اندى مناد على رؤوس الناس يقول :أدركوا الناس ،ستهلك األمة ،تالعبوا بكتاب هللا،
وضاعت السنة ،وأهانوا الشريعة!!...
فقيل له :على هونك ،ما اخلطب؟!
قال :ظهر لنا على رؤس األشهاد ويف كل وسائل التواصل ويف التلفاز دكتور يف هندسة
الرتبة يدعى حممد شحرور!...
فقلنا :وماذا عساه أن يقول؟ فليقل يف الرتبة وما جاورها ما شاء !!
فقال :ليس كالمه يف الرتبة ،يف القرآن والدين والشريعة!!
يدعي أنه يفسر القرآن بطريقة حديثة وعصرية ،ويعيد فهم الثوابت واألصول آبليات
جديدة ال عهد للمسلني هبا..
ويزعم أن املرياث يف القرآن للذكر مثل األنثى سواء بسواء..
وأن الصحابة ومن بعدهم حىت يومنا هذا مل يفهموا اآلية بل اآلايت على الوجه
الصحيح!!
وأن الزكاة والصيام واجلهاد غري متفق مع الفطرة اإلنسانية والطبيعة البشرية!!
فالشعائر اإلسالمية مضادة للفطرة اإلنسانية!!
وأنه ال ميكن أن نفهم أي نص لغوي إال على حنو يقتضيه العقل فقط!!
وأن النساء اليت أفردت هلن سورة يف القرآن ليس املقصود هبا املرأة واألنثى وإمنا ما
استجد من األشياء!!
وأن الفجر الوارد يف سورة الفجر هو االنفجار الكوين!!
وأن هللا تعاىل ال يعلم تفاصيل األشياء وخفاايها ،وإمنا علمه علم عام كلي مشويل!! أو
رايضي حبت!! كما حيلو له أن يعب.
وأن حد السرقة هو كف يده عن اجملتمع بسجنه!!
وأن اإلنسان تطور عب مراحل كثرية حىت وصل إىل قالبه احلايل!!

وأن العورة هو ما استرت خلقة ،أي :ما كان بني العورة!! فال حتتاج املرأة للبس شيء حىت
تسرت نفسها فضال عن العباءة ،فضال عن غطاء الرأس ،فضال عن غطاء الوجه!!
وال زال يقول ويقول من أمثال هذه الضالالت اليت ال حيتاج العاقل معها إال إىل وضع
عالمات التعجب فحسب.
قل يل بربك :ماذا لو ادعى أحد أن اجلاذبية اليت اكتشفها نيوتن يقصد هبا االجنذاب
العاطفي الذي حيصل بني الفتاة والفىت ،ال ما يذكره الفيزايئيون املتخصصون!!
أو حنتاج يف الرد على هذه التفاهات إىل أكثر من وضع عالمات التعجب؟!
احلقيقة أن تتبع ضالالت هذا الرجل وال شك تدخل اإلنسان يف دوامة ال خمرج منها،
ووحل ننت املاء خبيث الطينة ،وتغرقه يف خبائث أتويالته الباطنية مبا ال يستطيع اخلالص منه.
وال ندري من هذا العاقل الذي أيخذ دينه ويعري عقله ويفهم لغة القرآن من رجل ال
حيسن التحدث ابللغة القرآنية!! وكثريا ما خيطئ يف قراءته للقرآن ويتعتع فيه!!
واحلمد هلل وحنن يف القرن اخلامس عشر بعد هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم ما زال
دين هللا حمفوظا ،فكتابه حمفوظ ،وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم حمفوظة ،وكالم العلماء
فيهما منقول ،سواء يف األحكام أو األخبار ،وسواء يف املسائل أو الدالئل ،وصدق هللا{ :إان
حنن ن زلنا الذكر وإان له حلافظون} [احلجر.]9 :
فإن قلت :ليس هذا موضوع حديثنا ،فأقول لك :بل هو هو.
إن أول شيء يرد خباطر اإلنسان السوي حني يسمع هرطقات هذا الرجل هم قوم
ابتليت هبم األمة على مدى قروهنا املنصرمة أطلق عليهم :الدجاجلة ،فهذا النوع من تالعب
اجلهلة بكالم هللا وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم قد مر على اتريخ األمة منه مناذج وصور،

ولنا فيها مواعظ وعب ،ودعين أستعرض لك شيئا من ذلك التاريخ الشحروري؛ فإن االعتبار
ابملنطلقات واملآالت منهج قرآين نبوي.

