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h^jÓÖ]]„â 

يستعرض هذا الكتاب يف إجياز منجز سرية علم معجز هو األستاذ األكرب الـشيخ 
حممد اخلرض حسني الـذي قـدر اهللا لـه أن يكـون قامـة سـامقة , ومهـة عاليـة يف خـط 

 األصـيل يف ميـادين الفقـه والتـاريخ و الـسياسة اإلسـالميالدفاع األول عن الفكـر 
تامعي, ولواله هو وزمـالؤه الندسـت يف أدبياتنـا واألدب والبالغة واإلصالح االج

وهــي   املحدثــة ,باإلرسائيليــاتخباثــات خطــرة هــي مــا أســميها اختــصارا وتأدبــا 
اخلباثات الكربى والصغرى التي صاغها املسترشقون عـن سـوء قـصد أو عـن سـوء 
 فهم , وقد كان من املمكن هلذه اخلباثات أن ترتسخ مع ازدهار موجة الرتديد املبـالغ

 هـذا الرتديـد بحكـم نـرش مريديـه ىفيه ملا حتتويه من بريق أو زعيـق , وارتفـاع صـد
 كانــت تتمتــع مــن القــراء بإقبــال منقطــع النظــري عــىل يف الــصحافة التــي ألفكــارهم

مقاالت وتعليقات ومـا حتتويـه هـذه وتلـك مـن  استيعاب كل ما كانت تتداوله من 
 .مستحدثات ضارة أو نافعة , حية أو نافقة 

ًن هذا العلـم العظـيم الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني نموذجـا ملـن يطلـق علـيهم كا
 :»  واحديفالكل  «:القول القائل

 .ٍفهو عامل وفقيه, وأستاذ وقاض •
 . وكاتب, وشاعر وأديبصحفيوهو  •
 .وجممعي وحمقق وهو لغوى وباحث,  •
 .وإداري وثائر   وزعيم ,سيايسو هو  •
  .نيا واملجتمعكان عاملا بالدين واألصول, وعاملا بالد •
 .  اللغة وىف األدب , ويف الشعر ويف التاريخيفًوكان متبحرا  •
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 .ًوكان ناظام للشعر اجليد, وكانت له رؤية نقدية واعية •
 ويف كل هذه امليادين كان الشيخ اجلليل صائب االستنتاج مـسموع الكلمـة عـىل 

 .واضح الفكرةكان قوى احلجة ,  نحو ما
آخـر نـامذج   حركة التاريخ أنه يف د اخلرض حسنيالشيخ حمم وأدق ما يوصف به

 املعارص قبـل نـشأة مـا سـمى اإلسالمي التاريخ يفاملصلحني اإلسالميني املجاهدين 
  .»السيايسحركات اإلسالم «يد الغربيني  عىل

  أكثـر وإنساينكان هلذا الشيخ العظيم بعد استقراره يف مرص دور علمي وسيايس 
ووجوده وعمله  وعلمه صـورة أكثـر مـن رائعـة , فقـد من رائع , وقد مثل بشخصه 

ًكان وجوده نفسه دليال واضحا عىل الوحدتني العربية واإلسالمية بام وصل إليه مـن  ً
مكانة علمية و أدبية من قبل أن حيصل عىل اجلنسية املرصية عند تطبيق قانوهنا الـذي 

تـي تبنـي األمـم, وتغـذي  كان نموذجا للقـوانني الليرباليـة احلقـة البأنهوصفته كثريا 
ً, وقــد مثــل الــشيخ بعلمــه الغزيــر دلــيال حيــا عــىل أن بحــر العلــم   بــالقمماألوطــان

و أن األزهر والزيتونة توأمان حتـى لـو مل يكـن هنـاك , اإلسالمي متصل ومتواصل 
            وذلــك ألن الــدين واحــد والعلــم واحــد والفهــم ;للتوأمــة بيــنهام  اتفــاق مكتــوب 

 .متعدد 
 مــا ســوف نمــيض فيــه مــن  اإلنــصاف للحــق أن نــسارع يف هــذه املقدمــة إىلومــن

كــان  فقــد اإلمجــال ســبيل حــديث عــن دوره وعــن فلــسفته , ويف هــذا الــصدد وعــىل
ليبحـث عـام يالئـم ;ً اإلصالح نموذجيا يعود إىل اجلـذور يف اخلرضأسلوب األستاذ 
وهلـذا فإنـه كـان  ; القريـباملـايض العرص مـن بعـض ركـام ي, و ينقالعرص فيأخذ به

 والـسامت األرسار تـراث اإلسـالم عـن يفوالبحـث  ًحفيا بإبراز سـامحة اإلسـالم , 
 نحـو مـا وصـل هـو ,  عـىلإليهامن الوصول » املحدثون املعارصون«مل يتمكن   التي
 . نحو ما تتبع واستنبط وأدرك وعىل
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 تغلـب  آثـاره, إذيفونحن نعرف أن هذا النموذج من العلامء يتميز بـسمة خاصـة 
ًحمارضاته عىل كتبه, فهو ال يعنى بأن يقدم العلم كله منـسوبا إىل نفـسه بعـد أن جيمـع 

 يـرى بعـض املالمـح الذيما كتبه األولون واآلخرون, ولكنه أشبه ما يكون بالفنان 
 بعض الكيانات ويعتقد أنه قادر عىل أن يصور الطبيعة مـن خـالل تـصويره اجليـد يف

 اخلـرض اسـتثناء بـارزا مـن هـذه األسـتاذمـع هـذا فقـد كـان  و,هلذه املالمـح البـارزة 
 .نعرف من كثرة بحوثه ومؤلفاته   نحو ماالقاعدة عىل

ًحريـصا كـل احلـرص عـىل الـدين واإلسـالم   الشيخ حممد اخلـرض حـسنيعاش  
 حياتنا بام يقتضيه هـذا يفوالوطنية والقيم واللغة الفصحى, وعىل التمكني لكل هذا 

 ذخــائر احلــضارة اإلســالمية , وإعــادة تقــديم إســهامات  احلــرص مــن الكــشف عــن
 .العلامء األوائل فيها

كـان مـن العلـامء اجلـادين الــذين ن مـن حـسن احلـظ أن األســتاذ اخلـرض وقـد كـا
ًيؤمنون إيامنا عميقا أن من واجبهم أن يدافعوا عام يؤمنون به مـن الـصواب واحلـق ,  ً

ًه مجيعـا يف أدائـه ملهمـة املقاتـل املجاهـد وهلذا السبب فإننا نراه قد تفوق عىل معارصي
من أجل الدفاع عن اإلسالم واللغة والعقل واملنطق , ومل يكن أداؤه يف املعارك التي 
ًخاضها أداء إعالميا أو سياسيا أو جمتمعيا , وإنـام كـان يف املقـام األول واألخـري أداء  ً

ًعلميا متمكنا ً. 
لعظـيم يف مـرص و بيئتهـا الليرباليـة الـشيخ ا هـذا  وجـود ومن اجلـدير بالـذكر أن

 تعظـيم الصاعدة كان نموذجا بارزا ألثر العلـامء األفـذاذ يف بيئـة العلـم القـادرة عـىل
 بطريقة أكثـر وضـوحا لـو تـصورنا بيئـة القـاهرة ىوربام نفهم هذا املعن,اإلفادة منهم 

ت نـشاطه  العلمية هلذا الشيخ العظـيم يف العقـود الثالثـة التـي شـهداآلثارخالية من 
 .قبل أن تتوج حياته بمشيخة األزهر 

 أبـرز املعـارك  وقد تعمدت أن يكون اجلوهر يف هذا الكتاب هـو نفـسه موضـوع 
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التي خاضها األستاذ اخلرض حسني , وهي معركته مع الشيخ عـىل العلمية والفكرية 

 التـي  مثلـت اسـتعادة نموذجيـة ومثاليـة للتفكـري الـسيايس اإلسـالمي , قعبد الراز
وكشفت اللثام عن حقيقـة اإلسـهام النظـري للحـضارة اإلسـالمية يف تـاريخ الفكـر 

 .السيايس العاملي
ًوقد مثل كتابه يف هذه املعركـة نموذجـا مهيبـا للعلـم املـتمكن املرفـرف بجنـاحي  ً

 اســتدعاء احلجــة , وكــان كــام مثــل نموذجــا يف القــدرة الفــذة عــىل, احلــق واإلقنــاع 
واملنطــق الــدقيق الــصائب , واألســلوب  يــق املتــأين,نموذجــا لتــضافر البحــث العم

 املرشق املقنع واجتمعت له من هذه العنارص اخلمـسة سـامت عمـل علمـي عظـيم ال
تأسـيس لفكـر   وإنـام هـو يف الواقـع ,يمكن أن يصنف عىل أنه رد عـىل كتـاب سـابق

جديد ينبني عىل كشف األباطيل والرد عىل التزييف املمنهج الذي تبناه كثـريون مـن 
 .أعداء اإلسالم 

 ويف مقــدمتها ىوال يعنــي هــذا االهــتامم تقلــيال مــن قــدر معــارك الــشيخ األخــر
معركتــه مــع الــدكتور طــه حــسني حــول الــشعر اجلــاهيل , والتــي تعمــدت أال أحــرم 

 وبخاصة تلك التي تتعلق بموضـوع هـذا الكتـاب وهـو ,االقارئ من بعض شذراهت
فـيام ذهـب ) أو باألحرى وجه الباطـل ( فقه السياسة يف اإلسالم , بيد أن وجه احلق 

إليه الدكتور طه حسني قد اتـضح بـام مل يعـد املعـارصون بحاجـة إىل تكـرار اسـتعادة 
 .نصوص األستاذ اخلرض يف نقض ما ذهب إليه طه حسني  

 الـدكتور طـه حـسني بمجموعـات دود األستاذ اخلرض حسني عـىلوقد حفلت ر
مــن امللحوظــات واللمحــات  الذكيــة التــي  ال يمكــن أن تــصدر إال عــن واحــد مــن 

 طبقـة نـادرة هـي طبقـة هـذا العـامل واسـع اإلدراك, العلامء  الكبار الـذين ينتمـون إىل
واطن التـشابه  اكتـشاف أرسار اللغـة, ومـواألفق, والعلـم, ذي القـدرة العاليـة عـىل

 .والتضاد, فضال عن رسعة اخلاطر, وكفاءة الذاكرة
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فربام   الشيخ عيل عبد الرازق ىأما نصوص األستاذ اخلرض حسني يف نقض دعو
ــشعواء التــي  ــر النــصوص مــدعاة للمدارســة والفهــم يف ظــل احلــرب ال مثلــت أكث

 .يواجهها اإلسالم ومجاعاته السياسية اآلن 
 تتعلـق بموضـوع ى شـذرات أخـرع القارئ عىلكذلك فقد حرصت عيل أن أطل

 مـن خـالل معـركتني أخـريني للـشيخ  »فقـه الـسياسة يف اإلسـالم«هذا الكتاب وهو 
 . د كتابني للشيخ الدمنهوري  واألستاذ الطاهر حدادقاخلرض يف ن

 لنفيس أن أذكر أين كنت قـد انتهيـت مـن كتابـة هـذا الكتـاب منـذ اإلنصافومن 
حـدثت نفـيس ) م٢٠٠٣( ذلـك الوقـت يف األخرية جتاربه عرش سنوات , وملا قرأت

 مـن ميـادين ىميادين حضارية وفكرية أخر إىلبأن من واجبي أن أتطرق يف الكتاب 
 .جهاد هذا العامل العظيم ,فأرجأت نرشه 

يـضمه هـذا   أين مل أنـرش مـا نادمـا عـىلاألخـريين لكني وجدت نفيس يف العامني 
 , اإلســالماملغلوطــة عــن الفكــر الــسيايس يف  لألفكــارالكتــاب مــن تــصحيح رائــع 

 اهللا أن أنرش هذا الكتاب يف حيايت, وحشتي ومريض أمتني عىلووجدتني يف غربتي و
 . اهللا بعزيز وليس هذا عىل

 إحــساسا ُّواحلــق أين وجــدتني يف الظــروف العــصيبة التــي يعيــشها وطنــي أحــس
يف قـضايا احلكـم والدولـة  اإلسـالمية تفوق هذا العامل يف طرحه للرؤية ىعميقا بمد

 تقـصريي يف نـرش اآلراء القيمـة ىوالسياسة , ووجدتني أحس إحساسا عميقا بمـد
التي يضمها هذا الكتاب الذي بني يدينا , وهي آراء اجتهدت اجتهادا حثيثا يف تبيان 

 فـيام يتعلـق بـالفكر الـسيايس يف وإبـداعهاوتبني وفهـم أصـالتها وحـداثتها وذكائهـا 
 الفكر , وتصل لطبقة الفقه بام تتميز به  آراء تسمو عىلاألمري يف واقع  , وهاإلسالم

 واإلشـكالياتمن روح الفقيه وأسلوب تعامله مع املعطيات واحلقـائق واملتطلبـات 
وطلب الفتيا والرأي , وهلذا السبب اخرتت للكتاب هـذا العنـوان الـذي اخرتتـه لـه 
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ايب عـن الـشيخ حممـد األمحـدي منتهجا يف هذا الـنهج مـا سـبق يل حـني اخـرتت لكتـ

 .  التي ترك أثره البارز فيهاالكربىالظواهري عنوان القضية 
 األفكـاروسوف جيد القارئ هلذا الكتاب مالمح جهـد بـذل مـن أجـل أن تـصله 

الرائعة يف الثوب البياين الالئق هبا , وأن يـصله التحقيـق واضـحا , والتقريـر دقيقـا , 
 .والعلم نقيا , والفهم صائبا 

أكتب هذه املقدمـة وأنـا مغـرتب عـن وطنـي , عـىل غـري إراديت , مـستوحش مـن 
غربتي , ومل يكن هذا يف حـسباين وال يف تـصوري , ولكـن قـدر اهللا ومـا شـاء فعـل, 
وهأنذا أكتبها بجسد عليل, ونفس مـضطربة , وعـني دامعة,وصـدر خمتنـق , وقلـب 

مـا مرنـت عليـه مـن مرجتف , وقلم عاجز, وأنامـل مرتعـشة تعجـز عـن أن تواصـل 
لكنـى أرجـو اهللا سـبحانه  وضع اهلمزة والشدة والـشكلة يف مواضـعها الـصحيحة , 

 الـشفاء, يرزقني رشدا, وأن أمري من يل اهللا بعزيز, أن هييئ وتعاىل , وليس هذا عىل
 . ً أيضا من ابتالء أكون قادرا عليهحيرمنيوأن يذهب عنى ما أعانى من شدة, وأال 

وصـب وقلـق,وأن  اىل أسأل أن يذهب عنى ما أنـا فيـه مـن أمل وواهللا سبحانه وتع
 يـوم أيـامي خوامتـه, وخـري عميل آخره, وخري عمري , وأن جيعل خري ختاميحيسن 
 . ألقاه
 مـا حييـت, وأن وقـويت وبـرصي بـسمعي يمتعنـيواهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن  

 ., وأن جيعل كل ذلك الوارث منىوذاكريت عقيلّحيفظ عىل 
 العفاف والغنى, يرزقنيالسبيل, وأن   سواءهيديني سبحانه وتعاىل أسأل أن واهللا

ّوالــرب والتقــى, والفــضل واهلــدى, والــسعد والرضــا, وأن يــنعم عــىل بــروح طالــب 
العلم, وقلـب الطفـل الكبـري, وإيـامن العجـائز, ويقـني املوحـدين, وشـك األطبـاء, 

 .وتساؤالت الباحثني
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 رشهـا, ورش النـاس, يكفيني وأن نفيس عىل عيننييواهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن 
 , وأن ينفعنـي مـا يعلمني, وأن علمني بام ينفعنيوأن   ألن أتم ما بدأت,يوفقنيوأن 

 منحنـى العقـل, الـذي من القيام بحق شـكره ومحـده وعبادتـه , فهـو وحـده يمكنني
ــ ــذاكرة, والــصحة, والوقــت, والقــدرة, واجله ــة, واملنطــق, والفكــر, وال د, واملعرف

, ونعمنــي, وأكرمنــي, ووفقنــي, هــداين الــذيّوهــو جــل جاللــه  واملــال, والقبــول,
 وهــى ـ بــالطبع ســيئايتَ خلقــه, وهــو وحــده القــادر عــىل أن يتجــاوز عــن يفب َّوحبــ
فله سبحانه وتعاىل ـ وحـده ـ احلمـد, والـشكر, ,  أكيد ـ كثرية ومتواترة ومتناميةوبالت

 . والثناء احلسن اجلميل
 J ¢]‚Û¦]çë 
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 , وهـي إحـدى عـائالت قريـة طوالقـة , العمـريينتمي الشيخ اخلـرض إىل عائلـة 
 .والقرية واحدة من واحات جنوب اجلزائر , وللطوالقة اسم آخر هو بسكرة 

ية بنت الشيخ مصطفى بن عزوز , وشقيقها أما والدته فهي السيدة حليمة السعد
ًالذي هو خاله هو أستاذه األول واألكثر تأثريا يف شبابه الشيخ حممد املكي بن عـزوز 

سـوف , فـإن  ومع أن كثريا من املصادر تنقل عن بعضها أن عائلة والدتـه مـن وادي 
 .  آبائهالرواية التي نرجحها هي أهنا من قرية عائلة 

ألهنا كانت بلد العلم ; ولد فيها ونشأ , تلقب بالكوفة الصغرى كانت بلدته التي 
ًوالعلامء كام كانت تضم عددا كبريا من املساجد  ً. 

» جملة األزهـر «يف مذكرات نرشها يفوصف نشأته  اخلرض حسني فقد أما الشيخ 
  :قبيل وفاته فقال 

, وكـان لـألدب »نفطة«:  يقال هلا التونيس بلدة من بالد اجلريد بالقطر يفنشأت «
 أقاريب من حويل جمالس علامئها, وكان يف هذه البلدة نفحات هتب يفاملنظوم واملنثور 

ْوغريهم من يقول الشعر, فتذوقت طعم األدب من أول   يف, وحاولـت ـ وأنـا نشأيتَ
  .»سن الثانية عرشة ـ نظم الشعر 

*** 
٢ 

, فقـد كـان اسـمه تطور اسم الشيخ اخلرض حسني مع الزمن إن صح هذا التعبري 
عند مولده حممد األخرض بن احلسني بن عيل بن عمر , فلام هاجر إىل الـرشق حـذف 

 عادة املشارقة , ثم حتورت األخرض إىل اخلـرض عـىل عـادة أهـل من اسمه عىل) بن ( 
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 .ًاملرشق العريب أيضا

ويف مرص عرف الشيخ يف البداية بأنـه الـشيخ اخلـرض التونـيس , أو حممـد اخلـرض 
 اسمه هو هذا االسـم أصبحنيس فلام صار خمالطا للمرصيني , متجنسا وموظفا , التو

 .الذي بقي به وهو حممد اخلرض حسني 
*** 
٣ 

 ١٦ , هــ١٢٩٣رجـب مـن  ٢٦يف ليلـة اإلرساء واملعـراج يف  اخلرض األستاذولد 
 .م ١٨٧٦أغسطس 

, فلـام بلـغ وتلقى الشيخ تعليمه األويل والديني واألديب وحفـظ القـرآن يف قريتـه 
ــم ــه , والتحــق بطلــب العل ــده , و أرست ــع وال ــونس م ــل إىل ت ــة عــرشة انتق يف  الثاني

 بـن عـزوز قـد سـبقه إىل الزيتونـة املكـيالزيتونة , وكـان خالـه حممـد ) جامعة(جامع
ًوعمل مدرسا يف الزيتونة , وكان يقوم هبذه املهمة عن حب ال عـن وظيفـة , أي أنـه 

 .كان يقوم هبا بدون أجر
 يد كبار الشيوخ سنوات متصلة , الزيتونة درس اخلرض عىل )جامع( جامعة و يف

 يتخرجـون فيهـا , إذ األزهريونحتى نال درجة العاملية يف سن مبكرة عام كان أنداده 
, وهـو ) م١٨٩٨ ـ هــ١٢١٦( نال الشهادة العاملية عام ألف وثامنامئة وثامنية وتسعني

 . يف الثالثة والعرشين من عمره 
هـــــذا اخلـــــريج النـــــابغ بالتـــــدريس يف جامعـــــة  عـــــان مـــــا عهـــــد إىل  ورس
الزيتونة,عىل عادة النظام الذي كان معموال به يف اجلامع األزهر واجلامعـات  )جامع

 . أنه نظام املعيدين ىلما عرف ع العاملية التي أخذت عنه , وهو
*** 
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اصـمة ارحتل الشيخ للجزائـر , وزار الع) م١٩٠٣(وبعد خترجه بخمس سنوات 
وشـارك   يف معاهد العلم فيهـا , ىومدهنا الكربى , وحرض الدروس التي كانت تلق

 .وألقى بعض الدروس الدينية والعلمية يف عدد من هذه املجالس, 
وتكررت زيارة الشيخ للجزائر يف العام التـايل , ومـن اجلـيل أن طموحـه العلمـي 

 وأتقنه قد جاوز بيئتها العلميـة حصله حال بينه وبني أن يستقر يف اجلزائر فقد كان ما
 .يف ذلك احلني

*** 
٥ 

حمـرم ( وانتقل الشيخ للخطوة الثانية يف حياته العملية بعد خترجه بـست سـنوات 
 أن يعمل بالصحافة ملا أدركه مـن قـدرهتا عـىل حيث آثر ) م١٩٠٤بريل أ ـ هـ١٣٢٢

الـسعادة «فأنـشأ جملـة  تشكيل الوجـدان وصـناعة التقـدم والنهـوض باملجتمعـات, 
مارسـت  , عـن حـق , بأهنـا كانـت أول جملـة  توصـفالتـي وهي املجلة,  »العظمى

 االجتامعي , وقد نجحت يف هـذا بفـضل عقليـة اإلصالحالنشاط الفكري يف ميدان 
 . سيطرت عىل وجدان صاحبهاالتيواعية, ونفس خملصة للفكرة 
 حاجـة إىل يفعام  هذا الشيخ الشاب أدرك أن اجلو الأن وقد بدا واضحا للجميع 
أوسـع مـن أن يتقيـد ديني والوطني ال بد لـه مـن ميـدان تنبيه وإيقاظ , وأن واجبه ال

 . بقاعة درس يعلم فيها فحسب
*** 

 



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] RP
 
٦ 

 الـشاب وهـو اإلسـالمينستطيع أن نـرى أو نستحـرض صـورة هـذا العـامل  هكذا
يع أن نـراه  خترجه بسنوات قليلـة , ونـستطأعقاب العام وأمهيته يف الرأييدرك قيمة 

وهو يدرك أن هذا امليدان أوىل بجهوده ونشاطه من املجـاالت األخـرى املتاحـة ملـن 
االجتامعيـة  أنـشأ الـشيخ جملتـهلميـة , وهلـذا اهلـدف وهبـذا الفهـم  مكانته العيفكانوا 

 .الرائدة يف تونس واملغرب العريب 
 شـهرية , كانـت جملـة نـصف  » الـسعادة العظمـى «جملة   أنومن اجلدير بالذكر 

  .ً عددا , وهو رقم ليس بالقليل ٢١وقد صدر منها 
 مــذكرات لــه نــرشت يف جملــة  لــواء يفوقــد حتــدث الــشيخ حممــد اخلــرض حــسني 

عن طبيعـة توجهـه املبكـر للـصحافة, ومـا ارتـبط ) مايو سنة سبع ومخسني(اإلسالم 
ذلـك هبذا التوجه مما شـاع أو عـرف عـن دعوتـه الـرصحية إىل فـتح بـاب االجتهـاد و

 :حيث يقول
وقد كنت بعد أن نلت درجة العاملية مـن جامعـة الزيتونـة, أنـشأت جملـة علميـة «

ّأدبية, وهى أول جملة أنشئت باملغرب, فأنكر عـيل بعـض الـشيوخ, وظـن أهنـا تفـتح 
ودعـوى أن بـاب االجتهـاد مغلـق ال :  أول عـدد منهـا يف قلـت ألينباب االجتهاد, 

  .» انفتح به أوال الذيتسمع إال مع دليل يبطل الدليل 
*** 
٧ 

اخلرض حسني إىل تشجيع أحد شيوخه له, وتنبيهه لـه إىل مـدى مـا قـد   أشاروقد 
يــصادف دعوتــه مــن مــصاعب بحكــم طبــائع األشــياء وبحكــم ســيطرة اجلامعــات 
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 يمـس عقائـدها املـستقرة, وهـو الـذي ال ترحب بالتجديد وال باجلديد التيالبرشية 
 : هذا املعنىيفيقول 

 بـاب الـشفاء مـن جـامع يف يل عىل إنشائها شيخنا أبو حاجـب, وقـال شجعنيو«
       مـا أتـى أحـد بمثـل مـا أتيـت بـه إال : أقـول لـك مـا قالـه ورقـة بـن نوفـل :  الزيتونة 
  . »عودي

 لقيـه مـن بعـض رجـال الـذيكام يشري حممد اخلـرض حـسني إىل بعـض التـشجيع 
 : محايته من شكاوى بعض الشيوخ يفًاحلكم, ذاكرا اسم أحد الوزراء ودوره 

 عليها كذلك الوزير حممد أبو عتور, وشكا إليه بعض الشيوخ مما شجعنيوكان «
 املجلة مما يتعلق باخلطابة فأجابه الوزير ـ وكان من العلامء األجلة ـ ورأيت لـه يفنرش 

 بخط يده اجلميل, إن ما تنرشه املجلة ال يعارض الـرشع ينسخة من املفتاح للسكاك
  .»وال القانون

*** 
٨ 

فقـد   ,مبـرشة كانت بدايات هـذا الرجـل العظـيم يف ميـدان الوظـائف الـسيادية 
 بنزرت, وليكـون يفوظيفة القضاء  اختري وهو ىف الثامنة والعرشين من عمره ليتوىل 

ــن  ــدريس م ــصحافة والت ــه يف ال ــد تفوق ــا بع ــة يعمــل هب ــة رشيف ــث مهن ــضاء ثال                الق
قد شجعه عىل قبول هذا املنصب العالمة حممد الطاهر بن عاشور , ودفعه و  قبلها ,

 .ًإليه دفعا 
بمثابــة العــامل األول للمدينــة , فــامرس اخلطابــة  ويف بنــزرت أصــبح الــشيخ  

 .والتدريس يف جامعها الكبري 
اجلمعيــة  لكنــه رسعــان مــا عــاد إىل العاصــمة تــونس , وانــضم إىل مؤســيس 
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ي ضمت خرجيي هذه اجلامعـة املرموقـة , وواصـل التـدريس الت  ) ١٣٢٤(الزيتونية

وال ( الزيتونة وأرشف عـىل مكتبتهـا , ومجـع إىل هـاتني املهمتـني  ) جامع(يف جامعة 
األستاذية يف املدرسة الثانوية الوحيـدة يف مدينـة تـونس حـني ذاك , ) نقول املنصبني 

 .وهي املدرسة الصادقية 
*** 
٩ 

ا ا مستكينا راضيا , لكنه كـان عاملـا مفكـرا ثـائرا , وهلـذمل يكن الشيخ موظفا مدني
 ذلـك الوقـت, يف الفرنـيسواملتكررة ضد املستعمر   الثورات الطبيعيةيف فقد شارك 
 أن يبعــده الفرنــسيون عــن بــالده, ومل تكــن احلــدود بــني الــدول الطبيعــيوكــان مــن 

ئا حياته العريضة  املرشق العريب بادإىلالشقيقة قد تكرست أو سيطرت, وهكذا اجته 
 .الطويلة ذات اإلنجاز الضخم 

  :روى الشيخ حممد اخلرض حسني نفسه قصة إبعاده عن تونس فقال وقد
 املحكمة الفرنسية سنة مخـس وعـرشين , بإشـارة مـن شـيخ املدينـة أن خاطبتني«

, فامتنعت عـن هـذه والفرنيس الوطني املحكمة ألحرض حكمها بني يفًأكون عضوا 
  .»بحضورياحلكم اجلائر  )يصدر  ( أرض أن يتصدر العضوية, ومل

*** 
١٠ 

 السنوات العرش ى مدتتضارب اآلراء يف احلديث عن ترتيب سفرات الشيخ عىل
التي سبقت استقراره يف القاهرة , ومن حسن احلظ أن معظم أسباب هذا التـضارب 

ن ثـم يقفـز مـن تأيت فيام يبدو من الرغبة يف االختصار أو ضيق املـساحة املتاحـة , ومـ
يراهــا  التــي ال)  أو املحطــات( بعــض احلقــائق أو الــرحالت  يــؤرخ عــىلأويكتــب 
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 .جوهرية يف سياق رواية موجزة
اسـتنتجناه مـن   نحو ماوربام كان من املفيد هنا أن نورد تتابع رحالت الشيخ عىل

 . تقطري املصادر العديدة التي روت تسلسل ارحتاالته قبل استقراره يف القاهرة
*** 
١١ 

بدأ الشيخ رحالته بعيدا عن وطنيه يف تونس واجلزائر بأن وجـد طريقـه ممهـدا إىل 
 .دمشق

ــشيخ  ــة ال  ـ هـــ١٣٣٠( خــارج املغــرب إىل دمــشق   األوىلوهكــذا كانــت رحل
ًوتوقـف أيـضا يف , واإلسـكندريةًوقد ارحتل عن طريق البحر مـارا باملطـة ) م١٩١٢

 ثم غادرها إىل ميناء بورسعيد  ثـم يافـا ,زهر يف اجلامع األدروساالقاهرة حيث ألقى 
 .وحيفا , و هكذا كانت تلك الرحلة حافلة بلقاء العلامء واألدباء 

ًوملا وصل الشيخ اخلرض حسني إىل دمشق , اسـتقبل اسـتقباال رائعـا , وبقـى بـني  ً
ًالعلــامء حمــال للتكــريم , وألقــى دروســا يف اجلــامع األمــوي ,  يفو عمــل بالتــدريس   ً

  ).م١٩١٢( سنة ثالثني هجرية  رسة السلطانيةاملد
*** 
١٢ 

 / هــ١٣٣٠شـوال (وقد قىض يف زيارته لدمشق ستة أسابيع غادرها إىل بـريوت 
 املكـي بـن عـزوز , وكـان قـد وأسـتاذهبول حيث استقر خالـه تانسإ إىلثم ) م١٩١٢

 بـأكثري ستانبول شهرين كاملني , أإبقى الشيخ اخلرض يف  وقد. ً عاما ١٥فارقه منذ 
  .مما بقى يف دمشق 
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هناية الدولة العثامنية, وقد انتدبتـه هـذه  وكانت اآلستانة يف تلك الفرتة تشهد نذر

 عـن هـذه األسـتاذالدولة للسفر مع الشيخ عبد العزيز جاويش إىل برلني, وقـد نـرش 
 .الدمشقية» املقتبس« جريدة يف الرحلة مقاالت متميزة 

يدا عن مسقط رأسه يف اجلزائـر  حياته بعيفالرابعة وبذلك أصبحت أملانيا املحطة 
 .بعد تونس, وسوريا, وتركياو

*** 
١٣ 

 جامعة الزيتونة وعمـل يفالتدريس  عاد حممد اخلرض حسني إىل تونس فاستأنف 
  . جلنة تنظيم املكتبتني العبدلية والزيتونة, وزار مسقط رأسه اجلزائريف

ًاجلـو الـسيايس فيهـا خانقـا , ووجـد بعد أن اسـتقر يف تـونس وجـد  الشيخ  لكن
ًنفسه معرضا لالعتقال يف أي حلظة , وكانت نذر احلرب األوىل قد بدأت يف التجمع 

 .يف السامء دون أن يدري أحد من أين تبدأ 
 املدرســـة يفحيـــث عمــل   وقــد آثـــر الــشيخ أن يـــذهب مــرة ثانيـــة إىل دمــشق

ًد أدى الفريضة متنقال بـسكك ًواختذ من دمشق منطلقا لرحلة احلج , وق السلطانية,
ًحديد احلجاز التي كانت شيئا جديدا ساعتها , لكنه يف بـدء هـذه الـسفرة تـأذى مـن  ً

 .رفض أهل زوجته أن يسمحوا هلا بمرافقته يف رحلته أو يف هجرته 
 مـن ىاحلج عاد إىل آسيا الصغرى عىل نحو ما تسم وبعد أن أدى الشيخ فريضة  

 .ألبانيا وكثريا من مدن البلقان, وقد وزار  باب التعميم 
سطنبول حيث قىض بعض الوقت قبل أن يعـود إىل مـستقره إ واستقر به املقام يف 

  فأقــام  املعـروف »ميـدان«ً قـد أقـاموا بيتـا يف حـي إخوانـهاجلديـد يف دمـشق , وكـان 
 .معهم , ويبدو أنه تزوج زوجته الثانية يف تلك الفرتة 
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١٤ 

ــ م١٩١٣( حــسني يف دمــشق قرابــة ثالثــة أعــوام اســتقر الــشيخ حممــد اخلــرض  ـ ـ
الدرامية بأن سجنه مجال باشا الـسفاح الـوايل العـثامين يف  وصلت ذروهتا  ) م١٩١٦

إذ تشري روايات أخرى إىل ) عىل األقل(بالد الشام , وقد قىض يف السجن ستة أشهر 
 .أنه قىض يف السجن مدة أطول من هذا 

ه مــن الــسجن إىل ممارســة التــدريس يف عــاد الــشيخ اخلــرض حــسني بعــد خروجــ
 .األموياملدرسة السلطانية واجلامع 

*** 
١٥ 

 فيهـا, ويف أثنـاء احلـرب العامليـة األوىل انتدبتـه فأقـام سـطنبول إ إىلعاد الـشيخ  
  والدعاية اآلن , واإلعالموزارة احلربية العثامنية للعمل فيام يناظر أقسام الصحافة 

ة التحرير تسمى بمنشئ نـسبة إىل الكلمـة الـشهرية التـي يف تلك الفرتة كانت وظيفو
 .للداللة عىل دروس التعبري وامتحاناته   » اإلنشاء «نرددها دون مشتقاهتا وهي 

 ثــم كلــف مــع إســطنبول,وقــد قــىض الــشيخ بعــض الوقــت يف هــذه الوظيفــة يف  
اب  يف مهمـة سياسـية اسـتهدفت اسـتقطأملانيـاجمموعة مـن علـامء الـدين بالـسفر إىل 

الذين كانوا يـسيطرون  يطاليني  ليكونوا ضد الفرنسيني واإلأملانيااملغاربة املقيمني يف 
 .باالحتالل عىل بالد املغرب العريب وليبيا 

وقـد قـىض الـشيخ سـتة شـهور مــن حياتـه يف هـذه املهمـة , وانتهـز الفرصـة فــتعلم  
 بـرلني فأقـام سـبعة أشـهر  إىلأخرى , وبعد فرتة أعيد مرة لإسطنبوثم عاد إىل   األملانية

 . يف أيدي احللفاء إسطنبولأخرى حتى انتهت احلرب العاملية األوىل وسقطت 
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١٦ 

مــع زعــامء احلركــة الوطنيــة املــرصية مــن ذوى   اخلــرضاألســتاذوىف أملانيــا عــاش 
, كالــشيخ عبــد العزيــز جــاويش, والــدكتور عبــد احلميــد ســعيد اإلســالميالتوجــه 

 .حلركة الوطنية املرصيةوأقطاب احلزب الوطني وا
وقد تصادف أن حرض الشيخ اخلرض حسني افتتاح مـسجد للجنـود املـسلمني يف 

حمارضة عظيمة عن احلريات , ولـك أن تقـارن بـني ) يف ذلك املسجد ( برلني وألقى 
 وبني مـا تـورط فيـه مـشايخ معـارصون مـن , احلديث هذا املوضوعاختياره أن يتوىل

 دون وعـي مـنهم بحقيقـة مـا ينبغـي علـيهم أن يقولـوه يف تأييد للدكتاتوريـة البـشعة
 .الوقت املناسب 

ًومع هناية احلرب العاملية األوىل وهزيمة األملان والدولة العثامنية معا عـاد الـشيخ 
  .األملاين عن طريق البحر من ميناء هامبورج إسطنبولاخلرض إىل 

*** 
١٧ 

لة عربية يف إطار املـرشوع وتصادف أن دمشق يف هذه الفرتة أصبحت عاصمة دو
 األقـاليمالذي كان الرشيف حسني يعمل من أجله بإقامة دولة عربية موحـدة جتمـع 

 .العربية يف الدولة العثامنية
 أن من األوىل به أن يستقر وىل انتهت احلرب األأنهكذا وجد الشيخ اخلرض بعد 

 .يف دمشق التي استقر فيها من قبل أكثر من مرة 
ً اسمه معروفا وكان علمه مقدرا للدرجة التي جعلته واحـدا مـن  ويف دمشق كان ً ً

, ) ١٩١٩(أعضاء أول جممع عريب تأسس وهو املجمع العلمي العريب الذي تأسـس 
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ــنفس أن اخلــرض لألســتاذوهكــذا قــدر  ــة مــلاأل يت ــة مــستقلة إســالمية يف دول         عربي
  .حديثة 

فيـصل بـن ) امللـك(م الـرشيف ًاألمل مل يـستمر كثـريا , إذ بعـد أن حكـ لكن هذا
احلسني دمشق واختذها قاعدة مللكه اجتاحت جيـوش الفرنـسيني سـوريا لتخـضعها 

 الذي رسعان ما أصبح بعد فـرتة ولتطرد امللك فيصال) ١٩٢٠( لالستعامر الفرنيس 
 .قصرية ملكا يف العراق 

ابة التقرير  أنه شارك يف كتىلاألوويذكر للشيخ يف الفرتة التي تلت احلرب العاملية 
 .وهو التقرير الذي قدم ملؤمتر الصلح يف فرنسا  ,اخلاص بأماين الشعب اجلزائري

*** 
١٨ 

يعيـد حـساباته , ذلـك أنـه   اخلـرض األستاذلكن استيالء فرنسا عىل دمشق جعل 
 يف احلــرب العامليــة اإلعالمـيًباإلعــدام نظـرا لنــشاطه  ًكـان حمكومــا عليـه يف تــونس 

الــشيخ اخلــرض حــسني أن يبتعــد عــن وجــه الفرنــسيني يف تــونس  وهلــذا آثــر ;األوىل
 القـاهرة و كتـب إىلودمشق عىل حد سواء , وأن يرتقي بميدان نشاطه وعلمه فجـاء 

 .له أن يبقى فيها حتى توىف 
 أن الشيخ حممـد اخلـرض حـسني تنقـل يف اإلمجالو هكذا يمكن القول عىل سبيل 

 ثـم إىل األسـتانةًزائرا إىل تونس إىل دمشق إىل حياته من اجلزائر إىل تونس إىل اجلزائر 
) هامبورج  ( أملانيا فدمشق ثم إىل فاألستانة وألبانياتونس فدمشق فاحلجاز فالبلقان 

     . ثم إىل دمشق ثم إىل القاهرة التي استقر هبا
 حياتـه,  لكنهـا حلـسن احلـظ يفوهكذا أصبحت مرص خـامس  وآخـر املحطـات 

 .اطه طيلة أربعة عقود ستستأثر به وبعلمه ونش
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وىف مرص أتيح للشيخ أن يقيم وأن يعمل وأن ينشط, بـل وأن يتجـنس كـذلك ىف 

  .ظل صدور قانون اجلنسية املرصية العظيم
*** 
١٩ 

مراء فيه  أن دور الشيخ اخلرض السيايس بعـد اسـتقراره يف مـرص  واحلق الذي ال 
ع , وقد مثـل بشخـصه ووجـوده رشنا يف مقدمة هذا الكتاب , أكثر من رائأكان, كام 

ًوعمله صورة أكثر من رائعة , فقد كان وجوده نفسه دلـيال واضـحا عـىل الوحـدتني  ً
العربية واإلسالمية بام وصل إليه من مناصب علمية و أدبية من قبـل أن حيـصل عـىل 

 كـان بأنـهاجلنسية املرصية التي حصل عليها عند تطبيق قانوهنـا الـذي وصـفته كثـريا 
, كـام مثـل الـشيخ بعلمـه الغزيـر  قوانني الليربالية احلقة التي تبنـي الـدولنموذجا لل

ًدليال حيا عىل أن بحر العلم اإلسـالمي متـصل ومتواصـل , و أن األزهـر والزيتونـة 
للتوأمة بيـنهام وذلـك ألن الـدين واحـد  توأمان حتى لو مل يكن هناك اتفاق مكتوب 

 .والعلم واحد والفهم متعدد 
*** 
٢٠ 

 اخلرض يف املحـيط الـوظيفي , ومـن الطريـف األستاذدأ باحلديث عن وجود ونب 
حسب ما يروى األستاذ خري الدين  أن هذا العامل اجلليل املعروف فضله , عمل عىل 

 حياتـه يف مـرص أول دار الكتـب مخـس سـنوات,  وقـد قبـل يف يفً, مصححا كىلالزر
ا تيمـور الـذي كـان يعرفـه محـد باشـأهبذه الوظيفة الصغرية , وقـد حـصل لـه عليهـا 

 فرضـت وإنـام, ويقدر علمـه , لكـن نـشاط الـشيخ اخلـرض مل يتوقـف عنـد الوظيفـة 
 نفــسها يف املحــارضات العامـة ويف املــساجد الكــربى عـىل حــد ســواء , كــام أسـتاذيته
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 .فرض قلمه نفسه يف كل ما تيرس له من منافذ النرش يف الصحف واملجالت 
 الـوطن يفًوألن الشيخ العظيم كان حريصا عىل احرتام النظم التعليمية والعلمية 

 انتقل إليه فقد تقـدم المتحـان العامليـة األزهريـة فنـال الـشهادة بـسهولة بـرغم الذي
 كل الفروع العلمية بكل وسائل السؤال يفحرص ممتحنيه عىل أن يتثبتوا من مستواه 

 .والتحقيق
التنويه أن الشيخ حممـد اخلـرض حـسني كـان حريـصا عـىل ومن اجلدير باإلشادة و

التأهل هبذه الشهادة األزهرية عىل الرغم مـن األزهـر مل يطالبـه بـالوقوف أمـام جلنـة 
يـزال قـادرا عـىل متييـز   عـاش فيـه الالذيعلمية تتوىل تقييم إنتاجه, فقد كان العرص 

 .العلامء بدون أوراق وشهادات وأختام
ًرض ممتحنيه بقدراته الفـذة إملامـا وتعمقـا عـىل حـد سـواء ,  اخلاألستاذوقد أذهل  ً

 :اللبان رئيس جلنة املمتحنني قوله لزمالئه يف اللجنة  ويؤثر عن الشيخ عبد املجيد 
 .»?  هذا بحر ال ساحل له فكيف نقف معه يف جلاجة« 

*** 
٢١ 

 يفًا يعمـل أسـتاذ  ظـلاألزهريـةوبعد ما نال الشيخ حممد اخلرض حـسني  العامليـة 
 بمعناهــا الواســع الــذي يمتــد ليــشمل لألســتاذيةمتفرغــا . كليــات اجلــامع األزهــر

وكـان .  الـصحفية واملحـارضات العامـة والنـشاط الفكـري والكتابةالتأليف والنقد 
أبرز املناصب الرسمية التي توالها الشيخ اخلـرض حـسني قبـل أن يـصل إىل مـشيخة 

قبـل أن حتمـل هـذا االسـم , ذلـك أن هـذه األزهر أنه كان رئيس حترير جملة األزهـر 
 ضمن منظومة تطـوير األزهـر يف عهـد الـشيخ » نور اإلسالم «املجلة صدرت باسم 

ومـــن الطريـــف أن هـــذه املنظومـــة كانـــت قـــد , ) م١٩٣٥−م١٩٣٠( الظـــواهري 
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ــصورها ــا و اســتكملت ت ــد  ختطيطه ــصطفى ســلفهالنظــري يف عه ــشيخ حممــد م  ال

ـــامل ــشيخ الـ ــاء ال ــام ج ــة راغي , فل ــوير كامل ــة التط ــذ خط ــواهري نف ــرك  ,ظ ــا ت و مل
الظــواهري املــشيخة وخلفــه الــشيخ املراغــي يف مــشيخته الثانيــة مل يغــري مــن  الــشيخ 

جملـة "ال أمرين بسيطني كان أحـدمها تغيـري اسـم إاألزهر ,  األمور الكثرية يف تطوير
 .  »جملة األزهر« ليكون 'نور اإلسالم 

ًسا لتحرير هذه املجلة بعد تغيري اسمها, وكـان وقد بقى الشيخ اخلرض حسني رئي
وحتريرهـا وأسـلوهبا وميـادين ذه املجلـة إضـافة كبـرية ملحتواهـا وجوده عىل رأس ه

 .عملها 
وربام أشري يف هذا املقام إىل واقعة اخلالف بينه وبني األسـتاذ حممـد رشـيد رضـا , 

ــواهري  ــشيخ الظ ــة ال ــشيخ اخلــرض لرؤي ــار ال ــق بإيث ــة تتعل ــي واقع ــوه ــة ع ىل رؤي
 الشيخ حممد رشيد رضا يف مقاالته وردوده عىل الشيخ ّالشيخ املراغي , لكن منافسه

 .اخلرض حسني صور اخلالف عىل نحو وظيفي مادي بحت
عىل أن ترك الشيخ اخلرض حسني لرئاسة حترير هذه املجلة حدث لـسبب طريـف 

حممـد فريـد وجـدي ًجدا بلغة أيامنـا هـذه , إذ رأى الـشيخ األكـرب أن يعـني األسـتاذ 
ًمديرا لتحرير املجلة , وكان بـني الـرجلني العظيمـني اخلـرض حـسني وفريـد وجـدي 
خالف فكري , فلم يشأ األستاذ اخلرض حـسني أن يـستمر يف منـصبه هـذا واسـتقال 

 .من رئاسة التحرير , وربام كان يف حاجة يومها إىل مثل هذا املنصب و مكافأته 
*** 
٢٢ 

  نـستطيع أن نكـرر مـافإننـا اجلانـب العلمـي إىلانـب الـوظيفي  انتقلنا من اجلفإذا
بيئتهــا الــشيخ العظــيم يف مــرص و هــذا  وجــود نأذكرنــاه يف املقدمــة  بكــل ثقــة مــن 

كان نموذجا بارزا ألثر العلامء األفذاذ يف بناء بيئة العلم  :الليربالية الصاعدة  ,آنذاك 
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 . تعظيم اإلفادة منهم القادرة عىل
 وضـوحا لـو تـصورنا بيئـة القـاهرة خاليـة مـن أكثر بطريقة ىذا املعنوربام نفهم ه

 تتـوج أن العلمية هلذا الشيخ العظيم يف العقود الثالثة التي شهدت نشاطه قبل اآلثار
  .األزهرحياته بمشيخة 

وقـد كـان مـن حـسن احلـظ أن األســتاذ اخلـرض كـان مـن العلـامء اجلـادين الــذين 
ًيؤمنون إيامنا عميقا أن من و اجبهم أن يدافعوا عام يؤمنون به مـن الـصواب واحلـق , ً

ًوهلذا السبب فإننا نراه قد تفوق عىل معارصيه مجيعـا يف أدائـه ملهمـة املقاتـل املجاهـد 
من أجل الدفاع عن اإلسالم واللغة والعقل واملنطق , ومل يكن أداؤه يف املعارك التي 

ًخاضها أداء إعالميا أو سياسيا أو جمتمعيا , وإنـ ام كـان يف املقـام األول واألخـري أداء ً
ًعلميا متمكنا ً. 

