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  )قراءة نقدية( محمد شحرور: قراءة معاصرة للدكتور. الكتاب والقرآن

  عبري بنت عبد اهللا النعيم

اململكـــــة العربيـــــة  -  جامعـــــة امللـــــك ســـــعود–كليـــــة الرتبيـــــة  - قـــــسم الدراســـــات القرآنيـــــة

  .السعودية

  Abeer_alnaem@hotmail.com: البريد االلكتروني

  :ملخص ال

ظهــرت العديــد مــن الكتابــات و املؤلفــات الــيت تثــري الــشبه حــول آيــات القــرآن الكــرمي ، 

وتلـــوي أعنـــاق النـــصوص بقـــصد النيـــل منـــه والتـــشكيك فيـــه ، ومـــن ذلـــك كتـــاب حممـــد 

ت ، فجـــــاء هـــــذ البحـــــث ليبـــــني ضـــــالال) الكتـــــاب والقـــــرآن قـــــراءة معاصـــــرة : (شــــحرور 

وفيـه بيـان : املـدخل  :خطـة البحـث:  الكاتب  يف قراءة نقدية للكتـاب يف احملـاور التاليـة

 - .التعريـــف بالكاتـــب - :وفيـــه أربعـــة مطالــب: التمهيــد   • .لبــدايات القـــراءة املعاصـــرة

: املبحــث األول *مــصادر التفكــري عنــد الكاتــب -تــسمية الكتــاب - التعريــف بالكتــاب

ضــالالت الكاتــب حــول : املبحـث الثــاين .ركــسي يف كتــاب شــحرورالقـرآن يف املفهــوم املا

ضــالالت : املبحــث الرابــع ضــالالت الكاتــب العقديــة: املبحــث الثالــث .النبــوة والرســالة

  .وفيها أهم النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذا البحث: اخلامتة .الكاتب الفقهية

- التعريـــف بالكتـــاب –تـــب التعريـــف بالكا – الكتـــاب والقـــرآن :الكلمـــات المفتاحيـــة

ضـــــالالت  -القـــــرآن يف املفهـــــوم املاركـــــسي يف كتـــــاب شـــــحرور

 .الكاتب حول النبوة والرسالة
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Book and Quran Modern reading for Doctor 

Mohammed Shahror( criticism reading) 
Abeer Abdullah ALnaim 
Assistant Professor -  Department of  Quranic Studies 
College of Education - King Saud University 
Kingdom of Saudi Arabia 

e-mail: Abeer_alnaem@hotmail.com 

Abstract: 
Several writing have appeared and literatures that raise the 
doubtful around the Holy Quran Ayahs, and twisted the 
texts necks with intentionally of undermining and doubt in 
it, of those is Mohammed Shahror book:( The Book and 
Quran Modern Reading), this research came to explain the 
writer delusions in criticisms reading  for the book in the 
following axes:The Research Plan: Entrance: and it includes 
statement for the beginning of  modern reading Preface: and 
it includes four requirements:Writer definition Book 
definition Naming the book.Thinking resources for the 
writer.The First Topic: Quran in Marxist Concept in Shahror 
book.The Second Topic: The writer delusions  about 
prophecy and the message. The Third Topic: The writer 
dogma delusionThe Fourth Topic: The writer doctrinal 
delusionsConclusion: It includes the most important results 
in this research.                   

Keywords: Book and Quran- The writer delusions  about 
prophecy and the message- Quran in Marxist 
Concept in Shahror book . 
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  :يقول محمد شحرور

 نــادى بـه مــارتني لـوتر، ال ميكــن أن يالـذبـدون إصـالح ديــين جـذري يف العــامل العـريب، ك

علينـا أن نعيـد النظـر يف . ًحنـن نـسري يف طريـق مـسدود متامـا ويف نفـق مظلـم. تسري األمور

   !!!بت الدين وتدرس من جديدات، إنه جيب أن يعاد النظر يف ثوااألساسي

اريخ الـــسلفي إنـــسان مقلـــد، إضـــافة إىل أنـــه قـــد أمهـــل الزمـــان واملكـــان واغتـــال التـــ: ويقـــول

وهلـذا الـسبب ... ًوأسقط العقـل، ويعـيش الـسلفي يف القـرن العـشرين مقلـدا القـرن الـسابع

  !!!.)١(وقع السلفي يف فراغ فكري وصل إىل حد السذاجة

ــــضا ــــسوا علمــــاء الــــشريعة والفقــــه وحــــدهم، إن هــــذا غــــري : ًويقــــول أي ــــاء لي ــــة األنبي إن ورث

  .صحيح

وأصــل األنــواع والكونيــات واإللكرتونيــات إن الفالســفة وعلمــاء الطبيعــة وفلــسفة التــاريخ 

  !!!.)٢(هم ورثة األنبياء

ًهـــذه مقتطفـــات متفرقـــة مـــن كتـــاب شـــحرور، وأمثاهلـــا كثـــري جـــدا يف كتابـــة يقـــف القـــارئ 

  ..مشدوها أمامها

ســالم مــداراة حلقــده، فكيــف د يف كتابتــه مستــشرق حاقــد علــى اإلإن مثــل ذلــك قــد يــرتد

  !!!مبن يدعي اإلسالم؟

  

                                                           

  .٣٤الكتاب والقرآن، ص  )١(

    .١٠٣املصدر السابق، ص) ٢(
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  املقدمة

ن احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن إ

سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

ًإال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله 
ًوأصحابه وسلم تسليما كثريا   :وبعد. ً

، بقصد املؤامراتفمنذ بزوغ فجر اإلسالم وأعداؤه يكيدون له املكائد، وحييكون حوله 

النيل منه والتشكيك فيه، بعد أن أعيتهم احليلة يف القضاء عليه، وسلكوا أسلوب إثارة 

�م يعلمون أن هذا الكتاب هو املصدر الرئيس ي الكتاب الكرمي، ألآالشبهات حول 

، وجعلوه عريق، ولذا وجهوا سهام حقدهم جتاههطهم مباضيهم اللقوة املسلمني الذي يرب

 ال تصلح أحكامهن أًهدفا هلجما�م املغرضة، فزعموا بوجود تعارض بني آياته، و

  ً.للتطبيق يف زمننا هذا، وإن كانت صاحلة للزمن املاضي قبل أربعة عشر قرنا

م، وانقلبــوا خاســئني ال ولكــن اهللا جلــت قدرتــه كــان هلــم باملرصــاد، فــرد كيــدهم يف حنــوره

ا نحن نـزْلنــا ﴿ : ســبحانه حبفــظ كتابــه فقــال جــل وعــاليلــوون علــى شــئ، إذ تكفــل  َإن َّ َ َُ ــ ْ ـ ِـَّ

َالذكر وإنا له لحافظون ُ ِ
َ َ َُ َِّ َ َ ْ

ِّ﴾ )١(  

إال أن اخلطر احلقيقي يكمن يف تأثر خنبة من أبناء جلدتنا بتلك املزاعم والشبهات اليت  

ً الفعل، فعمدوا إىل تفسري آيات القرآن تفسريا ًأحدثت عند بعضهم نوعا من ردة
يواكب متطلبات العصر احلديث، واعتمدوا يف كثري من األحيان على آرائهم ا�ردة 

وعقوهلم القاصرة وبعض األقوال املرجوحة أو الروايات الضعيفة، بعد تنحية قواعد 

  ً.التفسري وأصوله املعتربة جانبا

صدين اإلساءة لدين اإلسالم، وخوض هذه املعركة نيابة وأما البعض اآلخر فقد كانوا قا

 بغية احلصول على رضاهم وبلوغ رتبة الشهرة من -احلقيقيني األعداء - عن أسيادهم

  .أقصر طرقها

                                                           

    .٩سورة احلجر اآلية ) ١(
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وصاحب هذه احلالة زيادة يف املؤلفات اليت عنيت بتفسري القرآن، وأصبح كل واحد 

  ً.يات واضحا التعسف يف تأويل ويل أعناق اآلايديل بدلوه، وغد

ومن صور ذلك التحريف كتاب الدكتور حممد شحرور الذي فرض نفسه على الساحة 

  . )  قراءة معاصرة- الكتاب والقرآن(:الثقافية اإلسالمية بقوة منذ صدور كتابه

ولقد تناولت يف هذا البحث هذا الكتاب ملقية الضوء على أبرز ما ظهر يل فيه من 

   .)قراءة نقدية ، قراءة معاصرة الكتاب والقرآن (: مغالطات وضالالت وعنونت له

  

  : مشكلة البحث 

ظهور العديد من الكتابات و املؤلفات اليت تثري الشبه حول آيات القرآن الكرمي ، 

وتلوي أعناق النصوص بقصد النيل منه والتشكيك فيه ، ومن ذلك كتاب حممد 

لبحث ليبني ضالالت  هذ افجاء، ) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة : (شحرور 

  . الكاتب 

  

  : أهمية البحث وأسباب اختياره 

التنبيه على خطورة التعرض لتفسري كتاب اهللا تعاىل بدون االلتزام بقواعد : األول

 .التفسري وضوابطه، اليت وضعها علماء هذا الفن

تزويد القارئ املسلم بنموذج من صور االحنراف والضالل يف بعض الكتابات : الثاين

 تزعم التجديد يف اإلسالم، دون استخدام األصول واملنطلقات الصحيحة، اليت اليت

 .رمسها اإلسالم

بيان وجه احلق يف املسائل اليت وقع فيها االحنراف، وجتلية حقيقة األمر من : الثالث

 .خالل األدلة الشرعية

ت يف وأود أن أنبه منذ البداية أنين ال أستطيع أن أقف على كل األخطاء اليت ورد

صفحة من جهة، ولكثرة ) ٨١٩(الكتاب وذلك لضخامة حجمه الذي يبلغ

املوضوعات اليت حتدث عنها الكاتب من جهة ثانية، ولكين سأرد على بعض النقاط 

 .اليت أراها أكثر خطورة من غريها، واليت يتسع املقام للرد عليها
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  :أهداف البحث 

 .ري عندهالتعريف بالكاتب حممد شحرور وبيان مصادر التفك -١

 .بيان ضالالت الكاتب يف القرآن الكرمي  -٢

  .بيان ضاللت الكاتب الفقهية والعقدية  -٣

  : أسئلة البحث 

  .من هو الكاتب حممد شحرور وماهي مصادره يف  التفكري   -١

  .ماهي ضالالت الكاتب يف القرآن الكرمي   -٢

  .بيين ضالالت الكاتب الفقهية والعقدية   -٣

   املنهج االستقرائي :اسة المنهج المتبع في الدر

  :خطة البحث 

 وفيه بيان لبدايات القراءة املعاصرة: املدخل. 

 وفيه أربعة مطالب: التمهيد: 

 . التعريف بالكاتب -١

 .التعريف بالكتاب -٢

 .تسمية الكتاب -٣

 .مصادر التفكري عند الكاتب -٤

  .القرآن يف املفهوم املاركسي يف كتاب شحرور: املبحث األول

  .الت الكاتب حول النبوة والرسالةضال: املبحث الثاين

  ضالالت الكاتب العقدية: املبحث الثالث

  .ضالالت الكاتب الفقهية: املبحث الرابع

  . النتائج واحلقائق اليت مت التوصل إليها يف هذا البحثأهموفيها : اخلامتة

  .سأل اهللا التوفيق واإلعانة هو حسيب ونعم الوكيلوا
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  لـــــــدخـــــم
يعترب حلقة من سلسلة صراع طويلة، وله جذوره ) القراءة املعاصرة( إن مركب

ً من أكثر من سبعني عاما، فليس حممد شحرور هو أول من قام �ا أو ابتدع بدأتاليت 

بات علي عبد الرزاق، اهذا املركب الرباق، بل هو حلقة من سلسلة تعود بدايتها إىل كت

  .وطه حسني

سس اليت  األى فيهنفو ) احلكموأصولاإلسالم  (تابه ك-  علي عبد الرزاق-ألف األول

يف الشعر  " – طه حسني - بينما ألف الثاين اإلسالم يقوم عليها نظام احلكم يف

 أصولروج فيه آلراء املستشرق اإلجنليزي مارجليوث إذ طعن يف كتابه و" اجلاهلي

ًومصداقية الشعر اجلاهلي مستخدما املنهج الديكاريت
احلضارة الغربية بة كحبجة موا )١(

 .اليت متسحت بالعقل والعقالنية )٢(والسري يف ركاب حركة التنوير

وطعن يف واقعية " الفن القصصي يف القرآن" محد خلف اهللا وألف كتابأمث جاء حممد 

   .األحداث الواردة يف القصص القرآنية

رآنية ليخرج  يف احلديث عن الدراسات القًزره أمني لطفي اخلويل الذي انتهج سبيالآمث 

ُ عن كونه كتابا منزال من عند اهللا، مث تطورت اللعبة فنحت هلا هذا القرآينالنص  ً ً

                                                           

