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كا1ماةوالإهماف1ت !، U_lاسولأ؛فرقراسهاوى اهخ *ءاج4ات الوابء؛ الباب 

^ممممالبمائاواّإئا

واتبهائياتالبابية عن نبدة مدخل: 

البابيةأولا: 

الشيعةمن ان؛ثقت كافرة ونحلة صالة، فرقة البابية ت نمتها وسبب نمينها • ١ 
رجليلت على إيران ق المجري عشر الثالث القرن ي وظهرت ' عشرiة الاثتي 
المتفئر.المهدي إل الباب بفكرة ظهر الذي الشيرازي محمد علي الميرزا يدعى: شيعي 

أيت بالباب ه نفلقب الذي الأول زعيمها إل نسبة الاسم بهذا البائية وسميت 
قدخل المهدي أن يزعمون الذين الشيعة عند المزعوم المتتفلر المهدي إر الباب 

بهذْيزمن فماركشرممن الأبواب؛ طؤيق عن يكون إنما إليه الْلريق وأن الغية، 
الباب.أنه يدعى الفكرة 

.٢١الفرقةلهذه إليه فشت ذلك، ادعى الذي الشيرازي هذا هولا،؛: ومن 
عشريائتي شبمي وّط 3، البائية ظهرت ٠ اليائية فيها نشأت الُي الظروف ٢• 
اختفىقد المكري— الخمن وهومحمد أئمتهم من عشر الثاني الإمام أن يعتقد 

ايتفئرأى.وهوالهدي النوم، إل حنا يزال ولا المجري، الثالث القرن من 
الواسطةيدور والوكلاء السفراء فيها يقوم صغرى غيبة له أن بمتقدون وكانوا 

الأبواب.يسمون؛ وهؤلاء أتباعه، بينه 
اليوم.إر سامراء سرداب ق الكبرى الغيثة ي دخل إنه قالوا؛ غيبته طالت وعندما 

كلماإليه تهللعهم ؤيشتاو يوم، كل وخروجه عودته، ينتظرون هؤلاء والشيعة 

د.ناصرالعاصرة والمذاهب الأديان والموجزق ، ٢ ٠ _Y انحمدية بالموة الموة ختم انظر - ١ 
.صا"ها ، ٥١٤١٣، ط\ دارالصميم، اصرالقفارى، ود. العقل، 

تدم،لاهور، باكستان، السنة، ترحمان ظهٍرإدارة إلء-ي، ونقدإحسان عرض انظريامحة - ٢ 
.٢٠٢ص النوة ختم وعقيادة ، ٤ ٥ ص ا'أاه-اه؟ام، 





٦١٣والأتأماداتااوقديةاسادت، ارقيخار؛ههمصقواسموى أ>اجهات ا1باب!!رابع؛ 

تبتيعلى -كعادتهم- بحرصون الذين التعمرون يه قام ما ذلك إر ؤيضاف 
المسلمتيكلمة وتفرق مصالخهم، نحدم التي الضالة والفرق الحركات، هذه مثل 

-كماسأتيفيامةاكاوة_.
ولدبالاصطرابات وتمتد بالقش، تعج الش البلاد تلك ق الباب؛ ظهور ٣• 
عامانحرم أول ق إيران جنوب شيراز بمدينة الشيرازي رصا محمد بن علي محمد 

الأقوال.أصح ق  ١٢٣٥
بلغولما الشيرازي، علي الميرزا حاله فكفله وهوصغير، والده توق وقد 

الرسنى.كاظم الد تلامذة احد عاين. الشح إؤ يه عهد عمره من الممادسة 
الدرسعن عزوفا وكان للأطفال، العادي التعليم على محصل طفوله وق 
بؤعكما والمحوالفارسي، ، ^^^ ١١من شيئا فتعلم ذلك، ق خاله أطلغ غيرأنه 

وسرعته.الحقل حن ق زمانه أعجؤبة فكان لحقل، اق 
السابعةبلغ حتى التجارة إر معه ه أحن. المليم ق رغبته قلة خاله رأى ولما 
٠عمره من عشرة 

وهووتعاليمه حبه، ق الغالن الرشتي تلامذة أحد به اتصل الأثناء تلك وق 
-الرششالشيخية أفكار مسامعه على يلقي ال.أ وبالكربلأئي، جواد السيد 

وأنهومحياه، سيماه ق يفلهر بأنه ؤيوهمه المزعوم، المتظر الغائب عن والأحاثي- 
التصوفكتب على وأكب التجارة، وترك الغلام، فتأثرذلك اجلوعود؛ هوذلك 

هنفوأجهد الكواكب، تمخيرروحانيات بفن فاشتغل الروحية؛ والؤياصات 
والعقلية.الحمية قواه على أثرت التي النفسية والؤياصات العبادات، من بضروب 

كاظمعلى وتتلمذ النجف، واستقرق ، إركريلأء توجه العشؤين بلغ ولما 
ؤوالأعتكاف١١٢التقشف، من فيه رأى لما هوالمتفلر؛ بأنه يشعره كان الذي الرثتي 

٢٠٣صن النموة ختم عقيدة انفلر 



صُاسئومحاسموسهتاسثن

التظاهردالغوركي( )كنيار ت اسمه روسي جاموس الرستي محالس ق كان وقد 
اللنكراني(.)عيسى الشيخ؛ باسم 

المسالميرن؛يبي التفرقة j صالته فيه بجد عميل عن يبحث الحاسوس هدا وكان 
مراده.هوالخائرعلى الغلام هدا فكان 

)الشرق(محالة ق دالغورض( )مدكرات باسم مذكراته الخاسوس هدا نشر وقد 
بالتفصيل.الحوادث نالك فدكرفيها القمرية، زوال بعد - ٠١٩٢٤عام الروسية 
ادعاءمن البامحللة يدعاواه القيام إر الغلام بهذا  cjrمحتمعة العوامل هزه فكل 

بجاوزئم المتتظن، الإمام عينه أنه وادعاء المنتظر، الخراي الإمام ار والوسيلة ايابية 
تطوربهأن إل اسمه)البيان( القرآن من أفضل كتابا له وأن البوه، فادعى ذلك 

؛.١٧حل قد الإله فادعىأن الأمر، 
يعده  ١٢٦٦سنه شعان ْن والدسارين الماع الأينين صيمحه ق فكانتا نهايته أما 

قدإيران ق فسثح عمكري ميدان ق قتل حياِا دعواه؛ إر رجع م اسسيب، أن 
تفصيلهق الحديث يطول مشهد ق الناس من غفيرة يجمؤع اكتفل 
القولالإجمال: سبيل على وأهمها باطلة، يعقائد يدينون t اليائية عقيدة . ٤ 

ؤإنكارالبامحلى، والتأؤيل والاتحاد، بالحلول والقول الإسلامية، الشريعة بنسخ 
الأحرة.أمور جميع 
عندهومعروف غيرما وشهورا وحجا، وزكاة، وصلاه، قبلة، لمم أن كما 

اسثاآ؛ّ
الضالة.الفرقة هزه عن موجزة خلاصة فهده 

،٢ • ص'ا٠ ايوة ختم وعقيدة ، ٤ بوالخميدص محس د• ومهابة ابايية اتفلرحقيقة - ١ 
•٥ -٦ ٤ ٩ ص ومد عرض وايابجة 
■مدرحمند. •نيا الإسلام ومونم، األعاصرة واقامأ ، _٦٩ ٩٢ص ونقد عرض يائية انظر ٢- 
. ٢٢٤.>، ٤٤ص م، ١٩٨٤- ١م ٤ • ٤ ، ط0 ، اللواء دار عميرة، 

بمصهآا-''آوآاأوآآآو؛آآ،وءقيدةخمكوةصح«آوللآ.



^سئومحاسلأ،ُالإسرالأتاسلاةاس 

البهاويةداسا:

يعدجديدة مرحلة إر انتقالت غيرأنها السائقة، البائية هي اليهاثية؛ نمينها؛ - ١ 
الملقبالمازندراتي علي حسيرا يد على أنقاضها على النهائية فقامت البائية، زعيم مقتل 

البهاء.ئ: 

البائيةْع بدأت التي المسرحية فصول إكمال حلالما من المستعمرون أراد وقد 
لم_اكانت شيعية أسرة ق ه  ١٢٣٣ستة البهائية مؤسس ولد مؤسسها؛ حياة ٢. 

يطهران.الروسية السفارة مع ومحليدة علاقات 
كشح, عل مطلعا كان ٠ فة، والص الشعة م م العالالصم منذ , تلقه وقد 

س،ة.ى,س
٢٩٧٤١١عبدالملأ من بإرسال إليه مال المهدية الشيرازي علي محمد ادعى وعندما 

هلهران.ي أستاذه بنشرتعالمم بدأ وقد 
بالزهد،وتارة يتستربالتقية، فتارة يدة، علم طرقا سخصيتته لتتمكيمن يبتع وكان 

لأشخاصإلا عليه حول بالعم ماح البعدم وذلك والعفلمة الميبة ^٤ ٥٠٥١٥وتارة 
سلكه.مماكان غيرذلك إر محاوودين 

والصوفية،والكنفوشيوسية، والبوذية، البرهمية، من حليهل فهي ثقافته أما 
والإسلامية.والممرانية، والباطنية، والشيعية، 

الصوفية.الثقافة الثقافات: -طك من أربه ومحرما 
تعاون.اليهود ؤيين بيته وكان وروسيا- _بريهلانيا الأستع٠ارية لللأول مواليا وكان 
.١٢٢١لبهاJيةنسبت وإليه ، بالبهاء يلقب وكان 

سالمهمع حدث كما مراحل؛ بثلاث دعوته مرت الهماء: دعوة مراحل ٣• 

.١-انثلرءقيل٠ةمحإضةص٢٢٢
_Aوتحليل نقا والهائة ، ١ ٠ صء والهئة الباية انثلرحقيقة - ٢ 



سمصواسئوىاس،مواسماهتاس0

يملام— ال—عليه عيي المسيح أنه ادعى وإنما ، اليابية ييع لم غيرأنه ، الباب 
والألوهيةالريؤبية نم النبوة، ادعى 

هىبل موحدة؛ فكرة تربملها لا تعليمأت محموعة هى الهائية: تعليمات . ٤ 
شتى.ومذاهب ديانات ومن الأقوال، من أخلاط 

يعيد.حد إر البابية تعليمات تقارب وهى 
ووحدةالأوطان، ووحدة الأديان، وحدة بهات تنادى الش تعليماتها أهم ومن 

بالنساء.الرحال ومساواة العار، والسلام اللغة، 
.وغينُما والماسونية، بالصوفية، ثمرة متأ دعاوى وهى 

بالتأؤيلؤيقولون الألوهية، فيه حلت ف. البهاء أن يعتقدون t عقائدهم . ٥ 
توجه.أينما هوقبلتهم البهاء وبأن الباطني' 
عتدهومعروف غيرما وطهارة وحج، وزكاة، وصوم، صلوات، ولمم 
١الام\ن 

عقالمدولمم الباطنية، غلاة شأن ذلك ق شأنهم فيولونها الاحرة أمور وأما 
٢.ر وغيرذلك والاتحاد، والخلول، بالتناسخ، القول الخهاد، كت*حريم أخرى' 

بالكيب،محشوة وهى والأف.مس، ان الإيقأسهرها كتب لليهسائيعن ٠ كتبهم ٠ ٦ 
.(٤)،١الفاحث.ةأالأخهناء وكثرة المكب، وصعق العقائد، وسوء والتناقص، والخهل، 

للثقافةالشالة دار عزوز، ءق؛ل ماثم •ضللون، واوها؛ٍون صُاآآ، اانبوْ ختم -شدة اظر - ١
.A\.aTjصاأ.آه، ، ٢١٩٨٦.'أ؛ء_ ا"، جدة،الإّلأمة، 

منوالهائية ، ١ ١ ص ونحاليل نتل. واJهائية ، ١ ا_ه1 ٥ ص* والهايآ البابية حقيقة انظر - ٢ 
نفلرق والصوفية ، ص٣٩ الوكيل الرحمن لعيد الصوفية هي وهن.ه ، ١ صى١ الخندي لأور الضالة الدعوات 
•ه؛ ارن لعاف الإسلام 

ازييةوحقيقة لأا."ا'آ، ص الجدي لأنور واوءات؛ة آ"ا.ام"ا، ص الجوي نمداض الهائية انظر - ٣ 
.والهات؛ةءرضونقدص«هاوبها.أآا ، والهائيةص٧٢١ 

اليائيةوحقيقة ، >_UY، ٢١٩٨٣اه. ٤١٣الاّلاص، الكب، الخف، الدين نحب، الهائية اننلر  ٠٤
.٢ _UY السوة حتم وعقيدة i ١ ١ صاٌ والهائتة 



حزسمصواسطومحسلأ،راسمالأتاسم
الإسلاميالعالم لرابطة التاع الإسلامي الفقهي انجمع أفتى البهائيت؛ حكم ٧• 
علىقام محميع جديد دين البهائية أن تبعن بفتوى -  ٠١٣٩٨شعبان ١ -٧ ١ ٠ من التعقد 
اعتتاتهماكفربواحوأن الإسلام، حفيو»ة عن خارجتان وأنهما البائية، أساس 

مواجهات،معهما الخضر للشيخ كان اللتحث واليهائية البائية عن ثبي فهذه 
يلى؛فيما سيتثحث كما ومواقف 

والبهائيةالخضرساسة الشيخ مواجهة 

إليهاالدعاة وكان أشدها، على قائمة الخضر الشيخ عمر 3، الهائية كانت لقد 
باب.والالعامة أوساط ق نشرها على بحرصون 
قوالأستفتاءات الأسئلة، إليه وثري الوضع، هذا يرقب الخضر الشيخ وكان 

والبهائية،البائية حقيقة يبعن وكان أسثلة، من إليه يرد عما يجيب فكان الشأن؛ هذا 
أنؤيقرر الدعوة، تلك ق الدخول من وبحذر التاريخيه، وجذورهما ومصادرهما 

الإسلام.عن خارجتان التحلتعن هاتين 
نشرتواش والبهائثة( رالبابية الوّومة رسالته الشأن ذلك ق جهوده وأجلى 

منه.الأور الهلبعة الإصلاح( تاب)رسائل كق 
وأدمجهاالكاملة، الأعمال بموسوعة الحسي الرضا علي الأستاذ ألخقها ثم 

٢.والبهائية(ل والبابية عنوان)القاديانية محت واحدة رسالة ي القاديانية ْع 
منهايتعلق ما الخصوص وجه وعلى وردوده كتبه تضاعيف ق متفرقا كلاما له أن كما 
المحت.هذا ق إليه إحالة سيأتي الذي القرآن( كتابه)بلاغة ق كما وتأؤيله، بالقرآن 

منوذلك والبهائية البابية مواجهته ل ومنهجه لخهوده، إيضاح يلي وفيما 
التاليعن:المطلثحن خلال 

وانظر، ٤ ص* الثامنة حتى الألو دورته من الإسلامكب الفقهي انحمع يجلس قرارات - ١ 
.ص ١ ١ ادُاصرةعالد الفقهية الحوت محالة 

.الكاملة الأعمال انفلرموسوعة ٢- 



والأذ|مائاتالضالات، اسم القيخ ا*ءاجبمات الرابع الهاب u؛

ؤيأصولهمبهم، ت،ميفه الأول: الطالب 
وهوعلي، حسان ميروا به لقب اش، بهاء إل نسبة الهالة أن يقرر ت أولا 
بالبهائية.المسماة الطائفة تتولاه التي للمذهب الثاني الزعيم 

الذيمحمد على ميهمزا وهولقب الباب، إر به نالبابية، —أيضا— نمى وأنها 
النحلة.هذه ابتيع 

بلغلما وأنه وتعله، نشأته، عن فيتحدث محمد، علي، الباب عن نبذة ؤيدكر 
محالسالولاة بعض له فعقد أتب-اع، له قمار المهدية، ادعى و١لعشرين ة الخام

بكفره.فأفض الدين، عن وخروج غواية من أقواله 3، ما بعضهم فرأى للماظرة، 
الفكر.واحتلال الخنون، إر فنسبوه ومخافة، لغو، من فيها ما آخرون ورأى 

الملكعهد ق الإيرانية الحكومة وأن اعتقل، الباب الخضرأن الشيخ ؤيوصح 
^^^٠إر ّاقته ساه الدين ناصر 

،الدماء فيها سفكت وحروب فان، الل؛ن ؤبعن أشياعه ين ثارت قد وأنه 
^١،؟١٢٦٥عام تميزصلبا ق الحكومة أعدمته أن عاقته وكان 

علىفيها أنباعه كان فترة ونمت الماب بعدكل الخضرأنه الشح يقرر ثانتا• 
ناصرالملك لاغتيال محاولات منهم قدقامت وأنه عنه، يتوب من شأن ق اختلاف 

الماييعن،أثر تتقمى الحكومة وأخل.ت معيهم، فخاب لزعيمهم، انتقاما الل.ين؛ 
؛و يحد لقبوه الذي علي حفين الممنا وأن التحقيق، محالى إل زعماءهم وتسوق 

بضعةؤلهران ق وسجن علميه، قبض قد وأنه محلته، ودعاة الباب، شيعة من افه بهاء 
هّ ١٢٦٩ّتة بغداد إر أبعد ثم أشهر، 

الوعودهوالمزعوم أنه ؤيزعم ه، نفيدعوإر فقام حوله، اجتمعوا وهناك 
ونمواحيتثدبالهاسن.، ١ليابي^j٠ أكثر دعوئه فقبل الباب؛ أخبرعنه الذي به، 

أزل.صبح د: اللقب بجني أخوه دعوته رفض وممن 

. ٦٩٠٦٨ص والهائة القاديانية انظر - ١ 



٦١٩السدينواءأسوالأت اسااتأ «واجهاداالقيخ الرابع) الباب 

اليرزافتنت )أدرنه( من بائعاي أمرت العثمانية الحكومة أن الشيخ ؤيقرر 
بعكةالبهاء فقي، بفلطن، عكة إؤ، وأتباعه البهاء ونفت قبرص، إل وأتباعه بحيى 

عيدالبهاء.; ب لقبوه اليتم، عباس ابن، الطامة رئاسة فول -، ٥١٣٠٩عام هلك إرأن 
يرضفلم يشاء؛ كما فيه ؤيتصرف المذهب، يدعوإر أخذ هذا عبدالبهاء وأن 

عليه،الميرزا أحيه حول والتفوا عنه، فانشقوا البهاء؛ أصحاب هدا صنيعه عن 
عباس،سيرة ؤ، بها يطعنون المني ؤ، وطبعوها والعربية، بالفارسية وألفواكتبا 
الهاءرمدين، من، بالروق ؤبمنونه 
البهائيةليت 1 أن يقرر فالشيخ يالياطتية: واليهاتية البائية علاقة إثباته ثالثا؛ 

أوتتخذهيشابهها، ما الإسلام من المارقة النحل ف، لما يقدم لم ام، انحدثة بالن٠طة 
دياناتمن تغذت الباطنية، ولائي من وليده هي وإنما مزاعمها، عليه تبك، أصلا 
الباطل،من محورا لتفها اخترعت، نم ياسية، مونزعات فلسفية واراء 

ّماوتم،((أُوحي أنها تزعم وخرجت 
إبطالعلى تنوم دعوتها أن فيقرر الثاطية، مذهج، j، نبذة يو3،ظا؛مح ثم 

قواعدإر تعود وحوه على الشرائع ب-أويز، نشأتها أصل وأن الإسلامية، ١لشريعة 
ولكنلغلبتهم، بالسيف؛ المالي، دفع إل سيل لا أف رأوا وأنهم أسلافهم، 

بذلك،فيستدرحوا قواعدهم؛ إر يعود ما إر الشراع بتأويل عليهم بالاحتيال 
واختلافهم.اضطرابهم يوحسا بما متهم الضعفاء المحنح 

علماءؤيذكرصنع الثاطي، للمذهب.، للتمكتي رسموها الني الخطة يقرر ثم 
الذيالحق( )حجة المسمى كتابه ق الغزالي حامد كأبي، لمم التصدي ؤ، الإسلام 

الثاطية(.)فضائح وكتاب بالفارسية، ألفه 
ردهؤ، محمية وابن، والعواصم( كتابه)القواصم ؤ، الملي، أبويكربن، وكذلك 

٧* -  ٦٩ص السابؤ، الرجع انظر - ١ 
■الرجعالم-ابءاصرا٧ ٢- 



اثساويةالضادأ، اسرل،قؤة اهخ •واجهات الرابإا الباب ع

ا،•١٢قرلهم١١بعض على 
حالتروح رروجد واوهاث؛ة يائية كتب وقرأبعض بالباطنية، عرف أن ؤيعد 

،.والهائتة«١٣الاُية باسم فخرحت علي؛ حن ومترنا علي، متررا م حل 
جهةمن والبهاية البابية وبن جهة، من الباطنية بن مقارنة عقد ق ^^ ٤٠٣/ثم 

أحرى•
؛يلمح( ما وهؤلاء هولاع ب؛ن الشه أوجه قررفتها التي أقواله ومن، 

عنوالحديث القرآن كلم وبحرفون النبوة، بكلام يستدلون الباطنية ١) قوله؛ . ١ 
يستدلونأوالبهائية والثايية ثيوحهم، بنيارة العتيق البيت حج فروا كما مواضعه؛ 

ه.نفالمذيان هدا مثل إل تأؤيلهما ق وين.هبون يث، والهن. بالقرآن 
فقال،النمط، هذ.ا عالي فيه مشى يوسما تفيرلورة )البائس،( ب المسمى علي وجليؤرا 

ؤأشأولق تأتت كأثcإيى أوثكِض إذ ؤ فيقوله-دعال-: 
٠يوسف ه نجدينذ سل  ٤ والمرادعلي، بن حجسين ت يوسف من )المراد ٠ 

علىيبكون الذين فهم الحق، أئمة ؤبالنجوم؛ محمد، وبالقمر؛ فاطمة، بالثمن؛ 
(((١١سجد يوسف، 

;الئ، ذليعد قال، نم الباطل، الباطني التاؤيل محوهدا على أمثلة عدة ذللئ، يعد وماق 
منهليدخلوا التأؤيل؛ من التؤع بهذا الباطنية إخوانهم أثر مقتفهم، والبهائية الثابتة ررلمج 

،.١ وهداية(( حكمة من يراديهما عما وصرفهما ، والحديث، نفيرالقرآن ؤ، العبث، إل 
أنالإيرانمح، هذا رريزعم : الهائية دعاة أحد الحردفاني الفضل أبي عن قوله . ٢ 

منالإلخاد أهل والباطشة والقرامطة الفلنة على الرد ؤ، ارتاد بغية ومنها: كنه، من كير ق كما - ١ 
.ه ١ ٤ ٠ ٨ ، ١ ط ، وألخكم العلوم مكتّة ، الوؤيش سليمان ين موسى د• تحقيق ، والاتحاد يالخلول القائل\ن 
. ٧٢٠٧١ص س الرجع انفلر ٢- 

وصلتهاوعقيدتها، تاريخها، البهاتة ق: ذلك وتفصيل كلامه، تأكيد واظر ، ٧ ص؛ ايابق الرم - ٣ 
ب*ةاهو_1موام.، ٦ ط الدني، مْلعة الوكيل، عبدالرحمن للشيخ الصهيونية، ثالباطنية 

•_؛U السابق الرجع - ٤ 
,ص٥٧ السابق الرجع - ٥ 





٦٢٢

)روحت مى المالمهور التفر صاحب الألوسى محمود الخ إر يها بعنا 
عنده(.من بالمدى اش بعثتي قد عبداممه أنا رإئتي إرمذهبه؛ فيها يدعوه المعاني( 

الله،دين ق يدخل لم )ومن •' فقال افه، دين مذهبه؛ الرسالة هذه ق وسمى 
،.أ الإسلأمأ((( j، يدخلوا لم الذين كمثل مثله 

منالعوام منع من الباطنية ارومن ت الشبه أوجه بعض ذكر ي -أيضا- قوله • ٥ 
عماية،ق يبنوا حتى القيمة؛ الكت-ط المملري من والخواص العلوم، مدارسة 

الصباح.محمد بن وهوالحسن 
غيركتب وقراءة التعلم، )البيان( كتابه ق حرم قد الثاب، المسمى؛ عالي، ميرزا ونحي 

العالم.كتب من يده ؤ، وقع وما الكريم القرآن بحرق بالباب، يؤمن من كل فكان كمه؛ 
خهلآالتحجيرمن هان.ا ؤ، ما أدرك الله( )بهاء ؛ المؤ، حسان الميرزا ولكنر 
:سماه الذي كتابه ؤ، فأتى اكابهة، العقول ذوي عننهم يصرفا مما وأنه مكشوفا، 
محومن، )البيان( ؤ، نزل ما عنكم افه عفا )قد فمال؛ يسخه، بما )الأقدر٠ر،( 

؛.١ يشحكم((( ما العلوم من تقرنوا بأن وأذثاكم الكتبا، 
حلوليدعي من، الباطية ررق ت الحلول مسألة ؤ، بيتهما الشبه وجه مبينا قوله ٠ ٦ 
ححفر_ّبن، إسماعيل بن، محمد بالمية القرامعلة قال -كما الأشخاص بعضن، ق الإله 

،.١ اليهائية(( مقالأيت، بعصي، تفلهري - الحلول دعوى -أعني الدعوى وهذه 
)وقد)عبدالبهاء( ب: اللمس( عسام، ررقال قوله؛ ومنها أمثلة، لمذا صرب، ثم 
يدلا الذي العالم ومحالص ، الأزلي، والأب، الحتود، رب، ء محي بأن افه بهاء أحبرنا 

ري،البالميكل، ق نحليه عن، عبارة ، الأنبياء جمع أنذر كما الرمان، احر ق منه 
وأبهى،وأكمل أم المرة هذه ق بليه أن إلا الناصري، عيسى هيكل ي بلى كما 

, ٧٩٠٧٨ص ^، ٧١الرجع ١. 
•٨ ص٠ السابق الر"ح - ٢ 

الرجعىبقص«م.ما.



٦٢٣وا(أهمافاتارم،وتالهاب 

الأعظم(.التجلي هذا لاستعداد والقلوب الأفئدة هيووا الأنبياء من وغيره فعيمى 
يزعم((ما على الأنتياء أجام ق تجليه من بأعظم فيه نجلي ض أن بهذا• يرياّ 

منذقامت الهائية الفرقة تلك هي رروها الدمنهوري: على رده معرض ق قوله ٧. 
اللهتأؤيلكتاب ق وتهذي إجهادهم، نفسها نحهد الباطنية؛ حطا تتح غيربعيد عهد 

هذيانهم.
الناس،يراذون دعاتها كان أيام الغافلة النفوس دعهس تتهوي أن لما تمنى وقد 

الختيفا.الدين من مسحة ألسنتهم على ؤيضعون 
باطنس بينة على الناس وجعلوا نحلتهم، فأعلتوا الغرور، غرهم فقد اليوم، أما 

أيتماكانواالسالمون وبحذر بنانهم، ينقض أن إلا العلانية هذه بعد لمم فما أرهم، 
ا.دعاتهم(( حبائل 

وجهمضى- قرر-كما حيث مذاهب؛ عدة مجن أحلامحل الهائية أن يرى رابعات 
وقلد١) ت للفلأسنة مشابهتهم وجه اخرمبيتا موصع ل ؤيقول ' للباطنية مشابهتهم 

؛الحديد( والعصر افه )بهاء كتاب ففي؛ العالم، قدم من يدعونه فيما الفلاسفة الهئية 
وكان، الأوؤ، العلة من أبدي فهوصادر زمني، مبد.أ بلا الكون أن اممه بهاء )علم 
معهم(((وهودائما حالته، مع دائما الخلؤ، 

أنه: والهئية البائية j( القول، ))وملخص مذهبهم: أصل عن حديث خاتمة ق وقال، 
باب)مفتاح كتاب صاحب قال، فلسفية، و'آراء ونحل ديانايت، س مصتؤع مذهب 

البوذية،الديانات أحلاهل من منيج خاص دين )لمم البابيهم؛: يصف الأبواب( 
ومنوالإملامية، والمسيحية، والهودية، والزرادستية، الوثنية، والبرهمية 

والباطنية(((الصوفية، اعتقادات 

,او-ابو،ص٠٨ الرجع - ١ 
١٤ص؛ القرآن ٢-بلاغة 

,>،_YA □بق الرجع ٤-





ثنالحيياتمافاس tj١fواإسالة، واسعاوى اصرسى القيخ 4واجه1ت الرابع: الباب 
سسنمتنوعاJادهم وعقائد،هم، ينعابئر، دراسته ائطف 

البابرريدمير ذلك: ق الإسلام: ضيعي نسخ ق لزاعمؤم تطرقه ت أولا 
خالفأحكاما لأتباعه فايتيع الإسلامية؛ لالشريعة ناسخة شؤيمه أن ؤيزعم الرسالة، 

،.ل وقواعده(( الإسلام أحكام بها 
والحج،والقبلة، والصلاة، بالصوم، ذلك على أمثلة ذكر ق ذلك بعد شرع ثم 
منيوما عشر سعة الصوم فجعل )) فيقول؛ الصوم، ي لأتباعه الباب قرره ما فيذكر 

غروبها•إل الشمس شروق 
التيروزيوم عندهم الفطر عيد يكون بحيث الؤييعي؛ الاعتاوال وقت الأيام لبده وع^ث 

يعدلكم ءيد'ا اليروز حملما وقد معاودات، )أيام )البيان(: كابه وق الدوام، على 
،.إكuلآا(((

قركعات تسع الصلاة الله ببهاء الملقب حسيرن ميرزا وجعل # ت صلاتهم عن وقال 
الناسأشباه من كثين إلميته اعتقد الذي الكتدي الخراب بن عبداينه وكان والليلة، اليوم 

والليلة((اليوم ق صلاة عشرة تسع جعلها قد 
حسبنميرزا يكون أين التوجه صلاتهم ق البهاين وقبلة رر ; قبلتهم عن وقال 

شطرىفولواوجوهكم الصلاة، أردم )إذا : لمم يقول فانه الله، اء بهمى: الم
الأقدسا(.

الله(.وهومفلهر مركزمعلوم، إر التوجه ريلزما • هماس ابنه وقال 
الله(بهاء ت الممى هوهدا زعمهم ق الله ومقلهر 

محيالحرام الله بت بهدم وأوصى ، البهاء أبهلله فقد الحج أما  ٠١حجهم؛ عن وقال 
•أشياعه«١ من مقتدر رجل فلهور 

•السابق المربع - ١ 
_؟U.السابق المرجع .٢ 

_\'V.الأبق المرجع ٣. 
.U<\_pالأبق الرجع ٤. 

٧٩٠٠السابق الوّح - ٥  ٠٢٥ •



والإذأمايإس!يهديهعواجهاتالثيخارهضرسرقراووءأوىاممادت، اياب

موالا،ذلك عن سئل فقد والنار; وابنة، الخشر، ي لأءقادهم تعرضه ثانيا؛ 
الجزاءيوم ؤيفمرون والنار، بالجنة ولا بالعث، الهائيون يؤمن ررلا • بقوله فأجاب 

والعصرالله )بهاء كتاب ق قال افه، ببهاء اللقب حسان ميرزا بمجيء القيامة ؤيوم 
،الجزاء بوم عن عبارة مظهرإش( كل ضء يكون ليفاسترالهامحة روطقا ؛ الجديد( 

نميسالتي الدنيؤية للدورة الأعفلم الجزاء هويوم الله بهاء الأعظم الظهر محيء أن إلا 
فيها(•

الظهر،بظهور يبتدئ هويوم بل العادية، الأيام أحد القيامة يوم )ليس وقال؛ 
العالية(.الدورة ببقاء ؤيبقى 

الروحانية،بالخياة الجنة ؤيمسرون القيامة، ؤيوم الجزاء يوم به يمرون ما هدا 
ةالقيمالكتب ي والنار الجنة )إن ت الكتاب هدا ي قال الروحاني، بالون والنار 

والنارالكمال، حالة هي الجنة عباس_ وابنه البهاء • -أي فعندهما مرموزة( حقائق 
؛الروحاني(( الوت هي والنار ' الروحانية الجاة هي فالجنة النقص، حالة 
كلامانقله حلال من وذلك الباطنية، هواعتقاد الاعتقاد هدا أن يعدذلك بين تم 

الظواهرمن ورد ما كل أن يرون الباطنية أن مفاده الغزالي حامد لأبي السياق دا هي 
•بواطن إل ورموز أمثلة فكلها الإلمية والأمور والحشر، التكاليف، من 

تبقوله فأجاب دلل!، عن سثل حيث ٠ بثيوة لاعتقادهم تمضه ٠ يالما 
علىوتهجمهم وأحكام، معتقدات من اطه. رسول يه جاء لما البهاين محالفة ار 

جاحدةقلؤيهم أن على شاهد - زعمائهم عن نقلناه ما بمثل والحديث ااقر'أن تأؤيل 
كسائرإلا هم فما نبوته بتصديق كتبهم بعقس ق عته تحدثوا وإذا لرساكه، 

مستار(( تحت الإسلام لمدم يعملون الدين الطوائف أو الأفراد 
١٠^^^ رسول من أفضل أنه فيها يدعي الأول لزعيمهم أقوالا ساق يم 

ة\،_هح.ص السابق الرم - ١ 
• ٨٥ص السابق الرم ~ ٢ 
• ٨٥ص السابق الرم ~ ٣ 



٦٢٧السيلانوالإن،ماف،و( الضالات، الهيخا)؛،ادوصةواسماوى •واجهات ١ الرابع اساب 

أنهيوسف لسورة تضيره ق دعواه ت الأول زعيمهم خال ومن )) الخضر:الشيخ قال 
إذ؛ الربي لغة يفهم من إلا يفهمه لا بما الكلام هذا وعلل ض. رسول من أفضل 

الألف(.مقام المي. ومقام القطة، هومقام )الباب( مقامه )لأن قال: 
القرآن(.من أفضل )البيان( فكابه عيسى، من أفضل محمد'ا أن )كما وقال: 
فيهلوأنتم قبل من الله رسول أمرمحمد من أعجب حقي ق افه أمر )إن وقال: 

أأأا.تفكرونلل(اا
يعليه الرد حاج-ةإر( ي نا ول٠ ت بقوله المراء هذا على الخضر الشيخ عقب ثم 
القرآن؛من أفضل )اليان( أزمحابه دعوى ي ولا افه. رسول من أفضل أنه دعوى 
تنادىالض الدعاوى صنفا من الدعوى هذه أن يعلمون كخاصتهم المسالمعن فعامة 
بالزوروالمذيان.نفسها على 

قبثه وما ، عبدالله. بن محمد عظمة يعرفون غيرالسالمان من وأولوالعقول 
-كانالقرآن بحاكي بكتاب أتى أنه أو محمد، مثل أنه يدعكب قمن إصلاح؛ من العالم 

٠ه(( نفمن وصير0 على وبجعله ، رثيه من شيئا عاليه يعيد علاج إل اجة حق 
الهائية:عن حديثه معرض ق قالظلقق، : وادلمين للإسلام عداءهم بيانه رابعا: 

■تيمية ابن الشيخ يذكر ر • للمسلماأن العداوة ناحية من الباطنية بأمر أمرهم بتن قارنا 
ؤلم؛ن(.عدوللمكل دائما•ع رهم الباطنية أن 

ملوكمن وغيره بغداد حليفة وقتلوا الإسلام، بلاد لحلوا ما التتار )إن وقال: 
؟عاونتهم(»رءا.إلا الإسلام 

إلوانثلروا المتن، المأعداء إل تحيزا البائية ي تحد ،اوكذا بقوله: ذللئ، عم، ثم 

أصيبكاته يمي؛ بالرثة. انجيط الغناء ل وهوالتهاب مسام، أصايه من وهو مرسم، جمع ■ الرسون - ١ 
زملاؤه،أنس إبراهيم د• اكلعة هن.ه بإخراج تام ١لعريية، اللغة محع الوسيط، العجم انتلر الأخلاط. له أوجب بمرض 

.٤ /٩ ١ محلر بد.ولة الإسلامي التراث إحياء إدار؛ منة على الوءك؛ة يلر معناح الأنماري، إبراميم ين باأله يها يي 
التاديان؛ةراوهات؛ةص0داح.٢. 

الابقصا-م.الرجع ٣.
.٣٧٤و٦٤/٦و o٩T.o^y/iتيمية لابن المة وانظر.نهاج ،  MATص السابق الرجع ٠ ٤ 



صواسموىاممإموالإضاف1تسةع

لؤم.محمتصيروطا فل.سط\ن همييشربأن ، اليهود يتحيرإل البهاءكيفا عيد عبامحن 
الشاليهود امة وتكون القدسة، الأرؤس ق بتوإسرائيل رسيجتمع فقال؛ 

•محثمعه( والشمال والخiتوبا والغرمحب الشرق ق ت٠رقتا 

أنإر ندربجا ؤيزدادون المقدسة، الأرض إل اليهود ؤلوائف )اتي ت وقال 
٠( لهم وكلنا جميعا تصير 

الأملولنا حمومه، وموالاة الإسلام، بغض ق الباطنية شأن شأنهم فالبهائية 
الأسممماروجه ق سيقفون ورائهم من ائرالس_لمتي وسالعرب أن ق الوثيق 

وطناشقا نمى حتى وتسعا-ها، تظاهرها الش البهائية والدعاية الصهيوني، 
•(( والبهائيان البهاء عبد من الرغم على ، إسلاميا عربيا 

 tالخضرشديدالشيح فقدكان نحوهم؛ الواجم، ؤييانه متهم تحديره خامسا
والمانمن.الإسلام على خهلرها بيان على الخرص شديد الطائفة، هده التحديرمن 

واجك،عن متحدثا والإصلاح( )العلماء عنوانه له مقال ق جاء ما ذللف ومن 
قالإسلام شأن صعق سبب، وبيان الهدامة، والأفكار المبادئ نحاه العلم أهل 

باسممدهمط يدعوإل من كل إل الاحتراس بعن العلم أهل ينظر )ر التقوس; 
قصده.حقيقة على الاطلاع إر الوسائل ؤيتخدون الدين، 

ملاحدةييتدعها ملاهّ_، ت أوصاله وتقهلح الإسلام، حبل وهن باب أسومن 
رميفقهون(( لا جهال أو يمكرون، 

قواعدلهدم يعمل البهائي المدما يكن أفلم ار ت فيقول الهائية مدهب على يعرج ثم 
فصاروابقوة، اليوم أتياعه بعضر أحس وقد ستار؟ل حلف من أبنائه واستهواء الإسلام، 
خصومبعض وعرف مزاعمه، من بشيء وبجهرون النوادي، منابر على بجلبون 
مدهثهم.على الثناء ؤيرددون أزرهم، يشدون فقاموا قصدهم، الإسلام 

٨٤ص والهاب القاديانٍة - ١ 

١الإصلاح ٢-^ 



٦٢٩واءآسوافااتاالضالة، اليضرللغرة ماج4اتاالقيخ الرابع! 

أهواءهم،توافق دعوة كل لقبول صدورهم يفتحون فئة أمة كل ق أن نعلم نحن 
أذواقهم،(.يلائم طلاء ي أوتأتيهم 

الفئةهذه ^آراء يحق لم إن وحكمة بعزم العلماء نهوض ولكن  ١٠يقول؛ أن إر 
الحيوانإر هم من إلا إليها كن يفلا سوء؛ من فيها عما بيشف فإنه سحقا 

الإنسان.إل منهم أقرب الأعجم 
بالفلرفيتقدونها الأمة، من جماعة بها تقوم حركة كل العلم أهل يرقب 
ارامةهذه تحد ولا المقنعة، بالأدلة مدعومة ذارائهم فيها ؤيصدعون الخالص، 

عنقه،ق از واجتهما بل الإسلامي، العالم حهلة عن حارج^j^ النقل. وهذ>ا 
٢.أ ،( والإفتاء التعليم كواجب 

قأحد يقع لا حتى الهايثن اعؤب ملإحباط عمله الواجب عن سئل وعندما 
بلغما ملزما لوكان وأنه الديني، التعليم أثر حلالما من بين إجابة أجاب شراكهم 

ومقرراإلزاميا الإسلامية الشحوب ق الديني التعاليم )رلوكان قال؛ بلغوا، ما هؤلاء 
طؤيقا.السالم الفتى قلب إزاغة إل الباطنية أشباه بجد لم مدارسها ميع جق 

مبادئإلا يلقنون أولا ، أسماء إلا الإسلام من يعرفون لا أبتائنا كتيرمن وترك 
حبائلهميصبوا أن البهائية لأمثال يسر قد - القلية أو العقلية حججها عن مقعلوعق 

.٠٢١أوكثيرا(( قليلا الخاهلة النفوس من ويصه|ادوا السلمن، ب،ن 
الذيأن نتمى ررولا فقال: الهائية نشر على ساعدت الض الأمور عن أبان ثم 
إسلامية،فرقة بأنها تظاهرها الس.المتي من ^;^١ تستهوى أن على الهائتة ساعد 

وعدمباهة، الثاJعلى النكرة معتقداتها بعض وكتمها والحديث، بالقر'آن واحتجابها 
يستبينواحتى الهلائف_ة هذه كتب إليهم تمل لم الحلم أهل فكثيرْن انتشاركتبها؛ 

شرمم•ق الوقؤع من اياس وبحذروا محلتهم، حقيقة منها 

.١  ١٨-١١٧ص بق ٧١الرِح - ١ 
. AA.AUص والهانة القاديانة - ٢ 



سمصواسوىاسإلأ.ؤالإ،>الأتاسم

علىنحلتهم أسرار من شيئا يذيعون وصاروا الغرور' أخذهم فقد اليوم، أما 
علىوتعرض تهلع مؤلفات ؤ، عنها ؤيتحدثون الخرائد، صفحات وعلى المنابر 
قدغيرمعقولا ودعاوي ملفقة مقالات من تحمله بما فهي، الكاتب، ق الناس 
را/حفهافللفها(( عن بحشت 
العلمأهل وأن بصيرة، أدنى عنده من على تتهللي، لا الترهات تلك أن ( jrwثم 

أنساليمة أوفعلرة نباهة له من على نحشى فلا را ٠ فقال بالمرصاد، لمؤلأء سيقفون 
إلوصل من على تحشى ولا ، الهاء عد أوعاس حسين، مرنا يوة يعتقد 
الإيراني.الفضل أبي مزاعم بها يتبدل أن الإسلام هداية أثرمن نقمه 

كيدمن الهائية ي لما يتنبه لا مجن أوأشباههم العامة طقة ق يكون أن جاز وإذا 
-أيتماكانواالعلماءوالوعاظ فإن الغراء، ؤإغواءعن للأسلأم، 
أنوبحذروا دعاته، من ليحترسوا الذهب؛ هذا بطالا عن للناس سيكشفون 

؛١ ء نزعاته من شيء بمهم 
عليهينهلوى ما الدين على والخروج الإباحية دعاة من طائفة علم وتد ٠ •' تال أن إر 

قؤينينونه والصحف، النوادي ق يظاهرونه فقاموا الحق، للدين مناوأة من الذهب هذا 
.٢٣١(( الذ>هبهل.ا سريرة عن زالوا ما الإسلام علماء أن منهم ظنا الناس؛ أعتز 

كثحأيُينن لم أل ترى وأنت واليهائية، ليابية مواجهته معالم أهم فهده 
مابقدر ييرلتفنيدها جهد إر تحاج لا الدعاوى تلك أن يرى لأنه شههم؛ تقتني 

لأنهالردها؛ داعيا كان ذلك حمل فإذا حقيقتها؛ ؤييان عرضها، إل نحتاج 
فادها.على بنفسها تنادي 

. ٨٨ص يابق ارجع - ١ 
. ٨٨ص السابق ارجع - ٢ 
٠ ٨٨ص السابق اربح - ٣ 



٦٣١صيواسمومحامائأ،والأضاف1تاسله

ارقادياسثفرته *>اجهته ؟ اسذي اليس 

القاديانيةق نبذة مدخل: 

القرنأوائل ق ظهرت هدامة ونحلة كافرة، فرقة هي تسمينها: وسب نمينها . ١ 
أحمدغلام ميرزا اسمه؛ رجل يد على المني أرض من قاليان ق المجري عشر الرابع 

ا.الفاسدةل وعقائدها الخبيثة، لسترأغراضها شعارا الإسلام اتحدت وفد القادياني، 
الأحمدية._أيضا_ ؤيمون يديه، على ظهرت من بلد إر ية نبدلك وسموا 

ؤيؤيدالبد، كان الذي الإنحليزي الأستعمار عن على نشأت نشأتها: ٢. 
شخمىق صالته وجد حيث تقاومه؛ جهادية حركة كل ووأد فيها، لنفسه التمكين 

وتكؤينجديدة، ديانة تأسيس إر الهلامح والعقيدة، الأفكار المضطرب القادياني 
الم؛زآالمبين لصالحتهم يعمل لمم وكيلا فاتحدوْ له؛ وتاريخ محي 

والفقر،الخهل، عليها يخيم اش المني بلاد طيعة أ• قيامها؛ أسباب ٣' 
الشاذة.القادياتى شخصية ج. لما. الإنحليز احتضان ب. الأديان. وكثرة والخرافة، 

البنجابمنطقة إر آباؤء رحل حيث الأصل؛ فارسي القادياني مؤسسها؛ حياة ر ٤ 
ناديان.ب: الأن وتعرف بور، إسلام سموها؛ مئة ؤينوابها المني، أرض من 

والنحو،الصرف، منها: علوم عدة صغره ق ودرس -، ٥١٢٥٦عام ولد وقد 
دراسةق يفلح لم ولكنه والعرافة، والطب، والفارسية، العريية، الكتمتا ؤبعض 

ءلومالشريُة•
النشورحهلابه ق وخليفته ابنه ذكر كما وحثاشن أفيون؛ن أساتذته بعض وكان 

.٣١٩٢٩/فبراير ٥ الفضل ؤيدة جق 

؛•!؛ف، ط؛•؛ باكستان، لاهور، المة، ترجمان إدارة ضر، إلي لإحان الناديانة انظر . ١ 
.عنها_0UX الإسلام وموقف، العاصرة والوا،و_، ، ٢ صرآ١ النبوة ختم و■ءتيدة ،  ١٨-١ ص ام  ٩٨٣

•صء التلوي الخض لأبي والإسلام انحعدية النبوة ■ش ثورة التاديانة انفلر - ٢ 



طوىاسدت>والإضاهتاساا٦٣٢

لكون.ميا ق الإنحلينية ق البدائية الكتب ودرس 
العيش،له اتسع الدينية الزعامة تبوأ وعندما ، والزهاد، التقئف ل حياته بدأ وقد 

أ.وءليش١ ونعيم بذخ 3، يعيش قمار الأموال؛ عليه وأغدقت 
بداءةس عليه كان لما الدينية الخماعات أقل لقيادء القادياني شخصية تكن ولم 

ا.مترجموه_ل يقول -كما والخ؛ن والبلادة، الأخلاق، وسوء اللسان، 
راداالإسلام، عن محاميا دعوته بدأ حيث دعوته؛ 3، القادياُي تدرج دعاواهت ٥• 

بهو'ال والرسالة، النبوة ادعاء إل الحال به تهلورت نم والمندوس، النصارى، على 
الألوهية.ادعاء الأمرإل 

ومهدى.ومحدث، محدد، أنه فادعى ذلك؛ ق وأقواله أحواله اصعلؤبت وقد 
حيرمه.أنه ادعى بل محمد. ظل وأنه اللام- عليه - ميم بن عيسى أنه وادض 
افه-عزكأنه ه نففيها رأى برؤيا ظهر وأخيرا وإبراهيم، آدم، أنه -كذلك- وادعى 

والأرضرمّالماء خلق فأعاد وحل- 
وعلى، العلماء من الغيورون له وقف الباطلة الدعاوى تلك ادعى عندما • نهايته ٦• 

متاظراتالقادياني ؤبين بينه جرى حيث تسري؛ الأم افه ثناء العلماء شيخ رأسهم 
اممه.الخيخثناء الأقمارحليف فكان ومناقشات، 

يقبضأن اممه ؤيدعو يستفتح، ١م ٩  ٠٧إبؤيل م ٥ 3، الدجال التنثى وكتب 
حتفهلاُافيه يكون الهلاءون داء مثل عليه ويسالعل صاحبه، حياة ق ، ١^١١٣

عشرشهراثلاثة ؤيعد بالحق، الله ثناء ؤبتن بينه وقضى هذه، دعوته نلت فعلا و٠ 
ثناءالحليل للشيخ يتمناها كان بشعة بصورة وقدره ^ ١١١قضاء جاء بالضيعل أيام وعثرة 

،.٠١الله(( 

.٢ ٤  ٤٦٠٢ ٢ ص النوة خم وعقدة ، ١ ١-٨٢ ٢ ٤ لثلهرص انظرالتاديانة - ١ 
.اظرالتاديانةلثله؛رص؟أ؛٢- 

.١٤صرا" النبوة ختم انفلرعميدة - ٣ 
.١ اشامرة وادوامب الأديان !الوجزل - ٤ 
.١ افلهيرصم١٥ الماديانية - ٥ 



٦٣٣صاصصسوىسلأ،وصافاتاسم

١م.٩ ٠ و٨ د> ٢٦ض صباحا والنصف العاشرة ي الأجل وافاء وهكذا 
ستةأريع\ان من قؤيبا القادياني موت بعد حيا افه ثناء الشيخ وبقي 

اللهأن اعتقادهم ومنها: باؤللة، بعقائدكثمة القاديانيون يدين القاديانيةت عقاثد ٧. 
الموة،ختم بعقيدة يومون ولا ويخطئ، ؤيصيب، ؤيصحو، ؤيملي، يصوم، 
علىيزل كان جميل وأن والرسل، الأساء جميع من أفضل القادياني أن محئرون 

والمدينة.مكة من أفضل قاديان وأن مستقل، دين أصحاب( وأنهم القادياني، 
يثرونالقاليان' ق نوى الالمؤتمر ق الخمور هو المفروض الحج أن ؤيعتقدون 

الإنحليز.صد الخهاد وبحرمون الإُنجليزى، للامتعمار المطلق الولاء 
وهوغيرالقرانال؛يرن( الكتاب ) واسمه منزل، كتابهم أن ؤيحممدون 

فلسطين،ق متهم وقليل والباكستان، المني، ي ينتشرون انتشارهم: ٨• 
•١٢٣^^دول وبعض وأفريقيا، وأولنا، أسكا، ول»م'رأكزذ انمري، والعالم 

اJذضرسادياباالثميخ مواجهة 
كثيرق وتغلغالها عودها، اشتداد وبداية القاديانية، الخضرنشأة الشيخ عاصر لقد 

مواجهتها،ق منهج له كان كما الحالة، كاللث، مناهض موقف، له فكان البلاد؛ من 
قالبالغ الأثر له فكان ساطعة؛ ؤيراهعن قؤية، بحجج والتحذيرمنها، نيفها، وكشف 

الإسلام.بلاد عن العادية تلك، صل 
عنوانها:رسالة تأليفه الهلائفة هده حيال بها قام التي اٌبهود تلك وأبرز 

القاديانية(.)طائفة 

ُمالسلفية، المكننثة ق ه، ١٣٥١عام مْلبوعة خاصة رسالة 3، نثرت وقد 
ؤ١ ٢ ا-ه ' U/Yالإصلاح رسائل صمن الثانية للمرة طمت 

.١٥٩اuضص؛.اننلرالرجع 
.^شدوماضةصا0\.ء،0\،وسص؛ء؛.\ه؛ 

محمدد. وخارجها داخلها من مهدئة ااإسالمتي وتلاع ، ١ ص٨٤ والرجز ،  ٣٩صزا المرة الوسوعة انظر - ٣ 
.،،، ١٩٨٧.المكرمة،مكه الخامعي، عدالقادرهائي، 



صواسمماسلأ،وصالأءاسم٦٣٤

رسالتهإليها ضمت حيت الكاملة، الأعمال موسوعة صمن هلبعت ثم 
بموان٤ ٤ ٤-٦٩ ٤ \،/U♦ ق وذلك واحد محاب ي فصارا والهائية( )البائية 

والبهائية(.والبابية رالقادانتة 

. ٤iwn٤ا،/ا١ ق وجاءت)القادانية( 

البابق الخضر الشيخ العرض.الؤلفات صمن ذلك إر الإشارة ّقت وقد 
ادحالفين.على الرد ق المنهجية أساليبه عن الحديث عند وكيلك الأول، 
يأتيحيث المذكورة؛ الرسالة ق حاء غيرما متفرقا الخضركلاما للشيخ أن كما 

العرضعد أو بهارا،، اياشن الكتاب بعض على الرد معرض j للقاديانية ذؤ 
ا.القاديانيةر من ١،^^ تشم حفل ق كما الناميان بعض أو3، ، لمؤلفاته 

الضالة:الطاثقة لتلك مواجهته ق عليها سار التي المعالم لأهم إيضاح يلي وفيما 
مروقد كتبه، من عدة مواصع ي وذلك ت النبوة ادعاء حهلورة هميره أولا؛ 

سلفة.الأبواب j ذلك من شيء 
الدينأن الصادق التاؤيخ دلنا ااوقد ؛ )القاديانية( ت بحثه منيمة ل يقول 

الحقائق،عن فتتكب الغواية، إل سبجفيكلسربمفوسراعة 
وضفيبصجضوب•

يتفقهوا؛ولم الدين ق التفقه يدعون من على بمقصور الإغواء هدا وليس 
ليمتؤول فئة إل يتحداهم بل الرشد، عن المنحرفة الفرق زعماء ككيرمن 
اللهمن بأفواههم يقولونه مجا يتلقون وأنهم ، الوحي( مهبقل أنهم ادعاء نفوسهم 
الكؤيم((رسوله وحديث الحكيم، كتابه وسيلة بدون -تعار- 

.٢  ٢,٦٨٠ • ٢ ص محران بلاغة م - ١ 
.٢ ٠ ص؛ ح-ستي الخضر محي الإمام حول انظركتابات - ٢ 
. ٢٣٨٢٣٦ص الإملأب الهداة اننلر - ٣ 
. A.Uص والهاتة و١لادة القاديانة - ٤ 



٦٣٥القليةوالإذ|ماه،ت اساتة، والاوهاوأى ا1ممو1افرة السيخ ماجهات الرابع؛ الياب 

سعيدبن كالحارث دابره؛ فينقطع يذهب من النبوة مدعي ومن رر ت قال أن إل 
اكااللعبد يد ي وقع حتى خلق واغتربه مروان، بن ا،للك عد أيام ظهرل الذي 

خلافةظهري الذي الأخرس وكاسحاق أثر، الأرض ق له يق ولم فقتله، 
فتنته.فامءلم0 وقتل تلوايف، واتبعه السفاح، 
أحمدغلام الصنف هذا ومن موته، بمد أثر لدعوته يثقى من النبوة مدعي ومن 

.٢١١القاديانية(( النحلة مبتدع 
رسالتهمقدمة ي قالجواسئه القادياتية: ي التأليف على له الدافع ييانه ثانيا: 

يسأل_كأمريكا_ وغيرها الميية بلاد المن رسائل وردتنا ما رركئمأ ت )القاديانية( 
محلهرأن بعد ؤبالأحرى: بالإّلأم، صلتها ومثالح التحلة، هذه أصل عن كاتوها 

منالخامس الحرء ي ونشرناه الهائية، الحلة عن الختاء فيه كشفتا الذي المقال 
الإسلام(.)نور محلة من الأول انحلد 

،الأراء من الحلة هذه دعاة به يصرح ما على مهلؤية أخرى رسائل ووردتنا 
مهالكها؟ي الومحؤع من وتحذيرالسلم؛ن ، الأراء هذه نقد مرسلوها ؤيقترح 
أصحابهاكتب من لدينا يكن لم إذ اليوم؛ ئل شأنها 3، للكتابة التعرض نشأ ولم 

١.٢ واضعها(( حال منه ونعرفا أساسها، على به نطلع ما 
بينة-:عن إلا يكتب ألا ي كعادته - القاديانية كتب على اطلع أن بمد قال أن إل 

علىجعلنا ما دعاتها ؤبعحر أحمد غلام ميتدعها كتب من اليوم إلينا انساق وقد  ١١
أمرها.من بينة 

منالحلة هذه عليه تقوم فتما فمولا القراء حضرات أمام نضع أولاء تحن وها 
منبصيرة على ليكونوا واضعها؛ نشأة ي كلمات عليهم ونلقي الخاطئة، المزاعم 

الإسلامديار خلال بجوسون الذين دعاتها أن عنهم يغيب ولا زائغة، دعوى أنها 

ا-الرجعاداضصخ•
•٨ ص المابق الرجع - ٢ 



صيواسموىاسادت،زالإسرالأتاسة

القتل((من أشد والفتة فتنة، شبابنا نفوس ق يثيرون إنما 
وسائرواليهائية، الباية كحال حالما الباطنية: وليدة القاديانية أن إثباته ثالثا؛ 

الملسواء عن الحرف الضال ادااك ذلك تسلك اض المحل 
الخبيثة؛الشجرة تلك من فؤع كالئهائية، القاديانية أن نعلم ررنحن يةولجءإ؛قع: 

منطائفة بيتها مكيدة بل نحلة، السادة- -أيها والباطنية الباطنية، نزعة أعني: 
الإسلام.من انحوسية بثأر زعمهم- -ق ليأخذوا انحوس؛ 
قوالبهائية القاديانية التحلتن ق تتمثل مبادئها وجد الباطنية، تاريخ درس ومن 

يعملونوهم الإسلام، إر بالدعوة زعماؤها يتذلاهر أن مبادئها: ومن صورة، أجلى 
وقعحتى استدرجوه لمن إلا صدورهم ق بما يبوحون ولا أركانه، لتقؤيض لخفاء اي 
التحلتنهاتعن دعاة يفعل وكيلك نفوسهم، من ميبة نفسه وأصبحت ثالتهم، حي 

الخاسرتحن((

حيثالقادياني؛ أحمد وهوغلام القاديانية; مؤسس لدراسة تعرصه رابعا: 
الوحي.وادعائه ونشأته، وولادته، أصله، الخضرلبيان الشيخ تحرض 
;كقوله ذلك ق القادياني كلام بعض وق ؤيعليه، الوحي نزول يزعم وأنه 

.الأعياد(( عيد يوم العباد رب من منه حصة ألممت الذي هوالكتاب هذا را 
.الكائنات(( رب من إلي أوحيت حقائق هي بل رر وقوله: 
عيننايأ الفلك اصنع أن الهناعون ينزل أن قبل ؤيي من إلي أوحي رروقد ت وقوله 
.ل ووحينا(( 
ولاالصحابة، من أحد ييع ررولم الكلام: هذا على محلقا الخضر الشيح يقول 

دعوىعلى أحمد غلام ولواقتصر الله، من الوحي يأتيه أنه الصالح لف المن 

الرجع.١ 
.آآ-انئلربلاغ^النرآنص٨٦٢ 

•١ صء والبهائية والبايية القاديانة - ٤ 



٦٣٧^^ىامالأ،والإضالأتاسا

وآهؤ تعال-؛ - قال كما الإلمام؛ الوحي،؛ م، يؤيد لعله لقلنا؛ الوحي، 
. ٦٨الحل: ه مفيمحك،لأيلتنغ 

أوأصوله،الدين لصوص موافقا كان فان الإلمام؛ من زعم فيما الطر ؤيبقى 
عليه.رددناه مه لشيء محالفا كان وإن محه، سكتا 

إن)أرأيتم الإلمامية: الخطبة ؤ، قال، ورسول، نبي بأنه كتبه ؤ، يمرح ولكنه 
الكذبون(•أيها بالكم فما ، كذبمموني، ثم اممه' عند من كنت 

ماتقولون: ثم افه؛ دين من وارتدوا الماس، تنصر كيف ترون )إنكم ت وقال 
نحكمون(.كيف مالكم الله، عند من مرسل حاء 

وهلعيسى، مثيل بإرسال الإسلام- أمة -يعني: هذه على الله )فأنعم وقال؛ 
العمون(.إلا بعده ينكر 

المفرطوزا(((أيها لكم علم وأنا إسرائيل، لبني، علما عيي )وكان وقال؛ 
يالقر'أنيبال لم وأنه والرسالة للمبوة القادياني لادعاء الشيخ تعرض كما 
المصهلفىأن على حجج الثلاثة الأصول هده ففي الأمة؛ وإحماع والسنة 

البيهم،.هوآخر - عليه الله -صلوات 
ماؤ -تعار-: قوله ؤ، القراءات ؤيوحه القرآن، من الأدلة الشيخ يو3، ثم 
.٤٠الأحزإب:ه ألتبيثن ؤحائم آلله رسول وكًكزا رجالعكم من أحد أبا نحثد 

-عليهله وصفا يكون ، الماء بكسر ه خاتم ؤ قراءة فعلم،  ١٠يقولظممع؛ 
فمنالمبوه، مقام يعده أحد ينال، لا أي: الأنبياء؛ ختم بأنه والخم_ الصلاة 
منبه له ليس ما ادعى فقد ادعاها، 

كالحامبالفتح- -الحام فان المعنى؛ هدا إر تربع الماء بفتح )خاثم( وقراءة 
المفسرونعليه وحرتمر اللغة، علماء هذا ذكر الأخر، بمعنى: يستعمل -بالكسر- 

•١ ْ ص السابق، الرجع - ١ 



والإّفاتاسةضصواسمومحاسلأ، ٦٣٨

٢.؛ المعنى(( لمذا ميتة الصحيحة السنة وجاءت انحققون، 
أقوالؤيورد ذلك، على الدالة الصحيحة السنة من الأحاديث يسوق ثم 

يزولأن لمسلم كان رروما ذلك؛ بعد يقول ثم ، الأية تفسير ق الممسرين 
ه.نفق هوى داعية ليجيب ورسوله؛ لله ينصح لا من تأؤيل الصحيحة والسنة 

4آلقبميس وحائم ؤ تاؤيل ل نحطوا يف و٠لاتفته أحمد غلام إل وانظروا 
منرحلا أن إلا التخبتل، هذا إل لمم دض ولا انحكمة، الأحاديث من ييتها وما 

باللغووقولفمه وملأ مرسل، ني أنه فادعى المدى؛ على الموى استحب )قاليان( 
٢.ُ ( لغيرايلمن والتمالق الزور، 
اؤيلهوجوم ءومن فيقول: القاديانى تأؤيل وجوم من وجه إل الشخ ينتقل نم 
tأمته عير من نبي بعده يأتؤب لا أنه معنى على ٠ بعدي نم لا * • لحديث حمله 
»هذا: فيقول أهلها، إر - عادته -على الضاعة ؤيرد الكلام، هدا الشيح يبلل نم 
فاتهالسفاح؛ أيام ق ظهر الأخرس، إسحاق له: يقال آخر متسى من ه احتلالوجه 
-تعال-الله أحير وقد ذلك وكيف لمما: فقال بالنبوة، وبشراه حاءاه، ملك؛ن أن زعم 
حامأنه بذلك أراد انله ولكن صدقت، له: فقالا التبي؛ن؟ حام أنه محمد سيدنا عن 

٠وااّريعته ملته عير على هم الذين التبي؛ن 
والعقل.ؤينقضهابالنقل والوحي، النبوة ادعاء ق القادياني شبه الشيح وهكذايورد 

ومن٠ صدقه على تدل آياُتتؤ له أن زعمه ق القادياني لدعاوى تكذيثه ا٠ حام
١.٠ تحموها# لا صدقي دلائل تعدوا وإن  ٠١الإلمامة: الخطبة ق أحمد غلام قول ذلك 

■١ ٦ ص المابق الرجع - ١ 
٢.ارجع

٣.أخرجهأحمد)ه؛أآآ(والخاكمأ/ا-ا،أ
. ١٧ص واJءاي٠ واو1ية القاديانان ئ ٤ 

.١٨٠١٧اشجعالمايقص٠0
1.ارجعسصاأ.



٦٣٩المديةوالأذمافاu الضالة، وادوماوى اهضرص القيخ ا•واجهات الرابع الباب 

هذهمن شيء على نقف ررولم الادعاء؛ هذا على معقبا الخضر الشيخ يمول 
مننحاته أو عليه، تقام كاك الض القذف قضايا من براءته يشابه ما إلا الدلائل 

وأرادالحديد، بقوة الحكومة من محروسا يالشرمحلي، محاءلا يكون حيث العامة أذى 
قفقال الحق، سبيل عن الغا طامة عند دعوته رواج صدقه دليل بجعل أن 

ممزق،كل لمزق افه غير محي من والشأن الأمر هذا )ولوكان الإلمامية: الخهلبة 
يؤيدون(((ما بكل أعدائي الله ولأفاز ، ماء والالأرض لعنة علمينا ولخمع 
أقرئدعوته لقيت مثلما المزورة الدعاوى كثيرمن لقكب رروقد : الشيخ قال أن إر 

منبعن يفرقون ولا والرسالة، النبوة مقام يقدرون فلا الخهالة، نفوسهم ق صرت 
وقارنلله يرجو لا وهو يدعيها ومن حقا، يدعيها 

منالهائية لكات حق أنها على دليلا البشر من طائفة بعن الأراء رواج ولوكان 
غاؤية.تحلة الملمون يعدها كما يعدونها والقاديايون الرشيدة، الذاهب 
أساليبوأحكموا الحق، بيد العالم أهل أخذ إذا حتى لممولة، للباطل وإن 
قفه كان فئة شعار يقي أن وإما أثره، بتخ أن قاما الباطل؛ تضاءل محه الدفلع 
بالغة((الورحكمة على الثللأم إيثارها 

الشيخقال الأ4: رسل على وتفضيلهثقسه غروره القادياني على إنكاره ٠ سادسا 
ماالإطراء من ه بجثولففانهال الغرورواكعاظم؛ أحمد غلام ررملك الخضر: 

متى)أنت _تعار_: اطه من له خهتاب أنه على الاستفتاء كتاب ق أورده ومما ، شاء 
ولدي(.بمنزلة مني أنت عرس، بمزلة مني أنت وضدي، توحيدي بمتزلة 

اطهأن )فالواقع ؛ الموعود( العالم رسول )أحمد كتاب ق ورد له مقال ق وقال 
،الموسؤية( الملالة مسح من اعفلم الإسلأمة السلالة مسيح أن أبلغتي قي. القل.ير 
يعيمن أفضل أنه يزعم أحمد فغلام ه؛ نق: الإسلامية السلالة بمسيح ؤيعني، 

٢•١ ص السابق الرجع - ١ 
آ_االرجعىبقصاآ.آآ.





لتقواسموىاممالأ،والإّهتاسوة
فنقلنفسه، أحمد لغلام كاب على الإمام فأطلعهم ببرمحا؛ الطائفة هده بنته الذي 

ولدحيث اممه )بحمد أحمد- غلام _أي: أته الخمل: هده ومن الأميرجملا، منه 
tالسلمانإ( وبعيدامن إنكلينية راية نحت 

أيامي القادياية »كاتت ذلك: ق يقوده فرمحان: القاديانية أن بيانه ثامنا: 
الديننور حياة احر ق غيرأنهم واحدا؛ مدها الدين نور حليفته وأيام أحمد غلام 
إرموا انقالدين، نور مات وعندما بينهم، فيما يدب الاختلاف من شيء ابتدأ 

وشعبةأحمد، غلام بن محمود الشعبة هذه س ورئي)قاليان( شحبة : شعتن 
الإنكلثنية•اللغة إل القرض مترجم علي محمد وزعيمها رلاهور( 

شعثةوأما مرمل، نبي أحمد غلام أن عقيدتها فأساس )قاديان( شعبة أما 
أحمدغلام كتب ولكن أحمد، لغلام النبوة تثبت لا أنها فظاهرمذهبها؛ )لاهور( 

•يصنعون؟ فماذا والرسالة، النبوة بادعاء مملوءة 

-عليهالمسيح يكون أن إنكار هي • كتبهم ق يبقونها ضلالة )لاهور( ولشعثة 
—عليهعيسى بأن يصرح علي محمد الشعبة هذه ورعيم عيرأب؛ من ولد السلام— 
الجار.يوسف ابن اللام- 

}١ V العقيدة هذه لتوافق الايات بعض ■تيف وبحاول 
بهنام مما ذكرآنفا ما على فنيادة القاديانية: شبه ونأنضه تفنيده، تاسعات 

نام-كذلك-المزاعم تلك ويحمى القاديانية، لمزاعم إيراد الخضرمن الشيح 
القاديانية(مذهب )تفنيد عنوانه؛ أحدهما ممثحشن عنهم كتابه بتهنمجن 
القاديانية(.شبه )نقص والأخر 
البوةلأنقطاع شافؤ وتبيان ، التبوه مدعي لحيبة تفصيل البحثعن هذين وق 

ا.الرجعاسص1أ.
■ا-الرجعالماسص1أ_بأ.



اسوياتدالأث|ماهات اممادت، وا1دئرى اسرص اهخ الوابوا،وامهات اس 

غلاملدعوى وإبطال آ، القادياjة١ بها يشت لشبهة ودير ، افه. رسول بعد 
عصمهملمن تكفيرهم ق عليه ورد ، اللام— —عليه عيسى من أفضل أنه أحمد 

أحمدغلام اقتراح ي وبحث القاديانيةأْا، داعية لتزؤير وبيان ، ١ساعهر٤، من الله 
عسرستىان المني علماء عيئ 

والرامزألألبالأدلة الممتعر امحكم المانع بحثه ي أورده مما غيرذلك إر 
للقاديانيةأن فهويرى دعايتهم: من والتحذين القاديانية، مقاومه إيجابه عاشرأ: 

أنهمق تكمن الدعوى نالك حهلوره وأن محالتهم، إر الدعوة ق نثيهلة حركة 
مملحأحمد غلام أن يدعون وأنهم الإسلام، تعاليم من شيء على بميمونها 

وعامواعليها، أثنوا ورمما الناس، ءلىكثترس أمرهم التيس لذا مي؛ لا ويجيد 
٢.أباطيلهار من المسلمن محدير ل يكتب من 

٠لمن المبتن دعايتها ، بل القادرانية حهلر الخصرميسا السح يقول أن إل 
علينالخفت غيرمسامتي قوم نشردعوتهاب؛ن على الهلاُفة هذه ررولواقتصرت 

والملحد؛ن.المضلل^ن من غيرها بمجاهدة الاشتغال و'أثرنا حتلرها، 
ويسنصيءته، والالمران تدرمحى الى عوي—، الاحد ق طمعوا ولكنهم 
منا يتبعها ومأحمد غلام برسالة الاعتقاد إل ورامواصرفها بهدايتهما، 
وغيرهاوالعراق، وجدة ومصر، وفلطن محوؤية إل يدعاتهم فبعثوا صلألأت، 
الإسلامية.مناJلأد 

٩r^١-الرجعياضص٧

اسصلأ؛ا؛.ي-الرجعال
٥٠ ٠ - ٤ ٨ ص بق  ٧١الربع - ٤ 
.٥ ١ - ٥ ٠ ص الأبق الربع - ٥ 

1.الرجعالأبقصاه-ي0.
يه.يا■.ص الأبق اتنلرالربع - ٧ 
.٢٨٢٧ص الأبق الرجع انفلر . ٨ 



٦٤٣اسقديةوالإسوافاه الضالة، والدماوى الممرلا؛مة القيخ *واجهات الرابع؛ الباب 

قأوليازهم محرط أحداثا سخف- من فيها ما -على دعايتهم وجدت وقد 
أمغرورا« محملوها الدين، أدت على تربيتهم 
والعجموالمني، الصن ق دعاة لمم أن ت القاديانيون يدكر  ١١ت يقول أن إر 

ومصر.وفلسهلين وسوؤية وجدة والعراق، 
أحمدمحمود الشيخ مصر ق داعيتهم أن ؛ ١  ٩٣٢سنة مهلبؤع لمم كتاب ق وقرأنا 

يقاومونها.زالوا وما الفئة، هذه قاوموا المنيكيف عالماء رأيتم وقد كذا، ائع شق 
الردي ائل الرمسفقدكتبوا سوؤية؛ علماء مقاومتها؛ ق اثارهم وصلتتا وممن 
وآراءالعقيدة، بتاء تقوض آراء من يبثونه ا انالمسالمن وإيقاظ عليها، 
انقيادزمامهم على تقبض يد لكل والانقياد بالأستكانة الرضا على النشء نفوس 

الأعمى((لىّ
محنوها  ١١:قائلا مقاومتهم ووجوب التحديرمنهم، ق كلامه الشيخ وتبختم 

فتنةالإسلامية الأقهيار من مسلموممروغيرها ليحنءر اكال؛ هذا قدكتبتا أولاء 
أنووعاظتا علمائنا ق الأمل ولنا البهائية، الهلائفة فتنة من حيرهم ١لaإائفة هذه 

منبشيء اعتل قلب ؤيمالخواكل مرصد، كئ ائفت\ن الهلهات^jا لدعاة يقعدوا 
((٦٩العنكبوت؛ سام>يثمظثأيم ؤ وساوسهما: 

ماكتب،الاكتب فالش؛حم القاديانية: مجن اشرمن باكاستي احتقاره عشر؛ حائي 
منعليه هم ما وبين الإسلام، عن الخارجة ١لهلائفة تلك التحذيرمن نشرق ونشرما 

انعفالطائفة؛ بهذه وتمرا واهتماما، قبولا، كتاباته لقست - البعير والضلال الفساد 
منها.والراءة عنها، النزؤع إر قثيلها ي ولحل ١لهلائفة اغتربهذه نن بعص 

منها.باكرئن احتقارها القاديانية مواجهة ق الشيح جهد من وكان 

.٢٨ص السابق ارجع انثر - ١ 
آ-اظراشءعىيقصحآ.

.»_AYالسابق "ا-اظرارجع 



سممةواسموىاسلأ.واصافاتاسم؛ت

اءمالإسلامية المداية جمعية أقامته احتمال ق حاء ما ذلك: على الأمثلة ومن 
ممرj القاديانية ًلاثفة رئيس لإعلان تكربما م ١ ٣  ٥٣عام /ثعبان ١ ٩ الخميس 
الحالة.هده من براءتهم أصحابه من البررة والأذكياء 

لمولأءوتهتثته الغامرة، سعادته فيها أبدى الناسبة بهده الخضركلمة الشيخ ألقى وقد 
هوالإسلام،الذي وطنهم إل عادوا ثم القاديانية، النحلة استكتموادخيلة رر الدين 

خالصا((اممانا تتلألأ وقلؤيهم 
النحلةبتلك الإخوان هؤلاء اتصال ق كان وقد )ر ت -أيضا- المناّثة بهده قاله ومما 

;عظيمتان فائدتان الأشهاد رؤوس على منها براءتهم وإعلان الزائفة، 
وتركوهالمنافق، المذهب ذلك سميرة على اطلعوا فإنهم علمية؛ ففائدة الأور؛ أما 

لتاعونا كانت أحمد لغلام ومقالات كتب على اطلعتا طؤيمهم ومن أمره، من بينة على 
ء

شجهمن هووأتباعه يورده ما نقض على وقوة عقله، وسخف بنيقه العلم سعة على 
وأباطيل•

النحلة،تلك اد فعلى وقفوا عندما الإخوان حضرات فان محالقية؛ الثانية: وأما 
يعودواأن على الحق إر والرجؤع الإنصاف فضيله حملتهم الحنيف الدين على وخروجها 

الجاهدين.مع الرشد سبيل ق وبجاهدوا الالم,\ن، صفوف إر 
يطنمن الناس من وقليل منه' الابتعاد بعد الحق إو يرجع من الناس بن وقليل 

غيررشيدا(مذهب أنه واستبان به، اتصل مذهب من براءته 
سموممن شازوا ما الإسلام غيربلاد ق المضلون أولئك ررليبث قال: أن إر 
غلامأذناب فيها يتخذ أن الإسلام بلاد ممروغيرممرمن على وحرام قاتلة، 

المؤبئة.بضائعهم على فيه يتادون سوقا الثهائي عباس وأذناب أحمد، 
وقفإذا حتى إصلاح، دعاة أنهم يزعمون يتمل من على لوم ولا 
عنوجهه صرف إلحادهم ظلمات من محيره وضاق أمرهم، خفي على 

 Y - ص الأبق الرجعYVVYY-n.



ثنص3واسمدىاسئا4دالإضافاتاسب
هذيانهم.إر والإصغاء بهم، الاتصال من الماس وحدر وجوههم، 

أنمحنرض أيديهم' من يدْ ئ يلم من على ض غضب بل اللوم، وإنما 
سوادهم((ومكثرى محالمهم، عمار من يكون 
محيبهم، انحتمل إخواننا حضرات إن ت فأقول وأعود رر ت بقوله كلمته ختم ثم 

منمحن فضيلة صرح ورفعوا خدمة، أحن الإسلامي الدين البراءة بهدم خدموا 
نحفلفإنما بتكرممهم احتفلنا فاذا الحق؛ إر الرجؤع فضيلة وهي بحقها، يفي 

وتلكالخياة، هذه ل لمم الله وتكريم ، الفضيلة وأنصار الحق، جنود بتكريم 
الحا٥ختروأبمىاال٢،•

لفرنةالخضر الشيح مواجهة دارحول الذي الحث هذا يتتهي هنا ؤإل 
القاديائة.

الرجع.١ 
.YVA.YrU  صالأبق الرجع - ٢





!بزسمصواسمدمحاسلت.واصهتاسم
اتخضرممتنصيرالشيخ مواجهة 

وأنحاءمصر، ق ونشاطه توهجه، التنصيرإبان الخضر الشيح عاصر لقد 
الإسلامي.العالم 

منالتصرون يه يقوم ما ؤيرى الخهلير، الوصع ذلك يرقب  ٠٥^،!؛الشيح وكان 
مواقف،ذلك جراء من له فكان التنصير؛ سيل ل جبارة وجهود أعمال 

ومواجهات.

ماضية.فصول ق ذلك من شيء إل الإثارة مرت وقد 
فيها.ومنهجه الخهود، لتلك بيان ههتا والحديث 

وهما:تحتهما، يندرج وما ناحتن تنحصرق تكاد الخهود وهده 
للتتصير.انمامة اجلواجهة الأول: الناحية 
ايصرون،يتشوها الي الأجبية للمدارس الخاصة الواجهة الثانية: الناحية 
التالي^ن١المهلاJ^ن حلال من ذلك وسيتضح 



اومديةرالإن|ماد1ت اسدت، اسوص اثخ •>اج،ات ااراJع؛ اكاب u؛

تالتمهيراثعامة مواجهته الأول: الطلب 
•التحذيرمنه شل>بم مر- -كما التنصير بشأن معنيا بجنلقئء الخضر الشيخ لقدكان 

يلي;ما ذلك ق العامة حهود.ه من وكان 
الإشارةمرت وقد وانحلأت: الخمعيات، هلؤيق عن التنصير مواجهة أولا: 

أسمهااش وانحلأت الخمعيات تلك أهداف أعفلم من كان فقد ذلك؛ إر العامة 
محلطاته.وكشف التنصير، مقاومة - تأسيسها ق أوشارك 

الشأن.هن.ا جبارل جهل• الخموصن- وجه -على ومحلتها المداية لخمعية كان ولقل. 
غالبهاإن بل والموات، الخمعيات ق للشيخ الوحيلو الخهد هي وليست 
الهج.هدا يسيرعلى 

الشيخرأس الش الإسلام( )نور محلة علته كانت ما ذلك على الأمثلة وس 
وكشفتالإسلامي، العالم ق التنصير أنشطة فضح إر تعرضت فقد محريرها؛ 
الخبيثة؛الوسائل بشتى المسلم؛ن قلوب س وازالته الإسلام، لمدم الرامته محaلaلاته 

زوممرالقس بحررها الي الإسلامي( )العالم محلة عن الإسلام( )نور محلة فقلت 
الحمية.والأعمال والمدارس، المستشفيات، غهإاء اكصيرمحت محلطات 

قوالتشرقون المنمرون، يقذفها الش الشبهات بعرض امحلة قامت وكذلك 
الردانجلة فتولت قلؤيهم؛ ل الدين زعزعة بغية البطاء؛ المسلم؛ن إر 

علمه.منهجه بأسالب بهامت الهذه على 

)العالممحلة موس للإسلام، الشديد اشتهربعداثه مبشر، متشرق، زوممر، م. س. هو: ء ١ 
وناشريابم، ١ ٩ • ٨ سنة صدر لعقيدة( نحد )الإسلام كتاب مؤلم، ١كشيرية، الإسلامي( 
ومديراالمني، ق بلكهنو  ١١٥١٩١ محنة التمحشيري للمؤتمر قدمت، مقالأين، محموعة وهو )الإسلام( 

الأستشراقانظر ؤإعداد اللاهوين،' دراسته على باسمه وقفا الآمريكٍون أنشأ التمحشيرية لخهوده 
الإسلامي،والمكتب، الرياض، ، الوراق، دار السباعي، مصطفى د. عليهم وما لهم ما والمتشرقون 

•٤ ٢ - ٤ ١ ص 'آلماه_*بمآام، •عمان،ءل١، دمشق، ، بيروت، 
•٩ الحرائرص٦ 3( الخضرحستي محمد الإمام ملتقى انظر - ٢ 



٦٤٩سمسرةواسموىسئا4والأضمتاسا

بعنوانله مقال ق جاء ما ذلك ومن ؛ جهود من انحذرة النداءات إطلاقه ت ثاثيا 
لقد ١٠ت القال دلك صدر ق يقول حيث افه( سبيل ل العمل بحب مسلم كل إر )نداء 

وماالتبشير، حمعيات تديرها الش الدارس خفايا من مستورا كان عما الغهل،اء انكشف 
الضللونهؤلاء ارتكبه مجا أن للجمهور وثبت ، ومستشفيات ملاجى من ابمعيات لمده 

الأمة؛إهانتهم عن فضلا الديانات، وأصول والروءات للقوانيرث محالف وأبنائنا ناتنا بق 
محالفةومحاولتهم الحكومة، بقرارات واستحمانيم ديتها، على بتحاملهم 

أبناءإدخال من انحقق الخطر بأيديهم ولسوا بعيومهم، الملمون رأى وقد 
الرجالتردد ومن الإسلام، على الخدين هؤلاء مدارس وبناتهم السلميرث 

*(( وملاجئهم مستشفيالهم على والنسماء 
وذلكالتيؤية; السيرة ق الكتب تآليف شق التتصيرص مواجهة ثالثآ: 
٠النامس عوام ويلايم العصر، يناسب مسر بأسلوب 
وتزويدْالقارئ نهم إرضاء الصدد ذلك j( إليها يرس الش أهدافه من وكان 

شبهاتمن المتصرون يته عما وتشغله والإيمان، والفائدة الممة ، jroنجمع بمادة 
لاموالالصلاة عليه - ونبيه الإسلام حول 

وخامض رسول )محمد كتابه؛ مقدمة ل جاء ما ذلك على الأمثلة ومن 
الذينأولئك يضعها صحف من أيدينا ق وقع ما كثر فقد را ت قال حيث النبي؛ن( 
خبيثاتيكلمات الإسلام لدين فيها ويعرضون رالمبشؤين، أنفسهم يسمون 
الضلال.إلا الحق بعد وماذا الحق، نور من وبناتنا أبتائنا إخراج بها يتغون 

قالسيارة الصحف أذاعته ما ثم وبهتان، زور من الصحف تلك ق أراه ما 
-الفتيات أو الفتيان لتتصيربعص الطائفة تلك محاولة قصص من القؤيب العهد 

.(( نية النبوته ودلائل الإسلام. رسول سيرة ق رسالة محرير إر دعياني قد 

١-ها-ىونورءس؛ا'•
صره.وخام الله رسول محمد - ٢ 



سمصةواسموىامم1لآ،وجماه1تاسمثمل

تلكمن أصؤغ أن الرسالة هذه تأليف من القصد رروإنما ت قال أن إر 
صفحاتق عليك أعرضها ثم وجيزة، محمولا انحمدية النبوة ودلائل السيرة، 
قليل«-لاازمن j عليها تأتي أن يمكنك 

صء•السابق لرجع ا~ 



لثنسمصإواسومحاساموالأمجتاي
الأجنبيةللمدايس مواجهته الثاني: الطلب 

أبناءلتعليم الإسلام؛ يلاد ق النصارى أنثاه ما الدارس؛ يتلك والمقصود 
المنصرون.إليها يعي الش المارب تحقيق أحل من الملمتن؛ 

جبارة،وجهود عفليمة، إسهامات الشأن ذلك ق الخضر للشيخ كان فلقد 
وسائل.من أوتي ما يكل له وتصدى المد، ذلك واجه حيث 

الماضي.المهللب ق ذلك إر العابرة الإشارة مرت وقد 
الأجمحة-للمدارس مواحهاته j( العالم لأهم إبراز يلي وقتما 
الشالوسائل أعظم من أنها وبيانه الأجنبية: المدارس من تحذيره أولا: 
العقيدة.نخ تفشي على ساعدت 
ررلمالحكومة(: مدارس ق الديني )التعليم عنوانها: له مقالة ق ظه يقول 

مميانعلى ساعدت وسائل لأن اليوم؛ مشيه سلف فيما العقيدة نيغ يقس 
أمور(ا.١ثلاثة الوسائل هده وأمهات قبل، توجد لم وبائه 

أحدها:رر فيقول: السالمان، بلاد ق الأجنبية المدارس رأسها على يذكر ثم 
بعضويغفل الحلم، باسم أو٠لاننا ق الأجانب يفتحها اض الدارس هذه 

علىوهم - أؤلفالمم يسلموا حتى بمفلاهرها؛ فتأخذهم سريرتها؛ عن المسلم^ن 
بجعلهمالذي الأدب روح مها ؤيتنع بواد، الفطرة هذه يصبغ من -إل الفطرة 
لأمتهم((.؛٢،نصحاء لعشيرتهم، أولياء 

-آثاره - علله الدين: عن )الاتحراف عنوانه: له مقال 'أحري موصع ي ليقول 
رروسالوخيمة: وعواقبها الخهليرة، 'آثارها مبينا المدارس، تلك س محن.را يوازه( 

الإنسانية؟.على الععلف أو العلم، باسم أوطاننا ق تقام معاهد أن يعلم لا الذي 

؛-الرءوةإلاسحصاأ'.
'ا-الرجعاواضص؛ا،-آه.



والأذ،ماف1تااسية•واجهاتالقيغالغضرصوادوماوىاس1رإت، : الباب1ت

يدرسونهاهذاكتب على دل السوي؛ اش صراط عن النفوس صدف مها؛ والغاية 
منوالخط الإسلام، ق بالطعن محشوة - منها نبيا قرأنا كما - وهي العاهد، ده هق 

،١١الرّولالأمحلم0«.شأن 
القس)ازويمرا()اوهذا •' فيقول زوممر، المنصر للقس بكلام قاله ما على يستشهد ثم 

ضلإر وسيلة لجعل البشترإى جماعات بها يقوم اش المدارس أن على سهنا ه نف
العالمق التيشتر )حركة ٠ عنوان تحت مقال ق فقال القؤيم، ديتهم عن الملم؛ن 

اسطاعوس أفؤيقية: داخل ق المصاعب س يعترضهم ما ذكر أن بعل الإسلامي( 
وفتحالأهالي، مع كالمتاحرة المعروفة؛ الوسائل إر يالألتجاء الصعؤبة هذه على التغلب 

.ذلك(( ماثل وما لأبنائهم، المدارس 
لتفتح التي ^١^ لمده رأينا رروقد قاتلا; الآكلأم هذا على الخضر الشيخ ويحلق 

ء

محزنة."أثارا البلاد س ومصروغيرها سويية 
لقومهالتنكر ص بحمل وهو منها فتخرج إليها، به بعثا لم مفتى ص فكم 

اتحايئون•خصومهم بحمله ما مثل وشريحتهم 
ألاوأرادوا فعلرهم، يشوه مما أصيبوا قل. إسلامي مهد ق التاشئعن بعحنن إن همم 
ٌنقلبهم'الّاس يتقلب أن 3، فاجتهدوا أنفسهم، على مقصورا التشؤيه هذا يكون 

والشريعةالصحيحة بالعقاى. الاستخفاف ق لمم فكان شاكلتهم؛ على ؤيعملوا 
طائشة.حركات الحكيمة 

خلقالأستدرجوا وجوههم ق العلم أهل س ميق ووقوف القرآن، هال.اية ولولا 
،.١٣كنيا((

تكررتفقد المدارس؛ يتلك أبناءهم يلحقوا بألا الأمور لأولياء نصحه ثانيات 
مدارسق الملم؛ن )أبناء عنوانها؛ مقالة ق قوله ذلك ومجن الشأن، ذلك ق نداءاته 

الإصلأحصاماّ؛.رسائل 
■؛_االرجعىبقص؛ار؛.

_»_؛A؛-Y\/؛.UI'؛.الرجع 



٦٥٣رالإذ،مافات|لمياتاثحاسرصيواسموىاسلأ، •>اجهاتا ١^٣١ الياب 

فننا، حنا نياتا ؤينته ، راصما ع^|ا ^١^٠٠ ^هثى أن ستطع الذي من لا ٠ البشمرآ 
أمته.شأن إعلاء على عاملا ، لأسرته صديقا اللسان، ٠لاهر القلب، سليم 

فيعميعواقبه، من الحمد ثمار وبمني لولده، به ينصح الذي هدا يفعل أن يأبى ولكنه 
يزالونفلا ذمة، ولا إلا يرقبون لا من فيها يتولاه بيئة ل فيلقيه الفهلرة، وهوصاق إليه 

نكدا®إلا بجرج لا حث والخى شرا، ه نفق ؤيبدرون نيغا، يلقنونه 
وسافه يهبه الذي المسالم مثل بقوله:»ذلك محه أجاب الخاول ذلك أثار أن ؤبعد 
لشقائهم،ويتألم قومه، عادة ليرتاح عضوا يكون لأن ويعده هداية، ق به ليسلك 

القومية،العاؤلمة ولقتل الحنيف، الدين نحاربة أسست مدارس إر به يبعث هو فإذا 
.التبشير((( )جمعيات t لما يقال الني الخمعيات بلادنا ي تنشئها الني ارس الغ. وهي 

أولابنه، السعادة يني من على ®وحى الدين،• عن )الانحراف مقالة؛ ق وقال 
يدهبولا ه، نفوؤلهارة إيمانه على يأمن حيث إلا به يلقي ألا أمره إليه وكنأ 

عليهتقوم الذي الأساس فالها العقيدة؛ يأمر الاستهانة إر الدنيا ٠^٤ ق الطمع به 
الأصيل®.١والشرف الهليبة، الحياة 

)أبناءمقال: ق ظقق، يقول الأجمحة؛ بالمدارس أولاده يلحق من على أتكاره ثالثا؛ 
جريمتهتكون لا المدارس هده جدران بعن بولده يقذف الذي راإن ؛ والتبشير( لمحن الم

إثرالدليل يقم ألم ببعيد؛ إملاق حشية أولادهم يقتلون كانوا الن-ين أولئك ريمة جس 
غيرديانة معتقدات المسلمعن أبناء يلقنون التعليم بأمر فيها القائمحن أن على الد>ليل 

بطرقالإسلام شريعة ق للهلعن ؤيتعرصون تقاليدها، على وبجملونهم إسلامية، 
الدينبجقاثق معرفتهم عدم ق الأطفال يمنزلة هم ومن الأطفال على توثر أن شأنها 
الإغواء؟١«شرذلك س تقيهم معرفة 

صس.الأسلاب المداية - ١ 
السابق؟'-الرجع 

'؟-رائلالإصلأحًسأما.
صا/با.الأسلاب أ_المداة 



صواسمزىاممالأ.وضائتاسمقذآ\

ذلكليس * فيقول؛ الدارس بتلك أولادهم يلحقون من على إنكاره الشيخ ؤيواصل 
كثيرا،حلقا يقتل ولكنه واحدة، نفسا يقتل بالذي التبشير مدارس ق بابنه يزج الذي 

يأجمعها.الأمة هداعلى بعد وبجني 
عفليمةطائفة على ؤيفسد بعد، من أستاذا الولد يصيرهد فقد مبالغة؛ هدا أقول ولا 

دينهأمر القسس اوللف عليه أفد كما ، ووطنتهم ديتهم أمر السلمان أبتاء هن 
ووطنته.

قومعلى سلهلة يملك من المدارس هده ق التخرح^ن س أن الليالي أرنتا وقد 
قيجدونه لا ما الثريعة احترام وعدم والمكر ا الغلطة؛ من فيه فيجدون لم؛ن، م

عاثئءرضالإ,ّلأم\''
تالدارس بتلك الأولاد إلحاق جراء من تكون الني الحارة مقدار مبينا يقول أن إر 

دينه،س يخسره ما جانب ق العالم هذا وليس علما، المدارس هده ق الطالب ينال »قد 
تأحذالأهواء ولكنها وزنه، يثتز الذي بالشيء - لأمته الإخلاص س يفوته وما 

إرؤيقوده وطيبة، طهرا كالملك وهو ابنه بيد يأحذ أن على الرجل فتبعث القلوب؛ 
الطهرذلك يتقلب أن يلبث فلا المحة؛ الحنيفية ق والطعن قومه، ازدراء يشهد حيث 

هذهؤ، ج١ن المتخآ مءُ, كشر عاُ, نسمعه ما العاقة تكءن ٠ ، خسا الهل ذللئا ٠ ، ا مح١ 

يأخذوالم المثشرين إن ٠ ؛ افه( سبيل ل العمل بحب ملم )إركل ٠ مقاله ق ؤيقول 
والأبناءالبنات بهولاع قذف الذي وإنما ^آبائهم، بيوت من بالقوة ؤبتاتهم المسلمعن أبتاء 
الدين'وعلى الوطن، على فجنوابذلك أمورهم؛ وولاة ^أباوهم، هم الدارس هذه إو 

.t جناية أعفلم المستقبل وأمهات تقبل، المرجال وعلى 

طبعت، ١٥١ص الإسلأمة المداية ق كما )والغلظة...( : والصواب ، ١ >_AU ا،لوسّوءة طبعة ز ،ذكزا ِ ١ 
.٢١٩٧٦.،J ١٣٩٦الرضا، يلي 

ه؛•الماض ٢-الرجع 
الابذ،هد"؛-الرجع 

٠٩٥هل.ىونورصإا..٤ 



٦٥٥سمصواسموىاسالأ1.والإضاغاساصة

؟©،!قممهيقول ت الدارس لتلك الوخيمة الاثار على والقصمى الشواهد سومحه رابعات 
بابنهحاء ربإ الس-كروة ق متمب ذا أن دمشق ق كنت أيام #عرفت لك؛ ذق 

ابنهأدخل كان أنه له وذكر الإسلامي، التهذيب مدرسة صاحب الأستاذ إر الصي 
صارأن الخال به وبلغ عقيدته، فأزاغوا الأحنسة، المدارس س مدرسة ق هذا 

يما-غأن ودما حزنا وهومملوء الأستاذ إل رغب ثم النصرانية، إر وأمه يدعوني 
؛١١يزكى((.لعاله الإسلام محاسن عليه ؤيعرض الغلام، هذا قلب 

عرفBوقد فيقول: الدارس، كلك اليثة الأثار على والشواهد الأمثلة ذكر ؤيواصل 
يانكارءلافحة الصيام- الشهر-شهر هذا صحف صدرت الذي القسيس ذلك نبأ اليوم القراء 

الدينق باكلعن فمه ملأ الإسلام، ل طيتأ الدارس هذه بإحدى يلقيه درس وهوفا قاله ما 
يديه•يثن الجلوس إر ميقوا الذين الملممحا أباء شعوربعض بحترم أن لئن القيم 

أنكرأن على إيمان س بقية فيهم تزال لا الذين التللأب أحد الغيرة حملت وقد 
،.١٢يزمنون(( لقوم نمرة ذلك ي وإن أره، وفضح قوله، 
ذلكعلى الإنكار من نكثر لا اونحن مقول؛ السابق، الكلام على الثيخ ي*لوا ثم 

نفوسهم،ق حاجة يقضون فإنهم الدارس؛ هذه يشوون القائم؛ن على ولا القسيس، 
لمم؟رسمت، ختلة ينفذون أو 

بيئةق أبناءهم يقذفون الذين المسلميرن إخواننا إل موعفلتتا بل إنكارنا، نوجه ؤإنما 
أخلاقلوثة فوقه وس ضلال فوقه س ضلال نفوسهم غثي وقد إلا منها بمثرجون لا 

٠٣١٠وأبقى(( أشد الأخرة ولفللمالتا بعض، فوق يعضها فللمايتر حقيرة؛ 
الإنكار،يوجه كان فكما الدارس؛ يتللئ، التحق من إخراج على حثه خامسا؛ 

سبيلي يفعل كان فكذلك - بها والاكحاق الدارس، هذه س واكحن>ير ، و١ك١ء 
السالمان.أبناء س الدارس بتللئ، اكحق من إنقاذ 

ّالأسلاب المدائن - ١ 

.ص٩٧١ السابق الرجع - ٢ 
. ١٧ص؟المابق الرجع - ٣ 



ضصوسئومحاسالأ.ياصفاتاس

إنرر ض(: سيل ي العمل بجب لم مكل )إر مقاله: ي قوله ذلك ومن 
واليومبالله يؤمن لم مكل إر الداء هدا توجه الإسلامية( المداية )جمعية 

فمنالخهلرة؛ الأماكن هده من الضحايا هذه لإنقاذ اّتهلاع ما يعمل بأن الأخر 
أوأوميب بنت، أو ابن وله والمسلمات، المسلمين من الداء هدا إليه وصل 
إنقاذهإل الخال ق يبادر أن عاليه يجب - إسلامية غير مدرسة أية ق ميثة، 
لمميلمد دخول يحدد لا ان فحب ا، انهه الدراينه والما لائمنها، 

.الحال(( مهماكانت الأن، بعد غيرإسلامية مدرسة مسلمة أوتلميدة 
الملمينمن الداء هذا إليه يصل من وكل ١١قائلات كلامه ؤيواصل 

قأوبنتا ولدا أومواكلته أوزميله أوجاره، لصديقه أن وهويعلم والمسلمات، 
علىهؤلاء لحمل قوة من استءلاع ما يبذل أن عليه - إسلامية غير مدرسة 

م

صررهشدة جميعا الاس رأى الذي الوسهل ذلك من وبناتهم أولادهم إخراج 
لخطر،.."'

ألمؤر الملمين أن ؤيب ررلا ت فيقول الحهاد، من بذلك الواصي يحد إنه بل 
أليلم موكل كثيرة، جهات ق الإسلام على الواقعة الإهانات من عفليم 

نفلركلتوجه الإسلامية البداية فجمحية به؛ يقوم أن يستطع الذي العمل عن 
الحهاد،أنولغ من الؤع هذا إل الملمين من الداء هذا على نظره يقع من 

.العبادةا(ثواب الله عند له فيه العمل أن لمم وتؤكد 
المنةتبدأ لا أن بجب الملموزل أيها رر * بقوله البمم متنههنا كلامه بختم ثم 

أوسنتان مضى وإذا مسلمة، أو ملم مدارس ول الحديدة الدراسية 

ا-هدىونورصه؟•
٩٠ ٥ صن المابق الر"أع - ٢ 
•٩ صء السابق الرحع - ٣ 



٦٥٧والأسراد1تاسيح^ةواسموىاسلأ< 

ووستريحمها، من ستقمل فانها - لم مفيها وليس مدارسهم، على ثلاث 
منها.الأمة 

.١العامل^ن(( بحب وافه العمل، منادين من متدان هذا 
اكصير.مواجهة 3، وضبمته جهوده معالم أهم هي ؛هذه 

الم-ابقصهع-الرجع 



٦٥٨  I إضصواسموىاسالت.واصلأتاسم

الأيواح(ص؛إو رلهوى *واجهته الرابع؛ البمه 

الحديثة؛^ ١^٠٥مفهوم تمهيد: 

)الروحيةأصحابها يميها الني الأرواح استحضار إر للدعوة كان لقد 
الماصي.المجري عثر الرابع القرن ق رواج الحديثة( 

روح>ايستحضرون أنهم فيزعمون الموتى؛ أرواح استحضار يدعون وأصحابها 
وهؤلاءأولئك وغر الوذي، وروح المهودي، وروح النصراني، وروح المسلم، 

أنهمؤيزعمون الأرض، قاع محلف من نحلهم باين على الحاهية أهل من 
.وهناء(( سعادة ق يعيشون 

اروممىالماصي: الكلام على معلقا طه حسيرنرآ؛ محمد محمد الدكتور يقول 
لهم لأنفالناس بجاره الذي الدين على تتوقف لا والمناء العادة أن ذلك 

تكؤينوإل كلها، بالأديان الاستخفاف إر يودي وذلك الأرضية، حياتهم 
.حديدة(( دينية مفاهيم 

هيالدعوة هده وراء يقف الذي إن ء ت الدعوة هذه وراء يقف من مييتا يقول يم 
لكيتعمل الي الماسونية مقدمتها وق أجهزتها، بكل الهدامة العالية الصهيونية 

علىالنحل أهل من وغيرهم والنصارى المسلمان بلهاء استخدام من تتمكن 
ممحومنولكي( جميعا، تجمعهم الي، الأنانية ستار تحت أهدافها لخدمة اختلافها؛ 

وقوبهم•لدينهم اليهود عصية إلا بقى فلا عصية؛ كن الأرض وجه 

حسين،محمد محمد د. العالية، بالصهيونة وصك الأرواح تحضير - هدامة دءوْ الخديثة الروحية ِ ١ 
■ص٦ اه-ها'هام،  ٣٨٨، ٢ ط 1 بيروت والشرواكوزع، درالإرشاد 

لهتبثن ثم بها' سوءتي من كان حث الدعوة، بملك أحبرالاس من حين محي الدممورمحمد - ٢ 
منومحيير١ الدعوة، تلك لضلألة تبيانا الحديثة( )الروحية كتابه فكتب ويهللامها؛ وعوارها نمها بعد فيما 

والعمل.بالممل الدعوة تلك إبهلال ؤ، القول فصل حيث بابه؛ ذ ألف ما أحن فكان •سلاكها؛ 
الحديثة_U.1.الروحية ٣- 



٦٥٩^ومةراسموىاسدت،والأضافاتاسا

ولاجامعة، نحمعه لا الأغنام من قطيعا اليهود أمام بأسره العالم يصبح ذلك وعند 
ا<.ير؛دو0 حيث إل يسوقونه رابطة تؤيطه 

منيطول يكالأم الدّمٍة ليذه حسمان محبمد محمد الدكبمؤر تطرق ومحي هذا 
تلكتنطوي وما أروقتها، داخل نحارب من يه مر وما دعاتها، أبرز وذكن إبطالها، 
الكروالخديعة.من عليه الدعوة 
مزاعممهنايقة وماJى العالة، يالصهيونية الدعوة تلك لعلاقة بالأدلة تهلرق كما 

الباب.هذا ق له تطرق مما إرغيرذلك اليهود لعقائد الرو-ميرن 
أوبالروح الوجود تمر فالروحية للمادية؛ مقابل مذهب الاعتبار بهذا والروحية 

روحهو امحسوسة الفلواهر وراء يعمل الذي الوجود هذا أساس أن فترى العقل؛ 
لما.مادة لا 

تشعرروح هي بل االادية، القوة هي ليت - ا،لذهب هذ>ا -على الأشياء فماهية 
الأشياءحقائق نال.رلت. أن استهل.اعتتا ق ليس لأنه ذلك بشخصيتها؛ وتحس بنفسها، 

امحردبالعقل الدركة الأشاء تكون أن إذا- - لأبد فكان امحردة، بعقولنا بل بجواط، 
ا.نحري روحيا سيئا 

يتجهالعقل لأن للمادية؛ عكسية نتيجة وهي المادية، بعد تأتي دائما والروحية 
وراءه؛فيما البحث إر ذلك يتجاوز ما سرعان لكنه ، أولا انحسوس إل بطبيعته 
أسرارهمن انحهول لكشف 

ملذاتعن البعاد تعني اش القديمة للمرحية امتداد هي الحديثة والروحية 
والترعات.الشهوات عن والبعد ، والتؤقى السمو، ق رغبة الحياة؛ 

السابقالرجع - ١ 
محالةق الأيدي أحمل. بن بو لنقدها، - وسانلها - نشأتها - نمينها الروحية بجث؛ انفلر - ٢ 

العددو١لاشرودا، الخامس انجلي محكمة، علمية دونية سعود، اللك جامعة ق الإسلامية اللراسات 
الدعوىث على تكالم فيم وهوبجث ، ،٠١٤٣٤الأول ييع - ٢ •  ١٣فبرايرالأول، 

ونهدها.واهدافها، وصورها، مبيناثأتها، 



صاصرهمةواسموىاسلأ،رالإضاهءاسا1ت

علىتقوم اش ^٧١٧ ١١عند )النيرفانا( عقيدة إر الروحية هده جذور وترجع 
الرغباتعن والبعد المعرفة، قق بسلوك الحياة هذه ق الألم من التخلص 

مرحلةإر الوصول سبيل ق الموت إر مل قد الذي النمس وتعذيب واللذات، 

القصوىعادة الإر الوصول نعتي الكب الثرءاٌا 
ابتدأتاليونانية القلقة أن وجدنا اليوناني الملقي الفكر تاييخ ؤب نظرنا وإذا 
العقليبالاتجاه فجاء سفراتل ظهر أن إر الأوائل، الطيعي؛أن عند الطبيعية المادية بالظرة 

)الكل(.بنaلرJة جاء عندما أفلاطون طورها الش الكلية المدركات نشة حلال من 
قعندهم الروحية فظهرت المسيحي، للدين الغلبة كانت الوميهل العصر ول 

الشهوات.عن وتأمربالابتعاد النيتة، تنبذ اش الرهبانية، 
العلوماسم تحت والاحتيال للدجل وسيلة الأن حتى تزال ما القديمة والروحية 

الأمواللاكتساب الأرواح؛ ومناجاة المغناطيسي، والتنؤيم الروحية، 
وسيأتيعتها، الحديث مضى الكب الحديثة للروحية إرهاصا كان ذلك فكل 

لما.بيان منيي 

الدعؤةادخضرس>ه الشيخ مواجهة 

سبقحيث الحظيرة، الدعوة لمذه تعرض من أوائل من الخمر الشيح يعل. 
بحثحلال من وذلك منها، والتحل-ير بهللأنها، بيان إر حسان محمد محمد الدكتور 

لمن.هودراسته و^رائه، مواجهته، إجمال ويمكن الأرواح( )استحضار عنوانه له 
:يلي ما حلال من الدعوة 
قيقول الشعوذة: قبيل ل داخلة الدعوة هده الخضرأن الشيخ يرى ث أولا 
ممنأوشعوذة هوواقع هل بأنفسها الموتى أرواح استحضار عن سائل ررسأل ذلك؛ 
إحضارها؟يدعى 

٢٠ ٠  ٠U-Y ٦ ص م، ١  ٩٨٣الأندلس، دار بيروت، نيغور، علي، المندية الفلسفات انفلر - ١ 
٨٠  ٠٠٧٨صى سعود جامعة ق الإسلامية الدراسات محلة ق الحديثة الروحية بحث انفلر - ٢ 



لاتوالأن،مافات؛_؛؛^اسالت، اسرسؤق ماء4اتا 1 الرابع البماب 
اعتقادنالأن بالا؛ لما نعطي، ولا ئدكر، الأرواح استحضار دعوى كانت فقلت؛ 

فيهادصاو3، لا الض المائل من لأنها أقل؛ ولا أكثر لا شعوذة أنها يعتقد ملم كل أن 
؛١١.((المهلقية الأدلة فيها تتحقق ولا التجارب، 

ذلك:ق يقول عندغيرالملمين؛ إنكارحتى محل الدعوة هده أن القح أبان ثانتا؛ 
يستحضرونأنهم يدعون وأمؤيكا أوروبا من أناسا أن -أيضا- سمعت بألمانيا كتت ولما  ١١

هدهإن فأقول: الخياة، ؤ، لهم يقع ما وبعض حالمم، عن ويخبرونهم الموتى، أرواح 
ها.بتنيباؤللمة الواقعة 

منة جلحضر هل وسألته: ألمانيا، من )لنداو( م ؤر بقيس واجتمعت 
دعوىهذه القسيس: قال الأرواح؟ تحضار اسيدعون الدين هؤلاء ات حلم

اذلك((.١ ينكرون العلماء و، 
فبعضانحالس؛ ؤر دائرة المسألة هذه وجد - يقول كما - ممر اؤ، الشيخ جاء ولما 
ذلك.ينكرون وأكثرهم فيها، ا يتوقفوبعضهم بها، يصدق الناس 

علمائهمكبار أقوال ننفلر وأمؤيكا أوروبا ق المألة كلهرت حي-ثا فقلتج: ١٠قال: 
قليلاأو كثيل يهمنا ولا الخنف، الشؤع من ، ١٠٢^عليه يقوم ما نقرر ثم أولا' 

رأيهمما نعلم: أن ميد وإنما ذللئا، ؤ، واختلافهم الأرواح، استحضار علير اتفاقهم 
،.١٣الادعاء؟٠ ؤ، 

هؤلاءومن لما؛ المكؤين بعض؛ بأقوال الدعوة هده بطلان على يستشهد ثالثا؛ 
)المقتهلفا(.صاما صروف الدكتوريعقوب 

أرواحاستحضار ينكر صروف يعقوب الد>كتور رروجدنا الخضر: الشيخ يقول 
علمائهمإنكاركثيرمن وأصيكا أوروبا محلات عن )المقتهلفا( محلة ل ومل، ، الموتمح، 
وخدلع.شعوذة وصرحوابأنها الأرواح، استحضار ة جلحضروا الدين 

._TAالإسلامية اوث.ريعة نر دراممات - ١ 
.ص٢٨المابؤ، المرمر - ٢ 
.AYAr>_السابق المرجع - ٣ 



صواسئوىاسلأ<وجمافاتاسمح

اعترفواالأرواح مناجاة يدعون كانوا الذين أشهر أن هذا؛ على ؤيدل قال؛ 
للناس.والخد١٤ الحيل يستعملون كانوا أنهم 'أخرا 

أسخفإلا تفعل لا الموتى أرواح أنها ْستحضروها يزعم التي والأرواح 
الأنباءمن بأمر تني ولا لأحد، فائدة كشفه ق سرا تكتشف فلا وأحمرها؛ الأعمال 

،.١ ما(( نفع به 
صروف،الدكتور وصدق رر فيقول؛ مؤيدا، صروف كلام على الشيخ ؤيعلق 

فائدةمن الأرواح استحضار زعم ق ليس أنه على الطؤيلمة الشاهدات دلت فقد 
قالياؤلل باراءتها الأعمال؛ من الفارغة النفوس تسلية سوى أخرؤية، أو دنيؤية 
.(( المحرية الظاهر كبقية الحق ثوب 

بمناحاةيصدقون الذين وإن قال؛ ثم را فيقول؛ صروف، لكلام إيراده ؤيواصل 
إلأمرهم ؤبمهمحا رمحندأ' رويدأ العصية قواهم تصعق ذلك ويمارسون الأرواح، 

الحنون.

