
− ١ −  



− ٢ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣ − 

אאא 
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 :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا            وبعد
, لتهمفإن اهللا تعاىل خلق عباده حنفاء عىل التوحيد فاجتالتهم الشياطني وأض

ني وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم وإهنم أتـتهم الشـياط: (كام يف احلديث القديس
كام  ,, وقد كانت بداية االنحراف يف قوم نوح عليه السالم)١()فاجتالتهم عن دينهم

كان بني آدم ونوح عرشة قرون كلهم عىل رشيعة ( :قال ابن عباس ريض اهللا عنهام
 .)٢()من احلق فاختلفوا فبعث اهللا النبيني مبرشين ومنذرين

انَ النَّاسُ إِالَّ ﴿ :ىـالـال اهللا تعـد قـوق ا كَ مَ واوَ فُ تَلَ اخْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ  )١٩: يونس( ﴾ أُمَّ
رك كان اسـتجابة إلغـواءات الشـيطان ــوهذا االنحراف واالختالف والش

ومكره ومايقوم به هو وجنده من تزيني للضالالت التي يصدون هبا النـاس عـن 
َقْ ﴿ كام قال اهللا تعاىل عن إبليس ,الرصاط املستقيم تَنِي ألَ يْ ـوَ ـبِامَ أَغْ ـالَ فَ ـمْ قَ نَّ هلَُ ـدَ عُ

يمَ  تَقِ اطَكَ املُْسْ َ نْ ) ١٦(رصِ عَ ِمْ وَ هنِ امَ نْ أَيْ عَ مْ وَ هِ فِ لْ نْ خَ مِ هيِمْ وَ دِ ِ أَيْ نْ بَنيْ مْ مِ َتِيَنَّهُ مَّ آلَ ثُ
ينَ  اكِرِ مْ شَ هُ ثَرَ ِدُ أَكْ الَ جتَ مْ وَ ئِلِهِ امَ ا ملََـنْ ) ١٧(شَ ورً حُ ـدْ ا مَ ومً ءُ ـذْ ـا مَ نْهَ جْ مِ ـرُ الَ اخْ قَ

بِعَكَ مِ  َعِنيَ تَ مْ أَمجْ نْكُ نَّمَ مِ هَ َنَّ جَ ألَ َمْ مْ ألَ واليـزال ) ١٨−١٦: األعـراف( ﴾)١٨(نْهُ
الشيطان وأتباعه يعملون جاهدين يف تزيني الباطل والصـد عـن احلـق بأسـاليب 
متنوعة وطرق خمتلفة ودرجات متفاوتة تصل إىل اإلحلاد يف ديـن اهللا واإلنكـار أو 

بالنبوات والغيبيات واملعاد ونحـو ذلـك مـن والتكذيب  ,التشكيك يف وجود اهللا
 .أصول الديانة وقطعياهتا
 ,خرة زادت تلك االنحرافات الفكرية واملذاهب اإلحلاديـةأويف العصور املت

وانترشت فلسفاهتا وكتبها وأعالمها ودعاهتا بدعم من اليهود احلاقدين والزنادقة 
ي جلدتنا وممـن يتكلمـون وصار يردد شبهاهتم وانحرافاهتم فئام من بن .امللحدين

                                                 
 . ٢٨٦٥, رواه مسلم برقم) ١(
 .٢/٤٨٠رواه ابن جرير واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي ) ٢(
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حتى تأثر بتلك الشبهات أعداد مـن شـباب املسـلمني فتزعزعـت ثقـتهم  .بلغتنا
وصاروا آذانا صاغية لدعوات التشكيك  ,وختلخلت مسلامهتم ,بدينهم وعقيدهتم

 .املتمظهرة بالعلم املادي ومناهج البحث احلديثة
نب متعـددة أدت وقد أفرزت جهود املنحرفني واملشككني آثارا سيئة يف جوا

 .إىل توهني ثقة املسلمني بمصادر دينهم وقطعيات رشيعتهم
 :خطة البحث

ويف هذا البحث املخترص عرض لبعض اآلثار التي أنتجتها تلك االنحرافات 
والتي يمكن أن تعد ممهدة وبوابـة لنزعـات اإلحلـاد والزندقـة  ,الفكرية والعقدية

وتطـوير  ,وحرية النقـد ,ظر العقيلوالتملص من الدين باسم البحث العلمي والن
واالستفادة من املـذاهب واملنـاهج الغربيـة والفلسـفية يف دراسـة الـدين  ,الدين

 .وإعادة النظر يف مسلامته
وقد رأيت أن يكون بحث هذا املوضـوع يف مقدمـة ومتهيـد وسـتة مباحـث 

 :وخامتة تتضمن مجلة من التوصيات ورست فيه وفق اخلطة التالية
 .مقدمة
 .د يف أسباب االنحراف الفكريمتهي

 .أثر االنحراف الفكري يف التشكيك يف القرآن الكريم :املبحث األول
 .أثر االنحراف الفكري يف التشكيك يف السنة النبوية :املبحث الثاين
 .أثر االنحراف الفكري يف التشكيك يف العقيدة اإلسالمية :املبحث الثالث
 .ي يف التشكيك يف أحكام الرشيعة اإلسالميةأثر االنحراف الفكر :املبحث الرابع

 .أثر االنحراف الفكري عىل األمن املجتمعي: املبحث اخلامس
 .أثر االنحراف الفكري عىل االستقرار السيايس :املبحث السادس

 .اخلامتة  وتتضمن مجلة من التوصيات
 .إنه عىل كل شئ قدير ,وأسأل اهللا تعاىل اإلعانة والتوفيق والتسديد

 ...اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم وصىل
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א 
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يعـود إليـه  منهـا مـا ,هناك أسباب كثرية النحراف فكر الشخص وعقيدتـه
يمكــن أن يرجــع إىل املجتمــع أو إىل البيئــة املحيطــة  ومنهــا مــا ,بشــكل مبــارش

 :حرافات بام ييلويمكن أن نشري هنا إىل أهم أسباب تلك االن .بالشخص
  :ضعف اإليامن :أوالً 

إن من أهم األسباب التي جتعل الشخص مهيئا لتقبل االنحرافات والشكوك 
فضـعيف اإليـامن يسـتجيب  ,والشبهات يف الدين هي ضعف اإليامن وقلة اليقني

 ,ومراتع الشهوات ,ومريض القلب يميل إىل منابع الشبهات ,لنداءات التشكيك
لَ : وقد قال اهللا تعاىل ,يستطيع اخلالص منها وال ,فيرشب قلبه هبا ـزَ ي أَنْ وَ الَّذِ ﴿هُ

ينَ يفِ  ـا الَّـذِ أَمَّ َاتٌ فَ ـاهبِ تَشَ ـرُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ امَ ْكَ اتٌ حمُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ عَ
تْنَ  اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ ـا يَ قُ مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ ـهُ إِالَّ ةِ وَ يلَ أْوِ ـمُ تَ لَ عْ

رُ إِالَّ أُولُـو اهللاُ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نـَ بِّ دِ رَ نـْ ـنْ عِ ـلٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ يفِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  وَ
﴾ َلْبَابِ فـإذا رأيـت الـذين ( ملسو هيلع هللا ىلصالرسـول  يقـولويف احلديث ) ٧: آل عمران( األْ

 .)١()تشابه منه فأولئك الذين سمى اهللا فاحذروهم ون مايتبع
ووساوس ويـدافعها ويعـرض  ,يرد عليه من شبهات وقوي اإليامن يكره ما

أخرجه مسلم يف صحيحه عن  وقد جاء يف احلديث الذي ,عنها وال يسرتسل معها
إنـا نجـد يف  :, فسألوه ملسو هيلع هللا ىلصجاء ناس من أصحاب النبي : (قال −  − أيب هريرة
: نعـم, قـال: ?, قـالوا)أوقد وجدمتوه:(ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به, قال أنفسنا

يا رسول اهللا إين أحدث نفيس باحلديث : (ويف رواية أخر )٢()ذاك رصيح اإليامن(
 .)٣()ذلك رصيح اإليامن(  :أحب إيل من أن أتكلم به ,فقال ألن أخر من السامء

                                                 
 .١ومسلم يف كتاب العلم برقم , ٤٥٤٧برقم, آل عمران −يف كتاب تفسري القرآن , رواه البخاري يف صحيحه) ١(
 .٣٤٠رقم  ,رواه مسلم) ٢(
 .٩١٥٦رواه أمحد ) ٣(
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 .أي كيد الشيطان )١()وسةاحلمد هللا الذي رد كيده إىل الوس(ويف رواية 
معناه استعظامكم الكالم  )ذاك رصيح اإليامن( :قال النووي يف رشحه لقوله

فإن استعظام هذا وشدة اخلوف منه ومن النطـق بـه, فضـالً ,به هو رصيح اإليامن
, وانتفـت عنـه الريبـة  عن اعتقاده, إنام يكون ملن استكمل اإليامن استكامال حمققـاً

اه أن الشيطان إنام يوسوس ملن أيس من إغوائه, فينكد عليه وقيل معن.. والشكوك
ر ـاء, وال يقتصـر فإنه يأتيه من حيث شـبالوسوسة لعجزه عن إغوائه, وأما الكاف

 .)٢()يف حقه عىل الوسوسة بل يتالعب به كيف أراد
أي حصـول هـذا الوسـواس مـع هـذه : (− رمحه اهللا −وقال شيخ اإلسالم 
دفعه عن القلب هو من رصيـح اإليـامن, كاملجاهـد الـذي الكراهة العظيمة له, و

ريح اخلـالص كـاللبن ـجاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظـم اجلهـاد, والصـ
الرصيح وإنام صار رصحياً ملا كرهوا مـن تلـك الوسـاوس الشـيطانية ودفعوهـا, 

 .)٣()فخلص اإليامن فصار رصحياً 
خلق اهللا اخللـق, فمـن  ,ذاال يزال الناس يتساءلون حتى يقال ه: (ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

: وقال أيضاً عليه السـالم )٤()خلق اهللا? فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت باهللا
من خلق ربك? : يأيت الشيطان  أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا? حتى يقول له(

 .)٥()فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهللا ولينته
ينتـه عـن االسرتسـال فليستعذ باهللا ول: (قال ابن حجر يف رشح هذا احلديث

معه يف ذلك, بل يلجأ إىل اهللا يف دفعه, ويعلم أنه يريـد إفسـاد دينـه وعقلـه هبـذه 
 .)٦()الوسوسة, فينبغي أن جيتهد يف دفعها باالشتغال بغريها

                                                 
 .٥١١٢رواه أبو داود ) ١(
 .١٥٥−٢/١٥٤رشح مسلم للنووي ) ٢(
 .ضمن جمموع الفتاو ٧/٢٨٢اإليامن ) ٣(
 .٣٤٣رواه مسلم يف كتاب اإليامن برقم ) ٤(
 .٣٤٥رواه مسلم يف كتاب اإليامن برقم ) ٥(
 .٦/٣٩٧فتح الباري ) ٦(
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 :ضعف العلم الرشعي :ثانياً 
إن كثريا ممن ينحرف عن اجلادة وتتلوث أفكـاره بالشـبهات وتلتـبس عليـه 

بدينه ويكون لقمة سائغة للملحدين واملشككني إنام يكـون  األمور وتضعف ثقته
حيث ترد عليه الشـبهات  ,سبب ذلك يف كثري من األحيان ضعف العلم الرشعي

 .أو يبقى حائرا مرتددا ,علم راسخ فيغرت بام يلقى عليه وليس لديه إيامن قوي وال
 ,لهـايسـع املسـلم جه ولذا جاء الرشع بإجياب العلم ببعض األمور التـي ال

ـلْ ﴿: وقـد قـال اهللا تعـاىل ,وحث عىل طلب العلم ورفع من شأن العلـامء ـلْ هَ قُ
﴾ َلْبَـابِ رُ أُولُـو األْ كَّ تَذَ امَ يَ ونَ إِنَّ لَمُ عْ ينَ الَ يَ الَّذِ ونَ وَ لَمُ عْ ينَ يَ ي الَّذِ تَوِ سْ ) ٧: الزمـر( يَ

مْ ﴿: وقال تعاىل لَ اعْ هُ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ فَ نَّ رْ أَ فِ تَغْ اسْ بِكَ   وَ نْ  ).١٩: حممد( ﴾لِذَ
ذلـك  )١()يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدينمن ( ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث يقول الرسول 

كـام يعلـم  ,أن صاحب الفقه يف الدين يدرك ويفهم أصول الدين ومقاصد الرشع
ويقـدر  ,معاين األدلة ويستطيع اجلمع بني ما قد يتومهه البعض من تعارض بينهـا

ولديه القدرة عىل  ,ويرد ما اشتبه منها إىل حمكمها ,لهاعىل حل ما يتوهم من مشك
 ,بخالف اجلاهل الذي تنطيل عليه الشبهات .دفع الشبهات ودحض التشكيكات
فإن الواجب عـىل مـن كانـت هـذه حالـه أن  ,وحيتار بام يورد عليه من إشكاالت
نـْ﴿ :يسأل أهل العلم كام قـال تعـاىل رِ إِنْ كُ كْ ـلَ الـذِّ ـأَلُوا أَهْ اسْ ـونَ فَ لَمُ عْ  ﴾تُمْ الَ تَ

 ).٤٣: النحل(
 :كثرة وسائل النرش واالتصال :ثالثاً 

إن من أهم األسباب التي أدت إىل انتشار االنحرافات الفكرية وتفشـيها مـا 
أكثر إتاحة وأقرب مـن  فالكتاب صار ,تيرس من وسائل النرش والتواصل املختلفة

بـل  ,را عـىل الكتـابـمر مقتصومل يعد األ ,ذي قبل سواء كان ورقيا أو ألكرتونيا
ات هـي أرسع ظهرت وسائل أخر لنرش املقاالت والتعليقات واآلراء واالنتقاد

وهـي مـا  ,قرب تعاطيا وأكثر تأثريا يف قارئيهـا ومتلقيهـاأوأوسع وأكثر تفاعال و
                                                 

 .٧١رواه البخاري يف كتاب العلم باب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين برقم ) ١(
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ومما زاد يف تعاطيها وكثافة توظيفهـا  ,يعرف بوسائل التواصل االجتامعي املتنوعة
انا ألصحاب األفكار املتطرفة التي تطعن يف ثوابت الدين ومسلامت كوهنا أكثر أم

وأسـامء  ,وينرشون إحلادهم خلف معرفـات ومهيـة ,فينفثون سمومهم ,الرشيعة
تصطاد بأساليبها الشيطانية األغرار واملتطفلني الذين مل يرتسخ اإليامن يف  ,منتحلة
 .ومل يفقهوا حقيقة دينهم ,قلوهبم

ر ـلحدون يف العرص احلارض ووظفوا تلك التقنيـات لنشـولقد كثر أولئك امل
باطلهم وتكثري سوادهم مما كان له األثر الكبري يف بـث الشـكوك والشـبهات فـيام 

وبالقرآن والسنة النبوية والرشيعة اإلسالمية وغري  ملسو هيلع هللا ىلصيتعلق باهللا تعاىل وبالرسول 
 .ذلك من قطعيات الدين

 :يةاالنبهار بمخرجات احلضارة الغرب :رابعاً 
والتقدم التقني يف الغرب سـببا يف انبهـار بعـض  ,لقد كانت الثورة الصناعة
وإعجاهبم بالنمط الغـريب حتـى يف جمـال الفكـر  ,أبناء املسلمني بتلك املخرجات
وبلغ االهنزام عند هذه الفئة إىل أن تـدعوا لسـلوك  ,والسلوك واملوقف من الدين

أن نسـري «ك دعوة طه حسني إىل ومن ذل ,طريقهم يف كل اجلوانب خريها ورشها
, ولنكـون هلـم رشكـاء يف  سرية األوروبيني ونسلك طريقهم, لنكون هلـم أنـداداً
مد منهـا  احلضارة, خريها ورشها, حلوها ومرها, وما حيب منها وما يُكره, وما حيُ

 . )١(»وما يُعاب
ومـن  ,بل وجدنا من يدعو ألن نفعل يف ديننا مثل ما فعلت أوروبا يف دينهـا 

يزعم بأن اإلسالم بحاجة ألن يعاد تفسريه ليكون متصاحلا مع العلامنية واحلداثـة 
كام يـردد هـذا املعنـى  ,وأن يفعل به مثل ما فعل مارتن لوثر يف النرصانية ,الغربية

وتلـك األهـواء كانـت سـببا يف التمهيـد  ,هاشم صالح وأشباهه , فهذا االهنـزام
كام سيتضح ذلـك  ,والطعن يف مسلامته ,لالنحراف عن الدين واإلحلاد يف أصوله

