعيمن وشعؤت 

ساحميود يقأو ولا عقى يزع

الييسايحدو ام هقولي اللهمم 

ساحبثح ؤيفسيفا ى يرثي أو 
الجاسوس—_الواسجورإإئناروضعوا

اائانوسبستايها ا الحيحاد 

ساثدليا الرضدي ئبولا ا يوم

وْمخسوسا١^^۶ 

٠صْ المابق الرجع - ١ 



اسوهماضدضاسسصاهخسا:!؛

خمفوطه توم بق ثكون سمن صلؤع بيى ياليذقلب؛j؛^ 

ساغْنيا وجايبمعليه وئ مج- الأنهس هؤى أل كنذئممه ما 
أبصرتحئى الضندوس هظسثها 

وديْاالمعيق على سطوالموي 

قال:أن إر 
الكابنآة الخلاق فطرة هي 

١يمن-ا د_رداد  ادنف—إن ادمس، ٠ 

بائمياثواسي يد اد زنينيت 

البتي ثغدت يد نناد وكيذ 

امبخوسصعيفهم خى عيناك 

وقظ^االموى م^ارال^^عأف 

سايدنيولا ا عوجا بهدلق__ى 

بسوساعليك كانت ا الخنا مثه

يقوس——ااة للطغؤيدئحطم 

اوموسالم_صلحين دعاة الاو م

اعبوسان الرمال طاؤرن يوم^_رفسمافني 

اطموسسناهابالخسوف عس طْنفد والأرْس ارالدجى لآقمشض 
دموس—اوف ادكام بأيثليس 

محرصأوبج؛بؤوط
ثثفيسابشدة س.روم جؤ 

ارنمالأقمهده ولا لوالأوص 

ماالألأم وي آلام نميش اق 

منفصاح اتقماط اثطمل على قيوا 
كمالإلغاء بماسة قالها التركي( والانقلاب )الخلافة عترانها قصيدة ٧. 

.٣١٩٢٢ستة د.ينية لا الحكومة أن وإعلانه الإسلامية، للخلافة أناتورك 
طالعها;يقول بينتا، وثلأث^ن واحد ق تقع قصيدة وهي 

١ هج—^،^؛؛عؤشهب ْ؛ك واعث_ربا،أ1وصلوك ا _طادمقوم حطب ٠ 

ا_الرحعالأبقصلأاا.ها
•١ ١ ص؟ المابق الرجع ٢- 



لتلصسواس>هماضدضاسه؛زا
صيثهمى وحلا أحقابحؤسوك 

غرابهموجوه على ال الوقكنت 

ارالوغىنزدري النطوله كنت 

حرزائه_اهلادؤ سمط ت زلا م

وكحزس لأيهم افقين لخاي 

ضحوكبنين وظ_روا إن والأنس 

اثشوكا باتقنوايئصرببنقد 

ديكئففدية أعلى ب)نم 
١. ', وكالملبجانس ائليك يصع رارإذ الأحتؤرك دسصبواش ت

راححبالئري ا همؤى الحقؤرن 
بدلوارمط فيه ثخلم حثي 

اممثح—بطهم وسواس ات نزع

سلطأنياأفرغوا مناصب انوا ح

جناتهلبمى نمضوه ا بمنكثوا 

م_ؤخر؛السريعات اليشيوعلى هذا 

غلوائهق وهس الشقاق اج ه

عصابةال يقا كماد الرنأينى 
قومبةهوى ا حهلياللظى زاد 

ق\لفيب:أن إر 
بدولةالنهوضس أنل به اظوا ت

الضعهد رعى ا ومالرعيم محمس 

روهومظفاد وحاء الحفب—يح 

الصعلوكى عليوما كّْه حي 

نسبوليبنسجي الحديد حيث 

وكأفوحي بئوا اغثأن لبثوا 
النسهوكيصرحك سمد قها 

أهليكوأغصبوا الئسول عهد 

سموكطول بعد سنميك رإ،ي، بغ

وكالثهعوبك شال الحعضد 

المهتوكستارها حنص لائ_ردا اق 

الوعولدربرجفة وب القلغشئ 

المكوكا بجناحهالقرى رنت 

ملولثؤصول صال ا ماسمها لولا 

السلوكمثهاحها عى نشوان 

.١١٦٤-االرجعاUضص٣٦ر



اسمهمالردضاسسصابيساا٤٧٢

سضر،يغيؤإ لينيل رسمتها ومحا ا جانيالملامسة آقميى إي عذيوه 
الأنجوم؟ريثت ضن ألسياسة أفق ي ضاع السريعة فنطاس ال با م

التوليشعاب افحموا سيه نس رحزحوا إن نحنيء وانمومة_وم 
ومليمساح لا يرلسا ؤتئمنؤف ة آؤيتكلا جمس داه وه

بانحسوسيزمن من على بها ^ آية( له شيء كل محوانها)وق قصيدة وهذه ٨. 
فيها;يقول الغيب، ؤينكر فحميا، 

السبيلاللذ فنآن 1ئ، مئعجبى وآقضى اة الحيق الماس يعجب، 
يسنولأآل ئ من5ج—ل ؛ ٣٠—كون —اد،أنيط1برأم_ران آئ——ذوت 

امى علا وقفالوجود ال وئخ

إفؤ آبمن ون الني وك—ابن  ءءءا- م، َي ما " م

يلاوأصبكرة ميرالعيذ بئ

وصولاالشن إلى ثبغي كثذ  دمها س بم،ءى 

يلا١دلعليك ى يملارا أويهيلا لاك عينآبصرئن ا مكل 
الحق،عن بها ينافح الم وسائله من وسيلة الشص الخضر الشيح انحذ وهكذا 

المخالضن.على حلألبما من ؤيرد 

ا.الرجعىسبا-ا
آ_الرجعىبقص'آا<ا



I٤٧٣ ^س؛ساصساسمنيسدضامم1س 

■طى ijiسداسرم\ايقيخ ا،طس اثثاني؟ اصل 
مباحث:وثلاثة تمهيد وفيه؛ 

د^ه^طنم

الأدبيةاساثييه الأول؛ البحث 

البيانيةأساليبه الثاني؛ البحث 

النهجيةأساليبه الثالث؛ البحث 







٤٧٦  Iس:ضصساسمهمامدضام1هذأ^

اسقاالآوو;اطسمالآمج

الردعليها يسير أن يبني الش والفلم الطرق، • ههتا الأدبية بالأساليب افصود 
السقوط.عن به وتنأى الامحجاط، إر وتقوده يه، ترقى الش والأخلاق الاداب، من 

مرتقيانافعا، علميا، يكون أن اوسك الرد ق الأساليب تلك توافرت فإذا 
والعلوم.بالعقول، 

سبافيكون والمهارة؛ الإسفاف حضيص على الرد أشرف الأخرى كانت وإذا 
المهللب.هذا ق الأدبية بالأساليب فهداهوالراد والعلوم؛ والعقول، الأفكار، لمبوط 

الرد،آداب ؤيتمثل يالردود، يقوم من خير من حساأن الخضر محمد والشيخ 
منازلاتهكانت أن - إذا - غرو فلا والقد؛ والمناقشة، امحاورة، بأخلاق ؤيأخد 

والاحترام؛التجلة ( jryuمرموقة كانت وأن تام، والالذروة ق والفكرية العقدلأية، 
يكادفلا الباب؛ هذا ق أصولا تعد عظيمة آداب على ردوده ق ه نفوطن فلقد 

الخعليرة.المهمة يتلك يقوم من عتها يستغنى 
تلكمن كثير إر تشير الى المقالات ؤيكتب الحاصرات، يلقي وكانجةنإ؛ه 

قلريةJ١فيجمع عمليا، ذلك يطق متازلاته غضون ق هو ثم الأداب، 
عقلعن تكثف الخيل، ق وراعة رفع، أدب ق محالفيه فيحاور والمملبيق، 

عمارة-محمد الدكتور يقول كما والمنافلرة البحث، ميدان ق متمرس 

كانتالي والأدبية الفكنة والمعارك الردود فيه شاعت وقت ق عاش أنه مع 
والإقن،اع.والمهارة، ائة، المإر نجح - أغلبها -ق 

علىردوده ق بها يأخذ الخضر الشيخ كان اش الأداب لتلك بسهل يلي وفيما 
:تحتهما يتدرج وما ، التالي؛ن خلال من وذلك المخالفين، 

.ص؟٤٣ حسي الخضر محمد ، u>uالفكري الإرث انفلر - ١ 





العاميعله الود اسوي سد القيخ U،؛؟ الثاله! اس ر  ٤٧٨
،.^٧٠١١أو ، لشخص إرضاء لونها؛ غير لونا يكسوها أو 

يكبيكن لم إذ الغرار؛ هدا على ردوده مارت فكذلك تقلما قررذلك وكما 
منصسا.أو ، أومال ، جاه ق أو لأحد، إرضاءا الردود 

نصابه،إر للحق وإعادة ، الخقيقة عن وبحثا فه، حبة يكتبها؛ كان وإنما 
لغةوعن واللام- الصلاة أفضل -عليه الأنام سيد سنة وعن ، الإسلام عن ودفاعا 

أوضيم، من لفحة ثمسها أن من شعؤبها وعن الأمة، عْلماء وعن القران، 
حسيبه.وافه يحب هكذا هوان؛ من خفا 
قعريثا رجلا — شجاعته عن الخديثا عند مجر —كما كونه من دلك، على أدل ولا 
اليد.ذاُت، قليل ذللئ،- -ْع وكونه أقارب، أو ' أشياع له ليس وحيدا مصر، 
عليكالثيخ ووجاهة، قيمة، لمم ومن الفكر، أسامحلن امحلح يننراه ثم 

شيدمحمد والأستاذ ثموت، محمود والشيخ جز، حطه والدكتور ، عبدالرازق 
غير، بالحجة ؤيفلجهم ، بالبينة فيواجههم المعيدي؛ عبدالمتعال والأستاذ ، وجل.ى 
وجل•ولا هياب، 
والأدبيةالفكؤية المعارك أعتى -بحق- يصور التي الضانية المعارك تلك يقود بل 

،.وقوة ، بيانه أمام ا يقفأو ، وجهه ق يصمل.. أحد يكاد فلا العصر؛ للثا ذق 
الحميمةعلاقته أن ساحته وؤلهارة ، وراهنه ، إخلاصه على يدل مما إن بل 
طبعلما عدالرازق علي، على الرد من الميب- -وهو تمنعه لم عدالرازق، آل بامره 

فيه.يجامل يجعله أو الحكم( وأصول )الإسلام كتابه 
الحق.إحقاق سبيل ل العلاقة بتللثا ضحى بل 

صديقالخطيب الدين محت.، الشيخ يرؤيها عجيبة قصة الشأن لذلك، كان ولقد 
عبدالرازقلأل حميما صديقا الخضر محمد السيد »كان يقول: حسث، الخضر؛ الشيخ 

•٨ ص٠ انابق رجع انظر ١- 
._U\" حسي الخضر محمد الإمام حول، اظركتابادت.ا - ٢ 



٤٧٩الغامقء،لى الرد العضراو سم القيخ 4ا،ج الئاله: الباب 

ؤيربلقابيأ•محنزورهم، 
أنمته طلبوا فيه مولنه مذهب يعرف لا وكان طبعه، يتتهى ، كاد فلما 
الشيخفطلب إليهم، الكتاب ليهدوا والإسلامي؛ الحربي العالم كار بعناؤين بمدهم 

نسخةوأهدوا الكتاب، صدر ثم طؤيلة، قائمة بها له وكنيت مني، العناؤين هده 
منفراعتا أصدرها؛ كنت الض )الزهراء( نحلة أخرى ونسخة الشيخ، إل منه 

وكتبالزهراء( )محلة ق أنا فانتقدته حكم، دين الإسلام كوؤ، ينكر أنه الكتاب 
وتفرغ، نقدي على بها بجيب )السياسة( جرود6 ق افتتاحية مقالة علي الشيخ 
الإسلامكاب )نقص صدرياب وقت، أقرب وق فقرة، فقرة الكتاب لنقد فقيدنا 

لا( عاليها الإقبال لشدة طثعته؛ نفدت! شهرواحد وق الحاكم( وأصول 
لمإذ الخلق؛ على الحي وإيثاره الخضر، الشيخ إخلاصي على يدل مما وهذا 

وتفنيده.الكتاب، نقض من عندهم وحقلوته أولئلفا، وجاهة بمنعه 
قتتجلى مر كما المدة عبقريته كانتا وإن - أنه إخلاصه على يدللغ( ومما 
غيرها.على لما مقدما ولا بها، مولعا ولا لما، محا يكن لم - الردود 
عليها.يقدم حين إليها مضهلر أنه ؤيرى لما، كارها كان بل 

منالدين فصل )ضلالة عنوانها مقالة على له رد معرض ل قالظمح 
قوليس سبيلنا، ق ونمضي شأننا، على يقبل أن يعلم- -وافه راونول • السياسة( 

قولا.حث، لبا أونبطل رأيا، لكاتميا نفتد بأن الولؤع فه|رتتا 
تساقطوالفضيلة الحقيقة معالم طمس على يتاقهلون أصبحوا القوم ولكن 

حنس،ؤ، فرط ومن افه، جب 3، عنهم كوُت( والالسراج، على الفراش 
.٢٣^الاخرة(( قبل الدنيا خسر اطه 

^سموضلالخكم(سسارازق.
.الفكرصم\ه أهل من غنة بآقلأم الخضرحستي محعار> ٢- 

._UA\الإصلاح 'ا_رسائل 



اسأ>نيالردملياممالضىاو،ابالثالق:M،؛؛امخسد ر  ٤٨٠
مننود » عبدالرازق: عالي على بها رد التي )العظمة( محاصرة مقدمة ق وقال 

ؤإصلاحفمُنا، رقي على للعمل ومحاضرانا بأقلامنا نضغ أن أفتيتنا صميم 
وسائلعن البحث ق ومساءنا صياحنا نقضي أن أفتيتنا صميم من ونول شؤوننا، 
أوطانا.عن الغربية السلطة أذى من خلاصنا 

وغرور•بمزف يهمزونها وجلوا ناثمة، وهى الغتتة رأس على وا جلنفرا ولكن 
بكيرمنلهطوا - غاريهم على نملهم وتركتا ناحتهم، عن النفلر ولوصرفنا 

وفرحا.شماتا عدوهم ظب له يهتر خسار ق سياينا 
ضنا•سمن الملاح مراقي عن بد شعرة قيد الإيمان عن تتزحزح اش والنفوس 

التنبيهق اعات سمونفق دعسايتهم، من مرقبة على نكون أن من —إذن— بد فلا 
الذيا هاو عاقبة محذر الأمة أولعل إررشدهم، يتماعون لحلهم أغلاهلهم؛ على 

يبدوعلىأفواههم«لاأ.
التالية.الفقرات ي لذلك بيان منيي وسيأتي إخلاصه، يؤكد مما شيء فهذا 

الأسلحةوأمضى الأساليب، أعظم من الخصلة فهاوه العلمية; الأمانة ثانيا: 
أوأوالتاؤيخ، العلم، شؤون من شأن أي ق الحديث أو الكتابة ضيد من لكل 

نحوذلك.أو الأدب، 
الساميالأدب ذلك يتمثل من أور اتحاور أو العقب، أو الناقد، أن نيب ولا 

منيعتؤيه ما يعتؤيه والحوار والتعقيب الرد مقام إذ درحات؛ صاحبه يرغ الذي 
إل-أحيانا- ذلك فيقويهما الغالبة؛ وحب نفس، الحفل عن تنشأ التي الأفات 

العالم.بأمانة التفري3لا 
أو٢؛.كثر ذلك من بشيء يفرط أن أمانته له أبت الخلق ذلك متمثلا الإنسان فإذاكان 
عنوانهاله مقالة ق أوضح فقد تةرير؛ أمما العني ذلك قرر قد الخضر والشيخ 

صحةق أعماليا صلاح وأن أعماليا، صلاح ق الأمة فلاح أن العلم( ق )الأمانة 

٢٠ ٠ صري الساإن وحام الله رسول محمد - ١ 





البمابالئايها*نهجايقيخسداا؛هه>هماا>دعشالغاثمهضا  ٤٨٢
أوالراجحالقاطع الدليل أراك ثم رأيا، العلم ق أبديت وإذا )١ -أيضا-؛ ؤيقول 

الحق،أنه لك استبان بما تميع أن الأمانة فمقتتضى - أبديت غيرما ق الخق أن 
بثر؛إلا أنت فما سالفا؛ رأيته النظرفيما سوء إر ينسب أن اُبمهربه من يمنعك ولا 

إلاحياته ق يقول ولن يقل لم أنه ؤيدعي الخطأ، من ه نفيبرئ أن لشر وماكان 

رجوعهمالناس يعلنواق أن على العلم أهل يار تحمل كانت التي هي والأمانة 
قولايقولوافيها لم أنهم سنوا دينية أواجتهادات علمية، ^آراء كثيرمن عن 

سديداءآم
ومالك،حنيفة، كأبي بهم، القتدى الأئمة ق موجودة الفضيلة هذه أن يقرر نم 

بعدالحق إو الرجؤع على نماذج ذلك يعد ؤيذكر حتل، بن وأحمد والشافعي، 
أزلأ.

تحرصلا كمال وأنه الحق، إو الرجؤع منها؛ فيذكر الأمانة، من أنواعا يقرر ثم 
تدليلا.اذكارم سل لما ذللت نفوس إلا عاليه 

صاحبهؤب-عن بيتك كان ؤإن باطلا تراه فيما تغمض فلا الأراء؛ ثنقد أن ومنها؛ 
القؤبى.أو الصداقة صلة 

١الوصعل٣ا.غيرذلك ق نحده أن يعز بما الأمانة عن اناتع حديثه يواصل ثم 
قيممثاله كان فانه ومحاصراته كاباته ق العظيم الأدب ذلك يقرر كان ولثن 

ذلكق الأمانة يرعى فالقدكان النحو؛ هدا على سارت حيث ومتازلاته؛ ردوده 
رعايتها.حق 

الحقائقردوده ق يراعي كان فالقد الشت؛ عنده الأمانة مظاهر أعظم ومجن 

ا.ربعاداضصا-خ.
,صالسابق انقرارجع ٢- 
,٩ صالسابق ارجع انفر ٣- 



٤٨٣إ س!صصس>اسمهمامدضام1س 
محويعلى لا المدق، على تقوم الض الواضحة الصربجة والأدلة الثابتة، 
والفلنون.الأوهام 

التثسثا.بقلة يرميه من منهم يوحد ولم خصومه، به له شهد وهداما 
محمدللعلامة حجسان طه قول ق كما ذلك من سيء الأول الباب ق مر وقد 

،.١١((حجة وأشدها الردود، أهم من الخضر الشيح رد إن  ١١عاشور؛ بن الفاصل 
يكتفييكن فلم نقده؛ ق متثبتا نقله، ق متثبتا بحوثه، ق متثبتا كازظقئه فقد 
يعتمدلا كان بل للرد، ينبري لكي الساحة؛ يدورذ أوما أوالفلز، السماع بمجرد 

أويهلرح•يقال مما والتأكد التيقن، على إلا 
قحلف أحمد محمد الدممور على ردم مقدمة ق قوله ت تشته على الأمثلة ومن 

رسالةالصؤية الخامعة طلاب أحاو »ندم القر'آن(: ل القصصي )الفن كتابه 
ناولتوقد )دكتور( لم،: بها لمال القر'آن( ق القصصي )الفن موضوعها: 

قبيلمن يعدها هدا حادة، مناقشات ودارت الرسالة، سه عن الحديث الصحف 
آرائها.عن الراضي مناضلة عنها ؤيتاضل يجانبها، يقف وذاك الله، آيات ق الإلحاد 

،.٢١الفريقانءيتتافئرفيه فيما الحق وجه يتعرفون هزلأم الشبان.ض بعض ووقف 
فاحصة،نظرة عليها لنلقي أيدينا؛ ق الرسالة تئع أن ننتفلر ومحا  ١٠• يقول ثم 
عميدكليةإر به بعث الذي التقؤير نص على الرسالة( )محلة ي اءللعنا حتى 

أمعن،أحمد وهوالأستاذ الرسالة، لفحص المتأ الي اللجنة أعضاء أحد الاداب 
_أيضا_اللجنة هن.ه أعضاء من لأستاذ مقال على اليوم( أخبار )■جوأدق ق اؤللحنا ثم 

تقاومالذي للمنهج هوالواضع وأنه الرسالة، تضمنته عما راصم أنه ت فيه يعلن 
لكاتبمقال على الرسالة( )محلة ذ اطلعنا ثم القرآن، لدرس الرسالة كاتب عليه 

محمدللشيخ وأحرى والأصوليعن، الف.رين لبعض نصوصا فيه اق مالرسالة 

ا-مصىابفياصرابمشصأ.



الغالفياليدض سداسرم القيخ ض t اهاه الباب ا  ٤٨٤
كتبهما وتحعل عضده، تشد النصوص هده أن بدعوى رصا؛ رشيد والشيخ ' عبده 
أممل® من بها توقا جه 
امين،أحمد نميرالأستاذ لدي نجمع ولما ٠ • ذلك الخضربمد الشيح يقول ثم 

وضع،ما إر لصاحبها الموجه بل الرسالة، ق كتب عما الراضي الأستاذ كتبه وما 
ماحب على كلمة أكتب أن رأيت - بعد من ه نفالرسالة كاتب نشره ما ثم 

.٢٢١الكفاية« عليه امحللعت وفيما الصحف، ل عليه اطلعت 
ماصحة من تماما تأكد أن يعد إلا به يبدأ فلم الرد؛ ق تأنى كيف ترى وهكدا 

الرد.يستوجب ما وجود ومن الكاتب، إر نسب 

أنهيبدوله ما مناقشة ق طريقة احتارلفه أنه ذلك ق تثبته على الأمثلة ومن 
هويةول_ ليسركما ا؛ بأعيانهعاليه المردود عبارات فينقل جديربالمافشه، 

والعلم.الحق يفللم ولا القال، صاحب يفللمم ولا جنب، إر جنبا النقد ي والقارئ 
٢.ل الرسول( وشخصيات )المجرة كتابه ق شالتوت الشيخ على رده ق ذلك يقول 

أنقدألا رأيت »وقد الجاهلي(: الشعر )ق كتابه ق حساأث طه على ذريه لنقول 
.٢٤منشئها«؛من صدرت كما وأحكيها بحروفها، أنقلها أن بعد إلا فقره 

وغيرهما.عثدالرازق، وعلير حجز، طه على سائرردوده ق صنيعه وهاكداكان 
يهم يتما وأفضل الردود، مقومات أعفلم من فدلك الإنصاف: لزوم • ثالثا 
الإخلاص،دليل الإنصاف إذ الخصوص؛ وجه على اكاقد وامحاور عموما، الإنسان 

الحق.إر الوصول ق والرغبة والتجرد، والصدق، والأمانة، 
علىوالحرص ظلمه، من الحذر ق الخصم: مع العفليم الخلق ذلك ثمنتجلى 

يلزم.لا ما إلزامه عن والبعد له، المعاذير التماس 

؛.الرجع
.أ-الرجعسص؛أ؛

.صسآآ الجاهلي الشعر ز كتاب نقصن - ٤ 



؛uالعاميالردعلى 4سااغثوهم القيغ •نهج الثالث: الباب 
وقممهاوبترالمحوص، الخمائق، وقلب التزؤير، الحذرمن ي -كذلك- ؤيتجلى 

الراقي.الأدب ذلك ق اخل هود فيما غيرذلك إل 
.٢١وردعةأهوى صاحب إلا الرد 3( الأدب هدا ل ولا،وثذ 
الفللممن وحير معالمه، وابرز بالانصاف، أشاد الحضرفد والشيح 

وكته.ومحاصراته، وذلكفيكئيرمنثالأه، والأعناق، 

معنىأوصح حث الأدبي( ئ؛)الإنصاف المعنون بحثه ذلك قرربه ما أجلى ولعل 
والاعترافبالصواب، للناس الإقرار أنه فأبان أمثلة، له وصرب الأدبي، الإنصاف 

حق.بأنه العلم مع ورده الحق، وهوجحود العناد، ذلك؛ ؤيقابل الحمد، بجمال 
بيئةق نبتت نفس ق إلا ترسخ لا التي الخصال من الأدبي الإنصاف أن ؤيقرر 

خالصا.لبتا الصحيحة ^^ ٣١١ثدي من وارتصعت صالحة، 
المعادة،أسباب من عفليما حانثا تفقد الخلق هدا تفقد الي الخماعة وأن 

سبأرى.أيدي تتفرق حتى الوهن بعد الوهن ؤيدخلها 
،ي. الحملي على مب الإنصاف خلق على ناشئا يْلبع أن أراد ارمن أن ؤيرى 
بالحكمة،راوصه - أثرا اكاشئ نقس ق لمما وحد فان الن.ات؛ حب والغلول 
،.لالعفليم(( الخلق هذا على يكون لأن الناشى يتهيأ حتى الحستة؛ والموعفلة 

حبوالغلوي الحد، •* الخلفن هذين علاج على تعتن التي السل محن ثم 
الذات.

دارأبونيد، عثلواض بن بكر د• الاستدلال ق الأهواء أهل ماحن" من التموصى نحريف انظرن - ١ 
.١٠٠ ٤ ١ ٢ ، ١ ط الريأض، ة، العام

إرإثارة والتلاشي التفرق، عن كناية صبا؛ أيدي ومض ، ١ ٠ ١-٥ • ٤ ص الإصلاح رسائل انظر ٢- 
:ذوالرمة تال كما الأجت»اع، يعد للتفرق يضرب عثلأ فصارت القران، ق -شرها علينا ض فص الي ما 

انتظاؤمال ، سبافيهاوملايادي ها اهلؤق دارتفمن فيالك 
. ١٧٩.١٤٧/٢٢ءاشورلأش ١صرضر ضر 

ّا'.رائلالإملأحص0«ل.



اماسض اسوم _U| هخ 1ي؛

الوخيمة،آثاره وبيان الأنصاف، قلة التحديرمن إر ذلك بعد وانتقل 
الاحترام.وإسقاط والتقاطع، كالتباعد، 

علمىؤيدل ان، الأنقيمة من يرير وأنه الإنصاف، فقاتل ذلك مقابل وبين 
الذاتحب والغلوق الخسد، دنس من ونقاتها سيرته، صفاء 

منوأن علما، يزداد أن وبم؛ن الرجل H؛j، نحول الإنصاف قلة أن -أيضا- ؤيقرر 
أويفيضإفادتك، إل سرع أن من مشهلآ ه نمق وحد العلم أهل من تنصفه لم 

ملاكرتك.ي القول 
يقدرلا من لأن ذلك اداكبيرا؛ فالعلم ق يحدث الإنصاف قلة أن ؤيرى 
يرتاحلا شخص من صدرت قد الصحيحة الأراء بعض يرى قد مدره الإنصاف 

بيان؛براعة له تكون وقد والإنكار، بالرد فيقابلها منه؛ صدرت قد تكون لأن 
ولوالعلم، على الخهل فيفلهر حق؛ أنه وهويعلم الحق، وجه تشؤيه ق مصرفها 

صيرامأودائرة قليلة، ئة فق 
منشيئا وتطمس العلم، ل تحل. الإنصاف ررقلة فيقول: وضوحا الأمر ؤينيد 

سائغة.صافية موارده وبجعل العلم، يؤيد والإنصاف معالمه، 
لقلتا- الحقائق عن الباحشن جميع نموس من حظه الإنصاف ولوأخذ 

والرسوخدراستها وهد1 أير، العلوم حففل فيكون علم؛ كل ق الخلاف ائل م
أقصر((أم.^.١ 

الذهبي،التعصب على ثنعى الإنصاف، عن المانع حديثه يواصل وهكزا 
البعيد،إنصاف على الحديث يعطفن ثم الإنصاف، على الأمثلة ويضرب 
وأنمنه، تا هوأصغرمأومن أوشينه، خصمه، الإنسان وإنمافا ، والقري._، 

-١ _U* السابق الربع انفلر - ١ 
١• .٩ ١ ٠ ٨ ص المابق انظرالرجع ٢. 

.ما.الرجعىبقصا<'ا



٤٨٧إ ^^باساصصسواسمنياضدضامح1س 
غيرهم.إماف من أنصستهم حسب الإنصاف حملة ي يتفاضلون الناس 

قخالفهم لمن ايصفعن حوادث من ثيران ررينقل قد التاريح أن يقرر وأخيرا 
احترامعاطفة قرائها نفوس فتهتزي بفضيلة، خصومهم لعض ايلترمن أو أمر، 

حمد.بمنصالة لخصمه أواعترف أقربالخطأ، ،لن 
فأصاب.الرأي ل خالفه لن إكبارهم فوق بالخطأ أقر لمن إكبارهم كان وربما 
لهالشهود للشخصن إكبارهم فوق بمكرمة لخصمه شهد لن إكثارهم كان وربما 

المكرمة.بتلك 

كلق بها ه نفيأخذ من وعزة الإنصاف، عظمة الإكثار؛ هذا وسب، 
حال«لاا.

،؛، JUغيرك إنصاف عدم حال ي حتى الإنصاف ترك س محذرا كلامه بختم ثم 
أوجحدواليم؛ن، بالشمال الحق عليلث، فرد ، الرجل ينصملئا لم رروإذا ت فتقول 

أنعلى للئ، حاملة إنصافه قلة تكن فلا - الع؛ن رأي وهويراه فضلك من جانبا 
منلك تمري أن من واحترس فضلا، له أوتححد حقا، علميه فترد بالعناد؛ تقابله 

أولسانلث، له ؤينشط ، لئ، نمي نيلج الممفويت،؛ الخالق هذا عدوى خصوملئ، 
سلاحهم.بمثل الخصوم محانية من نحبه وأنتا قلملثا، 
سئماولا بالفضيلة، الاعتصام بمثل المثهلل،ن خصومه الرجل بحارب لا كلأ، 

يعيد.الحواقت، ونظرق مهلمئة، نفس على تدل الإنصاف كفضيلة فضيلة 

للخمومة؛هومئثأ الذي الأص ق محاريته حمر فضائل خصمه ق وجد ومن 
٠٢٢١بهاK يقتدي أن أراد لن بادية مكانها، ل قارة الفضائل تللث، وترك 

لدابه ذلك، كان فهل رائع؛ تقؤيرمانع للانصاف؛ الطري هو فهذا 
١لفكرية؟ومتازلاته ردوده، 

.؛-الرجعىضصأ؛ا
.١ ١ _0 ١ ١ ٤ ص السابق الربع ٢- 



الياباقاث:«اا،عالقيخسداهضرمالزعئىالغارغ؛قر  ٤٨٨
بأنهاكانتنم يأن إلا يعه لا والمتازلأت الردود تلك على ا،لطلع أن الحقيقة 

ردوده.ل والإنصاف العدل، يلزم فقدكان له؛ ؤيظر يقرره، لماكان صورة 
وإنصاف_.-بعدل الردود تلك على امحللع من كل بدلك له شهد وقد 
بيانمنيد يلي فيما وإليك مضى، فيما القبيل ذلك من إشارات مرت وقد 

الخالف\ن:هع وإنصافه لذل١هرعدله 
مايقوله ولا الخصم، على يتنيد كان فما النقل؛ ل والأمانة الصدق، تحرى • ١ 

مبتورا.بكلامه يأتي، ولا يقله، لم 
كماذلك بشيءمن بملنأ لم بمعناه نقاله ؤإن بحروفه، ماضيدنقده وإنمايتقل 

العلمية-.أمانته عن الحديث محي الماضية الفقرة ق ذلك على التمثيل مضى 
يمضى-قوله مجا على -نيادة ذلك على الأمثلة ومن ردوده، حميع وهدا'ظاهرق 

قوءلريقتنا  ١٠؛ الحكم( وأصول )الإسلام كتابه ق عبد.الرازيى علي على ردْ مقدمة 
ثمالباحث، أمهات من المزلف تناوله ما ملخص باب صدركل ق نضع أن القد 
ونتثحهابعينها، ألفاؤله فنحكى أوشبهة، دعوى من للمناقشة مستحقا نراه إرما نعود 

أوبجثهامزبها•لغزها، بحل أو بمايزيحلأسها، 
علىويسهل بنفسها، قائمة الصحف هده لتكون الأسلوب؛ هدا وتخثرنا 

نسخةيديه بين تكن ولولم الناقشة، عليه تدور ما وفهم البحث، تحقيق القارئ 
.٢١^والمتافنرة،( القد امحل يعلى اجلْلروح الكتاب هذا من 

ردوده.بقية ق صنيعه وهكذاكان الكتاب، نهاية الحوإل هدا على سار وهكذا 
أهلمن خصوصا بالمخالف^ن، الفلن بحسن فقدكانظأ؛ك بالخالق؛ الظن إحسان ٢. 
المائل.بعض حول حلاف ؤمحنهم بجته ولوكان حتى ' وسابقة فضل، لمم ممن العلم 

رصا،رشيد محمد للشيخ المفتوح خهنابه ق جاء ما ذلك؛ على الأمثلة ومن 
رصا(؟رشيد محمد اليد الأستاذ إل مفتوح )حطاب دن والمعنون 

.١ ٠ ص الحكم وأصول الإسلام كتاب قض ن. 



٤٨٩!ا ثمأصاصسواسونيامدضاهاس 
مقالاذلك قل كتب الذي رصا رشيد الشيح على الخضر الشيخ به رد الخطاب وهذا 

قوقسي القد، ق وأسِرفءنإه وصاحبها، الإسلامية( نحلة)المداية فيه تعرصى 
العبارة.