مؤسس العقالنية إىل درجة ) ١٦٥٠-١٥٩٦(سوف الفرنسي رينيه ديكارت مأخوذة من الفيل) ١(

وعندما . أ�ا اختلطت مبا متاما؟ فعندما نقول عن شيء ما بأنه ديكاريت فهذا يعين أنه عقالين

  .نقول بأن الفرنسيني ديكارتيون فإن ذلك يعين أ�م عقالنيون

www.egyptiantalks.org/invb/lofiversion/index.php/t.html  

هــي عبــارة عــن فلــسفة عقالنيــة تنويريــة تزيــل اللــبس والظالميــة وتــستعمل العقــل، وبعــض القــيم ) ٢(

ًوهذه املرحلة معينة مل ميض عليها تقريبا نصف قرن، فالتنوير تعبري عـن التمـرد . العقلية املعروفة ِ

 .علــــــــــى الظــــــــــالم والتخلــــــــــف الــــــــــذي عــــــــــاىن منــــــــــه الغــــــــــرب يف العــــــــــصور الوســــــــــطى

www.fiqhacademy.org.sa/fislamicg/.doc  



        
 
 

 

 

 
 
 

٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  )قراءة نقدية( محمد شحرور: قراءة معاصرة للدكتور. الكتاب والقرآن 
  

حسن حنفي، : ًولعب أدوار حلقا�ا كال من الدكاترة" قراءة معاصرة" يب َُّاملصطلح اخلل

  .ونصر حامد أبو زيد، وسيد حممود القمين، وحممد شحرور، وطيب تيزيين

ًاته طابعا فلسفيا، ومنهم من اختذ طابعا أدبيا يف قالب فلسفي، فمنهم من اختذ يف كتاب ً ً ً

، )١(كل ذلك مع أسلوب ماكر يف اصطناع املصطلحات الغامضة كالغنوصية

اخل وألفاظ كثرية غريها انبهر �ا كثري من السذج من ... )٣(، واألنسنة)٢(واألمربيقية

ورمستها أقالمهم يف الكتب لكي ًاملثقفني وظنوها علما فالكتها ألسنتهم يف ا�الس 

وقد تبىن مجيعهم فيها املنهج املادي عصريون .. متحضرون.. متنورون: نهميقال ع

 التارخيي املاركسي، ومل تكن كتابا�م هذه وليدة الدراسات اإلستشراقية )٤(الديالكتيكي

                                                           

هي فلسفة مثالية تقر بأنه ال ميكن إدراك العامل، وأن عقل اإلنسان حمدود وليس مبقدوره معرفة ) ١(

فيقر بعض الغنوصيني بالوجود املوضوعي للعامل : وللغنوصية أشكال خمتلفة. ما يتجاوز مملكة احلواس

خرون بوجود العامل املادي حبجة أن اإلنسان ال ميكنه املادي ولكنهم ينكرون إمكانية معرفته وينكر آ

  Doctrine the Marxist.  معرفة  ما إذا يوجد شئ ما خارج حواسنا

أو الــــيت نراهــــا بوضــــوح عنــــد االســــتقراء .. هــــي احلقــــائق املــــشاهدة وا�ربــــة: احلقــــائق األمربيقيــــة  )٢(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقعي -www.haridy.com/ib/archive/index.php/t -ال

.html-k  

، ويقـــرتح املـــرتجم "هيومـــانيزم"حنـــت حممـــد أركـــون مـــصطلح األنـــسنة تعريبـــا للمـــصطلح األورويب ) ٣(

، ولكـــن أركـــون يـــصر علـــى "الفلـــسفة اإلنـــسانية"أو " الرتعـــة اإلنـــسانية"هاشـــم صـــاحل مـــصطلح 

مصطلح األنسنة ألنه يعرب عن تركز النظر يف االجتهادات الفكرية لتعقل الوضع البشري وفتح 

ق جديــدة ملعــىن املــساعي البــشرية إلنتــاج التــاريخ، مــع الــوعي أن التــاريخ صــراع مــستمر بــني آفــا

ــــــــسلم واخلــــــــري واجلمــــــــال واملعرفــــــــة املنقــــــــذة مــــــــن  " الــــــــضالل"قــــــــوى الــــــــشر والعنــــــــف وقــــــــوى ال

www.aljazeera.net/books/.htm-٥٧k  

ًدة تتطـور مـن نفـسها تطـورا ذاتيـا، فـال أن الكون واإلنسان واحلياة ما: وتعين املادة الديالكتيكية) ٤( ً

الشوف، ص / يوجد خالق وال خملوق، وإمنا هو التطور الذايت يف املادة، �افت القراءة املعاصرة

٣١-٣٠.    



        
 
 

 

 

 
 
 

٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  )قراءة نقدية( محمد شحرور: قراءة معاصرة للدكتور. الكتاب والقرآن 
  

؛ )الدراسات الشرق أوسطية(ـ فقط، بل كانت متممة وداعمة هلا فسميت بعد ذلك ب

وكانت الغاية منها هدم مفاهيم القرآن ومبادئ اإلسالم وإحالل املبادئ املاركسية 

ًحملها، ولكنهم سلكوا لذلك سبيال ظنوا أ�م يبدعون فيه، فادعوا بأ�م يواكبون احلداثة 

وروح العصر ويسريون يف طريق التقدم والتطور ومعانقة املستقبل، فرفعوا شعار العلمية 

ً حكرا عليهم مقابل نعتهم لغريهم باجلهالة واجلمود والسذاجة واملوضوعية وجعلوه

وهذا املوكب املريب نشط يف وقت يسعى فيه ... والعمالة والتخلف والظالمية والتحجر

الغريب أو على النمط األمريكي حتت  اإلسالم لتغيري صورة اإلسالم على النمط أعداء

ملخططات السياسية للقرن الواحد  لرسم صورة تتوافق مع اشعار العوملة يف حماولة

  .)١(والعشرين

  

                                                           

)١(  www.tafsir.org/vb/showthread.php?p= 



        
 
 

 

 

 
 
 

٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  )قراءة نقدية( محمد شحرور: قراءة معاصرة للدكتور. الكتاب والقرآن 
   

  يدـــــــــالتمه

  

  :التعريف بالكاتب: ًأوال

 ، من عائلة متوسطة حيث كان م١٩٣٨ عام  دمشق ولد يف حممد ديب شحرورهو 

  .والده صباغا 
  

  : مؤهالته العلمية

  ١٩٤٩حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف دمشق عام. 

  ١٩٥٧شهادة التعليم الثانوي عام مث  ، ١٩٥٣عدادي عام تعليم اإلشهادة المث. 

  لدراسة اهلندسة املدينة١٩٥٨سافر إىل االحتاد السوفييت ببعثة دراسية يف عام . 

  ١٩٥٩-١٩٥٨درس اللغة الروسية يف العام الدراسي. 

  وخترج بدرجة دبلوم اهلندسة ١٩٥٩التحق مبعهد اهلندسة املدنية يف موسكو عام 

 .١٩٦٤املدنية 

 ١٩٦٨ حىت عام ١٩٦٥ جامعة دمشق عام - ًني معيدا يف كلية اهلندسة املدنيةُع.  

 للحصول على شهاديت املاجستري ١٩٦٨ عام أوفد إىل جامعة دبلن بأيرلندا 

  .والدكتوراه يف اهلندسة املدنية اختصاص ميكانيك تربة وأساسات

  ١٩٦٩ عام املاجستريحصل على شهادة.  

  ١٩٧٢وراه عام حصل على شهادة الدكتمث.  

  ملادة ميكانيك الرتبة ١٩٧٢ًعني مدرسا يف كلية اهلندسة املدنية، جامعة دمشق عام 

 ومازال إىل اآلن ميارس التدريس يف جامعة دمشق ملادة األنفاق واملنشآت أستاذامث 

  .األرضية



        
 
 

 

 

 
 
 

٢٥
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  )قراءة نقدية( محمد شحرور: قراءة معاصرة للدكتور. الكتاب والقرآن 
  
ًا هندسيا خاصا ملمارسة املهنةافتتح مكتب ً ، ومازال ميارس ١٩٧٣ كاستشاري منذ عام ً

 إىل اليوم، واألساساتاالستشارات اهلندسية يف مكتبه اخلاص يف حقل ميكانيك الرتبة 

  .وقد شارك يف استشارات فنية لكثري من املنشآت اهلامة يف سوريا

  .له عدة كتب يف جمال اختصاصه تعترب مراجع هامة مليكانيك الرتبة واألساسات

، ١٩٧٠ وذلك يف عام ١٩٦٧حرب  بعد أيرلندابدأ يف دراسة الترتيل احلكيم وهو يف 

  .١٩٩٠واستمرت دراسته للترتيل احلكيم حىت عام 
  

  :مؤلفاته

قراءة /  الكتاب والقرآن ( الثورية يف كتابه األولوأفكارهقام الكاتب بطرح أهم نظرياته 

 مث اتبعه بثالثة كتب نشرت له على فرتات خالل م١٩٩٠ املنشور يف عام )معاصرة

 اإلسالم (، م١٩٩٤ عام )الدولة وا�تمع(ن العشرين، وهي العقد األخري من القر

 ) حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي (، مث كتابم١٩٩٦ عام )منظومة القيم واإلميان

  .)١(٢٠٠٠ يف عام 
  

  :)٢(تابالتعريف بالك: ًثانيا

من أضخم كتب التحريف املعاصر، ومن أكثرها ) الكتاب والقرآن( يعترب هذا الكتاب

حيث اختار الدكتور . وقد رد على افرتاءاته عدد من الكتاب واملفكرين املسلمنيإثارة، 

ًاملذاهب الضالة ثيابا ختيل لألغرار من أهل األهواء والشهوات  حممد بن ديب شحرور

إ�ا مفهومات إسالمية، وان نصوص القرآن والسنة النبوية تدل عليها، إذا قرئت قراءة 

  ..مقنيمعاصرة بأعني الفالسفة املتع

                                                           

 HTTB:WWW.SHAHROUR.ORGموقع الكاتب حممد شحرور   )١(

  .١٥بد الرمحن حبنكة، صع/التحريف املعاصر يف الدين  )٢(
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ًوقد قضى يف تأليف كتابه أكثر من عشرين عاما فكان يف أكثر من مثاين مئة صفحة 

أوهلا وقد أشار املؤلف يف مقدمة كتابه إىل املراحل اليت مر �ا يف تأليف الكتاب، فكان 

  . عند عودته من روسيا١٩٩٠خرها عام  يف ايرلندا، وكان آ١٩٧٠عام 

ًربع مرات يف مخسة عشر شهرا، فكانت األوىل يف ورغم ضخامة الكتاب إال انه طبع أ
  .١٩٩٢، والرابعة يف الشهر األول عام ١٩٩٠األول عام  كانون

ولقد زعم حممد شحرور من خالل هذا الكتاب أنه أراد حل مشكلة اجلمود الذي 

  .)١(سيطر على الفكر اإلسالمي لعدة قرون

  

  :تسمية الكتاب: ًثالثا

 أنعلى اعتبار )) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: (( بهلقد اختار الكاتب عنوان كتا

ن اللغة دراكه، وحيث إأصول فهمه وإًالكاتب كما يقول يعتمد اللغة العربية أصال من 

عند كل قوم هي وسيلة من وسائل التعبري، فقد قام الكاتب باستخدام واو العطف؛ 

 غري مفهوم)) املصحف( ( ليكون االنطباع األول عند القارئ بأن مفهوم لفظ الكتاب

نكار ظاهرة ليها الباحث وهي إدة اليت استند عًن، وذلك تبعا للنظرية اجلديلفظ القرآ

  .الرتادف يف العربية

 يفهم أنويف استعماله للفظي قراءة ومعاصرة بالتنكري دليل على أنه يريد من القارئ 

وستكون يف )) قرأا(( من العنوان بأنه كانت يف املاضي قراءات، مبوجب فهمه للفظ

املستقبل قراءات أخرى، فنحن نعيش يف عصر، وعاش الناس قبلنا يف عصور، وسيعيش 

 العصر هو أساس الفهم واإلدراك، وأن الواقع أنالناس بعدنا يف عصور، أي 

مصدر التفكري، وخيتلف هذا الواقع من عصر إىل عصر، على أساس أن )) املادي((

ليس اإلسالم هو األساس يف حل مشاكل العصر، العصر أساس يف فهم اإلسالم، و

  .)٢(فاإلسالم خيضع للعصر، وليس العصر هو الذي خيضع لإلسالم

                                                           

  ١٥عبد الرمحن حبنكة ص/ التعريف املعاصر يف الدين  )١(

    .٣٠-٢٩منري الشواف، ص.د/ �افت القراءة املعاصرة) ٢(
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 بناء كتابه عليه وهو أقامواستعرض الدكتور حممد شحرور يف بداية كتابة منهجه الذي 

، واعتماد عدم وجود الرتادف يف اللغة اعتماد املنهج اللغوي يف حتديد  معاين األلفاظ

  .ًمستندا على نظرية أيب علي الفارسي

ًوالدكتور شحرور يعتمد على قاعدة تقول انه ال مرتادفات �ائيا يف القرآن بل ويف اللغة 
ًالعربية عموما، فهناك كما ذكر السيف وهو االسم الوحيد الذي يشري إىل السيف 