إرمائلة أو أصلها، من صعيقة كانت أعصابهم أن على يدل معلوم أمر وهذا 
،١٠ وتصوراته(( أحكامه إر يركن لا كذلك أعصابه كانت ومن الضعف، 

١لمتجرينالحلماء إن وقال؛ الشعوذة، بهذه يصدقون الذين العلماء إر وتعرض 
حيثبجالس الذي الحالم إن المشحوذين؛ أحد قال حتى عيرهم، س انحل>اءا أشد 

حيلعليه تحوز الذي الرجل هو يلتفت أين له نقول حيث ؤيلتفت نحلس، 
\الال.ارس(( تلامذة يصدقه ولا يراه لا ما ؤيصدق ؤيرى الشعوذة، 

قضيةق الأرواح استحضار اتحلترا ق انحاكم بعضر جرب اروقد يقول؛ أن إل 
قيعتبر حتى للشبهة المثيرة الهلرق من يروها ولم نتيجة، منه تحصن، قلم قتل، 

\الحنايات(( نمير 

صّآار.الأبق الرجع . ٤ - ٣ . ٢ .١ 
■٨ ٤ ص السابق الرحع - ٥ 





ارضا1ترالإن،مافات اسىت، والدمارى اسرلا0رة القيخ •،واجهات الرابء! الباب ح

للشيخومعتدرا ، الدعوى هذه منكرا ، الكلام هذا على الخضر الشيح ؤيعلق 
ولم، صدق المسألة بأن شهدوا من أقوال أخذ الراعي والأستاذ  ٠١١ فيقول ١^١■^، 

.ل(( باعتتاء المسألة بحث إر نظره يوجه 
لأحدكتابأ فترحم مصر، ي الكاسي أحر قام  ١١قد؛ أنه الشيخ ذكر ثم 

الكاتبعليه وزاد ، الأرواح استحضار مدعي بعض قاله ما تصديق ي الأوروسي 
،الأرواح استحضار حجرة ق لديه حضروا أنهم ادعى ْن بعض ذكر قدمته مي 

عبدالفارسي الديني الزعيم روح محيت )قد ؛ فقال ، البهاثي عباس ؛ منهم 
العالمتكلم بالإمحليزية تكلم ثم ، أولا بالعربية علي لمم يوكان ، غيرمرة الهاء 

الطلع(.
٢٢٠.شاء« مما الهائية زعيم ذكر الذي الكاتب اعتقاد على الكلام بمدد نا ول

ممنوذكر  ١١فيقول: الكاتب، ذلك عن كلامه الخضر الشيخ ويواصل 
محمدوالشيخ الأفغاني، الدين جمال واحدة ة جلق أرواحهم استحضر 

ومصءلفىكاز.جوهري، ومحلطاوي واصفا، وؤبما عبده، 
عبده،محمد للشيخ التوحيد رسالة من والصفا محوالصحيفة الكانبا ونقل 

٢٣١.مستقل(( متهما كلأ وأن غيرالبدن، الروح أن ومضمونها؛ 
تغايرفان يفيده؛ لا الئل وهذا  ١١فيقول؛ الثل هد>ا الخضرعلى الشيخ ؤيعلق 

الإسلام.علماء من انحققون إليه ذهبط هوالذي والروح البدن 
الروحاستحضار على نتكلم ؤإمما والروح، البدن تغاير على نتكلم لا ونحن 

.١الوت(( بعد 

.ماض»؛_iAالرجع - ١ 
.٨٥٠٨٤صض ٧١الربع - ٢ 
._oAالماض الربع - ٣ 
.الماض»_oAالربع - ٤ 



ثندالأن،ماهاتااوضا1تاسدت، رايدماوى اثخار؛،همر،ضق ماجه،ات i الوابع الباب 
متدلأالكاتب »وذكر فيقول: الكاتب ذلك عن حديثه الخضر الشيخ ؤيواصل 

ؤبيناهيكل، الدكتور كتاب تقريظ و الراعي الشيخ كتبه بما الأرواح استحضار على 
المسألة.بجث ق تقصيره وجه 

أنوادعى الأرواح، استحضار يزعم من تكذيب ق شوقى شعر الكاتب ذكر كما 
٢١١^•الإنكار من لما مق عما ورجعت الروح، عالم ق به اتصلت شوش روح 

والملاحية(.التدتن من البله إلا الأرواح استحضار ينكر )لا الكاتب: وقال 
٠* اكوتن من الأذكياء يئغ الأرواح استحضار على دليلا يقم ولم هذا' قال 

-لما والمثت؛ن النكرين أقوال بعض  ijyjأن فعد الدعوى؛ تلك يطلان إناته خامسا٠ 
ذلك.ق عدة وجوها وذكر بهللأنها، قرر 

الوجوهغير لوجوه الموتى؛ أرواح باستحضار نومن لا ارونحن •' هذا 3، يقول 
الدكتورصروف.مقال من نقلناها الي 

الأحرة،عالم إر روحه ذهبت مات من أن على نصت الخكيمة الشريعة أن منها؛ 
-تعال-؛قال رسول، من ارتضى من أو افه، إلا الأخره عالم ق يقع ما ينلم ولا 
٠ ٢٧. ٢٦الخن: ه أءدا0للأمتيآرصينرنور ؤ

البصيرة،يصفاء أو التام، ق الله من فيالمام الغيب من الرسول غير علم وإذا 
رسول.من ارتضى من عاليه الله يطئ ما قوة ي لا قؤيا، ظنا يعطي وكلاهما 

الناسفيها يتسلى حجرة يعد شخصا عيبه على يطئ أن من وأحكم أعلم والله 
الموتى-ْع بالحديث 

يدعونفكانوا ، مقتل ق أصابتهم الماصب بوقي أيان أن ؤييو ، تلثل قل وردت الش الثلاثة الأبات بمني ~ ١ 
المانعبجثه ق حستي محمد محمد الدمحور يتول شعرا؛ عليهم وتملي ' تأمحهم روحه أن يئدعون - مر كا - عنيا رجوعه 

مص٩٤فنرتمح١٩٥٨ى٤٢/ضر١٣٧٨/٤/١١يف١٧٧٦>اروحتة 
روحأن ٌيخاثل الدكتورسلامة حرم بدبمة الدعوة راؤيثها فتها زعت نمة أورّدت حيث يوقي، وروح زبدبمي عنوان 
منأغذيه أن أود لنلك يوم؛ الميي العالم على مشنق إني ا • تدعي- -فيما تال أن بمد نفلمه من شعرا عليها تملي شوقي 
.1 نه أعيش الذي العالم 

تطيعهاjأن قررت بجت آلاف ثلاثة امثاله من محدها إن الثعرقالت: هدا من تافها سخيفا نموذجا وعرضت 
•٢ ٠ ص الحديثة الروحية • ٠ ديوان 

.AA_Ao_الإسلامية ١لشرياJة ق دراسات - ٢ 



والإنأمايااتااوقريةاوقيخارأ؛ضرصفي ت ماجي : ا1باو، ٦٦٦

اللهجعل وقل سعيد، وغير سعيد منهم الناس أن على نص الكتاب أن ومنها؛ 
جمعأنه يزعم ا،لوتى أرواح استحضار ومدعي خاصة، حالا منهم واحد كل لروح 

وسالسليمة، بالعقيدة يحرف س ( jruيفرق أن دون الأحوال، محتلمة أرواح 
بالححود.يعرف 

؛-تعال- قال كانون، أحياء والثما٠^؛؛ الخان بأن صرح الحنيف الدين أن ومنها؛ 
•٦ الجن؛ ه محه(ؤادي(رسا ءؤوأق.َكاذ 

. ٢٧الأعراف: ه أدنتمميث'ين ؤ •* -تعال- وقال 
يتصورونوالشماءل\ءن الخان أن على الشري٠دة من الواضحة الدلائل قامت وقد 
\وشكلا(( صوتا الأدميثن بصورة 

أوالست، صوت الأرواح مستحضر يمع أن فرض فعلى  ١١بقوله؛ بحثه بجم ثم 
أورأىالست، صوت ّمع أنه على الدلل لنا يقم أن يمتهليع هل شبحه، يرى 

منتعرفه ما ببعض وأخبرت أوشبحه، صوته مثلت العابثة الروح صوت لا شبحه، 
أحواله؟ا.

الشؤيعانمن الدليل عليها قام ني البالحقائق فلنتمسك ذلك يستطع لم فان 
٢٢١((.الإسلامية 

،.تحضيرالأرواح الخضردعوى الشيح يه واجه ما فهذاهوأهم 

.السابقالرجع .١ 
.»_UAالمابق ٢-الرجع 

ؤإر، حستي محمل محمد د. الخديثة( )الروحية إركتاب الحديثة الروحية عن الحدث تفصيل ل انفلر - ٣ 
الروحيةلنشأة تعرض حيث الأفندي أحمد بن لسعيد تقدها( - ومحاملها - نشأتها . تعريفه١ ت )الروحية ؛ بحث 

أنرعلى تكلم كما ، النمسية واياحث ، الغناحليسي كالتتؤيم وومحائلها ، الروحية الحمعيات ولأهم ، الحديثة 
وتفوذهيا.الحديثة الروحية 

الاتصالإمكانية ادعاء وعلى ، الشعوذة على مبنية ، هدامة دعوة الروحية أن مفادها تسجة إر وحلص 
السّن.نفوس ق وبخاصة ، والعقائد الأديان ل والتشكيك( ، حديد اكشردين بغية علمية؛ بأساليب بالوني 



٦٦٧٠س3واسئلىاسلة.والإمجساسم 

بيتايس،اسورلأضافاتاسيح

مباحث:خمسة وفيه 

اثفلسفةمن موقفه الأول: البحث 

التصوفمن موقفه الثاني: البحث 

التشيعمن موقفه الثالث: البحث 

والبلعللشرك مواجهته الرابع: البحث 

للإلحادمواجهته الخامس: البحث 





ئصقؤاسمومحاسالآ،داسمافاساسم

يىمقم4ضاسئا

اثفلسمةي نبذة مدخل: 

أصلهاق - فهي اليونانية؛ عن ممبة كلمة الفلمة الفلسفة: مفهوم ١- 
والإيثار.انحبة ت ومعناهما ت فيلوأوفيلا ت يونانتمن كلمتثن من مرية - الوضعي 

الحكمة.ت ومعناهما أوسوفيا؛ وسوفيس 
الحكمة.أوإيثار الحكمة، اسة.فياص_:محة كلمة نمى 
علمي.جهد كل وتعني الأستتللاع، حب - كذلك - ونعتي 

باختلاف;؛،ئتلف مفهومها فصار كثيرة؛ بأؤلوار الفلسمة مصطلح مر ثم 
وتعريفاتّأحدودا لبما وضعوا الذين الفلاسفة واختلاف ، الأتلوار 
الكنديوعرفها ج_ المعرفة حب ب- الحقيقة عن البحث أ ت تميفاتها فمن 

تبقوله الفارابي وعرفها - د الإنسان طاقة بقدر بحقائقها الأشياء علم هي • بقوله 
بمقدارعلم بأنها: - أيضا - وعرفها - ه موجودة هي بما بالموجودات العلم إنها 

الإنسية.الطاقة 

الأمور،بتصور النفي استكمال ت الحكمة بقوله؛ مينا ابن وعرفها و. 

الإنسية.الطاقة قدر على والعلمية ١لنذلرية بالحقائق والتصديق 

للكون،خاصة ونفلرات محددة، ^أراء على تطلق الفلسفة صارت ثم 
وتحويلك.والإلميات، والموات، والوحي، 

أبجاثصمن الفيومي، إبراهيم أ.د.محمد والإشراقتة، الثانية ، jryالإسلام ل النلسنية الدرسة انظر - ١ 
صهم\.معاصرة( إسلامية )نحوفلسمة ندوة 



Rمةواسوىاسلآ،والإسواهتاسا

النقل.على وتقدمه بالعقل، تعنى وصارت 

علىبها مقترنة وأنبت اليونان، بلاد ؤ، - مر كما - نشأت الفلسفة؛ نشأة ٢- 
وماالقديمة، والفارسية والمندية، الصؤية، الحضارات ق الفلسفات وجود من الرغم 
الا.ياناتوبقايا الوثنية، الشعوب تراث من بنقلها اليونان فلاسفة لاهتمام إلا ذلك 

ستى«محرعات من خلتنا محلفتهم محجاءأت ماؤية؛ ال

محبلالسادس القرن ق محناليس يد على ملعلية ق ظهرت القلقة: تاؤخ ٣- 
الشكانتالبشرية المعرفة ميادين مستوعبة فكانت الهليعي؛ن فلسفة جاءت نم الميلاد، 
وتفسيرالخليعة.الكون، نشأة الخارجي: نحوالخالم متجهة الومحت، ذلك ق سائدة 
الشكيةالترعة تطرفت ثم والخهنابة، الخيل فاحترفوا السوفستنائيون؛ جاء ثم 

بالنسيئة.القول ٥^٤ الفلسفة؛ إر 
وجهةالفلسفية الدراسات وجه حيث كبرى؛ ثورة فأحوت سقراط، جاء ثم 

واهتموالسياسة، الأخلاق دراسة إر الفلسفة وحول الإنسان، ق تبحث جديدة 
علىواصطلح مت؛ن، أساس على اللم إقامة على والعمل القلية، بالمدركات 

عندالخدر النهج عته تضع الذي والتوليد التحكم يمتهج التعلم ق منهجه تسمية 
أرسطو.عند والتحليلي أفلاطون، 

نقهلةالن.ات معرفة فجعل سقراط؛ أستاذه منهج على ار فأفلاطون؛ جاء ثم 
قالخام طابعها إر الفلسفة أرجع أن يلبث لم لكنه فلسفي، بحث كل ق البداية 

١ميتافيريقية صبغة عنده الفلسفة وأكتمسح اثملبيحة، موضوعات استتيع.ات 

١٢٦ّ-اUسص١٤٢١.انظرالرجع 
ىضصهم\و؛أ؛واهاوآها.٢.انظرالرجع 

-١٣٢ ٩ محي عصر، مكتبة الناشر إبراهيم، 3.^^ د• الملسنة مشكلة انظر - ٣ 



؛؛Vصواسمومحاسموصافاتاي
إرالعلوم وقسم العلمي، البحث صروب إر تشير فلسفته أرسطوفظلت جاء ثم 

وفية.وعلمية، ظؤية، 

أدرالض الاراء شتى يتعرض ثم بحثه، بتحديد يبدأ الذي العلمي الأسلوب واتح 
والقد.بالتحليل يتتاولما لكي الموصؤع؛ هذا ل سابقوه بها 

محيالخال هي كما والقد؛ بالتهلؤير، الفلسفة يتعاور هؤلاء بعد جاء من وصار 
العلمفامتزج الشرقية؛ بالروح القلقة اختلطت أن إر والأبيقوري؛ن الرواءييرن، 

الفكربالتصوف.واختلهل بالأساطير، 
التوفيقإر جهدهم فصرفوا ونصارى، ملمن من الوسطى العصور فلاسفة جاء ثم 

.ijy  تلفيقية.توفيقية آندالث. السمة فصارت والقل؛ العقل بهم، أو والعقيدة القلقة
وآباءوالرومان، اليونان مذاهب الكثيرمن أخذت الش المدرسية القلمة ظهرت ثم 

الكنسةآاالأ

والاهتمؤامالعقلي، والفلر بالقد، اتسمت الش الحديثة الفلسفة جاءت أن إر 
قواعدعلى واثتمالما الشك، طؤيق عن إلا الحرفة إر يتوصل وألا بالتجربة، 
والتحقيق.والتركيب، والتحليل، ، اص، الأؤبع ديكارت 

العلوم؛سائر عن الفلسفة محصل فحاولوا عشر، الثامن القرن فلاسفة جاء ثم 
يدعلى الكيمياء وعلم جاليلو، يد على الفلسفة عن الطبيعة علم فانفصل 

ولوندياك.وهيوم ' لوك عند مستقلا الفلسفة علم وأصح ' لأفوازiثأث 
ولتنامحالز مثل: وأتباعه ماركس عند المهم فصار الماركسية؛ قة القلظهرت ثم 

التاؤيخ،فهم على العمل بل الوجود، لتفسير فلسفية نظؤية وصع ليس وستالن 
البشرية.تطور لما بجضع اش القوان؛ن ومعرفة 

YU.Yr'__y ارجع -



مةواسموىاسالأ<والأضاهتاسوة٦٧٢

وجهاتواختلمت فيه، الفلسفية الاتحاهات فتعديت العشرين، القرن وحاء 
منبالكثير القرن ذلك فزخر والعلم، الفلسفة بحن العلاقة نحو المفكرين ملر 

انتاجوحاء البراجماتية، رأسها وعلى القلقات من العديد وظهور التغيرات، 
الحديدة،بالمصطلحات حافلا التخصص، طابع حاملا الفلاسفة من كثير 

الوجود.فلقة أصحاب بعض لدى خصوصا الغامضة والمفهومات 
الفلسفية،المؤتمرات ^3( عن بعض من المفكرون تقارب القرن هدا ول 

الحامعات.ل( jruوالعلاقات الثماق، والتبادل 
الثالثالقرن ق الإسلام بلاد القلقة دخلت الإسلام: بلاد الفلسفة دخول ٤- 

المأمون.العباسي الخليفة عهد ق وذلك الميلادي التاسع المجري، 
تمللم إنها إذ اليونانية؛ بالفلسفة بالاتصال الغرب فلامقة العرب مبق ولقد 

خلفهما على عشرمعتمدين عشروالثالث ١لثانى اللاديين القرن؛ن فا إلا الغرب إل 
الصمن نقلها أوق دراستها ق نحمصوا الدين الإسلام إر بون التالفلاسفة 

الغرب.لسان إر نقلت ثم العربي، اللسان إر أواليوناني السرياني، 
إسحاقبن يعقوب بن يوسف الإسلام: إل ا>كنماإن الفلأّفة أشهر ٥- 

ابنمحمد بن محمد نصر وأبو العرب، فيلوفا عليه ؤئطلق بالكندي، المشهور 
سنابن علي بن عبدافه بن الخبز وأبوعلي بالفارابي، المعروف طرحان بن اوزلغ 

الرئيس.بالشيخ اللقب سينا بابن المعروف 
،٢١المشرق،.ق الإسلاميتن الفلاسفة أشهر فهزلاع 

ترحمةووسسكي أرؤا ق العاصرة الملسنة ق ذلك تفصل وانظر ، السابقالرجع انظر - ١ 
محمود.محيب زكي ود. امتن، لأحمل. اليونانية القلقة وقصة قرني عزت ئ. 

مضةوباعث ، ١ ١ ١-• ٠ ١ و  AO.A»_؛الإّلأم ق الفلنية المرّة ق: ذلك تفصيل انظر - ٢ 
عرييخليل محمد د. الإلميات ق والفلاسفة لمالك نقد - الملقي تيمية ابن الإسلامية 

والئلوالعتل ، ١ ١ ص رند لابن القال فمل كتاب على نادر اليرنمرى ئ. وانظرعقيمة ، ٤ • - ٣ ص؟ 
.١ ٩-٠ الخاعي أمان محمد د٠ رشد، ابن عتد 



٦٧٣والإنماقاوأاسالة، •ءاجهاتالقيغاهضر٥٥^٥البابالرابع: 

الغرب.يلاد ق الفلاسفة أشهر وهؤلاء رشد وابن باحة، وابن طفيل، وابن 
القلقةموضوعات تكاد والفلسقة: الفلاسفة وأمام الفلسفة، موضوعات ٦- 

اكلقية.العلوم د- الؤياضية العلوم - ج الهليعية العلوم ب- الإلمية لعلوم اأ 
ومنهمالإلميون، ومنهم الطبائعيون، أو الطييعيون، فضّهم الملأسقة* أنسام أما 

الؤياضيون.

إر:تتقسم أن ويمكن موضوعاتها، بحب فتختلف الفلسفة أقسام وأما 
الطسعة.عالم وموضوعها بالخواس، تتحصل الش وهي، • الحسية لفلسفة اأ 

التقلرأو البرض، بالأستدلأل تتم اض وهي الملية: اصة الفلسفة ب. 
را٢المشائية. الفلسفة الفلسفة: هذه ونمى الأستتياطي، 

واستعدادها.النفس، إشراؤ، أي الإشراق، من الإسراقية٠ الفلسفة ج- 
الإلمية.العلوم وموضوعهات والإلمام، بالحدس تنال وهده 

 Yالإسلامعلماء من كير تصدى لقد الفلسفة: من الإسلام علماء واقف م
الدينفالعلماء ؤباطل؛ حق من فيها ما وبيتوا خبرا، يها وأحاطوا للفلسنة، 

بمعيارؤيزنوه الفلسفة، علوم محتؤيه ما يحثوا أن شأنهم الإسلام بحكمة يستضيئون 
افتراضاأو باطلا، زعما كان ما ؤيهلرحوا صدقه، على الدليل قام ما فيفروا الشؤع، 

حجة.على يتكئ لا 

ألمقد فاُهجةئأق؛4 ؛ تيمية ابن الإسلام شيح العلماء هؤلاء رأس على ؤيأش 
وتحليل،، مقارنة دراسة يىكانت ، متأنية ، واعية دراسة لما دراسته وكانت ، بالفلسفة 

والتروي.، والتيت ، العدل على تقوم دراسة ' ونقد 

الفالنة.تعظمالثهأن وهوممشي؛ تلاميذه يعلم كان أرسعلوالذي رائدها إل بة ن- 



سمصراسموىاممامواصف1تاس٦٧٤

علىووقف الفلسالفة، ررقرأ الشأن: ذلك ق هراسم خليل محمد د. يقول 
أفلامحلون،آراء من ينقله ما بدليل الميممة؛ اليونانية الفلسفة يعرف وكان وقائعها، 

كثيرابه انتفاعه رغم وثقده الأرسطي، المنطق قرأ وكيلك بينهما، ومقارنته وأرسطو، 
المختلفة.للفرق اقشته مي 

عمقعلى تل>ل وممحيتس استيعاب دراسة فكانت الإسلامية للفلسفة دراسته أما 
ء

رشد.وابن سينا، ابن كتب سئما ولا الإسلام، فلاسفة كتبه ما قرأكل فقد نظر؛ ؤبعد 
سينا،وابن الفارابي، لمدرسة نقده ق الأخير هن.ا اراء يتعمن ما كثيرا وكان 
التكالم؛ن.ومتاقشة 

التوفيقمن حاولوء وما الإّلاميعن، الفلاسفة هؤلأء تمتاهج تام علم على وكان 
والفلسفة((الدين ب،ن 

الدكتوريقول البصير، الناقد دراسة أنها للفلسفة دراسته ق تيه.ية ابن مميز والدي 
لمداهبتيمية ابن بها قام اش الواسعة الدراسة تلك تكن ءلم ذلك؛ ق المراس 

المدىعندها يتلمس أولكي الحقيقة، إر الوصول ق منه لرغبة والفلاسفة ١لتكالمإrن 
أخيراارتمى حتى المختلفة المداهب ( jruمحلوف حينما مثلا الغزالي فعل كما ، والشفاء 

عنهو حكى كما _تعار_ الله إل الوصل أنه معتةدأا التصوف حضان أق 
الضلال.من المتقد ق ه نق

لكينعتقد فيما المتقنة الدراسة تلك المذاهب هده درس إنما تيمية ابن ولكن 
كمايعتقد كان فقد الهلحن، شوائب عن بعيدا نزيها علميا نقلا نقدها من يتمكن 

.٢٢١محللأم(( ق خبط حقيقته على الوقوف قبل المذهب نقد أن قبله الغزالي اعتقد  (٢)

صم\آ.المكي تمية ابن الأسلاب الهضة باعث ( )١ 
,٣ ١ ص السلس تيب ابن الأسلاب الهنة باعث )٢( 



٦٧٥السيئةوالإذ،م|ف،ت اممالة، والدعاوى اسرسق الثيخ الرابءا•،واجهات الباس 

قأقوال من يستفاد ها أعظم أن يرى كان تيمية^!؛٥^ ابن إن ثم 
ادفوالطالب الباحش فيعرف الأخرى، الطائفة قول هوبيان - الباطلة أقوالمم 

١^١^طلب لكونسداءياكإو الأقوال، ■_ 
ولاالقلقة، نقد ي سمه ممن الإفادة من غضاضة ليرى تيمية ابن يكن ولم 

كثيراتأثر قد أنه يلاحظ لذا لما؛ نقدهم من جوانب ق متهم أفاد من بجالف أن 
غيرولاإمتكاوم؛ن نقده ق رشد بابن تأثر كما للقلقه، نقده ل بالغزالي 

أسالؤيهما.من أحد التقيكان ق أسلؤبه أن 
منبعض إل ثقده تعدى بل المخالفن، لخمح شاملا كان نقده أن كما 

الغزالي.ْع صنيعه ق كما أوالفلاسفة، الفلسفة نقد ق يخaلؤون 
قمنطقية أساليب يستخدم _كثيرآ_ كان أنه المخالفة للفرق نقده ق ؤيلحفل 

والاتزان.غايةالمدوء 

المقام.يستدعيه ما حب رده ق ؤيقوى نقده، ق يستتد —أحيانا— وتراه 
الفلاسفة.وأشهر الفلسفة، عن عامة نبذة فهذه 

. ٣٣ص الكي تمة ابن الأسلاب الهمة راعث ،  ٢UTتمة لاين والسائل الرسائل ثبموعآ ا؛فار )١( 
. ٣٤٣٣ص لس التّب ابن الإّلأب الهمة انظرباعث )٢( 



صةواسموىسلأ.وسلأتاسمإ ٦٧٦

ادفوسضمحالح^فر٠٣^ ايسح ْوكف 

قضاياها،وبعض الفالنة، من موقف حساأن الخضر محمد للشيخ كان لقد 
المللبأيام الملفة درس قد إنه حيث ذلك؛ محرى جرى وْا رجالاتها، وأشهر 

القديمق وشخصياتها وكتبها، مباحثها، من كثير على ووقف لنيتونة، اي 
أبحاث.من حولما كتب وما والحديث، 

كثيرمنق رأيه عن وأبان ، الفلسفة من عدة موضوعات ق كتب قد انه كما 
قضاياها.

ذلكمن شء عن يكتب فتارة لأخر؛ موضؤع من نحنق فيها وكتاباته 
وأبحاثه.ردوده غضون ق عرضا ممربه وتارة ، ١بتدا١ءا 

الفلسمة.من موقفه معالم التالية الثلاثة الطالب حلال من وسيتضح 



٦٧٧ارث،ياتوا(أومافإت والدعاوى ا}هْمسرة ،واجهاءالثيخ ا1رابع: 

اتفالسفةمن الإسلام لوفق بيانه الأول؛ الطلب 
مباحثه،من عدد ق الفالسفة من الإسلام موقف لبيان الخضر الشيح تعرض 

وهي:آثاره، من مواصع ثلاثة ذلك ق ما وأوصح وردوده، 
الخزء)البدر( محلة ق نشره الذي والفلسفة( )الإسلام ب: انمون بحثه - ١ 

رجبمتممبمف ق الصادر عشر الثاني انحلي من الأول العدد ق والساع السادس 
؛١١.١٣٤٠

الحثمن حدا ميب وهو والفلسفة( )الإسلام — أيضا — المسمى بحثه ٢— 
علىتعليقا الحكم( وأصول )الإسلام مماب على رده صمن جاء وقد الماصي، 

فلسفةق بما ديتهم علوم لمم يمزجوا بأن رمحوا رربل ت عدالرازق علي( قول 
،.١٢وكفر(( وإيمان خيروشر، من اليونان 

الآنف_،.رالبحث من محمله ق مأخوذ الحفربكلام الشيح عليه فعقب 
الإسلامية()المداية محلة ق منشور وهوبحث وانمحرات( والفلمنة )الدين ٣- 

ىدس.ر؛،انحلي من الخامس الخزء 
موقفخلالبا من ( jruالى القضايا من حملة إر الماحث هذه ق تحرض ولقد 

الفلسفة.من الإسلام 

المباحث:تلك ل وردت الش لأبرز بيان يلي وفيما 

انثلرسىوورص؛^، ١١
الإّلأموأصولالخكمصهه.)٢( 
._٦٧ص٤٧الخكم وأصول الإسلام انظرنقصمحاب )٣( 
انظرألمداةالأسلابصأ\/.\،ا/.)٤( 





 Iواجبماتالقيخاسرلألقيهالباب؛'رابع)•J_l ٦٧٩ا}ضيات^،والإن|ماداتا

والتحمتالسماوي، التعليم بدلك التقت أن الفلسمة لشن، وما النقية، البصائر 
،.١ (٠ وُفلامالسياسة قواعد تأييد ق له الخادمة بالعلوم 

يدهبحلا )) يقول:فتراه القلسمة: قضايا بعض يعارض لا الإسلام أن يرى ثانيا؛ 
قوشي، الفلسمة، ثدي التقم رحل سوى الفلسفة عن يتجافى الإسلام أن إر 

يحصjلم أومنلم ورؤية، بصيرة على الدين هذا حقاتق ينظرل ولم أطواقها، 
ولاسيمالاغية، أو بامحللة قضايا حملتها أن وحب الفلسفية، اياحئ، غمار 

أويصغيالبديهة، على الكرة الاراء من سدة سوى أبوابها من إله يترامى لا حيث 
ؤيتثبثونالوهمية، المقدمايت، إر ينزعون الدين نة المتفلبعءس اّتد>لألأتا إر 

٢٢١التمثيل((.صروب من واهية بخيوط 
بجانبهاوتنهض الراجحة، الحقول بها تثق قضايا الفلسفة ق أن يوضح ثم 
يصادملا فانه الفلسفية القضايا النحومن هذا على كان ما وأن القاطعة، الأدلة 

والسنة.الكتاب من الد.ين نصوصي 

علىتقم لم آراء هوبعض إنما النصوص ط، مع يلتقي؛ ٠لا الذي أن ؤيرى 
٢٣١.n أونفلرراسخ بينة، مشاهدة 

الحرصاستحقهم من قلوب النؤع هذا شعاب ق صاعتإ ررقد أنه ؤيوصح 
مابكل، آمن؛ من؛ إلا بحرزه لا اللقب، ا هل. أن وغنيلوا نة، بالفلاميلقبوا أن على، 

ؤ،القدح إر الخامد التقليد بهم فتهلوح )ديكارت( أو )أرسهلو( فلسفة دفني، بعن 

ءسه٧.الخكم وأصول، الإسلام وانظرنقصكتاب، ، ونورص؛٦ انظرسكا )١( 
انظرهدك،ونورصْ^، ٢١

الحكموأصول( الإّسلأم ونقضكاب، ، ص٥٦ السابق الرجع انظر  ٢٣١



سمصوسئوىاسه،ولآسراف1تاسم

تخرجوجوها لذلك اقتحموا أن إر اؤيلها، ق التعسف أو ، ^ ٧٧١نصوص 
٢١١.البيان« وحسن الفصاحة قانون عن بها 

يقولالشؤع؛ مميزان ووزنوعا الفلسفة، ق بحثوا الإسلام علماء أن يرى ثالثا• 
التقلبأنظارهم اعتادت وقد الإسلام، علماء على الفلسفة ذلك:»حرجت ي ■؛محك 

أيديهم،إليها فبعلوا ، الاراء من إليها يقع ما وتمحيص الاجتهاد، الك مق 
متاقشتها،من ممتعهم الذي المقام إر يرفعوها لم ولكنهم صدورهم، لما وفتحوا 

عياءمن وكثير و)الرازى(، )الغزالي(، صغ كما مقالاتها؛ من العوج وتقؤيم 
الكلأم((.رأا

وثقوامن على ؤينعى الفلسفة، إزاء الإسلام علماء صنيع على ذلك بعد يثنى نم 
مبلغيكون »ماذا ت فيقول نيوفها، من صحيحها بن مميزوا ولم مهللقة، ثقه بالفلسفة 

يتبنيما ( jruومميزوا العمل، مميزان القلقة قضايا يزنوا لولم الحكمة من الأعلام أولثك 
بمذهبتعلق فيمن فتتعلقوا الكاذبة، الشبه من الحق زخرفا يأخذ وما أصيل، علم ءلى 

النموصبعض إل ومحدموا الوجود، وحدة  ij)ّجينوزا، أو الأنولع، أصل ؤ، )دارون، 
إذاحتى ائها، ممن يفهم غيوما على فتأولوها النفليتن، لأات؛ن محالفة يرونها اش 

أساؤليرإر دعاؤيهما وانقلبت و)سثيتوزا( )دارون(، خانع الذي السراب انكشف 
بأيديهم.فتقضوه الصوصى، تلك تأؤيل ق أبرموه إرما عادوا - ملفقة 

صغةي يخرج فولأ ؤيفتته ' واد ي ناعق كل بمتهؤيه من يفعل وكذلك 

هسها"-ا"1.ونور هدى )١( 

.U1_U0_الحكم وأصول الإسلام محاب ونقض ، ص٦٦ ونور هدى )٢( 
•٦ ونورصرا" هدى )٣( 



ليتالهينالصائن، وااا،ءاوى الممرلا؛قرق القيخ *واجهات ا الرابع الباب 
قيقول ناقض: من ومملاسئة الفلسفة آراء بعض ق يوجد ما إناته رابعات 

غيرسة.:على آرائها بعض يلقفون وهم - القلقة أدعياء قال يوما »كم ذلك: 
فا(,كدا نت )محي 

بحجة،غيرمقرونة قضية معلوما^ يجاب يضع لا الذي الألمص إذاكتذ حتى 
رأىهذا يقولوا؛ أن محوي منهم يكن لم نوتها، شق محا الخساب وناقثتهم 

بالخاصر.عليها المعقود الظريات من أصبح وقد فلأن، الفيلسوف 
وجهعن الغطاء كثف قد آخر فيلسوفا بأن بحدئوك حتى بعيدا تلبث لا ثم 

عليهاالمنادى الاراء حضيض إر فوقعت بها؛ التهكم بنفلرة ورشقها ادها، ف
.^١،والضلال(( بالسفه 

ممنليس أنه فيقرر الصحيح: إطارها ق الفلسفة توضع أن يرى خامسا: 
غيرق مناكبها ق والتوغل أبوابها، على التردد يرى أو الفلسفة، بشأن يستخف 

جدوى•

الثابتةوالسنة الميز الكتاب يجعل أن المسلم ررللعالم - يقول كما - ينصح ولكنه 
منالظاهر ؤيقتضيه الذهن إليه ينساق عما تفسيرهما ل يعدل ولا العليا، بالمكانة 

،٢١.ؤيبة(( محثالخها لا بأدلة نتت نفلؤية يجاذبه أو انحومحى، ممانعه أن إلا اللففل، 

سوىأن فيقرر الدين: ي للْلعن مهلية الفلسفة يتخذ من على إنكاره سادسا؛ 
لاراءظهيرا منها وامحذوا أيديهم، ١لقاصرين بعض إليها مد نفقت لما الفلسفة 

•يوردونها الدين على أوسبه سخيفة، 

.الر)١( 
.الرجع)٢( 



jUJI ،والإنأماهتااىم؛1تاسالة، اسرصإزاسموى اهخ •واجهات : !^١٣

ومطاردة، الاراء تلك لنقص التصدي إر العلم أولي بعض دعا مما ذلك وأن 
الشه.هاتيك 

الذيالملقي السلاح استعمال إر _ هذه والخالة _ اصدوا الحلم أولي وأن 
دامواما اليونانية بالفلسفة الصحيحة عقائدهم ممزحوا أن يبالوا ولم به، هاحموهم 

وكفرها.وإممانها وشرها، حيرالفلسفة بحن تفرق أقلاما أناملهم ق بحملون 
ونظراأمر، على تواردا ررإذا وأنهما الفلسفة: على حاكم الدين أن يقرر سابعا؛ 

فلقةأنها عرفا سبيلها عن حادت فان الشرJعة؛ أثر ق القلقة سارت - غاية إر 
.(( محيهل ورائها من الثاقة الأفكار ونقد سخيفة، وآراء زائفة، 

والفلسفة)الدين بجثه ق وذلك العجزان: من الفلسفة لوتف تعرضه ثامنا: 

والمعجزات(.

أحوالما،ؤيتعرف الكائنات، حقائق عن يحث الإنسان كون ق استهله حيث 
صورةق أويصيغه حوودا، له ليرسم نفلره إليه ينتهي وما اختلافها، ؤيتدبروحوم 

فلقة.أو علما يمي ما وذلك قانون، 
الءبقرية.من بلغت مهما وقصورها وتفاوتها، العقول، اختلاف على تكلم ثم 

السيرةإر الإنسان هداية به يراد إلمي وصع الدين أن بتان إر ذلك بعد ؤينتقل 
الأخرى.ق والفوزبالسعادة الدنيا، ق المرضية 

اصطفاهم،الله ولكن أمثالمم، بشر أيدي على الناس إل يمل الدين وأن 
١الوحي• لتلقي ستعدين فكانوا وأناربمائرهم؛ أنفسهم، وزكى 

.ص٦٧الخكم وأصول الإسلام ١ظرمصممب )١( 
صه،آ'.ونور هدى )٢( 
)٣(



٦٨٣ايقديةرالإن|مافات الضالة، ارقيخا1؛،اتمصيواسءاوى ا>اجهات اثمرابء! الباب 

اللامعليهم - الرسل هم المهأطم؛إن البشر أولئك وأن 
الحجة،كم البينان؛ مؤيدة رسالاتهم تكون أن قضت الله حكمة وأن 
الدعوة.معها وتنجح 

للعلمايرنه ومالإسلام، دين ت الدين عن بحديثه يقصد إنما أنه يبهن ثم 
حولهوندني الحجة، ذلك على نقيم أن - يقول كما - استهلاءتتا ق وأنه الصحيح، 
٢كلشهة-ل 

فيمن»نحد فيقول: والمعجزات، الفلسفة عن الحديث إل ذلك من يخلص ثم 
نفسهاق مرتبطة الكائنات أن يعتقدون محناتفة بيل غيرسعلى الفلسفة ق يمثون 
عنالأسباب هده انقطاع ممكن ولا حتما، أثرها عليها يترتب معينة بأسباب 
بحال.المعروفة أثارها 

جمعبأن تزمن نفس ل تستقر ولا البحت' القليعي بحملها العقيدة وهده 
١٠يؤيد(( لما فعال حكيم، ميع إل ستئد الكائنات 

قيقل لم الدعوى، هده صاحّس، متاظرة ق أحدت رروإذا يقول؛ أن إر 
المسبباتولا مسبباتها، عن منفردة الأسباب يشهد لم أنه من أكثر عليها الاستدلال 

أسبابها.بدون قائمة 

تحرقه،ولم النار ز اللام-ألقي -عليه إبراهيم يكون أن ينكر الشبهة وبهذه 
موسى.عصا تكون أن ؤيتكر أب، غير من ولد - اللام عليه " عيي أن ؤيتكر 

.٠ البيتان الأيات هدامن مماثل ما إر ثعبانا، انقلبت قد - اللام عليه 

صب\.اض مالرجع م )١( 
. AA_AU_السابق الربع ( ٢ ) 

.AA_,_Uالرجع )٣( 

(٣)



الميلاناسالات> وادوماوى اسر1امة اضخ •،واجهات 1 الوابع الباب ع

باطلمة،دعواهم أن الواضح ررومن بقوله: العجزان إنكار دعوى يبطل ثم 
أسبابهاعن البثات نحلف أن إثبات إر لمم سبيل ولا داحضة' وشبهتهم 

منعرف عما السببان انقطاع مشاهدة عدم فان انحال؛ قبيل من عادة العروفة 
انفكاكه.العقل بحيل ارتباطا الأمر نص ل ارتباطهما يستلزم لا أسبابها 

مانعابحد>ث أو آخر، سببا للأمر الحكيم القادر يجعل أن المكن من أليس 
؟العروق تا ثيأسراليه ييطل 

علىانحكمات الصوص دلت الش بالعجزات الاعتقاد صح هتا ومن 
وقوعها«\اا

هوما ورود وأن العجزان، وقؤع إمكان على الحجج إيراد يواصل ثم 
الأخرالثوم شؤون من كير؛ وأن محقق، هو بل الدين، ل سائغ الغرابة موضع 

القثيل.رىداخلفيطا
الخترعاتغرائب من الحديث العلم أظهر )اوقل. بقوله؛ هدا ؤ، كلامه ويختم 

.المستحيل(( قبيل من أنه لأنكرمتخيلا قبز من لقصيرالنفلر لووصمن ما 
فوّثأتي، ' الفلسفة من الإسلام موقفا من إليه توصل مجا هوحلاصة فهدا 
بيانمنيي التالية الهلالبا 

._AAالسابق الربع )١( 
الرجع)٢( 
.A'\_»_Ulالربع )٣( 



؛؛2^مص؛واسموىاسلأ،والأضاف1تاسة
الفلأسمةاراء لبعض تعرضه الثاني: الطلب 

سواءوالحديث، القديم ق الفلاسفة اراء لبعهس الخضر الشيخ تعرصى 
ضي؛ن؛الفلاسفة أومن الإسلام، فلاسفة أومن القدماء، اليونان فلاسفة من 

البحث.ق وءلرضه بعضهم مهج وبين آرائهم، من كيرأ انتقد حيث 
السياق:ذلك ق المعالم لأهم إيضاح يلى وفيما 
عادة)المحلة ق كشه بحك ففي الفلاسفة: لقدماء الأراء بعص مده أولا؛ 

والحؤية)الديانة عنوانه ه ١٣٢٢رمضان غرة ق الصادر عددها ق الحفلمى( 

القدماء.اليونان الفلاسفة لأكابر الأراء بعض لنقد تعرض المهللقة( 

كاملة،حقوقهم بحففل ما للناس يشرعوا أن يمكن لا البشر أن قرر أن فبعد 
الاجتماعية،الحياة يمهنالب الإحاؤلة يمكنهم لا مداركهم اتسعت مهما وأنهم 

المدني.وجوده ق الإنسان بحتاجه ما اركل والتوصنإ 
أحاحلمن إر أحكامها باستناد إلا غايتها منتهى تأخد لا العادلة المياسة وأن 

ودرستهاوالحديثة، العتيقة التواريخ على ١ءللعت، لو وأنك علما، شيء بكل 
محيامن أوضح هو الذي الحق بدلك إيمانك مع يقينا لملمثك مدققا درسا 

عليهاتنعكس فلم الغباوة؛ غبار غشيها بصيرة ذو إلا فيه يرتاب ولا النهار، 
مرآتها.ق الحقائق أشعة 

ماؤبين التشع، ق اليونان فلاسفة آراء بعض إر التفت ذلك قرر أن بعد 
جاءوما )سولون( للفيلموف: أولا فتعرض وعوار؛ ونقص، خلل، من فيها 

العثلمىالعادة انقلر )١( 



I سمصةواسموىاسلأ.دالأمجتسا٦٨٦

قومهق لمن أئنا ٠^٤ )مولون( ررفكر فقال: الشأن ذلك 3، آراء من عنه 
جناية،كل وُاأن بينهم وبحول البغي، من فته هم ما فللمات عنهم يقشع قانونا 

العقؤبةإصر عليهم فشدد القانون، بروعة أسماعهم يقؤع أن باله على فخهلر 
ا٠ أوكيرة كانت صغيرة جريمة لكل جزاء القتل بتقريرْ 

أفوف الميلهذا على ررحفي فقال: الرأي، هذا j الخلل وجه أوضح ثم 
قالإفراط من فيه عما فضلا - الواحدة الكذبة على ولو عقؤبة القتل جعل 

الممم،قتل إر الفضية الانحرافات من هو - الأنفس من والنقص الحكومة 
والخوف.الخن صيغة ق القلوب وغمس 

\أبدا(( والذلة الفنع بكسوة كسيت أمة تفلح ولن 
وؤيث)أفلاطون( رروأخذت : فقال ذلك، ي أفلاطون رأي إل ثانيا انتقل نم 

منالنامية بالأخلاق العدوى إليهم تتسرب أن من بقومه الرأفة )سقراط( 
ذلكز المياسة يحن ولم أمامهم، بلاده أبواب تغلق أن فقرر الأحالمؤ؛ 

الأمملتوايا بالتيقفل الذاتي اسقلألما تحففل إنما الأمة أن منها أباب، لخملة 
الخفية.حركاتها على والخخرص الأخرى، 
؟معهمV الحلومات وتبادل يمداخلتهم إلا بحمل لا ذلك ومثل 

هذاغلطات حملة *ومن فقال: الرأي، ذلك ل الخلل وجه بهت نم 
)التجارة(وهي الشعب ترقيات عليه تدور الذي القهلم، إر عمد أنه ، وفالفيل

.السابقرجع )١( 
الرجعىسص\/ا'.)٢( 
اسصا/آاه.الرجع )٣( 



مةواسموىاسلأ،والأضائتاسةاسب 

قانونهق فقرر الخسيسة؛ المهن من أنها حسبانه ق دار نما الاحتقار، ُعين فرمقها 
.دولابها(( استدارة إر نفسه تطمح يوناني كل يعاقب أن 

)أرسطو(رروظن يقول: ذلك وق عواره، أرسطوومحن رأى على ثالثا عرج ثم 
يعاملأن شبت ق فقرر المافالة؛ الدنايا من والصناع الخرف جميع أن الفلسفة أبو 
الوطنية.الحقوق من بحرمانه يتعاطاها من كل 

الشقاوةدركات ق لمقهلت أيام ولوبضعة أمة بها تمكن لو القوان^j؛ هاته فمثل 
٢٢.؛المفلى(( 
)البدايةمحلة ق له مقال ق وذلك ث الحث، ق سيتا ابن لمتهج تعوضه ثانيا؛ 

الحث،(.ق سينا ابن )منهج عنوانه الإسلامية( 
ققدما أرّخ ؤيكون العلم، طالم_ا شأن رريرتفع ت بقوله القال ذللئ، افتتح حيث 

انمن؛يأدuن ه نقأحد متى الحقائق، فهم 
بصحتها،يثق أن إلا الرواية طؤيق من يتلقاه ما قبول إر يعجل لا أن أحدهما؛ 

الحجة.تؤيده أن إلا رأي من عاليه يقف، ما تقليد إل ولا 
الإمكانحاو_، إر يدعه بل أمره، له بمتن لم ما إنكار إر يعجل لا أن ت ثانيهما 

.وقوعه(( بامتتاع شاهر له يقوم أن إل 
كتاب،ق سينا ابن الفيلسوف، هدين على نبه رروقد ذللئ،: بعد وقال 

لكلمنكرا تبرأ هوأن العامة عن وربرزلث١ ثكيسلئ، يكو0 أن إياك فقال؛ ، )الإشارات( 
وعجز.طيش فدللئ، شيء؛ 

.ايبقالرجع )١( 
صا'ا'.الأبق الرجع )٢( 
اسمةالإّلأمتصا"لأ؛.)٣( 



ااسدوتوالأذ|ماف1ت ااض1دت، واد،عاوى اسرهمق امخ أ*واجهات الرابع الياب ٦٨٨

بنتقم لم بما تصديقلئا ق الخرق دون جلته نسمتن لم ما تكديثلثا ق الخرق ولس 
•ينه ه تلئد 

لمما سمعلئا، نوعاه استنكارما ارعجك وإن ، التوقم، بحيل الاعتصام عليلثا بل 

يردكلم ما الإمكان يقعة إل ذللثا أمثال تسرح أن ت والموايتط لك، استحالته يبرهن 
البرهاققائم محها 

المنفعلةالسافلة والقوى الفعالة، العالية والقوى عجائّ-ا، الهلبيعة ل أن واعلم 
.؛١،غرائب((على احماعات، 

الحمقمن أن سينا ابن رريريل؛ا فيقول؛ سينا ابن كلام الحضرعلى الشيخ يعقب ثم 
منه.الحق وجه للثا يتكثف، لم الذي الشيء إنكار 

أنعليلثا إذابجسط بينة؛ عليه تقم لم بما يصدق الدي حمق من بأشد الحمق هدا وليس 
بالرفض،ذللئ، وتقابل القبول، بمكان هدا فتضع رأي، أو رواية من ءليلث، يرد ما تزن 

.الحجة(( عاتق على محمولا إليك يعود لعله الإمكان؛ جامط إر الأخر وتهلرح 

لمالض الأشياء عن انصرافل؛، أما رر فيقول: سينا، ابن كلام على تعليقه ؤيواصل 
حجاباالحقائق من كثير وبن بيتك بجعل فإنه - لما النكر انصراف جليتها تستن 

تملح،مما أكثر ي فتف، رأيلئ، الحث، ق ويهليثى ، وزنلئ، العلم ق فيخف مستورا، 
ترسي.مما أكثر وتضل 
منيثعأثا عضومعتل وكلاكما ناعق، كل هوى ق ينحعل ممن شرا بأقل أنت، وما 

.ببهائه(( ؤيدهمي، قوته، ينهك ما الأمة جسد إر الفاسد دمه 

الإسلاميةصا"يا.المداية )١( 

الإسلأمةالهداة )٢( 

الأسلاب_UU؛.المداية )٣( 





والأذأماداتاالسوواتاسوت، ا>اجهاتاالثيخاسرلاضق؛: jIjIIاا^Jاثن

نحتؤيهما يبحثوا أن شأنهم الإسلام بحكمة يستضيئون الذين )ا أن ببيان بحثه ختم ثم 
صدقه،على الدليل قام ما فتقروا ' الصحيح المتطق بقانون ؤيزنوه الفلسفة، علوم 

حجة.على يتكئ لا افتراضا أو با٠للأ، زعما كان ما ؤيطرحوا 
علىالفالنة غمار وخاضوا الإسلام، بحكمة اسضاووا من الأندلس علماء وق 
محتمعأن تتعاصى لا الحجة، بنت هي الش الملمة بأن يشهد القيم الئل فكانوا بصيرة، 

\٠ واحدة نفس ق الإسلام ميادئ مع 
بعضعند )العادة محاضرته ق وذلك المعادة؛ ق الفلاسفة آراء ق بحثه رابعا؛ 

ه١٣٤٧منة صفر ق اللمز الشبان جمعية ادي ق ألقائ الض الإسلام( علماء 
القديمة؛الفلمفية الاراء يعحتر تناول ق اّتهلها وقل اه،  ٣٤٨عام رسيلة ق ونشرت 

فلاسفةأخان كيف ولمن ' التونانية بالفلفة المبية القلقة صلة على يقول- —كما لمه 
١وأهدى. أقوم هي بالي المعادة شرح ق العرب 
نظرةاختلاف ببيان لذلك وقدم العادة، ق اليونانية الفلسفية الأراء بيان ق شؤع نم 
والاراءللعادة العامية الأراء القرى ذلك؛ بعد وبتن فيها، وطاهبهم عادة للالاس 

خاصة؛أحوال ق خاصر احامحى عن تنشأ العامية الاراء أن W فأوضح نية، الفال
^اله حدث إنما . مثلا البدن. صحة أوق الغتى، ق المعادة أن يبدوله الذي فالرجل 

الرحنن.أومحدة الفقر، ألم من الرأي 
نمورهاق ؤيذهب العادة، ق فيتغيررأيه أوصحة؛ يسار إل ينتقل أن الحائز ومن 

أوالزوجة، أو الولد، حال كملاح إليه؛ حاجته بشدة بحس أصبح آخر شيء إل 
،.١٢الأصدقاء* 

.UY__UIالرجع )١( 
.UA_UU»_إّلأمة محاصرات انثلر )٢( 
ه.ازبق الرجع )٣( 



عl،b_lوالإنأمالأت اس1ت، را1دء1وى اسرمميق ماج4اتاامخ الرابع•' اساب 
الفلروالأساّلأل.على ثكئ إمما القلقة المذاهب أن ذلك بعد أبان ثم 

ومنها:ذلك، ق اليونان فلاسفة 'آراء من حملة وساق 

قؤيدهب الأعلى، الخير هي اس، )١أن يرى الذي )أؤيدوكس( رأي ١" 
سواءلما، وسعى اللذة، ق ترغب الكائنات جمح يرى أنه إل هذا على الاستدلال 

الكائناتجمح من الرغبة محل كان وما عاقلة، غير أم عاقلة، الكائنات هذه أكانى 
.١هوالخيرالأعلى(( يكون أن بجب 

)أؤيدوكس(من الاستدلال ررفهذا بقوله: الرأي هذا على الخضر الشيخ ؤيعلق 
قيا.فلمذهبا اللذة ق رأيه يعد لأن يكفي 

}١ وفساد1 غلتل من بجمله ما ونستبين نقده، أن هذا بعد ولتا 
الذهبهذا لتقمر )أرسهلو( تصدى # ت فيقول الذهب هذا أرسطول رأي يورد نم 

لالأعلى الخير الحسية اللذة تكون أن يمل ذا ومن )الأخلاق( كتاب من اللذة ث جبل 
٢؟*.الحيوان من غيره وحياة الإنسان حياة ب؛ن يفرق أن يؤيد من إلا الخياة، هن-ْ  ١

هيالي النفس قوى ق كلها السعاد-ة وأن اللذة، بازد>راء القاتلين مذهب ٢- 
والعدالة.والعفة، والشجاعة، الحكمة، 

تحقيقق كافية الفضائل هذه إن ررقالوا؛ إنهم؛ هؤلاء عن الخضر الشيخ يمول 
والثروة،الصحة، تحو من النفس عن هوخارج ما إر معها يحتاج ولا ، السعال•؛ 

٢٤١.والرداّة« 

ص\\.بق ٧١الرجع ١( ر
.»_AUالرجع )٢( 
صا-لأ.□بق الريع )٣( 
الأبقصا،َا.الرجع )٤( 



إصؤاسمومحاسلأ.دصاداتاسم ا  ٦٩٢
وسقراط،وفتثاغورس، وأفلاطول، فراط، ت الذهب هذا أصحاب من ٠ أن ذكر ثم 

■٠ الأخرى وجدت أينما إحداهما توجد مترادفتان، هؤلاء رأى ق عادة والفالفضيلة 

كالصحة،ت البدن سعادة النفس سعادة باقتران السعادة كمال أن يرون من رأي ٣- 
ة.والرياا1كالثروة البدن عن الخارجة ؤبالخيرات ، الأعضاء وسلامة 

محابق )أرسطو( نحا »وقد قال: الرأي هذا الخضر الشيخ أورد أن وبعد 
_هذا ءمع بجعلها ولم الخيرالأعلى، هي العادة بأن ضرح الحو، هذا )الأخلاق( 

للسعادة،الأعلى الركن النفسية الفضائل جعل بل النفس، كمال على مقصورة 
الرزق،وسعة البدن، كمحة متمماتها؛ من جعلها أخرى أشياء إليها وأصاف، 
حابوأطال السمعة، وحن انحيا، ووسامه النبتا، وشرف السياسي، والمموذ 

لهكان إذا سعيد، إنه ان؛ إنعلى القول يستتْلاع لا وربما قال؛ حتى الممات هذه 
.١أوأصدقاء(( أولاد من له كان من فقد أوإذا سيئة، ذووأخلاق أصدقاء أو أولاد 

الذين١لأرتيابي^ن رررأي أورد الثلاثة الاراء الخضرهذه الشيخ محاق أن ويعد 
يكونأن إر يسعى عادة اليبغي، ّْز، • ؤيقولون الألم، الخلوّْز، ؤ، المعادة يجعلون 
الضمير.مرتاح البال، هادئ 

ي^ناليةيتبن يالرجل يقف، ث، حي- يزعمون ا فيم- تتحقق الراحة وهنءه 

فيهايقطع ولا اليقيتيون، يفعل مثلما ياثبات الأحكام ق يقطع فلا والسفسءلائيان؛ 
هوأوإيجاب لس، سعلى حكمه ق يعتمد لا فالذي السمحلائيون؛ يفعل مثلما بنقير 

(٣).n السعادة متتهى البالغ 

الرجع)١( 
الرجع)٢( 
ىضص«د.الرجع )٣( 



٦٩٣الضا1توا؛أنمادات امالة، واسموى اسمسق اضخ *واجهات الوابء: الباب 

أنإر - يعلم فتما - الإسلام فلاسفة من أحد يذهب لم أنه ذلك بعد ( jrvjثم 
منالإسلام فلاسفة ق يكون ألا الديهي من وأنه انحمومة، اللذة ق المعادة 
الارتيابيون.يصوره النحوالذي على الألم الخلومن هي عادة الأن إل يذهب 
هذهأو وحدها، النمية الفضائل حول عادة الق 'آراوهم تدور إنما 

والأارحية\اأالبدنية الحيران إليها ضافة الفضائل 
فلاسفةآراء إل انتقل الحادة ل النونان فلاسفة آراء الثيخ أورد أن وبحد 
مكؤيه؛بن أحمد ورأي الفارابي، نصر أبي رأي متهم فخمى ' السعادة ي الإسلام 

الفارابي؛برأي فبدأ واسعة؛ هلؤيقة على ا،لوصوع هذا ي حاضا قد - يقول -كما فإنهما 
وأنهاإنسان، كل يشوقه ما غاية هي السعادة أن إر الفارابي أبونصر يذهب * ت فقال 

التيالخيرات أن هذا: تفصيل j وذكر الخيرات، من إليها ليسعي يوثر ما أكمل 
•أنولع٠ تلاثة وماعيهم برشاتهم إليها ؤيتوجهون ' الناس يؤثرها 
شأنهمن أوما كالثروة، أحرى؛ غاية يه يزترلتنال ما وهى الأنولع هذْ ذكر ثم 

أن- الفارابي أي .  ijyjكالرياّة، أحرى؛ غاية منه يقصد وقد لداته، يوثر أن 
متهما*العادة ولا العادة، من ليما التوعيرن هذين 

منونت ق يقصد ولا لذاته، يوثر أن شأنه ما وهو الثالث يذكر ثم 
الذهن.وقوة الخميل، الخلق هوإلا وما أحرى، غاية به لتنال الأوقات؛ 
(٣).١سعادة(( يمي ما وهذا الخيرات، هوأكمل اروهذا هذا؛ ي ويقول 

.٨ ١ ٨. ٠ ص ايابق الرجع انظر )١( 
.ص١٨يايق ارجع )٢( 
صرا٨.اوا>ق الريع )٣( 



Mصواسمدىاس1لآ.واصغاتسا؛

عندالدهن وقوة الخميل ررفالخلق قائلا؛ الفارابي رأي على الخضر الشيح ؤيعلق 
أوالبدنية الخيرات من عليهما زاد ما إر يلتفت ولم عادة، بالالمسميان هي الفارابي 

)الأخلاق(.كتاب أرسهلوي صنع كما العادة؛ ي مدخلا له فيجعل الأرجية، 
قتكون أن بجب الإنسان سعادة أن إر الذهب هذا اختيار ؤ( الفارابي ؤيعتمد 

أفعاله.ق والكمال الخودة تكبه اش مزاياْ 
.(( وكمالا جودة أفعالنا يكسبان اللذان هما التمييز وجودة الخميل، والحلي 

يعرجثم المحالة، وأرسطوي الفارابي رأيي بينا مقارنة ذلك بعد يورد ثم 
فيه;قال قد وأنه المعادة، ق كتابا له أن فتذكر مكؤيه ابن رأى على ذلك بحد 
فبوأ:إر ترجع الناس إليها يتوجه الش الغايات ررإن 

يميهمما ونحوهما والمشرب كالمأكل والحيوان؛ الناس فيه يثتؤك ما أولأما؛ 
مافان يفلتون، الأمركما وليس سعادة، الناس أكثر يفله مما وهذا لذيذا، الماس 

إنناحيث س لما كمالا يكون أن شأنه س ليس البهائم وبين، بيتنا مششكا كان 
سعادتتا.باب ق يدخل فلا أناس، 

وهوالأفعالالحيوان، س غيره فيه يشاركه ولا الإنسان، يه يختص ما ثانيهما: 

.الحادة(( تتحقق الملاية الأمور ولمذه الذهن، وقوة الخميل، والخلق الفاصلة، 
الفارابيمذهب عن يختلف لا أصله ق مكؤيه ابن رأي الحضرأن الشيخ يوضح ثم 

\ّتط\عةق يدخل مما ت عندهما السعادة وأن الشبة، الفضائل ت السعادة مصدر ن أق 
كلبه يختص وهوما خاصا معنى عادة للأن - أيضا - يقرر مسكؤيه ابن وأن الإنسان، 

الأبقالرجع )١( 
.ArAY_s□بق الرجع )٢( 



عؤالإضافاتاسةس>قداسمرمحاسظ، 
النافعة،بالأدواء ومعالختها العلل معرفة ق الطبيب فعالة صناعة؛ أو علم صاحب 
١.٢ وهكذا... والإنصاف الحيل وجه على القضايا فصل ق القاصي وسعادة 

)الأخلاق(كتابه ل له أن موصحا مكؤيه ابن عن كلامه الخضر الشيح ؤينهي 
فضدعادة. الق الفلاسفة 'آراء ذكر أن يعد - فانه أرّهلوء مذهب إر به مميل رأيا 
وفضيلةروحية، فضيلة ذو ان الإنإن فقال؛ حقيقتها، ي بجتاره ما بيان إر 

كلتيهما،الفضيلتعن بتحصيل إلا العادة له تتم لا إنسانا الإنسان ومادام حمية، 
الحكمةإل الوصول j اكافعة بالأشياء إلا التمام على الفضيلتان له تحصل ولا 

الأباوية(ا.؛٢،

الخيرقصرنا )روإذا فيقول: المعادة ق ثفمه رأيه ببيان الخضربحثه الشيخ يختم ثم 
أنق بأس فلا الفاصلة والأعمال افه، معرفة بحتوى الذي النفس كمال على الأعلى 

الخيرهو ما إر الوسائل ممنزلة هي الي الحيران ق نم الكمال، هذا ق عادة التكون 
يكونأن أو متفاوتة، مراتب على المعادة ق الناس يكون أن ل بأس ولا الأعلى، 
أنإذا لما فيستقيم حال؛ ق منها الحفل قليل حال ق الحادة ق الحفل واق الإنسان 

٢٢١.الفضيلة« حدود ق ايثعتة وىله لإرادته الموافقة الإنسان حالة عادة النقول: 
وسبنيوزا،كا.يكارت، ت المحدمن الفلاسفة بععس لمتاهج تعرضه ا؛ حام

قأساليبه عن الحديث عنل. خصوصا الماضية الفصول ق ذكرهم مر ممن وغمهم 
بينحيث ديكارت، خصوصا هؤلاء لمناهج تعرض حيث المخالفعن، على الرد 

منهجه.ق والخطأ الصواب وجه 

صارجع )١( 

.ص٤٨السابق ارم )٢( 
ص٤٨٠س الرجع )٣( 



إصةواسمومحاسلأ،واسمالأتاسم إ  ٦٩٦
واواد^ْدله لألحيوف^ اك^وسطفنح ل^^النح يمؤفه اد^لثت ايطيب 

^٧١٠الحث ق التصوف عن الخديث سيأتي ت يالتصوف الفلسمة صلة يانه ٠ أولا 
-كمامحالتصوف بالتصوف؛ الفلسفة لصلة الخضر الشيح بحث ههتا والقصود 

ضوهومدارس وتطورات، مربمراحل، وقد هومعلوم_بحرلأساحللخ، 
قبدأ الذي الفلسفي؛ التصوف بها؛ مر الش ومدارسه وتطوراته مراحله ومن 

غيرهم،مع العربا احتلاط سبب العباسية؛ الدولة إبان المجري الثانى القرن 
إرالاثار تللئ، مزت التتوعة؛ الفلسفات وانتشار الترجمة، حركة واردهار 

فظهرتالخصوص؛ وجه على ة اJوذ١Jبالفلسفة التصوف واحتلعل التصوف، 

والوحي.معاييرالعقل عن التصوف فايتعد والحلول؛ والإشراق، الفيض، نفلؤيات 

ماالتصوف إر التسبن كثيرمن وعند الأحيان كثيرمن ق دللغ، إر واجتمع 
منالزهد فانتقل باطنية، بعبارات الزهد حالهلم، الش الهلقة عند موجودا كان 

إرالعملة البيع ومن النفلري، والكلام التجؤيدي، التأمل إل العملية الممارسة 
الإسلامهدى عن بعيدا التصوف بها تطوح الي العلمية البيع 

بعنوانله بحث غضون ق والتصوف الفلسفة ( jruللعلاقة الخضرتهلرق والشيخ 
بالفلسفة(.التصوف )صلة عنوان نحت البحث ذلك من فقرة ي وذللئا )التصوف( 

الفلسفةيدرسوا لم الذ.ين المستقيمين الصوفية رر أن العنوان هدا تحت بثن حيث 
الإلمامخميق من بجيثهم بما أو ، حكمة من ونه يقتببما يتكلمون إنما 

٠الا-ين(( أصول على عرضه يحد والوجدان 

الحثل ومراجعه ذلك بيان سياتي - ١ 
ص\،آ\.صالختلكلزمانو.كان ■أا.انذلرابنسب 





I واأأذ|هرافااتااممقديةاسالت، و|سء1وى الغفرممرة القيغ •ءاجهات اارابعا اكاب ٦٩٨

إخوانرسائل عن الحديث فيها سط إجابة ذلك عن الخضر الشيح فأجاب 
كتبمما شيئا وقرأ الرسائل، هذه على احللع أنه عن مهدمتها ق وأبان ، الصفا 

حولما.مادة عنده فتجمع حولما، 

منالرابعة المائة ق كان وأنه الرسائل، نالك ظهور وقت الإجابة نالك ق فدكر 
قالاختلاف فوقع ، ١^١٥، اسم عليها يكتب لم وأنه المجرة، 
محمدبن عيدالله بن احمد إر يتيونها الشيعة من فالإسماعيلية ) ١٠جفلقثه يقول 

كتابهق بها ينالتوحيدي حيان وأبو جعفر، الإمام عقب من إسماعيل ابن 
الدولةصمصام ونير ّأله حيث وصحبه؛ رفاعة بن نيد إر والمؤانسة( )الإمتاع 

تقلت فقال: رفاعة، ين نيد عن  ٥٣٧٣ستة حدود ق البؤيهى الدولة عضد ابن 
ً

بنمحمد أبوسليمان منهم: جماعة، وصادف طؤيلأ، زمنا بالبصرة أقام نيدا إن 
وأبوالزنحاني، هارون بن علي، الحسن وأبو بالمقدسي، ويعرف السمح،، نصر 

،.١٢وغيرهم((، الهرجاني، أحمد 
مدهمابينهم ررفوضعوا ت فقال الرسائل تلك اليف سبب الخضر الشيخ ذكر ثم 

انتظمتمتتما أنه وزعموا الله' برصوان الغوز إل الهليقا به قربوا أنهم زعموا 
وحمسثناثمن ووضعوا الكمال، حصل فقد العربية و١لشريعة اليونانية الفلسفة 

.الوراقهم،(( ؤ، وبثوها الصفاء( إخوان ررسائل، • وسموها رسالة، 

الشريحةبمزج البصرة ؤ، جماعة يقوم أن عجب ررولأ بقوله؛ ذلك علهم، علق، ثم 
عنالخارجة أو البعيدة، الاراء مفلهر العهد لدلك البصرة كاس فقد بالفلسفة؛ 

ا.اظرالر.جعىسه.
صزم.الأبق الرجع .٢ 

الأبقمآ.الرجع 



٦٩٩اممتديآوالانعراهات اهادأ، والدهاوى اُقيخاسرسرة اا>ابعا•واجهات اساب 

اشتركمحاك فكان اللمة؛ الأراء مظهر أنها كما والباطية، كالاعتزال، الضعة؛ 
rj؛J ) الخمائق t٠والكايد.

قالالرسائل تلك أصحاب عن اكوحيدي حيان لأبي كلاما ذلك بعد وساق 
.K والطهارة القدس على اجتمعوا الخماعة هؤلاء إن # فيه؛ 

تشتملوما الرسائل، تلك حقيقة فيه بثن بكلام الخضر الشيخ عليه وعقب 
قبلالمسالمن عند معروفة القلقة أن ذلك حلال وأوضح الضلال، من عليه 

فتقولوباطل، حق من فيها ما بمح، محزون المسلمثن وأن الرسائل، تلك وجود 
سلكواأن على اجتمعوا وجدناهم الرسائل قرأنا ارولما ت التعقيب دا هق 

عدون.يولا بها، يتقيمون لا طريقة بالمسلمتي 

الخماعة،هؤلاء يوجد أن قبل المسا!متي أيدي ( jruمهلروحة والفلسفة 
والطب،والمنطق، والحساب، كالمندسة، صوابا؛ منها كان ما فيستحنون 

الفلنياتكبعض حتلآ؛ كان ما ؤيرفضون باكجارب، المعروفة الجوم وأحكام 
الطبيعة((.أىوراء وفيما والاجتماعية، الإلمية، 
)رسائلمؤلفي أن حديثه." 3، حيان أبو رروحكى ذلك: يعد الشيخ وقال 
،بالضلألأُت، واحتاط.ت، بالخهالة، دنت قد الشريعة إن قالوا: المحناء( إخوان 

.رآ،بالفلسفة(( إلا وتطهيرها غسلها إر مثيل ولا 
كنهارها،ليلها انزلت كما الشريعة أن :ءوالواير بقوله الشيخ عليه عقب ثم 

أوالمنة، أو الكتاب، س فلأدلة الأحكام بعض ق انحتهدون الأئمة اختلف ؤإذا 
حكمفدلك الدليل جهة من أرجح يكون فما منهما؛ المستمدة الأصول 

ايابف،رجع - ١ 
آ.ا،رجعىضصأب.
ّآ-الر-؛عسصأي.



صاسمصواسموىسملجماداتاسمتء|

الشعةق تعد لا الأقوال فتلك امحتهد غير من نمير التي الأقوال أراد ؤإذا 
بالضلألأت(.واختلطت بالخهالة، )دست ت يقال حتى 

مدنسةجهالة تعد كتبها ق ذكرت إذا الشريعة عن الخارجة الأقوال ولوكانت 
كتابمن الشؤمة جانب نطهر أن عليتا لوجب - بها محتلطة ضلالات و، 

بالفلسفةمزجها ضيد حث من وضلالات، جهالة لأنه الصفاء( )إخوان 
.١واحدا(( مدها وإخراجهما 

أنهامن ذلك ي قيل وما الرسائل، تلك ية نحول ؤلؤيلأ كلاما ذلك بعد يوق ثم 
نمرابن محمد سليمان أبو ت أملاها الدي أن أو ، \يرو2ني قاسم بن لمة مإر تتب 
أحمدوأبو الزنجاني بن هارون بن علي، الحسن، وأبو بالمقدّي، المعروف السك، 

الرّائل.آأأ■_ نسبة ؤ، أورده مما عيرذلك إر ،٠ رفاعة بن ونيد والعوق ، الشهرجوري 
إرالرسائل هذه نسبة محقيق المقال هدا ي كثيرا يهمنا راولا ت ذلك بعد وقال 

هوأحق ، عليه اشتملت وما ، أجله من صنعت اليتم، الغرض يهمنا ؤإمما ، مولفيها 
ياطل؟((.صأم 

وأبي، النهلقي، سليمان لأبي قولأت فأورد ، ذمها ؤ، أقوالأ ذلك بعد ساق ثم 
محمية•وابن، ، والازرتم، ، الغرالمح، حامل• وش ، الوحيا-تم، حنان 
صنيعمن الرسائل تلك أن فيه يذكر محمية لأبن، كلاما ذلك بعل يوق ثم 

الطة.ا؛،الاّماعلة 

.U0V_»_؛U1المربع -١ 
.VIVOالسابق-٢-المربع 

'آ-الرمعانبقص1تما.
.UA_UU_السابق ؛-المربع 



عصاسمصواسموىاسلأ،زالإمجتاسم
منوذكرشيئا الباطنية، الشيعة من مولفيها أن على ُالتأكيد ذلك ق كلامه ختم ثم 

بضاعتهمرج لم التأؤيلأت ®ولمده • بقوله بحثه أنهى ثم ' ^ ١^١٠٧الباطنية تأؤيلاتهم 
٢١١.الحكيم« الميز ض عند من القرن بأن يؤمن من عند 

مسألةالشأن ذلك ق بحثه ما وأكثر والشعرت الفلسفة بعن للعلاقة تعرصه ثالثا: 
بالشعر.وعلاقتها ، الفلأسفه عند التحييل 

عند)التخييل عنوانه: ^( ٣١١الشعر ي )الخيال كتابه؛ من مبحث ق ■؛قنك يقول 
صورق تتصرف قوة النفسية القوى بحن من إن الفلاسفة؛ يقول ١٠الفلاسفة(؛ 

لمإذا العرب فلاسقة ؤينيها أحرى، صء والتفصيل تارة، بالترتيب المعلومات 
البوحه تصرفت فان مكر، عملها؛ ق ؤيقال مفكرة، التعقل؛ دائرة عن بحرج 
.أونحييإأ(( بحيل، ا• عمله—ي ؤيئال محيله' سموها• النظرالصحيح يْلابق 
القبولمأحذ الحقل من يأحد ما )١فمثال فيقول؛ ذلك على المثال يصرب ثم 

عياض؛القاصي قول 
احاهميام اموس د وقتحكي ه وحاماتنيع ايرإلى انظ

جراحا ضهان اتنعمقائق شة مهقومضراء خكتيبه 

يتخللهأحضر زؤع لميئة المناسبة الصور من حافظته ق ما إر التفت، فالشاعر 
ميلا"آخر إر فيميل ، حانب، من عليه تهب، المياح أحدت وقد النعمان، شقائق 
والملابسالخيش، على حياله فوقع مكانه؛ من بها ينتقل حركة أنه يتراءى 

سيرهجعل ثم بيتها، فألف—١ القاتل؛ الخيش تنال الش والجراحات ، الخضراء 

ؤيطلأنه؛الباطب، مذهب بيان ق: ماطشان عن الكلام وانظرتفصيل ،  ٧٨٠۶٠السابق الرم - ١ 
الكؤيت.، حولي، محسة، دارابن، مكية ، الخن، نحمدبن، 

.١ ٠ مؤ، أدبية ودراسات، المييه الشعر ق الخيال - ٢ 
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حالةوليوافق الؤياح، منها هجمت الش الناحية ظهره ولى لأته وانهزاما؛ إدبارا 
.النعمان(( شقائق من الخضراء ا،لزاوع مال بمقدار الخرحى فيه ظهرت جيش 
والمرادالتختل، عن الحديث إل ؤيممل ذلك، على آخر مثالا يضرب ثم 
لقوةاسمان والحيلة المفكرة أن الفلسفية؛ المقالة صؤيح من رريفهم ت فيقول منه، 

تغيراسمهاوإنما والتركيب، بالتفصيل المعلومات ق تتصرف الش وهى واحدة، 
مفكرة،ت ممونها العقل يند زمامها يكون فعندما الحال، اختلاف بحب 
.محيلة(( ممونهات منه تنفلت وعندما 

يطول.كلام ق عليه الأمثلة ؤيفرب السابق، الكلام شرح ق يسترسل وهكذا 
الحقائقق الشعري الخيال لعمل يتعرض الخيال( )أطوار عنوانه آخر مبحث وق 

قوملكوا الكون، شؤون ق بالنفلر الناس عنكب أن اروبعد فتقول؛ الملقية، 
الفلسفية،الحقائق ق يعمل الشعري الخيال أخد - فلسفيا طريقا أسراره عن البحث 
.١الغامضة(( المعاني تمؤيرتللئ، ق له الفكركالمعف وراء وبجري 

قسينا ابن قصيدة مثل ي تراه رركما ت فيقول أمثلة، ذلك على ؤيضرب 
تبقوله المفتتحة النفس 

علزوسذاذنماء ؤدئالأرفع الحل من إليك هبطت، 
٠يقوله الممسحة المعرى وقمحية 

ادشريم تولا اك بوح نواعتقادي تي ملي غيرمجد 

.١١٠١٠ص المابق الرحع - ١ 
'آ_ااإرجعىصصاا.

.١٤٠١١ص المايق المرجع - ٣ 
ص٨٦٠ألسابق المربع - ٤ 



٧٠٣س3واسموىاسلأ،والإمجءاسم

والحمد:الروح حال يصف الخلمل بن بكر أبي وقول 
Cjl؛ملأ شحط عن الأحباب ٥^٥ كيا با يا  jS دنللبهموح الراق ف

للكفنالطين وحنى فافح—ازعنوا أجل إلى ين طي ردد ؤدتن
لحنى علكانت ة هدنا أظنهاجتمعا ما بعد من افترقا ما ياشد 

^اسقهسدىمج،((را'ا اجتماعهمافه رضا ق ش لم إن 
فيماتراه كما الصوفية أشعار كثيرمن حرج الصبغة هده ي أن ذلك يقرربعد ثم 
الفارض•وابن عربي، ابن إر ينب 

العلومدائرة اتسعت عندما الشعراء أن الفالسفية: النزعة هذه بإزاء ارقام وأنه 
هدهقضايا إل يده بعضهم مد - العربية إر ١^؛^^ العلوم ونقلت الإسلامية، 

تمام:أبي كقول الخيالية؛ الصور بها فخلتل واصهللاحاتها، العلوم 
اءااُآاالأضالبالأسمكتلاعب ا حبابهالعقول بينمب اء خرق

تحليوهي الفلسفة، ق الحضر الشيخ لما تْلريى التي اياحث أهم هي فهذه 
منها.وموقفه تناولها، 3، منهجه 

ردودأأو كتا، يولف ولم الفلسفة، ق دقيقة لتفاصيل يمملرق لم أنه ترى وأنت 
فيها.مستقلة 

قغر أو منها، موضوعات حول تدور يا تهلرق الش القضايا كانت وإنما 
المقام.يستدعيها أحرى قضايا ي بحثه غضون 

معاركهأن الفلسفة وجه ي للوقوف يتمحص لم الشيخ كون ق السب ولعل 
مر_.كما - السيل غيرهدا ق كانت الأحرى 

-أبضا وانثلر. كشرأ، الشح بها يتشهد الأخيرة طفيل ابن وأبيات ، ص٨٦ السابق الرجع - ١ 
صرإا*خ.إسلامية محاصرات 

.٦ صاٌ الممحي الثعر ل الخيال - ٢ 



والأضافاتاسا^رسةواسموىاسلأ، 1!

الذينالإسلام علماء موقف هو القلقة إزاء موقفه فان كله ذلك ومع 
حقيعرف البصيرالذي العدل الناقد موقف منها ووقفوا حبرا، بالفلسفة احاحلوا 
ابنالإسلام شيخ - شأن من كان كما شرها، من وحيرها باطلها، من القلقة 

البحث.هذا بداية ق إليه الإشارة مرت الذي - ظقئع تنمية 
منموقفه ق خصوصا - مر كما - العالم بهذا متأثرا الخضر الشيح كان وقد 

ممابقرأها التي الكب أعفلم من أن - إليه الإشارة مرت كما - ويرى الفلسفة، 
تيمية.لابن ، ١١اكشن(على )الرد 

لماومناقشته تيمية ابن تفصيل الفلسفة قضايا ل الخضر الشيخ مصل ولم 
ولهوالفلاسفة، الفلسفة ؤر 'آراء تيمية لابن كان حيث 'أنفا، يكر الذي للسبب 
نافقا.وقته ق الفلسفة سوق وقدكان ، الاراء النقدلتلك ق ميدة طؤيقة 

والقاملأضعله.رآ،والكلأمفيذلكيهلول، 
٠ص الأزهر رحاب ف، أحاديث انظر - ١  ١٦٠
الإلمية،الأمور معرفة عن الناس كأرسطوأبعد التقدس الفلاسئة أن يرى تيمية ابن أن ذلك فمن - ٢

فالاللككانضيعة؛ عندهم كانت ولا النيوة، بنور يستضيووا لم لأنهم وئيْل؛ حبمل فيها أمحركلامهم وأن 
والقلة.اكره غاية ل - الخطأ من فيه ما كثرة عع - الشؤون هده ق كلامهم 

سهللا وأنه وعر' عال جل رأس عر غث جمل ءبلحم الألمان ألسطوj كلام محب ابن يشه 
•١ /٦٨ ١ تيمية لأبن المحرى الرسانل يجموعة انظر ٠ فتقلي سمحن ولا فترتقى، 
الياحثهذه ل توسعوا قد كانوا -ؤإن أنهم فيرى سينا وابن كالفارايي، الملم؛؛ن فلاسفة ل رأيه وأما 

ذلكل كلامهم وكان اثتدمج^ن الفلاسفة هؤلاء عند يوحد لا بما والعاد والنوات الإلمثات ي وتكلموا 
علىبمو0 الذي باياطل الدين من أخذوه الذي الخق مزجوا أنهم سلمهم- كلام من الحق إر وأقرب أجود 

يننيون*هم الدين؛ حساب على ولكن والفلقة الدين ض التونتق وحاولوا دة' الفاّغية الملأصولهم 
النيعنناتغلرباعث العالمية. قواعسم تتلاءم.ع حتى ومتكلنة؛ بعيية بتأؤيلأت نيوولونها ' النصوص إل 

. ٣٩ص الملقي تيمية ابن الإسلامية 
النهجأن رأى فمد - أصحابها وذم العقيدة، ل السالفة الناعج نقد ق أفاض ند تيميةظ؛ق' ابن ؤإذاكان 

يتدعواأن دون والسنة الكتاب حيوي عند وثقوا الدين الساق مومهج - ذلك ذ اتاعم بجب الذي المؤيم 
.٤٤ص المالفي تيمية ابن الإسلامية النهضة اظرباعث ثسثا. لدين ال 

القدبأساليب الإسلام ق أحد من أواتل من أنه والتأييد الدفر ق تيمية ابن ٠^؛؛^ على يلحفل ومما 
بأنصرح فمد سليمة؛ تكن لم المد ل طريمته أن إلا القلقة ينمد سئمه ند كان وإن الغزالي فإن الحديثة؛ 

عمازهب بأي الفلاسفة إلزام من مانعا يرى لا كان أنه كما ، البناء لا فمهل الهدم مو إنما القد من غرصه 



uUIl  :اسمسةو1سموى اضخ الوابع ،!L}_|والإذأماياواأئاريت

حطرمن أقل الشية على خطرها أن بحجة نظره؛ ل ياطلة كانت عها الإصلأم إر التمٍان الذاهب ن مس 
القلقة.

أومذمامعينة فرتة ينقيه يختص لم ولJلك الحق، إر للوصول أداة اوقاو من يتخذ فكان تيعية ابن أما 
يكثفحتى نظره؛ ل باطلة ومقالات فرق من عصره ل معروفا كان  ١٠حميع إل نقده وجه بل خاصا، 

لهس؛ث ثم بينها، والخيرة للتردد فرصة له يترك ولا وتتاقضها، تهافتها، وجوه له ؤسن معايبها، عن لقارئه 
يلكه.أن بجب الذي الصحيح الذهب بعنقيه  ١٠ذلك مع 

بعضس يوحل. عاه بما يمرق تيمية ابن جعلت عش هي الحق إر للوصول ترمي التي الزمة وهنه 
تيميةابن الإسلامية لاتهضة باعثا انظر عاليها. ويمدحهم للحق، موافقة صحيحة آراء من لأفرق هذه 

بتابجير الناسبة ٠ؤيهيه قال؛ حيث الراعي، عيدالعنين الأستاذ إليها أسار تيمية لابن أخرى ميزة وهناك 
سخمىعن رأيا يذكر لا أنه ذللثا حواره؛ وألوان تنمية ابن ّأراء ق كله الوصوح واصح شيء على ننبه أن 
أوبتقلءنمحاُبءرفه.بمثافهة، إلا 

ومميرمنالضالة، واقاه.ِ>ا البيع أصحا ْع محاوراته ك؛يرمن والسائل( الرسائل )يجموعة كتاب وق 
إلايعرف لا الإلزام بحومن على خصومه محن المتدعى متانشة ق واكلرافة الحدة من سيء فيها الش أساليبه 

عصره.رجال من تيمية لابن 
عليهالهلعن من بمنجاة تيمية ابن بها الوثوق أوالقراءة الشخممب الاتصال النحومن هذا يجعل أن وطبيعي 

،٧ ٠ ٦- ص؟ الراعي عبدالعنيز للشيخ تيمية ابن كتاب . ٠ تضليل أو صلال، أو نقل، ق خطا أو يجهل 
٠السلفي تيمية ابن الإسلامية الهمة وانثلرباعث 

يجدلا - فيها خاصوا الش ائل السمن وكثير أصولم، ل الفلاسفة يخالف كان ؤإن تيمية؛ءمح وابن 
تقولهولا مر- كما رشد كابن الآثربثعضهم من ذلك ممتعه ولا أصابوابه، ما بعض ق موافقتهم ق حرجا 

نقيهبعض ل يض- تراه لذا باطل؛ أو بحق انتقيهم من كز موافقة إر الفلاسفة محالفته 
المربحة.القلقة إل ولا انحض الإسلام هوإل لا كلامه وأن أصولها، كثيرامن انع كونه وق للقلقه، 

مسلمتفلسف به يتفلسف السلم إن ؤيقول؛ والفالمنة، الإسلام ب\ن برزخا العزالي يجعل تيمية ابن إن 
حقهل ليروي الختلفة، الذاهب ب؛ن بالقلب -أيما- ؤيرميه الفيلسوف، إسلام به يسلم والفيلسوف 

تبل؛مجن رثي ابن انسي.. لاذي البيت ذلك 
ضدنانمعديأ ثميث ؤإن يمن ذا لاديت إذا يمان يوما 

٠ ٣٦صى لأسلفي تيمية ابن الإسلامية الهضة ؤياعث ، ١  ٩/١تيمية لابن الستة انفلرمنهاج 
إرالأاس ودعا الساؤع، جاءبها شرعية الأدلة تكون أن اعتباره رشدق ندتأثربابن تيمية ابن أن ؤيلحفل 
السلفيتيمية ابن الإسلامية الهمة انثلرباعث الإنسانية. الفهلروالطبائع ق مغروزة كونها هع بها الأسلأل 

.ص١٨
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البماث،اثذي؛مصضاصوق

متشعبهوحديث إذ ذوشجون؛ عنه والحديث له، ساحل لا بحر التصوف 

ينتهي•يكاد ولا يدأ طؤيل 
وسبومفهومه، لشأنه، فيتعرضون شتى، نواح من يهلرمحوته فيه والباحثون 

•الصوفه ألقاب، وأشهر ، سميته 
،الصوفية طقاتر وعن ، فيه الانحراف، وبداية ، مراحله ق يحثون كما 
أهلها.عند التلقي ومصادر ، وطرقها 

،الصوفية ومعتفرايت، أفكار وق ، المنهجية التصوف أبعاد ق _كدلالئ،_ ويحثون 
■التصوف باب ق داخل هو مما غيرذللد إل ، عليهم وما ، لمم وما 

سيلعلى ومنها ، عقائده من شء على أو ، التصوف على تكلمت الش الكتب ق ذلكر تفصيل انثلر - ١ 
تيميةلاين الرتاد بغية - ٠ الثال 

.التصوف-تيمية لابن الفتاوى مؤع حم- 
القيملابن سسن ؤإياك نمد ياك منازل في السالكتي دارج م- 
تحقيق، للماعي انماد أهل من انماد وتحذير ، عؤبي تكفيرابن إر انمي سنه أو ، التصوف ممئ م- 

الئمةم،دةافةسية،
،الكؤيت ، تيمية ابن مكنية ، عيدالخالق عبدالرحمن للشيخ ، والمنة الكتاب ضوء ي الصوق لفكر ا- 

م.١ ٩  ٥٣- ه ١  ٣٧٢، ١ حل ، الماهرة ، انحمدية المة مهليعة الوكيل عبدالرحمن للشيخ الصوفية هى ذه ه- 
،١ ط باكستان، لاهور، المنة، ترجمان إدارة فلهير، إلمى إحسان تأليف والصادر، الشأ : لتصوف ا. 

المدرسة،مكتبة اللبناني، الكتاب دار ١لزين، عامحلف لمميح وتحليل دراسة الإسلام تفلر ق لصوفية ا. 
١ ٩٨٥- - ٥١٤٠٥لينان،حل؟، بيروت 

ابننمدالقادر والمنة الكتاب ضوء ى الصور صي ابن على والرد والتحقيق البحت ميزان ز لتصوف ا- 
*اةاه_*هبمام، التبؤية،حداالمدينة القيم، ابن مكتبة الندي، افه حبيب 
السارةدار سعود، آل جلوي ين عيدانحسن بنت سارة د• الإسلام ضوء ل الصوفية عند الاتصال فلؤية ن- 

~ااةاه_ابمبمام يحلا،حدة للنشروالتونيع، 
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،خباياه عرف فالقد ودرسوه؛ التصوف، خبروا ممن حس؛ن الخضر والشيح 
الحق،إر سما غيرأنه طرقية، صوفية ييئة ل مر- -كما نشأ لقد بل وخفاياه؛ 
الاياء.عليه ألفى ما على الحق وإيثار المنة، سيل وملوك والعلم، 
منت>وتر وإشارات ومحاصرات، وأبحاث، مواقف، ذلك جراء من له وكان 
لحقيقةؤإيضاحا ومقارنة، وتحليلا، ونقدا، وبحثا، درسا، للتصوف خلالما 

عته.وبعده الإسلام، هدي من قؤيه ومدى عليه، ينْلوي وما التصوف، 
ذلك.ي شتى نواحي للتصوف دراسته وثملت 

الصوف.دراسة ق المتقالة الأبحاث منهما: الأول ت ع؛رطريقين منهجه وكان 
التصوفعلى فيها الكلام يأتي الض أوالحزئية العارصة الأبحاث والأخر؛ 

وقضاياه.الصوف ائل مبعض تتناول الش أو صمتا، 
منموقفه يتبخن خلاله ومن ذلك، سيتناول الماليعن ق والحدي، 

الاتصوف.

حسبن،محوا،سعدبن محمدين أد. للهجرة التاسع الترن مْللمع إل لشعرأنمرل ا- 
iعمان الإسلامية، الكنية القاسم، عيداترووف محمد التاريخ ق مرة لأول الصوفية حقيقة عن لكشف ا- 

رb١٤١٣،٢طالأردن، 
،طّآ ، برأو3لاسا ، برمجنجهام الأرقم، دار ، بدالخليم وطارق ، المده نحمد وتطورها نشاتها لصوفية ا- 

؛٠١٩٩٣^١٤١٤



والأضافاتسةصواسمرمحاسدلا، 

ثلتصوفالعامة دراسته الأول: الطلب 
خلالمامن أبان وقد عموما، التصوف ق مسمملة أبحاث الخضر للشيخ كان لقد 

منها.وموقفه التصوف، قضايا من غيرقليل عدد عن 
والحديث(.القديم ق )التصوف المعنونئ: بحثه أولهمات اثنان؛ الأبحاث تلك وأهم 

التصوف(.) ت ب المعنون بحثه وثانيهما؛ 

البحشن؛هدين ق ورن. لما إيضاح يلي فيما والحديث 
البحثهذا وأصل والحديث(: القديم ق )التصوف بحثه ل حاء ما أولا: 
شحيان٢ ٨ الخمحة يوم الأخلاق مكارم حمسة نائي ق الشيخ ألقاها محاصرة 
السادس،انحلي من الخامس الخزء الإسلامية( المداية ) محله ق ونشره -، ٥١٣٤٧

،.الكاملة١ الأعمال لموسوعة أصيف ثم إسلامية( )محاصرات كتابه؛ صمن محلبع ثم 
التصوف.ق بحثه ما وأوسع أقدم من البحث وهذا 
البحث؛ذلك ق جاء لما عرض يلي وفيما التصوف، ق جز"أراثه صمته وقد 

السالف،ويجدها الغابرة، وسيادتها الأمة، مكانة بيان ل البحث الشخ استهل . ١ 
فثهلاع،يكب يلمنا وأربا؛ وميامة علما العالم أساتذة *كنا المالمان_ _محن وأننا 

وسلام.عدل بحتها من فيجرى تحفى ورايتتا مهاب، يتتضى وحسامنا 
والدهرإلا ننتثه فلم خمول، العغلمة تلك ويعد غفوة، اليقنلة تلك بعد أخذتنا 

(امحوة اواسل. ايدياكالحجاره علنا ويأسهل الهون، اي علم. من بوحل دض.رينا 

ليتالغاية تلك وأن الكبوة، من الهوض إمكان وبين اليأس، حذرمن ثم 
والحد،والاتحاد، بالحزم، وذلك العمل تحن أن إلا وبينها بينتا وما ببعيدة، 

إصلاحها.ق والسعي الخلل، موامحلن والفرق 
وهوأنذلك سبب وبين الصوف، ل البحث شيد أنه إل ذلك من حلص ثم 

ّا-انخلرإ/ّآاما
.٨ صزه إسلاميه محاصرات — ٢ 



اا1قسمصُسطومحاس1لأ.وجماف1تااس
بأنمعقود وأملنا والغرب، الشرق ي أجنحتها باسطة الصوفية إر المنتمية الطرق ر) 

الذيالعهد ذلك ، والتااع^j^ الصحابة من الأول الصدر بيرة يقتدون رجالما نرى 
أمةبه ظهرت الذي والعهد الحكمة، وأصوله النقية، بحقائقه الإسلام ظهرفيه 
ا.ل ٠ الكؤيم والسالءلان والرحمة العزة مفلهرمن أمنى ق الإسلام 

الإسلامأن إر ذلك حلال من الإسلام: ي التصوف لنشأة تعرض . ٢ 
منوتخليصها الرديئة، طبائعها من القوس بتصمية ؤيعتى الحياة، شوون يتثلم 

نعيممن تتمتع لأن سبيلها فخلى الأجسام؛ على ععلف وأنه القناغية، شهواتها 
تطغى.أن إلا وزهرتها الحياة هذه 

والسلعلانالضمير، وسلامة النفس، صفاء من الإنسان يدرك بقدرما وأنه 
ؤيدنومنالملاح، مراقي ي يصعد الاعتدال- حدود تتعدى -فلا شهواته على 
اممه.عند والوجاهة الكرامة مقام 

وتركالعمادة، على والعكوف الصيام، سرد أرادوا لن الني. نهي  Cjy,ثم 
والقليب.النساء 

،استعلاعو١ ما الصاخ العمل ق يجدون كانوا اض. رسول أصحاب أن وأوضح 
نحارةتلهيه لا من وزهد طيبا، حلالا إلا منها يتناول لا من زهد الدنيا ق ؤيزهدون 

العليا.غيره ؤيد السفلى، يده تكون أن يعاف من وزهد اض، ذكر عن بح ولا 
منطرهم وأحوال الفارسي، وسالمان ذر، أبي بحال أمثلة ذلك على وصرب 

و١لأءتدالل٢،؟الزهد، من عليه وماكانوا عنهم- الله رصي الصحابة 
أحوالق يتحدثون فصلائهم من طائفة أقبلت التابعن عهد )اق ذكرأنه نم 

الحياة،هذه زخرف ق وزهدها بالخالق، وصلتها صفاؤها، حيث من النفس؛ 
ؤيرسدونأنفسهم، بها يأخذون وكانوا الأداب، ط، ق بالحديث عنايتهم واشتدت 

•ص٦٨ السابق الرم - ١ 



صواسمومحاسلأ.داصفأتاسمح!

والوعاظ((الزهاد، العهد؛ لدلك ؤيلقبون غيرهم، إليها 
قيس.وعامربن البصري، الخن بحال ذلك على الئل وصرب 

عهدل الناس بعض أخذ حبن وذلك الإسلام، ق التصوف بذور بداية بين ثم 
الغلوهذا بحارب ممن كان البصري الحسن وأن الزهد، ينحوئحوالغلوق التابع^ن 

عنبحيد لا التابععن فضلاء من وأمثاله الحسن زهد وأن الإسلام، يرتضيه لا الذي 
يسارا.ولا مميتا ١لشريعة منهج 

مالكمهم: زاكية، عالمة ؤلمة وغيره البصري الحسن محالس ل نحرج قد * وأنه 
يلمونالذين هؤلاء ؤيقي نيئ، بن الواحد وعد العجمي، وحيب دينار، ابن 

دةؤبصاخ، من يعملون مجا بكرة إلا التاءس جمهور عن ممتازون لا والوعاخل الزهاد 
التعلقعن هممهم ويامراق عليه، والاعتماد يه، والعزة ض، خشية من بحمالون ما 
أأوحطام(( شهوات من الحياة هذه ل مما 

خلالحدث ما وهي التصوف، مراحل من مرحلة عن الحديث إل انتقل نم 
بالصوفية،يسمون صاروا والوعافل الزهاد أن فأبان الثاني؛ القرن من الأول النصف 

٥١٥٠سنة التوفي الصوق أبوهاشم الاسم بهذا دض من أول وأن 
ذلك،ق والخلاف والتصوف، الصوفية، مية تعن الحديث على عرج  ٠٣
العنة؛من مأخوذ أنه بعضهم فزعم اللقب، هذا مأخذ ق الناس اختلفا وقد )ا فقال؛ 

يقيمونكانوا الصحابة فقراء من جماعة وهم الصفة، بأهل الزهاد هؤلاء لشبه 
عدولحهاد إلا يفارقونه لا م؛ثعففان، عابدين الله^^ رسول مممجد 

إراك_ا ق يقال أن تقتضي فإنها اللغة؛ ق النسب، قاعدة يوافق لا الوجه وهذا 
صوفية.لا صفية، : صفة 

الزهادلمؤلأء تشيها صرفة؛ إر نسبة الصوفية أن إر وآخرون الحوذي ابن وذهب 

.ص؟٨ إسلأب انظرمحاصرات . ١ 
.اسصاا<ال٢.الرجع 

ص'ا"اأ.ودكان زمان لكل  UUالأسلاب رانئلو ، صرا٩ ايق المالرجع . ٣ 



11!سمصداسمومحاسموالأبت|سم
ؤيتتكون.الخاهية، ي الكعبة يخدمون كانوا قوم وهم صوفة، بال 

نحتباالصوف؛ لبس يوثرون كانوا لأنهم بالموفية؛ موا نأنهم والأقرب 
،.١١الثياب((الفاخرمن للبس 
قائمةءلرمتهم برحت وما الموفية، لقب والوعاظ الزهاد أخذ ١) ت قال أن إر 

جهالة،على بهم يتشبهون نفرأكانوا إلا آدابه، ورعابة الدين قواعد على 
يقولالذين وهم رون، يكانوا بغيرما للناس أويظهرون الزهد، ل فيغرقون 

الشافعي:الإمام فتهم 
خ_-رافراب ذنفهم خيوا ؤإذا تنسكوا اتوك إذا الدين ودع 

أخذواالموفية أن فأوضح الانحراف؛ من التصوف على ْلرأ ما ذلك بعد وبيرن 
هذهعن ؤيعبرون الأذواق، من يجدونه وما خوامحلرهم، على يرد عما يتحدثون 

قالتصوف أصبح حتى غيرمألوفة، وإما مألوفة، إما بكلمات الخوامحلروالأذواق 
علىالاصطلاحات من دخله بما وزاد واصهللاحات، قواعد ذا مذهبا الثالث القرن 

والسنةالكتاب موارد من وانحدثون المفسرون يفهمه أن يستهلح الذي المقدار 
والتاسن،الصحابة عهد يعد فيه إرماحدث التصوف عن يالخديث انتقل . ٤ 

ماكانمارعلى مجن كالخنيد- الصوفية من أن فسن المجري؛ الثالث القرن ل وذلك 
الوقت،ذلك ق أقوام خرج ٠ قد وأنه البصري، والخن الفارسي، سلمان عليه 

الزهدمن لونا وكوه الإشراقية، القلقة أصول من بشيء التصوف فخلطوا 
صدورق والوعاقل الزهاد بها عرف الي غيرالميئة هيئة التصوف هذا فأخذ الفارسي؛ 
ننعأنه من التوكل معنى ق توهموه ما وراج الزهل، الغلول يومئذ وشاع الإسلام، 

أنقبل وأفعاله، بأقواله البي. حاربه الذي التوهم ذلك حملة، الأسباب من اليد 

.٩ صى١ إسلامية محاصرات - ١ 
.٩٢٩ _ص! UIالرجع امملر - ٢ 



سمصواسئومحاسئأ.واصلأتاسم٧١٢

أقاتلة( وأوهام ساقطة، آراء ■حاريوامن فيما العلماء بحاريه 
وذكرالرهديات، يمونها التي الأناشيد من الصوفية ي حدث ما إل تعرض ٥• 
هذهمثل ق وليس 1 فنال؛ الأناشيد، تلك ق رأيه عن وأبان ذلك، من نماذج 

قملق ندحل ؤإنما الغافلة، القوس لعض تدكرة فيها يكون فمد بأس؛ من الأناشيد 
فيمالا أنغامها، طيب ل اللذة تكون حتى ، الغناء ألخان ي توصع اللهوإذاكانت 

أوموعفلة.حكمة من احتوته 
الغزلوصف من تحوى الي الأناشيد فهي، التموقة على تنكره الذي السملع أما 

قنسمعه ما الخمرمثل وصف من أوتحوى رُيعة، أش شعرعمربن ل نسمعه ما 
منالنؤع هذا شهدوا قد يكونوا أن الصوفية لمضلأء وحاثا نواس، أبي شعر 

طاعة(اق أنهم بون بح وهم الملع، 
الذكر،حال ق كالرقص عملية بدع من بالأناشيد يتمل ما إل ذلك بعد ومملرق 

كالغزالي،ذلك ل العلماء أقوال وذكر اجد، المق الهليبة الأدوات وكاستعمال 
ا•همواني١٣زد أثي وابن والقرطي' 

وجوهعلى والأحاديث الأيات بعض تأؤيل من الصوفية ظهرعند ما إل تطرق ٦• 
التأؤيل؛من المؤع ذلك على تهافتوا قد متهم نمرآ وأن ومواجيدهم، أذواقهم توافق 

قيكفي وأنه ، مغل3لا إنكارا الثريعة وتنكره واللغة، العمل منه يترأ ما منه فارتكبوا 
التابع^نأو الصحابة، من أحد عن ينقل لم التمسيرأنه من التؤع هدا صحة عدم 

يدانيه.أو مماثله مما تفسيرللقرآن 
الصلاح،لابن فذكركلأما الخطير، المزلق هذا ق العلماء آراء من حملة ساق ثم 

د١بنالمثي•
وظهورالوجود، بوحدة القول س الموفية عند الثالث المرن ي وجد ما إل انتقل نم 

•ص٢٩ السابق الرجع - ١ 
٢٣صْ ومكان زمان لكل صالحة الإسلامية النؤسة وانظر ، صرم؟ السابق الر-؛ع - ٢ 
.ما،.ه\' إسلامية محاصرات . ٣



٧١٣ص؛ؤاسمرمحاسلأ،والإضاهتاسة

يمسدواإرأن ذريعة الاراء هده أمثال اتحدوا الذين الزنادقة أمر من وماكان الخلول، مقالة 
فيها:ينول الفارض لأبن أبيات ومنها لدلك وذكرأمثلة أمرديتهم، الناس على 

حسةاربالعبالإمد تعفلا عاكص البيد خرللأحجاري ؤإن 

حجشألف الأخبارمن ق جاء كما اانطفت ومارالجوس عبدالنؤإن 

ممدذ-يشرا،يْلهراوا لم ؤإن سواي قمدهم كان وما غيري عبدوا فما 

 ^.U صاضو٠ية، اختلاف إوJفقال:سةإ
تتملقمقالات عنهم ؤيوثر بالملاح، يتعتون برحال الظن بحن من العلم أهل من و٠ 

إروجوهبها ويخرج التأؤيل، مذهب بها مذهب والاتحاد، الحلول حول أوتحوم 
الكرة.العقيدة هذه ورطة من تحلصها 
نحدونهافإنكم المألوفة؛ غير والُاُي ' الغامضة الوجوه هذه عن الحديث أطيل ولا 

Wالكلام علم ق المؤلفات ؤيعحس ، التصوف، كتّس، ل وطة مب
ث،حيالعراقي؛ الدين ولي وسطا؛ طهبا المقالات هده مثل ق ذهب، ءوممن قال؛ أن إر 

)الفصوص(اشتمال ق ثالث، فلا ا، العرJي١ ابن )أما ت المرضية( )الأجؤبة كتابه ق قال 
المكية(.وكدللث,،)فتوحاته فيه، سلئ، لا الذي الصيح الكفر على عته المشهورة 

منعلى.ض لت فاني بشيء؛ ه نفف، العني ابن على بحكم لا أن عتدى ييبمب 
الكلام^ا على تحكم ولكنا إروفاته' عليه استمراره من ولا منه، الكلام هذا صدور 

.٢٤١بأنهكفر(« 
شقعن الإسلام وحاريوا والزهاد، الوعاظ لباس لبسوا الزنادقة أن آوصح ٨• 

عليهالاعتماد ق ويالاُوا وذوقا، حالأ الموفية يسميه ما شق من وحاييوه التأؤيل، 
قدمالأمروالذوق تعارض إذا أنه يرون وأنهم الشؤمة، دلائل فيل من جعلوه حتى 

أ-محاص.رات<إّلأبصيه.



ص3ُاسمزمحاسلأ.وجمافاتاسم؛؛!

الذوقعلىالأٌر•
،الشروع4 غيرهذه من سماؤية أحكاما يتلقى الصول أن الزعم هذا على بنوا وأنهم 
أنإر بهذا فتوسلوا غيرهم؛ على محفلورة أشياء لمم أباحت الموفية إن ؤيقولون؛ 

غيرقليلة.الباطل من صورا الإسلام ق أدحلوا 
عندإذابلغ الولي إن ت هولمم وهي الصوي، الانحراف صور س صورة إو انتقل ٩• 

عنساقط بالعوام خاص التكليف وأن حمالة، التكاليف محه سقطت عليا منزلة اش 
مقاعديقعدون ، الأهواء أور كيرمن التيعة القالة هذه على توكأ ررقد وأنه الخواص، 
منومسمع مرأى على الشهوات، ؤيتعوا الصلاة، يضيعوا أن يبالون لا ثم الصوفية، 
إخلاصهم.يعتقدون جماعات 
تالصلاة إر دعي وقد بعضهم قول الوال هذا على الممنوعة الكلمات ومن 

ؤزدأوقاته كل بقلب فكيف غافلا كان من بالأؤراد يطالب 

معوتحن أورادكم، مع )وأنتم فقال: تصلي؟ ألا الفئة: هذه لأخرمن وقيل 
وارداثا(«را،.

الممالانهذه أن بالبعيد ليس ٠ قائلا: ءنه_ المعهودين ؤإنمافه _بعدله قرر ثم 
ؤيلوثقدره، من ليحط أعدائه؛ بعص بالملاح عرف من إر يعزوها الخاطئة 

وتقليد.بقبول العامة ليتلقاها الضلال؛ أولي بعض إليه أويضيفها سمعته، 
ا،دونهالقول اب بونغلق تحذرها، أن إلا ا منتحد لا كانت حال أي وعلى 

العال^ن«لرب الناس يقوم يوم العادل الخزاء إل اصطنعها أمرمن ٢ وثكزل 
أطرافها،وجمع ونتيجتها محصلتها، ؤييان أبجانه، تلخيص ق وكعادته . ١ ٠ 

طاهرانشأ التصوف أن البحث؛ وحلاصة ٠ فيقول؛ للحث، حلاصة يضع وتقريبها 

• ٢٣٧صىومكان زمان لكل صالحة الإسلامية الشؤمة وانظر ،  ٩٨ص السائق الر.؛ع ب ١ 
الاهمالموّوءة نخة ول الصواب' ومو ٦ ٠ ص مضلا الْلبؤع إسلامية محاصرات كتاب ق مكيا - ٢ 

لكن.»_A^ الكاملة 
.ص٨٩ إسلامه محاْنرات . ٣ 



 U،؛Jالسيئاتوالأذأماد،ت والدعاوى ارغاا؛مرهرق الثيغ •،واجهات الرابع! ؛

فيهبحدثون أولئاك مأؤيا، له ليقضوا آخرون؛ وابتغاه جهالة، على قوم فلبسه نقيا، 
غاؤية.أقوالا فيه يدسون وهولأي بدعا، 

فكانوالائم؛ لومة النه ق احده لا من موقفأ هياكله نحاه العالماء وقف وقد 
،بميزان ويزنونها النفلر، محك على واعمالمم الصوفية أقوال يضعون 
بماؤيضؤيون ،  ٢٠٠٧عساله إر وانقاطاعه٢ْ زهدهم؟ ق مته«إ الستقيم؛ن فيتركون 
.٢١(('بيعيها وجوم ق بيع أو صلألأت من وجدوه 
وأخرىعملية بيع من به يلوث بما ملوثا التصوف بقي وإنما  ١١ت قال أن إر 

وكشله؟بالحجة، لما ومدانمههآ البيع، لمده العلماء مناهضة مع اعتمادية، 
اراءهم؛يشون كانوا البيع هده أصحاب لأن كيلك؛ يقي - سرائر من تحتها عما 
بقليل.ليسوا الناس من والحهال، دج والالناس، من السذج أيدي ب؛ن 

الش.ريعةعلوم إر ادّتمان بع3س أن ت بقاءها البيع هذه منه استما..ت ومما 
أماميقفون فكانوا موزونة؛ أحكاما والأقوال للوقائع شتلوا أن يستهليعون لا 

.٢٢'(( أهلها مسالمة إر الحانح أو ، أمرها ي الحائر موقف قنايم أو المتصوفة بيع 
تفينول الحاصر؛ الولت ي الصوفية الهنرق عن الخل.يث ي بجثه ويختم • ١ ١ 

بهيقوم ننكرما ولا وفضل، عالم رجال التلرى هذه زعماء ل أن نعرف تحن  ١٠
وتعلي٠إبإرشاد من الفضلاء هؤلاء 

الصوفيةالهلرق على نلقي أن من تمتعنا لا المستقيمعن الرجال لمزلأم ومعرفتتا 
ههل. تكون وأن ، الاجتماعية شؤوننا من بينة على نكون أن بها نبتغي نفلرة 

الدينمظاهر من مفلهر أنه على يلبس شأن سئما ولا ، وصفاء نفلمام ق الشؤون 
٠٢٣'٠ غيرهيتة عتها الكون وتبعة ، خهلرة فالمسألة الحنيف؛ 

.٩ صالسابق الرجع - ١
.٢ ٤ ١ ٢- ٤ ٠ ص ومكان زمان لكل صالخة الإملأمة الثّريعة وانظر ' صرآ٩ السابق الرجع - ٢ 

'آ-محاصراتإسلأبصه؟.