و هذه املقالة سنرتك احلديث للتاريخ دون أن نستأثر ابلكالم فيه ،فلننظر إىل التاريخ
املعاصر أو القريب ،هل كان فيه من أوصى ابستحداث أمثال شحرور من النماذج وتغذيتها
وإحيائها؛ ليتجلى لنا الشق األول من البحث.
نعم ،يعلم الباحثون أن هناك من أكد على ضرورة زعزعة ثوابت اإلسالم وقواطع أدلته
والشك يف صحة فهم الصحابة وحجيته والتشكيك يف موثوقية علماء اإلسالم.
يقول املستشرق (جون اتكلي)" :جيب أن يستخدم كتاهبم -وهو أمضى سالح يف
اإلسالم -ضد اإلسالم نفسه؛ لنقضي عليه متاما .جيب أن نري هؤالء الناس أن الصحيح يف
القرآن ليس جديدا ،وأن اجلديد فيه ليس صحيحا"(.)1
ويقول املبشر األمريكي (جب)" :إن اإلسالم مبين على األحاديث أكثر مما هو مبين
على القرآن الكرمي ،ولكننا إذا حذفنا األحاديث الكاذبة مل يبق من اإلسالم شيء ،وصار
شبه صبرية طومسون ،وطومسون هذا رجل أمريكي ،جاء إىل لبنان فقدمت له صبرية فحاول
أن ينقيها من البذر ،فلما نقى منها كل بذرها مل يبق يف يده منها شيء"(.)2
ويقول (بنروز)" :إن املبشرين ميكن أن يكونوا قد خابوا يف هدفهم املباشر ،وهو تنصري
املسلمني مجاعات مجاعات ،إال أهنم قد أحدثوا بينهم آاثر هنضة" إىل أن قال" :ولقد برهن
التعليم على أنه أمثن الوسائل اليت استطاع املبشرون أن يلجؤوا إليها يف سعيهم لتنصري سورية
ولبنان"(.)3
أظن أن عقلك قد ارتوى وقناعتك قد عرفت ما قصدت ،ولكين سأزيدك ابلذي دفع
املستشرقني أنفسهم إىل تبين أمثال هذه املشاريع.
لقد ابء املشروع التبشريي التنصريي ابلفشل ،وتناثرت جهودهم أدراج الرايح ،وهو ما
يعرتفون به رغما عن أنوفهم ،فقد اعرتفوا أبن التبشري الرمسي واكتساب املسلمني إىل صفوف
النصرانية قد خاب.
( )1ينظر :التبشري واالستعمار د .مصطفى خالد ود .عمر فروخ (ص.)40 :
( )2املصدر نفسه (ص.)40 :
( )3ملصدر نفسه (ص.)45 :

ومن أجل ذلك قنع هؤالء املبشرون أن يكون عملهم "اإلنساين" قاصرا على زعزعة
عقيدة املسلمني والتشكيك يف الثوابت والقواطع الشرعية()1؛ ولذا اندفع املستشرقون إىل هذا
املنحى ،وكان أول مستشرق قام مبحاولة التشكيك يف السنة ومسائلها هو اليهودي (جولد
تسيهر) الذي يعده املستشرقون أستاذهم يف السنة ،يقول عنه (بفامنوللر)" :وابألحرى كان
(جولد تسيهر) يعتب القسم األعظم من احلديث مبثابة نتيجة لتطور اإلسالم الديين والتارخيي
واالجتماعي يف القرن األول والثاين ،فاحلديث ابلنسبة له ال يعد وثيقة لتاريخ اإلسالم يف
عهده األول :عهد طفولته ،وإمنا هو أثر من آاثر اجلهود اليت ظهرت يف اجملتمع اإلسالمي يف
عصور املراحل الناضجة لتطور اإلسالم"(.)2
وبعدها توالت توصيات أعداء اإلسالم على ضرورة إظهار هؤالء على أهنم هم اإلسالم
الصحيح ،وأمهية إاتحة املنابر هلم.
والعجب كل العجب أن من يتزعم اللبالية أو التنويرية والعقلنة اليوم مل خيرجوا عن هذا
النص ،وإمنا كان شغلهم الشاغل شرحه ،ث تفصيله ،ث وضع احلواشي له ،ث اختصاره
فحسب!! وإن شئت فاعتب قوهلم وقارنه بقول هؤالء ،فال أدل على استقائهم من لعاعة
أفكارهم من أن أدعياء بين جلدتنا كثريا ما يباركون املشروع االعتزايل ،وهو ما أرضعهم إايه
معلموهم ،فقد ابرك (جولد تسيهر) املشروع االعتزايل كذلك ،ولكن فيم كانت املباركة
تلك؟!
إنه يرى أن وجهتهم يف رد األحاديث ابلعقل هي الوجهة الصحيحة اليت جيب أن تناصر
وتؤيد ضد املتشددين احلرفيني اجلامدين على النصوص(.)3