ات  تعترب كلها صفات ولكنها ليست مرتادفأخرى أمساءكمدلول، مث وجود عدة 

  ...  حيسم وهو الصارم لصرامته وهكذاألنهفالسيف هو احلسام 

   يكون لكل كلمة معىن حمدد يشري إىل مدلول معنيأنوالبد 

 بالتفريق بني كلمات الكتاب والقرآن مؤكدا أن لكل كلمة منهم معىن  كتابهيبدأوهو 

فني هلذا  املكتشأوليظن أنه  ،... بني اإلسالم واإلميانًأيضاكما يفرق ... خمتلف

:  املعتزلة سبقوه إىل هذا املنهج معتمدين على قوله تعاىلأناملنهج، ولكن احلقيقة 

ْوما أرسلنا من رسول إال بلسان قـومه ليبـين لهم ﴿ ُ َ َ ِّ َُ ْ
ِ ِِ ِ ِ

ْ ُ ْ َ ََ ِ
َ

ِ َِّ ٍ
َ ََْ ِفـيضل الله من يشاء ويـهدي َ ْ َ َ ْ ََ ُ َ ُ َّ ُّ ِ

ُ َ
ُمن يشاء  َ َ ْ ُ وهو اْلعزيز اْلحكيمَ

ِ
َ ُ ِ َ َ ُ     .فأوقعهم هذا املنهج يف ضالالت متعددة .)١( ﴾َ

  

:مصادر التفكير عند الكاتب: ًرابعا  

ًيظهر أن حممد شحرور كانت عالقته قوية باملاركسية والشيوعية، عندما كان مبتعثا على 
  ).م١٩٦٤-١٩٥٨(روسيا لدراسة اهلندسة املدنية ما بني 

، لدراسة املاجستري ))دبلن((  وقد اكتمل تأثره باملستشرقني خالل دراسته يف إيرلنده

  .)٢(ً يف اهلندسة املدنية أيضا) م١٩٨٠- م١٩٧٠(والدكتوراه ما بني

بالواقع ) أنصبغ( احلريات املنبثق عنها، ومبدأ وعشق الرأمسالية)) شحرور((لقد درس 

حممد (( كتاب الدكتورقرءواُولقد أمجع الكتاب الذين )٣(الظاهر هلذه احلريات

                                                           

  ).٤(سورة إبراهيم اآلية   )١(

  .٢٩٧عادل التل، ص /النزعة املادية يف العامل اإلسالمي) ٢(

  .١٣منري الشواف، ص .د/ �افت القراءة املعاصرة  )٣(
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 يف كتابه، كانت تعتمد املنهج املاركسي، مع األساسيةطلقاته ، على أن من))شحرور

  .أسلوب اللف والدوران الذي ال خيفي على أحد

 حقائق جيب التسليم �ا أ�ا، على جنلز وليننيفقد قدم شحرور فلسفة ماركس وإ

  .، دون مناقشةمبقررا�اواإلميان 

 الكون أن خالق، وعلى نه ليس يف الوجود ربأ على أفكارهوبناء على ذلك فقد بىن 

كله مادة ختضع للتطور احلتمي، ضمن قانون صراع األضداد يف الوجود املادي، ويف 

   .)١(التاريخ املادي كذلك

 احلقيقة املوضوعية، هي األشياء املادية املوجودة يف األعيان أن)) شحرور. د((ويزعم 

 املادية املاركسية، وكما خارج حدود الوعي، وأن احلق هو الوعي املطابق هلا، كما تزعم

   .)٢(يف فلسفته اليهودية)) سارتر(( يزعم

العالقة بني :( على النزعة املادية، وحيدد حدود املفهوم املادي بقوله)) شحرور((ويركز

الوعي والوجود املادي، هي املسألة األساسية يف الفلسفة، وقد انطلقتا يف حتديد تلك 

   . )٣(سانية هو العامل املادي خارج الذات اإلنسانيةالعالقة، من أن مصدر املعرفة اإلن

ماركس ولينني ( ( الذي يؤمن به املبدأ شحرور، عني أقربه الذي املبدأوهذا 

 خيرج الوحي من مصادر املعرفة، وبناء على أن، فهو بذلك حياول ))واملاديون عامة

  .ًذلك ال يعترب الدين عند الشحرور مصدرا للمعرفة

 يوجد تعارض بني ما ال: ((  العلوم، جاء ذلك يف قولهأو الفلسفة أن لذلك فهو يعترب

  .)٤( "ن الكرمي، وبني الفلسفة اليت هي أم العلومجاء يف القرآ

قد صيغ صياغة ماركسية، حيث كان يسري يف منهجه )) شحرور(( وكان املهندس

ن أملي حسب أساليبها الفكرية وألفاظ كتبها ومصطلحا�ا، إذ اجتهد الكاتب أو م

وكان ... املاركسيني يفسر القرآن وآياته مبنظار نظرية املعرفة عند أنالكتاب عليه 

                                                           

    .١٣٤عبد الرمحن حبنكة، ص/ التحريف املعاصر) ١(

  .١٣٩املصدر السابق،  )٢(

  .٤٢حممد شحرور، ص/ الكتاب والقرآن  )٣(

  .٤٢حممد شحرور، ص/ الكتاب والقرآن  )٤(
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اهلدف األقصى هو العدوان على النصوص الدينية الربانية، وإلغاء معانيها املشتملة على 

ًالعقائد واألخالق والشرائع واألخبار واألحكام الربانية إلغاء كليا، أو جزئيا ً
)١(.  

 الكاتب أنه ال بد من نظرية جديدة إل�اض العرب واملسلمني، تقوم كان يف نظر

على تلبيس اإلسالم طاقية املاركسية، بعد إدخال بعض التعديالت اجلوهرية على 

املاركسية واإلسالم، وأن يغلف ذلك باحلريات اليت أطلقها املبدأ الرأمسايل، وألغتها 

  .)٢( املاركسية

 عند الكاتب، بأ�ا مصادر الفلسفة املاركسية بذا�ا، وبذلك يتضح لنا مصادر التفكري

  .تلك اليت تقوم على ما يسمى باملادية الديالكتيكية، واملادية التارخيية

 املادية أما هي اجلانب الثابت يف املاركسية، -ية اجلدل–فاملادية الدياليكتكية 

راسة احلياة يف ا�تمع، التارخيية، فهي توسيع نطاق أفكار املادية اجلدلية، حىت تشمل د

على حوادث احلياة يف ا�تمع، أي على دراسة ا�تمع وتارخيه،  وتطبيق هذه األفكار

  . )٣(وهذا هو اجلانب املتطور واملتغري يف املاركسية

  

  

                                                           

  .١٥عبد الرمحن بن حسن حبنكة، ص/ التحريف املعاصر يف الدين  )١(

  .٣صمنري الشواف،.د/ �افت القراءة املعاصرة يف الدين  )٢(

    .٣١-٣٠الشواف، ص/ �افت القراءة املعاصرة) ٣(
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  قراءة نقدية للكتاب

  القرآن يف املفهوم املاركسي يف كتاب شحرور: املبحث األول
  

ًن قد جاء نصا ثابتا، وان إعجازه يكمن يف قرآعي املهندس شحرور، أن الَّيد ً

املعرفية قابليته للتأويل، ويف حترك املعىن وفق مفاهيم العصور املتالحقة، وحسب األرضية 

  .ليها الناساليت يتوصل إ

ً إعجاز القرآن يكمن يف أن نصه جاء قابال أنوخيادع الكاتب لتمرير فريته هذه، بزعمه 

 أنع تطور اإلدراك اإلنساين يف خمتلف العصور، ليصل إىل لتأويالت خمتلفة، تتطور م

قابلة للتطور بالتأويالت اإلنسانية، ويف هذا نسف )) القرآن(( التشريعات يف كتاب اهللا

  .للدين من جذوره

ًال بد أن يكون القرآن قابال للتأويل، وتأويله جيب أن يكون متحركا وفق : ( مث يقول ً

 عصر ما، على الرغم من ثبات صيغته، ويف هذا يكمن األرضية العلمية ألمة ما، يف

  .)١ ()ًإعجاز القرآن للناس مجيعا دون استثناء

غرب ما تفتقت عنه عبقرية الكاتب يف تأويالته الباطلة، تقسيمه املصحف أومن 

  :الشريف إىل أقسام

 اآليات احملكمات وهي اليت متثل رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم : القسم األول

، وهي قابلة لالجتهاد حسب "أم الكتاب" قد أطلق الكاتب عليها مصطلحو

 .الظروف االجتماعية واالقتصادية ما عدا العبادات واألخالق واحلدود

 القرآن "  مصطلحتشا�ات وقد أطلق عليها الكاتباآليات امل: القسم الثاين

 . آيات العقيدةوهي القابلة للتأويل وختضع للمعرفة النسبية وهي" والسبع املثاين

                                                           

  .٦٠الكتاب والقرآن ص  )١(
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 كاتبآيات ال حمكمات وال متشا�ات وقد أطلق عليها ال: القسم الثالث 

 .)١(مصطلح تفصيل الكتاب

لقد اخرتع الكاتب هذا التقسيم العجيب الغريب لكتاب اهللا، من عند نفسه 

ليمرر مفرتياته على كتاب اهللا املنزل على رسوله، كما يهوي أساتذته املالحدة 

 .لباطنيون يف تأويال�ماملاركسيون، وا

لقد كرر الدكتور حممد شحرور خطأ املعتزلة يف عدم التمييز بني املصطلحات واأللفاظ، 

الكتاب، والقرآن، والنيب، والرسول، وأم الكتاب، : فاأللفاظ اليت تعرض هلا الدكتور مثل

ملعاجم، بل  نستقرئ معناها اللغوي يف اأن حتتاج إىل ألفاظمل تعد .. والسبع املثاين اخل

علينا أن نستقرئ معناها من مصادر الشرع، لذلك فإن كل الفروقات والتمييزات 

واملعاين اليت حاول أن يستنبطها الدكتور شحرور من معاين األلفاظ املعجمية وحدها 

غنما هو أمر ال طائل حتته، وكل النتائج اليت بناها على التفريق بني الكتاب والقرآن، 

نتائج غري صحيحة ألن الشرع .. يات املتشا�ات والسبع املثاين اخلوأن القرآن هو اآل

 أن يفهم الدين عليه أنهو الذي حدد مضمون هذه األلفاظ، وعلى كل من يريد 

  .يلجه من باب مصطلحاته اخلاصة اليت رمسها وحدد معناها

محل الدكتور شحرور بعض األلفاظ معاين ال تسمح �ا اللغة وال سياق النص، 

 حممد، الةبرس كرمية آيات ذلك تفسريه عبارة أم الكتاب اليت وردت يف ثالثة أمثلة ومن

وأضاف إىل ذلك حتديد مضمون تلك الرسالة وهي احلدود واألخالق والعبادات 

 أصل "ناها تعيندًمعجميا لوج" أم الكتاب"  خاصة وعامة، ولو فسرنا كلمةوتعميمات

  :دت فيها تلك العبارة لوجدنا أ�ا حتتمل معنيني، ولو استقرأنا اآليات اليت ور"الكتاب

ُهو الذي أنـزل عليك اْلكتاب منه ﴿: اآليات احملكمات وذلك لقوله تعاىل: األول َْ ِ َ
ِ َِ َْ َ َ َ َْ َّ

َ ُ

ٌآيات محكمات هن أم اْلكتاب وأخر متشابهات  ٌ ٌَِ َ َ َُ ُ َُ َ ُ َُ َِ ِ ُّ َّ ُ َ ٌفأما الذين في قـلوبهم زيغ ْ َْ ْ ِِ َُّ ُ َِّ ِ
َ ََ

                                                           

  .٩١الكتاب والقرآن، ص  )١(
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ِعون ما تشابه منه ابتغاء اْلفتـنة وابتغاء تأويله َََِّفـيتب ِ ِِ ِ َْ ََ ََ َ ِْ ِْ َْ َ ْ ُ َ
ِ

َ ََ َ ُوما يـعلم تأويله إال الله ُ َُّ َِّ َ َِ َْ ُ ْ َ َ َ
ََِّوالراسخون في اْلعلم يـقولون آمنا به كل من عند ربـنا  َ

ِ ِ ِ ِْ ِ ِ
ْ َ ٌَّ ُ ُِ َّ َ َُ ِ ْ ِ ُ ِوما يذكر إال أولو األْلبابَّ َ َ ْ ُ ُ َِّ َّ

ُ َّ َ َ َ﴾ 
  .قد فصلت كتب علوم القرآن تعريف احملكم وتعريف نقيضه املتشابهو، ) ١(

ُيمحو الله ما يشاء ويـثبت ﴿ :اللوح احملفوظ وذلك لقوله تعاىل: الثاين ِْ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َّ ُ ُُّعنده أم َوْ ُ َ
ِ

ِاْلكتاب ٌوإنه في أم اْلكتاب لديـنا لعلي حكيم﴿: ، ولقوله تعاىل)٢( ﴾َِ
ِ ِ ِ

َ ٌّ ِ
ََ ََْ َ ِ َ ُُِّ َِّ َ﴾ )٣(.  

