




كل؛محوتصآلدل

سهعلى تعال اف أثم 
ضشغلهما 

ؤجو\ديجو\ ص ،
هتمأصلُرقةبالأنحازشمحا،

أنمغذ ومالها بعلمها والعون والتنجح الدعاء من لانحصيهكلمانىُ رما بذلت الى الغاية أش ؤإل 
مىالعاJإوأذساق ^^راركانت 

آلملمان بن معود الدكتور الشح ضيلة أستاذي وأحصهم فضلهمُ الغفل لذي أض ولت 
ؤأءواتبمُ منكرْ بالرءم الرسالة هذه على أشرف الذي ّعودُ الملك حامجعة الشد٠ل أستاذ عودُ سو 
ؤالنموالأ•تنان حنبل فله ؤإرثادء ونصحه توجيهاته من أغدتَىرا وفد الءلميىت ممرفه و ،

سعودآالملك حامعة ق العتيدة أستاذ الومؤرآ عسلافه بن محي الدكور الشح فضيلة أسكِ كما 
والدعاءالثناء مىأحسن فله ١^٠٠,؛>(^ حهلة وااذىكانلتوحيههأثرق٠إءداد 





القيامه
،JLajنى لا من عل واللام والصلاة وحلم، ف الحمد 
وبعد

الصطفىنة من اندرص ما الصالح لف، البمنهج وتعال تبارك اض أحيا فقد 
فيهعز زمن ق له سريلث، لا وحده وعبادته تعال القه توحيد من وسالم، عاليه القه صل 

تى،ن٠^١٥^.، الأرض امم بفعصفنح الكفار، تهنال، وامالحهل، وفنا العلم، 
نبيناومنة رينا كتائب، فقه ل ااسالم\ن من قمر من فكر عل محلبعنف موء، لاين، ومقا 

الحكإُن،نصوصه عل والتعلاول بمخالفة يصيخ فراح وملم، عليه افه صل 
الفكرتقدم ق المنحرفة الفرق أثر من وعفلم والاجتهاد، الرأي حرية شعار نحت، 

علوالأعراض الضالة، العلوائفح مع النزلع ائل ممن التهوين مع ال، نألا 
المجتمعل والمنكرات، البلع لروج معلية متهم ممر وصار ونديعهم، تقللهم 

لم.الم
البدعةق ووفوعيا الأمة افراق حعلر عن وملم عليه الله صل النبي أح،ر وفد 

البال.عةشان فعظموا الخطر، لثه ذلالأمة هده لفي، صمن المهينون أتباعه وأدرك 
فانامنهجهم وبفي والافتراق، الأ؛تداع رووس جهاد و صفا ووقفوا منها، وحدروا 

وملمعليه الله صل النبي عنه أحم لما تصديقا ال.اعة، قتام إل وسيبقى اليوم، حتى 
ضسخم:يجمسيممحرذ«'''.

علونقده الحديث، العصر ق الانحاه هذا بدراسة الاهتإم صرورة ؛ jwمما ؤإن 
٠يل ما والمسه الكتامب صوء 

خطيرة،عقدية مزالق إل الانحاه هدا عل المحوين إيرلاقا ~ ١ 

بابالبخاري! له عنون وقل، ، ١٥٢٣م/ صحيحه ي لم وم١  ١٣٣ y/ صحيحه ي البخاري أخرجه )١( 
العلم.أهل نم الحدث وملم...وذكر عليه اف صل الض قول 

ث،



)؛٥٢نههاوءلإا0والآستاصصة 

حقمن ويضعف والأحماع، والسة الكتاب نحالف بإ صراحة فاهوا حيث 
التنأن الهلائف_ة لهذه براد ثم وتمسكا، جا واحتجا استدلالا إليها الرحؤع 

قدوة.ؤيتخدوهم العامة -بم ليغتر والتفخيم التصدير من حظا 
 ~Y نحوبثر الذي العالي للتوجه أطروحاته ق الاتحاه هدا مواكبة

للمجمعوالتشريعية العقدية الخصائص حلص إل ترمي والتي )العولمة(، 
الضلال.وأصحاب الأهواء أهل ْع العالمية بوتقة ق وصهره المسلم، 

الغربيةالدوائر بعض تشجح من الانحاه هذا به نحفلى ما ٣" 
يزعمون،كإ المسلف منهج ق والمتمثلة المتشددة، الأصولية لمواجهة 
علوالعصرنة والحداثة التنوير فيم فرض أجل من له الدعم وتقديم 

رؤيتهم.يب حلام\ن الممحه.عاد، 
بعصأصول حول العلي للمنهج المفتقرة الرراساُت، ظهور — ٤ 
لمفاهيمتمرير من عنها نتج وما المعتزلة-، ذلك ق -بإ ومناهجها الفرق 
ذلان،ءونحو العقلانية أو التنوير، أو العلي، البحث، مسمى نحت خاطئة 

اعأتثٌر، منهجهم نحالفا من صد الانحاْ ُل.ا أصحاب وقوفإ ٥— 
غاياتم.ق والتشكيك، رموزهم، ق والقا.ح علميهم، والتثنح الملف منهج 

~الفرقة هذه مقالات، بنشر العقل الانحاه أصحاب إهتإم — ٦ 
لها.والرؤيج كيهم وتحقيق المعتزلة-، 

أهلمن ، الموقفق الشرعي النهج إحياء إل الماسة الحاجة ٧— 
ودعوتبمااخ-الفان، ومحاطبة والسنة، بالكتاب الوعي ونثر البيع، 

أحن.هي بالتي لتهم ومحاد الحنة، والموعظة بالحكمة 
قومنهجه الانحاه وهذا الموصؤع، هذا عل الاختيار وع وغثرها الأسباب لهذه 

المعتزلة.فكر ْع التحامل 
وتحقيدايّتح،عقبايثج من الانحاه هذا دراسة ل ما المبتدئ الباحث، عل ، نحفولآ 

ئ



زهث\\_■ 

عليها،والحكم ودراّتها، المائة جع تا حيمن لوازمه، وصعوبة للطرق، وتشعب 
إلوسه الرأي توبق مع الوحي، صوء عل شمها من الاراء صحح وتميز 

المستطاع.بقدر عنه رجوعه عدم من والتحقق صاحبه، 
الح>ث،تمشكلة 

كاتسن،والدعوى الفكري اليدان ق العامالن بعض أن ق البحث، منكلة جرو 
بعضهمعد فلمي الفرق، من والموقف الافتراق موضع ق محتلفة وآراء مواقف لهم 

JLوالتجلد؛والاجتهاد الحربة أبواب لفتح اممه أرادها التي القاصد من الافتراق 
ذمأحاديث، وردوا واختلاف، وتمايز تفرد دون تحقيقه يستحيل الذي والأبدلع 
الذيالواقع هال.ا بعضهم وانحذ ، الصنعة أهل يضعها لر أس عل بناء الافتراق 

كإله، لام والاستبه للقبول ذريعة وانقسامها الأمة تفرق ^من النبي عنه أ-محريا 
المختلفة.الأملامية الفرق نحاه والدعاة العناء عل الواجب، ق اختلفوا 

الإسلامي،الفكر تقدم ق المعتزلة— رأسها —وعل الفرق تللش أنر وعفلموا 
القوةل لأمالها التارنحي والمجد الأمة، ثخمية عن الأمثل المعبر منها فجعلوا 
للامحلأمكثبرا خيرا وصعوها التي أصولهم ق العقلية لنزعتهم أن زعموا و والتقدم، 

والمٌالمنلآ*.
تؤكدحضارية وموولية دينيا واجبا لأتمم مفا ؤإحياء المعتتزلة ترايث، تحقيق وعدوا 

ولاكانتج الإسلامية حفارتنا وأن فيه، الفكرية الدارس تعدد ق الإسلام مزية للغرب 
جاءلما ومحالفة ومتباينة متناقضة بدينتح ؤإن والاتحاهايننح، الأراء بمختلفج زاخرة زالت، 

ءنالميه.م
الذيالمنهج ق والتمحيص النغلر إل يدعو ما بعضهم ات< كتابق ظهر ولقد 

■الإسلامي الفم :بارات عل>بمهماس بماء الأمة ؛، ١٢؛ث، لأحاديردهم انظر )١( 
١٠ حسة المعاصرة والإسلامواكحديات 

.١ واممرالحرص"ا> ،واكزلة ١ ص•؟٢ انمزلة تفبمّ j العفية الزعت انظر: )٢( 
والحيات,_ATالتراث )■؟(انفلر: 

ث،



جسالآه،ا'ادواهستسسصة 

القولنسه دعواهم ق كإ خصوصاة والعتزله عموما للفرق دراستهم ل عليه ساروا 
لفال—أباع والحإعة السنة أهل إل الحبر بت نأو ا، لفُ اليعص إل بالقدر 

بكتبهبإ التسلم مع الفرق عن العاناء كتب نقالته بإ والتشكيك ، المالح— 
فرووسوغاياتر—ا، الفرق نشاة بظ-روف يتعلق فيإ وكذلك ، حولها الستشرمن 

والاجتهاد،التجديد أعلام بمقتهم يثرزون شاكلتهم عل ومن والخوارج المعتزلة 
عننتج ما إل إثارة أو ذكر دول ، الإسلام تاريخ ق المجدد الفكر من ؤينابع 
والتفكرالتأمل عن العقل مدارك وتعطيل حا، الأعداء ؤإطإع للأمة، تمزيق من بدعقم 
وراءها.٠لائل لا ونزاعات الأمة؛قضايا ؤإشغال المفيد، 

العلوائفمعفلم مع الخلاف ائل ممن التهوين تلمزم اسالتخليط ذلك أن كإ 
وبدمهم،تضللهم عل والاعتراض البدع، أهل عل الإنكار وترك الأحرى، والقرف 

والمدنيةالحضارة علينا تقرصه ما الفرق تلك تراث بين ْبن الاختيار بحرية البوا طل 
قالاختيار معيار وجعلوا الوحي، لوازم من ونقلتها للمدين، وبذها العقلية ؛نزعتها 

نةوالالكتاب وليس والاجتإعية القومية مصالحنا نحدم بإ متوحل ذلك 
هدفتفقاس والدعوة للفكر المنشسين بعض أوساط ق رائجة الأراء هده كانت ولما 

العدلبميزان ونقدها والمعتقدات المواقف تلك نحرير إل اممه— —بإذن الدراسة هذه 

•الخلق ؤيرحمون الحق يعرفون الدين والخإعة السنة أهل متزان مل، والق

كبأل ذكره يجير وتما ، ١٨ا/والتوحيد العدل لرسائل تحقيقه ل عإرة محمد الدكتور كلام انظر )١( 
~حسبالعقدى الخلاف من موقفه أصل ل تعديل أو تراُجع إل إسارة دون بعالمه تطع زالت لا الدكتور 
لالحالة السياسية الظروف بسبب الأمحرة الأونة ل الشيعة ^٥ الاعادمي حطابه أسلوب تغثر وإن علمي- 
.مصر ل للشيعة الدعوي والشاحن ا العراق 

التراثوالحدائةص'لأهانظر: )٢( 
عنهمنقلته فيإ الشان^ إل عإرة الدكتور يلمح ما كثثرا صارتما،و انية الأنالحرية ومشكلة العتزلة انملر: )٣( 

الفرقالعروفة.كتب 
.٢٩٤العصرانيون٣، ٠ — ٢ ص٢ تاريخ لها شخصيات انظر: )٤( 

اازاثواسةص٩٣)ه(انظر:

٢٥



v^) _

الدراسة!حدود 

الوصوعية!الحدود — ١ 

منانماصر الإسلامي العقل الاتحاه موقف عل البحث فتصر سوف 
العملاقا،لوممح أبعاد اسقماء من سيجعل الذي الأمر ؛، والإماميAر الخزلت فرقتي 
الدراسة.لحال وخئ،<ة تركيزا أكثر منهإ 

الرمانية!الحدود — ٢ 

امتدتوالتي البداية مند والتأليف الكتابة ق الانحاه هذا أصحاب لنشاط نظرأ 
عبده،ومحمد الأفغانر الدين حمال من كل يد عل الهجرى عثر الثالث القرن نبماية ْع 
والعشرينالخمس ق كتب ما عل الباحث ثمحرمحى فوف بعدهما، من لأميدهما ثم 

علركزت دراسات وحول ْع وخصوصا التطويل، وعدم التركيز ق رغبه ال^صية ستة 
.ر الانحاه هذا أصحاب من الأوائل كتبه ما 

الحاليةالسياسية التهلورات و الخ،لية الأحداث مع الملمن تفاعل أف إل إخافة 
حولانموطة الأفكار بعض ترؤيج ق أثر له كان الفترة هده ق بالعولة عرف وما 

الوقوفيستدعي ما وهو والامامية، الخزلة من ا،لوفف ذلك ق بإ الافتراق مشكلة 
والتمحيمى.بالنقد عندها 

البحن<:مصعللحات 

ااوقم،ت١. 

ما،واستجابة،لوفق ادراك كل هو الاصطلاح وق الوقوف، موصع هو للغة اق 
اُ القفايا. من قفية أو نحربة لخلحة عقل ميؤ كل هو أو 

العترلتمن العاصر الامسلاهي العمل الامحاه موقف يعثران ماجتثر أطروحة الكتّاب هدا (أصل ١ ) 
اف.بإذن متقل كتاب ز بالامامية اكلق المم يصدر الرياصن.وموف ل سعود ا،للك جامعت ق أجيزت والامامة 

للعقل•الحديثة( العقلانية )الانحاهات و للروعي، ( الضر ق الحديثة العملية الدرّة )منهج دراسة مثل من ( ٢) 
.٦٨٢صلاسب ^،انمم 

ث،



٢٩سالآءءادوالآءاهاتاصبمصة 
الانحاْ:٢. 

)قفكريا أو الكان( )ق ماديا المرء إليه يميل الذي ار الم! AjIjالانحاه يعرف 
الأشاعوالأعمماد(.ءاا

مثهركة.أصول نحمعها التي والمواقف الاراء محموعة هو هنات به والمقصود 

فهمإل ا0 الأن7ا-ا يتهيأ التي الغريزة عل وامحللق واللب، والنهى الحجا هو 
العقلونحمل النمل عل العقل تقدم التي الانحاهات ) هنات به والمقصود الخْتاب، 
أصحاب: أيضاعلميهم ويطلق ( الموصى ق ومحكا الدين مصادر من ممدرأ 
التنويرين.أو العصرانيين أو الحقلية المدرمة 
الإملامي:٤. 

للانحاهالقيد هذا ؤإصافة عقلاق، غبر وأخر عقلاق انحاه اممه دين ل ليي 
وأديانحضارايت، رحم ق نثايت، الي الانحاهات، عن لمزه هو إنإ المعاصر العقل 
دياناتيمداخل بالرء؛لقة وامام وتعذيب وتنكل امتهجان محل كانت و أحرى 

داخلوتابرها الأوروبية العقلية الانحاهايتح امتداد لاسعاد فيد هو وأيف 

زكريافواد أمثال من مفكرون تبنا0 الذي العلمإق الفكر أفرزمحت، والتي المسلمن بلاد 
برفضهميصرحون ممن وغبرهم، زيد أبو ونصر أركون ومحمد محمود نجبب وزكي 
كتابتهمق يدعون وهم ، والتنوير الجديد ثعار تحت، الشريعة ؤإلغاء للدين 

حقائقوقلب سلهنانه، عل والاعتراض تماما الشرعي الص إلغاء إل وأطروحاتم 
.١ صره والراء الولاء قضايا من العاصر الإملاعي العقل الانحاْ موقف أنفلرت ( ١ ) 

.١ ٤ ص العاصرين الإسلامض الفكيين ليتم، العملاق الانحاْ )٢( 
صا<.الحدية العقلأنة الأنحائت ٢، ١ ص^' اض الصاح ، ٤ ٧ آ■/ للجوعري اننلر:الصحاح )٣( 

(٢٢٧/٢٦الإصلأحصJاشدر(ومحران;٢٨٣/٣
.( ٢٣٣آ/ )٦ الدان،ارك j الدم والإصلاح 

لعلتمن السدان أوص؛ع إلب آلت ما حول ا ٦ حسه ثر التفل الحدية العقلية الدرّة منهج انغلر: ، )٥ 
لها.الغرب تمك،ن بعد الفتة لهده 

□



زذص\ا>كءف 

والرجعةللجمود صحايا والإلحاد الزندقة أهل بجعل التاريخ 
بعضهمإن بل إليه، بانتايه ؤبمرح الإسلام يعلن من بمواقف هم فالبحث إذن 

وقدالسالمين، قضايا عن اللفاع ق مشكورة جهود ولهم الإسلامي، العمل ق رموز 
أوالغربية متايرين؛الناهج يشون أ~ام إلا الاجتهاد، ومحاولة نية حن عن يصدرون 

وبجمعهممبادئهم، وتشابك العلإني؛ن مع آرائهم بعض فتلتقي الاعتزال المذهب 
نصوصيمن نصا يصادم موقف أو رأي كل فإن لذا النقل، عل وتقديمه العقل تقديس 

حذاصاحبه تأثر عل علامة نهو النص دلالة عل له وتقديإ بالعقل احتجاجا الشريعة 
ار الرأي. ذللئح عل حميعا اتفاقهم ذلك من يلزم أن دون الابجاْ، 

المعاصر!٥. 

أودولة، أو ملك، إل يب الزمن وهو الدهر، وهو العصر من مشتقة 
؛أواجاتمة.ر حلبيعية تطورات 

قرنينمن الانحاه هذا بداية تحديد يمكن الدرامة هذه موصؤع وبخصوصي 
المومين~ عبده محمد والشخ الأفعال دعوة فيها ظهرت التي الفترة ل تقريبآ 

ومارست، التجديد شعار الدعوة تلك رفعت وقد — الحديث العقل للاتحاه الأوائل 
كثبرق التأويل غإر وحاضت النصرانية، من الإسلام تقريب، طريق عن الدين ممتع 

الدينا؛•واحي نص 
Iالسابقة الدرامات 

منؤإما والإحمال؛ العموم مسيل عل إما الاتحاه هذا تناولت، ات دراّهناك 
ليسمعينة وقفية محدد جانب، ق عقدية دراسة ؤإما العقيدة؛ غير يحلم تعلقه جهة 

.صري١ الحدية العقلأنة والانحاهات ، صأم\؛ انمرايون انظر: )١( 
\.والعصرانون»_UU، ٢ >_U؛-١ العقلأنةالحدية )٢(انظر:الأنحاهات 

١.٢ صرأ اشر الصباح ٦، ٠ ٤ ٢; الوسط العجم انظر: )٣( 
لالحديثة العملية الدرمة منهج و ، ١ ٧ حس ١لغربي بالأّتمار وصلته الحدث الإسلامي :الفكر انظر )٤( 

.٢ ٦ ص الحديثة العقلانية والانحاهات ٧، ٠ ص الضر 

قا



\)د5\صة\افكرية \إاك\ه\ن S اهعاوإ\ل س

الدراسات!تلك ومن ا،لعتزلة موصؤع بينها من 
وأبرزوالتلقي الاستدلال ق الانحاْ هدا ملامح أهم تضمتت عامة درامات أ~ 

ومنها!المدية، آرائه 

ماحتثررسالة ااعةل،وهي الكريم عبد ناصر الحديثة، العقلانية الاتحاهات ١— 
ه١ ٤ ٢ ٢ سنة طت .، ٥١٣٩٩عام الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة من 

وبتنا بينهومقارنة الحديثة، العقلية بالمدرسة تعريف عل الرمالة استملت، 

المدرسةق الأجنبية المزرات أهم إل أثار ثم الاعتزال، j تمثلت والتي القديمة 
زوأثرها ونقدها، العقدية القضايا بعض ق المدرمحة لأراء وعرض الحديثة، العقلية 

الحدث.الإسلامي الفكر 
أكثردراسات بعدم من لتتوال الباب فتح الدراسة هن.ه خلال من الباحث، أراد 

لرأىعرصت، البحث، هذا ق أجدق يقول! حيث، المدرمحة، هده جوانب، ق نحمصا 
مسالةأحذ ذللئ، بعد الممكن من أنه حن ق كلها، الإيإن أصول ق الحديثة العقلانية 

هذاكان لما لكن دكتوراه، أو ماجستاإر لرسالة أطروحة شل الرمل جاب أو الوحي 
الإسلامية،العقيدة صوء ق وأرائها الها.يثة العقلانية أصول عل للتعرف الثحث، 

دراساتأراء من نإذج حلال من العقيا.ة أصول كل أستعرض أن إل اصملررت 
الأمثلةعل يعتمد فالبحنج إذا العقيدة، حول الحل.ثن العقلأني؛ن لثعفس وأحكام 

-■ محدودين. أفراد ومن القمثرة والمقمملفات والشواهل. 
)إنالباحمث،! يقول الحديثة؛المعتزلة العقلية الدرّة -اثر إل الدراسة أشارت وقد 

إم-ابل فمهل، وتقارب تحامحلمؤ علاقة لبن، والقاو،ي.مة الحديثة الاJرمحت^ن العلاقة؛؛ن 

المرق،حتى الغابرة، الفرق لأكثر بل ب، نحالمعتزلة لفرفة لا وانت،اء تلمذة علاقة 
المفا..لمؤإحوان والحلولية كالقرامطة الثاذة ابٍلية 

٠الحديةالخلأنة الأنحاينت، )١( 

.ءسحه السابق الصدر )٢( 

لج



c_) ٠٠٠٥١

،— ونقض الع1صرين—عرض الأملأسن الفكرين لدى العمادنر الانحاْ ٢— 

سمعودبن محمد الإمام حامعة ق دكتوراه الة رسوهى الزهرانر عيخة بن عيد ل
مهلبوعة()غثر  ٠٥١ ٤٢عام* الإسلاميه 
التلقيومنهج ومصادره انتشاره ائل ووسالعقل الانحاه نثاه الباحثs فيها تناول 

مصادرعل الكلام عند وانمتزلة بالفلاصفة ناترهم إل الإثارة مع أصحابه، عند 
الانحاهمدا ا،لتارين ايُاصرين عن بالفل اناحش اعتنى كإ الحديثة، الثلية الدرّة 
.مواقفهم عل والتعرف الفرق بعض حول كبوا ما إل الوصول ق ذللئ، مساعد 

المعتزلةوفرقة الافتراق من مؤنقهم أبرز إل تهلرفت، ففد ة الدراسهده أما 
الصالح.السلف منهج صوء ق الفرقة عل أحكامهم وتحليل ^٠^١١، 

العقيدةغير أحرى علوم ل الحديثة العقلية المدرسة منهج تناولت ات دراسب— 
ومنها:

طبعوفو الرومي، فهد التمسثر، ل الحديثة العقلية ة المدرسمنهج ~ ١ 
وأبرزالحديثة العقلية ة الدرّنشأة ظروف المؤلف فيه تناول طبعات، عدة الكتاب 
آراءعن والحديث، دعومم، وحقيقة وعلاناتيم بحياتم يتعلق وما الأوائل، الرموز 

لة الدرّهذه أنر تم ذلك ق وتأويلاتم والغيبيات القران قضايا بعض ق المدرسة 
الحدث.الإسلامي الفكر 

قمنهجهم عن كلامه محياق ق الباحثط أوردها التي الناذج من أفدت وقد 
القوامحممن وهو التاؤيل من موقفهم وكذاللث< الفرق عند بإ ومقارنتها ثر التف

الفرق.معفلم و؛ين بيتهم المشتركة 
ة)دراٌالشريف النبوي الحديث مرن الحديثة العقلية المدرسة موقف، ٢" 

درحةلنيل سالة رمحموأصله محفثر، عبداممه بن لشقيق آ، النار ثر تفعل تهلبيقية 
هر١ ٤ ١ ٩ عام طح آباد، إسلام ق العالية الإسلامية الخامعة من الماحتثر 

ومحمارالأفغاق شخصية ق متمثلة العقلية الل.رسة موقف عل الثاحث، فيه ركز 
]7وا



يثء™؛ه؛الآءئاادوالآستاٌصة 

وعلمرواية الحديث حول آرائهم وتناول البري، الحديث من رصا ورشيد عبده 
الاحاد،محر وحجية الصحيحن ورجال المهحاية من وموقفهم والعديل الحرح 
ذلك،.وغير والنيات الصفات أحاديث، محسإ لا ودراية 

منموقفهم عليه بنوا الذي الأصل عل ، المفل ال؛احث، ذكره تما أفدت وقد 
ائلممن ورد ما وسائر عليهم الله رصوان الصحابة من والموقف الافتراق أحاديث، 

والامامية.المعتزلة مع العقدي ، الخلاف
تمثل يعينها عقدية قضية إزاء الحديثة العملية الاورّة موقفؤ تنارلمت، دراصة ج~ 

لمفاويوالراء، الولاء نفايا من المعاصر الإسلامي العقل الانحاه رقق، م٠ 
مطوعةغبر ه،  ١٤٢٦عام سعود الللئ، جامعة من ماجتثر رسالة وهي المسام 

هداعند فيه ، الانحرافبدأ وكيف، والراء الولاء قضايا حول الكلام فيها تركز 
موقفهم.ومناط ولوازم وأسبابه الانحاه 

البدعةمن براءة القضية من الانحاه هدا ، موقفإل الباحثة إشارة من أفدت وفد 
الفرقبعض مع الانحاه هذا أصحايب، تعامل ل العاصرة ة والأمثلوالتيعة، 
•الموضع هذا ل عليها اعتمدت الي الصادر من الدراسة هده ستفيد كإ الاّلامية، 

العتيبي،بجاد بن عد لالشرعي، الص من المحاصر العقلانر الانحاه ؤ وقفم٠ 
عامسعود، المللث، جامعة من الدكتوراه درجة ليل الباحثه -ها تقدم رسالة وهي 

علا،لبي والحعاعة الستة أهل منهج عن الانحاه هدا بعد عل فيها ركز وقد ه،  ١٤٢٨
واجتهاداتبأراء الخروج إل -هم أدى تما لها، والسليم الشرعية، الصوص تعغليم 
معناها.غبر عل وتاؤيلها محتواها، من الموصى وتفرغ للاخماع، ومحالفة شاذة 

البحنج، أهداف
إل.الثح، —|دفج 

المعتزلة.من موقفه ق العاصر الأسلامي الفل الانحاه معالم أبرز عل الحرف، . ١ 
أصولهممن موقفهم، ثكلت، التي والهللقات الأص أهم يان ٢■ 

لج



رس\ا>ك)اه 

وعقائدهم.

والخإعة.الة أهل منهج ضوء ق العتزلة من موقفهم ق الخلل جوانب بيان ٣■ 
إليه.يؤول وما افلوقف هدا نتاج عل التعرف . ٤ 

الحث؛أسئلة 

التالية:الأسئلة عل للاجابة الدراسة نعى 
؟المعتزلة أصول من المعاصر العقل الانحاه أصحاب موقف معالم أبرز ما  ٠١
؟مويفهم ثكلت التي والمنهللقات الأس ما ٢• 
السنةأهل منهج ضوء ل ؟ المعتزلة من موشهم ل الخلل جوانب أبرز ما ٣• 

والخاعة.

موقفهم؟.التييوولإليها واللوازم التتائج ما • ٤ 
الحث؛منهج 

القدي.التحاليل الأستقرائي المنهج عل الدراسة اءتمل.ت 
الحث!إجراءات 

المحوالتال؛عل اره متفبهل التي الإجراءات من حملة الباحث اعتمد 
منموقفهم حول العاصر الإملامي العقل الانحاه أصحاب كتبه ما ع ج ٠
المعتمدة.مصائرهم من المعتزلة 
الممّثااوفصول أبواب عل تحرجة المالعلمية الادبة يم قت ٠
بموضوعيةومناقشتها المشتركة القضايا إبراز ْع المعتزلة من موقفهم راسة د ٠

الموقف.لدلك العامة الملامح واستتتاج موقفهم تحليل ثم لف، المنهج وء ضل 
هازْمثل ل المقصود إذ الأشخاص، لا والمواقف، الأراء نقد عل لتركيز ا ٠

والهج.العام الوقف، نقد الاراسات 
إلوأمرت العاصر، الأملامي العقل الاتحاْ بالتحريف، نداولم؛ انمراّة هل.0 ول 

موضعحول يهامم ثعل ورددت والافتراق، الحرفة الفرق موضؤع من موقفه 

يا



٢٩سالآءءادوالآء\هاتساصة 
العتزلةمدهب من موقفه ق العقل الأنحا0 إليها استند التي الصائر بينت ثم الافتراق، 

.-٢٠احتفائه وأساب الاعتزال، وأعلام 
القرآنمن العتزلة المعاصر الأسلامي العقل الانحاه ناثر إل تطرفت، ثم 

مافنةمع ة، الخمالمعتزلة أصول من موقفهم وأبقا والعقل، والستة، الكريم، 
والمسه.الكتاب صوء عل آرائهم 

المعتبرة،ومعابره المهررة، العلمي البحّث، بقواعد وسعني— ~ما التزمت وقد ^ا 

مثل؛من 
وجل.عز اض كتاب ق مواصعها إل وعزوها القرآنية الآيارتج ترنم أولا؛ 
اكتفيت،أحدهما أو الصبحن ق ت، كانفإن الموية، ثح الأحادبنحرج ثانيا؛ 

أوالتقيمى الأئمة كلام من وحدت، ما ت، نقلسواهما ق كانت، ؤإن إليهإ، بالعزو 
علميها.الحكم ق المتاحرين 

ّالبحت، من فيه ذكرهم يرد موصع أول ق الانحاه هدا لأعلأم ترحمت، ثالثا؛ 
كتبمن لت،، ذلأمكن ما لية الأصمصادرها من العلية المائة توثيق رابعا؛ 

وغبرها.ودوريات، 

والهلوائفج.بالفرق غ النتعريفا؛ حام

الكالحالوجه عن اللشام إماطة إل وفقنه قد أكون أن تعال افه لأرجو محإف هذا 
ميلإل محيتدرجهم الحق، دبتهم عن أدعياءه تزل، ب الذي الدحيل، الفكر لهدا 

بعضه.عن أو إليهم تعال الله أنزل عا ؤيفتنهم الجرمض، 
دعاةيثذلها التي المحاولات حجم عن يكثنح ما البحث هذا ل يكون وأن 

محلالهوى لإحلال العملية ومشاريعهم وموتمراتبم اتبم كتابعبر والعقلأنية التنوير 
والاصلاح.التجديد مزاعم نحت، الوحي 

دونهوتتقاعس ، البحث، هذا عنه  jOJljمما حقه الموضع إيفاء أن نماما لدرك ؤإل 
أكونأن بي وحمادته، ونحيي المارنحي، وعمقه الخغرافية، رقحته لسعة الأفراد، همم 

لق[



زهع\ااهرْة 

والقصور.القص ليكمل لخري بل الوشرعت العامة، الخطوؤل بعض رسمت، قد 
مشكوراوجهدا مبرورا، عملا البحث، هذا يكون أن تعال اش أرجو أق كإ 

للشر.مغلاقا للخثر مفتاحا لعباده، نافعا لوجهه، حالما 

ق،









)جع\\س 

سهد

ام؛الإظصامحاصرلاماه 

الحدث:الإسلامي العقل الانحاْ ظهور مل الإسلام العال( أحوال : أدلا 
لوالتراجع التخلف من الأص_يين المرنين ل الإسلامي العالم معذإ-»أ عانى كد 
بأسبابالأحد ق والتفاعس العقدي، الانحراف أهمها: من لعل متعددة، جوانب 

التعاليم.ميدان ق والتخلف، المائية، القوة 
الإرجائياككر وانتثر الإبان؛ مفهوم j الانحراف وقع الديني، الميدان ففي 

يعمللر ولو الإيان، لكمل مؤمنا ل ا الأنويجعل الإيان، مسمى من العمل تجرج الذي 
والزكاةالملأة كون محنى وأصبح اض، إلا إله لا يقول: مادام ثيئآ الإسلام نحانر من 

سيثا،لنح ذلمن يعمل إ ؤإن به، والإقرار وجوما اعتقاد هو للإسلام أرلكنا والحج 
الاعتقاد.من،كرات بجانب والقوى العمالية المنكرات، انتثرت وبدللثح 

الوأنه الحالق، وحدانية إنبات فقط هو لمين الممن كثير عند التوحيد أصبح كا 
عقيدةق الانحراف ووقع سبحانه، لغيره ادة العبفصرفتط الربوبية، ق له ثريلثا 
وئكت،له، والاستسلام المنحرف، الواير بدللث، الرصا أنه عل ففهم والقدر، القضاء 

وتقديره.اممه قضاء من أنه بحجة النكر عن 
بينالدينية المنئة يوظفوا أن الأعداء اسهلماع العقدي الانحراف هذا ظل وق 
الأمة،ل تغلغلهم من ذللثط وسهل بينهم، ام الأمونيادة إصعافهم 3، المسلمثن 