وسيأتيا، الخلأفُ من الشخن ُان كان ما وص القضية، هده ل يطول والكلام 
عته.حديث منيي 

نهايةق قال حيث رصا؛ رشيد بالشيخ الظى الخضر الشيخ إحسان ههنا يمي والذي 
سكيتةق الخواب ؤيتلمى إخلاص، ق يتند أنه الأستاذ ق هذاوظننا )) الخطاب؛ 
أأآ؛ؤa وليا للحق تكون ؤيوم تتقد، ؤيوم تقرظ، يوم عليك وسلام ؤإنصاف، 

بجالفشيء متهم يصدر لم أوممن وفضل، سابقة لمم بمن الفلز بجن كان كما 
فقدكانالحكم( وأصول )الإسلام كتاب مع صنيعه ق كما وذلك قبل، من الشريعة 

يالذكر- الأنف كتابه -قبل معدوأ عبدالرازق علي الشيخ كان إذ بمولفه؛ الفلز بجن 
والقضاة.العلماء زمرة 

الباطلعلى مشتمل أنه الخضر الشيخ حانلؤ ق يدر لم المذكور كتابه حرج فلما 
مر-.كما لنشره جاهدا يسعى لذاكان والنيف؛ 

ويماحيه،بالكتاب، الظن نا حمكان ل الفلز؛ إساءة إل يبادر لم بقراءته بدأ ولما 
آخر.شأن - ذلك -بعد له فكان الكتاب؛ إليه يرمي مما تبعن ما له تبحن حتى 

الحكم(:وأصول الإسلام كتاب )نقص كتابه مقدمة الخضرق الشيخ يقول 
فأخذتالرازق، عبد علي للشيخ الحكم( وأصول )الإسلام كتاب يدي ق وي  ١١

بالشبهات.الأقوال شيق ؤيدرأ المفوات، صغائر عن يتغاصى من قراءة أقرنه 
قإن • فأقول غيرهدى، إر ترمز كلمات على الأول صحائفه ي أمر وكنت 

القاماتبها نحطى حتى حنا شغفته ولعلها وألغازا؛ ومعميات ومحازا، كناية اللغة 
العلمية؛المباحث إل الأدبية 

صإح_ا"آ.الخضر. -رسائل محمدالخضرحستي الإمام وماذكرات أوراق من ذ؛ ذلك انظرممل - ١ 
■٩ ■ ص الساض الرجع - ٢ 



ثماساضخسداسرنيامدضاسس

،خفاء عن تبرح ييل السواء عن الخامحة المعاني جعالحا أن رشمّتا وما 
بالداء.تعبأ فلا النطق، قوانجن وتنائيها 

وأرجوبممنفها، الظن حس على نفسي بوارحها-أصبر كثرة من وكنت-بالرغم 
الفلر،خانه وإن بالغة، حكمة عشرسنين سبيله ق جاهد الذي الغرمحس يكون أن 

الصادقة.مقدماتها فأخطأ 
خعليريكتمها،محاهد منية إر ينكرها، وصاءة حقيقة من أنتقل برحت وما 

،بالماء الماء من بمقدماته أشبه وهي نتائجه، وبرزت خاتمته، على أشرفت حتى 
،•١  ٠٠ثالغراب الغراب أو 

ولمالعلم، أهل من كان لأنه عبدالرازق؛ علي بالشيخ الظن بحن تراه هكذا 
جمهوربها وخالف أطلقها، الش الباحت، تلك من بشيء ذلك قبل معروفا يكن 

لم\ن.الم

آراء)نقد ؤ: بالمعنون عليه رده ق وجدى ميد الأستاذ ْع صنيعه وهكذاكان 
به،الفلن أحن حسا آ والأجتماعة الدينية اكاجية من وجدي ميد الأستاذ 

—.البيانية أساليبه عن الخا>.يث عنل. ذللك بيان سيأتي كما ائقته بله واعترف—ا 
يكنفلم علميه؛ رده قبل بمنهجه عالما الخضركان الشيخ فان حن؛ طه بمنلأف 

قيقول تراه لن.ا وجدي؛ وفريد الرازق عسل بعلي الظن كاحسانه به الثلن إحسانه 
وكنتالكتاب، هذا نظري نحت وقع v الخاهلي(: الشعر ق كتاب )نقص كتابه مقدمة 

ق-والتشكيك-ولولاتإذا -ولوبالقمر التهكم فن ق مؤلفه حذق مجن حرة على 
لبابه،القشرعن بنظرينيح أقرنه فأخذت - واد كل ق بأشحتها الض٠اربة الشمس مطلع 
حتىفصوله مءلالعة من يدي نفضت وما خؤنابه، لحن إر اللفغل صح من ؤينفد 
مستحقيها.على يضاعق كل ؤيرد علاتها، على ينه قلم إل الحاجة شديدة رأيتها 

صرم.الحكم وأصول الإسلام كاب نقض - ١ 
إّلأبص«أ.٢.انقلرمحاصرات 



٤٩١إ سس:ضصساسمهماا>دضاه1س ا
يمماصفلم انموز، هذا وسداد المأرب، هدا لقضاء القلم ندبت أن هوإلا وما 

يؤيد،إذكثيراما وإنصافه؛ عدله، أمارات من فهذا المخالف: من الخى نول ٣■ 
إذاكانالدين أو المنهج، ي له الخ-الفين لأحد كلام على أويثتي أويتشهد، 

الملة،ق بجالفونه ممن ولوكان حتى الثوون، من شأن أي ي للحق موافقا 
المتشرمن.وبعض كالنصارى، 

والتمهل.العدل أصول من عظيم أصل - كان ايا المخالف من الخق نول أن ينب ولا 
،.العذليملالأصل هذا بتأييد حافلة الوح؛ين ونموص 
#وأمرنات هلسع تيممة ابن الإسلام شيخ يقول الملة؛ علماء يؤكده وهوما 

الرافضيعن فضلا أونصراني، يهودى قال إذا لنا بجون فلا والقعل؛ بالعدل 
نردهكله.أو نتؤكه، أن حق فيه قولا 

١٢٣١الحق(( من فيه ما دون الباطل من فه ما إلا نرد لا بل 
العلومفمن منه؛ الحي وقبوله نيدان، جورجي إنصافه ذلك على الأمثلة ومن 

والأدب،اللغة ق وكتب أبحاث له نصراني، وباحث مزلف نيدان جورجي، أن 
وغترها•والأديان و١كواريح 

بعضق إليه ذهب ما بعض ق ويخالفه الدين، أصل ق يخالفه الحضر والشيح 
وآدابهمأحبارهم من العرب حلفه مما إلينا وصل أكثرما أن تسيره ق كما أبحاثه، 

القصصقالب ي إلينا وصل جورجي- يقول -كما وأنه التممحل' بجلومن لا 
وطولوه؛فوسعوه، أصل، له أوكان موصؤع، أكثره لكن التاريخية، والحقائق 

•ا-مضممابفيامالجاضص*ا 
الخزندار،محمد محمود بالإنماف، مع التعامل قواعد الائتلاف، فقه انفلر ٢- 

.١ ٠ ه، ١ ٤ ٢ ١ ، ١ هل اليياض، ءلسة، دار خشان، علي الشيخ وتعليق مراحعة 
.المؤية المة ّا'-ْنهأج 



^سس:صاصساسمهمامدضاسسر  ٤٩٢
،.الطلوبر الوقف ق أوقدوة عبرة، ليكون 

القبائلق بالغوا قد انمرب أن نحومرو-ره ق -كذلك- الخضر الشيخ وبجلئه 
أنهايقول- -كما امحقممن أذهان إر سق حتى ، وثمود عاد، مثل؛ البائدة، 

-أيضا-ذلك لمون الملقال والحديث القرآن، ق ورودها لولا وأنه موصوعة، 
الخضرالشيخ فان - له وتحطثته نيدان، جورجي من الواقف هذه وإزاء 

فه.اصاب فما ؤيدان لحورجي التسليم من يتتكف لا 
حنالحاهلي( )الشعر كتابه ق حس؛أن طه على رده معرض ل جاء ما ذلك ومن 

،.الديتيل الشعر من خال الحاهلي الشعر أن طه ادعى 
حيث)مرغاليوث( مقال من الولف استاليه مما الشبهة هذه رر الخضرت الشيخ قال 
يشرحونأمة كل فشعراء الدهشة؛ على يبعث ما الأشعار هذه ق )نحد يقول؛ 
كلفمي بذلك، مملوءة العربية والمخطوطات واصحا، شرحا وعقائدهم دينهم 

ههاو نعثرق وقلما بعباداتهم... تتعلق وأشياء أوأكثر، معبود اسم نحد محلوطة 
أ؛،.ناديأ((( إلا بالدين يتعلق شيء على الأشعار 

اللغةآداب )تاؤيخ ق نيدان جورجي تعرض رروقد ذلك؛ بعل. الشيخ قال نم 
منانمثراسن فيخالفون الحرب، )أما فقال؛ يدفعها، وما الشبهة هده إل الحررية( 

ولا، البراني^j^ عند كماكان الحاهلية ق عندهم يكن لم لأنه الديني؛ الشعر حيث 
هبلبها وخاطبوا الأشعار، ظموا أنهم بد ولا فيه، إخوانهم خالفوا أنهم يعقل 

ولكنليا، وتحشعوا إليها، وصلوا واستععلفوها، وغيرها، والخزي واللات 
ولاثتغالممتدؤيتها، لعل>م الأجيال؛ ثنايا ق صاعت الوصؤع هن.ا ق منظوماتهم 

الإسلام.قبل بيتهم قامت الش الحروب جب يوالفخر بالحماسة عنها 

ا.اظرصمحابفياهمالخاضص؟؟آ.
T٤/؛ ِرن زيالخورجي الإسلام نل الرب انظر ٢. 
.صي\■ الخائي الثعر ذ محاب انظرمض ٣. 

.؛-اظرن؛صك1بفياصراباضصلأ1 



٤٩٣علىاإأد1هق•نهجالقيخسدارغفأرنيا1وع الهاباثاث: 

ممحوماكانوالإسلام وثنية، لأنها عنها؛ الرواة أغضى الإسلام، جاء فلما 
،.١١قبله((( 

قيمةالمؤلف يبخس  ١٠:حسين طه على رده معرض آخرق موضع ق وقال 
جورجيوهدا والخشونة، والغباوة الخهل مثال بجعله أن ؤيؤيد الخاهلمكب، الشعر 
يمتدلكيف عرف قد المؤلف- هدا عن الشعر تذوق ي يقل لا وهوعربي نيدان 

،.وهمجية((١ جهالة أصحاب يكونوا لم العرب أن على الشعر بهذا 
اللغةآداب )تاريح كتابه من السياق هذا ق نيدان لخورجي كلاما نقل ثم 

العريية(رى.
قأصبر أنه ب؛ن حيث نيدان؛ جورجي ْع حاله 3، ذكر مما قلية مواصع وهناك 

*مرجليوث من الرق بحال وأعرف حّيمن، طه من البحث 
العرب)إن تنيدان جورجي راوقال ت قوله ق كما آرائه، بعض ق أيده كما 

فأصبحوامبعثرة، مشتتة قبائل -كانوا قبله عليه كانوا غيرما الإسلام بعد أصبحوا 
واحد(.رجل بقلب واحدة أمة 

المسالم؛نوعدل والقدر، بالقضاء اعتقادهم ت جملتها من أخرى أسبابا وذكر 
القبيلهذا ومن تأثيرعفليم، المناقب لتلك ت)وكان قال ثم وزهدهم، ورفقهم 
ووصيعهم(.رفيعهم الاس طبقات بن التسؤية 

أحوالهم.على الناس استبقاء هنوا على وعطف 
قبل،من عليه كانوا ما على أهله أقروا بلدا، فتحوا إذا العرب )كان وقال: 

أوالمدنية أوأحكامهم أومعاملاتهم، ديتهم من شيء ق لهم يتعرضون لا 

السابق.المرجع - ١ 
.٢UY_»_U1-الرجع 

٢ ٩٨نيدان لخورجير الصبية آداب تارثخ انظر ٣" 
.ص٧٥١ الخاهلي ىبفياكص راظرتقض 



الودء،ىالغ1لفتيسعد اسالثاره؛«أهجاي إ  ٤٩٤
؛؛أوسائرأحوم(((القضائية، 

عنهنقل حيث براونلس؛ إدوارد مثل المتثرمث مع مواقفه ق ذلك مثل وقل 
علىردودْ ل وأيدْ 

■مرجلويط ردوده ق وأيده ، ^ ١٧سارلمئ عن نمل كما 
وإنصافهعدله، على التمثيل ها والراد المقام، لطال ذلك ق أقواله ولودكرت 

المخالف.من حش الخق وقبوله 

•اضصاّا"ا ا-الرجعال
.^٦٢  ١٣المابقص٣٧وا٢.انظرالرجع 

. ٢٦٣٠, ١٣١نظرالرجعالأبقص«آاو١.٣



I٤٩٥ ^ساصاصساسمهمامدضامح1س 
بالإحسانالإساءة ومقابلة اتقالم، ونزاهة النطق، طهارة الثاني: الطلب 

اخلأفالخضرعلى الشيح ردود فاكاظرق القلم: ونزاهة اكلق، طهارة أولا؛ 
عبارةسائركلامه بل ردوده، ق نحد فلا العالي؛ الأدب هذا يلحفل عليهم الردود 
ساب.أواتحداراق فحش، أولفظه سفه، 
يشن.ما عنكل والترفع الشه، والقلم الهلاهر، اكلق تحد بل 
ؤيمررفقدم' من على ؤيتعى الحميل، الأدب بهذا تحلى ليكثرمن مسه إنه بل 
هذاُه ك ؛ Jbمما ٠ ، , أشما رعالم4 النفع ن كه أن ُد د العلم I ؤ الممة #كؤر ت قائلا ذلك 

العلم.أهل احترضلآراء المض:
نقدهانؤيد: وإنما ، حال( أي على والتسليم بالقبول( أخدها باحترامها: نمي ولا 
ولاعليها، غيرتaلاول( من فيها القمل ثم البحث، قانون على وعرضها بمت، 
تفنيدها.ي الأدب سبيل عن اتحراف، 

يستحقهمن حديث على الإقبال( من نحد لا الزاكية، والنفوس السليمة، والفطر 
وهدبأدبه، الدرس أحن من حديث على الإقبال من نجد مثلما عنده بما الغرور 
٠٢١١مطمه« الأدب 

كثير-فحقيقحالق لرمحه محالى ق يتخرج كمدرسة الأستاذ ارإذاكان أنه ؤيرتم( 
صيانةمع العلماء آراء اقش تنكيف الهللأب فيه يشهد الذي المثال يكون أن عليه 

أنربالنفس والإعجاب بالنفس، الإعجاب هوأنر الذي القول هجر من اللسان 
بتهديبا(التربية تتناوله لم صحف 

فيكتفيكاتب؛ أوعبارة عالم، رأي ق حطأ ستث\ن كثيرالممة )) أن —أيضا— ؤيرى 
ّبمطإل ينزل أن أدبه له ويأبى ليمقهوه، الطلاب؛ على خطا من استبان ما بعرض 

،١٠ عنده(( بما التبجح إل أوبجفا الكلام، 

.؛.راثلالإصلأحصآآا_^ا 
.اسصبآ؛الالرجع ٢. 

.مآ.اارجعىضه؛



٤٩٦  Iس:صبيساسمهمامدضاسهتي
هذامن بشيء ابتلوا ولكنهم ، أذكساء كانوا رجال ررعن حدثنا التاييخ أن ؤيقرر 

صحفهم.ق ولطخا سيرهم، ي عوجا فكان الكروه؛ الخلق 
اللهعند ومنزلتهم أسمى، التقوس ق ومقامهم أعلى، ذكرهم لكان تحاموه ولو 

أرفى،<لأ،•
هذهمن -به وأشاد قلمه، ونزاهة متهلقه، الحضربطهارة الشيخ عرف ولقد 
دراسته.أوتناول عنه، أوكتب له، ترجم أكثرمن الناحية— 
بنزاهةعقيقي عسيالرزاق العلامة الشيخ وصنه حيث ذلك؛ من مرشيء وقد 

الحضر،الشيخ عن له حديث معرض ق الشرباصي أحمد الدكور عنه ؤيقول 
يذكرونالتاريخ ون ينلا الذين القراء بعض )رولعل الإصلاح(؛ )رسائل وكتابه 
الإسلامي،الدين عن مدافعا كثيرة أحيان ق ه نفنصب أنه الحضرحن للشيخ 
وافهانحمدية، الشريعة دعائم يقوصوا أن ودهاء حيث ق حاولوا الذين أولئك محاهل-أ 

والثبور،بالؤيل والتاداة والشتم المس_، ءلريةة يتخل. فلم الكافرون؛ ولوكره نوره يتم 
وب•نحوربه واجه أداء إل وسيلة والثورة الغضب ي والإسراف 

الضيية(اللغة ق )القياس بهكتابه حط الذي انحكم العنيف الرنين قلمه تناول بل 
المسددةالأصول، الصحيحة اللغؤية الدراسة على بينة 'أية يعد الذي الكتاب ذلك 

وأفلهرتللئ،الإسلام، عن ودفاعه ردوده القلم بهذا فكتب الث٠راJت،؛ المليبة ' الخطى 
وعربت.سرقتا كيؤة قكتب، الردود 

النقودعبارة يورد أونقده مجادلته ق أنه خلقه؛ ونبيل عمله، جميل من وكان 
أوتصدرعتهنابية، كلمة يستعمل أن دون والتفنيد بالميم يكرعليها ثم بتمها، 

ص.جافية(( عبارة 

•ا-الرجعاداضها
.٢ ٤ /٥ ١ الحميدة وآثارها والدعؤية، العلمية وجهوده حياته، عقيقي عيدالرزاق الشيح انظر ٢- 

لرطئلاسحهآ.



٤٩٧ر ^سساضاصسواسمهمامدضامم1س 
منبعض -أحيانا-من فيحمل أوالإغضاءث بالإحسان الإساءة •قابلة ثانيا: 

التج_ريح،إر البحث حدود يتجاوزوا أن أومسألة فضية، ق يتحاورمعهم 
إرتنتقل بل البحث، عذق هي المثارة أوالمسالة القضية، تكون لا بحيث والإساءة؛ 
بانشراحالإساءات نالك يقابل أن إلا الخضر الشيخ من يكون فما ه؛ نفالشخص 
على، الإغضاء أو بالإحسان، الإساءات تلك ومقابلة التلقير، وحن الصدر، 

العربي؛الحكيم قول حد 
تتياوجعا وما كفهأوجس معن ة ابنا بكفهصرستى 

ونقضالسلام- -عليه أيوب )قصة ب؛ المعنون رده ق حاء ما ذلك على الأمثلة ومن 
الإسلامية(المداية )محلة النشورق الثاني الرد ق جاء حيث تفسيرها( ق حديثة آراء 
ماوتعلم نفي، ق ما تعلم إنك اللهم الخضر٠ الشيخ على رده ق المقال صاحب قول 

بذاتالعليم فأنت إليك؛ جزائه أمن جذ' فاني الخضر- الشيخ -يعني الكاتب نفى 
،.١١الصدور(( 

ألونقبوليا، الله نرجومن صالحة دعوة  ١١ذلك؛ على معلقا الخضر الشيخ قال 
،.٢١انحيدK تفيركتابه ق المرضية الطريقة إل القال صاحب يهدى أن - -تعارالله 

الناسمن ميقا أعرف  ١١الخضر؛ الشيخ على تعقيته ي -أيضا- القال صاحب وقال 
وأوهامهم،خرافاتهم بجالف بحق العامة يفاجئوا ألا اعتادوا - الكاتب هذا تهم م- 

اعتادواكما ومصاخ، لمم منافع ذلك ق وأن العامة، تزعم إل سيل هذا أن ثميرون 
،.ر الحقV أنصار على العامة يستعدوا أن 

ولتزعموالأوهام، الخرافات وأحارب ح١ربت،  ١١الخضربقوله؛ الشيخ علته فرد 
التزعم،هذا على أحرصن ولوكنت وأروح، أعدوعليها اليي عيرالسيرة ٌميرة العامة 

علىالعامة استعداء يرى ممن ولت الحق، على الخلق يعمى تة ألمن السلامة لأثرت 

؛-بلأءةمآنص'؛آ.

 rص اياض رجع اYIA ؛،(■؟..



صاهخس،اسوهماضدضاسس

الخق.أمار على استعدا^ عن فضلا والأهواء والضلالات البلع أهل 
البحث؛آداب ءلري-ق على وانحادلة الخجه، هؤلاء على تعدى يخيرما أن وأرى 

منتأصالها وتآراءهم، تقتل الش هي المنطق قانون على وانحادلة الحجة أن ذلك 
0ناذها،له.

الكاتبهذا اندني وإنما )I الخضر؛ الشيخ على رده ل المهال صاحب قاله ومما 
عندهعقيدة فغدت علميها، نشأ باسراييليات لتأثره الدعاوى- تلك إر -أي؛ إليها 

وغيربالسحروالحنون، الأنبياء الناس رمى وقديما التقليد، إل إلا فيها يستند لا 
قالوا:حتى أعماهم التقليد ولكنه برهانهم، هلؤع وس حجتهم، وضوح مع ذلك، 

«ص. 4٧٤الشعراء: تون م ؤ
للاياتحمله من بينته ما الدعاوى: من يؤيد ر> الخضربقوله: الشيخ عليه فرد 

أكنروقد عليها، ساعد شبثة ولا إليها، داعي لا بمدة وكنايات استعارات على 
تقليد.عن أوأكتب بالإسرائيليات، متأثرا أكتب أني ذكر من 

السليمة،الفهلر لدوي نكتب فانا بجدوى؛ البحث على يعود لا حديث وهدا 
المعقولانبجن ؤيفرقون الحجة، من الشبهة يميزون وهؤلاء النبيهة، والأفكار 

آحرنحردإل يْليشون أو قديم، رأي أنه محرد رأي عن يتجافون ولا والخيالات، 
وهوغيربالإسرائيليات، متأثر إنه عته يقال أن الباحث يضر فلا حديد، رأي أنه 

منهلقية((محلرق على بجثه يوق وهو مقالي، إنه عته؛ يقال أو بها، متأثر 
إرالمخالف توجه إذا -خصوصا المخالفجن كافة مع طريقت.ه هي هده كانت ولثن 
كانفلقد وأوضح؛ ، آكل والعلم الفضل أهل 0ع طريقته فان بجثه- دون الشيخ شخص 

حقه.ق أوضح إساءات، متهم لوبدرت حتى منازلمم ؤينزلم ' الرجال أقدار يعرف 

.ا-الر-حالابقصا'ا"آأ

ّمأ_الرجعسصاما:آ



٤٩٩|ا ال|هاوغتي الودعلى سداسري القيغ •نهج الئاله١ اس 
وقدرصاجؤلقيع رشيد محمد العلامة الشيخ ود؛ن بينه كان ما ذلك ق ما أجلى ولعل 

ذلك.من شيء إل الإشارة مرت 
الإشارات،من فيها لما بينهما؛ كانت الش الخصومة لتلك إيضاح منيد يلي وفيما 

الرد.j الشيح منهج من سيأتي ومما مضى، كمحرمما على والدلالات 
اجمانياممكن الني الخصومة، هذه الخضرمن الشيخ هوموقف ههنا يمي، والذي 

الشيخأسس عندما ه  ١٣٢٢سنة إر تعود علاقة الشيخن ، jruكان ض. يقال؛ بان 
تقملم حيث النار؛ محلة على نحط ردا كانت م العفلمى( )العادة محلة الخضر 

كانانحلت؛ن بعن الحلاف لكن واضحة، بصورة الدور بهذا بتونى الأول العربية انحلة 
منرصاكان رشيد الشيخ إن حنث النظر؛ ات وجهبعض جهة من قائما؛ 

مر..إصلاحيامحاففu-كما الخضركان والشيخ الإصلاحي؛ن، 
الثٌخأن ؛ _rjغيرمياثرة ردودا العفلمى( )العادة محلة من عدة أبواب ل ونجد 

الأستاذيقول كما الموضوعات كثيرمن ق الإصلاحي؛ن رأى على يكن لم الخضر 
اّمواءال.ة_ُ محمد 

بعضق معهم اق الاتفمن ذلك يمنحه ولم كامنا، معهم حلاقه بقي وقد 
سيمر.مما ونحوذلك الإسلامي، بالدين العربية اللغة علاقة مثل القضايا، 

قوهو القاهرة، ق الخضر الشيخ نزل عندما  ٢١٩٢٢منة الرجلان تقابل وقد 
وذويه.إخوته مع بها للأستقرار دمشق؛ إر ءلريقه 
ستةخلال ونشر رشيد، بالشيخ أخرى مرة اتصل  ٢١٩٢٠مصرستة إر انتقل ولما 

،١ل العربي( الشعر ي )الخيال موصؤع حول المنار محلة ق المقالات من سلسلة  ٢١٩٢١

.٢ ٠ ص وآثاره حياته حسيرن ألخضر محمد أنظر - ١ 
.و٢ئار٠ حياته حس؛أن الخضر محمد وانظر ، ولأ ولأ وه و؛ و"؟ ٢ الأجزاء ٢ ٢ ؛بملي النار يجلة انظر ٢- 



ضاٌسداسرهمامدضاسم؛(ر  ٥٠٠
رالقياسموصؤع حول التالية السنة ق اكالأت من أخرى محموعة فيها كب كما 

١j العربية(را/لالخة
الد٥١٤حيث من وآدابها العربية، اللغة إر النفلرة ق متفشن الرجلان وكان 

والسنة، ١^^٠؛ القرآن لغه وكوثها الإسلام، بدين للتعرش وسيلة وعدها عنها، 
التبؤية.

الحكم(وأصول )الإسلام صدوركتابي إبان متانة الشيخين بجن الصلة وازدادت 
رشيد،الشيخ انده سحيث عليهما؛ الحضر الشيخ ورد الحاهلي( الشعر ق )و 

قرظكما والديتية، العلمية، صاحبهما بقيمة وأشاد وقتطمها، كتابيه، على وأثنى 
محالة)الادايةالإسلأمة(رى.

الإسلام()نور محلة من الأول العدد صدور عند بينهما القهليعة برزت ذلك وبعد 
الحضرقمحمد الشيخ محريره١ رئيس لومه وخاصة المنار، صاحب شأنها ق وماكتبه 
السياسةعن انحالة وابتعاد المراعي، مصهلفى الثمح ذكره عدم وهما٠ أسين، 

الذينوالعلماء انحلة، هده تأسيس ظروف إر تعرض الخضر الشيخ أن ذلك 
عندللأزهر الأعلى للمجلس ا رئيكان الدي المراض النيح يذكر ولم بها، اهتموا 
شيخالظواهري أحمد الشيخ ه- نفالوقت -ق ويكر ' انحلة هده ودراسة اقتراح 
انحلة.هذه عنه صدرت الذي الأزهر 

وخصومة.خلاف، إر ذلك نحاوزت التي الأور الشرارة هي فهده 
بال.كريهتم لم ار المنصاحب أن إر الإشارة راوتحير مواعدة؛ محمد الأستاذ يقول 
منبه قاما وما الرحلن، س ردودكل على القراء ليتعرف فقعل؛ تار:بخيإ بدافع الأسماء 

؛.اظرءاةاظرصلاّهأ.

•ص٨٩ وآثارْ حياته حستي الخضر محمد انظر ٢- 

•صاااّ السابق الرجع انظر ٣- 



٥٠١ر الغالفص اثودض سداهضوي امخ ا*تهج  ٥٥اكاب!
بتأسيسها.وابتهجوا الدين، وعالماء الثقفون، انتظرها الش الأزهر محلة لإصدار جهود 

الأستاذأنمار من كان االراغ_ي الشيخ لأن عيفله؛ واشتد بدلك، اهتم وإنما 
ا،ليادين.جمح ق الإصلاحية الحركة نشر على والعامال^ن عبده محمد الإمام 
معروناأنهكان إلا الإمام الأستاذ على تتلمذ فقد الظواهري أحمد الشيخ أما 
له.ومناصرته لأستاذه، تأييده وبعدم انحافثلة، بنزعته 

واجتماعي،إطارديتي، إل شخصي إطار من الخصومة انقلبت وبدلك 
رشيدالشيخ تزعمهم ين الغ. الإصلاحيعن ( jMواضحا شديدا خلافا وأصبحت 

((الخضرحسا؛ن محمد الشيخ تزعمهم الدين وامحاففلحن رصا، 
_يعتيالرحل أن تقدم مما ررونستتتج ت فيقول حديثه مواعده الأستاذ ؤيواصل 

للاصلاحيحنمحالفا ولا ، شيء كل ق للمحامن مناصرا يكن لم الخضر- الشيخ 
الصالحلف البه حاء بما التمسك صرورة ق الأولين يوافق كان فقد شي،ء؛ ل كي 

حتىبه والأستفاد.ة الاجتهاد، باب فتح ق يخالفهم وكان وتعاليم، نصوص من 
الدنيةلحاحيات وتستجيب العصر، ايره ممن الإسلامية الشنمة تتمكن 
عنالكلم ينيخ لا )حتى فيها؛ يغالي ولا المسايرة، ق يتطرف لا لكنه الحديثة، 
أصولما(لآ،امن الفروع بتنع ولا مدلولما، 
أسلوبق رأيهم يرى بينما الديني، الإصلاح أنصار فيه يخالف ما ا وهن. 
؛٣،.ا( البيع ومكافحة والترُية، التعليم، على يعتمد الذي امحتمع إصلاح 
رصارشيد الشيخين: بين والخصومة العلاقة يبين الذي الأسمملراد هذا وبعد 
دفعوكيف الخصومة، تلك الخضرمن الشيخ موقف إر الحديث ينتقل والخضر 

الحلاف.ذلك جذوة إذكاء إل يسارع ولم أحس، هي بالي 

.حسيرJ^ الخضر محمد السيخ كلأم من مقتسس القوبن ب؛ن ما — ٢ 
٢٠ ٠  ٠A_Y ٧ ص وآثاره حياته الخضرحسين محمد ٣- 



ج!
وابتعادالراعي، الشيخ ذكر الخضربعدم الشيح رمحنا رشيد الشيح م،- أن فبعد 

الخضرالشيح أجابه السياسة عن الأزهر- عن نمير الني الإسلام نور محلة -أي المحلة 
١رصا( رشيد محمد السيد الأستاذ إر مفتوح )حطاب عنوانه بمقال 

رل المنار( محلة ي مقال نقد والتاييخ )للحقيقة آخرعنوانه وبمقال 
الإسلامية(.)المداية محلة ي المقالان نشرهدان وقد 

محلةإقحام يرد الخضرلم الشيخ أن مواعده- محمد الأستاذ يقول كما - ؤيدو 
إجابتهلداكتب الأور؛ بالدرجة شخصيا منطلقا أحدت خصومة الأزهري اُباْع 

والق١نونية١الإدايية، الناحية من عنها هومسوول لة حمي 
اليدالأستاذ الفضيلة صاحب حضرة ار بقوله؛ حطابه الخضر الشخ افتتح وقد 

الغراء.)النار( محلة صاحب رمحنا رشيد محمد 
اللهورحمة علكم السلام 

يعد:أما 

تقريذلاالزاهرة محلتكم من الأول ف، الصادر الخزء ي ماكتتموه قرأت فقد 
التقريفل١على أشكركم ما بمقدار التقي على فأشكركم الإسلام( )نور نحلة ونقدا 

مذاهبهم،محلف محلوائف يراقبها الإسلام( )نور كمجلة محلة أن لنعلم وإنا 
ثفرجوهاأن بها القائم؛ن استتهناعق ي ليس أغراصهم، وتتباعد أنظارهم، وتتفاوت 

وتقريذلا((؛٤،.عتها رصا إلا تلاقي لا حتى بأجمعها الطوائف رغبة يوافق ما على 
وأنهالقد، من صرؤبا تواجه سالإسلام( )نور محلة بأن شن على أنه بين نم 

حرصامل؛ مصيبا وإذاكان قصد، وسلامة نية، حسن عن صادرا بعضها كان ربما 

.٩ -٠ ٨٤ص •يز الخضر محمد الإمام ومذكرات أوراق اظرمن - ١ 
. ١٩٦.٩ ص المابق الرجع انظر ٢- 
•٩ وآثاره حياته حس؛أث الخضر محمد انظر ٣- 

.٨  A_٤0 ص حسين الحضر محمد الإمام ومذكرات أوراق من - ٤ 



ث؛ثاصاصسواسوهمامدضالأواس
وائتلأف.تعارف صالة العلم يكون أن على 

صقلكمق قرأنا قد يا إذا علنا عتب فلا :» قوله إل ذلك من بخاص ثم 
الديا،لوقع تئع فلم والتاؤيخ، الحقيقة خدمة بقصد ألقيتموها معدودة كلمات 
الحقيقةبأن وسعرنا نفلركم، غيروجهة فيها نظرنا وجهة فكانت إليه؛ قصدم 

إيثارهماإر الد١ع^ن أول من وفضيلتكم عنها، كون باللنا يسمحان لا والتاييخ 
را/برعايته(( الخميل الأدب يقضي ما علىكل 
:التمؤيفل ق فيقول:٠قلتم المنار؛ صاحب مقال ق جاء ما مناقشة ق شؤع ذلك ؤبعد 

مقق مدرسا جعلي الأزهرقد الحامع ثيخ المراعي مصهلفى محمد الشيخ فضيلة )إن 
استئتائية،.خاصة الأزهربعناية من التخصمى 
فضيلةولاية قبل التخصص م بقللتينر ندبني الأزهرفد محلى أن والواقع 

بنحوسنة.الأزهر مشيخة المراعي الشيخ 
الرحمنعبد الشيخ الأستاذ الفضيلة صاحب وقتثد الأعلى امحلس يرأس الذي وكان 

التخممىم لقا رئيالحبن لدلك وكان ّ—ابقا، الصؤية الديار مفتي قراعة 
_((_
النارصاحب أثارها الي القضايا كل على الرد خهلابه ق الخضر الشيخ ويواصل 

قياميتحاشى فيبدووكأنه أوإنارة؛ تحامل دون متهلقية وحجج واضح، لوب بأس
لامحممذكره لعدم السبب أوضح حيث رضا؛ رشيد الشيخ صاحبه ؤين بيته خصومة 

الفضلأبي الشيخعن: اسم يذكر لم حيث سيئا؛ يمي لا ذلك وأن المراض، الشيخ 
الحيزاويالشيخ كان حيث ذلك؛ ل المراعي سيقا وقد قراعة، وعبدالرحمن الحيزاوي، 

يرأسقراعة والشيخ ، ٣١٩٢٦سنة امحلة مشرؤع اقتراح قيل الأعلى انجلى يرأس 
.٢٣١٣١ ٩٢٧نة الاقتراح هدا مريرفي لوصع لخنه ألف الذي انجلى 

• ٨٥ص السابق المرجع - ١ 
. ٨٦٠٨٥ص السابق الرحع ٢- 
.٩ ^٠٩ وآثاره حياته حستن الخضر محمل انظر ٣- 





٥٠٥ر ؛ساصسااس|رهمالردضامح1س 
فيماالشرعية الحاكم احترام أو الرسمي، البناء بنحوإلغاء تهلالب أن دائرتها عن 
الاحتفاظأو احتصاصاتها، ق هوداخل ثما ينقص أن الإدارة رجال حطرلأحد إذا 

التيالشؤون من غيرهذا إل حانبها، اهتضام ذوسلطة رأى إذا فيما العربية باللغة 
يعالمواأن أنفسهم الرشيدة أولوالسياسة ويرغب ولغتها، دينها الأمة على تحفظ 

حكمالدينفيأئالها«لا/
منة الحالفاتحة ق حاء ما وماJتم رر ث رصا رشيد الشيخ محاطبا يقول ذلك ويعد 

بمكروهالأديان لرجال تتعرض أن ولا بالهلمن، دينا تهاجم أن تنوي )لا قولتا؛ 
هاجمواإذا الخالف^ن على ترد لا أنها معنى على العبارة هده وحملتم القول( من 

يستطيعونفهم لاح بالالقتال ممليعون يلا العلماء )إن وقلتم؛ الإسلام، 
كرهوها(.وإن أحن، هي بالني ويجادلهم واللسان، بالقلم الخهاد 

وجوهيكثرسواد أن شيد إنما ٠ لقلنا ، غيرفضيلتكم من التقي ولوصدرهذا 
فاتحةق نقول لأنا ذلك الغاية؛ هذه إر يقصد أن من أرفع مكانكم ولكن النقد، 

غيرالحق،الدين ق يقولون الذين والخماعات الأشخاص الحلة )تناقش ت الحلة 
وآدرع.هلذبللكخ )نك اثابتل أيع ؤ ٠ —تعار— قوله بأدب منايستها ل مقتدية 

اصهاكحل:هآاذ
لرجالتتعرض لا أوقاك: بالعلعن، دينا تهاجم أن تنوي لا إنها ت قالت وإذا 
دائرةعن والخروج القول، بذاءة عن الترفع شيد فإنما - القول من بمكروه الأديان 
أوالحقائق تقرير ق له يكون أن دون ، البغضاء يهيج ما إل العلمي البحث 

إنئيىالاطلرهمأوص>".
فهمق يذهبون إنما الإسلام( )نور محلة فراء حضرات »وأظن : يقول أن إل 

, AS.AAص السابق الرجع - ١ 
. ٨٩ص المابق الر"؛ع ٢- 



الغالض؛(الودملي سعداسوم الثيخ *ئهج القاله: الباب ت؛

^داادئغُافيتيتصن ؤ -تعار-: قوله إر صوغها عند نظرنا أننا إر الحمل هذه 
.٣٤ضك: ه اقىممنبمنةٌب 

أوكشفالحق، بيان قدر على دفاعهم بموغون الكتاب حكماء أصح وقد 
القول.من السوء إر نروعا أقلامهم من ون بح ولا الباطل، شبه 