معاين ال حيتملها " أم الكتاب" يف كال احلالتني يتضح حتميل الدكتور شحرور للفظو

  .)٤(التحليل اللغوي وال سياق النص

 أؤكد على نقطة أن هنا أريد: (( القرآن هو الكتاب املبارك قال شحرور: وحتت عنوان

 حيتوي على نه ال الوجود املادي والتارخيي، لذا فإ كتابالقرآنيف غاية األمهية، وهي أن 

هكذا أمجع !! (( األخالق، وال التقوى وال اللياقة وال اللباقة، وال تنطبق عليه عبارة 

إننا يف القرآن والسبع املثاين غري مقيدين بأي " ..هكذا قال اجلمهور" و )) الفقهاء

شئ قاله السلف، إننا مقيدون فقط بقواعد البحث العلمي، والتفكري املوضوعي، 

ن القرآن حقيقة موضوعية خارج الوعي فهمناها أم مل علمية يف عصرنا، ألرضية الوباأل

  .)٥ (...))نفهمها

 األحكام والتكاليف اليت يف املصحف ليست مما يطلق عليه لفظ أنلقد ادعى املضلل 

 (( ةبينما كان الرسول واملؤمنون املسلمون وسائر العرب، يفهمون أن لفظ... القرآن

اآليات الكالمية اليت كانت تنزل على حممد صلى اهللا عليه تطلق على كل )) القرآن

وسلم، واليت مجعت يف املصحف، واستمر كل الناس يفهمون هذا، حىت جاء احملرف 

                                                           

  ).٧(سورة آل عمران اآلية   )١(

  ).٣٩(سورة الرعد اآلية   )٢(

  ).٤(سورة الزخرف اآلية ) ٣(

)٤(  htm.٣/shah roor/general/com.rgamala.www  

  .٩١الكتاب والقرآن، ص  )٥(
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شحرور، وادعى أن لفظة القرآن تطلق فقط على بعض آيات املصحف، وهي اآليات 

  .)١(اليت تتحدث عن الوجود املادي والتارخيي

  

  :ه سأل عن القرآنويف مقابلة أجريت مع

  ُهل ترى أن الفهم الصحيح للدين هو العودة للقرآن فقط كمرجع بعيدا عما لصق ً

 .به من اجتهادات وتفاسري؟

  :فأجاب

 أؤوله، أما إذا وجدت تناقضا أنًنه الوحيد إذا وجدت فيه تناقضا فيجب نعم، أل ً

) شافعيال(ًي تأويل، كما إذا وجدت تناقضا لدى ًيف احلديث فلست مضطرا أل

 ال يقصد، وملاذا أدافع عن أمًفلست جمربا على أن أقوم بتأويله إذا كان يقصد 

ًمقصده خاصة وأنين لست جمربا على الدفاع عما يقصده، علما بأن أقواله ليست  ً

 ًومثال على التناقضات يف الرتاث كتاب صدر حديثا وامسه. موجهة لنا إطالقا

حاديث إن صحت فهي أتت من القرن فقد وردت فيه عدة أ) جناية البخاري(

 إذا أماً وهذه األحاديث صارت يف نظري تارخيا، ٢١ يف القرن ناأبع واليوم السا

 ومن هنا دعين اقرأ الكتاب ٢١ها مبنظار القرن أ فسوف أقر٢١كانت للقرن 

 . وال تورثين قراءة القرن السابع٢١مبنظار القرن 
 

:شطحات الكاتب في التفسير  

ر حممد شحرور على عقله وحده يف تفسري كثري من اآليات الكرمية اعتمد الدكتو

فجاء بعجائب من التفسري، وهو أمر طبيعي لكل من اعتمد على العقل وحده دون 

املزاوجة بني العقل والنقل يف فهم اآليات وتفسريها، ودون االعتماد على املأثور من 

  :األقوال، ونستطيع أن منثل على ذلك باآليت

                                                           

  . يتصرف٧٠-٦٩عبد الرمحن حبنكة، ص/ التحريف املعاصر  )١(
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ً﴿ورتل القرآن تـرتيال﴾:  تعاىليف قوله ِ
ْ َْ َُ ْ ال ميكن أن يكون املقصود يف : ، قال )١( ََِِّ

ِ﴿إنا سنـلقي  :ن ما جاء يف اآلية التالية ًعبارة ورتل القرآن ترتيال تأنق يف تالوته، أل ُْ َ َِّ

ًعليك قـوال ثقيال﴾ ً ََِ ْ َ َ ْ  ال يرتبط من قريب أو بعيد بالتأنق يف التالوة، حيث أن وصف )٢( َ

تمل شالقول بالثقيل ال يقصد به الثقل يف التلفظ والنطق، بل وعورة فهم معىن ما ي

ً﴿ورتل القرآن تـرتيال﴾ عليه القرآن من علم، وإذا كان ذلك كذلك اتضح أن معىن ِ
ْ َْ َُ ْ ََِِّ )٣(  

ات خمتلفة من القرآن، يف نسق  املوضوعات الواحدة الواردة يف آيهو رتب أو نظم

  !!!!)٤(هاواحد كي يسهل فهم

ٌ﴿وإن من أمة إال خال فيها نذير﴾ :ويف قوله تعاىل
ِ َِ َ َ َ َِّ ٍِ َُّ ْ ِّ  أن فسر النذير باملالك، وقرر )٥( َ

اهللا كان يرسل مالئكة إىل البشر قبل نوح عليه السالم الذي اعتربه أول رسول إىل 

َ﴿كذبت قـوم نوح المرسلني﴾  :البشر، وزعم أن قوله تعاىل
ِ
َ ْ ُ ْ ٍ ُ ُ ْ َ ْ َ َّ َ

 :وقوله تعاىل ، )٦(

ِ﴿كذبت مثود بالنذر﴾ ُ ُّ ِ ُ َُ ْ َ َّ َ
هم وباملالئكة الذين أرسلوا ييعين أن تلك األقوام كذبت بنب )٧( 

إىل البشر يكلمو�م ويدعو�م، ورفض التفسري الذي ذكرته معظم التفاسري وهو أن اهللا 

سبحانه بني أن تكذيب رسول واحد يعين تكذيب مجيع رسله، لذلك جاءت كلمة 

  .ل باجلمع وليس باملفرد لتشري إىل هذا املعىنالرس

ُ﴿كل شيء هالك إال وجهه﴾ :وقوله تعاىل َ ْ َ َِّ ٌ ِ
َ

ٍ
ْ َ ُّ ُ

، فسرها بأن هذا الكون حيمل )٨( 

تناقضاته، وأن املادة حتمل تناقضها معها، لذلك فإن هذا الكون سيتدمر وسيتبدل 

                                                           

  ).٤(اآلية : سورة املزمل  )١(

  ).٥(اآلية : سورة املزمل  )٢(

  ).٤(اآلية : سورة املزمل  )٣(

  .٢٥حممد شحرور ص/ الكتاب والقرآن  )٤(

  ).٢٤(اآلية : سورة فاطر  )٥(

  ).١٠٥(اآلية : سورة الشعراء  )٦(

  ).٢٣(اآلية : سورة القمر  )٧(

  ).٨٨(اآلية : سورة القصص  )٨(
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ليوم القيامة، وهو وسيهلك، ولكن هالكه سيحوله إىل مادة أخرى، وهذا هو تفسريه 

يعترب أن اجلنة والنار غري موجودتني وستوجدان عند حتول هذا الكون إىل مادة أخرى، 

وهو يف هذا يرفض األحاديث الشريفة اليت قررت وجود اجلنة والنار، وال أريد أن اسرد 

  تفسريه لآلية السابقة، ولكين أريد أن اسأله تدحضعشرات اآليات واألحاديث اليت

كيف ميكن أن يوفق بني املدلول اللغوي لآلية الكرمية :  اللغوي الذي اعتمدهمبنطقه

السابقة وهو الذي يعين بكل بساطة فناء املخلوقات األخرى وهالكها وبني حتوهلا إىل 

  مادة أخرى؟ فأين هو إذن اهلالك للمادة؟

َ وليال عشِرَفجلٱَو﴿ :الفجرويف قوله تعاىل يف سورة  ٍ
ََ ، فسر )١( ﴾ِرَوتلٱَ وِعَّلشفَوٱ رَ

  :الدكتور شحرور اآليات السابقة مبا يلي

والشفع . وليال عشر. والفجر" نفجار كوين هائل حيث قالفاخللق األول بدأ با" 

معناه أن املادة مرت " وليال عشر" حيث إن الفجر هو االنفجار الكوين األول " والوتر

" والشفع والوتر" ا اتبعها بقوله شفافة للضوء، لذأصبحتبعشر مراحل للتطور حىت 

 أول عنصر تكون يف هذا الوجود وهو اهليدروجني وفيه الشفع يف النواة والوتر أنحيث 

ٍ﴿وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام  : قوله هذا يفأكديف املدار، وقد  ََّ ِ َِّ َِ َ َْ ْ َ َ َ َ
ِ َّ َ َ

ِ َّ
َ ُ

ِوكان عرشه على الماء﴾ 
َ ْ ََ َُ ُ ْ َ ََ

جني هو مولد املاء، أي بعد هذه املراحل العشر واهليدرو )٢(

َ﴿احلمد لله الذي خلق السماوات واألرض : ًالوجود قابال لإلبصار لذا قالأصبح  َْ َْ ْ َْ َ َ
ِ َّ َ َ

ِ َِّ َِّ ُ َ
َوجعل الظلمات والنور مث الذين كفروا بر�م يـعدلون﴾  ُِ ِ

ْ َ َْ َِِّ ُ
ِ َ َ َ

َّ َُّ َ َ َ َُّ ِ ُُّ َ َ
قراءة : الكتاب والقرآن )٣(

  .٢٣٥ ص)٤(معاصرة

                                                           

  . )٣-١(ات مناآلي: الفجرسورة   )١(

  ).٧(اآلية : سورة هود  )٢(

  )١(اآلية : سورة األنعام  )٣(

  .٢٣٥حممد شحرور، ص/ الكتاب والقرآن  )٤(
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ليس من شك بأن الدكتور شحرور قد ابتعد يف متاهات التأويل عندما فسر 

 الكوين األول، وفسر الليايل العشر مبراحل تطور املادة العشر، وفسر باالنفجارالفجر 

ن معطيات السورة ال تسمح مبثل هذا التأويل، ولو الشفع والوتر بغاز اهليدروجني أل

ُا الفرصة لكل صاحب بدعة أن يطوع آيات القرآن حسب أقررناه على تأويله ألعطين
  .)١(بدعه وهواه

 القرآن وحده دون األخذ بالسنة معه هو الذي جعل الكاتب خيرج إن النظر إىل

كالقيامة والبعث : علينا بتفاسري غريبة لبعض اآليات الكرمية أو بعض املعاين القرآنية

ل لذلك مبثال واحد هو تفسريه للسبع وسأمث... والصور والساعة والسبع املثاين اخل

طرف الزمام يف : ُاملثناة: ( يف مقاييس اللغة فقالأصلها ما جاء عن أورد املثاين اليت

ذن فواحتها،  السور وهي إإطراف، فاملثاين إذا إطرافه من بالشئوغنما يثين ) اخلشاش

ين هي الفواتح فتوصل إىل أن السبع املثاين هي سبع فواتح للسور، فإذن السبع املثا

  . حم- ٧ طسم  - ٦ طه -٥ يس  - ٤ كهيعص  - ٣ املص  - ٢ امل - ١: التالية

ً حرفا، ١١مث نظر إىل األحرف اليت تتضمنها اآليات السبع السابقة فوجدها تتألف من 

 أ�ا ومل ترد يف الفواتح السابقة فوجد أخرىواخذ احلرف اليت وردت يف بداية سور 

رف السابقة فصارت جنمعها مع األح.  النون- ٣اء   الر- ٢القاف   -١ :ثالث هي

 . سبع مثان وهي أيضا)٢×٧ (أصبحت أ�ا إىل وأشار، أربع عشر أحرفا

ً السور الفواتح بلغت أحد عشر حرفا وبني أحرف أنوربط بني ما توصل غليه وهو 

عامل قول علماء اللغويات واللسانيات من أن احلد األدىن ألية لغة إنسانية معروفة يف ال

 احلد األدىن الالزم من األصوات يل تفاهم بيننا وبني أنًهو أحد عشر صوتا، واعترب 

  . األخرى يف املستقبلالكواكب توجد يف أن خملوقات ميكن أية

                                                           

)١(  htm.٣/shahroor/general/com.alaragam.www    
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ورد يف السنة عن تفسري  أورده الدكتور شحرور يف تفسريه للسبع املثاين، ولنر ما هذا ما

ًصواب لغة وشرعا وعقالالسبع املثاين لنر مدى ابتعاده عن ال ً.  