حصرمهممع التحالمات وتعقد العتانيين، مع صراعا تعيش لكث الشيعية فإيران 
حصةأرصا الموفية طواف من ممر ووجدت ّلهلانر_م، لإصعاف وغيرهم؛ الأرمن 
قتأثير لها كان التي الدعية الظاهر بعض فرض من فتمكننت، العثال، البلاط داحل 
معالتعاون ق مصلحته المستعمر ووجد اللاطين، رعاية نحن، وتحلقها الدولة تقهقر 
ها JIjعقاطريق؛L، عن والتعتة التخلف، تكريس ق ذللث، اهم فالضالة، الفرق بعض 

ق،



لعء؟'ساسوالآستاصاصة 

بالواقع.والرضا الملية إل الداعة الدهمة 
ممنالدين، إل ب؛ن التتبعمى الناس يد تعندما البلاد بعض ق موءا الخال، وزاد 

فوقإرهاقا الرعايا )فزادوا براء، بدعهم ومن منهم وهو الإسلام بعثاءة اشتملوا 
بعددنياهم الناسي عل وافسدوا الرزق، حللم، عني التاسمي وقعد أط.تإّ|م، وغلوا إرهاق، 

التوحيدوأليسر محوداء، غائية أصابته حتى فيه وبدلوا الديؤي، صفاء عل قضوا أن 
التموفؤ،وهمثور الخرافة )وب وملم" عليه القه ~صل الة الرسصاحّي، علمه الدي 

وكثرتانميز،، أمور عل الخهلة وتنصب الصلواُنه، أرباب، س الماحي وحلت، 
التإلمأعناقهم ن، محملون مكان، إل مكان من، محرجون اكن والمالفقراء ؤلواثنِه 

قبورإل الخج ق ؤيرغبون والثبهارت،، بالبامحلل الناس ؤيوهمون والمبحات، والتعاؤيد 
فضائلالناس عن وغابت الشور، دفناء من الثماعة التإس للناس ؤيزينون الأولياء، 

سائروهتكت، الرذائل وانتنرُن، مكان، كل ق والأفيون الخمر يثربط وصار القرآن، 
استحياء(.ولا حشية غثر س الحرمات، 

الضالةللفزق الميئ الأنر أيضا فلهر اuدية، القوة أساب، الأخذ جاب، وق 
أساسعل ثتوما، وتنظيم وتنميتها الأرض عإرة أهمل قل. الصول—مثلا— رفالامحاه 

أنفينبغي، بعوضة، حناح الله عند تعمي تلا وأما كلاب، وطلاحا جيفة الدنيا أن 
عابرة،التفاته إليها يلقي أن من، وأحمر أقل التقي الصول المؤمن حز ق تكون 

بالفقررضوا يم فقراء، أصبحوا قد منهم كثيرا لأن حياحم؛ تنفليم عن، الناسمي وتكاسل 
لازمةالتنمية تعد فلم افه، بقدر الرضا ومن، المحبوبة، اكناعة _، بأنه رضاهم وثلمموا 

أيةوق، وضع، أي عل تممؤي عابرة سنوات، فاخا كاوللثح، لازما ١^^٢ يعد ولر فيم، 
النعيم.جنات، ل ؛الخلل. فنعمون رحم إل التاكي يل.هبا يم صورة، 

بانإحساس أو اعتقاد بالأسباب الأحاو عن، والتقاعمِ، التواكل ذللث، وصاحب 
أنينبغي لا بل تغييره، إل المرء بسهمي أن ينبغي، فلا سوءه كان مهإ الموجود الواقع 

.٢ ه ٩ / ١ أرسلا)1، مكي_ا تعريبج؛ لوثر، الإسلامي، العالم حاصر ( ١ ) 

ثن[



يؤ؟صبم
ممامأالرغبة انعدمت فقد اض، قدر عل ممزدأ يعتر ذلك لأن ذلك؛ ق الرغبة أحد تساور 

يقعولر وحقيقته الدين هدا طيعة علم من وكل وتقليمي، مائي ارى حف ابدلع ي أي 
التخلفنقهلة من أن تردد دون جزم الكافرة للأمم والتارثفية الثقافية التبعية مر أق 

الحياة(.جوانب محتلف ق الحضاري الأمة هل0 نحلف انهللق العقدي 
تولدتوالتقليد الإعجاب يثبر بدأ الذي الغرب تقدم ق الكثير التسارع وأمام 

علبحفهم فحرص القيمة؛ الدول عن الأخذ بضرورة الزمام بعض لدى قاعة 
سلاطنفسارع السلمون، إليه محتاج ما لنقل أوروبا إل التعليمية البعثات ال إرس

ينقلمن إرسال ق تتدهورس دولتهم وبدأت بالضعف أحتوا سحينعا الحثيانية الدولة 
اتذةوالأمالحراء تقدموا واسالمل\ن، إل الغرب فيها تفوق التي العلوم تلك 

محلثيةيعان من المحاولات تلك، نحل ولر الحلية، العاهد ق للتيرص الغرسن 
المسالان.تغريب ق ساهمت، 

فعادتإلينا، علومهم لنقل ا أوروبإل البعثات باسا عل محمد أرسل ممر، وق 
وأدىالمزدهرة، الدنية فتنتهم أن بعد ما، ذهبن، التي الصورة غير عل الحملات تللئ، 
معتتوافق لا فكرية مم من تحمله وما الوافدة، للحضارة التسليم إل الانبهار حم 

Iخلدون ابن مقولة لمين الممن كثير عل وصدق انتقاء، ولا تمييز دون ومن الإسلام، 
وعوائدْ،أحواله وسائر ونحلته ونبه سعاره ق الغالب،، بتقليد مولمر )المغلوب إن 

لنغلرهإما إليه، وانقادت غلبها فيمن الكإل تعتقد أبدا نفر الأن ذللثج ق والسبب، 
حلبيعى،لغلب، لير انقيادها أن من به تغالعل أولما تعفليمه، من عدها وقر بإ بالكإل 

حميعفانتحلت، اعتقادأ، حصل لها واتصل ؛ذللث، غالطت، فإذا الغالب،، ل،5إل هو إنإ 
الاقتداء(.هو وذللث، به، وتثسهتح الغالب،، مذاهب، 

يتصرف.١  ٧٣— ١ ٦ ^٠٥ العاصر واقعنا انظرت ( ١ ) 
.١ صاُ الغربية والحضارة الإسلام انفلرت )٢( 
خلدونابن مقدمة انظر: )٣( 

لقا



جنهةالآءءادوالآس6امبماصة 

الفكرأهل بعمى عند المرة تلك ق محسوما واس تحفق خلدون ابن ذكره وما 
قفوقعوا ، الحوانب— ثتى ق للملمٍن الأليم للواير رويتهم ~مع الإصلاح ودعاة 

مأزقق ووقعوا الغرب، عند وحدوه بإ افتتامم درحات، وتفاونت، النقية، الهزيمة 
الحفارةتحقيق إل سبيل لا أن فرأوا الدين، وتحاليم ١^^ الحضارة زخرف ب؛ن ثديي 

قوانزلقوا وشرها، بخرها الوافدة الثقافة وتلك الإملأم تعاليم ب؛ن بالتوفيق إلا 
يقبله،لا وما الدين يقبله ما بين للتمييز منهم كثر يوفق لر إذ خهلرة؛ شرعية محالفات، 

الشريعة،وتحكيم والراء، الولاء عقيدة حول قضايا من أثبر فيإ جليا ذللث، وظهر 
نائيالذي القديم الانبهار ذكرى ، ilJJuفأعادوا وغرها، لمة المالمرأة وحجاب 

البدعةظهور ق اهم وّمآنذاك، الوافدة اليونانية قة والفلالدين ين بالتوفيق ب
والافتراق.

معآنذاك الأجنبية ؛الثقافة انبهار من حمل ما فهل يي حمالأمتاذ ؤيمم، 
قوقع )لفد ت فيقول اليوم، الماماة تتكرر وكيف، الربانر، المهج عن السلمان إعراض 

منالمبتقة الأصيلة الإسلامية الحياة احتكت، أن الإسلامي التاريخ أطوار من طور 
بلادالق الإسلام وجدها التي الأخرى الحياة بألوان الصحيح الإسلامي التصور 

قالماس واشتغل البلاد، تلكؤ ق المائدة ثم؛الثقافات كدللث،، وراءها وفي،ا المفتوحة، 
الرخاء،لموجان واستسلموا الحهاد هموم من حياتم خلت، وقد الإسلامية، الرقعة 
يحية،المحول تحمعت، المى اللاهوتية ويالمثاحمت، الإغريقية قة الماس؛القلاشتغل 

الترفطابع من نحلو لا اكى الاشتغال هذا عن ونشأ العربية، اللغة إل يرحمت، والمي 
علغريبة وانحاهات انهحرافات أيضا— الأندلس وق العباسبن عهد —ق العقل 

شّهادةعل حصل م،  ١٩٠٦منة مصر صعيد ز ولد وناقد، مصري، إسلامي ومفكر أديبا قطبا؛ سيد )١( 
ام ٩٦٥عام آخرها وكان مرات عدة أعتقل الملوم، دار كلية من وآدابا الحربية اللغة ي الخلية الإجازة 

أشهرها:من عديدة مصنفات ترك م، ١  ٩٦٦ق ونفن، بالإعدام، عليه وحكم الحكم، نظام لقلب التامحر يتهمة 
إلاليلاد من قطب سيد انظرت وغثرها. القرآن ق الفني والتصوير الطريق، ل ومعالم القرآن، للأل حمل 

.١ -٨٤ ١  ٤٧م للزرم الأعادم ،  ١٧-١ صء الخالدي الفتاح همد د.صلاح الاستشهاد 

لقأ



 _\٩٩

بالفلسفةفتن من المسلمين! المكرين بين؛ وجد كيلك الأصل، الإسلامي التصور 
يسمونه،كانوا كإ الأول العلم أو أرسطو، فلسفة مروح وبخاصة الإغريقية، 

مظاهريستكمل لا الإسلامي الفكر أن وظنوا ا1تافيزيمة، اللاهوتية حث ويالما 
التفلسف،ري الزى، هدا ارتدى إذا إلا وعغلمته ابنه مفلماهر أو واكتإله نضوجه 

الغريبة،التفكير بأزياء ناص اليوم منا يفتن وكإ مؤلفات، فيه له وكانت والفالسفة 
وقها(.رأاالأزياء بملك فتتهم كانت فكدلك 
السالمثخصة بالوحي الارتبامحل أعطى حث الأول، الرعيل حال هدا يكن ولر 

قالتقدمة الأمم ق وذوبانها القي انهزامها وعدم استقلالها، لها صمن نميزأ آنذاك 
وقالعالم، ميدان ق متخلمين حياتهم بدء ق المسلمون كان )فالقد الدنيا، الحياة ءلاهر 

الموآت\نلدى كان ما جانب إل تقاس لا بدرجة الحضارة س والتنفليجي المائي الحانب 
والأخذمنهم الاقتباس إل حاجة ق لمون الموكان والروم(، )فارس المجاورتن 

عندما أن ولا منهم، أعل أعداءهم أن قهل يشعروا لر ولكنهم الدانين، هذين ق عنهم 
؛استعلاءنغلروابل عندهم، مما خر لوك حموأنإتل ومعتقدات، أفكار من أعدائهم 

حياتهاق تطبق ولا الرباق، بالهدى تهتدي لا عمياء جاهلية أنه عل كله هذا إل الإيإن 
المائيةالخوانب، من وأخذوا إليه، محتاجون كانوا الذي العالم فأخذوا اممه، منهج 

ثيئآيأخذوا وإ حياتهم، لمنهج وؤلزعوه إليه، حاجة ق هم أنفوجدوا ما والتظيمية 
الصحيحالك المهو هذا وكان سلوكها، أنياؤل ولا أفكارها ولا الخاهلية عتقدات مس 
الأممعند ونحيه عندها، تفتقده محيء إل بحاجتها تنعر ح؛ن الملمة للأمة ثة بالن

حولها.ص الحاهلية 

الانبهارهو لكها مكان الأخلاق، كل محتلما لمكها مكان ففد المرة هذه ق أما 
بلالها القياد اليم وتالغالبة، القوة أمام الأمتار إل يودي الذي الانبهار الغرب، عند بإ 

أنالظافرة القوة قبلت إذا احل والاغتبالامتنان ل ئ، الكاملة بالتعية والرضا محفغل، 

٠صى ومقوماته الإسلامي التصور حمانمى ( ١ ر 

ق،



لق؛عآساسمسموالآسمتساصة 

العمدة،ذاينح الأمة ق هدا تصغ وحدها العكرية الهزيمة لا الأساع، بين من تعتبرها 
الهزيمةاحت،إع حتى ولا ذلك، يصخ وحا-ه والمادي والحضاري العلمي التخلف ولا 

الناحمةالداحاJة، الهزيمة هي إنإ الاميار، ذللئ، كل إل يودي أن يمكن معا والتخلف 
االعقدي(.١ التخلم، من 

محيالا العلوم، تدريس ل الخلل لمين المبلاد من ممر ي ؤلهر التعليم، محال ول 
التغارادتا،مع تتلاءم لا وأصبحت والخمود، الرتابة أصابتها ث، حيالدينية؛ العلوم 

منومزيج الخاصة، عند فية فلومحادلأيت، ذهنية معضلان، إل الحميدة شايا ونحولت، 
التيالحديثة العقلية ة المدريجهود من وبالرغم العامة، عند امحلر والأّالخرافايتح 

منأعلامها من أن إلا العقدي؛ التخلفح من ممر مقاومة ق ممر ق ظهريتؤ 
طيشإل ونحذيله الحبر تقاعس من الفرار فأراد أحرى، ببدع البلع تلك بعض قابل 

المعتقلقضايا بعض ل وحاض والفلاسفة، التكلمين بطريقة وتأثر وغرورهم، القدرية 
أقرفلقد المتكلمين، مناهج ق مشكلة بوجود بعضهم عند قناعة مع طريقتهم عل 

إليوئق أن دون الارميم، إل وحاجتها الكلام أهل مناهج عبده محمد الشخ 
الدين•أبواب من ممر ل ومنهجهم لف اللهلريقة شامل فهم 

ذللت،ق العقلية ة المدرساهتإم من تحتاجه ن، كانما الألوهية قضية تنل لر كإ 
بعضإنكار عدم مع الأوائل، رجالها هموم من لائقا حيزأ مقتضياته تشغل ولر الوقت،، 
المهلموس.الحق من شيئا الأمة ق أحسن، التي التجديد مواقف، 

بتصرف. ٢١٢ص الياصر واقعنا ( ١ ) 
هعالصحفية، والكتابة والتميز بالفقه اهتم الحديث، العصر ل العقل للانحاه الومحسن أبرز عبده، محمد )٢( 
لالشنيعة الأرام من له فوقعت الأسلأم، عن الدفاع ل الكلام أهل طريقة سللشف وقد الحدبث،، ل بضاعة قلة 

تشكيكهمل العالإنت؛ن عن وكثثز ؤيه أبى أمثال استغاله ما به، والاعتداد بالحديث العمل ول ورواما، السنة 
ماتوغثرها، والمدينة، العلم والصرانية والإسلام التوحيد، رسالة مؤلفاته! ومن المطهرة، السنة ل وطعنهم 

العصرل الاصلاح وزعإء بعدها، وما ا/م الأمام الأستاذ تارخ ترجته! ل انظر ، ٣١٩٠٥-  ٥١٣٢٣سنة 
.صرو٦٩ الأسلامي الفكر اعلأم صمن عإرة محمد للدكتور الأمام عبده ومحمد ٢،  ٤٧صراالحديث 

.٩ ه ص الديني الإصلاح حطاب ق جديدة قراءة عبده، محمد انظر! )٣( 

لج



لو؟اسمح،

فيرماوعدم الأمة، ناحر ق وتاثثرْ الاجتهاد تعطيل آنذاك وقع الذي الخلل ومن 
ومتطلباته،دواعيه وجود مع الاجتهاد يتوقف )وحنن الحفارة، ركب مسايرة عل 

تعدلر بقوالب محكومة لأما النمو؛ عن وتتوقف الحياة نحمد أن إما آمرين؛ أحد محدث 
النريعة؛ظل من ذاته الوقت ل وتحرج المصبوبة، القوالب عل نحرج أن وإما تلائمها، 

تلوالواحد معا، الأمران حدث وقد يغطيها، حتى بالاجتهاد يمد لر الظل هذا لأن 
الثريعة(.دائرة من ذلك بعد الخروج أولأثم الخمود الأحر، 

تركهمبسبب الحموي؛ مرحله الوقت ذلك ق الشيوخ بعفس جثي ئن ول
وتحميدحمود من فيها ما مع الأثعرية، عقائد منهم كشر تبنى عن قفلا الاجتهاد، 
فعلرذة ق تمثل آخر، تهلرف المقابلة الخهة ق ظهر فقد لية، الإل يدعو وتصوف 

والخمود،التخلف ذلك ظل ق نثات التي الحديثة الإصلاحية المدرمة أعلام بعض 
محاوراتمن نحل لر بطريقة الاجتهاد باب ففتحوا الخلل، يصالحوا أن حاولوا حن 

يكونلا حتى الحلم، أهل وصعها التي الاجتهاد ومعايثر بفوابهل التزام ودون ثرعية، 
لهذهالحقل وتوظيف ~مبحاته~ ص العبودية تحقيق وهو له، حيا تما الخروج ل سببا 

الغاية.

الفكرية)البيئة الحقبة؛ هل.ه ق الاصلاح رجال عن قطب، صيد الأستاذ يقول 
الثريعة،فهم ق دوره العقل عل وأنكرت الاجتهاد، ات بأغلقتن، التي الحامخة 

الحمويعصور ق المتأخرون ألفها التي يالكتب، واكتفت، منها، الأحكام واستنباط 
الشيخاستفزت التي، ~هكا والبيع الخرافات عل تعتمد ذاته الوقت، ق وهي الحقل، 

متاثرآكان ولكنه النمى، نحاه العقل قيمة بإثبات النرن( ق الحموي يواجه أن عبده محمد 
منفجعل له، وعبادما بالعقل الافتتان سدة منها وعرف زارها التي أوروبا بواخ 

٠٢١للو>نىفيهدايةالإنسان(.ندآ العقلالزى 

٠١٥٩محس العاصر وانم،ا انظرت ( ١ )
٠ص ومقوماته الإملامي اكصور حصاتص ٢( )

ق،



ج؟نههالآء؛؛ادوالآسمتصاصة 

نقرسا،قرنين منذ الأنحاء هذا بداية تحديد فيمكن الأنحاء هذا ظهور بداية عن أما 
لالعقل للانحاء الأول ا،لوسس — عبده محمد الشيح يعوم فيها ظهرت التي لفترة ال 

لونأمومارست الدين، ق التجديد شعار دعوته رفعت، وقد الناحرة، العصور 
نواحيمن كثير ق التاويل غإر وخاصن، الغربية، المدنية من الإسلام أحكام نقرس 

النأحرة،العصور ل عريت التي التنيثر مناهج أهم إل بل فيإ أشير أن وأود 
الأحرىتالتغيثر حركات من عيده محمد الشخ حركة موقع لمضح 

السلفي:النهج أصحاب - ١ 
بببحمل إنإ محيهم وصساع الملم\ن نحلف سبب أن أصحابه ويرى 

رأسعل جعلوا ومحي الماس، بتن والخرافات البدع وشيؤع لبنهم، عن ابتعادهم 
إلوالعودة وبلع، تعشيان من الضالة الطوائف به ألحقته تما اكين تنقية أهدافهم 

هذهآخر بملح لن بأنه يقتلعون وهم الصالح، الملف فهم وفق الأول الإسلام مناع 
اكين٠بملاح مرهون المنيا صلاح وأن أولها، به صلح با إلا الأمة 

عندهالمين نحدبد فعنى الوهاب عبد بن محمد المخ المنهج هذا ممثل ومحي 
الأحدمع الناس.؛ بين ونشره ومعالمه، سننه من اندرس ما ؤإحياء و-ّأائه، نضارته إعادة 

المعنىهو هذا أن ثلث، ولا الواسع، بمفهومها القوة وتحصيل المادية، بالأسباب 
للتجديد.الصحح 

لالحديثة العقلية المدرسة منهج و ،  ١٧ص ١لغربي يالاصتمار وصلته الحديث الإصلأمى انغلر؛الفكر )١( 
.٢٦ص الحدية العقلأنة والانحاهات ٧، ص. الضر 

سنةنجد ز العينة بلدة ز ولد المشهورة، الدعوة إمام الحدي الشخ هو الوهاب؛ عبد بن محمد )٢( 
معظمبدعوته وتأثرت الحديث، العصر ز الإصلاح زعماء من وهو ه،  ١٢٠٦نة ّوتول يرّ،  ١١١٥

المراقإل متعاودة رحلات ل وسافر والحدسثs، القرآن والده يد عل تطم وق■ والاصلاح■؛ الدعوة ٠همءات 
الإسلاموتعالم الصمحة المة بإقامة الشخ وادي الشرعية، العلوم من ؛-حلاض؛كجر llودكة، والمدية 

التوحيل،،"كتاب مصنفاته؛ أنهر ومن تول، حش الإسلامي الاا■ين نصرة ل محاهدآ وبقي الأول، ماتها صل 
بعدها.وما صىه'لأ نجد تاريخ انفلر؛ وغيرها، الإيعاز أصول الشبهات، كشف، 

تقأ



)يتءا\لسل 

التغريى!النهج أصحاب — ٢ 
محاولتهمق منهللفآ والمادية الفكرية وحقارته بالغرب الاقتداء جعلوا الذين وهم 

كإلل أمنا من بالكلية، الإسلام ونحاهالوا وثعو-ِرم، والهوض؛ا'وءلانرم التغيثر 
لطفىوأحمد حض ؤله أمثال ومن الرعاء، من ا باشعل ومحمد اتورك، أن

المكرين•من وغثرهم الى 
بينةواصحة النهقة سيل )إن قال؛ حينا حين طه كلام ق النهج هذا ؤيتفح 

برنأن وهى! تعدد، لها ليس قده واحدة وهى التواء، ولا عوج فتها ليس مشمة، 
الحضارة،ق شركاء لهم ولكون أندادأ، لهم لكون طريقهم؛ ونالك الأورومحن، مترة 

ومامنها محمد ا وميكره، وما منها تحسب وما ومرها، وحلوها وشرماط حثرها 
بمب(."
لفظتهمأن بعد الإسلام، وفم الغريب لك مبين التوفيق بعضهم حاول ولقد 
بممملالفانهالاعتراف، يرفض بعضهم يزال ولا وتبعيتهم، نفاقهم لظهور محتمعاتم 

تخر(،)م ولكنه إسلامي منظور من يصدر أنه ؤيوكد ؤيزعم الغريبة، العلمانية 
الم؛ن.ر؛االمعل واللبيص الدينية الحقائق تزؤير هؤلاء أمثال ومحترق 

منأول وهو القديمة، المرية الحامعة نم الأزهر، ل حياته وبدأ مصر، ل م ١  ٨٨٩عام ولد ' حسان طه ( ١ ر 
للكلية،شيدأ الأداب، بكلية أساذأ وعمل فرنسا، من العالية عل وحصل ، ٢١٩١٤سة منها شهادة نال 

منالعربي(ا الأدب )عميد لقب الصحافة عليه أطلقت، وند للمعارف، فوزيرا المرية، للجامعة نمديرا 
سمومخملت الش ، المح من ذلك وغثر ١همىط والفتة الخاهل، والشعر ممر، ل الثقافة ستقل ت مؤلفات4 

.٢٣١-Y/ الأعلام j ترحمة له م، ١  ٩٧٣سة م الامتثراق 
منوكان ، ٣١٨٧٢عام وأد الخدسثج، العصر ل والعلمنة التغريب دعاة أشهر من السيد؛ لطفي أحمد )٢، 

الدينالعلمنة رموز من وآخرين فهمي وعبدالُزيز حسثن لطه حميم صديق وهمو هميه، محمد تلاميذ أخلص 
تمتأبها، عند ية المص الخامعة إدارة توليه مناصبه ومن الخيل، أمتاذ لقب عليه أطلق مصرط ل ظهروا 

للمصرقنمصر شعار ورفعه الإسلامية، الخامعة لفكرة بعدواته واشتهر عمرء، آخر المعارف لوزارة توليه 
.٢٠ ٠/١ترحمةقالأعلأمكرم.وله ٢١٩٦٣

.ص٩٣مصِ j الثقافة ستقبل )٣( 
•ًم،ا،ّآ١ ادُاصرين الإسلامتن الفكرين لدى المقلأل اكرارصمآ،الأنحاه رأ(انفلر:ثفافة 

ق،



لعث؟سالآءئزادوالآءاهانسسس 

اضاسي:أصحاب ٣- 
ومحاولةالغرسة، الحفارة مظاهر محن كثثر عل الشرعية إصغاء ل أصحابه محتهل 

ا،وسلمان،تاريخ مكوناين، عل الأحيان من ممر ق معتمدين الدين، وبين بينها التوفيق 
الضالة،المرق لات ومما الشاذة الأراء ليشمل الإمحلامي التراث وتوصيعهم،شهوم 

النهج.لهدا رصيدأ تراثها يعد التي المعتزلة رامحها وعل 
محمدرأالعقل ونحعل الفل، عل العمل تقدم الي الانحاهايت، الفئة هده ؤيمتل 

الانحاههدا رواد أبرز ومن الموص، ق ومحكا التشرع، ميدان ق الفل عل مقدما 
مكانةق تطرف من منهم فكان الناخرين، بعض عونه بلل تأثر الدى ه عطل محمد الشيخ 
كنكئرالنص، عل حكأ الفل بجعل ونادي الدين، أبواب أكثر 3، حكمه حتى العقل 

لهم،وموافقتهم كبهم من والفل عنهم، والدفاع المعتزلة مناهج عل الثناة ؤلاء هل 
قالغلوطة الأراء من كثرا عنهم فينقلون المتشرفين، يرامحان عل أكرهم ويعتمد 

الضالة.رالمزق موضع 
إلالمعتزلة من مرممه دراسة يصدد نحن والذي الانحاْ، هدا ظهور تقسيم ويمكن 

مراحل:ثلاث 

اتصالمع وبدأت الانحاه، لهذا ية التاءمحيا،لرحلة وتعد الأول؛ ،لرحلة ا— 
~منأصحاما تأثر التي التعليمية البعثات طريق عن الغربية يالحضارة الملمين 

اتالمجتمعل شاهدوه بإ النوني- الدين وخثر الطهلماوي، رفاعة أمثال 
المفاهيممع تتفق لا حدبدة بأفكار عادوا ثم فكرية، صراعات من الأوروبية 
الإمحلأمة.

عنايةمن شهيته مما أكر الغربية، اكذية بمظاهر انشغالا المرحلة هازْ وشهدت 
أفكارصياغة ق كثر تاثثر ذات المرحلة هده تكن ولر التراث، كب ق والتحقيق بالنقر 
~وبكللكنها الإسلامية، المزق موصؤع حول الحقل الانحاه أصحاب لدى جميدة 

.الأنجاسالسلأبالحدية»_U١)١(انظر: 

٢٥



)؛^٩اسع 

ظنالذي اينلوب، الرتاب نذلرْ المسالمين تراث ق ينظر أن بعدها ،لن مهديت، تاكيد— 
انمزلةآراء بعض لإبراز محاولأُت، وحول مع الشريعة، بنصوصي التزامه ق بلاءه أن 

الانبهار.نتيجة الوافدة الثقافة مع تتفق اش 
ا،لظاهربعض وتغيثر بالربية، الإصلاحيون هزلأء اهتم ة اجلرحلده هق 

ذلاائv،ونحو العمل، من وتمكينها لتعليم، كا بالمرأة! علاقة له ما ميإ لا الاحتإعية، 
علوركزوا القومية، الثروة توفر حلال من والعمران التمدن تحقيق بطرق واهتموا 

لدىالخانبين يرال.ين ق التقادم حالة درامة حلال من والاقتصادي السيامي الإصلاح 
تلكعن ونتج ءإء، p١مل محن الأمر لهذا الترب إل منتدبا كان من ومنهم الغرب، 
منوالاقتباس البشر، عقول إل تند يالذي الوضعي التشرع لقبول التمهيد الحهود 
الغرب.قوانثن 

يقولتزال، ولا لإسلامي ١ الفكر شغلن، المرحلة هده ق جديدة آراء وظهرت، 
عنكلاما نجد الإسلامية البيئة ق الأول )للمرة حسن محمد محمد الدكتور ءنه.ا 

عليقوم الذي أوروبا ق الحدث القومي بالمعنى الوُلمن وحسب والوطنية، الومحلن 
القديمتارنحها يرتثهل وجودية وحدة انحاذها يراد الأرمحس من ودة محل. احة ملالتعصببح 

بلادمن غرها عن تميزها مستقلة شخصية ذات متكاملة وحدة للمكونا العاصر يتارنحها 
كلاماالدين وجمر الظهطاوي من كل عند نجد الأول وللمرة الملمن، وغر الملمن 

إلدعوة نجد مرة ولأول تقدمها، وق أمة أي بضة ق الأساس بوصفها الحرية عن 
القانونيةالمدونات نمهل عل قانونية مواد صورة ق محددة واضحة فقهية مدونة وضع 

.١ _U العاصرين الإمحلامسن الفكرين لدى العملاق الانحاْ ، ١ »_U الغرية والحضارة الإسلام اننلر؛ )١( 
العربيةاللغن نسم من الياض عل حمل ، ٢١٩١٢سة ولد مصرى وأديب، ع\إ حض! محمد محمي- )٢( 

محملالأمام جامعة ومنها العربية، الحامعايت، من عدد ق درس والدكتوراة، الاحستيِ ثم المصرية، لحامعة از 
الدقانمرن الأدب ق الأصيل المحافغل الاتحاْ رواد من ومر ئ، ١ ٤ • ١ م، ١  ٩٧٦ضة الإسلأمة سعود ين 

م. ١٤٠٢صّنة الن. رخمه نول ثن، حطه مقدمتهم ول أمله، طريقة حر أن بعد التغريب وجه ل وقف 
لترحته انظر الغربية، والحضارة والإسلام المعاصرط الأدب ل الوطنية الانحاهايت، ت مؤلفاته من م. ١  ٩٨٢
.صء داخلها من مهددة حصوننا ت كتابه 

ق،



ج؟سالآءءادوالآس6اصسة 
تناقشأن تريد الني الثورية النظريات الملمن بلاد إل تنفل مرة ولأول الأوروبية، 

ولأولحفوق، من لهم فيإ الشعوب وسفر واجبات، من عليهم فيإ ب الحط الحكام 
عرصاوالثركات الصارف عل تقوم التي الغربية الاقتصادية للنظم عرضا نرى مرة 

تطبيقهإمكان عن اول والتبالإعجاب مشوبا الأحيان بعض ل التعليق من محردأ يبدو 
منأنه لف نسلا المرأة، عن ممرأ كلاما ذلك بحد ونرى أحرى، أحيان ق المسلمان بين 

وتحديدالزوجات، تعدد ومغ الفتيات، تعاليم مثل الأوروبية، الاجتاعية الحياة وحي 
لكنهاالناس، سعادة ق أساسنا سيئا كوما ْع والحرية ، الحنسى( واختلاط المللأى، 

الشريحة،لمموص انماء أما عل ومارّوها الناس فهمها إذا انحطاط أداة تصح قد 
الأخلاقية.والضوابط الشرعية القيود من وتحلل 

نحوأخرى خطوات اللم\ن واقع تقدم الرحلة هنْ ق ااثانية1 لرحالة ا~ 
بلادق وفاعلية قوة أكثر يظهر الغربية الحضارة تانثر وأصح الغرب، عن الأخذ 

قوفكرْ وثقافته لغته وفرض تغلغل، قد الغربي( الأستعإر نفوذ أن كإ السالمين، 
لتمريرها،لمن العقول داخل معابر عن يبحث وجعل احتلها، التي البلاد 

تحمرالمعليهإ اعتمل. وسيلثبن أعفلم وكانت نفوسهم، عل ذلك 3غح من والتقليل 
الإعلام.ووائل التعاليم، مناهج همات 

الفكر،بلبلة ل أثيره وتالامتشراق، أثر الفترة تلك ق نغفل أن ينبغي ولا 
علدأبوا حيث حهلير؛ جهد معهم وتعاين الامتعإر ْع تعاونوا الذين فللمتشرقن 

تحلال س فيه والتشكيك الإسلام صورة تثؤيه 
ن،همتهإ وهدم والثوة، القرآن، وحقيقة الإسلام، حقيقة ق الهلعن — ١ 
يكنولر الحر، العلمي البحث بادعوى بحفاتقها؛ والتشكيلث، المن، المنفوس 

الكريمللقرآن أساءت التي كالحترلة الضالة الفرق آراء من بعضهم ينهللق أن غريبا 
الديني(النص )نقد إل دعا من للأسلأم بن ايتمن ظهر حتى الهلهرة، نة ولل

■١ ص٨ الغربية والحضارة الإصلأم نظرت ا ا



زياع؟ا\سدل 

اف،خالف أحمد محمد فعل كإ القدس،  ٢٠٠٢كتانفدمحت، التي الغربية المناهج غرار عل 
•وغثرهم حسين، وطه 

احتإعية،حركة بوصفه حاء إنإ فهو أغرانحه، اصتنفد الإسلام بأن الزعم ٢" 
تبمسرالتي الدعاوى من وغرها مكة، ق الرأمإلية صد ثورية أو أخلاقية، أو 

وينظرالزمني، إطارها ق تدرس أن محب محددة، زمنية فآرة ق معينة ظاهرة الإسلام 
العاصر،بالواقع للأسلأم علاقة ولا القديمة، الاحافثر س قطعة كانت لو كإ إليها 

العمريةوالحياة الحضارة مع تتلاءم لا الشريعة أن تابعهم ومن هؤلاء ويدعي 
التمدنة.