أودفاعه ق يستعيرن أن إل حاجة ق نفسه يرى لا الحجج من ثروة ي كان ومن 
والبداء.اللمز من بشيء هجومه 

سكيتةق الحواب ؤيتلئى إخلاص، ق يتقد أنه الأستاذ ق ا وظننهدا 
ا.١١وليا((للحق تكون لنوم تنقد، محيوم تقرظ، يوم عليك وسلام ؤإنصاف، 

ارالمث)رد ت عنوانه ممقال أحايه يل سكيتة، ق الرد هدا رسيد السيخ يتلق ولم 
التاريح(.ؤيتصف الحقيقة، يه تتجلى الذي 

الخهن<.رنثرفالشيخ مرات؛ بأيح المفتوح( رالخيتاب من أطول الرد هدا وكان 
ردهرصا رشيد الشيخ نثر بينما ' البداية محلة ق صفحات أيبع ق الفتوح مقاله 

المنارمن صفحة عشرة ت سق 
وأقنعا، حمامحوأشد حدة، ررأكثر ٠ مواعده— الأستاذ يقول —كما أنه كما 
ر١ الفتنة(( إل بل الخصومة، إر وأدعى عبارة، 

قالحق باتساع التزامه أكد رشيل.ا الشيخ إن # ت قائلا مواعده الأستاذ ؤيضيف 
ساء.إن مودته سابق على انحافظة مع الخصر للشيخ مناقشته 

نحاوزبل به تعهد ما على بحاففل لم عبده محمد الإمام تلميد أن أعتقد أض إلا 
٣العلميةi الناقشات ق التبعة القوا-ئ. حدود 

.ا-الرجعىضصا<\،.'ا<
ص'وآثاره حياته الخضرحين محعد انظر ٢- 

."آ-االرجعسص،•؛
•"١ ٠ ص السابق الرجع ٤- 



٥٠٧ر ^سس|ضاصساسمنيامدضائه1س 
الخهنرالشح انتنياثب عن يتحديثا وهو الرد ذللثا ق رمحد الشح يكره فمما 

• ٠٠للتيليس السعة الفرنسي النوني الخضر محمد الأستاذ ررندب ت للأزهرقوله 
((الفرنسية يالحماية اكمول^ن الغرياء وهوراأحد 
وعندحنيهات، ثمانية قدرها شهرية مكافأة يتقاضى كان الرجل أن ؤيشيرإر 

يمول—كما فلت جنها؛ عشر ة حمثمتقاصى أصيح المسخة اإلرا'غى دخول 
غيرممريأجنيي الأستاذ لأن استثنائية؛ بصفة خاصة عناية هده 

jكتبه يبدوأنه فيقول:»والدي الكلام هدا على مواعده محمد الأستاذ يعلق 
،.٣١شديد(( غضب حالة 

»

الخضر،محمد بشخمية وتعريص مس، من المنار صاحب ذكره ما ورغم 
،للحقيقة توضيحه من الأول القسم ;بمتتم رصا- الشيخ فهو-أي العلمية وقيمته 

ومحلة، مقالته مجن فهمت فيما محطثا أكون أن لأول وإني ٠ • بقوله للتاينخ وإنصافه 
يكونوأن ، والخلقية العقلية الأمراض ومن الفتنة، إنارة من يعنيه وما ، جمعيته 

بعدفتعود والمتفرنحتي، الخامدين بين المعتدلن الصالحإن حزب من أقلن كماكنت 
،.((ر عقثىوتلك ، الاختلاف هدا وبعد متعاونثن، التنانع هذا 

-كعادته-المنارقابله المنثورق المقال الخضرعلى الشيخ اؤللع أن وبعد 
قمقال نقد والتاؤيخ )للحقيقة عنوانه مقالا وكتب وأناة، وسكينة، ، بهدوء 

عندوناله يه، الفلز أحسعن بل المنار، صاح.—ا على فيه يتهجم ولم المنارآ يجلة 
الرد.ذلك ل جاء ما بعص ؤإليك واحترام، أدب بكل القال ق ورد ما بحص 

رداسمته مقالا الغراء )النار( يجلة كتبت ١٠ت رده مقدمة الخضرق الشيخ يقول 

•١ * ُ ص المابق الرجع - ١ 
.ج٣ص٢٧٧٣_اظرمحاةالأرم١٣

١صو'أثاره حياته حين الخضر محمد ٣-  ١٠ ٠
٠ص١ وآثاره حياته الخضرحسان محمل. وانظر ، ص٦٨٣ جْ ٣ النارم١ ؛بملة ٤- 



ه:صاصس،امضنيالردضاماس

صميرسلامة من الرغم -على ا،لقال هذا ق وقع وقد ، والتا الحقيقة فيه تتجلى 
قتدخل لأن قابلة غين جمز الحقيقة- بيان إر ونصيه انحلة، صاحب الأستاذ 
الصحيح.التاؤيخ 

-تاربجا تحفظ أو حقيقة، على تدل لأن صالحة بجعلها بتهديب الحمل هذه وأحي 
وللتاؤخنعلم، ما فيها نقول أن بإلحاق يدعونا التاؤيح أن نا أحمواضع ثلاثة 
قليس الثلاثة الواضع هده عدا وما احاية، من لما لابد دعوة الحقائق يتحرى الذي 
ا.١ (( نقده يسع ما وقتنا 

المدايةلخمعية متعرضا الأستاذ فضيلة قال  ١١: فقال الأول، الوضع ق بدأ ثم 
.حنبية((( الخضرمقاصد لخمعية أن الناس رؤيعتقدكثيرمن ت الإسلامية 

وانتخابالحمعية، نشأة أساب فثيرأ، القول، هذا بتفنيد الحضر الشيخ بدأ ثم 
انتخابأثرق لفلهرلما الحمعية هذه تأسيس ق يد لوظهرللحزبية وأنه أعضائها، 

هؤلاءمن مؤلفة هيئة أن ممريعلمون أهل بل القاهرة' أهل وأن الإدارة' يجلس 
أ.و١لأمةل الإسلام لغيرمصالحة تعمل ولا حزبا، تخدم لا الأساتذة 

اسميتخذوا أن من برآء الإسلامية المداية حمحية فأعضاء  ١١ذلك؛ بعد قال ثم 
باسملغيرالدين يحمل من العلم أهل ي وإذاكان ' حزبية مقاصد إر وسيلة الدين 
المداية.حمحية تعرفه لا صف فذلك الدين 

الخمحيةأن على -ولوحفية- أوأمارة شاهدا، يقيم أن الأستاذ لفضيلة وهل 
حزبية؟.لقاصد أنشئت 
الإسلاميةالخمحيات مناوأة على مري. ص بحض إليه أوحاه قد الشو^ء هذا كان ؤإذا 
قبيحاء١تولأنجآ٠كء١صث يتلم؛اأك؛ن ؤ ؛ -تعار- قوله ينسى أن للأستاذ فماكان 

((٦ ت الحجرات ه ماثتلترقدمنن عق هنميحؤأ مماإ،ثهنألؤ ننييؤأ أن 

.٩ ١ ص حض الخضر محي الأمام ومذكرات ألرق من - ١ 
ىضصاا'.أ؟.آ.اظرالرجع 

 r٩٤لرجعاسص ا.



٥٠٩إ الغالقص الودعلى سداسوم القيخ •تهج : اياب 
ندبيالأستاذ وذكرفضيلة ١) فقال: الثاني، الوضع إل ذلك يعد انقل ثم 

ثمانيةقدرها )بمكافأة إنه ت وقال ، ١٩٢٧سنة التخصص م بقللتدريس 
.فحب( الدراسة شهور شهرمن كل ل سكين جنيهات 

علىعرض قد فهوأنه فيها ماكان وأما الراعي، مثيخة قبل ماكان )هدا وقال: 
قدرهبراتب بالأزهر مدرسا الخضر الشيخ تعي؛ن بهللب مذكرة الأعلى الأزهر محلس 
عيهسا،ائتلسى فوافق ،  ١٩٢٧نوفمبرّتة ١ ٦ من يعقد سهر كل ق جنيهات حمسة 
٧٢وقدرها العمل، مدة ق أة مكافمن يأخذه ما وارتقى نابتا، مدرسا فصار 
جنيها(. ١٨٠المنة ق يلغ راتب إل جنيها 

نحوتلاثةمنها وأسلم الكتب، دار من الأدبي بالقسم مصححا كنت، أنتي الواع 
الأسؤعق دروس أيسة فيه أش أن على للتخصص نديت نم الشهر، ل عشرجنيها 

والتصحيحالتخصمى، ق التدريس بين أجمع وكنت جنيهات، ثمانية قدرها بمكافأة 
الكافأتين.لم وأت، أقوم وأنا السنة وانقضت الكتب، بدار 

قالكافأة أن من الأستاذ فضيلة عبارة ق جاء ما للحقيقة بموافق وليس 
إذاكلها، نة الهور لأتسلمها كنت بل فحسسب، الدراسة هور لالتحصصر 

الفضيلة.صاحب قال كما  ٧٢لا جنيها،  ٩٦التخصص من مكافأتي كانت 
حديثجرى الراعي الشيخ الأستاذ الفضيلة صاحب مشيخة عهد جاء وثا 

بالأزهر؛وأقتصرعلى الكتب، بدار التصحيح أترك أن الشيخة مع 
أنبعد ثؤع الأسق بعة سالدروس وصارت جنيهات، سبعة الكافأة على فنيي 

فحب.بسنة عقد هذا على وكتب أريعة، كانت 
الأستاذ.فضيلة عبارة ق جاء ثابتاكما مدرسا العين يصيربه لا يعقد والتحيين 

لسنتين،العقد جدد الراعي الشيخ تاذ الأسفضيلة مثيخة انتهاء ؤيعد 
،.١١فحب(( حمسة الدروس وجعلت 

.؛_الرجعسص0ا<1ا'



)إنيالأستاذ: فضيلة رروقال فقال: الثالث الموضع إل الخضر الشيح انتقل ثم 
القرنية(.بالحماية مشمول وإني ثبعة، فرنسي 

وعندما، ١٣٣١نة سمالشام دمشق ق الإقامة بقمد تونس بارحت أنير والواقع 
الرسميةالورقة وأعهليت العثمانية، للحكومة التابع\ز^ سجل ق اسمي كتت نزلتها 

أنالحال اقتضى وكالما مصر، محدمت الحرب انتهاء وبعد النفوس( )ورقة ت المسماة 
إلأعرف ولا انحلمية، للحكومة ناع أني فيها أستا رسمية ورقة ق تبعيتي أكتسب، 
أدرىولا المصري، القطر ق القرنية القنصلية أو السفارة مكان الأسهلر هذه كتابة 

تالتبعة أو الحماية س الأستاذ فضيلة أراد فان هي؛ القاهرة شوارع س فايع ي أز 
أوطانهموقمر من فيه يشترك وصم، فذللئ، تونس على يدها واضعة ا فرنأن 

وسوريا((أا،.ومركش، كالحزائر، الأحثبية؛ اليد تللث، نحت، 
بهشغل الذي هذا مثل بأن السيد ذكرفضيلة :»ونحن بقوله الرد ذللئ، حتم نم 

،.ُ العلم(( أهل س أقدرعليه العلم غيرأهل الخلقية الدينية محلته س صحفاكثيرة 
يالاحسان،الأساءة مقاLة م*, الخص الثخ عاله كان ما ر يص ائم ١ مثال فهذا 

ومنتركالأنتم1رم.
رشيدمحمد العلامة الشيح لمكانة تقديره ومن ، ، المعروفأدبه من ناع وذلك 

لالإصلاحية وجهوده وسابقته، بفضله، واعترافه رضا، 
الرد،بأدب ملتزما الحضركان الشيخ أن لنا يتبهن الميحث هذا نهاية وق 

والإنصاف،العدل ولزوم الردود، ق النية إخلاص على حرصه حيث من والتاقشة؛ 
والين.الرفق ولزوم والشتم، السب عن والترفع وسموالعبارة، فيها، 

.٩٦ص الماض الرجع ٢. 
فإنؤإلأ ، ردود، ق الآدرس، الخمرمن الشخ ءاسه هوذكرماكان السابق، الاستطراد عن الممتري ٣- 

العلم،نثر ي او؛ضا» الأيادي لهم وكن الخاصر، العمر ل الإسلام أعلام من الخضرورصا امئن الش؛ختي 
والإصلاح.واللّءوة، 



٥١١ا ^^ماسصسداسمهمهمدضاماضزا 
يليقما بجب عله الردود طى فقو احانا؛ يشتد ان ورفقه ليته من ممنع ولا 

والباب.الفللم وهاوة ق به أويلقي طوره، عن ذلك يخرجه أن دون بالقام، 
الانتصارق ورغبته الصادقة، الإسلامية غيرته الاشتداد ذلك على بجماله والذي 

الواضحاتالأمور ق والغالهنات ، الليل من خصومه بعض من يراه وما للحق، 
التالية-.الباحث غضون ق سيأتي -كما 



Eث!صاهخسواسوهمامدضاهاس

البياقةا،طس اد،ثاسذي: 

السانيأنبالأساليب القصود مدخل: 
وصرؤيه،وأفانيته، وطرقه، الكلام، أجناس ههنا: اليانية بالأساليب اإلةصود 

فيهايراعى ملائمة، أثواب ي فتكون والأفكار، ادداني، فتها يصب اش وقواله 
الأحوال؛مقتضيات ومراعاة القول، ؤيلاغة التقلق، وفصاحة البيان، حن 

وحنالعرض، وجمال العبارة، إشراق من حال على أوالمناقشة الرد فيكون 
فهذاهووبيان؛ ومعان، بدح، من البلاغية الأساليب وفق والسيرعلى التأليف، 
}الييانيةل بالأساليب المقصود 

فاذاكانوالممد؛ الرد j اليا مكانتها الأساليب س أن j عاش بمري ولا 
أدعىذلك -كان أفكاره عرض ل وتفنن حن، أسلوب ذا الناقض أو الناقد 
أرفر.محلا المموس قرارات ق وحلمؤله يهلرحه، ما لقبول 

أوحجة، به القائم يد ق يكون الخضر-أن الشيح يقرر -كما الرد ق يكفي ولا 
ثاء.ثوب أي ل ذلك فيلقي نقض؛ 
ثقافة،من علميه والمردود الرد بحال يليق ما بجب الردود تصاغ أن اللائق بل 
ذلك.ومحو وشدة لن، من ذلك يلائم وما ؤبيئة، 

تأثراه نفي بجد ولا التلقي؛ ذهن، ق حاصرة والرد الناقشة معام، تكون وقد 
موقعمنه وقمت ايع مبأسلوب ؤ، المعانى تلك علميه عرضت إذا حتم، بها، 

بهاله بق يلم معان لكأنها حتى الإعجاب 
إشراقه،والبحث الرد على تضفي الرائعة البيانية الأساليب أن والحاصل 

وتشؤيقا.وحمالا، ؤبهجه، 

. ٤٧١محرب؛/ديان ، >_Arr الإعجازلنامالحرحام ودلائل ا.اظرانمحاحللجوهمىسأ، 
.٣ ص؛ الإصلاح إل الدعوة انظر ٢- 



٠١٢ا ا
علىالعمل أن رر قرر حيث أبحاثه؛ كثيرمن ق الخضرذلك الشيخ قرر ولقد 

الوعر لك مالسعادة طالع على بها والإقبال الغواية وادي من النفوس إنقاذ 
را،.قصيا(( س البيان صناعة ق بلغ من إلا اسقامة على هرفته 

اللائمالشوب ق الدعوة وإلقاء نفسية، أحوال من للهلوائف بما الخبرة أن ؤيقرر 
اللسان.وأدب البلاغة، فنون ق ورسوخه الداعي، ذكاء إر موكول الأحوال لمده 

يحبرونأنهم سوى المستضعفن على بل يالضلمان لعصبة يكن لم إذا وأنه 
البراعة؛مضمار ق يمايقوهم أن الإصلاح لدعاق اليسور فمن — تحبيرا القول لمم 

الغاية،أحرزوا بديعة أساليب والفضيلة الحق إر الدعوة وا ألث متى فإنهم 
،بعيد,١٢صلال من الستضعفن أولئك وأنقدوا 

عنواقد السياسة أو أوالأحتماع، الحلم، ل للكتابة تمدوا ممن نفرا أن ؤيرى 
بعضيسوقوا أن واس_تهلاعوا الرشد، من بعيدة 'آراؤهم وكانت ١) اللغة بأدب 

هوجاء.إباحية ق بهم ويقدمحوا ' أوغيرفضيلة ' غيرحق إل الغافل^ن الشبان 
ولوسبيلهم، ق يقف بمن ينتخفوا أن غيرالراشدين القادة هولأم طائع ومن 

بأبرعأويكتب ألسنتهم، من يأفصح ينطق أن إلا الحجة، قوي العلم، غنير كان 
أقلامهم.من 

الخيرسبيل به يقهلعون سلاحا اللغة أدب الخهلباء أو الكتاب بحض اتحد ؤإذا 
ؤيغوصواالملاح، هذا تقالي إر يسبقوا أن والفضيلة الحق بجدربدعاة أفلا والفلاح 

لماتحرج حتى العلم، هذا شأن لإعلاء ؤيعملوا بعيدة، غاية إل الأدب لم عي 
ويزبحونساثغة، أساليب ق الحجج يوردون رحالا العلمية والمدارس الدينية المعاهد 

،,٢١حادءة؟ل(( مجبغة من وجوهها على تضعه ما و١لغالءلات الشبه عن 

اسحصام.ا.انمءوةإو 
السابق٢-انظرالرجع 

.صهاُ المابق الريع - ٣ 



الغاممضملي الرد سداسرم الثيخ )نهج ١  ٥١٥الباب)ا  ٥١٤
والحمال،والروعة، بالخلال، ممتعة فهي الخضر؛ الشيخ ردود وهكذاكانت 

منوالسلامة التكلف، عن والبعد الأحوال، مقتضيات ومراعاه والخزالة، 
منالردود عليه تكون أن ينبغي مما يقرره ماكان طبق حيث والإملال؛ الإثقال 

مشحونةهومعاإوم_ -كما الردود أجواء أن مح الرائعة، البيانية الأساليب 
الأساليب.لخمال الراعاة وقلة والترقب، والقلق، بالتوتر، 

اهتمامه؛حل وأولاه رعايته، حق الخانب هذا رعى الثيحط؛اقنح ولكن 
والإتقان.والحسن، الخودة، من عالية درحة على ردوده فجاءت 

منوذلك المخالفين، على ردوده ق الثيانية أساليه لمظاهر إجمال ش وفيما 
تفصيلأت.من تحتها يتدرج وما التانين، المهللب؛ن حلال 



٥١٥ا ^^باسمإسصساسمهماّضامم1مزا 
انمرصجمال الأول: الطالب 

وغيرها.الردود ي البياني الأسلوب متزات اعثلم من فذلك 
معرضق وانلهاره قثية، حلة فا الرد مادة إبراز • فلهنا الرض بجمال والقصود 

•والإملال الإمال، ونحتيبه التشؤيق، عنصر على واحتوازه منظم، وقالب حن، 
jjLبعن من الأرغ انحل لما جعل مما الخضر، الشيخ ردود عله كانت ما وهذا 

الخصوص.وجه على عصره وق عموما، الردود 
يلكب؛ما الشيخ ردود ف، العرض حمال به يتجلى ما أعفلم ومن 

أهممن أوغيؤه رداكان الح.ثا نموان الردود: باختيارعتوانات العناية أولا؛ 
وأولاليحسثا، هومهللع إذ به؛ يعنى أن والباحث وا،لوك، للكاب، ينبغي ما 
فهولأفكاره؛ م3لايقا با،لوصوع، لائقا يكون أن فيبني القارئ؛ نفلر عليه ينع ما 

منتحتها ما على بمضمونيا تدل موجزة عبارة ل الأول الأنطاع يعقلي الذي 
اكصودةر١ا.الدراسة 
التالية:الأمور فيه يراعى الخيلهوالذي العنوان أن العلمي البحث j المختصون ؤيرى 

وأبعاده.الموصؤع، حدود منه ئتبحن أن ٢• موصوعه• عن مفصحا يكون أن • ١ 
ذكية.بصورة الرئيسة بالأفكار يوحي أن • ٤ فيه• داخلا ليس ما يتممن ألا ٣• 
العلميالهناع العنوان يحمل بأن تمضي النهجية العلمية الدراسة إن ثم 

المثيرة.الدعائية العبارات عن بعيدا الرصيث المالئ، 
الالش المتكلمة المجعة، الوصفية، الخوانات يتجنب الخاد الباحث أن كما 
٢.الحد العصر وأسلوب تتلاءم 

مماالغرار ذلك تسيرعلى كانت حيث الخضر؛ الشيخ عنوانات وهكذاكانت 

الرشدمكتثة ليمان، أبوسإبراهيم عيدالوهاب أد• جديدة صياغة العلمي الحث انفلركناية - ١ 
'آآإاهّ،ناشرونطا'

اا-اننلرارجع





٥١٧ إ
الذيالعنوان ناسبهما اللذين الابق^ن الكتابعن كان.لوصؤع ؤإنما لذاتهما، عبدالرازق 

عليهما.الرد ي اختاره 

يستخدمأن دون مناسبة أكثرمن ق عبدارازق وعلي ح؛ن طه على رد أنه بدليل 
)نقص(.كلمة 

به.يلق محوان فتاب اختلف؛ المقام لأن إلا ذالئؤ وف 
قصميرالغاب )حقيقة : ب له عنون الذي حبن طه على رده ي كما وذلك 

طهو١للأكتور الدينية العاهد )إصلاح ب؛ والمعنون عليه، الأخر ورده القر'أن( 
حمين(ص.

ت— >المعنون الأخر اورده ١ )العفلمة( ب؛ المعنون عبدالرازق علي، على رده ق وكما 
الني.مولد مقال على )ملاحظات 
واحد؛عليه المردود أن على المضمون لاختلاف نثلرا العنوان؛ اختلف وهكذا 
)نقض(؟.كلمة من ( )^-^Jloفأيزكلمة 
ي؛المعنون رده ق كما المقام يلائم ما بجب )نقد( بكلمة للرد يعئون وأحيانا 

أم؛ن.أحمد على به رد وقد اللغة( ماز ق الإصلاح ببعض اقتراح )نقد 
هري. ق كما نادر، وذلك العنوان، ي عليه المردود اسم ؤيذكر نقدا، يسميه وأحيانا 

،.٠١والاجتماعية«الدينية الناحية من وجدي فريد الأستاذ ^آراء نقد  ١١:ب المعنون 
والردالنحووالصرف قواعد تسيهل )حول رده ق كما بالرد يميه وأحيانا 

وعليأمعن، وأحمد حم؛ن، طه من المؤلمة اللجتة على به رد وقد عليهما( 
الحربية.اللغة بجمع ق إبراهيم بكر وأبي الحارم، 

.١ ١  n_U\،ص القران انفلربلاغة . ١ 
. ١٦٣. ٢١٠٨-انفلرالما-لةالإّلأمةص

دالرجعالماُقصآ«آاام.
.٢ ص٠ إملأمة انغلرمحاصرات 0- 



^؛ضاٌسواسوهمامدضامح1نم؛(اكاب ءا

الذيحديث( على )تعقيب مقال: ق كما رتعقيب( يكالمة يعنون وأحيانا 
الإسلامية)الشريعة وعنوانها باشا العرايي زكي علي للأستاذ مقالة على به عقب 

الخوانب،بعض 3، الكاتب على فيه أثنى لعليف وهورد اكري( والقانون 
أصلممس لا ناقشها الش ائل الملأن تعقيبا؛ سماه لذا الأحر؛ بعضها ق وناقشه 
،.ترى-ل -كما لطيفا العنوان فكان الدين، 

الشيخعلى رده ق كما فمهل عليه اردود الكتاب باسم للرد يعنون وأحيانا 
الرسول(.وشخصيات )المجرة شلتوت محمود 

القرآن(.ق القصصي )المن الله حلف أحمل. محمي. على رده ق وكما 
أويدكره، أن دون عليه، الردود الكتاب مغايرلاسم بعنوان للرد يعنون وأحيانا 
علىمشتملا الرد فيكون أوتعقيب؛ أوملاحظة، ، أورد أونقص، نقد، يذكركلمة 

انحيد(القرآن تأؤيل ق يهذي )كتاب ; ب المعنون رده ق كما وذلك أوشدة، قوة، 
مسيرالقرآنق والعرفان )المداية كتابه ق الدمتهوري أبونيد محمد على به رد الذي 

بالقرآن(.
محاا )امرأتنكتاب على به رد الذي الله( آيات ق يلحد )كتاب ب: الموز ورده 
حداد.للaلاهر وانحتمع( الشريعة 
مقالعلى به رد الذي مواصعها( عن الخدود آيات )محريف ب؛ المعنون ورده 

مالإسلامي( بالفقه وصلته اكري )التشؤيع انحعيدي المتعال 
والماسة.الحال، تقتضيه ما العنوانات من لردوده ؤيضع بالعنوان، يعنى وهلكواكان 

يلينفذلك اكلع؛ وجودة الاستفتاح، روعة وهي الاستهلال; براعة ثانيا: 
الذوق.وسلامة البيان، وحسن الألمعية، على 

الاستهلاليكون أن يتغي فلذلك الأس؛ إو سني بلوغ إر سيل أنه كما 

•؛-انذلرسىونورصا"آ-خ؟ 
•١ الخزائرص ي الخضر-سي محعاو الإمام انظرملتقى ٢- 



صابيسااسمهماضعضاسص،انماب 

أو، شيء عن الأول فالغكرة ض؛ طرف ولومن الغرض على دالا ممولأ، حنا 
الشس*ق ومر يشت أوشخصن أمر، 

عرسيئة كانت وإن تهجينها، صعب حنة كانت فان عناء؛ إر بحتاج ومحوها 
تلاها•

ويهواكسهم، j الفصول له وعفدوا الكلام، مالئ ق البلاغف علماء محي ولمدا 
الشأن.هذا والشاعرق للكاتب، ينبغي ما على 

كانورشقا ومليحا بديعا حنا الابمداء إذاكان رر : جه العسكري أبوهلال قال 
الكلام.من بعده بجيء لما الأست٠اع داعيه 

ه،طس ؤ ^١^؛^، حموخم؛ ض يقول انمتى ولمدا 
إرلمم داعية ذلك ليكون عهد؛ بمثله لأم ليس بديع بشيء أسماعهم  ٤٠٨٠

بكتابه.أعلم واينه بعده، لما 
الث4؛على للئتاء تتشوق القوس لأن ه لله ألخند ؤ ئ: الأبتداءات أكثر جعل ولمدا 
الأسماع«رااؤفهودامحه 

دلائلفانهن الأبتداءات؛ معاشرالكتاب أحنوا الكتاب: بعض ئال  ١١ظك؛ وقال 
الثيان«صؤ

يحنىأن الخصوص- وجه -على الناقض والناقد عموما، بالكاتب بحن فاته ولذا 
وقراءه؛، محاونيه يه يلقى ما هوأول وجد- -إن فالأفتتاح وافتتاحاتكتأه؛ ، بملالAه 

إليصل أن واستطاع ، غراره على الكتاب بقية كان القبول موير نفوسيم ي وغ قان 
حلاله.من قلؤبهم 

ذلك^.الأمربعكس ١لأحرىكان وإنكانت 

محمدبن علي نحقثق العسكري، سهل بن عبدافه بن الخن أبي تصنيف والشعر، الكناية المناعتين: كتاب . ١ 
•٤  ٣٧ص ل م ١  ٩٨٦-- ٠١٤٠٦لينان،بيروت، صيدا، ، ١^;^< i إبراهيم أبوالفضل ومحمد البجاوي، 

ىبقصاّا؛.مآ-اإلرجع 
النكردار أبوزهرة، محمد للشيخ العرب عند عصورها أزهر ي تاريخها - أصولما - الخطابة انظر - ٣ 



ulJI  الغامقهلي اثري سداثغضري القيغ •نهج الثاله؛

حيزا.يشغل لئلا موجزا؛ قصيرا يكون أن فتبني الافتتاح أمر من يك ومهما 
يشتملكأن نسينه، ولا النفوس، تتمرمنه ميتذلأ يكون ألا -كيلك- وينبغي 
وغرور•وسفه، وتعاو، وتطاول، عرتنثد، 

الافتتاح؛حمن من الطراز هذا على ائرة الخضر الشيخ ردود كانت( ولقد 
ودوافعرده، فيذكرسبب سيورده، ئا الأذهان وبمذب التقوس، يهيئ كان حيث 

افتتاحياتهفجاءت ذلك؛ ق وءلري٠ته إليه، يرمي الذي الغرض ويشيرإر تأليفه، 
موجز•سابغ بديع نحو على 

أوكتبه، ق ذلك كان مواء حليا ذلك يلحغل ردوده مقدمات اخرق والن
أومحاضراته.مقالاته، 
يلي:ما ذلك على الأمثلة ومن 

ذلكاستهل حيث ؛ الخاهلي( الشعر ق كتاب )مص كتاب مقدمة ي حاء ما . ١ 
وأنهالكتاب، ذلك حهلورة ذهنه ي حاصرآ كان إذ ارد؛ بذلك تليق بمقدمه ازكتاب 

مقدمةالشيخ فقدم الأمة؛ ههمية وطمس التغريبي، للمد تتقليري ظره-مشرؤخ نق 
التغريك،■الد ذلك مواجهة وكيفية الثماي؛ الأمة مشرؤع عليه يكون أن يبني ما بن 

اجتماعيةنهضة معلقا فيما الشرقية الأمم نهض..ثا )١ ت مقدمته ق يقولجه،إإةقه 
الخثيعثا،سيرها هدايته سارت حين واستوثقتا الإسلام، كوكب بهللؤع ابتدأت 

ا،لتلى.الحياة طريةة ق الأمم هذه عيون وفتحت، 
والأداب.الأفكاروالممم ق الأرالأعلى لما وكان الهضة، هذ.ه سادت 

أمية،ض لعهد العلمية مaلاهرها تأخذ جعلت لغؤية أدبية نهضة ت فروعها ومن 
الماس•بي أيام ي ساقها على واستوت 

وقلبموزون، بذكاء الحقيقة ا ملتموالأدب التاريخ كتب بيدك أمسك 
أدبدرسوا الذين أولئك لإجلال مطمئنة بقس إلا عنها تصدر أحبك فلا مليم؛ 
التمرفطحن ق الحسنه القدوة وكانوا البحث، فأمتعوا فنونه، وخاضواق اللغة، 



I٥٢١ اس:صاصساسمهمامدضاسلضزا 
،.١١البيان(( وحكمة 

وهدهمن أصابها إرما انتقل عز من الأمة عاليه ماكاك بص أن وبعد 
حقبا،والأدبية الاجتماعية بنهضته الشرق تمتع )) : فقال ذلك، وأساب الخمول، 

وتنموبها،لدارك، تموبه الذي عيرالشأن شأنا وأحذ غاية، عند التعليم وقف يم 
ؤيدإلا منها تستفيق ثكد ولم الأمة، هذه جفون إر ثيب غفوة فإذا العقول؛ نتائج 

ا.ر زمامها(( على تمص أجسه 
العللق وجوههم ملبون رر هتوا الحكمة أور بعض أن إل ذلك بعد انتقل ثم 

مراندهامن أقلامهم ؤبعثوا عددا، ( _rjبهم فقعدت الشرق؛ أمم مت التي 
عليهموتلقي والخمول، والخبز اليأس مؤتة الناس وتنذر العلل، هذه تصف 
،.٣١الخلاص،( ووسائل الحياة، أسباب ق دروسا 
يبنيوما والحديد، والقديم والمحرب، الشرق ( jruالمعركة إر ذلك بعد انتقل ثم 

ماوإر حكمة، س يده ق كان ما إر الشرق التفت رر فقال؛ عليه، الحال تكون أن 
ماضيهينظرإر أحذ الرجال، أعاظم من مهده ل شب من وإل محي، من شاد 

بماوليشعروا الغرب، من يقتبسونه ما ؤيذن آبائهم، هوتراث ما  Cjyأبناؤه.ليميز 
وليال.كرواطريفا، التالي إر يضموا أن إر العزة فتأخذهم شامخ، محي س لمم كان 

عبيدأ.يكونواللمستبدين أن يرضوا فلا المراة، أولئك أنهمذؤية 
جديل.يفلهرمن بما يأخذون والكتاب، الزعماء س الراجحة أولوالأحلام أنشأ 
أنوالرؤية الحكمة فاّت3؛لاءوابهده نافع، نديم من أيديهم ينكثون ولا صاخ، 

،.٤١والاستقلال(واضية العلم حياة إل ؤيحطوابها وحدة، ق الأمة يسلكواقلوب 

ص(الخا،/الي كعر ل كتاب نقص - ١ 
.اضصا"آ.الرجعو

•ص٦-٧ المابق الرجع ٣- 
ءسما•السابق الرجع ٤- 



ضاصسواسمهمامدضاسمذ|إ  ٥٢٢
إرالأمم هذه تميم ق يرغبون لا من الزاكية النهضة هذه إر نظر ١) قال؛ أن إر 

وآياتاجتماعية، نقلم فيه كتابا الأمم هذه بأيدي أن وعرفوا ولوحطوة، خلاصها 
فما، عراصوله على |وسهم وأن سأنها لهله ليلتوا الا يه إعانهم سرحل ق تأخذ 

فتنةإر الوسيلة يبتغوا أن إلا الأمم إرهاق يستحلون الذين القوم هؤلاء من كان 
الكتاب.ذلك احترام عن وصرفها القلوب 

،•١ ا' يبلى لا وعر سامية، حياة إل بنا السائرة الوحدة هذه بتاء تقؤيص والغاية 
حميةباسم الأمة هؤية طمس يريد|ون عمن الحديث إر ذلك من ثحلمى ثم 

علىلتعمل أقلامها؛ وأرهفت الإسلام، أدب عن طائفة »فقت فقال: الفكر، 
منالتاريخ به سينطق مما متحرجة ولا الأمة، بسختل عيرمبالية الخاذلة، الخهلة هذه 

النافد،م الم" ا لهكان لأمة الكائد نصر إلا لما شأن لا خفة، ئد و, يدها ع ص٥ 

أكبتالذي الفن هذا إلا تقصد لا وهي الفكر، حؤية باسم الهنائنة هذه تلهج 
جاهدوارجال من والغص الإسلام، هداية من وهوالنيل اءها، ومصباحها عليه 

وإقدام•وعزم بحجة يله سق 
حريةفيها يندبون مآم يقيمون أنهم الرههل: هؤلاء ؤياء على شاهدا يكفي 

وترغمهالشعب، ترهق أن للحكومة يكتبون: فيما ؤيقولون يتصرفون تم الفكر، 
لائقا.أمرا تراه ما على 

اظرة،النهوعينهم الحاهلي( الشعر )ق كتاب مؤلف أن إر ظتك ولوسق 
إذالظن؛ هذا وبتي بينك لخليت - الغافلة أمتهم مقاتل ي به يرمون الذي وسهمهم 

،.سبيل((؛من الغالبة الظنون هذه على لي ليس 
)قكتاب يناقش الذي Hفالقلم فقال: الرد، ذلك من الغاية بين ذلك ويعد 

_Uالسابق ١-الرجع 
أ.ر-؛عاداضصم؛



٥٢٣ا ^سس:ضصسداسمهمامدضامحاص 
الطعتةوحمتته الكتاب، بهذا احتفلت ءلاُفة يغيظ موطئا يطأ إنما اباهلى( الشعر 

العرب.وفضل الإسلام على القاصية 
،.١١(( ١٢٥^^^: لإ لمبمايإحتتإ ودأثثألبمكمةأخئمحم ؤؤ 

