
 
 

  



 أدواته، على تعاىلوي الطب، تأبجبدي   فيتالعب ،الطب   يف حاذق هأن   عييد   بمتطب    أييت
 رالسك   يكون ومل !تقريبا؟ 37 للجسم الطبيعية احلرارة درجة تكون م  فل   ماته،مسل   يف ويقدح

 إىل 60 بني ما القلب نبضات لمعد   يكون ومل !؟126 إىل 120 بني ما هو الدم يف بيعيالط  
 نصدق ومل   !للبنسلني؟ اكتشافه يف "Fleming Alexander" نصدق مل   بل !؟90

"Banting Grant Frederick" لألنسولني؟ اكتشافه يف! 
 بل! للطب؟ جديدة قراءة ونقدم احلائط عرض بعلومهم نضرب أن األوىل من أليس

 شاء! مبا الطب يف ليفيت أحد لكل   فيه االجتهاد ابب   ونفتح
 راتههتو   ويبني خطره، من الناس رفيحذ   انصح إنسان فيأيت ،دائًما باملتطب   هذا يفعل هكذا

 هبم يؤدي أنه الناس ويذك  ر به، أتى الذي االجتهاد ويزيف ممارساته، على ويشنع الطب، يف
 والتحامل! واحلسد ابلغل   الناصح   الناس   بعض   ييرم ذلك ومع املهالك، إىل

 األول باملتطب   من الناس فيحذر عالية! منزلةً  السوء يف اء  تبو   قد كالمها  آخر بمتطب   فيأيت
 تسكتو  األول، الناصح على املتحاملون خيسأ هناو  طريقته! وخطر تهءاعااد    زيف ويكشف

 هبا. نطقوا شناعاتب الناصح   هذا رمت لطاملا اليت األفواه
 متهيد:
 ُتمس، ال حمكمات ذلك قبل وض ع قد كان  إليه اودع االجتهاد ابب الش رع فتح حينم ا

 ويف عصر، كل   ل ومناسبةً  فقةمت   الش ريعة تكون حىت احملكمات تلك غري يف االجتهاد وجعل
ت ثقافات يف تذوب ال واليت ،اخلاصة وشعائرها هويتها هلا تكونم  ذات ه الوقت  اآلخرين وهوي 
اث قراءة تد عي ف ئةح  ظهرت حىت ،ومكان زمان لكل صالح  الد  ين فهذا الزمن، تقد م مهما  الُّتر
 عن خارجة تكون أن عن فضاًل  ،اللغوي املعهود عن حىت خارجة أتويلية معاصرة جديدةً  قراءةً 

 ابالخت الف مكُّتثني غري ،الغرب جتارب   من القراءة هذه آليات وااستمد   وقد الش رعي، العمرف
 بنيوي ة   من استخدموه ما نفس فاستخدموا والتغيري، ابلت حريف وال واحلفظ، ابلع صمة وال ،الديين

 مع الغريب احلداثي الص  راع وليدة   كانت  واليت الغريب، الفكر يف هي كما  وسيميائية وتفكيكية
 .الد  ين



 املهندس للدين: جديًدا وفكرا معاصرة قراءة مونيقد   أهنم يزعمون الذي هؤالء ومن
 .شحرور حممَّد

 فكرًا ميقد    أنه يزعم وهو سنوات منذ الُّتبة، فحص يف صمتخص   مهندس شحرور حممد
 إىل أييت ويشتهي، يريد حسبما وسلم عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا كتاب  ميقس   ،جديًدا
 سنة إىل فيقسمها السنة إىل وأييت بني، وبني ومتشاهبات حمكمات آيت إىل فيقسمه القرآن
 احلج أبن   اترةً  فيقر  ر ،جديدة قراءةً  األخرى هي فيقرؤها العبادات إىل وأييت الرسالة، وسنة النبوة
 أن   أخرى ويقرر األشهر، هذه على الناس تقسيم ينبغي وأن ه ،أشهر أربعة طيلة يكون أن ميكن

