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 اإلىداء

 حراؼإلى العمماء الربانييف العامميف عمى خدمة ىذا الديف كتنقيتو مف البدع كاالف

 

لى أصحاب الفضؿ أساتذتي كمشايخي الكراـ  إلى حممة لكاء الحؽ كالتكحيد كا 

 

 الزكية بدمائيـإلى ركح الشيداء الذيف سقكا األرض 

 

 لى كؿ مسمـ صادؽ مخمص غيكر عمى ىذا الديفإ

 

خكاني  إلى ركح كالدم الطاىره صدقة جارية ك إلى أمي الحنكنة كزكجتي الصابرة كا 
 كأبنائي

 

 أىدم ىذا الجيد العممي المتكاضع
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الشكر والتقدير 


الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيد الخمؽ كأشرؼ المرسميف الرحمة الميداة لمثقميف، 
 : كعمى آلو كصحابتو األخيار األتقياء كبعد 

أتكجو إلى اهلل العمي القدير بالشكر فمو الحمد كالشكر كالمنة أف أعانني ككفقني كسدد خطام عمى إتماـ 
ف أخطأت فمف نفسي، فممو األمر مف قبؿ كمف بعد كال  ىذا الجيد المتكاضع فإف أصبت فمف اهلل كا 

 . حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ 

كما كأتقدـ بالشكر ألصحاب الفضؿ بعد فضؿ اهلل إلى أستاذم كمعممي كمرشدم الدكتكر سعيد القيؽ 
عمى ما أكالني بو مف االىتماـ كالنصح كاإلرشاد لما كاف لو األثر البالغ في إتماـ ىذا العمؿ فجزاه اهلل 

 . خير الجزاء، كأقدـ الشكر الجزيؿ لؤلستاذ محمكد أحمد نصر الذم أشرؼ عمى تدقيؽ الرسالة لغكيا

 : كما كأتقدـ بالشكر إلى األساتذة الكراـ عضكم المناقشة الذيف شاركا في مناقشة الرسالة كىما

 مصطفى أبك إصكم. د

 أحمد فكاقة.د

لى جامعة القدس  . كما كأتقدـ بالشكر لكافة أعضاء الييئة التدريسية دكف استثناء مدرسيف كعمادة كا 
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الممخص 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح مفيـك العقؿ في اإلسبلـ كأنو ال تعارض بيف العقؿ الصريح كالنقؿ 
الصحيح كما ذكر أىؿ السنة كعمى النقيض مف ذلؾ بياف مكقؼ العقبلنييف كالحداثييف مف النصكص 

 .الشرعية كتقديـ العقؿ عمى نصكص الكحي كخطكرة الفكر الحداثي عمى األمة اإلسبلمية 

كتكمف أىمية البحث في ضركرة إتباع المسمـ لكتاب اهلل كسنة رسكلو عميو السبلـ كعدـ اتباع اليكل 
كاتباع عقكؿ الرجاؿ الذيف يقدمكف بيف يدم اهلل كرسكلو كيردكف النصكص الصحيحة ألجؿ مخالفتيا 

 .لعقكليـ

كقد كاف الباعث عمى اختيار المكضكع ىك خطكرة الفكر الحداثي عمى عقيدة المسمميف كىدـ الديف 
 عقيدة كشريعة كمنيج حياة 

كتكمف مشكمة البحث في مكقؼ أىؿ السنة مف العقؿ، كمتى ظيرت مشكمة التعارض بيف العقؿ كالنقؿ، 
 .كمكقؼ الحداثييف كالعممانييف كالعصرانييف كأصحاب اإلتجاه العقبلني المعاصر مف النقؿ 

كقد اعتمدت في ىذه الدراسة المنيج الكصفي كالمنيج اإلستقرائي كذلؾ بتعريؼ العقؿ كبياف مجاالتو 
كتكريـ اإلسبلـ لمعقؿ كأف اهلل عزكجؿ أكدعنا ىذا العقؿ لمفيـ كالتدبر في آيات اهلل، كتتبعت أراء 

اإلتجاىات العقبلنية كالحداثية كبينت آراءىـ مف مكضكع العقؿ كتقديمو عمى النصكص كبينت مكقؼ 
 .أىؿ السنة كسمؼ األمة مف مسألة العقؿ كالنقؿ 

كقد قسمت ىذه الدراسة إلى ستة فصكؿ، تضمف الفصؿ األكؿ تمييدا متى ظيرت قضية التعارض بيف 
العقؿ كالنقؿ كأكؿ مف اعتد بالعقؿ، كالجذكر التاريخية لمتاثر بالفمسفة اليكنانية كظيكر الفكر االعتزالي،  
كفي الفصؿ الثاني عرفت العقؿ كمكانتو في اإلسبلـ كبينت محؿ العقؿ كمنزلتو في اإلسبلـ ككركد ذكر 

العقؿ في القرآف الكريـ، كذكرت مادة عقؿ في القرآف الكريـ ككيؼ كـر اإلسبلـ العقؿ كمظاىر ىذا 
التكريـ، كمجاؿ العقؿ كحدكده، كبياف مكقؼ الباحثيف المحدثيف المتمثؿ في مدرسة جماؿ الديف 

األفغاني كمحمد عبده كبياف مكقفيـ مف العقؿ كالنقؿ ككيؼ أنيـ يقدمكف العقؿ عمى النقؿ، كتحدثت 



 د
 

عف ظيكر ىذه المدرسة كدكر العقؿ في إثبات  مسائؿ العقيدة مف كجية نظرىـ، كفي الفصؿ الثالث 
ضمنت الحديث فيو عف أىؿ السنة كمكقفيـ مف قضية التعارض بيف العقؿ كالنقؿ، كمكقفيـ مف النص 

القرآني كاألحاديث الصحيحة، ثـ مكقفيـ مف قضايا العقيدة، كتضمف الفصؿ الرابع الحديث عف 
العقبلنييف الذم شمؿ الحديث عف المدرسة العقمية القديمة، كالتعريؼ بنشأة العقبلنية كجذكرىا، 
كالعصرانييف الذيف ىـ العقبلنيكف الجدد، ثـ الحديث عف مكضكع التجديد في الفكر اإلسبلمي 

كضكابطو، كفي الفصؿ الخامس كاف الحديث عف العممانية أك البلدينية النشأة كالجذكر كمكقفيـ مف 
النص القرآني كانتياؾ قدسيتو كذلؾ بقكليـ ببشرية القرآف كانو نص ثقافي كلغكم، كعممكا عمى دمجو 
في النصكص البشرية المحرفة مف الكتب السماكية، كفي الفصؿ السادس تحدثت الدراسة عف الفكر 
الحداثي المعاصر بينت مفيـك الحداثة كأىدافيا كجذكرىا التاريخية ككيؼ تسربت إلى ببلد المسمميف 
كعقكليـ، كتناكلت أىـ المعتقدات كاألفكار التي يقـك عمييا في عدة اتجاىات الخطر الحداثي عمى 

العقيدة كآثار الحداثة عمى العالـ اإلسبلمي،  كالفرؽ بيف الحداثة كالتنكير، كفي مبحث تناكلت مكقفيـ 
كتجديد الفيـ القرآني بيف العمماء الربانييف كالحداثييف المعاصريف  (الكتاب كالسنة  )مف النص الشرعي 

فيـ يريدكف أف يككف التجديد كفقا لما يريده الغرب كأعداء اإلسبلـ، كتحدثت عف مكقفيـ مف قضايا 
 .العقيدة كخطكرة ىذا الفكر عمى المسمميف كعقيدتيـ 

 : كأكصي في ختاـ البحث بما يمي 

ضركرة إيبلء عمماء المسمميف مكضكع العقيدة اىتماما زائدا كذلؾ مف أجؿ تنقية عقيدة المسمميف مما 
أصابيا كخالطيا مف انحراؼ يبثيا ممف ينتسبكف ليذا الديف فيـ مف أبناء جمدتنا كيتكممكف بألسنتنا، 

كىـ الذيف ييدفكف إلى ىدـ الديف مف الداخؿ كما ىك الفكر الحداثي فبل بد لمعمماء الربانييف أف يتنبيكا 
ليذا الخطر الداىـ كاف يعممكا المسمميف كيفيمكىـ اإلسبلـ الفيـ الصحيح الذم يخضع لمكتاب كالسنة 
بعيدا عف اليكل كالشيطاف، كأف يبينكا ليـ النبع الصافي الذم ينبغي عمييـ أف ينيمكا منو كىك منيج 

 كمنيج السمؼ الصالح مف لدف الصحابة إلى مف سار عمى نيجيـ – صمى اهلل عميو كسمـ –النبي 
 .إلى يـك الديف 
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The status of Reason in Interpreting  Religious Text: The 

between traditional Sunni scholars and Modernist Intellectuals 

Prepared by Zakariya Ahmad Mohammad Nasr 

Supervisor: Dr. Said S. Alqiq 

Abstract: 

The purpose of this study is to clarify the conceptual status of “reason” in interpreting 

religious text, especially Quranic scripture and the authentic traditions of the Prophet 

Muhammad (May peace be upon him). Traditional Muslim scholars take it for granted that 

there is no real contradiction between sound reason on the one hand and authentic religious 

texts on the other. In contradiction, modernist thinkers give priority to reason as the chief 

means of understanding and interpreting Islamic religious texts. The study also underscores 

the harmful impact of the modernist perversion on the Muslim Umma. The basic merit of 

the study lies in reasserting and reaffirming  the need to  meticulously follow the Book of 

Allah and traditions of the holy prophet while completely shunning   the morbid whims of 

those  who prefer to follow their own views which contradict the Holy Quran and authentic 

traditions of the Propjet. The main reasont motivated the author to choose this topic is the 

danger posed by the mostly  heretic  modernist ideas on the purity of the Islamic creed. 

Thus, the research problem in this study centers on the perceptions of  Ahl  As- sunna 

(mainstream Sunni Muslims) on the status of reason in understanding  and  interpreting the 

religious text. The study also explains the inconsistency between reason and religious 

traditions as well as the views of modernist intellectuals on the issue of understanding 

religious texts.  

The author adopted both the descriptive and analytical approaches in this study.  He defined 

the concept of reason and the high and honorable status accorded to it in Islam. He 

explained that Almighty God granted us the faculty of reason so that we could understand 

and comprehend the signs of the Almighty which illustrate His existence and oneness. 

More to the point, the author discussed in ample details modernists’ trends and their 

infatuation with reason, especially according it priority over authentic and explicit religious 

text. Finally, the author presented the relevant views of Orthodox Muslim scholars who 

follow the path of AhluAssunna. 

This study was divided into six chapters: The first chapter includes an introduction, which 

discussed the history of dichotomy between the religious text and reason. Besides citing 

scholars who first advocated the priority of reason over text, this chapter also tracked the 

historical roots of the reason-text contention as well as the appearance of the Mu’atazelites’ 

ideas which were influenced by ancient Greek philosophy. In the second chapter, the author 

defined the concept of reason and the high status accorded to it in Islam. For example, the 

author cited the numerous times the Holy Quran refers to reason and the honorable status 
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Islam’s Holy Scripture accords to “Uulu al Albab” or the People of reason. Furthermore, 

the author explained the limitations of human reason, especially in comparison to divine 

revelation which is absolutely perfect.  Finally, the author discussed the school of 

modernists represented by Jamal Afaghani and Muhammad Abdo who gave reason an 

ostensibly  greater authority, even in matters related to creed.   

 The third chapter discusses the view of traditional Sunni Muslim scholars on the perceived 

incompatibility between reason and the religious text with emphasis on the absolute 

miraculousness  and integrity of the Quranic text as well as the authentic hadiths or 

traditions of the Prophet Muhammad. 

The fourth chapter discusses the so called “rationalists” including the old school of 

rationality as well as he early beginnings of the rationalists and their roots. Then the chapter 

discusses the modernists who can be described as the new-rationalists, followed by a 

discussion of the issue of renewal in Islamic thought as well as relevant restrictions. 

The fifth chapter discusses the early beginnings  and roots  of secularism and the 

secularists’  stance on the Quranic Text and their stark  violation of the sanctity and 

holiness of the Quran  by way of  denying its divine origin and  considering it as a merely 

man-made linguistic and cultural text, which explains  the fact they lumped it with other 

distorted scriptures. 

Then in the sixth chapter, the author discussed the contemporary modernist thought, 

clarifying the concept of modernity, its goals and historical roots, and how these ideas 

found their ways to the Muslim world.  

Moreover, the author discussed the basic tenets and presumptions upon which the 

modernist thinking is based as well as the peril this trend poses for Islam. More to the point, 

the author discusses the difference between modernity and enlightenment as the former has 

a conspicuous cultural twist that contravenes Islam. Then the author discusses how the 

issue of renewal is treated respectively by puritan Muslim scholars and modernist 

rationalist intellectuals as the latter insisted that renewal ought to be carried out in 

accordance with their tendentious views which obviously contradict the letter and spirit of 

the Quran. 
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المقدمة 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ًالحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،مف ييده اهلل فبل    
عبده  كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كأشيد أف محمدا، مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو

 .كرسكلو 

: آؿ عمراف َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٹ ٹ ُّ    

َُِ   

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ ٹٱٹ

 ُ:  النساء ّٰ ٍّ َّٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيٱُّٱ ٹٱٹ

 ُٕ - َٕ:  األحزاب َّجس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت

:-     أىمية البحث 

 عمى المسمـ أف يتبع منيج اهلل عزكجؿ، كأف ال يقدـ كيجبإف مكضكع البحث ميـ لكؿ مسمـ ،     

  خس حس جس مخ ٹ ٹ ُّ  كأف يتبع أمرىـ كأف يسمـ تسميما ا،عمى أمر اهلل كأمر رسكلو أحد

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس

 ٓٔ: النساء َّ  حف جف

اليكل كترؾ الكحي اإلليي   إتباع كقد حذرنا مف

 َّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٹ ٹ ُّ 

 18الجاثية 
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 :-مشكمة البحث   

 ؟ما مكقؼ أىؿ السنة مف العقؿ كالنقؿ  -1
 ؟ما مكقؼ العمماء المحدثيف مف مسألة العقؿ كالنقؿ   -2
حجية مف قالكا بالعقؿ في مسائؿ    ما ىي ؟ كمتى ظيرت مشكمة التعارض بيف العقؿ كالنقؿ  -3

 ؟العقيدة  
  ؟ كىؿ يقدـ العقؿ عمى النقؿ أـ يقدـ النقؿ ،متى يككف التعارض بيف العقؿ كالنقؿ -4
 ؟ما مكانة العقؿ في اإلسبلـ  -5
 ؟ما مكقؼ العممانييف مف العقؿ كالنقؿ كالنص القرآني -6

:- سبب إختيار الموضوع 

 كخصكصا في الكقت ، إف ىذا المكضكع ميـ كذلؾ لخطكرة الفكر الحداثي عمى عقيدة المسمميف-1
 .ألنو ييدـ الديف مف الداخؿ الحاضر، 

بطاؿ زيغيـ كانحرافيـ ، ككشفيـ،، كمقارعة أىميا،المساىمة في رد البدع كالمخالفات -2  .  كا 
. الحداثييف كبياف مكقفيـ مف العقؿ كالنقؿ كالرد عمييـ كنقد الرغبة في إثراء المكتبة اإلسبلمية  -3

  :-أىداف البحث 

  . كقدمكه عمى النقؿ ،إعطاء القارئ نبذة تاريخية عف الذيف اعتدكا بالعقؿ -1
 . كمتى بدأ يظير الحديث عف العقؿ بمفيـك أىؿ الكبلـ ،بياف معنى العقؿ عند العمماء -2
.  بياف منزلة العقؿ في اإلسبلـ -3
.  بياف عبلقة العقؿ بالنقؿ، كمف يقدـ العقؿ عمى النقؿ، كىؿ يكجد تعارض بينيما  -4
بياف مكقؼ عمماء المسمميف مف التجديد في الفكر اإلسبلمي    -5
 بيف العمماء الربانييف كالعمماء الحداثييف القرآف بياف تجديد فيـ  -6
ىؿ يقدمكنو ك  ؟كسأبيف الفكر الحداثي كمكقفو مف النصكص الشرعية، ماذا يقكلكف عف العقؿ -7

  ؟عمى الشرع
 . العممانيكف ك مكقفيـ مف العقؿ كالنقؿ بياف -8
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  :-الدراسات السابقة   

 :-ىنالؾ دراسات ليا صمة بالعقؿ كالعقبلنييف نذكر منيا 

مكقؼ كالقرآف ىاد لمعقؿ، كالعقؿ كاإلسبلـ لمؤلفو عبد الحميـ محمكد تحدث فيو عف الفمسفة،  -1
اإلماـ الغزالي ك ك كتحدث فيو عف عمـ الكبلـ، ،اإلماـ الغزالي كالفمسفةكالشافعي كالفكر اليكناني، 

  .يفالمتكمـ
 عف  قدـ لو كحقؽ نصكصو حسيف القكتمي تحدث فيو لحارث المحاسبيؿالعقؿ كفيـ القرآف  -2
كأثر مذىبو ، كمذىبو، كفكره، كأثره في الفكر اإلسبلمي، ثـ تحدث عف ماىية العقؿ ، ة المحاسيبيحيا

 . العقمي في الفكر اإلسبلمي، كفيـ القرآف كمعانيو
 لعمي بف حسف بف عمي بف عبد الحميد الحمبي األثرم "العقبلنيكف أفراخ المعتزلة العصريكف" -3

 كىـ العقبلنيكف كيضرب عمى ، كأفراخيـ المعاصريف، كعف المعتزلة القدماء،يتحدث فيو عف العقؿ
 . ذلؾ أمثمة لمعقبلنييف المعاصريف 

 بؿ إنو ، تعارض العقؿ كالنقؿ يبيف فيو ابف تيمية أنو ال يكجد تعارض بيف العقؿ كالنقؿءدر -4
 . مكافقة المنقكؿ الصحيح لمعقؿ الصريح 

 كذلؾ في القرف الثالث اليجرم مع ظيكر ،العقؿ كفضمو البف أبي الدنيا تحدث فيو عف العقؿ -5
 .المعتزلة كالفرؽ الكبلمية 

 كابف رشد مؤلفو سامي محمكد إبراىيـ يتحدث فيو ،إشكالية عبلقة العقؿ  كالنقؿ بيف الغزالي -6
عف مكقؼ كؿ مف الغزالي كابف رشد مف العقؿ كالنقؿ، كمنيج كؿ كاحد منيما كالقكاسـ المشتركة 

 . كاالفتراؽ بينيما 
العقؿ كالنقؿ شبيات التعارض كحقيقة التبلقي بيف مناىج متباينة بحث لؤلستاذ المشارؾ بقسـ  -7

أصكؿ الديف  جامعة المدينة العالمية محمد أحمد عزب تناكؿ فيو العقؿ كمكانتو في التشريع 
مكانات العقؿ،  حقيقة التنازع بيف ما ىك عقمي كشرعي، كتحرير محؿ النزاع بيف أىؿ كاإلسبلمي، كا 

. إضافة إلى غيرىا مف الدراسات . الكبلـ كالسمؼ في العقؿ كحدكده 

 :-حدود البحث

 . مف العقؿ كالنقؿ المعاصريف لقد جعمت لبحثي حدا كىك بياف مكقؼ الحداثييف كعمماء المسمميف 
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:-   منيج البحث 

 ، كذلؾ بالتعريؼ بالعقؿ،التحميميكق في بحثي المنيج االستقرائي الكصفي تتبعاالمنيج الذم       
العصر الحديث كاستقراء آرائيـ بالدراسة كالتحميؿ، كبياف مكقؼ أىؿ السنة كالمعتزلة كالحداثييف في 

 كربط ذلؾ بالكاقع الذم تعيشو أمتنا في ىذا ، التعارض بيف العقؿ كالنقؿ مسالةكالخبلؼ بينيـ في
.  الزماف 

:- خطة البحث

 اختيار ،كأىدافو كالسبب في تولقد جعمت خطة البحث تبدأ بالمقدمة ،ثـ أىمية البحث، كمشكؿ     
بعد التمييد المكضكع ،ثـ الدراسات السابقة ،كحدكد البحث ،كمنيجو ،كقد قسمتو إلى خمسة فصكؿ 

:  عمى النحك التالي 

الجذكر التاريخية ك بالعقؿ اعتد أكؿ مف ك ؟متى ظيرت قضية التعارض بيف العقؿ كالنقؿ:- تمييد 
 .ظيكر الفكر االعتزالي ك. كالتأثر بالفمسفة اليكنانية 

 :-التعريؼ بالعقؿ كمكانتو في اإلسبلـ  كفيو ثبلثة مباحث :-  األول الفصل

:- التعريؼ بالعقؿ كفيو مطالب :- المبحث األكؿ 

 .تعريؼ العقؿ لغة :- المطمب األكؿ 

  .تعريؼ العقؿ اصطبلحا:- المطمب الثاني 

 .محؿ العقؿ :- المطمب الثاني 

:-  العقؿ في اإلسبلـ كفيو ثبلثة مطالب مكانة : المبحث الثاني 

العقؿ في القرآف كالسنة  :- المطمب األكؿ 

مظاىر تكريـ اإلسبلـ لمعقؿ :- المطمب الثاني 
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مجاالت العقؿ في اإلسبلـ  :- المطمب الثالث 

:-  مكقؼ الباحثيف المعاصريف مف العقؿ كالنقؿ كفيو مطالب :- المبحث الثالث 

ظيكر المدرسة العقمية  :-  المطمب األكؿ

         (األلكىيات، النبكات، الغيبيات) دكر العقؿ في إثبات مسائؿ العقيدة :- المطمب الثاني 

:-  أىؿ السنة كمكقفيـ مف العقؿ كفيو مباحث:- :-  اني الفصل الث

 مكقفيـ مف تعارض العقؿ كالنقؿ :- المبحث األكؿ 

مكقفيـ مف النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية الصحيحة  :- المبحث الثاني

  (األلكىيات كالسمعيات كالنبكات  )مكقفيـ مف:- المبحث الثالث 

:-  العقبلنيكف كفيو أربعة مباحث :-   الثالث الفصل

 (المدرسة العقمية القديمة) المعتزلة تأثرىـ بفكر:-المبحث األكؿ 

تعريؼ بالعقبلنية النشأة كالجذكر           :- المبحث الثاني 

       (العقبلنيكف الجدد)العصرانيكف :- المبحث الثالث  

 .التجديد في الفكر اإلسبلمي :- المبحث الرابع  

شكالية  العقؿ كالنقؿ كفيو مباحث  :- رابع الفصل ال  :-العممانية كا 

انتياؾ قدسية القرآف كتمييع التفرد القرآني :  المبحث األكؿ

 دمج القرآف في إطار النصكص البشرية كالنصكص المحرفة:-  الثاني المبحث
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 :-  الحداثيكف المعاصركف كانحرافيـ  العقدم كفيو مباحث:- خامسالفصل ال

مفيـك كأىداؼ الحداثة :- المبحث األكؿ 

 لحداثة في الغربؿالجذكر التاريخية :- المبحث الثاني 

انتشار األفكار الحداثية في العالـ اإلسبلمي :- المبحث الثالث 

:- األفكار كالمعتقدات كفيو مطالب:- المبحث الرابع

الخطر الحداثي عمى العقيدة اإلسبلمية :- المطالب األكؿ 

 آثار الحداثة في العالـ اإلسبلمي:- المطمب الثاني 

الفرؽ بيف الحداثة كالتنكير :- المطمب الثالث

:- مكقؼ الفكر الحداثي مف العقيدة كالديف  كفيو مطالب :- المبحث الخامس 

 مكقؼ الفكر الحداثي مف النص الشرعي:- المطمب األكؿ 

تجديد الفيـ القرآني بيف العمماء الربانييف كالحداثييف :- المطمب الثاني 

 (األلكىيات كالغيبيات كالنبكات )مكقؼ الفكر الحداثي مف :- المطمب الثالث 

. ثـ الخاتمة كالمراجع كالفيارس كباهلل التكفيؽ 

 :- مصطمحات الدراسة 

الشعكبية نزعة في العصر العباسي تنكر تفضيؿ العرب عمى غيرىـ كتحاكؿ الحط :- الشعوبيون
 (1).منيـ

                                                           
1
المعجم(محمدالنجار/حامدعبدالقادر/أحمدالزٌات/إبراهٌممصطفى)مجمعاللغةالعربٌةبالقاهرة-

دارالدعوة:الناشر(484)الوسٌط
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  (1).أال يؤمف باآلخرة، كبالربكبية: جاء في كتاب العيف زندقة الزنديؽ:- الزنادقة

كؼ: كقيؿ نديؽ مىٍعري  (2).كزندقتيو أنَّو الى ييؤمف ًباآلًخرىة كأفَّ اهلل كىاًحد. الزرئ

، يغير كلـ يبتدع كلـ. الديف يكـ إلى أثرىـ كاقتفى تبعيـ كمف كالتابعكف ىـ الصحابة :- أىل السنة 
 منيـ فميس كالسنة االعتقاد في عميو يككنكا لـ كما منو ليس ما الديف في أحدث أك بدؿ أك غير كمف
 (3).بدؿ أك غير فيما

 بالجماعة؛ كسمكا. كسمـ عميو اهلل صمى النبي لسنة كاتباعيـ الستمساكيـ " السنة أىؿ " سمكا كقد
 اإلسبلـ جماعة كألنيـ ". الجماعة ىـ: " السابؽ الحديث ركايات إحدل في كسمـ عميو اهلل صمى لقكلو
 أمر أم في عميو يخرجكا كلـ الحؽ أئمة منيج كتابعكا الديف، في يتفرقكا كلـ الحؽ عمى اجتمعكا الذم
 (4)..العقيدة أمكر مف

كقد اتخذت .  فرقة كبلمية إسبلمية، تنسب ألبي الحسف األشعرم الذم خرج عمى المعتزلة:األشاعرة
األشاعرة البراىيف كالدالئؿ العقمية كالكبلمية كسيمة في محاججة خصكميا مف المعتزلة كالفبلسفة 

 كمعركؼ أف األشعرم قد (5).كالعقيدة اإلسبلمية عمى طريقة ابف كبلب كغيرىـ، إلثبات حقائؽ الديف
 . عاد إلى السمؼ كترؾ منيج األشاعرة كما سنذكر 

 كالدالئؿ البراىيف استخداـ عمى قامت الماتريدم، منصكر أبي إلى تينسب، كبلمية فرقة :الماتريدية
 كالعقيدة الديف حقائؽ إلثبات كغيرىـ،  كالجيمية المعتزلة مف خصكميا، محاججة في كالكبلمية العقمية

 (6).اإلسبلمية

                                                           
كتابالعٌن(هـ170:المتوفى)أبوعبدالرحمنالخلٌلبنأحمدبنعمروبنتمٌمالفراهٌديالبصريالفراهٌدي-1

8:عدداألجزاءدارومكتبةالهالل:الناشردمهديالمخزومً،دإبراهٌمالسامرائً:المحقق(5/255)
:المحقق(9/279)تهذٌباللغة(هـ370:المتوفى)محمدبنأحمدبناألزهريالهروي،أبومنصورالهروي-2

.8:عدداألجزاءبٌروت–دارإحٌاءالتراثالعربً:الناشرم2001األولى،:الطبعةمحمدعوضمرعب
:الطبعة(1/36)المعاصرةواألحزابوالمذاهباألدٌانفًالمٌسرةالموسوعةاإلسالمًللشبابالعالمٌةالندوة-4

والنشرللطباعةالعالمٌةالندوةدار:الناشرالجهنًحمادبنمانع.د:ومراجعةوتخطٌطهـإشراف1420الرابعة،

2:األجزاءعددوالتوزٌع
(2/130)لإلسالمالمنتسبةالفرقموسوعةمجموعةمنالباحثٌنبإشرافالشٌخَعلويبنعبدالقادرالسقاف-4

 10:األجزاءعددdorar.netاإلنترنتعلىالسنٌةالدررموقع:الناشر




(1/83)المصدرنفسه-5
(1/95)المصدرنفسه-6
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 اعتمدت كقد العباسي، العصر في كازدىرت األمكم العصر أكاخر في نشأت إسبلمية فرقة :-المعتزلة
 انحرافيا إلى أدل مما المستكردة الفمسفات ببعض لتأثرىا اإلسبلمية العقيدة فيـ في المجرد العقؿ عمى
 كأىؿ كالعدلية  كالقدرية المعتزلة: منيا مختمفة أسماء عمييا أطمؽ كقد. كالجماعة السنة أىؿ عقيدة عف

 (1).كالكعيدية كالمقتصدة كالتكحيد العدؿ

اإليماف قكؿ ببل عمؿ، كذكر فييـ أحمد بف حنبؿ في كتابو : طائفة مف القدرية يقكلكف :- المرجئة
 (2) "الييكد: فقاؿ المرجئة، كذكر" :" السنة عف سعيد بف جبير 

 ىي إحدل الفرؽ المنتسبة لمتشيع آلؿ البيت، مع البراءة مف أبي بكر كعمر كسائر :-الرافضة
 كالرافضة- :"رحمو اهلل – قاؿ اإلماـ أحمد (3).الصحابة إال القميؿ منيـ، كتكفيرىـ إياىـ كسبيـ إياىـ 

مَّى - المَّوً  رىسيكؿ محمد أصحاب مف يتبرؤكف الذيف كىـ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  (4).كينتقصكنيـ كيسبكنيـ - كى

 الخركج كاف سكاء خارجيا، يسمى عميو الجماعة اتفقت الذم الحؽ اإلماـ عمى خرج مف  كؿ:-الخوارج
 5).زماف كؿ في كاألئمة بإحساف، التابعيف عمى بعدىـ كاف أك الراشديف؛ األئمة عمى الصحابة أياـ في

 عف ىؤالء ميؿ فبحكـ. كزاغ ماؿ إذا: الرجؿ صبأ: المغة كفي. الحنيفية مقابمة في الصبكة:- الصابئة 
. كىكل عشؽ إذا الرجؿ صبأ: يقاؿ الصابئة، كقد ليـ قيؿ، األنبياء نيج عف كزيغيـ الحؽ، سنف

نما قيد عف االنحبلؿ ىي الصبكة: يقكلكف كىـ  كما. لمركحانييف التعصب عمى مذىبيـ مدار الرجاؿ، كا 
 االكتساب، ىك مذىبيا أف تدعي الجسمانييف، كالصابئة لمبشر التعصب ىك الحنفاء مذىب مدار أف

 (6).الفطرة إلى الحنفاء كدعكة االكتساب، إلى الصابئة الفطرة، فدعكة ىك مذىبيا أف تدعي كالحنفاء

                                                           
 (1/64)=المصدرالسابق-1
البغداديأحمدبنحنبل-2 ًّ السنة(هـ290:المتوفى)أبوعبدالرحمنعبدهللابنأحمدبنمحمدبنحنبلالشٌبان

–القٌمابندار:الناشرم1986-هـ1406األولى،:الطبعةالقحطانًسالمبنسعٌدبنمحمد.د:المحقق(1/323)

2:األجزاءعددالدمام
3
م،2008هـ1429الطبعةاألولى(96ص)الصالبًعلًمحمدالخوارجوالشٌعةفًمٌزانأهلالسنةوالجماعة-

 دارابنحزم:الناشر
4
محمد:المحقق(1/33)الحنابلةطبقات(هـ526:المتوفى)محمدبنمحمدٌعلى،أبًابنالحسٌنأبوأبًٌعلى-

2:األجزاءعددبٌروت–المعرفةدار:الناشرالفقًحامد
:الناشر(1/114)والنحلالملل(هـ548:المتوفى)أحمدبكرأبىبنالكرٌمعبدبنمحمدالفتحأبوالشهرستانً-5

 3:األجزاءعددالحلبًمؤسسة
 (2/63)المصدرنفسه-6
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 األدياف: قتادة قاؿ. كظممة نكر: أصبلف لمعالـ أف القائميف النيراف ة عبد كالمجكس ىـ :- "المجوس
 باستعماؿ لتدينيـ النجكس األصؿ في المجكس: كقيؿ. لمرحمف ككاحد لمشيطاف أربعة خمسة،

لو الشر (1)"النجاسات  .  كقد سميت بالثانكية ألنيا تؤمف بإلييف اثنيف إلو الخير كا 

 تفكير صاحب كأنو تفرده عمى التأكيد في كيبالغ اإلنساف قيمة في يغمك فمسفي اتجاه  :- الوجودية
رادة كحرية . المكضكع عف  فمسفة منيا أكثر الذات عف فمسفة كىي. مكجو إلى يحتاج كال كاختيار كا 
 كليست كاأللـ، كالمعاناة كالمكت بالحياة تتعمؽ التي المتباينة كاألفكار االتجاىات مف جممة كتعتبر
 مكانيا تأخذ أف اآلف إلى تستطع لـ كالتذبذب االضطراب ليذا كنظران . المعالـ كاضحة فمسفية نظرية
 (2).كاألفكار العقائد بيف

 بالتثميث قكليـ مف غيره ليـ معتمد ال الذم كمو النصارل معتمد محمد أبك  قاؿ:-المسألة الالىوتية 
 أم (3).أناجيميـ  عمى كمو ىك إنما بو كالتحامو بالناسكتية البلىكتية كاتحاد اهلل كابف ىك اهلل المسيح كأف

 كما يزعمكف  (الناسكت)قد حؿ في عيسى  (اإللو)أف البلىكت 

استشراؽ في المفيـك اإلصطبلحي طمب عمـك الشرؽ كاإلتجاه لمتخصص في معرفتيا، :- اإلستشراق
كالمستشرؽ ىك المتخصص في عمـك الشرؽ كحضارتو كآثاره كفنكنو، كأطمقت كممة مستشرؽ ألكؿ مرة 

ـ عمى أحد أعضاء الكنيسة الشرقية، ثـ أطمقت بعد ذلؾ عمى مف عرؼ لغات الشرؽ، 1630سنة 
، ككانت "مف تبحر في لغات الشرؽ كأدابو " كعرؼ قامكس اكسفكرد الجديد معنى اإلستشراؽ أنو 

 (4")تطمؽ في البداية عمى مف تخصص في فقو المغات الشرقية

 لقصر بقرمط كيمقب األشعث بف حمداف اسمو شخص إلى تنتسب ىدامة  باطنية  حركة:-القرامطة
  التنظيـ الحركة ىذه اعتمدت كقد. الككفة إلى رحؿ ثـ األىكاز في خكزستاف مف كىك كساقيو قامتو

                                                           
(هـ671:المتوفى)االدٌنشمسالخزرجًاألنصاريفرحبنبكرأبًبنأحمدبنمحمدهللاعبدبوالقرطبً-1

-هـ1384الثانٌة،:الطبعةأطفٌشوإبراهٌمالبردونًأحمد:تحقٌق(12/23)القرطبًتفسٌر=القرآنألحكامالجامع

(مجلدات10فً)جزءا20:األجزاءعددالقاهرة–المصرٌةالكتبدار:الناشرم1964
(2/818)الموسوعةالمٌسرة-2
فًالفصل(هـ456:المتوفى)أبومحمدعلًبنأحمدبنسعٌدبنحزماألندلسًالقرطبًالظاهريالظاهري-3

3×5:األجزاءعددالقاهرة–الخانجًمكتبة:الناشر(2/6)والنحلواألهواءالملل
منشوراتالمنظةاإلسالمٌةللتربٌةوالعلوم(11ص)النبهانمحمدفاروقاإلستشراقتعرٌفهمدارسهآثاره-4

مالرٌاض2012هـ1433والثقافةإٌسٌٌسكو
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 الصادؽ جعفر بف إسماعيؿ بف محمد إلى كاالنتساب البيت آلؿ التشيع ظاىرىا ككاف العسكرم، السرم
 (1).اإلسبلمية الدكلة عمى كالقضاء  األخبلؽ كىدـ كاإلباحية  اإللحاد كحقيقتيا

 لخداع كغطاء ستارا ذلؾ مف كتتخذ، البيت آؿ كحب، التشيع إلى تنتسب التي الفرؽ ىي :الباطنية
 كالفرؽ الطكائؼ مف جمع عمى يطمؽ عاـ اصطبلح كالباطنية المحض لمكفر إبطانيـ مع المسمميف
 تأكيبل الشريعة نصكص كتأكيؿ، كالباطف بالظاىر االعتقاد ىك مشترؾ قاسـ كبينيا، المتشعبة المتعددة
 ليست الباطنية أف يعمـ كبيذا سكاىـ دكف كبمعرفتيا بيا اختصكا أنيـ زعمكا معتقدات مع يتكافؽ باطنا
نما، كاحدة فرقة  (2).متعددة فرؽ كا 

 

         

  

                                                           
 مرجعسابق(1/378)الموسوعةالمٌسرة-1
(9/37)لإلسالمالمنتسبةالفرقموسوعةمجموعةمنالباحثٌنبإشرافالشٌخَعلويبنعبدالقادرالسقاف-2

10:األجزاءعددdorar.netاإلنترنتعلىالسنٌةالدررموقع:الناشر
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 بدايات اإلىتمام بالمنطق والعقل والفمسفة في الفكر اإلسالمي: تمييد 

قراره      لقد كانت الميمة األساسية كاألكلى لئلسبلـ ىي تقرير التكحيد إقرارا صريحا ال لبس فيو، كا 
 كااللتزاـ بشريعتو في كافة نكاحي الحياة، ثـ نفي ،في القمكب كالعقكؿ إقرارا يقكدىما إلى العمؿ بو

. الشرؾ نفيا تاما في أم صكرة مف صكره كتحت أم اسـ أك شعار يختفي مف كراءه 

قرارىا  مخاطبا الفطرة المرككزة في النفكس كما      كقد انتيج القرآف منيجا خاصا في تقرير العقيدة كا 
 كضركرة عبادتو كحده أمرا بديييا ال حاجة لمجداؿ فيو، كقد لفت ،فييا مف اإليماف بالخالؽ سبحانو

 مض خض حض جض مص خص حص ٹ ٹ ُّ القرآف األنظار إلى اآليات المبثكثة في الككف كالنفس 

 َّ خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط

 َِ -  ُٕ: الغاشية

فالقرآف قرر التكحيد بأسمكب بيف كمنيج ىيف ليف ال عكج فيو كال أمتا، قرر التكحيد بأسمكب ال لبس  
 كقد أحسف الرعيؿ األكؿ مف الصحابة في استيعابيـ لمقررات القرآف عمى الطريقة ،فيو كال غمكض

التي قررىا، فأحكمكا محكمو كردكا متشابيو، ليستبيف كجو الحؽ فيو، كلـ يضربكا آياتو بعضيا ببعض 
ليجعمكا القرآف عضيف، بؿ ركزكا جيكدىـ عمى القياـ بحقو قكال كعمبل، ففتح اهلل عمى أيدييـ الببلد 

كىدل قمكب العباد ، حتى أصبح اقتفاء آثارىـ ىدل كالعدكؿ عف طريقيـ انحراؼ كضبلؿ  

 عمى ىذا الحاؿ، فمما أف فتح المسممكف البمداف كتكسعت رقعة الدكلة اإلسبلمية تمركلكف األمر لـ يس
 أفكارحتى تأثر المسممكف بما كفد عمييـ مف البمداف المفتكحة مف حضارات كثقافات كديانات مف 

كمعتقدات، باإلضافة إلى أبناء  تمؾ األمـ الذيف دخمكا اإلسبلـ حامميف معيـ مناىج ضالة فألقكا ما 
معيـ مف بذكر في تربة اإلسبلـ فأنبتت الشقاؽ كالفرقة باإلضافة إلى اتساع الترجمة كالنقؿ عف 

ىذه العوامل أدت إلى نشوء ما يسمى بعمم الثقافات األخرل مف يكنانية في مجاؿ الفمسفة كالمنطؽ 
 بظيكر فرقة المعتزلة، كقد تسرب بعد ذلؾ إلى ئو منذ نشكا، ككاف عمـ الكبلـ مرتبطالكالم أو التوحيد

.  طكائؼ أخرل كالركافض كالمرجئة كاألشاعرة 

فقد نشأ عمـ الكبلـ مع بداية القرف الثاني اليجرم مع نشأة المعتزلة، ككانت المسألة التي ميزت   
.  المعتزلة في الرأم عمف سبقيـ كابتدعكا قكال فييا ىي مسألة مرتكب الكبيرة مف المسمميف 
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 ،  كجدلية العقؿ كالنقؿ،كعمـ الكبلـ ىذا يقكدنا لمحديث عف ظيكر مسألة العقؿ كاالعتداد بالعقؿ   
.  كقد كاف ظيكره مع بداية ظيكر المعتزلة 

الحجاج ):وقد عرف العمماء عمم الكالم تعريفات كثيرة أوجزىا وأوضحيا تعريف ابن خمدون بأنو 
 (1)(عن العقائد باألدلة العقمية 

اعتمدكا منيج العقؿ إلثبات كتقرير العقيدة فنيجكا منيجا جدليا بعيدا عف   فالمتكممكف مف المعتزلة 
العقؿ المنطقي السميـ، كلكف المنيج القرآني يختمؼ فيك يخاطب الفطرة كالعقؿ كالقمب كالشعكر معا 

   . طريقة تصمد أماـ مقررات العقؿ القكم الحجة ىي  قرآنية شرعية كالة طريؽ طريقا الىيسمككافقد 

كلقد كاف ليـ الحظ الكافر في رد نصكص الكحييف بجرأة عجيبة، ألف ىذا النص أك ذاؾ يتعارض  
 الصادؽ ذكر حديث" أنو (2)فعف عمرك بف عبيد: مع آرائيـ كأفكارىـ كمف األمثمة عمى رد النص 

 كلك صدقتو، لما كىب بف زيد مف سمعتو كلك لكذبتو، ىذا يقكؿ األعمش سمعت لك: فقاؿ المصدكؽ،
 كلك لرددتو، ىذا يقكؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سمعت كلك قبمتو، ما يقكلو مسعكد ابف سمعت
 (3)".ميثاقنا أخذت ىذا عمى ليس: لقمت ىذا يقكؿ اهلل سمعت

:- تعظيم دور العقل وجعمو حاكما ال محكوما  

 كارتضكا أحكامو فيما ال يصمح أف يككف فيو حكما، فقد كانكا يطرقكف ،فقد عظـ أىؿ الكبلـ العقؿ  
فيستجمع ليا األدلة إلثباتيا كما يرل – طبعا عمى عقؿ كاحد منيـ – المسألة كيعرضكنيا عمى العقؿ 

كحيف يصؿ إلى النتيجة يعمد إلى األدلة السمعية فإف لـ تكافؽ النتيجة التي تكصؿ إلييا فإنو يؤكؿ 
 أك يردكف الحديث بدعكل أنو مناقض لمعقؿ أك مبني عمى الظف ،األدلة السمعية إف كانت مف القرآف

                                                           
 (ىػ808: المتكفى)ابف خمدكف عبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي - 1

( 580/ 1)ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر
 1: دار الفكر، بيركت عدد األجزاء:  ـ   الناشر1988-  ىػ 1408الثانية، : خميؿ شحادة، الطبعة: المحقؽ

شمسالدٌنأبوعبدهللاالذهبًوتألهه،زهدهمعالقدريالمعتزلًالبصريعثمانأبوباب،بنعبٌدبنعمرو-2

ماز ٌْ علًمحمد:تحقٌق(3/273)مٌزاناالعتدالفًنقدالرجال(هـ748:المتوفى)محمدبنأحمدبنعثمانبنَقا

4:عدداألجزاءلبنان،–دارالمعرفةللطباعةوالنشر،بٌروت:الناشرم1963-هـ1382األولى،:الطبعةالبجاوي
(3/278)المصدرنفسه-3
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 صمى اهلل عميو –فقد ردكا جممة مف األحاديث الثابتو عف رسكؿ اهلل كما ىك مكقفيـ مف خبر الكاحد، 
 (1)في العقائد كحديث عذاب القبر كاإليماف بالحكض كالصراط كالميزاف كالشفاعة - كسمـ

ف العقؿ ىك المعتمد عند  كىذا ما ذىب إليو المعتزلة كغيرىـ فقالكا إف اليقيف ال يثبت إال بالعقؿ، كا 
األكؿ ما يتكقؼ ثبكت الشرع عمى ثبكتو : المطالب ثبلثة ):التضارب، جاء في الصكاعؽ المرسمة 

ثبكت أك انتفاء ما يقطع :  الثاني ، بإخبار الشرع إال تكحيد اهلل كصدؽ الرسكؿ فيذا مستحيؿ أف يعمـ
العقؿ بإمكاف ثبكتو أك انتفائو، فيذا إذا  لـ يجده اإلنساف مف نفسو كال أدركو بحسو، استحاؿ العمـ بو 

. إال مف جية الشرع 

كجكب الكاجبات ك إمكاف الممكنات، كاستحالة المستحيبلت فيذا يعمـ مف طريؽ العقؿ ببل : الثالث 
إشكاؿ، فأما العمـ بو بإخبار الشرع فمشكؿ ألف خبر الشارع في ىذا المطمب إف كافؽ عميو العقؿ 

ف خالفو  العقؿ كجب تقديـ العقؿ كتأكيؿ الخبر في قكؿ  فاالعتماد عمى العقؿ كخبر الشارع فضؿ، كا 
 (2) (المحققيف

فيـ يقدمكف المعارض العقمي عمى الدليؿ النقمي قطعا، فيـ يظنكف أنو قد يككف تعارض بيف دليؿ 
عقمي قطعي كدليؿ نقمي صحيح، مع ظنيـ أف الدليؿ النقمي ال يتضمف الدليؿ العقمي، كالقرآف مميء 

.  باألمثمة كىي أمثمة عقمية 

ىؤالء القكـ ال يفقيكف ؿ اتعارض نصكص الكتاب كالسنة مع العقؿ كالكؿ مف عند اهلل فـتفكيؼ   
حديثا، كقد كاف ىذا األمر عندىـ في العقائد كالتكحيد ال في الفركع، كذلؾ في صفات اهلل كقدرتو 

.  عمـ إال بكحي مف اهلل تكنعيـ أىؿ الجنة كعذاب أىؿ النار التي ال 

كقد حسـ الشرع ىذه المادة حسما مطمقا لسابؽ عممو أنو ال تحيط بو العقكؿ كال يحده الفكر يقكؿ   
؛ ألف التفكير "تفكركا في المخمكؽ كال تتفكركا في الخالؽ : " كقد جاء األثر.....):- ابف تيمية 

  كأماكالتقدير يككف في األمثاؿ المضركبة كالمقاييس كذلؾ يككف في األمكر المتشابية كىي المخمكقات
                                                           

دارالرقم:م،الناشر1987هـ،1408،الطبعةاألولى(26،83)عبدالحكٌمالمعتزلةبٌنالقدٌموالحدٌثطارؽ-1

الصكاعؽ المرسمة  (ىػ751: المتكفى)ابف القيـ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  -  2
األكلى، : عمي بف محمد الدخيؿ اهلل، الطبعة: بتصرؼ المحقؽ (1172- 1170/ 3)في الرد عمى الجيمية كالمعطمة 

 4: دار العاصمة، الرياض، المممكة العربية السعكدية عدد األجزاء: ىػ  1408
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 ممتنع القياس عمى مبناه الذم فالتفكر نظير كال شبيو لو فميس  كتعالى سبحانو جبللو جؿ  الخالؽ
نما حقو في  ( 1).(العبد فيذكره بالفطرة معمكـ ىك كا 

فالكثكؽ بالعقؿ كقبكؿ مقرراتو كأحكامو فيما ليس مف شأنو ىك مف الميمكات كمف إتباع المتشابيات 
  . في محكـ آياتواالتي نيى اهلل عنو

فالمعتزلة تعتبر أكؿ الفرؽ التي تمثؿ المدرسة العقمية التي ليا أصكليا كقكاعدىا الشاممة لمسائؿ 
.   فيي أكؿ فرقة رفعت شعار الحرية لمعقؿ كتقديمو عمى النص ،العقيدة كأصكؿ الديف كفركعو

بدأت حركة االعتزاؿ في أكائؿ المائة الثانية لميجرة عندما أثيرت في مجمس الحسف البصرم مسألة    
 ثـ ، أنو منزلة بيف المنزلتيف: فانبرل لو كاصؿ بف عطاء فقاؿ. فاسؽ : فقاؿ الحسف،مرتكب الكبيرة

 كأخذ ينشر عقيدتو في ىذه المسألة كغيرىا، كقاؿ ،قاـ إلى سارية مف المسجد، كانضـ إليو تبلميذه
اعتزلنا كاصؿ فسمكا معتزلة، ثـ طالع بعد ذلؾ شيكخ المعتزلة كتب الفبلسفة حيث نشرت أياـ : الحسف

 ( 2). المأمكف فخمطت مناىجيا بمناىج الكبلـ

 كشكمكا مدرسة انضـ إلييا الشعكبيكف كالزنادقة كالمنافقكف كمف في قمكبيـ مرض ،ككثر تبلميذ كاصؿ
. كحقد عمى اإلسبلـ 

كقد استمد المعتزلة أصكليـ كأفكارىـ باتصاليـ بكتب الفبلسفة كأىؿ الكبلـ مف اليكناف كالصابئة   
 كىي امتداد لما كاف ينادم بو جعد بف درىـ كالجيـ بف صفكاف، كقد ،كالمجكس كالينكد كأىؿ الكتاب

كاف لمييكد األثر في ظيكر المعتزلة كىـ الذيف نشركا المقالة بخمؽ القرآف، أكؿ مف نشرىا لبيد بف 
 ظيكر اإلعتزاؿ، األعصـ عدك النبي المدكد الذم كاف يقكؿ بخمؽ التكراة، كذلؾ كاف لممسيحية أثر في

                                                           
مجمكع الفتاكل  (ىػ728: المتكفى)ابف تيمية  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني  - 1
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، : عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ الناشر: المحقؽ (4/39)

ـ 1995/ىػ1416: المممكة العربية السعكدية عاـ النشر
( 29-1/28)الممؿ كالنحؿ (ىػ548: المتكفى)الشيرستاني أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد  - 2

 3: مؤسسة الحمبي عدد األجزاء: الناشر
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فإف األمكييف قربكىـ إلييـ كاستعانكا بيـ كاسندكا إلييـ المناصب العالية فقد جعؿ معاكية بف أبي 
 ( 1) سفياف سرجكف بف منصكر الركمي المسيحي كاتبو كصاحب أمره 

فالمعتزلة نتيجة اتجاىيا العقمي كقعت في أخطاء كانحرافات نحت بيا عف العقيدة اإلسبلمية الصافية 
-. صمى اهلل عميو كسمـ- كما جاء في كتاب اهلل كسنة رسكلو 

كتحكيـ عقكليـ في كتاب اهلل كسنة رسكلو فما كافؽ عقكليـ  (السمع)فيـ يقدمكف العقؿ عمى النص
 مثؿ تأكيميـ آيات الصفات عمى ما يكافؽ دليؿ العقؿ قبمكه كما خالفيا حرفكه أك ردكه إف كاف قطعيا، 

 ، كالسنة، كالكتاب، حجة العقؿ: إف الداللة أربعة":كقد كرد في شرح األصكؿ الخمسة ما يمي 
 (2)"كاإلجماع 

 بالظيكر مرة أخرل في العصر الحديث في أ بعض أفكارىا بدفإفإف المعتزلة كفرقة كما ذكرنا،    
.   في المكضكعات كتبلقي المقاصد كالغاياتا ىناؾ تشابو ، فكافبعض آراء المفكريف المعاصريف

كنجد أف بعض الكتاب كالمفكريف في الكقت الحاضر يحاكلكف إحياء فكر المعتزلة مف جديد بعد أف 
 كأطمقكا عميو أسماء كمسميات جديدة ،لبسكه ثكبا جديدا ليجممكه في عيكف الناسأعفا عميو الزمف ؼ

التيار الديني المستنير، كالمعاصرة، كالتطكر، كالتحرر الفكرم، كالتجديد، كالتنكير، كمثؿ العقبلنية، 
  .اليسار اإلسبلميك

 كحاكلكا تفسير النصكص الشرعية كفؽ ،كقد قكل ىذه النزعة التأثر بالفكر الغربي العقبلني المادم    
 في مصادر الفكر ف إلى التأكيؿ كما لجأت المعتزلة مف قبؿ، ثـ أخذكا يتممسكؤكاالعقؿ اإلنساني، فمج

.  اإلسبلمي ما يدعـ تصكرىـ فكجدكا ضالتيـ في المعتزلة 

                                                           
 عز الجزرم، الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف أبك ابف األثير  - 1

األكلى، : الطبعةتدمرم،  السبلـ عبد عمر: تحقيؽ (3/124()6،149)الكامؿ في التاريخ (ىػ630: المتكفى )الديف
-21)زىدم جار اهلل المعتزلة  ، ك  10: األجزاء لبناف عدد – بيركت العربي، الكتاب دار:  الناشر1997/ ىػ 1417

ـ  1974األىمية لمنشر كالتكزيع بيركت :  الناشر1974القاىرة : الطبعة األكلى  (23
 3عبد الكريـ عثماف ،ط- تح(88ص)قاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد المعتزلي شرح األصكؿ الخمسة  - 2

ـ 1996- ىػ1416
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كأىـ مبدأ معتزلي سار عميو المتأثركف بالفكر ألمعتزلي الجدد ىك ذاؾ الذم يزعـ أف العقؿ ىك     
 أم أنيـ أخضعكا كؿ ،الطريؽ الكحيد لمكصكؿ إلى الحقيقة حتى كلك كانت ىذه الحقيقة غيبية شرعية

. عقيدة كفكر لمعقؿ البشرم 

كأخطر ما في ىذا الفكر االعتزالي الجديد ىك تغيير األحكاـ الشرعية التي كرد فييا النص اليقيني     
 مثؿ عقكبة المرتد، كفرضية الجياد، كالحدكد، كالحجاب كتعدد الزكجات، كالطبلؽ ، أك سنة،مف كتاب

.  كغيرىا، فطمب أصحاب ىذا الفكر إعادة النظر في ذلؾ كمو كتحكيـ العقؿ

.  كسكؼ نتحدث عف ىذا الجانب بالتفصيؿ في الفصكؿ القادمة 
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:  األول الفصل

 التعريف بالعقل ومكانتو في اإلسالم
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 التعريف بالعقل ومكانتو في اإلسالم:- الفصل األول

مكانة العقؿ في اإلسبلـ كبيرة، كمنزلتو رفيعة، فيك مناط التكميؼ، كمف أعظـ النعـ كالتشريؼ، كقد امتف   
اهلل بو عمى اإلنساف، ألنو يميز بو بيف النافع كالضار، كيدرؾ بو التكاليؼ الشرعية، كيتدبر بو اآليات 

القرآنية، كيفيـ بو األحاديث النبكية، كيجتيد بو في أمكره الدنيكية، فيك كاسطة ال غنى لئلنساف عنيا في 
فقد عرفت العقؿ لغة ، إدراؾ أمكر دينو كدنياه، كليذا، اعتنى اإلسبلـ بو عناية كبرل، نظران ألىميتو

كاصطبلحا، ثـ ذكرت محؿ العقؿ، كالعقؿ في القرآف كالسنة، ثـ بينت كيؼ اعتنى اإلسبلـ بالعقؿ ككرمو، 
ثـ مجاالت العقؿ في اإلسبلـ، كبينت مكقؼ الباحثيف المعاصريف مف العقؿ، كتحدثت عف ظيكر المدرسة 

 العقمية كمكقفيا مف مسائؿ العقيدة في كؿ مف اإللييات كالنبكات كالغيبيات

التعريف بالعقل وفيو ثالثة مطالب :- المبحث األول 

تعريف العقل لغة   :-  المطمب األول 

  العقلنورروحانًأودعههللاتعالىفًاإلنسان،وهوآلةالتفكٌرالتًٌتمبهاالتمٌٌزبٌنالحقوالباطل

العمـ بصفات األشياء، مف حسنيا كقبحيا، ككماليا كنقصانيا، أك العمـ بخير الخيريف، كشر : العقؿ
كالحؽ  .الشريف، أك مطمؽ ألمكر، أك لقكة بيا يككف التمييز بيف القبح كالحسف، كلمعاف مجتمعة في الذىف

الدٌه،والحصن،والملجأ:والعقُل...أنو نكر ركحاني، بو تدرؾ النفس العمـك الضركرية كالنظرية

 (1)والقلبُ

قكة كغريزة أكدعيا اهلل سبحانو في اإلنساف ليتميز بيا عف الحيكاف بإدراؾ األمكر : العقؿ: كقاؿ قـك
النظرية، كالحؽ أنو نكر ركحاني يقذؼ بو في القمب أك الدماغ، بو تدرؾ النفس العمـك الضركرية 

كالنظرية، كاشتقاقو مف العقؿ، كىك المنع لمنعو صاحبو مما ال يميؽ، أك مف المعقؿ، كىك الممجأ اللتجاء 
        (2).صاحبو إليو 

                                                           
مكتب : تحقيؽ (1034-1033)القامكس المحيط (ىػ817: المتكفى)الفيركز أبادم مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب  - 1

مؤسسة الرسالة لمطباعة :  ىػ الناشر1426الثامنة، : محمد نعيـ العرقسيكسي الطبعة: تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ
 1:  ـ عدد األجزاء2005- لبناف – كالنشر كالتكزيع، بيركت 

تاج العركس مف جكاىر  (ىػ1205: المتكفى)الزبيدم محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى -  2
 دار اليداية: مجمكعة مف المحققيف الناشر: المحقؽ (20-30/19)القامكس
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ٍقبلن  يعقؿ عقؿ كقد. كعقكؿ عاقؿ كرجؿه . كالنيى الًحٍجري : العىٍقؿي  ٍعقكالن  عى ، كىك أيضان، كمى  كقاؿ مصدره
 كأنو: فيقكؿ المعقكؿ كيتأكؿ البتة، مفعكؿ كزف عمى يأتي ال المصدر إف: يقكؿ ككاف. صفة ىك: سيبكيو
 (1).الدية: كالعقؿ. مصدرا يككف الذل المفعؿ عف بيذا كيستغنى: قاؿ. كشدد كأيد حبس أم شئ لو عقؿ

يقاؿ . نقيض الجيؿ: العقؿ : قاؿ الخميؿ. كىك الحابس عف ذميـ القكؿ كالفعؿ : "(مقاييس المغة)ككرد في 
ٍقبلن، إذا عرؼ ما كاف يجعمو قبؿ، أك  قىؿ يىٍعًقؿ عى كرجؿ عىاقؿ . كجمعو عيقكؿ. نزجر عما كاف يفعمواعى

اقمكف   (2)".كمف الباب العىٍقؿ كىي الديو.. كرجؿ عىقيكؿ، إذا كاف حسف الفيـ كافر العقؿ. كقـك عيقبلء كعى

 تعريف العقل اصطالحا :- المطمب الثاني 

 تعريؼ السمؼ كتعريؼ المتكمميف   منيالمعقؿ معاف عند العمماء نذكر

تعريف السمف لمعقل  : أوال 

 معاف نذكرىا بإيجاز ةلقد ذكر السمؼ لمعقؿ أربع

 الغريزة  :- المعنى األكؿ 

الغريزة التي في اإلنساف، فبيا يعقؿ، كىي فيو كقكة البصر في العيف، كالذكؽ في المساف، فيي    
شرط في المعقكالت كالمعمكمات، كىي مناط التكميؼ، كبيا يمتاز اإلنساف عف سائر الحيكاف، يقكؿ 

الغريزة التي يعقؿ بيا اإلنساف، كىذه مما تتنكع في كجكدىا، كالسمؼ كاألئمة متفقكف :" شيخ اإلسبلـ
ىك غريزة في النفس كقكة فييا بمنزلة قكة البصر التي في العيف، كبو : "كيقكؿ أيضا" عمى إثبات ىذه 
     (3)قاؿ اإلماـ أحمد 

 

                                                           
: تحقيؽ (5/1769)الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(ىػ393: المتكفى)الفارابي أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم  - 1

 6: بيركت عدد األجزاء– دار العمـ لممبلييف :  ـ الناشر1987-  ىػ  1407الرابعة : أحمد عبد الغفكر عطار، الطبعة
عبد : المحقؽ (70-4/69)معجـ مقاييس المغة  (ىػ395: المتكفى)أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم،  - 2

 6: عدد األجزاء. ـ1979- ىػ 1399: دار الفكر عاـ النشر: السبلـ محمد ىاركف الناشر
3
 جامعة اإلماـ محمد بف ، ـ1991ىػ1411 2محمد رشاد سالـ، ط- تح (6/50)ابف تيمية درء تعارض العقؿ كالنقؿ-

 10سعكد، المممكة العربية السعكدية عدد األجزاء 
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 ة العمـك الضركرم:- المعنى الثاني 

 كالعمـ بأف الكؿ أكبر مف ،لعمـك الضركرية أك البديييات العقمية كىي التي يتفؽ عمييا جميع العقبلءا
 كغير مكتسبة كلك لـز ككنيا ،كىي عمكـ ال تحتاج إلى دليؿ إلقرارىا، الجزء إلى غيرىا مف البديييات

 . تحتاج لبرىاف ألفضى ذلؾ إلى التسمسؿ كىك محاؿ

 عمـك ضركرية يفرؽ بيا بيف المجنكف الذم رفع ":تعريفو لممعنى الثاني لمعقؿ م يقكؿ ابف تيمية ؼ  
 (1)"القمـ عنو، كبيف العاقؿ الذم جرل عميو العقؿ، فيك مناط التكميؼ 

  العمكـ النظرية:- المعنى الثالث  

العمكـ النظرية، كىي التي تحصؿ بالنظر كاالستدالؿ، كتفاكت الناس كتفاضميـ فييا، أمر جمٌي  
 (2)( كترؾ ما يضره ،ككاقع، كىي عمكـ مكتسبة تدعك اإلنساف إلى فعؿ ما ينفعو

العمـ بالعمـ   :-     المعنى الرابع 
 بؿ ىك مف أخص ما يدخؿ في اسـ العقؿ الممدكح، ، يدخؿ في مسمى العقؿ أيضا":-يقكؿ ابف تيمية

 مع جع  ُّ :  كذـ مف ال يعقؿ يدخؿ فيو ىذا النكع كقد قاؿ تعالى،كما في القرآف مف مدح مف يعقؿ

 َُ: الممؾ" َّ جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ

:-  كيعرفو ابف تيمية مختصرا فيقكؿ 

في كتاب اهلل كسنة رسكلو ككبلـ الصحابة كالتابعيف كسائر أئمة المسمميف ىك أمر يقـك " العقؿ 
بالعاقؿ سكاء سمي عرضا أك صفة ليس ىك عينا قائمة بنفسيا سكاء سمي جكىرا أك جسما أك غير 

 ( 3).ذلؾ

                                                           
: مكسى الدكيش، الطبعة: المحقؽ (260ص)ابف تيمية بغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة كالقرامطة كالباطنية- - 1

  ةة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدمبمكت: ـ الناشر1995/ىػ1415الثالثة، 
( 1/260) نفسو المصدر - 2
مرجع سابؽ  (9/271 )مجمكع الفتاكل ابف تيمية - 3
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 :-تعريف الجوىر

معنى : كقد كرد في مكسكعة مصطمحات عمـ الكبلـ اإلسبلمي لمدكتكر سميح دغيـ تعريؼ باآلتي 
الجكىر ىك ما احتمؿ : الجكىر أنو يحتمؿ األعراض، كىذا قكؿ أبي الحسيف الصالحي، الذم قاؿ 

األعراض كقد يجكز عنده أف يكجد الجكىر كال يخمؽ اهلل فيو عرضا، كال يككف محبل لؤلعراض إال أنو 
 (1).محتمؿ ليا

 :- تعريف العرض

العرض ىك الذم يعرض في الجكىر كال يصح :" ككرد في معجـ مصطمحات عمـ الكبلـ اإلسبلمي 
إذا قرب زكالو، كلـ " عرض لفبلف عارض مف مرض كصداع " بقاؤه كقتيف، يدؿ عمى ذلؾ قكليـ 
كقكلو ٕٔ: األنفاؿ َّمع جع مظ  حط مض خض ُّ  يعتقد دكامو، كمنو قكلو عز كجؿ 

  ِْ:  األحقاؼََّّيق ىق يف ىفُّ : تعالى 

فكؿ شيء قرب عدمو كزكالو مكصكؼ بذلؾ، كىذه صفة المعاني القائمة باألجساـ، فكجب كصفيا في 
 (2)".  العقؿ بأنيا أعراضةقضي

. الحجىكالحمـ، كالًحٍجر، كالنييى، كالمب، : واأللفاظ المرادفة لمعقل ىي

   (    3)عاقؿ ذك لب: المب العقؿ كلبيب

 زب رب يئ ىئ نئ مئ ٹ ٹ ُّ : كفي التنزيؿ العزيز. العقؿ، يككف كاحدا كجمعا: كالنيى

 ْٓ: طو َّ مب

        ( 4)."ليميني منكـ أكلك األحبلـ كالنيى ىي العقكؿ كاأللباب": كفي الحديث

                                                           
1
مكتبةلبنان:م،الناشر1998الطبعةاألولى(233-1/232)دغٌمسمٌحموسوعةمصطلحاتعلمالكالماإلسالمً-

 لبنان–بٌروت
(1/783)المصدرالسابق-2
لساف   (ىػ711: المتكفى)ابف منظكر محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  -  3

 15:  ىػ عدد األجزاء1414- الثالثة : بيركت الطبعة– دار صادر : الناشر (1/279)العرب
 (15/346)نفسو  المصدر - 4
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الحمـ العقؿ أم ذكك األلباب كالعقكؿ، كاحدىا حمـ، بالكسر، ككأنو مف الحمـ األناة كالتثبت في 
    (1).األمكر، كذلؾ مف شعار العقبلء

 (2)ىؿ في ذلؾ قسـ لذم حجر: الحجر ىاىنا العقؿ كفي التنزيؿ: الحجر بالكسر فقد قيؿ

: كفي حديث المسألة. ، كاحدىا حجا:الحجى 

حتى يقكؿ ثبلثة مف ذكم الحجى قد أصابت فبلنا فاقة فحمت لو المسألة 

       (3).أم مف ذكم العقؿ

:-  العقل عند المتكممين 

كالعقؿ النظرم قسمكه إلى ، فالعممي قكة النفس في تحصيؿ العمـ كالعمؿ، العقؿ عندىـ نظرم كعممي
:-  أربع مراتب

جكىر مجرد عف المادة في ذاتو، مقارف ليا في فعمو، كىي النفس الناطقة التي يشير إلييا كؿ : العقؿ
نكر : العقؿ: جكىر ركحاني خمقو اهلل تعالى متعمقنا ببدف اإلنساف، كقيؿ: العقؿ: أنا، كقيؿ: أحد بقكلو

جكىر مجرد عف المادة يتعمؽ بالبدف تعمؽ التدبير : العقؿ: في القمب يعرؼ الحؽ كالباطؿ، كقيؿ
كالتصرؼ 

ىك االستعداد المحض إلدراؾ المعقكالت، كىي قكة محضة خالية عف الفعؿ  : العقؿ الييكالني

. ىك عمـ بالضركريات، كاستعداد النفس بذلؾ الكتساب النظريات: العقؿ بالممكة

ىك أف تصير النظريات مخزكنة عند القكة العاقمة بتكرار االكتساب، بحيث تحصؿ ليا : العقؿ بالفعؿ
.  ممكة االستحضار متى شاءت مف غير تجشـ كسب جديد، لكنو ال يشاىدىا بالفعؿ

                                                           
  مرجع سابؽ(12/146)ابف منظكر لساف العرب  - 1
 (4/165) نفسو المصدر - 2
( 14/166)المصدر نفسو  - 3
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 (1).حصكؿ النظريات مشاىدة كىك مستفاد مف الخارج كىك العقؿ الفعاؿ :- العقؿ المستفاد 

 كالقاضي أبك ،كقد ذكركا في كتب األصكؿ النزاع في ذلؾ جممة كما يذكره القاضي أبك بكر الباقبلني
 كأبك الحسف ، كأبك الخطاب،كأبك المعالي الجكيني.  كأبك الكفاء بف عقيؿ،الطيب، كالقاضي أبك يعمى

. كأكثر أىؿ الكبلـ، كالقاضي أبك بكر بف العربي المعافرم، بف الزاغكني

فإف ىؤالء يختاركف أف العقؿ الذم ىك مناط التكميؼ ىك ضرب مف العمـك الضركرية كالعمـ     
 . كنقصاف الكاحد عف االثنيف، كككف الجسـ في مكانيف،باستحالة اجتماع الضديف

 كالقاضي أبك بكر بف ، كأبك الحسف بف الزاغكني، كأبك الخطاب،كقاؿ بذلؾ  أبك المعالي الجكيني
 (2). كأكثر أىؿ الكبلـ،العربي المعافرم

أما تعريؼ المتكمميف لمعقؿ بأنو ضرب مف العمـك الضركرية فقد قاؿ عنو شيخ اإلسبلـ بف      
كمف المعمـك أنو يدخؿ .. الذيف قالكا بأنو بعض العمـك الضركرية لـ يميزكه بتمييز مضبكط ) :تيمية

فميس جعمو اسما لمعمـك الضركرية بأكلى مف ... في مسمى العقؿ العمؿ الذم يختص بو العقبلء 
    ( 3).جعمو اسما لؤلعماؿ الضركرية 

ىك العمـ : كقيؿ. بؿ ىك قكة التمييز بيف الحؽ كالباطؿ: كالعقؿ ىك ما أفاد العمـ بمكجباتو، كقيؿ
بخفيات األمكر التي ال يكصؿ إلييا إاٌل باالستدالؿ كالنظر كىك ضرباف، غريزم ىك أصؿ كمكتسب 

. ىك فرع

. فأما الغريزم فيك الذم يتعمؽ بو التكميؼ كيمـز بو التعبد

                                                           
ضبطو : المحقؽ (151ص)،التعريفات  (ىػ816: المتكفى)الجرجاني عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ - 1

 –دار الكتب العممية بيركت : ـ الناشر1983-ىػ 1403األكلى : الطبعة، كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر
لبناف  

 مصدر سابؽ (256-255)بغية المرتاد ابف تيمية  - 2
 (273ص) نفسو المصدر - 3
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كأما المكتسب فيك الذم يؤدم إلى صحة االجتياد كقكة النظر كيمتنع أف يتجرد المكتسب عف 
الغريزم كال يمتنع أف يتجرد الغريزم عف المكتسب ألف الغريزم أصؿ يصح قيامو بذات كالمكتسب 

 (1).فرع ال يصح قيامو إاٌل بأصمو

:- تعريف الحداثيين 

لـ يعد العقؿ جكىران ثابتان، أك بنية قبمية مطمقة متعالية عمى الزماف كالمكاف تماثؿ ذاتيا عند كؿ إنساف 
. أيا كاف، بؿ أصبح العقؿ أداة إنتاج المعرفة تنمك كتتطكر مف خبلؿ عممية إنتاج المعرفة ذاتيا
فالعقؿ إذف كياف قابؿ لمتكسع كاستيعاب المستجدات المتغيرة باستمرار، فيك إذف خاضع لكؿ 

- ، لدل منظرئرم ما بعد الحداثة (تاريخية العقؿ)مف ىنا تشكمَّت فكرة . المبلبسات كالحيثيات الزمكانية
إف العقؿ : ىذه الفكرة تقكؿ - (المنبع األساس لفكر الجابرم كأرككف)كفي فرنسا عمى كجو الخصكص 

بمعنى أنو . "، بؿ ىك متجذرئر داخؿ التاريخ"جكىران ثابتان يخرج عف كؿ تاريخيرئة ككؿ مشركطيرئة"لـ يعد 
لقد ". مشركط بالعصر كالظركؼ، كأنو يتغير إذا تغيرئرت العصكر كاألزماف كتجددت كسائؿ المعرفة

أف مفيكـ العقؿ لو تاريخ، فالعقؿ الذم كاف يستخدمو الحسف البصرم ليس ىك العقؿ "اكتشؼ أرككف 
نفسو الذم كاف يستخدمو ابف خمدكف، كالعقؿ الذم كاف يستخدمو ابف خمدكف ليس ىك نفسو الذم 
استخدمو محمد عبده، كالعقؿ الذم كاف يستخدمو محمد عبده ليس ىك نفسو الذم استخدمو طو 

العقؿ ليس شيئان "إذف ". حسيف، كعقؿ طو حسيف ليس ىك العقؿ الذم أستخدميو أنا شخصيان اليكـ
نما ىك شيء محسكس كمؤطَّر بشكؿ جيد، فممعقؿ تاريخيتو أيضان، ككؿ كاحدو  مجرَّدا قابعان في اليكاء كا 
مف ىذه العقكؿ المذككرة مرتبط بالبيئة كالمجتمع كالحالة التطكرية لؤلنظمة الثقافية كالمعرفية السائدة 

بمعنى آخر؛ أف المفيـك األفبلطكني كاألرسطي لمعقؿ، يقكـ عمى أساس أف ". في زمف كؿ مفٌكر
 (2) "ال يعتريو البمى كالتغيير كما تتغير األشياء الفانية"العقؿ مفيـك متعاؿ، كمي، أبدم، 

 

                                                           
أعبلـ النبكة   (ىػ450: المتكفى)الماكردم أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،  - 1
 1: بيركت عدد األجزاء– دار كمكتبة اليبلؿ :  ىػ الناشر1409- األكلى : الطبعة (19ص)
مركز دراسات الكحدة العربية، محمد أرككف اإلسبلـ،  (34-17ص)انظر الجابرم محمد عابد تككيف العقؿ العربي  - 2

ـ، دار الساقي  2001الطبعة الثانية  (190)أكركبا، الغرب، 
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:- تفاوت العقول 

نو ال يكجد تفاكت في العقكؿ كذلؾ لقكليـ أف العقؿ حجة يرجع إلييا الناس إالمتكممكف كالفبلسفة قالكا 
عند اختبلفيـ كلك تفاكتت العقكؿ لما حصؿ ذلؾ، كىذا مبني عمى تعريفيـ لمعقؿ بأنو بعض العمـك 

. الضركرية التي ال يختمؼ عمييا الناس 

ف زعـ في األمر ":كالحؽ أف العقكؿ متفاكتة مف شخص آلخر كذلؾ كما يقكؿ الشاطبي   فاإلنساف كا 
ال يأتي عميو الزماف إال كقد عقؿ فيو ما لـ يكف عقؿ، كأدرؾ مف عممو ما لـ - أنو أدركو كقتمو عمما 

يكف أدرؾ قبؿ ذلؾ، كؿ أحد يشاىد ذلؾ مف نفسو عيانا، كال يختص ذلؾ عنده بمعمـك دكف 
 (1 )"....معمكـ

ما رأيت مف ناقصات عقؿ "عف أبي سعيد الخدرم – عميو السبلـ – كالدليؿ عمى ذلؾ حديث الرسكؿ 
   ( 2)..."كديف أذىب لمب الرجؿ الحاـز مف إحداكف

بؿ ىك دليؿ ، إذ الحديث بمنطكقو داؿ عمى النقصاف، كبمفيكمو دؿ عمى الزيادة كىك معنى التفاكت
تفاكت العقؿ الغريزم أيضا، ألنو يقرر أف جنس النساء فيو نقصاف  العقؿ، كىذا ال يككف إال في  عمى

 (3).الغريزة التي خمقف بيا، كال التفاكت في الجانب الكسبي فرع عف التفاكت في الجانب الغريزم 

 بؿ ىك مف ا كليس كسبي، كىك أمر غريزم في المرأة كذلؾ كما قرره الحديث،فيذا يدلؿ عمى التفاكت
.   كطبيعتيا ،خمقة المرأة

                                                           
سميـ بف : تحقيؽ (2/835)االعتصاـ (ىػ790: المتكفى)الشاطبي إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي - 1

  2: دار ابف عفاف، السعكدية عدد األجزاء: ـ الناشر1992- ىػ 1412األكلى، : عيد اليبللي، الطبعة
البخارم محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى - 2

ىػ  1422األكلى، : محمد زىير بف ناصر الناصر، الطبعة: المحقؽ (1/68)صحيح البخارم = اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو 
 9: عدد األجزاء (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي)دار طكؽ النجاة : الناشر

رقـ  (1/406)ابف حجر أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي  فتح البارم شرح صحيح البخارم - 3
محب الديف الخطيب عميو : محمد فؤاد عبد الباقي قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: كتبو كأبكابو كأحاديثو

 13: عدد األجزاء 1379بيركت، - دار المعرفة : عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز الناشر: تعميقات العبلمة
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كىك ظاىر مذىب –  كليذا كاف الصكاب عند جماىير أىؿ السنة ":يقكؿ شيخ اإلسبلـ بف تيمية 
أف العمـ كالعقؿ كنحكىما يقبؿ الزيادة - أحمد كىك أصح الركايتيف عنو كقكؿ أكثر أصحابو 

 ( 1)"كالنقصاف

المطيفة التي : كالذم ارجحو في تعريؼ العقؿ جمعا بيف التعريفات السابقة كغيرىا أف العقؿ ىك     
.  كبيا يميز بيف الحؽ كالباطؿ كالنافع كالضار،يدرؾ بيا اإلنساف العمـك كالمعاني كاألشياء

محل العقل  :- المطمب الثالث

: كاختمؼ العمماء حكؿ محؿ العقؿ إلى ثبلثة أقكاؿ 

. حمدأإف محمو القمب، كىك منقكؿ عف مالؾ كالشافعي ك: القكؿ األكؿ 

. حمدأ محمو الرأس كىك منقكؿ عف أبى حنيفة كإف:القكؿ الثاني 

 .كمحؿ الخبلؼ في ذلؾ كالكفاؽ نقمو لنا الزركشي. إنو مشترؾ بيف القمب كالرأس : القكؿ الثالث 

إف  :أحدىما : عمى فائدتيف – أدب الديف كالدنيا – نبو الماكردم في : " في البحر المحيط إذ يقكؿ 
القكؿ  إف ىذا الخبلؼ مفرع عمى: الثانية . الخبلؼ في الغريزم، أما التجريبي فمحمو القمب قطعنا 

 (2).محمو القمب بأنو جكىر لطيؼ يفصؿ بو بيف حقائؽ المعمكمات، كأف مف نفى ككنو جكىرنا أثبت أف

:-  أدلة كل فريق عمى محل العقل

كأف محمو القمب، كذلؾ كما جاء في اإلجابة عمى سؤاؿ إلبف عثيميف في الجكاب : الفريؽ األكؿ 
 المختار 

أف الناس قد اختمفكا قديمان كحديثان أيف محؿ العقؿ؟ فقاؿ : الجكاب عميو": محؿ العقؿ؟ فقاؿما 
. محمو القمب: بعضيـ

                                                           
 مرجع سابؽ  (10/722)مجمكع الفتاكل ابف تيمية  - 1
البحر المحيط في أصكؿ  (ىػ794: المتكفى)الزركشي أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر  - 2

 8: دار الكتبي عدد األجزاء: ـ  الناشر1994- ىػ 1414األكلى، : الطبعة (1/123)الفقو
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.  محمو الدماغ كنقؿ عف اإلماـ أحمد:كقاؿ بعضيـ

 كلو اتصاؿ بالدماغ، فالقمب كالمكلد لمطاقة، كالدماغ كالشمعة يضئ ،كقاؿ آخركف محمو القمب
 كالدليؿ ،كىذا القكؿ جامع بيف الدليؿ الشرعي. كيكشؼ الحقائؽ كلك احترقت لـ نستفد مف المكلد شيئان 

. الحسي

دؿ عمى أف محؿ العقؿ كالتحكـ في تصرفات اإلنساف ىك - الكتاب كالسنة-فإف الدليؿ الشرعي 

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض ٹ ٹ ُّ القمب، 

 ْٔ: الحج َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق خفمف

فتأمؿ قكلو سبحانو قمكب يعقمكف بيا، حيث جعؿ القمكب آلة العقؿ ثـ أكد أف المراد بو القمب الحقيقي 
فدؿ ىذا عمى أف القمب ىك الذم  (كلكف تعمى القمكب التي في الصدكر): المكجكد في الصدكر بقكلو

.  كيميز بينيا كيعقميا،يبصر المعاني

ف في الجسد مضغة إذا صمحت "عف النعماف بف بشير-: صمى اهلل عميو كسمـ - كقاؿ النبي  أال كا 
ذا فسدت فسد الجسد كمو أال كىي القمب  فجعؿ مدار تصرؼ الجسد كمو عمى (1)"صمح الجسد كمو كا 

. القمب

كأما الدليؿ الحسي فقد قاـ الدليؿ عمى أف لمدماغ تأثيران كبيران في إحساس اإلنساف كتصكراتو كأنو إذا 
. اختؿ الدماغ اختؿ التصكر كاإلحساس

كأما قكؿ مف زعـ أف العمـ الحديث دؿ عمى أف المخ ىك الذم يتحكـ في تصرؼ اإلنساف فيقاؿ    
إف العقؿ قكة معنكية ال يمكف أف يدرؾ بكاسطة الحس، فمف الجائز مف حيث التصكر أف يككف : فيو

. في أم جزء أك عضك مف البدف، كنحف ال نشعر إال عف طريؽ الكحي- أعني العقؿ-اهلل أكدعو 
. كالكحي قد دؿ عمى أف محمو القمب فكجب اتباعو في ذلؾ

                                                           
مرجع سابؽ (1/20)صحيح البخارم كتاب اإليماف باب فضؿ مف استبرأ لدينو  - 1
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العمـ الحديث عمـ مخمكؽ بيني عمى استنتاجات قد تخطئ كقد تصيب، كعمـ الكحي : كيقاؿ فيو أيضان 

ـي خالؽ يعمـ ما خمؽ، كأيف يقع عمـ المخمكؽ مف عمـ الخالؽ؟ قاؿ اهلل تعالى  من خن  حن    ُّ : "ًعم

 ُْ: الممؾ َّ ىه مه جه ين ىن

كىي العمـ بدقائؽ كالمطيؼ لـ ببكاطف األمكر، االعالخبير  (كىك المطيؼ الخبير):  كتأمؿ قكلو تعالى

 ين ىن من ٹ ٹ ُّ :  فالدقيؽ الخفي كالباطف المستكر كمو مما يخفى عمى المخمكؽ،،األمكر

 7: الركـ َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه

  َّحل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ معٱُّٱ ٹٱٹ
 .ٖٓ: اإلسراء

 كيدبر ، كالقمب يعقمو،يمكف أف يككف أصؿ التفكير كالتصكر كاإلدراؾ في المخ ثـ يبعث بو إلى القمب
 ليحكـ بحسنو أك ،كما ىك في حاستي السمع كالبصر تدركاف المسمكع كالمرئي ثـ تبعثاف بو إلى القمب

 .قبحو ثـ يتصرؼ عمى ضكء ذلؾ 

كالذم ترجح عندم اآلف أف التصكر كاإلدراؾ لممعاني محمو الدماغ ثـ يبعث بذلؾ :-  "قاؿ الخراشي
 (1)". كالقمب يأمر كيدبر فيبعث بأكامره إلى الدماغ كالدماغ يحرؾ األعضاء،إلى القمب

. ىذا الذم ذىب إليو مالؾ رضي اهلل عنو، كىك قكؿ أىؿ السنة مف المتكمميف. كمحمو القمب

. كبو قالت المعتزلة. محمو الرأس: كقاؿ أبك حنيفة

 مغ جغ مع جع مظ حط ٹ ٹ ُّ ، كالدليؿ عمى ذلؾ والصحيح ما قالو مالك رحمو اهلل

: الحج َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق خفمف حف جف

فكصؼ القمكب بأنيا يعقؿ بيا، فمكال أف العقؿ مكجكد بيا لما كصفت بذلؾ حقيقة، كما ال ، ْٔ
" قمكب يعقمكف بيا أك آذاف يسمعكف بيا: "كأيضا فإنو قاؿ. تكصؼ األذف بأنو يرل بيا كال يصغي بيا

                                                           
 نقبل عف الجكاب (13-6)دار عمـك السنة : الخراشي  سميماف بف صالح الخراشي   نقض أصكؿ العقبلنييف الناشر-1

المختار ليداية المحتارمسائؿ ميمة في العقيدة أجاب عمييا الشيخ محمد بف صالح العثيميف عضك ىيئة كبار العمماء 
 الطبعة األكلى  (71-66ص)كاألستاذ المشارؾ في جامعة محمد بف سعكد اإلسبلمية 
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 حف جف مغٱُّٱ ٹٱٹ: ككما قاؿ تعالى. فأضاؼ منفعة كؿ عضك إليو كما فعؿ في األذف

   َّحي جنحن مم  خم حم جم ملهل خل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق خفمف

 ُٓٗ: األعراؼ

 (1).فأضاؼ إلى كؿ عضك المنفعة المخصكصة بو، فثبت بذلؾ أف العقؿ منفعة القمب كمختص بو

 كيراد ،كالعقؿ يراد بو العمـ.  كمبدأ اإلرادة في القمب،مبدأ الفكر كالنظر في الدماغ :-يقكؿ ابف تيمية
 كالمريد ال يككف مريدا إال ،كأصؿ اإلرادة في القمب، فالعمـ كالعمؿ االختيارم أصمو اإلرادة ،بو العمؿ

 كآثاره ، كيبتدئ ذلؾ مف الدماغ، فيككف منو ىذا كىذا،بعد تصكر المراد فبل بد أف يككف القمب متصكرا
ليو االنتياء،صاعدة إلى الدماغ فمنو المبتدأ  (2). ككبل القكليف لو كجو صحيح، كا 

 :- منزلة العقل في اإلسالم وفيو ثالثة مطالب : المبحث الثاني 

العقل في القرآن والسنة  :- المطمب األول 

ظؿ القرآف الكريـ منذ انزؿ، كتابا كريما معطاء، ال يخمؽ مع كثرة الرد كال تنقضي عجائبو، مثؿ ينبكع 
ماء دفاؽ ال ينضب؛ تتككثر معانيو بشكؿ يستكعب ثقافات البشر كفيكميـ، كيكجييا نحك الطريؽ 

ٱُّٱ ٹٱٹاليادم لصراط الحؽ كالحقيقة، ما التيـز في فيـ مصطمحاتو كمفاىيمو منيجو المكنكف فيو؛ 

  ِ:  يكسؼ َّمب خب حب  جب هئ مئ خئ

لغكية كببلغية كاثرية ككبلمية :  كقد تكالت عمى القرآف الكريـ عبر القركف السالفة مناىج متعددة 
اختمفت ىذه المناىج كبمغت حد  تحاكؿ تحديد مراد اهلل عز كجؿ مف خطابو لمناس،... كباطنية

التناقض ،كدخؿ بعضيا في المعاني السديمة المعماة مما أدم إلى انقساـ األمة إلى طرائؽ قددا كؿ 
كاذا تمعنا في أصكؿ ىذه الخبلفات كالصراعات الفكرية كالسياسية كالمذىبية . حزب بما لدييـ فرحكف

                                                           
(  101ص)الحدكد في األصكؿ ( ىػ474: المتكفى)القرطبي  أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب القرطبي - 1
-  ىػ 1424األكلى، : محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ، الطبعة: اإلشارة في أصكؿ الفقو المحقؽ: مطبكع مع)

 1: لبناف عدد األجزاء– دار الكتب العممية، بيركت :  ـ الناشر2003
مرجع سابؽ (9/304)مجمكع الفتاكل ابف تيمية - 2
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،فإننا نجدىا داللية كمنيجية بحيث يتـ تأكيؿ المفاىيـ القرآنية بأدكات منيجية تنتج دالالت متناقضة 
 .؛كمف ثـ فرؽ متناقضة كليست متكاممة في الكصكؿ المعنى كالمراد الحؽ 

 :   العقل في القرآن الكريم

لقد دعا القرآف الكريـ إلعماؿ العقؿ، ألف ثمرة العقؿ ىي العمؿ الذم يقـك بو، كقد تمثمت دعكة   
القرآف بعرضو لكثير مف األساليب القرآنية التي ليا عبلقة كاضحة بالعقؿ، فعرض القرآف لمعديد مف 

.  اـ كما أنو أمر بالعمـ كالمعرفة كحث عميو،األسئمة كالحكارات، كاعتمد عمى أسمكب القصص كاألمثاؿ

:- مادة عقل في القرآن 

نما يكجد ما تصرؼ منو نحكالسـليس  :  العقؿ كجكد في كتاب اهلل العزيز كا 

. كردت في مكضع كاحد مف القرآف: عقمكه

. كردت في أربعة كعشريف مكضعان مف القرآف: تعقمكف

. كردت في مكضع كاحد مف القرآف: نعقؿ

. كردت في مكضع كاحد مف القرآف: يعقميا

.          كعشريف مكضعان مف القرآفيفكردت في اثف: يعقمكف

(:- أفال تعقمون)صيغة 

 عشر مكضعا كقد جاءت بصيغة اإلستفياـ الدالة عمى ةكقد كردت ىذه الصيغة في القرآف في ثبلث

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ميٱُّٱ ٹٱٹ "، التحريض

 ْْ:  البقرة  َّمب خب

كبخ اهلل ىؤالء القكـ عمى أنيـ كانكا يأمركف الناس بالبر كاألخذ بالحؽ كمعرفتو ألىمو، كعمؿ  -1
الخير كالكعد عميو بالسعادة مع الغفمة عف أنفسيـ كعدـ تذكيرىا بذلؾ، كما أجمؿ التعبير عف ىذه 
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 فإف مف شأف اإلنساف أال ينسى نفسو مف الخير كال يحب أف يسبقو أحد إلى !الحالة بنسياف األنفس
إذا كنتـ مكقنيف بكعد الكتاب عمى البر، ككعيده عمى تركو، فكيؼ نسيتـ أنفسكـ : السعادة، كأنو يقكؿ

كتأمركف الناس باتباعو، كتعرفكف منو ما ال يعرفو المأمكركف؟ أفيعممكف مع  (كأنتـ تتمكف الكتاب)
نقص العمـ بفائدة العمؿ كال تعممكف عمى كماؿ العمـ كسعتو؟ كلما كاف ىذا غير معقكؿ قفى عمى 

 . (أفبل تعقمكف): استفياـ التكبيخ بقكلو

يعني أال يكجد فيكـ عقؿ يحبسكـ عف ىذا السفو؟ فإف مف لو مسكة مف العقؿ ال يدعي كماؿ العمـ    
ىذا كتاب اهلل، ىذه كصايا اهلل، ىذا أمر اهلل، قد كعد : بالكتاب كاإليماف اليقيني بو كالقياـ باإلرشاد إليو

ثـ ىك - العامؿ بو السعادة في الدنيا أك اآلخرة أك كمييما، فخذكا بو كاستمسككا بعراه، كحافظكا عميو 
 (1).ال يعمؿ كال يستمسؾ؟ 

 مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ٹ ٹ ُّ         -2

 ٕٔ: البقرةَّ  هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن من  خن حن جن

ذا لقكا الذيف آمنكا قالكا: كأخرج عبد بف حميد عف قتادة في قكلو آمنا فصانعكىـ بذلؾ ليرضكا عنيـ : كا 
ذا خبل بعضيـ إلى بعض نيى بعضيـ بعضا أف يحدثكا بما فتح اهلل عمييـ  كبيف ليـ في كتابو مف ،كا 

إنكـ إذا فعمتـ ذلؾ احتجكا بذلؾ عميكـ عند :  كنعتو كنبكتو كقالكا-صمى اهلل عميو كسمـ- أمر محمد 
ما يعمنكف مف أمرىـ ككبلميـ : ربكـ أفبل تعقمكف أكال يعممكف أف اهلل يعمـ ما يسركف كما يعمنكف قاؿ

صمى اهلل عميو كسمـ - إذا لقكا الذيف آمنكا، كما يسركف إذا خبل بعضيـ إلى بعض مف كفرىـ بمحمد 
 (2).كتكذيبيـ بو كىـ يجدكنو مكتكبا عندىـ- 

                                                           
تفسير القرآف   (ىػ1354: المتكفى) محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد الحسيني رشيد رضا  -1

  جزءا12:  ـ عدد األجزاء1990: الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة النشر: الناشر (1/246)(تفسير المنار)الحكيـ 

، (1/122)فتح القدير (ىػ1250: المتكفى)الشككاني محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني  -  2
دمشؽ، بيركت  - دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب :  ىػ الناشر1414- األكلى : الطبعة
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 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ٹ ٹ ُّ -  3

 ٓٔ: آؿ عمراف َّ زن رن  مم يلام

فاآلية فييا محاجة أىؿ الكتاب إلبراىيـ كمحاكلتيـ ضمو إلييـ بككنو ييكديا أك نصرانيا فكيؼ يمكف 
" أفبل تعقمكف "ىذا أف يككف مف صاحب عقؿ فقاؿ 

  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي  ني مي زي ري  ٹ ٹ ُّ -4

 ِّ: األنعاـ َّ هب

كمثميا قكلو تعالى بياف أف اآلخرة خير مف الفانية فمف يشؾ في ذلؾ غير الذيف ال يعقمكف  

 مي  زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ٹ ٹ ُّ 

 خت حت هبجت مب خب حب جب  مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 َُٗ: يكسؼ َّ مت

سمعت مستكرد أخا بني فير : فبل مكازنة بيف الدنيا كاآلخرة فميزاف اآلخرة يرجح ككما في الحديث 
كاهلل ما الدنيا في اآلخرة إال مثؿ ما يجعؿ أحدكـ إصبعو : "- صمى اهلل عميو كسمـ- قاؿ رسكؿ اهلل 

 (1)" ىذه في اليـ، فمينظر بـ ترجع؟

 سكاء كانت اكقد جاءت بعد الحديث عف آيات اهلل ككجكب تعقمو،  في القرآف الكريـ(تعقمون )كممة 
، اآليات المسطكرة أـ المنظكرة، كيبدكا مف السياؽ أنيا اآليات المنزلة مف عند اهلل كمف ىذه اآليات

 ِِْ: البقرة َّ ام يل ىل مل يك ىك  مك لك ٹ ٹ ُّ 

                                                           
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ  (ىػ261: المتكفى)مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم  - 1

دار إحياء : الناشر محمد فؤاد عبد الباقي: المحقؽ (4/2193)عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 5: بيركت عدد األجزاء– التراث العربي 
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 جم هل مل ٹ ٹ ُّ "كمثؿ ذلؾ ما جاء في الكصايا العشر مف سكرة األنعاـ 

 ُُٓ: األنعاـ َّ مم خم حم

 ِ: يكسؼ َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ   ُّ كقكلو تعالى

.  فقد أنزؿ اهلل عزكجؿ القرآف بمسانيـ مف أجؿ أف يعقمكه كيفيمكه 

بصيغة النفي واإلثبات  (يعقمون )كممة 

ال )يف كعشريف مرة، المنفية منيا ت كقد كردت اثف،(يعقمكف)جاءت بصيغة الجمع المضارع لمغائب
. ليدا أك جحكدا أك جمكدا ؽفييا ذـ لمعقكؿ التي ال يستخدمكنيا كيعطمكنيا ت (يعقمكف

 يل ىل مل خل  ُّ :" كفد جاءت اآلية لمرد عمى المقمديف آلبائيـ في شركيـ كما يقكؿ سبحانو

  حي جي يه ىه مه جه ين منىن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 َُٕ: البقرة َّ مي خي

 جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ :" كقاؿ سبحانو في الصاديف مف أىؿ الكتاب عف الحؽ 

 ٖٓ: المائدة َّ من خن حن  جن يم ىم خممم حم

.  فالذم يسخر مف نداء الصبلة لمكقكؼ بيف يدم اهلل كيتخذىا ىزكا كلعبا ال يمكف أف يككف عاقبل   

:" كقاؿ سبحانو في كصؼ المشركيف الذم انحطت إنسانيتيـ بسبب شركيـ لما ألغكا عقكليـ كمداركيـ

 ِِ: األنفاؿ َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٹ ٹ ُّ 

 كقد حكـ القرآف عمى األكثر ال عمى الكؿ ليدلؿ عمى كجكد أناس مف العاقميف لكنيـ قمة بالمقارنة مع 
.  األكثرية 

 َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع   ُّ : "كقاؿ تعالى مخاطبا نبيو

 ْ: الحجرات
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 فيـ لـ يتأدبكا مع نبييـ كلـ يصبركا حتى يخرج إلييـ  

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ُّ :"  الييكد المؤمنيبف عفكقاؿ سبحانو مخاطبا

 خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث متهت خت حت هبجت مب

 ُْ: الحشر َّمس

. فأىؿ العقكؿ يجتمعكف عمى ىدؼ كاحد كمنيج كاحد ال أف تجتمع أجسادىـ كقمكبيـ متفرقة 

:- لعقل لآليات الكونية مجال ا

فقد جاءت في مجاؿ التفكر في اآليات الككنية  (يعقمكف) جاء بصيغة اإلثبات مف اآليات القرآنية اكـ
. في عالـ النبات كاألفبلؾ كالحيكاف كالجماد كاإلنساف 

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :" كذلؾ كما كرد في قكلو تعالى

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 ُْٔ: البقرة َّ مب زب رب

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ   ُّ :- "كقكلو تعالى 

 ٓ: الجاثية َّ يب ىب  نب مب زب رب

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي خيمي حي جي يه ىه  ُّ :" كعف الحيكاف كالنبات قكلو تعالى 

 رت ىبيب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 ٕٔ - ٔٔ: النحؿ َّ رث يت ىت نت مت زت

 شمس كقمر لنرل  نجكـكينتقؿ الحديث عف األرض بنباتيا كحيكانيا إلى السماء كما فييا مف   
. في ذلؾ عبرة ألصحاب العقكؿ كصنع اهلل الذم أتقف صنعو 
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 جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ىنين نن  ُّ :"  كمف ذلؾ قكلو تعالى 

 ُِ: النحؿ َّ مئ  خئ حئ

كينتقؿ إلى األسمكب القصصي في الحديث عف األمـ السابقة في الماضي فيقكؿ سبحانو بعد  

 ّٓ: العنكبكت َّ زي  ري ٰى ين ىن نن من زن  ُّ : الحديث عف قـك لكط

. فالعقؿ مطمكب منو االعتبار مف التاريخ كاألمـ السابقة 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض ُّ:"كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى

 ْٔ: الحج َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق خفمف حف

  فميس الميـ السير في األرض كلكف ال بد مف التعقؿ بأف يككف لؾ قمب يعقؿ ك يبصر كأذف تسمع 
. كتعي 

 مف أجؿ التدبر كالتفكر في مخمكقات اهلل في ىذا الككف الفسيح كما بث فالعقل في القرآن الكريم     
فيو مف دابة كالرياح كالسحاب كالسمكات كاألرض كؿ ذلؾ لكي ييتدم اإلنساف إلى خالقو، ىذه ميمة 

 كليس لمعقؿ أف يتدخؿ في النصكص التي جاءت مف عند اهلل بالتأكيؿ كالتحريؼ كيردىا بحجة ،العقؿ
.  أنيا ال تكافؽ العقؿ فمف فعؿ ذلؾ فقد اتبع ىكاه بغير عمـ 

مف خبلؿ اآليات التي ذكرناىا كالتي تتحدث عف العقؿ يتضح أف لمعقؿ في القرآف كظيفة ال يمكف  
:-  أف يتعداىا إلى غيرىا في تعاممو مع النصكص القرآنية يمكف أف نمخصيا في النقاط التالية 

الفيم  :- أوال

: كفيمت الشيء. عممو؛: فيمو فيما. معرفتؾ الشيء بالقمب: الفيـ): جاء في لساف العرب معنى الفيـ
 (1)(.عقمتو كعرفتو

                                                           
مرجع سابؽ   (12/459)لساف العرب - 1
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 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ُّ  :كذلؾ كما في قكلو تعالى

 ٓٔ: آؿ عمراف َّ زن رن  مم يلام ىل مل

 ادعى كؿ منيـ أف إبراىيـ كاف منيـ، فنقض اهلل دعكاىـ فتخاطب ىذه اآلية الييكد كالنصارل الذم

أفبل تفقيكف : أم" أفبل تعقمكف: " كقكلو. بأف التكراة كاإلنجيؿ ما نزال إال بعد حيف مف مكت إبراىيـ
 (1).خطأ قيمكـ، إف إبراىيـ كاف ييكديان أك نصرانيان 

 (المقارنة)التمييز:- ثانيا

 خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ُّ:" كذلؾ كما في قكلو تعالى

 ٕٔ: البقرة َّميهي خي جيحي ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم

في ىذه اآلية أال تكازنكف بيف ما ينفعكـ كما يضركـ كتميزكف التناقض " أفبل تعقمكف"كحصيمة معنى 
الذم كقعتـ فيو حينما أخبرتـ المسمميف بما في كتابكـ مف تصديؽ فيما جاء بو كلكنكـ ٌكذبتـ بو 

. كجحدتـ رسالتو

 التدبر:- ثالثا 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث  يت ىت نت مت  ُّ  كما في قكلو تعالى

 زن رن اممم  يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق

 ِٖ: الركـ َّىنين نن من

مائيـ، كبيف  في اآلية السابقة ضرب اهلل مثبلن لمناس مف أنفسيـ فيما يتعمؽ بمكقفيـ مف عبيدىـ كا 
ماؤىـ في أمكاليـ ميراثان أك قسمة، كما يشاركيـ في ذلؾ  لمناس انيـ ال يرضكف بأف يشاركيـ عبيدىـ كا 

                                                           
مرجع سابؽ  (6/492)الطبرم - 1
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فإذا كاف الناس ال يرضكف بأف يككف عبيدىـ شركاء ليـ فيما رزقيـ اهلل، فكيؼ . األحرار مف قرابتيـ
 (1)يقبمكف بأف يتخذكا شركاء هلل يعبدكنيـ مف دكنو كىـ عبيده؟

يـ بالذرئكًر مع عمكـ تفصيًؿ اآلياًت  (ٌلقىٍكـو يىٍعًقميكفى )  أم يستعممكف عقكلىيـ في تدبًُّر األمكر كتخصيصي
لمكؿرئ ألنَّيـ المنتفعكف بيا 

اإلعتبار :- رابعا

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض  ُّ :" كما في قكلو تعالى

 ْٔ: الحج َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق خفمف حف

 ىؤالء المكٌذبكف بآيات اهلل كالجاحدكف قدرتو في الببلد، فينظركا إلى رأفمـ يسي: يقكؿ تعالى ذكره) 
 مف مكٌذبي رسؿ اهلل الذيف خمٍكا مف قبميـ، كعاد كثمكد كقكـ لكط كشعيب، كأكطانيـ شركائيـمصارع 

كمساكنيـ، فيتفكَّركا فييا كيعتبركا بيا كيعممكا بتدبرىـ أمرىا كأمر أىميا، سنة اهلل فيمف كفر كعبد غيره 
قيميكبه )ككٌذب رسمو، فينيبكا مف عتٌكىـ ككفرىـ، كيككف ليـ إذا تدبركا ذلؾ كاعتبركا بو كأنابكا إلى الحٌؽ 

أك آذاف تصغي : يقكؿ( أىٍك آذىافه يىٍسمىعيكفى ًبيىا)حجج اهلل عمى خمقو كقدرتو عمى ما بيَّنا  (يىٍعًقميكفى ًبيىا
 (2)(.لسماع الحٌؽ فتعي ذلؾ كتميز بينو كبيف الباطؿ

 (التطبيق)اإلمتثال :- خامسا

 حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع  ُّ :" كذلؾ كما في قكلو تعالى    

 ْ: الحجرات َّ  مق

                                                           
تفسير = معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  (ىػ510: المتكفى)البغكم محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد  -  1

سميماف مسمـ الحرش - عثماف جمعة ضميرية - حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر : المحقؽ\ (6/268)البغكم
 8: دار طيبة لمنشر كالتكزيع عدد األجزاء:  ـ الناشر1997-  ىػ 1417الرابعة، : الطبعة

 
مرجع سابؽ   (18/657)الطبرم - 2
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 (1).أكثرىـ ال يعقمكف إذ العقؿ يقتضي حسف األدب كمراعاة الحشمة سيما لمف كاف بيذا المنصب

 (2)إذ لك كاف ليـ عقؿ لما تجاسركا عمى ىذه المرتبة مف سكء األدب " أكثرىـ ال يعقمكف"

ففي اآلية بياف سكء األدب مع النبي عميو السبلـ كذلؾ يقتضي التطبيؽ ك االمتثاؿ أم تطبيؽ اآلداب 
.  التي راعاىا اإلسبلـ كطالب بيا 

التقويم   :- سادسا 

 عمى معايير كاضحة كمحددة، كىذه يعني التقكيـ إصدار حكـ عمى ظاىرة أك مكقؼ معيف بناء
 الكظيفة العقمية العميا تأتي بعد فيـ مكقؼ ما، كتمييزه عف غيره، كتطبيقو كتمثمو، كعندئذ يستطيع
. اإلنساف أف يصدر حكمان قيميان صائبان في ضكء الفيـ النظرم كالتطبيؽ العممي لممعتقدات كاألفكار

 حت هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ُّ :كذلؾ كما في قكلو تعالى 