وتوطثة.نمهيدا، الأور عد فلعله ثانية؛ مقدمة إر انتقل ذلك وبعل 
نقدمن طرز هدا ا) بكتابه؛ معرفا قال والخميلة البسملة، بعد الثانية مقدمته وق 
أبتاءوسيألفه العهد، لمدا الناس سيألفه طريف، الخاهلي( الشعر )ق كتاب 

عليه،ساخهلآ سيلقاه حن طه الاJكتور بأن أثق وأكات. يعد، من القابلة الأجيال 
سخطمن الرغم -على ولكمي، ازورارا، عنه سترورون أشياعه من هميقا ؤبأن 
التاكبرصا خيرمن الحقيقة فرصا التقي؛ هذا أذيع أن ألند وازورارهؤلأء- ذاك، 

،.٢١عليها(( الظاهر إقبال من أجز مري_دها وإقيالأ عنها، 
علىكان وأنه الخاهلي( الشعر )ؤ، كتاب على نظره وقع أحبرأنه ذلك وبُد 

_ولووالتشكيك - اتسق إذا -ولوبالقمر التهكم فن ؤ، مولنه حذق را مجن خبرة 
٠وال.—(( ؤخ يأشعتثها ١لضس١رية يالثمس 

خطابه•لخن إل اللفظ صييح ص ؤيتفذ يابه، اسرعن بمطرينيل قرأْ 
علىيتمه قلم إر الحاجة شديدة ر'آها حتى فصوله مطالعة عن يده نفض وما 

متحقيهار^أا.على بضاعة كل ؤيرد علاتها، 
ؤ،كتاب )نقص لكتاب العرض عند مضى وقد ذلك، ق منهجه بجن ثم 
الحاهش(.الشعر 
الغمز،من حن طه على يأخذه ماكان خلاصة موحية بإشارة أورد ثم 

أوينهبه، مقال من الكتاب لذلك نغمص لا رروإنا ت فقال ١لآخرين، من والأخذ 

•ص٨ السابق الرجع - ١ 
•١ ص٠ السابق الرجع ٢- 
.١ .١ ١ • ص السابق ارجع انفر ٣- 
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عننحرج لا أوغمزفانا نهب ق تحاوره وجدتنا فان يستعذبه؛ الإسلام ق غم 
ملامفمك ق كان فان لفظه؛ مقتضيات عن الباحث حد نتجاوز ولم ، نقده دائرة 

را٢.يتدبرون(( لا قوم حديث نحوامن سمعك على ألقى فهوالذي سمعه؛ ي محمجه 
والإبحاءوالإبجاز، والحمال، البراعة، على القيمة تلك احتوت وهكذا 

الكتاب.بمضمون 

قدمحيث الحكم(: وأصول الإسلام كتاب )نقض كتاب مقدمة جاءق مجا . ٢ 
موصؤعتشيرإر بافتتاحية كلامه واستهل ونمق، الكساب لمذا 

وأسأله، المداية على افه أحمد ١) ت فقال الإسلام، ق الحكم مسألة وهي الكتاب، 
دينبأكمل البعوث محمد سيدنا على وأسلم وأصاي والنهاية، البداية ق التوفيق 
أوالحسامبالحجة شميت حرس من وكل وصحبه ^آله وعلى سياسة، وأحكم 
.٢٢الحراسة{(؛وأحسن 

الفلنوإحسانه له، وقراءته عليه، الردود الكتاب على وقوفه ذلك بعد بهز ثم 
مريكما الكتاب ذلك إليه يرمى ما يقينا له اتضح أن إر الأم بداية ق بمولفه 

الاصي-.الطلب 
باطل،من الختاب ذلك تضمنه ما موجزلخلاصة بيان إل ذلك بعد انتقل ثم 

منالبحث به والتوى شتى، أغراض إر الكتاب هذا ق سهامه الولف ررفوق ت فقال 
إلالحد هذا وتحطي حقيقتها، وأنكر الخلافة، جحد حتى ^آحر، إر غرض 
بالإسلام.الحكومة صالة ق الخوض 
-عليهنبي الأن زعم والغالتنات التشكيك من وعمنا حبالأ ألقى أن وبعد 
الحكموظائم، من وغيؤه القضاء وأن سياسية، دولة يا.عوإر ماكان اللام— 
شأنلا صرفة سياسية حطهل هي وإنما ، شء ي الدين من ليت الدولة وم١كز 

•١ ١ ص السابق الرجع - ١ 
_A.الحكم وأصول الإسلام كتاب تمص ٢- 



٥٢٠ا الغاثفض الودهلئ سداسوم اهخ ص الثايه! انماب 
للديزبها•
النفوسلأصبحت ظنه عليها لوصدق أصولا البحث غضون ل ومس 

١(( العنان مضهلؤبة ، العقيدة مزلزلة و'أدابه الإسلام بحكمة الهلمتنة 
صدرقد كونه ي يكمن الكتاب ذلك حهلورة أن بيان إر ذلك بعد انتقل ثم 

هذامزاعم بعهس نهع كنا K ٠ فقال رعي، الللقضاء اثب وانتعلم، ذى من 
فلاخترة، السياسة مذاهب بحكموا ولم الدين، ل يتفقهوا لم طائفة من الكتاب 

صدورهاعقبها على ردها ق يكفي إذ قلما؛ لمناقشتها محرك ولا وزنا، و؛ا نقيم 
جديدكياسة.كل وراء والركض حؤية، الأهواء ق الخط نفريرون من 

قيخوضوا حتى بها يلغهلون عمن نعرض أن نقد فلا المزاعم، هذه نميع كنا 
غيرها.حديث 

لويتوأ الشرف، للأزهر يتممي، وجل قلم إر عدواها سرت وقد اليوم، أما 
ونشعهاالمستقلة، الأنظار إرمشهد نسوقها أن جرم فلا - مقعدا الشرعية انحاكم 

jru ، ١٠يستكن ولا بحاش لا وسلطان يتأحر، لا قضاء وللحجة الحجة، يدي.،
إرالصحف هذه ل ألمان )الا : فقال الرد، ذلك من مراده - ذلك -بعد ، jruثم 

آرائهمن كثيرا فان عوج؛ من فيه ألاقيه ما وأغمزكل حملة، الكتاب أعجم أن 
أوند، بتعتصم أن دون يدك، ق عنقها تضع ثم الشن، نفسها عن محدثك 

وع^_ع_ع_م_اه

يتذمرعاليهوأخرى الحنيف، الدين منها يتبرأ آراء بعض ؤ، مناقشته إل أقصد وإنما 
المباحثهذه ق الصواب وجه عن اللثام أميهل ومتى الصحيح، التاؤيخ أجلها من 

٠بنتيجة تتصل لا ومقدمات معنى، تعبرعن لا ألفاظا الكتاب بقي التاريخية الدينية 

.يق٧١ا،لربع - ١ 
المابق٢-الرجع 
صالأبق وارجع 

. ()٣



الغامقالودهلي سداسرض الثيغ ألتهج الثالث اكاب 

وكلكتب، ثلاثة على مرتب رروالكتاب فقال؛ الرد، ق خطته شديد بإيجاز  ijrثم؛؛
والإسلام،الخلافة الأول: الكتاب وموصؤع أبواب، ثلاثة على يجتوى كتاب 

الخلافةالثالث؛ الكتاب وموصؤع والإسلام، الحكومة الثاني: الكتاب وموصؤع 
nالتاؤيح ق والحكومة 

قنضع أن الشد ق ا وه1ريةتوv ت فمال القد، ق خمبض بإيجازؤبلاغة ( jwثم 
نراهما إر نعود ثم الماحث، أمهات من ، ١^١٥تناوله ما ملخص باب صدركل 

ينيحبما ونتعها بعينها، ألفاظه فتحكي شبهة، أو دعوى من للمناقشة مستحقا 
.منبتها(( من يجتثها أو لغرها، بجل أو لبسها، 

الرد.ذلك تأليف من يؤيده عما انحكمة البليغة اكدمة هده خلال من أفصح وهكذا 
عليها،التتانع المسالة ق الصواب تقؤير ق ردوده مقدمات ق _أحيانا_ يبدأ ٣. 

القد.أو بالقص يبدأ ثم الرد، إركتابة الداعي إر يتخلص ثم 
سماهكتابا ألف الذي الدمنهوري أبونيد محمد مع صتيحه ذلك أمثلة ومن 
بالقرآن(.تفسيرالقرآن ؤ؛ والعرفان )المداية 

لذلكوقدم الحيي( القرآن تأؤيل ي يهذي )كتاب رد\سماه الخضر الشيح عليه فرد 
ها،نفالبشر عقول إليه تمل لا الخيرما وجوه ق وأن الله، حكمة عن بحديث الرد 

الرسولإر ببيانه والعها« العربي، باللسان وإنزاله القرآن، عن الحديث إر انتقل ثم 
ذلكورثوا الصحابة وأن ، البيضاء على الأمة ترلث. السلام- -عليه وأنه ، الكريم. 

وهكذا..بعدهم، من إر اكابعون أداه نم اكابع؛ن، إل وأدوه العلم، 
إلاآياته فهم ق يختلفون لا العلم ق الراسخن وأن يدرس، زال ما القرآن وأن 

هذامن به يعتد فيعما ليس وأنه الدين، أصول من أصلا فيها الخلاف بمس لا آيات 
ألفاظها.وضع ومقتضى العربية، أساليب عن النهم فيه يخرج ما الخلاف 

السابقص•الرجع ١. 
٠ص السابق الرجع ٢- 



٥٢٧ر ^ساس؛ضصسواضهمامدضاسس 
فهمهق تراعي لا بعقول القرآن تناول ق الانحراف إر ذلك من يحلص ثم 

نميرالقرآنق فادخلوا الصحيحة؛ المنة باب من نفيره إر تدخل ولا البلاغة، 
العامةبعض عند الزاعم وهذه ، الاراء هذه ووجدت منبوذة، ومزاعم سخيفة، آراءا 

متقبلا.وأشباههم 
١^٠(القرآن إر انطلقوا ممن ضاهاهم؛ ومن والهائية، الماؤلنية، على يرج ثم 

رّاداتهمل نفوس ذ حاجات ؤيقضكب شهواتهم، يوافق ما على يوولونه 
أنه نفله سولت شخص النفر هؤلأء ومن » فيقول: عليه، المردود إر ينتقل ثم 

ثيئأفيها قذف قصيرة جملا فكب عماية، على فيها خاضوا كالذين اش آيات ق بخوض 
والعرفان(.)البداية ت فماها بها، الافتتان ق تناهى بل نفيرا؛ وسماها؛ وساوسه، من 

جاحدانحوات، على جامد صاحبها أن ق يرتاب لا الخمل هذه يقرأ والذي 
الصحابةعليها وأجمع والمنة، القرآن قررها لأحكام منكن القرآن، أخربه لكثيرمما 

يرتكبهبما إنكاره على يدل أن يؤيد ولكنه جيل، بعد جيلا بعدهم من الإسلام وأئمة 
ا؛التأؤيل سوء من لأيات اي 

مفصل.بكلام عليه اردود آراء بتفنيد يبدأ ثم 
لالقصصي )الفن كتابه ل الله خلف أحمل. محمل. الدكتور مع صنع وهكذا 
ومع، ؛٤، القرآن( ق ضميرالغائب )حقيقة ق ين حمحله ومع ، القرآن(ل 

ردهوي ؛ لأم_(ل ال-عليه أيوب )تفسيرقصة ق حديثه لأراء نقصه ق الحداد 
٠٢٧١)العظمة( j عبدالرازق علي على 

. ١٤٤ا-انفلربلأغ؛ثم'أنصأأا.
.ٍس؛؛ا_ه؛االأبق آآ-رجع 

ؤ٣١٢.بلأءةنم'آنص•
الأبقصا،تم\.؛.الرجع 

.١٦٨ص الأبق الريع ْ- 
. ١٨١ص ابق انالرجع ٦- 
.٢ صرمأ٠ ١^.؛^ وخام الله رسول محمد لأ- 





٥٢٩مصاصسواسمهمامدضاسلأنتي

الروحنحذل روحا المنال هذا ق محاحمسنا لما: يقال حلب نميرق 
يلاثللأستاذ نقرأ نحن محادا غيريعيد، وليثنا محيل، من ألفه محيما يترد^ كان الذي 

فتزحزح، التجديد( إل )الدعوة محوان: تحت )الأهرام( ■>و0دj 0 نشرها مقالات 
ققلمه بون جبمقالاته ناقدي وجعل تزحزح، مما أكثر الأول سثرزه عن فيها 

جعلبمقالة المقالات هذه وأنصع غيررصانة، ق الدين بأمر تستخف الي الأقلام 
وادعىالإلحاد، حركة المقال هذا وأكبزي الأديان( على الإuد )معلوة عنوانها: 

رالملحدينا( سلاح يقاوم سلاح بيدهم ليس الدين رجال أن 
إريعود أن ق ورغبته بالكاتب، الفلز إحسان الخضربيان الشيخ ؤيواصل 

أنرجاء النفلر؛ عنها ونمرق المقالات، هذه نقرأ رركنا ت فيقول الأول، سيرته 
حتىمنبها، تفسيره اقتحم الذي ض كتاب أومن واعفلما، ه نفمن الأستاذ بجد 

قوقع ما قيه نمر مقالا )الأهرام( جريدة ل التفتزاني محمد الشيخ الأستاذ نشر 
مقامالترجمة لتقوم الصبية غير إل القر^ان ترجمة من الإسلام يلاد بعض 

العمل،ذلك بجبي وانهال قلمه، جرد أن وجدي ميد الأستاذ من فكان الأصل، 
لودعاية إر انقلب أنه لمجته من تبان واسإغراق، ق ارتكبوه من ؤيهلري 
يدتعبت ما التجديد باسم لقوصت التقوس، إليها وأسلمت العقول، أساغتها 

ريتائه(( ق الإصلاح 
إليعانى ما ارذلك فيقول: الرد، إل لعام الدي السبب إل ذلك بعد يخلص ثم 

أنالناشئ أيها شئت إذا حتى الحقيقة، عن متجافية قهلعا المقالات تلك من أنقل أن 
،.مردا(١١لعوامحتفه يملك لا أنه من بينة على وأنت قرأته قلمه بجهله مما شيئا تقرأ 

الشد.يستحق يراه ما نقد ق ذلك يعد شؤع ثم 

.راارجعالأضص"أ.\.ما
•٢ ٠ ١ ص السابق الرجع - ٢ 

«أ.ا،لرجعالأضصا'٣- 



الغالذ؛زاض الرد سهداسري السيخ *نهج ؟ الثاله الباب ر  ٥٣٠
يؤيدالي للأفكار يعنون أنه الخضر الشيح ُه ممتاز فمما الأفكار؛ عنونة ثالثا. 

يعا-ييهارالش وا،لوصوعات مناقشتها، 
وتشؤيقا.جمالا، والرد البحث على يضفي مما وهذا 
البدع؛الأسلوب بهن>ا يأط حيث ردوده؛ بعض ق الشيح يسلكها ءلريةة وهذه 

بجلافاكمود، فهم على ؤيعينهم ، القراء نقوس عن ، ٣١الملك بذلك فيهلرد 
القراءة.ي الواصلة وترك السأمة، على يبعث فقد مسترسلا؛ محلؤيلأ الرد إذاكان ما 

ؤبمللأنها؛صلالما، ؤييان القاديانية، على رده ق جاء ما ذلك على الأمثلة ومن 
يلي؛كما وذلك عناصر، عل.ة عنوان كل وتحت، ، عنوانات هيئة على جاء حيث 
الماديانيةاثفة ط. 

القاديانيةمذهب فنيد ت. 

القاديانيةشيه قص ن- 
وإيضاحالعناصريمهل، ^ه عتمرمن كل ونحت 

طائعه- أسبابه : الإلحاد : ب له عنون حيث : الإلحاد عن بحثه ق صنع وكذلك 
علاجه.- ظهوره أسباب ِ فاسده مء 

كلامعنوان كل ومحت أحرى، جانبية عتوانات _أيضا- العتوانات هدأه ونحت 
سّروسهولةالقارئ يفهمه محصر 

جمالهق وينيد البحث، يكمل فمما اكلخيص: أسلوب استخدام رابعا: 
تلخيصإر الباحث يعم—د حيث التلخيص؛ لأسسلوب الاستخدام حن 

الاحتفاظمع الخاص، بأسلؤبه فيصوغها حيزاكبيرا، شغلت أوفكرة موصؤع، 
يكون.ما أحصر ق الموصؤع أطراف يجمع بحيك الأساسي؛ بالفكرة 

٠الخراترص؟٥ ل الخضرحسين محمد الإمام اظرملتقى - ١ 
.ص0يا■ والبهائية واJابLن القاديانة انظر ٢. 
.ص الإصلاح انظررسائل ٣- 



٥٣١ر ^سسم:صاصسداسمنيسدضاماس 
النزلع،نحئ يلخص ماكان فكثيرا ردوده؛ ق يه يأخذ الخضر الشيخ ماكان وهذا 

يجتمعحتى فيه يفصل أن بعل الرد أويلخص أمانة، بكل الخصم كلام أويلخص 
ماكثما فتراه إليه؛ توصل وما البحث نتيجة أويلخص الطير، على يتشعب ولا 

استهلاله-.براعة عن الحديث عند مر -كما الرد عن موجزة بمثلاصة مقدماته يبدأ 
عليمع سلكه ما وذلك الخصم، كتاب ق جاء لما مملخص الرد أبواب يبرأ وتراه 

.١ الحكم( وأصول الإسلام كتاب )نقص كتابه ق عبدالرازق 
}١ )ملخصه( الباب; بداية ق أوقوله اياب( )ملخص قوله؛ ذلك، ق أقواله ومن 

الشعرل كتاب )نقص كتابه ق حسن طه على رده معرض ق أقواله ومن 
اللغةمن تقربت القحتلمانية اللغة أن البحث؛ ا ط ق القال وصفوه v قوله؛ الخاهلمي( 
نحوهاوقواعد مفرداتها، أكثر ق تحاذيها وصارت الإسلام، قبل عهد ي العدنانية 

،.ميب«١٣أمد ق ستلقيهاإليك أحرى نفلرة شعر١لقحهلاني^ن ولناق وصرفها، 
الشعر:انتحال وهوأسباب الرد، ذلك من الثاني الكتاب خاتمة ي وقوله 
مهمأحد بممثه ولم ، النبهاء الثقات أولئك يرويه الذي الشعر أن القال رروصفوة 

بينة،(انتحاله على تقوم أن إل إليه بوه نشعرمن أنه على نقبله قانتا بنقد 
لْابالبحث..؟(( ررنتيجة ذلك: خاتمة ي وقال 

،.٦١حمل:...a ست ق النتيجة هذه »تتلخص وقال؛ 
يرتقيما أعفلم فمن الوصؤع: لخدمة والمعارف الثتالة توظيف ا؛ خام

ومعارههوثقافته، طاقاته، يوفلف أن - بالكاتب بحس ما أحمل ومن بالكتابة، 

.ا-ممم وأصول الإسلام \ظرسوك\ب ١- 

م-مصممابفياهمالخاشصهه.
.أ-الرجعسصأ؛(>

ه-الرجعىسص؛"؛أ.
الرجع٦. 



صاهخ«ساسرهمامدضاهاس٥٣٢

أنلأجل منازله؛ ذلك من شيء كئ ينزل وأن إليه، يرمي الذي الغرض لخدمة 
والعقلي،القلي الدليل فيه فيجتمع الخوانب؛ جمع من مشيعا متكاملا بحثه يكون 

واJادرةالبلاغية، والكتة السائر، واكل الشارد، والبيت اJاريخي، والشاهد 
وهكذا.الأدبية، 
لخدمةوالمع—ارف الثقافة، توظيف ق ناطقا مثالا الحضر الشيخ ردود كانت ولقد 

انه،استشهاد وكثرة مصادره، تتؤع حيث من ردوده، ل ماثلا ذلك فتجد الموصؤع؛ 
منازلاته.تضاعيف ي ذلك وإدماج 

بالياحثممتعة الردود تلك نحد حيث حدا، كثيرة ذلك على والشواهد 
،الت~شري*ية والحكم والفقهية، الأصولية، والقواعد والحديتية، القرآنية، 
واكاريخية.الأدبية والمثاحث والبلاعية، الحؤية والشواهد القاصدئة، والفلرات 

كالمتشرقنالإسلام وغيرعلماء الإسلام، علماء عن بالممل حافلة أنها كما 
جرأ•وهلم نحوهم نحا ومن 

حججبها يفند التي ردوده لخدمة ا يوظفهوالعارف الثقافات هذه وكل 
العرض•جمال من عالية درجة على فتأتي جانب؛ كل من الخالفن 

الميادةلردودْ جعل مما وهذا أحد، لكل يتتى لا الهج ذلك أن ؤيب ولا 
غٍرهارمعلى والتقدم 
القائمالطلب ق لذلك بيان مند وسيأتي القبيل، هذا من كثيرة أمثلة مر ولقد 

الذيالبحث ق وكذلك ، الكتابة صناعة وإحكامه ، بيانه جودة عن الحديث عند 
النهجية.أساليبه عن الحديث عند المبحث هذا يلى 

الباقي؛أثرها ولما يكتب، ما آخر هي فالحاثمة الختام: بحسن العناية سادسأ: 
فانبالقلب؛ ؤيممل الذهن، ي يبقى ما وأكثر القي، j يعلق ما آخر هي إذ 

وأصولالإسلام كتاب ونقص ، ١ ٩ ص٦ الخاهلي الشعر ق كتاب نقص النال؛ سيل على انظر - ١ 
.الخكمصهو«\و«"\وهأ\وه؛ا



I٥٣٣ ^^بساص|صساسمهمامدضاممامزا 
وصاعتالأثر، محاء وإلا مضى، ما جميع عن ذلك انسحب حنا وقعها كان 

بجعلهوأن الختام، حمن ق يجتهد أن الكاتب على فيتعتن اكودة؛ الغاية 
|لاإبجازا متضمنا الغرحس، وإصابة ، اللفثل حمال على مشتملا حلوا، رشيقا، 

إثارة.وألطف عبارة، بأحصر مضى 
خوامأن كما الكتاب، خاتمة عن تختلف افالة فخاتمة بجبها؛ خاتمة وكل 
وهكذا..وصغرها، كبرها باختلاف تختلف الكتب 

محاممةعناية ذا فكان النحو، هذا الخضرعلى الشيخ ردود خواتيم مارت ولقد 
لأمحلرافجامعا للغرض، موديا رائقا، حلوا الختام ذلك بجعل حيث بختامها؛ 

_عزوحل_.النه كتاب من ذاية محتوما الأحيان، بعض ي الوصؤع 
يلي:ما ذلك على الأمثلة ومن جليا، ذلك يجد ردوده لخواتيم والتأمل 

ونفلر:بحث أمة ررإسا الخاهلي(: الشعر ي كتاب )مص كتابه خاتمة ق محال • ١ 
بشر،تحن ؤإتما شق، ق الفكر لحنية نقف ولا مذهب، كل العلم مع نذهب 
غيرل وتحاور علم، غير 3، تثب أقلاما تزدرى أن إلا قلهمبهم تأبى والشر 
أعنعلى نتلمس أن إلا أقلامهم لمم ابى والبشر بشر، تحن وإتما صدق، 

قيمة.أوعقيدة محكمة شؤيجة ق الغامزة الكلمات 

ازكدىيأتؤرلم لاةتو0. حتئ نذ سستنة4ر لليث لكلبتيدا نتن ع ؤ 
.٢١١(( ٤٥;بمهالقلم:؛ة.

صنعبين مقارنا الحكم( وأصول الإسلام كتاب )__ كتابه خاتمة ق وقال ٢. 
عليصنيع ؤبجن الخلافة، بهدم وقام عمليا، العلمانية طبق الذي أناتورك 

الخهلنحتله من بعض قؤيب زمن ل ارقام علميا: لما نظر الذي عبدالرازق 
ماعليها متكرا الضبي، صيحة لم مشعب حكومة وجه ق وصاح والغرور، 

٤٤٤ص الخاهلي الشعر ق كتاب نقض - ١ 



الغالضقاثمودعلى سداسوي القيح •تهج الثالث! الباب ر  ٥٣٤
للدولة.رسميا دينا الإسلام جعل من الأساسي؛ قانونها ق قررته 

بعنالصلة يقخبع أن حاول إذ الصيحة؛ هذه التسعة أبوابه نتيجة ذ ردد وقد 
مرصد.كل ي الفاسقة للاياحية القاعدة الإسلام آداب وبحارب ، والسياسة الدين 

وثوبالمسألة على وثب الأول أن الصدى؛ وهدا الصائح ذلك بحن الغرق ولكن 
شماله.من ممينه يعرف لا أتل 

،وسياسة وسردعة دين الإسلام وأن لمة، مالأمة أن أدرك فقد ، المؤلف أما 
فبداإسلامية؛ صبغة ق سياستها تضع أن الدولة على يقضيان الخقيقتحن هاتحن وأن 

منفكان والدين؛ العلم باسم ؤيأتيها ، والمخاتلة الكيد بيد ألة المسؤيعاغ أن له 
بعضا،بعضها بخزي الش الشبه بتلك حلعلها الساقطة الاراء تلك التقهل أن حدقه 

والشقاء، بالإيمان الكفر لتدلوا المسلمون تحرعها لو محموما بحمل كتابا وأخرجها 
هلاثثثزى )،يتجت ظبمش، يلثيألمره ؤ ، بالعزة والذلة ، بالسعادة 
ايافقون

علىيه رد الذي مواضعها( عن الخدود آيات )■تيف رده خاتمة ق وتال ٣. 
لكفواالجيد تفسيرالقران من مثله على الناّس جرى ولو رر ٠ الصعدي عيدالمتعال 

ئرلثاألذممحن ؤإقا معالمه وطمس أركانه، لمدم العمل من جانا الإسلام خصوم 
زإنالثُسفلونهابىر:ه«س.

يهرد الذي الجيد( القرآن تأؤئل ي يهذي )كتاب المسمى رده خاتمة ق وتال . ٤ 
أمثلةررهذه الكتاب: ذلك ضلال على كثيرة أمثلة ساق أن بعد الد،نهوري: على 
علمالمون المليزداد الرسالة؛ هذه ق نسوقها والإن.يان، الخعحود حشوه كتاب من 

لأيومسنوأءانذ ثتوأحقل وإن ؤ الرشد، عن منحرف الفكر، مهزول مؤلمه بأن 
للمكسه-لأ يق؟ذدء آلي سيل سمأ دإن بيلأ لايقتيذده الثني جيذ يرة-أ وإن بما 

.٣٠١ص الحكم وأصول الإسلام كتاب تمض - ١ 
.القرازص؛؛؛'؛-بلاغة 



I٥٣٥ اضاصسواسمهما1ودضاممامز| 
.١٢١١٠  ٤٦الاراف: 4 وامأءأع% 

ذكرهداعن القلم صرف رأينا من وكان ١١الخيال؛ عالي ردم خاتمة ق وقال . ٥ 
انحكم.الرد من تونس ق العلم أهل أقلام به تناولته بما اكتفاء الكتاب؛ 

أنإر دعتا مصر ق المحاب صاحب شركاء بها قام الض الدعاية ولكن 
اموسالشرق ق أن ؤيعلموا فتة، ليحذروا باؤلله؛ من مثلا القراء وري ' نذكره 

سليمة،عقيدة من فينا بمي ما اد فيتغون قوم مارب الشؤيعق باسم مضي، 
هّةمحآشممابجوممحئوف ؤ ه، عليشل وأدب 

((لى.»هاالائدة;

عرردوده الخضرق الشيخ بملكه كان الذي العرض لخمال العالم أهم فهذه 

•صماا'اس ١-الرم 
.١٨•ص السابق الر"؛ع ٢- 



I اس|ونيامدضاسسثاضابيسا٥٣٦

اوكتابةصناعة ؤإحكام البيان، جودة الثاني: ائطلب 
وإعطاءوملأءمته، الكلام، وطرائق والترممب، بالألفاظ، العناية ذللئ،: من ؤيراد 

حقه.مقام كل 
حالأال^كلأم يكون وأن ووضوحها، ورثاقتها، الألفاخل، جزالة -أيضا- ذلك ؤيعني 

القؤيب.وفي والالميب، الوحشي بثن ت حالن بان 
مجع،ق أوالكاتب التكلم يبالغ فلا التكلف؛ عن الابتعاد القيل: هذا ل ؤيدحل 

جودةعن يبئ مما غيرذلك إل القلقة العبارات إر يعمي ولا التعمية، إر يقصد ولا 
اليان.

تنقلالظروف بمنزلة رروالألفاظ بالألفاظ: العناية أهمية مبيتا امحر الشيح يقول 
فاننقاله، إر قصد الذي المعنى قدر على تكون أن فيحسن أخرى؛ إل مس ْن ١^١^، 
لسانكحملت أكثرمنه ؤإنكانت ناقصا، المخاطب ذهن إل المعنى وصل منه أمأ كانت 

رائحة.ولا له طعم لا ما محناطبك سمع ق وألقيت حمله، إر حاجة لا ما 
ولكنالحروالبرد، من يقي ما الأثواب ومن للبدن، الثوب بمنزلة للمعاني والألفاظ 

تفصلقد الألفاظ وكيلك منفلره؛ أوقبح نجه، أوضعف مادته، لرداءة تمجه؛ الع؛ن 
تخاذلأو كلماتها، أوتخال حروفها، كافر بمجها؛ الدوق ولكن المعنى، قدر على 

وضعها.هيئة عن اتحرافها أو نفلمها، 
،.١١التركب(،إل يعود أن وإما الفرد، إر يعود أن إما اللفظ ونقد 

صناعهوإحكامه بيانه، يجودة العناية معنياكل ردوده ق ١انضرظإقنج الشيخ ولقدكان 
أولومن الأسلحة، أمضى من البيان جودة مر-أن -كما ذهنه حاضراي فكان الكتابة؛ 

والرد.للكتابة، يتصدى لمن به العناية ينبغى ما 
ء

ؤبلاغة.وصرف، تحو، من العربية، قواعد على جاليا أسلؤبه وكان 
والتضم؛ن،اس، الاقتبترى حيث عروقكلمه؛ ى تحرى البلاغة بلكانت 

للمعاني.الألفاظ وموائمة الرائعة، والتشبيهات غيرالتكلف، والسجع 

ءوإ\أدبية درأسات الشعر ق الخيال — ١ 



٥٣٧ا صصسداصهمسدضامح1هق 
القام.متقيه ما بحب أوالإطناب أوالمساواة، للابجاز، يعمي وقد 

بالأسلوبالرد يكون أن تقتضي التي الأحوال لمقتضيات مراعاته عن ناتج وذلك 
نهميشبع لا الذي الخل الموجز ولا الملل، على يعث الذي المسهب غير السوي 
وتطالو4له,القارئ 

الثارة.الشبه مع متساوقة ، للرد ماؤية أنها المنضر الشيخ ردود •على فالنالب ولمذا 
قالحاجة تدعو فقد والحاجة؛ المقام يستدعيه ما حب أويوجز يسهب، ند ولكنه 

jالصواب إو ومحيا الموصؤع، إشاع ق رغة ؤبملل؛ يستطرد، أن إو الردود بعض 
للقارئ،الصورة تتضح لكي ايزلع؛ محل 3، مباحث يورد فتراه علميها؛ المتنانع المسائل 

أطرافه.جميع ؤيلمبالموصؤعمن 
تدعوبما يكتفي؛ ل الموصؤع، عن؛ بخرج ولا ذلك' ق كيرا بملمثل يكن لم ذلك وْع 
إليه.الحاجة 

حيثالحكم( وأصول الإسلام كتاب كتابه)نقض ؤ، جاء ما ذلك علؤر الأمثلة ومن 
افه(طاعة من الأئمة طاعة Z قولمم ؤ، )بحث مثل ، الرد داخل ؤ، مباحث ءد.ة أورد 

ظلالسله|ان ئولمم؛ ؤ، )بحث و به( إلا إيمان يتم لا للأئمة النصح ت قولمم ق و)بحث 
ؤ،و)بحث احتياؤية( كانت وأنها الراشدين، الخلفاء مبايعة ق و)بحث ، أرصه( 3( افه 
ماأعهلوا ت 3، و)بحث ، ، ُ والعصية( والقوة والملك الخلافة 3، و)بحث الإرادة( قوة 

كونو3،)معنى والفهم( العلم 3، الصحابة مكانة 3، و)بحث لقيصر( لقيصر 
أبييرة م3، و)كلمة ، ١ واستخلف( حلف 3، لغوي و)بحث ، بيطأ( مهلا الدين؛ 

.ص١٠٢حا.يدة صياغة العلمي البحث اننلر - ١ 
ا.٩  ١٧ص الخكم وأصول الإّلأم ؟-انفلرممضمحاب 

. AU.ATص الأبق الرجع ٣. 
.١٨٠أ_الرحعالأبقصا'يا.

.١  ٩٨ص الأبق الرجع ٥- 
٢؟الأبز،صا٠ الرجع ٦- 
.٢ ، JA.Y0Uص الأبق الرجع ٧- 



علىالغالضقايابالثاله؛عنهجالقيخسدا}هذ|وهماثري إ  ٥٣٨
كر(ص

بكيرس؛ jJUفهو-الخاهلي( الشعر ق كتاب )نقض كتابه ق جاء ما وكيلك 
عرضا.تأتي الش والتحؤيرات الأبحاث 
الشتاءرحلة ق )بحث و أى الحكمة( اعتناق ق اللذة أن ق )بحث ذلك: ومن 

،١ الحن( وجود ق )بحث و ؛٤، الأغاني( صاحب أمانة ق )بحث و ، ١ والصف( 
١.٢ والمحرانية( اليهودية من مصادر للقرآن أن شبهة ق و)بحث 

يرها(نفق حديثة آراء ومض السلام- -عليه أيوب )قمة ي جاء ما وكذلك 
يرنفق العلماء آراء )صفوة ق بحث منها أبحاث، عدة الرد داخل ي أورد حث 
ا.أ وحكمه( )المرض عن وبحث ص( سورة 

يأخذكان فكذلك والامحلناب والسسط، الاستطراد، بأسلوب يأخذ كان وكما 
وجازته.مع الرد قوة ترى حيث ردوده، كثيرمن ي واقع وهذا الإيجاز؛ بأسلوب 

ذلك.من لأمثلة ذكر مضى وقد 
يهرد الذي الله( آيات ق يلحد )كتاب ب؛ المعنون رده ق جاء ما -أيضا. أمثلته ومن 

■ميضةدعوى الحداد ادعى حث وامحتمع( الصبية ل )امرأتنا كتابه ق الحداد على 
الشأصوله من كأصل الرجل عن المرأة ميراث يقررنزول لم الإسلام أن وص 

لأتتخطاهاص.

نصفالمرأة ميراث أن تبين التي الأيات أورد أن الحضربعد الشيخ فأجابه 

الأضصيا"أاا"آ.رجع ١- 
•آ-اظرنتضممبفيسمابمضصأأ 

. A0.Aiص ص رم مملر - ٣ 
.٢ • آ.ا" • ٥ ص اض ؤرجع نظر ٤. 