 شهر وهو التاسع امليالدي الش هر يف وإمنا ،نصومه الذي رمضان شهر يف ليس املفروض الصيام
 هلا فيضع -واحلجاب والعفة والوضوء والزكاة كالصالة- الدينية التشريعات إىل وأييت سبتمرب،

 أعلى. وحدا أدىن حدا
 يتأيو املرياث، يف اجديدً  شرًعا شرعيو  الزان! ويبيح الدين، أركان نكريو  ابلثوابت، عبثي

 كما  القرآن قسميو  !أجلها من نفسها العربية اللغة تنعى بتعبريات القرآن ألفاظ تفسري يف
 قراءته يف متعتعح  كله  هذا مع وهو الشيطان، وحي من خاطره يف ردي كما  فسرهيو  ،يشتهي

  صحيحة! آية ينطق يكاد ال للقرآن
 على حتامله وبينوا ،(1)ومقاالهتم كتبهم  يف الراصدون رصدها اليت الضالالت تلك آخر إىل
 الكرمي. القرآن فهم يف الغريبة وآراءه ابلباطل، احلق وُتويهه للحقائق، وتزييفه الدين،

 يف ودفنوها ،مصمتة سراديب يف عقوهلم ودعواأ ومناصريه أتباعه من مجاعة أن بيد
 عليه، متحاماًل  إال ليس أنه عواواد   شحرور، على رد   من كل  على عونيشن   باتواف شحرور! تربة
 ولفكره. له امً ظال   أو ضاللة، على غريه أن يرى ادً متشد   أو له، احاسدً  أو

 الوهابية وأ لفيةالسَّ  عن اصادرً  انقدً  شحرور نقد عن املقال هذا يف اليوم سنبتعد لذا
 نصر الطريق ذات يف رفيقهل بيضاء الورقة سنرتك  و ، يسموا أن هلم حيلو كما  ينداملتشد وأ

 .زيد أبو حامد
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 موقفه وهذا شحرورًا، نصرح  ليتحم   فلم الطريق ذات يف التقيا حداثي، علماين زيد أبو نصر
 فكر عن منغلق سلفي من وال شحرور،حممد  لفكر مصادم من بصادر ليس موقفح  منه،

 والسنة القرآن وحيفظ نزل، كما  هللا دين يقيم إنسان من حىت وال ،-يزعمون كما- شحرور
 شحرور؟ حممد يف زيد أبو نصر ىرأ فماذا حداثي، عن حلداثي موقف لكنه وصلت، كما

 :تلوينية بقراءة األزمة تعميق
 وأراد منها، صالتخل   جيب فكرية أزمة يف ابلفعل اإلسالمي الفكر أن زيد أبو نصر يرى
 أبو نصر يقول !فأعماها يداويها عيًنا ليكح   أن وأراد قها،فعمَّ  هلا حًّل  ميقد    أن شحرور

 عاكس سليب تعبري لكنه ،أزمة عن تعبري -والقرآن الكتاب- شحرور الدكتور وكتاب" :زيد
 .(1)"هلا حال يقدم وال ،لألزمة

 مشروع أنه زيد أبو نصر يرى -للدين املعاصرة القراءة وهو- حياته له نذر الذي فمشروعه
 -معاصرة قراءات وتقدمي الدين جتديد زعم أعين:- الطريق نفس يف يلتقيان أهنما ورغم ،تلويين

 زيد: أبو نصر يقول اإلبل! تورد هكذا فما عليك هونً  :لشحرور يقول زيد أبو نصر أن إال
 التنبيه عن نكف لن فإننا ،املعاصرة القراءة هذه مثل مشروعية ااتم   اإنكارً  ننكر ال ناأن   "ورغم

 نسميها اليت الوهدة يف نقع ال وحىت ،منتجة أتويلية قراءة تكون لكي ؛القراءة تلك مثل لشروط
 .(2)"مغرضة تلوينية قراءة

 الذي هو "والتلوين زيد: أبو نصر يقول شحرور، مشروع خصائص إحدى التلوينية فالقراءة
 .(3)املعاصرة" القراءة تلك خصائص من الثالثة اخلصيصة ميثل