 ُْ: الحشر َّ  مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث متهت خت

ـٍ قىٍكـه ال يىٍعًقميكفى " ىذا الذم كصفت لكـ مف أمر ىؤالء الييكد كالمنافقيف، :  يقكؿ جٌؿ ثناؤه"ذىًلؾى ًبأىنَّيي
ا مف أجؿ أنيـ قكـ ال يعقمكف ما فيو الحٌظ ليـ مما فيو  كذلؾ تشتيت أىكائيـ، كمعاداة بعضيـ بعضن

  (  3). عمييـ البخس كالنقص

ـٍ قىٍكـه ال يىٍعًقميكفى : جاء في تفسير السعدم  ال عقؿ عندىـ، كال لب، فإنيـ لك كانت ليـ : أم {ًبأىنَّيي
عقكؿ، آلثركا الفاضؿ عمى المفضكؿ، كلما رضكا ألنفسيـ بأبخس الخطتيف، كلكانت كممتيـ مجتمعة، 

                                                           
أنكار التنزيؿ كأسرار   (ىػ685: المتكفى)البيضاكم  ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم  - 1

دار إحياء التراث :  الناشر  ىػ1418- األكلى : محمد عبد الرحمف المرعشمي، الطبعة: المحقؽ (5/134)التأكيؿ
بيركت  – العربي 

إرشاد العقؿ السميـ إلى = تفسير أبي السعكد  (ىػ982: المتكفى)السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى  - 2
بيركت            - دار إحياء التراث العربي : الناشر (8/118)مزايا الكتاب الكريـ 

 (23/292)الطبرم - 3



39 
 

الدينية  كقمكبيـ مؤتمفة، فبذلؾ يتناصركف كيتعاضدكف، كيتعاكنكف عمى مصالحيـ كمنافعيـ
 (1).كالدنيكية

 كىذا يتبيف أف نفي العقبلف عنيـ في ىذه اآلية يعني عدـ القدرة عمى إصدار الحكـ الصائب الذم
. يفرؽ بيف الفاضؿ كالمفضكؿ في ضكء معايير قكيمة

 

التفكر  :سابعا 

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 ْْ: الفرقاف َّ جه

سماع قبكؿ أك يفكركف فيما تقكؿ فيعقمكنو، أم أىـ بمنزلة مف ال يعقؿ " أـ تحسب أف أكثرىـ يسمعكف
 (2).المعنى أنيـ لما لـ ينتفعكا بما يسمعكف فكأنيـ لـ يسمعكا: كقيؿ. كال يسمع

كقد شبييـ باألنعاـ لعدـ انتفاعيـ بالكبلـ كعدـ إقداميـ عمى التفكر كالتدبر، كىذا حاؿ الكافريف أما 
" كيتفكركف في خمؽ السمكات كاألرض :"المؤمنيف فقد كصفيـ اهلل تعالى 

 اإلستدالل:- ثامنا

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :قكلو تعالى

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

                                                           
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  (ىػ1376: المتكفى)السعدم  عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل  - 1
مؤسسة الرسالة عدد :  ـ، الناشر2000-ىػ 1420األكلى : عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، الطبعة: المحقؽ (852ص)

 1: األجزاء
 (ىػ671: المتكفى)القرطبي أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف ا  - 2

براىيـ أطفيش، الطبعة: تحقيؽ (13/63)تفسير القرطبي= الجامع ألحكاـ القرآف  - ىػ 1384الثانية، : أحمد البردكني كا 
 ( مجمدات10في ) جزءا 20: القاىرة عدد األجزاء– دار الكتب المصرية :  ـ ،الناشر1964
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 َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 ُْٔ: البقرة

كعظيـ  ألكىيتو، أدلة عمى كحدانية البارم ك: أخبر تعالى أف في ىذه المخمكقات العظيمة، آيات أم  
لمف ليـ عقكؿ يعممكنيا فيما خمقت لو، : أم {ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى }سمطانو كرحمتو كسائر صفاتو، كلكنيا 

ٍمًؽ "فعمى حسب ما مٌف اهلل عمى عبده مف العقؿ، ينتفع باآليات كيعرفيا بعقمو كفكره كتدبُّره، ففي  خى
تقانيا، كما جعؿ اهلل فييا مف الشمس كالقمر، كالنجكـ، "السَّمىاكىاتً  حكاميا، كا  في ارتفاعيا كاتساعيا، كا 

 (1).كتنظيميا لمصالح العباد

. كبالنظر في المعاني المستفادة مف اآلية السابقة يبلحظ أف العقبلف فييا جاء بمعنى االستدالؿ

: العقل في الحديث النبوي

في حديث صحيح إال في - صمى اهلل عميو كسمـ - ال يكاد يكجد لفظ العقؿ المصدر في كبلـ النبي 
صمى اهلل عميو كسمـ - خرج رسكؿ اهلل : مثؿ الحديث الذم في الصحيحيف عف أبي سعيد الخدرم قاؿ

يا معشر النساء تصدقف فإني أريتكف : "في أضحى أك فطر إلى المصمى فمر عمى النساء فقاؿ- 
تكثرف المعف كتكفرف العشير ما رأيت مف ناقصات عقؿ : "كبـ يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: فقمنا" أكثر أىؿ النار

أليس : "كما نقصاف عقمنا كديننا يا رسكؿ اهلل؟ فقاؿ: قمنا" . كديف أذىب لمب الرجؿ الحاـز مف إحداكف
ذا حاضت لـ : "قاؿ". ىذا مف نقصاف عقميا: "قاؿ. بمى: قمنا" شيادة المرأة نصؼ شيادة الرجؿ؟ كا 

 (2)"فيذا مف نقصاف دينيا: "قاؿ. بمى: قمنا" . تصؿ كلـ تصـ

نما المعنى المراد مف الحديث يشير إلى العقؿ، كذلؾ  كىناؾ أحاديث كرد فييا العقؿ ليس صراحة كا 
إما أف يراد بو الفيـ ،أك التفاكت بيف األشخاص بمعنى الفركؽ الفردية، أك تسيير اإلنساف لشؤكف 

:-  حياتو يحتاج في ذلؾ إلى العقؿ كمف ىذه األحاديث 

                                                           
مرجع سابؽ  (1/78)تفسير السعدم - 1
كتاب الحيض، باب ترؾ الحائض الصـك (1/68)صحيح البخارم - 2
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 (1)" مف يرد اهلل بو خيرا يفقو في الديف: "عف ابف عباس، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:- أكال

 .فيذا الحديث يحث عمى التفقو في الديف، كالفقو ىك العمـ كالفيـ كىذا يحتاج إلى العقؿ 

رجؿ آتاه : ال حسد إال في اثنتيف: " قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ:- ثانيا
 (2) عمى ىمكتو في الحؽ، كرجؿ آتاه اهلل الحكمة فيك يقضي بيا كيعممياقاهلل ماال فسمط

: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يمسح مناكبنا في الصبلة، كيقكؿ:  عف أبي مسعكد، قاؿ:-ثالثا
" استككا، كال تختمفكا، فتختمؼ قمكبكـ، ليمني منكـ أكلك األحبلـ كالنيى ثـ الذيف يمكنيـ، ثـ الذيف يمكنيـ"

 (3)" فأنتـ اليـك أشد اختبلفا: قاؿ أبك مسعكد

أف يككف في الصؼ خمؼ اإلماـ أصحاب العقكؿ – صمى اهلل عميو كسمـ – في الحديث يحث النبي 
الراجحة، كيحذرىـ مف االختبلؼ  

: قاؿ" لك لـ تفعمكا لصمح: " عف أنس، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مر بقـك يمقحكف، فقاؿ:-رابعا
   (4)أنتـ أعمـ بأمر دنياكـ: "قمت كذا ككذا، قاؿ: قالكا" ما لنخمكـ؟: "فخرج شيصا، فمر بيـ فقاؿ

في الحديث أف مف العمـ ما يحتاج إلى اكتساب، كىذا يحتاج إلى الخبرة في شؤكف الدنيا كىذا يحتاج 
. إلى العقؿ 

 قعد  -صمى اهلل عميو كسمـ-  النبي  أف عف عبد الرحمف بف أبي بكرة، عف أبيو، ذكر:- خامسا
، فسكتنا حتى ظننا أنو سيسميو "أم يكـ ىذا: "قاؿ- أك بزمامو - عمى بعيره، كأمسؾ إنساف بخطامو 

فسكتنا حتى ظننا أنو سيسميو " فأم شير ىذا: "بمى، قاؿ: قمنا" أليس يـك النحر: "سكل اسمو، قاؿ
فإف دماءكـ، كأمكالكـ، كأعراضكـ، بينكـ حراـ، : "بمى، قاؿ: قمنا" أليس بذم الحجة: "بغير اسمو، فقاؿ

                                                           
مسند اإلماـ أحمد بف  (ىػ241: المتكفى)أحمد أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  -  1

: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي الطبعة: عادؿ مرشد، كآخركف إشراؼ- شعيب األرنؤكط : المحقؽ (5/11)حنبؿ 
مؤسسة الرسالة  :  ـ الناشر2001-  ىػ 1421األكلى، 

مرجع سابؽ  (1/25)صحيح البخارم كتاب العمـ باب اإلغتباط في العمـ كالحكمة  - 2
مرجع سابؽ  (1/333)صحيح مسمـ - 3
( 4/1836)صحيح مسمـ  - 4
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كحرمة يكمكـ ىذا، في شيركـ ىذا، في بمدكـ ىذا، ليبمغ الشاىد الغائب، فإف الشاىد عسى أف يبمغ 
  ( 1)" مف ىك أكعى لو منو

فالحديث يبيف التفاكت كالفركؽ الفردية بيف الناس، فرب مبمغ لـ يسمع الحديث يككف أكعى مف سامعو 
. كالعقكؿ بيف الناس األفياـ كىذا تفاكت في 

مثؿ ما بعثني اهلل بو مف اليدل : " قاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-  عف أبي مكسى، عف النبي :-سادسا
كالعمـ، كمثؿ الغيث الكثير أصاب أرضا، فكاف منيا نقية، قبمت الماء، فأنبتت الكؤل كالعشب الكثير، 
ككانت منيا أجادب، أمسكت الماء، فنفع اهلل بيا الناس، فشربكا كسقكا كزرعكا، كأصابت منيا طائفة 
أخرل، إنما ىي قيعاف ال تمسؾ ماء كال تنبت كؤل، فذلؾ مثؿ مف فقو في ديف اهلل، كنفعو ما بعثني 

   (2)" اهلل بو فعمـ كعمـ، كمثؿ مف لـ يرفع بذلؾ رأسا، كلـ يقبؿ ىدل اهلل الذم أرسمت بو

جاء بو مف الديف مثبل بالغيث العاـ   لما-  صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ القرطبي كغيره ضرب النبي   
 فكما أف الغيث يحيي البمد ، ككذا كاف حاؿ الناس قبؿ مبعثو،الذم يأتي الناس في حاؿ حاجتيـ إليو

 فكذا عمـك الديف تحيي القمب الميت ثـ شبو السامعيف لو باألرض المختمفة التي ينزؿ بيا ،الميت
الغيث فمنيـ العالـ العامؿ المعمـ فيك بمنزلة األرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسيا كأنبتت فنفعت 

 كمنيـ الجامع لمعمـ المستغرؽ لزمانو فيو غير أنو لـ يعمؿ بنكافمو أك لـ يتفقو فيما جمع لكنو ،غيرىا
 كىك المشار إليو بقكلو نضر اهلل ،أداه لغيره فيك بمنزلة األرض التي يستقر فييا الماء فينتفع الناس بو

امرأ سمع مقالتي فأداىا كما سمعيا كمنيـ مف يسمع العمـ فبل يحفظو كال يعمؿ بو كال ينقمو لغيره فيك 
نما جمع في المثؿ بيف  بمنزلة األرض السبخة أك الممساء التي ال تقبؿ الماء أك تفسده عمى غيرىا كا 
الطائفتيف األكلييف المحمكدتيف الشتراكيما في االنتفاع بيما كأفرد الطائفة الثالثة المذمكمة لعدـ النفع 

 (3).بيا 

                                                           
مرجع سابؽ  (1/24)صحيح البخارم كتاب العمـ باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ رب مبمغ أكعى مف سامع  - 1
مرجع سابؽ  (1/27)صحيح البخارم كتاب العمـ باب فضؿ مف عمـ كعمـ   - 2
( 1/177)ابف حجر أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي فتح البارم شرح صحيح البخارم - 3

محمد فؤاد عبد الباقي قاـ بإخراجو كصححو عدد :  رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو1379بيركت، - دار المعرفة : الناشر
 13: األجزاء
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كىذا بياف لمفركؽ الفردية فيناؾ مف الناس مف ينتفع بالعمـ كينفع غيره، كىناؾ مف ينفع نفسو كال     
.  ينفع غيره، كىناؾ مف ال ينتفع كال ينفع ،كىذا كمو راجع إلى تفاكت العقكؿ 

إذا تكمـ بكممة أعادىا ثبلثا، حتى " أنو كاف  -صمى اهلل عميو كسمـ-  عف أنس عف النبي :-ادساس
ذا أتى عمى قكـ فسمـ عمييـ، سمـ عمييـ ثبلثا     ( 1)" تفيـ عنو، كا 

يحرص عمى إفياـ الناس فيكرر الكبلـ ثبلثا مراعاة لمفركؽ  –  كسمـصمى اهلل عميو– فقد كاف 
  .الفردية، ىذا بسبب تفاكت العقكؿ

 أخبرني عركة بف الزبير، أف زينب بنت أـ سممة، أخبرتو أف أميا أـ سممة : قاؿ البخارم:-سابعا
صمى اهلل عميو - أخبرتيا، عف رسكؿ اهلل - صمى اهلل عميو كسمـ - رضي اهلل عنيا، زكج النبي 

نو يأتيني الخصـ، فمعؿ : "أنو سمع خصكمة بباب حجرتو، فخرج إلييـ فقاؿ: - كسمـ إنما أنا بشر، كا 
بعضكـ أف يككف أبمغ مف بعض، فأحسب أنو صدؽ، فأقضي لو بذلؾ، فمف قضيت لو بحؽ مسمـ، 

   فالحديث يبيف أف الناس متفاكتكف في بياف (2)" فإنما ىي قطعة مف النار، فميأخذىا أك فميتركيا
قدر عمى اإلقناع مف بعض، كلكف الرسكؿ يبيف أف ذلؾ حراـ ،كليستخدـ ىذا العقؿ أحججيـ فبعضيـ 
.  في الخير كالرشاد 

مظاىر تكريم اإلسالم لمعقل :- المطمب الثاني     

يتضح لكؿ دارس لمشريعة اإلسبلمية، أنو ما مف ديف كـر العقؿ، كاحترمو، كفتح لو اآلفاؽ مثؿ 

 يل ىل مل ٹ ٹ ُّ  "اإلسبلـ ؛ فإف أكؿ آية نزلت مف القرآف فييا دعكة إلى العمـ كالقراءة  

 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 ٓ - ُ: العمؽ َّ حب جب هئ مئ خئ
ؿ العبادات اكقد دع .  اإلسبلـ اإلنساف إلى التفكير في آيات اهلل كمخمكقاتو، بؿ جعميا عباده مف أىجَّ

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ٹ ٹ ُّ 

                                                           
مرجع سابؽ (1/30)صحيح البخارم كتاب العمـ باب مف أعاد الحديث ثبلثا ليفيـ عنو - 1
مرجع سابؽ  (3/131)المصدرنفسو كتاب المظالـ كالغصب باب إثـ مف خاصـ في باطؿ كىك يعمـ  - 2
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 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل

 ُُٗ - َُٗ: آؿ عمراف َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

تباع اآلباء كاألجداد مع تعطيؿ العقكؿ . ككذلؾ حارب اإلسبلـ جمكد العقؿ  .  كا 

 جه ين منىن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ " 

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 ُُٕ - َُٕ: البقرة َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ

فالمذاىب الفمسفية كالكبلمية التي تدعي تمجيد العقؿ كالرفع مف شأنو لـ تبمغ معشار ما بمغو اإلسبلـ 
 أبالغ إذا قمت أنيـ ىـ مف حط مف قيمة العقؿ  المف الرفع مف شأف العقؿ كمكانتو كتكريمو، بؿ

كذلؾ ألنيـ لـ يستخدمكا العقؿ لما أراده اهلل في القرآف، بؿ أطمقكا العناف لعقكليـ لمتأكيؿ كأساءكا إليو، 
 .كالرد كالطعف في النصكص الثابتو، كأخضعكا الغيبيات لعقكليـ فردكىا لعدـ تمكف العقكؿ مف إدراكيا

أما اإلسبلـ فقد كـر العقؿ أيما تكريـ، فجعمو مناط التكميؼ، كبو فضمو عمى كثير ممف خمؽ     
تفضيبل، فكرمو بالعقؿ عف األنعاـ حيث قاؿ عف الكفار الذيف ال يتبعكف الحؽ بأنيـ كاألنعاـ بؿ 

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ أضؿ 

 َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي  حي جي يه ىه مه جه

 ُٕٗ: األعراؼ

:-  كتظير مظاىر تكريـ اإلسبلـ لمعقؿ فيما يمي 

 الثناء عمى أصحاب العقول :- أوال

فقد أثنى اهلل سبحانو كتعالى عمى أصحاب العقكؿ الذيف يعقمكف في مكاضع كثيرة في القرآف الكريـ 

 هت مت خت  ُّ   األلباب كالتعقؿ، فقد خصيـ اهلل بالخطاب كالتكميؼ كما قاؿ سبحانوك،كىـ أكؿ

 ُٕٗ: البقرة َّ جخ مح جح مج حج  مث
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 ُٕٗ: البقرةَُِّّّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي ُّ :"  كقكلو تعالى

 مظ حط خضمض حض جض مصُّ:"كقد مدحيـ بأنيـ ىـ الذيف يتذكركف فقاؿ سبحانو

 ِٗٔ: البقرة َّ  حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ  مع جع

 حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع  ُّ :" كقكلو في سكرة يكسؼ

 َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك

 ُُُ: يكسؼ

الحث عمى النظر والتفكر واالعتبار  :- ثانيا 

كخمقو كالتفكر فيما أكدع    بديع صنعولقد حث اإلسبلـ عمى التفكر في ممككت السمكات كاألرض كفي
 كما فييا مف تربة كأنيار كحيكاف كنبات، ثـ أف يتفكر اإلنساف ،فييما مف شمس كقمر كنجـك كككاكب

 كقد حث اهلل عمى ذلؾ في ،في نفسو، ثـ التفكر مف أجؿ أخذ العبرة مف األمـ السابقة كما حصؿ ليـ

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ " آيات كثيرة منيا 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 ُْٔ :البقرة َّ مب زب

 ذم التقميد:- ثالثا 

تباع اآلباء اكمما يبرز مكانة العقؿ في اإلسبلـ ما جاء في النصكص الشرعية مف ذـ التقميد ،ك
كالكبراء مف غير دليؿ، ألف في ذلؾ التقميد تعطيبل ليذه النعمة فيككف كاألنعاـ بسبب تعطيؿ العقؿ، 

 كقد ، كينبذ التقميد، كالنافع مف الضار، فيتبع الحؽ، كالحؽ مف الباطؿ،الذم بو يعرؼ الخير مف الشر

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ تكافرت األدلة عمى نبذه كما 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 ِْ - ِّ: الزخرؼ َّمئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ
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محاربة الشعوذة والخرافات  :- رابعا

 العقكؿ البشرية فقد نيى عف التعمؽ بالطيرة  بتعطيؿفقد جاء اإلسبلـ لمحاربة الخرافات التي ليا عبلقة
أف االعتقاد بالنجـك كالككاكب في جمب عف زيد بف خالد الجيني كالكيانة كالعرافة، كقد جاء في الحديث 

مطرنا بفضؿ اهلل كرحمتو، فذلؾ : أصبح مف عبادم مؤمف بي ككافر، فأما مف قاؿ"الخير كالنفع كفر 
 (1)"بنكء كذا ككذا، فذلؾ كافر بي كمؤمف بالكككب : مؤمف بي ككافر بالكككب، كأما مف قاؿ

العقل مناط التكميف  :- خامسا

عف : فالعقؿ مدار التكميؼ كلزـك األحكاـ، فالمجنكف غير مكمؼ باألحكاـ كذلؾ كما جاء في الحديث
عف النائـ حتى يستيقظ، : رفع القمـ عف ثبلثة:  "- صمى اهلل عميو كسمـ- قاؿ رسكؿ اهلل : عائشة، قالت

 (2)".كعف الغبلـ حتى يحتمـ، كعف المجنكف حتى يفيؽ

 العقل من الضروريات الخمس :- سادسا

 أمكر أمر ةفقد جعؿ اإلسبلـ لمعقؿ منزلة عظيمة فقد أمر بالمحافظة عميو كجعمو مف ضمف خمس
  (الماؿ كالنسؿ، كالعقؿ، كالنفس، كالديف، )بالمحافظة عمييا كىي 

 ألنو مذىب لمعقؿ ؛ عمى العقؿ فحـر شرب الخمر ككؿ مسكر سمبيكقد منع اإلسبلـ كؿ ما لو تأثير
.  كلمفكر 

 ؛فاإلسبلـ أعطى العقؿ مجاال لمتفكير في كؿ ما يدركو كيشاىده، كمنعو مف التخبط فيما ال يدركو
 .   منيالكي ال يدخؿ في متاىة في الغيبيات التي ال يمكف أف يصؿ في تفكيره إلى شيء

مجاالت العقل في اإلسالم :- المطمب الثالث 

                                                           
مرجع سابؽ (1/169)صحيح البخارم كتاب مكاقيت الصبلة باب يستقبؿ اإلماـ الناس إذا سمـ  - 1
 (ىػ354: المتكفى)ابف حباف محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي  -  2

مؤسسة :   الناشر1993 – 1414الثانية، : شعيب األرنؤكط الطبعة: المحقؽ (1/355)صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف
 ( جزء كمجمد فيارس17 )18: بيركت عدد األجزاء– الرسالة 
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فقد جعؿ اإلسبلـ لمعقؿ  مجاال ال يتعداه فمـ يطمؽ لو العناف إلعمالو في كؿ شيء بؿ جعؿ لو 
:-  مجاالت ال يتجاكزىا فقد حصر مجاالتو في عدة أمكر منيا 

 .إثبات أصكؿ الديف  -1
 .(األصكؿ األخبلقية )إثبات األصكؿ العممية لمديف  -2
 .فيـ الديف  -3
 .(اإلجتياد )استنباط األحكاـ الشرعية  -4
 .الدفاع عف الديف كرد الشبيات -5

يمنح اإلسبلـ العقؿ مجاال كاسعا  ):يقكؿ األستاذ محمد قطب في الحديث عف مجاالت العقؿ   
 أك عقيدة مف العقائد، كفي الكقت نفسو ،لمعمؿ، ىك أكسع مجاؿ سميـ لمعقؿ منحو إياه نظاـ مف النظـ

... يمنعو مف مجاالت بعينيا، كيحظر عميو التفكير فييا، أك ينكر عميو حؽ التفكير 

:  يحظر اإلسبلـ عمى العقؿ أمكر ثبلثة

 -: كسمـ عميو اهلل صمى -  كقاؿ(1)".تفكركا في خمؽ اهلل كال تفكركا في اهلل"  التفكير في ذات اهلل-  1
 آمنت فميقؿ شيئان  ذلؾ مف كجد فمف اهلل؟ خمؽ فمف اهلل خمؽ ىذا يقاؿ حتى يتساءلكف الناس يزاؿ ال"

 خك حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع  ُّ : تعالى قاؿ الركح كعف. (2)"كرسمو باهلل
ٖٓ: اإلسراء َّ حل جل مك لك  

 الجنة ككذلؾ مداركو مف كال عنيا السؤاؿ العقؿ شؤكف مف ليس ألنو ماىيتيا عف الجكاب  فصرؼ
 كمداركو العقؿ متناكؿ في ليست التي المغيبات مف كغيرىا ذلؾ ككيفية كجحيميا كالنار كنعيميا

ذا ذكر القدر فأمسككا"، كالتفكير في القدر- 2   (3)".كا 

                                                           
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر  - 1 ٍسرى ( 1/262) شعب اإليماف  (ىػ458: المتكفى)البييقي أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

:  ـ  الناشر2003-  ىػ 1423األكلى، : الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد أ الطبعة: حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو
كأسانيدىا ضعيفة لكف  (261ص)، قاؿ السخاكم في المقاصد الحسنة 14: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض عدد األجزاء

 ( 1788)في السمسمة الصحيحة - رحمو اهلل-اجتماعيا يكتسب قكة كالمعنى صحيح، كالحديث صححو األلباني 
مرجع سابؽ  (1/119)صحيح مسمـ  - 2
 2014 - 8 - 15:  تاريخ النشر38: عدد األجزاء (3/323)عبد الجبار صييب الجامع الصحيح لمسنف كالمسانيد  -  3
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 جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٹ ٹ ُّ  " .كالتشريع مف دكف اهلل- 3

 (1) ْْ: المائدة َّ حب

: إلسبلـاكىناؾ خمسة مجاالت رئيسة يدعى العقؿ لمعمؿ فييا في ظؿ 

تدبر آيات اهلل في الككف لمتعرؼ عمى قدرة اهلل المعجزة، كتفرده بالخمؽ كالتدبير كالييمنة : أكال
. كالسمطاف، بما يؤدم إلى إخبلص العبادة لو كحده سبحانو، كطاعتو فيما أمر بو كما نيى عنو

تدبر آيات اهلل في الككف لمتعرؼ عمى السنف الككنية التي يجرم بيا قدر اهلل في الككف، لتحقيؽ : ثانيا
. التسخير الرباني لما في السمكات كما في األرض لئلنساف، مف أجؿ تعمير األرض كالقياـ بالخبلفة بيا

تدبر حكمة التشريع الرباني إلحساف تطبيقو عمى الكجو األكمؿ، كاالجتياد فيما أذف اهلل فيو : ثالثا
. باالجتياد

تدبر السنف الربانية التي تجرم األمكر بمقتضاىا في حياة البشر، إلقامة المجتمع اإليماني : رابعا
. الراشد الذم يريده اهلل

. تدبر التاريخ: خامسا

في قضية اإليماف يخاطب اإلسبلـ اإلنساف كمو، بكؿ جانب مف جكانبو، كيركز عمى الجانب 
 فيو كتتحرؾ بو، كلكنو يخاطب العقؿ كذلؾ في ا كتحي،الكجداني ألف العقيدة دائمان تخاطب الكجداف

ذات الكقت، كيستنيضو لمتفكر كالتدبر كالتأمؿ، لتتآزر جكانب اإلنساف كميا لمكصكؿ إلى الحقيقة، 
حقيقة األلكىية، كما يترتب عمى معرفتيا مف التزامات في كؿ مجاالت الحياة كالشعكر كالفكر 

 (2).كالسمكؾ

لمتعرؼ . كفي تدبر آيات الككف يكجو العقؿ بعد ذلؾ إلى تدبر آيات اهلل في الككف لمتعرؼ عمى أسراره
كالتسخير قائـ مف عند اهلل ابتداء، . عمى خكاص ذلؾ الككف، إلمكاف تسخيرىا لعمارة األرض

                                                           
دار الشركؽ عدد : ـ الناشر1983-ىػ1403األكلى : الطبعة (533ص)محمد بف قطب بف إبراىيـ مذاىب فكرية معاصرة  - 1

 1: األجزاء
(بتصرف554-545)المصدرالسابق-2
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 مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ٹ ٹ ُّ 

 ُّ: الجاثية َّ  هت

كلكف تحقيؽ ىذا التسخير في عالـ الكاقع ال يتـ بمجرد رغبة اإلنساف في ذلؾ، فيك ليس إليان يقكؿ 
جيد عقمي يتعرؼ بو اإلنساف . إنما يتحقؽ ىذا التسخير بجيد معيف يبذلو اإلنساف. لمشيء كف فيككف

. عمى أسرار الككف كخكاصو، كجيد عضمي يطبؽ بو اإلنساف ثمار معرفتو في صكرة عمؿ منتج

كمف أجؿ االجتياد فيما أذف اهلل . ك يكجو العقؿ في اإلسبلـ إلى تدبر حكمة التشريع إلحساف تطبيقو
ف -كحقيقة إف ىذا في اإلسبلـ فرض كفاية ال فرض عيف، ألنو ال يتيسر لكؿ الناس . فيو باالجتياد كا 
إنما الفقياء ليـ استعداد خاص، كيحتاجكف إلى دربة . أف يتفقيكا في أحكاـ الديف- كانكا مؤمنيف 

. خاصة ال تتاح لكؿ إنساف

كترد اإلشارة المكررة . ترد في كتاب اهلل مجمكعة مف السنف التي يجرم اهلل بيا قدره في حياة البشر
كيكجو العقؿ إلى تدبر ىذه السنف . بأف سنة اهلل ال تتبدؿ كال تتغير، كال تتكقؼ محاباة ألحد مف الخمؽ

. مف أجؿ إقامة المجتمع الصالح الذم يتمشى مع مقتضياتيا كال يصادميا

 نث مث زث  رث يت ىت نت مت ٹ ٹ ُّ: يكجو العقؿ إلى دراسة التاريخؼ

  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث

 ٗ: الركـ َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم

 ُّٕ: آؿ عمراف َّ مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  

  حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض ٹ ٹ ُّ 

 (1)ْٔ: الحج َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

        مطالب  موقف الباحثين المعاصرين من العقل والنقل وفيو :- المبحث الثالث 

ظيور المدرسة العقمية :-  المطمب األول     
                                                           

( 554- 545بتصرؼ ص)المصدر السابؽ  - 1
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اسـ يطمؽ عمى ذلؾ التكجو الفكرم الذم يسعى إلى التكفيؽ بيف :- تعريؼ بالمدرسة العقمية     
نصكص الشرع كبيف الحضارة الغربية كالفكر الغربي المعاصر، كذلؾ بتطكيع النصكص كتأكيميا 

شافات تتأكيبل جديدا يتبلءـ مع المفاىيـ المستقرة لدل الغربييف، كمع انفجار المعمكمات كاالؾ
الصناعية اليائمة في ىذا العصر، كتتفاكت رمكز تمؾ المدرسة تفاكتا كبيرا في مكقفيا مف النص 

الشرعي، لكنيا تشترؾ في اإلسراؼ في تأكيؿ النصكص، سكاء كانت نصكص العقيدة ،أك نصكص 
 (1).   مف تمؾ النصكص عمى التأكيؿ ماألحكاـ ،أك األخبار المحضة، كفي رد ما يستعص

االتجاىات كالمذاىب التي تجعؿ العقؿ المصدر األكؿ أك األساس أك المقدـ في :-   ىيفالعقالنية
.  ك تقدمو كتحكمو عمى الكحي، خاصة في أمكر العقيدة كالغيب ،مصادر المعرفة كالفكر كالديف

:-  المدرسة العقمية القديمة 

قبؿ الحديث عف المدرسة العقمية الحديثة ال بد مف الحديث عف المدرسة العقمية القديمة، كالتي تعتبر 
.  ىي األساس كالمنطمؽ لممدرسة العقمية الحديثة، فبينيما نقاط اتفاؽ كاختبلؼ 

يعتبر المعتزلة مف ركاد المدرسة العقمية في الفكر اإلسبلمي  بؿ ىـ أصحابيا كحممة رايتيا كقد عرفنا 
كيؼ نشأت المعتزلة كتأثرىـ بالفمسفة اليكنانية كالترجمات مف الديانات األخرل مع تكسع الفتكحات 

 .، فقد اعتمدكا عمى العقؿ في كثير مف أمكر العقيدة -(في التمييد بداية الدراسة) - اإلسبلمية

ف  فكرىـ كاف قائـ   المنزلة بيف كالكعد كالكعيد، كالعدؿ، كالتكحيد، ):  عمى أصكليـ الخمسة كىياكا 
كيسمكف بالقدرية ألنيـ ينكركف القدر كبالجيمية  (المنزلتيف، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

.  ألنيـ يكافقكنيـ بالقكؿ بخمؽ القرآف، كالمعطمة ألنيـ يعطمكف الصفات 

الدمشقي كأبي قرة  (يكحنا)فبدعة القكؿ منزلة بيف المنزلتيف، إنما ظيرتت أكؿ ما ظيرت عف يحيى 
 ثـ بقية ىذه البدعة مغمكرة حتى قاؿ بيا كاصؿ بف عطاء المعتزلي، كتبعو عميياعمرك (2)النصرانييف 

                                                           
الرئاسة العامة :ىػ الناشر1409سمماف بف فيد العكدة في حكار ىادم مع محمد الغزالي الطبعة األكلى ذك القعدة  - 1

إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد  
مصدرسابق(29-27ص)المعتزلة-2
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بف عبيد، ككذلؾ بدعة الصبلح كالصمح، كنفي الصفات، إنما جاءت عف النصارل كبيا قاؿ المعتزلة 
 ( 1).عنيـ

 يعتمدكف العقميات كيقدمكنيا عمى كبلـ  الذيفيضاؼ إلى المدرسة العقمية القديمة الفبلسفة كالجيمية
اهلل كرسكلو، كيتبعيـ أىؿ الكبلـ الذيف يخمطكف بيف العقميات كالنقميات في بعض المسائؿ، كيحكمكف 

 كبعض متأخرم الرافضة يديةالماتر  ك،العقميات  في بعض مسائؿ العقيدة كأصكؿ الديف كاألشاعرة
.  كالخكارج كنحكىـ، ىؤالء ىـ أصحاب المدرسة العقمية القديمة 

 كرفعكا مف شأنو، كقالكا خمؽ العقؿ ليعرؼ، ،فالمعتزلة حكمكا العقؿ تحكيما مطمقا فقد آمنكا بالعقؿ   
كالنكر ، كجعمكه الحكـ الذم يحكـ في كؿ شيء ، كغير المنظكر،كىك قادر عمى أف يعرؼ المنظكر

 (2). نيـ العامة كالخاصة ؤكالذم يجمك كؿ ظممة، حكمكه في إيمانيـ كفي جميع ش

كالعقؿ عندىـ ىك تمؾ الحاسة المطيفة الجكىر التي تميز اإلنساف مف الحيكاف ككما أف فعؿ العيف ىك 
 (3)اإلبصار فكذلؾ عمؿ العقؿ ىك التفكر كالركية كالنطؽ 

 عمى كتبيـ فحكمكا  العقؿ أكثر مف تحكيميـ لمشرع فجعمكا فأكبكاالمعتزلة بالفمسفة اليكنانية  لقد تأثر
ف صح، كأكلكا ما ال  األدلة العقمية مقدمة عمى األدلة النقمية فكذبكا ما ال يكافؽ العقؿ مف الحديث كا 
يكافقو مف اآليات الكاضحة ،بؿ حاكلكا إخضاع عبارات القرآف آلرائيـ كتفسيرىـ ليا تفسيرا يتفؽ مع 

 (4).مبادئيـ 

كقالكا بسمطة العقؿ كقدرتو عمى معرفة الحسف كالقبيح كلك لـ يرد بيما الشرع، كالحسف كالقبح صفتاف 
ذاتيتاف لمحسف كالقبيح، كرتبكا عمى ذلؾ أف اإلنساف مكمؼ قبؿ كركد الشرائع، أك قبؿ أف تبمغو دعكة 

.   كلك لـ يصؿ إليو الشرع ،الرسؿ بما يدؿ عميو العقؿ فيك مكمؼ

:-   مثمة عمى أحاديث ضعفوىا أو أولوىا بعض األ
                                                           

(29-27)المصدرنفسه-1
ـ 1961الشركة القكمية لمنشر كالتكزيع : الناشر   (114ص)ابف ميبلد محجكب الفكر اإلسبلمي بيف األمس كاليـك  - 2
ـ  1983ىػ 1403 2ط (54، ص1ج)فيد بف عبد الرحمف بف سمماف الركمي منيج المدرسة العقمية الحديثة في التفسير  - 3
مكتبة كىبة، القاىرة عدد : الناشر (373-1/372)التفسير كالمفسركف  (ىػ1398: المتكفى)الذىبي  محمد السيد حسيف  - 4

 ( ىك نيقكؿ كيجدت في أكراؽ المؤلؼ بعد كفاتو كنشرىا د محمد البمتاجي3الجزء ) 3: األجزاء
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ما مف بني آدـ : " يقكؿ- صمى اهلل عميو كسمـ-سمعت رسكؿ اهلل: - رضي اهلل عنو- قاؿ أبك ىريرة 
ثـ يقكؿ أبك " مكلكد إال يمسو الشيطاف حيف يكلد، فيستيؿ صارخا مف مس الشيطاف، غير مريـ كابنيا

 (1)ّٔ: آؿ عمراف َّ جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض  ُّ : "ىريرة

: كمع ذلؾ يقكؿ الزمخشرم عنو – رضي اهلل عنيـ – فيذا الحديث ركاه البخارم كذلؾ مسمـ كأحمد 
ال كالشيطاف يمسو حيف يكلد فيستيٌؿ صارخان مف مس إما مف مكلكد يكلد "كما يركل مف الحديث 

فإف صح فمعناه أف كؿ مكلكد يطمع الشيطاف في . فالمَّو أعمـ بصحتو"  الشيطاف إياه، إال مريـ كابنيا

 هت ٹ ٹ ُّ إغكائو إال مريـ كابنيا، فإنيما كانا معصكميف، ككذلؾ كؿ مف كاف في صفتيما 

 ّٖ - ِٖ: ص َّ  مل مك لك هش مش هس مس هث  مث

ىذا : كاستيبللو صارخان مف مسو تخييؿ كتصكير لطمعو فيو، كأنو يمسو كيضرب بيده عميو كيقكؿ  
 (2)كأما حقيقة المس كالنخس كما يتكىـ أىؿ الحشك فكبل ....ممف أغكيو، كنحكه مف التخييؿ 

فشكؾ في صحة الحديث ثـ أكلو تأكيبل باطبل كحممو عمى أنو تخيؿ كتصكير، كعمـ االستثناء عمى 
.  المعصكميف مع قصره في الحديث عمى عيسى بف مريـ 

كالصكاب في ذلؾ أف المقصكد مف المس عمى الحقيقة كيؤيد ذلؾ ما جاء في الحديث فيستيؿ صارخا 
مف نخسة الشيطاف أم أنو يسبب ألما لمصبي فأكؿ ما يكلد يسمع لو صراخ، كقد ذىب إلى ىذا 

 (3)المعنى ابف حجر في فتح البارم 

:-  فالمعتزلة حصؿ عندىـ إنحراؼ في أصكليـ كمبادئيـ العقمية مف ىذه االنحرافات     

 فما كافؽ -عميو السبلـ–كتحكيـ عقكليـ في كتاب اهلل كسنة رسكلو  (السمع)تقديـ العقؿ عمى النقؿ  -1
ف كاف قطعيا،  فقد قالكا أف اإلنساف خالؽ ألفعالو عقكليـ قبمكه كما عارضو ردكه أك حرفكه كا 

                                                           
 (كاذكر في الكتاب مريـ "  كتاب بدء الخمؽ  باب قكؿ اهلل تعالى 4/164)صحيح البخارم - 1
لكشاؼ عف حقائؽ  (ىػ538: المتكفى)الزمخشرم أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل  -: 2

 4: بيركت عدد األجزاء– دار الكتاب العربي :  ىػ الناشر1407- الثالثة : الطبعة (1/356)غكامض التنزيؿ
13:األجزاءعددبازبنهللاعبدبن:(470-6/469)البخاريصحٌحشرحالباريفتحابنحجر-3
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 مث هت مت   ُّ : فقد ردكا قكؿ اهلل تعالى(1)"كاإلستدالؿ عمى ىذه المسألة بالسمع متعذر:"فقالكا
 ٔٗ: الصافات َّ مج حج

 إلى السمع فالعقؿ يكفي في ذلؾ فقالكا في ذلؾ ئوالقكؿ أنو ال حاجة في معرفة اهلل تعالى ك أسما -2
فإنو يجب عمى المكمؼ النظر العقمي حتى يتكصؿ إلى  (معرفة اهلل تعالى ال تناؿ إال بحجة العقؿ )

 (2)معرفة أسماء اهلل سبحانو كتعالى كال يكفي السمع في ذلؾ 
 كقالكا يجب ،الحكـ عمى اهلل بما ال يميؽ بجبللو بمحض العقؿ البشرم، فقالكا بنفي الصفات عف اهلل -3

 كال يجكز أف يفعؿ ذلؾ، كجعمكا لذلؾ حجج عقمية فنفكا أف يككف هلل عمـ أك ،عمى اهلل أف يفعؿ كذا
كحيف قيدكا أسماء اهلل كصفاتو بالعقمية جعمكا .... قدرة، أك حياة، أك سمع، أك بصر، أك كبلـ 

إف اهلل قادر عمى كؿ ما ىك مقدكر لو ،أما نفس أفعاؿ العباد فبل يقدر "اإلنساف خالقا مع اهلل فقالكا 
 (3)"اهلل تعالى عمييا عندىـ 

  (4)" إف اهلل تعالى ال يجكز أف يككف خالقا ألفعاؿ العباد ":إثبات خالؽ مع اهلل بقكليـ  -4
 أفعاؿ العباد ال يجكز أف تكصؼ ": كقالكا"أفعاؿ العباد غير مخمكقة فييـ كأنيـ المحدثكف ليا"كأف 

 (5)"بأنيا مف اهلل كمف عنده كمف قبمو 
كىذه مقكلة المجكس الثانكية الذيف يزعمكف أف مع اهلل خالقا آخر تعالى اهلل عما يقكلكف عمكا كبيرا، 

 .فإذا لـ يكف اهلل خالقا ألفعاؿ العباد فمف يككف ؟
تكذيب ما كرد في السنة الصحيحة إذا خالؼ رأييـ كالطعف في بعض الصحابة ركاة الحديث،  -5

نفي رؤية اهلل الثابتة في القرآف بآيات صريحة : كتحريؼ القرآف إذا خالؼ عقكليـ مف ذلؾ 

 ِّ - ِِ: القيامة َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّ صحيحة مثؿ قكلو تعالى 

إنكـ ستركف ربكـ كما تركف ىذا القمر، ال تضامكف :" كقد كرد ذلؾ في الحديث الصحيح المتفؽ عميو 
كالمقصكد بالرؤية ىنا يـك القيامة  كمع ذلؾ فقد ردكا الحديث ألنو يخالؼ أصكليـ العقمية، (6")في رؤيتو

                                                           
1

 مرجع سابؽ( 355ص)القاضي عبد الجبار بف أحمد شرح األصكؿ الخمسة -
(  66-65ص) المصدر نفسو -2
( 94ص)شرح األصكؿ  - 3
( 345ص)شرح األصكؿ  - 4
   (778،   323ص )األصكؿ الخمسة  (ىػ405-ىػ320)القاضي عبد الجباربف أحمد األسد أبادم  - 5
 ـ     1998تحقيؽ فيصؿ بدير عكف لجنة التأليؼ التعريب كالنشر  
 ( كتاب التكحيد باب قكلو تعالى كجكه يكمئذ ناضرة 9/127)صحيح البخارم  - 6
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 هب مب خب ُّ   :كليس في الدنيا، ألنو في الدنيا ال يمكف رؤية اهلل كىك المقصكد بقكلو تعالى 
 14: األعراؼ َّ مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت  حت جت

 ّٓ:  ؽ َّ هيَّـ مي هن من مل مك  ُّ :كقد جاء اإلستدالؿ عمى ثبكت الرؤية في قكلو تعالى

 أف أصكؿ :، منيا قكليـ-عميو السبلـ -إبتداعيـ  أصكال في العقيدة لـ ترد عف اهلل كرسكلو  -6
التكحيد ،كالكعد كالكعيد، كالعدؿ، كالمنزلة بيف المنزلتيف، كاألمر : اإليماف كالعقيدة خمسة

 الثابتو عف النبي كأجمعت عمييا  اإليمافركافألبالمعركؼ كالنيي عف المنكر، مع العمـ أف أ
اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كبالقدر خيره كشره ال كما يدعي : األمة ىي
 .المعتزلة

كمف أصكليـ المبتدعة القكؿ بخمؽ القرآف، كتسمية اهلل القديـ، كقكليـ حي ال بحياة عالـ ال بعمـ  -7
 . قادر ال بقدرة 

كلـ يترككا أصبل مف أصكؿ العقيدة إال خاضكا فيو بعقكليـ كأحدثكا فيو مقكالت فمسفية ككبلمية تخرجو 
عف الطريؽ الشرعي، كقد شممت تحريفاتيـ مسائؿ العقيدة كالغيبيات كالكحي كالرسالة كالقرآف كالمبلئكة 

الخ  .....كالجف كالشياطيف كاآلخرة كالبعث كالجنة كالنار كالحبلؿ كالحراـ كالمعجزات 
 

 :- نشأة المدرسة العقمية الحديثة 
بعد الحديث عف المدرسة العقمية القديمة سكؼ نتحدث اآلف عف أصحاب االتجاىات العقمية الحديثة 

كىـ مف مشارب شتى بعضيا امتداد لممدرسة العقمية القديمة، كبعضيا مقمد لبلتجاىات الغربية، 
كبعضيا يمثؿ نزعات فردية، كأخر يمثؿ إفرازا لمشيكعية كاإللحاد كالعممانييف كالحداثييف  كالكجكدييف 

كالعصرانييف كنحكىـ  مف األخبلط المتناقضة تقدـ أحكاـ البشر الناقصة عمى أحكاـ اهلل العميـ 
. الخبير

ىك أنيا االتجاىات التي تقدـ العقؿ عمى النقؿ كتجعؿ العقؿ :-التعريف الجامع لمعقالنية المعاصرة 
 (1).مصدرا مف مصادر الديف كمحكما في النصكص 

                                                           
ـ أطركحة 2001ىػ 1422 1دار الفضيمة ط: العقؿ ناصر عبد الكريـ االتجاىات العقبلنية الحديثة الناشر   -1

ماجستير بإشراؼ الدكتكر عبد الرحمف راتب عميرة  
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بينما كاف العالـ اإلسبلمي في أكج حضارتو العممية، فقد كاف العالـ الغربي النصراني يتخبط في 
ظممات الجيؿ، فقد كانت الكنيسة ىي المسيطرة عمى العقكؿ كمنعت كؿ تقدـ عممي كحاربت العمماء، 

كاحتكرت العمـ كاحتفظت لنفسيا بحؽ تفسير الظكاىر الككنية، فحصؿ الصداـ بينيا كبيف العمماء 
.  ككانت تعقد المحاكـ لكؿ عالـ يخالفيا فتعدميـ كتحرقيـ فيما عرؼ بمحاكـ التفتيش

كلـ يبؽ الحاؿ عمى ما ىـ عميو فقد قامت الحركب الصميبية عمى ببلد المسمميف ككاف كضع   
 ببلد المسمميف حتى كصمكا إلى القدس كاحتمكىا سنة كف فاحتؿ الصميبياالمسمميف في الشرؽ ضعيؼ

 (1)ـ 1099ىػ 492
كما سبقيا مف سقكط األندلس في يد كال تزاؿ الحركب الصميبية تتكالى عمى ببلد المسمميف، 

أف نقمت الحضارة اإلسبلمية إلى ببلدىـ فاستكلى األكركبيكف عمى الكتب العممية في المسيحييف، 
 فاحرقت الكثير مف ، ككقفت الكنيسة مكقفيا،كاقبمكا عمييا دراسة كتجربة كتنمية،شتى العمـك كالمعارؼ 

 كلكف العمماء لـ يسكتكا فكاجيكا حتى استشيدكا في سبيؿ الدفاع عف ، كأعدمت منيـ الكثير،العمماء
 ، مف سمطاف الكنيسة فيدمكىا كىدمكا الديف معيا التمكف مما أتاح لدعاة التحرر الفكرم؛مبادئيـ

 كلـ يعد يجاكز ،ار سمطاف الكنيسة كالباباس كانح،كانتيى ذلؾ الصراع الطكيؿ بانتصار دعاة التحرر
 (2).طقكس التعميد كالصبلة كالجنائز كالزكاج كبذلؾ تحقؽ فصؿ الديف عف الدكلة 

 كاستمر األمر عمى ذلؾ ، في حالة انكماش في الشرؽ كتمدد في الغربلـفي تمؾ الفترة كاف الع
 حمبلت المغكؿ عمى : أنيكت العالـ اإلسبلمي بعد الحركب الصميبية منياتيباإلضافة إلى الحركب اؿ

لقا، كسقكط الدكلة العباسية،ببلد المسمميف ىـ الكتب في نير دجمة حتى ؤ كقتميـ الكثير مف العمماء، كا 
 (3) أزرؽ ثبلثة أياـ ؤهصار ما

 كانتقاؿ الحضارة العممية إلى أكركبا التي اىتمت بالعمـ ،ىذا كمو أدل إلى ضعؼ العالـ اإلسبلمي
.  كنشره 

ثـ ركف المسممكف إلى الدعة كالسككف بعد الحركب التي أنيكتيـ فتداعى عمييا عدكىا كما يتداعى 
 . اء كغثاء السيؿ ،كأصبحكا جسدا ال ركح فيوث غكأصبحكا فأكمكا منيـ كشبعكا ،األكمة إلى قصعتيـ

                                                           
المكتبة : الناشر  (213ص) إبراىيـ الشريقي التاريخ اإلسبلمي منذ العصر النبكم إلى العصر الحاضر الشريقي  -1

 الفاركقية كراتشي الباكستاف 
ـ  1968ىػ 1388الطبعة الثانية  (255-254 /1ج)محمد محمد حسيف اإلتجاىات الكطنية في األدب المعاصر  - 2

دار ألحمامي لمطباعة  : الناشر 
هـ1368رجب16و15الجزءان15نقالعنمجلةالتمدناإلسالمًالسنة(1/69)المدرسةالعقلٌةفًالتفسٌر-3
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 كاستيقظ . كنعمت بخيراتيا،كأمست الببلد اإلسبلمية تحت سيطرة الدكؿ األكركبية التي استغمت ثركاتيا
 كدكم المدافع فانبير بتمؾ الحضارة كبادر لمسؤاؿ عف ذلؾ فكاف ،العالـ اإلسبلمي عمى أزيز الطائرات

 كحصر ، أصحاب الثقافة الدينية عف مياديف اإلصبلحم عند االستعمار، فقد أقصاالجكاب جاىز
كظائفو في المساجد التي قؿ ركادىا، كأصبحت الكظائؼ الحككمية كأدكات التكجيو االجتماعي في 

 كتشبعكا بثقافتو فسيطركا عمى االستعمارفي أحضاف ؤكا ، الذيف نش(1)أيدم أصحاب الثقافة األكركبية 
 لنشر البلدينية كالتغريب، كأكىمكا االستعمارمناىج التعميـ في الببلد اإلسبلمية، فضبل عف جيكد 

 كأنيـ لف ينيضكا إال بما ،الناس أف حالة العالـ اإلسبلمي تشبو حالة أكركبا في العصكر الكسطى
.  نيضت بو أكركبا مف فصؿ السمطة الدينية عف المدنية كبذلؾ يتحقؽ ليـ ما تحقؽ ألكركبا 

كىاؿ ىذا األمر عمماء المسمميف كراحكا لمرد عميو مذاىب شتى، كحاكلت فئة أف تبيف لمناس أنو ال 
 كأنو ديف العقؿ ، كأف الديف اإلسبلمي الحؽ ال يحارب العمـ كال ينافي العقؿ،تعارض بيف العمـ كالديف

 كذلؾ كما فعؿ أرباب ،كذىبت تبيف لمناس ىذا المنيج كتقيـ اإلسبلـ عمى العقؿ. كالحرية كالفكر 
الفكر الغربي، كبينت أنو ال يكجد شيء في اإلسبلـ يعارضو العقؿ، كحاكلت أف تفسر القرآف عمى ىذا 

المنيج، ككاف ليذه المدرسة العقمية رجاؿ كاف ليـ نشاط كاسع في نشر ىذه الثقافة كمكافحة 
لقاء التبعة عميو في التخمؼ الحضارم ، كمقاكمة اليجـك عمى الديف،االستعمار .   كا 

ككاف مف رجاؿ ىذه المدرسة كالمؤسسيف جماؿ الديف األفغاني كتمميذه محمد عبده كتمميذه  محمد 
.  مصطفى المراغي كمحمد رشيد رضا كغيرىـ الكثير 

كسميت نيضتيـ بالنيضة اإلصبلحية كىي التي تنادم بتحكيـ العقؿ في كؿ أمكر الديف فالعقؿ كال 
.   كىـ بذلؾ يشبيكف المدرسة العقمية القديمة ،شيء غيره

:-  ضوابط المدرسة العقمية الحديثة 
:-  فالمدرسة العقمية التي نعنييا ىنا تتمثؿ باتجاىات كثيرة منيا 

اإلتجاىات العقبلنية التي ظيرت في القرنييف األخيريف، كىي التي تحكـ العقؿ كتقدمو عمى  -1
 .  عميو السبلـ - نصكص الكحي الثابتة عف اهلل كرسكلو االديف، أك تعطي العقؿ اعتبار فكؽ 

 . التي تقكـ عمى أنقاض المدارس العقمية كالكبلمية القديمة تجدد أصكليا كتحيي أمجادىا كىي  -2
التي تذىب إلى تفسير اإلسبلـ في عقيدتو كأصكلو تفسيرا عقبلنيا كعصريا ماديا، دكف كىي  -3

جماعيـ ،اعتبار لدالالت المغة، كأصكؿ الديف، كعمكمات النصكص   كعمؿ المسمميف كا 
                                                           

( 255 /1ج)االتجاىات الكطنية في األدب المعاصر  - 1
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التي تذىب إلى تفسير الكحي كالديف كالنبكات كالغيب كالمعجزات كالقدر كنحكىا تفسيرات كىي  -4
 . كالنظريات الغربية المادية ،عقبلنية بشرية، أك كفؽ الكشكفات العممية المحسكسة

التي تدعك لمتجديد كالنظر في اإلسبلـ حسب مقتضيات العصر الحديث عقيدة كشريعة كىي  -5
خضاعو  كفكريا كتاريخيا كصياغتو صياغة جديدة ليساير الفكر كالحياة الغربية المتقدمة كالمتمدنة كا 

 . لمسيادة العقبلنية العالمية 
 كىي ال تزاؿ تعمؿ عمى ،كمف ىذه االتجاىات العممانية التي دعت إلى فصؿ الديف عف الدكلة- 6

. تحقيؽ ىذا االنفصاؿ ثـ تدعي اإلسبلـ 
 .كمنيا كذلؾ العصرانية كىي التي تريد مف الديف أف يساير العصر كيخضع لو -  7 
كمنيا كذلؾ التنكير كىك شعار لبلتجاىات العقبلنية التي تستكحش مف اإليماف بالغيب ،كقد يرفع - 8 

غبلة العقبلنييف شعار الحداثة، كالحداثة مذىب خبيث يقكـ عمى الزندقة كالخركج عف الديف كاألخبلؽ 
 كالحداثة تدكر في فمؾ الحضارة الغربية ، كالتنكير، كالعممانية، كالعصرانية،الفاضمة، ككؿ مف العقبلنية

 . المعاصرة

:- منيج المدرسة العقمية الحديثة 

نشأت ىذه المدرسة في أكاخر القرف الثالث عشر كأكائؿ القرف الرابع عشر اليجرم عمى يد األستاذيف 
 (ىػ1323-1266)، كمحمد عبده (ىػ1315-1254)جماؿ الديف األفغاني 

 ىذه المدرسة إباف ضعؼ الدكلة العثمانية ،ككانت األمة في حالة مف الجيؿ كالتخمؼ في ةكقد جاءت نشأ
يتقدـ في الماديات بصكرة مذىمة   (العالـ النصراني )الكقت الذم كاف فيو الغرب 

فكاف مكقؼ ىذه المدرسة محاكلة التأقمـ ك التكفيؽ مع الحضارة الغربية الكافدة مع اإلبقاء عمى االنتماء 
اإلسبلمي، فدعت إلى األخذ بتمؾ الحضارة، مع تأكيؿ ما يتعارض معيا مف نصكص شرعية 

ككانت بدايات ظيكر التيار العقبلني في العالـ اإلسبلمي قد تزامنت مع اتجاه المسمميف كتطمعيـ 
كالغزك ، كظيكر تأثيرىا في ببلد المسمميف عبر جيكش االحتبلؿ الغربي ،كانبيارىـ بالحضارة الغربية

. كالتغريب كالتنصير  ، اإلستشراؽ  ك،الفكرم
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 يشكؾ في  مفىـمففاإلستشراؽ يعتبر المصدر األكؿ الذم تعتمد عميو العقمية الحديثة في دراستيا، ؼ
 ىؤالء المستشرقيف يشكككف في الصحابة كعدالتيـ، كنجد مف  بعض، كنجد-عميو السبلـ – معجزة النبي 

العقبلنييف يثنكف عمى أساتذتيـ مف المستشرقيف كيفخركف بكتاباتيـ كأفكارىـ عمى رأس ىؤالء محمد حسيف 
 (1).ىيكؿ 

لـ -  صمى اهلل عميو كسمـ–إلى أف محمدا : أحد المستشرقيف في كتابو اإلسبلـ  (ماسيو)يقكؿ ىنرم 
 (2).يرض لنفسو إال بمعجزة كاحدة، كأف التقاليد اإلسبلمية ىي التي اصطنعت لو معجزات أخرل غيرىا

أف اإلسبلـ مستمد مف مجمكع األدياف كالحضارات مف حكلو فيقكؿ : كيدعي كثير مف المستتشرقيف أيضا 
بأف اإلسبلـ تتبنى العادات الجاىمية كاستمد مف القانكف الركماني، كبعض الطقكس  :(دم بكر.ج.ث)

 (3)الييكدية كشيئا مف الفارسية كاليكنانية 

كنجد أف المستشرقيف يقدحكف في الصحابة كيشكككف في عدالتيـ، كيركف أف المسمميف قد أحاطكىـ 
 :قسـ الصحابة إلى ثبلثة فرؽ (جب)بيالة مف التقدير أكثر مما ىـ عميو فيذا أحدىـ يدعى 

أصحاب الضمائر األتقياء، كىـ القمة، كالفريؽ المكي أصحاب المصالح التجارية، :الفريؽ الديني 
 ( 4).كاألعراب الذيف ينشدكف الخصب كالرخاء 

لذلؾ نجد أف العقبلنييف قد تأثركا بالمستشرقيف كاإلشادة بالحضارة الغربية كاألخذعف األكركبييف، كذلؾ 
كيؼ بنا كنحف شركاء األكركبييف في :"...كما يقكؿ طو حسيف في كتابو مستقبؿ الثقافة في مصر 

تراثيـ العقمي عمى اختبلؼ ألكانو كأشكالو، كفي تراثيـ الديني عمى اختبلؼ مذاىبو كنحمو، كفي تراثيـ 
 (5)!"المادم عمى اختبلؼ ضركبو كأنحائو ؟

                                                           
الرياض - دار الفضيمة : ـ الناشر2001ىػ 1422الطبعة األكلى (93ص) ناصر بف عبد الكريـ العقؿ اإلتجاىات العقبلنية الحديثة -1
ـ  1937ىػ 1880ـ كالرافعي مصطفى صادؽ1979ىػ 1904ترجمة شعباف بييج قدـ لو مغنيو محمد جكاد  (143)ماسيو ىنرم اإلسبلـ - 2

 بيركت- منشكرات عكيدات لبناف :الطبعة األكلى الناشر
دار النيضة : ـ، الناشر1981ترجمة محمد عبد اليادم ابكريدة، الطبعة الخامسة  (36ص)دم بكر تاريخ الفمسفة في اإلسبلـ . ج. ت - 3

بيركت  – العربية لمطباعةة كالنشر 
ترجمة محمديكسؼ نجـ إحساف عباس كمحمكد زايد،  (10-7ص)جب ىاممتكف دراسات في حضارة اإلسبلـ  - 4

 بيركت- دار العمـ لممبلييف : ـ، الناشر1979الطبعة الثالثة
القاىرة  – دار المعارؼ : الطبعة الثانية، الناشر (36ص)حسيف طو مستقبؿ الثقافة في مصر  - 5
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ىذا ما يريده طو حسيف فكيؼ يمكف أف نككف شركاء ليـ في تراثيـ الديني عمى اختبلؼ مذاىبو 
 عميو –كنحمو، ىؿ يقصد بذلؾ البركتستنت أـ الكاثكليؾ، أكليس لنا تراثنا الديني الذم جاء بو نبينا 

 مف عند اهلل، يمكف لنا أف نأخذ منيـ ما ىك نافع كمفيد مف الصناعات كغيرر ذلؾ، اما أف –السبلـ 
 . نأخذ مف تراثيـ الديني فبل

فقد عممت العقبلنية الحديثة عمى تشكيو العقيدة باسـ حرية االعتقاد، كحرفت األفكار باسـ حرية الفكر 
. ،كدمرت األخبلؽ باسـ الحرية األخبلقية ،كأفسدت العقكؿ باسـ تحكيـ العقؿ كحريتو 

تحت شعار حرية األخبلؽ سعت العقبلنية الحديثة عمى تدمير المجتمع كذلؾ بإفساد المرأة كالشباب ك
.  كذلؾ باالختبلط كخمع الحجاب، فكاف العقبلنيكف في طميعة اإلباحييف

فيذا قاسـ أميف أحد دعاة تحرير المرأة كذلؾ بخركجيا سافرة متبرجة كأف الحجاب ليس فرضا عمى 
المرأة المسممة، كأف لبس المرأة يخضع لمظركؼ كالمتغيرات الزمانية كالمكانية كالعادات كالتقاليد كىذا 
غير مقيد بالشريعة اإلسبلمية، كيعتبر أف الحجاب ممقكت كيحد مف حرية المرأة كممارسة حقكقيا 

يقكؿ في كتابو المرأة  (تحرير المرأة، كالمرأة الجديدة)الشرعية كالقانكنية، كذلؾ كما جاء في كتابيو 
 لك لـ يكف في الحجاب عيب إال أنو مناؼ لمحرية اإلنسانية، كأنو صادر بالمرأة إلى حيث :"الجديدة 

في حكـ القاصر،  يستحيؿ عمييا أف تتمتع بالحقكؽ التي خكلتيا ليا الشريعة الغراء كالقكانيف الكضعية
تدبير شئكنيا المعاشية بكفاءة  ال تستطيع أف تباشر عمبل ما بنفسيا، مع أف الشرع يعترؼ ليا في

لك لـ — يعتبر ليا مف الحرية ما يعتبره لمرجؿ  مساكية لكفاءة الرجؿ، كجعميا سجينة، مع أف القانك
كحده في مقتو، كفي أف ينفر منو كؿ طبع غرز فيو الميؿ إلى  يكف في الحجاب إال ىذا العيب  لكفى

كلكف الضرر األعظـ لمحجاب فكؽ جميع ما سبؽ ىك أنو يحكؿ ، بمذة الحرية احتراـ الحقكؽ كالشعكر
  (1)" بني اممرأة كاستكماؿ تربيتيا

فيؿ الحجاب مناؼ لمحرية كأنو يحكؿ بيف المراة كتربيتيا أم تربية يريدىا قاسـ أميف كمف إلتؼ لفيفو 
إنيا التربية الغربية كاقتداء بالمرأة الغربية كفي كتابو ما فيو عف حرية المراة بحسب ما يعتقد كأف المرأة 

 . التي ال تخرج لتخالط الرجاؿ ىي رقيقة كليست حرة 

                                                           
ـ جميكرية مصر العربية  2012-8- 26مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة  بتاريخ   (79ص )أميف قاسـ المرأة الجديدة  - 1
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كلكف أقكؿ منذ متى كاف الحجاب غير كاجب عمى المرأة في الشريعة اإلسبلمية، فقد دلت اآليات 
القرآنية كاألحاديث النبكية عمى فرضية الحجاب عمى المراة المسممة إذا بمغت سف الرشد، كلكف قبؿ 

 . أف أذكر بعضا منيا ال بد مف تعريؼ الحجاب الشرعي 

  :- تعريف الحجاب

. ستره: كحجبو كحجابا حجبا يحجبو الشيء حجب. الستر: الحجاب: مف مادة حجب :-تعريفو لغة
 (1).بستر سترت قد: محجكبة كامرأة. حجاب كراء مف اكتف إذا كتحجب احتجب كقد

 كاسعو  لباسو  مف: األجانب الرجاؿ عف المسممة المرأة بدف جميع يستر ما الحجاب:- تعريفو شرعا
 (2).بدنيا مف شيء رؤية كيمنع كبينيـ، بينيا يحكؿ حائؿ أك ككجييا، بدنيا جميع يغطي سابغو 

 .مع الخبلؼ عمى تغطية الكجة كلكف ستر باقي جسدىا فيك كاجب عمى المرأة المسممة 

 بدنيا جميع تستر ثيابيا، فكؽ المرأة بيا تمتحؼ التي المبلءة ىك: الجمباب:- تعريف الجمباب
. «فقط العينيف أك كاحدة، عينان  كتبدم ككجييا، كمبلبسيا،

 مف لممرأة بدَّ  ال" -: عنيا اهلل رضي - عائشة لقكؿ كالخمار؛ الدرع فكؽ الجمباب يككف ىذا كعمى
، درعه،: فييفٌ  تصمرئي أثكاب ثبلثة ، كجمبابه  (3)"بو فتجمبب إزارىا تحؿُّ  عائشة ككانت كخماره

 :-بعض األدلة الشرعية عمى وجوب الحجاب 

 : فقد جاءت كثير مف األدلة تكجب الحجاب عمى المرأة المسممة مف الكتاب كالسنة نذكر بعضا منيا 

                                                           
- الثالثة : الطبعة (1/298)لساف العرب  (ىػ711: المتكفى)ابف منظكر محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف  - 1

 15: بيركت عدد األجزاء– دار صادر : الناشر  ىػ1414
سعيد بف عمى بف كىؼ القحطاني  إظيار الحؽ كالصكاب في حكـ الحجاب كالتبرج، كالسفكر، كالخمكة بالمرأة األجنبية،  -  2

، كاالختبلط في ضكء الكتاب كالسنة كآثار السمؼ الصالح  معالي العبلمة الشيخ الدكتكر صالح : تقديـ  (8ص)كسفرىا بدكف محـر
 1: مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الرياض عدد األجزاء: مطبعة سفير، الرياض تكزيع: بف فكزاف الفكزاف الناشر

(14ص)نفسو المصدر-3
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: فقد كرد في القرآف الكريـ كثير مف األدلة عمى فرضية الحجاب منيا قكلو تعالى :- الدليؿ مف القرآف 
 مئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  ُّ 
ٗٓ: األحزاب َّ مت خت حت جت  هب خبمب حب جب هئ  

فآلية تأمر نساء المؤمنيف عامة بالجمباب الشرعي الساتر الذم يغطي جميع البدف مف غير أف يككف 
شفافا كال ضيقا كالجمباب ىك ماتمبسة المرأة فكؽ مبلبسيا كال يككف فيو مف الزينة التي نيى اهلل عزكجؿ 

 .المرأة أف تبدييا أماـ الرجاؿ األجانب مف غير المحاـر 

 أنزؿ لما األكؿ، المياجرات نساء اهلل يرحـ: " قالت عنيا، اهلل رضي عائشة عف: الدليؿ مف الحديث
(1)بيا  فاختمرف مركطيف  شققفُّ: النكر َّزي ري ٰى ين  ُّ : اهلل  

 المسمميف، جماعة فيشيدف الخدكر كذكات العيديف، يكـ الحيض نخرج أف أمرنا: قالت عطية، أـ عف
: قاؿ جمباب؟ ليا ليس إحدانا اهلل رسكؿ يا: امرأة قالت مصبلىف، عف الحيض كيعتزؿ كدعكتيـ

 (2")جمبابيا مف صاحبتيا لتمبسيا"

فيذا الحديث يدؿ عمى أف المعتاد عند نساء الصحابة أف ال تخرج المرأة إال بجمباب كأنيا عند عدمو ال 
 – صمى اهلل عميو كسمـ –ىذا المانع لرسكؿ اهلل - رضي اهلل عنيف- يمكف أف تخرج، كلذلؾ ذكرف

ليف الحؿ بأف تمبسيا -  صمى اهلل عميو كسمـ–حينما أمرىف بالخركج إلى مصمى العيد، فبيف النبي
أختيا مف جمبابيا كلـ يأذف ليف بالخركج بغير جمباب مع أف الخركج مأمكر بو كمشركع ألجؿ الصبلة 

 لـ يأذف ليف بالخركج بغير جمباب فيما ىك مأمكر – صمى اهلل عميو كسمـ–لمرجاؿ كالنساء، فإذا كاف 
بو، فكيؼ يرخص ليف في ترؾ الجمباب لخركج غير مأمكر بو كال محتاج إليو ؟ بؿ ىك التجكاؿ في 
األسكاؽ كاإلختبلط بالرجاؿ كالتفرج الذم ال فائدة منو، كفي األمر بمبس الجمباب دليؿ عمى كجكب 

 . التستر 

  رواد المدرسة العقمية الحديثة

                                                           
جٌوبهنعلىبخمرهنولٌضربنبابكتابتفسٌرالقرآن(6/109)صحٌحالبخاري-1
2
 الثٌابفًالصالةوجوبالصالة،بابكتاب(1/80)المصدرنفسه-
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 (آسد آباد)فارسي إيراني ك مكطف أسرتو كمحؿ  ميبلده ىك قرية :- جمال الدين األفغاني :- أوال
بالقرب مف ىمداف كأف مذىبو الكبلمي ليس مذىب أىؿ السنة ،كأف مذىبو الفقيي ليس مذىب أبي 

إنما ىك شيعي متعصب لمشيعة كمذىبو الفقيي جعفرم، نسب نفسو ألفغانستاف كالمذىب ....حنيفة 
السني لكي يجد لفكرتو ركاجا في العالـ اإلسبلمي الذم يغمب المذىب السني عمى عقيدتو ،كيستدلكف 

الفارسية  (در)مككف مف مقطعيف صؼ عربي كمعناىا الطابكر ك (صفدر)عمى إيرانيتو باسـ أبيو 
 (1).كمعناىا الممزؽ المفرؽ

 فيك ، بؿ مف المؤسسيف في القرف التاسع عشر،فجماؿ الديف األفغاني كاف مف ركاد المدرسة العقمية
 كذلؾ كما يذكر محمد عماره في كتابو جماؿ الديف ، كيياجـ أىؿ النقؿ،يمجد العقؿ كيقدمو عمى النقؿ

ف مف حفظ المتكف فقد إ : كقالكااالجتياد،األفغاني في معرض حديثو عف الذيف يقكلكف بإغبلؽ باب 
أماـ ...":كاف الخير كؿ الخير في النقؿ كأف الشطط في اإلعتماد عمى العقؿ كيضيؼ حاز الفنكف،

ىذا التيار الذم لبس ثكب اإلسبلـ كىك غريب عف ركح اإلسبلـ، كقؼ جماؿ الديف كاإلعصار 
فالحكـ لمعقؿ ....الكاسح كالبحر اليادر، يمجد العقؿ في مناظراتو كمناقشاتو، كفي تفسيراتو كتطبيقاتو 

 كتجار الديانات، ذلؾ أف العقؿ ال ، العامة الذيف يساندكف رجاؿ الديفمكالعمـ ،حتى لك كانت ال ترض
 (2)"......ا إال نخبة مف المتنكريف قيكافؽ الجماىير كتعاليمو  ال يفقو

 ، كأنيـ يتاجركف بالديف، كيصؼ مف يتمسؾ بو كيتبع شرع اهلل ىـ مف العامة، الديف أىؿفيك يياجـ
.  كيقدس مقررات العقؿ كالعمـ كأف أصحابيا ىـ المتنكركف 

 القرآف يجب أف يجؿ عف مخالفتو لمعمـ ":كيتحدث عف معارضة العمـ لظاىر اآليات القرآنية فيقكؿ 
الحقيقي، خصكصا في الكميات فإذا لـ نر في القرآف ما يكافؽ صريح العمـ كالكميات اكتفينا بما جاء 

 (3)"فيو مف اإلشارة، كرجعنا إلى التأكيؿ 

                                                           
دار الشركؽ : ، دار النشر (22-20ص) محمد عمارة جماؿ الديف األفغاني مكقظ الشرؽ كفيمسكؼ اإلسبلـ  عمارة -1
ـ 1988ىػ 1408 2القاىرة ،ط– 

(269)المصدررنفسه2
( 270ص)السابؽ  المصدر-3
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 إف اإلنساف مف أكبر أسرار ىذا ":يقكؿ جماؿ الديف األفغاني في معرض الحديث عف العقؿ كسمطانو 
كلسكؼ يصؿ بالعمـ ،كبإطبلؽ ..كلسكؼ يستجمي بعقمو ما خفي كغمض مف أسرار الطبيعة ..الككف 

 (1)"سراح العقؿ إلى تصديؽ تصكراتو فيرل ما كاف مف التصكرات مستحيبل قد صار ممكنا

 فإف العقؿ ،فيك يطمؽ العناف لمعقؿ فميس لمعقؿ عنده حدكد بمعنى لك تعارض العقؿ كخالؼ النقؿ
 كأف القرآف فسح المجاؿ لمتفكر في ،مقدـ ككذلؾ العمـ كىك لـ يذكر الشرع كمكقفو مف اإلنساف كالككف

.  اإلنساف كالككف كفي مخمكقات اهلل 

 كنشاط في الماسكنية  ، كنشاط صحفي، كسياسي، ككاف لو نشاط عممي

التي تسعى لمقضاء عمى األدياف الييكد مف المعركؼ أف الماسكنية صنيعة :- نشاطو الماسوني 
 (حرية، مساكاة، إخاء  )باسـ شعارات براقة 

ىػ ىذا 1292ربيع الثاني / 22فإف السيد األفغاني قدـ طمبا لبلنضماـ إلى المحفؿ الماسكني بتاريخ 
يقكؿ معمـ العمكـ الفمسفية بمصر المحركسة جماؿ الديف الكابمي الذم مضى مف عمره ):- نصو 

عني أرباب المجمع أسبع كثبلثكف سنة بأني أرجك مف إخكاف الصفا كاستدعي مف خبلف الكفاء 
 كيفضمكا إلي بقبكلي في ذلؾ ، أف يمنكا عمي،الماسكني المقدس الذم ىك عف الخمؿ كالزلؿ مصكف

  (2)( كبإدخالي  في سمؾ المنخرطيف في ذلؾ المنتدل المفتخر كلكـ  الفضؿ ،المجمع المطير

كلـ ينسحب مف المحفؿ الماسكني بؿ كاف لو نشاط بارز لذا تـ اختياره بعد ثبلث سنكات رئيسا لمكج 
ـ بأغمبية اآلراء ككجيت لو دعكة بيذا التاريخ الستبلـ القادـك بعد 1878 يكنيك 7كككب الشرؽ بتاريخ 

 ، كالحضكر بالزل الماسكني  الرسمي األسكد كرباط الرقبة،إتماـ ما يجب مف التركيز االعتيادم
. كالكفكؼ البيضاء 

ذا ثبت بما ال يقبؿ مجاال لمشؾ أف السيد األفغاني كاف ماسكنيا، كثبت أف الماسكنية العالمية ىي  كا 
أىدافيا ىدـ األدياف كالسيطرة عمى العالـ فبل بد مف التحقؽ مف سيرة األفغاني كمف كليدة الصييكنية 

  . كالبحث عف حقيقة أىدافو 

                                                           
( 263ص)السابؽ المصدر  - 1
مرفؽ بالصكرة لمف أراد اإلطبلع   (97ص)منيج المدرسة العقمية في التفسير  - 2



64 
 

 فقد نشرت الصحؼ ، فيك زعـ باطؿ، كأنو أنخدع  بيا،كأما الزعـ أنو لـ يكف يعرؼ حقيقة الماسكنية
كشؼ فييا عف اإلسرائيمية حقيقتيا كصمتيا بالصييكنية، ككذلؾ صدر كتاب قبؿ كفاة األفغاني الحقيقة 

نو لـ يكتشؼ أ كاف ذلؾ قبؿ كفاتو بست سنكات فبل يعقؿ ،الماسكنية كأنيا نفسيا ىي الركح الصييكنية
حقيقة الماسكنية  

أما انخراط جماؿ الديف في الماسكنية ):كىذا تمميذ األفغاني محمد المخزكمي الذم يقكؿ عف أستاذه 
 (فنحصره عمى قدر ما تسمح بو الطريقة الماسكنية 

كماذا بقي بعد ؟؟ 

كقعت "كعرؼ عنو التعاكف مع اإلنجميز ضد الخبلفة اإلسبلمية، قاؿ السمطاف عبد الحميد في مذكراتو 
 ،في يدم خطة أعدىا في كزارة الخارجية اإلنجميزية كؿ مف ميرج اسمو جماؿ الديف األفغاني

 كاقترحا عمى اإلنجميز إعبلف الشريؼ ،، قاال فييا بإقصاء الخبلفة عف األتراؾ(بمند)كانجميزم يدعي 
حسيف أمير مكة خميفة عمى المسمميف  

ف لـ تكف منو فيي مف تبلميذه مف ذلؾ ،كمف المآخذ عميو تمؾ العبارات الخطيرة كاأللفاظ المنحرفة  كا 
لك أذف لي سيدم كأستاذم كرب ركحي كمعدؿ مزاجي كمقـك ":- ما كتبو إليو تمميذه إبراىيـ المقاني 

 "خبلئقي كمحكر خمقي كمحرر فطرتي 

 كىك ، كىك المؤسس لممدرسة العقمية الحديثة،مما ذكر عف جماؿ الديف األفغانيض  مف فيضىذا غي
الذم كجو محمد عبده كتبلميذه إلى ىذه الطريقة فيك إماـ ىذه المدرسة كاستاذىا عمى ما سنذكره عف 

    (1 ). محمد عبده 

 محمد عبده:- ثانيا 

لئف كاف السيد جماؿ الديف األفغاني ىك المؤسس ليذه المدرسة فإف محمد عبده ىك مف أقاـ 
ماميا األكؿ فكاف لو مف األثر ما ، كدعا إلييا،صركحيا  كنشر فكرىا بيف الناس فيك بحؽ أستاذىا كا 

.  لـ يكف ألستاذه جماؿ الديف األفغاني 
                                                           

 ( بتصرؼ123- 98مف ص)المصدر السابؽ  - 1
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ـ، درس القرآف كحفظو كتعمـ التجكيد، تعمـ العمـك الرياضية كالفمسفية 1265كلد في مصر عاـ 
 ثـ درس عمى طريقة ، ككاف شديد التأثر بو، درس في األزىر،كالكبلمية عمى يد جماؿ الديف األفغاني

. يخو األفغاني ثـ تعمـ العمـك الفرنجية فترجـ الكتب كتعمـ الفرنسية ش

:-  المصمح والمقرب بين األديان 

 ، فأنشأت الماسكنية العالمية،مف أجؿ القضاء عمى األدياف كمحاربتيا بكؿ الكسائؿسعى الييكد لقد   
 يياسعك كأقامت ليا محافؿ عالمية إنجميزية كفرنسية، فمما أف أدرؾ الناس أىداؼ الماسكنية كخطرىا 

 فأرادت أف تتقرب مف أىؿ ،مف أجؿ القضاء عمى األدياف عممكا عمى استخداـ أسمكب أكثر خطكرة
.   حتى يككف الناس أمة كاحدة ، كالقضاء عمى الفكارؽ، فعممت عمى التقارب بيف األدياف،الديانات

 كحينما يتـ ىذا التقريب بيف ، كامتصاص عداكتيا لمييكد،كىذه الدعكة القصد منيا تذكيب األدياف  
 فتتحقؽ أىداؼ الماسكنية بؿ أىداؼ ،األدياف فتككف العممانية ىي النتيجة فيسيؿ القضاء عمى األدياف

 كىنالؾ مف انخدع بيذه الفكرة، ككاف مف أكلئؾ القـك المخدكعيف رجاؿ المدرسة العقمية .الصييكنية
 فعمؿ عمى إنشاء جمعية سياسية دينية سرية مف أجؿ ،الحديثة بزعامة إماميـ كأستاذىـ محمد عبده

ضمت ىذه الجمعية مسمميف كييكد  (اإلسبلـ كالمسيحية كالييكدية)التقريب بيف الديانات الثبلث 
. كمسيحييف 

 كتابي إلى المميـ بالحؽ ":ىذا الشيخ محمد عبده يكتب رسالة إلى القس إسحاؽ طيمر يقكؿ فييا   
 "الناطؽ بالصدؽ حضرة القس المحتـر إسحاؽ طيمر أيده اهلل في مقصده ككفاه المذخكر مف مكعده

 كنستبشر بقرب الكقت الذم يسطع فيو نكر العرفاف الكامؿ فتيـز لو ظممات الغفمة ":اؿ ؽإلى أف 
 كتصافحتا ، كقد تعرفت كؿ منيما عمى األخرل،فتصبح الممتاف العظيمتاف المسيحية كاإلسبلـ

مصافحة الكداد كتعانقتا معانقة األلفة ، فتغمد عند ذلؾ سيكؼ الحرب التي طالما انزعجت ليا أركاح 
نا نرل التكراة كاإلنجيؿ كالقرآف ستصبح كتبا متكافقة ،كصحفا متصادقة يدرسيا ":كيقكؿ  (الممتيف  كا 

 (1) "أبناء الممتيف كيكقرىا أرباب الدينيف فيتـ نكر اهلل في أرضو كيظير دينو الحؽ عمى الديف كمو

                                                           
ـ دار 1993ىػ1414 1تحقيؽ محمد عمارة، ط (356-2/355)محمد عبده األعماؿ الكاممة لئلماـ محمد عبده  - 1

الشرؽ بيركت، القاىرة  
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 كالديف الذم يظيره اهلل عمى األرض كاهلل سبحانو كتعالى ،فما ىك النكر الذم يريده محمد عبده

 ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جهٹ  ُّ 

 ّّ: التكبة َّ ٍّ ٌّ ٰى

 أـ قكؿ محمد عبده، كقد كصؼ القرآف الييكد كالنصارل بالكفار كما  تعالىفيؿ نصدؽ قكؿ اهلل

 ني مي ريزي ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ٹ ٹ ُّ 

  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي

 خص حص خسمس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت

 ُٕ: المائدة َّ  خض حض جض مص

 نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن  ُّ  : كيقكؿ كذلؾ 

 مت حتخت  جت مبهب خب حب جب هئ مئ  حئخئ جئ يي

 َّ: التكبة َّ مث هت

يريد محمد ،  القتاؿ مف اهللكا كاستحؽ، كالعزير ابف اهلل قد كفركا،ف المسيح ابف اهللإفيؤالء الذيف قالكا 
 فكيؼ يمكف أف يجتمعا ديف التكحيد كديف ،عبده أف نجمع بيف ىذا الكفر كالظبلـ كنكر الحؽ كاإلسبلـ

 كيؼ يمكف أف نجمع بيف مف قاؿ إليكـ إلو كاحد كبيف مف قاؿ األب ؟ فأيف نذىب بكتاب اهلل.الكفر
 يا أستاذ أنت كمف اتبعؾ، فدعكة تقارب األدياف قديمة حديثة يراد بيا إلغاء ؟كاإلبف كركح القدس

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من  ُّ  :"فريضة الجياد، قاؿ سبحانو 

  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي

 َّ ىق يف ىف يث نثىث مث زث  رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب زبمب

 ُُٕ: النساء
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محمد عبده يبرر قكلو ىذا أنو رد عمى ما قالو أحد المسيحييف اإلنجميز في حديثو عف المسمميف ك
ف كنا نريد إلصاؽ المسمميف بالدكلة اإلنجميزية فيجب عمينا أف نيب ليـ الديف كالدنيا كقاؿ ":فيقكؿ   كا 
 (1)"في مدارسنا الحربية ..كمف جممة المساعي التي أؤكد الشركع فييا إدخاؿ الشباف المسمميف: أيضا 

 كينصحنا أف نزاكج بيف ،أم تقريب ىذا الذم يقصده أف يجعمنا جنكدا في خدمة الدكلة اإلنجميزية
 ليككنكا أعكانا ليـ في تحقيؽ ، كيشير بتدريب أبناء المسمميف في مدارسيا الحربية،الديف كالدنيا

يقاعيـ في  أىدافيـ، أيف ىذا التكفيؽ كالتقريب ؟ الميـ إال أف يككف إخضاع المسمميف لئلنجميز كا 
 .حبائميـ 

كمف أثر ىذه الدعكة ما نراه بارزا في حديث رجاؿ المدرسة العقمية الحديثة مف تقميؿ شأف الجياد في 
 كأنو قاـ عمى الدعكة بالمساف، كعممكا كؿ حركة مف حركاتو بأنيا لمدفاع بمعناه المعاصر ،نشر اإلسبلـ

 (2).الحاضر الضيؽ 

ال أف – صمى اهلل عميو كسمـ – مد عبده أف يحاكر ىؤالء القـك كما فعؿ معيـ النبي حكاف األجدر بـ

 ٰذ يي ٹ ٹ ُّ يدعكا إلى التكفيؽ كالتقارب كاف األجدر بو أف يحاكرىـ كما فعؿ القرآف الكريـ 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 6:آؿ عمراف َّىث نث  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب

فإني أدعكؾ بدعاية اإلسبلـ أسمـ ..أما بعد " ":كىذا رسكؿ اهلل يبعث إلى ىرقؿ عظيـ الرـك يقكؿ لو 
نما قاؿ لو ، إلى التقاربق لـ يدع(3)" األريسييفتسمـ يؤتؾ اهلل أجرؾ مرتيف فإف تكليت فإف عميؾ إثـ  كا 

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٹ ٹ ُّ  "أسمـ تسمـ، دعاه إلى اإلسبلـ ألنو ديف الحؽ كما عداه باطؿ 

 ٖٓ: آؿ عمراف َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

:-   العقمي وتقديمو عمى النص عبدهمنيج محمد

                                                           
دار : ـ ا، 2006ىػ1424 2، ط(822-1/820)محمد رشيد رضا تاريخ األستاذ اإلماـ الشيخ محمد عبده  - 1

الفضيمة لمنشر كالتكزيع كالتصدير،  
 ـ 1968 القاىرة دار الشركؽ (18ص)سيد قطب خصائص التصكر اإلسبلمي كمقكماتو  - 2
3
كتابالوحًباببدءالوحًمعالنبًصلىهللاعلٌهوسلم(1/8)صحٌحالبخاري-
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يعتبر محمد عبده مف ركاد المدرسة العقمية الحديثة كتقديمو عمى الشرع كالكحي، فاإلسبلـ عنده يعتمد 
فاإلسبلـ في ىذه الدعكة كالمطالبة " :-  يقكؿ محمد عبده كيحتج بو ال بالمعجزات،عمى الدليؿ العقمي

باإليماف باهلل ككحدانيتو ال يعتمد عمى شيء سكل الدليؿ العقمي كالفكر اإلنساني الذم يجرم عمى 
 فبل يدىشؾ بخارؽ لمعادة كال يغشى بصرؾ بأطكار غير معتادة كال يخرس لسانؾ ،نظامو الفطرم
( 1)" كال يقطع حركة فكرؾ بصيحة إليية،بقارعة سماكية

عميو – فيك يعتبر العقؿ كحده بو يككف اإليماف باهلل ال عف طريؽ الكحي كالرسالة التي جاء بيا النبي 
لسانؾ   كال يخرس كال مف الكتب المنزلة ، اإليماف باهلل مف كبلـ الرسؿؤخذ، فبل يصح أف م- السبلـ 

 . بقارعة سماكية كال صيحو اليية 

 كذلؾ كما ،كيقكؿ محمد عبده في األصؿ الثاني لئلسبلـ تقديـ العقؿ عمى ظاىر الشرع عند التعارض
اتفؽ أىؿ الممة اإلسبلمية إال قميبل ممف ال ينظر إليو أنو إذا ":- فيقكؿفي كتابو اإلسبلـ كالمسيحية 

 المنقكؿ، ةتعارض العقؿ ك النقؿ أخذ بما دؿ عميو العقؿ، كبقي في النقؿ طريقاف طريؽ التسميـ بصح
تأكيؿ النقؿ مع : مع االعتراؼ  بالعجز عف فيمو، كتفكيض األمر إلى اهلل في عممو، كالطريؽ الثانية 

.  ( 2) "المحافظة عمى قكانيف المغة حتى يتفؽ معناه مع ما أثبتو العقؿ

 ألنو ال يكجد اتفاؽ بيف المسمميف عمى تقديـ العقؿ عمى ،كلكف ىذا الكبلـ مردكد عمى محمد عبده
نما ىذا قكؿ ،النقؿ النتصار لممدرسة العقمية الحديثة كالتركيج لفكرىا ،ككما ىك معركؼ عند أىؿ ؿ كا 

ذا حصؿ تعارض فيك  الحؽ كسمؼ األمة الصالح أنو ال تعارض بيف صريح العقؿ كصحيح النقؿ، كا 
ظاىر، أك يككف النقؿ غير صحيح، أك يككف ىنالؾ سكء في فيـ النص عمى ما سأذكره إف شاء اهلل 

.  في الفصكؿ القادمة 

 ،كقد كاف محمد عبده  مشتركا كنشيطا في المحافؿ الماسكنية كما ىك الحاؿ مع أستاذه األفغاني
عدـ اعتبار أف اإلسبلـ ىك الديف الحؽ  كىي دعكة إلى ،كالذم يؤكد ذلؾ دعكتو إلى القكمية الكطنية

كمف ذلؾ صياغتو قانكف الحزب الكطني المصرم الذم يجب أف يتبع كما عداه مف األدياف باطؿ، 
 الحزب الكطني حزب سياسي ال ديني فإنو مؤلؼ مف رجاؿ :"الذم جاء فيو في المادة الخامسة منو 

                                                           
ـ 1988 3دار الحداثة، ط: ، الناشر (65-64ص)محمد عبده اإلسبلـ كالنصرانية مع العمـ كالمدنية  -  1
( 70ص) نفسو المصدر - 2
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مختمفي العقيدة كالمذىب، كجميع النصارل كالييكد ككؿ مف يحرث أرض مصر كيتكمـ لغتيا منضـ 
   (1) "إلييا 

 إنيا الدعكة إلى التقارب . كأف ال فرؽ بيف المسمـ كالنصراني كالييكدم،فيذه دعكة كحرب عمى الديف
 كىذه مف دعكة الماسكنية، كىذا مف أىداؼ الصييكنية إلغاء ،لديف اإلسبلمي كعدـ اعتبار ؿالديني
 . اإلسبلمي الديف

محمد رشيد رضا  :- ثالثا 

تمميذ محمد عبده فيك مف ركاد المدرسة العقمية، كلكف ينسب إليو أنو كاف بعد كفاة أستاذه محمد عبده 
 لـ يكف مف  إنو كالتأثر بفكرىـ، كىك مختمؼ عمف سبقكه، كذلؾ بطباعة كتبيـ،قريبا مف السمؼ

 كيحذر الناس مف أخطارىا، ككاف ضد جمعية اإلتحاد كالترقي ،الماسكنييف بؿ كاف يحارب الماسكنية
التي أسقطت الخبلفة العثمانية عمى يد مصطفى أتاتكرؾ ككاف يصفو بالممحد كالخارج عف الديف 

 ككاف ذلؾ في آخر ،اإلسبلمي ،كلكف تأثره باألفغاني كمحمد عبده كاف أكثر مف ميكلو السمفي
 (2)حياتو

محمد مصطفى المراغي  :- رابعا 

 كقد أيد قانكف األحكاؿ الشخصية الذم خالؼ جميع ،مف أصحاب فكر المدرسة العقمية الحديثة
 المذاىب الفقيية، كأفتى بجكاز ترجمة القرآف إلى لغات عدة ،ككاف مف المتأثريف باإلماـ محمد عبده 

  مف المتأثريف بفكر جماؿ الديف األفغاني، كىك مف المتأثريف محمد فريد وجدي:- خامسا
. كالمخدكعيف بالثقافة الغربية 

محمود شمتوت  :- سادسا

 كعممو لمسبلـ بيف األدياف كاألمـ، كىك ممف درسكا ،كاف مف دعاة التقريب بيف المذاىب كالطكائؼ
. أثر  بيا تأفكار محمد عبده اإلصبلحية التجديدية ك

                                                           
( 1/109)األعماؿ الكاممة لئلماـ محمد عبده  - 1
( بتصرؼ187-170ص)منيج المدرسة العقمية في التفسير  - 2
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ـ في اإلسكندرية، كتكفي في 1876تشريف الثاني 31كلد في :  عبد العزيز جاويش :-سابعا 
ـ، كىك تمميذ محمد عبده ككاف مف المتاثريف بو، كاصؿ ما بدأه محمد عبده 1929كانكف الثاني 25

مف إصبلح التعميـ في األزىر فعمؿ عمى إرساؿ البعثات إلى أكركبا كتقرر أف يككف الزم كسطا بيف 
الشرقي كاألكركبي فاختار ليـ العمامة العالية مع البذلة اإلفرنجية، كقد صكر جاكيش أف ىذا عمبل 

تككيف رجاؿ يرجعكف إلى مصر كقد استقكا العمـ مف مناىمو، :"كىك -  مف كجية نظره–رائعا 
رأيت أف أبذر في ....ليصمحكا مف فئتيـ ما ببيـ مف األمراض كليخرجكا ىذه األمة مف جمكدىا 

 (1)...."مصر مف األزىرييف رجاال فأرسميـ إلى حيث يبمغكف العمـ الصحيح 

 (األلوىيات، النبوات، الغيبيات )دور العقل في إثبات مسائل العقيدة :- المطمب الثاني 

توحيد الربوبية   :- أوال 

ال بد مف معرفة أكال معنى تكحيد الربكبية لكي نعرؼ ىؿ كاف أصحاب المدرسة العقمية يقركف بيذا 
. النكع قكال كسمككا كعمبل، أـ أنو مجرد قكؿ ليس لو في الكاقع كالتطبيؽ العممي أثر 

 

: توحيد الربوبية والممك

اإلقرار بأف اهلل تعالى رب كؿ شيء كمالكو كخالقو كرازقو، كأنو المحيي المميت النافع الضار : كىك
المتفرد بإجابة الدعاء عند االضطرار، الذم لو األمر كمو، كبيده الخير كمو، القادر عمى ما يشاء، 
ليس لو في ذلؾ شريؾ، كيدخؿ في ذلؾ اإليماف بالقدر، كىذا التكحيد ال يكفي العبد في حصكؿ 

، ألف اهلل تعالى حكى عف المشركيف األلكىيةاإلسبلـ، بؿ ال بد أف يأتي مع ذلؾ ببلزمو مف تكحيد 

 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح  ُّ : أنيـ مقركف بيذا التكحيد هلل كحده، قاؿ تعالى

 خف  جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص

 ُّ: يكنس َّ خك حك جك مق مفحق

                                                           
1
المؤسسةالمصرٌة:،الناشر(181ص)الجنديأنورعبدالعزٌزجاوٌشمنروادالتربٌةوالصحافةواإلجتماع-

العامةللتألٌفواألنباءوالنشر
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 ٕٖ: الزخرؼ َّ مك لك خك جكحك مق  حق مف خف حف ٹ ٹ ُّ 

 حلخل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ ٹ ٹ ُّ 

 ّٔ: العنكبكت َّ  خن حن جن مم خم جمحم هل مل

  خص مسحص خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج ٹ ٹ ُّ 

 ِٔ: النمؿ َّ مظ حط مض خض جضحض مص

 يي ىي ٹ ٹ ُّ بؿ ، كلـ يككنكا بذلؾ مسمميف ،فيـ كانكا يعممكف أف جميع ذلؾ هلل كحده

 َُٔ: يكسؼ َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

إف اهلل خمقنا كيرزقنا كيميتنا، فيذا إيماف مع شرؾ عبادتيـ : إيمانيـ باهلل قكليـ:  قاؿ مجاىد في اآلية
 (1).ركاه ابف جرير كابف أبي حاتـ. غيره

فاإلقرار بأف ليذا الككف خالؽ كمدبر كرازؽ مف األمكر الفطرية المرككزة في النفكس البشرية، فيك أمر 
.  غريزم يشترؾ فيو اإلنساف كالحيكاف كسائر المخمكقات 

 كىك رب ،يماف بأف اهلل ىك الخالؽ المدبر ليذا الككفإلفالعقمية الحديثة، تقر بيذا المبدأ مبدأ ا
 . كالعممية، بؿ ىنالؾ عدـ التزاـ بالمكاـز اإلعتقادية،العالميف، لكنيا ال تمتـز بيذا كعقيدة كعمؿ

خصكصا مكقفيا مف حكـ اإلسبلـ كشرائعو كأحكامو، فإف أكثر االتجاىات العقمية تقر بأف التشريعات 
 كىذا خمؿ في تكحيد الربكبية الذم يؤدم إلى اإلخبلؿ ،كاألحكاـ كالنظـ ال تككف لشريعة اإلسبلـ

. بتكحيد اإللكىية 

فاإلقرار بالربكبية معناه االنقياد كاالستسبلـ كالخضكع كاالمتثاؿ، كىذا غير متحقؽ في المدرسة العقمية 
.  فيـ ال ينقادكف كال يستسممكف ألكامر اهلل بحسب ما يحبو كيرضاه 

                                                           
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد  (ىػ1233: المتكفى)سميماف بف عبد اهلل بف محمد بف عبد الكىاب  -  1

 ـ2002/ىػ1423األكلى، : زىير الشاكيش، الطبعة: الذل ىك حؽ اهلل عمى العبيد المحقؽ
 المكتب االسبلمي، بيركت، دمشؽ :  الناشر
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فالمدرسة العقمية الحديثة تقر بتكحيد الربكبية نظريا، لكنيا تخؿ بمستمزماتو مف االمتثاؿ ألمر اهلل 
. كشرعو فتفصمو عف تكحيد اإللكىية، الذم ىك التكحيد األعظـ 

 توحيد األلوىية:- ثانيا 

كىك التكحيد المبني عمى إخبلص التألو هلل تعالى، مف المحبة كالخكؼ، كالرجاء كالتككؿ، كالرغبة 
كينبني عمى ذلؾ إخبلص العبادات كميا ظاىرىا كباطنيا هلل كحده ال شريؾ . كالرىبة، كالدعاء هلل كحده

كىذا التكحيد ىك . لو، ال يجعؿ فييا شيئنا لغيره، ال لممؾ مقرَّب، كال لنبي مرٌسؿ، فضبلن عف غيرىما

 ٓ: الفاتحة َّ حي جي يه ىه مه  ُّ : الذم تضمنو قكلو تعالى

 ُِّ: ىكد َّ  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام  ٹ ٹ ُّ 

 جع مظ حط خضمض حض مصجض خص  حص مس خس حس جس مخ جخ ٹ ٹ ُّ 

 ُِٗ: التكبة َّ  جغ مع

 َّ من خن حن جن يم  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 ٓٔ: مريـ

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي   ُّ : كقكلو تعالى

 ٖٓ: الفرقاف َّ رئ ّٰ

 ٗٗ: الحجر َّ  زث رث يت ىت نت مت ٹ ٹ ُّ : كقكلو

:  كىذا التكحيد ىك أكؿ الديف كآخره، كباطنو كظاىره، كىك أكؿ دعكة الرسؿ كآخرىا، كىك معنى قكؿ
فإف اإللو ىك المألكه المعبكد بالمحبة، كالخشية، كاإلجبلؿ، كالتعظيـ، كجميع أنكاع . ال إلو إال اهلل

العبادة، كألجؿ ىذا التكحيد خمقت الخميقة، كأرسمت الرسؿ، كأنزلت الكتب، كبو افترؽ الناس إلى 
 .مؤمنيف ككفار، كسعداء أىؿ الجنة كأشقياء أىؿ النار
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إنؾ تأتي قكمنا أىؿ كتاب فميكف أكؿ ما تدعكىـ إليو : " ػ لمعاذ-:صٌمى اهلل عميو كسٌمـ- كقاؿ النبي 
". أف يكحدكا اهلل:"كفي ركاية. (1)"شيادة أف ال إلو إال اهلل

 فالمدرسة العقمية الحديثة تخؿ بيذا التكحيد كتفرؽ بينو كبيف تكحيد الربكبية كىذا الخمؿ يمكف تمخيصو
:-  في النقاط التالية 

األشاعرة كالماتريدية يحصركف التكحيد في األسماء  الجيمية ك فيـ كأسبلفيـ مف المعتزلة ك:- أكال
 كال يقركف بتكحيد العبكدية الذم بعث اهلل بو الرسؿ كذلؾ كما يقكؿ شيخيـ ، كتكحيد الربكبية،كالصفات

 كما يجب أف يثبت لو مف ، التكحيد عمـ يبحث فيو عف كجكد اهلل":محمد عبده في كتاب التكحيد 
 إلثبات رسالتيـ كما يجب ؛ كعف الرسؿ، كما يجب أف ينفى عنو، كما يجكز أف يكصؼ بو،صفات

 (2) " كما يجكز أف ينسب إلييـ كما يمتنع أف يمحؽ بيـ،أف يككنكا عميو

 كليست مف عند ،ف رسالة األنبياء مف الشرائع مف عند أنفسيـإالتشكيؾ في الكحي كقكليـ :- ثانيا
  . كىذا خمؿ في تكحيد األلكىية،اهلل

 لمتطبيؽ في ىذا العصر، كأف الديف ال صمة لو افصمحمادعاء العقبلنييف أف القرآف كالسنة ال :- ثالثا
 كعدـ ، كقد أمركا أف يكفركا بو، كالتحاكـ إلى الطاغكت،كاتبعكا ذلؾ عمميا مف تعطيؿ الحدكد بالدكلة،

.  الحكـ بما أنزؿ اهلل، كؿ ىذا فيو إخبلؿ بتكحيد األلكىية 

 حئ جئ  يي ىي ني  ُّ كفي ىذا مخالفة آليات اهلل البينات الكاضحات كما يقكؿ سبحانو كتعالى 

 ْْ: المائدة َّ حب جب هئ مئ خئ

 ْٓ: المائدة َّ  حف جف مغ جغ ٹ ٹ ُّ  كفي اآلية الثانية 

 ْٕ: المائدة َّ ىب نب مب زب   ٹ ٹ ُّ "كفي اآلية الثالثة "

يككف – صمى اهلل عميو كسمـ – كقد ذكر اهلل عزكجؿ في مكضع آخر أف مف لكاـز اإليماف بالرسكؿ 

تباع سنتو كما يقكؿ سبحانو كتعالى  حص مس  خس حس جس مخ   ُّ :"بتحكيـ شرع اهلل كا 

                                                           
( 2/128)صحيح البخارم كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة مف األغنياء كترد في الفقراء  - 1
دار الشركؽ بيركت  : ـ الناشر1994ىػ 1414الطبعة األكلى  (1/5)محمد عبده رسالة التكحيد   - 2
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 َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص

 ٓٔ: النساء

كمف مظاىر الخمؿ عند أىؿ العقؿ قي التكحيد تقديميـ العقؿ عمى النقؿ في المسائؿ الغيبية :- رابعا
 فيـ يستمدكف منيجيـ مف المستشرقيف كالغربييف كما بينا سابقا  ،كالرسؿ  كالكحي كاآلخرة كأمكر الديف

مسالة الكالء ك البراء عند المدرسة العقمية فالكالء عندىـ لمكافريف فيـ يحبكنيـ كيبغضكف :- خامسا 
المؤمنيف الصادقيف كيعادكنيـ، فيـ يكالكف أىؿ البدع كالفجكر كالفسؽ كاإللحاد كالعممنة كالحداثة 

كاألفكار الغربية أكثر مف كالئيـ لمعمماء العامميف كالمسمميف الصالحيف فيـ يجمكف أكلئؾ ك يسخركف 
.  مف الصالحيف  كيممزكنيـ ك ينبزكىـ بشتى األلقاب 

كىذا خمؿ في تكحيد األلكىية فالحب كالبغض يجب أف يككف في اهلل كالمكاالة كالمعاداة يجب أف تككف 

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ : :كما أرادىا اهلل سبحانو كتعالى

  يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ

 ِِ: المجادلة َّ  نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب نبىب  مب زب

توحيد األسماء والصفات   :- ثالثا 

األصؿ في تكحيد األسماء كالصفات أف نصؼ اهلل بما كصؼ بو نفسو أك رسكلو نفيا أك إثباتا، ك السمؼ 
.  ممتزمكف بيذا المنيج مف غير تمثيؿ كال تشبيو كال تعطيؿ 

 المدرسة العقمية ال يمتزمكف بيذا المنيج فقد اثبتكا صفات هلل لـ يثبتيا لنفسو كنفكا عنو صفات  أتباعلكف
 فقد كقعكا في التشبيو كالتعطيؿ ، كذلؾ مثؿ سمفيـ مف المعتزلة كالجيمية كاألشاعرة،كصؼ بيا نفسو

 . كاتيمكا السمؼ بأنيـ معطمة كمجسمة كمشبو 
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 ذك النزعة (1)كمف ىؤالء العقبلنييف الذيف خاضكا في أسماء اهلل كصفاتو، الدكتكر مصطفى محمكد
 كألنو منزه عف الزماف ":الصكفية كالكبلمية المكركثة كجيمو بالكتاب كالسنة يقكؿ في ذات اهلل كصفاتو 