( )1ينظر :ملصدر نفسه (ص )46 :بتصرف يسري.
( )2ينظر :كتاابت أعداء اإلسالم ومناقشتها عماد السيد حممد الشربيين (ص ،125 :برتقيم الشاملة
آليا).
( ) 3ينظر :كتاابت أعداء اإلسالم ومناقشتها عماد السيد حممد الشربيين (ص ،125 :برتقيم الشاملة
آليا).

ابهلل عليك أيها القارئ الكرمي ،أليس هذا بنصه هو ما نسمعه من هؤالء األدعياء أمثال
شحرور ومن معه؟! أبعد هذا حيتاج العقل إىل بيان؟!
ولكن دعنا هنا أنخذ إطاللة على املعتزلة ،وكيف كانوا مع الثوابت ومع النصوص
القرآنية؛ ليظهر شيئا مما يقصدون.
كان اإلمام عبد العزيز الكناين يف حوار مع بشر املريسي وهو من أوائل من تبَّن االعتزال
والقول خبلق القرآن ،فلما عرض عليه الكناين كالم هللا وكالم رسوله وأقوال السلف يف املسألة
ذهب يقول" :اي أمري املؤمنني أطال هللا بقاك ،إنه حيب أن خيطب ويهذي مبا ال أعقله ،وال
أمسعه ،وال ألتفت إليه ،وال أتى حبجة ،وال أقبل من هذا شيئا".
فاستنكر عليه اإلمام الكناين -رمحه هللا تعاىل -ادعاءه العلم مع عدم علمه بقول هللا
وقول رسوله وبفهم السلف والعلماء رضوان هللا عليهم ،فقال رمحه هللا تعاىل" :فقلت :اي أمري
املؤمنني أطال هللا بقاك ،من ال يعقل عن هللا ما خاطب به نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وما
علمه لعباده املؤمنني يف كتابه ،وال يعلم ما أراد هللا بكالمه وقوله ،يدعي العلم ،وحيتج
ابملقاالت واملذاهب ،ويدعو الناس إىل البدع والضالالت؟!".
ولكن املبتدع متادى يف غيه ،وادعى أنه يفهم النصوص كفهم اإلمام الكناين رمحه هللا
تعاىل فقال" :أان وأنت يف هذا سواء ،أنت تنتزع آبايت من القرآن ال تعلم تفسريها وال
أتويلها ،وأان أرد ذلك وأدفعه ،حىت أتيت بشيء أفهمه وأعقله".
فجلى اإلمام له الفرقان بني من فهم القرآن والسنة بفهم السلف وبني من مل يفهم،
وقال" :اي أمري املؤمنني ،قد مسعت كالم بشر وتسويته فيما بيين وبينه ،ولقد فرق هللا فيما بيين
وبينه ،وأخب أان على غري السواء.
قال [أمري املؤمنني] :وأين ذلك لك من كتاب هللا عز وجل؟
قلت :قال هللا عز وجل{ :أفمن ي علم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى إمنا
ي تذكر أولو األلباب} [الرعد ،]19 :فأان وهللا -اي أمري املؤمنني -أعلم أن الذي أنزل عليه صلى
هللا عليه وسلم هو احلق ،وأومن به ،وبشر يشهد على نفسه أنه ال يعلم ذلك وال يعقله وال
يقبله ،وال هو مما يقوم يل به عليه حجة ،فلم يقل كما قال هللا عز وجل ،وال كما علم نبيه