 يف مسنده عن أيب سعيد بن املعلى رضي - رمحه اهللا تعاىل-مام أمحد بن حنبلقال اإل

جبه حىت أكنت  أصلي فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم : " اهللا عنه قال

يا رسول اهللا إين كنت : ما منعك أن تأتيين؟ قال، قلت: فأتيته فقال: صليت، قال

ْ﴿يا أيـها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم  :أمل يقل اهللا تعاىل: الأصلي ق ُ َ َ َ ِ ِ
ُ َّ ِ

َ
َِِّ ِ ِ

ُ َ ََ ْ ُ َ
َّ َ َُّ

ْلما حيييكم﴾ ُ ُِْ َ
. ُألعلمنك أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد:  مث قال)١( ِ

ك أعظم ُيا رسول اهللا إنك قلت ألعلمن: فأخذ بيدي فلما أراد أن خيرج قلت: قال

هي السبع املثاين والقرآن العظيم " احلمد هللا رب العاملني" نعم : قال. سورة يف القرآن

  . )٢("الذي أوتيته

  .وقد وردت بعض الروايات تفسر الفاحتة بالسبع املثاين فقط

  هل بعد تفسري الرسول صلى اهللا وعليه وسلم للسبع املثاين من تفسري؟: واآلن

مع تفسري الرسول صلى اهللا وعليه وسلم أن يتطلع إىل تفسري ال جيوز ملسلم بعد أن يس

ب من ناحية لغوية مما ورد عند الدكتور ن تفسري السنة للسبع املثاين أصوآخر، مث إ

شحرور ألنه اختار كلمة مثناة وترك األصل ثين، وقد جاء يف مقاييس اللغة عن األصل 

  :ثين ما يلي

 تكرير الشيء مرتني، أو جعله شيئني متوالني أو الثاء والنون والياء أصل واحد وهو(( 

  ) ٣ ())متباينني 

ًالتعريف اللغوي أكثر انطباقا على الفاحتة، وهو أصل املعين ألن الفاحتة واحلقيقة إن هذا 

 صالة ، لذلك مل يأخذ به الدكتور شحرور واختار كلمة َسبع آيات تتكرر وتثىن يف كل

                                                           

    ).٢٤(اآلية : سورة األنفال) ١(

  .٣٥٧، ص٢أخرجه أمحد يف مسنده، ج  )٢(

    .١٧٢ابن فارس، ص/ معجم مقاييس اللغة) ٣(
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يف دراسته، وليصوغ النتيجة اليت يريد أن يتوصل إليها ًليجعلها أصال ) املثناة(أخرى هي 

   .وهي مطابقة األحرف يف فواتح السور مع أصل األصوات يف اللغات اإلنسانية

وقد انتبه خيار الصحابة إىل أن فهم القرآن الكرمي دون ربطه بالسنة قابل لكل 

 حياجج التفسريات، لذلك وجه على بن أيب طالب أبن عباس رضي اهللا عنهما أن

ال : ًاخلوارج بالقرآن الكرمي والسنة املشرفة معا عندما أرسله ملناقشة اخلوارج فقال له

  .)١(حتاججهم بالقرآن وحده فان القرآن محال أوجه، حاججهم بالسنة



                                                           

)١ (www.alargam.com/general/shahroor/  ٣htm-١١٨k     
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  ضالالت الكاتب حول النبوة والرسالة: املبحث الثاين
  

ادية حيث فرق لقد كشف الكاتب عن أطراف هويته الشيوعية العلمانية اإلحل

 صلى اهللا وعليه وسلم –ًشحرور بني النبوة والرسالة، وحاول جاهدا إلغاء دور الرسول 

  .أنزل اهللا عليه، وكان يهدف إىل إلغاء دور الشريعة يف حياة املسلمني  يف بيان ما–

الرسالة يف الشريعة وأحكام العبادات واألخالق والسياسة، وهذه وقد حصر الكاتب 

 كما –يوجد هلا حقيقة موضوعية، إال إذا اختار  اإلنسان إجيادها بإرادته األمور ال 

  .يزعم

ً ورسالته، وادعى أن حممدا – صلى اهللا وعليه وسلم –وقد فرق كذلك بني نبوة حممد 

مل يكن يعلم تأويل النصوص اليت كان فيها نبوته، واليت تتناول ظواهر الوجود املادي 

  .وقوانني الطبيعة

 ، - صلى اهللا وعليه وسلم –تأويل النصوص اليت اشتملت على نبوة حممد وادعى أن 

الفالسفة، وعلماء الطبيعة، وعلماء فلسفة  :سيكون من قبل ورثة النيب، وهم يف رأيه

إن ورثة األنبياء  :، ودارون وعصابته، حيث يقول)أي أئمة الفكر املاركسي(التاريخ، 

الطبيعة  إن الفالسفة وعلماء. هذا غري صحيحعة والفقه وحدهم إن ليسوا علماء الشري

  .)١(وفلسفة التاريخ وأصل األنواع والكونيات وااللكرتونيات هم ورثة األنبياء

  .وفهمها هم ورثة النبوة، وهم القادرون  على  تفسريها

إذ أن النبوة مربوطة عنده بالعلوم الطبيعية والتارخيية، وحيصر الرسالة يف العلوم 

لوم الشريعة، فيخرج بذلك أحكام احلالل واحلرام من خصائص النبوة االجتماعية وع

 بوة تشمل كل ما يوحى به اهللا إىلوهذا افرتاء على كتاب اهللا وعلى رسالة نبيه، فالن

                                                           

  .١٠٣املصدر السابق، ص  )١(
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والرسول هو من يكلفه اهللا ًسلم، الذي اصطفاه ليجعله نبيا، رسوله صلى اهللا وعليه و

  .)١(حبمل رسالة ما، ليبلغها ملن أمره اهللا أن يبلغها هلم

 يف بيان ما أنزل اهللا عليه – –ولقد حاول الكاتب أن يلغى دور الرسول 

ففي .. فزعم أن الرسول هو مبلغ للنص الرباين فقط.. من خالل تقسيماته للقرآن

ً، ادعى أن الرسول مل يكن عاملا به، وزعم مفرتيا ))قسم القرآن((ه تأويله لقسم ما مسا ً

أن تأويل هذا القسم، هو من اختصاص الفالسفة وعلماء الطبيعة وعلماء فلسفة 

  .التاريخ

 أمـــا تأويـــل –.  كمـــا يـــزعم–وأن هـــذا القـــسم خيـــضع للمفـــاهيم النـــسبية الزمنيـــة 

أن دور ن يف احليــــاة، فــــادعى اإلنــــساأم الكتــــاب املــــشتمل علــــى أحكــــام ســــلوك ((قــــسم 

الرســول فيــه، دور جمتهــد ألهــل عــصره فقــط، ولــيس مبينــا ملــا أنــزل اهللا عليــه، فيمــا خيــص 

  ً.سلوك الناس مجيعا

فألغى بتضليله هذا دالالت نصوص القرآن، اليت جاء فيها تكليف الرسول، أن يبني 

ِّ﴿وأنزلنا إليك الذ :للناس ما أنزل إليهم، وفيها قوله َ َِْ ََْ ْكر لتبـني للناس ما نـزل إليهم ََ
ِ َِْ َ ُِّ َ َِ َّ ِ ِ

َ ِّ ُ َ ْ

َولعلهم يـتـفكرون﴾  ُ
َّ َ ََ ْ ُ ََّ ََ

)٢( .  

 الثوري هو ، فيعترب أن الثورة والعملهويكرر الشحرور هذه املعاين الباطلة يف كتاب

 خالل سريته، كان – صلى اهللا وعليه وسلم – الرسول أساس التطوير، وأن عمل

ًمنطبقا متاما على مفه   .وم الثورة وشروطها عند املاركسيني، ولذلك حتقق له النجاحً

ً كان اجتهادا منه – صلى اهللا وعليه وسلم –وزعم أن مضمون رسالة حممد 

ًللظروف اليت كانت يف زمنه، وكانت تصرفاته أمورا مرحلية قابلة للتكيف والتغري بتغري 

  .الزمان واملكان وتطور األمة

                                                           

    . باختصار١٠٤-١٠١تحريف املعاصر، ال) ١(

  ).٤٤(اآلية : سورة النحل  )٢(
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 االعتماد عليه كمصدر من مصادر التشريع، بل جيب وزعم إن سنة الرسول ال يصح

ًاعتبارها فصال من فصول حركة التطور الصاعد يف ثورة اجتماعية، جيب أن تتجدد 

  ...أحكامها وشرائعها وأنظمتها

 – أن ال يلتزموا بسنة الرسول –حسب زعمه- ن املعاصرون جيب عليهمفا�تهدو

ًسلمني حتنيطا للتشريع، أل�م مل يطوروا يف ، ومسى عمل فقهاء امل- عليه وسلمصلى اهللا 

األحكام حسب الظروف املوضوعية، مما أدى إىل حتنيط األحكام وجتميد حركة التاريخ 

  ) ١(وإمخاد الروح الثورية لدى العرب واملسلمني

ًفالكتــاب يقــرر أن الــسنة النبويــة ليــست وحيــا مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل إىل نبيــه ورســوله، 

كــل مــا صــدر عــن النــيب مــن قولــه أو فعــل : (( اخلــاطئ لفقهــاء املــسلمنيمبوجــب التعريــف

  )).أو أمر أو �ي أو إقرار

فعلــه النــيب يف القــرآن الــسابع يف شــبه جزيــرة العــرب، هــو االحتمــال األول ا مــ أن: ويقــول

لتفاعــــل اإلســــالم مــــع مرحلــــة تارخييــــة معينــــة، وهــــذا التفاعــــل لــــيس هــــو الوحيــــد ولــــيس 

  ) ٢(.األخري

ْ﴿ومــا ينطــق عــن اهلــوى إن  :قــة أن الرســول مــا هــو إال مبلــغ عــن الــوحي قــال تعــاىلواحلقي ِ ٰ ََْ ِ َ ُ
ِ

َ َ َ
ٰهو إال وحي يوحى﴾ َ ُ ٌ ْ َ َِّ

َ ُ )٣ (  

ِ﴿قل إمنا أنذركم بالوحي  : :وقوله ْْ َ ْ
ِ ُُ ِ ُ ََِّ َ وال يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون﴾ ُ ُُّ َ ْ ََ ُّ َُ َ ََ ِ َ َ ُّ ُ

)٤(  

 الـسنة النبويـة يف أن الرسـول جمتهـد فقـط وأنومن هنا تسقط استدالالت الكاتـب 

، وتفاعـــل مرحلـــي بـــني الرســـول وبـــني واقـــع احليـــاة يف اجلزيـــرة العربيـــة هـــي اجتهـــاد للرســـول

  .وقت الرسالة ونزول الوحي

                                                           

    .٢١٤ – ٢٢١التحريف املعاصر، ) ١(

  .�٢٠افت القراءة املعاصرة ص  )٢(

  ).٤-٣: (اآلية: سورة النجم  )٣(

  ).٤٥(اآلية : سورة األنبياء  )٤(



        
 
 

 

 

 
 
 

٤٢
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، وهي وهذه فكرة من أخبث األفكار املدمرة للعقيدة اإلسالمية وللتشريع اإلسالمي

اليت عششت يف ذهن الكاتب وسيطرت على ، )املاركسية(وليدة النظرية التارخيية 

  ) ١ (.دماغه

، هو إلغاء دور الرسول ودور رية من كل هذه التحريفات الباطلةوغاية الكاتب األخ

رسالته يف حياتنا املعاصرة، فقد جعل املطالبة بتطبيق الشريعة، والسري مبوجب تعاليم 

  :فقالالقرآن الكرمي، من األخطاء الشائعة عند فقهاء املسلمني، 

  :ًإين أنوه هنا باخلطأين الشائعني جدا من قبل املسلمني ومها

املناداة بأن دستور الدولة القرآن، وهذا خطأ ألن القرآن ال حيتوي على أي   -  أ

 .تشريع

ال حتتوي على أحكام بل أل�ا خطأ املناداة بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية    -  ب

 !!!.)٢ (...على حدود 

بأن رفض حتكيم الشريعة، وإلغاء دور القرآن يف حياة وغين عن التعريف هنا، 

َ﴿ومن مل حيكم مبا أنـزل الله فأولئك هم الكافرون﴾  :املسلمني، كفر صريح، قال تعاىل ُ ُ
ِ َ ُْ ُ َ َِٰ ُ ََ ُ َّ َ َ ْْ ََِ ْ ْ َ ْ َ َ

)٣ (  

ْ﴿فال وربك ال يـؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بـيـنـهم : وقال جل وعال ُ َ َ َُْ َ َ َُ َ ُ ََ
ِ َ ِّ َُ َّٰ َ ِ ْ ََ َِّ ِمث ال جيدوا يف َ ُ َِ َ َُّ

ًأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ ْ ُ َ
ِ َ ُِّ

َ ُ ً ََ َْ َ َِّّ َ ْ
ِ ِ َ )٤(  

ومما زاد يف خطأ استنتاجه وأحكام يف أحيان كثرية رفضه للسنة كمبني ومقيد 

ومفصل آليات القرآن الكرمي، ليس هذا فحسب بل اعتباره تطبيق الرسول صلى اهللا 

                                                           

  .٤٦٩-�٤٦٢افت القراءة املعاصرة ص  )١(

  .٧٢٤الكتاب والقرآن، ص  )٢(

  ).٤٤(اآلية : رة املائدةسو  )٣(

  ).٦٥(اآلية : سورة النساء  )٤(



        
 
 

 

 

 
 
 

٤٣
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لزم لنا يف شيء ، وهو فهمه اخلاص املرتبط جتهاد غري مه وسلم لإلسالم هو اوعلي

باملستوى املعريف للجزيرة العربية ، وهو فهم نسيب، وهو يف هذا يلتقي مع كثري من 

ًالشخصيات اليت هونت من شأن السنة حديثا ودعت طرحها جانبا كحسني أمحد : ً

األقوال يف وليس من شك بأن هذه  . . .أمني، وحممد أبو القاسم حاج محد اخل

ًالتهوين من شأن السنة املشرفة والدعوة إىل طرحها جنبا، تتناقض تناقضا كامال مع أمر  ً ً

اهللا تعاىل يف عشرات اآليات الكرمية من القرآن الكرمي بطاعة الرسول صلى اهللا وعليه 

 –، وقد أشار إىل جانب من ذلك الشافعي  طاعته سبحانه وتعاىلوسلم إىل جانب

من أين لنا أن نستدل على : ، واليت تساءل فيها"الرسالة"يف بداية كتاب  -  اهللا رمحه

أن القرآن هو الذي وجهنا إىل لزوم طاعة الرسول صلى اهللا وعليه وسلم؟ فأجاب ب

، وأوجب علينا ذلك، واستشهد باآليات اليت أمرت بطاعة الرسول صلى اهللا ذلك

َ﴿يا أيـها:ومنها قوله تعاىل_ ) ١(وعليه وسلم َُّ َ الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول َ ُ َّ ُ ُ
ِ َِ ََ َ َّ َُ َ

ِ َّ

ْوأويل األمر منكم  ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ ِ فإن تـنازعتم يف شيء فـردوه إىل الله والرسول إن كنتم تـؤمنون بالله َُ ِ َِّ َِّ َ َُّ َ َْ ُ ُُْ َْ ْْ ُ ْ ِْ ِ ِِ
ُ َ َ ُ َُُّ ٍَ

ْ
ِ َ

ِواليـوم اآلخر  ِ ْ ِ
ْ َْ ً ذلك خيـر وأحسن تأويال﴾َ ِ َْ ُ َ ْ ْ َََ ٌ َ

ِ َٰ )٢(.  

ََّ﴿من يطع الرسول فـقد أطاع الله : ومنها َ َ َ ْ ََّ َ َ ُ ِ ِ ُ ً ومن تـوىل فما أرسلناك عليهم حفيظا﴾ َّ َِ
َ َْ

ِ ْ َ َ َْ َ َْ َ ََ ٰ ََّ
َ

)٣ (

ُ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا : ومنها ََْ َ َُ َْ ْ ُ َُ ََ ََ َُ ُ ُ ُ ُ َّ ََّ واتـقوا الله ُ ُ َّ ُ إن الله شديد َ
ِ
َ َ َّ َّ ِ

ِالعقاب َِ ْ﴿إمنا كان قـول المؤمنني إذا دعوا إىل الله ورسوله ليحكم بـيـنـهم :  ومنها)٤(﴾ ْ ُ َ ْ َْ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِِ
ُ ََ َُّ َ ِ ِ ُِ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ََّ

َأن يـقولوا مسعنا وأطعنا  َْ َْ َ ََ
َِ ُ ُ َ وأولئك هم المفلحون﴾ َ ُ

ِ ْ ُ َْ ُ ُ َ َِٰ ُ)٥(.  

                                                           

  .٨٢،ص١أمحد حممد شاكر، ج: اإلمام الشافعي، حتقيق/ الرسالة  )١(

  ).٥٩(اآلية : سورة النساء  )٢(

  ).٨٠(اآلية : سورة النساء) ٣(

  ).٧(سورة احلشر اآلية   )٤(

  ).٥١(اآلية : سورة النور  )٥(



        
 
 

 

 

 
 
 

٤٤
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  ضالالت الكاتب العقدية: املبحث الثالث
  

، من أوله إىل أخره، ًر، جاء مليئا بالضالالت العقديةرواحلقيقة أن كتاب املهندس شح

  :لضوء على بعض صور تلك االحنرافاتويف هذا البحث سألقي ا

  :ريفاته يف مفهوم الشرك والتوحيدفمن حت

 الشرك هو الثبات يف هذا الكون املتحرك، والوقوف ضد التطور وهذا شرك"  :قوله

 مذاهب فقهية معينة، فهذا هو بيت مذهب أوم تطوير التشريع، وتثأما عد... الربوبية

اإللوهية، فسكونية الفكر والفقه والتفسري، هي من أوائل مظاهر الشرك اخلفي  شرك

  !!! .)١("فالتخلف شرك، والتقدم توحيد عند العرب،

فهو بذلك حياول تسمية فقهاء املسلمني باملشركني، اللتزامهم بدالالت النصوص من 

  .الكتاب والسنة

  :تعطيله ألمساء اهللا تعاىل: الالتهومن ض

  .فقد ابتدأ شحرور حبثه حول علم اهللا تعاىل بالتساؤل

  .)٢("نقول االثنان معا: " مث أجاب عن ذلك بقوله! " هل علم اهللا يقيين أم احتمايل؟"

  لقد جعل الكاتب أن االختيار اإلنساين الواعي سبب لعدم علم اهللا تعاىل بكل شيء،

 يعلمها عندما وإمنا احتماالت تصرف هذا اإلنسان كلها من األزل، وأن اهللا ال يعلم

استبعاد الكاتب مشول علم اهللا : يالحظ هنا .يفكر اإلنسان �ا أي بعد وجودها

ًألعمال اإلنسان، وهذا التصرف ميثل احنرافا خطريا يف العقيدة، فهو يقود إىل التكذيب  ً

                                                           

    .٤٦٩الكتاب والقرآن، ص) ١(

  .٤٦٩الكتاب والقرآن، ص  )٢(



        
 
 

 

 

 
 
 

٤٥
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اتب ال يهاب أن يفعل ذلك عن تعمد بالقدر، وتعطيل ركن من أركان اإلميان، والك

  .)١(وإصرار

  :تعطيله لصفات اهللا تعاىل: ومن ضالالته العقدية 

  :يقول شحرور " ًوعلى رأسها  كالم اهللا تعاىل 

  " إن مفهوم كالم اهللا يف القرآن يعين الوجود املادي" 

   .)٢("فالوجود هو عني كالم اهللا، وهو خملوق غري قدمي"

ور، أن كالم اهللا خملوق، ويدخل كالمه هذا ضمن تعطيل صفات وهذا  يعين عند شحر

  .اهللا تعاىل، وهو رأي القدرية واملعتزلة

وشحرور يأخذ برأي الغالة من املعتزلة، ويسري على  منهجهم ويشيد �م، ويهاجم 

فيعترب أنه بانتصار الفقهاء على املعتزلة ، مت قصم الفكر  ًالفقهاء مجيعا كعادته

  .قاليناإلسالمي الع

  :التكذيب بالقدر: ومن احنرافاته الضالة

  ".األعمار واألرزاق :"  ففي

لقد ظن الكثري أن عمر اإلنسان ورزقه وعمله مكتوب عليه سلفا،   :"يقول شحرور

وبذلك يصبح فاقد اإلرادة وال خيار له يف أعمال وأرزاقه، ويصبح العالج والعمليات 

   .)٣("ًضربا من ضروب العبث واللهوربه سان اجلراحية بدون معىن، ويصبح دعاء اإلن

، حمسوسة عند األمة اإلسالمية ؟ ألن فيها وهذه  القضية اليت ينكرها شحرور

ًنصوصا واضحة بينة، من الكتاب والسنة وإمجاع األمة، ولكن شحرور يرفض هذه 

                                                           

  .٣٢٤عادل التل، ص/ الرتعة املادية يف العامل اإلسالمي  )١(

  .٢٥٩-٢٥٦الكتاب والقرآن، ص  )٢(

  ..٤١١الكتاب والقرآن، ص  )٣(



        
 
 

 

 

 
 
 

٤٦
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األدلة، ويكذب بالقدر، يف واضحة النهار ، مثله يف ذلك مثل غيالن الدمشقي 

  .)١(د بن درهم وغريهم من القدرية، الذين هم جموس هذه األمةواجلع

َ﴿وما كان لنـفس أن متوت   :مقدرة بعلم اهللا  تعاىل ، وحمدودة ، قال تعاىلفاألعمار  َُ َ ٍ ْ َ
ِ َ َ َ َ

ًإال بإذن الله كتابا مؤجال﴾ َّ َُّ ً َِ َِّ َِّ ْ ِ ىل أن سبب املوت هو انتهاء األجل قال جل ، وبني تعا)٢( ِِ

ٌلكل أمة أجل َ﴿و :من قائل َ َ ٍُ َّ ِّ ُ ً فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة ِ َ َ َ ُ
ِ َْ ْ َ َ ََ ُْ ُ َ َ َ َ وال يستـقدمون﴾ َِ ُ َ

ِ ْ َ ْ ََ
)٣(.  

فاهللا سبحانه وتعاىل هو الذي قدر اخلالئق قبل إجيادها، وهو الذي خلقها كما  

ل، فال ختتلف عن قضية اآلجا: قدرها، وهو الذي ميلك احلياة واملوت، وأما األرزاق 

  فالرزق بيد اهللا أيضا،

  .ة بوضوحعواآليات القرآنية تبني هذه احلقيقة الناص

ِ﴿قل من يـرزقكم من السماوات واألرض  :يقول تعاىل يف كتابه َْ ْ َ َ َ
ِ َّ َ

ِ
ْ ُْ ُ ُُ َ ْ َ ُ قل الله ْ َّ ْ وإنا أو إياكم ُِ ُ َِّ ِ

َْ َّ َ
ٍلعلى هدى أو يف ضالل مبني﴾ ُِ

ٍ َ ََ ِٰ َْ ً ُ ُله يـبسط الرزق لمن يشاء ﴿ال: ويقول سبحانه . )٤( ََ َ َ ََ
ِ َ ِّْ ُ ُ ْ ُ َّ

ُويـقدر  َ
ِ ْ ٌ وفرحوا باحلياة الدنـيا وما احلياة الدنـيا يف اآلخرة إال متاع﴾ َ ََ َ ََ َ َ ََ َُِّ ِ

َ
ِ ْ ْ ِْ ْ ُّْ ُُّ َ َ

ِ ِ َِ
 : وقال سبحانه.) ٥(

ُ﴿إن الله هو الرزاق ذو القوة المتني﴾
ِ
َ ْ َِّْ ُ ُ ُ ََّّ َ ُ َ َّ َّ ِ )٦(.  

 االعتماد، وركنا ً ثابتا من أصولً، ميثل أصالإن جالء هذه احلقيقة ووضوحها

أساسيا يف العقيدة اإلسالمية، فيجب اإلميان بأن اهللا هو الرزاق، وهذا من ضرورات 

                                                           

  .٣٣٢عادل التل، ص/ الرتعة املادية) ١(

  .١٤٥اآلية : سورة آل عمران  )٢(

  ).٣٤(اآلية : سورة األعراف  )٣(

  ).٢٤(اآلية : سورة سبأ  )٤(

  ).٢٦(اآلية : سورة الرعد  )٥(

  ).٥٨(اآلية : سورة الزاريات  )٦(
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ومن أنكر ركنا من أركان اإلميان كاإلميان بالقدر أو أنكر . االعتقاد بأمساء اهللا احلسىن

  )١ (.أمساء اهللا تعاىل وعطل صفاته، فقد كفر باهللا جل شأنه

  

 :ومن ضالالته

زعمه أن أئمة املتقني الذين هم عباد الرمحن الذين جاء بيان صفا�م يف سورة 

" أي أمثال إمامي الشيوعية امللحدين املاسونيني : الفرقان هم أئمة العلم املادي 

النشوء مؤسس فكرة التطور الذايت يف األحياء و" داروين"وأمثاله " ماركس واجنلز

نكار وجود اهللا عز وجل، وهؤالء هم أعالم أئمته الذين  استغلت إلواالرتقاء، اليت

  .يتبعهم وحيرف القرآن لتطبيق مفهوماته التحريفية على مقررا�م الباطلة

وقد حدد لنا القرآن أن آيات الربوبية هي ظواهر الطبيعة، لذا فان صفة : حيث يقول 

 وان فهم ظواهر الطبيعة هي أساسيات أئمة املتقني هي اإلميان باملادية، وبالعلم والعقل،

لذا فان أئمة املتقني يف فرقان حممد صلى  هم من أئمة العلم .... منهجهم يف احلياة

  .)٢(املادي

  

                                                           

  .٤٢عادل التل، ص/ الرتعة املادية  )١(

  .٥٢٥الكتاب والقرآن، ص  )٢(
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  ضالالت الكاتب الفقهية: املبحث الرابع
  

هية حادة، إن املسلمني يف العصر احلاضر يعيشون أزمة فق: "  يقول الكاتب  

ننا حباجة إىل فقه جديد معاصر ، وحباجة إىل فهم معاصر إ:ومثة صيحات صادقة تقول

  .)١("للسنة النبوية 

 –أن الفقه اإلسالمي الذي فهمه الفقهاء مبا فيهم الصحابة " شحرور"ويرى الكاتب 

 هو من الرتاث، وأن أولئك فهموا اإلسالم حسب شروطهم –رضي اهللا عنهم 

ف القرن السابع، يف شبه اجلزيرة ًوظروفهم وواقعهم املادي فهما متفاعال، مع ظرو

العربية، وهم رجال وحنن رجال، وحنن أقدر منهم اآلن  على فهم واقع القرن العشرين 

.!!!...  