*** 
٢٣ 

التي خاضها األستاذ اخلرض  وإذا كان لنا أن نذكر أبرز املعارك العلمية والفكرية 
ألهنـا مثلـت ;ًالرازق تأيت يف مقـدمتها مجيعـا  حسني , فإن معركته مع الشيخ عىل عبد

سالمي , وكشفت اللثـام عـن حقيقـة استعادة نموذجية ومثالية للتفكري السيايس اإل
اإلسهام النظري للحضارة اإلسالمية يف تاريخ الفكر السيايس العاملي , وهي حقيقة 

 .يكاد يغفل عنها كثريون حتى من دعاة اإلسالم املخلصني إىل يومنا هذا 
ًالرازق نموذجا مهيبا للعلم املـتمكن  وقد مثل كتابه يف نقد كتاب الشيخ عيل عبد ً

 اسـتدعاء ف بجناحي احلق واإلقناع , كـام مثـل نموذجـا يف القـدرة الفـذة عـىلاملرفر
واملنطـق الـدقيق الـصائب ,  احلجة , وكان نموذجا لتـضافر البحـث العميـق املتـأين,

 .واألسلوب املرشق املقنع 
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يمكـن  سة سـامت عمـل علمـي عظـيم الواجتمعت لـه مـن هـذه العنـارص اخلمـ

تأسـيس لفكـر جديـد  وإنـام هـو يف الواقـع , بق يصنف عىل أنه رد عىل كتاب سـا أن
ينبني عىل كشف األباطيل والرد عىل التزييف املمنهج الذي تبناه كثريون مـن أعـداء 

 .اإلسالم 
*** 
٢٤ 

ًحـسني  كـان واعيـا للقيمـة نشري إىل أن األسـتاذ حممـد اخلـرض ومن اإلنصاف أن 
ــى  ــه حت ــة لعمل ــإالعلمي ــام س ــدا أو ردا وإن ــسمه نق ــه مل ي ًن ــد متــسك  ) انقــض( امه ً وق

 يف الـشعر «باألسلوب نفسه يف عمله التايل الذي نقد فيه كتاب الـدكتور طـه حـسني 
  ) .انقض( ً وسمى كتابه أيضا »اجلاهيل 

ــسميته هلــذين  ــشيخ اخلــرض حــسني يف ت  ومــن إحقــاق اإلحقــاق أن نقــول أن ال
سـتعامل هـذه الكلمـة الكتابني العظيمني قد سبق الدولة املرصية نفسها إىل اسـتعادة ا

 حمكمـة «يف هذا املوضع الرفيع , وقد صدر كتاباه قبل أن يصدر قرار الدولـة بإنـشاء 
 .» النقض واإلبرام 

وال يقل كتاب الشيخ اخلرض حسني يف نقد كتاب الدكتور طـه حـسني أمهيـة عـن 
 )أو باألحرى وجـه الباطـل ( نقد كتاب األستاذ عيل عبد الرازق , بيد أن وجه احلق 

فيام ذهب إليه الدكتور طه حسني قد اتضح بام مل يعـد املعـارصون بحاجـة إىل تكـرار 
 .استعادة نصوص األستاذ اخلرض يف نقض دعوى الدكتور طه حسني 

 الـــشيخ عـــيل عبـــد ىأمـــا نـــصوص األســـتاذ اخلـــرض حـــسني يف نقـــض دعـــو
فــربام مثلــت أكثــر النــصوص مــدعاة للمدارســة والفهــم يف ظــل احلــرب   ,الــرازق

 .عواء التي يواجهها اإلسالم ومجاعاته السياسية اآلن الش
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٢٥ 

كان الشيخ حممد اخلرض حسني واحدا من أوائـل الـذين اختـريوا لعـضوية جممـع 
ً كان واحدا من العرشين املؤسسني , ومل يكن املجمعيأو بلغة التاريخ  اللغة العربية 

ملجمـع قبـل أن ينـشأ, بـل  كـان مـن الـداعني إىل إنـشاء االـذيًهذا غريبا عىل الرجل 
 ًكانت دعوته من الدقة والتحديد بحيث متثلت املجمع عىل نحو ما نشأ تقريبا, 

عن هذه األمنية فيتمنى أن هييـئ »  اللغة العربيةيفالقياس « بحثه يفوهو يتحدث 
ًجممعا ينظر فيام جتـدد أو يتجـدد «اهللا هلذه اللغة ـ كام هيأ لبعض لغات العامل الكربى ـ 

ً, ويــضع لكــل معنــى لفظــا يناســبه, فــإن العلــوم تتــدفق تــدفق الــسيل, ملعــاينامــن 
 واملرافـق العلمـي املعـاينومقتضيات املدينة تتجـدد جتـدد النهـار والليـل, وكـل مـن 

ــة ىف  ــدرر النقي ــام ال ــة التئ ــئم مــع ســائر األلفــاظ العربي ــاج إىل أســامء تلت ــة حيت        احليوي
  .» أسالكها 

التعيــني يف جممــع اللغــة   إبــراهيم محــروش صــنوه ىف الــشيخ  أنومــن الطريــف 
 هــذا املنــصب ىلإ منــصب شــيخ األزهــر وقــد ســبقه يفكــان بمثابــة ســلفه  العربيــة, 

 .بعامني محروش األستاذ اخلرض تويف قبل األستاذ أن حني بثالثة أعوام, عىل اجلليل 
 .امء توجت حياة هذا العامل اجلليل أيضا بعضويته يف مجاعة كبار العلوقد 

 عـىل أن يتقـدم الجتيـاز مـا  ومن اإلنصاف أن نشري إىل حرص هذا العامل اجلليل 
 وقد جـاوز الـسبعني , وكانـت ١٩٥٠يؤهله لعضوية هيئة كبار العلامء وقد ناهلا عام 

 . رسالته عن القياس يف اللغة العربية
*** 
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٢٦ 

عنـد  فمل يقـ نـشاط الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني يف مـرص نإف  صعيد ثالثعىل
 فاشـرتك يف تأسـيس , امليـدان االجتامعـي انطلـق إىلوإنام والفكري , العلميالنشاط 

مــن أصــدقائه مــن العلــامء والــساسة   مــع عــدد١٩٢٨مجعيــة الــشبان املــسلمني ســنة 
 .املتدينني وكان أبرز هؤالء عالقة به هو األستاذ حمب الدين اخلطيب 

معيـات ذات  وعدد آخـر مـن اجل عية الشبان املسلمني, تأسيس مجيف وكام شارك 
, املؤسـيس نفسه القدرة عـىل رعايـة العمـل يف اكتشف الشيخ الصبغة السياسية فقد 

ْبنفـسه مـع بعـض مـن يعـرف مـن أهـل اإلصـالح  يؤسسنراه  رسعان ما وهلذا فإننا َ
وحتـافظ بكـل   , ويصدر هلذه اجلمعية جملة تنرش دعوهتا , »اهلداية اإلسالمية«مجعية  
 . املرجتى اإلسالمي اإلصالح يف يكن عىل اإلطار القيمما هو مم

*** 
٢٧ 

هكذا ازدهرت مشاركات الشيخ حممد اخلرض حسني بفعالية واضحة فيام نـسميه 
نجازاتــه يف هــذا امليــدان إيف مقدمــة   أنوال شــك  ,»املــديننــشاطات املجتمــع «اآلن 

تـزال تنـسب إليـه ,   ال لتونا, وهـي اجلمعيـة التـيإليهاللجمعية التي أرشنا  تأسيسه 
وجودا ورعاية وجمدا,  وهي مجعية اهلداية اإلسالمية , وقد اشـرتك معـه يف تأسيـسها 

األفاضل , منهم الشيخ حممد مـصطفى املراغـي شـيخ األزهـر  عدد كبري من العلامء 
نفـسه , وكـان مــن أعـضائها البـارزين املــؤرخ العظـيم الـشيخ عبــد الوهـاب النجــار 

فكـان هلـا فرعـان يف   نشاط هذه اجلامعة خارج مـرصّ, وقد امتدوالشيخ عىل حمفوظ 
 .العراق وسوريا 
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وكانت هلذه اجلمعية سالسل مـن املحـارضات عـىل غـرار املواسـم الثقافيـة التـي 
ــة  ــات العلمي ــا اجلمعي ــدر  حتييه ــة الق ــا عظيم ــا جملته ــام كانــت هل ــور , ك ذات اجلمه

 .واملحتويات
ًا تعني بمحاربة الفـساد واإلحلـاد معـا , وأن  وقد نص قانون هذه اجلامعة عىل أهن
 العالقات بني الشعوب اإلسالمية , والعنايـة اهدفها التعريف باإلسالم وتوطيد عر

 . باللغة العربية وآداهبا
*** 
٢٨ 

ــــىل ــــعوع ــــعيد راب ــــعيد ا  ص ــــو ص ــــد ه ــــرري فق ــــسيايس والتح ــــل ال لعم
 املــشاركات يف خــط متــوازن وناضــج مــن الــسيايس املبــارش للــشيخ النــشاط متثــل

العـابرة للجنـسيات مـن قبـل أن يعـرف  السياسية من خالل منظامت املجتمع املدين 
  .العامل هذا املصطلح ومعناه

عــن   القــاهرة مل ينقطــع يفطيلــة إقامتــه  الــشيخ حممــد اخلــرض حــسني واحلــق أن 
 اهلادف إىل حماربة االستعامر, وبث الروح الوطنية, وقد مجـع السيايسممارسة نشاطه 

شـامل  تنظيميـا حيـث اختـري رئيـسا جلبهـة  الفكـر والعلـم, نـشاطاجمايل يفإىل نشاطه 
برز األحرار الذين يسعون إىل ختليص أإفريقيا, وكانت هذه اجلبهة تضم جمموعة من 

 .املغرب من االحتالل الفرنيس
  » الشامليةأفريقيامجعية تعاون جاليات «الشيخ نشاطه يف هذا املجال بتأسيس  بدأ
ًضح من هذا االسم أنه كان حريصا عىل الوحدة املغاربية منذ فـرتة مبكـرة , وأنـه ويت

كان من الوعي بحيث مل يقحم تعبريات مـن قبيـل الوحـدة واالحتـاد وإنـام اكتفـى يف 
 . وهي كلمة كبرية املعنى عند من يعرفون قيمتها » التعاون «االسم بكلمة 
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ًمبكر جدا ملثل هـذه اخلطـوة ,  وهو وقت م١٩٢٤أسس الشيخ هذه اجلمعية عام 

 مثل هذا احلدث وهو أمر مقصود إلفـساح ر يقفز عىلِّ تارخينا املزوأنومما يؤسف له 
 .املجال لدعاوى اليسار أو انقالبات العسكر

وواصل الشيخ نشاطه يف هذه اجلمعيـة حتـى إذا شـارفت احلـرب العامليـة الثانيـة 
ة , وجـد الـشيخ أن واجبـه أن يطـور يف  من عمر اجلمعياعىل هنايتها بعد عرشين عام

جبهـة «سـامه أالوعي ويف املطالبات ويف التعبري عن األماين الوطنية وهكذا أسس مـا 
 . » الشاملية أفريقياالدفاع عن 

ومل يقــف نــشاط الــشيخ يف هــذا امليــدان عنــد هــذا النــشاط املــرتبط باالســتقالل 
ي واستـرشاف املـستقبل بحيـث والتعاون بني الدول املغاربيـة , لكنـه كـان مـن الـوع

أسهم يف كـل مـا شـهده املجتمـع القـاهري مـن جهـود حترريـة , وال يكـاد نـص مـن 
أدبيات السياسة والتاريخ يف تلك احلقبة خيلو من حديث عن جهد بارز له يف ميادين 

 . االستقالل والتحرر والتعاون 
*** 
٢٩ 

صحفي املتميـز فقـد  العمل الـصعيد خامس فقد كان للشيخ وجود بارز يف وعىل
وقد ذكرنـا مـن قبـل .مجعية اهلداية اإلسالمية  تأسيس املجلة التي صدرت عن توىل 

 صدرت عن األزهـر باملواكبـة حلركـة اإلصـالح التيأنه هو الذي  توىل حترير املجلة 
 التـي, وهـى املجلـة »نـور اإلسـالم« الثالثينيات, وهـى جملـة يف شهدها األزهر التي

 .»جملة األزهر«أصبح اسمها اآلن 
 تـرك جملـة أنو يف حياة الشيخ اخلرض حسني جملة ثالثة توىل رئاسـة حتريرهـا بعـد 

 .» اإلسالملواء «  وهي جملةاألزهر
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٣٠ 

وقد كـان لنـشاط الـشيخ الـصحفي مغـزى اجتامعـي وسـيايس واضـح فقـد ظـل 
الــشيخ اخلــرض حــسني طيلــة حياتــه أميــل إىل إعطــاء األولويــة لإلصــالح الرتبــوي 

الجتامعي والديني , وقد أبان عن رؤيته هذه بوضوح يف الكلمتني التي صدر هبـام وا
 . يف العدد األول لكل منهام »نور اإلسالم « وجملة » اهلداية اإلسالمية «جملة 

*** 
٣١ 

ً اخلرض االختيار ليكون شيخا األستاذ  وقع عىل١٩٥٢نه بعد قيام ثورة إ فوأخريا
ًسنه , ولكنـه كـان ال يـزال كفـؤا هلـذا املنـصب بعلمـه, لألزهر, عىل الرغم من تقدم 

 .وخرباته, ومكانته العلمية املرموقة
 ما صوره األستاذ فتحي رضوان من سـعي » رحاب العدالة «وقد روينا يف كتابنا 

مشيخة األزهـر يف أول عهـد الثـورة إىل الـشيخ اخلـرض حـسني , وهـو املعنـى الـذي 
 .ت يف حجره صوره الشيخ نفسه بأن املشيخة وقع

وقد عرب الشيخ الطاهر بن عاشور عن سـعادته وسـعادة علـامء الزيتونـة بوصـول 
 :الشيخ إىل هذه املكانة الرفيعة فقال 

 األزهـرتوطـدت فيهـا الـصالت بـني  حيق هلذه احلقبة من التاريخ أن تفخر بأهنـا«
يتونـة  كـان أحـد شـيوخ الزاألعـالمًوالزيتونة , فقد احتضن األزهر إمامـا مـن أئمـة 

 .» العظام
ويف حمارض جلسات جممع اللغة العربية بالقاهرة فقرة مجيلة عرب هبا األستاذ أمحـد 

 .أمني عن سعادة املجمع باختيار الشيخ اجلليل هلذا املنصب 



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] SX
للشيخ اخلرض أنه يف فرتته القـصرية كـان مـن الـذكاء بحيـث سـارع  يذكر األزهر

 .ودان  السإىلبإرسال العلامء الوعاظ األزهريني 
 أن أعظم ما يف أداء الشيخ يف هذا املوقع  كان هو حرصه الواضح والـرصيح عىل
 إسالمه ومعتقده ورأيه, و يذكر التـاريخ هلـذا الرجـل وقفتـه الـشاخمة الـصلبة يف عىل

 حني بـدأت تـسفر عـن عـداء لإلسـالم , ١٩٥٢يوليو من  ٢٣مقابل توجهات ثورة 
  عـىلى بـل إنـه أثنـ, املـسلمنيلإلخـوانهتاماهتـا  اويذكر للشيخ أنه مل يوافق ثورة عىل

اجلامعة وسلوكها وسياستها , كذلك وقف الشيخ بصالبة ضد خطوات الثورة التـي 
 القضاء الـرشعي , وهـي خطـوة مل تكـن غريبـة عـىل عقليـات العـسكر بإلغاءقضت 

سـع الذين كانوا ينفذون املنهج الذي نفذه أتاتورك من قبلهم يف تركيا , ومل يكن يف و
, وهكـذا ) ًفـضال عـن أن يـدافع عنـه ( الشيخ أن يوقف التيار وال أن يقتنع بالباطل 

 ىمجـادمـن  ٢ (  م١٩٥٤ ينـاير  مـن٧ فاسـتقال يف  ,فإنه آثر أن يستقيل من املشيخة 
 ) .هـ ١٣٧٣األوىل 

 وبعـدها حيـاة العلـامء الكـربىعاش الـشيخ اخلـرض حـسني قبـل توليـه املـشيخة 
يكفيني كوب لبن وكرسة خبز وعىل الدنيا بعدها  :  قوله الشهري الزاهدين, وأثر عنه

 .السالم
*** 
٣٢ 

ومن اجلدير بالذكر أن الشيخ كان مالكي املذهب عـىل عـادة أهـل اإلقلـيم الـذي 
األشـاعرة , وقـد  نشأ فيه واملدرسة التي درس فيها , وكان عىل عادة أهل الـسنة مـن

 هــذا احلــديث أمهــل أنتني مــن دون هــاتني اجلــزئي  احلــديث عــنأؤخــر أنتعمــدت 
 .  القارئ عىلىختف سباب الأل
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ًيشيع يف حديث كثري من الذين عرفوا الشيخ أنـه عـاش حياتـه عزبـا دون زواج , 
 مرات و مل يرزق بأوالد , فأما زوجه األوىل فقد اضـطر ٤لكن احلقيقة هي أنه تزوج 

ن أهلهـا رفـضوا املوافقـة عـىل  ترك تونس للهجـرة , وذلـك ألىفراقها حني انتو إىل
 .اصطحابه هلا يف هجرته 

 .وأما زوجه الثانية فتزوجها يف سوريا وطلقها 
 , توفيـت وهـي عـىل  ًوأما زوجه الثالثة التي عاشـت معـه ثالثـني عامـا فمـرصية 

 .ذمته , وتزوج بعدها واحدة من قريباهتا كانت هي زوجه الرابعة 
ضالء , أشهرهم هو أخـوه زيـن العابـدين الـذي ه فثالثة من األدباء الفاؤشقأأما 

 .برحلة دمشق  القيام عىل ًكان مدرسا يف اجلامع األموي ,  مما شجع الشيخ اخلرض
*** 
٣٤ 

   الشيخ يف القاهرة يف األسبوع األول من قيام الوحـدة بـني مـرص وسـوريا يف تويف
يف رجـب فكأنـه ولـد ) هــ ١٣٧٧شهر رجب من ١٣املوافق ( ١٩٥٨ فرباير من ٢٨

 .ومات يف رجب
نال الشيخ كثريا من التكريم بعد وفاته , وقد كرمت مرص الرسمية اسـمه مـرات 
يف عهد الرئيسني  السادات ومبارك , كذلك فقد احتفلت تونس بالذكرى اخلمـسني 

 أن زين العابدين بن عـيل ال تعـارض يفلوفاته يف تقليد كانت تونس يف عهد الرئيس 
 .فون مع التوجه الذي كانت تتبناه حتتفل بمن كانوا خيتل
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اكتملــت يف شخــصية الــشيخ اخلــرض حــسني مقومــات زعامــة حقيقيــة مارســت 
كـان الـشيخ مـن الـذين يظلـون . القيادة ونجحت يف فرض ذاهتا وسلوكها وأمانيها 

 لالسـتظالل بظلـه , وكـان مـن  النـاسىاآلخرين بفضلهم  , كام كان من الذين يسع
الزعامء احلقيقيني الساعني قوال وفعال إىل مجـع الكلمـة وتوحيـد الـصفوف , ولـيس 
ًأدل عىل هذا من أن اجلمعيات التي رأسها أو وجهها مل تشهد انقساما أو حتزبـا , كـام  ً

عليه أن اسمه كـان يـدل عـىل نـشأته وتعليمـه يف تـونس ,  وأن اسـمه  يكفي للتدليل
 اسـتيطانه دمـشق والقـاهرة ,   إليها كـام بينـا يف املقدمـة يـدل عـىلىرة التي انتهبالصو

 .وهو  قبل هذا جزائري األصل وامليالد والصبا 
ــا  ــونس واملغــرب وليبي ــر وت ــة مــن اجلزائ ــاهرة كــان املغارب ــشيخ بالق ويف بيــت ال
ن وموريتانيا يلتقـون وجيتمعـون , ويف مجعياتـه كـانوا جياهـدون وخيططـون ويتعلمـو

   .ويتناقشون , وهو يف كل هذا قدوة حانية تأخذ بيد اجلميع 
*** 
٢ 

كان الشيخ اخلرض زعيام عامال متفاعال بقوة مع جمتمعه نشطا مواظبا حارضا لكنه مـع 
وصـف  مناقـشاته العلميـة, وقـديف جدالـه, ويف حياته, ويف ًكان مرتفعا عن الصغائر  هذا

 . اجلنانيء عف اللسان مع كونه جرالنقاش هادئ احلديث  الشيخ بأنه هادئ
  السامي يأخذ عليه جمامع نفسه , ويغلب عىلاخللقيوكان حبه لإلصالح بمعناه 

موضوعاته ومقارباته , حتى إن بعض النارشين الذين نرشوا كتبه آثـروا أن يتخـذوا 
    .ً عنوانا لعدد من مؤلفاته القيمة »رسائل اإلصالح«من عنوان 
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 نطـاق , ويـذكر لـه عـىل  واألجنبيةع االطالع يف اآلداب العربية كان الشيخ واس
واســع أنــه صــحح لــبعض الغــربيني معتقــدهم الفاســد يف أن ابــن خلــدون قــال بــأن 
ًالعرب ال يصلحون مللك وال حيسنون حكام لألمم , وقد أشار الشيخ اخلرض هلـؤالء 

 خلدون نفسه قـرر يف أن ابن خلدون إنام قصد هبذه العبارة عرب اجلاهلية , وأن ابن
مقدمته أن العرب يف اإلسالم أحسنوا السياسة وقاموا بأعباء امللك خري قيـام , وأنـه 
ًخصص هلذه احلقيقة فـصال يف كتابـه , ومـن العجيـب أن بعـض املـسلمني والعـرب 
املعارصين ال يزالون جيتزئون عبارة ابن خلدون وحيتجون هبا عىل دعواهم الفاسـدة 

ــة ــة  امللفق ــأن اإلســالم القائل ــرب فحــسب ( ب ــيس الع ــسياسة ) ول ــه بال ــة ل ال عالق
 .وممارستها وبالتفوق فيها 

*** 
٤ 

ًمل يكن الشيخ معنيا بالتقدير الوظيفي وال االجتامعي , ومع هذا فقد كان حريصا  ً
العلمـي , ويـذكر لـه أنـه مل جيـد أي حـرج أن يتقـدم المتحـان الـشهادة  التقدير  عىل

 معروفا مارس العلـم والتعلـيم يف تـونس ودمـشق أستاذاينام كان العاملية يف األزهر ب
  .ً ألكثر من عرشين عاما وأملانياستانبول إواجلزائر و

 وعىل سبيل العموم فإن مؤلفات هذا الرجل كاشفة عن شخـصيته, كـذلك فـإن 
يف كتاباته, وليس لنا أن نعجب حني نجد هذه اللمحات البـارزة يف شخصيته مؤثرة 

حيـاة «الكبري, وذلـك مـن قبيـل بحثـه عـن  رضات هذا اإلنسان والعامل بحوث وحما
, » اللغـة العربيـةيفالقيـاس «, وعـن »العـريب الـشعر يفاخليال «, وعن »اللغة العربية
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, ونجـد بـاملوازاة هلـذه البحـوث األصـيلة, واملحـارضات »نشأة علم البالغـة«وعن 
, »اإلسـالميف احلريـة «تـب عـن فهـو يك  اإلسـالمي الفكر يفًالضافية بحوثا مشاهبة 

 .»مدارك الرشيعة اإلسالمية وسياستها«, و»الدعوة إىل اإلصالح«وعن 
*** 
٥ 

 تأبني الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني أن األسـتاذ يفروى األستاذ حممد عىل النجار 
 العـرص يف تـاريخ اإلسـالم يفًحممد شفيق غربال أعطاه كتابا ملسترشق كندى وضعه 

 فصل من هـذا الكتـاب عـن مقـاالت الـشيخ يف هذا املسترشق احلديث, وقد حتدث
جملـة « أصـبحت بعـد ذلـك تـسمى التيـ » نور اإلسالم« جملة يفحممد اخلرض حسني 

 األسـتاذ شخـصية  عمـق النظـر فيهـا كـام أثنـى أطيـب الثنـاء عـىل عىلىفأثن» األزهر
 : مثايلاخلرض ووصفه بأنه 

 مـن الوجهـة النفـسية مثـايلتابتـه, وهـو  فهـذا مـا يتبـادر مـن كمثايلأما أنه رجل «
 .» واألخالقية عىل حد سواء

.............................................................................. 
 امتاز هبـا األسـتاذ التياألستاذ حممد عىل النجار نفسه عن املثل العليا  وقد حتدث

 :حممد اخلرض حسني فقال 
ــه « ــشاريفومثل ــاده  امل ــة, وجه ــه يفكة الفعلي ــة يف إصــالح املجتمــع, ومثل  الدماث

الشخصية حتى مع أعدائه, ولكن مع التحرر من معرة امللق واملداهنة, ومـن نقيـصة 
 الــدقيق, واحــرتام الــنفس, واالعتــدال, العقــيل الكــامل يفالتظــاهر والريــاء, ومثلــه 

 يصورها اخلـرض بـصورة والبعد عن النقائص, مثل الكرب واملهانة, هذه املثل وغريها
 .»اخللقيواضحة خاصة به لرسم طابعها 
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وهذه فقرة مجيلة لألستاذ خليل مردم يتحدث فيهـا عـن سـعادته بمعرفـة الـشيخ 
 دمـشق, وحـرسته حـني علـم بنيتـه يف أقامهـا التـيحممد اخلرض حـسني طيلـة الفـرتة 

 :مفارقة دمشق
 إىل األسـتاذ اجلليـل معرفتيليه  وأشكر اهللا عحيايت سجل يفإن من خري ما أثبته «

 هلم, فقد صحبت األسـتاذ وصحبتي الفضالء وإخوانه, التونيسالسيد حممد اخلرض 
 ال تغـريه األحـداث والطـوارئ, فامزلـت الـذيعدة سـنني, رأيتـه اإلنـسان الكامـل 

 خرب رحلتـه عـن هـذه الـديار, فاجأين عىل ظفرها هبذا الكنز الثمني حتى نفيسأغبط 
 .»بقدر التواصل تكون حرسة التفاصل« قيقة املثل  حيلفرتاءت 

.............................................................................. 
*** 
٧ 

هـا ء حتـث قراالتـيًوقد ترك الشيخ حممد اخلرض حسني كثريا من اآلثار الـشعرية 
ديث أساليب احلياة, وهـو عىل الثورة وتدعو إىل األخذ بأسباب احلياة املعارصة, وحت

, واألخذ بأسباب القوة »معرفة املجتمع«ما يمكن وصفه بلغة زماننا احلارض, بتعبري 
هذا فإنه يشري إىل أن الـصنائع قـد ذللـت وأصـبحت متاحـة للجميـع, يف العرصية, و

 : يقول ىهذا املعنيف و
ـــاء هـــذا العـــرص ـــن هنـــضة أبن  ًغلـــــيال حـــــرسه يتـــــصعدفي تـــــش هـــل م

ــــــــــد ذى الــصنــــائع ذللـــــــت أدواتـــهاهــــــ ــــــــــاملني ممه  وســــــــــبيلها للع
ــــدة ـــصـــــنائــع عــ ــــارف وال  بـــاب الرتقـــى مـــن ســـواها موصـــد إن املعـــ
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يف  حممد اخلرض حسني فيام نظـم مـن شـعر يتمنـى أن تكـون أخـراه األستاذوكان 
ْصورة يسرية رحيمة, وهو هلذا يؤثر أن جيد من ي دعو له بعد موته, فذلك أحب إليـه َ

ً هذا املعنى أبياتا مجيلة يتمنى فيها أن حيظى يف رثائه, وهو يقول يفمن أن يقال الشعر 
 :بدعاء الساجد له عىل أن تقال فيه أشعار من وزن فعولن فاعالت 

ــزين       صـــــحابك شـــــاعريفتـــــسائلنى هـــــىل ــو ح ــشعر وه ــال ال ــت ق  إذا م
 ســوى أن أرى أخــراى كيــف تكــون      ىل بعــــد مــــوتتىفقلــــت هلــــا ال هــــم
 يالقـــــى جـــــزاء واجلـــــزاء مهـــــني        فتـــيال عـــن امـــرئيومـــا الـــشعر بـــاملغن

ـــام ـــالرمحى ف ـــن هـــوىوإن أحـــظ ب  ســواها وأهــواء النفــوس شــجون        ىل م
ـــــاعالت تقـــــال ىف ـــــولن ف ـــــىل فع ـــرتاب شـــ      فخ  ونؤأنـــاس هلـــم فـــوق ال
 بــــه بــــني أحنــــاء الــــضلوع حنــــني      وإن شـــــئت تـــــأبينى بـــــدعوة ســـــاجد

*** 
٩ 

شعره إىل احلديث عن السيدة والدتـه وفـضلها يف وقد تطرق حممد اخلرض حسني 
قصيدة رصينة , وكانت هذه السيدة الفاضلة كـام يف تربيته, وذلك ضمن رثائه هلا يف 

 العلم والفضل, ويقول فيها يفذكرنا من بيت عزوز, وهو بيت عريق 
ــــــــا ــــــــد لقنتن ــــــــزوز لق ــــــــت ع  خـــــشية اهللا وأيـــــن نرعـــــى الـــــذماما بن

ـــــورا ـــــت ن ـــــايفكن ـــــل م ـــــا مث ـــــسامى محان ـــــدر ت ـــــدر إذا الب  نجـــــتىل الب
 رقــــة اخلاشــــع مــــا عــــشت لزامـــــا يفيــــــــــــه بــــــــــــالقرآنأفلــــــــــــم حت

ــــى كنـــــــت ىل روضـــــــة أنـــــــس أيـــــــنام ــــح ورد وخزام ــــدت نف  رست أه
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١٠ 

 بـن الفلكـياألسـتاذ حممـد اخلـرض حـسني رثـى خالـه الـشيخ حممـد  نإكذلك فـ
يف ودفـن يف حـني تـو ًعـزوز, وكـان مدرسـا للحـديث باآلسـتانة, وقـد رثـاه الـشيخ 

  : فقال هـ ١٣٣٤ سنةيف  ستانبول إ
ـــــــت ـــــــربيفرب شـــــــمس طلع  ثــــرى الــــرشق ســــناهايف وتــــوارى    مغ

ـــــــت   ـــــــوم غرب ـــــــمس عل ـــــــا ش  ن أبلــــت برتشــــيش ضــــحاها    بعــــد أههن
 .اسم قديم لتونس ومن اجلدير بالذكر أن ترشيش

*** 
١١ 

 خـري وسـيلة هيكل مفكر يكتشف مع األيام أن كتابة التاريخ والرتاجم  وكعادة
الـسرية «فإننـا نجـد هـذا العـامل اجلليـل يكتـب , للتعبري عن أفكـاره بـصورة تطبيقيـة 

ملحـات مـضيئة كفيلـة »  األنـدلسيفإلسالم علامء ا«بطريقته, كام يكتب عن » النبوية
 .   إحدى فرتات ازدهار دولة اإلسالميفبتصوير احلياة العلمية والفكرية 
 كنـت , وال أزال,  أعتقـد أن الرتمجـة لآلخـرين أننيوملا كان القراء يعلمون عني 

 هذا املقام أرضب املثل بـام كتبـه يفكاشفة بوضوح عن أخالق كاتبها وصائغها, فإين 
 .ألستاذ حممد اخلرض حسني عن العالمة الكبري أمحد تيمور باشاا

حديثـه يف  هـذه الرتمجـة اجلميلـة نـرى صـورة صـاحب الشخـصية العظيمـة فقي 
, ويدل عىل مـا يعتنقـه النفيسعمن يرتجم له حيث تتبدى صور رائعة من  اإلسقاط 

ف أن صاحب الشخصية من فكر, أو ما يتمنـاه لنفـسه مـن مثـل عليهـا, ونحـن نعـر
ًاإلعجاب كثريا ما يكون معينا عىل حتقق الرجاء, كأن جيد العامل العامل صورة رجل 
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 يتمنـاه العلـامء الـذيوقد سـلك الـسلوك   بجاههم وماهلم  املجتمعيف من املربزين 
 .من أمثاله
 نحو كامل من قراءة مـا ً أستطيع أن أزعم دليال عىل جتسد هذه الفكرة عىل ولعيل

 يذال رثائه لصديقه احلميم أمحد تيمور باشا, يفمد اخلرض حسني حتدث به الشيخ حم
 . مقربته يفًأحبه حبا مجا, حتى إنه أوىص بأن يدفن 

*** 
١٢ 

سأقتطف للقارئ بعض فقرات متناثرة من حـديث الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني 
عن العالمة أمحد تيمور باشا , وهـي فقـرات تـنم عـن أخـالق الـشيخ حممـد اخلـرض 

 .ه, وأفكاره وانطباعاتهحسني نفس
 : وصف أمحد تيمور وكأنه يصف نفسه يفيقول الشيخ حممد اخلرض حسني 

 كان جيذب إليه قلوب الذيُبالتواضع, وهو اخللق   أمحد تيمورأي ُعرف الفقيد«
 أملعيـة يفإنه كـان يتواضـع : أهل الفضل ألول ما تقع عليه أبصارهم, وأقول الساعة

 فطـرة سـليمة ال يقـيم لـه أولـو النعمـة لـذيتواضـع وحكمة, وربام خفض جنـاح ال
 ». جاه نافذ أو مقام نبيهلذيوزنا, أكثر مما خيفضه 

 .» مع هذا التواضع مقامات يمثل فيها شمم العلامء, وعزة املؤمنني وله «
.............................................................................. 

اهللا, ويسري عـىل هـذه الـسنّة بعـزم ال هيـن, يف ة الوصل والقطع يأخذ الفقيد بسنّ«
 .» وقدم ال يتزلزل

.............................................................................. 
الفـضل وزنـا, يف  يزن تيمور باشا الرجـال كـام يـزهنم غـريه لـيعلم أهيـم أرجـح «
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ه قدر الرجل شيئا غري العلم, وسـالمة العقيـدة,  جانب ما يفضل بيفولكنه ال يضع 

 والعلمـي القلبـي رأى الفقيـد, واحرتامـه يفومكارم األخالق, هـذا قـانون الفـضل 
 .»لألشخاص, وإلقاؤه إليهم باملودة ال خيرج عن حدود هذا القانون

 صـوت يف يتحدث الفقيـد  « ..................................................
ًهــادئ, وهــو يملــك أن يــدارى فيبــسط وجهــا رحبــا, ولــسانا بالتحيــة أو مــنخفض  ً ً

 أحـسنت, أو للمخطـئ للميسء استطاعته أن يداهن فيقول يفًاحلديث رطبا, وليس 
 علـم أو رأى, يفأصبت, وإذا منعه حياؤه الرقيق مـن أن يـصارح جليـسه بالتخطئـة 

ئـة املعارضـة, ولـيس مـن  تنبيهه عىل اخلطأ طريقة رقيقـة بعيـدة عـن هييففإنه يسلك 
 .» شأهنا أن جتر إىل مناقشة

.............................................................................. 
 .»  أن يزداد كل يوم علاميفكان ـ رمحه اهللا ـ وىضء الفكر, ذا رغبة متناهية «

.............................................................................. 
 بحث املوضوعات العلمية حتى يبلـغ األمـد األقـىص, فـيمعن يفال يقنع الفقيد «
 شأهنا التعرض له حتى يلم بـه مـن التي البحث, ويتقىص أثر املوضوع من الكتب يف

 .»ناحيةكل 
.............................................................................. 

ْ يتلقى الفقيد نقد آرائه بأناة وطمأنينة, شأن من خيدم العلم بإخالص, وال هيمه « َ
, ولـيس مـن سـامئه وال أرضـه احلـرص عـىل أن هـيإال أن تظهر احلقائق سـافرة كـام 

 العلم, ينـزعج مـن نقـد يف املرائييعتقد فيه الناس العصمة من اخلطأ, وإنام هو دأب 
ًسـتيقنت نفـسه أهنـا الباطـل مكـرشا عـن أنيابـه حتـت آرائه فيثور للدفاع عنهـا, وإن ا

 .» وضح الربهان
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.............................................................................. 
 اخلـصب ينتجعـه كـالواديعرف الفقيد بـسعة االطـالع, ودقـة البحـث, فكـان «

 يف وجيعـل الـنفس  الرشق والغرب, فيجدون عنـده مـا يكـشف احلـرية,يفالباحثون 
  .» قرار من العلم 

.............................................................................. 
النفـوس مكانـة, يف  جيعـل هلـا الذي درس الفقيد الرشيعة اإلسالمية عىل النحو «

حييتـه فأخذ احرتامها بمجامع قلبه, وكانت غريته عليها بالغة, وهـذا مـا كـان هيـز أر
  .»  يقصد هبا تقويم املنحرفني عن الدين احلنيفالتيملساعدة اجلمعيات والصحف 

 *** 
١٣ 

أهداه الشيخ حممـد اخلـرض حـسني إىل العالمـة أمحـد الذي أما قصة القلم الكوبيا 
 :تيمور فتستحق أن تروى, وهو يروهيا عند تأبينه له فيقول

 ذيبقلـم » اجلـاهيل الـشعر يف«اب وأذكر هبذه املناسبة أنى كنت أهنيت نقض كت«
, ونظمت أبياتا عىل لسان القلم وكتبتها بنفس القلم وأهديتـه مـع »كوبية«مداد أمحر 

 معـرض اآلثـار يفاألبيات إىل املكتبـة التيموريـة, فتلقاهـا الفقيـد بارتيـاح ووضـعها 
ت  اجلمعيـة ومعـه الـصحيفة املكتـوب هبـا األبيـانـاديالعلمية, وقبل وفاته بيوم زار 

 .»  أن تعاد بمداد ثابتيفوقد تطاير أكثر حروفها, وأبدى رغبته 
 : األبياتهيوهذه 

ــى ــبيفســفكت دم ـــــوتني      الطــرس أنمــل كات ـــــرىوط ـــــا ت ـــــرباة إال م   امل
ـــوى ـــاول ذو ه ـــق حي ـــن ح ـــــاس شـــــيئا منكـــــرا     ناضـــلت ع ـــــصويره للن  ت
ــــــة ــــــرى ببقي ــــــه الث ــــــرضبوا وج  اة وتـــزدرىمنـــى كـــام ترمـــى النـــو     ال ت
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ـــــت ـــــور ازده ـــــة األســـــتاذ تيم   مــــن العرفــــان تبهــــر منظــــرابحــــيل    فخزان
ـــــسوى ذراهـــــا مظهـــــرا   فأنــــا الــــشهيد وتلــــك جنــــات اهلــــدى  ال أبتغـــــى ب

*** 
١٤ 

 األسـتاذكـان   مـن خـالل هـذا احلـديث النفـيس الـشائق واجلميـل مـاىهكذا نـر
 .العالمة أمحد تيمور باشا اخلرض حيبه لنفسه يف ضوء ما وجده يف شخصية 

املبـدع   وقد علمتنا الدراسـات األدبيـة جـدوى البحـث عمـن يـراهم الـشاعر أو
ْ وسعنا أن نكتشف فضل وقدر من يفبمثابة مثل عليا له من خالل ما يكتبه عنهم, و  َ

اختارهم الشيخ حممـد اخلـرض حـسني ليكونـوا منـه هبـذه املثابـة, ولعـل أبـرز هـؤالء 
نعرف بعـض أبياتـه ونرددهـا دون أن نـذكر اسـمه كثـريا وهـو عبـد  كبري عريبشاعر 

, ونحــن نــرى » وخــصومهاملتنبــيالوســاطة بــني « صــاحب كتــاب اجلرجــاينالعزيــز 
 : مقدمة ديوانه باعتزاز بالغ ويقوليفالشيخ حممد اخلرض حسني يتحدث عنه 

 يقـول التي, والكشف عن أدبه أبياته  اجلرجاين وصف أي  وصفه,يفوحسبك «
 :هافي

 رأوا رجــال مــن موقــف الــذل أحجــام    يقولــــــون ىل فيــــــك انقبــــــاض وإنــــــام
 ولكـــن نفـــس احلـــر حتتمـــل الظـــام     يقولــــون هــــذا مــــورد قلــــت قــــد أرى
ـــم صـــانوه صـــاهنم ـــو أن أهـــل العل ــــو عظمــــوه       ول  النفــــوس لعظــــاميف ول
ــــــسوا ــــــان ودن ــــــانوه فه ــــــن أه ــــــى جتهــــــ      ولك ــــــاألطامع حت ــــــاه ب  امحمي

*** 
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١٥ 

مقدمــة ديوانــه, يف وبعــد أن يــورد األســتاذ حممــد اخلــرض حــسني هــذه األبيــات 
 : يدلنا بوضوح عىل طبيعة نفسه األبية حيث يقول يستطرد إىل ما

وقــال » معيــد الــنعم « يف اجلرجــاين أورد أبيــات يوأذكــر هنــا أن التــاج الــسبك«
لعظـام  : ظمهم, وأنا أقرأ قولـهفلقد صدق هذا القائل, لو عظموا العلم لع« : عقبها

ولكـن  : نفـسه عظـيم, وهلـذا أقـوليف بفتح العني فـإن العلـم إذا عظـم يعظـم وهـو 
واألحـسن مـا أرشت ...  فهـان ولعظـم بـضم العـني : أهانوه فهانوا, ولكن الرواية

  . »إليه
*** 
١٦ 

, والتـارخيي الـسيايسًمن أكثر أشعار الشيخ حممد اخلرض حسني تعبريا عن وعيـه 
حتـول تركيـا إىل مجهوريـة علامنيـة وإلغـاء اخلالفـة   نظمهـا عنـد إعـالن التيقصيدته 

, وللنزعـات الـسياسية التـارخييًهذه القصيدة واعيا للتطـور يف العثامنية, ونحن نراه 
 كانـت قـد احتلتهـا التيومدى القوة الناشئة عن االرتباط بالتاريخ والدين, واملكانة 

 كانت بالد األتـراك التيظل اخلالفة العثامنية يف هتا املسلامت تركيا املسلمة بني شقيقا
 يف قوله الرائـع يف عبقريًموطنا هلا, وهو يعرب عن هذا املعنى بوضوح شديد, ومجال 

 :الثاينالبيت 
ـــا وحلـــق صـــيتهم ــــــم حرســــــوكيف  حرســـوك أحقاب   اخلــــــافقني ألهن

*** 
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١٧ 

 نقرأ نـص هـذه القـصيدة عـىل  واحلضاري أناإلسالميللتاريخ  ومن اإلنصاف 
اخلالفـة واالنقـالب «وقـد جعـل عنواهنـا » خـواطر احليـاة« ديوانه يفنحو ما وردت 

 :» الرتكي
  واعتــز باســمك عرشــهم هجــروك مــــا خطــــب قــــوم طاملــــا وصــــلوك
ـــا وحلـــق صـــيتهم ــــــم حرســــــوكيف  حرســـوك أحقاب   اخلــــــافقني ألهن
ــزاهتم ــار عــىل وجــوه غ ــت الوق   ن نظـــروا بعـــني ضـــحوكواألمـــن إ   ُكن

ــــا املــــشبوك كنــت البطولــة تــزدرى نــار الــوغى ــــرص يعقــــد بالقن   ُوالن
ــــالدة خرزاهتــــا ــــت ســــمط ق   أمــــــم بــــــأغىل فديــــــة تفــــــديك  مازل
ــــرار إذ ــــتورك األح ــــصبو إىل دس ــــوك  ت ــــب اململ ــــك بجان ــــضع امللي   ي
ـــراجح ـــرى ب ـــام الث ـــوق ف   ًحكمــــه يومــــا عــــىل الــــصعلوكيف  وزن احلق

ــــى ــــدلواحت ــــط ب ــــه ره ــــم في   خبـــث احلديـــد بعـــسجد مـــسبوك  حتك
  لبثــــوا أن اغــــرتوا بــــوحي أفــــوك  نزغــــات وســــواس ختبطــــتهم فــــام
ــــسموك حـــازوا مناصـــب أفرغـــوا ســـلطاهنا ــــرصحك امل ــــد ب ــــيام يمي   ف
ـــك نكثــــوا بــــام نقــــضوه مــــن لبناتــــه   عهـــد الرســـول وأغـــضبوا أهلي
  وب شمسك بعـد طـول سـموكبغر  هــذا النــشوز عــىل الــرشيعة مــؤذن

ــــت ــــشقاق وف ــــاج ال ــــهيفّه ــــوك  غلوائ ــــاد شــــعوبك املنه ــــضد احت   ع
ــــاد كــــام يقــــال عــــصابة   الغــرب خلــف ســتارها املهتــوكيف  أورى الزن
ــــة ــــوى قومي ــــا ه ــــى حطب ـــوك زاد اللظ ـــة املوع ـــوب برجف ـــشى القل   غ

ــدردنيل  عــرب اخلــصوم ــد  ال ــابعي ـــسفو م ـــدم امل ـــسيت شـــواطئ بال   كك
  ُوقالعهــــــــا بــــــــصامهتا ترثيــــــــك مطـرق  يلـدز  وقـص فـروق هبطوا
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  منهــــا ولــــو فــــديت بكــــل نــــسيك لــــوال اخــــتالف مطــــامع مل يقلعــــوا
ـــة ـــرهط عزم ـــا هنـــضت ب ـــرسع م ـــسهم  ُول ـــارت ب ـــيكيف ب ـــار وش   اخلط

ـــــــة لكنهـــــــاهـــــــي ـــــــة قومي   ملفوفــــــــة بردائــــــــك املنــــــــسوك  عزم
ــــابوا ــــأنقرة  ن ــــوا  ب ــــري وأثخن ْجنـــد مـــن دخلـــوا بـــزى رشيـــكيف النف َ  

ـــــد ـــــرة قائ ـــــوا وال أدرى رسي ـــــد اهللا  زحف ـــــذكرت جن ـــــوكيفف   الريم
ــــل ــــاة وح ــــل الطغ ــــطنبولإرح   صــــدحت لــــه األقــــالم بالتربيــــك س

ـــــضل شـــــهامة ـــــذها بف ـــــالوا تنق ـــىل هتلـــوك ق ـــدما أشـــفت ع ـــن بع   م
ـــوك نـــاطوا بـــه أمـــل النهـــوض بدولــــة ـــا املفك ـــرى بجناحه ـــت الث   رم

  لــوال اســمها مــا صــال صــول ملــوك التــي الــزعيم ومــا رعــى عهــدهنــض
ــــسلوك بــــرح اخلفــــاء وحــــاد وهــــو مظفــــر ــــشوان عــــن منهاجهــــا امل   ن
ــــا   وحمـــا اســـمها ليزيـــل غـــبن شـــكوك ًعــــذروه إذ أقــــىص اخلالفــــة جانب
ــرشيعة ضــاع ىف ــسطاس ال ــال ق ــا ب   أفـــــق الـــــسياسة ضـــــيعة املـــــرتوك م

  عن هديـه اقتحمـوا شـعاب النـوك? زحزحـــواإن»حممـــد«والقـــوم قـــوم
ـــــوك ُوهــــداه حــــصن ال أريكــــة مــــرتف   وزئـــــري ليـــــث ال صـــــياح دي

*** 
١٨ 

وال ختلو أشعار الشيخ حممد اخلرض حسني من تأمالت نفسية عميقـة, تـدل عـىل 
ومـن هـذا .  كـل هـذايفنفسه الشاعرة, وعىل إملامه الواسع بالطبـاع البـرشية وتأملـه 

ملـاذا يبكـى الطفـل «  شعر نختار للقارئ مقطوعة من ثامنية أبيات اختار له عنواهناال
 :اآلستانة يف , وقد قاهلا »?ساعة والدته

   اجلـــسم حيـــا?نـــاميفلـــام رصت  كــــم ليــــال مــــضت ومل تــــك شــــيا
ـــــــــشيا  ظلمــــة فوافيــــت نــــورايفكنــــت  ـــــــــتماله بكـــــــــرة وع   ت
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ــــو  ُأكرمــــت نزلــــك احليــــاة وأبــــدت ــــوم ال ــــك ي ــــنيال ــــا س   الد وجه

ـــــــــايفإن فعـــــــالم اســـــــتقبلتها بنحيـــــــب? ـــــــــب رسا خفي    ذا النحي
ْمـــن يالقـــى البـــشري ــــــا  هـــذه الـــداريفَ ــــــى النعي ــــــا يالق ــــــرسعان م   ف

ــد ــب وق ــيش األري ــصفو ع ــف ي ـــسويا كي ـــرصاط ال ـــا ضـــلوا ال   َور قوم
ــــ ـــف النف ـــالغراب إن أل ـــوى ك ـــصيا  واهل ـــا ق ـــيم منه ـــت النع ـــس رأي   ـ

ــــا  الــنفس عــن هواهــا إذا مــافــارصف ــــن اهلمــــوم نقي ــــشا م   رمــــت عي
*** 
١٩ 

ونحن نالحظ أن حب حممد اخلرض حسني ملسقط رأسه مل ينقطع عنـه, حتـى إنـه 
 هـذا يفًدائام كان عـىل صـلة بأحـداث تـونس وتـاريخ علامئهـا, وقـد مجعـت مقاالتـه 

اء تـونس, وشـعراء فقهـ , وفيه فصول عـن »تونس وجامع الزيتونة« كتابه يفامليدان 
ــة احلــسينية  ــة, والدول ــة بجــامع الزيتون ــة العلمي ــونس, واحلال ــشعر يف ت ــونس, وال ت

 القرن اخلامس, وحياة ابن خلدون ومثل من فلـسفته االجتامعيـة, وأسـد يف التونيس
 حيــاة وزيــر يف, ونظــرة التونــيسأدب الــشيخ حممــود قبــادو يف بــن الفــرات, ونظــرة ا

, الثـاين النجـار, وأمحـد أبـو خـريص, وحممـد بـريم , وحممـد ماضـور, وحممـدتونيس
وحممد اخلضار, وحممد النيفر, وحممد الطاهر بن عاشور, وعمـر بـن الـشيخ, وأمحـد 

 ., والطاهر بن عاشور, وعىل الدرويش كريم, وحممد بن اخلوجة, وأمحد الورتاين
*** 
٢٠ 

كنـه كـان وقد ظل الشيخ حممد اخلرض حسني حين إىل وطنه تونس, ومغانيهـا, ول
 قوتـه العـسكرية ال يرى العودة إليها إال بعد تطهريها من املستعمر و انتـصارها عـىل

ًالتى مل يكن هو نفسه قادرا عىل أن يتصدى هلا, إذ كان بمثابة العـامل الرقيـق املـشغول 



<å…^maæ<°Šu<†–¤]<íé’~ UW 
 :املقام األول و األخري يف بالعلم 

ــــــى ــــــامرها الت ــــــا وأس ــــــأين ليالين ـــــود ف ـــــد الظـــــامء كب ـــــل هبـــــا عن   ُتب
ــــــا ــــــونس ليته ــــــضيناها بت ــــــال ق   تعــــود وجــــيش الغاصــــبني طريــــد لي

*** 
٢١ 

 احلديث عن حياتـه يـؤازر احلركـات يفظل الشيخ حممد اخلرض حسني كام أرشنا 
ها, وكان يسلك إىل هذا السبيل كل ما هو ممكن لـه ءفريقيا وزعامأشامل يف التحررية 

اسـييها, وأصـحاب األقـالم فيهـا,  القاهرة, واتصاله بزعامئهـا وسييفبفضل وجوده 
هـذا املجـال, يف ومع ذلك فإنه كان دائم التعبري بقلمه وشعره عن أمنياته وتوجهاتـه 

 هذا املقام قصيدة يفكثري من املناسبات, ولعلنا نختار للقارئ يف ومن ذلك ما أنشده 
 ايباخلطـً أنشأها خماطبا زعيم الريف األمـري حممـد عبـد الكـريم التي» بطل اخلريف«

 :عند مروره بالسويس حيث قال
  قــــدم يعــــرض أربــــاب املزايـــــا ُقلــــت للــــرشق وقــــد قــــام عــــىل

ــا يقتـــــــىض طلعـــــــة شـــــــهمأرين ــضب وال خيــشى املناي ــيفه الع   س
ـــــــا ـــــــيأرنيه ـــــــةإنن ـــــــن أم ــدنايا  م ــرىض ال ــول وال ت   تركــب اهل
  دحـــر األعـــداء فارتـــدوا خزايـــا  بطـــــل الريـــــف الـــــذىفـــــأراين

ــن  تـــــــه ألنغـــــــضبة حـــــــراء هز ــرب م ــذ املغ ــديُينق ــاأي    الرزاي
ـــا ـــو شـــددنا أزره ـــا ل   ٍألصـــــابت كـــــل بـــــاغ بـــــشظايا ّشـــب حرب

*** 
٢٢ 

ومن أشعاره السياسية اجلميلة قصيدة يذكر فيهـا مـشكلة فلـسطني ووعـد بلفـور 



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] UX
 :فيقول

   الفـــضاء جفـــاءيفيطفـــوا ويـــذهب  الــذيمــا وعــد بلفــور ســوى الزبــد
  للقـــــدس وعـــــد يـــــستحق وفـــــاء يـــد وصـــحبهأفبعـــد فـــتح ابـــن الول

ـــذين قـــد ـــام عـــن إســـعافهم وال ــــــاء أنن ــــــا وإخ ــــــا بينن ــــــد ائتالف   عق
  إن التحــــــــرس ال يزيــــــــل عنــــــــاء  بالتحـــرس وحـــدهومهـــيال تنجـــد

*** 
٢٣ 

íéÛ×ÃÖ]å…^ma 
كان من حسن حظ الشيخ حممد اخلـرض حـسني أن  فقد ثاره العلمية آ ىلإ ونأيت  

ْرزق بمــن  َ ُكتــب قيمــة طبــع يف عرفــوا فــضله, فجمعــوا مقاالتــه ودراســاته املتنــاثرة ُ
مــرص, واحلــق أن مكتبتــه العلميــة حتتــوى يف معظمهــا خــارج مــرص, وطبــع بعــضها 

 .عرصهيف  كتبت التيجمموعة من أعظم الكتب 
ــد اخلــرض حــسني  ــات حمم ــدأ بمؤلف ــنيف ونب ــالمية, وم ــوم اإلس ــا   العل أبرزه

ــه ــرشيعيف  دراســات«  كتاب ــاب جمموعــة مــن »اإلســالمية ةال ــضمن هــذا الكت , ويت
اهللا موجود, واألحكام العادلـة, وكيـف  : الفصول والدراسات واملحارضات, منها

ًمناقشا هبذا  الدينيف الصحيح حجة ُتستنبط القواعد من الكتاب والسنّة, واحلديث 
 يفرهـا , والـشهادة وأث» حجيـة الـسنّة«ُ عرفت بعد ذلك بعنوان التيالفصل القضية 

 يفإقامــة احلقــوق, والــذرائع ســدها وفتحهــا, ومراعــاة العــرف, وحكمــة اإلســالم 
العــزائم والــرخص, وموقــف اإلســالم مــن الرؤيــا وتأويلهــا, والكبــرية والــصغرية, 

ــذوق و ــة, واستحــضار األرواح, وحكــم أييف وال ــذر, واملتع ــه, والن ــد ب  حــال يعت
, والعـدوى والطـرية, والزكـاة اإلسالم فيمن بلغته الدعوة, ورسـائل إخـوان الـصفا

احتـاد يف  النفوس, وصالة اجلامعة وأثرهـا يف هنوض األمة, والغيبة وأثرها يفوأثرها 
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األمة, والدعوة القائمة عـىل حـق, وفـساحة الـصدر, ونزاهـة اللـسان عـن املكـروه, 
من ومكافحة املظامل موجبة للسالم, وما يالقيه العلامء من املكاره, وما يالقيه العلامء 

 اإلسـالم, يفسامحة أهل العلم, وما يالقيه العلامء من سامحة األمـراء, واملـال املبـاح 
 يف اإلسالم, والنظافـة يف اإلسالم, وتعدد الزوجات يفوحقوق الزوجني, والطالق 

 .اإلسالم
 *** 

٢٤ 
 بمثابـة مرجـع قـيم »ومكـان زمـان لكـل صاحلة اإلسالمية الرشيعة«ويعد كتابه 
 اإلسالم والرشيعة اإلسالمية, وهـو يتـضمن جمموعـة يفيا الفلسفية لكثري من القضا

 أحكـام الـرشيعة, يفاالجتهـاد  :من الفصول حـول جمموعـة مـن املوضـوعات منهـا
ــة الــرشعية,  ــاء الــرشيعة عــىل حفــظ املــصالح ودرء املفاســد, واألصــول النظري وبن

رســلة, والقيــاس, واالستــصحاب, ومراعــاة العــرف, وســد الــذرائع, واملــصالح امل
الـرشيعة اإلسـالمية, وصـحيح يف ومدارك الرشيعة اإلسالمية وسياسـتها, والنـسخ 

 حفظ الرشيعة, والسنّة والبدعة, والرؤيا ليـست طريقـا لألحكـام يف وأثره البخاري
الرشعية, ووجوب العمل باحلديث الرشيف, وأسـباب وضـع احلـديث, واحلـديث 

سلم, والعـدوى والطـرية, وحـديث  ومـالبخـارياملتواتر وحكـم مـا رواه اإلمامـان 
السحر, والسنن واحلكم النبوية, ورشح مسألة االقتداء باملـذهب املخـالف, وصـنع 

والتصوف, وتعدد  املعامالت املالية,يف شع والغش الصور واقتناؤها, ومكافحة اجل
 .الزوجات, واألخذ بالدين, والفتاوى واألحكام

*** 
٢٥ 

ضمن جمموعـة مـن املحـارضات عـن بعـض  فيتـ»إسـالمية حمـارضات«أما كتابـه 



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] VP
ــا ــة, ومنه ــسفية املهم ــة والفل ــالمية والتارخيي ــضايا اإلس ــصوف  : الق ــديم يف الت الق

ــامء اإلســالم  ــسني يف واحلــديث, وعل ــدلس, واخــتالط اجلن ــر اإلســالم, يف األن نظ
 ظهور اإلسالم, وتعاون العقل والعاطفة عىل يفوهجرة الصحابة إىل احلبشة وأثرها 

ــ ــدهاء اخلــري, وال ــسنّة, يفصداقة مــضار اإلرساف, وال ــة وأهــل ال  الــسياسة واملعتزل
 . اإلسالميفواحلرية 

 *** 
٢٦ 

 فقـد تعـرض بالنقـد والتفنيـد »احلكـم وأصـول اإلسـالم كتاب نقض«أما كتابه 
 كتابه املشهور, ويتـضمن هـذا الكتـاب جمموعـة مـن يفآلراء الشيخ عىل عبد الرازق 

ــة  ــصول املهم ــيالف ــرب بالت ــتح  تعت ــة ف ــر يفمثاب ــاريخ الفك ــسيايس ت اإلســالم, يف  ال
اخلالفـة واإلسـالم, واخلالفـة وطبيعتهـا, واخلالفـة مـن الوجهـة االجتامعيـة,   وهى

 عرص النبوة, والرسالة واحلكم, واحلكم والدين والدولة, واخلالفة يفونظام احلكم 
ــة  ــةيف واحلكوم ــة العربي ــة, والدول ــة والعربي ــدة الديني ــاريخ, والوح ــة الت , واخلالف
 . اإلسالمية

*** 
٢٧ 

وشأن كل الداعني إىل اهللا عىل بصرية, كانت للشيخ حممد اخلرض حسني جمموعـة 
, وقد تم مجع عدد كبري من هذه املقـاالت االجتامعياإلصالح يف كبرية من املقاالت 

 »رسائل اإلصالح«, و»الدعوة إىل اإلصالح«  كتابني كبريين مهمني مهايف 
 فيمكن القول بأنه حسب تعبرياتنا العـرصية »اإلصالح إىل الدعوة«فأما كتاب   

 ظل اإلسـالم, ويتـضمن هـذا الكتـاب يف املدينفقه الدعوة واملجتمع يف كتاب مبكر 



<å…^maæ<°Šu<†–¤]<íé’~ VQ 
 نظـر اإلسـالم, واملبـادرة يفاحلاجة إىل الدعوة, والـدعوة   جمموعة من الفصول منها

 يفالــدعوة? واإلخــالص  يقــوم بالــذيإىل الــدعوة, والتعاضــد عــىل الــدعوة ومــن 
الـسكوت عـن يف الدعوة, وطرق الدعوة, وأدب الدعوة, وسياسة الدعوة, واألذن 

الدعوة, وعلل إمهال الدعوة, وآثار السكوت عن الدعوة, وما يدعى إىل اإلصالح, 
نجاح الدعوة إىل اإلصالح, وحرية الدعوة دليل عىل رقـى األمـة يف وأثر أدب اللغة 

ْ, ومـن هـو االجتامعـي, وأصول اإلصـالح اإلصالحيعيات وعظمة الدولة, واجلم َ
 يفالواعظ بحق, والعلامء وأولو األمر, والرتبية الدينية والشباب, واستعامل األلفاظ 

كـام يتنـاول .  إصالح العـامل يفغري مواضعها ومضاره االجتامعية, ومقاصد اإلسالم 
 :ني مهمنيجمموعة مقاالت تتعلق بموضوع» اإلصالح إىل الدعوة«كتاب 
, وفيهـا يعـرض آراءه مـن خـالل الـدينيتتعلق املجموعة األوىل منها بالتعليم  •

إصالح املعاهد الدينيـة والـدكتور طـه حـسني, والتعلـيم   جمموعة من املقاالت منها
ــالتعليم يف الــديني ــة ب  يف وأثــر الــدين الــديني مــدارس احلكومــة, ومــذكرات للعناي