نما ىك ساكف سككنا مطمقا     (2)"كالمكاف فيك ال يتحرؾ كال ينتقؿ، كا 

كاهلل عزكجؿ ال يجكز كصفو بمثؿ ىذا القكؿ، فيـ يكافقكف المعتزلة ك الجيميبة كأىؿ الكبلـ فيـ ينفكف 
 كغيرىا مف الصفات التي جاءت في الكتاب ، كاالستكاء كالنزكؿ،صفات اهلل كأفعالو مثؿ العمك كالفكقية

. كالسنة 

 المطيؼ ىك الذم ليس لو جسـ أك ثقؿ أك كثافة تعكقو، كمف ثـ فيك يتخمؿ كؿ شيء في ":-كيقكؿ كذلؾ 
 (3)"حضكر كامؿ مع كؿ شيء 

. كىذا كبلـ مبتدع ال يجكز في حؽ اهلل ألنو مشعر بالحمكؿ 

ق، كىك البصير بدكف تىك السميع بذا..ذف كبدكف أدكات أكىك السميع مطمؽ السمع بدكف ":- كيقكؿ 
ىك البصير بذاتو، كىك المتكمـ بدكف حركؼ كبدكف كممات ..بصر كبدكف عيف كبدكف أعصاب بصرية 

 ( 4) "كىك المتكمـ بذاتو يمقي إلينا بالمعاني فنسمعيا عمى أية لغة يشاء.. كبدكف لساف كبدكف شفتيف 

 أسماء  في إف ىذه األسماء كالصفات التي أطمقيا مصطفى محمكد عمى اهلل عزكجؿ إنما ىي خكض
ساءة أدب مع اهلل تقدست أسما لحاد كا   فيذه األكصاؼ التي كصؼ بيا ربنا سبحانو كتعالى ؤهاهلل كا 

 مس خس ٹ ٹ ُّ مخالفة لما كصؼ بيا نفسو فقد أقحـ عقمو فيما ليس لو بو عمـ فيك سبحانو كما 

 َُُ: طو َّ مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص

.  فقد تطاكؿ عمى أسماء اهلل كصفاتو 

                                                           
ىك مصطفى كماؿ محمكد حسيف آؿ محفكظ، مف األشراؼ كينتيي نسبو إلى . مفكر كطبيب ككاتب كأديب مصرم - 1

 ـ2009 تشريف أكؿ 31- ـ 1921– كانكف ثاني - 27 ).عمٌي زيف العابديف
( 8ص)مصطفى محمكد اهلل في اإلسبلـ دار أخبار اليـك قطاع الثقافة جميكرية مصر العربية إبراىيـ سعدة  - 2
( 8ص)نفسو المصدر  - 3
( 11ص)المصدر نفسو  - 4
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 ، كحب الجماؿ، كحب الفف، حب الكطف":كمصطفى محمكد يجسد عقيدة الحمكؿ اإللحادية فيقكؿ 
 كأسماء لحب اهلل، فالطفؿ يحب في أمو أكصاؼ ،كؿ ىذه أقنعة ..، كحب الحقيقة،كحب األـ
كالفناف كالمبدع يحب ما تجسده صنعتو مف أسماء ... ك المقيت ، كالحافظ، كالرزاؽ، كالكىاب،المعطي

 ، كالمطيؼ، كالعميـ،الحؽ..كالفيمسكؼ كالمفكر يحب األسماء .. اهلل الخالؽ البارمء كالمصكر 
 كالمحيط، كما نحب في النياية كامف فينا كبيف أضمعنا كأقرب إلينا مف حبؿ الكريد دكف أف ،كالخبير
 (1) "ندرم

كىذا الذم يقكلو يمثؿ الحمكلية الكثنية فيك يجعؿ حب األـ كالكطف مف أسماء الحب هلل، بؿ إنو يجعؿ 
 ! "إف ما نحب كامف فينا كبيف أضمعنا":أكصاؼ الفناف كالفيمسكؼ كاألـ مف أكصاؼ اهلل تعالى فيقكؿ 

.  تعالى اهلل عما يقكلو العقبلنيكف عمكا كبيرا 

كالحؽ تعالى مريد غير ":- كبمحض عقمو القاصر يصؼ مصطفى محمكد اهلل بحسب زعمو فيقكؿ
نما أمره كاحد ،مختار ألف أمره ليس فيو جكاز ( 2)" كا 

  جس  ٹ ٹ ُّ  كىذا مناؼ لكتاب اهلل سبحانو ،فيك يصؼ اهلل سبحانو كتعالى بأنو غير مختار

 ٖٔ: القصص َّ مغ جغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس

.  فاهلل عزكجؿ يختار ما يشاء كما يميؽ بجبللو كعظمتو عمى خبلؼ البشر الناقصيف 

، كيضيؼ " اهلل كراء المادة ":كيقكؿ أصحاب المدرسة العقمية كبلما ال يميؽ باهلل عزكجؿ في صفاتو 
 ( 3)"مادة لو  ال  اهلل":أحمد أميف 

كغير ذلؾ مف العبارات كاألسماء كالصفات التي أطمقيا العقبلنيكف عمى اهلل عزكجؿ كىي مستمدة مف 
أصحاب المدرسة العقمية القديمة كالفبلسفة كغبلة الصكفية، كىي متأثرة بالثقافة الغربية كثأثيراتو عف 

.  تصكرىا عف اإللو كالرب 

                                                           
القاىرة  – دار المعارؼ :الطبعة العاشرة، الناشر (85ص)مصطفى محمكد السر األعظـ  - 1
( 32ص)المصدر نفسو - 2
لبناف - دار الكتاب العربي بيركت : ـ، الناشر1969الطبعة العاشرة (75-74ص)أحمد أميف فجر اإلسبلـ  - 3
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فمكقؼ العقبلنييف مف أسماء اهلل كصفاتو مخالفة لعقيدة المسمميف كما عميو السمؼ التي كردت في 
، فاألصؿ أف نثبت هلل مف األسماء كالصفات ما أثبتو لنفسو  -عميو السبلـ– كتاب اهلل كسنة رسكلو 

كما أثبتو رسكلو كننفي عنو ما نفاه عف نفسو مف غير زيادة كال نقص كال تحريؼ كال تكييؼ كال 
.  تعطيؿ كال تمثيؿ 

 خي  حي جي ٹ ٹ ُّ فاهلل عزكجؿ ال يحاط بو كال تدركو األبصار ليس لو شبيو كال مثيؿ 

 َُّ: األنعاـ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي

فالعبارات كاألسماء التي أطمقيا العقبلنيكف كالصفات كميا مخالفة لمكتاب كالسنة إنما ىي مف أفكارىـ 
كتصكراتيـ كخياالتيـ كتحريفاتيـ، فكميا إثـ كبيتاف عمى اهلل عزكجؿ فالكبلـ في غير ما جاء بو 

 (1).الكحي عبث ككىـ كقكؿ عمى اهلل بغير عمـ، تعالى اهلل عما يقكلكف عمكا كبيرا 

:- موقف المدرسة العقمية من النبوات 

 بينو ةإف اهلل عزكجؿ لـ يخمؽ عباده عبثا، كلـ يتركيـ سدل بؿ أرسؿ ليـ األنبياء كالرسؿ كاسط
كف ليـ  طريؽ اليداية كالضبللة فتبارؾ اهلل عزكجؿ القائؿ ف كيبي،كبينيـ يبمغكنيـ أكامره  كنكاىيو

 ُُٓ: المؤمنكف َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّ 

 مض خض حض جض مص خص  ُّ :" لرسؿ منة منو كفضبل عمى عباده كما يقكؿ سبحانو اكبعث اهلل 

 مق  حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط

 ُْٔ: آؿ عمراف َّ  خل حل جل مك لك خك حك جك

 فبل يصح ، كاإليماف بالرسؿ مف أركاف اإليماف الستة، فمكضكع النبكات مف أعظـ أبكاب العقيدة
.  كاليـك اآلخر كالقضاء خيره كشره ، كرسمو، ككتبو، كمبلئكتو،إيماف عبد حتى يؤمف باهلل

                                                           
(152-151ص)اإلتجاهاتالعقالنٌةالحدٌثة-1
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 كال يستطيع اإلنساف معرفة ما يحبو اهلل ،كجؿ ألجميا ىي عبادتو فالغاية العظمى التي أكجدنا اهلل عز

 رت يب ىب ٹ ٹ ُّ :"  كبيـ تقـك الحجة عمى خمقو ،كيرضاه إال عف طريؽ الرسؿ

 ُٓٔ: النساء َّ ىق  يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت

 ،ة المبلئكةؼكالناس ال يدرككف كثيرا مف الغيبيات بعقكليـ ، مثؿ معرفة أسماء اهلل كصفاتو كمعر
 كؿ ىذه الغيبيات أخبر عنيا الرسؿ كعف ، كالصراط، كالحكض، كالجف، كالجنة كالنار،كالشياطيف

 لذلؾ ال بد مف ، كال يمكف أف تحيط بيا عقكلنا، كبغير الرسؿ ال يمكف معرفتيا،طريقيـ عرفناىا

 ىل ٹ ٹ ُّ التسميـ بيا كاإليماف بكؿ الغيبيات كقد امتدح اهلل المؤمنيف الذيف يؤمنكف بالغيب 

 َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ممىم حمخم جم يل

 ّ - ِ: البقرة

 ، كليست حاجة أىؿ األرض إلى الرسكؿ كحاجتيـ إلى الشمس":يقكؿ ابف تيمية عف حاجة الناس لمرسؿ 
 كالجسـ إلى ، كال كحاجة اإلنساف إلى حياتو؛ كال كحاجة العيف إلى ضكئيا،كالقمر؛ كالرياح كالمطر

 فالرسؿ كسائط بيف اهلل ،الطعاـ كالشراب؛ بؿ أعظـ مف ذلؾ؛ كأشد حاجة مف كؿ ما يقدر كيخطر بالباؿ
محمد : ككاف خاتميـ كسيدىـ كأكرميـ عمى ربو.  كىـ السفراء بينو كبيف عباده،كبيف خمقو في أمره كنييو

( 1)"يا أييا الناس إنما أنا رحمة ميداة"فيما يركيو أبك ىريرة : يقكؿ- صمى اهلل عميو كسمـ- بف عبد اهلل 

 (2 )َُٕ: األنبياء َّ مل  يك ىك مك لك اك ٹ ٹ ُّ 

 كسفارة بيف الممؾ كعبيده، كدعكة ، النبكة كاسطة بيف الخالؽ كالمخمكؽ في تبميغ شرعو":حقيقة النبوة
مف الرحمف الرحيـ تبارؾ كتعالى لخمقو، ليخرجيـ مف الظممات إلى النكر، كينقميـ مف ضيؽ الدنيا 

                                                           
 (ىػ405: المتكفى)الحاكـ أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد النيسابكرم المعركؼ بابف البيع  - 1

دار : الناشر1990 – 1411األكلى، : مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: تحقيؽ (1/91)المستدرؾ عمى الصحيحيف
 4: بيركت عدد األجزاء– الكتب العممية 

مرجع سابؽ   (19/101)مجمكع الفتاكل ابف تيمية  - 2
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 كفضؿ إليي يتفضؿ بيا ،إلى سعة الدنيا كاآلخرة، فيي نعمة ميداة مف اهلل تبارؾ كتعالى إلى عبيده
 (1)"عمييـ 

 فيي تفسر النبكة كتعتبرىا ظاىرة إنسانية تتعمؽ بالنشاط اإلنساني في أما المدرسة العقمية الحديثة
رىا بحسب نظريات العمـ الحديث كالمادية الغربية، فترل بعضيـ فئة مف المشعكذيف كالدجاليف متفس

 إف النبكة التي تنفصؿ مف الكيانة ":- كذلؾ كما يقكؿ العقاد في معرض حديثو عف النبكة ،كالكياف
خاصة لـ تتكرر في غير السبللة العربية، فما مف ديانة صغرل أك كبرل في أنحاء العالـ إال يستطيع 

 (2 )"المؤرخ أف يحيميا مف مبدأ التاريخ إلى عمؿ الكياف، كما مف كيانة إال كىي كظيفة قابمة لمتعييف

 ال كما كرد في تعريفيا ،فأصحاب االتجاه العقمي يعرفكف النبكة بتعريؼ متأثر باالتجاه المادم العقمي
 كمف ذلؾ تعريؼ محمد عبده المتأثر بالفكر الغربي ،باأللفاظ الشرعية التي كردت في الكتاب كالسنة

 إنساف فطر عمى الحؽ عمما كعمبل بحيث ال يعمـ إال حقا كال يعمؿ إال ":العقبلني فيعرفيا بما يمي 
 ( 3) "حقا عمى مقتضى الحكمة

كىذا التعريؼ فيو تساىؿ كتكسع في معنى النبكة فإنو ينطبؽ عميو كعمى غيره، فكؿ ابف آدـ يكلدكف 
 فبل يفعؿ إال ، كقد يكفؽ اهلل بعض عباده الصالحيف لمعمؿ الصالح،عمى الفطرة، كيفطركف عمى الحؽ

مف يكحى إليو بشيء، فإف أمر بتبميغو : كقد عرؼ الجميكر النبي بأنو ".حقا كفقا لمقتضى الحكمة
 (4) فالرسكؿ أعمى مرتبة مف النبي ، كليس كؿ نبي رسكؿ، فكؿ رسكؿ نبي،فيك رسكؿ

                                                           
 (ىػ  728: المتكفى)ابف تيمية تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل ابف تيمية  - 1

أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية : عبد العزيز بف صالح الطكياف الناشر: المحقؽ (1/19)النبكات 
 2: ـ عدد األجزاء2000/ىػ1420األكلى، : الطبعة

نيضة مصر لمطباعة كالنشر  : ، الناشر (149ص)العقاد عباس محمكد إبراىيـ أبك البشر  - 2
ـ، 1981ىػ1401مصطفى صبرم مكقؼ العقؿ كالعمـ كالعالـ مف رب العالميف كعباده المرسميف الطبعة الثانية  - 3

لبناف  – دار إحياء التراث العربي بيركت : الناشر
مؤسسة مناىؿ :ـ، الناشر 1985ىػ 1405الطبعة الثالثة (13ص)الصابكني محمد عمي الصابكني النبكة كاألنبياء  - 4

دمشؽ  – العرفاف بيركت ،مكتبة الغزالي 
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ثـ إف ىذا التعريؼ ال يشير إلى أف النبكة اصطفاء كما يشير إلى ذلؾ أىؿ السنة كالجماعة الذيف 
 أف النبكة اصطفاء كاختيار منو لعبده مف بيف سائر الناس ،يختصو برحمتو، كيصطفيو ":يقكلكف

 (1)"بفضمو كمنتو، كليست صفة إضافية 

 إف ركح النبي منطكية عمى الديف في جممتو مف قبؿ أف ينزؿ عميو ":يقكؿ صاحب المنار في تفسيره 
. كىذا تعريؼ فمسفي صكفي باطني خطير (2) "الكحي بتفصيؿ مسائمو

فإف ركح النبي إذا أمكف أف تنطكم عمى جممة الديف فما المانع أف تنطكم عمى تفصيبلتو، فيذا يؤكؿ 
 مف ا كليس كحي،إلى القكؿ بأف النبكة كالرسالة شيء نابع مف ذات النبي ما دامت ركحو منطكية عميو

نساني، ال صمة لو إ كىذا رأم المدرسة العقمية التي تميؿ إلى أف النبكة كالرسالة كالديف نشاط .اهلل 
.  بقكل غيبية خارجية كالمبلئكة كجبريؿ كنحك ذلؾ 

فالنبكات ارتكزت كميا عمى التكحيد الخالص كتنقيتو مف عقيدة الشرؾ، لكف المدرسة العقمية متمثمة في 
 كما ىي إال مف الكيانة كالعرافة، كمف ،العقاد كأمثالو ترل أف النبكة بشرية بحتو ال صمة ليا باهلل

 ك الكيانو بشرية شيطانية، ،البدييي أف ىنالؾ فرؽ بيف النبكة كالعرافة مف حيث أف النبكة مف اهلل
 ألنيما طرفي ؛كلكف الكيانة ليست كذلؾ بؿ إنو ال داعي لممفارقة بينيما،كالنبكة مؤيدة بالمعجزات 

 .نقيض 

كقد انساقت المدرسة العقمية مع العممانية المادية فأرادت أف تخضع النبكة لبلستدالؿ المادم ،كذلؾ 
خضاع مسائؿ العقيدة لمبحث  بدعكل أف المسمميف ال تثبت ليـ عقيدة  إال بتأييد العمـ الحديث، كا 

 كال يؤمف إال بالمحسكس، فاإليماف بالنبكة ،العممي باألسمكب الغربي المادم الذم ال يؤمف بالغيبيات
  (3)كما جاءت في الكتاب كالسنة بطريقة تقميدية ال يكفي إلثباتيا عمميا عمى حد قكليـ 

                                                           
مرجع سابؽ  (30ص)النبكات  ابف تيمية   -1
رشيد رضا محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة القممكني  - 2

الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة : الناشر (2/12()تفسير المنار)تفسير القرآف الحكيـ   (ىػ1354: المتكفى)الحسيني 
 جزءا 12:  ـ عدد األجزاء1990: النشر

انظر تفاصيؿ ىذه الشبيات كالرد عمييا مف كتاب مكقؼ العقؿ كالعمـ كالعالـ مف رب العالميف كعباده المرسميف  - 3
مرجع سابؽ  ( 1/121-125)
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العمـ ال يتعارض مف الديف كلكف ما يقصدكنو يريدكف إخضاع الغيبيات لمعمـ الحديث كمقرراتو ككما 
 . ىك معمـك أف الغيبيات مصدرىا الكحي كليس لنا إال اإليماف بيا كالتسميـ المطمؽ

صمى اهلل – ىذا مكقؼ المدرسة العقمية مف األنبياء بشكؿ عاـ فماذا عف مكقفيـ مف النبي محمد 
، فقد أطمقكا عميو كصؼ العبقرية ،كالدليؿ عمى ذلؾ أف أغمب مؤلفات المدرسة العقمية -عميو كسمـ

، (عبقرية محمد ) كذلؾ مثؿ كتاب العقاد ،تتحدث عف محمد دكف كصفو بالنبي أك الرسالة
لمحمد أحمد  (محمد كالقكل المضادة)لييكؿ، ك(حياة محمد )لخالد محمد خالد، ك (إنسانيات محمد )ك

. خمؼ اهلل 

 فمك لـ يكف رسكال لكاف فكؽ ،يقكؿ خالد محمد خالد مؤكدا ىذا االتجاه العقمي بكصفو لمنبي أنو إنساف
 في ا لك لـ يكف محمدا رسكال لكاف إنساف": فبل اعتبار لمنبكة كالرسالة كاالصطفاء،مستكل الرسكؿ

 رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٹ ٹ ُّ  " كلك لـ يتمؽ األمر مف ربو ،مستكل الرسكؿ

 .يا أييا اإلنساف بمغ ما يعتمؿ في ضميرؾ   لتمقاه مف ذات نفسو، ٕٔ: المائدة َّ مل زتمت

جاكز نضجو كارتقاءه كؿ تخـك الذات كحدكدىا، كلك يكف ثمة سبيؿ لكقؼ (محمدا اإلنساف)ف إذلؾ 
بؿ خارج كؿ زماف كمكاف ،إف ..انتشار ىذا النضج ، كىذا  االرتقاء خارج الذات، كخارج البيئة 

عجاب الـ..عظمتو التي فرضت نفسيا كنادت إلييا كالء المؤمنيف   (1)"رضيف عكا 

فيك بذلؾ يمغي كؿ قيمة لمنبكة كالرسالة كاالصطفاء مف اهلل سبحانو كتعالى، فيك يقكؿ أف النبي 
مستغف عف إرساؿ اهلل لو ألف ضميره يمكف أف يككف دافعا لذلؾ كما يقكؿ خالد محمد خالد كحديثو 

 كصؿ رسكؿ اهلل إلى عظمة لـ يصؿ إلييا احد كلكف ىذه العظمة غير : قاؿعف عظمة محمد فقد
رساؿ اهلل عزكجؿ لو كتكميفو بالرسالة بؿ إنيا حصمت لو بعد الرسالة  منفصمة عف النبكة كالرسالة كا 

. كتأييد اهلل لو 

كقد ركزت المدرسة العقمية الحديثة عمى الجانب اإلنساني في حياة الرسكؿ فمما قاتؿ قالكا عنو بطؿ 
 كليس كنبي يكحى إليو، كىذا يبدكا كاضحا ،عسكرم، كحينما أقاـ دكلة اإلسبلـ أقاميا كممؾ أك رئيس

                                                           
مصر  - المقطـ لمنشر كالتكزيع القاىرة :الناشر(9ص)خالد محمد خالد إنسانيات محمد صمى اهلل عميو كسمـ  - 1
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ال شأف ليا بالدكلة كالقضاء ، في أف النبكة كالرسالة كاإلسبلـ (1)في ما ذىب إليو عمي عبد الرزاؽ
 أنت تعمـ أف الرسالة ":كالممؾ كالجياد، كأنو ال عبلقة لمديف بالسياسة كالدكلة يقكؿ عمي عبد الرازؽ 

 ( 2)"غير الممؾ كأنو ليس بينيما شيء مف التبلـز بكجو مف الكجكه 

كاف ممكا رسكال – صمى اهلل عميو كسمـ –  إف المسمـ العامي يجنح إلى اعتقاد  أف النبي ":كيقكؿ 
كأنو أسس لئلسبلـ دكلة سياسية مدنية كاف ىك ممكيا كسيدىا، لعؿ ذلؾ ىك الرأم الذم يتبلءـ مع 

ذكؽ المسمميف العاـ، كمع ما يتبادر مف أحكاليـ في الجممة، كلعمو أيضا  ىك رأم جميكر العمماء مف 
  (3)"المسمميف 

ف النبي قبؿ النبكة كبعدىا عمى صمة بالييكد إ  يقكلكفكنمحظ أف كثيرا مف ركاد المدرسة العقمية   
 أخذ زميمنا أحمد أميف يحمؿ العقمية العربية ": كذلؾ كما يقكؿ طو حسيف ،نو أخذ عنيـإكالنصارل ك

ف يعرؼ إلى أكأخذ زميمنا  يرد العقمية العربية ما استطاع إلى عناصرىا المختمفة المككنة ليا ،كب...
أم حد امتزجت ىذه العناصر كتداخمت، كما مقادير ىذه العناصر في ىذا المزاج العاـ ؟ ما مقدار 

 كما مقدار العنصر ؟ كما مقدار العنصر الييكدم؟ كما مقدار العنصر الفارسي ؟العنصر الجاىمي 
 كما العناصر المختمفة التي ككنت كؿ كاحدة منيا ؟ ثـ ؟اليكناني ؟ كما طبيعة ىذه العناصر نفسيا 

ما المزاج العربي الذم خرج مف تفاعؿ ىذه العناصر المختمفة فظير في اآلداب : بعد ىذا كمو 
العربية كما نراه في شعر الشعراء، كخطب الخطباء ،كعمـك العمماء، كأمثاؿ الناس في أحاديثيـ العامة 

 (4 )"كالخاصة ؟

 مف ا كأنو ليس كحي،فيك يشير إلى أف اإلسبلـ تككف مف ىذه العناصر الجاىمية كالييكدية كالفارسية
جماع المسمميف، كيبدكا أف الدكتكر ،عند اهلل  كىذه مغالطو يردىا صريح القرآف الكريـ كالسنة النبكية كا 

.  استمد ىذه األفكار مف أساتذتو المستشرقيف 

                                                           
اإلسبلـ كأصكؿ  ىك مؤلؼ كتاب  (ـ1966- ـ1888-  1386ىػ 1305  (عمي عبد الرازؽ، عمي حسف أحمد عبد الرازؽ - 1

ثـ . حيث حصؿ عمى درجة العالمية في كتاب القرية، ثـ ذىب إلىاألزىر القرآف  حفظ بمحافظة المنيا أبك جرج كلد في قرية .الحكـ
ـ 2002الطبعة الخامسة عشرة (4/276)األعبلـ لمزركمي ).البريطانية جامعة أككسفكرد ذىب إلى

القاىرة دار الكتاب – دار الكتاب المصرم : تقديـ عمار عمي حسف الناشر  (112ص)عمي عبد الرازؽ اإلسبلـ كنظاـ الحكـ  - 2
 ـ2012ىػ 1433بيركت – المبناني 

( 113ص)المصدرنفسو  - 3
مرجع سابؽ  (المقدمة ص ط)أحمد أميف فجر اإلسبلـ  - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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 ىل مل خل ٹ ٹ ُّ :" كقد رد اهلل عزكجؿ عميو كعمى أمثالو لما قالكا إنما يعممو بشر 

 جه  ين ىن من خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل

 َُّ: النحؿ َّمه

اإلسبلـ قكضيا كىدميا، إف فاإلسبلـ جاء بمنيج فريد ال كما أشار طو حسيف إلى تمؾ العناصر بؿ 
 كعف بقية المسمميف مف غير العرب، ،كالعرب بعد اإلسبلـ لـ تكف ليـ عقمية منفصمة عف اإلسبلـ

.   كالعناصر الييكدية كالفارسية كاليكنانييف لـ تزد المسمميف إال فرقة ككدرا فأنى يؤفؾ ىؤالء   

ف النبكة كحي كاصطفاء مف اهلل سبحانو كتعالى، كالرسؿ ليسكا إال مبمغيف إكأخيرا نقكؿ لمعقمية الحديثة 

 ىب نب مب  ُّ  :"عف ربيـ اختارىـ كاصطفاىـ كشرفيـ بالتبميغ عف ربيـ كما قاؿ سبحانو 

 ٕٓ: الحج َّ مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب

 مف العناصر الييكدية كالفارسية كاليكنانية ا كلـ تكف نبكتيـ نابعة مف ذكاتيـ كلـ يكف ىذا الديف خميط
 كال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ  خبير نزؿ بو الركح ،إنو الديف الحؽ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو

.  جبريؿ األميف 

:- موقف المدرسة العقمية من الغيبيات 

عف أمكر غيبية – صمى اهلل عميو كسمـ - لقد أخبرنا اهلل سبحانو كتعالى في كتابو العزيز كسنة نبيو 
 كليس لو إال التسميـ كاإليماف بيا، مف ىذه الغيبيات ،ال يمكف لمعقؿ البشرم إدراكيا كاإلحاطة بيا

 كغيرىا مف الغيبيات ،اإليماف بالمبلئكة كالجف كالشياطيف، كذلؾ اإليماف باليـك اآلخر كالجنة كالنار
 ؟فما ىك مكقؼ المدرسة العقمية مف ىذه الغيبيات 

 :-موقفيم من المالئكة والجن والشياطين 

بميس كالشياطيف متكاترة بالكتاب كالسنة، كىي مف المعمكـ مف الديف  فأخبار المبلئكة كالجف كا 
ف إنكارىا كفر كخركج مف ممة اإلسبلـ، كىي مف الغيب الذم ال يعممو إال اهلل،بالضركرة  كال يجكز ، كا 
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  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ :-" الخكض فيو كما قاؿ سبحانو 

 ٓٔ: النمؿ َّ مئ زئ رئ

 زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل  ُّ كقاؿ عف اإليماف بالمبلئكة 

 جت مبهب  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

 ِٖٓ: البقرة َّ هت مت خت حت

 ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ُّ :" كقاؿ عف إبميس كالشياطيف كالجف 

 ِٕ: األعراؼ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 ٔٓ: الذاريات َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ   ٹ ُّ كيقكؿ  ،

 بؿ إف العقمية الحديثة تحكـ العقمية الغربية ،كحيث أف االتجاىات العقمية تحكـ العقكؿ في النصكص
 ،في آيات اهلل كذلؾ بإنكارىا خاضت  في الكتاب كالسنة كاإلسبلـ، كقد -التي تحارب الديف- الكثنية

أك تحريفيا أك تأكيميا كلـ تذعف كتستسمـ آليات اهلل، بؿ إنيـ يشكككف كيثيركف الشبيات كما قاؿ 

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٹ ٹ ُّ :" سبحانو 

 مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني

 مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت

 ٕ: آؿ عمراف َّ مظ حط

فقد كصفكا المبلئكة كالجف كالشياطيف بما يتكافؽ مع الجاىمية الغربية الحديثة كالقديمة التي التؤمف 
بالغيب تحت شعارات كمسميات باسـ العمـ كالبحث العممي كالتنكير ،كباسـ الحرية الفكرية، فيؤالء 

 كيخكضكف في آيات اهلل بغير عمـ كال ىدل كال ،الذيف يقدسكف العممانية الذيف ىـ مف صنع الغرب 
 .كتاب منير 
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ث عف مكقؼ السمؼ مف المبلئكة، كذكر بعده مكقؼ العقبلنييف مف دفقد ذكر محمد عبده عندما تح
 كبيف أنو ليس مف المستبعد أف ،ثـ انتصر ليذا الرأم.. الفبلسفة كنحكىـ أف المبلئكة ىـ نكازع الخير

 ( 1).كالشياطيف أنيا تدفع إلى الشر..يسمي اهلل عزكجؿ األفكار كالخكاطر التي تدفع إلى الخير مبلئكة 

 بأنيا مف ، كقصتو مع الشيطاف في الجنة،دـ كأمر المبلئكة بالسجكد لوآكذلؾ يميؿ إلى أف قصة 
 كلكف يمكف رؤيتيا ،كيرل أف الميكركبات مف الجف ...، كليس مف قبيؿ الكاقع كالحقيقة،قبيؿ التمثيؿ

 (2).بالنظارات المكبرة، كتسمى بالميكركبات يصح أف تككف نكعا مف أنكاع الجف 

 كذىب بعض المفسريف مذىبا آخر في فيـ معنى ":كذىب محمد عبده في تفسير المبلئكة يقكؿ 
 كىك أف مجمكع ما كرد في المبلئكة مف ككنيـ مككميف في األعماؿ مف إنماء نبات كخمقو ،المبلئكة

كأف ىذا النمك في النبات لـ يكف إال بركح خاص نفخة اهلل في البذرة فكانت .... حيكاف كحفظ إنساف 
كمف لـ يباؿ في التسمية بالتكقيؼ يسمي ....  ككذلؾ يقاؿ في الحيكاف كاإلنساف ،ىذه الحياة النباتية

 أك قكة يظير أثرىا ،ىذه المعاني القكل الطبيعية إذا كاف ال يعرؼ مف عالـ اإلمكاف إال ما ىك طبيعة
ف أنكر غير المؤمف بالكحي تسميتو ممكا كزعـ أنو ...في الطبيعة  كيضيؼ ال يمكف لعاقؿ أف ينكر، كا 

 ،أك أنكر بعض المؤمنيف ،ال دليؿ عمى كجكد المبلئكة، أك أنكر بعض المؤمنيف بالكحي تسميتو ممكا
 أك نامكسا طبيعيا ،ألف ىذه األسماء لـ ترد في الشرع فالحقيقة كاحدة ،بالكحي تسميتو قكة طبيعية

 (3)"كالعاقؿ مف ال تحجبو األسماء كالمسميات 

 حي جي يه ىه مه جه  ُّ :" كيشكؾ في مكضع آخر مف غير تصريح بذلؾ في قكلو تعالى

 ُٖ - ُٕ: ؽ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي

 أفبل تزعـ أف هلل مبلئكة في األرض كمبلئكة في السماء ؟ ىؿ عرفت ":كنحك ذلؾ مف اآليات فيقكؿ 
 كىؿ عرفت أيف يجمس مف يككف ، كرسمت مساكنيا،أيف تسكف مبلئكة األرض ،كىؿ حددت أمكنتيا

 أك ،منيـ عف يمينؾ ؟كمف يككف عف يسارؾ ؟ ىؿ رأيت أجساميـ النكرانية تضيء لؾ في الظبلـ
تؤنسؾ إذا ىجمت عميؾ األكىاـ، فمك ركنت إلى أنيا قكل أك أركاح منبثة فيما حكلؾ، كما بيف يديؾ 

                                                           
مرجع سابؽ   (269-267ص)راجع تفسير المنار الجزء األكؿ  - 1
مرجع سابؽ  (96ص)تفسير المنار الجزء الثالث  - 2
مرجع سابؽ (268-1/267)تفسير المنار  - 3
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 كبالعبارة التي تمقفتيا عنيـ كيبل يكحشؾ بما ، كاف اهلل ذكرىا لؾ بما كاف يعرفيا سمفؾ،كما خمفيا
يدىشؾ، كترؾ لؾ النظر فيما تطمئف إليو نفسؾ مف كجكه تعرفيا أفبل يككف لؾ أركح لنفسؾ، كأدعى 

 (1)" أفبل تككف أبصرت شيئا مف كراء حجاب ككقفت عمى سر مف أسرار الكتاب..إلى طمأنينة عقمؾ؟

 ىؿ يريد لنا مرة أخرل تكذيب القرآف كما كذب قصصو كقاؿ ؟فماذا يريد محمد عبده مف ىذا التأكيؿ
ف القرآف لـ يخبرنا عف إ ىؿ يريد أف يقكؿ ؟ كمف الكاقع، كأنيا ليست حقيقية،نيا قصص تمثيميةإ

كما يقكؿ، كأف  (حتى ال تصيبنا الكحشة ك الدىشة)المبلئكة بؿ أخبرنا بألفاظ كانت مألكفة معركفة 
 ؟القرآف ترؾ لنا في الكصكؿ إلى ما تطمئف إليو نفكسنا حتى لك أطمأنت إلى ما يخالؼ القرآف 

 إف ىذا الطريؽ في  ":كما أصدؽ ما قالو محمد الصادؽ عرجكف في الرد عمى ما قالو محمد عبده 
حالة أك  تفسير آيات القرآف الكريـ بتسميط التأكيؿ عمى كؿ ما يتعاصى فيمو عمى بعض العقكؿ كا 

إلى  (المتقرمطكف)استبعاد ظاىر المعنى إلى ضرب مف التمثيؿ، ىك الذم يخشى أف ينفذ منو 
إف ىذا القرآف العظيـ أنزلو ..تحريؼ كمـ اهلل عف مكاضعيا ابتغاء فتنة الجماىير مف عامة المؤمنيف 

 (2 )"... ىدل لمناس كرحمة، كلـ ينزلو باإلشارات كالرمكز كاإليحاءات،اهلل تعالى بمساف عربي مبيف

  ما داـ منكر المبلئكة يقر ك؟ثـ ما الفرؽ بيف مف ينكر المبلئكة كبيف مف يزعـ أنيا قكل طبيعية
 ال ينطبؽ عمييا ما كرد في ،بات كاإلنساف كالحيكاف كلكنيا قكل طبيعيةفيعترؼ بكجكد قكة نمك في اؿ

القرآف الكريـ مف أكصاؼ لممبلئكة، كؿ ذلؾ محاكلة مف ىؤالء المنيزميف مف اجؿ تقريب مفيـك 
المبلئكة لممادييف، ىذه المحاكلة أخرجتيـ مف عقيدة السمؼ الصحيحة في اإليماف بالمبلئكة إلى 

.  عقيدة باطمة إلقناع المادييف 

:- قوليم في الجن 

 كقد قمنا في ": يقكؿ في تفسير المنار ،ف رشيد رضا قاؿ أف الجراثيـ نكع مف الجفإسبؽ كأف قمت    
نو يصح أف يقاؿ إف األجساـ الخفية التي عرفت في ىذا العصر بكاسطة النظارات  إالمنار غير مرة 

                                                           
مرجع سابؽ  (1/273)تفسير المنار  - 1
الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع، الطبعة :الناشر(40-39ص)محمد الصادؽ عرجكف نحك منيج لتفسير القرآف  - 2

ـ  1979ىػ1399الثالثة 
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 كقد ثبت أنيا عمؿ ألكثر األمراض، قمنا ، يصح أف تككف نكعا مف الجف،المكبرة كتسمى بالميكركبات
 لسنا بحاجة إلى النزاع ميفذلؾ في تأكيؿ ما  كرد أف الطاعكف مف كخز الجف ،عمى أننا نحف المسؿ

 أك إضافة شيء إليو مما ال دليؿ عميو ألجؿ تصحيح بعض الركايات ،فيما أثبتو العمـ كقرره األطباء
 (1)"األحادية فنحمد اهلل تعالى أف القرآف أرفع مف أف يعارضو العمـ 

 (2)ف رؤية الجف تخيؿ ككىـ كما جاء في تفسير المنار إكقالكا 

 ِٕ:األعراؼ َّ مئ  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رنٹ ٹ ُّ "كالذم نفيمو مف اآلية 

 كقدرتيـ عمى التشكؿ بيذه الحالو ،ال تنفي إمكاف رؤيتيـ لنا كلكنيا تثبت رؤيتيـ لنا مف حيث ال نراىـ
.   كذلؾ كمف يككف في الظبلـ كيرل الذم في النكر حيث ال يراه ،غير المرئية

جماع المسمميف :"  كما قاؿ سبحانو كتعالى ،كلكف نقكؿ أف الجف ثابت كجكدىـ في الكتاب كالسنة كا 

 ىهيه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

 ِ - ُ: الجف َّ  ىي مي خي حي جي

 ٔٓ: الذاريات َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ   ٹ ٹ ُّ  كيقكؿ كذلؾ

 ال ،ككعمى ىذا فالجف عالـ حقيقي مكمؼ كاإلنساف مستقؿ ليس بالكىـ كال التخيؿ، كال بالجراثيـ
 .الميكركبات التي ىي خمؽ آخر مف خمؽ اهلل 

 :-موقف المدرسة العقمية من اإليمان باليوم اآلخر

 كما كرد مف أخبار صحيحة مف الكتاب كالسنة ،اإليماف باليـك اآلخر كما فيو مف جزاء كمف جنة كنار
. يعتبر مف أصكؿ اإليماف كاإلسبلـ الذم جاءت بو الرسؿ 

 ّٕ: يكسؼ َّ هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من ٹ ٹ ُّ 

                                                           
( 96/ 3)تفسير المنار  - 1
( 526-7/525)تفسير المنار  - 2
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أف تؤمف باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليـك اآلخر، ": فأخبرني عف اإليماف، قاؿ: "كفي الحديث
 (1)"كتؤمف بالقدر خيره كشره

:- ما موقف المدرسة العقمية فيو مختمف كما يقولون أ

قكؿ شيئا في الجنة كالنار ف كاآلف بكسعنا أف ":يقكؿ عبد الجبار الكائمي في كتابو كحدة الكجكد العقمية 
 ،المتيف بشرت بيما كأنذرت الديانات السماكية، فما النار إال تمؾ التأسفات عمى التفريط بالخير

 كضعؼ الحرية، كقمة اإلمكانات عمى إيجاد عكامؿ السعادة، ، كانحطاط الدرجة،كالتقصير بالكاجبات
كما الجنة إال رضا العقكؿ الخالدة  عف أعماليا الخيرة في الدنيا، كالشعكر بعدـ التقصير في الكاجبات 

 (2)"مع العمـ بسمك الدرجة باإلضافة إلى نصيبيا الكافر مف اإلمكانات عمى إيجاد السعادة 

نني استبعد كؿ االستبعاد كجكد جينـ كما كصفتيا الكتب السماكية في ظاىر عبارتيا، كال ":كيقكؿ   كا 
مبرر لكجكدىا عمى تمؾ الحالة القاسية، كال فائدة فييا، كما أنيا منافية لمعدؿ كالرحمة كالحكمة اإلليية 

  (3)."المطمقة

كجؿ عنيا في كتابو كآياتو  فيذه مغالطات كتأكيبلت إلحادية تنكر عذاب جينـ الذم أخبر اهلل عز
  .الكاضحات البينات

نكارىـ لميكـ اآلخر  كما فييا مف نعيـ دائـ، ، كما فيو مف جنة،كعمى الرغـ مما يقكلو العقبلنيكف كا 
 فإف اليـك اآلخر كالجنة كالنار كمو ثابت في كتاب اهلل كسنة رسكلو ،كالنار كما فييا مف عذاب مقيـ

جماع المسمميف ف إنكار ىذه الغيبيات مف ،كا   كمف أنكر ذلؾ فقد أنكر معمكما مف الديف بالضركرة، كا 
ختـ أكلك أنيـ سمككا السبؿ العممية كحكمكا العمـ كالعقؿ فإنيـ سييتدكف ك،العقبلنييف فإنو قديـ حديث 

صمى - إنو كرد عف النبي : عف رجؿ قيؿ لو"بجكاب ابف تيمية ألسبلؼ ىؤالء العقبلنييف حيف سئؿ 
مف أكؿ : فقاؿ " (4)أف أىؿ الجنة يأكمكف كيشربكف كيتمتعكف كال يبكلكف كال يتغكطكف "-اهلل عميو كسمـ

                                                           
كتاب اإليماف باب معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقدر  مرجع سابؽ  (1/36)صحيح مسمـ   -  1
ـ 1964مكتبة النيضة ببغداد : عبد الجبار الكائمي كحدة الكجكد العقمية الناشر - 2
( 193ص)المصدر نفسو - 3
مرجع سابؽ  (4/132)صحيح البخارم كتاب أحاديث األنبياء باب خمؽ آدـ صمكات اهلل عميو كذريتو  - 4
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إف في الجنة طيكرا إذا اشتيى صار قدامو عمى أم صكرة أراد مف : ثـ قيؿ لو. باؿ كتغكط: كشرب
ىؿ بجحده ىذا يكفر كيجب قتمو أـ ال؟ : فقاؿاألطعمة كغيرىا 

: فأجاب

جماع المسمميف" كىك معمـك باالضطرار مف . األكؿ كالشرب في الجنة ثابت بكتاب اهلل كسنة رسكلو كا 
 ككذلؾ الطيكر كالقصكر في الجنة ببل ريب كما كصؼ ذلؾ في األحاديث الصحيحة ،ديف اإلسبلـ

 ، ككذلؾ إف أىؿ الجنة ال يبكلكف كال يتغكطكف كال يبصقكف-صمى اهلل عميو كسمـ- الثابتة عف النبي 
نما المخالؼ في ذلؾ أحد رجميف،لـ يخالؼ مف المؤمنيف باهلل كرسكلو أحد ما منافؽ:  كا  . إما كافر كا 

 يزعمكف أف أىؿ الجنة إنما ،أما الكافر فإف الييكد كالنصارل ينكركف األكؿ كالشرب كالنكاح في الجنة
 كىـ يقركف مع ذلؾ بحشر األجساد ، كاألركاح الطيبة مع نعيـ األركاح،يتمتعكف باألصكات المطربة
.  مع األركاح كنعيميا كعذابيا

كأما طكائؼ مف الكفار كغيرىـ مف الصابئة كالفبلسفة كمف كافقيـ فيقركف بحشر األركاح فقط كأف 
.  النعيـ كالعذاب لؤلركاح فقط

كطكائؼ مف الكفار كالمشركيف كغيرىـ ينكركف المعاد بالكمية فبل يقركف ال بمعاد األركاح؛ كال 
كقد بيف اهلل تعالى في كتابو عمى لساف رسكلو أمر معاد األركاح كاألجساد كرد عمى . األجساد

.  الكافريف كالمنكريف لشيء مف ذلؾ بيانا في غاية التماـ كالكماؿ

كأما المنافقكف مف ىذه األمة الذيف ال يقركف بألفاظ القرآف كالسنة المشيكرة فإنيـ يحرفكف الكمـ عف 
مكاضعو كيقكلكف ىذه أمثاؿ ضربت لنفيـ المعاد الركحاني كىؤالء مثؿ القرامطة الباطنية الذيف قكليـ 

مؤلؼ مف قكؿ المجكس كالصابئة كمثؿ المتفمسفة الصابئة المنتسبيف إلى اإلسبلـ كطائفة ممف 
كغيرىـ أك " رسائؿ إخكاف الصفا " مف كاتب أك متطبب أك متكمـ أك متصكؼ كأصحاب : ضاىكىـ
كىؤالء كميـ كفار يجب قتميـ باتفاؽ أىؿ اإليماف؛ فإف محمدا صمى اهلل عميو كسمـ قد بيف . منافؽ

ذلؾ بيانا شافيا قاطعا لمعذر كتكاتر ذلؾ عند أمتو خاصيا كعاميا كقد ناظره بعض الييكد في جنس 
 كمف يأكؿ كيشرب ال بد لو ،إف أىؿ الجنة يأكمكف كيشربكف: يا محمد أنت تقكؿ}: ىذه المسألة كقاؿ
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كيجب عمى كلي األمر قتؿ ".  { رشح كرشح المسؾ-صمى اهلل عميو كسمـ- فقاؿ النبي . مف خبلء
 (1) ".مف أنكر ذلؾ كلك أظير التصديؽ بألفاظو فكيؼ بمف ينكر الجميع؟ كاهلل أعمـ

 :- العالقة بين المدرسة العقمية الحديثة والقديمة 

ال أككف مبالغا إذا قمت إف المدرسة العقمية الحديثة ىي امتداد لممدرسة العقمية القديمة، كبينيما تشابو 
:-  في جكانب عديدة، في أصكليما كمناىجيما كأىدافيما، كىي تتمثؿ فيما يمي 

اتفاؽ المدرستيف عمى إكبار العقؿ كتقديمو عمى النص، كجعؿ العقؿ مصدرا لمتمقي مقدما في :- أكال
االستدالؿ عمى الكتاب كالسنة، كما يتبع ذلؾ مف تأكيؿ النصكص كتحريفيا، كذلؾ بدعكل حرية الفكر  

اتفاقيما عمى عداء السنة كأىميا، كاحتقار أىؿ السمؼ، كلمزىـ، كمعاداتيـ كاتياميـ بشتى :- ثانيا
. التيـ

اتفاقيما في التبعية لممذاىب كالفمسفات غير اإلسبلمية، فكما أف أصحاب الفرؽ القديمة :-  ثالثا
تتممذكا عمى يد الييكد كالنصارل كالمجكس كاليكناف كالكثنييف، فإف أصحاب المدرسة العقمية تتممذكا 
عمى يد المستشرقيف الغربييف كرثة الفكر الييكدم، كالنصراني كالكثني، كاليكناني ،كعمى أسبلفيـ 

.  المعتزلة كالجيمية 

فنجد طو حسيف يصرح بأف اإلسبلـ يمثؿ في حياة المسمميف جزءا مف خميط مف الديانات كالمذاىب 
كما رأيؾ في حياة عقمية لمعرب تجد فييا أثر الحياة الجاىمية كىك كثير بعيد، كتجد : "كالنزعات فيقكؿ

فييا أثر اإلسبلـ، كىك مركب غير بسيط، كتجد فييا أثر المسيحية، كفييا السامي كاليكناني، كتجد 
فييا أثر المجكسية الفارسية، كما تجد فييا أثر الديانات اليندية عمى اختبلفيا، كما تجد فييا تيارات 

 (2)"الحضارات المختمفة لكؿ ىذه األمـ التي ذكرنا أسماءىا 

                                                           
مرجع سابؽ  (315-4/313)مجمكع الفتاكل ابف تيمية  - 1
2
دارالكتاب:الناشرم1969الطبعةالعاشرة(صحوط)المقدمةالتًكتبهاطهحسٌنأمٌنأحمدفجراإلسالم-

لبنان–بٌروتالعربً
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الخكض في الغيبيات التي ال يعمميا إال اهلل، كليس لمعقؿ قدرة عمى  تصكرىا، كعدـ احتراـ ما :- رابعا
كرد بطريؽ الكحي في القرآف كالسنة الصحيحة، كمف أخطر ىذه األمكر الغيبية ما يتعمؽ باهلل كأسمائو 

كصفاتو كالكحي كالنبكة كالمبلئكة كالجف كالقدر كغيرىا التي ال يستطيع العقؿ البشرم تصكرىا 

إف طريقة البحث :"كمما قالكه في محاربة العقائد الغيبية يقكؿ كامؿ عياد نقبل عف محمد المجذكب  
فيك يتنكر " العممي جعمتنا ال نتقيد إال بالكاقع الذم تدركو الحكاس، كأف نتحرر مف العقائد الغيبية

 كقد ذكرت ليـ اقكاال في المطمب الثاني مف (1). لمغيب كيريد أف يتتحرر مف كيؼ يمكف لو ذلؾ 
 . المبحث الثالث مف الفصؿ األكؿ مكقفيـ مف الغيبيات

االستيانة بأحكاـ اهلل  كشرعو كالجرأة عمى الفتكل، كالقكؿ عمى اهلل بغير عمـ في  :-  خامسا 
التشريعات كاألخبلؽ كالحبلؿ كالحراـ، كعدـ التسميـ فييا بأمر اهلل كاالستيزاء بأحكاـ اهلل كالتشكيؾ في 

.  دينو 

كأنو صكاب ال يعاب صاحبو، فالضكائؽ االقتصادية، : "فيذا أحمد زكي يفتي بجكاز اإلنتحار كيقكؿ 
كالفشؿ في الحياة، كالرسكب في االمتحاف، كالتعذيب، كالمرض، كالحب، كالشقاء في الزكاج، كؿ ىذه 

  (2)"األمكر يشرع فييا األنتحار، كال يبلـ المنتحر ليذه ليذه األسباب كنحكىا

 مق ُّ ككما ىك معمـك أف االنتحار محـر باإلجماع ألنو قتؿ النفس كاهلل تعالى يقكؿ في كصؼ المؤمنيف 

 ُُٓ: األنعاـ َّحل جل مك  لك خك حك جك

 فحديدتو بحديدة نفسو قتؿ مف": -كسمـ عميو اهلل صمى-  اهلل رسكؿ فاهلل حـر قتؿ النفس في الحديث قاؿ
 (3)" أبدا فييا مخمدا خالدا جينـ نار في بطنو في بيا يتكجأ يده في

  كىذا أحمد أميف يشكؾ في األحكاـ التي مصدرىا القرآف كالسنة، كأف مصدرىا القانكف الركماني أك 
 (4)"كقانكف الفرس ك القانكف الركماني امتتزجتا باألحكاـ التي أكضحيا القرآف كالسنة:"الفارسي فيقكؿ

                                                           
دارالشواف:م،الناشر1993هـ1413الطبعةالخامسة(30)المجذوبمحمدمشكالتالجٌلفًضوءاإلسالم-1

الرٌاض–م1993للطباعةوالنشروالتتوزٌع
نقالعنمجلةالعربًفًمقالةعناالنتحارالحمدزكًرئٌسالتحرٌر(426ص)االتجاهاتالعقالنٌةالحدٌثة-2

94-59ممنص1959آنذاكالعددالثامنعام
الوأنهالنار،فًبهعذببشًءنفسهقتلمنوأننفسه،اإلنسانقتلتحرٌمغلظباب(1/103)صحٌحمسلم-3

 مسلمةنفسإالالجنةٌدخل
 لبنان–،بٌروت(93ص)أمٌنأحمدفجراإلسالم-4
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لقد اختمط عميو األمر فإف القانكف الرركماني كالفارسي لـ يختمطا بما جاء في كتاب اهلل عزكجؿ كسنة 
 ألنو تنزيؿ مف حكيـ حميد أليس في قكلو ىذا استيانو بأحكاـ اإلسبلـ – صمى اهلل عميو كسمـ –نبيو 

 التي جاءت مف عند اهلل 

ف إثارة الشبيات كاآلراء الشاذة حكؿ أمكر الديف، كخصكصا العقيدة كما عميو إجماع المسممي:- سادسا
 .،كذلؾ مف الغيبات اإليماف باليـك اآلخر كما فييا مف جنة كنار 

تميزت المدرستاف بالتركيج ألىؿ الممؿ كالنحؿ الضالة ،كالمذاىب كأىؿ األىكاء، كالدعكة ليا :- سابعا
كتمجيدىا باسـ التسامح كحرية الفكر كاالعتقاد، بؿ ذىبت المدرسة العقمية الحديثة بالدعكة لمتسامح مع 

لغرض التكازف مف أجؿ بناء الفكر  ليككف الديف كاحد يشمؿ الناس جميعا، جميع الفرؽ كالديانات،
 .الجديد 

كدعا إلى  (ديف اهلل كاحد عمى ألسنة جميع الرسؿ)كقد انتصر محمكد أبكرية ليذه الفكرة في كتابو 
كجكب صير األدياف بعضيا ببعض، حتى تزكؿ الفكارؽ كالشحناء، كجعؿ ليذا المبدأ الجديد قكاعد 

 مل خلٱُّٱ : تجمع األدياف كميا، كبعد أف ساؽ رأيا ينسب إلى األفغاني بأف ديف المستقبؿ قكلو تعالى 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل

 ِٔ:  البقرة َّىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين

أف الناس إف شاء اهلل سيصمكف بعمكميـ كعقكليـ إلى مرتقى تزكؿ فيو الجنسيات الدينية، "فقاؿ أبكرية 
كتختفي العصبيات المذىبية، كيجتمعكف عمى ديف كاحد، يشمؿ الناس جميعا كىذا الديف يقـك عمى 

يماف باليكـ اآلخر، أما ما كراء ذلؾ مما ىك :عمى ثبلث قكاعد  إيماف باهلل، كعمؿ صالح في الحياة، كا 
حارج عف عمميـ فأمره مفكض إلى ربيـ، كبذلؾ يعيشكف الحياة تحت ظؿ مف السعادة ظميؿ متحابيف 

 (1)"متعاكنيف عمى عمؿ ما فيو الخير لكؿ القبيؿ 

فيؿ عمـ بذلؾ أنو ألغى اإلسبلـ كقبؿ بديف كاحد جديد ما أنزؿ اهلل بو مف سمطاف، فيـ بيذه الدعكل 
التقريب بيف األدياف، كدعكل عدـ التميز لئلسبلـ، كىـ عمى منيجيـ ىذا يستتدلكف بنصكص عمى 

  خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ " غير كجييا حيف يستدلكف باآلية 
                                                           

1
 دارالكرنكللنشروالطبعوالتوزٌع:الناشر(128-127)أبورٌةمحموددٌنهللاواحدمحمدوالمسٌحاخوان-
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 خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

 ِٔ :البقرة َّ ىي مي

فيخالفكف بذلؾ إجماع أىؿ العمـ مف أف المقصكد باآلية مف آمف بكؿ ديانة صحيحة قبؿ نسخيا، كأف 
 فإف مف لـ يتبع – صمى اهلل عميو كسمـ –أنو بعد مبعث النبي محمد ،اإلسبلـ نسخ كؿ الديانات، 

  .دينو فميس مما آمف كعمؿ صالحا، كال تشممو اآلية المذككرة

كذلؾ يتفقكف جميعا عمى احتقار أىؿ السنة كيرمكنيـ بالتعصب، كضيؽ التفكير كالجيؿ، :- ثامنا 
كيصفكنو بالنصييف، كنعـ الكصؼ أنيـ يتمسككف بالنص كالنقؿ، كىـ سمؼ األمة كىذا مما يعتز بو 

.  أىؿ الحؽ 

الدعكة إلى تفسير القرآف كالسنة تفسيرات كتأكيبلت بحسب اليكل كالعقؿ دكف االعتماد عمى :- تاسعا
نما  منيج الصحابة، كعدـ إتباع المنيج الشرعي مف حيث دالالت المغة، كالقكاعد األصكلية، كا 

.  االعتماد عمى التفسير الفمسفي كالصكفي 

كبل المدرستيف تدعكاف إلى التجديد كالتغيير في أصكؿ العقيدة كمناىج االستدالؿ، دكف :- عاشرا

  ٌّ  ٹ ٹ ُّ اعتبار لمنصكص الكاردة عف اهلل كرسكلو، كدكف اعتبار لمنيج السمؼ، يصدؽ فييـ 

 ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ُُٓ: النساء َّ نت مت  زت يبرت
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 نيالفصل الثا

أىل السنة وموقفيم من العقل 
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:-  أىل السنة وموقفيم من العقل وفيو مباحث  :- نيالفصل الثا

موقفيم من العقل والنقل :-     المبحث األول 

كقد تحدثت في ىذا الفصؿ عف مكقؼ أىؿ السنة مف العقؿ كالنقؿ كذكرت معنى أىؿ السنة، كقد قصدت 
بو السمؼ كىـ القركف االثبلثة األكلى كمف سار عمى طريقيـ كاتبع منيجيـ، كبينت مكقفيـ مف النصكص 

 . القرآنية كاألحاديث النبكية الصحيحة، كمكقفيـ مف اإللييات كالنبكات كالغيبيات 

فكاف أصحاب الحديث ىـ أىؿ  ): كذلؾ كما جاء في تعريفيـ، الحديثصحاب السنة ىـ أىؿالمقصكد بأ
عميكـ بسنتي كسنة الخمفاء "كما يركيو العرباض بف سارية  -:صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ النبي ، السنة

ياكـ كمحدثات األمكر فإف كؿ محدثة بدعة،ككؿ بدعة  الراشديف بعدم عضكا عمييا بالنكاجذ كا 
 ( 2).(1)"ضبللة

مَّـى -  أىؿ النقؿ كاألثر المتبعيف آثار رىسيكؿ المًَّو ":كعرفيـ اإلماـ ابف الجكزم  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كآثار ، -صى
 ،أصحابو ىـ أىؿ السنة

مىى تمؾ الطريؽ التي لـ يحدث فييا حادث نما كقعت الحكادث كالبدع بعد رىسيكؿ المًَّو ،ألنيـ عى مَّى -  كا  صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى       ( 3 )".كأصحابو-المَّوي عى

 كمذىب  أىؿ السنة كالجماعة مذىب قديـ معركؼ قبؿ أف يخمؽ اهلل أبا حنيفة ":كيعرفيـ ابف تيمية 
كمالكا كالشافعي كأحمد، فإنو مذىب الصحابة الذيف تمقكه عف نبييـ، كمف خالؼ ذلؾ كاف مبتدعا عند 
 (4)".أىؿ السنة كالجماعة، فإنيـ متفقكف عمى أف إجماع الصحابة حجة، كمتنازعكف في إجماع مف بعدىـ

                                                           
 سنف ابف ماجو ت  (ىػ273: المتكفى)أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني - كماجة اسـ أبيو يزيد - ابف ماجة  ابف ماجة  - 1

 ىػ 1430األكلى، : عىبد الٌمطيؼ حرز اهلل الطبعة- محمَّد كامؿ قره بممي - عادؿ مرشد - شعيب األرنؤكط : المحقؽ (1/28)األرنؤكط
 5: دار الرسالة العالمية عدد األجزاء: الناشر  ـ2009- 

االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية   (ىػ558: المتكفى)أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي  -  2
أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة : ـ  الناشر1999/ىػ1419األكلى، : سعكد بف عبد العزيز الخمؼ، الطبعة: المحقؽ (1/107)األشرار

 3: العربية السعكدية عدد األجزاء
الطبعة  (1/17)تمبيس إبميس   (ىػ597: المتكفى)ابف الجكزم  جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  - 3

 1: دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيرزت، لبناف عدد األجزاء: ـ  الناشر2001/ ىػ1421األكلى، 
ىػ     منياج السنة النبكية في نقض 728: المتكفى)ابف تيمية  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف تيمية  - 4

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد :  ـ الناشر1986-  ىػ 1406األكلى، : محمد رشاد سالـ، الطبعة: المحقؽ (2/602)كبلـ الشيعة القدرية 
 9: اإلسبلمية  عدد المجمدات
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 فإف المسمميف ":يقكؿ ابف تيمية ،الذيف أقامكا الديف في الشرؽ كالغرب ىـ أىؿ السنة فالمسممكف 
الذيف يقيمكف ديف اإلسبلـ في الشرؽ كالغرب قديما كحديثا ىـ الجميكر، كالرافضة ليس ليـ سعي إال 
فساد قكاعده، كالقدر الذم عندىـ مف اإلسبلـ إنما قاـ بسبب قياـ  في ىدـ اإلسبلـ، كنقض عراه، كا 

 - أم أىؿ السنة- .الجميكر بو

كليذا قراءة القرآف فييـ قميمة، كمف يحفظو حفظا جيدا، فإنما تعممو مف أىؿ السنة، ككذلؾ الحديث 
إنما يعرفو  كيصدؽ فيو، كيؤخذ عف أىؿ السنة، ككذلؾ الفقو، كالعبادة، كالزىد، كالجياد، كالقتاؿ إنما 
ىك لعساكر أىؿ السنة، كىـ الذيف حفظ اهلل بيـ الديف عمما كعمبل، بعممائيـ، كعبادىـ، كمقاتمييـ  
كالرافضة مف أجيؿ الناس بديف اإلسبلـ، كليس لئلنساف منيـ شيء يختص بو  إال ما يسر عدك 

 (1) "....اإلسبلـ، كيسكء كليو فأياميـ في اإلسبلـ كميا سكد 

صمى – كأصحابو، كىـ المتمسككف بسنة النبي "فأىؿ السنة ىـ مف كاف عمى مثؿ ما كاف عميو النبي
كىـ الصحابة، كالتابعكف، كأئمة اليدل المتبعكف ليـ، كىـ الذيف استقامكا عمى - اهلل عميو كسمـ 

اإلتباع، كجانبكا االبتداع في أم مكاف كزماف، كىـ باقكف منصكركف إلى يـك القيامة، كيطمؽ عمييـ 
. أىؿ الجماعة كالسمؼ الصالح كأىؿ األثر 

كالقكؿ الصحيح المشيكر الذم عميو جميكر أىؿ السنة ىك أف المقصكد بالسمؼ الصالح ىـ القركف 
كما يركيو عمراف :  بالخيرية، حيث قاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ- الثبلثة المفضمة الذيف شيد ليـ النبي 

، فالسمؼ الصالح (2)"خير القركف القرف الذم بعثت فييـ، ثـ الذيف يمكنيـ، ثـ الذيف يمكنيـ"بف حصيف
. ىـ الصحابة كالتابعكف كتابعك التابعيف

. كسار عمى نيجيـ فيك سمفي نسبة إلييـيميـ، ككؿ مف سمؾ سب

                                                           
( 415/ 7)نفسوالمصدر  - 1
مرجع سابؽ (4/1965)صحيح مسمـ كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ باب فضؿ الصحابة ثـ الذيف يمكنيـ  - 2
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كالقركف المفضمة مف بعده كالذم -صمى اهلل عميو كسمـ - ىي المنيج الذم سار عميو النبي : كالسمفية
ال تزاؿ طائفة مف : "أخبر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بأنو باؽ إلى أف يأتي أمر اهلل، لحديث ثكباف
 (1)".أمتي ظاىريف عمى الحؽ ال يضرىـ مف خذليـ، حتى يأتي أمر اهلل كىـ كذلؾ

فيصح االنتساب إلى ىذا المنيج متى التـز اإلنساف بشركطو كقكاعده، فكؿ مف حافظ عمى سبلمة 
. العقيدة طبقنا لفيـ القركف الثبلثة المفضمة فيك ذك نيج سمفي

:-  موقفيم من تعارض العقل والنقل

إف مما ينبغي اعتقاده أف أىؿ السنة يركف أنو ال تعارض بيف نصكص الكتاب كالسنة الصريحة 
.  الصحيحة كالمعقكالت الصريحة 

 كيعقؿ دينو كشرع ربو ال أف يرد نصكص الكحي مف ،فالعقؿ أعطاه اهلل عزكجؿ لئلنساف لكي يفيـ بو
 بؿ إف العقؿ ،كتاب كسنة  بحجة  مخالفتو لمعقؿ، فكؿ الشريعة ال يكجد فييا ما يكجب بطبلنو بالعقؿ

. يشيد بصحتيا 

 قد ثىبتى أف المَّو سبحانو قد أنزؿ الكتاب كالميزاف، فكبلىما في اإلنزاؿ أخكاف، ":يقكؿ ابف قيـ الجكزية 
كفي معرفة األحكاـ شقيقاف، ككما ال يتناقض الكتاب في نفسو فالميزاف  الصحيح ال يتناقض في 
نفسو كال يتناقض الكتاب كالميزاف، فبل تتناقض  داللة النصكص الصحيحة، كال داللة األقيسة 

الصحيحة، كال داللة النص الصحيح  كالقياس الصحيح، بؿ كميا متصادقة متعاضدة متناصرة يصدؽ 
ا، كيشيد بعضيا لبعض؛ فبل يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدنا  (2 )"بعضيا بعضن

كانكا يتمقكف النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية بالقبكؿ كالتسميـ مف – رضي اهلل عنيـ – كالصحابة 
 جعؿ "- :رحمو اهلل –  كذلؾ كما يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ،غير اعتراض بحجة مخالفة العقؿ

                                                           
مرجع سابؽ  (3/1523)(...ال تزاؿ طائفة مف أمتي): كتاب اإلمارة باب قكلو  السابؽ المصدر - 1
إعبلـ المكقعيف  ( ىػ751: المتكفى)ابف القيـ أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب المعركؼ بابف قيـ الجكزية  - 2

أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف شارؾ في : قدـ لو كعمؽ عميو كخرج أحاديثو كآثاره (3/90)عف رب العالميف 
دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، المممكة :  ىػ  الناشر1423األكلى، : أبك عمر أحمد عبد اهلل أحمد، الطبعة: التخريج

 (منيـ جزء لمقدمة التحقيؽ كجزء لمفيارس) 7: العربية السعكدية عدد األجزاء
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كىك طريقة الصحابة كالتابعيف ليـ . القرآف إماما يؤتـ بو في أصكؿ الديف كفركعو ىك ديف اإلسبلـ
فمـ يكف ىؤالء يقبمكف مف أحد قط أف يعارض القرآف بمعقكؿ أك رأم يقدمو . بإحساف كأئمة المسمميف

كليذا كاف األئمة األربعة كغيرىـ يرجعكف في التكحيد كالصفات إلى القرآف كالرسكؿ ال .... عمى القرآف
 (1 )".إلى رأم أحد كال معقكلو كال قياسو

أىؿ العقؿ كالرد عمى أىؿ الكبلـ الذيف خالفكا إتجاه منيجو – رحمو اهلل – كيذكر اإلماـ الدارمي 
 فحيف رأينا المعقكؿ اختمؼ منا كمنكـ كمف جميع أىؿ األىكاء، كلـ نقؼ لو ":الكحي بشبياتيـ فيقكؿ 

- عمى حد بيف في كؿ شيء، رأينا أرشد الكجكه كأىداىا أف نرد المعقكالت كميا إلى أمر رسكؿ اهلل 
لى المعقكؿ عند أصحابو المستفيض بيف أظيرىـ، -صمى اهلل عميو كسمـ  ألف الكحي كاف ينزؿ ؛كا 

فيو، كلـ يتفرقكا  بيف أظيرىـ، فكانكا أعمـ بتأكيمو منا كمنكـ، ككانكا مؤتمفيف في أصكؿ الديف، لـ 
تظير فييـ البدع كاألىكاء الحائدة عف الطريؽ، فالمعقكؿ عندنا ما كافؽ ىدييـ، كالمجيكؿ ما خالفيـ، 

 (2) "كال سبيؿ إلى معرفة ىدييـ كطريقتيـ إال ىذه اآلثار

لى أصحابو الذيف شيدكا التنزيؿ  ككانكا بيف ظيراني رسكؿ اهلل ،فيك يرد المعقكالت إلى أمر اهلل كرسكلو كا 
كالمجيكؿ ما خالفيـ، فالمعقكؿ ـ،  فالمعقكؿ ما كافؽ ىديو،فيـ أعمـ بالتأكيؿ- صمى اهلل عميو كسمـ- 

 كما عداه مما قالو المتكممكف أنو معقكؿ فيك شبيات ما ،الصريح عند أىؿ السنة ما كافؽ ىدم رسكؿ اهلل
 – صمى اهلل عميو كسمـ –فاألمة ليا أف تعقؿ ما كافؽ كتاب اهلل كسنة رسكلو أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف، 

 .كمف سار عمى ىذا الطريؽ مف الصحابة كالتابعيف كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف 

 فيـ يتبعكف ما أنزؿ مف عند ،إف منيج السمؼ مف مكافقة العقؿ لمنقؿ كاضح ال لبس فيو كال غمكض
 كىكذا ىـ عمماء السمؼ، كلكنيـ جعمكا لذلؾ ،اهلل كما جاء بو رسكؿ اهلل كما كاف عميو الصحابة

صمى اهلل عميو – ضابطا في مكافقة العقؿ لمنقؿ كىي أف يككف النص صحيحا ثابتا عف رسكؿ اهلل 
 فمتى كاف العقؿ كذلؾ كالنقؿ صحيحا فبل ،، كالعقؿ صريح سالـ مف الشبيات منقاد لكحي اهلل-كسمـ

                                                           
مرجع سابؽ   (472-6/471)ابف تيمية مجمكع الفتاكل  - 1
الرد عمى الجيمية   (ىػ280: المتكفى)الدارمي أبك سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد الدارمي السجستاني  - 2
الككيت – دار ابف األثير : ـ  الناشر1995- ىػ 1416الثانية، : بدر بف عبد اهلل البدر، الطبعة: المحقؽ (1/124)

 1: عدد األجزاء
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 كلكف ما عمـ بصريح ":رحمو اهلل –  يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ،يمكف أف نتصكر تعارضا بينيما
 ( 1) ".العقؿ ال يتصكر أف يعارضو الشرع البتة، بؿ المنقكؿ الصحيح ال يعارضو معقكؿ صريح قط

 ككذلؾ العقؿ فيك ، أف السمع حجة اهلل عمى خمقو":كيشيد ليذا القكؿ تمميذ ابف تيمية ابف القيـ فيقكؿ 
 كبما أنزؿ إلييـ مف السمع كالعقؿ الصريح ال ،سبحانو أقاـ عمييـ حجتو بما ركب فييـ مف العقؿ

 فحجج اهلل ،ككذلؾ العقؿ مع السمع، كما أف السمع الصحيح ال يتناقض في نفسو ،يتناقض في نفسو
 كأنت ال تجد سمعا صحيحا عارضو معقكؿ ، كلكف تتكافؽ كتتعاضد،كبيناتو ال تتناقض كال تتعارض

 بؿ العقؿ الصريح ، كال تجده ما داـ الحؽ حقا كالباطؿ باطبل، أك أكثرىـ،مقبكؿ عند كافة العقبلء
 (2) "يدفع المعقكؿ المعارض لمسمع الصحيح كيشيد ببطبلنو

ف المنقكؿ الصحيح ال إ:- فالقاعدة التي قررىا أىؿ السنة في عدـ تعارض العقؿ مع النقؿ تقكؿ 
 كقد بيف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ىذه القاعدة بأنو إذا حصؿ تعارض يككف ،يعارضو معقكؿ صريح

أك يككف النص صحيحا لكف - صمى اهلل عميو كسمـ–  كغير ثابت عف النبي ،النص غير صحيح
 كقد تأممت ذلؾ في عامة ما تنازع ":داللتو ضعيفة كقد بيف ذلؾ كضرب عمى ذلؾ األمثمة يقكؿ 

الناس فيو، فكجدت ما خالؼ النصكص الصحيحة الصريحة شبيات فاسدة يعمـ بالعقؿ بطبلنيا، بؿ 
 .يعمـ بالعقؿ ثبكت نقيضيا المكافؽ لمشرع

كىذا تأممتو في مسائؿ األصكؿ الكبار كمسائؿ التكحيد كالصفات، كمسائؿ القدر كالنبكات كالمعاد 
إما : كغير ذلؾ، ككجدت ما يعمـ بصريح العقؿ لـ يخالفو سمع قط، بؿ السمع الذم يقاؿ إنو يخالفو

حديث مكضكع، أك داللة ضعيفة، فبل يصمح أف يككف دليبلن لك تجرد عف معارضة العقؿ الصريح، 
 ؟ فكيؼ إذا خالفو صريح المعقكؿ

                                                           
-  ىػ 1411الثانية، : الدكتكر محمد رشاد سالـ الطبعة: تحقيؽ (1/147)ابف تيمية درء تعارض العقؿ كالنقؿ  - 1

 10: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، المممكة العربية السعكدية ـ عدد األجزاء:  الناشر1991
عمي بف محمد الدخيؿ اهلل : المحقؽ (3/1187)ابف القيـ الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة  - 2

 4: دار العاصمة، الرياض المممكة العربية السعكدية عدد األجزاء: ىػ  الناشر1408األكلى، : الطبعة



100 
 

 العقكؿ، فبل يخبركف بما يعمـ العقؿ تاراحاالت العقكؿ بؿ بـحكنحف نعمـ أف الرسؿ ال يخبركف بـ
  (1) ".انتفاءه، بؿ يخبركف بما يعجز العقؿ عف معرفتو

صحة : فبيف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية المنيج الصحيح الذم يحصؿ فيو التكافؽ بيف العقؿ كالنقؿ كىك 
إذا كانت األحاديث كاآلثار : األولى:النقؿ كصراحة العقؿ، فإنو ال يحصؿ تعارض إال في حالتيف 

يعمـ بالعقؿ الصريح بطبلنيا  – صمى اهلل عميو كسمـ – مكذكبة كمكضكعة عمى النبي 

:-  أف يككف النقؿ صحيحا لكف داللتو ضعيفة كضرب عمى الحالتيف أمثمة نذكر منيا: الحالة الثانية 

قاؿ )أف تحصؿ المعارضة ألف النقؿ مكذكب عمى النبي عميو السبلـ  :- مثال عمى الحالة األولى
قيؿ يا رسكؿ اهلل مـ : " أخبرني حباف بف ىبلؿ عف حماد بف سممة عف أبي الميـز عف أبي ىريرة قاؿ

 ال مف أرض كال مف سماء، خمؽ خيبل فأجراىا فعرقت فخمؽ نفسو  : قاؿ، مركرء مف ما:؟ فقاؿربنا
  (2)("مف ذلؾ العرؽ

 . بؿ ىك مف األحاديث المكذكبة المكضكعة ،فيذا الحديث باطؿ بالعقؿ الصريح

أف يككف النقؿ صحيحا، لكف كجو داللتو ضعيؼ، كذلؾ نتيجة غمط :- مثاؿ عمى الحالة الثانية 
.  المستدؿ، فيككف التعارض نتيجة قصكر الفيـ 

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : عف أبي ىريرة، قاؿ:- كذلؾ مثؿ الحديث الذم ركاه مسمـ في صحيحو 
يا رب كيؼ أعكدؾ؟ : يا ابف آدـ مرضت فمـ تعدني، قاؿ: إف اهلل عز كجؿ يقكؿ يـك القيامة: " كسمـ

أما عممت أف عبدم فبلنا مرض فمـ تعده، أما عممت أنؾ لك عدتو لكجدتني : كأنت رب العالميف، قاؿ
أما : يا رب ككيؼ أطعمؾ؟ كأنت رب العالميف، قاؿ: عنده؟ يا ابف آدـ استطعمتؾ فمـ تطعمني، قاؿ

عممت أنو استطعمؾ عبدم فبلف، فمـ تطعمو؟ أما عممت أنؾ لك أطعمتو لكجدت ذلؾ عندم، يا ابف آدـ 

                                                           
مصدر سابؽ  (1/147)قابف تيمية  درء تعارض العقؿ كالنقؿ  - 1
ضبط  (1/105)المكضكعات  (ىػ597: المتكفى)  ابف الجكزم جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم 2

-  ىػ 1388: 3 ـ جػ 1966-  ىػ 1386: 2، 1األكلى جػ : عبد الرحمف محمد عثماف، الطبعة: كتقديـ كتحقيؽ
محمد عبد المحسف صاحب المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة    :  الناشر1968
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استسقاؾ عبدم فبلف فمـ : يا رب كيؼ أسقيؾ؟ كأنت رب العالميف، قاؿ: استسقيتؾ، فمـ تسقني، قاؿ
 (1)"تسقو، أما إنؾ لك سقيتو كجدت ذلؾ عندم 

إف داللة ىذا الحديث مخالفة :  فإنو ال يجكز لعاقؿ أف يقكؿ":يقكؿ ابف تيمية في تعميقو عمى الحديث 
، كمف قاؿ ل الخالؽ سبحانو كتعاؿل جكاز المرض كالجكع عؿللعقؿ كال سمع، إال مف يظف أنو قد دؿ عؿ

 . الحديثمىذا فقد كذب عؿ

كمف قاؿ إف ىذا ظاىر الحديث أك مدلكلو أك مفيكمو فقد كذب، فإف الحديث قد فسره المتكمـ بو، كبيف 
مراده بيانان زالت بو كؿ شبية، كبيف فيو أف العبد ىك الذم جاع كأكؿ كمرض كعاده العكاد، كأف اهلل 

( 2)"سبحانو لـ يأكؿ كلـ يعد

منيج السمؼ في مكافقة النقؿ الصحيح لمعقؿ الصريح في كتابو – رحمو اهلل – كيذكر اإلماـ السفاريني 
أف اصطبلحي في ىذا الشرح االستدالؿ بالكتاب - تعالى -  اعمـ رحمؾ اهلل ":لكامع األنكار البيية 
رضكاف اهلل تعالى - عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ، كاقتفاء بالصحابة الكراـ - كبقكؿ النبي الكريـ 

، كما درج عميو الرعيؿ األكؿ مف القركف المفضمة، مما تمقاه أئمة الديف بالقبكؿ، كأثبتكه بالنقكؿ، -عمييـ
ف زعـ متحذلؽ أنو يبايف العقكؿ فيك كبلـ باطؿ، كمذىب معمكؿ .  كأصمكه في األصكؿ، كا 

عمييـ الصبلة كالسبلـ، تأتي بمحارات العقكؿ ال بمحاالتيا، فمف زعـ أف العقؿ يحيؿ شيئا - فإف األنبياء 
:  فبل يخمك مف أحد أمريف- عمييـ الصبلة كالسبلـ - مما جاءت بو األنبياء 

ما عجز العقؿ عف إدراكو، كال يمـز مف عجز العقكؿ عف إدراؾ شيء مف األصكؿ  إما عدـ ثبكتو عنيـ، كا 
فمف لـ يسمـ لممنقكؿ، كقابمو بالرد بالمعقكؿ، فيك ضاؿ مخبكؿ، فمذىبنا ىك ما .... أك غيرىا أف يككف 

كافؽ صحيح المنقكؿ، كصريح المعقكؿ الذم يجمع ما في األقكاؿ المختمفة مف الصكاب، كيجتنب ما فييا 
مف الخطأ كاالرتياب، كىذا ىك مذىب سمؼ األمة كسائر األئمة، كىك الذم يدؿ عميو الكتاب كالسنة، 

جماع السمؼ  ( 3)"كا 

                                                           
( 4/1990)صحيح مسمـ باب فضؿ عيادة المريض- 1
 مرجع سابؽ (1/147)ابف تيمية درء تعارض العقؿ كالنقؿ   -2
لكامع األنكار البيية  (ىػ1188: المتكفى)السفاريني شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي  -3

:  ـ الناشر1982-  ىػ 1402- الثانية : الطبعة (1/27)كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
 2: دمشؽ عدد األجزاء– مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا 
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فالقاعدة عند السمؼ في العقؿ كالنقؿ ىي كما ذكرنا سابقا أف العقؿ الصريح ال يخالؼ النقؿ الصحيح 
كال يحصؿ التعارض بينيما إال بفساد أحدىما، كعمى ىذا فالعبلقة بينيما أنيما متفقاف ليس بينيما 

  .تناقض

:-  فمنيج السمؼ في التكافؽ بيف العقؿ كالنقؿ كعدـ التعارض تتمخص في النقاط التالية 

– إنيـ يركف تقديـ النقؿ عمى العقؿ كيقدسكف ما جاء مف عند اهلل كما صح عف رسكؿ اهلل :- أكال
– صمى اهلل عميو كسمـ 

انو ال تعارض بيف صحيح النقؿ كصريح العقؿ بؿ ىما متفقاف متعاضداف متفقاف  :- ثانيا

انو إذا حصؿ تعارض بيف العقؿ كالنقؿ فإف ذلؾ يككف لسببيف إما عدـ صحة النقؿ أك فساد :- ثالثا
في العقؿ  

. يعتبر السمؼ أف العقؿ ىك مصدر مف مصادر االستدالؿ عمى العقيدة اإلسبلمية :- رابعا

ال يفيـ مف قكؿ السمؼ تقديـ النقؿ عمى العقؿ أنيـ ينكركف العقؿ بؿ إنيـ يقكلكف أف :- خامسا 
.   العقؿ يتفؽ مع الشرع 

– م أف يككف النص صحيحا ثابتا عف رسكؿ اهلل قلقد جعمكا ضابطا لمكافقة العقؿ لمنقؿ ك:- سادسا
.   مف العيكب كالفساد ا سالـاكالعقؿ صريح- صمى اهلل عميو كسمـ
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موقفيم من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة :- المبحث الثاني      

إف مكقؼ السمؼ بيف كاضح مف النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية الصحيحة الثابتة عف       
كلكال ما أصيبت بو األمة اإلسبلمية مف فتنة عمـ الكبلـ – صمى اهلل عميو كسمـ – رسكؿ اهلل 

 لما ظير مكضكع حجية النقؿ فكيؼ لمف كاف لو ، كردىـ النصكص الشرعية،كاحتجاجيـ بالمعقكالت
. ؟عقؿ أف يرد نصكص الكتاب كالسنة 

 مج حج مث هت مت خت ٹ ٹ ُّ إف اهلل سبحانو قد أقاـ الحجة عمى خمقو بكتابو كرسمو 

 ُ: الفرقاف َّ مخ  جخ مح جح

 ٍّ ٰىٌّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه  ين ىن من خن ٹ ٹ ُّ ك 

 ُٗ: األنعاـ َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ

 يب ىب ٹ ٹ ُّ فكؿ مف بمغو ىذا القرآف فقد أنذر بو كقامت عميو حجة اهلل بو 

: النساء َّ ىق  يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت رت

ُٔٓ( 1) 

 ":فإف السمؼ ال يكجد ليـ قكؿ أنيـ عارضكا صحيح المنقكؿ بعقؿ أك رأم كذلؾ كما يقكؿ ابف تيمية 
ك مف أعظـ ما أنعـ اهلل بو عمييـ اعتصاميـ بالكتاب كالسنة فكاف مف األصكؿ المتفؽ عمييا بيف 

 كال ، كال ذكقو،الصحابة كالتابعيف ليـ بإحساف أنو ال يقبؿ مف أحد قط أف يعارض القرآف ال برأيو
 فإنيـ ثبت عنيـ بالبراىيف القطعيات كاآليات البينات أف الرسكؿ جاء ، كال كجده، كال قياسو،معقكلو

 كحكـ ما ، كخبر ما بعدىـ، فيو نبأ مف قبميـ، كأف القرآف ييدم لمتي ىي أقكـ،باليدل كديف الحؽ
 ، كمف ابتغى اليدل في غيره أضمو اهلل، مف تركو مف جبار قصمو اهلل، ىك الفصؿ ليس باليزؿ،بينيـ

 كال ، كىك الذم ال تزيغ بو األىكاء، كىك الصراط المستقيـ، كىك الذكر الحكيـ،ىك حبؿ اهلل المتيف
 (2)"تمتبس بو األلسف 

                                                           
مرجع سابؽ  (736-2/735)الصكاعؽ المرسمة  ابف القيـ   -1
مرجع سابؽ   (13/28)مجمكع الفتاكل  ابف تيمية - 2
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إيماف تسميـ كقبكؿ ال فرؽ في ذلؾ بيف – صمى اهلل عميو كسمـ – كقد آمنكا بما جاء بو رسكؿ اهلل 
صمى اهلل عميو – الخبر كالعمـ كالطمب كالعمؿ، بؿ العبرة عندىـ االحتجاج بما صح عف رسكؿ اهلل 

 أكاف ىذا ءفمتى كرد حديث عف رسكؿ اهلل يجب االعتقاد بو كالعمؿ بما فيو عمما كعمبل سكا– كسمـ 
 بؿ االعتقادالحديث متكاترا أـ مف خبر اآلحاد ال فرؽ، كلـ يحصؿ بيف الصحابة تنازع في مسائؿ 

 .   اتفقكا جميعا عمى االحتجاج بالكتاب كالسنة

 قد تنازعكا في مسائؿ األحكاـ كلكنيـ لـ يتنازعكا في األسماء - رضي اهلل عنيـ- كالصحابة 
 كقد تنازع الصحابة في كثير مف مسائؿ األحكاـ، كىـ ":كالصفات كاألفعاؿ كذلؾ كما يقكؿ ابف القيـ 

سادات المؤمنيف كأكمؿ األمة إيمانا، كلكف بحمد اهلل لـ يتنازعكا في مسألة كاحدة مف مسائؿ األسماء 
كالصفات كاألفعاؿ، بؿ كميـ عمى إثبات ما نطؽ بو الكتاب كالسنة كممة كاحدة، مف أكليـ إلى آخرىـ، 

لـ يسكمكىا تأكيبل، كلـ يحرفكىا عف مكاضعيا تبديبل، كلـ يبدكا لشيء منيا إبطاال، كال ضربكا ليا 
أمثاال، كلـ يدفعكا في صدكرىا كأعجازىا، كلـ يقؿ أحد منيـ يجب صرفيا عف حقائقيا كحمميا عمى 
مجازىا، بؿ تمقكىا بالقبكؿ كالتسميـ، كقابمكىا باإليماف كالتعظيـ، كجعمكا األمر فييا كميا أمرا كاحدا، 

 ( 1). "كأجركىا عمى سنف كاحد

في مسائؿ االعتقاد كما يحتجكف - صمى اهلل عميو كسمـ– كالسمؼ الصالح يحتجكف بسنة رسكؿ اهلل 
لى أصكؿ ،بيا في األحكاـ الشرعية  كلـ يكف معركفا عندىـ تقسيـ الشرع إلى مسائؿ عممية كعممية كا 

كفركع، كلـ يكف عندىـ االحتجاج بخبر الكاحد في األحكاـ العممية دكف مسائؿ االعتقاد كما فعؿ 
.  المتكممكف بؿ إنيـ كانكا يحتجكف بالحديث متى كاف صحيحا 

اتفؽ الفقياء كميـ : " أنو قاؿ- صاحب أبي حنيفة -  كثبت عف محمد بف الحسف ":يقكؿ ابف تيمية 
صمى اهلل -مف الشرؽ كالغرب عمى اإليماف بالقرآف كاألحاديث التي جاء بيا الثقات عف رسكؿ اهلل 

كصؼ كال تشبيو فمف فسر شيئا مف ذلؾ  في صفة الرب عز كجؿ مف غير تفسير كال- عميو كسمـ 
 (2) "... كفارؽ الجماعة-صمى اهلل عميو كسمـ-فقد خرج مما كاف عميو النبي 

                                                           
 مرجع سابؽ (1/39)إعبلـ المكقعيف    ابف القيـ - 1
مرجع سابؽ  (4/4)مجمكع الفتاكل  ابف تيمية - 2
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كنحف عمى يقيف أنو ال يصمح آخر ىذه األمة إال ... "- :رحمو اهلل– كقاؿ الشيخ محمد أماف الجامي 
 كما نحف ،بما صمح بو أكليا، كأكليا إنما صمح بالتمسؾ الصادؽ ليدم الكتاب كالسنة عقيدة كشريعة

عمى يقيف ثابت أنو ال يصبح اليكـ دينان ما لـ يكف دينان أمس، فإذا كاف ذلؾ كذلؾ فقد كجبت حجية 
 كأف تمؾ ، بما ال يترؾ مجاالن لمشؾ كالتردد- صمى اهلل عميو كسمـ-كتاب اهلل، كحجية سنة المصطفى

 لمتفريؽ بيف األحكاـ سكغال يكجد مبرر أك ـ  إذ،الحجية ثابتة في األحكاـ كالعقيدة عمى حد سكاء
 (1) "...كالعقيدة

 ،فالمقصكد أف السمؼ الصالح قد اتفقكا عمى حجية الكتاب كالسنة في األصكؿ كالفركع ال فرؽ بينيما
.  كىما يفيداف اليقيف ال الظف كما يقكؿ المتكممكف 

يقكؿ ابف القيـ في معرض رده عمى المتكمميف الذيف يقكلكف بظنية داللة نصكص الكتاب في مسائؿ 
فمك كاف كبلـ اهلل كرسكلو ...  إف اهلل سبحانو قد أقاـ الحجة عمى خمقو بكتابو كرسمو ": يقكؿ االعتقاد

 ،ال يفيد اليقيف كالعمـ كالعقؿ معارض لمنقؿ فأم حجة تككف قد قامت عمى المكمفيف بالكتاب كالرسكؿ
 كىذا ظاىر لكؿ مف ،كىؿ ىذا القكؿ إال مناقض إلقامة حجة اهلل عمى خمقو بكتابو مف كؿ كجو

   ( 2) ". كهلل الحمد،فيمو

:-  موقفيم من خبر اآلحاد

كليذا كاف جميكر أىؿ ... "- :رحمو اهلل– ف خبر اآلحاد يفيد العمـ بشركط، قاؿ ابف تيمية إفقد قالكا 
 أك عمبل بو أنو ،إذا تمقتو األمة بالقبكؿ تصديقا لو" خبر الكاحد " العمـ مف جميع الطكائؼ عمى أف 

يكجب العمـ كىذا ىك الذم ذكره المصنفكف في أصكؿ الفقو مف أصحاب أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي 
 كلكف كثيرا مف .كأحمد إال فرقة قميمة مف المتأخريف اتبعكا في ذلؾ طائفة مف أىؿ الكبلـ أنكركا ذلؾ

 (3) "..... كأىؿ الحديث كالسمؼ عمى ذلؾ ،أىؿ الكبلـ أك أكثرىـ يكافقكف الفقياء

 
                                                           

فًالنبوٌةوالسنةالكتابفًاإللهٌةالصفات(هـ1415:المتوفى)أحمدمحمدأمانبنعلًجامًعلًالجامً-1

المدٌنةاإلسالمٌة،بالجامعةالعلمًالمجلس:الناشر،هـ1408األولى،:الطبعة(33ص)والتنزٌهاإلثباتضوء

1:األجزاءعدد\السعودٌةالعربٌةالمملكةالمنورة،
مرجع سابؽ  (735،737/ 3) ابف القيـ  الصكاعؽ المرسمة   -2
مرجع سابؽ  (13/351)ابف تيمية مجمكع الفتاكل   -3
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 :-بعض األدلة عمى صحة ىذا المذىب 

 التفريؽ بيف التكاتر كاآلحاد في إفادة العمـ اصطبلح حادث لـ يدؿ عميو كتاب ناطؽ، كال سنة :- أوال
خبر بو دكف حاجة إلى أماضية، كلـ يعرفو الصحابة كال التابعكف، فالرسكؿ صدقو المؤمنكف فيما 

 فقد أقاـ الحجة عمى األمـ بالكاحد كليس الزيادة في التأكيًد مانعةن أف تقكـ الحجة ،تكاتر المخبريف
بالكاحد، إذ أعطاه ما يباًيفي بو الخٍمؽ غيرى النبييف 
(1) 

- كمف ىذا إخبار الصحابة بعضيـ بعضا فإنيـ كانكا يجزمكف بما يحدث بو أحدىـ عف رسكؿ اهلل "
 خبرؾ -صمى اهلل عميو كسمـ-  كلـ يقؿ أحد منيـ لمف حدثو عف رسكؿ اهلل - صمى اهلل عميو كسمـ

خبر كاحد ال يفيد العمـ حتى يتكافر، كتكقؼ مف تكقؼ منيـ حتى عضده آخر منيـ ال يدؿ عمى رد 
نما كاف يستثبت أحيانا نادرة جدا إذا استخبر   .خبر الكاحد عف ككنو خبر كاحد، كا 

 كال أىؿ اإلسبلـ بعدىـ يشككف فيما يخبر بو أبك بكر الصديؽ عف رسكؿ ،كلـ يكف أحد مف الصحابة
 ، كأبي بف كعب، كال عبد اهلل بف مسعكد، كال عمي، كال عثماف،كال عمر-صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل 

 كأمثاليـ مف الصحابة، بؿ كانكا ال ، كعبد اهلل بف عمر، كعبادة بف الصامت، كمعاذ بف جبؿ،كأبك ذر
: يشككف في خبر أبي ىريرة مع تفرده بكثير مف الحديث، كلـ يقؿ لو أحد منيـ يكما كاحدا مف الدىر

 أجؿ في صدكرىـ مف أف -صمى اهلل عميو كسمـ-خبرؾ خبر كاحد ال يفيد العمـ، ككاف حديث رسكلو 
 (2) "يقابؿ بذلؾ، ككاف المخبر ليـ أجؿ في أعينيـ كأصدؽ عندىـ مف أف يقكؿ لو مثؿ ذلؾ

ف الرسكؿ كاف يبعث اآلحاد مف أصحابو إلى الممكؾ كالكالة ليبمغكا عنو رسالة ربو، فمك كاف إ:- ثانيا
. خبرىـ ال يفيد العمـ، لما أرسميـ، فإف ذلؾ عبث ينزه عنو صاحب الرسالة 

ف المسمميف لما أخبرىـ الكاحد كىـ بقباء في صبلة الصبح أف القبمة قد حكلت إلى الكعبة إ"- :ثالثا
صمى -  كترككا الحجة التي كانكا عمييا كاستداركا إلى القبمة، كلـ ينكر عمييـ رسكؿ اهلل ،قبمكا خبره

                                                           
الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي  - 1

مكتبو : الناشر ـ1940/ىػ135األكلى، : أحمد شاكر، الطبعة: المحقؽ (434)الرسالة (ىػ204: المتكفى)القرشي المكي 
الحمبي، مصر  

مؤلؼ  (ىػ774: المتكفى)محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف رضكاف البعمي شمس الديف، : المكصمي  اختصره -  2
مختصر الصكاعؽ  (ىػ751: المتكفى)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية : األصؿ

دار : ـ  الناشر2001- ىػ 1422األكلى، : سيد إبراىيـ، الطبعة: المحقؽ (552ص)المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة 
 1: مصر عدد األجزاء– الحديث، القاىرة 
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 ككانكا عمى أمر مقطكع بو مف القبمة األكلى، فمكال حصكؿ العمـ ، بؿ شكركا عمى ذلؾ-اهلل عميو كسمـ
  (1)"ليـ بخبر الكاحد لـ يترككا المقطكع بو المعمـك لخبر ال يفيد العمـ 

أخبرنا سفياف عف عبد الممؾ بف عمير عف أبيو عف عبد : ما احتج بو الشافعي نفسو فقاؿ"- :رابعا 
نضر اهلل عبدا سمع مقالتي فحفظيا : "  قاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل بف مسعكد أف رسكؿ اهلل 

ككعاىا كأداىا، فرب حامؿ فقو إلى غير فقيو، كرب حامؿ فقو إلى مف ىك أفقو منو، ثبلث ال يغؿ 
 كالنصيحة لممسمميف كلزكـ جماعتيـ، فإف دعكتيـ تحيط مف ،عمييف قمب مسمـ، إخبلص العمؿ هلل

  .(2)"كرائيـ
 إلى استماع مقالتو كحفظيا كأدائيا أمر أف - صمى اهلل عميو كسمـ-فمما ندب رسكؿ اهلل: قاؿ الشافعي

 (3)"يؤدييا كلك كاحد، دؿ عمى أنو ال يأمر مف يؤدم عنو إال ما تقكـ بو الحجة عمى مف أدل إليو

 نخمص إلى مكقفيـ أفإف مكقؼ السمؼ مف اإلحتجاج بنصكص الكتاب كالسنة جمي ككاضح يمكف 
:-  في النقاط التالية 

  . حجة اهلل قائمة عمى خمقو بكتابو كسنة نبيو عميو السبلـإف: أكال

 فتمسككا ، كسممكا هلل كلرسكلو كجعمكا عقكليـ خاضعة ليا،إف السمؼ قد رضكا بيذه الحجة:- ثانيا
. بالكتاب كالسنة 

 ،إنيـ يحتجكف بكؿ ما جاء عف الرسكؿ لـ يفرقكا في ذلؾ بيف المسائؿ العممية كالعممية:- ثالثا 
. كالمتكاتر كخبر اآلحاد إذا ثبتت صحتو 

 كمقتضى ىذا البياف ،نيـ يعتقدكف أف الرسكؿ بمغ عف ربو ما كاف لو عبلقة بمسائؿ العقيدةإ:- رابعا
.  بكؿ ما جاء عنو االحتجاج

.   نيـ احتجكا بالكتاب كالسنة كأف داللتيا قطعية كمعانييا مفيكمة إ:- خامسا

    
                                                           

( 577-1/576)مختصر الصكاعؽ المرسمة  - 1
(1/162)المستدركعلىالصحٌحٌنللحاكم-2
( 1/576)المصدر نفسو  - 3
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 (والسمعيات والنبوااتاإللييات )موقفيم من:- المبحث الثالث 

:- اإللييات موقفيم من :-     أوال

تكحيد الربكبية أم أف ليذا الككف خالؽ كمدبر كرازؽ، كتكحيد األلكىية أم ال : كالمقصكد مف اإللييات
 . معبكد بحؽ إال اهلل، كتكحيد السماء كالصفات نثبت ما اثبتو لنفسو كننفي عنو ما نفاه 

 :-السمف في موافقة العقل لمنقل في توحيد الربوبية امنيج 

فتكحيد الربكبية إقرار بأفعالو كأنو ىك الرازؽ كالمحيي كالمميت كىذا النكع مف التكحيد تقر بو جميع األمـ 
 مج حج مث هت ٹ ٹ ُّ :" كقد أقر بو  مشرككا العرب كذلؾ كما أخبرنا القرآف الكريـ 

 ٗ: الزخرؼ َّ خس حس جس مخ  جخ مح جح

:- توافق الفطرة مع وجود الخالق 

 كقد ، كشيدت عمييا عقكليـ،إف معرفة اهلل كاإلقرار بكجكده مف األمكر الفطرية التي فطر الناس عمييا
. اتفؽ عمى ذلؾ سمؼ األمة مف أىؿ العمـ كاإليماف 

ف أصؿ اإلقرار بالصانع كاالعتراؼ بو مستقر في قمكب إ "- :رحمو اهلل– قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
ف قدر أنو حصؿ بسبب، كما أف اغتذاءىـ إجميع اإلنس كالجف، ك نو مف لكاـز خمقيـ، ضركرم فييـ، كا 

( 1) ".بالطعاـ كالشراب ىك مف لكاـز خمقيـ، كذلؾ ضركرم فييـ

 كجاءت بو ،ف ذلؾ مرككز بالفطرة متكافؽ مع صريح العقؿأفالسمؼ مقركف عمى ربكبية اهلل عزكجؿ ك
ف اهلل سبحانو إ ": كذلؾ كما يقكؿ ابف القيـ في الصكاعؽ المرسمة ،النصكص الشرعية مف كتاب كسنة

 كأيدىا بعقكؿ تفرؽ بيف ، كال تؤثر عميو غيره لك تركت،منح عباده فطرة فطرىـ عمييا ال تقبؿ سكل الحؽ
فالفطرة قابمة ، كأدركو العقؿ مجمبل ، ككمميا بشرعة تفصؿ ليا ما ىك مستقر في الفطرة،الحؽ كالباطؿ
 كالشرع مبصر مفصؿ لما ىك مرككز في الفطرة مشيكد أصمو دكف تفاصيمو بالعقؿ فاتفقت ،كالعقؿ مزؾ

 كالعقؿ الصريح كالكحي المبصر المكمؿ عمى اإلقرار بمكجكد فطر ىذا العالـ بجميع ،فطرة اهلل المستقيمة
 (2)"...ما فيو عاليو كسافمو كما بينيما 

                                                           
مرجع سابؽ  (8/482)ابف تيمية  درء تعارض العقؿ كالنقؿ  - 1
مرجع سابؽ (1278- 4/1277)ابف القيـ الصكاعؽ المرسمة  - 2
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 ، كصحيح النقؿ عمى كجكد خالؽ مدبر ليذا الككف،فبل تعارض بيف الفطرة المستقيمة كصريح العقؿ
.  كىك تكحيد الربكبية 

جمي منيا ككؿ ما أ فطرؽ العمـ بالصانع فطرية ضركرية ليس في العمـك ":قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل 
 ،ظير مف داللتو كليذا قالت الرسؿ ألمميـ أفي اهلل شؾأاستدؿ بو عمى الصانع فالعمـ بكجكده 

فخاطبكىـ مخاطبة مف ال ينبغي اف يخطر لو شؾ ما في كجكد اهلل سبحانو كنصب مف األدلة عمى 
 ثـ ركز ذلؾ ، كال يطيؽ حصرىا إال اهلل،كجكده كحدانيتو كصفات كمالو األدلة عمى اختبلؼ أنكاعيا

  (1) "... ثـ بعث الرسؿ مذكريف بو ،في الفطرة ككضعو في العقؿ جممة

 :- إطالق لفظ الصانع عمى اهلل 

نجد أف الشارح لمعقيدة الطحاكية ابف أبي العز يطمؽ لفظ الصانع عمى الخالؽ، فيؿ ىذه تجكز في 
ىذه تجكز عمى كجو الصفة، فنعتقد أف اهلل ىك الصانع بمعنى أنو : حؽ اهلل سبحانو كتعالى ؟ فأجاب 

المبدع الذم صنع الككف بذاتو كأبدعو، فمذلؾ يكثر اطبلقيا في الكتب، كما ذكر ذلؾ ابف كثير في 

 ُِ:  البقرة َّني مي زي  ري ٰى ين ىن نن منٱُّٱ ٹٱٹ: تفسير اآلية 
كذكر ذلؾ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في عدة مكاضع مف كتابو مجمكع الفتاكل، فإطبلؽ الصانع معناه 

 (2)أنو كصؼ هلل بأنو مبدع لمككف 
 حي جي ٰه مهٱُّٱ : قاؿ اهلل عز كجؿ: الصانع: كمف أسماء اهلل تعالى:- يقكؿ األصبياني 

 ٖٖ:  النمؿ  َّمت هب مب هئ مئ ميهي خي

إف اهلل عز -: " صمى اهلل عميو كسمـ  - قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ- رضي اهلل عنو - كركم عف حذيفة 
 (4).الصنع االختراع كالتركيب :   قيؿ(3)"كجؿ صنع كؿ صانع كصنعتو 

                                                           
مفتاح دار  (ىػ751: المتكفى)ابف القيـ  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  -  1

 1 × 2: بيركت عدد األجزاء– دار الكتب العممية : الناشر (1/280)السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة
دروسصوتٌةقامبتفرٌغها(ه1430المتوفى)بنجبرٌنعبدهللابنعبدالرحمنبنعبدهللابنابراهٌمبنفهد-2

httb :-www-islamweb - netموقعالشبكةاإلسالمٌة
3
،(46ص)العبادأفعالخلق(هـ256:المتوفى)أبوعبدهللامحمدبنإسماعٌلبنإبراهٌمبنالمغٌرةالبخاري-

 1:األجزاءعددالرٌاض–السعودٌةالمعارفدار:الناشرعمٌرةالرحمنعبد.د:المحقق
الحجة(هـ535:المتوفى)أبوالقاسمإسماعٌلبنمحمدبنالفضلبنعلًالقرشًالطلٌحًالتٌمًاألصبهانً-4

:الطبعة،المدخلًعمٌرهاديبنربٌعبنمحمد:المحقق(173-1/172)السنةأهلعقٌدةوشرحالمحجةبٌانفً

 2:األجزاءعددالرٌاض/السعودٌة-الراٌةدار:الناشرم1999-هـ1419الثانٌة،
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كقد استدؿ السمؼ مف الكتاب كالسنة عمى تكافؽ الفطرة كالعقؿ عمى ربكبية اهلل سبحانو كتعالى فمف 

  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت  ُّ  الكتاب قكلو تعالى

 َّ: الركـ َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض خصمص

مىٍييىا" ):قاؿ اإلماـ ابف جرير الطبرم صنعة اهلل التي خمؽ الناس : يقكؿ"ًفطرةى اهلًل التي فىطىر النَّاسى عى
 (1)(...عمييا

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  ُّ كذلؾ مف اآليات التي استدؿ بيا السمؼ قكلو تعالى

 ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 ُِٕ: األعراؼ َّ مت زت رت يب

 يخبر تعالى أنو استخرج ذرية بني آدـ مف أصبلبيـ، شاىديف عمى ":قاؿ ابف كثير في تفسير اآلية 
 (2) "كما أنو تعالى فطرىـ عمى ذلؾ كجبميـ عميو. أنفسيـ أف اهلل ربيـ كمميكيـ، كأنو ال إلو إال ىك

 حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح  "     :كاستدلكا بقكلو

: يكنس َّ خك حك جك مق مفحق خف  جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

ُّ 

رضي اهلل – كمف األحاديث التي استدؿ بيا السمؼ عمى كجكد اهلل تعالى كربكبيتو ما ركاه أبك ىريرة 
ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة، فأبكاه ييكدانو أك " – صمى اهلل عميو كسمـ – عنو عف النبي 

، ثـ يقكؿ أبك "ينصرانو، أك يمجسانو، كما تنتج البييمة بييمة جمعاء، ىؿ تحسكف فييا مف جدعاء

                                                           
جامع البياف في  (ىػ310: المتكفى)الطبرم محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم  - 1

مؤسسة الرسالة :  ـ الناشر2000-  ىػ 1420األكلى، : أحمد محمد شاكرة، الطبعة: المحقؽ (20/97)تأكيؿ القرآف 
 24: عدد األجزاء