 .يف املباحث التالية بإذن اهللا تعاىل
                                                 

 .٤١قبل الثقافة يف مرص, ص مست) ١(
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אא 
אאאאאא 

لقد استهدف أرباب االنحرافات الفكرية واملناهج اإلحلادية القرآن الكـريم 
وحرصـوا عـىل  ,عهفاجتهدوا يف التشكيك يف مج ,باعتباره املصدر األول لإلسالم

ونادوا برضورة تأويلـه وإعـادة فهمـه بـام يتناسـب مـع نظريـات  ,الطعن يف نقله
 .التمدن الغريب ويتوافق مع الفلسفات الوضعية واملناهج العلامنية

كـام حكـى اهللا تعـاىل عـن  ملسو هيلع هللا ىلصر الرسـول ـذا التشكيك قديم منـذ عصــوه
قَ ﴿م ـوهلـركني قـاملش َوَّ ـوا أَسَ ـالُ ـوَ ـاطِريُ األْ هِ ـا فَ تَتَبَهَ نيَ اكْ ــلـِ يْـهِ بُكْ لَ ىلَ عَ ـْ ةً ـيَ متُ رَ

يالً  أَصِ يامً ) ٥(وَ حِ ا رَ ورً فُ انَ غَ هُ كَ ضِ إِنَّ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ َّ يفِ السَّ مُ الرسِّ لَ عْ ي يَ لَهُ الَّذِ زَ لْ أَنْ قُ
اقِ ) ٦( وَ َسْ يشِ يفِ األْ مْ يَ امَ وَ لُ الطَّعَ أْكُ ولِ يَ سُ ا الرَّ ذَ الِ هَ الُوا مَ قَ لَكٌ  وَ لَ إِلَيْهِ مَ زِ الَ أُنْ لَوْ

ا  يرً ذِ هُ نَ عَ ونَ مَ يَكُ ـالَ الظَّـاملُِونَ ) ٧(فَ قَ ا وَ نْهَ لُ مِ أْكُ نَّةٌ يَ ونُ لَهُ جَ نْزٌ أَوْ تَكُ لْقَى إِلَيْهِ كَ أَوْ يُ
ا  ورً حُ سْ الً مَ جُ ونَ إِالَّ رَ تَّبِعُ ـلُّ ) ٨(إِنْ تَ ثَـالَ فَضَ َمْ بُـوا لَـكَ األْ َ يْـفَ رضَ ـالَ انْظُـرْ كَ وا فَ

بِيالً  ونَ سَ تَطِيعُ سْ وما زال الكفار واملنافقون وأصـحاب ). ٩−٥: الفرقان( ﴾)٩(يَ
  .املذاهب املنحرفة يسريون عىل هنج أسالفهم من اليهود وكفار قريش

ويف العرص احلارض تثار تلك التشكيكات يف كتابات املسترشقني وتالمـذهتم 
اق مجلـة مـن النصـوص املتشـاهبة من املنتسبني لإلسـالم مـوظفني يف هـذا السـي

 .واألقوال الباطلة  واملذاهب املنحرفة التي تكلم العلامء عليها وأبانوا احلق فيها
ولكـن قـد تكـون  ,والكتابات اإلحلادية يف الطعن يف القرآن الكـريم كثـرية

والذين يتظاهرون بالبحث العلمـي  ,الكتابات األخطر هي من املنتسبني لإلسالم
وبإعادة النظر فيام  − حسب زعمهم  − ول للحقيقة الغائبة أو املغيبةوحماولة الوص

 .توارثه املسلمون من مسلامت هبذا اخلصوص
ومن أشهر املعارصين الذين محلوا لواء منهج التشكيك حممد أركـون الـذي 

وطالـب  ,تـواتر عنـد املسـلمني مـن سـالمة الـنص القـرآين ناد بمراجعـة مـا
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ويف هذا يقـول  ,راقيةـق املارقة ومن الدراسات االستشباالستفادة من أقوال الفر
يف أثناء عملية االنتقال من الرتاث الشـفهي إىل الـرتاث الكتـايب تضـيع « :أركون

أشياء, أو حتور أشياء, أو تضـاف بعـض أشـياء; ألن كـل ذلـك يعتمـد الـذاكرة 
ن كـل  الذين يصدقونيالبرشية, وهي ليست معصومة إال يف نظر املؤمنني التقليدي

 .)١(»يشء
ولقد عمل أركون عىل نزع القداسة عن القرآن الكـريم حتـى إنـه ال يسـميه 

مثقلة بالشـحنات واملضـامني الالهوتيـة, «كام يذكر  »قرآن«هبذا االسم ألن كلمة 
ومن ثم فال يمكن استخدامها مصطلحاً فعاالً من أجـل القيـام بمراجعـة نقديـة 

لغ به الزيغ واإلسفاف إىل الطعن يف نظـم ويب.)٢(»..جذرية لكل الرتاث اإلسالمي
فإن القرآن مدعاة للنفور بعرضه غري املنظم, واسـتخدامه «: القرآن وحمتواه فيقول

غــري املعتــاد للخطــاب, ووفــرة إحياءاتــه األســطورية, والتارخييــة, واجلغرافيــة, 
 .)٣(»..والدينية, وكذلك بتكراره, وانعدام ترابطه

إعادة كتابة قصة تشكل هذا النص بشكل جديد ينبغي أوالً «: ويقول أركون
كليا, أي نقد القصة الرسمية للتشكيل التي رسخها الرتاث املنقول نقـدا جـذريا, 
هذا يتطلب منا الرجوع إىل كل الوثائق التارخيية التي أتـيح هلـا أن تصـلنا, سـواء 
كانت ذات أصل شيعي أم خارجي أم سني, هكذا نتجنب كل حـذف تيولـوجي 

 . آخر لطرف ضد
املهم عندئذ هو التأكد من صحة الوثائق املستخدمة بعدها نواجه ليس فقـط 
مسألة إعادة قراءة هذه الوثائق, وإنام أيضا حماولة البحث عن وثائق أخر ممكنـة 

يفيدنا يف ذلك سـرب املكتبـات . الوجود كوثائق البحر امليت التي اكتشفت مؤخرا
اهلند وزيدية اليمن أو علوية املغرب يوجد اخلاصة عند دروز سوريا أو إسامعيلية 

                                                 
 .٦٩عن القرآن الكريم والقراءة احلداثية ص, ٢٣٢قضايا يف نقد العقل الديني ص) ١(
 .٧٩عن القرآن الكريم والقراءة احلداثية, ٢٠٠−١٩٩الفكر األصويل واستحالة التأصيل ص) ٢(
 .٥٤القرآن الكريم والقراءة احلداثية ص) ٣(
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يء ـهناك يف تلك املكتبات القصية وثائق نائمة متمنعة, مقفل عليها بالرتاج, الشـ
الوحيد الذي يعزينا يف عدم إمكانية الوصول إليها اآلن هو معرفتنا بأهنا حمروسـة 

 .جيداً 
تبعه هكذا نجد أنفسنا أمام عمل ضخم من البحث وحتقيق النصوص الذي ي

 . فيام بعد وكام حدث لألناجيل والتوراة إعادة قراءة سيميائية ألسنية للنص القرآين
إن املنهج األلسني رغم غالظته وثقـل أسـلوبه يمكنـه أن حيررنـا مـن تلـك 
. احلساسية التقليدية التي تسيطر عـىل عالقتنـا البسـيكولوجية بتلـك النصـوص

قامـة عالئـق طبيعيـة متكننـا مـن عنـدها نسـتطيع إ. عالقة منغرسة منذ الطفولـة
إن قراءة كهذه للقـرآن تتبـد اليـوم عمـال شـديد . دراستها والتأمل فيها بحرية

 .)١(»األمهية, ولكن لألسف فإنه ينقصنا العدد الكايف من العامل الباحثني
هكذا يكشف أركون عـن رضورة نقـد الـنص القـرآين كـام نقـدت التـوراة 

 .  ما يعتقده املسلمون من وثوق هبذا النصواإلنجيل, وحيرض عىل اخلروج عىل
وحياول أركون تطبيق هذا املنهج التشكيكي يف قراءته لبعض اآليات والسور 

 . مستفيدا من دراسات املسترشقني هبذا اخلصوص
وممن أسهم يف التشكيك يف حفظ القرآن الكريم اجلابري فقـد قـال يف كتابـه 

ن حتدث أخطاء حني مجعه, زمن عثامن أو ومن اجلائز أ«: مدخل إىل القرآن الكريم
: ويقـول نـادر محـامي.)٢(»قبل ذلك, فالذين تولوا هذه املهمة مل يكونوا معصومني

فالقرآن يمثل الرسالة الشفوية, أما املصحف فيمثل النص املكتـوب الـذي مجـع «
فخضع تبعاً لذلك لظروف تارخيية وسياسية بالغة التعقيد, كام  ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة النبي

 . )٣(»...أخبار التدوين حتوم حوهلا الكثري من نقاط االستفهامأن 
ويستعرض نضال الصالح هذه القضية مثريا مسألة كون ألفـاظ القـرآن مـن 

,  بجمع القـرآن الكـريم يف حياتـه; ملسو هيلع هللا ىلصزاعام بأن عدم أمر النبي  ملسو هيلع هللا ىلصصياغة النبي 
                                                 

 . ٢٩١−٢٩٠ميتارخيية الفكر العريب اإلسال) ١(
 .٢١٠مدخل إىل القرآن الكريم ص) ٢(
 .٥٣−٥٢إسالم الفقهاء ) ٣(
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تحجـرا جيـب أراد أن يرتك للمسلمني رسالة بأن النص القرآين ليس قالبا م«: ألنه
التقوقع داخل حرفيته, وإنام هو نـص مـرن يسـتطيع أن يغـري منطوقـه مـع تغـري 
األحداث والوقائع وحسب ظروف معيشة النـاس وأحـواهلم وإن إرصار الفكـر 
, ما هو إال حماولـة لتسييسـه ملصـالح  الديني عىل إبقاء النص القرآين نصاً متحجراً

 .)١(»نية املتسلطةالسلطة الدينية وحليفتها الدنيوية الكليا
أصبح  ملسو هيلع هللا ىلصويقرر نضال متابعة ألركون بأن القرآن الكريم حاملا نطق به النبي 

 . نصا برشيا أرضيا خاضعا لقوانني اللغة التي نطق هبا
ر ـكام أنه بصفته تلك ومهام كان احلرص شديدا من قبل البش«: ويضيف قائال

طـأ أثنـاء النسـخ واجلمـع عىل االلتزام بحرفية نصه, فـإن إمكانيـة الوقـوع يف اخل
واردة, وال ضري يف ذلك عىل الـنص إذا مـا فتحنـا عقولنـا عليـه وأخرجنـاه مـن 

 . القالب املتحجر الذي وضعه علامء الفكر الديني فيه
إن قراءة أمينة وغري متحيزة لبعض نصوصه ترينا أن أخطاء لغوية قد وقعت 

ر الصحي أبـدا أن نحـاول أثناء النسخ واجلمع, هذه األخطاء برشية, وليس باألم
. طئااللتفاف عليها أو تربيرها بكل الوسائل حتت مقولة أن النص إهلي واهللا ال خي

ر الــذين قــاموا بكتابتــه ونســخه ـوا هــم البشــأاهللا مل خيطــئ ولكــن الــذين أخطــ
 .)٢(»وتسجيله

ثم بدأ يستعرض بعض اآليات التي ير وقوع أخطاء لغوية فيهـا, وهـي يف 
 .ن جهله وهواهاحلقيقة تكشف ع

ونجد هذا املنهج التشكيكي ظاهرا أيضا عند عبد املجيد الرشيف, الذي تـابع 
أركون عىل فكرة أن القرآن ال يطلق إال عىل الرسالة الشفوية التي بلغها الرسـول  
, وإنام هو مدونـة بقـرار  ن وكتب بعد ذلك فال يسمى قرآناً وِّ إىل صحابته, أما ما دُ

 .)٣(هظ الذي وعد اهللا تعاىل بسيايس ال يشملها احلف
                                                 

 .٤٢−٤١املأزق يف الفكر الديني ) ١(
 .٥١املرجع السابق ص) ٢(
 .٥٢−٤٩اإلسالم بني الرسالة والتاريخ ص : انظر) ٣(
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وقد عمل الرشيف عىل ترسيخ هذا املنهج التشـكيكي يف الـنص القـرآين بـني 
واعتقـد أغلـب علـامء القـرآن «: أتباعه وتالميذه, ومن ذلك قـول بسـام اجلمـل

السنيني أن ما مجع من القرآن هو الوحي برمته مل يضع منه يشء ومل يـزد فيـه بـأي 
املوقف تناقضه أخبار أخر مضمنة يف املصـادر السـنية حال من األحوال, وهذا 

ويستدعي ذلك كله إعادة النظـر يف  »مثل قول عائشة  يف سورة األحزاب«نفسها 
 . حقيقة الوحي وتاريخ املصحف

ن مجع القرآن مل ينجز يف ضوء ضـوابط إولعلنا ال نخطئ السبيل حيث نقول 
أن القرآن مل ينج من آثار «زيد  أبووير نرص حامد . )١(»...معرفية ومنهجية دقيقة

, وأن القول بأن اهللا تعـاىل هـو احلـافظ لكتابـه يعـد )٢(»عمليات املحور واإلثبات
وأقوال املنحرفني يف هذا اجلانب كثرية كلها تعكس .)٣(ناقضاً لعقيدة اإلسالم نفسه

جانبا من أثر االنحراف الفكري واملنهجي والعقدي عـىل مكانـة القـرآن الكـريم 
 .قدسيتهو

 :الرد عىل التشكيك يف القرآن الكريم
ومن املعلوم أن ما أثاره هؤالء من تشـكيكات يف حفـظ كتـاب اهللا تعـاىل ال 
يمكن أن يقبله منصف عاقل,وال باحث متجرد فضال عن مسلم موحد مسـتيقن 

ولكـن ,واليتسع املجال هنا للرد عىل شـبهات املشـككني.بدينه وكتاب ربه تعاىل
 :اليا يتلخص يف األمور التاليةنذكر ردا إمج

أن اهللا تبارك وتعاىل قد أنزل كتابه, وتعهد بحفظه من الزيادة والـنقص : أوالً 
ل حلفظـه قبـل نزولـه, وأثنـاء ـريف والتبديل والتغيري, وهذا احلفظ شامــوالتح

يمٌ ﴿: نزوله, وبعد نزوله, كام قال سبحانه وتعاىل ـرِ آَنٌ كَ ـرْ ـهُ لَقُ ابٍ يفِ كِتَـ) ٧٧(إِنَّ
نُــونٍ  كْ يــدٌ ﴿: وقــال تعــاىل, )الواقعــة( ﴾)٧٨(مَ ِ آَنٌ جمَ ــرْ ــوَ قُ ــلْ هُ حٍ ) ٢١(بَ يفِ لَــوْ

                                                 
 .٨٤اإلسالم السني ص) ١(
 .٢٥٦اخلطاب والتأويل أليب زيد ص) ٢(
 .٧٠ة أليب زيد صالنص السلطة احلقيق) ٣(
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وظٍ  ْفُ نَاكَ ﴿ :وقال تعاىل, )الربوج( ﴾)٢٢(حمَ ـلْ سَ ا أَرْ مَ لَ وَ زَ قِّ نَ بِاحلَْ لْنَاهُ وَ زَ قِّ أَنْ بِاحلَْ وَ
بَشّ  اـِإِالَّ مُ يرً ذِ نَ ا وَ ا لَـهُ إِنَّ ﴿ :وقال تعاىل, )١٠٥: اإلرساء( ﴾رً إِنَّ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ زَّ نُ نَ ا نَحْ

افِظُونَ  واالعـتامد يف نقـل «: ةـالم ابـن تيميــيخ اإلســال شـق. )٩: احلجر( ﴾حلََ
 ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن عىل حفظ القلوب ال عىل املصاحف كام يف احلديث الصحيح عن النبي 

يثلغوا  أي رب إذاً : أن قم يف قريش فأنذرهم, فقلت: يـال لـي قـإن رب: (أنه قال
ك, ومنزل عليـك كتابـاً ـل بـإين مبتليك ومبت: الـفق −وا ـدخـيش: أي −ي ـرأس

, أبعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك  , فابعث جنداً ال يغسله املاء تقرؤه نائامً ويقظاناً
فـأخرب أن كتابـه ال حيتـاج يف حفظـه إىل . )١()من عصاك, وأنفـق فسـينفق عليـك
أنـاجيلهم يف : ( كل حـال, كـام يف نعـت أمتـهصحيفة تغسل باملاء, بل يقرؤوه يف

, بخالف أهل الكتاب الذين ال حيفظونه إال يف الكتـب, وال يقرءونـه )صدورهم
ال ـاً بحفظ اهللا فـوظـرآن حمفـذا القـان هـوإذا ك )٢(»كله إال نظراً ال عن ظهر قلب