والإسوافاءاوسوواتاساة، اسملأمة امغ الدابءأ•واجهات الهاب 

هذهبعض ق يزال لا أنه الحقيقة ا> الانحراف؛ من الطرق هذه ق ما مسنا يقول أن إل 
كشرمنيزال ولا جهالة، على الإسلام j خبون الض انحدثات من بقيه اكلرق 

الطرقهذه ولبعض نية، سوء على التصوف ق مدسوسة عباراُتؤ يتناقلون أصحابها 
صلهلما أن الإسلام يعرف لا من بحبها وقد الأذواق، وتمجها العيون، تزدؤيها مظاهن 

الإسلام.ق المشروعة بالعبادات 
سهاماورائها من يرمون دؤيثة الملاحية يتخذه من الطرق ه هلم. رؤساء ي بل 

الحنيف.الدين مقاتل ق تقع أن إلا لما غرض لا مسمومة، 
ينطق،الذي لسانهم يكون حتى الظال^ن إل يتقرب يزال لا من الطرق رؤساء وق 

Kيرى الذي وبصرهم يمع، الذي وّمعيم 
ينطرواق)اأن إر بهم فيهيب الصوفية، العلرق علماء إر نداءه ذلك بعد يوجه ثم 
وآدابتقاليد من تحؤيه ما ؤينقدواكل الله، مرصاة ابتغاء يعمل نظرمن الطرق ^ه 

السالفسيرة ق لهم وكان ناحية، طرحوه الله به يأذن لم ما فيها رأوا إذا حتى وأوراد، 
ا.١ ا( حنة أسوة والتابع^ن الصحابة من 

تعاغ،أن يجب الى الانحرافات من الهلرق تلك عند ما على مثلا لذلك ؤيصرب 
المزامير،ق بالفخ المساجد احتملواق أنهم - مثلا - السلف عن ينقل لم افإذا •' فيقول 

ؤإذالملغيرجهاد، الأعلام بحملون سارواق أوأنهم الدفوف، والقرعلمى 
ان،الحلعشق موصوعة بعبارات الخالق حضرة عن تحدثوا أنهم السلف عن يرد 

أوباطلالله، طاعة عن لمويشغل إما كله الصنع هذا أن علمتا - الخمور ومعاقرة 
1االله سل عن الوجه بمرق 

مييكان أنه التابع؛ن أو الصحابة من أحد سيرة ق يرد لم ؤإذا ٠ يقول؛ أن إل 
كان— ا عبتصرفا الكون ق ممرق أنه على يدل باسم غ.ره مه أويه، نف

نالرجعسصها<.ى
•١ ٠ ٠ ص المابق المرجع - ٢ 

.'ارالرجعىضص«



٧١٧سمسةبماسالأ.واسماو1تاسم

أنأصحابه من لأحد يمح ولا ه، نفيصف لا أن كان طؤيق لأي يالرئيس الأحرى 
عبادةق حياته وقضى الخليقة، أكمل يدي ب؛ن جلس صحابي به يوصف لم بما بمنه 

،.١١((افه سيل ي وجهاد عائلة، وسياسة حالمة، 
الذينالهلرق »ندعومشايخ ف؛ةول،: لهليف، صؤيح محناب النداء هدا ينهي ثم 

علماءوننادي ، الل4. رسول أصحاب بسيرة يتضيئوا أن الخلق على الحق يوترون 
الدين-هومن وما الدين، من أنه على شيئا يفعل من لكل ينصحوا أن الضعة 
والأراءالشائنة، البيع ود؛ن بيتهم وحال الإلأد، رجس من ناشثتتا اممه طهر ؤإذا 
عثليم.ومغلهر متعن، حلق ذات أمة فيه لنا تكون الذي اليوم فذلك - المازلة 

عزةي نحيا أن من لما بد لا الحكيمة والمفلاهر التينة، بالأخلاق تتدرع الش والأمة 
٢.ر سبيل(( من عليها السيهلرة إل الفلالمون بجد لا تم وكرامة، 
تواتعشرمبعل البحث ^ا الشيخ أعد وقد ؛ )التصوف( بجثه؛ ق جاء ما ثانيا؛ 

الرابعالجزأين الإسلامية( )المداية محالة ق الحث نثرهذا وقد الأبق، بجثه من 
ه.١٣٥٧القعاو.ة وذو شوال عشر/ ١لأدي انحلد من والأمس 
وقدوالقضايا، المسائل أكثر ق يجمله- -ق الماضي البحث ْع يثتؤلئ• البحث وهذا 

هناك.قرره زكررماكان وقد الأخر، بعضها يوجزj( وقد بعضها، ق يتوسع 
)التصوف(:يجثه ق جاء لما عرض يلي وفيما 

ييفمحاله فيهامالم فصل حيث ؛ )الموفية( كلمة أصل ق البحث انح • ١ 
مأخوذةأنها أصحها وأن الكالمة، هذه أصل ق وي الخلاف أن وب؛ن السابق' البحث 

الفاخرمنللبس بعداويجنبا الصوف؛ لبس إر يعمدون الزهادكانوا لأن الصوف؛ من 
،لم،.اكاُ

أنمنها: )) فقال: صعقها، وجه ؤبين بالضعف، عليها حكم آراء ذلك يعل وذكر 

•'١ ص• الماض الرجع - ١ 
.١ ٠ ؛-١ • ص• السابق الرجع - ٢ 
.>_UT٢ ومكان زان لكل صالخة الأسلاب الضعة - ٣ 



والإن،ماواتاسىت، واسuيى اصوص الثيغ •>اج4أت الوابع: الباب 7جا

مونبجد كانوا قوم وهم صوفة، بال الزهاد لمؤلأء تشيها صوفة؛ آل إل ية نالموفية 
كون.ؤيتتالحاهلية، ق الكعبة 

نصوفد عمرالخاهالية، بذهاب ذهبوا ند صوفة آل أن الوجه: هدا ؤيبعد 
بهمأحولا الاسم، هدا وقبلوا الموفية، م ياصالإسلام ق والزهاد العباد هؤلاء 

غيرعلى الخاهلية ق كانت ءلامة إر ء التشبيه وجه ولوعلى - بتهم بنيرضون 
.٢١١١(هدى 

إرسبة أنه فقال؛»ومنها: الموفية، نسمة ي قيلت الش الأحرى الأوجه ذكر ثم 
المرمية.فكانواكالصوفة الانكسار، آثروا أنهم ت معنى على الصوف 
إليه.يلتفت لا سخيف وجه وهذا 

—-تعال افه يدي بعث الأول الصف ق لأنهم الصف؛ إل نسبة الصوفية أن ومنها: 
مأخوذايكون أن على تساعد لا أنها كما الوجه، هذا على تساعد لا النسب وقاعانة 

وسيئاتالأهواء، شوائب من قلؤبهم وخلوص لمناءنفوسهم، الصفاء؛ من 
الأخلاقءأ"،.

ijyu  للهروردي،ذلك ق أقوالا وذكر السلف، بعد حدث الاسم هاوا أن ذلك بعد
صديق.وحن والمشتري، تيمية، وابن 

النفس،ؤياصة التصوف را فقال؛ للمتصوف، اصهللاحى ___ الفقرة هذه حتم ثم 
ابتغاءالخميلة؛ الأخلاق على وحمله الرذيلة، الأخلاق من يرده الطبع ومحاهدة 

السعادةأل'اا.

علىبالعكوف تكون والجاهدة الياصة وهذه ، فمال: ذلك إل بن ثم 
لذةمن الخمهور عليه يقل فيما والزهد ونثتتها، الدنيا زخرف عن والإعراض اللثاد.ة، 

،٠ر ٠ جاء أو مال، 

الاضص'لأآآ'ا•١-الرجع 
ص؛إسلأب محاضرات واظر ،  YTA.r XU,_يابق الرجع . ٢ 
•٢ ٢ صآخ ومكان زمان لكل صالخة الإسلامية الشؤيعت ٠ ٣ 
٨٠٠السابؤ.! الربع - ٤  ٢ ٢  ٠٢٠•



٧١٩صوسئوىاسلأ.والإسراهتسة

لالزهد • بالتصوف إذا أنه فن الإسلام؛ قبل التصوف كاريح تعرض ٢. 
يبحثأن صح - شهواتها عن بكفها النفس ومحاهدة ' العبادة إر والأنقaلاع الدنيا، 

الإسلام.قبل وجدت الش الأمم ق ايعنى هدا عن 
أوالعبادات، اختلاف من يقول- كما - النظر قهلع مع ذلك ق البحث ق شؤع ثم 

انحاهدة.تلك من الغرض اختلاف 
ءلريةت؛ن؛ذلك ق لمم وأن الخماتق، هللب ق اليونان حكماء خم؛فة بتان ل ذلك وبدأ 

IJuJet  ،أوالعقلي والقياس البحث طريق-ة وهي وأتباعه
■المسا0،ه وسسبمى ، الأستمراء 

إشراقعلى تعتمد لأنها الإشراق؛ حكمة ونمى وأتباعه; أفلاهلون وءiريقة 
الرذائل•عن والتجرد بالارتتاض، العقل 
ماإلا لكهم مق الصوفية يشبهون الإلمين الحكماء من الإشرافن أن أبان ثم 

١لإملأمر١،.هدي فيه يخالفون 
موسهاوأن الرهبانية، يشبهه ما فيها وأن البوذية ءلرية_ة بيان إر انتقل ثم 
عنناشئة الدنيا ق الشقاوة أن مبادئه ومن الأخر، واليوم بافه يؤمن لا دهري حوتما 

أعله.حقق الذي ؛ ومعناه ، دارتا سد أو ، هارتا سد جوناما أو هوجوتما البوذية مؤسس - ٢ 
قيلةحكيم أي ت موتي شاكيا ت ألقائه ومن ، ألعالم أو الستتير، ومعناه بوذا، ؛ أشهرها ^-^٠ ألقاب وله 

ألفاربالحق.الرجل ٠ ومعناه ، جا وتاذا ، ألعتكف أي ت موتي وسكا ، بوذا ينحدرمنها اش أوشاكيا ، شاكياس 
شمالق محاستو كاييلأ مديته من بالقرب ولد وتد ، البوذية تنسب وإليه ، بوذا فهو الألقاب تلك أشهر أما 

ميلاده.تاريخ ق الأيوال أحد حب اليلاد قبل ٥  ٦٨سنة وذلك ، نيبال إتلثم من المني 
لأحمدوالعقائد الديانات انفلر حدا• كثيرة - عموما حياته وتفاصيل ، قبله وما ، مولده حول والأساطير 

لبنان،بيروت، والنشر، للهلياعة الأندلس دار ياشراف حلح -، ٠١٤٠١، ط\ عءلار، عيدالغفور 
للكيلأنيوالضحل الملل وذيل ،  00.0Tظهيرص إلي لإحسان والصادر المشأ والصوف: ، ١  ١٧٠١

عالمعيدالفتاح، د>إمام مراجعة حبن، يوسف كامل ترجمة كولر، جون ل* الشرقي والفكر ، ١٦-١٢/٢
،٢١٩٧٨الكؤمك، والأداب، والفنون للثقافة الوحاني الجلس يصدرها شهرية ثقافتة يب سلسلة المعرفة، 



سمصوسصسموجماهتااسمح

الثقاوةمن لينجوالإنسان الشهوات؛ هذه إطفاء فيجب الشهوات، 
خاصة،والراهبات الرهان على محرمات هناك أن الشيخ- يقول -كما ^^٠٠ ؤئرى 

علىوالتفرج ، الغناء وسماع الذكية، بالروائح والتطيب الزهور، بالتنين وهى 
ونحوذلك.العالية، الأست٠ على والخلوس الرقمي، 

عندما ؤبجن العبادة، إر والأمطاع الزهد من التصوف ق ما ب؛ن مقارنة يعقد ثم 
٠التصوف تشيه التي الرهيانيه من النصرانة ق وما ، الفرمحى 
بجثهق قرره مما فقررقري؛ا الإسلام، ق الخائن التصوف عن الخديث إر ينتقل نم 
والحديث(.القديم ق )التصوف الأنف 

الموفيةُإرشيوخ نيتها ق والمبالغة الكرامات، مسألة حول كلاما فيه وزاد 
يعرضمما يتحدثون ررأخذوا الصوفية أن فأوضح التصوف، لتعاليم تعرضه ٣. 

وصاروامقامات، من فيه ينتقلون وبما وخواطر، أحوال من انحاهدة أثناء ق لمم 
العالمية.المصهللحات بجرى جرت بألفاظ العانى تلك عن يمرون 

إريضيفوا لأن متفاوا المقنن أو الحاهالن بعض وجد الناحية هذه ومن 
كالكلماتغيرصالحة؛ المصطلحات لتلك وشروحا باطلة، معاش التصوف 

والأنحادل٤،.الفلاهرةفيالحلت، 
ألنبيلةالبوذية الخقاثق سمى.* ما وهي منه، الخلاص وٍلرق وأسابه، ، الثناء بمالة بمرق ما وهي ■ ١ 

الشهواتل تكمن أسباب له الشقاء وأن ب. بالشقاء. مليثة الحياة بأن الاعتراف أ. ت على تقوم الي الأؤع 
التخلصإر يودي الذي الوسعل الشق ١^٤ د• والرهمات• الشهوات هذه ومحق صرورة ج• اللحة• والرغبات 

الاعتقاد،ق والصّواب الصحة، توامحر ت منها أسس على يقوم الذي الجيل بالصراط سماه وهوما ، الشقاء من 
والمعود،الخمود وعي الترس، إر ايوذي يصل وبذلك والروحي' الفكري، والتأمل والمزم، 
التنس،محوهوى عن الناتج والأمن والهلمأنية' والسعادة، الملام، من حالة ونمي لاJثهوااتا، والتؤيله 

وصميةيرامحة الأديان، وتاريح ، VVT؛/والعقائي. الدياتامحت، انظر الأرواح. تناسخ من والتحرر الألم، ونهاية 
٠د.محعدخاونةح.سصما_إآ؛ 

. ٢٣ومكان لكل;Uj، صالحة الإّلأمة الممة انظر . ٢ 
.١ص المايق انظرالرجع . ٣ 
صالمابق الرجع انظر - ٤ 



٧٢١صصواسوىاسلأ.والإسراهتاسا

مروفد •صلي، ابن ق ورأيه المحطلحات، هده حول العراقي للحافظ كلاما ساق ثم 
االاصي.البحث عن الحديث محي 

إلماممن الموفية به يتحدث مما وحصل  ١٠ت بقوله التصوف تعاليم عن حديثه وحتم 
الزهد،نحوت من القوم؛ آداب إل مضافة ومصطالحات معان ازل، ومنوأحوال 
علماذلك محمؤع وأصح والعزة، والتواضع، والتوكل، والذكر، والشكر، والوؤع، 
■التموفا(٠ علم ) ٠ مى م، ممملأ 

الماضيالبحث ق ذلك محن الحديث مضى وقد بالفلسمة: التصوف صالة بيانه . ٤ 
الفالقة.من موقفه على الكلام محي 

الأصل;ؤ، التصوف أن  ١٠ذلك ق فقرر الإسلامية: الحياة ي اكصوف أثر بيانه . ٥ 
قاممه عبادة إر وانقطاع أوتترك، تفعل ما كل على للتفس ومحاسبة الدنيا، ق زهد 

٠قدرالمستطاع الحق مثيل ق وجهاد العباد، بحقوق واحتفافل ، ومْ وعفاف إخلاص 
وأنثتيخيركثير، أتى قد الوجه هدا وهومن ار التصوف: هدا عن ذلك بعد وقال 

لهمفكان أحوالهم؛ أو الخير.■كواعض إل والدعوة والولع، بالتقوى رفوا رجالا 
٠المتحرقن كثيرمن وتقؤيم الغافلن، كثيرمن هداية كبيرق فضل 

آراءا،ولكن  ١٠فمال:الم؛ن، المحياة ق للمتصوف السثيء والأثر الحلل ؛ن بثم 
حياةق لها فكان قصد؛ سوء أو جهالة، على التصوف ق دحاك مبتدعة وأعمالأ 

الرزق،طالب ق بالأسباب الأخذ وترك الزهد، الغلوق ث مثل سني؛ أثر الس-لمان 
بعضفأوقعت التصوف، ثوب ظهرواق قوم فيه دسها الى الحلول عبارات ومثل: 

الاسفيفتة«أ؛ا.
والاطلاعالمكاشفة عن الحديث ي المتصوفة بحض لإسراف رروكان قال: أن إل 

قالناس غلوبعض -أثري الكون ي الخفي والتصرف الروحاني، العالم ي ما على 

اثبقص'أ\.؛.الرجع 
٢٢٤-الرجع 
. ٢٤ااساضص؛ "؛.الرجع 
. ٢٤_»_؛ ؛.الرجع 



اسادت،اهثر}،ذرة «واجبم1تااثغ الوابع! الباب ٧٢٢

أنمن ممتنعون العامة بعض ترى حتى صلاحه، يعتمدون من بعلومنزلة الاعتقاد 
غيرأنهم يعلمون وهم بحلقوابافه، أن يبالون لا ثم كدبا، الصاخ بحلقوابالرجل 

1خشية كل فوق فه حشيتك تكون أن الخالص؛ والتوحيد بحلفون، فيما صادقن 
أمحرومن ٠ ت فقول الأسلأمة، الحياة ق للتصوف الييء الأير بيانه ؤيواصل 

غيرمن صورا بجعلها منميا العبادات ق أدخل أنه الميل: عن المنحرف التصوف 
علىالاطلاع إر بها يملوا أن بقصد للعبادة يتجردون الناس بعض أن ذلك روح؛ 
أيديهمعلى ونحري العادات، لمم تحرق وأن العلوم، وغرائب الأرواح، عالم 

((رآ/الكرامات 
:وقال ذلك، ق بحثه حتم حيث للتمحوف: المنمؤية الأعلام لبعض دراسته ٦. 

ممنأكانوا سواء التصوف، كتب ل أسماؤهم تدور من أشهر أسماء من جمالة إليك ؤ# 
حبعلى نوريهم أن واخترنا فيهم، الطعن وقع ممن أم صلاحهم، على الناس اتفق 

وقاهم.ترتيب 

منأوشيء اتهم، حيمن النواحي لبض التعرض مع أسماءهم، 
أقوالم.ص

والخناني، الخراسوأبوملم القرني، أؤيس •' وهم أولثك، أسماء تناول نم 
،الطائي، وداود أدهم، بن ؤإبراهم العدلية، ورابعة دينار، بن ومالك انمري، 
،الحاؤ، شر لوالداراني، وأبوسيلمان الكرحي، ومعروف عتاض، بن والفضل 
الرازي،معاذ بن وبحمح( المقطي، والسري المصري، النون وذو انحاسي، والحارث 
الكي،وأبوطالب الدقاق، نصر بن وأبوبكرأحمد والخنيد' المهيامى، وأبوينيد 

المشيري.وأبوالقاسم 
محوؤينحوفيه الغزل، الظاهرؤ، الشعر يقول كان وأنه الفارض ابن ذلك بعد وذكر 

.الرجعالاضص١٤٢ .١ 
. ٢٢٤.الرجع

"ا.الرجعالماضصأ؛و



٧٢٣لأسوىسئا،والإضافات|صا

يعرفلا الذي لك العلماء من جماعة عليه أنكر قد وأنه ، صوفية معان 
اللف.عن 

شرحق يستأذنه الفارض ابن إل بعث عربي ابن أن حكي سذي أن وذكر 
لماشرح المكية بالفتوحات المسمى كتابك ؛ له فقال ، التائية قصيدته 

سةدمشق ق ووفاته ، للموفية وصحبته ، العلم وتلقيه ، ■ميي لابن ترجم ثم 
٦٥٨^٦٥٦.

منفمنهم ، فيه الناس اختلفا رروقد ؛ فقال ، فيه الناس اختلافا بدكر ذلك وختم 
أنذلك، الإلحاد؛ إل به ينس ومنهم ، والولاية الصلاح ل الكمي بالمنزلة له يشهد 

أصولعلى عرصستؤ إذا مارات على تشتمل - قبل أشرنا -كما مزلفاته بعض 
أى.الملية« ق المعروفة الدلالات وجوه من بوجه معها تلتق لم الشريعة 

فيهاوجوه ولوعلى ' التأويل مسلكا العبارارت، بهده مياوْ سلكا وقد ٠ • قال أن إر 
بحكمواأن بجبا بما عليه فحكموا المالكا؛ هذا ق عيرا للشيخ آخرون ير ولم ، غموض 

صلاح.إل يسّا لم ممن غيره على به 
العربيابن على بحكم لا أنه وهو ، هذا ي العراقي الإمام رأي آنفا إليك، سقنا وقد 
)الفتوحات(أو رالمصوص( ق المنكرة العبارات على يده يضع ولكنه ، بشيء 
هداكفر.؛ ؤيقول 

الشارعءص.إذاوردفيكلأم إلا وهؤلأءلأ.ؤولونالمتثايه 
محمدبن أحمد بن وهوأحمد ، التصوف، إر التسوبيرن لأحد بترجمة بحثه ختم ثم 

•الشهيربرروق ايرض 
ابتداءاوعموما.، التمحوفعن ١^^٠١ أبحاثه ق التمول، س موقفه أبرزمعالم فهده 

١-الرجع
.٢ السابق الريع - ٢ 
.٢ ٤ '_A السابق الرجع - ٣ 
.٢ _A؛ السابق انظرالرجع - ٤ 





٧٢٥صصةواسمومحاس1لأ.والإمجتاسم

وأنهمسيرتهم، تحرى ومن واكايمن، الصحابة من الزهاد حال إل انتقل ٢• 
علىالطبؤع بحكمتها، العارف أحد باداب أنفسهم يأخذون ار كانوا 

أءمالمميزنوا أن إل يرشدونهم الناس على يقلون ثم بتعاليمها، النهوض 
٠٠ هدائته بزمام أنفهم ؤيومحوا ، ؤع البميزان 

واسعا.وجاها ءلسة، وحياة محمودا، مقاما بدللفا أحرزوا أنهم وأوصح 
مقاصدهم.س الأشل أوالركن سهامهم، مناط الكرامة هده بجعلوا لن وأنهم 

؛.المخااصاي١ ءباد.ه افه وعد الش العاقة س جزء هي وإنما 
علىبحرصون أناس الصالح  uiJJlيعد جاء قد إرأنه ذللئ، من حلمن نم ٣• 

الشرؤع؛غيرطريقهما ولومن ، الخمس-، والعيش الناهذة، الكلمة لمم تكون أن 
ؤيتهضوا٠^٠^، يعنوا أن عليهم فر ولكن الهداة، أولئك مفلهر 3، ففلهروا 
الثلى.الهلريقة على وهوالاستقامة بأعبائه 

أنهمؤيثن الولاية، ؤيدعون التصوف، إل ينسون من بعض بذلك ؤيعتكب 
علىيها ليحتموا مقالات؛ وايتد.عوا ثلمة، السريعة سور ق بصنيعهم فتحوا ثد 

الخالقات.س عليه هم ما ينكروا لا حتى الناس؛ أقوام 
منزلةإل انتهى إذا الولي ارإن كقولهم•• أقوالهم، من أمثلة لذلك ؤبمرب 

،.٣١جمالة(( التكاليف محه سقطت، اممه رضوان ق عليا 
ؤيرتكسؤالولاية، يدعي ثمن كثير الوقحة القالة هده على توكأ ءر قد أنه وبيرت 

يديهب؛ن ؤيتشرون أقدامه، يلثمون جماعات س مع وممرأى على الفواحش 
•٢٤١زلفى«الله إل لتصبهم أموالهم؛ 

.٥٣٥٢ص السابق ؛-الرجع 
السابقصآْ.أ-انذلرالرجع 
ىبقص*؛ه.*؛-اظرالرجع 

٤-الرجعالمابقص'آه.



I أدقديةاثخاسوسرةواسوىاسلأ، اا>ابعأماج4أت الباب ٧٢٦

))ولمالرياسة وحب الأهواء، قاليهم أولئك من أخرى طائفة حال عن أبان ثم 
استعارواأن إر الأكنة الخهل بهم فترامى طعمها؛ ؤيذوقوا ، ١^٠< روح إر يفدوا 

جملةق وحشروه ١لقربة، اسم يتناوله عملا حبوه ما البطالة أهل اللهووتقاليد من 
النجلاء.مقلته ق القذى فكان الإسلام؛ استحبه ما 

،.١١الساجد(( ق الطرب واللهودالان والممدية، الرقص، القبيل؛ هذا ومن 
بمارروبصر فقال؛ الانحرافات، تلك على الترتب الأثر بعض بجان إر انتقل • ٤ 
ذؤمةاتحذوه أن لبثوا فما اللاحدة، من ضيق القلوب على السلطان المفلهرمن لمدا 
الضلالة.هاؤية إر الناس واستدراج ١لشريحة، تغييرمعالم إر 

يتلقىالصول أن ودعوى ، والاتحاد الحلول مقالة نشأت هؤلاء صنيع ومن 
منكثير عن الدعوى بهذه واسلوا واسطة، غير من الشريعة منزل عن أحكاما 
بلعنه، كون اليليق لا ما الباطل صور من به وألصقوا الإسلام، حقائق 

متعبد؛ناسك كم من وتدك خرجت خعلته الش اليد كاك وإن محوأثره، بجب 
أعوامابه الاستتار على وا'لواظتة استعارته يمكن مما والعبادة النسك ثوب فان 

وأحقايا((رآ،.
;كانواطاث٠تتي الانحراف ذلك ونفواعلى الدين الدين علماء أن بجن • ٥ 

مميزانووزنتها النثلر، محك 3، أقوالمم ووصمت أمامهم، ثتت اطائفة 
ومبتدعيها،مفتريها وجه ي والحافان الضلالات بهذه صري٠ت ثم الحكمة، 

ابنبكر وأبو الحوزي، ابن صغ كما صائد؛ يطشة ولا لائم، لومة تحاف لا 
أصحابق طضوا ممن وغيرهم الشاطئ، إسحاق وأبو تنمية، وابن الضبي، 

؛٢٣١الباطلة((والدعاوى القالأتالزائفة، هذه 

.صسأ0 ابق ايانفلرالرجع -١ 
آ-انقلرمجعسصإه.

صم.انذلرالرجع 



٧٢٧ارث،يةوالإنأمافات وادومإوى ار؛هضرسرق القيخ •واجهات الدابإ: الباب 

لقائهم،عند الخبز أخذها ؛ - يقول كما - الش الأخرى الطائفة ذكر ثم 
علىالموت إر يمهمب أهل على الإنكار رإن ت قولبم بمثل واسترموم 

الخاتمة(.سوء 

عن jjsjujمقالاتهم، إر تصغي كانت الض الطائفة هذه خطر ( jruثم 
آ.صلألأتهم١١

وأريتهاآثارهم، من شيقا عليهم عزصت إذا ررحتى للئ،: ذق 
يخرجطفمت، - أساسه من أركانها بعض ينقص أو الشريعة مورد يكدر كيف 

متهلوقهامن ليت معان على ويحملها والتري، اللغوي موضعها عن الأهوال 
بمانحاول وأحيت صاJرها، الكناية أو الاستعارة له تفتح مما ولا مفهومها، ولا 

محعحرتدخل أن عيرسبيل، ق الدغ اف اعتأو ليل، ق واء العتحبط يشبه 
،.٢١شرعي(( أوقياس ة محاعي. قالب ق النكرة الأعمال 

القالأتعن للاعتلءار تصاJو١ الذين النفر ار صنع هو المنع هذا أن بين ثم 
بالع؛نرويته دعوى أو محلوقاته، ي حلوله أو الباري، حكمة نفي ق المربحة 
صلاةترلث. أو ، أستاذه غير نيارة عن ١^٥٨٠ نهي أو اليقظة، حال ق الباصرة 
،.١ ومحاهدتها(( النفس لرياصة الخلوة أيام والخمعات الخماعة 

المخالفةالمقالات هذه من كثيرأ »أن إر الطر - ؤإنصامحه بعدله - يلفت ٦. 
بعضالملاح أولي إل يعزوها الصاخقد السلف وسمة الشريعة من للمعروف 
ميلعن ؤيمدوا شأنهم، من ليضعوا أعدائهم؛ بعص أو جهالة، أشياعهم 
(٤)٠٢٤١النفلر(( ق الخطأ وجه على النية سليم عن صدرت وربما هديهم، 

•٥  ٤٧٥السابق الرجع - ١
٥ه_ه ص؛ السابق الرجع - ٢ 
•٥ ص؛، السابق الرجع - ٣ 
٠ص0ْ السابق الرجع - ٤ 



صوسئُمحاسلأ،واسماهتاسا ٧٢٨

حيرنا،منها نأحد أن معها فشأننا حال أي راوعلى ت ذلك بعد ؤيقول 
اشفار العادل؛ الخزاء إر اصهلنعها من أمر نكل ثم بانلكر، إلا نلاقيها ولا 

،.١١حابه((وعله إيابه، 
لتلكالتعصب ق المغالاة داء وص ألا الهلرق، تلك اخطار من خطر إل ينقل ٧• 

الطؤيقة،تلك عهد تقلدوا من على ومساعدتهم محتهم، عاطفة وقصر الطرق، 
للهلؤيقة.والبراء الولاء فيكون أخرى؛ طؤيتة بعهد ممسك عمن والتجاي 

؛_تحار_ قوله بمثل يدكرونهم لا رؤساءهم ر)وكأن السلك؛ هذا منكرا يقولجefاقئع 
المؤمنرر ؛ - واللام الصلاة علميه - وقوله ، ١٠الحجرات؛ه ثماآلثؤينوي،إخوئ إؤ 

٢.بعضا٠ بعضه يشد للمؤمنكاليتيان 
لهليس أنه يرى إذ الضال؛ التعصب ذلك بحيد من الرؤساء أولئك ومن 
علىأو علميه، إلا وتعاطف احترام كل من قلؤبهم نفضوا من على إلا سلطان 

.٢٣١رأسها(( علمي قام ام الطريق ق انخرطوا من 
هذامن رروأكبر فيقول: الطرق، تلك منكرات مجن منكر على يمج ٨• 

لهيطاطئ أن يالي ولا باطلا' الباطل يعرف من العلمرق رؤساء ي أن جر؛ة؛ 
ولا، الخام j سعلة اياطل أهل يزيدْ حش الحق، محارية على محنواررْ رأسه، 

شخصيه.مارب بعحنن منه يتصيد سبيل ق يعترصو٠ 

العامةالاحتمالات ق أتثاعهم يبرز أن هولاء؛ خضؤع مجن تشهده ما وأصن 
الأخرى،الطرق أصحاب عن بها وبمتازون أذواقهم، تلمذها الني بالأوضاع كل 
(٤)والتهكم*أ؛،.الازدراء من الناظرون يه يسومهم ما أفئدتهم يجرح لا نم 

.٢(  ٥٨٥وملم)( ٢٣ ١٤الخارى)أخرجه - ٢
•؟-سىو'ووصا'ه 

•٥ ص؛" السابق المرجع - ٤ 



٧٢٩الفديةوالإسراهت اممالة، المترصق ماج4اتاالقيخ اا>ابع: الياب 

الظنونبعض إر بق يأن البلايا أكبر ررومن الصنيع: ذلك حطر مبينا يقول ثم 
لمامظهرا أصبحوا الذين أو واصعيها، إر تحرم ما يكفي( فلا شرعية؛ أوص؛ع أنها 
بالإسلاموتلصق الغراء، الشري*ة حاب تمي حتى والاحتقار، العائب من 

كثيفا((حجابا يه الخاهالن وي؛ز< بينه نجلل، وصمة 
منللحط تعرضهم أن )رولودؤيتا الصنع؛ هذا النكيرعلى مشدد١ يقول أن إر 

-الصارم العقاب ورائه من ؤيأتي الوعيد، يقارنه الذي، الإكراه تحت كان كرامتهم 
حتىأعتاقكم، من الهلر3، هذه أطواق، اخلعوا ت الناجع الدواء وصف ؤ، لمم لقلنا 

عادنكم.موسائل من تكون أن بدل إهانتكم ّبب تكون لا 
القويإليها ينوح رغة كل، أمام وارتعاده الحأش أوصعق < الموتم( ولكنه 
أوتحضيص((عرض ولوبأداة الغالب، 

يصحلا فوائد العصر هذا قبل الهلرق، لئايخ رركان أنه ذلك يعد يوضح ٩. 
والأحكامالدين مبادئ من جانب وتلفتن القرآن، لتعليم زوايا كاتحاذ إنكارها؛ 
وتركالعبادات، على وانحاففلة الفاصلة، الأخلاق، بعض إر والإرشاد الفقهية، 

فقرائهم.على وإنفاقها الأغنياء بعض لأموال محبصهم ثم النكرات، 
منية— المفللمة العصور ؤ، ولاسما — والتعلم المشروعات هذه على والقيام 

،.لأيستهانبها((ل
هذهبتأدية متهم اكتفيتا رروربما ث الهلرق، لمشايح الميزات هذه ذكر أن بعد ويقول 

خلؤ،أتباعهم قلوب ؤ، عرسهم ءل.م عن الم،ؤال عنان وصرفتا الواجبات، 
الخي،السبيل على بالاستقامة ومهيالبتهم بالنصيحة، الرؤّاء محاهرة على الإقدام 

الاستعباد.كارثة من الأمن لمم يكفل 

•ْ ص٦ السابق الرجع - ١ 
•ص٦٥ المابق الرجع - ٢ 

مر-االرجعىُقصيه.



والأضاداتاسياتئسموىاسلأا،  I ٧٣٠
وشعكواهلهم، على المسؤولية هده من ؤلرفأ لحمل أن عن أقلامنا نكف 

أعواناولا الباطل، ملاح يكونوا لم حيث الخير؛ من اكدار بذلك منهم 
.٢١١الخائر((للمالطان 

شغلا )رولكنا والاستعمار؛ للفللم ممالثتهم ق الإنكار وجه مبينا يقول( أن إر 
علىوإرشاد تعليم من المقدار بذلك العصر هذا ل الطرق رؤساء بعض من 

ُانوأقلامهم قلؤبهم دامتا ما المحاغ سلفهم نهض كما له ينهضوا أن فرض 
ر((  Jojjكيف ؤيقلبها ، يشاء ما عليها يملي ، الباطل حليف أصابع من إصبعهم( 

مذلاهرمن ساحتهم يتقوا أن الطرق مشايخ إل حطاب بتوجيه *ماله بختم ' ١ * 
الأفرادحقوق عن والذب الوطن، إسعاد إل يسعوا وأن الشؤيمة، علمح، تنطبق لا 

يفهمهوما الصحيحة، والسنة الكتاب حدود عند يقفوا وأن والخماعات، 
سيرةوهو المستقيم، المهلاس عن بجيل>ون لا ثم ( متهما العلم ق الراسخون 

والتابعينرالصحابة من ( السلف
والكلمةيالمكانة، والاحتفاظ والكرامة، العزة، #سبيل بأن كلامه ينهي ثم 

لالتفقه هو — باغية سلطة ذو يأمرهم حيش، ييذلوها ألا على والتصميم التافن.ة، 
يصرفواثم ،  ١٧٥عمران؛ الط ه توم؛تي إزكنم وحامة قامجم تلا ؤ ت - -تعار قوله 

ؤيدوسوهاؤبينها، بينهم بحول( أن السليلة تلك لماحس، يمكن الي المافع عن قلؤبهم 
ظهورهم•وراء يئضربوابها بتعالممهم، 

االعبّعن دل.ه القابهس وم يأن إر حكومته ق التيل. يتجاور أن فرصر وعلى 
مثالايكون أن والإرشاد الزعامة موقف ، وقفيمن فيحلق - العذاب سوء بالحق 
،العفافسبيلي ق الر البلاء غصص ومحرع الأذى، احتمال( وهي المزايا، أكمل 

•صماْ المابق الرجع - ١ 
•الأبق الرجع - ٢ 
.>،_AO السابق الرجع انظر - ٣ 



٧٣١اوقديةوالإذ|،را؛ات اسرات. والدهاوى اسرمج •>اجهااتاالقيخ الرابع؛ الباب 

الذيناض يعلم وبها الخر، التصوف عليها يقوم اش الخصلة تلك والمروءة، 
الكاذبيرj^((ؤيعالم صدقوا، 

والإصلاح(•الصوفية رطرق مقال عليه اشتمل ما فهداهوجمل 
ق-كما الصوفية الهلرق موصؤع ناقش لقد بل الشأن، هذا ق هوالوحيد وليس 

الآول_.المْللب 
الثالثعددها ي ورد الش الشرقية( نحلة)الرابملة مقال على تعقيب 3( وناقشها 

تمرقلا جميعا، الشرقيئن لسان تكون بأن نفسها على محلتنا أخذت رروقد قولبما؛ 
دين((رى.على تصرينا ولا وأحاسهم، أديانهم ب؛ن 

الشيحعلى يه ردت مما هو الشرقية( محلة)الرابطة ق ورد الذي الكلام وهذا 
رصا.رشيد للشيخ مؤيدا الخضرعليها الشيخ فعقب رصا، رشيد محمد 

الردق هذا ررتقول الذكر: الأنف انحلة كلام على تعقيبه ق الخضر الشيخ يقول 
ذاتالمقالات تشر لا أن لما نصح حين رصا رشيد محمد السيد الأستاذ على 

للأسلأم.المناوئة الدعايات 
علىالإسلام دين تصر أن منها يرجون لا الناس أن محؤيرها لخنة عرفت ولقد 

أوأدبية أو علمية سيل ق نير أن الأمة عقلاء إليه يدعوها ما وغاية دين، 
.١ # بأذى الإسلامية الشعوب عوامحلف تمس أن من فيها محترس اجتماعية، 

الصوفية،الهلرق مشايخ شيخ يديرها الني انحلة تلك إدارة على يعرج ثم 
طرقمشايخ شيخ يديرها الني الرابْلة "؛نلة كانت راوإذا عليه: منكرا فيقول 

أقوالينشر عملها تبتدئ بالما فما - دين على دينا تصر لا أنها تزعم الموفية 
تشريراها أن الأدب تستحي لا نم الأوؤييين، الصارى من الإسلام ق الطاعنين 

•صخْ المابق الرجع - ١ 
.آ.ابمةالإّلأبصهبا

.١ ٠ _A السابق الرم - ٣ 



صداسممحاسلأ.والإضاهتسا٧٣٢

أصدقوُين بيته كالموازنة الكذاب؛ مسيلمة شأن ق ااخالفاrن بعهس يكتبه مقالا 
عباوالله؟ل.بن محمد لمجة الناس 

والاجتماعيةوالأدبية العلمية ن ruالأوربمباحث الرابملة محلة على صاقت وهل 
الالض المقالات هده بمثل صحائفها تملأ أن إر مضطرة نفسها فرأت رحت؛ بما 

،.١١«النبيه؟١ القارئ على نشرها ص القصد عمى 
وفتحالتموف بجتمع كيف نفهم أن نستطع لا ررونحن بقوله' تعنيه يختم ثم 

٠؟١ بارتياح موسى سلإمة أمثال بها يقوم الني للدعاية الصدر 
استهناعتمتى ة، واحل. نفس ي وذاك هدا يلتقي كيف نفهم أن نستطح نعم، 

الالتقيضن أن من قاطبة العقلاء عليه أجمع ما اد بقتقنعتا أن الرابعلة محلة 
بمكان*ر"؟،.يجتمعان 
تقدم.فيما ذلك من وقدمرشيء ت الصوفية بيع لبعض تعرضه ثانيا؛ 

يلي؛ما ذكر ما مر ذلك من له تحرض ومما 
مقدمتهالخضرق الشيخ لما تطرق وقد الصوفية، بيع من وهي ت الخرقة بدعة . ١ 

وصععلى تكلم عندما وذلك للموصلي، والكتاب( الحففل عن )الغى لكتاب 
ذلك.من نشأت الى السيئة والاثار الحديث، 

الخرقةلبى كحديث وانحدتات، البيع تكثيرمواد الأثار تلك ومن ٠ قالظقئه؛ 
الصوفية.بعن التعارفة الصورة على 

حتىفتواجد ببيتحن؛ الملام- -عليه الئبي^ أنثي محذوره أبا أن الأئار بعض وق 

واممكٍر،الانحاْ ضلرب كاب المري، صلي سلأ.ة.وس .٢ 
قدثارك مءون؛آ' !ل ُدءاولندزا٠ بايئس وق فها، وتعلم الزقانيق' بترب المب كمر همثة j يلد 

وأصلالطور، ونظؤية الفكر، مئة - •• عنها فت، محابأ ٤ ٠ على ينئي ما ترحم اشترم، حزب تأسس 
.١ ا.\/• • U/T•انظرالأعلام الإنسان. 

•"ال-الرجعمحص'ها 



٧٣٣سةراسوىاسئأ،والأسرافاتسة

ثيابهم.ل رقعا وجعلوها أصحابه، فتقاسمها كتفيه؛ عن البردة وقعت 
الخاويث«أه.ق العلم أهل ؛ jruفيه حلاف لا وطاكازب 

ومن)ا والبدعة(: )المنة محوان نحت له بحث ل قال:؛ةدا؛في الرئعات: بدعة ٢. 
،محتلمة ؛2^ من يشوونها أثواب الزهدt بدعوى التموفة بعض يلبسها الش اليع 

الرقعات.ت ونمى 

جزءمنه خلق إذا الثوب إن ٠ رالعارضة( كتاب ق الميي بن أبوبكر القاصي قال 
ذلكبعكس كان رقعه ؤإذا الدنيا. والتكاثرق الكبروالثاهاة من جميعه محلرح كان 

محابهم•الخلفاء ورقع كله، 
التق^j^٠وسنة الصالحين، شعار وذلك عمر، عن مشهور والحديث 

أصلها.من مرقعة وإنشاء ، الحديد ي فجعلته شعارا، الموفية اتحن.ه حتى 
القصودوإنما ، الؤياء باب ق داخل عفليمة، هوبدعة بل ، سنة ليس وهدا 
.٢٢؛الملي(( هيئة على بالثوب الانتفاع بالترقتع: 

يقيمهاالي الحفلات ق يكون لما تعرض فقد وانحا«ع: الحفلات ي يكون ما ٣• 
مضى.فيما ذلك من مرشيء وقد الصوفية، 

شرمن ذكرأن حيث والبدعة( )المنة بحته ق جاء ذكرما غيرما له تعرض ومما 
للنفوسمبعدا ، للاهواء مثيرا الواغ ي ؤيكون القرية، بدعوى يفعل ما * • اليع 

والملمان.الخموروالغواني فيها توصف الأشعارالش كهده التقوى؛ عن 
والثغوروالعيون والمجروالوصال العشق ذكر عن ا فيهيتحاشى ولا 

بالحضرةتعلق لها أوإشارات أنهاكنايات، بزعم انحاُع ق بها ؤيتغنى والرضاب، 
أوالثوية«؛؟،.الإلمية 

.١ _v والكاب الخغفل ص الغي - ١ 
.صالخآلكلزطنو.كانصإماالإّلأب الضعة - ٢ 
الأسلأم،الكتب قاِاعان، ابن للمويق ماوعوالتمّوف عله محا ذم وانظر ،  ١٣٧- ١٣٦ص السابق الرجع - ٣ 

صه.\^.، ٢١٩٨٣.، طr١يثق، يروت<، 



ا}ثيةوالإن،ماغات اسلات، واسئرى امضصق القيخ •ءاج4أت الرابع: الباب ٧٣٤

ررونحن: دواوه( - آثاره - علله - الدين عن )الانحراف ت ب المعتون بحثه ق وقال 
حفلاتفيه تمام محي غيرإسلامي لطان ستحت، الداحلمة البلاد بعض أن نعلم 

بحضروهاأن الممموفة طرق إر ١،^^ من الحهلة بعض فتها يكلف مشهودة، 
يكونومحي سواهم، عمن بها ممتازون بأعمال طائفة كل وتقوم الخاصة، بأنيائهم 

العقولعنه ترصي مما ولا بالدين، له صلة لا ما والأعمال الأنياء ده هق 
بالازدراء.الألسس المظاهر هده أجل من فتتناولمم السليمة؛ 

بقيقد الحفلات هده يشهدون الذين الخالف^ن كبعض شبابنا أن ثلث، ولا 
عته،محيتجافون صحيحة؛ الدين إر الدين باسم يعمل ما نسبة أن أذهانهم إر 

وهومنهُراء«را،.
لمم-كماهومعلوم- محاكوفية الصوفية: المصهللحات ليعض تعرضه ثالثات 

ومصطالحات.ورموز، إشارات، 

يلي؛ما ذلك ق له تعرض ومما السائقة، أبحاثه ي الميل هذا من شيئا الشيخ ذكر وقد 
به؟(.يمد حال أي ول )الذوق عنوانه بحث فله الصوفية؛ عناد الذوق • ١ 

بوأله، تراد تي الالمعاني بحب الذوق معنى عن فيه الحديث، فصل ومحي 
انحاز.وق اللغة، ق معتاه 

إرراجع هذا وأن ، للأشياء الناس نظرة اختلاف على الكلام نمئل كما 
أذواقهم.اختلاف 

ذللئ،.على الأمثلة وصرب الأدبي، الذوق ذكر كما 
حيث،انموفئة؛ محي الل.وق عن حديثه المهام هذا ق البحثؤ هذا من بمي والذي 

قلوب3، الخق يقذفه عرفان - بالوحي عنه ؤيعبرون - انموفية محي »والذوق : فيه قال 
أوغيره.منكتاب، ينقلواذللث، غيرأن من والباطل الحق بين يه يفرقون أوليائه 

الإصلاح^؛؛-رسائل 



٧٣٥بوىاسإلأ.والإسراهتسة

،.١ وث، قرآنا يوافق أن أصحابه وشرط 
التنثري،عدافه بن سهل قال » فقال: ذلك ق الطائفة كبار أقوال ذكربعض ثم 

.فهوباطل( والسنة الكتاب له يشهد لا وجد ركل؛ الطائفة؛ ، أسا^rjوهومن 
النكتةبي لتمر رإني ت - أيضا - أكابرهم وهومن الداراني، أبوسليمان وقال 

والسنة(.الكتاب من بشاهدين إلا أقيلها فلا القوم، نكت من 
ولمحق، من عرفان إنه وقال: شيئا، للصوفية ينتمي من بعض فعل فإذا 
٠حانيا(( يركناه — الصا؛^ لف الاوسر0 ، سنه او كابا له دشها٠ 

الموفية،يعتمدها الش الشائعة، الصوفية المصهللحات وهومن الكشف؛ . ٢ 
الأموركالأحذمن حملة تحته ؤيدخل والمعارف، للعلوم وثيقا مصدرا ؤيعدونها 

أوالألبمام، أو لام- ال-علته الخصر عن الأحد أو أومناما، يقفلة البي. من 
الحسيالكمص أو والمنامات، ، و١لرؤى ، والإّراءات ، الاو١تقا أو ، الفراسة 

القلبعين عن الحسية الحجب بارتفاع الوجود حقائق عن الكشف يعني الذي 
الكشف.ي هوداخل مما غيرذلك إر والبصر 
الحففلعن )المغني كتاب على مقدمته ق الحصرلذلك الشيخ تطرق وقد 

وعلاماتها.الموصوعة، الأحاديث على تكلم عندما والكتاب( 
إرورواية- علما يثبت لم -الذي بالحديث العمل ق الاستناد ينبغي رولأ •' قالجةدا؛مح 

كانأنه : الحراساني الدين نور عن حكي كما به؛ العمل جواز منها يفهم الش الرؤيا 
تشهد.عندكل عينيه أجفان بذلفريه ويمسح يديه، إبهامير يقبل الأذان يسمع عندما 

تركته،نم حديث، غيررواية من أفعله كشت قال: ذلك، عن سئل ولما 
(٣)،.١ المسح(( إر بالعود وأمرني مناما، فرأيته. 

.ص\\ الإسلامية ق دراسسات . ١
.ىضصا/1_أ<أ■المريع .٢ 
.١ هرا" والكتاب الحففل عن الغني - ٣ 



صواسموىسلآ،وصاهتسطا٧٣٦

الحفاظا عليهيقضي الض الأحاديث القيل: بهيا ررويلحق قال: أن إر 
عليهالنفق من إذ الكشف؛ طؤيق من نمتا إنها التصوفة؛ بعض ؤيقول بالوصع، 

 )j؛H شرعية.حقيقة تممرربهما لا ، والكشفالرؤيا أن الشريعة؛ علم ي الراسخ؛ن
منشاهد له يقوم أن دون منهما واحد إر بالاستناد الدين إر شيء وإضافة 

قابتداعا يكون أن عن يخرج لا - المعروفة العالمية بالطرق الثابتة أوالسنة الكتاب 
١المنكرة(( والفلاهر' اJاطالة، الزاعم أبواب من لباب وفتحا الدين، 

التصوفا.الخضرمن الشخ موقف معالم أهم فهده 
الصوفية،انحرافا أم١مكثيرمن ، وقفقد الشيخ أن يتضح حلالها ومن 

منها•وحذر وأنكرها، 
صدق،على ينطوي جبار وعمل مشكور، جهد المنح هذا أن ريسبا ولا 

-كماطرقية بيئة ق نشأ قد وهو ذللئ، ينكر ، كيفإذ وشجاعة؛ ونحرد، ؤإحلاص، 
الأثمان.على ما أشد من والعادة ، والإلف، والرسوم، الأوصاع، ء؛الفة أن ْع مر-؟ 

لوالإجمال الإشكال، يعص التصوف، من ومؤنثه الشيخ دراسة ي ؤإن هذا 

الرحلة)خلاصة ي جاء فقد : والأتحاد الحلول مسألة على لكدمجه الأول: 
والاتحاد(.الحلول على )الكلام عنوانها: فقرة رالرحلأءتc( منكتابه الشرقية( 

يايأحمد الشح بها فلشحتإ اما، راع..تح مكتبة رروررمتإ ٠ نصه ما تحتها وكتب 
وزاولعديدة، مرالتر المكية( )الفتوحاُت، طاخ أنه أخبرني بغاّاد، علماء أحد 

انحلسهذا ي يسسءل لم أن واتفق والبلاغة، والحكمة الأصول ق الحالية الكتحت، 
لمالمعتؤصبن إن ت وقال للصوفية، ينب، الذي والاتحاد الحلول على الكلام سوى 

.المكي(( ان ياللميقررمحاص.رين وأحن. مرادهم، يفهموا 

٦١ ص هاض الرجع - ١ 
.أ_الرحلأت،صااا



٧٣٧صاسمصواسئوىاس1لأ.والأمجتاسم

قتتكلم لا لك ما لي: وقال أحدهم، نحوي اافالشت الخضر؛ الشيخ قال أن إل 
سرحق اليكي قاصم ين محمد عيدالله أبي للشخ أعهده ما حيتئد فقررت الآلة؟ هده 

اكللب،هدا ق بدهض علق وأوجزما يفهم، ما أقرب وذلك الحاجب، أبي عقيدة 
الكلإر بل الموفية، إر والحلول بالاتحاد القول يتب من الناس من وهوأن 
كأبيالأشياخ؛ ظاهركلأم أخذامن قكته؛ حامد أبي للشيخ ذلك وير كما منهم، 

؛١ البسهلاميI ينيد 
لهليس من فتهم يتوهمه إغ—ا وهدا ٠ فيقول؛ الشأن، هدا ق كلامه ؤيواصل 

الحلولإطلاق من سء القوم اصهللاح ي يرد لم أنه على أحوالمم، على اطلاع 
منمعه ومن الفارض ابن كالشيخ اصطلاح ق وقع ما إلا والاتحاد، 

أحد.يهللقه فلم الحلول، وأما الاتحاد، لمقل إطلاق 
الاصطلاح،ق اكأحرين بعض ذكره ما : الاتحاد 3، الفارض ابن الشيخ ومراد 

الموجودة يه هي إذ -؛ وعلا جنأ - به كلها الموجودات تعلق اتحاد وهوشهود 
أبوالشيخ به صرح كما التوحيد، ق بالفناء عندهم؛ هوالمنى وهدا بنفسها، 

)إحيائه(.الصبرق كتاب: ق الغزالي حامد 
لباسواستعارت فناهرا، الإمحلأم إر انتمت ند طائفة تكون أن يعد ولا 

المقالاتهذه تث وأخذت الأمة، معتقد ق مكانتهم من علمت لما الصوفية؛ 
الدين.لأساس اكاقضة 
هذاj مرمى الموفية هوأبعد الذي عرُي، بن الدين محني الشيخ وهدا 

الحوادث،تحله أن اممه )تعار ؛ )فتوحاته( أول من ( ٣٩رصحيفة ق يقول المقام 
أوبحلفيالحوادث(((ص.

ابنمراد بيانه ق خصوصا والإجمال الإشكال من شيء فيه الكلام وهذا 

•١ ١ ١ ص المابق الرجع - ١ 
ا٢٨١١اuبقص٢.الر.بم؛،



الهديةوالأنأمافاتأ اسالة، والدمارى اهخ •واجهات 1 اا>ابع اكاب ٧٣٨

وهوأنهالاصطلاح، ق التأ-مين بعض ذكره ما ؤإيراده ، الاتحاد ل الفارض 
.# وعلأ_... -جل به كلها الموجودات تعلق هود ش٠ 

قبهما فالمراد والأظد؛ بالحلول اكلراف بحس الكلام هدا على التعقيب وقبل 
أوالعام، هوالحلول وهزا محلوقاته، ق -عروجل- افه حلول الصوفية؛ اصطلاح 

الحاصى.هوالحلول وهذا ببعضها، حلول 
أوبعضهاالكائنات وحول أن اعتماد هو ت عندهم الوحود_ _أووحدة والأنحد 

-عزوجل-هوع؛أثوجودض 
العام.هوالاتحاد وهدا جميعا بمخلوقاته -عروجل. افه ائد أوهواعتقاد 

الخاص.هوالاتحاد وطا محلوقاته، بعض ق أواتحد٠ 
تأسن ل يتلخص والاتحاد الحلول بن والفرق 

واحد؛وجود فهوإسات الاتحاد بخلاف لوجودين إثبات الحلول أن ت أحدهما 
واحدا.شيئا قمارا بالمخلوق اتحو عندهم _عزوحل_ الخالق فكأن 

فلا.الاتحاد U الانفصال، يقبل الحلول أن والثاني: 
ا.بالأتحاد١١عيرالقائبن بالحلول القاظ^ن فان ولمدا 
بانالقائلين الوجود ووحدة الاتحاد، أهل من المبى وابن الفارض وابن 

حممعها.بالمخلوقات متحد الحالق 

علىالفارض ابن تائية من الأبيات ذكربعض مر. _كما نفسته الحضن والشيخ 
الإنكار.سبيل 

الصول»يؤمنهذا الفارض: ابن عن الوكيرهع عبدالرحمن الشيح يقول 
والمخلوقنبا، العبد بميرورة شئت، بما سمها أوالوحدة الاتحاد، ببدعة 

الباطمةوالحركات ،  ٣٨ص٩ للكفوى والكليان ، وآ؟ ص٩ للجرج-اتي انثلرالصفات - ١ 
الوكيلعدالرحمن للشخ الموفية ،وا"هّا،وسهي  ٢٣٨٢٣٢ص الخف أحمد محي د. 

تيمية.لابن الرتاد بغية ق ذلك وانفلرتفصل ، ٢ آ_ه 



٧٣٩والإن|ماه1ءالحديأالضالات، اسر1،غرةواسماوى القيخ •واجبمات الوابع؛ الباب 

واجبا.وجودا الصرف الداني والعدم حلاقا، 
تلكالوحدة، يبدعة هومؤمن فقل؛ القول، من صؤيح ي الحق شئت وإذا 

وأسمائهوصفاته بياته نمين الصول الرب بأن كهنتها يؤمن ام الأسطورة 
وأصناماوجنا ا وجماداوإنحيوانا فكان أوذهنية، مادية، صورة ق وأفعاله 
وأوثانا.
الأثياءلتلك ما عين وأفعاله وأسمازه صفاته وكات وخيالا، وظنا وهما وكان 

أواكسل،الطالق، ووجوده ماهيته هوي هي لأنها وأفعال؛ وأسماء صفات من 
منأوثمرق لحوم، من الضاريات تنهض وما خطايا، من الثغاة يقترفه ما وكل 

.٢١لوجرمه(( وخهليئته الصول، الرب فهوفعل عفيام 
بشيءالوجود وحدة يقرر بما المليثة التائية الفارض ابن قصيدة ■؛ظقثه تناول ثم 

واسل•الشرح من 
الوجود:وحدة عقيدة مقررا القارض ابن قول ذلك ومن 
ةبطيا أراهي مرئكل ففي اظري لنالوجود ا تجليهي جنذ 

الحقله وجالت المؤية، حجب عته هتكت الإلمية الذات أن فهويزعم 
مفلاهرالوجود.كل ي ^١^١ متعيتة ^ ٥١حقيقة فرأى المغيب، 

يطول-'
ئشهي- تحن واحد إذ - ا وهيئتهوصمها اينين بتدع لم إذا فوصغي 

هوابنالحقيقة على به فالموصوف ه نقالله به ا وصفما كل أن يزعم 
وسرمديته.وديموميته، وأبديته، أزليته، ي الحق الإلمي الوجود لأنه الفارض؛ 

ولببانى دعمن أجابت ادى مناكن ؤإن ذعيذكنذائجيب فان 

.٢ أ_ه ص٤ اك.وين هي س - ١ 



والأسراواتااسطآص3واسمرىاسلأا، :؛!

;- يقول ما وُثس - ؤيقول 
توجهتنحوي المس الجهات وكل 

ااقبمهام بائمطواتي اصهل

:- افه نحه - يقول أن إر 
لأدمراءت تالأولى شاة الني فف

مفلهرضل ق رللعشاق وتظه

ربثينة(واخرى )لبنى( مرة ففي 

رةوعموحج نسك من تم ا بم

لييإصيا أنها فيهواشهد 

وةالبنحنتم ل قبرحوا بمفله

بديعةحمس اس-؛كال ق بس اللمن 

رتنربعسزة( دعى ئة وآون

صورةي ولحميل لمي، صورة ق ولقثس ، حواء صورة ي لائم ظهر ه يرأن يزعم 
عزة.صورة ولكثيري شنة، 

شمافههنعلى سكرت العشاق أولئك وما الإلمية، الحقيقة الثرإلا أم حواء فما 
ماالعشاق، شهوات تحت الثائرة الحدية ،^ ٠٧١بنية وتهاون انحرمة، القبل خطايا 
أوولهى، روه بهداص تملس غوان صور ق نجد الصوفية رب سوى حميعا أولئك 

ءاشق١١ع؛ن ق تتلفلى رغبة أو كرى' س نشوة 
ذلك:ي أقواله ومن عربي، ابن الوجود وحدة أهل ومن 

فالكلمن عري شت ليا يعيد رب والرب د العي

يكا_فرىى اثرب ت: اوقلرب ذاك عبدفت: قلإن 

(٣)وهوعينها«الأشياء أفلهر من لرسبحان وقوله؛ 

كلعبن يرام بل ، شيء ذكل - -ض الحق يرى من العارف إن » ت وقوله 
شيء«أو

ا-اظرس،اياضوذأصأآ_هآ.
آ.اكوحاتاليا/آ.

_>،Tالمرنة عي س واننلر ، ٦ ٠ Y/، الي الفرحات - ٣ 
.٣ ٥ ص المرنة عي واننلرطْ ' ٣٧٤ص الحكم نموص - ٤ 



س>ةوسسسلأ.ؤاضالأتاسم

مر--كما الوجود ووحدة الاتحاد أهل من - -إذا•ملي وابن الفارض فابن 
باش.كلها الموجودات تعلق اتحاد هوشهود الاتحاد أن يرون ممن وليسا 

قالخضره الشح مول تممي: ابن الخضرشام الشح نيارة الثاني: 
مقامرروقصدت الشام: زار محدما )الرحلات( كتابه من الشرقية( الرحلة )حلاصة 

نمىبناءات ق عنه- اف -رصي ميي بن الدين محني الشيخ الشهير الأستاذ 
ثانيهمابحتوى بنتان به رسما صربحه على وقرأت دمشق، بطرف تتصل المحالحية، 

وقام،وهوتعلى'ايثح 
ا١ ، ١٠همام( قطب رمات ارخت: قلت دا حميوق تى متألتم سإن 

التيتثنهذين وجد هل ، صربحه•••( على )قرأت بقوله: المقصود ما أدرى وما 
قالهما؟.الخضر- الشيح -أي أوأنه ميي؟ ابن ضح على مكتؤبءث 

ابنلضميح الشيخ ونيارة مكتدش، أوقرأهما قالهما، فكونه كل وعلى 
لابنبأن يوحي ذلك عنه-كل وترضيه الشهير، بالأستاذ له وتلقيبه مبي، 

صبي•بابن الثلن بحن ممن يكون قد وأنه الخضر، الشيخ عند ومدرا منيه ضبي، 
ابنف قتل ما بعم، مر- كما أورد قد الشيخ فان ونظر؛ إشكال محل وهدا 
احتلمت.قد إليه الناس أنفلار وأن ميي، 

المة.عن اتحرفواكئين١ وممن التصوف، أرياب س عريى فابن شيء س يلئ، ومهما 
أهلمن الكفرغيرواحد إل عني ابن، ونسب الضلال، ذلك ل ممثل وقد 

٠يلي، كما وذلك ، الجمل، حاب ل عؤيي ابن وفاة تاؤخ ٠ همام قهلب مات لل قوله؛ ق - ١ 
ا؛إ.= ا+..؛ + ْات=.أ 

ا\ا.= قطب=««ا+ا<+أ 

.=٦٨ ٤٠+>أ+ا + همام=ه 
ابمة.ميي ابن وفاة ط ،وهي  ٦٣٨=  ٨١+ ١ ١ ١ + ٤ ٤ ١ امحعؤع: 

 .٢ rU_«الرحلات.



صةو|سممحاسلأ،دجمالأءاس٧٤٢

الغبي)تنبيه أوت التصوف( )مصؤع كتايه ق البقاعي الدين برهان كالملأئ العلم 
■ميي،'تكفيرابن إل 

الموفية(هي )هذه كتابه ق الوكيل عبدالرحمن الشيخ وكيلك 
وأنخصوصا تماما، عرُي ابن أمر له يئن أن قبل الشيخ من كان ذلك ولعل 

قاشام به ويستقر الشام، ي ميم أن وقبل توص، من خروجه بعد كان ذلك 
مصر.

التصوف.الخضرمن الشيخ موقف ق يثكل ما أهم هي فهذه 
والأيمان.والتحقيق، العلم، أهل شقة على فهوٌّائرفته ذلك عدا وما 

الإسلاملشخ والضلالة، مخ أهل قول ؤإطال رالأ نحمى j ناعية المنية رسالة انظر . ١ 
عساسسمدبن أبوعسد.ارثه عليها وعلق ، وحققها لما، قدم ، . العالعيال.اش الثيح تقديم تيمية، ابن 

، ٠٢٢ ٠ ٢ - م ١ ٤  ٢٣، ١ ط الملف، أضواء الدمشقي، عارف عيداض ابن أتمن معاذ وأبو الخليمي، 
الوكل،عدالرحمن الشح وتيق نحمق للقاعي التصوف ما>قأا>أ،واظر و، 

وتحقيقجمع ، الصوو عؤبي ابن ذم ي وفتاوى ورسائل ، ٤ ص الصوفية هي هدْ وانفلر 
دارعيس، نحمد لكمال حمي ابن معتقد ل ونظرات •ا؛اه، ، الدؤيس،ط١سليمان بن موسى د* 

ه. ١٤٠٦جدة،حدأ، للنشروالتونيع، انج*ع 



٧٤٣اسمصواسمومحاسموالأّهتاسة

>،اسعاسامم1ثث

التشيعمفهوم ي ة بن مدخل؛ 
والع؛؛ن:والياء الش؛أن )ر ت شع مادة ي فارس؛ ابن قال • اللغة ق التشيع مق ن- 

.٢١((؛ؤإشادة ث على والأخر اعفة، وممعاضدة على أحدهما يدل أصلان 
؛٢٢.والأمار(( الأعوان رروالشتعة: وقال: 
يتعالذي الفروا والشح؛ بعضا، بعضم تتح اش اروالشيعة الأزهري؛ وقال 
.٢٣١(( ( jJuCaكالهم وليس بعضا، بعضهم 

والتاصرة،المتابعة، محنى حول تدور ت اللغة ق والشامة والتشيع، ررفالشيعة، 
.٢٤١عاليه(( أوالممالأة الأمر، على والأجتماع بالرأي، والموافقة 

ماأجمع ومن بملول، ذلك ق الكلام الاصطلاح؛ ق والشيعة لتشيع ا -
الشيعةتمش أن نثلري ١>وق قال؛ حيث القفاري ناصر الدكتور قول ذلك ق قيل 

أنالملحوفل أن ذلك لمم؛ العقدي التطور وساحل نشأتهم، بأطوار -أساسا- منط 
غيرالأول الأموي الحصر ق فالتشع مستمر؛ تغيرومملور ق وأفكارها الشيعة عقائد 

علىعليا قدم من إلا شيعيا يمي لا الأول الصدر ي كان ولميا بعده؛ فيما التشيع 
عثمان،على عليا قدم من فالشيعي؛ وعئماني؛ شيعي قيل؛ وليلك عثمان؛ 

علي.على عثمان قدم من والحثماثى؛ 
علىعليا يقدمون الذين أنهم الأول الصدر ق للشيعة التعريف يكون هذا فعلى 

.٢٠١فمهل((عثمان 

مو.والواللام، ، والصفاء ، التقاء هذا يستمرعلى لم التشيع غيرأن 

.١٢٣٠/٣-سجمثصس
؟.اشمراس

.r/\٦ الأنة ٣-تهذيب 
٠٣١/١مضة الائى ٤-أصولمنءهبالشعة 

١٠ ٢ ا/• التقرب ومناله ، المايق\/Xa الرجع ٠- 



ادهاويتوالإسراهات اممالة، الثيخاسرئ>ةواسموى ت •واحي اك1و، ؛؛!

بعحسيتستربه قناعا اليع وصار سييعا، السميعة فأصحنن، تعير؛ التشح مبدأ إن بل 
والسالم؛ن.للإسلام الكيد أراد من 

الشيعةانفردت حيث والخماعة؛ الستة لأهل اكابل المم هي الشيعة وأصبحت 
للحق.المخالفة و'آراتها بعمائدها 

اعتقاداتما،٠ الشعة، اء  ١٢معفلم ُة عشء الاثنا الامامة الشعة عن ات ا خس أ٠ 

■' ■ ■ ب;ش:أي>"" 
ومراحله،التشح، لت١ريح يتطرق والحديث القديم ق التشح ي البحث ؤإن هدا 

قوأتوالمم الدين، وأصول والسنة الكتاب ق الشيعة وأقوال وكتبه، وفرقه، وأطواره، 
والرجعة.والغيبة، الغدير، أخبار من بها يتعلق وما الإمامة، 

عقائل.همؤإل الومن؛ن، وأمهات الصحابة، ق الشيعة عقيدة إل _كدلك_ ؤيتطرق 
وغيرذلك.والمتعة، ، والثداء كالتقية، الأخرى 
عليهموالحكم وصفاتهم، وأءمالرم، إرمواقفهم، الشيعة ق البحث يتطرق كما 
مضىفيما مر وقل. آثاره، من عدة مواطن ق للتشيع تطرق الخضرقد النيح ؤإن هذا 

البحث.هدا فصول من عدد ق ذلك إر إشارات 

استقلالاكان للتث.ح بجثه أن جهة من للتصوف؛ تْلرقه من ميبا للتشح تطرقه وكان 
سباقاتغضون ق عرضا وتناوله المستقل، بالبحث التشح أفرد حيث وبُا؛ 

١التصوف ق بجه من أقل الشيع ل بجه كان ؤإن ومناسبات، 
:التالي^ث ١لطالب^ن خلال من وذلك التشيع، من لموقفه بيان يلي وفيما 

عموماالتشيع من موقفه الأول؛ المطلب 
التشيعقضايا بعض من موقفه ت الثاني الطلب 

ذلك:تفاصيل فار 

.٥ /٥ ١ الثسعة مدهب أصول انظر - ١ 
القدرو-بمالشيعة كلام مص ق النيؤية الة منهاج كتاب ت القديم ق وأهمها ذلك، ق الكتب انفلر ٢- 

وانظر٠القماري، ناصر أد• عضة الاثني الإماب الشيعة مذهب أصول مماب : الحديث ي وأهمها i تيمية لابن 
ه.١  ٣٩٧، ءده باكستان، السنة، ترجمان إدارة فلهير، إلمي لإحسان والتشيع الشيعة 



؛؛!صاصصواسوىاسلأ.يسمالأءاسم
عموماالتشيع من موقفه الأول: ااطلب 

قصدنالتشيع فيها درس الش أبحاث4 ق حاء ما الهللب هذا س واكصود 
الفرقأشهر ذ موجز #بحث ت بعنوان له بحث ق إلا تكن لم الدراسة وهذه 

الإسلامية®.
العاشر.انحلي من الرابع الخزء الإسلامية( )المداية محلة نشرق وقد 
هذاتتمة توحد لم حيث لالشيعة؛ إلا - البحث هذا مقدمة -يعد يتعرض ولم 
أحيهابن يقول -كما الخلومحل أو منها، الهلؤع سواء الإمام آثار بهما الحث 
افي-اا؛.الرضا علي الأستاذ 
أالإسلامية المداية كتاب ضمن الكاملة الوسوعة ق البحث حاءهذا وقد 

دراستهق منهجه معالم خلاله من _؛؛J، الذي البحث لمذا عرصى يليي وفيما 
:منه وموقفه للتشح، 
قررحيث الأول: الصدر ق العقيدة وحدة عن الخديث ق البحث استهل أولا؛ 

علىأتى حتى يترل الوحي زال وما الصحيحة، العقائد يدعوإل # قام المي. أن 
الشرك.من النفس وؤلهارة العقيدة، سلامة ي إليه بحتاج ما أصول 

منوليس عقائدهم، ل واحدة ٠^٥٥^ على الوحي عهد ف لمون الموكان 
عليهالله صلوات - افه ورسول ذلك، من شيء ل حلاف بينهم بجري أن اتحتمل 

مالفصل(( قوله فيكون أويقول فيرثي، يسأل وهوالذي ظهرايهم؛ تن ب- 
وعمر،بكر، أبي عهد ق المثلى الُلربمة هذه على استمروا الملمتن وأن 

أحكامق الاختلاف يتجاوز لم العهد ذلك ق بيتهم جرى ما وأن وعثمان، 
الزكاة.مانعي وقتل منه، الإرث وثبوت النبي. دفن ق كاختلافهم عملية، 

.١ ص\0 الأسلاب المدائن انظر - ١ 
ا/مه\'؛_'لأآ•(•؛٠ الكاث الأعمال انثلر،وسوعة ٢- 

الأسلابص\/إا."آ_الااووة 



الساويةوالأنماف،ت اسالة، اهْمللموةواددءاومح الثيخ ماجه1ت اماJع! الباب !؛!

إرفيصير الخق، وجه فيه ( ؛_؛rjأن يلبث لا الاختلاف من النحو هذا أكثر وأن 
)١(...

•وىيى 

خلالمن وتطرى مختلمة: فرق إل اللمعن امام عن الحديث إل انتقل ثانيا؛ 
وسبعثن،بضع على متفترق أمته أن الني. قيه  ijrUالذي الافتراق حديث إل ذلك 
كانبما تتمسك الش الفرقة بأنها اكاجية ووصف ناحية، الفرق تلك من فرقة وأن 

وأصحابههو عليه 
هميرة؛أبي رواية من داود أبي سنن ررففي فقال؛ الافتراق، حديث نص أورد نم 

إحدىعلى النصارى وتفرقت فرقة، وسبمن اثٌتتي أو إحدى على اليهود )افمقت 
فرئة(.وسمي ثلاث على أمتي وتفترق فرئة، وٌبد؛ن أواثمن 
أهلمن ملكم من )إن فقال؛ فينا قام افه رسول إن ألا معاؤية؛ رواية من وفيها 

وسيع؛ييلاث على سممصق افللة هذه ؤإن ملة، وسعجن اثثتيي على افمقوا الكتاب 
.٢٣؛الخماعة( وهي الحنة، ي وواحدة النار، ق وسبعون اثنتان فرثة؛ 
ابنعبداممه حديث من الترمذي فقال:»وروى للحديث، أخرى روايات أورد ثم 

ثلاثاأمي وتفترق ملة، وسمي اثتت؛ي على تفرقت إسرائيل بتي )إن محرو؛ 
)منقال؛ افه؟ رسول يا هي من قالوا؛ ، واحدة( إلا النار ي كلهم ملة، وممي 

وأصحابي(.عليه أنا ما على كان 
٠٢٤١مالك(( ابن أنس شق ومن اليمان، بن حذيفة طؤيق من ماجه ابن ورواه 

عليهميصدق من : الأمة من رروالمراد فقال؛ الحديث، ق الأمة من الراد بين ثم 
ظاهرةالرسول إر الأمة إضافة فان )أمم( قوله؛ ق الإضافة بدليل الإسلام، اسم 

الإيمان.أصل ولوي يبونه، الذين وهم الواير' ي يه اتصال ليم كان فيمن 

.١ صرم٤ السابق االر"ءع انظر - ١ 
ء١ ا-؟؛ الأبق انظرارجع ٢- 
٢(.• )٤ المحيحة j وصححه ( ٤٥٩٧)داود آبي نن ٣- 
و.ضهالأو1نيكافي)"ابمبمّآ(ياختلأففيلفظه، ؛ا"آ(وابنْاحه )١ الترمذي انظرستر ٤- 
(.٩٤٧٤المشر)الخاْع صحيح 



٧٤٧صيواسموىاسئأ،والأّف،تاسة

قإليها المثار الفرق فتكون الميل؛ هدا من ليت الدين من الخارجة والفرقة 
١٠الدين أصل ْن أيديهم يتكتوا ولم الجيل، عن انحرفوا من الحديث 

يثملما على الأمه بعضهم رروحمل فقال: الأمة، من للمراد اخر وجها ذكر ثم 
بفرقوالتحقت الدين، حوزة عن ببيعتها حرجت التي الفرق 

حاليا،عيابا الدين عن المنفصلة للمفرق فيكون مطلق؛ الحديث بالنارق والوعيد 

فيهيتفاوتون عقابا الدين أصل عن يقطعها لا انحرافا بمدمتها انحرفت الي وللفرق 
ا.١ اللام! دار إل يصيرون تم درجات، 

قإليه الثار »والأفتراضأم فقال: الحديث، ي الافتراق معي ذلك بعد بثن تم 
واضح.والأمرفيه ، الحقائل. ق بجرى الحديث 

فليسبه معتد اجتهاد عن كان فان صع، أنها على معل أعمال ق الافتراق أما 
شرعا.فيه مأذون الاجتهاد هدا لأن والوعيد؛ للذم بموضع 
الأعمالهذه وبلغت غالب، هوى أو فاسد، رأي عن المخالفة كانت وإن 
تناولبماكما بوعيده؛ يتتاولما فالحديث - الأمة من فرقة شعار صارت أن اليتيمة 

ملبدءةضلألة،وكلضلألأنفياكار(«ر"لْ،.
محنهافيكر كثيرة، أنها فبثن ث فرق إل المساواإن انئسام لعوامل تعرض ثالثا؛ 

علىوالاعتماد بالرأي، والاعتداد والأحاديث، الأيات بعض فهم ق الخطأ 
واتبلعالله، من إلمام أنها واعتقاد النفس ل الخواطر ووقؤيع نشت، لم أحاديث 
أصلاتفسد آراء يدخلون الذين الفرق زعماء بعض من الإفساد وقصد الموى، 

العقائد.إفساد بقصد أحكامه من حكما أوتطل الدين، أصول من 

.ا-الآدايةالإملأبص؟؛ا
٠ ١٠٠.أ-الرجعىضصا،إا 

.)الاكراق( واسح: الأصل، م-عكاوافي 
(.٦٠٧)الخلل إرواء ق تما الرواة ؛(وصححالألتيثس  ٥٧٨)الأفظ بهذا ائي النأخرجه - ٤ 

.١ 0 ص* الإسلامية المداية ٥- 





٧٤٩سةزاسموىاسئا<يالإضاف1تاسا

،.ال فيمانرى بماهوالخق الستة أهل بجث 
أنالمابق الكلام بعد أوضح حيث وطوائفه؛ اكشح لظهور تْلرق ا• خام
درجاتأقصى ي ظهر وأنه طالب. أض بن علكب عهد ل ظهر التشيع مذهب 

الغالو.

علياتفضل كانت ١)طائفة ت فيها فقال طواف، ثلاث يومئذ الشيعة أن وأبان 
إمامتهما.وصحة بفضلهما، الاعتراف مع بكروعمر، أبي على 

خيرمن أباه؛ سأل أنه الحنفية؛ بن محمل. عن )صحيحه( ق البخاري وروى 
عمرص.تممن؟قال: أبوبكر.قال: الاس؟فقال: 

يبكان السوداء بن عبل.الث4 أن يروى وعمر، بكر أيا تب كانت ٠ ءانيتتهما 
المدائن.إو نفاه وقيل: فهرب، علي،فتليه بكروعمر، أبا 

،.٣١وأتباعه(( سبأ بن ع؛اوالأوه وهم: إله، عليا إن تقول: كانت ثالمحهما: 
لماعليا وأن ذلك، إل الكوفة غواة من قومه دعا سبأ ابن أن ذللئ، يعد وأوضح 

ولمثلاثا، وأجلهم التتؤبة، إر دعاهم أن بعد منهم ميقا أحرق أمرهم، بلغه 
عليه؛؛،•أصحابه اختلاف حذرامن المدائن؛ إل نفاه بل سأ، كابن بقيتهم، يقتل 

بعلي،ممثل شيطان المقتول أن سبأ ابن زعم علكأ قتل »لما أنه ذللئ، بعد وذكر 
أعدائه.من ؤيتتقم الدنيا، إر سينزل وأنه ، الماء إل صعد عليا وأن 

قأنه بعضهم ؤيزعم علي، هو المنتفلر المهدي أن يزعمون سأ ابن وأباع 

ا.ار بالرجعة القول الغرق بعض يعدهذال و'شاع 

.١ ٥ .٢ ١ ٥ ١ ص ابق حمالربع - ١ 
.( ٣٤٦٨!الخارى)

.م-ال,اواةالإسلأبصآها
. ١٥٣_١٥٢اuسصأ-اظرالربع 

.١٥٣ص ايابق الربع انظر - ٥ 



سمصوسممحاسلآ،والإسرافاتاسم:!!

وغلأة.وكيانه، وإمامية، نيدية، ت فرق أيع الشيعذإل مم صادسا؛ 
يلي:كما وذلك حدة، على منها واحدة كل عن تحدث ثم 

ابنالحسين بن العابدين نين علي بن نيد راأتباع أنهم ذكر حيث •' النيدية • ١ 
منغترْ على طالب أبي بن علي الإمام يفضلون طالب. أش بن علي 

ا.ل بكروعمر(( أبا الشيخين ؤيوالون الصحابة، 
ممنجماعة وسأله االلك، عبد بن هشام على ررخرج نيدات الإمام أن وذكر 

أحداسمعت ما لمما، وغفر الله، رحمهما فقال: وعمر، بكر أش عن بايعوه 
الرافضة،فسموات بيعته؛ ونكثوا ، ففارقوه منهما؛ بيني أهل من 

حقفلا - عنها اممه رصي - الزهراء فامحلمة أولاد ق الإمامة يقصرون والنيدية 
}باحتفائهم((١ ولا الأئمة، بعصمة يقولون ولا وذؤيته، الحفية بن نحمد فيها 

وهولأماتحمدية، منها فرى: »هم فقال: فرق، أنهم ذكر وقد الإمامية:  ٠٢
يقتل،لم طالب أبي بن علي بن الحبن ين الحز بن عبداللة بن محمد أن يعقدون 

التفلر((رص.وهوالهدي تحد، ناحية حاجرمن جل ل أنه ؤيزعمون 
الاثتاررومنها: فقال: عشؤية، بالاثئي الإمامية فرق عن الحديث حتم ثم 

أبيبن علي هم؛ إماما' عشر اثتي ؤ، الإمامة تحصر التي الفرقة وهي عشؤية' 
ثمالباقر، محمد ثم العابدين، نين عالي ثم الحين، ثم الحسن، وابنه ء؛لالب، 

عليثم الخواد، محمد ثم الرضا، علكب ثم الكافلم، موسى ثم الصادق، جعفر 
٠العكري الحسن ابن محمد يم العسكري، الحسن لم المائي، 

يأذنأن إر الناس عن مستور حي وأنه النتقلر، الها،ي هو هدا محمدا أن ؤيرون 
أنالترتيب: هدا وجه ي ؤيدكرون عدلا، الأرض ويملأ فيظهر بالفلهور، له افه 

.١٥٤ص المابق الرجع - ١ 
.١٥٤ص السابق الربع ٢- 
٥١ _ه ١ ٥ ٤ ص يق  ٧١الربع ٣- 



٧٥١السيئةUliljMVIj•واجهاتالقيخالمحتمسرةرالدماوىالضالة، البابالرابع! 

جميععن معصومون الأئمة هؤلاء وأن لاحقه، على ثص الأئمة من سابق كل 
والقبحالخمس أن ق المعتزلة ؤيوافقون النقائهس، وسائر والسهووالنسيان، الذنوب 

را/عقليان(( - والذم الالح استحقاق ترتب عنى؛ مب- 
الحنفية،بن محمد بإمامه يقولون الذين ررهم ت عنهم قال الذين t الكيسانية ٣. 
،ماء من ع؛ن وعنده ، رصوتما جل ق وأنه بمن، لم أنه إل ذهب ْن هولأء ومن 

التتفلر.الهدي وهو ، رزقه منهما يأخذ عل، من وعمن 
هاشمأبي ابنه إر انتقاو0 بعده من الإمامة إن ت وقال بموته، اعترف من ومنهم 

عبداض.

وقالوا:الحبن، بن العابدين نين علي أخيه ابن إر انتقلت آآخرون؛ وقال 
كانعيرما له يفلهر أي؛ يبدو- نم شيئا، يؤيد وهوأن -تعار- اش على الداء بجون 

لهخلاهر^ 
لالأمور® بحواقب عالما - شأنه حل - اش يكون لا أن المذهب؛ هذا لوازم ومن 

يعتقدكمن الحنيف، الدين من يالتشيع خرجوا فرقة أنهم فذكر الغلاة؛ ٤. 
البيتاأ'آ،.آل من أحد أو علىه ق والبوة الإلبية 

التميميسمحان بن بيان أتباع اليانية ارمثل؛ فقال؛ هولأء: على أمثلة وذكر 
يثم علي، ق حلت أن إل الأنبياء 3، تناسخت اض روح إن يقولون: الذين 

ه.نفبيان ي ثم هاشم، أبي ابنه ل ثم الحنفية، بن محمد ابنه 
حلت،اف روح إن يقولون: الذين الأسدي الختلماب أي أتبلغ ومثل؛ 

الخهل١باأبي نعميهم ي ثم الصاد.ق، عفر جق 
بالغراب،الغراب من بعلي، أشبه محمد. يقولون؛ الذين، العرابية * ومثل 

.١٥٥ص السابق الرجع - ١ 
.١  ٥٦.١٥ممرهالمابقر الرجع انظر ٢- 
.١٥٦ص المابقر الرجع انظر ٣- 



إسمصوصىاسلأ.دجمافاتاس إ  ٧٥٢
نحمد.تبلينها ي فغالط عالي، إر جميل اش فبعث 

لأمره(( ق محمد عليا إن ت قالوا الذين الأسيأ • ومثل 
البحث.ذلك ق والتشيع الشيعة من مويقه أبرومعالم فهده 

اواضصا'ها.بهاالرجع ,





صواسوىامالة.وجمافاتاسم٧٥٤

منأول وأنه ، ذكره مر الذي الخعفي ينئي بن جابر كذب إر أشارجغ4إشه كما 
•ياطنيته ق وأعرق اسع التمرالذي ق عي الالأساسي وصع 

عنبحملون الناس كان ت سفيان قال رر ؛ الخعفي جابر عن الخضر الشيخ يقول 
الماس.بعض وتركه ، حديثه ذ الماس اتهمه أظهر فلما أظهر؛ يفلهرما أن قل جابر 

بالرجعة.الإممان ؛ قال أظهر؟ وما ؛ له فقيل 
-عزقوله عن جابرا يسأل رجلا سمع أنه سفيان عن صحيحه ق لم مروى ثم 

•٨.يوسف; .نرآ.لإدينه الآز'س-ثئثأد0يبآاز،ئمأنج ثنن ؤ وجل-: 
هذه.تأؤيل يحن لم جابر: فقال 

إنتقول؛ الرافضة إن ت فقال بهذا؟ أرايؤ وما ت فيان ل فقلنا وكذب، سفيان: قال 
ماءالمن مناد ينادي حتى ولده من حرج مجن مع نحرج فلا السحاب، ق عليا 

فلأن.مع اخرجوا ينادي؛ أنه عليا- -ينيد 
الأية.هذه تأؤيل فذا جابر؛ يقول 

(يوسف. إخوة ق كانت وكذب، 
مواضعق المسألة لمذه الشيح تهلرق فقد ث الشيعة عند المهدية ادعاء ت يانا 

لهبجث ق قوله الشأن هد>ا ق عنه جاء ومما ذلك، إر الإشارة مرت وقد ، عد0 
ابنمحمد المها_ي يجملون ائية الكيوالفرق ٠ ؛ الهدي( أحاديث ق )نفلرة عنوانه؛ 
ؤيتع.الا-ينة بعن رصوى جبل ق محق أنه ؤيزعمون الحنفية، 

المنمملر،الهدي هو العسكري الحسن بن محمد إن يهولون: الإمامية والشيعة 
الخامسالقرن أواخر ي العراق بلاد من بالحلة سرداب ق احتفى أنه ؤيزعمون 

المجري((ص.

.)٧( - القيمة لم. مانفلرصحح - ١ 
. ١٣ا.؛ ٢ و٠ ٢ -\< YUص القرآن واننلربلاغة ، ١ الإسلامية ١^١^ ٢. 
.ص١٧١ ومكان زمان لكل صالحن الإّلامية الممة - ٣ 



٧٥٥ارث|ياتوا[أئ|ماف1س اسادت، زادوماوى اهْمر،ضى اهخ •واجهات الوابءا اياب 

الأحادثرد يتقي لا ذلك أن ومينا الزاعم، هذه على رادا ذلك بمد قال ثم 
تطبيقهبحنوا أولم نوى، حديث فهم الناس أساء وإذ * المهدي؛ شأن ق الواردة 

ذلكيكون أن ينبغي فلا - مفاسد ذلك وراء وقعت حتى الصحيح، وجهه على 
واقعةحقيقة النبوة فان إنكاره؛ إر البائرة أو الحديث، صحة ق الشك إر داعيا 

مثلالناس؛ من كثيرا بدعواهم واصلوا ، وافتراء كدبا أناس ادعاها وقد شبهة، بلا 
اليوم.القاديانية يفعل ما 

لزعمائهمقوم ادعاها وقد الماء، كبد ز الشص س بأوصح ثابتة والإل|ية 
العهد؛هدا ق البهائية طائفة يفعل مثلما فيهم؛ بحل - شأنه حل - افه أن معنى على 

،.١١الباطل«من به ألصق ما أحل من الحق إنكار الصواب من فليس 
قصلوا قد - هومعلوم كما فالشيعة ت الصحابة ق الثيعة لملمن تعرصه ثالثا؛ 

فلقدالأجيال؛ حير حق ق الإساءة أعفلم وأسازوا صلأل، ايما الصحابة باب 
طافحةالشيعة فكتب نقيصة؛ بكل ورموهم ' القرون خير نحو سهامهم لوثوا 

منمحه ورصوا محهم، الله رصي لمن والتكفير واللعن، والتجنح، بالطعن، 
أج٠حتي.وسائرالصحابة الرضوان، وبيعة يدر، وأهل والأنصار، الهاجرين 

١^>.أصاح عدد يبلغ لا اليسيرالذي النزر إلا منهم يستثنى ولا 
نحجبلا الي الأمور من وانتشارها— ظهوركتبهم —بمد المسألة هن.ه وأصبحت 

محاسنهم،وذكر الصحابة، عن الذب ق عفليم موقف الخضر للشيخ كان ولقد 
إلثهم•الوجهة المءلاعن على والرد 

عنالحديث عند الثاني الباب س الثالث الفصل ي ذلك س كثير مضى وقل 
الصحابة،فضائل بثن حيث والإمامة؛ الصحابة، بابي وق الإيمان، باب ق منهجه 

.١٧١ص السابق رجع - ١ 
,٧ ١  n/Yالتجة ض أصول انثلر ٢- 



٧٥٦  I صواسمومحاسلأ.ؤجماف1تاسمI
يلحقالب ذلك وأن تكرهم، لوازم وأوضح فيهم، الطاعنتن على ورد 

^^.1cjjU-وعنهم رواتها، فهم كلها؛ إبطاليقتضي( لأنه بالكفر؛ 
ألاالعظيم، النكر هذا أمام وقفوا الذين الأئمة من المواقف ببعض أشاد كما 

الفاروقيسعيد بن مالك القاصي بموقف إشادته ق كما وذلك الصحابة، وهوسب 
المساحد.أبواب على الصحابة ب يكتب بأن له انميدى الحاكم طلب رفض لما 

 Aمنرروليس فضيلة(: الصراحة تكون )متى اسمها له مقالة ق قالظاقئ
الحق،هذا ضييأ الحق قول عن سكوته ق الرجل بجشى أن الصراحة ق الإفراط 
يلاقيهما احتمال على ه نفموطنا الحق بكلمة فيصيع مكانه، الباطل وظهور 

أمرهإذ الصراحة ق أفرط قد الفاروقي سعيد بن مالك القاصي أعد محلا أذى؛ من 
يفعل،أن فأبى اجد، المأبواب على الصحابة ّب يكتب بأن العبيدي الحاكم 
قآتجئوث نأمحَافيمح هُسثآصٍت ؤ عليها: وكتب 
يهنعقهنإئه> ثأِداث دلأتيينهن ثؤن بتيع مامحقاد بمني من آئسزة تثثاعؤ 

يرصيما فعلت نعم، قال: به؟ أمرتك ما فعلت هل الحاكم: له محال ولما 
وحماهشهيدا، فمات عنقه، بضرب فأمر الأية، عليه وقرأ ، -سبحانه- الرب 

الأحرة((ق وحنيا الدنيا، ؤ، عارا إليه بجر شيئا يمينه تكتب أن من الله 
)أسباببجثه ق قال:؛ة<لهع الحديث: ي ووضعهم لكذبهم تعرضه رابعا؛ 

كالأحاديثوالنشع، الحب الغلوي الوصع* أسباب ومن ١١الحديث(؛ وضع 
،.٣١وجهه-(( افه -كرم علي الإمام فضل ق الموضوعة 

.٦ ص١ الإسلامية ق انظردراسات - ١ 
.آ-رائلالإءلأحص'،ممآ

؛٩ ص ومكان زمان لكل صالحة الإسلامية الشؤمة ٣- 



٧٥٧^قواسموىامائآ،والأضاهتاسة

عنله حديث معرض ق والكاب( الحفظ عن )اينني لكتاب مقدمته ق وقال 
عليهافيحكم الأحاديث، متون ق توحد الض العلل وعن الحديث، وصع 

الحديثؤيمبمرح قله، إل الدواعي تتوفر أن شأنه أمرا تضمنه ررومنها: بالوضع؛ 
إلايرؤيه ولا يشتهر لا ثم الصحابة من عفليم مشهد ق وقعت بأنها ه نف

((ره.واحد 
الطوائفبعض رواية النؤع هدا أمثلة من المحدثون صرب رروقد يقول؛ أن إر 

الوديعحجة من رجوعه حين ، ٢١٢٠•*غدير ق عليا الحلافة أعطى الله. رسول أن 
ء

ألف.مائة من أنيل غفير حم بحضرة 
ذكرفمد لعلي؛ الشمس رد حديث _أيضا_ هذا أمثلة من الحدث؛ن بعض وساق 

روايتهئعز ولم حديثها، يشتهر لم أنه مع للناس مشهودة كانت الواقعة أن وايته رق 
،.٣١لأمطمة((الأ 

.١ والكتاب الخفظ عن المغني - ١ 
الواديوهذا ، الله. رسول عنده خطب غدير به الخحفة عند والمدينة مكة واو ث حم  ١٢

صادر،دار للهلياهمة، بيروت دار الخمري، لماقوت المليان معجم انظر الوصامة. بكثرة موصوف 

المنة.ق الإمامة إثبات ل عمدتهم فهي الشيعة؛ عند عالة مكانة الغديرلما وأخبار 
صحةبه يثبت عثرمحليا ستة من كتابا المAاصرين شيوخهم أحد ألف أن به اهتمامهم من بالمر وقد 
الشيعةمذهب أصول انقل—ر والأدب(. والسنة الكتاب )الغديري سماه وقد الغدير، حاسيث 

شيخجواب فيه ماقيل أجمع ومجن ، العلماء يعص الغدير ولأخيار الحديث، لمذا تعرض وقد 
شافية،إجابة الغديروأخباره حديث ق والإشكالأت الإيرادات عن أجاب حيث تنمية، ابن الإسلام 

محي١لإuمة وانظرعقيدة ، ٣٤.\ T\T/Vالمنة انظرمنهاج المنة(. )منهاج العفلمم وذلك 
الاعتهضام،دار المالومن، علي ئ. والمة الكاب صوء ق دراسة عسارية ني الأمالمسيعة 

. ١٥١و١ 

.٣-الغنىعنامحلو١لكتابص٥١ 



والإذ،مااداتاالمديةالضالات، واسءاو;ى الالضومة •>احهاداالقيخ الوابع؛ الباب __

والشيعة.التشع باب ق الشيخ لما تعرؤس التي ائل المأهم هذه 
ل)التعة( اسمه له بحث ق الشيعة، عند كالتعة المائل بعض حول كلام وله 
الأصهانيالفرج ش التشيع، رجالات بعض رواية نومن حول كلام وله 
المحاش؛ن.على الردود ق الهجية الشيخ أسالمب ق عنه الخديعس، مضى الذي 

.٨ ١ - ٧٦صى الإسلامية ق انظردراسات - ١ 



٧٥٩صتواسموىاممائا،رالأسوالأتاسة

اسهامابع؛ماجممكواسع

مدخل

تقرور\والبيع؛ الشرك مواجهة ق وجولان محولات الخضر للشيخ كان لقد 
عواقبهما.من ونحديرا لسائلهما، 
مداركه،عة وموموسومحه، الشيخ، متاقب أعفلم من الواجهة وهذه 
عنبمعزل يكونون وقضاياه بالفكر يثثذالون من غالب أن ذلك نظرته؛ وشمول 

فلكهما.ل يدور وما والشرك، الدع 
الفكر.قضايا حضورق لمم يكون لا اليع بشأن يشتغلون من وغالب 

ذلكولكن الأمؤين، هوالخمع.yu الكمال غيرأن خيرا، كل ل أن ؤيب ولا 
أحد.لكل يتسنى لا 

بعضهاميب متداخلة والبيع الشرك ائل مأن ههنا عليه التنبيه بحن ومما 
بعض-من 

اكاني،الباب 3، خصوصا ذلك من شيء إر إشارات ماضية أبواب ؤ، مر وقد 
والشيعة.الصوفية بيع على الكلام عند الاصياأن ، الب*حثيرسوي 

بشيءوالبيع للشرك الحضر الشيخ مواجهة سيتناول البحث هدا ق والكلام 
:التالي^ن خلال من وذلك البعل، من 

للشركمواجهته الأول: الهللب 
للبيعمواجهته الثاني: الهللب 



والإذأمافاساسرات، وسءأوى اسرلاضة القيخ ا«>اج،ات الرابع الباب ث!

للشركمواجهته الأول؛ اتطلب 
الشركمفهوم ي ذمهيد 

المهمات،أهم من وأنواعي وبواعتي، خطره، ومعرفة الشرك، حقيقة على الوقوف 
الواجبات.وأوجب 
وخيمؤييان منه، والتحذير الشرك، حقيقة بيان ق حافلة والسنة الكتاب وأدلة 
عواقبه.

وخهلره،حقيقته حيث من للمشرك، يتهلرقون الاعتقاد ق ذأليفهم ق نة الموعلماء 
التفسير.أو الأسلوب ق ;بميتلفح وقد ، بعض من قنيب أنه كما كثير، ذلك ق وكلامهم 

حقوقه.من حق أي ق غيره اممه •ع يشرك أن هو حقيقته- -ق فالمشرك 
أيله يمرق أن أو ، الله كتعظيم يعظم أن أو ، الله يعيد كما المخلوق يعبد وهوأن 

الربءّمحةأمأو الألوب أنولع من نؤع 
تقسمان إر السرك محفسمون والعلماء 

العالا؛ن.برب سؤيه الله دون من ندا العبد اتخاذ وهو أتمرت ٠ ١ 
الأتمر•الشرك حد إو يمل ولم ' شرك أنه النصوص j أتى وهوما أصغر؛ ٢• 

الأكبرصءللمشرك ^صالة 
بينهالعبد بجعل وأن ، اممه لغير والنير ، اممه لغير الذبح الأير؛ الشرك أمثلة ومن 

علهم•يئتوكل ، يدعوهم اثط وّاممه ؤمحا 
أنهابرعم والحرون؛ التمائم وتعليق ، افه بغير الحلف الأصغر؛ المشرك أمثلة ومن 

منبالخروج صامحه على فالأكثرمحكوم الأكبروالأصغر؛ المشرك يعن فروق وهناك 
بالتؤية.إلا يغفر ولا ، الأعمال جمح وبجبوؤل ، بالمنار والتخفو ، الملة 

.٤ ٩ أ/؟ السعدي عيدالرحمن للشيخ المنان شيركلأم ي الرحمن الميم نتستر أنظر - ١ 
،السعدي عمدالرحمن للشيخ التوحيد مناصر ي السديد والقول ، ٥ للسعدي افن الواصح الخق انخلر ٢- 

.-، ٠١٣٩٠الؤياض، مؤسةالور، ًلم، 



٧٦١صيواسوىامم1ئا،والإّهءاسهالباب 

المشيئة.تحت وصاحبه قارنه، العمل فيحبط الأصغر أما 
النصصريح منها الأتمر، من الأصغر الشرك بها يمتز ضوابط هناك إن ثم 

رر الأصغر، الشرك علميكم أحاف ما أخوف إن :٠ كقوله. 
ٌ»إنالرشوصاتموكولةثرك«ص.

بمقاصدالناس أعلم فهم شرك؛ أنه النص من الصحابة يفهمه ما وكيلك 
^٣١٧^^؛نصوص 
البنك.مههوم ق و.رة نبذة ضده 

الخضرممشركالشيخ مواجهة 

مواصعل وذلك أنواعه، كافة ق للشرك مواجهات الخضر للشيخ كان لقد 
آثاره.من متفرقة عده 

٠الثمهل من بشيء دلك من السيخ له تعرضن يكرلما يلي وفيما 
؛-تعار- افه قول نفير ق قالاغ<ا؛مح منه: والتحذير الشرك مفهوم أولا؛ 

الماثل،والتي: ند، جمع الأنداد؛ # ،٢٢البقرة:ه ؤنادُعهملوأهيدادا 
المناوئ.المخالف الماثل على يقال ؤإنما 

أنهاوزعموا آلمة، وسموها الأوثان، عبادة إر اممه عبادة المشركون ترك ولما 
منحال حالمم شابهت خير- من بهم يرد لم ما وممتحهم افه، بأس عنهم تدفع 

أندادا،جعلها معنى وذلك ومضادته، محالفته على قادرة مجثله، آلمة أنها يعتقد 

أ(ومسهالآواتيفيانمس)؛هبم(وفي
(•الترغيبوالترمب)٢٣صحيح 

(.٣٤٥٧اكرغيبوالترمب)صحيح الأوأتيj (وصحص ٣٨٨٣(وأبوداود)٣٦١٥أحمد)٢.أحرجه 
توصيحذ وجيري المعدى عيدالرحمن والشيخ ، ٠ ص؟ التوحيد مقاصد ي السديد القول انظر - ٣ 

،٢١٩٩٠—-٠١٤١١، الؤياض،هداالرشد، مكبة الماد، ءيدانحسن بن بدالرزاق أ.د. العقيدة 





٧٦٣صةواسموىام1لآ.داسمالأتاس

بيدهالذي الله هوبيد إ؛وا غيم، طنيق ْن والضر النفع أن من الخالص؛ التوحيد 
ملكوتكلشيء«ره.

موقفمبينا العالم( إصلاح من الإسلام )مقاصد عنوانه: له بحث ق وقال 
الباطلة،اللل أصحاب على الإسلام أنكر فقد العقائد »u الشرك: من الإسلام 

القاطعة.وسها السليمة، العقائد وقرر الملل، تلك بطلان عر الحجج وأقام 
بحضتعغليم ي كالمالغة إليها؛ يفضى عما ونهى يافه، الشرك عميدة حارب 

أوصنم، محو من محلوق؛ إر بها يتوجه عبادة كل ببهللأن وصرح المخلوقات، 
أوإمان.أوحيوان، أونار، كوكب، 

طرأما على فدت والنصرانية، كاليهودية، السابقة؛ ماؤية الالأديان ق ونفلر 
تلكوأصثحت، الله، هداية عن يعدن حتى مبتدعات من لحلها وما تغر، من عليها 

•٢٢ذوادءا؛عادة والواد، ق الأديان 
قحاء ما ومنها مواصع، ق له تعرض فقد الأمم: فيه وقعت الذي الشرك ثانيا؛ 

منعدد بعثة لدراسة تعرض حيث الإسلام( قبل العرب )أديان عنوانه له بحث< 
وشعيبؤإسماعيل، وصاخ، كهول، الشرك من أقوامهم فيه وي وما الأنبياء، 
اللأم_لم.-عليهم 

ومظاهرللأصنام، وعبادتهم العرب، بلاد ق الشرك من كان ما إر انتقل ثم 
٠لها يطليهم 

٢■والخن؛ والملائكة، ، والكواكس، والحيوان، الأشجار، لعبادتهم تحرض كما 
الأحرىالأمم من العرب أخذته الذي الشرك مظاهر لعض تعرض كما 

اكاترصالإّلأمزوار 
١م. ٩٨٦- ١ه ٤ ٠ ٦ ،  OUJيرون، القلم، دار مطرجي، معد د. له رقيم شرحه تيمية ابن 

.\ الإصلاح»_AYإر ٢-الدعوة 
١٠  A-Uصن النسن وحام اثثه رسول محمد ٣— 

أ.اكدرالابقصخا.مآ.



سمصُاسئوىاممأمواصلأتاسم

والنصرانية١واليهودية، والدهرJة، وانحوسية، والصابئة، كالبرهمية، 
شيءإر الإشارة مرت وقد مواصع، ؤ، للسحر تطرق حنث المحرت ثالثا؛ 

*سق فما دللئا من 

سبيلوأن4 الغيب، لعلم ادعاء فه أن الشرك باب ق المحر دخول ووجه 
الخرافة،باب لمتح طلق وأنه المغيبات، إر للوصول انحرمة الطرق لملوك 

وجل--عز بغيرض والمملق والدجل، 
كتابمن الحر لباب شرحه ق حاء ما الشأن هذا ي له مملرق ما وأجلى 

هته.البخاري للأمام الصحيح الخامع من الطب 
الحر(.حديث ق )باب ت ب المعنون بحثه ق وذلك 

للأمامالصحيح( )الخامع من الهلمي، كتاب من الحر باب 1) محته؛ قال 
عنيوص بن عنس أخمنا موسى، بن إبراهيم حدثنا •' قال ، ^١^^٥ ١١

،^؛^١١رسول سحر ت قالت — عنها افه رصي ~ عائشة عن أبيه، عن ' هشام 
بحيلافه0 رسول كان حش الأعصم، بن لبيد له: يقال ز;يق، بتي من رجل 

ثمودعا، دعا، يوم، ذات كان إذا حتى فعله، وما الشي،ء يفعل كان أنه إليه 
فقعدرحلان، أتاني فيه؟ اسممتته فيما أفتانى افه أن أشعرت عائشة١ )يا قال: 

وجعما ت لصاحبه أحدهما فقال رجلي، عند والأخر رأسي، على أحدهما 
أيي ت قال الأعصم، بن لبيد قال: طته؟ من قال•* مطبوب، فقال: الرجل؟ 

ققال: هو؟ وأين قال: ذكر، مخلة طلع وجس ومشاطه، مشهل ق قال: شيء؟ 
بئرذروان(.

ماءهاكأن عائشة.١ )يا فقال؛ فجاء أصحابه، من ناس ق الله. رسول فأتاها 
الشياط^ن(.رووس نحلها رووس وكأن ، الحناء قاعة 

.٤ ٨ صى السابق المحدر - ١ 



٧٦٥صواسمومحاسلة،زصاف1تاسم

أثورأن فكرهت اه، عافاني )قد قال: استخرجه؟ أفلا افه رسول يا قلت: 
فأمربهافدفتعالىالاسبشر((، 

اللغةأصل ق السحر أن ( jruSالحديث؛ شرح ل ذلك بعد الشيخ شؤع ثم 
غيرحقيقته.على ؤيتحيل سببه، أمريخفى كل ل ساع استعماله وأن الصرف، 
هناكأن على الإسلام علماء فاتفق الشارع، كلام ق ورد الحر أن وذكر 

ر^۵^^٥١ ق اخلفوا وأنهم سحرا، يسمى سيئا 
هووقالوا; حقيقية، آثارا للسحر أن إر العلم أهل جمهور ررفذهب ت وقال 

وقالوا؛للعادة. حارقة أمور عليها يترتب وأحوال لأفعال الخبيثة القوس مزاولة 
محمحوصة.أعمال بمباثرة شريرة نفس ل يفلهر للعادة خارق هو 

الماء.ق ويمشي ، المواء يهليرق أن يبلغ قد هؤلأء والساحرعند 
وإنمانفسها، ي يغيرالحقائق أن يبلغ المحرلا أن إل العلم أهل بعض وذهب 
ملامسة.ولا غيرمماّة ص فعلا غيره ق الإنسان يفعل لا وقالوا؛ وتمؤيه، هونحيل 

وأبوبكرالأسترايادي، أبوجعفر عليه وجرى العترلة، إر الرأي هذا ؤينب 
الحصاص«أ؛،.

التخيليتجاوز لا السحر كان رروإذا فقال؛ والعجزة، السحر ( jruالفرق ذكر ثم 
وبواؤلنهاحقائقها، على فالعجزات جليا؛ العجزة وبتن بيته الفرق استبان والتمؤيه 

عتها.لغلهرعجزهم بمثلها ومقابلتها مضاهاتها على كلهم الخلق ولواجهد كفلواهرها، 
لما،حقيقة لا أمور لإظهار واكلهلف؛ الحيلة من هوصرب فإنما السحر وأما 

،.١ غيره(( ملغ فته يلغ ذلك يتعلم أن شاء ومن 
الخارى)'ّآأه(.؛-أخرجه 

. ١٨٢- ١٨١ص ومكان زمان لكل صالحة الإسلامية ٢- 
• ١٨٢اسص الرجع انظر ٣- 
٠ ١٨٢ص السابق الرم ٤- 
٠ ١٨٢ص السابق الرم ٥- 



vyوالإّلأتاسةصواممئويىاسم ؛

الذينأن إر هذا من ونحلص والسحر، العجزة ، jrvjأخرى فروقا ذكر ثم 
ينكرونمماسه، غير من التفؤ؛س وتأمير الحقائق، قلب ٠ بنوعيه السحر ينكرون 
كانفعلا فحل قد الأعصم بن لبيد أن يتضمن الحديث لأن ؛ النبي. سحر حديث 

عنه.وهوبعيد ، الني. أثرق له 
قدالنبي. يكون أن خاص بوحه يتمي ما هناك أن للحديث؛ المنكرون ورأى 
(١)

قولمم.أيدوابه مما أوجه ثلاثة وأورد 
متنه،إر انقل ثم ومحلرقه، الحديث، سند ق النفلر إر ذلك يعد انقل ثم 
منسالم الحديث ررفمى قوله: إر ذلك من وخلص ذلك، ل الكلام وأطال 

الأئمةفقاعية اضطرابا ، الاختلافذللئ، من قيء يعد أن فرض وعلى الاضطراب، 
عليهانقمن، بما ؤيزخذ الحديث، ألفاظ من الاضهلراب فيه وقع ما يترك أن 

٢منه#الروايات،  ١.
منالحديث( منكرو أورده ما إر وتوجه المسالة، هذه ق التفصيل ق زاد ثم 

ذلك.ل فناقشهم بوضعه، القاضية الوجوه 
فقال:نتيجة، من إليه انتهى ما بملحص -كعادته- للحديث( شرحه ختم ثم 

أثرأنه على المحر وبحمل ، ثابت، أصله أن ت الحديث، هذا ق نرى ما ملخص و# 
بشيء.العقلية قوته بمس أن دون الحمية وته قق 

الله^^رسول )مرصى عد؛ س—ابن عند عباس ابن حديثإ • له يدل ومما 
الحديث(ل؟،.ملكان( عليه فهبهل والشراب، والطعام النساء عن واخذ 

يأتيأنه يرى )كان عيينة: بن سفيان رواية ي عنها- الله رضي عائشة قول ونححل 

٠ص السابق انظرارجع - ١  ١٨٤
.١ ^١٨ ص المايق اربح ٢- 
١٠ ؟ A/Y( ١ حل ، ييروت( دارصادر، عياس( إحسان تحقيق صعد( لابن الكبركا الطيقامت، ٣- 



٧٦٧^رصتواسموىاماموالإسرالأتاسا

إلبتأؤيله نرجع أن إما الروايات من عداه وما الرواية، هوأصل ٢ ١ يأتيهن، ولا السماء 
١.٢ ا( الرواة بعض تمرق من الغلط وجه على جرى أنه على نحمله أو ' الأصل هدا 

الحديث.شرح ق نراه ما وهدا  ٠١ت الحديث أنكر لمن معتدرا بحثه "آخر ق قال ثم 
لأنقصد؛ أوسوء ضلال، إر الحديث هذا ينكر من أنب لا هدا بعد وأراز 

قينظر لم إنه t فيه أقول ما وقمحارى بهينة، ليست المنكرون أوردها الني الشبه 
النبوةمتصب يقتضيه وما الحدث، عالم قوانعن تقتصيه ما ^ji بجمع نظرا الحديث 

ر(( عقله ق أثر للسحر يكون أن من البي سمومقام من 
٠والبسط المسر، من مأخوذة وهي ، الشسرة ت المخ له تْلرق يالمحرمما ؤيلحق 

الخن•من مسا به أن يظن مما ونحوه المريض بها مالج رقة وص 
المحور.المحرمن حل على _كذلك_ وتطلق 

يكثفأي ، الداء من يخامره ما يتشربها لأنه وسمستثمرة؛ 
تمله،الحر حل ٠ الأول ٠ المسحورهموعان عن الحر حل هيا المحا والرة 

تماالثيaلان إل والمتتشر الماشر يقرب حيث الشيطان؛ عمل من الذي وهو 
المحور.من عمله فيبطل بحب، 

جائزلْا.فهذا الباحة والأدؤية والمموذات بالرقية النشرة ت والثاني 

.٥(  ٤٣٢)برغم الخاري أخرجه ١- 
.١٨٩ص ايايق الرجع ٢- 

.م.الرجعىضصآما.'بما
iالعالمية الكتب ثالعجي،طا،ه*؛ا،ر،دار عيدالعطي وتعليق توثيق الخوزي لابن الحديث غييب انظر - ٤ 

.وسالعربلأبن.نظور'أ/ها• ، الأتير لأبن الحدث ضيب j والهاة ، •؛ A/Tفان، يرون، 
ومدالقيوم' الرمٍد ناصر د• تحقيق ' للْلبرى الأمار تهذيب إل الشره عن الحا-يث تفصيل انفلرل ٥- 
الكبدار طعان للقرطي، القرآن لأحكام والخاهع ، ١ ٢ Y/؛ ه، ١ ٤ • ٢ الصفا، دار طابع اض، بدرب 

دارتونيع بيروت، الكتب، عالم اليهوتي، لتصور الإرادات متتهى وشرح آ/آآ-*ه، -، ٣٠١٣١^الصريان، 
يمانللشيخ اكوحيد محاب ذشرح الحميد وتيسيرالرز ، ا/آآ؛ حجر لأبن الباري ونح مءآم، الياز 

. ٤٢.•٤١٩الإسلام، الكتب -، ٠١٣٩٧ط٣، بدالوuب، بن بيض ابن 



ايقديأوالإنأمافات ارض|وت، اسرلألفؤق اثغ •!واجهات اثرابع: اكاب 

عنمتحدى او\طااة( الزاعم على انحمددت اسة )قضاء بحثه ل الخضر الشخ قال 
الخنمن مما يه أن اعتمدوا من يها يعالخون رقية الخاهلية ق رروللعرب الحرمة؛ النشرة 
الشيطان«عمل من ررهي ت فقال اش. عنها سئل وقد )النشرة( نمى 

اليالنشرة أما ،  ٢٣الخاهاليةلق المعروفة ههنا: بالتشرة الحضر الشيخ ومقصود 
يراها.الشيخ فان - الشرعية الرقية وهي والتعوذات، بالقر'أن تكون 

والأجرة؛الدنيا مما-خ إل وهداية الحق، إر دعوة القر'ان انزل ١٠يقولجءإك؛ 
لوالتدبر لسو تلاوته فشرعت اليقعن، صبح إر الحيرة ظلمات من الناس ليخرج 
ذلكؤيتع وأساليبها، الصبية مفردات من مائل وتحقيق الأحكام، وأحد آياته، 
اممهفيشفي كتلأوته، بالقرآن الرقية وهي؛ ' حمية عوارمحى من للأستشفاء تلاوئه 

١.٢ عباده(( من يشاء من بتلاوته يهدي كما القرآن، رقية من 
قال:الخيري. سعيد أبي عن الصحيح ق اروروي بموله؛ ذلك على ؤيستدل 

الحيسيد إن ت وقالت حارية، فجاءتنا العرب، أحياء من حي على مسيرلنا ل )كنا 
فأمرفشفي، بالفاتحة، ورقاه أبوسعيد، معها فقام راق؟ فيكم فهل آ، رلدخ سلتم 

علىفأقرهم وسألوه، ، النبي. أتوا حتى فيها ينصرفوا فلم شاة، بثلأyأن لمم 
ذلك(«س.