تفسير القرآف  (ىػ774: المتكفى)ابف كثير أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  - 2
دار طيبة لمنشر :   الناشر1999- ىػ 1420الثانية : الطبعةة، سامي بف محمد سبلـ: المحقؽ (3/500)العظيـ 

 8: كالتكزيع عدد األجزاء
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 خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت ٹ ٹ ُّ : ىريرة رضي اهلل عنو

 (1)َّ: الركـ َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص مس

مثؿ ضكء العيف :  كمثؿ الفطرة مع الحؽ":الفطرة مع الحؽ بقكلو– رحمو اهلل – كقد مثؿ ابف تيمية 
 كاالعتقادات الباطمة العارضة مف تيكد ،مع الشمس ككؿ ذم عيف لك ترؾ بغير حجاب لرأل الشمس

ككذلؾ أيضا كؿ ذم حس سميـ يحب . مثؿ حجاب يحكؿ بيف البصر كرؤية الشمس: كتنصر كتمجس
   .(2)"الحمك إال أف يعرض في الطبيعة فساد يحرفو حتى يجعؿ الحمك في فمو مرا

نيـ أتتيـ :" كمف األحاديث التي استدلكا بيا الحديث الذم يركيو مسمـ  خمقت عبادم حنفاء كميـ، كا 
الشياطيف فاجتالتيـ عف دينيـ، كحرمت عمييـ ما أحممت ليـ، كأمرتيـ أف يشرككا بي ما لـ أنزؿ بو 

 (3")سمطانا

 ،كقد استدلكا عمى كجكد اهلل كربكبيتو ككحدانيتو باستعراض آيات اهلل في اإلنساف كفقا لممنيج القرآني
:  كحثيـ عمى النظر في أنفسيـ كالتفكر فييا، فقاؿ":قاؿ البييقي في استداللو بآيات اهلل في اإلنساف 

يعني لما فييا مف اإلشارة إلى آثار الصنعة ، ُِ: الذاريات َّ جئ يي ىي ميني زي  ُّ 

المكجكدة في اإلنساف مف يديف يبطش بيما، كرجميف يمشي عمييما، كعيف يبصر بيا، كأذف يسمع 
بيا، كلساف يتكمـ بو، كأضراس تحدث لو عند غناه عف الرضاع، كحاجتو إلى الغذاء يطحف بيا 

الطعاـ، كمعدة أعدت لطبخ الغذاء، ككبد يسمؾ إلييا صفكه، كعركؽ كمعابر تنفذ فييا إلى األطراؼ، 
كأمعاء يرسب إلييا تفؿ الغذاء، كيبرز عف أسفؿ البدف، فيستدؿ بيا عمى أف ليا صانعا حكيما عالما 

(4) "قديرا
 

                                                           
مرجع سابؽ  (2/94)صحيح البخارم كتاب الجنائز باب إذا أسمـ الصبي فمات ىؿ يصمى عميو  - 1
مرجع سابؽ  (4/247)مجمكع الفتاكل ابف تيمية - 2
صحيح مسمـ كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا باب الصفات التي يعرؼ بيا في الدنيا أىؿ الجنة كأىؿ النار  - 3
مرجع سابؽ  (4/2197)
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر  - 4 ٍسرى ىػ االعتقاد 458: المتكفى)البييقي  أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

: أحمد عصاـ الكاتب، الطبعة: المحقؽ (41/ص)كاليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب الحديث 
 1: بيركت عدد األجزاء– دار اآلفاؽ الجديدة :   الناشر1401األكلى، 
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 ،كقد سمؾ شيخ اإلسبلـ نفس المسمؾ في اإلستدالؿ عمى كحدانية اهلل كربكبيتو بدليؿ خمؽ اإلنساف
 فاالستدالؿ عمى الخالؽ بخمؽ اإلنساف في غاية الحسف كاالستقامة، كىي طريقة عقمٌية ":قاؿ

كىي عقمٌية؛ فإٌف . كىي شرعٌية؛ دٌؿ القرآف عمييا، كىدل الٌناس إلييا، كبٌينيا كأرشد إلييا. صحيحة
نفس ككف اإلنساف حادثان بعد أف لـ يكف، كمكلكدان كمخمكقان مف نطفة، ثـٌ مف عمقة، ىذا لـ ييعمـ بمجٌرد 

لكٌف الرسكؿ . خبر الرسكؿ، بؿ ىذا يعممو الٌناس كميـ بعقكليـ؛ سكاء أخبر بو الرسكؿ، أك لـ ييخبر
أمر أف ييستدٌؿ بو، كدٌؿ بو، كبٌينو، كاحتٌج بو؛ فيك دليؿ شرعٌي؛ ألٌف الشارع استدٌؿ بو، كأمر أف 

 (1) ".ييستدٌؿ بو؛ كىك عقمٌي؛ ألٌنو بالعقؿ تيعمـ صحتو 

فدليؿ خمؽ اإلنساف عمى طريقة السمؼ الداؿ عمى كحدانية اهلل تعالى دليؿ فطرم يشترؾ فيو كؿ 
.   لسيكلتو كيسره كمكافقتو لعقكليـ كفطرىـ ،الناس

كىذا الدليؿ كىك خمؽ اإلنساف مف عمؽ يشترؾ فيو جميع "–رحمو اهلل – قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
فاإلنساف ىك الدليؿ كىك المستدؿ . فإف الناس ىـ المستدلكف كىـ أنفسيـ الدليؿ كالبرىاف كاآلية. الناس

سنرييـ آياتنا في اآلفاؽ كفي أنفسيـ حتى يتبيف : "كقاؿ" كفي أنفسكـ أفبل تبصركف"كما قاؿ تعالى 
كىك دليؿ " أـ خمقكا مف غير شيء أـ ىـ الخالقكف:" كىذا كما قاؿ في آية أخرل" . ليـ أنو الحؽ

  .(2) "يعممو اإلنساف مف نفسو كيذكره كمما تذكر في نفسو كفيمف يراه مف بني جنسو

كقد استدؿ السمؼ عمى ربكبية اهلل بآيات اهلل في اآلفاؽ كالمراد بآيات اهلل في اآلفاؽ أقطار السمكات 
كاألرض مف الشمس، كالقمر، كالنجكـ، كالميؿ، كالنيار ،كالرياح، كاألمطار، كالرعد، كالبرؽ، 

كالصكاعؽ، كالنبات، كغيرىا مف اآليات الدالة عمى كحدانية اهلل كقدرتو كربكبيتو ألكلي العقكؿ كالنيى  
 القائـ عمى الفمسفة  كلـ يسمككا طريؽ اليكناف،كقد سمؾ السمؼ ىذا المنيج كىك منيج سيؿ ميسر

نما سمككا منيج القرآف في مخاطبة العقؿ كتكجييو إلى خالقو، كالجدؿ معتمديف عمى العقؿ فقط ،  كا 
كالتي جمعت بيف الحجج العقمية كالسمعية، كسنذكر نماذج مف أقكاؿ العمماء في تكجيو العقؿ لمتفكر 

:-   كىك منيج السمؼ ،في آيات اهلل في اآلفاؽ

                                                           
مرجع سابؽ   (293-1/292)ابف تيمية  النبكات   -1
 مرجع سابؽ (263-262/ 16)ابف تيمية  مجمكع الفتاكل   -2
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فقد سمؾ اإلماـ البييقي طريقة القرآف في االستدالؿ عمى ربكبية اهلل ككحدانيتو في اآلفاؽ بطريقة 

 جم هل خلمل حل جل ٹ ٹ ُّ ميسكرة كسيمة يعرفيا كؿ الناس فمف اآليات التي استدؿ بيا 

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم حم

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 ُْٔ - ُّٔ: البقرة َّ مب زب رب

ليكـ إلو كاحد" إف إليكـ إلو ": إف محمدا يقكؿ: لما نزلت ىذه اآلية عجب المشرككف، كقالكا: ، قاؿ" كا 
إف في خمؽ السماكات كاألرض : "، فأنزؿ اهلل عز كجؿ"كاحد، فميأتنا بآية إف كاف مف الصادقيف

فذكر اهلل عز كجؿ : قاؿ الشيخ رحمو اهلل" آليات لقـك يعقمكف: "، إلى قكلو" كاختبلؼ الميؿ كالنيار
خمؽ السماكات بما فييا  مف الشمس، كالقمر كالنجـك المسخرات، كذكر خمؽ األرض بما فييا مف 
البحار، كاألنيار، كالجباؿ كالمعادف، كذكر اختبلؼ الميؿ كالنيار كأخذ أحدىما مف اآلخر، كذكر 
الفمؾ التي تجرم في البحر بما ينفع الناس، كذكر ما أنزؿ مف السماء مف المطر الذم فيو حياة 

الببلد، كبو كبما كضع اهلل في الميؿ كالنيار مف تعاقب الحر كالبرد يتـ رزؽ العباد كالبيائـ كالدكاب، 
كذكر ما بث في األرض مف كؿ دابة مختمفة الصكر كاألجساد مختمفة األلسنة كاأللكاف، كذكر 

تصريؼ الرياح كالسحاب المسخر بيف السماء كاألرض، كما فييما مف منافع الحيكانات، كما في 
 (1)". جميع ذلؾ مف اآليات البينات لقـك يعقمكف

 كيتمخص تو ك االستدالؿ  عمى كحداني،كذكر اإلماـ ابف الكزير اليماني منيج السمؼ في معرفة اهلل
الشمس، )طمكع القمريف مف  كأما داللة اآلفاؽ فما يحدث كيتجدد في العالـ ":كبلمو فيما يمي قاؿ

 كالنجـك ، كالرياح الذاريات، كالسفف الجاريات،كالككاكب كغركبيا عند دكراف االفبلؾ الدائرات (كالقمر
 كاالستدالؿ ،كالمعالـ كالركاجـ، -أم النجـك غير المتحركة عكس النجـك السيارة– الثكابت منيا

 كما يدؿ عمى ذلؾ حركة القمريف الدائمة كسائر ،بالركاجـ جيد لداللتو الكاضحة عمى الفاعؿ المختار
 كالبركؽ العجيبة المتتابعة المختمطة ، ككذلؾ تغير أحكاؿ اليكاء بالغيـك كالصكاعؽكاألفبلؾ،النجـك 

نشائيا المضادة لو كما في الجمع بينيا ، الحاممة لمماء الكثير المطفئ بطبعو لمنار،بالغيـك الثقاؿ  كا 
                                                           

مرجع سابؽ  (38-37)اإلعتقاد لمبييقي  - 1
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نزاؿ إف " كقد جمع اهلل تعالى ذلؾ في قكلو كاألحكاؿ، كالفصكؿ ،ك اختبلؼ الميؿ كالنيار... األمطاركا 
في خمؽ السماكات كاألرض كاختبلؼ الميؿ كالنيار كالفمؾ التي تجرم في البحر بما ينفع الناس كما 

  (1)"آليات لقـك يعقمكف"إلى قكلو " أنزؿ اهلل مف السماء مف ماء فأحيا بو األرض بعد مكتيا

:-  نستخمص مما تقدم من منيج السمف 

 كالتأمؿ ،فمنيج السمؼ في التفكر في اآلفاؽ ىك كفقا لما أمر اهلل عزكجؿ في كتابو مف النظر- 1
. في آيات اهلل في السمكات كاألرض لمداللة عمى ربكبيتو 

 كجكد اهلل عزكجؿ أمر فطرم عند السمؼ إال أف داللة النظر في األنفس كاآلفاؽ مف  معرفةإف- 2
. ضمف الطرؽ التي سمكيا السمؼ 

. إف طريؽ االستدالؿ عند السمؼ مف الطرؽ السيمة الميسكرة التي يسيؿ معرفتيا لدل الناس -3
 كذلؾ كما يرل ابف القيـ أف داللة المعجزة ،كقد استدؿ السمؼ عمى كحدانية اهلل كربكبيتو بالمعجزات

 كفمؽ البحر طرقا كالماء قائـ بينيما ،ككذلؾ اليد ):عمى كحدانية اهلل أقكل كأكثؽ مف أم دليؿ فقاؿ
 كضرب حجر ، كنتؽ الجبؿ مف مكضعو كرفعو عمى قدر العسكر العظيـ فكؽ رؤكسيـ،كالحيطاف

 ككذلؾ ، تكفي أمة عظيمة(المقصكد لما ضرب مكسى الحجر)مربع بعصا فتسيؿ منو إثنتا عشرة عينا
 فإخراج ناقة عظيمة مف صخرة تمخضت بيا ثـ انصدعت عنيا كالناس حكليا ،سائر آيات األنبياء

 كأجنحة ، كدـ كريش، ككذلؾ تصكير طائر مف طيف ثـ ينفخ فيو النبي فينقمب طائرا ذا لحـ،ينظركف
يطير بمشيد مف الناس، ككذلؾ إيماء الرسكؿ إلى القمر فينشؽ نصفيف بحيث يراه الحاضر كالغائب 

 كأمثاؿ ذلؾ مما ىك أعظـ األدلة عمى الصانع كصفاتو كاليـك ،....فيخبر بو كما رآه الحاضركف 
ف القرآف كحده لمف جعؿ اهلل لو نكرا أعظـ آية كدليؿ كبرىاف عمى ىذه المطالب... اآلخر   ،ىذا كا 

 ( 2)"كليس في األدلة أقكل كال أظير كال أصح داللة منو 
 فقد جمعت بيف العقؿ ،فالعقؿ الصريح متفؽ مع داللة المعجزات الدالة عمى ربكبية اهلل ككحدانيتو  

كجؿ آيات ك بينات  كلما تنطكم عميو ىذه المعجزات مف خكارؽ   لذلؾ يسمييا اهلل عز،كالحس
                                                           

ابف الكزير، محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى بف المفضؿ الحسني القاسمي، أبك عبد اهلل، عز الديف اليمني  -  1
، (52-51ص)إيثار الحؽ عمى الخمؽ في رد الخبلفات إلى المذىب الحؽ مف أصكؿ التكحيد  (ىػ840: المتكفى)

 1: بيركت عدد األجزاء– دار الكتب العممية : ـ  الناشر1987الثانية، : الطبعة
مرجع سابؽ  (1199-3/1198)ابف القيـ  الصكاعؽ المرسمة   -2
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العادات، ال يمكف ألحد أف يأتي بيا غير األنبياء كالرسؿ فيي طريقة شرعية كعقمية، شرعية لكركدىا 
.   ألف العقؿ الصريح يعمـ أنيا مف عند اهلل شاىد عمى كحدانيتو كربكبيتو ،في القرآف، كعقمية

 
:- منيج أىل السنة في موافقة العقل لمنقل في توحيد األلوىية 

المبني عمى إخبلص التألو هلل تعالى، مف المحبة  تكحيد اإلليية: تكحيد األلكىية عند السمؼ ىك 
 كالصياـ كالزكاة،  كينبني عمى ،كالخكؼ، كالرجاء كالتككؿ، كالرغبة كالرىبة، كالدعاء هلل كحده كالصبلة

 باطنيا هلل كحده ال شريؾ لو، ال يجعؿ فييا شيئنا لغيره، ال لممؾ  كذلؾ إخبلص العبادات كميا ظاىرىا

 مه   ُّ : قكلو تعالىكىذا التكحيد ىك الذم تضمنو. مقرَّب، كال لنبي مرٌسؿ، فضبلن عف غيرىما

: الفاتحة َّ حي جي يه ىه

(1 ) 

فالصبلة .  كاألعماؿ الباطنة كالظاىرة، ىي اسـ جامع لكؿ ما يحبو اهلل كيرضاه مف األقكاؿ":ك العبادة
 ، كصمة األرحاـ كالكفاء بالعيكد، كبر الكالديف،كأداء األمانة، يثكصدؽ الحد، كالحج ، كالصياـ،كالزكاة

 ، كاإلحساف لمجار كاليتيـ كالمسكيف، كالجياد لمكفار كالمنافقيف،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
 (2) ". كالدعاء كالذكر كالقراءة كأمثاؿ ذلؾ مف العبادة،كابف السبيؿ كالمممكؾ مف اآلدمييف كالبيائـ

 ،فالفطر السميمة كالعقكؿ الصريحة مع الكتب التي بعث اهلل بيا تقرر أف التكحيد أصؿ مف األصكؿ  
 كنفي ضده، كأكثر ، القرآف كمو لتقرير التكحيد"- :رحمو اهلل – كما قاؿ الشيخ عبد الرحمف السعدم 

خبلص العبادة هلل كحده، ال شريؾ لو، كيخبر أف جميع الرسؿ  اآليات يقرر اهلل فييا تكحيد األلكىية، كا 
إنما أرسمت تدعك قكميا إلى أف يعبدكا اهلل كال يشرككا بو شيئا، كأف اهلل تعالى إنما خمؽ الجف كاإلنس 
ليعبدكه، كأف الكتب كالرسؿ بؿ الفطر كالعقكؿ السميمة كميا اتفقت عمى ىذا األصؿ، الذم ىك أصؿ 

  (3) "األصكؿ كميا

                                                           
 زىير:  المحقؽ(20-1/19)تيسير العزيز الحميد  (ىػ1233: المتكفى )محمد بف اهلل عبد بف سميمافعبد الكىاب  - 1

 دمشؽ بيركت، االسبلمي، المكتب: ـ الناشر2002/ىػ1423 األكلى،: الشاكيش الطبعة
ا ضمف : )(1/44)ابف تيمية العبكدية  -  2 " الفتاكل الكبرل"، كفي 10/149" مجمكع الفتاكل"ىذه الرسالة مطبكعة أيضن
5  /155 )
القكاعد  (ىػ1376: المتكفى)السعدم أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم  - 3

 1:مكتبة الرشد، الرياض عدد األجزاء:  ـ الناشر1999-  ىػ 1420األكلى، : ، الطبعة(20/ص)الحساف لتفسير القرآف
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كقد اىتـ سمؼ األمة كأئمتيا أىؿ اإليماف كالعمـ بتكحيد األلكىية فيك أساس اإلسبلـ أكلو كآخره 
كىذا التكحيد ىك أكؿ الديف كآخره،  ) :- كما كرد في كتاب تيسير العزيز الحميدكظاىره كباطنو

فإف اإللو ىك المألكه . ال إلو إال اهلل: كباطنو كظاىره، كىك أكؿ دعكة الرسؿ كآخرىا، كىك معنى قكؿ

 من ٹ ٹ ُّ   ىذاالمعبكد بالمحبة، كالخشية، كاإلجبلؿ، كالتعظيـ، كجميع أنكاع العبادة، كألجؿ

 ُِ: البقرة َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

 يك ىك مك لك اك يق  ىق  ٹ ٹ ُّ  - أم التكحيد– فيذا أكؿ أمر في القرآف

 (1)ِّ: المؤمنكف َّ ين ىن نن زنمن  رن مم ام يل ىل مل

 كقد كردت ،أم ال معبكد بحؽ إال اهلل ،وىذا التوحيد الذي ذكره السمف ىو معنى ال إلو إال اهلل
حدثنا أنس بف مالؾ أف النبي : أحاديث في فضميا، الحديث الذم ركاه معاذ بف جبؿ عف قتادة، قاؿ

لبيؾ يا رسكؿ اهلل : ، قاؿ"يا معاذ بف جبؿ: "صمى اهلل عميو كسمـ، كمعاذ رديفو عمى الرحؿ، قاؿ
ما مف أحد يشيد أف ال إلو إال : "لبيؾ يا رسكؿ اهلل كسعديؾ ثبلثا، قاؿ: ، قاؿ"يا معاذ: "كسعديؾ، قاؿ

أفبل أخبر بو : ، قاؿ يا رسكؿ اهلل"اهلل كأف  محمدا رسكؿ اهلل، صدقا مف قمبو، إال حرمو اهلل عمى النار
 (2) .كأخبر بيا معاذ عند مكتو تأثما" إذا يتكمكا: "الناس فيستبشركا؟ قاؿ

 صمى اهلل عميو -قاؿعف عبادة رضي اهلل عنو، : كمنيا الحديث الذم ركاه عبادة بف الصامت 
مف شيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأف محمدا عبده كرسكلو، كأف عيسى عبد اهلل  "-كسمـ

كرسكلو، ككممتو ألقاىا إلى مريـ كركح منو، كالجنة حؽ، كالنار حؽ، أدخمو اهلل الجنة عمى ما كاف مف 
 (3) ".العمؿ

 يدرؾ معناىا ال أف يككف جاىبل بيا، كلكف أفككممة ال إلو إال اهلل الذم ىذا ىك فضميا ال بد لممسمـ 
ال فإف المنافقيف قالكىا كلكف اهلل تكعدىـ  المراد بقكليا معرفة معناىا كالعمؿ بمقتضاىا كمحبة أىميا كا 

صمى –  كذلؾ مصداقا لحديث رسكؿ اهلل ،بالدرؾ األسفؿ مف النار، فبل بد مف إخبلص النية في قكليا
قيؿ يا رسكؿ اهلل مف أسعد الناس بشفاعتؾ يـك القيامة؟ قاؿ : عف أبي ىريرة أنو قاؿ-  اهلل عميو كسمـ 

لقد ظننت يا أبا ىريرة أف ال يسألني عف ىذا الحديث أحد أكؿ منؾ لما : "رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

                                                           
1
مرجعسابق(20ص)العبٌدعلىهللاحقهوالذىالتوحٌدكتابشرحفًالحمٌدالعزٌزتٌسٌر-
مرجع سابؽ  (1/37)صحيح البخارم كتاب العمـ باب مف خص قكما بالعمـ دكف قـك  - 2
( 4/165)(يا أىؿ الكتاب ال تغمكا في دينكـ): كتاب األنبياء باب قكلو  نفسوالمصدر - 3
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رأيت مف حرصؾ عمى الحديث أسعد الناس بشفاعتي يـك القيامة، مف قاؿ ال إلو إال اهلل، خالصا مف 
  (1")قمبو، أك نفسو

كىي السبيؿ الذم دعا إليو كما قاؿ – صمى اهلل عميو كسمـ – ككممة التكحيد ىي التي بعث بيا رسكؿ اهلل 

 لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت  ُّ : سبحانو 

 َُٖ: يكسؼ َّ ىك مك

أف : اإلنس كالجف، آمرا لو أف يخبر الناس:  كرسكلو إلى الثقميفقيقكؿ اهلل تعالى لعبد ):يقكؿ ابف كثير 
ىذه سبيمو، أم طريقو كمسمكو كسنتو، كىي الدعكة إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، يدعك 
إلى اهلل بيا عمى بصيرة مف ذلؾ، كيقيف كبرىاف، ىك ككؿ مف اتبعو، يدعك إلى ما دعا إليو رسكؿ اهلل 

 (2)"... صمى اهلل عميو كسمـ عمى بصيرة كيقيف كبرىاف شرعي كعقمي
 لما أف بعثو إلى اليمف كىـ أىؿ كتاب فقد أمره أف يدعكىـ اككممة التكحيد أكؿ الدعكة، بيا أمر معاذ  

إنؾ : " معاذ بف جبؿ إلى نحك أىؿ اليمف قاؿ لو-صمى اهلل عميو كسمـ-لما بعث النبي : إلى تكحيد اهلل 
تقدـ عمى قـك مف أىؿ الكتاب، فميكف أكؿ ما تدعكىـ إلى أف يكحدكا اهلل تعالى، فإذا عرفكا ذلؾ، فأخبرىـ 
أف اهلل قد فرض عمييـ خمس صمكات في يكميـ كليمتيـ، فإذا صمكا، فأخبرىـ أف اهلل افترض عمييـ زكاة 

 (3)"في أمكاليـ، تؤخذ مف غنييـ فترد عمى فقيرىـ، فإذا أقركا بذلؾ فخذ منيـ، كتكؽ كرائـ أمكاؿ الناس
كعمى كممة التكحيد كانت المبايعة فأكؿ ما يبدأ بالدعكة إخبلص العبكدية هلل سبحانو كتعالى كذلؾ كما 

:  كنحف في مجمس-صمى اهلل عميو كسمـ- جاء في الحديث عف عبادة بف الصامت  قاؿ لنا رسكؿ اهلل 
 (4)..."تبايعكني عمى أف ال تشرككا باهلل شيئا، كال تسرقكا، كال تزنكا، كال تقتمكا أكالدكـ"

خبلص العبادة هللجكذلؾ قتاؿ النبي كجياده إنما كاف مف أ     كالبراءة ،ؿ دعكة الناس إلى كممة التكحيد كا 
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ - رضي اهلل عنيما – مف الشرؾ كما جاء في الحديث عف ابف عمر 

أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدكا أف ال إلو إال اهلل، كأف محمدا رسكؿ اهلل، كيقيمكا الصبلة، كيؤتكا : "قاؿ
  (5)"الزكاة، فإذا فعمكا ذلؾ عصمكا مني دماءىـ كأمكاليـ إال بحؽ اإلسبلـ، كحسابيـ عمى اهلل

                                                           
 (1/31)كتاب العمـ باب الحرص عمى الحديث السابؽ المصدر - 1
( 4/422)تفسير ابف كثير  - 2
مرجع سابؽ  (9/114)صحيح البخارم كتاب المغازم باب ما جاء في دعاء النبي  - 3
( 9/79) كتاب األحكاـ باب بيعة النساء السابؽو المصدر - 4
( 1/14)(فإف تابكا كأقامكا الصبلة كآتكا ) كتاب اإليماف باب السابؽالمصدر - 5
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 ، كأنو ال معبكد بحؽ إال اهلل،كقد ذكر السمؼ أف القرآف بيف باألدلة العقمية عمى إخبلص العبادة هلل
كاف ما كاف عميو أىؿ الشرؾ باطؿ  

ففي القرآف في مكاضع كثيرة يبيف ليـ قبح ما ىـ عميو مف الشرؾ كغيره باألدلة  ... ":قاؿ ابف تيمية 
سيقكلكف هلل " "قؿ لمف األرض كمف فييا إف كنتـ تعممكف: "العقمية كيضرب ليـ األمثاؿ كقكلو تعالى

 ٹ ٹ كىكذا إبراىيـ الخميؿ "... فأنى تسحركف: "كقكلو" أفبل تتقكف: "كقكلو" . قؿ أفبل تذكركف

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خيُّ 

 ِْ - ُْ: مريـ َّ رت يب ىب نب مب

  ين منىن خن حن جن يم ىم مم ٹ ٹ ُّ  فيذا تكبيخ عمى فعمو قبؿ النيي

 َّىت.... ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 ُٕ - ُٔ: العنكبكت

فمكال أف حسف التكحيد كعبادة اهلل تعالى كحده ال شريؾ لو ...  فأخبر أنيـ يخمقكف إفكا قبؿ النيي،
  ( 1) "...كقبح الشرؾ ثابت في نفس األمر معمـك بالعقؿ لـ يخاطبيـ بيذا 

أم لـ يخاطبيـ بما خاطبيـ مف ككنيـ يخمقكف إفكا كيعبدكف ما ال يسمع كال يبصر لككف التكحيد 
  .مستقر في فطرىـ كعقكليـ 

:-  منيج أىل السنة في موافقة العقل لمنقل في توحيد األسماء والصفاتو
: تعريف توحيد األسماء والصفات

فىو بو رسكلو مف األسماء الحسنى كالصفات  :ىو  اإليماف بما كصؼ اهلل بو نفسىو في كتابو، أك كىصى
مرارىا كما جاءت عمى الكجو البلئؽ بو سبحانو كتعالى       (2).العمى كا 

                                                           
مرجع سابؽ  (682-11/681)ابف تيمية  مجمكع الفتاكل   -1
تحقيؽ  (57/ص)أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة  ( ىػ1377)الحافظ بف أحمد الحكمي - 2

ـ 1998/ىػ1418 1شركة الرياض لمنشر كالتكزيع ط:  الناشر  ـ1998/ىػ1418 1أحمد بف عمي عمكش مدخمي، ط
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بالكماؿ المطمؽ مف - جؿ جبللو-  كىك اعتقاد انفراد الرب" :وعرفو عبد الرحمن بن السعدي بقولو  
جميع الكجكه بنعكت العظمة، كالجبللة كالجماؿ التي ال يشاركو فييا مشارؾ بكجو مف الكجكه، كذلؾ 

مف جميع األسماء كالصفات، -  صمى اهلل عميو كسمـ -بإثبات ما أثبتو اهلل لنفسو، أك أثبتو لو رسكلو
كمعانييا كأحكاميا الكاردة في الكتاب كالسنة عمى الكجو البلئؽ بعظمتو كجبللو، مف غير نفي لشيء 

. منيا كال تعطيؿ كال تحريؼ كال تمثيؿ

مف النقائص كالعيكب، كعف كؿ - صمى اهلل عميو كسمـ - كنفي ما نفاه عف نفسو أك نفاه عنو رسكلو 
                            (1) ".ما ينافي كمالو

:-  معتقد أىل السنة في أسماء اهلل وصفاتو 
عقيدة أىؿ السنة في أسماء اهلل كصفاتو ىي العقيدة الصحيحة التي ال تشكبيا شائبة، فيي العقيدة 

 كال ، كال تأكيؿ،مف غير تعطيؿ– صمى اهلل عميو كسمـ - الصافية كفقا لكتاب اهلل كسنة رسكلو 
 . بصير ليس كمثمو شيء كىك السميع اؿ، كال تجسيـ، كال تمثيؿ،تشبيو

أنيـ يؤمنكف بما كردت بو نصكص القرآف كالسنة : معتقد أىل السنة في أسماء اهلل وصفاتو ىو
 :الصحيحة إثباتنا كنفينا، فيـ بذلؾ

 ال يزيدكف -صمى اهلل عميو كسمـ-يسمكف اهلل بما سمى بو نفسو في كتابو أك عمى لساف رسكلو - ا
 .عمى ذلؾ كال ينقصكف منو

صمى اهلل -  أك عمى لساف رسكلو ،كيثبتكف هلل عز كجؿ كيصفكنو بما كصؼ بو نفسو في كتابو- 2
.  كال تعطيؿ، كمف غير تكييؼ كال تمثيؿ، مف غير تحريؼ-عميو كسمـ

 - صمى اهلل عميو كسمـ-  أك عمى لساف رسكلو محمد ،كينفكف عف اهلل ما نفاه عف نفسو في كتابو- 3
 .مع اعتقاد أف اهلل مكصكؼ بكماؿ ضد ذلؾ األمر المنفي

 فكؿ اسـ أك صفة هلل سبحانو كردت ،فأىؿ السنة سمككا في ىذا الباب منيج القرآف كالسنة الصحيحة
 في الكتاب كالسنة الصحيحة فيي مف قبيؿ اإلثبات فيجب بذلؾ إثباتيا

                                                           
القكؿ السديد  (ىػ1376: المتكفى)السعدم  أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد  -  1

: مجمكعة التحؼ النفائس الدكلية الطبعة: المرتضى الزيف أحمد الناشر:  المحقؽ1(19-1/18)شرح كتاب التكحيد
 1: الثالثة عدد األجزاء
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كأما النفي فيك أف ينفى عف اهلل عز كجؿ كؿ ما يضاد كمالو مف أنكاع العيكب كالنقائص، مع كجكب 
اعتقاد ثبكت كماؿ ضد ذلؾ المنفي 

صمى اهلل - أك كصفو بو رسكلو ،ال يكصؼ اهلل إال بما كصؼ بو نفسو : "قاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل
 (1 )"" ال نتجاكز القرآف كالسنة-عميو كسمـ

أنيـ يصفكف اهلل بما كصؼ بو نفسو كبما :  كطريقة سمؼ األمة كأئمتيا":قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
إثبات ببل تمثيؿ، كتنزيو ببل : مف غير تحريؼ كال تعطيؿ، كال تكييؼ كال تمثيؿ: كصفو  بو رسكلو

فيذا رد عمى الممثمة " ليس كمثمو شيء: "تعطيؿ، إثبات الصفات، كنفي مماثمة المخمكقات، قاؿ تعالى

 .رد عمى المعطمة ُُ: الشكرل َّ خي حي جي  يه ىه  ٹ ٹ ُّ "

أف اهلل سبحانو كتعالى منزه عف صفات النقص : أحدىما: فقكليـ في الصفات مبني عمى أصميف
 .مطمقا كالسنة كالنـك كالعجز كالجيؿ كغير ذلؾ

أنو متصؼ بصفات الكماؿ التي ال نقص فييا عمى كجو االختصاص بما لو مف الصفات، : كالثاني
.  فبل يماثمو شيء  مف  المخمكقات في شيء مف الصفات

كلكف نفاة الصفات يسمكف كؿ مف أثبت شيئا مف الصفات مشبيا، بؿ المعطمة المحضة الباطنية نفاة 
إذا قمنا حي عميـ فقد شبيناه بغيره : األسماء يسمكف مف سمى اهلل بأسمائو الحسنى مشبيا، فيقكلكف

 (2). ىك سميع بصير فقد شبيناه باإلنساف السميع البصير: مف األحياء العالميف، ككذلؾ إذا قمنا
  :-كمف النصكص التي تكضح ذلؾ ما يمي

" لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيكى السًَّميعي اٍلبىًصيري "قكلو تعالى- أ
  "لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه : "ففي مقاـ النفي

" كىىيكى السًَّميعي اٍلبىًصيري : "كفي مقاـ اإلثبات

                                                           
: ، الطبعة(1/56) محمد بف خميفة بف عمي معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفاتالتميمي  - 1

 1: أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية عدد األجزاء: ـ  الناشر1999/ىػ1419األكلى 
ابف تيمية  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف  - 2

( 2/523)منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية   (ىػ728: المتكفى)تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي 
جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية :  ـ الناشر1986-  ىػ 1406األكلى، : محمد رشاد سالـ، الطبعة: المحقؽ

 9: عدد المجمدات
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ينزؿ ربنا عز كجؿ حيف يبقى ثمث : "- صمى اهلل عميو كسمـ- كأما مف السنة، ففي مقاـ اإلثبات قكلو 
  (1)"الميؿ اآلخر إلى سماء الدنيا

فاهلل عزكجؿ ينزؿ نزكال يميؽ بجبللو العظيـ نؤمف بذلؾ مف غير تشبيو تنزييا هلل سبحانو كتعالى عف 
سفياف )كالسفيانيف األربعة األئمة عف الكيفية كالتشبيو، كىذا منيج جميكر السمؼ كنقمو البييقي كغيره

 (2).كغيرىـ  كالميث كاألكزاعي (حماد بف زيد، كحمادبف سممة)، كالحماديف(الثكرم، سفياف بف عيينة 
 (3)"أربعكا عمى أنفسكـ، فإنكـ ال تدعكف أصـ كال غائبان : "كفي مقاـ النفي قكلو صمى اهلل عميو كسمـ

صمى – فمنيج السمؼ في تكحيد األسماء كالصفات قائـ عمى فيميـ لكتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل     
:-  كطريقتيـ في األسماء كالصفات كما يمي – اهلل عميو كسمـ 

مف غير تحريؼ، كال " يثبتكف ما أثبتو اهلل لنفسو في كتابو أك عمى لساف رسكلو:في اإلثبات -1
 . تعطيؿ، كمف غير تكييؼ، كال تمثيؿ

مع اعتقادىـ ثبكت كماؿ " ينفكف ما نفاه اهلل عف نفسو في كتابو أك عمى لساف رسكلو:في النفي -2
ضده هلل تعالى إذ إف كؿ ما نفاه اهلل عف نفسو فيك صفات نقص تنافي كمالو الكاجب؛ فجميع 
صفات النقص كالعجز كالنـك كالمكت ممتنعة عمى اهلل تعالى لكجكب كمالو، كما نفاه عف نفسو 
ثبات كماؿ ضدىا؛ كذلؾ أف النفي المحض ال يدؿ عمى  فالمراد بو انتفاء تمؾ الصفة المنفية، كا 

  جئ يي ىي ني مي ٹ ٹ ُّ الكماؿ حتى يككف متضمنان لصفة ثبكتية ييحمد عمييا كما في 

 رب  يئ ىئ  ٹ ُّ  كقكلو، ِٓٓ: البقرة َّ مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ

 ّٖ: ؽ َّزبمب

لكماؿ حياتو كقيكميتو، كفي اآلية "السنة كالنكـ"فاهلل سبحانو كتعالى في آية الكرسي نفي عف نفسو 
 .  كىك التعب؛ لكماؿ قكتو كقدرتو، فالنفي ىنا متضمف لصفة كماؿ"المغكب"الثانية نفى نفسو 

أما النفي المحض فميس بكماؿ، كقد يككف سببو العجز أك الضعؼ  
                                                           

مرجع سابؽ  (52ـ2)صحيح البخارم كتاب التيجد باب الدعاء في الصبلة مف آخر الميؿ  - 1
( 3/30)ابف حجر  أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي  فتح البارم شرح صحيح البخارم - 2

محمد فؤاد عبد الباقي قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ :  رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو1379بيركت، - دار المعرفة : الناشر
 13: محب الديف الخطيب عدد األجزاء: عمى طبعو
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كينبغي أف يعمـ أف النفي ليس فيو مدح كال كماؿ إال إذا تضمف إثباتان، ": قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  
ال فمجرد النفي ليس فيو مدح كال كماؿ؛ ألف النفي المحض عدـ محض، كالعدـ المحض ليس  كا 

 . ليس بشيء، فضبلن عف أف يككف مدحان أك كماالن : بشيء، كما ليس بشيء فيك كما قيؿ
 (1)"كألف النفي المحض يكصؼ بو المعدكـ، كالممتنع، كالمعدـك كالممتنع ال يكصؼ بمدح كال كماؿ

 كذلؾ فيما لـ يرد إثباتو أك نفيو مما تنازع الناس فيو كالجسـ مثبلن، كالحيز، كالجية كنحك :التوقف- 3
. ذلؾ، فطريقتيـ فيو التكقؼ في لفظو فبل يثبتكنو كال ينفكنو، لعدـ كركد النص بذلؾ

ف أيريد  فمفظ الجية يتكقفكف في المفظة، أما المعنى فإف أيريد بيا جية سفؿ فإف اهلل منٌزه عف ذلؾ، كا 
ف أيريد بيا أف اهلل في جية أم في جية عمك ال تيحيط بو فيذا  جية عمك تيحيط بو فيذا ممتنع أيضان، كا 

  .ثابت هلل
 كذلؾ لدليؿ السمع ، كاألعمـ،كطريقة السمؼ في إثبات األسماء كالصفات ىي األصح كاألسمـ    

:-  كالعقؿ كالفطرة عمى ذلؾ 

  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ٹ ٹ ُّ :- الدليؿ مف الكتاب : أوأل

 َُٖ: األعراؼ َّ نت مت زت رت يب نبىب

 ُُ:  الشكرل َّخي حي جي  يه مهىه جه ين ىن ٹ ٹ ُّ 

 هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ٹ ٹ ُّ ك

 ّٔ: اإلسراء َّ  حم جم

 دلت عمى كجكب اإلثبات مف غير تحريؼ، كال تعطيؿ؛ ألنيما مف اإللحاد في أسمائو :فاآلية األولى
.  عز كجؿ

 دلت عمى كجكب نفي التمثيؿ، كاآلية الثالثة دلت عمى كجكب نفي الكيفية، كعمى :واآلية الثانية
.  كجكب التكقؼ فيما لـ يرد إثباتو كال نفيو

الميـ ":- صمى اهلل عميو كسمـ– فيما يركيو أبك ىريرة عف النبي أما مف السنة فاألدلة كثيرة منيا قكلو
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أنت األكؿ فميس قبمؾ شيء، كأنت اآلخر فميس بعدؾ شيء، كأنت الظاىر فميس فكقؾ شيء، كأنت 
 (1). "الباطف فميس دكنؾ شيء

 كفيميـ كعمميـ بأسماء اهلل كصفاتو فيـ الذيف - رضي اهلل عنيـ-ما كاف عميو الصحابة : ثانيا
رضي اهلل عنيـ مف المياجريف كاألنصار فقد كانكا عمى الحؽ كأثنى اهلل عزكجؿ عمييـ كما 

 يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن

 ََُ: التكبة َّ ٰذ يي

  ٌّ   ٹ ٹ ُّ : "كقد تيدد رب العزة الذيف يتبعكف غير سبيميـ بالعذاب األليـ فقاؿ عز كجؿ

 ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ُُٓ: النساء َّ نت مت  زت يبرت

.  كال ريب أف سبيؿ المؤمنيف ىك سبيؿ الصحابة مف المياجريف كاألنصار كمف اتبعيـ بإحساف

فإذا كاف األمر كذلؾ فمف المحاؿ أف يككف خير الناس، كأفضؿ القركف قد قصركا في ىذا الباب 
. بزيادة أك نقصاف

صمى اهلل عميو كسمـ في ىذا المنيج كالسبيؿ ىـ أفراخ – الذيف يزاحمكف صحابة رسكؿ اهلل :- ثالثا
المتفمسفة ،كأتباع اليند كاليكناف، ككرثة المجكس كالمشركيف، كضبلؿ الييكد كالنصارل كالصابئة 

اء كالمرسميف الذيف شيدكا التنزيؿ كىـ أىؿ مكأشباىيـ، فكيؼ يككف ىؤالء أعمـ باهلل مف كرثة األنب
-  رضي اهلل عنيـ كأرضاىـ– القرآف كخاصتو 

 فالعقؿ يدؿ عمى صحة مذىب السمؼ، ككجو داللتو أف تفصيؿ القكؿ فيما يجب، :العقل :-رابعا
كيجكز، كيمتنع عمى اهلل ال ييٍدرىؾ إال بالسمع الكتاب كالسنة فكجب اتباع السمع في ذلؾ، كذلؾ بإثبات 

 . ما أثبتو، كنفي ما نفاه، كالسككت عما سكت عنو
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 أما داللة الفطرة عمى صحة مذىب السمؼ فؤلفَّ النفكس السميمة مجبكلة كمفطكرة :الفطرة:- خامسا
عمى محبة اهلل كتعظيمو كعبادتو، كىؿ تحب كتعظـ كتعبد إال مف عرفت أنو متصؼ بصفات الكماؿ، 

منزه عف صفات النقص ؟ 
 ":فمنيج السمؼ في النفي كاإلثبات يكضحو ابف تيمية عمى خبلؼ المتكمميف المتفمسفيف فيقكؿ     

: كليذا يأتي اإلثبات لمصفات في كتاب اهلل مفصبل، كالنفي مجمبل، عكس طريقة أىؿ الكبلـ المذمكـ
ليس بجسـ، كال شبح، كال جثة، كال صكرة، كال :  كاإلثبات المجمؿ، يقكلكف،فإنيـ يأتكف بالنفي المفصؿ

لحـ، كال دـ، كال شخص، كال جكىر، كال عرض، كال بذم لكف، كال رائحة، كال طعـ، كال مجسة، كال 
بذم حرارة، كال بركدة، كال رطكبة، كال يبكسة، كال طكؿ، كال عرض، كال عمؽ، كال اجتماع، كال افتراؽ، 
كال يتحرؾ، كال يسكف، كال يتبعض، كليس بذم أبعاض كأجزاء كجكارح كأعضاء، كليس بذم جيات، 

 كأماـ كخمؼ كفكؽ كتحت، كال يحيط بو مكاف كال يجرم عميو زماف كال يجكز ،كال بذم يميف كال شماؿ
عميو المماسة كال العزلة كال الحمكؿ في األماكف، كال يكصؼ بشيء مف صفات الخمؽ الدالة عمى 

حدكثيـ، كال يكصؼ بأنو متناه، كال يكصؼ بمساحة، كال ذىاب في الجيات، كليس بمحدكد، كال كالد 
كال مكلكد، كال تحيط بو األقدار كال تحجبو األستار إلى آخر ما نقمو أبك الحسف األشعرم رحمو اهلل 

 (1) ".عف المعتزلة
 كال يجكز لنا أف نسمي اهلل ،أسماء اهلل كصفاتو تكقيفية بحسب ما جاء في كتاب اهلل كسنة رسكلوؼ

 هلل مف صفة اإلدراكات العميـ ":باسـ أك بصفة لـ يرد فييا نص، يقكؿ ابف القيـ في تكضيح ذلؾ 
 كمف صفات اإلحساف ، دكف السامع كالباصر كالناظر، كالسميع البصير،الخبير دكف العاقؿ الفقيو

 ككذلؾ ، ككذلؾ العمي العظيـ دكف الرفيع الشريؼ، الكدكد دكف الرفيؽ كالشفكؽ كنحكىما،البر الرحيـ
 ( 2) ...." ،الكريـ دكف السخي

 كذلؾ كما ،ف أسماء اهلل كصفاتو تكقيفيةإ :لقد فقو عمماء كأىؿ السنة كالجماعة ىذه القضية فقالكا
 (3) " ما يطمؽ عمى اهلل في باب األسماء كالصفات تكقيفي":يقكؿ ابف القيـ 

 القكؿ الشامؿ في جميع ":كالمراد بالتكقيؼ في أسماء اهلل كصفاتو يكضحو شيخ اإلسبلـ فيقكؿ 
 كبما كصفو بو ، أك كصفو بو رسكلو،أف يكصؼ اهلل بما كصؼ بو نفسو: األسماء كالصفات

                                                           
  مرجع سابؽ(70-1/69)مجمكع الفتاكل ابف تيمية   -1
مرجع سابؽ   (1/168)بدائع الفكائد  ابف القيـ   -2
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 ال يكصؼ اهلل إال -رضي اهلل عنو- السابقكف؛ األكلكف ال يتجاكز القرآف كالحديث قاؿ اإلماـ أحمد 
( 1)". ال يتجاكز القرآف كالحديث-صمى اهلل عميو كسمـ-بما كصؼ بو نفسو أك كصفو بو رسكلو 

 :" كقد نيى اهلل عزكجؿ عف ذلؾ في قكلو ،فبل تجكز الزيادة كال النقصاف في أسماء اهلل كصفاتو    

 َّ نت مت زت رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّ 

 َُٖ: األعراؼ

. فاإللحاد معناه الزيادة أك النقصاف 
خمكا فيما دخؿ فيو أىؿ الكبلـ مف النفي كاإلثبات كالخكض د كلـ م،فالسمؼ اعتصمكا بالكتاب كالسنة

. في أسماء اهلل كصفاتو 
  :-موقفيم من النبوات 

 حقيقة النبّوة
النبكة كاسطة بيف الخالؽ كالمخمكؽ في تبميغ شرعو كسفارة بيف الممؾ كعبيده، كدعكة مف الرحمف 

لخمقو لييخرجيـ مف الظممات إلى النكر، كينقميـ مف ضيؽ الدنيا إلى سعة - تبارؾ كتعالى - الرحيـ 
 .الدنيا كاآلخرة

ىذا في حٌؽ . إلى عبيده، كفضؿ إليٌي يتفٌضؿ بيا عمييـ- تبارؾ كتعالى - فيي نعمة ميداة مف اهلل 
 .المرسىؿ إلييـ

أما في حٌؽ المرسىؿ نفسو، فيي امتناف مف اهلل يمٌف بيا عميو، كاصطفاء مف الرٌب لو مف بيف سائر 
 .الٌناس، كىبة ربانٌية يختٌصو اهلل بيا مف بيف الخمؽ كيٌميـ

كالنبكة ال تناؿ بعمـ كال رياضة، كال تدرؾ بكثرة طاعة أك عبادة، كال تأتي بتجكيع النفس أك إظمائيا 
 .كما يظٌف مف في عقمو ببلدة

ٌنما ىي محض فضؿ إليٌي، كمجٌرد اصطفاء ربانٌي، كأمر اختيارٌم؛ فيك جٌؿ كعبل كما أخبر عف  كا 

: البقرة َّ  خل حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف ٹ ٹ ُّ : نفسو
.فالنبكة إذان ال تأتي باختيار النبٌي، كال تناؿ بطمبو َُٓ  
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 مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٹ ٹ ُّ : "كلذلؾ لما قاؿ المشرككف

 خس حس جس جخمخ مح جح  مج   ُّ : أجابيـ الرٌب تبارؾ كتعالى، 31: الزخرؼ َّحج

 ِّ: الزخرؼ َّ مظ حط مض خض حض مصجض  خص حص مس

فاهلل تعالى ىك الذم يقسـ ذلؾ، كيتفٌضؿ بو عمى مف يشاء مف الٌناس، كيصطفي مف يشاء مف عباده، 
 .(1)..ما كانت الخيرة ألحدو غيره، كما كاف االجتباء ألحدو سكاه. كيختار مف يشاء مف خمقو

 فإف اهلل ":قاؿ ابف تيمية في معرض حديثو عف مدل حاجة البشر إلى الرسكؿ كحاجتيـ إلى الطبيب 
 كتكميؿ ما يصمحيـ في ، كما يضرىـ،سبحانو جعؿ الرسؿ كسائط بينو كبيف عباده في تعريفيـ ما ينفعيـ

 كبياف حاليـ بعد ،كتعريؼ الطريؽ المكصؿ إليو، كبعثكا جميعا بالدعكة إلى اهلل ،معاشيـ كمعادىـ
. الكصكؿ إليو 

 كذكر أياـ اهلل في أكليائو كأعدائو كىي القصص ،فاألصؿ األكؿ يتضمف إثبات الصفات كالتكحيد كالقدر
.   كاألمثاؿ التي ضربيا ليـ،التي قصيا عمى عباده

.  كبياف ما يحبو اهلل كما يكرىو،كاألصؿ الثاني يتضمف تفصيؿ الشرائع كاألمر كالنيي كاإلباحة 
كعمى ىذه األصكؿ الثبلثة . كاألصؿ الثالث يتضمف اإليماف باليـك اآلخر؛ كالجنة كالنار؛ كالثكاب كالعقاب

 كال سبيؿ إلى معرفتيا إال مف جية الرسؿ؛ فإف العقؿ ،مدار الخمؽ كاألمر كالسعادة كالفبلح مكقكفة عمييا
ف كاف قد يدرؾ كجو الضركرة إلييا مف حيث الجممة،ال ييتدم إلى تفاصيميا كمعرفة حقائقيا  ، كا 

كالمريض الذم يدرؾ كجو الحاجة إلى الطب كمف يداكيو كال ييتدم إلى تفاصيؿ المرض كتنزيؿ الدكاء 
.  عميو

كحاجة العبد إلى الرسالة أعظـ بكثير مف حاجة المريض إلى الطب؛ فإف آخر ما يقدر بعدـ الطبيب 
 أك ، كأما إذا لـ يحصؿ لمعبد نكر الرسالة كحياتيا مات قمبو مكتا ال ترجى الحياة معو أبدا،مكت األبداف

 ، فإف اهلل خص بالفبلح أتباعو المؤمنيف، فبل فبلح إال بإتباع الرسكؿ،شقي شقاكة ال سعادة معيا أبدا

 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ٹ ٹ ُّ كأنصاره 

 (2) ُٕٓ: ألعراؼ اَّ ٰى ين ىن
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    :-       ما يعرف بو صحة النبوة 
 لكل نبي آيتان

 البصائر مف الصديقيف كالشيداء كالصالحيف كمف يجرم مجراىـ ا عقمية يعرفيا أكلك:إحداىما
 . حسية يدركيا أكلك األبصار مف العامة:والثانية
ما ليـ مف األصكؿ الزكية، كصكرىـ المرضية، كعمكميـ الباىرة، كدالئميـ المتقدمة عمييـ : فاألكلى

كالمستصحبة، كأنكارىـ الساطعة التي ال تخفى عمى أكلي البصائر، لك لـ تكف في آيات مبينة كانت 
 .بداىتو تغنيؾ عف خبره... 

كذلؾ أف حؽ النبي أف يككف مف أكـر تربة في العالـ، كحيث يككف عقؿ أربابيا أكفر، لذلؾ لـ يبعث 
نبي مف األطراؼ التي تضعؼ عقكؿ أربابيا، كيجب أف يككف مف عنصر كريـ مف بيت الفضؿ؛ 

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٹ ٹ ُّ كليذا 

 ّْ - ّّ: آؿ عمراف َّ ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم

يىا ًمٍف بىٍعضو ": كنبَّو بقكلو يَّةن بىٍعضي  . أنو جعؿ النبكة في أىؿ بيت كاحد ال تخرج عنيـ "ذيررئ

 ىي  مي ٹ ٹ ُّ كيجب أف يككف عميو أنكار تركؽ مف رآىا كأخبلؽ تتممؾ مف ابتبلىا، كما 

 -: "صمى اهلل عميو كسمـ - ، كقاؿ لنبينا  ّٗ: طو َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 ْ: القمـ َّ  ين ىن نن من زنٹ ٹ ُّ 

ا بنكر العقؿ،كلذلؾ قاؿ تعالى : كيجب أف يككف كبلمو ذا حجة كبياف يشفي سامعو إذا كاف متخصصن
ا ًمٍف أىٍمًرنىا" كحن ٍينىا ًإلىٍيؾى ري كىذىًلؾى أىٍكحى  "كى

كىذه األحكاؿ إذا حصمت ال يحتاج ذك البصيرة معيا إلى معجزة، كال يطمبيا كما ال يطمب األنبياء مف 
عمى الصديؽ أبي - صمى اهلل عميو كسمـ - المبلئكة فيما يخبركنيـ بو حجة، كليذا لما عرض النبي 

ما أحد عرضت عميو اإلسبلـ إال -: " صمى اهلل عميو كسمـ - بكر اإلسبلـ تمقاه بالقبكؿ، حتى قاؿ 
" كانت لو كبكة غير أبي بكر الصديؽ فإنو لـ يتمعثـ فيو

 إما ناقص ،كأما اآلية الثانية فيي المعجزة التي تدركيا الحكاس مف األنبياء، كذلؾ يطمبو أحد رجميف
عف معرفة الفرؽ بيف الكبلـ اإلليي كبيف الكبلـ البشرم، كعف إدراؾ سائر ما تقدـ ذكره، فيحتاج إلى 
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ما ناقص كىك مع نقصو معاند، فيقصد بما يطمبو العناد، . ما يدركو بحسو لقصكره عف إدراؾ ذلؾ كا 

 ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب  ُّ :كما قاؿ تعالى حكاية عف الكفار

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ

 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 (1 )94- 90: اإلسراء َّ جف مغ
إف مفيـك النبكة عند السمؼ مختمؼ تماما عف فيـ أىؿ الكبلـ ،أك المدرسة العقمية القديمة كالحديثة    

لنبكة كاألنبياء ينطمؽ مف منطمؽ قرآني كذلؾ كما كصفيـ ا  مفكقد ذكرنا مكقفيـ، كلكف مكقؼ السمؼ
. اهلل سبحانو كتعالى 

فالقرآف يذكرىـ تارة باالصطفاء كاالجتباء ،كطكرا بالحب كالرضا، كتارة بأسمى الصفات كالمكاىب 
 يدؿ عمى أنيـ صفكة الخمؽ، كالمثؿ الكامؿ لئلنسانية ،كمف أقكل  ذلؾالعقمية كالخمقية كالعممية، كؿ

 خض حض جض  مص خص ٹ ٹ ُّ  "البشر كأجدرىـ بحمؿ رساالت اهلل، كدعكة الخمؽ إلى اهلل 

  مك لك خك جكحك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 ُِْ: األنعاـ َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل جل

 َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من ٹ ٹ ُّ فيقكؿ عف إبراىيـ 

 ُٓ: األنبياء

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٹ ٹ ُّ 

 ُُُ - َُٖ: الصافات َّ ىب نب مب زب

                                                           
: تحقيؽ (157-1/156)الذريعة إلى مكاـر الشريعة (ىػ502: المتكفى)األصفياني  أبك القاسـ الحسيف بف محمد  - 1
 1:  ـ عدد األجزاء2007-  ىػ 1428: القاىرة عاـ النشر– دار السبلـ : أبك اليزيد أبك زيد العجمي دار النشر. د



129 
 

 َّ  خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ :" كيقكؿ عف داكد 

 ُٕ: الصافات

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹ ٹ ُّ :" كينعتيـ بأفضؿ النعكت ...

 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ

 (1) ْٖ - ْٓ: ص َّ يث ىث نث مث رثزث يت ىت

ف كجكب معرفة األنبياء بالسمع قاؿ تبارؾ كتعالى   يي ىي ني مي زي  ري   ُّ :" كا 

 حج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

 َّ  خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 ُٖٓ: األعراؼ

المعجزات والنبّوة 
 إذان  الصادقة، فالمعجزة النبكة مع إال  لمعادة الخارقة المعجزة تحصؿ المعجزة، فبل أصؿ ىي النبكة
كبرل،  آيات ىي ما تعالى اهلل آيات عممان، كمف بيا ييحاط ال اهلل الصادقة، فآيات النبكة عمى دليؿه 

 كىي بمقتضاىا، اإليماف الناس عمى كجب التي كىي كالمرسميف، لؤلنبياء إال تككف ال الكبرل فاآليات
 (2).المعجزات اسـ عمييا ييطمؽ التي

الوحي والنبّوة 
 :ينقسـ ثبلثة أقساـفالكحي 
 .أف يكممو اهلل تعالى بغير كاسطة: أحدىا
 .قأف يخاطبو بكاسطة مف مبلئكت: كالثاني
 .أف يككف عف رؤيا مناـ: كالثالث

حيف نكدم مف -عميو السبلـ -إذا كممو اهلل تعالى بغير كاسطة مثؿ كبلمو لمكسى : فأما القسـ األكؿ
 .الشجرة

                                                           
ىػ 1387 بيركت 3 القاىرة، ط2، ط(15ص) أبك الحسف عمي الحسف النبكة كاألنبياء في ضكء القرآف الندكم  -1

 ىػ، 1383 اليند 1جدة ط– الدار السعكدم لمنشر : الناشر
مرجعسابق(1/40)النبوات-2
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 ألقي ما أف تيقنو مع يريد ما نبيو قمب في بالكحي المككؿ الممؾ أك اهلل يمقي بأف": كأما القسـ الثاني
 نفس تمكت لف: ركعي في نفث القدس ركح إف": حديث في كرد ما مثؿ كذلؾ تعالى، اهلل قبؿ مف إليو
  (1)"الطمب في كأجممكا اهلل فاتقكا رزقيا، تستكمؿ حتى

 عميو- الخميؿ إبراىيـ رؤية: مثؿ كذلؾ كحي؛ األنبياء كرؤيا: المناـ  في الرؤيا: فأما القسـ الثالث
 أنيـ منامو في- عميو كسبلمو اهلل صمكات- محمد نبينا كرؤية ابنو، يذبح أف- كالسبلـ الصبلة

 بدئ ما أكؿ"– صمى اهلل عميو كسمـ – عف رسكؿ اهلل  الحديث كفي كاف، كقد الحراـ البمد سيدخمكف
، في الصادقة الرؤيا الكحي مف -كسمـ عميو اهلل صمى-  اهلل رسكؿ بو  إال رؤيا يرل ال فكاف النـك

 (3( )2 ) " ..الصبح فمؽ مثؿ جاءت

 أنيا اختيار كاصطفاء كاجتباء كأف اهلل عزكجؿ قد أيد األنبياء فعقيدة السمف في النبوة واألنبياء
بالمعجزات عف طريؽ الكحي، فالنبي عند السمؼ قد أيده اهلل بالمعجزات الباىرات كليست كما قاؿ 

أصحاب المدرسة العقمية الذيف صكركا النبكة عمى أنيا عبقرية كذكاء كمكىبة مجردة عف معاني النبكة 

 جه ين ىن من خن  حن جن ٹ ٹ ُّ كالرسالة كأنو مرسؿ مف عند اهلل سبحانو كتعالى،كذلؾ كما 

 ْ - ّ: النجـ َّ جي يه ىه مه

 :-موقف أىل السنة من الغيبيات 

عقيدة السمؼ مف اإليماف بالغيب عقيدة صافية كاضحة جمية فيـ يؤمنكف بكؿ ما جاء مف عند اهلل 
في اإليماف بالغيب - صمى اهلل عميو كسمـ– إيمانا صادقا كما جاءت في كتاب اهلل كسنة رسكلو 

 كصح بو النقؿ عنو، فيما شاىدناه أك -صمى اهلل عميو كسمـ- يجب اإليماف بكؿ ما أخبر بو النبي "
غاب عنا، نعمـ أنو حؽ كصدؽ، كسكاء في ذلؾ ما عقمناه أك جيمناه، كلـ نطمع عمى حقيقة معناه كال 

                                                           
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر  -  1 ٍسرى (  13/19)شعب اإليماف  (ىػ458: المتكفى)البييقي أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض  عدد : الناشر  ـ2003-  ىػ 1423األكلى، : حققو عبد العمي عبد الحميد حامد، الطبعة
 14: األجزاء

كتاب التعبير باب أكؿ ما بدئ بو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف الكحي الرؤيا الصالحة  (9/29)صحيح البخارم  - 2
 ىػ 1423الثانية، : الطبعة (86- 85 )(ىػ1403: المتكفى)أبك شيبة محمد بف محمد بف سكيمـ المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ  - 3
 1:  ـ عدد األجزاء2003-  ىػ 1423الثانية، : القاىرة الطبعة– مكتبو السنة :  مالناشر2003- 
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يجكز رد شيء مف أمكر الغيب، الثابتة في الكتاب أك السنة، لمجرد استبعاد العقؿ، فإف العقكؿ 
ظير كما ركم في الخبر، مثؿ : كمف األمكر الغيبية ما شاىدناه، أم. تضعؼ عف إدراؾ أمكر الغيب

الفتف كالمبلحـ التي كقعت طبؽ ما كرد في األحاديث كمنيا ما غاب عنا، كلكنو ال بد أف يقع، 
( 1 )"....كأشراط الساعة، كأحكاؿ القيامة كنحكىا 

 ىل مل خل ٹ ٹ ُّ : ككاف اإليماف بالغيب أكؿ صفة مدح اهلل بيا المتقيف الميتديف الفائزيف)

 َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ممىم حمخم جم يل

 ّ - ُ: البقرة

 صحيح أف كثيرا مف المسمميف شغمكا أنفسيـ باألخبار الغيبية التي لـ يقـ عمييا دليؿ مف الكتاب 
كالسنة، كأغرؽ في ذلؾ بعض الذيف نسبكا إلى العمـ، كلكف االشتغاؿ بالنصكص الصحيحة ىك جزء 

 (2)(.مف ىذا الديف الذم أنزلو العميـ الخبير

:- ال يعمم الغيب إال اهلل 

كلقد - كما سبؽ بياف ذلؾ - أف عمـ الغيب مف خصائص اهلل كحده - مف الديف بالضركرة - كمعمـك 
شاء اهلل تبارؾ كتعالى أف يجعؿ عمـ الساعة غيبا مف جممة عمـ الغيب الذم استأثر بعممو فمـ يطمع 
عميو أحد مف خمقو ال نبيا مرسبل، كال ممكا مقربا، كذلؾ ليبقى الناس مف الساعة عمى حذر دائـ، 

كتكقع مستمر كاستعداد كامؿ التخاذ الزاد المناسب ليا، فيي المكعد المرتقب لمجزاء الكامؿ، كاإليماف 
كالرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ مع أنيـ أفضؿ الخمؽ . بذلؾ مف مقتضيات اإليماف باليـك اآلخر

كأحبيـ إلى اهلل عز كجؿ، كقد خصيـ اهلل بمزايا كثيرة كأكرميـ بمعجزات عديدة لـ يدع أحد منيـ عمـ 
الغيب، بؿ جميعيـ كانكا يتبرؤكف مف ذلؾ، كيردكف عمـ الغيب إلى اهلل سبحانو كتعالى، فنكح عميو 

 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٹ ٹ ُّ  : "السبلـ قاؿ لقكمو
                                                           

لتعميقات عمى متف  (ىػ1430: المتكفى)بف جبريف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف فيد بف حمد   -1
 ـ 1995-  ىػ 1416األكلى، : أبك أنس عمي بف حسيف أبك لكز، الطبعة: اعتنى بو (135-134ص )لمعة االعتقاد 

 1: دار الصميعي لمنشر كالتكزيع عدد األجزاء: الناشر
 ـ 1991-  ىػ 1411الرابعة، : ، الطبعة(128ص) عمر بف سميماف بف عبد اهلل العتيبي القيامة الصغرلاالشقر -2

 1: دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف، مكتبة الفبلح، الككيت عدد األجزاء: الناشر
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  يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت

 ُّ: ىكد َّ ىل مل

 كىك سيد الرسؿ كاألنبياء أجمعيف، ينفي عف نفسو معرفة -صمى اهلل عميو كسمـ- كرسكلنا محمد 

 يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث  ُّ : الغيب، فقد قاؿ اهلل في كتابو

 ٗ: األحقاؼ َّ ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام

 جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 (1 )ُٖٖ: األعراؼ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي حيخي جي يه ىه مه

: كسميت بالسمعيات، ألنو ال طريؽ لمعرفتيا إال الكتاب كالسنة: السمعيات كتسمى الغيبيات أيضان 
فبل دخؿ لمعقؿ في الكصكؿ إلى ما يذكر في .  أك مع القراءة،كاألصؿ في كصكليما إلينا السماع فقط

 إال بالفيـ عف ، كالجنة كالنار، كاليـك اآلخر، كاألركاح، كالجف، كيجب اإليماف بو كالمبلئكة،ىذا القسـ
.  الكتاب كالسنة الصحيحة

كنحف . أما تسميتيا بالغيبيات فؤلنيا أمكر غائبة عنا كال أثر ليا في حياتنا يدلنا عمييا داللة قطعية
. كآمنا بكجكد صفات اهلل تعالى بأدلة قطعية يقينية. اقتنعنا كآمنا بكجكد اهلل تعالى بأدلة قطعية يقينية

كآمنا بكتب اهلل تعالى التي أنزليا عمى رسمو بأدلة . كآمنا برسؿ اهلل تعالى كصفاتيـ بأدلة قطعية يقينية
نحف ممزمكف نتيجة ىذا اإليماف باهلل كصفاتو كرسمو ككتبو أف نؤمف بما جاء في الكتاب . قطعية يقينية

الذم أنزلو اهلل تعالى عمى رسكلنا مف أجمنا، كأف نعمؿ بما جاء فيو، كىذا الكتاب نصكصو كميا 
كردت إلينا بدليؿ قطعي، كالذم ينكر شيئان مما كرد عف اهلل بدليؿ  (حركفو ككمماتو كآياتو كسكره)

 (2).قطعي يكفر بسبب ىذا اإلنكار

                                                           
كزارة الشؤكف : ىػ  الناشر1422األكلى، : ، الطبعة(18-17ص)عبد اهلل بف سميماف الغفيمي  أشراط الساعة -  1

 1:  عدد األجزاء208: المممكة العربية السعكدية عدد الصفحات- اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
 1983-  ىػ 1403الخامسة، : ، الطبعة(178)تبسيط العقائد اإلسبلمية (ىػ1429: المتكفى)حسف محمد أيكب  -   2

 1: لبناف عدد األجزاء– دار الندكة الجديدة، بيركت : ـ الناشر
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فعقيدة السمؼ اإليماف بالغيبيات كعدـ ردىا لتعارضيا مع العقؿ مف غير تأكيؿ أك تحريؼ فإف العقؿ 
 .عاجز عف إدراؾ حقائؽ الكحي فبلبد مف اإليماف كالتصديؽ عمى خبلؼ المدرسة العقمية 

كصح بو النقؿ عنو، فيما شاىدناه أك -صمى اهلل عميو كسمـ-  كيجب اإليماف بكؿ ما أخبر بو النبي 
. غاب عنا، نعمـ أنو حؽ كصدؽ، كسكاء في ذلؾ ما عقمناه أك جيمناه، كلـ نطمع عمى حقيقة معناه 

كال يجكز رد شيء مف أمكر الغيب، الثابتة في الكتاب أك السنة، لمجرد استبعاد العقؿ، فإف العقكؿ 
ظير كما ركم في الخبر، مثؿ : كمف األمكر الغيبية ما شاىدناه، أم. تضعؼ عف إدراؾ أمكر الغيب

 كمنيا ما غاب عنا، كلكنو ال بد أف يقع، ،الفتف كالمبلحـ التي كقعت طبؽ ما كرد في األحاديث
  .كأشراط الساعة، كأحكاؿ القيامة كنحكىا

:-  كمف ىذه الغيبيات التي كرد ذكرىا في الكتاب كالسنة

:- اإليمان بالمالئكة :- أوال 

مف الغيبيات التي ال بد مف اإليماف بيا المبلئكة  

 .الرسالة: كىي (األىليكؾً )أخذ مف . جمع مىمىؾ: المبلئكة:- تعريف المالئكة

خمؽ مف مخمكقات اهلل، ليـ أجساـ نكرانية لطيفة قادرة عمى التشكؿ كالتمثؿ كالتصكر بالصكر : كىـ
الكريمة، كليـ قكل عظيمة، كقدرة كبيرة عمى التنقؿ، كىـ خمؽ كثير ال يعمـ عددىـ إال اهلل، قد 

 .اختارىـ اهلل كاصطفاىـ لعبادتو كالقياـ بأمره، فبل يعصكف اهلل ما أمرىـ، كيفعمكف ما يؤمركف

: فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت". النكر " كالمادة التي خمؽ اهلل منيا المبلئكة ىي : أصؿ خمقيـ
كخمؽ الجاف مف مارج مف نار، كخمؽ . خمقت المبلئكة مف نكر: "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 (2).الميب المختمط بسكاد النار: كالمارج ىك . (1 )"آدـ مما كصؼ لكـ

                                                           
مرجع سابؽ   (4/2294)صحيح مسمـ كتاب الزىد كالرقائؽ باب في أحاديث متفرقة - 1
: ىػ الناشر1421األكلى، : ، الطبعة(99/ص)نخبة مف العمماء كتاب أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة  -  2

 1:  عدد األجزاء309: المممكة العربية السعكدية عدد الصفحات- كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
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كأنيـ عباد مكرمكف يسبحكف اهلل في الميؿ كالنيار ال يفتركف، كأنيـ ال يعصكف اهلل ما أمرىـ كيفعمكف 
نيـ قائمكف  ما يؤمركف، ثـ إنيـ ليسكا كالبشر، فيـ ال يأكمكف كال يشربكف كال ينامكف كال يتناسمكف، كا 

. بكظائؼ متنكعة أككؿ اهلل تعالى إلييـ القياـ بيا 

نما السبيؿ لمعرفتيـ ىك  إف العمـ بالمبلئكة مف األمكر الغيبية التي ال يصؿ إلييا العقؿ المجرد، كا 
كقد جاءت األخبار التي -.صمى اهلل عميو كسمـ - الخبر الصادؽ عف اهلل عز كجؿ أك عف رسكلو 

:- تفيد بكجكد المبلئكة كتذكر بعض صفاتيـ بصكرة مجممة دكف تفصيؿ كمما كرد في ذلؾ 

  :- عظـ خمقيـ 

لقد ذكر اهلل تعالى بعض صفات المبلئكة في القرآف العظيـ، كمف ذلؾ عظـ خمقيـ فقد قاؿ تعالى 
 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّ : عف مبلئكة النار

 ٔ: التحريـ َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ   ُّ :جاء في صحيح البخارم عف معنى قكلو تعالى 
(1)"رأل جبريؿ، لو ستمائة جناح"أنو : حدثنا ابف مسعكد: قاؿ 10- 9: النجـ َّ  زت رت يب  

ىذه عقيدة السمؼ في المبلئكة فاإليماف بيا ركف مف أركاف اإلسبلـ كىي مف عالـ الغيب نؤمف بيا 
ف لـ تحط عقكلنا بيا فبل بد مف اإليماف بيا – صمى اهلل عميو كسمـ – كما اخبرنا ربنا كرسكلو  كا 

. كالتسميـ بما جاء بو الكحي مف أخبار صادقة عف حقيقتيا 

اإليمان بالجن :- ثانيا

  مث هت ٹ ٹ ُّ كالمسمـ يؤمف بأف الجف خمقكا مف النار، - عز كجؿ-الجف مف مخمكقات اهلل 

 ُٓ: الرحمف َّ جخ مح جح مج حج

 ، كخمؽ الجاف مف مارج مف نار:"...– صمى اهلل عميو كسمـ -  قاؿ رسكؿ اهلل :كعف عائشة قالت
 (2) "كخمؽ آدـ مما كصؼ لكـ

                                                           
 المالئكةذكرالخلق،باببدءكتاب(4/115)صحٌحالبخاري-1
سبؽ تخريجو   - 2
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 خت حت جت هب  مب خب حب ٹ ٹ ُّ الجف قبؿ اإلنس، - عز كجؿ-كقد خمؽ اهلل 

 ِٕ - ِٔ: الحجر َّ جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت

كالمسمـ يؤمف بأف الجف مأمكر مثؿ اإلنساف بطاعة اهلل، كأف يجعمكا حياتيـ كميا طبقا لما أراده اهلل 

 ٔٓ: الذاريات َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٹ ٹ ُّ 

 نئىئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹ ٹ ُّ : كقاؿ سبحانو مخاطبا الجف كاإلنس

 َّ: األنعاـ َّ نت  مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ

أرسؿ نبيو محمدا إلى كؿ مف اإلنس كالجف، عف أبى ىريرة أف - عز كجؿ-كالمسمـ يؤمف بأف اهلل 
فضمت عمى األنبياء بست أعطيت جكامع الكمـ كنصرت "قاؿ - صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

بالرعب كأحمت لى الغنائـ كجعمت لى األرض طيكرا كمسجدا كأرسمت إلى الخمؽ كافة كختـ بى 
 حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ (1) "النبيكف
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب
 ِّ - ِٗ: األحقاؼ َّ زن رن مم ام  يل ملىل يك ىك مك لك

– صمى اهلل عميو كسمـ – فالسمؼ يؤمنكف بالجف كذلؾ كما كرد ذكرىـ في كتاب اهلل كسنة رسكلو 
صمى اهلل – حيث أنو ال يمكف رؤيتيـ فيـ ليـ القدرة عمى التشكؿ كىـ مأمكركف بعبادة اهلل ،كأف النبي 

 .قد أرسؿ إلى اإلنس كالجاف – عميو كسمـ 

:-  اإليمان باليوم اآلخر :- ثالثا

. المكت بعد يككف مما كسمـ عميو اهلل صمى النبي بو أخبر ما بكؿ اإليماف اآلخر باليكـ اإليماف كمف
 ما: لمرجؿ فيقاؿ قبكرىـ في يمتحنكف الناس فإف الفتنة فأما. كنعيمو القبر كبعذاب القبر، بفتنة فيؤمف
 فيقكؿ اآلخرة، كفي الدنيا الحياة في الثابت بالقكؿ آمنكا الذيف اهلل فيثبت نبيؾ؟ كمف دينؾ كما ربؾ

 ال ىاه ىاه: فيقكؿ المرتاب كأما. نبيي كسمـ عميو اهلل صمى كمحمد ديني كاإلسبلـ اهلل ربي: المؤمف
 إال شيء كؿ سمعيا صيحة فيصيح حديد مف بمرزبة فيضرب: فقمتو شيئان  يقكلكف الناس سمعت أدرم

                                                           
مرجع سابؽ  (1/371)صحيح مسمـ كتاب المساجد كمكاضع الصبلة باب جعمت لي األرض مسجدا كطيكرا - 1
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ما نعيـ إما - الفتنة ىذه بعد ثـ - لصعؽ اإلنساف سمعيا كلك اإلنساف  القيامة تقكـ أف إلى عذاب كا 
 كأجمع رسكلو لساف كعمى كتابو في بيا اهلل أخبر التي القيامة كتقكـ األجساد، إلى األركاح فتعاد الكبرل
 كيمجميـ الشمس منيـ كتدنك  غرال عراة حفاة العالميف لرب قبكرىـ مف الناس فيقكـ المسممكف، عمييا
 جك مق حق مف خف ٹ ٹ ُّ  العباد أعماؿ بيا فتكزف المكازيف فتنصب العرؽ،
 َّ مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك

 كتابو كآخذ بيمينو كتابو فآخذ - األعماؿ صحائؼ كىي - الدكاكيف كتنشر 3َُ -  َُِ: المؤمنكف
 يي ىي ميني زي ري ٰى ين  ىن   ُّ  :كتعالى سبحانو قاؿ كما كراء ظيره مف أك بشمالو
  –ُّ: اإلسراء َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

 كأما كالسنة، الكتاب في ذلؾ كصؼ كما بذنكبو فيقرره المؤمف بعبده كيخمك الخبلئؽ اهلل كيحاسب ُْ
 فتحصى أعماليـ تعد كلكف ليـ حسنات ال فإنو كسيئاتو حسناتو تكزف مف محاسبة يحاسبكف فبل الكفار
كف عمييا فيكقفكف يقىرَّ  أشد ماؤه كسمـ عميو اهلل صمى لمنبي المكركد الحكض القيامة عرصات كفي. بيا كي
 منو يشرب مف شير كعرضو شير كطكلو السماء، نجكـ عدد آنيتو العسؿ، مف كأحمى المبف مف بياضان 
 أبدا بعدىا يضمأ ال شربة

 أعماليـ، قدر عمى الناس يمر كالنار الجنة بيف الذم الجسر كىك جينـ متف عمى منصكب كالصراط
 كالفرس يمر مف كمنيـ كالريح يمر مف كمنيـ كالبرؽ يمر مف كمنيـ البصر كممح يمر مف فمنيـ
 يزحؼ مف كمنيـ مشيان  يمشي مف كمنيـ عٍدكان  يىٍعدك مف كمنيـ اإلبؿ كركاب يمر مف كمنيـ الجكاد
 بأعماليـ، الناس تخطؼ كبلليب عميو الجسر فإف. جينـ في كيمقى خطفان  يخطؼ مف كمنيـ زحفان 
 فيقتص كالنار الجنة بيف قنطرة عمى كقفكا عميو عبركا فإذا الجنة، دخؿ الصراط عمى مر فمف

 (1).الجنة دخكؿ في ليـ أذف كنقكا ىيذرئبكا فإذا بعض، مف لبعضيـ

:- اإليمان بالجنة والنار وأنيما مخموقتان:- رابعا

إف الذم تضافرت عميو نصكص الكتاب كالسنة، كاتفؽ عميو أىؿ السنة كالجماعة أف الجنة كالنار 
مخمكقتاف مكجكدتاف اآلف، كما زالكا عمى ىذا حتى نبغت نابغة مف الخكارج كالمعتزلة كالقدرية فأنكركا 

ذلؾ كخالفكا إجماع األمة، كالجنة كالنار ىما داراف لمجزاء عمى األعماؿ، كاإليماف بيما داخؿ في 
  .اإليماف باليـك اآلخر

                                                           
ابف تيمية تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد الحراني الحنبمي  - 1

: المممكة العربية السعكدية الطبعة- مكتبة المعارؼ، الرياض : الناشر (19ص)العقيدة الكاسطية  ( ىػ728: المتكفى)الدمشقي 
 1: بدكف طبعة أك عاـ نشر عدد األجزاء
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 كقد اتفؽ سمؼ األمة كأئمتيا كسائر أىؿ السنة كالجماعة عمى أف مف "- :رحمو اهلل – قاؿ ابف تيمية 
كلـ يقؿ بفناء جميع .  كالجنة كالنار كالعرش كغير ذلؾ، بالكمية، كال يفنى،المخمكقات ما ال يعدـ

 ، كمف كافقو مف المعتزلة كنحكىـ،المخمكقات إال طائفة مف أىؿ الكبلـ المبتدعيف كالجيـ بف صفكاف
جماع سمؼ األمة كأئمتيا كما في ذلؾ مف الداللة . كىذا قكؿ باطؿ يخالؼ كتاب اهلل كسنة رسكلو كا 

كقد استدؿ طكائؼ مف أىؿ . عمى بقاء الجنة كأىميا كبقاء غير ذلؾ مما ال تتسع ىذه الكرقة لذكره
 (1) "الكبلـ كالمتفمسفة عمى امتناع فناء جميع المخمكقات بأدلة عقمية

ىذه اآليات صريحة في ...): كقد دؿ عمى أف الجنة كالنار مخمكقتاف آيات قرآنية مف القرآف الكريـ 
  خل حل جل مك لك خك  ُّ : قاؿ في صفة النار-تعالى - أف الجنة كالنار مخمكقتاف، ألنو 

 ِْ: البقرة َّ  خن حن جن خممم حم جم هل مل

  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ : كقاؿ في صفة الجنة في آية أخرل

كبشر الذيف آمنكا كعممكا : "كقاؿ ىا ىنا، ُّّ: آؿ عمراف َّ خن حن جن يم ىم
كىذا إخبار عف كقكع ىذا الممؾ كحصكلو، كحصكؿ الممؾ في الحاؿ " الصالحات أف ليـ جنات

 (2) "يقتضي حصكؿ المممكؾ في الحاؿ؛ فدؿ عمى أف الجنة كالنار مخمكقتاف

أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : - رضي اهلل عنيما-عف عبد اهلل بف عمر:- كقد استدلكا بالحديث 
إف أحدكـ إذا مات عرض عميو مقعده  بالغداة كالعشي، إف كاف مف أىؿ الجنة فمف أىؿ : " كسمـ قاؿ

ف كاف مف أىؿ النار فمف أىؿ النار، فيقاؿ  " (3)"ىذا مقعدؾ حتى يبعثؾ اهلل يـك القيامة: الجنة، كا 

فالسمؼ يؤمنكف بالجنة كالنار كأنيما مخمكقتاف لما دلت عميو اآليات كاألحاديث، كيؤمنكف بالغيبيات 
. التي أخبر عنيا الكحي عف ربو إيماف تسميـ كتصديؽ 

 

                                                           
مرجع سابؽ  (18/307)ابف تيمية مجمكع الفتاكل  - 1
المباب في عمـك  (ىػ775: المتكفى)أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني  - 2

 1419األكلى، : الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، الطبعة: المحقؽ (446-1/445)الكتاب
 20: لبناف عدد األجزاء/ بيركت - دار الكتب العممية : ـ الناشر1998-ىػ 

مرجع سابؽ  (2/99)صحيح البخارم كتاب الجنائز باب الميت يعرض عميو مقعده بالغداة كالعشي  - 3
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 :-العقالنيون وفيو ثالثة مباحث :- الفصل الثالث

لقد انتكست مفاىيـ أىؿ األىكاء عندما جعمكا العقؿ مصدر تمؽو لمعقيدة، فقد خاضكا بعقكليـ في 
الغيبيات، فضمكا كأضمكا، كما عمـ ىؤالء أف العقؿ لو كظيفة محددة، بؿ أطمقكا لو العناف كالخكض في 
كؿ شيء، فكاف ما كاف مف انحرافيـ كشذكذىـ، فينبغي لممؤمف أف يعمؿ عقمو فيما خمؽ لو، كال يقحمو 
ف خالؼ عقمو كىكاه  .فيما ال دخؿ لو فيو فييمؾ، بؿ عميو أف يستسمـ لشرع اهلل سبحانو كتعالى، حتى كا 

 :-النشأة والجذورتعريف بالعقالنية :-  األولالمبحث   

كقد تحدثت في ىذا الفصؿ عف تعريؼ العقبلنية، كنشاتيا كجذكرىا، فيي تشمؿ كؿ مف اعتد بالعقؿ 
كقدمو عمى الشرع مف عممانييف، كحداثييف، كعصرانييف، كقد تحدثت عف العصرانييف كعبلقتيـ 

ف كانكا مف تسميتيـ يرفضكف كؿ قديـ إال أنيـ يتكافقكف مع المعتزلة  بالمدرسة العقمية القديمة، فيـ كا 
في تقديـ العقؿ عمى الشرع، فيـ يقصدكف بعدـ عكدتيـ لمقديـ أم الشرع، كقد ذكرت سمات كميزات 

ىذه المدرسة، ثـ تحدثت عف التجديد في الفكر اإلسبلمي كبينت ما ىي شركط التجديد كما ىي 
 . صفات المجدد، كذكرت التجديد في مفيـك العصرانييف 

ىي القكؿ بأكلكية العقؿ في الحكـ عمى األشياء كتقديمو عمى غيره، كمنيا القكؿ بأف الكجكد كمو -  
. كجكد عقمي 

كتطمؽ العقبلنية في المصطمح اإلسبلمي عمى أكلئؾ الذيف يجيزكف تقديـ العقؿ عمى النقؿ، كعمى - 
.  نصكص الشرع، خاصة في أمكر العقيدة كالغيب

المتكممكف مف الفبلسفة كالجيمية كالمعتزلة الذيف يحكمكف العقميات كيقدمكنيا : كالعقبلنيكف صنفاف 
 ة، كيتبعيـ أىؿ  الكبلـ الذيف يخمطكف بيف العقميات كالنقميات كاألشاعرة كفعمى نصكص الكتاب كالس

متأخرم الركافض كالخكارج    ك الماتريدية

كىـ محؿ البحث أصحاب االتجاىات العقبلنية الحديثة، كىـ مف مشارب شتى منيـ : كالصنؼ الثاني 
امتداد لمقديـ، كبعضيا يمثؿ نزعات فردية، كمنيا ما يمثؿ الشيكعية اإللحادية مف العممانييف 
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 كغيرىا مف األخبلط التي تقدـ أحكاـ البشر الفاني عمى حكـ رب ،كالحداثييف كالكجكدييف كالعصرانييف
. البشر 

 كتجعؿ ،إنيا ىي االتجاىات التي تقدـ العقؿ عمى النقؿ:- والتعريف الجامع لمعقالنية المعاصرة 
  (1). العقؿ مصدرا مف مصادر الديف كمحكما في النصكص 

 كذلؾ كما يقكؿ الشيرستاني ،فأكؿ مف اعتد برأيو كاستبد بو في مقابمة النص ىك إبميس عميو لعنة اهلل
شبية إبميس لعنو اهلل، كمصدرىا استبداده بالرأم في مقابمة :  اعمـ أف أكؿ شبية كقعت في الخميقة":

 كىي النار عمى مادة آدـ ،النص، كاختياره اليكل في معارضة األمر، كاستكباره بالمادة التي خمؽ منيا
 (2)"عميو السبلـ كىي الطيف

ف الككف يعمؿ عمى نػحػك مػا يعمؿ أ إنيا مجمكعة مف األفػكػار تفضي إلى االعتقاد ب:-تعريف آخر
 كليذا فإف اإلنساف يمكنو في نياية األمر أف يفيػـ كؿ ما ، ك يفكر بصكرة منطقية كمكضكعية،العقؿ

ف ذات القدرات العقمية التي كشفت إ أك مػيػكػانػيػكػيػة بػسػيػطػة، ك،يدخؿ خبرتو مثمما يفيـ مشكمة رياضية
صبلحيا لئلنساف سبيؿ صنػع  سػكؼ تكشؼ لئلنساف في نياية  أم آلة منزلية كاستخداميا كتشغيميا كا 

 (3).المطاؼ كما يأمؿ المفكر العقبلني، السبيؿ لػفػيػـ كػؿ شػيء عػف المػكجػكدات األخرل

 لقد ابتميت األمة بفرؽ كمذاىب عارضكا بمعقكالتيـ صحيح المنقكؿ، كأكؿ مف عرؼ عنو ذلؾ  
الجيمية في أكاخر عصر التابعيف، ثـ انتقمت إلى المعتزلة، ثـ إلى األشاعرة كالماتريدية، كسائر مف 

 (4) .أخذ بعمـ الكبلـ كالفمسفة

                                                           
: ـ، الناشر2001ىػ1422الطبعة األكلى  (17-16ص)ناصر عبد الكريـ، اإلتجاىات العقبلنية الحديثة    العقؿ -1

الرياض    – دار الفضيمة 
مرجع سابؽ  (1/14)الممؿ كالنحؿ الشيرستاني  - 2
عالـ المعرفة  (119ص)صػدقي حػطاب تشكيؿ العقؿ الحديث : شػكقػي جػػػبلؿ مراجعة: كريف برينتكف تػرجػمػة - 3

بإشراؼ 1978الككيت صدرت السمسمة في يناير – سمسمة كتب ثقافية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب 
 1990- 1923أحمد مشارم العدكاني 

مرجع سابؽ  (245- 5/244)أنظر درء تعارض العقؿ كالنقؿ ابف تيمية   - 4
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كفي العصر الحديث الحاضر ظيرت اتجاىات عقبلنية متعددة ما بيف لبرالية كعممانية، كفمسفية نقدية 
كغيرىا مف االتجاىات التي يجمع بينيا المغاالة في تعظيـ العقؿ كالقكؿ بأكلكيتو عمى غيره مف 

مصادر المعرفة   

 امتداداما اصطمح عمى تسميتو باالتجاه العقبلني اإلسبلمي، كالذم يعتبر : كمف بيف ىذه االتجاىات 
لممدرسة العقمية القديمة، كقد كاجو ىذا االتجاه مشكمة تعارض العقؿ كالنقؿ، إضافة إلى تأخر األمة 

 فرأل أصحاب ىذا االتجاه أف طريؽ النيضة يككف بإتباع ،اإلسبلمية  عف بقية األمـ، كخاصة الغرب
طرؽ األمـ المتقدمة، كبحكـ  مرجعيتيـ اإلسبلمية كاف البد مف النظر في النصكص الشرعية فتكىمكا 
التعارض بيف ىذه النصكص كبعضيا اآلخر، أك بينيا كبيف مقررات العقؿ، أك بينيا كبيف المصالح 
أك االكتشافات العممية الحديثة، كأصحاب ىذا االتجاه يدعكف إسبلمية مكقفيـ اتجاه النصكص برده 
إلى الكتاب كالسنة، كيزداد األمر خطكرة إذا كاف ىذا الفكر يصدر مف أصحاب العمـ الشرعي، كقد 

.  استغؿ ىذه األفكار أصحاب الفكر المنحرؼ مف عممانييف كلبرالييف كغيرىـ 

 :يتضح مما سبق

أف العقبلنية مذىب فكرم فمسفي يزعـ أف االستدالؿ العقمي ىك الطريؽ الكحيد لمكصكؿ إلى معرفة 
طبيعة الككف كالكجكد، بدكف االستناد إلى الكحي  اإلليي أك التجربة البشرية، كأنو ال مجاؿ لئليماف 
بالمعجزات أك خكارؽ العادات، كما أف العقائد الدينية يمكف، بؿ ينبغي أف تختبر بمعيار عقمي، كىنا 

.  التي تجعمو مناكئان ليس فقط لمفكر اإلسبلمي، بؿ أيضان لكؿ ديف سماكم صحيحلتوتكمف ع

ف العقبلنية مضادة لئللياـ الديني كىي مف صنع الييكد كما جاء في كتابو إيقكؿ محمد قطب     
 Rationalism as against" أما نشر العقبلنية المضادة لئللياـ الديني ":مذاىب فكرية معاصرة 

Intuition "(سارتر الييكدم) :قاؿ! كما كرد في الترجمة اإلنجميزية فقد كشؼ فيو الغطاء دكف مكاربة 
. إنو طالما كاف البشر يؤمنكف بالديف، فسيظؿ يقع عمى الييكد تمييز مجحؼ عمى اعتبار أنيـ ييكد

أما إذا زاؿ الديف مف األرض، كتعامؿ البشر بعقكليـ، فعقؿ الييكدم كعقؿ غير الييكدم، كيكمئذ لف 
 .يتميز الييكد بككنيـ ييكدا، كلف يقع عمييـ التمييز المجحؼ، كسيعيشكف في سبلـ مع غير الييكد

 !! ".بعد أف يغطكا عمى حقيقتيـ كيندسكا في كسط البشرية مبيميف بيف الجمكع: أم"



142 
 

كميما يكف في ىذا الكبلـ مف المغالطات المكشكفة التي قصد بيا التغطية عمى األىداؼ الحقيقية 
كىي نشر الفساد في صفكؼ األممييف إلفساد عقائدىـ كأخبلقيـ "لمييكد مف كراء ىذه األفعاؿ 

فإف ثبكت التيمة بشيادة شاىد مف " باإلضافة إلى سمب أمكاليـ، لتيسير استعبادىـ لمشعب الشرير
 (1) ".أىميا أمر غني عف التعميؽ 

 الجذور التاريخية لالتجاه العقالني اإلسالمي المعاصر

بالنظر في أراء ىذا االتجاه يمكف أف يككف ليا جذكر لدل بعض الفرؽ كالمدارس كاالتجاىات يمكف 
:-  إجماليا فيما يمي 

 تعتبر مف أىـ الفرؽ الكبلمية التي قدمت العقؿ عمى النقؿ، كقد كجد مف الباحثيف :-المعتزلة:- أوال
.  المعاصريف مف يشيد بالفكر االعتزالي

عدد مف تناكؿ في كقد أشاد أصحاب ىذا االتجاه العقبلني بالمعتزلة كمف ىؤالء محمد عمارة الذم 
 لقد اعتمد المعتزلة ":كمما قالو محمد عمارة في كتابو اإلسبلـ كفمسفة الحكـ المنيج اإلعتزالي كتبو 

عمى العقؿ، ككثقكا في حكمو في التحسيف كالتقبيح دكنما حاجة إلى النصكص كالمأثكرات، بؿ أكجبكا 
عرض ىذه النصكص كالمأثكرات عمى العقؿ، فيك الحكـ الذم يميز صححييا  مف منحكليا، كالعبرة 
بالركاة كرجاؿ السند ميما كانت القداسة التي أحاطيا بيـ المحدثكف، إنما العبرة بحكـ العقؿ في ىذا 

     (2)"المقاـ 

 منيج منطقي رائع في ":كيشيد عبد الجكاد ياسيف بمنيج المعتزلة في تعاممو مع الحديث كيصفو بأنو 
االستدالؿ، كمنيج نقدم شامؿ يعتمد عمى العقؿ كآلة نقدية في كزف المتف كالسند لمتحقؽ مف مكافقتو 

   (3)"لمعقكؿ الديف كصحيح النص ال سيما القرآف 

                                                           
دار الشركؽ، الطبعة األكلى :، الناشر (531ص)محمد بف قطب بف إبراىيـ مذاىب فكرية معاصرة  - 1

 1ـ عدد األجزاء 1983ىػ1403
دار الشركؽ : ـ الناشر 1989 ىػ 1409الطبعة األكلى  (181ص) محمد عمارة اإلسبلـ كفمسفة الحكـ عمارة  -2

الفاىرة، بيركت  
المركز : ، الناشر (119،121ص)عبد الجكاد ياسيف السمطة في اإلسبلـ العقؿ الفقيي السمفي بيف النص كالتاريخ  - 3

ـ 2000الدار البيضاء الطبعة الثانية - الثقافي العربي
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:-  كيمكف إجماؿ تأثير الفكر اإلعتزالي فيما يمي 

 .المغاالة في العقؿ كتقديمو عمى النقؿ  -1
 .تأكيؿ القرآف حيف يتعارض مع معقكالتيـ أك مع الكاقع  -2
 .رد الحديث حيف ظف تعارضو مع القرآف فضبل عف تعارضو مع العقؿ  -3
 .عدـ االحتجاج بأخبار اآلحاد في العقائد بحجة ظنيتيا  -4
 . عمى أحاديث الصحيحيف كذلؾ بردىا كالطعف فييا ؤالتجر -5
 التقميؿ مف شأف مصطمح الحديث  -6
.  إنكار جممة مف الغيبيات الثابتة كنزكؿ عيسى عميو السبلـ، كذبح المكت يـك القيامة  -7

: األشاعرة :- ثانيا 

 كقد عكلت عمى البراىيف كاألدلة العقمية، كقالت ،(1)كىـ فرقة كبلمية كبيرة تنتسب ألبي الحسف األشعرم
. بتقديـ العقؿ عمى النقؿ عند التعارض، كىك مذىب منتشر في العالـ اإلسبلمي كتتبناه بعض الدكؿ 

 إلى مرحمة ثالثة فكافؽ أىؿ السنة كالجماعة (شيخ األشعرية)ىؿ رجع األشعرم عف قكؿ ابف كبلب
 مكافقة تامة، أـ بقي عمى ذلؾ كلـ يرجع ؟

 نديف التي كديانتنا بو، نقكؿ الذم قكلنا:"ىنالؾ مف قاؿ أنو رجع كاستدلكا عمى ذلؾ بقكلو في اإلبانة 
 السادة عف ركل كما كسمـ، عميو اهلل صمى محمد نبينا كبسنة كجؿ، عز ربنا اهلل بكتاب التمسؾ بيا،

 بف أحمد اهلل عبد أبك بو يقكؿ كاف كبما معتصمكف، بذلؾ كنحف الحديث، كأئمة كالتابعيف الصحابة
 مخالفكف؛ قكلو خالؼ كلما قائمكف، - مثكبتو كأجزؿ درجتو كرفع كجيو اهلل نضر - حنبؿ بف محمد
 المنياج، بو كأكضح الضبلؿ، بو كدفع الحؽ، بو اهلل الذم أباف الكامؿ، كالرئيس الفاضؿ، اإلماـ ألنو

                                                           
ككاف أبك الحسف األشعرم أكالن معتزليان، ثـ تاب مف القكؿ بالعدؿ كخمؽ القرآف في المسجد الجامع بالبصرة يـك  - 1

مف عرفني فقد عرفني كمف لـ يعرفني فأنا أعرفو بنفسي، أنا فبلف بف فبلف، : الجمعة، كرقي كرسيان كنادل بأعمى صكتو
كنت أقكؿ بخمؽ القرآف كأف اهلل ال تراه األبصار كأف أفعاؿ الشر أنا أفعميا، كأنا تائب مقمع، معتقد لمرد عمى المعتزلة 

كما ذكر أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي .مخرج لفضائحيـ كمعايبيـ
- دار صادر : إحساف عباس الناشر: المحقؽ (3/285)كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف   (ىػ681: المتكفى)اإلربمي 
بيركت 
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 معظـ، كجميؿ مقدـ، إماـ مف عميو اهلل فرحمة الشاكيف، كشؾ الزائغيف، كزيع المبتدعيف، بدع بو كقمع
 .  فعمى ىذا القكؿ فالحسف األشعرم عمى منيج السمؼ (1) ".مفيـ ككبير

 كقد صرح الجكيني كالرازم كالبغدادم كالغزالي كاآلمدم ،مصدر التمقي عند األشاعرة ىك العقؿ
كاإليجي كابف فكرؾ كالسنكسي كشراح الجكىرة كسائر أئمتيـ بتقديـ العقؿ عمى النقؿ عند التعارض، 
كعمى ىذا يرل المعاصركف منيـ، كمف ىؤالء السابقيف مف صرح بأف األخذ بظكاىر الكتاب كالسنة 

 (2).ىك أصؿ الضبللة: كبعضيـ خففيا فقاؿ، أصؿ مف أصكؿ الكفر

كبالنظر في مكقؼ كثير مف أصحاب االتجاه العقبلني اإلسبلمي المعاصر مف النص الشرعي، 
تتضح الجذكر الفكرية لمذىب األشاعرة، كيعكد إلى أف  كثيرا منيـ تمقى في نشأتو التعميمية مبادئ 

.  كأصكؿ ىذا المذىب 

 :-  تيةكيمكف تمخيص أثر المذىب األشعرم في النقاط اآل

 .المغاالة في العقؿ كتعظيمو كاالعتماد عميو - 1

 .الجمع ببيف العقؿ كالنقؿ في مصدر تمقي العقيدة - 2

 .عدـ األخذ بحديث اآلحاد في مسائؿ العقيدة -3

.  اعتمادىـ عمى التأكيؿ في حالة التعارض بيف العقؿ كالنقؿ فيما يظير ليـ - 4

 

 

 

                                                           
1
أبًبنبردةأبًبنموسىبنهللاعبدبنإسماعٌلبنسالمبنإسحاقبنإسماعٌلبنعلًالحسنأبواألشعري-

القاهرة–األنصاردار:الناشر1397األولى،:الطبعة(21-20)الدٌانةأصولعناإلبانة(هـ324:المتوفى)موسى

 1:األجزاءعدد
األكلى، : ، الطبعة(31ص)سفر بف عبد الرحمف الحكالي منيج األشاعرة في العقيدة تعقيب عمى مقاالت الصابكني -  2

 1: الدار السمفية ـ عدد األجزاء:   الناشر1986-  ىػ 1407
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   الفالسفة :- ثالثا

 كقد انتقؿ ىذا التقديس إلى سائر الفرؽ الكبلمية، ،الفبلسفة عمى اختبلؼ مدارسيـ يقدسكف العقؿ
سكاء أكاف عف طريؽ الترجمة عف فبلسفة اليكناف، أك عف طريؽ الكتب التي ظيرت عمى يد الفبلسفة 

. الذيف ظيركا في ببلد المسمميف مثؿ ابف سيناء كالفارابي كابف رشد 

كىذه النزعة العقمية ليا أثرىا في االتجاىات العقبلنية المعاصرة، كال يستثنى مف ذلؾ االتجاه العقبلني 
. اإلسبلمي المعاصر 

كقد كجد مف أصحاب ىذا االتجاه مف يمجد الفبلسفة كيثني عمييـ كالدعكة لؤلخذ بآرائيـ مف ىؤالء 
 كألؼ مؤلفات يؤيده فييا مف ذلؾ ما قالو عف ابف ، كأثنى عميو،محمد عمارة الذم تحدث عف ابف رشد

.  كالشريعة، كمنيجو في التأكيؿ  (الفمسفة)رشد في التكفيؽ بيف الحكمة 

 الذم يؤاخي بيف الحكمة كالشريعة، بيف ":-كيصؼ مكقؼ ابف رشد بأنو المكقؼ اإلسبلمي فيقكؿ 
 ( 1)"العقؿ كالنقؿ، بيف البرىاف العقمي كالبرىاف الشرعي 

 : كلـ يقؿ يكما إف ىناؾ حقيقتيف مختمفتيف أك متعارضتيف":قاؿ الشيخ القرضاكم عف ابف رشد 
إحداىما فمسفية كاألخرل شرعية، بؿ كاف يراىما حقيقة كاحدة، ألف الحؽ ال يعارض الحؽ، كالحقائؽ 

فصؿ المقاؿ فيما بيف الشريعة كالحكمة مف )القطعية ال تتناقض، كلذلؾ عني اف يدلؿ في كتابو
بيف الحكمة كالشريعة، أك بيف العقيدة كالفكر، أك – ال تعارض كال تناقض – ، فيناؾ اتصاؿ (اتصاؿ

 (2)"بيف الديف كالفمسفة، كلو كممات نيرة في ىذا الكتاب المكجز

 .يبدك أف القرضاكم يمدح ابف رشد بقكلو لو كممات نيرة في ىذا الكتاب المكجز 

:-  كيمكف إجماؿ تأثير الفمسفة عمى بعض أصحاب ىذا االتجاه فيما يمي 

                                                           
دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  : ، الناشر(30ص) محمد عمارة ابف رشد بيف الغرب كاإلسبلـ عمارة  -1

ـ 1997
المجمس : ـ الناشر 2007، الطبعة الخامسة (190ص) يكسؼ الديف كالسياسة تأصيؿ كرد شبيات  القرضاكم -2

دبمف   – األكركبي لئلفتاء كالبحكث 
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 .النزعة العقمية العامة التي تعظـ العقؿ كتعمي مف مقامو مقابؿ النص الشرعي  -1
 .النزعة التكفيقية بيف العقؿ كالنقؿ  -2
 تأكيؿ النصكص الشرعية عمى طريقة المتكمميف  -3

 
 :- اإلستشراق :- رابعا

:-  يعممكف عمى تشكيؾ المسمميف بدينيـ كعقيدتيـ فيـ يعممكف عمى قكفكىؤالء المستشر
ة رسالة النبي  -1 مَّـى - التشكيؾ بصحَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مييكريىـ ينكر أٍف - صى كمصدرىا اإلليي، فجي

ؿَّ شىٍأنيوي - يككف الرسكؿ نبيِّا مكحى إليو مف عند اهلل  كيتخبَّطكف في تفسير مظاىر الكحي - جى
مَّـى - التي كاف يراىا أصحاب النبي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى - أحيانان، كبخاصة عائشة أـ المؤمنيف - صى

ٍنيىا  ٍرعو »، فمف الميٍستىٍشًرًقيفى مف يرجع ذلؾ إلى -رىًضيى اهللي عى مَّى اهللي - كاف ينتاب النبي « صى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي - حينان بعد حيف، كمنيـ مف يرجعو إلى تخيُّبلت كانت تمؤل ذىف النبي - عى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى . ، كمنيـ مف ييفىسرئريىا بمرض نفسي -عى

 األمر بادئ في تمقى محمدنا فإف لمتقاليد ككفقنا": "اإلسبلـ "كتابو في ماسيو ىنرم المستشرؽ يقكؿ
 بعض كىناؾ بدثار، كتدثر كارتجؼ لكنو كشحب بالحمى، مصاب كأنو فصار الدكم مف نكعنا

 محمد يككف أف يمكف الذم الصرع عف تحدثكا - الخصكص عمى منيـ كالبيزنطيكف - المؤرخيف
 كانكا المرضى ىؤالء أف الغرب في كما الشرؽ في الكسطى القركف في المعمكـ كمف بو، مصابنا
ا كأف يتخيمكف  األكؿ الكحي مف ابتداء كثيرنا مألكفة محمد عند النكبات أصبحت كقد تمتمكيـ، ركحن
 (1)"رمضاف شير في حدث الذم

ٌؿ -  كيتبع ذلؾ إنكارىـ أٍف يككف القرآف كتابان مينىزَّالن عميو مف عند اهلل  -2     .عىزَّ كىجى
نما ىك ميمىفَّؽه  -3 مف الديانتيف الييكدية - عندىـ - إنكارىـ أف يككف اإلسبلـ دينان مف عند اهلل كا 