  .إصالح االجتامع
 حفـظ يفعة األخرى لـدور العلـامء مكانـة األزهـر , وأثـره  املجمويفويعرض  •

 هـذا يف حيـاة األمـة, والـدعوة إىل اإلصـالح, وحالـة األمـة يفالدين , ورقى الرشق 
ويقـدم أحـد الفـصول عـن مثـل أعـىل  العرص, وشجاعة العلـامء وإنـصاف األمـراء,

 . سبيل احلقيفلشجاعة العلامء واستهانتهم باملوت 
*** 
٢٨ 

 فيتنـاول جمموعـة مـن »اإلصـالح رسـائل«  هذا امليـدان وهـويف  اآلخر أما كتابه
 تتحدث حسب تعبري لغتنا العرصية عن بعض القـيم والقـيم املـضادة, التيالفصول 

املـروءة :  نري, ويـضم الكتـاب الفـصول اآلتيـة مـستنإسـالميوذلك من خالل فكر 
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مفاسد البغاء, وكلمـة أسبابه, وطبائعه, ومفاسده, و  الصادقة, واإلحلاد ومظاهرها

ســيادة يف  اإلســالم, وإبــاءة الـضيم وأثرهــا يفاملـسكرات, والــشجاعة, واملـساواة يف 
األمــم, وعظــم اهلمــة, واإلســالم واملدنيــة احلديثــة, وصــدق اللهجــة, وفــضيلة 

, األديب اإلســالم, واإلنــصاف يف العلــم, والقــضاء العــادل يفاإلخــالص, واألمانــة 
 اإلسالم, وأصـول سـعادة األمـة, وصـدق يفنية الفاضلة والعلامء واإلصالح, واملد

 عظمـة يفالعزيمة أو قوة اإلرادة, والغرية عىل احلقائق واملصالح, والشجاعة وأثرها 
 العلم, والدهاء واالستقامة, واالنحراف عن الـدين, وضـاللة يفاألمم, وكرب اهلمة 

لمني, والعــزة  معاملــة غــري املــسيففــصل الــدين عــن الــسياسة, وســامحة اإلســالم 
والتواضــع, واملــداراة واملداهنــة, والرفــق بــاحليوان, وحماكمــة املــسلمني لألجانــب, 

العلـوم والفنـون, يف واالجتامع والعزلة, وعلة إعراض الشبان عن الزواج, والنبـوغ 
 .ومتى تكون الرصاحة فضيلة

*** 
٢٩ 

مـام الكبـري مل هذه امليـادين, فـإن هـذا اإليف وباإلضافة إىل هذه اإلسهامات الفذة 
 نـشأت التـي اإلسـالم والفـرق الدينيـة تاريخيف يبخل ببعض بحوثه اهلادية واهلادفة 

 .عىل مدى تارخيه
 وفيها ,»البهائية«و » القاديانية«كتبها عن   التيومن أشهر دراساته تلك الدراسة 

جمموعة من الفصول املهمة عن غالم أمحد, أصله ووالدتـه ومنـشأته, وادعـاء غـالم 
 والنبوة والرسالة, وزعمه أن له آيـات عـىل صـدقه, وغـروره وتفـضيله الوحيمحد أ

نفسه عىل بعض رسل اهللا األكـرمني, وتكفـريه ملـن ال يؤمنـون برسـالته, والقاديانيـة 
فرقتــان, ووجــوب مقــاومتهم, والتحــذير مــن دعــايتهم وتفنيــد مــذهب القاديانيــة, 

, ودفع شبهة يتشبث هبا ^رسول اهللا وخيبة مدعى النبوة كذبا, وانقطاع النبوة بعد 
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 .القاديانية, ونقض شبه القاديانية, والبابية أو البهائية
*** 
٣٠ 

حممـد رسـول اهللا «, وهو الكتـاب املـسمى ^  النبي سرية يفومن أهم كتبه كتابه 
, وفيــه يعــرض الــشيخ حممــد اخلــرض حــسني ألديــان العــرب قبــل »وخــاتم النبيــني

الـسياسة, يف  وعـن رفقـه وحكمتـه البالغـة ^ حممد بيالناإلسالم, ثم يتحدث عن 
وعــن ســريته, وعــن صــربه ومتانــة عزمــه, وعــن شــجاعته عليــه الــصالة والــسالم, 
ورجاحة عقله, وحكمة رأيه, وعن البالغة النبوية, كام يتنـاول بعـض آداب خطـب 

النبويـة, وإبادتـه عليـه الـصالة والـسالم لألصـنام,  , ويروى قـصة اهلجـرة ^النبي
 دالئـل النبـوة, وآداب الـدعوة, وحكمـة أسـاليبها, وحكمـة الـدعوة يفدم نظرة ويق

جزيــرة العــرب, وقــضاء البعثــة املحمديــة عــىل املــزاعم الباطلــة, كــام يف اإلســالمية 
 .يتحدث عن املعجزات الكونية, واألسوة احلسنة

*** 
٣١ 

ــــه  ــــا كتاب ــــذيأم ــــراجم«ُ ســــمى ال ــــه جمموعــــة دراســــات »الرجــــال ت , ففي
عـىل مـدى تـاريخ اإلسـالم املمتـد, وقـد  املـسلمني أعـالم مـن عرش بعةألر رصينة

ــالم, يفُمجعــت  ــؤالء األع ــة عــن ه ــاب دراســات اخلــرض حــسني املتفرق ــذا الكت  ه
ومطالعتنا لألسامء وحدها تكفل أن تكون صورة عن سعة أفـق هـذا العـامل العظـيم, 

اريخ  سـيطرت عــىل أغلـب كتــاب التــالتــي نـوع مــن العـصبيات أليوعـدم تعــصبه 
 :اإلسالمي

الوقت ذاتـه عـن يف عفان, و بن عثامن فهو يكتب عن ثالث اخللفاء الراشدين •
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 . ّعىل  بن وزيد الباقر, وحممد العابدين, زين عىل ثالثة من أئمة الشيعة هم

الوقـت ذاتـه يكتـب عـن صـقر يف كذلك نراه يكتب عـن موسـى بـن نـصري, و •
 .قريش 

الفقــه يف , اإلســالميســسني للفكــر وهــو يتنــاول حيــاة أربعــة مــن اآلبــاء املؤ •
يف صاحب الـسنن, و داود وأبى أنس, بن مالك اإلمام  واحلديث والفلسفة, وهم

 وفكـره وفلـسفته, وباإلضـافة إىل األشـعري حيـاة أبـى احلـسن يستغرقالوقت ذاته 
 .الغزايل اإلمام اإلسالم حجة هؤالء يكتب عن

 وأبو ,اجلرجاين القايض مهاإلسالم ايف كام يكتب عن اثنني من أعالم القضاء  •
 .العريب بن بكر

 أوىص بـأن الـذيثم هو يكتب عن واحد من معارصيـه وأصـدقائه, والرجـل  •
 .باشا تيمور أمحد وهو مقربتهيف يدفن 

*** 
٣٢ 

أما دراسات حممد اخلرض حسني فتنم عن سـعة االطـالع, والـتمكن مـن القـدرة 
واب, وتوظيف اجلدل من أجـل الفائقة عىل استخالص احلقائق, والوصول إىل الص

 وقد سـامه باسـم الفـصل األول ,»القرآن بالغة«اللغة كتاب يف احلق, ومن أهم كتبه 
نقـل   من الكتاب, وتتعرض فصول الكتاب األخرى ملجموعـة مـن القـضايا, منهـا

 القرآن إىل اللغات األجنبية, وتفسري القرآن, وأمثال القرآن الكريم, واملحكـم معاين
القـــرآن, واحلـــديث, والرقيـــة, واالقتبـــاس, يف القـــرآن, واليمـــني يف واملتـــشابه 
القـرآن, والقـرآن يف , وإعجاز القرآن وبالغته, وحقيقة ضـمري الغائـب واالستخارة

القرآن, وحتريف آيات احلدود عـن مواضـعها, يف  القصيصًال يقول إال حقا, والفن 
نقــد فــيهام كتــابني وقــصة أيــوب عليــه الــسالم, كــام يــضم الكتــاب فــصلني مهمــني ي
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 يفكتـاب يلحـد «, و» تأويـل القـرآن املجيـديفكتاب هيذى «  مشهورين حتت عنوان
 .»آيات اهللا

*** 
٣٣ 

 فيتناول فيه تفسريا لبعض آيات وسور القـرآن الكـريم »التنزيل أرسار«أما كتابه 
ل عىل معارفه اللغوية الواسعة, وإدراكه ألرسار اللغة وأرسار التنزيـ بأسلوب يعتمد

 تفـسري الفاحتـة, وتفـسري سـورة يفًالوقت نفسه, ويشمل الكتاب فـصوال متتابعـة يف 
البقرة, وآيتني من سورة البقرة, وتفسري آية من سورة آل عمران, وتفسري آيـات مـن 
سورة احلج, وتفسري آيات الصيام, وثالث آيات من سورة األنفال, وأربع آيات من 

   .سورة يونس, ومخس آيات من سورة ص
 *** 

٣٤ 
 فيضم جمموعة مـن البحـوث قـدم أغلبهـا إىل جممـع »اللغةيف  دراسات«أما كتابه 

ــة, أو نــرشت  ــه, ومــن هــذه البحــوثيف اللغــة العربي ــال  : مطبوعات ــة يفاألمث  اللغ
 كتابه بالغة القرآن عـن أمثـال القـرآن يفًولعلنا نشري هنا إىل أنه نرش فصال  ( العربية
 حياة اللغـة يفهذا العرص, واملجاز والنقل وأثرمها يف بية واللهجات العر ,)  الكريم

ُالعربية, ومن وثق من علامء اللغة, ومن طعن فيه, ورشح قـرارات املجمـع  ْ  اللغـويَُ
واالحتجاج هلا, ووصف مجع غري العاقل بصيغة فعالء, واأللفاظ املؤنثة مـن طريـق 

 يفرتاح بـبعض اإلصـالح صيغة التحذير, ونقد اقيف السامع, ونقد إعرابني جديدين 
متن اللغة, ومالحظات عىل البحث املقدم ملجمع اللغة العربيـة عـن موقـف العاميـة 

 .من اللغة الفصحى
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٣٥ 

 فيتـضمن بعـض بحـوث أخـرى قـدمها »وتارخيها العربيةيف  دراسات«أما كتابه 
ربيـة,  اللغـة العربيـة, وحيـاة اللغـة العيفالقياس   , ومنهااللغوي املجمع يفوألقاها 

اللغة, وموضـوع علـم النحـو, والتـضمني, وتيـسري وضـع يف واالستشهاد باحلديث 
البالد العربية, يف مصطلحات األلوان, وطرق وضع املصطلحات الطبية وتوحيدها 

وتبسيط قواعد النحو الرصف, واإلمتاع بام يتوقف تأنيثه عـىل الـسامع, ونالحـظ أن 
 يفدراســات « كتابــه يف» عــن طريــق الــسامعاأللفــاظ املؤنثــة «ًلــه فــصال آخــر بعنــوان 

 .»اللغة
*** 
٣٦ 

يف  ألقاهـا الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني التـيوهذه قائمة  البحوث واملقاالت  •
  : جممع اللغة العربية أو نرشها

 .حياة اللغة العربيةيف املجاز والنقل وأثرمها  •
 يفتكملــة مــادة لغويــة ورد بعــضها   رشح قــرارات املجمــع واالحتجــاج هلــا •

  املجمعات ومل ترد بقيتها
 .اللغةيف االستشهاد باحلديث  •
 .ًوصف مجع العاقل بصيغة فعال •
 .املعاجميف اسم املصدر  •
 .البالد العربيةيف طرق وضع املصطلحات الطبية وتوحيدها  •
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 .نظر األدباءيف الشعر البديع  •
ْمن وثق من علامء العربية ومن طعن فيه • َْ َ. 

*** 
٣٧ 

 وهـو الكتـاب ,»اجلـاهيل الـشعريف  كتـاب نقـض«  كتـاب أما كتابه األشهر وهو
 به عـىل الـدكتور طـه حـسني بطريقـة علميـة دحـضت كـل آراء طـه حـسني ّ ردالذي

 جمموعـة مـن يفًتقريبا, وبينت وجوه اخلطأ والقصور فيها, وقـد رتـب هـذا الكتـاب 
ــواب  ــذه األب ــود أو املنقــوض, وه ــاب طــه حــسني املنق ــواب كت ــاظر أب ــواب تن األب

 اجلـاهيل, والـشعر اجلـاهيلالـشعر يف  القـرآن ال يفهيد, مـرآة احليـاة اجلاهليـة مت  هي
 واللهجــات, وأســباب انتحــال الــشعر, ولــيس االنتحــال اجلــاهيلواللغــة, والــشعر 

مقــصورا عــىل العــرب, والــسياسة وانتحــال الــشعر, والــدين وانتحــال الــشعر, 
ثم   واة وانتحال الشعروالقصص وانتحال الشعر, والشعوبية وانتحال الشعر, والر

 التـيً بقيـة فـصول الكتـاب تـصحيحا للـرؤى يفتناول الشيخ حممـد اخلـرض حـسني 
 ئامـر  هـذا الـصدد كـال مـنيفقدمها طه حسني عن جمموعة من الـشعراء, وتنـاول 

القيس, وعبيد, وعلقمة, وعمر بن قميئـة, ومهلهـل, وجليلـة, وعمـرو بـن كلثـوم, 
 بد, واملتلمسُواحلارث بن حلزة, وطرفة بن الع

*** 
٣٨ 

 فيتـضمن جمموعـة مـن الدراسـات األدبيـة ,»العـريب الشعريف  اخليال«وأما كتابه 
الشعر عىل نحو ما أحـس بـه ذوقـه األصـيل, يف  عنى فيها بإبراز اجلامل التياألصيلة 

نظـر األدبـاء, وأثـر يف , والـشعر البـديع العـريبالـشعر يف اخليال   ومن هذه الفصول
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 الـشعر, دويح عن النفس وإثارة العواطف الـرشيفة, ونمـوذج مـن نقـالرتيف الشعر 

 شعر حسان بـن ثابـت, واخلطابـة يفعهد الدولة األيوبية, ونظرة يف  املرصيوالشعر 
 . عند العرب, ونشأة علم البالغة

*** 
٣٩ 

 ,»خـواطر احليـاة«ُوله باإلضـافة إىل كـل هـذه الكتـب كلهـا ديـوان شـعر مـسمى 
 .»الرحالت«يف وكتاب 

  .»مناهج الرشف«و »هدى ونور«و » السعادة العظمى«:  منهاىأخرو له كتب 
***** 
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١ 

ال تقل قيمـة وأمهيـة نقـد الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني ألفكـار الـشيخ عـيل عبـد 
 الـرغم مـن أن تـاريخ احليـاة الرازق عن قيمـة وأمهيـة نقـده ألفكـار طـه حـسني,عىل

ولـيس مـن قبيـل املبالغـة أن أقـرر أن   أكـرب,العقلية يعطى ملعركـة طـه حـسني شـهرة
عـن ( اخلرض حسني متكن هبذا النقد من إبطال مرشوع فتنـة عميـاء كانـت تـستهدف

تشويه مالمح النظام السيايس يف تاريخ اإلسـالم كلـه,  )سوء قصد أو عن حسن نية
ًكانـت شـيئا خارجـا عـىل )وما يشاهبها من نظم سياسية( وذلك بالزعم بأن اخلالفة ً 

 نحـو مـا حـدث ـ بالتـداعي ـ يف أعقـاب إلسالم, ومن ثـم فـإن اخلـالص منهـا عـىلا
ً كان أمرا طبيعيااحلرب العاملية األوىل ً. 

عبد الرازق, ويف مقدمتها رد الـشيخ  والواقع أن الردود التي تصدت ألفكار عىل
ًحيـيط علـام  )منـذ ذلـك احلـني( حممد اخلرض حسني ـ جعلت الرأي العام اإلسـالمي

 حـد  من النقاط البـاهرة واملـضيئة يف تـاريخ اإلسـالم الـسيايس والفكـري عـىلبكثري
 عنايــة ىمــد ســواء, فقــد دلتنــا كتابــات حممــد اخلــرض حــسني يف هــذا املوضــوع عــىل

نفـسها, »نظريـة الـسياسة « املسلمني بعلوم السياسة وممارساهتا, بـل بـام نـسميه اآلن
 . ذلك الوقتوإن مل يعرضها حممد اخلرض حسني هبذا االسم يف

أن النصوص التي كتبها الشيخ حممد اخلرض حسني عـيل طريقتـه  ومما ال ريب فيه
ــرازق وطــه حــسني والــدمنهوري واحلــداد  )ونقــض( يف نقــد كتابــات عــيل عبــد ال

 مناطق متعددة يف الفكر الـسيايس يف وغريهم كانت كفيلة بإلقاء كثري من الضوء عىل
ــ ــاريخ دول اإلســالم, وف ــة دروس اإلســالم, ويف ت ًضال عــن هــذا فقــد كانــت بمثاب

تطبيقية جيدة فيام يتعلق بطريقـة التفكـري العلمـي, واألخطـاء التـي يقـع فيهـا الـذين 
يامرسون هذا التفكري من دون تشبع حقيقي بروحه التـي تتطلـب التجـرد الـصادق, 
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 . يف تناول احلقائق الستنباط األحكام منهااهلوىوالبعد التام عن 

*** 
٢ 

الشيخ حممد اخلـرض حـسني مـن خـالل هـذه النـصوص املتميـزة نـامذج  وقد قدم
 أن يتحقـق, كـام قـدم أيـضا ويف  أن حيقـق, وعـىلكثرية للتفكـري العلمـي القـادر عـىل

ًتواضع شديد كثريا من املعلومات الغزيرة, والفهم العميق لكثري من جزئيات احلياة 
 حد ّاء والكتاب والشعراء عىلالعقلية والفكرية من خالل تتبع أقوال الفقهاء واخللف

 .سواء
يف عرض أفكار الشيخ حممد  )ًوصعبة أيضا(  طريقة بسيطةوقد رأيت أن أجلأ إىل

اخلرض حسني يف هذا املوضوع, وهي أن أنتقي من كتاباته الفقرات الكفيلـة بتـصوير 
حقيقــة أو جــوهر نظريتــه الفكريــة يف هــذا اجلانــب مــن جوانــب الفكــر اإلنــساين ال 

 فحسب, وذلـك مـن خـالل إعـادة عـرض آرائـه يف اجلزئيـات املتواليـة مـع السيايس
 الـالزم لـربط هـذه الفقـرات األدنـىإعادة ترتيب بعض هـذه الفقـرات, ومـع احلـد 
إال  »خيـوط النـسيج« أو »الغـزل« بعضها ببعض لتكوين نسيج جديد ليس فيه مـن

 .املختلفةأفكار هذا العامل اجلليل وكلامته, مع وضع فواصل بني املواضع 
 . أفعلاأنذ وها

*** 
٣ 

 : يقول الشيخ حممد اخلرض حسني بحكمة العامل واقتدار املفكر البليغ  
بتكـرار معـان تعـد  )أو أزيـد( شغل عيل عبد الرازق مقدار صحيفتني من كتابـه«

 أن املسلمني يقررون ملقام  ظاهر اليد, ليلمح بتأكيد إىلمن املعلومات املوضوعة عىل



Ñ‡]†Ö]<‚fÂ<ê×Â<éÖ]<h^jÒ<˜ÏÞ WS 

طانا ومكانة فوق ما يستحقه رئيس حكومة عادلة, ثم هو مل يقف يف بيـان اخلالفة سل
 حــد مــا حتتملــه ألفــاظهم, كــام شــأن طــالب احلقيقــة عبــارات أولئــك العلــامء عــىل

 غريهـا  عواهنه, ويعدل عن األلفـاظ املطابقـة إىلبإنصاف, بل أخذ يرمي الكلم عىل
 .»حةمن األلفاظ التي ربام قدحت يف الذهان معاين غري صحي

 , »جتب طاعة اخلليفة فيام يأمر به من معروف«: فعلامء اإلسالم يقولون
, فيحـذف مـا اشـرتطوه »إن لـه علـيهم الطاعـة التامـة«: وعيل عبد الرازق يقول«

 أن تتنــاول  املعــروف, ويـضع بدلــه كلمـة تــذهب هبـا إىلللطاعـة مـن االقتــصار عـىل
 .»الطاعة العمياء

ليكـون  )أي غـري مهـان( ً مكرمـا بـني النـاسجيـب أن يكـون«: والعلامء يقولـون
فيــرصف القلــم عــن  »!وعلــيهم أن حيبــوه بالكرامــة كلهــا«: ًمطاعـا, واملؤلــف يقــول

 قوة احلقائق, ويضع مكانه لفظ الشمول الـذي يـذهب ىتعليلهم الذي يأخذ به املعن
 .» غاية أقىصبنفس القارئ إىل

مـز يف أمانـة صـاحبه, وقـد وهذا النوع من الترصف يف أقوال أهـل العلـم ممـا يغ«
ُيغمض عنه الطرف يف املقاالت األدبيـة, أو يف مقـام الـوعظ, أمـا الباحـث يف العلـم 

حيث يكون بصدد بيان رأي أو حكم انتـصب ى بُفإنه حقيق بأن يؤاخذ به, وباألحر
 .»ملناقشته أو نقضه

*** 
٤ 

تـي  هذا النحو يكشف األستاذ حممد اخلرض حسني عـن نـواحي الـضعف الوعىل
أصابت رواية الشيخ عبد الرازق لبعض النـصوص التـي تعمـد أن يـستند إليهـا فـيام 

 : من آراءىأبد
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 فواليتـه عامـة ومطلقـة كواليـة اهللا تعـاىل«): أي قول عـيل عبـد الـرازق( وقوله«

, هذا من مبالغاته التي تـضع للخالفـة يف نفـوس املستـضعفني مـن »ورسوله الكريم
 .»الناس صورة مكروهة

 ى لتحرى رصاط سويميش يف بحثه عىل )عيل عبد الرازق( ان املؤلفولو ك«
إن والية اخلليفة عامة :فيام ينطق به عن املسلمني أقواهلم املطابقة, وهم مل يقولوا 

ُومطلقة كوالية اهللا, فإن اهللا يفعل ما يشاء يف من يشاء, وال يسأل عام يفعل,  ْ َ
 له ^ئر أعامله, وكذلك رسول اهللاول عن ساؤواخلليفة مقيد بقانون الرشيعة ومس

 البرص, منها أن ترصفاته نافذة وال ىخصائص ال حيوم عليها الطري, وال يبلغها مد
ُ إال بالتسليم, وترصفات اخلليفة قد تقابل باملناقشة والنقض واإلنكار, فإن ىُتتلق

نزاهة إن  :عني بالعموم واإلطالق جمرد تناوهلا للرقاب واألموال واألبضاع, قلنا له
البحث واألخذ فيه بفضيلة اإلنصاف يقضيان عليه بطرح هذه العبارة املرهقة 

 S T U V WX Y﴿ بالعموم واإلطالق وتشبيه املخلوق باخلالق
Z [ ﴾ ]النحل[ . 

*** 
٥ 

 الـسياق التـارخيي ليفـرس دوافـع الـشيخ عـيل عبـد ويلجأ حممد اخلرض حـسني إىل
 : أنه احلق فيقول عىلالرازق فيام كتبه وتصوره وحاول تصويره

عـرف أن  )الشيخ عيل عبـد الـرازق( والذي يؤخذ بطريق االستنتاج أن املؤلف«
 أن يكـون للمـسلمني مـثلهام, وملـا مل جيـد يف ىُللغربيني يف سلطة امللك مذهبني فـابتغ

كالم أهل العلم عن اخلالفة ما يوافق أو يقارب القول بـأن سـلطان اخلليفـة مـستمد 
 أنـه ظفـر ببغيتـه, وسـاقها ىلمسه يف املدائح يف الشعر أو النثر, وادعمن سلطان اهللا ت
 تقرير مذهب ليس له بـني الراسـخني يف العلـم مـن مبتـدع وال تبيـع, كالشواهد عىل
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 وال أظن املؤلف جيد يف مباحث اخلالفة ما يشتم منه رائحة هـذا املـذهب ويرتكـه إىل

 .»وجه املبالغة يف الثناء االستشهاد بأقوال الشعراء, أو كلامت صدرت عىل
 كتـف الفرقـة الغاليـة مـن الـشيعة لكـان لـه يف بعـض ولو رمي هذا املذهب عىل«

مقاالهتم متكأ, ولكن حديث هذه الطائفة ال مساس لـه باخلالفـة التـي طـرح عليهـا 
 .»بحثه وسلقها بكلامته احلداد

 سلطان ظـلالـ« , فللحـديث املـرويواملسلمون إذا جعلوا اخلليفة ظل اهللا تعاىل«
 عـن النـاس كـام ىوهذا احلديث قد خرج خمرج التشبيه, حيث إنه يدفع األذ ...»اهللا

 اهللا ألنــه أمــر بإقامتــه  حــر الــشمس عمــن يــأوي إليــه, وإضــافته إىلىيــدفع الظــل أذ
 .»! استمداد السلطان من سلطان اهللاىوطاعته, وأين هذا من معن

*** 
٦ 

املبالغات التي جلأ إليها عيل عبد كذلك يكشف الشيخ حممد اخلرض حسني حجم 
ًالرازق لتثبيت ما لـيس حقـا, معتمـدا عـىل  نـصوص أدبيـة لـيس هلـا دور حقيقـي يف ً

 :الرشع وال الترشيع
 ولقـد كـان شـيوع هـذا الـرأي وجريانـه عـىل«): عـيل عبـد الـرازق( قال املؤلف«

يف مواضـع  وضـع اخللفـاء  الشعراء أن يـصلوا يف مبالغـاهتم إىلاأللسنة مما سهل عىل
 : قال قائلهمىالعزة القدسية, أو قريبا منها, حت

 ارــ فاحكم فأنت الواحد القه       دارــــاءت األقـــا شــا شئت ال مـــم
 :وقال طريح يمدح الوليد بن يزيد

............................       .................................        
 واملو ج عليه كاهلضب يعتلج       ك ــــــقــريـطل دع ــت للسيـلـو قــل



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] WV
 رجـــك منعـائر األرض عنـس       ـه يف ــان لــلســــــاخ وارتــــــد أو لك

قبــضة مــن أثــر جرجــي زيــدان ونبــذها يف  )عــيل عبــد الــرازق( قــبض املؤلــف«
نجــده  »تــاريخ املــدن اإلســالمي« , اقــرأ كتــاب»اإلســالم وأصــول احلكــم« كتــاب

فـال «:  ما حدث من الغلو يف احرتام اخللفاء أيام الدولة العباسية, ثم قـالإىلتعرض 
غرو إذا سموا اخلليفة يف أيام املتوكل ظل اهللا املمدود بينه وبني خلقـه, أو قـالوا قـول 

 :ابن هانئ للمعز الفاطمي
 فاحكم فأنت الواحد القهار         ما شئت ال ما شاءت األقدار 

 بقـــال ابـــن العـــامد يف شـــذرات الـــذه(  ابـــن هـــانئإىلفهـــذا البيـــت ينـــسب «
خمطوطة دار الكتب املرصية ـ كان ابن هانئ كثري االهنامك يف املالذ,  ٢٧٦ ورقة ١ ج

متهام بمذهب الفالسفة, وملا اشتهر عنه ذلك نقم عليه أهل أشبيلية, وساءت املقالـة 
ًمنغمـسا يف امللـذات كـان  :يف حق امللك بسببه, واهتم بمذهبه أيـضا, وقـال يف العـرب

 إىل )١٥٤ ص( الغفران , ونسبه املعري يف رسالة)واملحرمات, متهام بدين الفالسفة
حرض يعرف بابن القايض بـني يـدي ابـن أيب عـامر «: يدعي بابن القايض فقال شاعر

 :صاحب األندلس فأنشده قصيدة أوهلا
  فاحكم فأنت الواحد القهار        ما شئت ال ما شاءت األقدار

 روايـة ويقول فيها أشياء, فأنكر عليه ابن أيب عامر قوله وأمر بجلده ونفيه, فعىل«
 كـال املعري خـرج البيـت عـن أن يكـون خطابـا للخليفـة كـام يـدعي املؤلـف, وعـىل

الروايتني, مل يكن هذا الغلـو يف الوصـف مـن أثـر االعتقـاد بـأن اخلليفـة, أو األمـري, 
 هـو انحـالل عقيـدة اإليـامن بـاهللا ينـضم إليـه يستمد سـلطانه مـن سـلطان اهللا, وإنـام

 اإلغراق يف التملق, وحب العاجلة فينحدر الشاعر يف مدحيه طلق العنان خالعا عـىل
 مقـام األلوهيـة, وقـد وقـع مثـل  بـه إىلىممدوحه من ألقاب العظمة والقوة ما يتخط
 :هذا من عضد الدولة يف قوله يصف نفسه
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ْاقيات الراح من فاق البرشس        من مطلعها الكأسمربزات  َ ٍ 
 درــــــملك األمالك غالب الق        ا ــــــــعضد للدولة وابن ركنه

 ).٣٤٨ هكذا ورد يف معاهد التنصيص(
*** 
٧ 

 حديث عيل ويميض األستاذ حممد اخلرض حسني يف إثبات طغيان هذه املعاين عىل
 :عبد الرازق يف كثري من فصول كتابه فيقول

لــة هــذا النــوع مــن الــشعر إنــام هــي جتــرد الــنفس مــن طبيعــة احليــاء فــاحلق أن ع«
واألدب مع اخلالق, ينضم إليه داعي الطمع أو الفخر أو التباهي باحلـذق يف صـناعة 

 .»البيان
.............................................................................. 

 األقـل األخـرىنـصوص األدبيـة ويتناول الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني بعـض ال
 :شهرة التي استند إليها الشيخ عيل عبد الرازق فيقول

املثــل لرفــع امللــوك فـوق صــف البــرش مجــال  )الـشيخ عــيل عبــد الـرازق( رضب«
 يف أول الرسالة الشمـسية, ومجـال مـن خطبـة يوينلقزاانتزعها من خطبة نجم الدين 

 ذلــك  الــسيالكوين عــىل مــن خطبــة حاشــيةىشــارحه قطــب الــدين الــرازي, وأخــر
إحدامها أن  :يف هذا الصنيع من ناحيتني )عيل عبد الرازق( الرشح, ونناقش املؤلف

املقال معقود للبحث يف سلطان اخلليفة, وهؤالء إنام يصفون ملوكـا ليـسوا بخلفـاء, 
وثانيهام أن هذه الكلامت خرجت خمرج املبالغة يف املديح واإلطراء, ولـيس هـذا مـن 

د بأن سلطان املستمد من سلطان اهللا, وإنام علته أحوال نفسية كالرغبـة يف أثر االعتقا
 هـذا أن كلـامت املـديح  متاع هـذه احليـاة, وممـا ينبـه عـىلإحراز جاه, أو احلرص عىل
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 .» ألسنة قوم وقلوهبم تتربأ منهاًوالثناء كثريا ما جتري عىل

*** 
٨ 
أ الشيخ عيل عبد الـرازق املواضع التي جل ثم يصل الشيخ حممد اخلرض حسني إىل

 مـن ألفـاظ الفكـر الـسيايس األورويب ا تلبيس الفكر اإلسالمي قبعات وثيابـفيها إىل
 :بغري موافقة حقيقية

ويكــاد املــذهب األول يكــون موافقــا اشــتهر بــه  :قـال الــشيخ عــيل عبــد الــرازق«
 .»من أن سلطان امللوك مقدس, وحقهم ساموي )هبز( الفيلسوف

.............................................................................. 
ـــرد عـــىل ـــزوال ـــه هب ـــا قال ـــرأ م ـــة (  هـــذا يقتـــيض أن نق ـــرة املعـــارف األملاني دائ

 ):٣٩١ ص ٩ ليبزج
إن كل فرد يف اململكة جيب أن تكون إرادته خاضعة لسلطان احلـاكم, وخـضوع «

الطبيعة, والنزوع للخروج عن إرادة  احلاكم ألي فرد من أفراد الرعية خمالف ملقتىض
ً, هـذا إذا »احلاكم أو ردها يعترب ثورة ومتردا, والدين جيـب أن خيـضع إلرادة احلـاكم

الذي حياول املؤلف رضبه مثال ملذهب عامة العلامء, وعامة املـسلمني  )هبز( مذهب
 .»يف سلطان اخلليفة

*** 
٩ 

ًعـيل عبـد الـرازق معتمـدا ورسعان ما يرمي حممد اخلرض حسني القفـاز يف وجـه 
 : النصوص األصلية للفكر األورويب نفسه فيقولعىل

إن كـل فـرد جيـب أن تكـون إرادتـه خاضـعة  :أقم الوزن بالقسط, تر هبز يقـول«
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ُال يطــاع احلــاكم إال حــني يــأمر بحــق,  :لــسلطان احلــاكم, وعلــامء اإلســالم يقولــون
 الرعيـة خمـالف ملقتـىضخـضوع احلـاكم ألي فـرد مـن أفـراد  :يقـول )أي هبز( وهو

 ى النـاس منزلـة, متـى احلاكم أن خيـضع ألدنـعىل :الطبيعة, وعلامء اإلسالم يقولون
رد إرادة احلاكم يعتـرب ثـورة  :يقول )أي هبز( أمره بمعروف أو هناه عن منكر, وهو

 ون األمة عىلؤإذا أراد احلاكم أن يدير شأنا من ش :ًأو متردا, وعلامء اإلسالم يقولون
 األمـة  وجه خيالف قانون العدل, فال حرج عىللحة, أو يفصل يف قضية عىلغري مص

 هلـذه اإلرادة ثـورة أو ممقـاومتهأن ترد إرادته بطريق احلكمة, وال يـصح لـه أن يعـد 
ألــيس اهللا أمــركم أن تطيعونــا يف  :متــردا, قــال أحــد أمــراء بنــي أميــة لــبعض التــابعني

ُألــيس قــد نزعــت عــنكم الطاعــة إذا  :? فأجابــه بقولــه»وأويل األمــر مــنكم« :قولــه
»  اهللا والرسول إن كنـتم تؤمنـون بـاهللافإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل«: خالفتم بقوله

 ).٩١ ص ١٣ فتح الباري البن حجر ج(
: , وعلـامء اإلسـالم يقولـون»الدين جيـب أن خيـضع إلرادة احلـاكم«: ويقول هبز

ًأو استنباطا, وعليه أن خييل السبيل ً احلاكم أن خيضع لقانون اإلسالم نصا جيب عىل«
للطوائف املخالفة تتمتع باحلرية يف أدياهنا, وإقامة شعائرها, وال حيل له أن يعرتضها 

 .»بحال
*** 
١٠ 

ثم يتناول الشيخ اخلرض حسني مسألة تنصيب احلاكم املسلم من خالل ما عرضه 
 :قولالشيخ عيل عبد الرازق من فهم خاطئ خمالف ألحكام الرشيعة في

 ):أي الشيخ عيل عبد الرازق( قال املؤلف«
 زعـم ى كل حال حتولكنهم ال خيتلفون يف أنه ـ يعني نصب اإلمام ـ واجب عىل«
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 .»ابن خلدون أن ذلك مما انعقد عليه اإلمجاع

 :ويرد الشيخ حممد اخلرض حسني
 نصب اإلمـام, بـل تـضافر عليهـا كثـري مل ينفرد ابن خلدون بحكاية اإلمجاع عىل«
ن علامء الكالم, كالعضد يف املواقف, والسعد يف املقاصد, وإمام احلرمني يف غياث م

اتفق مجيـع أهـل «): ٨٧ ص ٤ ج( األمم وغريهم, وقال ابن حزم يف كتاب الفصل
 وجـوب اإلمامـة, مـا عـدا السنّة ومجيع املرجئة ومجيـع الـشيعة ومجيـع اخلـوارج عـىل

ال يلـزم :فـإهنم قـالوا  )يراحلـروأصحاب نجدة بـن عـامر ( النجدات من اخلوارج
وقـول الفرقـة  :الناس فرض اإلمامة, وإنام عليهم أن يتعـاطوا احلـق بيـنهم, ثـم قـال

ْساقط يكفي يف الرد عليه إمجاع كل من ذكر عىل  .» بطالنهَ
.............................................................................. 

رض حسني برأيه القائل بأن اطالع الشيخ عـيل عبـد الـرازق وهنا جياهر الشيخ اخل
ً الرتاث اإلسالمي ضعيف, أو أنه ال جيد مانعا من هذه الصورة بسبب رغبتـه يف عىل

 : معنيىإثبات معن
 زعم ابن خلدون أن ذلك مما انعقـد ىحت«): أي عيل عبد الرازق( فقول املؤلف«

ْعليه اإلمجـاع, عبـارة يـصوغها مـن مل يطلـع عـ مقدمـة ابـن   اإلمجـاع حمكيـا يف غـريىلَ
ْخلدون, أو من يريد أن يضع يف نفس القارئ عقيدة أن هذا اإلمجاع إنام جـاء حديثـه  َ
يف تلك املقدمة, وال أدري ملاذا اختار هذه العبارة وهو يشعر بأنه سينجر بـه البحـث 

 .» االعرتاف بأن اإلمجاع حمكي يف كتاب املواقفإىل ٢١و ١٤ يف ص
*** 
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١١ 

ويتناول الشيخ حممد اخلرض حسني بعض االستنتاجات غـري الـصحية التـي فقـز 
إليها الشيخ عيل عبد الرازق من قبيل حديثه عن عـدم اإلمجـاع, يف حـني أن اإلمجـاع 
موجود, ومن قبيل حديثه عن عدم الوجود, يف حني أن الوجود قائم, وهو يصل يف 

رازق موقـف األسـتاذ املعلـم املـصحح  أن يقف من الشيخ عيل عبد الهذه النقطة إىل
, وهـو ملعتـزيلا الفـرق بـني حـاتم األصـم الـصويف, وحـاتم األصـم حني يرشـده إىل

 :يقول
وقـد شـذ بعـض «: قول ابن خلدون ١٢ يف ص )عيل عبد الرازق( نقل املؤلف«

ًالناس فقال بعدم وجود هذا املنصب رأسا, ال بالعقل وال بالرشع, منهم األصم من 
حـاتم األصـم الزاهـد املـشهور «: ًوقال يف أسفل الـصحيفة معرفـا باألصـماملعتزلة, 
 .»البلخي

.............................................................................. 
 : اللبس الذي وقع فيه عيل عبد الرازقوهنا يعقب الشيخ اخلرض مشريا إىل

م األصم املعتزيل, وهو أبـو بكـر عبـد حات )عيل عبد الرازق( املؤلف التبس عىل«
الــرمحن بــن كيــسان بحــاتم األصــم الــصويف, وقــد ذكــره الــسيد يف رشح املواقــف, 

غيــاث " والــسعد يف رشح املقاصــد بلقــب أيب بكــر, وذكــره إمــام احلــرمني يف كتــاب
 يف طبقـات  املرتـىضىباسـمه عبـد الـرمحن بـن كيـسان, ومجـع أمحـد بـن حييـ "األمم

بـاب ذكـر ( أبو بكـر عبـد الـرمحن بـن كيـسان األصـم : ولقبه فقالاملعتزلة بني اسمه
مطبعة املعارف  ٣٢ املعتزلة من كتاب املنية واألمل يف رشح كتاب امللل والنحل ص

 .»)١٣١٦ النظامية بحيدر آباد سنة
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١٢ 

 ثم يتعجب األستاذ حممد اخلرض حسني من أن يصل الشيخ عـيل عبـد الـرازق إىل
 : أسباب من قبل اإلمجاع واملنطق والعقلباللجوء إىل )ادعاء( رمي العلامء

ولكن املنصفني من العلامء واملتكلفـني مـنهم قـد «) عيل عبد الرازق( قال املؤلف
 مـا رأيـت مـن  حجة لـرأهيم فانـرصفوا عنـه إىلأعجزهم أن جيدوا يف كتاب اهللا تعاىل

 .»ىقل تارة أخر أقيسة املنطق, وأحكام الع اإلمجاع تارة, ومن االلتجاء إىلىدعو
.............................................................................. 

وهنا جياهر الشيخ حممد اخلرض حسني بدفاع قوي عن العقل ومكانه يف التـرشيع 
 :اإلسالمي فيقول

ْ املؤلف طريق االستدالل الذي نحـاه األسـتاذ الـشيخ حممـد بخيـت ومـن ىّسم« َ
ً علامء الكالم قياسا منطقيا, وحكـام عقليـا, وهـذا ممـا خييـل إىلتقدمه من ً  القـارئ أن ًً

 األدلـة الـسمعية, هذا الرضب خارج عن األدلة الـرشعية, والتحقيـق أنـه راجـع إىل
ــوهلم ــذا ق ــشهد هب ــوجهني :وي ــمعا ل ــدنا واجــب س ــام عن ــصب اإلم ــه  :إن ن الوج

ًاملؤلف أن يسميه حكام عقليااختار  )الذي( هذا الدليل :اإلمجاع, والثاين :األول ً«. 
*** 
١٣ 

ويزيــد األســتاذ حممــد اخلــرض حــسني هــذه النقطــة اجلوهريــة يف أصــول التــرشيع 
ًاإلسالمي رشحا وتوضيحا فيقول ً: 
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 وإن شئت بيان ما رصف عنه املؤلف عبارته ـ من أن ذلك االستدالل قـائم عـىل«
 :نظر رشعي ـ فإليك البيان

أحدمها يتعلق باألدلـة الـسمعية التـي يقـع  : نظرينيعتمد استنباط األحكام عىل«
 .» وجوه الدالالت املعتد هبا يف االستعاملمنها االستنباط, وثانيهام يرجع إىل

 .»أما األدلة السمعية فهي الكتاب والسنّة واإلمجاع«
ــاملعقول, « ــاملفهوم, وداللــة ب ــة ب ــاملنطق, ودالل وأمــا وجــوه الــدالالت فداللــة ب

 .» املعقول ما يسمونه بالقياسويندرج يف داللة
 .»فانحرصت األدلة الرشعية العالية يف الكتاب والسنّة واإلمجاع والقياس«
 هــذه األصــول العاليــة, وهــي القواعــد املقطــوع  ترجــع إىلىوهنــاك أدلــة أخــر«

, فإن مثل »العادة حمكمة«و »املشقة جتلب التيسري«و » يزالرالرض« بصحتها كقاعدة
 اسـتقراء ررها العلامء بمحض العقل, بل رجعـوا يف كـل قاعـدة إىلهذه القواعد مل يق

ــ ــرية مــن كليــات الــرشيعة وجزئياهتــا حت ــشارع إليهــا, ىمــوارد كث  حتققــوا قــصد ال
وأصبحت بمنزلة اخلرب املتواتر يف وقوعها موقع اليقني الذي ال ختاجله ريبة, قال أبـو 

ً عامـا مـن أدلـة خاصـة ىمعنـإن املجتهد إذا اسـتقرأ «: إسحاق الشاطبي يف موافقاته
 خصوص نازلـة تظهـر,  دليل خاص عىل, مل يفتقر بعد ذلك إىلىواطرد له ذلك املعن

 كاملنـصوص عليـه ىبل حيكم عليها وإن كانـت خاصـة بالـدخول حتـت عمـوم املعنـ
 .»بصيغة عامة

 ال جيمعهـم  وجوب نصب اإلمام بأن تـرك النـاس فـوىضفالذين يستدلون عىل«
 تبـدد اجلامعـة, وإضـاعة ال يـزعهم عـن الباطـل وازع, يفـيض إىل احلق جـامع, وعىل

الدين, وانتهاك حرمة األموال والنفوس واألعـراض, إنـام يطبقـون قاعـدة رشعيـة, 
مــا ال يــتم الواجــب املطلــق إال بــه وكــان « , أو قاعــدة»الــرضر يــزال«: وهــي قاعــدة

 .»مقدورا فهو واجب
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١٤ 

يد اآلراء التي كررهـا األسـتاذ عـيل عبـد  تفنويعود الشيخ حممد اخلرض حسني إىل
 :الرازق فيقول

ُلو ثبت اإلمجاع الذي زعموا ملا كـان إمجاعـا يعتـد «: قال الشيخ عيل عبد الرازق« ً
ًبه, فكيف وقد قالت اخلوارج ال جيب نصب اإلمام أصال, وكذلك قال األصـم مـن 

يف هـذا املقـام نقـضا ًاملعتزلة, وقاله غريهم أيضا, كام سبقت اإلشـارة إليـه, وحـسبنا 
 اإلمجاع أن يثبت عنـدنا خـالف األصـم واخلـوارج وغـريهم, وإن قـال ابـن ىلدعو

 .»ّ إهنم شواذ:خلدون
.............................................................................. 

 : املكرور بقولهىويرد الشيخ حممد اخلرض حسني عيل هذا املعن
وجوب اإلمامة مجيع اخلوارج, وإنـام املخـالفون طائفـة مـنهم وهـم مل خيالف يف «

اتفق مجيع أهل الـسنّة  :ًالنجدات, وقد نقلنا لكم آنفا قول ابن حزم يف كتاب الفصل
 وجـوب اإلمامـة, وأن األمـة جيـب ومجيع املرجئة ومجيع الشيعة ومجيع اخلوارج عـىل

 .»ارجحاشا النجدات من اخلو ..عليها االنقياد إلمام عادل
نـصب اإلمـام عنـد اإلمكـان «: أما األصم فقد قال إمـام احلـرمني يف تفنيـد رأيـه«

 أنـه ال جيـب وجيـوز تـرك إىل )هـو األصـم( واجب, وذهب عبد الرمحن بـن كيـسان
ًالناس أخيافا يلتطمون ائتالفا واختالفا, ال جيمعهم ضابط, وال يربط شـتات رأهيـم 

 .»من رابط
َوهذا الرجل هجوم عىل« العصا, ومقابلة احلقوق بالعقوق, ال هياب حجب  شق َ

 إال عند االنسالل عـن ربقـة ىاإلنصاف, وال يستوعر أصواب االعتساف, وال يسم
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 .»اإلمجاع, واحليد عن سنن االتباع
ْوهو مسبوق بإمجاع من أرشفت عليه الشمس شارقة وغاربـة, واتفـاق مـذاهب « َ

 .»العلامء قاطبة
ُائفــة يف قــضية اخلالفــة ال يعتــد هبــا, ولــيس هلــا يف فــالتحقيق أن خمالفــة هــذه الط«

 اإلمجاع من أثـر, وال نجعـل أقـواهلم الغيـة لكـوهنم مـن الطوائـف التـي الطعن عىل
 . غري حقيراها أهل السنّة عىل

 فإن خالف أمثـاهلم يف األحكـام الـرشعية ال يمنـع مـن انعقـاد اإلمجـاع, كـام هـو 
 .املختار عند الغزايل واآلمدي وغريمها

 :وإنام نرصف النظر عن خمالفتهم هذه لوجهني
 وجـوب نـصب أن خالفهم طرأ بعد انعقـاد اإلمجـاع ممـن تقـدمهم عـىل:  أحدمها

 حكم رشعي اإلمام, وحدوث قول بعد انقراض العرص الذي انعقد فيه اإلمجاع عىل
 . وجه صاحبهمردود عىل
 بـه الـسنن الكونيـة يف  أمر مل جتـرأهنم قيدوا خمالفتهم بحال وعلقوها عىل:  ثانيهام

 العــدل, وتنفيــذ أحكــام اهللا فــيام بيــنهم, وهــذا هــذه احليــاة, وهــو تواطــؤ األمــة عــىل
 أنه خارج عن طبيعة البـرش, إال التواطؤ مما دلت التجارب واملشاهدات الطويلة عىل

 .»أن ينقلب الناس مالئكة ال يعصون اهللا ما أمرهم, ويفعلون ما يؤمرون
 ىاإلمجاع يف مثـل هـذا احلكـم الواضـح مـدفوعا هبـو لفواألشبه أن يكون خا«
 عليه الدليل الساطع, وكذلك نقل أبو منـصور البغـدادي مـا يؤيـد أن األصـم ىيعم

يعنـي ( قـال«: كان خيرق اإلمجاع استسالما ألهوائه فقال يف كتاب الفرق بني الفـرق
الطعن يف إمامـة إال بإمجاع عليها, وإنام قصد بذلك  )أي اإلمامة( ال تنعقد ):األصم

 أن مـات, فـأنكر  خالفـه إىل, ألن األمة مل جتتمع عليه لثبوت أهل الشام عىل عيل 
ّإمامة عىل مع قوله بإمامة معاوية الجتامع الناس عليه بعد قتل عىل  ّ «.  
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١٥ 

ثم يتنـاول األسـتاذ حممـد اخلـرض حـسني مـا ذكـره الـشيخ عـيل عبـد الـرازق ويف 
 :زه القرآن والسنّة عن ذكر اخلالفة فيقولموضع آخر من القول بتن

عرفت أن الكتاب الكريم قد تنـزه عـن ذكـر اخلالفـة واإلشـارة إليهـا, وكـذلك «
السنّة النبوية قد أمهلتهـا, وأن اإلمجـاع مل ينعقـد عليهـا, أفهـل بقـي هلـم مـن دليـل يف 

 .»الدين غري الكتاب أو السنّة أو اإلمجاع?
.............................................................................. 

 : هذا بقولهويرد الشيخ حممد اخلرض حسني عىل
ًقبل أن نأخذ يف مناقشة هذه املزاعم نذكر القارئ بأمر تناولنـا البحـث فيـه آنفـا, «

 النظر يف حكم عميل ال يف عقيدة مـن عقائـد الـدين, وهو أن بحث اخلالفة يرجع إىل
 ىُ الفرق بني األحكـام العمليـة والعقائـد أن األحكـام العمليـة يكتفـىلومما يرتتب ع

ًفيها باألدلة املفيدة ظنا راجحا, وأما العقائد فإهنا ال تقوم إال عىل  .» براهني قاطعةً
ًونضع بني يدي القارئ أيضا أن العدول عن ظواهر األلفـاظ وتأويلهـا إيل غـري «

لية غري مسموع يف مقام املناظرة, فإن األلفـاظ ما يفهمه أسلوهبا العريب من املعاين اجل
 فيهـا مـن ى غـري مقـصودة, وذلـك بـام يـدعٍ معانيف سائر اللغات حتتمل الرصف إىل

 .»نحو احلذف واملجاز من غري دليل ثابت, أو قرينة قائمة
 باألحكام أو احلقائق ى أن سنن الرشيعة يف إرشادها أن تعنونخلص من هذا إىل«

وض, فتدل عليها بترصيح وتأكيد حسب أمهية احلكم, وبعده عن التي شأهنا الغم
متناول العقول, وهلذا مل ترد فيها أوامر بام تدعو إليه الطبائع, وإن كانت مفروضة 
                احلفظ النفس أو النسل مثل األكل والرشب والنكاح, إال يف سياق اإلرشاد 
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 ﴾ I J K  LM﴿ : أصل الفعل, كقوله تعاىل زائد عىلى معنإىل
 ﴾ z  { | } ~ _ ̀ a bc ﴿: , وقوله تعاىل] ٣١:األعراف[
 حكم اخلالفة إذا مل يرد به قرآن يتيل, إذ ليست اخلالفة , فال غضاضة عىل ]٣:النساء[

ًشيئا زائدا عىل طريق العدل,   إمارة عامة حترس شعائر الدين, وتسوس الناس عىلً
 أن يأيت به قرآن مارة باخلفي الذي حيتاج إىلومل يكن وجه املصلحة من إقامة هذه اإل

  .»رصيح
 قد تتنـازع فيهـا األهـواء, أو ختتلـف فيهـا اآلراء ىولكن وراء ذلك أشياء أخر «

كإطاعة السلطان العـادل, أو اشـرتاط أن يكـون زمـام احلكـم يف يـد مـسلم, فأرشـد 
 Ç È É Ê Ë Ì﴿:  الثاين مفهوما بقوله منطوقا, وإىل األوىلالقرآن إىل

Í Î Ï ÐÑ ﴾ ]أن النظـر يف وجـه األمـر بإطاعـة , وقد نبهنـا عـىل ]٥٩:النساء 
 .»أويل األمر يقتيض وجوب إقامتهم

فالقرآن مل يرصح بحكم اإلمارة العامـة اكتفـاء بـام بثـه يف تعاليمـه مـن األصـول «
  االستنباط, وألنىلالتي تبينها السنّة, ويرجع إليها الراسخون يف العلم عند احلاجة إ

 .»يف األمر بإطاعة أويل األمر عربة ألويل األلباب
إن القرآن قد تنزه عن ذكر اخلالفـة  ):أي الشيخ عيل عبد الرازق( فقول املؤلف«

 كالزجاجـة امللونـة ىواإلشارة إليها, كلمة ال تليـق بـأدب عـامل رشعـي, ولكـن اهلـو
 لوهنـا  بـرصك فرتيـك األشـياء بعـد أن جتـري عليهـا صـبغة مـنبسواد, تـضعها عـىل

 .»البهيم
.............................................................................. 