لدفعوسيلة القرآن اتحاذ ق أذن ١)فالنبي. ت يقوله الحديث على ذلك بعد علق ثم 

(.٤٥٥٣الصائح)ثكاة (وصححه ٣٨٧(وأبوداود)•٣٨٦٨رص أحدق ١-أخرجه 
• ١٧ص؛ المحن وخام القه د,سول ممد - ٢ 

الذمي،للعهد عي م العهدة )أل( عي الشره ق: واللام فالألف السابق؛ الحديث ق العمولة وعي ٣- 
انظرسرالش؛اءلين• أوباستخدام بالحر، تكون وم ' الحامية ءدأمل العروفت أي ' العهود؛ الحر؛ أي 

،٣١٩٩٩. ٠١٤٢٠ٍدآ، الحمد، ناصر بن احمد د. والحيال الحمتة والحربهم، صماا'م، الهعيد العنين 
. ١YYr.Y ٣ ص الورة، الدية حار؛ 

.؛-بلأء؛نالترمحصاا■
(.٢٢٠)١ وسلم ٥( ٠  ٠٧)الخارى أخرجه ٥- 

.٦.بلأءتالترآنص١٦



٧٦٩سمصوسئوىاسمواصهتاي

دب«لمومكارم شروو 
قجاء ما ومنها مواضع، ق الأمر لمدا تطرق فلقد t الشي. الغلوق رائعا؛ 

)رقدقال: لما وذلك الحكم( وأصول )الإسلام محايه ي عبدالرازق علي على رده 
وظيفةوحده للرسول ولكن الملوك، يتناول ما مثل الأمة سياسة من الرسول يتناول 

ؤيتنعالأجساد؛ ق الش بالأرواح يتصل أن ت -أيضا- وظيفته من فيها؛ له لا 
الصدور.ق الش القلوب على ليهللع الحجب؛ 

والضغينة،الحب محامع إر ليمل أتباعه؛ قلوب عن يشق أن عليه بل له' 
النيات،ومناع الوساوس ومكامن الخواطر ومحاري والسيئة، الحنة ومنابت 

الأخلاق.ومتويع 
اليالصلة تدبير ؤ، خمكب عمل -أيضا- وله العامة، سياسة ق ظاهر عمل وله 
،•٢١إخ١١ والحليف، والحليف والشريك، الشريك يئن نجمع 

أنالمؤلف ررعلم السابق: عبدالرازق علي كلام على معقبا الخضر الشيخ قال 
قمستنقعه ليخوصى ساقه؛ عن وشمر الماضية، الأبواب ق عليه حام الذي الرأي 

قإلا صاحبه يعدون ولا بالرفض، إلا اممه كتاب قراء يتلقاه لا رأي - الباب ا من• 
قلمهأطلق أن سحره: ولهلف دهائه، من فكان هزوا؛ افه آيات يتخن.ون من زمرة 

برأيه،بمس لا فيها الإطناب أن يرى جهة من عليه والثناء ' افه. رسول دح مي 
وانله.الأطفال من المستضضن بعض اقتناص يمكنه الؤياء هن>ا وبمثل 

الطائفة.هذه أمثال من فيها يقع بمن قانعا إلا حثالته بمد لم ولعله 
حلالمن المهللة بروحص الكتاب يزئون فانهم الحكمة بنور ينظرون الدين أما 

vسعلوره 

■٦ ١ ص السابق الرجع - ١ 
.١  ٠٧ص الحكم وأصول الإسلام ٢- 

الإسلأموأصولالحكمصه'أ.r__محاب 



والأنأماهتااومدية). ULaJIاسرص الثيغ ا•واجهات اساب ح

يذكرهلم ما الوصف، الغلوق من الحمل هذه ي لتجد )اؤإنك ت قال أن إر 
;كقوله أخرى؛ أثرديانة من ا،لولف بقلم علق وإنما ه، نفعن النبي. 
غيرمحدود(.تص.ريفا قالب لكل التص.ريفا حق لصاحبها تقتضي )الرسالة 

،.١١محلوق(( فيها يشاركها لا الي الألوهية صفات من للقلوب واسميقأ 
ذلك:بعد وقال والبيضاوي، حجر، لابن بكلام ذكره ما على استشهد ثم 

ماالوثب عقائد من الإسلامي الدين ي يدس ا،لولف قلم أن يفقه هذا *ويمثل 
،.٢١الخالص(( الدين منه يبرأ 

منعملا حالهلؤ إذا الأصغر؛ الشرلث. قبيل 3، يدخل الؤياء النياء؛ خاصات 
اممه.وجه بها يراي. الني الأعمال 

الأمالشيك مل ق دخل الأيمان أصل ق ره وإذاكان 
الإخلاص،مفهوم قرر أن بعد الإخلاص( )فضملة بجه ق الخضر الشيخ يقول 
والإخلاص)ا قال: - عاقبته وسوء ، الؤياء صور يعص مبينا الحميدة وآثاره وفضله، 

علىالإنسان بجمل الذي وهو للفلاح، مراقي تكون حتى الأعمال شأن يرلمع 
أوقاتعليه ممر أن بد لا الناس س حياء أو ، لياء يصلي فمن الخير؛ عمل مواصلة 

منالعزل خوف أو السمعة، ابتغاء بالعدل؛ بجكم ومن صلاه، إل فيها ينهض لا 
فيهيأمن حكومة عهد أويصادفه المعة، من ألد يراها منفحة له تعرض قد الصب 

قدالحاه ابتغاء الإصلاح؛ يدعوإر ومن جانبا، العدل ييع أن محالي، فلا العزل؛ من 
،.الأهواء«١٣إل داعيا فينقلب أهوائهم، ق يتحعل س إلا بيتهم بجظى لا قوم بتن ينزل 

لترددالمعروف؛ يفعل *ومن الؤياءت صور بعض عن الحديث مواصلا ؤيقول 
إلحاجة الخيرق سبل من سبيلا بحينه يرى قد أوالصحف المحالس ق الألسنة ذكره 

داالرجعىضصأ<.آ.
را.رجعاسص'ام

._UUالإصلاح "؛.رسائل 



٧٧١ايقديةوالإذأماف،ت اسادت، واسوى اسرلأفؤة ماجه1واالقيخ الرابع: الهاب 

عنهفيصرف إطراء شانه قلما أو لسانا بجانبه يرى لا ولكنه مذورة، 
،.١١حاجته((ؤيد يده، إليه ممد أن يستطع وهو وجهه، 

منمحيرا الدعوة( إهمال )علل عن له حديث معرض ق موصع"آخر 3( وقال 
الدعوة،إهمال ي العلل من عددا ذكر أن بعد وذلك الؤياء؛ خوف الدعوة ترك 
أنهوهي،: الثوم، هدا إن، أثر من، لما بقي، هل، ندري ولا نادرة، علة ررعاشرا• • قال 
قصدهيخالط أن من حدرا الخير؛ أعمال بعض يترك أن له يبدو من، التام، 3( كان 

الاخرة.ؤ، افه ثواب ؤيفوته إخلاصه، نور فيقلحى للسمعة، والتهلئ ، النياء 
إلابالإصلاح العارف علء_، وما خالع، ويع الوسوام، هدا بمثل، الدعوة وترك 

استaلاع.ما الإخلاص بأدب ؤيأخذها نفسه، يجاهد أن 
،.٢١لاغية(( صاخ إؤ، الدعو؛ فائدة بجاه ومحافرالؤياء 

للعربرروكان الأعمماتؤ: ذلك متكرا قالظقع ت الخن، بتصرف الاعتقاد سائسا: 
لنالفلوات ؤ، وتعرضهم وصرهم، الناس نفع 3، الخن، بتصرف الاعتقاد غلو3، 
ممربها•

باطالة،مزاعم إن؛ الغلو هدا بهم وذهب والمعلاة، الغول اسم حاء هنا ومن، 
مراكبمن أو الخن،، من، نؤع أنها الحيوان بعض، 3، كزعمهم ْشوذة؛ وعادات 

ؤ،قالوا الخن أن وزعموا والعام، والقلي،، والأرب، القنفد، مثل،: الخن،، 
تأشعارهم 
الأراسرمآ،ر9كود، من، واشهؤ، الد فحد فلم رهقبن قد المنايا ومكل 

سالإكثار إؤ، غيرالمهيبة الخماعات تعود أن الأسف: أشد له يوسف راومما وقال؛ 
كهداالخاهلمية؛ عهد 3، كان ما أمثال لمعالختها ؤيتخدوا ، ابن، تصرفات عن، الحديث 

. UA.UUص المابهم، ارجع - ١ 
•٥ ص' الإصلاح إن، الدعوْ ٢- 

ُمسرّولضوخاتمابي،صميا_؛لأ؛ 



اوضأةرالإزأماه1ت اسلة، اثخارغ٠ممةJاسئؤى ماج4ات الرابع؛ الهاب ٧٧٢

)الرار(.يسمونه؛ الذي الصنع 
صلوات- الأكرم الرسول ببعثة نفوسهم تهذبت الذين سلفنا لنجد كتا وما 

،.١٠بالخن العالمة المزاعم من متاحرة أزمنة ق نحده ما - عليه الله 
علىانحمدية البعثة )قضاء بحثه: ق قالكإك غيرالمثرؤع: الأسنمقاء سابعا: 

منالناس عند ض وما الفاسدة، العرب مزاعم بعض عن متحدثا الباطلة( المزاعم 
الطرعنهم وحسي أحديوا، إذا كانوا أنهم مزاعمهم: ومن ١٠الباطلة: العادة هذه 

قوعمدوهما فحزموهما، والعشر، الساغ لمما: يقال الشجر من نوعمن إل عمدوا 
وإلبها، تشفعون يوعر جبل ق وأصعدوها النار، فيها وأصرموا الثمر، أذناب 

:يشيرالشاعربموله هذا 

والطراش ين بيك ة ذليبيمسلعة ؤرا بيقأنت أجاعل 

صلاةمكانها ووضعت المنكرة، العادة هذه انحمدية الدعوة أبعللت وقد 
،.٢١حالمة((فه عبادة هي الش الاستسقاء 

يتخذونالبلاد بعض ق العامة من أقواما ترى أن البلاء: ررومن قال: أن إر 
وآلاتالأناشيد ببعض كالخروج الخاهلية؛ يفعله ما تشبه وسائل للأستسقاء 

٠للاستقاء وسائل الحكيم الشارع يضعها لم الش البيع من وتحوذلك الطرب، 
والحديث(:القرآن ز )اليم؛ن بحثه: j قالهإقع افه: بغير الحلف ثاث: 

وقدوآبائهم، ممعبوداتهم، فيحلفون عفلمته؛ يعتقدون مما بحلمفون العرب رروكان 
باللأتحلفه: ل فقال حلف، )من فقال: افه، بغير الحلف عن الثي. نهى 

ض،دتل؛لأإكإلأاش(ه،إىرةإوم•

٠ ١٧٤صن المابق االر.ءع ٠ ١ 
.آ_ارجعىسصأيا_هيا

•١٧٥ص الأيق ٣-ارجع 



٧٧٣؛b_llوااأذأماماتا اس1لات، اسرو،غرة القيخ ماج،ااتا الرابع{ الباب 

أوباش، فليحلف حالفا، كان من إيائكم، نحلفوا أن ينهاكم اش )إن وقال؛ 
ست(«لأ،ص

ولا، كذبا باض ;بحلف من العامة ومن رر ؛ بالولي بحلف من على منكرا وقال 
.بالولي بحلف 

أصدقك،لا فقال: كذلك، فعلت ما واردبم١ لأخر؛ يقول عاميا رجلا بأذني وسمعت 
عثليم•كل من أعفلم الله أن العوام؛ تعليم فيبني فلأن؛ الولي بحق ولوحلفت 

الذنب،مثل يحذر العامي هذا لمثل يعتدر للعالم اكم\ن بعض سمعت وقد 
بحلفممن الانتقام إر يبادر والور كاذبا' به حلف لن يغفر حليم اممه إن فيقول؛ 

يهكاذبا((لم
يتهلير،تطير الفعل مصدر فالتطير واحد؛ بمعنى وهما والمملير: الهليرة تاسعا: 

المدراسم والهليرة 
أواسأْ،•المسمؤع، أو الرش، امء من التشاؤم هي والطيرة 

٠ؤيصر بحرن ما وجود ق سبا وجوده يكون أى مشووما، الشيء عد والتاوم 
يطير.- يكرم ما أويسمع يرى، الذي فكأن الهليران؛ من مشتقة إما والتليرة 

تزجرالعرب كانت إذ الوجهتن؛ من والمختار الأصل، هو وهدا الطير من وإما 
بهاأوتتشاءم وتتفاءل وترسلها، تفرها، أي الهليروالوحش، 

اوغاري)يه؟0ر؛.أخرجه 
\مآ0صأه.'؛-بلاغة 

.a\X.o\y/lالعرب ؛.انظرلمان 
.٢ ٦  X.Y 0U/T■ثح لابن الثرمة والاداب ، ٢ ٤  l/Yالمم لابن المادة دار ضاح انظر ٥. 
■٥^٦٦ ألتحؤيروكؤير نمير انظر ٦- 
ألدينمحيي محمد وفصله حققه ، القيرواني رثميق لابن ونقده وآدابه الشعر محاسن ي العمية انفلر ٧- 

بمصرالسعادة مطبعة ، علي محمد الكبرى الكبة ، ٢١٩٥٥٠٠٥١^١٣ ٤ ، ٢ محل عيدالخميد، 



والإسراهت1 الضالات دالاوماوى الممرلأفوة الرابع{«ياجهاتاالقيخ الباب ٧٧٤

سببأنه يتوهم ما كل على أطلق ثم الأصل، الطرق من مأخوذ _إذا_ فالطير 
أومعلوما،أوهرثيا، مسموعا، سواءكان الر، اق خلق 

أوشخصا،أومكانا، أوزمانا، أوجمادا، حيوانا، أو نيا، ذلك كان وسواء 
أونحوذلك.أوعددا، أونباتا، 

الفعجلب واعتقاد الغب، لعلم ادعاء من فيها لما شركا؛ الهليره كون ووجه 
الربؤيية.ق شرك وهذا والضر، 

الألوهية.ق شرك وهدا افه، إلا علي4 يقدر لا فيما بغيراله القلب تعلق من فيها ولما 
علىاعتمادا فيها وأن الخرافة، باب الإنسان على وتفتح القلب، تضعف وأنها 

قدرا.ولا سرعا لا محببا ليس ما 

مفهومها،من آثاره؛ من مواضع عدة ق الهليره لباب تْلرق الحضر والشيخ 
ذلك.إر وما ، وخهلرها 

يلي:ما للهليرة فيها تهلرق الش المواضع وأهم 
والعليرة(.)العدوى عتوانه؛ له بحث جاءق ما • ١ 

القوس،لتهاويب الإسلامية ١لثريعة #جاءيت، بقوله؛ البحث هذا استهل وقد 
الكونق تصرف، يقع لا بأن الاعتقاد على ولجيها الباطلة، الزاعم من وتهلهيرها 

ض،بإذن إلا 
والطرهءرا،.بالعدوى الاعتقار القس: ق نحول، الش الباطلت المزاعم ومن 

إعياء،الداء أعداه يقال،: الإعياء، من مصدر اسم بأنها: العدوى عرفا ثم 
الداء.يصاحب ما مثل يصيبه وهوأن • وعدوى 

ومحنالهك،المؤيض، من لقؤبه الصحيح تصيب الش الأمراض من  ١٠أمثلة ذكر ثم 
إرالريص من سرت انمووى أن الناس فيعتقد والخرب؛ والخدام، كالهناعون، 

الصحيحالحديث، ق ورد كما واللام- الصلاة -عليه اممه رسول فقال بذاتها؛ الصحيح 

.٩ ص١ الإسلامية الثميعت ق دراسات، - ١ 



٧٧٥يالأذأمافاوااومديةاسدت4 اسرu_ اضخ •ياج4أت الرابع؛ الباب 

)لأعدوىولأطيرة(لا،.
Vض بقدر الصحيح مرض أن نين 

لذاتبحيث ولم الله، يقدر الرض حدوث وأن ذلك توضيح ق شؤع ثم 
مستلزمالا للمرض فناهرا سببا وايخالهلة القرب افه جعل وإنما العدوى، 

بعضهاينفي الي الأحاديث ( jruوجمع الأدلة، ذكر ق ممثل ثم بب، للم
الأحتياءللعلى بعضها وبحث العدوى، 

#وأمات فقال وأصلها، معناها، فبعن العليرة؛ عن الحديث إر ذلك بعد انتقل نم 
التشازم،أي: المملير؛ فهي -; الياء تكن وقد ، الياء وفتح الهناء -بكسر الهليرة 

ورأىلأمرما، أحدهم خرج فاذا الطتر، يعتمدون الحاهلية ق العرب أن وأصلها؛ 
اليسارجهة على محنأر ؤإذا لأمره، وذهب به، تيمن اليم؛ن جهة على العليرمحنائرا 

ورجع•به، تشاءم 
اليسارجهة إل محنار وما بالسانح، اليم؛ن جهة إر محنار ما يسمون وكانوا 
اليسار،أو المثن جهة على طيرانه لترى العلتر؛ أحدهم هثج وربما بالبارح، 

٢. ١١٢ طيرة(ا< ولا عدوى )لا ؛ فقال. ذلك، بنفي ١لسرع فجاء فيعتمدها، 
،.١ والدار(( والفرس، اطلرأة، ثلاثة؛ ي الشؤم راؤإنما ت حديث أورد ثم 
المرأةق ليس أن على العلماء ررواتفق ت فق-ال الحديث، لمدا التوجيه ذكر ثم 
قولا سكها، إذا الدار ق ولا صرر، يلحقه الرجل تزوجها إذا شوما يسمى معنى 

والداروالفرس،الزوجة عن حارج معنى على الثوم وحملوا ملكها، إذا الفرس 

ا-أخرجهالخاري0خمل،(وبم)'آأأر
٩.ص\ الأسلاب و دراسات ٢. 
.\< ١TA ص واس الرجع اظر ٣. 

ث-مضىنحربجه•

،٠٢٢س:إلvvْ,ُ,.,,ُْvvْ(ص)ْ



صصواسموىاسرة.دصاف1تاي٧٧٦

وسوءصيقها، الدار: وشوم لسانها، وبذاءة أحلاقها، سوء الرأة؛ شوم فقالوا؛ 
وحرنها((؛١،.حماحها، الفرس؛ وشوم جترانها، 

اروأخثالشم س نماذج ذلك وذكرق الملمتن، كبرْن ف الممليربمي أن ذكر ثم 
أصحابهوأن كثيرالتطير، كان وأنه الشاعر، الرومي ابن فذكر ذلك، ي الشعراء 
يومه.محلوال بيته من عئرج فلا يتهليرباسمه، من إليه يرسلون 
أمثلة،ذلك على وأورد يتطيربه، بما القصيدة افتتاح يكرهون البلغاء أن وذكر 

\حروضمن ري نالعدوى أن يعتقد أن الإنسان تتهى افالشعة بقوله؛ بحثه وحتم 
وقعما أن يعلم أن وتأسء الحوادث، من يتهليربشيء أن وتنهاه بذاتها، الصحيح إل 
ماقعيدة مهللع ق يتجنب أن للشاعر ؤيثبغي وقدره، افه هوبإذن إنما لكون اق 

ؤيتطيرمه((السامع، يكرهه 
قالحديث هذا شرح حيث ؛ طيرة( ولا عدوى )لا لحا-يث شرحه ق حاء ما . ٢ 
^١٣٦٠عثرمحرم الثالث انحلد الاعمن الحزء الإسلامية( )المداية محلة 

حقيقةوي؛ن السابق، الحديث حلألر_ا من وشرح ألقاها، محاصرة أصله وهوق 
انحتمع.ق وأثرها والطيرة، العدوى 
معنىبين حيث الماضية؛ الفقرة ق بحثه ق حاء مما قؤيب الشرح هذا ق حاء وما 

بقوله:»وملخصالموصؤع أطراف وحمع فيها، الواردة الأحاديث ووجه العدوى، 
أناعتقاد من الحاهلية لدى ماكان عانى الرد سياق ي ورد الحديث أن الحواب: 
افهأن يتقي لا والحديث الحالق، مشيئة إل يضيفوها أن دون طبيعي أمر العدوى 

كالحذامالأمراض؛ من بشيء للمصاب الصحيح محالهلة فيجعل ، يشاء -تعار-قد 
الصحيح«ق المرض ذلك لحدوث سببا والحرب 

.٩ ص؛ الإسلامية اوشر0دة ل دراسات - ١ 

•٩ صء السابق الرم " ٢ 
. ١٨٠.ص1لخةللكبمن الإسلامية الشسة ما-اظر 

.الم.ابقص^ا؛-الرجع 



صواسئومحسموصسرافات|سم ٧٧٧ر واسئومحسموصسرافات|سم ص ا
اكمثمن ميب بتصيف و-مفها الهليرة، عن الخدث إر ذلك بعد انتقل ثم 

يعتمدونالخاهلية ق كانوا العرب أن وآصالها؛ ، بالشيء التشاؤم الطيرة؛  ١٠فقال؛ السابق، 
تيمن،مرالطيربانمن فإن الطتر، على كالسفروالزواج الأعمال؛ بعض عالي لإقدام اق 

الطيور.ولوبانير التشاؤم، على الهليرة أطلقت ثم به، تشاءم مربالمار وإن 
بأموراكسمازم من الخاهلية ق شائعا ماكان العموم وجه على ينفي والخديث 

،.٣١٢٢١الغراب((ونمق ولأختها؛كاكلاسا،، الأعمال، لأدخللمازنحاح 
مكانجعل الحكيم الشارع وأن كسر، اد فمن التشاؤم يحدثه ما يثن ثم 

المنة.فيكتب المعروفةَ الاستخارة الغازل أو اكئازم 
ومعرر : فمال منها، صورا وذكر النأحرة، العصور ق للعليرة نمرض ثم 

الإسلامية،الشعوب ق مغشيا ؤيبقى التشاؤم، عن المي. ينهى أن الأسف 
قفاعرف الخاهلية، ق معروفة تكن لم المقازم من أنواعا الناس أحدث وقد 

حادةأوآلة الصابون، فراقه عليهم يعز من بمتاولة يتشاءمون الناس أن تونس 

إذاوكانوا ٠ العاطوس لماٍ؛ يقال يكرهونها دابة ذلك وسبب ؛بامة، ل بالعطاس يتطيرون كانوا - ١ 
يصبداء ت والورى وتحابا، وليا ت قالوا يعضوه من عطس ؤإذا وثبابا، عمرا ت نالوا بجونه س عطس 
ومعتى.وزنا كالعال والقحاب،: فيفيها، الكد 

انظريسمع. تمن له والدعام للعاطس، الخمد مكانه يجعل بأن وشؤع ، الدعاء هدا الإسلام أبطل وقد 
بيروتالعاب، الكب دار القيم، أ/»آ"'آحألإ،وشاحدارالمعادةلأبن لابزرشيق السدة 

العطاس;من عتطيرا المس امرؤ قال 
المنطقصم الجنب مسك شديد بهياكل العطاس قبل اغتدأي وقد 

امرئانغلرديوان يعطاسه. خيتشاءم عطاسا، يسمع لثلأ نومهم؛ من الناص ينتبه أن قبل للصيد ينتبه أنه أراد 
المسص0.ر

فاسمه.عندهم.شاهد؛ عليه يطلب أن من محر فيه والقول الخاهابة، أهل يطربه ما أعغلم الغراب - ٢ 
أصحكان إذ التهلير؛ جهة على أعور ويسمونه يزعمون، كما الفراق بحتم لأنه حاتما؛ يسمونه و بالغربة، يوحي 
.٢  ٦٦٣١٢ ٠ العمدة انفلر الوجهة. عن ؤبمد الحاجة، عن يعور لأنه أعور؛ سمي • ؤيقال * بصرا الطير 

. ١٧٨٠١٧٧ص لكلز٠انومكان ^ الإسلامية الشري٠ة - ٣ 



^رصواسموىاسئا4والإضالأتاسيج٧٧٨

،.أ والقص(( ، كالسكان 
التشاؤمق ؤيدخل فمال;# التشازم ق تدخل الض الصور ذكربعض ثم 

بالحة،كالأستخارة الشرعية؛ غير الأستخارات من الناس أحدثه ما الممقوت؛ 
امحيد.بالقرآن والاستخارة النامية، والاستخارة 
بمجردالشيء من فيمتع والدجالتن، الكهان بأقوال الأخذ التشازم؛ ق ؤيدخل 

خالففقد ذلك من بشيء الإنسان ثعلمق فان خيرفيه؛ أولا شر، إنه له؛ قولمم 
طيرة(.)ولا : الشي. قول 

،•٢١الأيام«ْن بتوم التشاؤم بجون ولا 
التوجيهبنحومن ووجهه  ٠٠والداروالفرس الرأة 3، ؛>، ٧١>ر لخديث؛ مملرى ثم 
والطيرة(.)العدوى بجثه: ق الوارد 
هوطيرة( )ولا ت حديث أن القول؛ رروملخص بقوله؛ -كعادته- حديثه ختم ثم 

يعتمدإثما أوسوئها العمل عاقة حن معرفة أن من الشردعة به جاءت لما الموافق 
لنالص إذ للعقل؛ هوالموافق بل السديدة، الأنظار ذوى وفهم الشؤع، على فيها 

منوجه له أويظهر المشاهدة، عليه تدل أن إلا شيء ق تأثيرشيء نعتقد أن 
بجعلهصلة العامة يعتقده الن.ى بالمعنى للشؤم وليس الشارع، عليه أوينص العقل، 

أوالشرعيات((المشاهدات، أو المعقولان، قبيل من 
التشازمذكر حيث الباطلة(: الزاعم على انحمدية البعثة )قضاء بحثه ق جاء ما ٣. 

الأشياء؛بكثيرمن يتشاءمون العرب رركان فقال: الباطلة الزاعم من ذكره ما جملة من 
الشمال.ناحية الطرمن أومجرور والبومة، الغراب، نحو؛ 

وجوهأن على ونبه طيرة( )لا فقال؛ بإطلاق، التشازم عن افه. رسول وقدنهى 

ص٨٧١س ١-الرجع 
ص٨٧١س ٢-الرجع 

٨١ ٠ ص المابق الر"؛ع - ٣



٧٧٩سمصةواسطومحاسائا.والأّهتاسم

أوالعقل.امع طؤيق من تعرف إنما الخيروالشر 
لووجهة عن الرحل تمد قد أنها ايحلوفات بهده التشاؤم عواقب سوء ومن 

ضذهالالضايأوس/ااأ.
عناض0 رسول نهى أن انحزن ررومن فقال: ، صور من ذكرصورا ثم 

الحالقعلى التوكل عقيدة ؤيضع اتحدين، العامين شق من ؤئزبحه ، اكاؤ، 
جماعاتكيرمن موس ق ؤيتفثى يعود، أن الحث ؤباؤ، يلث لا نم مكانه، 

بتناوليتشاءم وذاك الأراع-اء، يوم ي وصمريًس يعوده بمن يتشاءم فهدا الملمعن؛ 
كانبما يتشاءمون الخاس كشرمن يزال لا بل له، صديق يد من أومقراض سكتن 

والغراب.البوم رؤية نحو• من به يتشاءمون الخاهلية 
،.٢١حال« الطري عليها بحوم لا الحكمة بمور المشرقة والصائر 

عيادةتطيري من حنأ فيه بئن هدا من ميب كلام العفلمى( )السعادة ي وله 
الخواؤلرإلا به تشتغل لا وهوس، رروسوسة ذلك وأنه ، الآريعاء يوم ي الريض 

،.١ K الباطلمة الأوهام جرف شفا على معتقداتها نبتي اش المبرّمة 
فيهايقع الي الشرك ألوان من اللون لمدا تطرف فلقد • بالأزلام الأستئام عاشرا؛ 

حيثالباطلة( المزاعم على انحمدية البعثة )قضاء بحثه ي وذلك الخاهلية، أهل 
يتخذونكانوا أنهم ذلك بالأزلام؛ يتقمون جاهليتهم ي العرب وكان  ١١؛ قال-؛ةليك 

ؤبمركون، تفعل( )لا الثاني: وعلى ، )افعل( منها؛ واحد على يكسون أقداح نلاثة 
أجالنجارة أو أونكاح، نحوسفر، من يهمه؛ أمرا أحدهم أراد فإذا غفلا، الثالث 

وإنترك، الهى قدح له حرج وإن الأمرفعل، قدح له حرج فان الأقداح، هدم 
ثانية.مرة الأقداح أجال العمل القدح له خرج 

أويندمحيركثير، وفيه العمل يترك قد الرجل أن الفاسد؛ الخيل ا أثرهن• ومن 

١٠لنبييرن وخام ض رسول محمد - ١ 
٢-الرجع

١.المفلس عادة ٣-ال



اممتديتوا^^١٥٥ ؛، U_Iوادوماوى اسرمق الثيغ •واجهات الرابء؛ اياب ج|

عظم.شر وفيه عمل على 
امحيد،القران ق عنه الهي وجاء امحمدية، الدعوة تناوله مما التخيل هذا وكان 

٠.٢ V والاستنارة الشرعية الاستخارة مكانه الغراء الستة ووضعت 
»وإطالفقال: بالأزلام ام الأستقحكم عليها بجري أخرى صورا ذكر ثم 

الأمورعواف على للاطلاع وسيلة يتخذ ما كل ق حكمه يجري للأزلأم الشر٠عة 
بحة،الأو بالصحف، الاستخارة ت مثل العلمسة؛ أو الشرعية طرقه غير من 

،.٢١بها(( المملق يجوز لا بدعة الشرعية الاستخارة عدا ما هذا يكل ونحوها، 
أوالأعناق، على يعلق ما وهى تميمة، جمع وهي، * التمائم عشر؛ حادي 

منسواءكانت، أورفعه صر، أودفع نفع ■بلب غترها؛ أو ' البنون أو ' الراكب 
أوغيرها•أوالحصك،' أوالخرز، أوالختوط، القرآن، 

،.والودعر والعالق، ، والخجب، أحرىكالخروز، أسماء وله 
سببانت، ليولأنها بغيرالله، القلب تعلق من فيها لما الشرك؛ من كونها ووجه 

وأنهاالشرك، إر وتقوده الخرافة، باب العبد على تفتح وأنها قدريا، ولا شرعيا 
إليهر٤،.وكل ضا تعلق من لأن للخذلأن؛ ب_، 

مماوذكرصورا الباطلة، المزاعم من وعدها المائم، تناول الخضر والشيخ 
فيها•يدخل 

الباطلة(:الزاعم على انحمدية البعثة )فهناء ب: الحنون بحثه آخر ق قالم 

.ايز وخام اش رسول محي . ١ 
السابقالرم .٢ 
عدالوهاب،ين محي ين حن ين عيدالرحمن الشيح تأليف التوحيد، كتاب لشرح انحيد فتح انظر - ٣ 
والنول، rrv.rrV\هاأا،و، ،طااليياض. والتونيع، لقشر انمميم دار اميان، الوليد د. تحقيق 
أياسليمان د. أحاديته وخرج به اعتنى ١لعثتمان، محاخ بن محي الثيح شرح التوحيد، كتاب على اكيد 

.\ UU.\U0/\ ،A.\i\oط\، النياض، العاصمة، دار ود.حالدالثيقح، الخيل، 
.١٨٢.١٨نثلرالقولالفيد١/•١.٤



عار،ةروةوالإنما،ات ارضأىت, ارسيخارغهرسرقواسموى !واجهات الرابع: الباب 
الملأةعليه - الرسول  ١٠٧^الي الزاعم آخرمن مثلا حضراتكم إل ررولنسق 

الحيوان،بعض أوأعضاء أحجار أو خرزات بنفع اعتقادهم هوت - لام وال
المنعأو انحبة، اجتلاب مثل: محالفة؛ لأغراض هم ألمّعلى يعلقونها فكانوا 

أوالخمظمنسالخناالمأوالسلوعزالخب، مزالخمل، 
ماتعليق عن ض. رسول نهى )روقد ت فقال التمائم، على الأدلة ذكر ثم 
له(رأ/اش أم فلا تميمة مملمق )من فقال: التمائم، من هذا مماثل 

فأدخلغيمة عليه كانت شخص مبايعة من لام- والالصلاة -عليه وامتع 
فقدتميمة تعلق )من وقال: نبي. الذلك عند فبايعه فقطعها، يده الرحل 

إليه(أووكل شيثآ تعلق رمن إل؛ و٠ 
يعرفوالم الصاخ لف الفان الحاهلية- تمائم ق وردت -وإن الأحاديث وهده 

ثبتكما الرقية وجه على الكؤيم بالقر'ان يمتشقون كانوا وإنما التمائم، بتعليق 
فيالة((رْل

نفنرمؤإذا I : الشرك آثار من وكونها التمائم، إبطال مبينا ذلك بعد قال أن إر 
آثارمن أثرا بعضها وجيم انحمدية الدعوة أبهللتها الني والعادات المزاعم هده إل 

.٢٦١الفكر((وصعق الخهل هوأثر إنما وبعضها الشرك، عقيدة 
نيالمزاعمهم فمن  ١١ث فقال الركة، التمائم صور من صورا ذللش بعد ذكر لم 

.١٧٥صى النييى وخام الله رمحول محمد - ١ 
.( ١٢٦٦)^^فالأوانىكافياسةرنم ٠ )٤ أحمد آحرجه -٢ 
(.٤٩٢برقم)اكب اليلة الآوا;يكمافي وصححه ( ١٧٤٢٢)أحمد أخرجه - ٣ 
(٢٩٧١المرام) oUjكما آ(وحطه • )٢٧(وابى  ١٨٧٨١أحمد)أحرجه -٤ 

ءل"ا.بيروت،الإّلأ.ي،امب 
.١ ٧ حسه النييبن وحام الله رسول محمد - ٥ 

. ٦١٧٦.١٧0_ا،لرجعالمابقص



ص،واسوىامماموالإضاماتاسةا ٧٨٢

عندماالشمى وجه ق ورميها ، إذاسقطت ليثه العلام أخذ ت الشرك وليدة هي 
منها،أحسن سنا أبدليتا رإ١ ش٠يا ت وقوله ، تطلع 

الشص.بالمية الاعتقاد آثار من أثر وهذا 
منوشاها التوحيد، طردها أن بعد الوثنية العادة هذه نرى أنا انحرف ومن 
الخاهليةمزاعم ككثيرمن ة الخاهلالخماعات بن وتنتشربترجع الأرحض 

((را،.وعاداتهم 
وصعقالخهل عن الناشئة المزاعم ررومن قائلا؛ المور ذكرنالك ؤيواصل 

متىأنه اعتماد على بشجرة حيهل_ا عقد السفر أراد إذا منهم الواحد أل المكر* 
الخيهل.ذلك انحل منكرا أمرا بعل>ه امرأته أحدثت 
المرأة؛عرض وعلى الزوجية، صلة صررتميرعلى الماقهل الزعم هذا ول 

لوقت(( كل ق الانحلال أو للحل معرصة الأشجار ق تعقد الني الخيوط فان 
الأوهامهذه على وقف من أن ررفالحق فيقول: ذلك j كلامه بجتم ثم 

علماازداد - أرجاسها ق متغمسان العرب وغير العرب كان الش والخرافات 
قللحث الأفكار وتهيئة العقول، إصلاح ل بعثته وفضل افه. رسول بعفلمة 

سامية((غايات إل والسيربها العلوم، 
للشرك.مواجهته الخضرمن الشيح له تطرق ما أهم الم3إاهرهي فهذه 

التالي•ا،لطلمب ل ذلك من هوميب مما بيان منيي وسيأتي 

١٧٦ص المابق الرجع - ١ 
١٧٦ص س -الرجع ٢

اضصا"ماا"ا-الرجعال



VATسمصواسمومحامالآ،والأضاهتاسا

للبدعمواجهته الثاني: الطلب 

كتبق العلماء لما يتهلرق الي الموضوعات من والأبتدلع والبدعة، البيع، 
،الإنشاء منها: معان على تهللمق وأنها اللغة، ق الدعة معنى فيسنون الاعتقاد، 

والإحاواث.أوالأحتراع، والبدء، 
قوتتفاوت ألفاؤلها، تختلف عدة رتعرمات الاصهللاح ق معناها ودصفون 

وهو؛ألا عته تحرج لا واحد معنى على تدل ولكنها تعريفها، جزئيات استيفاء 
والة.لىالكتاب عئالف بما الدين ق الإحداث 

محياوأف ؤ تعار - كقوله البدع عن النهي j الواردة للنموص محنتطرقون 
دألخكمث سبيله عن لمحكم يممزى ألسبل ئقبعوأ ولا  ٥٥٣^مسقنينتا صزز 

آيعمثن أصل وس ؤ وقوله: ،  ١٥٣الأنعام:ه ئمموف لشنكم يه-، ؤصثتتكم 
وقوله:، ٥٠القصص:ه ^لظليين آلموم يهدى لا آنثة إل أنيه س هدى يعير هونه 

ؤاممةددوبا=كلم لًكم ويعفر آممه محبمًفم محايبعوق آلثة نحبوذ 'يتم إن ل ُؤ 
عمران:ام.عموتزحيلم4ش 

قال:اض. رسول أن ساؤية بن العرباؤس حديث ق حاء ما السنة ومن 
وعضوابها تمكوا بعدى من المهدين الراميين الخلفاء وسنة سنتي رافعليكم 

بدعةوكل بدعة محدثة كل قان الأمور؛ ومحدثات ؤإياكم يالتواحد عليها 
٢٣ضلالة؛(.؛

A/؛-.U.الرب ولمان ، ٢ •  ٩/١اس انظرسم.قايس - ١
يرون،انمرص، دار نثر للثاطي، والأمام ، ١ • A-\ •U/tيب لابن الفتاوى محوع نظر - ٢ 

محمدمحقيق للطرطوشي وألدع والحوادث ، ٢  ٦٥^،؛رجب لأبن والحكم الطوم وجاٌع ،  ٠٣٧ ٠- ١ ٤ ٠ ٢ ط 
صليمأند. السلمهن على وأترعا والأعياد ص؛م-هأ، ،  ١٩٥٩التوسية للجمهوط الرسمية الهلبعة الطاليي 

ابنمحي الدع، سرقة ي وقواعد الإسلأمة الحاسة ، ٣٢٠٠٢، ^ ١٤٢٢ف ط\المص، 
.ه،ص٧١_١٤٢١٦٢الحتزم،داراينالخوزي،ط؟، ص،

يكما الألباني وصححه ، صحيح( حسن )حديث ؛ وقال ( ٢٦٧٦)والترمذي (، ٤١٠٧)داود أبو أحرجه - ٣ 
)٧٣(.رم والترهيب الترهمب صحيح 



ضصواسصاسىت.والإضاف1تاسة

هذاماأمرنا ق أحادث ارمن • قال الض. أن - عنها الله رصي - عائشة وحديت 
لصتفهورد«•

•فهورد* أمرنا عليه ليس عملا عمل من  ١٠• رواية وق 
حدا.كثيرة وهي ' ذلك ق السلف عن الواردة للاثار يتطرقون كما 

وإياكموالأثر، بالاستقامة )اعليكم قال: أنه عباس. ابن عن جاء ما ومنها 
٢٢والتبدع((.؛

الفهم،بأدوات الخهل رأسها: على فيذكرون البيع انتصار لأسباب يتْلرقون كما 
الدينق والقول المتشابه، واتباغ الهوى، واتاغ وعلومها، والسنة بالدين والخهز 

ونحوذلك.الأشخاص، والغلوق قائله، من ذلك وقبول بغيرعلم 
ذلك.لعلى يترتب وما وصوابهلها، ودرجاتها، اليع، لأحكام يتطرقون كما 
والنهيوالبيع للطرمحلوشي، والبيع كالحوادث ذلك ق الكتب أفردوا أنهم كما 

أسبابهاوالبدعة محفوفل، علي للشيخ الأبتدلع مضار ق والابدلع وصاح، لابن عتها 
كثير.وعيرها سلتوت، محمود للشيخ ومضارها 

والحنائز،الأعياد، ق كالبيع البلع، من لأنولع يتعرضون كتبهم غضون وق 
والمساجد.والقبور، والمواسم، والوالد، الأفراح، وكبيع 

وتحوذلك.١والولائم والضيافة، والعادة، والعبادة، الاعتقاد، ق وكالثيع 
منللبلع تعرضوا الذين العلماء أولثلئ، جملة من حسان الخضر محمد والشيخ 

بواكيرمند اليدان ذللئ، ق وجهود مواجهات له وكان ذكرها، مضى اش الوجوه أكثر 
أيامه.آخر إر و١لاJلأءوية العالمية حياته 

(.١٧١٨وسلم)( ٢٥٥المخاري)•١-أخرجه 
والدعة، ٢ صره ف،  ١٤٠٢. ٢ محل بيروت، العربي. الراني. دار القرطي، وصاح لابن عنها والنهي اليع انظر - ٢ 

١٠ ط الخوزي. ابن مكبة الحميد، ■ب علي حسن علي ونحريج وتعليق صيهل شلتوت. محول أءّسبهاومضارهاللشيخ 
.صنىْا.ااولأ"ا."ا؛و0؛-'أ■، ٠١٩٨٨،-.١٤٠٨

.٢٣٧ام؛نصامأ. العلى اننلرالأعيادوأثرئ . ٣ 
محيرس.تفصيل ففيه لينان، دارالعرنة، طيمحفونل، للشيخ الابمارغ ضار 



٧٨٥صتراسمومحاسإلأ>والإضافاتاسة

والقضاياالمسائل أكثر تناول ق كaلريقته فكانت للبيع وتناوله مواجهته، شيقة أما 
قالعارض بالبحث أو المستقل، بالبحث يتناولما أنه جهة من ذكرها؛ مضى التي 

أخرى.أبحاث غضون 
؛تروق\اوأ ههنامن للبيع لواجهته العرض لذاسيكون 

عمومأ.للبدع دراسته الأول; الهلؤيق 
البلع.قضايا لبعض الخاصة دراسته الثاني؛ والطؤيق 

التفصيل.وجه على لذلك إيضاح يلي وفيما 
بالدراسةالبدعة لباب ؤزقه والقعود عموما؛ للبيع دراسته ت أولا 
بهايقصد لا به خاصة الباب لمذا الدراسة تكون بحيث اللخ تتناول إلش القملة 

وحوه.الباب هذا تتناول بحيث غيره، آخر موضوعا 
الذيواليدعة( )السنة دت العون بحثه ق جاء ما الشأن ذللث ق ورد ما وأهم 

..٥١٣٥٠ثعبان الثاني انحلد من والتاسع الثامن الخزان الإسلام نور محلة نشرق 
البحث:ذلك ي جاء لل عرض يلي وفيما 

منذللا، وأن وحكمته، الدين، سماحة بيان ق الحث الشيح استهل - ١ 
معدودة.أعوام ل كلها الأديان على وظهوره انتشاره' أسباب 

لذاوالتأويل؛ التديل فساد إليها يحل أن قبل من الشرائع بلاء أن ؤمحن 
؛١،منه. ليس ما الإسلام ق الإحداث من الناس تحذير عناية اشتدت 

فهومنه ليس ما هذا أمرنا ي أحدث ررمن • النما. بمول ذلك على واستدل 
)٢(

رد{ا.

(٣)ؤضلالة(( بدعة وكل بدعة، محدثة رركل : وقوله 

.١ ٢ صرأ ومكان زمان لكل صالحة الإسلامية انظر - ١
(.١٧١٨اوخارى)*ههآا(وسد؛)٢-أخرجه 

صحيح(حن )حديث : وقال ( ٢٦٧٦)والترمذي ، ( ٤ ١ • )٧ أبوءّاون أخرجه - ٣ 



والإنأمالأتاالسديأاسىت< وادوهارى اهضرصة الثيخ ؛؛ Jljiiاس 

بهيلصقون طوائف من الزواجر هدم *ع يحنص لم الدين أن بيان إل انتقل ٢- 
حكمته.وجه يشوه أوما سماحته، يناق ما 

ثكرق أثر لما وكان محاسنه، من جانبا حجبت حتى كثرت قد البيع هذه وأن 
لااسايته.القلوب بعض 

كماخاصة؛ بالتأليف البيع يتناولوا أن على العلم أهل من كبرا حمل ما وهذا 
الدين.١رجال من وغيرهما الشاطئ، وأبوإسحاق الهلرطوشي، أبوبكر فعل 

والبدعةالستة و\ن الفرق ق وأن واسعا، محالا اليع باب ق للبحث أن قرر ٣- 
إصلاحايا•البدعي، من ني الوتجيز 
ذكرتم ١لثل٠ءة، يقابل ما معانيها من وأن والشنع، اللغة، ل السنة لمعنى مملرق ٤- 
البدعة.ومحانبة الستة، لزوم على الحاثة الاثار بعض 
وسنةحنة أسوة فيه لنا يكون كا . البي أفعال من جملة ذكر إر انتقل ثم 
الأفعال؛من الحال فيه يتقارب وتما العادة، أو الحلة وجه على منها بمدر ومما قائمة، 

امحتهال.ين.أنفنار فيه فتتردد شريعة؛ أم أهوعادة يظهرجليا فلا 
أوحرمة.جبلة، هو مما والسلام- الصلاة -عليه تروكه عن الحديث إر انتقل ثم 
أمرغيرمأذونعلى يقرأحدا لا وأنه - واللام الصلاة عليه - تقرير٠ إر انتقل ثم 

هيتقشاهده سواء فعله ي حرج لا أنه على د-ليلأ للأمر إثرارْ فيكون ثرعا؛ فيه 
ينكره.فلم بلعه أو فكت، 

والمباح.والندوب، الواجب، يشمل فيه حرج لا وما 
٢٣١لدلكؤوتوجيههم العلم، أهل أقوال وذكرفيها أمثلة، مضى ما على وصرب 

انحاوثالأمر اللغة ق معناها أن فن البالعة؛ ق البحث إل ذلك بعد انتقل ٥. 
مذموما.أم الأمر كان محمودا غيرمثال، على 

ا>_YY ومكان زمان لكل صالحة الإسلأمة الضعة انقلر - ١ 
 Y . الأبق رجع انفلر Y_« Y ١  ١.٢٣.

.١٣١م.اظررجعالأبقصأآا.



٧٨٧سمصواسئوىاسلآ،والأضاف1تاسا

مدهبتن:عنها الحديث ق ذهبوا الفقهاء وأن الشؤع، لسان ل وردت البدعة وأن 
علىفيحملها البدعة؛ معنى ق يتوسع من وهومذهب الأول: المذهب ذكر ثم 

وسواءالمعاملات، أم العبادات إر راجعا ذلك أكان سواء النبوة عهد يعد احدت ما 
١قبيحا. أم حنا ذلك أكان 

الشافعيالإمام ررقال فقال: المذهب، بهيا يقول لن الأقوال بعض ساق نم 
أوسنة،كتابا، يخالف أحدث ما أحدهما: ان: صرب الأمور من )انحدثات : جؤلق 

الضلالة.البدعة فهن.ه أوإحماعا، أوأثرا، 
غيرمذمومة(.محدثة وهذه الخير، من أحدت ما والثاني؛ 

إر٠البدعة قم إذ الملام؛ عبد بن الدين عز حرى الْلريقة هزه وعلى 
ومكروهة؛الدارس، كإقامة ومتاوؤية؛ وتعاليمه، العؤيية علم كوصع واجبة؛ 
الوصععن ألفاؤله تتغير بحتث القر'آن كتلح^ن ومحرمة؛ الساجد، كتزؤيق 
\ألوانا(( الموائد على الأؤلممة كوصع ومياحة؛ العرُي، 

يالهلريقةالبدعة يفسر من وهومذهب الثاني: المذهب الخضر الشيح ذكر ثم 
كلي مذمومة فهي شيء؛ ل الدين من وليت الدين من أنها على المخترعة 

أومباح.أومندوب، واجب، حقيقها ق يدخل ولا حال 
يراهابدعة الإسلام ق ابتيع من رر قوله: ق ن. مالك الإمام يؤيده ما هذا وأن 
'ألنوميقول:- تعار - افه لأن الرسالة؛ حان محمدا. أن زعم فقد حنة 

.المائدة:٣(( ه نعنى غيطأ ؤأئننت دث=كلم لطم أًطتاك 
ابنعمر قول بحملمون الطريقة هذه ررأصحاب أن ذلك بعد الخضر الشيخ قرر ثم 

اللغة؛ق الثدعة معنى: على هذه،< البد.عة ررنعمت التراؤيح: صلاة ق الخ0لابز. 

.١٣٢_اuضص١٣١اظرالرجع _١ 
آ-اظراالرجعادابقصأما•

"ا_الربعىضصأ"ا؛.



UAA واجهاتايثيخااسرل،فرقرالدمادىالضانة،والإنماف1تالرابع: الهاب،•

وكلمحدثاتها، الأ،ور رروشر ؛ قوله. ق يذمون الأول ١^^ أصحاب أن كما 
والبيع،اإمحدثات من خاصى نؤع • والدعة انحدثة من الراد أن إر صلألة،٠ بدعة 

*١١.((والمنة للخاب محالفأ وهوماكان 
قأمر إحداث إما الأبتدلع » أن فقرر البدعة؛ ممهوم من يراه ما إر انتقل ٦- 
،عاشوراء ليلة وصلاه رجب، ق الرغائب كملاة أصله؛ من مشرؤع غير الدين 

نقصوإما متطابقة، حركات ق بالرقص يقرن كالدكر مثرؤع؛ أمر على نياده وإما 
هوإنما الوارد أن إر نثلرا بدعة؛ يعده من رأي ق مقرئ باسم كالذكر المشرؤع؛ من 

العيدحهلبة كتقديم موصعه؛ عن المشرؤع تحؤيل ؤإما مفيد، مركب بلففل اش ذكر 
٢٢١.ته« محلا على 

قررؤيدحل فقال; البيع؛ ميل 3، يدخل كا جملة ذكر ل ذلك يعد شؤع ٧- 
حالق كالرقص موصؤع؛ حديث إر ابتداعه ق صاحبه استند عمل كل البيع؛ 
واهتزنواحي، البي. )أن هو: موضوعا حديثا فاعلوه فيه يروي الذي الذكر 
منكبه(.عن ١لردلأاء سقهل حتى 

اسمالعمل عن فتنفي خاص عمل فضل على يدل الضعيف الحديث أما 
العملمن فيه رغب لما يشهد وأن حدا، ضعيفا يكون لا أن بشرؤل البدعة، 

.١لشريعة(( اصول من عام اصل 
وتسمى:التدين، وجه على فيه المأذون ءترك البدع: قبيل ق يدحل مما أن وبثن 

قيقعوا أن قوم هم إذ البد>ءة هده دون الطؤيق اكؤيعق سدت وقد اللمكية، الثد.عة 
أقهقمل ءآ هلتثت محزمهمأ لا ءامنوأ أك؛رن ثآأبما ؤ -: تعار - فقال حهليئتها، 

مهالائدة:م\ح.

س;،ما.والمرجع 
.اuبقص٢٣٣١.المرجع 
الأبقصمأ"ا>.٣.المرجع 



٧٨٩ا)ااتدي|توالأنماف1ت l_^، اسرسؤق اءاجهات الرابع؛ ١^،؛؛، 

إليتقربون أنهم بون وبح بها، يعلقون أناسا الأية نزول بعد البدعة هذه تعدم ولم 
تركيدخل لا مواطن وللزهد الزهد، ناحية من إليها انحدروا ؤإنما بالتزامها، الأة 

،١١حيودها#.ق الطيات 
محي)المرقعات( بدعة فدكر الناس؛ قيها يقع ام البيع بعض ذكر إل انتقل ٨- 

الحديثمحي الفصل هدا من الثاني المبحث ق عنها الحديث مضى وقد الموفية، 
المموف.عن 

فقال:ذلك على مثالأ فذكر سنة، موضع يوضع ما البمع أبح من أن قرر ثم 
هيالش المنة ق الواردة الاستخارة بدل والمبحة المحق بنحو اركالأستخارة 

إنياللهم رر الدعاء ثم والإخلاص، الكافرون، وسورتي; بالفاتحة، ركعتثن صلاة 
.1 إخ بعلمك أستخيرك 

_مثلأ_صياحكم( اممه )أسعد أو ، الخير( )صاح •' الملاقاة محي لأخر إنان ولوقال 
المنة.مكان انحدث وضع قبيل هذامن صتيحه لعد عليكم الملام وضع؛ مق 

بحةوالالمحق بنحو الاستخارة أن ت تقدمه وما المثال هذا بن الفرق أن غير 
.رنقمها(( ق ممنوعة 
موصعيوصع حيث ينكر فانما ، صباحكم( الله )أسعد تحو؛ اروأما قال؛ أن إر 

،•١٣بأس٠١ من إليها إضافته يكن لم الإسلامية التحية إر فلوأضيف الإسلام، تحية 
بعضيفعله ومما )ا فنال: المنن موضع توضع الض البيع من مثالا ضرب ثم 
التاتنإلخا(ر؛ا التامة... الدعوة هذه رب اللهم  ١١والدعاء الأذان حكاية بدل الناس 

(عبدالله. بن محمل عيي وقرة بحبيبي )مرحبا الشخص؛ يقول أن ت لصحيح اق 
عينته•على ويجعلهما إبهامثه، يمل ثم 

>-رجعىضص؛ما.
.١٣٥أ-الرجعالاسصإما.
'ا-الرجعالأسصهمر

.(  ٥٨٩)البخاري أخرجه - ٤ 



والأنأمافأتأاساات، والدعاوى اا،ءف>سر؛3 ماج4اتاالقيخ الرابءا اداب ٧٩٠

سنةمقام يقام أن يصح حتى ُه يوثق سند من يفعلونه الذي لمذا نعلم ولا 
،١١ثابتة((.
وإنالاحهاد، درحة اJغ J١به يفي ما ال؛دعة ي يدخل ألأ أنه ذلك ؛زربمد ٩- 
الفتوىتكون أن إلا راجح، و^اخر مرجوح، رأي هو وإنما الخمهور، خالف 
فان١لإجماع؛ أو القاطعة، القواعد أو المنة، أو القرآن من الخلي للنص محاكة 

.١فيها( أوالتابعة عليها، البقاء يمح لا زلة حينئذ تكون الأتوى 
كانتولو اجتهادية آراء إر تستند التي الأعمال أن على شاهدا ذكر ثم 

مرجوحة،أقوالمم إر بالتسبة محالخيهم أقوال يرون اتحتؤدين الأئمة أن مرجوحة؛ 
المذهب.ق بهم يقتدي من على ينكرون ولا ضلال، إل سونهم ولا 

يرىلا انحتهد أن على شاهد الخلاف يرغ الحاكم حكم أن على وإجم.اءهم 
بدعة.محالفه بقول العمل أن 

وكلضلالة، بدعة كل أن وهوبملم ، بإقراره أفتى لما بدعة نفلره ق ولوكان 
ضلألةفيالمرّص

والكسوف؛الخسوف لغير الصلاة نمى ررفلأ فقال؛ ذلك على أمثلة وضرب 
لأنهاضالا؛ مبتدعا وصاحتها وضلالة، بدعة الشديدة والميح كالزلزلة، 
الذيالإمام يرى أو نرى، فيما أدكهم كانت ؤإن الأئمة، بمص عند مشروعة 

مرجوحةأا.واهية طهبه تفقهناعلى 
ررلمأقواما: هناك أن فقرر باليدعق؛ اكاس رمي إل الممجل من حدر - ٠١ 

أوآية يتلون ما ونحرد الشريعة، مقاصد يتعرفوا ولم الدين، أصول يدرسوا 

.١ صء٣ ومكان زمان لكل صالخة الإسلامية الضعت - ١ 
آآّاالرجعسصهآالأ

'آ-اظرارجعالماضصهما•
الابقصهما\م؛.؛-الرجع 



٧٩١صتواسموىاسلآ.و|لإضالأتاسوا

الأئمةأو فلأن، الإمام يقوله ما أن - العامة أشباه وهم - لمم ويبدو حديثا، 
يسمواأن يبالون ولا الإنكار، إر يعجلون الحديث أو للأية محالف الأردعة 
وصاحتهابدعة، السنة أو الكتاب لنص محالف أنه من لمم ظهر ما على العمل 

مبتدءا«.أا،
العامةأشباه ق )اوإذاكان ت البيع تؤخ من ومحذرا المعتى، هدا مؤكدا قال أن إر 

أنبحن ولا - مثلا - لم مالإمام أو البخاري الإمام صحيح ي الحديث يقرأ من 
حتىالأئمة مذاهب ق الطعن إر فيخفا ، ^٥٠< ١١أصول مقتضى على فيه يتفقه 

ستدعهاأعمال إر يحمد من العلم أهل من المتضعضن ي فان - البدعة بلقب ينبذها 
بهاي؛تغيإ محرجا لما فيتهللب ١لقءلعية، القواعد أو الحلية للنموص محالفة العامة 

،.١٢(( ٦٢التؤبة: 4 أد،ثزصوه قل ووذوع واقث ؤ مرضاتهم 
:البدع أصر )رومن : فقال اللع من أنولع ذكر إل أخرى مرة بالحديث عاد - ١ ١ 

الأولياءقبور على الشمؤع كايقاد غيرجدوى؛ ل له وإنقاقا للمال، إتلافا يكون ما 
^!^.١١يقصد 

فقدالشرعية، غير كالأستخارات خير؛ فعل عن يعومحا ما للخارت أجلبها ومن 
الأمر،فيترك - -مثلا النهي معنى فيها آية على نظره يقع أن الصحف لفاتح يتفق 

٠خيركثير(( — الشرعية الاستخارة على اعتتمد أو لواستشار، — فعله ق ؤيكون 
أنهاجهة من البيع؛ قبيل من عدها حيث العلمانية، البيع؛ تلك من ذكر ثم 

تالبيع أسوأ ومن را ٠ ذلك 3، طقي يقول الدين، من ليست وأنها محيلة، 
المغفلثنأو الزائغ^أن بعض يدعوإليه الذي كهذا المخالف^ن؛ طرق بحص يه يضاهي ما 

الأحكامتنفيذ من يملك ولا سلاح، ولا له جند لا )روحي( حليفة إقامة من 

ىضصا**اا.١-الرجع 
.١ صرأ٣ السابق الرجع - ٢ 

ّا-اارجعىبقصا"">ا.



والأضافاتاساسمةواسمرىاسلأ، ٧٩٢

لفصلرمزا اتخاذه يؤيدون لأنهم الزائغون؛ إليه يدعو كثيرا، ولا قليلا الشرعية 
،؛^!، ١^١٠٨لسّريرة يتتبهوا لم لأنهم المغفلا؛ن؛ بعصن ؤيدعوإله الماسة، عن ١نمJن 

أحكاموتفيد االاامتي، كلمة اتحاد مملحة من الخليفة إقامة ق الشارع محمد لما أو 
قوجهائه لعدله، بجترمونه؛ من راية تحت، الملمون يتحد ؤإنما الغراء، شيت 

منوجهها على الضعة أحكام يقيم وإنما الماؤلل، أثر على يتلمس جهادأ الخق 
.ا(قوه يده ول حجة، لمانه ق يكون 
محقال:للجن، يممريون من على بالإنكار البدع من أنولخ ذكر عن الحديث حتم نم 
زعمعلى أصحابها يتيها أعمال مشتهات من ليقتلعها الإسلام حاء الش البلخ *ومن 

صغأو حيوان، كدبح صلة؛ من الوقاية هده ؤيهم، سها وليس الحز، من تقي أنها 
منبجيء أنه يتوهم صرر لدفع سببا ؤيكون رصاهم، بجلب أنه باعتماد ؤلعام؛ 

ناحيتهم((.
أناعتقاد على تترك أن إلا بدعة محعل يستدض لا المنة ترك أن ذلك محرربعد - ١ ٢ 

القركية-الدعة نيل من فيكون تركها؛ حيرالدين 
انفرادحال ق صلاته أن بدعوى الخماعة؛ صلاة يترك بمن متالأ لدللئ، ؤيضرب 

للخشؤع.وأدعى ، للقلم، أجمع 
المنةتركه نحري يمي لا ذلك فان دنيوي لغرض المنة ثرك من أن يقرر ثم 

-تعال - الله حمدوا ولو لمم، مهابة الرزساء تشميت، ترك الاس اعتاد كما مبتدعا 
بمداكلاس.ص

فلممحضرحماعة، ق مرة المأمون عطس * ث فيقول ذلك، j( للمأمون يدكرحادثة تم 
تحرمني،مهابة خترؤ، لا ت فقال هناك، قالوا: تشمتونى؟ لماذالم لمم: فقال أحد، يشمته 

الله.رحمة من 

•١٣٧يابث،'^،١-الرجع 
.٢.الرجع

.؛ T'A؛الماس»_U'Tالرجع - ٣ 



٧٩٣الضأةاممإدت، اسرلاقية القيخ رواجهات الوابع! اكاب 

منعلى الرد من بعضهم استنكاف الرواء محالن ق ئة الهازه أمات وإنما 
aا( يكفوا ان لمم كان وما ، مسيم ي

وإذار) : فتقول البيع، وجه ل الوقوف ق العلم واجب ييان ي بحثه ختم - ١ ٣ 
عمافضلا حقائقه، يجهلون من نفلر ق الحنيف الدين وجه تشوه البيع كانت 

بمابحارJوها أن العالم أهل على الواجب فمن - واهثم العظيمة الفاسد من يجره 
تعسرها.ق أزرهم شد أن الحاكة القوة وعلى اسهلاعوا، 

تعاص،وأن إلا آثارها على ؤيطص عروقها، متلع لا البيع من وكثير 
\إماتتها(( على واكنيذية العلمية القوتان 

اليدعان.ق الستقل البحث ذلك ماوردق فهذاهوأهم 
ماوأكثر جدأ، محصر وهوبحث )الدعة( عنوانه مستقل مقال - أيضا - وله 

لالسابق. البحث ي موجود فيه 
البدعمسائل لبعض الخاصة دراسته يانيا: 

أخرى؛وسياقات مناسبات غضون ق العارصن يا١٢^١ للبيع تعرضه ذلك ومعنى 
الدراسةتاك تكون وإنما استقلالا، البدع دراسة ذلك ق له الباعث يكون لا بحيث 
الحاصى.بالبحث الأبتدلع قضايا بعضن يتناول أوأن أخرى، موضوعات صمن داخلة 

حولقضايا من الشيح له تعرض لما بيان يلى وفيما آثاره، ق كثير وهدا 
البسط.من بشيء البدعة 

قفيقرر كثترة؛ مواضع ي لدلك الشيخ تعرض حنث البدعة؛ مفهوم ١- 
(٤)٢٤١الشرعية. الaلريقة بها ليضاهى نممع؛ الدين ق طريقة هي، البدعة أن موضع 

.بق٧١الربع - ١
\.>_ATالسابق الرجع -٢ 
.١ ٠ -٣ ١ • >_Y الطعي المعادة انظر . ٣ 
.١ صء٦ ومكان زمان لكل، صالخة الإسلامية انثلرالثريعة - ٤ 



اسمصواسموىاسلأ،رالإضافاتاسا٧٩٤

يكونأن وهو البدعن، صابط ق الشاطبي ضر إر آخر موضع ق ؤستد 
ولا، عنه ؤيكت الأحكام، شمخأ من قائما العامل إليه استند الذي السبب 

حكما.له يقرر 
الإنسانيفعله ما بأنها؛ للبدعة امحمئ؛ن بعض تصيف آخر موضع ق ؤيوق 

ااكارع-ر عن موته عدم مع قربة أنها على 
الدينق آمر إحداث شرعا؛ البدمة را فيقول؛ آخر موضع ق البدعة ويعرف 

منه.ولس منه يكون ان مسته 
.بقربة(( وليس مئة، أنه على أمر إساث هي فقل: شئت وإن 

)التراويح(عنوانه له بحث ض ت يدعة لمت التراؤيح صلاة أن إبانه - ٢ 
بنعمر أن • المال على يخطر وقد را قال؛ ثم التراؤيح أحكام لبعصر تهلرق 

يصلونهاالناس يكن لم إذ حماعة؛ الماجد ق الصلاة هذه امتلع الخهناب 
عمرحلافة من صدر ق ولا كر، أبي عهد j ولا المي0 عهد ق كذلك 

)٤(
٠مسه(( 

الصلاةهن.ه إقامة من عمر فحله ما أن رروالحقيقة؛ ت بقوله ذلك أوضح ثم 
المذمومةالبدعة فان شرعا؛ المذمومة البدعة اسم تحت يدخل لا جماعة بالمساحي 

الشرُعة.من أصل له يشهر أن دون الدين ق الختنع العمل هي 
الصحيحة،المنة فيها للإذن يشهد حماعة ق بالمساحي التراؤيح وصلاة 

قصلى -- )الموطأ( وكتاب )الم.حيحان( ق ورد كما ء المي. أن وهي؛ 
فكثرالقابلة، ليلة صلى ثم ناس، بصلاته فصلى رمضان، من ليلة ذات السجاو 

.\.\ماوحلأتص00

١٠٨ ص المابق الرحع انظر - ٢ 
العفلمىص؟'ا.٣.المعادة 

إ.سىونورصا'ا"_«'لأ.



٧٩٥ارمي|أرالأن|ماهات ا}؛ههمصةراسموىامالأ1 القيخ ا1رابعا•،واجهات الياب 

افه.رسول إليهم :بخرج فلم الرابعة، أو الثالثة الليلة من اجتمعوا ثم الناس، 
أنيإلا إليكم الخروج من بممي ولم صنعتم، الذي رأيت ارتد •٠ قال اصح فلما 
((عاليكم مروس أن يت حم

الليل،صلاة عليكم تقرصن أن ررحميت ٠ لم مرواية ول رمضان، ق وذلل 
.٢٢١فممجزوامحها((

ولوالليل، قيام عليكم يكتب أن حشيت للطحاوى؛ الاثار( معاني )شرح ول 
٢٤١٢٣١به((.قمتم ما طيكم، كتب 

الأموي:الممجد ق له درس ق جرى ما بيان ل )الرحلات( كتاب ل وقال 
شأنل الختناب. بن عمر سيدنا قول الحصر هدا على الشيوخ بعض راوأورد 

المفهومفيه ملاحظا الامحللاق ذلك فقلت: البدعة(( )انعمت التراؤيح؛ صلاة 
ا ١٠اتحوت(( وهومعنى اللغوي، 

يذكرحيث آثاره؛ س عدة مواطن ل وذلك البيع؛ وجود لأسباب تعرصه ٣- 
الخهل•الأساب؛ تلك رأس على 

الني.سيرة يدرسوا لم قوم أيدي على الدين ل دخلت إنما فالبيع ا> •• يقولظئمح 
١٠صحيحها(( س العيادات تمييزفاسد تكسبهم دراسة 

-العبادات س الخالق إر يه يتقرب فيما بالرسول. التأسي أن على ؤيوكد 
حرجق الوقؤع أو وقتها، غير ل العبادة وضع أو البدع، 3، الانحدار من سلامة 
a٢٧١٠ الدين ق التتعلع 

(.٣٧٥(ومطl)١٧٦١(وسالم)• -الخارى)١٧٧
(.٢٧٦١.Lم)

يموت.دارام.االعلمت، الجار، محمدزمري نحنق ( ١٩٠٢مللطحاوي)معاني شرح ٣- 
أ-سيىدنورص'ما■

ه-الرحلأتص-\/.\خ.
.١ صرآم ادت؛ن وخام محيرسول'لد - ٦ 

•السابق م'-اظرالرجع 



والأذ|مافاتاالمليةالضالة، والاJءاوى الغضرللمج القيخ «>اجهات الرابع؛ ايباب ٧٩٦

منأتيت وإنما وتمرد، جحود عن نمق لم طائفة رروهناك آخر؛ موضع ق ؤيقول 
الإسلام.منه يتبرأ ْا الإسلام حقائق يجانب فوصعت البصيرة؛ صفاء وعدم الخهل، قبل 

ومنوالخرافات، المزاعم هبطت ألسنتهم ومن اليع، نزك هؤلاء أيدي ومن 
التأويل.سوء من صرب والعثة الكتاب ق دخل ارامحهم 

الزاكيةالتقوس إنقاذ إر حاجتنا تضاهي البيع هذه أصحاب تقؤيم إر وحاجتنا 
ؤيبغونهاالطيبة، الحياة سبيل عن يضلون الذين أولئك حبائل ي تقع أن من 

.را،عوجا((
كثيرق للعامة العلم أهل بعض امح تالبلع أسباب من أن آخر موصع ؤيذكرق 

صالحة.نواياهم العذربأن لمم فيلتمس ' يأتونها الش اتحدثان من 
المعذرة،هذه تسقهل البيئة تميف من تقرر وبما  ٠١بقوله؛ ذلك على الشيخ ويعلق 

.(( طاعة الحمل يقلب لا وحده الخميل القصد أن ؤيتمعح 
معلوماتعن عبارة  ٠٠وقته ق الدارس ق التعليم أن البيع انتثار أسباب من ؤيذكر 

تفضحولا عليه، الطارئة الشبهات تفنيد تتناول ولا ، التلمن. حاجة تشع لا هنيلة 
رحوله(( من انحيهلة والخرافات البيع من كثمآ أمامه 
ذلك.على المعينة الأسباب ذكر ق جهد له كان حيث ميع: من بالتخلص محايته - ٤ 

)السعادةيجلة ق عليه ورد لموال جواب الشأن هذا ق ورد ما أجلى ومن 
البيع؟(.من التخلص ركيف وعنوانه: العفلمى( 
النجاةسبيل )ر بقوله؛ عته فأجاب الموصؤع، ا هن. ق طؤيل سؤال إليه ورد حيث 

والستة،بالكتاب التمسك إر الرجؤع هو بها للملتعس بالنسبة الأحوال تلك من 
مذكورا.محفوظا يزل لم ذلك وكل الصاخ، الملف يرة بوالاقتداء 

ب.الإصلاح ا.انمءوةإو 
آ.انذلرالرحلأتصاح.
"آ.االرجعىبقصاخّ

١J٠الإءلأحص٤.انمءوة ١٨٦



٧٩٧ص؛راسطوى1سدت4رالأّه1تاسة

عنوالنهي بالعروق للأمر اهتدى إذا صت من يضره محلا لما المقاهي أما 
،.ل ({ سبيلا لذلك وحد ما المنكر 
،الأول الصدر ق السنن انتثار بيتنا انتشرت وإن - البيع وإن  ٠١ت يقول أن إر 

مناقتلاعها يعسر لا - واد كل ق عواصفها وهت ، ناد كل ق وزممت فباضت 
يستقصونواحدة يدا العلماء السادة يقوم لو سرت حيث من وطيها ، نبتت حيث 

الشديدةوأقلامهم بألسنتهم والإنكار الرد سهام فيها ؤيمزطسون ، آثارها 
4برصوْ أف تل ررسولأء وأقث ؤ وتهميب تفنيد إل التفات غير من ، العارضة 

.رىالوية:آا"((
منها،التخلحى أسباب أهم من البيع على الإنكار أن على مثالا يذكر نم 

١نحقق^ن،المدرسبن بعض مع مبارك محقت الفارط الأّثوع ي جمعنا ومحي  ٠١فيقول؛ 
فبادرالخال، ق بازالتها فأمر شرعا، مكروهة محدنات بعض على عينه فوقعت 

واحترام.هيبة مع الأستاذ أمربه ما امتثال إر الجمع ذلك أهل 
والتعظيمالانقياد من القلوب ل ض قذفه ما على ينبئك مما هذا ومثل 
،.١٣بتقليده« الناس ولع الذي والثال القدوة وأنهم ، العاملن 

الدارس.ي الديني التعليم بمنهج العناية البدع من التخلص أسباب ؤيذكرمن 
الشبهاتلعلاج واسع باب الديانة كتاب ق يكون أن  ٠٠الواجب من أن فيقرر 

يتوهمالي؛ والخرافات البيع لبنان آخر ؤباب ' دينهم ي التلاميذ على تْلرأ الض 
لكلعدو ، بدعة كل س بريء الإسلام أن يعلموا حتى ، الإسلام من أنها 

حربءلىكلتضليل«-ل؛اخرافة، 

.٢ ص"آ٠ العنلمى العادة - ١ 
آ-الرجعىاضصيمآ.

.الإصلأحص١١٢إ-الدءوةإو 



والإذماف1تامالة، راادءاوى  ٤١٥٥اسرايقيخ اماحه1ت اثرابع الباب ٧٩٨

)علماءعنوانها; له محاصرة ففي للبيع:  ٢٠٠محا١^ي الأندلس يعلماء إشادته ٥- 
التفسير،ت الشريعة منبعي على الأندلس علماء رروقيام عليهم• مشيا يقول الأندلس( 
فقدكتب،وانحدثأت، البلع حاؤيوا من ؤلليعة ي كانوا أن بهم بلغ هوالذي والحديث 

أُوإسحاقوقاتلها مؤلفاته، j المبي بن أبوبكر وأثخنها الْلرطوش، أبوبكر فيها 
،١١عشقا((.قالأ الاعتصام( و) )الموافقات( كتابي ق الثاؤلبي 

أصراريدكر ما فهوكئمآ لذلك، إشارات مضى وقد البيع؛ أصرار بيانه ٦- 
العقباتأصعب من عقثة وأنها المن، المأبناء نفوس ق العقيدء ، تضعفوأنها البيع، 

ابسهولة.١ الحق قبولهم ؤي؛ن المخالضن بى محول الش 
:مايلي مامضى على نيادة ذللئ، ومن وانحدثات؛ البيع لكثيرمن إيْلاله ٧- 
النبي.عهد 3، تكن لم اش الحدثان ررمن ظاق؛ه؛ يقول للأولياء؛ النذر أ- 

النذرللأولياء((.رم،: لفولأفيءهدال
منأكثر ق ذللئ، ق العلماء أقوال وذكر بدعيتها، بعن حيث ؛ الرغام، صلاة - ب 

موصع.

يحمدالش المخصوصة الصلاة رروأما شعبان(: من التصق )ليلة بحثه 3( ة. قال 
الغزالي،حامد لأبى )الإحياء( 3، حديثها ورد فقد الليلة، هذه ق الناس بعض إليها 

المكي.طاله، لأبي القلوب( ورقوت 
موصؤع.حديثها بأن صرحوا الحقاظ من جماعة ولكن 

منحميس أول الرغائس، صلاة وأما )الحصن(: ق الحزري ابن الخاففل قال 
فلا- رمضان من القدر ليلة وصلاة شعبان، من النصف، ليلة وصلاة ، ربم، 

رء(باطل((موصؤع ومندهّا تصح، 

١صن:* إسلامية محاصرات، — ١ 
وراثلالإءلأحصاِتماا.

الإسلأمةفب j دراسات . ٣ 
الشمةالإسلأمةصا-قنلكلزشو>كا0ب1ا٤. 



٧٩٩^رصةواسوىاممالآ،والإض|ه1تاسة

الصلاة)انحموع(ت كتاب ق النووي الإمام رروقال ت فقال للتووي كلاما ساق ثم 
جمعةأول ليلة والعشاء الغرب ، jfUركعة عشرة اثنتا وهى ، الرغانب بصلاة المعروفة 

ركعة.مئة شعبان من التصق ليلة وصلاة رجب، من 
القلوب()فوت كتاب ق يغتريذكرهما ولا منكرتان، بدعتان الملأثان وهاتان 

يغترولا باطل، ذلك كل فان فيهما؛ المذكور بالحديث ولا الدين(، علوم ورإحياء 
غالهلفانه استحبابهما؛ ق ورقات فصتف الأئمة، من حكمهما عليه اشتبه من ببعصر 

كتاباالمقدسي إسماعيل بن الرحمن عيد محمد أبو الإمام اليح صتم، وقد ، للش دل 
.٠ وأجاد فيه فأحسن الر٠ا، iaإبق نفيا 

ت_تءار_ قوله ق الواردة الباركة بالليلة المقصود أن ذلك يعد الخضر الشيخ ب؛ن ثم 
ىوم ئض ُه محا ؛؛١ كلتمحمحً ئ محك ؤ؛ئآ 

شعبان.من النصف ليلة وليت اسر، ليلة أنها - الدخان 
مالضامفيذسلكسس،ُاينهم.'"

الدعق،عن له حديث ق ظا؛مح قال القيورت حول بالأشجار الطواف ج- 
المثل#ونضرب قال: طاعة، العمل يقلب لا وحده الخميل القصد وأن ومفهومها، 

سنانبن حالي قبر يضم أنه اشتهر الذي المقام زائري بعض من بعيني رأيته بما لهذا 
المقامذلك جوار بشجرة يطوفون العامة من أفواجا الناظر يرى حيك الملام- -عليه 

Kالحرام الله بثت الحاج يطوف كما 
وللشيخالماضي، الطلب ق ذلك إر الإشارة مرت وقد الاستخارة: بيع د- 

عدة.مواضع ق الاستخارة ق محصل الي المخ تلك عن -كذلك-كلام 
بيعبعض ذاكرا والقرآن( والاستخارة والاقتثاس )الرقية بحثه ق قاله ما ذلك ومن 

الممححفا،يفتح وهوأن آخر، وجه على يستخيربالقرآن من ومنهم  ٠٠• الاستخارة 

الرجعسص؛آ؛.؛.
.٠ ه_ه ص؛ الرحلات ق هذا من ميّا وانفلركلأما 1 ١ ٦ ص، بق ٧١الرم انظر - ٢ 
٠٨ص١ ومكان زمان لكل صالخأ الإممملأمة الضعة - ٣ 



Iسمصوسمىاس.والإضاهاتاسم ر  ٨٠٠
علىعروته من جانا ؤيضع محكما،  Uajjويؤيطه المصحف، بنصف الفتاح ؤيضع 

الفعل،ق الإذن على يه استدل يمينه عن دار فان جانبه، إصع على وجانبا إصبعه، 
.هداية((نزل إنما والقران الفعل؛ من المغ على به استدل اليسار على دار وإن 

الاستخارةالّبي شيع رروقد * فقال للأّتخارة، الشرعية الصيغة ذكر يم 
عقبؤيقول أحد، اممه هو وقل الكافرون، سورتثن؛ وقراءة ركعتين، بصلاة 

فضلكمن وأسألك بقدرتك، واستدرك بعلمك، أستخيرك إني اللهم ت الركعتثن 
إناللهم الغيوب، علام وأنت أعلم، ولا وتعلم أقدر، ولا تقدر فانك العفليم، 

و^آجله،وعاجله أمري وعائه ومعاشي دبي ق ز ختر الأمر هذا أن تعلم كنت 
أمريوعانة ومعاش ديتي ق لي شث الأمر هدا أن تعلم كنت وإن لي، فاقدره 

وأرصنيكان، الخيرحيث واقدرلي عته، واصرفني عني، فاصرفه و'أجله، وعاجله 
(V)(T)

.له((

يعلمنا. الش كان قال• عبدافه بن جابر أن الصحيح ُروؤ، قال• أن إل 
،٤١.القرآن(( من الأموركلهاكالمورة ي الاستخارة 

كانإن الأمر لفعل صدره انشرح أمر فحل ق - تعار - الله المؤمن استخار وإذا 
ا.١ (( فعله عن قلبه حيرانصرف فيه كن لم فان حير، فيه 

،بدعية باستخارات الشرعية الاستخارة تلك عن يعدل من صنع على أنكر ثم 
استخارهإلها فضّف ، المرعية بالأستخارة ستعتى لا من الناسي ومن  ٠١١ فقال 

أوبياضا،حضرة فأرني ومعاشي، ديتي ق لي حيؤأ الأمر كان إن فيها: يقول متامية 
أودخانا.سوادا فأرني ومعاشي، لديني يا كان ؤإن جانيا، أوماء 

_0؛".القرآن بلاغة - ١ 
-( ١١ ٠٩)أأ-أضحهالخاري 

الأرآنص0\■."('.بلاغة 
.١( ١  ٠٩)الخارى ؛.أخرجه 

القر'أنص0ا'.يلاغة ٠ ٥ 



والإذاماه1تالمي|ت*واج،1اءاصإاسرصإواسموىاسئا4 الرابع! الباب 

هيالى الامتخارات جمع من غّرها عن رعية البالأستخارة الاستغناء ؤينيغي 
٢١١.غيرمطردة« بدعة 

استخارةالناسة بهذه #وأذكر فقال: بحة، بالالاستخارة بدعية ييان بحثه ختم ثم 
بهنمت من إلا يرتكبها ولا شر، أو خير شيء ق علتها يعول لا بدعة، فانها السبحة؛ 

الوحيدة.الشرعية الاستخارة يجهل من إلا لما بجح ولا ه؛ نف
ا.١ عملها(( من سيرتهم ؤيهلهروا يدعوها، أن أبنائنا على فيجب 

منالناس أحدثه ما الممقوت: التشاؤم ق »ؤيدحل آخر: مومحنح ق وقال 
والاستخارةالنامية، والاستخارة بحة، بالكالأستخارة الشرعية، غير الامتخارات 

٢٣١بالقرآنانحيدأ.
كتابهق ظك قال القرة؛ سورة الصم ييغ إذا العامة بعض من يكون مجا - م

القرة،سورة الصبي بلغ إذا فرأيتهم ، اليلأي. ببعض حليت، أني رروأذكر )الرحلات(: 
العامة،الطرقات ي حماعق بها وتتجول الخلي، من نيئة عليها ووضعوا بقرة، أحضروا 

فيهاونصصت، البيع، ق خهلبة عليهم فألقيت، والأذكار، يالدفوف، أثرها يقتفون وهم 
يسماحةيشعرون لأنهم بالاستحسان؛ العلم وأهل الفضلاء فتلقاها انحاّثة؛ هده على 
أحهلب.أن قبل الثدعة هذه 

الشيخأو فلأن، الشيخ عنه كهانا بدعة، أمرا هذا لوكان العامة؛ من طائفة وقال 
٢٤١٠_« الو4 رحمهما - فلأن 

للبيع.ومواحهاته مواقنه، من رئيسة معالم فهده 
للبيعومواحهته مواقفه عن الخضر للشح الحار الخهد هذا ي الجولة هذه لبعد 

علىمأخذين إل الحدين، يمل - منها وتحذيره عليها، نكيره وشدة وانحدثات، 
الثاب،:^١ ق الشيخم 

ابقصهأ1أ.الالرجع ١-
.اضص١٦٦ل٢-الربع 

.ص٨٧١ ومكان زمان لكل صالخة الإّلأب الضعة ٣. 
٨٠ ١ ص الرحلات - ٤ 



صواسموىاسئ,رالإضايانائاوه

الموى.بالولد الاحممال الأول: الآخذ 
اضة.المجرة بذكرى الاحتفال الثاني: الآخد 
بدعيتهما.الإسلام علماء قرر الش انحدثة البيع من الاحتفالأن وهذان 

الإجمال.من بشيء الاحتفالي هذين لدعية بيان يلي وفيما 
بهابمقل اش البتدعة المواسم أعظم وهومن ت النبوي بالولد الاحتفال أولا: 

النيالأحرى والاحتمالات المواسم تلك ق الأصل هو بل السلم؛ن، من كثير 
والصالخ^ن.للأولياء تتخذ 

هذهتكن ولم بعيد، زمن منذ انحتمعات عرفتها ظاهرة الاحتمالات وهذه 
علىالمتقدمة العصور زمن ق معروفة كانت بل المن، المعلى مقتصرة الظاهرة 

رها،لفلص عمرا ن وبجعل بالألمة، ن يخمل الونان و اعتة، الم فكان الأسلأم؛ 

ميلادعيد عندهم وأهمها بالوالد، بحفلون فكانوا المسيحية؛ إر ذلك وانتقل 
يومويجعلونه الأعمال، فيه فتعطل عيدا، يتخذونه اللام-حيث -عليه المسيح 

العظام.المنكرات وارتكاب الطعام، وصغ الثمؤع، بإيقاد وذلك وسرور، فرح 
مضاهاةعيدا؛ البي. مولد يوم فأخذوا الإسلام إر النتسبإن بعض حاء ثم 

علىخاصة بمراسم عام كل يتكرر وعيد وسرور فرح يوم فأصبح ليصارى؛ 
لالاحتمالات. تلك ق يكون ما بثن وتباين اختلاف 
بمقللم أنه. على لما والمؤيدون الولد لبدعة المنكرون العلماء أجمع ولقد 
تابعواولا لمم، التابعون ولا صحايته، به يخمل ولم بذلك، يأمر ولم بمولده، 
المنة.اتباع على وأحرصهم الميع، إر وأقربهم القرون، خير هم الذين اكابعين 

عبدالواحدعلي د• الاجتماعي ونظامهم اليونان عقايلء على ودلالته يم، اكواليوناني الأدب انفلر - ١ 
•٢ ٨ ٥ ص لمين العلى وأرها والأعياد ، ١٣١ص القاهرة، والنثر، للعلح النهض؛ن ار ر واق 

 .Y الأعياد انظر_^YAn_YAO___ipU.





ارض؛1تمالأسراهت اسالات4 واسء،وى اسرلاضق •>اج4اتاالقيغ t الرابع  ulu؛؛1؛

.٠٠٥٧ ت اللأ محمد بن عمر الشيخ و\اوصذ، ذلك فعل من أول من إن وقيل: 
؛.jjjlصاحب اقتدى وبه اكهوردن، الص-الخان أحد 

القرنق الفاطميون : با،لولد الاحتفال أحدث من أول كان فسواء حال كل وعلى 
الدينق والبدعة فهوبدعة، السابع أو السادس القرن ق اؤبل صاحب أو الرابع، 
\النبي. ذلك على نص كما مردودة 
والبلدان،البيئات، باختلاف محتلف فهي متعددة، بالولد الاحتفال صور وإن هذا 

ولمالاحتفال صور تنوعت ولمدا عتها؛ والعد السنة، من والقرب والفقر، والغنى، 
واحد.نمط على تكن 

منومنهم ، حوله الأسرة نحتمع خاصا طعاما الناسة هده ي يعدون من فمنهم 
الناسة.لتلك الباعة يصنعها محصوصة صور دان الحلوى من بأصناف بمقل 

وهده، الس٠ري٠ا ا،لولد قصة لمسبمعوهم اكشدتمن؛ حول تمجتمحويا من ومنهم 
اليوم.الإسلامي انحتمع ق المائدة هي الصفة 

•بالمي. وتول ، ؤإطراء غلو، من أحرى ومنكرات بدع الموالي بعض يتخلل وقد 
واستعمالورقص، ، وغناء المساحي، لحرمة وانتهاك وتبرج، احتلامحل، يتخللها كما 

المنكرات.س غيرذلك إر المثرؤع غيرالوجه على للقرآن وقراءة الهلرب، لأدوات 
حمامةومن بلد، إل بلد الأمرمن :بمنتلف بل موك، كل ق ثطرد لا الأفعال وهال.ه 

والدعوة.الحلم، قوة حب أحرى إل 
أيق كلمة ؤيتخلله ما، مكان ق اجتماعا تكون ما هي الاحتفالأت؛ تلك وأحم، 

أومحاصر.أوداعية، عالم، يلقيها حيث السيرة، نواحي من ناحية 

دارعنبر، أحمل. عثمان وتحقيق وتعليق تقديم شامة، لأيي والحوادث اليع إنكار على الباعث، اظر - ١ 
مكتبةالحديع، الرحمن عبد ناصربن ئ. وأحكامه أنواعه والترك ، ٢ صّا ،م؟"\له المدى،ءلا

. y\\x>_-\-،؛، ٢٠• • ، ط؛، النياض، الرشد، 
. YAالسلمي»_؟على وأترعا الأع؛اد انفلر . ٢ 

هوأحكامأنواعه واكبرك ^بضافانمنص'آآ.آهآويوآ، ٣. 
صها"ىأ"ا.



سمصواسمومحسلأ.وضافاتاسم

حيثظققه الخضر الشيح فيها يشارك التي الاحتمالات شأن من كان ما وهذا 
المذكورة،الصورة نحو على هي ؤإنما السائقة، المنكرات من منكر أي فيها يكون لا 

أوتحوذلك.، أوإؤلراء تول، أي على تشتمل أن دون السيرة ق حلألماكلمة ؤيلقي 
كتابهق وحلها كتيه، تضاعيف ق مبثوثة وهي، جدا، المواليكثيرة تلك ؤ، وكلماته 

الأول.الباب 3، الكتاب لذلك عرض مضى وقد البي؛ن( وحام اممه رسول )محمد 
النيراتالكلمات تلك وماء الاجتملمع، صفوذلك يعكر مما - إذا - يكن، فلم 

الاحتفال.ذلك بما.عية كاف التخصيص وهذا الولد، يوم 3، حمصت أنها سوى( 
يكونما بجب درجاتها تتفاوت بدعة النبوي بالموك فالاحتفال حال كل وعلى 

ونحوذلك.النكرات من يصاحبها ما وبجب منها، وقرب السنة عن يعد من فيها 
تشيروتدعوإرأنها ظنوا شبه على اعتمدوا ممن كغيره بأنه جهإس للشيخ ؤيعتذر 

-ذكر ما تحو علك، - بالولد احتفاله وأن خصوصا البدعة، بهذه الاحتفال جواز 
يل.عيتها.على نيادة العذليمه النكرات يصاحبها الي، الاحتفالأت كبقية ليس 

والردبه، ( jiUjالقاوشبه ومنكراته، ويدعيته، الولد، علؤ، فالكلام ؤيالخملة 
ذلكأن إر إشارة هو وإنما للبسهل، يتسع لا والشام يطول، - ذلك 3، عليهم 

الخهدعفلم من ينزل ولا شأنه، من يغص ولا الشيح، على يؤخذ مما الاحتفال 
والتحذيرمنها.البيع محا 3، به قام الذي 

السنةمن يوم 'آخر 3، يكون ما وهو • النبؤية مجرة يذكرى الاحتفال ثانيا 
الحديدة.المجرة السنة 3، يوم وأول ' الاصية 

الندوات،وعقد وانحاصرات، الخطب، ياقامة تكون به الاحتفال وصفة 
وتبادلالإسلامية، البلدان بعض 3، إجازة يوم واتخاذه هجرته. عن والتحدث 

المنة.يتلك التهاني 

:ز عليهم والرد به، الماثلن وثبهات وحكمه، ، النوى( ي. الولعن الحديث تفصيل انفلر - ١ 
. vnor ٦٢ص وأحكامه أنواعه والترك صها/آ-"اإ*ا، ايلمن على وأثرئ الأعياد 



صاضصواسممحمحسلأ،واسمالأتاسمك

دعاءوعظم4 المتدعة؛ بعض احمع بل النحو، هدا على به الاحتفال يقتصر ولم 
والخففلالعثليم، الأجر ذلك على ورتيوا وآخره، العام أول لثلك، بدعاء يعرف 

الشيطان.؛من 
وعلىالأول، القديم الأبدي أنت اللهم  ١٠ت قولمم السنة أول دعاء ق جاء فمما 
منالعصمة سألك أقبل قد جديد عام وهذا المعول، وجودك القديم فضلك 

يقربنيبما والاشتغال بالسوء، الأمارة النفس هده على والعون وأوليائه، الشيطان 
.الراحمين(( أرحم يا والإكرام الخلال ذا يا زلفى، إليك 

وصحبهآله وعلى الأمي الّبي محمد سيدنا على النه وصلى ثلاثا٠  ٠٠ذلك يقول 
وسلم•

استأمن# يقول؛ الشيطان فان اتحرم من يوم أول الدعاء بهيا دعا من أن ؤيرعمون 
.الشيهلان(( من بحرسانه ملكين يه يوكل الله لأن عمره؛ من بقي فيما شه على 

فلمعته نهيتي مما السنة هذه ي عملت ما ))اللهم فهو: السنة آخر دعاء أما 
ودعوتنيعقؤيض على قدرتك بحد علمي وحلمت ه، تتولم ترصه، ولم أتب، 

,لي.•.الخ(افاغفر أستغفرك فاني - معميتك على جرأتي، بعد منه التؤية إؤ، 
تعبتايقول الشيطان فان مرات ثلاث الدعاء هذا قرأ من أن يزعمهم ؤيقولون 

واحدة.١ساعة ق تعبتا علينا فأفسد السنة طول معه 
اللهرسول عن يصح لا موصؤع حديث إل اليومعن هذين تعظيم ق استندوا كما 

السنةحتم فقد امحرم من يوم وأول الحجة، ذي من يوم آخر صام »من هو: و. 
ا.١ ٠ ستة ين حمكفارة افه جعله بصوم المستقيلة الستة وافتتح الماضية، 

ص"اا<مآ.اسين على انظرالأعيادوأثرئ . ١ 
وسركاْالخالم لماحيهاعيي 1 الضيية الكتب إحياء دار للجزولي، الخيرات دلألل اننلرهامش - ٢ 

^^TT^l٦.١ؤ:ح\J\بنص
أ-الدضءاتلأينالخدنيس؟ا•



مةواسوىاسلأ،والإّفاتامة

منأحد عن ولا الّبي. يوثرعن لم بلع محدث أمر الاحتفال هذا أن ييب ولا 
وأفراحا.أعيادا الحوادث من يوم اتخاذ السنة من يكن ولم الأمة، سلف ولا أصحابه، 

قالإثارة مرت وقد الفاطمية، الدولة ملوك من اللع ناصري ١^۶١٤ من كان ؤإنما 
ذلك.من شيء إل الماضية الفقرة 

الثوابعليها رتبوا الش المآكدؤبة الأدعية من له اخترعوا ما بهللاته على يدل ومما 
ذلكجاء إذا حتى المنة طوال الفرائص ترك إل الحهلمة __ جرأ مما - مر كما - امحل 
طيلةارتكبها الش الخطايا لخمتع تكفيرا - يظن كما - كان الدعاء بدلك ودعا اليوم، 
المنة.

<1١١.َ ٠• •١ 1اا .را 1 ,* ادكبير.وفعفليم، صلال - ييب ولا - وهذا 
الموصوعةالأحاديث تلك يسوق الذي الصف ^ا من يكن لم الخضرطك والشح 

يتكنالدي الؤئ ذلك من ومرتادوناديه محبوه يكن ولم وأوله، العام آواحر ضل فق 
الاحتفال.ذلك فضاءل علمي 

جمعيةق العام نهاية اء مق العادة سيل على الاحتفال ذلك يهيمون كانوا وإنما 
مأحن.امنها ؤيأحذ المجرة، حول بكلمة الاحتفال ذلك ؤيفتتح الإسلامية، المل.اية 
التبؤية،بالميرة ويربءله١ المعاصرة، لم^ن المأحوال إر خلالما من ويتطرق للمعبرة، 

١وهكارا.. سامرهم ينقص ثم الحديث، أطراف الحاصرون يتبادل ثم 
-مر كما - مثتيع أمر بالاحتفال الليلة تلك تخصيص فان شيء من يك ومهما 

وقلتها.النكرات نيادة من يكتنفها ما بحب وتغلمفل ثخفأ والبدعة 
تلكق يكون ما أحف المجرة بذكرى الاحتفال ق الشيخ صنيع أن ميب من وما 

العلماءأعظم من - مرارا الحديث تكرر كما - والشيخ لا، كيف الاحتفالأت؛ 
ال٠^ن.١ذمحتمعات عن إرنفيها ١لداع^ن البيع، محايية ق انجاهدين 

الخضرللبيع.الشح مواجهة عن الحديث ؤيهذاينتهي 

وأحكاْهص\ا^_«هءوانفلر انفلرالآء؛ادو1رطشاصص0وم، . ١ 
الإملامةالمداية اننلر ٢- 



اوقديةوالإتأماغات الضالات، راسماؤى اسوص «أياجهاتاالقيخ الرابع: الباب ٨٠٨

البحثااآغ1سثماه^سد

اض،بالإيمان اق ثنالظاهرة ونالك حديئة، قديمة حطيرة ظاهرة الإلحاد 
كلية.معارضة وتعارصه 

والرشد،الإيمان أهل طؤيق عن والئ باض، الكمر ههنا؛ بالإلخاد والمقصود 
-وعلا جل - الرب وإنكار الرسل، وتكذيب والنار، والحنة بالبعث والتكذيب 
،أ فقط. للدنيا كلها الحياة وتكريس 

3،وارثا كان -وإن وأمريكا أوؤيا ق الغربي فالعالم عالية؛ ظاهرة والإلحاد 
قدالأغلب ق هو - والنار والحنة بالبعث نومن التي النصرانية للعقيدة الفلاهر 

وأصبتفحسب، الدنيا بالحياة هناك الناس إيمان وأصبح العقيدة، هذه ترك 
عليهالمنموصر الرسمي الدين هو الإلحاد وصار جدا، تافه ترايم محرد ة الكني

تارة،بالعلمانية ذلك عن ويعثر والأميكية، الأوروبية البلدان دساتير ل كق 
أحرى.تارة وباللادينية 

التيالروسية، الدولة وهي الإلحاد، على محردولة قامت فقر الشرق ى أما 
كلهاالحياة إر والنفلر الغيب، رقص بنودها وتتضمن الشيوعية، العقيدة تحمل 

*

بحت.مائي منظور من 

العالم.بلدان كثيرمن ي روامحه ومد الإلحاد، انتشر ولقد 
والانتشار،الحدة، بهذه الإلحاد مشكلة تكن لم عام مائش على ينيد ما وقبل 

للالحاد.مكنت عدة أسباب الأ-خيؤين القرنتي ظهرق ولكن 
النذلامومظالم الكنسي، الطنيان بابجاز. - الأسباب تلك رأس على ؤيأتي 

أوربا،ي الإسلام شمس وأفول الأونيي، انجتْع ق المشكلات وكثرة الرأسمالي، 

صار-ه.عبدالخالق عبدارحمن علاجهاللشيخ وتلرى هذه نظرالإلحادأمحساب ا .



يعصمةواسئوىاسلأ.لسهتاسم
اليهوديوالكر دمار، من خلفه وما والاستعمار والظرJات، الاتحاهات وكثرة 
-الشيوعي؛ن وخصوصا - الملاحية به يقوم وما المناعي، والانقلاب العالم، على 

خرافة.الدين إن تقول؛ مضية أدلة على تند م جاد علمي بحث من 
المسانمنكثيرمن انحراف منها: كثيرة لأسباب السالمتي بلاد إر الإلحاد انتقل ثم 

المداهبوانتشار والمرأة، والإعلام التعليم إفساد على الغرب وتركيز ديتهم، عن 
لالسالبن. بلاد كثيرمن على جثم الذي والاستعمار المدامة، 
فيهعاش الذي اليلادي العث.رين القرن مطالع ق أوجه يعيش الإلحاد كان ولقد 

ولات وجه لات صه له فكان الفترة، تلك عاصر ممر■ ججلإقُ فكان الخضر؛ الشيم 

مواتهة١لإلحاد.
الفلاهرة،لتلك الشيخ مواجهات إر البحث هدا من عدة إشارات مرت ولقد 

٠لاهرةتناول الخضر فالشيخ المواجهات؛ لتلك بسمل البحث هذا ي والحديث 
قضايابعض تناول كما الإلحاد، يؤخ من على وبالرد المستقل، بالبحث الإلحاد 
أخرى.موضوعات ق أبحاث غضون ل تمر التي الإلحاد 

التالية:الهلالب خلال من يت؛ين ذلك وسط 
الإلحادظاهره دراسته الأول: المهللب 
الإلحادقضايا لبعض دراسته الثاني: المطلب 
الإلحاديسوغ من على ردوده الثالث؛ المطلب 

تعار،باض وأثرالإبمان الإلخاد أساب بعض وانفلوكاب; ، ١ -٨ ١ ٠ ص السابق، الرجع اظر - ١ 
مكيةاللمدان، سعد بن صاخ للشيخ الشيوعية، أصول نقد وانفلر: أ>عدي، الحليم عد للدكتور 

لأحمدوالوبمات، الكمر صروب حلاصة والثّيوعية ، ٤ • ص الحرمعن،هدأ، 
ص\،0.الميزالدري، عد للشيخ الإسلام' ق الاشتراكية وحكم ،  tT-Tص\ لغفورعطار، اب 



اممألة،امابعا4واج4أتااهخ الباب 

الإلحادفلاهرة دراسته الأول: اسب 
لذاتها.ا،لقمودة النقالة بالدراسة الإلحاد لظاهرة تناوله ذلك من واكمود 

:ب الننون بجثه فيه جاء ما وأهم الشأن هذا ي ما وأجلى 
علاجه- ْثهوعه أسباب - مفاسده - ْلبائعه - أسبابه الإلحاد 

الحائيانحلي من الثاني الخزء الإسلامية( المداية )محلة j منشور بجث وهو 
الإصلاح(ائل ررٌكتاب صمن ؤيوجد ، ه  ١٣٥٧صعبان ّهر ق الصادر عشر، 

الأول-.الباب ل ذلك إر الإشارة مرت -كما مستقل كتيب ق خرج وقد 
محكم.شامل شائق باسلوب الظاهرة هذه دراسة على اشتمل وقد 

تالبحث ذلك ل حاء لما عرض يلي وفيما 
إظهارإلحادهم،حيث من وذلك الملاحية: بتقسيم البحث ألشيخ استهل أولا؛ 

طرفعلى إلحاده يضع من التأاسرإ ررق فقال؛ قم؛ن، ءر فقسمهم وإخفائه، 
صدره.ق ما فيؤيك يده، ظاهر على أو لسانه، 

الناستنبه أن إر يحوجك ولم ملحدا، تسميه أن من حل ق جعلك قد وط؛ 
قبه يطعن ما إل تعمد أن إلا أقواله، من بالاحتراس لمم تنصح أو لضلاله، 

ا(.بالحجة وتدفعه ائه، فوجوه عن محتكشم( الا.ين، 
الدين،3( إلحادا نفسه ي بجمل من الناس ١)وق فقال؛ الثاني المم ذكر ثم 

هنفق ما وبعن بينهم يضع أن حاول المومتعن إر جلس وإذا لالشريعة، وبغضا 
ءء

تورا.محجابا 

وجودق الهلعن من ه نفثلمي ما ثني يخلوبنفوس حين الزائغة بارائه يتهللق وإنما 
.التشريع،( وحكمة النبوة صدق أوق الحق، الإله 

منها؛يلي فذكرما الإلحاد، لأسباب بعدذلك تعرض ثانيا: 

الإصلأحصم\ا.رسائل .١ 
صلأ\.٢-ارجع 



ادقديتوالأذأماف،ت اممإدت، اهخاسرص؛واسموى •>اج4أت الرابع؛ الباب 

هدائته.ومبادئ الإسلام آداب من حال بيت ق النشأة - ١ 
لسانا؛وأبؤع ا، نفمنه أقوى يكون بملحي النفس الضعيف الفتى اتصال ٢- 

دينه.أمر عليه ويفد العقيدة، سوء إر ببراعته فيأخذه 
نحتالشبه من سموما فيها يدسون الى اطللحدين مؤلفات الناسي قراءة ٣— 
الملاحية.وزمرة يدخل أن يلبث فلا أمامها؛ ه نففتضعف منمقة، ألفافل 

تحيموأن إباحتها، ق المصلحة أن فتؤيه الرجل؛ نفى على الشهوات غلبة ٤- 
،١١وجحود.إباحية إر الباب هذا من فيخرج حكمة، كل من خال لما الشؤع 

)اّاقتنىذلك: ل ه يقول والملاحية: الإلحاد طائع بيان إل انتقل ثالثا؛ 
وقالأستانة، وق تونس، ق الملاحية من ءلائفة ملاقاة إر الليالي صروف 
أنيبعد أمور ق تتشابه الطوائف هن.ه فرأيت مصر، وق ألمانيا، وق الشام، 
قلؤيهمعليه تواطأت لما طبائع س وإنما المصادفة، قبيل من عليها تواردهم يكون 

١١الحنيف(( لدينه وإنكار الله، لايات جحود من 
أنإلا شخص ق نحتمع لا التي الطائع هذه من سء عن الحديث ق شبع نم 
يلي:ما والعلامات الهليائع تلك فدكرمن يقول- -كما الححود بعلة مصابا قلبه يكون 

يتبألا على حرصهم الفرح والميرلمذا ييربالالخاد؛ عالم رحهم؛تهمة - ١ 
أوفكر•علم ْن أثارة له ظهرت من الدين إل 

مازحونأنهم بزعم المؤمت؛؛ن بعض بمحضر ذلك كان وربما بالدين؛ اسهزاوهم ٢- 
غ؛رجادين•

منيتبعها وما الخمور، ثرب على قائمة فمجالسهم بالفرق؛ انهامكهم - ٣ 
خيائث.

وقت.وإل فبمقدار، مسك الوحسن بالرزانة تفلاهرمنهم ومن 

.١-الرجع
•١ صرم السابق الرم - ٢ 



صواسوىاسامواصفاتاس!!؛

المياسةأو الأجتماع ق اللاحدة بعض يكتته ما إر وانظروا ُالأقوال؛ تناهضهم ٤. 
بعضا.بعضه يلعن متخاذلا تحدوه 

■حواما.الشبه وإلقاؤهم الكونية، العجزان إنكارهم - ٠ 
واؤيلهمالشؤيف، بالحديث العمل ؤإنكارهم حكمتها، ينال ما ١^٥٠٠ ق دسهم - ٦ 

أهوائهم.حب عالي القرآن 
صداقتهملال٠جاهرينبالخحود.٧- 
سحه.للدين المعادية دعوتهم لتجد الدين؛ ي الرأي حؤية إل الدعو، ل إياحهم ٨- 

بابوسد الستقيم؛ن، الدين رحال اصهلهاد ق استعملها قوة هزلأء من ملك ومن 
ملتؤية.طرق من فحله مكشوفة على ذلك يفعل لم فان وجوههم؛ ق الحؤية 
فيكتفيالإلحاد، إل داعية يكون أن يعجز من الملاحية ففي الإلحاد؛ إل دعوتهم ٩- 

الإباحية.ق العنان لنفسه يطلق بأن 
عنوالصد أصؤله، لمدم أوبقلمه يمانه يحمل أن إر الدين بغض يدفعه من ومنهم 

سله.

لتدبيرها.تمرون يا طرق ذلك ق ولمم 
—يراها كما والملاحية الإلحاد طبائع حلاصة فهذه 

علىبحافظ لا الملحد رر أن فقرر الاجتماعية: الإلحاد مفاسد بيان إل انتقل رابعا; 
منشيء إل الوصول عن يعجز أن إلا حرمة على ولا ماله، على ولا أحد، 

ذلك.

والأموالالأعراض ق عاث العقؤبة من بمأمن أنه وظن الفرصة، ساعدته ومتى 
حرماتها.انتهاك من غيرمتحرج 

فانهاللحد، أما الشهوة، بداغ اللحد غير من ونحوها الأعراض انتهاك يقع وقد 
م

بيا.متييحا ياتها 

ا_االرجعالمابقصم؛.؛أ.
• TrYصراالأبق انظرالرجع . ٢ 



٨١٣سمصؤاسمومحاسلأ.رالأسراف1تاسة

معتقدايفعله من صرر من أشل له تسحة م الفسوق ترتكب التي الهلادفة وصرر 
.أمحرما٠ أمرا يأتي أنه 

ازسمن يأتيه ألما بجاف أن إلا الموى عن ه نفيكف لا اللحد أن قرر كما 
موى•ذلك أتجرس 

الناسؤيوهم الأخلاق، عن يتحدث من العقيدة زائغي ق، وجدت إذا ٠ أنك وأصاف 
ونفاق.يياء كله ذلك فان - بالعفاف والاحتفامحل السيرة استقامة ق تكفى الأخلاق أن 

حالانتظام ي عظيم بأثر -اتي لا ولكها الشر، تقليل ي أنر للأخلاق نمإ 
٠(( ثابتة دينية عقيدة مراقبة تسيرتحت حينما إلا الاحتملمع 

السابقق يكونوا لم الملاحية أن فقرر الإلحادت ظهور أسباب إر تطرق خاما* 
يعرفهمقليلا نفرا يتجاوز لا الماضية العصور ق الإلحاد فكان إلحادهم؛ يحلنون 
امحون.ز أوقاتهم وقضاء الفجور، ق ؤبانهمصإ أقوالمم' لخن ق الناس 
الصحفإر الخاصة انحالس ونحاوز رأسه، ورفع ، الإلحاد ظهر فقد اليوم أما 

والؤلفات.ص
أن))أحدها: فقال: بيانها ق شؤع ثم أساب، أرمه الظهور لدلك أن ذكر ثم 
الملحدفيها يرى لا عبارات ؤ، ١لدستورية قوانينها تضع صارت الحكومات بعض 

يشاء.كما إليه الدعوة أو إلحاده، إعلان عن يكفه قيدا 
علىالغيرة جانب ق فرطوا علوم إر المنتمتن من كثيرا أن • ثانيها 

،بالإطراء ؤيتملقونهم بالإلحاد، الناس يصفهم من يوالون فتراهم الحق، 
وهمالدنيا، الحياة مظع رجاء هدا يفعلون للدين' بالإخلاص لمم ويشهدون 

وأخلاقها.دينها أص الأمة على د تفطائفة يمدحون إنما أنهم يعلمون 

١-الرجع
س٢-الرجع 
الرجع"؛-ام 



وا؛أدمافاتالمواتاههضرصراسموىاسىت. ماء4أت : ١^١٣اياب 

يتلقوالم من العالية مناصبها إر ترسر الإسلامية الحكومات بعض أن ثالثها: 
حفلوة،لديهم الحاحدون فيجد اكلح؛ من اشد ُه مميزون ما الدين علوم من 

الغراء.الشريعة ق الطعن على وحراءتهم الإلحاد، إعلانهم ولومع 
وسيلةيتخذها الش الناصب من وتمكينه الملحد على الدولة كبراء وإمحبالأ 

بجهرواأن على العقيدة زائغي من لغيره مشجعا يكون قد - إلحاده محموم لفث 
امنون.وهم إليه ؤندعوا ُزيغهم، 

علىبالغيرة وتذلاهروا الوطنية، الحركات ق لحلوا الملاحية يعص أن رابعهات 
فأحدالزعامة، بلقب عليهم حلعوا حتى الماس بهم فانحيع الوطن؛ 
.الشبان(( من بهم يتصل من ين الإلحاد لشر يعملون الملاحية الزعماء 

مص>رمتى •• ذلك j فقال الإلحاد: علاج كيفية بيان ق البحث حتم سادسا: 
الأفرادحال إصلاح ؤب الدين محصز يقدرون رحالا الإسلامية للحكومات اينه 

ماكل ويمتحمون العزة، إر يتلمحون رحال إحراج ق وفضله والخماعات، 
أولوقدر مض اللأي، 3، الأمن بط j وفضله عقبات، من سيلها j يعترضهم 

بحكمة،الحق إر الدعوة على الشريعة علماء تضافر ومتى الدين، فضل الأمر 
أمحصىوبلغت الإلحاد، خبث من الأمة طهرت - بالحجة الزايغن مكافحة وعلى 

٢٢١والفلأح«.اتحد غايات 
لالشيح أقرئه الذي الحث، ذلك j وردت م المعالم أهم هي؛ فهذه 
الالحاد.