 .نصرانية كاؿ
قرئقيكف، كيتذرَّعي ىؤالء الميٍستىٍشًرقيكفى بما  -4 التشكيؾ في صحة الحديث النبكم الذم اعتمده عمماؤنا الميحى

، متجاىميف تمؾ الجيكد التي بذليا عمماؤنا لتنقية  دخؿ عمى الحديث النبكم مف كضع كدىسٍّ
. الحديث الصحيح مف غيره، ميستنديف إلى قكاعد بالغة الدقَّة في التثبت كالتحررئم 

                                                           
لطباعةفهدالملكمجمع:الناشر(27ص)النبوٌةالسنةمنوموقفهاالستشراقفالحبنمحمدبنفالحالصغٌر-1

 1:األجزاءعددالمنورةبالمدٌنةالشرٌفالمصحف
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درئًثيفى  أىفَّ  ككلسكف كيرل . المتكف بنقد االىتماـ بدكف شىٍكًميِّا األسانيد في يبحثكف الميحى
 - نظرىـ كجية مف - عدالن  أفراده مف فرد كؿ ككاف متصمة، اإلسناد سمسمة كانت إذا": ككلسكف يقكؿ
 إليي كحي ألنو الحديث متف عف السؤاؿ اإليماف بسبب يمكف كال كاجبنا، شرعنا كصار الحديث قبمكا فحينئذ
 (1)"تاريخي نقد أم يقبؿ فبل
التشكيؾ بقيمة الفقو اإلسبلمي الذاتية، ذلؾ التشريع اليائؿ الذم لـ يجتمع مثمو لجميع األمـ في جميع  -5

العصكر، لقد سقط في أيدييـ حيف اطرئبلعيـ عمى عظمتو كىـ ال يؤمنكف بنبكَّة الرسكؿ، فمـ يجدكا بيدِّا 
. مف الزعـ بأفَّ الفقو العظيـ ميٍستىمىدّٰ مف الفقو الركماني 

التشكيؾ في قيٍدرىًة المُّغة العربية عمى مسايرة التطكُّرى الًعٍمًمٌي؛ لنظؿَّ عالة عمى مصطمحاتيـ التي  -6
تشعرنا بفضميـ كسيمطانيـ األدبي عمينا، كتشكيكيـ في غنى األدب العربي كالدعكة لمعكدة إلى المغة 

 (2).العامية 
 العقبلني اإلسبلمي المعاصر بالرد عمى شبيات المستشرقيف، كلكنيـ االتجاهكقد قاـ بعض أصحاب 

ف اإلسبلـ انتشر بالسيؼ فكاف ردىـ إ بيـ فيـ عمى سبيؿ المثاؿ في ردىـ عمى قكؿ المستشرقيف تأثركا
.  أف الجياد شرع مف أجؿ الدفاع فقط 

برز في الشرؽ عدك جديد ىك اإلسبلـ، " : " البحث عف الديف الحؽ" في كتابو " ككلي"يقكؿ المستشرؽ 
الذم أسس عمى القكة، كقاـ عمى أشد أنكاع التعصب، كلقد كضع محمد السيؼ في ايدم الذيف تبعكنو، 

 (3)" كتساىؿ في أقدس قكانيف األخبلؽ، ثـ سمح ألتباعو بالفجكر كالسمب
:-  كيمكف إجماؿ تأثير اإلستشراؽ عمى أصحاب االتجاه العقبلني فيما يمي 

 .تمجيد المنيج العقبلني كالثناء عميو خصكصا منيج المعتزلة  -1
 .الطعف في منيج المحدثيف في الحكـ عمى األحاديث، كأنيـ اىتمكا بنقد السند دكف المتف -2
 . كالتاريخية االجتماعيةتفسير النصكص الشرعية في ضكء الظركؼ  -3
 .الطعف في عدالة الصحابة  -4
      .اتخاذ تأخير تدكيف الحديث ذريعة لمطعف في صحة كثير مف األحاديث -5

                                                           
كمية . بالمدينة المنكرة- الجامعة اإلسبلمية : الناشر  (74)العمرم أكـر بف ضياء مكقؼ االستشراؽ مف السينَّة كالسيرة النبكية  - 1

.  1: عدد األجزاء. الدعكة
دار : الناشر (29-25ص)االستشراؽ كالميٍستىٍشًرقيكفى ما ليـ كما عمييـ (ىػ1384: المتكفى)مصطفى بف حسني السباعي  -  2

 1: عدد األجزاء. المكتب اإلسبلمي- الكراؽ لمنشر كالتكزيع 
: ـ، الناشر2001ىػ 1422الطبعة الثانية  (111ص)الناصر محمد حامد العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب  - 3

 ىػ1405/إصدار مكتب التربية لدكؿ الخميج ط (1/127)الرياض، نقبل عف مناىج المستشرقيف– مكتبة الككثر لمنشر كالتكزيع 
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:- المدرسة العقمية الحديثة:- خامسا

عد بعض الباحثيف محمد عبده أنو رائد ىذه المدرسة، كجماؿ الديف األفغاني، كمحمد رشيد رضا، كأحمد 
مصطفى المراغي، كمحمد فريد كجدم، كمحمكد شمتكت، كرفاعة الطيطاكم، كعبد الرحمف الككاكبي 

. كغيرىـ مف ركاد المدرسة العقمية التي تتخذ العقؿ حاكما كالنص محككما عميو 

كقد تحدثت عف المدرسة العقمية كمكقفيا مف النقؿ كالعقؿ كمف الغيبيات كاأللكىيات كالنبكات كأبرز 
. المؤسسيف في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث 

نو يمكف القكؿ أف االتجاه العقبلني اإلسبلمي المعاصر يعتبر امتداد  لممدرسة العقمية الحديثة في مجمؿ اكا 
أصكليا، بغض النظر عف التفصيبلت كالجزئيات التي يختمؼ فييا كؿ فرد عف اآلخر، كمرد النتيجة ىذه 

:- يعكد إلى أمريف 

ببف المدرستيف مف تقديـ العقؿ عمى النقؿ كالطعف في التكافؽ في األصكؿ كالسمات العامة :- األكؿ
 . األحاديث النبكية الصحيحة، كفي عدالة الصحابة، كتأكيؿ األيات القرآنية بما يتكالفؽ مع عقكليـ 

كاألصؿ ...األصؿ األكؿ لئلسبلـ النظر العقمي، لتحصيؿ العمـ، كىك كسيمة اإليماف:"يقكؿ محمد عبده
 (1)"الثاني لئلسبلـ تقديـ العقؿ عمى ظاىر الشرع عند التعارض 

ىـ كأفكارىـ،  كمف أبرز مف ئالثناء الكبير عمى رمكز ىذه المدرسة كاالعتماد عمى ظاىر آرا:- الثاني 
 كمحمد عبده، كليذا ، كاألفغاني، كالطيطاكم،نجد عنده ذلؾ محمد عماره الذم عني بتراث الككاكبي

:-  كاستشيد بأقكاليـ كمف ىذه العناكيف ،أشرؼ عمى كثير مف أعماليـ
 .عبد الرحمف الككاكبي شييد الحرية كمجدد اإلسبلـ 

 .جماؿ الديف األفغاني مكقظ الشرؽ كفيمسكؼ اإلسبلـ 
 .محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الديف 

 .رفاعة الطيطاكم رائد التنكير في العصر الحديث 
كما لـ تخؿ معظـ كتبو مف االستناد إلى أقكاليـ كاجتياداتيـ  

 (2) " أبرز تيارات التجديد في حركة اليقظو العربية في العصر الحديث":-كقاؿ عف ىذه المدرسة 

 
                                                           

هـ1367الطبعةالسابعةدارالمنار(75-74ص)محمدعبدهاإلسالموالنصرانٌة-1
عالـ المعرفة سمسمة يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف : ، الناشر (171ص) محمد عمارة العرب كالتحدم  عمارة -2

 1990-1923ـ بإشراؼ أحمد مشارم العدكاني 1978الككيت صدرت ىذه السمسمة في يناير – كاآلداب 
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    (العقالنيون الجدد)العصرانيون  :- نيالمبحث الثا

داخؿ الييكدية، كداخؿ النصرانية : حركة تجديد كاسعة نشطت في داخؿ األدياف الكبرل : العصرانية
 إف ىذه الحركة التجديدية، عرفت في الفكر الديني الغربي باسـ العصرانية. كداخؿ اإلسبلـ أيضان 

(modernism)   ككممة عصرانية ىنا ال تعني مجرد االنتماء إلى العصر، كلكنيا مصطمح خاص  .
العصرانية في الديف ىي أم كجية نظر في الديف مبنية عمى االعتقاد بأف التقدـ العممي، كالثقافة "

المعاصرة، يستمزماف إعادة تأكيؿ التعاليـ الدينية التقميدية، عمى ضكء المفاىيـ الفمسفية كالعممية 
 (1"ةالسائد

 كالمدرسة العقمية الحديثة، ،(المعتزلة)فالعصرانية جذكرىا التاريخية ترجع إلى المدرسة العقمية القديمة
قؿ، فيؤالء العصرانيكف أك أصحاب الفكر اإلسبلمي المستنير، ففيـ يمجدكف العقؿ كيقدمكنو عمى اؿ

كلكف العصرانييف ليسكا سكاء فمنيـ مف يصدر دعكاتو بقصد ىدـ اإلسبلـ، كمنيـ مف يريد إثارة 
 كيصفكف أىؿ ، كذلؾ بكصؼ المنحميف كالمنحرفيف أىؿ عدالة كثكرة،اإلرباؾ في صفكؼ اإلسبلمييف

 كأكثر العصرانييف مف ىذا الصنؼ، كمنيـ مف لو مصالح ،الحؽ كعمماء اإلسبلـ أىؿ جمكد كرجعية
سياسية فيركب المكجة فيشف حربو عمى أىؿ الحؽ كاإلسبلـ، كمنيـ مف يككف نيتو حسنو فيحاكؿ 

.   كلكنو متأثر بالفكر الغربي االجتياد

فالععصرانة متأثرة بفكر المعتزلة كأما أنيـ يدعكف إلى مكاكبة العصر كعدـ العكدة إلى القديـ، فيـ 
 . يقصدكف بالقديـ العكدة إلى اإلسبلـ، كليس المقصكد المععتزلة

، كنرجك ليـ أف (مف الحركات اإلسبلمية) ككاف مف ىؤالء بعض رمكز العمؿ اإلسبلمي الحديث
. يعكدكا إلى رشدىـ كأف يعكا حقيقة الصراع مع العممانييف كأبعاد ىذا الصراع المغمؽ 

فيزعمكف أنيـ يريدكف التجديد لتنيض األمة مف كبكتيا، كيركف أنو :- حقيقة التجديد عند العصرانييف 
أصبح مف الضركرة بمكاف أف تعاد كتابة التاريخ اإلسبلمي كالعربي مف خبلؿ طرح العديد مف 

الدراسات كاألبحاث المتعمقة بالتراث، كعرضيا في إطار عقبلني تحت مظمة االنتماء إلى التراث 
. اإلسبلمي 

                                                           
ـ الناشر 2001ىػ1422، الطبعة الثانية (6-5ص)محمد حامد النصر العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب - 1
الرياض،  – مكتبة الككثر لمنشر كالتكزيع : 
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كقد سار ىؤالء عمى طريؽ المعتزلة كاإلصبلحييف كرددكا آراء المستشرقيف، فيـ يشيدكف بالمعتزلة 
لقد أصبح الكاقع الفكرم لمحياة العربية ... ":كرجاليا في كؿ مناسبة، يقكؿ الدكتكر محمد عمارة 

لمدفاع عف "النقكؿ كالمأثكرات " كيستدعي أسمحة غير  "النصكصييف"اإلسبلمية يتطمب فرسانا غير 
 (1)  ".... كحضارة العرب المسمميف،الديف اإلسبلمي

 كيحط مف شأف النصكص الشرعية ، كيرفع مف قيمة العقؿ الذم ىك الحكـ عندىـ،فيك يشيد بالمعتزلو
كيؼ ال يحط مف مف شأف ك يريد فرسانا لؤلمة غير النصكصييف، قالمكحى بيا مف عند اهلل ؼ

النصكص الشرعية كىك يمجد مف شأف المعتزلة الذيف يقدمكف العقؿ عمى النصكص الشرعية، أليس 
 في الحط مف قيمة الذيف يتمسككف بالنصكص الشرعية يعتبر حطا مف النص الشرعي ؟

 لقد أحبكا ": فيقكؿ ، كتقديمو عمى الكتاب كالسنة،كىك يردد مقكلة المعتزلة في تضخيـ دكر العقؿ
عرض النصكص كالمأثكرات عمى العقؿ، فيك الحكـ الذم يبيف صحيحيا مف منحكليا، كال عبرة 

بالركاة كرجاؿ السند، ميما كانت حاالت القداسة التي أحاطيـ بيا المحدثكف، إنما العبرة بحكـ العقؿ 
 (2)"في ىذا المقاـ 

فالعصرانيكف يحاكلكف جاديف لممبلئمة بيف حضارة الغرب، كتعاليـ الشريعة اإلسبلمية، كيزعمكف   
أنيـ يريدكف التجديد كالتطكير، كيعتبركف أف تأخر المسمميف ال بد أف يعالج عمى الطريقة الغربية، 

.  كلكف تحت مظمة باىتو مف مفيكميـ عف اإلسبلـ 

 :-سمات المدرسة العصرانية

   العقل وتقديمو عمى نصوص الكتاب والسنةاإلعالء من قيمة:-السمة األولى

 أىؿ الكبلـ كالفمسفة، فجعمكا العقؿ أصبل كالكحي ففقد سار العصرانيكف الجدد عمى طريؽ مف سبقيـ ـ
أال يعتبر   بؿ حكمكا العقؿ في النصكص الشرعية، فيقبمكف ما كافؽ العقؿ كيردكف ما يعارضو ،،تابعا لو

:-  كفيما يمي شكاىد مف أقكاؿ العصرانييف في ذلؾ تقديس لمعقؿ، العقؿ كال شيء غير العقؿ، 

                                                           
ـ، الطبعة األكلى دار الشركؽ 1997ىػ 1418، الطبعة الثانية (68ص)محمد عمارة تيارات الفكر اإلسبلمي - 1

القاىرة – دار الشركؽ : ـ، الناشر 1991ىػ1411
( 70ص)المصدر نفسو   - 2
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– صمى اهلل عميو كسمـ – إف اإلسبلـ الديف الذم لـ يعترؼ لبشر بعد الرسكؿ ": يقكؿ محمد عمارة
بسمطة دينية، فمقد انقضى زمف الكحي، كبمغت اإلنسانية سف الرشد ،كأككميا اهلل إلى ككيمو عندىا، 

الكتاب كىك القرآف الكريـ، كالعقؿ الذم جعمو اهلل مف أجؿ القكل اإلنسانية بؿ مف أجميا عمى 
 فقد أصبح لمعقؿ ،كيضيؼ أف سبيؿ إدراؾ األلكىية ىك العقؿ ال النصكص كالمأثكرات... اإلطبلؽ،

 (1) "...السمطاف في بعض مجاالت الغيب

 إف العقؿ ىك أساس النقؿ،كأف كؿ ما عارض العقؿ ":حسف حنفي أحد أقطاب ىذا االتجاه . يقكؿ د
 ثـ "... عند المعتزلة كالفبلسفة ؾفإنو يعارض النقؿ، ككؿ ما كافؽ العقؿ يكافؽ النقؿ ،، ظير ذؿ

 ( 2)" لقد احتمينا بالنصكص فجاء المصكص ":يقكؿ

أال يعتب ىذا القكؿ لحنفي تقديس لمعقؿ ! كىكذا تحكؿ المؤمنكف بالنص كالدعاة إليو إلى لصكص 
 كتقديمو عمى النقؿ ؟

ف  فيؤالء الذيف يمجدكف العقؿ كيجعمكنو حاكما عمى النصكص إنما ىـ يمجدكف صنما سمكه عقبل كا 
ككؿ مف لو مسكة مف عقؿ، يعمـ  ):تمجيدىـ لمعقؿ فيو اليبلؾ ككلكج النار كالعياذ باهلل قاؿ ابف القيـ 

أف فساد العالـ كخرابو إنما نشأ مف تقديـ الرأم عمى الكحي، كاليكل عمى العقؿ، كما استحكـ ىذاف 
كأكثر ... األصبلف الفاسداف في قمب إال استحكـ ىبلكو، ك ال في أمة إال فسد أمرىا أتـ الفساد

أصحاب الجحيـ ىـ أىؿ اآلراء الذيف ال سمع ليـ كال عقؿ، بؿ ىـ شر مف الحمر، كىـ الذيف يقكلكف 

(3 )َُ: الممؾ َّ حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٹ ٹ ُّ : يـك القيامة
 

كالحقيقة أف العصرانييف يمثمكف تياران عامان لـ تكتمؿ مبلمحو بعد، كلـ تكف اجتيادات رجالو كاحدة،    "
نما يشترككف في مبلمح عامة منيـ، كخصائص مشتركة عمكمان  كالعصرانيكف ليسكا سكاء في . كا 

 كال يكافقيـ عمى كثير مف ،منطمقاتيـ كأىدافيـ، كقد يمتقي معيـ في بعض المسائؿ مف ليس منيـ

                                                           
ـ 1988ىػ 1409، الطبعة األكلى (174ص) محمد عمارة الدكلة األسبلمية بيف العممانية كالسمطة الدينية  عمارة  -1

دار الشركؽ : الناشر
المؤسسة : ـ، الناشر1992ىػ1412الطبعة الرابعة  (104ص)حسف التراث كالتجديد مكقفنا مف التراث القديـ حنفي  - 2

بيركت،  –الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع 
( 55-1/54)إعبلـ المكقعيف  - 3
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كالحقيقة أف ىؤالء ساركا عمى خطا مىٍف سبقيـ مف المعتزلة كاالصبلحييف، ... غمكىـ كجمكحيـ 
كما تزاؿ محاكالت العصرانييف جادة، لممبلءمة ...كرددكا آراء المستشرقيف، كنسبكا كؿ ذلؾ إلى أنفسيـ

بيف حضارة الغرب، كتعاليـ الشريعة االسبلمية، كيزعمكف أنيـ يريدكف التجديد كالتطكير، كيعتبركف أف 
تأخر المسمميف، ال بد أف يعالج عمى طريقة الغربييف، كلكف تحت مظمة باىتة مف مفيكميـ عف 

 (1)  "اإلسبلـ

:-  التشكيك بالسنة النبوية واألحاديث:- السمة الثانية 

 :منيـ -  صمى اهلل عميو كسمـ–فقد شكككا في سنة النبي 

 كذلؾ مف ، في ركاة الحديثطعفالذم شكؾ في السنة  كاألحاديث النبكية ك:-  أبو رية ودمحم
  (أضكاء عمى السنة المحمدية )خبلؿ كتابو 

كالتشكيؾ في الصحابة – صمى اهلل عميو كسمـ – في معرض حديثو في التشكيؾ بأحاديث الرسكؿ 
بكتابة ىذا النص بمفظو عند -  صمى اهلل عميو كسمـ -  ىؿ أمر النبي ":الذيف رككا الحديث قاؿ

 كتساءؿ ،إلقائو، أك تركو كنيى عف كتابتو ؟ كىؿ دكنو الصحابة كمف بعدىـ أـ انصرفكا عف تدكينو
 أك كاف ،لفظا كمعنى- صمى اهلل عميو كسمـ- ىؿ ما ركم عنو جاء مطابقا لحقيقة ما نطؽ بو النبي 

مخالفا لو، كما ىي العكامؿ التي اندست إليو مف نزعات أعدائو، كالمؤثرات التي أصابتو مف أغراض 
 (2) "، حتى شيب بما منو، كتسرب إليو ما ىك غريب عنوئوأكليا

نو عندما درس الحديث كجد في معاني كثير مف األحاديث ما إ" :يقكؿ أبكرية في أسباب تأليفو لكتابو 
ال يقبمو عقؿ صريح كال يثبتو عمـ صحيح، كأنو كجد مثؿ ذلؾ في كثير مف األحاديث التي شحنت بيا 

 (3) ."كتب التفسير كالتاريخ كغيرىا 

                                                           
ىػ 1422الطبعة الثانية  (7،177/ص) محمد حامد العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف  التغريب  النصر  -1

الرياض – مكتبة الككثر : ـ، الناشر 2001
المطبعة السمفية كمكتبتيا  :الناشر (5ص)محمد عبد الرزاؽ حمزة  ظممات أبي رية أماـ أضكاء السنة المحمدية  - 2

ىػ 1378
( 7ص)  السابؽالمصدر - 3
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 السنف التي تحتضف  الصحاح ك كلكف األحاديث مكطنيا في،فيك يتحدث عف كتب التفسير كالتاريخ
-  صمى اهلل عميو كسمـ– أحاديث رسكؿ اهلل 

تشريعية كغير تشريعية، فالسنة منيا ما كاف يفعمو كىك حكـ شرعي يجب إتباعو إلى كقد قسمكا السنة 
فيـ يركف أف السنة عممية يأخذ بيا بصفتو البشرية ، – صمى اهلل عميو كسمـ – كمنيا ما كاف يفعمو 

 . في األحكاـ الشرعية، كسنة قكلية ال يمتزمكف باألخذ بيا إال ضمف شركط تنسجـ مع قكاعدىـ العقمية

 كقد رتب بعضيـ عمى ذلؾ أف العصمة في أمكر التبميغ فقط، كأف ما اندرج مف ":قاؿ محمد عمارة 
السنة النبكية تحت أمكر السياسة كالمجتمع ليسا دينا، كمف ثـ فإنو مكضكع لبلجتياد كالشكرل كالقبكؿ 

  (1) ".كالرفض كاإلضافة كالتعديؿ 

صمى اهلل عميو – ككتب أحمد كماؿ أبك المجد يدعك إلى ضركرة التمييز بيف بشرية الرسكؿ كنبكتو 
ألف النبي بشيادة القرآف بشر مثمنا يكحى إليو، كأف بشريتو حاضرة في نبكتو، كليذا ال بد مف – كسمـ 

تحديد ما يعد تشريعا، كما ال يعد مف أقكالو كأفعالو، فبل بد مف التفريؽ بيف ما ىك مف العادات، كما 
  (2). ىك مف العبادات 

 في تقسيـ السنة إلى تشريعية كغير تشريعية، كيرل أف أغمب المركم عف (3)كيتكسع الدكتكر العكا
 كيبلحظ ككف أغمب تصرفات الرسكؿ مبناه التبميغ ": فيقكؿ ،عميو السبلـ مف النكع الثاني– الرسكؿ 

صمى اهلل – قكؿ قد يصؿ الباحث عمى خبلفو عند إمعاف النظر في  الصحيح مف سنة رسكؿ اهلل 

                                                           
( 69ص)الدكلة اإلسبلمية بيف العممانية كالسمطة الدينية محمد عمارة  - 1
ـ 1977مايك  (222العدد)نقبل عف مجمة العربي  (223ص)العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب  - 2

 مف مقاؿ بعنكاف مكاجية مع عناصر الجمكد في الفكر اإلسبلمي  20ص
3
القانكف التجارم،  مفكر إسبلمي ككاتب كمحامي متخصص في باإلسكندريةكانكف األكؿ 22 محمد سميـ العكَّا-

لبلتحاد العالمي لعمماء  كمستشار قانكني عمؿ لدل العديد مف الحككمات في بمداف عربية شتى، كاألميف العاـ السابؽ
بالفريؽ العربي  أحد أبرز ركاد الحكار الكطني المصرم، كعضك مؤسس .جمعية مصر لمثقافة كالحكار كرئيس المسمميف

كما  .كالغرب العالـ اإلسبلمي يتميز فكره باالعتداؿ كالتركيز عمى الحكار كليس الصداـ بيف لمحكار اإلسبلمي المسيحي
 /https://ar.wikipedia.orgعف كيكيبيديا المكسكعة الحرة  ).كالشيعة السنة أٌنو مف دعاة الحكار كالمقاربة بيف أىؿ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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في شؤكف – صمى اهلل عميو كسمـ – ، بؿ الذم يغمب عمى الظف أف أغمب المركم عنو -عميو كسمـ 
 (1)"ليس مف الشرع البلـز – خارج نطاؽ العبادات كالمحرمات – الدنيا 

ف شبية تقسيـ السنة إلى تشريعية الشبو التي رفعيا أدعياء التجديد أسكأ  مف ، كغير تشريعية،ىذا كا 
مف أدعياء العصرانييف، كىذه الشبيو دعكة صريحة لرد السنف، كترؾ العمؿ بيا، كالتحاكـ إلييا، ثـ 

 .تفسير القرآف بالتفسيرات الشاذة التي تكافؽ أىكاءىـ 

، فيذا محمكد أبكرية يطعف في الصحابي -صمى اهلل عميو كسمـ– كقد طعنكا في صحابة رسكؿ اهلل 
 فيقكؿ في معرض حديث ركاه اإلماـ مسمـ عف أبي ، ىريرة في كتابو أضكاء عمى السنةمالجميؿ أب

ال ييمنا ذكر الحديث كالخكض في الذيف ردكا الحديث بقدر ما ييمنا ما قيؿ في حؽ  )ىريرة
فمثؿ ىذه الركاية تعد كال ريب  كذبا صراحا، كافتراء عمى  ... ": فيقكؿ  (الصحابي الجميؿ أبك ىريرة

في ىذا الحديث كحده الذم يكشؼ كال ريب ركايات أبي ىريرة التي يجب االحتياط ... رسكؿ اهلل 
كقد بمغ مف دىاء كعب األحبار كاستغبللو لسذاجة أبي ىريرة كغفمتو، أف كاف ... الشديد في تصديقيا 

 ايمقنو ما يريد بثو في الديف اإلسبلمي مف خرافات كترىات حتى إذا ركاىا أبك ىريرة عاد ىك فصدؽ أب
 ىريرة مكأف الخبر جاء مف أب– ىريرة، كذلؾ ليؤكد ىذه اإلسرائيميات ليمكف ليا مف عقكؿ المسمميف 

 (2)"كىك في الحقيقة مف كعب األحبار 

- صمى اهلل عميو كسمـ–  ىريرة كيتيمو بالكذب عمى رسكؿ اهلل مفيك يشكؾ في الصحابي الجميؿ أب
 ىريرة  مكيتيمو باف أحاديثو كركاياتو مف اإلسرائيميات، كىذا مف الكذب كاالفتراء عمى أب

صمى اهلل عميو -  إذا رأيت الرجؿ ينتقص أحدا مف أصحاب رسكؿ اهلل ":يقكؿ أبك زرعة الرازم 
، كالقرآف حؽ ،  عندنا حؽ -صمى اهلل عميو كسمـ - كذلؾ أف الرسكؿ ،  فاعمـ أنو زنديؽ -كسمـ

                                                           
، محمد سميـ 48ص/ ـ 1974نقبل عف مجمة المسمـ المعاصر العدد اإلفتتاحي، اكتكبر  (223ص)  السابؽ المصدر - 1

العكا، السنة التشريعية كغير التشريعية  
دار المعارؼ القاىرة،  : ، الطبعة السادسة الناشر (183-182ص)محمكد أبك رية أضكاء عمى السنة المحمدية  أبك رية - 2
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نما أدل إلينا ىذا القرآف كالسنف أصحاب رسكؿ اهلل  نما يريدكف أف -صمى اهلل عميو كسمـ- كا    كا 
 (1 )"كالجرح بيـ أكلى كىـ زنادقة، يجرحكا شيكدنا ليبطمكا الكتاب كالسنة 

؛ بؿ ىك حافظ األمة عمى -يعني ابف عباس -  كأبك ىريرة أحفظ منو":كيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
يؤدم الحديث كما سمعو كيدرسو بالميؿ درسا؛ فكانت ىمتو مصركفة إلى الحفظ كتبميغ ما : اإلطبلؽ

 (2) "حفظو كما سمعو

 ":كمنزلتيـ كعدالتيـ، قاؿ– رضي اهلل عنيـ – كقاؿ الخطيب البغدادم بعد أف ذكر فضؿ الصحابة 
كجميع ذلؾ يقتضي طيارة ، ككميا مطابقة لما كرد في نص القرآف ، كاألخبار في ىذا المعنى تتسع 

فبل يحتاج أحد منيـ مع تعديؿ اهلل تعالى ليـ المطمع عمى ، كالقطع عمى تعديميـ كنزاىتيـ ، الصحابة 
فيـ  عمى ىذه الصفة إال أف يثبت عمى أحدىـ ارتكاب ما ال ، بكاطنيـ إلى تعديؿ أحد مف الخمؽ ليـ 

كقد برأىـ اهلل تعالى ، فيحكـ بسقكط عدالتو ، كالخركج مف باب التأكيؿ ، يحتمؿ إال قصد المعصية 
عمى أنو لك لـ يرد مف اهلل عز كجؿ كرسكلو فييـ شيء مما ذكرناه ، كرفع أقدارىـ عنو ، مف ذلؾ 

كقتؿ ، كبذؿ الميج كاألمكاؿ ، كالنصرة ، كالجياد ، مف اليجرة ، ألكجبت الحاؿ التي كانكا عمييا 
القطع عمى عدالتيـ كاالعتقاد - كقكة اإليماف كاليقيف ، كالمناصحة في الديف ، اآلباء كاألكالد 

 (3) ".كأنيـ أفضؿ مف جميع المعدليف كالمزكيف الذيف يجيؤف مف بعدىـ أبد اآلبديف، لنزاىتيـ

 إف ركاما مف األحاديث الضعيفة مؤل آفاؽ الثقافة اإلسبلمية بالغيكـ، ":يقول الشيخ محمد الغزالي 
كركاما مثمو مف األحاديث التي صحت، كسطا التحريؼ عمى معناىا ،أك البسيا، كؿ ذلؾ جعميا تنبك 
عف دالالت القرآف القريبة كالبعيدة، كقد كنت أزجر بعض الناس عف ركاية الحديث الصحيح، حتى 

، إف "ال يدخؿ أحد الجنة بعممو"إذا كاف ىذا الكىـ مكىما، مثؿ حديث !! يكشفكا الكىـ عف معناه 
 (4)"طكائؼ مف البطاليف كالفاشميف، كقفت عند ظاىره المرفكض 

                                                           
الكفاية في عمـ الركاية    (ىػ463: المتكفى)االبغدادم  أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب  - 1
 1: المدينة المنكرة عدد األجزاء- المكتبة العممية : إبراىيـ حمدم المدني الناشر، أبك عبداهلل السكرقي : المحقؽ (49ص)
مرجع سابؽ  (4/94)مجمكع الفتاكل ابف تيمية   - 2
(   48ص)البغدادم الكفاية في عمـ الركاية  - 3
، الطبعات األكلى كالثانية كالثالثة (119ص) محمد الغزالي السنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ  كالحديثالغزالي  -4

القاىرة – دار الشركؽ : ـ الناشر 1989
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كالحديث نصو ما – رضي اهلل عنو –  ىريرة مرغـ أف الحديث قد ركاه اإلماـ البخارم بسنده إلى أب
« لف يدخؿ أحدا عممو الجنة: "سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: أف أبا ىريرة، قاؿ: يمي 
 (1)..."ال، كال أنا، إال أف يتغمدني اهلل بفضؿ كرحمة : " كال أنت يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: قالكا

فإف ما قالو الغزالي ال يفيـ منو الحرص عمى اإلستمرار في العمؿ، ألف الحديث يبيف أف المسمـ ميما 
 صمى اهلل عميو –اجتيد في العمؿ كالعبادة لف يدخؿ الجنة إال برحمة اهلل حتى أشرؼ الخمؽ محمد 

 .  ال يدخؿ الجنة إال برحمة اهلل –كسمـ 

بأنيا ركاـ مف المركيات – صمى اهلل عميو كسمـ – إنيا لجرأة بالغة، أف تكصؼ أحاديث النبي "
نو لسير حثيث عمى خطا المعتزلة، كتتبع لمنيجيـ حذك القذة بالقذة ...  (2) "كا 

إف اهلل عزكجؿ استخدـ كممة الركاـ في القرآف الكريـ، فقد كردت ىذه الكممة في قكلو : كرب قائؿ يقكؿ 

 َّ جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق  ُّ : تعالى 

 فاآلية تتحدث عف كيفية تتككف السحب كنزكؿ المطر ككممة الركاـ ىنا بمعنى متراكما  ّْ:  النكر
 صمى اهلل عميو – فكيؼ يمكف أف نطمؽ ىذا المفظ عمى احاديث رسكؿ اهلل (3).بعض عمى بعضو

 اك يق  ُّ : ، كقد كرد ىذا المفظ في حؽ الكافريف الذيف يدخميـ اهلل النار كما قاؿ سبحانو-كسمـ

 ننىن من  زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك

 ّٕ: األنفاؿ َّ زي ري ٰى ين

 أف كىك ركاما، فنجعميـ: جميعايقكؿ فيركمو. بعض فكؽ بعضيـ الكفار فيحمؿ:جاء في التفسير 
 يجعمو ثـ بينو يؤلؼ ثـ": السحاب صفة في ثناؤه جؿ قاؿ كما يكثركا، حتى بعض إلى بعضيـ يجمع
 (4)كثيفا مجتمعا أم " ركاما

                                                           
( 7/120)صحيح البخارم كتاب المرضى باب تمني المريض المكت  - 1
رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير جامعة اـ  (2/634)األميف الصادؽ مكقؼ المدرسة العقمية مف السنة النبكية  - 2

ىػ 1414السعكدية – القرل 
مرجعسابق(19/201)الطبري-3
(11/175)الطبري-4



157 
 

أثار العصرانيكف شبية عدـ االحتجاج بخبر اآلحاد في العقيدة كما أثارىا مف قبميـ :- حديث اآلحاد 
.  أسبلفيـ 

 أما أىؿ الحؽ فإنيـ ال يفرقكف بيف حديث كحديث فما صح عف ،كىذا مكقؼ أىؿ البدع كاألىكاء
فصح بيذا إجماع األمة ": فيك حجة يقكؿ ابف حـز رحمو اهلل – صمى اهلل عميو كسمـ – رسكؿ اهلل 

كأيضا فإف جميع أىؿ اإلسبلـ -صمى اهلل عميو كسمـ - كميا عمى قبكؿ خبر الكاحد الثقة عف النبي 
 مف ئةحتى حدث متكممك المعتزلة بعد الـ... كانكا عمى قبكؿ خبر الكاحد يجرم عمى ذلؾ كؿ فرقة 

 (1) "التاريخ فخالفكا اإلجماع في ذلؾ

الدعوة إلى وحدة األديان  :- السمة الثالثة 

 كىك الديف الذم جاء ، كىك خاتـ الرساالت،تتمثؿ عقيدة المسمميف في أف اإلسبلـ ىك الديف الحؽ
.  مكمبل لمرساالت كاألدياف السماكية، كمصححا لما حرفو أصحاب تمؾ الديانات 

إال أف مصطمحات كشعارات بدأت تغزك المجتمعات اإلسبلمية، أمثاؿ العالمية كتكحيد األدياف أك 
 كالقضاء عمى الديف، كىـ يسعكف مف ،التقارب بينيا، كىي دعكة ماسكنية تيدؼ إلى تقكيض اإلسبلـ

 إلحبلؿ السبلـ ،كراء ذلؾ إلى جمع الناس عمى مذىب كاحد تزكؿ معو الخبلفات الدينية كالعنصرية
.  محؿ الخبلؼ 

كالدعكة إلى كحدة األدياف قديمة جديدة فقد دعا إلييا كؿ مف جماؿ الديف األفغاني كمحمد عبده، ثـ 
:-   كىذه جممة مف أقكاليـ ، الجدد إلى كحدة األديافنييفدعكة العصرا

 إف النجاة مف الخكؼ كالفزع، كنيؿ المثكبة كاألجر، أمراف منعقداف بأف يؤمف ":قاؿ:- محمود أبورية 
فمف فعؿ ىذا فمو . اإلنساف باهلل كباليـك اآلخر، كأف يأتي مف األعماؿ ما ىك لصبلح الدنيا كاآلخرة

                                                           
 (ىػ456: المتكفى)القرطبي ابف حـز أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  - 1

األستاذ الدكتكر إحساف عباس : الشيخ أحمد محمد شاكر  قدـ لو: المحقؽ (114-1/113)اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ
 8: دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت عدد األجزاء: الناشر
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ال فرؽ في ذلؾ بيف مف كانكا عمى ممة إبراىيـ، كمف كانكا . أجره عند ربو كال خكؼ عميو كال حزف 
 (1)"عمى ديف غيره مف األنبياء كمكسى كعيسى، بؿ كغيرىـ ممف لـ يدينكا بشيء مف تمؾ األدياف

 :- عبد المطيف الغزالي

 كاف ىذا امرئل أ ك، محسفكأنت تسمـ كجيؾ هلل أفاالسبلـ الذل ال يقبؿ غيرة مف اهلل ىك ": قاؿ
ذف.  الصابئيف أك كاف مف الييكد كالنصارل أك ،منا بمحمدؤحالو، فانو مسمـ سكاء كاف ـ  فػػاف لو كا 

كالرككع كالسجكد كما الييما فى الصبلة، كصياـ ....... كال ىـ يحزنكف  عمييـ عند ربو كال خكؼأجرة
 (2"إسبلـ كشعائر الحج الى بيت اهلل فى  مكة ليست ىى ذات االسبلـ كال تقيد بذاتيا ،نيار رمضاف

فيك يعتبر اإلسبلـ أف تسمـ هلل سكاء اكنت مؤمف بمحمد أك كنت ييكديا أك نصرانيا أك مف الصابئيف، 
كال ييمؾ إف صميت الصبلة التي فرضيا اهلل عميؾ، أك صمت رمضاف أـ لـ تصـ، كحججت إلى بيت 
اهلل الحراـ أـ لـ تحج فيذه األعماؿ ليس ليا عبلقة باإلسبلـ، فما ىك اإلسبلـ الذم يريده إسبلـ عمى 

الطريقة األمريكية، أيف ذىبت أركاف اإلسبلـ كاإليماف كغيرىا مف األحكاـ، كما عبلقة اآلية القرآنية بما 
 مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ يقكلو كما جاء في القرآف الكريـ 

 مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم
 ِٔ:البقرة َّ ىي

فاآلية تتحدث عف الييكد كالنصارل كالصابئيف المؤمنيف أتباع األنبياء الذيف أمنكا برسالتيـ كاتبعكىـ، 
 صمى –كآمنكا باليـك اآلخر كعممكا مف الصالحات ليـ أجرىـ، أما الييكد كالنصارل بعد بعثة النبي 

 . كلـ يؤمنكا بو فيـ كفار، فكيؼ يستكم كبلـ الغزالي مع ىذه اآلية –اهلل عميو كسمـ 

 كالنصارل بالييكد مقترنيف جعميـ بداللة المنافقكف،: آمنكا بالذيف المراد إف: قيؿ:"جاء في فتح القدير
 كسمـ عميو اهلل صمى النبي صدقكا الذيف المراد إف: يقاؿ أف كاألكلى. الظاىر في آمنكا أم كالصابئيف،
 قبميا مف كحاؿ اإلسبلمية الممة ىذه حاؿ أف يبيف أف أراد سبحانو ككأنو أتباعو، جممة مف كصاركا

 استحؽ صالحا كعمؿ اآلخر كاليكـ باهلل منيـ آمف مف أف كىك كاحد، شيء إلى يرجع الممؿ سائر مف

                                                           
القاضي أحمد بف عبد الرحمف بف عثماف دعكة التقريب بيف األدياف دراسة نقدية في ضكء العقيدة اإلسبلمية   -1
 دار ابف الجكزم : الناشر (1/643)
( 647/ 1) السابؽالمصدر - 2
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 ما ىك ىاىنا باإليماف كالمراد. كجمو دقو كاألجر كمو الخير فاتو ذلؾ فاتو كمف األجر، مف اهلل ذكره ما
 باهلل تؤمف أف": فقاؿ اإليماف عف جبريؿ سألو لما قكلو مف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ بينو

 اإلسبلمية، الممة في دخؿ مف إال اإليماف بيذا يتصؼ كال (1)"كشره خيره كالقدر كرسمو ككتبو كمبلئكتو
 مؤمنا مسمما صار بيما آمف كمف بمؤمف، فميس بالقرآف كال كسمـ عميو اهلل صمى بمحمد يؤمف لـ فمف
 (2).مجكسيا كال نصرانيا كال ييكديا يبؽ كلـ

رضي اهلل – الذم يركيو ابف عمر – صمى اهلل عميو كسمـ - ماذا يقكؿ في حديث رسكؿ اهلل ؼ
شيادة أف ال إلو إال : بني اإلسبلـ عمى خمس " -صمى اهلل عميو كسمـ- قاؿ رسكؿ اهلل :  قاؿ-عنيما

يتاء الزكاة، كالحج، كصكـ رمضاف  قاـ الصبلة، كا  ( 3")اهلل كأف محمدا رسكؿ اهلل، كا 

لما تذرع العصرانيكف بدعكل اإلسبلـ المعاصرة، ليحشدكا تحت شعاره كؿ مشرؾ ككافر، كاف مف الـز 
صمى اهلل عميو كسمـ – ذلؾ كمقتضاه محاكلة التيكيف مف شأف اإلسبلـ الخاص الذم جاء بو محمد 

. كعدـ اشتراط اإليماف برسالتو كجعؿ ذلؾ سبب اإليماف في الدنيا كالنجاة في اآلخرة – 

صمى اهلل -  فإف اإلسبلـ الخاص الذم بعث اهلل بو محمدا ":قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل 
 كاإلسبلـ -صمى اهلل عميو كسمـ- ليس عميو إال أمة محمد :  المتضمف لشريعة القرآف-عميو كسمـ

اليـك عند اإلطبلؽ يتناكؿ ىذا كأما اإلسبلـ العاـ المتناكؿ لكؿ شريعة بعث اهلل بيا نبيا فإنو يتناكؿ 
 (4 )".إسبلـ كؿ أمة متبعة لنبي مف األنبياء

 ما يقبؿ مف أحد بمغتو الدعكة إال الديف -صمى اهلل عميو كسمـ-  كمف حيف بعث اهلل محمدا ":كقاؿ 
كقاؿ  . "كما أرسمناؾ إال كافة لمناس": الذم بعثو بو؛ فإف دعكتو عامة لجميع الخبلئؽ قاؿ اهلل تعالى

 ثـ ال يؤمف بي ،ال يسمع بي مف ىذه األمة ييكدم كال نصراني"صمى اهلل عميو كسمـ عف أبي ىريرة 
 (6()5)".إال دخؿ النار

                                                           
الساعةوعالمةوالقدرواإلسالم،اإلٌمان،معرفةباباإلٌمانكتاب(1/36)صحٌحمسلم-1
(1/110)فتحالقدٌرللشوكانً-2
مرجع سابؽ  (1/11)«بني اإلسبلـ عمى خمس»: صحيح البخارم كتاب اإليماف، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ - 3
مرجع سابؽ   (3/94)مجمكع الفتاكل ابف تيمية  - 4
مرجع سابؽ  ( 1/1349)صحيح مسمـ كتاب اإليماف باب كجكب إيماف أىؿ الكتاب برسالة اإلسبلـ  - 5
 مرجع سابؽ (523-11/522)ابف تيمية  مجمكع الفتاكل   -6
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فيك – صمى اهلل عميو كسمـ – فمف آمف باهلل سبحانو كتعالى كلـ يؤمف بخاتـ النبييف كالمرسميف   
ف كاف مف أىؿ الممؿ السابقة  ": كذلؾ كما قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل .كافر خارج مف ممة اإلسبلـ كا 

مف أصمي اإلسبلـ فمف لـ يؤمف بأف محمدا رسكؿ اهلل إلى " األصؿ الثاني " كاإليماف بالرسؿ ىك 
 ، كالحراـ ما حرمو اهلل، كأف الحبلؿ ما أحمو اهلل، كأنو يجب عمى جميع الخمؽ متابعتو،جميع العالميف
 مثؿ ىؤالء المنافقيف كنحكىـ ممف يجكز الخركج عف دينو كشرعتو ،ك فيك كافر،كالديف ما شرعو

ما خصكصا  (1)"كيجكز إعانة الكفار كالفجار عمى إفساد دينو كشرعتو. كطاعتو؛ إما عمكما كا 

لى إلغاء الديانات، ، ألنيا تدعكا إلى شعار اإلنسانية،إف الدعكة إلى كحدة األدياف دعكة ماسكنية  كا 
 الكفر الصريح لما فييا مف تكذيب لمنصكص الصحيحة الظاىرة التي تقرر أف اإلسبلـ إلىفيذه دعكة 

  ِّ ُّ َّومن  ٹ ٹ ُّ  ،ىك الديف الناسخ لكؿ الديانات التي اعتراىا التحريؼ كالتبديؿ

 ٖٓ: آؿ عمراف َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

موقف العصرانيين من الجياد في سبيل اهلل  :- السمة الرابعة 

 جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ لقد أكجب اهلل الجياد عمى المسمميف فقاؿ 

كالغاية مف  ،ُْ: التكبة َّ  جه ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم  حم

 كالثاني ا أك دفاعياكتحقيؽ العبكدية هلل في األرض، كالجياد قد يككف ىجكمي، الجياد إعبلء كممة اهلل
 رضي اهلل –عف ابف عمر فرض عيف عمى المسمميف حتى يندفع شر األعداء، كفي الحديث الشريؼ 

أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدكا أف ال إلو إال :" -صمى اهلل عميو كسمـ-  قاؿ رسكؿ اهلل –عنيما 
اهلل كأف محمدا رسكؿ اهلل، كيقيمكا الصبلة، كيؤتكا الزكاة، فإذا فعمكا، عصمكا مني دماءىـ، كأمكاليـ 

 (2)"إال بحقيا، كحسابيـ عمى اهلل

 كأف ىذا الديف قاـ ،الجيادفي إال أف أعداء اإلسبلـ أغاظتيـ الفتكحات اإلسبلمية فراحكا يشكككف 
 عمى ا كلـ يكره أحد،عمى السيؼ كاإلرىاب، إف ىؤالء يكابركف كيتجاىمكف أف ىذا الديف جاء رحمة

 .فينالؾ الكثير مف الببلد دخميا اإلسبلـ مف غير قتاؿ ىذا الديف، 

                                                           
( 52/ 11)مجمكع الفتاكل - 1
مرجع سابؽ  (1/53)صحيح مسمـ كتاب اإليماف باب األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا الالو اال اهلل  - 2
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كلما رأت األمـ الكافرة مف الكثنييف كالييكد كالنصارل أف سمطاف اإلسبلـ يسير حثيثا لمسيطرة ....  "
خبلء العالـ مف ،عمى العالـ أجمع  كأف عقيدة المسمميف ىي التي تدفعيـ إلزالة الكفر بجميع أنكاعو كا 

الفساد فكركا كخططكا ثـ اتفقكا عمى شف حرب ضارية عمى المسمميف استيدفت أكؿ ما تستيدؼ 
 (1) "...المحرؾ الفعاؿ الذم يدفع المسمميف لمجياد كىك العقيدة التي يعتقدكنيا 

فيـ يركف أف العقيدة اإلسبلمية ىي التي تحرؾ المسمميف لمدفاع عف أرضيـ كاستعادة أكطانيـ 
 كأنو قائـ عمى السيؼ ، ككصفو باإلرىاب كالقتؿ، فيـ يسعكف لتشكيو جياد المسمميف،كمقدساتيـ

.  كسفؾ الدماء، كلؤلسؼ فإف مف أبناء المسمميف مف انساؽ كراء ىذه الشبيات كاألكاذيب 

 كىـ ، كراء ىذه األفكار أصحاب المدرسة اإلصبلحية بزعامة األفغاني كمحمد عبدهكاكمف الذيف انجر
أكؿ مف قصر الجياد عمى جياد الدفاع، ككاف السيد أحمد خاف يرل أف الجياد لـ يشرع إال لمدفاع 

 عمى أتباعو الجياد دعما ألسياده اإلنجميز (غبلـ أحمد)عف النفس فقط، أما القاديانية فقد حـر زعيميا
 (2). في اليند 

 فقد ساركا عمى خطى مف سبقيـ مف أصحاب المدرسة اإلصبلحية أك :أما العصرانيون الجدد
 ألف ذلؾ يتماشى مع الدعكة إلى ،الجياد كىـ يركف الجياد الدفاعيفي  فقد شكؾ ىؤالء ،اإلستشراؽ

 كاف التعايش السممي بيف الشعكب يجب أف يحؿ محؿ الحركب ،كحدة األدياف كالسمـ العالمي المزعكـ
.  بيف الدكؿ كالشعكب 

 كيعتبر أف القتاؿ يعطؿ ،المكضكع مرددا آراء المستشرقيف الحاقديف عف ىذاويكتب فيمي ىويدي
: كمنذ البداية سمح اهلل المسمميف بالكممة، ككاف أكؿ ما أنزلو اهلل عمى نبيو ىك ": رسالة التبميغ يقكؿ 

لـ يكف سبلح المسمميف سيفا ، اقرأ كليس اضرب، أك ابطش، فكاف كتاب المسمميف ىك القرآف الكريـ
إف القتاؿ في التصكر اإلسبلمي ينبغي أف يظؿ ، ...كال سكطا، كلـ تكف شريعتيـ قانكف  حرب 

                                                           
عمي بف نفيع العمياني أىمية الجياد في نشر الدعكة اإلسبلمية كالرد عمى الطكائؼ الضالة، ، الطبعة الثانية  - 1

الرياض – دار طيبة لمنشر كالتكزيع : ـ الناشر1995- ىػ1461
( 98-97ص)حسنيف عبد المنعـ محمد اإلستشراؽ كجيكده كأىدافو في محاربة اإلسبلـ كالتشكيش عمى دعكتو  - 2

الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة عدد : الناشر  ـ1977- ىػ 1397- العدد الثاني - السنة العاشرة : الطبعة
 1:األجزاء
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منعطفا يكره إليو المسممكف، أك نكعا مف اليبكط االضطرارم الذم يعترض المسار الطبيعي لرحمة 
مف ىنا  فإف اإلسبلـ يظؿ ضركرة الزمة، كي يؤدم المسممكف رسالة التبميغ،  التبميغ اإلسبلمية، 

  (1)"كيظؿ القتاؿ عنصرا معطبل ألداء ىذا التكميؼ اإلليي 

فالعصرانيكف يسعكف إلى قتؿ ركح الجياد، بتأصيؿ تربية ذليمة خانعة، تريح العدك كتغيظ الصديؽ 
. مع العمـ أف لمجياد ضكابطو كشركطو الشرعية ...

التجديد في الفكر اإلسالمي :-  الثالثالمبحث

كىك ضد البمى في (2)(أم صيره جديدا (استجده)ك  (جدده)ك  (أجده)تجدد الشيء صار جديدا ك )
 (3)الثكب

كالصحراء جدد كالفضاء جدد ال كعث : الجدد ما استكل مف األرض كأصحر؛ قاؿ: كقاؿ ابف شميؿ
كاف ال : فيو كال جبؿ كال أكمة، كيككف كاسعا كقميؿ السعة، كىي أجداد األرض؛ كفي حديث ابف عمر

 يبالي أف يصمي في المكاف الجدد أم المستكم مف األرض؛ كفي حديث أسر عقبة بف أبي معيط
 (4)فكحؿ بو فرسو في جدد مف األرض 

ما استكل مف األرض، كال كعث فيو كال كبمعنى الجديد ضد البمى، :فالتجديد في المغة لو معنياف 
.  جبؿ، كال أكمة 

ىك إعادة الديف إلى النحك الذم كاف عميو زمف " :-فقد عرفو العمماء :-  التجديد في االصطالح 
عادة الناس عميو عمى النحك الذم مضى عميو أىؿ القركف الثبلثة -صمى اهلل عميو كسمـ– النبي  ، كا 

                                                           
ـ 1999 ىػ 1420ـ، الطبعة الثالثة 1990 ىػ 1410 الطبعة الثانية (236) فيمي مكاطنكف ال ذميكفىكيدم  -1

دار الشركؽ القاىرة : الناشر
مختار الصحاح  (ىػ666: المتكفى)الرازم  زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي  -  2
الدار - المكتبة العصرية : ـ الناشر1999/ ىػ 1420الخامسة، : يكسؼ الشيخ محمد، الطبعة: المحقؽ (1/54)

 1: صيدا عدد األجزاء– النمكذجية، بيركت 
مكتب : تحقيؽ (1/82)ىػ  القامكس المحيط817: المتكفى)الفيركز أبادم مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب  - 3

:   الناشر2005-  ىػ 1426الثامنة، : محمد نعيـ العرقسيكسي، الطبعة: تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ
 1: لبناف ـ عدد األجزاء– مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 

مرجع سابؽ  (3/109)لساف العرب  - 4
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 كتفمت الفاسقيف، كيعكد إليو ، كغمك المتنطعيف،المفضمة، فينفي عنو تحريؼ الغاليف كانتحاؿ المبطميف
 كالفيـ كااللتزاـ ،الناس بالقبكؿ كالتمقي، كاالنقياد كالتسميـ، كالتصديؽ كاإلتباع، كالتكقير كالتقديـ

 ( 1) "كالتطبيؽ

:-   كلكنيا ال تخرج عف محاكر ثبلثة ،لقد تعددت عبارات العمماء في تعريؼ التجديد

حيا:-المحور األول   كنشره بيف الناس، كحمؿ الناس عمى ئو إحياء ما انطمس مف معالـ السنة كا 
. العمؿ بيا 

 (2)"ندرس مف العمؿ مف الكتاب كالسنة كاألمر بمقتضاىماا معنى التجديد إحياء ما ":قاؿ العمقمي 

عبلف الحرب عمييا،قمع البدع كالمحدثات كتعرية أىميا:- المحور الثاني   كتنقية اإلسبلـ مما ، كا 
-  صمى اهلل عميو كسمـ–  كالعكدة بو إلى زمف الرسكؿ ،عمؽ بيا مف الجاىمية

 كاألمر ، مف العمؿ بالكتاب كالسنةأندرس التجديد إحياء ما ":يقكؿ العظيـ أبادم في عكف المعبكد 
ماتة ما ظير مف البدع كالمحدثات  (3) "بمقتضاىما كا 

 تنزيؿ األحكاـ الشرعية عمى ما يجد مف كقائع كأحداث كمعالجتيا معالجة نابعة مف :-المحور الثالث
. ىدم الكحي 

ندرس منو، كتخميصو كتنقيتو مف البدع كالضبلالت اإحياء كبعث ما :- فتجديد الديف يعني 
 .كالمحدثات، كتنزيمو عمى كاقع الحياة كمستجداتيا 

                                                           
ىػ 1425، الطبعة األكلى (13ص)الشريؼ محمد بف شاكر تجديد الخطاب الديني بيف التأصيؿ كالتحريؼ  -  1

 مجمة البياف فيرسة مكتبة الممؾ فيد  : ـ الناشر 2004
المناكم زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم القاىرم  - 2
المكتبة التجارية :   الناشر1356األكلى، : ، الطبعة(2/281)فيض القدير شرح الجامع الصغير   (ىػ1031: المتكفى)

تعميقات يسيرة لماجد الحمكم :  مع الكتاب6: مصر عدد األجزاء– الكبرل 
: المتكفى)العظيـ أبادم  محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحؽ، الصديقي،  - 3

يضاح عممو كمشكبلتو : عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ (ىػ1329 تيذيب سنف أبي داكد كا 
 14: بيركت عدد األجزاء– دار الكتب العممية :  ىػ الناشر1415الثانية، : ، الطبعة(11/263)
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نما ىك العكدة إلى المنابع الصافية ،فالتجديد ال يعني تغيير الديف أك تبديمو ألكلى كىي الكتاب ا كا 
.  أك إنكار لمحاضر ، كفقو الصحابة كالتابعيف دكف إىماؿ لمكاقع،كالسنة الصحيحة

ندرس مف عمـ الكتاب كالسنة كنشر لمعمـ كنصر أىمو كقمع افعمـ مما سبؽ أف التجديد يعني  إظيار ما 
لمبدعة كأىميا، كنقؿ لمعمـ مف جيؿ إلى جيؿ صافيا نقيا ال تشكبو شائبة، كالعكدة بالمسمميف إلى ما كاف 

. عميو السمؼ الصالح مف الصحابة كالتابعيف كمف تبعيـ ممف سار عمى طريقيـ 

كعميو فإف التجديد في الديف لكي يككف مقبكال ال بد لممجدد مف شركط كضكابط يسير عمييا لكي ال يخرج 
عف الجادة كالصكاب، كبذلؾ نعرؼ الذيف يدعكف التجديد كىـ يقصدكف بو ليس العكدة إلى ما كاف عميو 

نما يقصدكف مسايرة الكاقع كالمستجدات كتطكيع الديف لكي يتناسب معيا  .  السمؼ كا 

:-  شروط وضوابط المجدد

:-  فيمكف لنا أف نجمؿ الضكابط كالشركط فيما يمي 

 قالكا كال يككف إال ": أف يككف عنده العمـ الشرعي القائـ عمى فيـ السمؼ لمكتاب كالسنة، قاؿ المناكم :أوال
 (1 )."عالما بالعمـك الدينية الظاىرة كالباطنة

 (2 )" فظير أف المجدد ال يككف إال مف كاف عالما بالعمـك الدينية:"كقاؿ شمس الحؽ عظيـ أبادم

 كعمـك الحديث ،أف يككف المجدد جامعا لكؿ العمـك كالفنكف أم عالما بعمـك الشريعة المختمفة-:ثانيا
.  كالفقو كأصكلو، كالتفسير كعمـ الناسخ كالمنسكخ، كعالما بالمغة العربية كمعانييا ،كأصكلو

ألف المجدد ميمتو ؛ أف يككف ناصرا لمسنة كأىميا قامعا لمبدعة كأىميا، إذ البدعة منافية لمتجديد :-ثالثا
ماتة البدعة كما يقكؿ الشيخ عمي القارم  يبيف السنة مف البدعة كيكثر :  أم":األساسية إحياء السنة كا 

   (3 ).العمـ كيعز أىمو كيقمع البدعة كيكسر أىميا

                                                           
عكف المعبكد شرح  (ىػ1329: المتكفى)صديقي، العظيـ آبادم ؿالمناكم محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر،، ا - 1

يضاح عممو كمشكبلتو: سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ  1415الثانية، : ، الطبعة(11/260)تيذيب سنف أبي داكد كا 
 14: بيركت عدد األجزاء– دار الكتب العممية : ىػ الناشر

(  11/263 ) السابؽالمصدر - 2
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  (ىػ1014: المتكفى)محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم  (سمطاف)  عمي بف القارم -3

 9:لبناف عدد األجزاء– دار الفكر، بيركت : ـ  الناشر2002- ىػ 1422األكلى، : ، الطبعة(1/321)المصابيح 
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قاؿ : لمتجديد، قاؿ العبلمة صديؽ حسف خاف مؤىؿ  أف يشيد لو أىؿ العمـ كالفضؿ أنو :-رابعا
 المجدد رجؿ رزقو اهلل سبحانو كتعالى حظا مف عمـ القرآف كالحديث، ثـ ألبس ":صاحب التفييمات 

لباس السكينة فجعؿ يضع التحميؿ كالتحريـ كالكجكب كالكراىية كاالستحباب كاإلباحة مكضعيا، كينقح 
الشريعة عف األحاديث المكضكعة كأقيسو القائسيف ، كعف كؿ إفراط أك تفريط في الديف، ثـ أظمأ اهلل 

( 1) ".أكبادا إليو فأخذكا عنو العمـ 

أف يككف ممتزما بمنيج السمؼ الصالح كأىؿ السنة كالجماعة في المنيج كاالعتقاد - :خامسا 
كالسمكؾ، كالدعكة إلى التكحيد الخالص فمف المحاؿ أف يككف المجدد مف غير أىؿ السنة كالجماعة 

ال يزاؿ مف أمتي أمة قائمة ":  يقكؿ- صمى اهلل عميو كسمـ-سمعت النبي: لمحديث عف معاكية، يقكؿ
  (2) "بأمر اهلل، ال يضرىـ مف خذليـ، كال مف خالفيـ، حتى يأتييـ أمر اهلل كىـ عمى ذلؾ

، كينكرىا المبطمكف؛ ":يقكؿ العبلمة عبد المطيؼ آؿ الشيخ  سرئميكفى درئد عبلمةه يعرفيا الميتىكى  كليذا الميجى
محبة الرعيؿ األكؿ مف ىذه األمة، كالعمـ بما كانكا عميو مف : أكضحيا كأجبلىا، كأصدقيا، كأكالىا

معرفة اهلل بصفات كمالو : أصكؿ الديف، كقكاعده الميمة التي أصميا األصيؿ، كىأيسُّيىا األكبري الجميؿ
كنعكت جبللو، كأف يكصؼ بما كصؼ بو نفسو ككصفو بو رسكلو مف غير زيادة كال تحريؼ، كمف 
غير تكييؼ كال تمثيؿ، كأف يعبدكه كحده ال شريؾ لو، كيكفركا بما سكاه مف األنداد كاآللية،   ىذا 

ليبُّ شعائرىـ، كحقيقةي ًممًَّتًيـٍ   (3)."أصؿ ديف الرسؿ كافة، كأكؿ دعكتيـ كآخرىا، كى

أف يككف لممجدد نظر ثاقب كسعة في الفيـ ك االستنباط، كقدرة عمى تمييز الصحيح مف - :سادسا
نزاؿ  نما ينبغي أف يككف عمى فقو كعمـ يستطيع بو رد الشبيات كا  السقيـ كليس المراد مجرد حفظ كا 

 قائما بالحجة ناصرا ":األحكاـ عمى كؿ المستجدات كمعالجتيا كفقا ألحكاـ الشريعة يقكؿ المناكم 
لمسنة لو ممكة رد المتشابيات إلى المحكمات كقكة استنباط الحقائؽ كالدقائؽ النظريات مف نصكص 

شاراتو كدالالتو كاقتضاآتو مف قمب حاضر كفؤاد يقظاف  (4)"الفرقاف كا 

                                                           
دراسة كتحقيؽ  (268ص )الحطة في ذكر الصحاح الستة (ىػ1307ت )أبك الطيب السيد  صديؽ حسف خاف القنكجي  - 1

عماف  – بيركت، دار عمار -دار الجيؿ :عمي حسف حمبي الناشر
( 40: النحؿ)" إنما قكلنا لشيء إذا أردناه أف نقكؿ لو كف فيككف: "صحيح البخارم كتاب التكحيد باب قكؿ اهلل تعالى - 2
مرجع سابؽ  (9/136)
 ىػ 1349-  ىػ 1344األكلى، : ، الطبعة(157-3/156)عمماء نجد األعبلـ مجمكعة الرسائؿ كالمسائؿ النجدية  -  3

 5: مصر عدد األجزاء– مطبعة المنار : الناشر
مرجع سابؽ  (1/9)فيض القدير شرح الجامع الصغير المناكم  - 4



166 
 

:- المفيوم الخاطيء لمفيوم التجديد 

يتضح مما سبؽ أف التجديد الصحيح ىك الذم يككف مكافقا لمكتاب كالسنة كمنيج السمؼ مف الصحابة 
 ال كما يريده بعض المفكريف كالمثقفيف كبعض رمكز الحركات ،كمف تبعيـ كسار عمى طريقيـ

 فنحكا منحا آخر لـ ينحو السمؼ الصالح ،اإلسبلمية الذيف يعنكف بالتجديد ليس عمى طريقة السمؼ
تحت غطاء العصرانية كالتقدمية كاليسار اإلسبلمي، كالتكجو الحضارم كالفكر المستنير ،كغيرىا مف 

.  الشعارات البراقة 

- :التجديد في اصطالح المدرسة العصرانية 

التجديد عندىـ ىك إخضاع الشرع لمتطمبات الكاقع المعاصر، ففيـ التجديد عندىـ ىك محاكلة أخذ 
الطابع كاألسمكب في تفكير الغربييف، سكاء في تعبيرىـ عف الديف، أك في تحديدىـ لمفاىيمو كمفاىيـ 

 (1 ).الحياة التي يعيشكنيا، أك في تقديرىـ لمثقافات الشرقية الدينية كاإلنسانية 

خضاع النصكص الشرعية ليذا ،فالتجديد عندىـ ىك أخذ الطابع الغربي فيما كمنيجا كأسمكبا  كا 
. المنيج كالتغيير فيو بما تقبمو عقكليـ تارة بالتحريؼ أك التأكيؿ أك اإلعراض 

 عف منيج السمؼ في التجديد كىـ بذلؾ ساركا عمى طريقة ا نحك منحى بعيدنييفكعميو فإف العصرا
 يمكن إجمالو في النقاط فإن منيجيم في التجديدالمعتزلة كالعقبلنيكف الذيف اعتمدكا عمى العقؿ 

:- اآلتية

ف جاء إ ك،نيـ يقدمكف العقؿ عمى النصكص الشرعية مف كتاب كسنةإ- :أوال ف العقؿ ىك األصؿ كا 
.  فحكـ العقؿ مقدـ االشرع مخالؼ

  متفقكف عمى تطكيع النصكص الشرعية لتتكافؽ مع المفاىيـ كاألنماط الغربية انييف العصر:-ثانيا
فالتجديد عندىـ ىك التكفيؽ بيف ما دلت عميو األدلة الشرعية مف الكتاب كالسنة، كبيف ما الحديثة، 

خالؼ ذلؾ كناقضو مف معطيات الحضاره الغربية كىي حضارة مادية ال دينية، كلك قامت عمى الديف 

                                                           
ىػ 1383، الطبعة الرابعة (177ص)محمد البيي الفكر اإلسبلمي الحديث كصمتو باإلستعمار الغربي  البيي انظر - 1

 1مكتبة كىبة عدد األجزاء : ـ  الناشر1964
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إف ما يجرم اآلف تحت دعكل تجديد الخطاب الديني ىك أقبح ...فدينيـ محرؼ مبدؿ غير صحيح 
 .مف عممية التكفيؽ بيف الدالئؿ الشرعية كالثقافات الغربية المعاصرة 

 لمفيـك السمؼ، ليقبمو الغرب كأصحاب ة عرض اإلسبلـ كقضاياه بطريقة عصرية، مخالؼ:-ثالثا
بمعنى أنيـ يريدكف تطكيع النصكص كالتحريؼ فييا كتغييرىا بحسب ما الفكر الحر كما يزعمكف، 

يريد الغرب ال أف نعرض اإلسبلـ عمى الغرب كما جاء مف عند اهلل ككما فيمو الصحابة كالتابعيف، 
فإف عرض اإلسبلـ بيذا الصكرة مطمكب مف المسمميف أف يعرضكه لكف دكف تبلعب بالنصكص أك 

نما كما فيمو سمفنا الصالح مف الصحابة كمف تبعيـ   . تأكيميا اك تحريفيا كا 

 باطمة بعيدة عف منيج السمؼ الصالح ليتكافؽ مع تأكيبلت التأكيؿ لنصكص الكتاب كالسنة، :-رابعا
. العمـ الحديث كالتقدـ الحضارم 

 التكسع في تفسير القرآف الكريـ عمى ضكء العمـ التجريبي، كلك أدل ذلؾ إلى مخالفة ظاىر :-خامسا
. القرآف، كدالالت المغة العربية 

يمج ىذا الباب مف ىك ليس أىبل لو  ك اليعرؼمف  فتح باب اإلجتياد المطمؽ لمف يعرؼ ك:-سادسا
 االجتياد كقكاعدهمف الجيمة الذيف ال يعرفكف 

جماع السمؼ الصالحاالجتياد:- سابعا  فاالجتياد ، عندىـ غير منضبط بنصكص الكتاب كالسنة كا 
ف خالؼ النصكص الشرعية،  ف كانت مصمحة معتبرة عندىـ لتحقيؽ المصمحة كا   .كا 

 اإلعتماد عمى معايير مخالفة لمسمؼ في قبكؿ السنة كردىا فيـ ال يقبمكف إال األحاديث :-ثامنا
. المتكاترة، كعند بعضيـ ال يقبمكف إال السنة الفعمية فقط

 ألنيا نزلت لكاقع معيف كال تصمح إلصبلح ،نو ال يصمح ليذا الزمافأ ك، إزدراء تراث األمة:-تاسعا
.  كرجعية ا فالرجكع إلى منيج السمؼ مف الصحابة عندىـ يعتبر تخمؼ،كاقع المسمميف المعاصر

العمكميات كعدـ كضكح الرأم فيـ يطرحكف عبارات كشعارات مثؿ تجديد الفكر ،كالفكر - :عاشرا
اإلسبلمي كالتطكر، كتيارات الفكر اإلسبلمي، ، كالتطكر كركح الديف، كالتطكر كالكحدة الكطنية، 
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كالحريات العامة ،كغيرىا مف األلفاظ العامة التي ليس فييا تحديد مفيكـ ليذه األلفاظ، فيي تحمؿ 
.  ألفاظا حقو كباطمة 

كلذلؾ فإنو يكجد تشابو بيف العصرانية الحديثة كالفمسفة اإلعتزالية القديمة يمكف إجماليا في النقاط 
 : اآلتية

 بالفمسفة اليكنانية كالمنطؽ اليكناني كحاكلكا تطكيع العقيدة اإلسبلمية تأثركاإذا كاف المعتزلة - :أوال
لذلؾ المنطؽ، فإف العصرانية الحديثة قد تأثركا بالحضارة الغربية المعاصرة كطكعكا الديف كفسركه كفؽ 

. نظريات كفمسفات تمؾ الحضارة 

اليكناف ىـ الذيف :"فيذا جكدت سعيد يشيد بحضارة اليكناف كعمكميـ كفبلسفتيـ، نذكر مف ذلؾ قكلو 
 ( 1).بسبب أنيـ كانكا أكثر الناس قراءة ككتابة أياـ حضارتيـ " نالكا كـر الرب ككرامتو بيف العالـ 

اإلنحراؼ كاإلنحبلؿ، كالضبلؿ كاإللحاد ناىيؾ : أم كرامة مف الرب حمت بيذه األمـ، كأبرز صفاتيـ 
عف البغي كالطغياف، أليس غريبا أف يككف جكدت مسحكرا بما كصؿ أىؿ الجاىمية القديمة كالحديثة 

 كىك يدعك إلى التغيير ؟ 

 نريد أف نتصؿ بأكركبا اتصاال يزداد قكة مف يـك ":يقكؿكىذا طو حسيف المفتكف بالحضارة الغربية  
 ( 2) ."إلى يكـ ،حتى نصبح جزءا منيا، لفظا كمعنى ،حقيقة كشكبل

ذا كاف المعتزلة العقبلنيكف القدماء قد نبذكا عقيدة السمؼ كاستبدلكىا بالفمسفة اليكنانية، فكذلؾ :- ثانيا كا 
–  فيك يظف كيعتقد أف النبي (3) ينبغي لمعقيدة أال تككف سمفية ":العصرانيكف اليـك يقكؿ حسف الترابي 

نما ترؾ ذلؾ الجتيادىـ فمكؿ أىؿ عصر أف يختاركا ،لـ يبيف ألمتو عقيدتيـ– صمى اهلل عميو كسمـ   كا 
المنيج كالطريؽ الذم يناسبيـ، فيؿ يريد الترابي عقيدة أشعرية ؟ صكفية؟ اعتزالية؟ أـ ما ىي العقيدة التي 

 ؟يريدىا، ألـ يبيف لنا رسكؿ اهلل العقيدة التي نسير عمييا

                                                           
– دار الفكر المعاصر بيركت :ـ، الناشر1993ىػ 1414الطبعة الثانية  (25ص)جكدت سعيد اقرأ كربؾ األكـر  - 1

لبناف 
دار المعارؼ القاىرة  الطبعة الثانية  : الناشر (33ص)طو حسيف مستقبؿ الثقافة في مصر -  2
ىػ 1415، ا، الطبعة األكلى (23ص )األميف الحاج محمد أحمد مناقشة ىادئة لبعض أفكار الدكتكر الترابي -  3

مركز الحؽ اإللكتركني لمطباعة كالنشر كالتكزيع : ـ لناشر 1995
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قاـ فينا النبي صمى اهلل عميو  :"عف عمر - صمى اهلل عميو كسمـ– ألـ يسمع الترابي كأمثالو قكؿ النبي 
كسمـ مقاما، فأخبرنا عف بدء الخمؽ، حتى دخؿ أىؿ الجنة منازليـ، كأىؿ النار منازليـ، حفظ ذلؾ مف 

 (1)"حفظو، كنسيو مف نسيو 

فاإلختبلؼ بيف المسمميف في فيـ النصكص ال يككف في العقيدة فالعقيدة كاحدة كال يجكز أف نقيس 
 –اإلختبلؼ الفقيي عمى اإلختبلؼ في العقيدة، فمكضكع مثبل اختبلؼ الصحابة في فيـ قكؿ النبي 

 ال يصميف أحدكـ العصر إال في بني قريظة فقد اختمفت أفياـ الصحابة في ذلؾ –صمى اهلل عميو كسمـ 
كىذا مكضكع فقيي يمكف أف يحصؿ فيو اختبلؼ، أما مكاضيع العقيدة فبل يجكز فييا اإلختبلؼ فعمى 
سبيؿ المثاؿ اإليماف باليـك اآلخر كما فيو مف جنة كنار كميزاف كصراط كحكض كغير ذلؾ فيذه مف 

 . الغيبيات التي يجب التسميـ بيا، فمكاضيع العقيدة مقطكع بيا كليس لنا إال التسميـ بيا 

 كقدمكه عمى النصكص الشرعية مف الكتاب ،المعتزلة العقبلنيكف حكمكا العقؿ كجعمكه الفيصؿ:- ثالثا
 كالصراط كالحكض ،كالسنة كعمى ذلؾ أنكركا جممة مف أحاديث العقيدة الثابتة كعذاب القبر كنعيمو

 كرؤية اهلل يـك القيامة، كذلؾ العصرانيكف اليـك مثبل بمثؿ ال يختمفكف فقد اتبعكا ،كالميزاف كالشفاعة
.  القذة بالقذة ك القدماء حذيفالعقبلني

 كالمعتزلة أنكركا السنة الصحيحة كقسمكىا إلى اخبار آحاد كمتكاتر مف حيث الحجة، كذلؾ :-رابعا
كقد أشرت العصرانيكف الجدد قسمكا السنة إلى تشريعية كغير تشريعية كذلؾ كما ذكر محمد سميـ العكا 

. إلى ذلؾ سابقا 

 كنقاد الحديث فطعنكا ،تطاكؿ المعتزلة عمى الصحابة كحممة السنة كالسمؼ الصالح مف التابعيف- :خامسا
تباع اليكل،فييـ كرمكىـ بالسفة  لك ": كذلؾ كما يقكؿ عمرك بف عبيد المعتزلي ، كقمة العقؿ كالكذب كا 
  (2 )".، كطمحة، كالزبير، كعثماف، عمى شراؾ نعؿ ما أجزت شيادتيـياشيدت عندم عؿ

                                                           
" كىك الذم يبدأ الخمؽ ثـ يعيده كىك أىكف عميو: "صحيح البخارم كتاب بدء الخمؽ باب ما جاء في قكؿ اهلل تعالى-  1
مرجع سابؽ  (4/106( )27: ـ لرك)
ميزاف االعتداؿ في نقد   (ىػ748: المتكفى)الذىبي شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز -  2

دار المعرفة لمطباعة :  ـ الناشر1963-  ىػ 1382األكلى، : عمي محمد البجاكم، الطبعة: تحقيؽ (3/275)الرجاؿ 
 4: لبناف عدد األجزاء– كالنشر، بيركت 
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كالمعتزلة أيضا تفسؽ مف الصحابة كالتابعيف طكائؼ كتطعف في كثير  ":يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
منيـ كفيما رككه مف األحاديث التي تخالؼ آراءىـ كأىكاءىـ بؿ تكفر أيضا مف يخالؼ أصكليـ التي 

السمؼ كفي عمميـ ما ليس ألىؿ السنة  انتحمكىا مف السمؼ كالخمؼ فميـ مف الطعف في عمماء
 (1) ".كالجماعة 

 (2)ككذلؾ تطاكؿ العصرانيكف عمى السمؼ الصالح مف الصحابة كغيرىـ كرمكىـ بكؿ سكء

 ،المعتزلة األكائؿ أنكركا حقائؽ الغيب الثابتة في القرآف كالسنة مف المبلئكة كالشياطيف:- سادسا
كالجف كعذاب القبر كنعيمو، كغيرىا مف الحقائؽ الثابتة كذلؾ العصرانيكف الجدد ينكركف الغيبيات كما 

 إف طريقة البحث العممي جعمتنا ال نتقيد إال بالكاقع الذم تدركو الحكاس، ":-يقكؿ الدكتكر كامؿ عياد
 (3 )".كأف نتحرر مف العقائد الغيبية

 :-  في النقاط التالية نيينويمكن إجمال مفيوم التجديد عند العصرا

اليزيمة النفسية ليؤالء أماـ الحضارة الغربية كانبيارىـ بيا كذلؾ بتغيير مفاىيـ الديف لتتكافؽ :- أوال
 مما جعميـ يقتبسكف كيقمدكنيـ في عمـك الدنيا ،مع تمؾ الحضارة كما تكصمت إليو مف تقدـ عممي

. كالديف كالعقائد كاألخبلؽ كالشرائع 

كىي أف نسير سير األكركبييف ": يقكؿ طو حسيف في معرض حديثو لؤلخذ بأسباب الحضارة الغربية 
كنسمؾ طريقيـ، لنككف ليـ أندادا، كلنككف ليـ شركاء في الحضارة، خيرىا كشرىا، حمكىا كمرىا ،كما 

 (4)".يحب منيا كما يكره، كما يحمد منيا كما يعاب، كمف زعـ لنا غير ذلؾ فيك خادع أك مخدكع

التجديد عندىـ ىك كفؽ المصمحة التي تقتضييا ظركؼ كضغط الكاقع حسب المتغيرات :- ثانيا
 إف أحكاـ المعامبلت ليست فرمانا إلييا ":االجتماعية كالسياسية كاإلقتصادية  يقكؿ فيمي ىكيدم 

نما تطبيؽ النصكص لو  صادرة عف الذات العميا، ال يممؾ الناس إزاءىا إال التمقي كاالمتثاؿ، كا 
شركطو المكضكعية التي ينبغي أف تتكفر، كلو مصالح منشكدة ينبغي أف تتحقؽ، كعند أىؿ األصكؿ 

                                                           
مرجع سابؽ  (4/154)ابف تيمية مجمكع الفتاكل  - 1
( 352ص)انظر ما قالو محمكد أبك رية أضكاء عمى السنة المحمدية -  2
 (125ص)األتجاىات العقبلنية الحديثة -  3
مرجع سابؽ  (39ص)طو حسيف مستقبؿ الثقافة في مصر -  4
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فإنو إذا لـ تتكفر تمؾ  الشركط، أك إذا حدث التعارض بيف النصكص، كبيف أم مصالح مف مصالح 
 (1)"الناس المتغيرة، فبل محؿ لمتطبيؽ في األكلى، كتغمب المصمحة عمى النص في الثانية

 يمج فيو الناس العالـ ،مفيـك التجديد عند العصرانييف فتح باب االجتياد عمى مصراعيو:- ثالثا 
 كاالجتياد مثؿ الجياد ك ينبغي  أف يككف فيو لكؿ ": يقكؿ حسف الترابي ،المجتيد  كالعامي الجاىؿ

 (2)".إلى أف قاؿ ككذلؾ االجتياد ....مسمـ نصيب 

أف  ": كشركط االجتياد، كما يشترط الشككاني ،كالذم قالو الترابي بعيد عما قالو العمماء في المجتيد
يككف عالما بنصكص الكتاب كالسنة، فإف قصر في أحدىما لـ يكف مجتيدا، كال يجكز لو االجتياد، 

 (3) ".كال يشترط معرفتو بجميع الكتاب كالسنة، بؿ ما يتعمؽ منيما باألحكاـ

 لمفرؽ المبتدعة مف المعتزلة العقبلنية كاإلشادة ا،مفيمـك التجديد عند العصرانييف كاف تمجيد:- رابعا
 يقكؿ محمد عمارة في معرض حديثو عف المعتزلة ، كجعمو النمكذج الذم يحتذل بو،بمنيجيـ العقمي

 (4)". كيسمـ الكثيركف بأف المعتزلة ىـ فرساف العقبلنية قي حضارتنا ":

مفيـك التجديد عند العصرانية قائـ عمى تمجيد العقؿ كتقديمو عمى النقؿ مف نصكص  :- خامسا
لقد " ": كلك كاف بينيما تعارض كما يقكؿ محمد عمارة مادحا طريقة المعتزلة العقبلنية ،الكتاب كالسنة

 كالمأثكرات عمى العقؿ، فيك الحكـ الذم يميز صحيحيا مف منحكليا، كال ،أكجبكا عرض النصكص
عبرة بالركاة كرجاؿ السند ميما كانت ىاالت القداسة التي احاطيـ بيا المحدثكف، إنما العبرة بحكـ 

 (5 )".العقؿ في ىذا المقاـ 

                                                           
دار الشركؽ بيركت   : ـ  الناشر 1994ىػ1414، الطبعة األكلى (176ص) فيمي ىكيدم  التديف المنقكص  ىكيدم- 1

المغرب  – دار القرافي لمنشر كالتكزيع : ، لطبعة األكلى، الناشر (23ص)حسف الترابي تجديد الفكر اإلسبلمي -  2
إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ  (ىػ1250: المتكفى)الشككاني محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني -  3

دار الكتاب العربي : كفر بطنا الناشر- الشيخ أحمد عزك عناية، دمشؽ : المحقؽ (2/206)الحؽ مف عمـ األصكؿ 
 2: عدد األجزاء

مرجع سابؽ  (69ص)محمد عمارة تيارات الفكر اإلسبلمي -  4
( 71ص)المصدر  نفسو  5
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 التجديد عند العصرانية الحديثة إلغاء الشريعة اإلسبلمية كنظاـ الحكـ في اإلسبلـ، كتحكيـ :-سادسا
 كال يتكقؼ ":القكانيف المستكردة مف الغرب كالقكؿ باف اإلسبلـ ديف كليس دكلة يقكؿ عمي عبد الرازؽ

صبلح المسمميف في دنياىـ عمى ذلؾ النكع مف الحككمة التي يسمييا الفقياء خبلفة، فمسنا بحاجة 
إلى تمؾ الخبلفة، ألمكر ديننا كال أمكر دنيانا، كلك شئت لقمنا  أكبر مف ذلؾ، فإنما كانت الخبلفة كلـ 

 (1).تزؿ نكبة عمى اإلسبلـ كالمسمميف، كينبكع شر كفساد

 الجدد إلغاء الحدكد الشرعية كتعطيميا مف الشريعة اإلسبلمية ييفمفيـك التجديد عند العصراف- :سابعا
،إرضاء ألسيادىـ مف الغرب بحجة أنيا تتعارض مع الحرية الشخصية كتتعارض مع ركح العصر، 

. كزعـ بعضيـ أنيا ال تطبؽ إال إذا تكررت مف الجاني عدة مرات 

مثبل يرل أف إقامة الحدكد ال تتـ إال في حالة اإلصرار، أم المعاكدة تكرارا : فالشيخ عبد اهلل العبليمي 
إف إنزاؿ الحد ال يتفؽ مع ركح القرآف الذم جعؿ :"كمرارا كبمغ مف استيزائو بالحدكد الشرعية انو قاؿ 

شاعةة لؤلمف العاـ، كليس لجعؿ المجتمع مجمكعة مشكىيف  ىذا مقطكع : القصاص صيانة لمحياة، كا 
 (2)" اليد، كاآلخر مقطكع الرجؿ، كاآلخر مفقكء العيف، أك مصمـك األذف، أك مجدكع األنؼ 

ال فإف الرسكؿ - ييكدا أك نصارل–ىكذا يممي عمييـ أساتتذتيـ مف المستشرقيف   صمى اهلل عميو –كا 
 أف يشفع بالمرأة المخزكمية التي – حب رسكؿ اهلل –قد غضب، عندما أراد أسامة بف زيد -  كسمـ 
 .سرقت 

 الكفر ليس ذنبا دنيكيا، كالكفر ذنب أخركم، فاهلل ":بالنسبة لحد الردة كالكفر يقكؿ جكدت سعيد 
ف استطاع  يحاسب الكافر عميو، كالكافر لو حؽ أف يعيش، كالممحد لو حؽ أف يعيش محترما، كا 

الممحد أف يقنع الناس بإلحاده فبل حرج عميو، لكنو ال يفرض رأيو بالقكة، كيجب أف نزيؿ التنابز بالكفر 
لكؿ إنساف الحؽ في أف يكفر، كأنت لؾ الحؽ أف تكفر، الكفر ليس عيبا دنيكيا، العيب الدنيكم أف ...

  (3)"تظمـ الناس، كال تعطي الحؽ لمكافر في أف يعيش بالعدؿ 

                                                           
مرجع سابؽ  (2/84)محمد محمد حسيف االتجاىات الكطنية في األدب المعاصر -  1
م1993دارالجدٌد:الطبعةالثانٌة،الناشر(80-79ص)العالٌلًعبدهللاأٌنالخطأتصحٌحمفاهٌمونظرةتتجدٌد-2

لبنان–بٌروت
 ـ2004ىػ1425، الطبعة األكلى (225) محمد بف حامد  المدرسة العصرانية في نزعتيا المادية الناصر- 3

ـ 2004ىػ1425الرياض ،الطبعة األكلى – مكتبة الككثر :  الناشر 
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فإف كبلمو مردكد عميو كذلؾ أف اإلنساف ليس لو مطمؽ الحرية في معتقده كيؼ ذلؾ كاهلل سبحانو 
 َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ كتعالى يقكؿ 

 ُٗ: آؿ عمراف َّمب زب  رب يئ ىئ   ُّ :كيقكؿ كذلؾ  85:آؿ عمراف

  َّجه هن  من خن حن ممجن خم حم جم  ُّ : كرب قائؿ يقكؿ أف اهلل عزكجؿ قاؿ في كتابو 

ِٔٓ:   البقرة  

نما بمنسكخة ليست قيؿ إف ىذه اآلية منسكخة كقيؿ أنيا  ال كأنيـ خاصة، الكتاب أىؿ في نزلت كا 
 اإلسبلـ إال منيـ يقبؿ فبل األكثاف، أىؿ ىـ يكرىكف الذيف بؿ الجزية، أدكا إذا اإلسبلـ عمى يكرىكف

لى السيؼ، أك  (1).كالضحاؾ كقتادة، كالحسف، الشعبي، ذىب ىذا كا 

 ألف عميو، اإلكراه إلى الحاجة لعدـ الديف في إكراه ال أنو تعالى يخبر: "كجاء في تفسير السعدم
 ىذا كأما لمنفكس، الكراىة غاية في أمر أك أثاره، غامضة أعبلمو، خفية أمر عمى إال يككف ال اإلكراه
 الرشد كعرؼ أمره، كتبيف طرقو، كظيرت لمعقكؿ، أعبلمو تبينت فقد المستقيـ كالصراط القكيـ الديف
 اإلرادة، فاسد القصد سيئ كاف مف كأما كاختاره، آثره إليو نظر أدنى نظر إذا فالمكفؽ الغي، مف

 حاجة هلل ليس فيذا القبيح، إلى فيميؿ الحسف كيبصر الباطؿ، عميو فيختار الحؽ يرل النفس خبيث
 الكريمة اآلية تدؿ كال صحيحا، إيمانو ليس كالمكره فيو، كالفائدة النتيجة لعدـ الديف، عمى إكراىو في
نما المحاربيف، الكفار قتاؿ ترؾ عمى  منصؼ لكؿ لقبكلو مكجب ىك حيث مف الديف حقيقة أف فييا كا 
نما لو، تتعرض فمـ كعدمو القتاؿ كأما الحؽ، اتباع قصده  نصكص مف القتاؿ فرض يؤخذ كا 
 (2)..."أخر

 يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ٹ ٹ ُّ  :أما قكلو تعالى
ِٗ: الكيؼ َّىت نت مت زت رت  

مىفٍ  فىٍمييٍؤًمفٍ  شىاءى  فىمىفٍ : )قكلو عباس، ابف عف: جاء في نفسير الطبرم  شاء مف: يقكؿ( فىٍميىٍكفيٍر  شىاءى  كى
مىا: )قكلو كىك كفر، الكفر لو اهلل شاء كمف آمف، اإليماف لو اهلل  رىبُّ  المَّوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإال تىشىاءيكفى  كى

                                                           
1
مرجعسابق(1/315)فتحالقدٌر-
اتٌسٌرالكرٌمالرحمنفًتفسٌركالمالمنان(هـ1376:المتوفى)عبدالرحمنبنناصربنعبدهللاالسعدي-2

 (110ص)
 1:األجزاءعددالرسالةمؤسسة:الناشرم2000-هـ1420األولى:الطبعةاللوٌحقمعالبنالرحمنعبد:المحقق
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نما أراد، لمف كاإليماف شاء، لمف الكفر اهلل مف بإطبلؽ ىذا كليس( اٍلعىالىًميفى   ككعيد، كقد تيديد ىك كا 
 (1).بعدىا كاآليات( نىارنا ًلمظَّاًلًميفى  أىٍعتىٍدنىا ًإنَّا: )قكلو كذلؾ ذلؾ أف بيف

فقد جاء ذكر الكافريف كالكفار بألفاظ مختمفة في القرآف الكريـ : أما القكؿ يجيب أف نزيؿ التنابز بالكفر 
 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  جي يه   ُّ :منيا قكلو تعالى 

ّٗ: البقرة  

 َّري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام ٹ ٹ ُّ : كقكلو تعالى 

ُٕ: المائدة  

 فأيف نذىب بيذه اآليات مف كتاب اهلل عز كجؿ يا جكدت سعيد ك أمثالؾ ؟

 ،مكقفيـ مف الجياد في سبيؿ اهلل الذم ىك ذركة سناـ اإلسبلـ الذم فرضو اهلل لغايات سامية- :ثامنا 
كأىداؼ نبيمة الذم ىك ركف اإلسبلـ العظيـ الذم ال قكاـ لمديف بدكنو الذم ىك محؿ إنكار كتردد عند 

 لكف القكؿ بأف القتاؿ حكـ ماض، فيذا قد تجاكز الفكر ": كما يقكؿ حسف الترابي ييفالعصراف
ف الكاقع جديد، إ:  قد تغير، كلكف أقكؿاإلسبلمي الحديث، في الكاقع الحديث، كال أقكؿ أف الحكـ 

كىذا الحكـ عندما  ساد كاف في كاقع معيف، ككاف العالـ كمو قائـ عمى عبلقات العدكاف، ال يعرؼ 
المسالمة كال المكادعة بيف الدكؿ، كانت إمبراطكريات ،إما أف تعدكا عمييا أك تعدكا عميؾ، كلذلؾ كاف 

 (2)".األمر كمو قتاال في قتاؿ، أك دفاعا في دفاع إف شئت 

صمى اهلل - فقكلو أف الجياد حكـ ماض تجاكزه الفكر اإلسبلمي فيك مردكد كذلؾ لحديث رسكؿ اهلل 
 الخير نكاصييا في معقكد الخيؿ: "كالفاجر قاؿ  البر مع ماض  في البخارم باب الجياد–عميو كسمـ 

 (3)"القيامة يكـ إلى

 الصبلة عميو نبيو كجؿ عز اهلل بعث منذ ماض الجياد كأف: "جاء في معتقد أىؿ السنة كالجماعة 
 (4)".شيء يبطمو ال المسمميف أئمة مف األمر أكلي مع الساعة قياـ إلى كالسبلـ

                                                           
 مرجعسابق(18/10)تفسٌرالطبري-1
مرجع سابؽ   (322-321)محمد حامد النصر العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب-  2
3
والفاجرالبرمعماضالجهاد:والسٌربابالجهادكتاب(4/28)صحٌحالبخاري-
أهلاعتقادأصولشرح(هـ418:المتوفى)الرازيالطبريمنصوربنالحسنبنهللاهبةالقاسمأبوالاللكائً-4

أجزاء9:األجزاءالسعودٌة،عدد–طٌبةدار:م،لناشر2003/هـ1423الثامنة،:لطبعة(1/197)والجماعةالسنة

 (مجلدات4)
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 كذلؾ بتأسيس تربية ذليمة كخانعة ليذا ،فالعصرانيكف يسعكف إلى قتؿ ركح الجياد عند المسمميف
 تريح العدك كتغيظ الصديؽ، مع العمـ أف لمجياد شركطو كضكابطو في الشريعة اإلسبلمية فيـ ،الجيؿ

ف كاف محتبل ألرضنا  يسعكف إلى إلغاء فريضة الجياد كينادكف بضركرة التعايش مع العدك كا 
.  كمقدساتنا 

كأما التجديد في مجاؿ تحرير المرأة فمجالو كاسع عند العصرانييف، فقد طعنكا في الحجاب  :- تاسعا
كتعدد الزكجات، كنادكا بجكاز االختبلط بيف الجنسيف، كنادكا بحقكؽ المرأة السياسية، يقكؿ قاسـ أميف 

 اهلل سبحانو عمى المرأة المسممة في آية الحجاب كجبوفي معرض طعنو بالحجاب الشرعي الذم أ
 لك لـ يكف في الحجاب عيب إال أنو مناؼ لمحرية اإلنسانية، كأنو صار بالمرأة إلى حيث ":-فيقكؿ 

يستحيؿ عمييا أف تتمتع بالحقكؽ التي خكلتيا ليا الشريعة كالقكانيف الكضعية، فجعميا في حكـ 
لكفى كحده في مقتو، كفي أف ينفر منو كؿ طبع غرز فيو الميؿ إلى احتراـ الحقكؽ، ...القاصر 

كالشعكر بمذة الحرية، كلكف الضرر األعظـ لمحجاب فكؽ جميع ما سبؽ، ىك أف يحكؿ بيف المرأة 
( 1)".كاستكماؿ تربيتيا 

ىذا مكقؼ قاسـ أميف ىجـك فاضح كصريح عمى حجاب المرأة الذم فيو عفتيا كطيارتيا كنيؿ 
مرضاة ربيا كدخكؿ الجنو ،يعتبره عائؽ أماـ حريتيا فيك يخالؼ بقكلو صريح النصكص القرآنية التي 

انظر المدرسة العقمية الحديثة حكـ الحجاب ). تحث عمى الحجاب كتبيف فرضيتو عمى المراة المسممة 
 (61ص

كمف مفيـك التجديد عند العصرانييف الجدد الخمط بيف الحؽ كالباطؿ، كالدعكة إلى كحدة - :عاشرا
لى ديف عالمي جديد يتساكم فيو المسمـ مع غير المسمـ  يقكؿ  حسف الترابي في معرض ،األدياف، كا 

ننا في الجبية اإلسبلمية ":الحديث عف ذلؾ   إف الكحدة الكطنية تشكؿ كاحدة مف أكبر ىمكمنا، كا 
المسيحييف بتراث التأريخ الديني نتكصؿ إلييا باإلسبلـ عمى أصكؿ الممة اإلبراىيمية، التي تجمعنا مع 

ننا ال نريد الديف عصبية عداء  كلكف كشيجة ، المشترؾ، كبرصيد تأريخي مف المعتقدات كاألخبلؽ، كا 
 (2)إخاء اهلل الكاحد

                                                           
ـ 1989ىػ 1409دار الشركؽ الطبعة الثانية : الناشر (488ص) محمد عمارة األعماؿ الكاممة لقاسـ اميف عمارة  - 1
مركز الحؽ اإللكتركني : ـ الناشر1995ىػ 1415 1، ط(146ص)األميف الحاج محمد أحمد مناقشة ىادئة لبعض أفكار الترابي -  2

لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف،  
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فيك بدعكتو لمكحدة الكطنية فيو دعكة إلى كحدة األدياف فالكحدة عمى أساس الكطف تجمع الييكدم 
 كالمسمـ، كلكف إذا كانت الكحدة عمى أساس اإلسبلـ فيي كحدة إسبلمية يجتمع المسممكف فييا كالمسيحي

عمى ديف اإلسبلـ يحكمكا باإلسبلـ، كالييكد كالنصارل يعيشكف في ظؿ دكلة اإلسبلـ أىؿ ذمو كليـ 
 . حقكؽ كعمييـ كاجبات 

إف ىذه الدعكة إلى كحدة األدياف ىي دعكة ماسكنية خبيثة يراد منا إلغاء اإلسبلـ كأحكامو كعقيدتو القائمة 

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ :" عمى البراءة مف الكافريف فاهلل عزكجؿ يقكؿ 

 ٖٓ: آؿ عمراف .َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ

إف الذيف يحاكلكف تمييع ىذه المفاصمة  ):يقكؿ سيد قطب في الرد عمى دعاة التقريب كالتسامح الديني 
الحاسمة، باسـ التسامح كالتقريب بيف أىؿ األدياف السماكية، يخطئكف فيـ معنى األدياف كما يخطئكف فيـ 

كالتسامح يككف في المعامبلت الشخصية، ال في . فالديف ىك الديف األخير كحده عند اهلل. معنى التسامح
إنيـ يحاكلكف تمييع اليقيف الجاـز في نفس المسمـ بأف ..  كال في النظاـ االجتماعياالعتقادم،التصكر 

اهلل ال يقبؿ دينا إال اإلسبلـ، كبأف عميو أف يحقؽ منيج اهلل الممثؿ في اإلسبلـ كال يقبؿ دكنو بديبل كال 
ٍسبلـي : "ىذا اليقيف الذم ينشئو القرآف الكريـ كىك يقرر- كلك طفيفا- يقبؿ فيو تعديبل " ًإفَّ الدرئيفى ًعٍندى المًَّو اإٍلً

ٍسبلـً ًدينان فىمىٍف ييٍقبىؿى ًمٍنوي .. " ٍيرى اإٍلً مىٍف يىٍبتىًغ غى ـٍ أىٍف يىٍفًتنيكؾى عىٍف بىٍعًض ما أىٍنزىؿى المَّوي ًإلىٍيؾى ".. "كى ".. كىاٍحذىٍرىي
 مه جه ين ىن خنمن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 (1) "...." ُٓ: المائدة َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه

 العصرانييف الجدد ىك ىدـ لكؿ أصكؿ الديف  كلمثكابت  بعضكمف مفيـك التجديد عند :- حادي عشر
 ىذا التجديد ىك القكؿ بالتجديد في العقيدة  فيالشرعية مف أصكؿ كفركع، مف عقيدة كشريعة، كأخطر ما
. جديد تاإلسبلمية الثابتة كالتي ىي مف الثكابت كليست محبل لؿ

، كيحتاج إليو المسممكف، ليس اجتيادا في ":حمد كماؿ أبك المجد أيقكؿ   كاالجتياد الذم نحتاج إليو اليـك
نما ىك اجتياد في األصكؿ   (2) "....الفركع كحدىا، كا 

 
                                                           

 ىػ 1412- السابعة عشر : ، الطبعة(2/912)في ظبلؿ القرآف  (ىػ1385: المتكفى)سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي -  1
القاىرة  - بيركت- دار الشركؽ : الناشر

 (239)العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب-  2
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شكالية العقل والنقل  العممانية وا 
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شكالية  العقل والنقل:- الرابعالفصل   :- وفيو مباحثالعممانية وا 

 :-تعريؼ العممانية كنشأتيا 

نما المقصكد منيا كما جاء في المعاجـ كفي تفسيراتيا بمعنى  كممة عممانية ال عبلقة ليا بالعمـ كا 
ال بمعنى ما يقابؿ األخركية  (الدنيكية)أك  (البلدينية)البلدينية، كالترجمة الصحيحة لمكممة ىي 

. فحسب، بؿ بمعنى أخص ىك ما ال صمة لو بالديف، أك ما كانت عبلقتو بالديف عبلقة تضاد

 فيي تعني فصؿ الديف عف شؤكف الحياة كالدكلة أم أنو ال عبلقة لمديف في شؤكف الناس كحياتيـ، 
.  ف الدكلة كخاصة التربية العامة ؤكف الكنسية ال دخؿ ليا في شؤكاالعتقاد بأف الديف كالش

كىك في الحقيقة ال " فصؿ الديف عف الدكلة"كالتعبير الشائع في الكتب اإلسبلمية المعاصرة ىك "
يعطي المدلكؿ الكامؿ لمعممانية الذم ينطبؽ عمى األفراد كعمى السمكؾ الذم قد ال يككف لو صمة 

إنيا فصؿ الديف عف الحياة لكاف أصكب، كلذلؾ فإف المدلكؿ الصحيح لمعممانية : كلك قيؿ بالدكلة،
 (1)"إقامة الحياة عمى غير الديف، سكاء بالنسبة لؤلمة أك لمفرد 

اإلسبلـ يرفض العممانية رفضان قاطعان سكاء أكانت العممانية بمعنى فصؿ الديف عف الحياة، أـ بمعنى ؼ
 .البلدينية؛ ألنيا دعكة ضد اإلسبلـ

إف اإلسبلـ جاء عقيدة تنظـ عبلقة الناس بربيـ، كشريعة تدير جميع شئكف الحياة كميا، كالديف عند 
اهلل تعالى ىك اإلسبلـ، كاإلسبلـ كما يدؿُّ عميو اسمو ىك االستسبلـ هلل بالتكحيد، كاالنقياد لو بالطاعة، 

 .مف الشرؾ كالخمكص
كقد شممت أكامر اهلل كنكاىيو الحياة بأسرىا، فميس ىناؾ جانب مف جكانب الحياة أك شيء مف نظميا 
إال كهلل تعالى فيو حكـ، فحياتنا العقدية، كاالجتماعية، كالتربكية كاالقتصادية، كالسياسية، كضع لنا 

 .أصكؿ التعامؿ فييا، كفصؿ لنا بعض جكانبيا تفصيبلن 

  

                                                           
( 24-23)نشأتيىا كتطٌكرىىا كآثاريىىا في الحيىاة اإلسبلميَّة الميعىاًصرىة - الحكالي  سفر بف عبد الرحمف الًعممانيَّة -  1

 رسالة دكتكراة:  أصؿ الكتاب1: دار اليجرة عدد األجزاء: الناشر
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 انتياك قدسية القرآن وتمييع التفرد القرآني:- األول المبحث 

قامة عممانيتيـ عمى أساس عدـ كجكد الديف في قمكب الناسإف كيسعى العمماني  كىدـ ،لى ىدـ الديف كا 
نما قائـ عمى تغيير أسس الفكر ،الديف لكي تقكـ ىذه العممانية عمى أساس ليس لو عبلقة بالقديـ  كا 

كفي سبيؿ ذلؾ عممكا عمى نزع القداسة عف  (القديـ) كىك ما عبركا عنو بيدـ ،كالعقمية اإلسبلمية
.  النص القرآني، كىدـ مبدأ المرجعية لمنص القرآني 

كعمى ذلؾ فيـ يسعكف لمعمؿ عمى تحميؿ المجتمع مف عرل الديف، كنشر اإلباحية كمحاكلة صبغ 
.  المجتمع بالصبغة الغربية 

خضاعيا لمنقد فيـ  فالعممانيكف يريدكف مف المسمميف التخمي عف ثكابتيـ الدينية كالتشكيؾ فييا كا 
نحف نريد القرآف المتكسؿ إليو مف كؿ جية  ):يحاكلكف تشكيؾ المسمميف في قرآنيـ يقكؿ محمد أرككف 

ميما يكف مستكاىـ الثقافي ككفاءتيـ  (المسمميف )كالمقركء كالمشركح مف قبؿ الفاعميف االجتماعييف 
 التاريخية كاألتنركبكلكجية  كالعقائدية، أف يصبح مكضكعا لمتساؤالت النقدية المتعمقة بمكانتة المغكية، 

كالثيكلكجية كالفمسفية ، كنطمع مف جراء ذلؾ إلى إحداث نيضة ثقافية عقمية كحتى إلى ثكرة تصاحب 
الخطابات النضالية العديدة مف أجؿ أف تفسر منشأىا ككظائفيا كدالالتيا، كمف ثـ مف أجؿ السيطرة 

 (1)(عمييا

ف النص القرآني ليس نصا إلييا مقدسا بؿ ىك نص إنساني بشرم ثقافي إكيقكؿ نصر حامد أبك زيد  
، كمف لغتو كثقافتو صيغت (القرآف)مف الكاقع تككف النص : كأنو نص تككف مف الكاقع كيضيؼ

. الكاقع أكال كالكاقع ثانيا كالكاقع أخيرا ... مفاىيمو، فالكاقع ىك الذم أنتج النص 

فالنص ... لقد تشكؿ القرآف مف خبلؿ ثقافة شفاىية، كىذه الثقافة ىي الفاعؿ كالنص منفعؿ كمفعكؿ 
القرآني في حقيقتو كجكىره منتج ثقافي، كالمقصكد بذلؾ أنو تشكؿ في الكاقع كالثقافة فترة تزيد عمى 

 (2)...كاإليماف بكجكد ميتافيزيقي سابؽ لمنص يطمس ىذه الحقيقة ...العشريف عاما 

                                                           
– ـ، مركز اإلنماء القكمي 1996، الطبعة الثانية (246ص) محمد أرككف الفكر اإلسبلمي قراءة عممية أرككف- 1