واستبدلوهاالشريحة، تنحية فأعلنوا جلدتنا، بني بعض ذللث، ق سايرهم وقد 
بمنمن ولو الغرمحن، نظر j الدين تحلمن تما الحث، ل واجتهدوا غربمة، بنظم 

والئتة.الكتاد_، عن معرصن الضالة، الفرق مناهج 
الحكمبأمور له دخل لا روحية، وشعائر طقوس الإسلام بان الزعم ٣" 

الحياة.جواو_، وسائر والاقتصاد، 

كالباطنيةأدوارها وتفخيم الضالة، ج والطوائنالهاJامة، الحركات، بعث، ~ ٤ 
الخالةالفرق بحفس ألموا كعا وضرهم، وعبتدنح، ، وفرامهلة ، سإعيلية إس 

ص٧^٣.الكريم القران طوم j العاصر العل،أبي الانحاْ ، ٣٥ص• احديثن العقلانٍة الأنحا»ات، اظر: )١( 
اليم،.لأل النشع نلامu الصادق، جعفر ض إماض الإمام إل تيم، باطنا، زن الإ-ماءدت: )٢( 

لالشغمات، أبرز رمن الشام، وبلاد الحرين ل ظهورهم كان وند الإسلام، عماك عدم وحقيقتها 
اننلرتو١لزنالنةف، الغلو ز كلها اسوكتح كشرة فرق منها تشيمح رئل، القاواح، برن بن عبدادنه الذ.م، 
صرآُظهير إلهي ان لاحوعقاد تاريخ والاماعينا بعدها، وما ٢ ١ ءس الغزال حامد لأبير الباطنا ففانح 

بعلها.وما 

قامتهلقصر بقرط ويلمب الأثعث بن خمدان اسمه شخص إل شب إساعيلية ياطنية فرنه )٣( 
ظاهرهاوكان السري، التنفلسم الحركة هذ0 اعتمدت وند ازكوفة، إل رحل ثم الأهواز من وهو وساقيه، 

وهدموالإباحية الإلحاد وحشمتها الصادق جعفر بن إسإعيل بن محمد إل والأنماب البنت لأل التشح 
للها دولة إقامة من التارح مراحل بعصر ل الفرقة هده ونجحت الإسلامية، الدولة عل والقضاء الأخلاق 

١.٦ / ا ١ والخماية الداية اظر: البحرين. بلاد 



نوعسالآء؛؛ال<والآءاهاتاٌاصة 

مناهجوعظموا ة، المعتزللثح ذلرأس وعل والثورية والتميمة التهلور لباس 
التيالمزق إل بالإصافة الإسلام، تاريخ تشويه من جزء وهو اوالشعة، الخوارجأ 
٠٣١والبابية.لككادياJةر٢، الغرض لنفس أحدثت 

مناهجإبراز ق محاهموا الذي العلعانين، من خطاهم عل الساترون فعل وكاناالن٠ 
إسقاطل ير بشكل وساهمت الوحي، نصوص ق طاعن كل خدمت التي البيع أهل 
أويريضها الثرعية، الموصن من المستمدة الدينية ثق الحقا وسف الثريعة، مة 

الغرييه،العقول مقررات مع تتلاءم لكي الأهواء؛ أهل طريقة عل تأويلها 
انفسية هزيمة من أصا-م وما الوحي، عن ويعدهم الملم\ن جهل أن شك ولا 
كإالمعاش، أمور ق وراقة مزدهرة حضارة من الوافدة الأفكار لتقبل مهثن جعلهم 

تلكمن أخد0 ينبعي ما بتن التفريق عل محدرتيم عدم ل كافا كان الديني صعقهم أن 
ينبغي.لا وما الحضارة 

يوافقذكي الإسلام تطوير الرحلة هزه ل عاتقهم عل النهزمثن بحص فحمل 
رأواما وتعطيل الحصر، متغ،رات، مع تتوافق أحكام استنباط طريق عن العصرية الحياة 

-،٠٣٧سة صنن •عركة أعقاب ز عنه- اف -رصي عل الومين امثر عل حرجت صالة فرتة الخوارج; )١( 
أبضاربنمون الخائر، الحاكم عل الخروج ووجوب النار، ز ونحاسيء الكبثرة مرتكب تكفر عقاثدم عن 

ويم"■عليه اش ~صل البي به احم ما ذلك عءث صححة، أحاديث، ذمهم ل ورذ والواصب،. بالخرورثت 
نومالأزي ي )خذرم نقاوت البالة ل بايم_ادهم أيما قتانم، والأمر ظهورهم أمر من 

مروقالدين بن يمرئوذ حناجرهم، أو حلولهم بجاور لأً المزآذ يفرووف صلاثيم، مع صلأتة-م ءذقزول 
الملل، ١  ٦٧/ ١ الإ—لامتن ممالان، انغلر: . ١( • ٦ )٤ ومسلم ( ٦٩٣الخاوي)١ رواء الزث( من النهم 

دعمم، ١ ٩ • • عام نرابة م3ا غلام ها أمالأسلأم، من  Uj\aفرنة الأحدين: أيضا ونص القاديانة )٢( 
بشكلالخهاد نريفة وعن دينهم عن الملمثن لإبعاد اهندية القارة ل الإنجيزي الاسعإر مءث ونحلط 
.٢ ص"؛ ظهثزه إهى لإحان وتحليل، دراصات القاديانيت انظرن خاص، 

الشيعةعن انيثثت وند الهائية، فرقة عنها ت نشأ صالة فرقة والابيق• ، ٥٤٨" ٥٤ص؛ العلعانية انظرت )٣( 
النبوةادعى وند بالباب، نفسه لنب والذتم، لها، نعتم لأول بق نبايابية وسمتت إيران، ل عشرية الاثنى 

•٤ ٥ ص ظهيرّ إلهي لإحسان ونقد عرض البائية انظرت فيه• حل ند تعال اش أي، زعم ثم والرسالة، 



)؛؛"ءزاسر 

(١) •الاحتهاد أو التجديد شعار نحت ذلك كل الحديثة، ا،لدنية مع ينجم لا أنه 
عبدْمحمد يد وعل الهند ق حان أحمد صد يد عل بالفعل حدث ما وهدا 
تمسثرإعادة ~بمفهومهءا~ت أي للاجتهاد، منهإ كل دعا حث مصر، ق ومدرسته 
محمدمحمد الدكتور ويبين الغربية، الحفارة ْع متفقا يبدو بحيث وأحكامه؛ الإسلام 
بقوله:الفترة هده ق الاجتهاد( إل إليه)الدعوة وصلت الدي المدى من 

دعوة~ولأمسيإرميدرصا ومدرمته يدمحمدعبده يعدعل رأصح-تنإمن 
فانفتحقيد، دول كله الإسلامي التقرح ق الظر لب؛إعادة وتهنا التقاليد، ماجم عامة 

ولأصحابالولع ولأصحاب ادرين، القولغجر للمقادرين مصراعيه عل اب الب
الذاهبمن ذاك أو الذهب هدا داحالأق الإسلام نحعل التي الأراء وظهرت الأهواء، 
قالاجتهاد تحول، و؛دللث، الحديثة، الغربية الحضارة ائتيعتها التي والاجتإعية السياسية 

أوالغربية الحضارة معنابقة إل -ِرلفا الإسلامية، للشريعة تهلوير إل الأمر آخر 
تقدير(.أقل عل تاءؤيل من الصوص به تمح ص أنمى إل منها الاقتراب 
القديمةالكلامية الفرق، لمتاهج إحياء من الرحلة هذه شهيته ما هو هنا تهمئا وما 

والذامت،—ممثلا؛الفز3ا الإسلام تقريستح أجل من وتوظيفها العتزلة، مقدمتها وق 

•٥ حسه الغربية والخمارة الإسلام انظر ( ١ ) 
العربيةتعلم نم الكريم، بالقرآن دراسته وبدأ م، ١ ٨ ١ ٧ ل يهل مدينة ل ولد خان• أخمد سيد )٢( 

الإنجليزية،الحاكم ق مناصب، ممدوه نم ومن للانجلتز، ولاءه أعلن الدينية•، العلوم درس نم والفارسية، 
)عليكره(حامعة أنثا العلمية، الجلأت ؤإصدار والكتابة التأليف ل نشطا كان والحإية، المال عليه وأغدقوا 

العصرق الاصلاح زعإء زن ترخمة له . ٣١٨٩٧ل وسطها ل بناه الذي المسجد بجوار دفن مات ولما 
ص١٣٣٠^٢-^؛، ب١لأسمار وصلته الحديث، الإسلامي والفكر ، ١ ٠ ص؟ الحديث 

نشأه، ١  ٢٨٢عام بلمبنان الشام ءلرابلس قرب الملمون قرية ل ولد العصر، هذا أعلام من رضا؛ رشيد )٣( 
هدهول العقلانية، بأفكارهما وتاثر عبده ومحمد بالأفعال اتصل "ماته من ثانية مرحلة وق صوفية، نشاة 

١٠)الأية إل وانتهى المنار تفر ق وشرع كتبه، من وكثثرا المنار محلته أصدر المرحلة  يوصم،،سوره من ( ١
قالسلفح مدم، منتحاs وفاته حتى وتستمر عبده، محمد شيخه بوفاة فتبدأ حياته من الأخثره المرحلة وأما 

للدكتوررصا رشتي انفلرت ه.  ١٣٥٤عام بالقاهرة افه رخمه تول القضايا، يعقص ل بالعقلانثة ناثره مع الحملة 
.٩ ٤ الأسلأمي الفكر أعلام صمن 

بتصرف.ه، ١ ٥— صُ الغربية والحضارة الإسلام انفلرت )٤( 

ق،



سالآء،اادوالآستامم1بماصة

قالمزق نالك وبيع مقالات بعضهم واستعمل الغرمة، الاتحاهات من المنحرفة— 
لهاعلاقة لا غربية وفكرية سياسة مداهب من الإسلام تقرب أحل من كتاباته 

وأهله.بالأسلأم 
التقليدإل دعوة ثكل يتخذ ر انرة هذو ق القديمة الكلامية الفرق إحياء بان علمإ 
اهجمناخضخ عيده محمنر الشيح حاول بل الأوائل، المتكالمبن كتث، عل والخمود 

الحديثة،الغربية المدنية منكلات تماليه وما نفيره، ق العصرية الحقول لمحايم التكال٠ان 

ومناليونان، فلأمفة عن متقولة التكالمان ائل ممن فكثثر ذلك،، ق صعوبة محي ولر 
بينإالسلفية، إل محول أنه عل المتكال٠ين لمناهح عبده محمل الشيخ ذم فثر من أحطا هنا 
يدعوأنه فلن من وأحطا غربية، قات قلضوء عل لها صياغة إعادة الأمر حقيقة ق هى 

المتقدمين.الأناعرة علمإء ؛السلم، يقصد هو يينإ لفح العلوم إل 
ْعيتوافق أن يمكن عا وغيرهم المعتزلة منهج ق بعضهم فه بحثح الذي الونتح ول 
يكلعنهم والاذندلع الضلال وصنظ يرفعوا أن الوقت نفس ل حاولوا الغربية، الحضارة 

الاختلاف،دائرة صمن يدخلوهم وأن والاعتذار، والرخص التاؤيل حيل من ارنوا ما 
بقزفهالإسلام بين التوفيق بدافع ذلك، كل مرعا، المهللوب الاجتهاد صمن ل المقبول، 
والفكروالاقتصاد السياسة ق الغربية الإصادحية والامحاهات المختلفة، الفكرية ومذاهبه 

يعرف،لر الإسلام تاريخ بأن يظن لئلا السائقة" حين محمد محمد الدكتور إثارة ق "ك،ا 
الغربيون.عرفها التي التغيييمية الإصلاحية والحركات والثورات الحقل قيمة 

خانأحمل وسيد عبده محمل. الشيخ رأينا )لقد الجذوب،ت محمد الأستاذ ويقول 
التيالوجهة عن العفليم القرآن أبناء من الكثير فيصرفان الخوف، المعثر هذا يسلكان 

والانحاهاتالإسلام بين الوفيز محاولة ذلك عل لهإ الحافز وكان ف، لقالفهمها 
نفوسق الإيإن بقية يتل.اركان أن؛إ؛د.لك ظنها وق الغرد_،إ من نربنؤ التي، الحديدة 

علالحرق انح ما سرعان ولكن القه، بدين صلته له ليحففل ؛مفاهيمه؛ المفتون الحيل 

.١ ءسهبم والصراذخ< الأسلأم وانظر;  ٠٢٢ص'جديدة نراءة عيده محمل انظر: 

ثن[



\سال

ثملحتى مائة، ضر إل فسه يوغلون السلفي غجر الملك بيدا الماحوذون فإذا الراير، 
اتإلبّةإلالأنماد،إلارأة،إلمالأض

صبب؛ياي القرون خثر منهج إل يمت لا التفكثر من أسلوب أمام نحن ؤإذا الشؤون، من 
.١الأصيل( الإمحلامي التصور من أصل ولا له أماس لا دخل غريب منهج لأنه 

عالمناق الحديث العقل الانحاه منها اطلق أولية ركيزة مثل منهإ واحد فكل 
المعاصر،الغربي( والفكر الدين بتن التوفيق محاولة إل الى بينها جع وقد الأملامي، 

مستجداتمع يتوافق ت_أويالآ وتاؤيلها لإملأم، ا تعاليم ق الطر إعادة هلريق عن 
الغربية.للقوي ممالأته درجة ق منها واحد كل اختلض ؤإن العصر، 

قآراؤهما وطبعت منهجه، حملت، فكرية لمدرسة أس مثه،ا واحد كل فإن وأيضا 
حتىوالدعرة الفكر رحال( بعض حال، عل انعكس ما وهو الملمين، من كثثر ءقول( 
التالية؛للأمحباب وقفات( إل نحناج تحديدأ عبده محمد الشيح وحركة هدا، يومنا 

لامياعنه، وأخذهم و0كوهإ بتاترهم اليوم كتاب من كثثر اعتراف أولا؛ 
الإسلامية.الفرق بثن، التوفيق ل منهجه 

الحديث،عمرنا ق الاتجاه هذا قواعد وضع ق الأبرز العلم ويآكونه ثانيا؛ 
الخصوص.وجه عل المعتزلة بمدهب، وخجرته 

واعتبار؛(كتبه، وتحقيق منهجه، إبراز ؤ، الناخرين من كثجر ولاجتهاد ئالئات 
العصر.هذا ق أسسها وواضع الحديثة، للنهضة الحقيقي الرائد 

عبده؛محمد الشخ 
اهتامللافغاق كان وفد الأفغان( الدين حمال( بفكر عبده محمد الشيح ناثر 

.الخلقضءالإ-لأمص٦٢٢)ا(ثكلأت 
إلرحل كابل، ق تعلمه وتلقى م، ١٨٣٩عام أفغانتان ق أباد أد قرية ق ولد الدينالافغاق: جال( )٢( 

'ا١لعروةمحالة أصدر ومها باريس إل ورحل م، ١  ٨٧٩م—١  ١٨٧ س الفترة ■حلال، مها ومكن، عصر ثم الهند 
لالثال الحمد عبد السلطان كف ق ليعيش الأستانة ق ا،لطاف به وانتهى عبده، محمد تلميل.0 مع الوثقى 

الحديثالعصر ل الإصلاح زعإء انظر؛ . ٣١٨٩٦عام فيها وتول حياته، من ة الأحم الأرع السنوات 
.٢ ١ _A الاصلأمى الفكر أعلام صمن عبمارة محمد للدكتور الأفعال الدين وجال( بعدها، وما ص٣٥ 



جسالآه،؛ادةالآءاهاتاسسصة 

والتيالدينية نشأته بداية مند الفرق بموصؤع أحرى بعبارة أو الكلام، وعلم ؛الفلسفة 
دروسعل حريما عبده وكان ممر، إل قدومه بعد حتى الغموض من قيء شاما 

منعودته بعد لبنان ق عبده أقام وعندما به، فتأثر الآكلأم وعلم القلقة ل الأفغان( 
عادنم السلهلانية، بالدرسة العقائد فدرس والعقائد، الفرق يمقالأُت، اهتإمه زاد ا فرن
وعددأأكبرمحللأيه عددأمن صمت لمدرسة بعدإماما فيعا وصار ما، مصرواستقر إل 
تللث،تا وءرفكتبه، عل وتتلمدوا له، قرءوا لكنهم يلتقوه، لر ثمن بفاكرْ، المتأثرين من 

الحديثة(.العقلية .)الدرّة الباحشن؛من كمر عند الدرّة 

النصقيود س التحرر صرورة 3، توافضا عبده؛الأفغاق من التأثر هدا أفرز وقد 
والتكلمين(.الفلاسفة ؤلمريقة عل العقل بمنهلق والعمل الدين، قضايا من j(كبر 

المعتزلة،آراء خصوصا ومقالامم، الفرق كتب، ق والنظر ؛المطالعة ءثد0 وعرف 
شيوخحفيظة الأحيان بعض j( علميه أثارت، بجرأة فية وفلمكلامية قفايا ناقش أته كعا 

علوالمقالات للفرق نقده ق يحتمل، وكان الأشعرية، إل معغلمهم يميل الدين الأزهر 
للممعتزلةأراء نصر ر؛،ا بل ،، لفالطريقة عل اعتاده من أكثر وكلأمئة فلسفية أسس 

للدفاعصرورتم( لملثج الما هن. أن يعتقد لئؤ ذلق وهو الأشعرية، عند ما عل ورجحها 
منأول( هو الأفغان( الل.ين حال، كان )إذا ا-لحتدتم( أنور الأستاذ ويعبارة الإسلام، عن 

عنالدفاع إل طريقا بانه بح، لهدين، ا العربي( الفكر j( والفلقة المنهلق بابؤ فتح 
محمدفإن المعتزلة؛ انحده ١^.^( النهج نفس عل ا-لحويثة قات القلمواجهة j( الإسلام 

الهديث،(.العصر معتزلة اسم علميهإ اطلمق حتى الاتحاه هدا عمق الاJتم( هو عبده 

منكم عل وردم رصا.ه خلال، من الأسلأم عن فاعه بد معروف إسلامي وكاتب أدب الخندتم(• أنور )١( 
التجارةودرس الكريم، القرآن، حفغل ممر، صمد j( م ١ ٩ ١ ٧ عام ولد العرين، البلاد  ijالتغرب أقلام 

تلهأمثال، التغرب يدانا j( واجه الإنجلتزة، ؛ jtUمحيا الأمريكية الخامعة س ونحرج المارق، وعمل 
علأصراء ممته: ومن وعترهم، محفوظ ونجيب، ، jlxjوجورحي موسى وسلامة ند الولهلفي حسع، 
•( ٢٢' * )٢ -  ٥١٤٢٢عام افه رخمه نون، ذللثح، وغم الوافل- ااغربي النهج وأخهلاء العاصر، ااعربيا الأدب، 

www.anwaralgendi.comالانترنت،:ق موقعه عل ترجته انظر 
.٤ ص٤ العاصرة والتحديات والإسلام صأ'ما، الإملأمة القظة انفلر: )٢( 



نيتءآاس 

عنيتخل لر مصر، إل الغرب من وعودته الأفغانر، شيخه عن انفصاله بعد وحتى 
محالفة،أشكالا هذا انحاهه وانحذ الغربية، الحضارة وبين الإسلام بين )التقريب فكرة 
العمريةالعلوم إدخال إل تدعو برامج أو متايع، أو مقالات، صورة ل أحيانا فغلهر 

 jأوقرأن من الدين لمموص م تقصورة ل أخرى تارة وظهر الأزهر، لحامع ا
منتحتمله ما أفمي إل ا -بمليقرب يرها، نفق السلف عليه حرى ما نحالف حدث 
حفارةاير يالإسلام أن إل الأمر آخر يصل لكي وتفكيمْ؛ الغرب لقيم قرت 

ومذاهبه(.تفكيره أساليب مع ويتفق الغرب، 
والذيالكلامي، مسلكه عل شاهدة كانت عبده محمد الثخ مؤلفات أن كإ 

الثيحأن عل الباحثين— بعض نفلر —ق أيما وشاهدة التأويل، ق الحوض عليه طغى 
ممعللححول الخاصى مفهومه لالث.خ إن بل لف، الكتب، عل يطلع لر عبده 

٠طريقتهم إل ابه انتدعوى إطلاق سمي تقيم يلا لف،( رال
أشهرومن 

رشيدبعده من وأكمله عبده، بدأه الذي التفسير هذا وق المنار. ير نفأ— 
للواقع.وتهلمويعها انموص، تا'ويل عل ناذج رصا، 

طريقةمن فيها اقترب التي مؤلفاته أشهر من وهي التوحيدت رسالة ب— 
منا فيهأكثر حيث وموصوعها؛ مضموئبما وق وترتيبها، شكلها ق المتكلمين 

وعبارامم.ممطلحاتبمم 

والثناءالتعذليم عبارات طلابه بعفر عليها وأصفى الرسالة، هذه ضخمن، وقد 
رّسالةما أدراك وما التوحيد، )رسالة ت ا رصيد رشالثيح ال فحتى والمبالغة، 
ولرمنوالها، عل ناسج ينج )لر المشهورت القول عليها يصدق الني هي التوحيد.؟إ 

—عليهالني معجزات من معجزة تعد أن يصح التي هي بمثالها(، قرنحة مح ت
لرسالةكان وفد الإسلام، آيات من وآية الإمام الأمتاذ يد عل ظهرت اللام-، 

.٣٣٧صزا/ الرطب الانحاهاّت، (اننلر: :١ 

ق،



٢٩)اهلخاصإة \ائإية ^٧ ١٥٠١١١\إاعاوإ\دة نهأ 

ا.لسلمانمن لا العلم، قدر وعارق والفهم العقل أهل أنقص ق عقلتم وقع التوحيد 
بعمهم!قال حتى عليها، بالثناء موريا نصارى من المستقلين بعض صرح بل وحدهم 

محمدنبوة عن الكلام حذف بحد المحرانية، المدارس جع ق الرسالة هده تقرأ أن أود 
المطلق(.الدين مر عل الناس وقوف لأحل أي وملم" علته اممه ~صل 

علدليلا كانت، التوحيد( )رسالة أن اش~ ~رحمه رصا رشيد الشيخ وادعى 
واقعلكن لقط، المنهج إل قية الملآرائه من كقبر عن ه عل. محمد الثبخ رجؤع 

رصا*رمل الشح دعوى يرفقن الرماله 
يفعأوأن الرسالة، هده يثرح أن لأحد مح يلر عبده محماو الشخ أن والغرم، 

ولاالعقدية، المباحث، بعفص ق الإ-يام تعمد وأنه ذللمثج، رصا رشيد أكد وقد حاثية، لها 
الإتبامعن هم وبعل• عبارتبم، وضوح ق لقط الؤلريفة س المعهود خلاف هدا أن شك، 

العقيدة.ائل مق 
لكلبط يكت إ عبده الشح أن من الثاحشن يعقص إليه ذهّتط ما يؤكد مما ذللئط ولحل 

—الموفية طريقة عل حطايبط من يناسبه ما قارئ لكل كتبط ؤإنا فكره، من مرحلة 
والفلاهرّلوالباطن العامة، وعلم الخاصة، علم بين تفريقها ل ما- تأثر التي 

منهجهعل وساريت، فكره، حملت؛ مدرسه أس قد المنهج >أدا أنه إل أشثر أن بمي 
ايرهملالنموصص تهلويع ق طريقته عل بم والمتأثرون تلاميذه سار فقد هذا، يومنا حتى 

رواده.أبرز من المعتزلة يعد الذي التاؤيل بالمنهج ذللثط ق متعينن الغربية، والمدنية ازاغ 
الأحوالتقليم لخنة ،لأعضاء الراغيأ ممعلفى محمد الشيخ قاله ما ذللئ، من 

بعديعوزل لا ؤإنه والكان، الزمان يوافق أنه لكم يبدو ما الواد من )ضعوا الثاءصية1 

•٧٧٩الإم١مص١/ تارخالأسظذ انظر: )١( 
.١ ٠ ٥ ، ٩٦حس جديدة قراءة عبد0 ومحمد ، ٧٨٢الإمام\إ الأستاذ تاريخ انظر: )٢( 
فيه،مدرسا وعين الأزهر ل درص م،  ١٨٨١ه،  ١٢ ٩٨سة الصعيد ل ولد الراغيت محصطفى محمد )٣( 

تولوالصحبة، الفكر ق إليه عبد0 محمل الشيخ تلامدة أقرب من ويعل للأزهر، شيخا عيرأا ثم القضاء، وتول 
صمنزقزوق حمدي محمود للدكتور الراعي مصهلفى محمد م.انظر؛  ١٩٤٥ه،  ١٣٦٤ستة لأس١ة٠تدرية اق 

الفكرالأّلأسصأاءاأعلام 

تء



وضعتم(.ها يطابق الإسلأمة المذاهب من بنص آتتكم أن ذلك 
علحاكا الواقع ويجعل المملحة، عن الثابت الشرعي الحكم يجزد مدا وهو 

مشروعهمق العاصرين من كثم الطريفة هذه عل مار وقد الملحة، Jدريعة النص 
وغيرها.والتربية والاقتصاد الياسة ق ميدان، كل ق )الإصلاحي( 
(عمرى لفهم محاولة . ٠ القرآن ) كتابه ق محمود مصطفى الدكتور وحاول، 

بأفكارالقرآق الضمون وربط الحدية، الغربية والنظريات الإسلام ببن التوفيق 
فملما ق نعل والخطأ، والصواب والتعا.ول، للتسديل قائلة عمرية وتصورات 

عنالقرآنية النموصى وصرف فيه، والتوسع التاويل ق الخوض من عبده محمد الشخ 
أوالعقول، تبلغها لا غيبيات ق التحكم قبيل من هي مهزوزة، تاءويلأت إل ظاهرها 

قعرفها التي الدارونية النظريات ل كخوفه المعاصر، الغريير للفكر نحضع قطعيات 
تتعال قوله ؛؛ن فربعل مميل، لشبل والارتقاء( )النشوء كتاب طريق عن صغره 

نشوءة نظريبن وب[، ١٢رالموسونت ه 1نإهمتنطإن س ؤ
الأيةز دليل ولا دارون، ما قال التي الأخرى الحيوانية الأشكال خلال من الإنسان 
-صلاتي، قال حيث، الموضع ق السنة أهل عند قاطع الدليل بل ذلائ،إ عل الكريمة 

يال،!حلمه قلئا ذراعا، مستوى طوله صونته، غل آدم اف ))حلق —! ون_ئلم علميه اممه 
.٥ الإصلأم ز الجيدون انظرت ( ١ ) 

.١ ٦ ٠ ص المعاصرين الإّلأمين المفكرين لدى الأتحاهاكلأبي )آ(اظر:
العلومل مؤلفا  ٨٩قرابة له ا للكتابة ومرغ الهلب درص م، ١  ١٩٢ عام مصر ل ولس محمودت مصطض )٣( 

مشاركاتوله وروايات مسرحيات إل بالاصافة والسياسية والاجتإعية والطبية والفلسفية الدينية 
الالمعتزلة وبمذمح يالتصوف، ناثر وتد حلقة، ( ٤ ٠ ٠ ر ل والأيهازآ )العلم أشهرها التلفزيون، ز إعلامية 

لصحيفةالأسيرعي الاصدار )الثقافية(، ق انغلر السنة. من موقفه ول والشفاعق، الوعيد اتل مل مبإ 
٢٠ .٤١٣/١م،وضاءومفكرونءرلهإ٠٨/٦/٢

 )٤(JJمذهبوهو الأنواع(، )أصل كتاب مؤلف الإنجليزي، الباحشآ داروين تشارلز إل ية نارويتيةت ا
وبقاءالطبيعي، الانتخاب من اصاص عل دائم تْلور ل الحنة الكائنات أن ل ويتلخص التبدل، أو التحول 

ينفيبدك وهو حيوانية، أنواع عآن انحدر الإنال النوع وأن يعقص، من بعضها الأنواع فتتشأ الأصلح، 
القلقةموسوعة انغلرت معينة• ظروف، ل بالصدفة، الأرض عل وجدت الحياة أن ويقرر والخالق، الخلق 

•١ _UU للحوال العل،الة ، ص٣٩ معاصرة فكرية مياهي، ، ٥ ٦ ٥ / ١ للحمني والفلاسفة 

ق،



جسالآظاادوالآسنصسصة 

نحتكقإبا ثانحئوناك؛ قانتخ جلوس، اللأ:كة س الم أدبم، عل ملي ادهب 
١^،ذرط ^١^ افً، ززئ عثك ؛ ٥١ققالوا: عوتمي. ؛ ٥١ه. ذنحأ 

أن؛فقال الآل((رحص تعن يقص ١^، يزل ثلم آدم، صورة عل الحنت حل ين مذ ^ ٠٤٥
تشبيه،غير من تعال الله عل لف العند يعود والضمير ، تعال صورته عل حلق آدم 
محالفلا زعموا، كإ الفرد صورة عل حلمه أنه غيره ولا الحديث هدا ق يقل ولر 

وغيره.دارون لتقولأت 

هدهوأصحاب يومنا، وحتى قبلها الش للمرحلة استمرارا وتعد الثالثةت لرحلة ا~ 
منأفكار من كشثرأ ؤيعرصون فيها، الحياة ؤيبعثون سق، من آراء محددون الرحلة 
معالساقة الرحلة رواد تلاميد عل منهم عدد تتلمذ وقد حديدة، بقوالب سبقهم 

واقتباسآ.محقيقآ يمولفاتيم عنايتهم 
يل*بجا مابقتها عن الرحلة هذه وتتميز 

الدراساتونثر الأحرى الضالة والفرق المعتزلة مصائر من ممر تحقيق ~ ١ 
والاصلاح.المهمة ق أثرها من تضخم المي 

المتشرقنمؤلفات ونلهور الغربية، ات والدراسللكتب الرحمة زيادة ٢" 
حولمرفوضة آراء من تضمنته ما مع وتوفرها وغرهم، المعتزلة حول ودراساتمم 

الإسلامية.الفرق 

(.C،TYU،^(<TAi)را(رواْاوخارى 
اه،إل • OLe■الفممثر أن ق نزاع الثلاثة القرون ق السلف بين يكن لر الخاJيث )هدا الإيلام; شخ مال )٢( 
)بيانانظر؛ ذلك( عل يدل كلها الأحاديث ومحياق الصحابة، من عدة من متعل.دة طرق من متفيض فإنه 

ويقولون؛إٌرارها7ااإ ويؤمنون فه الصورة صمة يثبتون السنة وأهل (. ٣٥٦آ/ تيمية لابن اّبمهمية تلييص 
)هدْالصورة؛ لخديث، روايته يعد الأحرى نال، تمثيل• ولا تكييفه ولا سليل ولا تحريف غير من حاءين،، كإ 

وتركوالصديق، ليم بالتتشل بل وم؟ كتف،؟ يقال ولا حا، الإي،ان القين ءنالنالنىبجِ،ءل 
(■١ • ٦ للأجرتم،)آ/ النريعة الينح،(. أنمة من تقدم من نال، ك،ا الفلر، 

.انفلر;ءال،^،ومفكِونجم١/٧٢٤)٣( 
الضرار._؛T.ر؛(انذلر:مانة 

نج



٩٩اس 

المعلومات.وتقل الاتصالات عال؛ و الكبم الطور ٣- 
طاعذات فكربة وموات ومراكز الدعوة، جاعات !حض تيني ~ ٤ 

عليه.وتشجيعها له، ودعمها إليه، ودعوما الانحاه، لهدا إصلأمى 

قوالناقر الوجيه عن الشرعي العلم ق المتخصصة القيادات غياب اعد وقد 
التأويل،طريز سلموك إل وابتلاءات ضغوط من واجهته ما مع الخإعات، تلك 

عندمنهج إل السلوك هذا ونحول الشاذة، الاراء ببعفى والأحد الترحمى، ق والوسع 
منحرفمضمون وذات صبابية ومصهللحات شحارات فرفعوا الخاعات، أفراد بعض 

أمثلةومن ذلك، وغثر والمتغجرات( و)اكوابت، و)النوير( ك)اكجددد( احيانا 
الأنحا0تهذا تعزيز ق رموزها بعضر ساهم التي، الح،اعات 

ادالم؛نتالإخوان خماعة ~ ١ 

"رحمهالبنا حن الشيح أسها العاصرة، الإسلامية الخإعات كرى من وهي 
عالمية،حركة حلال من الأرض ق اش كلمة إعلاء إل مدق وهي ، ٢١٩٢٨عام اممه— 