 أن بدل مرضاه أمات وطبيبح  جتديده، يف فشل دح جمد   زيد أبو نصر حسب فشحرور
 يعاجلهم!
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 :السياقات وجتاهل شحرور
 شحرور معىن ويكون واد   يف النصر  يكون شحرور، بفيغر    ما قضية يف القرآين النص قيشر   

 يقول: زيد، أبو نصر يقوله ما هذا بل ،منا دامتشد   احكمً  هذا وليس أخرى، جدابء أرض يف
 وقف اليت التفرقة وهي ،املنتجة التأويلية القراءة وبني املغرضة التلوينية القراءة بني فرقنا لذلك"

 القراءة نقول: السؤال هذا عن ولإلجابة .معناها عن خفي هتكم يف متسائاًل  شحرور الدكتور
 .(1)"للداللة املنتج السياق تتجاهل اليت القراءة هي املغرضة التلوينية

 لربع أتمل نتاج نهإ :يقول والذي "والقرآن الكتاب" هو الذي شحرور مشروعات وأعظم
 يقول (2)معكوسة! مبسلمات متمسكني كانوا  أهنم ببيان الناس سيصدم وأنه الزمان، من قرن
 السياق تتجاهل ال اليت املغرضة األيديولوجية للقراءة فذ منوذج القراءة "هذه زيد: أبو نصر عنه

 اليت األخرى السياق مستويت نع انهيك ،للنص األساسية الطبيعة تتجاهل بل ،فقط الثقايف
 .(3)وجتاهلها" فوقها الوثب يتم

 :نفسه معياره
 بدأ مث الكتاب، وتفصيل متشاهبات، وآيت حمكمات، آيت إىل القرآن شحرور مقس  

 ورد قليلة آيت قبول عليها ينبين اليتت هناك، ومثل هذه القضية الكبرية وآي هنا آيت يضع
 ورأي نفسه، هوى إال هافي معيار لشحرور ليس مضامينها عن اثلثة وإفراغ كثرية  أخرى

 خاطره!
 طيلة الضائعني القرآن ألفاظ يف التائهني وأن   واحلقيقة، اجملاز عن ملي ا شحرور ويتحدث

 خاطئة؛ معان   إال هي ما السلف أو وسلم عليه هللا صلى النيب من ورثوها تفسريات يف حياهتم
  احلقيقة؟ من اجملاز حيدد من لكن
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 ،يصدقه مل "حقيقة وهذا جماز هذا" :له وقال قربه من سيبويه قام فلو نفسه، شحرور إنه
 للُّتتيل فهمه عن دافع حني اآللية نفس علينا هرد   يف الكاتب كرر  وقد" زيد: أبو نصر يقول

 ذلك عن دافع القرآين، االستخدام به ورد الذي اجملازي املعىن ورفض ،املعجمي احلريف ابملعىن
 هذا من املسلمون يستفد مل السنني مئات ملدة للُّتتيل اجملازي املعىن استعمال فعند بقوله:

 ويف القرآن، مواضيع فهم على فعال ساعدان فقد احلقيقي االستعمال يف أم ا شيئا، االستعمال
 سيبويه القائل كان  ولو حىت جمازي استعمال إنه :الُّتتيل عن قال مبن نكُّتث ال احلالة هذه
 .(1)الفقهاء" وكل

 القرآن ملفردات شرح ومن والسنة، للقرآن تقسيمات من قدمه فيما شحرور ربهانف
 فحسب! نفسه هو: أعجميا شرًحا

ليل عن تتساءل كنت  وإن  سيخرج الذي النور هو وفكره الدليل، هو فشحرور ؛دليل فال الد 
 يف األمة أغرق من هو أنه مع ،كلماته  بذلك تنطق كما  والتخلف اجلمود وحل من الناس

 إىل الدينية النصوص تقسيم" زيد: أبو نصر يقول املنهجي، غري البائس التفكري مستنقعات
 تقسيمح  ألنه ذلك ؛املغرضة التأويلية القراءة إىل ينتمي تقسيم هو النبوة والكتاب الرسالة القرآن
 املؤلف يستند ،ميتافيزيقا بنيته ابقي من وجيعل ،النص بنية يف اجزءً  التارخيية جعل إىل يهدف