٢.صأ'ا_ه السابق الربع - ١ 
المايقص0آ.الرجع .٢ 



٨١٥س3واسئوىاماىت،والإسوالأتاسبماساب 

الإلحادقضايا لبعهس دراسته الثاني: الطلب 
أوالإلحاد، قضايا لبعض الخضر الشيخ دراسة من يكون ما الطلب هذا من المقصود 

دونعرضا بالإلحاد خلالما من ممر ُحيث أحرى؛ موضوعات ق بحث4 غضون ق له تناوله 
بمفرده.والبحث بالدراسة له قاصدا يكون أن 

ذلك.من شيء إر عدة إشارات مرت وقد وهذاكثيرجدا، 
البمهل.من بشيء والمواحهة الدراسة من النؤع هذا من تناوله لما بيان يلي وفيما 
حق(^٠٠ القائمة )الدعوة عنوانه له بحث ففي إلحادهم؛ وسب الملاحية أولا؛ 

منوهم الباضية، طائفة طاشان: أنهم من ومحاربيه؛ الإسلام، لنكري تعرض 
الكفر.ويخفون الإسلام، يظهرون 

أصلها.من الإسلام حقائق ينكرون من وهم والملاحية؛ 
٢يعتبرانكاره.؛ ؤإنكارما عليهم، الرد من يلقون ما بحب وكثرتهم وقلتهم 

بحقائقالحهل؛ قملأكه هؤلاء وإلحاد هؤلاء، ياطنية سب وأما ٠١ذلك؛ بعد وقال 
منالإسلام به يرمون ما تقاليد أو عقائدهم، بعصي ق السلم؛ن غير وتقليد الدين، 
.٠ العقيدة سوء عن الناشئة الأوهام 

الإلحاد.أساب، من ذكره ما على الأمثلة بضرب، ذلك بحد شؤع ثم 
الملاحيةمن كثير كان إذ الإلحاد؛ أزر يشد لا المادي العلم أن على اكيدْ _؛ 

أنالشيخ فن الإله؛ وجود ؤيتكر الدين، بطلان يثبت المائي العلم أن على ينكى 
الظنومن ٠١؛ والعلم( رالإسلام ٠ عنوانه له بحث ي ظقٌ يقول ذلك، يخلاف الأمر 

وتحعلهالإلحاد، أزر تشد قد المادية العلوم هذه أن من الأقلام بعض يخطه ما الخاطئ 
يؤازرمما يأت لم العلوم هذه ز الصّحيح النفلر فان الإسلام؛ كدين دين على يظهر 

الصحيحالعلم ْع يتعارض ما وأصوله الإسلامي الدين نموص ق وليس الإلحاد، 
قوة؟منه يتخذ أن الإلحاد يتهلح حتى 

١الأسلاب»_الشرمة j انذلردرuت، . ١  YY .

صّا'آا•السابق ٢-الرم 





اسواتوا؛أن|مافات اسادت، لأفهمه اسم القيخ •،واجهات اثمرابء؛ الباب 

بجيبأن يلث لم - أصاءت ؤبالحجة ذهت، فإذابمريالشبهة حجة، ؤإقامة شبهة، لدفع 
هداية.من إليه افه وفقه مما الغواية، من له سبق عما متأسا،ا دعوتك 

قيبعد يلحدون الذين وهم الثاني، الصف أما  ١١فيقول؛ الثاني الصنف يذكر ثم 
يختلإذ عنر؛ الرشد نور إل القغ ظلمات من دعوتهم ففي الديني؛ التعلم من مراحل 

حق.إر موصلا يجدوه ولم الدعاة، يعرفه عرفواما أنهم إليهم 
قيقصا..ون فإنما إليها أصغوا وإذا الدعوة، إل الإصغاء عن يصدهم التخيل وهذا 

ؤ،( مت،، يهاجمونها صعق، موصع استكشافا أمرهم غالبا 
الأمةعلى صررا أشد الصنف، #وهذا فيقول: الثاني ، ١^،خهلورة سسج نم 

بدعايةقام وإن عليه، مقصورا إلحاده يكون قد الأول الصنف، إذ الأول؛ الصف من 
وأصوله.الدين بحقاتق الحهل على هومحمول إذ إليه؛ يستمعون لا الناس فإن الإلحاد إل 

انتهىحتى الدين درس أنه يذكر أو ' الدين رجال زى ق لهم بجرج الذي ذلك أما 
أنهأذهانهم إل بق يإذ العامة؛ أو الشباب، من الغافل^ن يغر ما فكثيرا - بعيدة غاية إر 

منه نفق يضمر لما ولا نيغ، من صدره ق بحمل لما ينتبهون ولا محنة، على يتكلم 
٢٣٠دنيئة«.أغرض 

أنيذكر الحاهلى( الشعر ي ياب؛ )نقض كتابط فقي الملاحية: أساليب رابعا: 
حالق يتفرسون حيث، مراتسح؛ الدعوة ق لهم وأن انحوس، من طائفة القرامهلة 

زهدمن إليه مميل مما واحد كل استمالة نم لا؟ أو للدعوق قابل هو هل المدعو 
الشريعةبأركان ثم وخلاعق، 

ا'.الرحعالماضصأمآ؛ّ
\.األرجعالمايقص0آآا.
رارحعانضٍيىهآ؛.

،ط؟ 4 بيروت ، الإسلامي الكتب ، الصباغ محمد تحقيق ، الخوزي لأبن القرامطة اظر - ٤ 
،العلوي حمزة بن بجبي تأليف ، الطعام الباطنية لافثدة والإقحام ، ٥ ه_\ ١ ص ، م ١  ٩٦٨-ه ١  ٣٨٨

،الإسكندرية ، العارف منشأة ت الناشر ، النشار امي معلي راجعه ، عون برير محيمل حققه 



سمصةواسصاسلأ.والإبتاس٨١٨

فإنهمالعصر؛ هذا ملاحية من أوليازهم هذا ق رروبجاكيهم ت قال ذلك قرر أن وبعد 
هذهمن شيء على عرضوه غباوة أو جهالة منه أنوا فان المدعو، حال بجبرون 
الكتابهذا ق الولف منها اغترف واش ُالاطل، الإسلام حق تلس اش الكتب 

الحياة.هذه متاع من ه نفتهوى بما ؤيستميلونه بالتأنيس، يأخذونه ثم غنفات، 
صفاقةبكل ونحاول الشردعة، أركان ق التشكيك إر أيضا الفئة هذه وتلجأ 

.ل(( مواضعه عن الكلم تحرف أن 
لبجدوا لم القدماء أن فهويرى وأولئك؛ هؤلاء  ijy.فرقاهناك أن على ينبه ثم 

٢٢الزندقة.؛ل والصدق التضامن على يحملهم مادؤية متافع الإلحاد 
عنايةالأمر بهذا الشيح عني فلقد الإلحاد: من الإسلام موقف خامسا: 

عدة.متاسثات ق له وتعرض اهتمامه، فأولاه كبرى، 
وعنوانها:الأور معه، أ-صيتا صحفيت؛ن مقاباضن ل جاء ما ذلك ل ما أجلى ومن 
تثلهرالتي الصالاقة محلة أجرتها وقد الأدامة( والمذاهب الإلحاد من الإسلام )موقف 

.٢١٩٥٣لعام  ٣٣٣العدد التونسية الأسؤع جؤيدة - أيضا - ونشرتها بالقاهرة، 
■>ووو0معه أجرتها وقد الشيوعية( من الإسلام )موقف وعنوانها: والثانية 
محلة)الأزهر(ونشرتها ق  ٢٤١١٨العدد المصة )الأهرام( 

.٣١٩٥٢الأول آ'ام)هديمبركانون الأول ري؛ع غرة الرابع انحلد الرابع، الخزء 
الشيوعية.الإلحاد، أوج وقت الوقت ذلك وكان 

وأنصوره، جميع ق له الإسلام ومحارية الإلحاد، خهلورة الأور المقابلة ل بين وقد 
وجعلهااضهلراب، إل استقرار من نظامها لتغير الحماعات من جماعة لوساد الإلحاد 

٢٣١الملام.إل منها الحرب إل وأميل ، الثناء إل مها الميم إل تكون ما أقرب 

.٣٢٩r٢٨اهما^ضص١-نقضىبفي 
اضص؟؟مالأ-اظرالرجع 

.١ الأزهر»_rU رحاب j أحاديث انظر - ٣ 



دالإن|ماغاتااوم؛ةالصائن، الغضرصإرالد،ءازى الثيغ •واجهات الرابع؛ الهأب 

الزعةوكك؛ن الأديان محا على تقوم وأنها -الشيوعية- الإلحاد حامية خلر ، jruكما 
تعالثممن كبر ضض إل آخر جانب من وتدعو الناس، توجيه j وحدها المادية 

محالأوق ببعض، بعضهم الأفراد ماJامالة ق أو الأسرة، دائرة ق أكانت مواء الإسلام 
الفردية.اضة 

الميم،أوق الإلحادي الامحاه j أكان سواء المائية الزعة حارب إذا الإسلام أن وقرر 
بجعلأن يرى كما والشعوب، الحماعايت.، وسعادة الأفراد سعادة عن يشل. فاته - الشيوءي^ 

٠١٠المائي. الخزء يفوق الماس نثلر ى قيمته له جزاء الأخروي لحناء اس 
المزعةميهلرة مكافحة يبض الإسلامية والمقافة الإسلام بنشر بعنايته الأزهر ا أن ؤبمح، 

توجيهق مكانه الروحي لالجاو-ج يكون أن ق أكيا-ة رغبة ويرغب والإلحادية، المادية 
شيءكل قبل هوروح وإنما فقهل، جسمية مادة ليس الإسلام نفلر ل الإنسان إذ الإنسان؛ 

٢٢٠.المائي« الحم هذا بها يتصل 
الإسلام،تعاليم ونشر الإلحاد، حرب ق الأزهر مسؤدلية عن الحديث ل أفاض ثم 

عنه.سليمة صحيحة صورة الماس وإعهناء 

الشيوعية(.س الإسلام )موقمر الثانية القائلة ق ذللث، ص قؤيبا كلاما له أن كما 
١٠٢١١٥ق الضرورات ومناقضتها الشيوعية، أصرار عن اكفصيل ق القابلة تللث، ق وزاد 

٢٣٠الفردية. للملمكية ومحا الاقتصادي، 
بمنيه فالشيخ والشيوعية: الإلحاد زعماء من زعيم يإسلأم احتغاو، سائسا؛ 

أوغيرهما.أونصرانيا، يهوديا، كان سواء الإسلام دين أحد اعتنق إذا فرح أيما ؤيفرح 
وهوألا للإسلام، الكبار الشيوعية زعماء ص زعيم باعتناق فرحه ذلك وس 

)تروتسكي(ر؛اّ

.ص٤٧١السابق رجع انظر - ١ 
أ-رجعالسابقصأبا.

.ص؟السابق اطرارجع - •٣ 
سنةواغيل م، ١  ٨٧سة؟ ّ الول، لٍنيرن بعد الثالثة رتبة ل بأني الذي الوفض الذمم ص - ٤ 

الشوبي-رفي أث-رك-وله ، اقوسطة الطشة س يهودي لرحل ابن وهو بروستالن، الخقثقي واسه ، ٣١٩٤٠
.١ ٩ -٤ ١ ص'آبم منها الإسلام وموتف العاصرة الذاممر انفلر الشوعي• والحزب 



سمهمةؤسئُمحسموجماواتاسمع

عليه.وعلق محلته، ل ونشره الخبر، بهيا الشيح فرح وقد 
الجلدمن السابع الخرء الإسلامية( )المداية محلة نشرته مقال ق الشيخ يقول 

®نقلتالإسلام(؛ على محهل بيئة ل الإسلام يعتنق )تروتسكي عنوان محت الأول 
تركيا،ي منفي وهو للاّلأم، البولشفي الزعيم كي تروتاعتناق خبر المحق 

مفشدعا الأستانة ق مرصه من شفائه أثر على أنه إسلامه؛ حدث ق وجاء 
المكية،)وقت( مندوب اجتماعهما وشهد دعوته، فأجاب تانة، الام

الحاحام؛ن،لبعض ترق لم مبادئي أن غير يهوديا، كن تروتكي: فقال 
الدينمبادئ لأن كثيرا؛ اهتماما هدا حرماني اعر لم ولكي ديانش، من فحرموني 

أعارض•ولم أحتج، فلم لتروقني، تكن لم الإسرامحلي 
أيمانإل حاجة ي بأني الناس من أشعركغتري فاز السن ق أتقدم وأنا الأن، وأما 

دلك؛عن عدلت أني عثر مبحثا، أصبح أن ما وقت ق ففكرت سماوي، ودين 
أمامييبق فلم الشرير؛ الراهب وراسبوتيرث الممتيدين، القياصرة دين اعتناق لكرهي 

حنة،مزايا فيه فوجدت شرائعه، ق البحث ق دققت الذي الإسلامي الدين غير 
وّيتثاولالإسلام، سأعتتق ولدا أصوله؛ ق والم؛احتة ا،لناقشة على بحص أنه منها؛ 

.الإسلامية(( الشراغ يتلقيي يبدأ ثم ، معي، العشاء ا،لفتي فضيلة 
سنةنيسان أبريل ١ ٩ عدد الأهرام جؤيدة نشرته الذي الحبر هدا على علق يم 
قالبحث دقق أن بعد الإسلام اعتق أنه تروتكي رربحدنما بقوله: م ١٩٢٩
إسلامي،غير متثت ق نشأ تروتكي أن إر نظر ومن ، الغراء شريعته حقائق 

أخدبيئة ق وقع ثم ، ، الحتيفالدين فئة تلائم لا مبادئ ذا مذهبا وأسرب 
علىيسلم إنما تروتسكي( مثل بأن وثق - علانية الإسلام عن يفسقون مترفوها 
• ١٠ْجتن الحجة من سلهنان 

المياهالإّلأبص؛ه؛..١ 
٨٩ص؛ الأسلاب 'آءايداة 



س3راسموىاممألأ.وجمافأساسم

نفرعنه محثنخ للأسلأم، ف3نتي يهتدي أن عجب ررولأ يقول؛ أن إر 
نظرحقائقه ق ينظروا لم النفر هؤلاء فان __؛ بضع معاهد على ترددوا 

أندون قلؤبهم ظاهر على تقع كالمور إلا تعاليمه كانت وما النبيه، الباحث 
ببعيد.مهللقة يجهالة عنه يتجامحون الدين أولئك من هم فما سراترها؛ نحالعل 

يدرسناشي كل على فتسهل والمملم، التأليف طرق تصلح أن 3، الأمل ولنا 
حكمها.بالغ إل ؤينفل لبابها، إر يصل أن الشريعة حقائق 
وبيانبالأستدلأل محفوفة بترجمة الدين شؤون على القائمون عنى ولو 

ؤعيرقلل(( تروتكي أمثال من للإسلام المعتشن عدد لأصبح الخكمة، 
الأخرى.أبحاثه غضون ق الشيخ مربها التي الإلحاد قضايا أهم هي فهذه 

٠١٩٢صالأسلاب لمياه ا. 



المليةوالأذ|مافاتا ارضادت< ار؛،ضوسرةواممعاوى القيخ ٠واجهاw ا الرابع الباب ٨٢٢

الإلحاديسؤغ من على لدوده الثالث؛ الطلب 

كشرإل الإّارة مضت وقد ، كتبه من كثير ا تضاعيفق ميثوية الردود وهده 
الردؤيكون أخرى قضايا مناقشة على تشتمل المب الردود ق خصوصا دللئا ْن 

الإسلامكتاب، )نقض كتابيه ق كما صمنا، فيها داخلا واللاحدة الإلحاد على 
الخاهلي(.الشعر ق كتاب )نقص وكتاب الحكم( وأصول 

علىرده فهو الإلحاد يهمغ من على قصدأ فيها رد الش الردود أجلى أما 
الأديان(.على الإلحاد رسهلوة سماه مقالا كتسمط الدي وجدي فؤيد محمر الأستاذ 

:سماه برد المقال ذللث، على رد أن إلا الخضر الشيخ من فماكان 
الأديان(لا،على الإلحاد سملوة مقالة: )نقد 

الإسلاميةالمداية جمعية نادي ق محاصرة ل الرد هدا الشيخ ألقى وقد 
الإسلامية(رالمداية نحلة الرابع انحلد من التاسع الحزء ي ونشرت، بالقاهرة، 

تبعنوان كانا وكلاهما محاصرة، سبقتها وقد الثانية، اتحاصرة وهي 
والاجتماعية(الدينية الناحية من وجدي شميد الأستاذ آراء )نقد 

ضمتهاومن وحدي، ميد الأستاذ آراء عددامن اداصرت^ن خلال تناول وقد 
الأديان.على الإلحاد ّهلوة مقاله: 

مرتوقد وجدي، هميد 3، رأيه الأول اتحاصرة الحضرؤ، الشيخ ب؛ن وقد 
وأنهالمخالف^ن، على الرد الخضرق الشيخ أسالي.با عن الحديث، عند لدللئا إشارة 

فضل.سائقة لمم إذاكان عليهم بالمردود الفلن بحسن كان 
فيهافترى مؤلفاتا، بعضن وحدي فؤيد للأستاذ نقرأ رركتا الخضر الشيخ يقول 

فيبدولتاالإسلام، تأييد ق يكتبه بماكان نزنها ولكنا السبيل، عن بها بحد جملا 
أومتسرعة، نفلرة وليد أنه على الخطأ ذللئ، ونحمل حهلئه، من أكثر صوابه أن 

.٢٠٠ص إسلامية انظرمحاصرات 



٨٢٣المديةو|؛أذ،ماهات الضالات، واادماوى اهضومة القيخ •واجهات الرابع؛ اساب 

دراسةالإسلام وتاؤيخ الدين علوم يدرس لم أنه ناحية من العير له نلتمس 
بعيد.مكان إر الخالة عن يشد أن من نحميه 

)دائرةعليه اشتملت ما بيان ق تأليف باشا تيمور أحمل. الرحوم وللأستاذ 
٢.ر التاييخ(( ق الفاحش الخطأ من وجدي شيد الأستاذ معارف( 

زلتاررما فقال: ثتزعنع، بدأت وحا.ي بالأستاذ التقة تلك أن إر الشيخ بتن ثم 
يفلهركان مما الرغم على والإصلاح، الخق إل الدعاة صفوف ق الأستاذ أن نعتقد 

قنمير محلة ق مقالا ّتين ثلاث متن. له قرأنا حتى شذوذ، من منشاته حص بق 
كانالن.ي الروح تحن.ل روحا المقال هذا ق نا فأح)الحديث( لما؛ يقال حلب 
مقالاتثلاث للأستاذ نقرأ تحن فإذا بعيد، غير ولشا فل، س ألفه فيما يتردد 

عنفيها فترحرح التجديد(، إل )الل.عوة عنوان٠ تحت )الأهرام( حريل.ة ق نشرها 
التيالأقلام ي قلمه بون بح مقالاته ناقدي وجعل تزحزح، مما أكثر الأول سيرته 

غيررصانة.ق الدين بأمر تستخف 
وأكبزقالأديان( على الإلحاد )ّءلوة عنوانها: جعل بمقالة المقالات س وأنح 

سلاحيقاوم سلاح بيدهم ليس الدين رجال أن وادعى الإلحاد، حركة المقال هذا 
الملحدين((.؛٢،

المقالات،هوه نقرأ رركا فقال: الرد، إل دعاه ١لاJي السب الشيح يثن ثم 
الذيافه كتاب، أومن واعظا، ه نفس الأستاذ بجل؛ أن رجاء النفلر؛ عنها ونصرف 

)الأهرام(جريل.ة ق الفتتزاني محمد الشيخ الأستاذ نشر حتى متبها، نفيي اقنتحم 
لتقومالعربية غير إر القرآن ترجمة س الإسلام بلاد بعض ق وقع ما فيه نقد مقالأ 

بحبيوانهال قلمه، جرد أن وجدي فؤيد الأستاذ س فكان الأصل؛ مقام الترجمة 
إرانقالس، أنه لمجته س واستبان إغراق، ق ارتكبوه ص ؤيعلري العمل، ذلك 

.٢ ٠ ٠ ص السابق الرجع - ١ 
ساارجعىضص>«مأ.ا>(ا.



ص3ُاسمومحاسألآ،واصفاتاسع

نعيتما التجديد باسم لموصت النفوس إليها وأسلمت العقول، لوأساغتها دعاية 
بنائه.ق الإصلاح يد 

حتىالحقيقة، عن متجافية قهلعأ القالأت تلك من أنقل أن إل دعاني ما ذلك 
الأنه م،*, ستة , عاو أنت ٠ أته م قله، محله مما شئا أ تق أن التاس/ أُما ثشت اذا 

;مقالة نقد ق الأور انحاصرة ق بدأ حيث ، الأراء تلك نقد ق الشيخ سنع ثم 
إلمية(.نفحة الحاصر العصر )روح 
التجديد.إر الدعوة مقالات نقد إل انتقل ئم 

الأول.انحاصرة ق به بدأ ما أكمل الثانية انحاصرة وق 
الأديان(.على الإلحاد سهلوة مقالة: )نقد ق انحاصرة حتم ئم 

وحدي،فريد الأستاذ أغلامحل من حملا الحضر الشيح ساق التقاJ ذلك وق 
حجة.وسعلؤع وقوة، بأدب، -كعادته- وقدها 

تالرد ذلك ق الشيخ قرره ما لأهم موجزة خلاصة يلي وفيما 
قلة^؛^٠ زائف، رأي أنه استبان التفلر محك على الإلحاد وصح إذا ١- 

بنورمهتدية وهي العقول تتجاوزها غاية عند البحث ق والوقوف الرؤية، 
التعلق.بقوة معتصمة العلم، 
كدباؤالعلوم هده على افترى فقد اليقينية العلوم إل يتند أنه الإلحاد ادعى إذا ٢- 
ولودعايتهم عن يتقعلعون لا من الإلحاد دعاة من أن على المشاهدة دلت ٣- 
دليل.الق صلألمم على لمم أقمت 
نحت١كعاة أولئك وحد صفاء وقلة غفلة الأعلى الرئيس ق كان متى ٤- 
فسادا.السليمة الفهلر ق فعايوا واسعا؛ انحال رعامحته 

٢-صرا٠ السابق الرم - ١ 



٨٢٥سموىام1لة،والإضاهاتاسة

منه واحترامالصلح، الرئيس حزم الإلحاد يشكودعاة أن العجب مثار من ٥- 
بهاأرهق قوة أحدهم ملك إذا حتى الفكر، حؤية على اعتداءا ؤيموته مكرهم 
يتغنواأن إلا الفكر حؤية يندبون الدين أولئك من يكون ولا حمقا' الناس فضلاء 
إصلاحا.الغاشم إرهاقه ويسمون ، الصحف، ق بمدبجه 
الصاغوالتجديد للعالوم صداقة الناس أشد إن ت مول، أن الإنصاف، س ٦- 
الإسلام.علمائ 

الدينعلى يقضى أن ق يعلمع الإلحاد نحعل الني هي الحرة الحياة لست، - ٧ 
أوأميرا، رأى متى الدين على القضاء ق الإلحاد يطمع وإنما الأخير، القضاء 
الملحدينليرفع والقوى، الإنكار صدره ي بحمل علمي معهد أورئيس ونيرا، 

درجات•التديتعن( على 

يعصفيهم ينفثها سموم تلتهمهم وإنما المتعلمة، الطماُت، نلتهم لا الفلسفة ٨- 
الأول.فطرتهم على وهم الزامميرث من تعليمهم يتول من 

قهل،المائية الفلسفة يدرس لم ص الإلحاد دعاة ي أن الإلحاد حركة تتبع دلنا - ٩ 
يسيرة.مبادئ إلا منها يعرف ولم 

الححودعلى ويربيها النفوس، س طائفة ي فيقوجيها؛ مظهرا ينال ولكنه 
بصلة.المائية للفلسفة فّت.، لا تربية والإباحية 

تمسهاأن س حصانة ق تصبح حكيم ديتي تعليم إليها سق اش التقوس - ١ ٠ 
أبوابها.س باب، ل أوأمع1مت.، المائية، الفلسفة غمار ولوحاصت، الإلحاد، 

العدلعن الإباحية ؤيمصل والإيمان، الإلحاد ب؛ن يفرق ما القر'أن هداية ي - ١ ١ 
١٤٠النور;يوره من ه نما ئورا د دق آلله بجعل لم ومن ؤ والعفاف' 

الخضرللإلحال.الشيخ مواجهة على الكلام ينتهي ليه ذلك، ل قرره ما هوأهم فهدا 

.TrY.YYY>؛_إسلامه نفلرمحاصرات ا. 









٨٢٩الفميةااع1مجماسمصامخسداسرنياصاط 

إوّهر

التيالكثمى الفكرية القضايا كشرمن من موقف حم؛ن الخضر محمد للميح 
عاشوأته حصوصا وأصحابها القضايا تلك مع مواجهات له وكانت عاصرها، 

عدة.وقضايا كثيرة، نفلؤيات حلالما شاعت مهمة رحلة مق 
القضايا.تلك إركثيرمن إشارة مرت وقد 

الكلامسدور حيث منها، إليه تطرق ما أهم سيتناول اباب هذا ي والكلام 
تالأتية القضايا على التالية لفصول اق 

فارالمرأة؛ محرير وقضؤية التغريب، وقضية الحنية، وقضية العلمانية، قضية 
ذلك.تفصيل 





٨٣١إ ^ونياسيامياتاسمج 

اسذيةاهفضرض  JUmاهخ (>تف l_،♦ اصل 

تمباحث وثلاثة تمهيد وفيه 

اسبماب؛مفهوم تمهيد: 

بلادق لظهؤراسمابت معاصرته الأول: البحث 
الإسلام

الإسلاميةالشؤيمة صلاحية إثباته الثاني: البحث 

ومكانزمان لنكل 

للعالمانيةمواجهته الثالث: البحث 

ر





٨٣٣ا1ئسوةالقمية الهثائ ض •صداسم ايقيغ *وتف اابابالغأ4،س: 

ههيد؛ضماسئأ

قثم الأوؤيية، الساحة ق برزت الش الكبرى القضايا إحدى العلمانة 
والميية.الإسلامية الساحة 
والقد.والتحاليل، بالدراسة، والفكرون ، العالماء تتاولما وقد 

ومدلولبما،ونمقها، لفهومها، فتعرضوا عدة، زوايا من لما وطرقوا 
وآثارها.وتهلورها، وأسبابها، ونشأتها، 

جنبوما كثرة، نحمى تكاد لا شأنها ق العالمية والرسائل ، ١^١،^ والكتب 
اسانيةلا،لأق االؤلفات غترج والأحرى الفئة 

موجزاتميما يتناول أن به وحذلك، ل تفصيل مقام ليس ههتا والقام 
الملمجن.بلاد ودحوليا نشأتها، وظروف بالعلمانية، 

أوالانحلينية، ي ( secularismصة)خاطئة ترجمة العلمانية محلففل 
(secalarite ) لمساصلةبأن توحي لأنها مضللة؛ ترجمة وهى الفرنسية، ق

تلكي بها القمود بل بالعلم، ليا لاصلة الأصلية لغاتها ي هي بينما بالعلم 
الدين.عن يعيدا الحياة هوإقامة اللغات 

اللاديتية.ت هي السابقة الأونيية للكلمة المبمحيحة والترجمة 
تدعوحركة هي ت يقال أن للعلمانية الصحيح التميف فان ذلك على ؤبناءا 

بالأخرة،الاهتمام عن الناس صرف إل ونهيق والحياة، الدين ب؛ن الفصل إر 

د.والعلمانية أبوبركة، عدانحيال عرت منها، الإسلام وموقف العلمانية الثالت سيل انظرعلى - ١ 
والقرآنوالعلعانيون فرج، أحمد د. العلمانية وجذور زبابه، ماكتب أحن وهومن الخوالي' سفر 

المييةانحتمعات ل والعلمنة الميري، عدالوماب انحهرد. نحت والعلمانية عبداض، يعقوب صلاح 
الطعانأحمال التمى-ئ. تاؤعتية - الكييم والقرآن والعلمانيون الشرق، عيد.انحيد. د. الحديثة والإّلامية 

حيلممر وغيرها 



ارذمياتاسهمةالهثاط ااغهم«ى سل اهخ 4رتف ا}غا،ا،س: الياب ٨٣٤

لفحب الدنيا إل وتوجيههم 
حولطؤيل كلام اك وهنتميفاتها، أيسر ق العلمانية هومعنى فهدا 
وتوجيهبالفتح، العلمانية أو بالكسر، العلمانية ت يقال وهل وضيْلها، تعريفها، 

،• ١٥"؛راجرى وما ذلك، 
والمذاهبالفلريات كثيرمن قيام أسباب -تمريبا_ فهي قيامها أساب أما 

الإلحاد.قيام أسباب عن الحديث عند ذلك من ذكرلشيء مضى وقد الفكرية، 
تصورتان وأجلاها صورا، للعلمانية إن ثم 
تحارببل الدنيا، عن الدين بعزل تكتفي لا ام وض متطرفة؛ صورة ١- 
بالغيب.وتكفر الأديان، وتحارب الله، فتنكروجود جملة؛ الدين 

ينكرأن دون الدنيا، عن الدين بعزل تكتفي الش وهي معتدلة؛ صورة ٢- 
الدين•أوتحارب اش، وجود 
علاقةعلى تقتصر أن يشرحل والعبادات الثعائر بعض باقامة تمح إنها بل 
الأحرىالحياة شؤون ؤ( علاقة للدين يكون أن دون برُه العبد 

العلمانية،حقيقة على وقفوا الدين الرواد ؤلليعة ش الخضر الشيخ ؤإن هذا 
المسلمثز.بلاد إر ودحولما تدرجها يرقبون وكانوا 

٢٠ T-؛ ١ ص الخوالي مفر د. الإسلامية الحياة ق وآثارها وتطورها، نشأتها، العلمانية انظر - ١ 
للنشرحزم ابن دار الطعان، أحمد د. ^٠٠ ٠٣٤١١والمر'آن والعالمانيون السابق، انظرالرجع - ٢ 

،ط\المياض، وعووع، 
محمل.للشخ الإسلام، ق السياسي ، LiaJمعركة؛ق حديدة حولة العلماني الصنم نح3ليم انظر - ٣ 

والعلمانية، ط\ المكرمة، مكة ، الخضراء طيبت دار ، Y ٠ ص الثرف، شاكر ابن 
وهبة،مكتبة البهي، محمد د. الأحر بالبعض وكفر الكتاب ببعض ابمان الإسلام، ق وتطسقاتها 

الإسلاميامحتمح وأثرهاق العلمانية انتثار ومحالأت ، ص '*؛اه_'خآام، ، القاهرة،ط١
.ءس٩_٧٦ ، ١ه ٤ ٠ ٩ ، ط١ الؤياض، العاصمة، دار المائي، نين محمل. د. 



Sj_utl٨٣٥الثمين المماي سدالممرض القيخ •>دف امامس! ارباب، 

ؤبطلأن، ومكان زمان لكل صلاحية بيان ي المواقف له كان كما 
ادها.وفصلالما وإظهار ، العلماب 

الوقوفبحسن ذلك وقيل ، العلمانية من الخضر الشيخ لموقف بط يلي وفيما 
لتئؤيضوسعى لمعن، المبلاد ق العلمانية لفلهور معاصرته على 

غيرالدين.على الحياة ؤإقامة اممه، أنزل بما الحكم وإبهلال الحلافة، 
تالتالية المباحث خلال من سيتثن ما وهذا 

الإسلام.بلاد ق العلمانة لثلهور معاصرته الأول: المبحث 
ومكان.زمان لكل الإسلامية الثريعة صلاحية إثياته الثاني؛ الميحث 
للعلمانية.مواجهته ت الثالث المبحث 

وسهله.ذلك تفصيل فار 



اهإصرةارقْ،اواالفمو،ت سدا}هضورق القيخ ،وهف الغاسى: الياب ٨٣٦

بلادالإسلامم لذصواراسس «اماصوئمم الأوو: العث 

ؤيتنكرالإسلام، على الخرب يثن لم معلى الماضية الأزمنة ق تعثر تكاد لا 
السياسي.محال ق خصوصا له 

معبدأ فقد الزمان؛ من قرُيرن على ينيد لا جدا حديث الحرب هده زمن إن بل 
م.١  ٩٧٨ عام القرنية الثورة إليه دعت الذي العالماني الفكر انتثار بداية 

ذلكيلءأ - عنها الحديث مر الش الأسباب من محموعة وبفعل الحين، ذلك ومن 
يؤتيالدوائر بعض 3، اللاديتي العلماني التوجه ؤيدأ السلمان، بلاد إل الفكريسرى 

العلمانية.لقيام ويمهد الحياة' محالات من الحديد ق نتائجه ؤيتتج ثماره، 
عنلتعلن الناس؛ بعض كتابات ق الفقرات أو القولان، بعض تفلهر كانت ولقد 

لمايفتلن لا كيرقد كلام مع متداخلة قصيرة فقرات غيرأنهاكانت العلمانية، الفكرة 
بالا.لما يلقوا أن دون عليها يمرون بحيث الكثيرون؛ 

وراءهاما لمم يتين أن دون الكتاب سمهنات من عل.وها رمما بل 
انحالي - العلمانية أفصصت حتى الدهر من حينا المنوال هذا على الحال وقلل 

والفلري.العملي، ايتؤيين على وذلك كاملا، إفصاحا نقمها عن السياسي. 
الخلافةألغى الذي أناتورك كمال مصعلفى  Jbعلى فكان العملي المستوى أما 

بذلكفحهلم العثمانية، الدولة أجزاء باقي عن تركيا وفصل تركيا، ق الإسلامية 
علاقةالدين أن وأملع الإلحادية، العلمانية وأعلن العظمة، الإسلامية الدولة 

وؤبه•العبد ب؛ن قلية 

المدنيةالوضعية القوانن وفرض الشرعية، وامحاكم الأوقاف، ألغى لذلك وتيعا 

•١ ١ ص الصنم تحطيم انظر ء ١ 



٨٣٧اسه،رةالقميت اثتائ اسوض سد اهخ •وتف الغاص( الباب 

إراليلادي به واستدل المجرى، ؛ ٣٥١استعمال وألغى السويسروة، 
الأمةهؤية به ومحلص به، تور'كرم مما غيرذلك 

فكرتها،تقديم من العلمانية به قامت فيما فيتمثل العالمي النظري المستوى أما 
قنوعيا من كتابة أول ق وذلك الدولة، عن الدين عزل ي السياسية أونظؤيتها 

همدالرازقوهوعلي أزهري وشيخ شرعكب، قاض يد على المسلمعن ديار 
قالعام الرأي كان وفيما ، Jt\rirّتن للخلافة كمال مصْلفى إلغاء قشب 

الؤسةالغريبة الفكرة بهذه الشيخ هذا ظهر - الصدمة يهول مأخوذا الإسلامي العالم 
وذلكالمسلم^ن، مشاعر على أناتورك فعله ما وطأة محميف ق الفضل لما كان الش 

١الحكم( وأصول تابه)الإسلام كق 
الفكرة،نحؤير ل المستشرقن أسلوب بعن كتابه ق علي الشيخ جمع وقد 

البعيد.التأؤيل ق البامحلنية شقة وب؛ن الواهيان، وتلفيق النصوص واقتaلاع 
علاقةامحرفة كالميحية الإسلام أن على ليدلل عجية؛ مغالهلات إر وعمر 

الحياة؛؛؛.بواقع لما صلة ولا والرب، العبد بحن روحية 
لذلك.بيان منيد وسيأتي الحكم( وأصول )الإسلام بكتاب تصيف سبق وقد 
البعيدة؛الأتار من الكتاب لمذا كان ما إليه الإشارة نحسن مما ههنا المقصود وإنما 

هناك،الإسلامية للدراسات معتمدا رجعا وأصبح الأجنبية، اللغات إل ترجم فقد 
ق'آثاره وفليرت الغرب، ق الدراسات بهذه المهتمين ■جن؛ عليه والثناء بتةريفله وقام 

صايطتأليف بالتفصيل، أتاتورك كمال حياة عن كتاب أول أتاتورك، كمال الصنم الرجل انظر - ١ 
،م ١  ٩٨٢- ه ١ ٤ ٠ ٢ ، حوأ ، الرسالة موءسة ، عبدالرحمن عبدافه ترجمة ، سابق تركي 

.١ ١ ٠ - ١ ٠ ٨ ص االع١صرة والأديان الذاهب ق والوجز ، ٥ ٠ -٧ ٥ ٠ صأ 
١٠ ص العلماني الصنم انظرتحطيم - ٢ 
،هبة ة مكتب، شامة محمد د. الميية إر تقله ، شمتر لباول العالية الغد قوة الإسلام انظر - ٣ 

.اسمه يذكر لم ؤإن عدالرازق علكب إركتاب شمتز باول أشار حنث ، ١٧٩٠١_UU ، القاهرة 
• ٥٨٢٠٠٢العلماية انخلر - ٤ 



I ؛؛اكاب ٨٣٨{lt_،*L  سداههمأتى1هنّا0اهخ •وتف

عالمامؤنقه وعدوا والصحفيعن، الكتاب من الأستعم.ار سماسرة له وهلل كتاباتهم، 
عملية•فكيية مرحلة رأس على بعمهم ووصعه ، متنور؛ متحررأ 

تتحرجتعل فلم المنشودة؛ صالتها فيه وحدت السياسية الأحزاب بعض إن بل 
منوبراءتها وغربيها، شرقيها اللادينية السياسية للاتحاهات انتمائها إعلان من 

والمتدثنالدين 
—والشراسة والقوة الضراوة من الإسلام على وجنايته أناتورك هجمة ق ما ؤيرغم 

أنذلك وأحهلر؛ أشد الحكم( وأصول )الإسلام كتابه ق عبرالرازق علي جناية فان 
إلاأثر لما يكون فلا السالهلان؛ بقوة الإسلام على وخروج صربحة، ردة أناتورك صنيع 

القوة.يقدربقاء 

ومسلماته.الإسلام، أصول للتعسرفي محاولة فقدكان عيدالرارق عالي صتح أما 
لعلاقةالصحيح التفسير هو ليصيح أثره؛ وممتد فعله، يفعل - نيب بلا - وهدا 
والحكم.بالسياسة الإسلام 

الإسلام،وجه ق - تنجح أن انحاولة لمده قدر لو - الأبواب توصد وحيتئن. 
المسلمة.الأمة لحياة والتوجيه القيادة ؤيعن بيته ؤيحال 
رجلالصورة بهده يقدمه كتاب أول الحكم( وأصول )الإسلام كتاب كان لقد 
فيهمقدما مواؤية، بلا نفسه عن معلنا والقضاء العلم إر بل الإسلام، إر ينتمي 
الخجل.ولا ، الحياء تعرف لا جرأة ق العلماني الفكر 

ينشرطؤيل مقال جرد تكن ولم بل ؤلؤيلة، أو قصيرة فقرة محرد كتابته تكن ولم 
الصحف.حدى إق 

بالحكم.وعلاقته الإسلام، معرفة ق منهجاكليا يعرض كتاباكاملا وإنماكان 
ستةالعثمانية الخلافة ألفت حيرأ( الكمالية الحكومة أن عليه التنبيه بحن ومما 

الحلافة.إلغاء ق نفلره وجهة فيها شرح رسالة التركي الوطني انحلن أصرر - م ١ ٩ ٢ ٤ 

صّاغهالمابق انقلرالرجع . ١ 



٨٣٩الفمااسْ،رةاثهضايا سدار؛ءهأر|س اضخ 4وص الباباالغامس؛ 

أخذبل ، بالارتياح العمل هدا يقابل لم الإسلامي العالم ي العام الرأي أن إلا 
الإسلامية.الخلافة إقامة ق الرأي يتطارحون الإسلام وعلماء مفكري بعض 
وسالهلة)الإسلام بعنوان كانت فقد التؤكي انحلس أصيرها الي الرسالة أما 
الأمة(.وسلطة )الخلافة أو الأمة( 

ا.،ر  ١٩٢٤منة ممصر سر الممتهلفبمطبعة ولمعت ، الميية إر ئرجمت وقد 
المد.كور،كتابه عبدالرازق علي أصدر ، ١٩٢٥سنة الكتاب هدا صدور وبعد 

الابتدائية.الشرعية التموره ممحكمة قاصيا حيتثد وكان 
لمالأول الكتاب أن إلا ، تشابها ومضمونهما الكتاب اسمي ب؛أن أن ؤيلاحظ 

بالسياسة.الإسلام علاقة ق القدح من عبدالرازق علي كتاب بلغه ما يلغ 
الأمة(وسالهلة )الإسلام كتاب ق حاء قد أنه الكتابحن بهز الشبه يوصح ومما 

،د١يتية مسألة كونها أكثرمن وسياسية دنيؤية مسألة - -الخلافة المسألة هده إن ١) نصه؛ ما 
قولا ، ١^٩؛ القر'أن ق صؤيح بيان يود ولم ، مباشرة نقمها الأمة مصلحة من وإنها 

١.٢ ...،( هى ما الخلافة وشروط ، وتعيينه الخليفة نصب كيفية ق التبؤية الأحاد.يث 
النهكتاب بيدلئ. تاخد أن عجيب لعجب ءإنه نمه؛ ما شدالرازق علي وقال 
،مثل كل محرف مه فترى الناس، وسورة فاتحته بثن فيما النفلر وتراجع ، الشم 

٣٨الأنعام: ه فيء من آلكف ق مثلثا ثا ؤ الدين هدا أمر من شيء كل وتفصل 
أوالخلافة.العامة، الإuمة ذكرالتلك فيه نحد لا ثم 

ولمالخلافة، تلك أهمل الذي وحده القرآن ليس للمقال.١ محالا ذلك ق إن 
رم.لما(( تتعرض ولم محركتها، وقد -أيضا- كالقرآن الستة بل لما، يتصد 

ا_اظرالأنحاسهمئاّ.محدممضآ/ح1.

أبونيد،حامد نصر د. تقديم بك، متى عيدالغني المكية عن الأمة، وملهلة الخلافة - ٢ 
._Y\< القاهرة، ،؛، ١٩٩٠هدأ، ، القاهرة ،؛، ١٩٢٤، ط\^كاشرداراضرلانشرومJع، 

وأصولالحكمصا٣.0-الإسلام 



اافمواتاسهمةاصاط سداءههم4ز، القيخ ااظ1ا،سء'وتف اس)؛، ج|

تنكربالخارحية المسماة الفرقة ررإن نصه؛ ما التركي الوطني انحالس رسالة ق وجاء 
الأمةعلى واجبا ليس وتعيينه الخليفة نصب أمر إن وتقول ، الخلافة وجوب 

٠سيان وجوده وعدم ووجوده هوجائز، بل ، الإسلامية 
نصببجب لا الخوارج؛ قالت وقد فكيف # نصه: ما عبدالرازق علي ؤيقول 

سبقت-أيضا-كما غيرهم وقال المعتزلة، من الأصم قال وكيلك أصلا، الإمام 
إليه.الإشارة 

الأصمخلاف عندنا يثت أن الإجماع لدعوى نقضا المقام هدا ق بنا وح
.شواذ0 إنهم حلدون: ابن قال وإن وغيرهم، والخوارج 
وزادالتركي، الوطني انجلى رسالة ي جاء ما كتابه 3، عبدالرازق علي ردد وهكذا 

الصحابة.كبار وحق البي. حق ق الأدب وسوء الفهم، فساد من شيئا عليها 
عليكتاب المسيحية التبشيرJة والمراكز الأستعماؤية الدوائر قابلت وقد 

إلترمي فكرة كل من لخشيتها وذلك مر- -كما والتصفيق بالترحيب عبدالرازق 
عليضمنها الش الحثيثة الأراء هده مثل نشر إل وارتياحها الإسلامي، العالم تكتل 

قآماله وتحقق الأستعمار، أهداف تحدم الي الأراء تلك كتابه، عبد.الرازق 
الأبد.إل وإذلاليا الإسلامية، الشعوب على اليهلرة 
الاجتملعلعلم الأساسية الرائع أحد وعد الإنحلينية، إر رجم وقد 

وتعاليمهللإسلام الخصوص على الأمؤيكية الخامحات دراسة ق الإسلامي 
)البورصصحيفة مراسل مع حديثه ي ه نفخبيئة عن المؤلف كشف وقد 

tالمراسل هدا سأله حينما إجبيان( 
للمدرسة؟زعيما نعتبرك أن يمكن ل ه- 

ا-الخلأىنراطةالآ0صا؟.

القاهرة،وهة، مكتة الهي، لمحمد الغربي، بالاسعمار وصلته الحديث الفكرالإسلامي انفلر ٢- 
،١٤٢٦ط .•٢،والإْائاصص٧.٢٠٦١٧•٢م،صه.٥•١٤



عاياسوةالممرمذالقضاياالقمية سد *وتدالقيخ ا اس*،س الباب 
أنصارا؛لي أن بهيا تؤيد كنت فان بايررممة؟ تعني ماذا أعرف لت فأجاب؛ 

العالمق بل وحدها، مصر ي لا راض، يرون أن لك أصرح أن سرني 
بأسره.الإسلامي 

الإسلام.إليها نفذ الش العالم أقه1ار جميع من التأييد رسائل وصلتني وقد 
الحكملأن نشرها؛ وق آرائي ق مستمرا أزال لا - الحكم رغم - أض ينب ولا 

.تفكيري( طريةة يعدل لا 
قومقالات جديدة، كتب كتأليف المكنة الوسائل بكل ذلك إل #وسأسعى 

.(١ وأحادّيث ومحاصرات، الصحف، 
فيهاؤيولف السالمإن، بحن يتشرها أن •مدالرازق علي أراد التي الأراء ؤإن هدا 
التهم.بأشع الصحابة كيار واتهام النبي. حكومة ق الطعن ق تتلخهس الكتب، 
سيلق والحهاد الأستعمار، مكافحة على الحص الاراء هده ب؛ن من يكن ولم 

والحنية.الاستقلال 
علىهومدون كما هو تأليفه من عيدالرازق لعلي المشوب الكتاب كان وسواء 

آخرونذلك إر يخهو_ا كما المستشرقن بعض اليم، من أوكان الكتاب- غلاف 
النذلامعلى موارية بغير الحرب أعلنتؤ العلمانية إن يقال؛ أن هنا يعني الذي فان 

الأولالحولة أنها لأتثاعها حيل ربما اش معه، جولتها وبدأت الإسلامي، السياسي 
والأخيرة.

منIعلمنا فال: حيث الأسق؛ الهسة ^٨ شي الطتعي محت محمد الشيخ ذلك إر ذهب قد - ١ 
،I فمط عليه اسمه وصع إلا فيه له ليس الكتاب أن ا،لؤلف على يتؤددون ممن كثتيين 

،٢ ١ صزا الحديث( العصر ي والخلافة )الإسلام محابه ف، الرنس الدين ضياء د.محمد ذلك نقل وتد 
مرحليوثالتثرق إما اثت^ن أحد الكتاب مؤلف أن إر توصل حيث القراتن، من بالعديد له واظهر 
والال٠ان.للإسلام معاديا صهيونيا كان أنه على كتاباته وتدل ضيطانيا، ل للعربية أستاذا كان الذي اليهودي 

المعروف.المسنثشرق أرنولد توماس أنه أو 
التفلرؤإعادة ،  ١٧٥٠٠٣والخلافة الإسلام انفلر عامتن• فيها وبقي بريطانيا، إل عدالرازق علي ذهب وقد 

. ١٢٥٠١٢و١ ص٥٥_٢٦الاعتصام، دار الخندي، لأنور الإسلام ضوء ل تابات كق 



صرة|رقضاوا سداسرض القيخ •وتف امامس؛ اياب ك

إسقاطيثايعه ومن مؤلفه عند يمتى الذي الكتاب ذلك صدور كان لقد 
واحدعام بعد أي ، ٢١٩٢٥عام ِ الشرعية الناحية من عاليها والقضاء الخلافة 

وأتباعه.أناتورك ثل من واقعيا عليها والقضاء الحلافة إسقاط من 
إبؤيلأول ق الكتاب يظهر يكد ٠ولم الدين؛ تقي، اليد الدكتور الأستاذ يقول 

عنيفة؛معارصة لقي حتى والقراء العلهاء بعض عليه ؤيتللع ، ٣١٩٢٥ستة 
ْعاLلaلايقة كل وتطابقه ، حاني، من الإسلامية الثوابت، مع الصارخ لممارصه 
آخر؛حاني، من الإسلامي العالم ق الأّتعمارية والسياسة الإنحليز، أهداف 

مناكجمع أحل من فكرة كل على والقضاء الخلافة هدم يؤيدون فالإنحاليزكانوا 
ا.١ 1( الإسلامية الوحدة حول جديد 

تألفدواف^ من جايب إل مشرا الدهمن نقى المسد الدكتور الاستناد ويضيمط 
بدليلكله؛ الكاب من الأساسي الغرض هو رروهدا فتقول: الكتاب، ذلك 

عليالشيخ إليه يتتمي، الذي الدستولخن الأحرار لحرب المستميت الدفاع 
الأستعمارريسبا الأمة حزب عن المئق الذي الحرب وهو وأسرته عبدالرازق 

صدالبلاد شهيتها التي الحارمة الرفض موجة مواجهة ق وذلك، الإنحليزي، 
الرأي،ل بالعلسس الوطية الصحف، رمتته حستإ وكتابه؛ عثدالرارق علي السيخ 

الاحتجاج،تعلن الأزهر من منهللقة الظاهرايتت، وانرلعتج العقيدة، ل والإلحاد 
المدامةالدعواتا هذه على والرد الإسلام، عن للدفاع حاسمة؛ بوقفة وتطالب، 

،•٢١الدين«علك، خروجا تعد ام، 
وظهرتالممكة، لتلك الأول الخولة وقاع بدأت الكتاب ذلك ؤبضوور 

الرئوي-تلوالردود•

تقديمعبدالرازق، علي للشيخ الحكم( وأصول، )الإسلام ممامه على اسّاء تمار مثة رد - ١ 
•ص؛ -، ٥١٤١٤الأول، ييح الأزهرالجانية، يجلة هدية الدين، تقي أ.د.السيد 

• ٤١٢٠السابؤ، الرجع - ٢ 
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الشيخوكذلك النار، محلة صاحب رصا رشيد محمد الميد عليه بالرد فقام 
الرافعي.أمثن الأستاذ وكذلك الأزهرسابقا، وكيل شاكر محمد 

يوسفوالشيح شاكر، محمد الشيح أمثال من العلماء كبار بعضر أفتى وقد 
عيدالرازقعالي بردة رضا رسيد محمد والسيد بخستا، محمد والشيح الدجوي، 

الذكور.الكتاب مزلف 

حثنالخضر محمد الشيح فألم، ت عليه الرد ق كتبا العلماء كبار ألف كما 
الديارمفش محيت محمد الشيح وألف "الحكم( وأصول الإسلام كتاب )نقض 
الهلاهرمحمد الشيح ألف كما الحكم( وأصول الإسلام )حقيقة وقته ي المؤية 

الحكم(,وأصول الإسلام لكتاب علمي )نقد عاشوركتاب ابن 
كبارهيثة قبل من الأزهر ق محاكمة همدالرازق لغلي عقدت ذلك قل ومن 
وعضؤيةالأزهر، الخاْع شيخ اُنجزاوي الفضل أبو محمد المخ برئاسة العلماء 

viiوقد ه، نفعثدالرازق علي وبحضور ، العلماء كثار من عالآ وعشن أرمة 
يم، ه نفعن لدفاعه انحكمة واست٠عتv ، كتابه ل إليه منسوب هو بما مواجهته 
باحماعالأزهر- الحاْع شيخ -محن ٠حكمتا التالي؛ القرار إل الميثة خلصت 

عثدالرازقعلي الشيخ بإخراج العلماء كثار هيئة من معنا عالا وعشؤين اريعة 
الشرعيةالابتدائية النصورة بمحكمه الشرعي الأزهروالقاصي الجامع علماء أحد 

العلماء.زمرة من الحكم( وأصول )الإسلام كتاب ومؤلف 
بالإح٠اع-العدل- الحقانية بوزارة الشرعيثن القضاة تأديميح محلى حكم كما 
.٢٢١الشرعي«القضاء من بفصله 

انعقدتفقد جرت؛ الض انحاكمة تلك عن التفصيل من شيئا يلي فيما وإليك 

شاكر.أحمد الشيح العلامة وهووالد - ١ 
.١ -٥ ١ صزإ ١ل^الماتي الصنم تحهليم - ٢ 
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الأزهرالخاْع شتخ ، اُلجيزاوي الفضل ر محمد الشتخ برئاسة العلماء كثار هتئة 
تأغسطس  ١٢)ه ١٣٤٤سة انحرم  ٢٢الأرماء صاح الوقت، لك ذي 

طؤيلةمناقشة وبعد عالال١ا، وعشردن  AajjIأعضائها عدد وكان ( ٢١٩٢٥
العلمام.زمره من وإخراجه التهم، بإدانة حكمها الميئة أصدرت 

الخاْعسجلات من عليه انحكوم اسم محو المذكور• الحكم على ؤيترتب 
جهةأي ي مرتباته وقطع وخليفة، كل من وطرده الأحرى، والمعاهد الأزهر 
غيردينية.أو كانت دينية عمومية، وظيفة بأية للقيام أهليته وعدم كانت، 
يلي;فيما إبجازها فيمكن الحكم، حيثيات أما 
علاقةلا محضة، روحية شريعة الإسلامية الشريعة جعل عليا الشيخ أن ١- 

الدنيا.أمور ق والتنفيذ بالحكم لما 
،جملغهو الإسلامي الدين بان الباطل الزعم هذا على المثئة ردت وقد 

لإصلاحومعاملات وعبادات، ، عقائد من الني. به جاء ما على ايلمعن 
مشتملكلاهما ، . رسوله وسنة تعار اش كتاب وأن والأحره، الدنيا أمور 
الأخرة.أمور ق كثيرة وأحكام الدنيا، أمور ق كثيرة أحكام على 

محمدوالشيخ تصر، أحمد والشيح الضبي، دسوقي والشيخ ، حتن محمد الشيخ ت وهم - ١ 
محمدوالشيخ ، الحديدي إبراهيم والشيخ ، الطوحي أحمد محمد والشيخ ثاكر، محمد والشيخ ، بخيت 

،قراعة عيدالرحمن والشيخ ١لعهلافي، موسى يونس والشيخ الشرشيمي، عبدالعطي والشيخ الجدي، 

،الدجوي نصر يوسما والستخ ، علي المالوطي ءبرا؛ُيم محمد والمسخ محمود، عيدالغّي والشخ 
والشيخالهياوي، محهلفى والشيخ ، الفلواهري الأحمدي محمد والشيخ ، بصيلة إبراهيم والشيخ 
أحمدوالشخ ، حمولة محمد والشيخ ، الدهيي سح محمل والشخ الشبرابجومي، ثليي يوسف 

كارهيثة رد انظر الرصنء^٠ سيل والشيخ ، الحلبي؛ محمد والشيخ ، والي حسن والشيخ ، الدلبشاني 
سموأصولالأكم(صها-اأ.
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حوا»ةعنده الإسلامية أن _الولف_ كلامه من وواضح الميتة؛ وقاك 

منالناس ، jruما وأن فقط، ورُه الإنسان ب\أن العلاقة لتفليم جاءت محضة، روحية 
مقاصدها.من وليس به، ٧؛^^ شأن فلا العامة وتدبيرالشئون الدنيؤية المعاملات 
شطرمنه ؤيلغي شطيين، الإسلامي الدين يسطر أن الشتح استطاعة 3، وهل 
رسولوسنة الميز، الكتاب بايات ويضرب الدنيا، بأمور المتعلقة الأحكام 

،١١١؟الحائط عرض الله0 
سيلق كان النبي. جهاد أن من بمع لا الدين أن زعم إنه حيث ومن ٢- 
العالتي.إل الدعوة لإبلاغ ولا الدين، فيسيل لا الملك، 
الدين،إر الدعوة نحرد يكون لا الخهاد أن وهلة أول وظاهر ••• را ت قال فقد 

ورسوله®.بالله الإيمان على الناس بحمل ولا 
سيلق يكون لا فدلك والرهبة، القوة إل لحأ قد كان. وإذا »... قال: ثم 

قكان أنه إلا نفهم أن لنا يكون وما العالمعن، إل رسالته وإبلاغ الدين إل الدعوة 
.الملك((سبيل 

الملك،سبيل ي الحهاي. يكون أن جوز كما بل الخد، هدا عند يقف لا أنه على 
مثيلق ومحوذلك والغنائم، والخنية الزكاة تكون أن جوز - الملكية الشئون ومن 

_أيضا_.الملك 

بهينزل لم . البي رسالة حدود عن خارجا هدا على ذلك كل وجعل 
-تعار-ض دبه ولم وحى، 

عنفضلا العنيز، الكتاب ؛آيات صؤيح يصادم أن يمتع لا علي والشيخ 
بالضرورة.الدين من معلوما نكر أنه يمنع ولا المعروفة، الأحاديث َح 

الخاصةوالأيات الله، مثيل ق الخهاد ق الواردة الأيات الميتة وذكرت 

.٢١٠١٥ص الحكم( وأصول الإسلام ) كتاب على العلماء كبار مئة نظررد ا- 
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(١)- ١،.كثيرة؛ وهي ، الغنام وتقسيم ، الصدقات وتقليم بالزكاة، 
،غموض موضع كان الني. عهد ي الحكم نهلام أن زعم إنه حيث ومن - ٣ 

للحيرة.وموجبا ، نقص أو ، اصهلراب أو ، إبهام أو 
علىمحمد. ولاية كانت إنما رر قوله: هو مذهبا ذلك بعد ه لفرصي وقد 
•الحكم(( من بشيء غيرمشؤبة رسالة ولاية المومنن 

الحكم.من الني. جرئ أنه وهي إليها، خرج التي الخْليرة الشمة هي وهذه 
ت-تعال- اممه قال فقد ، القرآن لصؤيح مصادم علي الشيخ زعمه وما 

١ ٠٥أنثكآئ4 ينا نينآلئاس كمحم يالحق ؤاناأنزكابماّ 
وتنحونحوها؛السابقة، الأية معنى تتضمن كثيرة آيات الميئة أوردت ثم 

عنمحرق لاJشريعة يلاغا كانت الني. مهمة أن زعم إنه حيث ومن ٤- 
والتقيد.الحكم 
القرآنق الواردة الكثيؤة الأحكام آيات لخمع رفضا لكان هدا صح ولو 

نه.اللصميح أارضا— ومحالفا ١لكريم، 
ذلكوختمت ا،لولف، مزاعم تهدم الى الأحاديث من الميثةكثيرا أوردت ثم 
يتجاوزلم السماوي عماله إن محمد. ق ذلك بعد يقال أن بجوز ررفهل • بقولما 
مماالأاس يأخذ أن يكلف لم ؤإنص الهلان المعاني كل من انجري البلاغ حدود 

ر"؛ا.عليه؟٠١(( بحملهم أن ولا به، جاءهم 
أنهوعلى الإمام، نصب وجوب على الصحابة إجماع أنكر إنه حيث ومن ٥- 

والدنيا.الدين ق بأمرها يقوم ثمن للأمة يد لا 
يعصيعني، القبلة، أهل من، غيرقليلة جماعة صف ؤ، ذلك ق يقف إنه وقال: 

.١TU-T ص □ض اظرالرجع . ١ 
.٣ .• ٢٧ص السابق الرجع اتثلر . ٢ 
. ro.Y-• ص السابق الرجع انثلر . ٣ 



i*b،)l uUJI :_، عارقميإوأإىْمةارئأإيا أريتىررتي القيخ مقف
عندالتواتر الإجماع على خرج أنه من محرئه لا دفاع وهو والأصم؛ الخوارج 

جماهيرالسلمتيصف الخوارج،لاق صف ي أنه بدعته ي وحسه المسالمتي، 
إرذهبوا الذين إن ت وقال شرعية، وظيفة القضاء أن أنكر إنه حيث ومن ٦- 

أنكرالخلافة أنكر فمن الخلافة، عن متفرعا جعلوه شرعية وظيفة القضاء أن 
القضاء.

بالأدلةتمسكا - تقدير كل على بالدين ثابت فالقضاء صحيح، غير وكلامه 
نقضهارى.يستْناع لا التي الشرعية 

يعدهمن الراشدين والخلفاء بكر، أش حكومة أن زعم إنه حيث ومن ٧- 
دينية.لا كانت عنهم- افه -رصي 

تستندلا أنها دينية لا بكر أبي زعامة أن من يقصده الذي بأن علي الشيخ ويقلع 
أباأن يتوهم لا أحدا فإن الأسف؛ ي موقع مضحك - رسالة إر ولا وحي، على 

التوهم.هذا بدفع علي الشيح يعنى حتى إليه يوحى نا كان بكر. 
القائمأنه على ومهاجرين أنصار من الصحابة جماهير هي بكر أبا بايع لقد 

.محمد. نبيها يعد الأمة هذه ق الدين بأمر 
علىيقدم لم دينية لا حكومته أن من بكر.، أبا علي الشيخ يه وصم ما وإن 

عليهيسهل النبوة مقام ل يطعن الذي ولكن حسبه، قافه السلم؛ن؛ من أحد مثله 
عنهماطه -رصي الراشدين الخلفاء وإخوانه بكر أش مقام ي يهلعن أن كثمآ 

أستي-رى.
السالفحكمها العلماء كبار هيئة عليها بتت الش الحيثيات حلاصة هذه 

. rv.roص الأبق انظرالرجع . ١ 
.٤ -• ٣٧ص الرجع انظر . ٢ 

الأبقص؛؛_مأإ.'آ-انظرالرجع 





عسيرسامطىاهموةاسصة
هدهعن له، والموافشن فواد، للمالك المناويثن ( jyjالشديد الخلاف 
)الإسلامة الأزهرممأبعلماء أحد الرازق عبد علي الشيخ أصدر - الفكرة 

.٢١٩٢٥ستة الحكم( وأصول 
أبوشية ق قديم علم بيت وهومن ه، الرازق همد علي؛ الشخ أن ت لحقيقة اي 
إخوتهمن ثلاثة مع أبوه وهبه قد الرجل وهذا مصر، ق التيا نحاففلة التابعة جرج 

أييذهب ولا السبيل، لعابري مفتوح بيتهم ، أثؤياء بيت وهومن ' الشف للأزهر 
١ IIخاما فيرجع لهللية أو لصدقة قاصد 

وكلإدلّيس أحمد الثثخ المرحوم ْع لي حديث ق قائلا توفيق الدكتور ؤثردف 
الأعلىانجلى ق غد أوبعد غدأ، ندوة همدنا له: قلت عدما بالأزهر، الفتوى لحنة 

كتابيشأن وتحدثنا الحاهلي( الشعر )ق كتاب على ستة سبعتن مرور بمناسبة للثقافة 
الرازق،همد علي للشيخ ليس الكتاب هذا ^،.١ يا قال: الحكم( وأصول )الإسلام 

شهرة.به ليأخذ إليه؛ أصافه حجز، لعله ولكنه 
كانالرجل، فخجل أوالقرابة؛ النب من ما علاقه حستن ؤله وبتن بيته وكان 

اجتمعت،العلماء كبار هيئة أن برغم حمن، محله يحرج أن يشأ لم جدا، طيبا رجلا 
زمرتها.من وأخرجته الأزهر، سجلات من اسمه ومحت 

المركزلهذا واعظا كت قال: الذي ما ت إدريس أحمد للشيخ قلت 
الصحابة،من الحديد بها مزاربلدة وبتي مزار- بني يتح ~مركز المنيا افظة حمق 

العاصعمروبن صاحبوا الذين يالعارك، استشهدوا الذين الله رسول صحابة 
الإسلامية.لفتوحات اق 

كؤيم،بيت الرازق عد وآلط الرازق، همد علي بلدة هذه أبوجرج بلدة 
ليتفزىذهب للمركز، واعظا وكان البيت، هذا إل ذهب إدريس أحمد الشيخ 

هاك،وليبيت؟

.١ ص الإسلامي انجعع وإصلاح حى الخضر محمد لإمام ا- 
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عليالشيخ وحد الخمام، إر يذهب أن الرحل وأراد الليل انتصف وعندما 
الليلجوف ي يملي الليل، جوف ي لحيته بلل والدمهمع يبكي، عبدالرازق 

الكتاب؟هدا ولماذاكتبت مولانا١ يا له؛ قال لحيته، تبلل والدمؤع نيام، والاس 
إليأ؛أصافه حسيرث، لهله ولكنه لي، ليس - وافه - الكتاب هذا ابني١ يا قال: 

لى.ليس الكتاب وهدا شهرة، به لأخذ المصاهرة، من أوشيء القرابة، من لشيء 
حسين،طه أحرج أن أردت ما ت قال ؟ الكتاب هذا من تتبرأ لم لماذا ت قال 
سعيد.اليوم وأنا له، حدث ما الرجل؛ وتحمل 
لالحكم((( وأصول )الإسلام كتاب بمئموص عليه أزكي ما هذا 

انحلسق حمين طه ندوة ق ا> t فيقول كلامه، توفيق الدكتور ويواصل 
جابرالدكتور علي فغضب الكلام، هذا وقلت بمداخله، قمت للثقافة الأعلى 

مصر.ق المعروفين العلمانيين وهومن عصفور، 

وغضب،ونار قام الكلام هذا قلت وعناوما الحقائق، يعرف هولا ولكن 
كبارهيئة وجه ق لوقف صحيحا، لوكان لأنه غيرصحيح؛ الكلام هذا وقال: 

زمرتهم•من أخرجوه الدين العلماء 
لأنحولي؛ تحمعوا والصحفيون إدؤيس، أحمد الشيخ إر اذهبوا : فقلت 

الكتاب.هذا على سنة سبعين أكثرمن مرور بعد حديد الكلام ^ا 
الصحف.ق ونشرذلك قلته، ما لمم وأكد إدريسبى، أحمد السيخ إل وذهبوا 

الخليلوشيخنا مولأنا عارضه وقل. الحكم( وأصول )الإسلام بجموصى هذا 
كانلأنه فواد؛ الملك به فأعجب الكتاب، هذا عارض حين، الخضر الشيخ 

الّمين.للمخليفة يكون أن يؤيد 
عثل-الرازق،لعلي ليس لأنه حين؛ طه فيه يقول الحكم( وأصول )الإسلام كتاب 

٦٣٦١ص المابق -الرجع 
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ص__رورية،ليت والخلافة الخلافة، إر تحتاج لا الحديثة الحكومات إن ينول؛ 
٠ا،لسرقن وهوكلأم ، حن طه هذاكلأم ، الدين من ولهت 

أعلام)من كتابه ق الهومي رجب محمد الدكتور قاله ما ذلك من والأعجب 
منشيء على تكلم حيت عيدالرازق؛ علي لليخ ترجمته ق وذلك العصر( 
لكتابقراءته بعد مقابلته، علي الشيح طلب أن بعد به ولقائه وصفاته، سيرته، 
والتأثير(.التأثر بن الأندلسي )الأدب الهومي 

منوفهمت باسم، بهدوء ١^٠٠٢ الرجل ررقابلني اليومي؛ الدكتور يقول 
كماعنها فأجبته شتى، نقاط عن سأل وقد يائه، إر ألفه من كتاش قرأ أنه حديثه 

بهأعدل أن فرأيت الخالص، الأدب وجهة أكثره ي يتجه الحديث وكان أستهليع، 
باهتمام،وقرأته )الإجماع( كتاب يدي ق ويح لقد • فقلت التشؤيع، مباحث إر 
أمورااقس فت، عيه عقب قد شلتوت محمود المميخ الأكبر الأستاذ أن علمت يم 

ماقرأت فهل منتظر، متوير الكار الأساتذة واختلاف بمباحثه، تتعلق ' جوهرية 
الأستاذشلتوت؟.كتب 

بهمعرفش وترجع أصدقائي، أعز من شلتوت محمود الشيخ إن ت الأستاذ فقال 
اسمي،يشيرإر أن بدون 'أرائي ناقش وقد الحر، رأيه وله عاما ثلاثن أكثرمن إل 

ظهوركتابهبعد قابلته وقاو يلتزم، منهجا وحدها الوصوعية تكون أن رأى وكأنه 
يشرلم ولكنه كثيرة، ال مق وتحدثتا العربية، اللغة يجمع جلسات ي مرات عدة 
لهحمدت وقد يبدأ، حتى أفاتحه ألا ثرت فا معي؛ حديثه ق كتب مما شيء إل 

ولوواللياقة، الأدب حدود ق وناقشه العارض، الرأي احترم لأنه العلمي؛ سلوكه 
،.٢١العقبات(( من كثمأ صادفت ئا ثلتوت الأستاذ لك ممعي المعارصون سلك 
حديثمن أدركت # ت فيقول الكلام، هدا على البيومي الدكتور بملق ثم 

.ارجع-١ 
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إذالحكم( وأصول )الإسلام كتابه حول الكبرى العركة يشيرإل أنه ، الأستاذ 
وانيير، مائج بصخب الحمهور فقابله تحقيقه؛ ق يوفق لم رأيا الأستاذ رأى 

ماإن ت أدب ق فقلت ، رأيه لا الكاتب بشخص تتعلق مهاجمة إل الكتاب بعض 
صلهالإسلام أن فررت حمن الحكم وأصول الإسلام عن كتابك إليه ذهب 

بحيثالختلورة من كان وئشريع دستورمعاملة وليس ، وؤيه العبد بمن روحية 
كونالبجون لا 

ولكنه، كرممة مقابلة قابلتى وقد الأستاذ؟ أغضب أن أخشى وأنا هذا قلتا 
،هذا أثمل لم فمهل؟ روحية صلة الإسلام إن قلت إني ت أتقولأ ت هدوء ق سأل 
كانتالي، الإسلام( )رسالة بمجلة نشرته صؤيح مقال ي مقصدي أوضحت وقد 

هذهإن قال حمت أم؛؟ت الدكتورأحمد الأستاذ على ردا ، ^^٣، ١١حماعة تصدرها 

همفمتي-لأال
الأستاذقاله ما رركان ت قائلا ، علي الشيخ قول على اليومي الدكتور يعلق ثم 

رامفاجأة لى 
إلاالصاحبة المرقعة قامت وما ، فمهل روحية صلة الإسلام أن قرر أنه أعرف فأنا 

محمدالشيخ أمشال من مستقلة كتب ق عارضوه الذين وإن ، القول هذا جراء من 
إرالمدفا وجهوا العلاهرعاشورقد ومحمل ، حمت الخضر ومحمد ، المطيعي يخبن 
فيهاراجعر سنوات بعد موقفه عن رجع قد الأستاذ يكون فهل الزعم؛ هدا إبطال 

الصواب؟.؛إل وعاد ، الرأي فصحح بإمعان؛ معارضوه كتبا ما وقرأ ، ه نف
الحديد.التيأ لهذا كثيرا وارتحت، ، الأستاذ مقال أرا-أعر أن صم.م>تا لقد 

الأكبرالأستاذ شقيقه بمولفات فيها ألممنا أخرى شجون إر الحد وانتقل 
الحصر،هذا ي والشعراء المفكرين لكبار المختاانة وصداقاته ، عثدالرازق مصعلقى 

؛-الرجع
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ونشرهاالعربية، البلاغة ق التجديد عن ألقاها جيدة بمحاصرة الأستاذ ذكرت ثم 
محلةأحضر أن مني طلب وقد النسيان، نسيهاكل أحده أن ناعتي )الملأل( بمجلة 

أشرتإوها؛ورىئقال((رم)الملأل(الش 
منهاوأراد ودراسة( )تحقيق عنوانها الترجمة تلك من فقرة ق البيومي يقول ثم 

اتحهتار ت البيومي يقول علي، الشيح وبين بينه دار الذي الأمر حقيقة على يقفا أن 
لأنصعبة؛ مهنه وكانت، الإسلام( )رسالة محلة أعداد عن المصث، إر فوري من 

ثميذكره، لا إذ الباحت،؛ فيؤيح الصدور تاؤيخ بحدد لم والوجز كثيرة، الأعداد 
والعددالثاني العدد )هما متلأحق\ز( عددين ق أؤيد ما وجدت أن الله توفيق من كان 

فصليةانحلة لأن ؛ ١  ١٩٥ ؤيوليوطة ، ١٩٥١أضيل الثالثة( المنة من الثالث 
أحمدللدكتور مقالا وجدت ( ١٤)صآُ الثاني العدد وق أشهر، ثلاثة تصدركل 

قأتحايل ص : ممللمه ق يقول الإسلام( نظر ق )الاجتهاد محوان تحت، أسن 
المسلسنحال نتعرض وكنا باشا، عبدالرازق علي الأستاذ معالي، مع ال١صي^ الشهر 

منقدتما نشريه ما إر نرجع أن ذللئ، دواء )إن فقال: جمود، من إليه وصلوا وما 
ومشاكل(.مائل من عداذللئ، فيما الحق وكا فقهل، روحانية الإسلام رسالة أن 

معا،ومادية روحانية فهي ذللئ،؛ من أوسع الإسلام رسالة أن رأيي )إن ت فقلت، 
المالية،والمعاملات والإجارة، ، والشراء البيع نفنام من القرآن j( ورد ما بدليل 

وتحوذللئ،(.وطلا3، زواج من الشخصية الأحوال ومسائل 
الإسلامنثلر ؤ، عنوان)الاجتهاد تحت، مقالا بحمز ث، الثالالعدد صدو ثم 
الدكتورعبارة نقل أن بعد فيه نال باشا، عبدالرازق علي الأستاذ بقلم ( ٢٤صآُ 
تمرأن تشأ ولم فمهل، روحانية الإسلام رسالة كلمة ناظري أمام ت)وقفت أسن أحمد 

جعلواالدين ال2لاءتون زعم فقد معي،؛ الكلمة لمده قدتمة قصة تثيرذكرى، غيرأن من 
شؤيمةالإسلامية الشريعة جعلت، قد الميث، ذللئ، ق أنني، يومئذ الحمية قلؤيهم ؤ، 

.٣ ٠  A-Y"٠ ٧ ص السابق الرجع . ١ 
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ينعلوا.أن أننمهم لمم طوعت ما ذلك على ورثبوا محضة، روحانية 
اننألم إنني ومحلصا؛ صادقا يومئذ لهم وقلتن عليهم، ذلك رددت ئد أنا أما 
ءيرْ•j ولا الكتاب هدا ي لا ذلك 

لمالإسلام روحانية فكره الكسرأن الكاتب الأستاذ ليذكر الحديث؛ هذا وأسوق 
يكونأن باتا رفضا يومئذ رفضت وأني ' إليه المقار البحت نشرت يوم رأيا لي تكن 
نشريهما إل نرجع أن أدعوإر إنني فأقول اليوم أعود أن سني فما رأيي؛ ذلك 
٠٢١١ممط(( رولحن؛ة الإسلام رسالة أن من قيئ 

رداالأستاذ قاله ما هذا ٠ السابق: الكلام على معلقا اليومي الدكتور يقول ثم 
الكلامهذا قال أنه أعرف لأني دهشش؛ أثار وهوئ أمين، أحمد الدكتور على 

يصربحة مادتها فان )روحانية( ينكركلمة ولوكان بلفغله، يكن لم إن بمضمونه 
ولايةقومه على الرسول )ولاية الأول(: الهلعة - )ص؟آ' ينول حيث كتابه؛ 

وولأيةالحم، حضؤع يتبعه تاما خضوعا وخضوعه القلب، إيمان مشوها روحية 
بالقلوبله يكون غيرأن من الحم إخضاع على تعتمد مادية ولأيه الحاكم 
الحياةتدبيرلصاخ ولاية وهذه إليه، ؤإرشاد اممه، إر هداية ولاية تلك اتصال، 
زعامةتلك للناس، وطه فه، تلك للدنيا، وهذه للدين، تلك الأرض، وعمار 
•والدين( السياسة بين بعدما ؤيا سياسية، رعامة وهذه دينية، 
منالأول(؛»والدنيا الهلعة من )^،AU عبدالرازق علي الأستاذ يقول ثم 
أنمن اض على أهون وغايات أغراض من فيها ما وجميع آخرها، إل أولما 
وشهوات،عواطف من وحيانا عقول، من فينا ركب غيرما تدبيرها على يقيم 

رسولا،لما يبعث أن من اطه على أهون هي ومسميات، أسماء من وعلمتا 
' ٠٠ؤيتصبوالتدبيرهايشتغلوابها أن اطهمن رّل عند وأهون 

آ.ارجعىبقصا'،"ا'_«ا"ا.
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فيهؤيلحظ عبدالرازق، علي والشيح اليوم الدكتور j؛[j، دار ما هوحلاصة فهدا 
شاملة.أوأنها روحية، الإسلام رسالة أن من رأيه ق علي الشيح اصهلراب مدى 

همدالرازقالخكم-لعالي وأصول -الإسلام الكتاب فسواءكان حال كل وعلى 
إردافعه ما يدرى ولا صراحة؛ منه البراءة يفلهر ولم إليه، فهومنسوب أولغيره 

ؤيتفلرقحسابها، بحس، لم حهلوة أنها أم ؟ شهرة أهويؤيد الكتاب، ذلك تأليفح 
أهوحوف،؟ علانية يفلهرندمه لم ولماذا ؟ حقيقة اليفه على هونادم وهل نعاتها؟ 
لمولماذا السر؟ ق ؤيتؤبون العلانية ق الأكايربحطوون أنهم أم المكانة؟ ّقوط 
حيثالوخيمة؛ آثاره رأى وأنه خصوصا الكتاب؟ ق جاء عما صراحة يتراجع 

سنة.وأربعين اثتتعن على ينيد ما الذكور للكتاب تأليفه بمد عاش 
حقيقتها.على للوقوف، وتحر؛ بحث منيد إر تحتاج أسئلة 

منه،قبل الله ولعل ، ذللن، من رجع لعله يقال؛ أن إلا المقام هذا ي يع ولا 
-عزوجل-الله تحجيرلرحمة ولا ، شيء كل وسعت ورحمته غفوررحيم، والله 

بكلالفترة تللئ، عاصر الخضرقد الشيخ أن كله السياق هن.ا ق يهم والذي 
البصيرالذيالعالم بمين يرمقها فكان ١لصرية، لمرحلته مزامنة كاJت، إذ تفاصيلها؛ 

إممانه،عاليه يمليه ال>ي البواحثه ليقوم الفرصة؛ ؤينتفلر عليه، بجب ما يمرق 
منكان ما منه فكان الواجب،؛ ، ^١٧يتوانى ألا عليه ئحتم الش يمكانته وشعوره 

العلمانية.لاJءاة والمواحهة والقض الرد 

الإسلامية،الشريعة تحكيم لوجوب وتقرير تحرير، لئا ذلسق قد كان وإن 
ومكان.زمان لكل وصلاحيتها 

سقوطمن الفترة تللئ، منذ يتوجس كان إذ الونسية؛ فترته إبان مته ذللئ، كان بل 
اممه.أنزل يما الحكم وإلغاء الخلافة، 
البحشنق وسهله إيضاحه سيأتي وما قثنإ، من إليه إشارة مضتا ما وهذا 
اكاليعن.
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بواكيرومني الأستعمار، مظالم وهويرى الطوق الخضرعن الشيخ ثب أن منذ 
تنالالش الحثيثة وانحاولأت الشرJعة، تنحية إرهاصات وهويرقب العلمية حياته 
منبه عض ما وأهم أعظم من فكان الهكم؛ عن لإبعادها جاهده ونعى منها، 

شعاراتونس ز الأول مرحلته منذ رفع حيث، افه؛ أنزل بما الحكم قضية القضايا 
ومكان(.زمان لكل صالحة الإسلامية )الشنمة وهوشعار ألا حياته طيلة عنه ناضل 

للسياسةورسمها العدل، أساس على الشردعة أحكام قيام وأما  ١١• يقول'؛؛ءءإقه 
تمصيلأستطع لا ما فدلك - الحوانعس، بعن ما فسيحة ، الوضع محكمة حهل3لا 

عنوان:محت، - الله شاء إن - ونكته كيتاه وفيما اكال، هذا ق عته الحدين، 

بأصولالإ.لام على اعد يما ومكان( زمان لكل صالحة الإسلامية )اJقريعة 
الوقائع((من بحيث، ما لكل اتساعها ومعرفة الخريحة، 

شبهةالطعون من للشريعة وجه ما أعثلم من لأن ذللن،؛ يقرر الخضر والشيح 
إذاإلا تتطور لن الأمة وأن أغراضها، استنقذت قد وأنها العصر، تلائم لا أنها 

تركت،الض بأوؤيا مقارنة الوضعية القوانعن بها واستبدلت، جانبا، الشريعة ئحت 
درجات.الدنية ل فارتهت، الكنية؛ دين 

عنفصرفهم كؤو؛وا:' بألباب أخذ قاسي. قياس وذللئ، راجت، الشبهة وتللث، 
■اوسسل سواء 

بمياالوضع يرقب كان بل ، ادداْع تلك عن بمزل يكن لم الخضر والشتخ 
بأسرارهاالتشع الشريعة، بعلوم فهوالضلع ذللث، غروق ولا البصير؛ العالم 

ورجالاته.وتاريخه، الإسلام، هداية الغيورعلى ومقاصدها، 

الإصلأحص١٢٩١-رسائل 
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الذيالسياسي والفكر ، الاجتماعي والمصلح ، الشرعية السياسة أستاذ وهو 
انتخابات.ل يدخل ولم ، حزبا يؤس لم 

الأمة.سياسة من فسد ما لإصلاح عى ؤي، سياسية أفكارا يطرح وإنماكان 
التيالدروس أو ، يكشها كان الش المقالات أو ، الحاصرات خلال من وذلك 

٠٢الأزهرأ جامعة ق الشرعية للسياسة تدريسه أيام خصوصا يلقيها كان 
البحث.هذا من عارة مواصع ل ذلك إر إشارات مضت وقد 

ومكان.زمان لكل ،^^ ٣١١صلاحية إئات من له تعرض ما لأهم بيان ش وفيما 
الخضرالشيح تناول فلقد ؛ صلاحية إثيات ق المستقلة دراساته ؛ أولا 
خلالمن وذلك ، والتحليل بالدراسة ومكان زمان لكل الشريعة صلاحية إنات 
ذينكق جاء لما عرض يلي وفيما بحثان، ذلك 3، ما وأشهر مستقلة، إبجات 

الموجزاكميف مر وقد ت ومكان( زمان لكل صالحة الإسلامية )١لشريعة • ١ 
الشيخ.لمزلفات العرض عند الأول الباب ل البحث بذلك 

جاءما تثبت عدة، ائل معلى احتوى وقد عنوانه، من واضح البحث وهدا 
يخلافه.تقول الش الزاعم وتدحض العنوان، لك ذق 

•'فته ورد ما لأهم عرض يلى وقتما العصر، بروح مشرب أصيل وهوبحث 
حيثتأليفه؛ من مقصده خلاله من موجزبين بتمهيد البحث الشيخ افتتح أ- 

العصرحال توافق لا شريعته أن ت الإسلام ما يدري لا من وهم ي يقع ٠ • قال 
الصاخ،رعاية على تقوم إنما القوانحن أن على هذا توهمه ؤيبتي الحاصر، 
قهي نافازه أحكامها بقاء إل فالدعوة كسمإ؛ اختلافا تختلف اسور ومماخ 

غيرصالحة.خطة إر دعوة نفلره 

٥i مزه الجزار ق حستن الخضر محمل الإمام انفلرملتقى - ١ 
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حتىشبهته؛ دفع ق القول وتفصيل شيده، إل القال هذا ق نقصد ما ذلك 
وتحفظعصر، ايركل تالغراء ^ ٠٢٧١أن العبي رأي المرئي بالدليل يثبت 

مصالجلكجل«لم
علىأحكامه معظم ي يعتمد الإسلامي كان لما رر أنه ذلك بعد بين ثم 

نرىالكلمة هذه وي الاجتهاد، ق بكلمة يصدره أن البحث استدعى الاجتهاد 
علىتأتير فلا بدقة، البحث تقرأ أن إخالك ولا الشريعة، علماء عفلمة من شيئا 

١مصانح^ن(( هداة كانوا بأنهم تشهد حتى آحره 
الشريعةجعلت الش الأصول تقرير ق الاجتهاد بحث بعد ررونأخذ قال؛ أن إل 

ماتباعد على الشعوب بحاجات وتقوم اختلافها، المصورعلى مقتضيات ثسع 
يبقىلا حتى الفتوى؛ ورجال القضاة عمل من هذا على الشواهد لك ونسوق بينها، 

يعلمون((لا فيما أويخهلبون يكتبون، الذين أولئك مزاعم من حرج درك صق 
الإسلامشريعة أن مستهله ق فقرر الاجتهاد؛ عن الحديث إل ب-انتقل 

دونجيل بها بجص فلا ودائمة؛ قبيل، دون البشر من قيل بها يختص فلا عامة؛ 
تنتهيلا - عصورهم وتعاقب أجناسهم اختلاف على البشر أفعال وأن جيل، 

حصر.تحت تدخل ولا حد، إل 
أرشدتبل واحد، نمق ق الشريعة أحكام تنزل لم يقول- كما ذلك لأجل 

ليمتتبهلهاكلية؛ أصول ق بقيتها وقررت خاصة، بدلائل بعضها إر الشريعة 
إليها؛؛/الحاجة عند العالم أوتوا الذين 
أميين؛بمعرفة الأحكام استتباؤل من يتمكن العالم أن أوضح ثم 

.صء ومكان زمان لكل صالحة الإسلامية اكريعة - ١ 
السابق٢-الرجع 

ه-و.ص السابق ا،لرحع - ٣ 
٠_U السابق ا،لرحع انفلر - ٤ 



٨٥٩الذمياتاسسرةاهتائ سد اهخ عوتف امامس! اكاب 

والأحكام.القواعد مها نمنع الش معية الالأدلة أحدهما: 
البلناء.واستعمؤال العرب، لسان ق بها العتد اللفظ دلالة وجود ثانيهماث 

والسنةالكشاب ا وأنهمحية الة الأدلالتفلرق مرحع ط بق ش_رع يم 
الأدلة.بهد.ه يتمل وما والإحماع، 
ودلالةالطوق، دلالة إر يرجع وأنه اJلألأت، الوجوه الطرز ومرجع 

العقول.ودلالة الفهوم، 
يندرجوما واللغة، بالشريعة، العالم من الاجتهاد شرائهل ُسهل إر انتقل نم 
،.ذلك١١تحت 

منالحديث ؤيسهل الفاسد، ودرء المالح حفظ. على الضيمة بناء ي بحث ج- 
معية.الالأدلة ق التفقه ق ذلك حلال 

أنق بجتلفوا لم المسلمان أن ف-بتي الشرعية؛ الظرية الأصول إر انتقل نم 
عليهمدلول لبما إلا واقعة فلا الوقاغ؛ أحكام لتةرير نزلت الإسلامية الثريعة 
التموصن.من ه المتملق الأصول من أوبأصل يالنحي، 
،القيامر٠٠ عن الحديث ط بإر يعده وانتقل ذلك، تفصيل ق شؤع ثم 

والاستحسان.الرملة، والصالح اليراع، وسد العرف، ومراعاة والاستصحاب، 
والواقعية،والعقلية، الشرعية، بالأدلة واييده ذلك، تفصيل ز يمضي وهكذا 
تلائملا أنها ادعاء أو الثريعة، ق الطين أراد لن حجة ييع لا بما والتارعثية؛ 

البحث.ذلك ق جاء ما أهم فهدا 
يناديالشيخ ألقاها محاصرة اوحث« ط؛ وأصل الإسلامية(: الثراJعة رمدارلئ. ٢. 

سةانانهه /جمادى ١ ٨ الب محوم بولس الصادقبمه ماّ.رسه تلأمن.ه قد.ماء جمعه 

.١ U_\" ص المابق الرجع انظر . ١ 
اUُقص٦١-٢٧أ.انظرالرجع 



_AV رأوتفالق؛خ اماهس: او؛اب Ui_ اسرضULuuJI ارغميةالئْمة

مرالحديثومحي الكاملة، الأعمال موسوية وصمن مفردة، وطبعت ، ه ١  ١٣٣
الشيخ.العرءس،لولمات عند الأول الباب ق عنها 

الشرعية،السياسة ق تبحث عنوانها- من هوواصح -كما الرسالة وهذه 
ومكان.زمان لكل الإسلامية الث.ريعة صلاحية وتزكي 

عليه؛اشتملت ما لأهم بيان يلي وقتما 
وضعمن الق-صل.. أن دلا.ئا خلال من فبين ٠ السراع حكمة سان اسثتهالها  ٠١

أفئدتهم،إليها تهوى الي، حقوقهم من الناس تمكين والخنايات المعاملات قوانين 
الزلة.بالأثار قلؤبهم على يدخل مما ووقايتهم 

مىونراجح، ألم ية.ارنها لا التي هواللدة إثما الشري*ة المعتبرلواصع وأن 
أويالمضرة ويعثرعنه راجحة، لذة تصاحبه لا الذي والألم المصلحة، أو بالمتفعة 

القيه.

منمنها يتفؤع ما وتلاحقن ، والمفاسد المنافع تزن الي هي العادلة الش.ريعة وأن 
الذي^٢٢٠٤ ١١أن يتحقق فبهذا يهنايمها؛ ما الأحكام من لما تفصل ثم اكتائج، 

نقناما،أحكم يكون - ضمائرها أحوال على المهللع الأمة بشعور العالم يسئه 
ظواهرها.سوى يعرف لا الذي يضعه مما للمهاخ وأحفثل 
علىقائمة أحكامها تكون أن الحكمة الشريعة خصائص من أن -كذلك- ؤيين 
ذهبحيث الوضعية؛ القوانين عض نسيج اختل قد وأنه حقيقية، أسباب 
غترحقبمة•علل على إقامتها إر مقررها 

٠الأمثلة عليها ؤيضرب الحقائق، هذه يقرر وهكن.ا 
وذكرميزاتمنهما، كل فذكرمعنى ووضعية؛ سماؤية الشرائع أن قرر ب. 

إصلاحالفرد على توجب وأنها غيبية، الهلة بقوانينها تعزز بأنها ماؤية ال

, UO-UYص ومكان ^0 لكل صالحة الإسلامية انظرالضعة - ١ 



ارفم1اآاهداءار2التْايا اسم4ن سد ادهيخ عوم ا}محاع،سا البابا 

غرهّنمي الضرر برفع الأتان ، سخمه رضر عما وتنهاه ، عمله 
منهوحمايته 

يدلما أحاده4ا: نوعن: على وأنها الإسلامية، ١لشريعة لمتابع تطرق ثم 
والقياس.والخديث.ا وهوالقر'أن ه بنم

.٤١٠وهوالإ-؟ؤيستلزمه، الاJليل، يتضمنه ما ت ويانيهما 
تحت(ضمت الإسلام  o،j_uأن حلاله من وبين ذللئا، ل الخدث فصل ثم 

أنعمر كل ق انحتهد ومكنت( العصور، كل مهاخ حففلت( حقائق جوانحها 
كلية،دعائم أقامت وأنها مصلحتها، يلائم حكما له يعرض حادثة لأي بمنع 

الموازل،طيعة العارف( يتخرحها وأحكام أصول منها دعامة كل على ؤيتبتي 
أمثاوأا.ق الشارع بمقصد القائم 

اختلاف(إر ينتقل ثم عليه، الأمثلة وصرب ذلك، تفصل ي ممضى وهكذا 
٠. ١٢٠٣وأحوالمم بالأمراء، وعلاقتهم ، الفقهاء وطقاُت( وانتشارها، ، الدامي( 

زمانلكل ١^،(^ صلاحية تقرر الش بالمباحث( حافلة فالرسالة وبالخملة 
ومكان.

الرمان، لظروفالإسلامي التثريع مراعاه ي الواردة الأسئلة عن إجابته ثانيا؛ 
محلةق إليه ورد سؤال عن له إجابة ق جاء ما ذللئ( على الأمثلة ومن والمكان: 
عثر.الأبع انحلد من التاسع الخزء الإسلامية( )الهداية 

الزمانظروف( فيه تراعى الإسلامي ١لتثريع »هل ينول: الموال ونص 
عليه،يوثم جاوزها ما وكل المموص، عند حتما فيه الوقوف، بجب أم والمكان؟ 

٢إليهالحاجة لشدة الأن؛ نرجوا-لخوابإ شرعا؟ يه يعتد ولا  ؟١٠

. WWWص الماض الرجع م - ١ 
.١ ٠  Y.AY"ص انظرالرجع - ٢ 
. YVV-YUlص السابق الرجع - ٣ 



اسموةالفميت اهيائ سدا}يضرأق القيخ منف اثغامس: اثباب ك؛

يعزنفليرهبما الوصؤع أطراف جمهت موجزة إجابة السؤال ذلك عن فأجابجواققه 
علىتقوم إنما أن ت المضاء عالم ق ررمعروف فقال: الوصع، يرهذا غق 

اختلافاكئمآ.تختلف العصور ومماح اكاخ، رعاية 
عصر،تسايركل أن يمكنها وبهذا الإسلامية، الشريعة تقوم الأصل هذا وعلى 

كلية؛أصول ل الأحكام بعض على دلأ الإسلام أن ذلك جيل؛ مصالحكل وتحففل 
الأزمنةأحوال مقتضيات حسب على الوقائع أحكام امحتهدون منها ليستنجد 
.٢١١((والمواطن 

علىقائمة أحكام أن على الإسلام علماء أجمع وقد # قائلا؛ وأصاف 
امحتهدين.أنظار إل الممساخ تعرق ق يربع وأنه الحبال، مماخ رعاية 

،)الضرريزال( قواعد أيبع إل ترجع الضعة أصول أن قرروا هنا ومن 
.٢٢١؟قاصدئ(« و)الأعمال ، محكمة( )العادة و ، التيسير( تحلب و)المشقة 

قواعدالعليا القواعد هذه إر رروترجع فقال: القواعد، هذه إل يرجع ما بين ثم 
العمر،لقتضيات مطابقة وأشد -^، ١٩٥٠١)أحفظ انحتهدين القضاة أحكام تححل 
المرسلة.الممحاخ رعاية قاعدة: القواعد: هذه ومن 

خاصدليل عليها يقم ولم حادثة، ق العقل يدركها مصلحة المرسله والمصالحه 
والسة.الكتاب من 

شأنهاأشياء من المع وض الذراع( )سد وقاعدة؛ العرف( )مراعاة قاعدة؛ ومنها؛ 
فساد.على تشتمل أمور إل تودي أن 

منانحتهدين أن ١^١^ رعاية على قائمة الإسلامية الشريعة أن على ؤيدلكم 
رعايةقاعا..ة اقتضت إذا خاصة أحوال على المطلقة النمحوصر بعمل بحملون قد أئمتها 

الخاصة«الأحوال هذه ق به العمل المراد؛ أن على النص فهم المرسلة المحا•خ 

٢٧٧ص المايق ؛.الرجع 
المابقص٧٧٢.الرجع ٢
٢٧٧ص المابق .الربع ٣



٨٦٣اوفميةاسهمة u_l JUMاضخ عرتف  t_«_lالباب 

الكلمةهذه رروصفوة فقال: بذكرملخصه، -كعادته- الخواب ذلك ختم ثم 
غيرإليه ولونفلر عصر، كل حال يوافق الإسلامي اكضع أن ت الوجزة 

تلك( JMJبيته وقارنوا الوضعية، القوانتي إر بها يفلرون الش المس_لمتي 
بالعدليأخذ كيف العتن رأي لرأوه - الخقيقة عن البحث رائدها مقارنة القوان؛ن 

وسليكلذيحقحقه((لممزأؤلرافه، 
مواؤلنق وذلك للحكم، كامل شامل بتظام حاء الإسلام أن إتيانه ت ثالثا 

الإسلامكاب )نمض كتابه ق حاء ما الخصوص وجه وعلى كتبه، من كثيرة 
كانحيث البحث؛ هذا ل ذلك إر عدة إشارات مرت وقد الحكم( وأصول 

والبراهين.الأدلة، عليه ؤيوق تقريرذلك، ق ؤيعيد يبدئ 
حيثالسياسة( عن الدين فصل رصلألة بحثه ي حاء ما ذلك على الشواهد ومن 

قضائية،وأصول بأحكام حاء قد الإسلام أن وأوضح تشير، أحسن ذلك قرر 
والسنة،القرآن محاهل من ذلك ينكر ؤإنما الحكمة؛ من لحاما السياسة فم ق ووضع 

١لشريعة،بمسهلاس الحوادث يزنون إذكانوا ين؛ الراشي، الخلفاء بسيرة بحمل ولم 
اللهرسول أومنة الله، إركتاب الاختلاف عند ؤيرحعون 

قخل تل، دعوته أن على تل-ل التي القرآن من الشواهد إيراد ي شؤع نم 
الأو4ثميع يخالف حكم كل وأن السياسية، السلتلة إرشاد وتتور الدنية، المعاملات 

منمتغون تلؤيهم 3، الإيمان يدخل لم من وان الحاهلية، أحكام فصيلة فهومن 
٢.أهواءهمل يوافق ما محلينة من أحكامه يخلق أن الحاكم 

كأحكامالعبارات؛ من ولا التوحيد، من ليت أحكاماكثيرة القرآن ل أن وأتت 
والولاءواللعان والطلاق الكاح وأحكام والرهزوالديزوالإشهاد، الحوالربا، 

. YUA.YUUص الأبق الرجع - ١ 
.صا-ار؛ الإصلاح انظررسائل - ٢ 

.المابقصهخ؛اه؛ م-انذلرالرجع 



العاسوأاصاياالفضة *صدالمتم•ق القيخ *ولف ارى*،س1 الباب 

والدية،المصاص وأحكام والواؤيث، والوصايا الأيتام، والحجرعلى والثلهار، 
الأرضق الساعي وجزاء انحمنات، وقاذف الراني وحالي السارق، يد وقطع 
ا،.فسادا

والقوةالانتصار، وسائل إر يرشد ما فيها حؤيية آيايت، القر'آن ق أن أنت يل 
وايياهدات.بالعبملح، يتعلق وما المعنؤية، 

إرنحووالخنايات، المعاملات أبواب ق مفصلة أحكاما الصحيحة المنة ق أن كما 
'أخروسماهدينا تصور إنما المياسة عن الدين فصل يدعوإل من أن على يدلك ما 

الإّلأم"'.
ممند-إن ولاة من بعدهم جاء ومن ، الصحابة سيؤة من كثيؤة شواهد ساق لم 
.محالدثمن النامحن سؤسون ىوٍا 

لكثيرجدا ودلك ت وصلاحيته الإسلامي، اكث،ريع ق ك؛يرة ساثل ق بحثه t رابعا 
الضالأخرى أبحاثه غضون أوق الشأن، ذلك ق الموضوعات بعض ق الخاصة أبحاثه 

وصلاحيته.التشر|ع ق لمائل حلألما ق يتعرض 
والمنةوالخلافة، الترأن ق بحثه - جدا كثيرة وهي - ذلك على الأمثلة ومن 

للخلافة.الصالحة والأثار الخلافة، إر الخاجة ووجه والخلافة، والإجماع والخلافة، 
ياليامة،١لمسلمان اء اعتنوسيب ، واليامة العرب ق بحثه ذلك ومن 

المياسة.عن الناس أبعد العرب أن 3، خلدون ابن على واستدرأكه 
٠الدراسة ذاتها- _بحد تستحق وص القضاء ي الكثيرة بحوثه وكيلك 

.١٩•ص يابق الرمع انظر - ١ 
.١ ٩ .١ ١ ٩ ٠ ص الرجع انظر . ٢ 

العرب،هد الإّلأب الإدارة فيمماب: ذلك على الثوامد وانظري ، ١  ٩٩٤.١ ١ ص اس انظرالرجع ٣. 
عيروحوادث شوس صفحة  ١٨٦ييع الن.ي الكتاب ١ ط ففي التصورة؛ هماس، ابن مكتية علي، محمل-كرد تاليف 

والكفاءة.والنظام، الخودة، من عالية يرجة على وأنهاكانت بالدين، ناس كانت الأمة أن تؤكد التاريح 
الحيتيالرضا علي الأستاذ ب جمع ومومماب ، ٥ م١-٥ ص الخكم وأصول الإسلام ي انثلرنaلراات، . ٤ 

الشأن.ذلك ي وآرص الشيخ مثالات من كياثماتمرق 



ئالفميةاسءمأاسمضاهلطي1 عويلالقيغسد البابامامس) 
المضاءمادئ ي ونبذة الإسلام، ق العادل القضاء ؛ القضاء باب ق بجثه ومما 

كما، ، الأمراء١ إر موكولا النبوة عهد ل القضاء وكون وآدابه، لإسلام اق 
البحث.هذا ق ذلك من مرشيء وقد الإسلام، قضاة لسيركتيرس تهلرق 

،، الخقوق١ إقامة ي وأثرها الشهادة واكشريع؛ الخكم باب ل بجثه ومما 
أحكامبصحة الإيمان وعده ، ، الع_رفأ ومراعاة ، وسدها فتحها والذراع 
،وشرعيتهل٦، انحمن الراني لرحم وتطرقه ، ، ^١^١٠١ الإيمان ق داخلا الشريعة 
شريعةالق النسخ ي وبجث ، ا والزنالرقة آبي ق لنقلي وبجث 

العادلةر'اا.الأحكام ،،وبجث للحكم١٩الإّلأمحءرنذلام وأن 
ولماذاالثوة، عهد ل االالية : و١لتشريع الحكم باب ق بجثها التي المسائل ومن 

رداّةذا اللام- —عليه الرسول وكون بوليس، إدارة النوة عهد ل يكن لم 
لاد الخهوسر وأنواعهم، والمخالفون والخنية، النوي، اد والحهلينة، 

^^١١٠قيام ووجه دولة، لأهله تكون أن الإسلام مقاصد مجن وأن الإسلام، 
علىودلت الأحكام، بعض ق فصلت ١لشرJعة وكون عامة، أصول على 

الشعوبة وسياسوالمكان، الزمان حال تعليقها ق يراعى بأصول ساترها 

الخكمصيها0.الإّلأموأٍول ، ١ ' TAyص الإصلاح اثثلررسائل - ١ 
. Y-Y.YVص الأسلاب كؤمة ذ يرس انظر - ٢ 

'؟-اننلرالرجع
. ٤٦٣٩ىسص انظرالرجع - ٤ 

•ه-مجعالماضصلأبا
.YYU.YYn□_»_أ-اظرالرجع 

ي-اظرالرجعواسص\،آؤ
.صالخةللكزئنوةانصبم\.أاا الأسلاب \/-الشئ 

. ١Y■٢.١Y٨الإسلأبصانظرالمياه -٩ 
. ١١٣-٠ ص الإّلأبن والثرسان انظردراسات - ١ ٠ 



اسهارة؛^^، ٥١اصإئ امتم|ز سد القيح منف العامسأ الباب 

،المياسة والأصول الإسلامي والشؤيع النبوي، العهد ق وقصازهما 
قالمساسي والشعور ، السءاسة ق والدهاء ، الإسلام ق الرشيدة والمياسة 

أودعهاالض أو بعضها، أقرئ الش الكثيرة الأبحاث من غيرذلك إل الإسلام 
كعلميالشأن ذلك ق ا،لخالفين على ردوده وخاصة الأحرى، كتبه بطون 

وغيرهما.حم؛ن وهله عبدالرازق 

علىواصوليا بنصوصها الآمه الأااأاسمال خلالما مررمن والى 
وأصلحالأمم، به تساس ما أحكم وكونها الوقاع، من يتناهى لا ما أحكام 

الحقوقؤ، التتانع أو المصالح، التباس عند يه يقضى ما 
ومكان،زمان لكل الإسلامية صلاحية باثبات عنايته معالم فهده 
التالي.المبحث ق لدلك بيان منيي وسيأتي 

الحكموأصول الإسلام كتاب ومص ا"_"آها، ٠ ص الحكم وأصول الإسلام ق نظرات انظر . ١ 
.،ورارالإصلأحص٢٦٠.٢٤٢٥٨١و٢٢٠_١٧٠و١٦٩.١٢٥و١٢



٨٦٧الفمداتاسءارةالتضاط اسو1ى سد الثيخ ،أوتف اامحأ4أس! الباب 

ابمااه1ئا:ماهسدة

محكؤيةمعارك خاض الخضر الشيح أن البحث هذا نمول كثيرمن ل مر لقد 
المجريعشر الرابع القرن مطاير ق الطوق عن يب أن قدرله حيث كثيرة؛ 

الإسلامية.الأمة من اكصلية تلك 
إنخاضها الض ؛، ؛٧٤٥١١ا،لعارك أشرس مجن هي العالمانية معركة أن ينب ولا 

الإؤللاق.على أشرمها تكن لم 
قكما بالضلالة ؤيصفها المياسة، عن الدين نحل ت العلمانية ص وكان 

.٢١١المياسة( عن الدين نحل بحثه)ضلالة 
.٢٢؛المياسة( عن الدين نمل )بدعة مقاكه: ق كما بالبدعة - -أيضا ؤيصفها 
موالبدعة( )المنة بحثه ق كما البيع أسوأ قائمة ي وبجعلها 

خلالومن شتى، أبعادا وتأخذ جدا، كثيرة العلمانية معر الواجهات وهذه 
تالمواجهات تلك عنها أسفرت الي العالم لأهم بيان التالييرنا الهلل؛ن 

.الإصلاح اظررسائل - ١ 
.الإسلامي انظرالماداية - ٢ 

.^بيةالإّلأمةمالخةصزطنوعان 



اسهمةالثمين  UIumUIسداسرض القيخ الغامس، الياب AlA ا

مسائالهاأوبعض تلعليابت، لأكابراثنظرين مواجهته الأؤل: ائطيب 
عدة.وردود كثيرة، منازلات معهم له كان حيث 

دونصراحة بها ايادين للعالمانية اكحضيمن على المواجهات هازه متصر ولم 
لعضالمتشن إل ذلك نجاوزت بل همدالرازق- علي ْع صنيعه ق -كما موالية 
إذكانتأوالخ-اطئ؛ن؛ أوالمخطئثن، الجتهدين، أو ا'كأولير1ا، من العلمانية قضايا 

بألباببريئها أخذ الش العلمانية، أوج هي، إليها الإشارة مرت اش الفترة تلك 
الشيحمن كان فما غيرهم؛ أو العلم أهل من سواء غيرقليل نفر فأساغها كيؤين؛ 
لما،ونظر العلمانية، ّوغ من لكل قوة_ من أوتي ما _بكل تصدى أن إلا الخضر 

جزمحاتها•لعض أو 
تيلي ما الشأن هذا ل الشيح لمم تصدى الذين أولئك وأشهر 

الحكم(وأصول )الإسلام ممابه ق خصوصا عيدالرازق: علي الشيخ : أولا 
البحث.هذا نمول من شتى ماسات ل محه الحديث مر الدى 

وأصولالإسلام كتاب )نقص الخضر الشيخ بكتاب التميف عند وكذلك 
الحكم(.
العلمانية.شبه نقض ق الوثائق أهم من يعد الذي الكتاب ذلك 
الشيخالخضرحجج الشيح فيها نقض الش القول لكثيرمن مرإيراد وقد هذا 

الدكتورإن حتى الكتاب بذلك كثيرة وإشادات إشارات ومرت عبدالرازق، علي 
وأصول)الإسلام كتاب صد كتبت فمية دراسة أجود أن )) يرى عمارة محمد 

)نفضكتاب ي وأحرجها الخضرحمن، محمد الشيخ كتبها الض هير الحكم( 
،.١ الحكم((( وأصول الإسلام كتاب 

وإُي ٠٠المذكور* الحضر الشيخ كتاب عن كلامه ق الشمام محمد الأستاذ ؤيقول 

>_AUYحسين الخضر محي للإمام الفكري الإرث . ١ 



 LU_ الئسرةاسميان

الرفيع،الخالق ذي انحمق للعالم مثالا هذا هذك ق الحضركان الشيخ أل أحقق 
عنبجرج ولا تميرْ'، ق يى ولا بالدليل، الدليل محنرد بالحجة، الحجة يهمع 

.المدعم(( الننيه النقد حدود 
غث،لغوولا لا علميا مؤلفا يترك أن أراد - ثراه اف برد - اروكأيه ت يقول أن إر 

فكانلهماأراد(الُالُالموالفكر، م ب 
قالكتب أعظم من الحكم( وأصول الإسلام كتاب )نقص كتاب فان ؤبالخملمة 

أثرا.وأحليها الإهللاق، على الشح أءفلمكتب من بل بابه، 
بلالحكم( وأصول )الإسلام كتاب حيال الحد هذا عند الخضر الشيخ يقف ولم 

أحرى.مواقف له كان لقد 
هذاس الحضر بالشيخ الأمر يقف )اولم قال؛ حيث الشمام الأستاذ ذكره ما ومنها 

ههاو بجوض أن على الحلص أصدقائه أحد تونس من آخر شيخا شجع فقد الحد، 
البشيرالنيفر،محمي. شيخا جليل، شالم وهوفقيه الفكري_ة، والمعركة المعمعة 

لأعلامتراحم به نيم أحيراكتاب له صدر الذي المفوه، الخطيب والإمام الدرس، 
النيفر.المختار محمد الأستاذ القاصي صديقنا ونشره حققه وقد أسرته، 

قمحمل. أبي بحامع ألقاها جامحة قيمة بدراسة التيفر البشير محمد شيخنا شارك 
نقلاجتماعية( ونظم )عبادات ت عنوان تحت )؛؛ّآاه_/ه'آهام( نة مرمضان 

وأصول)الإسلام كتابه ق الرازق عبد علي الشيخ كلام من طؤيلة فقرات فيها 
بها.جاء ما يتتقيذ ذلك وقفى اسمه، يذكر ولم الحكم( 
)البدايةمحلة محلته ق الحضر شيحنا وصفيه صديقه نشرها طؤيلة دراسة وهي 

صاحبهاتناءعلى وأثنى ،(، ١٩٢٨)يةّأام/ سنة ، ١٠٤عدد الإسلامية( 
جميخ'«رأاّ

.٢٧٨ص المابق ١-الرجع 
١٢٨٢.٢٨ ص السابق الرجع - ٢ 



ارذمياتاسصةاصائ اهْيرأم؛ ، U،Mاضخ ،وتف اماص: الباب 

■مدالرازق؛علي الشخ على به رد الذي )العفلمة( رده ق جاء ما وكذلك 
الضالخصومة إل الإشارة من بجز لم - المؤية السيرة ق كان وإ0 الرد هذا فموصؤع 

وأنودولة، دين الإسلام وأن الإسلامية، الخلافة موصؤع حول الرحلثن بتن نشبت 
.والدنيؤية الدينية سؤونهم رعاية عن الأول هوالسوول اللمتن حليفة 

عبدالرازق.علي الشيح ْع مواقفه خلاصة فهذه 
ردالذي الخاهلى( الشعر )ق يابه: ل خصوصا حسين: الدكتورطه ثانيا؛ 

الخاهلي(.الشعر ق كتاب رمص كتابه ق الخضر الشيخ عليه 
-وقضاياه الأدب حول يدور الأساس موصوعه ق كان ؤإن هذا- حتن طه فكتاب 

٢.مر-أ -كما حولها الشبهات لبعض ؤإيراد الخلافة، إلموصؤع إشارات على مشتمل 
نفيرق والفرنان )المداية كتابه ل وذلك الدمتهوري؛ أيونيد محمد ثالثا؛ 

قيهذي )كتاب دن المعنون الخضربرئه الشيخ عليه رد الذي ثالقر'آنآ القرآن 
-أرلممحادبم(.

الشريعةxأحاكام عن النوق إل )دعوته بعوان: فقرة الرد ذلك صمن وق 
بابالأهواء لذوي يفتح أن المزول ا العنوان؛ هذا نحت الخضر الشيخ قال 

غيرق تكون قد المصالحة أن فزعم ١لشريعة، أحكام وتعهليل الدين، عن الخروج 
مجممأن ي عن بجالمنى فلبمدر١٧ ؤ • -تعار- قوله ضرك به، افه أمر ما 

 i٦٣لنور: ١ .