دولةوتميم أجنيي، سلطان كل من الإسلامي الوطن وتحرر الخلاف، مواطن عن تبتعد 
الأثرينكر ولا ذلك، وغر الاجتإعي نظامه وتطبق الإسلام، بأحكام تعمل إسلامية 
بعضهناك إن إلا البلاد؛ من ممر ق الإسلامية الصحوة انتشار ق الخإعة لهذه الاثباي 

عنرمحوالنخل واحل، فلك ل تدور وكلها المصطلحات هذه اصتعإل من العقل الانحاْ أصحاب يكثر )١( 
مقتصاتحسب الإسلام أحكام ل الفلر و<.' )غالت،جديد(.موون الهوى، مع يتفق ز إذا الشرعي الحكم 
وأماالغرمت، والحساة للفكر ايرة وميثريا، نشاطا باعتباره يتطور الإسلام أن بدعوى الحديث العصر 

الذينالأورويتن التهدسفان من حماعة بد عل الميلادي عثر الثامن القرن ل ماد مصطلح فهو )التنوير(1 
العداءثديية إلحادية آنذاك التنوير روح وكانت نفه(ج العقل إلا العقل عل سلطان )لا سعار بعضهم رغ 

منمحموعة يد عل الفرنسة الحمالة يعد التنوير مصطلح ظهر مصر ول رجاله، وسلطة والدين للكنيسة 
الأحكاممن كشر عن باكخل نائي تمن وغيرهم ضن وأخمد أمن وقاسم الهلهطاوى رفاعة أمثاو من 

مصهللحوااتغثرات(.سمو وأما)اكواست، التنوير، سعار نحت، الحفارة محطّات مع تتوافق ب التي الشرعية 
يوهمونهبإ لتعلقها التغيرات قائمه ل ووصعه اككليفية الأحكام من يشتهى لا ما لفرز قالبا يكون أن أرادوا 

موسوعةومحابعدمحا، ١ ١ سعيدصاُ لبطامى تحديدالدين مفهوم انظرت واقتصاءالعصرله المصالحة من 
الفلسفيالعجم ٤، ٠ ٥ ١! والفلاسفة القلقة 

ق،



لق؛ث؟سالآءءادوالآسمت1صاصة 

منهاتالحإعة، رموز بعض طريقة عل الماحي 

بعضووفؤع الدعوى، الخطاب، عن وغيابه التوحيد، حقيقة فهم ق الاصهلراب 
ومفهوموالصفات، والأمحإء الألوهية بتوحيد تتعلق عقدية أحطاء ق الخإعة رموز 

إليهتدعو تما بالرغم الدعة، من الشرعي ، والوقفالاحادزاء، ث، وأحاديالإيإن، 
.أوالتربية الدعوق ق العقدى بالبناء الاهتإم صرورة من الخإعة 

واصحاالمعتزلة بمنهج التار كان حيث، عنها، المتفرعة الخإعات ل القول وكيلك، 
حنالدكتور هأ أمحالتي ودان، يالالقومية الإسلامية كالخبهة موسيها، بعفى عل 

راشدالدكتور ها أمدالتمح، تونس، ؤ، الإّسلأٌي الانحاْ حركة وثقيقتها ا التراب١ 
النهقة.حزت بامم والمعروفة الغتوسر١ 
التحريرتحزت ٢" 

الحزنبالتعربفج ق حاء ، ٢١٩٥٢أعام البهاز(ر' الدين تقي أمه حزب وهو 
روتهوإل، العلم، به يقطع ولر التواتر، صفة عن نمر ما هو! الآحاد )خر الغدادى؛ الخط__، قال )١( 

١.ص،■ الرواة وعلم الكفاية انفلر: ا-ذاءت(. 
٠،٥ ص نحاة لا دياة ئابه: ق الضي محي الارجانة النعت وانظر ، ٣٥الماص حن الشهد رسائل انظر: )٢( 

. ٤٤٣ - ٤ ١ ص؟ القرن خلال الداق الأسلأمة ١لخءاءات أثر ق: وياما الخ،اءة واظر 
قريا.ترحمته ق متأ)٣( 
ءاداj، نوض j، الأسلأمة الحركة رموز أبرز من ؤيعد ، ٥١٣٦• عام تونس ل ولد الغتوثى؛ راشد )٤( 

التجديدممهوم حول، علها يوام، لا وآراء مرانف، وله هناك، الدعوْ نثر ل مثكورة جهود وله المعاصر، 
لبعضنومناتشة الأمحث، ز ذكر له يمر وسوف ذلك، وغير ليران ل وتورمم الرانحة من وموقفه الويتي، 

٣'٥ ص والتحديث الاصلامية الحركة ت كتابه انظر؛ آرائه. 
دuةوجود عدم ذلك بمي ولا العاصرين الإّلامثن الفكرين لدى العقلأو الانحاه انظر: )٥( 

ممضالمثال: سل عاى ومهم البدع، من ممر مقاومة و ومنكورة ممرة جهود لهم اب،اعة إل يشون 
الشبحوظللثه معروفة، الة عن الدفاع ل وجهوده موريا ل للج،اءة مراقبا أول كال الذي باعي ال

٠وغثرهم زيدان عيدالكريه والشيخ الراشد، محمد 
ثمبالأزهر التحق نم قريته ل الأول تعلمة تلقى حيفا مواليد من فلسيني يومف )٦( 
تفمغالحزب أص وعند،ما فلسطن، مدن من عدد ل فقاصيا مدرسا ليعمل وعاد بالقاهرة، العلوم دار 

ببي،تنقل وند للحزب،، الرتسي الثقال النهل محموعها ل تعد التي والشرات، الكتب، ولإصدار لرماسته 
حزب،بعنوان رسالة من دفن. موف-ها  ١٣٩٧عام بيروت، ل وفاته كانت، أن إل ولبنان وسوريا الأردن 

٤.٣ ٤ / ١ المبرة الوّوءة وانظر ، ١ هره الاعتمادية وأراده الحرير 

لج



لييء\]لهههل 

عملهسياصة فالالأملأم، مثدوه مسامي حزب هو ) مي! الرسالحزب موقع عل 
وليقويهالها، قضية الاّلأم لتتخذ ومعها الأمة بين يعمل وهو ميزه، والاّلأم 

ياسي،متكتل هو التحرير وحزب الوجود، إل الله أنزل بإ والحكم الخلافة لاعادة 
والفكرةا، خريذكتلأ ولا تعليميا، ولا ا، علميتكتلا ولا روحيا، تاكتلأ يس ول

للحزب؛الفكرية اللاح أهم ومن ( لخمه الروح هي الأملامية 
قاكوراين، ؤإذكاء الشعوب، ثنافة وتغيير الفكري، الانقلاب أن عل يبني أنه — ١ 
الملمة،الدولة إقامة ثم ومن تنير إل يؤدثم، مي ب انقلاب يتبعه النامي، نفوس 
وليرالخلافة ؤإعادة الإسلام، دولة إقامة هو عندهم لمين المحماعة عل واجب وأول 
السياسيةالفكرية الثورة ذلك إل والطريق تعليم، أو دعوة 

ويلمهمكتأ المعتزلة، ها رأسوعل الضالة، الفرق وأفكار عقائد لبعض بعثه — ٢ 
،الاحادر حديث ورد للممفات، 
والحرفالشرعي الدليل عن وبعيدة شاذة، فقهية أراء ق لهزب ا وفؤع ٣" 

ذلكونحو الخليعة الحور إل الفلمر ؤإباحة بشهوة، الأجنبية المرأة كتقبيل الاجتاعي، 
سالآراءالثاذة.ُ''؛

لالعمل الأنحاء هذا انتشار عل ثجعتح الش الفكرية والومسامت، المراكز وأما 
فمنها:واكألينمح، والكتابة والحوارامت، والمدواُته، الؤممراات٠ حلال من الخاضر عصرنا 
ه، ١٤٠١عام نطن واثق تا'ّى وقد الإسلامي، للفكر العالي المعهد — ١ 
والمحرق،الفكري اكنيثر ميدان ق تحمل علمية فكرية ة موسوهو ، م  ١٩٨١

/( http://www.hizb-ut-tahrir.infoالتحرير)لحزب الرسمي انظر: )١( 
قريكا ف موري ولاين ف اس اسة رابطي موم ق الحزب مدوب ألقاْ الذي الحْلاب انظر: )٢( 

للحزب.الرسمي المرق ونشره التغيير ز التحرير حزب مهح ةآآ/ه/.اةاهيعنوال 
٦.٢ ص• العنرين القرن حلال افدان الاصلأمة الح،أءات أر ، ١ ١ ٩ ا/ الأسلاب الثخمبة انظر: )٣( 
حلالاساف الأسلأمة الح،اءات أر عن: نقلا ى  ١٣٩• الأول/ ريع ٢( سؤال)٤ جواب نثرة انظر: )٤( 

.العاصرصه'ا١ الئاكرالإّلأس ٢، _A؛؛ العشِين القرن 
علالرسمي الموقع وانظر العلوانب، حار طه لدوكتور المعاصرة الفكرية الأزمة كتاب: غلاف )ه(انفلر 

www.iiitweb.orgالانترنت: 

قا



يجء؟نهأالآء؛؛ال|والآستاصاصة 

الكتبونشر والندوات، املوتمرات وعقد الأبحات مشروعات تنفيد عل العهد ويعمل 
الإنسانةواليرفة الإسلامي الزاث معاير مع يتعامل عندما أنه ؤيعلن والدوريات 

يمهدمتميز إسلامي فكري تيار بلورة السعي ذلك وراء من غايته فإن المعاصرة 
فرؤعوله ال، الإنالتقدم وتوجيه الحضاري العطاء عل الأمة فدرة لاستعادة 
والعالية.والإمحلامية العربية العواصم من عدد ق ومكاتب 

والدكتورالعالوان جابر حله الدكتور له والداعمين علميه القائمن أبرر ومن 
النجاررعبدالمجيد 
خدمةق المنهج هدا المركز ويوحلف العربية الوحدة دراسات مركز ~ ٢ 
العملية،الانحاهات أصحاب من كشر ومولفات يكتب تيتم أته كإ القومي، انحاهه 
الجابريعابد محمد الدكتور رأمهم وعل 

علسيدهم ل مواء لموا ^(١٠ أن وهي نظري، في مهمة نقطة عل المآكيد وأود 

الففأصول j الدكوراْ شهادة عل حصل ١م،  ٤٩٣٥ه"آ\ى عام العراق ق ولد الملواق: جابر طه )١( 
الأصلابسعود بن محمر الأمام جامعة ي وأصوله للفقه أستاذا عمل — ٥١٣٩٢منة الأرم جامعة من 

يالأملأس للفكر العالي العهد ورئاسة -أّيس ل شارك ام ٤ ٠ د إل - ٥١٣٩٥سنة من بالرياض 
١٤٠سنة التحدة الولايات  وعضوالكرمة، بمكة الاصلامحي العالم لرابطة التأسيسي الجلس عضو وهو ه، ١ 

الأزمةكتابه: غلاف اطر البالية. لأمريكا الففني الجالس ورئس جدف ل الدول الأسلامي الفقه محمع 
العاصرة.الفكرية 

الأزهرجامعة من والفلسفة العقيدة ق والدكتوراة اااجستار عل حصل توفي مفكر الجار: عبدالجيد )٢( 
الحيوجدلية والعملا الفكر ين العتزلة يحويه: من الزيتونية، بالكلية الدين أصول لشم رئيسا عمل 

السالمان.بين الفكرية الوحدة ل الرأي دورحرية كتابه؛ انظرغلاف والواقع. والعقل 
والوحدةالحربي؛ المجتمع نواحي محتلف حرل العلمي البحث وهدفه م، ١  ٩٧٥عام لبنان ل تأسيسه تم )٣( 

الرسميالموق عل التعريف انظر: حزبي• انتإء أر حكوٌي ارباط أو ّجأمى نناط كل عن بعيدا العربية 
. Jwww.caus.o^gلمركز:bا.

دبلومعل وحصل ، ٢١٩٣٦عام بالغرب ولد معاصر، معربي مفكر كاب الخابري: عابد محمد )٤( 
الأدابكلتة من م ١  ٠٩٧ عام القلقة ق الدولة دكتوراه وعل ، ١  ٩٦٧عام الفلسفة ف العليا الدراسات 

بالرباط،الخامس محمد بجامعة الأداب كلية ل الإسلامي العربي والفكر للقلقه أستاذا وعمل بالرباط، 
تعطيلإل يوول وبعضها يستعملها التي الفلسفية الصعللحات من كشر حلف النكرة الأراء بعض وتستتر 
والحداثة.التراث كتابه: غلاف انفلر التشريعي. مضمونه عن وتحريده الشرعي، الحي 

نق[



فإنواحدة، طريقة عل يكونوا أن ما ألة مل أهوالهم مرد من يلزم ولا الطريق، هذا 
السالك،،بماذا الأحدين ين الاتفاق، ونقاط والهج، الفكرة عل تركر الدراسة هذه مثل 
الهج.هدا اصإد ز ، والاحتلالالتفاويتج اكيد ْع 

آرائهممن كثبرا ووجه حمعهم الزى المدأ يقدر والأعيان الأفراد القصود وليس 
لقائلها بن التسوية والأقوال الماذج مرد من بمهم فلا الدين، من جوانب j( ولو 

وقعواالدين الأعيان أن منه يفهم ولكن منه، الله إل أبرأ تعد ذللث، فإن الحواس-،، حمح 
المصعل التمرد وهو مشترك، وأصل مبدأ عن يصدرون كانوا الانحراف أو لخطأ ال 

الوحي.نصوص عل عقولهم وتقديم الشرعي،، 
خدمواالذين والدعاة  ۶٢٠١١لبعفى لامحنؤ مقا الدراسة هزه تضمنت فقد هل ومن 
عام،بشكل وتوجيهها الإسلامية الدعوة نشر ل مشكورة جهود لهم وكانت، الإسلام، 

3،والأصل ميا لا والمسلمين،، للأملأم محر من قدموا لما بخس مواقفهم نقد 3، ولتم، 
_؛lS.ذلك، إل المرء استطاع ما المحامل، أحسن عل كلامه وحمل الظن، حن لم الم

الهس،عل وتقديمه العقل توظيف، مساحة 3، التفاوت، صورة تقريب أحل ومن 
نإذجإل ير أثونحوهم المعتزلة هج يمنا تأثرهم أو الانحاه هذا أصحاب أحذ ومدى 

بمزاأحزها 3، تفاوتت، معاصرة 
النه!رحمه الغزال، محمد الشخ أ— 

وكانت،، ٣١٩١٧ه، ١TX٥عام 3،مصر ولد العصر، هزا 3، مشهور وهوداعة 
ب،طينفع له كان ما ومنها ومقالاته، بكتبه الإسلامية المكتبة إثراء 3، كبثرة جهود له 

ونحوهم.والمتشرقن العلمانيتن من خصومه صد الإسلام نصرة 3، كبثر وأثر 
علالعقل تقديم 3، العقل المنهج أصحاب طريقة كتبه يعص 3، ٌلائح لكنه 

كاكتاب)الةالمعتزلة، طريقة من كثبرأ اقترب حتى لك، المهزا عن ودافع النص، 
هازافكر عن تعب،رأ وأكثرها كتبه، آخر من وهو الحديث(، وأهل الفقه أهل ين النبوية 

•١ ص''اأ" العاصرين الإصلامت؛ن المكرين لدى العفلأى الانحاْ انظرن ( ١ل 

قا



وصسالآعءاا<والآستاسابماسة 

واعترضورحالها، السنة إل الكتائب، هذا ق أماء وفد والفكرين، الدعاة من الصنف، 
أحادثورد رواتما، من كثثر عل وعاب العقل، إل امتنادأ مرؤياتما؛ من كثثر عل 

اآر ٩٩٦عام1ا؛اه، توق صحيحة، لمة 
عإرة!محمد الدكتور ب~ 

عنتعل يزيد ما وله الانحاه، هذا رموز أبرز من وهو م ١  ١٩٣ عام مصر ق ولد 
خدمما منها كثبر ق وااعلإنيان التدعة من الأهواء أهل الأّمفح— —ْع وحد كتابا، 

ونفد.هراحعة إل بحاجة وهي وتوجهامم، فكرهم 
أصولهم،لبعض وتينيه بل بانعتزلة، إعجابه شدة عن الأول كتاباته عبمريت، وفد 
عندانية الأنالحرية )مشكالة عن اناحتثر فرماله الفرقة، هازه ق العالمية ورمانله 
ماوكفرأ العتزلة(، عند الحكم وفلمة الإمامة )نظرية بعنوان والدكتوراه العزلة( 

،موقنق حصوصا كب،رأ، اهتإمأ ويوليها ورموزها، الأسادمية للفرق كتبه ق يتطرق 
صدالثورية ونزعتها والسياسة، الحكم ق قتها وفلوالنص، العقل من الفرق تللثج 

إلوانصرفج عنها، عدل ثم ا، شبابه؛الاركسيةر بداية ق تاًئر ولفد والاصطهاد، الغللم 
الدراسان،الإّلأمة.

ودموزهاالمرق بعض وعل الإسلامي العقل الانحاه عل عإرة الدكتور ؤيطلق 
والممدمئة،والمحاصرة الامتنارة، مثل! من البراقة والأوصافح التفخيم ألفاخل من ممرآ 

الأسلاميالفكر أعلام صمن عإرة لحمد السقا الغزال ومحمد ، ٢ ٦ ٥ / ١ عرفتهم ومفكرون عبياء انفلر؛ ( ١ ) 
•فنمىاصنالإّلأبناسصنص١٧١

الاد:ةألأق،أطلقءلظر0اسم فيوف ر\(الاركسية:بإلكارل 
تقومالانصادية القوى أن عل مها الربين الفكرة وتتركز وغامضة، صعبة مفاهيم ذات وهى الحدلية، 

وأنبالمثل، عليها محكوم الرأسمالية وأف حتمي، أمر الاشتراكية بال والاعتقاد البشرى، الخنس باصهلهاد 
١لأكمةطالوسطى الطقة محل ستحل العامحنة الطبقة بآن ويتنبا الطبقات، بثن الصراعات من خملة التاؤيخ 
دلتوند كتابته، ل سنة نفى حيث المال( )رأس كتاب، وأهمها محفونلة، ماركس كتابات ومعظم 

ميزانل والنيوعيون الشيوعية ت انظر والمجتمع. الفرد عادة لمدمرة وكوبا نطريته اد فعل التجارب، 
.٦٣/YYالعالية العريية الموسوعة بعدها، وما _AU الأسلأم 

لج



نيتءآسبع 

ذلك.وغر والاجتهاد، والتجديد والعدالة، والشورى والتهلور، 

)مدرةعليهم ي2؛إالق ما أو الحديثة العقلية المدرسة أعلام تمجيل. ق كلامه ومن 
مندكوكبة الكاملة ;الأعإل الإسلأمة الحربية المكبة تزدان )اليوم قوله: التجدد( 
تهلبعزالت، ولا طعن، التي الفكرية الظواهر أبرز يزالون ولا كانوا الذين الأعلام، 

يقربما قبل وتنويرها، بقتها ؤإحيائها يقفلتها عصر أمتنا بدأُنن، مند الفكرية، حياتنا 
الأعإلمن يديه ين وقدمتا وحققناه حمعناه بإ المكية هذه تزدان الزمان، من قرن؛ن 

الأعلام:من لكل الكاملة 
والتنوير.النهضة رائد الطههلاوى: رافع رفاعة - ١ 

العمران.ومهندمحي الخعلهل مؤرخ وعلمبارك؛ ٢" 
الإسلام.وف، وفيلالشرق موقغل الأفغانر: الدين وحمال ٣" 
الاستبداد.وعدو الحرية ضر الاكواكى: الرحمن وعبد ٤~ 

الإسلام.محاود عبده: محمد والإمام ه~ 
٢الثارز(-ر الاجتكاعي انملح أمن وقاسم ٦" 

ملامحبعض ق المحمود والتحول التراجع من محيتا الأخر، الأونة ق ؤيلاحفل 
علقوقد ومنهجه، تيمية ابن الامحلأم نخ من موقفه ق حديتا كتبه فيإ ّي،ا لا فكره، 

التيارانتإئهإل أيام المسابقة ؤلروحاته عل منتقديه أمحي من وكان سلطان حمال الأستاذ 
حاسم،فكري الأن؛تغ،ر يمر الدكتور أن بقوله: ذلك، عل اليساري— أو الممملرف القومي 

وماابقا، حمينتقده كان والغ.ي تيمية ابن الإسالأم محيخ مناصري وأقوى أشل. من جعله 

ص'اماا.العاصرين الأملأسن الفكرين لدى الخلاق الانحاْ انغلر: )١( 
ا/ه--ا.الأتمألاعاهصصلبأْ.ير:

وقدالدخل، الفكر صد الإسلامية الهوية عن بدفاعه معروف إسلامي ومثقف كاب سلطان( )حمال )٣( 
كتبه!ومن وغيوهما، الخندي وأنور البشري، طارق الستشار أمثال الرواد من الأول الخل يد عل تتلمذ 
تحت،حوار انهلرت وغيرهما. الإسلامي التراث عل الغارة الحدسنج، الإسلامي الفكر ل الانحراف جذور 
مفكرةموقع عل بيومي ليل الدكتورة معه اجرته العشربمن القرن احداث أهم الإسلأمة الصحوة عنوان 

٢٠ه-١٤٢٧/٧/٢٩^سلأمبمالخ م.٠٦/٩/٢٣

ق،



ليتث؟نههالآءءادوالآس6ساسة 
الأستاذتقدير ل هو وتحديده ؤإصلاحه وفكره تيمية ابن الإسلام ثخ عن الأن يكته 
يمرحسهاده وهي الأح؛رة، العقود ق الإسلام شخ عن كتب ما أفضل من سلطان خمال 

الإسلام.حموم صد الوققة لأته سجا يرى وهو خصوصا المؤمن، قلب لها 
الدكتورأشار والأخر( تيمية )ابن الدوسري عايفى الشيخ لكتاب تقديمه ول 

ونعته؛المسلمن، وغبر المسلمان الخالف\ن من تيمية ابن ا موقنفضل إل عإرة 
للأممالناكرية للتبعية الرافض موقفه عل وأثنى ا(، وحكمهلفية ال)فيلسوف 

كان)لقد ءإرْت الدممور فيقول الة، أهل خصوم عل الرد ل منهجه وعل الأخرى، 
الذينأبرز ومن ~ قة وفلمعلقا ان(— اليونللفكر والمافضن المافدين إمام سمية ابن 

الفكرمناحي من كثر إل ترب الذي اليونان لفكر الإسلامي البديل لإيد١ع اجتهدوا 
الفكرمع نل الذي الغنوصىُأا الماطي لمنكر المافدين أبرز كان ك،ا الإسلامي، 

.. والوازتة، الحامعة الإسلأمة الوسطة لتميز التهديد جناحي اليوناق 
لديارالتتري الصيي الاحتراق صد بالسيف تيمية ابن جاهد )وكإ أيضآت ويقول 

الاحتراقصد السلم العقل كمحصن والالسان بالقلم جهادْ كان كيلك الإسلام، 
صدوأبقا اللادينية، اليونانية العقلانية وق العنوصية، الباطنية ق تمثل اللي الفكري 

بتاريخالثوم الأسلأم مرتع عل وتطورها" الأفكار "نمو موان سلطان حال الأصتاذ مقال انظر: )١( 
التقىأنه يذكر سالمان بن سعرد الأم السمو صاحب الدكتور الأستاذ شلة ست وفد م ١ ٤ ٢ ٩ "T/ ة/ 

مزاياغيه يبتن تيمية، ابن الإسلام شيخ عن كتاب تاليف يمدد أنه منه وعلم ه(  ١٤٢)٩ تريبا عمارة الدكتور 
يفرحالتي البشائر من وهي بمنة(، ابن الأسلأم شيخ عن اللام رفع عوان: تحت طح السلف،)وتد مهج 

عقوداناكريه ل ّعى ما تصحيح إل يقوده فيه رأيه وحن الإسلام شيخ من موقفه ولعل الومزج قالب لها 
معمحنها كثتر ق يتفق التي آرائه ببض بمرح السطور هدم كتابة حتى زال لا عءأرة الدكتور بآن علما الزمن، من 

آرائه.تبدل إل إشارة أو تفر دون من ئطع القديمة كتبه زالت ولا الصحف، وز الفضائية القنوات ي العتزلة 
اليوناينةالثقافة احتلاط بتاتثر الميلادي الأول القرن ل نشأت الصور، متعددة فلسفية حركة الغنوصية: )٢( 

والثامنالثال القرن؛ن بتن وازدهرت الميلادي، الثالث القرن فيلسوف زعمائها)أفلرطثن( ومن الشرق، بثقافة 
عنوليس بالمعروف، العارف اتحاد عن الحاصل الحدس هو الحقة المعرفة طريق أن أهالها ويعتقد الميلاديثن، 

للنشرالموسوعة أع،ال مؤسسة إعداد العالية العربية الموسوعة انظر: رالإستدلأل. العلم طريق 
والتوزعبا/ّآ\ا-ةآا.

لن





لوعنهةالآءءادوالآءاهاتاكلابماسة 

جوازمثل! من ومنكرة، شاذة آراء وآخر حض بين يعلن وهو محتلمة، مومحوعات 
علفرصا ليس الحجاب، وأن بملقرآن، أعلم كانت، إذا الصلاة ق للرجل المرأة إمامة 
لاشترامحلصحة لا وأنه وسلم، عليه افه صل النبي، بزوجاُن، خاص هو ؤإنإ المرأة، 
لييالنصرانية أو اليهودية إل الإمحلأم عن الارتداد وأن النكح، ق والشهود الول 
التخريق.من ذللئ، غجر إل لم، ومعليه انلمه صل محمل. بنبوة الإيإن بشرط كفرأ 

jJiأنه باعتبار للعقل، السنة ؤإخضلع وحده، بالقرآن اك الأستمإل دعا وقد 
يرففىوهو هم، أنفالصحابة من حتى الفهم، وسوء والتزييف، ب، الكلم. دخلها 

للتغيجر،خاصعة أنما ؤيرى ردها، أو الأحاديث، قبول ق العلم أهل معايجر باطلاق 
الحديد،الفقه قضية والعقلأنية، الإسلام كتبه! ومن والأحوال، الظروف بحسبح 

وغبرالفقهاء، وتقييد القرآن نحرير بجن لمة المالمرأة الإسلام، ق الاعتقاد حرية 
فكره.لينثر ومتابرها أبوا-را الإعلام وسائل بعض له وفتحت، ذللئ،، 

الإسلامي!يالمار بمي ما أصحابه ه— 
العوا،ليم سومحمد حتفي وحن الحسابري، عابد محمل، أمثال! من 

اوغثرهم-ُء-محمودإسءاملأ 
.www.islamiccall.orgالإنترنت، نكت j موسه عل الظ( حمال ْع )حوار انظر: )١( 

إلشبابه ل وانضم م، ١  ٩٦٥عام جامعة من ومحرج م، ١  ٩٣٥عام الماهرة ل ولد ت حض )آ(حس 
وهناكا، فرنإل مافر ثم الصرية، اكورة تبنته الذي الاشتراكي بالشار انشغل ثم المسلمثن، الإخوان حماعة 

جامعةمن الدكتوراه عل حصل يم الغرب، فلاسفة عند الإنسان ودين والعلبيعة الحقل بدين اعجب 
حسين.حله إليه سبقه الذي اليشرى النص آليات الدض النص عل طبقوا من أوائل من ويعمر الربون، 

مصرل والدولة الدين كتابهت ل لقسه حنفي حس كتبها اش الدانية السيرة را"أع 
الأسلامي،بالتارح ومحص ماركسية، نزعة صاحسآ معاصر، مصري ومفكر كاب ،! ٢١٢٠٠٠١محمود )٣( 

منالمغرب، ق الخوارج تارخ حول الدكتوراه عل منها وحصل القاهرة، بجامعة الاداب كلية من تخرج 
الوقم،اننلرت ذلك،. وغير العربيي، الفكر ق التنوير رواد الصفا واخوان والتاريخ، الفكر ق مقالات مؤلفاته؛ 
٥٠ ١ صره المرية اللأي ي ااسإني المنهج م، العاصر 

الشيوعيةإل والاشتراكتة اللمرالية من يتراوح وسياسيا فكريا تنارا يمثل مصطلح عن عبارة اليس-ارية )٤( 
الفرنسية،الاورة إل الممطلح هذا أصل ويرم الاشتراكية، واللجرالية الاجتاعية ؛الد؛مقراطية مرورا 
زعشر السائس لويس الللث، يسار عل الشعب أو العامة لطبقة المثالون اللمراليون الراب جلس عندما 

ثن



)هع\اس 

بل•فيا الفثة طْ ملامح أبرز تلخيص ليمكن 
بضرورةمنهم ممر ويصرح يمنهجهم، والأحد العتزلة، بآراء التأثر شدة ~ ١ 

بأنوأنه بالأمة، والمهوض العمر مثكلامت، لخل جديد؛ من ؤإحيائه بعثه 
هذامتغيرات، ة اير معل فيرما حث من اذسلمين، ت1ريح ق عرفن، التي المناهج 
العقل.عل كلتا والاعتإد الصوص، لفلاهر رفضهم مع العصر، 

رمانيةفناهرة واعتباره الصالح، السلف لتهج والرفض الصريح القدح ٢" 
به.تأحاو أن الأمة يلزم منهجا وليس زمانبما، يانقضاء انتهت، تارنحية 
بلالمعتزلة، ءلريقة عل ونحرمحهم وأئمتها، الأمة أعلام قدر من التنقيمى ّآ~ 

المستشرقن.ؤلريقة وعل 

إلاللجوء ودون عقولهم، من لها معارض أدنى عند السنة رفض - ٤ 
الثابت،النص رفض ويغ لتمنضبطة؛ ولا علمية غر بحجج ويتدرعون التأويل، 

تشريعية،وغر تشريعية إل السنة يم تقمثل؛ من وّلمم" عليه اش ~صزا النك، عن 
كإالتشريعية غر نة الصمن أهواءهم يوافق لر ما كل يضعوا أن يلبثون لا نم 

مياق•

قوحيدآ ممدرأ باعتباره القرآن، عل الاعتإد ضرورة متهم ممر يثير ~ ٥ 
انلألتها؛التقيد عدم مع النبوية السنة من روحه مع يتإئى وما التشريع، 
الظاهرة.١

ورجالالملأء لطبقة المثلون الواب وكان م1 ١  ٧٨٩عام الفرنسي للشعِا الثلاث الطبقات لمثل =احت،اع 
عامةقل من بالاصلاح ومعلاJات إضرابات إل أدى الذي الهم الاجت،اع ذلك ق الملك يمتن عل الدين 

اليساريةمصهللح اّتمال وتثب وتعمله نغر الوقت ويمرور الفرنسية، الثورة قيام إل وانتهى الشعب، 
مقللةتحت اطلتجمعة المختلفة التيارات لوصف موحد كمصهللح اّتعإله الصعوبة، من أصبح بحيثا 

اننلرتااسالمان. بين الاتحاه هذا يستحدثوا أن التغرس؛ دعاة حاول فقد ذلك من وبالرغم اليسارية، 
العنكّوتية.التثكة عل )ؤيكتييديا( الحرة الموصوعت وانفلرت _U'؛، العصرانيثن 
العمرانيونصهآم.)؛(انذلر:

ق،



)وعسصا0 \هئإوة ذهاة\ااعاوإ\لواااكاظت 

العاصرالأملامي العقل الانحاه تعرف 
فكرا)لأو الكان(، ادا)ل الرء إليه بميل الذي ار ائبأنه: الانحاْ بمرق 

أصولنحمعها التي والمواقف الاراء محموعة هو به: والمقصود والاعتقاد(، الاقتناع 
،١١مشتركة.