.٥٢٤٢.٢٣٦.اظررجعuضص
.J٢٦٨.٢٦٥سص٦١.اظرربع

.ي-ميلأئمآنص1ها.هها 
. ٤YYU.YX ص الماس انظررجع ٨- 

.آ-اظررجعاراسصإبا



I٥٣٩ س؛صايساسميسدضامح1هزا 
يعطىما نمق الأنشى يعطى بأن يوصى _تعار_ ررفاطه بقوله: الرجل ميراث 

بالنارتعديها على ؤيتوعد حدوده، من حدا الوصية هذه وبجعل الذكر، 
الهن.والعذاب 

حدوده،ؤيتعدوا ، ^٠٢ وصية يهملوا أن المالمن من يؤيد الكاتب وذلك 
الواضحةالحكم من الرغم على الذكر، لمتراث اؤنا مالأش ميراث وبجعلموا 

لالأشvrن(( حظ الذكرمثل إعهياء من يه اممه أوصى فيما 
تالية.فقرات ق لذلك إيضاح منيد وسيأتي ردوده، للإيجازي مثال فهذا 
الخزالةبحن الخمع ت ردوده عليها سارت الش البيانية العالم أعظم وإن هذا 

جزلايكون ررما العسكري-: أبوهلال يقول كما الكلام فأجهمد والسهولة؛ 
مستكرها،مكدودا يكون ولا مغزاه، يستبهم ولا معناه، يتغلق لا سهلا، 

الرثاثة.من عاريا الغثاثة، من ضيها محنكون متقمأ، ومتوعرأ 
علىولواحتوى مردودا، رثاكان ومعرضه غثا، لفقله إذاكان والكلام 

رأ وأفضله(( وأرفعه، وأنبله، معنى، أحن؛ 
الخزالة،الخصلتحن؛ هاتين بين جامعا وغيرهاكان ردوده الحضري والشيخ 
يتوافرلكلكاتب.أمرلا وهدا والسهولة، 

وقعهما؛وشده بأثرهما عالما يكتب، ما جميع ق عليهما حؤيما وكان 
وهوالقائل:كيفلأ، 
ح—ؤررئذي ْدبى سرذذظ-رة ا مالحشا ق يسري اتلضظ، محيقيق 

والقائل-أيضا-:

.ا_الرجعسص؛با
 U1_«ما_مماباكاءتتي.

صرخ؟.'؟.خواطرالحياة 





س!صاٌساسمهمامدضائماس

كشرمنق ذلك على أمثلة مضى وقد ، كثترة ردوده من ذلك على والتماذج 
المحث_.هذا من الأول الطالب ق .خصوصا السائقة الفصول 
يلى:ما الفذة تلك بها تتجلى الش الأمثلة ومن 

الخلافةلمام ممى لا ٠ الحكم(: وأصول )الإسلام كتابه ي عبدالرازق علي قال . ١ 
ؤإعدادعليه، أويعتدي الخلافة، مقام على بجرج لن إرصادهما إلا والقهر القوة على 

قوائمه((زلزلة على ؤيعمل العرش، ذلك بسوء بمس لن السيف 
سيفاتقلد أن للخلافة بد لا V الفقرة: هذه على معقبا الحمربغنلك الشيخ نال 

يضطربشركة ثمإمن وتقمع متحفز، أو هاجم عدو خهلر لتقي بارهاب؛ وترتدى 
واللام.الأمن تفنام لما 

ووعيدهابإنذارها تلمع ولا حسامها، تتتضي لا الدهروهي من ح؛ف عليها أتى وقد 
قله وما ، الأهواء ؤيح به عصفت أوثائر الدوائر، بالومن؛ن عدويقص وجه ق إلا 

عاذر.ولا ولي من الألباب أولي 
وربماسيئا، وآخر صالخا عملا فخانملت حقيقتها، عن فيه بعدت زمن وأدركها 

نفعها.محرمن الأحيان بعض ق إثمها كان 
الشرقمصلحة على يغارون ممن الثلى سيرتها إو ؤإعادتها شأنها إصلاح وليس 

ببعيدKشحؤيه واتحاد 

بيانه.وحسن جماله، مع النقص قوة إل فانفلر 
أنعلى القرآن من بآيات استدلاله ق عسيالرازق علي خهلآ ميينا -أيضا- وقال . ٢ 

قيغزوقوما لا الرسول أن الواضح: الخلي من ٠ الة؛ الرسوفليفة عن خارج الخهاد 
العملا للسيف أن كما السيف، به يقوم لا عملا للحجة فإن بديته؛ الإقناع سيل 

بهتنهض لا عمل وهذا القلوب، أعماق إل بالعقيدة تلج فالحجة الحجة، به تتهمن 
سمهرية.كانت وإن الرماح ولا مشرقية، كانت وإن اليوف 

.٦ ٤ ص الحكم وأصول الإسلام - ١ 
٩ص٠ الحكم وأصول الإسلام ٢- 



٠٥٤٢
قدعمل وهو ، الاجتماعية النفلم واحترام الشراع على التاُس بحمل والسيف 

قلمأو ، سحبان متطق من الفصاحة بردة لبست وإن ، صائعة دونه الحجة تذهب 
أ.١ # خاقان بن الفتح 
وإشرابهاالمدى، إر الضلال من القالوب نقذ' به يقصد لا »فالخهاد قال: أن إل 
الخال.ق الإيمان 

•الجنية ٌّّرع قثل الُبوي الجهاد س يراد أن ّْن يمغ لا اللّي هذا إمكان وعدم 
-ولويالإسلام ثوُب وإJانها فسادا، الأرض ي الأب اكركة القائل أذى كفئ 

بعدمرة النبوة أنوار مشاهدة بعد منها ؤيرجى وشريعة، ، liajي كدخل الظاهر- 
وتستيرصدورهاإيمانا، ونفاقها عالما، جهلها فينقلب حقا، الحق تدرك أن أخرى 

ظواهرها,صالحت كما 

أيكتهره سا؛زا إئ آنغ ؤ -تعار-ت قوله ْع يلتنئم القصد لمدا والخهاد 
. ١٢٥،: ٣١سمأفيتيأتيىه 

ظواهرهم،إصلاح بهت يقصد الإسلام إر الوثنيون به يساق الذي ايهاد فإن 
القلوبإخراج به؛ يقصد أحن، هي بالني والجدال الهتة والوعظة والحكمة 

،.الإيمان«١٢نور إل الشرك ظلمات من 
وجهؤييان أوردها، الم، بالأيات الاستدلال ي المؤلف خطأ بيان ي شؤع ثم 

فيها.الصواب 

منهجأن ترى فأنت X ؛ الحاهالي( الشعر )ؤ، كتابه ؤ، حستي طه قال ولما ٣. 
فص_،ّوالأدب والفلسفة، العلم، ؤ، خصبا ليس هذا )ديكارت( 

،.K٣١ - -أيضا الاجتماعية والحياة الأخلاق، ؤ، هوخصب ؤإنما 

. ١٨صرمالسابق ١-الربع 
.أ.الرجعالمابقصهحا

.م-فيالثعرالخاهاليص1ا



٥٤٣ر مخس،اسوهماضدضامح1ص؛ا 
ال)أرسطو( متطق كمثل )ديكارن( منهج إن رر ت عليه معقبا الخضر الشيخ قال 
وإنماالرجحان، أو الشن وصح إر الحيرة أو الخيالة غق من العقل يخرج 
التفكير.حطة يرسم 
الباحثعمن فإذاكان وأمانته؛ الباحث ذكاء إر موكول الخهلة هده يرق وال

مايقول أن إلا الناس يرؤع لا - هضيما الإخلاص من حظه أوكان غيرموزون، 
)الخا-يده(.الحكمة أوتوا الذين منه ، )ديكارت( منه يستعيد 

النافدة؛الحالمة الصيرة إلا له تصالح لا الهج هذا أن على شاهوا وحبك 
ظريةوهي )الحلول( ^^ ٥٠إر وسيلة ابتناه ف وهو)سثيتوزا( دعاته، أحد أن 

.٢٢؛سحيق(( مكان إر السخافة ق ذاهبة 
،قري*س تزدرى أن عصييته تكره قرشيا عمر وكان رر ت حسمن طه قال ولما ٠ ٤ 

الشيخعليه عمب منكرا( من عتها أسع وما ، هريمة من أصابها ما وتنكر 
يكرهكما ميش، يزدرى أن أدبه له يكره مسلما قرشيا عمر راكان ت بقوله الخضر 

يزدرىأن الأدب ذلك له ؤيكرْ وفم، وقص والخزرج، الأوس ردرى أن له 
الحبشي.وبلال الفارسي، ملمان يزدرى أن له يكره عمركما بن عيدافه 
علىالناس أحرص من كان وقد هزيمة، من ميشا أصاب ما ينكر أنه أما 

أى.الشرقية(« إل مها الميية إل )أقرب عقلية إلا تحتمله لا ما فذلك - هزبمثها 
أومعاؤية، بن ينيد سيرة ق إصبعه يضع أن المؤلف على يمهل ار قال: أن إل 
الحديثإل يعبربه ما الباطل أو الصحيح اكاؤيخ ق بجد لأنه الراؤية؛ حماد 
به.يتلهى أوقلبا إليه، تصغي أذنا يعدم لا ثم بغلووإغراق، عنهما 

.٢ ٥ ٠ آ/ العرب لمان انظر ؤيتهزئ. يضحك أي ٠• يتهانف - ١ 
. ٢٥٤.٥٣.مصىبjاك٠عرا^شص

رفيالثعرالخاعاليصآْ.
.١ ٩ صرا" الشرالخاملي ق ياب مض - ٤ 



صاصسااسرهماضدضاسص؛|ر  ٥٤٤
الالمحيح، التاري_خ من نبراس نحت متجلية سيرته فان الخطاب، بن عمر أما 

،)ديكارت( منهج ركب وإن كيدا، أويومها لونا، يغيرمنها أن القلم تهلح ي
؛١،.)مرغليوث((( حقيبة من زاده وتناول 

،والتهنم؛ن ، والاقتياسى ، السءءع على تشتمل المي المؤجرة اليلغة حمله ومن • ٥ 
؛الحكم( وأصول الإسلام كتاب )قض مقدمة ق قوله البلاغة فنون من وغيرها 

لام-الالتبي؛-عليه أن زعم والمغالطات التشكيك من وعصيا حبالأ ألقى أن ؤبعد  ١٠
سياسية...((دولة إر يدعو كان ما 

ألفاظهفتحش أوشبهة؛ دعوى من للمناقشة مستحقا نراه ما إل نعود ثم  ١١وقوله؛ 
.٢٣١منبتها(( من بجتثها أو لغزها، بحل أو لبسها، ينيح مما ونتثعها بسها، 

نيدان،جورجي أنر من قبضة >، ١^١٥قبض  ١١النقص؛ ذلك معرض ق وقوله 
((الحكم( وأصول )الإسلام كتاب ق وندهما 

وجههj يرس ل فقط، الإسلام إخوان من منتدأ الرأتم، هدا يلاقي ولا  ١١وقوله؛ 
روحنهأرعلى من ساعة ووقف الهوة، بمطمندرس"ضعهد 

التشريع((لْأ.
وشعائره،دعوته تحرس دولة بناء ق الإسلام شؤع منذ المدة كانت  ١١وقوله؛ 

تحوعشرستن.' الرسالة عهد انتهى أن إل أهله لإسعاد وتعمل 
قضىالش المدة تلك عشرتن، ق عليه- الله -صلوات عثدالله ين محمد فعل ماذا 

قوفرعها ثابت أصلها طيبة كشجرة سريعة مميت منطق، بالتفكيرق مثلها المؤلف 
الماء؟((ص.

.١-فيالشماهشص٦٩١
.ص٩ الحكم وأصول الإسلام محاب نقض ٢. 

.؟الرجعالاضص'ا
شاارجعسص-م.

.١ ٤ صء السابق الرم ٥- 
.١ ٤ ص٩ السابق الرجع - ٦ 







٥٤٧٠اس!ضصسداسمهماضدضامح1س 
القوةمكانها وبجعل الرأمحه الرجل فواد من يتنع الذي هو االال حب ار ' ؤيقول 

نمانيأو حنجرا، ابط الليل جناح وامود الأفق، أظلم إذا حتى والفظاظة، 
إربسبب ويمد ، ظهورها من البيوت لياني ؛ خفافا خطا ثنْلو وذهب ، سيفا 

.الانتصار(( بلدة ثملا وانصرف ، النون طعم أذاقه صاحبها فإذادافعه ، أمتعتها 
منويكر طيشها، يدل وانع إل المال حب داعية افتقرت ولمي١  ٠١ؤيقول؛ 

كو.ااإلأنصكاه'،.
أيديعلى القابضة الأصول من ومفصلها الشريAة محمل ل ورد ما والوانع 
يأذنما بغير فيها التصرف أو ، اغتصابها على والعاملن ، اختلاسها حول الهداجإن 

بهصاح؛ها«لم
3،ؤيفث الازدراء، مارات وجوههم ق يرس وطفق أمته' تحيزعن فمن ١٠ؤثقول؛ 

ديارهم،بحب شغم، ؤإن والوطنية، الغيرة، بصفة ثصفه لا - ناقعا سما حياتهم كاس 
.٢٦١وملهاحدارأبعدجداراْاه 

:أبى ين عمر لتول ءآه  ٠٠^^-من محم؛ن هذا - ١ 
أسداحراسنا إن خفاها خطاك ولتكن ألارتات الليل جنح اسود إذا 

:ضب باب ق النأمي للثاس تمسمن هذا ٢- 
هستقيهااوتضلوبها كسرت قوم اة قنغمرت إذا وكنت 

الشاعر:لقول تضمين هذا ٣- 

عوداعطية إياهم كان بما بيوتهم حول هداجون قنافذ 

فا>ةفياسممصمل؛ل
الشاعرتلقول تضم؛ن هذا ٥- 

الحد1ر1الجداروذا ذا ل اقبايديارديارسى امرعلى 

الدياؤاسنن من حب ولتهن قليي ا1ديارشعفن حب وما 

ك؛مة.علعية ممالة لخرج الشيحءس مؤلفات والتض-متيءق الاقياس -أعتي الفن هذا أحل ولوتتح 
أ-الخرةفيالإيمصخآ.



ث؛ضابيسااسونياضدضامح1نم؛ا٠٤٨

ولمجت، الخطباء أفواه على . ادر؛ة كلمة ِ الكلمة هذه دارت ))وقد ؤيقول:
عندمكانها،ؤيقفون الحكومات، أبواب عند صالتها ينشدون الكاتي^ن أقلام بها 

 ^j^خاتمه الرب ل صاع شحح وقوف - مصافحتها من الراحة وتمك))
صناعةؤإحكامه ردوده، ق الخضر، الشيح بيان جودة عن يبتن نماذج فهذه 
الكتاُة.

السيتالطيب أيي لقول هذاتضمثن - ١ 
خاتمهالترب ي صاع شمح وقوف بها اهف لم إن الأطلال بلى بليث 

آ.ااضةفيالإّلأمصأن



٥٤٩

ثث:اساساٌإة

وميراياثنهجية أساليبه مفهوم الأول: الطلب 
هادئةمسالة، شخصية مر. الخضر_كما الشيح المتهجية؛ أسالييه مفهوم أولا؛ 

الردود.ق ترغب ولا التسامح، توثر 
وأداءاالضرورة، لداعي استجابة ذلك؛ إر تلجأ الشخصية تلك أن غير 
فللمحجةبالحق؛ والصنع البامحلل، رد ؤر يتوانى ألا عليه تقضي الش العلم لأمانه 
ه-.الخضرنفالشيخ يقول -كما بحابي لا وس-لهلال يستأحر، لا قضاء 

ردوده؛ق لكها يكان الى المنهجتة أساليبه سيتناول المبحث هدا ق والحديث 
أحلمن عملية؛ وإجرائية معيايية، علمية طرقا فيها يعتمر كازظق حيث 

وإثباتالخصوم، شبه إبطال إل خلالما من يصل مهللؤبة، نتائج إل الوصول 
عليها.المتنانع القضايا ق الحق من يراه ما 

مناهج،عدة نجمع ^0^ - الغاية تلك إر الوصول سبيل -ق أخد ولقد 
الخزئيات،كافة حصن تتطلب التي الأستقرائية الطؤقة رأسها: على ؤيأتي 

علميها.عام حكم إعهناء ثم وفحصها، والوقائع، 
معينقالتؤ ل المتوافرة المعلومات تنفليم يعنى الش الأستتتاجية والطردقة 

الصبم^..لأ^ه.النائح^ خليله من رسخ^ا.صبى 
والتعاملوالتشت، التجرد، تتطلبان ١^؛^ هاتيرث بتن جمع ولقد 

الشاذة.لا المتجانسة العامة بالوقاح والاهتمام الواير، ْع 
بالمنهجأخد بل ااءلريقت\ن، هاتين على ردوده ق اقصر أنه ذلك يعني ولا 

وتأثيرها.خصائصها، وكشف وتحليلها، القلواهر، بدراسة يعنى الذي الوصفي، 

ص؟.الحكم وأصول الإسلام مماب نظرنقص ا ,



ث:صاصسااسرهماا>دضاسس٥٥٠

وتطورها،، الأشياء ونشأة الأحداث، وصف ل يحث الذي اكارأبم؛ي والنهج 
متاهج١عدة  ijyiذس ق فجمع وتغيراتها؛ 
وإجراءاتها،الأساليب تلك لمزات إيضاح منيد التالية ا،لطالب خلال من وسيرد 

وتهليقاتها.

ميزاتبعدة متمة الشيخ ردود جاءت لقد ت التهجية أمحالسه ميزات ثانيا؛ 
يلي:ما أبرزها ولعل منهجية، 

وأسلؤيهالأدبي، أسالؤيه ق مطرد فهو عديدة؛ وجوه من وذلك الاطراد: ١- 
وحنالعرض، بجمال ويعنى والرد، الخلاف بأدب يآحذ مر-فهو -كما 

البيان.

والخزالة،القوة حيث من واحاو نمهل على والسير اق، بالأتتتم ردوده إن ثم 
أوصعقا، أو غثاذلأ، ردوده 3، بجد فلا الحوار؛ روح على وانحافظة النفس، وطول 
قوةأن أو أوسطه، أو آخره، أو أوله، ق سواء الرد مواطن من أي ل ص اقطاع 

غيرها.دون مسألة أوق أخرى، دون جزئية ى تكمن الرد 
ماومحه.متقة،  ٥١٢رلسالرد إن بل 

قالمنية وإنما النهج، نمور ق ليست ١^٠^ أن متازلاته ق يزكي وهوالذي لا كيف 
لواستقامة؟. يجن- يه العمل 

راشداتسيرسيرا تراها ولا فيها، أصحابها يضهلرب الي الردود كبرمن يخلاف 
مطردا.

وقطعالبحث، طال إذا بجيث الاطراد؛ حيث من متفاوتة متباينة تراها وإنما 
قتراه لا ما ردوده أواخر ؤ، فترى والضعف؛ التخاذل ل بدأ أشواطا فيه صاحبه 

فتلاحقيالأخر؛ بعضها ي منه أصعق المائل لبعض مناقشته ل بجده أو أوائلها، 
الأخر.بعضها ق والانحطاط بعضها، ل الارتفلمع 

.٦٥٠٦ص؛ جديدة صياغة العلمي ال-حث انظركتاب - ١ 
النكرىلإيمسامحرسص1^.الإرث انظر - ٢ 





اسمهماارعضاس1نم،ٌسا٥٥٢

الحديثعند وذلك الخاهلي( الشعر ق كتاب )نقض ق •>-ين تله على رده عند 
القرشيةالعصية أومسألة معاؤية، بن ينئي عن 

أنالاعتقاد الخعلل من أن يرى حيث والقديم؛ للجيد مناقشته عند الواقعية وترى 
واياطل•التخلف يشترإو قديم كل أوأن حق، جديد كل 

هويسوغفلا إليه؛ المتسبتي وأحهلاء الإسلام، حقائق ( jruضقه ق الواقعية وترى 
بالإسلام.يلصقها من يوافق - أيضا هو- ولا ، الأخطاء تلك 

يؤخذلا الغرب عند ما وأن والغرب، الشرق مسالة ق -كازلك- الواقعية وترى 
امتازالغرب وأن الضار، ؤيترك النافع، يوحد وإنما حملة، يترك ولا حملة، 

محالات.ق وسبق بميزان، 
سه.ما لكل الصحة يعني لا ذلك ولكن 

ردودده.تسيري الواقعية ترى وهكال.ا 
النازلات.ميدان هي عنده فالأفكار الأشخاص: الأف^كاردون إل التوجه . ٤ 

الأفكار،على منصب عنل.ه فالنقد كثيرا؛ يعنيه أمرهم يكن فلم الأشخاصن أما 
٠والواقف، 
وشتم،سفه، خطابه بجالتل ولا الخاصة، الشخصية للأمور يتعرض تراه لا ولران.ا 

.— الأدبية أسالييه عن الحل.يشا محي مر _كما بالقبيح ورمي 
ؤيتلخصردوده، ي الأسماء ذكر ي منهج من عليه كان ما له يشهد ومما 

يلي:فيما ذللئ، 
محاصر(؟أو أومؤلفا، كانا، عاليه الردود اسم يذكر لا - الأغلب، ي - أنه أ_ 

علىردوده ق خصوصا يقوله ما أكثر وهدا ؤ( الولف)قالط بقوله: يكتفى وإنما 
)ونقضو الحكم( وأصول، الإسلام كتاب )نقص ككتابي: الولفه الكتب، أصحاب 

الحاهلي(.الشعر j( كتاب 

١ّ ٩ الخاهالي»،_1 الفر ز كاب نقض انفلر - ١ 
.الخضرحبن»_nUrس الفكري الإرث اننلر . ٢ 



٥٥٣ر صسإلااس>هماثمودضامم1لإ| 
كيل..كتاب صاحب أوقال المؤلف، قال ت يقول لمما نقضه أغلب ق فإنه 
بلقيهمامقرونعن الكتابيرjا مقدمض ق واحدة محرة إلا اسميهما يذكر ولم 

،والدكتورءلهحستيلآ؛.عاإي١ الشيخ العلمي: 
أوانحاصرهءر،، #صاحب أو ، انحاصر((أ ررقال ردوده: بعض ي يقول وقد 

رراحللعتأو المقال((رأ، صاحب ررقال أو: ، الرسالة((١ أوكاتب الكاتب، ررقال 
٣الأستاذ...(( ررقال أويقول:  ١٢٧١لكاJ^ن((بعض نشره مقال على 

راقالقوله: ق كما يراه- -كما به يليق بوصف علميه الردود ينعت وتارة 
الؤول((ر؟،ء

١٠٢١ القاديانية...(( ابتدأدااعية رر وقوله؛ 
الفضل...((أبا المسمى البهائية مهدار هدا ق المؤول انح رروقد • وقوله 

رأسهاعلى يأتي أّباب عليه الردود اسم يكر عدم على بحمله الذي أن ب— 
أويه، أويشهر الكاتب يشهر أن يؤيد لا أوأنه - مر كما - الموصؤع أو بالفكرة اهتمامه 

قحساز طه على رده ق كما عليه، الردود إل قيل ما ية ني الدقة يتحرى أنه 

رلخكموأصول الإسلام انظرمضمحاب - ١ 
.١ ٠ ص الخاهلي الثعر ل كتاب انظرنقض - ٢ 

.٣.انظربلأئالقرانصه\ّأ١١ 
الأبقالرجع ٤-انظر 

.٢٧١او1ضصاها.ه-انظرالرجع 
.ص٥٢١الأبق الرجع ٦-انظر 

.١ ٢ • ص الأبق الرجع انظر - ٧ 
.٢ • إّلأبص• انظرمحاصرات ٨- 

أبونيئمحعد على رده الن.ى انجد( القرآن آيات تأؤيل ل يهذي العتون)كتاب ردء ل كعا -٩ 
القرآنًسآأا.لأا-ا.انظربلاغات الدمهوري. 

.•آ_ا٣ • ص واواب؛ة والهايت انظرالقاديانيان - ١ ٠ 
.١ \،_ئ ص القرآن انظربلاغات . ١ ١ 



٥٥٤

النقدهذا ق اعتمدنا رروقد ت مهدمتها ق قال حيث القران( ق الغاثب صمير )حقيقة 

أنهمنها; بأمارات فيه وأحدنا انحاصرة، صاحب من باملأء مكتوب التلخيص أن على 
.بضميرالغائب...(( لعيرفيه غيره الملحص لوكان مقام ق يعبرضميرامملم قد 

هوانحاصرة ملخص أن ببيان ئعن ررولم ت قال ذلك ق كلاما ساق أن وبعل 
حملأو حملة حكاية عنه قلنا إذا الخرج قلمتا عن لترفع إلا انحاصرة صاحب 

أانحاصرة(( أوصاحب انحاصر، قال التلخيص: هدا من 
تشهيرأوسخؤيةمحردادون باسمه إما ذكره عليه اردود اسم ذكر إذا أنه ج- 

مركما الوول(( ررقال - ت قوله ق كما يلائمه بوصف يدكره أوأن به، 
كتاب)نقص كتابي مقدمة ق مر كما العلمي بلقبه مقرونا يذكره أن أو 

الخاهلي(الشعر ق كتاب )نقص و الحكم( وأصول الإسلام 
تقال حستي( طه والدكتور العلمية المعاهد )إصلاح مقال ق قوله ق وكما 

)إصلاحعنوان; تحت مقالا الشرقية الرايعلة محلة 3، حين طه الدكور رركتب 
الأزهر(...(<ص

طهالدكتور رحل رر القر'آن(ت ق الغائب صمير )حقيقة مقدمة ق وقال 
محاصرةهناك وألقى أكسفورد، يجامعة المستشرقين مؤتمر إر مندوبا حين 

.القرآن(...# ق إشارة اّم واستعماله )صميرالغائب ت عنوانها 
منوجدي هميد الأستاذ آراء )نقد وجدي: ميل على رده عنوان ي وقال 
والأجتماعية(لْ/الدينية اكاجية 

القرانصهير«م.بلاغة .١ 
.١ ص" الجاهلي الشعر ق كتاب ونقص ،  A_،Jالحكم وأصول الإسلام كتاب نقص انفلر ٠ ٢ 

ص\اها.■\.\بو\ية\لإي 
ص\'ما.القرآن أ.بلأءة 

٢٠صرإسلامية انفلرمحاصرات . ٥  ٠.



٥٥٥ر ^س:صص«ساسمهمامعضامحالقص 
للأفكارتوجهه أن يؤكد مما عليهم، المردود أسماء ذكر ق منهجه كان وهكذا 

ردوده.ق يسرعليه مطردا منهجا كان الأشخاص دون 
نقصالرد مقاصد أعظم من أن مرأة فلا الإبطال: وقوة القض إحكام ٥- 
وعواره.وإظهاونيقه وإبطاله، الخصم، كلام 

ونيوف؟.، أحطاء ممن يكن لم إذا للرد الداعي فما وإلا 
قؤية،حجج هناك تكن لم إذا الباطل وإزهاق الحق لإحقاق سل الوما 

الباطل؟.وتنقض الحق، تظهر ساطعة وبراه^ن 
وتصرت،المخالف، نيف كثس - قؤيا والإبطال محكما، نقض الكان فاذا 
أوللمخالف يبقى فلا متنورا؛ هباءا وصارت حفاءا، حججه وذهبت شبهته، 
وتخاذلهالرد لوهاء الحق فيه يوهن أو ' بالباطل الحق به يلبس متعلق القارئ 

نىويتالإبهتال، وقوة القض، إحكام من فيه ما يقدر تكمن إذا- - الرد فقوة 
والتناقض.واللجاج، والتهافت، الضعف، من والسلامة الحجة، بسطوع ذلك( 

مكانةلمسا جعل ما أعظم وهومن الحضر، الشيخ ردود عليه ماكانت وهن.ا 
يدلكاكثيرله ّهد إذ عليهم؛ المردود المخ—الف\ن عنل. حتى الردود، من؛خن 
الشعر)ق كتابه ق عليه الخضر رد عن جز حطه حديثا ق ا كممنهم، 

الحاهر(وقدصرآ،ّ
برداكتفى ل عليه، الشيخ رد بحد قائمة له مم لم عليهم المردود بعض ن إل 
وشخعيات)المجرة لكتاب( بالنسبة الحال هي كما اعتراض، الحضردون الشيخ 

أظهريل الحضر، الشخ على يرد لم —ه حي ؛ ملتوي—١٠ محمود للشخ الرسول( 

المييةالمالكة المجرة، دار أبونيد، بكر د. الإسلام، أصول من المخالف( على الرد انثلر - ١ 
.ه، ١٤١١المجرة، دار السعودية، 

.ص؟الخاهلمي الثعر ق كتاب( نقض انظر - ٢ 



I اسرهمامدضام1م؛(صابيسا٥٥٦

مماتهوبعد حياته، ق له إحلاله 

عليالشيح من كماكان العافية، ويختار الممتأ، عليه المردود يوثر وقد 
بحاولولم طاعته، يعد لم حيث الحكم( وأصول كتابه)الإسلام 3( همدالوازق 

الشيختنب؛ن جرت المب الشمة الخصومة تلك عن الأزهر- علماء -أحد الماكت محمد طه الشيح يقول - ١ 
إليهأنمب -وأنا أحب كنت ما  ١٠ت الخضر الشيخ بوفاة شلتوت الشيح إعلامه بعد وذلك وشلتوت، الخضر 
ووكنالكلم، من غرها ممر ممركما عراء بكلمة بجاملي أنه إلا بارصا- إل روح أسلم وقد راحل، ؤإماما شيخا 

درساراحلين٠ العفلماء تقدير ل درسا علي يلقي أحذ ثم واستريع، مع حينما دهشي أعفلم كان ما 
الخالدين•تارئ-خ ذ يئروى يجل خلتنابأن 
الأكابر(.بعث )للخمومة نيل من 4 خصومة كانت ولكنها العلم، مسائل بعض ل خصومة بعن كانت 
أومقال ق خصمه بيته الحلاف مائل يسجل أن يرحمته-: الله -تغمده راحل فقيدنا أدب مجن وكان 

الثالهما القول، من وعمه النقل، من أمانة ق الناصع، واليان الساطعة، بالحجة عليها يأتي ثم رسالة، 
وأم•طئيق اعدل *ن والحق الإماف يض لن الأملى 

فعجّونالكتاب، وأكابر القوم، طلية عن جلهم أو وكلهم وكبه' مقالاته ي عيهم الرد حممه ؤيقرأ 
يممدعهالذي النافذ، المر والحكم اكنى، والعلم ال؛الغة، والحجة السديد، والقول الرشيد' للأدب 

تعقيب.أو لفر كل ؤيهابه وأديب، عالم كل له فيخثع والإحسان، العدل ؤيصحيه والإيمان، الإخلاص 
حياته،ق يه يتوهون ثم رفيعر، العالي والأدب الفياض، النع ذلك من مييون خصمه، من التيلأء لكن 
شلتوت(.العظيم ررجل فعل وكذلك وفاته، بعد به التخلق إر ؤندعون 
 uأنشئ،من انمع أركان من ركنا كان إذ أسق؛ الخضر(كان )إماما أن إلا اللغوي، بانمع عضؤين كا

سنعن.بصع مند أسق كان شلتوت( رعفليمنا أن إلا ، العلماء كبار حماعة ق عضؤين وكانا 
قللوقوف هيثت ند الفرصة أن ت شلتوت( )الشح يعرفون لا مجن ظن الخماعة، عضؤية إر إمامنا تقدم فلما 

الخضراليد يرش لا •ن )إل ٠ وهويقول مجيل الخصم زكاه أن حاسمة كريمة مفاحأة كانت لكنها خصمه، طؤيق 
محوها.كلمة أوقال نمه( يسقهل أو عقله، هي محويةالخماءةوانما 

يه،التأسي إر يدعو وهو هرا، يكلمانه ارجل هزني برحمته، شيخنا واستأر قضاءه، الله قضى فلما 
يقول.مجا عفلمة أومن i أصابه مجا مول من ترمحف كانت المرة كأن حش 

يعد:أمحا 
فانأزهمياكييرأ، منصبا خلا ما خْلترا، اجتماعيا مركزا يشغل أنه فحبك رالرجل، تعرف أن أهمك فان 

ماتتم ، ل وجاهد مله، ل عاش ميم، إمام ي عقيم، رجل من عظيم، درس فحسبك ذلك، يعل تعرفه لم 

وألئإدلو؛لتذذمن الئنثت (نذ ٠٥١٤ؤءأئنآتآ؛أقعالأعلى الرفيق اله-إو -بإذن ورحل ذاله' 
.٤ ١ ص٦ محيالخضرحبن للإدم الفكري انظرالإرث . I  ٦٩هاكساء; و١لثثلختي 



I٥٠٧ صابيسداسمشامدضامم1ثزا 
أخرى.مرة الشيخ على الرد 

الدنيا.فارق أن إر الرد هذا من متبرما صائما كان بل 
عاليالخضرمع الشيخ معركة عن ظك اليومي رجب محمد الدكتور يقول 

حتى- الخضر رد يعني - به صائما عندالرازق علي الأستاذ خلل رروقد • عبدالرازق 
قرأتفمد الخاضن، نحويرصي على المعركة وانتهاء صدوره، من قرن ؤيع بعد 

عليللأساذ كلمة الإسلام( محلة)لواء من أذكر. ما -على الثامنة بالمنة 
الكاب.نمد ق زم وتعيب الأستاذ، على الموقد غضبه عن تني عبدالرازق 
مننص كن ينقل الحضر الأستاذ أن عبدالرازق الأستاذ رأي ق العيب ومحمل 

ممنيقإو ألغى وذلك والدليل، بالرأي يفنيه ثم حدة، على الكتاب نصوص 
وتشتيته((الواحد الفصل 

إنهعبدالرازق: للأستاذ نقول ومحن رر • بقوله الكلام هدا الثيومي الدكتور ويرد 
الشدوقارئ متعاقبة، متوالية تأتي الصوص هذه لأن قال؛ فيما الحق فللم قد 

الكتاب،من الواحد بالفصل حاء ما كل لتكون بس—هولة ء؛معها أن يستطع 
يعقبنم عنده، من الموصؤع يلئص ناقد لك ممن حيروأقوم _بعد_ وهي 

ندريولا اتحايد، القارئ يعرفه لا هام شيء التلخيص من فات ربما إذ عليه؛ 
بال،ذا شيئا منها يسقعل فلا جميعها، الكتاب نصوص على الخضر بجاففل كيف 

.؟١ نبيه ناقد من إليه يوجه مطعنا ذلك يكون ثم 
حتىبه الأيام تطاول على النقود نفس ؤ( بجمي أن يسمملمر لم وحده الغيغل إن 
الإسلأم(ل.)لواء صفحات على المئمد وحد 

لأمورتحرض ما ننيها علميا الحضر للأستاذ الرازق عبد الأستاذ نقد ولوكان 
حقيقة،خاله نم الموهوم، تحيل ولكنه ، شيء ق بالبحث تتصل لا شخصية 

.؛ الفكر»_oUأهل من نحة باقلأم الخضر■ين محمد لإمام ا- 



I ثه:صصأساسمهمامدضاهاس٥٥٨

أمالماس(( بمص ية ش بم١ 
الكتابطبع إعادة م ١ ٩ ٦ ٦ عام وفاته قيل عليه عرض نمنه عليا الشيخ إن بل 

^^٢،•أخرى مرة 
أشادالذي مؤنس حستي للدكتور محالفته معرض ق رصوان فتحي الأستاذ يقول 

تقدمرروقد ؛ رضوان- فتحي -أي قال الحكم( وأصول )الإسلام كتاب بأهمية 
مقدمةول الحكم( وأصول )الإسلام لكتاب والرصانة بالوقار متم بنقد العلماء 

الخضرمحمد للشيخ الحكم( وأصول الإسلام كتاب )نقص كتاب الدراسات؛ هده 
منبالموت حكم يهنارده ممر إر لحأ قد وكان تونس، علماء من وهو حسن، 

منحلا فقد القدر؛ جليل علميا أثرا فجاءكتابه يتونس، العسكرية ا فرنمحاكم 
قنعبل نابية، أوعصارة عبدالرازق، علي الشيح للمؤلف يوجهها جارحة كلمة 

الكتاب((()صاحب أو: )المؤلف( بلففل: إما إليه، الكلام بتوجيه 
عليالشيخ يرد أن المأمول رروكان فيقول: كلامه رصوان الأستاذ ؤيواصل 

عمقايساؤيه بشيء الله- -رحمهما الخضرحبن الشيخ كتاب على عيدالرازق 
ذلكفعل أنه يدعي أن يستطع ولا العافية، واختار الصمت، 'آثر ولكنه وشمولا، 

إلالأزهري- والني العمامة -وهويولع وجه فقد يناله؛ شرخهلير من إشفاقا 
يزلبواأن على قادرون ١لأزهرياأن هؤلاء أن وهويعلم عنيفا، الأزهركلأما علماء 

العام.الرأي عليه 
مالأمنها وكب إليها، واطمأن الشرعية، بامحاماة اشتغل معه؟ كان ماذا ثم 

اختيرحتى السياسة، ق شارك ثم به- المتصلن بمص يقول -كما غيرقليل 
ء

الباشاؤية.وظفريلقب ونيرا، 

.الربع.١ 
•١ -٥ ١ ٤ ص شاكر بن محمد للشيخ الو،لماني الصنم تحطيم انظر - ٢ 
٤٠ ٠ ة-ا• ٠ ٥ ص الخضربن محمد للإمام اهري الإرث - ٣ 



٥٥٩ر ^س:ساصسواسمهمامدضامم1س 
فكرته،نشر يواصل أن عه ومق كان أنه على قاطعة دلالة يدل وهذاكله 

٢،حركة كتابه من وأن؛بمئلق دعوته، ؤثث  ١.
وميزاتها.النهجية، أساليبه مفهوم من شيء _،؛j، ا،لطلب هذا حلال ومن 
الضوطرائقه لأساليبه، الرئيسة التهجية المعالم إر الحديث ينتقل ذلك وبعد 

و١لخالف^j^.الخصوم لحجج نقضه ق بها يأخذ كان 

•٤ ' ٦ ص المابق الرجع - ١ 



س:صاصسداضهمهمدضامم1ضزاإ  ٥٦٠
والأستقمهاءوالتتبع الاستشراء أسلوب الثاني: الطلب 

بالذا يكون أن - بشده الأنمماع يؤيد الذي الناقص اكاقد صفات أعظم فمن 
مسائلها،ويتثع أونقدها، نقصها المراد الوصوعات حلاله من يتقرأ طؤيل 
نظر.و؛عد وأناة برؤية إليها ؤيفلر جانب، كل من خبرا بها وبحيط 

أحمدالدكتور يقول كما صفاته أهم فمن الخضر؛ الشيخ وهكذاكان 
)،ويستقصى طؤيلأ، فهويفكر والعمق؛ والاتزان، ، الهدوء ار •' الثرباصي- 

ومaلالعاته،إحساسه، من زادها لها ؤيأحد أياما، ذهنه ق الفكرة ويدير بحثه، 
واستاحانه.