 السياق فيتجاهل ،واملتشابه احملكم عن عمران آل سورة آلية مغرضة تلوينية قراءة إىل ذلك يف
 وتنزيل شفرتني عن ويتحدث ،والتشابه حكاماإل معاين عنده من ليحدد ؛ااتمً  جتاهًّل 

 الذهنية االرتباطات إال عليها برهان ال ميتافيزيقية مسائل يف املؤلف وخيوض ،خلإ وإنزال...
 .(2)"اإليديولوجي موقفه على تعتمد اليت

 املقبول غري اجتهاده يضع املسلمني عند والثوابت ماتابملسلَّ  يعبث الذي شحرور بل
 يضع اشحرورً  أن األمر ليسف ،فيه مرية ال الذي احلق   هو اللغوية املسوغات كل  عن والبعيد
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 فوارق بوضع التلوينية قراءته مؤلفنا يبدأ" زيد: أبو نصر يقول !فحسب احلق على معيارا نفسه
 .(1)"األصليةدة اليت تشري إىل النصوص الدينية العدي األمساء بني حامسة داللية أهنا يتصور

 :مسبقة وأحكام نفعية أغراض
 منفتحة معاصرة قراءة هلم فيقدم التقليد، أغالل من الناس ختليص يريد هأن   شحرور عييد  
 وال بل ،السلف وال الصحابة تتبعوا ال :للناس يقول أن هو شحرور يفعله ما لكن متغرية؛
 هللا صلى حمم د حالل   أن   الفقهاء زعم من أتيت املشكلة ألن ؛وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ،(2)القيامة يوم إىل حرام وسلم عليه هللا صلى حمم د وحرام القيامة، يوم إىل حاللح  وسلم عليه

  يقول! مبا وخذوا وقلدوه شحرًوا اتبعوا ولكن
 يف وكان آية، نطق حيسن ال رجل بكالم األخذ إىل الناس خري بكالم األخذ من فنقلهم

 وأغراض تقريرها، يريد مسبقة أحكام من ينطلق معاصرة قراءة أهنا على للناس يقدمها اليت قراءاته
 إليها! الوصول يريد نفعية

 على مسبق حكم "إصدار :منها ذكر اإلسالمي الفكر مشاكل دعد   حني أنه والعجيب
 وانسلت(! بدائها )رمتين نمم   كان  أنه إال ،(3)البحث" قبل ما مشكلة

 التلوين آليات وأهم" يقول: ،زيد أبو نصر يراه هكذا بل ،أيًضا حنن عيهندَّ  ما هذا وليس
 .(4)"خاصة مباشرة نفعية ألغراض عنده التأويل خضوع عندها وقفنا اليت

 وعي ُترير يريد لكنه نفسه؛ من هبا أتى شحرور يقررها أن يريد اليت املفاهيم أن ليت بل
 من إذن اهلدف" زيد: أبو نصر يقول ،والتنوير التجديد بثوب اإلسالمي الوعي على آخر
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 هو مبا النصوص استنطاق وهو املؤلف، يتصوره كما  النفعي اهلدف وهو ،سلًفا دحمد   القراءة
 .(1)"األورويب اآلخر وعي جإنتا  من سلفا وجاهز معروف

 بني بثها يريد ،جاهزة أحكام خدمة يريد وإمنا احلقيقة، إىل الوصول يريد ال فشحرور
 فيصل املعاصرة، والقراءة الدين، جتديد إىل والدعوة التقليد، نبذ لبوس فيلبسها الناس،
 عليه الذي الديين النص هو الرخو املتحرك "والطرف زيد: أبو نصر يقول يريد! ما إىل ابلناس

 ويتم ،اتم   جتاهال السياق جتاهل فيه يتم امغرضً  اتلوينً  ذلك أليس ،املؤلف فدهل يستجيب أن
 ال قراءة هذه ؟!مسبقا معلن هدف على بناء اجملازية والداللة األصلية الداللة بني االختيار