النفعيةوالأحزاب العاصرة المذاهب ق )انحاه( مصطلح استعإل ؤيغلب 
لغةالانحاه من أوسع فهو الذهب أما الحركة، مصطلح رئين، وهو والياسة، 
)ذهبالوسيط; العجم ل حاء الاصطلاحات، متعدد الذهب أن كإ واصمللاحا، 

فلأن;مذهب، وذهبح به، وأخذ إليه توجه أي فلأن، قول إل ذهب، يقال; توجه، بمعنى 
فيهأحدمحث، أو رأيا فيه رأى أي مذهبا; الدين ق وذهب، وؤلريمته، قصده قصد أي 

صاحبه(.إليه يذهب، الذي المعتقد أيضا; والذهب، الهلريقة، والذهب،; بدعق، 
علالعقل يقدم الذي )هوالانحاه المعاصر; الأسلامي العقل بالاقباْ والمقصود 

شعاررفعه مع المصوص، ل ومحكا الدين مصادر من مصدرأ العقل وبجعل القل، 
أوأوالعصراسبمن، اJءقلية، المدرسة  ٠٢١أصحاأيضا; أصحابه عل ويهللمق ا، ل الأسلأم( 

اكويرمحن•
قيدولكنإصافة عقلانر، غر وآخر عفلاق اتحاه اممه دين ل ليس أنه العلوم ومن 
لنشأن، الخي الابجاهات، عن لتمييزه هو إنإ العامر العقل الانحاه عل )الأسلأم( 

بالهرؤلقتوامام وتعذيب، وتنكيل استهجان محل وكاننج أخرى، وأديان حفارايتج رحم 
الكاريالدين رجال مآن 

بلادداخل الأوروبية الانحاهاُت، لتللن، امتداد هم من لأستبعاد قيد هو وأيضا 

الإّلأسالعقل الانحاْ ُوش انظر: ، ١٤ص العاصرين الاّلأسن ين الفم لدى العقلان الانحاْ )١( 
.١ ءسه رالراء الولاء شايا من العاصر 

انمٍمب>/آاآ)آ(اظر:
ص٩:الانحازتالعقلأنةالحدئث انظر )٣( 
٢(/ xnالود)ل الدض الإصلاح -ام;ا(ومحوان: ■T/ •  ٧٢٨١/ YAالحفارة)انظر )٤( 

(٢٣٢•/ XIالدايارك)ى الديى والإصلاح 

ئ



نذص\لأالاره؛او 

LJ،I ،_« وغبرهم،بن حوطه محمود نجسبا وزكى زكريا فواد أمثال العليانين من
كتابتهمق ويدعون ، والتنوير التجديد شعار قت للشريعت برفقهم يصرحون ممن 

الحضارةتمجيد ؤإل به، الالتزام وترك الشرعي النص عل الثورة إل وأطروحامم 
٢٧١،.
بانتإئهاوتمرح الإملأم، تعلن التي الفئة تلك التعريف هدا من فالقصود إذن 

عنالدفاع و ذكورة جهود ولبعضهم الإسلامي، العمل ق رموز وبعضهم إله، 
وقدالعلإو؛ين، وغلاة والتماري اليهود من الامحلأم أعداء ضد ادسلمين قضايا 

الغربية،بالناهج متأثرين يبقون لكنهم الاجتياح، ومحاولة نية حن عن يصدرون 
،انمزلة؛ رأسها وعل العقل مكانة ق غلت التي الأملامية الذاهب وببعض 

عللاحتاعهم بادئهم، ونتنابك الطابتن، مع آرائهم بعض تلتقي وقد 
وجودالعلعانين غلاة عن يمينهم مما ولكن النقل، عل وتقديمه والهوى العقل تقديس 

القحودفليس للئج، الهذا سلوكهم ق دوافعهم واختلاف الإسلامية، العاطفة 
الرحمنوعبد ا ذودْأ وفرج ٢ اوفوادزكريار محمود١ نجيت، زكي فكر بتن مثلا التوبة 

.٦ صن؟ التفسير ل الحديثة العقلة الدرسة اننلر!منهج ( ١ ) 
.١ _U الحدية العقلأسة والانحاهات ، ١ صا"ما العصرانيون انظر! ( ٢) 

•١ لألأ ص والعصراسون ، "١١٢ لأ ص الحديثة العقلانية انذلر!الأتحاهات ( )٠٠١
لودرس الفلسفة، ق الدكوراْ عل حصل م، ١ ٩ ٠ ٥ عام ولد مصري، عري مفكر محمدين نجيب رم ( ٤ ر 

المنطقكتاب وألف إلحادية، أسس عل تقوم التي الوضعية الفلسفة تبنى والمرية، العرية الحامعات س عدد 
.WAAfyانظر:أءلأمالأدب_ الوصعي،توفيءامّآا،ا،ام.

الدكتوراهعل وحصل القاهرة، جامعة ل الفلسفة درس م، ١  ٩٢٧عام مصر ق ولد زكريا• حن خيال ره( 
لقمورئيسا استاذا الكويت ال انتقل ثم فتها، الفلسفة قسم وترأس فيها ودرس سمى من امعة جس 

أعلامموسوعة انظر! العصر. هذا ل التغرسن وأجد العلمانية أنمناب من ويعد الكويت، جامعة ل الفلسفة 
العربالدنمنأ/هد؛.

منالزراعي الاقتصاد ل الفلسفة دكتوراه عل حصل ، ٣١٩٤٥عام بمصر ولد قولة! عل بن فرج )٦( 
الصريحالهجوم طاح حملت ومناظرات ندوات عدة ل العل،اق الطرف، يمثل كان وقد سمس، "^1، جمُة 

لحمدللزركل، الأعلام تتمة انظر! مصر. ق الاّلاميين مع علنية مناقشة إثر اغتيل الشريعة، تطبيق عل 
,١ ٠ آ/ يوسم، حير 

قا



ج؟سالآعءادةالآساصماصة 

اوغره،الحمير تركي أمثال من بلادنا ق أذكارهم يردد ومن حنفي، وحن ، بدوى١ 
والغنوثيالقرصاوى يوث والدكتور الغزال، محمد الشيح وفكر مبق من بض ولا 

•ونحوهم 

الوحينصوص عل رأيا قدم من كل )ليم ّاهلانت حمال الأستاذ يقول ذللث، وق 
ا،لداركتلك ياحتلأف يشهد والواقع اإم\ن، لالموالغش للإسلام، الكيد أهل من كان 

الطويةنقاء درجة ق نحتلفون الأهم— وأيضا—وهو العلمية، متويانيا وق الفكرية، 
قصرمحة نية عن كتاباته ق يصدر من فهناك وأفكار، تصورات من عنه يصدرون فيعا 

إثارةعمد عن محاول من وهناك المعاصر، الإسلامي العقل وتخريب الإسلام، هدم 
الضجل،صعبة مثتدعة باصطلاحات شغلهم يلريق عن الإسلامي؛ن؛ أذكار ق الارتباك 
اانحرفينفيجعل وحركاته، بافكاره التراث مواقف قلب ؤلريق عن أو المعنى، وصثابية 

التاريخوثقات الإسلام عنا■( مححل حمن ق واستنارة، ونوريه عدالة أهل والخلال 

وعرفمصر، ق - ٠٥١٣٣٦عام ولد لها، ومؤرخ للفالمة وأستاذ ممري مفكر بدوي; ء؛دالرحن )١( 
منالعديدة يرخمانه عرق، كعا والأوروبية، الإسلامية الملقية الدرامامحت، ميدان ق وتنوعه إنتاجه بغزارة 
التتارراني وهو الوجودي الدم، إطار ق محه حاصة قة فاللمملومحر سعى وقد ١لأوروبي، والأدمح-، الفكر 

.Y٨٦٢/ والفلاسفة قة القلموسوعة انغلر: ،د. ١ ٤  ٢٣عام تؤو الوجودي، 
قالبكالوريوس عل حمل م، ١ ٩ ٥ ٢ j رل- السعودية، j التغريب رموز أحد اليمحدي: خمد بن تركي )٢( 

عشرلا-ة المتحدة الولايات إل سافر محم ، ٢١٩٧٥عام الرياض جامعة من الساسية والعلوم الاقتماد 
جنوبجامعة من م  ١٩٨٥عام السياسية العلوم ق الدكتوراه محم الماجستير، عل فيها حمل سنوات 

طلبثم م، ١  ٩٩٥عام إل م ١  ٩٨٥عام مند معود الملك بجامعة السياسية للعلوم أستاذأ عمل كاليفورنيا، 
الحربية،الخالة ق أيدلوجِة دراسات المقارنة، الثورية الحركات مؤلفاته: من للكتابة. ليتفرغ الكر التقاعد 

قناةمعه أجرما مقابلة انفلر؛ الكراديت،(. الثمسى، المهجورة)العدامة، الأزقة أطياف يارنو١ن! محلائية رواية 
إقرأالفضائيةوآا/^والماهء

والتحقالحاسرة، ق القرأن وحفني ، ٣١٩٢٦عام مصر ل ولد معروفه وداعية علم القرمحاوي; يومف، )٣( 
الدينأصول كلية من والحديث، التفسير بقسم التحق محم سهادات، عدة ونال الدين، أصول كلية ق بالأزهر 

الشيخويكن الإسلام(، ل )الزكاة موضوع ل الدكتوراه عل وحمل ، ٣١٩٦•عام العليا( )الدراسات 
الا-ءويةالنشاطات من محموعة يرأس ذللث، إل ؛الإخافة جامعتها، ق أستاذا ويعمل قطر، دولة ل حاليا 

ومفكرونعلياء انفلر: وغيرها. الإسلام ل والحرام الحلال الإسلام، ل العبادة مّمنفاته; وص والحالمية، 
ا٤٦٥-٤٦١/١ءرفتهم

و



نهعكإرئإرظ،ير 

ورجعمة،حمود وأهل ملطة أية لاوسااطة، ممالأة أهل محعلهم حما المستترة ووجوهه 
دلك.ونحو 

ورغبةنية، صدق عن يحير أنه المنصف وتقديرك حثك نحطئ لا من ومنهم 
أنيمكن لا ١^٠^^ الإسلامي الإحياء هدا أن ؤيتشعر الحقيقة، عن البحث ق حادة 

وهوالحل هو يبقى الإسلام فإن وبالتال الأمة، حنايا ق متجذرْ عقيدة عن إلا بمدر 
تارنحها،ق الكبرى الحقيقة هو كان كإ الأمة، تقبل لالك؛رى الحقيقة وهو الأمل، 
وأفكارتحوران ثعورْ وعميق العقلية مدركاته ل ترمخ قد يكون النؤع هذا ولكن 

ناثرقد هؤلاء بعض يكون وأحيانآ وتعلم، فيها نثأ التي للبيئة نفلرأ تقليدبة؛ ومناهج 
علالنامية يقللالها تلقي ثبعلمها مما عهده، حدانة منذ -با ارتثهل تغريبية يمناهج 

الإسلاملقضية تهوره ق والخلل الاصهلراب ل فنفع الخدبدة، الفكرية توجهاته 
ومستقبلها.الأمة لواقع البديل الإسلامي للمنهج وتقديره 

اواقعنق الإّلأم قضية نحاه صإنرها مطويات ل اين تتبمحتلمة أناحل هذه 
إذله، المناب لوب، بالأسمنها نمهل كل نعالج أن علمينا يفرض التاين وهذا المداصر، 

يملحلا فريق ومنهم العظة، إل محتاج من ومنهم البصر، إل محتاج من منهم يكون 
سهإلأالردعالفكرى(.را؛

لثيالالتاءثر سان ؤإبراز العام، العقل بالامحاْ الإّلامي؛ن تأثر بيان هو والمراد 
بضالتام التaلابق ذللث، من يلزم أن دون والسنة، الكتاب، عل وعرصها الإسلاميى عند 

والقصو.الية وق الفكري النهج ق اافريقين 
عارهمحمد والدكتور الغزال الشيح أمثال، من له أهل هم بمن الظن حن ومع 

كتبوهما بحض فإن الأخبر؛ شقه ق المسابق لطان سحمال الأستاذ كلام يشملهم ممن 
منوأهله الإسلام من للقل يتربحون ممن كم ؤإعجاب، فرح محل كان له ونظروا 

ونشرواووزعوها ونثروها وصوروها بما فطاروا وغييهم، واللمرالمن الماركست؛ن 

.الفرارت؛(تةافت 

ق،



٢٩سالآءذآادوالآءاهاتاسبماسة 
وميالة.كل ق منها مقتطفات 

لالامحلامي العقل الانحاه أصحاب أراء توظيفِا عل التغرب دعاة حرص وقد 
~علالخمل. تركي استفاد فقد والأخلاق، القيم وعل الدين، ثوان عل هجومهم 

الحابرى،عابد محمد الدكتور كتابات من الفكري تكوينه مراحل بعض ق ا،لثال~ سبيل 
الشيخكلام مصر ق التغريب دعاة وفلق كإ التغريبي، مشروعه ق كلامه ووظف 

ماركمءخدمة ق عيده محمد 
علحم حر ل ينطلقون حنن التغريب دعاة من اليوم بوصوح نلحطه ما وهدا 
وآراءثسدوذاُنح من الشريعة، تعطيل من ذلك وغثر المرأة لتحرير ودعومم الحجاب، 

أولئك،فكر يتجاوزون سوف ذلك بعد وهم فلأن، الإسلامي والفكر فلأن، الشيخ 
منتفلتا أكشر يكونون آخرين إل ؤينتقلمون الزمن، علميه عفي قديأ ذكرا و!عتبرونه 

الإسلامي؛ن.أولئلئ، فكر من التغريب عل وانفتاحآ نحررأ وأكثر الدين، أحكام 

انغلر:حياته. بدايات ل الحمر تركي ع'شها التي انميفة الفكريت اكئلمات إل نظرنا محا إذا وحموصآ )١( 
ص٥٦٠الديتي الاصلاح حطاب ل جديدة قراءة عبد0 ومحمد ٢، ٤ / ا •كاشفات 

ك[
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الصزلةهن والءمحماعة السنة موقماأهل 





)^٩\]سةضم س سلالاول:سضإهلإمموصض 

ادسالأول

يدعل الهجري الثاق القرن أوائل ق الصرة ق ظهرت إسلامية فرقة انمزلة 
ووافقالمري، الحسن محلى محضران لكنا وفد ■مد، بن وعمرو عمناء بن واصل 

العبامى.العصر ق وازدهرت الأموي، العصر أواخر ظهورها 
بدايةإل تشر سأء عهلبن لواصز قحة والمقالات الفرق وعالإء المؤرخون ؤيدكر 

البصري،الحسن عل واحد )دخل الثهرساقت فيقول الحز، محلى عل انشقاقه 
والكببرةالكبائر، أصحاُّ، يكفرون حماعة زمانا ق ظهرت لقد الدين، إمام يا فقال; 

أصحاب،يرجئون وحماعة الخوارج، وعيديق وهم الملمة، عن به محرج كفر عندهم 
منركا ليس مذهبهم عل العمل بل الإيإن، مع تفر لا عندهم والكب؛رة الكبائر، 
الأمة،مرجثة وهم طاعة، اإ،كفر مع ينفع لا كا معصية، الإيإن مع يفر ولا الإيإن، 

بنواصل قال محيب، أن وقز ذلك، ق الحز فتفاكر اعممادأ؟ ذك ل ل محكم ، فكيف
منزلةل هو يل مطلقا، لكفر ولا مطلقا، مؤمن الكبثرة محاحبؤ إن أقول؛ لا أنا عمداءت 

جد،المأسطوانات من أسطوانة إل واعتزل قام ثم لكفر، ولا مؤمن لا المننلت؛ن، ين 
ميفواصل، عنا اعتزل الحسن! فقال الحز، أصحاب، من حماعة عل أجاي، ما يقرر 
معتزلة(.وأصحابه هو 

وقررواالأسلامية، العقيدة قهم ز صرفآ عقليا منهجا يحد فيإ العزلة اعتمد وفد 
يبحفىتعتن مويحده، شيع القبل ا ووجوبححولأ عقلية، كلها المعارفح أن 

؛والحاعة•؛ السنة أهل عقيدة عن انحرافها إل أدى تما المتوردة، قات القل
عليهمأطلقه ما منها محتلمة، أمحإء المعتزلة عل أطلق فقد شميتهم، عن وأما 

١٨٣م/ الفتارك، وصرع صا'ك والرد اكب وانفلر: ، ٤٨ا/ والحل (الملل )١ 
.١ الخسةص؛ وأصولهم المعتزلة )آأ(انذلر: 

تثإ



نوع؟اهاصإة \ائاوة و\هكاهان \هعاوإ\ل نمة 

٢٠٠نكاية خمومه»أ  اكمإت!نالك ومن هم، أنفعل هم أطلقوه ما ومنها ، ٢٠
منواحد غير عاليه%إ أطلقه ورالخهمية( به، اختصت الذي وهوعلمها )المعتزلة( 

و)القاورية(الخهمية، فرقة عن لأ-خزهم وذللثح وغيرها، والبخاري كاحمل الإسلام أئمة 
الممات،ق لقوله٠ا ورالعطلة، المرجئة، ءليه%إ أطلقته وزالوءيا.ية( القدر، 1نفيه_«ا 
ه.إ.أنفعل يهللقونه كإ التنزيه( ورأهل والتوحيد( العدل، و)أهل 

أرجعهامن ومنهم الأمر، أول وورعهم تئكهم إل ذلك أرجع من ١^^٠ ومن 
ءنه»إ~،اف ~رصي الصحابة بين حرت التي بالفتنة تتعلق صرفة سياسية أسامح، إل 

اليهودية.الفري( ببعض التسمية ربط من ومنه-م 
ضأم وافتخار؟ ومول تسليم محل لهم بالمة "المعتزلة" اسم كان هل ولكن 

التسمية؟-طك إل العاصر العقل الانحاْ ب أصح نظر وكيف ذلك،؟ 
الأن ورأوا غبرهم، قبل من معتزلة تميتهم اشتهر لما أنه الباحثين بعض يرى 
اهمعنتزيين ق ومحتهدون قفله، عل ييرهنون ة المعتزلأخد منه، لهم خلاصي 

الباطلهجر نموصر وتنزيل والمبتدعة، الءحاJثة الأقوال اعتزال عل بحمله ومضمونه، 
،١[ •هرالمزمل; ظاجملا ؤوآسنئلم تعالت فوله ثل من ه-م، أنفعل وأهله 
امإل اقة بالأف[، ٤٨]مريم: ه اش دون من دعوى وما ه: وقول

كتبهمق مبشويثح ذللن وكل الني.، إل بونبما وينفضله♦؛ ق أحاديث، من عنتلمقونه 
ذللا،أن هو والمراد وغيره، المعتزلة وطبة،ات الخيار عيال للقاضي الاعتزال قفل كاكتامحح 

الافتخاروجه عل  ١٠٢٠وقبوله،؛ التسمية، الأوائل؛تلك، ة المعتزلا رصيبين ه كلل
داكاس

تعال،الساري صفات نفي عل مذهبهم ويقوم صفوان، بن الحهم إل ب، تتايقة'؛،لتها زنة ابهعتة• ( ١ر 
انفلرتالايإن. ل شرطسا العرفة محرد وجعالوا أعإله، عل محور البد بان ونالوا القديم، افه عالم ونفوا 

.مالأتالأّلأمينهيأ->هأ.

.٣٧٧ا/ الإسلام ل الفلسفي الفم ونئاة ٢، الخسة الخزلأوأصولهم و: ذللئح انغزتفصل )٢( 
٠٠٣ ٨ Y/ والفرق الأهواء ق دراسات وانظر: ، ص٦٣والرد واف الاعتزال._An، نفل انظر: )٣( 

نج



٩٩)اسآمنهم س وهوفف ياهلزلة \ا0واض \اا،في: \سل 

يرتضفهل علتهم، المعتزلة اسم إطلاق شلمون الأولون المعتزلة كان إذا دلكن، 
عنهمالأخذ إل ويدعون عصرنا، ق لهم هم وتقديبالعتزلة، إعجا-م يعلنون الذين 
عليهم؟وإطلاقها لأنفسهم التسمية هذه 

عمومآالكلامية للمدارس حقيقي امتداد هم من العاصرين من أن ثك لا 
منالعزلة منهج إحياء إل صراحة يدعو منهم وممر الخصوص، وجه عل والمعتزلة 

لكلأفغاقالحديثة القلية المدرسة رواد أجد ب أف إلا ثعار)الطلأنية(را؛، محت جديد 
ب_أنأميصرحون أو هم، أنفعل يطلقونه تلامسذه، ومعظم عبده محمد والشخ مثلا 

مثاs.جدد معتزلة 
حماعتهتت حث ذلك، فعل الهند ق فره عل جامحة موص حان أحمل لكن 

هداليس عبده محمد الشح ومدرسة خان أحمد مدرسة فرق وهناك الحيل، يالمعتزلة 
ْكانه.رم

الباحشن؛بعض عبده محمد النيخ ة مدرسعل أءللقه قد المعتزلة اسم أن والهم 
اسمفإطلاق وعلميه المبادئ، من كثير ق وتناحيإ الشديد؛المعتزلة، لتاثرما نظرا 

منلكثبر وتجهم المنهج، ق بينها امر اث اب بمن جاء إنا عليهم المعتزلة 
الشخمنهج به يوصف أن يصح ما أقرب وهو منهجهم، إل بعضهم ودعوة عقائدهم، 

الأراءمن كثير ق مستقل انحاه له كان ؤإن المنهية، الأنتإءات من عبده محمد 
منالعقل الانحاه أصحاب عل أطلقه من عل تثريب لا أن أظن فإق وعليه ،، الءقديةر 

أخذوالما المعتزلة عل الحهمية اسم ، لفالأطلق ءبده،كا محمد الشخ ة مدرسأتباع 
به.هم أنفيسموا لر ؤإن أصولهم عنهم 

بمدها.رئ ٥ • ٣ T/ الأسلأم سالمت اظر: )١( 
الفكرل! عبده ومحمد خان احمد مدرسة بين الفرق وانظر ٢، ٢ ٠ صى الخمسة وأصولهم العتزلة انفلرت ( ٢) 

,ه ٩  ١١٠ لا ص بالامتعإر وصلته الحديثآ الإسلامي 

اسءابصهيه.م:)٣( 
ومامدط١دتزلةص٢٢ ر؛(انظر: 

ق،



زؤث؟بيسااة
مناهجعل اعتمد عبده محمد الشخ أن عل الباحثون اتفق قد وأنه خصوصا 

قلهم ،لوافقته انمنزلة؛ إل بضهم وننه الاعتقاد، قضايا من كشر تقرير ق ا>لتكلمين 
)إنا-لحندىت أنور يقول كتبه، ق واصح وهذا لها، وتحويدْ العقدية ارائهم من كشر 

امحموالأفعال" ~يقصده عليهعإ أحللق حتى الانحاه، هذا عمق الذي هو عبده محمد 
الحديث،((.رالعصر )معتزلة 

منمناص )لا والعقل": كتاده"الإ«لأم ق محمود عبدالحليم الدكتور ويقول 
مبادئهاق اعتزالية مدرمحة هي ت، كانإنإ عبده؛ محمد الشخ مدرّسة بأن الإقرار 

وأهدافها(.غاياتها ق اعتزالية مجدرسة وهي وأصولها، 
بثن؛الفصل مقام هذا وليس فيها، محددأ وعده الأشعرية إل به نمن الثاحشن ومن 
بفكرهوالمهسن، تلامذته بعض فعل "كإ السلفية إل الشيح يشب، أن لكن الفريقين، 

هوالغلط هذا سبّت، ولحل مقبول، غر فهذا عإرة محمد والدكتور رصا رشيد أمثال من 
لقط.الميما فهم وعدم السلفية، لمصطلح تحريرهم عدم 

،للمالحقائد ق اائح ٌأنه من كتابه)التوحيد( ق عبدء محمد الشخ ذكر فقد 
بالفح همارة وفئروا طلابه بعض فاجتهد الخلفط، آراء سر0 ق يعس، وخإ السالم،، 

تلكعبر السلفي الذهب، إل انتقل عبده أن رصا رشيل. وأشاع الإسلام، سلفط يفيد 
عبدهأن مع التوحيد، الة رمق مرة من أكثر وكررها عبده الشخ دونها التي الكلمة 

للأشعريالأول الأراء أي تهم، متاخر مقابل ق الأشاعرة لم، سا سهبمصي كان 
جدليةقواس عل المذهب.، ناسيي أعادوا الذين ر ١ ١^١جيل نشاة قبل ومعاصريه، 

المعتزلة.من الأشعري بمدهبؤ اقتربوا حتى فلسفية، 

)ا(اوةظتالإمخبصأما.
.Y-rT>_اس علم وانظر: ، _Yrوالثل الإسلام )٢( 
يعل وبالاطلاع ،  ١٢٣ / ا والنار ، ١ _A\' والصرانة والأسلأم ، رالأالتوحدصرآ٤ انظر: )٣( 

عدهمحمل. انفلر؛ الأشاعرة، بمنهج ملتزما يكن ب وأنه واصحا، آرائه ل التقارب نجاو الأحرى عياوه محمل. 
٠٨٧م/ الأشاعرة من تيمية ابن موقف وأل؟،  hXص الديني الإصلاح حطاب ق حل.ياوة قراءة 

لج



نهثءسمم \]اسة اهل ومافف ب\اصإلة \كورض : ^ ٩١١١\كءاال 

الأثاعرة،نظار إل سدأ لآرائه يجدوا أن يعجزهم فلم أشعريته عن الدافعون وأما 
كتابميإ لا الفكري تراثه ق اعرة الأثمذهب عل اكاء عبارات إل بالإصافة 
منيتخلصوا لر أشعريته عن الدافعين هؤلاء من ممرآ أن الواضح من لكن التوحيد، 

تقريببعد حتى الحتزلة، ضد تاريجيا عداء نحمل كاث التي الأشعرية بيثتهم تأثير 
يومناإل موجودا الصر١٤ هدا يزال ولا العتزلة، مذمب، من لذهبهم الأشاعرة خري متا 

هذا.

قاصممحمود الدكتور مع النثار امي حمعل الدكتور محاورات عل مثلا ظهر ففد 
الرإنني النشار. فيقول العتزله ومحي الأثاعرة، هاجم الأخير أن يب عليه، وردوده 

للمعتزلة،وتمجيده للأشاعرة مهاحمته ق ولا رشد، ابن عن آرائه ق قاسم محمود أوافق 
الذم،كيان عل الحافظة الحياة ق امحر الأسعمله يرى أشعري كمفكر إنني 

الإنكاركل أنكر حياتيم، اط وربلمين الممن العظيم الحمهور ماوهتؤ الأشعري، 
منالرشدي والذهب ناحية، من العتزل الذهب، أن وهي الرئيسة، قامحم محمود فكرة 
الأشعريةأن أرى إنني الأشاعرة، مذهب من للإسلام روحا ءقاs أقرب ثانية، ناحية 

قعنها العير والسنة، القرآن باسم الناطق الإسلامي الحقل إليه وصل ما آخر هي 
كاملا،المن.هب —ذا ١٢الأخذ هو الدنيا الحياة ق لالمِسالمذن بقي ما وأن وقوة، أصالة 

الغنىأشد ل ونحن القبلة، الأجيال مقتفيات ى وعل العصور، خلال وتطويره 
القديمةالعقلية الذاهب، تأثير عف شاهد مر الذي وهذ.ا ، الحقل( الحتزلة تحجر عن 
اليوم.لمين المبحفس عقلية عل 

وصراعهاالأشاعرة تراث، من البيئات تللث، ورثته ما فإن أخرى؛ ناحية ومن 

لارك ومحءبدالاصر حال الريس من مقربا وكان م4 ١ ٩ ١ ٧ عام القاهرة ز ولد الثار: محام عل )١( 
لهم، ١  ٩٨• عام تول الغرب، ل الخامس محمد جامعة ل القلقة نم ل أستاذا عمل ، ٢١٩٥٢عام ثورته 

لالأماعر٥ هب، لمن. انتحر وند الامحلأم، ز قي الملالفكر نثاة مؤلفاته من عديدة، وتحقيقامت، مولفاُت، 
■١ صا"آ الخندي لأنور والآراا-ث، العصر مصابيح ل: ترحته اننلر الكلامية. القضايا من ممر 

ا/ص"و"ا)آ(نئأةالفكرالفالفيلالإّلأم 

قا



)؛^^٢\ائريم س\لآعلإ\لو\إاك\ظن 

إلعبدْ الشيخ سب أن من قلقأ الأثاعرة يعفى عند أوحد العتزلة، ْع القديم 
ينتصرأن محاول عندما شه عبده محمد الشخ عل يلاحظ الذي لكلقالق العتزله، 

يستفزوسبأ ، القرآن حلق مسألة ق لراييم ميله ق كإ العتزلة، آراء لبعض أحيانا 
المعتزلة.إل شيخهم يتب حنن الأزهريثن الأبلع 

الذيوالتقليد التأثر حقيقة محل ومنهجهم العتزلة نثاة دراسة فإن حال كل وعل 
منالحديثة العقلية المدرسة رواد من ايتداء الحقل الأنحا0 أصحاب من كشر فيه وغ 

•العقل الانحاه أصحاب من الناخرين وحتى عبده ومحمد الأفغاق أمثال 

عبدهالشيخ تلاميذ تعصب عل الشواهد بعفر الحداد أورد وقد ، ١٠صرمآ التوحيد رسالة انفلرت ( ١ ) 
يعدها.وما ٧ ٠ ص جديدة قراءة عبده محمد كتابه! ق لشيخهم 

تق[



)^٥٩س\سةسم وهوفف س(اا\بمل:سضإهوزمم 

ساواتج4اطضالأنزلأ

العتزلة،رأسهم وعل الكلام أهل مناهج نحلال عل لف الءل-إء أّم لفد 
يل•با منها وأكفي حصرها، يصب منهم والتحذير ذمهم ل وأقوالهم 
منأدل إنم بل انمزلة، فيهم ليدخل عموما، الكلام أهل ذم ل نوالهم أ١ 

الذم؛ينالهم 
وهذهاكم ~ت)إيالنبي. أصحاب من أبوه -وكان فرة بن معاؤية ال ق

االأعءال(ر نحهل انما الخصومات؛ 
نحالوا)لا ه الني أصحاب من واحد غم أدرك قد -وكان قلأبة أبو ويقول 

؛.تكالموهم(رلا الخصومات أصحاب قال أو الأهواء أصحاب 
jأو الدين، ل بكلام تكلم من اله-ت)كل —رحمه الشافعي الأمام كلام من وكان 

لأحدث فقل وأصحابه؛ ه النك، من متقدم إمام فيه له ليس الأهواء، هذه من ثيء 
الإسلام،ز محدثآ أوآوى حدثا، أحدث ت))من ه النبي قال وقد حدثا، الإسلام 

٢ءدلأ((.ر ولا صرفا منه يقبل لا أجمن،، والناس واللائكة اف لعنة فعليه 
فإنالكلام، ق والظر )إياكم المناهج! تللثج إليه تؤول ما حطورة ل أيما وقال 

ليهفقال رحالآ قتل رحل عن سئل أو فيها، فاحطا الفقه ق الة معن سئل لو رحلا 
بفيها فاحطا الكلام ل مسالة عن سئل ولو منه، يضحك أن ثيء أكثر كان بتضة 

٢٤١البدعة(.إل 

.١ ٢ ٩ / ١ ة الأهل اعتقاد أصول )١( 
١.٢ ١; الحدث لأصحاب الأنصار )٢( 

السابق؛/U.)■؛(المدر 
السابق؛/٨.)؛(المدر 





)ؤع\س\سمةضم ا<هؤ<فف، وا>ههوإلف سال<\ٌدتاصض 

التيالأمور غالب ق الفاصلة الثلاثة القرون عن تأخر من نومع ومحي والقدرية، 
بكلامالديانة ائل ممزحوا حتى بدلك يقتنعوا ولر وأساعهم، التابعين أئمة أنكرها 

كانولو بالتاؤيل الأنار من خالفه ما إليه يردون أصلا الفلاسفة كلام وجعلوا اليونان، 
وأولاهاالعلوم أمرق هو رييوه الذي أن زعموا حتى ؛دللث، يكتفوا إ يم مستكرها، 

منعيد محالجاهل، عامي فهو عليه اصمللحوا ما مستعمل ب من وأن ؛التحصيل، 
؛١١الخلف(.أحدثه ما واجتنب السلف، عله كان بإ ممسائإ 

محلبيةأمراض من المناهج هذه إليه نحر ما و؛صارترم بخبمرمم السلف غن وص 
للأمةونصحوا ذلك، ق قوا وصات، أواصره، وتقويض المجتمع بزوال استفحالها يزذن 

والمنقولالمناهج، نالك، أصحاب ثان اد غ ٧٢٠عاصروه لما وخبمرتم علمهم واغ من 
الأبتدلخعاقبة من والتحذير وأهله، الكلام علم ذم ق الصالح السلف من العلعاع عن 

مصنفاتيم.ق مهلور كير 
اكمحن:وجه عل المعتزلة ذم ل أهوالهم ب- 
وتركهممحل لا عممن دينهم أخذهم جهة فمن فكثير، للمعتزلة السلف، ذم وأما 
نحومنذ عبدايئه بن سريلث، ا عليتت)فدم الموام بن عباد فيهم محال نة، والللكتاب 
هذهينكرون المعتزلة من قوما عندنا إن عبداييه، أبا يا له فقلت قال! سنة خمسيرن 

عثرةبنحومن فحدثني قال! والصفات— المزول أحاديث —يحني الأحاديث؟ 
اممهرسول أصحاب عن التا؛عيرن عن ديننا أخذنا فقد نحن أما وقال! هذا، ق أحاديث، 

ا١ أخذوا؟!(.عمن .،فهم 
ابنيقول ؤلريقتهم، من التنفير ق غاية وهو الكتاب، أهل بضلال ضلالهم وشبهوا 

منسبه ففيه العناء من ، انحرفمن ؤ! اللمفمن طائفة )قال اممه—! —رحمه العز أتجي( 

)ا(ذحالارتما*آا/؛هآ•
بعدها،وما  ١٢٦٤/ ة الرسالة الصواعق ، ٢٤٨/ ٤ الوثمع،ن اعادم ، ١٦٥ص الغمار للعل العلو انفلرت )٢( 

.٢٩١سرأءلأماوالآ،اا/
. ٢٧٢■/ ١ أخمد ن اض لعد المة )م 

ق،



زيتث\اهلخاصرة \_bC \لآكاهان S الآعأ؛\ل س

منئنه فه ونحوهم، العتزلة من الكلام، أهل من النحرفن أكثر تحد فلهذا اليهود... 
طريقتهم،تحنون ويالمعتزلة ثيؤخ كتمإ يقرؤون اليهود عل،اء إن حتى اليهود، 