بيركت 
 ـ 1990 نصر حامد أبك زيد مفيـك النص دراسة في عمـك القرآف  الييئة المصرية العامة لمكتاب أبكزيد- 2
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 ،كمف ىنا يريد الخطاب العمماني نزع ىالة القداسة عف الكحي كالتقديس التي يمارسيا الخطاب القرآني
نما عمى أنو حدث كاقعي تمامان ككقائع، كذلؾ بأف ننظر إلى القرآف ليس عمى كبلـ آت مف فكؽ   كا 

ألف اإليماف ، أك أف ندرسو بكصفو نصان لغكيان دكف أم اعتبار لبعده اإلليي  ،الفيزياء كالبيكلكجيا
كألف  ،كيعكر الفيـ العممي لو، بكجكد ميتافيزيقي سابؽ عمى النص يعكر ككف النص منتجان ثقافيان 

كالمصدر اإلليي ليا ال يمغي ككنيا ، النصكص الدينية ليست مفارقة لبنية الثقافة التي تشكمت فييا 
ككؿ حديث فيو يجرنا إلى ، كال ييمنا ىذا المصدر اإلليي ، نصكصان لغكية مرتبطة بزماف كمكاف 

ليس لو - بنظر الخطاب العمماني - كالتركيز عمى ألكىية مصدر النص ، دائرة الخرافة كاألسطكرة
كىي قكل تقؼ ضد تحرير ، مبرر إال سيطرة قكل التخمؼ كالرجعية عمى كاقع المجتمعات اإلسبلمية

 .العقؿ 

فالعممانيكف ينفكف صفة القداسة عف القرآف الكريـ فيك إما نص ثقافي أك أدبي أك كاقعي أك لغكم أك 
  !؟.تاريخي، فما ىك مقصدىـ مف تاريخية القرآف 

 :تاريخية القرآف أك تاريخية النصكص ليا بيعداف اثناف :- تاريخية القرآن

ككنو منتجا :  أك بعبارة أكضح،تاريخية القرآف مف حيث ًبنيتو، كككنو إفرازا ثقافيا لمجتمع معيف-  1
 .بشريا بعيدا عف التعالي كالتقديس

ككنو استجابة لظركؼ كمبلبسات اجتماعية : تاريخية القرآف مف حيث أحكامو كتشريعاتو أم-   2
 (1).كمع تغيرىا لـ تعد ىناؾ حاجة ليا  ،كاقتصادية كسياسية معينة

 عف طريؽ ربط نفسو باستمرار بالتعالي ، كحسب أرككف فالقرآف برع في التغطية عمى ىذه التاريخية
 يتجاكز التاريخ األرضي كميا أك يعمك عميو ذماؿ

كذكر خطأ االعتقاد أف الكحي كما يزعـ المسممكف إليي سماكم ال عبلقة لو بالشؤكف األرضية، كلكف 
كذكر .  كبيف الحضارات التي كجدت فييا،عمـ التاريخ الحديث كشؼ عف عبلقة بيف الكتب المقدسة

                                                           
ك المغربي  العممانيكف العرب كمكقفيـ مف اإلسبلـ السبلكم- 1 األكلى، : ، الطبعة(145ص) أبك سفياف مصطفى باحُّ

 1: جميكرية مصر العربية عدد األجزاء-  ـ المكتبة اإلسبلمية لمنشر كالتكزيع، القاىرة 2012-  ىػ 1433
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يقصد أف لمبيئة دخبل في . أف ىذا االكتشاؼ الياـ ال يقؿ خطكرة عف اكتشافات داركيف كككبرينككس
حداثو، كليس ىك بالضركرة شيئا عمكيا مفارقا  (1).إنشاء القرآف كا 

ذا كنا نحف المسمـ  ك نعتقد أف اإلسبلـ جاء ليحارب الكيانة كيقطع معيا أية صمة، فإف نصر أبيفكا 
ظاىرة الكحي ": زيد لو رأم آخر، قاؿ بعد أف ذكر أف العرب كانكا يعتقدكف بالكيانة كاالتصاؿ بالجف

لـ تكف ظاىرة مفارقة لمكاقع أك تمثؿ كثبا عميو كتجاكزا لقكانينو، بؿ كانت جزءا مف مفاىيـ - القرآف-
( 2) ".الثقافة كنابعة مف مكاضعاتيا كتصكراتيا

 :-كيستنتج أبك زيد أف اإلسبلـ لـ يمغ الكيانة، بؿ استند إلييا لسببيف

إف إلغاء الكيانة يستمـز إلغاء أساس النبكة الكجكدم، كمف ثـ تصبح ظاىرة النبكة ذاتيا في : األكؿ
 .حاجة إلى تفسير جديد

إف الكيانة كالعرافة كانتا معيارا لدل العرب ما قبؿ اإلسبلـ إلثبات حقيقة النبكة مف جية، : كالثاني
  (3).ككانت كسيمة لمتنبؤ بالنبي الجديد المرتقب مف جية أخرل

. فيك يعتبر أف الكحي الذم جاء مف عند اهلل ىك نكع مف الكيانة كالعرافة كالشعر 

كاليدؼ مف تاريخية القرآف ال يخفي معظـ العممانييف أف ىدفيـ مف التأكيد عمى تاريخية القرآف ىك 
تجاكز المفاىيـ كالتشريعات كاألحكاـ التي يدؿ عمييا القرآف مف جية كمف جية أخرل نزع القداسة 

 عنو حتى يعامؿ كباقي النصكص نقدا كنقضا

 

 

 
                                                           

ترجمة كتعميؽ ىاشـ صالح، (21ص) محمد أرككف القرآف مف التفسير المكركث إلى تحميؿ الخطاب الديني أرككف- 1
 بيركت، - ـ  دار الطميعة لمطباعة كالنشر2005ـ، الطبعة الثانية 2001الطبعة األكلى 

( 38ص)مفيـك النص -  2
( 38ص)المصدر نفسو -  3
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:- تاريخية األحكام

المراد بتاريخية أحكاـ القرآف أف أحكاـ القرآف كانت استجابة لكاقع معيف، كبالتالي فيي صالحة لذلؾ 
العصر بشركطو التاريخية كالمعرفية كالثقافية، لكف التطكر التاريخي نسخ ىذه الصبلحية، كلـ تعد 

ىماليا   .أحكاـ القرآف صالحة ليذا الزماف كيتعيف تجاكزىا كا 

بؿ عمـ العممانيكف ىذه التاريخية لتشمؿ العقيدة كمنظكمة القيـ كدالالت القصص القرآني 

كىذه التاريخية مبنية عمى التاريخية األكلى، ألف القرآف لما كاف منتجا ثقافيا لمكاقع، كالكاقع متغير 
 (1).دائما كأبدا، فإف أحكاـ القرآف العقدية كالتشريعية كاألخبلقية متغيرة كمتبدلة

 ، فيـ ينكركف تطبيؽ أحكاـ القرآف،كعمى ىذا المعنى بتاريخية أحكاـ القرآف فيك غير صالح لزماننا
 فيك نزؿ فقط لمعرب في أرض الجزيرة العربية في ذلؾ ،كأنو غير صالح لمتطبيؽ في ىذا الزماف

.   فما كاف يصمح ليـ في ذلؾ الزماف ال يصمح في زماننا ،الكقت

ىو  :خالصة ما قالو نصر أبو زيد في القرآن كما ذكرنا سابقا في كتابو تجديد الخطاب الديني 
نص بشري، وىو في حقيقتو وجوىره منتج ثقافي، تشكل من خالل ثقافة شفافية، والمقصود بذلك 

وفي مرحمة تشكل النص في ..أنو تشكل قي الواقع والثقافة خالل فترة تزيد عن العشرين عاما 
فالواقع ىو ..تكون الثقافة فاعال والنص مفعوال ..الثقافة، تكون الثقافة فاعال والنص متفعال 

فالواقع أوال، ..، ومن لغتو وثقافتو صيغت مفاىيمو (القرآن )األصل، من الواقع تكون النص  
والفكر الرجعي في الثقافة العربية اإلسالمية، ىو الذي يحول النص .. والواقع ثانيا، والواقع أخيرا 

 ...إلى شيء لو قداستو  (القرآن )

:-  اليدؼ مف تاريخية النصكص 

فاليدؼ مف ذلؾ أف نصكص القرآف كالسنة كانت استجابة لبيئة بدكية صحراكية ذات خصائص 
 .معينة، ذات بعد تاريخي كاجتماعي معيف

                                                           
دار :ـ الناشر 2003ىػ1423، الطبعة األكلى (60ص) محمد عمارة الشريعة اإلسبلمية كالعممانية الغربية عمارة- 1

القاىرة  – الشركؽ 
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فبل بد .  كعمـ الجينات كالطاقة النككية،أما في عصرنا فمـ تعد تمؾ األحكاـ تناسب عصر الصكاريخ
لغائيا  . مف تجاكزىا كا 

 :- الطعن في ثبوت القرآن والزيادة والنقص فيو

عند أرككف حصؿ أثناء انتقاؿ القرآف مف المرحمة الشفاىية إلى المرحمة المكتكبة تبلعبات كحذؼ في 
النص 

 إف االنتقاؿ مف مرحمة الخطاب الشفيي إلى مرحمة المدكنة النصية الرسمية المغمقة ":كىذه عبارتو
، لـ يتـ إال بعد حصكؿ الكثير مف عمميات الحذؼ كاالنتخاب كالتبلعبات  (إلى مرحمة المصحؼ: أم)

نما ىناؾ أشياء . المغكية التي تحصؿ دائما في مثؿ ىذه الحاالت فميس كؿ الخطاب الشفيي يدكف، كا 
نقكؿ ذلؾ كنحف نعمـ أف بعض المخطكطات قد أتمفت كمصحؼ ابف مسعكد مثبل، . تيفقد أثناء الطريؽ

كذلؾ ألف عممية الجمع تمت في ظركؼ حامية مف الصراع السياسي عمى السمطة كالمشركعية، كىذا 
فميس ىدفي أف أنكر ميزات . ما أثبتو النقد الفيمكلكجي االستشراقي كىنا تكمف ميزتو األساسية
 (1 )".االستشراؽ الجاد كالخدمات العممية التي قدميا لمتراث اإلسبلمي 

- صمى اهلل عميو كسمـ - القرآف نزؿ بو الكحي األميف عمى محمد "كاعتبر نصر أبك زيد أف اعتبار 
 (2 )"مف عند اهلل تعالى كأنو نص قديـ أزلي مف أخطر األفكار الراسخة كالمييمنة

بؿ اعتبرىا ليست جزءا مف العقيدة، كأف القرآف ليس محفكظا في السماء في المكح المحفكظ، كما كرد 
 (3).في القرآف مف ذلؾ يجب فيمو مجازيا

ال يعني أف اهلل  9: الحجر َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل  ُّ : كأف قكلو تعالى

يتدخؿ بحفظ كتابو كما يظف المسممكف جميعا، بؿ ىك تدخؿ باإلنساف المؤمف بالبشارة كالحض كالحث 

                                                           
: ترجمة كتعميؽ ىاشـ صالح الناشر (188ص) محمد قضايا في نقد العقؿ الديني كيؼ نفيـ اإلسبلـ اليـك أرككف- 1

بيركت  – دار الطميعة لمطباعة كالنشر 
المركز الثقافي العر : ـ الناشر1995، الطبعة األكلى (67ص) نصر حامد أبك زيد النص ،السمطة، الحقيقة أبكزيد- 2

الدار البيضاء،  – بي 
( 69ص) نفسوالمصدر-   3
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بؿ اعتبر أف الظف بأف اهلل يتكلى حفظ كتابو كعي يضاد اإلسبلـ . كالترغيب عمى أىمية ىذا الحفظ
 (1).ذاتو 

 جت هب مب خب  ُّ : كال ييـ أبك زيد تفاىة ىذا الطرح كتيافتو، بؿ ىمو كما قاؿ تعالى عف أمثالو

 26: فصمت َّ جح مج حج مث هت  مت خت حت

فالميـ ىك المغك كالمياترة كالمغالطة، بغض النظر عف حظ ذلؾ مف المصداقية كالعقؿ 

دمج القرآن في إطار النصوص البشرية والنصوص المحرفة :- المبحث الثاني 

 المكتكب -صمى اهلل عميو كسمـ- كبلـ اهلل المعجز المنزؿ عمى النبي "لقد ذكر العمماء تعريفا لمقرآف 
 (2)".في المصاحؼ المنقكؿ بالتكاتر المتعبد بتبلكتو 

 كأجمع عميو عمماء ، كىذا معمـك في ديف اإلسبلـ،يتضح مف التعريؼ أف القرآف ىك كبلـ اهلل عزكجؿ 
 الناس في شرؽ األرض بأيدم الذم في المصاحؼ ألمتمككأف القرآف  ": يقكؿ ابف حـز يفالمسمـ

ىك كبلـ اهلل عز كجؿ ككحيو " قؿ أعكذ برب الناس"إلى آخر " الحمد هلل رب العالميف"كغربيا مف أكؿ 
 (3) " مختارا لو مف بيف الناس-صمى اهلل عميو كسمـ- أنزلو عمى نبيو حمد 

 كعارضكا ىذا ، في كتاب اهللقأما العممانيكف فقد سكلت ليـ أنفسيـ التشكيؾ في أساس الديف كركح 
كظنكا أنيـ يستطيعكف أف يشكككا المسمميف في كبلـ ربيـ الذم يتعبدكف ،اإلجماع كأساسيات العقيدة 

 كأخرل أنو مف ،بو كيتمكنو آناء الميؿ كأطراؼ النيار بفمسفاتيـ، فتارة يدعكف أنو مف كبلـ البشر
 كىي إنكار الكحي كما ،صياغة الكاقع، كتارة ينفكف عنو اإلليية فالنتيجة كاحدة عمى اختبلؼ عباراتيـ

.  كلكف أكلئؾ كانكا كفارا كىؤالء يدعكف أنيـ مسمميف ،أشبو اليـك بالبارحة

 

                                                           
( 70ص) السابؽالمصدر-  1
: ، الطبعة الثالثة الناشر(1/19)ىػ مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف1367: المتكفى)الزرقاني محمد عبد العظيـ  - 2

 2: عدد األجزاء: مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه الطبعة
مراتب   (ىػ456: المتكفى )ابف حـز  أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم -  3

 1: بيركت عدد األجزاء – دار الكتب العممية : الناشر  (173ص)اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات
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شبية أن القرآن الكريم ليس كالم اهلل بل كالم البشر 

في إطار المادية كالعقبلنية الغربية الكاذبة يحاكؿ العممانيكف بكؿ كسيمة إفساد عقيدة المسمميف كطمس ما 
 يقكؿ ا سماكماىك معمـك لدييـ مف الديف بالضركرة فأثاركا ىذه الشبية أف القرآف كبلـ بشرم كليس كحي

ذا كنا ىنا نتبنى القكؿ ببشرية النصكص الدينية، فإف ىذا التبني ال يقـك عمى أساس  ":نصر أبك زيد  كا 
نفعي إيديكلكجي، يكاجو الفكر الديني السائد كالمسيطر بؿ يقـك عمى أساس مكضكعي يستند إلى حقائؽ 

لى حقائؽ النصكص ذاتيا  (1) ".التاريخ كا 

 نصرانية تسربت إلى أفكار المسمميف ابأنو يكجد في الفكر اإلسبلمي أفكاركذىب العممانيكف إلى القكؿ 
في اإلسبلـ القرآف ىك كبلـ اهلل المكحى بو إلى النبي ،كفيو أف السيد المسيح ):كذلؾ كما يقكؿ عشماكم 

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن خن ٹ ٹ ُّ  "ىك كممة اهلل 

 ىب نب زبمب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ييٰذ

 171: النساء َّ ىق يف ىف يث نثىث مث زث  رث يت ىت نت زتمت رت يب

 حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ٹ ٹ ُّ 

 45: آؿ عمراف َّ  مم خم حم جم هل مل خل

كمف ىذا التكافؽ بيف اإلسبلـ كالمسيحية ،عمى أف السيد .أف السيد المسيح كممة اهلل : كفي المسيحية
ففي ىذا البلىكت أف . المسيح ىك كممة اهلل، حصؿ التداخؿ بيف الفكر اإلسبلمي كالبلىكت المسيحي 

نما كجد  (أقنـك)كممة اهلل أزلية غير مخمكقة ،كأف السيد المسيح مظير  الجبللة ك القدسية الذم لـ يخمؽ،كا 
يعني أف اهلل سبحاف كاف بغير كممة – في ىذا البلىكت – كالقكؿ باف الكممة مخمكقة .مع اهلل منذ األزؿ 
أما الجسد اإلنساني لمسيد المسيح فيك الناسكت الذم تبدت بو الكممة لمناس حتى . حتى خمقيا فكانت

   ( 2)(يحقؽ ليـ الخبلص 

كالمقارنة بيف القرآف كبيف المسيح مف حيث طبيعة نزكؿ األكؿ كطبيعة ميبلد الثاني  ):يقكؿ نصر حامد 
. تكشؼ عف أكجو التشابو بيف البنية الدينية لكؿ منيما داخؿ البناء العقائدم لئلسبلـ نفسو

                                                           
(  206ص)نصر أبكزيد نقد الخطاب الديني -  1
مكتبة مدبكلي : ـ الناشر 1996ىػ 1416، الطبعة الرابعة (70-69ص) محمد سعيد العشماكم أصكؿ الشريعة العشماكم- 2

الصغير  
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كلعمنا ال نككف مغاليف إذا قمنا إنيما ليستا بنيتيف، بؿ بنية كاحدة رغـ اختبلؼ العناصر المككنة لكؿ 
إف اهلل يبشرؾ "، كقد كانت البشارة  لمريـ  "رسكؿ اهلل ككممتو"فالقرآف كبلـ اهلل كعيسى عميو السبلـ.منيما

ذا كاف القرآف قكال ألقي إلى محمد  بكممة منو اسمو المسيح عيسى بف مريـ - صمى اهلل عميو كسمـ– ،كا 
مريـ كالكسيط في = ، أم أف محمدا "ككممتو ألقاىا إلى مريـ كركح منو "فإف عيسى بف مريـ بالمثؿ 

، ككاف يتمثؿ لمحمد في صكرة أعرابي، (17مريـ)"فتمثؿ ليا بشرا سكيا" كىك الممؾ جبريؿ الذم ،الحالتيف
تجسد في – كفي الحاليف يمكف أف يقاؿ أف كبلـ اهلل قد تجسد في شكؿ مممكس في كمتا الديانتيف 

المسيحية في مخمكؽ بشرم ىك المسيح، كتجسد في اإلسبلـ نصا لغكيا في لغة بشرية ىي المغة العربية، 
كفي كمتا الحالتيف صار اإلليي بشريا كالنص االليي كالمغة العربية في الكحي اإلسبلمي تمثؿ الكسيط 

الكسيط الذم تحقؽ التحكؿ فيو كبو في - مريـ- الذم تحقؽ فيو ك بو التحكؿ كيتمثؿ المحـ كالدـ 
ذا كاف الفكر الديني اإلسبلمي ينكر عمى  الفكر الديني المسيحي  طبيعة مزدكجة " تكىـ"المسيحية، كا 

لممسيح كيصر عمى طبيعتو البشرية فإف اإلصرار عمى الطبيعة المزدكجة لمنص المقدس كلمنصكص 
. نفسو " التكىـ "الدينية بكجو عاد يعد كقكعا في 

ذا كاف التكىـ قد أدل إلى عبادة اإلنساف في العقائد المسيحية ،فإنو قد أدل في العقائد اإلسبلمي  إلى ةكا 
القكؿ بقدـ القرآف كأزليتو بكصفو صفة قديمة مف صفات الذات اإلليية في الحالتيف يتـ تغريب اإلنساف ال 

  ( 1)"التي يتـ إحبلليا محؿ المطمؽ كاإلليي لحساب اإلليي كالمطمؽ كلكف لحساب األيدلكجيا

أدت إلى  (بشرية القرآف) قفالكاتب استخدـ شبية الجيمية بالقكؿ بخمؽ القرآف، ثـ ادعى أف عدـ األخذ برأم
كقكلو   - عميو السبلـ– عبكدية النصكص القرآنية  كما أدت العقيدة نفسيا إلى عبادة النصارل لعيسى 

أف الفكر اإلسبلمي ينكر عمى الفكر المسيحي تكىـ طبيعة مزدكجة يريد أف يقكؿ أف الفكر الصحيح 
.  البعيد عف الكىـ ىك اعتقاد طبيعة كاحدة كىي بشرية النص القرآني 

. ىك قكؿ لمجيمية باف القرآف مخمكؽ  (تتجسد في المغة العربية): كقكلو 

ذا كتب في والعقيدة الصحيحة في ىذا الموضوع  أف الحركؼ التي تكمـ بيا اهلل تعالى ليست مخمكقة ،كا 
المصحؼ قيؿ كبلـ اهلل المكتكب في المصحؼ غير مخمكؽ ،كشكؿ المداد مخمكؽ، كليذا كاف اإلماـ 

مف قاؿ المفظ بالقرآف أك لفظي بالقرآف مخمكؽ فيك : أحمد بف حنبؿ كغيره مف أئمة السمؼ يقكلكف 

                                                           
( 205ص)نقد الخطاب الديني -  1
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ألف المفظ يراد بو مصدر لفظ يمفظ لفظا، كمسمى ىذا . جيمي، كمف قاؿ إنو غير مخمكؽ فيك مبتدع 
. فعؿ العبد كفعؿ العبد مخمكؽ، كيراد بالمفظ القكؿ الذم يمفظ بو البلفظ، كذلؾ كبلـ اهلل ال كبلـ القارئ 

ف ىذا الذم يقرأه المسممكف ليس ىك كبلـ : فمف قاؿ أنو مخمكؽ فقد قاؿ أف اهلل لـ يتكمـ بيذا القرآف، كا 
 ( 1)كمعمـك أف ىذا مخالؼ لما عمـ باإلضطرار مف ديف الرسكؿ. اهلل

يياـ آ القر فيكصؼ الكاتب بأف عيسى كممة اهلل كما ىك ككبلـ حؽ يراد بو باطؿ، كذلؾ ألف ،ف تمبيس كا 
ف ذلؾ المعنى مماثؿ لمعنى قكلنا أف إقكلو عيسى كممة اهلل حؽ ال مرية فيو كما جاء في القرآف، أما قكلو 

.  القرآف كبلـ اهلل ىك قكؿ باطؿ 

ذا قمنا بذلؾ معناه أف عيسى صفة مف صفات اهلل تعالى تجسدت في صكرة بشر كىذا عيف ما قالو  كا 

 جسحس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ٹ ٹ ُّ النصارل كلعنكا عميو 

 75: المائدة َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص  حصخص مس خس

 59: الزخرؼ َّ حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف ٹ ٹ ُّ  

 كذلؾ مثمو كمثؿ آدـ فقد نفى عنو ،فاهلل سبحانو كصفو بأنو عبد ككاف يأكؿ الطعاـ كيمشي في األسكاؽ

 جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ٹ ٹ ُّ"صفات المبلئكة كاأللكىية كأثبت لو البشرية 

 59: آؿ عمراف َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب

كالتفسير الصحيح لتسمية عيسى كممة اهلل أنو خمؽ بكممة فكممة اهلل عمى القكؿ الراجح ىي البشارة، فبل 
. استدالؿ لو فييا 

إلخ  ...كعمى القكؿ الثاني ىي الكممة التي خمؽ بيا آدـ كخمقت السمكات كاألرض 

ف السمكات كاألرض قد تجسد فييا األقنـك اإلليي، كال قائؿ ذلؾ في آدـ، كال في غيره مف إ: فبل قائؿ 
 .المخمكقات، كبذلؾ يثبت استناده إلى ذلؾ الدليؿ ال كجو لو، فيك فاسد االعتبار 

  

                                                           
– دار الكطف : ، الطبعة الثانية الناشر (283ص)أنظر زيد بف عبد العزيز آؿ فياض الركضة الندية شرح العقيدة الكاسطية -  1

الرياض  
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 الخامسالفصل 

الحداثيون المعاصرون وانحرافيم  العقدي 
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الحداثيون المعاصرون وانحرافيم العقدي وفيو مباحث   :-  الخامسالفصل

كتيدؼ الحداثة إلى إلغاء مصادر الديف، كما صدر عنيا مف عقيدة كشريعة كتحطيـ كؿ القيـ الدينية 
كاألخبلقية كاإلنسانية بحجة أنيا قديمة كمكركثة لتبني الحياة عمى اإلباحية كالفكضى كالغمكض، كعدـ 

  .المنطؽ، كالغرائز الحيكانية، كذلؾ باسـ الحرية، كالنفاذ إلى أعماؽ الحياة

الحداثة يحيط بمعناىا غشاء كثيؼ يحجب الرؤية، كيشتت الذىف، فإذا ما بدا مف معناه شيء شعر ؼ
 .المرء بالغثياف كالصدكد، كىكذا الباطؿ ظممات بعضيا فكؽ بعض، بينما الحؽ نكر يتؤلأل

  .كلعؿ سيرنا في آفاؽ ىذا البحث يبيف لنا كثيرا مف معنى الحداثة كمقاصد الحداثييف 

لقد تناكلت في ىذا الفصؿ مفيـك الحداثة بمعناىا المغكم كاإلصطبلحي، كأىدافيا، كجذكرىا التاريخية، 
نشاتيا في الغرب ثـ انتقاليا إلى العالـ العربي كانتشارىا في العالـ اإلسبلمي، كتناكلت األفكار 

كالمعتقدات التي قاـ عمييا الفكر الحداثي، يشمؿ الحديث عف الخطر الحداثي عمى العقيدة ،كآثار 
الحداثة في العالـ اإلسبلمي، كالفرؽ بيف التنكير كالحداثة، كبينت مكقؼ الحداثة مف النص القرآني 

كالسنة النبكية، كبينت التجديد بيف العمماء الربانييف كالحداثييف كمفيـك التجديد، كمكقفيـ مف األلكىيات 
 .  كالغيبيات كالنبكات

  وأىدافيامفيوم الحداثة:- المبحث األول   

:-  مفيوم الحداثة 

مف حدث كالحديث نقيض القديـ، أم الجديد مف األشياء، كالحدث اإلبداء، : تعريف الحداثة لغة: أوال 
 (1)فتية في السف: كشاب حدث، كشابة حدثة كالحدث مف أحداث الدىر شبو النازلة،

الخبر، كاستحدثت خبرا، أم : نقيض القديـ، كالحديث: الحديث (حدث)، ككف شئ لـ يكف: كالحدكث
 (2).كحدث أمر، أم كقع . كجدت خبرا جديدا، كأحدثو اهلل فحدث

                                                           
د ميدم : المحقؽ (3/177)العيف  (ىػ170: المتكفى)الفراىيدم أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم -  1

 8: دار كمكتبة اليبلؿ عدد األجزاء: المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي الناشر
( حدث)الصحاح تاج المغة كصحاح العربية باب  (ىػ393: المتكفى)الفارابي أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم -  2
بيركت عدد – دار العمـ لممبلييف :  ـ الناشر1987-  ىػ  1407الرابعة : أحمد عبد الغفكر عطار، الطبعة: تحقيؽ (1/278)

 6: األجزاء
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كؿ " – صمى اهلل عميو كسمـ - في بياف معنى الحدث مف حديث رسكؿ اهلل : كفي لساف العرب 
  (2). أم األمر الحادث المنكر الذم ليس بمعتاد، كال معركؼ في السنة(1)"محدثة بدعة

 :الحداثة اصطالحا:- ثانيا

عطاءه حقو مف التكضيح  لمحديث عف مكضكع الحداثة الذم يعتبر حديث الساعة، فإف الخكض فيو كا 
كالبياف يحتاج بحثا مستقبل، كحيث أف مقصد ىذا البحث ىك تناكؿ الجانب العقائدم ،فإني سأقصد 
الكبلـ في مفيـك الحداثة ،ألف ذلؾ سيتطمب الحديث عف جذكر الحداثة، كتاريخيا كمفيكميا عند 

... الغربييف كأىؿ الحداثة أنفسيـ، إضافة إلى نظرة اإلسبلمييف ليـ 

: تعريؼ الغربييف لمحداثة 

 فيعرفيا بأنيا ثكرة اإلنساف ،يعرفيا العالـ الفرنسي الشيير أالف تكريف الذم يحمؿ كينتقد الحداثة
الحداثة حسب نظرتو كخضكع لقانكف العقؿ الطبيعي ،كالمستنير عمى التقاليد، بأنيا تقديس لممجتمع، 

 ( 3).لمثقافة كالتربيةكلمعمـ خاصة، كالغربية ىي إنجاز لمعقؿ ،

أمػػػػػػػػػػا المفيػػػػػػػػػػـك اآلخػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذم اقػػػػػػػػػػترف بػػػػػػػػػػالفكر الحػػػػػػػػػػداثي كارتػػػػػػػػػػبط بمصػػػػػػػػػػطمحو ىػػػػػػػػػػك ما 
  Modernization/Modernisationيقابمو

فالتحػديث مصػطمح يعػني "في المغة العربية مصطمح التحديث كالػذم يشػير إلى فعػؿ كقػكع الحػدث؛ 
التقػدـ كالحركػة، كالتحػديث ضػد الثبػات كالجمػكد كمػا يحمػؿ بػيف طيَّاتػو معػنى التغير كالجدة 

كقد مارس الغرب ظاىرة التحديث ابتدءا بعصػر النيضػة، فحركػة اإلصػبلح الػديني، ... كالنسبية
فعصػر التنػكير، كنمػك الرأسماليػة كالثػكرتيف الصػناعية كالسياسػية، كاالعتقػاد بػالمنيج العممػي كقػكة 

  (4).العقػؿ، كقػد تجػاكز الغػرب ىذه المرحمة إلى مرحمة ما بعد الحداثة

                                                           
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، البيستي -  1   (ىػ354: المتكفى)الدارمي محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

: بيركت الطبعة– مؤسسة الرسالة : شعيب األرنؤكط الناشر: المحقؽ (1/178)صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف
 ( جزء كمجمد فيارس17 )18:  عدد األجزاء1993 – 1414الثانية، 

مرجع سابؽ  (2/131)ابف منظكر  لساف العرب-  2
دار اآلفاؽ  : الناشر2000الطبعة األكلى  (44ص)عبد السبلـ ياسيف اإلسبلـ كالحداثة-  3
، التحديث Encyclopedia  Arabic Global ،2004ينظر المكسكعة العربية العالمية -  4
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 ": فإف الحداثة كما عرفيا البعض أنيا،فأما في بياف ما تعنيو الحداثة بحسب ما يعنينا في المبحث
الحداثة مذىب  فكرم أدبي عمماني، بني عمى أفكار كعقائد غربية خالصة مثؿ الماركسية كالكجكدية 

…  كاألدبية التي سبقتو مثؿ السريالية كالرمزية،كالفركيدية كالداركينية، كأفاد مف المذاىب الفمسفية
 (1).كغيرىا

بؿ ىك أشد خطكرة مف الميبرالية كالعممانية كالماركسية، ككؿ ما عرفتو البشرية مف مذاىب كاتجاىات 
. ىدامة 

: أحدىما :أما القرني فاظير في بحث لو أف المفيـك الفمسفي لمحداثة يتحدد بمحدديف أساسييف 
 الماضي المعرفي، كتتـ ىذه الممارسة بفرض القراءة  كالسيطرة عمى التراثك ة عممارسة القطي

.  الحداثية بمناىجيا ىي كأدكاتيا عمى ىذا التراث لتتـ السيطرة عميو 

سمة التشكؿ غير النيائي لمحداثة الذم يعني تجاكز فكرة المرجعيات التي كانت تسيطر :كثانييما 
 (2)عمى الفكر اإلنساني 

ثـ تابع القرني في بيانو مفيكمو الحداثة في سياؽ المشركع الحداثي العربي عمى أنو ال يختمؼ في 
تحديده عما سبؽ مف المحدديف السابقيف، إذ يحاكؿ المشركع الحداثي العربي استمياـ مشركع الفكر 

 (3).الحداثة كما بعد الحداثة: الغربي منذ النيضة بكؿ مراحمو 

 : فالحداثة إذف مف منظكر إسبلمي عند كثير مف الدعاة تتنافى مع ديننا كأخبلقنا اإلسبلمية، كىي)
معكؿ ىدـ جاءت لتقضي عمى كؿ ما ىك إسبلمي دينا كلغة كأدبا كتراثا، كتركج ألفكار كمذاىب 
ىدامة، بؿ ىي أخطر تمؾ المذاىب الفكرية، كأشدىا فتكا بقيـ المجتمع العربي اإلسبلمية كمحاكلة 

حبلؿ مجتمع فكرم عربي محمو يعكس ما في ىذه المجتمعات الغربية  القضاء عميو كالتخمص منو، كا 

                                                           
إشراؼ  (2/867)الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة -   1

دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر :  ىػ الناشر1420الرابعة، : مانع بف حماد الجيني، الطبعة. د: كتخطيط كمراجعة
 2: كالتكزيع عدد األجزاء

( 56ص) محمد بف حجر مكقؼ الفكر الحداثي العربي مف أصكؿ االستدالؿ في اإلسبلـ دراسة تحميمية نقدية القرني- 2
مجمة البياف فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية أثناء النشر  : ىػ الناشر 1434الطبعة األكلى 

 المصدر نفسو -  3
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مف حقد كحنؽ عمى العالـ اإلسبلمي، كيركجكف بكؿ اىتماـ كجديو مف خبلؿ دعاتيا ممف يدعكف 
 (1)( كالقيـ الخبيثة بغرض قتؿ ركح اإلسبلـ كلغتو كتراثو،العركبة ليذه المعتقدات

 :-أىداف الحداثة

كتيدؼ الحداثة إلى إلغاء مصادر الديف، كما صدر عنيا مف عقيدة كشريعة كتحطيـ كؿ القيـ الدينية 
 لتبني الحياة عمى اإلباحية كالفكضى كالغمكض، ،كاألخبلقية كاإلنسانية بحجة أنيا قديمة كمكركثة

كالحداثة خبلصة . كعدـ المنطؽ، كالغرائز الحيكانية، كذلؾ باسـ الحرية، كالنفاذ إلى أعماؽ الحياة
مذاىب خطيرة ممحدة، ظيرت في أكركبا كالمستقبمية كالكجكدية كالسريالية كىي مف ىذه الناحية شر 
ألنيا إمبلءات البلكعي في غيبة الكعي كالعقؿ كىي صبيانية المضمكف كعبثية في شكميا الفني 

كتمثؿ نزعة الشر كالفساد في عداء مستمر لمماضي كالقديـ، كىي إفراز طبيعي لعزؿ الديف عف الدكلة 
في المجتمع األكركبي كلظيكر الشؾ كالقمؽ في حياة الناس مما جعؿ لممخدرات كالجنس تأثيرىما 

 (2).الكبير

:- أبرز دعاة الفكر الحداثي

إف المنتميف إلى الفكر الحداثي في العالـ العربي يشكمكف تيارا كامبل يمكف اعتباره ىك الصكت البارز 
الذم يمثؿ التيار العمماني القائـ اليكـ، كىـ ينقسمكف ما بيف منظريف كمنتميف إلى أحد مدارس 

 (3). المنظريف ،أك منتميف إلى اإلتجاه بشكؿ عاـ كليس إلى مدرسة بعينيا

:- عف بعض أفكارىـ كما طالتو ألسنتيـ كمؤلفاتيـ 

 (م2010-م1936) المغربي  والفيمسوفالمفكر– محمد عابد الجابري :- أوال

: نقد العقؿ العربي كالذم يمكف تقسيمو إلى ثبلث مراحؿ : كعرؼ بمشركعو الذم سماه 
                                                           

ركادىا – نشأتيا – مسعد محمد زياد مقاؿ عمى ديكاف العرب منبر حر لمثقافة كالفكر كاألدب الحداثة مفيكميا -  1
2006  

( 2/867)المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة-  2
الطبعة األكلى  (26ص) محمد بف حجر مكقؼ الفكر الحداثي العربي مف أصكؿ االستدالؿ في اإلسبلـ القرني- 3

الرياض - ىػ ، مجمة البياف 1434
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كتعد ىذه المرحمة بمنزلة تشخيص "الخطاب العربي المعاصر"التي مثميا كتابو : المرحمة األولى
براز الثغرات التي يعانييا العقؿ العربي . العيكب كا 

اتجو فييا إلى البحث عف الجذكر الفكرية التي أثرت عمى طريقة التفكير كالتحميؿ  : المرحمة الثانية
لدل العقؿ العربي، مف خبلؿ البحث في تاريخ الثقافة العربية اإلسبلمية، ليجدىا في األنظمة المعرفية 

. البياف، كالعرفاف، كالبرىاف : الثبلثة المتصارعة التي ىيمنت عمى طريقة العقؿ العربي في التفكير 
 التحميؿ ةمف جية التحميؿ التاريخي كاأليدلكجي، كمف جو: فقاـ بتحميؿ ىذه األنظمة مف جيتيف

 أك النصكص التأسيسية لمتراث ،البنيكم لآلليات المعرفية لتمؾ األنظمة التي تقرأ مف خبلليا التراث
ثـ قاـ بتحميؿ تجميات ىذه األنظمة عمى العقؿ العربي في الجانب  ..عمى رأسيا النص القرآني 

. السياسي كفي الجانب األخبلقي 

كىي المرحمة التي قاـ فييا بدراسة النص التأسيسي الذم يدكر حكلو كؿ التراث : المرحمة الثالثة
الجزء األكؿ، مدخؿ إلى القرآف الكريـ في :اإلسبلمي كىك النص القرآني ،ككاف ذلؾ في جزأيف 
 (1). التفسير الكاضح حسب ترتيب النزكؿ: التعريؼ بالقرآف، كالجزء الثاني، فيـ القرآف الحكيـ 

 بأف الكحي سمطة مرجعية تضايؽ الحاضر ":كمف الجدير بالذكر لفت اإلنتباه بما يقكلو حكؿ الكحي 
ف آمف بو، فيك يعتبره كليد زمانو، أم ىك "كتنافس المستقبؿ الجديد  فيك ينكر أف يككف ىنالؾ كحي ،كا 

 ( 2)( أك تجربة تاريخية ،جزء مف التاريخ

 (م2010-م1928)وباحث أكاديميالمفكر الجزائري الفرنسي – محمد أركون : ثانيا

كينطمؽ أرككف ىذا مف نقد األصؿ الذم تفرع عنو كؿ تراث الفكر اإلسبلمي، بحيث يدعك إلى 
التعامؿ مع اإلسبلـ كالقرآف كالسنة بالمقاييس الغربية، كباالستفادة مف المعطيات التي خمفيا ماركس 

. كنيتشو كغيرىما 

                                                           
( 28-27ص)المصدر السابؽ -  1
ـ 2004ىػ 1424، الطبعة األكلى (148ص) سيد بف حسيف أعبلـ كأقزاـ في ميزاف اإلسبلـ الجزء الثاني العفاني- 2

السعكدية   – دار ماجد عيرم لمنشر كالتكزيع : الناشر
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 كأصبغكا ،كيعتبر الديف الذم ينتيجو الناس مجمكعة مف المعطيات البطريركية التي خمفيا الفقياء
 كالرجؿ أمو كحده في منيجو كحربو الشرسة عمى اإلسبلـ التي تحتاج إلى حنكة ،عمييا صبغة القداسة

. كمتابعة 

كالتسميـ بالديف بؿ حتى التسميـ باهلل تعالى نفسو أمر يحتاج إلى دليؿ عند أرككف، ال يممكو 
بؿ إف ذلؾ ينقصو الدليؿ الذم يحاكؿ أف !النصكصيكف المتخمفكف كمالؾ كابف عباس كابف تيمية 

 (1)يأتي بو اليساريكف المسممكف كيقدمو أرككف

 ":فقد ادعى أسطكرية القرآف كمشابيتو لمتكراة كاإلنجيؿ فيك يردد أقكاؿ أسياده مف المستشرقيف يقكؿ 
مف الكاضح تاريخيا أف التكراة كاإلنجيؿ كالقرآف كانت قد رسخت شيادات حية خاصة بأحداث ذات 
أىمية مثالية نمكذجية لمكجكد البشرم تحكلت ىذه األحداث إلى نصكص، كأصبحت ىذه النصكص 
نما ككبلـ حي  تقرأ فيما بعد مف قبؿ األمة المؤمنة ليس ككثائؽ تاريخية تخص أمـ األزمنة الغابرة، كا 

 (2 )"باستمرار

 ي  عمي أحمد سعيد المفكر السور: أدونيس ثالثا 

  كىك رائد الحداثة الذم كضع في كاجية األدب الحداثي، بعد أف كاف عمى النحمة النصيرية المارقة، 
كانضـ "أدكنيس "، كالتحؽ بالشيكعية، كتسمى بأحد أسماء آلية الفينيقييف اثـ تاب عمى يد إبميس منو

في مقتبؿ عمره إلى الحزب القكمي السكرم، كتأثر برئيس الحزب النصراني أنطكف سعادة ثـ ماؿ إلى 
 (3)الييكدية بعد عمالة طكيمة لمماسكنية 

ثـ صارت لو شيرة داكية في المحافؿ األدبية ك الفكرية عمى صعيد العالـ العربي ،كدكائر اإلستشراؽ 
التي يقكدىا "حركة الرفض"تصدل لو عدد مف الكتاب الذيف رأكا في . كبخاصة الفرنسي ،األكركبي

 (4)أدكنيس كما كانت تسمى أنئذ خطرا عمى العركبة كاإلسبلـ كالشعر أيضا

                                                           
( 2/134)السابؽ المصدر -  1
- مركز اإلنماء القكمي : ـ، الناشر1996الطبعة الثانية  (125ص) محمد تاريخية الفكر العربي اإلسبلمي أرككف- 2

بيركت 
 (2/12)أعالموأقزامفًمٌزاناإلسالم-3
( 2/26 )نفسوالمصدر  4
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كلو نظرية في الثابت كالمتحكؿ فيبيف أف الثابت ىك الفكر الذم ينيض عمى النص، كالمتحكؿ الذم 
ما أنو الفكر الذم ال  ينيض عمى النص لكف بتأكيؿ يجعؿ النص قاببل لمتكيؼ مع الكاقع كتجدده ،كا 

. يرل في النص أم مرجعية، كيعتمد أساسا عمى العقؿ ال النقؿ 

 كاعتبر ذلؾ فبل بد عنده مف ،كيعيف أدكنيس عمى التفكير اإلسبلمي أنو ال يريد أف يخرج عف النص
 (1). إخضاع النص لمحداثة ال العكس

: حسن حنفي المفكر المصري:  رابعا

عادة قراءتو في أربعة مف كتبو كبقية ،تتحدد خبلصة فكره كمنيجيتو اإلجرائية في دراسة التراث  كا 
( 2) .مؤلفاتو فقد جعميا في تفصيؿ شرح فكره كتطبيؽ منيجيتو

كينطمؽ مشركع حسف حنفي في سبيؿ تحقيؽ الحداثة مف التأكيد عمى ضركرة البداية بإعادة بناء )
كعمـك (مف العقيدة إلى الثكرة )عمـ أصكؿ الديف كالتي ألؼ حكليا كتابو : العمـك التراثية القديمة 

كىك ييدؼ إلى تفكيؾ أسس تمؾ العمـك (مف النص إلى الكاقع)أصكؿ الفقو التي ألؼ فييا كتابو 
 (3).(كمحاكلة إثبات تاريخيتيا، كأنيا نشأت مف خبلؿ معالجة ىمـك تاريخيا الذم تحددت بو 

 إف المكقؼ مف التراث القديـ ليس اكتشاؼ التآمر فيو، بؿ ميمتو إعادة تكظيؼ ىذا التراث ":كيقكؿ 
عادة تكجييو كصبو مف جديد في قضايا العصر، طالما انو ما زاؿ حيا في كجداف الناس  عندئذ ...كا 

تككف ميمة الباحث تفكيؾ البنية أك إعادة بنائيا أك إعادة تكظيفيا أك خمؽ بنية جديدة أكثر تعبيرا  
 (4)"عف مطالب العصر كحاجاتو 

  

                                                           
، الطبعة السابعة  (14-13ص)أدكنيس الثابت كالمتحرؾ بحث في اإلبداع كاإلتباع عند العرب الجزء األكؿ -  1

دار الساقي بيركت  : ـ الناشر 1994
 (38-37ص)انظر مكقؼ الفكر الحداثي العربي مف أصكؿ اإلستدالؿ -  2
( 38ص)المصدر نفسو-  3
ـ 1998القاىرة – دار قباء : الناشر (467ص)حسف حنفي حكار األجياؿ -  4
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عبد اهلل العروي المفكر المغربي  :- خامسا

كىذا ينطمؽ مف تأسيس مشركعو بنقد ما يسميو الفكر التقميدم السائد، كأنو ال مفر لكؿ مف أراد 
تاسيس المشركع الحداثي مف أف يبدأ مف البداية أف ينقد الفكر التقميدم السائد، كىك يقيـ تحقيؽ 

مشركع الحداثة عمى ضركرة تأسيس المفاىيـ التي تتحكـ في الفكر كالشعكر كالسمكؾ، كلذلؾ ركز 
مفيـك : اىتمامو عمى التأليؼ في دراسة المفاىيـ التي تؤسس لمحداثة كألؼ في كؿ مفيـك منيا كتابا 

 ( 1)...العقؿ، كمفيـك التاريخ كاأليديكلكجيا، كالدكلة، كالحداثة، 

عبد المجيد الشرفي المفكر التونسي : سادسا 

 لمدرسة محمد أرككف في تكنس، كيدكر مشركعو الحداثي حكؿ نظرية التمييز بيف ايعد الشرفي امتداد)
كمف ثـ يعتبر أف كؿ ما قدـ في التراث عف اإلسبلـ، عقائد كشرائع "إسبلـ التاريخ"ك" إسبلـ الرسالة "

 (2)(كأصكؿ، ىك مف إسبلـ التاريخ الذم يتطمب العصر الحاضر تجاكزه، كليس ىك إسبلـ الرسالة

ليذا الغرض، أكد فيو عمى تعددية القراء لئلسبلـ، "اإلسبلـ بيف الرسالة كالتاريخ "كقد خصص كتابو 
، التي تريد إثبات ماىية محددة كنيائية ثابتة، (أم ماىية اإلسبلـ)كرفض القراءة الماىكية لئلسبلـ

فميس ىناؾ ": يقكؿ الشرفي . أك تقؼ ضده ، (أم اإلسبلـ)سكاء كانت تمؾ القراءة التي تعمي مف شأنو
لقد استطاع اإلسبلـ أف يتكيؼ مع أكضاع مختمفة .. كال عبر المكاف ، ال عبر الزماف،إسبلـ كاحد
كال أحد بإمكانو أف يدعي أف إسبلمو .. مع الحكـ الكراثي كالنظاـ الجميكرم اإلنتخابي !!متناقضة 

أفضؿ مف إسبلـ غيره، اإلسبلـ دعكة إلى البشر كي يحققكا منزلتيـ اإلنسانية عمى الكجو 
( 3)...األفضؿ

 التي جاء بيا ليداية الناس – صمى اهلل عميو كسمـ –فيك يقكؿ أف إسبلـ الرسالة الذم جاء بو محمد 
كارشادىـ إلى عبادة اهلل، تختمؼ عف إسبلـ التاريخ فيك يخضعو لمزماف كالمكاف فما كاف زمف النبي 

                                                           
الدار – المركز الثقافي العربي : مالناشر2001، الطبعة الثالثة (15-14ص) عبد اهلل العركم مفيـك العقؿ العركم- 1

 البيضاء  المغرب 
( 42-41)مكقؼ الفكر الحداثي مف أصكؿ االستدالؿ -  2
بيركت   – دار الطميعة :  الناشر 2008، الطبعة الثانية (14ص) عبد المجيد اإلسبلـ بيف الرسالة كالتاريخ الشرفي- 3
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ال يصمح في ىذا الزماف، يخضع األحكاـ لمزماف كالمكاف، أم أف اإلسبلـ تتغير أحكامو كتخضع 
 . لمظركؼ فيك يتكيؼ مع األنظمة الكراثية كالجميكرية كغيرىا فيك متحكؿ بتغير الزماف كالظركؼ 

الجذور التاريخية لمحداثة في الغرب :- المبحث الثاني 

لذا فإف مصدرىا األكؿ ىك الحضارة ؛ إف الحداثة في العالـ العربي مستكرد مف المستكردات الغربية 
. الغربية، كما تنطكم عميو مف ممؿ كثنية كمذاىب فمسفية كاتجاىات فكرية، كمناىج كضعية 

فالحداثة ػ في أصميا كنشأتيا ػ مذىب فكرم غربي، كلد كنشأ في الغرب، ثـ انتقؿ منو إلى ببلد )
المسمميف، كحتى يككف القارئ عمى بينة مف الظركؼ التاريخية التي نشأت الحداثة فييا في الغرب 

. قبؿ انتقاليا إلينا 

:-تاريخ الحداثة في الغرب  

عمى الرغـ مف االختبلؼ بيف الكثير ممف أرخكا لمحداثة األكربية حكؿ بدايتيا الحقيقية كعمى يد مف 
فإف الغالبية منيـ يتفقكف عمى أف تاريخيا يبدأ منذ أكاخر القرف التاسع عشر الميبلدم عمى يدم ، كانت

بكدلير، كىذا ال يعني أف الحداثة قد ظيرت مف فراغ، فإف مف الثابت أف الحداثة رغـ تمردىا كثكرتيا 
عمى كؿ شيء، حتى في الغرب، فإنيا تظؿ إفرازان طبيعيان مف إفرازات الفكر الغربي، كالمدنية الغربية التي 
قطعت صمتيا بالديف عمى ما كاف في تمؾ الصمة مف انحراؼ، كذلؾ منذ بداية ما يسمى بعصر النيضة 
في القرف الخامس عشر الميبلدم، حيف انفصمت المجتمعات األكربية عف الكنيسة، كثارت عمى سمطتيا 
الركحية التي كانت بالفعؿ كابكسان مقيتان محاربان لكؿ دعكة لمعمـ الصحيح، كاالحتراـ لعقؿ اإلنساف، كحينيا 
انطمؽ المجتمع ىناؾ مف عقالو بدكف ضابط أك مرجعية دينية، كبدأ يحاكؿ أف يبني ثقافتو مف منطمؽ 

كطبيعي ما داـ ال قاعدة ليـ . عمماني بحت فظيرت كثير مف الفمسفات كالنظريات في شتى مناحي الحياة
ينطمقكف منيا لتصكر الككف كالحياة كاإلنساف، كال ثابت لدييـ يككف محكران لتقدميـ المادم، كرقييـ الفكرم 
كالحضارم، أف يظير لدييـ كثير مف التناقض كالتضاد، كأف ييدمكا اليـك ما بنكه باألمس كال جامع بيف 

 (1).ىذه األفكار إال أنيا مادية ممحدة، ترفض أف ترجع لسمطاف الكنيسة الذم تحررت مف نيره قبؿ ذلؾ

                                                           
1
، الطبعة (20ص)القرني عكض بف محمد الحداثة في ميزاف اإلسبلـ نظرات إسبلمية في أدب الحداثة -

ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف  : ـ الناشر1988ىػ 1408األكلى
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انتشار األفكار الحداثية في العالم اإلسالمي :-   المبحث الثالث 

بعد أف انتقؿ كباء الحداثة إلى ديار العرب عمى أيدم المنيزميف فكريا، كلقيت الرفض مف المجتمع 
اإلسبلمي في ببلد العرب، أخذكا ينقبكف عف أم أصكؿ ليا في التاريخ العربي لعميا تكتسب بذلؾ 

الشرعية، كتحصؿ عمى جكاز مركر إلى عقكؿ أبناء المسمميف إذ ال يعقؿ أف يكاجيكا جماىير المثقفيف 
المسمميف في البداية بفكرة غربية كلباسيا غربي، فميبحثكا عف ثكب عربي يمبسكنو الفكرة الغربية حتى 

. يمكنيا أف تتسمؿ إلى العقكؿ في غيبة يقظة اإليماف كاألصالة

ىك إنجيؿ الحداثييف كما  (الثابت كالمتحكؿ)أدكنيس المنظر الفكرم لمحداثييف العرب، ككتابو يعتبر ك
يقكؿ محمد المميبارم، كميما حاكؿ الحداثيكف أف ينفكا ذلؾ فإف جميع إنتاجيـ يشيد بأنيـ أبناؤه 

. األكفياء لفكره

كيستخرج كؿ شاذ كمنحرؼ مف الشعراء ، كىكذا ابتدأ المنظر الفكرم لمحداثة العربية ينبش كتب التراث
بشار بف برد، كأبي نكاس، ألف في شعرىـ الكثير مف المركؽ عمى اإلسبلـ، : كاألدباء كالمفكريف، مثؿ

.   كالسخرية منيا، كالدعكة لبلنحبلؿ الجنسي،كالتشكيؾ في العقائد

 كعمر بف أبي ربيعة، كعف سبب إعجاب الحداثييف بشعرىما، ،كحيف يتحدث أدكنيس عف أبي نكاس
إف االنتياؾ ػ أم تدنيس المقدسات ػ ىك ما يجذبنا في شعرىما، كالعمة في ىذا الجذب أننا ال : "يقكؿ

شعكرٌيان نحارب كؿ ما يحكؿ دكف تفتح اإلنساف، فاإلنساف مف ىذه الزاكية ثكرم بالفطرة، اإلنساف 
أىؿ اإلبداع كالتجاكز، كأىؿ المعاناة في كبؿ إنيـ يعتبركف رمكز اإللحاد كالزندقة، ". حيكاف ثكرم

 (1).سبيؿ حرية الفكر كالتجاكز لمسائد، كألفكا في مدحيـ القصائد كالمسرحيات كالمؤلفات

قد تسممت الحداثة الغربية إلى فكرنا العربي في غفمة دينية لدل الكثيريف مف المثقفيف العرب ؿ
ف كاف القمة منيـ ىـ الذيف تنبيكا ليذا الخطر الداىـ لمغتيـ  عمى حد ، كعقيدتيـ كأدبيـ،المسمميف، كا 

سكاء، فحاكلكا التصدم ليا بشتى الطرؽ كالكسائؿ المتاحة كالممكنة، كلكف سدنتيا كانكا أسرع إلى 
التحايؿ عمى الجيمة كأنصاؼ المثقفيف ممف يدعكف أنيـ منفتحكف عمى الفكر الغربي كثقافتو، كال بد 
ف كاف كاقعا مزيفا ال يخطؼ بريقو إال  أف يكاكبكا ىذا التطكر كيتعاممكا معو بما يقتضيو الكاقع، كا 

                                                           
( 29-27ص)السابؽ المصدر -  1
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فأخذ دعاتيا عمى عكاتقيـ تمرير ىذه البدعة الجديدة، كجاىدكا في الكصكؿ . عقكؿ الجيبلء كاألتباع 
إلى أغراضيـ الزائفة حتى استطاعكا أف يقنعكا الكثيريف بيا باعتبارىا دعكة إلى التجديد كالمعاصرة 

تيدؼ إلى االنتقاؿ باألدب العربي المتكارث نقمة نكعية جديدة تخمصو مما عمؽ بو مف سمات الجمكد 
كالتخمؼ ليكاكب التطكر الحضارم الذم يفرضو كاقع العصر الذم نعيشو، كالذم تفرضو سنف الحياة  

كمبدأ الحداثة ىك الصراع القائـ بيف السمفية ": لذلؾ نجد أدكنيس يقكؿ في كتابو الثابت كالمتحكؿ     
كالرغبة العاممة لتغيير ىذا النظاـ، كقد تأسس ىذا الصراع في أثناء العيديف األمكم كالعباسي، حيث 

األكؿ سياسي فكرم، كيتمثؿ مف جية في الحركات الثكرية ضد النظاـ القائـ، : نرل تياريف لمحداثة 
بدءا مف الخكارج، كانتياء بثكرة الزنج، مركرا بالقرامطة، كالحركات الثكرية المتطرفة، كيتمثؿ مف جية 

 . " (1 )"ثانية في االعتزاؿ كالعقبلنية اإللحادية كفي الصكفية عمى األخص

ىكذا تكلدت الحداثة تاريخيا مف التفاعؿ كالتصادـ بيف مكقفيف ": ثـ يكاصؿ أدكنيس حديثة قائبل    
كعقميتيف في مناخ تغير، كنشأت ظركؼ كأكضاع جديدة، كمف ىنا كصؼ عدد مف مؤسسي الحداثة 

  (2) ".الشعرية بالخركج

كىكذا بعد أف حاكؿ الحداثيكف العرب أف يكجدكا ليـ جذكرا تاريخية عند ": كيكاصؿ القرني حديثو    
فساؽ كزنادقة، كمبلحدة العرب في الجاىمية كاإلسبلـ، انطمقت سفينتيـ غير المكفقة في العصر 

الحديث تنتقؿ مف طكر إلى آخر متجاكزة كؿ شيء إلى ما ىك أسكء منو، فكاف أكؿ مبلمح انطبلقتيـ 
الحديثة ىك استبعاد الديف تماما مف معاييرىـ كمكازينيـ بؿ مصادرىـ، إال أف يككف ضمف ما يسمكنو 

زكجة  ) سعيدةبالخرافة، أك األسطكرة، كيستشيد عمى صحة قكلو بما نقمو عف الكاتبة الحداثيةخالد
إف التكجيات األساسية : "  في مجمة فصكؿ بعنكاف المبلمح الفكرية لمحداثة حيث تقكؿ (أدكنيس

لمفكرم العشرينات تقدـ خطكطا عريضة تسمح بالمقكؿ إف البداية الحقيقية لمحداثة مف حيث ىي 
حركة فكرية شاممة، قد انطمقت يـك ذاؾ، فقد مثؿ فكر الركاد األكائؿ قطيعة مع المرجعية الدينية 

العقؿ كالكاقع التاريخي، ككبلىما : كالتراثية كمعيار كمصدر كحيد لمحقيقة، كأقاـ مرجعيف بديميف 

                                                           
مرجع سابؽ  (10-3/9)أدكنبس الثابت كالمتحكؿ -  1
( 3/11)المصدر نفسو -  2
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إنساني، كمف ثـ تطكرم، فالحقيقة عف رائد كجبراف، أك طو حسيف ال تممس بالعقؿ، بؿ تممس 
  (1)" .باالستبصار عند جبراف، كالبحث المنيجي العقبلني عند طو حسيف

ىذه ىي المرحمة األكلى في الحداثة العربية المعاصرة، بدأت بالنيؿ مف بعض مفاىيـ الديف ،ك 
التشكيؾ في مصادره، كىز قناعات الناس بو، كجعؿ الديف في مرتبة اإلنتاج العقمي البشرم، يناقش 
كيعرض عمى مناىج النظر كاالستدالؿ كالبحث الغربية، فما أقرتو قبؿ ال باعتباره كحيا ، بؿ باعتباره 

. كافؽ  ما عندىـ، كما رفضتو تمؾ المناىج مف الديف رفضكه 

 لعؿ ثكرة عباس محمكد العقاد كعبد الرحمف شكرم كطو حسيف في أكائؿ ىذا ":يقكؿ غالي شكرم
 ألف نمقي عف كاىمنا عكائؽ الكجو السالب في التراث، ؛القرف، ىي البادرة األكلى في حياتنا الشعرية

كنتجو إلى حضارتنا في تكامميا الحي العميؽ، نستخمص منيا كسيمة المقاء المشركع بيننا كبيف ذركة 
 (2)"كقد اىتزت أياميا فكرة التراث اىتزازا شديدا...الحضارة اإلنسانية المعاصرة في أكركبا

 أف التراث السمبي في نظر الماركسييف مف شياطيف اإلنس ىك اإلسبلـ، كلك قاؿ  فيكال شؾ
 الجمكد كالتخمؼ أدل إلى غزكىـ فكريا كعسكريا، كاف مف يف ألصابكا فقد أصاب المسمـكفالمسمـ

نتائجة أف خمفكا ليـ في ببلد المسمميف مف يخدـ مصالحيـ كأفكارىـ كيحقؽ أىدافيـ، فيـ منابر دعاية 
طو حسيف ،كسبلمة مكسى، كلطفي السيد، كعمي عبد الرازؽ، كلطفي الخكلي، : ليـ مف أمثاؿ 

كغيرىـ ،كؿ ىؤالء كجد فييـ الحداثيكف أرىاصات كبدايات ميدت ..كساطع الحصرم كجكرجي زيداف 
لظيكرالحداثة المعاصرة ، بؿ إنيا البداية الحقيقية ليا ،، كبداية حمقات سمسمتيا التي ربط عراىا 

   (3)الشيطاف الحداثي األكبر أدكنيس 

:-   فالحداثة مرت بالمراحؿ التالية 

                                                           
مرجع سابؽ  (30-29)الحداثة في ميزاف اإلسبلـ -  1
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( 31-30ص)المصدر نفسو -  3



201 
 

ـ، نشأت جماعة أبمك التي دعا إلى تككينيا الدكتكر أحمد زكي 1932بدأت سنة :- المرحمة األكلى 
أبك شادم فقد تبنت ىذه الجماعة مذىب الفف لمفف، كىك مذىب عمماني ييدؼ إلى إقصاء الديف 

بعاده عف مناحي الحياة  . كا 

كفيو تمرد عمى ...كىي مرحمة البلأخبلقية، كالتي ظيرت في شعر نزار قباني :- المرحمة الثانية 
ـ عندما نشرت أكؿ 1947التي بدأت سنة :- التاريخ، كدعكة إلى األدب المكشكؼ المرحمة الثالثة

قصيدة كتبت بالشعر الحر لنازؾ مبلئكة، كيمثؿ ىذه المرحمة البياتي، كصبلح عبد الصبكر، كالسياب 

كيحتميا أدكنيس، كىذه المرحمة مف أخطر مراحؿ الحداثة ،كدعا فييا أدكنيس إلى :- المرحمة الرابعة
نبذ التراث، ككؿ ما لو صمة بالماضي، كدعا لمثكرة عمى كؿ شيء ،كىك في ىذا يدعي أنو مف دعاة 
اإلبداع كاالبتكار مع أف ما يردده ليس بجديد فيذه دعكة الماركسية كالصييكنية ألبسيا لباس ثكرتو 

 (1) .التجديدية لتحقيؽ اإلبداع الذم يدعيو

 األفكار والمعتقدات وفيو مطالب:المبحث الرابع

الخطر الحداثي عمى العقيدة اإلسالمية :- المطالب األول 

كشريعتو، كلغتو، كأىمو، ، لمحداثة مخاطر كثيرة عمى الديف اإلسبلمي عقيدتو، كعبادتو، كأخبلقو
: كنستطيع أف نذكر جممة مف المخاطر الحداثية عمى كؿ ذلؾ في ىذه النقاط. كحضارتو، كببلده

تنادم باإللحاد كالكفر باألدياف جميعا، مف خبلؿ - في الجممة - ف الحداثة إل: الخطر عمى العقيدة
: أدبياتيا المختمفة فنزار قباني يقكؿ

" لـ يبؽ لئليماف أك لمكفر قيمة،  لـ تبؽ لمصمكات قيمة ،مف بعد مكت اهلل مشنكقا عمى باب المدينة"

 (2)."يـك كاف اإللو يجمد عبده قمت يا ناس نكفر:"كيقكؿ محمكد دركيش

                                                           
( 32-31ص)المصدر السابؽ -  1
، الطبعة األكلى (1/528) سعيد بف ناصر االنحراؼ العقدم في أدب الحداثة كفكرىا دراسة نقدية شرعية  الغامدم- 2

جدة،  - دار األندلس الخضراء لمنشر كالتكزيع : ـ  الناشر2003ىػ1424
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كذلؾ في كجو اإلسبلمييف " العممانية ىي الحؿ"كىاىك فؤاد زكريا شيخ العممانييف كالحداثييف يعمف أف 
إف ىذا الفكر الذم يتداكؿ بيف بعض مف يسمكف بالمثقفيف جدير ". اإلسبلـ ىك الحؿ"المناديف بأف 

خاصة طائفة الشباب الذيف يتمقكف مف ىؤالء في الجامعات، كيممرئعيـ ، بأف ينشر اإللحاد بيف الناس
نزار "اإلعبلـ لمجماىير، كلقد شاىدت بنفسي إقباال غير عادم مف الشباب كالفتيات عمى دكاكيف 

في إحدل السنكات في معرض الكتاب الدكلي بالقاىرة، كلقد فرَّخ ىؤالء العممانيكف الحداثيكف " قباني
جيبل جديدا مف تبلمذتيـ كالمتأثريف بيـ، انتشركا في األكساط الثقافية في كزارت الثقافة كاإلعبلـ 

كالجامعات في الببلد العربية كاإلسبلمية ببل استثناء، كلقد فزعت مما ذكره األستاذ جماؿ سمطاف في 
كىي تابعة  (اليسكك)حيث ذكر أف المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك  (دفاع عف ثقافتنا)كتابو 

كتضـ مف بيف أقساميا ما يسمى ، إداريا لمجامعة العربية، كىي ككالة متخصصة لمشئكف الثقافية
 - 1974)كفييا لجنة تخطيط العمؿ الثقافي كتنظيـ أجيزتو في الكطف العربي سنتي  (اإلدارة الثقافية)

كمؤتمرىا حكؿ " األصالة كالتجديد في الثقافة العربية"التي عقدت مؤتمرىا األكؿ حكؿ  (ـ1975
كالعجيب أف الذيف عيًزلكا عف ىذه المؤتمرات ىـ اإلسبلميكف، " الكحدة كالتنكع في الثقافة العربية"

 (1).كأصبحت ىذه المؤتمرات حكرا عمى دعاة التغريب كالحداثة

كيشمؿ الحديث عف الحداثة في ميداف العقيدة كالخطر الذم تشكمو عمى عقيدة المسمميف كمحاكلتيـ 
  : -ويمكن أن نوجز ىذا الخطر في النقاط التالية نسفيا بؿ نسؼ الديف كمو، 

نسف الدين كمو عقيدة وعبادة وسموكا  :- أوال

حسف حنفي، كىشاـ جعيط، كمحمد : كيمثؿ ىذا التيار مجمكعة مف الكتاب الزنادقة المرتديف ،أمثاؿ )
أرككف، كعمي حرب، كغيرىـ كثير ممف يدعكف إلى إعادة النظر في كؿ شيء، كعدـ اعتقاد الثبات 
 (2)(لشيء، ابتداء مف أركاف اإليماف، كحتى أدنى مسائؿ الديف، بحجة حرية البحث كالتعقؿ كالمعاصرة

ىك حرية البحث كالفكر، كأعني - يعني محمد أرككف- أكؿ ما اتفؽ بو معو: يقكؿ عمي حرب 
 أك تفكيكو إذا ،بالتحديد حرية الباحث المسمـ باألخص في أف يقـك بتشريح التراث اإلسبلمي كتحميمو

                                                           
دار الكطف العربي لمنشر كالتكزيع  : ، الناشر (16ص)جماؿ سمطاف دفاع عف ثقافتنا -  1
دار ابف الجكزم : ىػ  الناشر1424، الطبعة األكلى (388)عدناف محمد أمامو التجديد في الفكر اإلسبلمي  أمامة2

لمنشر كالتكزيع الدماـ  
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شئنا استخداـ عبارة أرككف ذاتيا، فبل ينبغي لشيء أف يقؼ حائبل دكف حرية البحث إال إذا كاف عائقا 
 (1)نظريا أك منيجيا

لحاد، فحسف حنفي أعمف بصراحة ككضكح عف  كقد نتج عف ىذا التجديد المزعكـ زندقة ككفر كا 
يماف بما ال يقع ،ماركسيتو كرفضو لممقدمات التقميدية في عمـ أصكؿ الديف  ألنيا تصدر عف غيب كا 

تحت الحس، في حيف أف المعرفة الصحيحة ال تأتي مف عؿ، كال تتـ كيبة مسبقة مف الكحي 
كاإللياـ، بؿ مع التأمؿ في المعطيات الفكرية كالكاقعية، كلذلؾ دعا إلى التخمي عف كؿ مصطمحات 
الديف مف المبلئكة كالجنة كالنار، كطالب أف ينتقؿ محكر االىتماـ ،مف مصطمحات اإليماف تمؾ إلى 
رادتو بمنطقو  اإلنساف، كما ىك شأف الفمسفة في كؿ زماف كمكاف حيث تعني بأف يحؿ اإلنساف بعقمو كا 

 (2)كتجاربو محؿ اآللية كاألنبياء 

فحسف حنفي يرل أف النبكة قد انتيت ،كأف العقؿ قادر بذاتو عمى بمكغ درجة اليقيف كتحقيؽ رسالة 
كيرل كما يرل الماركسيكف تماما، أف . اإلنساف، دكنما تدخؿ مف أم إرادة خارجية عامة أك مشخصة 

السمطة السياسية ىي التي اخترعت مصطمح السمطة اإلليية، إذا لـ يكف بإمكانيا اكتساب شرعيتيا 
 (3.)إال عبر الترىيب بالسمطاف اإلليي

كيفخر عمي حرب ىذا بما قاـ كيقـك بو حسف حنفي مف مشاريع تجديدية، كيصؼ ما كصؿ إليو 
بيذا يقـك حسف حنفي بإعادة النظر في كؿ شيء، كيسعى إلى قمب كؿ : حسف حنفي بالقكؿ 

مف أجؿ إعادة البناء كالتأسيس، كينسؼ (العقيدة إلى الثكرة )يثكر كخاصة في كتابو مف  المفيكمات،
 في العقؿ العربي اإلسبلمي، كالغريب أف مستقرةكؿ المقدمات كاألصكؿ، كيزعزع أكثر البديييات اؿ

يفعؿ كؿ ىذا ال بكصفو ممحدا أك مرتدا أك محاربا لمديف، بؿ يقدـ نفسو بكصفو فقييا مف فقياء 
 (4)المسمميف يجدد ليـ دينيـ

                                                           
 المغرب، – المركز الثقافي العربي : ـ  الناشر2005، الطبعة الرابعة (71ص) عمي نقد النص حرب- 1
( 389ص)التجديد في الفكر اإلسبلمي -  2
( 29-28ص)نقد النص -  3
 (30ص)نفسو المصدر  - 4
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ينبغي أف نعمـ أف القرآف ىك :كبمغت الكقاحة بمحمد أرككف أف اتيـ القرآف بالخداع كالتمكيو، فقاؿ
خطاب متجذر في تاريخ ديناميكي محسكس، كلكف تاريخيتو يتـ حجبيا كتحكيميا إلى نكع مف 

 (1)الخبلص األخركم 

بالشيكانية كالتعمؽ بالنساء - صمى اهلل عميو كسمـ– كما بمغت الحقارة بعمي حرب أف اتيـ الرسكؿ 
 (2).كلك كف متزكجات

العقل وتقديمو عمى النقل اإلعالء من قيمة :- ثانيا

أم أف ىؤالء الحداثييف يحرصكف عمى تحكيـ العقؿ كتقديمو عمى النص الشرعي في االعتبار   
كاالستدالؿ كاالحتكاـ إلى العمـ الظني، كتحكيـ العكاطؼ كاألىكاء، في أصكؿ العقيدة كنصكصيا التي 
ىي كحي مف اهلل ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو ،كىذا ىك األصؿ في كتاباتيـ كبحكثيـ 

 ( 3)،كىذه ىي قاعدتيـ األكلى التي يسيركف عمييا 

 ":ال سمطاف إال لمعقؿ، كال سمطة إال لضركرة الكاقع الذم نعيش، كيقكؿ ":- كيقكؿ حسف حنفي 
  (4) "النصكص الشرعية ليست حجة كالعقؿ أقكل في االحتجاج منيا

لقد أحبكا عرض النصكص كالمأثكرات عمى ": كيشيد محمد عمارة بمنيج المعتزلة العقمي كيقكؿ 
العقؿ، فيك الحكـ الذم يميز صحيحيا، مف  منخكليا، كال عبرة بالركاة كرجاؿ السند ،ميما كانت 

نما العبرة بحكـ العقؿ في ىذا المقاـ   (5)"حاالت القداسة التي أحاطيـ بيا المحدثكف، كا 

ف خالؼ النص قدمكا العقؿ، فيـ ، بؿ إف العقؿ ىك الحكـ،فيـ يقدسكف العقؿ كيقدمكنو عمى العقؿ  كا 
.  يردكف النصكص أك يؤكلكنيا بحسب اليكل كالعقؿ

                                                           
( 65ص)نقد النص -  1
( 68ص)المصدر نفسو-  2
ـ، الناشر 2001ىػ،1422الطبعة األكلى (361ص)انظر ناصر عبد الكريـ العقؿ االتجاىات العقبلنية الحديثة -  3
الرياض  – دار الفضيمة :
( 392ص)التجديد في الفكر اإلسبلمي -  4
دار الشركؽ : ـ، الناشر 1991ىػ 1411الطبعة األكلى  (71-70ص) محمد عمارة تيارات الفكر اإلسبلمي عمارة- 5
القاىرة  – 
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 فإذا عمـ اإلنساف بالعقؿ أف ىذا رسكؿ ":يقكؿ ابف تيمية في الرد عمى مف يقدمكف العقؿ عمى النص 
اهلل، كعمـ أنو أخبر بشيء، ككجد في عقمو ما ينازعو في خبره، كاف عقمو يكجب عميو أف يسمـ مكارد 

 مف ىك أعمـ بو منو، كأف ال يقدـ رأيو عمي قكلو، كيعمـ أف عقمو قاصر بالنسبة إليو، كأنو لالنزاع إؿ
أعمـ باهلل تعالي كأسمائو كصفاتو كاليكـ اآلخر منو، كأف التفاكت الذم بينيما في العمـ بذلؾ أعظـ مف 

 (1) "التفاكت الذم بيف العامة كأىؿ العمـ بالطب

 إنكار الغيبيات أو تأويميا :- ثالثا

بما أف دعاة التجديد ىؤالء يقدمكف العقؿ عمى النقؿ، فمف الطبيعي إنكارىـ لمغيبيات أكتأكيميا التي ال 
. تخضع لممحسكس كلمألكؼ العقؿ البشرم 

ىذا االدعاء قد حفمت بو كتب التاريخ مف ػتأكيبلت المادييف الحسييف، فقد تمقفيا دعاة الحداثة ؼ
كالتجديد ككنيا تصادؼ أىكاءىـ، كأخذكا يستخدمكنيا مع كؿ خبر مف القرآف أك السنة يتحدث عف 

شيء مف أمكر الغيب، كذلؾ بيدؼ تقريب اإلسبلـ مف أفياـ الغربييف المادييف، كتسييؿ قبكلو عمييـ، 
كحتى ال يتيـ اإلسبلـ بالخرافة كاألساطير، كقد أدل بيـ ذلؾ إلى رد عشرات األحاديث الثابتة في 

 (2). كتأكيميا بما يخرجيا عف حقيقتيا– صمى اهلل عميو كسمـ – معجزات الرسكؿ 

كمف الجدير بالذكر أف أكؿ مف خرج بنزعة تقريب الغيبيات مف المفاىيـ المادية السائدة في الغرب 
 الذم اعتمد منيجا جديدا عصريا في تفسير القرآف بحيث ال يتناقض القرآف (سيد أحمد خاف)عمى يد 

كقكانيف الطبيعة، كرفض كؿ التفاسير السابقة كاعتبرىا غير ممزمة لو بشيء، كقد أدل بو ذلؾ كما 
إلى اعتبار أف المعجزات ليست أمرا خارقا لقكانيف الطبيعة "مفيـك تجديد الديف "ذكر صاحب كتاب 

بؿ ىي مكافقة لمطبيعة لكنيا تثير الدىشة كاإلعجاب عند الناس، كعمى ضكء ذلؾ قاـ بتأكيؿ 
: المعجزات لكي تتكافؽ مع قكانيف الطبيعة فقاؿ

قصة صاحب الحمار الذم مر عمى القرية الخاكية عمى عركشيا مف قبيؿ رؤيا المناـ كأنيا لـ -   
. تقع حقيقة 

                                                           
 مرجع سابؽ(1/141)درء تعارض العقؿ كالنقؿ -  1
( 394ص)انظر التجديد في الفكر اإلسبلمي -  2
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مع الطيكر األربعة ىي مف قبيؿ ما يراه اإلنساف في - عميو السبلـ– كذلؾ قصة سيدنا إبراىيـ -   
.  نكمو كلـ تحدث حقيقة 

   !   أمسكو بفمو : كيكنس عميو السبلـ لـ يبتمعو الحكت في جكفو، ألف معنى التقمو -  

كالممؾ ! لـ يكف معجزة، بؿ كاف ميبلدا طبيعيا مف زكاج – عميو السبلـ – كميبلد سيدنا عيسى -  
ككصؼ مريـ بأنيا أحصنت فرجيا ! الذم بشر مريـ بميبلد عيسى أتاىا في المناـ كليس في اليقظة 

 عيسى تكفاه اهلل  أفك،ال يدؿ عمى عذريتيا كعدـ التزكج، بؿ المراد كصفيا بالطيارة مف دنس الرذيمة 
كفاة حقيقية كمات كما يمكت سائر البشر، أما في رفعو إلى السماء فمعناه رفع مكانتو كمنزلتو عند 

.  اهلل 

    (1).ليس المراد منو شخصا بعينو، كلكنو رمز لئلنسانية جمعاء - عميو السبلـ– كآدـ -  

نما ىي قكل طبيعية، كالمراد بمف ككؿ ببني آدـ -   كالمبلئكة ليست كائنات ذات أجنحة كتتشكؿ، كا 
. مف المبلئكة قكل الخير، كبمف ككؿ بو مف الشياطيف قكل الشر 

– كالمراد بالجف مف قبائؿ بدائية كانت تعيش في جزيرة العرب، ككانت خاضعة لمممؾ سميماف   - 
–  عميو السبلـ 

كنعيـ الجنة كعذاب النار ليست أكصافا ألمكر حسية، بؿ ىي إشارات رمزية لحاالت نفسية مف -  
 (2).األلـ كالعذاب 

حتى ما – صمى اهلل عميو كسمـ – كما أف ىؤالء الحداثييف عمكما يضيقكف ذرعا بمعجزات الرسكؿ 
– صمى اهلل عميو كسمـ – ثبت منيا بالتكاتر، كيدعي بعضيـ أف المسمميف كضعكىا ليشابيكا الرسكؿ 

 (3)بغيره مف األنبياء السابقيف 

                                                           
: ـ، الناشر 2015ىػ 1436، الطبعة الثالثة (129-128ص)انظر بسطامي محمد سعيد مفيـك تجديد الديف -  1

مركز التأصيؿ لمدراسات كالبحكث  
 (129-128ص)المصدر نفسو -  2
( 400- 399ص)التجديد في الفكر اإلسبلمي -  3
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ثـ يأتي مف يفترض لو معجزات كجرياف لبف مف بيف أصابعو، أك  ":يقكؿ الكاتب أبك القاسـ حاج حمد
تكثير خبز ليضاىكه بمف سبقو مف األنبياء،كىؤالء مع غيرتيـ قد جيمكا منياج نبكتو كرسالتو 

كىك أكبر مف ذلؾ بكثير كبما ال يدرؾ ،كخصائصو كخصائص نبكتو فاختصركه إلى كعييـ الذاتي 
 (1) ".منو إال قميبل

كالغريب حقا أف ينعت دعاة الحداثة كالتجديد العصراني أنفسيـ بالعقمييف، ثـ ال تيدييـ عقكليـ إلى أف 
الحقائؽ في ىذا الككف ليست مقتصرة عمى ما يخضع لحكاسيـ، كأف نكاميس الككف ليست حتميات 

 (2). كيبدليا متى شاء ككيؼ شاء سبحانوىماالزمة ال تتخمؼ، بؿ ىي مف خمؽ اهلل كىك يغير

كمف التناقضات البينة، كالمفارقات الغريبة أف ترفع مدرسة التجديد العصراني شعار محاربة البدع 
كالخرافات الناجمة عف تخريفات الباطنييف كتأكيبلت الصكفييف، ثـ تتكرط ىذه المدرسة في تمؾ 

التأكيبلت نفسيا، حيث تصرؼ النصكص عف دالالتيا الظاىرة البينة التي تقتضييا قكاعد لغة العرب 
 (3). إلى معاف باطمة أك بعيدة ال عيد لمعرب باستعماليا 

تذويب الحواجز الفاصمة بين اإليمان والكفر :- رابعا

: كيندرج تحت ىذه المطمب مسألتاف 

الدعوة إلى وحدة األديان  : المسألة األولى 

تتمثؿ عقيدة المسمميف في أف اإلسبلـ ىك الديف الحؽ الذم جاء مكمبل لؤلدياف السماكية، كمصححا 
...  ما حرفو أصحاب تمؾ األدياف 

 إال أف شعارات منحرفة كمصطمحات غريبة بدأت تغزك المجتمعات، كمنيا مجتمعات المسمميف،
العالمية كتكحيد األدياف، أك التقارب بينيا، كىي دعكة ماسكنية في أىدافيا، كالمضمكف كاحد  :أمثاؿ

                                                           
 محمد أبك القاسـ حاج حمد، العالمية اإلسبلمية الثانية، جدلية الغيب كاإلنساف كالطبيعة مجمة البياف حاج حمدة- 1

 إصدار المنتدل اإلسبلمي 114صفحة 151العدد 
( 400ص)نفسو المصدر -  2
( 400ص)المصدر نفسو-  3
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، إذ اليدؼ أف تصبح األرض كطنا كاحدا يديف بديف كاحد، كيتذكؽ اآلداب بذكؽ (1).في الدعكتيف 
مشترؾ ،كىي تشكؾ الناس في كالئيـ الديني كالكطني، ثـ تتركيـ في الفكضى كالقمؽ كسط أنقاض ما 

 (2) .ىدمت مف عقائد كما قطعت مف كشائج

كالدعكة باطمة مف أساسيا، ألنيا تخالؼ سنة ثابتة مف سنف اهلل في األرض، كىي دفع الناس بعضيـ 
ببعض، كضرب الحؽ كالباطؿ، كاليدـ كالبناء كجياف ليذه السنة، ال يفتآف يعمبلف دكف انقطاع، ككؿ 

 (3) .ميسر لما خمؽ لو

كقد حرص اإلسبلـ عمى تمييز المسمميف مف سائر األمـ بكصفيـ أمة ذات كياف مستقؿ، كفي سبيؿ 
نياىـ عف أف يقمدكا غيرىـ في ممبسيـ أك عاداتيـ، كعمد إلى مخالفتيـ في ىيآتيـ ... ىذا الحرص 

  ((5)4)"مف تشبو بقـك فيك منيـ :" في كثير مف الحاالت، فقاؿ عميو السبلـ 

ف مف مسممات االعتقاد، كمما عمـ مف ديف اإلسبلـ بالضركرة، كمما ال يجيمو أحد ممف في أفبل شؾ 
لو أدنى اطبلع عمى اإلسبلـ، أنو الديف الذم ختـ اهلل بو رساالت السماء  ، كنسخ بشريعتو مف سبؽ 

 ٹ ٹ ُّ مف الرسؿ كاألنبياء، كأنو الديف الذم ارتضاه اهلل لعباده، كالذم ال يقبؿ مف أحد دينا سكاه 

 19: آؿ عمراف َّ يك.... مبنب زب  رب يئ ىئ

 ٹ ٹ ُّ كأف كؿ مف يعتنؽ دينا آخر غير اإلسبلـ فيك مف الخاسريف اليالكيف كما يقكؿ سبحانو 

 85:آؿ عمراف َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

كالحقيقة أف الدعكة إلى كحدة األدياف ليست فكرة حديثة، بؿ كجدت عند مبلحدة الصكفية كما ذكر    
كىذا أيضا أكثر اعتقاد عمماء النصارل أك كثير مف الييكد يركف ديف المسمميف  ":ذلؾ ابف تيميية

                                                           
( 304ص)العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب-  1
دار : ىػ، الناشر1413الطبعة التاسعة  (206-205ص0أنظر محمد محمد حسيف اإلسبلـ كالحضارة الغربية - 2

مكة – بيركت، الرسالة – اإلرشاد كالمكتب اإلسبلمي   
( 193ص)  السابؽالمصدر-  3
 (305-304ص)العصرانيكف  4
سنف  (ىػ275: المتكفى)أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السرئًجٍستاني -  5

مَّد كاًمؿ قره بممي، الطبعة- شعىيب األرنؤكط : باب في لبس الشعر كالصكؼ المحقؽ (6/145)أبي داكد األكلى، : محى
 7: دار الرسالة العالمية عدد األجزاء:   الناشر2009-  ىػ 1430
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كالييكد كالنصارل بمنزلة المذاىب في ديف المسمميف فيجكز لمرجؿ عندىـ أف ينتقؿ مف ىذه الممة إلى 
تمؾ أما لرجحانيا عنده في الديف كأما لمصمحة دنياه كما ينتقؿ اإلنساف مف مذىب بعض أئمة 

المسمميف إلى مذىب إماـ آخر كما ينتقؿ مف مذىب مالؾ إلى الشافعي كمف مذىب أبي حنيفة إلى 
 ( 1) ".مذىب احمد كنحك ذلؾ

ثـ أخذ دعاة التجديد العصراني حديثا يجاىركف دكف حياء بعدـ تمييز اإلسبلـ عف غيره، كبعدـ كفر 
: يف صرح القرآف بكفرىـ، كىذه نماذج مف أقكاليـ تظير تجاكزىـ كؿ حدذالييكد كالنصارل اؿ

ال يكجد ديف في ذاتو، بؿ يكجد تراث لجماعة معينة، ظير في لحظة تاريخية ":- يقكؿ حسف حنفي 
 (2) ".محددة، كيمكف تطكيرىا لمحظة تاريخية قادمة

 كأكثر ،لـ يعتقد أتباع كؿ ديف أف اهلل يختصيـ بالجنة، كيذر غيرىـ": كيقكؿ عبد المطيؼ غزالي 
ف صح  ال يككف إلو طائفة قميمة بالنسبة - كحاشا إف صح– الناس في النار ؟ إف إليا ىذا شأنو كا 

إف العمؿ الصالح ليك اليـك أفضؿ جياد في ..لسائر الناس، ألنو ليس ثمة ديف يضـ أكثر البشر 
 (3).سبيؿ اهلل 

كيؼ سيحـر أديسكف مخترع النكر الكيربائي " ديف اهلل كاحد "كيعجب الشيخ محمكد أبكرية في كتابو 
إف أديسكف لـ : كعندما قيؿ لو ! مف الجنة كقد أضاء العالـ كمو، حتى مساجد المسمميف باختراعو ؟

إذا كاف ىذا الرجؿ العظيـ لـ يدخؿ الجنة شرعا، أفبل يمكف أف يدخميا عقبل : ينطؽ بالشيادتيف، قاؿ
 (4).بفضؿ اهلل كرحمتو ؟ ما داـ يؤمف بخالؽ السمكات كاألرض

لى كحدة األدياف دعكة ماسكنية، فالماسكنية تدعك إلى اإلنسانية كمحبة البشر كميـ دكف إإف الدعكة 
 .ديانة مبتكرة ترضي كؿ الناس أمثاؿ البيائية كالركتارمإلى تمييز، كدعاة التكفيؽ بيف األدياف يدعكف 

                                                           
عدد - دار المعرفة، بيركت، لبناف : الثانية الناشر:، الطبعة(283- 1/282)ابف تيمية الرد عمى المنطقييف -  1

 1: األجزاء
( 22ص)في كتابو التراث كالتجديد -  2
دار الكفاء لمطباعة : ـ، الناشر 1990ىػ1410، الطبعة الثانية (109ص)يكسؼ كماؿ العصريكف معتزلة اليـك -  3

ـ  .ـ. كالنشر كالتكزيع المنصكرة ش
( 112ص )المصدر نفسو -  4



210 
 

إف الدعكة إلى كحدة األدياف كفر صريح، لما تضمف مف تكذيب لمنصكص الصحيحة الظاىرة بأف 

 ٍّ ٹ ٹ ُّ ديف اإلسبلـ الكامؿ الذم أتـ اهلل بو النعمة ىك الديف الناسخ لكؿ الديانات المحرفة 

 85: آؿ عمراف َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٹ ٹ ُّ  

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب

 158: األعراؼ َّ  خص حص مس خس حس

 خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ كقد حـر اهلل تعالى مكاالة الكافريف فقاؿ سبحانو 

 َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن  جن ىميم مم

 51: المائدة

إن مثل ىذه الدعوات حوار األديان وغيره من الدعوة لمتقارب بين الديانات ما ىي إال دعاوي 
 وذلك من أجل أن تكون ليم السيطرة عمى المنطقة ،ييودية صييونية تدعميا الصييونية العالمية

ن معنى أنو ال فرق بين الديانات الثالث معناه إلغاء فرضية إ لذلك ف،العربية بل والعالم بأسره
 . الجياد في سبيل اهلل وىذا ما يريده الييود

الدعوة إلى حوار األديان والحضارات  : المسألة الثانية 

لما كانت الدعكة إلى كحدة األدياف كاضحة البطبلف، تصرخ بالكفر الصريح، كالبيتاف المبيف، فإنيا لـ 
تحقؽ أىداؼ أعداء اإلسبلـ، كلـ تستطع أف تكقع في شركيا إال زمرة ممف باعكا دينيـ بعرض مف 

 كحيمة ماكرة لئليقاع بالمسمميف عف ،الدنيا رخيص، فمجأ دىاقيف الكفار كمفكركىـ إلى خديعة جديدة
 تحممو كممة ا إلى الدعكة إلى حكار األدياف لـ،طريؽ تعديؿ الشعار مف الدعكة إلى كحدة األدياف

حكار مف معنى مقبكؿ كغير مستنكر مف المسمميف كىـ ال يقصدكف أبدا االستماع إلى حجج 
المسمميف الدالة عمى صدؽ دينيـ، كأنو الديف الكحيد الذم ارتضاه اهلل لمبشرية، كالناسخ لما سبقو مف 
أدياف، بؿ يقصدكف إلغاء الفكارؽ بيف اإلسبلـ كالكفر، كالحؽ كالباطؿ، كالمعركؼ كالمنكر، ككسر 
حاجز النفرة بيف المسمميف كالكافريف، فبل يعكد ىناؾ براء كال كالء عمى أساس الديف، كال جياد كال 
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قتاؿ إلعبلء كممة اهلل، كما يقصدكف حؿ الرابطة بيف العالـ اإلسبلمي في شتى بقاعو إلحبلؿ األخكة 
 (1). أك الكطنية كالقكمية محميا، كبالتالي إبطاؿ أحكاـ الشريعة الخاصة بالتعامؿ مع الكفار،اإلنسانية

 كجداليـ ،كالحقيقة أف اإلسبلـ طالب المسمميف بحكار غيرىـ، كدعكتيـ بالحكمة كالمكعظة الحسنة

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّ :فقاؿ سبحانوبالتي ىي أحسف 

 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن

فقد أمرنا أف نجادليـ بالتي ىي أحسف إال الذيف ظممكا ،اختمؼ أىؿ  46: العنكبكت َّ  ٰر ٰذ
إال الذيف أبكا أف يقٌركا لكـ بإعطاء الجزية، كنصبكا دكف ذلؾ : معناه: التأكيؿ في تأكيمو، فقاؿ بعضيـ

 ال مف فحكارىـ ، (2) لكـ حربا، فإنيـ ظممة، فأكلئؾ جادلكىـ بالسيؼ حتى يسممكا، أك يعطكا الجزية
 ك تمييع الحؽ كميادنة الكفار، ،أجؿ االنصيار الكطني ، كال مف أجؿ االعتراؼ باألدياف الباطمة

فراد اهلل كحده  كمسايرتيـ عمى حساب الديف، بؿ ليدؼ كاضح جمي ىك دعكتيـ إلى ديف الحؽ، كا 
بالعبكدية، كبياف ما احتكتو أديانيـ مف زكر كباطؿ كافتراء عمى اهلل، كتحذيرىـ مف عكاقب إصرارىـ 

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹ ٹ ُّ عمى الشرؾ 

 زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 (3)64: آؿ عمراف َّ ىث نث  مث

كقد يككف مكقؼ اإلسبلـ ىذا مف حكار غير المسمميف ىك الذم دفع العمماء كالدعاة إلى المشاركة 
فيما أطمؽ عميو حكار األدياف، لكف المتأمؿ لما جرل كيجرم في تمؾ المؤتمرات كنتائجيا يجد أنو ال 

عبلقة ليذه الحكارات  بالحكار الذم يقصده اإلسبلـ كيدعك إليو، بؿ إف الخاسر الكحيد في ىذه 
ق إلى التنازؿ عف مبدأ استئثارىـ بالديف الحؽ، ؤالحكارات ىك الطرؼ اإلسبلمي، حيث يضطر أعضا

كالتسميـ لؤلدياف الباطمة أف تقؼ عمى قدـ المساكاة مع اإلسبلـ، كاالنصراؼ عف العمؿ ليككف الديف 

                                                           
نقبل عف المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء بالسعكدية برقـ  (405ص)التجديد في الفكر اإلسبلمي -  1

ىػ  25/1/1418كتاريخ 19402
(20/46)تفسٌرالطبري-2
( 405ص)التجديد في الفكر اإلسبلمي-  3
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 كتعزيز ،كمو هلل إلى التميي بشعارات خداعة مثؿ الدعكة إلى نشر الحب كاإلخاء كالسبلـ بيف البشر
  (1).الكحدة الكطنية، كالتعاكف عمى الكقكؼ في كجو اإللحاد كاإلباحية 

رؾ بمثؿ تمؾ المؤتمرات كمبمغ تضرب مثاؿ عمى حجـ الخسارة التي لحقت بالمسمميف مف كراء اإلشفك
ـ مؤتمر الحكار بيف األدياف 1994االنحراؼ عف ىدم اإلسبلـ كتعاليمو، فقد انعقد في الخرطـك سنة 

: كمف التكجييات العامة لممؤتمر كاف عمى الشكؿ التالي 

إف جميع أىؿ الكتاب سكاء كاف الكتاب قرآنا أـ تكراة أـ إنجيبل، ىـ مؤمنكف كىـ جميعا يعبدكف  -1
. اهلل كيسجدكف لو، لذلؾ يجب التعاكف فيما بينيـ كالتكحد كالكقكؼ في كجو البلدينييف 

إف الديف كجد لخدمة اإلنساف كمف أجمو، كيجب أف يسخر في إيقاؼ الحركب كالسبلـ كالتنمية،  -2
.  كنحف جميعا في الطريؽ إلى اهلل ،كيجب أف ال يسحؽ بعضنا بعضا

. إف االختبلؼ بيف األدياف نص عميو القرآف كأقره  -3
 .حرية العقيدة كالتبشير حؽ مكفكؿ لمجميع  -4
. الحكار مف أجؿ إحبلؿ السبلـ كالتعايش مكاف التقاتؿ  -5
. التشجيع عمى إقامة جمعيات لمتقارب بيف األدياف -6

كرسـ فيو سفينة فكقيا لفظ الجبللة رمزا ! (حكار األدياف سبلـ لمجميع)كقد حمؿ شعار المؤتمر عبارة 
  (2).لسفينة نكح عميو السبلـ التي يركب فييا جميع المؤمنيف باهلل سكاء أكانكا مسمميف أـ نصارل

كقد كردت عمى لساف العديد مف الرمكز المحسكبة عمى اإلسبلـ تصريحات فييا إقرار لمييكد 
عمينا أف نعيد تصنيؼ ": كالنصارل عمى ما ىـ عميو مف ديف باطؿ مف ذلؾ قكؿ حسف الترابي 

، ثـ يتابع كبلمو (التقسيمات السابقة لؤلدياف كنضعيا في إطار معادلة جديدة دينيكف كغير دينيكف

                                                           
( 406ص) السابؽالمصدر-  1
 4ص"مؤتمر الحكار بيف األدياف"، مقاؿ بعنكاف 90نقبل عف الكعي، العدد  (407ص)التجديد في الفكر اإلسبلمي -  2



213 
 

فالديف عالمي، كاهلل لمجميع، كاهلل لـ يرسـ الحدكد الطبيعية السياسية،ألف األدياف جميعيا ):فيقكؿ 
 (1) "عالمية

فيك يتنكر لقاعدة اإلسبلـ  (الديف هلل كالكطف لمجميع )كبذلؾ يمتقي الترابي مع العممانييف في مقكلتيـ 

  ىي مي خي حي جي ٹ ٹ ُّ  :"التي قسمت البشر إلى مؤمف ككافر كما قاؿ سبحانو 

غياب مفيـك الكالء كالبراء كتجميع الناس عمى 2: التغابف َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي

 :أساس الكطف أك الثكرة أك الحرية

يبلحظ مما سبؽ مدل اضطراب مفيـك الكالء كالبراء لدل الحداثييف  ،بإرادة بعضيـ نقؿ حضارة 
 كتحطيـ كؿ الحكاجز بيف اإلسبلـ كغيره مف األدياف الكافرة ،الغرب إلينا بحمكىا كمرىا خيرىا كشرىا

كفي ذلؾ أيضا دعكة لمبدأ اإلنسانية الماسكني، كىك صكرة كاضحة مف صكر الكالء ! أك المشركة 
 كالحب كالبغض حسب المقياس اإلسبلمي ،لمكفار ،ألنو يكسر التميز الذم يبني عميو الكالء كالبراء

 (2)الصحيح

 أك زمالة األدياف لمتكصؿ إلى ديف ،فقد أراد الحداثيكف تحطيـ الفكارؽ بيف األدياف باسـ كحدة األدياف
عالمي يتآخى فيو الناس جميعا، كفي ذلؾ تسكيغ إلتباع غير ديف اإلسبلـ، كمف اعتقد أنو يسعد في 

فينالؾ كلؤلسؼ الشديد مف العمماء . فيك كافر - صمى اهلل عميو كسمـ– الخركج عمى شريعة محمد 
كالدعاة مف كقع فريسة ليذه األفكار الخبيثة بما يسمى بزمالة األدياف  

 كيراد مف كراء ىذا ،م تكلى كبر الدعكة ليا أعداء ىذا الديف مف صميبييف كييكدتىذه الدعكة اؿ
.  كانصيار شخصيتو في تيار ىذه الدعكة المشبكىة ،التقريب كالزمالة المزعكمة إضاعة تميز المسمـ

 كما يسمكف أنفسيـ الذيف يزعمكف أنيـ ،أف نكرد طرفان مف أقكاؿ دعاة التقارب بيف األدياف: كال بد
 .بصنيعيـ ىذا يخدمكف اإلسبلـ كالبشرية كميا

                                                           
ـ نقبل عف 1993، سنة 12-11نقبل عف مقاؿ قراءات سياسية، العدد  (407ص)التجديد في الفكر اإلسبلمي -  1

 24 ص93الكعي، العدد 
ىػ 1402تقديـ عبد الرازؽ عفيفي الطبعة األكلى  (421)القحطاني محمد بف سعيد الكالء كالبراء في اإلسبلـ -  2

مكة المكرمة  – دار طيبة : الناشر
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 :يقكؿ الشيخ مصطفى المراغي في رسالة بعث بيا إلى مؤتمر األدياف العالمي

اقتمع اإلسبلـ مف قمكب المسمميف جذكر الحقد الديني بالنسبة ألتباع الديانات السماكية األخرل كأقر )
  (كلـ يمانع أف تتعايش األدياف جنبان إلى جنب. بكجكد زمالة عالمية بيف أفراد النكع البشرم

إذا اختمفت األدياف فإف أىؿ كؿ ديف ليـ أف يدعكا إلى دينيـ بالحكمة ): كيقكؿ الشيخ محمد أبك زىرة
 .( كال إكراه كال إغراء بغير الحجة كالبرىاف،كالمكعظة  مف غير تعصب يصـ عف الحقائؽ

 الديف اإلسبلمي يسمح إف:كىذه األقكاؿ فييا مف المغالطات ما ىك ظاىر لكؿ ذم عينيف، فمف قاؿ
أف يدعك إلى نصرانيتو، كلمييكدم أف يدعك إلى ييكديتو كالبكذم أف يدعك إلى بكذيتو، : لمنصراني

كغير ذلؾ مف أدياف البشر الكضعية أك األدياف المحرفة؟ 

ىؿ ىؤالء الدعاة يجيمكف ما ذكره القرآف عف بني إسرائيؿ كقتميـ األنبياء ثـ تحريؼ التكراة كاإلنجيؿ، 
ثـ المعب بالكتب المنزلة حسبما تمميو عمييـ أىكاؤىـ؟ 

 يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ٹ ُّ   قكلوىؿ ىؤالء يجيمكف

 ّٕ:المائدة َّيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام

 يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زنىال ٹ ٹ ُّ 

 هت مت حتخت  جت مبهب خب حب جب هئ مئ  حئخئ جئ

 30: التكبة َّ مث

 يف ىف يث  ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ٹ ٹ ُّ 

 َّ  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق

 89: النساء

 (1)كغير ذلؾ مف النصكص الكثيرة التي تبيف عداكة أىؿ الكتاب لممسمميف 

                                                           
( 347- 345ص)المصدر السابؽ -  1
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 كمعمـك باالضطرار مف ديف المسمميف كباتفاؽ جميع المسمميف أف مف سكغ اتباع ":يقكؿ ابف تيمية 
 فيك كافر كىك ككفر -صمى اهلل عميو كسمـ- غير ديف اإلسبلـ أك اتباع شريعة غير شريعة محمد 

 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ٹ ٹ ُّ مف آمف ببعض الكتاب ككفر ببعض الكتاب كما 

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ

: النساء َّ لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث رث يت ىت

150–151"(1) 

ظيار الكد ةإف الكالء كالبراء مف قضايا العقيدة اإلسبلمية ،إذ إف مكاال    الكفار تعني التقرب إلييـ كا 
. ليـ، باألقكاؿ كاألفعاؿ كالنكايا 

 ُّ َّ ٹ ٹ ُّ كالكال كالبراء مف شركط اإليماف، كيعتبراف مف أكثؽ عرل اإليماف، كما 

 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت

 81- 80: المائدة َّ يك  ىك مك لك اك يق ىق

يقكؿ الشيخ حمد بف عتيؽ فأما معاداة الكفار : كقد أكد العمماء عمى ىذا المعتقد ألىميتو   
كالمشركيف، فأعمـ أف اهلل سبحانو كتعالى قد أكجب ذلؾ، كأكد إيجابو، كحـر مكاالتيـ، كشدد فييا، 
حتى أنو ليس في كتاب اهلل تعالى حكـ فيو مف األدلة أكثر، كال أبيف مف ىذا الحكـ بعد كجكب 

 ( 2)التكحيد ك تحريـ ضده

كالكالء لممؤمنيف يككف بمحبتيـ إليمانيـ، كنصرتيـ كالنصح ليـ كالدعاء ليـ، كالسبلـ عمييـ،    
كأما البراءة مف الكفار فتككف ببغضيـ دينا، كمفارقتيـ كعدـ الرككف إلييـ أك ..كزيارة مريضيـ 

                                                           
مرجع سابؽ  (28/524)مجمكع الفتاكل ابف تيمية -  1
ىػ 1407تحقيؽ بشير محمد عيكف  حقكؽ الطبع محفكظة لمناشر  (325ص)حمد بف عتيؽ مجمكعة التكحيد -  2

ـ 1987
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اإلعجاب بيـ، كالحذر مف التشبو بيـ، كتحقيؽ مخالفتيـ شرعا، كجيادىـ بالماؿ كالمساف كالسناف، 
 (1)كنحك ذلؾ مف مقتضيات العداكة

   كال يفيـ مف مكضكع معاداة الكفار كعدـ مكاالتيـ أنو عمى إطبلقو بؿ يستثنى مف ذلؾ الذيف لـ 

 يئ ٹ ٹ ُّ بالحسنى، معاممتو فالكاجب المسمميف عف شره الميمسؾ الكافر يقاتمكا المسمميف ك ىك

 ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 إما الكفار مع التعامؿ طريقة تتحدد التفصيؿ ىذا كبمكجب، 8: الممتحنة َّ يق  ىق يف
ما بالحسنى  يككف أف يجب محاربيف غير ميسالميف كانكا إذا الكفر أىؿ مع العداكة، فالعبلقة بإظيار كا 
 حاربنا مف مع نعدؿ إننا حتى الكؿ مع كاجب كالعدؿ ، ليـ كاإلنصاؼ معيـ كالعدؿ إلييـ البر أساسيا

ف نظممو، كال  إف: "كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ كما القتمة، نحسف قتمو في حتى كحاربناه، قاتمناه كا 
ذا القتمة، فأحسنكا قتمتـ فإذا شيء، كؿ عمى اإلحساف كتب اهلل  (2)."الذبحة فأحسنكا ذبحتـ كا 

 كتعزيتيـ مريضيـ كعيادة اإلجارة أك الماؿ في المحاربيف غير الكفار مع التعامؿ مف شرعان  مانع كال
 إذا الذمة أىؿ عف الدفاع تكجب اإلسبلـ مبادئ إف بؿ نعمة حدكث عند كتينئتيـ المصيبة عند