 .(2)"احلقيقة إىل الوصول إىل هتدف
 ضر ع أجل من هو البوصلة وضياع املعيارية وفقدان السياق جتاهل من سبق ما وكل
 يف ورد وما ،السابقني العلماء اجتهادات كل  شحرور يتجاهل ولذلك ؛يريدها اليت املفاهيم

 فاالجتهاد حمكم، إىل رد    أو جململ، بيان أو لآلية، شرح أو لنزول، سبب من اآلية تفسري
 الكتاب أم    إىل الكتاب ينقسم" زيد: أبو نصر يقول ،وحده شحرور اجتهاد هو حيحالصَّ 
 وهم  وهذا ،بوةالنر  على الدال اجلزء وهو املتشاهبات اآليت وإىل ،الرسالة على الدال اجلزء وهو

 بني اخالفً  فهمها أاثر اليت اآلية وهي ،عمران آل سورة من ابعةالس   اآلية يف الوارد قسيمالت  
 وحول ،جهة من املتشابه معىن وحتديد الكتاب أم احملكم معىن حتديد حول املسلمني املفكرين
 جتاهاًل  املؤلف يتجاهل أخرى، جهة من العلم يف الراسخني جانب من املتشابه علم إمكانية

 ال ،اجد   اخلاصة قراءته ليقدم ،ابقنيالس   العلماء وجهد زولالنر  وسبب السياق داللة اتم شبه
 .(3)"سحري   حال   ةاملعقد إشكالياهتا وحيل   املسبقة هافُّتاضات   ليثبت إال لشيء

 وما األلفاظ، يف املعاين بتغاير االهتمام من هو دعاه ما إىل شحرور أييت حني ولذلك
 بعيدة أخرى معان   إىل القرآنية للمفردة احلقيقي املعىن عن عدل حني كثرية  مواطن يف هو مارسه

 املعاين يذكر حنيف الشخصي، ومعياره ُتويهه أيًضا ميارس فإنه العربية، اللغة رائحة شم    عن
                                                             

 .املرجع السابق :انظر (1)
 .املرجع السابق :انظر (2)
 العدد اهلالل، جملةية على مشروعات جتديد اإلسالم؟"، التلفيق طغت "ملاذا بعنوان: له مقاال انظر (3)

 (.23 -22) م1991 عام من اكتوبر-العاشر



 "ويكاد زيد: أبو نصر يقول األخرى! املعاين عن الطرف ويغض يريد ما ينتقي الواحدة للمفردة
 ،ذاته القرآن داخل مشتقاهتا أو الصيغة الستخدامات الواسعة الداللية الفروق يتجاهل املؤلف
 .(1)املفُّتضة" داللته عن لتفصح الدالالت كل  وجيذب

 شحرور، اختاره الذي املعىن هو ما مفردة يف كلها  األمة ختتاره أن جيب الذي فاملعىن
 !اختاره؟ معيار وأبي

 :اإلجابة ميلك ال نفسه شحرور
 وحللت الدين، قسمت مصطلحات قدم هأن   املعايري ابب يف مارسها اليت العبثية ومن

 الدين ففي ،واألدىن" األعلى "احلد مثل: والسلوكي، واخللقي الفكري للفجور وشر عت احلرام،
 سواء التيمم، هو للوضوء األدىن احلد أن مثال: ذلك ومن ،املسلم به أييت أن يكفي أدىن حد

 ويرضي اللباس يف املرأة من طلوبامل وأن، (2)!عادما أو للماء اواجدً  مريضا، أو صحيحا كنت
 األشعة وعمال واألطباء احملارم وأما فقط! املغلظتني العورتني تسُّت أن فعلته إذا وجل عز هللا

 .(3)!ابلكلية عارية أمامهم تظهر أن فلها
 معيار عن األقل على أو أدىن، وحد أعلى حد إىل الدين قسم الذي النص عن سألته إن مث
 بعدم وصمكل ؛الدين تشريع يف له دخل ال العقل كان  وإن التقسيم هذا يربر سليم عقلي