ؤيتدبريخطه، أن قبل لمغله يزن وأناة، ، هدوء ق كتب ليكتب جلس إذا ثم 
عقلاترى أن أعجبك ماكتب لتقرأ ذلك بعد جثت فإذا يصوغها؛ أن قبل عبارته 

ءمك ً م ء م ك 

رنينالؤيا وأمصحيحة، بعي.دة ونقلرة سليما، عميقا وتفكيرا نيرا، واسعا 
.٢١١((محكما 

والعرض،الدراسة، فيها ترى الش ردوده، جميع ق دأبه كان وهكذا 
والأستتاج،وامالآ؛ؤ

الجاهلي(الشعر 3، كتاب كتابه)نقض ي ا،لثال- سبيل نفلرة-على ولوألقيت 
جليا.واضحا ذلك مصداق لوجلءت 

وأنهوالعدنانية، القحهلانية ق حسان طه كلام أورد لما أنه ذلك أمثلة ومن 
وأنهوعدنانية، نية، إر; مون ينهالعرب أن إر يذهبون الرواة أن يذكر 

علىفعلروا الله، حلقهم منذ عرب القحهلانية أن على متفقون رروهم يقول؛ 
،٠ر اكتسابا(( العربية اكتسبوا العا>نانية أن وعلى العارية، فهم العريية، 

. YArXAXص الإصلاح رسائل . ١ 
■ ٢٨٣ص المابق الرجع انظر - ٢ 

"ا.فياكرالخاشصه^



٥٦١ر صاصسداسمهمامدضاسمذ| 
أقوالوطالح ا، وتتبعه—، المألة اسممرأ أن الخضربعد الشح عاليه عمب 
أنعلى الرواة يتفق ررلم ت فقال شأنها، ق نتيجة إل وومحل فيها العلماء 

الذينوهم العدنانية، شأنهم من الرواة فمن الله، خلقهم منذ عرب القحطانية 
٠(( السلام— —عله إمسبماعل ولد من أنهم يذهبون 
يحزم ابن كلام فأورد الخلاف، ذكروا الذين العلماء أقوال ساق ثم 

تاريخه-كثيري ابن وكلام الخميرة، 
فذكرإسماعيل؛ ولد من قحهلان أن يرون الذين الرواة قول ذلك بعد أورد ثم 
الكلبي.ابن و بكار، الزبيربن منهم 

لام-ال-عليه كاسماعيل هحطان بن يعرب بجعل من الرواة من أن ذكر ثم 
ييميد لابن كلاما ذلك بعد وأورد الميية، إر السرياب من لسانه انتقل 

رتاريخه؛ ل حلدون لابن ذلك من شيآ وكلاما شع، مائة ق الخمهرة 
أنإل يذهب من الرواة من رروإذاكان فقال: ذلك ق التيجة إر حلص ثم 

يحطانبن يعرب إن يقول: من ومنهم إسماعيل، ولد من كالعدنانية القحaلانية 
العربية.إر السريانية عن لسانه انعدل من أول 

علىاتفاقهم فأين ه؛ نفقح3لان بالميية تكلم من أول إن يقول: من ومنهم 
رالله؟ل(( حلقهم منذ عرب القحaلانتة أن 

الشالصحيحة النتيجة إر وصل حتى واسقرأها، المسألة، هاوه تتح وهكذا 
المسألة.ق حين ء؛له كلام تبهلل 

،والميءنانية القح3لانية اللغة عن حديته ق الذكور الكتاب ق ذلك مثل وقل 

.٩ ١ ص اباهلي الثعر ق كتاب نقض - ١ 
.ا<_'آا'١ ص المابق انظررجع . ٢ 

.٩٢ص الأبق رجع ٣. 
١ص السابق الرجمر - ٤ 



الغالضقالودض القيخ«،ساسرهم *نهج الثاله: ال،اب 

،.اللأم_ر -عليه إسماعيل قمة وعن ، ، ر العربية اللغة أطوار عن حديثه ول 
مسألة،ينقص يكاد فلا وتعقيباته؛ ونقائصه، ردوده، سائر ق كثير ذكر ما وغير 
واستقصاءا.وتتبعا، استقراءا، حقها يوفيها أن بعد إلا عليها أويعقب 

كانمما والأستقراء التتبع لوب -أسالأسلوب هذا من أويقرب ويدخل هذا 
يلي;ما وأهمها أساليب، عد0 - ردوده ق يه يأحن. الشيح 

نقضهحال المهيع هدا لك يكان فالشيحظقه والتدقيق؛ التمحمى أولأ؛ 
يوردأن ولا عواهنه، علمى الكلام يلمى بآن يرضى فلا خصومه؛ شبه وإبهلاله 

زمام.ولا خهيام بلا جزافا الأدلة 
أوالغرر•اللبس، أو الخهلآ يقع لا حتى والتدقيق؛ التمحيص، يدعوإل كان ؤإنما 
الأقوال،بزخرف مان لا واستدلال، بجث أمة ا إننرا يقول؛ هذا وق 

ا.أ مب؛ن({ الحجة من نور من نحرج أن إلا الأراء نقبل ولا القاثلمن، بمظاهر ولا 
أنبعد الحكم( وأصول الإسلام كتاب )نقص ق قوله ذلك على الأمثلة ومن 

-عليهالرسول أن ق البحث إن قال: الذي عبدالرازق عالي الشح كلام أورد 
الإسلأمرنّق حديد بجت لا، أم ملكا واللام-كان الصلاة 
ص; بالبحث عنى إذا إلا يمح لا رروهدا ت ذلك على الحضرمحقثا الشيخ قال 

وجهعلى ذلك ق البحث فان سياسية؛ رياّة السلام- -عليه للرسول يكون أن 
الإسلام.ق محلق الإنكاربجث 

وتناولهالمتواترة، والسنة بالكتاب تقرر فأمر سياسية ؤياسة ذا الرسول كون وأما 
ا(واصح رأى فيه واستقرللعلماء صؤيح، وحه على قبل من الملمون 

ا.الرجعسص؟ا<."ر
١.\.؛• ٢-الرجعىبقصأ'

.١ ٦ ١ - ١ ٦ ٠ ص أدبية ودراسات العريي، الشعر ي الخيال انظر - ٣ 
. ٨٩٠٨٨ص الحكم وأصول الإسلأم انظر - ٤ 
*ص٥٧١ الحكم وأصول الإسلام نقهسىاب - ٥ 



٥٦٢ر ^س!صصسواسمهمامدضامحالضتي 
مضهوحتم ، ذلك ق والسنة الكتاب أدلة عالي الكلام ذلك بعد محصل ثم 
رسولايكن لم النبي. أن إر الباحث بذهاب ا،لولف فاستخفاف ١) ت بقوله 
-المسالمتي مذاهب عن شذوذا ولا ، الدين ق بدعا ليس ذلك إن ت وقوله ، ملكا 

الإسلام.على اقتيات إلا هو ما 

اللهنبذكتاب محقي امة السلشؤون مديرا يكن لم الرسول أن إر ذهب ومن 
ر١ غيرسبيل واتبع الرسول، وشاقق ظهره، وراء 

ادعىار الجاهلي(: الشعر )ي ممابه j حستي طه على رده معرض ل ومحال 
قمعروفا شائعا كان الصرفة التعليمية للأعراض والأنتحال التكلف أن المؤلف 
إرأحيلك إنما هذا، إثبات ق أتعمق ولا أطيل، )لا ومحال؛ الماسي، العصر 

ص(همضاهالي.وإل>بساص(.''/
اجتمعن،بعا سبنانا _مثلأ_ ارسرى : فيه محال الذي حمن طه كلام أورد ثم 

عربتاأبيهاكلاما فرس ق منهن واحدة كل فقول ابائهن، أفراس وتواصفن 
مز.لم أنه  ٧٣ق حقا، محيل محي أنه على السذاجة أهل يأخذه جوعا ومس 

أوعالمفيها، يقال وما الخيل، أوصاف تلاميذه بحففل أن يؤيد معلم وإنماكتبه 
العلم.من وعى ما ويظهركثرة يتفيهق، أن محيي 

الذيللزوج الأعلى المثل وتواصبن اجتمعن بنات سمع ف، ذلك مثل وقل 
وصفق مسجوعا غؤيبا كلاما يقلن فأخذن منهن، واحدة كل فيه تطمع 

.٢٣١الرجل«من المرأة تحب ما إل والتلميح واكميض والفتوة، الرجولة 

.٢١٧٦^السابق سالرجع 
الخ1هليصمآهاآ'-مصمحابفيالشعر 

.الشمالخاuيص٣١٤-)، 



صايسااسريامدضامح1صت(ا  ٥٦٤
الأدبهدا ق البع المات قصتا تبقى أن يعنينا لا ١١■' ذلك على معقبا الشيخ قال 

وأثرا.عينا البنات أولئك ذهب وتذهباكما حسابه، من تطرحا أو القديم، 
الأدبت_اريخ يذكرق ما أن إر يذهب يكاد ا،لولف أن هتا؛ نقده يحنينا والذي 

محالة.لا مكذوب هو وما قطعا، ثان هو ما ت قسمان 

أنيستطع فلا امحقق؛ الؤرخ فيه يقف قسما م؛ن القهذين ب؛ن من أن والمعروف 
فيه،مئة لا الذي يالكذب يصفه أن يستطع ولا بصحته، موثوق إنه عليه: يقول 

إلمنه وصل الذي الهليق يذكر أن فاصلا قضاء بالكذب عليه يقضي فيما وشأنه 
اصطناعه.معرفة 

عداما اختلاقه على أمارة أو بدليل يأت ولم البنات، حديث على حكم والمؤش 
مسجوع.مب لأنه إلا المؤلف ينكره إذالم مسجوع؛ ضب كلام بأنه له وصفه 

.٢١لبالاحتلاق(( عليه الحكم ق غيركاف والسجع الغرابة على الكلام واشتمال 
لنفيحجة يجعل أن ق ينهض لا ذلك وكون والسجع، الغرابة مسالة على تكلم نم 

قداخل؛ القصة هذه مثل أن إل نذهب لا ررونحن ت بقوله تعقيه الشيخ ختم ثم القصة، 
حقا،وقعت أنها على الدلالة ل لا!كفي، روايتها ءلري3، لأن بصحته؛ الوئوق التاؤيخ 
ءالبحث قدر على الحكم يمحئل -وهوالذي الحكيم الباحث أن هذا- -مع ونرى 

القاطع.الحكم هذا يستدعي بما بجته ؤ، يأتي أن إلا يقل( لم )إنه حديث؛ علم، يقول لا 
حائزانوهما وسجعه، الكلام غرابة على حكمه وصع إنما الولفا أن عرفتم وقد 

كذببأنه عليه بجكم ما قبيل ي وأمثالها القصة هذه تدخل فلا القح؛ العربي على 
بمالتممع تدؤيتها؛ له يسوغ الذي الظن، موقع اتحقق المؤرخ نظر ي تتعدى ولا محالة، لا 

حالكان كيف فيه ينقلر كالمرآة يكون ما أخبارها محمؤع من وليتألف أدب، من فيها 
الحاهلية((أأآالأؤ، المرأة 

ردوده.حال وتدقيقه تمحيصه على أمثلة فهن.ه 

.١ ٥ -٥ ١ ٥ ٤ ص الحاهلي الشعر ؤ، كتاب نقض - ١ 
.١٥٥ص السابق ارمع - ٢ 



I٥٦٥ سس:ضيسواسمنيهمدضامحاس 
بحاورحينما الخضر فالشيخ ت السطور ( j؛jjما وقراءة اللاحثلة، قوة ت ثانيا 

قترى فليلك فاحصة؛ نظرة أقوالمم ؤيتظرق الذهنية، قواه يستجمع خصومه 
الخصميكنه ما بعض عن مى هفوات على يقع فتجده قوة الردود تلك 

ه.نفخيلة دق 

القرآناويل ق يهدي )كتاب د؛ المعنون رده ق حاء ما ذلك على الأمثلة ومن 
يروونالسلمعن أن الدمنهوري زعم حيث الدمنهوري، على به رد الذي الجيد( 

السلم.تيأن الب؛ن_ الدليل هذا -مع الغري-ب ارمن ت وقال ، اليهود عن الأحاديث 
النصارىينقل كما اليهود، رواه حديث على بناءا سحر؛ التبير أن كتبهم ق ينقلون 

-أيضا-((اليهود رواه حديث على بتاءا صلب؛ المسيح أن 
مرويالنبي. سحر حديث أن وبين الكلام، الخضرذلك الشيخ فنع. أن ويعد 
رواتهويكر الوحيي، طريق من الحر بهذا قلم وانه ه، نفالتييهه عن بأساند 

والبيهقي،والنسائي، لم، ومكالبخاري، يث الحال، أئمة وأن المححابة، من 
تفطن- والقديم الحديث ق ذلك نكر من على ورد الحديث، ذلك رووا وغيرهم 

رده:خاتمة الحضرق الشيخ فقال السابق، الكلام ق الاJمتهوري قالما كلمة إل 
منهصدرت بها أحلا فإنهاكلمة كتبهم( ق ينقلون المالم؛ن )إن قوله؛ إر انظر رر 

السلمإن،سحرأبناء من ليتمكن الإسلام؛ ثوب استعار أنه نسيانه حالة ق إلا 
٠بل(( العن وصيرهم 
عليقالها كلمة على تعقيبه ي حاء ما ملاحفلته، قوة على -أيضا- الأمثلة ومن 

بعضيلاحظ ررقد صدرمقاله: ق قال حيث النبي( )مولد مقاله ق عثدالرازق 
هذاعليها اطه بني الش الهلبيعية المتن وفق على تمر قد محمد. ميلاد أن الثاحشن 
بالمعجزاتميلاده يقترن فلم البشر، جميع  ijyالحياة.نفثام عليها وأجرى الكون' 

.م٢نص١٥٦١-بلاغة 



ث:صابيسواسوهمامدضاماص

موسىولاسيما الرسل، من الساشن إخوانه من عدد ميلاد بها امحمن الش الصادعة 
.اللام-((ٍ عليهم - وعيسى 
ا،للأحذلانبعض من الأستاذ أراد رر ذلك؛ على ومعقبا معلقا الخضر الشيح قال 
علىالناس ليقبل جديد؛ أسلوب ق الخهليرة الدعوى هده ق حكم فإنه ثمنه؛ 

ا(معقول بدليل يعقبها لم وإن سماعها 
جدا.محيرة ذلك على والأمثلة 

وؤلعن،غمز، من الطور ( jfUما يقرأ -أيضا- فقدكان الملاحظة قوي وكماكان 
وغايات.

يلزم.لا ما يلزمه أوأنه بحتمل، لا ما الخصم بحمل أنه ذلك يمي ولا 
والأخرى.الفينة بعن ما له تظهر وقرائن ' تلوح أمارات عن ذلك يذكر وإنما 
المزلفأخذ حيت الخاهلي( الشعر )ق كاب ق حاء ما ذلك على الأمثلة ومن 

كلأوأن والرومانية، واليونانية، الحربية، الثلاث؛ الأمم يحن مقارنة يعقد حمين ؤله 
سياسيةلصروف الداخلية حياته ق وخضع بداوة، بعد نحصر الأمم هذه من 

الطبمة،حدوده نجاوز إو دفعه الماسي التكؤين من نؤع إو وانتهى محتلمة، 
،.الأرض١ ق وسهل 
الثلاثالأمم هذه حياة ق الهادئ التفكير أن الحق رروق ت حن حطه قال ثم 
متحدة.نقل لم إن متشابهة، نتائج إر بنا ينتهي( 

شبهمن الثلاث الأمم هذه يهنم، ما إل مناها  ٠٧الي، الإثارة هذه ألهت ؟ لا ولم 
حياةؤ، أثرت ى- أومتقارب_ة واحدة موترات أن ؤ، تفكر أن عش لتحملك تكفي، 

((أومتقانية؟ واحدة نتائج إر فانته،ت الأمم؛ س.ه 

.٣ ٠ صى؛ النييعن وحاتم اش رسول محمد — ١ 
.*٣ ٢-الرجع 

.٣.اممنرسمم^بjاصرالحاشص٥٦١ 
؛.والشر



I ٥٦٧٠
الحملهذه ئاقش أن استطاعتا )اق الكلام: هدا على تعليقا الخضر الشيح قال 

ممتطيأن علميا بجما يخوحض حمن يرغب لا القلم ولكن غيرصراحة، ق جاءت كما 
يتحدنوحلس المؤلف، سدله الذي فلنتلوالستار رمزا؛ الناس آويكلم المواؤبة، 

حتىالخفي، والإيماء البعيدة، الكنايات إر الحقيقة محارب يننع فقد ورائه؛ من 
عناليائي يرضى ولا زاجرا، طؤيقه ل بجد أن دون النفوس بعض ل مقاله بجوك 
أنقاما نقية، مر^أة ق المعنى ؤيؤيك فناهريدك، على الغرض يضع أن إلا سيلها 
،•تأبى٠٠١ أن وإما تقبل، 
رريذهبفقال؛ كلامه ق المؤلف مقاصد من يراه الحضرعما الشيخ أفصح ثم 

ال٠ الأمم سياسة على وقاموا المالك، فتحوا حمن العرب شأن أن إر المؤلف 
وهوهذا، يقول والنتائج، المزترات ق والرومانية اليونانية الأمت؛ن شأن عن يختلف 
العربية؛النهضة تلك أوأنرق منية من وشريعته للأسلأم ما يجحد أن إل يقصد 

لمنهضة ونتائج مزترات مع أومتقاربة متحدة، ونتائجها موئراتها أن يزعم لأنه 
سماؤية.شريعة أساس على تقم 

نحصربحدهي فإذا الثلاث، الأمم بمن المشتركة المؤثرات لمذه تعرض وقد 
الحدودنحاوز إر بها انتهى سياسي وتكؤين كئتلمة، سياسية وصروف بداوة، 

اكلبيعية.

الأرض.على السالهلان يمهل فهي المتقارية أو الواحا.ة التائج أما 
والعربونذلاما، تشر0ا تركوا والرومان ، وأدبا فلسفة تركوا اليونان إن تم 
،.٢١وديتا(اوعلما أدبا تركوا 
أوالعربية، الهضة أسباب بعض يدرك لم المزق أن انحتمل رافمن ت قال أن إل 

تاؤيخمن يجانب إلمامه أن عرفتم أن بحد سئما ولا الواقعة، غيرصورته ق تحنيله أنه 

.١ ٦ -٦ ١ ٦ ٥ ص اباهلي الشعر ق كتاب نقض - ١ 
.ابقصا"ا"اأ_ا1لرجعال



اثىثا؛سهجالقيغسداسريا1ودضامامقUUIIر  ٥٦٨
ثوبق أوخيالة عوج، ذا رأيا كتابه ق يضع أن من يحمه لم أوالرومان النونان 
حممه.

صروفعليها وأتت، بداوة، يعد نحضرت الأمم هذه أن أحد على يلبس لا 
الأرض.ق سلطها بعل إر السياسي تكؤينها بها انتهى ثم مختلفة، سياسية 
واحدةونتائجها موئراتها أن لتحقيق يكفي، العامة الأطوار هذه ي اشترؤها وهل، 

أوممماربة؟((را؛.
مامقدار على مصلها كلمة ؤ، بحثه شد ما ذلك >ر ت الخفر الشيخ قال أن إر 
وطرلمضي، الحث؛ نثلمام عن، بجرج كتف ؤيييكه ، ١^ بانحراف تذكرك 
<ا؛٢،.القرأن غيرهداية إل الدعوة 

فتحأن ؤ، يختلفون يكادون لا الأمم تاؤيخ يدرسون الذين، أن ذلك بعد ب؛ن نم 
اقميم عد، يأخذهم لا هذا شهود وأن عجبا، أمرا كان المالك لمذه العرب 

الت يقول- -كما وكلاهما والأخرشرقي، غربي، أحدهما ذلك؛ على شاهدين 
للأسلأم؛محاباة أو عامحنفة عن محدث، بأنه يتهم 

الإسلامي(العالم )حاصر كتابه ؤ، ستودارد( )لوثروب وهو الضبي، عن نقل ثم 
الإسلامي(.اكمدن كتابه j( نيدان( وهو)جورجي، الشرقي، وعن، 

قدالإسلام صدر ؤ، العربية الأمة عجبوالمفلهر الذين، ارهؤلاء ذلك؛ بعد قال ثم 
أوواحدة الأمم هذه 3، والنتائج المؤر١ءتا ولوكانت، والرومان، اليونان تاؤيخ ؛■رسوا 

بحث،النقد وأهل، للكتاب جرى ولما وانبهار' بعءءنمّإ الميية الحركة نبأ تلقوا لما متق١رية 
والأكاسرة.القياصرة قهر عاّوا العرب ساعديت، الي، الأسباب ؤ، ، عنيفوجلءال طؤيل، 
النهضةهال.ه أسباب عن الثح.ثإ ؤ، أنفأارهم بعثوا قد الكتاب هؤلاء إن ثم 

. ١٦٦اضرالخاضصؤ، ممضمماب، -١ 
.١ -٧٦ ١  ٦٦ص المابج، الرجع - ٢ 
.١  ٦٧ص السابهم، الرجع انظر . ٣ 



٥٦٩ر اهخساواسرهمامدضاهاس 
بثهالذي وهوالروح الأكبر، الوثر حول بحوموا أن إلا ستطيعوا ولم العربية، 
أعمالمم«بها أحد الش والنظم العرب، صدور ق الإسلام 

واحدةالثلاث الأمم حياة ق المؤثرات تكون أن ينمي الوايع أن ذلك بعد وأثبت 
والتكؤينالمختلفة، ات السامحوصروف البداوة، بعد التحضر وأن أومتقاربة، 

عامة.أطورا إلا ليت البلاد فح \و الدافع يامي ال
اليونانحياة على العرب حياة رجحان محقهم القارئ ولعل * ذلك؛ بعد وقال 

العربيةللأمة بحمله ما فان والنتائج؛ الموترات ق بينهما المؤلف تؤمحة من والرومان 
جعلفإذا الخامعة، ي طلابه أذهان ولوق يغيرتاريخها، أن إر يدعوه السالمة 

فضلأن على الشاهد ، ^١٧- والرومان اليونان حياة لنتائج مماثلة العرب حياة نتائج 
أوترجحالأمتثن، نيتك كفة ناوي العرب كفة لووحد وأنه واضح، العرب حياة 
العرب،من نحوالغص بالعبارة ونحا الصورة، غيرهغ.ه ق البحث لصاغ بقليل عنها 

رالسفلى« الدرجة إل وإنزالبمم 
أوصروفبداوة، بعد التحصر نتائج من الدين >اليس بقوله؛ كلامه تبمنتم ثم 

البلاد.فتح إر ١^١؛؛؛ السياسي التكؤمحن أو الختلفة، السياسات 
أسعتهاألقت محم ، عريي أفق على سمجسها أطلت سم.اوية هوهداية وإمما 

وهكذا.هكذا 

سيله،ق والخهاد الإيمان صالة إلا اللءين وهذا العرب ؛ jruالصالة كانت وما 
القحطامحية،ولا محالعدنامحية، ليت أحرى أمم وبعن بيته الصلة هن.ه انعقدت وقد 
نقحيفلا الحجج؛ سواعد على محمولة الحقائق تبصر الراجحة العقول هي وإنما 
،.#١٣تعتقها حش 

• ١٦٨ص المابق ١-ارجع 
آ_ارجعالاضصو1ا_'با

■ ١٧٠ّا'-الرجعالابقص 





٥٧١ثه!ضايس،اسرنيامدضاسس

خطأ:من الولف فيه وقع ما وْمححأ اللبس، هذا الخضرمنيلا الشيخ قال 
١١٠^ررسمى  ومنبجيت، محمد الشيخ الأستاذ محاه الذي الأستا»لأل طؤيق  ٠١
عقليا.وحكما منعلقيا، قياسا الكلام؛ علماء من تقدمه 

الشرعية،الأدلة عن خارج الضرب هذا أن القارئ إل بجيل مما وهذا 
الإمامنمب إن ت قوليم بهذا ؤيشهد معية، الالأدلة إر رابع أنه والتحقيق 

الد.ليلا هن. والثاني؛ الإ-جملع، t الأول الوجه ت لوحه^ن سمعا؛ واجب عندنا 
،.١١عقليا(( حكما يميه: أن الولف اختار الذي 

وجوبعلى يستدلون فالذين رر : بقوله كلامه وختم ذلك، تفصيل ق شؤع ثم 
عنيزعيم ولا جامع، الخق على بجمعهم لا فوصى الناس ترك بأن الإمام نصب 
الأموالحرمة وانتهالئ. الدين، وإضاعة الخماعة، تبدد إر يفضي - وانع الباطل 

أويزال( )الضرر ت قاعدة وهي شرعية، قاعدة يهلبقون إنما - والأعراض والنفوس 
٢فهوواجب(((مقدورا، وكان يه، إلا المهللق الواجب يتم لا )ما ت قاعا.ة  ١.

واستقصائه.ومعه، استترائه، على نائل وأمثلة ياذج فهذه 

١٤ ص الخكم وأصول الإسلام كتاب ممض - ١ 
آ.الرجعالضصماأ.



ثه:صابيسوامضهمااردضاسس٥٧٢

اثث:امبس1سرةاصابمص

والخالة؛للإثارة فالداعي فما وإلا يستدعيه، أمر عند يكون أن لأبد - مر -كما فالرد 
ائلمينظرق أن أحن هي بالتي وامحادلة الحكمة، من كان لذلك يلغ ثم كان فإذا 

إليها.الوصول يراد الي الحقائق وبرز ادثارة، الشبه وتحاصر الخلاف، 
الشود.المدق ذلك إر توصل طرق إل بحتاج ذلك أن ييب ولا 

سالك>_ ijمحالفيه؛ على ردوده الخضرإبان الشيح ذهن ي حاصرا ماكان وسا 
لخصومه.محاصرته ل عدة طرقا 

تيالى ما الشأن ذلك ق سلكه وأبرزما 
أحيانا.ردوده ق الأسلوب بهذ.ا الخضرياخذ فالشيخ الخصم: إلزام أولا؛ 
فيلزمهإثباتها، يستهلح ولا لما، حقيقة لا دعوى الخصم يدعي أن ذلك؛ مثال 

أويجهله، يعترف أن قاما وسدان، مطرقة ُين الخصم فيكون قوله، بلوازم الشيخ 
بتلبيه.

الكلاممن يلزم لا أوبما متكلفة، بلوازم خصومه يلزم الشيح أن ذلك بمني ولا 
ساقوه.الدأى 

والص،-.الإضلال ق وتماديا تعنتا، رأى إذا الأسلوب هذا إر يلجأ ؤإنما 
وولأيةروحيه، النبي رسالة أن ادعى لما ع؛دالرازق علي الشيخ أن • ذلك مثال 
القرآنظواهر أن وزعم دينية، هووحده إنما الإسلام أن إر وذهب مادية، الحاكم 

آياتهذا على وساق السياسي، الملك ي شأن له يكن لم الني. بأن القول تؤيد 
هنالكأن _إذو )ررأيت نمه: ما ذلك ق وقال ا، يدعي؛ فيما تعده أنها تحيل 

أناعتقاد إر الرأي بهم يذهب أن يؤيدون الذين يتخطاها أن يسهل لا عقثات 
سهاسهه.لوولة ومومحا ، سياسيا ملكا كان أه الرسالة صفة إر يجمع كان 

.٢ • ص\■ الحكم وأصول الإسلام نقضمحاب اننلر . ١ 



٥٧٣ ر
أرادواوكلما ، عشرات لمتهم عقره من يقوموا أن حاولوا كلما أنهم رأيت 
راا.(( جذعأ عليهم المثأكل ذلك عاد المشكل ذلك من الخلاص 

كانالني. أن الملمون #يعقد الدعوى: لمده نقضه ق الخضر الشيخ قال 
مئةوثلاث ألما العقيدة هذه على وساروا سياسية، دولة وموس نبيا، رسولا 

قيثور شبهة أوقتام أفهامهم، تعثرفيه مشكلا ٠لريقهم ق بجدوا فلم سنة، 
وجوههم٠ق تقوم عقبات عن فضلا أذهانهم، 

تلقىيكون أن إما : حطتعن ( jruالمؤلف ولكن ٠ عبدالرازق؛ علي ملزما قال ثم 
كثيراؤييع والمص_الح، الحقائق إر يرشد أنه يدرك ولم جامدة، بصورة الدين 

الشعوب.حال يقتضيه وما العقول، ات اجتهاد إر وسائلها من 

حتىصوتها؛ ليكتم الضجة؛ هذه حولبا وأثار الحقيقة، عرف يكون أن وإما 
}١ الفاسقة(( الإباحية نغمة إلا الناس يمع لا 

أنالخصم من يهللمب بحيث الخلاف: لخم يأرصية الخصم مطالبة ثانيا؛ 
عليها،الحلاف حال ي يتكئ أوأرضية إليها، يرجع قاعدة إل هووإياه ;بحتكم 

وانحاجة.والماظرة، الحوار، من يلائمه وما الخصم، حال بذلك ؤيعرف 
الخاهليةق قيل الذي الشعر من يروى ما أنكركل حمن طه أن ذلك: مثال 

الأشعارتلك أن وزعم الأحبار، من به يتصل ما وكل المهمية، للبعثة ممهدا 
المحارىورهبان اليهود وأحبار وكهانهم، العرب علماء بأن العامة لتقع روى ت» 

.٢٤١مكة«أومن ميش من يخرج ءرُي، نبي بعثة ينتظرون كانوا 
قالإسلام حقائق لحماة ،اكان السابق: للكلام نقضه الخضرق الشيخ قال 

.١٤٠ص الحكم وأصول الإسلام - ١ 
.٢ ٠ _U الحكم وأصول الإسلام محاب تقض . ٢ 
._0Ar الخاضي الشص j وانفلرسضىاب ، ٢ ٠  ٠A.Y ٧ ص السابق الرجع - ٣ 

ئ.فيالئعرالحاطيصآآ.



I ال،ذ1لغتيعلى سداهضرياثري اضغ 4ا،ج اثاثه: اكاب ٥٧٤

أصولل يتاصلونهم كانوا إنما وهؤلاء ، مع موقف موقفان: الناظرة 
الحنة.العقلية الفلروالحجج إل وبحاكمونهم العقائد، 

تلكظل ق تكون إنما هولأي ومناظره الأصول، ق موافقيهم ْع وموقف 
بسلام.الغالب ق وتنتهي نظام، ق اياظرة فتجرى الأصول، 

بقلؤبهم،لمون مإنهم بأفواههم' يقولون العصرطامة هدا ق خرج وقد 
ندريلا بالدين، يتصل أوفرعا رواية، أنكروا فإذا بعقولمم؛ جاحدون 
وتعودالصرف، النظر إر بهم ترجع أم القررة، الأصول ظل تحت أتحاورهم 

ورسله؟((وكتبه بالله الإيمان ق البحث إر بهم 
القض.بقية إكمال ق ثينأ ثم 

ويبينالحمم، حجة يبطل ما أعفلم من وهدا الخصم: تناقص إظهار ت ثالثا 
منهجه-عوار 

الردي وتمرسه معارفه، وشمول اطلاعه، لسعة الحضر؛ الشيخ وقدكان 
-حبرا به أحاط قد يكون وما ذلك، يستدعي ما على إلا نرد لا ولكونه والقص، 

الخصوم.-حجج به فينف الأسلوب، بهن.ا يأخذ 
النهجمسألة ق يكون ما الخصم تناقض إظهار من يكون ما أشد أن ؤيب ولا 
كانالمنهج ق التناقض تبين فإذا حلاله؛ من وينهللق الخصم، عليه يتكئ الذي 
نيفه-وظهور الخصم، لردكلام أدعى ذلك 

ين،حطه تناقض الحضرمن الشيخ أظهره ما ذلك على الأمثلة ومن 
المتواترق للشك يضهلر حمن طه أن يبين الحصر فالشيخ منهجه؛ ق واصهلرايه 

الوقتهو-ي ثم الشك، على القائم رديكارت( منهج بحكم القرآن أحبار من 
يستتدمسلم كحق )الأغاني( كتاب يذكرها واهية ميضة رواية كل يقبل نفسه- 

ه؟.