وأماأمره، عن للأعراض تكون اش هي انحذوره الخالقة أن )يفيدك ت وقال 
رم.الشورى((( حكمة من هي بل فيها مانع فلا والمصلحة للرأي تكون الي 

الذياممه. لأمررسول محالف رأي نمير محن الؤدل ٠ • مشا الشيخ قال ثم 

.١ ٤ -٦ ١ ٤ ٤ ص وآثاره حياته الخضرحين محمد انظر - ١ 
. ١٩٠و\اها. ١٨٣.١٧٩اصرالخاشص

.صا*ْاالقرآن بلاغة ٣- 



عايإصووiJLi^lاسر•زاهيايا JbiM•وتفالثيخ اكاباماسى: 
يعمللأن أهلا نحعله مصالحة الخالق الرأي هذا ي ؤيرى -تعال- الله هوأمر 

ثأولمشأئث انزل يمآ بمكر لتِ وش ؤ ت ض-تعار يقول الثه، أمر من بدلا عليه 
. ٤٤: الائدة ه غمأتكفثو0 
حكمفيما الملحة أن معتقدا النه أنرل بغيرما بحكم من • الأية هذه ومصداق 

يأذنفمن الله؛ أنزل مما للمصلحة أحففل أنه معتقدا برأى بمي، من( ؤيتتاول به، 
أنإنكار هي النار من حفرة إر يقودهم قاتما اممه لأمر محالف رأي تقرير ؤ، للناس 
رر الخاكم؛ن(( أحكم -تعار- الله يكون 
منأصحابه بعض فيه يراجعه كان ما قصد أنه الوول زعم *فان قال؛ أن إر 

هذاعلى تقصره ولم اؤيللث،، ي ^، ٧٥١إنك له: محلتا ١-^؛^ الأراء نحوبعض 
والسلام-.الصلاة -عليه أوامره من النؤع 
من'ئي،ء ق لأرائهم الصحابة بعض وإبداء به، العمل عدم الأمر محالفة إن ثم 
الفتارة الرأي؛ عليه يعرضون كانوا بل للأمر، محالفة يمي لا الخروب تدابير 

الأية،وعيد عليهم لص رأيهم مقتضى على عملوا ولو فيرده، صالحا، يراه 
٤٢١نيل الحومن هذا علك، والعمل؛ به' فتأمربالعمل، الصالحة' فيه يرى وتارة 
الخالفة؟ا((ص.فأين أمره، 

وصلتهالصري )١^٢٠^ مقاله )، وذلك الصعيدي: عبدالتعال الشيخ ت رابعا 
حدوآية السرقة، حد آية ؤ، الأمر هوأن رأيا فيه أبدى الذي الإسلامي( بالفقه 

فيهيصل محي ميثيره الذي الأمر وأن الوجوب، على لا الإباحة على بحمل الزل 
يجوزوأنه جديد، من لحثها فيها؛ ورديتا التي، النصوص 3، التفلر إعادة إر 

شأنهؤيكون رائعة، أخرى عقؤية إر الحالات يعنس ق الحدود هل.ه عن العدول 

،-٧٥ ١ ٥ ٦ ص السابق الرجع - ١ 
.١٥٧ص السابق الرجع - ٢ 



الاد1ه،وأالقميت  Ul_21lسدااضدم،ز4رتفا1قيخ امامس! الباس ٨٧٢

بكلالتأثر وتقبل الأمر، ور لتصرفات نحضع الش الباحات كل؛ شأن لك ذي 
ا.ومكازأ زمان 

منوقد مواصعها( عن الخدود آيات )ضف سماه برئ الخضر الشيح عليه فرد 
آراء.من المعيدي أورده ما حلاله 

الأهرامجريدْ ي نشرها له مقالات ي وجدي: فؤيد الأستاذ خامسا: 
التجديد(.إر )الدعوة عنوان خ؛'ُااهتحت سنة وآ\/رمضان ٢ وء  ١٨

الحاصرالعصر )روح عنوان: تحت م ١  ٩١٢٩شهركانون ق نشره ما ذلك وقبل 
إلمية(.نعمة 

والاجتماع،والسياسة، الحكم، ق قضايا إر القالأت هده ق تهلرق وقاو 
١لاصية،العصور من سبقه ما كل على الحاصر العصر حكم خلاليا من صصل 
ومحالفات.مغالهلات، على هومشتمل مما الشأن هدا ق الأراء من جمالة وأورد 

وجديميد الأستاذ آراء )نقد سماهما: ممحاصرتعن الخضر الشيح عليه فرد 
والاجتماعية(.الدينية الناحية من 

إسلامية()محاصرات كتابه ق منشورة وهي 
الرسول(وشخصيات )اليجرة مقاله: ق وذلك شالتوت: محمود الشيخ سادسا: 

شخصياتإر يرجع هوما دائما شرعا يعد الل.ي أن مفاده رأيا فيه أبدى الذي 
والعبادات.الأخلاق، وأصول العقائد، من الرسول. 

فليس- القاصي أو ، الفتي، أو الإمام، شخصية إل ير"؛ع مما ذلك عدا وما 
بهالعمل يترك وأن بالاحهاد، ياثر أن ممكن مزقت هوشيع وإنما دائم، بشمع 

الأسبابمن لسبب 

. ١٤١ا;ثلربلأءةمآنصهما..١ 
. ٠irtY.x ٠ ص □ض الرجع اننلر . ٢ 
٠٢٢٨٠٠٠^الميثن وخام افه رسول انظرمحمد - ٣ 



٨٧٣اسسرأااتس1ي، سداسرض ادهيخ •،رص ااغاء،س1 الهاب 

(١), ٠آ الرسول ، وا«مخءباد|رالهجره سماه كتاؤب ق الخصر الممح عله قرئ 
البحث،هذا من الأول الباب من الثاني الفصل ق الكتاب بهيا التمف مر وقد 

الثالث.الباب مجن الثاني الفصل ول 
إرفيه صاحبه دعا وهومقال ت ولوازم( الشرق )داء مقالة صاحب مائعا: 

الدينفمحلهم عدم المسلمين تأخر سيهب أن وزعم المياسة، عن الدين فصل 
اسة.عزان

المياسة(.عن الدين فمحل )ضلالة عنوانها: مطولة بمقالة الخضر الشيح عليه فرد 
انحلأتإحدى وأن القالة، اسم ذكر وإنما القال، صاحب اسم يدكر ولم 

أوالكاتب.القال صاحب د: عليه رده حلال ورمزللكاتب نشرتها، 
١، العالمانية١ ل آرائه حلاصة الرد هدا الشيح صمن وقد 

مقالةق الخضر الشيح عليه رد الزى عاقل(: محام )من ت مقالة صاحب ثامنا؛ 
عددق اؤللعتا )ا رده: مقدمة ق وقال ، المياسة( عن الدين فمل )بدعة عنوانها 

عنوان:تحت مقال على )المصري( جؤيدة من  ١٣٥٧ستة الاحرة جمادى ١ ١ 
منزلةهي الشأن، عظيمة إسلامية لمألة صاحبه فيه تعرصر عاقل( محام )من 

)هدافقال: بالياسة، له صلة لا الدين أن وزعم الجنيفا، الدين من المياسة 
،.ل بالياسة((( الدين خلط. هن«امن ق عما فضلا 
الإبجازأ؛ا.من بشيء والإبطال والتحليل، بالنقد، المقال الشيخ تناول" ثم 

أوإلإليها، والداعين العلمانية منظري الخصر الشيخ به تاوم مما مماذج فهدم 
جزئياصا•بعمل 

.٣ •  Y.YTUص المايق الرجع م . ١ 
آ_اظررانل

.٣-ال٣دا؛ةالإّلأبص٤٦٢
.سبق الرجع انظر . ٤ 



آثارهاؤييانه اثعالبمابت، ،عاة أاوتقسيمه الثاني: الطالب 
واحدة؛طتة على ليسوا هولاء أن يرى فهو العلمابت لدعاة تنسمه أولا؛ 

السياسةفصل إل يدعون الدين أن السياسة( عن الدين فصل رصلألة بحثه ق قين 
وأصولاأحكاما للدين بأن يعترفون ®ميق الأول؛ حال مينا فقال فريقان؛ 

والأصولالأحكام هذه تكون أن ينكرون ولكنهم والسياسة، بالقضاء تتصل 
يجهرواأن هؤلاء يبال ولم العواقب، أحسن إر بالسياسة آحدة باكبماخ، كافلة 

لأنهمملاحدة؛ السلمون؛ يسميهم أن وقبلوا وأصوله، الدين أحكام ق بالهلعن 
القرآن٠عليه نزل بمن ولا بالقرآن، يؤمنون لا بأنهم مقرون 
أصولاالدين ى بأن الأعراف أن ضيق: ورأى » فقال: الأحر ١^، ذكر ثم 

الدين،عن بالانفصال إيداف - صلاحها ق العلعن ثم سياسية، وأحرى قضائية 
مفضوحا،قصده كان السياسة عن الدين فصل إر الدين عن المنفصل دعا وإذا 

أنيدعوا وهوأن ■نجاحهم، إل أقرب حمبوه ٠^^١ هؤلأء ذاح٠٢يع حابا؛ وسعيه 
القضاءؤ؛ مدحل له ما حقائقه ل يكون أن وبجحدوا وعبادات، توحيد الإسلام 

الناسق يجدون لعلهم الشبه؛ من استطاعوا ما هدا على وجمعوا والسياسة، 
بيتوا٠ما لمم فيتم أوغباوة؛ جهالة 
كليهماوأن السياسة، عن الدين بفصل ينادي س لكا مهما هدين أن بين ثم 

شريعتها،تناقص قو١ن^ن الإسلامية للأمة يضعوا أن السلطان أصحاب س بغي، ي٠ 
وليدلكعن، الموكلأ إصلاحها، ؤ، اف ارتضاه ما توافق، لا مذاهب بها لكوا ؤي

بالغادتا٠حكم من الإسلام عما التفلر وقصور السهوالتا، باسه الأفان 

منالإصلاح رماتل وؤ، وهوالصواب، ، ١ ٠ صء الإصلاح دار طعة الإصلاح رسائل 3، هكذا - ١ 
نن.وهوخْلأ )يفكرون( : ١ _AA الإصلاح. رسائل - الكاملة الأعال، مو،وءة طعة 

.آ.رائلالإصلأحصخخا
.١ الخكمصا"؛ا.خ؛ وأصول الإسلام وقضمحاب ، AAارجع - ٣ 

.أ_رّائلالإصلأحصا<خا



؛!؛_الفميةاسسرة ULa^Iاسم،زادقيخسد البابالغامس؛
ردهمعرض ق قاوجهنلك العلماسان؛ فوائد تدعي الي الزاعم دحضه ثانيا٠ 

بالأممالشل الكاتب رريضرب ت العلماية إل !^ ١^١٣الكتاب أحد على 
الأمة،ممدرفائدة كان السياسة عن الدين ف—صلها أن ؤيرعم الأخرى، 

ووجودالسياسة، عن الدين فصلها أحل ومن والانهيار، التلاش من وحمايتها 
أفيها(( الدول اختلاف يضرها لم - سلطتها حدود ق قائمة الدينية الرياسة 

نظرةأثر الوجه هدا على اكل رروص-نب الرأي ذلك مفتيا الشيخ قال ثم 
للأفراديكون نم إليه، تتتنهي حد الإسلام ق الدينية للرياسة ليس إذ متسرعة؛ 

تشاء.ما بعده تفعل أن أوالخماعات 
دولةكل وقامت سياسية، ونظم مدنية، قوان؛ن الدول تلك دين ل ولوكان 

بهحاء ئا رعايتها محرد أفيكون - حدودها داخل والنفلم القواyأث تلك تتقيد على 
لبينها؟١(( التقاءلح لانتشارمرض سببا دينها 

يكونأن إلا الممهقروالتتتانع بالدين السياسة ربهل طبيعة ق ررليس قال؛ أن إر 
والبغضاء.العداوة بيتهم يغري أوما ، وراء إر يسيربالناس ما الدين تعاليم ؤ، 

،ماء الإر الصعود شاءت متى بالأمم يصعد ما إلا الإسلام دين ق وليس 
هيالحق كلمة تكون أن على والتعاون الائتلاف يدعوإر ما إلا فيه وليس 

العاليا((ص.
علىردوده كثيرمن ق ظاهر وهدا العلمانية؛ على الترسة الأثار بجانه ثالثا؛ 

إسقاطإر وإفضاءها وحعلرها، العلمانية، أصرار بين حيث العلمانية، دعاة 
•الدين حقانيا من عفليم قم 

•١ صمااّ السابق الرجع - ١ 
.أ.الرجعىضص^؛

•١ ؟ UvT"،السابق الرجع - ٣ 
.الأسلاب المداية انظر - ٤ 



القميةlJ_lاسرض•وتفاهخسد ايابامامس: 

ررولورزق: قال عندما العلماب دعاة أحد على رده عرض مق 
عنالدين وفصلوا - قرن؛ن مل البصير-من الناقد بم؛ن ينثلرون رجالا لمون الم

الدولاغتصبتها الش الممالك ق والسادة الشأن من اليوم للإسلام لكان السياسة 
علميهمالأجنبي الاستيلاء خطر اكان ومللمفاتيكان، عما ينل لا ما الأوريية 

.٢١١((عفليما 
ويتمثلالوادي، غيرهدا ق ولكن يروج، رركلأم عليه؛ معقبا الخضر الشيخ قال 
فاتااللمدين والسيادة السأن على المقال صاحب يأسف تستتربهداية، لم بعقول ولكن 

الدينإيقاءهم أن ؤيرى ، قرُيراا قبل همن الساسة عن الدين فصلهم لعدم للمسلمأاإن 
أt( عظيما عليهم الأجض خعلر صار أن ق سبا كان المياسة انب جي 

ييفلمهدم المياسة عن الدين ررفصل ت العلماية على المترئة الاثار مبينا يقول ثم 
عرمسلهيمنإ،ت^واوا ان بمد إلا ال٠٠امون طمه فدم ولا ، الدين حقائق 

خلالجاس إذا الدين على الأجنبي به يعتدي مما بأقل الخناية هذه وليت 
الناسأشد صاروا كيف علتا السياسة عن الدين فصلوا الذين رأينا وقد ' الديار 
أقربالأجنبي بالأستعمار الثتل^ن بعض كان كيف ورأينا القرآن، لمداية عداوة 

يسالهلانهم((أصيبوا ممن الدين ق الحؤية إر 
لوالكاتب مقال لثل ترتاح الى الفئة أن من ثقة على ونحن ٠ • يقول أن إر 
ئدرسمعاهد وقلثت الإسلام، بأصول فيها يقضى محاكم لألغت القوة ملكت 

لموويجون•معاهد إل الغراء ضت علوم قيها 
اسميذكرفيها ماجد ق التصرف عن بهم يتباطأ ما أنفهم ق بجدوا لم بل 

.٢٤١وقارا،(يرجوممه لا من تصرف اممه 

.الإصلاحص\ِآاا.رائل 
صحا'ا.ا'ا'االأبق الرجع .٢ 

•'م'-الرجعادابقصاآا
الأبق؛.الربع 



٨٧٧القضاياالغمان•_ الغمم  JLCWالقيخ •وتف الغامس! I؛؛،*؛، 

تفيقول العالماسة، على التربة الآثءار مبيتا المزاعم كلك تفنيده يواصل ثم 
الأجنبيالاستيلاء خطر كان ما السياسة عن الدين لوفصلوا الكاتب يقول ١) 

حديداإلا تهاب لا الطاغية السياسة أن يدرى لا هداكأنه يقول عفليما، عليهم 
عنتردها أن العقول من فليس نارها؛ من حرا أشد ونارا حديدها، من بأسا أشد 

١حسام(( كمها ي ولا سهم، كانتها ي ليس دينية ّلعلة قصدها 
أمارر فيقول; انحرفة، بالسيحية الإسلام قياس حطأ الخضر الشيخ بين ثم 
لهلةالبحال - إقامتها صحة فرض على - الإسلامية الدينية السالهلة حال قياسه 

-ملتها أهل يرفع عمل ق يدها وإطلاق مؤسساتها، احترام ي الكاثوليكية 
أوموافقةمؤازرة الأستعمار فيها بجد ليثيه ّلهلة بين الفرق عن أوغفلة فمغالعلة 

ؤلبيمةيلائم لا ما أصولما بمص ق يكون قد دينية وسلطة حال، أي على 
الأستعمارءرم

بماالحكم وأن الحل، هي ليت العلمانية أن على وبراهينه حججه، يتابع ثم 
فانرر وقال; ذلك ادعى الدي الكاتب على ؤيرد ، البلاء هوسب ليس افه أنزل 

فقدأن بعد الدينية ة الريا،اهوفقد إنما الصائب؛ من السلمان أصاب ما أعظم 
ربتمن منيعا وسدا حاميا درعا بقائها من وحرمانهم الاستقلال منهم 

الإسلامية،الأمم وصمائر شحور على السيهلرة إر السياسة باسم الستعمرين 
}١ الحقة(( تعاليمه ؤيتنكرإلسلمون الدين، بناء يختل كاد حتى 

ماأعفلم من الدينية الرياّ_ة فقد ررحقيقة ت الخضرقائلا السيخ عليه فيحقب 
قوة.أخراهما وق هداية، يديها إحدى ق الش الرياسة وهي لمين، المأصاب 
إريدعوالناس عاما، وإعطا يكون أن صاحبها يتعدى لا ام الؤيامة أما 

بجرمولم يعد، تفقد فلم - سبيلا إليه استaلاعوا إن والحج والصيام الصلاة 

•١ ٩ السابق رجع - ١ 
.وأصولالخكمصه؛؛_اأ؛ الإسلام وانظرممضمحاب ، آ-رجعاواضص؟ها 

.ص٠٠٢الإصلاح رصائل - ٣ 



المحامم،متفالقيغسدارههأرنيالهضاياالثميات اس)؛،الغامحس: AUA إ

قلا البلاد، ي متمرقن، أشخاص ق ولكن باقية، تزال ولا منها، لمون الم
ليدخل ما قبيل من الزكاة نذكر ولم القال، صاحب يرغب كما واحد شخص 
مةقل وجعلها الدين، أحضان من انتزعها قد الكاتب يكون أن مخافة الوعفل؛ 
اال١/الساسة 

بغيرأسبابها،ولكن الوقائع، الكاتب يربعل ا) فيقول: ذلك الشيخ يؤكد ثم 
صلألةعلى اتفقوا الملم؛أن أن لفرض ب،نيرمقدماتها، ولكن التاتج، ؤيصل 

أمن— سلاح ولا ليسا حند لا دينية ؤياسة وأقاموا المياسة، عن الدين فصل 
إرا'لسعمرين ترب ممنع وسدا حامسا، درعا الؤيامة هذه تكون أن العقول 

وصمائرها؟١((الإسلامية الأمم شعور على يهلرة ال
غيري بق سوقد للعلمانية، الخضر الشيح مواجهة من شيء فهذا ؤيالخملة 

لما.ومواجهاته مواقفه إر كثيرة إشارات الوضع هذا 
والواجهات.الواقف لتلك العامة الحالم أهم هي هذه ولكن 

٢٠ص السابق الرحع ٠ ١  ٠.
'ا-الربعالابقصب^ا•؟•



٨٧٩ا اسسرأ ' ki)Sii\الهثايا اسر«ذ سد اضخ منف ااغامسا الب،و، 

سونيصةااسمية

ماحث،:ثلاثة وفيه 

الحؤيةلقضية التأصيل ي جهوده الأول: البحت 
عنده 2Ui^9Jمفهوم؛القاني: البحث 

وصدالحشة الحؤية مع وقوفه الثالث: البحث 





٨٨١أسريارةْأاوااهضةاإءاءم2•،وتفاضخسد 1داباثغامس: 

اميةصية امماسل اق جهوده السد 

•والإعلأم والثقافة، الملمة، ميدان ق حضوره له راثج، ولففل شاع، مصطلح الخؤية 
لسماعه،وتهش النفوس، تهواه عاشور ابن العلامة يقول _كما لفظا نحد ولا 

•الخؤية لفظ عمإ منه- اراد مقدار يضيعل لا معظمهم أن _هع فيه الحديث من وتتنيد 
بهأوينطقون اللفظ، هدا يسمعون من معظم أن إلا العام التعلق ذلك سب وما 

فيخفاحري-ة؛ الوقاحة بجسم_ا فالوقح نفوسهم؛ ق محملها عشا محامل على بجملونه 
ذلكمن فيجد إليها، صنيعه شي الفاتك والحريء وقاحته، من الناس ينكر ما عنده 

يدافراعتقاده ق والفتون لدعوته، داعية الحرية يعد الثورة ومحم-، لحرأته، مسوغا 
العقيدة.حر بأنه عليه التاف^ن 

للوصولتكتلاتهم استخدام ١-^^ معنى من فهموا والأجراء و١لصتاع العمال إن ثم 
العمل.راب، أموال على الاستيلاء إل 

الغش،ألوان ق يهم أيل. إطلاق ا-فوية معنى من الأموال -، JLمحتالووفهم 
أموالممالناس لد-ا ذللئ،؛ وأشباه القمار، وحيع الضاريات، وحيل ، والأحتكارا'ت، 

غافلون.وهم 
علىوالتمرد الأرعن، الأنفلاتر معنى على الحؤية والراهقاُت، االراهق^ن بعض وفهم 

الغالطة.الفهومارتا من غيرذللئ، إر و١اعل٠تي، واالرب^ن الأسرة من الرعاة 
أوأوءسكرية، مدنية، سلهلة من مستبد صاركل أحرى ناحية ومن ناحية، من هذا 
عدواأوأمؤية أودينية، قانونية، 

منها.غرصه اياكان الناس س أحد لكل متناة وغاية مأنوس، لنقل الحمية أن ترى وهكذا 
انحن،من لقي ماذا الحسن المعنى ل|ذا لله فيا يقول؛ أن عاشور بابن حدا ما وهدا 

.حيرسن؟ عن يه عدل وماذا 

التاصعرالخرء الإسلامية( )ال|داية محلة ق عاشور لابن والمّاواة الحمية ل اتحد.ية الوعوة أنر بجث انظر - ١ 
الحدثسر j اضية لكبارمحاب ومنالأت ، الأولوالآخر'اه"ا؛م ريعر واءّس انحلي وانماثرمن 

،القلم دار 4 السداني حبكة حن لمدارحمن العاصرة ^٨ ٥١المذاهيب ي نيوف وكواشف ،  ٣٦٩/٢
،عيسأرة محمد 1.د. الإصلأسن ■ذاهب! ي الحؤيأن ومفهوم 4  ٠٢٣ ٢- ٢ ٣ ص م، ١٩٩١ه-_١٤١٢^ط٢، دمشق 

.م،صم٢٠١٢٢٢ه_١٤٣٣،١^سمو١بة،ط



ااخميةاسهم، u_ilاسر•ز lUiMايقيخ•،وتف اكابااغاااأس: ٨٨٢

مضادوأنه اللغؤي، جذرها ق فيحث شتى، محالات يأخذ الخؤية عن والحديث 
ارقدض 

فأصبحودوي، وهج اللفظ صارلذلك حيث الحؤية؛ للفظ الدلالي التْلور ؤيتتاول 
بعدسئما ولا يالميية، الناءك؛ن ب؛ن واسعا شيوعا فثاع والإجلال؛ الرعاية بعين مرموقا 

المجري؛عثر الثالث القرن منذ تني أن على أوأوشكت ارق، أحوال تنوسست، أن 
الحؤيةلفظ على طلق فصار الحقيقي؛ معناه على ١-^؟؛ اسم إطلاق يضمحل أن فكاد 

•غيؤه أمر عمله عن يصرفه لا يتته، محب عمله على يقدر ما الإنان عمل ت ممعنى 
بهمح تما الغيريقدر إر لام الاستمن السلامة يمي: وصار 
عاشور.ابن يقول كما الفاصالة والأخلاق 

أنبعد المجري عثر الثالث القرن أوائل ق المعنى هذا ق اللفظ هذا استحمل ولقد 
معنىأثبتت الي نهي * م ١  ٩٧٨ عام فيها قامت الي والثورة فرنا تاؤيخ كتب ترجمت 

فعلمعنى على فيها يدل منها المتفرعة واللغات اللاتينية اللغة بلففل عنه وعيرت الحمية، 
•عيمه منه ممتعه لا ميتته حب على بعمله الإنسان مرق أي ميد؛ ذ الفاعل 

التقليدربقة من أوالانخلاع الاطلاق، بلفظ ١لعريية ق يعبرعته ما وهويقارب 
وإذالمعنى، هذا على تدل الملية ي مفردة كلمة نعرف ارولا عاثورهقع: ابن يقول 

الرقمن الانعتاق صورة الأذهان إر ثائرا الاطلاق هذا صور أسبق من قدكان 
قنظيرله لا إقطاعيا نظاما اكان فرنق الملوكية الحكومة نظام أن لما الأسر؛ من والفكاك 
للأميرعبيدا المقاطعة أرض اعتبارسكان على قائما اكان فرنملوك نظام لأن الإسلام؛ 

بلهما، عمل من منعه شاء من بمغ الأميرأن لذلك فكان الرقعة؛ تلك الملك يقهلعه الذي 
الناسواعتبرت ذلك، فقوصت ا، فرنق الحمهورية فجاءت الأكبر؛ فرنسا ملك 

لابنالأسلاب الشعت وّقاصد ، ١ ءاشورص'ه لابن الإسلام j الاجتماعي الطام انظرأصول . ١ 
—ه  ١٤٢١، ط؟ الأردن، للنشروالتونيع، دارالتفانس الطاهرماوي، محي ويراة تحمق عاشور، 

العاصرالأدب ق الوًلنة الأ-و\*ات وانظر ، الميةلكبارمحاب ومقالات ا'ىا''ا، • ص آم، • • ١ 
٢٦٦.٢٦٥/١.

.١ ٥ • ص الإّلأم 3، الاجمماعي الظام انظرأصول - ٢ 



٨٨٣اسو،زاثمتضاياالقمةاسصة JUSMالسيخ منف اد1اواالغاسس! 

تشيها1^0؛ بلفنل الترجمون ترحمه بما عنه وعبرت القيود، تلمك من منطلق؛ن 
/ ١٠صنعواما ونعم وتقرسا، 

ايضهذا على ١"^^ كلمة منه تشتق ما إطلاق الصبية ل يرد ولم ٠ ٠ قالجة،أإمح أن إر 
صفاتمن يعتبرونها كانوا نقائص من السلامة على مادتها إطلاق ورد لكن بعينه، 

والخامة،الذل، صفات: مثل الانحطاط، من فيهم تحيلوه لما بهم؛ قرنوها انميد، 
والكسل.

فضربوابهمفيهم؛ الشامي تلمك ظهور باب أكبرأسمن العبيد إرهاقهم وقدكان 
.٢٢١٠فيهاالأمثال 

ذلك.على والشواهد الأمثلة صرب ق ^^ ٤٠٣١ثم 
والمذاهبوالظنيات، القلقات، ارتباطابكثيرمن الخنية لمصطلمح هذاؤإن 

و,شائع ى مما ها غس ٠ اغماتة ال ٠ العلمانة، ٠ الة، اللمء ٠ انة، كالأنية الفك 

^^^^تاسوالأكادمميةلأا.١^، 
المصورق خمومحا الإسلام بلاد ق صق وهج -كذلك- الخري-ة ولممطلمح 

الأستعمارية،والقوى السياسي، الاستبداد رأسها على يأتي لأساب وذلك المأخرة، 
أنزلبما الحكم على وتقضي الحنان، حلألما من تحنق غاشمة أعمال من به تنوم وما 
وشأنامضتحة، يد كل تدقه ؤبابا والأفراد، الشعوب إليه تتوق مهللثا الحمية فكانت افه؛ 

وعامتهم.الناس خاصة إليه عي ي
قيتفلروا أن والفكر العلم أهل من تستدعي نازلة الاعتبار- بهذا -الحنة كانت ولما 
بجوضأن أحد لكل يتض لا الثان ذلك وكان أ-يطافها، ل أبصارهم ؤيقاثوا شأنها، 

.١ ٥ ١ ِ ١ ٥ ٠ ص السابق الربع - ١ 
.١ ٥ ص١ الإسلام j الاجتماعي م أصول - ٢ 
محمدد. العاصرة الملسنة إر ومدخل رني، عزت ترجمة بوتشكي ل• أوليا ق الفلسفة انفلر - ٣ 
وانمناء، -؛٧ ٢٧ص حلال، نوقي ترجمة ميتتون شن ل؛ الحديث العقل وتتكل رشوان' مهران 

.٠١٤٣٣، طؤ١ والترجمة، واكتروالتوزع للطامة اللام دار عمارة، محمد أّد. للاّلأم الحضاري 
.'ام،صه_ا/ا•آا'



KMuUJI  :اسصأالغمية سداسر•زاهئاط اشخ •!وص ارمحا4أس

هذهُإصر للقيام والفكر؛ العالم أهل بعض همم انبعثت - أسراره ق ؤيبحث غماره، 
والإطالة؛الحث، يستدعي الذي المهام هذا من الشؤع موقف لبيان الخليلة؛ الهمة 

بابأغفل الإسلام أن أحد يظن ألا ولأحل مضبوؤل، شيء على فته الحكم ليكون 
هذاق دقيقة حدود فهنالك الإجمال؛ مثيل أوعلى بإطلاق، الحؤية إر أودعا الحؤية، 
صار.مذموم وبعضها نافر، محمود وبعضها الباب، 
خصوصاالعغليم، المقام ذلك يقوم أن أحد كل طوق ق ليس أنه ق ؤيب ولا 

العلممن وطابه ملأ قد عالم إر وبحتاج للمتقدم، فالفضل بداياته؛ ق وأنه 
وافرل والثحب الأحت٠اع، أسرار والنظ_رفي ممقاصدها، والتفقه بالثرد٠ة، 

حقه.المقام ذلك يعطي حتى الحياة، 
فهوالخطيرة؛ الهمة بتلك للقيام حسيرأ، الحصر محمد الشيخ همة انثرت هنا ومن 

كانتالتي الفكنية الصراعات وعايش أوجه، ق كان لما الأستعمار عاصر الذي 
الوقت.ذلك ق رحاها تدور 

قإسهام له كان إذ الحؤية؛ قضية تورقه كانت اش القضايا تلك جمالة ومن 
منفكان منها؛ الإسلام موقف ؤييان بها، يتعلق ما ودراسة مفهومها، نحلية 

منإنه ت قلت إذا بائر لا بل والتحليل، ' بالدراسة البات هذا تناول من أوائل 
إسلامي.منفلورشرعي من الحمق بهذا وطرقه الموصؤع، هدا درس من أول 

بدوراالعلمية بوؤيرحياته ق أنشأها التي العظمى( )السعادة ق مقالاته وتعد 
الإسلام(ق )الحري_ة الشهيرة محاصرته ألقى حين ساقها على استوت التي النبتة لتلك 

سيأتي.فيما عتها حديث منيي وسيأتي مرارا، عتها الحديث مر والي ه  ١٣٢٤عام 
العنانوأطلقت الحؤية، موصؤع على الأضواء ألقت الي انحاصرة تلك 

الموصؤعهذا اولوا يتنأن عموما وعيؤها حمبموصا تونس بلاد ل للجاحشن 
رعايته•حق ويرعوْ الخليل، 

.ص\/أ، العظمى المعادة الثال: سيل على نظر ا- 



٨٨٥القضاياالقمةاسسوة•ق سداسم الشغ مااس اسا،س| اسب 

الشيحدعا الذي عاشور الءلاهرين محمد العلامة الخليل الشيخ وأشهرهذلاع؛ 
ممامرهالرئيس وكان انحاصرة تلك لإلقاء الخضر 
أهمهاومن الباب، هذا ق جاليلمة إسهامات ذلك عاشوربعد لابن كان ثم 

علىفيه أثتى فائقا خطابا الإسلام( ق  Ajji)،•محاصرة انتهاء بعد عاشور- ابن الشيخ -أي ألقى وتد - ١ 
هداموقفي انف أن يسرني اوسادةأ أيها ؤيا ، اكميرل الأستاذ أيها يا ٠ ت فيه يقول ملقيها، وءالى انحاصرة 

هداها لنا سمح الي الفائقة بمامرنكم والسرور الابتهاج مقدار ١لخاصرين المائة من مرأى على لأٌ؛ل 
وساهداالإمحملامية، أأمريعتنا مبادئ مجن عظيم ،ليدأ حقيقية فالممة منها فمعنا ١لمردف العامر أو النادي 

وعزممةعنممتكم ساعدتها مش الضبجة اللغة بحياة الأمل من بحتى اميص واللاغة للفصاحة صمجا مثالا 
الطينن■الملمتان النشأة رجال من معضديكم 

نتائجمن العارفون وشاهده شاهدته مما سروري مقدار عن والثناء الإعجاب مجالؤها بعبارات ولأفصح 
واكنابالعمل، غايات إر الومنة العيون ؤإيقاحل الرقي من شأوا بلوغها 'أمال بحقق الم الجمب هاته 
صادقة.خدمة الأمة خدمة فخر 

كلعلى جديد إشفاق فينا خلى حتى الناشئة المشروعات تضاؤل فيها اعتدنا عصور علينا مضت فلقد 
محلجعلها ما الأعمال جلائل من نشأتها مند قارنت قد الخمعية هاته ولكن الخمية، مشروعاتنا من مشرؤع 

الإشفاق.موضع تكون أن عوض الإعجاب 
التماهمعقب—ات لديي به تمهلت الدي النادي هدا هوتأسى أعمالمإ على لما أكيرمعيرنا أن وعتدي 

العارف.وتقدم لخيرالأمة يعود فيما وانحادلة 
لسا لهماتهالموادي أقامت كاJت١ الش الميية الأمة ق سواء النور أشعة مبعث النوادي كانت مجا وقدمما 

الأيديمحهم ورد هميش، أسوحدْ الذي كلاب بن نمكب أقاعها من وأول الهجرة ثل الئاز الترن 
النيوة.يدار مكة ق لمم ناي أول وسمى ، خزاعة من الطاغية 
إقامةعند الفرنسية الهضة الكييرق الشأن من النوادي لتأسيس كان محا ننسى لا قانتا المربية الأمم ل أمجا 
يرادفمما الفرنسية اللغة ق المائي تسمية وق اليعقوبييرن نادي يومئذ أشهرها ومن الأول، ا'بممهورية دعائم 
كلها.الدولة لأجراء اللازمة والإحاحلة والمساوي الوفاق معاني من لمليف سر دائرة كلمة 

فلهرمجا بكلامي وأخص ، ساميا ذكرا له خلد مجا وجيز أمد ق علية مامجرات من المائي بهذا ولقد 
وفلسفة١كاريح نقد ق الماحث من حققوه وما المريية اللوم أهل من ادمرين الأساتذة مواهب من فيه 

^^دعلىس1.امملراضةفيالإسلأماعدل الليلة القادئته الأستاذ مسامرة وهذه الإملامي، السران 
فدفإنه الوسوعة؛ طعة بمنلأف عاشورهذهكاملة؛ ابن نصكلمة ففيها ؛ VlYoص الاعتصام دار طبعة 

انظرموسوعةمجالقيه-ا. ندر وجلالة مناسبتها، وعفلم الكلمة، هذه نفاسة مع الصف مقدار منها حذف 
. ١٧٨٦الكاملة؛/الأعمال 



سرنياصابمالفمياتاسصة٨٨٦

الظام)أصول و رمقاصد كتابيه ق الخؤية عن مباحثه 
الخري-ةق انحمدية الدعوة )أثر ب؛ العنون بحثه ومنها الإسلام( ق الاجتماعي 
،.ل والساواة( 

قتناول تما الأخيرة هي الإسلام( ق )الخؤية الخضر الشيح محاصرة تكن ولم 
كتبه،كثيرمن ق الموصؤع لذلك يتعرض حياته محليلة لقدكان بل ، ١^^، باب 

ومحاصراته.، وردوده 

الشأن،ذلك ق كتبه ما وأوسع أعظم هي الإسلام( ق )١•^^ محاصرة غيرأن 
انحاصرة.تلك إر راجع ١•^^ شأن ق كتبه ما وكل 

افتتحهاالش انحاصرة هده حول معفلمه ق سيدور الفصل هذا ق والحديث 
الرحيمالرحمن الله م ب ١١فيها؛ قال حيث ١■^^ موصؤع إر يلوح كقيمة 
وسلم.وصحبه ^آله وعلى محمد ومولانا سيدنا على الله وصلى 

وصلىبالتقوى، الكرامة مقام ق التمايز وجعل قوى، حلق الذي لله الحمد 
العزةلباس عليتا وحلع ، الشقاء ذلة من أنقذنا الذي محمد ومولأنا سيدنا على اممه 

تسليما(وسلم وصحبه اله وعلى ، اللقاء عند 
حيراليد صديقه ؤيحن بينه جرت هومحاحلثة نحاصرة ١نالك سبب أن بين لم 

الحضرمسامرةالشيخ يضع أن على الصادقية( تلامذة قدماء )جميعة رئيس ارل4 
الخمعية.رسمتها التي الخطة على تطق 

صديقيمن صحيفة بوامهلة الحطأب ذلك تلقيت  ١١الخضر; الشيخ يقول 

.٤ • .• ٠٣٩ ص الأسلاب قب مقاصد انظر . ١ 
.١ .٧٦ ١  ٤٣ص الإّلأم j الاجاعي الطام انظرأصول - ٢ 
_،الآولوالآخرمهآاعريع انحليالسائس والعاشرس الخزءالتاسع الأسلاب انظرالهداية . ٣ 

.المبليجارمحاب ومقالات 

الكاملة.الأءع١ل موسومة ل توحد لا وهدم ، _U الإصلاح دار طعة الإسلام ق الخؤية - ٤ 



٨٨٧اسهمةاتفميت اثقهط0 ائههرأس سد اتقيخ منف اماٌس؛ اتباب 

أرملالخامعة، الخفلة هده رئيس عاشور بن الطاهر محمد السيد الشيخ التحرير 
وقفهخاهلري له فاستوقفت امحتوم؛ القضاء طوائح بي حلوحت حيث إليأ بها 

لمتي الالقضايا من فكري على يرد لما المؤوي لفتة نظري له وامعتلمّثأ ، المؤيد 
سماغرا.الوقت من درة مثقال لي تيق 

ناحيةعن يبعد جانب ق بها ذمت فكرة لبت إذا شأنها من الش والشواغل 
ة،حبميده أن أحشى اليدان هدا ق محليته فمتى واسعة، بمراحل الغرحس هذا 

يثمدالش المواضع يعص ق الغوص به يلج حين سئما ولا جماح، أويثنته 
١مرتقاها(( ؤيعلو شأوها، 
نفسي،ق تنازعني أمنية فإذا غيربعيد، أمدأ التردد هدا ق ررلبشت قال: أن إل 
فتية، صفق الدخول ابتغاء إلا هي إن المتهام؛ الشوق بعين إليها نفلرت ولطالما 

نرىوأشدكفي الاداب، 3، أعشوا إذا أسايرهم كين، ، الأدباء إخواني من 
أسلأن شديد( فأكره سنن؛ عمري من فيها ولبثت قدمما، ألفتها الش مرافقهم 

سبيلا.، iLJ>x5اهتديت، ما محاراتهم عن وأحجم رايعلتهم، من يدي 
سهلالمأخذ، قريّ_إ الأمر فأرتتي داعيتها، وقؤيت، الأمنية، هذه نحركتر 

حيتهمن التردد ذللئ، فانقلب، الثمام؛ طرف، على موضوعا نحلته حتى التناول، 
وقعالمسامرة موضؤع ق الرئيس مع التفاهم وعند ومعناوعق، سمع حائي 

رى.الإسلام(( ي الخرية ت مثحث، على الاختيار 
لخالتعرض ثم بالغة، وحكم عالية، معان على تحتوي رائعة ممقدمة شؤع ثم 
،.والحدل١٣الظالم من الإسلام ؤبحد الإسلام، قبل الميية الأمة 

للبايات،الملكي، والنفلمام الفرنسي، الأّتعمار بمظالم الأثعريص إل انتهى ثم 

.صزه إسلامية محاصرات — ١ 

ال—ابقالرجع - ٢ 
■١ ه-ا ص السابق الرجع - ٣ 



٨٨٨ uالفمأاااسها>ةالقضايا المحتمض سد الثيخ •وتف الغاص: ارها

أوخلالما تجوس متوحشة بأفراد بليت الش ررفالأمة ت بقوله وذلك ، ، ر الطلق 
الاستعباد،بصفة نصفها الأمة وهى الاستبداد، بسوط توقها جائرة حكومية 

اضهءاأمف ب وض 
الخؤية.عن الحديث ق ذلك بعد أفاض ثم 

منييوسيأتي الحؤية، لقضية التاصيل ق الحضر الشيخ جهود عن نثدة فهده 
التالية.المباحث ق الخهود لتلك ؤييان تفصيل 

٠ص انحنمع حسيراؤإصلاح الخضر محمد انظرالإمام - ١ 
■١ صزا إسلامية — ٢ 



٨٨٩امممداتالئ.،رأاهتاط سداسر•ق الارأ،ااغا*،سا 

اسهاثني؛ضماصأس

الحيية،3، البحث ثتأصتل الماصي- المبحث ي مر -كما الخضر الشيخ عني لقد 
عمااللبس وإزالة الحؤية، مفهوم إيضاح الشأن ذلك ق به عني أجيأما من وكان 

اص.ذلك يعترى 
منسيتضح ما وهدا الحيية، باب ي التفصيلات من حملة ذلك تحت ؤيدحل 

حلألاستيالتانين:



اسهمةااغمأاآ اسرسمراصائ سد القيخ *وتف اماسى: الباب ع

معاثمالأول: الطلب 
اللغوي:الوضعي الأصل ق تميفها - ١ وحدودها؛ الخؤة تميما أولا؛ 

اللمظهذا مدلول ؤيين ، اللغوي الخيري للتميف الخضر الشيخ تعلرق 
العربياللسان ق  ١٠٠نصا^بسائر الكلمة هذه تني  ١١ت فقال الوصع، صل أق 

حرارايظل، كفم؛ حريحر، ت يقال، الخلوص' معنى إو ترجع فاصلة معان على 
كلوالحارمن انمد، خلاف والحر؛ الحرية، والاسم؛ عتق، بمعنى؛ - الفتح ب- 

الحسن.والفعل العتيق، والفرس ، شيء 
تالسحاب من والحرة الأمة، صد والحرة: الهليب، ت والرمل الطير1، من والحر 

كثيرمنل للنفس صفة ووردت ، اء الممن الكرممة على وتهللق المهلر، الكثيرة 
تالحسحااس بتي عيد سحم قال عارهم، ش١ 

الخلقابيعض إني اللون أوأس—ود كوما حرق فنفسي عبدا كنذ إن 

•الموى لسلطان الخضؤع وعدم الإرادة، استقلال لعني وجاء 
دارأ،عييواني للغسلم الوق را را أحة الهميهوم يا وتران

 -٢ __j باصهللاح الحؤية tاللغةق ١-^^ تصيف ين أن فبعد الصوفية
لاصطلاحهم الصوفية ض »وعليه فقال: الصوفية عند ضفها إر انتقل 

بسيوفسلطتها ومرق الشهوات، إمارة ه نفعن حلع من على الحر اسم إهللاق 
كلممزق.المخالفة 

بقوللمححت بغيرالقرآن الصلاة لوصحت عنه; روي فيما الحنيد الإمام قال 
الشاعر:

حررآُطلعه اي مقلترى تأن الا محان الزمى على اضئ

ا—٢ ١ ١ صن إسلامية محاصرات — ١ 

.الماضصم>ا٢.الرجع 



٨٩١إ الفميةاهياسرة Ul_lاسابالغامس)عويفالقيغسداسر*زا |
أفواهعلى تدور كلمة أن الشيح يقرر العاصر؛ الاصطلاح ق الخؤية ٣. 

الحكومات،أبواب عند صالتها ينشدون الكاس^j^ أقلام بها وتلهج ، الخطاء 
صبخسحيح مصافحتهاوقوفا عن الراحة وممك؛ن مكانها، عن للب،صثا ؤيقفون 

^^١١^الترب 3، 
بمدالحؤية لفظ إله صار الذي المعنى من إله توصل ما إر ذلك من بمظص ثم 
وخصوصالأمة، عموم يثمل مدلولا له أن فيقرر ، الأصلي، اللغوي مدلوله تطور 

معني،إن، اليوم خهلابنا محاري ؤ، اللمج هدا ؛»يتصرف، فيقول( أفرادها، 
منالرمة هوفلن، الذي العتؤ، معنؤ، ؤيشايه الإرادة، استقلال( معت_وا يقارب 

وعلى، الأمن، من ثابتا ظل نحت( راضية عيشة الأمة تعيش وهوأن الاسترقاق، 
الاطمئنان.من، ءن قرار 

ومررلهتبماوزه، حدلا أفرادها من، واحد لكل، يعص أن •' ذلك لوازم ومن، 
غالبة((يد استمائها عن، تعوقه لا حقوق 

وس3لأنها الثيح يقرر الحؤية مفهوم نحلية من، فلمزيد ؛ وسط فصيلة الحؤية • ٤ 
jru ، الأحت٠اعأصول عليه قضت، الذي الحد الإنسان تعدي ؤ، فإن رذيكن؛

الإفراؤل.من، صربا عنده ، بالوقوف

بمنفعتها.ليستأثرغيره بحقوقه؛ التمع من، الأحرحرمانه الطرف ل ؤيقابله 
العادةهي، ما علهم، بينهما وسهل و١لحرية ، الرذام، شعب من شعبة ١لطرف^jا وكلأ 

يقول-ص._كما الفضائل سائر 3، 
المفصلةالحيية حقيقة عن، كشف، من الخضرأف الشخ يرتم، الحيية؛ حمال ثانيا؛ 

١لأرJعالخصال فهذه ضمنها؛ ؤ، منيمجة خصال أينع عش أشرفا الإجمال ستار 
صالرجع ١-انظر 

.اواسم،أا٢.الرجع 
.ىبؤ،صأا ٣-انظرالرجع 



I الفمياتاسصةالممايإ سداسر•ق القيخ عوتف الغامحس؛ الياب ٨٩٢

وعافيتها.بتمامها الخؤية كانت اجتمعت فمتى الخؤية؛ مقومات هي ظره- نق 
عراها.من انتقص بقدرما الخؤية محت منها عروة ائتقشت ومتى 
يلي؛كما هي - الشيخ ذكرها الش ا-إئصال وط٥ 

الميئةحقوق بجهل الذي الشخص فان عليه؛ وما له ما الإنسان معرفة أحدها؛ 
حسبالتصرف عن الواعد مقيد الحجر مضيق ق يبرح لا ونواميسها الاجتماعية 

أفعالهتطيش أن يأمن لا إذ علما؛ ؤيقتلها خبرة، يها يستضيء حتى واختياره، إراد.ته 
اد؟ا.وفعالة الميئة تلك نفل١م ق تحدث خطيئة ق فيقع والداي، الحاكمة رسوم عن 

العارفمنالأمة علماء على مقصورة الحؤية أن هدا من الضمائر يخالتل ولا 
،والأسترثال. الاستفتاء باب وهو فسح، محلص منها للأميين إذ بواجباتها؛ 

٠ i٤٣ إنمحيمحن ىل_تعاو: 
ماعلى الاعتداء قصد من نواياها ؤيهلهر طهمئتها، ينكي مس شرف ثانيها؛ 

يبتانها.العفة تشيرإليه موضع ق إلا بهمتها ترمي فلا لما؛ بحق ليس 
الإنصاف،قواعد على القامة القوانتي نظر تحت به يدخل اذعالأ ثالثها؛ 
باستحقاق.إليها توجه الض الْلالب من تحررذمته ؤيئما ؤيستنرله 

بهاؤيدمغ للباطل، الءلاعة عما بها يشق خاطر وشهامة جانب، عزة رابعها: 
٠والاضطهاد الضم يوء عنقه يوم من قوة 3، 

للأالأذلأن'نيراثم~يوامحقده بيراد صيم على يم يقولا 
عنده.الأيع ١•^^ خمال هي فهده 
هما؛ءذل؛متيرن محاعل.تحن على يقوم حشية ذء؛لاط أن الشيح يرى ث الخنية ناعينا ثالثا؛ 

نفادها.ؤيطرد إجراؤها، يتتفلم وياداواْ الحقوق، تتميز فيالثوره والمساواة؛ المشورة 
وسواهاسمكها الإسلام رير يقول_ _كما القاءدت^ن هات؛ن من واحدة وكل 

.\_انذلرالرجعانبقصآ>
•١ ص؛ السابق الربع - ٢ 



٨٩٣الخميتالاا1سرةاسرضااةض1الأا متدادقيخسد اثغامسI  ١١٠البا

قيأالقاعدتمن؛ هاتمن من كل ق الكلام تفصيل ل ذلك بعد شؤع ثم 
وتصردفالأحكام شؤع سالهلة أن قضت، حلقه ق افه ستة أن وقرر بالسورة، 

العدالة،ابلة مإر ومادتهم الخليقة، بريع وحدها تستقل الأوامروالزواجرلا 
الأحتياريةبأعماله يدخل ولا بغيرعنان، أهوائه ْع بجري الناس من كثيرا وأن 

الدوام.على العمل مرانة تحت 
يكنلم النبي. أن وقرر عليه، الأمثلة وصرب ذلك، ذ القول فصل ثم 
عنهملتتمرد محبته- ق مهجهم وتفاني هتاعته، ق الصحابة باستماتة يقينه هع 

وجهعلى أمحلرافها ويجاذبهم انحاورة، امحل بعلى بملرحها ل ' بتدبيراللهلة 
.١٥٩عمران:آل ه فاآلآْلر وثاورهم ؤ * -تعار- بقوله عملا الاستشارة 

لنيما ؤ -تعار-: قوله نزل كما سماوي بوحي الأراء بعض يترجح وقد 
ابنعمر لرأي مويد'ا -  ٦٧الأنفال.* ه آزررض ق نفخن حى أنرئ لأن يا=كول أن 

بدر.أساري ل وقه الخطاب( 
تطييباالماء؛ وحي من يأتثه بما عنها وهوغنى بالأستشارة لنبيه أذن افه وأن 
يعده.ص للأمة المشاورة لستة وتقريرا أصحابه، لقوس 

علىالأمثلة وصنب الشورى، ي الراشدين الخلفاء لصنيع ذلك بعد تهلر3، ثم 
منحملة وذكر ، الشورى شأن ق ١^١١،^ الأمم أحوال من شواهد وساق ، ذللث، 

الرحال،أفكار واستطلاع ، الأراء احتمالات، س الخق كتخلميص الشورى؛ فوائد 
مقاديرهارآ،.ومعرفة 

وهيألا عنده الحؤية قاعدتي س الثانية القاعدة ق القول تفصيل إر انتقل نم 
ولدتهموكدللئ، متمانلن، فهلرتهم بجمي، الماس خلق الله فقررأن المساواة؛ 
أحرارامتكافين.أمهاتهم 

بالماص ؛.الرجع 



Mارةض|رااإقميإأ|ىداهمو4سارضدوني «وتدايقيغ الغامس؛ الهاب ؛

التماثلاس لبعنهم يننع الاجتماعية الحياة ملاحم ق دخولمم ولكن 
درجات.بعض فوق بعضهم ؤيرفع ، والتاوي 

الإسلاميةالشؤيعي أن وأبان ، ذلك على العنيز الكتاب من الأدلة ساق ثم 
شكلعلى تكاليفها قوصمث عليها؛ الناس فطر الش اش فطرة فيها روعي 

،وضع على فضل فلا المساواة؛ قهلب على سياستها وأديرت التكافؤ، 
سوقي•على امتتازللك ولا 

فارقة؛بدون سيدها على انحمولة هي، الأمة صعلوك عش الوضوعة والعمؤية 
درهماوأقسمهم الماس أدنى، على الخهلاب بن عمر أو الصديق أبوبكر ادعى، فلو 

عائلة.بشهادة إلا باستحقاقه له ضس لم واحدا 
من،استفادته يعد ولا ، وتفاصيلها الشريعة جملة ؤ، عام المعنؤ، هدا أن ومحرر 

.١٣الحجرات:ه أيمنمكإ أئثه عند إل ؤ _تعار،_: محوله 
عداوالاعتبارما العناية محل، عن وطنحها الامتيازات جمع وصع المعيار فهدا 
المقوى.

زائدبحق أوالاحتفامحل تغييرالحدود ؤ، أثرا لما الت>ارع بجعل، لم نمنها والمقوي 
لما.ناع والعمل؛ ، العمل، علم، سابقة فالشريعة لحقوق؛ اس 

علؤ،والأدلة السواهاأ من، ؤيورد المساواة. _واعدة القاعدة هذه ؤ، يفصخ، وهكاJا 
العلم.أهل، وأهوال الصاخ، اللف وسيرة والسنة، الكتاب، س ذلك 

أوالحيل، من، مئة - الاعتبار بهيا - يراها إذ المساواة؛ ص هومقصوده فهذا 
يحتى ، شيء كل ي الذكروالأش بينا المساواة -مثلا- بها يعني لا لأنه له؛ مرادفة 
الأنثيينحفل مثل، الذكرله كون من الأحر دون أحدهما الثسيعة به خصت ما بعتس 

ا.الرحل؛ على للمرأة حقا الصد.اق أوكون لميراث، اس 

Y٢-؛ ١ ص السابق الرم نظر ا- 





مرةالخميتItUاهيايإ سداسوسم، اثقيخ •>تف اثغامس! اساب 

الحؤيةأنواع الثاني: الطلب 
فهوالخؤية؛ بانولع عنايته الخؤية قضية الحضرق الشيخ به عني ما أشد من 

منهجايراها وإنما فحب، واحد نؤع على مقتمرة ليت الخمة الخؤية أن يرى 
الخفة.الحري١ت من عدة صروب نحه ينحوي عاما 

منأنها يرى الض الأنولع نالك من قرره ما سيتناول اشللب هذا ق والحديث 
والإيضاح:البط. من بشيء ذلك بيان فار الحؤية؛ صميم 

أنيرى والشيخ ا-يية، أنوخ من عظيم فهونؤع الأموال؛ ق الخئة أولا؛ 
والتمتعاكتسابها، ق يذهبون لأصحابها التصرف راإمحللاق نعتي الأموال ق ١-^^ 

كيدخائنة أوتتخهلفها اغتصاب، فاجعة بها تلم أن دون الوسط. ١لهلريق على بها 
،.١١((واحتيال 
وهي، أربعة ق ذلك ي البحث إجراء منه اقتضى قرره الذي البيان وهذا 
يايلي:

التقوسوكون اثال، لأهمية تطرق أن بعد قرر حيث ت الأموال اكتساب - ١ 
يكنلم ما اياحة الوجوه من الدنيا جمع ق حرج لا أن - حبه على محبولة 

محاغل.سغل ل الواجبات عن صاحبها 

ءايهر٢١،.والشواهد الأدلة وذكر اشللب، هذا تفصيل ي ذلك بعد شؤع ثم 
منكبيرة ولا صغيرة تغادر لم الشريعة أن ذلك ق فقرر الوسهل؛ الهلؤيق ٢- 
وأنعائلا، حكما عليها وعلمت أحصتها، إلا الأموال ل التصرفات وجوه 

المملوكاتوأن أبواب، على مرتثة الناسبة محلك ق الفت الوجوه هذه أحكام 
،.متايرل أو أعيان، إما 

ا_ارجعىضصإ\.
ابيىصإ\1آ.الآ.اظرالرجع 

. ٦٢٨٢ ص مابق انظرالرجع - ٣ 



٨٩٧ارقميإت|إىصرواهيائ سداسر|س القيخ الغامس؛ الباب 

أنتررفإذا بقوله: ختمه موصل بكلام وتفؤسه ذلك، تفصيل ق شيع ثم 
أينلتعلم المفملة؛ أحكامها الطرق ودققت المدونة، الأبواب هذه تدبرت 
عمرانة،وأصول محكمة، بتظامات فيها ظفرت - والظام الإصلاح من مكانها 

خميضهامن إلا وفضيلة بشرف والمعاملة الاجتماعية، السعادة إر الناس تصل لا 
أر٠؛ الوسطى 

واستثمارالأموال، اب كتق الإسلام أذن كما فقررأنه بها: التمتع ٣- 
علىالخاطربنعيمها وترؤيح بها، الأستمظع ق أذن - المعتدلة وجوهها ق أرياحها 

شدلةالأءتصادل٢،.
ومنوالستة، الكتاب من عليه الشواهد وذكر المهللمب، هدا تفصيل ق شؤع ثم 

منالمتعبدون )١وقدكان تيقوله وختمه المسلممز، ولاة وتانح هيغ، اللف سيرة 
وتعملأهالها، عن والعزلة ملاذها، وترك الدنيا، أشغال عن بالتخلي يترهبون ثل 

،.٣١الإسلام( ق رهبانية )لا : فقال عنها، المله؛ن ونهى البي. فمماها مشاقها، 
ظزانمبرأرلآبؤأبميم ثدوأ ءؤ -تعال-: قوله شئت وتدبرإن 

.٣١الأعراف: i إمملأمحثما'ي 
العبادةوأن لمسا، غيرمتافئة العبادة، علائق من النينة أن الأية بهذه ت؛يرن فقد 

،.٤١المعتدلة(( الحسية اللذات عن الإعراض تستدعي لا 
داعيهالبشر نفوس ق المركبة الطبائع من أن هناك فقرر عليها: الاعتداء ٤- 
أنخلاله وقرر ذلك، ق وأطال واقتتائها، بها مكتعلى والحرص المال، حب 

.\_الربعىضصح(آ
. ٢٨ص السابق الربع - ٢ 

المس\لأو\تيفيس'  JU، آ(بم«إتينماوصباس«  ١٦٩)الدارص ٣-أخرجه 
ممات!.كلهم رجاله انادجد، )ا/'آبم'آ(:»وسا 

. TT.ryص إسلأب محاصرات - ٤ 



ارذميإااىراصر2اره؛طى سدارضدمأس اُقيخ ،،وتف امامس؛ اك،ب ٨٩٨

هنفله ول تمن كل على الطؤيق يقطع بما وشنلها بمجملها جاءت الشعة 
صاحبها.به يأذن بغيرما فيها أوالتصرف اغتصابها، أو الأموال، اختلاس 
عقبةالرشوة كانت لما أنه فأبان الرشوة، عن النهي • هذا ي يدخل مما أن وقرر 
 jأحوؤل.هي بالي نحريمها ي الضيعة أخذت الخنية سيل كؤود'ا
الأموالاغتصاب عن الهي ل ٠ يكتف لم الحكيم ^ ١٠٧١أن -أيضا- وقرر 

قعمرانية بتعليمات فأردفها الكلية، الرواجر من الأس٠اع يه مع بما واختلاسها 
مثل:وتعاليم؛ توقيف بدون إداركها البشرعن تقصرعقول غامضة مواضيع 
غيرقبيله، ق معدودة وهي بامحللأ، المال أكل من سلامتها يتوهم فقد بالربا، العاملة 
٢.أ معناه(( عن خارجة 

أنويع:١^٧^ وجعلها الأموال' على بابناية المتعلقة للعقؤبات ذلك بحد تطرق ثم 
وهوبامحللأ، المال لأخي السلاح؛ ؤيشهر السبيل، عنيف من وعقؤبة السارق، عقؤية 

غيره.لمال التلف وعقؤبة كالغاصب، بغيرالسرقة المعتدي وعقؤبة امحارب، 
٢.واحدة١ واحدة العقؤبات هذه ي الكلام فمثل ثم 

الأموال.ي وهوالحنة الحؤية، أنوغ من الأول ايؤع من تناوله ما فهذامحمل 
بارقةفيه أومضت امرئ كل أن الهمع هذا قرري وقد ت الأعراض ي الحنية ثانتا• 

يرتعلا مصونا وحرمحا والتمجيد، الثناء  ١٣عرضه يكون أن يتمتى العقل من 
٠٣ق ماله من ميما يثل.د أن على تبعثه الش هي الإرادة هاته وأن اللامزون، حوله 
تصبأن بجثي أفواها به أويد المديح، حلة آآدابها نسج من لتكسوه نة؛ ألعقال 
عالقما.مرائرأحدوئتها من عليه 

الرذيلةهاؤية إل هممهم وتتسمل وانحادة الشرف ق يتفاضلون لا الاس وأن 
وانحلالا.قوة الإرادة هذه عقا-ة ل التفاوت من بيتهم نحد بمقدارما إلا 

• ٣٥ص السابق الرجع - ١ 
.•٣٦ص _ UIانظرارجع . ٢ 



٨٩٩اس.ا>2القمية  ULm))؛؛اسرض  JUmالثيخ ،وم اماس( الياب 

صاحبهابجهربها الني العاب يتخطى أن للطاعن بحق لا أنه هنالك يقرر كما 
الرو١لكمان١/بغطاء بحرزئ م القاص إو 

أهللكه يما وهي الخؤية، نواحي من ناحية إر النظر-كذلك- ؤيلفت 
أنظارعلى مظالهم وعرض مئاكرهم، نتبع من الولايات أرياب ق الصحافة 

منالتجرد شرُطة على ولكن الصيحة؛ نيل j داخل هذا وأن الحكومة، 
اللهلفمع قؤية حجة إر بإستاده ذلك صحة من واكحقق الشخصية، الأغراصى 

لعبارة.اق 

بهاؤيدينون الأمة، جيد به يطوقون شاملة يد الشرط بهذا صنيعهم أن ؤيرى 
العائلة.الحكومة 

إثباتمن الخصوم تمكئ الإباحة هذاق مثل أن إل السياق هذا ل وتطرق 
قالقول محمصل الرواة؛ نقد مجن الحديث علماء به يقوم وما الشهود، ق الحرحة 
اختلافاآحادها نختلف بل غيرمنضثطة، الأعراض ي الخناية أن قرر ثم ذلك، 

فتنقلبآخر؛ على وثعانى شأنه، من تحتل فلا رحت؛ بها ينعت صفة فرب 
تعيينهاوفوضت محدودة، عقؤبة بإزائها الشمة تضع لم ذلك أجل ومن سبايا؛ 

الحاكم.اجتهاد إل وتقديرئ 
عليها،يترتب وما بالزنا، القذف حد عقؤبة إل ذلك خلال من وتعرض 

تحوشثل.على ذلك ي الحكم من زوجته؛ الرحل قذف وكذلك 
وصربالأعراض، مبدأصيانة على بي الضيمة أحكام من كثمآ قررأن كما 

الزوجعنببن المعاشرة ق الكفاءة وأن الزواج، ق الكفاءة برعاية ذلك على مثالا 
٠٢وتهإاولماأ المرأة فخار ببب واصهلرابا؛ يوثرسغبا 

العمراني^نأن الخننة أنولع من المؤع هد ق قرر وقد ؛ الدماء ق الحؤية ثالثا؛ 

.ا-ما،لر.ءعىبقصا؛_أ؛
.آ-اتفلرالرجعسصمإ-ه؛ 



النمأ1تال*اسرة u_jسداسر•ز|اهخ •وتف امامحس: اكاب 

وأفرادهاواحد، حم صورة ق فيشاهدونها رابطة، نحمعها الي الأمة إر ينظرون 
منلعرق كالمصد إلا منهم الغرد دم سنك وليس اللاصقة، أعماوه هي 

حياتها.من هوبضعة الذي دمه واستفراغ عروقها، 
إلا- العفليم الحم ذلك من ثان لعرق فصدا كان ؤإن - القاتل من والقصاص 

،الأعضاء من غيؤه إر ي. الفامدمه يمري أن بجشى عارف طبيب ممبضع أنه 
عضالا.مرصا فيها فيحدث 

را،. ١٧٩اJقرة: i نمفياسعتق1وفيأهم > قالاممه_تعار_: 
فازالقاتل على مقصوا إذاكان وأنه القصاص، حكم ذكربعض ل أفاض نم 

بها.واطمأنوا حياتهم، ق بالحرية الباقون 
الأطراف.على والجاية الحراحات ق بجري القصاص أن وأوضح 

الاحتياط؛أماس على أحكامها بنيت - الدماء بحفظ العناية ,لكانة _ الشريعة وأن 
ضرصي الصحابة اتفق ا هن. )اومن إهدارها، إل ذؤيمة الأشقياء يجد لا حتى 

المساواة،يقتضي المصاص كان وإن بالواحد، الكثيرة الخماعة قتل على عنهم- 
،صنعاء أهل عليه لوتمالأ : وقال ، صنعاء أهل من سبعة الخطاب بن عمر وقتل 

به.لقتلتهم 
السكروسيلةيتخذ لئلا متعمدا؛ يكن لم ؤإن مكر، حال ق قل ممن ؤيقص 

•* الأغراض سيل ي الدماء إنهار إل 
إذاالمصاص مقام وأقامها ورحمة، تخفيفا الدية؛ الإسلام شؤع على تكلم ثم 
منلمم أصلح الدية تكون فقد بالثأر؛ الأخذ على وآثروها الدم، أولياء بها رصي 

قذينتها تتناسل لمة منفسى إبقاء من فيها عما ونيادة نفعا، وأ-ظوى القصاص، 
الإسلام.

٤٠ ٦ ص هابق الرحع انظر - ١ 
•٦ ص شائق الرجع اطر - ٢ 



٩٠١اارةئأاارقموإأأإىهمء سدام؛مأس الغاسى؛ الباب ا!
القاتل.عاقلة على مرض الدية وأن ، حه!! القتل حكم عن تكلم ثم 

تكونلأساب إلا امرئ دم بحل لا وأنه ، الدماء حرمة بيان إل ذلك بعاس وانتقل 
القتلذلك حكم وبين < انحصن من بالزنا لدلك ومثل القتل، من أشد فتها الفتنة 
}ر السهل من بشيء 

معاملةررقررق الإسالآم أن التؤع هذا ق أوضح وقد الدين؛ ي الخؤية رابعا؛ 
قوالفسحة ديانتهم، ق الخؤية لهم تضمن حقوقا حمايته تحت يضمها الش الأمم 
علىالأمر لأولكب سبيل فلا مستقلة؛ بإرادة شعائرها وإقامة بيتهم، أحكامها إجراء 

نوازلممفصل ق القضائية للسلهلة مدخل ولا شعائرهم، من شعيرة تعهليل 
الحيلقانون على بيتهم فتحكم أمامها، انحاكمة عن يتراصوا أن إلا الخاصة 

ه\ثيذ!ذوأ يع تيمم ة-ذتي وإن-قةنش ؤ -تعال؛ محال والتسوية، 
.٤٢المائدة: 

العالية،متاظرالسياسة متفلرمن وعوائدهم شرائحهم على انحكومين وإبقاء 
،.ل الحرية(( أكتاف إر قبله من يدحلون العدالة أبواب من ؤياب 
للمسلمأحنأ الإسلام وهوأن الدين ق الخؤية مظاهر مفلهرمن إر انتقل ثم 

والتمسكدينها، على استمرارها مع الكتاب، أهل من المرأة يتزوج أن 
حقوقمن حقا انتقاصها أو به، تندين أمر ق بهضيمتها له يسمح ولا بعقائدها، 
عادلةل٣،.قمه لمه المامرأته تقاسإفيها يل الزوجية، 

وأنهبتأميته، عهدا لغيرالمسلم يععلي أن للمسلم ممتح الإسلام أن قرر ثم 
قالمعي يحتم بل شركله، أوتبدل ميتاقه، نقص ق ذلك بعد لأحد ملخ لا 

._A٩ العظمى وانظرالعادة ،  ٤٨-٤٧ص السابق الر-ثع انظر - ١ 
.ص٨٩ العظمى عادة الوانقلر ، ٤ -٩ ٤ ٨ ص إسلامية محاصرات - ٢ 
الإسلاميةالعقيدة صوء ق الكتابية الزوجة وانظرمعاملة ، ٤ ٩ ص إسلامية انفلرمحاصرات - ٣ 

٠ص^\'.v٦ ، مصر، الإعلامي، للإنتاج الذمية د.ءليينموّءىارهراني، 



^>نياس0امياتاهاصت0

عييا.الدتي #إن : النبي. مول ذلك على واستدل ورعايته، تأكيده، 
أدناهمvبذمتهم 

أحكاماكثيرةجمالتها أيمري الشؤيمة أبواب إر نظر من أن ذلك وقرربعد 
نتفيدالي والوصية والوقف، الببة، كأبواب اتحارييرن غير مع التسامح على مبنية 

أحازبل بمعاوصة، معاملتهم إباحة على يقتصر لم # الإسلام أن أحكامها من 
وبجبالذمة، أهل لعض به أويوصى أويوقفه، ماله' من جانا يهب أن للمسلم 
طعمهم.وأن الكتاب، أوتوا الذين محلمام كا وأحل بصحته، والقضاء تنفيذه، 

.٥ المائدة: i قال-تعار-: 

لممالقول ول^ن فقرهم، خلة وسد بضعفهم، والرفق إليهم، وأمربالإحسان 
الكرموجه على الخوار ق إذايتهم واحتمال والرحمة، اللطف سيل على 

أحدهم#عرءس ق أوغيبة ، ّوء ولوبكلمة عليهم الاعتداء وحرم والحلم، 
هديهلبى أن بعد الدين عن ارتد من على العقؤية الإسلام شديد إل انتقل يم 

عنقه.على بالسيف صرب وإلا رجع فان والتؤبة الإنابة إل فأمربدعوته المؤثم؛ 
واحتلالالوحدة، تفرق الحذرمن منها الرند، قتل محن عدة حكما ذكر ثم 

ؤباعثلأهله، ونفاقا للدولة، مشايعة الدين ق الدخول يند وزجرمن الطام، 
،٠مثين١ ور،الهلان بصيرة على إلا الدين يتقلد فلا الشت؛ على 

يعدارتدوا من حال عن تبحث جثت إذا ءروأنت فقال؛ الردة أسباب بين نم 
وطره،قضى فإذا منافقا، الدين عانق من منهم • طائفتيرث سوى نحد لا الإسلام 

حاسرا.وجهه على انقلب أمله ^ ٥٥١أو

(٩٩١وأحمد)حلوه، عن أسه عن شعيب -كعروبن حديث من ما٢( ٥ )١ أبوداود أحرجه - ١ 
واكاش)همي؛(كلأتسحوثض.

٠٥٠صر إسلامية محاصرات — ٢ 
.سص«ه.ا0 .اظرالرجع ٣



٩٠٣إ اسهرة ايفمية اهدأائ ارههمرس سد القيخ امأ4،سا1ودد الباب ر
يتلىولم ، الدين حقائق يدرس لم ولكنه المسلمهن، حجور ي رش ؤبعضهم 

منشهة له سحت فمتى ١^٥^۵؛ من ليكون قليه؛ على تربمل ببراهيرا عقائده 
متردد[.ؤيثه ق وأصح ، عفرته تزلزلت الماؤلل 

نبتلم محبرارتداد على تعثر لا فانك كرتمح،؛ التاؤيخ إل بصرك وارجع 
١حناW نباتا لدمحليب بق 

أنهأوضح الخؤية من النؤع هدا وتحت ؛ الأمراء حطاب ق الخنية ٠ خامسا 
بعضدمنهما كل يشد أخوان والدين الملك أن بصير متشنع على بجي لا ار 

له.خادم للدين، ناح والملك للملك، رائد الدين بل الأخر، 
المسخرحسمه والملك المدبر، عقله الدين إنسان، هماكمثل ت فقل شئت وإن 

الإدارةترتثهل فثمقدارما بالإسلام؛ الأن نسميه هوما الإنسان وذلك له، 
أعضائه،ق الاستقامة روح ونحري شبابه، يكمل الدينية الإدارة بالسياسية 

العيوب.من المة سالحكمة، قر؛نة فتصدرأعماله 
،.ر أجزاؤ،(( وتناثرت حياته، انحلت أخراهما، عن أولاهما انفكت ومتى 
الإسلامخلفاء نظر ق الإمارة من القصد ومحل العناية، موضع أن وفرر 
علىأحثاؤهم انهلوت لما وأنه الدين، هوخدمة - حدوهم حل.ا ومن الراشدين 

المنكر،عن ونهيهم بالمعروف أمرهم ق الرعية سراح أهللقوا الخميل المقمل. هلم|ا 
إليهمتوجه الش للمقالأت صارورهم يوسعون كانوا وأنهم النصيحة، ؤإحضارهم 

قارصةاللهجة حادة كانت ؤإن الاجتهاد بمنطأ و١لتعريص النصيحة، وجه على 
العبارة.

إليهأشار ما تؤكد عنهما— الله رضي بكروعمر أبي سيؤة من دلك على أمثلة وساق 

.ص٠٣١الخكم وأصول الإسلام ي وانظرنفلرات ، ٥ ص١ السابق الرجع - ١ 
. ٥٢إسلأبص محامرات - ٢ 
٠_YA الإسلأب والمياه ، آه.مه ص □بق انظرارجع - ٣ 



سامضضاصاىائميإاادامء

وطيعتهالدين فطرة أن عرفوا حانق أولئك بعد خلف أنه ذلك بعد قرر ثم 
ُبنما بعيد الأرجاء فسيح االلك بلاط ألفوا وأنهم ١لعرiضة، شهواتهم تتحمل لا 

أوصالهدامت ما خطواتهم ونتح أغراضهم على اعفهم يلا ولكنه الناكب، 
منافسيسدوا أن سوى بجنهما فارق إر حيلة يهتدوا فلم الدينية؛ بالإدارة ملتحمة 

منوابتكرواصرؤأ الإصلاح، دعاة المكريون عن والنهي الأمربالمعروف 
يغشى.إذا الليل هجوم الناس على بها يهجمون كانوا الإرهاق من وأفانتن الخسف 
السيوفبألسنة كلموه الباطل ويبهلل الحق ليحق مناديا؛ سمعوا وإذا 
رايةعليه وخفقت الدين، حضانة من الملك أبق »ولما ت ذلك يعد قال أن إر 

راعيكان أن فبعد بطنتها؛ مزحت كأنما وأوحال رعب الأفئدة خالهل - الاستبداد 
أبايا ئ: أمير فيخاطب عاتقه، على وعصاه البائية، من يفد الغنم 
جاش،بمرارة الحطاب أس_اليب ق معه ؤيتصرف عثمازل ؤيا عمر، ؤيا بكر' 

أحديدي يهن ينف قومه سيد أصبح - الأعضاء ق وسكينة ان، نوطلاقة 
وترتعدرهبة، لسانه ؤيتلجلج رعبا، قواده فينتقض الحجاج، دولة ق الكبراء 

i(الاستبداد لبوادر ميسة يكون أن بجثي وجلا، ميصته 
الدعوة)حرية عنوانه خاصا طالا الؤيع لمدا أفرد وقد • الدعوة حؤية سادسا• 

الدولة(.الأ.مودة دJلءلىرم 
طرقابيتها الحق إر الدعوة نحد أمة ت حياة الأمم أطيب * بقوله؛ استهله وقد 
عقبات.تعترضها أن دون الحنان مطلقة فتذهب معبدة، 

،رثا على سياستها تسيري دولة ظلال ي حريتها الحق دعوة تملك وإتما 
.٢٣١القدر(( نبيهة الحانب، عنيزة أمة ترعى أن إلا لما غاية ولا 

.الأسلابوالمدائن ،  ٥i.oTص إسلأب اننلرمحاصرات . ١ 
٠صر؟ الإسلامية الثأريعة ق ودراسات ، ٥ صرأ إسلامية محاصرات - ٢  ١٢

الإٍلأحصا'1.



يناسه|رأامممية ارقضاي1 سعداسرعن الثيخ •ولف ا ااغا،سو الهاب 
بالديوة،إلا لأمة فلاح لا أن يدركون الأمر أولي من الخلصن أن قرر ثم 

بابفتح أن يدركون الدعاة وأن وإكسار، بارتياح الإصلاح دعاة إر فيظرون 
ؤيسذلونقلؤيهم، فتالفها حيرا؛ بأمتها تؤيد الش الوولة شأن الدعوة وجه ق الخنية 

جهدهم•الإصلاح لوجوه يهها سي 
فإذاالشعب؛ رفي ودليل الصادقة، ١^-^ ميزان الحق إر الدعوة أن وقرر: 

باسهلةأن فاعلم سمع كل وتطرق مومحلن، كل تغشى الدعوة رأيت 
راضية.حياة إر سائر الشب وأن أجنحتها، 

فيمسحالرزساء؛ بعض محالس ترد كانت الدعوة أن وبين الماضي، إر التفت ثم 
،.واعية١١بأذن ؤيتلقاها لما، 

الراشدين-فيقول:الحلفاء -غيرعهود المعروفة العهود لغير أمثلة يضرب ثم 
الرحمنعبد الخليفة عهر الضافية: \fjjAالدعوة فيها حفليت الض العهود ررومن 

النكر،عن ؤينهون بالمعروف، يأمرون عهده ق العلماء فكان اياصربالأندلس؛ 
لائم.لومة بمتافون لا افه، أنزل مما وبحكمون 
،يالرضاء دعوتهم فيتلقى ه، نفالخيفة إل ونهيهم أمرهم يوجهون ما وكشرا 

أوبواجهم، ام القيعن أويقطعهم أذى، بهم يلحق بان ه نفتحدثه ولا 
ممقاماتهم.اللائق الإجلال من ذرة مثقال يتقصهم 

أفعالهبعض بإنكار يواجهه قرية قاضى البلومحلى سبي منذربن وكان 
الإنكار.لمجه ق اشتد ورمما الأْلئة، 

فتلقىمنذر؛ إخلاص عرف ولكنه بأذى، يناله أن اكاصر مقدور ق وكان 
،.ر وسكينة(( بأناة إنكاره 

أحدتالتي العهود ررومن • فيقول المنصور، جعفر أبى بعهد آخر مثالا ويضرب 

٧٠ -٠ ٦٩ص _ Uiالرجع انقلر . ١ 
.٧٠ص السابق ٢-الرجع 





٩٠٧سرنياصا0امئتاسصة

الشالثقيلة الكثيرة الأغلال هذه من وحلمنا قبل، من فيهما قيل ما كل من نا أنف
ونحولالحرة، الحمية الحركة وبعن ييننا فتحول وروومنا؛ وأرحالتا بأيدينا تأخذ 

((-أيتنا- الحرة العمالية الحركة وُيرن بيتنا 
علىتشد أغلال العربي الأدب ق ررليس ت بقوله الخضر الشيح عليه فعقب 

تناولتهوءلالما أوعقلية، كانت حمية الحرة حركاتهم وب^ن بينهم فتحول محللابه، 
بابأبقت ثم كثيرا، أذى طنقه عن فأماطت مذهب، كل البحث ل ذهبت أنفنان 
قممطرح على البحث قانون ساعده فمن مصراعيه؛ على مفتوحا ورائها من النقد 
حاليا.شكرا الصادقة آلنتهم له ونسجمك رحبا، وجها له يسهلوا حسابه من آخر 

القديمالعؤيي أديتا يتناول أن وله ، يشاء كيف وعقله حسمه بحرك أن فللمولف 
قيلما كل من ه نفيرئ أن بعل تقثلهما يأن وله ، والاستقصاء بالبحث وتاريخه 

أنإلا )ديكارت( يسع لا قوانين العلوم ل للبحث أن يعلم أن ولا عليه وما 
أكثرمنالحقيقة على تغار أقلاما الصنية الحامعه حدران وراء من وأن بها، يؤمن 
حقا٠الناس يراه فيما الشك على غيرته 

مشيراالحاهلي( الشعر ق كتاب )نقص كتابه خاتمة ق _أيضا_ الخمر الثيخ وقال 
مذهب،كل العلم مع نذهب ونفلر: بحث أمة إننا ٠ أشيه: من النؤع هذا إل 
تزدريأن إلا قلؤيهم نابي والشر بشر، نحن وإنما شق، ي الفكر لحؤية نقف ولا 

لممنأبى والبشر بثر' تحن ؤإنما غيرصدق' وتحاورق غيرعلم، ق تثب أقلاما 
أوعقيدةمحكمة شد ق الغامزة الكلمات أعهن على تهلص أن إلا أقلامهم 

.  .)٢(
لمه(

أومقالاته، اوأعادسواءي حولهالشيخ أبدى طاالا للميه أنولع سبعة فهذه 
أوردوده.محاضراته، 

 j.ابمضص٢١الشعر ؛.
؛ص٤ الخاملي الشعر ق كاب نقض - ٢ 

. ٤٤٤م.الرماوابقص 



صبماميةاه1ه|رة٩٠٨

لقضيةعلمي تأصيل من الخضر الشيخ به قام ما الماصي؛ن اف>ثتي ق سن 
وماوأنواعها، وحدودها، الحؤية، مفهوم لينان جهد من به قام وما ، ١^^^ 
ذلك•محركا جرى 

وارتاها.قررها، الش الحقة الحيية من موقفه سيتناول المحث هدا ق والحديث 
الفوضى.مئة وهى غيرالمضبملة الحيية من وموممه 
التالمن:ا،له1لان حلال من وذلك 



٩٠٩ارقمياتأإ،رأصرأأرةثاى سدار؛ءثوأس القيخ ،وتف اها«،س: اكاب 

اثحمةمع وقوفه الأول: الطلب 
يجوسونالأغراب الخنود وهويرى الدنيا على الخضر الشيخ عينا تفتحت أن منذ 
المهانةؤينشرون والأموال، والأرواح، الأعراض، على ؤيعتدون دياره، خلال 

ونهميها•ولغتها، دينها، عن الأمة لزحزحة سعيهم يسعون والإرهاب، والذلة، 
مصالحهميوثرون تمن حلدته بمي من الأستعمار أعوان - ذلك مع - ويرى 
الأمة.مصاخ على الخبيئة وم١ريهم الخاصة، 

الأمة؛صدر على جاتم^jا والأستعباد الاستبداد كان الحانق الخو ذلك ظل وق 
الغاشم.السمممؤر ذلك وجه ق ثقة ببنت يتبن أن على ليجرؤ أحد يكن ولم 

يكادلا السمن، حمن الهلع، هادئ شاب نيتوني عالم يتقدم الأثناء تلك وق 
الأستعمارمضاجع أقضت طالما قنبلة ليفجر الخطابة؛ منبر فيعتلي ا، همإلا بمهلق 

١المستعمرؤيتيوه يسوء الذي الحديث ذلك الحمية، عن الحديث وهي ألا 
الأمر.إليه يؤول بما غيرمثال ه، محاطريحفالمهمة لتلك يتصدى من أن ;يب ولا 

ومهللعتونس، تاؤيخ ي اكؤهودة الليلة تلك ق الحضر الشيخ من كان ما وهذا 
جمؤعانظمن حيث عام الثاني ؤيح  ١٧بت اليوم ق وذلك كفاحها، 

تونس؛مدبمة ق الصادقية( قدماء )جمعية نائي ق والحق، العدالة، إر الظامئة الناس 
فيطرحالإسلام( ؤر )الحمية الشهيرة محاصرته يلقي الذي الشاب العالم ذلك إر لينصتوا 

والأعراض،الأموال، ق والحمية والمساواة، والشورى، الحمية، حقيقة الخماهير على 
إرالاستبداد وآثار الحمية، آثار عن ؤيتحدث ، الأمراء وخهلاب والدين، ، والدماء 

وأعوانهم.للم.تعمرين المؤلمة الثائرة العنواتات من غيرذلك 
فيهاطرح ما وتداول صميرالأمة، ق آثارعميقة من انحاصرة تلك تع ما ثم 

الناس،بعن انتشرت طبعت أن يعد ثم والألسنة، والوادي، لمسامرات اق 
الحمية.١شموس الأمة على وأضاءت 

صم\_هالشمالية أميقيا عن الدفاع جبهة انثلر 



اهاسرةالفمية سداهضومذالةضأئ اهخ *وتف اثغأسى! اساب ث؛

،ذلك من أبعد هو ما إو شهرتها تعدت بل ، تونس على أثرها يقتصر ولم 
والثناء، بالقبول وغيرها الصبية البلاد ق والقادة ، وا،لثقفون ، العلماء تناولما حيث 

ذلك•من ذكرلشيء مضى وقد ، والتميظ 
نشرتالتي اكتسس( )جرددة صاحب علي كرد محمد الأستاذ يها احتفى وممن 

ررتتم: التقريذل ذلك صدر ق وقالت الإسلام( ي )الخؤية لرسالة مطنبا 
الخاصتهم ؤإن وأدب، علم فضل على الأخيرة التونسي؛ن داليف معظم 

٢١١.العلمية(( الكفاءة فيهم الاس واعتقد اعتقدوا، إذا إلا لغالب- از 
وهوناظمالح؛ن ذلك ق واليها واجه الشام ق كان لما أنه الخضر الشيخ ؤيدكر 

العائلة.نحص حاجة ق معه للتفاهم باشا؛ 
الفاصلتقدم ثم باليد، إشارة أولا بينتا التحية ررفكانت الخضر: الشيخ ينول 

انياللمبينهما الخاطبة وكانت وبيته، بيني ليترجم اُبزائري؛ شطه بن محمد السيد 
حيدا.ؤيقهم بها، يقرأ أنه وذكروا بالعربية، التهلق بحن لا كان إذ اوي؛ الفرن

ق)١لحردة رسالة مؤلف هد.ا بشأني: ١لتعريف ق شتله بن محمد السيد له وقال 
لمصافحش،يده ومد قائما، فنهض عليها؛ اطلع قد كان أنه وأخبرني الإسلام( 

؛٢١٠تأليفها(( الشكرعلى ي عبارة وأعطى 
عيونمن راقبا اللهلة، من مهللؤبا انحاصرة تلك بعد الشيخ أصبح لذا 

الإدانية،الإجراءات من عدد ي ممن حؤيا عليه أعلن الذي الفرنسي الأستعمار 
النيتوئة.جامع ق للمل.رسان الأور الهلثقة ريبة على الخمول من منعه رأسها وعلى 

عاجرةانحتلة ا فرنتكن ررلم ٠ الحميتي ؤا الرض؛علي الأستاذ أخيه ابن يقول 
كمااوإعدامه غفلة، على اغتياله عن قميؤة يدها تكن ولم عليه، القبنحن عن 

تفتعلها.ولأسباب الناس، من بالألأف فحلت 

صا"خ.الرحلات ١. 
^A.الأبق الرجع ٢. 



_ااا_سهداسر|ساصايااممميتاإم|صةالهابامامس( 

هذاإر تلجأ لم انميد وحكومة الأستعمار حكومة من كلأ أن عندي والرأي 
ومحبيهطلابه أ-من ق بالإمام محيهل كانت الي الماهرة العلمية للمكانة الأسلوب؛ 

النيتونة.علماء )ين به يتمع كان الذي الرموقا وللمركز ' ومعارفه 
بالشعورالمساس عدم على حريم؛أن كانا الدليل والحاكم الفرنسي المستعمر ؤإن 
.عتهاء غنى ق هما دامية أحداث نار تشعل القبيل هذا من محاولة أية لأن الديني؛ 
وعلى، الخفاء ق انحاهد الإمام هع انحابهة تكون أن بد لا إذا I يقول؛ أن إل 
المدربنمن الأول الهلقة إل وصوله دون بالحوول ؤإبجازها تلخيصها يمكن مراحل 

المصفون.والعلماء شيوحه بها شهد التي العلمية كفاءته رغم النيتونة، امع جي 
عدادق قبوله منعوا الملهلة من وبتوجيه لامتحانه، انتدبوا الذين بعض أن إلا 

الأول.الخلتقة 
منالحهلة ؤيضرب الخم، ميدان به يضيل أن اّلم؛ وجه يشهرق ملاح وأقوى 

.K غاية أقصى إر العلمية الهياة ق للأنمللاق سبيلا بجد ولا ، والمدوي القيور حوله 
شجعتهالش والدوائر الأسباب أهم من ا هن. أن الرضا علي الأستاذ ؤيوصح 

تحجعأرض إل القرني الأستعمار مضايقات عن والرحيل دمشق، إل للهجرة 
بحريةمحر،واتبادأقل.ص

أوائلمنذ الشيح نزعة جوانب من مهما جانبا ضيتا اليسيرة البذ.ة فهن.ه 
والمملية.العلية حياته 

الحريةمع حلألما من وقف الش والأعمال الخهود من كان ما له كان ذلك بعد نم 
عليها.الحصول سبيل ل ولمانه وقله، وسخرعله، بها، مناديا صوته ورم قة، حلا 

الشأن.ذلك ق يه قام لما  ٢٠١٧١لأبرز بيان يلي وفيما 

الشماليةص•اادف1ععنأفىقي1 انثلرجيهة - ١ 
•صرا١ المابق الرجع - ٢ 

.اuبقص٣١١.المرجع 



متفا1قيخسداهه1وراىالهضاياالفمواأاسصةالغامس{ u_lإ  ٩١٢
الخؤيةلمفهوم تعرض أن يعد يقووهس t بالخؤية ياكاية الحكومة مطالته أولا; 

قواعدهاالحؤية عليه ترفع الذي الأساس أن البيان: هذا من ررنستتج وخصالما: 
بمتنالخؤية فضيلة إل نظر التي الحكومة على فيتأكد والتعليم، الميية سوى ليس 

بالتعليماتعقولمم وتنؤير الأمة، أحلاق تهذيب ق جهدها عى نأن الاحترام، 
مؤمبمك إي ألثؤ.٠يإن ؤ آية من أثل ؤ -تعار-: قال حاب، كل قبل الصحيحة 

وإنوآلخبمكثه آلكننب وبمنثهم ءائنتهءويط؛ألم ثءرأد*تنأيملزأ 
٢.ل (( ١ ٦ ٤ : عمران آل ه بؤن ة؛-زانيثاقل بن َكلزأ 

ؤيعيديبدي كان ما فكثيرا الفاصلة: الحؤية على المترتبة الحميدة الأثار بيانه ثانيا: 
المصالحمن الفاصلة الحقة الحؤية على يترتب ما فيدكر الشرف؛ المعنى لك ذي 

والأخلاق؛والأداب، بالعلوم، النهوض من والأمة، الفرد على تعود الش والأنار 
وادكل ق بأشحتها وصربت الحؤية، شموس الأمة على أصاءت إذا رر أنه يقرر فتراه 

الأعمالعلى الاقتدار ملكة نفوسهم ق وتربت هممهم، وكبرت آمالمم، اتسمت 
وترتويفهما، القرائح فتتفتق بينهم، المعارف دائرة لع اتلوازمها؛ ومن الخليلة، 
دوائرفتصير بعيدة، غايات إل فيها ترمى فسحة الأنفتار ولأخي علما، العقول 

رقعن ينحرفون ولا الحقيقية، مصالحها وجوه يعرفون برجال مشحونة الحكومة 
الحائلة((أى.سياستها 

فلمتفإذا والشهامة؛ العزة مبادئ النفوس ق تؤسس الحؤية أن — كيلكؤيقرر 
رآهما إذا سبة القتل يرون ولا مدافعة، رايتها نحى استماتوا جندا متهم الحكومة 

الاستبداد.راية تحت الناكورؤؤسهم 
علىفتزدحم بالبراعة؛ اليراعة وئمد بيانا، اللسان تعلم الحؤية أن -أيضا- ؤيرى 

خطيبفهذا البلاغة؛ وآيات الفصاحة، بفنون انحامع وتتتور الرفع، الأدب شميق 

.محاصرات .١ 

•٥ صزآُ السابق الر"أع - ٢ 
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الخيالةبأفكاره ستععن شاعر وذلك الحنة، والوعظة بالحكمة ؤيه سبيل إل يدعو 
وآخرالفضيلة، لشر الممم ؤيتنهض العوامحلف، وبجرك الحقيقة، صرة نق 

الدولة.ة سياسمدار الكتابة صناعة وعلى كاتب، 
المديحبفن أفواهها فاغرة تكن لم الرائدين الخلفاء عهد ق الشعر يتابح أن ؤيبينا 
فتيلا.الهرية فضيلة من يضطهد لا حا مبه وممح رشحا، يه ترشح ؤإيا ، والإطراء 

الأّتواداأ،لأي الأعمرالضيقة إلاj الغالية بالميم وتدفقت وكازها، انفلت وط 
كانسواء الخؤيات: وكيت الأسياد على المبمة المسة الاثار يانه ثالثا؛ 

أوالأفراد.الوولة، متوى ق ذلك 
عننزلت الاستبداد محالب برعاياها الدولة أنشبت ررإذا ذلك: ق وقول:ه 

غنىلا إذ والفناء؛ التلاشي حضيض على وأشرفت محالة، لا عزها شامخ 
بكفاءتهمتثق وآمّين مشكلاتها، j بآرائهم تستضيء رجال عن للحكومة 

فيهااندرست الض والأرض مهماتها، بعض عهدتهم إل محوصت إذا وعيالهم، 
قإلا الرحال من العثلماء تبت ولا والسفلة، الضعفاء نووي إنما الحمية أطلال 
القلل•
ا:ل العرب لامية صاحب قال 

إلايضااتمحوورا؛الضيم على بي يم لاتقحرة نفسا ولكن 

أعضاءتتألف أن جرم ررفلأ الاستبداد: آثار عن حديثه مواصلا يقول أن إل 
أعمالمم،ق الصيحة لما يبدلون ولا يخادعونها، أناس من وأعوانها الحكومة 

٠ ٥٧٠٥٦ص السابق الرحع انظر - ١ 
طالعها:يقول التي الثهورة ضيدته هي واللأمة الأزلي، الشتفرى هو العرب؛ لأب صاحب - ٢ 

لأميلسواكم قوم إلى فإني صدقرنييكم امي بني أقيموا 
،١ هل بموت، صدا، ١لعصرية، ١^؛^< ٠ المواوي الدين صلاح د• بها عني للثنفرى، العرب لأب انظر 
٢٠ .لأآ؛اه،صآه.، ٠٦

. ٥٥٠٥٤صى إسلامية محاصرات - ٣ 



رالهصاياارقمياتاسهرء  jtyhAH tUxtالغ1صا4ؤكاميخ الياب ر  ٩١٤
أبصارهم.تدركه ما حد على أمورها يدبرون الخهالة، أصفاد ق مقرنين واخرين 
أخرى،دولة تلتهمها أن تلبث فلا الأمة؛ لسقوط الوحيد السب هو وهدا 
الفلالم^ن.جزاء وذلك قهرها، قبضة ق ونحعلها 

قوتهاي ما ومميت والخن، الرهة على الرعتة نفوس يطبع مما الاستبداد إن ثم 
الة:والبليأس اص 

كمنقكفهصمفسابراااة قننهم مه كمق ن فم
ثغورها،سد عن عجزوا كتيبة متهم ألفت أو حامية، منهم الدولة انحدت فإذا 
ا.ر يعضدها(( يشدوا أن قبل س أيديهم وقلت 

ؤيؤيد، قوادك يثبت مثالأ أردت ت»ؤإذا فيقول قرره، ما يؤيد لدلك مئالأ يضرب ثم 
أمرهملما السلام- -عليه موسى قوم عن -تعال- افه قصه بما فاعتبر العيان شهادة 

والامتثال؟الهتاعن عن الخوف بهم قعد كيف وملكها، المندسة للأرض بالدخول 
عنتسأل جئت نمى >ثها؛ عئرجوا حتى ندخلها لن bنا جبامنن، قوما فها إن وقالوا؛ 

قولمم:إل وانازعة العصيان j بهم ومملوح الخن، قلويهم ي ؤلبع الذي الأمر 
الانقيادخلق وجدثه - ٢ ٤ ت المائدة ه هتهغائعدؤيى دمنءلآلقا وريد نت أ ؤ

سوءص ونديمهم بمواصيهم، ماسكة الأقثاط كانت يوم س نفوسهم، ق المتماكن 
ألما/ص.ذابا الاستعباد 
والخهليب.والشاعر، الكاتب، إر مفتقرة الأمة أن إثرذلك ؤيترر 

لكنةفيها ؤينفث الفصاحة، س طيها ق ما على ألسنتهم يعقد والاستبداد 
.(٤)قولاليفقهون يكادون ولا الحيوانات بأصوات لغتهم فتلحق وعيا، 

انثلرديوانوصغارهم. لذ.لتهم صارواكالماء؛ الرجال ت المت ومعنى التتيي، العلم—، لأبي التين - ١
٠ ٨٥/ ١ العكيري بشرح التنيي 

■٥ صزْ إسلأب محاصرات - ٢ 
.٥  ٥٦٠٥ ص السابق الربع - ٣ 
•٥ ٦ ص السابق الرجع - ٤ 
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الأقلامبه وتسيل ، اللها به تتجشأ ما ؛ الأستماد ماثر من ٠ أن -كيلك- ؤيقرر 
قلبدواخل من صدرت أنها طلاوتها من لك يفتضح الش الكلمات صديد من 

)عبد، بجدمتكم( )التشرف أعتابكم(، )مقبل نحو؛ ، صغارا وتدثر ، ذلة استشعر 
الشعراء:كبراء أحد قول إر يصغي أحدا إخال ولا ، نعمتكم( 

ومسيرياهلي إليهادون نسبت، الش إلاعبدذ،دمسلث، اأنا وم

ممايتوء أن يوشك قلبا صدره ق بحمل صثيلأ، شخصا فكره مرآه ق وممثل إلا 
.٢١؛والسكة(( الهلمع من فيه 

بلقبالرجل يوم أن ت ا،لقال ق الخصؤيع عاقبة سوء ٠من أن -أيضا- ؤيوصح 
كماالممة؛ وبدل التدلل من فيهاكثه أميغ له أقوال بعض من الناس له ينحته وضيع 
لقوله:الكلب(؛ )عائد باسم؛ رحلا سموا 
فاعودرأ؛بنكم كيوبمرض منتكم واحد يعدني فلم مرضت، إني 

الملكهذا سلك من بعض أن نحهل ولا  ١١بقوله؛ الخضؤع هذا على ؤيعلق 
الذيالغرض يتاق لا ولكنه تات؛ بحق ليفلفر سلما؛ اتحذه وا،لديح التملق من 

دولةوي الاستحقاق، بمحنة توحذ الخنية دولة ق الخقوق أن من إليه نرمي 
العزةبفضل بحبهل الذي الوزر ذلك الأستعءلافح، بمحنة إلا تطالب لا الاستبداد 

الكلممن يالaلاعة تهللب، أنها إر يريدها من وأرشد عليها، الله لمهتا الني 
الصالح((آ"آ،.والعمل ، الهلسب، 

ذكرمر وقد للأستعمار: الناوتة بالخؤية، ا،لطالية الخمعيات تأسيس رابعا؛ 
حالياتتعاون )جمعية الخموص-تأسيسه وجه -على ذلك ومن منها، لشيء 

اتحادإر الدعو؛ ورائها من يهدف كان والي ه،  ١٣ ٤٢ستة الشمالية( أفريقيا 

• ٥٧ص المابق الرجع - ١ 
.٥٨٥٧ص الماض ٢-الرجع 

٠ ٥٨ص السابق الرم - ٣ 
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قوة.تكسبهم جمهيات تحت الأفراد جميع على والعمل الأمة، 
واحلءةجهة ق القاهرة ق اشمة ١^^؛، الغرب حاليات لتنفليم دعوته وكن.لك 

وليسا.والغرب، والخرائر، تونس، أميقتا• شمال شعوب عن  ٤١٥الد غايتها؛ متراصة 
الأسين.منه فلامحت القرني؛ الستعمر يد إر أمورها "؟Jc الش البلاد تلك 
فأنثاراغ؛ مشهد ق حوله والتت الباركة، دعوته الغريية الخاليان لبت وفد 

البداية)حمعية دار ومقرها الشمالية( ١^٥٠( عن الدفاع )جبهة تدعى جبهة 
مالعلى حفاظا البناء؛ ق مستقلا مكتبا لنمها تتخاو ولم القاهرة، ق الإسلامية( 

نبيل.إسلامي عمل لكل متسع البداية( )جمعية بناء ففي قك؛ ْع الجهة 
انتخابوم ه،  ١٣٦٣الحجة ذي شهر ي الأول اجتماعها الجهة عقدت وقد 

ينما وعشننمن يلأية وعصؤية ، حبن الخضر محمد السح برياسة الكتهب هيئة 
ا.وطبيب؛ وتاجر، وأديب، عالم، 

المؤتمراتوعقدت المغرب، بقضايا ممكنها ما أقصى الجهة عملت وقد 
المسرقق كافة للناسمي وشرحت ، والسلمان العرب المسوولن مع واللقاءات 

وخططهاا فرنجرائم وكشفت البمم، وحفزت المغرب، شعوب له تتعرض ما 
اسمه.إلا ١لعربي الغرب عن تسمع تكن لم بلاد ق العام الرأي أمام الدنيئة 

ومواقفهاأعمالبا وكانت المغرب، قضايا خدمة ل وسمها الجهة بدلت وقد 
العربيةالدول ورؤساء ملوك مع اعيها ومونشراتها ومحاصراتها المشرفة، 

الغرب؛ىّق الاستقلال لهركات قؤيا' دعما - والإملامية 
وما# ت نصه ما وجرائمها فرنسا يشيرإر الدي للجبهة الأول النداء ق جاء وقد 
لقضيتهم،حماسة الوطنين زاد لما والتقتيل التنكيل فظاغ من هنالك ارتكبته 

أوطانهم.العمللتحرير إو اتحاههم وقوى 

.٢ .٤ ١ ٨ ص الشمالية أميما عن الوفاع جهة انظر - ١ 
■٢ ٥ ص السابق انظراالر"؛ع - ٢ 



٩١٧س>اسرنياسطاموةاسصة

جبهةفأنشووا البلاد؛ تلك أبناء من ممر ق حاليات عزممتهم صدق عرف وقد 
سعلعلى الشعوب لتلك عونا لذكون (؛ aJالثماإمفيا عن الدفاع )جبهة تدعى؛ 

العواطفلمز وتعمل وحرم، بيقظة عنها الدذاع وتتول الإسلاص' للعالم قضيتهم 
ؤإسعادكمير العمل ق أزرنا يشدوا حتى الإسلامية؛ الأمم نفوس ق النييلة 

الخنسيةق الاندماج من وإنقاذهم السلم؛ن، العرب من مليونا وعشنين حمسة 
فرنسالمما تعمل اللذان الغرضان وهما النصرانية، الديانة إر وانقلابهم الفرنسية، 

ونهارها٠ليلها 

أوبوقه، يص فلم ؤإحلاص؛ وحزم جد بكل الخبهة هذه الخضر الشيخ قاد وقد 
عالية،مكانة الحبهة لتلك جعل مما ممر ق والعلمية الحكومية الأوسامحل ق مكانته 

المغاربةاياصل؛ن من ونحثة مصر، ق المقيم؛ن السياسيى اللاجتين أكثر إليها واتساق 
■وعزمحم الخزاءريا؛ن، لمهن المالعلماء وجمعيات التونسي، الدستوري الحزب من 

للزعماع،والنداءات البرقيات، يرسل - ليمهة رسا بصمته - الشيخ وكان 
الدولخارجية وزراء من واحد اوكل أرسلت برقية ومنها والمؤتمرات، والوزراء، 
ا.وفرنوالصمن، وروسيا، وأمريكا، انحلترا، الحس: 
المدقوأمامكم الشعوب، مصير ق للنفلر اجتماعكم ))بمناسثة البرقية؛ ونص 

إممياعن ١لدفاع جبهة تدكر قاطبة، الأمم به عد تعام سلام هوبتاء الذي السامي 
نحوحمسةومركس والجزار، ' تونس إفريقيا؛ شمال 3، بأن الموقر مؤممركم الشمالية 

ساعدتموهممتى العام، لام البناء ق اركونكم سئمالحرب، من مليونا وعشرين 
بأيديهم.السياسية شؤونهم يديرون وأصبحوا الخائر، الأستعمار من التخلص على 

tf٠ الخضرحن محمد ٠ الخبهه رسن 

)المدايةمحلة ق نشر وقد الشمالية، أفراقيا عن الدفاع جهة من وبيان نداء ومنها 

اضصأ1هآّ\.الرجعال
٢ّ أأ_ا، مر٤ الأبق انثلرالوجع . ٢ 

□بقصه-ا.٣.الرجع 



^رضاصاطالفمياتاد1صأ_u؛

ومذكرةه،  ١٣٦٤رمضان ق الصادر عثر الثامن انحلد من الثالث الخزء الإسلامية( 
الخزانالإسلأمة( محلة)المداية ونثري المبجة، الدول جامعة إوْؤممر الخبهة من 

ه، ١٣٦٤القعدة وذي شوال ق الصادران عشر الثامن انحلي من والخامس الراح 
عاممصر نيارته عند سعود ال عدالعنيز الملك إر الخبهة من مرفوعة ومدكرة 
انحلدمن والعاشر التاسع الخزان الإسلامية( محلة)المداية نثرتها وقد ه، ١٣٦٥

ه.١٣٦٥صعثر١لصادرانفيص١لأولوالآخر
والنثراتوالييانات، الياءات، وغيرهاممرمن 

شعوراالناس أكثر فهومن t به والثتة الأستعمار إر همكون من محديره ا؛ خام
إلتوص ي حياته ْطلمع ي لاحقته التي ض وجرائمها؛ وتعديها، فرنسا بإرهاب 
بالإعدام،عليه وحكمت والقاهرة، دمشق، ثم وبرلن، واستانبول، دمشق، 
أموال-.لديه وليس تونس ي أمواله بمصادرة وأمرت 

بوعوده.والتصديق به، الثقة ومن الأستعمار، من لذاكثرمحديره 
التحديرات.بتلك مليرء الشمالية( أفريقيا عن الدفاع )جبهة وكتاب 

والركونالأستعمار، من التحذير من والرامث، بالييانارت جاء مما >كتما ولم 
يوعيه.والتصديق به، والثقة إليه، 

يجاء ما ذلك ومن محتلمة، بقوالب وصاغها عدة، مناسبات ي ذلك ذكر بل 
برلن()مشاهد كتابه ي ونشرها برلن، ي إقامته إبان يعضها دون الش حوامحنره 

انجليمن راع الجزء ا رالعرب باسم الصائرة البدر يجلة ي ونشرها عليها وزاد 
شهري الصادر الثالث انحلد من □بع والخزء ، jtWiy، ٠٣شهر من الثالث 
ه١٣٤٣٠رجب

والتحذيرمنه،الأستعمار، بشأن فيها ورد الخواطرما هذه من ههنا يعني والذي 
فانالمستبدين؛ صدور محملها كامنة نار ٠الشر قوله؛ ذلك ومن به، الثقة ومن 

٩٨٣٦ص الماض نظرالرجع ا. 



٩١٩اسصةالقميت  LiLum))سدالغمم)ى القيخ ا،وتف الغامس: الياب 

البالغةوحكمتك ُاخلاصك، تكون أن إلا قوتا لما كنت سثاسهم بنقد قدحتها 
ياقو"ا«أا،.
الخمرتصرعه من قيمة الناس فأبجس حؤيتكم؛ بقتل المؤئ تداهنوا ءلأ وقوله؛ 

حللامدحه بيح تس يلبسها أن يلث لا ثم المس، من الشيهلان يتخهلثه كالذي 
((رآ/صافية 

متغلباوطك حل إذا حتى المساواة، طرف على الأجنى لك يقف اقد وقوله؛ 
}ر موطئاI الخن عنقك واتخذ الاستعباد، وهدة ق طرحك 

ومواقفه.الأستعمار، من تحذيراته من غيرمتقوص للشعرنصيبا إن بل 
قصيدةوهي الغرب( )صرحة ئ: لما عتون اش قصيدته ق جاء ما ذلك ومن 

القصيدة:طالع ؤيقول بيتا، وثلأث^ن ثلاثة ل تقع 
اشتياقااهض!لموت النصرخة واحتراقا غيظأ الغرب يصُخ 

امراقالغض ه دمتم ؤرايوض الاص خإذا وه تلوملا 
ماءرعاقار'؛اكؤسه ي الضيم اد يسةب إذ الردى هويلني 

لإعانةالممم ؤيستتهئس المغرب، لنهضة سبيا الشرق كون بيان ؤا سرل يم 
واعمالممالفرنسيين، ظلم خلالما ؤيصور الأسمممار، ثير س يتخلص كي الغرب؛ 
الغرب.بلاد ق الشاثتة 

حافلالحياة( )خواطر وديوان وسياساته، الأستعمار، ذم ق كئيرة قمائد وله 
البحث.هذا مجن سلمت فصول ق الميل هذا من نماذج مر وقد الغرض، بذلك 

الحقة.بالحؤية الطالة من ومواقفه منهجه معالم فهذه 

•ا-سىدورصا' 

vwِتجتثث:١ُ.١>س;:.
١٠ ٦ ٠ - ١ ٥ ٧ ص الحياة خواطر - ٤ 



E سداسرض أاؤ3ف1وثيخ امامس: اكابu_il الذميةاسسرة

المومسمئة ضد وقوفه الثاني: ائْللب 

معالعفليم الموقف ذلك وقف قد الماصي- الطلب مرق -كما الشيح كان لئن 
الموصى.حر؛ة دعاوى صد مثله موقفا وقف قد فانه - الفاصلة الخقة الخؤية 
هيالخمة بالخري.ة مطالبته إن إذ تماما؛ الثاني موقفه يتضمن الأول موقفه إن بل 

المتعمرالمسند أن ذلك الموصى؛ حؤية صد بالوقوف صمنية مهلالبة الحميمة- -ق 
يدعوإلما اعة وإّالإباحية، ونشر الؤيعت، ونبي القوانحن، فرحض يؤيد إثما 

١-^^.بدعوى الدين من الانفلات 
الشيخقرر -كما هوفوصى ؤإتما حميمية، حؤية ليس الصنيع ذلك أن ؤيب ولا 
وتكرارا.مرارا ذلك- الخضر 

الشيخمواقف أن ذلك الإبجاز؛ طابع المعللب هدا ق الحديث سيحمل ولمذا 
الفوضى.حيية صد مواقف هي - والشب ، والإلحاد العلمانية، الحضرمن 
صدوقوفه حلالما من قرر عدة تحؤيرات الخضر للشيخ فان فيء من يك ومهما 

صراحة.الفوضى حنية 

تيلي ما حلال من التحريرات لتلك العامة العالم إيضاح وتمكن 
منالثاني المبحث ل مرذلك وقد طرمن: ( jUوسعل الحقة الحؤية أن ميرْ • أولا 

الاجتماعأصول عليه محتأ الذي الحد الإنسان تعدي ل أن قررفيه فمد الفصل؛ هدا 
التمتعمن الأحرحرمانه الهلرف ق ؤيمابله الإفراط، من ضأ - عنده بالوقوف 
آ.١١والحؤيةوسطبينهمابحقوقه، 

مئة- والمرعية الشرعية ١لحاJود ومحاورة الفوضى، ُناّ أن الضيريض وهوبهذا 
حممه.

الفقرةق جاء ومؤكدلما وهداميب الحيية؛ عن الخاطئة المفهومات تصحيح ثانيا؛ 
الماصة.