 والتخلف! ابجلمود ورماك الفهم،
 األحكام لقضااي املؤلف يتعرض نفسه التأويلي مطالن   "وعلى :زيد أبو نصر يقول هذا ويف
 األعلى احلدين حدد داليل نصي أساس أي على للقارئ يشرح أن دون كلها  الشرعية
 الذي اللغوي أو املعريف األساس لنا يربر أن وال ،واألنثى الذكر مرياث قضية يف واألدىن
 .(4)"الرايضي التحليل ملنطق التشريعية النصوص داللة إخضاع يف إليه استند

                                                             

 (.116 )ص: احلقيقة السلطة النص (1)

 (.491 )ص: والقرآن كتابال (2)
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 :مغشوش منتج
 ابالنفجار والفجر ابجلديد، النساء فيفسر غريبة، بتفسريات أييت أن شحرور حياول ما اكثريً 
 يعتمد املؤلف أن الحظ" فقال: تفسريه غتسيس ومل زيد أبو نصر حىت لذلك تنبه بل الكوين!

تح  همو   }ب ل   تعاىل: قوله وهي ،العنكبوت سورة من (49) لآلية خاصة قراءة على  ب  ي  ن اتح  آي 
 التلوينية للقراءة مثال جمرد وهذا ،الصدارة صدور كلمة  معىن جتعل ال ع ل م { أموتموا ال ذ ين   صمدمور   يف  

 .(1)الدينية" النصوص فهم مستوى على املغرضة
 أبو نصر أن إال ،الدين ثوابت هبا ليهدم ؛املرتادفات بنظرية يتشبث أن حياول ما اوكثريً 

 افخمً  يبدو بزي   ي  يتز  كرجل  إال شحرور فليس ،الرتوش هذه خلف آخر بعًدا لنا يكشف زيد
 !له فليس مسروق الزي أن   تكتشف ما سرعان لكن ،احسنً 

 بل ،فحسب مسروقًا ليس األوىل للوهلة مجياًل  ابد الذي الزي   أن أخرىمرة  تكتشف مث
 الصنع! ءردي هو

 يدج   هبا نيزي   أن أراد كلمات  بضع وهناك هنا من جيمع راح حني شحرور فعله ما هذا
 شحرور خطاب عن يتحدث وهو زيد أبو نصر يقول اجليد! من أقبح العقد فكان ،كّلمه

 للطابع اوجودً  جند ال اخلطاب شكل حيث "فمن عام: بشكل اإلسالميني خلطاب ومفارقته
 تزدحم بلغة   الكاتب ليتوس   بل ،الديين اخلطاب شكل زميي    الذي اإلنشائي اإلمالئي الوعظي
 معرفية جماالت من مستقاة املفردات وتلك التقليدي، الديين اخلطاب يف الورود قليلة مبفردات

 بعض على الكاتب فيعتمد املستخدمة التحليل أدوات حيث من وأما خمتلفة، وفلسفية علمية
 السياق على اللفظ داللة واعتماد ،اللغة يف الُّتادف وجود انتفاء أمهها من لعل ،اللغوية املفاهيم

 أن واحلقيقة لكتابه، ملحقا أوردها دراسة من الكاتب تعلمها أدوات وهي ،فيه يرد الذي
 منهجا اكتشفت أهنا تظن ،دراسة متواضعة -تعلمه الكاتب منها عما نهيك- الدراسة
 الرتاث جتاوزها اليت التقليدية املفاهيم بعض طرح تتجاوز تكاد ال وهي ،اللغوي للتحليل
 بني التفرقة عن التام شبه املؤلف عجز ذلك إىل أضفنا فإذا ،ذاته العريب والبّلغي اللغوي

                                                             

 العدد اهلالل، جملة؟"، اإلسالم جتديد مشروعات على التلفيقية طغت "ملاذا بعنوان: له مقاال انظر (1)
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 ظن اليت األدوات هتافت ألدركنا الدينية للنصوص اللغوي االستخدام يف واجملاز احلقيقة
 .(1)"جديدا فتحا هبا فتح أنه املؤلف

 أبو نصر زعم حسب- الصوفية من ذكرها اليت التقسيمات بعض استفاد أنه هغش    ومن
 القراءة مشروع مؤلف "يبدأ زيد: أبو نصر يقول إشارة، أي   إليهم يشر مل ذلك ومع ،-زيد