٥٧٥ر اضدء،ىالغاهض م سداسر اهخ ئهج اس 
الالديكارتي النهج ُأن الاعتقاد إر القارئ اضطر حتى الانتحال، قضية ي إليه 

سالمالأراجيفلا الحقاتق يجابه حعن إلا شل بملح 
الأدبق يثروا لم ررهم الحاهلي: الشعر ق شكه معرض 3، حممن هله يقول 

قالما إر بالاطمشان أنفسهم أخذوا وقد شيئا، فيه يغيروا أن لمم كان وما شيئا، 
قالفقهاء أغلقه كمأ الاجتهاد باب الأدب ق أنقمهم على وأغلقوا ، القدماء 
أمالكلام« ق والمتكلمون الفقه، 
الباحثإليه يسعى لا ما الحقائق من M الكلام؛ لمدا نقضه ق الخضر الشيخ قال 

الراجح.الاحتمال فوق بما أحده إر السبيل يجد ولا الثلنون، مسالك على إلا 
البحثمعنى على الأدب فتغيير القبيل؛ هذا من الأدب تاريح وأكثرمباحث 

مصراعيه.على مفتوحا بابه يزال شاعرلا إر أوبيت قصيدة سبة نق 
سيلهق تعمل أن يمكتها التي الأقلام فان عقبه على رأسه بقلب تغييره وأما 

،.ر ٠ بعد تنبت لم 
أو، شيء لكل تبيانا الأدب مؤلفات ل أن يدعي ممن فلسنا  ١١قال: أن إل 
لحل؛على رواياتها بعض أوتنطوي ' الماحث بعض تكوف، أن من محرئها 
علىالخاهلي( الشعر )ؤ، كتاب صاحب وهذا منه، الخلاص يستهلاع لا ما فذلك 
قد- القدماء يقوله ما إل الأءلمئتان ونعيه )ديكارن( منهج على قبضه من الرغم 
)الأغاني(صاحب يرؤيه ما إر البحث من الحوالخد.يد هذا كثيرمن ذ اطمأن 
؟٢٤؛ثائرة(( ذوعاطفة إلا يقبله لا ما الروايات تلك ق أن ومتريك وغيره، 

معوجةبأنها أمامهم الهليق ووصفا الحديد، أنصار عن حن طه ؤيتحديا 

. ٧٣النكرص أيل س غنة باتلأم الخضرحبن محي انظر - ١ 

ما-مضىابفياسمابمضصأآ.
الماسص؛آآ.؛.الرجع 



صصسداسمنياا>دضاسلغ؛زا

ونيث-أناة ق إلا ممضون يكادون لا وهم تحمى، تكاد لا عقبات ذات ملتؤية 
يرزقوالم أوهم اهلمثتان، ولا باممان أشمهم يأخذون لا لأنهم )اذلك يقول: ثم 

القلقوق لذة، الشك ق تحد عقولا ليم ض حالق فقد والاطمثان؛ الإيمان هذا 
رصا.والاضطراب 

عليهموسواء موضعها، تيتوا حتى خطوة الأدب ق بجلوا أن مليون لا وهم 
االخلاف أشل. وبيتهم بيتهم كان أم القدماءوأنصارالقديم، وافقوا
القائمالديكارتي منهجه ق حستي طه تناقض مبيتا رده الخضرق الشيح قال 

أنرإلا البحث وما ماد، عالم كل دأب الرواية أو الرأي ق البحث رر الشك: على 
الرواية.أوصدق الرأي، صحة ق الشك 

فيهتلجلج وريما جهالة، ق بصاحبه يتحدر وقد للعالم، ذؤمة يكون قد والشك 
متأخرا.ولا عنه متقدما بجد فلا القلب؛ 

قحرج الثلاثة والأنولع خيرفيهما، لا والثالث والثاني العاقبة، محمود والأول 
إلالذة لا إذ لذة؛ منها واحد ق النفوس تحد أن وهيهات للضمير، وعنت الصدر، 

الخكمة((أ^؟عتتاق اق 
كلمتهأوتحمل لذة؛ الشك ق أن زعمه ل لاإمؤلم، نغمض ك رر يقول: أن إر 

إلؤيقله بحقيقة، يختص معنى إل الخيال يحمد فقد الشعر؛ من ضرب أنها على 
وسائلها.بعض 

بهاشرح الش التعوت هذه لأن يد؛ الخل. أنمار ل نعده لا الأن منذ أننا نكتمه ولا 
أناةق إلا يمضون يكادون لا الحديد فأنصار البحث؛ ق سيرته على تتهلبق لا حالمم 

أمامهاكلق بأن بحس لا كأنه واندفاع، عجل ل إلا يمضي يكاد وهولا ونيث، 
تحمى.تكاد لا عقثات ذات ملتؤية معوجة 

>_فياكمبضصه.
•٢ ٥ ص الخاهلي الشعر ق كتاب مهس - ٢ 



٥٧٧٠اساصاصساسمهمامدضام1مذ، 
روايةق يعثر وهولا اطمئنان، ولا باممان هم أشيأخذون لا الحديد وأنصار 

عليهاقيض إلا - العقيدة أحدابنيغ أوترمي الشرق، عظماء من رحل سيرة نحدش 
١« عن مسيلمة ولورواها حامدا، إممانا بها و^آمن ' يديه بكلتا 

رديكاد لا بل كثيرة، ذلك على والأمثلة الحمم، تناقص إظهاره على مثال فهدا 
منبجلو ردوده من 

مقوماتأهم من العلمية فالأمانة العلمية: بالأمانة إخلاله ق الخصم منانثة رابعا: 
وزنلكلامه يكون بألا خليقا كان أمانته ق المؤلف أو الباحث رمى فإذا البحث، 

اعتبار.ولا 

وبثنثقده، بالأمانة إخلالا رأى فإذا ذلك؛ ق خصومه يناقش الحضركان والشيخ 
بها.يخئ من سيره ق لطحه ذلك أن 

)الإسلاميابه ي عبدالرازق علي على رده ق حاء ما ذلك على الأمثلة ومن 
قيتغالون الاوم.تي أن على للدلالة جملا عبدالرازق أورد فقد الحكم( وأصول 

أخذثم الحليفة، تضيف ق وردت كلمات بحكاية كتابه افتتح حيث الخليفة؛ احترام 
عليهانهلوت بما تشعر حملا الكلمات تفسيرهذه ق الخضر- الشيح يقول كما يبحث 

إكبارمقامق الا!م\ن إفراط لدعوى سلما سيتخذها منشئها أن غلوؤإسهاب من 
سلطتهوتوسع الخليفة، 

بمزلةأمته مجن ينزل عندهم فالخليفة I : عبدالرازق علي الشيخ قال أن إل 
والسل2لانالتامة، والطاعن العامة، الولاية عليهم له ، ( ^_rjمن الرسول. 
الثامل«ل؛؛.

عندوليس ادأوه.ل رسول نائب لأنه كلها؛ بالكرامة بحثوه أن )١وعليهم قال؛ مم 

•ص٢ْ السابق ارجع - ١ 
.١٩٥_١٩٤و١١٣ضص٢•١_٤•١و٢LJ-انذررجعا

.وأصولالخكمص٤١ الإّلأم ممضمحاب 
٣٠ صن٥ الحكم وأصول الإسلام كتاب - ٤ 



الغالفمعلى الود عصياسوي امخ اثدق؛4نهج اساب ا  ٥٧٨
الغايةبالغ فقد مقامه؛ إر سما فمن ض. رسول مقام من أشرف مقام السلمتي 

.٢١١البشر(( من لخالوق فوقها محال لا الش 
أومقدارصحيفتين ا،لولف شغل  ٠٠ت السابق الكلام نقص ل الخضر الشيح قال 

إربتأكيد ليلمح اليد؛ ظاهر على الموصوعة المعلومات من مد معان بتكرار أنبي 
حكومةرئيس يستحقه ما فوق ومكانة سلطانا الخلافة لمقام يقررون لم؛ن المأن 

تحتملهما حد على العلماء أولئلف عبارات بيان ق يقف هولم ثم ، عادلة 
علىالكلم يرمي أخذ بل بإنصاف- الحقيقة طلاب شأن هو -كما ألفاظهم 
يقدحت ربما الض الألفاظ من غيرها إل الaلايقة الألفاظ عن ؤيعدلط عواهنه، 

.V٢٢١ غيرصحيحة معانى الذهن 
يهولون:الإسلام )رفعلمماء ت العالمية بالأمانة المؤلف إخلال مبيتا قال أن إر 

معروف.من يأمربه فيما الخليفة طاعة تحب 
التامة(.ال3لاعة عليهم )له ت يقول والمؤلف 
كلمةبدله ؤيضع المعروف، على الاقتصاربها من للءلاعة اشترطوه ما فيحذف 

العمياء.الهناعق تتناول أن إر بها تذهب 
مطا.ءا(.ليكون غيرمهان- : -أي الناس مكرماُين يكون أن )بجب يقولون؛ ومم 

تعليلهمعن القلم فيصرف كلها( بالكرامة بجيوه أن )وعليهم ت يقول 
بنفسيذهب الذي مول اللفظ مكاثه ؤيصع الحقائق، قوة المعنى به يأخذ الذي 

غايت."".إل!محي القارئ 
أقوالي التمؤرف من النؤع وهذا  ١٠يقوله؛ ذلك على الخضر الشيح بملق ثم 
صاحبه.أمانة يغمرق مما العلم أهل 

•صْ"؛ السابق الرجع - ١ 
١ص٥ الحكم وامحول الإسلام كاب تمض - ٢ 

.م.االرجعىضصها



٥٧٩ ا
الوعظ.مقام أوق الأدبية، القالأت ق الطرف عته يغمض وقد 
بمدديكون حيث ؤيالأحرى به، يؤاخذ بأن حقيق فانه العلم ق الباحث أما 

ل(( أونقضه لمناقشته انتصب أوحكم رأى بتان 
بالأمانة،المؤلف إخلال بيان جهة من ذلك من قؤيب الخضركلام وللشيخ 

لغيره_امنبالتسة السال«.ان عند السياسية العلوم حظ أن ادعائه عند وذلك 
ا.الدعوىل تلك بطلان الشيخ شمتا حفنا؛ أسوأ العلوم 

»ولووضعتاعبدالرازق-: علمي -أى قال عندما بالأمانة إخلاله ب؛أن وكيلك 
وكلسياسي، علم كل على الإسلامي الملوكي الضغهل بيان ق كله الكتناب هذا 

استيعابعن وأضعافه الكتاب هذا لضاق - سياسية أونزعة سياسية، حركة 
لكامل(( وجه على بيانه عن لعجزنا ثم ذلك، ق القول 

فيهيقع لا شططا العبارة هده ي ، ١^١٥اقتحم رر ت الخضربقوله الشيخ عليه فرد 
العلم.ق الأمانة بقيمة عارف خسربالتاييخ، 

صحيفةشئت إن وقلبها اكتابا، كتابالتارح كتب القارئ- —ا -أيهطالر 
غضبالإسلام ملوك من ملكا بأن يشهد مثال على تعثر أحسبك فلا صحيفة، 

أوعتقالسياسة، ق يترجمواكتبا أن امحى للتأوكره السياسة، ق ألف لكتاب 
،.٤١السياسة(( ق التأليف على إنذارأ أوأصدر السياسة، ل ألف شخصا 
عنقصصنا٠ كما الفلمسفة؛ على الإسلام ملوك بعض ضغعل ار ت قال أن إل 
قلوبمن أونقريأ صررها، لاعتقاد عامر؛ أبي والتصوربن الماسي، التوكل 

منماكان إلا السياسة علم اضهلهد أحدامنهم أن تعلم تكاد ولا العامة، 

•١ ص،" ^، ٧١رجع - ١ 
.[•.w• • ص ^ ٧١الرجع انظر . ٢ 
.ص\^ الخكم وأصول الإسلام - ٣ 
.ص٨٩ الحكم وأصول الإسلام كتاب نمص - ٤ 



بالث1ث:ضاص«ساسوهمالردضامح،سع

غايةإر الفكر حؤية على والضغط الأسياد به انتهى الذي الحميد عبد السلطان 
يولفكيف الكواكيي الرحمن عبد تعلم التناهي ذلك ومن نظير، لما ثق يلم 

ا.ل القرى((( أم و)جمعية الامتداد( )طبانع كتاي: 
منمله؛ مما ميب الرد ي الأسلوب وهذا أصحابها: إل اليضاعة رد خامسا: 

بالأمانة.الإخلال من نؤع عزوأوإشارة دون الأضين من الأخذ إن حنث 
أصحابهاإر السضاعة ورد ذلك، معرفه أمكنه واسع اطلاع ذا الراد كان فإذا 

الأصانين.
أوالثقة يفقده وقد عليه، الردود البحث قيمة يضعف ذلك أن ؤيب من وما 

أوليارائه يعجب وقد ، الرأي بادي بالياحث الظن بجن فالقارئ منها؛ شيئا 
وهلة.

إريشر لم - ذلك مع - وأنه الزق، أفكار بنات من ليس ذلك أن له تبين فإذا 
أوتلاشى.الإعجاب، ذلك قئ - الأفكار تلك مفتؤع 

ذلك.مثل ق وقعوا إذا عليهم يرد لن بالرصاد الخضريقعد والشيح 
منحلطه نقضه ق جاء ما ومنها: جدا، لكنكثيرة ما على ردوده ي والأمثلة 

لمالحربي الأدب أن الحق ررjj طه: قال ئا وذلك الحاهلي( الشعر )ل تابه كي 
وتأؤيله،نفيرالقرآن، إل هووسيلة حيث ق درس وإنما ه، نفيدرس 

رى.منه« الأحكام واستباط 
وعينههذا، المؤلف ررقال الكلام: لمذا نقضه معرض ق الخضر الشيخ قال 

إنماجميعا )وكانوا ؛ العربل آداب  ٤٣١ي!الرافعي الأستاذ قول إر تنظر 
القرآنضبب من يشته ا تفيرمعلى يه للقيام الأدب رواية يهللبون 

.ه؟.ا'ارص السابق ؛.الوجع 
'؛.فيالثعرالخاشص\د

٣ِمضىبفياصر١لخاشص٢٩٢



٥٨١ر صضاصسواسرنياا>عضاسس 
^١١والحديث((( 

طهوب؛ن بيته كان الذي الاختلاف أصل ق له نقض ق آخر كلام معرض ول 
إرالبضاعه رد من شيء وقع الخساهلي السعر ق ١للئا قضية ق ودلك حعن 
هوأنيالحديث: هذا ل به أفجوك شيء حساأن:»وأول طه قال لآ وذلك أهلها، 

الشك؛علي أح ت أوقل الشك، ق وألححت الخاهلي، الشعر قيمة ق شككت 
يكنإلا شيء إر هذاكله بي انتهى وأتدبرحتى وأقرأ وأفكر، أبحث فأخذت 

١٠ي فهم قنا؛  تلحاهيا ا شع نمه تما الطلقة ة الكت أن ذلك ، الشآ'،  ٠٠

'

هذهأحذ قد الولف أن وإثبات الكلام، لمذا نقضه الخصرق الشيخ قال 
الشعرأن ادعى قد الدكتور)مرغليوث( رركان ت مرحليوث الدكتور من الظنية 

الأسيؤيةالحامعة ة محلق البح_ثا لمذا وتعرض ومصنؤع، مرور الحاهلي 
الأديانمعارف من)دائرة مادة)محمد( وق ( )ص٧٩٣ ٣١٩١٦سنة الملكية 

م)٥^٦(.١ ٩ ٠ ٥ سنة المهلبؤع كتابه)محمد( وق والعقائد( 
ترحمةمقدمة ق ليل( جييجر ارلس السر)تعليه للرد تصدى وممن 

.٣١٩١٨سة المطبوعة )الفصليات( 
الصادرةالملكية الأسيؤية الحامعة محلة ق وكتسؤ الدكتور)مرغليوث( عاد ثم 

قالثالن، نظرية إر حرت الي المسه على فيه أتى مسهبا مقالا م ١ ٩ ٢ ٥ منة 
الأمويالعصر نهاية حوالي ق الملمون ت)بدأ بقوله فابتدأه الحاهلي، الشعر 

جمعواأنهم زعموا حتى بذلكا يكتفوا ولم •مغي، جاهلي شعر وجود يدعون 
منه(.الأعقلم الحرء 

.ممابفياصرالحشص٢٨٢ ١-نقض 
_U.آ_فيالشعرالحائي 





I٥٨٣ اس|رشامدضامح1س صابيسا
أنهيرى الخضر الشيح وأن ديكارت، بمنهج يأخذ كان حبن طه أن الطلب 

حقه.ق زراية يعد ذلك وأن النهج، بذلك أخذه ق متتاقهس 
طهمنه استقى الذي للمنهج الخضر الشيح نقد عن سيكون ههنا والحديث 

السيرعليه،وادعى ، حسميرن 

إلالأن منذ أطلب حجز غيرمرف أني ترى وأنت رر ت حين طه يقول 
العواطفأغلال من وءذال_صوا القديم، من يبرروا أن يمتهليعون لا الذين 

فلنالمحول؛ هذه يقرروا ألا - فيه أويكبون العلم، يقررون حين ، والأهواء 
.٢١^حقا(( أحرارا يكونوا أن إلا قراءتها تفيدهم 
منذأطلب حين غيرصرف إني را الكلام: هذا على معقبا الخضر الشيح وقال 

حينالتقليد، أغلال من وءثلصوا الحديد، ينقدوا أن يمتهليعون الذين إر الأن 
قراءتها؛تفيدهم فقد الفصول؛ تلك يقرروا أن فيه، أويكبون العلم، يفرزون 

تناقضاالناطقة: يميه ما على الديكارتحن لتهافت الأحلى الثل فيها يجدون إذ 
أونحلأ•

هوأنالعلم، عليه يؤاخذهم إرما النهج هذا مقلدة منه يخرج الذي والوجه 
العقل.لوي واضحا يكون أن إلا بشيء التسليم عدم أركانه من يجعل واضعه 

وعدمإبهامها، بزعم الحقائق إنكاربعض المحلص لغير يمكن هتا ومن 
حقيقةفكان فحصه؛ أنه بإيهام الباطل من صيرشيء يمكنه كما أمرها، إيضاح 

واضحة.

فيوضحواحقا، الأحرار يناقشه أن من الزلف بحمي لا )ديكارت( فمنهج 
،.٢١عليه«غبار لا حق أنه ادعى زورأ أويقضحوا أنكرها، حقيقة 

.٥ -٥ ٥ ٤ ص الشعرالجاهلي ق محاب نقض - ٢ 



،٠٥الغاالردعلى سداسراي القيخ *تهج الثاله! الباب ٥٨٤

كشريوذلك ت الدعوى وصدق الدليل، يصحة الخصم  JUa_4*/سابعا؛ 
كلالرأي ي يدهوا وأن دعوى، أي حمومه يدمي أن مماغ لا إنه حيث ردوده؛ 

الدعوى.ومحيى الدليل، بصحة ي3لالهم غيرأنه مذهب؛ 
3،ين حطه على رده معرض ي قوله ومنها حدا، كثيرة ردوده ي والأمثلة 

العلومي يبحثون والحديث القديم ق الناس برح ررما ؛ الخاهالي( الشعر )ي كتابه 
أرادوا.كيف الفنون ق أنظارهم ويقلبون استهلاعوا، ما 

يتجاوزها.لا أوحدود عنها، الباحث يلوي لا حهلة هناك وليس 
ؤيعرصوابالمرصاد، الكتاب لمولاء يكونوا أن إلا الثاد العلماء على وما 

ذكرا،لما فيرفعوا وزنها، يرجح أن قاما الصحيح، العلم قانون على أقوالمم 
م

نسفا.الرائعة بالحجج فينسفوها وزنها، يهليس أن وإما 
أبوعبيدة،يوفق ولم الأصمعي، أحظأ يقول: أن ، وغير١^١٥فللمولف 

الكسائى.وصئ 
أنشرحي على أوالشك، البحث موضع كله علم يضع أن وله 

علم.وراء ؤيسعى حقيقة، ينشد بأنه يشهد أدبا أوشكه بحثه ي يتحرى 
ولوعاطفته، إرضاء على حؤيص المزلف أن الأتية الفصول إليك وستفضي 

،.١١غيرلقاء«إر والمنطق الأدب ذهب 
الشعر)ي كتابه مقاسمة ي حسازا طه قاله ما ذلك على _أيضا_ الأمثلة ومن 

علىوشق قوما، أسخعل- وإن البحث هدا أن إلى مهلمئن وأنا )١ ؛ الحاهلي( 
الأمرحقيقة ي هم الدين المستيرين من القليلة الهلائفة هن.ه فميرصي \خرين- 

،١٠ الحديد(( الأدب وذخر الحديثة، الهضة وقوام المستقبل، عده 

ا-٩ ١ ٨ ص يق ٧١الرحع - ١ 
أ-فياكرالخاضصن



٥٨٥إ صابيسواسونياا>دضامح1س 
رركمكتابالدعوى: بصدق مطالبا السابق للكلام مضه الخضرق الشيخ محال 

هذهصانعي من أحد يعجز ولا أدبا، ليمحو صع كتاب وكم حقا' ليطعن صغ 
فسيرصيقوما، أسخط وإن البحث هذا أن إر مهلمئن وأنا ت يقول أن الكتب 

مناللغة تحمله ما كل على ^< ١١٥١١هذه وصف ق ؤيأتي المستنيرة، الهلائفة هذه 
والإطراء.المديح ألقاب 

ؤيأحذاطمئنانه، يمدق أن ت طريما إليه يهتدي ولا يعجزه، الذي ولكن 
بزمامتقاد إنما الطائفة هذه فإن الرضا؛ مأخذ المستنيرة الطائقة نفوس 3، كتابه 

الباطلمن وثبه مواضعها، عن تحنف يكلمات لا اللهجة، وصدق الحجة، 
تحرجفيغيربرامحءها((را،.

قحاء ما ذلك على الأمثلة ومن المثارة؛ بالمسألة المخالف جهل إظهار ت ثامنا 
مباحثأحد ي تكلم حيث ■مدالرازق؛ لعلي الحكم( وأصول )الإسلام كتاب 
يطول،كلام ي القضاء عنهم- اممه -رصي ومعاذ وعلكب عمر تولية على كتايه 
ونقضها.الخضركثنها، الشيخ تول اض الشبه من وفته 

المسالة.تلك ق علي الشيخ الخضرجهل إظهار المقام هذا ق بمي والذي 
بعدعليا بعث البخاري؛ الإمام رريقول • نقضه معرض الخضرق الشيخ يقول 

الخمس.ليقبض ذلك 

الغنيمة.حمس الراد؛ أن العلم طلاب من المثتدئين لدى الحلي ومن 
يقول:مشرعا، يكون أن وحاول محتهد، برتبة يقغ لم الذي المؤلف ولكن 
الزكاة(.من الخص لقبض كان أنه الأخر: )ثميروي 

بهلتشّهل المثل؛ هذا صرب الله ولكن الحمس، • له يقال شيء الركاة 3، وليس 
خهلواتهيتبعوا أن يؤيدون الذين وليعلم الشريعة، كتب محهم من المزلفا حفل 

,UT_,U\jYYوانظر»_'، -تقضممابفياصرالخاشص٧١ 



الغااغ؛ز(الردعلى سداسرم اضخ لتهج الثالث: الياب لع؛

•ظلماء(( لله ق أعنهم وفتحو\ ، عواء غاربا ركوا أنهم 
حخن:طه يال الجاهلي( الشعر )ق كاب ق الحيفية عن بحث ممرض ول 

اليهودفيهما ويجادل والإنحل، التوراة فهويذكر الكتب، هذه عن بحدسا القرآن )ا 
هوهذهإبراهيم، آخرهوصحف شيئا والإنحيل التوراة غير وهويذكر والنصارى، 

الصحيح((معناها ش؛ن أن الأن إر نتفر لم الش الخنيفية 
نبوةعلى الثلاثة الأديان اتفقت رر : الختيفية معنى مبيتا نقضه الخضرل الشيخ قال 

منعليه يأتي وما لقومه، محاجته من بحكيه بما القران؛ ودل لام- ال-عليه إبراهيم 
سيالمعتى ولميا الأخلاق، ومكارم التوحيد، يدعوإل كان أنه ثريعته؛ آداب 

وهوالحتيفا، إل به نالحتيفيه، ٠ ملته سميجت وكذللئ، تقما، مت أي حنيفا؛ 
-عليهإبراهم ص bءا حنيفة، سماؤية ضعة وكل حنيف، ني وكل المستقيم، 
إبراهيم،ملة على أنهم يدعون من خطأ على تنبيها حنيفية؛ ومله حنيفا، اللام- 
•ه بقوليصفه القران ترى ولذلك غيرمتقيمة، شاكلة على يعملون وهم 

همنآلمسكن وماماث ؤ ; بقوله الوصف هذا ؤيتثع ،  ٩٥ت عمران ال ؤ-ضيفاه 
،.٣٠(( ٩٥عمران: آل 

يت-؛ينأن تهخ يلم أنه المؤلف أراد ررفإن : بقوله الخضرذلك الشيخ أعقب ثم 
بيان،بأفصح ؤيعبرعته المعنى، هذا على ينادى فالقرآن القرآن من الحنيفية معنى 

الإرما فليدعه - القرآن غيرناحية ناحية من يتييته أن ت2ني يلم أنه أراد وإن 
((والطيعة الرياصية كالعلوم يتثينه؛ أن تهلمر ي

وينسها، بشبه الخصوم بعض ياتي فئد ؤإرهابه؛ الخصم شبه تهؤين • تاسعا 
أعبنحربذلك فيبالجمود؛ لما المتك-رين ؤيرمي ، والعلم التحقيق لبوس 

.١٤٠ص الخكم وأصول الإسلام كتاب ممتن - ١ 

٠ ٢٥٩٠٢٥٨ص آلخاهالي الشعر ق محاب مص .٣ 
•٢ ٥ السابق اش"؟ع ٠ ٤ 



٥٨٧ا ^ساصصساسريسدضاسس 
الخضر—الخ يقول .كما وعقيدة علما الستضعم؛إن 

وأصول)الإسلام ممابه ق عبدالرازق عالي فول ذلك على الأمثلة ومن 
لغارةمشارا تكون قد الموصؤع هدا بجث ي المغامرة فلأن ثانيا رروأما الجكم(: 

أنللعقل ليس جامدة، صورة إلا الدين يعرفون لا الدين أولئك نارها يثب 
تاول٢اaل٢/أن للرأي ولا حولما، بجوم 

*ت شانه من ومهونا السابق الكلام على الخضرمعقبا الشيخ قال 
وصمةمن حذرا آرائه؛ نقص عن ليحجموا العلم؛ أهل إرهاب القدينة بهذه 

إذمذهبه؛ اعتناق إر الأحلام صحفاء استدراج هذا ْع ؤيتوي الخمود، 
ونظرمستقل.مرنة، بقربجة الباحث مذهب أنه 

أنره ؤإن يفتنون، لا الليمة الفطرة وذوى يرهبون، لا العلم أهل إن ألا 
ليسوابقليل((دينا الإسلام تتقلد لا الش الفرق فان يبصرون؛ لا قوم أثره ق يخب 

علماءالإسلامي العالم ق إن رر الماضية؛ الشبهة تهؤين مواصلا قال أن إر 
يكرهونلا فهم الأصم؛ التقليد وثاق من العقل وإؤللاق الفكر، حمية على شبوا 

وهمالخالق( )وحول العقاند أصل ي حتى يبحثوا أن اب الألبلذوي 
سوىأبديهم ي وليس باطل، من يعتقد وما المرء بحن بحولوا أن يستطيعون لا 

أوتفنيد.تسليم من تستحقه بما الأراء مقابلة 
علىينعلوي كتاب على أبصارهم تقع أن هؤلاء أمثال من الموف يرجو وهل 

ذلة،الضيم إباية ومكان فسوقا، التقوى ومكان حيرة، الإيمان مكان تضع آراء 
•عاقتها؟؟ل بسوء الخامل مرور عليه يمرون ثم 

ا٦ ص٩ الخكم وأصول الإّلأم كاب نقض انظر - ١ 
.وأصولالإّلأم - ٢ 
.١٧ص'الخكم وأصول الإّلأم كاب نقص - ٣ 



•تهجاهخساواسريامدضامحاص؛االبابالثأيق; ر  ٥٨٨
وإنلمة، الوالقلوب C النكة التموسن ق يتمشى وياءها يدعون لا ورداثا فلا 

قسوة((هوأشد أوبما يالحجارة، وتلقبهم بالحمود، تصفهم ألمنة الدنيا امتلأت 
يمنيادها فأولأن بطلانها، لوضوح الشبه: لبعض التاقثة ترك عاشرا: 

عنرريتغاضى يقول; كما أولأنه عليها، الرد ق ونمورهاكافج إفسادها، عن 
يالشبهات((الأقوال تنييف ويدرأ المفوات، صغائر 
علىتعليقه ق حاء ما الشبه بعض نقض ي الإفاصة تركه على الأمثلة ومن 

وتنفيدوالعاصبن البغاة يهلاعة شرعا مأموؤين أولنا رر عبدالرازق؛ على قول 
دلكيكون عيرأن من نحشى فتنة محالفتهم ق وكان علينا، تغلبوا إدا أمرهم 

لالحكومة؟(( على الخروج لخواز ولا البغي، لمشروعيه مستلزما 
مناقشةإل حاجة ق نا ررولالكلام: لهذا نقضه نهاية ق الخضر الشيخ قال 

علىالدولة صاحب الأمربإطاعة دلالة وجه عن لك كشفتا أن بعد الأمثلة هده 
حكموولأية•

الأمثلة.هده ق يوحد لا الدلالة من الوجه وذلك 
المبحثهذا باب على وتزدحم حياءا، رؤوسها تلف أن إلا لها وماكان 

رمنه(( الخروج إر متسابقة 
ردوده.حال بالحجج انحاصرة بأسلوب أحده أبرزمعالم فهذه 

.الرجعىضص«با.١ 
•ص٨ المابق الرجع - ٢ 

'آ.الإسلأموأصلامصئه.
.٥ ص٤ الخكم وأصول الإسلام كتاب نقض - ٤ 



٥٨٩الغامقالردعلى سهداسوم القيخ •نهج الئاله؛ الباب 

اسسوطوو بملضوة« ^؛ ١٢١اضابع:ائطب 
اللاذعوالنقد الشدة، بأسلوب الأحد أولا: 

وتحبيبالرفق، تاخذ متسامحة هادئة شخمية ذا مر_ الخضر_كما الشيخ كان لثن 
إلوبجنح بالشدة، ردوده -أحيانا-ق بأحد فانه - بالحسنة السيئة وتقابل الال؛؛ن، 
لمالبس الفكؤية معارى ي توغل فإذا نازو؛ أول كان نزال دعيت فإذا اللاذع؛ القد 

ونلأدبه، وحن قلمه، نزاهة تكن فلم بهم؛ يليق بما الخصوم وعامل لوسها، 
بهبجرج لا لاذعا نقدا المتمم الصراؤل عن اتحرف من يتقد أن من لتمنعه أحلاقه 

الشيحيقول -كما المناقشة ق الأدب حد يتجاوز ولا الإنصاف، حدود عن 
عقيقيعبدالرزاق 
منالخصوم بعض من يراه ما -أحيانا- الأسلوب بهيا الأحد إر يدعوه والذي 
نة،والالقران من والنيل التأؤيل، وء ومحوالتلبيس، والمكابرة، ، التعسف، 

الإسلامية؛وغيرته الدينية، عامحلفته تتحرك فحيتثد امحيد؛ وتاريخها الأمة ورحالأت، 
مبمبعليه المردود ؤيسم حممه، غلواء من بتهكمه ويخفف—ا نقل.ه، ل فيللخ 

أمته.وتاؤيخ يتتمرلاينه، وإنما ه، لينتصرلفإذا- - يكن فلم يفارقه؛ يكاد لا 
مابمثل يقابلهم فلم شخصه؛ نالوامن من بعض مع ردود له حملت فقد وإلا 

)الإسلامكتاب؛ صاحبي خصوصا عليهم نكيره اشتغ. الذين أوكلئ، به قابل 
الخاهلي(.الشعر )ي وكتاب؛ الحكم( وأصول 

وأصول)الإسلام ت لكتاب الخضر الشيح نقعس عن مواعده محمد الأستاذ يقول 
قؤية((علمية وبحجج اللهجة، حاد بأسلوب الأراء هذه الشيح رروثقد ت الحكم( 
علمىوالعقلية العلمية الرجل قدرة ليئن، التقحس لمذا اكارس ررإن قال؛ أن إر 

إليهايرجع هامة وثيقة الكتاب هذا يجعل مما المقنع، الاليل وتقد.يم الحجة، إقامة 

٢ ٢٥٣-٤ /٥ ١ الحميدة وآثاره والدعؤية العلمية وجهودْ حياته عنتني عيدهمزاق الشتح انظر ~ ١ 
١٠ ٥ ص؟ وآثاره حياته حستي الخضر محمد - ٢ 



ا1غالف؛قاثريطى سداهضرض القيح *نهج الئاث: الباب ٥٩٠

الإسلام((ق الحكم وشؤون الخلافة بقضايا الهتمون 
أنإر الإشارة من ممتعنا لا ذلك أن ررإلأ فيقول: مواعدة الأستاذ يستدرك ثم 

باستعمالالحكم( وأصول )الإسلام صاحب على التهجم ق أ-حيانا بالغ المؤلف 
٢.أ حادة(( عبارات 
قله اعتذر غيرأنه التهجم، ق مبالغة يراه مما أمثلة مواعدة الأستاذ يذكر ولم 
تتصلالش المواضع ق خاصة العبارات هذه استعمل إنه رر فقال: ذلك 

علىالدينية النزعة لسيطرة وذلك الراشدين، ؤبالحلفاء وبرسوله، بالإسلام، 
الدينعلى وعبمؤته استه حوشدة وإكانه، عقيدته، وقوة وعقاله، ه، نف

ورحاله.الحنيف 

فتنقضالموصؤع، هذا بجث عند به المعهود الاعتدال عن يبتعد حعله ما وهذا 
الألفاظا يبقى حتى محتواه ؤيهدم عثدالرازق، علي الشيح كتاب ي حاء ما كل 

بنتيجة((تتصل لا ومقدمات معنى، تحبرعن 
علياالشيخ عامل وإنما العهود، اعتداله عن يبتعد لم الخضر الشيخ أن والحقيقة 

مر.مما ونحوذلك والمكابرة، المغالطات، الذكرمن الأنف كتابه ق حاء ما بجب 
علىات )ملأحفنو )العفلمة( وهما ردين، ق الحضن الشيح ناقشه فقد وإلا 

)العفلمة(ق حاء ما لأن موجودة؛ الحدة تلك تكن ولم ( البي. مولد مقال 
كتاببلغه ما الخضر- الشيخ نظر -ق الخطورة ؤ( يبلغ لم النبي( و)مولد 
الحكم(.وأصول )الإسلام 

طهعلى الخضر الشيخ رد من الأول الفصل عن -أيضا- مواعدة الأستاذ وقال 
هذاحاسيرن الحضر محمد الشيخ ناقش رروقد ؛ الحاهلي( الشعر )ق كتابه ق حبن 

■١ ٦ ص١ المابق الرجع - ١ 
•١ ٦ السابق الرم - ٢ 

.راارجعىبقصاأا



٥٩١ا صاصسواضهمالردضاسمزا 
(١) .٢١٠الأحيان® يعص ق نابية وكلمات حادة، ولمجة قوي، بأسلوب النمل 

علميعلى الرد ق الخال هي -كما موجودتان وحدته الرد قوة أن والحقيقة 
إلتحتاج مواعدة الأستاذ إليها أشار الض المابية( ولكن)الكلمات همدالرانق- 

الشيحقول التهجم ارات عبمن جعل أنه سوى عليها أمثلة يورد لم حيث تأمل؛ 
يثيرسخهلما فيه لير أن الخ—اهليآ العر رق قرأكتاب من كل يعرف الخضر١١ 

أوغمزا.صراحة الإسلام ق ؤلعنا كان ما سوى الناس 
.a٢٢٠ الشذوذ او هوانأ إى هذا عدا وط 