وهنا يردف الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني باالستـشهاد بعبـارة للـشاطبي يف كتابـه 
وهو الكتاب الـذي حققـه اخلـرض حـسني  )طبعة تونس ١١١ ص ٤ ج( املوافقات
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مل ينـتج إال مـا فيـه اتباعـه   بعض مقـدمات الـدليلىوإذا صار اهلو«:نفسه يقول فيها

 .»ىاهلو
*** 
١٦ 

ثم ينتقل األسـتاذ الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني للحـديث عـن أدلـة عنايـة الـسنّة 
 :النبوية الرشيفة بعلوم السياسة والفكر السيايس فيقول

وأمـا الــسنّة فقــد وردت أحاديــث صــحيحة ذكـر فيهــا اخلليفــة واإلمــام والبيعــة «
 .» وقد جاءت هذه األحاديث يف أغراض متعددة, ومعان خمتلفةواألمري,
ول عام يفرط يف حق الرعية, كقوله عليه ؤفمنها ما جاء يف بيان أن اإلمام مس«

 ول عـن رعيتـهؤكلكـم راع وكلكـم مـس« :الصالة والسالم ـ فـيام رواه البخـاري
 أهـل ول عـن رعيتـه, والرجـل راع عـىلؤ الناس راع, وهو مـسفاإلمام الذي عىل

 .»ول عن رعيتهؤبيته, وهو مس
 :ومنها ما جاء يف األمر بمالزمة اإلمام وعدم اخلروج عليه

 .»تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم« :كحديث
ْمن أتاكم وأمـركم مجيـع عـىل« كحديث  أن يـشق عـصاكم أو ِد رجـل واحـد يـردَ

 .»يفرق مجاعتكم فاقتلوه
 .»امإذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منه«: وحديث
ْمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعـه إن اسـتطاع, فـإن «: وحديث َ

 .»جاء آخر ينازعه فارضبوا عنق اآلخر
ومنها ما جاء يف مساق اإلخبار عن وجود اخللفـاء, وقـرن بـذلك اإلخبـار األمـر 

 كانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء كلـام هلـك نبـي«: بالوفاء ببيعة األول كحديث
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فـوا  «:فام تأمرنا? قال: , قالوا »خلفه نبي, وإنه ال نبي بعدي, وستكون خلفاء فتكثر

 .)١٧ ص ٦ مسلم ج (») ببيعة األول فاألول
*** 
١٧ 

 مـا تـضمنته الـسنّة النبويـة مـن بل إن األستاذ حممد اخلرض حسني يلفت النظر إىل
ًودا بـالطبع, طاعة اإلمـام الـذي البـد أن يكـون موجـ عىل نصوص واضحة الداللة

 :من حديث عن خصائص اإلمامة الرشيدة فيقول هذه النصوص أيضا وما تضمنته
ومنها ما ورد مورد اإلنكـار والوعيـد عـن نكـث اليـد مـن طاعـة اإلمـام, وأن  •

 :يموت املسلم وليس يف عنقه بيعة
ْمن خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم القيامة ال حجـة لـه, ومـن مـات «: كحديث • َْ ًَ

, و هـذا احلـديث وإن )٢٢ ص ٦ مسلم ج( »  عنقه بيعة مات ميتة جاهليةوليس يف
 .مل يرد فيه ذكر اإلمام وال اخلليفة, فإن األحاديث السابقة تفرسه

 خيــار أئمــتكم«: مــا ورد يف وصــف خيــار األئمــة ورشارهــم كحــديث اومنهــ •
الذين حتبوهنم وحيبونكم ويصلون علـيكم وتـصلون علـيهم, ورشار أئمـتكم الـذين 

 .)٢٤ ص ٦ مسلم ح( » بغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكمت
ُومنها ما ذكر فيه اخلليفة بجانب النبي وأخرب فيه بام يكون له من بطـانتي اخلـري  •

, ما بعث اهللا من نبي وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان«: والرش كحديث
ْرش وحتضه عليـه, فاملعـصوم مـنبطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه, وبطانة تأمره بال َ 

 ).بوالق ٧٧ ص ٩ البخاري ج( »عصم اهللا
سبعة يظلهم اهللا « : كحديث :ومنها ما جاء لبيان منزلة اإلمام العادل, وفضله •

املوطـأ بـرشح ( »إمـام عـادل«: , وصدرها باإلمام العـادل, فقـال»يوم ال ظل إال ظله
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 ).طبع بوالق ١٦٩ ص ٤ الزرقاين ج

ُمام جنة يقاتل مـن ورائـه إنام اإل« وحديث •   اهللا عـزبتقـوى بـه, فـإن أمـر ىويتقـُ
مـــسلم ( »وجـــل وعـــدل كـــان لـــه بـــذلك أجـــر, وإن يـــأمر بغـــريه كـــان عليـــه منـــه

 ).١٧ ص ٦ ج
, وأسانيد خمتلفة, وكلها تـدور حـول ىفهذه األحاديث الواردة يف أغراض شت •

ْتـه وقتـل مـن حيـاول وليته, وتأمر بالوفـاء ببيعتـه وإطاعتـه ومالزمؤاإلمام, فتبني مس َ
اخلروج عليه, وتصنف األئمة وتفرق بـني خيـارهم ورشارهـم, هـذه األحاديـث إذا 
وقعت يف يد جمتهد يتبـرص يف حكمـة أمرهـا وهنيهـا ووصـفها ال يـرتدد يف أن نـصب 

 .»اإلمام أمر حتم ورشع قائم, وال يصح أن يكون هذا احلق إال من قبيل الواجب
*** 
١٨ 

  اهتام الشيخ عيل عبد الـرازق بـاجلرأة عـىلاخلرض حسني إىلويصل األستاذ حممد 
 :فيقول "قطع الطريق " يصفه وصفا رصحيا بأنه أسلوب احلق بأسلوب

ْإن السنّة النبوية أمهلت اخلالفة, جراءة يلبسها مـن خـرج ليقطـع  :فقول املؤلف« َ
 .»الطريق يف وجه احلقائق

 وزير ون األمة إىلؤًنبا من شوليس يف الرشيعة ما يمنع اخلليفة أن يفوض جا«
ذي علم ورأي وشجاعة وعدل, فيمنحه ما كان له من تدبري وتنفيذ, قال املاوردي 

عند البحث عن  )هـ ١٣٢٧ مطبعة السعادة سنة ١٨ ص( يف األحكام السلطانية
ْهي أن يستوزر اإلمام من يفوض إليه تدبري األمور برأيه, «: وزارة التفويض َ
 حكاية عن ده, وليس يمتنع جواز هذه الوزارة, قال اهللا تعاىل اجتهاوإمضائها عىل

, فإذا جاز ] طه[﴾  À Á Â Ã   ¿ ¾ ½ ¼ «﴿:  عليه السالمىنبيه موس
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 اإلمام من تدبري األمة ال يقدر ذلك يف النبوة كان اإلمامة أجوز, وألن ما وكل إىل
التدبري أصح يف تنفيذ  مبارشة مجيعه إال باستنابة, ونيابة الوزير املشارك له يف عىل

أحدمها خيتص بالوزير, وهو  :األمور من تفرده هبا, ثم ذكر هلذه الوزارة رشطني
مطالعة اإلمام بام أمضاه من تدبري, وأنفذه من والية وتقليد, والثاين خيتص باإلمام, 
وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدبريه األمور ليقر منها ما وافق الصواب, ويستدرك 

 .»هما خالف
 رأوا املصلحة قاضـية متىوألهل احلل والعقد أن يطالبوا اخلليفة هبذه االستنابة «

ًهبا, وال فرق بني أن يكون املستناب واحدا أو متعددا ً«. 
 خليفة ووزراء وجملس نيايب جيري انتخابـه فشكل بعض احلكومات القائمة عىل«

ة احلقيقية بحال, وقد كان حتت ظالل احلرية التامة, ال خيالف الشكل املالئم للخالف
اسـتعان « ًالسلطان سليامن ابن السلطان سليم يف أوائل املائة العارشة قد رتب قانونـا

 إناطـة تـدبري امللـك فيه بالعلامء العاملني, وعقالء رجـال دولتـه, وجعـل مـداره عـىل
بعهدة العلامء والوزراء ومتكينهم من تعقـب األمـراء والـسالطني إن حـادوا, وذلـك 

 الـرشع الـذي مـن أصـوله وجـوب املـشورة, وتغيـري لك اإلسالم مؤسـس عـىلُأن م
املنكر, والعلامء أعرف بالنيابة, ومقتـضيات األحـوال, فـإذا اطلـع العلـامء والـوزراء 

 يشء خيالف الرشيعة والقانون اخلـادم هلـا, فعلـوا مـا تقتـضيه الديانـة مـن تغيـري عىل
 وإال أخربوا أعيان اجلند بأن وعظهم مل املنكر بالقول أوال, فإن أفاد حصل املقصود,

 أن ينفـذ ول إليه األمـر إذا صـمم الـسلطان عـىلؤيدفع, وبني يف القانون املذكور ما ي
ُمراده, وإن خالف املصلحة, وهو أن خيلع ويويل غريه من البيت امللكي, وأخذ عـىل ُ 

يف االحتساب  هذا القانون ذلك العهود واملواثيق من العلامء ووزراء الدولة بمقتىض
 .» سرية السالطني كمنزلة وكالء العامة يف أوروباعىل

*** 
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١٩ 

 اخلالفـة يف إقامـة ويتناول الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني فكـرة انعـدام احلاجـة إىل
 :شعائر الدين, وهي الفكرة التي قال هبا الشيخ عيل عبد الرازق, فيقول

يـده العقـل, ويـشهد بـه الواقع املحسوس الذي و«: قال الشيخ عيل عبد الرازق«
ًالتاريخ قديام وحديثا, أن شعائر اهللا تعاىل  ذلـك ىل ومظاهر دينه الكريم ال تتوقف عـً

 أولئك الذين يلقبهم النـاس النوع من احلكومة الذي يسميه الفقهاء خالفة, وال عىل
 .»خلفاء

يشء مــن ذلــك,  ًوالواقــع أيــضا أن صــالح املــسلمني يف دنيــاهم ال يتوقــف عــىل«
 تلك اخلالفة ألمور ديننا, وال ألمـور دنيانـا, ولـو شـئنا لقلنـا بنا من حاجة إىلفليس 

 املـسلمني,  اإلسـالم وعـىلأكثر من ذلك, فـإنام كانـت اخلالفـة ـ ومل تـزل ـ نكبـة عـىل
  .»وينبوع رش وفساد

.............................................................................. 
 :خ عيل عبد الرازققال الشي

فــة اإلســالمية تــنقص مــن منــذ منتــصف القــرن الثالــث اهلجــري أخــذت اخلال«
 مل تعد تتجاوز مـا بـني البتـي دائـرة ضـيقة حـول بغـداد, ومـن بعـد أن ىأطرافها حت

 الـشيخ الـضمري يعـود عـىل(  ملوك الطوائـف قـالحكي كيف صار أكثر ممالكها إىل
لدين أيامئذ يف بغداد مقر اخلالفة خـريا منـه حصل ذلك فام كان ا«): عيل عبد الرازق

يف غريها من البالد التي انسلخت عن اخلالفـة, وال كانـت شـعائره أظهـر, وال كـان 
 .»شأنه أكرب, وال كانت الدنيا يف بغداد أحسن, وال شأن الرعية أصلح

.............................................................................. 
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 :وقد عقب الشيخ حممد اخلرض حسني عيل هذا بقوله
 إىل )ينـزل أو هيـبط :املقصود ما نعرب عنه اآلن بلفظ( ما كان للمؤلف أن يتنازل«

ّهذا الدرك األسفل من املغالطة, إذ مل يدع أحد قط أن صالح شـأن الرعيـة, وصـيانة 
لنافعة يذهب به كل شعائر الدين مربوطان باسم اخلالفة, وأن لقب اخلليفة كالرقية ا

بأس, أو الدعوة املستجابة ينزل عندها كل خري, والذي نعلمه ويعلمه أشـباه العامـة 
من املسلمني أن اخلالفة ال تريك آثارها, ومتنحك ثامرها من منعة وعـزة وعدالـة إال 

 .» سنّة العزم يف األمور, واحلكمة يف السياسةإذا سارت عىل
*** 
٢٠ 

رض حسني بعض املبالغات البيانية واإلنشائية التي اعتمـد يتناول الشيخ حممد اخل
 عليها الشيخ عيل عبد الرازق يف إقامة دعواه, وإثبات نظريتـه, ومـن ذلـك جلوئـه إىل

 :نفي وجود نصوص قرآنية خاصة باملوضوع الذي يعاجله
إنه لعجب عجيب أن تأخذ بيدك كتاب اهللا «): عيل عبد الرازق( قال املؤلف«

جع النظر فيام بني فاحتته وسورة الناس, فرتي فيه ترصيف كل مثل, الكريم وترا
, ثم ] ٣٨:األنعام[ ﴾ p q r s t uv﴿ وتفصيل كل يشء من أمر هذا الدين

 .»ال جتد فيه ذكرا لتلك اإلمامة العامة أو اخلالفة, إن يف ذلك ملجال للمقال
.............................................................................. 

 : هذا بقولهويرد األستاذ حممد اخلرض حسني عىل
 هـذا ىيف القرآن بيان كل يشء من أمـور الـدين, وأحكـام الوقـائع, ولـيس معنـ«

 إذا رجعنا إليه يف قـضية ومل ى وجه التفصيل, حتالتبيان أنه يذكر أحكام األشياء عىل
حكمها الذي دلـت عليـه الـسنّة, أو نجد هلا حكام مفصال, خالطت قلوبنا الريبة من 
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 .»انعقد عليه إمجاع أهل العلم, أو شهدت به القواعد املسلمة

 بكليـات عامـة, وهـي معظـم مـا نـزل بـه, ى تبيانـه لكـل يشء أنـه أتـىوإنام معنـ«
 بيان الـسنّة النبويـة, ثـم إن الكتـاب ًوفصل بعض أحكام, وأحال كثريا من آياته عىل

 كاإلمجاع والقيـاس وغريمهـا مـن القواعـد املـستفادة ىخر أصول أوالسنّة أرشدا إىل
 , »سد الذرائع« وقاعدة »املصالح املرسلة« من استقراء جزئيات كثرية كقاعدة

تعريــف القــرآن باألحكــام «: قــال أبــو إســحاق الــشاطبي يف كتــاب املوافقــات« 
  ») الطبعة التونسية ١٩٤ ص٣ ج( الرشعية أكثره كليال جزئي

 كلياهتا املعنوية, وجدناها قـد تـضمنها القـرآن  رجوع الرشيعة إىلىلفإذا نظرنا إ« 
 الكامل, وهي الرضوريات واحلاجيات والتحسينات ومكمـل كـل واحـد منهـا, عىل

وهذا كله ظاهر أيضا, فاخلارج من األدلة عن الكتاب هو السنّة واإلمجاع والقيـاس, 
 .»)١٩٥ ص ٣ املوافقات ج( ومجيع ذلك إنام نشأ عن القرآن

 حكــم اخلالفــة فــإن يف أيــدينا مــن طــرق تبيانــه الــسنّة فــإن مل يــنص القــرآن عــىل«
 .»واإلمجاع والقياس والقواعد التي ال يأتيها الريب من بني يدهيا وال من خلفها

*** 
 ٢١ 

 حتقيق موقف الشيخ عـيل عبـد الـرازق مـن اإلمجـاع, وحيرص اخلرض حسني عىل
إذا صدر عن عامل مـن علـامء األزهـر الـذين ًوهو موقف يكاد يكون مريبا, وبخاصة 

 : مروا يف دراساهتا بمعناه ومدلوله يف كل جزئية من جزئيات دراساهتم
 اإلمجاع فهـو كـاذب, ىعّمن اد :وال نقول مع القائل«: قال الشيخ عيل عبد الرازق«

روي ذلـك عـن «  اإلمـام أمحـد بـام نـصهًفل الصفحة عازيا هـذه املقالـة إىلسوكتب يف أ
 .»راجع تاريخ الترشيع اإلسالمي ملؤلفه حممد اخلرضي .مام أمحد بن حنبلاإل
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 :بقوله  هذا الزعمعىل ويرد الشيخ حممد اخلرض حسني
هـذه الكلمـة املرويـة عـن اإلمـام أمحـد مـن  )أي عيل عبد الرازق( انتزع املؤلف«

يف تاريخ الترشيع اإلسالمي للشيخ حممد اخلـرضي وأطلقهـا يف طليعـة البـاب لتثـري 
أطلق هذه الكلمة كأنـه  . ريبة من حجية اإلمجاعنفوس القارئني شكا, وجتعلهم عىل

جيهل موردها, وجيهل أن اإلمام أمحد ال يعني هبا اإلمجاع املعروف يف األصول, وإنام 
 واقعــة مــن أي إىل(  الواقعــةبعــض الفقهــاء الــذين ينظــرون إىل يعنــي هبــا الــرد عــىل

قـال ابـن القـيم يف  .ً خالف يف حكمها سموه إمجاعـاىل إذا مل يطلعوا عىحت )الوقائع
وال يقدم ـ يعني اإلمام أمحد ـ عدم علمه «:  )٣٢ ص ١ ج (»عالم املوقعنيإ« كتاب

يح, وقـد  احلديث الصحًباملخالف الذي يسميه كثري من الناس إمجاعا ويقدمونه عىل
ْكذب أمحد من ادع َ رسـالته اجلديـدة ً هذا اإلمجاع, وكذلك الشافعي أيـضا نـص يف ىّ

ــد اهللا بــن أمحــد بــن عــىل ــه إمجــاع, وقــال عب ــه بخــالف ال يقــال ل ــا ال يعلــم في ُ أن م
ْما يدعي فيه الرجل اإلمجاع فهو كذب, من ادع :سمعت أيب يقول :حنبل  اإلمجاع ىَ

ال نعلم النـاس اختلفـوا أو مل يبلغنـي  :فهو كاذب, لعل الناس اختلفوا, ولكنه يقول
 اإلمجاع ال ما ة هو الذي أنكره اإلمام أمحد والشافعي من دعوذلك, هذه لفظة, فهذا

 .»يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده
فاإلمــام أمحــد بــن حنبــل إنــام ينكــر عــيل الفقيــه أن يــسمي عــدم علمــه بــاخلالف «

حتكـم بعـضهم «: فقـال »األحكـام«  ابن حزم يف كتـابى مثل هذا جرىلإمجاعا, وع
لم هنا خالفـا فهـو إمجـاع, وإن قـال ذلـك غـري عـامل فلـيس عامل ال أع: إن قال  :فقال

 .»ًإمجاعا, وهذا قول يف غاية الفساد وال يكون إمجاعا
*** 
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٢٢ 

ويتناول الشيخ حممد اخلرض حسني بالنقد ما ذهب إليه األستاذ عيل عبـد الـرازق 
ة من ضعف حظ علم السياسة عند املسلمني, ويدلل بكثري من الرباهني الببليوجرافي

 : اخلطأ يف مثل هذا الرأي الذي يستسهله كثريونى مدعىل
 يف تاريخ احلركة العلميـة عنـد ِّمن املالحظ البني«: يقول الشيخ عيل عبد الرازق«

 ىاملسلمني أن حظ العلـوم الـسياسية فـيهم كـان بالنـسبة لغريهـا مـن العلـوم األخـر
ًهلـم مؤلفـا يف , فلـسنا نعـرف ا, وأن وجودهـا بيـنهم كـان أضـعف وجـوداأسوأ حظ

ًالسياسة, وال مرتمجـا, وال نعـرف هلـم بحثـا يف يشء مـن أنظمـة احلكـم, وال أصـول  ً
السياسة, اللهم إال قليل ال يقام له وزن إزاء حـركتهم العلميـة يف غـري الـسياسة مـن 

 .»الفنون
 : هذا القول املرسل بقولهويرد األستاذ حممد اخلرض حسني عىل

 ىصل اإلسالم عن وظيفة إصـالح الـسياسة, فـرأظل املؤلف مستهرتا بشهوة ف«
 االعتقـاد  هذا الغرض خماتلة نفس القارئ, وأخذها إىلأن املقدمات املساعدة له عىل

 .»بأن زعامء اإلسالم أو علامءه أمهلوا النظر يف أنظمة احلكم, وأصول السياسة
دهـا ًأن حظ املسلمني من علم السياسة مل يكن أسـوأ حظـا, وال وجو )والواقع(«

 :ى, وعرفنا هلم يف السياسة مؤلفات شتابينهم كان أضعف وجود
 كتـاب الـسياسة ألفالطـون, الـذي عربـه حنـني بـن إسـحاق اطلعوا عىل )فقد(« •

ويف اهلـامش ( هـ ٣٤٠  سنةًوترجم بعض فصوله أيضا أمحد بن يوسف الكاتب املتوىف
 .»)م يف السنة املاضية أن هذا الكتاب قد نرشه بالطباعة مجيل بك العظيشري اخلرض إىل

 .»وكتاب السياسة تأليف قسطا بن لوقا البعلبكي« •
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 .»ّوكتاب املتوج يف العدل والسياسة للصايب« •
 أن إىل )١٢٨٤ طبعــة بــوالق ســنة ٣٣ ص( وأشــار ابــن خلــدون يف مقدمتــه •

 .كتاب أرسطو يف السياسة كان متداوال بني الناس
 . يف السياسةىنها رسالته الكربًوألف الكندي يف السياسة اثني عرش تأليفا, م •
 الكندي كتاب السياسة الكبري, وكتـاب وألف أمحد بن الطيب أحد املنتمني إىل •

 .السياسة الصغري
وألف أبو نرص الفارايب ثامنية مؤلفات يف السياسة, منها السياسة املدنيـة, وهـو  •

يخ تـار( االقتصاد الـسيايس الـذي يـدعي أهـل التمـدن احلـديث أنـه مـن خمرتعـاهتم
 ).١٧٧ ص ٣ التمدن اإلسالمي جلرجي زيدان ج

 .للاموردي »سياسة امللك« كتاب :ومن مؤلفاهتم •
البن أيب الربيع, وهو جليل جدا, ومل يغـادر  »سياسة املالك يف تدبري املاملك«و •

تاريخ آداب اللغة العربيـة ( ًبحثا من أبحاث العمران والسياسة واألخالق إال طرقه
 ).٣٣٢ ص ٢ جلرجي زيدان ج

 .»وكتاب رساج امللوك أليب بكر الطرطويش« •
 .»وكتاب هنج السلوك يف سياسة امللوك للشيخ عبد الرمحن بن عبد اهللا« •
وقــوانني الــدواوين يف نظــام حكومــة مــرص وقوانينهــا أليب املكــارم أســعد بــن  •
 .اخلطري
 عليهـا كتـاب املـسالك البـن خرداذبـه, ى غري ذلك من فصول ممتعة احتوإىل« •

 .»بن خلدون, وعيون األخبار البن قتيبة, والعقد الفريد البن عبد ربهومقدمة ا
 :ويتصل هبذا كتب يف أخالق امللوك

املشار إليه يف الفهرست البن النديم ( ككتاب أخالق امللوك للفتح بن خاقان« •
 .»)ـ ترمجة الفتح بن خاقان
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 .»وكتاب التاج يف أخالق امللوك للجاحظ« •
الفهرسـت البـن النـديم ( مد بـن حـارث التغلبـيوكتاب أخالق امللوك, ملح« •
 .»)١٤٨ ص

الفهرســت البــن النــديم ( رشوان, البــن املقفــع والتــاج يف ســرية كــرسي أنــو« •
 .»)١١٨ ص

توجد نسخة منه يف مكتبة سـامحة الـسيد البكـري ( وكتاب السفارة والسفراء« •
 .») يف اخلزانة التيموريةىوأخر
ة, حلــسن بــن عبــد الكــريم وكتــاب جنــد الــوزارة وحراســة حــصن الــصدار« •

 .»)طبعة بوالق ٤٨٠ : ١ كشف الظنون( الربزخي
وكتــاب لطــائف األفكــار وكاشــف األرسار يف علــم الــسياسة, ألفــه القــايض « •

يف مخسة أبواب, األول  ٩٣٦ حسني بن حسن السمرقندي للوزير إبراهيم باشا سنة
 الـسياسة,  رضوب مـنيف السياسات, فهو من قبيل املوسوعات, لكنـه يـشتمل عـىل

 .»)٣٤٠ ص ٣ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ج( منه نسخة يف فيينا
*** 
٢٣ 

 وينتقل األستاذ حممد اخلرض حسني من هذه الببليوجرافيا القيمة التي قدمها عـىل
 جوهر التناول الفقهي اإلسالمي لعلم السياسة من خالل املؤلفـات سبيل املثال, إىل

 :الفقهية نفسها فيقول
ّا وقد شهد أولو العلم أن اإلسالم قد رسم للسياسة خطة واسعة, وسـن هلـا هذ«

ًنظام عامة, حسبام نوافيك ببيانه يف املوضـع الالئـق بـه, فـرصفوا أنظـارهم يف دراسـة 
تلك اخلطة, والتفقه يف هاتيك النظم حيث كانـت سياسـتهم العمليـة موصـولة هبـا, 
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 .» أسسهاوقائمة عىل
 :النمط هذا ومن املؤلفات عىل«
 .»كتاب غياث األمم, إلمام احلرمني« •
 .» احلكمية يف السياسة الرشعية, البن القيمقوكتاب الطر« •
 .»وكتاب السياسة الرشعية إلصالح الراعي والرعية, البن تيمية« •
 .»وكتاب األحكام السلطانية, للاموردي« •
بـة توجـد نـسخة منـه يف املكت( وكتاب األحكام السلطانية, للقـايض أيب يعـىل« •

 .»)الظاهرية بدمشق
 .»وكتاب إكليل الكرامة, لصديق حسن خان« •
تـاريخ  :توجـد يف بـرلني( ورسالة الـسياسة الـرشعية, إلبـراهيم بخـيش زادة« •

 .»)٣٤٠ ص ٣ آداب اللغة العربية ج
*** 
٢٤ 

ــامء  ويلخــص األســتاذ حممــد اخلــرض حــسني جــوهر املــنهج الــذي اعتمــده العل
 أصول الـرشيعة نفـسها الفكر السيايس معتمدين عىلاملسلمون يف مقارباهتم لقضايا 

 :فيقول
ً كثــريا مــن رجــال ى الــسياسة بمــرآة الــرشيعة, فــرتآثــر املــسلمون أن ينظــروا إىل«

ًالدولة إذا حركوا أقالمهم يف حترير سيايس نفخـوا فيـه روحـا مـن حكمـة الـرشيعة, 
قدمـة ابـن الـذي أوردتـه م( وكسوه حلة من حلـل آداهبـا الوضـاءة, وانظـر الكتـاب

 ابنـه عبـد اهللا بـن طـاهر ـ ملـا والذي أرسله طاهر بن احلـسني إىل )٢٥٤ خلدون ص
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 :واله املأمون الرقة ومرص وما بينهام ـ نجده يقول فيه

, وأقـم حـدود اهللا يف ىواسلك بمن تسوسه وترعاه هنج الـدين وطريقـه األهـد«
وال تتهـاون بـه,  قدر منازهلم ومـا اسـتحقوه, وال تعطـل ذلـك أصحاب اجلرائم عىل

وال تؤخر عقوبة أهل العقوبة, فإن يف تفريطك يف ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك, 
 .»واعتزم يف ذلك بالسنن املعروفة

 ابنــه عبــد اهللا بــن  طــاهر بــن احلــسني يف رســالة إىلالــضمري يعــود عــىل( ثــم قــال«
 ):طاهر
دد واقبل احلسنة وادفع هبا, واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتـك, واشـ«

لسانك عـن قـول الـزور والكـذب, أبغـض أهـل النميمـة فـإن أول فـساد أمـورك يف 
 الكــذب, وإن النميمــة ال يــسلم عاجلهــا وآجلهــا تقريــب الكــذوب, واجلــراءة عــىل

 .»صاحبها, وقابلها ال يسلم له صاحب, وال يستقيم له أمر
 نفـح الطيـب( وكذلك يقول لسان الدين بن اخلطيـب يف رسـالة لـه يف الـسياسة«
 ):املطبعة األزهرية ١٤٨ ص ٤ ج

  عندك, ومرآة العـدل الـذي عليـه جبلـك, وال تـصل إىلرعيتك ودائع اهللا تعاىل«
ضبطهم إال بإعانة اهللا تعايل التي وهب لك, وأفضل مـا اسـتدعيت بـه عونـه مـنهم, 
وكفايتــه التــي تكفــيهم تقــويم نفـــسك عنــد قــصد تقــويمهم, ورضــاك بالـــسهر 

 النوم اآلمن هلم, ومن الطريـف أننـا نـستخدم اللفـظ اآلن املقصود إتاحة( لتنويمهم
, ) اخلـداعى معنـون العامة للداللة عىلؤ بدء التخدير, ويف الشيف الطب للداللة عىل

خذ كل طبقة بام هلا وما عليهـا أوحراسة كلبهم ورضيعهم, والرتفع عن تضييعهم, و
 .»إلخ ..ًأخذا حيوط ماهلا, وحيفظ عليها كامهلا

 هذا املثال رسالة احلسن بن أيب احلسن البرصي لعمر بن عبد العزيز وجيري عىل«
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واعلم يا أمري املـؤمنني أن اهللا أنـزل احلـدود «: يف صفة اإلمام العادل, ومما يقول فيها

ــزل  ــا, وأن اهللا أن ــا مــن يليه ــواحش, فكيــف إذا أتاه ْليزجــر هبــا عــن اخلبائــث والف َ
ـــن ـــتلهم م ـــف إذا ق ـــاده, فكي ـــاة لعب ْالقـــصاص حي ـــد (  يقـــتص هلـــمَ ـــد الفري العق

 .»)٤ ص ١ ج
فكـن  ...«): ١٢٤ سرية عمر بن عبـد العزيـز ص( ىوكتب إليه يف رسالة أخر«

ًللمثل من املسلمني أخا, وللكبري ابنا, وللصغري أبا, وعاقب كـل واحـد مـنهم بذنبـه  ً ً
ً قدر جسمه, وال ترضبن لغضبك سوطا واحدا فتدخل النارعىل ً«. 

ني يف الـسياسة مل يكـن منقوصـا, وأن منـزلتهم فيهـا كانـت فاحلق أن حظ املسلم«
 .»فوق املنزلة التي قعد هبم املؤلف عندها, وبالغ يف استصغار شأهنا

*** 
٢٥ 
 ما احتوتـه رؤيتـه الـسابقة مـن  التأكيد عىلويعود األستاذ حممد اخلرض حسني إىل

 :ًأفكار بأدلة وألفاظ أكثر بيانا ويقول
ْومن نظر يف تاريخ عظ«  ىفتتن بزخرف املدنية الغربية رأيمل وامء اإلسالم ببصرية َ

يف سريهتم العملية وما يلفظون به من نوابغ الكلم ما يـشهد لـه بـأهنم أدركـوا يف فـن 
السياسة شأوا بعيدا, ومل يكـن حظهـم منهـا أقـل مـن حـظ داريس كتـايب اجلمهوريـة 

 .»والسياسة
ُحاديث التي تعد يف مبادئ السياسة ًوال أرسد يف هذا املقام شيئا من اآليات واأل«

املثيل, فإهنا مقروءة بكل لسان, ومشهود هلا باحلكمة من كل ذي عقل, وإنـام أسـوق 
من أثر أولئك العظامء كلامت أرضهبا كاملثل ليتبني القارئ ماذا نريد من تلـك الكلـم 

ورموا عـن , ًالنوابغ, وليعرف أن رجاال يف اإلسالم أحرزوا يف السياسة القدح املعىل
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 .»قوس مل تكن من صنع أفالطون وال أرسطو, فأبعدوا املرمي, وأصابوا الغاية

 :أريد من تلك الكلم النوابغ أمثال«
إين « إنــك تــستعني بالرجــل الفــاجر ـ :قــول عمــر بــن اخلطــاب ـ ملــا قيــل لــه« •

 تتبـع أمـره األثر أي أكون عـىل :القفان(»  قفانهألستعني بالرجل لقوته ثم أكون عىل
 .»)هناية ابن األثري يف مادة قفن( كفايته تنفعني, ومراقبتي له متنعه من اخليانةف

بــن اّ حــني هــم أن يــرد إليــه مــاال صــادره عمــر وقــول أيب ســفيان لعــثامن « •
ْ من قبلك فريد عليك من بعدكال ترد عىل« اخلطاب ووضعه يف بيت املال َْ َ«. 

: مالك ال تنفذ األمـور :مللكوقول عمر بن عبد العزيز حني قال له ابنه عبد ا« •
 النـاس مجلـة فيرتكـوه مجلـة وتكـون ال تعجل يا بني إين أخـاف أن أمحـل احلـق عـىل«

 .»فتنة
ال أضـع سـيفي حيـث يكفينـي سـوطي, وال « وقول معاويـة بـني أيب سـفيان« •

, قيل »أضع سوطي حيث يكفيني لساين, ولو أن بيني وبني الناس شعرة ما انقطعت
 .»ت إذا مدوها خليتها, وإذا خلوها مددهتاكن«: وكيف ذلك? قال

ــه« • ــا وبــني «: وقول ــوا بينن ــا مل حيول ــسنتهم م ــاس وبــني أل إين ال أحــول بــني الن
 .»سلطاننا

ْ من ال سيف لـه, وإن مل يكـن مـنكم إال مـا واهللا ال أمحل السيف عىل«: وقوله« • َ
 .»يستشفي به القائل بلسانه فقد جعلت له ذلك دبر أذين وحتت قدمي

إن مـن «:  املهلب للحجاج حني كتب إليه يستعجله يف حرب األزارقـةوقول« •
ْالبالء أن يكون الرأي ملن يملكه دون من يبرصه َ«. 

*** 
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٢٦ 
 ً هذا كله تقريرا يف غاية األمهية ينبه به إىلثم يبني األستاذ حممد اخلرض حسني عىل

 الفكــر اإلســالمي املكانــة العاليــة التــي احتلتهــا فكــرة اخلالفــة ونظريــة الــسياسة يف
 :فيقول

 البداهة, ولو أخذنا نميل عليك من هذا نموذج من كلامهتم السياسية املقولة عىل«
ًأنبائها ألخرجنا هبا كتابا قيام, ولـو تناوهلـا ذو فكـر خـصب, وقلـم مثمـر ألنـشأ مـن  ً

 هــذه ً مــن منابعهــا أهنــارا, وقــد كــان القــوم يقومــون عــىلىًأصــوهلا فروعــا, وأجــر
معون إليهـا علـم التـاريخ الـذي هـو الـركن األعظـم إلجـادة النظـر يف األصول وجي

ْ كانوا يتحرون يف تقليـد املناصـب مـن لـه خـربة واسـعة بأنبـاء ىالسياسة, وهلذا املعن َ
 إيـاس بـن معاويـة, وسـأله أسـئلة أرسـل عمـر بـن هبـرية إىل .األمم وأيامها اخلاليـة
فهل تعرف مـن  :نعم, قال :? قالًتعرف من أيام العرب شيئا :أجابه عنها ثم قال له
قـم  :إين أريد أن أستعني بك, ثـم قـال لـه :أنا هبا أعلم, قال :أنباء العجم شيئا? قال

 .»)طبعة دار الكتب املرصية ١٨ ص ١ عيون األخبار ج( قد وليتك
.............................................................................. 

 أن األسـتاذ حممـد اخلـرض حـسني خيـتم أدلتـه يف هـذا املقـام بكلمـة ومن الطريف
 :مجيلة يقول فيها

 سياســة أفالطــون, وسياســة أرســطو وصــفوة القــول أن املــسلمني اطلعــوا عــىل«
ًوألفوا يف السياسة املدنية, والسياسة الرشعية فملكوا من السياسة النظرية كنزا قـيام,  ً

 كنـز القـيم ملـا ارتفعـت سياسـتهم العمليـة عـىلولوال أهنم كانوا ينفقـون مـن هـذا ال
 .»سياسة تالميذ أفالطون وأرسطو درجات



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] QPT
  
٢٧ 
بعـض األمثلـة الـشاذة  بالتمحيص والنقد ثم يتناول األستاذ حممد اخلرض حسني

 :أن يؤيد هبا دعواه التي ذهب إليها فيقول عىل التي حرص األستاذ عيل عبد الرازق
ومـا كـان ألمـري املـؤمنني حممـد اخلـامس سـلطان «: قال الشيخ عيل عبد الـرازق«

ًلوال تلك اجليوش التـي حتـرس قـرصه, وكتـب معلقـا  »يلدز« تركيا أن يسكن اليوم
كتبنا ذلك يوم كانت اخلالفـة يف تركيـا, وكـان «:  هذا يف أسفل الصحيفة ما نصهعىل

 .»اخلليفة حممد اخلامس
 ما استنتجه من تنـاقض  إىلً هذا املثل مستنداويرد الشيخ حممد اخلرض حسني عىل
 :وقع فيه الشيخ عيل عبد الرازق فيقول

الــذي هــو يف اخلالفــة مــن الوجهــة  )الثالــث( لعــل املؤلــف كتــب هــذا البــاب«
الـــذي هـــو يف تعريـــف اخلالفـــة,  )األول( االجتامعيـــة قبـــل أن يؤلـــف البـــاب

ب مـن البـا ١١ الـذي هـو يف حكـم اخلالفـة, فإنـه ذكـر يف صـفحة )الثـاين( والباب
األول رســالة اخلالفــة التــي نظرهتــا حكومــة املجلــس الكبــري الــوطني بــأنقرة, وهــي 

عـن كتـاب اخلالفـة أو  ١٦ بالطبيعة متأخرة عن وفـاة حممـد اخلـامس, ونقـل يف ص
ًاإلمامة لألستاذ السيد حممد رشيد رضا, وهذا الكتـاب أيـضا مل يظهـر, بـل مل يؤلـف 

 حممـد اخلـامس, وأعجـب مـن هـذا أن إال بعد حركـة أنقـرة التـي ابتـدأت بعـد وفـاة
املؤلف ذكر يف أول سطر مـن هـذه الـصحيفة التـي حتـدث فيهـا عـن حممـد اخلـامس 
ًكتاب اخلالفة أو اإلمامة للسيد رشيد, فلعله أيضا ألف شطر الصحيفة األسفل قبل 

 .»أن يؤلف شطرها األعىل
 :وقد أردف األستاذ حممد اخلرض حسني هذا النصح بقوله

 ى الكلمة وإن مل يكن هلا مساس باملوضوع العلمي, خدمة للتاريخ حتـأتينا هبذه«
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 .» اخلامس تويف بعد انعقاد املجلس الكبري بأنقرةاال يتوهم القارئ أن حممد

.............................................................................. 
 حـسني قـد تعفـف عـن أن  أن األسـتاذ حممـد اخلـرضومن اإلنصاف أن نـشري إىل

ْهياجم الشيخ عيل عبد الرازق بام يمكن ألي كاتب يف عرصنا أن هيـاجم بـه مـن يقـع  َ
 يف مثل هذا اخلطأ اجلالب للسخرية ولالهتـام الـسهل واملثبـت, بتوجيـه الكتابـة عـىل

 .نحو سيايس بحت
.............................................................................. 

*** 
٢٨ 

 القـوة التـي حـاول ويتناول األستاذ حممد اخلرض حسني فكرة اسـتناد اخلالفـة إىل
 : عبد الرازق أن يمررها بدهاء, فإذا األستاذ اخلرض يفندها, وذلك حيث يقولعىل

إنام الذي يعنينا يف هذا املقـام هـو أن تقـرر لـك أن «: قال الشيخ عيل عبد الرازق«
ريب فيها, وسيان بعد ذلك أن يكون هذا   القوة حقيقة واقعة, الارتكاز اخلالفة عىل

 .»ً نواميس العقل أم ال, وموافقا ألحكام الدين أم الًالواقع املحسوس جاريا عىل
 : هذا بقولهوهنا يعلق الشيخ حممد اخلرض حسني عىل

وة  القـ أن اخلالفـة وامللـك مل يرتكـزا إال عـىلمأل املؤلف آذاننا بكالم يـدور عـىل«
 نفـسه أال خيـرج بنـا مـن بحـث  عـىلآىل حرفة التشكيك الذي والرهبة, ثم انقلب إىل

 .» حياول أن يفتننا به مرة أو مرتنيىحت
ونحن نلفت النظر عن الرأي املطوي يف صدر املؤلف, ونلقي الكلمـة الفاصـلة «
يها  القوة والسلطان دون أن يكون ألهل احلل والعقد فإن ارتكاز البيعة عىل :فنقول

 نواميس العقل, وال موافق ملا أرشد إليه الدين, وكذلك الدين  عىلٍاختيار, غري جار
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 .»والعقل السليم ال خيتلفان يف حكم

 قاعدة اختيار األمـة فـأمر أما استناد اخلالفة بقوة اجلند والسالح بعد قيامها عىل«
 القـصد مـن فـإن ... قوانني العقل بغري تـردد, وحـق هتـدي إليـه الـرشيعةينطبق عىل

 احلقــوق فوجــب إعــداد القــوة مــن جنــد إقامــة الــسلطان كــف األيــدي العاديــة عــىل
وسالح ملكافحة األعداء والبغاة, ومحاية حرم الرشيعة من أن تعبث هبا يـد آثمـة, أو 

 .»نفس ماردة
 األمــة اليقظــة أن تتخــذ مــن التــدابري مــا يمكنهــا مــن مــشاركة اخلليفــة يف وعــىل«

 إذا خـاب ظنهـا فيهـا وأخـذه االسـتبداد بـاإلثم, ىلحة حتـترصيف هذه القـوة املـس
ًاتقاء بأسه وكيف يده أمرا ميسورا وجدت الطريق إىل ً«. 

*** 
٢٩ 
 اسـتنتاجات الـشيخ عـيل عبـد الـرازق فـيام ويعود الشيخ حممد اخلرض حـسني إىل

ذهـب  مـا ليـدحض ومكانتها يف الرتاث اإلسـالمي يتعلق بعلوم ومباحث السياسة
 :فيقول اذ عيلإليه األست

ذلــك تأويــل مــا يالحــظ مــن قــصور النهــضة «: قــال الــشيخ عــيل عبــد الــرازق«
 .»اإلسالمية يف فروع السياسة, وخلو حركة املسلمني العلمية من مباحثها

 : هذا بقولهويرد الشيخ حممد اخلرض حسني عىل
ــرة املعــارف,  قــد أرينــاك أن ملــوك اإلســالم كــانوا يــساعدون عــىل« توســيع دائ
ون ما تنتجه العقول السليمة باحتفاء وترحاب, وقـد كانـت الكتـب الـسياسية ويقبل

 :ُ منهم ومسمع, وكثري منها يؤلف من أجل صاحب الدولة أو وزيرهىتؤلف بمرأ
كتاب هنج السلوك يف سياسـة امللـوك, ألفـه الـشيخ عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا « •
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 .»لصالح الدين األيويب

ــسياسة, ألفــه القــايض كتــاب لطــائف األفكــار وكاشــف األرس« • ار يف علــم ال
 .»حسني السمرقندي للوزير إبراهيم باشا

 امللك, كام قدم ابن خلدون نـسخة وبعض هذه الكتب يقدمه مؤلفه بنفسه إىل« •
 الـسلطان برقـوق من مقدمة تارخيه إيل صاحب تـونس أيب العبـاس احلفـيص, ثـم إىل

 .»صاحب مرص
ْبل كان من رجال الدولة من يؤلف يف الس •  :ياسةَ
ــة « • ــاب سياس ــصم كت ــم املعت ــأمون ث ــواد امل ــد ق ــف أح ــو دل ــم أب ــف القاس أل
 .»)ترمجته يف ابن خلكان( امللوك
وألف عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر ويل الـرشطة ببغـداد, رسـالة يف الـسياسة « •

 .»١١٧ فهرست ابن النديم ص( امللوكية
.............................................................................. 

 الفلـسفة كـام قصـصنا عـن املتوكـل العبـايس, ضغط بعض ملوك اإلسـالم عـىل«
ًواملنصور بن أيب عامر العتقاد رضرها, أو تقربا من قلوب العامة, وال نكاد نعلم أن 

 بـه ىًأحدا منهم اضطهد علم السياسة إال ما كان من السلطان عبد احلميد الذي انته
 غاية مل يسبق هلا نظري, ومن ذلـك االسـتبداد  حرية الفكر إىلالضغط عىلاالستبداد و

ومجيعـة » «طبائع االسـتبداد« املتناهي تعلم عبد الرمحن الكواكبي كيف يؤلف كتاب
 .»ىأم القر

*** 
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٣٠ 

 كـشف النقـاب عـن القيـاس اخلـاطئ وقد التفت األستاذ حممد اخلرض حسني إىل
قبـل   مـا وجـد الرازق يف قيـاس القـضاء النبـوي عـىلالذي جلأ إليه األستاذ عيل عبد

 اتكـأ عليـه األسـتاذ عـيل عبـد ىالبعثة املحمدية من قضاء العرص اجلاهيل, وهـو معنـ
 أن الفصل يف النزاعـات الرازق يف تصويره النعدام فكرة الدولة يف اإلسالم بناء عىل

نحـو مـا كانـت  قد سارت األمور عليه مـن قبـل, وبالتـايل فإنـه يمكـن أن يـسري عـىل
 :األمور تسري من قبل, ويف هذا الصدد نطالع رأي الشيخ اخلرض حسني حيث يقول

 احلكـم ىالشك أن القـضاء بمعنـ«): أي الشيخ عيل عبد الرازق( يقول املؤلف«
ً, كام كان موجودا عنـد العـرب ^ًها, كان موجودا يف زمن النبي ّيف املنازعات وفض

 .»وغريهم قبل أن جييء اإلسالم
.............................................................................. 

 فكرة القياس التي حاول الشيخ ًويعقب الشيخ حممد اخلرض حسني معرتضا عىل
 كـان بـأمر سـاموي, ^عيل عبد الرازق متريرها يف هذه الفقرة, بينام أن قـضاء النبـي 

 األمر كذلك يف القـضاء املوجـود قبـل بعثـة  نصوص ساموية, ومل يكنوكان بناء عىل
 :النبي عليه الصالة والسالم, وهو يقول يف هذا املعني

 مل يتول فصل القضايا بني الناس من تلقاء ^ال يرتاب مسلم يف أن الرسول «
̄  ® ¬ » ª ﴿: نفسه, وإنام هو منصب استمده بوحي ساموي, قال تعاىل

° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½¾ ﴾ ]فناط ] ٤٩:دةاملائ ,
: بعهدته فصل القضايا ثم وضع يف أعناق األمة فريضة التسليم لقضائه فقال تعاىل

﴿ ¬ ® ¯ °    ± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹    º » 
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 عن القضاء الذي وجد عنـد العـرب قبـل اإلسـالم, بـأن ^فيمتاز قضاء النبي «

م لـه واالعتقـاد بحكمتـه مـن رشائـط , وأن التـسليىُ وحـي يـوحواليتـه قامـت عـىل
 .»اإليامن باهللا

*** 
٣١ 
 مـا أثبتـه يف الفقـرة الـسابقة تفريقـه بـني ويبني األستاذ حممـد اخلـرض حـسني عـىل

 :املحكمة اجلاهلية بعيوهبا والقضاء النبوي بعدله ويقول
 بمحكمة إهليةأن يقيس حمكمة  )أي الشيخ عيل عبد الرازق( فام ينبغي للمؤلف«
ْ من يشاكله يف ذوقه أن كليهام جار عـىلة, ويوحي إىلجاهلي  غـري نظـام, فـإن وصـفه َ

 لـه ىال معنـ »إن كـان لـه نظـام«: احلال القضاء النبوي بالغموض واإلهبام, ثم قولـه
 سوي إنكار أن يكون تلك احلكمة العادلة نظام, ولقـد كـان هـذا اإلنكـار أقـرب إىل

ال حــني تلتقــي بمــن مــارس لغــة  ال تكــشف قناعهــا إى أخــرٍالــرصاحة مــن معــان
 .»املرتابني, وتفقه يف حلن خطاهبا

*** 
٣٢ 

وينتقل األستاذ اخلرض حسني ليطالع ما عـربت عنـه نـصوص األسـتاذ عـيل عبـد 
الرازق رصاحة من التشكيك يف إمكان استنباط أصـول لقـضاء النبـي عليـه الـصالة 

 :ىوالسالم وهو يقول يف ذلك املعن
ء من قضائه عليه السالم فيام كان يرفع إليه, ولكننا إذا ويف التاريخ الصحيح يش«



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] QQP
أردنا أن نستنبط شيئا من نظامه يف القضاء نجد أن استنباط يشء من ذلك غري يسري, 
ُبل غري ممكن, ألن الذي نقل إلينا مـن أحاديـث القـضاء النبـوي ال يبلـغ أن يعطيـك 

 .»ان له نظامصورة بينة لذلك القضاء, وال ملا كان له من نظام, إن ك
 : هذا بقولهوقد رد األستاذ حممد اخلرض حسني عىل

األدلة السمعية وما يتفرع عنها من نحو القياس والقواعد, بالغة حد الكفايـة يف «
 ى قانون العدل, وتزن احلقوق بالقسطاس املستقيم, فـإن تـراءإقامة حماكم تسري عىل

 مـن القلـة ^ النبـي رفعـت إىلًألحد أن األخبار التي تقص شيئا مـن القـضايا التـي 
الترشيع كامل, وسـيان بعـد هـذا  :بحيث ال تعطي صورة بينة للقضاء يف عهده, قلنا

 أن أن تكثر اخلصومات لعهد الرسالة أو تقـل, تنقـل إلينـا وقائعهـا أو ال تنقـل, عـىل
 أن تكون اخلصومات بني القـوم ذات طبيعة ذلك العرص, روحها االجتامعي يقتىض

 .»عدد يسري
*** 
٣٣ 

وقد توسع األستاذ حممد اخلرض حسني يف احلـديث عـن مالمـح القـضاء النبـوي 
 :من حيث حجمه, وموضوعاته فقال

 مقــام الرســالة مــن قــضايا ُســبب قلــة مــا يرفــع إىل )عــن( وإليــك كلمــة تنبئــك«
املتخاصمني, وتؤكد لك صـحة مـا نبهنـا عليـه مـن أن القـضاء العمـيل لـيس وحـده 

 .»قضاء النبوي ومعرفة ما له من نظام إن كان له نظاماملرجع لتعرف حال ال
.............................................................................. 

*** 
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٣٤ 

مـا  بني تفريقا ذكيا وغري مسبوق يف هذا الصدد يفرق الشيخ حممد اخلرض حسني
 : فيقولىقضاء الفتو نهأما نعرفه عىل  و قضاء املنازعات نهأنعرفه عىل 

 : نوعني احلكام عىلالقضايا التي ترفع إىل«
قضايا تنشأ عن جتاحد اخلصمني فيدعي أحدمها ما ينكـره اآلخـر, وهـذه  :أحدمها«

 .»ى إقامة البينات, ويمتاز فيها منصب القضاء عن منصب الفتوُهي التي حيتاج فيها إىل
هام جيهالن وجـه احلـق, وال يعلـامن قضايا يقرر فيها اخلصامن الواقع لكن :ثانيهام«

ــي, ألن  ــة املفت ــوع بمنزل ــذا الن ــايض يف ه ــشارع, والق ــر ال ــن املبطــل يف نظ املحــق م
اخلــصمني يكتفيــان ببيــان وجــه احلــق, وينــرصفان عــن تــراض, واخلــصومات التــي 

 إنام تكون مـن هـذا النـوع ىتنشب بني اجلامعات املطبوعة عيل فضيلة اإلخاء والتقو
م معرفة احلق, وكذلك قضايا املـسلمني لعهـد النبـوة فـإن أغلبهـا مـن  عدالقائم عىل

ًقبيل االستفتاء, أما املشاجرات الناشئة عن التجاحد فنـادرة جـدا, قـال احلـافظ ابـن 
ّولو عد جمموع ما قيض به النبي «: تيمية  من هذا النوع يعني ما قـام عـن جتاحـد ـ ^ُ

 .»مل يبلغ عرش حكومات
.............................................................................. 

 :وبعد هذا التفريق الذكي الدقيق يقول األستاذ حممد اخلرض حسني
 ^ رســول اهللا هــذا ســبب قلــة مــا حتملــه الروايــة مــن القــضايا التــي رفعــت إىل«

ُ هـذا أن أحكـام الـرشيعة كانـت تطبـق بعـزم وجتاوزت حد االسـتفتاء, ويـضاف إىل
إخالص, وهـذا يقتـيض بوجـه خـاص أن تقـل القـضايا املتعلقـة باجلنايـات, وقلـة و

ال جتعل حال القضاء مبهمة, فإن األدلة بجملتها تعطينا  )من العهود( القضايا لعهد
 .»صورة بينة لسنّة القضاء الكافلة بإقامة العدل, وصيانة احلقوق
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٣٥ 
ن طبيعة القضاء يف عهـد ويستأنف األستاذ الشيخ حممد اخلرض حسني احلديث ع

 : كفاية القضاة ونزاهتهم املطلقة فيقولعىل اجلوهري النبوة واعتامده
 النـاس قلوبـا, وأعـدهلم يف احلكومـة ى أتقـ^فالبد أن يكون قضاة رسول اهللا «

ــالته إىل ــول يف رس ــاب يق ــن اخلط ــر ب ــو عم ــدهم وه ــذا أح ــا, وه ــويس ميزان  أيب م
 ال يطمــع ى وجهــك وقــضائك, حتــوآس بــني النــاس يف جملــسك ويف«: األشــعري

 .»رشيف يف حيفك, وال ييأس ضعيف من عدلك
   O P Q R﴿ :وأما استيفاء البحث يف رسائل احلكم فرتشد إليه آية«

S T U V W X Y Z   [ \ ] ^ _ ̀  ﴾ ]احلجرات [
ظ يقصد األستاذ اخلرض هبذا اللف( وكان النبي عليه الصالة والسالم يستفصل

اجلميل ما ال نستطيع التعبري عنه بلفظ واحد من قبيل حيقق أو يمحص األقوال 
 التحقيق التفصييل, وإنام هذا اللفظ الواحد الذي واألدلة, أو يتثبت منها أو يتوىل

ُيف النوازل التي ترفع  )اًيقوم بكل هذه املعاين مع »يستفصل«  إليه أستاذناىاهتد
 .إليه 
  هل وجد منه مقدماته? أو حقيقته?ىنكام استفصل املقر بالز •
  .فلام أجابه عن احلقيقة استفصله لعل به جنونا فيكون إقراره غري معترب •
أم هو عاقل, فلام وثق من عقله استفصله بـأن أمـر باسـتكناهه لـيعلم هـل هـو  •

 سكران أم صاح,
 فلام علم أنه صاح استفصله هل أحصن أم ال, •
 .»دفلام علم أنه قد أحصن أقام عليه احل •
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٣٦ 

ويقدم أستاذنا حممد اخلرض حسني معلومات دقيقـة عـن قـضاء اإلسـالم بطريقـة 
ًذكية وميرسة جتعلنا نفهم كثريا مما يعرض لنا يف أيامنا املعارصة, ومن هذا حديثه عن 

 : هذا من اإلجراءات القضائيةوما إىل ....االستفصال والبينة
فـإذا ارتـاب بالـشهود فـرقهم " ئـه اجتهاد احلاكم وذكاواالستفصال موكول إىل«

 عـدل عنـه ىوسأهلم كيف حتملوا الشهادة? وأين حتملوها? وذلك واجـب عليـه متـ
 سـأل املـدعي عـن سـبب احلـق, ىإثم, أو جار يف احلكم, وكذلك إذا ارتاب بالدعو

 صحة ذلك? وكـذلك إذا ارتـاب بمـن القـول وأين كان? ونظر يف احلال هل تقتىض
 ب عليه أن يستكـشف ويـسأل عـن القـرائن التـي تـدل عـىلقوله واملدعي عليه, وج

 .»)الطرق احلكمية :ابن قيم اجلوزية( صورة احلال
يقـصد األسـتاذ اخلـرض حـسني هبـذا التعبـري مـا نعـرب عنـه بقولنــا ( وحيـث كـان«
قلق الفكر مما يعوق عن استيفاء النظر يف وسـائل احلكـم هنـي النبـي  )وملا كان :اآلن
 ال«:  يف حـديث )ىاملعنـ( يـضطرب معـه الفكـر, وأمل هبـذا عن القضاء يف حـال ^

 ).٩ البخاري ج (»يقيض حكم بني اثنني وهو غضبان
.............................................................................. 