ـا﴿: جيوز أن يقال بتحريفه وال بافرتاء يشء منه كام قـال عـز وجـل ـا كَ مَ ا وَ ـذَ نَ هَ
آَنُ  رْ ونِ اهللاِ الْقُ نْ دُ َ مِ رتَ فْ ـيلَ الْكِتَـابِ الَ أَنْ يُ صِ فْ تَ ـهِ وَ يْ دَ َ يَ ي بَـنيْ يقَ الَّذِ دِ لَكِنْ تَصْ  وَ

ِنيَ  املَ بِّ الْعَ نْ رَ يْبَ فِيهِ مِ رِ ملََّا ﴿ :وقال تعاىل) ٣٧: يونس( ﴾رَ كْ وا بِالذِّ رُ فَ ينَ كَ إِنَّ الَّذِ
هُ لَكِتَ  إِنَّ مْ وَ هُ اءَ يزٌ جَ زِ يـلٌ ) ٤١(ابٌ عَ نْزِ ـهِ تَ فِ لْ نْ خَ الَ مِ هِ وَ يْ دَ ِ يَ نْ بَنيْ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِ الَ يَ
ِيدٍ  كِيمٍ محَ نْ حَ ح افـرتاض وقـوع التحريـف فيـه ـو صــولـ, )فصلت( ﴾)٤٢(مِ

وعدم الوثوق بنقله ملا جاز التحدي به, وال وقع اإلعجاز به وال كان مهيمناً عـىل 
.. وال موعظـة وال مرجعـاً للمـؤمنني اً كم إليه, وال كان هـديغريه, وال لزم التحا

ـنَ الْكِتَـابِ ﴿ :وقد قال تعاىل ـهِ مِ يْ دَ َ يَ ا ملَِـا بَـنيْ قً ـدِّ صَ قِّ مُ لْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِاحلَْ زَ أَنْ وَ
لَ  زَ مْ بِامَ أَنْ يْنَهُ مْ بَ كُ احْ يْهِ فَ لَ نًا عَ يْمِ هَ مُ هُ اهللاُوَ اءَ وَ تَّبِعْ أَهْ الَ تَ لٍّ  وَ قِّ لِكُ نَ احلَْ كَ مِ اءَ امَّ جَ مْ عَ

ةً  عَ ْ مْ رشِ نْكُ نَا مِ لْ عَ اءَ اهللاُ جَ لَوْ شَ ا وَ اجً نْهَ مِ ـا وَ مْ يفِ مَ كُ لَكِنْ لِيَبْلُوَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ مْ أُمَّ لَكُ عَ  جلََ
تَ  اسْ مْ فَ اكُ اتِ إِىلَ اهللاِآَتَ َ ريْ وا اخلَْ امَ بِقُ مْ بـِ يُنَبِّئُكُ ا فَ ِيعً مْ مجَ كُ عُ جِ رْ ـونَ   مَ تَلِفُ ْ تُمْ فِيـهِ ختَ نـْ  ﴾كُ

                                                 
 .٢٨٦٥برقم , رواه مسلم بنحوه) ١(
)٢ (١٣/٤٠٠جمموع الفتاو. 
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ـنِ ﴿ :وقال تعاىل, )٤٨: املائدة( ـوا مَ عُ ادْ هِ وَ ثْلـِ ةٍ مِ ـورَ أْتُوا بِسُ لْ فَ اهُ قُ َ رتَ ولُونَ افْ قُ أَمْ يَ
ـادِقِنيَ  تُمْ صَ نـْ ونِ اهللاَِّ إِنْ كُ نْ دُ تُمْ مِ تَطَعْ ـدْ ﴿ :وقـال تعـاىل, )٣٨: يـونس( ﴾اسْ لَقَ وَ

ذَ  نَا لِلنَّاسِ يفِ هَ فْ َّ ارصَ ورً فُ ثَرُ النَّاسِ إِالَّ كُ أَبَى أَكْ ثَلٍ فَ لِّ مَ نْ كُ آَنِ مِ رْ : راءـاإلس( ﴾ا الْقُ
ا الَّ ﴿ :ال تعاىلـوق ,)٨٩ َ ا أَهيُّ وا اهللاَيَ نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ ـرِ ذِ َمْ أُويلِ األْ ـولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ  وَ

تُمْ يفِ  عْ نَازَ إِنْ تَ مْ فَ نْكُ وهُ إِىلَ اهللاِمِ دُّ رُ ءٍ فَ ْ ولِ إِ  يشَ سُ الرَّ اهللاِ وَ ونَ بـِ نـُ مِ ؤْ تُمْ تُ نـْ مِ نْ كُ الْيَـوْ  وَ
يالً  أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ ريْ لِكَ خَ رِ ذَ َخِ إىل كتاب اهللا عز وجل وإىل : أي, )٥٩: النساء( ﴾اآلْ

ءٍ ﴿ :ووصفه تعاىل بقوله ملسو هيلع هللا ىلص سنة رسوله ْ ـلِّ يشَ ـا لِكُ يْـكَ الْكِتَـابَ تِبْيَانً لَ ا عَ لْنـَ زَّ نَ وَ
رَ   وَ دً هُ نيَ وَ ـلِمِ سْ ـ لِلْمُ َ بُرشْ ةً وَ َ ا ﴿ :وقـال سـبحانه, )٨٩: النحـل( ﴾محْ ـذَ إِنَّ هَ

بَشّ  يُ مُ وَ وَ يَ أَقْ تِي هِ ي لِلَّ ْدِ آَنَ هيَ رْ ا ـِالْقُ رً مْ أَجْ اتِ أَنَّ هلَُ احلَِ لُونَ الصَّ مَ عْ ينَ يَ نِنيَ الَّذِ مِ رُ املُْؤْ
ا بِريً فـظ هـذا الكتـاب وغري ذلك مـن اآليـات الدالـة عـىل ح, )٩: اإلرساء( ﴾كَ

 .)١(وحراسته ووقوع التحدي به ووجوب الرجوع إليه والعمل واالهتداء به
أفري أولئك املنحرفون الزاعمون وقوع التحريف يف كتاب اهللا تعاىل أن هذا 
القرآن الذي جاء يف اآليات احلديث عن حفظه والتحدي بـه ووجـوب التحـاكم 

فوظاً عنـد اهللا تعـاىل غـري الـذي بأيـدي إليه واالهتداء به, أنه قرآن آخر ال زال حم
, وأن هذا املكتوب الـذي ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني, أم أنه قرآن ذهب وانتهى بموت الرسول 

 .بني أيدينا يشء آخر
إن هذه االفرتاضات حتمل تكذيباً للنصوص القطعية املتضمنة إطالق القول 

مـان وال ر ذلـك عـىل زـباحلفظ هلذا القرآن والتحدي به والتحاكم إليه, دون قص
والتشكيك بحفظ القـرآن يلـزم عليـه التكـذيب هبـذه اآليـات . مكان, وال حال

 .السابقة, واالرتياب باإلسالم كله ثم الطعن يف مصدره األول
ن, ونسوا وتناسـوا أن تشـكيكهم يف كتابـة ون واملريبولقد فات هؤالء املرتاب

هلم ما أرادوا من  املصحف, وطعنهم فيه وتفريقهم بني الشفوي والكتايب, ال حيقق
زعزعة ثقة الناس بنقل هـذا القـرآن; ألن املسـلمني قـد حفظـوا هـذا القـرآن يف 

                                                 
 .٥٥−١/٥٣انظر االنتصار للقرآن للباقالين ) ١(
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جـيالً بعـد جيـل, بـال  ملسو هيلع هللا ىلصصدورهم, ونقلوه باألسانيد املتـواترة عـن الرسـول 
ائـد املسـلمني, ووجـود قزيادات وال نقصان, وهذا أمر مقطوع بـه وثابـت يف ع

 ...القرآن ال يغري شيئاً من احلقيقة املتشككني وامللحدين واملمرتين يف هذا
من مجـع النـاس  −  −أن من الباطل الطعن فيام فعله عثامن بن عفان : ثانياً 

مما محـد  وإحراقه ما عداه; ألن ذلك الفعل »املصحف اإلمام«عىل مصحف واحد 
وقد حكى إمجاعهم غـري واحـد مـن أهـل  ومن بعدهم, له, وأمجع عليه الصحابة

, )هــ٣٦٠(, واآلجـري )هــ٣١٠(, وابـن جريـر )هــ٢٢٤(د العلم, كأيب عبيـ
, ومكي بـن أيب )هـ٤٠٣(, والباقالين )هـ٣٨٨(, واخلطايب )هـ٣٧٠(واألزهري 

 .)١(, وغريهم)هـ٨٣٣(, وابن اجلزري )هـ٧٧٤(, وابن كثري )هـ٤٣٧(طالب 
الشفقة والرأفة باملسلمني لئال يقـع بيـنهم نـزاع وشـقاق  هفام فعله  كان دافع

 .يف الدين واختالف يف هذا القرآن وفتنة
ثناءه عىل ما فعله عـثامن  مـن مجـع  يوقد نقل الزركيش عن احلارث املحاسب

ولقد وفق ألمر عظيم, ورفع االخـتالف, ومجـع «: الناس عىل قراءة واحدة, قال
الكلمة, وأراح األمة, وأما تعلق الروافض بأن عثامن أحرق املصاحف فإنه جهـل 

الشعث, وكـان ذلـك  ذا من فضائله وعلمه, فإنه أصلح, وملَّ منهم وعمى, فإن ه
 .)٢(»شاه من ذلكاواجباً عليه, ولو تركه لعىص, ملا فيه من التضييع, وح

أن ما أثاره هؤالء املشككون يف كتاب اهللا من شبه فإنام هـم فيهـا عالـة : ثالثاً 
يـف يف عىل سلفهم من الروافض واملسترشقني, فالروافض يعتقدون وقوع التحر

القرآن والنقص منه, وهذا أمر مشهور يف كثري مـن كتـبهم, حتـى ألـف أحـدهم 
رقون ـواملستشـ )٣(»فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب«كتاباً سامه 

شككوا يف سالمة مجعه وكتابته وتتبعوا املتشابه من اآلثار, كام استفادوا مـن شـبه 
                                                 

 .٤٥٢−٣٤٥انظر املصاحف املنسوبة للصحابة ريض اهللا عنهم ص ) ١(
 .٢٤٠−٢٣٩الربهان للزركيش ص ) ٢(
 .٥٧انظر الشيعة وحتريف القرآن ص ) ٣(
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مـن أشـهر  »نولد كـه«للمسترشق  »قرآنتاريخ ال«الرافضة يف ذلك , ويعد كتاب 
الكتب التي يرجع إليها املشككون يف حفظ القرآن من العلامنيني وأرضاهبم السيام 
حممد أركون الذي أكثر مـن النقـل عنـه, فهـم يف احلقيقـة جيـرتون شـبهاً أثارهـا 

: ريض اهللا عنهـا اة الدين, وقد قالت عائشةـة ومحـا علامء األمـرهم, ودحضهـغي
تٌ ﴿ذه اآلية ـه ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا  ـرسال ـت امَ ْكَ اتٌ حمُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ هُ

هُ  نـْ هَ مِ ـابَ ـا تَشَ ـونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ ينَ يفِ قُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ اهبِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ هُ
اءَ  تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ ا يَ ابْ مَ يلِهِ وَ أْوِ هُ إِالَّ اهللاُتَ يلَ أْوِ مُ تَ لَ ولُـونَ عْ قُ ـمِ يَ ونَ يفِ الْعِلْ ـخُ اسِ الرَّ  وَ

َلْبَـابِ  رُ إِالَّ أُولُـو األْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ : إىل قولـه) ٧: آل عمـران( ﴾آَمَ
يْبَ ﴿ مٍ الَ رَ عُ النَّاسِ لِيَوْ امِ نَا إِنَّكَ جَ بَّ ـادَ  رَ ِيعَ فُ املْ ْلـِ  قـال: قالـت, ﴾فِيهِ إِنَّ اهللاََّ الَ خيُ
فأولئـك الـذين سـمى اهللا  منـهفإذا رأيت الذين يتبعون مـا تشـابه : (ول اهللاـرس

 .)١()فاحذروهم
أن هؤالء املرتابني أرادوا أن ينقدوا القرآن الكريم كام تم نقـد التـوراة : رابعاً 

يقـع يف القـرآن كـام وقـع يف التـوراة  واإلنجيل, وزعموا أن التحريف يمكـن أن
وا إىل الفروق بينهـا, والتـي مـن أمههـا أن اهللا تعـاىل تكفـل ـل, ومل يلتفتـواإلنجي

ا ﴿: بحفظ هذا القرآن بينام وكل حفظ التوراة إىل أهلهـا كـام قـال تعـاىل لْنـَ زَ ـا أَنْ إِنَّ
ا النَّبِيُّونَ  َ مُ هبِ ْكُ نُورٌ حيَ  وَ دً ا هُ اةَ فِيهَ رَ ـانِيُّونَ التَّوْ بَّ الرَّ وا وَ ـادُ ينَ هَ وا لِلَّـذِ لَمُ ينَ أَسْ الَّذِ

بَارُ بِامَ  َحْ األْ ـنْ كِتَـابِ اهللاِوَ ظُوا مِ فِ تُحْ اسَ اسْ ا النـَّ ـوُ شَ ْ ـالَ ختَ اءَ فَ دَ ـهَ يْـهِ شُ لَ ـانُوا عَ كَ  وَ
 ْ ْ حيَ ـنْ ملَ مَ يالً وَ لـِ ا قَ نـً مَ ايتِ ثَ وا بِآَيَ ُ رتَ الَ تَشْ نِ وَ وْ شَ اخْ امَ أَنْـوَ ـمْ بـِ لَ اهللاُكُ ـمُ زَ كَ هُ أُولَئـِ  فَ

ونَ  افِرُ إهنم مل يمتثلوا األمر ومل حيفظوا «: قال اإلمام الشنقيطي, )٤٤: املائدة( ﴾الْكَ
مَ ﴿ :ما استحفظوه, بل حرفوه وبدلوه عمداً كقوله لـِ ـونَ الْكَ فُ َرِّ وا حيُ ادُ ينَ هَ نَ الَّذِ مِ

يْنَا وَ  صَ عَ نَا وَ عْ مِ ولُونَ سَ قُ يَ هِ وَ عِ اضِ وَ نْ مَ مْ عَ ـنَتِهِ ا لَيـا بِأَلْسِ نـَ اعِ رَ عٍ وَ ـمَ سْ َ مُ ـريْ عْ غَ مَ اسْ
أَ  مْ وَ ا هلَُ ً ريْ انَ خَ ا لَكَ نَ انْظُرْ عْ وَ مَ اسْ نَا وَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ الُوا سَ ُمْ قَ لَوْ أَهنَّ ينِ وَ نًا يفِ الدِّ عْ طَ مَ وَ وَ قْ

                                                 
 ).١(ومسلم يف كتاب العلم رقم , ٥/١٦٦سورة آل عمران −كتاب تفسري القرآن, اري يف صحيحهرواه البخ) ١(
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مُ اهللاُ نَهُ لَكِنْ لَعَ لِيالً وَ نُونَ إِالَّ قَ مِ ؤْ الَ يُ مْ فَ هِ رِ فْ إن «: إىل أن قـال, )٤٦: النسـاء( ﴾ بِكُ
اهللا اســتحفظهم التــوراة واســتودعهم إياهــا, فخــانوا األمانــة ومل حيفظوهــا, بــل 
, والقرآن العظيم مل يكل اهللا حفظه إىل أحد حتـى يمكنـه تضـييعه,  ضيعوها عمداً

ـنُ ﴿ :بل توىل حفظه جل وعال بنفسه الكريمة املقدسة كام أوضحه بقولـه ـا نَحْ إِنَّ
زَّ  افِظُونَ نَ ا لَهُ حلََ إِنَّ رَ وَ كْ ـهِ ﴿ :وقوله, )٩: احلجر( ﴾لْنَا الذِّ يْ دَ ِ يَ نْ بَنيْ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِ الَ يَ

ِيدٍ  كِيمٍ محَ نْ حَ يلٌ مِ نْزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ الَ مِ  ).٤٢: فصلت( ﴾وَ
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אא 
אאאאאא 

وقـد وجـه املنحرفـون  ,نة النبوية هي املصدر الثاين من مصادر اإلسـالمالس
سهامهم للطعن فيها بأساليب متنوعة وبدرجات متفاوتة  فهم تارة يشـككون يف 
مرشوعية أصل تدوين السنة النبوية واعتامدها, وتارة يشككون يف موثوقية ضـبط 