النصارى(.عل ويرجحومم اليهود إل يميلون المعتزلة شيوخ وكذا 
أليقهو بإ الستة أهل يرمون ح؛ن حيلتهم وقلة وهنهم السالف ءد\ء يٍن ولهنالما 

السنةأهل من المعتزلة ت)موقف قيه نال عنوانا اللألكاثي الإمام لهم عقد فقد حم، 
حقيقةعن لهم ، كثفولو والحشو، التقاليد من السالمين به قذفوا ما ثم والحإعة، 
يالتقليدكانت المنكرة، وأقاؤيلهم الحوئة، وآراؤهم المفللمة، أصولهم كانت مذاهبهم 

أحلق(.رالحشو من انتحلوها وبإ أليق، 
لفحسمتهم؛ للناس تنضرأ محالعلتهم، ويتجنبون منهم، محذرون لف الكان ولقد 

فجعلقال; المعتزلة من رجل فجاء حالما، طاوس اين كان فشو ولتاديبهم، صلالهم 
قأصبحيلث، ألحل بثي، رأى لابنه• وقال أذنيه، ق أصبعيه محتاوس ابن فادخل يتكلم، 
ميتا(.كلامه من تمع لا واشدد أذنيك،، 
قالفقد أيما، والولاة الخلفاء من والفهم العقل أهل عل ليخفى صلالهم يكن ولر 
قفوجدنه الكفر طلبت، أربعة! ق فوحدنيا أربعة ت، )طلثالرشيد! هارون عنهم 

عندفوجدته ب، الكن. وطو_.تا المعتزلة، ق فوجدته واكنبح الكلام وطلمت، الحهمية، 
.أالحديث،( أصحابا مع فوجدته الحق وطلبتإ الرافضة، 
المعتزلة!رودس ذم j أهوالهم ج- 
واليهودالزندقة باهل الاعتزال رؤوس من ءالد ناثر إل العلم أهل أشار لقد 

الئامعقيدة عل الفساد )يحل مثلا! المعتزل الفنام عن البغاو،ادى قال ففو والعاري، 
قو)كان ٢• ل وغبرهم( والفلاسفة الزنادقة ص خلاطهم من المعتزلة- رووس -من 

•٥ ٩ صزه الطحاؤية العقيدة شرح ( ١ ) 
٠١٣الة؛/ أهل اعتماد أصول )٢( 
المصدرالايقا/هما.)٣( 
.٥ ٥ ص الحديثط أصحاب شرف انفلر؛ )٤( 
•١ ص،١٦ الغرق بتن القرق )٥( 

نج



نض؟سهم اسق اهل ومافف ياهلزلف \كهاض \ضل(: \سا1 

الأدلة،يتكافو الق1ولين المنة من وقوما ، نوئه المن قوما عاصر قد مثايه زمان 
فاخذالراففي، الحكم بن هشام حالهل ثم الفلاسفة، ملحدة من قوما كره بعد وحالهل 

قولهعليه بني تم يتجزأ، لا الذي الحزء بإبطال قوله الفلامنة ملحدة وعن هشام عن 
قبله(.رأحد وهم إليها بق يلر التي بالهلفرة 

عليه،يرد فلم القه"، ~رحمه عون ابن عل مرة ملم فقد عبيد بن عمرو وأما 
؛فقام.؛إليه وجلس 

عبيد،بن عمرو افه )لعن قوله! اممه- —رحمه حنيفة أبير عن الهروى الإمام وينقل 
؛الأكلأم(.ر من يعنيهم لا فيإ الكلام إل الطريق للناس فتح فإنه 

مابكل العبد )لأنيتل له: قال الشافعي م يكلم أن الفرد حفص أراد ولما 
،بالكلام(.١ يبتل أن من له خر وحل— -عز باممه الشرك حلا عنه —تعال— ممه اض 

بإالعقل الانحاه أصحاب بعض اغتر كإ المعتزلة بعض بنك لف اليغتر ولر 
النكأن يعرفون كانوا فقد إماما حعلموه حتى عبيد بن عمرو نسك عن '؛؛٤ 

الضلال.من له عاصا يكن ل؛ ذلك وأن الدين، ق للامامة مقيامحا ليت والتعبد 
فذكرقتادة إل ت قوله؛)حلالأحول عاصم إل بسنده اللألكاثي محاق وقد 
ياقال؛ ق؛حفس؟إ، بعضهم يقع العلعاء أرى ألا الحمحناب، أبا يا فقلت؛ عبيد، عمروبن 

الظلمة،أزلية ل واخلفرا النور بازلية ونالوا والظلمة، النور هما اثنثن بإخثن قالوا الجوس من الثنويةت ( ١ ) 
أصين؛عن صادر إن يقولون ونحوهم الجوس من )الثنوية الفرءةت هذه تعريف ل الإسلام شخ قال 

الخوابانظرت الذموم(. الشرير الإله هي والظلمة الحموي، الخثر إله هو عندهم والنور والظلمة، النور 
.T٩٧/ الخاوي محموع ، ١٣٥ ا/ الصحيح 

ؤينكرونالعالم، بقدم القاتلين ومن الأسلأم، قبل وجدوا الأرواح، تناصخ أصحاب، من طاتفة السمنيةت )٢( 
•٢ ٢ ه/ الفتاوى محمؤع •A؛-؛A؛، ص الفهرست، انظر! والبعث،. المعاد 
الفرقبينالفرقصما>.)٣( 

•٧٠)؛(المجروحثزأ/ 
)ه(ذمالكلأموسه/ا'آ'آ.

Y٠٣٣٢/ )!(الاعتصام 
ومايعدها.حس'ا٥ لهاتاؤخ شخصسات، ل! عليه ثناءالدكتورمحمد'مارة الثال محبيل انظرعل )٧( 



زوآ^^صفسْإ؛0
منفجئت تعلم، حتى تذكر أن لها فينبغي بدعة ايتيع إذا الرحل أن تدرى ولا أحول، 

وهديه،ءبياس بن عمرو نسك من رأيت وما عبيد ن عمرو ق لقوله مغتم وأنا قتادة عند 
حجره،ق والصحف، النوم ق عيد بن بعمرو أنا فإذا الهار، ينمق رأممي فوضعت 

إققال: اممه، كتاب، من 1ية نحك اض' بحان قالت: اض كتاب، من آية محك وهو 
أمحتطح(.لا إق فقال أعدها له فقلتتا: حكها، حتى فتركه محأعيدها، 
قال:عيينة ابن عن بلغني تدينه؛ سوء عن الاوه~ ~رحه حنبل بن أحمد الإمام وقال 

بنعمرو وحاصم أصح، حتى أيوب، فهنافح عبيد، وعمروبن الختيانير أيوب )حج 
شغلهكان العابد الإمام ختياق الأيوب بينهإ، الفرق فتامل ، أصح( حتى عبيد 

الراءق ليله مهر فقد عبيد بن عمرو أما لث،، والوالعبادة الهلواف الليل حلوال 
عنها.اممه نص التي والخصومة 
السويةبفهلرمم كانوا علميهم والتلبيس إغواءهم عمرو أراد الذين العامة وحتى 

قالعثرمننؤ، ناقتي إن له؛ فقال عبيد، عمرون إل أعراي حاء فقد وأعقل، منه أعدل 
ارددهااللهم مرقتها، ئرد ولر سرقت الفقثر هذا ناقة إن اللهم فقال؛ عل، يردها أن افه 

لأنهقال؛ ه؟ وكيفقال؛ منها، وأبت ص ذبن، الأن شخ! L الأعراب؛ فقال عليه، 
عندهمن وبض ترجع(، فلا رجوعها يريد أن آمن نر رقت، فسرق لا أن أراد إذا 

ممرفا.^ا
غلوهممن عرفخ فقد الذم، لذلك! الاعتزال أئمة استحقاق ق نتردد أن ينبغي ولا 

اللهمع ألحم وسوء قولهم نحش عن قفلا الأمة، فضلاء عل وعدوابم عضهم، بق 
مرةتكلم عمناء بن واصل أن ذللئح ومن الذم، أجله من يستحقون ما الأنبياء، ومع 

عرفوقد هدا(. ْن باحن يتكلم كان ما نبل ؛عّثح )لو عبيد؛ بن عمرو فقال بكلام؛ 

إ/هم.المة أمحل امحقاد أصول )١( 
.٣٣٢؛،/ الاعتدال )؛(منان 

.٧٤- أ/ السة أمحل اعتقاد أصول )٣( 

لج



نيص؟\كسةسم اهل 

حروفمن ليست لكما حتى محتنبها، محكان بالراء يلثغ لكن أنه واصل فصاحت من 
كلامما معون؟ تألا عبيدت بن عمرو فقال يومآ عطاء بن واصل اوتكلم الهجاء. 
معلقات)هذاالشاطبى قال ملقاة. حيض خرقة إلا نمعون ما عند سرين وابن الحسن 

اث(قاتلهم الزايغ؛ن هؤلاء كلام 
بلعاصروهم، الذين المعتزلة أفراد ق ينحصر لا للمعتزلة السلف ذم أن شك ولا 

العقلالانحاه أصحاب ممرأمن لكن بدعومم، أودؤء١ منهجهم، سلك من كل يطال 
وأشباههالسابق العلم أهل كلام تشرض للمالتقليد ومحص الهوى، يمهحض يرفقون 

والمنطقالحقيقة ؤيغالطون عليهم، السنة أهل من تحاملا ؤيعدونه الأهواء، هل أل 
تضر.أو تقليل أو بتييع أحد هم يمأن يرفقون وحنن يمجدونمم، حين والتاريخ 

إلمذهبهم اب انتمتهم التشر ل المعتزلة منهج يمجدون الذين يكفي كان ولقد 
سألتلو فإنك والملاح، المضل أهل إل لا الزائغين أولئك من ذكرهم بق من 

عمروإل لفالوا: ينتسبون، من ؤإل ميمهم أصل عن الدين يوم إل وأتاعهم المعتزلة 
إلالسنة أهل بة نافه ثرف بينإ المذهب، ا أئالذين عطاء بن واصل أو ع؛يد بن 

تمنان بإحوتابعيهم والأى، الخير بالقرآن لهم شهد الذين وأصحابه البي. 
الدين؟.يوم بالأمن أحق ذللثخ بعد بتين الفاُى عنه، ورمحوا عنهم اف رمحي 

)ا(اظر:مح<وعاكاوىم؛ح\.

ق،





|وغْول|واو1ا1ت

االخمل0امحلأم س الالةلإأ ^١٠ ١٨هللآص، 
لهم(ا>)ه\نهم( واس\ر، 

ؤوا9لأاّؤدث 
اأصزلةدراسة ق العمالي الاتجاه مصائر 

عنهاالأحد ق ومنهجهم 

/سعث/ث'ي
العتزلةأعلام من العملي الاتجاه موقف 

/سث/لأ£ث

بالعترلةالعقلي الاتجاه احتفاء أسباب 







رهع\اسالآءئأالوالآستسصة 

الوافدالغربي( المنهج )ؤيئف ت المحرفة الملقية بالاتحامات عنايتهم عن ؤيقول 
علؤيركز عشا، وأكثر عتقا، أشد بل الاعتتزالط، من لوقفه مماثلا موقفا التصوف من 

مل؛ iIIaj؛يلغ الذي الخد إل، وأعلامه، مفاهيمه شان من ويعل، الفلسفي، التصوف 
الكثبرونيركز كإ وأحباره، وآثاره الحلاج درامة عل كلها حياته يركز أن ماميتون 

ويعتبرونوالفناء، والحلول والاتحاد والإشراق الوجود وحدة عل الغرب مفكري من 
وافدة(مفاهيم الواغ ؤ( هي بينإ إسلامية مفاهيم الفاهيم هده 

التاليةتالقاؤل ؤ( للمعتزلة الأستئراش التحيز تلخيص ؤيمكن 

أصحابماإظهار مع وت^ريرها، الدين،، 3، المتدعة مقالابمم إؤ، الواضح التحيز - ١ 
لماحموها وأصولهم، المعتزلة فكر بمقرداين، المتثرقون اهتم فقد الاعتدال، ثوب 3، 

كإيقلقاتهم، ظاهرآ وتأثرا اليونابي،، والفكر المعتزلة بين حميإ اتصالا هناك أن وحدوا 
المعتزلةانتهجه الذي والسنة الكتاب حاب عل للعقل الم،الئ الللئ، 3، وحدوا أتيم 

والسنة.القرآن من وبمواقفهم ؛المعتزلة فاشادواوأهلها، السنة عل الطعن 3، مدخلا 
؛٣١رالمك. الفكر مدان ق وإبرازهم انمزلة أعلام تلمع ٢- 
ومحاولةفرهتهم، ضلال عن كنفت، التي ومواهفهم عقائدهم عن الاعتذار ٣- 

كتبهمبان الزعم حلال من وذللئ، وتحالفيهم، هم أنفبما ظلموا التي، الطوام عل، الر 
والحإعة.المة أهل من خصومهم صنع من هو إليهم ينب ما وأن متاحة، ذكن لر 

وابامهم؛التعمسجفالممل، 3، ونراهتهم السنة أهل ءل،اء أمانة ي المشكيلئج ~ ٤ 
أهلمذهب، عن الخارجة الدينية الحركامت، لواقع إدراكهم بعدم وابمامهم المعتزلة، ضد 

الأفراءايت،هذه ردد من العقل الاتحاه أصح،'ب من جاء ثم ا، السنة 

.١ الواني الربي ايهح أخطاء )١( 
لواظ:همةاشارفالإي*م؛م.

انظر٣( 
؛(انظر
ه(اظر

١.العقدةرالثريعةصرآ٠ 
._Y'YYوالفلاسفة انمزلأ س الشرنثن يوف 

VY_.انمزلأ.
اكزلةص)ك(،وصأآأوطبعدهما.ىزسىجاراشصسملةلثومةممابم: 

نج



نيتقع\اههوإاة اعا١م  CUDهوففهم \لئ\ني: \كصلال 

منوغبرهم المعتزلة من موقفهم ل المتشرمن اغراخس يعضر هده كانت فإذا 
وراءبر الويجدون بالقدة، القدة حذو عنهم ينقل بمن إذن يوثق فكيف الضالة، الفرق 
دراماتمق يا امحأيمرجعا المستنرقن كتب من ومحعلمون هي، كإ يتقلموما آرائهم 
الوبحقهم للحق، ؤإخلاصهم العلمية، بمقدرتم ؤيعتقدون وغرهم، المعتزلة حول 
إ.رئة؟ أبو محمود فعل كإ عنهم بالأخذ فيفاخر تهلرفه ؛نمي 

نحنالتي الرحلة هذه بشائر فإن•)من القياق عابد الدكتور يقول كإ ولكن 
الإملاميالعالم ق أنصاره وأن محورأ، ذليلد الأمام قفص ق الأن الامحتثراق أن فيها 
تحياءاسعل ولكن ه لينتصرون زالوا ا مكانوا ؤإن لث،، ذلمن ثيء الهم نفل• 

٢وامحتخفاءذر 
يلفيإ أسوق المعتزلة، من الامتشراش الوقمر ملامح لأهم الاشارة تللئ، ويعد 

موصهمعل سيإ لا للمتشرقن الشل الانحاه أصحاي، يعص انتصار يزكي مما شيئا 
المتحرقة!الفرق حول يكتبونه ما عل واعتعأدهم المنحرفة، والفرق المعتزلة 

لواليالغة المختلفة، الدينية والفرق الذامٍح مشاة ق السيامي الأثر تضخيم -١ 
المجتمعل الماد وثيؤع البامية الاحتلأفامث، إل الختلفة الدينية الفرق ظهور عزي 

الاجتإعية،والعدالة والخهاد الضال ثوب، المنحرفة الفرق إلاس ْع آنذالث، الأملامي 
فكريةمنهللقات من تكونت قد الأحكام وهذه الخ، . والامتداد. الطبقية ومحاربة 

حنالدكتور إلزام مطقان مازن الدكتور ويذكر ، ١١٩ص الحميمة السنة عل أضواء مثلأ.' انفلر )١( 
إلمالرجؤع لالطلأر_< عّدالعزيز الملك جامعة ق التاريخ ل الماجستير برنامج ق محاضر كان الذي صبحي 
لهقدم لما بذلك عله أصر وأنه الحدين،، المرن التاريخ بحوث ل التشرقن وكتابات الأجنسة المراجع 

.٢ ٠ حس الأسلأم منظور ل العاصر الامتنراق انظرت الأستشراب. ١لراحع من خاليا بحثا 
الأزهريةالثانوية مرحلة إل انتقل فلمإ شبابه، صدر ل الأزهر إل منتسبا كان مصرق كاتب ؤيه؛ أبو مود حمو 

لموحلفأ ثم الحلية، الخراتد إحدى ل الطبعية للأخطاء مصححا نمل مرة، من أكثر غيها، ينجح أن أعناء 
السنةعل اص-واء والصحابة، المنة ق طعنته التي مصنفاC من التقاعد، إل أحيل حتى البلدية دائرة 

وبعدها، رما ٣  ٥٣ص التنريم ل رمحكانتها المنة ت انظر وغيرها. هريرة( )أبو الضرة شخ الحمدية، 
بعدها.ومحا ه ٠ 

٠.٨ ص المحرقون )٢( 

ئ



\رهه\صا0\ائاوة \هعاوإ\دو\لآكاهان نهه 

اريختعل سمحبها يمح ولا ا، وظروفهمحتمعابا وليدة هي غربية، نية فال
المسالمين

يقيسغربي( منظور من إليه يطرون اللمين تاريخ إل يظرون حنن وأصحاحا 
تقليداا أوروبتها عاثالتي والمراعات ا أوروبارخ تعل لمح( الارخ ت

للمترقن*

)تاريخيفولت ث، حيالحابري؛ محمد كلام ؤ، الناثر هدا نلمس أن ويمكن 
هدايكتي تارة الهلقايتح، بين صر؛ع تارخ اليوم إل الإسلام قيام مند الإسلام 
الأيديولوجيالمربع بمظهر يظهر وتارة اجتإعية، اقتصادية صبغة المربع 

،الفرو((.روالزإعدين(
من(مناوئتهم عل دخملهم الأوصاف، بأفخم ووصمهم الميعة، رؤوس تمجيد ٢" 

الفلسميهالدراسات وأولوا منحرفة، يشحممات اهتهّوا فمد الة، أهل ع^^اء 
تبعاونحوهم والسهروردى عربيي ابن بفكر واعتنوا ثرا، كبساهتإما والصوفية 

شاكلتهمعل ومن والخوارج المعتزلة رووس ي؛رز أن بعضهم وحاول، للمتثرقن، 
كإالإسلام تارخ ل المجدد الفكر من ؤيتابيع والاجتهاد، التجديد أعلام بمقتهم 

كتبه.يعص ؤ( عإرة محمد الدكتور فعل 

لحولأن وادعوا المبدعة، وجه ؤ( وفمتج التي، المياسة عل منهم كشر وحمل 
والتثديعالتكفير فتاوى أفرز ما هو والمداهب، الفرق عل الحكم ق البامية ابامتح الح

العباسوبني أمية بني بامتغلأل ذلك، عل ويمثلون المنة، أهل حا يلمزون التي 
الرافضة،صد والتثديع التكمر تروج ل والنبعة نة الأهل ين للخلاف، والعثإنيح( 

القطعية.الدين أصول ؤ( ليس زعمهم ؤ( والشيعة المنة يح، الخلاف أن ْع 

١٣٨،٣•Y/ الإسلام معلمة انفر: )١( 
.١  ١١٦- )٢(اكراثوالخدانص٣١ 

وجهل الإسلام وانظرت ٣، ٠ ٢— تاريح لها شخصسات ت زت مثلا عمارة محمد الدكتور كتبه ما انظر )٣( 
هرآ٩.العصرانتون ، ٢٢٨اكرم، 

.ص٩١٢العقائد كتب، ن، قراءة اننلر: )٤( 

تق[



زيتى\اطمزلة \افصدس:ماسءساعإام 

الثالميل عل وخذ السنة، أهل لمنهج نقد«هم ل لم والتقلد عنهم، الاقتباس ٣" 
وتارخوالسنة القرآن حول النكرة المصهللحأت< بعض المستنرقن عن اقتباسهم 
والأخذإليها، واكحاكم بالسنة والتملئ، يالموص الاكزام أن كزعمهم المسلم؛ن، 

المنهجبه ويحفون هويدى فهمي ادعى كإ )اكوثتن( من نؤع لفح البفهم 
تللث،مثل الانحلال دعاة استغل ولقد لفح، الؤإحلالهم الموصى لعظيمهم السلفي 
الملمينمجتمعايتح ق للفساد الزوج ق المواقفح 

)المة(أن قال فقد المستشرق)حولدزترر(، الفرية هذه مثل إل بق موممن 
هذاعل ب، بغريهذا وليس واقتبه، تبناه الإسلام وأن أصله، ل وثني مصطلح 

عواملإل إما إسلامي ثيء كل يرجع الإسلامية دراساته كافة ق فهو المستشرق؛ 
والمرانيةكاليهودية خر-مت عوامل إل أو وأعرافهم، الجاهليين كفمه داخلية 

دليلهناك فليي الزيه، العلمي النهج عن وبمدْ تعصه عل دليل وهذا والونانية، 
فبالهم.مستخدط كانتح الملمين، عند بمفهومها )السنة(، كلمة بأن قوله يؤكد واحد 

وهذاأسلافهم، لن الجهاي؛ن كاتباع للسنة الملمين اتثيع يجعل أن يريد نه إل 
اتبعوهافإنإ السنة، اتبعوا عندما المسلمين لأن الواقعية؛ حية ال، من له أساس لا الكلام 
وجل.عز الله س بذلك، أمروا قد لأمم 

كيةمن ونحرج الحنة، محانظة j، م ١  ٩٣٧عام ولد ممري، دمفكر وصحفي كاسح هويدي نهم ، ١١
العربيرومحلة عاما،  ١٨مدة مها واسمر القاهرين، الأهرام جريدة ق وعمل القاهرة، جامعة ل الحقوق 

القرآنأتماله: ابرز من الملمين، لعل،اء العالي الاتحاد ل عفو أنه ك،ا تحريرها، مدير وصار الكويتتة 
ز:ترحته انظر القوص. التدين ذمتون، لا مواطنون الديني، الوعي أزمة الداخل، من والسلطان، 

.١ • ٣ ٤ آ/ والفلاسفة القلقة موسوية 
(، ١٣٥٨٣عدد)والتوثثن، التقاواّ ت يعنوان الرياض جريدة ل الحموي محمل الدعو كت-ه ما مثلا انفلر )٢( 

كتابهل حمومأ زبير جولي كتبه ما أهمية وتأق ، ١ ص٨٣ والفلاسفة المعتزلة محن الستثرقثن محوتفح )٣( 
البيعأهل من وعلومها السنة ل الطاعنين معظم منه مل الذي المصدر كونه من والثريعة' العقيل.ة 

وأخمدسابق، الكتابه وطباعه ترخمة خمل أترف الذي حين كطٌ وأعله، الإسلام عل والأتلين والعلءاني؛ن 
الشعوبل و؛روكلءان الإسلأمة، المعارف داترة وكتاب البازجي، وإبراهيم زيل-ان وجرجي أُض، 

الإّلأمية"ونيهم.

ق،



ريم\سالآءءال|والآستاممابمصة 

العملالانحاْ أصحاب ناثر حممة ولتاكيد الدين، ائل مل باقوالهم الأحذ - ٤ 
ذك;عل ١^^ بعض أسوق الغربية ت الدراط يتلك 

هيواحدة معجزة إلا النبي. عن العجزان نفي إل المتنرنون ذهب — ١ 
غثرأحرى معجزات له اصطنعت التي هي الإسلامية التقاليد أن وزعموا القرآن، 
ينحمحمد فتلهمها )الإسلام(، كتابه ق ماسيه( )هنري ذللئ، إل ذهب وممن القرآن، 

عبلْمحمد الشخ ات كتابق ممتدة حدور لها وكانت والعقال حين وهله هيكل 
الرأيهدا إل المعتزله مبق وقد وجدي وفريد 

ونزولوالدجال المهدي فكرة أن ماسيه( )هنري ومنهم المستشرقون زعم ٢" 
وأصافوملها وغثره رئة أبو فتلقفها المسءيحة، من مستمدة السلأم~ ~عليه عيسى 
المعتزلة.آراء نفس هي وتلك عليها، 

كتابهق )حب( نمل كإ عدالتهم ق وشككوا الصحابة، ق الستثرنون قدح ٣" 
منهم المستشرفن هؤلاء كتعبا يترحم من وغالب ، الإسلام( حضارة ق )دراسات 
عبيدين عمرو لمان عل الهلعون تلك مثل إل المعتزلة سبق وقد الأنحا0، هدا أصحاب 

شراكعل عندي شهدوا والزبثر، وحللحة وعثإن عليا أن لو )واف يفولت كان الذي 

والتأليف،بالصانت اشتغل *مآاه،آّخحام، \ُعام بمصر ولد إملامي، عمكر العقادت محمود عباس )١( 
.٢١٩٦٤ه، ١٣٨٣عام توق والأدان، والفيفات والاداب اكون محلف ق ممابا  ٨٣تصاث وبلفت 

وموسوعة، ٥ صزآُ؟ الأسلامي الفكر أعلام صمن زئروق حمدي محمود للدكتور العقاد محمود عاص اننلرت 
.٢٨٥٣; القلقة 

العارف(،)داترة مؤلفاته! س ، ٣١٨٧٨ه، ١ ٢ ٩ ٥ عام بالاسكندط ونشأ ولد وحديت نريد محمد )٢( 
الخلافةعل الانقلاب ناصر وتد للقرآن، موجز تفسبمو وهو العرفان( رصفوة وله والاصلأم(، )الدنية وكتاب 

وفاتهتبل واعتزلها __، وعشر نيفا )الأزهر( محلة تحرير تول وحركه، بأتاتورك انخيع وممن الأسلامية، 
لصدوجدي فريد ضد و ، ٣٢٩الأعلام!/ انظر: ام.  ٤٩٥ -، ٠١٣٧٣عام بالقاهرة توق عامتن، بمحو 

٠٩٩ ص الاصلامي الفكر أعلام صمن يومي رجب 
.٤٢٤/٢)٣(معلمةالإسلأم

.١٨١ص النيوية المنة عل أصواء انهلرت )٤( 
•١ صزا٩ الصدرالمابق )٠( 

لج



نص؟\>ه5لإلة اعإ١م >الأن >1ؤاففهم \اتانى: \سالا 

فح. بمرة. تمغ )ما عنه~! اض حندب~رصي بن محمرة عن وقال أحزته(، ما نعل 
محمرة(.اف 

نفلرإل بحاحة محالفيهم وعن فرقهم عن الفرق أصحاب بعض كته ما كان ؤإذا 
عشمهأكثر أن العلم مع إ، المملض؟ تاريخ حول المستشرقون كتبه بإ فكيف وتدقيق، 

عندالمرق فأهل المتثرفن، عند ليس ما لا إحما الإسلام تعفليم من عندهم الفرق 
الذيالحق من بثيء باطلهم عنتلهل وقد بعلمهم، يوثق لا مضلون صالون نة الأهل 

الإسلام،من التل منهم ممر ف هو كفرة، المتنرقون وهزلا-، السنة، أهل فيه وافقوا 
بعلمهم؟.؛يوثق فكيف، 

للوحيتقم ولر العقل، ألهت التي الغربية الماهج أمام ية النقالهزيمة أن ثك ولا 
المبهرينبعض مجت قو والظر، البحثح محال من مطلقا استبعدته بل وزنا، الإلي 

منالغربية، الحفارة ركاب ق للبر ؤخ معن الإسلامي التاريخ ل الثحث، عل 
امحمتإلادعوا ثم ومن الضالة، والفرق الطوائف اهج منز والنظائر الأشباه حلال 

النص،عل حاكا ونحعله العقل تقدمحر فكرية ومدارس عقلية، مناهج عل الإسلام 
المرحلةلحاجة تبعا يتطور الذي الإسلام من حزء أنيا عل الفرق تللث، آراء فاءظهروا 
وصواب.حق كلها وأما الزمنية، 

فيمكنالمعتزلة، حول الكتابة ق العقل الانحاه أصحاب منهج لملامح بالنسبة وأما 
سملهذ،ال،:

الكتابعن الإعراض المعتزلة دراسة ل طريقتهم عل الماحذ مقدمة ق يأق - ١ 
الموضوعية،إل مفتقرة بمصادر وايجتثدالهإ عليها، والحكم المقالات نقد ق والسنة 
وهد.مالسنة، أهل مذهب تشويه تستهدف، حثيثة يدواغ المتشرقون كتبها التي كتلك 

منتضمنته وما لفرفتهم، تارءنهم ق الفرق أصحاب كتبها التي تلك أو الامحلأم، 

الفرقيناكرق^ا-ا'إئ.وانظر: ، o٣٣/•س_،اسادىأا/^-س،نيانالأسال 

قا



محالفيهم.عل والعدوان والبغي ياعلامهم، الإشادة 
منولا الغربي(، الفكر ومذاهب يانحاهات التأثر من العقل الانحاه يسلم ٢—لر 

المادتح،كالمنهج أصلا، الوحي يمقتفى تسالم لا الير الأوروية البحث، ومناهج قواعد 
منكشر يعانيه ما إل لإصافه يا مثلا، سعيد وجودت شحرور محمد إليه يميل الذي 

التفريقوعدم التخجل إل بم ألتم، مما الأصيل، السلفي للمنهج فهم عدم من هؤلاء 
بنوعمرو البصري والخن الصفا، إخوان ورمحائل المنة وكتب والبدعة، المنة 

ب■"
كانتوغبرهم المعتزلة من الفرق نناة حول يهiالقونرا التي الأحكام من ممر ٣" 

يصحولا وفئروفها، محتمعاما وليدة هي غريية فية فلفكرية منطلقات من تطلق 
ينظرونلمتن المتاريخ إل ينظرون حن وأصحاببما ٢، المسلمانر تاؤيح عل سحبها 

عاشتهاالتي والصراعات أورويا تاريخ عل المملمح( تاريخ يقيس غري منغلور من إليه 
للمتنرقن.تقليدا أورويا 

الإسلام)تاريخ يقول! حن الخايري؛ محمد كلام ق التاتر هذا نلمس أن ؤيمكن 
صبغةالمرخ هذا يكني تارة الطبقات، ( juصرخ تاريخ اليوم إل الإسلام قيام مند 

لجاءت قد ثبهاته من وكثثر اللأنية، اك.مة ل دكتوراه ومحمل سوري شحرور ديب بن محمد هو )١( 
عفلمةحلة عله أصحابها أحمى عديدة ردود رنلهرت معاصرة، قراءة والقرآن المحاب صماه! الذي كتابه 

القرأن.علوم ل الناصح لخهله والضر للاجتهاد أهلته ءا.م تؤكد وكلها والفقهية، العقدية الأخطاء من 
,١ -٩ صزما١ العاصرة القراءة تهافت ل! ترحمته انظر 
امتدادايعتبر م، ١  ١٩٣ عام الحولان لنهلقة التابعة عجم بثر ل ولد شركي، سوري مفكر سعيد جودت )٢( 

الكتانبعض عل ماثرا انثرا له أن ك،ا المائية، الزعة فكره عل ونغلي، إنال،، ومحمل نبي بن مالك؛ لفكر 
بناءالحهاد صد يقف، وهو العنف،، ونبذ اللم دعاة أبرز من وهو وغبر، جلي خالص امثال، من العصراني؛ن 

ذللث،تبدل نأن لنا وأن دورهما انتهى قد والنبوة الوحي أن ويرى الأمة، مشكلات محل لن العنف، أن عل 
انغلر.هم. لأنفما يعثروا حتى الأول، آدم ابن مدهب، كتبه. أشهر ومن الكونية. والسنن التاريخ بفراءة 
_U،■.الأسلامي العال؛ ق المائية الزعة 

.١ ٥ ص٩ المائية والنزعة ٢، ص؛ التراث عل الغارة انظر: )٣( 
١٣٨،٣)٤(انظر:معل٠ةالإسلأم٢/•

لج



نينع؟اهلصإلف التانى؛م(سمسسمم اسل 

•الفرق( بين والنزلع الأيديولوجي المريع بمفلهر يظهر وتارة اجتاعية، اقتصادية 
تركزهمبقدر الوحي، ضوء عل ومناقشتها البتدعة أصول عل تركيزهم عدم — ٤ 

فكإالغربية، ا.لدذية اهر ومذلوالسياسية، الفكرية وميولهم أهوائهم ْع يتفق ما عل 
الإسلاميالفكر وبين والعقل، السنة بين التوفيق ق ا،لعتزلة بدور المستشرقون أصاد 

أناكتشفوا حيث، الأحرى، والحفارايت، للتقافايتح الفكرية الطيات، وبين الأصيل 
العقلية،الأسايبؤ عل الاطلاع هو الإّلامية المدان عن للدفاع الأمثل الطريق 