          وأما البينة فقد وفاها الكتاب والسنّة حقها ومل يبخسا منه شيئا, جتدها يف «
 } y z﴿ , وآية ]٢:الطالق[ ﴾  } x y z ﴿ آية

|} ~ _ ` a b c d e f g h i j 
k l mn ﴾ ]االحتياط يف حفظ احلق , وهذا إرشاد إىل ]٢٨٢:البقرة 

, »ألك بينة«: ًلتكون الشهادة سندا عند التناكر يف جملس القضاء, وجتدها يف حديث
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ْ منعي, واليمني عىل املدالبينة عىل« :, وحديث»أو يمينه شاهداك«: وحديث  .» أنكرَ

 حسب اجتهـاده, وفـرسها ابـن قـيم وقد تفقه أهل العلم يف معني البينة كل عىل« 
إن ": اجلوزية يف أعالم املوقعني بأهنا اسم لكل ما يبني احلق من شهود أو داللـة قـال

الشارع يف مجيع املواضع يقصد ظهور احلق بام ظهوره به من البينـات التـي هـي أدلـة 
إن الطرق التي حيكم هبا احلاكم أوسع من الطـرق التـي «: , ثم قال"ه وشواهد بهعلي

 .»أن حيفظ حقه هبا أرشد اهللا صاحب احلق إىل
*** 
٣٧ 
الـذي  الـسمو  رضب أمثلـة بـارزة عـىلثم يعمد األستاذ حممد اخلرض حـسني إىل

,  وقـضاء صـحابته^اإلجراءات واخلطوات الترشيعية يف قضاء النبي  وصلت إليه
 رضـا القـايض بالـشهادة, ىمعنـ هـي اضـح يف ثالثـة أمـور جوهريـةًمقدما املثـل الو

 .  ما يعلم, ومعني قوة العزموعدم استناد القايض إىل
 : فيقولىويفصل املعن

 d ﴿: وللحاكم النظر يف قبول الشاهد ورده, منحه هذا احلق قوله تعاىل«
e f g ﴾ ]من أصحاب شهد عند إياس بن معاوية رجل ] ٢٨٢:البقرة

لكع  يا«: قوموا بنا إليه, فجاء إيل إياس وقال :احلسن فرد شهادته فبلغ احلسن وقال
                                                     d e f ﴿:  , قال اهللا تعاىل نعم : فقال ! ترد شهادة رجل مسلم

g ﴾ خصم الشيخ :, فسكت احلسن وقالوليس هو ممن أرىض«. 
 ما يعلم يف القضية,  البينة أن القايض ال يستند إىلتصل ببحث االعتامد عىلومما ي«

, وهلذه احلكمة نـص الفقهـاء  » نحو ما أسمع له عىلفأقىض«:  ومن شواهده حديث
 أن القايض الذي تقدم إليه بينة بخالف ما يعلم من حال القضية ومل جيـد طريقـا عىل
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 عن احلكم يف قضية يكون فيها كام يتخىل عن احلكم واضحا للقدح يف شهادهتا, ختىل

ْ عليه, ويصبح بني يدي من يكلف للقـضاء ىهو نفسه أحد اخلصمني مدعيا أو مدع َ
 .»فيها كشاهد بام يعلم دون أن يكون ملنصبه القضائي يف النازلة أثر كثري أو قليل

 لـو أن فاطمـة بنـت«: وأما قوة العزم يف الفصل والتنفيذ فمن شواهدها حديث«
 كان ليهودي عيل ابـن أيب احلـدرد أربعـة«: , وحديث»د رسقت لقطع حممد يدهامحم

 هـذا أربعـة دراهـم إن يل عـىل,حممـد  يـا : فقال^دراهم فاستعدي عليه رسول اهللا 
در ـق مــا أقـــذي بعثــك باحلـــوالــ :, فقــال»أعطــه حقــه«:وقــد غلبنــي عليهــا, فقــال 

  أعطـه«: مـا أقـدر عليـه, قـالوالـذي بعثـك بـاحلق :, قـال»أعطه حقه«:ال ـقليه,ــع
فباع بـردة لـه ,ثالثا مل يراجع, فخرج ابن أيب احلدرد :  إذا قال ^, وكان النبي »حقه

 .»وقضاه حقه
*** 
٣٨ 

 املبـدأ الـذي أرسـاه ويميض األستاذ حممد اخلرض حسني يف هذا الطريق ليشري إىل
 اكتفـاء احلـاكم القضاء اإلسالمي بعدم احلكم إال بعد االستامع للخصمني, وإمكـان

أمني, ووجود مبدأ احلبس كعقاب, ورضورة بيان موجبات احلكـم, ) واحد(برتمجة 
 :وفكرة نقض احلكم وإعادة املحاكمة, وعدم قبول الشفاعة يف إسقاط احلدود

 ال يـستقيم حـال ى سـنن أخـرًولتجدن يف الكتاب والسنّة بعد هذا إرشادا إىل ( •
 يـسمع مـن ىأن القـايض ال يفـصل يف القـضية حتـ القضاء إال هبا, فتجد التنبيه عـىل

 .» تسمع من اآلخرىوال تقض بني اخلصمني حت« :اخلصمني, يف حديث
ْومن الفقهاء من محل احلديث عىل( • ْ إطالقه, ومنهم من محلـه عـىلَ  حالـة إمكـان َ

ْحضور اخلصمني وأجاز احلكم عيل من كان يف غيبة بعيدة َ(. 
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برتمجة واحد أمني, يف حديث زيد بـن ثابـت إذ  اكتفاء احلاكم وجتد الدليل عىل« •

 كتبـه وأقرأتـه ^ كتبـت للنبـي حتـى«:  أن يـتعلم كتـاب اليهـود قـال^أمره النبـي 
 .»)اجلزء التاسع :صحيح البخاري(» كتبهم إذا كتبوا إليه

 ^وجتد احلبس للتهمة واردا فيام رواه أبو داود وأمحد وغريمهـا مـن أن النبـي « •
ــن ــة, فم ــنهمأط« حــبس يف هتم ــل م ــق ك ــال ..ل ــدل  :وق ــشاهدي ع ــذه إال ب ال آخ

 .»)الطرق احلكيمة (»خمالف للسيادة الرشعية :فقوله
*** 
٣٩ 

 : فيقول^وهو يواصل هذا اخلط الذكي املعدد لسامت قضاء النبى 
 مـــــا ينبغـــــي للحـــــاكم مـــــن بيـــــان موجبـــــات وجتـــــد اإلرشـــــاد إىل« •

 ^, جتده يف سرية النبي ًليطمئن نفس املحكوم عليه ويسلم تسليام )حيثياته( احلكم
فإن قضاءه يف نفسه حجة, ومع هذا كان يذكر علل بعض األحكـام القـضائية لطـرد 
ْالشبهة, وإزاحة احلرج من قلب املقيض عليه, كحكمه عيل من عض يد آخـر إهـدار  َ

 أيـدع يـده يف«:  املعضوض يده من فيه, وقال للمحكوم عليـهعبانتزاثنيته ملا سقطت 
 .»)اجلزء التاسع :صحيح البخاري (» يقضم الفحلفيك تقضمها كام

ْمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: وجتد يف حديث« •  مـا يرشـد إىل »َ
 خالف األصول القاطعة حيتم نقضه ثم يـستأنف النظـر يف أن احلكم الذي يظهر عىل

 .» طريق االجتهاد الصحيحالقضية عىل
الشفاعة يف إسقاط احلدود بعـد أن ترفـع  أن احلاكم ال يقبل وجتد اإلرشاد إىل« •

ًإليــه, ألن قبــول الــشفاعة فيهــا خيفــف الرهبــة مــن ســطوهتا, ويفــتح طريقــا لــسهولة 
 شــفاعة تنقــذهم مــن ارتكــاب الفــواحش واملوبقــات حيــث يعتمــد املجرمــون عــىل
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ً رسـول اهللا شـافعا يف امـرأة عقوبتها, جتد هذا يف قصة أسامة بـن زيـد حـني تقـدم إىل

, وخطـب خطبتـه »أتشفع يف حد مـن حـدود اهللا«: قعت يف رسقة, فقال لهخمزومية و
 .»لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطع حممد يدها«: التي قال فيها

*** 
٤٠ 

ــة والنفــسية كــذلك يــشري األســتاذ حممــد اخلــرض حــسني إىل  الوظيفــة االجتامعي
قـان مـن بفكرة اإلصـالح بـني اخلـصوم ونـزع االحت نفسه للقضاء, وعالقة القضاء

 : وصالح املجتمع وأمنه النفوس من أجل حتقيق السالم
 تنقيـــة القلـــوب مـــن دنـــس التقـــاطع والبغـــضاء, وفـــصل يقـــصد الـــشارع إىل«

ًاخلصومات فريضة حمكمة, وصولة خير هلا الباطل صـعقا, ولكنـه ال ينـزع األضـغان 
 طابت  إذاى الصلح حتالواغرة يف الصدور, فدخل يف سنّة القضاء دعوة اخلصوم إىل

 .» تآلف وصفاءنفوسهم لذلك تبلج وجه احلق, وانقلبت العداوة إىل
 أن اإلصالح بني اخلصوم من أدب القـضاء حـديث كعـب بـن ومن الدليل عىل«

ً ابـن حـدرد كعبـا دينـا كـان لـه عليـه يف املـسجد فارتفعـت أنـه تقـاىض«: مالك وهو ً
 كـشف سـجف ى حتـ وهو يف بيته فخرج إليهام^ سمعها رسول اهللا حتىأصواهتام 

لقـد  :قـال )أي أشار( رسول اهللا, فأومأ إليه لبيك يا :كعب, قال يا :حجرته فنادي
 ).٣ ج :صحيح البخاري( »قم فاقضه« :رسول اهللا, قال فعلت يا

 يـصطلحوا فـإن فـصل حتىردوا اخلصوم «: ولذلك يقول عمر بن اخلطاب «
خلـصوم التمهـل قلـيال حيـث , واملراد من ترديد ا»القضاء حيدث بني القوم الضغائن

 .» يد صلح وسالم فصل الواقعة وطي بساطها عىلىُيرج
***  
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٤١ 

 رشوط اإلسـالم فـيمن  اإلشـارة إىلوحيرص األسـتاذ حممـد اخلـرض حـسني عـىل
 القضاء, واملجاالت التي يمكن للمرأة أن تقيض فيها, وإمكان قيـام أكثـر خيتار لتوىل

 : واحلكم من فرد باالشرتاك يف القضاء
 أن املرأة ال يليـق هبـا أن تنتـصب للقـضاء بـني اخلـصوم, ألن وجتدر اإلرشاد إىل«

 يف أغلب أوقاتـه عزمـا وإقـداما وجـالدة, وللمـرأة لـني يف القلـب, ىُالقضاء يستدع
لـن يفلـح قـوم «  :ورقة يف املزاج, وإحجام عن املواقف اخلطرة, جتد ذلك يف حديث

 .»ولوا أمرهم امرأة
إنه جييز أن تكون املرأة قاضية ومل يصح ذلك « ن جرير الطربيُونقل عن حممد ب«

ُعنه, ولعله كام نقل عن أيب حنيفة أهنا تقيض فيام تشهد فيه, وليس بأن تكـون قاضـية 
 احلكـم إال يف الـدماء  اإلطالق, وال بأن يكتب هلا منشور بأن فالنـة مقدمـة عـىلعىل

 .» يف القضية الواحدةوالنكاح, وإنام ذلك كسبيل التحكيم أو االستنابة
وكــان يف حــديث معــاذ وأيب مــويس األشــعري مــستند ألهــل العلــم يف وضــع «

السلطة القضائية يف يد شخصني أو أشـخاص, قـال القـايض أبـو بكـر بـن العـريب يف 
الـيمن مـع أيب مـويس األشـعري, والـيمن قريتـان  إرسال معاذ إىل": كتاب العارضة

يرسا وال يعرسا, ويبـرشا وال ينفـرا, ويتطاوعـا وال أرشكهام النبي فيهام وأمرمها بأن ي
ًخيتلفا, فكان ذلك أصال يف تولية أمريين وقاضيني مـشرتكني يف اإلمـارة واألقـضية, 

 ىل يتفقا عـى احلكم وإال تراجعا لقول حتفإذا وقعت النازلة نظرا فيها, فإن اتفقا عىل
ْ من فوقهام, فينظر فالصواب, فإن اختلفا رجع األمر إىل يه, وينفذان مـا اتفقـا عليـه, َ

 .»تطاعوا وال ختتلفا« :ولوال اشرتاكهام ملا قال
 أثر هذا املنهج أمري تونس زياد اهللا بن األغلـب فقلـد أسـد بـن الفـرات, ىواقتف«
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 أن يكونا رشيكـني يف فـصل النـوازل, وأبا حمرز حممد بن عبد اهللا الكناين القضاء عىل

 .» قاضيان يف مرص واحدومل يعلم قبلهام بالبالد التونسية
.............................................................................. 

*** 
٤٢ 

أمثلة اختارها  جمرد أن هذه ويشري األستاذ حممد اخلرض حسني يف هناية حديثه إىل
 : ومبكر  نحو جوهري وجود املبادئ القضائية يف اإلسالم عىلللتدليل عىل

 أن مبادئـه أمثلة اقتبسناها من تعاليم اإلسالم, ليطلـع القـارئ الكـريم عـىلهذه «
القضائية واقعة من العدل موقع الروح من اجلـسد, وأن القـضاء يف عهـد رسـول اهللا 

 .» سنّة حمكمةكان عىل
ًوإذا زعم منتم إلسـالم أن نظـام يتطلبهـا العـدل, أو يتوقـف عليهـا حفـظ احلـق «

 يطعـن نة, فإنه يقف له من التاريخ ثم من مقام الرسالة مـكانت مهملة يف عهد النبو
 .» ريائهيف زعمه, ويقيم احلجة عىل

*** 
٤٣ 

ًويقدم الشيخ حممد اخلرض حسني تفسريا ذكيا للجوء الشيخ عيل عبد الـرازق إىل ً 
اهتــام املخــالفني بــاجلمود, وهــو إدراكــه أهنــم لــن يــدعوا لــه املجــال بــدون تــصحيح 

ــستندين إىل ــه م ــن أخطائ ــأي حــال م ــسنده ب ــذي ال ي ــريض ال ــي الع ــرتاث الفقه  ال
  املـصادرة املبكـرة عـىلاألحوال, ومن ثـم فـإن ذكـاء عـيل عبـد الـرازق قـد دفعـه إىل

 :الفكرة هبذا األسلوب
 سـبيل, أنه سيتناول بحثا ال يميش فيه عـىل )أي عيل عبد الرازق( عرف املؤلف«
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خيـاالت ال تـسحر إال أعـني وال يتشبث فيه بأصـل, وعـرف أنـه سـيلقي مـن الـشبه 

املستضعفني علام وعقيدة, وتـيقن بالطبيعـة أن العلـامء الـذين درسـوا الـرشيعة بحـق 
 مقاصـدها خـربة سـينكرون عليـه بدعتـه, وينـذرون النـاس لكـي يتقـوا عىلووقفوا 

فتنته, عرف هذا وذاك فأخذ يستعمل السالح الـذي أعـده للـدفاع عـن رأيـه املحـال 
 ):أي الشيخ عيل عبد الرازق(:  جلمود فقالوهو رمي املنكرين با

ً فألن املغامرة يف بحث هذا املوضوع قد تكون مثارا لغارة يشب نارهـا ثانياوأما «
الذين ال يعرفون الدين إال صورة جامدة, ليس للعقل أن حيوم حوهلا, وال للرأي أن 

 .»يتناوهلا
ل العلـم ليحجمـوا هبذه القذيفـة إرهـاب أهـ )أي الشيخ عيل عبد الرازق( يريد«

ًعن نقض آرائه حذرا من وصمة اجلمود, وينوي مع هذا استدراج ضعفاء األحـالم 
 اعتناق مذهبه, إذ يرهيم أنه مذهب الباحـث بقرحيـة مرنـة, ونظـر مـستقل, إال أن إىل

أهل العلم ال يرهبون, وذوي الفطـر الـسليمة ال يفتنـون, وإن رسه أن خيـب يف أثـره 
 .»فرق التي ال تتقلد اإلسالم دينا ليسوا بقليلقوم ال يبرصون, فإن ال

.............................................................................. 
*** 
٤٤ 

ـــرد األســـتاذ حممـــد اخلـــرض حـــسني عـــىل ـــنهج الفكـــريوي املتطلـــب   هـــذا ال
 :بقوله للتقويم

إطـالق العقـل مـن وثـائق  حرية الفكر, وإن يف العامل اإلسالمي علامء شبوا عىل«
ـــ ـــوا حت ـــاب أن يبحث ـــون ذوي األلب ـــم ال يكره ـــد األصـــم, فه  يف أصـــل ىالتقلي

, وهم ال يستطيعون أن حيولوا بني املرء وما يعتقد من باطل, )وجود اخلالق( العقائد
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 .» مقابلة اآلراء بام تستحقه من تسليم أو تفنيدىوليس يف أيدهيم سو

مـن أمثـال هـؤالء أن تقـع  )عبـد الـرازقأي الـشيخ عـيل ( وهل يرجـو املؤلـف«
 ى آراء تـضع مكـان اإليـامن حـرية, ومكـان التقـو كتـاب ينطـوي عـىلأبصارهم عىل

  .»فسوقا, ومكان إباية الضيم ذلة, ثم يمرون عليها مرور اجلاهل بسوء عاقبتها
 يف النفـوس الزاكيـة, والقلـوب الـسليمة, ىفال وربك ال يدعون وباءهـا يتفـش «

 .»لدنيا ألسنة تصفهم باجلمود, وتلقيهم باحلجارة أو بام هو أشد قسوةوإن امتألت ا
*** 
٤٥ 
 نفي فكرة اجلدة عن بحث الشيخ عيل عبـد ويعمد الشيخ حممد اخلرض حسني إىل

 من رئاسة سياسية, وهو يصف مثـل هـذا البحـث بأنـه ^الرازق فيام كان للرسول 
 أمـر مقـرر بالكتـاب والـسنّة ^اسة السياسية للرسول ئخمتلق ال جديد, ذلك أن الر

 : نحو ما يدلل أستاذنا الشيخعىل
إن البحـث يف أن الرسـول عليـه «): أي الشيخ عـيل عبـد الـرازق( يقول املؤلف«

 »ًالسالم كان ملكا أم ال? بحث جديد يف اإلسالم
 : هذا بقولهويرد األستاذ حممد اخلرض حسني عىل

 رياسة سياسـية, كون للرسول ُوهذا ال يصح إال إذا عني بالبحث نفي أن ي«
 وجه اإلنكار بحث خمتلق يف اإلسالم, وأما كون الرسول ذا فإن البحث يف ذلك عىل

 رياسة سياسية فأمر تقرر بالكتاب والسنّة املتواترة, وتناوله املـسلمون مـن قبـل عـىل
 .»وجه رصيح, واستقر للعلامء فيه رأي واضح

    ° ¯ ® ¬ ﴿:  قوله تعاىلىاملعنأما الكتاب فمن آياته الكثرية يف هذا «
± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ 
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À Á  ﴾ ]النساء [. 

ــسنّة فمــن شــواهدها أقــضيته « ــا ال ــه احلــدود عــىل^وأم ــ, وإقامت ــل الزن , ى مث
والرسقة, ورشب اخلمر, وإرساله األمراء يف طول الـبالد املفتوحـة وعرضـها, وأمـا 

ًم كـان رسـوال نبيـا, ومـرشعا سياسـيا, فدليلـه اعتقاد العلامء قاطبة, بأنه عليـه الـسال ً ً ً
ون ؤ شــ االســتدالل بأقــضيته وأحكامــه وســائر تــرصفاته العائــدة إىلإمجــاعهم عــىل

 .»ىًالدولة إال ما كان منوطا بعلة فزالت وخلفتها فيه علة أخر
*** 
٤٦ 
 عــيل عبــد األســتاذنفــي صــواب فكــرة  ويــصل األســتاذ حممــد اخلــرض حــسني يف

 : أن يقول إىل^اسة السياسية للنبي ئ الرىوجود معن عىل كيدالتأ الرازق و
 أن النبـي بذهاب الباحـث إىل )أي الشيخ عيل عبد الرازق( فاستخفاف املؤلف«
ً مل يكن رسوال ملكـا, وقولـه^ ًإن ذلـك لـيس بـدعا يف الـدين, وال شـذوذا عـن «: ً ً

 .» اإلسالمات عىلئمذاهب املسلمني, ما هو إال افت
ْومن ذهب إ« ون السياسة فقد نبذ كتاب اهللا وراء ؤً أن الرسول مل يكن مدبرا لشىلَ

 .»ظهره, وشاقق الرسول, واتبع غري سبيل املؤمنني
*** 
٤٧ 
 رضورة نقــض فكــرة األســتاذ عــيل عبــد وينتبــه الــشيخ حممــد اخلــرض حــسني إىل
 :الرازق يف التفريق بني الرسالة وامللك ويقول

ولقد «: أن الرسالة غري امللك, ثم قال )الرازقأي الشيخ عيل عبد ( ذكر املؤلف«
بن مريم عليه السالم رسول الدعوة املسيحية, وزعيم املسيحيني, وكـان اكان عييس 
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 اإلذعان لقيـرص, ويـؤمن بـسلطانه, وهـو الـذي أرسـل بـني أتباعـه مع هذا يدعو إىل

 .»أعطوا ما لقيرص لقيرص, وما هللا هللا«: تلك الكلمة البالغة
ً بـن يعقـوب عليـه الـسالم عـامال مـن العـامل يف دولـة الريـان بـن وكان يوسـف«

 .»ً, ومن بعده كان عامال لقابوس بن مصعبىالوليد, فرعون موس
.............................................................................. 

 : هذا االستنتاج اخلاطئ بقولهويرد األستاذ اخلرض حسني عىل
هبـذه املقدمـة ليـضع يف ذهـن القـارئ  )أي الشيخ عيل عبد الرازق( ؤلف املىأت«

متثيل رسول اإلسالم بعييس ويوسف عليهام السالم يف أن كال منهام مل يكن صـاحب 
 يف السياسة, والذي يبطـل هـذا التمثيـل أن رسـول اإلسـالم مل ًدولة, وال رئيسا أعىل

 س صـاحب مـرص, بـل دعامهـا إىلً اإلذعان لقيرص, وال كـان عـامال للمقـوقيدع إىل
اإليــامن بــه والــدخول حتــت ســلطانه, وقــد شــاء ربــك أن يكــون انقــراض دولتــيهام 

 .» يد أحد خلفائه الراشدينودخول مملكتهام حتت راية اإلسالم عىل
 أن يقيم حتت سـلطان غـري سـلطان اهللا, ومل يـرض ^مل يرض حممد بن عبد اهللا «

 سلطة غري إسالمية, وفرض اهلجـرة واجلهـاد عـىلملعتنقي دينه احلنيف أن يستكينوا ل
ما نقول شهيد, وما ينبغي للمؤلف أن حيرش يف غضون كتابه مثل هـذه الكلمـة التـي 

يـد   يف النفـوس أثـر االسـتكانة إىلىتقيض حاجـة يف نفـس املخـالف املتغلـب, وتبقـ
 .» زمامهاتقبض عىل

املسيح عليه الـسالم ال جتـد  إن هذه املقالة التي يعزوها إىل :ولقد قلنا فيام سلف«
 املـسيح عليـه الـسالم, ًيف املناظرة أذنا صاغية, إذ مل نعلـم الـسند الـذي ينتهـي هبـا إىل

 ألتباعـه إال أن يلـوذوا باملنعـة ى أن اإلسـالم رشع اهلجـرة واجلهـاد, وأبـعالوة عـىل
 .»ىوالعزة التي ليس بعدها مرتق
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٤٨ 
 العزة يف عقيدة دين اإلسالم ى معن إىلوينبهنا األستاذ الشيخ حممد اخلرض حسني

وليته جتاه معتقنيه, وأنه ال يريد هلم أن يكونوا حتت حكـم املخـالفني ؤفيام يتعلق بمس
 :هلم يف العقيدة, وذلك ملا تقتضيه السياسة من حكمة فيقول

من مقاصد اإلسالم األساسية أن تكـون ألهلـه دولـة لـيس ملخـالف عليهـا مـن «
 طـالب امللـك مـن التبـاهي  إلقامة هذه الدولة ما خيطـر عـىلتىضسبيل, ومل يكن املق

ســة, والتمتــع بمــالذ هــذه احليــاة, وإنــام يقــصد اإلســالم مــن تأســيس الدولــة ئابالر
 :اإلسالمية أمرين

إجراء أحكامه العادلة, ونظمه الكافلـة بـسعادة احليـاة, إذ ال يقـوم  :أحدمها« •
 .» تنفيذهاالغرية عىلعليها بحق إال من آمن بحكمتها, وأرشب قلبه 

 ال يعيـشوا حتـت ىاالحتفـاظ بكرامـة أوليائـه, وإعـزاز جـانبهم حتـ :ثانيهام« •
 .»سلطة خمالف يدوس حقوقهم, ويرفع أبناء قومه أو ملته عليهم درجات

*** 
٤٩ 
ون ؤ للـش^ احلديث عن إدارة الرسـول وينتقل األستاذ حممد اخلرض حسني إىل

 من سـلطة واضـحة, ^الم, فيجاهر بام كان للرسول يف دولة اإلس املالية واإلدارية
وتدبري ذكي يف هذه األمور, وأن هذا الذي كان الرسول يقوم به مل يكن, بالطبع, إال 

 : عليهأداء ملا فرضه اهللا سبحانه وتعاىل
 ^ون امللكية, وهو ما كان يف زمـن النبـي ؤ املؤلف بمثل آخر من أمثلة الشىأت«

: ن املالية من حيث مجع املال وتوزيعه بني مصارفه, ثم قـالمن العمل املتعلق بالشئو
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 أنه خارج والشك أن تدبري املال عمل ملكي, بل هو أهم مقومات احلكومات عىل«

ًعــن وظيفــة الرســالة مــن حيــث هــي, وبعيــد عــن عمــل الرســل باعتبــارهم رســال 
 .»فحسب

.............................................................................. 
 هذا الطرح الذي قدمه األستاذ عـيل عبـد ويعلق األستاذ حممد اخلرض حسني عىل

 :الرازق بقوله
إرادة املرسـل, فهـو  الذي يعرفه رجال العلم أن حتديد وظيفة الرسول يرجع إىل«

الذي حيدد له العمل الـذي يقـوم بـه ويبلغـه عنـه, ومعرفـة أن هـذا العمـل داخـل يف 
 .» من األدلة السمعية التي يصدق هبا املؤمنون برسالتهىُسول إنام تتلقوظيفة الر

 فعله عن وحي, فهو داخل يف ^ أن الرسول وكل عمل يقوم الدليل عىل ...«
 يقوم به بأوامر ^ريب أن التدبري املايل الذي ذكره املؤلف كان النبي  وظيفته, وال

, ] ١٠٣:بةالتو[ ﴾ j k l m n o p ﴿: إهلية مثل قوله تعاىل
ألن ; , وهل بعد هذا ينرشح صدر مسلم  إلخ ﴾ ...q r s ﴿: وقوله
 ألموال الزكاة واجلزية ومخس الغنيمة بعيد عن عمل ^إن تدبري النبي  :يقول

 .» رسل?إهنمالرسل من حيث 
*** 
٥٠ 

ويتناول الشيخ حممد اخلرض حسني ما ادعاه األستاذ عيل عبد الـرازق مـن افتقـاد 
 النحو املعروف يف العـرص احلـايل, وهـو يـرد  أركان الدولة عىل إىل^دولة الرسول 

ً هذا ردا علميا ذكيا يفرق فيه بني األصول والفصول, مـشريا إىلعىل ً ً  احلكـم والعلـل ً
 :بطريقة ذكية ومفهومة



<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚Û¦<Ýø‰ý] QRV
 قـد أسـس ^إذا كـان رسـول اهللا  ):أي الشيخ عـيل عبـد الـرازق( قال املؤلف«

ًها, فلامذا خلت دولته إذا من كثري من أركان الدولـة دولة سياسية, أو رشع يف تأسيس
 ودعائم احلكم? وملاذا مل نعرف نظامه يف تعيني القضاة والوالة? وملاذا مل يتحـدث إىل

? ملاذا ترك العلامء يف حـرية واضـطراب مـن ىرعيته يف نظام امللك ويف قواعد الشور
 نعرف منـشأ ذلـك الـذي يبـدو أمر النظام احلكومي يف زمنه? وملاذا? وملاذا? نريد أن

للناظر كأنه إهبام أو اضطراب أو نقص أو ما شئت فسمه, يف بناء احلكومة أيام النبي 
 .», وكيف كان ذلك? وما رسه? ^

.............................................................................. 
 : املزاعم هذهويقول األستاذ حممد اخلرض حسني يف الرد عىل

 املؤلف هذه الشبه وهو حيسبها قـذائف هتـدم حـصون الدولـة اإلسـالمية, ىألق«
 يشء مـن حكمـة التـرشيع, ووزن أقـدار وال أخاهلا تنشب بـذهن مـسلم وقـف عـىل

 بالقــسطاس املــستقيم, وإن شــئت جوابــا قريــب املأخــذ, وجيــز القــول الــصحابة 
 :فإليك اجلواب

ما ال ختتلف فيه مـصالح األمـم, ومـا ال يتغـري عنيت الرشيعة يف األكثر بتفصيل «
ــا يرجــع إىل ــد واألخــالق ورســوم حكمــه بتغــري الزمــان واملكــان, وذلــك م  العقائ

ــم جــاء إىل ــادات, ث ــسياسات فأنــت عــىلالعب ــل مــن  قــسم املعــامالت وال  يشء قلي
 :تفاصيله, وطوت سائره يف أصول عامة حلكم ثالث

ب مــا يقتــضيه حــال الزمــان, أن أحكــام هــذا القــسم ختتلــف بحــس :إحــداها« •
وتطور الشعوب, فإذا وقعت الواقعة أو عرضت احلاجـة نظـر العـامل يف منـشئها ومـا 
يرتتب عليها من أثر, واستنبط هلا حكام بقـدر مـا تـسعه مقاصـد الـرشيعة, ومبادئهـا 

 .»العليا
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 كـل أن وقائع املعامالت والسياسات تتجدد يف كل حني, والنص عىل :ثانيتها •

ً أن تدوينها يـستدعي أسـفارا ال فائـدة للنـاس يف كلفـة  متيرس, عالوة عىلجزئية غري
 .»محلها
أن الــرشيعة ال تزيــد أرس العقــول وحرماهنــا مــن التمتــع بذلــة النظــر,  :ثالثتهــا •

 .»والتسابق يف جمال االجتهاد
*** 
٥١ 
 اجلـوهري يف نظـم الدولـة, وهـو ى املعنـويلتفت الشيخ حممد اخلـرض حـسني إىل

من نصوص هذا التنظيم, وجيعـل نظـم الدولـة  لذي جيعل روح التنظيم أعىل اىاملعن
ًنظام خصبة قابلة للتطور مع الزمان, ال تقف عند حدود األمر الواقع يف زمن معـني, 

 :ىيقول يف هذا املعن بأن وبيئة معينة, وهو جييل هذه الفكرة
وكانت وقائع  ما يقتضيه حال الشعوب, ُفإذا كانت األحكام والنظم تفصل عىل«

املعــامالت والــسياسات ال تنقــيض, وكــان شــارع اإلســالم يراعــي العقــل وال يريــد 
ملــاذا مل  :حــرصه يف دائــرة ضــيقة, فهــل مــن العقــل أو مــن الــصواب أن يقــول قائــل

 .»?ى رعيته يف نظام امللك, ويف قواعد الشور إىل^يتحدث النبي 
ــة إال إذا ف« ــليم الطوي ــن س ــصدر م ــسؤال ال ي ــذا ال ــن روح إن ه ــدنو م ــه أن ي ات

 املصالح, وتـأمر  بينة, فإن الرشيعة ترشد إىلالترشيع, ومل يكن من أصول الدين عىل
 اجتهادات العقـول, قـال  الوجه املطلوب إىلبالقيام هبا, ثم ترتك وسائل إقامتها عىل

كل دليل رشعي ثبت يف الكتـاب مطلقـا ":  يف كتاب املوافقاتيبالشاطأبو إسحاق 
 معقـول, ى معنـُمل جيعل له قـانون وال ضـابط خمـصوص, فهـو راجـع إىلغري مقيد, و

 نظر املكلف, وهذا القسم أكثر ما جتده يف األمور العادية التـي هـي معقولـة ُوكل إىل
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ًاملعني, وكل دليل ثبت فيه مقيدا غري مطلق, وجعل له قانون وضـابط وضـابط فهـو 

 نظـر, إذ العبـادات ال  وكـل إىل تعبدي ال هيتدي إليه نظر املكلـف لـوى معنراجع إىل
 .»جمال للعقول يف أصلها, فضال عن كيفياهتا

 فاإلسالم أرشد إىل : نفسهاالشورىولنرضب املثل هلذه السنّة الرشعية بقاعدة «
  إقامتها عىلىل, وقصد إ] ٣٨:الشورى[ ﴾ n o p﴿:  بقوله تعاىلالشورى

 تتناوله آراء أهل احلل تىحوجه ينفي االستبداد, وجيعل احلكام ال يقطعون أمرا 
  اجتهاد أويل األمر, وإىل النظر يف وسائل استطالع اآلراء إىلىوالعقد, وألق

أملعيتهم, فهم الذين يدبرون النظم التي يروهنا أقرب وأكمل, فيستطلعون اآلراء 
ْباقرتاع رسي أو علني, بالكتابة أو برفع األيدي أو بالقيام, وهلم النظر يف تعيني من  َ

 .»تفاد من آرائهم وكيفية انتخاهبمُيس
.............................................................................. 

ويلخص الشيخ حممد اخلرض حسني وجهة نظره وفهمه لترشيع اإلسالم يف هـذه 
 :اجلزئية يف عبارة موجزة وحاسمة

, ولكـن بلـسان أويت رىالـشوفالرشيعة حتـدثت يف نظـام الـسياسة, ويف قواعـد «
ًجوامع الكلم, وخطاب يفهمه الذين حيملـون يف صـدورهم قلوبـا بـارصة, ورسائـر 

 .»خالصة
*** 
٥٢ 
 قيمـة البـساطة واإلجيـاز اللـذين يتميـز هبـام ينتبه الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني إىل

 أن هذه البساطة مل تأت اعتباطا وإنام أتت  وجه العموم, وإىلالترشيع اإلسالمي عىل
 : يف قولهىًن قصد, وأن هذا القصد كان معجزا, وهو يلخص هذا املعنع



Ñ‡]†Ö]<‚fÂ<ê×Â<éÖ]<h^jÒ<˜ÏÞ QRY
: وأما بساطته يف الدين فمن جهة أنه خرج للناس يف صورة موجزة جامعـة قـال«

, ومعناه أن رشيعته جـاءت بـأقوال ذات )صحيح البخاري (»ُبعثت بجوامع الكلم«
 حفظهـا, ولـسعة يـسهل )أي إجيازهـا( جازهتـا  واسـعة, فلـوٍألفاظ وجيـزة, ومعـان

 .»معانيها, كانت احلقوق واآلداب ماثلة يف تعاليمها, مأخوذة من مجيع أطرافها
.............................................................................. 

 مـردود هـذه البـساطة بـام ثم يرضب األستاذ حممد اخلرض حسني املثل احلـي عـىل
ن نبوغ علامء الفكر اإلسالمي يف مراحل مبكرة من حياهتم  أرض الواقع محتقق عىل

 : يدركوا أرسار الترشيع, ودقائق الفكرحتىدون أن ينتظروا سنوات طوال 
ــا إىل ...« ــوغ فيه ــرشيعة, والبل ــوم ال ــوغ يف عل ــان النب ــساطة ك ــذه الب ــة وهل  مكان

 متـى طويـل  زمـناالجتهاد واإلفتاء ليس باألمر املتعرس, وال باألمر الذي حيتـاج إىل
كـان أسـلوب تعليمهـا وتلقيهـا بنظــام, وال أرضب املثـل بالعـرص األول يـوم كانــت 
وسائل العلم هبا من لغة ونحو وبيان مطوية يف ألسنة القوم فطـرة, بـل أرضب املثـل 
ًبالعــصور التــي أصــبحت فيهــا هــذه الوســائل علومــا تــدرس كــام يــدرس التفــسري 

غـزايل يف العلـم مكانـا عاليـا, وصـار مـن واحلديث والعقائد, بلـغ حجـة اإلسـالم ال
األعالم واملشار إليهم بالبنان يف عهـد أسـتاذه إمـام احلـرمني وعمـره يـوم تـويف إمـام 

 القايض أبو بكـر بـن العـريب مبـادئ العلـوم ىاحلرمني نحو ثامن وعرشين سنة, وتلق
 املرشق وقد أدرك الـسابعة عـرشة مـن عمـره, فـدخل مـرص باألندلس, ثم رحل إىل

حلجاز والشام والعراق, ثم انرصف بعد ثامنية أعوام وهو بحر يف علـوم الـرشيعة, وا
إنه قدم األندلس بعلـم غزيـر مل يـدخل أحـد  : قالواحتىإمام يف فنون اللغة العربية, 

 .»قبله بمثله
وال أطيــل يف رضب األمثلــة مــن أنبــاء الرجــال الــذين دخلــوا يف زمــرة العلــامء «

ــ ــتألت احلقائ ــد الراســخني, وام ــون يف عه ــم ال يزال ــراهتم وه ــائس حتري ــن نف ب م
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 بساطة الدين, وكون أصوله حتمـل أحكامـا وآدابـا ىشبيبتهم, فإن الغرض بيان معن

 .»ال حييط هبا حساب
*** 
٥٣ 

 قيمــة هــذه البــساطة يف وينتبــه األســتاذ حممــد اخلــرض حــسني يف ذكــاء شــديد إىل
 الذي أراد عيل عبد الـرازق أن ىصياغة عظمة اإلسالم, والنبوة املحمدية, وهو املعن

 : غري حقيقتهيصوره عىل
 من مزايا اإلسالم, ودالئل نبوة املبعوث به, ولكن املؤلف ىوالبساطة هبذا املعن«

يقلب احلقائق, أو تنقلب يف نظره احلقائق, فلم يقدر هذه البساطة حق قدرها, ونزع 
ل ما ينبغي للحكومـات  أنه أمهىإيل إنكار أن يكون اإلسالم رشيعة وسياسة, بدعو

 خــاطرا, ىمــن أركــان وأنظمــة, وقــد كــان بعــض الغــربيني مــن غــري املــسلمني أصــف
 اإلنصاف منه, حيث شهدوا لإلسالم هبذه املزية كـام قـال أرغوهـارت يف وأقرب إىل

 ): والنص منقول عن كتاب روح اإلسالم ألمري عيل( كتاب روح الرشق
بـسيطا, غـري أنـه قابـل ألعظـم الرتقيـات إن اإلسالم مـنح النـاس قانونـا فطريـا «

ًإنـه مـنح احلكومـة دسـتورا يالئـم احلقـوق والواجبـات  .املوافقة لرقي املدنية املأدبـة
 بـني اخللـق يف نظـر القـانون, ىالبرشية أشـد املالءمـة, فقـد حـدد الـرضائب, وسـاو

 احلــــاكم بــــأن جعــــل وقــــدس مبــــادئ احلكــــم الــــذايت, وأوجــــد الرقابــــة عــــىل
 .»منقادة للقانون املقتبس من الدين والواجبات األخالقية )اهليئة( اهليأة
 ىإن حسن كل واحد من هذه املبادئ التي يكفي كـل واحـد منهـا لتخليـد ذكـر«

واضعه, قد ضاعف يف أمهية جمموعها, وأصـبح للنظـام املكـون منهـا قـوة تفـوق أي 
 .»نظام سيايس آخر

ستطاع أن ينترش يف ممالك أكثـر ُإن هذا النظام مع أنه وضع يف أيدي قوم أميني, ا«
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مما فتحته روما, يف عهد ال يتجاوز عمر الفرد, ولقد استمر منترصا ال يمكن إيقافـه, 

 .» شكله الفطريمدة حمافظته عىل
.............................................................................. 

 :ثم يعقب األستاذ حممد اخلرض حسني ويقول
هذا ما يقوله غري املسلم, وذلك ما يقوله القايض الـرشعي, وإن يف ذلـك لعـربة «

 .»ألويل األلباب
*** 
٥٤ 
 نقض النتيجة التـي أراد الـشيخ عـيل عبـد ويصل األستاذ حممد اخلرض حسني إىل

 :قوله يف )مشكوك يف أمرها( الرازق تصويرها عيل أهنا حقيقة منطقية ملقدمات
ًي سبق إال مذهب واحد, وعيس أن جتده منهجا واضـحا, مل يبق أمامك بعد الذ« ً

ال ختيش فيه عثـرات, وال تلقـي عقبـات, وال تـضل بـك شـعابه, وال يغمـرك ترابـه, 
 ما كان إال رسـوال ^مأمون الغوائل, خاليا من املشاكل, ذلك هو القول بأن حممدا 

نـه مل يكـن لدعوة دينية خالـصة للـدين ال تـشوهبا نزعـة ملـك, وال دعـوة لدولـة, وأ
 الـذي يفهـم سياسـة ى ملك وال حكومة, وأنه مل يقم بتأسيس مملكة, باملعن^للنبي 

من هذه الكلمة ومرادفاهتا, ما كان إال رسوال كإخوانه اخلالني من الرسـل, ال ملكـا 
 .» ملكوال مؤسس وال داعيا إىل

.............................................................................. 
 : هذه الفكرة الرباقة بقولهويرد األستاذ حممد اخلرض حسني عىل

الرأي الذي يقصده املؤلف ـ حسبام ترصح به ألفاظه وما يسوق عليه من الشبه ـ «
 مبلغ فقط, ومل يكن من وظيفته تنفيذ ما أوحي إليـه بتبليغـه, وأنـه مل ^هو أن النبي 
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 أصـل  الدولـة, وهـو رأي مل ينـسج عـىليأت بـرشيعة هلـا مـساس بالقـضاء وسياسـة

 خيـامر اإلفرنجيـة بحث علمي, ولكن االفتتـان بزخـرف احليـاة رشعي, ومل يقم عىل
 مـا ال خيطـر العقل, فإذا اخليال ينقر بالقلم ما شاء أن ينقر, ويقلب صور احلقـائق إىل

 .» قلب أفاك أثيمعىل
*** 
٥٥ 

عن الغرض احلقيقي للعبارات  كشف اللثام وينتبه الشيخ حممد اخلرض حسني إىل
اجلميلة أو املزخرفة التي أراد الشيخ عيل عبد الرازق أن يـصور هبـا تقـديره للرسـول 

 :وتنزهيه له فيقول
قد يتناول الرسول من سياسة األمة مثل ما يتنـاول  :قال الشيخ عيل عبد الرازق«

تــصل مــن وظيفتــه أن ي :امللــوك, ولكــن للرســول وحــده وظيفــة ال رشيــك لــه فيهــا
باألرواح التي يف األجساد, وينزع احلجب ليطلع عيل القلوب التي يف الصدور, بـل 

 جمــامع احلــب والــضغينة, ومنابــت احلــسنة عليــه أن يــشق قلــوب أتباعــه ليــصل إىل
 ىوالـــسيئة, وجمـــاري اخلـــواطر, ومكـــامن الوســـاوس, ومنـــابع النيـــات, ومـــستو

ّ عمـل خفـى يف تـدبري الـصلة ًاألخالق, وله عمل ظاهر يف سياسة العامة, وله أيـضا
 .»إلخ ..التي جتمع بني الرشيك والرشيك واحلليف واحلليف

.............................................................................. 
ً هذه الزخارف البيانية التـي ختفـي أغراضـا ويرد األستاذ حممد اخلرض حسني عىل

 :غري بريئة فيقول
لف أن الرأي الذي حام عليه وشمر عن ساقه ليخوض مـستنقعه, رأي علم املؤ«

ْال يلقاه قراء كتاب اهللا إال بـالرفض, وال يعـدون صـاحبه إال يف زمـرة مـن يتخـذون  َ
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 ^آيات اهللا هزؤا, فكان من دهائه ولطف سحره أن أطلق قلمه يف مدح رسول اهللا 

يه, وبمثل هذا الريـاء يمكنـه  أن اإلطناب فيها ال يمس برأىوالثناء عليه من جهة ير
اقتناص بعض املستضعفني من األطفال والبله, ولعلـه مل يمـد حبالتـه إال قانعـا بمـن 
يقع فيها من أمثال هذه الطائفة, أما الذين ينظرون بنور احلكمة فإهنم يزنون الكتاب 

 .»بروحه املطلة من خالل سطوره
*** 
٥٦ 

ًن حريصا فـيام كتـب مـن رد ونقـض بل إن األستاذ الشيخ حممد اخلرض حسني كا
 سـبيل  عن بعض ما وصفه به األستاذ عيل عبد الـرازق عـىل^ أن ينزه الرسول عىل

 ليــست مــن ىاملبالغــة التــي تقــصد لفــت النظــر عــن احلقــائق بــشغلها بأشــياء أخــر
 :خصائص الرسول وال الرسالة, لكنها من خصائص اهللا جل يف عاله

 عن ^و يف الوصف ما مل يذكره النبي وإنك لتجد يف هذه اجلمل من الغل«
الرسالة تقتيض لصاحبها «: , كقولهىنفسه, وإنام علق بقلم املؤلف من أثر ديانة أخر
, والترصيف للقلوب من صفات »حق الترصيف لكل قلب ترصيفا غري حمدود

بن حجر يف فتح الباري عند ااأللوهية التي ال يشاركها فيها خملوق, قال احلافظ 
﴾ Ò Ó Ô﴿ وآية »ال ومقلب القلوب«  حديثالكالم عن

 والتقلب الترصف, وتقليب اهللا القلوب والبصائر رصفها من رأي إىل«: ] ٦:األنعام[
معناه نطبع عليها فال يؤمنون, والطبع عندهم الرتك, وليس  :رأي, وقال املعتزلة

ال مشارك ّ متدح باالنفراد بذلك و التقليب يف لغة العرب, وألن اهللا تعاىلىهذا معن
 قلوب  اهللا إشعار بأنه يتوىليف نسبة تقليب القلوب إىل :له فيه, وقال البيضاوي

 .» أحد من خلقهعباده وال يكلها إىل
.............................................................................. 
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٥٧ 

الـشيخ عـيل عبـد  إن : أن يقـولوبعد هذا يصل األستاذ حممـد اخلـرض حـسني إىل
  مثـل هـذه املعـاين, وهـو يـشري إىلالرازق يدخل يف اإلسالم ما ليس فيه بإشـاراته إىل

 :بكل رصاحة ووضوح فيقول )أو االهتام( ىهذا املعن
وبمثل هذا تفقه أن قلم املؤلف يدس يف الدين اإلسالمي مـن عقائـد الوثنيـة مـا «

 .»ةيتربأ منه التوحيد اخلالص, وتأباه الفطرة السليم
 : فيقولىوهو يفصل القول يف هذا املعن

 :قال الشيخ عيل عبد الرازق«
إيـامن القلـب, وخـضوعا تامـا  : قومه والية روحية, منشؤهاوالية الرسول عىل«

يتبعه خضوع اجلسم, ووالية احلاكم والية مادية تعتمد إخضاع اجلـسم مـن غـري أن 
وإرشاد إليه, وهـذه واليـة تـدبري  اهللا يكون له بالقلوب اتصال, تلك والية هداية إىل

لصالح احلياة وعامر األرض, تلك للدين, وهذه للدنيا, تلك هللا, وهذه الناس, تلك 
 .»بعد ما بني السياسة والدين زعامة دينية, وهذه زعامة سياسية, ويا

.............................................................................. 
 :ستاذ حممد اخلرض حسني عيل هذا الطرح فيقولويرد األ

 قلوب أمته, من أجل ما حتمله من تصديق رسالته, وإجالل للرسول والية عىل«
مقامه, ومن مقتضيات التصديق برسـالته االعتقـاد بحكمـة مـا جيـيء بـه مـن أوامـر 

ل,  العق اإلقدام عىلونواه, واالعتقاد بحكمة أمره وهنيه شأنه أن يبعث اجلوارح عىل
 االعتقـاد بحكمـة األمـر أو اإلحجام عنه, ولكـن ترتيـب اإلقـدام أو اإلحجـام عـىل

مسببه, ومن املعروف أن تـأثري الـسبب يف وجـود  والنهي من باب ترتب السبب عىل
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 العقيدة  مقتىض حتقق الرشط وفقد املانع, ومن موانع العمل عىلاملسبب يتوقف عىل

ة العاجلــة, وليــست هــذه األهــواء, وال هــذا تغلــب األهــواء, وإيثــار اللــذة أو املنفعــ
عنه, وإنـام ى اإليثار ناسخا للتصديق بالرسول, أو لالعتقاد بحكمة ما يأمر به أو ينه

 تـرك املـأمور أو  تصغر يف نظرها صورة ما يرتتـب عـىلىهو حال يعرض للنفس حت
 .»فعل املنكر من عاقبة خارسة, وعذاب أليم

ــاوالــدليل عــىل« ت قــد يــدفع إليــه طغيــان الــشهوة, أو ختــبط  أن ارتكــاب اجلناي
الغضب مع بقاء أصل اإليامن, أن اجلاين بعـد أن يـشبع شـهوته, أو يـشفي غيظـه قـد 
يعض سبابته ندما, من غري أن جيدد النظر يف أصل إيامنـه, أو يف حـال مـا ارتكبـه مـن 

 .»منكر أو فحشاء
قــوق, وحفــظ  القلــوب ال تكفــي يف صــيانة احلفــالنظر يقــيض بــأن الواليــة عــىل«

النفــوس واألمــوال واألعــراض, وأنــه البــد مــن واليــة يكــون شــأهنا تنفيــذ قــوانني 
, أو يتخبطـه الغـضب, وإن كـان مـن اهلـوى بـه ىاملعامالت والعقوبـات فـيمن يطغـ

 .»املؤمنني
 األجـسام, وكانـت واليـة هدايـة  القلوب ثم عىل كانت عىل^فوالية الرسول «
سة دينية سياسـية, وكالمهـا مـن عنـد اهللا, وال بعـد بري لصالح احلياة, وكانت ريادوت

 .»بني السياسة والدين إال يف نظر قوم ال يكادون يفقهون حديثا
*** 
٥٨ 

 حمــاوالت الــشيخ عــيل عبــد الــرازق ثــم يعمــد األســتاذ حممــد اخلــرض حــسني إىل
نهج ً اخلطأ يف التاريخ, واصفا هذا املـولية العلمية بإلقاء التبعية عىلؤاهلروب من املس

 :بام يستحقه من نقد
 عليك أمـر ذلـك التبـاين الـذي ىقد نخاف أن خيف«: قال الشيخ عيل عبد الرازق
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, وأن ختـدعك تلـك الـصورة املنـسجمة ^نقول إنه كان بني أمم العرب زمن النبي 

أن يف فن التاريخ خطأ  :التي حياول املؤرخون أن يضعوها لذلك العرص, فاعلم أوال
 .»تاريخ, وكم يكون ضالال كبريا, وكم خيطئ الاكثري

.............................................................................. 
 :ويرد األستاذ حممد اخلرض حسني عيل هذا اهلروب بقوله

شأن الباحث املحقق أن حيد رأيه من كل جهة, ثم يتعـرض ملـا عـساه أن يقـع يف «
وينقده بحكمه, فيبـني وجـه خمالفتـه لـسنن الكـون, أو سبيله من روايات املؤرخني, 

لطبيعة حال األمة التي يقص من أنبائها, أو يعارضه برواية هي أصح سندا, وأرجح 
 .»وزنا
كل إنسان يعلم أن يف التاريخ حقا وباطال, ولكن وراء التاريخ علومـا وقواعـد «

 .»متيز حقه من باطله, وصحيحه من سقيمه
وايات التي حاول املؤرخون أن يضعوا هبا لعهد النبوة تلك فهل نقل املؤلف الر«

الصورة املنسجمة, وبني وجه خمالفتها للسنن الكونيـة, أو لطبيعـة األمـة العربيـة, أو 
 .» وزنانقضها بروايات هي أمتن سندا, وأوىف

 غارهبـا, ويرسـلها  مزاعم يلـف حبلهـا عـىلكل ذلك مل يقع, ومل يرد املؤلف عىل«
رق كالضالة غري املنشودة, فـال شـبهة تـسرتها, وال دليـل يقودهـا, كأنـه سائبة يف الو
 .» الصم البكم الذين ال يعقلونيبعث هبا إىل

ًولو كان هذا املنطق نافعا, لكـان لنـا أن نكتفـي يف نقـض هـذا البـاب بـأن نقـول «
إن مؤلفـه جيهـل مـا  : عليك أمر ذلك الكتاب الذي نقولىقد نخاف أن خيف :لقارئه
, وأن ختدعك تلك الـصورة املـزورة التـي حيـاول ^ أمم العرب زمن النبي كان بني

, وكم خيطئ الـرأي, اأن يضعها للحكومة النبوية, فاعلم أوال أن يف اآلراء خطأ كبري
 .»وكم يكون ضالال كبريا
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٥٩ 

ويناقش األستاذ حممد اخلرض حسني ما أثاره الـشيخ عـيل عبـد الـرازق يف مـسألة 
 : ملن يقوم باألمر من بعده فيقول^استخالف النبي 

فكيف إذا كان من عمله أن ينشئ دولة يرتك أمـر «:  قال الشيخ عيل عبد الرازق«
 يـرضب بعـضهم حيـارى املسلمني, لريجعوا رسيعا من بعـده ًتلك الدولة مبهام عىل

ْوكيف ال يتعرض ألمر مـن يقـوم بالدولـة مـن بعـده, وذلـك أول مـا  !رقاب بعض َ
 .»ض له بناة الدولة قديام وحديثاينبغي أن يتعر

 : هذا بقولهويرد األستاذ حممد اخلرض حسني عىل
 بينـة مـن أمـر إمـام يقـوم بحراسـة الـدين, ترك النبي عليه السالم املسلمني عـىل«

 أنـه مل يعهـد باخلالفـة ألحـد بعينـه, واحلكمـة يف عـدم ىوسياسة الدنيا, ومل يبق سـو
ْتعيني من يقوم مقامه, تعليم األم  اختيـارهم, ة املسلمة أن منصب اخلليفـة يرجـع إىلَ

  قالـب احلريـة, ولكـن املؤلـف ينظـر إىلوهذا مبدأ من مبـادئ اإلسـالم املفرغـة عـىل
 تعكس احلقـائق وترهيـا لـه يف صـبغة غـري هسرية الرسول عليه الصالة والسالم بمرآ

 .»ىصبغتها احلسن
 املــسلمني, ومل يرجعــوا ىلمل يــرتك النبــي صــلوات اهللا عليــه أمــر الدولــة مــبهام عــ«
ًعا من بعده يرضب بعضهم رقاب بعـض, ومـا هـي إال مناقـشة دارت بيـنهم يف ارس

وفـاق وسـالم, فـإن كـان املؤلـف   بساطها عىلىسقيفة بني ساعدة, ورسعان ما طو
 قتال أهـل الـردة, فأولئـك قـوم نزلـت هبـم ضـاللة, أو اسـتحوذت علـيهم يلوح إىل

إمامة أيب بكر, لنـازع أولئـك الـضالون أو اجلـاهلون   عىل^جهالة, ولو نص النبي 
, ثـم مل يعـدموا مغالطـة يتملـصون هبـا مـن ^ هلم عن رسـول اهللا ىيف صحة ما يرو
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 مـا عهدة ما تفرضه عليهم النصوص الرصحية, وكتاب اإلسالم وأصول احلكم عىل

 .»نقول شهيد
*** 
٦٠ 

 ^عـد عهـد رسـول اهللا ويتناول الشيخ حممد اخلرض حسني مفهوم الزعامة فيام ب
 : نحو ما عرضه الشيخ عيل عبد الرازق فيقولعىل

 درجة البداهـة أال توجـد بعـد طبيعي ومعقول إىل«: قال الشيخ عيل عبد الرازق«
ُالنبي زعامة دينية, وأما الذي يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلـك فـإنام هـو نـوع مـن 

لدين, هو إذن نوع ال ديني, وإذا  االزعامة جديد ليس متصال بالرسالة, وال قائام عىل
ــة أو  ــة املدني ــر مــن الزعام ــل وال أكث ــست شــيئا أق ــة فهــي لي ــة ال ديني كانــت الزعام

 .»السياسية, زعامة احلكومة والسلطان ال زعامة الدين, وهذا الذي قد كان
.............................................................................. 