يري أئمة احلديث ورشوطهم الرواة هلا باعتبار تأخر تدوينها, وتارة يطعنون يف معا
لقبول الرواية والرواة, وتارة بخلخلة الثقة فيام توارثه املسلمون وتواتر لدهيم من 

ملنـاهج ل أو مصـادمتها ملعـايري العلـم أو مرويات صحيحة بزعم خمالفتهـا للعقـ
ــالزعم بــأن احلــوادث السياســية . .البحــث احلديثــة أو لظــاهر القــرآن ــارة ب وت

ــ ــي امل ــة ه ــثواالجتامعي ــياغة األحادي ــدوين وص ــخ.. .ؤثرة يف الت ــذه , ال وه
إال أهنـا تتجـدد  ,التشكيكات اإلحلادية يف السنة النبوية وإن كانت أصوهلا قديمـة

وأتبـاع  ,رقنيـوبخطابات معارصة عىل أيدي احلاقدين من املستش ,بصور متنوعة
 ,ني لإلسالمواملغرورين من املنتسب ,والشوا ذ من املالحدة ,الفرق املتطرفة الضالة

ويطرحونـه مـن  ,الذي خيدعون اجلهلة من أبناء اإلسالم بام يثريونه مـن شـبهات
 .تساؤالت غري بريئة

وسنذكر هنا نقوال من أقوال بعض أولئك املنحرفني التي يطعنون من خالهلا 
فمـن ذلـك قـول حممـد  ,ويشـككون يف صـحتها ومصـدريتها ,يف السنة النبويـة

روعية روحيـة أو أي معيـار ـة الراهنة لألمور أيـة مشـال يوجد يف احلال«: أركون
موضــوعي أو أي مؤلــف ضــخم يتــيح لنــا أن نحــدد بشــكل مفهــوم اإلســالم  

 ...الصحيح
لقد تعرض احلديث النبوي لعملية االنتقـاء واالختيـار واحلـذف التعسـفية 

أثناء تشكيل املجموعات النصـية التي فرضت يف ظل األمويني وأوائل العباسيني 
 . املدعوة بالصحيحة »كتب احلديث«لـ
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لقد حدثت عملية االنتقاء والتصفية هذه ألسباب لغوية وأدبيـة وتيولوجيـة 
وتارخيية, سوف يكون مفيدا أكثر لو أننا نذهب يف التحليل والتحري إىل أبعد من 
 )١(»ذلك لكي يشمل االحتياجات التي أثريت بخصوص تشـكيل الـنص القـرآين

: بري بعد أن ذكر مجلة من األحاديث الصـحيحة كحـديثويقول حممد عابد اجلا
خـري أمتـي قـرين ثـم : (,  وحـديث)٢()بدأ اإلسالم غريبا, وسيعود غريبا كام بدأ(

 .)٣()الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم
ومن السهل أن يشكك اإلنسان يف صحة مثـل هـذه األحاديـث التـي «: قال

شخصيا إن مثل هـذه األحاديـث  وبالنسبة إيل. تشم فيها بوضوح رائحة السياسة
جيب وضعها بني قوسني, أعني جتنب أخذها بعني االعتبار; ألن القرآن ال يشـهد 
هلا بالصحة, فاالجتاه القرآين غري, واجتاهها غري, ومع ذلك فثمة حقيقـة ال ينبغـي 
إغفاهلا وهي أن هذه األحاديث تعرب عن حالة اإلحبـاط التـي أصـابت املسـلمني 

ويقرر .)٤(»...وما شاهدوه منها وما سمعوه عنها »الفتنة الكرب«ن بعدما عانوه م
روطة بمطابقتـه لقـوانني ـرعي مشــيف موطن آخر بأن صحة مضمون النص الش

 .)٥(الطبيعة وظواهر االجتامع
ونجد إدريس هاين يسخر من جهود العلامء يف تقييد علـم اجلـرح والتعـديل 

ويـر أن املعيـار الصـحيح ملعرفـة « الذي يبنى عليه معرفة صحة السند وعللـه,
الصحيح من السنة النبوية هو بعرضه عىل القرآن حيث يتم نقد املـتن مـن خـالل 
مد موافقته للقرآن, وهو يف هذا السـياق يقـرر عـدم رفـض أي روايـة ألجـل 

 .)٦(»سندها حتى ولو جاءت عن مسيلمة الكذاب
                                                 

 .١٤٦تارخيية الفكر اإلسالمي ص) ١(
 .٣٧٢رواه مسلم يف كتاب اإليامن برقم) ٢(
 .٦٤٧٣ومسلم برقم, ٢٦٥١رواه البخاري برقم) ٣(
 .٢٦−٢٥إىل اإلصالح للجابري ص  ةيف نقد احلاج) ٤(
 .٦٩رات الرشق والغرب ص انظر حوا) ٥(
 .٢٢٤−٢٢١اإلسالم واحلداثة إلدريس هاين ص : انظر) ٦(
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فلـو قـال قائـل إن «: ويشكك مجال البنا يف دقة توثيـق السـنة النبويـة قـائال
أسلوب التناقل الشفهي طوال مائة عام قبل التدوين أسلوب ال يتوفر فيه التوثيق 
والتحرير واإلشهاد الذي تثبت به احلقوق, وبالتايل فال يعول عليه, لكان له سـند 
قوي ال من طبائع األمور, ولكن أيضا من موجبات القرآن الذي اشرتط التوثيـق 

. .ق, ولعله كان يسـتطيع أن يستشـهد باألحاديـث املتـواترةوالشهود إلثبات احل
 .والتي يعتربوهنا مؤكدة ويلحقوهنا بالقرآن

هذه األحاديث تكاد معظمها تكون مؤتفكات وأساطري فبعضـها عـن شـق 
: ويقـول )١(»الـخ..صدر الرسول, وعـن معجزاتـه وعـن املهـدي وعـن الـدجال

الذي ملـك قلـوهبم وغيـب عقـوهلم واحلقيقة أن املحدثني كانوا أرس اإلسناد «
فأصبحوا تبعا له, ويف ضوء ذلك نفهم قبول املحدثني ألحاديث ال ريب فيها أهنا 

فتقبلـوا . .دست عىل النبي ألهنا متسه, ومع ذلك دافع عنها املحدثون دفاعا حـارا
 )٢(»....أن يسحر الرسول حتى ال يدري ما يقول

ريف حيـث قـال عنـدما ـجيد الشونجد هذا التشكيك يف التدوين عند عبد امل
أال تكفـي هـذه األرقـام «:  ذكر عدد األحاديث التي رواها اإلمام أمحد يف مسنده

وحدها للشك يف صحة ما ينسب إىل النبي, وكلها روايـات آحـاد? فلقـد تفـاقم 
الوضع إىل حد ال ينفع فيه جمرد التحري الذي قام به البخـاري ومسـلم وغريمهـا 

إن قبول «: ويقول بسام اجلمل.)٣(»يف القرن الثالث اهلجريمن أصحاب املجاميع 
األحاديث الصحيحة عىل عالهتا لد أهل السنة حيوج الدارس املعارص إىل إعادة 

 : اعتبارات مهمة هي ةالنظر يف هذا املوقف استنادا إىل ثالث
عدم اكرتاث علامء احلديث السنيني بأمهية الفـارق الزمنـي بـني تلفـظ  :أوالً 

وتـدوينها يف  −عىل افرتاض أنه تلفـظ هبـا فعـال  −ول باألقوال املنسوبة إليه الرس
                                                 

 .٨٢اإلسالم كام تقدمه دعوة اإلحياء اإلسالمي ص ) ١(
 .٨٩املرجع السابق ص) ٢(
 .١٦٠−١٥٩اإلسالم بني الرسالة والتاريخ ص) ٣(



− ٢٢ − 

. ويناهز هذا الفارق قرنا من الزمان. آخر القرن األول وبداية القرن الثاين للهجرة
وال شك يف أن تقلب األحاديث بني الرواة وسفرها بني األمصـار ال يضـمن هلـا 

 ...الصحة بإطالق
هل السنة أن األحاديث وصـلتهم عـىل هيأهتـا األصـلية اعتقاد علامء أ :ثانياً 

 ..مثلام تلفظ هبا الرسول أول مرة
تضخم عدد األحاديث النبوية بشـكل الفـت لالنتبـاه كلـام تأخرنـا يف  :ثالثاً 
وهذا مـا يسـتدعي البحـث املعمـق يف دواعـي هـذا التضـخم الضـمنية . الزمان

 .)١(»...والرصحية
صحيح البخاري رؤية معارصة «يف كتابه  »حسن الصباغ«ويستعرض املدعو 

عدداً من أحاديث البخاري مشككاً فيها, ونافياً صحة نسـبتها  »يف بعض نصوصه
, ويف اجلانب اآلخر خيطئ النبـي  يف بعـض  للرسول  حتى لو كان السند صحيحاً

ال بد من دراسة هذه األصول يف ضوء التقـدم العظـيم يف «: أقواله ويف هذا يقول
وم اإلنسانية والتقنية والعلمية, ثم حتييد ذلـك وتـرك كـل مـا أد إىل خمتلف العل

متزيق وتفريق وانحطاط وختلف هذه األمة حتى لو كـان الـنص صـحيح السـند, 
ـ﴿ر وإنسان ـفالنبي قبل كل يشء هو بش ـنِنيَ ـفَضَ ـفِ سِ هْ ِـمْ يفِ الْكَ اهنِ ـىلَ آَذَ نَا عَ بْ رَ

ا دً دَ عرتيه كل ما يعرتي اإلنسان من خطأ, وبالتايل يمكن أن ي, )١١: الكهف( ﴾عَ
 . )٢(»ونسيان وتعب وحمدودية

وبالنظر فيام سطره الصباغ يف كتابه املذكور يدرك القارئ غرور مؤلفه الـذي 
اعتقد أنه أتى بإنجاز غري مسبوق, وحاول نـزع القداسـة عـن احلـديث النبـوي, 

شبه واهيـة يمكـن والتكذيب بعدد مما تلقته األمة بالقبول من أحاديث البخاري ب
 :إمجال دوافعها ومسبباهتا فيام ييل

 .خمالفتها لعقل املؤلف وهواه وفهمه السقيم −١
                                                 

 .٥٤−٥٣اإلسالم السني للجمل ص ) ١(
 .١١نصوصه ص صحيح البخاري رؤية معارصةيف بعض) ٢(
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 .عدم توافقها مع مبادئ العلامنية −٢
 .عدم التسليم للغيبيات −٣
 .عدم التسليم ملطلق قدرة اهللا تعاىل −٤
 .االعرتاض عىل حكم اهللا تعاىل وأمره وقضائه −٥
وعـدم التقـدير والتـأدب والتسـليم ألقوالـه وأوامـره  سوء الظن بالرسـول  −٦

 .وأخباره التي وصل باملؤلف إىل أن يصفها بالذكورية
 .سوء الظن بالصحابة −٧
التعامل وعدم الرجوع ملا سطره العلامء الراسخون يف اإلجابة عن اإلشـكاالت  −٨

 .)١(التي ترد عىل بعض األفهام جتاه بعض األحاديث النبوية
: الصالح عىل أهل السنة تعظيمهم ألحاديث الصحيحني قائال وينعى نضال

أصبحت الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وغريمهـا كتبـا مقدسـة, مـع أهنـا «
مليئة باألحاديث التي دلت احلوادث الزمنية واملشاهدة التجريبيـة عـىل أهنـا غـري 

ادئ صحيحة وهناك أحاديث يناقض متنها معاين القرآن الكريم, بل وتناقض املبـ
 .)٢(»...األساسية لتعاليم اخلالق يف كتابه العزيز

عـىل أن األحاديـث الـواردة يف «ويتساءل مستنكرا إرصار اخلطـاب الـديني 
صحيحي البخاري ومسلم وغريمها من الصحاح تفيـد حصـول العلـم القطعـي 
بثبوهتا مع أنه ثبت بام ال يدع جماال للشك أن يف صحيح البخاري ومسلم أحاديث 

ن التسليم بصحة صدورها عن النبي; ألن متنها مناقض للقرآن, أو خمالف ال يمك
حلقائق التاريخ, أو معارض لثوابت العقل, وألن احلصانة التي منحت للبخـاري 

إن العلـامء املسـلمني مل يتصـدوا « :ويقـول حممـد محـزة.)٣( »ومسلم ال دليل عليها
لعله من اإلجحاف بحق لقضية صحة األخبار واملنقول عىل نحو منهجي منظم, و

                                                 
 .٢٠٧−١٢٧انظر املصدر السابق ص ) ١(
 .١١٠مهوم مسلم لنضال الصالح ص ) ٢(
 .١١٠املرجع السابق ) ٣(
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فأية معاجلة وجدت لقضـايا الصـحة متـت يف . هؤالء أن نتوقع منهم تصديا كهذا
 .)١(»ضوء املتطلبات العلمية للعصور التي عاشوا فيها

بـأن كتـب احلـديث حتـوي األمثـال واحلكـم  »ابـن قرنـاس«وير املـدعو 
لرتاث املنـدائي اجلاهلية, وإرسائيليات يتداوهلا أهل الكتاب بينهم, وقصص من ا

واملجويس واهلندي واإلغريقي, ومن كل تراث, كام ير أن نص احلديث الواحد 
وأي حـديث ورد يف « :ويقـول ,)٢(قد دخله احلذف واإلضافة والتعديل والتبديل

كتب احلديث يمكن أن نجد حديثاً آخر يناقضه يف نفس الكتاب, وكال احلـديثني 
عرض عـددا مـن األحاديـث يف صـحيح , ثـم اسـت)٣(»املتضادين ينسب للرسـول

البخاري واستشكلها وخلص إىل تكذيبها وامتناع نسبتها إىل الرسول , ومل يكلف 
وحلِّ مشكلها, مما يظهر جهله وكربه  نفسه الرجوع إىل كالم العلامء يف بيان معناها

 .وهواه وعدم إيامنه بالغيب
حتجـاج هبـا مـن ويف موضوع حجية السنة النبوية  فإن من أشهر منكري اال

ن إيقـول قائـل  وحتـى ال«: املعارصين املدعو أمحد صبحي منصور الـذي يقـول
الرسول حممد عليه السالم قد مات وترك لنا غري القرآن كالمـا حيـتكم إليـه فـإن 

 . القرآن الكريم أوضح لنا أن الرسول كان يف حكمه ينطق بالقرآن وحده
ن أراد ـا ملــزال بيننــرآن ال يــإن القــا فــه عنــابـي وغيـوت النبـد مـوبع

ــا أحقيــة النبــي  بالبيــان واالجتهــاد  )٤(»...اهلــد واالحتكــام إليــه ويقــول نافي
إن صاحب الرشع هو رب العزة تعاىل, أما الرسول فهو الـذي يبلـغ «: ريعـوالتش

 ..ذلك الوحي كام هو
ولو كان للنبي حق الرشح واالجتهاد, ألصبح للدين مصدران وكـان البـد 

نئذ أن حيظى ذلك املصدر الثاين بحفظ اهللا شـأنه شـأن املصـدر األول, ولكـن حي
                                                 

 .٢٢٩−٢٢٨احلديث النبوي ومكانته يف الفكر اإلسالمي ) ١(
 .٨−٧انظر احلديث والقرآن البن قرناس ص) ٢(
 .١٠املرجع السابق ص) ٣(
 .٦٠ألمحد منصور ص,القرآن  وكفى) ٤(
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ذلك مل حيدث ألنه ومنذ البداية فإن التبليغ هو مسئولية الرسول, وليس االجتهاد 
 .)١(»من مسئولياته

النبـي أتانـا بـالقرآن وهنانـا عـن غـريه, وأن كبـار «بـأن : وينتهي إىل القـول
لتمسك بالقرآن وحده, وأن تدوين تلك األحاديث الصحابة ساروا عىل هنجه يف ا

املنسوبة للنبي كان وال يزال معصية للنبي وخمالفة ألمره حسب ما يرددون هم يف 
إن الذي نعتقده أن النبي عليه السالم قد بلـغ الرسـالة بأكملهـا وهـي ... .كتبهم

 القرآن, وهنى عن كتابة غـريه, أمـا تلـك األحاديـث فهـي متثـل واقـع املسـلمني
 ..)٢(»ومتثل يف النهاية تلك الفجوة اهلائلة بني اإلسالم وبني املسلمني. .وعقائدهم

إن القـرآن هـو املصـدر «: وعىل نفس املنهج سار إسامعيل أدهم حيـث قـال
 .)٣(»الوحيد الذي يمكن االعتامد عليه واالستدالل بآياته عىل وقائع التاريخ

أن علـة مـا جـاء يف بعـض ويقرب من هؤالء مجـال البنـا الـذي توصـل إىل 
األحاديث من هني النبي  عن الكتابة عنه أنه مل يشأ أن تكون ألحاديثـه التفصـيلية 