صلى هللا عليه وسلم أن يقوله ،وال كما قال موسى عليه السالم ،وال كما قالت املالئكة ،وال
كما قال املؤمنون ،وال كما قال أهل الكتاب ،ولقد أخب هللا عز وجل عن جهله ،وأزال عنه
التذكرة ،وأخرجه عن مجلة أوىل األلباب"(.)1
وجاء دورك هنا -أيها القارئ الفطن -لتنظر يف حال هذا املبتدع وحال أدعياء
التنوير والتحرر اليوم ،لتقارن وتقايس :هل اختلف احلال عن مراد أعداء اإلسالم؟! فإن
مل خيتلف ،فاملراد هو املراد ،واملآل هو املآل.
ث تفكر -أخي القارئ -يف حال أولئك ،من منهم نصره هللا ورفع قدره؟! ومن منهم
أذله هللا ودحض فكره؟! أوكان املعرضون عن كتاب هللا وسنة نبيه وفهم صحابته والسلف هم
املنتصرون؟! تفكر يف هذا واعتب ،واخرت لنفسك ما تشاء.
واسأل نفسك :أين هم أولئك املتالعبون املعرضون عن كالم هللا وكالم رسوله صلى هللا
عليه وسلم وفهم الصحابة والسلف؟! وأين فكرهم وأثرهم ودينهم الذي اخرتعوه؟! لقد مر
على اتريخ األمة اإلسالمية زاندقة ودجاجلة من أمثال دجاجلة هذا العصر ممن يتقول على
هللا بال علم ،ويطلق العنان لفكره ورأيه أن يتكلم يف القرآن مبا يهوى!!
فهذا مسيلمة الكذاب ادعى أبنه مرسل من عند هللا تعاىل ،وزعم أنه يعرف الوحي
وتصله ألفاظه ومعانيه ،كما يوحى إىل النيب حممد بن عبد هللا عليه الصالة والسالم.
فماذا كانت النهاية؟! وماذا كان الدافع؟!
فأما الدافع فيظهر من طلبه هو وقومه أن جيعل األمر هلم من بعده ،فما هو إال احلقد
على دين اإلسالم ،فما كان من النيب صلى هللا عليه وسلم إال أن رفض وقال له" :لو سألتين
هذا القضيب -وكان بيده -ما أعطيتكه ،وإين ألراك الذي رأيت فيه ما رأيت"(.)2
وما كانت له حيلة لدعواه تلك إال دعوى فهم قول النيب صلى هللا عليه وسلم على
حقيقته ،وأتويله أتويال يتفق وهواه ،حيث قال عنه النيب صلى هللا عليه وسلم" :ليس بشركم
( )1احليدة واالعتذار للكناين (ص.)42 :
( )2صحيح البخاري (.)4378