 :ستاذ حممد اخلرض حسني بقولهويرد األ
هــذه حلقــة مــن سلــسلة اآلراء التــي يــسطو هبــا املؤلــف حــول رشيعــة اإلســالم «

 للــسياسة العفيفــة وجهــا, وال ى ال يــرحتــىليزحيهــا املحــاكم ومــن مظــاهر الدولــة, 
 .»لإلباحية املتهتكة زاجرا

, وأنـه مل  أن التنفيذ غري داخل يف وظيفة الرسول عليه السالم الـسامويةذهب إىل«
 حكومـات  مـا جـاءهم, وترامـي يف هـذه اجلمـل عـىلُيكلف بـأن حيمـل النـاس عـىل

 .»اخللفاء الراشدين يطعن يف عفافها, ويقذفها بسبة الالدينية
 ¥ ¤ ﴿: هل للمؤلف أن يغسل قلمه من املواربة وحيدثنا عن قوله تعاىل«

 O P Q ﴿: , وقوله] ١٧٩:البقرة[ ﴾© ̈ § ¦
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 .» املكلف بتنفيذ هذه األحكامويدلنا عىل

ليس بجائز يف نظره أن يكـون املكلـف بتنفيـذها الرسـول عليـه الـسالم, ألنـه مل «
خـذ النـاس بـام جـاءهم بـه, وال أن ُيكلف شيئا غري ذلـك الـبالغ, ولـيس عليـه أن يأ

 .»حيملهم عليه
ــذها ملــوك العــرب« ــا بكــر, وعمــر,  :ثــم هــو, ينفــي أن يكــون املكلــف بتنفي أب

ــي  ــده, وال جــاء ^وخلفاءمهــا, ألن النب ــة بع ــر احلكوم ــيشء مــن أم ــا تعــرض ل  م
للمسلمني فيها بـرشع يرجعـون إليـه, وحكومـات أولئـك امللـوك نـوع مـن الزعامـة 

 .» الدين, هو إذن نوع ال دينيبالرسالة, وال قائام عىلجديد ليس متصال 
 دون أولئـك امللـوك  األمة, وأهنا تتوىلولعله جييب بأن اخلطاب هبا مرصوف إىل«

 عنهــــا  ال يــــرىض أولئــــك اجلنــــاة, وهــــي فــــوىضإقامــــة هــــذه احلــــدود عــــىل
 .»)لك( وال الفيلسوف )أرنولد( املسرت

*** 
٦١ 

 ثبوت الطابع اإلسـالمي والـديني النظر إىلاخلرض حسني  حممد ثم يلفت الشيخ
 :حلكومات اخللفاء الراشدين بطريقة ذكية فيقول

 A﴿: ومما يشهد بأن حكومة اخللفاء الراشدين دينية إسالمية قوله تعاىل«
B C D E F   G H I J K L MN O P Q R 

S TU V W X     Y Z [ \ ] ^ _ ﴾ ]فإن قوله«, ] الفتح  :         
﴿ E F   G H I J  ﴾ ]ُكالم مل يعني فيه الفاعل الداعي هلم ]  ١٦:الفتح        
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ْ وجوب الطاعة لكل من دعاهم إىل القتال, فدل القرآن عىلإىل  قتال قوم أويل بأس َ

 قتال املرتدين ثم قتال ريب أن أبا بكر دعاهم إىل شديد, يقاتلوهنم أو يسلمون, وال
 قتال ل فارس والروم, وعثامن دعاهم إىل قتافارس والروم, وكذلك عمر دعاهم إىل

 كتابه يشري األستاذ اخلرض وىف( الرببر ونحوهم, واآلية تتناول هذا الدعاء كله
 ).»منهاج السنّة « أنه اقتبس هذه الفكرة من كتابحسني إىل

قال اهللا  : هو الذي دعاهم, قيل له^وإن قال قائل جيوز أن يكون النبي «
, فأخرب أهنم ال ]   ٨٢:التوبة[﴾  l m n o p q r s tu ﴿ :تعاىل

 أنه أشار األستاذ حممد اخلرض حسني إىل( خيرجون معه أبدا, وال يقاتلون معه عدوا
 .»)اقتبس هذه الفكرة من كتاب أحكام القرآن للجصاص

ْفانظر كيف أوجب اهللا طاعتهم, ومـن مل حيكـم بـام أنـزل اهللا فهـو ظـامل أو كـافر, « َ
 .»يف إطاعة الظاملني أو الكافرينواهللا ال ينزل قرآنا 

*** 
٦٢ 

 مجلـة براقـة أثبتهـا األسـتاذ عـيل عبـد ويعقب األسـتاذ حممـد اخلـرض حـسني عـىل
 التــي يريــد أن يـرسهبا مــن قبيــل مفهــوم ىالـرازق يف كتابــه لينفــي هبــا املعـاين األخــر

 :املخالفة فيقول
وا أمة واحدة من  استحالحتى«: قال املؤلف يصف األمة املسلمة يف عهد النبوة «

 N O P Q﴿:  خياطب هذه األمةخري األمم يف زماهنم, قال اهللا تعاىل
R S T    U V W X Y ﴾]١١٠:آل عمران [. 

 : هذا بقولهوهو يرد عىل
 خــري أمــة أخرجــت ^مل يوافــق ذوق املؤلــف أن يكــون أصــحاب رســول اهللا «
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لعله جعلهـم مـن للناس, وما سمحت نفسه بأن جيعلهم من خري األمم يف زماهنم, و

خري األمم يف زماهنم, ألنه ال يراهم من خري األمم يف كل زمان, ولو نظر إليهم كأمة 
 ما يمليه عليه التـاريخ وحـده, العـرتف كـام اعـرتف بعـض  إىلىعربية فقط, وأصغ

املؤرخني من غري املسلمني بأن األزمنة مل خترج للناس أمة كتلك األمـة عـدال ورمحـة 
 زيــدان يف تــاريخ التمــدن اإلســالمي يــصف حكومــة اخللفــاء وعفافــا, قــال جرجــي

 والرفق والعدل بام مل يـسمع بمثلـه التقوىخالفة دينية أساس أحكامها «: الراشدين
 .»يف عرص من العصور

 *** 
٦٣ 

ويتناول الشيخ حممد اخلرض حسني النمط الذي قدمه األسـتاذ عـيل عبـد الـرازق 
 :الفة باحلكومة املدنية فيقولحني وصف حكومة املسلمني يف عصور اخل

كان معروفا للمسلمني يومئـذ أهنـم إنـام يقـدمون «: قال الشيخ عيل عبد الرازق «
 إقامة حكومة مدنية دنيوية, لذلك استحلوا اخلروج عليها, واخلالف هلـا, وهـم عىل

يعلمـون أهنــم إنـام خيتلفــون يف أمـر مــن أمـور الــدنيا ال مـن أمــور الـدين, وأهنــم إنــام 
 .»عون يف شأن سيايس ال يمس دينهم, وال يزعزع إيامهنميتناز

.............................................................................. 
 :ويرد األستاذ حممد اخلرض حسني بقوله

االختالف يف املسائل العلمية ينشأ من اختالف اآلراء فيام يصلح أو فيمن يليق, «
ْاسة العامة غري منفصلة عن الدين, وخيتلفون يف تعيـني مـن ئ الرعىلفقد يتفق الناس  َ

 يف الـنفس, ومـن ىيتوالها وكفايته هلا اختالفا ناشـئا عـن تفـاوت يف النظـر, أو هـو
 أحـد عـن واليـة شـخص بعينـه, مـع شأن املؤمنني التنـافس يف اخلالفـة أو ال يـرىض
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 .» أهنا سياسة ذات صبغة دينيةًاتفاقهم مجيعا عىل

.............................................................................. 
 :ًويزيد األستاذ حممد اخلرض حسني هذه النقطة وضوحا فيقول

 خروجـا ى اخلليفة بغري حق يعد يف نظر الشارع معصية, وال يـسمواخلروج عىل«
 الدين, وهـم ال  عىلإنه خارج: عيل الدين إال إذا صح أن يقال لكل مرتكب جريمة 
 .»يقولونه إال ملن يرتكب املعصية عن عمد واستحالل

*** 
٦٤ 

 لقـب  حقيقة األمر يف اختاذ أيب بكر الـصديق ويشري األستاذ اخلرض حسني إىل
 :اخلليفة

 وجـه أكيـد ذلـك الـذي مل نـستطع أن نعـرف عـىل«: قال الشيخ عيل عبد الرازق«
, ولكننــا عرفنــا أن أبــا بكــر قــد أجــازه  لقــب خليفــة رســول اهللااخــرتع أليب بكــر 

 .»وارتضاه
 :ويرد األستاذ حممد اخلرض حسني فيقول

  القيام مقامه يف حراسـة الـدين, وسياسـة النـاس بمقتـىض^خالفة رسول اهللا «
 اخلالفـة يف ى ما سنوضـحه, ولتحقـق معنـ حتقق يف أيب بكر عىلىرشيعته, وهذا املعن

 ندائـه وخطابـه هبـذا الالقـف, وليكـون عـىل ^أيب بكر اتفـق أصـحاب رسـول اهللا 
 أن يلقــب بامللــك أو خطــاهبم هبــذا اللقــب صــادقا, ريض عنــه أبــو بكــر وآثــره عــىل

 .»السلطان
.............................................................................. 
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 :يقولثم يلقي اخلرض حسني بام نسميه اآلن يف لغة اجلدل بقنبلة مؤثرة و

 تــسمية القــائمني بــاألمر بعــده خلفــاء, ففــي ^وقــد وجــدنا يف حــديث النبــي «
 إذا بويـع خلليفتـني«: ^قال رسول اهللا  ):٣٢ ص :اجلزء السادس( صحيح مسلم

أيضا, أن النبي  )١٧ ص :اجلزء السادس( , ويف صحيح مسلم»فاقتلوا اآلخر منهام
  هلـك نبـي خلفـه نبـي, وإنـه الكانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء, كلام«:  قال^

فــوا ببيعــة األول «: فــام تأمرنــا? قــال :, قــالوا»نبــي بعــدي, وســتكون خلفــاء فتكثــر
 .»فاألول

.............................................................................. 
ْمـن األستاذ حممد اخلرض حسني إىل إنه ال ينكر أنه عاجز عـن أن يعـرف  ثم يشري َ

 !الذي اخرتع أليب بكر لفظ اخلليفة, ولكن هذا العجز ال يمس التسمية بسوء
جـه أكيـد ذلـك الـذي اخـرتع أليب  و أننا مل نستطع أن نعـرف عـىلىفلم يبق سو«
 لقب خليفة رسول اهللا, وعدم اسـتطاعتنا ألن نعـرف ذلـك عجـز ال نأسـف بكر 

 .»له, وجهل ال يمس تلك التسمية بسوء
*** 
٦٥ 

 رق األستاذ اخلـرض حـسني يف نقـضه لكتـاب األسـتاذ عـيل عبـد الـرازق إىلويتط
 : فيقولاحلديث عن قوة إيامن أيب بكر الصديق 

ولو طالع املؤلف تاريخ أولئـك الرجـال بـالعني التـي طـالع هبـا كتـاب العالمـة «
ما تستعد به شعوب البرش ألن « املسرت أرنولد, لعرف أن يف نفس الصديق شيئا فوق

يقينـه بـأن اهللا سـيظهر دينـه, وأن  )هـو( , وذلـك الـيشء»ا سادة ومـستعمرينيكونو
ْحركة االرتداد سحابة صيف ال تلبث أن تنقشع, يدرك هذا كل من وقف برهة عـىل َ 
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 .»حالته النفسية, أو أطل عليها من الكلامت التي كانت تصدر عنه يف ذلك الشأن

ائـل العربيـة, قبـل مـسري جـيش  املسلمني نبأ الفساد الذي رضب يف القبوقع إىل«
 ىما تر إن هؤالء جل املسلمني, العرب عىل«:  بالد الروم, فقالوا أليب بكرأسامة إىل

: , فقـال أبـو بكـر»قد انتفضت بك, فليس ينبغي لك أن تفرق عنك مجاعة املـسلمني
والذي نفس أيب بكر بيده لو ظننت أن السباع ختطفني ألنقذت بعث أسامة كام أمـر «

, فهذه القصة تنبئك بقوة يقني » غريي ألنفذتهى, ولو مل يبق يف القر^ل اهللا به رسو
أيب بكر, وأنه يستخف بكل ثورة ال دينية, فقد أنفذ جيش أسامة امتثاال ألمر رسول 

 .», مع أنه لو أمر بإقامته لوجد يف املسلمني عاذرا, ومن الرشع مسوغا^اهللا 
غ العظيم, ال حيـق ألحـد أن يرميـه بـاخرتاع فالذي بلغت به قوة اإليامن هذا املبل«

 .»لقب ديني لينتفع به يف تكوين دولة ال دينية
 *** 

٦٦ 
 عيل عبد الرازق من أن النزاع بـني األستاذويناقش الشيخ اخلرض حسني ما ادعاه 

ويصف هذا  مالك التميمي وأيب بكر القريش نزاع يف ملوكية ملك ال يف قواعد دين,
 :ه قلمهذاشتهته نفسه, ول  عيل بأنه ليس إال أمراألستاذاالطرح الذي قدمه 

والواقع أن أبا بكر خليفة رسول اهللا كان يدعو مالكا املسلم إلقامـة قاعـدة مـن  «
 إقامـة هـذه القاعـدة, وممـا يـدخل يف ىقواعد الدين وهي الزكاة, ومالك املـسلم يـأب
 الرشعية, ومما يدخل يف  إقامة القواعدوظيفة أيب بكر أن حيمل كل طائفة مسلمة عىل

وظيفتــه أن جيمــع شــمل املــسلمني حتــت رايــة واحــدة, ولــو كــان للمؤلــف ذوق يف 
ّاإلسالم, وإنصاف للتاريخ, لقدر نتيجة تلك احلروب قدرها, واعرتف بـام كـان هلـا 

 دولة إسـالمية خـدمت حقـوق ا العامل أمجع, فإهنا الوسيلة إلحكام عرمن فضل عىل
 .»لعلم وأرت الناس املساواة واحلرية يف أحسن تقويماإلنسان, ورفعت منار ا
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٦٧ 

 : يدحضها بعلمه ى مغالطة أخرو ننتقل مع األستاذ حممد اخلرض حسني إىل
أن عمــر بــن  :ثــم ألــسنا نقــرأ يف التــاريخ أيــضا: قــال الــشيخ عــيل عبــد الــرازق« 

 وقـد قـال كيف تقاتل الناس : أيب بكر قتاله املرتدين, وقال قد أنكر عىلاخلطاب 
 يقولوا ال إلـه إال اهللا, فمـن قاهلـا عـصم ىأمرت أن أقاتل الناس حت«: ^رسول اهللا 

 .»مني ماله ونفسه إال بحقه, وحسابه عيل اهللا
ويكشف األستاذ حممد اخلرض حسني املغالطة فيام يورده الشيخ عيل عبـد الـرازق 

ائز بإمجاع, وإنـام أنكـر مل ينكر عمر قتال املرتدين عن اإلسالم, فإن قتاهلم ج« :وقول
ــوم  ــال ق ــه يعــارض يف قت ــح يف أن ــشهاده باحلــديث رصي ــاة, واست ــانعي الزك ــال م قت
يــشهدون أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا رســول اهللا, وقــد قطــف املؤلــف مــن حمــاورة 

إنكار عمر, وترك أمرين ومها جواب أيب بكر, ورجـوع عمـر إيل رأي   {الشيخني
اجلـزء ( الـصحيح, قـال شـيخ اإلسـالم يف منهـاج الـسنّةأيب بكر, وكالمهـا ثابـت يف 

إن عمـر أنكـر قتـال أهـل الـردة فمـن أعظـم الكـذب : وأما قول الرافـيض «): الرابع
 وأصـحابه, ولكـن مـسيلمة قتـال  عمر, بل الصحابة كانوا متفقني عىلواالفرتاء عىل

ل لعمـر كانت طائفة أخري مقرين باإلسالم وامتنعوا عن أداء الزكاة, فهـؤالء حـص
 ناظره الصديق وبني له وجوب قتـاهلم فرجـع إليـه, والقـصة يف حتىشبهة يف قتاهلم 
 .»ذلك مشهورة

كيـف تقاتـل النـاس وقـد  :ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن عمر قال أليب بكر«
: , فإذا قالوها ال إله إال اهللا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :  ^قال رسول اهللا 
: , قال أبو بكر أمل يقـل»  اهللاءهم وأمواهلم إال بحقها, وحساهبم عىلعصموا مني دما

 رسـول اهللا , فإن الزكاة من حقها, واهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدونه إىل»إال بحقها«
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Fفواهللا ما هـو إال أن رأيـت اهللا قـد رشح صـدر أيب  : منعه, قال عمر لقاتلتهم عىل

 فبـني لـه ^تج بـام بلغـه أو سـمعه مـن النبـي بكر للقتال فعرفت أنه احلق, وعمر اح
 .»يتناول الزكاة فإهنا حق املال »بحقها«: الصديق أن قوله

*** 
٦٨ 

قـد تعـرض هلـا يف   نقطة مهمة كان األستاذ حممد اخلرض حـسنيإىل أخريا ونصل
 القيام بـدور املعلـم أو امللقـن بعـدما ًحريصا فيها عىل وسط حديثه ال يف آخره وكان

وص الــشيخ عــيل عبــد الــرازق كفيلــة بإيقــاع اخللــط والــشك يف نفــوس رأي أن نــص
ألسـلوب القـرص الـذي   الظـاهرى املعنـحوته من لبس يعتمد عىل ما القراء, بسبب

 .د الرازق أن يستغل معناه يف غري احلقيقة ب عيل عاألستاذرأي 
ـــدأ ـــتاذ و يب ـــواع   اخلـــرضاألس ـــن أن ـــوعني م ـــني ن ـــالتفريق ب ـــشة ب ـــذه املناق ه

 الـذي اخـتلط يف ىن هذا التفريق كفيـل بفهـم املعنـإحلقيقي, واإلضايف, إذ ا :القرص
 :نصوص األستاذ عيل عبد الرازق

يعرف كل طالب علم يف األزهر, أو يف غري األزهر أن العلوم العربية علـام يقـال «
هذا  له علم املعاين, وأن يف املعاين بابا يقال له باب القرص, والشك أن من اطلع عىل

قرص حقيقـي, وهـو ختـصيص يشء بـيشء بحـسب  يعلم أن القرص ينقسم إىلالباب 
 غـريه أصـال, وقـرص إضـايف, وهـو احلقيقة, ويف نفـس األمـر بحيـث ال يتجـاوزه إىل

 ذلك اليشء,  يشء آخر ألن ال يتجاوزه إىلختصيص يشء بيشء بحسب اإلضافة إىل
 .»يشء آخر وإن أمكن أن يتجاوز إىل

ْاإلضـايف ينقـسم إيل قـرص إفـراد, واملخاطـب بـه مـن ويعلم بعد هذا أن القـرص « َ
يعتقــد رشكــة صــفتني يف موصــوف واحــد, أو موصــوفني يف صــفة, وقــرص قلــب, 
ْواملخاطب به من يعتقد عكس احلكم الذي يتصدي املتكلم إلثباتـه, وقـرص تعيـني,  َ
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ْواملخاطب به من يتساو  .» أحدمها يف نظره أمران فيقرص له املتكلم احلكم عىلىَ

 قارعـة الطريـق, ذه املباحث من بدهييات علم البالغة, ومن مبادئه امللقاة عـىله«
بحيث ال يمتاز بمعرفتها الذكي عن الغبي, وال قـارئ الكتـب املبـسوطة عـن قـارئ 

 .»املخترصات
*** 
٦٩ 

 هـذا املعنـي إليـضاح املقـصود وينطلق األستاذ حممد اخلرض حسني يف البناء عـىل
 : غري ما تعنيها األستاذ عيل عبد الرازق عىلباآليات التي استشهد هب

ْومن عرف أن من فنون القرص ما يسم«  قـرصا إضـافيا, عـرف بوجـه إمجـايل أن ىَ
 القرص الذي اآليات التي ساقها املؤلف إنام هي من هذا القبيل, وال يصح محلها عىل

قـضاء  يـدخل يف هـذه الـصفات املنفيـة الحتـىُيراد به نفي كل صفة ما عـدا اإلنـذار 
 .»والفصل والتنفيذ

 منـوال مـن البالغـة ًولنرضب لك مثال تشهد به أن هـذه اآليـات منـسوجة عـىل«
 كام يزعم مؤلف كتاب اإلسالم ^بديع, وأهنا بريئة من نفي صفة التنفيذ عن النبي 

 .»وأصول احلكم
, وبيان ] فاطر[﴾  a    b c d e  f g ` _ ̂ [ \ ﴿: قال تعاىل«

̂  [ \ ﴿:  أنه جاء بالنفي واإلثبات, ألنه ملا قال تعاىلرس هذا القرص بالغة

_ ̀ a  ﴾إنك لن تستطيع أن حتول  :^ يف ذلك أن يقال للنبي ى, وكان املعن
قلوهبم عام هي عليه من اإلباء, وال متلك أن توقع اإليامن يف نفوسهم, مع إرصارهم 

هلم, وتتلوه عيل كفرهم, واستمرارهم يف جهلهم, وصدهم بأسامعهم عام تقوله 
ْ حال من قد ظن أنه يملك ذلك, ^عليهم, كان الالئق هبذا أن جيعل حال النبي  َ
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ْومن ال يعلم يقينا أنه ليس يف وسعه يشء أكثر من أن ينذر وحيذر, فأخرج اللفظ  َ

ْخمرجه إذا كان اخلطاب مع من يشك, فقيل َ :﴿c d e  f  ﴾ ويبني ذلك أنك ,
إنك ال تستطيع أن تسمع امليت, وأن  : ومقاولتهتقول للرجل يطيل مناظرة اجلاهل

 بصريا, وليس بيدك إال أن تبني وحتتج ولست متلك ىتفهم اجلامد, وأن حتول األعم
اقتبس األستاذ حممد اخلرض حسني هذا املثل كام أشار يف اهلامش من ( أكثر من ذلك

 .»)كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين
ــانظر إىل« ــة مــنفيلــسوف ال ف ــاهر اجلرجــاين كيــف فهــم أن اآلي ــد الق ــان عب               البي

  c d e ﴿:  اإلنذار يف قوله^, وأن قرص النبي )قصد تعيني( نوع القرص اإلضايف
f ﴾  مل يرد به نفي كل ما عدا اإلنذار, وإنام أريد بـه نفـي صـفة معينـة, وهـي كونـه
 .» يملك حتويل قلوهبم عام هي عليه من اإلباء^

 M ﴿ :تعاىلر ذلك الفيلسوف أن هذا الوجه من البالغة جيري يف قوله وذك«
N  O P Q R S T U VW X   Y Z  [ ]\                   

 اإلنذار والبشارة يف هذه اآلية إنام  عىلF, فقرص النبي  ] األعراف[﴾  _ ^
ًيعني به نفي أن يملك لنفسه نفعا وال رضا, وأن يكون عاملا بالغيب ً ً«. 

أي الشيخ عيل عبـد  :املؤلف(  قالب القرص مما أوردهائر اآليات املفرغة عىلوس«
 .»...ال خترج عن أن يراد منها القرص اإلضايف )الرازق

.............................................................................. 
 :فكرة بقولهبلورة هذه ال ويف النهاية يصل األستاذ حممد اخلرض حسني إىل

  بـه العنـاد إىلىوال يستطيع املؤلف أن ينكر هـذا الفـن مـن البالغـة إال إذا تنـاه«
 .»إنكار ما يرضب يف األفق من بياض النهار, أو سواد الليل

*** 
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٧٠ 
 اخلاص بفهم أسلوب القرص يف ى املعنىلويعيد الشيخ حممد اخلرض حسني التأكيد ع

حاول الشيخ عيل عبد الرازق أن يلتـف عليـه لـيفهم القرآن الكريم, وهو املفهوم الذي 
مــن نــصوص الــذكر احلكــيم مــا يواجــه بــه نظريتــه يف نفــي عنايــة الــرشيعة اإلســالمية 

 : البالغ فحسببالسياسة, ويف حماولة إثبات اقتصار الرسالة املحمدية عىل
وإنـه مل يكلـف شـيئا غـري ذلـك «): أي الـشيخ عـيل عبـد الـرازق( يقول املؤلف«
 .»غ, وليس عليه أن يأخذهم بام جاءهم به, وال أن حيملهم عليهالبال

.............................................................................. 
هـذه الفقـرة تنـادي « : هـذا الـزعم بقولـهويرد األستاذ حممد اخلـرض حـسني عـىل

االعتقـاد بـأن جهـاد برصاحة أن املؤلـف يريـد أن يلـصق بعقـول األطفـال والـسذج 
ً , وتـرصفه يف أمـوال الزكـاة قبـضا وإنفاقـا, وحكمـه بـني النـاس, وإقامتـه ^النبي  ً

احلدود, مل يكن من عمله الساموي, فإن هذه احلقائق يشء غـري ذلـك الـبالغ, ومنهـا 
 ما جاءهم به, والقرآن يشهد بأن جهاده عليه الصالة والسالم ما فيه محل للناس عىل

 .»ال الزكاة, وحكمه بني الناس, إنام كان بوحي سامويوترصفه يف أمو
 :ويردف األستاذ الشيخ اخلرض حسني هذا املعني بقوله

 آيــات اجلهــاد والزكــاة  يقــول عــىلىًوال أحــسب املؤلــف يــرتك قلمــه ســائبا حتــ«
ــال عــىل ــام ق ــاس, ك ــني الن ــم ب ــصحيحنيواحلك ــث يف ال ــازع يف «:   أحادي ــا أن نن لن

 .»صحتها
*** 
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٧١ 

فنــد الــشيخ حممــد اخلــرض حــسني أقــوال األســتاذ عــيل عبــد الــرازق بطريقــة ثــم ي
تـاريخ «  نـص لألسـتاذ جـورجي زيـدان يف كتابـه الـشهريطريفة, وهي أن حييله عىل

 :»التمدن اإلسالمي
وإن كان املؤلف يف ريب مما يقوله محلة الرشيعة وحفاظها, فهذا جرجـي زيـدان «

 رئيس املسلمني يف ^ظهر اإلسالم كان النبي ملا  :يقول يف تاريخ التمدن اإلسالمي
أمور الـدنيا, وهـو حـاكمهم وقاضـيهم, وصـاحب رشيعـتهم, وإمـامهم وقائـدهم, 

الـسياسية والدينيـة,  : أحد أصـحابه بعـض األطـراف خولـه الـسلطتنيوكان إذا وىل
 .»ووصاه أن حيكم بالعدل, وأن يعلم الناس القرآن

٧٢ 
 كتـاب  يثبتهـا األسـتاذ حممـد اخلـرض حـسني عـىللة التيتومن أمثلة األخطاء القا

اخلطأ الذي وقع فيه عيل عبد الرازق والذي يشري إليه  ذلك الشيخ عيل عبد الرازق,
من كتابه, وهـو اخلطـأ يف تفـسري اخلمـس التـي  ١٠٤ حممد اخلرض حسني يف صفحة

 .كانت الدولة اإلسالمية حتصله بأنه مخس الزكاة, مع أنه مخس الفيء
 :يخ حممد اخلرض حسنييقول الش

 ىبعـث عليـا بعـد ذلـك ليقـبض اخلمـس, ومـن اجلـيل لـد :يقول اإلمام البخاري«
أي الـشيخ عـيل عبـد ( املبتدئني من طالب العلم أن املراد مخس الغنيمة, ولكن املؤلـف

ويروي اآلخـر أنـه «: الذي مل يقنع برتبة جمتهد وحاول أن يكون مرشعا, يقول )الرازق
, وليس يف الزكاة يشء يقال له مخس, ولكـن اهللا رضب  »ن الزكاةكان لقبض اخلمس م

هذا املثل لنشهد به حظ املؤلف من فهم كتب الرشيعة, وليعلم الذين يريدون أن يتبعـوا 
 .»خطواته أهنم ركبوا قارب عشواء, وفتحوا أعينهم يف ليلة ظلامء
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٧٣ 

 ملنهج عـيل عبـد وال خيلو كتاب األستاذ حممد اخلرض حسني من سخريات الذعة
 احلقـائق, ويـصل ضـيق األسـتاذ حممـد اخلـرض الرازق يف االستنباط واالجرتاء عـىل
 :بقوله ١٧٦  أن يعرب عن هذا الضيق يف صحسني بأخطاء عيل عبد الرازق إىل

 وجه املـزح أال يقـول إال خطـأ, ثـم حتـدث بمقـدار مـا حتـدث لو التزم أحد عىل«
ه أكثـر ؤً الصواب مرارا, وربام ال يكون خطإىلاملؤلف يف ذلك الكتاب, لسبق لسانه 
 .»من خطأ كتاب اإلسالم وأصول احلكم
 *** 

٧٤ 
ــن مواضــع  ــذا موضــعا م ــد ه ــشيخ حممــد اخلــرض حــسني بع ــغ األســتاذ ال ًويبل

حيـث  املعرضة عن احلق من طريقة تفكري األستاذ عيل عبد الرازق املربرة السخرية
 كـل مـا يتـصل باحلكومـات ظـر املؤلـف إىلوقد أوجسنا خيفة بعد هذا أن ين« :يقول

 الغربية أو الرشقية من نظام أو إدارة, ويتخذ عدم وجوده يف عهـد النبـوة حجـة عـىل
 هذا الغرض آيـات بينـات,  خشينا أن يسوق عىلىأن ليس هناك حكومة ونظام, حت

وهي أنه مل يكن يف عهد النبوة جمالس خمتلطة, وال صندوق دين عمـومي, وال أقـالم 
 .» بام تأذن من تعاطي ما يدنس األعراض, و يفتك باأللباباإلباحيةي غليل تشف

*** 
٧٥ 

ــ  مــا حــرص جيــل األســتاذ الــشيخ حممــد اخلــرض حــسني يــصل إىل نإوأخــريا ف
 جتنـب التعـرض الـرصيح  لـه طيلـة مـا يقـرب مـن مائـة عـام يف حماولـة أساتذتنا عىل
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لـشعوب  ونـراه يف عبـارة خملصة منهم لرأب صـدع النفـوس التـي ال تـؤمن بـإرادة ا

يــسرية هينــة يــربط بــني حماولــة عــيل عبــد الــرازق يف كتابــه وبــني تيــار املعــاداة  لــروح 
يف نـصوص دسـتوره الـذي صـدر  بثورتـه الشعب املرصي التي أمالها هذا الشعب

 :١٩٢٣ يف
ْقام يف زمن قريب بعض من ختبطه اجلهل والغرور, وصاح يف وجه حكومة « َ

الذي هو (ًربد, منكرا عليهم ما قررته يف قانوهنا األسايس شعب مسلم صيحة املع
ًمن جعل اإلسالم دينا رسميا للدولة, )  آثر اللفظ اآلخراألستاذالدستور ولكن  ً

وقد ردد املؤلف يف نتيجة أبوابه التسعة هذه الصيحة, إذ حاول أن يقطع الصلة بني 
ة الفاسقة يف كل مرصد, الدين والسياسة, وحيارب آداب اإلسالم القاعدة لإلباحي

 املسألة وثوب ولكن الفرق بني ذلك الصائح, وهذا الصديق أن األول وثب عىل
أهبل ال يعرف يمينه من شامله, أما املؤلف فقد أدرك أن األمة مسلمة, أن اإلسالم 

 الدولة أن تضع سياستها دين ورشيعة وسياسة, وأن هاتني احلقيقتني تقضيان عىل
فبدا له أن يعالج املسألة بيد الكيد واملخاتلة, ويأتيها باسم العلم يف صبغة إسالمية, 

والدين, فكان من حذقه أن التقط تلك اآلراء الساقطة وخلطها بتلك الشبه التي 
خيزي بعضها بعضا, وأخرجها كتابا حيمل سموما لو جترعها املسلمون لتبدلوا الكفر 

 d e  f g h﴿ :باإليامن, والشقاء بالسعادة, والذلة بالعزة
i  j  k l ﴾ ]املنافقون [. 

***** 
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١ 
 ى, تـصداًجلب له الشهرة واملتاعب مع الذيحني نرش الدكتور طه حسني كتابه 

ًبرز هؤالء مجيعا يف ذلك الوقت, وبعـد ذلـك أعالم الفكر, لكن أللرد عليه عدد من 
ًمـد اخلـرض حـسني, الـذي كـان يفـوق طـه حـسني علـام الوقت, كان هـو األسـتاذ حم

 الكتابـة والنقـد والعـرض والتحليـل, سـلوب قـادر عـىلأوقدرة, كام كـان صـاحب 
 . الشبهاتىوكانت مكانته العلمية فوق مستو

ً ظـل اخلـرض حـسني متقـدما يف مكانتـه العلميـة مـىض ومن العجيب أن الزمن ملا
ًفقـد كـان اخلـرض حـسني واحـدا مـن  ال سبيل املثـوعىل  طه حسني,واملجتمعية عىل

 حني كان طه , عىل)م١٩٣٣( الرعيل األول املؤسس ملجمع اللغة العربية يف القاهرة
, وإذا كان طه حسني )م١٩٤٠( ًحسني واحدا من الرعيل الثاين الذي حلق باألوائل

 منصب وزير املعـارف, أو عميـد اآلداب, فقـد وصـل األسـتاذ اخلـرض قد وصل إىل
 . منصب مشيخة األزهر الرشيفحسني إىل

إسـالمية  جمـالت ًوفضال عن هذا فإن اخلرض حـسني كـان رئيـسا لتحريـر ثـالث
رفيعة القدر ومن الصف األول يف املجالت,فضال عن املجلة التـي كـان قـد أسـسها 

 عـىل( يف تونس , ويف املقابل فقد كانت املجلة األدبية التي ترأس طه حسني حتريرها
 .مقدمة  الصف الثاين من املجالت األدبية ومل تعمر طوياليف )  أكثر تقدير

بـام تراجـع هـو  لطه حسني يفخر ومع هذا فإن ضجيج احلداثيني يف مرص سيظل
 تارخينـا الفكـري والثقـايف, كـام أنـه لـيس نفسه عنه , وليس هذا باألمر الغريـب عـىل

 .موضوعنا يف هذا الكتاب
*** 
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٢ 

طـه حـسني قـد أفـاد إفـادة  الـدكتور  أعتقد أنأكاد إين: ومن اإلنصاف أن أقول 
نقـض « عليه الذي نـرش يف كتابـه يف رده  من فكر الشيخ حممد اخلرض حسنيىعظم

 هـذا الـشيخ اجلليـل تـصويب كـل فقـرة مـن فقـرات طـه , فقـد تـوىل»الشعر اجلاهيل
والـضخم الـذي كـون كتابـا كبـريا ( حسني يف كتابه, وقد قدم هذا التصويب الدقيق

دمات جليلة للغـة واألدب, وملـنهج البحـث والتـاريخ واألسـلوب وبنـاء خ )عظيام
 .العبارة

 الـدكتور طـه واحلق أن القـارئ لـنص الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني يف الـرد عـىل
  درجـة أعـىلطه حسني ال يـزال بحاجـة إىل الدكتور  كانى أي مدحسني, يدرك إىل

 نحـو مـا متكـن مكن منه عـىل التاملتعمقة بالرتاث العريب , وإىل من درجات اإلحاطة
الـشيخ حممــد اخلــرض  منـه حممــد اخلـرض حــسني, كـذلك يالحــظ القـارئ لنــصوص

حسني أن طه حسني مل يكن قد متكن بعد من أدواته البحثية, وهذا ال يقلل من قيمـة 
ْطه حسني عند من يدركون أن فوق كل ذي علم عليم َ. 

هذه الفقرة من أن طـه حـسني  تأكيد ما أرشت إليه يف مطلع  أجتاوز هذا إىلولعىل
املمتـاز الـذي كـان كفـيال بـأن  كان حمظوظا حني صادف مثل هذا التصويب العلمى

 نقوالتــه, مــن لــه روج أو  مواضــع اخلطــأ يف اســتنتاجاته أو مــا اقتنــع بــهيدلــه عــىل
 مواضـع الـنقص يف منهجـه ًكام كـان كفـيال بـأن يدلـه عـىل  حد سواء,ومقوالته عىل
 .وتفكريه وبحثه

*** 
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٣ 

 ًوليس هذا الكتاب مقاما إلبراز النقاط التي انترص حممد اخلرض حسني فيهـا عـىل
, وإنـام  حبـا مجـا طه حـسني, فلـيس هـذا مـن شـأننا, وبخاصـة أننـا نحـب الـرجلني

 سبيل التمثيل, أن أنقل للقارئ بعض األجزاء من نقـد اخلـرض حـسني يكفيني , عىل
 طريقــة غايــة يف االحــرتام  عــىللكتــاب طــه حــسني وقــد جعــل اخلــرض حــسني نقــده

واملوضوعية والعلم, فهو يورد الفقرة كاملـة مـن فقـرات طـه حـسني ثـم يـرد عليهـا 
 . التهذيب واالعتزاز والثقة يف آن واحدىبمنته

وال تكاد فقرة من فقرات كتاب الـدكتور طـه حـسني تنجـو مـن توضـيح الـشيخ 
 ى مـا تـستنجه, ولـيس معنـ فـسادحممد اخلرض حسني لبعض ما حتتويه أو تدليله عىل

هذا أن طه حسني كان خمطئا يف كل مجلة, ولكن معناه أعمق من هذا بكثري, وهـو أن 
 احلد الذي جعله يكتـشف منهج الشيخ حممد اخلرض حسني وتناوله كان متامسكا إىل

 أن يكشف عن خطأ توجهه يف كتابـه, يف كل مجلة من مجل طه حسني ما يساعده عىل
 .شعر اجلاهيل الويف نظريته إىل

يف الوصول  »اآلخر« ًنحن إذا أمام عامل جليل يدرك احلقيقة, ويدرك كيف أخطأ
إليها, أو يف عرضها, وهكذا فإنه يستطيع بـسهولة أن يـدرك وحيـدد خطـأ التوجـه يف 

 .»اآلخر«كل ما كتبه
*** 
٤ 

ــــر إىل ــــت النظ ــــود أللف ــــه وأع ــــدكتور ط ــــه ال ــــذي واجه  حــــسن احلــــظ ال
خلــرض حــسني لنقــده وتفنيــد آرائــه, فقــد ســاعد هــذا  حممــد اىتــصد حــني حــسني
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 معرفة ما مل  االرتقاء بمستواه, وعىلالتصحيح والتفنيد الدكتور طه حسني نفسه عىل

 علمـه ومهارتـه مـن  إدراك ما مل يكن يدرك, وهلذا فإنه أضـاف إىليكن يعرف, وعىل
 .ً صادفه مهام بدا النقد قاسيا يف دالالتهيالذخالل هذا النقد 

سعنا أن نقارن هذا املوقف بموقـف أصـحاب التوجهـات اجلديـدة يف جيلنـا وبو
ً للدفاع عـن أخطـائهم فحـسب, وال جيـدون أحـدا ىالذين ال جيدون إال تعصبا أعم

ًيصحح هلم وال ينقدهم نقدا موضوعيا, ومـن ثـم فـإهنم يتحولـون تلقائيـا إىل  رمـوز ً
 يم عند فصيل آخر, وإىل رموز للخالف العقللخطأ عند فصيل من معارصهيم, وإىل
 .رموز للحرية املدعاة عند فصيل ثالث

ومما يؤسف له أهنـم يف الغالـب أو يف األغلـب األعـم ال يتخطـون مرحلـة الرمـز 
 .ى أية مرحلة أخرهذه إىل

*** 
٥ 

ــ مالمــح الــذكاء والعبقريــة والفهــم يف القــول   بعــضطالع القــراء عــىلاونبــدأ ب
 آراء وأحكـام طـه حممـد اخلـرض حـسني عـىلبه األسـتاذ الـشيخ  الذي حكم الفصل

 بعـض مـا أورده ,   وجيدر بنا أن نطلع قارئنا عىل»يف الشعر اجلاهيل «حسني يف كتابه 
 :اخلرض حسني يف قضية االستشهاد بالشعر اجلاهيل يف القرآن واحلديث حيث يقول

ا ولندع هذه املسألة الفنية الدقيقة التي نعـرتف بأهنـ«: ٣٨ قال طه حسني يف ص«
 تفصيل وحتقيق أوسع وأشمل, مما ال يسمح لنا به املقام يف هذا الفصل, يف حاجة إىل

ً ليست أقل منها خطرا, وإن كان أنصار القديم سيجدون فيها شـيئا ى مسألة أخرإىل ً
من العرس واملشقة, ألهنم مل يتعودوا هذه الريبة يف البحث العلمي, وهي أننا نالحـظ 

 ألفاظ القرآن واحلديث ا الشعر اجلاهيل مادة لالستشهاد عىلأن العلامء قد اختذوا هذ
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ونحومها, ومذاهبهام الكالمية, ومن الغريب أهنم ال يكادون جيدون يف ذلك مـشقة, 

ّ قــد القــرآن ّ إنــك لــتحس كــأن هــذا الــشعر اجلــاهيل إنــام قــد عــىلحتــىًوال عــرسا, 
ّواحلديث, كام يقد الثوب عىل ًعـام أراد طـوال وسـعة,  قدر البسه ال يزيد وال يـنقص ُ

ًإذا فنحن نجهر بأن هـذا لـيس مـن طبيعـة األشـياء, وإن هـذه الدقـة يف املوازنـة بـني 
 االطمئنان إال الـذين رزقـوا القرآن واحلديث والشعر اجلاهيل ال ينبغي أن حتمل عىل

 الشك ًحظا من السذاجة مل يتح لنا مثله, إنام جيب أن حتملنا هذه الدقة يف املوازنة عىل
 أن نسأل أنفسنا أليس يمكن أال تكون هذه الدقة يف املوازنة نتيجة من واحلرية, وعىل

ُنتائج املصادفة, وإنـام هـي يشء تكلـف وطلـب وأنفـق فيـه أصـحابه بيـاض األيـام,  ُ
 .»وسواد الليايل?

 هذا النحو حتدث الدكتور طه حسني, ولكن الشيخ حممـد اخلـرض حـسني رد عىل
ن املجيدين املتفوقني من املشتغلني بالبحـث العلمـي, فإنـه عليه باقتدار ومتكن, وشأ
 أن يلتزم حـدود العقـل والعلـم, فهـو ال ينفـي وقـوع بعـض ًكان حريصا يف رده عىل

 جممـوع مـا االختالق واالنتحال, لكنه ال جيعل هذا الوقوع بمثابة قـانون حيكـم عـىل
ني أن يـصل  نحو ما استـسهل طـه حـسهو موجود من الشعر اجلاهيل ونصوصه عىل

در األسـتاذ اخلـرض حـسني األمـور إليه, أو أن يقفز إليه يف أحكامه الرسيعة, وإنام يق
 فكـرة ذكيـة يف حـرص  حقيقتها, وبام هـو موجـود بالفعـل, ونحـن نـراه يلجـأ إىلعىل
ُ أن الـشعر الـذي يطلـق عليـه أنـه  طه حسني يف نطاقها الـضيق, فهـو يـشري إىلىدعو

 بالشعر اجلاهيل إال بنسبة مئويـة ى جمموع ما يسمبته إىلشعر الشواهد ال يقاس يف نس
ضئيلة, ومن ثم فإن قضية طه حسني ال حتتمل الصدق من هذا املنفذ, وهـو يـرضب 

 أنـه مثال بتفسري الكشاف الذي هو أكثر التفاسري محال للـشواهد اللغويـة, ويـشري إىل
, وهكذا فإن نسبة حيتوي نحو ألف بيت فيها كثري من شعر املخرضمني واإلسالميني

 .هذا النحو  عىل ىإقامة هذه الدعو الشعر اجلاهيل فيها ال تساعد عىل



¦<<»<í‰^éŠÖ]<äÏÊæ<°Šu<†–¤]<‚ÛÝø‰ý] QVP
 

٦ 
 مهمـة, ويـدل ى حقيقة أخـرًوقبل هذا نجد الشيخ حممد اخلرض حسني منتبها إىل

 ذكــاء حقيقــي أصــيل, فهــو يقــول إن مــا يثــري العجــب هــو افتقــاد انتباهــه إليهــا عــىل
, وليس اكتشافهم ملثل هذه الشواهد, واحلق أن مثل املفرسين للشواهد املتاحة بكثرة

هذه امللحوظة الذكية ال يمكن أن تصدر إال عن واحد من العلامء من مثل طبقة هذا 
 اكتشاف أرسار اللغة, العامل واسع اإلدراك, واألفق, والعلم, ذي القدرة العالية عىل
 .اكرةومواطن التشابه والتضاد, فضال عن رسعة اخلاطر, وكفاءة الذ

 :ىانظر إليه وهو يقول يف هذا املعن
وكانــت ســوق األدب يف الــبالد العربيــة قائمــة, وبــضاعة الــشعر نافقــة, قــرائح «

 ما تصدر ترسل املعاين نظام, وقلوب رسعان ما حتيط به حفظا, ويساعد القرائح عىل
كثـرية, وفنـون   ما تعـي مـن بدائعـه, أن لـيس هنـاك علـوممن الشعر, والقلوب عىل

, تتجاذب القرائح, ويذهب كل منهـا بنـصيب مـن الفكـر, أو حيـوز ناحيـة مـن ىشت
القلــب, فعــيل الباحــث يف تــاريخ األدب أن يــدرس حــال العــرب كأنــه يعــيش بــني 

 إنكار أن تصدر ربيعة أو قيس أو متيم من الـشعر يف عـرص ظهرانيهم, وال يترسع إىل
 .»أكثر مما تصدر الشام أو مرص أو العراق يف مثله

 الـشعر اجلـاهيل, بـل قامـة الـشاهد يف تفـسري القـرآن غـري موقـوف عـىلإ أن عىل«
ْيتناوله العلامء من شعر من نش وا يف اإلسالم كالفرزدق, وجرير, واألخطل, وعمر ؤَ

ًبن أيب ربيعة, ومن التفت يف تاريخ األدب يمينا وشامال, ونظر إىلا ً ْ ْ كثرة مـن نبـت يف َ َ
ًية وإسالما, عجب لفقدهم الشاهد لكلمة غريبـة يف البالد العربية من الشعراء جاهل

القرآن, أو وجه من وجوه إعرابه أشد من عجبه لوقوع يدهم عليـه كلـام نقبـوا عنـه, 
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 احلكـم  هـذه الـشواهد باالصـطناع, ونـدخل إىلفمن النظر اخلاسـئ أن نحكـم عـىل

يعــة عليهــا مــن بــاب موازنتهــا للمستــشهد عليــه, بــزعم أن هــذه املوازنــة منافيــة لطب
 .»األشياء

 ًفإذا كان القرآن واردا بلسان عريب مبني, وكانت املواضع التي حيتاج يف بياهنا إىل«
الشاهد معدودة, وكان الشعر العريب يف ثـروة طائلـة, أفيـصدق أحـد أن سـوق بيـت 

 .»!يطابق املعني املستشهد عليه مناف لطبيعة األشياء
 غـري هـذه الناحيـة, كجهـة الصواب أن نذهب يف نقـد هـذه الـشواهد مـن نـواح«

النظر يف حال الراوي, أو جهة الذوق الذي تقلب يف فنون الشعر وعـرف طـرز كـل 
 .»عرص, ونزعة كل شاعر

*** 
٧ 

األستاذ الشيخ حممد اخلرض حسني بني موقفني خمتلفـني, موقـف صـائب  ويفرق
ــيم احلكــم ــو تعم ــق, وموقــف خــاطئ ه ــاالختالق  هــو إدراك وجــود شــعر خمتل ب

حيـث  ,وذلـك  بالغـة القـرآنلـشعر اجلـاهيل املـسوق يف االستـشهاد عـىلا كـل عىل
 :يقول
 تفسري القرآن شعر خمتلق ينبه ونحن ال ننكر أن يكون فيام يساق لالستشهاد عىل«

عليه أهل الدراية بفن األدب من قبل, أو ينقده مؤرخ أو أديب مطبوع من أهل هـذا 
 يطـرح هـذا الـشعر الـذي يـدخل يف العرص, والذي ال يقبله الراسخون يف العلـم أن

 .»تفسري آية أو حديث ملجرد الدقة يف املوازنة بينه وبني اآلية أو احلديث
يعلــم الــذين يدرســون التفــسري واحلــديث بحــق, أن مــا يستــشهد بــه يف هــذين «

 أن هـذا الـشعر الـذي ىالعلمني ليس بالكثري الذي لو ثبت اصـطناعه صـحت دعـو
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 يف يشء, فهـذا تفـسري الكـشاف الـذي يعـد مـن أكثـر  اجلاهلية ليس مـنهمينسب إىل

ًالتفاسري محال للشواهد اللغوية إنام حيتوي نحو ألـف بيـت, ويف هـذه الـشواهد كثـري 
مــن أشــعار املخــرضمني كحــسان, ولبيــد, والنابغــة اجلعــدي, واإلســالميني كرؤبــة, 
ـــــب,  ـــــام, وأيب الطي ـــــة, وأيب مت ـــــاج, وذي الرم ـــــر, والعج ـــــرزدق, وجري والف

 .»وغريهم ..واملعري
ــة جتــدها يف هــذه املطــوالت التــي « ــريا مــن الــشواهد املعــزوة للجاهلي ًثــم إن كث
إهنـا اصـطنعت ألجـل أن ينتـزع منهـا  :أن يقـول )أي طـه حـسني( ي املؤلفييستح

ً القرآن أو احلديث, وما مل يكن من هـذه املطـوالت جتـده واردا يف قـصائد شاهد عىل
جل ما حتتوي عليه من البيت املحتاج إليـه أخري يصعب ادعاء أن تكون اختلقت أل

 .»يف االستشهاد
فلو بحث املؤلف هذه الشواهد برويـة, لوجـد الـشعر اجلـاهيل الـذي حيتمـل أن «

ً القرآن مقدارا لو ثبت وضعه مل يكن لـه أثـر يف يكون مصطنعا ألجل االستشهاد عىل
 .» أن الشعر اجلاهيل مزور مصنوعالداللة عىل

*** 
٨ 

 حـديث طـه حـسني عـن قـضية يخ حممد اخلـرض حـسني بعـد هـذا إىلوينتقل الش
تفوق عبد اهللا بن عباس يف رواية شواهد الشعر, وداللة هذا التفـوق, وهـو يلخـص 

 :ما عرضه طه حسني ورأيه هو نفسه يف هذه القضية بقوله
 احلـديث عـن ابـن عبـاس ريض اهللا بعـد هـذا إىل )أي طه حسني( خرج املؤلف«

ة نافع بـن األزرق, ووسـمها بميـسم الوضـع, ومل يـستند يف هـذا  قص عىلىعنه, وأت
 أن تــصديقها مــن الــسذاجة, وأن أهــل الفقــه ال يــشكون يف وضــعها, احلكــم إال إىل
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 إنكار أن يبلغ ابن عباس يف حفظ الشعر منزلة ختوله أن جييب عـن ومرمي كالمه إىل

الشعر, ثم ردد الغرض ً كل مسألة بيتا من نحو مائتي مسألة يف التفسري, ويسوق عىل
 وضعها عيل وجوه, وهي إثبات أن ألفاظ القـرآن كلهـا مطابقـة للفـصيح الداعي إىل

 تأويـل من لغة العرب, أو إثبـات أن عبـد اهللا بـن عبـاس كـان مـن أقـدر النـاس عـىل
القرآن, ومن أحفظهم لكـالم العـرب اجلـاهليني, أو إفـادة معـاين طائفـة مـن ألفـاظ 

ولعل هلذه  ):أي طه حسني( ً خفف من غلوائه شيئا, وقالالقرآن يف صورة قصة ثم
ًالقصة أصال يسريا جدا, لعل نافعا سأل ابن عباس عن مسائل قليلة, فزاد فيهـا هـذا  ً ً ً

 .» أصبحت رسالة مستقلة يتداوهلا الناسحتىالعامل ومدها 
 ٍ طه حسني هذه بأسلوب علمـي راقى دعويعلق الشيخ حممد اخلرض حسني عىل

 أن ليس يف املضمون يشء غريـب ال يمكـن ىفهو يبدأ بنقد املضمون ويرومتمكن, 
تفسريه, ويقدم عدة تفسريات ذكية إلمكان حدوث مثل هذا, ومن هـذه األمثلـة مـا 

ومـا نعهـده  :وأحـب هنـا أن أضـيف فـأقول( عهده هو نفسه يف أستاذه أبو حاجـب
 ).نحن من آثار اخلرض حسني نفسه

*** 
٩ 

 غرابـة يف عبقريـة ابـن عبـاس ى الشيخ اخلرض حسني ال يـرومع هذا فإن األستاذ
 هــذا بمثــل هــذا الــدور عــىل ذلــك احلــرب اجلليــل ومهارتــه, وبالتــايل يف إمكــان قيــام

  ينبـه إىلى عكس ما يريد طه حسني أن يصور األمر, لكنه من ناحية أخـرعىل النحو
ختبـار صـدق  مثل هذه القصة, وهو انوع آخر من االختبار الذي جيب أن جيري عىل

 .روايتها من حيث سند الرواة
 عادته يتفوق اخلرض حسني يف إثبات ضعف حلقة من إسـناد هـذه الروايـة  وعىل
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 : عليها استنتاجاته, وهو يقولىالتي تبناها طه حسني وبن

 رواية الشعر, أن حيفظ  ابن عباس أو غريه ممن يرصف ذهنه إىلليس بالبعيد عىل«
 تفسري طائفة من ألفاظ القرآن, ت تصلح لالستشهاد عىلمنه ما حيتوي نحو مائتي بي

وليس بالغريـب أن يكـون ابـن عبـاس أو ذو أملعيـة كـابن عبـاس, قـد بلـغ يف رسعـة 
اخلاطر, وجودة الذاكرة أن حيـرضه البيـت الـصالح لالستـشهاد عنـدما تطـرح عليـه 

 جيعلـه املسألة, فقد رأينا من بعض أساتذتنا أبا حاجب حيفظ من الـشعر الفـصيح مـا
 أن يرضب منه املثل للمعاين والوقائع التي ختطر يف احلال, وتكاد ال تـسأله ًقادرا عىل
 البداهـة, أو بعـد  لفظ غريب, أو وجه من اإلعراب إال أتاك بالشاهد عـىلىعن معن

 .» تأمل قريب
إن هذا الشأن أيرس من شأن ابن عباس, ألن ذلك األستاذ قـد  : وقد يقول قائل«

 وتـاج العـروس وغريهـا مـن الكتـب ىواهد من مثل التسهيل واملغنـحفظ تلك الش
التي تربط الشواهد بمسائلها, أما قصة ابن عباس فيظهر منها أنه يتناول الشاهد من 
بني ذلك الشعر الكثري ويضعه عيل املـسألة, مـثلام يـصنع املجتهـدون يف علـم اللغـة, 

سألة بمثل تلك الـرسعة فيـه وذلك حيتاج إيل بحث وأناة, فاجلواب عن نحو مائتي م
 القــصة, أو تقــدح الريبــة يف صــحتها, هــذا البحــث مقبــول, غرابــة تلفــت النظــر إىل
ــة وحــدها ال تكفــي يف احلكــم عــىل :ولكنــي أريــد أن أقــول  القــصة إن هــذه الغراب

ًبالوضع, فمن املحتمل أن يكون ابـن عبـاس ممـن يقـيض جانبـا مـن وقتـه يف الـتامس 
 هـذا  الناس مقبلـة أو حمتاجـة إىلىيب من القرآن, حيث رأ تفسري الغرالشواهد عىل

النوع من العلم, فيكون جوابه عن مسائل ابـن األزرق نتيجـة بحـث سـابق, وتأمـل 
 .»غري قليل, فال غرابة أن يلقم ابن األزرق اجلواب عقب كل مسألة يطرحها عليه

*** 
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١٠ 

خلـرض حـسني يف التـسليم والتحـوط يبـدأ الـشيخ حممـد ا )  مـعأي (ومع هـذين
 :البحث عن سند القصة من جهة الرواية ويقول

وإذا كانت الغرابة ال تكفي للقطع باصـطناع هـذه القـصة, فلنـذهب يف البحـث «
 .»ىعنها من جهة الرواية, لعلنا نجد يف البحث من هذه اجلهة هد

نبذة منها بـسند يتـصل بمحمـد  »الوقف واإلبداء« روي ابن األنباري يف كتاب«
اد اليشكري عن ميمـون بـن مهـران, وميمـون بـن مهـران ثقـة, ولـو اطـردت ابن زي

ً ابن األنباري مل نجد مانعـا مـن دخوهلـا يف تـاريخ  رجال من مثله إىلالقصة مارة عىل
ــن  ــال اب ــه, ق ــشكري مطعــون يف أمانت ــاد الي ــن زي ــصحيح, ولكــن حممــد ب األدب ال

ن زياد, وقال أمحـد بـن كان ببغداد قوم كذابون يضعون احلديث منهم حممد ب :معني
يقول حدثنا ميمون بـن مهـران  !ما كان أجرأه :حنبل بعد أن وصفه بوضع احلديث

يف كل يشء, وروي الطـرباين يف معجمـه الكبـري قطعـة منهـا عـن طريـق جـويرب عـن 
الضحاك بن مزاحم, والضحاك بن مزاحم مل يلق ابن عباس, وهو يف نفـسه موثـوق 

أما جويرب فمعدود من الـضعفاء, سـئل عنـه عـيل به عند قوم مضعف عند آخرين, و
 .» الضحاك, روي عنه أشياء مناكريجويرب أكثر عىل :ًبن املديني فضعفه جدا وقالا

بـسند يبتـدئ بـشيخه  "اإلتقان" وروي هذه املسائل اجلالل السيوطي يف كتاب«
  أيب بكـر حممـد بـن عمـرو بـن حـزمابن هبة اهللا حممد بن عـيل الـصاحلي, وينتهـي إىل

األنصاري, ويف هذا السند رجـال يوثـق بـروايتهم, ولكنـك جتـد مـن بيـنهم آخـرين 
ّ طائفة وضـاع األحاديـث, كمحمـد بـن أسـعد نقدهم علامء احلديث وطرحوهم إىل
 .» بن يزيد بن دأب الليثيىالعراقي املعروف بابن احلكم, وعيس
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١١ 
 سني إىلوبعد اسـتعراض هـذا العلـم الغزيـر كلـه يـصل الـشيخ حممـد اخلـرض حـ

 تـارخيي ال شـبهة فيـه, وهـو ى الداللة عيل معنـعىل »القصة« احلكم بعدم قدرة هذه
 التـي اسـتند إليهـا طـه حـسني هـي نفـسها أقـرب إىل »القـصة«تعبري مهـذب عـن أن
 : التهذيبى احلقيقة, وهو يقول بمنتهاالختالق منها إىل

 القصة من قبيـل  النقد أصبحت مل نجد يف طريق رواية القصة ما يثبت عىلومتى«
 تـارخيي ال ى معنـ لفائدتـه األدبيـة, وضـعفت عـن أن تـستقل بالداللـة عـىلىما يرو

 .»شبهة فيه
.............................................................................. 