ولوصح ١٠• قوله السياق هذا ق الحضر الشيح كلام من مواعده الأستاذ ؤيورد 
٠٢٣٠كثير(( وفوق فاحش، قذف حلألما لتةاءلرمن العبارات، هذه تعصر أن 

المستشرقنفلؤية على أغار بأنه المؤلف الخضريتهم الشيح أن -أيضا- ؤيضيف 
بمجلمةمنال ق نشرها الش الخاهلى الشعر ق الشك ق مرجليوث الإنجليزي 
وتزؤيرتحؤيف ْع ه نفإر بها ونم ١ ٩ ٢ ٥ سنة الملكية الآّيودة الدراسات 

الخضرالشيخ أن صراحة يدل ما فيه ليس مواعدة الأستاذ ذكره ما أن والحقيقة 
قالوقد المقام، استدعاها حادة عبارات هي وإنما نابية( )بعثارات حسان ءله ناقش 

أوغمزينهبه، مق-ال ق الكتاب لذلك نغمض لا وإنا  ١١رده؛ مقدمة الخضرق الشيخ 
دائرةعن نحرج لم فانا أوغمز، نهب ق تحاوره وجدتتا فان يستعدبه؛ لإسلام اق 

فمجهملام فمك ق كان فان لففلمه؛ مقتضيات عن الباحث حد نتجاوز ولم نقده، 
يتدبرون((لا قوم حديث تحواس سمعك على ألقى فهوالذي معه؛ سق 

قؤيبدو )ا t الرد من الثاني الباب ل جاء لما عرضه نهاية 3، مواعده الأستاذ وقال 

.١ ص١-الرجع 
.٢ ص؟ الخاملي الشعر ز محاب نمص وانظر ، ١٦٤ص السابق الرجع - ٢ 
•٣ • ص الخاملي الشعر ذ كاب وانظرنمض ، ١٦٤ص السابق الرجع - ٣ 
.١ ٦ ص؛ المابق الرم انظر - ٤ 
.١ ١ ص الخاهالي الشعر ل كتاب نقض - ٥ 



٠٥٩٢
قتهجم وقد الفصول، هذه نقد ق الاعتدال منحى نحا قد النقص صاحب أن رأينا 

وعلماءالراشدين، بالخلفاء يتصل ما منها وخاصة المؤلف، على الفقرات بعض 
رمأحاكامه(( ق يتطرف لم لكه الإسلام، 

اروخلاصةالخاهالي(: الشعر ي كتاب )نقص كتاب عن حديثه خاتمة ق وقال 
الخاهليالأدب لدارسي مفيدة هامة وثيقة الخاهلي الشعر ق كتاب مص أن القول 

منصاحبه قدمه ولما الخاهالي\ن، العرب شعر ق الشك بقضية الهتمعن متهم وخاصة 
منأبداه وما حسين، طه لكتاب نقاشه خلال وفتية وتاريخية، لغؤية، حجج 
عليه،الدينية النزعة سيطرة رغم والفمول الفقرات كئيرمن ي ونزاهة اعتدال 

والعتيفة,الحادة اللهجة واستعمال 

والأدباءالمعاصؤين، الإسلام علماء من عدد بتقدير الكتاب هذا حص ولذلك 
ه((نفحسين الدكتورطه متهم البارنين العرب 

الأحيانبعص ق أوالتهكم الشدة الخضرلأسلوب الشيخ استعمال أن والحقيقة 
والحوار.الحلاف أدب ومراعاته صدره، وسعة ورفقه، حلمه، يتاق لا 

مقالةي قرر حيث تحييراته؛ كثيرمن ق يقرره كان ما وقق على سائر هذا إن بل 
تكونأن بلغ من أن والاجتماعية( الفردية الحياة سعادة ق وأثره )الحلم عنوانها له 

بحقر'أا.فهوالحليم - العلم مقتضى على جاؤية للعقل، منقادة حلمه قوة 
بعضهايأخال> الفضائل شأن بالحزم، الأخذ يعارض لا الحلم )ر أن ؤيقرر-أيضا- 

النفس،سأكوف الخفأ فإذاكان البروالتقوى؛ على لتتعاون وتتلاقى؛ بعض، بيد 
الغضبالحزم من فان - عنه الصمح دفعه ي يكفي الذي للمكروه تهيجها وعدم 
(٤)ر؛ا.عته(( الإغضاء ولومع ؤيتمادى لوم، عن بمدر الذي للأذى 

.١ ص؟٦ وآثاره حياته حمن الخضر محمد - ١
.■ا-الرجعالماسص-يا
.الإصلاح.اليمام. طعآدار ٣-انظررمالإصلاح، 

.انظرالرجع -٤ 



٥٩٣ثماضاصصداسرنياوردضاسصإا

(١

(٢)

وصعإذا سائغ والشدة ، والل^j^ والخرم، الخلم، ( J؛rjالخمع أن على ؤيستشهد 
:المتنبي بقول - به اللائق مكانه ي كنأ 

جهلموسيه غير ق الفض وحلم موضع م للحلال قا رفققيل اذا 

الخعدي:الابغة وقول 
يكدراأن صفوه بوادرتحمي له ممن لم إذا حلم ي خير ولا 

والحزم،الحلم يئن بجمعه الأمراء بعض بمدح عبداكمد بن الحسان وقول 
:والل^ن والشدة 

ءسئدرااد عكيف حلشك ؤذلأل سملوة ت>ول ان لحلبمم عجبوا 

اخضرارا؛قضيب من ارتقدح فالنساوة وقرقة ن موا لاتعجب

تكونأن سغي ما الدعوة أدب عن له حديث معرض "آخرق موصع ويقررق 
هوبن واللالرفق أن فيرى بها، اللاثق الأدب من وانحاورات الردود عليه 

قالناس بعض يذهب  ١١فتقول؛ مسوغ، دون ذلك ل يشتد من وتبخطى الأصل، 
والشتائم،باللعن فيرميه القول، 3، ^ ١٧١مذهب مبهللأ يراه من على الإنكار 

علىالمثهلل حمل وربما عنه، نهينا الذي الشقاق يبذر مما والمجاء الشتم وفن 
والشمال((عليه وقبعتر ، أوهوام لرأيه التعصب 

إقامةعن العاجز لكها يإنما المناب ٠لريق أن يعرفون الناس أن يقرر ثم 
منبجد المخالف مع صدروأدب سعة ق بجرر الذي القال وأن الدامغة، الحجج 
والحماقةرْ/السفه بجالهله الذي المقال يجده لا الأثرما وشدة القبول 

.١  AU/T•الشرى بنرح النم الطب أم ديوان - ١ 
العالمة،الكب دار فاعور، علي الأستاذ ك وثدم وصعد، الترثي،شرحه، نيئ لأي أشعارالهرب جمهرة - ٢ 
.٣ صخ0 م، ١  ٩٨٦ء ه ١ ٤ ٠ ٦ i ١ ط لينان، ، بجرويت، 

.٣-مضكابفي١همالخ١ضص٢٣
.الإصلاح إر الدعو؛ اننلر - ٤ 

0-الرجعسصأ"ا.



الغالضن(على الود سداهفرم امخ •فهج الثاه؛ اس إ  ٥٩٤
الخاطر،متلمس حق، على أنه المتقن ترى ،اوكيلك بقوله: ذلك ؤيؤكد 
الصابة.وتخيرللأقوال أناة عن فينطق اياطل، صولة من مدهيه على 

الجائلة،عند ينزعج فإنه أوعقيدته، رأيه من بصيرة على يكن لم من أما 
لهيقيم أن قبل من بالكلام ؤيالمفل باب، باليقذف حتى الخيل به ويطيش 

وزناءارر
هذهبمتاع نقومهم باعوا طائفة مع يكون قد الحديث أن ذاته الباق ق يقرر ثم 

ملكواما بجمع بامية الوحياتها لشرياُتها والكيد الأمة، لإغواء واندفعوا الحياة، 
يتحومتحىأن يناسبه قد مع الحوار أن فيرى طؤية؛ وسوء وعتاد صفاقة من 

ويجرى، ه-ؤلأء بأس لكفا تمحيى حمن يعذرونك الناس )اولعل فيقول؛ آخر، 
أوتزدرىبعقولمم، تتهكم كلمة حدالمم حلال ق أوقلخك لسانك على 

دعايتهم.عليه انهلولتا مكر على أوتنبه آراءهم' 
مواصعها،ل تضعها قاتما آراءهم أوازدؤيت ، هؤلاء بعقول تهكمت إن فإنك 

فإنمامكايدهم عن الغتناء رفعت وإن غلوائها، من يخفف بما خيلأءهم وتمس 
أقوالممويلبسون غمزا، الهلعن ومكان رمزا، الصؤيح مكان يجعلون قوما يجادل 
،•أأوليا® ترددًا آرائهم عن المرة 

وماالمنام، بجتا والشع.ة اللمز حيث ص أساليبه ق يراوح الشيخ كان وهكن.ا 
السفهعن والتجاي القلم، ونزاهة الخلاف، أدب راعاة مع الحال، تستدعيه 

والإسفاف.

كثيرق ذلك من شيء م قد أنه ملاحفلة مع اللانع، نقده س أْتلة يلي وفيما 
الماضية.لفصول اس 

السمكتابه)ل ق من حطه على رده معرصى الخضرق الشيخ قال ١ ١ 

٣•صل؛ السابق الرجم! انظر - ١ 
\دبقص1ُرالرجع 



٥٩٥ا الغالقص ملي الرد اسرض سد اهخ ينهج ارثادق! الياب 
علىيفوق الولف أن بيد ، المعتى هذا على ورمرغليوث( المؤلف توارد # t الخاهلي( 

،والغساوة الحهل ممثل اهلى الخ-الشم هذا إن مقول؛ أنه وهي ، بتكتة الثاني 
وعواطفوذكاء علم أصحاب كانوا الخاهلية ق والعرب ، والخشونة والغلظة 

رقيقة.

العربحياة تكون إذا المانمن؛ حياة ممثل إسلامية الأشعار هذه إن ت هنا وقال 
مسامإأن.صاروا أن بعد حياتهم من أرقى المؤلف نفلر ق الإسلام قبل 

التفكير،ق خلل عن لا الحقائق ممخ قد المؤلف أن سوى محنى لمذا وليس 
يسأموا«لا حتى القراء ليعنحك ممسخها وإنما العاءلفة، مع عن ولا 

هنفق آنس وكأنه الفقرات، بهذه الأول الكتاب المؤلف ختم X ت وقال . ٢ 
تبقوله معلئ، بمزح وانهللق نشوة، رأسه ق فدارت القديم( )أنصار على الفوز 

ينلهر(.فيما الموصؤع عن بعدت )ولكي 
منهؤبة،آراء من خلفه تركه فيما الأقلام نصع بما يشعر وهولا هذا، يقول 

،.٢١خياله(( ي إلا توجد لا ومعان 
ولأحدثكالله، على فلأعتمد رروإذن، حستي؛ ط4 قول على تعليقا وقال ٣. 

هذهالحديث ا هن. ق ولأحتتب وصدق، وأمانة صراحة ق به أحدثك أن أحب بما 
رفقق يالفوا لم ما الناس على خلوا ليي. الكتاب؛ من الهرة يسلكها الي الطرق 
،.١ كثير(( الاحتياط من وشيء وأناة، 

افه،على فلأعتمد لقوله: يبتسم بالمؤلف رركأني معقبا: الخضر الشيخ قال 
لقوله؛م نتتونحن وأمانة، صدق ق ولأحدنك لقوله؛ تبتسم بك وكاني 

حيثالكتاب؛ من الهرة طرق اجتب أنه وادعائه صراحة، ق ولأحالءئك 

('.الرجع
U._ص 



سس:صيسد1سمهماوردضاماصإ  ٥٩٦
واحتياط.رفق ق يألفوا لم ما الاس على يدخلون 

يسلوحرفةأن قلمه وأبى غليظ، بلسان النوة ومقام القر'آن حول سطا أنه والواقع 
ظاهرهاعبارات صؤغ ي الكتاب من المهرة طرق المواضع كثيرمن ي لك فالغمز؛ 
أنولوصح ، غيرسيل إر الدعاية وباطنها الجاهلي، الشعر ق البحث 

٠ىير(ا وفوق فاحش، قدف حلألما لتقاطرمن العبارات، تعمرهن.ه 
أبىررولقد ؛ ين( حطه والدكتور الويتية العاهد )إصلاح رده خاتمة ق وقال . ٤ 
أنالعاهد بهده العلم طلاب فدعا المزح، من بشيء مقاله بجم أن إلا الكاتب ذلك 

غيرموصعها.ق الكريمة الأية ولأ وأعراضها، الدنيا يدعوا 
٥٤ الكهف؛ ه مثلآ-لثوءآليتا لم نآصمب ؤ وآية الإسلام، ق رهبانية لا كلأ، 

لبالتخرجهن بجممس لا فخهلابه١ الحياة، هذه بنية المفتونعث جماح بهاكبح يراد إنما 
نةالحموعفلتها أمام لم؛ن المائر ومالجمعة، وأساتن.ة هم، يل الدينية، المعاهد 

•سواءا؛ على 
لماالحكم( وأصول )الإسلام كايه ل عثدالرازق علي على رده معرض ق وقال . ٥ 

التاريخبه ؤيشهد الحقل، يؤيده الذي انحسوس الواقع رر عدالرانق-: علي _أى قال 
النؤعذلك على تتوقف لا ١^٩٢ ومظاهرديته -تعال- الله شعاتر أن ٠ وحديثا قدمما 

الناسيلقبهم الذي أولئك على ولا خلافة، الفقهاء: ميه يالذي الحكومة مجن 
خلفاء.

ذلك؛من شيء على يتوقف لا دنياهم ق المسلمان صلاح أن ؛ - أيضا - والواقع 
لقلناولوشئنا لأموردنيانا، ولا لأمورديتنا، الخلافة إرتلك حاجة من بنا فليس 

المسلمين،وعلى الإسلام، على نكبة تزل ولم الخلافة كانت قاتما ذلك، من أكثر 
وفساد((شر وينبؤع 

نمصمحابفياسمالخاشص'آ.
.١ه الأسلاب الهداة .٢ 
.الخكم._YU وأصول الإسلام . ٣ 



٥٩٧٠ضصس،اسبرهمسعضام1س 
ذمة،ولا إلا الشرعية الحقائق ز المؤلف يرقب »لأ الخضرمعقبا: الشح قال 

الحطيثة.هجاء من بأشد عرصها ق يقع ثم ، يشاء كيف بقلمه يصورها 
ورماحضلة، وحوش حوالته غشوم، مستد عله بجلس بعرش الخلافة يصور 

الهلماهرة،الدماء فك لالحة المالقوة أعدهدم وهوإنما مصلمتة، وسيوف نونة، م
الريئة.بالقوس والفتك 

منلطانه سستمد أنه يعتقدون عبيدا إلا الماهرة لعلته سمتحت الرعية وليت 
1الأنعام تمخر كما شهواته ق ؤيصخرهم الله، سلهنان 
»وأمايقول: أن إر الأنف عبدالرازق علي لكلام نقضه الشيخ يواصل ثم 

شرؤيتثؤع والسلمتي الإسلام على نكبة تزل ولم الحلافة كانت )ؤإنما قوله 
محيط{(ورائه من والتاؤيخ هوقائلها، فكلمة اد( وف

مماوآثارها الحكومة مذلاهر أن وادعى الخلافة، عبدالرازق على أنكر ولما • ٦ 
الحضرالشيح أجابه ه النبي إليه أشار ولا البوة، أيام ل شيء منه يوجد لا 

قلبهلبا يتمزق بل عجبا، الحملة لمده ليبتم القارئ »إن فقال: وتهكم بحدة 
حجةحافظ من تصدر فإنما عالم فم من بحرج أن صح إن المقالة هده فإن أسفا؛ 

انيدالأسونقد والموصؤع، والضعيف الصحيح وعرف السنة، علم ل حاصل 
مستقيم.علمي بقانون 

للمبرد.)١لتكامل( من الأحاديث يتقلون من طقة ق يزل لم المزلف ولكن 
وضعواؤإن الشريعة، علماء حماب ق يدخلون لا الخليقة ^٠ وأصحاب 

؛الناس«١ ديرأ، الحكم أو الفتوى محلل وجلسوا عمائم، رزوسهم على 
الأنفكتابه ق عبدالرازق علي لأحaإاء نقده معرض ق الخضر الشيخ وقال ٧• 

.١ ١ ص٦ الحكم وأصول الإسلام كتاب نقض - ١ 
.١ ١ »،_A السابق الرجع - ٢ 



•نهجالقيخسداسومالودهليالأم1دفاتي: الباب١٥٥ر  ٥٩٨
ممقدارمانحدث ثم خطأ، إلا يقول لا أن الزح وجه على أحد رالوالتزم الذكر؛ 
يكونلا وربما مرارا، الصواب إر لسانه بق ل- الكتاب ذلك ي المؤلف به تحدث 
رمالحكم((( وأصول )الإسلام كتاب خطأ أكثرمن خطوه 
منفسمع أن المسلم يهول لا رر ت عبدالرازق على مكابرة مستسذا وقال ٨• 

كان- والغنيمة والخنية الزكاة شؤون ق والتصرف كالحياد عملا أن محالف 
يصدقلا المخالف فان بدلك؛ وحى عليه يهبْل أن دون نفه من يتولاه النبي. 
لإجماع.يهلمئن ولا بالقرأن، 

ك

معهدق وشس، اسلامي، بيت ق نبت رجلا يسمع أن المالم يهول وإنما 
أمثالأذنه يطرق لم من شأن عقيرته، به رافعا الرأي، بهذا يتشدق وهو لنبي، 

هوأمسم \نلأ,ل*=ظم دجتهدوأ ويئاثّ جمامأ آم-ريا ؤ -تعار-؛ ه قول

.١:١٠٣^ 4 ها وتصم صدمه ١^٢ ؤ->ثم'*3أ •' -تعالى- محوله و" 
هختثهءولأ؛وفيلأنىآمق خ سءثأة نن وأءلمواأقاعينثم ؤ وقوله-تعار-.* 

.٤١الأنفال: 

،.ر (( ٢ ٩ التؤبة: ه ؤممصبمضؤبك يد ءن أيزبه بمئلوا حق ؤ ؛ -تعار- وقوله 
صريحبه جاء مما والقضائية والمالية الحؤيية الشؤون راوإذاكانت قال: أن إر 
الرسالة،ومعنى الإسلام، قواعد أن من يزعم من بيد تتى شبهة فأي - القرآن 
خارجالمملمكة تأسيس بأن القول تمائم لا البي. وتانيح التضع، وروح 

الرسالة؟وفليفة عن 
لوعلىلرأي ا وت. دعامة يكون أن يصلح الذي الأمر هذا ما ندري ولا 

ا_األرجعسص'آأ.
ىبقصابماآ؟ا٢.الرجع 



٥٩٩ر الغ1لفتي على الرد سداسوي القيخ ملهع الثالث) الباب 
منوكانوا ، رسولمم وسة ، ؤيهم سطركتابا لتبدوا المساميرن بأذهان طلاؤه 
ر١ يشعروزا« لا وهم خسرواأنفسهم الذين القوم 

اللانع.والنقد والتهكم، الشدة، الخضرمن الشيح به يأحد مماكان نبذة فهذه 
ذلالثاعلى حماله إنما و١لالياقة، الأدب، حدود عن بذللئ، لم؛بخرج أنه ترى وأنت 

والكابرة.والتعامي، والغمز، الطعن، من يرام ما 
ببنفيه وجمع له، ونظر رسمه، الذي المنهج عن نفسه- الوقتا -ق يخرج ولم 

يه.اللائقة منازله كل وإنزال والشدة، اللن 
الطؤيلاثنفص بأسلوب الأحق ثانيا؛ 

قه نفطول، - سائرردوده الخضري للشيخ المتهجية اليزايت، أعظم فمن 
الشبه.بعض ومطاردة الردود، 
اقتضىإذا بجسثا ائرردوده؛ سق وهومبتومحث، ، ذللث، إر الإشارة مرت ولقد 

ووفاه.بحقه، قام ذللث، المقام 
أيوب)قمة ئ: المعتون رده ق حاء ما الرد ق ه نفطول على الأمثلة تللثإ ومن 

القصةهذه ق الردود ، iJJbحبشا تفسيرها( ق حديثه أراء اللام-ونقض -علميه 
الردل؟،.عن الخصم انقطع حتى صفحة وتعبن سبع ق وجاءت ردود، حمسة 

القادياية؛لمذهب تفنيده غضون ق جاء ما للشبه مهناردته على الأمثلة ومن 
التحلة،لث، تالنزعات من شيئا فيها وأورد القاديانية، نشأة ي مقالا كتب حيث 
ستارنمت، أركانه تقؤيض على عاملة الدين، من مارقة محلة أنها للقراء وأبان 

إليه.الدعوة 

تبرأحتى غفلة؛ ق الحلمة هذه عن كانوا من إيقاظ ي أثر القال لذلك كان وقد 
الرشد.من شيء على بحسثونها ميقكانوا 

.١-١لرجعاUضص٢٩١
٠ ٢٧٨١٨١ص القران انظربلأئ - ٢ 



ضاصسواسوهمااردضاسص،ع

داعيتهماستناوا فقد ينول- -كما حرجة صيقه صدورهم الله جعل من أما 
ترؤيترهاتهم، عن يدول ما الحيل قوة من عنده بجدون لعلهم بفلسهلن؛ 

لترؤيجيصدرونها؛ أوراق من كثيرة صفحات به شغل مقالا فكتب فضائحهم؛ 
المييةالبلاد ق مزاعمهم 

يتعلقما ههنا والشاهد مفصلا، ردا القادياثية داعية على الخضر الشيخ رد ثم 
الداعية.ذلك أوردها لشبهة ومطاردته الرد، ق الشيخ نفس بملول 

قدالنبوة مدعي إن السابق؛ مقالنا ق قلتا ر) الشأن؛ هدا ق الخضر الشيخ يقول 
داعيةفاندني أنر، الخاهل؛ن من طائفة ب؛ن لدعوته يبقى وقد ، أنره فينقطع يذهب 

ممهلهلا النبوة يدعي من كل أن ؤيزعم القرانية، للتموصر محالفا هدا بعد القاديانية 
يفقهونيكادون لا طائفة ولوعند دعوته، تروج ولا يبيده، أن دون ستثن -تعال- الله 

منإليها ؤيضيم، مواصعها، غير ق يضعها القرل من ^آيات يمرد وأحد حديثا، 
عليئشنيى اقن ؛ - -تعارقوله فأورد منها، يستنبهل أن يصح لا ما المعاني 

. ٦٩يونس؛ ه ضميى V ألكذب أقي 
,بمايحمحُلكثُأوقدُب عإاآقمحْ=قدبا ؤ ؛ -تعار- وقوله 

• ١٧ونس•■ يه 
.٣٥هود؛ ه وأدأبرأئ،*لأامحيتوق ءؤشإنآثريته>-تعار-؛ وقوله 

١ ٢٨ت غافر ه ؤوإنمح^كتذباثكمححم.ة> وقوله-تعار-؛ 
هحاب ومن ؤكدبأسسجةربمداب أثب لايمحنأعل ؤ ؛ تحال- - وقوله 

.٦ ١ طه؛ 

هكطتناطاص له!.م ؤ -تعار-ث وقوله 
،.٢١# ٤٦- ٤٤الحاقة؛ 

غلامأن علميها ؤيتى ، الايات هده القاديانية داعية أورد » ؛ الشيخ قال أن إر 

٣• ٢. ٩ ص واوهائٍة واواب؛ة القاديانية اظر . ١ 
.٣ ■T.؛ •ص ص ٢-الوجع 



٦٠١ر ^س)صصسواسمهمامدضامح1س 
يقطعولم باليممن، منه الله يأخذ ولم ستة، نحوثلامحا وبقي البوة، ادعى أحمد 

.٢١١صادقة(( إذن والنبوة الوحي فدعواه دعوته؛ ق وأفلح ، ١^٧٢٧ منه 
طؤيل،ينفس الشبهة نالك ومطاردة القول، ذلك تفنيد ق ثرعهiإقتع ثم 
مبرما.قضاءا الشبه تلك على خلاله من قضى 

يعرفولا معنى، افه لايات يفهم لا الداعية هدا أن والواقع )ر ت قال'؛ة<امح 
مملىقد _تعار_ افه أن على والمشاهدة القرآن يدكا حكمة؛ الخليقة ق افه لسنن 

أوبجعلوأولادهم، أموالمم يكثر أو أعمارهم، ق لمم ممد البطلين، لبعض 
الله؛قال عنينمقتدر، أخد هدا بعد يأخذهم ثم شيعة، الخاهل؛ن صنف من لمم 

همئ ئتيتوذ.ر1تليلإإنكى لا ثث - نن نمتديهر آئدث وتن درف ثؤ 
.٤٥. ٤٤القلم: 

. ٥٥اكؤبة: ه آلدتأورهيىآسي؛أوئركغثوق 
خعلواته،يتبعون من اكاس ق يجد قد الضلن بعمى أن على يدل ومما 

منعلى حمت الي العذاب كلمة عليهم فتحق صلألاته، من واد ل ؤيهيمون 
هو٠اث^رقآإثا ؤ -تعار-ت قوله قبلهم 

. ٦٨٠٦٧الأحزاب: i 0بقديإما 
يهمومثت ١أمد١ب ^٢ أيتعوأ أدمى ين أؤئؤ[ ١'^^، برأ ^٠١٥ • ار- -تعه وقول
،.٢١(( ١٦٦القرة: ه ألاص 

ويأخن.ونمفسدين، فيه يعيثون أمدا الضالن بعض محبقاء  ١٠: قائلا أردف ثم 
ولاالكونية، السنن من سنة ينقص لا - المغفلبن أو ( الغا^rjبعض بأعنة فيه 

صاٌا■الأبق الرجع ١- 
,٢٣٢.٣١-ااار^عاJابقص



السيخ«،ه«داسرنيامدضام1صاثده!«نهج الباب يل

■السرعق التصوصن من نصا يمنالقسا 

منطائفة ق مذهبه ينتشر محي الإلمية مدعي أن على القاديانية داعية وافق وقد 
اشيل.هذا من اليهانية طائفة وجعل ، أتياعا بعده من ويترك ، الناس 

،والنبوة الوحي يدعي هيمن الدعوة انتشار وعدم الإهلاك وبحصرسرعة 
منآية الموة دعوة نشر إن الإلمية; ومدعي النبوة مدعي بين الفرق ق ومحال 
بالتتبى.السى أمر يالتص كلأ الأية؛ مفترهذه يعطى ولا افه، آيات 
•التبامس موصع هناك فلس مستحيلا؛ أمرا يدعي فإنه الإلهية مدعي أما 

محتملةدعواة إذاكانت اشتري يهلك _تعار_ اش أن يقتضى هذا وكلامه 
يطلانعلى الكافية الأدلة هامت إذا U أمره، انس على يلجس كلأ لأصدق؛ 

((الناس من طائفة ق دعواه وانتشار إمهاله، يجوز فانه _ دعواه 
داعيةررؤإذاكان فيقول: الخصم حجة اردة ومهنحججه إيراد الشيخ ؤيواصل 

يلتسإذ تتأخرعقؤيته؛ قد افترائه على الأدلة تقوم الذي المضلل بأن يعترف القاديانية 
فمدقاطعة؛ محمد. يعد النبوة انقءلاع على القائمة الأدلة إن له؛ قلنا بالحق المطل 

تأخيرإهلاكيكون فيجوزأن والإجم_اع؛ المواترة والسنة الكتاب ذلك على 
القائمةالأدلة أن ناحية من اياس من طائفة تنتثربين أباطيله وترك أحمد، غلام 
النحلةتلك روح إزهاق وبين بينها وليس قاطعة، والنبوة الوحي دعواه يعللان على 

زمانكل ي القاديانية دعاة بها ؤيعناردوا بالبيان، العلم أهل يتتاولما أن إلا المارقة 
،.٢١ومكان(( 

علىالأدلة لوكانت القاديانية: داعية قال ررمحإن : هائلا الشيخ يتساءل ثم 
قلنا:- صلالخه ي انحدروا ومن أحمد غلام فيها يخالف لم قاطعة المبوة انقعللع 

طائفةعممحب وقد قاطعة، الهائية رئيس افتراء على القائمة الأدلة أن سلمتم إنتكم 

<؛؛.الر.٠٢
المابقصرم.'؛.الرجع 



٦٠٣ر ^ساس؛صاصساسمهمهمعضامم1س 
قمنكم أحط ولا نصيا، منكم الغياوة بأوفرق وليسوا الأدلة، هذه عن الهائية 
،.١١تهالكا(( بالدين الدنيا اثتراء ق تم أشد ولا دركا، الخيالة 
الدينمن بطلان المعلومة اض. رسول بعد النبوة رردعوى أن يقرر ثم 

ممهلهأن _إذو الخائن فمن البتة؛ انحق بحال حاله يشته لا ادعاها فمن بالضرورة؛ 
،.١ الأحرة(( أو الدنيا ي يعداب يسحته ثم الإلمية مدعي يمهل كما -تعال- الله 

منأن على ساقها الش الأيات ي القاديانية داعية نحتل على ذلك نكربعد ثم 
ررأمات فيقوله انتشاردعوته من ويمغ الدنيا، ي العقؤبة له الله يعجل النبوة يدعي 

. ٦٩يونس: J^ 4ثلك١محأعبلأيجمحيك^ ؤأنكأقن قوله-تعار-•' 
عزائيدءقذ؛اعأعج ؤ وقوله-تحال: 
اشعلى اشتري أن على يدلان ا قاتم- ١ ٧ يونس: ه لأ,يخُزى 

وخيبةبسرعة، إهلاكه على بمقصور الفلاح عدم معنى وليس يفلح، لا -تعار- 
الأعجمالحيوان إر أقرب هي الي العليقة -ولومن سامعا محي لا بحيث دعوته 

يعليه الحق أنصار فوز ت الملاح عدم تحقيق 3( يكفي بل - الإنسان إل منها 
الأخرى.ق الأشقياء بنمرة والتحاقه الدنيا، 
اياتالتكذيب على يترتب مما الثانية الأية ي جعل قد الملاح عدم إن ثم 

دأياتيكاوب من كل أن يدعي أن الداعية بهذا الحديث ق الخلهل أفببغ الله، 
ياهلأكهفيالدنيا؟ا((رم.ادلهبعجلارثه 
يقوإن ؤ : -تعار- قوله رروأما فيقول: الداعية ذلك تحبهل بيان ؤيواصل 

وأمءتذ؛اه:وقول،  ٢٨افر: غه ءءفناثاثلتيحم.م> 

ا_ا،لرجعسه.
السابق٢.الرجع 

م.الرجعالمابقص؛م.



مضاصس،اسمنيامعضامح1هيىا  ٦٠٤
أنأكثرمن على تدلان لا الأيتعن هاتا|ن فان - ٦ ١ طه؛ ه بمدلإوهد 

ويجازىالاحرة، أوي الدنيا ق كذبه جزاء يصيبه -تعار- افه على يكدب الذي 
الحق.حماة على والظهور القمود بلؤغ من والحرمان بالخيبة ذلك مع 

عقله،سخافة على دل ما أحمد غلام لسان على _تعار الله أجرى وقد 
بعدوما الدنيا، ق الملاح وباأث بينه حال خذلان ق به وألقى سريرته، اد وف

'ء

وأبقى.أشد الوت 
-عليهموسى قول من هي وإنما لنبي، خطابا تقع لم الثانية الأية أن على 
يسرع-تعال الله أن على يدل ما فيها وليس فرعون، لقوم خهiابا اللام- 
الشياط^نفيها تقضي الش القلوب حتى عنه ويمرق كذبا، النبوة مدعي بإهلاك 

ونهارها.ليلها 

شيته•جراء ؤيصيبه دعوته، ل يخيب الله على المفتري أن ٠ عليه تدل ما وغاية 
الليليفرقواببن أن يؤيدون أولا يصقون، نفرلا عند إلا تروج لا دعوة وإن 

٠(( خاسرة لدعوة — يجلى إدا والنهار ، يخشى إي 

ت-تعال- قوله )روأما ت فيقول بالايات القاديانية داعية استدلال نفيه يواصل ثم 
، ٤٦. ٤٤الحاقة: 

ؤيقعلحهكذبا، النبوة يدعي من كل بإهلاك يعجل الله أن تقؤير منه الراد فليس 
وعبثالنبوة، الخفاء أحد ادعى إدا حتى اليوة، يدعي ما لأول الحياة عن 

نحوثلأبنوعاش ، البؤساء من طائفة نفوس اشتؤى أو الثله، من طائفة بعقول 
،محمد. حق ق الأية هذه نزلت وإنما ١لثوة١ دعوى ي صادق هذا قلتا: - ستة 
الفطرةذو يجد لا بحيث جانب؛ كل من المدق بدلائل -تعار- اممه حقه وقد 

فلوكانمنفذا؛ -تعار- الله عن يخثريه فيما تكذيبه إر الراجح العقل أو السليمة 

,٣٠r٤اuبقصلرجع اِ 



٦٠٥ر الغامق اسرؤوالردملي *_ الثيغ *نهج ااث1ده: الباب 
الثهعلى تقول قد - معجزته وسنت حكمته، وبهرت سيرته، استقامت الذي هذا 

إذعفليما؛ - تعار - افه على تقوله من الضرر لكان الأقاؤيل يعص - عار ت- 
فكانالل4؛ على متقول بلغه ما أن على يدل أن شأنه من ما الناس أيدي ق ليس 

الوتعن.منه ليقهير ثم باليم\ن، منه الله يأخذ أن الحكمة قتضى مس 
لحكم،-تعال ض له بملي ففد أحمد- -كغلأم كاذب أنه على الحلية الأدلة تقوم من أما 
الخاسرة٠دعوته مهالك من الغافالن إنقاذ ؤ، يجاهدون الدين العلماء إفلهارفضل منها؛ 

وقيضأحمد، غلام كذب على الأدلة نصب قد -تعار- اممه أن ببيان ذلك يعفب نم 
منمزمار بأنه الناس على ونادوا بالحجة، ياهلله فدفعوا ، العلماء س ط\و1رة ذلك بعد له 

مم

افتضاحا.وسؤيرته خيبة، ودعوته وضوحا، كدبه ازداد حتى ١لثيaلان، مزامير 

ؤيهتانزور يدعيه ما أن على تدل "آيات أحمد غلام لسان على أجرى قد ض وأن 
أحمدغلام التنبئ ب كن. على تدل الش الأيات بعض بذكر تفنيده بجم ثم 

بماتس بفتاة التزوج ق رغب قل كان أته الأيات: هذه »ومن فيقول؛ القادياش، 
اقترانهأن فزعم إياها، تزويجه عن بحجم لا والدها أن خلته إر وسق أفاؤيه، بعض 

الوحي•تقروبطؤيق قد بها 
،غترْ برجل يزوجوها أن على وعزموا إياها، تزوبجه من امتنعوا الفتاة أهل ولكن 

مدةق ممون غيره يتزوجها س أن أخرى؛ مرة إليه أوحي أنه زعم العزم هذا بلغه فلما 
غلامبأن موقنون الفتاة أهل ولكن له، زوجا الفتاة تصير نم تن، ثلاث تتجاوز لا 

محمدرمكزا يدعى٠ ملم رجل من ابنتهم فزوجوا يزعم؛ فيما صادق غير أحمد 
قالقاديانى مات وقد حياة، ق واستمرا الزوجين، ( jruالعشرة ودامت ، سلطان( 

ماإر راضية عيشة زوجته مع يعيش سلهلمان محمد وبقي ، ١٩٠٨مايوسنة من ٢ ٦ 
مدمنة

انضصه'ا1*ا.الرجع .١ 
ابقصا"م؛.الالمرجع .٢ 

ّآ.الرجعسصا-ىآ.