 ،والرسالة النبوة بني دقيقة صياغة عريب بنا الدين حميي صاغها اليت الصوفية فرقةالت   من املعاصرة
 .(2)"الصويف الُّتاث من الواضحة إلفادته إشارة أدىن يشري أن دون

 شحرور؟ يقدم ماذا
 ،معانيها من مفرغة انصوصً  يقدم وإمنا ،ائً شي يقدم ال اشحرورً  فإن   زيد أبو نصر حسب

 يقول ،الدين هذا نور إطفاء يف الطامعني أمنياتو  شهرة، بريق عن باحثنيال أهواء هبا بثتع
 النصوص حتليل علم بقوانني واكتشافها ابلداللة املرور دون املغزى إىل الوثب اأم  " :زيد أبو نصر
 .(3)"الفراغ يف معلقة نصوص إىل النصوص حتول اليت النفعية القراءة أو ،املغرض التلوين فهو

 أبهداب قتتعل   ال جديدة لقراءة تنويري   مشروع أنه على لألمة مهيقد   الذي فمشروعه
 الفكر يعيشها أزمة ةمث كان  وإن ،وثوابته الدين أصول من انسّلخ إال هو ما املاضي

 فإن  " يقول: زيد، أبو نصر حسب األزمة هذه من يزيد شحرور فكر فإن املعاصر اإلسالمي
 يف مباشرة مسامهة تساهم هلا اجمنوذ أعطينا اليت العصرية القراءة حماوالت على املُّتتبة النتائج
 .(4)"األزمة تعميق

 تقليده، أغّلل عليهم وضع بل يفعل، كما  دجيد   أن لغريه اجملال يرتك فلم هذا ومع
 مشروعه نتقبل أن أردان إذا وعلينا" زيد: أبو نصر يقول ،طريقته على احلق   إىل العبور وحصر
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 التلوينية القراءة على القائمة الذهنية االفُّتاضات تلك كل  نتقبل أن ...اإلسالم لتجديد الفكري
 .(1)"املغرضة
 التمسك إىل الناس طريق وأانر املعيار، يف وصدق احلق، بني   زيد أبو نصر أن هذا يعين وال
 غرضنا وليس مشوليتها، من أفرغها اترخيية قراءة النصوص قرأ اآلخر هو وإمنا والسنة، ابلقرآن
 كنصر  حداثي موقف بيان غرضنا ولكن ؛ىأخر  مقامات لذلكف نصر قول حقيقة عن البحث

 شحرور فكر يقدح من أن من نةبي   على اجلميع ليكون شحرور، كمحمد  حداثي من زيد أبو
 ومن فقط، حبق   املسلمني ليسوا شحرور منهجية ينتقد ومن وحدهم، السلفيني ليسوا
 العقيدة أساتذة ليسوا رهار  ليم أفكاره عل يضعها اليت هاتورتوش شحرور أكذوابت يفضح

 .قارعته على فألقاه الطريق ذات يف التقاه مثله حداثي   وإمنا الشرعي، العلم وابحثي
 هللا صلى هماحر  وبقي حالاًل، بن عبد هللا حممد حالل بقيو  شحرور،حممد  مات ا:وأخريً 

 حراًما. وسلم عليه
 األفكار. سوق يف له مكان فال نفسه، يندب التاريخ زاوية يف فكره وانزوى شحرور مات
 من جاءها الذي واهلدي واستقامتها، بعقيدهتا عزيزة اإلسالمية األمة وبقيت شحرور مات

 .والسنة الكتاب
 حالري ذرته اغبارً  تكان  بثوابته وتعبث الدين أصول هتدم اليت األفكار تلكو  شحرور مات

 عنه. شبابه ودفاع وشرائعه بعقائده اعزيزً  اإلسالم وبقي الفلوات، يف
 وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثريا.

                                                             

ة على مشروعات جتديد اإلسالم؟"، جملة اهلالل، العدد التلفيقي طغت "ملاذا بعنوان: له مقاال انظر (1)
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