*** 
١٢ 

وقد تناول الشيخ حممد اخلرض حسني بعد هـذا موقـف الـدكتور طـه حـسني مـن 
 انتحـال الـشعر لألغـراض التعليميـة, التي اختذها كدليل عـىل »نات السبعالب« قصة

ًوهو يتحدث عن هذه القصة حديثا شائقا حافال بالفهم العلمي, والبحث الدقيق ً ً: 
أن التكلف واالنتحال لألغراض التعليمية الـرصفة  )طه حسني(  املؤلفىادع«

يـل وال أتعمـق يف إثبـات هـذا, ال أط : يف العرص العبايس, وقـالاًا ومعروفًكان شائع
 .» ما يشبهه من الكتبالبن عيل القايل, وإىل »األمايل«  كتابإنام أحيلك إىل

ً مثال بناتا سبعا اجتمعن وتواصفن أفراس آبـائهن, ىسرت ):طه حسني( ثم قال« ً ً
ًفتقول كل واحدة منهن يف فرس أبيها كالما عربيا ومسجوعا يأخـذه أهـل الـسذاجة  ً ً

ًقيـل حقـا, يف حـني أنـه مل يقـل, وإنـام كتبـه معلـم يريـد أن حيفـظ تالميـذه  أنه قد عىل
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أوصاف اخليل ومـا يقـال فيهـا, أو عـامل يريـد أن يتفيهـق ويظهـر كثـرة مـا وعـي مـن 

 للـزوج الـذي العلم, وقل مثل ذلك يف سبع بنات اجـتمعن وتواصـفن املثـل األعـىل
ًتطمع فيه كل واحدة منهن, فأخذن يقلن كالما غريبا  ًمسجوعا يف وصف الرجولـة, ً

 .» ما حتب املرأة من الرجلوالفتوة, والتعريض والتلميح إىل
وبعد هذا العرض املوجز واألمني لرأي الدكتور طه حسني, يعلـق الـشيخ حممـد 
اخلرض حسني بدرس عميق املعني واألثر يف البحث العلمي, فيبـدأ ينبـه طـه حـسني 

, وإنام هو حيتمـل أن نجـد »إما وإما« لوب أن البحث العلمي ال حيتمل أسوغريه إىل
أدلة الثبوت فنحكم به, أو أدلة النفي فنحكم به, أما ما بني هذا وذاك فـال يـصح لنـا 

 .أن ننكره, كام أنه ال يصح لنا أن نثبته
 دقيـق مـن معـاين التفكـري ى وأظن أن الشيخ حممد اخلرض حسني قد عرب عن معن

ً مواز متاما ملا أكرره يف حلقات الطب ىمعنالعلمي ال البحث العلمي فحسب, وهو  ٍ
 قاعدة أن نفي اإلثبـات ال يعنـي إثبـات النفـي, والكتابات املتعلقة به من التأكيد عىل

والواقع أن الشيخ حممد اخلرض حسني قد التفـت مـن خـالل آرائـه يف نقـد رؤيـة طـه 
 أن يـتم بالكـذب ال جيـوز )أو احلكم(  حقيقة مهمة, وهي أن القضاءحسني هذه إىل

 حتقق هذا الكذب, ال ملجرد االنتباه أو التخيل كـام فعـل طـه إال باصطناع األدلة عىل
 .حسني

*** 
١٣ 

 سـعة االطـالع مـستندا إىل  هذا, فإن الـشيخ حممـد اخلـرض حـسنيوباإلضافة إىل
 يقدم تفسريات أكثر ذكاء, وهي تفسريات كافية ألن تساعد عىل والتمكن من العلم

هــذا احلــديث, وهــو يف تفــسرياته التــي ال يتحيــز هلــا, وإن كــان احلكــم بــصدق مثــل 
 معرفـة حقيقيـة بـالرتاث, وبأسـلوب التفكـري, يوردها بـاعتزاز وتواضـع, يـستند إىل
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 أنـه إذا كـان قـد ثبـت أن بعـض النـاس يقولـون الـشعر  سبيل املثال ينبه إىلوهو عىل

حقيقـة  , كـام ينبـه إىلًبالبداهة, فمن اجلائز أن يقـول آخـرون الـسجع بالبداهـة أيـضا
الشعر والنظم وفنون القـول, وإن  )أو الفتيان(  تتعلق بأسلوب تعليم الفتيانىأخر

الـذي ال يـتم نيـل  »مـرشوع التخـرج« مثل هذا احلديث كان بمثابـة مـا نـسميه اآلن
 .الشهادة بدون تقديمه

 :ولنقرأ نص األستاذ حممد اخلرض حسني
بع يف هذا األدب القديم, أو تطرح من حسابه ال يعنينا أن تبقي قصة البنات الس«

ًوتذهب كام ذهبت أولئك البنات عينا وأثرا, والذي يعنينا نقده هنا أن املؤلـف يكـاد  ً
ًما هو ثابت قطعا, وما هـو مكـذوب  : أن ما يذكر يف تاريخ األدب قسامنيذهب إىل

املحقـق فـال ًال حمالة, واملعروف أن من بـني هـذين القـسمني قـسام يقـف فيـه املـؤرخ 
إنه موثوق بصحته, وال يستطيع أن يصفه بالكذب الـذي ال  :يستطيع أن يقول عليه

ًمرية فيه, وشأنه فيام يقيض عليه بالكذب قضاء فاصال أن يذكر الطريق الذي وصـل 
, ومل يـأت )بـاالختالق(  حديث البنات معرفة اصطناعه, واملؤلف حكم عىلمنه إىل

ً ما عدا وصفه له بأنه كالم غريب مسجوع, إذا مل ينكـره  اختالقه,بدليل أو أمارة عىل
 الغرابة والـسجع غـري كـاف يف املؤلف إال ألنه غريب مسجوع, واشتامل الكالم عىل

 .»احلكم عليه باالختالق
 إلــيهن هــذا احلــديث عــرب, واأللفــاظ مــن نــوع اللغــة ّأمــا الغرابــة فــإن املعــزو«

 الناشـئ يف غـري تكـون غريبـة بالنـسبة إىلاملستعملة يف حماوراهتم ومـسامراهتم, وقـد 
 .»ًعهدهم حيث ال تالقيه هذه الكلامت يف كالم فصحائهم إال قليال

 ىًوأما السجع فنحن نعلم أنه أقرب مناال وأيرس من صناعة الشعر, بل هـو أدنـ«
ْمأخذا مـن الرجـز, والتـواتر شـاهد بـأن يف النـاس مـن يقـول الـشعر أو الرجـز عـىل َ ً 

 أسـلوب صح ارجتال الكالم املوزون مل يكن يف احلديث اجلـاري عـىل ومتىالبداهة, 
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 احلكـم عليـه باالصـطناع, ومـن املحتمـل أن تكـون الفتيـات السجع غرابة تدعو إىل

  ينقــاد هلــن, وجيــري عــىلحتــى طريقــة الــسجع كالفتيــان يتــدربن لــذلك العهــد عــىل
 .» ألسنتهن كام جيري عليها املرسل من القول

 أن مثل هذه القـصة داخـل يف التـاريخ املوثـوق يف صـحته, ىل ونحن ال نذهب إ«
 مــع هــذا أن ىً أهنــا وقعــت حقــا, ونــرألن طريــق روايتهــا ال يكفــي يف الداللــة عــىل

ــىل ــم ع ــصل احلك ــذي يف ــو ال ــيم, وه ــىلالباحــث احلك ــول ع ــدر البحــث, ال يق   ق
وقـد , إال أن يـأيت يف بحثـه بـام يـستدعي هـذا احلكـم القـاطع,  »إنه مل يقـل« :حديث

  غرابـة الكـالم وسـجعه, ومهـا جـائزان عـىلعرفتم أن املؤلف إنام وضع حكمه عـىل
العريب القح, فال تدخل هـذه القـصة وأمثاهلـا يف قبيـل مـا حيكـم عليـه بأنـه كـذب ال 

 يف نظر املؤرخ املحقق موقع الظن الذي يسوغ له تدوينها لينتفع بام ىحمالة, وال تتعد
ع أخبارها ما يكون كاملرأة ينظر فيه كيف كان حال فيها من أدب, وليتألف من جممو

 .املرأة يف اجلاهلية
*** 
١٤ 

ــه يف ــا حممــد اخلــرض حــسني يف كتاب ــي عاجله ــضايا الت ــن الق ــشعر « وم نقــض ال
 بـبعض ظـالل ىوكان الدكتور طه حسني قد ألقـ.  سفيان قضية إسالم أيب »اجلاهيل

 أنه كان ينتظر عـودة املجـد  إسالم هذا الصحايب اجلليل, وصوره عىلمن الشك عىل
 : مكة, وهو يتناول هذه القضية فيقولمن املدينة إىل

ًأن قريـشا جاهـدت بالـسنان واللـسان واألنفـس  )أي طـه حـسني( ذكر املؤلف«
وأمست ذات يـوم وإذا خيـل النبـي قـد أظلـت «: واألموال, ولكنها مل توفق, ثم قال

إمـا أن يمـيض يف املقاومـة  :ني اثننيمكة, فنظر زعيمها وحازمها أبو سفيان فإذا هو ب
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 مكة, وإما أن يصانع ويصالح ويدخل فيام دخل فيه الناس, وينتظر لعـل هـذا ىفتفن

 األنصار, أن يعـود  املدينة, ومن قريش إىلالسلطان السيايس الذي انتقل من مكة إىل
 .»ى مكة مرة أخر قريش وإىلإىل

اريخ وحركياتـه وتقلباتـه مـن  سعة علم األستاذ حممد اخلرض حـسني بالتـوتتجىل
مناقشته الذكية هلذه القضية, ونحن نراه أمهر ما يكون يف نفيه النفاق عن أيب سـفيان 

اخلربة بطبائع النفوس وأثـر الرتبيـة « أو »التحليل النفيس«  ما نسميه اآلنمستندا إىل
تـصدر  واقع احلال الذي اسـتمر سـنوات مـن دون أن , كام أنه يستند إىل»والبيئة فيها

ًعن أيب سفيان هفوة تتيح ملثل رأي طه حسني أن يكون صوابا, وقبل هذا فإنـه يـشري 
 . عينيه يف موقعة الريموكى مشاركة أيب سفيان يف حروب املسلمني وفقده إحدإىل

*** 
١٥ 

 اخلـرض حـسني هبـذه املحاجـاة, لكنـه ينتبـه إىل حممـد وال يكتفي األسـتاذ الـشيخ
و املتعلق بفكرة سيادة قريش, أو انتقال الـسيادة منهـا, اجلانب اآلخر من القضية وه

أو عودهتا إليهـا, ويف هـذا الـصدد فـإن الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني يـصور حقـائق 
ًاألمور تصويرا جيدا   نحو ما كانت بالفعل بحيـث يتبـدد  نحو ما حدثت وعىلعىل: ً

من جمرد مطالعة رأيه كل أثر حلديث طه حسني الذي رسعان ما يظهر للقارئ أنه قد 
 . حد سواءأخطأ يف الوصف واالستنتاج عىل

 :يقول الشيخ حممد اخلرض حسني
 فتح مكة يف عرشة آالف جماهـد بعـد أن نبـذ سار النبي عليه الصالة والسالم إىل«

 سواء, نزل بامء الظهـران فخـرج أبـو سـفيان يلـتمس اخلـرب, فأخـذه عىلإليهم العهد 
 فكانـت العاقبـة أن أصـبح ^حرس عليهم عمر بن اخلطاب, وأتـوا بـه رسـول اهللا 
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ْمن دخل دار أيب سفيان فهو آمـن«: ًمسلام, وتألفه عليه السالم بقوله , وكـان يتألفـه »َ
 هذا أنه شـهد ا يستدلون به عىل حسن إسالمه, وممباملال, ويذهب كثري من الرواة إىل
 عينيـه بـسهم أصـاهبا مـن يـد األعـداء, وشـهد ىفتح الطائف, وهنالك فقئـت إحـد

ًبعدها وقعة حنني, ثم وقعة الريموك لعهد عمر بن اخلطاب, ولـو كـان منافقـا لقعـد 
ًمع اخلالفني ومل يضق به احلال أن يلتمس عذرا, السيام إذ كانـت الـسلطة العـسكرية 

ُ اجلنديـة قهـرا, وال تعاقـب الـبلط أو املتـأخرين عـن د ال تأخذ النـاس إىللذلك العه ُ ً
 هـذا أن املنـافق قلـام وس واألعنـاق, ويـضاف إىلؤصفوف احلرب بالفصل بـني الـر

ًاستطاع أن يتـصل بقـوم ليـسوا بأغبيـاء, ويعـارشهم حينـا مـن الـدهر دون أن تظهـر 
ْرسيرته يف حلظاته, وبني شـفتيه, وهـذا شـأن كـل مـن  حيمـل رسيـرة سـوداء, فإنـه ال َ

ً شد وكائها زمنا طويال عىلىيملك مردها, ويقو ً«. 
 والـصحابة املـستنريين ^ النبـي  مل خيـف حالـه عـىلاًفلو كان أبو سـفيان منافقـ«

املخلصني, ولو رسـم أبـو سـفيان بـني هـؤالء بميـسم النفـاق لكـان أثـره يف التـاريخ 
 نفوس نشأت يف مخول, وال يسهل عـىل النفاق , وقد مترد عىلىأوضح, وروايته أقو

الذي يكرب يف زعامـة كـأيب سـفيان أن يقـيض سـنني يف كفـر حيوطـه الكـتامن مـن كـل 
 .»ناحية

*** 
١٦ 
 اجلانب اآلخر من قضية إسالم أيب سفيان وينتقل األستاذ حممد اخلرض حسني إىل

 : , وهو يقول^وموقفه من اإلسالم ومن النبي 
يتحـدث عـن أيب سـفيان بـام يـشاء, فإنـه جيـد يف  )أي طـه حـسني( لندع املؤلف«

 أن يمـس عقيدتـه وإخالصـه, وقـد اعتـاد التمـسك ًبعض الكتب أثـرا يـساعده عـىل
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بالروايـات التـي يكثـر هبـا سـواد املنـافقني واملتهتكـني, وإن كانـت هبـاء, وإنـام نريـد 

 .»مناقشته يف يشء آخر وراء إخالص أي سفيان
وإمــا أن يــصانع ويــصالح «:  أيب ســفيانعــن )أي طــه حــسني( يقــول املؤلــف«

 ويدخل فيام دخل فيه الناس, لعل هذا السلطان السيايس الذي انتقل مـن قـريش إىل
 .»ى قريش مرة أخراألنصار أن يعود إىل

 تـسفيه هـذا ويسارع الشيخ حممد اخلرض حسني بإبداء دفوعه القوية القـادرة عـىل
 :الرأي ويقول

 يتلق بطريق الروايـة الـصحيحة أو املـصنوعة أن  يقني من أن املؤلف ملنحن عىل«
أبا سفيان احتمل هذه املصانعة رجاء أن ينتقل هذا الـسلطان الـسيايس مـن األنـصار 

 قريش, وإنام حياول التشبه بفالسفة التـاريخ املـستنبطني, ومـا هـذا االسـتنباط إال إىل
تالميـذه, ألنـه من سقط املتاع الذي يقول له املؤرخ بيده هكذا, ويبعـده عـن سـاحة 

 .»ناشئ عن عامل غري عامل الفكر, أو عن فكر ال يتمتع باستقالله
 للجند الفاتح من صميم قـريش, ينظر املؤرخ يوم فتح مكة, فيجد القائد األعىل«

تزال بيوهتم  ًوجيد كثريا من هذا اجلنب ال يمت لألوس واخلزرج بنسب, وآخرين ال
يزال آبـاؤهم أو إخـواهنم يغـدون  اء مكة, والالتي ولدهتم هبا أمهاهتم قائمة يف بطح

من هذه البيوت القائمة وإليهـا يروحـون, ومـا األوس واخلـزرج إال فرقـة مـن جنـد 
تألف حول ذلك القائد القريش, فالسلطان يوم فتح مكة يف يد قـريش, ومـن البعيـد 

ــسم أن خيطــر عــل ــة التــي ت ــد تلــك الفرق ــه يف ي ــال أيب ســفيان أن ــصار   ب  حتــى األن
لعـل هـذا الـسلطان  : قـريش, ولـو قـال املؤلـف لعل هذا الـسلطان يعـود إىل :ليقو

ْ عباد من خلق األوثان أن يعـود إىلالذي انتقل من عبدة األوثان إىل  عبـدة األوثـان,  َّ
 .»ًلكان خطؤه قريبا, وشبهته حمتملة

*** 
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١٧ 

سني ً حسني أيضا الفكرة التي حاول الدكتور طـه حـاخلرضويتناول الشيخ حممد 
ريض اهللا عنـه  خالفة أيب بكر الصديق  رشعيةى مد أن يلقي هبا بعض الشكوك عىل

 :وأرضاه, وهو يقول يف هذا املعني
 ىويف احلق أن النبي مل يكد يـدع هـذه الـدنيا, حتـ ):أي طه حسني( قال املؤلف«

ــن  ــة أي ــصار مــن األوس واخلــزرج يف اخلالف ــريش واألن اختلــف املهــاجرون مــن ق
وكاد األمر يفسد بني الفريقني لوال بقية من دين وحزم نفـر مـن ؟كونوملن ت ؟تكون

قريش, ولوال أن القوة املادية كانت إذ ذاك لقريش, فـام هـي إال أن أذعنـت األنـصار 
 .» قريشوقبلوا أن خترج منهم اإلدارة إىل

 البـدء بـبعض التعريفـات ًوهنا جيد األستاذ حممد اخلرض حسني نفسه مـضطرا إىل
 حقيقتها قبل أن يستنتج منها بعض ما يـدحض  يقدم الصورة عىلىت حتوالتحقيقا

 .به آراء طه حسني
ً طبيعـة تكـوين جـيش املـسلمني يف ذلـك الوقـت, وأنـه كـان جيـشا وهو ينبـه إىل

ًمستنفرا ومل يكن جيشا دائام, كـام أن أسـلحته وعتـاده مل تكـن يف يـد سـلطة أو قيـادة,  ً ً
 , بـل إن التمويـل املـايل مل يكـن يعتمـد عـىل)اهديناملج( وإنام كانت بأيدي املجندين

ــىل ــيد وال ع ــاطي, إذ مل يرص ـــ احتي ــيد أو االحتيـ ــذا الرص ـــوجد ه ـــاطي يف عـ هد ـ
  .^ول ــالرس

  وهكــذا ينفــي الــشيخ اخلــرض حــسني بــذكاء شــديد فكــرة اســتحواذ قــريش عــىل
لوب مــن مــصادر القــوة املاديــة أو عنارصهــا, أو احــتامل التفكــري يف مثــل هــذا األســ

 .) أساليب السياسة
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١٨ 

ويتصل هبذا النفي ما يراه الشيخ اخلرض حسني, وهو حق, من أن اسـتخالف أيب 
بكر مل يتم يف ظل جنود متحفزين, أو سالح مشهر, أو بفضل مال مبذول, وإنام كان 

 حديث الشيخ اخلـرض حـسني بالتفـصيل ىًيف ظروف بعيدة متاما عن هذا, ونحن نر
 .»يف نقض الشعر اجلاهيل« ة يف كتابهيف هذه اجلزئي

ويف مجيع األحوال فمن املفيد أن نقرأ هذه الفقرات لألستاذ حممد اخلـرض حـسني 
 :حيث يقول

اجلند والسالح واملال, ومل يكن هناك جيش حتـت إمـارة وزيـر, أو  :القوة املادية«
عـود كـل قائد قريش, وإنام هي األمة تنفر للجهـاد, وعنـدما تـضع احلـرب أوزارهـا ي

واحد إيل حرفته, ومل يكن هناك خزائن للسالح مفاتيحها بيد رجل مـن قـريش, بـل 
كان سالح كل أحد يف يده أو يف بيته, ومل يكن السالح الذي بأيدي قريش أجود من 

 . »السالح الذي كان حيمله األنصار وسائر القبائل العربية
عن احلسن بن  »األموال« بأما املال فقد روي أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتا«
يعنـي إن  :ً مل يكن يقبل ماال عنده, وال ببيته, قال أبو عبيـدة^إن رسول اهللا  :حممد

أن  : أبو داود عـن عـوف بـن مالـكى يقسمه, وروحتىجاء غدوة مل ينتصف النهار 
ً كان إذا أتاه الفيء قسمه يف يومه, إذا مل يكن هناك مال لألمة حتت يـد ^رسول اهللا 

 .»قريشأمري 
*** 
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١٩ 

وبعد هذا التعمق اجلميـل يف التـاريخ وحركياتـه ودوافعـه, يبـدأ األسـتاذ الـشيخ 
طه حسني جزئية بعد  اجلزئيات التي أثارها الدكتور عىل حممد اخلرض حسني يف الرد

 : فيقولىأخر
ــشا أكثــر مــن األنــصار عــددا « ــة أن قري ًفــإن قــال املؤلــف أريــد مــن القــوة املادي ً                 

إن املجتمعــني يف ســقيفة بنــي ســاعدة  :ًأو أنــصارا, قلنــا الروايــة املوثــوق فيهــا تقــول
ــىل ــة ع ــسألة اخلالف ــوا م ــؤمترون طرح ــاختلف امل ــشوري ف ــساط ال ــون  : ب ــن تك أي

 واشــتدت رغبــة ســعد بــن عبــادة يف أن يتقلــد اإلمــارة عــىل وملــن تكــون? اخلالفــة?
 .»األنصار

طاب يده وبايع أبا بكر, فتتابع احلارضون مـن  بسط عمر بن اخلاجلدلملا احتدم «
 سـعد بـن عبـادة, ثـم عقـد ى مبايعته, ومل يتخلف عنـه سـواملهاجرين واألنصار عىل

 عنهـا عـيل بـن أيب طالـب ى مبايعتـه, وتـواناجتامع عام يف املسجد فتوارد الناس عـىل
 .»ًحينا ثم أقبل وبايع, ووىف

 ة أيب بكــر, وتتــابع اخلــزرج عــىل واليــوالروايــة تــرصح بــأن األوس جنحــوا إىل«
 أن أول ىً أهنم ال جيـدون يف صـدورهم حرجـا مـن خالفتـه, ويـرومبايعته دليل عىل

ْمن قام من األنصار وبايع أبا بكر خزرجي يقال له  بشري بن سعد, وهو أبو الـنعامن : َ
اآلراء  لـه أن أكثـر ىبن بشري, فالظاهر أن عمر مل يمد يده إيل املبايعة إال بعد أن تراءا

 مبايعته فلتة ألنـه بـادر إليهـا قبـل أن ختـرج تلـك ى اختيار أيب بكر, وسممتوجهة إىل
 ما هـو املعهـود يف نظـام الـشوري, وعـذره يف هـذه املبـادرة أن اآلراء يف رصاحة عىل

ّبعض األنصار أرسف يف اجلـدل وهـم بـام ال حتمـد عقبـاه, فخالفـة أيب بكـر مل تعقـد 
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راء األغلبية الساحقة, ومل تقع حتت تأثري جند يتحفـز, أو بمبايعة عمر, بل تقررت بآ
 .»سالح يشهر, أو مال يبذل

ْوإذا فرض أن يف املهاجرين أو األنصار مـن بـايعوا متابعـة للكثـرة الـسائدة, أو  « َ
 رضـا ًحذرا من سخطها, فمثل هذا ال خيرج خالفة أيب بكر عن أن تكون قائمة عـىل

 .»األمة
*** 
٢٠ 

 حممـد اخلـرض حـسني بالتفنيـد مـا استـسهل الـدكتور طـه حـسني ويتناول الـشيخ
ًترديده من إلقاء الشكوك حول مقتل سعد بن عبادة األنصاري, الذي كان معارضـا 

 : بكر وهو يقولى يف خالفة أبللوهلة األوىل
وظهر أن األمر قد استقر بني الفريقني, وأهنم قـد  ):أي طه حسني( قال املؤلف«

 أن يبايع أبا ىخيالفهم فيه إال سعد بن عبادة األنصاري, الذي أب ذلك, ال أمجعوا عىل
بكر, وأن يبايع عمر, وأن يصيل بـصالة املـسلمني, وأن حيـج بحجهـم, وظـل يمثـل 

 .» قتل غيلة يف بعض أسفارهحتى الشكيمة, مايض العزيمة, ىاملعارضة قو
متوقع عـن ويبدأ الشيخ حممد اخلرض حسني تفنيده هلذه الرواية بحديث طبيعي و

ً رواية مـن الروايـات التـي تثـري شـكوكا حـول سياسـة ة األخذ بأيميل طه حسني إىل
 رواية متس سياسـة العـرب  وقع نظره عىلىإن املؤلف مت :قلنا لكم«: املسلمني وهو

 .» إليها من املاء يف صببىبعد اإلسالم, رضب منهج ديكارت برجله, وكان أجر
إن  :تـل غيلـة يف بعــض أسـفاره, وســيقولُإن ســعد بـن عبــادة ق :يقـول املؤلـف«

 .» قتله عدم إذعانه باخلالفة لقريش أن الباعث عىلالسياسة قتلته, ويشري إىل
 :ويبدأ الشيخ حممد اخلرض حسني التفنيد فيقول
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مل يذكر املؤرخون كابن جرير, وابن األثري, وابن خلدون, وال احلفاظ الكاتبون «

جر, وابن عبد الـرب, والـذهبي, ومجـال الـدين يف التعريف بأحوال الصحابة كابن ح
ُاملزي رواية أن سعد بن عبادة قتل غيلة بيد السياسة, وإنـام جتـدها يف مثـل رشح ابـن 

ْإن أمـري الـشام كمـن لـه مـن رمـاه : ويقول قوم «: أيب احلديد لنهج البالغة حني قال َ ّ
 »ًليال إيل الصحراء فقتله خلروجه عن طاعة اإلمام

ً مــذهب الــشيعة, واألقــرب أن تكــون هــذه الروايــة شــيئا ديــد عــىلوابــن أيب احل«
 .»ُيزعمه بعض غالهتم

 :ويبلور الشيخ حممد اخلرض حسني رأيه يف هذه اجلزئية ببساطة وثقة  ويقول
ن كل مـا قيـل يف مـوت سـعد ِونحن نشك يف هذه الرواية ونبحثها بقلب خال م«

 .»بن عبادةا
*** 
٢١ 

 : رأيه هذا فيقول قوية كونت حسني أسانيدثم يبدي الشيخ حممد اخلرض 
ــأحوال « ــاريخ, أو يف التعريــف ب ــسوطة يف الت ــة يف الكتــب املب ــرد هــذه الرواي مل ت

 أهنا مل تـدخل يف دائـرة العلـم التـي جـاس خالهلـا هـؤالء الصحابة, وهذه أمارة عىل
ًاحلفاظ واملؤرخون, وال جتد من هؤالء إال من يذكر أن سـعدا مـات حتـف أنفـه,  ْ أو َ

ْيذكر ما يزعم من أن اجلن قتلته, ومنهم من حيكي أن سـبب موتـه الـنهش, كـام قـال  َُ
 .»ُإنه هنش وهو الصحيح: ابن قتيبة يف املعارف, ويقال 

وردت هــذه الروايــة يف بعــض كتــب ال يؤخــذ مــا ترويــه مــن األخبــار املتــصلة «
ديـد مل يـسندها بسياسة أيب بكر أو عمر إال بالتحفظ واالحـرتاس, ثـم إن ابـن أيب احل

ْإيل قوم بأسامئهم, فال ندري مـن هـؤالء القـوم, ومـا مبلـغ نـصيبهم مـن الـصدق أو  َ
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ّالبهتان, وال ندري أيضا من هذا األمري الذي كمن لسعد بن عبادة حت  رماه فقتلـه, ىَْ

 عـرشة, وقيـل إحدىوهم خيتلفون يف تاريخ وفاة سعد, فقيل يف خالفة أيب بكر سنة 
 .» أربع عرشة, أو مخس عرشة, أو ست عرشةيف خالفة عمر سنة

 هذه الرواية ألهنا وصمة يف سرية اخلالفة الرشيدة, وأعرض انصب املؤلف عىل«
 مـا هذه الرواية عـىل( ,» البيعة وبايع سعدوتتابع القوم عىل«: عن الرواية التي تقول

يــشري كتــاب الــشيخ اخلــرض حــسني يف اهلــامش أوردهــا ابــن جريــر يف احلــديث عــن 
 ألهنا جتعل خالفة أيب بكر منعقدة بإمجاع, وتنفـي أن يكـون هنـاك  ;هجرية ١١ ةسن

ْمن يمثل املعارضة قوي الشكيمة, مايض العزيمة َ«. 
*** 
٢٢ 

 التجنـي واخللـط الـذي حاولـه ى مـدًوينبه الشيخ حممد اخلـرض حـسني أيـضا إىل
ر بـن دعـوة عمـ الدكتور طه حسني من أجل إثبـات وجـود نعـرة جاهليـة دفعـت إىل
 وذلـك عـىل  ,^,اخلطاب حلسان بن ثابت بالكف عن إنشاد الشعر يف مسجد النبي

 أن عمر بن اخلطاب ريض الرغم من أن الرواية التي رواها طه حسني نفسه تدل عىل
ًاهللا عنه وأرضاه ترك حسانا لشأنه, وهو ما مل يركز عليه الشيخ حممد اخلرض حـسني, 

 . نحو واضحجتليته عىلوإنام اهتم بجوهر القضية واستطاع 
 :يقول الشيخ حممد اخلرض حسني

ّوقد ذكر الرواة أن عمر مر ذات يوم فإذا حـسان  ):طه حسني:أي ( قال املؤلف«
أرغـاء كرغـاء  :ًيف نفر من املسلمني ينشدهم شعرا يف مسجد النبي, فأخذ بأذنه وقال

ْا املكـان مـن هـو إليك عني يا عمر, فواهللا لقد كنت أنشد يف هذ :قال حسان ؟البعري َ
 عمر وتركه, وفقه هذه الرواية يسري ملـن يالحـظ مـا قـدمنا خري منك فرييض, فمىض
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 انـرصاف األمـر من أن األنصار كانوا موتورين, وأن عصبيتهم كانـت ال تطمـئن إىل

عنهم, فكانوا يتعزون بنرصهم للنبي وانتصافهم من قريش, وما كان هلم مـن الـبالء 
 .»ادوا بألسنتهم من جمدقبل موت النبي, وما أف

 طبيعـة  هـذه اجلزئيـة باإلشـارة الـرسيعة إىلويبدأ الشيخ اخلـرض حـسني رده عـىل
 :منهج طه حسني يف التصدي للتاريخ, ولوقائع التاريخ فيقول

 مـنهج ديكـارت, بأنـه سيمـيش يف البحـث عـىل )أي طـه حـسني( وعد املؤلـف«
 مـا سـينجيل, فـإذا هـو هيجـم عـىلعوج يف التاريخ سيقوم, وتزويـر يف الروايـة  :قلنا

 ليس بينهـا وبـني اللفـظ صـلة إال ٍ معانيقصه التاريخ بلسان ال عقدة فيه, وحيرفه إىل
 .» طرف لسانهعىل

ويذهب الشيخ حممد اخلرض حسني يف تفنيده ملا أراده طه حـسني مـن روايـة هـذه 
كــن القــصة بإثبــات أن القــصة صــحيحة, وأن الواقعــة موجــودة يف كتــب التــاريخ, ل

ًالسياق ال يسوغ أبدا تطويعها ملا أقحمـه عليهـا طـه حـسني مـن تفـسري خمـالف متامـا 
رة السابقة بـأن ق الذي أجاد اخلرض حسني وصفه يف الفىلنصها ولروحها, وهو املعن

  لـيس بينهـا وبـني اللفـظ صـلة إال عـىلٍمعـان  إن طه حـسني حيـرف التـاريخ إىل:قال
 !!طرف لسانه هو

*** 
٢٣ 

 بالذكر أن نقد الشيخ حممد اخلرض حسني لرؤيـة طـه حـسني يف هـذه ومن اجلدير
 طه حسني أن  واضح, وإن كان قد سهل عىلىاجلزئية ال حيتمل أي مناقشة ألن املعن

 . ما يريد إلباسه للقصة من مزاعمه هويتجاوزه إىل
 مثال قصة حسان وردت يف كتاب األدب عىل« :يقول الشيخ حممد اخلرض حسني
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ؤلف نفسه, وقد رأيتم بأعينكم كيـف خـاض يف أحـشائها, وركـض بـني ما قصها امل

لـذي هجـا بـه بدايتها وهنايتها, ثم خرج منها بادعاء أن حسان كان ينشد من شـعره ا
 استاء من ذلك الصنيع, وأخذتـه احلميـة لقـريش أن أخـذ اًمرشكي قريش, وأن عمر
وها هـي تلـك القـصة  تعرضه لقريش بإنشاد ذلك اهلجاء, ًبأذن حسان معنفا له عىل

 أن حـسان كـان ينـشد ماثلة بني أيدكم, فال تدل بمنطوقها وال بلحن خطاهبا إال عىل
ًشعرا يف املسجد بصوت جهـري والنـاس حولـه, فكـره عمـر أن تقـام هـذه احلفلـة يف 
املسجد الذي هو معد للعبادة, ومل يذكر يف القصة نوع الشعر, وحلـسان قـصائد غـري 

ًد قال يف اجلاهلية شعرا كثريا, وقال يف اإلسالم ما ليس هبجاءًما هجا به قريشا, فق ً«. 
ة ئـ أن عمر إنام كره إلقاء الشعر يف املسجد عيل تلـك اهليوالشاهد من القصة عىل«

ْلقد كنت أنشد يف هذا املكان من هو خري منك فريىض :قول حسان , ولو كان حسن َ
 النـاس أن ينـشدوا ى الذي هنًينشد شعرا يف هجاء قريش مل يمض عمر ويرتكه, وهو
يف ذلــك شــتم احلــي بامليــت,  :ًشــيئا مــن مناقــضة األنــصار ومــرشكي قــريش, وقــال

 .»وجتديد للضغائن
*** 
٢٤ 

وال يقف الشيخ حممد اخلرض حسني عند هذا احلد من أسانيد الـنقض لرؤيـة طـه 
جزئيـة مهمـة  حسني ملوقف عمر بن اخلطاب من حسان بن ثابـت, ولكنـه يعمـد إىل

 ال يـدع فرصـة األراجيـف التـي تبناهـا طـه ىن البد من أن يتناوهلـا باإلشـارة حتـكا
حسني, وهو يفرق بذكاء متفتح بني نوعني من املشاعر الطبيعيـة التـي مل يـتمكن طـه 

 التفريق بينهام, فمشاعر املسلم امللتـزم يف شخـصية عمـر بـن حسني من االلتفات إىل
 قومه أو قـوم آخـرين,  مسلم آخر, وإىل أو إىل ابنهاخلطاب تكره أن يتوجه ازدراء إىل

ولكن هذا ال يعني أن عمـر بـن اخلطـاب كـان يكـره هزيمـة قـريش يف معاركهـا مـع 
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املسلمني, بينام هو كمـسلم كـان أحـرص النـاس وأسـعدهم هبزيمـة قـريش يف تلـك 

 .املعارك
 أي واحلق أن القارئ ملثل هذا النسيج اجليد من اجلدل العلمي الرائـع, يـدرك إىل

 يمكن للعامل احلقيقي من طراز حممـد اخلـرض حـسني أن يـتمكن مـن االنتـصار ىمد
 لـو ىللحق مهام كانت قدرة املنحـازين للباطـل, أو لزخـرف القـول, وبالغـتهم حتـ

 .كانت هذه القدرات من وزن قدرات طه حسني
ًوكــان عمــر قرشــيا تكــره عــصبيته أن تــزدري  ):أي طــه حــسني( قــال املؤلــف«

 .» ما أصاهبا من هزيمة, ما أشيع عنها من منكرقريش, وتنكر
 :وهنا يرد الشيخ حممد اخلرض حسني مبارشة ويقول

 ىُ قـريش, كـام يكـره لـه أن تـزدرىُ يكره له أدبه أن تـزدر مسلاماًكان عمر قرشي«
 عبـد اهللا بـن عمـر, ىُاألوس واخلزرج وقيس ومتيم, ويكره له ذلك األدب أن يـزدر

ً سلامن الفاريس, وبالل احلبيش, أما أنه ينكر ما أصـاب قريـشا ىُكام يكره له أن يزدر
 هزيمتهــا, فــذلك مــا ال حتتملــه إال مــن هزيمــة, وقــد كــان مــن أحــرص النــاس عــىل

 .» الرشقية الغربية منها إىلأقرب إىل« عقلية
*** 
٢٥ 

 نفسه من الذكاء واملهارة نجد الشيخ حممـد اخلـرض حـسني يتنـاول ى املستووعىل
 تتعلق هبذا املوضوع, وهي أن سـرية عمـر بـن اخلطـاب تتميـز بـالتجيل ىجزئية أخر

ــشديد إىل ــوالوضــوح ال ــده احلــد الــذي ي ــسان فيهــا ي أو ( صعب معــه أن يــضع اإلن
  .»... نحو ما يضعه يف سرية يزيد بن معاويةعىل )إصبعه

 واضح وهو أن املوضوعات التي تتمتع بمثل مـا تتمتـع بـه سـرية عمـر ىواملعن «
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طاب من التجيل والوضوح, ال حتتمل مثل هـذا التـشكيك اجلزئـي يف جانـب بن اخلا

 .أو آخر
 : بوضوح يف قولهى وهو يعرب عن هذا املعن

 املؤلف أن يضع إصبعه يف سـرية يزيـد بـن معاويـة, أو محـاد الراويـة, يسهل عىل«
ق, ام بغلـو وإغـرا احلـديث عـنهألنه جيد يف التاريخ الصحيح أو الباطل ما يعرب به إىل

  .»  بهىً إليه, أو قلبا يتلهى تصغاًثم ال يعدم أذن
أما عمر بن اخلطاب فإن سريته متجلية حتت نـرباس مـن التـاريخ الـصحيح, ال «

ًيــستطيع القلــم أن يغــري منهــا لونــا, أو يــسومها كيــدا, وإن ركــب مــنهج ديكــارت,  ً
 .»وتناول زاده من حقيبة مرغليوث

*** 
٢٦ 

 يروهيا الدكتور ى واقعة أخرمد اخلرض حسني إىلوبعد صفحات ينتقل الشيخ حم
تـشبيب عبـد الـرمحن  ُطه حسني يف نفس هذا اإلطار, وهي الواقعة التي يطلق عليها

فيفاجئنا الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني بـام مل  بن حسان بابنة معاوية نكاية يف بني أميةا
ألغاين ثـم يكن ألحد أن يتصوره يف معاجلة طه حسني للنصوص, وهو أنه نقل عن ا

 .من عندياته »نكاية ببني أمية« أضاف عبارة
عــاء أو ّدون اد(  مــن هـذا هــو مـا يطلعنــا الـشيخ حممــد اخلـرض حــسنيى واألدهـ

 :متاما فيقول الرواية عليه من أن كتاب األغاين نفسه قد نقض هذه )تعامل
ً طـه حـسني متامـا, ىإن يف كتاب األغاين نفسه أكثر من دليل كفيل بـنقض دعـو«
ن هذه األدلة حوار عبد الرمحن بن حسان مع معاوية بن أيب سـفيان نفـسه, ومـن وم

ًهذه األدلة أيضا ما رواه صاحب األغاين من تنافس عبد الـرمحن ويزيـد, ومـن هـذا 
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ًثالثا االخـتالف يف حتديـد شخـصية الـسيدة موضـوع الروايـة مـا بـني أن تكـون ابنـة 

 .»أختهمعاوية أو 
*** 
٢٧ 

 أن الدكتور طه  الشيخ حممد اخلرض حسني برصيح العبارة إىلوبعد هذا كله يشري
 هذا ثم هو باإلضافة إىل !! الروايات التي توافق هواه فحسبحسني ال يميل إال إىل

 !!يستنبط منها ما ليس له وجود إال يف خياله
ولعلك قرأت تلك القـصة التـي ختربنـا بـأن عبـد  ):أي طه حسني( قال املؤلف«

 .»شبب برملة بنت معاوية نكاية ببني أميةالرمحن بن حسان 
 :ونقرأ رد الشيخ حممد اخلرض حسني أو نقضه حيث يقول

نكايـة ببنـي « قصة تشبيب عبد الـرمحن برملـة رواهـا صـاحب األغـاين ومل يقـل«
, وال أحسب هذه الكلمة إال من طينة االستنباطات التي يـصعد إليهـا املؤلـف »أمية

صـبابة,  )سـبب :أي( جـل بـاملرأة يكـون مـن داعيـةعيل سلم العاطفة, وتشبيب الر
 فخر, ويكون نكاية بأبيهـا أو أخيهـا وحـده, ويكون لرفع قيمة الشعر, أو التطلع إىل

 مثــل هــذين والـــظاهر أن تــشبيب عبــد الــرمحن برملــة ـ إن صــح ـ ال حيمــل إال عــىل
بلغنـي أمل ي :الباعثني, وقد ذكر صاحب األغـاين نفـسه أن معاويـة قـال لعبـد الـرمحن

 .»ًبيل, ولو علمت أن أحدا أرشف لشعري منها لذكرته :قال له ؟أنك تشبب برملة
 : جدل ذكي ويقولوهنا يستطرد اخلرض حسني إىل

ُفإن مل يرض املؤلف عن هذا الوجه ورآه من االعتذار الـذي يـراد بـه الـتخلص, «
 وعبـد  اجلمحـي يف طبقاتـه أن يزيـدىفليكن ذلك التشبيب للنكاية بيزيد, فقـد حكـ

 استعاله عبد الـرمحن, وممـا جيعـل أصـل القـصة يف حتىالرمحن كانا يتقاوالن الشعر 
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 بـأن تـشبيب عبـد الـرمحن كـان بأخـت ىوهن, أن صاحب األغاين حدثنا تارة أخـر

 .»إنه شبب بعمتي :معاوية ال بابنته, وأن يزيد قال ملعاوية
غيـري الوضـع ال يميل وينحرف, واالشتقاق هنا مـن ت :يقصد( يتواضع املؤلف«

 الروايـات التـي توافـق هـواه, وال يكفيـه أن تكـون إىل )من التواضع املقابل للغرور
  أن يستنبط منها مـا ال خيطـر عـىل يعمد إىلىواهية حمفوفة بالريبة من كل جانب, حت

كـل أنـصاري يـشبب بأمويـة أو هيجـو أمويـا فللنكايـة ببنـي  :خيال الباحث الرصني
أنـصارية أو هيجـو أنـصاريا فللنكايـة باألنـصار, فالعـصبية أمية, وكل قريش يشبب ب

              ًثــائرة, والفتنــة غاشــمة, وإذا هــذا الــشعر اجلــاهيل منتحــل, ولــيس مــن اجلاهليــة يف
 .» يشء

*** 
٢٨ 

ويكشف األستاذ حممد اخلرض حسني عن موضع اخلطر واخلطأ يف كثري من 
تحدث عن يشء جديد يتفوق مقدمات الدكتور طه حسني التي تبدو وكأهنا ت

بمعرفته طه حسني ومل يعرفها القدماء, بينام هي تتحدث عن أخالق وفضائل عرفها 
 من اجلزء الذي القدماء ومارسوها, ومن أبلغ ما يمكن أن تقرأ الصفحات األوىل

, »الشعر والشعراء« سامه اخلرض حسني بالكتاب الثالث من كتابه, وجعل عنوانه
 _﴿« :ًمد اخلرض حسني له شعارا قول احلق سبحانه وتعاىلوقد اختذ الشيخ حم

` a b c d e f g h i j k l     m n o p 
q r s t u v w x y z{ ﴾ ]٢٠٥, ٢٠٤:البقرة[ . 

*** 
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٢٩ 

ومن حديث الشيخ حممد اخلرض حسني ننقل للقارئ بعض الفقرات التي تصور 
إلملـام بحقـائقهام, والتعبـري عـن تفوق ذلك العامل اجلليل يف فهم األدب والتاريخ, وا

 :هذا الفهم يف ثقة ويف هدوء
ًي حقــا مــا لــيس بحــق, ِّولــن نــستطيع أن نــسم ):أي طــه حــسني( قــال املؤلــف«

 مـن سـرية هـؤالء ىًوتارخيا ما لـيس بتـاريخ, ولـن نـستطيع أن نعـرتف بـأن مـا يـرو
يه, أو الثقة الشعراء اجلاهلني, وما يضاف إليهم من الشعر تاريخ يمكن االطمئنان إل

 .»فيه
 : هذا النص بقولهويعقب الشيخ حممد اخلرض حسني عىل

 أن يـسمي مـا لـيس يقع يف ذهن القارئ أن يف مـرص طائفـة حتمـل الكاتـب عـىل«
ًبحق حقا, وأن يسمي ما ليس بالتاريخ تارخيـا, وأن هـذه الطائفـة هـي التـي تـرتاء  ىً

ياالت إقبال املشري بسبابته,  هذه اخلللمؤلف عند كل بحث فتأخذه لوثة, ويقبل عىل
يرهيا أنه ال يمتثل أمرها, وال يبايل هنيهـا, وشـأن الكاتـب بـإخالص أن جييـل نظـره, 

 به البحث إيل الرأي, حفه بأدلته, وأذاعـه بـني النـاس, فإمـا ىويطلق قلمه, وإذا انته
أن يمكث يف األرض, وإما أن يذهب جفاء, ولـو مل يكـن يف نيـة املؤلـف االنحـراف 

 غايات مؤذية ملا أنطق كتابه بمثل هذه اجلمل التـي ال تتقـدم بالبحـث األدب إىلعن 
 .»ًخطوة, وال يكون هبا عند ذوي العقول الراجحة وجيها

*** 
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٣٠ 

ويتنــاول الــشيخ حممــد اخلــرض حــسني جــوهر الفكــرة التــي ذكرهــا طــه حــسني 
ًواخلاصة بأن لكل أمة تارخيا صحيحا وتارخيـا منـتحال, وهـي الف ً ً قـرة التـي كـرر طـه ً

 :حسني التعبري عنها ثم أردف هذا احلديث عنها بقوله
ولسنا ندري ملا يريد أنصار القديم أن يميزوا األمة العربيـة واألدب العـريب عـن «

ْومن الذي يستطيع أن يزعم أن اهللا قد وضع القـوانني العامـة  سائر األمم واآلداب? َ
 .» عدنان وقحطان?الذي كانت ينتسب إىللتخضع هلا اإلنسانية كلها إال هذا اجليل 

 هذا القول املفرط يف شذوذه يرد الشيخ حممد اخلرض حسني يف هـدوء وثقـة وعىل
 :وسخرية مهذبة فيقول

أن طائقة يسميها أنصار القـديم يـسوءها تقـسيم  )أي طه حسني( يزعم املؤلف«
ء أن القـدماء  القـراى صحيح ومنحول, واملعروف لـدتاريخ األمة العربية وأدهبا إىل

ً أن لألمـة العربيـة وآداهبـا تارخيـا صـحيحا وتارخيـا منـتحال, واملحدثني جيمعون عىل ً ً ً
وكم أنكر املؤرخون من حوادث, وكم من منظوم حكـم عليـه نقـاد األدب بالتوليـد 

 .»!واالنتحال
.............................................................................. 