حني استلم الفقهاء قيادة الناس، حتت عنوان أهل السنة  :يقول و  

واجلماعة، كانوا سبب ختلف املسلمني، وقتل الفكر احلر النقدي الذي تبناه  املعتزلة 

ًحيث أن فقهاء املسلمني ليسوا من أئمة العلم املادي، فقد حرموا كثريا مما أحل اهللا، و

وأبقوا األمة يف حالة من اجلمود والتأخر، ولذلك ال يدخلون يف زمرة أئمة املتقني 

  .)٢(حسب زعمه

إن الطرح الذي ينادي بتطبيق أحكام : يف غيه، عندما يقول " شحرور" ويزداد 

ية على أساس أن اإلسالم هو املوروث من كتب الفقه، وأن حدود اهللا الشريعة اإلسالم

هي تشريع عيين، هو طرح يف فراغ ووهم، ال  ميكن أن يكتب له النجاح، وهو من 

                                                           

  .٣٢حممد شحرور ص/ الكتاب والقرآن  )١(

  .٢١منري الشواف، ص.د/ �افت القراءة املعاصرة  )٢(
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ًباب مضيعة املال والنفس والوقت، علما بأن الدولة بدأت تنفصل عن الدين مبفهومه 

   )١ (..."املوروث

  ذلك الفقه الذي ، املوروث، ويدعو إىل نبذه يهاجم شحرور هنا الفقه اإلسالمي

ًل الدولة اإلسالمية العظمى للبقاء ثالثة عشر قرنا، حىت أصا�ا االحنراف عن َّأه

حدة واليهود والنصارى من اخلارج، واملنافقون من الداخل، وتآمر عليه املالتطبيقه، 

  .)٢(فأسقطوا الدولة اإلسالمية بالكيد واملكر والقوة املسلحة

ار يبدل بأحكام الشريعة ، فصًديداًقد أراد شحرور بتحريفاته أن يصنع دينا جو

، اليت جاءت يف  التأويل والتعطيل آليات األحكام، متخذا لذلك حيلةحسب هواه

 نفسه إماما للمجتهدين املعاصرين، فألغى أحكام ، وقد جعل من..كتاب اهللا تعاىل 

 املالئم  أنه يستخرجه من كتاب اهللا بالتأويلً، وهو يناقض دين اهللا لعباده زاعماالدين

  :ًحلاجات العصر، وإليك مناذجا من حتريفاته

  

  :تالعبه في مفهوم اآليات المشتملة على حدود اهللا: النموذج األول 

ِ﴿تلك حدود الله : وذلك يف قوله تعاىل يف سورة النساء َِّ ُ ُ ُ َ ُ ومن يطع الله ورسوله يدخله ْ ُ َْ ِ ُِْ ُ ََ ُ ََ ََّ ِ

َنات جتري من حتتها األنـهار خالدين فيها َج َ َ
ِ ِ ِ

َ َ ُ َْ ْ ِ ِْ َْ َِ ٍ ُ وذلك الفوز العظيم َّ
ِ
َ ْ ُْ ْ َ َ

ِ َٰ
ََّ ومن يـعص الله ۞َ ِ ْ َ َ َ

ٌورسوله ويـتـعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني﴾  ِ ُّ ٌ َ َ ُ ُ َُ ََ ً َ َََ َ
ِ ِ

ً َُ َ ْ ِ ُْ ُ َُ َ َّ َ ُ
)٣(   

ه الطرف الذي ال جيوز الدخول فيه وال ًمعلوم أن احلد لغة وشرعا وعند الفالسفة أن

رتاقه والدخول فيه، وما  حرمه اهللا ال جيوز اخجتاوزه وتعديه، إذ جيب الوقوف عنده، فما

  .فرضه اهللا عز وجل له حد ال جيوز التقصري عنه

                                                           

  .٥٨٨ -٥٧٥حممد شحرور، ص/ انظر الكتاب والقرآن  )١(

  .٢١٩عبد الرمحن حبنكة، ص/ التحريف املعاصر يف الدين  )٢(

  ).١٤-١٣(اآلية : سورة النساء  )٣(
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، أو على عب مبفهوم حدود اهللا على ما يهوى تال" الشحرور" لكن احملرف املاركسي

  :بل أئمة الضالل يف األرض، فقسم حدود اهللا إىل ثالثة أقسامما أوحى به إليه من ق

ًله حد أدىن  وهذا جيوز الزيادة عليه، وقد ضرب مثال على هذا القسم : القسم األول 

ماله حد أدىن من احملرمات من النساء الاليت جاء يف القرآن حترمي نكاحهن، فقال هذه 

عنه على أساس أنه اجتهاد، ولكن ميكن احملرمات هي احلد األدىن  وال جيوز النقصان 

   .!!االجتهاد بزيادة العدد، كتحرمي بنات العم والعمة، وبنات اخلال واخلالة

ًب مثال له عقوبات السرقة ، وصره حد أعلى، وهذا جيوز النقص منهل:القسم الثاين

، ولكن ال أنه اجتهاد، على أساس ً النقصان من قطع يد السارق مثال، فيجوزوالقتل

  .عليهجيوز الزيادة 

له حد أعلى وحد أدىن، وهذا جيوز النقص من حده األعلى والزيادة : القسم الثالث

ًوضرب مثال لذلك، أحكام املرياث، فاحلد األعلى، هو مرياث الذكر . على حده األدىن

الذي هو ضعف مرياث شقيقته األنثى، فيجوز الزيادة عليه، ولكن ال جيوز النقص منه، 

ار قانون بإعطاء األنثى أكثر من نصف مرياث شقيقها،  ولكن ال جيوز وجيوز إصد

  .إعطاؤه أقل من نصف مرياثه

ًفهذا كفر صحيح، وتبديل لدين اهللا، إذ جعل شحرور من نفسه شريكا هللا عز وجل يف 

  ..) ١(بعض خصائص ربوبيته، وهي أحكام شريعته لعباده

 اجتهد – صلى اهللا وعليه وسلم –ًا فشحرور يرى هنا أن مفهوم السنة، يعين أن حممد

يف احلدود مبا يتالءم مع ظروف شبه اجلزيرة العربية يف القرن السابع، وهذا ال يعين أبدا 

على، علينا أن نلتزم �ذا أنه إذا طبق يف موقف من املواقف احلد األدىن، أو احلد األ

تطبيق السنة، ألن حتت شعار ) أن تقوم الساعة(أو ذاك وأن نستمر عليه إىل املوقف 

  .هذا املوقف ليس له عالقة بالسنة

                                                           

  .١٩٧-١٩٦عبد الرمحن حبنكة، ص/ التحريف املعاصر يف الدين  )١(
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  :ما يتعلق بإباحة الربا:  من تحريفاته :النموذج الثاني

فقد زعم الكاتب أن الربا الذي على إقراض البنوك لذوي الفعاليات االقتصادية، 

الصناعية والتجارية وحنوها جائز، بشرط أال يزيد على ضعف رأس املال يف السنة 

ً ﴿يا أيـها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا :دة، وزعم هذا املقصود بقوله تعاىلالواح َ َْ َ ََ َ َِّ ُ َُ َْ ُ َ
ِ َّ ُّ

ًمضاعفة  ََ َ َ واتـقوا الله لعلكم تـفلحون﴾ ُّ ُ
ِ ْ ُ ُْ ُ َّ َََّ َ َّ َ

)١(.  

ً قد نزلت يف أوائل العهد املدين، لكف املؤمنني كفا ابتدائيا عن الربا، مع أن هذه اآلية

األضعاف املضاعفة، مث نزل التحرمي البات للربا قليلة وكثرية يف آيات سورة بتحرمي 

َ﴿يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وذروا ما  :البقرة، يف أواخر العهد املدين يف قوله تعاىل َ َُ ََ َ َّ ُ َّ ُ َ
ِ َّ َ َُّ

َبقي من الربا إن كنتم مؤمنني 
ِ ِ ِْ ُُّ ُ ِ

َ َِّ َ َ
ُ فإن مل تـفعلوا فأذن۞ِ ََ َْ ََُ ْ َّْ ِوا حبرب من الله ورسوله ِ ِِ

ُ ََ َّ
َ ِّ ٍ

َْ
ِ وإن ِ

َ
َتـبتم فـلكم رءوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون﴾ َُ َ ُ َُ َ َ َْ ُْ َ ُِ ِ

ْ ْ ُْ َُ ْ َْ ُ ُ َ ُ
)٢(    

  !وأي ربا يف البنوك العاملية يصل إىل ضعف رأس املال يف السنة الواحدة؟

حكاما جييزها وهو بذلك يزعم أن  معامالت البنوك الربوية يف العامل كلها تطبق أ

  .)٣( على كتاب اهللا تعاىلصفيقاإلسالم، وهذا عدوان 

  : من تحريفاته في مصطلح األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:النموذج الثالث

ًتالعب احملرف املاركسي الشحرور تالعبا عبثيا مبصطلح األمر باملعروف والنهي عن  ً

ارف الناس على استحسانه ما يتع" املعروف" تحريفي  فجعل بثه الاملنكر حيث جاء بع

ً طبقا ملتغريات األعراف، وجعل املنكر ما يستنكره الناس طبقا ملتغريات أو ممارسته ً

، هو مفهوم متطور حسب الزمان متغري) املعروف واملنكر( األعراف فيقول إن مبدأ 

                                                           

    )١٣٠(اآلية : سورة آل عمران) ١(

  ).٢٧٩-٢٧٨(اآلية : سورة البقرة  )٢(

  .�٢٣افت القراءة املعاصرة، ص  )٣(
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، ن مفهوم اللحية، ولباس الرجل واملرأة، وعالقة الزوج بزوجهإ، وحسب املكان

  .عراف ال حتت بند احلالل واحلرامألعالقات األسرية املعاشية تدخل حتت بند اوال

ًهذا ما جيب أن نفهمه حنن املسلمني بأن هناك كثريا من األحاديث : ًويقول أيضا

، أي أن هذه األحاديث  صحت فهي أحاديث أعراف، ال أحاديث حدودإنالنبوية 

وليدة بيئة هلا معطيا�ا وقد تغريت غري قابلة أن يقاس عليها حىت ولو صحت أل�ا 

  .)١(هذه البيئة وتغريت معطيا�ا

  

  :ما يتعلق باإلرث: لنموذج الرابعا

  .إن نظام اإلرث القدمي عشوائي، ليس له نظام رياضي: ويقول شحرور

إن كان شحرور يعين نظام اإلرث الوارد يف كتاب اهللا، وتفسرياته من قبل : ونقول

أ وجتاوز اخلطوط احلمراء، ويكفي للرد عليه، أن نظام اإلرث علماء السلف، فقد اخط

اإلسالمي هو العدل بعينه، وان فرنسا ودول أخرى كثرية أخذت به، وجعلته يف 

  .قوانينها، وان الدول العربية أو غالبيتها ما تزال حتتكم إليه حىت يومنا هذا
  

 

 النموذج الخامس: من تحريفاته ما أسماه بالفقه الجديد في موضوع المرأة:

لقد دعا حممد  شحرور يف كتابه إىل فقه جديد يف جمال املرأة، وفهم جديد للقرآن 

تعدد الزوجات، واإلرث، واملهر، ولباس الرجل واملرأة :  الكرمي، فقد حتدث عن

وسلوكها االجتماعي، والعالقة العائلية بني الرجل واملرأة، وحق العمل السياسي، وعقد 

  :، واليك التفصيل... والعالقة بني الرجل واملرأة اخلالنكاح، والطالق،

                                                           