 . صفة التأبيد والدوام
والداللة التي يوحي هبا رفض الرسول تدوين كالمه هو أنه «: ويف هذا يقول

يعلـم أن مل يشأ لكالمه أن يكون له صفة التأبيد القرآين, ألنه وهو الرسول األمني 
وليس معنى هذا أنـه ال يؤخـذ بالسـنة, فلـم . القرآن مل يشأ هلذه التفاصيل التأبيد

يكن هناك من هو أحرص من اخللفاء الراشدين عىل تطبيق السنة فيام مل جيـدوه يف 
القرون التي القرآن, ولكن معناه أن السنة تطبق ما ظلت صاحلة, كام كان احلال يف 

أظهر التطور يف بعض ما جاءت به قصورا, فعندئذ يعـاد  فإذا تلت املرحلة النبوية
 .)٤(»إىل القرآن الستلهام احلل من روحه وجوهره

                                                 
 .٧٧املرجع السابق ص) ١(
 .١٠٠−٩٩املرجع السابق ص ) ٢(
 .٣٢٦عن احلديث النبوي ومكانته ص , ٣/٨١املؤلفات الكاملة ) ٣(
 .٧٥احلجاب جلامل البنا ص) ٤(



− ٢٦ − 

ويشكك حممد الرشيف يف ثبوت السنة النبوية وينتهي إىل أن جمموع األحاديث 
النبوية يمكن أن تكون أداة صاحلة لفهم الدين من حيث هو أمر روحي ميتافيزقي 

وأن تكون موجهة لألخالق, ولكن ال يمكن .. وراء املادةواستكناها للغيب وما 
أن تصلح مورداً للقانون; ألن أهل القانون حمتاجون إىل نصوص ثابتـة صـحيحة 

إن القرآن وحده هو املصدر الذي ال يتطرق الشك إىل دقـة .. دقيقة لبناء نظرياهتم
 .)١(»نصه وال إىل صحة نقله

النبويـة ويـدعو لالكتفـاء بـالقرآن,  حجية السنة »ابن قرناس«وينكر املدعو 
ويزعم أن الرسول  مل حيـتج أن يـدعم دعوتـه بغـري القـرآن, وأنـه ال يسـتطيع أن 

رع بغري ما قال به القرآن, ولو كان الرسول يرشع للنـاس بغـري مـا يف القـرآن ـيش
ه حياً لكل العصور, حتى يتمكن الناس من سؤاله عام يظنون أال حكـم ؤللزم بقا
 .رآنله يف الق

كل من يظن أن القرآن ال يفي بترشيعات اهللا, وأنه «أن  »ابن قرناس«ثم يقرر 
حيتاج إىل نصوص أخر إلكامل دينه فقد انسلخ مـن الـدين وغـو, وكـل مـن 
أحدث ترشيعاً ال وجود له يف القرآن فقد نصب نفسه مرشعاً مع اهللا ورشيكـاً لـه 

 .)٢(»يعني أننا عبدناه من دون اهللا يف دينه, واتباع ما يقوله حممد من غري القرآن
ــ ــا أوزون عــدة تســاؤالت يف مقدمــة كتاب ة يــجنا«: هويطــرح املــدعو زكري

 :وخيلص منها إىل اإلجابات التالية »البخاري
ه ؤاحلديث النبوي ليس وحياً منزالً, ولو كان كذلك ألصبح متنه قرآناً يقر −

 .املسلم عند أدائه فروض الصالة
بوي ليس مصدر ترشيع; ألن معظم ما وصلنا عن طريقـه مل أغلب احلديث الن  −

فال يؤخذ عنه سو الصالة والزكاة, وقد ... عن غريه من الناس ينفرد به النبي
                                                 

 .١٠٧−١٠٦اإلسالم واحلرية ص) ١(
 .٢٢−١٣انظر احلديث والقرآن البن قرناس ص ) ٢(



− ٢٧ − 

حصلنا عليهام من طريق السنة الفعلية املتواترة ال السنة القولية, فرسـالة النبـي  
 .هي القرآن, ولذا جاء النهي عن كتابة حديثه

ر القرآن وال تتوافق ـق فاحلديث النبوي ليس مقدساً وال يفسوبناء عىل ما سب
معظم األحاديث النبوية التي تتطـرق لألمـور الكونيـة مـع الثوابـت واملعطيـات 

 .الصحابة الذين نقلوا األحاديث ليس كلهم عدوالً  العلمية,
وإنام نأخذ من األحاديث احلكمة واملوعظة التي يمكن أن يتقبلها كل إنسـان 

أما األحاديث التي تعارض العلم واملنطق والذوق السـليم .. املعمورة  عىل أرض
 .)١(فنرتكها دون حرج

واملقصود اإلشارة إىل  .وأقوال هؤالء املنحرفني يف هذا املجال كثرية مشهورة
 .بعض آثار االنحرافات الفكرية والعقائدية فيام يتعلق بالسنة النبوية

وال شك يف بطالن ما تواطأ عليه منكرو حجية السنة النبويـة, مـن دعـوهتم 
لالكتفاء بالقرآن الكريم; ألن يف ذلك رداً ألكثـر أحكـام اإلسـالم التـي جـاءت 
مفصلة يف السنة النبوية, ومن املعلوم بأن ردَّ سنة الرسول  ضالل عظيم وانحراف 

رسوله  واألخـذ عنـه, كـام قـال عـز عن الدين, وقد أمر اهللا تعاىل يف كتابه بطاعة 
نْ ﴿ :وجل مْ عَ َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آَتَ مَ وا اهللاَ إِنَّ اهللاَوَ قُ اتَّ وا وَ تَهُ انْ يدُ هُ فَ ـدِ  شَ

ابِ  ا الَّ ﴿ :وقال تعاىل, )٧: احلشـر( ﴾الْعِقَ َ ا أَهيُّ وا اهللاَيَ نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ الَ ذِ ـولَهُ وَ سُ رَ  وَ
لَّ  وَ ونَ تَ عُ مَ تُمْ تَسْ نْ أَ نْهُ وَ ا عَ ونَ ) ٢٠(وْ عُ مَ مْ الَ يَسْ هُ نَا وَ عْ مِ الُوا سَ ينَ قَ الَّذِ ونُوا كَ الَ تَكُ وَ

نٍ وَ ﴿ :وقال تعاىل, )األنفال( ﴾)٢١( مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ ا قَضوَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ ولُهُ ى اهللاُـَالَ مُ سُ رَ  وَ
نْ  ةُ مِ َ ريَ ِ مُ اخلْ ونَ هلَُ كُ ا أَنْ يَ رً عْـصِ اهللاَأَ  أَمْ ـنْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ الً مْ ـالَ ـلَّ ضَ ـدْ ضَ قَ ـولَهُ فَ سُ رَ  وَ

بِينًا وا اهللاَ﴿ :وقال تعاىل, )٣٦: األحزاب( ﴾مُ أَطِيعُ لَّيْتُمْ وَ ـوَ إِنْ تَ ولَ فَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ  وَ
نيُ  غُ املُْبـِ ولِنَا الْـبَالَ سُ ىلَ رَ امَ عَ إِنَّ بِّـكَ ﴿ :وقـال تعـاىل, )١٢: التغـابن( ﴾فَ رَ ـالَ وَ الَ  فَ

ـيْتَ  ا قَضَ ـَّ ـا ممِ جً رَ مْ حَ هِ سِ فُ وا يفِ أَنْ ِدُ مَّ الَ جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ يُ
لِيامً  وا تَسْ لِّمُ سَ يُ  ).٦٥: النساء( ﴾وَ

                                                 
 .٢٧−١٣انظر جناية البخاري لزكريا أوزون ص) ١(



− ٢٨ − 

وقد حذر الرسول الكريم صلوات ريب وسالمه عليـه مـن هـذا املسـخ مـن 
ال ألفني أحدكم متكئـاً عـىل أريكتـه, يأتيـه : (لالناس ومن هذه النابتة اخلبيثة فقا

ال ندري, ما وجدنا يف كتاب اهللا : األمر من أمري مما أمرت به, وهنيت عنه, فيقول
 .)١()اتبعناه
أال هل عسى رجل يبلغه احلديث عني وهو متكئ عىل : (ويف احلديث اآلخر 

استحللناه, وما وجدنا  بيننا وبينكم كتاب اهللا, فام وجدنا فيه حالالً : أريكته فيقول
وقـد ظهـرت  )٢()فيه حراماً حرمناه, أال وإن ما حرم رسول اهللا  مثل مـا حـرم اهللا

وقـاموا بـالرد عليـه, وبيـان  ريض اهللا عـنهمبوادر هذا االجتاه يف عرص الصحابة 
بينام عمران بن حصني حيدث عن سنة نبينا  : (انحرافه كام رو احلاكم عن احلسن

أنـت وأصـحابك : يا أبا نجيد, حدثنا بالقرآن, فقال لـه عمـران: إذ قال له رجل
ون القرآن, أكنت حمدثي عن الصالة وما فيها وحدودها? أكنت حمدثي عـن ؤيقر

الزكاة يف الذهب واإلبل والبقر وأصناف املال? ولكن قد شهدت وغبت أنت, ثم 
نـي أحيـاك أحييت: فرض علينا رسول اهللا  يف الزكاة كذا وكذا, فقال الرجـل: قال

 .)٣()اهللا, قال احلسن فام مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء املسلمني
: كام كان للتابعني جهود يف التحذير من هذه النابتة, وقد قال أبو أيوب السختياين

ن هذا وحدثنا من القـرآن, فـاعلم ـا مـدعن: الـقنة ـل بالسـرجـدثت الـوإذا ح«
وية ـذ بالسـنة النبــري األخــن رد عىل منكــل مـن أوائـوم )٤(»لـال مضـأنه ض

وما سن رسول اهللا فـيام «: , ومما سطره يف ذلك قوله−رمحه اهللا  − اإلمام الشافعي
لِكَ ﴿ :ولهـليس هللا فيه حكم, فـبحكم اهللا سـنة, وكـذلك أخربنـا اهللا يف قـ ـذَ كَ وَ

ا الْ  ي مَ رِ نْتَ تَدْ ا كُ ا مَ نَ رِ نْ أَمْ ا مِ وحً يْنَا إِلَيْكَ رُ حَ اهُ أَوْ نـَ لْ عَ نْ جَ لَكـِ نُ وَ يامَ ِ الَ اإلْ كِتَابُ وَ
                                                 

وصـححه  ١/١٠٨واحلاكم , وقال حسن صحيح ٢٦٦٣والرتمذي , ٤٦٠٥داود  وأبو, ٢٣٨٧٦رواه أمحد برقم ) ١(
 .ووافقه الذهبي

 .١/١٠٩ورواه احلاكم , وحسنه, ٢٦٦٤والرتمذي , ١٧١٩٤رواه أمحد ) ٢(
 .١١٠−١/١٠٩رواه احلاكم يف مستدركه) ٣(
 .١٦رواه اخلطيب البغدادي يف الكفاية ص) ٤(



− ٢٩ − 

يمٍ  ـتَقِ سْ اطٍ مُ َ ي إِىلَ رصِ ـدِ إِنَّـكَ لَتَهْ ا وَ بَادِنَ نْ عِ اءُ مِ نْ نَشَ ي بِهِ مَ ْدِ ا هنَ اطِ  )٥٢(نُورً َ رصِ
ــااهللاِ مَ اتِ وَ وَ ــامَ ــا يفِ السَّ ــهُ مَ ي لَ ــذِ ضِ أَالَ إِىلَ اهللاِ  الَّ َرْ ــورُ يفِ األْ ُمُ ــريُ األْ  ﴾)٥٣( تَصِ

)وقد سن رسول اهللا مع كتاب اهللا, وسن فيام ليس فيه بعينه , )٥٣−٥٢: الشور
نص كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا اهللا اتباعه, وجعل يف اتباعه طاعته, ويف العنود 

وجاء عن الشـافعي أنـه رو حـديثاً  )١(»عن اتباعها معصيته التي مل يعذر هبا خلقاً 
يـا هـذا «: اهللا? فاضـطرب وقـال يا أبـا عبـد أتقول هبذا: وصححه فقال له قائل

? أروي حـديثاً  ? أرأيتني خارجاً من كنيسة? أرأيت وسطي زنـاراً أرأيتني نرصانياً
 .)٢(»به وال أقول عن رسول اهللا

وقد أمر بطاعة الرسول يف نحو «: −رمحه اهللا  −وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فهـذه النصـوص : −ك ثـم قـال وذكر عدداً من اآليـات يف ذلـ −أربعني موضعاً 

توجب اتباع الرسول وإن مل نجد ما قال منصوصاً بعينه يف الكتاب, كـام أن تلـك 
اآليات توجب اتباع الكتاب, وإن مل نجد يف الكتاب منصوصـاً بعينـه يف حـديث 
عن الرسول غري الكتاب, فعلينا أن نتبع الكتاب, وعلينا أن نتبع الرسول, واتبـاع 

رسـول, اآلخر, فإن الرسول بلغ الكتاب, والكتاب أمر بطاعة الأحدمها هو اتباع 
فالسنة  )٣(»..لبتة, كام ال خيالف الكتاب بعضه بعضاأوال خيتلف الكتاب والرسول 

 ﴿ :وحي كام أن القرآن وحي, وقد قال اهللا تعاىل ـوَ نِ اهلَْ نْطِقُ عَ ا يَ مَ ـوَ ) ٣(وَ إِنْ هُ
ى  يٌ يُوحَ حْ ـلُ اهللاِ﴿ :وقـال تعـاىل ,)٤−٣الـنجم ( ﴾)٤(إِالَّ وَ الَ فَضْ لَـوْ يْـكَ وَ لَ  عَ

ـ ا يَضُ مَ مْ وَ هُ سَ فُ لُّونَ إِالَّ أَنْ ا يُضِ مَ لُّوكَ وَ مْ أَنْ يُضِ نْهُ ةٌ مِ ائِفَ تْ طَ مَّ تُهُ هلََ َ محْ رَ ونَ ـوَ ـنْ رُّ كَ مِ
لَ اهللاُ زَ أَنْ ءٍ وَ ْ عْ يشَ نْ تَ ْ تَكُ ا ملَ كَ مَ لَّمَ عَ ةَ وَ مَ كْ ِ احلْ يْكَ الْكِتَابَ وَ لَ ـانَ  عَ كَ ـمُ وَ ـلُ اهللاِ لَ  فَضْ

ظِيامً  يْكَ عَ لَ كـان جربيـل ينـزل : (وهلذا قال حسان بن عطيـة, )١١٣: النساء( ﴾عَ
 .)٤()عىل رسول اهللا  بالسنة كام ينزل عليه بالقرآن, ويعلمه إياها كام يعلمه القرآن

                                                 
 .٨٨ص الرسالة) ١(
 .٩/١٠٦نعيم يف احللية  رواه أبو) ٢(
)٣ ( ٨٤−١٩/٨٣جمموع الفتاو. 
 .١٣/٣٦١وصححه ابن حجر يف الفتح  ١/١١٧رواه الدارمي ) ٤(



− ٣٠ − 

: أحـوال السـنة مـع القـرآن فقـال −رمحـه اهللا  − وقد بني اإلمام ابن القـيم 
 :مع القرآن عىل ثالثة أوجهوالسنة «

أن تكون موافقة له من كل وجه, فيكون توارد القـرآن والسـنة عـىل : أحدها
 .احلكم الواحد من باب توارد األدلة وتضافرها

 .أن تكون بياناً ملا أريد بالقرآن وتفسرياً له: الثاين
 أن تكون موجبة حلكم سكت القرآن عن إجيابه, أو حمرمة ملا سكت عن:  ًثالثا

فال تعارض القرآن بوجه مـا, فـام كـان منهـا .  حتريمه وال خترج عن هذه األقسام
زائداً عىل القرآن فهو ترشيع مبتدأ من النبي  جتب طاعته فيـه, وال حتـل معصـيته, 
وليس هذا تقديامً هلا عىل كتاب اهللا, بل امتثال ملا أمر اهللا به من طاعة رسوله, ولـو 

ذا القسم مل يكـن لطاعتـه معنـى, وسـقطت طاعتـه كان رسول اهللا  ال يطاع يف ه
املختصة به, وإنه إذا مل جتب إال فيام وافق القرآن ال فيام زاد عليه مل يكـن لـه طاعـة 

طِعِ ﴿ :خاصة ختتص به, وقال اهللا تعاىل نْ يُ اعَ اهللاَ مَ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ ـامَ الرَّ ىلَّ فَ نْ تَـوَ مَ  وَ
يظًا فِ مْ حَ يْهِ لَ نَاكَ عَ لْ سَ وكيف يمكن أحداً من أهل العلـم أن ال , )٨٠: النساء( ﴾أَرْ