.١ ٢ ص إسلأمة نظرمحاصرات ا ,



٩٢١ر ارقمياواإىءم2 ارقضأوأ سداسم،أز، السيخ اماسى) اساب 
يبيححق الخؤية أن الناشئة بعض بجال رر قوله: الشأن ذلك ق قرره ومما 
يؤلفهما كل مقاله ؤينشرق ، الاراء من فكره ي يقدح ما بكل يجهر أن لصاحبه 

الخهليئة.الشاعر يفعل كما الشاتمة والأوصاف المجاء من 
منأصل قالب ق وإفراغه سبكه بعد ولكن الخؤية، من بضعة العني وهذا 
الأعراصىءق ١•^^^ مبحث؛ ق عليكم ستلوها الى الأصول 

منهميق وتطرف رر ت فتقول الحؤية، تفسير ل التطرف صور من صورة ؤيذكر 
الموىداعية امس—ال معنى على وتاولوها تفسير، بأسوأ الخنية ففروا الناس، 

ثابتحق عن أوحجره أذى، بغيره مس ؤإن الإرادة، وتنمي اؤللاق ب
نزلع.فيه يعترضه لا 

النوة،لواء نحت السلاح حمل سوى معنى يتمورلما لا متهم كثمأ وترى 
الاغتصاب((رآ/سبيل ق وإعماله 

فيضربالخري_ة؛ باب ق ا-يهنأ فيه يفع ما تصحيح ق الأمروضوحا وينيد 
١•^^.ل له مشاركا لكونه الحاكم؛ موصع ه نفيمحع الذي اتحكوم بحال الثل 

عقلأي نظر ل يصح ولا ٠ ت الغالطة الصورة تلك تصحيح ق الشيح يقول 
يدركفضيلة باسم الهلمع الضميرودناءة سوء آثار أثرمن على يعنون أن كان 

استقلالق شاركه كما اللقب ق لثاركته بها ودترسح الحاكم، شأو انحكوم بها 
اذعوقم أؤ وإلثادموش,هك.ؤ ال_تع_ار_: قالإر١دة، 

يمثاملإتيأتاننآصهالأئدة:٠٦
الش١■^;^ من انحرلمم ملوكا العهد ذلك ق جميعهم إسرائيل بتي فتمية 

الذيتعثاد والأمالعذاب سوء من والتملمى الذلة، أوؤنان مغادرة يعد نالوها 

.١ ٤ ص إسلامية محاصرات - ١ 
.اسصأاالوجع .٢ 



I اسسرةاتفميت سدااههم،ماالنياط القيخ عوتف الغامس: الهاب ٩٢٢

ا.١١وأغلألأ(( سلاسلأ أعناقهم ق ووضعوه فرعون، آل به سامهم 
لخؤيةأن يقرر فتراه حؤية؛ والفضيالت الدين ق الطعن يسمون بمن تنديده ُايا؛ 

حدودهاق يدخل لا وأنه نفعها، أكبرمن إثمها كان نحاوزتها إذا حدودا الرأي 
الطاعةإر وتهودها العفاف، من النفوس ثثنع الخهرداراء أو الدين، ق الطعذ 

منينالون الفكروهم بجرية يلهجون بمن ينددكثيرا تراه لذلك العمياء؛ 

فقلت؛حؤية بالشرع الاستخفاف سميت ار ت حواهلره إحدى ق يئولجوااقت* 
للهوى.عبدا أصح بمن وتهكم انحاز، محن ق مئ 

النفلرقأوحان اسمها، ق المضيالة حان فقلت؛ كياسة النفاق وسميت 
فهمها((ص.

سنحيث الإلحاد( مقالة )نقد ق حاء كما : ١•^^ دعاة تناقص إظهاره رائعا؛ 
الصلحالرئيس حزم من محيتذمرون يشكون أنهم فهوبرى هؤلاء؛ تنامحص 

منيكون ولا الناس، فضلاء أرهق قوة أحدهم ملك فإذا مكرهم؛ من واحترامه 
مونؤيالصحف، ق بمدبجه يتغنوا أن الفكرإلا حؤية يندبون الذين أولئك 
إصلاحار؛،.الغاشم إرم 

الطائفةهذه تلهج v ت الخاهلي( الشعر ل كتاب )نقص كتابه مقدمة ق ؤيقول 
صباحهاعليه أكسش الذي الفن هذا إلا تقصد لا وهي الفكر، حؤية باسم 

سلهل جاهدوا رحال من والنص الإسلام، هداية من وهوالنيل اءها، وم

بحجةوعزموإمدام•

■١ ص؛ المابق الرجع - ١ 
٠٢٥١صالتونسي اقنع ؤإصلاح الخضرحسن( معد الإمام اُْلر, ■ ٢ 
.٢٢٣ص إسلأب ومحاْنرات ، ص٤ ونور هدى - ٣

.ص٣٢٢إسلأب ٤-محاصرات 



٩٢٣امممااءئه،رةاسر•_ارقهاوأ  JUmاضخا،وتد امامس: الباب 

حؤيةفيها يندبون مام يقيمون أنهم الرهط؛ هؤلاء ؤياء على شاهدا يكفي( 
الشب،ترهق أن للحكومة يكبون؛ فيما ؤيقولون ينصرفون ثم الفكر، 
،.١١لامأ« أمرا تراه ما على وترغمه 
الفوصى•إنكار"مئة من الواضح موقفه إل ترشد إثارات فهذه 

.»_A ا-ياهالي الشعر ق كتاب قص ن- 





٩٢٥ر اسهمة القمة اهئاط سداسم1س القهخ منف ارغا1ر،س! اتياب 

سوضصإإااميب

١^١٠نمير وتضة 

بحتان;وفيه 

اتمسقضية من موقفه الأول: البحت 
ذحريرالر١ةقضية من موقفه الثاني: البحث 





٩٢٧ساسرنياصططاسرإةالىصة

مو:مصضصاتاصس

واجتماعية،سياسية، أبعاد ذو تيار وهو شاغ فكرى مصطلح التغريب 
بالأسلوببخاصة والإسلامية بعامة، الأمة حياة صغ إر يرمي وفتية، وثقافية، 

للتثعيةأسيرة وجعلها المتفردة، وخصائصها الأمة، شخمية إلغاء بهدف 
وjيوفهال١،•وصحيحها وشرها، بجرها الميية 

المجري.عشر الرابع القرن مطالع ق أشدها على قائمة التغريب حركة وكانت 
المرحلة.لتلك الخضرمعاصرا الشيح وكان 

هومرتبقلإذ الكتاب؛ ا هلم، مباحث من كثير ل إر إشارات مرت وقد 
الانحاهات،من وغيرها الحؤية، وقضية والاستعمار، ،والعلمانية، بالتنصير 

والتياراصوالحركات' 
الغربعند ما يجمع الأحن. يرى من فمنهم يتفاوتون؛ حيال والناس 

ونحوذللئ،.الكتابة وطريةة المعيشة، أنمامحل حتى وشره خيره 
الأحوال.من حال بأي منه الأخذ وترلئ جملة، الغرب نبد يرى من ومنهم 

معتدل.، موقفوهؤلاء هؤلاء وبين 
م•,عندهم ما أخن. ٠ ثان، خعلآ كله كه ت ٠ ختلمأ، كله ى الغ عند تا فالأخد 

شر.من عنده ما وترلث خير، من ه عنان. ما أخن. تقضى والحكمة 
علىالغرب عند ما نحاه الخضر الشيح اتحده الذ.ي الموقف، هو الأخير وهذا 

الإجمال.سيل 
تيلى بما -أيضا- إجماله فيمكن الاصعللاحى بمفهومه التغرو.ّ_ج دعاة س موقفه أما 

A/T\>1المرة اظرالوّوءة . ١ 



الع1همأاصإيا سدارغضرأ،ى القيح مهف :  J_i_lاسب i!؛

حا؛ن؛وطه عدالرارق، علي المح رأسهم وعلى التعر0أ_ا، دعاة صد وقوفه ١— 
الحكم(وأصول )الإسلام يابه وعد عيارانق، علي بها نائي الي الدعوْ قاوم حث 
خلافتها،من النيل تؤيد الإسلامية؛ انحتمعات على هت الش التميب مظاهر من مظهرا 

جامعة.إسلامية خلافة مقللة نحت، كالمتح أن بعد صنوفها وتثتيت، خلافاتها، وتأجيج 
قخصوصا أبحاثه، كثيرمن ق حجي طه به نائي الذي التغرسي المد أمام وص، كما 

الحاهلي(.الشعر )ق ممابه 
)المدايةمحلة وخصوصا بمدرها، كان الى انحلأيت، ق تامة عناية عنى ٢- 

الأمةتقي عالية أسوار بتاء ق رغبة الأخلاق؛ إر والدعوة الفكر، بإصلاح الإسلامية( 
١^^،.أعاصير من 

علىوانحافنلة والكرامة، العزة، معاني والعامة ، العلماء كئيرمن نفوس ق بنذ ٣- 
الهللقة.الغربية التعية من والحذر المؤية، 
الضوالتيارايت، الأفكار من وغيرها والعلمانية، والاستعمار، الإلحاد، قاوم ٤- 
التعريأيا.قالي، ق تصب، 

للأستعمار،م2لايا هي بل منه وليمت، الإسلام، باسم تترقع الني الدعوات، قاوم ٥- 
والقاديانية.، كالبهائية ، والتغرس_، 

ا.التغرد_إآ مقاومة ق وجهوده ، مواقفه خلاصة هي _باجمال_ هزه 
تعرضهأو بمفرده، التغري_ا باب ٥^^٠ ق الحث، خلال من فيتضح ذللئ، تفصيل أما 
العامة.الأخرى أبحاثه غضون ق به أومروره ، ماتله ليحض 

تالتالي،ن ال3لل؛ن ل ّيتجن ما وهدا 

سؤيبالعامة دراسته ث الأول الطلب 
التميبمسائل ليععس دراساته ؛ الثاني المهللب 

الجزائريحسحوا الخضر محمد الإمام التميب مواجهة ق الأزهر رجهود بجث ل ذلك تفصيل انظر - ١ 
الأميرعسرالخادر٠جامعة الإنسانية العلوم كلية ؛، tUUlانحاصربقّم الأستاذ حيرة بن مموذجا(للديورنحيب 

١٠ ٠  ١٨٠٨ ص الجزائر ق حبي الخضر محمد الإمام ملتقى ق البحث ذلك انفلر بالجرائر. الإنسانية للعلوم 



٩٢٩ارفم1ةاسموة U_JIسداسر،ق •أوتفارثيخ اتباب 

ممتضيبالعامة دراسته الأول: الطلب 
هذهلدراسة تحميص من الخضر الشيخ به قام ما الطلب ذلك من والمقصود 

يوحد.لا وما الغرب، من يوحد لما الشرعي والتأصيل القضية، 
قحاء ما التغريب لقضية الخاصة الدراسات من الشيخ به قام ما وأهم وأوصح 

للأجانب(.السالمين )محاكاة ب المعنون بحثه 
المعاصرة(.نهضتتا ق وانحاكاة )التقاليد الأحر بحثه ق حاء وما 

:١لبحث^ن هدين مقاصد لأهم نيان يلي وقتما 
)نورمحلة ق منشور البحث هذا ت للأجانب( السالم؛ن )محاكاة الأول؛ البحث 
.١jo\ro الثانية الصادرفيقهرجمادى الثالث، الحلي من الادس، العدد الإسلام( 
.، ١ الإصلاح( كتابه)رسائل صمن وطبع 

بيئةق يتشوون قد من الأفراد من أن إر فيها أشار ممفدمة البحث استهل وقد 
سنرهمفتكون المنان؛ لمواقع بالتييه الحازمة التئية ونولاهم وحكمة، عفاف 

مغمزا.الناقد فيها بجد لا الخالصة كالسيكة 
شرها.على حيرها ؤيعثة الحازمة، دالتردية تتفاضل الأممكالأفراد وأن 
تقتديأن ق التؤبية أساتذة لك يأذن من الأفراد ق وجد إذا أنه إر أشار كما 
التاهصن؛لشعبه الحكيم ١^٠؛؛)، يقول أمة الأمم ي فليس - الإطلاق على بسيرته 

٢.بالغرابأ الغراب مشابهة وشابهها واد، كل ق حوصها حض 
الغالبة.القؤية الأمة بتقليد المغلؤية الضعيفة الأمم ولؤع إل ذلك بعد تعرض ثم 

غيرمن الغالبة الأمم محاكاة على أقلمت المغلؤية الشعوب من فئة أن إر وأشار 
عاداتهاومستهجن متاعها، شل من يعد ما إل بقوا وربما تدبرواحتراس' 

وكانواكالعثراتوهن، على ا وهنشعبهم فزادوا فيه؛ تقليدها ق هممهم فصبوا 
.٢٥١.

.٢ ص"؛؛ الإصلاح اظررائل - ٢ 



الهميةالااْمةارهضو،رزراهيإيا سد اضخ 0ؤقل اماس: الباب 

وطيئ1.الأقل ق أوتحعله السير، عن فتعوقه تعترضه، 
اجتماعية.طيعة وأنه المعنى، هدا إل مقدمته ق حلدون ابن لإشارة تعرض ثم 
محيمن لرجاله كان وما الإسلام، تاؤيخ يدرس الذي الناشئ أن إر أشار ثم 
قبه التشبه ينحدرق أن إر الغالب، سالهلان عينيه ق يكبر لا كؤيم وملهنان شامخ 

حال■كل 
،للأجاJب، المسالمن تقاليد يذكرون والخطباء الكتاب، أن إر ذللئ، من وخالص 

.الراشد ومنهم التقليد، ق المسرف، منهم وأن 
حدودعند يقفظ الذي الرأي عليلئا تعرض كالمة رروإليالئ، ذلكا: يعد وقال 
منهاالأمة يفوت، لا أن على وبحرص اكاغ، ويقدر القومية، حق ؤيرعى الدين، 

ذرة((رى.مثقال 
حمسةق تظهر وأنها للأجاJبا، انمن الممحاكاة ق القول تفصيل ق شؤع ثم 

وهما-بإبجاز-كامحثوجوه' 
أوأدياشرعيا، حكما ، بحالفولا دنيؤية، مصالحة على تشتمل فيما محاكاتهم — ١ 

مصلحة.من فيه قدرما على به العمل ؤيتأكد الثريعة، به اذن وهذاما دينيا؛ 
أقواماأن نحرد حير فيه عما الضٍعة تنهى أن العقول من ليس أنه إر أثار بل 

إله.سبقوا همرالملأماان من 
والواقف،، ١^٠^٤ ووسائل الصنائع، ق كمجاراتهم ذلك( على أمثلة ذكر ثم 
الحياة.هذه من عفليم بإ جانبها ، يخفاش 

الخندقحفر من الني،ؤإة فعاله وهوما البؤية السيرة من شاهدا ذللئ، وذكرعلى 
حروبها،ق الفرس مكايد وهوس الفارسي، سالمان به أشار وقد المدينة، حول 
بلادناق إجراؤها فيرى الصاخ، رعاية بقاعدة توزن إداؤية نفلما أوئيا ق أن وذكر 

٢٤٥_اuضص٣٤٢ا_اظرالرجع 
. ٢٤٥ص الأبق ؟.الرجع 



٩٣١ر | ةهملآتنآ،ترآ
الإدارة؛^إصلاح مل من 

عنكانت ٠إن يقول-: كما انحاكاة وهذه شعاترديتهم؛ من شيء ل محاكاتهم ٢- 
قامتفان أحرى؛ يعد مره مته تع محاكاة سئما ولا الإسلام، نبذ على دلت رصا 

يرسلونفالذين وعصيان؛ سفاهة فهي يقليهم بمن الاستهزاء يقصد أنه على 
إنماالدينية بشعائرها القيام ق الاشتراك تلميذ كل على محتم أجنبية لدرس أبناءهم 

اكار((من حفرة ي أكبادهم بأفلاذ يلقون 
الشغفيعضهم وصل »وقد غيرتدبر؛ من المليين بعض على نائيا يمول أن إل 

-غيرحجل ق - اقترح أن بهم؛ التشبه ق والانغماس الأحانب، هوى ي بالانحطاؤل 
جودوالوالركؤع القيام ذات الصلوات وتغيير كنائس، هيئة إر المساحد هيئة قلب 
الكنائس.ق تؤدى الش الصلوات حال إر 

حاجةهوق جبينا ناصيته محت بجمل من الناس ق أن على شاهد الاقتراح وهذا 
١.٢ الحياء({ من قتلمرة فيه توصع أن إر 

علىالإسلام عنه نهى مما ولكنه ديتهم، شعائر من يكن لم شيء ي محاكاتهم ٣- 
الفتيات.الفتيان،ع ورقص ، بالنساء الرجال احتلاؤل ق كتقليدهم الحرمة؛ وجه 

بالشمال.الطعام تناول ق الكراهةكتقليدهم وجه على عنه أونهى 
بهايخسر مكروه j توقع والي الله، أمر عن فسوق محرم ل توقع الي وانحاكاة 

االه١؛،١ثواب س قسملآ صاحبها 
أناعتقاد عن كانت فان هوى، محرد عن انحاكاة إذا»كانت أنه يوصح ثم 

هومنفيما بمحاكاته والتحقت الإيمان، أصل زلزلت وأليق أحكم الأجتم، يفعله ما 
شعائرملته.

٢٤٦.٢٤٥اضصال١-انظرالرجع 

م-اظرالرجعالماضصيإأ•
.YiU__»_؛-الرجع 



سرة11الخمياتال•ع4اواههيرازارقد1دأ القيخ •!وتف اثغامحس! اساب ٩٣٢

السردعةبأحكام الوضعية قوانينهم استبدال حكم ;بحري الوجه هذا وعلى 
رالربا(( من اض حرم لما المسحة ^١٧^، ١١نحو الراء؛ 
للأجانبالتقليد طؤيق عن المسلميرن إر سرت التي الأمراحس من حملة يكر ثم 
أوالأحد يوم التجارة محال وإغلاق ، الانتحار فدكرمؤبقة ، التفصيل من بشيء 

إالدعارةمكاتب وإنشاء ، بت ال

أودرءالصالح، رعاية ولكن خاص: نهي الدين له يتعرض لم فا محاكاتهم ٤. 
انحاكاة.هده بمّك تقضي الفاسد 

التفاوت.هدا حب على الحكم فيفصل شاستها، ق تتفاوت والصاخكالفاّد 
بهم•الاختصاص ق الذلاهر٠ الأنياء بعض كامحاذ النؤع لمذا أمثله ذكر ثم 

القوميةالمنوعات وق مصنوعاتهم، من البيوت وأثاث تحوالملابس وكاتحاذ 
أبوابمن عظيم باب فتح القومية المصنوعات على الإقبال ق لأن غناءها؛ يغني، ما 

يقول-العامة-كما الثروة 
ذكرعند أو رسائله، ق لم الميقتصر أن البالغ; الأسف يثير مما )) أن ذكر كما 

عليه- المسيح ميلاد على القائم وهوالتاؤيخ المسيحيون، به يورخ ما على الحوادث 
هدامثل عن تنهى أن شأنها أقلاما أصابت حتى انحاكاة هذه فشت وقد ِ اللام 

التشبيه.

علوالإسلاممبدأ ذكرى على محاففلة المجري التاييخ على الاعتماد وق 
الدينسل؛ا.على ونلهوره 

صق تكن ولم خاص، نهي، الشائع عن فيها يرد أمورلم ؤ، محاكاتهم ٥- 
ملتهم•إر الانتماء شبهة صاحبها على تلقي، ولا أومفسدة، مصلحة فيها مواقفهم 

الرجعاداضصَاإأ•-١ 

اثبقص؟أآ.٣.الرجع 
أ_الرجعىضصه؛أ_«هآ.



٩٣٣أإئمرةسد القيخ هوتف اسباسمسأ 

القومية.بالقاليد الاحتفاظ جهة من إلا امحاكاة هذه ي حرج لا أته فيرى 
بنُانمروف عن التخلي إل يسارعون رر أوالعقول النفوس صغار أن ؤيرى 

الأحنيية.الأمم ، j؛ijالعروق به ؤيشدلون قومهم، 
الشوكةأولي ثزون من شأن بكل الافتتان إلا انحاكاة هذه إل لهم داعي ولا 

والسلطان.

هوأفضل،ما إر إلا بيئتهم ق المعيود عن ينتقلون فلا الراجحة أولوالأحلام أما 
أموالغلة« القوة يم قوم مح، بجري أنه نحرد عرف عر عرف يفضل ولا 

خاصة؛حفلات ق يلتزمونه خاص لون ق كمحاكاتهم ذلك على أمثلة ذكر ثم 
وإنماالقوم، نهوض ق أومدخل مملحة الحفلات ق الخاص للون فليس  ١١• فقال 
تلكمثل ق التزام لمون مقوم يعتد لم فإذا أذواقهم؛ وألقتها بينهم، جرت عادة هي 

الاعتزازعلى الإباية دلوابهذه العرف هذا ق الأجانب تقليد وأبوا الحفلات، 
خهلوه،يقدمهم لا فيما حتى أتباعا يكونوا أن يؤيدون لا أنهم على ونهوا بقوميتهم' 

١١٢ خلة(( حاجاتهم من يسد ولا 
الأمثلةوصرب منها، واحد كل حكم وبين الخمسة، الوجوه ظء ذكر أن ويعد 

كلي الأجانب محاكاة إل الداجن الكتان من أفرط من على س قال ذلك على 
بصيرتهعلى الغالب صولة وصمت الذي لذلك فعجب تعجب »وإن : شيء 

يذ.كروذهب ، استثناء ولا قيد بدون الأجانب تقليد إر يدعوالملمعن فقام غشاوة، 
العالم.لاتحاد العمل هي غاية الْللق التقليد هذا جه وق 

معرفةق الاتحاد إل حاجة ق العالم فان الرأي؛ هذا انحراف وصف ق نطيل ولا 
الضعفاء.لحقوق الأقؤياء احترام وق انية، الأنواجبات 
٠ر H الحياة مفلاهر بعض ق شعؤيه احتلاق يضره لم الاتحاد فلفربهذا ومض 

•٢ ٥ ٠ ص الأبق الرجع - ١ 
.٢٥٠ص السابق الرجع - ٢ 
.ىبقصا0مآالرجع .٣ 



القميا<الهاهمةسداسرسمر؛_،LU ايثيغ *وتف اوطبارغاّس: ٩٣٤

الملم؛ندعوة ناحية من العالم لانحاد يسعى الكاتب هذا بال ما ررثم : قال أن إل 
إوندعوالضمحمح، الومن، التدبر ينظرظر ولم ، شيء ذكل الغرمحمحا موافقة إل 

وترتضيهانية، الأنتقتضيه ما على انهلباقا أشد هى آداب ل ا!متي المموافقة 
الفة؟ا(('ُالأذواق 

تمعونيالذين إر ئوجهها كلمة ررهذه فيها؛ قال جامعة بكالمة بحثه ختم يم 
الأجنبيمحاكاة ُبن المرق محقيق فيها يجدون لعلهم نه؛ أحفيتبعون القول، 

الأولعادني ملمم يكفل وسهلآ شفا فيسلكوا ايبوذة، ومحاكاته انحمودة، 
،.٢١((٤ ١^١^: i ظ"ذةمحصىأكيل والأحرة، 

نشرتهوهومقال ادواص_رة(: نهضتا ق وانحاكاة )التتليد الثاني: البحث 
منالثامن الخزء )الأزهر، محلة ونشرته للأزهر، الشيخ رئاسة فترة إبان )الأهرام( 

.٢١٩٥٣نيسان إُريل ، ه ١  ٣٧٢ثعبان غرة والضن الرابع انحلي 
الأزهر()أحاديث كتابه صمن وهوموجود 

أشملالماضي البحث كان ؤإن الماضي، البحن، ق جاء مما قؤيب البحث وهذا 
تفصيلا.وأكثر وأوسع، 
•الماضي( البحث ؤ، جاء مما أكثر العملية الحلول تميزببعض البحث ا وهلم. 

مقاصده؛لأهم بيان يلي وفيما 
النوة،إل مه طورمحتاج ق الأمة أن( إل بالإشارة مقاله الشيخ افتتح . ١ 

يمققفيما غيرها مع متعاونة محتؤمة حيل.ة سلتكون الضعف؛ أسباب ومعالحة 

المراط)اقتما، تماب j والغالفة انحاكاة j هكلأم واظرتفصل ، ٢ ٥ • ص المان الرجع . ٢ 
الرند،مكت_ت ناصرالعقل، د. نحمي( تيمية، ابن الإسلام لقيح الخحيم( أصحاب لمخالفة المستقيم 

حيببن جمين، الإسلام،' الفقه ؤ، منه النهي والتنبه ، ٢١٩٩١.ه ١ ٤ ١ ١ ، ٢ هل الؤياض، 
. ١١r٧.٧٩ص، ٢٢٠١١^.٥١٤١٢٢ٍلآ، جدة، دارصالخذراءللشرواكونيع، سبحق، 

ّا'.صلأ\/-ا؟.



٩٣٥ساسونياصابماصريةاسصة

العليا.وأهدافها مصالخها 
نكونأن ت القوة بوسائل والأحد الضعف، معالخة ق تمييزه ينبغي ما أول وأن 

وماوميادئتا، أصوكا، من به التمسك لنا ينبغي وما غيرنا، عن نأخذ مما بينة على 
٢.كياننال قوام به 

قؤيةبأخلاقها، قؤية أمة نكون بأن أمرادينيا يأمرنا الإسلام # ت أن إل أشار كما 
كريالعباستعدادها قؤية العمران، مدار عليها الش وصناعانها النافعة، بعلومها 

حقائق.من به نومن وما حقوق، من مالنا كل عن لحفلة أي وق دائما للي۶٤ 
اللازمةبالعلوم والاصقللاع النواحي، هذه جمح من القوة بأسباب فالأخذ 

علتمالأزم فرض - ؤإحماء واقمماد وؤياصة، وميكانيكا ، وكيمياء طيعة من له 
وكلعليهم، واجبا ذللئا فأصح أقؤياء؛ يكونوا بأن أمرهم ديتهم لأن المام؛أث؛ 

١.٢ فهوواجب(( به إلا الواجب يتم لا ما 
انحاكاةنقتصرعلى ألا وص الأمور، هده من لنا يجغي ما محان إن، اثقل ٢- 

حتىفيها؛ أبنائنا من الأذكياء إعداد إر نبادر أن الواجس، بل والتقليد، 
}المخترعزأ وعلمائها اiبتكرين، أئمتها من يكونوا 

رالر.معوأٍركاما.ننأنالآمراونيبماضامىظ، 
،بكيانها وتعتز ، نفسها نحترم أمة كل وأن فيه، غيرنا محاكاة لنا بجون لا مما ي ه- 

ومبادئهار؛ا.، أصوليا ق غيرها محاكاة عن تترفع 
نحاقفلالني الدول بعض بأحوال واستشهد ذللف، على الأمثلة بعض صرب ثم 

مفلهرمنومبادئها الأمة الاعتزازبأصول أن إر وأثار ومبادئها أصوليا على 

. AU_Jالأزهر رحاب ل انظرأحاديث - ١ 
. ٨٨٠٨٧ص السابق ارمع - ٢ 
. ٨٨ص السابق ارجع انظر - ٣ 
٠ ٨٨ص السابق ا،لرحع انظر - ٤ 



اافمياتاسهمةسداسرعذاصايا القيخ ارغا*ا،س؛«وقف الباب ٩٣٦

مظاهرمظهرمن الغرمة بالألوان والتلون ذلك، ق الممردهل وأن قوتها، مظاهر 
وسائله.ومن الضعف، 

تاربخه.مقدمة ق خلدون ابن قررها الاجتماعية الخقيقة هذه أن إل أشار يم 
علوممن الأمم إليه وصلت ما بكل الأحد وهي - الردوجة القاعدة I أن قرر ٤- 

بنا،الخاصة والمادئ بالأصول التمسك مع وأسبابهما، العمراني والتقدم القوة 
بيوتناول أفرادا، أنفسنا ق بها نعمل أن لتا ينبغي الك، هي ~ أسلافنا عن وانيروثة 
٠٢١١ودولتاa ومحتمغا وأسواقا 
الصادقةالنهضة هي الأساسبن هذين على تنوم الش الهضة أن على وأكد 

الدعائم.الوثيقة الخهلى، الثابتة 
ممسأوفيما ورائه، من فائدة لا فيما الأجنبية الأمم محاكاة الخهلآ من قررأن ٥. 
الأسرة،نظام ق الأجنبية الأمم محاكاة كمحاولة وذلك ث ومبادئها الأمة أصول 

إليها.وما الشكليةكالأنياء والأمور الزواج، وشؤون 
الاجتماعيةحياتنا ق أجنبية عدوى من الأمة على ؤلرأ مما الأمثلة صرب كما 

الوضعلى الحكم موانين ألمحا ررمن أن خلالما من قرر بخاتمة القال ختم - ٦ 
وماخير، من غيرها عن الأمة تأخذه ما مراقبة الاجتماعي؛ والفوج القومي، 

والنا;ئحاكاريح، أطوار من الطور هذا j النوم ونحن خيرفيه، لا مما تتجنبه 
نيع٠وما اخذ ما ليرى الامتحان؛ هذا ق يراقبنا 

البحث،.ذللئا ل جاء ما خلاصة فهذه 

. ٨٩الّمايقص الرحع _ ١ 
أ_الرجعسص«بم_؛ا'

.ىسصاا<٣.الرجع 



٩٣٧سرة Ltllالتساي سداثمموض القيخ ااغااأأسا*ولص اساب 

ادتأدريبمسائل تبعهس دراسه الثاني: ائطلب 
مر--كما بمفرده له والتأصيل ، لدراسة تعرض الخضر الشيخ أن كما 

غضونأوق مقرئة، يتناولما بحث الباب؛ هذا ق خاصة لسائل تعرض فكذلك 
هذاق هوالقمود فهذا عرضا، اكغرس_\ ائل مبعضر فتمر ما، لوصؤع دراسته 

المطلب.

السهل؛من بشيء لذلك بيان يلي وفيما 
حالأي وق عنوانه)الذوق له بحث ففي ؛ بمحاكاةالذوق علاقة أولا؛ 

قيليق ما إدراك * أنه؛ فبعن عصره، أهل بعض عند الذوق لمفهوم تعرض به( يعتد 
أوبحنيعمل، ما بحن إذاكان ذوق، صاحب فلأن فيقولون: المعاملات، 

رغيره(( معاملة 
أهلبحض الذوق 3، بجلي اروقد ت فقال ذلك ق الخهلآ من يقع ما على نبه ثم 

بمحاكاهوهوطبيعة الشرعية، والأعم—ال القو١نيرن ق فيستعمله العصر، 
إنينيد ولا كالربا، ومعاملاتهم؛ قوانينهم إر انحاكاة وتغلوبه الأجانب، بعض 
١للذوق(( مناف هذا ت يقول أن ١لشريءة حدود من حدا له ذكرت 
سبقونافيما محاكيهم أن بحن رروإنما ت فقال الأجانب محاكاة به نحن ما بين نم 

ائرات،والعنلحة، والأسبرق، والاتف، كالمالمائية؛ الأشياء من ه إلي
والإذاعة.والغواصات، 

مواء.فيها وتحن أنهم على المشاهدة دلت فقد المعنؤية العقلية الأمور وأما 
بالذوقولا الخاص، بالذوق يعتد ولا العامة، بالممالح القوان^ن ق يعتد وإنما 

ما( غيرمصلحة على بنيت عادة من تربى الذي 

.مرواّ الإسلامية ق دراسات - ١ 
.أ.الرجعىسصا<ا•
.٣.ارجعاuضص٩٦



تمرصىوالإصلاح( )العلماء بحثه؛ ففي ٠ الغرب عند بما وتآثرهمم الشباب ثانيا؛  تمرصىوالإصلاح( )العلماء بحثه؛ ففي ٠ الغرب عند بما وتأثرهمم الشباب ثانيا؛ 
الةميةاسسرةسداسر،زاه،ا0 اثخ هوتف اماس؛ الباب 

الأمر،هذا نجاه العالم أهل واجب وب؛ن القبيل، هذا من الشباب بعض من يقع لما 
وتقليدهم; بالخالف^ن التشبه من شبابنا بحمر فيه غرق ما إر الحلم أهل ينظر ا • فقال 

شيثا.الرقي من تغي لا ادات عق 
قضاءفيعده والتقليد، التشبه هذا ق أبنائنا كثيرمن انحطاط بعضهم يرى وقد 

ومعالختها،العامة للشؤون التعرض من ينتكث حتى خامحلواليأس، ويملكه ' مبرما 
أهونالأمر ليعتبريرى التاؤيح؛ قرأ قد ؤيكون التسؤرع، هذا علة يعرف الذي ولكن 

نحاحها((من اليأمحى بله الدعوة، يباح ق التؤدد إر بالنفوس بمل أن من 
تهلرقوالإصلاح( )العلماء السابق الثعحث ففي ت أوئيا مسايرة إل الدعوة ت ثالثا 

:عنوان تحت مقالا انحلات إحدى ق كاناكتب أن فقال:»وأذكربهذا المسألة لمذه 
إرالدعوة علة ق وقال وتحوه، المنور ق أوليا مسايره إل يدعوفيه الحالم( )وحده 

الإصلاحدعاة على وأشار واحدة، مدنية ق والغرب الشرق ليخرج المسايرة؛ هذه 
مقاومها،تهليعون يلا أنهم زاعما الدنية، هذه سبيل ق يقفوا لا بأن لشرق اق 

السارعةعلى الناس بحثوا أن إليهم ورغب بطيئا، بجعلمواسيرها أن على ينيدون ولا 
إرذولاا«أى

فيهايبصرون باعتبار أوؤبا مدنية إر يتفلرون والذين  ١٠بقوله؛ ذلك على عقب ثم 
١لشرع.يقبله ولا العقل، يرتضيه لا ما البداهة على 

تحدأن الحكمة يفوت ولا باطل، على اتحادها حيرمن بالحق الأمم واختلاف 
الرأيلمدا موا يبتأن العلماء على فحقيق فتقبلها؛ سليمة، وعقولا مهذبة، نفوسا 

علىؤيعرصوا ؤيرته، يكشفوامأن إلا ا وزنه يقيموالمثلولا ، الازدراء تسمم 
مغبته(الأنظارّوء 

.\.رّاثلالإصلأحص؟؛؛
.آ.الرجعسصه؛؛

.اواضصا'؛؛.'مآ؛■؟'-الرجع 



٩٣٩اإىْموامنرضارهذ|اواعوتفالقيخسد ااباو،ااغ1|ا،س؛ 

بهالله وعد بما والثقة البالغ، بالإيمان يتدؤغ من بحق رروالعالم •' قال أن إل 
القول،من زخرفا أوتوا وإن ١لا٠لل، أشتاع على الظهور ْن الحق إل الداعي( 

ل(( أكثرقبيلا وكانوا ا،لال، من وسعة 
حهلرذلكفسن كنيا، المسألة لم-ده تهلرق فقد التعليم: تشب رابعا: 
التحديرمنه.ق النداءات وأؤللق الملك، 

المسالمان،بلاد ق الأجنبية المدارس عن الحديث عند لدلك تفصيل مر وقد 
للتتصير.مواجهته مبحث ي وذلك 
الثقافة.وإفساد التعليم، نضب من صاحبه وما الأستعمار، لأثر تعلرق كما 

وموقفالتعليم ق رأيه عن )المصري( جو0و0 متدوب سأله عندما يقولجوا؛ةثء 
سنةالمسمن ق العسكري الأستعمارباحتلاله إساءة لاكان_ت منه؛ الإسلام 
غوائلهدفع إل وأدنى شمأ، أهوف - والاقمحادي السياسي باحتلاله ثم الماضية، 

حعلعلمن رسم فيما )دنلوب( يد ممرعلى إر إساءته من - فداحتها لى ع- 
ؤينأىوالشكليات، بالقشور يعنى آليا توجيها العامة الصرية الثقافة لتوجيه 

قافه رزلأت من امية سسالة رّلها تكون أن عن العلم ومعاهل. بالمدارس 
يمشونالدين الرجال وتكؤين الصا-خ، الحيل وإعداد النفوس، تهذيب 
أشهمي السعادة أهاله يستحق الذي ^٠٠^٠٢ ١١المستوى، إر بها وينهضون لأمتهم، 

أمالأخرتم(« الأمم من والاحترام محمعهم، وؤ، 
التعليمنفلمام حلفها الي الوخيمة الأثار من الإصلاح رجال يعانيه ما بين ثم 
موامحلنمن المتقبل برجال ليبتعد )دانلوب(؛ أسه ووضع حهلهله، رسم الذي 

اله.من الخوف 

•١ '٢ ص المابق الرجع - ١ 
.صري١ الأزهر رحاب ل أحاديث - ٢ 



اسسرقالغميت ائوثرأقالقفاى مؤنقالقيخسهد الباباومحاس؛ :؛؛

الناسبوم إل ركرومر(' زمن من المعمية الدارس ق التعليم هذا أن إل أثار ثم 
يالوطية ولا السالم، ي الإسلأمة ولا الإنسان، ي الإنسانة بتكؤين ُمى لا هذا 
الشف،الرجل قلب ي البروالقوى على والمماون والرفق الرحمة ولا الومحلن، ابن 
اضات أمانأكرم انية وللأنلقسها نحمل تي البماضيها الأمة حاصر يمل ولا 

،•وأملها؛ 
جنوحالحقيقة هذه على شهادة أصدق راولعل ذكر؛ ما على مبرهنا قال أن ار 

نح-ريجإل - غترمم عن فضلا - مسها المعارف وزارة رجال ممار كبرمن عدك 
إربهم حاجة لا حاليات اء لأبنأست أنها يعلمون أجنبية، مدارس ق أيتائهم 
ودينهم.قوميتهم ق الصيون اكلاميذ إليه بحتاج كيرمما 

عن^٠ ١٠١١عنهم، الغؤسة الدارس بهذه لأبنائهم الرضا إر اضهلروا لكنهم 
قعللها أزمنت الش الضعف ناحية من فرارا واللية؛ القومية حاجاتهم أمس 

•وأكثر(( قرن نصف مدة داؤها واستشرى مدارسنا، 
الغرب:عند ما جميع يض مذ وعلى التنكرليية على الزراية خاصا؛ 
ذكرأن يعد دواوه( ، ^ثار٥ علله، الدين: عن )الانحراف بحته ق يقولجمح!قه 

منالغربيون بلغه ما أن هذا بعد ننسى ررولا الدين؛ عن الانحراف من صورا 
قالإكبار هذا وبلغ إكبارا، القلوب ؤ( لمم جعل قد والفنون العلوم ق التقدم 
منحقيقة ق بها يهلعن بكلمة الغربين أحد يفوه أن الصغيرة القوس بعض 

ئماسولا صائبا، ا طعنتوها وبحبمتابعة، منه فيتلقوها الإسلام، ائق حق
قينع إذ الفلاسفة؛ أو الكتاب زى ق يخرجون طائفة من تهدر اش الكلمات 

}١ والدليل(( غيرالبحث يعرف لا نفلر نتيجة أنه الغافل؛ن أوهام 

.١٩؛.اظرالرجعىُقص 
.اسصآأوارجع 
.الإصلأحص'خاورسائل 



)؛ثاإعاسوةالخميات سداسر|اذالةضادأ القيخ ا>دف الغا*،س! الباب 
ييزال لا من الكتاب هؤلاء ق أن ؤيفوتهم ٠ ؛ فقال ذلك ذ الخطأ وجه بين ثم 

قالتفلر محاصن ، العالم من ناحية ق بارعا يكون من وفيهم ، وعواطفه تقاليده اسر 
أخرى.ناحية 

أو، تاربجية أو ، إلمية موضوعات ق أبحاثهم نتائج نقرأ أولاء محن وها 
شيئا.الحق من يغني لا الذي الظن يع من فيهم فترى ، لنؤية أو ، اجتماعية 
شاهدفإنها أنفسهم؛ علمائهم ؛؛ن تدور الش بالناقشات ي*تبروا أن نشئنا على وكان 

أنبمار ولا ' الثجهة نحرد الرأي يعتمد من فلاسفتهم أو علمائهم من أن على صدق 
((حجة يكون أن يثبه ما أو ، بالحجة يعد يرتبط لا وهو ، علما يميه 

منيكن ألم رر الحاهلي(: الشعر )ي كتابه ي حسثن طه على رده معرض ي وقال 
النفسعفلمة ثاب أمومن ونخوة، عزة على التلاميد نفوس يربي أن الأستاذ أدب 

واتتنا، حنباتا نبتت شجره من غصن بأنها شعورها الشرف؛ 3، ومقامرتها 
صعقن.أكلها 

زاهرةعلمية وحياة راجحة، حلوم من للشرق كان بما نشئنا شعور إن 
انسلخيلما: يقال نفوس به تحفلي لا بمكان العزم وقوة سموالممة من ليجعلهم 

منالكمال أخذت إنها غربية، صبغة ي اخرجي مرذولة، إنها شرقيتك، من 
ا(أآ،.أطرافه حميع 

المقالهوا ى الأستاذ اندفع ار : وحدي لفري١ )الدرج( لقال نقده معرض ي وقال 
منأبصارهم عليه تقع ما كل إر فينفلرون الأوؤبية، المدنية تسحرهم من اندفاع 
قلمهوطاش إطرائها، ق فأسرف وإعجاب؛ بالغ باستحسان وعاداتها أوليا شؤون 

فضيلها.تق 

لناالرص؛ن اكاقد يصفه كما الحاصر الحمر روح يصف أن الأستاذ أراد ولو 

.١٨٠ص السابق الرجع - ١ 
.١٧٩و١٧٢،وامص١٧١ىبفياضرالخاشص



اهضرعذارقثإ0ارئمياأاسْ،وةسد اماس:uUJI!؛؛

الخلفاءعهد حتى الإسلامية العصور بلمز لدبجه ممهد أن إر الخاحت نقمه ق أحس 
الراشدين.

الناسإل بجيل وأن العيار، محلؤع المديح ق قلمه يرسل أن استحب ولكنه 
.٢١؛إلمية((( نفحة الحاصر العصر )روح أن من يدعيه ما صحة 
منفيه حدث ما ؤيلتقعل الإسلام، صدر ق يفتش ارمحيهب ت قال أن إر 

وهوالراشدين، الخفاء لعهد يتعرض أن حرجا صدره ق بجد ولم ومتازعات، محس 
يرسمأن ق حيرلمم ولا أسلافهم، بعفلمة يذكرهم ما إل بجتاحون شبانا يخامحلب 

ماالكمال من لما يدعي صورة أونيا لأصر يضع ثم مشوهة، صورة أمتهم لماصي 
نفسها.أوئيا تعرفه لا 

عذرا،ليثا من لوحي الإنصاف، شق وإطرائه ،"غمازه فا الأستاذ ّللث، ولو 
رافا(( اعتالحديث، يعتسف، ولكنه 

تدمجأن ا فرنمنها أراديت، الي، انحاولأيت، تللئ، الإنكار غاية أنكر أنه-؛محاقئه كما 
،ماصه_ مياحث^ مرل _كما ه الفرنه اإ^نل الومحسم،ن 

مراراالمألة لمده تهلرق فالقد مجته: يؤحد فيما والاعتدال الغرب، ■ع العدل سائسا؛ 
أوردوده.أومحاضراته، مقالاته، ق سواء شتى مناّ؛ادت، وق وتكرارا، 
وذللن،الجاهلي( الشعر )ق كتابه ق حس طه على رده معرض ق قوله ذللث، ومن 

نشعرأن الولف، بانكارنزعة أمحمد ررلا الضية؛ حسي طه لتزعة الشيح تحرض عند 
فإنالحقيقة، حه نمما بأكثر الشرق نذكر أن أو الغرب، عن غنى ق الشرق بأن الناشئ 
الأخلاقيونيميه ما وعلى التاريخ، على جناية والثاني ' الرش ميل عن صد الأول 

وأمانة((صدقا اللغؤيون؛ أو 

.٢ • > ١ ص إسلامه محاصرات، - ١ 

.اا.ا،لرجعسصآ'آأ
٧١.٠٧ص الخضرحى محمد للإمام الفكري الإرت، انثلر - ٣ 

.؛.نقضمماب،فياصراهشص٢٧١ 



٩٤٣الذمياتاسصوةامتائ سداسرض اهخ •وتف اثغامس: الباب 

الميرة،وعلومهم الذ-رمحتي نزدري رالا •' الرد ذلك آخرمن معرض j وقال 
الذيالعمران ائل ووسالحياة مرافق به تنتفلم وما الماديات، ق النظر وإجادتهم 

بأيدينا.ه ونلمبأبصارنا، نشهده 
يتوقفلا الش الماحث حتى علم كل ي بالثقافة يمتازوا أن يبلغوا لم ولكنهم 

.٢١١((بصيرته وصفاء الباحث، ذكاء على إلا حقائقها إدراك 
منحرابه ويملأ المتشرقن، أصابع بيرأ، قلبه يضع المؤلف كان فان * قال؛ أن إر 

بصائراسر للتفان — ١لمتث٠رقا٢ن باسم الطائفه تلك ؤيتهوي الممتشرقن، حقائب 
عادةالأسباب ق والمصل والباطل، الحق يبن الفرق ق يقلدوهم أن لمم تأبى 

وسفها،وأدبا وحللا، ونظاما وكدرا، صفوا فيهم رأوا أن بعد سئما ولا ، والشقاء 
1وتعقا وسلامة وبلها، وذكاء 

ماحملة ق الأستاذ ررذكر )الدرج(: مقالة ي وحدى ميد على رده ي وقال 
العصربأن حكم ثم الراشدين، لخلفاء ١ عصر الخالية العصور من فيه أغمر 

بجعلأن يبالى فهولا الماضية، العصور من سبقه ما كل من أديا أرقى الحاصر 
•وزنا وأرجح الذهي، العصر ذلك من أفضل الحاصر العصر 

يوالبراعة والصنائع، والفنون الكونية، العلوم عن يتحدث الأستاذ ولوكان 
والفنونالعلوم هده من الحاصر العصر نميب أن ق منازعا وحد لما - الاختريع 
الحالية.العصور من سبقه ما أنمثاء أوفرمن 

بألمعيةالنفس أحوال علم يدرس ان إنوكل النمس، أدب عن يتحدث ولكنه 
-الإسلام صدر ق الناس بمال اليوم الناس حال يقيس نم ونظرمْلمس، ثائة، 
،٠شهلهلآ((ل حكمه ق ؤيراه التفضيل، هدا الأستاذ على ينكر 

•٢ صء٦ السابق الرجع - ١ 
.ص٥٦٢السابق الرم - ٢ 
٢•  ٠r.Y ٢ ص إّلأب محاصرات - ٣ 



؛؛؛
^داسوني|ص|ياددميثاداصق

الغربيةالحياة طرق ل والملم؛ن الإسلام رأي عن ألماني صحفي سأله وعندما 
يوافقما الغرب نقلم ءق ت للأزهربقوله شيخا الحضرلماكان الشيح أجابه - عامة 

يقرها'الإسلام.لا الغرب عليها بجري وتقاليد نقلم وهنالك الإسلام 
((مغالهل شيء كل ي الغرب تقليد يدعوإل والذي 

للأمةبمفظ الذي المعتدل، الموقف ذلك التغريب، من لموقفه المعالم أُم فهذه 
أوغترالغرب، من الإفادة من بمع ولا نهميها، 

•١ ٥ ص؟ الأزهر رحاب ل حاديث أ■ 



_؛؛؛_اإىْمةا}؛هثرأسامتائ ا،وتفامخسد الباباثغامس: 

١^٠ضر 

محييرالرآة^^مية 

الكبرىالقفاا من فهي الذيول؛ طؤيلة السالك، متشعبة اراة نحؤير قضية 
والأبحاث.والدراسات، الخيل، الكثيرمن حولما يزال- -ولا دار الش 

بجنالمرأة( رتحؤير فضية الخضرمن الشيخ موقف بيان 3، الدخول وقبل 
لمدهكان فقد أغوارها؛ ثر ومالشيح، عاصرها الش القضية هذه عند الوقوف 

ممكنعدة، إرهاصات الشيح- عصر ق سوقها على تستوي أن القضية-قبل 
يلي;فيما إجمالما 
وخروج، اء المتثرج من صاحبها وما مصر؛ على الفرنسية الحملة أولا: 

المؤرخيقول مصر-كما حضروا لما يون فالفرنوالحياء؛ الحشمة عن غالبهن 
كاملj( وهن معهن، يمشون وكانوا نساءهم، معهم اصتلحبوا الخبرتي- 

إلتهن'الرجال نفوس بعض بل أساب من ذلك فكان وترجهن، نثنتهن' 
الغالب.بتقليد مولعة والمقوس بهن؛ الماء بعض وتأثر 

المؤرخيقول كما - عار وخشية باحتشام، مشؤبا البداية ق الماثر ذلك وكان 
-.١ه ٢ ١ ٦ حوادث ذلك ق الحجرتي 
باهالها،فتكوا - بولاق الفرنسيون وحارب الأخيرة، الفتنة وقعت فلما 
طريقتهم؛على وأحروهن نسائهم، من استحسنوا ما وأخذوا أموالمم، وغنموا 
الإممان،بتات الفرسين الكثيرمن وخطب الهجاب، أكثرهن فخلع 

لماتالمالموة أولمك قمار الإسلام؛ العقد حال وأفلهروا وتزوجوهن، 
ا.الفترة١ تلك ي الحال صور حن الحرتي ذكره مما غيرذلك إل بنيهن مينات 

. irvArVrبتروت، ط الأم، عجاب - الحرتي تاؤيخ - ١ 



سرنياص،بمامممدأاسصأ

هومهيأمن السالمين من أن على واصحة مؤأشر\ت ظهور هذا من والمحول 
لأناستعداد هوعلى من منهم وأن الغربية، الاجتماعية الحياة أسلوب لتقبل مسيا 

/^٧٠<' عيشة وعاش اللازمة، بالعناية لوحظي ذلك إل يدعوأمته 
إليهاالإشارة مرت وقد علي، محمد أيام مند ابتدأت الي ٠ الأيتعاث حركة ثانيا٠ 

المث.بذا لتمهيد اق 

رفاعةالشيخ الأوائل التعشن أشهر من كان أنه إر الإشارة ههنا والقمود 
بيئةمن خرج الذي الشيخ ذلك الإصلاح، رواد من يعد الذي الهلههلاوي 

حياتها،وأسلوب بمدنيتها، باريس فبهرته المادية، الحضارة ركب عن متأحرة 
الذيبانيز( تلخيص الإبريزإر الشهير)نحليص كتابه فكتب المادي؛ وتقدمها 
لوصففيه وتحرض ا'آنذاك، فرنق الاجتماعية الحياة أمته لأبناء فيه وصف 

المرأة.وحال والمراقص، النوادي، 
الرجالمن أحد بجلى ولا ، للنساء الحلوس أن رروالغالب قوله: ذلك ومن 

 Y - يتملم، ١  ٨٧٣-١٢١٦الطهطاوي علي بن بدوى بن رافع بن هورفائ
ستونمد طهطا، ل ولد الخديثة، العلمية مصر نهضة أركان من يعد ق البط يالخسيرن نسبه 

iوالسان والنهلق الحديث ق ; شتى كب بالأزهرق واشتغل الأزهر، ي فتعلم ، -٠١٢٢٣
انمنارحسن الشيخ من علي محمد حللب وئا ، ٢١٨٢٤محنة ق الخيش فرق لإحدى ؤإماما واعظا وءيرث 
علىالأخيار ونع الأول للبعثة إماما الأزهر علخاء مجن بجارله أن الوقت ذلك ل الأزهر الجامع شتح 

رفاعة.

،بيرامحة هناك واهتم أتقنها، حتى الفرنسية تعلم على حرص فرنسا إر لهب ولما 
ذلك.ل ُرع حتى والأدب وايغرافثا، 

عدداوألف )الوقالمر وأنشأ العلية، الدرسة ل الترجمة رئاسة ولي مصر إر عاد ولما 
المدنيالقانون )نسيب و والبنتن( البنات تربية ق الأمتن )ارشد و الإبؤيز( )نحليص منها الكتب من 

والإسلام، ٦٧٣والأعلام ، الدسوش لعمر الحديث الأدب انفلمرو الفرناوي(. 
٠ود؟ ٩ وء وهتم\ و٩٦ ، ٥ ص١ الغربتة والحضارة 



٩٤٧الذمياأاسسرةالهضاط اسر•_ ، Umاضخ اها«،سا•ءتف الباب 

خاوكرسي يكن ولم انحلس، أهل على امرأة دخلت وإذا ، النساء اكتمت، إذا إلا 
الجالسق دائما فالأنثى لتجلسها؛ امرأة؛ لما تقوم ولا وأجلسها، رحل، لما قام 

سءلمةمسارجل•
ولو، الست، صاحبة بحيى أن عليه يجب، فانه صاحبه ست، دخل إذا الإنسان إن ثم 

#الثبت، اء أونزوجته، بعد فدرجته أمكن؛ ما كثرمقامه 
منيرونه لا وأنهم به، متعلقون ا فرنق الناس كل وأن الرقص عن تحدمثإ ثم 

بحلاف، الخباء قوانتي عن غيرخارج دائما ا)كان ؛ يقول- كما فلذللث، الفسق؛ 
الشهوات.لتهتج لأنه النساء؛ خصوصيات من فإنه مصر؛ أرض ق الرقص 
أبدا.العهر رائحة منه يشم لا محوص نط فانه باريس ق أما 

وهاكدا...الثانية اخرللرقصة عزمها الرقص مغ فإذا معها يرقص امرأة يعزم ان إنوكل 
معهنالرقص ق الراغ؛ن بكثرة النساء وتمرح أولا، يعرفها كان وسواء 

الشاعرتقال كما واحد يسيء التعلق من أنفسهن لسامة 
ع—امكل ل خليالق—ا ولا ل خلييرضيها يس لمن ا اي

٠٢٠ام« طععلى بصيرون لا فهم ى موسوم قن مة بقيارالئ، 

محصوصةرقصة الرقص ي يفع )اوقد فيقول: السياق هذا ل كلامه ؤيواصل 
فسكهاالأوقات وأءاو._إ معه، ترقص من خاصرة ق ؤيده الإنسان يرقص بأن 

لده.

هولائعند غيرعسس، البدن من العليا الخهة ق كانت، ايا المرأة فص وبالخملمة 

الطهطاوي،رذ1ءة الق يرس، بإيوان النفيس -^ أو١٧باينز، تلخيص إل الإضنز نحليص - ١ 
.صردمآ١ ، ط١ الأزمية، الكليات ومكتة بيروت، نيدون' ابن دار 

.م ١ ٤ ٠ ٣ هزأ، دمشق، بيروت، الإسلام، الكتب، الصباغ، محمد ئ. ومحا>ْ الابمماُث، انثلر - ٢ 
٢١٩٨٣ ، UY_١٣..

•ّا-نحلمر،صبآا



اسونياصإطاميتاسصة

منهدا عد ومدحهن الناء مع الرحل حطاب حسن وكالما النصارى، 
الأدبا(لا/

بالدين،مرتيطة لت الأخلاق أن منها بدلالات يوحي الشيح من الكلام وهدا 
هوفها بملأء؛ التعميرعنها يستطع لم ولكنه الشيخ، ذهن ق انهدحت، فكرة وهي 

خارجةليس ذلك_ مع -ولكنها الدين، يرضاها لا التي الدياثة ألوان يمارس انجتمع 
كماالأدب باب من معدودة هي بل العهر، رائحة منها يشم ولا الأدب، قوانعن عن 

يقول_ا.
الحجابإن صراحة: - بعد قيل-فيما حتى وترعرعت الفكرة، هذه نمت وقد 

بنعلاقة فلا ثم ومن والبراءة؛ الشرف على دليل التبرج وإن ترالفواحش، لوسيلة 
سيأتي-.-كما والأخلاق الدين 

يكرمالك المتلك على يقوم الذي انحتمع هدا بأن يوحي الشيخ كلام أن كما 
الرأة،وتبحترمها•

-حببمفرالمرأة لكنه العرض، على بحاففل الإسلامي انحتمع ترى ا،لقابل وي 
آنداك-.الواقع 

المرأةحقوق وهوأن ها، نفأونيا ق وجا الذي الفهوم إر نمل وبذلك 
٢•الهقوق١ تلك على تحصل فلن الدين ينبذ لم فإذا الدين؛ من تحررها مرتبلة 

بأسلؤبها وصفإذ ؛ الشدياق فارس أحمد إليه فمد ما رفاعة من وميب 

.الرجعالاضصا<■؛؛.١ 
.y^rسصر\/وآلأدب الرطب ، هأا".آ'مآآ• ص وتطورى نثأتها ساب اننلر . ٢ 
باللغةعالم م، ١  ٨٨٧- ١٨٠٤/م الثدياقمصور بن يوسف بن فارس هوأحمد - ٣ 

الأدبفتلقى مصر، إر ورحل ، فارسا سمياه مارونيان مسيحيان وأواه ، بلبتان عشقوت ق ولد ، والأدب 
الدينفيها فاعتتق تونس، ]ر سافر ثم ، الأمحيركانية الهليعت أعمال فيها فادار ، مالطا إر ورحل ، علمائها عن 

لمان.إر جثمانه ونقل الأستانة، ل توق فارس، أحمد وسمى: الإسلامي، 
فيماالساق على والساق القاموس، على والخاسوس والإبدال، القلب ق الليال سر ت منها كثيرة كتبا حلف 

.١ /٣٩ ١ الأعلام انفلر أورا. دون عن الخى وكثف هوالفاراق، 



٩٤٩اسسرءسداسوأسادقْأاي القيخ •!وتف الباباامامس! 

،.١١الاق( على )الاق ممابه ي فيها الرأة ووصع الغربجة، الحياة الخاصً القامأ 
الرأة(.)قضية سمي لما الأول الدرة وحدت وهكذا 

متأثراكان الذي الأفغاني الدين جمال تلميد ت أمين قاسم به قام ما ثالثا؛ 
منأن واعتقد المساواة؛ شعار سئما لا الفرنسية، الثورة رفعتها الش بالشعارات 

والواجبات.الحقوق ق الرجل ْع متساؤية لبت المرأة أن الشرق علل أعفلم 
مترجماكان الغ.ي أمعن قام الفكرة هذه فيهم سرت الش تلاميذه من وكان 

للدراسة.ا فرنإر ابتعت( والذي الوص( )العروة لجمعية 
،١١لحياةر يتلك واصهلخ الجو، تأثربذلك ا فرنإر ذهب وعندما 

بجلييه،بجامعة الحاصرات قاعة إر أم؛ن قام ؤيعود را •" حياته مؤرخ عنه يقول 
القرنية،الحتمعات إل تمحه أن سوالما ي يتردد فلا )سلاف( زميلته يجد وهناك 

ومبااهمفيسرورإي
حياةفوجد الأسر؛ كثيرمن إل وتعرف الحفلات، اركثيرمن فتائه وصحته 

بدلوالاختلاط ، الحجانم، بدل الفور وجد ممر؛ ق الحياة عن نحتلف اجتماعية 
الخهالةا(ر'أ،.والثقافذبدل العزلة، 

أصدقائه،على عرصها حطيرة فكرة أمته إل بحمل مصر إر امتن قام وعاد 
ومصملفىزغلول، سُل. مثل اء الزعموخاصة أكثرهم، وأيده بعضهم، فتردد 

بزعيمة-الملقية شعراوي هدى زوج شعراوي وءلي، اليد، لْم وأحمد كامل، 
وع.ارهم.ائية_ الالحركة 

الحديدة(.و)المرأة المرأة( )ضير كتابته ف، تلك فكرته وأفليرقام 
عرضمن الكتاب حواه لما كاتته؛ كونه ق كثيرون شك الأول صدور وعند 

.نشأتهاوتطورها انظراساية - ١ 
,٣ و؛ ٢ ٠ مصرص ، العرب أعلام سلمالة ، فهمي حسين لماهر ،  ٧٣١قاسم انظر - ٢ 

السابقص•؛•'؟-ارجع 



سدارههم«ذالقضاياالثمينالثيخ ،وتف اماسى؛ الباب ٩٥٠

الذيقاسم من متغرب وذلك وماقشها؛ ، الشرعية والأدلة ، الفقهية الأقوال 
هدهإر دفعه الذي أن يشكوا لم ولكنهم الشرعي العلم ؤ، البضاعة قليل كان 

عبد٠ل١،.محمد الشيح وإما إماكرومر، ت أحد الفكرة 
وعلىعليه قرأ أْبن قاسم إن رر يقول؛ إذ السيد لعلفي أحمد الإشكال وبجل 

أنقبل م ١  ٨٩٧عام حتيف ل المرأة( كتاب فصول عبده محمد الشيخ 
٠ءا التاُس على ينثره 

يلي:فيما أفكاره تلخيص يمكن الذي ارأة( )تحؤير ؤلهركتابه فقد حال أية وعلى 
استعمالسه البدني تفوقه وأن ، شيء كل ق للرحل اؤية مالمرأة أن — ١ 

الآءضا،>''<.

ولالكبي، لا الإسلامية المشروعات من ا ليوالبرقع اب الأنتقأن ٢- 
بعده.والباقية الإسلام على السابقة القديمة العادات من هما بل للأدب، 
فاستحسنوها،الأمم؛ بعحس محالعلة من لم؛ن المعلى عرصت عادة وهمب 
النيالضارة العادات كسائر الدين لباس وألبسوها فيها، ؤبالغوا بها، وأخذوا 
براء.منها والدين الدين، باسم الناس ق تمكنت 
محلوعساالعادة هذه تلاشت ففد يقول- كما الأحرى للأمم ثة بالنأما 

والترقي.التقدم ستة على وجؤيا ١لأحتماع، لمقتضيات 
للرذيلمة،هومدعاة بل فحب، التقدم عن عائقا ليس الحجاب أن ٣- 
٠،٤١١الشهوة.دوافع ومميت النفس، يهذب الاحتلامحل أن >ثين ق للفاحشة وغتناء 

قالوطنية والانحاهات ،  ٦٢ ٨٠٦ ٢٧نشأتهاوتطورهاص والعلمانية ، ١ _Ao أم؛ن اظرقاسم - ١
المعاصرالأدب 

.ممرصّآ'آ١ العرب، اعلأم سالسلة النجار، حسيرنفوزي اليد، أحمدلطفؤب - ٢ 
.صرو١ مصر، ، ٍل؟ امتن، لقام المرأة ضر انظر - ٣ 
.r\r.y<\rالمعاصر\/الأدب ن الويية الاتجاهات وانفلر < وآي واري صيأ المابق المرجع انظر - ٤ 



٩٥١اهداسوةالقمية امن|ايم سداهضرعن ا•>تدالقيح الغامس الباب 

نفسهتبرئة على مؤلفه حرص الذي الكتاب ذلك إليه دعا ما خلاصة هي فهده 
الردهو فكرته أصل أن فهويزعم مناداته؛ ق الغرب تقليد إر الدعوة تهمة من 

فول_رم-كما هودافعه فهذا الحجاب؛ هاجم الذي المستشرق )داركور( على 
إرنبادر أن يلزم الذي هوالداء هدا ٠ ؛ الحديدة( )ارأة الثاني كتابه ي يقول لكنه 
المدنيةشؤون على يتعرفوا أن على أولادنا نربي أن إلا دواء له وليس علاجه، 
وآثارها.وفروعها أصولبا على ؤيقفوا الهممحة، 
ساطيةأعيننا أمام الحقيقة انحلت - بعيدايكون -ونرجوألا ذلك؛■^j، أتى ؤإذا 
يتمأن المستحيل من أن ويمنا ، العربي التمدن قيمة وعرفنا ، الشمى سهلؤع 

أى.العصرية(( العلوم على مؤسسا يكن لم ما أحوالنا ل ما إصلاح 
التبرجباب المسالبن على فتح -بكتابيه-قد فانه أم؛ن قاسم قصد كان وايا 

حطواته.واتح شاكلته، على عمل ممن بعده جاء لن ونفلر والسنور، 
والشام،العراق، ق والمسالمإن العرب يلاد كثيرمن ق صدى لدعوته وكان 

وغيرها•والمغرب، 
،اء والأدب، العلماء من ال انمويالدعاوى تلك على الرد اول تن- ل وف

حربلْلوؤللعت ، وجدير٤، فنيي ومحمد ' كالرافمال٣، والمفضن، 
بابالسلمتي على فتحت حيث هدا؛ يومنا إر الضجة تلك أصداء تزال ولا 

شرلميغلقUJد.
ؤيتثعب.يطول، ؤياواياتها المرأة( )تحمير دعوى على فالكلام ويالخملة 

.٦ ٢ ص؟ وتطورها نث-أتها والعلمانية صُاه، السابق الرّبمر انظر - ١ 
•_UU ض ؟'-قاسم 

'أ.كافيمحابم:رومم(.
أضواءt ومائه انحتمع صلاح ل الرأة دور ؤيتان ، المرأة تحيير لدعاة نقدية دراسة المسلمة المرأة ت كتابه ل كما - ٤ 

. ٢١٩٩٩.الاف،ها؛اه 
أ4طاالملف أضواء ٠ والحجاب المرأة ميية ؛ كتابه ق كما - ٥ 



٩٥٢u_l  !اسسرةالخميت •زاهيإئ اسم سد الثيخ عوتف اثغاس

التفص؛لرا/يستدعي لا والتام 
عاصرهاالش القضية تلك الخضرمن الشيخ موقف بيان ههنا القصود وإنما 

التالي.الطلب ق ستبهم( ما وهذا ، حقيقتها j( ؤيتصر ، يرقبها وكان 

زمْلمة والانحاهات الرأة، ضير ليماة نقدية دراسة لمة المالمرأة : ز ذلك تفصل انظر - ١ 
الإسلامي،الكتب حين، محي محمد د. داخلمها من مهدئة وحصوننا ، ٢ ١  T-T/٣٩ ١ العاصر الأدب 

محنيالثلألأللمدممور بآجزاثه الحجاب وعودة ، \ TO.AO_، ٢١٩٧٧.٠٠١٣٩٧ًلإ، يرون، 
،٠١٩٩٥.م ١ ٤ ١ ٨ ، ط؟ ، اص.ياو دة، السعي ة ُالع الملكة طسة، يا، صء، اسماعا. أحمد 

. ٦٤٤٠٦٢١بميةطتاوضرuص 



٩٥٣اسصرتاثفمية القضاط سدائهضوني الثيخ موص أ الغامس اثباب 

0حريرالر1ةدعاة على ردوده الثاني: الطلب 
•حلالهامن وصح وقد المرأة، نحؤير دعاة على الخضرردود للشيخ كان لقد 
عنها.والمدافعة تحريرها، الزاعم؛ن حجج ودحض ' الإسلام ق المرأة مكانة 

يلي:ما عاصرهم، الدين هؤلاء على أبرزردوده ولعل 
ضرإو دعوا من أوائل من يعد الذي التونسي؛ الحداد الطاهر على ردم ت أولا 

كتابهق وذلك الخصوص، وجه على تونس ول عموما، المغرب بلاد 3، المرأة 
م١  ٠٩٣ ستة أصدره الذي وامحتمع( والشريعة )امرأتنا 
لماكانالخضرحين محمد الشيخ عليه ورد تونس، علماء من عدد علمه رد وق- 

محلةق الرد ذلك ونشر الله( آيات ق يلحد )كتاب علميه: رده وسمى مر، مق 

ثمانالصادرق انحلدالأول من العددالثامن )نورالإسلام( 
الرد:ذلك مقاصد لأهم عرض يلير وفيما 

وجعلتهاشأنها، رفعت حقوقا للمرأة قرر الإسلام I بآن الرد الشيخ استهل « ١ 
المودةوأقاريها زوجها وب؛ن بينها بحفظ- وجه وعلى الصيانة، دائرة ل عاملا عضوا 

حير.بكل الفياضة والعاؤلمه الصادقة، 

مغتبهلةالإسلام آداب على القائم الرجل مع تعيس لمة المالمرأة زالت وما 
معاشرتهاالرجل وشأن المزل، وتدبير ، - الولل تربية ل النظر شأنها هانئة، 

التلهربسياج محفوفة دامت ما رغباتها ايرة ومبحاجاتها، والقيام بالمعروف، 
والحياء«لى.

بقولهعليها المبه حقوقها رعاية إر يدعون زالوا ما المصلحعث أن بين ٢• 
حتى،  ٢٢٨البقرة:ه دثْع وخءذعنجى ءثإىأت«ث4ذب ألوى بم دلس ؤ ؛ -تعال- 

. ٦٣نشاتهاوتطوهاصراانظرالعلمانية - ١ 
القران٢-بلاغة 



I منفالقيغسداهضرضالباباماصى: ٩٥٤U_JIالفملآاسه،رة

الرأهثبع لأن يتادون فقاموا الأوؤبية؛ الرأة مظهر ق كله الرش أن نحيلوا نفر ظهر 
٠آآ بدريع وذراعا يشير، شبرا الاوؤيية المسلمة 

صاحبأن وذكر تونس، ق ظهر الذي المذكور الكتاب مناقشة إل انتقل ٣• 
تعددذلك: من وذكر المرأة، ظلم الإسلام وأن المرأة، أنصار من أنه ادعى الكتاب 

نصفالإرث من المرأة نصيب وجعل الرجل، يد ي الطلاق وجعل الزوجات، 
حكمتهالميمة الالعقول وعرفت الإسلام، محرره مما ذلك ونحو الرجل، نصيب 

الراقية.الحياة تقتضيه لما وموافقتها 

المسالمإنغير من نفر به لغهل القول من هوباطل إنما الكاتب ادعاه ما أن بين ثم 
وقوةالعقيدة، متانة من لديهم يجد ولم تونس، أحداث آذان ق فوقع لشرق؛ اق 

النفر.لأولئك محاكاة صوته ورددوا فأساغوه، خبثه؛ عنهم يدفع ما البصيرة 
للتقليدالمستعدين ولكن ابتكاره، النظرمن قصر على أد.لا انحاكاة أن وأوضح 

يفقهونلا الأمة يه تشقى فيما 
بالإنكار،التونسية الأمة قابلته ظهر لما الكتاب هذا أن الشح أوضح ٤. 

والاجتماعية،الJينية، ت الوجهتين من فنقلته بواجبها، هنالك الصحف وقامت 
وغواية.جهالة من فيه ما بيان ق مقالات العلماء بعض وكتب 
نبقه؛ؤيروجون باطله مموهون أفراد عند احتفاءا أحرى ناحية من لقي كما 
وأنياب، العلماء على فيها حملوا مقالات ولفقوا تشم، حفله لصاحبه فأقاموا 

بعقل.الكتاب نقدوا الذين الصحف 
وينقدونعته، يدافعون الكتاب صاحب يجانب كانوا الفرسيين أن وبين 

عليهل٣،.الرد ي التونسية الصحافة سلوك 

•١ ص٨٦ المابق الرجع انقلي - ١ 
١٦٩..١٦٨نذلرالرجعاuبقص١.٢

."ا'_الرجعصصهآر«¥؛ 



٩٥٥اسصةاهميت اسمأزاثئاط سد القيخ ،وقف الغامس: ال،اب 

أحمدكالشيخ الكتاب ذلك حيال توص ي العلم أهل قرر ما بعض أورد • ٥
االواقف،من كثير ق الإسلامية يخالف رر الكاب: عن محال الذي بيرم 

لالحجاب(( ومسألة المرات، ومسألة الزوجات، تعدد كمسألة 
علىرريشتمل إنه: اوكتاب عن قال الذي عاشور بن ١لءلاهر محمد وكالشيح 

رأيهااللجنة بثت وقد ضلألأت، تعر الإسلامية الشريعة لأحكام كشرة محالفات 
هدا((حول بحوم الذي 

شؤعالمذكور الكتاب ق تونس علماء أقوال من جملة الخضر الشيخ ساق أن وبعد 
سامحلمةكعادةوبججج وقلية، عقلية ؤبأدلة علمير، نمؤر حججه وتفنيد عليه، بالرد 

الزوجات.تعدد وؤر ، الأهم؛ ميراث مسالة ؤ، آراءه محتد حنث ردوده؛ 3( الشيخ 
بينرالناس يجمع أن ؤار السنور، إر الكاتب دعوة لتفنيد تحرصى ثم 

وأصدقائهملالمحادثةر٣،.وفتيانهم، نسائهم، 
تعاليميدعوإر ممن ررومحن بقوله: كلامه ذلك الخضربعد الشيخ ختم . ٦ 

اءبالموالرفق حقوقهن، ورعاية الزوجات وإكرام وتهديهن، ان المن
حدإر عنهن الإغضاء من الكاتب يدعوإليه الذي ذكرهذا ولكنا ، لضعفهن، 

وأرتناالشريعة، عنه نهت مما ذلك فإن لمن، ممحارم ليسوا برجال الاحتلامحل 
وهوالعيش، ونكد الأعراض، تلؤيث إؤ، الوسائل أقرب أنه الع؛ن رأي المشاهد 

بالما؛راحة إر منه أقرب عنائها ؤإن، كرامتها، إل منه أقرب ا-لرأة ابتذال إل 
ؤيعملالشريعة، بأحكام العيث وراء من المسلمة المرأة بحقوق يعبث فالكاتب 

٠احرنها(( عليها د يفأن قيل دنياها عليها يفسد لأن 

١٧٢..١١٧١-انثلرالرجعاuبؤ،ًس
.١٧٢ص السابق ٢-ارجع 

\UA.\Uyص _ UIالرجع انظر . ٣ 
السايو،صهب؛-«خ؛؛-انظرالرجع 



اسسرتائئمنياوتضاأاالغمين سد ايقيخ موقف المحاس: الباب ٩٥٦

أستاذعلى به رد الذي الإسلام(: نثلر ي الختسيرن )اختلاط دت المعتون رده ثانيا؛ 
منالسائس الخزء الإسلامية( )المداية محلة ي الرد ذلك نشر وقد اسمه، يذكر لم 

صفحة.عشرة إحدى ويغي عثر، الثالث انحلد 
ذلك.بع،- نشرت ثم الشيخ، ألقاها محاصرة الرد هدا وأصل 

:الرد ذلك ق حاء ما موجزلأهم عرض يلى وفيما 
لاختلاطفيها تعرض محاصره ألأنى الأساتذة أحد أن يييان ردم السخ استهل ٠ ١ 

موقفمنه ووقف الاختلاط، لهذا استحسانه وأبل.ى الخامعة، ق بالفتيات الفتيان 
محه.الدفاع 

يمليأن الأستاذ ذلك من يتتفلر كان إذ انحاصرة؛ تلك على أسفه الشيخ وأبدى 
بهافينتيرون التجارب، أحكمتها آراء أنها على يتلقونها كلمات وبناتنا أبنائنا على 

حاب.كل من بالأخطار انحفوفة ياتهم حق 
bXaمن اروعرصنا فنال; فيه، ومنهجه الرد، هذا من غرصه الشيخ بثن ثم 

"آدابءلروة_ة على ننفيها وإنما الأستاذ، محاصرة ق وردت كلمات نقذ انحاصرة 
ترون.ماذا انفلروا ثم المتهلق، قواني تقتعنّيه وما البحث، 

وجهةنهمل أن - اجتماعي ثأن ق نبحث أحن.نا وقد - لااّتاذ ولا لي كان وما 
الدينانحاه حيث من فيها النظر حققتا محن فإذا المامة، المألة هذه ق الإسلامي الدين 

قيقال ما على محكم أن استهلعتا - الامحاه هذا حكمة بالفلرق وأعقبتاه الإسلامي، 
أمرمن بينة على وتحن حدرانها، أوحول الخامعة حدران بتن والفتيات الفتيان اختلاط 

الخكم«؛ا؛.هذا
انحاصر:»ؤيتملقول بعرض قيأ انحاصرة؛ تلك ق جاء ما بعض نني ي شؤع • ٢ 
قات طالبالمسميات الفتيات قبول مسألة : الخامعة رسالة فهم ق الجمهور يخطأ 

.٢٢١الخامعةأ 

.محاصراتإسلأبص^ا.آحا .١ 
. ١٨٩س ٢-الرجع 





٩٥٨ uاسسوأالقضاياالهمين سدالممرض الثيخ •>ص الغامس؛ اربا

فماعنه , ص ف لمر الخامعة و1 ^، ٧٧٥١١ل ف أن يد م ٠ مشا؛ الشخ فقال 

صإلأقللسالاس.
نظرإذا قليلا عددهم يزال لا الاختلاط هدا عن يرضون الذين أن والواقع 

مغبته,سوء من ؤيشكون ينكرونه، من إزاء إليهم 
((قلة ق يزالون لا أنصاره أن لظهر صحيحا استفتاء الأمة اّشستا ولو 

فيهاالحكم يرجع إنما الاجتماعية المائل أن على رر قائلا: الشيخ يضيف ثم 
أومفاسد.مصاغ من عليها يترتب ما رعاية على القائمة الأدلة إر 

المؤيدةوالأدلة الشرعية، المموص أمام نحدى فلا الأنصار، أماكثرة 
Hذرة مثقال ولو بالتجارب 

الطالباتهؤلاء قبول من عشرسنوات بعد ٠ انحاصر٠ قول ذللثا يذكربمد ٠ ٤ 
الاجتماعيالتطور لأن له؛ ابه فلم الاختلاط، ا هل تكرعلنا ضجة قامت 
.٢٣١له(( غالب والتقلورلا معنا، 

وإنماه، نفق للأجت٠اع يعرض تهلور هناك أاليس بأنه الشيح عليه فيعقب 
انحتلماطهأو التعلور هذا ورفي ية، نفوميول وأذواق أفكار أثر الاجتماع تهلور 

جودةالناس على غلب فان والميول، الأفكاروالأذواق تللئ، حال إل يرجع 
راقيا،الاجتماعي التهلور كان - الشية ميولمم وطهارة الذوق، وسلامة الفكر، 
٢,ر لهI غالب تعلورلا إنه فيه: يقال أن ؤيصح معارصته، تبغي لا هوالذي وهذا 

الشؤوننمور الأفكارى انحراف الماس على غالب إذا ارأما يقول: أن إل 
يالاجتماعي المطور كان - عقولمم على أهواؤهم أوتغلبت الاجتماعية، 

•١  ٩٥ص المابق الرجع - ١ 
.٢١٩٥.الرجعاuضص

•ُآ-الرجعادابقصهاٌا
.١٩٥ص السابق الر"ح - ٤ 



٩٥٩العاسرةالثمين سداهضرمراهتائ القيخ الخامس! الباب 

أنممكنها لإصلاحه تنوم دعوة وأقل ، معارصته تحب الذي هو وهذا ، اتحهئاط 
ا.ل (( جماحه وترد ، عوجه تقوم 

قبيلمن الخنبن احتلاط إذاكان أنه ، jrujjحججه، إيراد ق بمضي وهكذا 
قالغرسبي وتهاليد ، الأهواء تغلب عن ينشأ ما نؤع فهومن الاجتماعي التطور 

غيرمملحة.

قاموقد اجتماعيا، تهلورا كانت وأنها الخاهلية، ق العرب بحالة التل ؤيضرب 
غيركثيرة.أعوام ق عليه فقضى المملور، هذا بحارب النبي. 

بعضلوقام وأنه تهتك، من فيها وماكان الخرب، قبل ا بفرنادل صرب ثم 
هذات له يقول من لوجد - الاستهتار شرذلك من التخفيف محاولا عقلائهم 

لهل٢،.غالب لا اجتماعي تطور البمك 
عماالإصلاح دعاة يسكت أن انحاصر الأستاذ يرضى فهل ت قائلا يتساءل نم 
اجتماعي،تطور أنه بدعوى إصلاحه من ؤييأسوا الفساد من الناس على يغلب 

.٢٣١١له؟غالب لا الاجتماعي والخطور 
السلءلان.بقوة وقديود الحكيمة، يودبالرعاية الإصلاح أن من يراه يقررما ثم 
بعدسقتلت عندما ا فرنمن العبرة أخذهم عدم الاختلاط دعاة على ينعى ثم 

بثيابتسترالمرأة من الإسلام بأدب ؤياخذوا دعوتهم، عن فيعودوا الحرب، 
الاختلاط.ومواطن الابتذال مواقف عن وحيائها العزة 

كثيرمنله يتنبه أن الأمرقبل لمذا تنبهوا ا فرنرجال أن على أسفه ؤيفلهر 
صعقسبب أن وهي دولتهم، سقوط من عبرة أخذوا ا فرنفرجال رجالنا؛ 

والشهوات.الملذات، ل وإغراقهم شبابها، أخلاق هوانحلال بنائها وانهيار ' فرنا 

.١٩٥ص السابق الربع - ١ 
.أ-الرجعاوابقصهها1بما

."ا.الربعىبقص1بما



القميةا1ههم،زاصاط اهخ«_ منف اسّس: الباب ع

أمامهمؤيترجن الرجال، بجالطن للتاء البيل نحلية أكثرمن ذلك ق إغراق ولا 
محارمهن•أحد من حامية غيرة دون 

اسأسعلى ولكن ' تطلبه أن وسعها ماق العلوم من تطلب أن للمرأة يقررأن ثم 
الصٍانةاا؛.

اجتماعيتطور يؤيدهم لا الخنسعن احتلاط أنصار ُتقريرأن كلامه يختم • ٥ 
كمالهأساب منهما كل تحصيل ق وأخته الأخ يحن العدل يناصرهم ولا صحيح، 
ذلك،فعلوا أنهم إلا معهم وليس حال، ي الأمة مصلحة بجانبهم ا تقنولا الخاص، 

قكثرتهم- -على الاختلاط منكروهدا وكان ، للطالبا الخامعة أبواب ففتحوا 
هم،مجالق الإنكار هذا يرددوا أن على واقتصروا بانكارهم، مدعوا فلم تفرق؛ 

محاصرةق كلمة قال أو صحيفة، ق مقالة أحدهم كتب، وربما 
احتلاطشأن ق ونظروا أخلاقيا، مؤتمرا الإصلاح دعاة )الوعقد أنه ؤيرى 

لقرارهملكان - يه مقاموجوه ق القول ؤبهلوا هوى، كل من خاليا نفلرا الختسإتي 
حفلهنإعطالهن ب؛أن يجمع رأي أمرالفتيات ق الرشيدة المياسة لرجال وكان شأن، 

والأبتدالKالفتنة مواصع من وصيانتهن التعاليم، من 
محريرفلكر)قضية يدورق مما وتحوذللث، والييانات: الفتاوى، إصداره ثالثا: 

١لرأة(.
يلي:ما ذلك على الأمثلة ومن 

زالمدايةيجلة ق نشره عنوان وهدا ت التعاليم( ق الختسان اختلاط )حكم بيانه - ١ 
التامع.انحلد من المائع الخزء الإسلامية( 

ممتعانلا والمنة الكتاب العصرأن هدا ي ادعى من على الرد خلاله من محن وقد 
التعليم.معاهد ق والفتيات الفتيان اختلاط من 

.١ .٨٩  ١٩٦ص ايابق انظرالرجع . ١ 
•آ-الرجعالاسصا'ا'ا

•١  ٩٩ص الأبق الرجع انظر - ٣ 



الماسوةالقملة سداسرضر القيخ ،وتف امامس: الباب 

الكتابنصوص على غيرضورة وآدابها اكؤسة أحكام دلائل »أن فئن 
النصوص،تلك بالظرق اإدتهادون يدركها وقواعد أصول لالشردم4 بل والسنة، 

علىوالقواعد الأصول تلك محيطتون أحكامها، وعلل مقاصدها، على والغوص 
وجوبق طؤيقها من الستبط الحكم ليكون صيح، نص فيها يرد لم الني الوقائع 
بها.اكرح الأحكام بمنزلة يه العمل 

اشضيةالدراغ سد قاعدة؛ التقنع؛ حكمة بكمال الشاهدة الأصول هذه ومن 
إلذييعة الدروس ي والفتيات الضان اختلامحل أن ق شك من وليس فساد، إر 

٠(( عيرمحمودة عواقب 

لم ١٠أنه إر وحلص النبؤة، السنة من عليه الأدلة وذكر ذلك، تفصيل ق شؤع نم 
معاهدق والفتيات الفتيان احتلاط يدعوإل ما هدا عصرنا إل النبوة عهد يعد بجدث 

الاختلاطهذا من الغ الش١رع عليه بني الذي الخطر هوأن حدت: الذي بل التعليم، 
هذاعلى غيرموقوفة العلمية الفتيات وفائدة بعيد، حد إل دائرته اتممت قد 

معاهدل الفتيان ويبن بينهن الفصل مع بهاكاملة الاحتفاظ يمكن إذ الاختلاط؛ 
((رى.التعليم 
جمعيةمن الصادر بيانه ق جاء كما والرقص; للتمثيل معهد إقامة إنكاره ٢- 

معهدإقامة ت استنكرفيه الذي البيان ذلك المعارف ونير إر الإسلامية المداية 
بالفتيات.الفتيان اختلاط بات وفتح والرقص، للتمثيل 

انحليعشرمن عشروالثاني الحادي الخزء الإسلامية( )المداية وقدنشرومحالة 
.الثالث١٣٢

الذيالإصلاحية( )الحمعيات مقاله ي كما ; والاختلاط التبرج إل الدعوة إنكاره ٣. 
تعنهم نال حيث ' مشبوهة أعمال من والمتصرون الملاحية يه يقوم ما خلاله من بين 

.ْالألكلزئنو.لكنصهي؟ \لإلخب- \ب-.١ 

•٢٧٦ص اض اي٢-الرجع 
.٢ ١ ١ • ص الأسلاب المياه . ٣ 



ارغميإواإار،صووائ،ضوأى سد القيخ *وتف اهامس: الباب كز

حياءمن به تحلى ماكانت وننع الحشمة، لباس خل إل الرأة دعوا الذين هم *وهؤلاء 
الدينأن وزعموا حلوة، حال ولوق بالفتيان، الاختلاط على الفتيات وحثوا وصيانة، 

الاختلاط.^ا من يمتع لا 
إلايأتي لا أنه على والتجارب المشاهدات دلت وقد الحكيم الشارع بمعه لا وكيف 

؟ا«لا،.العواقب وأّوأ المنكرات، بأشنع 
ذللئ،:ق بجثها الش الأمور ومن المرأة؛ ضير دعاة يثترها الي الشبه ي البحث ٤- 

الإسلام(ق الزوجات تعادي )حكم عنوانها محاصرة، فيه ألقى حيث الزوجات؛ تعدد 
وفندالزوجات، وتعدد الزواج، شؤع حكمة حلاله من ب؛ن مملول مقال ق ونشرها 

أويتذمرونالحكم، هذا يتكرون من على وعرج المسألة، حول المارة البه 
يتصوحكم بالضرورة، الملمون يعرفه ما قيل من افالأمر ت بقول وختمه ، منه 

ال- والتابع\ن الصحابة عمل عليه ويجرى الصحيحة، والسنة الكرJم القر'آن عليه 
منبمغ أن قوة لذي بجور ولا ' حكمتثه ق تترت.د ه نفيترك أو ينكره، أن لملم يثبعى 
الومن اض، أنزل بغيرما فهوحاكم ' فعل فان عام، قانون بإصدار الزوجات تعدد 

؛٣،.الفلالون8 هم فأولثلث، افه أنزل يما بجكم 
وممارمةوالمرأة ، والقضاء المرأة الشأن: هذا ق ا بجثهالش الأمور ومن 
ذللئ،ق بجثه مما غيرذللئ، إر ، العامة الوظائف، تباشر أن للمرأة وهل ، السياسة 

الشأن.

ضيرالمرأة.قضية الخضرمن الشيخ موقفا معالم أهم هي فهذه 

ا-هدمح،ونورص'خ■
.١  ٩.٦٩ ١  ٦٨٧ص إّلأب محاصرات اننلر . ٢ 

•م-الرجعداضصهاا'أ 
. ٢٧٤.٢٧٣ص الماض الرجع انظر .٤ 
٥I ٠ - ١ ٤ ٨ صن الأزهر رحاب ل أحادث انظر - ٥ 

.صلبر؛ه □بق ا"-اظرالرجع 



٩٦٣

ت
توبعد الصالحات، تتم بنعمته الذي لله الحمد 

التوصيات:وذكرلبعض فيه، ورد ما لأهم هداملخص البحت خاتمة ففي 
البحث:3، ورد ما لأهم ملخص ت أولا 

فتونسوالنشأة؛ افلولد نوني الأصل، جرائري حذن الخضر محمد الشيخ — ١ 
ومصرمستقرمهاجره، والشام وتربيته، وتعليمه، تعلمه، ومنشأ رأسه، مسقهل 

مراحل؛ثلاث ار حياته تقسيم لميرته الدارسون ارتأى ولمدا نواه؛ 
والتكؤين،التعلم مرحلة ت ميتها نويمكن التونسية، بلاد الق حياته ت الأور 

والرحال،الثقل مرحلة ت عليها بمللق أن ويمكن السورية، البلاد ي حياته والثانية؛ 
والعلي.١لثقافي انحد مرحلة ت نمى أن ويمكن الصيية، التلال ق حياته ت والثالثة 
شهدتكثمأالإسلامية، الأمة حياة من منصلية الخضرمرحلة الشيخ عاش ٢- 

المكردة.والصراعات التغيرات من 

أحدفيها يدانيه أن ؤأ حميدة، وصفات عالية، الخضربأخلاق الشيخ محلى - ٣ 
المتأخرة.لعصور اق 

الكتبوتأليف وانحاصرات الدروس وإلقاء المقالات، كتابة من الشيخ انحذ ٤- 
والفsكرية١الحقدية للانحرافات والتصدي ، والدعوة ، للمتبلخ أساسا وسيلة 

المعارف،متنؤع كثيرالبحث، القلم، مهلولع الكتابة، غنير الشيخ كان - ٥ 
غنيرأمتوعا.العلمي إنتاجه لذاكان يالمححافة؛ الصلة ميب النشاحل، دائب 

أدنىلبعضهم نحد أن قل الذين العلماء من ومعاصريه أقرائه أمرنادرyrj( وهذا 
تأليف.أو كتابة 

ونضووالاستدلال، التلقي ق لف العلماء الخضرسيرة الشيخ سار ٦- 
والإجماع،والمنة الكتاب اعتماده جهة من فيها؛ المخالفن على والرد العقيدة، 



٩٦٤  I ااماه1أ
ظواهرها،على النصوص إجراء جهة ومن القؤبمة، والفطرة السليم، والعقل 
اكوحيد،إخلاص جهة ومن ذلك، عن بمرقها الذي المذموم التأؤيل ورفض 

الصاخ.اللف أئمة وتعثليم البيع، ومحارُة ، الشرك ونفي 
كلامية،بتئة ق نشأته بحكم الصفات؛ باب ق التأويلات بعض ق الشيخ وقع ٧- 
الخق.إر الوصول ق راغبا يجتهدا، متأولأ، كان إذ شأنه؛ من يغض لا ذلك غيرأن 
وسائلاستخدم حيث عدة؛ وسائل المحالمان على ردوده ل السيخ استخدم ٨— 

الخواروسيلي واستعمال الكتب، وتأليفا الخمعيات، وتأسيس الإعلام، 
والشعر.

تتجلىالمدة فعبقريته المخالفن؛ على الرد ق متميز الخضرمنهج للشيخ ٩- 
اورةانحسبأخلاق أخذه جهة من الرد أدب فهويتمثل الردود؛ ق التجلي أعظم 

وطهارةو١لإنصاذا، والأمانة، الإخلاص، لزوم جهة ومن والقد، والمناقشة، 
بالإحسان.الإساءة ومقابلة القلم، ونزاهة المنطق، 

فهيالبيانية؛ الأالسسا من عالية درجة على الخضر الشيخ ردود جاءت - ١ ٠ 
الأحوال،مقتضيات ومراعاة والخزانة، والحمال، والروعة، الخلال، بممتعة 

والإملال.الإثقال من والسلامة ، التكلف، عن والبعد 

حلةق الرد مادة بإبراز وذللئ، العرض؛ جمال أ. يلي؛ فيما ذللئ، إجمال ويمكن 
عنواناتباختيار والعناية التثؤيق، عتمر على واحتوائه منظم، وقالب ' قشيبة 
التلخيمى،أسلوب واستعمال الأفكار، وعتونة الاستهلال، ؤبراعة ، الرد 

الختام.يجن والعناية الموصؤع، لخدمة ،؛ والمعارفالثقافة وتوظيفا 
بالألفاظ،بعنايته ذللئ، ؤيتلخمى الكتابة، صناعة ؤإحكام البيان جودة ب. 

حقه.مقام كل وإءaلاء وملأءمته، الكلام، وطرائق ، والتراكيب، 
،بالاراي. متمة منهجية أطليس، وفق على الخضر الشيخ ردود سارت - ١ ١ 

الأشخاص.للأفكاردبون والتوجه والواقعية، والثمولية، 



I  I٩٦٥
والتبع،، والأستقراء الإبطال، وقوة القص، بإحكام اتسمت كا 

الطور.( jruما وقراءة اللاحظة، وقوة والتدقيق، والتمحيص، ، والاستقصاء 
لخمبأرصية ومطالبته وإلزامه، بالحجج، الحمم بمحاصرة اتسمت كما 

المنهجونقد العلمية، بالأمانة إحلاله ق ومناقشته تناقضه، وإظهار الخلاف، 
جهلهوإظهار الدعوى، وصدق الدليل، بصحة ومطالبته منه، يستقي الذي 

بالشدة،والأحن. لبعضها، الJاقشة وترك الخصم، شبه وتهؤين المثارة، بالمسألة 
أحيانا.اللانع القد واستعمال 

للمبابيةكمواحهاته الضالة، والدعاوى الفرق مع كثيرة مواجهات للمثبخ - ١ ٢ 
تحضيرالأرواح-.-دعوى الحديثة والروحية والتنصير، والقاديانية، والبهاتية، 

منموقفه حلال من تت؛يرا العقدية للانحرافات ومواجهات مواقف للشيخ - ١ ٣ 
والإلحاد.والبيع، للشرك، ومواجهته والتش؛ع، والتصوف، الفلسفة، 

منموقفه من تين الحاصرة الفكؤية القضايا ك.روات من مواف للشيخ - ١ ٤ 
الرأة•تحؤير وقضية التضيب، وقضية ، ١■^^ قضية من وموقفه العلمانية، 

البحث.ق ورد ما لأهم محمز فهذا 
نشرما لخميع وقراءتي ، البحث، هذا ق عملي حلال من التوصيات: ثانيا: 

علىينيد ما منذ له يصدر لما ومتابعض حسبن، الخضر محمد الشيح مؤلفات من 
موضؤعق سواء والمقترحات التوصيات من عدد إر الإشارة أود سنة عثّرين 

منوذللئ، فيه، البحث، من منيي إر ممس الحاجة أن أرى مما غيره أو التخصص 
يلي;ما خلال 

التخصص:ياد_، هوق ما - ١ 

والبحث،.الدراسة تستحق مائة ذللئ، ففي التأؤيل؛ الخضرمجن الشيخ موقفا أ_ 
آثاره.ق بارزة سمة فتللث، الخضر؛ الشيخ عند والعقيدة الشري٠ة ين التلازم دا_ 



I  I ٩٦٦
الخضر؛الشيخ عند الأجت4اع وعلم القاصد وعلم العقيدة علم بحن العلاقة - ج

•بالبحث جدير موصؤع فهو 
غيربابالأحرى، الموضوعات ق وذلك التخصص: عيرباب هوي ما ٢- 

يلي:ما ذلك ق ما وأهم العقيدة، 
القضاء.ق الخضر محمد الشيح جهود أ_ 

وعلومه.القران ل الحضر محمد الشيخ جهود ب— 
■النيؤيه النه الخضرق السسخ جهود ج— 

٠اليؤيه مة الالخضرق الخ جهود د— 
وإصلاحيا.واجتماعيا، ومقاصديا، وأصوليا، الخضرفقيها، محمد ه-الشيخ 

Iالمرعق السماسه الخضرق محمد المسخ جهود و— 
الخضر.محمد الشيخ آثار ق والاقتماس التضم؛ن — ز 

الخضر.الشيخ آثار ق البلاغية الأراء - ح 
وأديبا.ناقدا الخمبمر الشيخ - حل 
والصرفئة؟الحؤية الحتنر محمل. الشيخ آراء - ي 
والتأليف.الكتابة ق منهجه - لئ. 

التعليم.إصلاح ق جهوده ل_ 
الميه.ل الخضر الخ منهج مء 
الأخلاقي.الخضر الشيخ منهج ن- 

العتواناتتلك من يشقق أن وتمكن المقام، هدا ق به يوصى ما هوأهم فهدا 
وتضيقالخدة، تضفى أن وخليقة والدراسة، بالبحث جا-يرة أخرى، موضوعات 

المعرفة.عالم إو الحديد 
دراسةالبحث أوكراسي العلمية، انحامع أو الحامحات، بحض تض آمل وأخيرا 

بجون.من حوله يصدر بما والعناية الشيخ، آثار 



I٩٦٧ ام1هة ا
قومحقت محي أكون أن العلى- وصماته الحسنى -بأسمائه افه أل أسوختاما 

الحق،إل والوصول العدل، نحري من أصبوإليه ما إر البحتر هذا إخراج 
المخالغثن•ْع وسيرته الخضر، الشيخ منهج وإبراز 
إنهلوجهه؛ خالصا وبجعله به، ؤيتنع العمل، هدا يتقبل -تعار-أن أسأله كما 
،ل^j^ االرسعلى وسلام الع_المين، رب فه الحمد أن دعوانا و'أخر ميب، سمح 

أحمحعن.وصحبه واله محمد نبينا على وسلم افه وصلى 











٩٧٢  Iموساسمت
مىؤآلصجئتذ وألئمنزئ هاذوأ وأليس ءامنوأ ؤ[)؛ 
ربهمعند أجرهم فنهم صنلحا وعبن آيجر محآلثوم بآلثب ءاس 

٦٢ه بجريوف هم ولا عليهم ■حول ولا 
٧٤منوة'ه أشد أو كآ-لحجارة إفآ ؤ
عل\ذؤ فنعثه يه.، ء=فمزوا عنفوأ ا م•جآءئم فلمنا ؤ

نإفوييكنل وجبريل ورنبج، وملمتيكتوث نثه عدوا ص ن مؤ 
٩٨ه لوكتفرس غدو ألثة 

١٢٨ه غلتنا ويب مناسكنا وأرئا ؤ
١٣١ه نزتأنلثت ق١ل ؤ

١٣٣ؤزمحنمننبمونه

١٣٦ه منهم م بتذ يمرق لا ؤ
وإلأبناءغلم تعرهول '5تا ألكثنب ؤأكين'ءائتننهنإ 

١٤٦هتنهلمهون^لإ3هلمبمونه

ؤآلثفارآثيل لأحتثف مآمحن آلثنو'ت حلق ق ؤ[)؛ 
ألثنأنزل 3ذآ ألئاش نثغ نا ايم ذ ^ الق 3آلئلك 

منفيها وبث موتها بمد آزرص به ئأحيا ماء بن الثناء مذ 
آلثناءب؛ن ألتنحر ؤ^لثحاب آلرثج 3دصردف دآبؤ لإ 

٢٧٩ 3١٦٤لآنضصوؤمشتنه 

١r٦١r٦٠

٣٦٥

٣٦٠

٣٠٨٣٠٥

٣٥٦

٢٨٣

٣٤٨

٣٢٢

٣١٣

٢٧٨



Uu٩٧٣ اهوس؛؛؛
نمك،\إثاوات، ذه أيئوأ وث أبنوأخ تثأه زاد 

١٦٦د^؛أصئ،ه
وآلكثبوآلنلثبكة آم وآكزم باش ؛انن نن ألبز ولخن ؤ

١٧٩ه ألآك_، لحق|ةهإكيى وؤ 
حيرائزلئ إن آئنوت أحدءكلم حصر إدا علبمفم محب ؤ

آلإصثهه*ها
ِ_أي.ِ.ءآأ. ١ ٨٣ه آلصنام فؤثطأ كتب ءامثوآ آلذس نائها بؤ 

٢٢٨ه يلحم ظءعبجى بثلآري cAjؤ
ئزلئنما ونقيه ربؤهكم من نكيثه بيه ألتابوت ياتتمحفم أن ؤ

٢٤٨ه آلملتمكه •محملة هنروذ وءال مؤتئ ءال 
٥٢ ٥ بادذه إلا جنذاو ئثمغ آلذى يا من ؤ

عمرانآيات 

لكمويعفر آلله بجببمكم هاتجعوق آئثت محبوث 'كنتم إن ل ئؤ 
١٣ ه ثجيم عفور ؤآلثه ديوتجكم 

>ؤلظاآلأاشفيص<٦٤
٥٤محإ3ولآوآهخبرأسمسه 

عنوثثهوث يالنعزوف ئامزوف للناص أفرحت أمة فثر ؤ'كنتم 
١١٠اكهم3ومنوليانثأه 

r،or'؟

٣٣٢

٩٠٠

٢١٣

٢١٣

٩٥٣

٣٠٨

٣٥٨

٧٨٣

٤٠٥

٢٨٩

٣٧٢



مرساسمتا  ٩٧٤
محسدأز ماث ١^ ١^^ ئيد بن •خك ث رنوت إلا محني ^١ ^ؤ 

ثنىأقم بمز ش عقسد عق يشب وش عق آنتجم 
i٣٧٥ ١٤٤

١٢٨٧ ٥ ٩ ه لهر لث ألقي من زحمة قبمتا ؤ
٨٩٣ ١٥٩ؤوفاوزئبفيلآص4 

٣٣٧ ١٥٩٠؟!آفل عل يتعو غرمت ^،؛١ ؤ
٢٩٠ ١٥٩ؤإئآلثثمحبآكومح4 

جبيثلوأ تذمحم رٌولأ نيم بمق إي أيويفلن ■هل آقث س لثل ؤ
من٧^^^١ وآوحهءق1ه آلكنت وحيتحأ ؛صءثبمق،ألم 
٩١٢ ١٦٤ه ثنَنيضمله 

i ٧٣٠ ١٧٥

النساءسؤله آيات 

داأ<لض دولك ذون نا زنغفز بهء منك أن نغمز لا فد اظ 

ثثبمسعسقثضبمرلإلآألؤ 
٤٠٠ ٦٥ه ئئ،ذئ\'عؤي 

نألثنيا.؛وألؤنيذ\ل آلكتثن تى عثبم أثم آنم أدمن ^ثع 
4٥٥٦ ٦٩

٢٠٩ ٨٢ه محيزا آحتثثا فيه لو•جلمو١ عثرآش عند مذ محأ ذؤ ؤ
٣٥١ ٩٣ ٠١٤فيها ■^^١ جهئم قج3آؤهُ مثعتدا مومئا يمثل وض ؤ



i؛؛؛Lتفهرس ر
ذاأزذك1ئهنتنض _i؛ الخق >إنآأنزلئاإيكص 

اكاء:ه'ا

ننكننهم ظآفه ص الئنزة م ثأينث مهب ثمت ؤواذَا 
٠١ ٢ ه ووبطأ من فلنكويوأ سجدوأ قادا وئت1حئوأل1إخقةلم 

١١٣سبمكUلإككننمJأه

4 ١٣٩

وي\تصوةسة

4هبمُمحأوزأآعإمحمجطمج 
4٥ د عملة حبظ قمد يالإيمنن يؤتفعز نن و4 

قلإ'جعد إل عوقم آقه تمة ١^^١ ثمومحّ ء همه ثوشم( إد،ئ و4 
•i٢ صم؛صثاملإهآن'وتنأص 

٤٢ 4 قؤدمحتك^ هتهنا فقنتلأإئا ورنلد أنت 4فاذهب 

4٤٤ آدكفثيف هم لأؤنجش أهم أنزل مثآ عذمحد لتَ ش و4 
4٤٢ بجب أق إة إلقنط بم؛م هأ"نمحأ -عنن وإن 4

ألكتبمن ئوته تثث لتا مصدق يا-فق آلكتثب إليك 4وأذرل-آ 
ومهييئاغليي4ح؛

صأن وئلأوئز ^؛٣ أردأثث إ سإم أ-ذثإ أي و4 
٤٩؛،٧^٥: 4 بعمو(ةأرلآسالك 

٩٧٥ ا

٨٤٦

٣٣٧

١٩٦

٢٥٨

٧٨٧

٩٠٢

٢٥٠

٩٢١

٩١٤

٢٢٥

٨٧١

٩٠١

١٩٣_٣١٠



ا ٩٧٦
٠٥ ه ال3وممحئدف حم ؤ
٦٤ه نشاء ينفؤ'كيف مبوئان يداه ل بؤ 

٨٧ه ^^ذثامحألأميأضآو\قثم >
وأئآمخدوف للناص ملث ءأث مريم آس محنى آنثث مال واد ؤ

لصما أئول أث ك ييتكوئ ما نتخثك هال دونآنثب من اخمفإ 
٣١ولا نفيى ق U ٣ علطُ شن دكُ محت إن ق جبل 
١١ ٦ ه آلئتوب عقم أنث إيك يمسك ؤ( ما 

الأنعامسؤرة آيات 
٣٨الأنعام: ه شء من ألكف ق هزظثا ا مؤ 

هثفزقآشو ئبثوأ زلا ها-يوأ ص\ ذ هدا ءؤوأن 
١ ٥٣ه ئممون لنلؤتقم ث ته ؤصثكم د١لءكلم سييلموث عن بطم 

الأعرافسؤرة آيات 

٢٧ه يرونهم لا حيث مذ ومثيله'- م يرثًكم يه' إؤ 
لابجذ ٠٩١٢زلا ^ >محأزثةوءذئ 

ا'مغتيهام

١ ٤٣ه أنقلزايك أرئ زن ال ه> 
الآلوشي سهل بردأ وإن بما يدبوأ لا ءابز ًًقل بروأ إن وؤ 

لحكإ\ممكدهمأتثنملأ يتخذوه سنمسلآتي ثثيأ وإن سنملأ يتخذوه 
١٤٦٠؟عنقيي عتنا وكازأ 

I ؛tlهوس  (jb
٥٣٥

٢٩٦_٢٩٤

٧٨٨

٢١٧

٨٣٩

٧٨٣

٦٦٦٣٠

٧٩٨

٢٨٩

٢٩٠

٥٣٤



اf؛؛Lتهرس ا
قص>ولم نكثوى نجئونئُ ١^^٠^لنى ألتتي ينونم:وو >النين 
١ ٥٧ألتنكره غن وتنهنهم يالننزوف تامزئم ؤآلإنجل آلتوزية 

الأشالسؤية آيات 

١٤ ه ■تسثن>وأإةمحليود-ىآثمزق ئو ؤ؛٢^١أقاعنمثمننشءآة 
أمحلزناط ؤبمن هوة من آنتظغثم ما لهم وأعدوأ ءؤ 

ثغلمنويهملا ذويهم من وءاحرس وعدوطم عدوآش يهء ئزجبوف 
أممئبممحإه«ا"

٦٧ه آصف 4< بمخذ حئ أنرى ه' بمكوث أن لم كاف ا مؤ 
التوبةسؤية آيات 

4٢٩ صنبجوى يدوهم ءن الحرق بمقوأ ء ؤ 
4سيؤ،ولإغ' \>لًًظلم وجهدوأ وئثاثُ جثاها ؤآشثأِأ 

٤١ه أس 

قه نيم يربد]^١ ١^٢ ولا أموثهن شحتش 4هلأ 
4٥٥ آليتاورهذًلموهلمَكفثو0 

غلتهاؤآلئولقةسكتن للممزل ألصذشق يل 4
مربصهؤآبنآل*ثبيرآ آلثب سبل وق ؤآكرمث وقآلرماب يلونهم 

٠٦ 4 حكيم عليم وآلثئ اللب مذ 
٦٢4سمحvدتئوث

4 ١ ٠٣

٩٧٧ I

٣١٣

٥٩٨

٣٣٧

٨٩٣

٥٩٨

٥٩٨

٣٦٩

٧٩_٧٩٧

٥٩٨



I ٩٧٨
أئبعوهأثمكت> وألآذصثار كا-دابث>مملإآفي ؤ
ثئينهتر يمتي  ٥٠٣٠^بتيع مقال ما تز من آلسرء ستثاعؤ ؤ، 

١ ١٧ه ب،-ررءرئجمر ثابت-عقهرإثه' 
يونسسؤرة آيات 

ق\ئهلأأوهرث ءأمحْءقذ؛ ئأصنمح ثؤ 
١٧ه ةزيحأمِمى 

٣٦ه فيئا آلخق ض يعق لا آلقث إة ؤ
وكتتكنآلثه دون من يمرئ أن آلمزءال هندا  'صوما ؤ

منفيه زبب لا آلكف وثنميل يديه يئن آلذى ثصديى 
v3ت^صنه٣

٦٢بجزنوث4 م زلا علبجر خي لا ؤٌ 
آلحتئؤ، ألإثنئ لهئ ومحك. و>==قا>وأ ^١^! قك ؤ

آلئو دالش أو ءذ لا آمحن؛ زنح اذيا 
_٦٣٤٦أتطLjه

٦٩ه بمروثعزآئمألكنبلاممحؤيى ءؤإىألين 
هودسؤية آيات 

i٣٥ مج.عإمحنيِلأايمن 
يوسفسؤية آيات 

ً؛لإةاإش1وة'قزمأتت كأبإيى أوثنلخي 3<  ١٥ؤ،!ئ 
٤ه سثءد؛بم رأنممفيا 

ubUI موس

٧٥٦

٢٣٧

١٩٣

٣٥٣

٣٩

٦٠٣;

٦٠٤



اهرسالأداتار
٠٨ ه نئن.نآنأ.لتكايى 1قثلآ ٣" أو بآ ف، يأدث ثئ - آلارص أبج أن نؤ 

ّأشبجبمممنه0ا
يديهبنح، آلذى ئصديق وللخبن يمرئ حديثا كاف ا مؤ 

١١١ه ورحمه وهدى '؛ئء S وثتجل 
الحجرسؤية آيات 

٩>إناضنزكاألذمزإن\لةُلخففلونه 

١٧٩ا

٩؛

النحلسؤية آيات 

٤٣٠محوأحلأتمن 
٤٤

٦٨ه ي، بق^4 أياأمحي ربم،إنأفؤ، وأنق ؤ
١٢٥ه ؤأدنععلذللسنؤ ألغءكّ*بمز<رشأ.تكنت ؤ
١ ٢٨ه محسودك هم أئموأ^؛؟c معأف؛0 إزأئن ؤ

الإسراءسؤية آيات 

الس،أدإل آلتجدألكثأم نتدهءقلايى أسن آلئ ض شؤ 

٥١ ه رنولأ ئبمغ حى مغذبقل َكنا ما وؤ 

٧٥٤

٢٧٦

١٩٣

_١٩٥_١٩٦

٥٣٤

٣١٨

٨٩٢

_١٩٦_١٩٧

٤٢٩

٦٣٧

ه»ه_آ؛ه

٣٧٣

٤٠٥

٣٥٩



E
٠٤ ه إئنثا آكأسكي من ؤآمحد يالتيين( ربيكم أذأصثثكلم ؤ

الكهفسؤية آيات 

٤٥ه  ؤ

مريمسؤية آيات 

ؤدثفلفينثتانوث\ه¥ا

طهسؤية آيات 

ؤآلنم،ءآمحشمحمحهه
أزرىلوت آفدذ 0 أق محروق 0 أهل ص وزيرا 4 آجنل وؤ 

rY_Y\،أشرمحفيمىه 30
٠٥ فذئه ئم ->لئئو ثيء و أعثلئ ربثاآلذى ُؤ 

٦١ه ومد ءؤلايثرمحأؤ^
٠١ ٩ ه نزلا م ززضى لقآلز-ئنن أذن س إلا لا نزمذ ؤ

الأنبياءسؤية آيات 

٢٣ه نظوف وفز يفعل غثا ئنئل لا ؤ 
ففتقننهآزنقا ه زاوض الشوب أن ًكفزؤا ق\وئ ^أزلإ 

زظاسآمحمخمحئه*آ
اتنؤرسؤية آيات 

٠٤ النور يوره ثن لئ'- فنا ئورا لأي آممة بجعل لم ض وؤ 
^١^،١٥ارِبنيلم فئنة ضبأ مءءآن ص وث>ثرألتي وؤ 

4٦٣ ئ 

إهرساا؛يات 
٣٠٦

٥٩٦

٣٠١

٢٩٢

٢٥٥

٢٨٢

٦٢٠_٦٠٠

٣٥٨

٢٧٨

٢٨٢

٨٢٥

٨٧٠



ت؛؛fl L؛هوس ا
الشعراءسؤية آيات 

i٧٤  ؤ

١ i٩٧ علنئوأبئإنرءيل يخذاو أن آانه محب بمكن لم ؤأ3 
النملسؤرة آيات 

٦٤ه منيم 'كنتم إن برهثًكم هايوأ ل قؤ 
القصصسوود0 آيات 

يهدىلا آئثة إف آش ص فدى بعير خزنة آقح مثن أصل س وؤ 
آلقنمآمح،4«ه

زإدا0 يومئول بهء فم ^-٥^ محن آلكثنب ءائبمهم 
قبلهءمحن محا إيا ربما ين آلخى إيه بهء ءامئا قالرأ غليهم يخق 

ئنلمينه\همه

اثصكيوتسؤية آيات 

٦٩< إِئاشبجلملإت1 جب ؤ
الأحزابسؤية آيات 

٤ه يهزىأصل نثن لص أ ؤ

يرجوأص ثنن حسنه أنوم آش ننول لءكلم!٠٠ 'كاف مد لؤ 
^ه3آمحلمآمح3ذمآهمحا4اأ

٥٢ ه حينأ نثالوأ لإ ُعيظهب ًكمزوا آرين آلثه رد 3ؤ 

اق

٤٩٨

٣١٤

٢٧٦

٧٨٣

١٩٣

٣٦٨

٦٤٣

٩٣٤

١٩٥

٣٩٩٠٥٢٣



وحائمآش ونول وك=كن زجايطم ثن  وحادنإانقي ئسول وكًكن رجالكم من أحد أبا محمد ل ١٤"ا مؤ 

٦٨. ٦٧ه وألإلمتئ\يث يجنإ 
سبأسوو3 آيات 

يإياًقم أهنولأ؛ يمول ئم محتا محشرهم ُؤويوم 
يمدون^١ ١٤"بل ذويهم ين وبيثا أث نبمحنثك قالوأ 0 يغبدوذ 

هثومنول لهم أًئبمإ أين 
فاطرسود3 آيات 

١ه وربغ ويلث مثى أجيخؤ أوك رنلأ آلئككة اعل جؤ 
يسسؤية آيات 

إي0 آلتزنلمون جاءه_ا إد ألقني-ة أصحنب مثلا لهم آصرب ؤؤ 
إكيث_مده_\أؤأإن_ا دثال_ث محعزرئا هك1بوهنا آسين أرسلمئآإلإهلم 

\i-\rثزثلوفه 
i٧٨ رميم ذل آيظم م ن مؤ 
٧٩ه عليم حلق بطل نيو مر؟ أول أذق-أها آلذئ محييها مل ُؤ 

صسؤية آيات 

٤٤ ه خنث ولا تهء قاصرب صئثا بيدلئ حد نؤ 
٧٥ه بيدئ حلمت لنا قنجد أن مثعلق ا نؤ 

اثرْ،رسؤثة أيان 

٣٠٧

٣٠٨

٢٥٥

٣٣٣

٣٣٣

٢٠٦

٢٩٤



؛هوسا؛؛ياتا

٢٣محاثثشياه الحوت ألحنن نزو نثئ اؤ 
٣٠ه ؤ

غافرسؤؤة آيات 

٢٨ه باقاتوكذبث> يك إن وؤ 
فصلتسؤية آيات 

٣٤ه ؤآدحافيمذ(قصن 
الشؤيىسوا<ة آيات 

١١وفوآلثيحألضر؟قيء يس'5يثلهث لؤ  ٠
٣٨ه بيتهم ئورئ وأمرهم ؤ

الدخانسؤية آيات 

ويمنى فيها ه منذرين ^١ إيا ثجنزكه لينة ق أنرلثتة ؤ\>؛أ 
مذبيِهآ_ة

الحجراتسؤيف آيات 

حةئءئثأأنمحأثمصِ
٦ه مائنلئرثي؛اأن ثضمأعق 

١٣أيمثكإه \ذق عند أءفنم١ءكم ؤإئ 
الطؤرسؤية آيات 

i٣٥ آلحنلموذ فب أم عترتيء محي حلموأ م أؤ 

٩٨٣ ر
٢٠٩

٣٧٥

٥٠٦

٢٧٨_٢٩٦

٣٨٦

٢٣

٥٠٨

٧٢٨

٨٩٤

٢٨٣



ع
اترحمنسؤية آيات 

i٢٧ ؤألإمام دوآينل نبك وجه سفي، وؤ 
جايهشر سؤية آيات 

٧ه قاjتهوi عنة هيطب وما يحدوه ألئسول ءادثءكلم مآ وؤ 
وإلاأي هاجر ثن بجن ئلهن بن ؤالابمى ألدار بوءو ؟!•ن ءؤ 

وأوكافأمسأم عق ولمحيمحى \وؤ]  ١٤صدريهمحاجثة^ة محدوف 
٩ه حصاصة جب 

المتحنةسؤية آيات 

أنبزديرؤ أقعي(أكالممحومفيمحول.مه ؤي.ءثمح 
4٨ عه؛ 

التافقونسؤية آيات 

٨ه

التحليمسؤية آيات 

٣آمحره آمحم ، جؤ 
اممكسؤية آيات 

٦١ ه آJثناء ة من أمنقم ءؤ 
القلمسؤية آيات 

أ0الأسم0 تذ-ثني ستتن،هد ش؛ث -آبكدب,بما ثبن 
٤٥. ٤٤^ميز وأمليلإإن،ى 

الحاقةسؤئة آيات 

؛4رسالإي1اء

٢٩٢

٢٢٧

٢٠٧٤

٢٥٨

٣١٩

٢٩٦



مرسا؛ةوات(ر

هئّّا^٢^-، مي ؤ

نوحسؤية آيات 

غنبمكماشاة يز 0 عقاه ءن إم 3بمكلم 
قنز\ز'\ه'].)\

الجنسؤية آيات 

٦ه رهظ يراآإيزادوئأ بولأوياي ؤوأةرَغ0 
منآيبمئ مب، ندا.إلا عسوء مق قير ثلأ آثيا ج عؤ 

وثويهاُآ-لأأ
الرملسؤية آيات 

٩١ i نبيلا زبهء إق افذ ثآء' ض > 
القيامةسؤية آيات 

YrYYنبهائاظنأه ^، ١٥ناضزة مُْتمح -وؤ
التكويرسؤرة أيان 

٤ه عطنغ ^١; ١٠٠١١ ^ؤ 
أممةئشآء أن إلأ ثئاءون وما 0 متقيم أن مخكم فاء من لؤ 

3٢٩٠٢٨بآكبينه 

٩٨٥ ا

٦٢٠٠٦

٣٤

٦٦٦

٦٦٥

٣٣٥

٢٩

٦٢٢

٣٣٦





I ٩٨٧موس
فهوسالأيديإثا

الحديث،

الأخرمنهمافاقتلوا ' لخليفتثن ذامنع إ- 
النيونش وختم كافة، الخلق إل رسلت أ- 
النصارىوتفرقت فرقة، وسعتي أواثنتهم( إحدى على اليهود فترقت ا- 

فرثةوسعتن ثلاث على امي وتفترق فرقة، وبُان أواثمن إحدكا على 
يقدرنكواستقدرك بعلمك، أمتحرك إني للهم ا- 
اكامةالدعوة هده رب للهم ا- 

الأصغرالشرك عليكم أخاف ما أخوف ن إ- 
نيولا بعدي رسول فلا انقطمت قد والنبوة الرسالة ن إ- 
شركواكولة والتمائم الرقى ن إ- 
أوباض، فليحلف، حالفا، كان من نحلفوابآبائكم، أن ينهاكم اش ن إ- 

أدناهميدمنهم يعي لمين الن إ- 
تلائاأمش وتفترق ملة، وسعتن ائنتتن على تفرقت إسرائيل بتي ن إ- 

اض؟رسول يا هي من قالوا: ، واحدة( إلا النار ق كلهم ملة، ومعتن 
وأصحابيعلته أنا ما على كان رمن • قال، 

دنياكمبأمور أعلم نتم أ- 
ونؤمنالأخر، واليوم ورمله، وكتبه، وملائكته، باض، نومن ن أ- 

وشرهخيره بالقدر 

العثنرأى بمكة المشركون رآه القمرحتى نشقاق ا- 

الصمحة

٣٨٥

٣٢٩

٧٤٦

٨٠٠

٧٨٩

٧٦١

٣٢٩

٧٦١

٧٧٣

٩٠٢

٧٤٦

٢٧٢

٣٢٦





اهرسالآح1ديائار
ضلالةبدعة وكل بدعة، محدثة ل ك- 

العربأحياء من حي على مسثرلنا ق ا ي- 
أنزلوما باينه ا 'آمتوقولوا تكدبوهم، ولا الكتاب، أهل تصدقوا لا - 

إليكمأنزل وما إلينا، 
الإسلامق رهبانية لا - 

طرةولا عدوى -لا 

بعديض لا - 
سالم ما عهما عمق عله ل- 
ثلاثةإلا ا،لهد ق يتكلم م ل- 

الحنةؤيح بجد لم إلا ينصحه، بجهلها فلم ، رعية افه يترعيه عبد من ا م- 
فهوردمنه ليس ما هدا أمرنا ؤ( أحدث ن م- 
انثهإلا إله لا فليقل; والعزى، باللأت •• حلفه  ijفقال حلف، ن م- 

ردفهو أمرنا عليه ليس عملا عمل ن م- 
ذنبهمن تقدم ما غفرله واحتسابا، إيمانا رمضان قام ن م- 

النارمن متعمدافليتبوأمقعده علي كدب ن م- 
أشركفقد تميمة تعلق ن م- 
لهالل4 أم فلا تميمة تعلق ن م- 

إليهبجل تجا تعلق -من 
بعضابعضه يشد كالبنيان للمؤمن لمؤمن ا- 

الشريفةأصابعه ب؛ن الماء ح ن- 
ديتكميعلمكم أتاكم دا ه- 
الشيطانعمل من ي ه- 
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مراسالآءاعيها  ٩٩٠
نصراني،ولا يهودي الأمة هذه من أحد يي سمع لا بيده نفي الذي و- 

٣٥٩النار أصحاب من كان إلا - يه أرسلت بالذي يؤمن ولم يموت ثم 
٥٧٧ والدار والفرس، الرأة، • ثلاثة ق الثوم وإنما -
وجدفمن أياها؛ أوفيكم ثم لكم، أحصيها أعمالكم ص إنما عبادي يا -

٣٥٥ه نفإلا يلؤمن فلا غيرذلك وحد ومن اش، فليحمد حيرا 

٢٢٩النب من بحرم ٌا الرضاع من بحرم -
أنفقما أرأيتم والنهار، الليل سحاء تغيضهانفقة، لا ملأى ض ؟_ -

٢٩٤مميته ق ما يغص لم فانه والأرض السماوات حلق منذ 







٩٩٣هيررسا،راجعواسدر

والصائرالراجع فهرس 

ررأ((

العريي،الكتاب دار الأشعري، الخن لأبي الديانة أصول عن الإبانة ١- 
ه. ١٤١٠، ٢ حل بيروت، 

لبنان.ايمحرفة، دار محفوخل، علي للشيخ الأJتداع مضار ي الإبدلع ٢- 
بيروت،هده، الخضرحس؛ن محمد العاصرد. الأدب ي الوطنية الاتجاهات ٣- 

٠٣١٩٨٦، الرسالة ة مومح
الغربدار سالبى، الهلار عمد. وتمنيف إعداد اديس، بابن ار آث- ٤

.٣٢٠٠٨ط؛، الإسلامي، 
،ط١ الإسلامي، الغرب دار الإبراهيمي، الشتر محمد الإمام آيار ٥- 

٣١٩٩٧
عدالرزاقد. تحليلية، دراسة الأسواء صفة ي مالأئ، \لإيم عن الشهور الار ٦- 
١٤٢١الة،١١١١لخلدالتورة،الديتة ي الإسلامية الخامعة محلة الدر،  ه٣٣،
عليإعداد حسن، الخضر محمد للشيخ الأزهر؛ رحاب ق أحاديث ٧- 
١ه٤ ١ ٤ ، ط١ الحسيني، الرضا 
عليبه عي ، الحضرمحمد للشيخ الأزهرت رحاب ق أحاديث ٨— 
٣٢٠١٠، دارالنوادر،ط١مؤسسة الحسيني، الرضا 
التليعيبخيت نحمد الأحكام من والبدعة بالمنة يمملق فيما الكلام أحن ٩- 

طا،هخّااه.بمصر، الأزهرالعلمية ونشرجمعية طبع 
عينا،عبدالقادر محمد عليه وعلق راجعه العنيي، لابن القرآن أحكام - ٠١ 
ط٣،العلمية، الكتب دار 







والصائرالراجع ههرس ٩٩٦

وحدةالإسلامي، للشاب العالة الندوة إعداد الخوار، أصول - ٢٩
۴١ ٤٩٨٨١  ٠٨، والبحوث، الدرلأت 

طبعةاستانبول، م، ١٩٢٨_ه_١٣٤٦، ط١للبغدادي الدين أصول - ٣٠
بيروت،.العلمية الكتب، دار ، ٣١٩٨٠- - ٠٥١٤٠ عام عنها مصورة 

د•ناصرونقد عرصس عشؤية، الأيني الإمامية الشيعة مدهب، أصول - ١٣ 
ه.١ ٤ ١ ٤ ، ١ ط القفارى، 

عاشور،الهتاهربن محمد للشيخ الإسلام، ل الاجتماعي الظام أصول  ٠٣٢
٤٢٠\ه  ٢٧، ط٢ القاهرة، - تونس سحتون، دار - اللام دار  ٠٦،

ملكاوى،محمد وتحقيق دراسة المندي، الله رحمة للشيخ الحق إظهار - ٣٣
النهى•دارأولى الياض، دارالوش' 

ه.١ ٤ ٠ ٢ حل بيروت المعرفة، نشردار للمشاطبي، الاعتصام - ٣٤
اللامللبيهقي، - والخماعة الستة أهل - اللف مذهب، على لاعتقاد ا ٥

والنشروالتونيع.للطبع الحالية 
خرجالحكمي حافغل للشيخ المنصور الطائفة لاعتقاد المشهورة السنة أعلام -  ١٢٦

الواديمكتبة ، ٥١٤٠١، ط١ الشلبي، أبوالنصر مصهلفى عليه وعلق أحاديثه 
بجدة.