هاأمحصحة إبان ق والحماران الثقافات تللث، تتبعها التي فية والفلوالطقية، 
الأفكار.تللئ، نفس العقل الانحاه أصحاب، من كشر يردد ومبادئها، 

منالتقليل أو محاله، وتحديد العقل ار مصبهل محاول من كل وجه ق الوقوف، — ٥ 
منتقديصد بشدة وقف، لما الحابري؛ يفعل كإ والفلاسفة، العقلية قات القلثان 

قالسلطة بمإلأة امامه طريق عن الغزال حامد أبا يقهل أن وحاول رمد، ابن قة فل
الفلاسفة.انحرافات يعص عل رده 

عندالعتزلة عل والثناء الإءج-ابا هومناحل العقل الغلو هدا أن ونلاحفل 
التيللعوائق رفقهم نحفوا لر الذين تثرقثن الممن وغرهما وهاملتون حولدز-رر 

وهداالمعتزلة، عند عرفت، التي التحررية النزعة وجه ق والحإعة السنة أهل يضعها 
العقليةالمل.رسة رموز كتاباته ق امتدح الذي )محمست،( المستشرق مع يتكرر السلوك 

اهن. ونفس عبدالوهابإ، بن محمد الشيخ منهج يشدة انتفد المقابل وق الحديثة، 
٠كتبه.ر من عدد ق البنا حمال عند يتتكرر الأسلوبج 

تثبت،دون علميهم والإحالة منهم والنمل المستشرقين، اهج يمنالة الإق٦— 
قلالمتسرقين هؤلاء وكأن الملمون، كتبه ما قيمة من التقليل مع لماهجهم، والدعاية 

رموزبعض تلقي نني لا أن ومحب وعل،ائهم، لمين الممورحي عن غاب لل فهلمنوا 
.١ ١ ٦ - ١ ص*ا١ والحداثة ١^١,!، ( ١) 

■٦ ص' الإّلامت والمّطلحارح ااداه_، ق الوط ل: مارة محمد الدكتور كلام مثلا انظر )٢( 
ا.وتشرقونصهأ.اننلر: )٣( 

]قا



إلمر بالأو منافهه، إما عليهم وتتلمدهم المتثرقن، عن الحديثة العقلية اندرمة 
الإسلاميانمالم إل مهم وفدوا الذين عل بالتلقي أو هناك، محهم والتلقي الغرب 

أثراالذين وهم لأتمم، ومقا وبحوثهم ودراسانمم كتبهم عل أو ونحوه، للتدريس 
الأنحاْبعدذلك.لا،اذا

عليهاوأيتى الغربيق، بالدراسات اعجايه عن هيكل حسيرن محمد عم ولقد 
تقيسهبحوث من اليوم علياؤه به يقوم ما إن نقول* أن للغرب علينا الحق رومن ءقالت 

وأبماءالإسلام لأبماء مئد قد الشرقية والدراسات الإسلامية الدراسات رخ اق 
من)وليس ت أيضا ؤيفول  ٠٠الدراسات• وتلك البحوث هذه من يتزيدوا أن الشرق 

وقالفكم ق الغرب ورد من الهل إل الحاجة أسد حاجة ق اليوم الشرق أن ق رب 
والفن(.مالأدب 

)الاعتزال"ثلاث الدواتر التة__اني ات إثبق ة كفايمبق يا فأن وأفلن 
الحديثة(.والعقلأنية والأستشراق— 

أنلم؛ن المعل الواجب زمن نال؛ عندما حخن محمد محمد الدكتور وصدق 
بحوثهي المتشرقون يكتبها التي الإسلامية البحوث أن واصحآ إدراكا يدركوا 
حلقبه يفشي الممتسرفن كتب، ي الإسلام فتمجيد والملم\ن، الإسلام صد موجهة 

جابمن المجاملة هدم ومقابلة ناحية، من الغربير الفكر نزاهة إل الأءل٠ئثان من جو 
أنأيضا بذللثح ؤينصد الغربية، للقيم السالمان جانب من مثلها بمجاملة المتثرفن 

.الأنجاسالفاJثابص٢٩)١(انظر: 
الحقوقمدرسة ل الحقوق درس ثراء، ذاُت، أصرة ل م، ١٨٨٨عام ممر ل ولد حثتمكل؛ محمد )٢( 

وقد، ٢١٩١٢عام القانون ل الدكتوراه درجة عل السوريون من وحصل ا باريس إل ماخر ثم واك1هرة، 
ولهالاجتإعية، والشؤون كالعارف، الوزارية الناصب من عددآ وتقلد والسيائ، الصحافة ميادين ل نشعل 

القاهرةق تول العقلية، نزعته عن وعيره الكتاب هدا ل وعبر المرة، ل كتبه محمد( رحياة منها مؤلفات 
صّآّآبم،لأصلامي ١ الدكر أعلام صمن زتزوق خمدي محمود للدكتور مكل حسين محمد انظرت . ٣١٩٥٦

بيومي.رجب، محمد للدكتور الورخ الماسي الادس-ا هيكل حسن ومحمد 
.١ صأ محمد حياة )٣( 

لج



زذتف\ضص(سمماهءمم اهصد 

عرهاول موتمراتم، ل الملمين من الباحثين ودعوة والغرب، الشرق يئن تماهم يقوم 
ومزجالتقافتين، بين التقارب تحقيق ق المعاونة بقصد الإسلامية، والبحوث الكتب من 

الإسلاميبالفكر الغريير اليوناق الفلسفي الفكر مزج وبالهلع الأحرى، بإحداهما 
وحضارننا،لإسلامنا محاق، منحرفح يفكر الخروج المزج لهذا الهليعية والنتيجة العربي، 

بالفكرتأثروا ممن ااتكلمان، ائر وّالمعتزلة من الفرق أصحاب ْع حدث كإ تماما 
السيئأثرها لها كان ومناهج بأصول وحرجوا والهندي، والفارسي اليونانر قي المل
شبهات(.من الستة حول أثير فيإ 

خصومهاتوعن ها نفعن الهلواشح كتبته وما الإخباريين مرويان ٢— 

طباعةالضالة الفرق تراث بإحياء العاصر العقل الاتحاه أصحاب بعض اهتم 
الأدياندراسة يتناول عندما اتحاء أو مذهب أو فرقة كل أن العiلوم ومن ونثرآ، وتحقيقا 
العقدى.مدهبه عل المبني منهجه ضوء عل يتناولها ما غالثآ فإنه والمقالات؛ والفرق 

أمثالمن والاعنزال البدعة رموز عل والتفخيم الثناء عارات أطلقوا والدين 
المعتزلةمن لهم المتعصبين عن ينهلون كانوا إنا وغبرهم، عتيد بن وعمرو واصل 

لثيوحهعبدالخبار القاصي لا>ائح تكرارأ كلامهم فآكان تشرقن، المأوعن هم، أنف
الوقتمحا المتثرقين لكلام ونكرارا المعتزلة، عل وثنائه المعتزل والخياتل المعتزلة، من 

)٣(
مسه.

قوالشك الفضول، دافع من ينطلق البيع أهل بتراث اهنتامهم كان ما وغالبا 
الشكموقف الفرق بعض حول العلم أهل آراء من وقفوا لذا إليهم، تط ينما صحة 

والنحل،والملل للملهلي، كالتنثيه المشهورة المقالات لكتب رجوعهم اتحد كا والريبة، 
بالاممتشراقالمتأثرة الأنتقائية من أشكالا ونحوها الفرق بين والمرق والفصل، 

يتصرف.١ ٢ ٤ — ١ ٢ ١ ص الغرية والحقارة الإسلام ( ١ ) 
)؛(اظ:ءالماسص-ا،ا.

احمدقبله ومن ■مارة محمد ال_ممور كلام مع وتارنه ، صزمأ١ والانتصار ، ١ ٦ المعتزلة هلبقات انفلمر; )٣( 
المعتزلة.عل سائه،ا ق أس 

قا



سالآء؛آادوالآستسصة

يعضهمودعا كتبهم، بطون من الغرق مقالات، ذللئ، بسب، فظهرت، الغربية، والناهج 
الفآكري.وانحاهه ميوله مع يتفق ما وأخذ فيها، النظر إل 

وكشف،عليها، الرد دون والثبهارv الفتن عرصوا أن ذلك مقامي من وكان 
فدالتحقيق أهل أن مع فتنة، دعاة ؛، jjjbفصاروا ندر، ما إلا فيها الحق وبيان زيفها، 

أنبمكإ تفنيدها، دون الشبهة إيراد كالثهرستان اكالأت، ق كتبؤ من بعض عل عابوا 
الفصل.كتابه ق الفرق عل رده ق حزم ابن طريقة امتدحوا 
العقلالانحاه أصحايبه من كتب، ممن ممر لفاتح مؤ ق تكرر التحقيق أهل عابه وما 

تعزمحىادتال سبيل فعل عاليها، الرد ترك ْع مفصلة، النثهاتح ذكروا حيثح لفرق، ال 
العقديةالمال بعض ل المعتزلة لأنحراف،اتا كتيه بعض ل الحابري عابد محمد الدكتور 

المإءعن لأرسطو مطولا كلاما وذكر ينتقدها، ولر أخطائهم عن وسكتؤ فشرحها، 
الفارابي(نصر أب فة لفلوتعرض ، أيضا ينتقا.ها ولر عنها سكتؤ ممرة أخطاء نقمن 

 )j نجال0 ذللئؤ ومثل وأوهامه، أخطائه عن وسكحؤ والفلقة، الإسلام بحن الحلاقةsX■
؛أيضا.ر غجره 

إليهابون ين"والتي بالإّرائيليات ياخد من عل منهم ممر تنتع من وبالرغم 
-باوردت، الني والأحكام العقائد من أهواءهم يوافق لا ما ان الأحيعض بز 

وحدتامنها، ميئا رووا الدين السابقن المضرين عل التكو ؤيثددون الصوصرؤ~، 

آيةتر تف3، المحرفتين، والإنجيل التوراة عن المانر النقل لنفسه بجون من بعضهم من 
أجره.؛ تفق، والراعي الأنبياء، أبو إبراهيم دراسته: j( العقاد فعل ك،ا توضيحها، أو 

دونمن الفرق ترايثح تقبل إل العقل الانحاه أصحابؤ دعوة ل عليه أمثل ومما 
عوما السألماز(، لحمح مشترك تراُثؤ هو خلفته ما أن باعتبار واضحة، مرعية معايثر 

بعدها.وما  ٤٠٧ص المربير العقل بنية انظرت ( ١ ) 

الحديثةالعقلية الدرّة منهج انظرن و ، ٠٢٨ ص العاصرين الاصلامتن المكرين لدى العقلأل الاتحاه )٣( 
١.٣ صى٦ لتمسير ال 

نج



زيتث\صص(اعإام\هوإمم 

المرقوالفكر الشيعي والفكر انمزل والفكر الأشعري )الفكر ت بقوله الحابري عنه 
أنشك ولا الخمح، ؤإل الخمح من كتراث نتقبله أن محب ذلك كل الفلسفي، والفكر 

بانتهاءأمرها انتهى وأخرى والتهلوير، للحياة قابلة عناصر الراُي المجمؤع دا هل 
٠التطور(.ر يلة ق لحفلتها 

أحدثتهاالتي التفرق حالة انتقدوا قد العقل الانحاه هذا أصحاب بعض أن ومع 
أجنبيةالتأتر؛ثقافاُن، من نؤع عن منها فرقة كل عبرت والتي المختلفة، الكلامية الفرق 

يدعيعندما هم أنفلناقفة يعودون أمم إلا والخيل، الاحتكاك نتيجة القرأن؛ عل 
راصدىفهم عن غاب الذي التكامل من نوعا يعد بينها فيإ الاختلاف أن أحدهم 

اهتمواقد أعالهم من كبير حاب ل رالمتنرقون ت أحدهم فيقول الحركات تللث، 
بعضووهب الغالو، وتيارات ويالأقلميات القلقة، وبالثخصيات الشاذة، يالداهيح 

،القدوري و هروردي" "المثل لأشخاص والعملأفة الحصة حياته المتشرقن 
نفوسق يغرسوا أن يريدون أعالهم ق وهم ، الحلاج مع فعله وما ماسينور مئل 

وحدةهناك وليس مغالية، وتيارات ومراذم فرق ؤإنا واحدة، أمة لبسوا أتبمم السلمين 
متجامنأعالهم، ق تناولوها التي الصور خلال من للأمة ولا للAقيلة ولا للحفارة 

تضاد،أو مقابلة تناقضات لبت، التناقفايتح أن سن الفكرية الخيارات ار مأن حقيقة 
اولكنهانوعمنالأكامل(ور 

ترامثؤعن للأخذ الواحمب، النهج طبيعة عن الخابري عابد محمد الدكتور ويكشف، 
السنةلأهل ميزة ترى لا الخي والمصلحة الفعية عل يقوم منهج وهو المبتيعة، الفرق 
والرويللأفكار خزان التراث رإن فيقول؛ أخرى، عل لفرقة ولا غيرهم، عل 

الحركةعل بمتن لأن قابل هو ما أو حاصرها، ق يفيدها ما الأمة منه تاخد والخصورات 

_ATوالخيانة )ا(الزات، 

الفكرل إثكالية نمايا انظر- الامحلامي، للفكر العار المعهد أءالها ندوة ل مهدى عاشور محمد ناله )٢( 
المعاصرص،م؛؛.الإّلاص 

قا



لو؟سمفسءرا0
وعناصرالحاصر، اهتإمات دائأ هو الاختار ومعار الاختيار، من إذن بد لا والتئدم، 

والفكرالأشعري الفكر ق تراثنا، أصناف كل ق موجودة لها انماكة والعتاصر التقدم 
بفيوما الانتثار لها كتب ما الفقهية، المداهب وحميع في والفلوالشيعي ا،لعتزل 

هذهمن بانحاه الحاصر الوقت، ق للتشيث، معنى فلا ولدللث، محدود، طاق ق محصورأ 
لالاراءث،(الحقيقي المثل وحده وكانه الذاهسم،، هذه من مدهي، أو الانحاهايت،، 
وفقوالسنة الكتاب هو لبس الزايثج من الخابري عابد محمد عند الاختيار قمعيار 

يامئةوالالقومية لمهالحنا االفيد هو ولكن ؤ، لفالوصعها التي الأصول 
والاجتإعية.والاقتصادية 

الكلاميالمرنع والداخل الخارجي الحري المريع )رافق صعب،؛ حن ويقول 
الداخلالكلامي والمريع ا،لفتوحة، البلاد أبناء من الأخرى الحقائد أهل مع الخارجي 

وأهلوالاختيار، الخبر وأهل والحقيقة، الشريعة أهل من هم أنفايسلممين ببن 
الأت--اعوأهل والتأويل، جر التفوأهل والياؤلن، القناهر وأهل والتنزيه، الصفاُنن، 

حقائقحول المسيبن غبر مع الخيال فاحتدم والتجديد، التقاليد وأهل والاجتهاد، 
وقدموصفاته، اممه وحدانية حول لمين المبين التحاج واستمر وأ؛اءليالها، الأديان 

فتكونوالحسد، الروح بأو وحدها الروح بوالخلود والعن، القرآن، وخلق العال؛، 
.الأن( حتى انية الأنعرفت، ما أنفس من يعبر فكري تراث، الم؛ن للم

الاتجاهأصحاب ثمحرص الذي التحاج وذلك، والخصومات، الأختالآفاتا تلك، فهل 
علحجة افه جعلها أمة يه تفتخر الذي الإملامي النموذج هو إحيائه عل العقل 

الشريعة؟!.عليه تشتمل ل؛ المسلبن ينفع مما ال؛اهج تلك ق ثيء وأي العالغ(؟إ، 
السنةنحلل والذي له، التعصبين أصحابه عل المنهج هذا تأئر من كان ولقد 

يل•ما والخإعة، السنة أهل منهج ؤيرفص باليدعة، 

)ا(الراُئ،

ًس*اأ.والإنان الإسلام )٢( 

دأ



نيتي؟\>ههوإا!ف \سداس:ماصبص(سمم 

السنةأهل محققي كبار به نفيإ التشكيك مع افلعتزلة، عقائد عن دفاعهم — ١ 
ص•

كثيرااستفادوا حث وعدوانا؛ ظالعا عليهم والشح الة اهل عل ردودهم ٢- 
ذاتما.والقردان بل ذاته الأملوب فامتعمالوا ذلك، ق المعتزلة كتب من 

الأمرنرى المعتزلة، عل الحكم ق الخصوم عن الأحد عدم عل يشددون حين وق 
والمجمةالحشوية ارات فعبالسنة، لأهل خصومتهم الأمر يتعلق عندما نحتلف 

منالماصى ق عليهم السنة أهل خصوم أطلقه تما ونحوها والخمود الهلحية وأوصاف 
لصين!.العل ؤطلقونه العقل الانحاه أصحاب بعض محرم والمعتزلة، الحهمية 
بانيشهد )التارح بعضهم! قال حنى الاعتزال، إل السنة أهل أعلام نسبة ٣" 

رأسكان الذي المصري، الحز مدرمة من كانوا والحدثين الرواة طليعة أو ءالءاء 
توضحمزيد وسياق العملاق(، التيار عباءته محت، س حرج والذي والتوحيد، العقل 

تعال.اف، بإذن التال لبحث، اق 

أهلمن القالأ>نح ق كتب، ممن العقل الامحاه أصحاب، يتلقفها الزاعم هذه وأمثال 
والقسيالنوبختي أمثال من مباشره، البلع أهل عن أو المستشرقين بواصملة إما البلع 

الذينالصحابة س النفر أولئائ١ هم المعتزلة أصل أن زعموا حتى وغيرهم، الشيعة من 
عنه.الله رصي عثإن، مقتل بعد والحمل( ق)صفين الفريقين اعتزلوا 

نتيجةبعضهم فيها وقع مشكلة وهي السنة، أهل إل البيع أهل لات مقا عزو - ٤ 
قكتم، من بعض عل الإسلام ثح عابه مما وهو السنة، أهل يميهن، الحهل 

كتانمثل المقالات، س الصفات ق وحدته ما )تاملت، الإسلام! شخ يقول المقالات، 
كتانأجع وهو للأشعري، الإسلاميين مقالات وكتاب للشهرستاق، والمحل الملل 
محتارهاوأنه والحاJيثا، الستة أهل مقالة أنه ذكر ما فيه ذكر وقد الفن، هدا ق رأيته 

.١ ١ ب العاصر الإملأس الفاكر ل إشكايت مما؛ا )١( 
٣.• ب الأهواء j دراسات انظر: )٢( 

قإ



منأحد يملها لر أمور فيه لكن والحدث، السنة إل القالات من ذكره ما أقرب وهى 
نيا،نمر هو ولا يعرفها يكن لر والحديث السنة أهل مقالة ونمى والحديث، الستة أهل 

الرمحولبه حاء ما فيها ليس هؤلاء صنمها التي الطوائف مقالات ق المصنفة فالكتب 
فانالأدلة، فيها يدم الش المقالات ي ولا المجردة، المقالات ي لا القرآن، علميه دل وط 

أقرببعضهم ولكن وذموه، السلف عابه الذي الذموم الكلام ق لحلوا هؤلاء حمع 
وهذامواصع؛ ق أقرب وهذا بعمى، ق أقرب هذا يكون وقل بعض، من الستة إل 

والحديث(.القرآن عل يكن لر اعتإدهم أصل لكون 
عبدهمحمد الشيخ وهو الانحاه، لهذا الأول للموس وقع ما الخطأ هذا حتم ومن 

شراحخلال من الكلامية ائل المق الأشعري الحسن أي مذهب محقق كان الذي 
ممنوغبرهم والرازي والخرجاف والإمحي الشهرمتاف مثل بعدم، من مدرسته وأعلام 

الأشعريكلام عل يطلع يكن ولر يقله، لر ما الحسن أب إل بوا نحتى التأؤيل ل بالغوا 
١نفسه. هو وكلامه تاؤيلامم بين فصل دون ذع، من حلال من ؤإنإ مباشرة، 

معالمائلة أهوائهم حب ضرها ق ؛التحكم إما التارمحية، الهقائق تحريف ~ ٥ 
والشيعة.المعتزلة مارسها طريقة وهي ذاته، بالحدث بالعث ؤإما الاعتزال، 

بحدموايامهم العلمية، أمانتهم ق والقدح الأمة، عناء بمتاهج التشكيك ٦— 
قولنسبة ق المعتمدة الصائر إل الرحؤع أوحب من هم السنة أهل بيتإ النقل، ق الدقة 

إلمحاكموا أن العدل من ليس أنه لعلمهم للمعتزلة؛ نقدهم ق نحروه وقد أحد، إل ما 
•خصومهم أقوال 

.١٥٩ا/)ا(المواءت. 
٢،صّآا جديدة قراءة محمدءبل0 اتفلرت )٢( 

لج



نيتءآ\>المإلف  UA، ٥٥٥٥١٣\اتانى:\سل 

الصوثاةأعلام مق اممص الاماه موقف 

حظصتكإ والتعفليم، التفخيم عبارات من بكثثر الاعتزال ورموز أعلام حظي 
شدعإرة محمد الدكتور هو فها العلمية، قيمتها ل والبالغة وامحتحساتأم ١نحرافات٦م 

قالعتزلة أئمة رأعظم إنه عنه ؤيقول الهمذانر أحمد بن الخيار عبد القضاة قاصي 
موقفهممحلو ما المعتزلة تراث من لنا بفي لما لولأ0 الذي التراث وصاحب، عمره، 
بلغحيث، المعتزلة؛ اصطهاد عصر j، الاعتزالية الصحوة قاد وقد حقيقته، عل الفمى 
بمرامحسيميكون ما أسبه هو بمرموم، المعتآزلة فكر تحريم حد إل الماستين، اصملهاد 
)زاهدمحه: ويقول عبيد بن عمرو ؤيمجد القادر(، الحليفة أيام ية الكنالحرمان 
أمية(.بني صد الثورة ق ساهم وقد وقاثا■هم، وعالمهم وناس،كهم المعتزلة 
وغبرهعإرة محمل. الدكتور نب، بل فصح، علميهم الثناء عند الأمر يقفا ور 

صحةعل دليلا يقدم أن دون ا، الأءتزالر إل البصري كالحن السنة أهل أعلام 
ببثن!لمحطجر أمر وهو دعواه، 

الحاد.العلمي يليق؛الثحث، لا عثثؤ؛التأريخ ذلك، أن ~ ١ 
لمونالمأجع من عجر المعتزلة فكر تويق خلال من بالمسلمين، تغريرا فيه أن ~ ٢ 

السالمانطعموم من البحث، أدوات يمانك، لا من فينخيع معتقده، وسلامة عدالته عل 
فتنة.إل تقود فكرية بلبلة ل ويقعون 

ففدالمتنرف؛ن، كنب ل العقل الاتحاه أص-حادبا بعض محده الذي الماطل من وهذا 
بحلالفتنة اعتزلوا الن.ين الصحابة من النفر أولثلث، إل الاعتزال ب، ينأن بحفهم حاول 

.٥ ٢ ص ريح ئ فا وشخصات ، ٢ ٧ العقل محوء ل ث ١ الز )١( 
الإسلأسالفكر j إشكاتة وفف\؛\ ، ١ -٨ ١ _U مارة محل- نحمق والتوبن رساتل؛_!، اننلر: )٢( 

.١ ١ »_A العاصر 

قا



سالآهلإادوالآسناائ|بمسصة

بعضكتب ق ما عل ثبهاتم من ممر ق هؤلاء ؤيعنمد والحمل، صفن 3، عثإف مقتل 
بعضإل بالإضافة الشيعة، من والقس كالنوبختي السنة أهل غر من القالأيتح أهل 

فإلفاحش، حطأ الصحابة من النفر يأولئاك ا،لعتزلة اتصال، دعوى من سق وما 
أنكرواالدين وهم كيم، العتزلة، مقالأيت، من بريئون وهم الصحابة، خيار من أولئك، 

يدعل القدر نفي ق مقالأث٠م أول ءلهرُت، لما فإنه والحهمية، القدرية من أصولهم عل 
اض-رصي عمرو وابن عمر وابن عاس ابن أنكرها الدمشقي وغيلان الحهني ممد 

٠١الفتة.'اعتزلوا ممن وهم عنهم- 
إليعود مذهمهم أن من انمزلة بعض زعمه ما البيع أهل كب ل اياؤلل صور ومن 

وهدهعطاء، بن واصل شخ هاشم أب ابنه ثم الحفية، ين محمد وابنه عنه- الله —رصي عل 
موضوعة.متعالقا؛آحاديث، الرسول. إل بعضهم به ونعليها، دليل لا فنية 

معفعلوا ما معه وفعلوا الاعتزال، إل الرضا عل بن زيالأ المعتزلة بعض ونب 
افتراءوهو المعتزلة، أعلام من وجعلوه القل.ر، ق القول إليه بوا نحن البصري الحسن 

بنواصل يد عل زيد تتلمذ استحالة وأيبتوا والقالأيت،، الفرق، بتارخ الدراية أهل رده 
المعتزلة.شخ عطاء 

المما -كالشهرّتازا- الفرق، علمإء بعض يقله فيإ التدهيقط إل نيمية ان دعا ولقد 
قنقل فد )والشهرّتال فقال: المزرحون سافلها ادعاءات محرد هي وإن،ا علميه، دليل 
بعضإل تيمية ان نبه كإ الناس(، مقالات يحرف، من يعرفها ضعيفة أقوالا موضع غر 

إلايدركها لا والتي الشهرمساف، ومنهم المورحن بعض ممه ما وراء الخفية النوانع 
محيامئة،لأسباب الضالة الهلواتمه لبعض أحيانا كمداهنته القرف،، علمّإء س المحققون 

قالتثبت، كان لن.لائ، ، علميهم أو لهم غلمهله ق محببآ كان مما غرهم، عل وتحامله 
العلمية.والازنة الزاهة متقيه واجبا التارنحية الصادر عن الأخذ 

٣.• ٨ أ/ الأموا، ق دراّات انظر: )١( 
.رأصولالفرقص٢٥الأثزاق ر'ا(اظر:

اظر:مهاجالمةأ/7'ملأ)٣( 

و



\)ههوإلة^لأانى:م<صمص(اعإام اسق 

بامحترثاهأايملي احتفاءاملآساه اسباب 

معطريقتهم عل الثناء ق وغلوهم بالمعتزلة التنوير ادعياء تعلق من لم الميعجب 
وراءباب الأمعن بحث أن الهم من لذا منهج، والتحذير لهم الك أعلام دم 

عنحالهم وأدركوا عاصروهم الذين وعل،ائها الأمة أعلام ومحالفة ;المعتزلة، الاحتفاء 
أمثالأمرهم وحقيقة حالهم توصيف، ق وأصدق وأقرب بثامم، أعلم وكانوا قرب، 
وغيرهم.الأشعري الحس وأيو وأحمد الشافعي الأمام 

يل•محا الاحتماء ذلك، أباب الماص ويمكن 
الفكريةوالئأكلأرت، عمرهم، ثقاذارؤت، استوعبوا ئد المعتزلة بأن اعتقادهم ~ ١ 

الحيهلة*ممت
منقبلهم من ومحدثات ;يع هو الساض ق المعتزلة استوعبه ما غالح أن والحقيقة 

وليسناظروهم، أو معهم تحايلوا الذين الكافرة الديانات أصحاب ومن الهلوائف،، 
العقائدتلملثا يبقوا لر المعتزلة أن المعلوم ومن ، أوآخرته معاشه ق اللم بمم ما فيها 

منعنهم أخذوا من وأبرز عقيا، ثوبا ؤيلوها يطوروها أن حاولوا بل هي، تجا 
محدواولر ، والحهمية الغلاة، والقدرية الخوارج، 'سقتهم؛ التي الإسلامية الفرق 

عندوهو والأراء، الأفكار لتلك انتقائي أماص عل مذهبهم تكوين ل غضاصة 
له.نا ؛تزياستيحال ;عضهم ءدْ ؤإن التوفيق، يقبل لا لما تلفيق التدقيق 

أهلمن غيرهم ل وتأثيرهم المعتزلة وتاثر التلفيق يوجد أن المستغرب غير ومن 
نفوسق هوى ذلك ووافق الفرق، من وغيرهم المعتزلة ين مشتركة قواسم اليع 

منبسببه رفعوا والدين الغربي(، المائي التفوق أمام المنهزمة العقل الأتحا0 أصحاب 
الحديثتالأنجاساسو؛نانظر: )١( 
.١ ص\< والتجة الخوارج ن، انمزلة و-أثتر ٩، • ص الإسلام ق رين الا>كات انظر: )٢( 

ق،



استفادكإ الغربي(، والفآكر الفرن( فكر من الأمة تقيد تأن، وأرادوا المعتزلة، ثان 
عاصروهم.من فاكر من المعتزلة 

الانحاْهدا أصحاب يربهل حخن أنه وهي عليها التنبيه محاور أحرى( مسألة وهناك 
مثهركآتراثا باعتبارها والفلاسفة، الصفا ؤإحوان كالمعتزلة القديمة Jالفرو( منروعهم 

يتوهمونفإمم الاستيعاب منا تتلزم وثقافة وؤلواثها، فزقها بجمع الأمة منه نستفيد 
للمغرب،التبعية تيمه عنهم وميثحد منهجهم، عل دينية مرعية يفقئ سوف دلك أن 

الحلمانيةالانحاهات عن الإسلام عل الدخيل الانحاْ هذا يفصل آمنا خلا ؤيمع 
كإللتراث رفضها وتعلن الواقع، عن ومصيه الإسلام، تعارض والتي( المرمحة 

وتفصيلا.جله أشكاله بجمع يسمونه 
رأىحقيقة إدراك هو الاستيعاب ان.للئ، بالأنحا0 هذا أصحاب مقصود يكن وإ 

الإسلامتهلوير ذلك، من فصدوا ولكن الحجة، ؤإقامة الحق بيان أحل من الخالقين( 
للعقل،إعإل أنه ؤيزعمون زمانرم، ؤ، المعتزلة طقه ما وهو العصر، حديد مع ليتلاءم 

الأمةتحتاجه الفكر، حركة ق اصعلرارى( وتعلور مبق، من آراء عل للجمّود وترك 
مضى.وفن، أى من أكثر اليوم 

الذمح،التلقين، هذا مثل عل وغثرْ أركون محمد أمثال، من العلإنيون شمع وقد 
الل١اخلالإصلاح نحو أول( خطوة التالفيقات تللثح أن وزعم حضاؤيا، استيعابا يسمونه 

منإليه ينادى، الذي، الديني التجديد حقيقة إليه يوولؤ ما أيضا وهذا الضروري(، 
والحابرى(.الثنا جال، الإملامي العقل الاتحاه أصحاب 

.١ ًسه الحيدة العملة الأنحاuت انلر: ر١( 
يارصوربون الجامعة من الدمموراء عل حاصل م، ١  ٩٢٨عام موالي من جزاري ا/كون: محمد )٢( 
إلورخمت الفرنسة مؤلفاته معظم رالعرية، الفرنسة الخامعات من عدد ل وحاصر م،  ١٩٦٩عام 

الفقهاءشتم من ويكثر القرآن، قيامة صد مواقف وله ، العرب العام|نين شخ وصفه ويصح العربية، 
والفكرالحربي؛ الفكر بعنوان دراسة مة ومقال، صىآ'اا، غواية أم هاواية العقلانية انفلر؛ والصحابة. 