مكاًن حيفظ ضيعة أصحابه" ،فقيل ذلك ملسيلمة ،فقال :عرف أن األمر إيل من بعده!!
فلما عادوا إىل دايرهم ادعى النبوة(.)1
ولكن ماذا كانت النتيجة؟!
لقد عرفت العرب والعجم والعامل أمجع أنه مسيلمة (الكذاب) ،فما يكاد يذكر امسه إال
والكذب رديفه!! واخلزي والعار أنيسه!! أليس يف هذا عبة ملعتب؟!
بل وزاد األمر سوءا أنه أضحك البشرية بوحيه الذي أوحاه إليه شيطانه ،وما زال الصغار
والكبار يتضاحكون على قرآنه الذي افرتاه ،وحق لنا أن نتفكه قليال ونضحك أيضا مبا
يهذي ،فمنه" :اي ضفدع بنت الضفدعني ،نقي كم تنقني ،ال املاء تكدرين ،وال الشارب
متنعني ،رأسك يف املاء وذنبك يف الطني" ،ومنه" :اي وبر اي وبر ،إمنا أنت أذانن وصدر،
وسائرك حقر نقر".
ولقد سأل عمرو بن العاص عن رأيه يف وحيه هذا ،فقال عمرو( :وهللا ،إنك لتعلم أين
أعلم إنك لتكذب)(.)2
قد تقول لك نفسك أبن هذا كافر معرتف بكفره ،ولكين أوردته لتشابه منطلقاته ومآالته
مع من نتحدث عنه.
إن مآالت املالحدة وإخواهنم منذ العصر األول وخيمة وهناايهتم أليمة ،فأحياان يهلكهم
هللا بعذاب من عنده ،وأحياان حيجم شرهم أبيدي املؤمنني ،واترة يستدرجهم حىت يعذهبم
العذاب األليم.
مل تكد جتف مآقي الصحابة من دموع حزهنم على وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم حىت
فزعت قلوهبم من بلية أمثال هؤالء املنسلخني ،فقوم ارتدوا صراحة عن دين هللا ،وقوم تبعوا
مسيلمة الكذاب هذا ،وقوم صوبوا سهام أتويلهم حنو ركن من أركان اإلسالم ،فامتنعوا عن
أداء الزكاة ،وأتولوا نصوصها ،واستدلوا بقوله تعاىل{ :خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وت زكيهم
( )1ينظر :اتريخ الطبي ( ،)138 /3البداية والنهاية ،ط .هجر (.)255 /7
( )2ينظر :البداية والنهاية ،ط .هجر (.)473 /9

هبا} [التوبة]103 :؛ مدعني أن هللا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم خاصة دون غريه أبخذ
الزكاة! و"ردوا على هللا قوله تعاىل{ :وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة} [البقرة ،]43 :وردوا على
مجيع الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل يف قوله عز وجل{ :خذ من أمواهلم صدقة
تطهرهم وت زكيهم هبا} [التوبة.)1("]103 :
فدحض هللا تعاىل شر هؤالء على يد أيب بكر رضي هللا عنه ،ومل يعد هلم ذكر يف التاريخ
إال هذه الذكرى السيئة القبيحة.
ومثلهم حال من كان يتتبع املتشاهبات من النصوص يف زمن عمر ،فجلده ونفاه رضي
هللا عنه ،قال عمر رضي هللا عنه( :سيكون أقوام جيادلونكم مبتشابه القرآن ،فخذوهم ابلسنن؛
فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب هللا تعاىل)(.)2
وكذلك الزنديق عبد هللا بن سبأ ،فنت املسلمني أبفعاله وأقواله ،وقامت معه الغوغاء،
وأهلوا عليا( ،)3فماذا كانت النتيجة؟! وما حال أتباعه؟! أابدهم هللا على يد علي بن أيب
طالب ،وما زال اخلزي والعار يلحقهم كلما قرأان اترخيهم.
وذاك معبد اجلهين وتلميذه الدمشقي غيالن ،أعرضا عن فهم الصحابة ،وادعيا
االستقالل بفهم النصوص ،وعظما نصوص الثواب واجلزاء دون النظر إىل النصوص املثبتة
لشمول قدرة هللا وعموم قضائه على كل أحد ،وملا امتحن اإلمام عمر بن عبد العزيز غيالن
الدمشقي جعل يستدل بقول هللا عز وجل{ :هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن
شي ئا مذكورا ( )1إان خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج ن ب تليه فجعلناه مسيعا بصريا ( )2إان
هدي ناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا} [اإلنسان ،]3-1 :فقال له عمر :اقرأ آخر السورة{ :وما
تشاءون إال أن يشاء اَّلل إن اَّلل كان عليما حكيما ( )30يدخل من يشاء يف رمحته

( )1االستذكار البن عبد الب (.)214 /3
( )2الشريعة لآلجري ( ،)483 /1اإلابنة الكبى البن بطة (.)609 /2
( )3الشريعة لآلجري ( ،)2520 /5التنبيه والرد للملطي (ص.)18 :