يقبل حديثاً زائدا عىل كتاب اهللا, فال يقبل حديث حتريم املرأة عىل عمتها وال عـىل 
, واملقصـود )١(»...خالتها, وال حديث التحريم بالرضاعة لكل ما حيرم من النسب

وزندقـة كـام أن رد سنة الرسول  والدعوة إىل االكتفـاء بـالقرآن ضـالل وهلكـة 
يقول اإلمام حممد  .)٢(تواترت بذلك دالئل الكتاب والسنة واآلثار عند علامء األمة

رأيـه أو مؤمناً من يرد عليه السنة الثابتة املعروفـة ب به فكيف يكون: نرص املروزي
تعمداً لذلك, أو شكاً فيها, أو إنكاراً هلا حني مل توافـق برأي أحد من الناس بعده 

أو كيف يكون مؤمناً من يأتيه اخلـرب الثابـت .. م أنه مؤمن عند اهللاثم يزع! هواه?
كـذا, خالفـاً  فـالن قال أبو: عن رسول اهللا  أنه أمر بكذا, أو هنى عن كذا, فيقول

عىل رسول اهللا , ورداً لسنته? أم كيف يكون مؤمناً من تعرض سنته عىل رأيه, فـام 
                                                 

 .٢/٣٢٣إعالم املوقعني ) ١(
 .١٠٥−٩٩انظر حتذير أهل اإلسالم من معارضة السنة بالقرآن ) ٢(



− ٣١ − 

دها, أال ينظر الشقي عىل مـن اجـرتأ, وافقه منها قبل, وما مل يوافقه منها احتال لر
َ ﴿ :وبني يدي من تقدم? قال اهللا تبارك وتعاىل وا بَـنيْ مُ ـدِّ قَ وا الَ تُ نـُ ينَ آَمَ ا الَّـذِ َ ا أَهيُّ يَ

لِيمٌ  يعٌ عَ مِ وا اهللاَ إِنَّ اهللاَ سَ قُ اتَّ ولِهِ وَ سُ رَ يِ اهللاِ وَ دَ ـوا ) ١(يَ عُ فَ رْ وا الَ تَ نـُ ينَ آَمَ ا الَّـذِ َ ا أَهيُّ يَ
ـبَطَ أَصْ  ْ مْ لِبَعْضٍ أَنْ حتَ كُ رِ بَعْضِ هْ جَ لِ كَ وْ وا لَهُ بِالْقَ رُ هَ ْ الَ جتَ تِ النَّبِيِّ وَ وْ قَ صَ وْ مْ فَ اتَكُ وَ

ونَ  رُ عُ تُمْ الَ تَشْ نْ أَ مْ وَ لُكُ امَ  .)١()احلجرات( ﴾)٢(أَعْ
رعي سـواء كـان قرآنـا أو سـنة نبويـة ـجيوز أن جيعل اإليامن بالنص الش وال

بـل جيـب  .العقل القارص له وال تأييد العلم البرشي ملضمونهموقوفا عىل تصديق 
ستسـالم  والرضـا بـاهللا ربـا الألن ذلـك داخـل يف موجبـات ا ,اإليامن به مطلقا

واقعـا  جيوز وال يصح رشعا وال كام ال ,نبيا ورسوال ملسو هيلع هللا ىلصوباإلسالم دينا وبمحمد 
 ,وهنا بيانـا لـهالتي يعد حفظها من حفظ القرآن ك ,التشكيك يف نقل السنة النبوية

 .اشتملت عليه من أحكام زائدة كام سبق إضافة إىل ما ,وتفصيال ملجمله
وقد بذل أئمة احلديث جهـودا جبـارة يف حفـظ السـنة النبويـة وتنقيتهـا ممـا 

حتى ميزوا بني الـرواة يف عـدالتهم ويف  ,يشوهبا من حماوالت الوضع والتحريف
ووضعوا املعايري الدقيقة يف ذلـك بـام كام تكلموا يف علل املتن واإلسناد  ,ضبطهم

يوجـد  ال  يعد بحق مفخرة للمسلمني يف رسم منهج  التحري يف تلقي األخبار بام
 .منهج آخر وال مذهب دين وال عند أمة وال

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٦٥٩−٢/٦٥٨تعظيم قدر الصالة للمروزي ) ١(
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אא 
אאאא 

א 
حراف الفكري آثار خطرية وعظيمة عىل العقيدة اإلسالمية قـد لقد كان لالن

تبلغ إىل اإلحلاد املتمثل يف إنكار وجود اهللا تعاىل وإنكار الرسالة والبعث واخلروج 
وتتبـع  ,واحلـرية ,وقد يوقع صاحبه يف دوامة الشـكوك .عن الدين بشكل رصيح

نحـراف البـأعالم اواإلعجـاب  ,ومتابعة الشاذ من األقـوال واملـذاهب ,املتشابه
 .والزندقة

ويف رأيي فإن من أهم وأخطـر بوابـات االنحـراف يف جمـال االعتقـاد عـدم 
ذلك أن تبني الشـخص للفلسـفات الوضـعية املاديـة اإلحلاديـة  ,اإليامن بالغيب

فيكون من آثـار ذلـك عـدم اإليـامن  ,يدركها بحسه جتعله يتنكر للغيبيات التي ال
يء ممـا جـاء ذكـره يف القـرآن أو السـنة ـبش م اآلخر والباهللا تعاىل ومالئكته واليو
 .النبوية مما كان وما سيكون
نحراف الفكـري يف هـذا احلقـل يف العصـور املتـأخرة الوقد كثرت مظاهر ا

ولعيل أشري هنا إىل بعض النقول مـن  ,بفعل احلضارة املادية والفلسفات اإلحلادية
األوسـاط الثقافيـة واملنتـديات أعالم معروفني هلم حضـور وتـأثري يف كثـري مـن 

 .الفكرية
إذا كانت البداية العلمية للغري تعني البدء بـالواقع « :فهذا حسن حنفي يقول

واعتباره املصدر األول واألخري لكل فكر, فإن القيم القديمة التي حواها الـرتاث 
جزء من هذا الواقع, فنحن مثال نئن حتت اإليامن بالقضاء والقـدر املـوروث مـن 

كـام نـرهن عقولنـا .. .»ال يغني حذر من قـدر«ل السلف, ونفرس هزيمتنا بأنه أه
مثل وجود حقيقة أوىل  −أي العقليات  −بالتشبيه والتشخيص سواء يف األوليات 
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كام أننا نلحـق عقولنـا .. ..أو أفكار عامة أو يف األخرويات فيام يتعلق بنهاية العامل
ة بني العقل والتحليل املبارش للواقع بالنصوص, ونقع يف التأويالت ونقطع الصل

باعتباره مصدر الـنص, ونقبـل اإلمـام بـالتعيني, ونطيـع لـه خاضـعني ضـعفاء 
ر حسـن حنفـي ـويفسـ. )١(»...خانعني, ثم ننتقي من الرتاث ما يدعم هذا الوضع

ال تعنـي الشـهادة ... يف حقيقة األمر وطبقاً ملقتضيات العرص«: الشهادتني بقولـه
ليسـت الشـهادتان إذن ... رـأو كتابتهام, إنام تعني الشهادة عىل العصـ التلفظ هبام

إعالناً لفظياً عن األلوهية والنبوة, بل الشهادة النظريـة, والشـهادة العمليـة عـىل 
ويشـطح حسـن حنفـي يف نظرتـه التطويريـة  )٢(»قضايا العرص وحوادث التـاريخ

اد إيامنـا وذلـك حـني للعقائد وعدم إعطائها معان مطلقة صـادقة فيجعـل اإلحلـ
إن مقولتي اإلحلاد واإليامن مقولتان نظريتان ال تعربان عن يشء واقعـي, «: يقول

ألن ما يظنه البعض عىل أنه إحلاد قد يكون هو جوهر اإليامن, ومـا يظنـه الـبعض 
اآلخر عىل أنه إيامن قد يكون هو اإلحلاد بعينه باإلضـافة إىل أن مقـوالت اإلحلـاد 

نشـأت يف حضـارات أخـر ورفضـها تراثنـا القـديم, وبعـض  والعلامنية التـي
احلركات اإلصالحية احلديثة هي يف صميمها التجديد الذي هو مضـمون تراثنـا 

ثـم يقـرر «فمعنى اإلحلاد يف احلضارة الغربية يعني إيامن يف تراثنا القـديم : القديم
حليـاة ليس للعقائد صدق داخيل يف ذاتـه بـل صـدقها هـو مـد أثرهـا يف ا »بأنه

وتغيريهــا للواقــع, فالعقائــد هــي موجهــات للســلوك وبواعــث عليــه ال 
وإىل  »اإلحلاد هو املعنى األصيل لإليامن ال املعنى املضاد لـه«ويصل إىل أن .)٣(»أكثر
فالوحي علامين يف جوهره, والدينية طارئة عليـه  »العلامنية هي أساس الوحي«أن 

 .)٤(»من صنع التاريخ
                                                 

 .١٦اث والتجديد صالرت )١(
 .٨٣٣عن العلامنيون والقرآن الكريم ص, ١/١٧من العقيدة إىل الثورة ) ٢(
 .٦٦الرتاث والتجديد ص ) ٣(
 .٦٣−٦٢املرجع السابق ص ) ٤(
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السحر واحلسد واجلن والشياطني, مفـردات يف «: زيد ويقول نرص حامد أبو
 .)١(»بنية ذهنية ترتبط بمرحلة حمددة من تطور الوعي اإلنساين

وحياول عبد املجيد الرشيف نزع اإليـامن بالغيـب, بالتشـكيك يف بعـض الغيبيـات 
واعتقاد كوهنا رموزا وأمثاال فيطرح قراءة تبحث يف روح النص ومغزاه ومقصده 

عند حرفيته, وجيعل ضـمري املسـلم هـو احلكـم األول واألخـري يف  دون الوقوف
ومما ال شك فيه أن هذا املنهج يف القراءة «: مد االستجابة للتوجيه اإلهلي فيقول

هو الكفيل باحلفاظ عىل مصداقية رسالة اإلسالم عىل اختالف أوضاع املسـلمني, 
اء وعـن إبلـيس واجلـن واعتبارا للغاية الكامنة وراء حديث القرآن عن آدم وحو

والشياطني واملالئكة وعن معجزات األنبياء, ال يضري املؤمن أن ير يف كل هـذا 
وهـذه تشـبه .)٢(»الذي ينتمي إىل الذهنية امليثية رمـوزا وأمثـاالً ال حقـائق تارخييـة

مقوله طه حسني يف التشكيك يف وجود نبي اهللا إبراهيم وإسامعيل حيث قـال طـه 
حتدثنا عن إبراهيم وإسامعيل, وللقرآن أن حيدثنا عنهام أيضا,  للتوراة أن«: حسني

ولكــن ورود هــذين االســمني يف التــوراة والقــرآن ال يكفــي إلثبــات وجودمهــا 
التارخيي, فضال عن إثبات هذه القصة التي حتدثنا هبجرة إسامعيل بن إبـراهيم إىل 

يعيشـها أولئـك  إن هذه األقوال السابقة ونحوها تعكس األزمـة التـي )٣(»...مكة
واحلرية والريب جتاه قضايا االعتقاد التي مبناها عىل اإليامن والتسـليم واخلضـوع 

رعية مـن أصـول دينيـة ومعتقـدات غيبيـة ـواالنقياد ملا جاءت به النصوص الشـ
 وهلذا كان من أهم مـا ,وتسلم هلا العقول الصحيحة ,تصدق هبا القلوب السليمة

شأ عليه املسلم اليقـني املطلـق واإليـامن العميـق جيب أن يؤسس عليه التعليم وين
فـإن  ,تضمنته النصوص الرشعية من أخبار ومعتقـدات الراسخ بالغيب وبكل ما

ـبَ ) ١(امل ﴿: هذا من أسباب اهلداية والفالح كام قال اهللا تعاىل يْ لِكَ الْكِتَابُ الَ رَ ذَ
                                                 

 .٢١٢نقد اخلطاب الديني ص ) ١(
 .٦١اإلسالم بني الرسالة والتاريخ ص ) ٢(
 .٢٦يف الشعر اجلاهيل لطه حسني ص ) ٣(
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تَّقِنيَ  مُ  لِلْ دً ونَ بِالْ ) ٢(فِيهِ هُ نـُ مِ ؤْ ينَ يُ مْ الَّذِ اهُ نـَ قْ زَ ا رَ ـَّ ممِ ةَ وَ ـالَ ـونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْـبِ وَ غَ
ونَ  قُ نْفِ ـمْ ) ٣(يُ ةِ هُ رَ َخِ اآلْ بـِ كَ وَ بْلـِ ـنْ قَ لَ مِ ـزِ ـا أُنْ مَ لَ إِلَيْـكَ وَ زِ نُونَ بِامَ أُنْ مِ ؤْ ينَ يُ الَّذِ وَ
وقِنُونَ  ونَ ) ٤(يُ لِحُ مُ املُْفْ أُولَئِكَ هُ ِمْ وَ هبِّ نْ رَ  مِ دً ىلَ هُ  .)البقرة( ﴾)٥(أُولَئِكَ عَ
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אאא 
אאא 

אאא 
فمن زاغ قلبه وفسد  ,مل تسلم األحكام الرشعية من آثار االنحرافات الفكرية

ريعة ـيمنعـه مـن السـخرية بأحكـام الشـ إيامنه وانحرف فكـره مل يكـن لديـه مـا
 .بطاهلا وحتريف حقيقتها وحدودها والدعوة إىل إ

ويف العرص احلارض وجدنا من يشكك يف الصلوات اخلمس سواء يف عـددها 
ي ير أنه ال يلزم مجيع ذومنهم عىل سبيل املثال  عبد املجيد الرشيف ال ,كيفيتها أو

املسلمني القيام بأعداد الصلوات وكيفياهتـا يف كـل زمـان ومكـان عـىل نحـو مـا 
إذا غضضنا النظر عن اإلنتاج الفقهي «: سنة النبوية, فيقولتوارثوه مما جاءت به ال

الضخم الذي استنفذ طاقة أجيال وأجيال من العلامء, وعدنا إىل ما يف القرآن مـن 
حث متواصل عىل الصالة لالحظنا أنه تعمد عدم التنصيص عىل عدد الصـلوات 

وقـراءة الفاحتـة وكيفياهتا, بدءا بالنيـة والطهـارة والوضـوء إىل اإلقامـة بـالتكبري 
وسورة أو آية أو جمموعة آيات والركوع والسجود والتحيـة, مـع اخـتالف عـدد 
الركعات من صالة إىل أخر وتفاوت بني ما ينبغي عىل اإلمـام ومـا ينبغـي عـىل 

الخ ومن الواضح أن األخبار املروية عن ظـروف .. املأموم يف حالة الصالة مجاعة
راج وتلك املساومة الشهرية إىل ختفيض عددها حتديد الصلوات املفروضة عند املع

من مخسني صالة يف اليوم إىل مخس, إنام تنتمـي إىل الذهنيـة األسـطورية وليسـت 
جديرة بأية ثقة, واملهم أن النبي كان يؤدي صالته عىل نحو معني فكان املسـلمون 
نـة يقتدون به, إال أن ذلك ال يعني أن املسلمني مضطرون يف كل األمـاكن واألزم

 .)١(»..والظروف لاللتزام بذلك النحو
                                                 

 .٦٣−٦١الرسالة والتاريخ ص  اإلسالم بني) ١(
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ويف شعرية احلج يسخر كثري من أولئك املنحرفني مما اشتمل عليه من مناسك 
روري أن يقـام احلـج بطقوسـه ـويقرر حممد أركون أنه ليس مـن الضـ ,وكيفيات

 .)١(املعروفة إذ يغني عنه احلج العقيل أو احلج الروحي
رعية كـرجم ـوة إىل إبطـال احلـدود الشـومن آثار االنحرافات الفكرية الدع

 .وقتل املرتد ونحو ذلك ,الزاين املحصن وقطع يد السارق
فهذا حممد الرشيف ير أن قطع يد السـارق أمـر مهجـي بغـيض, وأنـه كـان 

يرة العربية زمن الرسول لعدم وجود السجن; وألن القطع عىل زمناسباً لوضع اجل
ويـذهب حممـد  ظل النزاعات القبلية هناك وحشيته يمثل وقاية ملا هو أسوأ منه يف

حد الرجم للزاين املحصن ليس لـه أسـاس دينـي حقيـق ويـر «: الرشيف إىل أن
ر احلضـارات ـأن عقوبة الزنا الدينية مـن بقايـا عصـ«: العفيف األخرض التونيس