 : أن يقولستطرد الشيخ حممد اخلرض حسني إىلوي
ما كان ألستاذ يف اجلامعة أن يلهج بسخف إنام تلهج به أقالم ال تفصل بني احلق «

 والباطل, وال تفرق بني احلجة والـشبهة, وإنـام تعـرف اجلديـد والقـديم, وتـدعو إىل
ًاجلديد وإن كان سام ناقعا, وتتهكم بالقـديم وإن كـان قمـرا سـاطعا, لـ ً ً يس ببعيـد أن ً
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 بـه ى أن املـسم اسم اجلديد بمنزلة الربهان عىلىيكون املؤلف من هذه الفئة التي تر

ــر ــىلىحــق, وت ــة ع ــا يف الدالل ــديم كافي ــةً اســم الق ــإن نوب ــه باطــل, ف ــصار «  أن أن
 »تكاد حترضه عند كل حديث »أنصار القديم« و »اجلديد

***** 
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١ 
الكثـرية تصدى الشيخ حممد اخلرض حسني لتفنيد ما اعتربه بمثابة اآلراء اخلاطئـة 

 تفسري القرآن يفاهلداية والعرفان «  كتابهيف الدمنهوريفيام نرشه الشيخ حممد أبوزيد 
مــن القــرن الرابــع عــرش  ربعــني أتــسعة و  طبــع عــامالــذيوهــو الكتــاب  »بــالقرآن
وقد كانـت مقالـة الـشيخ حممـد  ,  وأوالدهي احللب مطبعة مصطفى البايبيف اهلجري

 فرصـة ممتـازة للحـديث عـن كثـري مـن اجلزئيـات  نقد هـذا التفـسرييفاخلرض حسني 
 عقليـة املحـدثني وبيـان وجـه الـصواب واحلـق يفاملتعلقة بالقرآن الكـريم وصـورته 

 الذي مجعت »بالغة القرآن«وقد نرش هذا املقال القيم كفصل من فصول كتاب .فيها
حتـت  املقـال  /يف هذا امليدان, ونرش الفصل  الشيخ حممد اخلرض حسني فيه كتابات

وقد رأيت أن أقتطف مـن هـذا املقـال  » تأويل القرآن الكريميفكتاب هيذى « عنوان
 هتــذيب تــصورنا لــصحيح العقيــدة يف تفيــدنا نحــن املحــدثني التــيبعــض الفقــرات 

وجزئيات اإلسالم الصحيح وهو تـصور جـوهري وحـاكم يف فهـم موضـوع كتابنـا 
 .هذا عن فقه السياسة يف اإلسالم

*** 
٢ 

 دفعت مثـل هـذا املؤلـف إىل مثـل يذ حممد اخلرض حسني أن اآلفة التيرى األستا
 يفظهور أشـخاص قـل علمهـم باللغـة وهـو يقـول  هذه األخطاء الفادحة تتمثل يف 

 فهـم آياتـه يف العلـم ال خيتلفـون يفومازال القرآن يدرس, والراسخون «:هذا املعنى 
س فيام يعتـد بـه مـن هـذا إال آيات ال يمس اخلالف فيها أصال من أصول الدين, ولي

اخلالف ما خيرج فيه الفهم عن أساليب اللغة العربية ومقتىض وضع ألفاظهـا, حتـى 
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 علم الـرشيعة وزهنـم, فتنـاولوا يف علم اللغة نصيبهم, أو خف يفّظهر أشخاص قل 

 فهمـه قـوانني البالغـة, وال تـدخل إىل تفـسريه مـن بـاب يفالقرآن بعقول ال تراعـى 
منبـوذة, ووجـدت   تفسري القرآن آراء سخيفة ومـزاعميفأدخلوا السنة الصحيحة, ف

                                .                              »هذه اآلراء وهذه املزاعم عند بعض العامة وأشباه العامة متقبال
*** 
٣ 

 الـذيعـىل اإلشـارة إىل األثـر الـضار   وقد حـرص الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني
 تلويث عقل من نقلوا عن بعض أتباعها مثـل هـذه األفكـار يفطائفة البهائية أحدثته 

 :السوداء اخلاطئة 
ــة « ــة وأســالفهم الباطني ــضاهى البهائي ــويض أصــول يفوي  اإلســالم العمــل لتق
ً صدورهم سـوادا, يفًطريقة التأويل نفر يضعون عىل رؤوسهم بياضا وحيملون  عىل

 الغوايـة لعبـت بعقـوهلم, وإكبـار خـصوم هـي مل يرسموا ألنفـسهم نحلـة دينيـة, إنـام
الدين ران عىل قلوهبم, فانطلقوا إىل القرآن الكريم يؤولونه عىل مـا يوافـق شـهواهتم 

 اللغـة العربيـة ذمـة يف نفوس ساداهتم, يفعلون هـذا وال يرقبـون يفويقىض حاجات 
ة أو أئمـة وال يرعون لسنة أفضل اخلليقة حرمة, وتراهم ينبذون ما يقرره أئمة العربي

 هـؤالء األئمـة الـذين خـدموا يفًالدين نبذا ال يتكئ عـىل دليـل, ويطلقـون ألـسنتهم 
 .»الدين والعلم واألدب, وإنام يعرف فضلهم العامل الناقد النبيل

*** 
٤ 

وينتقل األستاذ حممد اخلرض حسني من هذا التعميم إىل التخصيص الذى يـصف 
 : فيقول الدمنهوريبه املؤلف 
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 آيــات اهللا كالــذين يفء النفــر شــخص ســولت لــه نفــسه أن خيــوض ومــن هــؤال«

ً فكتب مجال قصرية قذف فيهـا شـيئخاضوا فيها عىل عامية, مـن وساوسـه, وسـامها  اً
  .»اهلداية والعرفان«  االفتتان هبا فسامهايفًتفسريا, بل تناهى 

 أن صــاحبها جامــد عــىل املحــسوسات, يفوالــذى يقــرأ هــذه اجلمــل ال يرتــاب «
لكثري مما أخـربه القـرآن, منكـر ألحكـام قررهـا القـرآن والـسنة وأمجـع عليهـا جاحد 

ًمن بعدهم جيال بعد جيل, ولكنه يريد أن يدل عىل إنكـاره  الصحابة وأئمة اإلسالم
  .» اآليات من سوء التأويليفبام يرتكبه 

*** 
٥ 

 عرضــها األســتاذ حممــد اخلــرض التــيومــن اإلنــصاف أن نتنــاول بعــض األفكــار 
 اشتمل عىل كثـري مـن اآلراء الذي هذا التفسري يف للدمنهوري من خالل نقده حسني
 .الغريبة

 للمعجـزات عـن طريـق الـدمنهورييتصدى الشيخ حممد اخلرض حسني إلنكـار 
 نأ الرسـل واألنبيـاء , ويـذكر معجـزات تتحـدث عـن التـيتأويـل اآليـات القرآنيـة 

  : الفضل داعية البهائية الدمنهوري مل خيرج يف هذا الرأي عام قال به أبو
عـىل  »  الرسـلأي وإن آيـتهم« :يذكر ذلك املؤول املعجزات رصاحة فقد قـال «

صدق دعوهتم ال خترج عن حسن سريهتم, وصالح رسالتهم, وأهنم ال يـأتون بغـري 
  .»  الكون يفاملعقول, وال بام يبدل سنته ونظامه 

 أن ينتظـروا مـن الرسـول آيـة بغيينوبعد هذا تعلم أن اهللا ينادى الناس بأهنم ال «
  .» سريته ورسالتهيف  دعوته, غري مايفعىل صدقه 
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 :ويعلق الشيخ اخلرض حسني عىل هذه الفكرة  الزائغة فيقول

 يـذكرون أن للرسـل علـيهم فـإهنموقد جـرى هـذا املـؤول وراء طائفـة البهائيـة «
  .»فضلى أبا الَّالصالة والسالم معجزات, رصح بإنكارها داعيتهم املسم

*** 
٦ 

وحيـــرص الـــشيخ حممـــد اخلـــرض حـــسني عـــىل أن يستقـــىص جـــوهر أســـلوب  
 :   اجلزئية اخلاصة بإنكار املعجزات يف الدمنهوري

يذكر ذلك املؤول املعجزات, فأخذ يتقىص اآليات الواردة ىف شأهنا, وينحو هبـا «
يـاء أن ًنحوا خيرجها عن أن يكون فيام تدل عليـه خـارق للعـادة, وال ينـدى جبينـه ح

ً به بعيدا من مواقـع البيـان خارجـا عـن املعقـول مـن داللـة فيأيت التأويل, يفيتعسف  ً
                                .»األلفاظ

 اخلرض هـذا اللفـظ يف األستاذيستخدم ( البهائية   هذا مهذاريفوقد اتبع املؤول «
) و نقـيض اجلـدنه عـامل البهائيـة, واللفـظ مـن اهلـذر الـذي هـأ وصف من عرف عىل

فـيام  أن أهـل الفـضل »الـدرر البهيـة«  كتابـه املـسمىيفاملسمى أبا الفضل فقـد ذكـر 
إن موسى عليـه الـسالم هبـذه العـصا : وا العصا بأمر اهللا وحكمه, وقالفرس   يزعم

 ذلـك الكتـاب أن يفغلب عىل فرعون وجنوده, وحما حبائل عتوه وجحـوده, وذكـر 
 .»الةاليد البيضاء عرب هبا عن الرس

*** 
٧ 

 الكــشف عــن مــصدر اآلراء يفوعــىل هــذا النحــو يمــىض الــشيخ اخلــرض حــسني 
 . هذا التفسرييف الدمنهوري تبناها التيالزائفة 
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ويف  مواجهــة  هــذه  املــزاعم  يــشري األســتاذ اخلــرض  إىل حقيقــة وطبيعــة البالغــة 

 القرآن وقبل  عهديفالقرآنية, وارتباط هذه البالغة بام هو معروف من بالغة العرب 
 . هذا العهد, وكيف أهنا بالغة معهودة الطرق وليست شاذة التأويل

 : هذا املعنىيف هذا السبيل إىل أن يقول يفو يمىض  األستاذ اخلرض  
يسلك هذه الطـرق عـىل  ــ  القرآنأي ــ  القرآن جماز واستعارة وكناية, ولكنهيف«

غاء أال خيرجوا عن احلقيقـة إىل أحـد  يأتيه البلغاء من العرب, وشأن البلالذيالوجه 
هذه الطرق إال أن يكون سهل املأخذ, واضح املقصد, أما ما يبدو عىل وجهه تكلف 

 معيــب الكــالم, وداخــل فــيام يــذهب بمزيــة يف داللتــه التــواء فمعــدود يفأو يكــون 
وســـلفه  )الـــدمنهوري :أي( الفـــصاحة, وتأويـــل اآليـــات عـــىل مـــا قالـــه املـــؤول

 ينبو عنه الـذوق لتعـسفه, الذيجيعلها من قبيل املجاز  )  الفضل بوأ :أي(  البهائي
وضـع لـه,   غـري مـايفويبعد مـن الفهـم خللـوه مـن القرينـة املـشرية إىل أنـه مـستعمل 

 مل يقدروا اهللا حق قدرة إذ رصفوا كالمه عام يـدل عـىل سـعة البهائيفاملؤول ومعلمه 
األعــىل, واملخــتص بــذروهتا قدرتــه وخرجــوا بــه عــن حــدود البالغــة , وهــو مثلهــا 

  .»القصوى
*** 
٨ 

 الــدمنهوري فكــر يفويــرضب الــشيخ اخلــرض حــسني املثــل عــىل التــواء احلقــائق 
بتفـسريه آليـة سـورة آل عمـران التـي تتحـدث عـن اخللـق , وهـو يتـصدى لتفـسريه 

 :املتعسف هلذه اآلية فيقول
 t u v w x ﴿:  ىف قوله تعاىل  الدمنهوري أي وانظر ماذا صنع«

y   z ﴾ ]عن حقيقته,  أخلق لكم من الطني فقد حرف قوله] ٤٩:آل عمران
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يفيدك التمثيل إلخراج الناس من ثقل اجلهل وظلامته إىل خفة العلم ونوره, : وقال 

فهل عيسى يربئ هذا بمعنى أنه يكمل «  وتردد هنا معنى إبراء األبرص فقال
 باهلداية الرحىيكمل التكوين  باألعامل الطبية, أم بمعنى أنه اجلسامينالتكوين 
 .»الدينية

 : اخلرضاألستاذثم يقول 
 تأويل اآلية إىل غري مذهب املسلمني قوله عند تفسري يفويدلك عىل أنه يذهب « 

 يفواعلم أن قصة موسى  :  ]٣٢:القصص[﴾  i j k l﴿:  قوله تعاىل
 معناه يفه  إحياء املوتى وشفاء املريض كالمها يتشابيفالعصا واليد كقصة عيسى 

  .»عىل الناس
 املـسمى أبـا الفـضل إذ  هـذا خلـف ذلـك البـايبيف  الـدمنهوري أي وقد مـشى«

 بنـيلبيان معنى هذه املعجزة فقال عن حـال  »الدرر البهية«  كتابه املسمىيفتصدى 
 ِّحتى انتهت دورهتم وانقـضت مـدهتم وماتـت قلـوهبم وبرصـت بالـذل« : إرسائيل

 أرس الفراعنة إىل أرس القيارصة, وعن عبادة املرصيني جباههم وجنوهبم فرجعوا من
إىل عبادة الرومانيني حينئد طلعت شـمس احلقيقـة عـن أفـق بـالد اجلليـل وارتفعـت 

 مـن تلـك النفـوس امليتـة اً بعـض فأحيا اهللا تعاىل بأنفـاس عيـسى اإلنجيلنغامت 
 .»وبرأ بيده املباركة مجلة من اجلباه املربوصة

 الـدرر البهيـة يف اخلـرض حـسني عـىل عبـارات أبـى الفـضل ويعلق الشيخ حممـد 
 :بقوله
, وحتــت هــذا الزخــرف جحــود ملعجــزات الرســل علــيهم  زخــرف مــن القــول«

 عرفهـا والتـي املبـني, العريب لفظها يفالسالم ورصف آليات اهللا عن معانيها املفرغة 
 .»ًاملسلمون منذ نزل هبا الروح األمني متظاهرين عليها جيال بعد جيل
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٩ 

 :ثم يقدم الشيخ حممد اخلرض حسني ما يسميه املعنى املعقول من اآلية فيقول
 يعقل من اآلية أنى أصـور لكـم مـن الطـني شـيئا عـىل هيئـة الطـري الذيواملعنى «

ًفأنفخ فيه فيكون طريا حيا بأمر اهللا, وأبرئ األعمى   به وضـح, وأعيـد احليـاة والذيً
ْإىل جسم من فقد احلياة, أفعل كل   .»ذلك بأمر اهللاَ

وأما نحو إخراج الناس من ثقل اجلهـل إىل خفـة العلـم, وإبـراء اجلبـاه املـصابة  «
 من أمثال هـذه االسـتعارات يءبربص الذل, فال يصح محل اآلية عليها إذ القرآن بر

 .» التكلف والتعقيد غاية تذهب عندها الفصاحة وحسن البيانيفالبالغة 
*** 
١٠ 

رض حـسني إىل أمهيـة التفريـق بـني مثـل هـذه التـأويالت ويلتفت الشيخ حممد اخل
 نبـه بعـض علـامء التفـسري التي وراءها وبني اإلشارات الدمنهوري سار التيالبهائية 

ما  يفرق بينها وبني  إىل وجودها, وهو جييد عرض هذه القضية بعقلية حتليلية ناقدة 
, مـع أن الفـريقني  هـم الباطنيـة اإلشـارات أصـحاب أنيلتبس علينا من الظـن مـن 

 :خمتلفان 
ْغري من يسموهنم  أصحاب اإلشارات فأعلم أن« الباطنية , فالباطنيـة يـرصفون  َ

اآلية عن معناها املنقول أو املعقول إىل ما يوافق بغيتهم بدعوى أن هذا هـو مـراد اهللا 
 يف العــريب كــام قــال أبــو بكــر بــن هنمإفــدون مــا ســواه, وأمــا أصــحاب اإلشــارات 

وا بألفــاظ الــرشيعة مــن باهبــا, وأقروهــا عــىل ؤجــا« »واصــم والعواصــمالق« كتــاب
مــن   غامــضة خفيــة وقعــت اإلشــارة إليهــامعــايننــصاهبا لكــنهم زعمــوا أن وراءهــا 
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 .»ظواهر هذه األلفاظ, فعربوا إليها بالفكر, واعتربوا منها ىف سبيل الذكر

 يفوضـح ويستطرد الشيخ حممـد اخلـرض حـسني إىل بيـان هـذا املعنـى عـىل نحـو أ
 : قوله
فأصحاب اإلشارات ال ينفون كام ينفى الباطنية وأذناهبم املعنى الذى يـدل .... «

إهنـم :  من نحو األحكام والقـصص واملعجـزات, وإنـام يقولـون العريب  عليه اللفظ
 فيهـا موعظـة وذكـرى, معـاين وعىل طريـق االعتبـار املعاينيستفيدون من وراء تلك 

ْ أهـل العلـم مـن يف الباطنيـة مـن فـرق واضـح, نـرى وعىل ما بني مذهبهم ومـذهب َ
 رصيـح القـرآن يفإن مـا جـاء :  بألفاظ القـرآن, وقـال املعاين إلصاق تلك يفنازعهم 

 يف هـي التـيوالسنة مـن مـواعظ وحكـم, يغنـى عـن ارتكـاب هـذه الطـرق البعيـدة 
  »األصل نزعة قوم شأهنم الصد عن هدى اهللا, وتعطيل أحكام رشيعته الغراء

*** 
١١ 

ويرضب الشيخ اخلرض حسني مثال آخر هلـذا التعـسف اللغـوي واملعنـوي الـذي 
 : املهديف بام فرس به  كالم عيسى  الدمنهوريمارسه  

 املهد فسام قوله يفوأنكر ذلك املؤول أن يكون عيسى عليه السالم قد تكلم «
 دور يف « : سوء التأويل, فقال ]٤٦:آل عمران[ ﴾  A B C D ﴿:  تعاىل

يريد أنه  » الصغريفاملهد وهو دور الصبا, عالمة عىل اجلرأة وقوة االستعداد 
                        . » سن اعتيد فيها الكالميفيكلمهم 
 هلذا التأويـل الـشاذ حتـى يـصل الذكي الشيخ حممد اخلرض حسني التفنيد ويتوىل

 عليها السالم كانـت  إىل أن السيدة مريمالقرآينإىل جزئية حاسمة وهى إشارة النص 
, ومـع هـذا  حتمل املسيح عليه السالم وهو ماال يتأتى إال لطفل وال يتأتى مع صـبى
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ـــشري  ـــشيخ اخلـــرض ي ـــدمنهوري  نأ إىلالوضـــوح فـــإن ال ـــى ال ـــؤول معن  ذهـــب ي

 . إنكار املعجزاتيفتأويالت شاذة حتى تستقيم نظريته  »احلمل« لفظ
  :ولنطالع رأى الشيخ حممد اخلرض حسني 

 U V W ﴿  :أن ما قبل اآلية وهو قوله تعاىل الدمنهوري أي ا رأىومل«
XY ﴾ ]حتمله عىل ما «:  يدفعه عن هذا العبث, رصفه عن وجهه فقال] ٢٧:مريم

  .» سياحة طويلةيفحيمل عليه املسافر ومنه تفهم أنه كان 
 يفمل يكف املـؤول أن خيـرج فـيام يكتـب عـن قـوانني اللغـة فطـاش إىل أن يقـول «
 يفاريخ ما ال يعرفه التاريخ, فمـن أيـن اطلـع عـىل أن مـريم عليهـا الـسالم كانـت الت

كان عىل املؤول أن يثبت هذه السياحة الطويلـة مـن التـاريخ أو مـن  , سياحة طويلة
ولكنـه  »ومنها تعلم أهنا كانت حتمله عـىل مـا حيملـه عليـه املـسافر«  القرآن ثم يقول

 أهنا حتمله بنفـسها, يف هو ظاهر الذي ﴾X ﴿:  قلب الكالم فأتى إىل قوله تعاىل
 سـياحة يف أن تأخذ منـه أهنـا كانـت يفوحرفه إىل معنى حتمله عىل مركب, وأذن لك 

 .» ! طويلة
*** 
١٢ 

ويصل الشيخ حممد اخلرض حـسني بعـد هـذا إىل أن يقـرر خطـورة مـا انتهـى إليـه 
 :م من نتائج لتأويله بإنكار معجزات الرسل عليهم السالالدمنهوري

غري أب, وقد    خلق من ومقتىض إنكاره ملعجزات الرسل أال يسلم أن عيسى «
 غري رصاحة يف  إنكارهاآيات هذه املعجزات بلسان يدل عىل كتب عندما وصل إىل 

 ]٢٠:مريم[ ﴾ m n o p q r s t  ﴿: تأويل قوله تعاىليففقال 
وقال ىف ,   » املعروفاستنكرت ملا طرأ عىل فكرها أن الولد يأتيها من غري السبب«
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اختصار ىف التعبري ال « ]٢٣:مريم[ ﴾ µ ¶    ¸ ¹ ´﴿ قوله تعاىل

 ﴾N O   P   Q R S﴿ : وقال عند قوله تعاىل »الطبيعييعوق دور احلمل 
ُ أن موسى مل يذكر له أب ولكن قومه مل هيفيه ملحوظة ظريفة «:  ]٧:القصص[

ىف املسيح ابن اهللا بناء عىل أن املسيح ينكروا أباه أو يقولوا فيه كام قالت النصارى 
ملا طرأ « : الدمنهوري قول أي  فإذا نظرت إىل قوله »نسب إىل أمه ومل يذكر له أب

, ثم إىل قوله ىف حديثه عن »عىل فكرها أن الولد يأتيها من غري السبب املعروف
 إذا الحظت هذا »بناء عىل أن املسيح نسب إىل أمه ومل يذكر له أب « موسى 

وهو صادر ممن ينكر املعجزات عرفت أنه ال يعرتف, كام ال يعرتف اليهود, بأن 
  .»عيسى عليه السالم خلق من غري أب

.............................................................................. 
 كـشف الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني أغـراض مثـل هـذا الـذكيوعىل هذا النحو 

ً نقال عن البهائية, وهو تأويل يكـاد يتامشـى مـع الدمنهوريشاذ الذى تبناه التأويل ال
 . يتبناها بعض اليهودالتيبعض املعتقدات 

*** 
١٣ 

ويرضب الشيخ حممد اخلرض حسني أمثلـة أخـرى بحـديث القـرآن عـن انفـالق  
البحر, وعن عرش سبأ, وعن نار إبراهيم, وعن واقعة اإلرساء, ومن املفيد أن ننقل 

 .  هذه املواضع األربعةه يفءقارئ آرالل
 :يقول الشيخ حممد اخلرض حسني 

 R S T U V     W XY ﴿:  قوله تعاىل ي الدمنهوريأ :ّوحرف«
Z [ ]\ ̂ `_﴾ ]اطرقه  بعصاك البحر ارضب« فقال  ]الشعراء
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هذا بيان حلالة البحر يصوره لك بأنه مناطق بينها طرق ناشفة «  وقال »واذهب إليه

 . »يابسة
, وظاهر تأويله أن   ﴾Z ﴿:   قوله تعاىليفقال هذا ومل يتحدث عن الفاء «

فذهب إىل البحر فانفلق فيكون االنفالق قد وقع عقب الذهاب إىل : يكون املعنى 
ثم إن   يصور لك البحر بأنه مناطق بينها طرق ناشفة يابسة : البحر, واملؤول يقول

 حال البحر عند  تصويريفظاهر  ﴾_ ^ \[ ]﴿ : قوله تعاىل
انفالقه لرييك كيف ينجى رسله عىل طرق يفتحها من أجلهم, فتقف األهوال 

 يدخل حتت سلطاهنا كل ما يدخل ىف التيحوهلم, ال يمسكها أن تطغى إال قدرته 
  .»حيز اإلمكان

 H I J K L  M N O ﴿ :   هذا املعنى قوله تعاىليفومما هو ظاهر «
P Q R S T U V  W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ 

a b ﴾ ]فاملعقول من هذه اآلية أن الطريق الذى سلكه موسى عليه  ]طه
السالم إنام تنحى عنه املاء حال مروره به, وأن فرعون اقتفى أثره عندما رأى الطريق 

 هذا الطريق عاد املاء يفًالذى يسري فيه موسى وقومه يبسا, وملا انحدر فرعون وقومه 
أن   املؤول  وأما قول , شيهم فكانوا من املغرقنيإىل حاله وغشيهم من اليم ما غ

  يفرضهاالتيفمن األشياء  , ُفرعون أضل الطريق اليابس الذى اهتدى إليه موسى
  .»ًوحيمل عليها اآليات إنكارا للمعجزة)  الدمنهوري الضمري يعود عىل(

*** 
١٤ 

 مـن القـول الدمنهوريقصة ملكة سبأ, وما اندفع إليه الشيخ   إىل موضوع ونأيت
بأن سليامن عليه السالم طلـب خريطـة ملـك سـبأ, وهـو قـول غريـب يفنـده الـشيخ 

 :حممد اخلرض حسني يف يرس وسهولة
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 a b c d e f g ` ﴿ : قوله تعاىل  الدمنهوري :أى  ّوحرف«

h i j﴾ ]بعرشها بملكها يريد أن يضع خطط احلرب « : فقال   ]النمل
 فيها مملكة سبأ, ليهامجها ويرهيا أنه جاد التية  البلد فطلب اخلريطيفونظام الدخول 

  .»غري هازل
 بخريطة يأتيني«:  ويقول هذا املؤول ﴾ c d e ﴿ : يقول اهللا تعاىل«

 :ستاذ اخلرض وهنا يتساءل األ,  »مملكتها
 وإذا كـان طلـب خريطــة مملكتهـا لوضـع خطــط احلـرب فـام وجــه عـرض هــذه «

ا حكمة سؤاهلا عـن مطابقـة هـذه اخلريطـة اخلريطة عليها بعد أن جاءت مسلمة? وم
 » حلال مملكتها?

هكذا تصدى الشيخ حممد اخلرض حسني بقوة اإليامن والعلـم واملنطـق ملثـل هـذه 
 .ً تبدو وكأهنا تقدم جديداالتياألفكار الضالة 

.............................................................................. 
 : عبارة موجزة فيقوليف اخلرض حسني يصف هذه السلوك ثم إن الشيخ

عبث هيذى به حول كتاب اهللا, فال تقوى حتجمه عنه, وال حكمة يفرق هبـا بـني «
  .»اجلد واملزح فرتفعه عن أن يقول ما يضحك الناس منه

*** 
١٥ 

 فـيام يتعلـق بنجـاة الـدمنهوري إىل تفنيد الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني آلراء ونأيت
 :براهيم عليه السالم من النار, وذلك حيث يقول إالنبي
 » ª © ¨ § ﴿ :قوله تعاىل ) الدمنهوريالضمري يعود عىل  ( ّوحرف«



Èñ]ˆÖ]<ŠËjÖ]<gèç’jÖ<á^qƒç´ RPS
فتأوهلا عىل وجه يذكر به أن يكون إبراهيم عليه السالم    ]األنبياء[ ﴾ ̄ ® ¬

وذكر أن ,   »نجاه من الوقوع فيها : معناه« ً النار وخرج منها ساملا, فقاليفألقى 
 »من وطن قومه إىل ناحية فلسطني نجاته كانت باهلجرة 

 النار وقد سلب اهللا منها حرارهتا, فـإن محـل عـىل معنـى يفوظاهر اآلية أنه ألقى «
إجياد حائل بني النار وجسم إبراهيم فهو تأويل غري بعيد, أما رصف اآليـة إىل معنـى 

ال ضيق الذهن عـن تـصور  النار فتأويل ال داعى إليه, وال مسوغ له إيفعدم الوقوع 
 . »  النار وال حترقه الناريفبرش يلقى 

.............................................................................. 
 ن القرآن بسبب بالغته ال يتوقع منه أن ينص عىلأ إىلوهنا يلتفت الشيخ اخلرض 

:   بوضوح , وهلذا مل يقل القرآنكل اجلزيئات يف احلدث إذ تقوم بعض االلفاظ هبذا
 إجياز يالئم حد يفاآلية   وردتوإنام ]٦٩:األنبياء[ ﴾ ª © ̈ § ﴿. فألقوه «

 تدل عىل إلقائهم له ىف النار بالوضع واملطابقة حذفت من التياالعجاز, فاجلملة 
 ذهن السامع إال يفالنظم استغناء عنها و ذكر ما يستلزمها وال يستقر معناه 

    . ]األنبياء[ ﴾  ̄ ® ¬ » ª         ©̈  §﴿ :  , وهو قوله تعاىلبتقديرها
*** 
١٦ 

 مـن الـدمنهوريويتناول الشيخ اخلرض حسني بعد هـذا بعـد هـذا مـا تـورط فيـه 
  :فيقول Fإنكار حلدوث إرساء الرسول 

 A B C ﴿  :قوله تعاىل ) الدمنهوريالضمري يعود عىل  ( ّوحرف«
D E F G H   I   J K L M N ﴾ ]١:اإلرساء [
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 هجرة األنبياء, واملسجد احلرام الذى له حرمة, واألقىص يفاإلرساء يستعمل : فقال

  .»مسجد املدينة: األبعد 
وقــصد املــؤول إنكــار واقعــة اإلرساء فحمــل اآليــة عــىل هجرتــه عليــه الــصالة «

  .»والسالم من مكة إىل املدينة
  :ويعقب الشيخ اخلرض حسني فيقول 

 قبل اهلجرة, ولو كـان أيعلم عىل أن أوائل هذه السورة نزل بمكة, أمجع أهل ال«
 تفـسري كتـاب اهللا يفهذا املؤول ممن يفقه فائدة معرفة ما نزل بمكة ومـا نـزل باملدينـة 

تعاىل, ملا جتارس عىل تفسري اآلية بواقعة اهلجـرة, وقـد روى واقعـة اإلرساء جـابر بـن 
بو هريرة, ومالك بن صعـصعة, وجـاءت عبد اهللا, وابن عباس, وأنس بن مالك, وأ

, واجلـامع ي الكتب الصحيحة مثل اجلامع الصحيح لإلمام البخاريفهذه الروايات 
الصحيح لإلمـام مـسلم, فلـو كـان هـذا املـؤول ممـن درس كتـب الـسنّة, وكـان ممـن 

 حفـرة ال يف, ملـا رمـى بنفـسه  F تفسري كتاب اهللا تعاىل بسنّة رسـول اهللا يفيستيضء 
حته فيها إال فـارغ الـذهن مـن مبـادئ الـدين, أو مزلـزل العقيـدة مـا لقـى يسمع صي

 .» ضليال إال مال به عن السبيل
*** 
١٧ 

 لوجود كل الدمنهوريكذلك تصدى الشيخ حممد اخلرض حسني إلنكار األستاذ 
 هذا الـصدد تلخيـصا يفمن اجلن والشياطني واملالئكة, وهو يلخص آراءه ودعاويه 

 آراء سـاذجة وملفقـة العـاديفـيام يبـدو للمثقـف  آراء الـدمنهوري ن أذكيا , واحلق 
ومفتعلة وظاهرة البطالن, ولكن الشيخ حممد اخلرض حسني بام جبل عليه من جدية 

 الوقت ذاته عىل صواب وجـوهر مـا يفًيتناوهلا باملناقشة والدحض والنقض, مؤكدا 
 .مور مثل هذه األيفيعتقده أهل السنّة واجلامعة 
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نــصاف للحقيقــة أن نــورد بعــض آراء األســتاذ اخلــرض حــسني القاطعــة ومــن اإل

 . فيام يىلخمترصةالواضحة متتالية  و 
 : يقول الشيخ حممد اخلرض حسني

                  من أظهر ما يدل عىل أن اجلن خلقهي آية يفوأكتفى بأن أسوق ما قاله «
 A B C   D E F     G H I J  K L ﴿ : غري األنس, وهى قوله تعاىل

M N  ﴾]بعد أن أحال القارئ عىل آيات من سور   الدمنهوري أي  , فإنه] اجلن
بعد هذا تفهم أنه يطلق اجلن واجلنة عىل الزعامء « ):   الدمنهوري أي ( متعددة قال

املستكربين من السادة املتبوعني, ويعرب عن األنس بسائر الناس املقلدين والتابعني 
  .» بعض اآليات بقواد اجليشيفن املستضعفني, ويفرس اجل

.............................................................................. 
 الــرأي هــذا يفويــستطرد األســتاذ الــشيخ حممــد اخلــرض حــسني إىل عــرض آرائــه 

 : الشارد فيقول
كـرهم ومل ينقل عن أحد من املسلمني عىل اختالف فرقهم إنكـار اجلـن, وإنـام ين«

ملـا أخـربت   :»الفـصل بـني امللـل«  كتـابيفطائفة من غري املسلمني, قال ابـن حـزم 
الرسل الذين شهد اهللا عز وجل بصدقهم بام أبدى عىل أيدهيم من املعجزات املحيلـة 

 العامل, وجب رضورة العلم بخلقهم يفللطبائع, بنص اهللا عز وجل عىل وجود اجلن 
, والنـصارى  نعـم , وجـود اجلـن  ن عـىل ذلـكوأمجع املسلمو : ووجودهم , وقال

واملجوس والصائبون وأكثر اليهود حاشا السامرة فقط, فام أنكر اجلن أو تأول فـيهم 
  .» ًتأويال خيرجهم عن هذا الظاهر فهو كافر ومرشك

*** 
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١٨ 

الفـصل بـني  « وبعد هذا النص الذى ينقله الشيخ حممد اخلرض حسني عن كتاب
الدافع الذي يقف وراء مثل هذه ) طبيعة أو(  حقيقة فإنه  يشري إىلالبن حزم   »امللل

 : تصدر عن بعض أصحاب القلم التياآلراء 
ُوإنام ينكر اجلن من مجـد « َ ْ  دائـرة مـن املحـسوسات ال يتخطاهـا أنملـة, ونحـن يفَ

نعلم أن العقل وحده ال يصل إىل العلم بوجودهم, كام أنه ال يـستطيع إقامـة الـدليل 
هم, بل إذا سئل عنهم وهو صـحيح النظـر جمـرد مـن كـل تقليـد أقـر بإمكـان عىل نفي

ُوجودهم, إذ ليس من رشط كل موجود أن يدرك بإحدى احلواس اخلمـس, فقـدرة 
ًاهللا تعاىل تسع خلقا ينشأ من عنرص لطيف, فال يقع عليه النظـر, وإذا أقـرت العقـول 

لقينـا خـربه بـالقبول, ومل إمكان شىء وأخرب الـدين القـائم عـىل الربهـان بوجـوده, ت
  .»نفرق بينه وبني ما أدركناه باملشاهدة, أو ثبت باألدلة العقلية مبارشة

.............................................................................. 
ً هـذا املقـام دلـيال عقليـا جديـدا حيـث يفثم يقدم األسـتاذ حممـد اخلـرض حـسني  ً ً       

 : يقول
شيطان, : أن يكون هناك خملوق غري اإلنسان يقال له  الدمنهوري أي وينكر«

 أي (  آية, فيأبىيفنجد هذا اإلنكار عندما يرد لفظ إبليس أو الشيطان 
 الكتاب والسنّة وإمجاع املسلمني, يفأن يبقيه عىل املعنى املعروف  ) الدمنهوري

 ~ { | } ﴿: ىلفانظر إىل أرصح آية ىف هذا املعنى وهى قوله تعا
بليس اسم إ لفظ إبليس فيها فقال  الدمنهوري أي  كيف تأول ]٣٤:البقرة[ ﴾�

 عىل اإلنسان املستعيصلكل مستكرب عىل احلق, ويتبعه لفظ الشيطان واجلان, وهو النوع 
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 ² ± ° ̄ ® ﴿ : لقوله تعاىل)  الدمنهوريأي ( تسخريه, وكذلك تأويله

³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ﴾ ]والشياطني «  : ل, فقا   ]ص
 .»يطلقون عىل الصنّاع املاهرين, واألشقياء املجرمني

                                 j k l m n o p ﴿ قوله تعاىل) ي الدمنهوري أ(وملا وجد «
qr  ﴾ ]أن الشيطان خملوق يصل أثر فتنته إىل نفس اإلنسان يفًنصا  ]٢٧:األعراف 

ْ تأويل اآلية مذهب من يتظاهر بتفسري القرآن يفدون أن يأخذه بأحد حواسه, ذهب  َ
شياطني خيدعونكم :  من حيث ال تروهنم  :  تفسريه جحودا فقاليفوهو يدس 

  .»بأهنم من األولياء الناصحني
*** 
١٩ 

 املنكــرة للمالئكــة الــدمنهوريوقــد تنــاول الــشيخ حممــد اخلــرض حــسني أفكــار 
ًيقتــه العقليــة املبــارشة ومرجعــا ذاتــه مــن الــدحض والتفنيــد, مــستخدما طر بالقــدر 

 عـىل عقليتـه املتحجـرة العـاجزة عـن أن الـدمنهوريالسبب ىف هذه اآلراء إىل اعتامد 
 : هذا املقاميفتؤمن بغري املحسوس من امللموس أو املرئي, وهو يقول 

         عندما جتيئه آية فيها اسم املالئكة, فمرة   الدمنهوري أي  يتخبط املؤول«
 µ ´ ﴿ : ل النظام والسنن ىف الكون كام قال عند قوله تعاىليفرسه برس

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã ÄÅ  ﴾  ,بتغلبهم عىل العدو, أيإشارة إىل أنه يأتيهم بسنن اهللا ونظامه 

رسل  )الدمنهوريالضمري يعود عىل  ( وبقوة احلرب ونظامه, واملالئكة كام قلنا
  .» الكونيفالنظام والسنن 
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 v w x﴿ : عند قوله تعاىل)  الدمنهوريضمري يعود عىل ال( وقال«

y  z﴾ ]املالئكة رسل النظام وعامل السنن, وسجودهم : ] ٣٤:البقرة
  .»لإلنسان معناه أن الكون مسخر له

 قوله يف ذكر فيها املالئكة من قبيل التمثيل, كام قال التيومرة جيعل اآلية «
يمثل لك الرسعة  : ]١:فاطر[ ﴾ |} t u v w x y z ﴿:  تعاىل
 قوله يف العامل, وفرس جربيل وميكائيل يف الكون, وتنفيذ أوامره يف إجراء سننه يف

بأهنام  ]٩٨:البقرة[ ﴾ m n o p q r s t ﴿  : تعاىل
 والثايناألول رسول الوحى واإلهلام,   )الدمنهوري أي ( قسامن من املالئكة, وقال

 J K L M ﴿ :  الئكة من قوله تعاىلرسول السنن والنظام, وقال عند تأويل امل
N O P Q ﴾ ]وهذا تابع لإليامن باهللا, فمن يؤمن باهللا  ]١٧٧:البقرة

يؤمن بخلقه ونظامه, واملالئكة رسل هذا اخللق والنظام, فتحريفه اآلية بادعاء 
التمثيل مرة, وذكره لسنن الكون ونظمه مرة أخرى, وجعله جربيل وميكائيل 

ن االعرتاف بأهنام فردان منهم, يدل عىل أنه يريد من املالئكة قسمني من املالئكة دو
 داللتها يف   رصيح الكتاب والسنّة, ونصوص الرشيعةيفمعنى غري املعنى املعروف 

  .» منزلة واحدةيفعىل وجود اجلن واملالئكة متساوية, ومها من جهة إمكان وجودمها 
*** 
٢٠ 

 اجلدل العلمي وتوظيفـه يف قادر عىلوبعد رضوب كثرية من هذا الفهم العميق ال
خيـتم الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني نقـده لكتابـات   واجلهـل ءدعاكشف الزيف واال

 : بقوله الدمنهوري
ًهذه أمثلة من كتاب حشوه اجلحود واهلذيان, نسوقها ليزداد املسلمون علام بأن «
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w x y z { | } ~ _ ̀ a bc d e f      
g h i j k  ﴾]األعراف[ .       

*** 
٢١ 

امرأتنـا « نقض رسيع لكتـاب  اخلرض حسني مناألستاذنرشه   ماإىلوننتقل اآلن 
 » الرشيعة واملجتمعيف

ًنرش الشيخ حممد اخلرض حسني مقـاال تـصدى فيـه لنقـد   »نور اإلسالم«  جملةيف
ــيس ــاب تون ــهكت ــا «  عنوان ــع ايفامرأتن ــرشيعة واملجتم ــال حتــت »ل ــرش املق ــد ن , وق

  .» آيات اهللايفكتاب يلحد « : عنوان
وقد حـرص الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني عـىل أال يـذكر اسـم هـذا املؤلـف عـىل 

 خصـصه لنقـد ونقـض تفـسري الـذي الفـصل يفاإلطالق, وذلك عىل الرغم من أنـه 
ا الفـصل خـتم  هـذيف هـامش الفـصل, ولكنـه يف أشار إىل اسـم املؤلـف الدمنهوري

 : حديثه بقوله 
وكان من رأينا رصف القلم عن ذكر هذا الكتاب اكتفاء بام تناولته به أقالم أهل «

 قام هبا رشكاء صاحب الكتاب التي تونس من الرد املحكم, ولكن الدعاية يفالعلم 
ً مرص دعتنا إىل أن نذكره, ونرى القراء مثال من باطله ليحذروا فتنة, ويعلموا أن يف
 ً الرشق نفوسا تقىض باسم الرشيعة مآرب قوم يبتغون فساد ما بقى فينا من يف

 Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × Ø Ù﴿عقيدة سليمة, وأدب يغبط عليه 
Ú Û  ﴾]املائدة[.  

*** 
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٢٢ 

ــد   حــديثنا عــن الشخــصية العظيمــة للــشيخ حممــد اخلــرض حــسني يفومــن املفي
ه بعـض فقراتـه ىف هـذا  ألصـول اإلسـالم وأحكامـه, أن ننقـل عنـالـذكيواستيعابه 

حتـواه مـن فكـر يتحثـون عـن  ا مـاأنصاريزال بعض  احلديث الناقد لكتاب شهري ال
 . نحو مبالغ فيه قيمته وأثره الفكري عىل

إن اإلسـالم مل يقـرر «:  يشري أستاذنا الشيخ حممد اخلرض حسني إىل قول الكاتـب
, ويـرد األسـتاذ »ا ال تتخطاهـالتـينزول مرياث املرأة عن الرجل كأصل من أصوله 

 :اخلرض عىل هذه الدعوى بقوله
            اإلسالم ئهذا مما بناه الكاتب عىل زعمه أن من أحكام اإلسالم ما مل جي«

                                       c d e fg h i j ﴿ : من أجله, يقول اهللا تعاىل

kl ﴾ ]إىل قوله تعاىل ]٣:النساء:   ﴿ } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ 

´   µ ¶¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â Ã  Ä Å Æ Ç È É Ê  ﴾ ]النساء[ «.  

فاهللا تعاىل يوىص بأن تعطى األنثى نصف ما يعطى الذكر, وجيعل هـذه الوصـية «
ًحدا من حدوده, ويتوعد عىل تعدهيا بالنار والعذاب املهني, وذلك الكاتب يريد من 

ًة رهبم, ويتعـدوا حـدوده, وجيعلـوا مـرياث األنثـى مـساويا املسلمني أن هيملوا وصي
ملرياث الذكر عىل الرغم من احلكم الواضحة فيام أوىص اهللا به من إعطاء الذكر مثـل 

  .»نثينيحظ األ
*** 
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 التونـيسويتناول الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني فكـرة أخـرى مـن أفكـار املؤلـف 
رأة انطالقـا مـن العدالـة التامـة التـي يتبناهـا فكرة املساواة التامة بني الرجل وامل  هي
 : قولهيف عرضها املؤلف التيسالم وهي الفكرة اإل

 مواضـع رصحيـة, يف آيات القرآن بتمييز الرجل عن املـرأة يفلقد حكم اإلسالم «
وليس هذا بامنع أن يقبل بمبدأ املساواة االجتامعيـة بيـنهام عنـد تـوافر أسـباهبا بتطـور 

 .» جوهره إىل العدالة التامة, روح احلق األعىليفسالم يرمى الزمن, ما دام اإل
  :ويرد األستاذ حممد اخلرض حسني عىل هذه الدعوى بقوله

ًاإلسالم يرمى إىل العدالة التامة, وقد قرر أصال هـو أن تكـون املـرأة ىف عفـاف, «
عـىل ًفمن العدالة التامة أن ينهى عـن اختالطهـا بالرجـل إال أن يكـون حمرمـا, وقـرر 

ُالرجل القيام بحاجاهتا وحاجات ما يرزقان من ولد, فمـن العدالـة التامـة أن يكـون 
 .»حظ الرجل من املرياث أكثر من حظها

 :القفاز يف وجه املؤلف متسائال ستاذ اخلرضورسعان ما يلقي األ
 األزمنة طور يقتىض بطبيعتـه سـقوط العفـاف مـن حـساب الفـضيلة? يف وهل « 

 يقتىض بطبيعتـه وضـع نفقـة الرجـل وولـده عـىل عـاتق املـرأة?  األزمنة طوريفوهل 
ًيكون هذا الطور عندما خيلق الرجل واملرأة خلقا آخر, وذلك مـا ال يقـصد الكاتـب 

  .»احلديث عنه
*** 
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٢٤ 

فيها   مناقشة أفكار املؤلف التي داريفويفيض أستاذنا الشيخ حممد اخلرض حسني 
بني شـهادة املـرأة و شـهادة الرجـل إىل أن يـصل إىل حول انتقاده لفكرة عدم املساواة 

  :قوله
ولعل الكاتب يذكر أن النسيان يعرض للنساء أكثر من الرجال, وإن دل عليه «

فننبئه أن   ]٢٨٢:البقرة[ ﴾ h i j k l mn ﴿  قوله تعاىل
 كام املايض ذاكرة املرأة ضعفا, وأهنا ال تستحرض يفبعض علامء أوروبا قرروا أن 

 يف شهد النمساويه الرجل, فهذا الدكتور أوتو فينجر الطبيب الفيلسوف يستحرض
 اهلامش إىل يفيشري األستاذ حممد اخلرض حسني  (»اجلنس واألخالق « كتابه املسمى

سبعا  , وأعيد طبعه١٩٠٣   مايو سنةيف األملاين اللسان يفأن هذا الكتاب ظهر 
بأن املرأة ضعيفة  )  األوروبيةمرة, ونقل إىل نحو عرش لغات من اللغات  وعرشين

 الذهن, يفإن التذكر هو التغلب عىل ما مىض من الزمن واستحضاره  :الذاكرة فقال
وال يمكن املرأة ـ ألسباب عضوية ونفسية ـ السيطرة عىل هذه املوهبة ألن حياهتا 
منقطعة ال تذكر منها إال اليسري, بخالف الرجل فإنه يمكنه تتبع سلسلة حياته حلقة 

 الطبيب أي (  وقت من األوقات, بل قررأي يففحلقة, وال يغيب عنه جوهرها 
ال يمكن  « :ضعف قوهتا العاقلة فقال)  هذا الكتاب يف النمساويالفيلسوف 

 بني حياهتا الوجدانية والعقلية , ولكن أي للمرأة التفرقة بني الشعور والتفكري
ًالرجل يمكنه فصلهام عن بعضهام فصال تاما ً «.   

***** 
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 . م ٢٠٠٥ دار جهاد ٣ط ,م ٢٠٠٥ دار جهاد٢ط ,م ٢٠٠٣ دار جهاد ١املشري أمحد إسامعيل ,ط:صانع النرص  •
 . م ٢٠٠٨الشيخ الظواهري و اإلصالح األزهري , مكتبة الرشوق الدولية ,  •
 . م ٢٠٠٨أمحد مستجري , املجلس األعىل للثقافة, : عاشق العلم  •
 . م ٢٠٠٦شهيد النزاهة الثورية ,دار اخليال ... عبد اللطيف البغدادي •
 .م  ١٩٨٤ األطباء,سامء العسكرية املرصية , دار: الشهيد عبد املنعم رياض •
 . م ٢٠٠٤مهندس احلقبة الليربالية املرصية , مكتبة مدبويل, .. عثامن حمرم •
 . م ٢٠٠٤مذكرات الضباط يف غري احلرب ,هيئة الكتاب , القاهرة : عسكرة احلياة املدنية  •
 . م ٢٠٠٩ّعىل ماهر باشا و هناية عرص الليربالية , دار الرشوق , •
 . م ١٩٨٥هيم ,هيئة الكتاب , سلسلة أعالم العرب ,ّعيل باشا إبرا. د •
 . م ٢٠٠٨القاهرة  رائد الطب املرصي احلديث ,املجلس القومي للشباب ,: عيل إبراهيم.د •
 . م ٢٠٠١,دار اخليال ١٩٥٢−١٩٤٩مذكرات وزراء هناية عهد امللكية:عىل مشارف الثورة  •
 . م ٢٠٠٢عىل هوامش األدب ,هيئة الكتاب , •
 . م ١٩٩٧تابة التجربة الذاتية ,مذكرات اهلواة و املحرتفني ,دار الرشوق فن ك •
 .م ٢٠٠١ , دار اخليال) ١٩٧٢−١٩٦٧(مذكرات قادة العسكرية املرصية : يف أعقاب النكسة •
 . م ٢٠٠٧مذكرات خرجيي جامعة القاهرة يف عقدها األول , هيئة الكتاب : يف حدائق اجلامعة  •
 . م ٢٠٠٢, دار اخليال  ذكرات الصحفينيم:يف خدمة السلطة   •
 . م ٢٠٠٧مذكرات املحامني ,هيئة الكتاب :يف رحاب العدالة  •
 .م٢٠٠٧مذكرات قادة العمل الرسي و اإلغتياالت السياسية , مكتبة الرشوق الدولية : يف ضوء القمر  •
 . م٢٠٠٧ هيئة الكتاب٣,ط٢٠٠٧ دار اخليال ٢, ط٢٠٠٣ دار جهاد  ١, ط نجيب حمفوظ.. يف ظالل السياسة •
 . م ٢٠٠٩ هيئة الكتاب ٢,ط٢٠٠٦ هيئة الكتاب ١مذكرات رجال احلاشية , ط:يف كواليس امللكية  •
 . م ٢٠٠٨ هيئة الكتاب ٢, ط٢٠٠١مكتبة مدبويل  ١, ط)٢٠٠٠−١٩٥٢(قادة الرشطة يف السياسة املرصية •
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 . م ١٩٩٧ دار الرشوق ٢, ط١٩٨٤,دار األطباء,١كلامت القرآن التي ال نستعملها ,ط •
 . م ٢٠٠٨هيئة الكتاب  ٢, ط٢٠٠٧ دار اخليال ١دراسات و رثاءات , ط... كيف أصبحوا عظامء •
 . م٢٠٠٢دراسة يف صناعة القرار السيايس ,دار اخليال .. كيف أصبحوا وزراء •
 . م ١٩٨٤املشري أمحد إسامعيل , دار األطباء, : مايسرتو العبور •
 .م ١٩٩٣تعريف و فهرسة و توثيق,هيئة الكتاب , )١٩٥٢−١٩٣٩(ة جملة الثقاف •
 . م ١٩٩٩مذكرات رجال القانون و القضاء , دار اخليال, : حماكمة ثورة يوليو  •
 .م ٢٠١٠ , جدة أستاذ اجليل يف السعودية ,:حممد طاهر الدباغ •
 . م ٢٠٠٢, هيئة الكتاب ٢ط ,م ١٩٧٨ هيئة الكتاب ١حممد كامل حسني عاملا و مفكرا و أديبا,ط. د •
 .م١٩٩٦ دار الرشوق  ,» نحو حكم الفرد«مذكرات الضباط األحرار ,طبعة خمترصة و مبكرة من كتاب   •
 .م  ١٩٩٥دار الرشوق,  ,»الثورة و احلرية«مذكرات املرأة املرصية, طبعة خمترصة و مبكرة من كتاب •
 . م ١٩٩٤,دار الرشوق  »  أهل الثقة و أهل اخلربة« بمذكرات وزراء الثورة, طبعة خمترصة و مبكرة من كتا •
 . م ١٩٩٩مستقبل اجلامعة املرصية, هيئة الكتاب,  •
 . م ١٩٩٧,دار الرشوق, ٢دراسات يف اإلعالم و البيئة و التنمية,ط: مستقبلنا يف مرص  •
 . م ١٩٨٠, هيئة الكتاب , ١مرشفة بني الذرة و الذروة , ط •
 . م ٢٠١١, دار الرشوق, ٣ طسرية حياة ,: مرشفة  •
 . م ٢٠٠٥ مكتبة األرسة ٢,ط١٩٩٩ ,هيئة الكتاب ١مرصيون معارصون ,ط •
 .م ٢٠٠٧مصطفى مرشفة , السلسلة الثقافية لطالئع مرص,املجلس القومي للشباب, القاهرة  •
 . م ١٩٩٩مذكرات رجال الدبلوماسية املرصية , دار اخليال : من أجل السالم •
 . م ١٩٨٤ حياتنا األدبية , دار األطباء من بني سطور •
 . م ٢٠٠٣, دار اخليال,  مذكرات الضباط األحرار: نحو حكم الفرد •
 . م ١٩٨٦نجيب حمفوظ , هيئة الكتاب , سلسلة أعالم العرب ,. د •
 . م ١٩٨٤كلامت يف التأبني , دار األطباء, : يرمحهم اهللا  •
 .م ٢٠٠٦الفكر اليساري املرصي , هيئة الكتاب, مذكرات قادة : يساريون يف عرص اليمني  •
 . م ٢٠٠٣, تقديم وحتقيق مكتبة األرسة ) ١٩١٨ميوليو −م١٩١٨يناير( يوميات عيل مصطفى مرشفة  •

***** 
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 ٥..........................................................................اهداء
 ٧.........................................................................مقدمة

 األولالباب 
 ١٥...........................................الشيخ حممد اخلرض حسني سرية حياة

 الثاينالباب 
 ٤١..................................................شخصية اخلرض حسني وآثاره

 الثالثالباب 
 ٦٩.............................................نقض كتاب الشيخ عيل عبد الرازق

 بعالراالباب 
 ١٥٣..........................................بعض نقض كتاب الدكتور طه حسني

 اخلامسالباب 
 ة ــاهلداي« ايبـني لكتـر حسـخ  اخلضــنقد الشي غـري الزائــب التفسـان لتصويـنموذج 

 ١٨٩...............»امرأتنا ىف الرشيعة واملجتمع«و  »والعرفان ىف تفسري القرآن بالقرآن
 ٢١٣.................................................................كتب للمؤلف

 ٢١٩.....................................................................املحتويات
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