والظالمني أعد هلم عذااب أليما} [اإلنسان ،]31 ،30 :فأظهر التوبة ،وملا مات عمر بن عبد
العزيز عاد إىل ما كان عليه(.)1
ولكن كيف كانت هنايتهما؟! وحاهلما عند املسلمني؟!
لقد فتنا املسلمني بفكرهم ذلك ،وضلت شرذمة منهم بضالالته ،ولكنهما بقيا ممجوجني
ممقوتني عند عامة أهل اإلسالم ،يقول اإلمام العكبي :حدثنا ابن عون قال" :أدركت البصرة
وما هبا أحد يقول هذا القول إال رجالن ما هلما اثلث :معبد اجلهين ،وسيسويه ،قال ابن
عون :وكان حمقورا ذليال ،وهذه القدرية واملعتزلة كذبوا على احلسن وحنلوه ما مل يكن من قوله،
قد قاعدان احلسن ومسعنا مقالته ،ولو علمنا أن أمرهم يصري إىل هذا لواثبناهم عند احلسن
رمحه هللا ،وليكونن ألمرهم هذا غب ،وإين ألظن عامة من أهل البصرة إمنا يصرف عنهم
النصر ملا فيهم من القدرية"(.)2
وال ننسى أن هذين مها قطبا املعتزلة ،اليت يضفي عليها شحرور مسحة العقالنية والفكر.
واملشهد ذاته يتكرر مع اجلعد واجلهم أصل املذهب اجلهمي املعروف ،والذي أعرض عما
يف نصوص الوحي وعما فهمه الصحابة ،ولوث فكره ابألفكار الدخيلة ،ورد ما أخب هللا به
يف القرآن من أن هللا كلم موسى تكليما واختذ إبراهيم خليال ،ونفى عن هللا سبحانه وتعاىل ما
أثبته لنفسه ،وتبَّن القول ابجلب ،وانتهى أمره بنقمة املسلمني عليه ،واستحساهنم عقابه على
ما افرتى ،وردعه عما ابتدع(.)3
ومن هؤالء من غال وأبعد حىت ادعى األلوهية سواء لنفسه أو ملن كان مثله من البشر؛
كأيب اخلطاب األسدي رأس اخلطابية(.)4
فأين هؤالء الدجاجلة اليوم؟! وأين أتباعهم واملفتونون هبم؟!

( )1اإلابنة الكبى البن بطة (.)236 /4
( )2اإلابنة الكبى البن بطة ( ،)299 /4وينظر :سري أعالم النبالء ،ط .الرسالة (.)187 /4
( )3ينظر :الرد على اجلهمية للدارمي (ص ،)21 :الشريعة لآلجري (.)1122 /3
( )4ينظر :امللل والنحل (.)179 /1

أين عبد الكرمي بن أيب العوجاء وضالالته وموضوعاته()1؟! وأين داود بن روح بن حامت،
وإمساعيل بن سليمان بن جمالد ،وحممد بن طيفور()2؟!
بل أين الزاندقة من أبناء الوزراء والكباء والوجهاء كعبد هللا بن أيب عبيد هللا الوزير()3؟!
وأين الزنديق ابن داود بن علي بن عبد هللا بن عباس اهلامشي رضي هللا عن ابن عباس وأبيه؟!
وأين يعقوب بن الفضل بن عبد الرمحن بن عباس احلارثي اهلامشي()4؟!
وأين الثقفي الذي ظهر يف مصر ،والرويس الذي ظهر بدمشق ،والكردي وابن اهليثمي
وتوما الراهب وإبراهيم املقصايت وعثمان الدقاق؟!
ومن الشحارير يف العهد العثماين :لطفي التوقاين والقابض العجمي ومحزة البوسين.
لقد ذهب كل هؤالء ،وبقي دين هللا حمفوظا حبفظ هللا ،ذهب كل هؤالء وبقي كتاب هللا
شاخما مرفوعا برعاية هللا ،درست أفكارهم وزندقاهتم ،وبقيت السنة النبوية املطهرة حمفوظة
على ما فهمه صفوة اخللق وصحابة النيب صلى هللا عليه وسلم.
{كذلك يضرب اَّلل احلق والباطل فأما الزبد ف يذهب جفاء وأما ما ي ن فع الناس ف يمكث
يف األرض كذلك يضرب اَّلل األمثال} [الرعد.]17 :
وقبل اخلتام أنبه إىل أن حممد شحرور وإن كان يبارك االعتزال وحياول أن يسترت بغطائه،
إال أنه لو عاش بني املعتزلة الستعاذوا ابهلل منه وأعلنوا الباءة من أقواله ،وحلكموا بضالله
واحنرافه؛ ذلك أنه وإن كان يتظاهر ابالعتزال إال أنه ينتهج الفكر الباطين يف أطروحاته
وتفسرياته ،ويتعامل مع الوحي كما تعامل الباطنية.
ولكي يبز لك الفكر الباطين دعين –أخي القارئ -أستعرض لك هنا شيئا من تعامل
الباطنية مع الوحي؛ تتضح لك احلقيقة:

( )1ينظر :الفرق بني الفرق (ص.)255 :
( )2ينظر :اتريخ الطبي (.)163 /8
( )3ينظر :اتريخ الطبي (.)163 /8
( )4ينظر :اتريخ الطبي (.)190 /8

فالباطنية مل يسلم من أتويلهم أصول الدين وال فروعه كما هو احلال مع شحرور متاما،
فاجلنة عندهم هي نعيم الدنيا!! والعذاب الوارد يف الوحي هو ما يكد فيه أصحاب الشرائع
من الصالة واحلج واجلهاد!! والعامل قدمي ،والرسل جمرد دهاة مكارون خمادعون للشعوب طلبا
للرائسة!! واملالئكة هم الدعاة إىل بدعتهم!! والشياطني هم من خالفهم!! والصالة هي
مواالة إمامهم!! واحلج زايرته وإدمان خدمته!! والصوم اإلمساك عن إفشاء سره دون
اإلمساك عن الطعام والشراب وسائر املفطرات!! ومن عرف معَّن العبادة سقط عنه فرضها!!
وأتولوا يف ذلك قوله{ :واعبد ربك حىت أيتيك اليقني} [احلجر.)1(]99 :
وإن أردت العجب فامسع ما جاء يف إحدى رسائلهم الشهرية" :وما العجب من شيء
كالعجب من رجل يدعي العقل ث يكون له أخت أو بنت حسناء وليست له زوجة يف
حسنها ،فيحرمها على نفسه وينكحها من أجنيب ،ولو عقل اجلاهل لعلم أنه أحق أبخته
وبنته من األجنيب ،ما وجه ذلك إال أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات ،وخوفهم بغائب ال
يعقل ،وهو اإلله الذى يزعمونه ،وأخبهم بكون ما ال يرونه أبدا من البعث من القبور
واحلساب واجلنة والنار ،حىت استعبدهم بذلك عاجال"(.)2
إن الطرق على بوابة الشهوة والغريزة اجلنسية والدق يف مسائلها هو ديدن املنسلخني عن
الدين وهجرياهم يف كل زمان ،فبعضهم اكتفى ابستباحة الزىن ،ومنهم من استباح نكاح بنات
البنني وبنات البنات وبنات بنات األخوة وبنات بين األخوة بدعوى أن هللا حرم البنات
وبنات األخوة وبنات األخوات فقط( !!)3ومنهم من استباح احملارم عامة واعتلوا بقول هللا عز
وجل{ :أو ي زوجهم ذكراان وإاناث} [الشورى!!)4(]50 :
بل إن منهم من زعم أن اللواط أفضل من نكاح النساء!! واعتلوا أبنه أسلم من احلبل
والوالدة ومؤونة النكاح والشكوى إىل القاضي وفرض النفقة واحلبس على احلقوق ،ورمبا اعتلوا

( )1ينظر :الفرق بني الفرق (ص278 :وما بعدها) ،واإلمساعيلية إلحسان إهلي ظهري (ص.)501 :
( )2ينظر :الفرق بني الفرق (ص.)281 :
( )3ينظر :مقاالت اإلسالميني ،ت .ريرت (ص.)95 :
( )4ينظر :فرق الشيعة ،للنوخبيت (ص.)84 :