 في كاف مف أف عمى اإلجماع مراتب في حـز ابف حكى كقد كخفارتنا، جكارنا في ألنيـ معتد؛ قصدىـ
 .كالسبلح بالكراع لقتاليـ نخرج أف عمينا كجب يقصدكنو ببلدنا إلى الحرب أىؿ كجاء الذمة

 مسالميف كانكا إذا المنافع كتبادؿ بالحسنى الكفار مع المسمـ يتعامؿ أف شرعان  مانع ال كالحاصؿ
 (3) .بكفرىـ كالرضا مكاالتيـ مف يحذر أف عميو كلكف الشرعية بالضكابط

أكثؽ عرل اإليماف ": عف ابف عباس قاؿ– صمى اهلل عميو كسمـ – كفي الحديث عف رسكؿ اهلل 
 (4 )"المكاالة في اهلل كالمعادة في اهلل، كالحب في اهلل كالبغض في اهلل

                                                           
( 384-383)أنظر العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب-  1
2
وتحدٌدوالقتل،الذبحبإحساناألمرالحٌوانبابمنٌؤكلوماوالذبائحالصٌدكتاب(3/1548)صحٌحمسلم-

الشفرة
1:األجزاءعدد(53ص)اإلسالمفًوالعداءوالبراءالوالءالبدرانًأبوفٌصل-3
سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا    (ىػ1420: المتكفى)األلباني أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، -  4

  6: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض عدد األجزاء: لمكتبة المعارؼ الناشر)األكلى، : ، الطبعة(2/698)كفكائدىا 
(  2 / 125 / 3)قاؿ ركاه الطبراني 
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:- أما مكاالة الكفار فميا صكر كثيرة أبرزىا 

الرضا بكفر الكافريف، أك الشؾ بكفرىـ ،أك تصحيح مذىب مف مذاىبيـ الكافرة ،كاإليماف ببعض -  
ما ىـ عميو مف الكفر، كاإليماف بالشيكعية أك اإلشتراكية، كبالديمقراطية نظاما، أك العممانية دستكرا 

.  كمنيجا 
 -.  فصؿ الديف عف الدكلة، أك اتخاذىـ أعكانا كأنصارا 

مناصحتيـ كالثناء عمييـ، كنشر فضائميـ، كىذا ما يبلحظ مف نشر فضائؿ المستشرقيف، كأنيـ - 
أصحاب المنيج العممي السديد، كاتياـ اإلسبلـ بالرجعية كالجمكد كالتأخر عف مسايرة الركب 

 .الحضارم 

مف أطاع الكفار في التشريع كالتحميؿ كالتحريـ، كأظير المكافقة في ذلؾ فيك كافر كخارج عف - 

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم ٹ ٹ ُّ الممة، 

 (1)100: آؿ عمراف َّ  مئ هي

إف الذيف تشبيكا بالييكد كالنصارل في ىدييـ، كحاكلكا التمرد عمى تعاليـ شريعتنا، كزعمكا أف البشرية 
نيا بنفسيا ،كأف الكحي ك كال بد مف رفع كصاية السماء عنيا، كليا أف تباشر شؤ،بمغت سف الرشد

 (2).عمماني في جكىره كالدينية طارئة عميو، قد تمردكا عمى خالقيـ جؿ كعبل
ذلؾ إنكار ما ىك في لقد تبيف مآؿ ىذه اآلراء في ميزاف اإلسبلـ، كفي ضكء عقيدة الكالء كالبراء، ك

   .معمـك مف الديف بالضركرة
يظف ىؤالء أف يقمدكا أساتذتيـ، كأف ىذا التجديد المباح المقبكؿ في اإلسبلـ، إف ىؤالء مف البساطة 

   ( 3).بمكاف، كمف التبعية الذليمة بما ال يحسدكف عميو
إف ": محمد أسد بعد إسبلمو كمعرفتو العميقة بركاسب مدنية الغرب كأكضارىا .كفي ىذا يقكؿ أ   

. الميزة األساسية لممدنية الغربية  تمنع التكجو الديني في اإلنساف منعا باتا 

                                                           
( 385-384ص)العصرانيكف -  1
( 385)المصدر نفسو -  2
المصدر نفسو  -  3
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إف السطحييف مف الناس يستطيعكف فقط اف يعتقدكا أنو مف الممكف تقميد مدنية ما، في : كيضيؼ
مظاىرىا الخارجية مف غير أف يتأثركا بركحيا، إف المدنية ليست شكبل أجكؼ فقط، كلكنيا نشاط 
حي، كفي المحظة التي تبدأ بتقبؿ شكميا، تأخذ مؤثراتيا الفعالة تعمؿ فينا، ثـ تخمع عمى اتجاىنا 

 (1) ".العقمي كمو شكبل معينا، كلكف ببطء كمف غير أف نمحظ ذلؾ 
 
 

آثار الحداثة في العالم اإلسالمي :- المطمب الثاني 

إف المتأمؿ في سير المذىب الثائر كأفكاره، كدراساتو المستقبمية ليمحظ الخطر الذم يشكمو كأثره 
. الخطير عمى ديف الناس كأمنيـ كسمطانيـ

 ألف ، إشاعة الفكضى العقدية كالثقافية في العالـ اإلسبلمي بيف كثير مف القارئيف:األثر األول
الصحؼ كالمجبلت كالكتب التي تخاطب الشباب كثير منيا منطمقاتو حداثية ثائرة عمى العقيدة 

 كأدعياء الثقافة كالمبتدئيف ، كبخاصة أف تمؾ المقاالت الحداثية تدغدغ عكاطؼ الشباب،القكيمة
 (2)....المبطنة بتمرد عمى المعتقد الصحيح كالقيـ النبيمة" اإلبداعية" ك" األدبية" بعباراتيا 

 فالنظاـ المطبؽ في الببلد ال يعجبيا ،إيجاد طبقة معزكلة عف المجتمع سياسيا كعقديا: األثر الثاني
 .بؿ ػ كما ىك المنيج الحداثي ػ ترل ضركرة رفضو كالثكرة عميو

 ، بؿ البد مف التمرد عمييا كتخطييا،كالعقيدة المكركثة كالشريعة المألكفة ال تخضع ليا كال ترضى بيا
..... كالكاقع كمو رجعي متخمؼ في سياستو كعقيدتو كأخبلقو كأعرافو يجب تجاكزه بعد تيديمو 

فيي في السياسة تتطمع إلى سمطة فكضكية ال تحـر محرما، كال تمنع قكال أك عمبل ،بؿ إنيـ يرفضكف 
. السمطة تماما 
تتطمع إلى فمسفة كضعية حديثة، غربية أك عمى منيج الفمسفات الغربية، ال تؤمف بديف : كفي العقيدة 

 ." تراثية قديمة"كال تصدر عف 

                                                           
دار العمـ لممبلييف : ، ترجمة الدكتكر عمر فركخ، الناشر (83ص)محمد أسد اإلسبلـ عمى مفترؽ طرؽ -  1
بحث أعد لنيؿ درجة الدكتكراة  في  (4/1547)محمد بف عبد العزيز العمي الحداثة في العالـ العربي دراسة عقدية -  2

ىػ، إشراؼ الدكتكر ناصر العقؿ  1414الرياض – كمية أصكؿ الديف قسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة 
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 محـر في العقؿ ءكفي األخبلؽ كالسمكؾ، تسعى إلى العبثية كالحرية الجنسية، حيث ال يبقى شيٍ 
 (1).الحداثي 

ثـ إف ىذه الطبقة تسعى جاىدة لمتغمغؿ في في كسائؿ التربية كالتعميـ كلئلعبلـ كالتكجيو في ببلد 
 ليدـ األخبلؽ كبناء جيؿ منحؿ أخبلقيا ، كالخبيث،المسمميف، لتربية األجياؿ عمى منيجيا الغريب

.   كال يمت إلى اإلسبلـ بصمة ،كاجتماعيا ال يعرؼ دينا
 انخداع بعض المنتسبيف لمدعكة اإلسبلمية مف العقبلنييف كأمثاليـ ببعض دعاكل الحداثة :األثر الثالث

كال شؾ أف .  كااللتزاـ بيا كتقديميا عمى األىكاء كآراء العقكؿ،المتمردة عمى النصكص الشرعية
. لمحداثييف إفادة عظمى مف العقبلنييف المنتميف لئلسبلـ

الجرأة عمى نقد السمطات الحاكمة في العالـ اإلسبلمي كالقدح في حكاـ المسمميف : األثر الرابع
. كبخاصة مف يحكـ شيئا مف اإلسبلـ

أم نصكص الكتاب – كذلؾ أف مف أصكؿ الحداثة إلغاء السمطة، سكاء كانت سمطة نصكصية 
أـ سمطة العمماء، أـ السمطة السياسية الحاكمة، فبل يقر ليـ قرار إال بالثكرة عمى السمطة - كالسنة

 كالقرامطة ،الحاكمة، فيـ يسعكف إلى تربية أتباعيـ عمى االتجاىات الثكرية كالمنحرفة أمثاؿ الخكارج
 (2).كسائر الفرؽ الباطنية

 كمف آثار الحداثة تجرؤ بعض النساء عمى األحكاـ الشرعية بنقدىا كالخركج عمييا :األثر الخامس
 .كحجتيف في ذلؾ أقكاؿ الحداثييف كشبييـ

 ألنو رمز العيكد المظممة كالعصكر الكسطى ،فأصبحنا نقرأ كنسمع مف يناديف برفض الحجاب
 ألنيما عبلمة التقدـ كالتحضر كأف الفكر الحديث يكجب التمرد عمى ،كيطالبف بالحرية كاالختبلط

.... العادات كالتقاليد القديمة المكرثة عف أصحاب الكتب الصفراء
 كال حداثة بغير تحرير المرأة مف كؿ القيكد التي تقيد ":يقكؿ الحداثي المصرم محمكد أميف العالـ 

 (3)"جسدىا كفكرىا كحياتيا 
يريد تحرير المرأة مف القيكد التي تقيد جسدىا فيك يريدىا متبرجة متزينة، كيحرر فكرىا مف اإللتزاـ 

بدينيا كمنيج ربيا، كيحرر حياتيا فتخالط الرجاؿ، ىؿ ىذه حقكؽ المرأة الشرعية التي يريدكنيا، ليس 

                                                           
( 1551-4/1550)نفسو المصدر -  1
( 4/1553)السابؽالمصدر -  2
( 1557،1559)المصدر السابؽ-  3
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أحد أنصؼ المرأة كأعطاىا حقكقيا الشرعية كاإلسبلـ، فأعطاىا حؽ التممؾ كأعطاىا حقيا في 
الميراث كنيى عف امتياف كرامتيا كحث عمى اإلحساف إلييا، حفظ حقيا كأـ كأخت، كزكجة ككثيرة 

يكـر فيو األـ -  صمى اهلل عميو كسمـ–ىي النصكص التي تبيف ذلؾ أكتفي بذكر حديث عف النبي 
 اهلل، رسكؿ يا: فقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى رجؿ جاء: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عف
 "أمؾ ثـ": قاؿ مف؟ ثـ: قاؿ "أمؾ ثـ": قاؿ مف؟ ثـ: قاؿ "أمؾ": قاؿ صحابتي؟ بحسف الناس أحؽ مف
 (1)"أبكؾ ثـ": قاؿ مف؟ ثـ: قاؿ

 شأف الفرؽ الباطنية، كالفمسفية كالصكفية، كالمعطمة عمى ءكمف آثار الحداثة إعبل: األثر السادس
براز تمؾ الفرؽ  اختبلؼ مذاىبيا كذلؾ ألف الحداثييف يبذلكف كسعيـ في دراسة تاريخ المسمميف كا 

عبل،كالفمسفات المخالفة لمنيج أىؿ السنة كالجماعة تمردت عمى " حداثية"  شأنيا بكصفيا ظكاىر ء كا 
.... المكركث كالسائد كالمألكؼ، في العقيدة كالشريعة 

كمف آثار الحداثة تغمغؿ كثير مف الحداثييف في كسائؿ التربية كالتعميـ كاإلعبلـ في : األثر السابع
رأم كؿ   كأفكارىـ كمف ثـ يبعدكف، كبالتالي يكجيكف الناس حسب مناىجيـ الحداثية،العالـ اإلسبلمي

ف أحرجكا ، كبخاصة مف العمماء كطمبة العمـ مف أصحاب الفكر القكيـ،ناقد ليـ  كالعقيدة السميمة كا 
 كفي أياـ محددة أيضا ىذا ما قد ،فتحكا بابا ضيقا لبعض الفتاكل كالمقاالت القصيرة التي ال تنقدىـ

....  كىناؾ مف ال يسمح لمصكت اإلسبلمي أبدا،يكجد في بعض الكسائؿ
بؿ إف مف آثارىـ الخبيثة تغمغميـ في بعض األقساـ األدبية كالفمسفية في بعض الجامعات في العالـ 

اإلسبلمي، كبالتالي يقرركف كتب الحداثييف لكي تدرس في الجامعات كاستبعاد أصحاب الفكر 
. األصيؿ كالقكيـ 

 كمف النقاط التي قررتيا مرارا، كالتي تناقش بعنؼ، ):كتأمؿ قكؿ الحداثي المغربي عبد اهلل العركم 
نما في  القكؿ أف ميمة المثقفيف العرب اآلف، ليست بالدرجة األكلى في االستيبلء عمى السمطة، كا 
ف أضمف سبيؿ  السيطرة عمى المجاؿ الثقافي، الذم أىمؿ منذ عقكد، كترؾ بيف يدم السمفييف، كا 

 (2)...إلخفاؽ سياسي ىك إىماؿ المعركة األيديكلكجية 

                                                           
الصحبةبحسنالناسأحقمن:األدببابكتاب(8/2)صحٌحالبخاري-1
( 1562—1559ص)محمد العمي الحداثة في العالـ العربي -  2
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 برزت في الصحؼ كالمجبلت كالمقاءات، الكممات العامية كاألجنبية كاأللفاظ المكغمة في :األثر الثامن
 كبالتالي تجرأ الناس عمى المغة العربية فأصبحنا نقرأ كنسمع ، ككثر الخكض فييا،الرمزية كالغمكض

إلخ ... مف يطالب بتغيير قكاعدىا 
نعـ لقد تغمغؿ الحداثيكف في كثير مف الكسائؿ، فمارسكا فييا سياسة اإلرىاب الفكرم ضد المغة    

. العربية، كاألدب اإلسبلمي، ككؿ صاحب صكت إسبلمي صحيح العقيدة كالمنيج 
 كمف آثار انتشار المفاىيـ الحداثية في العالـ اإلسبلمي أف الحداثة أصبحت ثكبا يتستر :األثر التاسع

بو كؿ قادح في الديف كبخاصة أصحاب االتجاىات المشبكىة كالمنتميف إلى األحزاب الكافرة 
التي ال   كبخاصة في الدكؿ، كنحك ذلؾ،كالماركسية، كالعممانية كالبعثية كاالتجاىات الباطنية
 أك المخالفة لسياسة تمؾ الدكؿ فيمجأكف إلى ،يستطيعكف فييا التصريح بمذاىبيـ كأحزابيـ الكافرة

 .الحداثة شعارا يتستركف خمفو
 كلبعضيـ انتماءات حزبية ،كعمى سبيؿ المثاؿ فإف كثيرا مف الحداثييف ينتمكف إلى الفكر الماركسي

 أما أماـ الناس فإنيـ يعمنكف الحداثة التي ،عمى مستكل كبير إال أنيـ ال يصرحكف بيذا إال لخاصتيـ
 .تتفؽ في كثير مف مبادئيا مع الماركسية

 كما صدر عنيا باسـ التحديث أك ،حتى أصبح االنتساب إلى الحداثة أسيؿ طريؽ لنقد مصادر الديف
 (1).التجديد أحيانا

الفرق بين الحداثة والتنوير    :- المطمب الثالث

التنػػكير كمػػػا عرفتػػػو أكركبػػػا فػػػي القػػػرف الثػػػامف عشػػػر المػػػيبلدم ىػػػك حركػػػة إحيػػػاء حضػػػارم ال دينػػػي 
أحمػػػت العقػػػؿ كالعمػػػـ كالفمسػػػفة محػػػؿ الػػػديف، ىػػػي بيػػػذا المفيػػػـك تكشػػػؾ أف تكػػػكف عمػػػى طػػػػرؼ 
نقػػػػيض مػػػػف التجديػػػػد اإلسػػػػبلمي   الػػػػذم ىػػػػك إحيػػػػاء لمػػػػديف كازالػػػػة لمبػػػػدع كاالنحرافػػػػات كشػػػػكائب 

 كاإلحياء ،التصػػػػكرات الغربيػػػػة عػػػػف العقيػػػػدة كثكابػػػػت اإلسػػػػبلـ كفضػػػػائمو، ففػػػػرؽ بػػػػيف اإلحيػػػػاء الديني
البلديني  

لقػػػد جػػػػاء التنػػػػكير بمفيكمػػػػو الغربػػػػي بالعممانيػػػػة التػػػػي عزلػػػػت الػػػػديف عػػػػف ميػػػػاديف الػػػػدنيا كاالجتماع 
لقػػػد جػػػػاء التنػػػكير . ةالبشرم، بينما جاء التجديد سنة ربانية لسيادة الديف عمى جميع جكانب الحيا

                                                           
  (1564- 1552)المرجع السابؽ -  1
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بمصػػػادر المعرفػػػة الماديػػػة الككنيػػػة بمعػػػزؿ عػػػف الػػػديف، بينمػػػا التجديػػػد اإلسبلمي ينطمؽ مف مصدريو 
الكتاب كالسنة؛ ليككف إسبلميا صرفنا في منيجو كتجديده فبػػػػذلؾ افتػػػػرؽ التجديػػػػد اإلسػػػبلمي عػػػػف 

 . كمصادره كأشكاالتو التنػػػػكير الغربػػػػي العممػػػػاني فػػػػي أسػػػػبابو كدكاعيػػػػو
بالمفيـك  لئلسبلـ تنكيرييف كلكػػػػف خػػػػرج فػػػػي ديػػػػار اإلسػػػػبلـ مػػػػف يخمط التنكير بالتجديد كعد المجدديف

، كىذا يرقى إلى مستكل التزكير الذم يمبس الحؽ بالباطؿ  (1).الغربي ي
عنكاف عمى نسؽ فكرم يمثؿ حركة فمسفية، في القرف الثامف  ): يراد بو فالتنوير في المصطمح الغربي

عشر تعتد بالعقؿ، كاالستقبلؿ بالرأم، كتؤمف بأثر األخبلؽ، كتقـك عمى فكرة التقدـ كالتحرر مف 
معناه االستقبلؿ عف الديف (االستقبلؿ بالرأم بكاسطة العقؿ :) كعندما يقاؿ (السمطة كالتقاليد 

.  المسيحي في ذلؾ التاريخ 
حركة عقمية لبلستقبلؿ بالسمطة كالرأم ):فالتعريؼ ليذا المصطمح كما ظير في القرف الثامف عشر 

      . (عف الديف كالكنيسة كالبلىكت في ذلؾ التاريخ 
التنكير يعني أف ال سمطة ): يعرفو تعريفا دقيقا فيقكؿ (مراد كىبو) في مصر كىك ييفكدعاة أحد التنكير

عمى العقؿ إال لمعقؿ، إذف ال غيب كال كحي كال شريعة كال إلو كال ديف، فكؿ ىذه السمطات ال يعترؼ 
 (2) .بيا ىذا المضمكف مف مضاميف التنكير كىذه الفمسفة

 :الحداثة
الحداثػة بمعناىػا الغربػي، ىػي التنػكير األكربػي الكضػعي العممػاني التػي تأسست : "يقكؿ محمػد عمػارة

عمييا ثقافة عصر النيضة األكربية الحديثة، كالتػي أقامػت قطيعػة معرفيػة مػع المػكركث الديني 
م، فيي تقدس العقؿ كتجعمو إلو  كالقانكف الركماف،البلىكتي، كأسست معالميا عمى الفمسفة اإلغريقية

 (3).فبل سمطة عمى العقؿ إال لمعقؿ
 كال إحياء ما اندثر مف ثكابت ، المفيكـ ال تعني إقامة ما انيدـ مف المفاىيـ اإلسبلميةفالحداثة بيذا

 كاالنطػبلؽ فػي تجرد عف ،الديف، بػؿ ىػك الػتخمص مػف الماضػي بكػؿ مػا يحتكيػو مػف أصػكؿ كثكابػت
                                                           

دار الشركؽ : ـ الناشر2002ىػ 1423الطبعة الثانية  (228-223ص) محمد اإلسبلـ بيف التجديد كالتزكير عمارة- 1
القاىرة  – 

جمعية المركز العالمي لمتكثيؽ :، الناشر(17-16ص) محمد فكر التنكير بيف العممانييف كاإلسبلمييف عمارة -2
كالدراسات كالتربية اإلسبلمية  

نيضة مصر لمطباعة كالنشر : ـ الناشر 2007الطبعة األكلى  (92ص) محمد اإلسبلـ في مكاجية التحديات عمارة -3
كالتكزيع 
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مسػتكل أعمػى  ف ىدؼ المركجيف لفكرة تحديث العػالـ اإلسػبلمي لػـ يكػف بمػكغإ  ك"الديف بكؿ مككناتو، 
مػف الرقػي الحضػارم كالنضػكج الفكػرم كمػا يػدعي الحػداثيكف، إنمػا فػي الحقيقػة اسػتبداؿ األفكػار 

 بأفكػار كمبػادئ كقػيـ غربيػة ماديػة حديثػة مسػتكردة مػف ،كالمبػادئ كالقػيـ العربيػة اإلسػبلمية األصػمية
شػأنيا أف تثبػت جػذكر تبعيػة المسػمميف لمغػرب، كتمحػك شخصػية المسػمـ، كتطمس معالـ المجتمع 

 (1)خإؿ... "اإلسبلمي الفكرية، كالثقافية، كالدينية، كاالجتماعية

 
  

                                                           
ـ الناشر 2010الطبعة األكلى  (135ص)جاد محمد عبد العزيز أثر الحضارة الغربية عمى المجتمعات اإلسبلمية  - 1
دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة  : 
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 :- موقف الفكر الحداثي من العقيدة والدين وفيو مطالب: المبحث الخامس

موقف الفكر الحداثي من النص الشرعي :- المطمب األول 

:-  موقفيم من القرآن الكريم 

لقد كقؼ الحداثيكف مف القرآف مكقؼ المشكؾ في قدسيتو كأنو كحي مف عند اهلل كذلؾ مف أجؿ ىدـ 
:-   القرآف يتمثؿ في عدة جكانب منيا مفاإلسبلـ كقياـ فكرىـ الخبيث عمى أنقاضو كمكقفيـ

:-  التشكيك في الوحي : أوال

ف القرآف نشأ في نفس محمد إكقالكا – عميو السبلـ – فقد شكككا في الكحي الذم أنزؿ عمى النبي 
بتأثير البيئة التي يعيش فييا، كقالكا بأف القرآف ليس كحيا بؿ ىك فيض مف العقؿ الباطف، كأف محمدا 

 كاف مف العبقرية بحيث استطاع أف يسكغ ىذه التأثيرات الباطنية في كبلـ، ثـ يؤثر -عميو السبلـ-
أف القرآف ليس كحيا مف عند اهلل بؿ ىك مف عمؿ البشر، بيا في اآلخريف، اليدؼ مف ذلؾ بياف 

.  كاليدؼ مف ىذه الدعكل قطع الصمة بيف المسمميف كالقرآف 

كلقد تسممت ىذه األفكار إلى المسمميف إثر التتممذ عمى المستشرقيف أك التمقي عف الغربييف، في 
 فإف لـ يستطع فعف طريؽ العمبلء كاألتباع الذيف ،أحضاف استعمار يريد اجتثاث ىذه األمة بالجيكش

. رباىـ عمى عينو كنشأىـ عمى شبياتو 

فيذا أحد رمكز الحداثة يتحدث عف القرآف كأف سمطتو جاءت مف الدكلة األمكية كذلؾ في معرض 
إنو عائد إلى الدكلة  ... ":حديثو عف التاريخية كالتي عمى ضكئيا ثبكت القرآف كسيادتو فيقكؿ 

الرسمية التي كضعت منذ األمكييف بمنأل عف كؿ دراسة نقدية، ألنيا أرادت أف تجعؿ منو مصدرا 
لمسيادة العميا كالمشركعية المثمى التي ال تناقش كال تمس، لقد فرضت ىذه الكظيفة السياسية لمقرآف 

 (1)" .نفسيا منذ أف تـ تشكيؿ المصحؼ

                                                           
مركز :ـ، الناشر1996ترجمة ىاشـ صالح الطبعة الثانية  (51ص)محمد الفكر اإلسبلمي قراءة عممية أرككف  -  1

بيركت  – اإلنماء القكمي 
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فيك ال يرل لمقرآف قداسة كال أحقية في السيادة كأنو ال يمتمؾ ىذه األحقية كالسيادة لككنو الكتاب الذم 
ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو كما يعتقد بذلؾ كؿ مؤمف، بؿ يرل أف ىذه األحقية كالسيادة 

.  قد ناليا القرآف بالفرض السياسي منذ أف جمع المصحؼ 

 ككظفكا ىذه النظرية مف أجؿ تفكيؾ النص القرآني، فيي فكرة ،ثـ قالكا بخمؽ القرآف كما قالت المعتزلة
ميمة لمفكر الحداثي مف أجؿ تفكيؾ قدسية القرآف كتفكيؾ االعتقاد بككنو كحيا متعاليا، كتأتي أىمية 

 مف أجؿ أف نفتح ثغرة في الجدار المسدكد لمتاريخ ،ماذا تعني ىذه ":ىذه النظرية كما يقكؿ أرككف 
األطركحة ؟ إنيا تعني بكؿ بساطة أف القرآف بحاجة إلى كساطة بشرية، أف نقكؿ بأف القرآف مخمكؽ 

  (1)."فيذا يعني أنو متجسد في لغة بشرية 

 الشيء الذم يقابؿ يسكع المسيح في اإلسبلـ ىك القرآف بصفتو الكتاب المقدس الذم ":يقكؿ أرككف 
كأما يسكع المسيح بصفتو تجسيدا لكممة اهلل فإنو يشبو المصحؼ .يحتكم عمى كبلـ اهلل المكحى بو 

( 2) ".الذم تجسد فيو كبلـ اهلل

 كمف أىـ ، لمكحي تصدم العدك المبغض فقد شكؾ في صحة القرآف كثبكتو(نصر أبكزيد)كقد تصدل 
كغيرىا مف كتبو التي تناكلت ىذا المكضكع كأىـ  (مفيـك النص)مؤلفاتو التي تناكلت ىذا المكضكع 

المحاكر الفكرية لنصر أبك زيد في قضية الكحي كالقرآف خاصة في ىذه الجمؿ المنقكلة نصا أك معنى 
( 3):- كمف ىذه العبارات

القرآف نص لغكم يعامؿ كما يعامؿ أم نص آخر، ككذلؾ سائر النصكص الدينية ليست في - 1
التحميؿ األخير سكل نصكص لغكية  

القرآف فعؿ بشرم ،كتبنى القكؿ ببشرية النصكص الدينية، ألف اإلصرار عمى ككف النص القرآني - 2
. إلييا مجرد كىـ 

                                                           
( 278)محمد قضايا في نقد العقؿ الديني ارككف -  1
مرجع سابؽ  (24ص)محمد القرآف مف التفسير المكركث إلى تحميؿ الخطاب الدينيأرككف  - 2
ينظر إلى كتابو مفيـك النص ىذه العبارات التي ذكرىا بتصرؼ  -  3
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النبي ابف المجتمع كنتاجو، كالكحي لو أسبقيتو عند العرب تتمثؿ في الكيانة كالشعر مف حيث أف - 3
لغاء الكيانة يؤدم إلى إلغاء األساس الكجكدم  ىذه جميعا فييا اتصاؿ اإلنساف بغير اإلنساف، كا 

كالمعرفي لظاىرة النبكة، كظاىرة الكحي استندت إلى مفيـك عميؽ في الثقافة كىك إمكانية اتصاؿ بيف 
. البشر كبيف العكالـ األخرل مف المبلئكة كالشياطيف

العائؽ دكف إخضاع النصكص الدينية لممنيج العقمي كالتاريخي كالمغكم التحميمي ىك تكىـ أف - 4
الكبلـ اإلليي البد أف يككف مخالفا لمكبلـ اإلنساني، كىذا التكىـ ىنا مبني عمى افتراض أف العبلقة 

. بيف اإلليي كاإلنساني تقكـ عمى االنفصاؿ بؿ عمى التعارض كالتضاد 

ذا كاف القرآف قكال ألقي إلى -عميو السبلـ-القرآف كبلـ اهلل ككذلؾ عيسى  - 5  رسكؿ اهلل  ككممتو، كا 
فإف عيسى بالمثؿ كممة اهلل، كالكسيط  في الحالتيف ىك الممؾ جبريؿ، - صمى اهلل عميو كسمـ– محمد 

تجسد في : ف كبلـ اهلل تجسد في شكؿ مممكس في كمتا الديانتيف إكفي الحالتيف يمكف أف يقاؿ 
المسيحية في مخمكؽ بشرم ىك المسيح، كتجسد في اإلسبلـ نصا لغكيا في لغة بشرية ىي المغة 

. العربية، كفي كمتا الحالتيف صار اإلليي بشريا أك تأنس اإلليي
 كأساسيا األكلي يتمثؿ في ،(القرآف)لقد كانت أكلى خطكات الفكر الحداثي في تفكيؾ بنية المقدس 

محاكلة تقكيض مفيـك  النص القرآني بكصفو كحيا متعاليا مكتكبا في المكح المحفكظ كمكحى بو مف 
اهلل تعالى إلى نبيو يييمف عمى التاريخ المتعيف كيسعى إلصبلحو متجاكزا لقكانينو، ليحؿ محمو مفيـك 

 كىك مرتبط أكثؽ ، كمنتج ثقافي انطمؽ مف حدكد مفاىيـ الكاقع،آخر قكامو أف القرآف نص  لغكم
 كأسيـ في تشكيمو كقد تحدثنا عف ذلؾ ،االرتباط بالمغة التي صيغ بيا كبالنظاـ الثقافي الذم تشكؿ بو

. سابقا 
ثـ كانت خطكة الفكر الحداثي لنزع القداسة عف النص القرآني ككنو أنو منتكج بشرم تككف بعد كفاة 

- . صمى اهلل عميو كسمـ – النبي 
كيقـك الفكر الحداثي في ىذا السبيؿ بتحديد أىـ مسممات الفكر اإلسبلمي حكؿ النص القرآني   

حداث الزعزعة في تكقيتيا كما يظف، كأىـ ىذه ،ليجعؿ منيا مجاال لممارسة اليدـ كالتقكيض  كا 
:-  المسممات كما يحددىا أرككف ىي

المتعمقة "التاريخية"ابة معصكمكف كقد نقمكا بحرص كأمانة كمية النصكص الصحيحة كالكقائع حالص-1
ببعثة محمد  
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لقد كاظبت األجياؿ التالية عمى عممية النقؿ ذاتيا لمتراث المقدس الذم أخذ عف الصحابة مع -2
 .التحمي بالتيقظ النقمي في النقؿ 

أم الصحاح  :كانت نتائج ىذا النقؿ سجمت كتابة في المصحؼ ككتب الحديث المكثكقة - 3
كؿ األدبيات التاريخية تكمؿ ىذا التراث كتدعمو بقدر ما تكتب كتنجز طبقا لممعيار النقدم نفسو -  4

. المستخدـ في بمكرة التراث المقدس 
إف كمية النصكص المكثكقة كالمشكمة عمى ىذا النحك تتيح إمكانية إنتاج تاريخ دنيكم مندمج أك -5

 كمضبكط كميا بكاسطة التراث المقدس الذم ىك مكجو نحك ،منصير كميا داخؿ التراث المقدس
. الخبلص األخركم

أك القانكف )لقد أضاؼ العمماء المجتيدكف لمنصكص المقدسة النصكص القانكنية -  6
 (1). كالمنيجيات نفسيا المكجكدة في عمـ أصكؿ الفقو ،المنجزة طبقا لممبادمء(المقدس

 ،نحف نجد أف جيؿ الصحابة ىك كحده الذم رأل كسمع كشيد الظركؼ األكلى":- يقكؿ أرككف
كالكممات األكلى التي نقمت فيما بعد عمى ىيئة القرآف كالحديث كالسيرة، إنو لمف الصعب تاريخيا إف 

 الشيء الذم نقمو عمى ل كرأ،لـ يكف مف المستحيؿ التأكيد عمى القكؿ باف كؿ ناقؿ قد سمع بالفعؿ
المزعكمة قد فرضت بالقكة فكرة أف كؿ (العقيدة الدينية)الرغـ مف ىذه الحقيقة، فالنظرية التيكلكجية 
 (2)".الصحابة معصكمكف في شياداتيـ كركاياتيـ 

 كقد أجمع عمى ،فيك يشكؾ في الصحابة الذيف نقمكا لنا القرآف بالتكاتر دكف زيادة أك نقص أك تحريؼ
.  ذلؾ عمماء المسمميف 

 إنو بعد فترة ":كيقكؿ أرككف مؤكدا أف النقمة الذيف نقمكا القرآف اعتمدكا عمى الركاية كالقصة مف الذاكرة 
الصحابة حصؿ تدىكر كانحطاط في قيمة المعمكمات كدرجة صحتيا كمكثكقيتيا، فقد اضطر النقمة 
لبلعتماد أكثر فأكثر عمى الركاية أك القصة التي تضعيا الذاكرة، كىذا يعني االعتماد عمى الركاية 
التي تسرد بشكؿ فني كأدبي جذاب الكبلـ  األكلي كاألصمي الذم قيؿ في ظركؼ كجكدية فريدة مف 

 (3) ".نكعيا

                                                           
 (175-174)محمد أرككف الفكر اإلسبلمي قراءة عممية -  1
( 174)نفسوالمصدر -  2
 (175) نفسو المصدر-  3
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كمف ثـ يقـك الفكر الحداثي بتفكيؾ ىذه المسممات التي يعتبرىا عكائؽ في سبيؿ تفكيؾ الكتاب 
المقدس كنزع القداسة عنو عف طريؽ ما يدعيو مف الكشؼ عف الكيفية التي تـ بيا تدكينو ،كالظركؼ 

.  التاريخية التي أحاطت بيذا التدكيف، كالتكظيؼ األيديكلكجي الذم تأسس عميو 
 

: الخطاب القرآني الشفوي والنص القرآني المكتوب
لى ضركرة التمييز بيف المرحمة الشفكية كالكتابية التي مر بيا القرآف الكريـ عيذىب الفكر الحداثي 

. لى المرحمة الكتابية يحتـ إحداث تغيير فيو إألف انتقاؿ القرآف مف المرحمة الشفكية ؛
 ىك عبارة عف مجمكعة مف العبارات الشفيية في البداية، كلكنيا دكنت كتابة ":يقكؿ أرككف عف القرآف 

إلى  ضمف ظركؼ تاريخية لـ تكضح حتى اآلف أك لـ يكشؼ عنيا النقاب، ثـ رفعت ىذه المدكنة
مستكل الكتاب المقدس بكاسطة العمؿ الجبار كالمتكاصؿ ألجياؿ مف الفاعميف التاريخييف،كاعتبر ىذا 
الكتاب بمثابة الحافظ لمكبلـ المتعالي هلل كالذم يشكؿ المرجعية المطمقة كاإلجبارية التي ينبغي أف 

( 1) ".تتقيد بيا كؿ أعماؿ المؤمنيف كتصرفاتيـ كأفكارىـ

 
، فمفظ القرآف ال يعني أبدا الكتابة، "المصحؼ"ك"القرآف "إف الفكر الحداثي الذم يحاكؿ التمييز بيف 

. ىك الخطاب القرآني الشفكم، كليس النص المدكف– بحسب أرككف – كعمى ىذا فإف القرآف الحقيؽ 
 ال يصح أف يطمؽ حقيقة إال عمى الرسالة الشفكية ":كيبني عبد المجيد الشرفي عمى أف لفظ القرآف  

أما ما جمع  بعد كفاتو في ترتيب مخصكص كدكف . التي بمغيا الرسكؿ إلى الجماعة التي عاصرتو 
بيف دفتيف، فمف المعركؼ أف الصحابة أنفسيـ لـ يككنكا في البداية متفقيف حكؿ مشركعية ىذا الجمع 

 (2) "الذم لـ يقـ بو النبي كلـ يأمر بو
 
 
 

                                                           
ترجمة كتعميؽ ىاشـ  (41ص)محمد أرككف الفكر األصكلي كاستحالة التأصيؿ نحك تاريخ آخر لمفكر اإلسبلمي -  1

بيركت - دار الساقي : ـ الناشر1999صالح الطبعة األكلى 
ـ، 2008ـ، الطبعة الثانية2001، الطبعة األكلى (49ص) عبد المجيد اإلسبلـ بيف الرسالة كالتاريخ الشرفي- 2

بيركت - دار الطميعة لمطباعة كالنشر :الناشر
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نكار السنة النبويةا  :لحداثة وا 
تعتبر السنة  المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسبلمي بعد القرآف الكريـ، فيي التطبيؽ العممي 

.  لمقرآف، كىي الكاقع الذم أكجده اإلسبلـ في حياة البشر
 يفرؽ الصحابة بيف ما أمر بو القرآف نصا كما أمر بو  ال كقد أخذت حجيتيا مع بداية ظيكر اإلسبلـ

فقد التزمكا بأمره دكف أف يسألكا عف ذلؾ ىؿ ىك كحي أـ ليس - صمى اهلل عميو كسمـ– النبي محمد 
كفي عصر الخمفاء الراشديف – عميو السبلـ – كذلؾ، كالمسممكف مف بعد الصحابة بعد كفاة النبي 

لى يكمنا ىذا خبلؼ ما قالو الحداثيكف كأخذكا بو  . يقركف بحجية السنة النبكية كا 
 

: نفي صفة الوحي عن السنة النبوية
كىـ (أنسنة النص القرآني)لقد تحدثنا عف مكقؼ الحداثة مف القرآف الكريـ كقكليـ بأنو نص بشرم 

يتحدثكف عف أنسنة السنة النبكية بمعنى نفي صفة الكحي عنيا، فالحداثي ينظر إلى النصكص عمى 
 كلكنو يقكؿ بأنسنتو فيما كتطبيقا بمجرد تجسده ، أك أنيا كحي اليي المصدر،أنيا بشرية إبتداء

بالكضعية البشرية، كبمغة بشرية، كخضكعو ألفياـ البشر ،كىذا معنى أف النص الديني في القراءة 
. الحداثية ثابت مف حيث منطكقو متحرؾ مف حيث مفيكمو

فالحداثة تريد إقصاء النص الديني سكاء أكاف قرآنا أـ سنة، كعندما ال يجد بدا مف  االعتراؼ 
القكؿ بأف النصكص الدينية ):بالمصدر اإلليي لمنص القرآني لما فيو مف اإلعجاز يذىب إلى القكؿ  

نصكص لغكية،شأنيا شأف أية نصكص أخرل في الثقافة، كأف أصميا اإلليي ال يعني أنيا في درسيا 
ىنا نتبنى القكؿ .. كتحميميا تحتاج إلى منيجيات ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتيا اإلليية 

 (1)(ببشرية النصكص الدينية
الحديث النبكم ليس كحيا منزال، كلك كاف كذلؾ ألصبح متنو  ):كقد ذىب فريؽ مف الحداثييف إلى أف 

 (2)(ق المسمـ عند أدائو فركض صبلتوؤقرآنا يقر (نصو)

 كىذا ال يستقيـ، ،ككأف عدـ قراءة شيء في الصبلة يدؿ عمى بشريتو أك انتفاء صفة الكحي عنيا
ف في الصبلة أذكارا كتسبيحات مثؿ الصبلة إفميس كؿ ما يتمى في الصبلة مف قبيؿ الكحي اإلليي ؼ

                                                           
( 209- 208)أبكزيد نقد الخطاب الديني -  1
 رياض الريس لمكتاب كالنش : ، الناشر(14ص) زكريا أكزكف جناية البخارم إنقاذ الديف مف إماـ المحدثيف  2
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 ىن من خن  حن جن ٹ ٹ ُّ  كمااإلبراىيمية كدعاء االستفتاح كغيرىا مما يتمى في الصبلة كىك

 4 - 3النجـ َّ جي يه ىه مه جه ين

: ولنفي صفة الوحي عن السنة النبوية استدل الحداثيون بأمور عدة منيا

 كذلؾ بتأكيميا كقراءتيا قراءة حداثية، منيا ،رفض اآليات التي استدؿ بيا القائمكف بأف السنة كحي:أوال

 4- 3: النجـ َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ٹ ٹ ُّ  :"قكلو تعالى

فسركىا عمى أف المراد بالكحي ىك القرآف الكريـ فقط، بدعكل أف القرآف كاف ىكالمشككؾ فيو في بداية 
كالمقصكد بالنجـ  (1:النجـ)"كالنجـ إذا ىكل :"النبكة كلـ يكف مكضكع السنة مطركحا بدليؿ قكلو تعالى

 75: الكاقعة َّ حم جم هل  مل خل حل ٹ ٹ ُّ "الفكاصؿ بيف اآليات 

أف ال عبلقة لمسنة بالحكمة أك بالكحي، كأف فيـ اآليات عمى ىذا الشكؿ )فمف ىنا كصؿ إلى نتيجة 

 َّ  يمجن ىم مم خم ٹ ٹ ُّ " فيـ ظاىر يشبو ما ذىب إليو أىؿ الظاىر مف فيـ اآلية 

 (1)(فكقعكا في التشخيص تعالى اهلل عما يصفكف ، 10: الفتح

ليا، بؿ كنييو - صمى اهلل عميو كسمـ–  نفي صفة الكحي عف السنة بدليؿ عدـ كتابة النبي :-ثانيا
فذىبكا إلى " ال إني أكتيت القرآف كمثمو معوأ- "صمى اهلل عميو كسمـ– عف ذلؾ، كرفض حديث النبي 

مف أغرب ما قذفتو الركاية في سيميا، ألف النبي إذا كاف قد أكتي مثؿ )رد الحديث بدعكل أنو 
كماال لو لبياف دينو  الكتاب، أك مثؿ القرآف فمعنى ذلؾ أنو قد أكتي بذلؾ ليككف تماما عمى القرآف كا 
ذا كاف األمر كذلؾ فمـ لـ يعف النبي بكتابة ىذا المثؿ في حياتو عندما تمقاه عف ربو  كشريعتو ،، كا 

كما عني بكتابة القرآف ؟ كلـ لـ يجعؿ لو كتابا يقيدكنو عند نزكلو كما جعؿ لمقرآف كتابا ؟ كلـ اقتصر 
كلـ يقؿ " ال تكتبكا عني شيئا غير القرآف :"في النيي عف كتابة غير القرآف، كأغفؿ ىذا المثؿ فقاؿ

 (2)(كغير ما أكتيتو معو كىك مثمو

                                                           
األىالي لمطباعة : ، الناشر(235- 234ص) محمد دراسات إسبلمية معاصرة في الدكلة كالمجتمع  شحركر- 1

كالنشركالتكزيع 
 (25ص)محمكد أبكرية أضكاء عمى السنة المحمدية-  2
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بدليؿ قكلو عميو - صمى اهلل عميو كسمـ–  القكؿ بأف السنة تجربة بشرية محضة خاضيا محمد :ثالثا
صمى – ، بؿ القكؿ بأف القرآف كاإلسبلـ كمو إنما ىك مف صنع محمد "أنتـ أعمـ بشؤكف دنياكـ"السبلـ 

بحكـ تجربتو البشرية كمخالطتو لؤلقكاـ كاألدياف السابقة، كمعايشتو لكاقع قكمو، – اهلل عميو كسمـ 
إلى أنو قد مكث في (جعيط )كذلؾ بدليؿ سفر النبي المتعاقب في رحبلت التجارة إلى الشاـ، بؿ ذىب 

 (1).الشاـ كأقاـ فييا متتممذا عمى يد رىبانيا كأحبارىا 

  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  ُّ كيكفي لمرد عمى القكؿ األخير قكلو تعالى

 103: النحؿ َّ مه جه  ين ىن من خن حن جن يم

 كالقكؿ بأنيا تجربة بشرية يرد ،نفي الكحي عف السنة" أنتـ أعمـ بشؤكف دنياكـ "كأما استدالليـ بحديث 
:- عميو بما يمي 

نما ىك اجتياد أك تجربة بشرية كليس كحيا مف اهلل تعالى كىذا    مف الحديث النبكم ما ليس بتشريع كا 
 قبؿ كفاتو ،كمنو االجتيادات التي -عميو السبلـ- كىك جزء يسير كقد تبيف في حياة النبي ،معركؼ

استدرؾ عمييا الكحي، أك تبيف بشريتيا مف الكاقع مثؿ حادثة تأبير النخؿ كقبكؿ فداء األسرل في 
كغيره مما كرد في كتب السيرة، منيا ما ... بدر، كاجتياده في اختيار مكقع الجند في معركة بدر 

– صمى اهلل عميو كسمـ – فاألصؿ فيما ثبت عف النبي .. صكبو الكحي أك تبيف بالحس كالمشاىدة 
. أنو كحي ما لـ يرد شيء يصرؼ عنو ىذه الصفة بحياة النبي عميو السبلـ كقبؿ كفاتو 

 القكؿ بأف السنة إلياـ بشرم كحديث نفس كليست كحيا ربانيا  :-رابعا
الشخصية، لكثرة ممارستو – صمى اهلل عميو كسمـ – بمعنى أنيا عممية استرجاع لتجربة محمد 

لتجارب الحياة كانخراطو مع قكمو كمخالطتيـ فأصبحت أفكاره مستقرة في البلكعي، ثـ أخذت تخرج 
كؿ ما  اخترعو محمد في ذاكرتو سيرجع عف طريؽ  )عمى لسانو مف قمبو بنكع مف اإللياـ كاإليحاء 

الكحي في حالة اإليحاء الداخمي، عف طريؽ الصكت الداخمي المميـ في االنحطاط كالذم اعتبره 
 (2)(محمد بكؿ حماس كحيا إلييا مف الخارج

                                                           
دار : ـ، الناشر 2007في مكة، الطبعة األكلى  (151-150ص)انظرىشاـ جعيط تاريخية الدعكة المحمدية -  1

بيركت  – الطميعة لمطباعة كالنشر 
(  155ص)نفسو المصدر -  2
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يحاء القمب  كذلؾ ليصمكا إلى فكرتيـ ، كليس كحيا،فيك مف كجية نظرىـ إنما ىك خطاب النفس كا 
.  الخبيثو إلغاء السنة النبكية بحجة أنيا تجربة بشرية محضة 

اإليحاء )كيرد عميو بأف الكحي كاف يأتي إلى النبي عمى صكر كأشكاؿ منيا اإللقاء في الركع 
يحاء-عميو السبلـ-لب الرسكؿ ؽفكاف يتنزؿ عمى  (أكاإللياـ  كلكنيا ليست مبنية ، فيما يعد إلياما كا 

نما الذم كاف ينزؿ عميو كاف ينش،عمى مقدمات مف الكاقع  أحكاما جديدة بالكمية كليست نتيجة مء كا 
. لتأمؿ شديد كممارسة طكيمة فالذم يحصؿ في الحالة النبكية يختمؼ عما يحصؿ في الحالة البشرية 

: البشرية القيادية – صمى اهلل عميو كسمـ –  نفي الكحي بتعظيـ صفات محمد :-خامسا 
صمى اهلل عميو – لمتأكيد عمى بشرية السنة يذىب بعض الحداثييف إلى تعظيـ صفات النبي محمد 

فيك الشخصية الفذة كالقائد العظيـ كالمفكر المبدع ،كالعبقرم الفيمسكؼ، كالعالـ كاسع -  كسمـ
اإلطبلع، كالمشرع المتمرس، كاألديب الذم ال يضاىى، فيك األعمى منزلة بيف البشر كاألعمى قامة، 

 (1)الخ...كاألكثر معرفة بأدياف كشعائر األقكاـ اآلخريف كاألمـ السابقة كعباداتيا
عبارات التبجيؿ -عميو السبلـ -كعباراتيـ ىذه تشبو عبارات المستشرقيف الذيف يطمقكف عمى النبي 

 كممات حؽ يراد بيا باطؿ فيـ يريدكف مف ذلؾ نفي صفة الكحي م كأعظـ قائد كه،كأنو أعظـ رجؿ
. كالنبكة فالقكؿ بأف السنة كحي مف اهلل فيو سمب النبي خصائصو مف الفيـ الثاقب كالرأم الصائب 

-  صمى اهلل عميو كسمـ–  رفض مبدأ العصمة لمنبي :-سادسا
كالكقكع في الخطأ، إلقصاء -عميو السبلـ -يذىب بعض الحداثييف إلى رفض مبدأ العصمة لمنبي 

مبدأ صبلحية السنة النبكية لكؿ زماف كمكاف، كاستدلكا عمى ذلؾ بالعتاب الذم حصؿ لمنبي عميو 
ؿ قبكلو الفدية مف أسرل بدر، ككذلؾ تجاىمو البف مكتـك في الدعكة، ثالسبلـ في بعض القضايا، ـ

نكـ تختصمكف  :"كاستدلكا كذلؾ بقصة الغرانيؽ، كبالركايات التي أخبر بيا عف نفسو  إنما أنا بشر، كا 
إلي، كلعؿ بعضكـ أف يككف ألحف بحجتو مف بعض، كأقضي لو عمى نحك ما أسمع، فمف قضيت لو 

 (2)."مف حؽ أخيو شيئا فبل يأخذ، فإنما أقطع لو قطعة مف النار

                                                           
ـ، 1997ترجمة ىاشـ صالح، الطبعة األكلى (542-541ص) محمد نزعة األنسنة في الفكر العربي  أرككف- 1

 تبيرك– دار الساقي : الناشر
مرجع سابؽ  (9/25)صحيح البخارم كتاب الحيؿ، باب إذا غصب جارية فزعـ أنيا ماتت -  2
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أما قصة الغرانيؽ فيي مرفكضة حديثيا كفقا لمنيج أىؿ الحديث، فقد حكمكا عمييا بالكضع، أما    
 كأنو ليس مف عند النبي ، كأف القرآف كحي مف عند اهلل،معاتبة النبي ففييا إعجاز كدليؿ عمى نبكتو

.  عميو السبلـ كلك كاف كذلؾ لما كجدت ىذه اآليات المعاتبو لو 
-:- صمى اهلل عميو كسمـ-  نفي التقديس عف السنة بذـ شخصية النبي :-سابعا

 كذلؾ مف أجؿ نزع مكانة السنة في كفإف النيؿ مف شخص الرسكؿ عميو السبلـ أسمكب يتخذه الحداثي
 :-نفكس المؤمنيف، كمف ىذه المطاعف 

 إف قصة امتناع المراضع عف أخذ محمد بسبب يتمو قصة ":يقكؿ أبكزيد: الطعف بسبب اليتـ  -1
أشير مف أف ننكرىا، كلـ تأخذه حميمة إال ألنيا لـ تجد سكاه، إف اليتـ في مثؿ ىذا المجتمع القائـ 

 (1)".عمى العصبية كاف يعاني دكف شؾ إحساسا طاغيا باإلىماؿ كالضياع 
عاش في كنؼ جده عبد – صمى اهلل عميو كسمـ - كلكف ىذا القكؿ مردكد عمييـ حيث أف النبي 

 كذلؾ ألنو كاف سيد قكمو ،المطمب كعمو أبك طالب الذم كاف يحميو كيرعاه مف أذل المشركيف
. المطاع فييـ ال كما تصكر الحداثة 

فقد ذىب آخركف إلى أف النبي كاف شاكا في نبكتو بسب عدـ تأيده : شؾ النبي في أمر نبكتو -2
 فقد جاءت اآلية القرآنية تحذره لكي ال يككف مف الخاسريف ،بالمعجزات التي كانت لؤلنبياء السابقيف

 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حبٱُّٱ ٹٱٹكذلؾ كما 

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ جحمح
 95- 94:  يكنس َّحف  جف مغ جغ مع

مف خبلؿ - صمى اهلل عميو كسمـ–  رفض قصة غار حراء كنزكؿ الكحي إلى النبي محمد :-ثامنا
الممؾ جبريؿ عميو السبلـ  

لعؿ نزكؿ الكحي مف خبلؿ إرساؿ الممؾ جبريؿ مف أكضح صكر الكحي داللة عمى إليية المصدر 
 كأنو مف عند اهلل، كلكف الحداثييف يرفضكف فكرة نزكؿ الممؾ جبريؿ عمى النبي عميو السبلـ ،القرآني

ف  :في غار حراء فيقكلكف قصة الغار ليست مختمقة فقط، بؿ ىي سخيفة لـ تع شيئا مف األمكر كا 

                                                           
( 67ص)أبكزيد مفيـك النص -  1
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تكقفت الرؤية بعد المحظة األكلى كالثانية فإف الكحي صار يتتالى عمى قمب الرسكؿ، كىذا التنزيؿ 
 (1) .عمى القمب ىك الكحي ذاتو

 بؿ ىك إنكار كعدـ إيماف بالغيب بحجة أف ،كفي قكليـ ىذا لـ يسكقكا دليبل كاحدا عمى صحة قكليـ
. ذلؾ يتعارض مع العقؿ فكيؼ يمكف لبشر أف ينزؿ عمييـ ممؾ بقكة جبريؿ 

إف سكت عنو الكحي اعتبر إقرار مف اهلل – صمى اهلل عميو كسمـ - فإف اجتياد النبي : كعمى ذلؾ 
 كحيا كصدؽ اهلل - عميو السبلـ-تعالى ككاف مما أكحى إليو كبيذا اعتبر كؿ  ما صدر عف النبي

 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  :"حيث يقكؿ

 4- 1: النجـ َّ جي يه ىه

أنو كحي ما لـ يرد قرينة كافية تدؿ عمى أنو – صمى اهلل عميو كسمـ – فاألصؿ في حديث النبي 
. اجتياد بشرم، ما داـ أنو لـ يستدرؾ عميو قبؿ كفاتو 

 ا ليست السنة مصدر":فالحداثة ال تعترؼ بالسنة كمصدر مف مصادر التشريع كما يقكؿ أبكزيد   
لمتشريع، كليست كحيا، بؿ ىي تفسير كبياف لما أجممو القرآف ،كحتى مع التسميـ بحجية السنة ،فإنيا 
 (2)".ال تستقؿ بالتشريع، كال تضيؼ إلى النص األصمي شيئا ال يتضمنو عمى كجو اإلجماؿ أك اإلشارة

 كأنيا غير مستقمة بالتشريع ،كىذا القكؿ غير مسمـ ليـ بو أف السنة فقط جاءت لبياف ما أجممو القرآفى 

 يل ىل مل خل  ُّ  كالقرآف ىك الذم ذكر ذلؾ فقاؿ سبحانو ،فالسنة جاءت شارحة كمستقمة

 80: النساء َّ من خن حن  جن يم ىم مم حمخم جم

  

                                                           
دار : ـ، الناشر2000ـ، الطبعة الثانية 1999الطبعة األكلى      (35-34ص) ىشاـ الكحي كالقرآف كالنبكة، جعيط- 1

بيركت  – الطميعة لمطباعة كالنشر 
: ـ، الناشر1996، الطبعة الثانية (83ص) نصر حامد أبكزيد اإلماـ الشافعي كتأسيس األيدلكجية الكسطية أبكزيد- 2

 مكتبة مدبكلي 
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 (تجديد الفيم القرآني بين العمماء الربانيين والحداثيين ):- المطمب الثاني 

  فيم القرآن عند العمماء الربانيين تجديدوم مفو
 عف أبي ىريرة -صمى اهلل عميو كسمـ- إف مفيـك التجديد عند العمماء مستمد مف حديث الرسكؿ    
، كقد بيف العمماء مدلكؿ (1)"إف اهلل يبعث ليذه األمة عمى رأس كؿ مئة سنة مف يجدد ليا دينيا"

  .الحديث نظريا كتاريخيا
التنقيح كالتصفية، كذلؾ أف الديف مع مركر الزمف تيمصؽ بو شكائب ليست منو، كأفكار : كمعنى ذلؾ 

.  دخيمة عميو فيتصدل ىؤالء العمماء المجددكف إلزالة ىذه الشكائب، كتطيير الديف مف تمؾ األفكار 

فالتجديد بمعنى قمع البدع كالمحدثات ،كتنقية اإلسبلـ مما عمؽ بو مف أكضار الجاىمية كالعكدة بو 
.  كصحابتو -عميو السبلـ-إلى ما كاف زمف النبي 

 كيكسر أىؿ ، كيكثر العمـ كينصر أىمو، يجدد  ليا دينيا أم يبيف السنة مف البدعة":قاؿ المناكم
 (2)".كال يككف إال عالما بالعمـك الدينية الظاىرة كالباطنة: البدعة كيذليـ قالكا

 كالعمؿ عمى نشرىا بيف الناس كالعمؿ بيا  ،كالتجديد كذلؾ بمعنى إحياء ما انطمس مف السنو كمعالـ الديف

 كاعمـ ،ندرس مف العمؿ مف الكتاب كالسنة كاألمر بمقتضاىماا معنى التجديد إحياء ما ":قاؿ العمقمي
 (3) "أف المجدد إنما ىك بغمبة الظف بقرائف أحكالو كاالنتفاع بعممو

 كما ذىب مف معالـ السنف كخفي مف ،يجدد ما اندرس مف أحكاـ الشريعة": كقاؿ عف دكر المجدد 
 (4 )"العمـك الدينية الظاىرة كالباطنة

                                                           

مرجع سابؽ  (4/567)الحاكـ  المستدرؾ عمى الصحيحيف -   1
 (ىػ1031: المتكفى)المناكم  زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي ثـ المناكم القاىرم -  2

 عدد 1356مصر – المكتبة التجارية الكبرل : األكلى،  الناشر: الطبعة (2/2281)فيض القدير شرح الجامع الصغير
  6: األجزاء

 (2/281)نفسو المصدر - 3
( 1/9 ) نفسو المصدر-  4
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ماتة ":كفي عكف المعبكد     التجديد إحياء ما اندرس مف العمؿ بالكتاب كالسنة كاألمر بمقتضاىما كا 
 (1) ".ما ظير مف البدع كالمحدثات

فالمجدد ىك يقـك بإحياء ما انطمس مف معالـ الديف كدرس مف جكانب الحؽ العممية كالعممية، كلما    
. كانت ىذه الميمة صعبة كمتشعبة ال بد مف تكفر صفات عالية لممجدد 

 لو ، ناصرا لمسنة، أنو يككف قائما بالحجة":قاؿ المناكم في معرض حديثو عف صفات المجدد    
 كقكة استنباط الحقائؽ كالدقائؽ النظريات مف نصكص الفرقاف ،ممكة رد المتشابيات إلى المحكمات

شاراتو كدالالتو كاقتضاآتو مف قمب حاضر كفؤاد يقظاف  (2)"كا 

 كمع ذلؾ مف ،فظير أف المجدد ال يككف إال مف كاف عالما بالعمـك الدينية": كقاؿ العظيـ أبادم    
ماتة البدع كمحدثات ،كاف عزمو كىمتو آناء الميؿ كالنيار إحياء السنف كنشرىا  كنصر صاحبيا كا 

أك غير ذلؾ كمف ال يككف كذلؾ ، ككسر أىميا بالمساف أك تصنيؼ الكتب كالتدريس ،األمكر كمحكىا
ف كاف عالما بالعمكـ مشيكرا بيف الناس مرجعا ليـ  (3) ".ال يككف مجددا البتة كا 

 إذ المجدد لمديف ال بد أف يككف عالما بالعمـك الدينية الظاىرة كالباطنة ":كقاؿ في مكطف آخر   
 (4) "اصرا لمسنة قامعا لمبدعة كأف يعـ عممو أىؿ زمانوف

 :مما تقدـ فإف لممجدد صفات يجب أف تتكفر فيو مف ىذه الصفات 

 صحة العقيدة كسبلمة المنيج معتمدا عمى كتاب اهلل كسنة رسكلو مقتفيا آثار السمؼ مف :-أوال
.  ألف المجدد ميمتو إعادة الديف نقيا صافيا مف كؿ العناصر الدخيمة ،الصحابة كالتابعيف كمف تبعيـ

.   أف يككف راسخا في عمـك الشريعة عمكما كما نص عمى ذلؾ المناكم كغيره :-ثانيا

                                                           
عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد،  (ىػ1329: المتكفى)العظيـ أبادم محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، -   1

يضاح عممو كمشكبلتو : كمعو حاشية ابف القيـ :  ىػ الناشر1415الثانية، : الطبعة (11/263)تيذيب سنف أبي داكد كا 
 14: بيركت عدد األجزاء– دار الكتب العممية 

( 1/9)فيض القدير-  2
( 11/263)عكف المعبكد -  3
( 11/263)نفسوالمصدر -   4
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 كحسف االستنباط منيا بما يجيب عف ، القدرة عمى تصكر الكاقع كفيـ النكازؿ، كفقو النصكص:-ثالثا
. إشكاالت العصر، كيكجد الحمكؿ كالبدائؿ اإلسبلمية لما تقتضيو حاجات المجتمع 

 أف يعـ نفعو أىؿ زمانو، كذلؾ بنشر العمـ، كالدفاع عف السنة، بحيث يككف منارة يستضيء :-رابعا
 ،  يشار بالعمـ إلى مقامو":بيا الناس، كيسترشدكف بيداىا كقد أشار السيكطي إلى ىذا الشرط بقكلو 

 كأف يككف في حديث ، كأف يعـ عممو أىؿ الزمف، كأف يككف جامعا لكؿ فف،كينصر السنة في كبلمو
 ( 1)" كككنو فردا ىك المشيكر قد نطؽ الحديث كالجميكر ،قد ركم مف أىؿ بيت المصطفى كقد قكم

 أف يككف عامبل بعممو، ليصبح قدكة صالحة كأسكة حسنة ييتدل  بيدييا، كيقتفى أثرىا، :-خامسا
 كلذلؾ ،كلقد كاف جماعة مف السمؼ يقصدكف العالـ الصالح لمنظر إلى سمتو كىديو ال القتباس عممو

  (2)".ليس العمـ بكثرة الركاية كلكف العمـ الخشية ": قاؿ كثير مف السمؼ 

 أف يككف مبعكثا عمى رأس المائة سنو، فرأس المائة سنة مف المعالـ المميزة في تعييف :-سادسا
المجدد  

مف يجدد :" أف المجدد ىك مف كاف عمى منيج السمؼ الصالح لقكؿ النبي عميو السبلـ : فالخبلصة 
حيث أضاؼ الديف إلى األمة، كلـ يقؿ يجدد ليا الديف، كذلؾ أف الديف المنيج اإلليي الذم " ليا دينيا

كما اشتمؿ عميو مف عقائد كعبادات كأخبلؽ كشرائع -  صمى اهلل عميو كسمـ- بعث اهلل بو رسكلو 
تنظـ  عبلقة العبد بربو  كغيره مف بني جنسو، ثابت كما أنزلو اهلل ال يقبؿ التغيير كال التجديد  

عادتو إلى حالتو :- فالتجديد ىك إحياء ما إندرس أك ضعؼ مف أصكؿ الديف كفركعو قكال كعمبل، كا 
زالة ما عمؽ بو في عقكؿ الناس  كأعماليـ مف البدع  الصحيحة التي جاء بيا الكتاب كالسنة، كا 

. كالخرافات 

  

                                                           
( 11/265)السابؽالمصدر  1
 (ىػ241: المتكفى)أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني -   2

دار الكتب :  ـ الناشر1999-  ىػ 1420األكلى، : محمد عبد السبلـ شاىيف الطبعة: كضع حكاشيو (1/131)الزىد
 1: لبناف عدد األجزاء– العممية، بيركت 
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:-  مفيوم التجديد عند الحداثيين

تطكيره كتعديمو بالزيادة عميو كالحذؼ منو كتيذيبو ليتبلءـ مع : إف تجديد الديف عند الحداثييف يعني 
المفاىيـ السائدة في العصر الحديث، كلقد نشأت حركة تطكير الديف عند الغربييف أكال كعرفت عندىـ 

. ثـ أراد دعاة التغريب في عالمنا العربي كاإلسبلمي نقميا إلينا  (العصرانية)باسـ 

كالتطكير عند بعض الحداثييف يشمؿ كؿ شيء في الديف في األصكؿ كالفركع، في العقائد كفي 
. العبادات كالشرائع كالمعامبلت، كبعضيـ يقصره عمى ما دكف العقائد 

، كيرل  أف مصطمحات الديف (حنفيحسف )كيمثؿ التيار الذم يدعك إلى التجديد في كؿ شيء 
لى استبداليا بمغة يقبميا العصر إكالرسكؿ كالمعجزة كالنبكة لـ تعد تنفعنا في العصر الحاضر، كيدعكا 

األيديكلكجيا، كالتقدـ كالحركة كالتغيير، : إف في العصر ألفاظا تجرم مجرل اليشيـ في النار مثؿ 
فيي ألفاظ ...أما ألفاظ اهلل كالجنة كالنار كاآلخرة كالحساب كالعقاب ...كالتحرر كالجماىير كالعدالة 

كألفاظ الجف كالمبلئكة ...قطعية صرفة، ال يمكف التعامؿ معيا دكف فيـ أك تفسير أك تأكيؿ 
كالشياطيف، بؿ الخمؽ كالبعث كالقيامة، ألفاظ تجاكز الحس كالمشاىدة، كال يمكف استعماليا، ألنيا ال 

 ( 1)تشير إلى كاقع، كال يقبميا كؿ الناس 

 تجديد الفكر الديني كتحرير ":كيسير الكاتب محمد أرككف عمى خطا حسف حنفي نفسيا، كيرل أف   
العقؿ العربي كنقدىما مما يعانيانو مف تخمؼ كتحجر كقصكر، مف أجؿ تأسيس عقبلنية جديدة، نقدية 

مركبة منفتحة، كيرل أرككف أف الفكر العربي اإلسبلمي بكؿ مراحمو كأطكاره، كبمختمؼ نصكصو 
كخطاباتو بما في ذلؾ النص القرآني نفسو كليد الظركؼ التاريخية، كنتاج البيئة االجتماعية كلذا يكلي 

أىمية بالغة لمتاريخية في تفسير فترة الكحي كالممارسة النبكية، بما يعني عنده أف لؤلحداث 
كالممارسات كالخطابات أصميا الكاقعي كحيثياتيا الزمانية كالمكانية ، كشركطيا المادية كالدنيكية، كما 

عادة  تعني خضكع النبي كالمؤسسات كالمفاىيـ لمتطكر كالتغيير كالقابمية لمتحكؿ كالصرؼ كا 
  (2)".التكظيؼ

                                                           
( 121-120)حنفي حسف التراث كالتجديد -  1
( 65ص)حرب عمي نقد النص -  2
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 البشرية لـ تعد في حاجة إلى قيادتيا في األرض باسـ السماء، فقد ":كيقكؿ محمد أحمد خمؼ اهلل
 (1)". كآف ليا أف تباشر شؤكنيا بنفسيا ،بمغت سف الرشد

فالتجديد عند الحداثييف ىك أخذ بالمناىج الغربية كالتقريب بينيا كبيف اإلسبلـ مع إذابة الفكارؽ بينيما، 
فالمجدد المنحرؼ يسعى إلى إخضاع اإلسبلـ لمكاقع كاعتباره حاكما عميو، فما كاف مكافقا لمكاقع 

.  كمسايرا لو أخذ بو، كما خالفو لـ يعمؿ بو 

.  فالتجديد المنحرؼ الذم يريده الحداثيكف ىك إخضاع أحكاـ اإلسبلـ لمعقؿ كالكاقع 

:-  فخطكرة التجديد في الفكر الحداثي تتمثؿ في النقاط التالية

التجديد المنحرؼ ىك فصؿ لحاضر األمة عف ماضييا، بؿ يعني اتياـ الصحابة بالنقص، كىذا - 1
 كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف مف تيفعميكـ بسف:"....مخالؼ ليدم النبي عميو السبلـ الذم قاؿ 

 (2)"بعدم عضكا عمييا بالنكاجذ 

لغاء ما ىك منو، كىذا فيو مخالفة - 2 التجديد المنحرؼ ىك إحداث في الديف ما ليس منو، كنفي كا 

 حص مس  خس حس جس مخ ٹ ٹ ُّ لمكتاب كالسنة كما عميو األمة اإلسبلمية، 

 َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص

 65: النساء

. فاهلل عزكجؿ أمرنا أف نتحاكـ إلى اهلل كرسكلو كأف ال نرد أمرىما مف غير مدافعة كال ممانعة كالمنازعة

فإف خير الحديث كتاب اهلل، كخير اليدل ىدل محمد،  "عف جابر بف عبد اهلل :كقاؿ عميو السبلـ
 (3)."كشر األمكر محدثاتيا، ككؿ بدعة ضبللة

                                                           
( 204ص)العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب -  1
صحيح ابف حباف  (ىػ354: المتكفى)ابف حباف محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ الدارمي، البيستي -   2

– مؤسسة الرسالة : ، الناشر1993 – 1414الثانية، : شعيب األرنؤكط الطبعة: المحقؽ(1/178)بترتيب ابف بمباف
 ( جزء كمجمد فيارس17 )18: بيركت عدد األجزاء

( 1/592)صحيح مسمـ باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة-  3
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 (1)".فالبدعة المذمكمة ما ليس ليا أصؿ مف الشريعة يرجع إليو، كىي البدعة في إطبلؽ الشرع "

 (2)"مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس فيو، فيك رد"عف عائشة :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

كىذا الحديث أصؿ عظيـ مف أصكؿ اإلسبلـ، كىك كالميزاف لؤلعماؿ في ظاىرىا كما ": قاؿ ابف رجب
ميزاف لؤلعماؿ في باطنيا، فكما أف كؿ عمؿ ال يراد بو كجو اهلل « األعماؿ بالنيات»: أف حديث

تعالى فميس لعاممو فيو ثكاب، فكذلؾ كؿ عمؿ ال يككف عميو أمر اهلل كرسكلو، فيك مردكد عمى 
 (3) ".عاممو، ككؿ مف أحدث في الديف ما لـ يأذف بو اهلل كرسكلو، فميس مف الديف في شيء

 كالتجديد المنحرؼ يعني زيادة في الديف، أك نقصا منو، أك تحريفا لو كىذا مخالؼ لقكلو تعالى- 3

 3: المائدة َّ يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّ 

ـٍ ":قاؿ الشيخ عبد الرحمف السعدم ـٍ ًدينىكي بتماـ النصر، كتكميؿ الشرائع الظاىرة " اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
كالباطنة، األصكؿ كالفركع، كليذا كاف الكتاب كالسنة كافييف كؿ الكفاية، في أحكاـ الديف أصكلو 

 .كفركعو

فكؿ متكمؼ يزعـ أنو ال بد لمناس في معرفة عقائدىـ كأحكاميـ إلى عمـك غير عمـ الكتاب كالسنة، 
مف عمـ الكبلـ كغيره، فيك جاىؿ، مبطؿ في دعكاه، قد زعـ أف الديف ال يكمؿ إال بما قالو كدعا إليو، 

 كىذا مف أعظـ الظمـ كالتجييؿ هلل كلرسكلو

ًتي" ـٍ ًنٍعمى مىٍيكي ـي اإلٍسبلـى ًديننا"الظاىرة كالباطنة "كىأىٍتمىٍمتي عى اخترتو كاصطفيتو لكـ دينا، : أم"كىرىًضيتي لىكي
 (4)(كما ارتضيتكـ لو، فقكمكا بو شكرا لربكـ، كاحمدكا الذم مىفَّ عميكـ بأفضؿ األدياف كأشرفيا كأكمميا

                                                           
جامع العمـك كالحكـ  (ىػ795: المتكفى)ابف رجب زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي -  1

- ىػ 1422السابعة، : إبراىيـ باجس الطبعة- شعيب األرناؤكط : المحقؽ (2/131)في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ 
 (في مجمد كاحد) 2: بيركت عدد األجزاء– مؤسسة الرسالة : ـ، الناشر2001

مرجع سابؽ  (3/184)باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد  صحيح البخارم كتاب الصمح-  2
 (1/176)جامع العمـك كالحكـ -  3
( 3/107)( ىػ137: المتكفى)  عبدالرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعد تسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف السعد-  4

 1: مؤسسة الرسالة عدد األجزاء:  ـ الناشر2000-ىػ 1420األكلى : عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ الطبعة: المحقؽ
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كالتجديد المنحرؼ يفتح الباب أماـ أعداء اإلسبلـ، كالمتطفميف عمى العمـك كالمعرفة، بأف يغيركا - 4
كيبدلكا في ديف اهلل بحجة التجديد، كالكاجب أف ال يتكلى التجديد إال أىمو الذيف كرد ذكرىـ كصفاتيـ 

 ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ٹ ٹ ُّ فيما سبؽ 

 83: النساء َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري

يستخرجكنو بفكرىـ كآرائيـ :  أم"لىعىًممىوي الًَّذيفى يىٍستىٍنًبطيكنىوي ًمٍنييـٍ )": قاؿ الشيخ عبد الرحمف السعدم
 .السديدة كعمكميـ الرشيدة

كفي ىذا دليؿ لقاعدة أدبية كىي أنو إذا حصؿ بحث في أمر مف األمكر ينبغي أف يكلَّى مىٍف ىك أىؿ 
 (1)(..لذلؾ كيجعؿ إلى أىمو، كال يتقدـ بيف أيدييـ، فإنو أقرب إلى الصكاب كأحرل لمسبلمة مف الخطأ

 (األلوىيات والغيبيات والنبوات )موقف الفكر الحداثي من :- المطمب الثالث

 :- إلليياتموقفيم من ا
لو ليذا الككف خالؽ كمدبر كمتصرؼ مكقؼ الجحكد كالكفر إلقد كاف مكقؼ الحداثييف مف كجكد 

الممحد الجرمء في إلحاده ،كأعمف  (مسافة في عقؿ رجؿ)اإللحاد، فيذا عبلء حامد صاحب كتاب ك
.  فيو الكفر صراحة كتبجح بالردة 

اإلنساف ليس سكل ...": كفي مقطع مف مقاطع كتابو النجس بالكفر كالردة يتمخص فكر عبلء حامد 
نظرية مادية بحتة، كجد بالصدفة كسيمكت بالصدفة، كبمكتو يصبح مجرد ذكرل في أركقة الحياة، فبل 

 ، أك خضراء، كال مبلئكة بيضاء، كال أحمر، كال نار، كال جف أزرؽ، كال جنة، كال عقاب، كال ثكاب،إلو
تيفيؼ بأجنحتيا، كالرسؿ ليسكا سكل مجمكعة مف الدجاليف، كاألدياف صيغ بشرية ذكية ،كاإلنساف 

 كالمتكبر ،كبالتالي فقد كجد ، كالجبار، كاألفضؿ، كالقكل،ابف الطبيعة، خالؽ نفسو ،ىك األكحد
بالصدفة ،كسيفنى جنسو البشرم أيضا بالصدفة، كعمى البشرية في ىذه الحالة األخيرة أف تبدأ لممرة 
الثانية مف نقطة الصفر، أم مف نقطة البداية، كقد يختمؼ شكؿ المخمكؽ القادـ عف اإلنساف المندثر 

 (2)."ـبعد فناء العاؿ

                                                           
( 1/190)المصدر السابؽ-  1
( 125ص)عبلء حامد مسافة في عقؿ رجؿ -  2
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 ، كأف ىذا الككف خمؽ صدفة فيـ، كينكر البعث كالجزاء كالمعاد،لو خالؽ ليذا الككفإفيك ينكر كجكد 
.  ينكركف تكحيد الربكبية 

 قبؿ أف نخكض في ":كيكاصؿ ىذا الممحد تخبطاتو الكفرية في إنكار كجكد خالؽ ليذا الككف فيقكؿ 
إف األككاف منظكرة أك غير منظكرة تحكميا أنماط معينة مف :تعريؼ محدد هلل، ماىيتو كجكىرة، نقكؿ 

القكانيف التي تنظـ سيرىا كمسيرتيا كحركتيا، مف ىذه القكانيف الثابتة عمى مر الدىكر كاألزماف أف 
لكؿ شيء سببا، كلك شبينا اهلل بخمية أبدية ال تفنى، كأف مخمكقاتو ليست سكل انقساـ ليذه الخمية 

اكتسبت بيا خكاص جديدة ظاىرية  (مكاد بشرية)األبدية ،كلكف بعد إضافة مكاد أخرل كيمائية 
باإلضافة إلى خكاص الخمية األبدية، إذا قمنا بذلؾ فنحف لـ نبتعد عف جادة الصكاب، كلكننا في نفس 

 (1) ."الكقت لـ نقترب كثيرا مف الحقيقة 
 ككذلؾ مخمكقاتو مف إنس كحيكاف كنبات كجماد ال فرؽ في ،اهلل ىك تمؾ الخمية األبدية": ضيؼ مثـ 

البقر كالقمر كالشجرة كالنجـ الثاقب كالطفؿ الخائب، كميا مخمكقات هلل انقسمت مف  كذلؾ بيف الشمس
، يا صديقي المدكد إذا أردت رؤية اهلل مجسما فتأمؿ ...الخمية األبدية بعد أف ارتدت ثكبيا المادم 

الشمس كالنجـك كالحيكاف كاإلنساف كالنبات، أما القكؿ أف اهلل يجمس عمى عرش، كأف لو مكانا محددا 
 كصدقتيا عقكؿ تعيش في ،يجمس فيو يمكف التحدث معو بمساف طميؽ، فيذه أكىاـ صنعت بميارة

دركب الجيالة المفرطة، كلكف إذا أردت معرفة اهلل فميس أمامؾ سكل أف تعرؼ كؿ القكانيف التي 
  (2)" .تحكـ الككف

فيؿ حقا يكجد إلو ينظـ ىذا الككف أـ أف ىذا ": لو فيقكؿ إ دكيضيؼ كفرا عمى كفر كيقكؿ منكرا كجك
ليس في جعبتنا أماـ ىذا التاريخ الطكيؿ ...الككف ينظـ نفسو ذاتيا دكف ما حاجة لقكة منظمة متحكمة 

 (3) "...أدلة مادية مممكسة عمى كجكد إلو
تعالى اهلل عما يقكلو ىذا المرتد عمكا كبيرا سبحانو كتعالى 

 فيـ ينكركف ككف اهلل جؿ كعبل  خالقا مدبرا كنفي تكحيد الربكبية، كىذه اإلنحرافات العقدية عند أدباء  
: الحداثييف كىك شائع في نتاجيـ األدبي كالنقدم كالفكرم كما يقكؿ الطائفي المحترؽ أدكنيس

 

                                                           
( 148ص) السابؽالمصدر-  1
( 149)المصدر السابؽ-  2
( 152 – 150)المصدر نفسو -  3
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إعرؼ اآلف   )        
         أيف يككف الميؿ إذا جاء النيار  

         كالنيار إذا جاء الميؿ  
         أعرؼ أف جنس الربكبية يتأصؿ في أحشاء األرض كيتناسؿ  

         أعرؼ األرض باألرض  
          كالسماء بنكر األرض  

 (1)(          ىكذا أظير في قميصي الجديد 
يظير مف كمماتو الفاسده الذم يعد نفسو مثقفا كمكجيا كمعمما، فالميؿ كما يظير مف الكبلـ رمز 
الظبلـ كالتخمؼ كاالنحطاط كيقصد بذلؾ اإلسبلـ كتعاليمو، كالنيار رمز التقدـ كيقصدكف بذلؾ 

األجنبي كفكره كفمسفتو المادية، كىك ينفي ككف اهلل خالؽ ليذا الككف كمدبرا لو فيعمف أنو ال ربكبية 
خارج األرض كأىؿ األرض، بؿ خمقت داخؿ األرض كتناسمت كىي خالقو نفسيا حسب خرافاتيـ 
المادية ،كلؤلسؼ أف مف أبناء المسمميف مف كقع في شراكيـ كضبلالتيـ بحجة البحث العممي، 
فانتشرت ىذه األفكار بيف أبناء المسمميف، فجعؿ ضعفاء اإليماف يمكذكف بيـ لكي ال يقاؿ عنيـ 

ف لـ يفيمكا منيا شيئا  .  كيكصفكف بالرجعية كالتخمؼ، كا 
 عمى أدكنيس بؿ ىنالؾ غيره مف الحداثييف فيـ يحممكف نفس الفكر عمى اكليس ىذا الكبلـ مقصكر  

اختبلؼ بمدانيـ، فيذا حداثي أخر مف المغرب العربي يردد نفس المعنى الذم قالو أدكنيس تحت 
  (النقد أساس اإلبداع)عنكاف 

قد يظف القارمء أف المقصكد باإلبداع  النقد األدبي أك البحث الفني أك المغكم كلكف الحداثي يفسر 
أكؿ ما يجب أف يتجو إليو النقد ىك المتعاليات بمختمؼ تجمياتيا، ليس الغائب الذم ": اإلبداع فيقكؿ 

ىك يخمؽ الحاضر كالمستقبؿ، بؿ اإلنساف ىك خالؽ حاضره كمستقبمو ،ال تستصغركا المتعاليات  إنيا 
إف المتعاليات كمجاؿ معرفي تعتمد قناعة أساسا، كىي أف اإلنساف ...المتحكمة في كعينا كال كعينا 

مكجكد بغيره ال بنفسو، شبح عابر في دنياه، صكرة لمثاؿ، مصيره فكقو ال بيف يديو تغطيو السماء 
 (2)".بحنينيا مرة ،كتحتفظ لو الظممات بالردع ىنا أك ىناؾ

                                                           
(  1/292)أدكنيس األعماؿ الشعرية - 1
ـ، 1988الطبعة الثانية  (19ص) (بخصكص الحداثة العربية في الشعر كالثقافة  )محمد بنيس حداثة السؤاؿ -  2

بيركت  – المركز الثقافي العربي : الناشر 
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 كىذ دأب المتفرنجيف المقتديف ، كمحك اإلسبلـ باسـ النقد،إنيا محاكلة ليدـ الديف باسـ اإلبداع  
 كنقد اإلسبلـ باسـ التحديث كالتطكير األدبي، فيـ ،بمبلحدة اإلفرنج، فيـ يقدسكف الكفر باسـ اإلسبلـ

يبدعكف عمى أساس الكفر كاإللحاد باهلل كجحد الربكبية، فيك ينتقد المتعاليات يقصد بيا اهلل تعالى 
.  كدينو كنبيو كالغيبيات 

كاستغفر اهلل مف نقؿ ىذا –  فإنو يتجاكز في اعتقاده أبدية الكممة حيف يقكؿ (أنسي الحاج)أما    
 (1) " .تقتؿ الكممة جسد اهلل بعد قتؿ اهلل ركحا كجسدا": فيقكؿ - القكؿ الذم يفيح كفرا بكاحا

كبدكف أدنى حياء أك تردد يعمف ىذا الممحد مثؿ ىذا الكبلـ كيبثو بيف المسمميف مف أجؿ نزع أم    
قداسة مف قمكبيـ هلل سبحانو كتعالى كعقكليـ  مف أجؿ أف تككف جاىزة لصب قاذكرات اإللحاد كالكفر 
كالضبلؿ فييا باسـ الحداثة كاإلبداع كالتحديث األدبي كالفني الذم يحاكؿ صبغ اإلنساف بربكبية مف 

نو ... كفعؿ كحدة الككف ،الشعر فعؿ إيماف الحياة": دكف اهلل تعالى فيقكؿ  إنو ما قبؿ اإلنساف، كا 
 (2)"اإلنساف كما كراءه كفكقو كبعده، ىك خالؽ الديف كالفف كالجماؿ كالحب، ىك بطانة الركح بؿ ركحيا

 
:- موقفيم من توحيد األلوىية

 يعبده كيخضع افتكحيد األلكىية ىك إفراد اهلل بالعبادة ك الطاعة بأف ال يتخذ اإلنساف مع اهلل أحد
لحكمو كشرعو، فبل إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو فيك المعبكد بحؽ كما سكاه باطؿ، كىك الذم يجب 

.  إفراده بالعبكدية قكال كفعبل كقصدا 
أما الحداثيكف فإف مفيـك التكحيد عندىـ مختمؼ بؿ إنيـ ال يؤمنكف بكجكد إلو معبكد ىك اهلل سبحانو 

كتعالى، فعندىـ التكجو بالعبادة القمبية كالعممية كالفكرية لغير اهلل، فيـ يتبجحكف بنفي ألكىية اهلل 
تعالى، كينفكف حؽ العبادة هلل كحده دكف سكاه ،كيؤليكف غير اهلل، كيتكجيكف لغيره بالطاعة كاإلتباع، 
كيأخذكف مف كؿ الشرائع كالمناىج كالعقائد كالنظـ كاألفكار سكل اإلسبلـ فيـ معرضكف عنو محاربكف 

.  لو كمنو نافركف 
ىـ لمديف كأىمو عقيدة كشريعة، يفاخركف بالكفر كيمتدحكنو، ؤىـ كمحبتيـ ألىؿ الكفر كعداؤكال

كيقرركف أف غير اهلل كرسكلو أىدل كأكمؿ، قد بدت البغضاء مف أفكاىيـ كما تخفي صدكرىـ أكبر، 
يستيزئكف بآيات اهلل كأحكامو كباهلل كرسكلو، إذا تكممكا عف اإلسبلـ كتابا كسنة قالكا التراث كفيما يأتي 

                                                           
قبرص  – رياض الريس لمكتب كالنشر  لندف : ، الناشر (19ص)أنسي الحاج خكاتـ -  1
 (128ص )  نفسو المصدر-  2
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مف نصكص كأقكاؿ مأخكذة مف كتاباتيـ ما يثبت ىذه الدعكل، فأكؿ كأخبث أنكاع باطميـ نفي ألكىية 
: - اهلل مطمقا 

أك (قتؿ األلكىية  ):كىـ يمارسكف ذلؾ بالجحد كالنكراف، حتى أضحى في عباراتيـ ككتاباتيـ عبارات 
:-  تعالى اهلل عما يقكلكف عمكا كبيرا، مثؿ قكؿ نزار قباني  (قتؿ اهلل  )
مف بعد مكت اهلل مشنكقا  "

عمى باب المدينة  
لـ تبؽ لمصمكات قيمة  

 (1) ."لـ يبؽ لئليماف أك الكفر قيمة
 .فيؿ بعد ىذا الكفر مف كفر كتجرأ عمى اهلل سبحانو كتعالى 

 كىك صاحب باع طكيؿ في التصنيؼ ،كمنيـ مف عنده نفس إلحادم في مكاجية الديف كأصكلو   
األدبي الحداثي أمثاؿ إحساف عباس في كتابو اتجاىات الشعر العربي المعاصر، كذلؾ بعد أف تحدث 

كأصبح التطكر ال يعني انتقاؿ سمات ... ": عف مفيـك التطكر كالتحكؿ في الشعر الحديث يشرح قائبل
إلى سمات مذىب آخر، في حقبة أخرل ،بؿ أصبح حركة متسارعة - في حقبة ما– مذىب شعرم 

في – بعدد األفراد الذيف يقكلكف الشعر، كبذلؾ قضى عمى فكرة الخمكد الكبلسيكية، كأصبح التمييز 
أيا كاف منبتيا كميما تكف مدة – مرحميا، كصحب ىذا كمو إيماف بأف كؿ قيمة ثابتة – الدائرة الشعرية 

فيي تشير إلى الرككد أك الجمكد كالتخمؼ، سكاء أكانت تمؾ القيـ تتصؿ بالديف أك بنمط حياة – ثباتيا 
أك طريقة تفكير، ككاف ىذا الكجو مف النظر يصيب أكثر ما يصيب مؤسسة قائمة عمى ثكابت مثؿ 

مف حيث أنو صكرة كبيرة مف صكر التراث، – كخاصة الديف اإلسبلمي في صكرتو السنية - الديف 
كالحؽ أف اإلنساف الحديث حيث يعتقد أنو يعيش في ككف قد غابت عنو األلكىية، فإنو ال بد أف يعيد 

النظر في كثير مف القيـ التي كانت تتصؿ بالنكاحي الغيبية، كلكف اإلسبلـ غير قاصر عمى ىذا 
نما ىك نظاـ حياة كأسمكب تنظيـ، كبما أف التنظيـ يعني ثبات قيـ معينة، فإف الثكرة عمى  الجانب، كا 

 (2 )"...التراث كانت تتناكؿ ىذا الجانب منو أيضا
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فيذا النص يحمؿ في طياتو معاني خبيثة، فالتطكر ىك أصؿ األصكؿ لمحداثة ال يعني التجديد   
  .الفني بؿ يعني القضاء عمى فكرة الثبات كاألصكؿ كالقكاعد العقدية كالفكرية كاألخبلقية

.  كعمى كجو الخصكص عقيدة  أىؿ السنة كالجماعة ،أف المقصكد مف ىذا الديف ىك الديف اإلسبلمي   
إف المقصكد بالتراث عندىـ ىك الديف اإلسبلمي كنصكص الكتاب كالسنة، فيـ يستخدمكف عبارة    

زاحة التراث كغيرىا مف العبارات التي يقصدكف منيا إزاحة الديف اإلسبلمي  مكاجية التراث كىدـ التراث كا 
حبلؿ أفكارىـ اإللحادية  .  كا 

جحدىـ لؤللكىية كغيابيا مف كاقع اإلنساف مقصدىـ مف ذلؾ األلكىية التكحيدية التي جاء بيا اإلسبلـ    ك
 كعدـ ثبات اإلسبلـ فبل بد مف ىدـ ،فيـ يقصدكف بيا كافة مناحي الحياة مشتممة عمى معنى األلكىية

.  الثابت كتقكيضو إم اإلسبلـ 
ف اإلنساف يعيش في ككف غابت عنو األلكىية كىذا مقصدىـ مف التجديد مقابؿ الجمكد كالتراث إكقكليـ   

أم اإلسبلـ، كماذا يقصدكف باإلنساف ىؿ ىك اإلنساف العربي ألف الحديث عف الحداثة العربية، فإف ىذا 
القكؿ ال يستكم ألف العربي ميما بمغ تفريطو العصياني فإنو يؤمف باهلل كدينو اإلسبلـ كبمحمد عميو 

السبلـ نبيا، فمـ يبؽ إال أكلئؾ المرتديف مف أبناء المسمميف مف شيكعييف كعممانييف كحداثييف  كباطنييف  
كأمثاليـ  

 كليس تجنيا عمييـ، فيـ ،ىذا النص يبيف صاحبو كيقرر صحة فكرىـ اإللحادم الكفرم بحسب ما قالكا   
. بفكرىـ يسعكف لقطع صمة الناس باإلسبلـ 

 أف المعرفة القائمة عمى أحدية اهلل الكاحد األحد أساسا  الشاعر المغربي الحداثيكيعد محمد بنيس   
كالتي تبدأ مف اهلل الكاحد، ، كتتجسد – حسب تعبيره - لمتخمؼ إذ ىك صكرة المتعاليات اإلسبلمية

 (1) .اجتماعيا في األدب كسياسيا في القبيمة إلى آخر تحميبلتو اليابطة
 فقد جعؿ مف الشعر صبلة كعبادة، كفي ذلؾ  األديب كالشاعر اليمني  المقالحصالحكأما عبد العزيز   

 فقد بدا لي الشعر ككأنو صكت الحزف الثابت في ضمكع البشر، فكانت ":مقدمة لديكانو حيث يقكؿ 
 صدل لذلؾ الصكت الغائر في األعماؽ، كالصبلة اليكمية التي نؤدييا في بيكتنا فرادل ققصائد

لماذا الحزف ؟ لماذا كؿ الشعراء :  كثيرا ما تساءلت .كفي مقابر كفي معابد الشعر الحزينة.. كجماعات
 (2) "!حزانى ؟
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 (1)(كالشفتاف يا معبكدتي الكؤكس ): كيتكجو بالعبكدية لشيء آخر في قكلو 
 (2) "فمف أنا لكالؾ يا معبكدتي كمف أككف ": كقكلو 

:  لكنو في خاتمة المطاؼ الكثني يصرح بكؿ جرأة قائبل
تأكمني الكحدة يستفزني الزحاـ  "

صميت هلل كالشيطاف  
عبدت كجو الكفر كاإليماف  

سجدت لؤلكثاف  
لكنني كما بدأت في الظبلـ  
 (3)"كليس في الظبلـ مف أحد 

 خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 ٰذ  يي ىي خيمي حي جي ىهيه مه جه  ين ىن من

 257: البقرة َّٰر

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ   ُّ كقاؿ جؿ ذكره

 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت  مت

 جئ يي نيىي مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام  يل ىل مل يك

 َْ - ّٗ: النكر َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

:- موقفيم من الغيبيات 
الغيبيات ىي القضايا اإلعتقادية التي كردت أخبارىا عف طريؽ السمع، كالتي تثبت بالكحي   

. المعصكـ، كلذلؾ تسمى بالسمعيات 

                                                           
( 149ص) السابؽ المصدر-  1
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صمى اهلل عميو – فكؿ ما ثبت مجيء الخبر بو عف طريؽ الشرع مف كتاب اهلل تعالى أك سنة النبي 
فإنو يجب التصديؽ بو كاإليماف بو، سكاء أدركناه بحكاسنا كعقكلنا أـ لـ ندركو، سكاء أكاف مف - كسمـ

األخبار الماضية مثؿ بدء الخمؽ كأخبار األمـ السابقة أـ األخبار القائمة اآلف مثؿ كجكد إبميس كالجف 
. كالمبلئكة أك األخبار اآلتية مثؿ اليـك اآلخر 

أما مكقؼ الحداثييف المعاصريف مف الغيبيات فيك مختمؼ عف مكقؼ أىؿ السنة كالذم تحدثنا عنو 
، منيـ مف ينكر الغيبيات أك يتيكـ عمييا كيسخر مف اليـك اآلخر كالجنة الثاني مف الدراسةفصؿ اؿفي 

. كالنار كغيرىا 
نما ":فيذا معركؼ الرصافي الذم يعده أدكنيس مثاال لمتجديد كالحداثة يرل   أف األدياف ليست مكحاة كا 

ذ ينكر الكحي، ينكر بالضركرة النبكة، كينكر كجكد األنبياء  ىي كضع قاـ بو أشخاص أذكياء، كا 
( 1)"كالنتيجة الطبيعية إلنكار الديف، كحيا كنبكة ،ىي إنكار التعاليـ أك المعتقدات التي جاء بيا 

إنيا ليست :  ينكر خمكد الركح، كيقكؿ"ثـ إف الرصافي عند أدكنيس مف رمكز الحداثة العربية ألنو  
لذلؾ ال يؤمف بفكرة البعث أك الحشر، الجنة أك النار، ثـ إف ...مف جكىر سماكم كما يعمـ الديف 

السماء التي تشير إلييا التعاليـ الدينية عمى أساس أنيا مكاف الخمكد كالنعيـ، ليست أكثر مف فضاء 
طبيعي تسبح فيو األرض، كىك إذف يرفض الثكاب كالعقاب ،كيرفض تبعا لذلؾ أف يصمي أك يصكـ، 

 (2)."شأف اآلخريف طمعا في الجنة كحكرىا العيف 
فإف محكرىا نفي كؿ ما كراء الحس كتقديس  (مسافة في عقؿ كرجؿ)أما الركاية اإللحادية    

المحسكس كمف أجؿ ذلؾ تجده يصؼ البعث الجديد لئلنساف كلمعقؿ البشرم بأنو الذم يعتمد عميو 
الجنة كالنار كالبعث كالقيامة كالمبلئكة كالشياطيف كالجف، كيعد بجنة عمى األرض ال : نفي الغيبيات 
 ( 3)إلى آخر ىرطقاتو ...في السماء 

حاؿ كثير مف الناس يعتنقكف الخرافات، يؤمنكف بالغيبيات  ... ":ثـ يصؼ حاؿ المؤمنيف بالغيب قائبل
( 4) ".يقاتمكف مف أجؿ الكىـ أشرس مف قتاؿ اآلخريف لمكصكؿ لمحقيقة

 (5)كأقكالو في نفي الغيب كجحد الغيبيات كثيرة، بؿ كؿ ركاياتو تدكر عمى ذلؾ 

                                                           
 (65/ 3)الثابت كالمتحكؿ -  1
( 65)المصدر نفسو -  2
 (10-9ص )مسافة في عقؿ رجؿ -  3
 (25ص)المصدر نفسو -  4
 229، 221، 201، 191، 171، 159، 126 ،125انظر عمى سبيؿ المثاؿ  ص -  5
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الغيبيات التي مرغت العقؿ اإلنساني في الكحؿ دىكرا طكيمة ... ": كمف أقكالو الشنيعة الساقطة    
كتكارثيا الفكر حتى بانت إحدل سماتو، كارتبطت ىذه الخرافات بقضية كجكد اهلل، فأحاطتيا بالشككؾ، 

كطكقتيا بالتمرد لذلؾ كاف مف األىمية بمكاف أف تشذب فكرة كجكد اهلل مف أغصانيا السرطانية بااللتجاء  
 (1)"لقفص العقؿ كرفض تكارث فكرة كجكد اهلل 

مقطعا مف   (شعرنا الحديث إلى أيف)كيكرد غالي شكرم في كتابو    
: لخميؿ حاكم يتضمف المطالبة باالنتفاضة عمى التاريخ كالغيب كاألمس كذلؾ في قكلو  (نير الرماد )
إف يكف، رباه ال يحيى عركؽ الميتينا  "

غير نار تمد العنقاء   
نار تتغذل مف رماد المكت فينا  

فمنعاف مف جحيـ النار  
: ما يمنحنا البعث اليقينا 

أمما تنفض عنيا التاريخ  
كالمغك كالغيب الحزينا  
تنقض األمس الحزينا  

 (2)"ثـ تحيا حرة خضراء في الفجر الجديد 

ف يكف قد فعؿ خميؿ الحاكم ىذا في نير الرماد فإنو قد ىدـ الغيبيات مف قمبو كأخمد إلى األرض  كا 
كسائر الحداثييف أما الغيبيات في ذاتيا فغير قادر ىك كأىؿ األرض جميعا عمى ىدميا، ألنيا حقائؽ 

.  ثابتة، كدالالتيا كاضحة 
كقد ناؿ خميؿ الحاكم ثمرة ىدمو لمغيبيات مف نفسو حيف ضاقت عميو األرض بما رحبت كضاقت 

 33: القمـ َّ خس حس جس مخ محجخ جح  مج مثحج هت ٹ ٹ ُّ  :"عميو نفسو فانتحر 

   أما نزار قباني فإنو كتب بخط يده إلى جياد فاضؿ، كنشرىا ىذا األخير في كتابو فتافيت مشاعر، 
أنا  شاعر ال أؤمف بالغيبيات كضرب المناديؿ، كقراءة فناجيف : "كمما قالو قباني في ىذه الرسالة 

  (3)". القيكة، فمكي أؤسس كطنا معافى، ال بد لي مف جرؼ كؿ ىذا الخراب أكال

                                                           
( 191 )المصدر السابؽ-  1
دار الشركؽ  : ـ، الناشر 1991ىػ 1411الطبعة األكلى  (134ص)غالي شكرم شعرنا الحديث إلى أيف -  2
بيركت  – دار الشركؽ : ـ، الناشر1989ىػ 1409، الطبعة األكلى (60ص)جياد فاضؿ فتافيت شاعر كقائع معركة مع نزار قباني  -  3
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:- موقفيم من بعض الغيبيات 
: موقفيم من اليوم اآلخر 

. اإليماف باليـك اآلخر ىك ركف مف أركاف اإليماف فمف جحد مما ىك منصكص عميو مقطكع فيو فقد كفر 
اإليماف بكؿ ما أخبر بو اهلل عزكجؿ في كتابو كأخبر بو رسكلو عميو :كمعنى اإليماف باليـك اآلخر 

السبلـ مما يككف بعد المكت مف فتنة القبر كعذابو كنعيمو، كالبعث كالحشر كالصحؼ كالحساب 
.  كالميزاف كالصراط كالحكض كالشفاعة كالجنة كالنار كما أعد اهلل ألىميما 

 حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ كقد ربط سبحانو بيف اإليماف بو كاإليماف باليـك اآلخر 

  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

 177: البقرة َّ...ىه

كيتضمف جحدىـ لميـك اآلخر، جحد كؿ الحقائؽ الثابتة التي تككف في االحتضار كالمكت كما بعده  
حتى البعث كالحشر كالكزف كالصراط كالجنة كالنار، ككؿ ما يككف مع ذلؾ مف أمكر ثبت صحتيا، 
كىـ بذلؾ ال يعدكف عقائدىـ المبنية عمى الضبلؿ  كالفساد اإللحادم الكفرم الذم ىك أساس كؿ 

.  انحرافاتيـ كقاعدة كؿ خرافاتيـ 
فيذه نازؾ المبلئكة تعبر عف شكيا في البعث بتقريرىا أنو ليس ىناؾ إال الفناء كأنو ال حياة خالدة بعد 

: المكت، كذلؾ في قكليا 
: قالكا الخمكد "

ككجدتو ظبل تمطى في بركد  
فكؽ المدافف حيث تنكمش الحياة   
ككجدتو لفظا عمى بعض الشفاه  

غنتو كىي تنكح ماضييا كتنزلو المحكد  
! يا لبلزدراء ...غنتو كىي تمكت 

 (1)"قالكا الخمكد كلـ أجد إال الفناء 
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فيي كثيرة كسخريتو باليـك  (مسافة في عقؿ رجؿ)أما خبائث الممحد عبلء حامد التي بثتيا ركايتو 
ىؿ ىذه :"اآلخر منيا قكلو عمى لساف أحد شخصيات الركاية حيث يصكر أنو دخؿ الجنة فيقكؿ 

الجنة، سخرت مف نفسي، لمجرد أف عقمي طرح ىذا االحتماؿ ابتسمت، لكف لماذا يطمقكف عمييا 
 (1)" الجنة، أية جنة تمؾ التي يقطنيا مجمكعة مف المرضى، يتناثركف كاألشياء 

.  فيك يسخر كيستيزمء بالجنة كباليـك اآلخر 
أيف ..أيف الحضارة ..كلكف أيف العمـ :" ...كيتيكـ بالمؤمنيف كعقيدتيـ في اليـك اآلخر قائبل   

ظبلمو العقؿ ..المخترعات  .. ىؤالء الناس يعيشكف في عصكر الظبلـ كاإلظبلـ ظبلـ األفؽ كا 
كىذه ىي جنتيـ المكعكدة جنة عرضيا السمكات ..معتقدات بالية الناس بعثكا مف جديد بعد مكتو 

 (2)..."حياة أخرل بعد الحياة األكلى ! بعثا بعد المكت ؟.. لكف ىؿ حقا ما يعتقدكف ..كاألرض 
كتدفع ىذه اآلماؿ الكاذبة قطعاف البشر لبلستسبلـ لمظمـ :"  كيسمي اإليماف بالجنة آماال كاذبة فيقكؿ 

كاالستبداد كالقير كاإلستذالؿ  كالجكع كالحرماف أمبل في جنة أخرل غير أرضية يقطؼ ثمارىا 
ىؿ قرأت أك سمعت عف مجتمع أنيار ألنو ال يؤمف بكجكد يـك البعث .... اإلنساف بعد مكتو 

 (3)...."كالحساب 
كيسأؿ ساخرا " الفندؽ اإلليي "كتتنكع عباراتو بالسخرية مف أىؿ الجنة كما فييا مف نعيـ كيسمييا    

عف التأثيث في بيكت الجنة كاألجيزة المكجكدة فييا مف مكيفات كثبلجات، كالمرافؽ كالمبلعب، 
كاألدكات المدرسية كالمكاد األكلية لمبناء كاإلسمنت كالحديد كالطكب كالكرؽ، ثـ يضيؼ بعد ذلؾ 

األقرب إلى التصكر أف الذم يعمؿ لخدمة أىؿ الجنة ىـ أىؿ النار، ىـ الكادحكف، ينظفكف :"كمو
الشكارع كيقيمكف المباني، كينشئكف المرافؽ، كيجمعكف القمامات، كيطيكف الطعاـ، كيعممكف في 

 (4)"المصانع، كؿ المصانع مف اإلبرة إلى الصاركخ 
كينتقؿ عقمي عمى الفكر مف ىذا العالـ إلى العالـ :"كتتحدث نكاؿ السعدم عف نساء أىؿ الجنة فتقكؿ  

اآلخر، كأرل الجنة ممتدة خضراء، كأنا ممدكدة فكؽ السندس، كمف حكلي الحكريات سابحات في 
النير عاريات تحت الشمس، كفي الضكء أتعرؼ عمى مبلمحيف كليس مف بينيف كجو زكجتي 
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الشرعية، كيرتفع صكتي كأنا أقيقو لممرة الرابعة أك الخامسة كأضربو عمى فخذه المشدكد متسائبل ،كـ 
لمرجؿ المؤمف مف حكريات ؟ كيقكؿ سبعكف أك سبعة كسبعكف كاهلل أعمـ، ككـ لمزعيـ المؤمف أك اإلماـ 

؟ كقيقو الكاتب الكبير كضرب رقما خياليا، لكف خياؿ اإلماـ كاف أكبر، ثـ يسألو فجأة، كماذا عف 
لكف : زكجاتنا لف يدخمف الجنة، قمت : زكجاتنا الشرعيات إذا دخمف الجنة معنا ؟ كقاؿ صديؽ العمر 