دارإبراهيم، عثداللأم محمد تحقيق العالن، رب عن الموسن إعلام - ١٠٧
١ه.٤ ١ ٥ ، محل١ العلمية، الكتب، 

،ه  ١٤٢٢، ١ ط المحيمي، سليمان، د. ادسلميرن على وأثرها الأعياد . ١٢٨
الإسلامية.الحامعة ،، ٢٠ ٠٢

 rاروقفأد• تحقيق القاسي، القطان( لابن الإجماع ائل مق الإقاع ؟
\)'\م،بوزوةالأوق\ففيدولةم■



٩٩٧؛يوسادراجعواسدو

محملللأمام الفكر؛ أهل من نحبة يأقلأم حين الخضر محمد الإمام -  ٤٠
،١ ط النوادر، دار موسه ، الحميتي الرضا علي به اعتنى ، حسين الخضر 

محمدللأمام الفكرت أهل من نحة بأقلأم حستن الحضر محمد الإمام - ٤١
عامللكتاب الحسينية الدار الحسني، الرضا علي جمعه حستن، الخضر 
١٩٩٢^١٤١٣،

الخضرمحمد للأمام الإسلامي: انحتمع وإصلاح حين الخضر الإمام -  ٤٢
-٥١٤٣١، حرادارالنوادر، مؤسسة الحسيني، الرضاعلي يه اعتتى ، حسيرأ، 

.٢٢.١
دارالدميجى، عبداممه د. والخماعة الستة أهل عند العظمى الإمامة - ٤٣
٥١٤٠٩، الاض،ط'ا'طيبة، 
عشروالراح عثر الثالث القرنين ي والعلمية العقدية الانحرافات - ٤٤

للنشرالرسالة دار الزهراني، بخيت بن لعلي الأمة' حياة ق وآثارها 
مكة.والتونيع، 

عليد. أحاديته وخرج عليه وعلق حققه، منيه، ابن للأمام الإيمان، - ٤٥
»؛اه__همهام.ا"الرسالة،ط\،مؤّة محمدالفقيهي، ين 

ررب((

،الستة ترجمان إدارة ، فلهير إلمي ان إحم، ونقد عرضر اليائية — ٤٦
٢١٩٨١- ٥١٤٠١،ط٣، لاهور باكتلن، 

اغقنقوتعليق تقاديم شامة، لأش والحوادث اليع إنكار على الباعث - ٤٧
.٥١٣٩٨، محنادارالمدى، أحمدعنبر، عثمان 



؛هو|سا،راجعوااساعرأ ٩٩٨

التكلمينلمالك ننده السلفي تنمية ابن الإسلامية النهضة باعث - ٤٨
طثطا،الصحابة، مكنية هراس، خليل محمد د. الإلميات، ق والفلاسفة 

ه*ةاه،ءل\.

)المدايةمحلة عاشورؤ؛ لابن والمساواة الخؤية ق الحمدية الدعوة أُر بحث - ٤٩
والأخرالأول ؤبيع السادس انحلد س والعاشر التاسع الخزء الإسلامية( 

١٣٥٣^

الراّي،بحتي بن نيادة للشيخ الصحيح الدين أمما ي الصؤيح البحث - ٥٠
عمادةالمنورة، بالمدينة الإسلامية الخامعة الخلف، عيدالعنين بن سعود د. محقيق 

،١٤٢٣العل٠ي،ًلالئحث  م٢٠٠٣ه-١
زمزم،دار فتتح، عثدالوهاب أحمد محقيق كثير' لابن والنهاية البداية - ٥١

أحمدأبوتحقيق اه،  ٤٠٧ط'*ا، العلمية، دارالكب وٍل اراض 
وزملائه.ملحم 
بتروت،الميي، الرائد دار القرطي، وصاح لابن عنها والنهي الدع - ٥٢

لساطعبيروت، للملأين، العلم دار العثمانية، والدولة العؤيية البلاد - ٥٣
الحصرى.

الرضاعلي يه اعتنى حخن، الحضر محمد للأمام القران؛ بلاغة - ٥٤
١٢٢٠ ٠ اه-  ٤٣١، ط\ةدارالوادر، خمّالحسي، 

الرضاعلي وحققه جمعه حسان، الخضر محمد للأمام القران؛ بلاغة - ٥٥
ءام¥ا؛اه_لأبمبمامالدارالحسينية الحسي، 

عامبدمشق التعاونية المكتثة حسان، الخضر محمد للأمام القرآن؛ يلاغة -  ٥٦
١٩٧١،



٩٩٩مر|ساماجعواسدر

،ط\ مكتبةالمروات، عداممهالخمودي، يه-الهائية، 
ءه ١ ٤ ٠ ٣ ، ١ ط الإسلامي، الكتب الختليب، الدين محب الهائتة، - ٥ ٨ 

٣١٩٨٣.
الاعصامدار الحدي، لأنور الضالة الدعوات من الهابة - ٥٩

لاهور،السنة، ترحمان إدارة ظهير، إلمي إحسان وتحليل، نقد -النهابة ٠٦ 
صان،طم،يىإاه_مخ؟ام

تأسيسنقص أو الكلامية، بدعهم تأسيس ق الحهمية تليس بيان - ٦١
ابنمحمد الشيخ وتعليق وتكميل بتصحيح يمية، ابن الإسلام لشخ اُيهمتة، 

القاسم.دار -، ٥١٤٢١قاسم،٠ل٢، بن عبدالرحمن 
ساليمانود. الحز، علي بن محمد د• القران، علوم ق الثبان - ٦٢

دبيوائدر، بيسان ة مؤسالقرعاوي، 
ررت((

حمنحليفة محمد د. وصفية دراسة الأديان تاريح - ٦٣
اه.٤٠٧ًدآ، الإسلامي، المكتب نحمودشاكر، الإسلامي اكارم - ٦٤

٣١٩٨٧.

الثقافيةالكتب مؤسسة حليم، لإبراهيم العلية العئماية الدولة تاؤيخ - ٦٥

ومنيرفارس، أمجيز نييه ترحمة لروكلمان، الإسلامية الشعوب تاؤيخ - ٦٦
١م. ٩٦٨، محدْ بيروت، للملأيعن، العلم دار العلككب، 

١م. ٥٩٢ ، ط٣ اليلأل، مهلعة نيدان، لخورجي مصر تاييح - ٦٧
الأردن،القاص، دار الأشقر، عمر د. و'آئاره خهلورته اكأؤيل؛ -  ٦٨
م١٩٩٢٠ه-١٤١٢،١طعمان، 



؛هرسالراجعواسدرخ

، xj?؛لبنان، العلمية، الكشس، دار قتيية، لأبن الحديث محلف تأويل -  ٦٩
اه. ٤٠٥

صقر،أحمد ونشره شرحه الدينوري، قتيية لابن القر'آن مشكل تأؤيل - ٧ ٠ 
بيروت.العالمية، الكتبة 

مكتبةالخديع، عبدالرحمن بن ناصر د. وأحكامه، أنواعه التبرك . ١٧ 
'ام.*'ا؛اه-**ا، ط٥ الؤياض، الرشد، 
دارسكر، ثمف محمد محقيق القيم، لابن القرآن أقسام ق التيان , ٧٢
ه.١ ٤ ٠ ٩ ، ١ ط بيروت، الملوم، إحياء 

قالسياسي النظام معركة ق حديده جولة العلماني الصنم تحطيم  ٠٧٣
مكة، الخضراء طبه دار ٢، صء الشريف، شاكر ابن محمد للشيخ الإسلام، 

،\م.،مآةاه_'آ،المكرْة،ٍلا
القدرب؛ن الخمع وحقيقة والصفات، للأسماء الإثبات تحقيق اكدمرية، . ٧٤

،١ ؤل السعوى، عودة بن د.محمد تحقيق تيمية، ابن الإسلام لشيخ والشؤع، 
اه. ٤٠٥

الرصاعلي الأستاذ أحرجه حستي، الخضر محمد للإمام الرحال؛ تراحم  ٠٧٥
التعاونيةءام\بمّ\>ه_\مابمام١سة اكونسي، 

 _U*\ الرضاعلي به اعتنى حسان، الخضر محمد للإمام ت الرحال تراحم
'آمامأ؛اه_.ا.،ءلادارالنوادر، مؤّسة ، الحسنى 
سلمانود. القماري، ناصر ئ. تحقيق الكطروى لأحمد والشيعة التشيع  ٠٧٧
اه__خمآام ٤٠٩، \ ff] العودة، 
لالصول عربي ابن على والرد والتحقيق البحث ميزان ق التصوف - ٧٨

المندي.افه حبسب بن لعيلءالقادر والمنة الكتاب ضوء 



؛4واساضاجعواسدر

ترجمانإدارة الناشر ظهير، إلمي لإحسان واكادر الشأ ت التصوف - ٧٩
م١٩٨٦ه_١٤٠٦، باكستان،ط١لاهور، المنة، 

-٥١٤١٦لبنان، - بيروت العالمية الكتب دار للجرحاني، التعريفات، - ٨ ٠ 
۴١٩٥٥

ابنعبدالرحمن بن عبدالله للشيخ الاعتقاد، لمعة مى على التعليقات - ٨١
هر.١ ٤ ١ ٢ ، ١ ط الصميحي، دار جمين، 
دارعاشور، ين الطاهر محمد العلامة تأليف—، والتنؤير، الت٠حرمر تفسير —  ٨٢

توضو١كوني، للنشر سحنون 
،١٤٠٨بيروت،طالختل، دار كثير، لابن ' العظيم القرآن نمير -  ٨٣ ه_١

٢٠١٩٨٨.

يوسفعمر أبي الحاففل للإمام والأسانيد ١^١^، من الموطأ ق لما التمهيد - ٨٤
،بنأسامه تحقيق الأندلمي، النمرى عبدالبر بن محمد بن عبلءافه بن 

،\مّةآةاه-م«طم،والشر، للطباعة الحديثة الفاروق 
الوخيمة،المبتدعة الألفاظ ي الوقؤع عن المليمة الألماب ذوي تسه - ٨٥
الرياءسالعاصمة، دار سمحان، بن سليمان الثيح تأليف 
منالواسعلية العقيدة عاليه احتوت ما على اللطيفة التنبيهات - ٨٦

الشيخسماحة تعليق ْع المعدي، عبدالرحمن للعلامة المنيفة الباحث 
دار، عثدالحميد بن حسن بن علي : الشيخ ضج ، باز بن عدالعنين 

ه»ةاه،ابنالقيم،طا



؛،ر|سالراجعواسدر0

الأحبار،ْن الله. رسول عن الثابت معاني وتفصيل الأثار، تهذيب - ٨٧
،التيى رئب عبد وعبدالقوم ، الرسمي ناصر د■ نحقى ، \كلثرى جرير بن تحمد 

-٠١٤٠٢الصفا،دار مطابع 
عبدالسلامتحقيق الأزهري، أحمد محمد متصور لأبي اللغة تهذيب -  ٨٨

الخاتحيمكتبة هارون، محمد 
السلفية،الهلثعة العيي، عبدالرحمن للتسمخ الشافية الكافية توضيح . ٨٩

١٣٦٨القاهرة، 

القيمابن الإمام قصيدة شرح ق القواعد وتصحيح اكاصد توضيح ٩- ٠
بنإبراهم ابن لأحمد الناجتة، للفرقة الانتصار ز الثاقبة الكافية الوسومة 
ه١ ٤ ٠ ٦ ، ٢ هل الإسلامي، الكتب الثاؤيش، زهير تحقيق عيسى، 

دارالدميجي، عمر بن عبدالله د• بالأسباب وعلاقته ، الله على التوكل — ٩ ١ 
اآإاه_»،،آمالوٍلن،ًلآ،

عليبه اعتنى حجز، الخضر محمد للأمام ت النيتونة وجامعة تونس  ٠٩٢
امةاه__'ا'آم، ١ هل دارالوادر، مؤسسة الحسي، الرضا 
عثدضابن سليمان للشيخ التوحيد، كتاب شرح الحميد العنين تيسير - ٩٣

الإسلامي.المكتب ، -٠١٤٠٩الثامنة الهلبحة عثدالوهاب، بن محمد ابن 
،طy سعدي، لابن القر'آن، تفسير حلاصة ي المنان اللتليف تيسير - ٩٤

الأقصىعنيزة.مكتبة ، -٥١٤٠٩
)اج«

المدني،مهلثعة سالم، رشاد محمد د. تحقيق تيمية، لابن الرسائل جامع - ٩٥
،ه.؛اهطل



الراجعر|سدرهوس 

الأنصاريأحمد بن محمد عبدافه لأبي القر'أن، لأحكام الخاْع - ٩٦
.٣١ ٩٦٦عام لمان، بيروت، الصبي، التراث إحياء دار القرطبي، 

الأرُاؤوطشعيب نحقيؤ، الحنبلي، رحب لابن والحكم، العلوم جامع - ٩٧
الرسالة،ءل\،مؤسسة باجس، وإبراهيم 

بهاعتنى ح؛ن، الخضر محمد للأمام ت الشمالية أوريقيا عن الدفاع جبهة - ٩٨
اّاةاه_*ا*آم، دارالنوادر،محيامؤسسة ، الحسيني الرصا علي 

-٥١٣٩٠، ٍلابيروت، دارالإرشاد، التل، ؟و-حدوراولأءنمدض 
،ءل٥ المتصورة، ، الوفاء دار محرج، أحمل اليد د. العلمانية جذور - ١ * ٠ 

لهوقدم شرحه تيمية ابن الإسلام لشيخ القابر زوار ي اياهر الجواب - ١ ٠ ١ 
م١٩٨٦ه_١٤٠٦لبنان، بيؤوت، القلم، دار مهلرجي، محمد د. 

دارتيمية، ابن الإسلام لشيخ المسيح دين بدل لن الصحيح الخواب -  ١٠٢
ناصروزميليهحن علي د• تحقيق ، ه ١ ٤ ١ ٤ ، محل١ الؤياض، العاصمة، 

محيملابن ، والدواء الداء أو الشاي، الدواء عن سأل لن الكاي الجواب - ١ ٠ ٣ 
هدنارياض، دارابزخزبمة، تحقيقزمليقعامرينعلياسن، الجونية، 

ررح«

اليدتقديم القيم، ابن للعلامة الأفراح بلاد إر الأرواح حادي - ١٠٤
حدة.ومطعتها، الميز مكتبة المدني، صبيح 

بيروت،العلمية، الكب دار للميوطي، الملائك أخبار ي الحائك -  ١٠٥
،ه.ةاه_هخ؟امءلا



ا1راجوواسدرفهرس ح

قوامالحافظ إملاء الستة، أهل عقيدة وشرح انحجة، بيان ق الحجة - ١ ٠ ٦ 
ودراسةتحقيق الأصهاني، الفضل بن محمد بن إسماعيل القاسم أبي الستة 

الرايةاا؛اه،دار ، أبورحيم،محناومحمد ا،لدخالي، ري؛ع بن محمد د• 
قيهاالإسلام وحكم عقائدئ، الإسلامي العالم ي الباطية الحركات - ١٠٧

الكتب،عالم دار الأردن، عمان، الأقصى، مكتة الختليب، أحمد محمد د. 
م.١٩٨٦ه_١٤٠٦،٢الراض،٠ل

الدارعاشور، بن الفاصل محمد للشيخ يتونس والفكرية الأدبية الحركة  ٠١٠٨
•م ١ ٩ ٧ ٢ ، دودس ، للنسر ه الون
دارعطا، عبدالقادر مصتلفى تحقيق ا،لولد، عمل ق القصد حن - ١ ٠ ٩ 

ه.١ ٤ ٠ ٥ ، ١ هل بيروت، العلمية، الكتب 

القاهرةالسلفية، الطبعة عدى، العبدالرحمن للشيخ افن الواضح الحق - ١ ١ ٠ 
للنشر،الصحوة دار ، عيدالحميد محن د. واليهائية البائية حقيقة ١ ١ ١ 

ءله،ه»؛اه_ه\>ا،ام
الكتبةالثدري، الضيز عبد للشيخ الإسلام، ق الاشتراكية حكم . ١١٢
اه_ّأار؟أم٤  ٠٣، ًله التورة، الدية العلمية، 

دارانحمود، عبدالرحمن د. وأحكامه، أحواله الله أنزل بغيرما الحكم - ١ ١ ٣ 
•\؛اه_ا،ا،بمام، هزااوياض، طيبة، 

الرسميةالعلبحة الهلالثي محمد تحقيق للهلرهلوشي والبيع الحوادث  ٠١١٤
.١٩٥٩التونسية للجمهورية 

عليوصثهل إعداد حين، الخضر محمد الإمام الإسلام ل الحمية _ ١ ١ ٥ 
ةاةاه_؛؟؟امط٣، للكتاب، الدارالحسبية الحيض، الرضا

الاعتصام.دار الخضرحسمن، الأزهرمحمد شيخ الإسلام، ق الحمية - ١ ١ ٦ 



؛هواساضاجعراسدر

الخضرمحمد الإمام الاجتماعية، فلسفته من ومثن خلدون ابن حياة - ١١٧
١٤١٤طللكتاب، ١نمارافية ، م.١٩٩٤ه_٣،

الرصاعلي أعده جن، حالخضر محمد للشيخ الميية، اللغة حياة - ١ ١ ٨ 
طّآ،للكتاب، الدارالحسبية الحسي، 

ر)خ((
محمدللشيخ العرب، عند عصورها أزهر ق تاربجها - أصولما - الخطابة - ١ ١ ٩ 

العربيالفكر دار أبوزهرة، 
دارالتل، عبدايله والمسيحية، الإسلام على العالية اليهودية حهلر -  ١٢٠

م١ ٩ ٦ ٥ بيروت، القلم، 
لتقيوالاثار( الخطط بذكر والاعتبار المواعظ )المسمى ١لقريزية الخطط - ١٢١

بتروت•دارصاور، الدينأحمدينضاشزي' 
د.تقديم ، بلئ، سني عبدالغني المكية عن مله الأمة، وسلهلة الخلافة - ١ ٢ ٢ 
،القاهرة ، ٣١٩٢٤والتوقع،ط١، للنشر النهر اكاشردار أبونيد، حامد نصر 
القاهرة.هبمبمام، طلإ،

الرضاعلي به اعتنى حبن، الحضر محمد للإمام ت لهياة ا خواطر - ١٢١٢
،الوادر،ط١ار د موّسة الحسيني، 

عليعليه وعلق حققه حستي، الخضر محمد للإمام ت الحياة خواطر - ١ ٢ ٤ 
•اةاه_-'بمبمامللكتاب، الدارالحسينية ، الحيني، الرضا

حين،الحضر محمد للإمام ت أدبية ودراسات ، ، ١^٢٨الشعر ي الخيال - ١ ٢ ٥ 
،دارالوادر،ط١مؤسسة الرضاالحسيني، علي به اعتنى 



والصائرالواجع موس 

حين،الخضر محمد للأمام ت أدبية ودراسات المُيإ، الشعر ق الخيال ١-  ٢٦
عامشعبان ؤ، دمشق ل الميية الكتبة وعناية نفقة على الرحمانية الطيعة 

حسين،الخضر محمد للأمام ت أدبية ودراسات الميي، الشعر ؤ، الخيال - ١  ٢٧
١م ٩٧٢سة الخوض الرضا علي الأساذ نشرم 

))يا(

سالم،رشاد محمد د. تحقيق تيمية، لابن والقل، العقل تعارض درء - ١  ٢٨
الإسلامية.سعود بن محمل الإمام حامحة ل*؛اه-لخآلم، ، ءل١

بهاعتنى حمين، الخضر محمد للأمام : الإسلامية الشردعة ل دراسات - ١ ٢ ٩ 
ل'؟؛له_»ل*أم،دارالخوادر،طاة موم، الحسيني الرضاعلي 
بهاعتنى حسين، الخضر محمد للأمام وتاريخها؛ الميية ق دراسات - ٠١٣
٠٣٢ ١ ٠ - اه  ١٤٣ ، ْلا دارالخوادر، مؤّة ، الحسبي الرضاعلي 

الدارحسين، الخضر محمد للإمام وتار؛بخها: الصبية ق دراسات - ١٣١
لخكتاب،عامةل؛اىةبمهامالحسبية 
الكتبحمين، الخضر محمد للإمام وتاريخها: العؤيية ق دراسات - ١٣٢

ه١٣٧٩عامالفتح دار ومكتبة الإسلامي، 
الرضاعلي به اعتنى حين، الخضر محمد للإمام ت اللغة ي دراسات - ١  ٣٣

،١٢٠ ٠ ، ط\مؤسةدارالوادر، الحسيني، 
الخوارج،- الموفية - الباطنية - الصيردة - الشيعة ت الفرق ق دراسات - ١ ٣ ٤ 

م١  ١٩٨ - ه ١ ٤ ٠ ١ الؤياض، العارف، مكتبة طعيمة، صابر ئ. 
عليالشيخ تعليق حسين الخضر ■محمو للشيخ الإصلاح إل الدعوة - ١٣٥

١ه٤  ١٧، ط١ الياض، الراية، دار عبدالحميد، حمن 



يثنواسدرالراجع ؛هرس 
عليبه اعتنى ، الخضر محمد للإمام الإصلاح: إر الدعوة - ١٣٦

،دارالنوادر،هزامؤسسة الحسيني، الرضا
الرضاعلي حققه حستي، الخضر محمد الإمام الإصلاح، إل الدعوة - ١٣٧

»اةاه_،؟؟امالدارافيةمماب،ٍلم،في، 
و/السالمة المطعة ، حسم■، الخض محمد للثخ : الاصلأ٢ , او ة الدعم - ١  ٣٨

بسً,س 
سمةاو را،لطعة ، حسم*، الخض محمد للشخ الاصلأم: , او ة الدعم - ١٣٩

سفيترض،س 
وتحؤيجتحقيق ' حسيرن الخضر محمد للشيخ الإصلاح: إر الدعوة - ١ ٤ ٠ 

ه١ ٤ ١ ٤ ، ١ ط الؤياض، سا، الشريفدار الحازمي، إبراهيم 
دارالخرحاني، عبدالقاهر ، تأليفالمعاني، علم ي الإعجاز دلائل -  ١٤١
لبنان،، بيروترالمعرفة، 

عيسىلصاحبها الميية، الكتب، إحياء دار للجزولي، الخيرات دلائل - ١٤٢
وشركاءالحلبي، 
بنأحمد بكر لأبي الشريعة، صاحب، أحوال، ومعرفة النبوة دلائل ١-  ٤٣

قلعجي،عبدالمسلي د. عليه وعلق أحاديثه وخرج أصوله ولق البيهقي، الهسان 
م١  ٩٨٥ه»ةاه-،لبنان،ءلابيروت، العلمية، دارالكتب، 

دارالملأبي، علي د. والسقوط النهوض عوامل العثمانية الدولة - ١٤٤
'آم.ه'آةاه_؛*ر، لبنان،ط١، بيروت، المعرفة، 

طبع-، ٥١٤٠١، ١ ط عهلار، عبدالغفور لأحمد والعقائد الديانات، - ١ ٤ ٥ 
لبنانيثرون، والنشر، للطباعة الأندلس دار بإشراف 

ررر((



واسدرائواجع ءرس ح

أناتورككمال حياة عن كتاب أول أناتورك، كمال الصنم الرجل - ١ ٤ ٦ 
مؤسسةعبدارحمن، عبداف ترحمة سابق، ترش صابط تالف بالتفصيل، 

ارسالة،طآ،\،؛اه_مآا/ا،ام.
وحققهحممه حبن، الخضر محمد الأكبر الإمام لفضيلة ارحلات؛ - ١  ٤٧

م١٩٧٦ه_١٣٩٦الوني، ارصا علي 
الحسي،ارصا علي، به اعتنى حجز، الخضر محمد للأمام ارحلات؛ - ١ ٤ ٨ 

م٢٠١٠ه__١٤٣١، الوادر،٠ل١دار مؤسسة 
ة،التو١ المدينة ية، الأن ياء الغ مكنة تمة لأي•'. / C الك عر, د ال -  ١٤٩

رحمانإدارة ونثر طح تيمية، ابن الإسلام لشيخ المتطقيثن على ارد ١- ٥ ٠ 
ٍلآ،آبمّآاه_ا"¥بمام.باكستان، لاهور، المنة، 

لمخذلك ق الأقوال وبيان وازر، الخة بثناء قال من على ارد - ١٥١
ية،يلندار المهرى، عبدالله ين محمد د. وتحقق دراسة تمة، ابن الإسلام 

هاةاه_هبمبمام.، ارياض،ؤزا

علي،وتحقيقا جمع عزوز، بن المكي، محمد العلامة عزوز ابن رسائل - ١٥٢
؛،؛اه_؛مبمام.،اكوض،ًلاارصا
ارصاعلي به اعتنى حجز، الخضر محمد للأمام ت الإصلاح رسائل - ١  ٥٣

،\م١ ٠ اه_  ٤٣١، ط\ مؤّسةدارالوادر، ، الحسيني 
الإصلاح،دار حسين، الحضر محمد للأمام الإصلاح: رسائل - ١٥٤
الموديةالعربية الملكة اليمام، 

ه. ١٤٠٦محليبة،ءل\، دار ، ، P_؛A؛rjبن محمد للشيخ العقيدة ق رسائل - ١ ٥ ٥ 



واسدرالراجع هرس 

الألوسيشكري ومحمود القاسمي الدين جمال بعن التبادلة الرسائل - ١ ٥ ٦ 
-بيروت الإسلامية، البشائر دار العجمي، ناصر ين محمد الشيح وتحقيق جمع 

\آ؛اه_ا،»\م.،لمان،طا
ٍزمأ،الكؤت، الفلاح، مكتبة الأشقر، عمر د. بها-الرسلوالرسالأت، 

ه»ةاه_هار\،ام
بالصهيونيةوصلته الأرواح تحضير - هدامة دعوة الحديثة الروحية - ١٥٨
بيروت،والتونع، والنشر للطياعة الإرشاد دار حعن، محمد محمد د. العالية، 

المتنوعةوالفنون العقائد ق الزاهرة والحدائق الناصرة، الرياض - ١٥٩

بهواعتنى صححه قرطبة، مؤسسة ، عيي العبدالرحمن للمشيح ، الفاخرة 
عثدالرحهمبن عبدالمقصود ين اسرق 

)رزا(

،٤ ط الإسلامي، الكتب الخوزي، لابن التفسير، علم ق المسير زاد - ١ ٦ ٠ 
١٤٠٧^۴١٩٨٧

»_«

التراثمكتبة الحمد، ناصر بن أحمد د. والخيال الحقيقة بحث المحر - ١ ٦ ١ 
بمكة،طا،م»ةام

الرصاعلي به اعتنى ححث، الحضر محمل للأمام ت العفلمى السعادة - ١ ٦ ٢ 
امأةاه_را*\م، دارالنوادر،محنامؤسسة ، الحسيني 
التونسيةالشركة حسهن، الخضر محمد للأمام العظمى؛ عادة ال- ١٦٣
ه'ةاه_هخبمامعام والترفيه للتثقيف 



هواساضاجعواسدري

،١ ط دمشق، القلم، دار حرب، محمد د. الثاني عبدالحميد السالهلان - ١ ٦ ٤ 

،الخندي أنور ، الإسلاميه العلوم ق والمستسرقن الأّتشراق محموم  ٠١٦٥
ه*ةاه_ط؟، القاهرة، الإسلامي، التراث مكتبة ، بيرومحت، الخيل، دار 

٣١٩٨٥.
عبدالباش،محمد ترقيم سح؛وزا، دار الدعوة، دار ماجة، ابن سنن - ١  ٦٦
ط\.

•ط٢ ، دارسحتون ، الدعوة دار داود، أبي سنن ء  ١٦١^
مكتبةالسباعي، مصعلفى د• الإسلامي، التشرح ي ومكانتها السنة - ١٦٨

.٣١٩٦١ه- ١٣٨٠، ط\ القاهرة، دارالمعرفة، 

راش«

أحمدد• تحقيق؛ للألكائي، والخماعة، السنة أهل اعتقاد أصول( شرح - ١  ٦٩
طينة،دار الغامدي، حمدان بن سعد ين 

وصححهصعله العكبري، البقاء لأبي المتثي الهليب أبي ديوان شرح -  ٠١٧
دارشلبي، وعبدالحفيظ الأيياري، وإبراهيم السقا، مصهلفى ت فهارسه ووصع 

لبنان.، بيروت، المعرفة، 

ابنسعيد حققه تيمية، ابن الإسلام لشيخ الأصفهانية الحقيدة شرح -  ١٧١
•٠٣٢ ٠ ١ — ه  ١٤٢٢، الرياءس،ط١الرشد مكتبة محمد، نصربن 
حرج، العلماء من جماعة وراجعها; حققها الهلحاؤية، الءقLلة شرح -  ١٧٢

ؤزخ،بيروت، الإسلامي، الكب الألباني، الدين ناصر محمد الشيخ أحاديثها: 



حهواساإواجعراسدو
الشحاليف نمة، ابن الإسلام لشخ الواطة، العقيدة شرح  ٠١٧٣

،١ حل ، السقاف علوي الشيح ت أحاديثه وخرج نصه صبط ، المراس خليل محمد 
الثقبة.الؤياض، للنشروالتونيع، المجرة دار ، ■٥١٤١١

-،٥١٤١١، طء ، الفوران صاخ لالاثسح ، الواسطية العقLrة شرح - ١ ١ ^٤ 
الإسلامية.سعود بن محمد الإمام جامعة 

القاسمأبي الستة قوام الخاففل إملاء ، السنة أهل عقيدة ثرح . ١ ١ ^٥ 
ييحبن محمد د• ودراسة محقتق الأصهاني، الفضل بن محمد ابن إسماعيل 

الرايةدار -، ٥١٤١١، ،حوارحيم أبو ومحمد ، المدخلي 
للنشرالكنب عالم دار ، عثيم؛ن بن محمد للشيخ الاعتقاد لعة ثرح — ٦^١١

١م ٩٨٨- \ه t' A، ط٦ الرياءس، والتونع، 
تماملأبي الحماسة ديوان على المرزوقي لشرح الأدبية المقدمة شرح -  ١٧٧

دارمكتبة المطيري، حامد بن ياسر محقيق عاشور، ين الهناهر محمد للشيخ 
.٥١٤٣١الؤياض،حوا، للنشروالتوض، ايهاج 

الكتب،عالم دار البهوتي، متصور للشيخ الإرادات،، متتهى شرح - ١٧٨

الخضرمحمد ي، ومكان: زمان لكل صالحة الإسلامية \ذب - ١٧٩
-- ه ١ ٤ ٣ ١ ، ١ ط النوادر، دار مؤّة ، الحسي الرضا علي يه اعتنى حبن، 
.ا.أم

ايمحرالإمام لفضلة ومكان، زمان لكل صالحة الإسلامية الضبمة . ١٨•
■■ ه  ١٣٩١، التونسي الرصا على ومشره طبعه على اشرف ، حسا٢ن الخضر محمد 

٢١٩٧١



والصائر١^۴ هوس 

ابنسعد بن محمد د. للهجرة، التاسع القرن مهللع إر الصوق الشعر - ١ ٨ ١ 
م.١ ٩ ٩ ١ ء ه ١ ٤ ١ ١ ، ١ محل حسين، 
قملأبن واسل، والحكمة والقدر القضاء سائل ي العليل شفاء -  ١٨٢

القاهرة.التراث، دار مكتبة عبدالله، حمن الحاني تحؤير الحونية، 
-- ٥١٤٠٢، ط\ الوادعي، هادي بن مقبل للشيخ الشفاعة، - ١٨٢'

الميز.مطبعة م، ١  ٩٨٢
لبنان،بيؤوت، العربي، الكتاب دار شوقى أحمد ديوان الشوقيات، - ١٨٤

بلقامد. واثاره حياته عاشور بن ١لهلاهر محمد الأعقلم الحا0ع شيح - ١ ٨ ٥ 
مااةاه__اُ؟هام.، ط١ لبنان، بيروت، حزم، دارابن الغالي، 
عبدازراقئ. العقدة توصح ق وحهود المعدي عبدالرحمن الشخ — ١٨٦

ااةاه_*؟؟ام، الرJاض،ط١الرشد، مكتبة ، العباد عثدانحن بن 
والدعؤيةالعلمية وجهوده - حياته - عقيقي الرزاق عبد العلامة الشيخ - ١ ^١٨ 

،ط١ الإسلامي، الكتب ، أحماو سيد أحمد بن محمد تأليف الحميدة، و'آواره 
٥١٤١٨

والتننؤيراكحؤير تنسيره ق ومنهجه عاشور، بن الهناهر محمد الشيح — ١٨٨
.٣١٩٩٤الدوحة، قعلر، الثقافة دار العلي، هيا د■ 

ررص((

حواشيهوعلق حققه تيمية، لابن ' الرسول شام على المسلول الصارم - ١  ٨٩
بيؤوتالعالمية، الكتب دار ، الحميد عبد الرين محيى محمد 

العامةالصرية الميثة نثر للقلشتدي، الإنشا صناعة ق الأعشى صبح - ١ ٩ ٠ 
-٥١ ٤٠٥للكتاى، 



١٠١٣ههراسالراجءواسر

بدعإميل د• تحقيق الخوهري، حماد بن إسماعيل نمر لأثي انمحاح - ١ ٩ ١
--٥١٤٢٠لبنان، بيروت، العالمية، الكتب دار ظلف، نبيل محمد ود. 

٢١٩٩٠
أبيعناية الدولية، الأفكار بيت البخاري، للأمام البخاري، صحيح - ١ ٩ ٢

م.١٩٩٨ه__١٤١٩الكرمي، صهيب 
٢محل الدعوة، دار سحنون، دار البخاري، للأمام البخاري، صحيح - ١  ٩١٢

مكتبالألباني، الدين ناصر محمر للشيخ الترمذي، سنن صحيح - ١ ٩ ٤ 
م.١  ٩٨٨- هر ١ ٤ ٠ ٨ ، ١ محل اليياض، الضبي، التردية 

الفكردار الووي، الإمام بشرح لم مصحيح - ١ ٩ ٥ 
الدولية،الأفكار ست الكرمي، صهيب أبي عناية ملم، صحيح - ١  ٩٦

الحديدة،الأفاق دار منشورات من لم، مللأمام لم، مصحيح - ١٩٧
عثدالباقيبترقيم سحنون، ودار الدعوة دار وطبعة بيروت، 
سهلبن عبدافه بن الحسن أض تصنيف—، والشعر، الكتابة اكاعت؛ن - ١  ٩٨

المكتبةإبراهيم، الفضل أبو ومحمد البجاوي، محمد بن علي تحقثق العسكري، 
م١٩٨٦ه__١٤٠٦لينان، بيروت، صيل.ا، العممية، 

دارالنين، عاطف سميح وتحليل دراسة الإسلام، نفلر ق الخوفية - ١٩٩
ه.١ ٤ ٠ ٥ محوآ، بيروت، اللبناني، الكتاب 

دارعبدالحليم، وهنارق ، العثده نحمل. وتهلورها نشأتها الموفية - ٢٠٠
م١٩٩٣هد-١٤١٤طّآ، ضيءلانيا، برمنجهام، الأرقم، 

ررءل((



ءراساماجعُاسعرج!

 ٠ ١ _Y الطناحي،محمود د. تحقيق بكي، للالكبرى الشافعية طبقات
الحلبي.الباش عيسى شة ، ٢١٩٦٤^١٣٨٣، ط١ الحلو، وعبدالفاح 

نصهضبط الحونية، قيم لاين عادتثن، الوباب المجرمح، طؤيق - ٢٠٢
١ه.٤ ٠ ٩ ، ١ ط القيم، ابن دار أبوعمر، محمود بن عمر أحاديثه وخرج 

ررع((

إعداد' ١^١^؛، الميمح، لأبن الترمذي صحيح بشرح الأحوذى عارضة ٢- ٠ ٣ 
ه.١ ٤ ١ ٥ المشي، التراث دارإحياء سميرالبخاري، هشام 

التفاتس،دار الفلاح، مكتبة الأشقر، د.عمر الأبرار الملائكة عالم -  ٢٠٣
ااةاه_ابمبمام.الكويت،ط1،

،ط٢٣الإسلامي، الكب ، تيمية ابن الإسلام لشيخ ، المودية . ٢٠٤
ه١٣٩٢

 ٠ ٥ _Y الضياء مكتبة التوني، إسماعيل ميد اّلان، لرب الكائنات عبودية،
،١٤١٣حدة،ط م١٩٩٢ه_١
ط"؟،الحامي، محمدأمان د. محيايزرشو، _الملواكقل ٢٠٦
الإسلامية.الحامعة 

والسنةالكتاب ضوء ق دراسة عشؤية الاثتي الشيعة محي الإمامة عقيدة  ٠٠٢ /١ 
٣١٩٩٢^١٤١٣الامحصام، دار د.عاليانلوس، 

٠٨  _Y الإسلامي،المنتدى الوهيثي، محمد د. الصحابة ل المنة أهل عقيدة
ودن

اليياض،شة، دار الغامدي، سعد بن أحمد د. النبوة ختم عقيدة -  ٢٠٩
_هخهام.طا،ه«؛اه



يضرسااراجعواسدر
دارالغامدي، سعد ُن أحمد ئ. انحمدية، بالموة النبوة حتم عقيدة — ٢١٠

ه»ةاه_هما*امالؤياض،طا،طيبة، 
سفرد. الإسلامية الحياة ق وآثارها وتهلورها، نشأتها، العلمانية - ٢١١

الميت،ششروالخووع، الملقية الدار الحوالي، 
بالبعضوكفر الكتاب ببعض إيمان الإسلام ق وتهلتيقاتها العلمانية - ٢١٢
م.١  ٠٩٨ - ه ١ ٤ ٠ ٠ ، ١ ط القاهرة، وهبة، مكتبة الهي، محمد د• الأخر، 

للنشرحزم ابن دار الطعان، أحمد د. ١^٠٧٢ والقرآن العلمانيون - ٢١٣
.٣٢٠ ٤٢٨، ط\ ارياض، والتوزيع، 

الحيل،دار الهيروش، رشيق لابن ونقدم وأدبه الشعر محاسن 3، العمدة - ٢١٤
عبدالحميد.الدين محيي محمد حواشيه على وعلق وقمله، حققه، لبنان، بيروت، 

ررغ{(
الدينناصر محمد للشيخ والحرام، الحلال أحاديث نحؤيج ل اجلرام غاية ٢- ١ ٥ 

.يثرون،الإسلأس، المكتب الألباني، 
قلقجي،عبدالمعطي وتعليق توثيق الخوزي، لابن الحديث ضب - ٢١٦

لبنانبيروت، العلمية، الكتب دار ، ٣١٤٠٥ط١، 
حلميممعلفى د. تحقيق للجؤني، القللم التياث، ق الأمم غياث ٢- ١ ^١ 

الإّكتدريةالدعوة، دار ه، ١ ٤ ٠ ٠ ، ١ ط عبدالنعم، فواد ود. 
)اف((

الكيلأني،مطبعة عيي، العبدالرحمن للشيخ عيية الالفتاوى - ٢١٨
الرياءسالسعياوية، الناشر 

العسقلاني،حجر ابن للحاففل البخاري، صحيح يشرح اياري فتح -  ٢١٩
ه.١ ٤ ٠ ٧ ، ١ ط تيمية، ابن مكتبة 



vn؛4رسا،راجووالصائر

الشم؛ن،صاخ بن محمد للشيخ الخمؤية بتلخيص ١^^ رب فتح -  ٢٢٠
-.٥١٤١٠، ط؛ الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة 

للأمامالتفسير، علم ق والدراية الرواية فني؛  Cjyالجامع.القدير فح - ٢٢١
بيروت،العربي، الكتاب دار وهليعة الكتب، عالم الشوكاش، علي بن محمد 

،المهدي،ط١عيدالرزاق محقيق لبنان، 
حمدئ. وتحقيق دراسة تيمية' لابن الكأرمحا الحمؤية ألفتوى - ٢٢٢

-- ٥١٤٢٥ط٢، الرداض، والتونيع، للنشر انمميعي دار التوبجري، 
٣٢٠ ٠٤.
أصولهحقق المدني، معلبعة البغدادي، لعثدالقاهر الفرق، ، jroالفرق - ٢٢٣

عبدالحميدالدين محي محمد عليه وعلق مشكله وضبط 
للقاضيالاتصال، من والحكمة الشريعة ( jruما وتقرير المقال فصل - ٢٢٤

نادر،البئرنصري د. عليه وعلق له، قدم ' رثد بن أحمد بن محمد الوليد أبي 
لبنان.بيروت، الكاثوليكية، المطبعة المشرق، دار ، ط٢ 

الهي،د'محمد الغربي، بالأستعمار وصلته الحديث الإسلامي الفكر - ٢٢٥
.آماُآ؛اه-ه.، ١ ط؛ القاهرة، وهبة، مكتبة 

يوسفكامل ترحمة كولر، جون ت تأليف القديم، الشرقي الفكر - ٢٢٦
ثقافيةكتب سلسلة المعرفة، عالم إمام، عثدالفتاح إمام ئ. مراجعة حبن، 
،١  ٩٧٨الكؤيت، والاداب، والفنون للثقافة الوضي انحلي يصدرها شهرية 

١العدواثمى مشارى احمد باشراف 

د.ترجمة كي، بوثتإم. تأليف: أونيا، ق المعاصرة القلقة - ٢٢٧
المعرفةعالم عزتقرني، 



VWالراجعواسدرفهرس 

ررق((

الرصاعلير به اعتنى حستي، الخضر محمد للأمام واليهائية؛ القاديانية - ٢  ٢٨
ا'ُأ؛اه--*ا'آم، النوادر،ط١دار مؤسسة ، الحسيني 

..٥١٤٠٧ٍدآ، ةالرالة، مؤّللفيروزأبادي، انحيط، القاموس  ٠٢٢٩
القامةحتى الأول دورته من الإسلامي الفقهي انحمع محلس قرارات - ٠٢٣

محمودنحيب زكى ود. أم؛ن، لأحمد اليونانية الفالسفة قصة . ٢٣١
والتونيع،للشر النائس دار الأشقر، عمر دؤ والقدر، القضاء - ٢٣٢

هد. ١٤١٠، ١ حل للنشروالتوقع، الفلاح مكتبة الكؤيت، 
،اسام موسه ، العبن صا؛^ بن محمد للهمح ، والهاا.ر المعناء  ٠٢٣٣

^١٤١١اسالأول، 
فيه،اياس ومذاهب ثة، والالكتاب ضوء ق ل.ر والقالقضاء . ٤٢٣

.٢١٩ ٩٧خاةاه_ ، ٦ ط دارالوحلن، ، انحمود صاخ بن عيدالرحمجن دّ 
مكتبةهنائي، محمد د. وخارجها داحلها من مهال.دة السلمتي قلاع . ٢٣٥

ه.١ ٤ ٠ ٨ ، ١ محل المينية، ا،لكرمة، مكة الحامعى، 

،ط• اله دار ، حس•, , عار عثمان دب الستة، , أها عند الاستدلال اعد قْ . ٢٣٦

صاخين محمد للشيخ الحسنى وأسمائه ض صفات ق القلي القواعل.  ٠٢٣٧
لف،الأضواء عبدالقمود، بن أشرف عليه وعلق أحاديثه حرج العثيم.^ن، 

اه_آ"ههاما ٤١٦، انحتمع، أصداء 
سعدي،ابن عبدالرحمن للشيخ التوحيد، كتاب شرح السديد القول - ٢٣٨

آا؛اه.،دارالوءلن،طا



vuءو،سا،راجءراسدر

اسماعيللاشخ الرسل بجير الاحممال حكم ق الفصل القول - ٢٣٩
والدعوةوالإفتاء العالمية البحوث إدارات العامة الرئاسة ونشر طح ' الأنصاري 
..٥١٤٠٥الرياض، والإرشاد، 

الوراق،دار وحني، محمد عبدالحميد، السالهلان حكم ل ا،لفيد القول - ٢٤٠
'ام.ا"آ؛اهل_ه.دمشق،ط١، الؤياض، ' محروت دارالتمين، 

عليب4 عني حبن، الخصر محمد للشيخ العردية، اللغة ق القيامحي . ٢٤١
؛ا؛اه_؛بمبمامللكتاب، الدارالحسبية الحبي، الرضا 

،ط\ ت، الكم الملام، مكنة ، الأشق عم د. ء، الكم القامة  ٠٢٤٢ ا•  ن
حسعن،الحصر محمد للإمام ت حستي الخضر محمد الإمام حول كتابات -  ٢٤٣

م٢٠١٠ه_-١٤٣١، دارالنوادر،حدامؤسسة ، الحسيني الرضا علي به اعتنى 
أبوإبراهيم عبدالوهاب أد. حديدة صياغة العلمي البحث كتابة - ٢ ٤ ٤ 

..٥١٤٢٣، ٩ ط ناشرون الرشد مكتبة سليمان، 

محمدالتاؤيخ، ي مرة لأول الصوفية حقيقة عن الكشف، - ٢٤٥
٥١٤١٣ط؟، الأردن، عمان، الإسلامية، المكتة القاسم، 
أيوبالبقاء لأبي ' اللغؤية والفروق المصهللحات ق معجم . الكليات . ٢٤٦

ووضعللطع وأعده حطية، نسخة على قابله الكفوي، الحسيكى موسى بن 
-هد  ١٤١٩ط٢، الرسالة، ة موسالمصري، ومحمد لرؤيتي عدنان د. فهارسه 
٣١٩٩٨.

ررل((



الراجعواسدرفهرس 

الكتبةالبمواوي، الدين صلاح د• بها عي للثنفرى، العرب لامية -  ٢٤٧
٢٠ه_١٤٢٧ط؟، بيروت، صيدا، العصرية،  م٠٦
.الفكر دار ، مطورلابن الرب، لسان - ٢٤٨
قالمضية الدرة شرح الأثرية، الأسرار وسواني البهية، الأنوار لوامع - ٢٤٩

المكتبالسفاريتي، أحمد بن محمد العلامة تأليف المرضية، الفرقة عقيدة 
هد.١ ٤ ٠ ٥ ، ٢ محل الري١ض، أسامة، مكتبة بيروت، الإسلامي، 

»م((

الوؤلن،دار العقل، ناصر د• والخماعة، السنة أهل عقيدة ل مباحث -  ٢٥٠
محذاالؤياض، 

دانيالتحقيق فورك لابن الأشعري الخن أبي الشيح مقالات محرد - ٢٥١
.٣١٩٨٦بيروت، الشرق، دار كل ، حيماري4 
١١ عدد المعاصرة الفقهية البحوث محلة - ٢٥٢

ّتةسبتمثر سهر من الأخير الأسبؤع عل.د المصرية الصور محلة - ٢٥١٢
٠٣١٩٥٢

النارمصر.؛هآ_محالة 

بنعدالرحمن وترمحب جمع تيمية، ابن الإسلام شيح فتاوى يجمهمع -  ٢٥٥
محمدوابنه قاسم 

،ط\تيمية، ابن الإسلام لشيخ الكبرى الرسائل محموعة -  ٢٥٦
بمصرالشرقية العامرة المطبعة 

لبنان،دار تونح تيمية، ابن الإسلام لشيخ اثل والمالرسائل مجموعة ٢-  ٥٧
م١  ٩٨١٢مأ»؛اه_ ،لبنان،ءلابيروت، العلمية، دارالكتب المكرمة، مكة 



والصائرالواجع هوس 

الرصاعلي به اعتنى ■حمين، الخضر محمد للأمام ت إسلامية محاصرات - ٢٥٨
٢٢٠١٠اّ'آ؛اه_ ، النوادر،محوادار مؤسسة ، الحسيني 
جمعهاحمين، الخضر محمد الأكبر للأمام ث إسلامية محاصرات -  ٢٥٩
الوشي،الرضا علي وحققها 
مكتبة، عثمان الرؤوف عبد ، والأبتدلغ الإتآإع بتن الرسول^^ محبة — ٢٦٠

،لإا؛اه_اا،؟امالضياء،طا
الدارالحسبي، الرضا علي أعده ، الإسلام- -بهجة البيطار بهجة محمد - ٢٦١
للكتاب،الحسبية 

الحسينيةالدار مواعده، نحمد وآثاره حياته حين الخضر محمد - ٢٦٢
أاةاه-آا،؟ام.للكتابطآ،

اعتتنىحين، الخضر محمد للأمام ؛ المئين وحاتم افه رسول محمد - ٢٦٢'
،٢٠١٠- - ٥١٤٣١، دارالنوادر،محنامؤسسة ، الحسيني الرضا علي ُه 

إعداد، حسين الخضر محمد للأمام ؛ المئين وخام ايله رسول محمد ٢— ٦ ٤ 
--٥١٤١٣ءل٣، للكتاب، الحسينية انمار ، الحسبي الرضا على وضبتل 
١٩٩٣،

عنايةحين، الحضر محمد للأمام ؛ إو المئين وحام افه رسول محمد  ٠٢٦٥
٣١ ٩٩٧-- ٤٥١  ١٧عام الحسبية وطبع الحسيني، الرضا علي الأستاذ 
الخهلمب،عجاج محمد د. تأليف الحديث، علوم ق الوجيز المختصر - ٢  ٦٦

م.١٩٨٧ه-١٤٠٧ط٣، الرسالة، مؤسسة 
المنار،دار دياب، أحمد محمد د. العالية، الماسونية المخطهلات -  ٢٦٧
م١  ٩٨٩-٥١٤١٠، ١ ط القاهرة، 



ينزه4راسا1راجعراسدر
القيم،لابن ستين، وإياك نعبد إياك منازل ب؛ن السالكان مدرج - ٢٦٨

،\ ط الرياءس، النفائس، دار تونع البغدادي، بالله العتمم وتعليق تحقيق 
١٤١٠^

،حسان الخضر محمد وسياستها، الإسلامية الشريعة مدارك - ٢٦٩
ط٣،للكتاب، الحبية الدار افي، ارصاعلي أعده 
إبراهيممحمد أ.د. والإشراقية التائية سن الإسلام ق قية الملالمدرسة - ٠٢٧

معاصرة(.إسلامية قة )تحوفلندوة أبحاثا صمن الفيومي 
دارعميرة، د.عثدالرحمن منها، الإسلام ا وموقفالعاصرة الداهسح -  ٢٧١

.٣١٩٨٤^١٤٠٤الرياض،طه، اللواء 
محليبة،دار القفارى، ناصر د. والثيعة، السنة أهل بجن التقري>س، مسألة - ٢^١٢

الحديثة،النصر مكتبة اكاشر للحاكم، على المستدرك - ٣^١٢
الممياض
بنحمزة د. تحقيق الغزالي، حامد لأبي ' الأصول علم من المتمحفى - ٢٧٤

قفلحا زهير 

محدآدارسحنون، الدعوة، دار حنبل، بن أحمد الإمام ند م- ٢٧٥
أحمل.الشيخ فهارسه وصع شرحه حنبل، بن أحمد للأمام الند - ٢٧٦

محدآبالقاهرة، الإسلامي الكتاب دار مكتبة شاكر، محمد 
الرضاعلي، أعدم حن،، الخضر محمد للشيخ برلتن، مشاهد - ٢٧٧

ما؛اههبم؟امللكتاب، الدارالحسينية الحسيني، 
كاملشاؤع مصر، مكتبة الناشر زكؤيا، إبراهيم د• الفلسفة مشكلة - ٢٧٨
الفجالة.صدقى، 



والصائراثواجع هوس ١٠٢٢

المادوتحذير عؤيي، ابن تكفير إل المي، تبثه أو التصوف، مصؤع -  ٢٧٩
،محنا الوكيل، عبدالرحمن الشيح وتعليق تحقيق للبقاعي، العناد أهل من 

القاهرةآبمآاه-ّاه؟ام،ساكاس، 
ينايررجب ، ٥ عددلإ١ الملأل، دار نيدان، لخورحي العثمانية مصر - ٢ ٨ ٠ 

۴١٩٩٤
ابنعواد د• منها، نة الأهل ا وموقفالخمسة، وأصولمم العترلة — ٢٨١
ه. ١٤٠٩الأول النشرة الرياوس، العاصمة، دار ايمحتق، عدض 

صادر،دار للطباعة، ُيروتا دار الحموي، لياقوت، البلدان معجم -  ٢٨٢

إبراهيمد. الهلبعة هده بإخراج قام العربية، اللغة محمع الوسيط، العجم - ٢٨١٠
علىالوطنية قْلر مطابع الأنصاري، إبراهيم بن عبراش بها عني زملاؤه، أنيس 

قهلر.بدولة الإسلامي التراث إحياء إدارة نفقة 
عبداللاموصبهل بتحقيق فارس، بن لأحمد اللغة مقاييس محجم -  ٢٨٤
ه. ١٤١١، ١ محل الخيل، دار طبعة هارون، 
عمرحفص أبي الدين ضياء الحافظ للأمام والكتاب، الخففل عن المغني - ٢٨٥

حسين،الحضر محمد الإمام وتعليق تقديم • الحنفي، الموصلي سعيد بن بدر ابن 
م٢ ٠ ١ ٠ — ه ١ ٤ م؟ ١ ، ١حل النوادر، ار د مؤسسة ، الحسيني الرضا على يه اعتنى 

عمرحفص أبي الدين ضياء الحاففل للأمام والكتاب، الخففل عن المغني -  ٢٨٦
حسان،الخضر محمد الشيخ وتعليق تقديم الحفي؛ الموصلي سعيد بن بدر ابن 

م١ ٩ ٩ ى؛  ١٤١٤،للكتاي، الحسينية الدار الحسيني، الرضا علي أعده 
ناصرد. والخماعة الستة أهل عند والحماعة الستة أهل عقيدة مفهوم — ٢٨٧
حدادارالوطن، العقل، 



١٠٢٣اضامراسدر؛هرس 

-٥١٤١٣،ط\الوطن، دار المماري، لاصر د. الأعمماد ي مقدس -  ٢٨٨
محمدبن أحمد صغير حماد أبو ت تحقيق المنير، لابن الاجملع مقدمة - ٢٨٩
.٣١٩٨٢؛اهف-  ٠٢، ط١ الؤياض، دارطسةسشرواكوفع، حنيف، 
الخضرمحمد للأمام الخرائرت 3، حسيرن الحضر محمد الإمام ملتقى - ٢٩٠
-هد  ١٤٣١، النوادر،ط١دار ة مؤسالحسيني، الرضا علي به اعتنى حسيرن' 

.٢٢.١
مصهلفىط كيلأني، سيد محمد تحقيق للشهرساتي، والنحل الملل - ٢٩١

ماخماهد_م\ا*؟ام.مصر، الحلي، ابض 
حققهالخونة، القيم ابن للأمام والضعيف الصحيح ق المنيف المنار - ٢٩٢
المسماري،عدالضيز بن منصور وأخرجه أعا-ه المعلمي، عبدالرحمن العلامة 

ط؟،دارالعاصمة، 

هر. ١٤٠٤الألمعي،ط٣، زاهر ئ. الكريم القرَآن ي الحيل مناهج ٢-  ٩٣
الرضاعلميي الأستاذ نشره حين، الحضر محمل. للشيخ الشرف، مناهج -  ٢٩٤

للكتاب،.افية الدار 

ناصرمحمد للشح بالقر^آن، عتها يستغنى لا أنه وبيان الممتة، منزلة -  ٢٩٥
م.١  ٠٩٨ - طي ١ ٤ ٠ ٠ ، ط٣ الكؤيت، السلفية، الدار الألماني، الدين 

،ط١ اللبنانية الصؤية الدار اليوميي رجب محمد ئ. العصر أعلام من - ٢٩٦

الخضررسائل - حسان الخضر محمد الإمام ومذكرات أوراق من - ٢٩١^
؛ا؛اخد_للكتاب،طا،الدارالهسنية الحسي، الرضا على الأستاذ جمعه 

٢١٩٩٤



rvموسا1واجعوالصادر؛

-؛الخضر رسائل - حمن الخضر محمد الإمام ومذكرات أوراق من -  ٢٩٨
دارمومحة ، الحسيني الرضا علي يه اعتتى حمن، الخضر محمد للإمام 

امةاه_»ا»آم،الوادر،طا
جامعةسالم، رشاد محمد د. تحقيق تيمية، لابن النبؤية المنة منهاج - ٢٩٩

اُ*؛اهالإسلام،طا،سعود محمدبن الإمام 
الملقية،الدار الخوالي، سفر د• العقيدة، ق الأشاعرة منهج - ٣ ٠ ٠ 

الكوت،طأ،لإ«؛اه_1خآلم.
ماجددار متولي، لتامر العقيدة ق رصا رشيد محمد الشيخ منهج ٣- ٠ ١ 

هآ؛اه-؛**أم.، جدة،ط١حولية، الالعؤيية المملكة عسيري، 
تونسوأبحاث، مقالات، حسن بلقاسم ت ل عاشور ابن مهرجان ٣- ٠ ٢ 

۴١٩٨٤
العقل،ناصر د• ت للشيخ المعاصرة، والأديان المذاهب ق الموجز -  ٣٠٣

ه.١ ٤ ١ ٣ ، ١ ط الصميعي، دار القفارى، ناصر د. 
الفكر،دار جيب، أبو لمعدي الإسلامي الفقه ق الإجماع موسوعة ٣- ٠ ٤ 

ة*ةاهو-ةخ؟ام.محدآ، دمشق، 
الصريةالنهضة مكتبة ، شلبي لأحمد الإسلامي التاييخ موسوعة  ٠٠٣ ٥ 
۴١٩٩٢، ط«ا
،الرشد مكتبة ، اتحمود الرحمن عبد د• الأساعرة من تيمية ابن موقف — ٣ ٠ ٦

آ*اةاه_ه؟؟ام.الراضطآ،
ررن(ا



؛4رأسا،لراجعواسدر

عدارحمنمحمد وتحقيق دراسة تيمية، ابن الإسلام لشيخ النبوات، ٣— ٠ ٧ 
أضواءوحل ، ه.  ١٤٠٥بيروت، المربى، الكتاب دار الناشر عوض، 

.٣٢، د.عبدالميزالهلؤيان،ءل١تحقيق لف، ال
إعدادحسين الخضر محمد الإمام الحكم وأصول الإسلام ق نظرات ٣- ٠ ٨ 

م١  ٩٩٧اه_ ٤  ١٨ولكتاب، الدارالحسبية الحسبي، عرارحناوتحقيق 
عبدانحهنبنت سارة ئ، الإسلام صوء ق القبوفة عند الاتصال نظرية ٣— ٠ ٩ 

م١ ٩ ٩ ء١ ه ١ ٤ ١ ١ جدة،ؤزا، للنشروالتونع، دارالتارة سعود، آل حلوي بن 
اللحيدانسعد بن صاغ للشيخ الشيوعية، أصول نقد - ٣ ١ ٠ 

حمين،الخضر محمد للأمام الحكم؛ وأصول الإسلام كتاب نقص - ٣١١
الدار، الجبي ارمحا علي حققه 

حمين،الخضر محمد للأمام ت الحكم وأصول الإسلام كتاب نقص - ٣ ١ ٢ 
'آما'ُآ؛اه_'ا*، دارالنوادر،محوامؤسسة ، الحسيني ارمحاعلي ئه اعتنى 
حين،الحضر محمد اليد تأليف ت الحاهلي الشعر ق كتاب نقص ٣- ١ ٣ 

القاهرةللتراث، الأزهمية المكتبة 
حققهحين، الخضر محمد للأمام ت اباهلي، الشعر ل كتاب نقص - ٣ ١ ٤ 
ه١ ٤ ١ ٠ ٍل'*آ، الحسبية، الدار الحسبي، ارمحا علي 
بهاعتنى حين، الحضر محمد للأمام الخاهلي؛ الشعر ق كتاب نقص ٣- ١ ٥ 
'آما'ُاةاه_*ا.، دارالوادر،ءل١مؤسسة الحسيني، ارمحاعلي 
ومحمودارواوي طاهر تحقيق؛ الأثير، لأبن الحديث، غؤيب ل اكهاية ٣- ١ ٦ 

بيروت.العلمية، المكتبة الهلتاحي، 
انمثداس،محي عبدالميزبن د. واثمملية، القولية الإيمان -نواقص ٣١٧

السعودية،ءل'ا،هاةاهالمالكة المياض، دارالوطن، 



ضرساضاجعواسضك؛

للعلامةالأخيار، سيد أحاديث من الأخيار منتقى شرح الأوطار نيل - ٣ ١ ٨ 
دارتونيع الزحتلي، وهة د• ومريظ تقديم ١^^، علي بن محمد 

٤١٨، ط\ دمشق، ودارالخير، الؤياض، الصميعي، 
اره((

الرضاعلي، جمعه حسيرا، الحضر محمد للشيخ ت الإسلامية المداية - ٣ ١ ٩ 
آ"ا،'*أاه_ا*م\\،اماكونسي،

الرضاعلي به اعتنى حم؛ن، الخضر محمد للإمام ت الإسلامية المداية - ٠٣٢
٢٢٠١٠اّأةاه__ النوادر دار مؤسسة ، الحسيني 
دارالخونية، قيم لابن والنصارى، التهود اجؤبة ؤ( الحيارى هداية -  ٣٢١

السلفية.ا1كلبعة دار السقا، حجازي أحمد د. وتحقيق تقديم الؤيان، 
الرضاعلي به اعتنى حمتن، الخضر محمد للإمام ونورت هدى -  ٣٢٢

٢٢٠١٠ه_ ١٤٣١، ١ ؤل النوادر، دار مؤسسة الحسيني، 
الرضاعلي الأستاذ جمعه حستي، الحضر محمد للإمام ونورت هدى - ٣٢٣

ساب،الحسينية الدار ٍلعاماُاةاه--ا'؟\،ام، الحسيني، 
الكتك،دار الوكيل، عيدالرحمن السيخ تأليف ، الصوفية هي هده - ٤٣٢

.٢١٩٨٤، محل؛ بيروت، العلمية، 
»و«

سليماند. وموازنة دراسة الكؤيم القر'آن 3، والظائر الوجود " ٣٢٥
،ءلاالرشد،مكنة القرعاوي، 

للكتاب،،العرُية الدار عاشور، بن الفاضل محمد فكرللشيخ ومضات -  ٣٢٦
.٢١٩٨٢تونس 



١٠٢٧

/فهرس 

٣ .القااا|ةا

٢٣ سداسرصراضخ ثهيد: 
٢٣ الحضرالشيخ حياة مراحل مدخل؛ -

٢٥ الإسلاصالعالم حال الأول: اسلب 
٣٢ التونباللأي حال ص: اسب 
٣٩ \بالبلاد حال الثالث: اسب 

٤٥ حياهوسملفاتهاثقيخسداسر؛  jJjViالباب
٤٩ اصلالآول:يةاثيخسا،اسر
٤٩ يشأتعالأول: البحت 

٤٩ وسبومولده اسمه الأول: اسلب 
٥٥ العالمم:-ص اسمب 
٦٣ أعمالهالتاتى: البحث 

٦٤ التوسيةالرحلة ق أعماله الأول: اظب 
٦٨ السوريةالرحلة j أعماله الثاني: اظب 
٧٢ الصةالرحلة أء٠الهفي الثالث: اسب 
٨٣ وصفاتهأحلاقه الثالث: البحث 

١٠٣ سداسوالئاضأهاuاثيخ صل 
١٠٣ ومؤلقاتهالشيخ عالمية حول ملحوظات ذمهيد: 

١٠٩ ودراسةوتمما عرض •ولغاته: 

١٠٩ الميلأسرار الأول: 
١١١ القرآنبلاغة الثاني: 



امارتةءا

١١٦الإسلامية ق درامات ثالث؛ 

١١٧. اكي^j^ وخام اش رسول محمد ت راع 
١٢٤الرحال تراجم لخامس؛ 
١٢٥ومكان زمان لكل صالحة الإسلامية الشؤمة ت ائس 

١٢٧إسلامية محاصرات ساع; 
١٣•الإصلاح رسائل لثامن: 
١٣٤الإصلاح إو الدعوة لتاسع: 
١٣٩وتاربجها العؤيية ل دراسات عاشر: 

١٤٥اسة ي دراسات عشر: لحائي 
١٤٧أدبية ودراسات العربي، الشعر ق الحيال عشر: ثاني 

١ ٥٣الحياة خواتلر ديوان: عشر: ثالث 

١٥٩الحاهلي الشعر ق كاب تقض عشر: راع 
١٦٤الحكم وأصول الإسلام كاب نقض عشر•■ لخامن 
١٦٦الشمالية أفؤقيا عن الدفاع جبهة عثر: سادس 

١٦٧والبهائية القاديانية لأععثر:
١ ٦٨الإسلامية المداية عشر: لثامن 

٠١٧ الأزهر رحاب ل أحاديث عثر: لتاسع 
١٧١النيونة توضوجامعة لعشرون: 

١ ٧٣الخضر- رسائل حين الخضر محمد الإمام ومذكرات أوراقا س والعشرون: لحادي 
٤^١١الرحلات لثانيو١لعشرون: 

٥^١١ونور هدك، والعشرون: لثالث، 

١ ٧٧العثلمى عادة الوالعشرون: لراع 
للأماموالكتاب الحففل عن الغني •" كتاب على وتحليق تقديم والعشرون: لحامى 

١٨٢الحض الوصلمم( عيد ّبن بدر بن عمر حفم، أبي الدين صياء لحاففل 



I١٠٢٩ العانة ا
١ ٨٣حين الخضر محمد للأمام الفكري الإرث والعشرون؛ السائس 

١٨٥حين الخضر محمد الإمام حول كتابات والعشرون؛ ايابع 
١٨٦الفكر أهل من نحة باقلأم حين الخضر محمد الإمام والعشرون; الثامن 
١٨٦الخرائر ق الخضرحين محمد الإمام ملتقى ت والعشرون التاسع 

١٨٧الإسلامي انحتمع وإصلاح الخضرح-؛ن الإمام • الثلاثون 
١٨٩اثثدة  uLjIسداسرش القيخ *نهج الثاني؟ الباب 
١٩١أصيما ؤإشات اثثدة تعقي سداسرش القيخ *تهج •٠ الأوو اصل 

١٩٢ضج4ياسيوالأستدلأو 

١٩٢فالأول:ءجهفيتالقياسدة 
١٩٩الاستدلال j .تهجه الثاني: ايلف 

٢٠٦لثاض؛4م1ادرهقصىاممقيدة 

٢٠٧القرآن الأول:اضدر الأول:لخف 
٢٠٧عصمته: واعتقاده افه، كلام أنه وإناته للقرآن، تعغليمه أولا 

٢٠٨للقرآن ىلإ;محايتهبالإسمازالماتي 
٢١١الكريم القرآن ق وردت لوصوعات دراسته ثالثا: 

٢١٢باشر رابعا:محايه 

٢١٤إليه ورجوعه ١لكريم، بالقران استشهاده كثرة ٠ ا خام
٢١٥الأجنبية اللغات إر القرآن معاني نقل لسألة تعرضه سادسا؛ 
٢١٥تفسيرالقرآن ل حديثة لأراء نقضه سابعا: 

٢١٨القرآن تأويل ل للانحرافات مواجهته ثامنا: 
٢٢٥اكبهمية ال- الثاني: الصدر الثاني: اشللب 

٢٢٥ممهللحاتها وكثيرمن نة، اللفهوم ثجلثه •' أولا 
٢٢٦وحجيتها السنة، لتزلة بيانه ثانيا: 

٢٢٩والتضعيف بالعزووالتصحيح وعنايته بالحديث، استشهاده كثرة ثالثا: 



lEE
٢٣٢الخديث ق الوصع بمسألة عنايته رابعا: 
٢٣٥التة بكتب احتفاوه ت خاما 

٢٤١الموي الحديث بألفاظ البالنة عط0 سادمأ; 
٢٤٥اضية للأحاديث و١نحر٠يرا وجوه ق وقوفه •' سابعا 

٢٤٨العميدة أهمية إثبات ي منهجه الثالث: اليحث 

٢٤٨تبمهيد:فيضوماسيدة 

٢٥٢العقيادة أهمية إث؛ات ي •ظاعرعنيجه 
٢٥٢بها وعنايته ، ذكره كثرة : أولا 
٢٥٢زاياها وتعداده العقيدة، بشأن تتؤيهه ت ثانيا 

٢٥٤إليه يدعى ما وأول أعفلم العقيدة أمر أن يرى ثالثا: 
٢٥٦عليها غيرها وتندم بالعقيدة تزري اش ا،لزاعم رده رابعا: 

٢٥٦العقيدة بشان التهاون من ^ IJتحديره؛حاما: 
٢٥٧العقيدة على الشديدْ غيرته سادأ: 
٢٥٩الصا-غ بالسف اعتزازه سابعا: 
٢٦٠بالعقيدة نهضوا الذين السالف لأئمة تعفليمه ثامنا: 

٢٦١الإسلامية بالعقيدة اعتزازه تاسعا: 

٢٦٢العقيدة على الميتة صرورة يرى أنه عاشرا: 
٢٦٤إليه الانحرافات من وعروهكتذا العقيدة، نيغ من تحذيره عشر: حادي 

٢٦٩أمول  uLjIسداسوي ايقيح ءأنهج ااث1ذي اصل 
٢٧١تمهيد 

٢٧٣^^ثالأول:دجمحقإساتاسمحواذيةك 

٢٧٣ائلبالأول:يهفيإئتالإممانباظه 
٢٧٣السالف عتد باه الإيمان مجنهوم أولا؛ 
٢٧٤الأشاعرة عتد ومعرفته باه الإيمان ممهوم ثانيا؛ 
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٢٧٦ باهالإممان إنات الخضرق الثيح منهج ثالثا؛ 
٢٨٤ الأسماءوالصفاتإنات ل منهجه ت الثاني االْللب 
٢٨٦ مأولا: 
٢٨٧ الرحمةصفة ز قوله ثانيا؛ 

٢٨٨ الغضساصفة ل قوله ثالثا: 

٢٨٩ الاستهزاءصفة ز قوله رابعا: 

٢٨٩ ا،لمصفة ق قوله خاما: 

٢٩٠ انحةصفة ل قوله سادسا٠ 

٢٩٠ الرويةق قوله سابعا: 

٢٩٢ التأؤيلأتبعض ذ إشكالات الثالث: الهللب 
٢٩٩ والمم_ابائلامكة الإيمان إيبات ى منهجه الثاني: ائبحث 

٢٩٩ ^٥٠الإممان إنات ي منهجه الأول؛ اشللب 
٢٩٩ باللائكةالإيمان مفهوم ز مدخل: 

٣٠١ ا،للانكةق منهجه 

٣٠٢ ضفالأكةتطرقه أولا: 
٣٠١ القيعلمون لا افللانكة أن مرير٥ ثانيا: 
٣٠٢ وعلأ_-جل لار'-ا الملائكة مراحعة العبرمن استخلاصه ثالثا: 

٣٠، إناتهك؛رمنأكراللأهةأوعادتمرابعا: 
٣٠، إبليسلخقيقة بيانه خاما: 

٣٠٦ دونهمن عدهم من على ؤإنكاره فه، عباد الملائكة أن إثباته سادسا٠ 
٣٠٧ الملائكة-اييل ل الانحرافات على ردْ سابعا: 
٣١ بالكبالإيمان مثهجهفيإث؛ات الثاني: الطالب 
٣١١ الزلةالكب بجمع الإممان يستلزم بالقرآن الإيمان أن يقرر : أولا 
٣١ نتفاصلالماؤية ااكتسا أن يقرر ثانيا: 
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٣١٢ووصعية صماؤية الشراع أن يشت ثالثا؛ 
٣١٣الثاران من الماؤية الكتب ز الممرض،il رابعا: 

٣١٥والمرانية الهودية من مصائر للقرآن أن شبهة على رده خامسا؛ 
٣١٨والقدر الأخر، واليوم بالرسل، الإيمان إثبات ق منهجه التاص البحث 

٣١٨يالرمل الإيمان إتات ي *نهجه الأول؛ ايدلب 
٣١٨اللنة: ي والرسالة الشوة تصيف أولا بالرسل؛ الإيمان *غيوم • مدخل 

٣١٨اللغت ق النبوة تميف - ١

٣١٩آ-ترشالرهفيس 

١٣١٩^٢٠٤ ق والرسالة السوة تميف ئانا؛ 
٣١٩التمدالرّول الفرقيء0 ثالثا؛ 

٣٢٠والرّل الأساء حقيقة رابما: 
٣٢١بالرمل الإيمان صه ما خاصا: 

٣٢١بالرسل الإيمان إناث، ي صه معالم 
٣٢١يتضمنه وما بالرسل الإيمان مفهوم إيضاحه ت أولا 
ء

٣٢٢أقوامهم مع وقممهم وأخبأارهم، والرسل، الأساء ببعثة عنايته ثانيا؛ 
٣٢٣البوة دلائل بدراّة محايته ثالثا: 

٣٢٨انحمدية بالنبوة النبوة ختم لعقيدة إثباته رابعا؛ 
٣٣٠عموما النبؤيه يال>>سرة عنايته ٠ ا خام

٣٣١البوة مقام عن دفاعه 

٣٣٢الأخر باليوم الإيمان إثبات j مهجه الثاني: اس 
٣٣٢ومفهومه الأخر، باليوم الإيمان معنى بيانه • أولا 

٣٣٣الأخر بالنوم الإيمان ثمرات بيانه 'انا: 
٣٣٣الأخر اليوم أنكر من حكم إيضاحه ثالثا: 

٣٣٣والبدن للروح شامل الأخروي والعذاب النعيم أن إثباته رابعا؛ 
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٣٣٤الخةواكار أية إناه خاما؛ 

٣٣٤والخاب والخزاء، س:ردْءلىسأمس، 
٣٣٥بالهدر الأيمان إشات ي .نهجه الثالث: الطلب 

٣٣٥واختاره العبد وشئذ القدر، إناته : أولا 
٣٣٦الأساب سل باو الوكل، لمفهوم ضرْ 

٣٣٨القدر ق الثارة الإشكالات لبعض إيضاحه ثالثأ: 
٣٤٠أنكرها من على ورده الله، أفعال ق والتعاليل الخكمه إثاته رابعا؛ 

٣٤٤بالقدر القول لنشأة تعرصه خامات 

٣٤٥سنلاص1قةبمئيدء 
٣٤٧تمهيد 

٣٤٨الإببمان باب ي منهجه الأول: البحث 
٣٤٨والأيمان الإّلأم بى للفرق تطرقه : أولا 

٣٤٩اسائروالكبائر ألة تهلرقهلثانيا: 
٣٥٢الدين أساء ائل ملعض تعرصه •" ثالثا 

٣٥٤الوعيد إنفاذ مواغ لبعض تعرصه ت رابعا 
٣٥٩الحجة وقيام ، الدعو؛ بلؤغ الة ملتهلرقه • ا خام

٣٦٢^ثاكاض:سهجمحقباباسادة: 

٣٦٣العبادة لمفهوم بيانه أولا: 
٣٦٣العبارة قبول شروط إثباته ئانيا: 

٣٦٤العبادة أركان إناته ثالثا: 

٣٦٥القلوب بأعمال محايته رابعا: 
٣٦٧العبادات بأمهات عابه خاما: 
٣٧١والإمامة الحأحابة بابي ق منهجه الثالث: اليحث 

١٣٧ الصحابة بات ق منهجه الأول؛ المهللب 
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٣٨٣والخلافة الإذ باب j ،نهجه الثاني: الطلب 

٣٩٣ايس،اسمفيامدضامحاثقيا 
٣٩٥الغاثضق امدض ي ائههأروإو،،طفام سد سادراثقيخ : السل 

٣٩٧الخالقين على اثرد ق مصاديه الأول: البحث 

٣٩٨الشم القرآن اكدرالأول: الأول: الطلب 
٣٩٨وختامها الردود بداية ل الايات إيراد أولا؛ 

٤٠٠إليه يذهب ما لتأسد بالقرآن الاستشهاد ت ثانيا 
٤٠٠بالقرآن الأّتدلأل من المخالف إليه يذهب U إبطال ثالثا: 

٤٠٢ادثاكوى سالثاني:سرم;
٤٠٢الحديث ق الأصلية الصائر اعتماده : أولا 

٤٠٤القرآن ق حاء الصحيح،]ا التأويل تأييد على النبوي بالحديث استدلاله ثانيا؛ 
٤٠٦الكاذبة المزاعم إبمنال على بالحدث استدلاله ثالثا: 

٤٠٨الأصلية غيرالكتب على المؤية بالأحاديث الاستدلال ق يعتمد من على يعيه رابعات 

٤١١فاد معنى على النتوي بالحديث المخالف استشهاد إبهياله ا: خام
٤١٢ردوده لتأييد يوقها الي الأحاديث بعهض معنى بيان ق الحديث إرشروح رجوعه سادسا: 
٤١٤درحتها وبيان الأحاديث بصحة ردوده ل اعتتاوه سابعا: 

٤١٧الإجماع الثالث: الصدر الثالث; اسب 
٤١٨الإجماع جمية إثباته أولا: 
٤٢١الإمام نمب ألة مق الإجماع على استناده ثانيا: 
٤٢٢الإجماع حول الثارة الشبة رده ثالثا; 

٤٢٥وردوده متازلاته ق الإ-جماع على استناده رابعا: 
٤٢٧المؤلفة الكتب المميرالرابع: الرابع: المطلب 

٤٢٨ممب؛ث *ومن إل يكثرة رجوعه أولا؛ 
٤٢٨نمية ان الإسلام 
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٤٣٢الخونة مم اين آ-

٤٣٣

٤٣٥الشاطئ ؛.

٤٣٥الفوز شتى ؤ، الولفة الكتب بحسب الأخرى مصائره ثانيا؛ 
٤٣٦القرآن التفسيروعلوم ق مصائره . ١
٤٣٧وشروحه الخديث ق مصائره . ٢

٤٣٧والفرق العقائد ق ٣.ممادره 

٤٣٧الشرو*ة ومقاصد وأصوله، الفقه ي مصادره . ٤
٤٣٧والبلاغق والنحو، اللغة، ي ٥-مصائره 

٤٣٨الأدب ق مصائره . ٦
٤٣٨و١لأجت٠اع ة، والياّوالتراحم، ، ؛؛؛ ^١١١٧ق مصادره ٧. 

٤٤ ٠ على الرد ي وسائله البحث 

٤٤٠تمهيد 

٤٤١الإعلام وماثل الأول: اسب 
٤٤١انجلأت أولأ;-اميس 

٤٤٣والردود والخميبات القالأت نشر *انيا: 

٤٤٤عيرالصحف انل^j^ و١لا٠لتفتتي إجابة ثالثا؛ 

٤٤٥الإذاعة الأحاديث إلقاء رابعا: 

٤٤٨انحاصرات إلقاء الثاني: ا،كللب 
٤٤٨الإّلأم( j )اضة محاصرة الأور: انحاصرات: أشهرظك 

٤٥٠)المقلمة( محاصرة الثانية: 

٤٥٠والاجتماعية( الدينية الناحية من وحدى ميد الأستاذ آراء رنقا ي محاصرتان الثالثة؛ 

٥٤ ٠ العربية( الينة )حياة محاصرة الرابعة: 

٤٥٠والحديث( القديم ز )التصوف محاصرة ة: الخام
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٤٥١الخمعيات -اسس الثالث: الطالب 

٤٥١الخمعيات تأسيس ل مشاركته ت أولا 
٤٥٢الإصلاحية الخمعات تأسس ثانيا؛ 
٤٥٢وأهدافها لالجمعيات تأسيسه أسباب ثالثات 

٤٥٦الخالضن على الرد ف، وجهودها ' الحمعيات أعمال ت رابعا 
٦٤ * الخواروالشعر وسيلتي؛ واستعمال الكتب تألفا الراح: ا،لطلب 

٤٦٠االخالف^ن على الرد j الكتب 'أس : أولا 
٤٦١الحوار وسلة •' ثانيا 

٤٦٤الشم وسيلة ثالثا: 

٤٧١٢سابيساسمنيامدضاسمق 
٤٧٥تمهيد 

٤٧٦الأدبية اساليبه الأول: البحث 

٤٧٧والإنصاف والآمانة الإخلاص لزوم الأول: اشللب 
٤٧٧الردود اكامحدق وّلأمة الية، إخلاص أولا: 
٤٨٠العلمية الأىنة ىنيا:

٤٨٤الإنصاف لزوم ثالثا: 

٤٩٥بالإحسان الإساءة ومقابلة القلم ونزاهة النطق طهارة الثاني؛ الطلب 
٤٩٥القلم ونزاهة انطق، طهارة أولا: 
٤٩٧الإغْناء أو بالإحان الإا،ة مقابلة ىن؛ا: 

٥١٢الأدبية أسانمه الماض: اليحث 

٥١٢اليالة بالأساليب اكصود :ص
٥١٥العرض حمال الأول: الطلب 

٥١٥الردود عتوانات باختيار العناية : أولا 
٥١٨الاستهلال براعة ثانيا: 
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٥٣٠الأفكار محونة ثالثا. 

٥٣٠التالخي2س أسلوب استخدام ت رابعا 
٥٣١الوصؤع لخدمة والعارف الثقافة توظف ا: حام

٥٣٢الختام بجن انماية 
٥٣٦الكتابة صتاعة ؤإحكام المان، جودة الثاني: الطالب 

٥٤٩التهجية أطلسه الثالث: اليحث 

٥٤٩وميزاتها المنهجي؛ أسالمه منهوم ■ الأول المطلب 
٥٤٩الهجية أسالمه مفهوم أولا؛ 
٥٥٠المتهجية أساليبه ميزات ثانيات 

٥٥٠الاطراد ١. 

٥٥١الشمولية ٢- 

r ٥٥١الواقعية

٥٥٢الأشخاص الأفكاردون إر التوجه ٤- 
٥٥٥الإبطال وقوة النقض إحكام ٥- 

٦٥ ٠ والاسقصاء الأستتراءوالنتع أسلوب الثاني: الطلب 
٥٦٢اكح؛صوالتدض أولأ:
٥٦٥المملور بين ما وقراءة الملاحغلة، قوة ثانيا: 

٠^١٥الحْنا وتصحيح الالتباس، -ننا ثالثا: 
٢^١٥بالخجج الخصم محاصرة أسلوب الثالث؛ الهلاو_، 

٥٧٢الحمم إلزام أولا: 
٥٧٣الخلاف لحم بأرصية الحمم سملمالبة ئنياً: 
٥٧٤الحمم ناقص إظهار ىلثاً; 

٥٧٧الخلمية بالأمانة إحلاله ق الحمم مناقشة رابعا; 
٥٨٠أصحابها إر البضاعة رد ا; خام
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٥٨٢الخصم منه سقي الذي المهج تقد ٠ سائسا 
٥٨٤الدعوى وصدق الدليل، بصحة الخصم مطالبة ت سابعا 

٥٨٥الثارة بالمسألة الخالق جهل ]ظهار ثامنا 
٥٨٦وإرهابه الخصم شبه تهؤين تاسعا٠ 
٥٨٨الشبه لبعض المافثة ترك ءاشر'ا: 
٥٨٩التنس وطول بالشدة، الأخال الراح؛ الطلب 

٥٨٩اللاذع والخد ^سالوباكدة، 
٥٩٩الطؤيل بأاوبالص الأحد ثانيا: 

٦ ٠٧والإذأهواهتالقلية اليابايرابءا•واجهاتامخسداسرصةواسموىاضالأ، 

٠٦ ٩ سره ي الضالة والدهاوى سداسرللمة الهيخ ا*واجهات اس اصل 
٦١١والهاسة الماسة ^ل:سماجمتنجكرض 

٦١١ت والبهائية البابية عن نبدة مدخل؛ 

٦١١أولأ؛س 
٦١٥اوهاية ثان؛ا:

٦١٧الخضرممباسةواكهائية شيخ 

٦١٨ويأصولأم بهم، نصبنه الأول؛ الطلب 
٦١٨على حنن ميرزا الاله بهاء إل نسبة الهائية أن يقرر ت أولا 

٦١٨عننه يتوب فيمن الحلاف وح اياب قل بعد أنه الحضر الشتخ يقرر ثانيا؛ 
٦١٩اJايةوالبهانةباJاشة ^^^^^هعلأىن

٦٢٣مذاهب عدة من أخلاط البهائية أن يرى ت رابعا 
٦٢٥للمسالماإن وءدائهم وءقاتدهم، كياليمهم، دراسته الثاني؛ ا،كللب 

٦٢٦الإسلام شمغيحة نح ل لزاعمهم تطرقه ت أولا 
٦٢٦والنار والحنة، الحشر، ق لاعتقادهم تعرصه ثانيا؛ 
٦٢١/محمد. بنبوة لاعتتقادهم تعرصه ثالثا؛ 
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٦٢٧والسيّ؛ي للإسلام عداءهم بيانه رابعا: 

ء

٦٢٨نحوهم الواجب وبيانه منهم تحذيره ت ا حام
٦٣١القاديانية لفرقة مواجهته الثاني: البحث 

٦٣١القادJانية ل نيدة مدخل؛ 

٦٣٣الخضرسادي الشيخ مواجهة 

٦٣٥النبوة ادعاء خطورة تمريرْ أولا؛ 
٦٣٦القاديانيت ق التآليف على له الدافغ بيانه ثانيا: 
٦٣٧البايية وليدة القاديانية أن إثياته ثالثا: 

٦٣٧القاديانيق مؤسس لدراسة تعرصه ؛ رابعا 

٦٣٨صدقه على تدل آيات له أن زعمه ل القاديانى لدعاوى تكديه ت ا حام
٦٣٩اثأئ4 رسل على مسه وتفضيله عروره القادياني على إنكاره ٠ سادسا 
٦٤٠برسالته يؤمن لا من يكفر القادياز أن أناته ٠ سابعا 
٦٤١فرقان القادياتية أن بيانه ثامنا: 
م

٦٤١سيهتهم ونقضه القادانية، سبه تفنيده ^سعا: 

٦٤٢دعايتهم واكحديرمن القاديانية، مقاومة إيجابه عاشرات 
٦٤٣القاديانية من كرمن 

٦٤٦ثالتمسر مواجهته الثالث: ا،فحث 

٦٤٦مدخل:وذةفياكصير 

٦٤٧الخضرسنصير ^يخ 

٦٤٨لكصٍر العامة مواجهته الأول: ا،لهللب 
٦٤٨والحلان التنصيرعبرالخمعيات، مواجهة أولا؛ 
٦٤٩ا>لتصرون جهود من اتحدرة النداءات إطلاقه ثانيا: 

٦٤٩التبؤية اليرة ي الكتب تأليف شيق التمحيرعن مواجهة ثالثا• 
٦٥١الأجني؛ن للمدارس مواجهته الثاني: الطلب 



ا)غ1هت

٦٥١الأحنبية المدارس من تحذيره : أولا 
٦٥٢المدارس بتالك أيناءهم يلحقوا بألأ الأمور لأولياء نمحه ت ثانيا 

٦٥٣الأجية الدارس أولاده يحق من على إنلكرْ ثالثأ: 
٦٥٥الدارس لتلك الوخيمة الاثار على والقصهس الشواهد صومحه ت رابعا 

٦٥٥الدارس بتلك التحق من إخراج على حثه خامسات 
٦٥٨الألواح( تحضير ردعوى الحديثة لليؤجية مواجهته الرابع: البحث 

٦٥٨الخديثة الروحية ممهوم تمهيدت 
٦٦٠الدعوة الخضرلأده الشح مواجهة 

٦٦٠الشعوذة ميل ي داخلة الدعوة هذه أن الخضر الشيخ يرى ت أولا 
٦٦١عير عند حتى إنكار محل الدعوة هده أن الشيح أيان ثانيا؛ 

٦٦١لأا المتكردن بعحنر بأقوال الدعوة هده يطلان على يتشهد ت نالتا 
٦٦٣الدعوة تلك صحه يثبتون من يعص أهوالط إيراده رابعا؛ 

٦٦٥الدعوى تلك يطلان إئاته ا؛ خام

٦٦٧بيهابيسطواسمصاف1تاس 
٦٦٩الفلمسمة من موقفه الأول: البحث 

٦٦٩الفلسفة ق نيدة مدخل؛ 

٦٧٦ا]فلسفة من الخضر الشيخ موقف 

٦٧٧القلقة من الإسلام لموقف بيانه الأول: الطالب 
٦٧٨وتعلورها ومفهومها، القلقة، نشأة ميدا ييانه أولا؛ 

٦٧٩القلقة قضايا بعض يعارصى لا الإسلام أن يرى ثانيا؛ 
٦٨٠الشرع بميزان ووزنوها القلقة، ق بحثوا الإسلام علماء أن يرى ثالثا؛ 

١٦٨ تنافحن س والفلاسفة القلقة اراء بعض ل يوحد ما اثياته رابعا؛ 

٦٨١الصحيح إطارها ق القلقة توصع أن يرى خاما; 
٦٨١الدين ق للطعن مهلية قة القليتخذ من على إنكاره ت سائما 



I المحاهة I١٠٤١
٦٨٢مة الملعلى حم الدين أن يقرر • سابعا 
٦٨٢انمجزات من القلقة تعرصه،لوقف ثامنا: 

٦٨٥الفلاسفة آراء لعض تعرصه الثاني؛ ايللب 
٦٨٥الفلاسفة لقدماء الاراء بعص ثقذه أولا؛ 

٦٨٧الحث، ق سنا ابن لهج تعرصه ت ثانيا 
٦٨٩الألدلس علماء محي لالفلفة تطرقه ثالثأ: 

٠٦٩ السعادة ق الفلاسفة آراء ي بجته رابعا: 
٦٩٥ا.احدثتي الفلأيفة بعض لناهج تعرضه ا؛ خام

٦٩٦والشعر والباؤلية بالتصوف الفالقة لمالة تعرصه ت الثالث الطلب 
٦٩٦بالصوف القلقة صلة بيانه ; أولا 

٦٩٧بالباطية قة القلعلاقة بيانه ثانيا: 

٠٧ ١ والشعر الفلسفة ( jruللعلاقة تعرصه ثالثا: 

٧٠٦التصوف، من موقفه الثاني: ائيحم، 

٧٠٨صوف العامة دراسه الأول: ا،ك1ال_، 
٧٠٨والخدين،( القديم ل )المموف بجثه ق جاء ما أولا؛ 

٧١٦الصوف( ) بجثه; ق جاء ما ت ثانيا 

٧٢٤الصوف محايا لعض الخاصة دراسته الثاني؛ الطلب 
٧٢٤والإصلاح المومة طرق ي بجثه أولا؛ 
٧٣٢الموفية بيع لعصر تعرصه ثانيا؛ 
٧٣٤الصوفية الصهللحاته لعض تعرضه ثالثا: 

٧٤٣التشيع من موقفه الثالث،: البحث 

٧٤٣مدخل:يدةفيضومص 
٧٤٥عموما التشيع من موقفه •' الأول اشللب 
٧٥٣النشع محايا بعض من موقفه الثاني؛ الطلب 



اماتةع

٧٥٣المميرالباض، : أولا 
٧٥٤الشيعة محي الهدية ادعاء ثانيا; 

٧٥٥الصحابة ي الشيعة لطعن تعرصه ت ثالثا 

٧٥٦الحديث ق ووضعهم لكذبهم تعرضه رابعا: 
٧٥٩والبدع للشرك مواجهتي الرابع: ائيحث 

٧٥٩مدخل 

٠٧٦ للشرك *واجهته • الأول ا،لطلب 
٠٧٦ الشرك مفهوم ي تتحهيد 

٧٦١اشخامحرمك مواجهة 
٧٦١والتحذيرمنه الشرك مفهوم ت أولا 

٧٦٣الأمم فيه وقعت الذي الشرك ثانيا: 
٧٦٤المحر 'الثا: 

٧٦٩الغلوفيم0 رابعا: 
٧٧٠الرياء خامسا: 

٧٧١الخن يممرف الاعتقاد سادا: 
٧٧٢غيراكروع الاتقاء سابعا: 
٧٧٢الحلفبمنيراض ثامأ:

٧٧٣والطير 

٧٧٩بالأزلام ام الأّتئعاشرا: 
٠٧٨ التمائم عشر: حادي 

٧٨٤للبيع مواجهته الثاني: الطلب 
٧٨٦عموما لليدع دؤاسه أولا: 

٧٩٤البدع مسائل لبعمى الخاصة دراسته ثانيا: 

٨٠٩^لخاد مواجهتي الخامس: 



I اماضة I١٠٤٢
٨١١الإلخاد ظاعره دراسته الأول؛ الطلب 
٨١٦الإلحاد تضايا لبعض دراسته محاني: الطلب 
٨٢٣الإلحاد بمؤئ من على ردوده الثالث: ايلف 

٨٢٧سرضاصاطا1همواة<اسصة 
٨٢٩تمبمد 

٨٣١اسماية سدامترض القيخ منف اصل 
٨٣٣العالماب مفهوم تمهيد: 

٨٣٦الإسلام بلاد ي لذ1هوراسماتج معاصرتي الأول: افحث 
٨٥٦وثان زمان ممل ^^دةالإسلأس؛ 

٨٥١^١لشريعة صلاحية إثبات ل المملة دراساته : أولا 
٨٦١والمكان الزمان لظروف الإسلامي ١^^٠٠ مراعاة ق الواردة الأسلة عن إجابته ثانا: 

٨٦٣للحكم كامل شامل بنظام جاء الإّلأم أن إبانه • ثالثأ 
٨٦٤وصلاحيه الإّلامي التنرع ف، كيرة ائل مل بحثه رابعا: 

٨٦٧للعلماب مواجهته الثالث: البحث 

٨٦٨مسائلمها اويعص للمعلمانية، لأكايرالمتظؤين مواجهته الأول؛ الطلب 
٨٦٨عدالرازق علمي الشح •' أولا 

٨٧• حستي طه الدكتور ثانيا: 

٠٨٧ الدمتهوري أبونئد محمد • ثالثا 
٨٧١المعيدى عيدالمممال الشيخ رابعا: 

٨٧٢وجدي /bJ الأستاذ حاما: 
٨٧٢سلتوت محمود الشيخ سادسا: 
٨٧٣ودواؤْا الشرق )داء مقالة صاحب سابعا: 

٨٧٣عاقل( محام مقالة:)_ صاحب ثامنا: 
٤٨٧ آثارعا ؤييانه انية، العلملدعاة تقسيمه الثاني: الطلب 



١٠٤٤  Iامامأ
٨٧٤العالماب لدعاة تقسمه أولا: 

٨٧٥العلماية فوائد تدعي التي الزاعم دحضه تأنيا؛ 
٨٧٥العلمانية على الرئة الأتار بيانه ثالثا: 

٨٧٩سوضئيةأموة 

٨٨١المية لقضية التأصيل ي جهوده الأول: البحث 
٨٨٩^دثاكاض:سهوماسريةمه 

٨٩٠اضة معالم الأول: الملف 
٨٩٠اللغوي الوضعي الأصل ي ضنها - ١ وحدودها؛ الخؤية ضف أولا؛ 

٨٩٠الموفية باصطلاح الحؤية تصيف - ٢
٨٩١العاصر الاصمللاح ؤ، الحرّة *ا. 

٨٩١وسط فضيلة الخؤية - ٤

٨٩١الخؤية خصال ثانيا؛ 

٨٩٢اضة ىءدتاثالثا: 

٨٩٦أنوغاضة م: الطلب 
٨٩٦الأموال ل الحيية أولا: 
٨٩٨الأعراض ق اضة ثانيا:

٨٩٩الخريقفياسم، ىلثا;

٩٠١ص ل رابعا 

٩٠٣الأمراء خطاب ق الخؤية خامسا: 

٩٠٤الدعوة حؤية سادسا: 

٩٠٦والاستقصاء البحث صية سابعا; 

٩٠٨الموصى وتمية الحقة الحؤية من موقفه الثالث: البحث 

٩٠٩الخقة الأول:ويرفه.عاب الطالب 
٩١٢بالخؤية بالعناه الحكومة مطالبته ت أولا 



١٠٤٥إ اماقة إ
٩١٢الفاصلة اب على الترتة الحمية الاثار يانه 'انيا: 

٩١٣اضات وكت الأسياد ض الرنة الميئذ الاثار بيانه ثالثا; 
٩١٥للأستعمار المناوئة يالخر^ة، الطالة الخمعيات تأسيس Z رابعا 
٩١٨به الأستعماروالثقة إر الركون من نحديره ت ا خام

٠٩٢ الموصى صد•مئة وتوفه الثاني؛ المطلب 
٩٢•طرفتن بتن وسط الخقة الحنية أن مريرْ أولا؛ 

٢٩ ٠ ١"^،؛ عن الخاطئة المفهومات شحيح ت ثانيا 
٩٢٢حمية والفضيلة الدين ي الطعن عون ببمن تنديده ثالثا؛ 

٩٢٢الحرية دعاة ناقص إظهاره رابعا: 

٩٢٥^^uوكيةضيوالوأة 
٩٢٧التغؤيب قضية من موص الأول: البحث 

٩٢٩خلال؛ من وذلك ؛ العامةدراسته الأول؛ الطلب 
٩٢٩الملمزللاجاف( )محاكاة الأول: البحث 

٩٣٤العاهرة( نهضتا j وانحاكاة )اكقلميد الثاني: البحث 
٩٣٧اكضيب ائل ملعض دراسته الثاني؛ الطلب 

٩٣٧الأجانب بمحاكاة الذوق علاية ; أولا 

٩٣٨الغرب عند بما وتأنرهم الثياب •• ثانيا 
٩٣٨أورُا مايرة إر الدعوة ثالثا: 

٩٣٩التعليم نضب رابعا: 

٩٤٠الغرب عند ما جمع يكتر من وعلى التنكرللمهؤية على الزراية • خامسا 
٩٤٢منه يؤخذ فيما والاعتدال الغرب، العدل«ع : سادا 

٩٤٥تءريرالرأة قضية من موقفه الثاني: البحث 

٩٤٥الرأة تحؤير بقضية تِيف الأول؛ الطلب 
٩٤٥مصر على الفرنسية الحملة : أولا 