أبن مجاع النساء أيخذ من القوة أكثر مما أيخذ مجاع الصبيان؛ ألن الفرج جيذب من القوة
واملاء أكثر مما جيذب احملل اآلخر حبكم الطبيعة( ،)1نعوذ ابهلل من اخلبث واخلبائث.
إذن الطرق على بوابة الشهوة والدق يف مسائل اجلنس والغرائز هو ديدن املنسلخني عن
الدين وهجرياهم يف كل زمان ،واآلن إن شئت فانظر يف أطروحات حممد شحرور جتدها
امتألت غيظا من احلجاب وحترمي الفواحش.
وكذلك ابب احلدود -سواء حد السرقة أو غريه -كانت حمل تشكيك منهم ودجل من
منذ الزمن األول ،وما قصة املعري عنا ببعيد ،والذي قال فيه أبياته:
تناقض ما لنا إال السكوت له  ...وأن نعوذ مبوالان من النار
يد خبمس مئني عسجد فديت  ...ما ابهلا قطعت يف ربع دينار؟!
فرد عليه أهل العلم والفضل بقوهلم:
يد خبمس مئني عسجد وديت  ...لكنها قطعت يف ربع دينار
()2

محاية الدم أغالها وأرخصها  ...خيانة املال فانظر حكمة الباري

ودائما ما جتد هؤالء يشوهون صورة أهل السنة بوصمهم أببشع الصفات ،يقول
اإلسفراييين عن الباطنية" :وكما أن الباطنية احتالوا يف أصول الدين احتالوا يف اختداع أتباعهم
واستمالة قلوهبم ،فأابحوا هلم مجلة اللذات والشهوات ،وأابحوا هلم نكاح البنات ...وقالوا :إن
الشياطني هم الذين ال يكونون على مذهبهم من املسلمني من علماء أصحاب احلديث
والرأي ،وكانوا يسمون موافقيهم على بدعهم :املؤمنني ،وخمالفيهم :احلمري والظاهرية"(.)3
واي سبحان هللا! مل خيرج أدعياء العقلنة والتنوير عما وصمت به الباطنية أهل السنة وأهل
احلديث ،بل هي هي ذات السبة يف كل زمن ،ينسبون إليهم البالدة والتخلف واجلمود
واحلرفية والظاهرية!! ويستأثرون ابسم العقل والعقالنية والفكر والفهم والعبقرية!!
( )1ينظر :إغاثة اللهفان البن القيم (.)869 /2
( )2ينظر :البداية والنهاية ،ط .هجر (.)746 /15
( )3التبصري يف الدين ،لإلسفراييين (ص.)142 :

وال أدري أبي عقل يفكر حممد شحرور حبيث يقوده إىل رأينا ورأى الناس من سامج
الفكر وساقط القول!! فلم يسبقه سابق عليها ال يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وال يف
زمن الصحابة ،وال يف زمن اتبعيهم وال أتباعهم ،وال يف كل القرون السابقة حىت جاءان حممد
شحرور بعد أربعة عشر قران من الزمان ليفهم الوحي أو القرآن على وجهه الصحيح!!
لعله خييل إليه أن األخبار اإلهلية والتشريعات الرابنية مثلها مثل النظرايت اهلندسية
واالفرتاضات الرايضية ،تنقض اليوم ما بنته ابألمس ،ويبطل يف احلاضر ما كان حقا يف
املاضي ،فهل الوحي اإلهلي كاالفرتاضات الرايضية واهلندسة البشرية؟! هيهات هيهات.
وبعد أن استعرضنا اتريخ الظاهرة الشحرورية ،ورأينا منطلقاهتم ومآالهتم ،هنا يتفقد
العاقل تلك األساليب والصفات ،ويقارهنا ويقايسها أبساليب وصفات الدجاجلة املعاصرين،
وحيكم عقله؛ ليعلم املفسد من املصلح ،ويعلم حال أتباعهم واملنصتني هلم ،وليتبني له احلق،
فإن احلق واضح أبلج والباطل جللج.
لقد كان الدجاجلة معظمني يف نفوس أتباعهم ،واعتبوهم جمددين ومفكرين ،ولكن كل
ذلك ذهب أدراج الرايح وبقي دين هللا حمفوظا{ ،فلذلك فادع واستقم كما أمرت وال ت تبع
أهواءهم وقل آمنت مبا أن زل اَّلل من كتاب} [الشورى.]15 :