  .٥٣١حممد شحرور ص/ لقرآنالكتاب وا  )١(
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  :وقد خبط ولفق في هذا الموضوع خبط عشواء ، واليك نموذج عن آرائه

ًففي حتريفه حول تعدد الزوجات، جعل اإلذن هنا مقتصرا عليه يف حالة أن  -

ء أن تكون الثانية فالثالثة فالرابعة من األرامل أو املطلقات، ال من األبكار، ومن شا

، فيما يزعم ويفرتي يتزوج أرملة أو مطلقة وهلا أوالد، فعليه  أن يتحمل إعالة أوالدها

 ..) ١(على دين اهللا

، كما أن  أن نشوز الرجل هو الشذوذ اجلنسي زعمهتهومن حتريفاته وضالال -

 .)٢(الرجل يف نظرة ال ميلك حق طالق زوجته

  .عور�اومن ذلك وقاحته فيما يتعلق بلباس املرأة وحدود 

فهو يرى أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق الرجل واملرأة عريانني، مث قيدمها حبدود ونصحهما 

  .بتعليمات، فكان للمرأة عورة يف احلياة العامة وا�تمع، وعورة أمام احملارم

للتبعيض أي " من"جاء حرف اجلر هنا " يغضوا من أبصارهم:" ويقول يف قوله تعاىل

لغض من البصر ال غض البصر، مث انه مل يضع املفعول به بالنسبة من كل، فأمرنا اهللا ا

للرجل واملرأة على حد سواء، أي مل يقل لنا أن نغض أبصارنا عن ماذا؟ فرتكت 

نفس املرأة " فلباس: ًويقول أيضا ..)٣("حسب الزمان واملكان"مفتوحة حسب األعراف 

ة اجلغرافية والعادات يف باريس خيتلف عنه يف مكة، واحلكم يعود حبسب املنطق

  .واألعراف السائدة

للمرأة أن تظهر كل جسدها باستثناء اجليوب، وجيوب ) غري احملارم(فأمام األجانب 

، وما  مع خرقهو كل ماله طبقتان أو طبقتان) حسب فهمه املاركسي اإلباحة(املرأة 

 فليس بعورة ذلك ، وما عداهي بني الثديني وحتتهما، وحتت اإلبطني، والفرج واآلليتني

َ﴿يا أيـها النيب قل ألزواجك وبـناتك ونساء المؤمنني يدنني  :ًعلما بأن اآلية الكرمية َ
ِ ِ ِ ِ ُِْ َ َْ َ َُ َ َ َْ ِ

َ َ
ِ

َْ ِّ ُ ُّ َِّ ََ ُّ

                                                           

    .٢٣٣عبد الرمحن حبنكة، ص/ التحريف املعاصر يف الدين) ١(

  .٢٣٥املصدر السابق، ص  )٢(

  .٦٠٤حممد شحرور ص/ الكتاب والقرآن  )٣(
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َّعليهن من جالبيبهن  َِّ ِ ِِ َ ََ
ِ

ْ َ ذلك أدىن أن يـعرفن فال يـؤذين َ َْ َ َْ َُ ََُ َْ ْ َ ََٰ ْ
ِ ً وكان الله غفورا رحيما﴾ۗ◌ٰ ً

ِ َّ َُ ُ َّ َ ََ
 )١( 

  .)٢(للتعليم وليست للتشريعهي 

 كما خلقها اهللا ، فهي جتلس معهماملرأة ليس هلا عورة على اإلطالقأما أمام احملارم، ف

ته أو أخته عارية أمامه ، إذا جلست ابنًعارية من كل شيء، وأن األب أو األخ مثال

: ول هلااذهيب والبسي ثيابك، ألن هذا حرام، بل يق: يف البيت، ال جيوز له أن يقول هلا

  .سائر احملارم يف نظرهكذلك األمر مع  و.هذا عيب

ًليقا تفي بالرد هنا أقف عند كالم شحرور حول قضية لباس املرأة ال أجد عبارة أو تع

، قد فاق وبذلك يكون الشحرور!!  كيف يفكر، القذر  اإلباحي،على هذا الشيوعي

والتخلي عن احلياء والفطرة يف نشر اإلباحية ... ) ماركس ولينني  وفرويد ( أساتذته 

  . إلباس ذلك كله لباس اإلسالممع.

  ما املنهج الذي اتبعه الدكتور حممد شحرور يف إصدار أحكامه تلك؟: والسؤال اآلن 

  اعتمد الدكتور شحرور على املنهج اللغوي يف حتديد معاين األلفاظ، ومال إىل نظرية 

اللغة، والتقى الدكتور شحرور يف هذا أيب علي الفارس اليت تقول بعدم وجود ترادف يف 

املنهج مع املعتزلة الذين قالوا بأن املعىن الشرعي ألي لفظ حتدده اللغة ، ألن اهللا أنزل 

 .القرآن بلسان عريب مبني، وأن اهللا أنزل األنبياء والرسل بلسان أقوامهم لكي يبينوا هلم

ِ﴿وما أرسلنا من رسول إال ب: فقال تعاىل َِّ ٍ
ُ ََّ ِ َْ َْ َ َُْلسان قـومه ليبـني هلم َ َ ِّ َُ

ِ ِِ ِ
ْ َ

ِ
ُ فـيضل الله من يشاء َ َ َ َ ُُ َّ ُّ ِ َ

ُويـهدي من يشاء  َ َ َ َ
ِ
ْ ُ وهو العزيز احلكيم﴾َ

ِ
َْ ُ ِ َ ْ َ ُ وشحرور ومن سار على �جه حصر معىن  )٣( َ

، وقد رد بعض علماء األمة عليهم معتمدين على كلمة الشرعي باملعىن اللغوي وحدهال

الزكاة، اإلميان، : ظر إىل هذه األلفاظ، فبينوا أن بعض األلفاظ مثلالديين يف الناملنهج 

 معناها اللغوي نقلها الشرع من... الوضوء، اإلسالم، الشرك، الصالة، الكفر  اخل

                                                           

  ).٥٩(اآلية : سورة األحزاب  )١(

  .٦٠٨حممد شحرور /الكتاب والقرآن  )٢(

  )٤(اآلية : سورة إبراهيم  )٣(
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ً، فأصبحت مصطلحا حمددا وضحه القرآن والسنة توضيحا كامال،وأعطاها معىن آخر ً ًً 

َّ﴿وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا  :تعاىلًفمثال لفظ اإلميان يعين لغة التصديق لقوله  َُ َْ ََ ََ ٍ ِ ُْ ِ
َ ْ َ

َصادقني﴾
ِِ

وما أنت مبؤمن لنا : ين يف الشرعا أنت مبصدق لنا، لكنه يعمبعىن وم) ١( َ

اإلميان باهللا واملالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر والقضاء والقدر، ويعين اإلميان باهللا 

حاديث الشريفة، وكذلك قل بالنسبة لبقية بصفاته اليت وردت يف القرآن الكرمي واأل

: عض علمائنا تعريف اإلميان فقالوااألركان اليت دخلت يف مسمى اإلميان، وقد أمجل ب

  .، وعمل باألركاناإلميان قول باللسان، وتصديق باجلنان

وقد نتجت فروق رئيسية بني اإلميان عند املعتزلة وعند أهل السنة نتيجة اخلالف يف 

إدخال أهل السنة العمل يف مسمى اإلميان : ل مع كلمة اإلميان أبرزهامنهج التعام

  ً.ان ما بني اإلميان لغة واصطالحا، فشتعدم إدخال املعتزلة لهوباملقابل 

صبحت ، لكن الصالة يف الشرع أالة يف اللغة تعين الصلة والدعاءوكذلك الص

، والتسبيح قراءة الفاحتةالقيام، والركوع، والسجود، و: ًمصطلحا يدل على أعمال منها

  ...اخل 

طهارة البدن، وطهارة الثياب، وطهارة : ب أن يسبق تلك األعمال شروط منهاوجي

، اخلشوع:  منهافق ذلك أعمال قلبية، وجيب أن يرا...، ودخول الوقت اخلاملكان

  ً.فشتان ما بني الصالة لغة واصطالحا... ، والتذلل اخلواالطمئنان، والتعظيم

  الدكتور حممد شحرور بشكل عام على املنهج اللغوي يف حتديد معاينإذن اعتمد

ج يف معاين بعض األلفاظ بني املنهج اللغوي وبعض العلوم وااأللفاظ الشرعية، لكنه ز

الرياضية واالقتصادية والفلسفة، فهو اعتمد يف توضيح معىن احلد الشرعي كحد السرقة 

يف نظرية " التوابع املستمرة"ة احلد وعلى مفهوم والزنا واحلرابة على املعىن اللغوي لكلم

بشكل . نيوتن، كما اعتمد على ديالتيك هيجل يف رسم نظرية للمعرفة اإلسالمية

                                                           

    ).١٧(اآلية : سورة يوسف) ١(
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حقوق املرأة يف اإلسالم، واإلسالم والدميقراطية واملرأة، واملرأة واألحوال : مباشر هي

، وللخطاب  بالنقد خلطاب النهضة- ً أيضا–الشخصية، وتعرض يف هذا الكتاب 

  .)١(الديين يف جمال املرأة، ولقضايا متعددة أخرى

إن كان البعض يرى أن ما وقع فيه شحرور من مغالطات وضالالت : ويف اخلتام أقول 

بسبب املنهج الذي سار عليه ،فان الذي يظهر يل من خالل هذه القراءة ،انه ليس 

 شخص ال منهجي يوجهه هناك منهج سار عليه شحرور كل ما ظهر يل من كتاباته انه

باحي يغوص يف عفن اإلباحية ، عاجز عن كبت شهواته إهواه وحقده على اإلسالم ، 

  ..فينثرها يف أوراقة امللطخة بدماثته لعلها جتد صدى يف عامل البهائم

  

                                                           

    .هلا أون الين) ١(
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  اخلـــــامتة
  

حممد شحرور ال تقوم على أي أساس جوهري وقد . ابتداء ميكننا القول بأن نظرية د 

إمكاننا اآلن من خالل جممل ما قدمت وما وقفت عليه من الدراسة أن  استنتج صار ب

  :ًاملنهج احلقيقي املطبق فعال يف الكتاب فنلخصه يف البنود التالية

 .حتطيم خصائص اللغة العربية وأنظمتها -١

خمالفة نظرية اجلرحاين يف النظم من خالل اجتثاث املفردة من سياقها وجتريدها  -٢

 .قيقيمن معناها احل

إغفال علوم الصرف واالشتقاق اليت كان من أئمتها أبو على الفارسي وابن  -٣

 .جين

اختاذ آيات القرآن غطاء ألفكاره وأطروحاته وا�يار العالقة بني التشكيل  -٤

 .اللغوي لآلية واملعىن الذي يوضح هلا من خارجها

هاب إقحام علم الرياضيات واستخدام ألفاظ العلم والتكنولوجيا بغرض اإلر -٥

 .العلمي

ًبناء نظرية فقهية على أسس فاسدة ومقدمات باطلة علميا ومنطقيا ولغويا -٦ ً ً. 

مهية غري مسلم �ا وال ملزمة قبل املقدمات واإلتيان مبقدمات ووضع النتائج  -٧

 .وال منطقية

 .ًعدم التوثيق وانعدام املرجعية مطلقا وعدم مراعاة أبسط قواعد البحث العلمي -٨

شحرور وضالالته واحنرافاته ال  رض السريع لبعض جتاوزاتبعد هذا الع: واآلن

، بل هدما ملشكلة اجلمود يف الفكر اإلسالميًنستطيع إال نقول إن الكتاب ليس حال 

  .لكثري من أركان وأسس ومنطلقات الفكر اإلسالمي والدين اإلسالمي
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  عـــــاملراج
  

، ة املطبوعات للتوزيع والنشرحممد شحرور ، شرك/ الكتاب والقرآن قراءة معاصرة  -١

 .١٠ط

 حسن حبنكة ، دار القلم للطباعة عبد الرمحن/ التحريف املعاصر يف الدين -٢

 .والنشر 

  م ٢٠٠٤ ، دار قتيبة للطباعة والنشر ، .منري الشواف.د/ �افت القراءة العاصرة -٣

 .،  عادل التل/ النزعة املادية يف العامل اإلسالمي -٤

 ، ١ ، دار إحياء الرتاث العريب االسالمي ، طن فارساب/ معجم مقاييس اللغة -٥

 .هـ ١٤٢٢

  .، حتقيق أمحد شاكر  اإلمام الشافعي/ الرسالة -٦

  

  :المواقع االلكترونية 

 يوسف غازي وجميد النصر املؤسسة اجلزائرية للطباعة ، حماضرات يف األلسنة العامية- 

  م١٩٨٦

  . اخلصائص البن جين- 

اللسانيات "املنشور يف " اسة بنية اللسان العريب ة جديدة يف دريحنو نظر" حبث - 

  "العربية واإلعالمية

املنشور يف اللسان العريب العدد " نظرية جديدة يف دراسة بنية اللسان العريب"  حبث - 

  م١٩٨٩ لعام ٣٢