بعدها.وما صء امر١ش ١لنمان للدكتور الأستنرازا 

نج



نيتي؟اهعزلف \سداستم<س،س(اعإام 

قطريقته بنفس الإسلام من الغربير الفكر مقاربة إل قبل من عبده عمد ولقد 
طالتساحتضن قد القديم الكلام م علكان فاذا الإسلامية، الفرق اكارية؛من 

أرادْالذي الحديد الكلام علم محتقن لا فلم اليونان، فلاسفة من وأرسطو وأفلاطون 
الحديث؟العصر ق الغرب فلامحفة من وغرهم ورينان ولويون سنر من كلأ عبده 
)الإسلامكتاب ق يطلق وهو العقدية، كتبه ق ليوردها بأقوالهم يتشهد نجده ولهدا 

تمامآكإال٠رJيين، الفلاسفة من معاصريه بعض عل )حكيم( لم—، وغره والنصرانية( 
وأرسهلو.رأفادطون عل )التعليقات( كتابه ق اللقب نفس يطلق كان 

يثنيوفق أن مبكر وفت مجند حاول الذي الأفغاف شيخه التقريب، ذللث، إل وّثقه 
الحلممع تعارض ق الإسلام وئؤع من حوفا والإسلام، الداروينية التهلور نفلرية 

منالمائة أحرج السلسلة أول ق مبلخ وحول تنفي لا التطورية أن فرأى الحدث، 
بيتهابالتوفيق يمح تاوياs القران ق الواردة الخلق قصة عبده أول أنره وعل العدم، 

ااكطورية.ر والظرية 
اتلفلريوحقائقه الدين نحضعوا أن العقلية ة اكرسسأن_اع بعض وحاول 

محمودمصطفى الدكتور فعل كإ عبده ومحمد الأفعال طريقة بنفس الغرب قات وفل
الاستيعابلتحقيق ضروري ذلك أن منه ظنا دارون ونظريه الأسلأم بذن لتوفيق ال 

منأسلافهم سالكها التي الهلريفة وبمثل الحديثة، والطريان للثقافات الأسلامي 
القرآنتاويل ق فوقعوا ية، والفارسوالهندية اليونانية قة القلفتنتهم لما المعتزلة، 
قات.القلتلك ْع لينسجم 

•٢ ١ همزه جديدة قراءة عبده محمد انظرن ( ١ ) 
أشكالبان القول عل تقوم والارتقاءث الشوء أو التطور ونفلريه ٢، ص٧١ جديدة قراءة عد0 محمد )٢( 

طريقعن زعمهم ل تكونت بسيطة حية خلايا من بدأت وأبا مشترك واحد أصل إل تعود ايحتكة الخياة 
لالدرامات هده ظهرت وقد معقدة، كرة كائنات إل تطورت ثم مركبة، كيمياتية عمليات عار الصادقة 

الطبيعةعام العالّإء، هؤلاء أهم ومن والعالياء، الكية رجال بان العائقة ماد الذي العدائي الخو ظل 
موسوعةاننلر: الارتماء. ق البيثة ناثر عن تحدث الذي دارئين تشارلز جد داروين آرسموص الإتجلتزي 

.٥ ٦ ٦ / ١ والفلامنة الفلمة 

قا



إليدعو الذي الفكري التطور فكرة من زهرة أبو محمد الشيح تضايق لقد 
الخميعيلزم مشتركا إرثا باعتباره البشرية؛ تراث ق والنظر الأمم حفارات استيعاب 

هذاخارج يرددوما الذين لأن يا؛ نفتضايقني التطور كلمة )إن منه الإفادة 
إلمقاصدها عن الشريعة محولوا آن يريدون الإسلامي" الفقه أسبؤع محلى ~ الجلي 

فيلغونالإسلامية، للحقانق ناسمة عواصف ق مجتمعاتنا إل واردة أهواء يوافق ما 
ويكادونأيضا، التهلور ذلك، باسم ايراث ؤيلغون ، الاشتراكية تطور بامحم الزكاة 

يؤمنونهنا، التطور كلمة يرددون والدين التهلور، باصم والهللاق الزواج يلغون 
القاتمبالاقتصاد ؤيومنون الإسلامية، بالشريعة إيإمم من أكثر الأوروبية بالفوامح 

ذللئ،أحل من وتفصيلا؛ ■هملة الشريعة ومصادر النبوية، والسنة بالقرآن إيإمم من أكثر 
منحد لما أحكام إمحاد يريدون ولا التبديل، يريدون إمم التطوير... كلمة من نتململ 

ماعل حاكمة لا الناس، بين ثبري لما محكومة الشريعة تكون أن ويريدون أحداث، 
بينالعلاقات وتنفليم المجتمع، لإصلاح اض عند من نزلن، الشريعة أن ون وينثبري، 

هذا.كلامه ق الله" —رحمه أصاب ولقد الناس(، 
قالزيادة المعتزلة طريقة عل الثقافات حميع عل الانفتاح ذللث، لوازم من كان ولفد 
الحديثة،العقلية الانحاهات بين الفصل صار حتى المعتزلة، عند عرفح ما عل انحرافهم 

النزعاتتداحلت، تح بحيبمكان؛ الصعوبة من أمرآ المناففن عن المخلمن وتمييز 
ولرأطروحاته، من ممر ق وتحكت العاصر، الإسلامي العقل الانحاه داحل المختلفة 

فواد،الللن، يجامعه الحقوق كلية ق أمتاذا عمل م4 ١  A^AiA ١٣١عام! ممر ق ولد زهرة; ائو محي ( ١ ) 
محمدانظرت  ٤٠٢١٩١^، ٠٥١٣٩٤عام تول الاصلامية، البحوٌث، محمع ل وعفرا الشريعة، لقم ا رتيثم 

.٩٠١ص الأملامي الفكر أعلام صمن زتروق حمدي محمود للدكتور أبوزهرة أخمد 
النظريةوتقوم اجماعية، وننلرية ية ساموحركة الأصل، ري افنمادى نظام هي الانزاك؛ة! )٢( 

يدخلالثر أن تعقدون لأمم الإنتاج؛ وسائل من وغجرض والمانع للارانحى الدولة امتلاك عل الاشتراكية 
لهايبني التي هي المحلية، أو الوطنة الحكواتح أن الاشتراكيثن أي، يعتقد لدا الخاصة، الملكية باب، من 

٢.• ١ T/ الحالة العرية الرّوعة الأفراد. وليس واستغلالها الأمة موارد امتلاك 
٢.صزا• العمرانيون نقلاعن: ، ١ ص■؟٥ م، ١  ٩٦٧اكالن،، الإسلامي الفف أسوع )٣( 

نج



\>ههوإلف\لو\نى:هؤاسمس(سمم اسق 

الاشتراكيةأو الأركسية، عن يداح هن الإملامسن بعض عن تمع أن تنكرأ ميعد 
إملامي؛ن.أو إمحلاميتن، ْارىيين عن أو ، العربية القومية أو سبق، كإ 

وليسعنده)الاندظع( يعي فهو الهللوب، الاستيعاب بحقيقة البنا حمال ويصرح 
ومخالأمة، تغريب من ارتياب ولا حذر ودول الغرب، عند ما عل الانفتاح مجرد 

ال~ الحكمة أصل ~يعني الأصل -بمذا الأخذ )ومقتفى I فيقول الإملامية، هويتها 
أوغماصة دون فيه، صالحا يعد ما كل واقتباس ؛، iljJعل؛التام الانفتاح عل يقتصر 

طالبتناالحكمة تكون أن وأهم، ذللث، من أبحي هو ما بل شعور؛اغتراب، أو حامية 
الأخذمحرد وليس إليها، والإضافة الحديد تقديم ق هم ونلها، عى نأن بمعنى 

والاقتباص...

لكهومخان أحمد شخصية خلال من التغريب، أو الاستيعاب ذلك، ميزامنن، ويعيد 
ممالمهضة ق فسللئح إ ولكنه الهند، ق ا،للمين باوصاع عنه؛)تاءثر فيقول ، التحرق
ثقافةباعتبارها الحديثة بالثقافة يتمل ما كل من نفروا الذين التقلديين، العلكاء مسللأح 

قامتوعندما معهم، للتعامل الوسيلة هي المحتل الإلمام؛ثقافة أن رأى فقد المحتل، 
عددأحمى إنه ت وقيل متفثل، أنيا رأى لأنه فيها؛ يشترك لر م ١ ٨ ٥ ١ متة الهندية الثورة 

الحميل،هذا الإنجليز له وحففل الثوار، هجإتر من الإنجليزيان يدان المن 
القاضيمنصب، يشغل كان م ١  ١٨٦ سمتة وق ائفج، الوءلق الترقي محال له فافحوا 

ب،الكتمن كبير عدد وترحمت ، ، العارفلنر ة حمعا ثير فامح، علكره بمدينة 
كليةإنشاء من وتمكن .. الحامدين. ئانرة ذللئ، عليه وأثار الأوردية، إل الإنجليزية 

لهم،موحدة دولة ؤإقامة العوب، تمجيد إل تدعو متعصة، فكرية ممياصية حركة هي العربية! القومية )١( 
القوميللفأقر صدى وهي الدين، رابطة محل ؤإحلالها والتاريخ، واللغة والقربى الدم رابطة من أساس عل 

غجرالدينية الأقليات نطاق ل محصورة العربية القومية إل الدعوة ءللت>ا وقد أوربا، ل غلهر أن سق الدي 
لهاوسحر الناصر عبد حمال الصري الرئيس إليها الدعوة نيتي حين إلا عاما شعبيآ تيارا تصح ولر السلمة، 

وتعدم(، ١  ٩٦٨ت الحصرى )ساحلمر الحصر هذا ل لعاما أشهر ومن دولته، رإمكانات١ إعلامه، أجهرة 
البعث،.جزب موصس عفلق( )ميشيل والنصرال العربية، القومية فكرة عاليه تقوم الزى الأساس مؤلفاته 

ومابعدها.صرا٢ صوءالاصلأم عل العربية القومية فكرة انظر! 

ق،



ىسْبخ؟
العصريةالدرامات الهنود الهللبة تدرمر كانت التي عليكره( جامعه بعد رفيا عليكره 
الفقهي...الخمود عن بعيدة بصورة الإسلامية والثمافة 

ثقافةباعتبارها بالثقافة يتمل ما كل من نفروا الدين العناء أولئك لنا يم لر والبنا 
إلاهي ما حان أحمد ببما حفلي التي الخدمات تلك أن عن البنا حمال ؤيغفل المحتل، 
فلمالشاذة، وفتاويه الضالة حان آراء أما لهم، فدمها التي خدماته جراء المحتل مكافئة 

تلحفلأن لئؤ وله، نفالمعين من ينهل كلاهما إذ البنا؛ حمال استنكار محل يوما تكن 
التغريبومواقع وقنوات صحف، ءي_ا تهلر والتي للنا التغريبية الفتاوى بين التهلا؛ق 
وقته.ق إليه ويدعو حان أحمد به بمي كان وما العريتة، 

ادحالإصطليعة كان فإنه خان، أحمد عل يوخلم. ما كل )ورغم البنا: يقول 
أومعه القعليعة أما العصر، بحضارة العلم أول" كشرط. — فيه يتوفر الخى المهللوبح، 

سواءأنه هي ثبا، جاء التي التجديد ونقهلة يؤخر..٠ هو بل يفيد، لا كله فهدا مقاومته 
ونظمه،وسائله إحكام من بد ولا فيه، نعيش فنحن سيئا أو حنا الحديث، العصر كان 

هذاق خان أحمد وكان ومعرفة، قوة منهللق من ، الوقفنحدد أن ذلك، بحد لما ثم 
التيديوبند مدارس تدعيم عل وعكفوا عارضوه، الن.ين كل من توفيقا أكثر الحصر 

والسنة(.الحديث، عل الأول بالدرجة تقوم 
استيعاب،—بدعوى الأوئت من وقت، ق الأسلاميين المفكرين بعض تداعى ولقد 

الإسلامي؛الحانر عل بوجهها أطلت، يوم الأستراكية إل الحمر— لمثكلأت الإسلام 
محمدالشيخ منهم الامحلاميثن، الكتاب، من عدد فكر ق موقعا قتها فلووجدت 

ت)وقدالغزال يقول الإسلام(، مإْ)اثآراكية كتابا ؤ صنفالذي اشُ"، —رحمه الغزال 
كتبعدة ق الضخم برنامحها س أطرافا وذكرنا الإسلامية، الاسراكية قة فلعلنا ب

الإسلامالاقتصادية— والأوضلع ادم متين)الإيفصولأمنذ ونشريتف صدرمحنح، 
ُذْوق ، والرأصإليين( الشيوعيين بين علميه المفترى الإسلام الاشتراكية— والمناهج 

•ص'٤ الإسلام نجديد )١( 
.١٨٢نمامصمحا )آ(ْن 



زةع\\هكاوإلة \هصالاالأانى:ماسبس(\عاام 

الشخصية.الناغ حدود شديدأق تقييدآ الفردية اللكية تقييد إل الشخ دعا الكتب 
الرسولعن الاشراكية نزعته استقى وأنه اشتراكي، ذر أبا بأن الغزال وصرح 

الحكم(.تول اشتراكي فقيه أعفلم عمر ت)إن ويقول عليه، وسلامه اف صالوات 
النهجأنبما عل بقوة ءلرحه1 الشخ فإن الديمقراطية، بمبدأ يتعلق فت،ا ذللثح ومثل 
سعرتأل )يد ؤيقول! بالحكوم، الحاكم علاقة ق به الالتزام محبا الذي الصحيح 

بالكفر(الديمقراطية يمم، الناّس يعص رأبتا عندما ثا-يد بجنع 
أيضاوغني وتشريعاته، بأحكامه غنن الإسلام أن لم مكل يعرنه أن بحبح ومما 

نالكإن إذ الهزيمة؛ من نؤع ال۵علالحات تلك من ثيء واّتجراد الربانية، بممطلحاته 
يجوزفلا فيها، نشأت التي الخاصة ظروفها ولها ودلالتها، معناها لها اكهللحات 

الإسلامية.أوالأحكام اكامجن بعض عل إّقاطها 
الخاطئة،والتعميإت الأحكام تللثح بحض عن تراجعا بحد فيإ الغزال قدم ولئن 

يعرفوالر من هناك أن إلا ،، الفحكريةل ااالاه٣ؤ تللثح ظهور رافق الذي الحاس شجة 
بحاوزواالشرعية العلوم ق احتصاصهم ءا-م عن قفلا الإسلام، عن واثمفاع بالدعرة 

الإسلامثرح إعادة إل ;؛يفح متطرف، فكرى لمثرؤع وأثرا العواطف، تلك كل 
ابحاههمض فخلطوا ماركس، فاكر من تعلموه ب،ا الإسلام ومزج ماركه، قواعد عل 

علوموأحفعوا المنثود، الاستيعاب وراء سعيا الغري المائي المنهج وأس العقل 
،والقرأن(.ر )الكتان كتاب ق سحرور محمد فعل كا لطرياتبم، وأحكامه القرآن 

علالإسلام علياء يطلع أن صرورة عل مناّجة من أكثر ل البنا حمال وأكد 
الأوروبية،الثقافة عن أخذ الذي عبده محمد بالشخ أسوة الأوروبية الثقافة مضامجن 

عبده،محمد تلامين. أنبغ من يعلل سلتوت النسخ )إن ثلتوت1 الشيخ عل تنائه ل فقال 

١.ب• الفترى والإسلام ، ٩ ١ ص ، ١ ه _U\'، الاثتراكة واياهح الإسلام ان>: )١( 
٠.٣ ص ١^١^٠ مع هادى حوار وانظرت ، ٢ ٠ ^٠٩ الوحدة دصتور ( ٢) 

•١ ٢ ص؛ الخق قذاف ل الاشزاي، حول له يتحمس لكن ما بعص عن الغزال تراجع انظر  ٢٣١
بعدها.ومحا ١ صّأآ العاصرة القراءة مافت انفلرت ( ٤ ) 

LJ



ولوحالمة، أزهرية ثقافته أزهري شخ إله يصل أن يمكن ما أقمى إل وصل وأنه 
عبده(.لمحمد الشح توى م يإئل ما إل وصل فربا الأوروبية، الثقافة من نل 

وعللالعمر، هذا ق المجددين قائمة صمن ، جارودى١ روجته من جعل أنه كا 
علحمالة وشن الغربية، بحفارته تاتر0 من نابعا كان تحديده أن المرتبة لهده استحقاقه 

وبينبينه محول إسلامه أن جارودي ير )ول؛ فيقول• يميهم؛ كا )القلميثن( من منتقديه 
منيكون عالما جارودي أراد لناركية، البارزة الإسهامات بحفر وبين ل المسيحية، 

القيمتنشق اف ومن لمهلة، الومن الفوذ ومن الثراء، ومن المال، مجن أكر . . أكر اض 
ةالمرميروق الذي بالهدف الهدف هذا يكن لر البشرية، مدي التي العليا والثل 

وبتنجارودي بتن حقيقي تلاق محيط، نر لذلك التقليديثن، اء الفقهولا الدينية، 
يثربان ببأسا يرى لا أنه اعرف أنه من تنوقل ما فيه زاد حفاء حدث ل الفقهاء، 

مثلتقبل عن القليون التقليديون الفقهاء يعجز أن الهلثيص لن إنه الخمر، من كأسا 
ولر. . والثعائر. بالهلقوس الشخمي التزامه ومدى الداعية، فكر بتن ما التفريق أو هذا، 

منإلا تماما ليفهمه يكن لر حديثه لأن حارودي؛ فكر من الإسلامي التجديل• تقد ي
،الأورو؛ية(-ر الثقافة من "حلفية" لديه 

الأحدعنده يعني وهو وغثره، اليتا إله يدعو الذي الحضاري الاستيعاب هو هذا 
منهأراد الثهار والتزام الفكر -ا الينتفريق أن كإ وتشريعاته، الغرب يقيمان 

)\آص\yيمص^^\.
شيوعيا،كان ا، بفرنمرسيليا ل م ١ ٩ ١ ٣ يوليو ١ ٧ ل ولد غرني وكاتب فيلسوف جارودي؛ روحيه )٢( 
الإسلاماعتز الموفي، للانحاد المتمرة لأنتقاداته وذك ؛ ٢١٩٧٠ط الشيوعي الحزب من ٍلرد ممه 
فرنسيةمحكمة حكمت  ٢١٩ ٩٨عام وف الشيوعية، بأفكار متأثرا ظل وقد رجاءا الأصم متخدآ م ١  ٩٨٢عام 
علحصل إمرابل'ا، لدولة الوسسة كتابه"الأساهلر ق اليهود محرفة ي التشكك بتهمة جارودي عل 

الثلاثةالأديان توحيد ل منكرة دعوة وله الإسلام، حدمة عن م ١  ٥٩٨ سنة العالية فيصل الليثح حاتزة 
والإسلامالمائية بان جارودى فكر انظر؛ سعار)الأبراهيبة(. تحت، والنصرانية( واليهودية رالأسلأم 

دعوةدعوته نمد وانفلر ، ١ ص٧٩ الأسلامي الفكر أعلام صمن زيد أبو لمني جارودي و ٢، صء 
١^٥محن الممرسب، 

.)مآ(نحددالإّلأمصاها

نج



زذتع\املزلة )عؤ<سامس(اعإام : اهصد\_ 

شعائري،ليثي انحراف من السلوك ق ما وموين والسلوك، العميدة ين الفصل 
كانإذا لوك الفإن ؤإلأ تحديده، معفلمهم محاول الذي الإرجاثي للفكر والترؤيج 

حاروديفتكر وأن لاميا نقده؟ ل المشكلة فإ الأصل ق منه ونابعا الفاكر عن ممرأ 
ا،الأحفلات.من ممر عليه 

منتحميله عن يعجز مهللبا العصر هذا روح مسايرة من البثا محعل حين وق 
خضوعهحزم ابن عل يشع نجده السلفي، المنهج أباع يفصد وهو مإهم)النقليين( 

أي— الديزت)وارتأى ق الإماْ الة مق فيقول العصر(!، وروح التموص، ل)محءلوة 
مباحالإكراه وأن وحة، ن [ ٢٥٦قاون الأيةؤ أن حزم- ابن 
محطوةلولا به، لم ويإليه يذهب أن يفرصى من آخر هو كان أمر وهو الدين، ؤا 

بروحهالعصر ايرة محق ا البثأعطى الذي فمن ، العصر( وروح التموص 
مداولر لم؟!، الموعزة بالدين التعلية بروحه حزم ابن ومنعها الأنازامية، 

روحالعصر؟!.لاعتإد الاضعلراُبواكناقصبالمبة 
الاعتماديإءلارها حاجة الحضارة أبناء يعي أن هو )الهم ت صعب حن ويقول 

الوعيوهدا التجديد، هذا إحداث تستهلح خلافة نخبة لها تتوفر وأن التجديد، إل 
الماضي،ق أحرى حضارة أية ظل ق كان مما أكثر الحديثة، الحفارة ظل ق اليوم ككن 

نستهلحولذلك المجتمعات، حمح بين المائي والتفاعل الفكري التواصل __، ؛
حديدأدفقا والفكرية، الروحية لأخرين ا ؤينايع هي، ينابيعها من تنهل أن الحضارة 
الروحية(.وجهتها وتغيير الاعتمادي، إطارها تحديد عل يساعدها 
ققال حتى الروحية النصارى ينابح من فتهل المبدأ، هذا صعب حسن طبق وقد 

والحقالحق تعرفون اليح؛ السيد قول ق المسيحية تعلمنا ما )وهذا كتبه؛ بعض 
يحية.ومإسلامية الوحدانية روح والحرية محررنا• والحق تحررنا• الروح بحّركم"• 

.aUالإسلام )١(تحديد 
العصرصآ'ا'.وتحديات )'آ(الإّلأم 

]قا



لقم؟سالآئ؛ادهاوءاهاتسبماسة 

المسيح،فداء معنى ولا الخة، من آدم هبوط معنى ولا الخالق، معنى يتمم لا وبدونبما 
الأباطلا-رباطل الوجود حرية فإن الحرية، وبدون الإيان، مض ينجل ولا 

تارخهخلال برهن لأنه وشريعة؛ كعقدة الإسلام يمت )لآ الحابري* محمد ؤيقول 
عنه،أجنبية لكث ولو حتى الحديدة، الأفكار ْع والتعامل التفتح عل قدرته عن المديد 

فيهاوجد التي الوصمة مثل ق الحديث، الأوروبيب الفكر نواجه ونحن اليوم نوجد إننا 
الحضارةاسطاعح، ولقد القديمة، الحف%ءارات وثقافة اليوناق الفكر أمام أجدادنا 

ونحنهويتها، تفقد أن دون الثقافة وتلك الفكر ذلك وتهضم ستوعم، أن الحربية 
قالحرب حضارة جديدة، حضارة ببناء أي جديد، من اإت5ثة بإعادة اليوم مطالبون 

ذصرناجديدة روية من إذن بد فلا جديد، تاؤخ بتأسيس مطالبون نحن المستقبل، 
المتشودآ.مستقبلنا توجيه عل تحث وماصيتا 

الدين;هائل ا تقأحمر عل المعتزلة بجرأة إعجام ٢~ 
التيالمسائل من ممر ق الخوض ق المعتزلة جرأة العقل الانحاه أصحاب امتدح 

إلبعقولهم يتجاوزوا ولر الشريعة، ينته ما عل ووقفوا وامتثالا، ورعا السنة أهل نحتبها 
عليقولا ولر ه، الني عن بالحر إلا ئعلمم لا التي الاعتقاد قضايا من عنه مكتت ما 

علم.بلا اض 
ونصرانة،-يودية، من المفتوحة، الإسلامية البلاد ق والمذاهب الأديان كثرة ولعل 

واحتكاكالمتناقضة، الهلوانف من ذلك غجر إل ومسمنة، ، وزرادثتية ئة، ومحوم

والإنسان»_J،.الإسلام )١( 
.والخاJاتتص٧١١)أأ(ايراث 

اثتحمفيها• معوز أي• فيهاآ، متحمون وأنتم النار، عن ،حجركم آخذ رأتا ت الحديث ل )٣( 
،Y٤٦٢\/ العرب ان نانظر: لأش زلأة ض س ب نفته 3س إذا : لامخنة العظم الأنز الإنسان 

والهاةقغرس،الأر،/خا.
لهراصف،بن بشتاسف أيام ل ظهر أذربيجان أهل من رجل وم الررادثث، أتبلع رهم الررات-ثتتة؛ )٤( 

~١ ٠ صرأ للرازي رالسامين الشركن خرق اعممادامت، انفلر: الجوس. فرق إحدى وهم النوة، وادعى 
.UY-no/rللشهرساف الاللوالحل ما*ا،

٥





أكثرندم عبده ومحمد الأفغان، الدين حمال ه أئالذي، الإملامية الخامعة بار 
كانالنحورات تيذه الإسلام هدا وأن للأملأم، وجرأة وعمقا دقة العصر تصورات 
مشكلاتعل مطبقا الحفارة، والإسلام الدين، للأسلأم والتجدي التطور الامتداد 

ل. لها( تجيبا ومالعصر 
العجرالتابعض عبده محمد الشخ مدرسة إنكار ؤ، الحرأة تللث، نلحغل أن ؤيمكن 

~عيي السميح نزول من بعضهم كموقف بتأويلها، الغيبيات بعض ؤإنكار المئوية، 
شروما الزمان، آخر ؤ، الدجال ونلهور الأبابيل، والط،ثر واللأتكة اللام— عليه 

الطبرحملته الدتح، الحدري أو الحصبة بوباء الفيل، أصحاب، لإهلأك عبده محمد الشخ 
اك-ل\'اصإلآسسا

منثيئا نفمنن، إدا معيات ال يرد أن عبده محمد الثب^ عند مسهل الومن 
علمموصوعها كان إذا فإنه الأحاد، رواية من أنها بحجة عقاله؛ يطمها لر الي، النيياُتج 

تعال؛لقوله الفلز؛ ؛فيهايوحد لا وهي، العقائد، م قمن بالغيمت، والإي،ان الغيب،؛ 
بمضمونيالإيإن مكلضن، غبر كآ [، ٣٦هريون،رات ستثا أنة من |تي لأ آلثلت، ^إن 
٠يقول.ر كإ عقائدنا ق الأحاديث، تلك، 

أمامعقبة يشئل والمفلر للاجتهاد صوابهن من العالياء وضعه ما أن علموا ولقد 
لدللثحيشتهوبا، لا اكي، الإسلام لأحكام تغيير حقيقته هوؤ، الدؤ، الاستيعاب، هدا 
تحديدإل لا جديد( )فقه إل ونادي، )الإصلاح(، وليس )المغيير( إل الثنا حمال دعا 

نحوكتابنا من الأول الحزء مقدمة )ؤ، كت-هت مقدمة؛*j ،۵٢، فقال تطويره، أو الفقه 
أوالفقه، تطوير أو الفقه كافيا"تحديد يعد لر أنل، ولا جديد فقه نعم قلنا: جديد" فقه 

تحديدا،لمبدأ البات، لطرن، سسنوات عثر بعد نعود ذا نحن وها ، الاجتهاد حتى 

٨.ص؛ والعل،انيت والعروبة الإسلام )١( 
.٥٢٤ ١/ • ايار و-ض .< o٣٢/\صالكا.لأ انظر: )٢( 

.٣٩٢)■؛(اننلردفرايار"؛/

□؛[



زذثع\؟\لئانى:صسمس(سمم \ساأ 

أولياتأول هو الجديد هدا أن لقيامنا الأسلاب، اشرنة مظومة ممل ودكن 
أصحأو الإسلامي، الإصلاح أن ل طور الهذه كاتب وانفرد الإصلاح، 

الأولهو ومدام— ا،لطلوب الخفر عن تعز لا الإصلاح كلمة —لأن الإسلام تحديد 
اولاة(.راأوالأحق بالأهمة 

لختابه)الخجديدينالخفه حان فد السلفي الفقه زوال، وقت بأن البنا جال، ويزعم 
لمتالبنات)وحتى يقول هوى، عل ؤانممأ علمية أصول عل يرتكز لا وهو الإسلامي(، 

ألفصمدت ا أنبمبها وحبالإسلام، وأول أحق هم لمن أبواببا السلفي الفقه قلعت 
هيتكون أن موثقا اش من أحدت أنما أو الدهر؟ أبد سبقى أنما نفلن فهل عام، 

إنعنه؟ يتحدث أن غثرها لأحد ليس وأن باسمه، والتحدثة للاّلأم الممثلة وحدها 
والفكرالإبان يمجال بالك فا الأسد ل الإسلام عن بعيدان والامحكار الخصر 

اوالاعتقاد(.ر 

بهقام الذي بالإصلاح تحقق الأمة محي أن فيعلمون ه الّمح، ّّة أت؛إع وأما 
الأوائلالمجد صناع فهم عل يركز الذي الإصلاح أدعياوْ، لا الحقيقيون المجددون 

كالا العمر روح مع جم ين-قطعا- وهو عنهم-، اف المالح-رصي سلفنا من 
يزعمون.

عإرةمحمد الدكتور ذهب، ح؛ن مدى أبحي إل جرأته ق العاصر الفآكر وصل د قل 
بلؤغيعني إنا البشرية، الماوية الشرائع خاتمة هي الإسلامية الثريعة كون إل؛)أن 
تعدفلم البشر، عن ياء الوصاية رفع من الرشد محن يعنيه ؛،ا الرشد، محن البشرية 
يصححكي الخبي يتالو0 ما عن لها غنى لا التي الضالة ، الخرافصورة هي البشر صورة 

ءبد0.محمد الشح تلامذة من آخرون المعنى هذا إل ٌبقه وند ٠ ار( الملها 

الإسلام)ا(نحدد 
)■آ(نحلدالإّلأمصآو

.١ صء انمر وقضايا الإسلام )٣( 

]قا



منأما يدعون التي الشاذة الفتاوى تلك والنرعت الدين عل جرأمم أمثلة ومن 
الثواؤعق الأحنسة المرأة تمل بعضهم نحويز مثل من الفقه، ق العصري التجديد 

الإسلاميالحجاب أن باعتبار وسقاما، ثحرها حتى مفاتنها عن وكشفها والمنتزهات، 
رفعل كتابا ذللئ، ق البنا حمال وصع وقد القديم، الحيل خاصة وتقاليد ءادارت، 
العبادات.ذس ق يإ الفقه اثل ومالدين، قفايا نمتع إل فيه دعا الحرج 

مارسوالمعتزلة؛ العاصر العمل الانحاه أصعحاب بين الفكري للاتصال ونتيجة 
علوممحل ونحروا الجديد-، زعم بالدين—تحت العبث، ص ألوانا المعاصرين من ممر 

منها!بأمور فنادوا الدين، 
التمروعلم ينا، الحل ممهللح وعالم الفقه، كأصول الألة علوم هدم — ١ 

البناوحمال التراب حن الدكتور يرى ك،ا ذلكؤ، كل يد نحل. إل والدعوق وأصوله، 
اوغثرهم•؛ 

قالأساس يكون وأن وقبولها، الأحاديثظ رقص ق مقياسا عقولهم س جعلوا — ٢ 
الحدين،.الحصر لمتغيرات ملأءمتها قبولها 

إدخالمع الأمة، ق نرد ل،كل يكون بحينا مصراعيه عل الاجتهاد اب فتح ٣- 
الإءلارّهازا ى وأهوائها الضالة الفرق آراء 

•علم أو بفهم اختصاصهم ونفي لف،، المنهج عن القداسة رير — ٤ 
العلم،أهل من الاختصاص أهل عل تعدا الأحكام ولأثاكأنفيْثل-الئا 

وغرهمهم بأنفتباهوا ؤإن يل.، نحل. أهل لا سلزوذ أهل يعدوا أن أحرى وأصحاحا 
طفاعشر الخامس القرن محدد بيننا من يكون )قل• حنفي! حس قال حتى عبثهم 

المجددين(.لحديح، 

الاجبإل الفلر بجواز النحرنة نتواه العريآ موع ونثر ، ص٤٩الخرج رفع ماذكره ملأ انفلر )١( 
'؛أا،ر-ِا-/-؛/\/"آمآ/ا'آ•؛/ بتارخ وتملها، 
انمرانترنص'؛ه•؛.)آآ(اظر: 

الابج<مِ،س•)'؟(المدر 

لق



\)ههوزلفام  UA)أؤافمهم \س: اسل 

لرالأمة إجلال واستحقوا ه، النبي عناهم الذين التجديد أعلام أن العلوم ومن 
—رحمهإعبدالوئاب بن محمد والإمام تيمية ابن الإسلام وشخ الدين، ل بجديد يأتوا 

مناندرس ما' حددوا وان،ا دعوتمم، j بجديد يأتوا وب الجيدين، هؤلاء من تعال~ اف 
منللعقول نحريرا دعومم فكان اله، عن والانحراف، الييع نتيجة الدين هدا معألم 

والخزعبلأتح.والخرافات، الخهل 

المهمحب وءلبقوْ الجدين،، ق والوارد الحق التجديد معنى العلياء فهم ولقد 
إحياءعندهم؛ فالتجديد الغربية، الحضارة صخوحل أمام والامرامية الهوى عل المستحل 

البدعة،من السنة وبيان والعمل؛مقتفياما، والسنة الكناب، من العمل من اندرس ما 
أهله.ونصرة وتكشرْ بالعلم والعناية 

،ا،لأونان، الماس يتعبدون الذين المتدعة مآثر بحي، من التجديد أهل مآن وليس 
البيعأهل محاسن عن يبحن من المجديل أهل من وليس سلطان، محن بما اض أنزل 

المسئأثرها ؤيتجاهل الغابرة، الأمم عقول محلفات من اندتر ما بمنى من ولا لينسرها، 
فنمنهمالنحم،. نة ّأهل عل المتدعة يرفع من ولا وتماسكها، الأمة وحدة عل 

واكخلمه،والرحعية بالخمود السنة أهل يحم، بينيا والعقل، والاستنارة ؛الانفتاح 
ك،اهيالماس بين نشرها ل عي والالبدعة، أهل كنب عن المنقيب الجديد من وليس 

للحق.بيان دون 

العقيدةل الرسل حطا عل فيه تستر واحد منهج ذات بالجديد المحتمة الفرقة إن 
بلنصيب، المجديد ل منها لواحدة ليي فرقة، وسعن، تلأيث، من فرقة وهي والعمل، 

الباطلعل تشايمتج المي الفرق لث، تالزرعتها لأمراض علاجا المجديل جعل إنيا 
توباه وتلبحقيقته، وتنوم اكين بميم وهي محددة، يعتتر وكتفا الهوى، عل وتالفت، 

٢تو؛ه؟ر عثر 

ابقصءه"ا'-ا"ه-آ.)ا(اكدرال
ابقص*آ•'؟.ال)آ(الماور 

ئ


















































































































































































































































































































































































































































