يستبدليا اهلل بحكرية عذراء، فالجنة لف يككف بيا زكجات شرعيات : إذا حدث كدخمت  إحداىف ؟ قاؿ 
ال فما الفرؽ بيف الجنة كاألرض   (1)"كا 

أف عقيدة الحداثييف في اليـك اآلخر عمى نقيض ما عميو عقيدة أىؿ اإليماف، : كخبلصة ما تقدـ     
فيـ يجحدكف اليـك اآلخر كما كراءه، كيعدكف المكت لئلنساف فناء ال شيء بعده، أك أف اإلنساف 
يتحكؿ إلى مادة  أخرل حسب عقيدة التناسخ، كيقكلكف بأبدية الدنيا كبعض ما فييا، كىي عقيدة 
الدىرييف، كمف ىذه العقيدة أصمكا قاعدتيـ المنافية لمثبات  كالمقرره لمتطكر المستمر كالصيركرة 

الدائمة، كىـ مع كؿ ىذه الضبلالت يسخركف مف عقيدة اليـك اآلخر كمف قضايا اآلخرة الثابتة في 
–  صمى اهلل عميو كسمـ - كتاب اهلل كسنة رسكلو 

 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ٹ ٹ ُّ 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ

- 33: المؤمنكف َّ حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح
37 

 :- موقفيم من المالئكة 

  رن مم ام يل ٹ ٹ ُّ اإليماف بالمبلئكة ىك الركف الثاني مف أركاف اإليماف الستة قاؿ 

 حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن

 285: البقرة َّ هت مت خت حت جت مبهب  خب حب هئجب مئ خئ

                                                           
دار الساقي منتديات مجمة اإلبتسامة  : الطبعة الثانية الناشر (57ص)نكاؿ  السعداكم سقكط اإلماـ -  1
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االعتقاد الجاـز اليقيني بأف هلل مبلئكة مخمكقيف مف نكر، كانيـ ال :  اإليماف باليـك اآلخر مفكالمراد  
يعصكف اهلل ما أمرىـ كيفعمكف ما يؤمركف، كقد ثبت كجكدىـ بالدليؿ القطعي، كمف أنكر كجكدىـ كفر 

.  كخرج مف ممة اإلسبلـ 
إف الفكر المادم الغربي الي بث سمكمو في عقكؿ الحداثييف كالعممانييف العرب أدل إلى عدـ    

اإليماف بالغيبيات كالتي منيا اإليماف بالمبلئكة، فقد مات في عقكليـ كقمكبيـ أم اتجاه نحك اإليماف 
.  بالغيب
كمف أظير الذيف جحدكا اإليماف بالمبلئكة عبلء حامد في ركايتو الكفرية اإللحادية مسافة في     

عقؿ رجؿ، حيث يجعؿ اإليماف بالمبلئكة ثمرة لئليماف باهلل الذم يؤدم نفييا إلى نفي ما يترتب عمييا 
مف األىمية بمكاف أف نشذب فكرة كجكد اهلل مف أغصانيا السرطانية بااللتجاء :"مف غيبيات فيقكؿ 

إف اإليماف بكجكد اهلل مف خبلؿ األدياف كالتي تطالب .. لقفص العقؿ، كرفض تكارث فكرة كجكد اهلل 
اإلنساف أيضا باإليماف بأمكر تتخطى  نطاؽ التفكير كتربط قضية كجكد اهلل بيذه األمكر ارتباط 

الجنيف بالمشيمة كالجذر بالتربة، فطالما آمف اإلنساف بكجكد اهلل عف طريؽ األدياف فعميو تقبؿ كؿ ما 
بميس كمعاكنيو  يتصؿ بكجكد ىذا اإللو مف جنة كنار كشياطيف كمبلئكة كجف صالح كجف طالح كا 

  (1)"حتى ال يجرفو اإلنكار إلى النار المحرقة

يتبدل مف كبلمو جحكد هلل ثـ جحكد لممبلئكة كسخرية بالغيب، كىك يكرد اإللحاد بصكرة ركائية 
إلحادية تخمكمف أم عقؿ أك منطؽ، عمى الرغـ مف دعكاه الحتراـ العقؿ كالمنطؽ كتقديسيما 

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 44: الفرقاف َّ جه

كفي مكضع آخر مف ىذه الركاية اإللحادية يسكؽ كفره فينكر الكتب كالشرائع كيعتبرىا خرافات     
.  لعمرؾ إف الذم يقكلو خرافات ككفر كضبلؿ 

تحكؿ العقؿ اإلنساني إلى أكمة شيية تمتيميا الخرافات كالخزعببلت، :" ثـ يستنتج مف ذلؾ نتيجة قائبل
فالعالـ الخفي الذم يعيش كراء ظيرانينا كالمتمثؿ في المبلئكة كالجف كالشياطيف، كممكيـ العظيـ 
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إبميس لـ تقدـ لنا الصحائؼ الدينية دليبل عمى صحة كجكدىـ إال ما سطر ، كلـ يثبت بالعمـ أك 
 (1)... "نظرياتو عمى مدل القركف الطكيمة كجكد مثؿ ىذه األشكاؿ الغريبة

ذا تأممنا كبلـ عبلء حامد كجدناه ال يعدك أف يككف تجميعا لشبيات المادييف الغربييف كالماركسييف     كا 
.  عمى كجو الخصكص أحياىا كنسبيا لنفسو زكرا كبيتانا فما ىك إال ناعؽ كمتبع ألعداء اهلل 

:-  موقفيم من النبوات
اإليماف بالرسؿ صمكات اهلل كسبلمو عمييـ ركف مف أركاف اإليماف كأصؿ مف أصكؿ عقائد أىؿ 

. اإلسبلـ
عمى ضكء تأثر الحداثييف بالمنيج الغربي كالفبلسفة الغربييف يتبيف مكقفيـ مف النبكة ك النبكات 

. لرساالت كشكككا في الرسؿ اكتأثرىـ بالمنيج الغربي، فقد جحدكا 
فيذا طو حسيف الذم سمكه بعميد األدب العربي زكرا كبيتانا يفكح مف أدبو الغؿ كالحقد عمى اإلسبلـ 

الذم أعمف فيو فصؿ الديف عف األدب، بؿ كاف كتابو  (في الشعر الجاىمي )كالقرآف، كذلؾ في كتابو 
سماعيؿ، كلمقرآف : " إعبلف الحرب عمى اإلسبلـ كذلؾ حيف أعمف قائبل لمتكراة أف تحدثنا عف إبراىيـ كا 

أف يحدثنا عنيما أيضا كلكف كركد ىذيف اإلسميف في التكراة كالقرآف ال يكفي إلثبات كجكدىما 
براىيـ إلى مكة (  2)التاريخي فضبل عف إثبات ىذه القصة التي تحدثنا بيجرة إسماعيؿ كا 

فقريش إذا كانت في ىذا العصر ناىضة نيضة مادية تجارية، كنيضة دينية كثنية، كىي :"ثـ أضاؼ 
ذا كاف  بمكة ىاتيف النيضتيف كانت تحاكؿ أف تكجد في الببلد العربية كحدة سياسية كثنية مستقمة، كا 
ىذا حقا، كنحف نعتقد أنو حؽ، فمف المعقكؿ أف تبحث ىذه النيضة الجديدة لنفسيا عف أصؿ تاريخي 
ذا فميس ما يمنع قريشا مف أف  قديـ يتصؿ باألصكؿ التاريخية الماجدة التي تحدثت عنيا األساطير، كا 
براىيـ، كما قبمت ركما ذلؾ ألسباب  تتقبؿ ىذه األسطكرة التي تفيد أف الكعبة مف تأسيس إسماعيؿ كا 

  (3)"مشابية أسطكرة أخرل صنعيا اليكناف تثبت أف ركما متصمة بإيناس بف يرياـ صاحب طركادة 

فإف ما قالو طو حسيف يعتبر أكؿ صرخات الردة كالمكاجية لمديف كالمناقضة الكاممة لمكحي المعصـك 
سماعيؿ عمييما السبلـ، كيقكؿ أف كركدىما في التكراة كالقرآف ال  فيك بذلؾ ينكر ىجرة سيدنا إبراىيـ كا 
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 جي يه  ىه   ُّ يكفي إلثبات كجكدىما كىك بذلؾ ينكر كيكذب قكلو سبحانو  في سكرة إبراىيـ 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ  مئنئ زئ

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث

 37- 35: إبراىيـ َّ  نن من زن رن مم ام يل ىل

كقد عني الحداثيكف بطو حسيف كفكره كاعتبركه قائدا لممشركع التنكيرم الجذرم الشامؿ بؿ جعؿ أحد 
الحداثييف الذم يصدر كتابا قضايا كشيادات أف يصدركه بمقالو لطو حسيف، فيك مف رجاالت الحداثة 

.   تفكح كفرا كردة عف اإلسبلـ  ماكتاباتومف اإللحادية ألف 
 -:ىل تاب طو حسين قبل موتو 

ىنالؾ مف يقكؿ أف طو حسيف قد تاب قبؿ مكتو كتراجع عف فكره كمكاقفو مف اإلسبلـ كخصكصا 
 كتابو في الشعر الجاىمي الذم فيو مف الكفر كالردة عف اإلسبلـ فيؿ ىذا القكؿ صحيح ؟ 

في الشعر  )ليبست ىنالؾ أية كثيقة تشير إلى أنو تراجع عف آرائو المبثكثة في كتابو األشير 
، كلـ ينشر أم مقاؿ يعمف خطأ آرائو كتراجعو، كالدليؿ عمى ذلؾ ما قالو محمد الدسكقي (الجاىمي

لقد رافقت العميد في العقد األخير مف عمره، كقرأت لو كثيرا مف المؤلفات : " سكرتير طو حسيف 
العربية القديمة كالمعاصرة، كجاء ذكر الشعر الجاىمي أكثر مف مرة فما سمعت منو إال شكة في ىذا 
الشعر كطعنة في صحتو، كقد قاؿ لي يكما إنو ال يعيد النظر في مؤلفاتو عند إعادة طباعتيا، غير 

مستقبؿ الثقافة  )إف ىناؾ كتابا كاحدا أريد أف أغير فيو بعض اآلراء كىك : أنو أضاؼ إلى ىذا قائبل 
فقد انتشر التعميـ كأصبح مجانا في جميع مراحمو كما قكيت الصبلت العممية كاألدبية بيف  (في مصر 

ال  (األدب الجاىمي)الببلد العربية عممى الرغـ مف الخبلفات بيف بعض حكاميا كىذا يعني أف كتاب 
 .رجكع عما اشتمؿ عميو مف آراء 

فإف مكقؼ طو حسيف مف الشعر الجاىمي ال يمكف الجـز بأنو عدؿ عنو، اعتمادا عمى كممة : كبعد 
قاليا في مناسبة إىداء بعض المؤلفات إليو ثـ يمـز الصمت اكثر مف عشريف عاما دكف أف يكتب عف 
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رأيو الجديد، لذلؾ أكرر ما أكمأت إليو آنفا مف أف العميد لـ يرجع عف رأيو في الشعر الجاىمي كاهلل 
 (1.")يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ 

لذلؾ فإف الذيف يقكلكف انو تاب ال يممككف دليبل كاحدا يردكف فيو عمى ما قالو سكرتير طو حسيف 
 الذم رافقو في العقد األخير مف عمره 

صمى – فقائمة التخمؼ عنده مستنده إلى نبكة النبي محمد : كيقكؿ أدكنيس في كتابو الثابت كالمتحكؿ 
كأميتو كأمية العرب كالفطرة العربية كالمشافية، ثـ يسرد عمى ىذه الدعكل الكاذبة – اهلل عميو كسمـ 

القائمة – صمى اهلل عميو كسمـ – أكصافا يعدىا أساسا لمتخمؼ كيريد بيا اإلسبلـ كرسالة  النبي محمد 
الخطابة كالبداكة كاألمية كالفطرة كالشفكية، كالكضكح كاإلفياـ كالبياف كاالرتجاؿ : حسب دعكاه عمى 

كالتأثير كالنفع كالتحسيف، كمطابقة الحؽ، كالحؽ الثابت كالكاضح، كالمضاىاة لمسابؽ كمشابيتو، 
.  كفصؿ المفظ عف المعنى كجعؿ المعنى دينيا أخبلقيا ،كفرض المعايير 

كأضدادىا ىي التقدـ كالتطكر، كقد بدأ الصراع حسب قكلو بيف ،ىذه عنده قي قائمة التخمؼ كالرجعية 
  (2)-صمى اهلل عميو كسمـ- الشفكية كالكتابة كالبداكة كالحضارة كاألمية كالثقافة منذ مبعث الرسكؿ

 مف خبلؿ شخصيات أخرل يأتي بخميؿ جبراف كيجعؿ مف قكمف خبلؿ تمرير أدكنيس لعقائد    
في ىذه المقطكعة يسمي اهلل كاألنبياء :"  لو فيقكؿ ةكيأتي بمقكؿ (الثكرة عمى الشريعة  )دراستو 

كالتمسؾ ..كالفضيمة كاآلخرة ألفاظا رتبتيا األجياؿ الغابرة كىي قائمة بقكة االستمرار ال بقكة الحقيقة 
بيذه التقاليد مكت كالمتمسككف بيا أمكات كعمى كؿ مف يريد التحرر منيا أف يتحكؿ إلى حفار قبكر، 

  (3)"لكي يدفف أكال ىذه التقاليد، كمقدمة ضركرية لتحرره 

 جي  ُّ  :كىذا القكؿ قكؿ قديـ جديد قالو أعداء الرسؿ كالرساالت كما أخبر بذلؾ ربنا سبحانو كتعالى

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 60- 59: األعراؼ َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ

                                                           
1
م،1988هـ1408الطبعةالثانٌة(213-212)زٌنالعابدٌنمحمدسروربنناٌفدراساتفًالسٌرةالنبوٌة-

 243و239داراألرقمللنشروالتوزٌعنقالعنمجلةالعربًالكوٌتٌةالعددان:الناشر
مرجع سابؽ   ( 137- 3/136)أنظر الثابت كالمتحكؿ أدكنيس -  2
( 187/ 3) نفسوالمصدر -  3



257 
 

 ، ك الكحي كالنبكة،كيذكر أدكنيس ما قالو الرصافي باعتباره مجددا تجده يتمحكر حكؿ إنكار الديف
 كقضية العبادة مف صبلة كصكـ، كرفض التشريعات ، كرفض مبدأ الثكاب كالعقاب،كجحد الغيبيات

اإلسبلمية، ككذلؾ العادات كالتقاليد االجتماعية التي قامت عمى أساس كتصكر ديني كمحاربة 
الماضي كأمجاده، كرمي التاريخ بالكذب كالتضميؿ، كالدعكة إلى الحياة الراىنة كالحرية كالعمـ 

 (1)كمنجزاتو

كىذه الحيثيات ىي نفسيا أصكؿ كأسس الحداثة العربية كلكؿ كاحد مف الحداثييف نصيبو مف ىذا 

 حم جم ملهل خل حل جل مك  لك  ٹ ٹ ُّ اإلرث الشيطاني قؿ أك كثر 

 30: األعراؼ َّ  مه جه هن من خن حن جن مم  خم

ليو ليست إاألدياف بالنسبة :"كيصؼ أدكنيس مكاقؼ الرصافي في عقيدتو كمكقفو مف الديف فيقكؿ     
ذ ينكر الكحي ينكر بالضركرة النبكة، كينكر كجكد  نما ىي كضع قاـ بو أشخاص أذكياء، كا  مكحاة، كا 
 (2)"األنبياء كالنتيجة الطبيعية إلنكار الديف، كحيا كنبكة، ىي إنكار التعاليـ أك المعتقدات التي جاء بيا 

كيمتفت أدكنيس مف الجحد الكامؿ لمنبكة، إلى استخداـ التدنيس كاالستخفاؼ بابا لمجحد كاإلنكار،    
بديبل عف ثقافة الجاىميف أم بمعنى أنيا ليس كحي -  صمى اهلل عميو كسمـ- حيف يجعؿ نبكة محمد

الشعر في الجاىمية فاعمية أكلى في مستكل العمؿ كالحمـ :" مف عند اهلل كلكف حدس معرفي يقكؿ 
كالديف،أم في مستكل الطبيعة كالغريزة، فيك حدس أساسي في المعرفة، بؿ ىك الحدس األكمؿ، غير 
أف النبكة في اإلسبلـ  ىك الحدس الكحيد، كالمعرفة كميا تصدر عف ىذا الحدس، كىكذا حمت النبكة 

 (3)"محؿ الشعر، كتراجع الشعر إلى مستكل الفاعمية الثانية 
صكرة اهلل في  كتابات بعض األنبياء :"نسي الحاج فإنو يعبر عف جحده لمنبكات بقكلوإأما النصراني 

 (4)"ىي صكرة السمطاف الذم كانكا يشتيكف أف يككنكا 
إذا كاف الديف ..لماذا تعددت األدياف كالرساالت :" كيقكؿ عبلء حامد مشككا في رسالة األنبياء     

فيؿ كانت ليا صيغة كاحدة إليية تناكليا البشر بالتعديؿ كالتغيير فكصمت ..سابقا عمى كجكد اإلنساف 
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أـ أف تمؾ الرساالت ليست سكل صيغ بشرية آمف بيا أصحابيا ثـ تداكلكىا ..إلينا كما ىي اآلف 
كعمى ىذا فتصبح صمة .. بدعكل أنيا إليية ؟كبالتالي يصبح منطقيا اختبلفيا باختبلؼ الداعيف ليا 

 (1)..."الرسؿ باهلل صمة افتراضية ال تدعميا حقيقة كال يسندىا برىاف 
عبارات الحداثييف تدكر حكؿ ىذه المعاني مف حيث إنكارىـ كجحدىـ لمنبكة كاألنبياء كالتشكيؾ ؼ    

كالسخرية كاالستيزاء بما جاءكا بو مف عند اهلل عف طريؽ الكحي  

نكارىـ لمرسؿ كالرساالت كاألنبياء، يعد كفر  كردة عف اإلسبلـ كذلؾ كما ذكرنا أف اإليماف بالرسؿ اكا 

 نن من زن  رن مم ام يل  ُّ  :كاألنبياء ىك ركف مف أركاف اإليماف كما قاؿ سبحانو

 هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين

 285: البقرة َّ هت مت خت حت جت مبهب  خب حب

زاحتو  : الخالصة فالحداثة ال تخالؼ اإلسبلـ فحسب بؿ تناقضو تماـ المناقضة، كتسعى في ىدمو كا 
حؿ محميا ممف القمكب كالعقكؿ كاألعماؿ، كالعمؿ عمى تشكيؾ المسمميف في دينيـ كعقيدتيـ ؿ

.  االنحراؼ في العقيدة كالفكر كالسمكؾ كاألخبلؽ 
كنسبكا الربكبية إلى غير ،فيـ نفكا كجكد اهلل كشكككا فيو كأنو الخالؽ المدبر لشؤكف الككف كاإلنساف 

يأليكف اهلل، كسخركا كاستخفكا باهلل تعالى الخالؽ، كىـ كذلؾ نفكا األلكىية كنسبكىا إلى غير اهلل فيـ 
. الشيكات كالممذات كالعبكدية لغير اهلل، فيـ يمدحكف أىؿ الكفر كالضبلؿ كالثناء عمى أقكاليـ كأفعاليـ
كىـ كذلؾ ينكركف الغيبيات كال يؤمنكف بيا بؿ يعتبركف ذلؾ خرافة، فيـ ال يؤمنكف بالمبلئكة بؿ 

، كأنكركا -صمى اهلل عميو كسمـ- ينكركف كجكدىا كنفكا أف يككف القرآف كبلـ اهلل، كأنكركا سنة النبي
البعث كالقيامة كاإليماف باليـك اآلخر كاعتبركا مكت اإلنساف فناء ليس بعده حياة، كقد شكككا في 

األساطير كأطمقكا عمى األنبياء ىك  جاءكا بو  ما الرسؿ كالرساالت كاألنبياء كنفكا الصدؽ عنيـ كأف
لفظ الشعر كالشعراء ،فيـ يسعكف إلى تقكيض الديف كدعائمو كأركانو فيـ ال يؤمنكف بالديف فيي دعكة 

. غمى اإللحاد كالكفر كالزندقة 
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 ىذا الفكر  فكؿ مف اعتقدفالحداثة فكر دخيؿ عمى اإلسبلـ كمنيجو القكيـ كأحكامو كتشريعاتو  
أقرب إلى الكفر كالضبلؿ منو إلى اإلسبلـ بؿ إنيا الردة عف اإلسبلـ فمف أنكر معمكما مف الديف فيك

 بآية مف آيات اهلل فيك كافر مرتد عف ديف اإلسبلـ كما قاؿ ائوبالضركرة فإنو كافر كمف استيز

 ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نت  ُّ  :"سبحانو

 ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك يق

 66- 65: التكبة َّ مي زي ري ٰى  ين

مف بعد مكت اهلل مشنكقا عمى ": قكؿ نزار قباني ؼفيـ الخطر الحقيقي عمى عقيدة األمة ككجكدىا 
 نزار ىذا كفر كردة عف  فقكؿ تعالى اهلل عف ذلؾ كتقدست اسمائو فيك الحي القيكـ؟"باب المدينة

اإلسبلـ، ثـ تجد مف أبناء المسمميف مف يرفعكف شعار الحداثة كينادكف بتطبيقو كانو ال تعارض بيف 
.  اإلسبلـ كالحداثة 

كبعد بياف الخطر الحداثي الداىـ عمى العقيدة ماذا يمكف أف يقدمو أىؿ اإلسبلـ عمكما كأىؿ العمـ   
كالدعكة خصكصا لرد ىذا الظبلـ الحداثي كالتضميؿ الغربي الكافد كالذم يقدمو لنا الحداثيكف؟  

قدـ لمكاجية ىذا الفكر الخبيث عمى األمة كما السبيؿ إلى ذلؾ يمكف ذلؾ في ففماذا يمكف لنا أف    
:- عدة محاكر 

برازىا لممسمميف كاف ديف اإلسبلـ بعقيدتو كأحكامو :المحور األول   بياف الثكابت الشرعية كاإلسبلمية كا 
كتشريعاتو لو ثكابت ىي محؿ إجماع األمة ال يمكف أف نتزحزح عنيا قيد أنممة  

البد مف بياف فضؿ العربية، كضركرة التمسؾ  إحياء المغة العربية كالحفاظ عمييا  : -المحور الثاني
بيا في الخطاب، كأف الحديث بيا مف شعائر اإلسبلـ، كألىميتيا عد العمماء المعرفة بيا مف شركط 

المجتيد، كما يجب إظيار مؤامرة أعداء اإلسبلـ في إحياء الميجات العامية كالقكمية كبديؿ عف المغة 
. العربية، كخصكصا أنيا لغة القرآف فيجب الحفاظ عمييا 

  : إبراز محاسف اإلسبلـ:-المحور الثالث
يحاكؿ الحداثيكف في أعماليـ أف يعيبكا اإلسبلـ بأم طريقة، جاىديف أف يظيركه سببا لمتخمؼ 

كالرجعية، كفي نفس الكقت يحاكلكف جاىديف أف يظيركا النمكذج الغربي كأنمكذج لبلقتداء كالتأسي، 
.  فيـ ال يخفكف أبدا انبيارىـ بالغرب كضركرة أخذ تقنياتو كفكره كفمسفتو ال فصؿ بينيما 
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تأتي الحداثة في سياؽ سمسمة  تكضيح جكانب المؤامرة عمى اإلسبلـ كالقائميف بيا:- المحور الرابع 
مف المؤامرات المتعددة عمى اإلسبلـ كأىمو، فمرة الشيكعية، كمرة الكجكدية، كمرة االستشراؽ، كمرة 
الحداثة إلى غير ذلؾ مف االتجاىات التي تصاغ في األركقة الصييكنية، كالمجامع الصميبية،، 

 يف ىف يث  ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ٹ ٹ ُّ 

 َّ  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق

 89: النساء

 .تكفر طائفة مف العمماء لمرد عمى شبيات ىؤالء األعداء:- المحور الخامس 
البد مف جيكد تصرؼ لبياف زيؼ ىذه المزاعـ، بؿ تتخصص في ذلؾ، فيناؾ مراكز األبحاث، كىناؾ 

األقساـ العممية كىناؾ الكتاب المسممكف كالدعاة المخمصكف، ينبغي أف يتخصص مف ىؤالء نفر 
ييتمكف بيذا الفكر كما اىتـ بو األعداء ككفركا لو مف الماؿ كاألفراد كالمؤسسات مف ينشره كيشيعو في 

. األكساط المختمفة 
  تفييـ اإلسبلـ :- المحور السادس

كنقصد بيذا المقترح أف يجتيد الدعاة في شرح حقائؽ اإلسبلـ، كبياف خصائصو كضركرتو لحياة 
الناس، كىذا مف باب التحصيف ضد أم فكر منحرؼ، فعندما يفيـ المسمـ دينو يككف مف المستبعد أف 

. يتقبؿ تشكيكا في دينو أك الترحيب بأم فكرة تضاد عقيدتو
مف الضركرم جدان التأكيد عمى مرجعية المسمـ في  بياف المرجعية اإلسبلمية لؤلمة :-المحور السابع

، كأف العمماء الثقات "الكتاب الكريـ كالسنة المطيرة"فيـ الحقائؽ كالحكـ عمى األشياء، كالمرجعية ىي 
.  ىـ الذيف يرجع إلييـ في المسائؿ الشرعية

عمى الرغـ مف كؿ ىذا الكضكح كالجبلء كعدـ كجكد ضبابية في الفكر الحداثي إال أننا : كماذا بعد 
نجد مف المسمميف الذيف يرفعكف شعار اإلسبلـ ىك الحؿ كمف ينتسبكف لمحركات اإلسبلمية مف ال 
يفرقكف بيف اإلسبلـ كالحداثة بؿ ىنالؾ منيـ مف يتابع كؿ ما ينشر عبر مراكز البحكث مف كتب 

كنشرات عف الحداثة، فيؿ بقي ليؤالء عذر بعد كؿ ىذا أـ ماذا ؟ 
:-   معاصرةشخصيات حداثية 

:  ىنالؾ شخصيات في مكقع القيادة تقكؿ أنو يمكف الجمع بيف اإلسبلـ كالحداثة مف ىؤالء 
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لندف – قاؿ في مقابمة لو في صحيفة العربي كىك زعيـ حركة النيضة التكنسية :- راشد الغنكشي     
قاؿ زعيـ حركة النيضة الشيخ راشد الغنكشي في حديث لصحيفة نيكيكرؾ تايمز إنو ال يزاؿ : اآلتي 

ف ببلده لدييا القدرة عمى تقديـ المثاؿ الديمقراطي الناجح، رغـ  متفائبل بنجاح الثكرة التكنسية، كا 
ال نزاؿ نعتقد بقدرة تكنس عمى إنشاء "كأضاؼ الغنكشي إننا  تحذيرات دكلية مف مصير الربيع العربي

نظاـ ديمقراطي يجمع بيف الحداثة كاإلسبلـ ألكؿ مرة في المنطقة، فيذا البمد الصغير قادر عمى تقديـ 
 (1)"النفع لمعالـ

فكيؼ يمكف لنا أف نجمع بيف الحؽ كالباطؿ بيف اإليماف كالكفر، بيف الظممات كالنكر فيذاف خطاف    
.  متكازياف ال يمتقياف كال يجتمعاف إال في ساحات المكاجية حتى يحؽ اهلل الحؽ كيبطؿ الباطؿ 

 

  

                                                           
اكتكبر 1821لندف العدد – تحت عنكاف بكسع تكنس الجمع بيف اإلسبلـ كالحداثة  نقبل عف صحيفة العربي-  1

ىػ  1439 محـر 28ـ 2017



262 
 

 :- الخاتمة 

الحمد هلل رب العالميف الذم أعانني عمى إتماـ ىذا البحث الذم كمفت فيو عناء البحث ككاجيت مشقة 
كتعب كلكف العمـ بحاجو إلى عمك اليمة كالصبر كالجمد، فما كفقت فيو كأصبت فمف تكفيؽ اهلل كما 

أخطأت فيو فمف نفسي كأسأؿ اهلل أف يكتب ىذا العمؿ في ميزاف حسناتي كأف يككف لي صدقة جارية 
 . بعد مماتي 

 :     فقد تكصمت في ىذا البحث إلى نتائج كتكصيات يمكف إجماليا باختصار في النقاط اآلتية 
أف مسألة التعارض بيف العقؿ كالنقؿ قد ظيرت مع ظيكر المعتزلة الذيف تأثركا بالفمسفة كالترجمة مف  -1

 .اليكناف كالفرس كغيرىا مف الثقافات كبداية ظيكر عمـ الكبلـ 
كقد عرفت العقؿ كبينت مجاالتو كحدكده كتفاكت العقكؿ، فقد أكدع اهلل سبحانو فينا ىذه العقكؿ مف  -2

أجؿ التدبر كالتفكر كذلؾ كما ذكر سبحانو في القرآف الكريـ كأف العقؿ مف أجؿ فيـ كتدبر النصكص 
 . ال ألجؿ ردىا 

 يتعارض أف يمكف ال بينت مكقؼ أىؿ السنة كأنو ال يكجد تعارض بيف العقؿ كالنقؿ كما ىك مقرر إنو -3
 .الصريح  العقؿ مع الصحيح النقؿ

فيذه مجاليا كعرفناىا عف طريؽ النص فبل  (السمعيات )كأف ال مجاؿ إلعماؿ العقكؿ في الغيبيات  -4
مجاؿ لمعقؿ فييا كليس لممسمـ إال التسميـ كاإليماف المطمؽ بيا لعجز العقكؿ عف إدراكيا كاإليماف 

 . باليـك اآلخر كما فيو مف جنة كنار كالحكض كالصراط كغيرىا مف الغيبيات 
ثـ ذكرت مكقؼ الباحثيف المعاصريف كبداية ظيكر المدرسة العقمية في القرف التاسع عشر كالتي بدأت  -5

بالظيكر ككاف مف ركادىا كمؤسسكىا جماؿ الديف األفغاني كمحمد عبده، ىذه المدرسة التي تعمي مف 
شأف العقؿ كتقدمو عمى النقؿ فالنص إذا خالؼ عقكليـ ردكه أك أكلكه أك طعنكا في صحة النص كىذا 

 .ىك منيج المعتزلة 
مذىب فكرم فمسفي يزعـ أف االستدالؿ العقمي ىك الطريؽ تعريؼ بالعقبلنية التي تقدـ العقؿ فيي  -6

الكحيد لمكصكؿ إلى معرفة طبيعة الككف كالكجكد، بدكف االستناد إلى الكحي  اإلليي أك التجربة 
البشرية، كأنو ال مجاؿ لئليماف بالمعجزات أك خكارؽ العادات، كما أف العقائد الدينية يمكف، بؿ ينبغي 

، كأصحاب ىذا الفكر جاءكا بعد المدرسة العقبلنية الحديثة التي رائدىا محمد أف تختبر بمعيار عقمي
 . عبده بؿ تأثرت بيذه المدرسة 
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فالعقبلنية فكر يرد النصكص كالغيبيات كيقدـ العقؿ عمى النقؿ فقد تأثركا بالفبلسفة كالمستشرقيف الذيف  -7
 يشكككف في اإلسبلـ كتعاليمو كيشكككف في القرآف كالحديث كالصحابة كيمجدكف المعتزلة 

كالمدرسة العقمية  (المعتزلة)فالعصرانية جذكرىا التاريخية ترجع إلى المدرسة العقمية القديمةالعصرانية  -8
الحديثة، فيـ يمجدكف العقؿ كيقدمكنو عمى العقؿ، فيؤالء العصرانيكف أك أصحاب الفكر اإلسبلمي 

المستنير، كلكف العصرانييف ليسكا سكاء فمنيـ مف يصدر دعكاتو بقصد ىدـ اإلسبلـ، كمنيـ مف يريد 
إثارة اإلرباؾ في صفكؼ اإلسبلمييف كذلؾ بكصؼ المنحميف كالمنحرفيف أىؿ عدالة كثكرة كيصفكف 
أىؿ الحؽ كعمماء اإلسبلـ أىؿ جمكد كرجعية كأكثر العصرانييف مف ىذا الصنؼ، كمنيـ مف لو 
مصالح سياسية فيركب المكجة فيشف حربو عمى أىؿ الحؽ كاإلسبلـ، كمنيـ مف يككف نيتو حسنو 

 . فيحاكؿ اإلجتياد كلكنو متأثر بالفكر الغربي 
تباع  -9 دعاة التجديد في الفكر اإلسبلمي فمنيـ مف يريد التجديد كفقا لما يريده الغرب مف ترؾ الديف كا 

كتقميد الغرب، كمنيـ مف يريد التجديد العكدة إلى منابع الديف الصافية كفيـ الديف كفقا لنصكص 
 . الكتاب كالسنة كمنيج السمؼ الصالح كقمع البدع كاألىكاء 

خطكرة العممانية التي تريد محاربة الديف كتمييع التفرد القرآني كقكليـ ببشرية القرآف كأنو دخمو  -10
التحريؼ كالدمج مع النصكص المحرفة مف الديانات األخرل، فيـ يريدكف ىدـ الديف كاستبعاده مف 

 .حياة الناس 
مفيـك كأىداؼ الحداثة التي تعتبر جذكرىا ضاربة في الغرب كتمقفيا مف يسمكف مسمميف فدخؿ ىذا  -11

الفكر الخبيث عمى المسمميف ممف يسمكف أنفسيـ بالمثقفيف كلكنيا ثقافة غربية دخيمة عمى المسمميف 
 .كقد كاف ليا األثر السيء عمى المسمميف ككاف ليا أثر بالغ في كثير مف جكانب الحياة

كقد كاف مف أخطر ما جاءت بو الحداثة الخطر المتمثؿ في عقيدة المسمميف، فيـ يريدكف نسؼ  -12
الديف عقيدة كشريعة، كىـ كذلؾ يقدسكف العقؿ كيقدمكنو عمى النص، كىـ ينكركف الغيبيات التي 

كردت عف طريؽ السمع، كىـ يسعكف إلى تذكيب الحكاجز الفاصمة بيف اإليماف كالكفر كالدعكة إلى 
 . كحدة األدياف كالحكار معيا 

كاآلثار السيئة لمفكر الحداثي في العالـ اإلسبلمي كانتشارىا في جكانب الحياة السياسية كاالقتصادية  -13
 .ك االجتماعية كاألخبلؽ كالسمكؾ  

 مكقؼ الفكر الحداثي مف النص الشرعي مف القرآف كالحديث كتنكرىـ لمنصكص كردىا كعدـ قبكليا  -14
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نكارىـ  -15 إنكارىـ لمغيبيات كالسخرية منيا اليكـ اآلخر كالمبلئكة كغيرىا كعدـ إيمانيـ باألنبياء كا 
 كما قاؿ كفار قريش – صمى اهلل عميو كسمـ –لمكحي كأف ىذا القرآف ما ىك إال مف خياالت محمد 

 أساطير األكليف 
فكرة التجديد في الديف التي يقصدكف بيا السير خمؼ الغرب كأف العكدة إلى أحكاـ ىذاالديف يعتبر  -16

 . تخمؼ كرجعية 
نكار النصكص الشرعية كعدـ  -17 عمى ماسبؽ مما يمثمو الفكر الحداثي مف السعي ليدـ العقيدة كا 

إيمانو بالغيب كالنبكة كاألنبياء كالسخرية مف الديف كاالستيزاء  بو فإف ىذا الفكر يعتبر كفرا كزندقة 
 كردة عف الديف باسـ الديف 

كعمى ىذه النتائج مف ىذا البحث فإنو ال بد مف الكصية لممسمميف بالتنبو ليذا الفكر :- توصية 
الخبيث كالمنع مف انتشاره بيف المسمميف فيك فكر غربي خبيث يريد إبعاد المسمميف عف الفيـ 

 صمى اهلل عميو كسمـ –الصحيح لمديف كفقا لمكتاب كالسنة كفيـ السمؼ الصالح مف صحابة رسكؿ اهلل 
، فبل بد مف العكدة إلى النبع الصافي كترؾ الماء اآلسف الذم يريد ىؤالء لممسمميف أف يغرقكا فيو، -

فميحذر المسممكف ممف يرفعكف شعار اإلسبلـ ىك الحؿ أف ينخدعكا بالفكر الحداثي كأف يقعكا فريسة 
 .ألفكارىـ مف حيث ال يشعركف كاهلل كلي التكفيؽ 
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 الفيارس

  فيرس اآليات القرآنية

 رقـ الصفحة رقـ اآلية رقـ السكرة إسـ السكرة        اآلية

 72،115 7-5 1 الفاتحة  جي يه ىه مه

 78،131 3-2 2 البقرة جن  يم ىممم خمحم جم يل ىل

 109،116 21 2 البقرة ين ىن نن من

 137 24 2 البقرة  حل جل مك لك خكٱ 

 30 44 2 البقرة حئ جئ  يي ىي ني

 92،93،158 62 2البقرة   جم يل ىل مل خل

 31،36  76 2 البقرة خل حل جل مك لك خك

-  163 2 البقرة جم يل ىل مل خل
164 

34،39،45،1
13 

-170 2 البقرة خم حم جم يل ىل مل خل
171 

33،43 

 249 177 2 البقرة حم جم يل ىل مل

 44 179 2 البقرة مث هت مت خت

 44 197 2 البقرة ٰر ٰذ يي ىي

 32 242 2 البقرة مل يك ىك  مك لك

-255 2 البقرة  مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي
256 

173 
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 246 257 2 البقرة خم حم جم يل ىل مل خل

 44 269 2 البقرة خض حض جض مص

،84،251 285 2 البقرة نن من زن  رن مم ام يل
257 

 67 6 2 آؿ عمراف  يقىق يف ىف يث  ىث نث مثٱ 

 84 7 3 آؿ عمراف زن رن مم ام  يل

 73،208 19 3 آؿ عمراف  نبمب زب  رب يئ ىئٱ 

 127 34- 33 3 آؿ عمراف اك يق ىق يف ىف

  جع  مظ حط مض  

 

 52 36 3 آؿ عمراف

 185 45 3 آؿ عمراف مق حق مف خف حف  جف مغ

 187 59 3 آؿ عمراف هئ مئ خئ حئ جئ  يي

 211 64 3 آؿ عمراف  ّٰ ٍّٰى ٰر ٰذ يي

 31،35 65 3 آؿ عمراف ىق يف ىف يث

  ٍّ َّ ُّ ِّ  

 

67،160،17 85 3 آؿ عمراف
6،208،210 

 217 100 3 آؿ عمراف هن  من خن حن جن مم

 1 102 3آؿ عمرف   خي حي جي يه

 137 133 3 آؿ عمراف  حم جم يل ىل مل
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 49 137 3 آؿ عمراف رن مم ام يل ىل

 77 164 3 آؿ عمراف خض حض جض مص خص

-  190 3 آؿ عمراف يف ىف يث  ىث نث
191 

43 

 1 1 3 النساء  مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ 

 74،1،238 65 4 النساء   خس حس جس مخ

 233 80 4 النساء خمحم جم يل ىل مل خل

 240 83 4 النساء رن  مم ام يل ىل مل يك

 214،258 89 4 النساء يت ىت نت مت زت  رت يب

   ٌّ  ٍّ َّ  

 

 93،123 115 4 النساء

-150 4 النساء زئ رئ  ُّّٰ رئ 
152 

215 

 78،103 165 4 النساء رت يب ىب

 66،185 171 4 النساء ىه مه جه ين ىن من

 239 3 4 المائدة ىب نب مب زب

 66،174 17 5 المائدة زن رن مم ام

 47،73 44 5 المائدة خئ حئ جئ  يي ىي ني

 73 45 5 المائدة جف مغ جغ

 73 47 5 المائدة نب مب زب
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 176،210 51 5 المائدة خم حم جم يل ىل مل خل

 33 58 5 المائدة جم يل ىل مل خل

 81 67 5 المائدة يب ىب نب مب زب رب

 187 75 5 المائدة مث هت مت خت حت جت

 215 80 5 المائدة  ّٰ  ِّ ُّ َّ  

 215 81 5 المائدة يث ىث نث مث زث رث يت

 103 19 6 األنعاـ ىه مه جه  ين ىن من

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  
 135 30 6 األنعاـ

 32 32 6 األنعاـ يي ىي  ني مي زي ري

خي  حي جي   
 77 103 6 األنعاـ

 128 124 6 األنعاـ جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص

 32،91 151 6 األنعاـ خم حم جم هل مل

   مئ زئ رئ ّٰ ِّ  
 53 14 6 األعراؼ

 84،87 27 7 األعراؼ ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 256 30 7 األعراؼ مل خل حل جل مك  لك

 255 59 7 األعراؼ ىي مي خي حي جي

 255 60 7 األعراؼ يب ىب نب مب زب رب

 126 157 7 األعراؼ ىل مل يك ىك
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 129،210 158 7 األعراؼ يي ىي ني مي زي  ري

 110 172 7 األعراؼ ٰذ يي ىي مي خي حي

 44 179 7 األعراؼ يل ىل مل خل

 125،122 180 7 األعراؼ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 132 188 7 األعراؼ خم حم جم يل ىل مل خل

 29 195 7 األعراؼ مفخف حف جف مغ

 33 22 8 األنفاؿ جئ يي ىي ني مي زي ري

 21 67 8األنفاؿ   حط مض خض

 214، 66 30 9 التكبة ين ىن نن من زن

 66 33 9 التكبة جي يه ىه  مه جه

 160 41 9 التكبة يل ىل مل خل

 258 66-65 9 التكبة مث زث رث يت  ىت نت

 123 100 9 التكبة يل ىل مل خل

 72 129 9 التكبة جضمص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ

 30 16 10 يكنس مت زت رت يب  ىب نب مب

 110،71 31 10 يكنس حس جس مخ  جخ مح جح

 232 95-94 10 يكنس خت حت جت هب مب خب حب

 132 31 11 ىكد زب رب يئ ىئ نئ مئ
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 72 123 11 ىكد زنرن مم ام

 32،29 2 12 يكسؼ جب هئ مئ خئ

 87 37 12 يكسؼ حي جي ٰه مه جه  هن من

 71 106 12 يكسؼ ٰر ٰذ يي ىي

 117 108 12 يكسؼ رثيت ىت نت مت  زت رت

 32 109 12 يكسؼ زن رن مم ام  يل ىل مل يك

 44 111 12 يكسؼ خف حف جف مغ جغ مع جع

 253 37-35 14 اىيـرإب  ىي مي خي حي جي يه  ىهٱ  

 183 9 15 الحجر  رن مم ام يلٱ 

 135 27-26 15 الحجر خت حت جت هب  مب خب حب

 72 99 15 الحجر رث يت ىت نت مت

 34 12-10 16 النحؿ ىبنب مب زب رب يئ ىئ

 34 67- 66 16 النحؿ خي حي جي يه ىه

 83،230 103 16 النحؿ حم جم يل ىل مل خل

 136 14-13 17 اإلسراء مي زي ري ٰى ين  ىن

 122 36 17 اإلسراء جك مق حق مف خف حف جف

 28،47 85 17 اإلسراء خف حف جفمغ جغ مع

 128 94-90 17 اإلسراء ىت نت مت زت رت يب

  زئ رئ ّٰ ِّ  
 173 29 18 الكيؼ
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 118 42-41 19 مريـ  ّٰ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي  

 72 65 19 مريـ جم يل ىل مل خل

 127 39 20 طو ٰذ يي ىي  مي

 21 54 20 طو  زئرئ ّٰٱ  رئ  

 75 110 20 طو خص حص مس خس

 78 107 21 األنبياء يك ىك مك لك اك

27،28،35،3 46 22 الحج   مض خض حض جض
7،29 

 83 75 22 الحج   يب ىب نب مب

 116 23 23 المؤمنكف مك لك اك يق  ىق

 251 37-33 23 المؤمنكف ىق يف  ىف يث ىث نث

-102 23 المؤمنكف حك جك مق حق مف خف
103 

136 

 77 115 23 المؤمنكف جت هب مب خب

 61 31 23  النكر  زي ري ٰى ين

 246 40-39 23 النكر يئ  ىئ نئ مئ زئ

 103 1 25 الفرقاف مث هت مت خت

 39،252 44 25 الفرقاف يل ىل مل خل

 72 58 25 الفرقاف ٰذ يي ىي مي خي  حي
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 71 62 27 النمؿ جخ مح جح مج حج

 84 65 27 النمؿ  ّٰٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي

 109 88 27النمؿ   ميهي خي حي جي مهٰه

 76 68 28 القصص  خصحص مس خس حس  جسٱ  

جن يم ىم مم    
 118 17-16 29 العنكبكت

 35 35 29 العنكبكت ىن نن من زن

 211 46 29 العنكبكت  جم يل ىل مل

 71 63 29 العنكبكت مف خف حف جف  مغ جغ

 28 7 30 الرـك  مه جه ين ىن من  

 49 9 30 الرـك يت ىت نت مت

 36/111 28 30 الرـك زثرث  يت ىت نت مت

 110 30 30 الرـك مث  هت مت خت

 61 59 33األحزاب    ننىنينٰى

 1 71-70 33 األحزاب خئ حئ جئ يي ىي

حج مث هت مت    
 53 96 37 الصافات

- 108 37 الصافات َّ  ٍّ ٌّ ٰى
111 

128 

 129 17 37 الصافات حم جم يل ىل مل خل

 129 48-45 38 ص   ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى



273 
 

مس هث  مث هت    52 83-82 38 ص 

 122،120 11 42 الشكرل حي جي  يه

 108 9 43 الزخرؼ مح جح مج حج مث هت

 45 24-23 43 الزخرؼ  جم يل خلملىل

 126 32-30 43 الزخرؼ حئ جئ يي ىي ني مي

 71 87 43 الزخرؼ حق مف خف حف

 187 59 43 الزخرؼ حك جك مق حق مف خف

 34 5 45 الجاثية ٰى ٰر ٰذ

 1 18 45 الجاثية رن مم ام يل

 48 13 45 الجاثية جه هن من خن حن

 132 9 46 األحقاؼ جي يه ىه مه جه

 21 24 46األحقاؼ  يق ىق يف ىف  

 135 32-29 46 األحقاؼ  يل ىل مل خل

 229 10 48 الفتح  حم جم يل ىل مل خل

 37،33 4 49 الحجرات حف جف مغ جغ  مع جع

 53 35 50ؽ  هن من مل مك   
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 121 38 50 ؽ  ِّ ُّ  َّ ٍّ  

 85 18-17 50 ؽ جي يه ىه مه جه

 111 21 51 الذاريات يي ىي نيمي زي

 84،87،135 56 51 الذاريات ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

 233 4-1 53 النجـ ىل مل خل

 130،229 4-3 53 النجـ من خن  حن جن

 134 15 55 الرحمن مح جح مج حج  مث هت

 74 22 58 المجادلة خم حم جم يل ىل مل خل

 34،38 14 59 الحشر هئ مئ خئ حئ جئ يي

608216الممتحنة زب رب يئ

 ٰذٰر يي  ىي مي خي حي جي
 213 2 64 التغابن

 134 6 66 التحرٌم حس جس مخ جخ مح

 20،151 11-10 67 الملك حف جف مغ جغ مع جع

  ىن من خن  حن   
671428الملك

 127 4 68 القلم ىن نن من زن

 248 33 68 القلم جح  مج مثحج هت

 87 2-1 72 الجن مم خم حم جم يل ىل مل خل
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  جن يم ىم  

 

 53 23-22 75 القٌامة

 11 20-17 88 الغاشٌة جض مص خص حص

 43 5-1 96 العلق مم ام يل ىل مل
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:  فيرس األحاديث 
 

 رقم الصفحة اسم الراوي طرف الحديث
 40 صحيح مسمـ...... استككا كالتختمفكا فتختمؼ قمكبكـ

 120 صحيح البخارم...... أربعكا عمى أنفسكـ
 100 صحيح مسمـ...... إف اهلل عز كجؿ يقكؿ يـك القيامة

 88 صحيح البخارم....... إف أىؿ الجنة يأكمكف
 234 الحاكـ .......إف اهلل يبعث ليذه األمة

 216 صحيح مسمـ إف اهلل كتب اإلحساف

 109البخارم  ..... إف اهلل عز كجؿ صنع

 88،158 صحيح مسمـ ....أف تؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو

ف في الجسد مضغة  27 صحيح البخارم .....أال كا 
 53 صحيح البخارم .......إنكـ ستركف ربكـ

نو يأتي الخصـ  42،231 شرح صحيح البخارم ......إنما أنا بشر كا 
 216 األلباني ........أكثؽ عرل اإليماف 

 130صحيح البخارم  ..... أكؿ ما بدئ بو رسكؿ اهلل

 73،117 صحيح البخارم ....إنؾ تقدـ عمى  قكـن مف أىؿ الكتاب 
 البخارم ..... إف اهلل عز كجؿ صنع 

 137 صحيح البخارم ..إف أحدكـ إذا مات عرض عميو مقعده 

 41 صحيح البخارم .....أم يـك ىذا أليس يـك النحر 

 42 صحيح  البخارم ....إذا تكمـ بكممة أعادىا 
 116 صحيح البخارم ....أسعد الناس بشفاعتي 

 45 صحيح البخارم ... أصبح مف عبادم مؤمف بي ككافر 
 117،160 صحيح البخارم ....أمرت أف أقاتؿ الناس 
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 159 صحيح البخارم ....بني اإلسبلـ عمى خمس 
 117 صحيح البخارم.... تبايعكني عمى اال تشرككا باهلل 
 96 صحيح مسمـ ....خير القركف القرف الذم بعثت 

 133 صحيح مسمـ .....خمقت المبلئكة مف نكر 
 111 صحيح مسمـ ....خمقت عبادم حنفاء كميـ 

 45         إيف ماجة .....رفع القمـ عف ثبلثة 
 95،238 صحيح ابف حباف ..... عميكـ بسنتي كسنة الخمفاء 
 238 صحيح مسمـ .... فإف خير الحديث كتاب اهلل
 135 صحيح مسمـ ....فضمت عمى األنبياء بست 

 87 صحيح مسمـ ...فاخبرني عف اإليماف 
 169 صحيح البخارم  فينا النبي صمى اهلل عميو كسمـ مقاماقاـ

 61صحيح البخارم  .... لتمبسيا صاحبتيا مف جمبابيا
 174صحيح البخارم  ...الخيؿ معقكد في نكاصييا الخير 

ال يسمع بي مف ىذه األمة ييكدم كال 
 ...نصراني 

 159 صحيح مسمـ

 122 صحيح مسمـ .....الميـ أنت األكؿ فميس قبمؾ 

 96 صحيح مسمـ ..... ال تزاؿ طائفة مف أمتي 

 165 صحيح البخارم ...ال يزاؿ مف أمتي أمة قائمة بأمر اهلل 

 40 صحيح البخارم .....ال حسد إال في اثنتيف 

 41 صحيح مسمـ .....لك لـ تفعمكا لصمح 

 155 صحيح البخارم .....لف يدخؿ أحدا عممو الجنة 

 239 صحيح البخارم ..... مف أحدث في أمرنا
 208 أبكداكد ......مف تشبو بقـك فيك منيـ 

 25 صحيح البخارم.... ما رأيت مف ناقصات عقؿ كديف 
 41 صحيح  البخارم ....مثؿ ما بعثني اهلل بو مف اليدل 
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 116 صحيح البخارم ....مف أحد يشيد أف ال إلو إال اهلل 
 219 البخارم مف أحؽ الناس بحسف صحابتي

 91 صحيح البخارم .....مف شيد أف ال إلو إال اهلل 
 91صحيح مسمـ  .... مف قتؿ نفسو بحديدة

 110 صحيح البخارم ....ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة 
 52 صحيح البخارم ....ما مف بني آدـ مكلكد إال يمسو 

 40 أحمد بف حنبؿ ......مف يرد اهلل بو خيرا 
 107 الحاكـ ....نضر اهلل عبدا سمع مقالتي 

ذا ذكر القدر فأمسككا"  47الجامع الصحيح   .... كا 
 30 صحيح مسمـ ....كاهلل ما الدنيا في اآلخرة 
ني سألت ربي ألمتي   265 صحيح مسمـ ....كا 

 78 الحاكـ ....يا أييا الناس إنما أنا رحمة ميداة 
 61صحيح البخارم  ..... يرحـ اهلل نساء المياجرات األكؿ
 99 صحيح مسمـ ...يا ابف آدـ مرضت فمـ تعدني 

 121 صحيح البخارم....... ينزؿ ربنا عزكجؿ    
 40 صحيح البخارم...... يا معشر النساء تصدقف 
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:- قائمة المصادر والمراجع
القرآف الكريـ   .1

 (ىػ1329: المتكفى)آبادم العظيـ أبادم محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، العظيـ آبادم  .2
يضاح عممو : عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ تيذيب سنف أبي داكد كا 

بيركت عدد – دار الكتب العممية :  ىػ الناشر1415الثانية، : الطبعة (11/263)كمشكبلتو 
 14: األجزاء

ابف األثير  أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني  .3
عمر عبد : تحقيؽ (3/124()6،149)الكامؿ في التاريخ (ىػ630: المتكفى)الجزرم، عز الديف 

لبناف – دار الكتاب العربي، بيركت :  الناشر1997/ ىػ 1417األكلى، : السبلـ تدمرم، الطبعة
   10: عدد األجزاء

  (ىػ597: المتكفى)ابف الجكزم  جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  .4
دار الفكر لمطباعة كالنشر، : ـ  الناشر2001/ ىػ1421الطبعة األكلى،  (1/17)تمبيس إبميس 

 1: بيرزت، لبناف عدد األجزاء
المكضكعات  (ىػ597: المتكفى)ابف الجكزم جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  .5

 ىػ 1386: 2، 1األكلى جػ : عبد الرحمف محمد عثماف، الطبعة: ضبط كتقديـ كتحقيؽ (1/105)
محمد عبد المحسف صاحب المكتبة السمفية :  الناشر1968-  ىػ 1388: 3 ـ جػ 1966- 

 بالمدينة المنكرة 
ابف حجر أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي  فتح البارم شرح صحيح  .6

محمد فؤاد عبد الباقي قاـ بإخراجو كصححو : رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو (1/406)البخارم 
عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز : محب الديف الخطيب عميو تعميقات العبلمة: كأشرؼ عمى طبعو

   13: عدد األجزاء 1379بيركت، - دار المعرفة : الناشر
 (ىػ751: المتكفى)ابف القيـ  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  .7

بيركت – دار الكتب العممية : الناشر (1/280)مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة
  2: عدد األجزاء
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 (ىػ751: المتكفى)ابف القيـ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  .8
 4: دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف عدد األجزاء: الناشر (168-1/167بدائع الفكائد

 (ىػ751: المتكفى)ابف القيـ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  .9
عمي : بتصرؼ المحقؽ (1172- 1170/ 3)الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة 

دار العاصمة، الرياض، المممكة العربية : ىػ الناشر1408األكلى، : بف محمد الدخيؿ اهلل، الطبعة
 4: السعكدية عدد األجزاء

ابف الكزير، محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى بف المفضؿ الحسني القاسمي، أبك عبد اهلل،  .10
إيثار الحؽ عمى الخمؽ في رد الخبلفات إلى المذىب الحؽ  (ىػ840: المتكفى)عز الديف اليمني 
بيركت – دار الكتب العممية : ـ الناشر1987الثانية، : ، الطبعة(52-51ص)مف أصكؿ التكحيد 

 1: عدد األجزاء
 (ىػ728: المتكفى)ابف تيمية  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني  .11

مجمع الممؾ فيد : عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ الناشر: المحقؽ (4/39)مجمكع الفتاكل 
: لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية عاـ النشر

 ـ1995/ىػ1416
 ىػ728: المتكفى)تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف تيمية ابف تيمية   .12

جامعة : ـ الناشر 1991ىػ1411 2محمد رشاد سالـ، ط- تح (6/50)درء تعارض العقؿ كالنقؿ
 10اإلماـ محمد بف سعكد، المممكة العربية السعكدية عدد األجزاء 

ىػ     728: المتكفى)ابف تيمية  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف تيمية  .13
: محمد رشاد سالـ، الطبعة: المحقؽ (2/602)منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية 

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية عدد :  ـ الناشر1986-  ىػ 1406األكلى، 
 9:المجمدات

ىػ 728: المتكفى)ابف تيمية تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف تيمية  .14
مكسى الدكيش، : المحقؽ (260ص)بغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة كالقرامطة كالباطنية

مكتية العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية : ـ الناشر1995/ىػ1415الثالثة، : الطبعة
ة السعكدم
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ابف تيمية تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل ابف تيمية  .15
محمد زىير الشاكيشى، الطبعة السابعة المجددة : المحقؽ (1/44)العبكدية  (ىػ728: المتكفى)

ا ): بيركت الطبعة– المكتب اإلسبلمي : ـ الناشر2005- ىػ 1426 ىذه الرسالة مطبكعة أيضن
( 5/155" الفتاكل الكبرل"، كفي 10/149" مجمكع الفتاكل"ضمف 

ابف تيمية تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل ابف تيمية  .16
أضكاء : عبد العزيز بف صالح الطكياف الناشر: المحقؽ (1/19)النبكات  (ىػ  728: المتكفى)

 2: ـ عدد األجزاء2000/ىػ1420األكلى، : السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية الطبعة
 (ىػ354: المتكفى)ابف حباف محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ الدارمي، البيستي  .17

 – 1414الثانية، : شعيب األرنؤكط الطبعة: المحقؽ(1/178)صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف
 ( جزء كمجمد فيارس17 )18: بيركت عدد األجزاء– مؤسسة الرسالة : ، الناشر1993

: المتكفى )ابف حـز  أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  .18
دار الكتب : الناشر  (173ص)مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات  (ىػ456

 : بيركت عدد األجزاء – العممية 
: المتكفى)ابف حـز أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  .19

األستاذ : الشيخ أحمد محمد شاكر قدـ لو: المحقؽ (1/104)إلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (ىػ456
 8: دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت عدد األجزاء: الدكتكر إحساف عباس الناشر

ابف خمدكف عبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي  .20
ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف  (ىػ808: المتكفى)

 (580/ 1)األكبر
: المتكفى)ابف رجب زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي  .21

شعيب : المحقؽ (2/131)جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ  (ىػ795
– مؤسسة الرسالة : ـ، الناشر2001- ىػ 1422السابعة، : إبراىيـ باجس الطبعة- األرناؤكط 

 (في مجمد كاحد) 2: بيركت عدد األجزاء
 (ىػ774: المتكفى)ابف كثير أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  .22

- ىػ 1420الثانية : سامي بف محمد سبلمة، الطبعة: المحقؽ (3/500)تفسير القرآف العظيـ 
 8: دار طيبة لمنشر كالتكزيع ـ عدد األجزاء:   الناشر1999
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: المتكفى)ابف منظكر محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  .23
 ىػ عدد 1414- الثالثة : بيركت الطبعة– دار صادر : الناشر (1/279)لساف العرب  (ىػ711

 15: األجزاء
ـ 1995ىػ 1415 1، ط(146ص)األميف الحاج محمد أحمد مناقشة ىادئة لبعض أفكار الترابي  .24

 مركز الحؽ اإللكتركني لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف: الناشر
ىػ  الصفات اإلليية في الكتاب 1415: المتكفى)أبك أحمد محمد أماف بف عمي جامي عمي  .25

المجمس : ىػ  الناشر1408األكلى، : ، الطبعة(1/33)كالسنة النبكية في ضكء اإلثبات كالتنزيو
 1: العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية عدد األجزاء

االنتصار   (ىػ558: المتكفى)أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي  .26
: سعكد بف عبد العزيز الخمؼ، الطبعة: المحقؽ (1/107)في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار

أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية عدد : ـ  الناشر1999/ىػ1419األكلى، 
 3: األجزاء

معجـ مقاييس المغة  (ىػ395: المتكفى)أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم،  .27

- ىػ 1399: دار الفكر عاـ النشر: عبد السبلـ محمد ىاركف الناشر: المحقؽ (4/69-70)

 6: عدد األجزاء. ـ1979

ص )الحطة في ذكر الصحاح الستة (ىػ1307ت )أبك الطيب السيد  صديؽ حسف خاف القنكجي  .28
عماف  – بيركت، دار عمار -دار الجيؿ :دراسة كتحقيؽ عمي حسف حمبي الناشر (268

ص )الحطة في ذكر الصحاح الستة (ىػ1307ت )أبك الطيب السيد  صديؽ حسف خاف القنكجي  .29
عماف – بيركت، دار عمار -دار الجيؿ :دراسة  كتحقيؽ عمي حسف حمبي الناشر (268

أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي  .30
: إحساف عباس الناشر: المحقؽ (3/285)كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف   (ىػ681: المتكفى)

 بيركت– دار صادر 
الشرح الممتع عمى زاد المستقنع  (ىػ1421: المتكفى)ابف عثيميف محمد بف صالح بف محمد  .31

 15: دار ابف الجكزم عدد األجزاء:  ىػ دار النشر1428 - 1422األكلى، : الطبعة (11/306)
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أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السرئًجٍستاني  .32
شعىيب : باب في لبس الشعر كالصكؼ المحقؽ (6/145)سنف أبي داكد (ىػ275: المتكفى)

مَّد كاًمؿ قره بممي، الطبعة- األرنؤكط  دار الرسالة :   الناشر2009-  ىػ 1430األكلى، : محى
 7: العالمية عدد األجزاء

الييئة المصرية العامة : أبك زيد نصر حامد أبك زيد مفيـك النص دراسة في عمـك القرآف  الناشر .33
 ـ 1990لمكتاب 

ك السبلكم المغربي  العممانيكف العرب كمكقفيـ مف اإلسبلـ  .34 ، (145ص)أبك سفياف مصطفى باحُّ
جميكرية -  ـ المكتبة اإلسبلمية لمنشر كالتكزيع، القاىرة 2012-  ىػ 1433األكلى، : الطبعة

 1: مصر العربية عدد األجزاء
: ، الطبعة السادسة الناشر (183-182ص)أبكرية محمكد أبك رية أضكاء عمى السنة المحمدية  .35

 دار المعارؼ القاىرة ،
دار الكرنؾ لمنشر : الناشر(128- 127)أبكرية محمكد ديف اهلل كاحد محمد كالمسيح اخكاف  .36

 كالطبع كالتكزيع
القاىرة – دار األنصار :  الناشر1397األكلى، : الطبعة (21-20)اإلبانة عف أصكؿ الديانة  .37

 1: عدد األجزاء
: ـ الناشر1995، الطبعة األكلى (67ص)أبكزيد نصر حامد أبك زيد النص ،السمطة، الحقيقة  .38

 الدار البيضاء– المركز الثقافي العر بي 
، الطبعة الثانية (83ص)أبكزيد نصر حامد أبكزيد اإلماـ الشافعي كتأسيس األيدلكجية الكسطية  .39

مكتبة مدبكلي  : ـ، الناشر1996
عالـ المعرفة الككيت  عبد : الناشر  (113ص)إحساف عباس اتجاىات الشعر العربي المعاصر  .40

 بيركت– دار العكدة : ، الناشر (11ص)العزيز المقالح ديكاف 
طبقات الحنابمة   (ىػ526: المتكفى)أبي يعمى أبك الحسيف ابف أبي يعمى، محمد بف محمد -  .41

 2: بيركت عدد األجزاء– دار المعرفة : محمد حامد الفقي الناشر: المحقؽ (1/33)
مسند  (ىػ241: المتكفى)أحمد أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  .42

د عبد : عادؿ مرشد، كآخركف إشراؼ- شعيب األرنؤكط : المحقؽ (5/11)اإلماـ أحمد بف حنبؿ 
 مؤسسة الرسالة:  ـ الناشر2001-  ىػ 1421األكلى، : اهلل بف عبد المحسف التركي الطبعة
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: المتكفى)أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  .43
-  ىػ 1420األكلى، : محمد عبد السبلـ شاىيف الطبعة: كضع حكاشيو (1/131)الزىد (ىػ241

 1: لبناف عدد األجزاء– دار الكتب العممية، بيركت :  ـ الناشر1999
: المتكفى)أحمد بف حنبؿ أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيبانٌي البغدادم  .44

 1406األكلى، : محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني الطبعة. د: المحقؽ (1/323)السنة  (ىػ290
 2: الدماـ عدد األجزاء– دار ابف القيـ : الناشر  ـ1986- ىػ 

،  (14-13ص)أدكنيس الثابت كالمتحرؾ بحث في اإلبداع كاإلتباع عند العرب الجزء األكؿ  .45
( 467ص)دار الساقي بيركت حسف حنفي حكار األجياؿ : ـ الناشر 1994الطبعة السابعة 

ـ 1998القاىرة – دار قباء : الناشر
: ـ، الناشر1996، الطبعة الثانية (246ص)أرككف محمد أرككف الفكر اإلسبلمي قراءة عممية  .46

بيركت – مركز اإلنماء القكمي 
( 41ص)أرككف محمد أرككف الفكر األصكلي كاستحالة التأصيؿ نحك تاريخ آخر لمفكر اإلسبلمي  .47

 بيركت- دار الساقي : ـ الناشر1999ترجمة كتعميؽ ىاشـ صالح الطبعة األكلى 
ترجمة (21ص)أرككف محمد أرككف القرآف مف التفسير المكركث إلى تحميؿ الخطاب الديني  .48

ـ  دار الطميعة لمطباعة 2005ـ، الطبعة الثانية 2001كتعميؽ ىاشـ صالح، الطبعة األكلى 
بيركت،  - كالنشر

: ـ، الناشر1996الطبعة الثانية  (125ص)أرككف محمد أرككف تاريخية الفكر العربي اإلسبلمي  .49
بيركت – مركز اإلنماء القكمي 

ترجمة  (188ص)أرككف محمد أرككف قضايا في نقد العقؿ الديني كيؼ نفيـ اإلسبلـ اليـك  .50
بيركت  – دار الطميعة لمطباعة كالنشر : كتعميؽ ىاشـ صالح الناشر

ترجمة ىاشـ صالح،  (542-541ص)أرككف محمد أرككف نزعة األنسنة في الفكر العربي  .51
بيركت – دار الساقي : ـ، الناشر1997الطبعة األكلى

أسفراييني عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم التميمي األسفراييني، أبك منصكر  .52
دار :  الناشر1977الثانية، : الطبعة (129-128ص)الفرؽ بيف الفرؽ  (ىػ429: المتكفى)

 1: بيركت عدد األجزاء- اآلفاؽ الجديدة 
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الرابعة، : ، الطبعة(128ص)األشقر عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي القيامة الصغرل .53
دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف، مكتبة الفبلح، الككيت عدد :  ـ الناشر1991-  ىػ 1411
 1: األجزاء

 (ىػ502: المتكفى)األصفياني  أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى  .54
دار : أبك اليزيد أبك زيد العجمي دار النشر. د: تحقيؽ (157-1/156)الذريعة إلى مكاـر الشريعة

 1:  ـ عدد األجزاء2007-  ىػ 1428: القاىرة عاـ النشر– السبلـ 
سمسمة األحاديث    (ىػ1420: المتكفى)األلباني أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، األلباني  .55

مكتبة : لمكتبة المعارؼ الناشر)األكلى، : ، الطبعة(2/698)الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا 
(  2 / 125 / 3)  قاؿ ركاه الطبراني 6: المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض عدد األجزاء

رسالة مقدمة لنيؿ  (2/634)األميف الصادؽ األميف مكقؼ المدرسة العقمية مف السنة النبكية  .56
 ىػ1414السعكدية – درجة الماجستير جامعة اـ القرل 

ـ 2012-8- 26مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة  بتاريخ   (79ص )أميف قاسـ المرأة الجديدة  .57
جميكرية مصر العربية 

نزار قباني - قبرص – رياض الريس لمكتب كالنشر  لندف : ، الناشر (19ص)أنسي الحاج خكاتـ  .58
الممكية الفنية :الناشر  (3/342)األعماؿ السياسية الكاممة 

البخارم محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي  الجامع المسند الصحيح المختصر مف  .59
محمد : المحقؽ (1/68)صحيح البخارم= أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو 

مصكرة عف )دار طكؽ النجاة : ىػ  الناشر1422األكلى، : زىير بف ناصر الناصر، الطبعة
 :عدد األجزاء (السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي

 ىػ1433 1:عدد األجزاء (53ص)البدراني أبك فيصؿ   الكالء كالبراء كالعداء في اإلسبلـ .60
ـ، 2015ىػ 1436، الطبعة الثالثة (129-128ص)بسطامي محمد سعيد مفيـك تجديد الديف  .61

 مركز التأصيؿ لمدراسات كالبحكث: الناشر 
المعتمد في  (ىػ436: المتكفى)البصرم محمد بف عمي الطيب أبك الحسيف البىٍصرم المعتزلي  .62

دار الكتب العممية :   الناشر1403األكلى، : خميؿ الميس الطبعة: المحقؽ (2/153)أصكؿ الفقو
 2: بيركت عدد األجزاء– 
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: المتكفى)البغدادم أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم  .63
إبراىيـ حمدم المدني ، أبك عبداهلل السكرقي : المحقؽ (48ص)الكفاية في عمـ الركاية  (ىػ463
المدينة المنكرة - المكتبة العممية : الناشر

معالـ التنزيؿ في  (ىػ510: المتكفى)البغكم محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم  .64
- حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر : المحقؽ\ (6/268)تفسير البغكم= تفسير القرآف 

:  ـ الناشر1997-  ىػ 1417الرابعة، : سميماف مسمـ الحرش الطبعة- عثماف جمعة ضميرية 
 8: دار طيبة لمنشر كالتكزيع عدد األجزاء

: المتكفى)بف جبريف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف فيد بف حمد بف جبريف  .65
أبك أنس عمي بف : اعتنى بو (135-134ص )لتعميقات عمى متف لمعة االعتقاد  (ىػ1430

دار الصميعي لمنشر كالتكزيع :  ـ الناشر1995-  ىػ 1416األكلى، : حسيف أبك لكز، الطبعة
 1: عدد األجزاء

، الطبعة (177ص)محمد البيي الفكر اإلسبلمي الحديث كصمتو باإلستعمار الغربي البيي  .66
 1مكتبة كىبة عدد األجزاء : ـ  الناشر1964ىػ 1383الرابعة 

: المتكفى)البيضاكم  ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم  .67
: محمد عبد الرحمف المرعشمي، الطبعة: المحقؽ (5/134)أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ  (ىػ685

 ىػ 1418- األكلى 

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر  .68 ٍسرى : المتكفى)البييقي  أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
( 41/ص)ىػ االعتقاد كاليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب الحديث 458

بيركت – دار اآلفاؽ الجديدة :   الناشر1401األكلى، : أحمد عصاـ الكاتب، الطبعة: المحقؽ
 1: عدد األجزاء

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر  .69 ٍسرى : المتكفى)البييقي أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
الدكتكر عبد العمي عبد : حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو (1/262) شعب اإليماف  (ىػ458

مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع :  ـ  الناشر2003-  ىػ 1423األكلى، : الحميد حامد أ الطبعة
 14: بالرياض عدد األجزاء
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ترجمة محمد عبد اليادم ابكريدة، الطبعة  (36ص)دم بكر تاريخ الفمسفة في اإلسبلـ . ج. ت-  .70
بيركت – دار النيضة العربية لمطباعةة كالنشر : ـ، الناشر1981الخامسة 

مركز دراسات الكحدة العربية،   (34-17ص)الجابرم محمد عابد  انظر تككيف العقؿ العربي  .71
كتاب   (ىػ816: المتكفى)الجرجاني عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني  .72

األكلى : ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشرالطبعة: المحقؽ (151ص)التعريفات
 1: لبناف عدد األجزاء–دار الكتب العممية بيركت : ـ الناشر1983-ىػ 1403

 الصفات اإلليية في الكتاب  (ىػ1415: المتكفى)الجامي أحمد محمد أماف بف عمي جامي عمي  .73
المجمس : ىػ،  الناشر1408األكلى، : الطبعة  (33ص)كالسنة النبكية في ضكء اإلثبات كالتنزيو 

 1: عدد األجزاء\ العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية
: ، الناشر (181ص)الجندم أنكر عبد العزيز جاكيش مف ركاد التربية ك الصحافة كاإلجتماع  .74

 المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كاألنباء كالنشر
ترجمة محمديكسؼ نجـ إحساف عباس  (10-7ص)جب ىاممتكف دراسات في حضارة اإلسبلـ  .75

 بيركت- دار العمـ لممبلييف : ـ، الناشر1979كمحمكد زايد، الطبعة الثالثة

دار الكطف العربي لمنشر كالتكزيع : ، الناشر (16ص)جماؿ سمطاف دفاع عف ثقافتنا  .76
ىػ 1409، الطبعة األكلى (60ص)جياد فاضؿ فتافيت شاعر كقائع معركة مع نزار قباني   .77

بيركت  – دار الشركؽ : ـ، الناشر1989
أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة  ( ىػ1377)الحافظ بف أحمد الحكمي .78

شركة الرياض :  الناشر  ـ1998/ىػ1418 1تحقيؽ أحمد بف عمي عمكش مدخمي، ط (57/ص)
ـ 1998/ىػ1418 1لمنشر كالتكزيع ط

الحاكـ أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي  .79
( 1/91)المستدرؾ عمى الصحيحيف (ىػ405: المتكفى)الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع 

دار الكتب العممية : الناشر1990 – 1411األكلى، : مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: تحقيؽ
 4: بيركت عدد األجزاء– 

ـ، 1992ىػ1412الطبعة الرابعة  (104ص)حسف حنفي التراث كالتجديد مكقفنا مف التراث القديـ  .80
 بيركت ،–المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع : الناشر



288 
 

الخامسة، : ، الطبعة(178)تبسيط العقائد اإلسبلمية (ىػ1429: المتكفى)حسف محمد أيكب  .81
 لبناف – دار الندكة الجديدة، بيركت :  ـ الناشر1983-  ىػ 1403

حسنيف عبد المنعـ محمد اإلستشراؽ كجيكده كأىدافو في محاربة اإلسبلـ كالتشكيش عمى -  .82
: الناشر  ـ1977- ىػ 1397- العدد الثاني - السنة العاشرة : الطبعة (98-97ص)دعكتو 

 1: الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة عدد األجزاء
تحقيؽ بشير محمد عيكف  حقكؽ الطبع محفكظة  (325ص)حمد بف عتيؽ مجمكعة التكحيد  .83

 ـ1987ىػ 1407لمناشر 
نشأتيىا كتطٌكرىىا كآثاريىىا في الحيىاة اإلسبلميَّة - سفر بف عبد الرحمف الحكالي الًعممانيَّة الحكالي  .84

رسالة دكتكراة :  أصؿ الكتاب1: دار اليجرة عدد األجزاء: الناشر (24-23)الميعىاًصرىة 
الحكالي سفر بف عبد الرحمف الحكالي منيج األشاعرة في العقيدة تعقيب عمى مقاالت  .85

الدار السمفية ـ عدد :   الناشر1986-  ىػ 1407األكلى، : ، الطبعة(31ص)الصابكني
 1:األجزاء

المقطـ لمنشر كالتكزيع :الناشر(9ص)خالد محمد خالد إنسانيات محمد صمى اهلل عميو كسمـ  .86
مصر – القاىرة 

( 1/6)دار عمـك السنة : الخراشي سميماف بف صالح الخراشي   نقض أصكؿ العقبلنييف الناشر .87

  (ىػ280: المتكفى)الدارمي أبك سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد الدارمي السجستاني  .88
- ىػ 1416الثانية، : بدر بف عبد اهلل البدر، الطبعة: المحقؽ (1/124)الرد عمى الجيمية 

 1: الككيت عدد األجزاء– دار ابف األثير : ـ  الناشر1995
ـ، 1998الطبعة األكلى  (233-1/232)دغيـ سميح مكسكعة مصطمحات عمـ الكبلـ اإلسبلمي  .89

 لبناف– مكتبة لبناف بيركت : الناشر
  (ىػ748: المتكفى)الذىبي شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي  .90

 1382األكلى، : عمي محمد البجاكم، الطبعة: تحقيؽ (3/275)ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ 
 4: لبناف عدد األجزاء– دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت :  ـ الناشر1963- ىػ 

: الناشر (373-1/372)التفسير كالمفسركف  (ىػ1398: المتكفى)الذىبي  محمد السيد حسيف  .91
 ىك نيقكؿ كيجدت في أكراؽ المؤلؼ بعد كفاتو 3الجزء ) 3: مكتبة كىبة، القاىرة عدد األجزاء

 (كنشرىا د محمد البمتاجي
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رشيد رضا محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي  .92
( 2/12()تفسير المنار)تفسير القرآف الحكيـ   (ىػ1354: المتكفى)خميفة القممكني الحسيني 

  جزءا12:  ـ عدد األجزاء1990: الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة النشر: الناشر
 2، ط(822-1/820)رضا محمد رشيد رضا تاريخ األستاذ اإلماـ الشيخ محمد عبده  .93

دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع كالتصدير،  : ـ الناشر 2006ىػ1424
: المتكفى)الزبيدم محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى  .94

مجمكعة مف المحققيف : المحقؽ (20-30/19)تاج العركس مف جكاىر القامكس (ىػ1205
دار اليداية : الناشر

( 16/210)كىبة بف مصطفى الزحيمي  التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج الزحيمي  .95
 30:  ىػ عدد األجزاء 1418الثانية، : دمشؽ الطبعة – دار الفكر المعاصر : الناشر 

ٍرقاني  .96 ، (1/19)ىػ مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف1367: المتكفى)الزرقاني محمد عبد العظيـ الزُّ
 2: عدد األجزاء: مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة الناشر

البحر المحيط  (ىػ794: المتكفى)الزركشي أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر  .97
دار الكتبي عدد : ـ  الناشر1994- ىػ 1414األكلى، : الطبعة (1/123)في أصكؿ الفقو

 8: األجزاء
رياض الريس : ، الناشر(14ص)زكريا أكزكف جناية البخارم إنقاذ الديف مف إماـ المحدثيف  .98

لمكتاب كالنشر  
لكشاؼ  (ىػ538: المتكفى)الزمخشرم أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل  .99

– دار الكتاب العربي :  ىػ الناشر1407- الثالثة : الطبعة (1/356)عف حقائؽ غكامض التنزيؿ
 4: بيركت عدد األجزاء

األىمية لمنشر :  الناشر1974القاىرة : الطبعة األكلى  (23-21)زىدم جار اهلل المعتزلة  .100
ـ  1974كالتكزيع بيركت 

األىمية لمنشر :  الناشر1974القاىرة : الطبعة األكلى  (23-21)زىدم جار اهلل المعتزلة  .101
 ـ 1974كالتكزيع بيركت 
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الطبعة الثانية   (213-212)زيف العابديف محمد سركر بف نايؼ دراسات في السيرة النبكية  .102
دار األرقـ لمنشر كالتكزيع  نقبل عف مجمة العربي الككيتية العدداف : ـ، الناشر 1988ىػ1408
 243ك239

، الطبعة الثانية (283ص)زيد بف عبد العزيز آؿ فياض الركضة الندية شرح العقيدة الكاسطية  .103
 الرياض – دار الكطف : الناشر 

االستشراؽ كالميٍستىٍشًرقيكفى ما ليـ كما  (ىػ1384: المتكفى)مصطفى بف حسني السباعي السباعي  .104
 1: عدد األجزاء. المكتب اإلسبلمي- دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع : الناشر (29-25ص)عمييـ

السعدم أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم  .105
-  ىػ 1420األكلى، : ، الطبعة(20/ص)القكاعد الحساف لتفسير القرآف (ىػ1376: المتكفى)

 1: مكتبة الرشد، الرياض عدد األجزاء:  ـ الناشر1999
السعدم عبدالرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم تسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  .106
-ىػ 1420األكلى : عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ الطبعة: المحقؽ (3/107)( ىػ137: المتكفى)

 1: مؤسسة الرسالة عدد األجزاء:  ـ الناشر2000
إرشاد = تفسير أبي السعكد  (ىػ982: المتكفى)السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى  .107

 بيركت - دار إحياء التراث العربي : الناشر (8/118)العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ 

سعيد بف عمى بف كىؼ القحطاني  إظيار الحؽ كالصكاب في حكـ الحجاب كالتبرج، -   .108
، كاالختبلط في ضكء الكتاب كالسنة كآثار  كالسفكر، كالخمكة بالمرأة األجنبية، كسفرىا بدكف محـر

: معالي العبلمة الشيخ الدكتكر صالح بف فكزاف الفكزاف الناشر: تقديـ  (8ص)السمؼ الصالح 
 1: مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الرياض عدد األجزاء: مطبعة سفير، الرياض تكزيع

: المتكفى)السفاريني شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي  .109
لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة  (ىػ1188

– مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا :  ـ الناشر1982-  ىػ 1402- الثانية : الطبعة (1/27)المرضية 
 2: دمشؽ عدد األجزاء

سفر بف عبد الرحمف الحكالي منيج األشاعرة في العقيدة تعقيب عمى مقاالت  .110
الدار السمفية ـ عدد :   الناشر1986-  ىػ 1407األكلى، : ، الطبعة(31ص)الصابكني
 1:األجزاء
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تيسير العزيز الحميد في  (ىػ1233: المتكفى)سميماف بف عبد اهلل بف محمد بف عبد الكىاب  .111
األكلى، : زىير الشاكيش، الطبعة: شرح كتاب التكحيد الذل ىك حؽ اهلل عمى العبيد المحقؽ

ـ 2002/ىػ1423

، الطبعة األكلى (148ص)سيد بف حسيف العفاني أعبلـ كأقزاـ في ميزاف اإلسبلـ الجزء الثاني  .112
السعكدية   – دار ماجد عيرم لمنشر كالتكزيع : ـ الناشر2004ىػ 1424

: ، الطبعة(2/912)في ظبلؿ القرآف  (ىػ1385: المتكفى)سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي  .113
 القاىرة- بيركت- دار الشركؽ :  ىػ الناشر1412- السابعة عشر 

دار الشركؽ  : الناشر  (18ص)سيد قطب خصائص التصكر اإلسبلمي كمقكماتو 
تدريب الراكم في  (ىػ911: المتكفى)السيكطي  عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي  .114

دار طيبة عدد : أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: حققو (72-1/71)شرح تقريب النكاكم 
 2: األجزاء

، الطبعة (13ص)الشريؼ محمد بف شاكر تجديد الخطاب الديني بيف التأصيؿ كالتحريؼ  .115
مجمة البياف فيرسة مكتبة الممؾ فيد   : ـ الناشر 2004ىػ 1425األكلى 

 (ىػ790: المتكفى)الشاطبي إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي  .116
: ـ الناشر1992- ىػ 1412األكلى، : سميـ بف عيد اليبللي، الطبعة: تحقيؽ(2/835)االعتصاـ

 2: دار ابف عفاف، السعكدية عدد األجزاء
الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد  .117

: أحمد شاكر، الطبعة: المحقؽ (434)الرسالة (ىػ204: المتكفى)مناؼ المطمبي القرشي المكي 
مكتبو الحمبي، مصر : الناشر ـ1940/ىػ1358األكلى، 

، (235- 234ص)شحركر محمد شحركر دراسات إسبلمية معاصرة في الدكلة كالمجتمع  .118
األىالي لمطباعة كالنشركالتكزيع : الناشر

ـ، 2001، الطبعة األكلى (49ص)الشرفي عبد المجيد الشرفي اإلسبلـ بيف الرسالة كالتاريخ  .119
بيركت - دار الطميعة لمطباعة كالنشر :ـ، الناشر2008الطبعة الثانية

 (ىػ548: المتكفى)الشيرستاني أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني  .120
 3: مؤسسة الحمبي عدد األجزاء: الناشر (29-1/28)الممؿ كالنحؿ
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فتح  (ىػ1250: المتكفى)الشككاني محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني  .121
- دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب :  ىػ الناشر1414- األكلى : ، الطبعة(1/122)القدير

دمشؽ، بيركت  

إرشاد  (ىػ1250: المتكفى)الشككاني محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني  .122
الشيخ أحمد عزك عناية، : المحقؽ (137-1/136)الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ

الطبعة : الشيخ خميؿ الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر، الطبعة: كفر بطنا قدـ لو- دمشؽ 
 2: دار الكتاب العربي عدد األجزاء: ـ  الناشر1999- ىػ 1419األكلى 

ـ، 1985ىػ 1405الطبعة الثالثة (13ص)الصابكني محمد عمي الصابكني النبكة كاألنبياء  .123
 دمشؽ – مؤسسة مناىؿ العرفاف بيركت ،مكتبة الغزالي :الناشر 

الطبعة األكلى  (96ص)الصبلبي عمي محمد الخكارج كالشيعة في ميزاف أىؿ السنة كالجماعة-  .124
دار ابف حـز : ـ، الناشر2008ىػ 1429

: المتكفى)الطبرم محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم  .125
األكلى، : أحمد محمد شاكرة، الطبعة: المحقؽ (20/97)جامع البياف في تأكيؿ القرآف  (ىػ310

 24: مؤسسة الرسالة عدد األجزاء:  ـ الناشر2000-  ىػ 1420
 http:llwww daraInadwa.comمكتبة دار الندكة  (16ص)طو حسيف في الشعر الجاىمي  .126
ـ، 1987ىػ، 1408، الطبعة األكلى (26،83)طارؽ عبد الحكيـ المعتزلة بيف القديـ كالحديث  .127

 دار الرقـ: الناشر 
  (ىػ456: المتكفى)الظاىرم أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي  .128

 3 × 5: القاىرة عدد األجزاء– مكتبة الخانجي : الناشر (2/6)الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ
 ـ1964مكتبة النيضة ببغداد : عبد الجبار الكائمي كحدة الكجكد العقمية الناشر .129
:  تاريخ النشر38: عدد األجزاء (3/323)عبد الجبار صييب الجامع الصحيح لمسنف كالمسانيد  .130

15 - 8 - 2014 
الطبرم دار اآلفاؽ : الناشر2000الطبعة األكلى  (44ص)عبد السبلـ ياسيف اإلسبلـ كالحداثة .131

جامع  (ىػ310: المتكفى)محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم 
-  ىػ 1420األكلى، : أحمد محمد شاكرة، الطبعة: المحقؽ (20/97)البياف في تأكيؿ القرآف 

 24: مؤسسة الرسالة عدد األجزاء:  ـ الناشر2000
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المركز الثقافي : مالناشر2001، الطبعة الثالثة (15-14ص)عبد اهلل العركم مفيـك العقؿ  .132
الدار البيضاء  المغرب – العربي 

: ىػ  الناشر1422األكلى، : ، الطبعة(18-17ص)عبد اهلل بف سميماف الغفيمي  أشراط الساعة .133
: المممكة العربية السعكدية عدد الصفحات- كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

 1:  عدد األجزاء208
الطبعة الثانية،  (80-79ص)العبليمي عبد اهلل أيف الخطأ تصحيح مفاىيـ كنظرة تتجديد -  .134

 لبناف – ـ بيركت 1993دار الجديد : الناشر 
دار الحداثة، : ، الناشر (65-64ص)عبده محمد عبده اإلسبلـ كالنصرانية مع العمـ كالمدنية  .135
ـ 1988 3ط
دار الشركؽ : ـ الناشر1994ىػ 1414الطبعة األكلى  (1/5)عبده محمد عبده رسالة التكحيد   .136

 1: بيركت، عدد األجزاء
دار : ىػ  الناشر1424، الطبعة األكلى (388)عدناف محمد أمامو التجديد في الفكر اإلسبلمي  .137

 ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع الدماـ 
ىػ 1416، الطبعة الرابعة (70-69ص)العشماكم محمد سعيد العشماكم أصكؿ الشريعة  .138

 مكتبة مدبكلي الصغير: ـ الناشر 1996
العظيـ أبادم محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحؽ،  .139

عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف  (ىػ1329: المتكفى)الصديقي، العظيـ آبادم 
يضاح عممو كمشكبلتو : القيـ  ىػ 1415الثانية، : ، الطبعة(11/263)تيذيب سنف أبي داكد كا 

 14: بيركت عدد األجزاء– دار الكتب العممية : الناشر
الجامعة : الناشر  (74)العمرم أكـر بف ضياء مكقؼ االستشراؽ مف السينَّة كالسيرة النبكية  .140

 . 1: عدد األجزاء. كمية الدعكة. بالمدينة المنكرة- اإلسبلمية 
نيضة مصر لمطباعة : ، الناشر (149ص)العقاد عباس محمكد العقاد إبراىيـ أبك البشر  .141

كالنشر  
األكلى، : ، الطبعة(157-3/156)عمماء نجد األعبلـ مجمكعة الرسائؿ كالمسائؿ النجدية  .142

 5: مصر عدد األجزاء– مطبعة المنار :  ىػ الناشر1349-  ىػ 1344
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– المركز الثقافي العربي : ـ  الناشر2005، الطبعة الرابعة (71ص)عمي حرب نقد النص  .143
المغرب 

دار الكتاب : تقديـ عمار عمي حسف الناشر  (112ص)عمي عبد الرازؽ اإلسبلـ كنظاـ الحكـ  .144
 ـ2012ىػ 1433بيركت – القاىرة دار الكتاب المبناني – المصرم 

دار نيضة مصر لمطباعة : ، الناشر(30ص)عمارة محمد عمارة ابف رشد بيف الغرب كاإلسبلـ  .145
ـ 1997كالنشر كالتكزيع  

: ـ الناشر 2007الطبعة األكلى  (92ص)عمارة محمد عمارة اإلسبلـ في مكاجية التحديات  .146
نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

ـ الناشر 1989 ىػ 1409الطبعة األكلى  (181ص)عمارة محمد عمارة اإلسبلـ كفمسفة الحكـ  .147
دار الشركؽ الفاىرة، بيركت : 
دار الشركؽ الطبعة الثانية : الناشر (488ص)عمارة محمد عمارة األعماؿ الكاممة لقاسـ اميف  .148

ـ 1989ىػ 1409
، الطبعة األكلى (174ص)عمارة محمد عمارة الدكلة األسبلمية بيف العممانية كالسمطة الدينية  .149

دار الشركؽ : ـ الناشر1988ىػ 1409
، الطبعة األكلى (60ص)عمارة محمد عمارة الشريعة اإلسبلمية كالعممانية الغربية  .150

القاىرة – دار الشركؽ :ـ الناشر 2003ىػ1423

عالـ المعرفة سمسمة يصدرىا المجمس : ، الناشر (171ص)عمارة محمد عمارة العرب كالتحدم  .151
ـ بإشراؼ أحمد 1978الككيت صدرت ىذه السمسمة في يناير – الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب 

 1990-1923مشارم العدكاني 
ـ، 1991ىػ 1411الطبعة األكلى  (71-70ص)عمارة محمد عمارة تيارات الفكر اإلسبلمي  .152

 القاىرة– دار الشركؽ : الناشر 

، دار (22-20ص)عمارة محمد عمارة جماؿ الديف األفغاني مكقظ الشرؽ كفيمسكؼ اإلسبلـ  .153
ـ 1988ىػ 1408 2القاىرة ،ط– دار الشركؽ : النشر 

جمعية :، الناشر(17-16ص)محمد عمارة فكر التنكير بيف العممانييف كاإلسبلمييف عمارة  .154
المركز العالمي لمتكثيؽ كالدراسات كالتربية اإلسبلمية 
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العكدة سمماف بف فيد العكدة في حكار ىادم مع محمد الغزالي الطبعة األكلى ذك القعدة  .155
الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد :ىػ الناشر1409

دار : ـ، الناشر 1991ىػ 1411الطبعة األكلى  (134ص)غالي شكرم شعرنا الحديث إلى أيف  .156
 الشركؽ

، الطبعات األكلى (119ص)الغزالي محمد الغزالي السنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ  كالحديث .157
 القاىرة– دار الشركؽ : ـ الناشر 1989كالثانية كالثالثة 

الغامدم سعيد بف ناصر الغامدم االنحراؼ العقدم في أدب الحداثة كفكرىا دراسة نقدية شرعية   .158
- دار األندلس الخضراء لمنشر كالتكزيع : ـ  الناشر2003ىػ1424، الطبعة األكلى (1/528)

 جدة
الصحاح تاج المغة  (ىػ393: المتكفى)الفارابي أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي  .159

الرابعة : أحمد عبد الغفكر عطار، الطبعة: تحقيؽ (1/278) (حدث)كصحاح العربية باب 
 6: بيركت عدد األجزاء– دار العمـ لممبلييف :  ـ الناشر1987-  ىػ  1407

: المتكفى)الفراىيدم أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم  .160
دار كمكتبة : د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي الناشر: المحقؽ (3/177)العيف  (ىػ170

 8: اليبلؿ عدد األجزاء
ىػ  القامكس 817: المتكفى)الفيركز أبادم مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل  .161

محمد نعيـ : مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ: تحقيؽ (1/82)المحيط
مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر :   الناشر2005-  ىػ 1426الثامنة، : العرقسيكسي، الطبعة
 1: لبناف ـ عدد األجزاء– كالتكزيع، بيركت 

تحقيؽ عبد الكريـ عثماف،  (66-65ص)القاضي عبد الجبار بف أحمد شرح األصكؿ الخمسة  .162
 مكتبة كىبة: ـ الناشر1996ىػ1416الطبعة الثالثة

القاضي أحمد بف عبد الرحمف بف عثماف دعكة التقريب بيف األدياف دراسة نقدية في ضكء -  .163
 دار ابف الجكزم : الناشر (1/643)العقيدة اإلسبلمية 

تقديـ عبد الرازؽ عفيفي الطبعة  (421)القحطاني محمد بف سعيد الكالء كالبراء في اإلسبلـ  .164
 مكة المكرمة– دار طيبة : ىػ الناشر1402األكلى 
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، الطبعة الخامسة (190ص)القرضاكم يكسؼ القرضاكم الديف كالسياسة تأصيؿ كرد شبيات  .165
المجمس األكركبي لئلففتاء كالبحكث : ـ الناشر 2007

الحدكد في  ( ىػ474: المتكفى)القرطبي  أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب القرطبي  .166
محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ، : اإلشارة في أصكؿ الفقو المحقؽ: مطبكع مع) ،األصكؿ
 1:لبناف عدد األجزاء– دار الكتب العممية، بيركت :  ـ الناشر2003- ىػ1424األكلى، : الطبعة

القرطبي ابف حـز أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  .167
الشيخ أحمد محمد شاكر قدـ : المحقؽ (1/104)إلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (ىػ456: المتكفى)
 8: دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت عدد األجزاء: األستاذ الدكتكر إحساف عباس الناشر: لو
القرطبي أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف  .168

أحمد : تحقيؽ (13/63)تفسير القرطبي= الجامع ألحكاـ القرآف  (ىػ671: المتكفى)القرطبي 
براىيـ أطفيش، الطبعة – دار الكتب المصرية :  ـ ،الناشر1964- ىػ 1384الثانية، : البردكني كا 

 ( مجمدات10في ) جزءا 20: القاىرة عدد األجزاء

القرني عكض بف محمد القرني الحداثة في ميزاف اإلسبلـ نظرات إسبلمية في أدب الحداثة  .169
ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف : ـ الناشر1988ىػ 1408، الطبعة األكلى(17ص)
القرني محمد بف حجر القرني مكقؼ الفكر الحداثي العربي مف أصكؿ االستدالؿ في اإلسبلـ  .170

مجمة البياف فيرسة مكتبة الممؾ فيد : ىػ الناشر 1434الطبعة األكلى ، دراسة تحميمية نقدية
الكطنية أثناء النشر 

عالـ ، صػدقي حػطاب تشكيؿ العقؿ الحديث: شػكقػي جػػػبلؿ مراجعة: كريف برينتكف تػرجػمػة .171
الككيت صدرت – المعرفة سمسمة كتب ثقافية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب 

 1990- 1923بإشراؼ أحمد مشارم العدكاني 1978السمسمة في يناير 
شرح  (ىػ418: المتكفى)البللكائي  أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم  .172

دار : ـ، لناشر2003/ ىػ 1423الثامنة، : لطبعة (1/197)أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة 
 ( مجمدات4) أجزاء 9: السعكدية ،عدد األجزاء– طيبة 

ـ، 1993ىػ 1413الطبعة الخامسة  (30)المجذكب محمد مشكبلت الجيؿ في ضكء اإلسبلـ  .173
الرياض – ـ 1993دار الشكاؼ لمطباعة كالنشر كالتتكزيع : الناشر
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الماكردم  أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم  .174
دار كمكتبة :  ىػ الناشر1409- األكؿ : ، الطبعة(48- 45ص)أعبلـ النبكة  (ىػ450: المتكفى)

 1: بيركت عدد األجزاء– اليبلؿ 
الماكردم أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم  .175
دار كمكتبة :  ىػ الناشر1409- األكلى : الطبعة (19ص)أعبلـ النبكة  (ىػ450: المتكفى)

 1: بيركت عدد األجزاء– اليبلؿ 
ـ 1979ىػ 1904ترجمة شعباف بييج قدـ لو مغنيو محمد جكاد  (143)ماسيو ىنرم اإلسبلـ  .176

- منشكرات عكيدات لبناف :ـ الطبعة األكلى الناشر1937ىػ 1880كالرافعي مصطفى صادؽ
 بيركت

تح حسيف  (150-149ص)المحاسيبي الحارث بف أسد المحاسيبي مائية العقؿ كحقيقة معناه  .177
ـ  1971ىػ 1391 1دار الفكر لمطياعة كالنشر  ىط: القكتمي  الناشر

المناكم زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف  .178
: ، الطبعة(2/281)فيض القدير شرح الجامع الصغير   (ىػ1031: المتكفى)الحدادم القاىرم 

تعميقات :  مع الكتاب6: مصر عدد األجزاء– المكتبة التجارية الكبرل :  الناشر1356األكلى، 
 يسيرة لماجد الحمكم

محمد / حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراىيـ مصطفى )مجمع المغة العربية بالقاىرة  .179
دار الدعكة : الناشر (617-2/616)المعجـ الكسيط  (النجار

محمد أبك القاسـ حاج حمد، العالمية اإلسبلمية الثانية، جدلية الغيب كاإلنساف كالطبيعة مجمة  .180
  إصدار المنتدل اإلسبلمي114صفحة 151البياف العدد 

دار العمـ : ، ترجمة الدكتكر عمر فركخ، الناشر (83ص)محمد أسد اإلسبلـ عمى مفترؽ طرؽ  .181
لممبلييف 

الدار السعكدية لمنشر :الناشر(40-39ص)محمد الصادؽ عرجكف نحك منيج لتفسير القرآف  .182
ـ 1979ىػ1399كالتكزيع، الطبعة الثالثة 

، الطبعة األكلى (225)محمد بف حامد الناصر المدرسة العصرانية في نزعتيا المادية  .183
 ـ2004ىػ1425الرياض ،الطبعة األكلى – مكتبة الككثر : ـ الناشر 2004ىػ1425
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بحث أعد لنيؿ (4/1547)محمد بف عبد العزيز العمي الحداثة في العالـ العربي دراسة عقدية  .184
ىػ، 1414الرياض – درجة الدكتكراة  في كمية أصكؿ الديف قسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة 

 إشراؼ الدكتكر ناصر العقؿ 
دار الشركؽ، الطبعة :، الناشر (531ص)صرة 1محمد بف قطب بف إبراىيـ مذاىب فكرية معا .185

 1ـ عدد األجزاء 1983ىػ1403األكلى 
الطبعة  (19ص) (بخصكص الحداثة العربية في الشعر كالثقافة  )محمد بنيس حداثة السؤاؿ  .186

بيركت – المركز الثقافي العربي : ـ، الناشر 1988الثانية 
الطبعة (322-321)محمد حامد النصر العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب .187

الرياض – مكتبة الككثر : ـ الناشر2001ىػ 1422الثانية
المطبعة :الناشر (4ص)محمد عبد الرزاؽ حمزة  ظممات أبي رية أماـ أضكاء السنة المحمدية  .188

السمفية كمكتبتيا   
الطبعة الثانية  (254 /2ج)محمد محمد حسيف اإلتجاىات الكطنية في األدب المعاصر  .189

دار ألحمامي لمطباعة : ـ  الناشر 1968ىػ 1388
ىػ، 1413الطبعة التاسعة  (206-205ص0محمد محمد حسيف اإلسبلـ كالحضارة الغربية  .190

مكة – بيركت، الرسالة – دار اإلرشاد كالمكتب اإلسبلمي : الناشر

– مسعد محمد زياد مقاؿ عمى ديكاف العرب منبر حر لمثقافة كالفكر كاألدب الحداثة مفيكميا  .191
  2006ركادىا – نشأتيا 

المسند الصحيح  (ىػ261: المتكفى)مسمـ مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم  .192
محمد : المحقؽ (4/2193)المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 5:بيركت عدد األجزاء– دار إحياء التراث العربي : فؤاد عبد الباقي الناشر

مصطفى صبرم مكقؼ العقؿ كالعمـ كالعالـ مف رب العالميف كعباده المرسميف الطبعة الثانية  .193
لبناف – دار إحياء التراث العربي بيركت : ـ، الناشر1981ىػ1401

 القاىرة – دار المعارؼ :الطبعة العاشرة، الناشر (85ص)مصطفى محمكد السر األعظـ  .194
مصطفى محمكد اهلل في اإلسبلـ دار أخبار اليـك قطاع الثقافة جميكرية مصر العربية رئيس  .195

 (8ص)مجمس اإلدارة إبراىيـ سعدة 
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االستشراؽ كالميٍستىٍشًرقيكفى ما ليـ كما  (ىػ1384: المتكفى)مصطفى بف حسني السباعي -   .196
 1: عدد األجزاء. المكتب اإلسبلمي- دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع : الناشر (29-25ص)عمييـ

المناكم  زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي ثـ المناكم القاىرم  .197
: األكلى،  الناشر: الطبعة (2/2281)فيض القدير شرح الجامع الصغير (ىػ1031: المتكفى)

 6:  عدد األجزاء1356مصر – المكتبة التجارية الكبرل 
، التحديث Encyclopedia  Arabic Global ،2004المكسكعة العربية العالمية  .198
 (2/867)المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة .199
منشكرات المنظة اإلسبلمية  (11ص)النبياف محمد فاركؽ اإلستشراؽ تعريفو مدارسو آثاره  .200

 ـ الرياض  2012ىػ 1433لمتربية كالعمـك كالثقافة إيسييسكك 
المكتب : الناشرـ، 1997بيركت – دار العكدة : الناشر (87/ 2)نازؾ المبلئكة ديكاف  .201

 االسبلمي، بيركت، دمشؽ 
األكلى، : ، الطبعة(99/ص)نخبة مف العمماء كتاب أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة  .202

المممكة العربية السعكدية - كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد : ىػ الناشر1421
 1:  عدد األجزاء309: عدد الصفحات

الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة  .203
 ىػ 1420الرابعة، : مانع بف حماد الجيني، الطبعة. د: إشراؼ كتخطيط كمراجعة (2/867)

 2: دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع عدد األجزاء: الناشر
الطبعة الثانية  (111ص)الناصر محمد حامد العصرانيكف بيف مزاعـ التجديد كمياديف التغريب  .204

الرياض، نقبل عف مناىج – مكتبة الككثر لمنشر كالتكزيع : ـ، الناشر2001ىػ 1422
 ىػ1405/إصدار مكتب التربية لدكؿ الخميج ط (1/127)المستشرقيف

 القاىرة، 2، ط(15ص)الندكم أبك الحسف عمي الحسف الندكم النبكة كاألنبياء في ضكء القرآف  .205
ىػ ، 1383 اليند 1جدة ط– الدار السعكدم لمنشر : ىػ الناشر1387 بيركت 3ط
دار الساقي منتديات مجمة : الطبعة الثانية الناشر (57ص)نكاؿ السعداكم سقكط اإلماـ  .206

 اإلبتسامة
 تيذيب المغة   (ىػ370: المتكفى)اليركم محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر  .207
دار إحياء التراث : ـ الناشر2001األكلى، : محمد عكض مرعب الطبعة: المحقؽ(9/279)

 .8: عدد األجزاء بيركت–   العربي 
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: المتكفى)محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم  (سمطاف)اليركم عمي بف  .208
ـ  2002- ىػ 1422األكلى، : ، الطبعة(1/321)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (ىػ1014
 9: لبناف عدد األجزاء– دار الفكر، بيركت : الناشر

: ـ، الناشر 1990ىػ1411، الطبعة الثانية (109ص)يكسؼ كماؿ العصريكف معتزلة اليـك  .209
 ـ .ـ. دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع المنصكرة ش

 1431الرابعة، مزيدة كمنقحة، : الطبعة (53-52ص)  ىعمي بف نايؼ  الشحكد أىركافي اإليمافً  .210
 1:  ـ عدد األجزاء2010- ىػ 
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