إن «: الرسـول , ويقـول أيمـن عبـد)٢(»الزراعية البطريركية, وهي عقوبـة مهجيـة
, ويقـرر بـأن أحاديـث قتـل )٣(»ردة اعتداء عىل حق من حقوق اهللاترشيع عقوبة ال

 .املرتد مكذوبة عىل النبي
زيـد حيـاول إخراجهـا مـن دائـرة  ويف جمال قضايا املرأة نجد نرص حامد أبو

ر عـىل ـإن اخلطاب الديني يزيف قضية املـرأة حـني يصـ(: النص الرشعي فيقول
هنــا قضــية اجتامعيــة يف مناقشــتها مــن خــالل مرجعيــة النصــوص, متجــاهال أ

 .)٤(..)األساس
ولكن مل يعد باإلمكـان اعتبـاره « :وتقول رجاء بن سالمة عن القرآن الكريم

مصدرا للترشيع واالجتهاد يف جمال املعامالت واحليـاة العامـة, مل يعـد باإلمكـان 
اإلبقاء عىل الالمساواة بني الرجال والنساء, ومل يعد باإلمكان قطـع يـد السـارق 

                                                 
 .٨٣٥−٨٣٤انظر العلامنيون والقرآن الكريم للطعان ص ) ١(
 .١٣٦هتافت األصولية للنابليس ص : انظر) ٢(
 .٢٢٤يف نقد املثقف والسلطة واإلرهاب أليمن عبد الرسول ص ) ٣(
 .١٢٣دوائر اخلوف لنرص أبو زيد ص ) ٤(



− ٣٩ − 

ويتكلم يف هذا السـياق . )١(»املرتد وقتل الزاين املحصن وجلد شارب اخلمروقتل 
كثري من املنحرفني داعني إىل مساواة املرأة بالرجـل يف اإلرث والشـهادة والـتخيل 
عن القوامة وترك احلجاب  ونحو ذلـك مـن الطروحـات املشـتملة عـىل مناكفـة 

رع اهللا ـوات املخالفة لشـواحلق أن كل هذه الدع.الرشيعة واخلروج عىل أحكامها
إليها أعـداء اإلسـالم واملنـافقون ومـن أرشبـت قلـوهبم حمبـة  إنام يتبناها ويدعو

ومـن اختطفـت عقـوهلم وأرست  ,رع وضـوابطهـالتفسخ والتحلل من قيود الش
نفوسهم الفلسفات األوروبية واملدنية الغربية والشهوات احليوانية, واهللا تعاىل قد 

ابه  ليسعد الناس يف دنياهم وأخـراهم وليهـدهيم رصاطـه أرسل رسوله وأنزل كت
هُ ﴿ :ىـالـال تعـتقيم كام قـاملس ـرَ ـقِّ لِيُظْهِ دِينِ احلَْ  وَ دَ ولَهُ بِاهلُْ سُ لَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ هُ

هَ املُْش رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ ىلَ الدِّ ونَ ـْعَ كُ نَاكَ ﴿ :وقال تعـاىل, )٩: الصف( ﴾رِ ـلْ سَ ـا أَرْ مَ وَ
ِنيَ  إِالَّ  املَ عَ ةً لِلْ َ محْ وأمر تعاىل بطاعته وطاعة رسـوله  كـام قـال , )١٠٧: األنبياء( ﴾رَ

ا الَّ ﴿ :سبحانه َ ا أَهيُّ وا اهللاَيَ نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ ونَ ذِ عُ ـمَ تُمْ تَسْ نْ أَ نْهُ وَ ا عَ لَّوْ وَ الَ تَ ولَهُ وَ سُ رَ  ﴾ وَ
وا﴿ :وقال تعاىل, )٢٠: األنفال( تَدُ ْ وهُ هتَ إِنْ تُطِيعُ : وقـال تعـاىل, )٥٤: النـور( ﴾وَ
لْ ﴿ ِبُّـونَ اهللاَ قُ نْتُمْ حتُ ـإِنْ كُ مُ اهللاُ فَ بْكُ بـِ ْ بِعُوينِ حيُ غْ اتَّ يَ اهللاُ وَ مْ وَ نُـوبَكُ ـمْ ذُ ـرْ لَكُ ـورٌ فِ فُ  غَ

يمٌ  حِ وهـؤالء املنحرفـون عـن ديـن اهللا تعـاىل املحرفـون , )٣١: آل عمـران( ﴾رَ
ي ﴿: رض كام قال اهللا تعاىللرشيعته إنام يمثلون حالة االرتياب والزيغ وامل وَ الَّـذِ هُ

ينَ  ا الَّـذِ أَمَّ َاتٌ فَ اهبِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ امَ ْكَ اتٌ حمُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ زَ أَنْ
اءَ تَ  تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ ا يَ يفِ قُ مَ يلِهِ وَ هُ إِالَّ أْوِ يلَ أْوِ مُ تَ لَ عْ

رُ إِالَّ أُولُـو اهللاُ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نـَ بِّ دِ رَ نـْ ـنْ عِ ـلٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ يفِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  وَ
َلْبَابِ  فإذا رأيت الذين ( ملسو هيلع هللا ىلصاآلية ويف احلديث يقول الرسول  )٧: آل عمران( ﴾األْ

 .)٢()منه فأولئك الذين سمى اهللا فاحذروهميتبعون ما تشابه 
                                                 

 .١١٢نقد الثوابت لرجاء بن سالمة ص ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(



− ٤٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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אא 
אאאאא 

وإذا انحـرف الفـرد يف فكـره ومعتقـده  ,املجتمع يتكون من الفـرد واألرسة
 وتتنوع هـذه اآلثـار يف ,ظهرت آثار ذلك عىل الفرد يف نفسه وعىل عموم املجتمع

ويمكن أن نذكر أهـم تلـك  .خطورهتا ويف عمقها بحسب نوع االنحراف وقدره
 :اآلثار بام ييل

بسـبب كثـرة الشـكوك وعـدم  ,القلق النفيس وفقدان السـكينة والطمأنينـة 
وعدم االكتفـاء باملرجعيـة  ,اليقني واإلحساس بالغربة والشذوذ وخمالفة املجتمع

هتـدي  بالفلسـفات التـي تضـل وال والتعلـق ,واخلوض يف املتشاهبات ,الرشعية
أكثـر (اق ذكـر مقولـة أيب حامـد الغـزايل وحيسن يف هذا السي ,تسعد وتشقي وال

سـتلقي أ( :وكان ابن واصل احلموي يقـول) الناس شكا عند املوت أهل الكالم 
ثم أذكـر املقـاالت وحجـج هـؤالء  ,عىل قفاي وأضع امللحفة عىل نصف وجهي

 .)١()ء حتى يطلع الفجر ومل يـرتجح عنـدي شـئوهؤالء واعرتاض هؤالء وهؤال
 :وقال الرازي يف أبياته املشهورة

 اللـر سعي العاملني ضـكثأو          الـول عقـدام العقــة إقــايـهن
 الـل دنيانا أذ ووبـاصـوح          وأرواحنا يف وحشة من جسومنا

 )٢(وقالوا قيلسو أن مجعنا فيه           ومل نستفد من بحثنا طول عمرنا 
إنّ الكثري من حاالت الكآبة والقلق واألرق والتشـاؤم واليـأس واإلحبـاط 
والشعور بالعجز وتأنيب الضمري, واإلعراض عن الطعـام واهلـزال واالنطـواء, 
هي ثامر للعديد من االنحرافات , وقد يـدفع بعضـها إىل التـربم  وضـيق الصـدر 

وامليــل إىل األفكــار الســلبية ومنهــا ريعني, ـبــاآلخرين, وإىل امللــل والســأم الســ
 .)٣(االنتحار

                                                 
)١ ( ٢٨−٤/٢٧جمموع الفتاو. 
 .١/١٦٠درء التعارض ) ٢(
 .انظر موقع البالغ) ٣(



− ٤٢ − 

 ال,وتغليـب النظـرة التشـاؤمية جتاهـه ,وكثرة نقده ,احلقد عىل املجتمع  −١
يـتمكن  وال ,سيام إذا كان الفرد يعيش يف بيئة حمافظة حيث يشعر بشدة االغرتاب

 .من إظهار انحرافاته إال يف دوائر ضيقة
وإظهـار مناكفـة الـدين  ,جرامـيإللوك ايل إىل التحلل اخللقي والسـامل −٢
ذلـك أن املنحـرف قـد  ,وأحكامه هة رشائعـارضـومع ,دودهـىل حـروج عـواخل
 ,يـامن بـاهللا ووعـده ووعيـدهإلتنزع عنـه عقيـدة ا اد التيـة اإلحلـل إىل درجـيص

ويعيش حالة من الضياع التي يفقـد معهـا  ,وتوقعه يف السخرية بالرشع وأحكامه
يسـتطيع إلشـباع غرائـزه البهيميـة  فيبـذل كـل مـا ,األخـالقضوابط السلوك و
 .وشهواته الشيطانية

ع ـوا التقاطـــع وفشـــال املجتمـــرة ومتزيــق أوصـــان األســـدم كيـــهــ  −٣
فاملنحرف يف فكـره وعقيدتـه لـيس لديـه مـا يغريـه وحيثـه  ,ةـانيـوة واألنـوالقس

 ,يفكر بثواب اآلخـرة يرجو اهللا وال ويدفعه للتواصل والتعاون والتسامح فهو ال
كام أنه ليس لديه ما يردعه  عن الظلم وارتكاب الفواحش من اإليـامن بوعيـد اهللا 

عىل من حتت يده  وإذا كان الشخص منحرفا أثر .تعاىل وعقوباته العاجلة واآلجلة
من أرسته فـربام غـرس فـيهم قناعاتـه وانحرافاتـه املشـتملة عـىل نبـذ الـدين أو 

والرشائع مما يكون له األثر البالغ عىل السلوك والنظـر إىل  التشكيك يف املعتقدات
 .احلياة واملجتمع
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אא 
אאאאאא 

 ,يعد االنحـراف الفكـري مـن أهـم األسـباب املـؤثرة يف املجـال السـيايس
بحسـب  هـامن وتتقلـب مواقفـه ,لدولته نظرته فاملنحرف يف فكره وعقيدته تتغري

وليس  ,فليس لديه مبدأ عقدي يضبط توجهاته ,ويضعف انتامؤه لوطنه ,مصلحته
 عنده التزام سلوكي يقوم مواقفه

رعه مـن أعظـم مـا يوجـه ـوإذا كان اإليامن باهللا تعاىل ومراقبته وااللتزام بش
فإن املنحرف يف فكـره املتشـكك يف وعـد ربـه  ,منهج الشخص ويصحح مواقفه

كام أنه ال يتورع عـن  ,متغري يف مواقفه,متذبذب يف آرائه ,كام دينهاملعرض عن أح
 ,رادع فليس لديه وازع وال ,غدر يشرتك فيه وال ,خيانة يقوم هبا وال ,ظلم يامرسه

أو حيرض أعداء عىل  ,وقد يفيش أرسارا ,فقد يقوم بأعامل ختريبية يفرغ هبا أحقاده
 ةاهللا والدار اآلخر يرجو الشخص الوإذا كان  .ويزعزع أمن موطنه ,يرض ببلده ما

 .فال يستبعد منه أي فعل ير فيه حتقيقا ملصلحته أو إشباعا لشهوته
أما عـىل مسـتو الدولـة فـإن االنحـراف الفكـري  ,هذا عىل مستو الفرد

وعىل عالقاهتـا  ,عىل سياستها والعقائدي الكائن يف أفراد قيادهتا ويف أنظمتها يؤثر
فتظهـر آثـار هـذا االنحـراف مـن خـالل  ,يئات واألفـرادبغريها من الدول واهل

والوقوف  ,ودعم املنحرفني ,واستمراء اخليانة والغدر والظلم ,املواقف العدوانية
الخ ذلك أن املحرك لتلـك الـدول .. .وخذالن الضعفاء واملظلومني ,مع املعتدين

ضيلة ونبذ املنحرفة يف عقيدهتا وفكرها ومنهجها ليس هو إحقاق احلق وإشاعة الف
بل املحرك هلا مصاحلها الدنيوية وأطامعها التوسعية املبنيـة  ,الظلم وحماربة اإلحلاد

يمتهنها إال  عىل الظلم والكذب والغدر ونحو ذلك من األخالق الفاسدة التي ال
وممســوخ الفطــرة الســوية مــن أمثــال اليهــود  فاســد العقيــدة  ومنحــرف الفكــر

 .صحيح حيكمهم وال أخالق تضبطهمواملالحدة الذين ليس لدهيم دين 
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  :محن عبد اخلالقريقول الشيخ عبد ال
لعل أعظم آثار اإلحلاد هو آثاره يف السياسة العاملية, ونظـام العالقـات بـني (
وذلك أن األخالق املادية اإلحلادية التـي جعلـت قلـب اإلنسـان يمتلـئ . الدول

ة واألنانيــة يف جمــال بالقســوة واألنانيــة دفعــت اإلنســان إىل تطبيــق هــذه القســو
ولذلك رأينا الدول االستعامرية الكـرب تلجـأ . العالقات السياسية العاملية أيضاً 

إىل وسائل خسيسة جداً يف استعباد الشـعوب الضـعيفة واحلصـول عـىل خرياهتـا 
وهنب ثرواهتا وبالدنا اإلسالمية بوجه عام والعربية بوجه خاص هي أشقى البالد 

حلادية فهـي تقـع دائـامً حتـت التهديـد بـالقهر إلت املادية الضعيفة هبذه السياساا
والتدخل العسكري كلام حاولت دولنا اإلسالمية أن حتصل عىل يشء من حقوقها 

بل كلام فكرت دولنا يف تطبيق اإلسـالم والرجـوع إىل . الضائعة أو أمواهلا املنهوبة
الكرب تتناد لقتل أحكامه وترشيعاته النظيفة الطاهرة, نر الدول االستعامرية 

 عودتنا نحو اإلسالم متهمة هذا الدين بأنه رجعية تارة وأنه وحشـية تـارة أخـر
وأنه يضطهد األديان األخر واألقليات تارة ثالثة وهكذا يصطيل العامل اآلن بنار 
املادية األنانية العاملية التي متارسها الدول االستعامرية الكرب التي تقوم اآلن عىل 

د الشعوب وهنب خرياهتـا وإيقاعهـا فـرائس للقلـق واخلـوف والفـوىض استعبا
ولو كان اإليـامن . واالختالف حتى يسهل عليهم استالب خرياهتا ورسقة ثرواهتا

والتوحيد وخوف اهللا هو املسيطر عـىل أخـالق الـذين يملكـون سياسـة الـدول 
سـاكني رة الضعفاء وإعانـة املـلعمت الرمحة واإلحسان بني الشعوب وكانت نص

واخلـوف كـل . ورفع الظلم هو الدين واملنهج الذي تسري عليه السياسات العاملية
اخلوف بعد ذلك أن يتسبب اإلحلاد يف تدمري العامل أمجع وذلك بعد وضـع العلـم 

ومـن يشـاهد اآلن مـا  .احلديث يف يد اإلنسان أسلحة تستطيع تدمري العامل أمجـع
الصغرية جيد عجباً فهذه الدول تستخدم  تلجأ إليه الدول الكرب لتدمري الشعوب

أسلحة رهيبة جداً لذلك كاملخدرات, والدعاية السوداء واحلرب النفسية والنساء 
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وتربية العمالء وكذلك القتل والترشيد لكل العنارص الطيبـة املخلصـة ألوطاهنـا 
 .وأمتها

وهكذا استطاع اإلحلاد والبعـد عـن اهللا سـبحانه وتعـاىل أن حيـول املجتمـع 
اإلنساين كله إىل جمتمع بغيض جداً يقوم عـىل الظلـم والقهـر والنهـب واخلـوف 

 .)١()الدائم من الدمار واخلراب
واملقصود أن االنحراف الفكري الذي يبلغ مداه إىل اإلحلـاد بإنكـار اخلـالق 

أن لـذلك  ,رائع ونحو ذلـكـوالسخرية من العقائد والش ,ونبذ األديان ,سبحانه
وإذا مل يتدارك العقالء  ,فرد واملجتمع والدولة واإلنسانية مجعاءآثارا وخيمة عىل ال

ذلك بالتصدي له وحمارصته وعالجه بأنواع الوسائل املمكنه واملناسبة فإن الـداء 
ولن ينجو أحد يف العاجل واآلجل إال من  ,سيسترشي والسفينة ستغرق بمن فيها

 .رحم ريب ممن دافع وأنكر واتقى اهللا ما استطاع
 ...اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلموصىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣−١٢رسالة اإلحلاد لعبد الرمحن عبد اخلالق ص ) ١(
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 أبيض
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א 
 :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا     وبعد

فقد وقفنا يف الصفحات السـابقة عـىل بعـض أسـباب االنحـراف الفكـري 
املطهـرة والعقيـدة وعرفنا مجلة من آثاره السيئة املتعلقة بـالقرآن الكـريم والسـنة 

كـام متـت اإلشـارة إىل بعـض آثـاره عـىل األمـن  ,رعيةـاإلسالمية واألحكام الش
 ..املجتمعي والسيايس

وإذا كان االنحراف الفكري هبذه اخلطورة فإن الواجب عىل العلامء والـدعاة 
واملفكرين وأرباب الوالية والسلطان أن يبذلوا جهدهم يف التحذير من أصحاب 

 ,ويـردوا تشـكيكاهتم ,وأن يفنـدوا شـبههم ,نحرفة واملنـاهج الضـالةاألفكار امل
وال ينخـدع هبـا ضـعاف العلـم  ,حتى ال يغرت هبا السـذج ,وحيارصوا شذوذاهتم

 .واإليامن
وإسهاما يف هذا السبيل فإين أختم بحثي هذا ببعض التوصيات التي تعني يف 

 .معاجلة هذه الظاهرة واحلد منها وتقليص آثارها
 :صنيف هذه التوصيات عىل النحو التايلويمكن ت

 :التوصيات املتعلقة باألفراد :أوالً 
اإلكثار من قراءة القرآن وتدبر آياته ففيه اهلد والشفاء والسعادة والنجاة من  −١

وعـالج نفـوس  ,كام أن فيـه اإلجابـة عـىل أسـئلة املتحـريين ,احلرية والضيق
لِكَ ا) ١(امل ﴿: التائهني كام قال تعاىل تَّقِنيَ ذَ مُ  لِلْ دً يْبَ فِيهِ هُ  ﴾)٢(لْكِتَابُ الَ رَ

ا ﴿: وقـال تعـاىل, )البقرة( ـنْكً ـةً ضَ عِيشَ ـإِنَّ لَـهُ مَ ي فَ ـرِ ـنْ ذِكْ ضَ عَ ـرَ ـنْ أَعْ مَ وَ
شُ  نَحْ ىـوَ مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ  .)١٢٤: طه( ﴾رُ

 .دره املوثوقة السيام علم العقيدةرعي من مصاـطلب العلم الش −٢
رع ـدة اإليامن بالغيب والتسليم لشـيخ عقيـرسـني وتـان واليقـة اإليمـويـتق −٣

 .اهللا تعاىل



− ٤٨ − 

إشغال الذهن بالتفكري اإلجيايب املنتج كـالتفكر يف خملوقـات اهللا تعـاىل الدالـة  −٤
واستنباط األحكام الرشعية من نصوص الكتاب  ,والتدبر آلياته ,عىل عظمته

 ,تم رصف الـذهن عـن األفكـار الرديئـةويف املقابـل يـ .ونحو ذلك ,والسنة
والشكوك املريبة والوساوس الشيطانية  كام يف احلديث أن الرسـول صـىل اهللا 

يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا من خلـق هـذا? ( :عليه وسلم قال
 .)متفق عليه) (حتى يقول من خلق ربك? فإذا بلغه ذلك فليستعذ باهللا ولينته

 .ني املستقيمني يف عقيدهتم وفكرهم ومنهجهمكثرة جمالسة الصاحل −٥
وأصـحاب  ,البعد عن جمالسة أصحاب األفكـار املنحرفـة واملنـاهج الضـالة −٦

 .الشكوك والشبهات من مرىض القلوب وأهل املعتقدات الفاسدة
 ,ترك النظر يف كتب أهل اإلحلاد والزندقة واملذاهب الفاسـدة واآلراء الشـاذة −٧

 مواقعهم ومنتدياهتم وحساباهتم يف مواقع الشـبكة يف واحلذر من الدخول إىل
 .اإلنرتنت

 واحلـذر ,احلرص عىل استثامر أوقات الفراغ باملفيد النافع من العلم والعمـل −٨
 .نات الشيطان وجندهاالنسياق وراء تزي من

ــ −٩ ـــس ــامء واملخت ـــؤال العل ــيام يع ـــصني ف ــبهاتـرض للش ــن ش  ,خص م
 ينخـدع حتـى  ال ,ن شـكوك وتسـاؤالتومصارحتهم بام جيول يف نفسـه مـ

رِ إِنْ ﴿: يقع فريسة هلا وقد قال اهللا تعاىل وال ,الشخص هبا كْ ـلَ الـذِّ أَلُوا أَهْ اسْ فَ
ونَ  لَمُ عْ نْتُمْ الَ تَ  ).٤٣: النحل( ﴾كُ

رور ـالتحصن باألذكار واألوراد التي حتفـظ بـإذن اهللا مـن الشـكوك والشـ −١٠
 .هللا تعاىل بسؤال اهلداية والثباتوكثرة الترضع إىل ا.ووساوس الشياطني

 :التوصيات املتعلقة بأهل العلم والدعاة :ثانياً 
رعي السـيام قضـايا ـر العلم الشــقيام العلامء والدعاة إىل اهللا بواجبهم يف نش −١

وترسـيخ مبـدأ التسـليم  ,و اليقني واإليامن بالغيـب ,اإليامن ومسائل العقيدة
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والتأكيـد عـىل قدسـية القـرآن  , تعاىلوتعظيم حدود اهللا ,للنصوص الرشعية
وعىل مكانـة السـنة النبويـة ومصـدريتها يف  ,وسالمته من التحريف ,الكريم

 .الترشيع اإلسالمي
وحتـذيرهم مـن سـلوك  ,االهتامم برد الشبهات وتبصري الناس باملنهج القويم −٢

 .طرق املشككني
وتوظيـف  ,العقليـة والرتكيز عىل احلجـج ,جتديد اخلطاب يف حوار املنحرفني −٣

 .املكتشفات العلمية يف الرد عىل امللحدين وإقناع املشككني
 ,والصـرب عـىل نقاشـهم ,حتمل سامع األسئلة والشبهات التي يثريها الشباب −٤

 يعاهبم وتـألفهم حتـى التوحماولـة اسـ ,وتقدير حجم املؤثرات املحيطـة هبـم
 .يكونوا فريسة ملوجات التشكيك واإلحلاد

لدروس واملحارضات والندوات واملـؤمترات التـي تكشـف حقيقـة تكثيف ا −٥
 .االنحرافات الفكرية وتعاجلها

 .ومنهجية التفكري السليم ,بيان مكانة العقل وحدوده −٦
وإبراز حالة الشقاء واالرتياب التي يعيشـها أصـحاب  ,إظهار الواقع البئيس −٧

 .الشكوك يف الدين واالنحرافات الفكرية
 ,ل وشجاعة التائبني من االنحرافات الفكرية واملناهج اإلحلاديـةاإلشادة بحا −٨

 .وحماولة االستفادة من خرباهتم
توظيف املخزون العلمي الذي احتوته كتب الرتاث وماسطره علامء اإلسـالم  −٩

 .يف الرد عىل أصحاب الزيغ واالنحراف وأهل املذاهب املنحرفة
وتوظيفها يف الرد عـىل امللحـدين  ,االستفادة من دراسات اإلعجاز العلمي −١٠

 .واملشككني
 :املتعلقة بأهل الوالية والسلطان التوصيات :ثالثاً 
القيام بمنع  وحماكمة من يثري الشبهات ويشكك يف الدين ويطعـن يف العقائـد  −١

 .ويسخر من الشعائر والغيبيات ,والترشيعات
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لتشـهري بمـن وا ,كشف جذور االنحرافات الفكرية وفضح القـائمني عليهـا −٢
 .يقف خلفها ويروجها

وحجـب مواقعهـا يف  ,منع مصادر تلك االنحرافـات مـن كتـب ومنتـديات −٣
 .االنرتنت

القيام بتأهيل فرق علمية قادرة عىل حوار أصحاب تلك االنحرافات الفكرية  −٤
خالل الدخول يف مواقع التواصـل واملناهج اإلحلادية ومقارعة حججهم من 

 .جتامعي املختلفةالا
توجيه األقسام العلمية يف اجلامعات لتخصيص أطروحات علمية يف مرحلـة  −٥

 .املاجستري والدكتوراة للرد عىل املناهج املنحرفة وتفنيد شبهاهتا
العمل عىل غرس املعتقد الصـحيح وتأسـيس اليقـني يف نفـوس النشـئ مـن  −٦

 .خالل املناهج الدراسية يف خمتلف املراحل
ــــربامج التلف −٧ ــــف ال ــــتكثي ــــة لتحصــــني الن ــــة اهلادف ــــن                     زيوني اس م

 .والشبهات اإلحلادية ,نحرافات الفكريةالا
توجيه املعلمني واملرشدين واألساتذة يف املدارس واجلامعات ملعاجلة نزعـات  −٨

أو  ,ار بالطروحـات الشـاذةرتوحتذير الطالب من االغ ,االنحرافات الفكرية
 .واقع التواصل االجتامعي املتنوعةة واملنحرفة يف مالدخول للمواقع املشبوه

 ,تلك جمموعة من التوصيات التي تسـهم يف الوقايـة مـن اللوثـات الفكريـة
 .وتعني يف التحصني من املناهج اإلحلادية والشبهات الشيطانية

وأن  ,وأن يفقههم يف ديـنهم ,أسأل اهللا تعاىل أن حيفظ عىل املسلمني عقيدهتم
 .إنه عىل كل شىء قدير ,الشيطان وجندهيدرأ عنهم كيد 

 ...وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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אא 
 .م٢٠٠٦بسام اجلمل, دار الطليعة, الطبعة األوىل : اإلسالم السني  −١
 .م٢٠٠٦نادر محامي, دار الطليعة, الطبعة األوىل : إسالم الفقهاء −٢
 .م٢٠٠١املجيد الرشيف, دار الطليعة, الطبعة األوىل  يخ عبداإلسالم بني الرسالة والتار −٣
 .اإلسالم كام تقدمه دعوة اإلحياء اإلسالمي,  مجال البنا, دار الفكر اإلسالمي −٤
 .هـ١٤٢٦الطبعة األوىل  ,دار اهلادي ,اإلسالم واحلداثة , إدريس هاين −٥
 .م٢٠٠٢ دار اجلنوب للنرش تونس ,اإلسالم واحلرية , حممد الرشيف −٦
دار عامل  ,هـ١٤٢٦الطبعة األوىل  ,أضواء البيان يف تفسري القرآن , حممد األمني الشنقيطي −٧

 .الفوائد
 .الرمحن الوكيل, ابن تيمية, القاهرة ابن قيم اجلوزية, حتقيق عبد:إعالم املوقعني −٨
 .دار ابن حزم, ه١٤٢٢الطبعة األوىل  ,االنتصار للقرآن , للباقالين −٩

 .هـ١٤٢٤ ,دار عامل الكتب ,ربهان للزركيشال −١٠
تارخيية الفكر العريب اإلسالمي, حممد أركـون, املركـز الثقـايف العـريب, الطبعـة الثالثـة  −١١

 .م١٩٩٨
 .هـ١٤٢٢الرتاث والتجديد حسن حنفي, املؤسسة اجلامعية, الطبعة اخلامسة  −١٢
 هـ١٤٠٦مكتبة الدار باملدينة ,  ,تعظيم قدر الصالة للمروزي −١٣
م املؤسسـة العربيـة للدراسـات ٢٠٠٩الطبعة األوىل  ,النابليس هتافت األصولية لشاكر −١٤

 .والنرش بريوت
 .م٢٠٠٤رياض الريس  ,الطبعة األوىل ,جناية البخاري , زكريا أوزون −١٥
 .احلجاب, مجال البنا, دار الفكر اإلسالمي −١٦
ديث, حممد محزة, املركز الثقايف العـريب, احلديث النبوي ومكانته يف الفكر اإلسالمي احل −١٧

 .م٢٠٠٥الطبعة األوىل 
 منشورات اجلمل ,الطبعة األوىل ,احلديث والقرآن , ابن قرناس −١٨
ر ـمطبعـة السـعادة بمصـ ,حلية األوليـاء وطبقـات األصـفياء , أليب نعـيم األصـبهاين −١٩

 .هـ١٣٩٢
 .م٢٠٠٥رؤية حوار املرشق واملغرب, حسن حنفي, حممد اجلابري,  −٢٠
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 .م٢٠٠٥اخلطاب والتأويل, نرص حامد أبوزيد, املركز الثقايف العريب, الطبعة الثانية  −٢١
جامعـة  ,ـهـ١٤٠١الطبعـة األوىل  ,, شيخ اإلسالم بن تيميةدرء تعارض العقل والنقل −٢٢

 .اإلمام
, الطبعـة دوائر اخلوف قراءة يف خطاب املرأة, نرص حامد أبوزيد, املركز الثقـايف العـريب −٢٣

 .م٢٠٠٤الثالثة 
 .مصطفى البايب احللبي ,هـ١٣٨٨الطبعة األوىل , الرسالة , اإلمام الشافعي −٢٤
 .نرش دار اإلفتاء بالسعودية ,رسالة يف اإلحلاد , عبد الرمحن عبد اخلالق −٢٥
 .هـ١٤٢١الطبعة الثانية  ,دار السالم ,سنن أيب داود −٢٦
 .هـ١٤٢١بعة الثانية الط ,دار السالم ,سنن الرتمدي −٢٧
 .النارش دار إحياء السنة املحمدية ,سنن الدارمي −٢٨
 هـ١٤٢٤,عامل الكتب,الطبعة األوىل ,رشح صحيح مسلم , لإلمام النووي −٢٩
 هـ١٤٠٩مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية  ,الشيعة وحتريف القرآن , حممد مال اهللا −٣٠
 .هـ١٤٢١طبعة الثانية , صحيح اإلمام البخاري, دار السالم, ال −٣١
 .هـ١٤٢١صحيح اإلمام مسلم, دار السالم, الطبعة الثانية  −٣٢
 ,الطبعـة األوىل ,صحيح البخاري رؤية معـارصة يف بعـض نصوصـه , حممـد الصـباغ −٣٣

 .دمشق ,دار الينابيع ,م٢٠٠٦
 .ــه١٤٢٨العلامنيون والقرآن الكريم, أمحد الطعان, دار ابن حزم, الطبعـة األوىل  −٣٤
 .هـ١٣٨٠الطبعة السلفية  ,فتح الباري , للحافظ ابن حجر العسقالين −٣٥
 .م٢٠٠٢الفكر اإلسالمي واستحالة التأصيل, حممد أركون, الساقي, الطبعة الثانية,  −٣٦
 .ـه١٣٤٤يف الشعر اجلاهيل, طه حسني, دار الكتب املرصية,  −٣٧
ز دراسـات الوحـدة العربيـة, الطبعـة يف نقد احلاجة إىل اإلصالح, حممد اجلابري, مركـ −٣٨

 .م٢٠٠٥األوىل 
ر ـنشـ ,م٢٠٠٤الطبعـة األوىل  ,أيمن عبد الرسول .يف نقد املثقف والسلطة واإلرهاب −٣٩

 .رؤية
 .م٢٠٠٩دمشق  ,دار صفحات ,احلسن العباقي ,ن الكريم والقراءة احلداثيةآالقر −٤٠
ة ـ, االنتشـار العـريب, الطبعـالقرآن وكفى مصدرا للترشيع اإلسـالمي, أمحـد منصـور −٤١

 .م٢٠٠٥األوىل 
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 .دار الكتب احلديثة بالقاهرة ,الطبعة الثانية ,داديغالكفاية يف علم الرواية , اخلطيب الب −٤٢
 .م٢٠٠٦املأزق يف الفكر الديني, نضال الصـــالح, دار الطليعة, الطبعة األوىل  −٤٣
لـرمحن بـن قاسـم, عـامل الكتـب ا بـن تيميـة, مجـع عبـدجمموع فتاو شيخ اإلسـالم  −٤٤

 .هـ١٤١٢
ر املغربيـة الطبعـة األوىل ـدار النشـ ,مد خل إىل القرآن الكـريم , حممـد عابـد اجلـابري −٤٥

 .م٢٠٠٦
 .هـ١٤٢٧الطبعة األوىل  ,مسند اإلمام أمحد مؤسسة الرسالة −٤٦
 .هـ١٤٣٣,التدمرية ,حممد الطاسان ,املصاحف املنسوبة للصحابة −٤٧
 .طة احلقيقةالنص السل −٤٨
 .م٢٠٠٥نقد الثوابت, رجاء بن سالمة, دار الطليعة, الطبعة األوىل,  −٤٩
 ,املركـز الثقـايف العـريب ,٢٠٠٧الطبعة الثالثة  ,زيد نرص حامد أبو ,نقد اخلطاب الديني −٥٠

 .املغرب
 .م١٩٩٩مهوم مسلم, نضال الصالح, دار الطليعة, الطبعة األوىل,  −٥١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٥٤ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 


