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 بعد: بعده أّما نبي   الم عىل من الة والس  الوالص   ،هلل وحده احلمد

م الر  فقد طلب منِّ فات العقدية،الالت واالد عىل الض  ي أحد اإلخوة الكرا بل  نحرا

دخيل عىل علوم  فهو» ات لدى حممد شحرور املتخصص يف اهلندسة املدنيةوالكفري  

ه وإظهارهم له بأن   ،ضانخاّصًة بعد احتفاء بعض القنوات الفضائية به يف رم «الرشيعة

لرتويج  ؛اسة الن عىل عام   لبيس  للت   هذه العبارات؛ ونحو يريد نقد الرتاث،و املجدد!

 ضالالته وانحرافاته.

 «الدولة والسلطة»و «الكتاب والقرآن»و «القصص القرآين» منها: فقرأت بعض كتبه

 ق بيشيتعل   أخرجت ماو ،وغريها «الدولة واملجتمع»و
 
فاته ء مع تعليق  يسري   ،من انحرا

له واضحة   عليها؛  ،عليها الردِّ  ف  عن تكل   ىويف حكايتها غنً ،اللالض   ألّن بعض أقوا

 :باهلل افأقول مستعينً 

 يدعو إىل حتريف معاين القرآن فهو نصوص الوحي، عىل حتريف   قائم   منهج شحرور

 «صوصالقراءة املعارصة للن  »ـى بيسم   ما أو إعادة قراءة نصوص الرتاث، حتت ستار:

 .وغريهم عىل طريقة أسالفهم من الباطنية األوائل كإخوان الصفا

صدر يف عام  «قراءة معارصة الكتاب والقرآن» األمر تب شحرور يف هذاومن أوائل ك  

نية ماحريفات والت  وفيه من الت   ،م1990  اهلل به عليم. العب بمعاين اآليات القرآ
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د أن نفهم ير  نا ن  املغالطة الكربى هي أن  » :566ـ صالكتاب والقرآن  :فيقول يف كتابه

 .«ابع يف طريقة تفكرينان العرشين إىل القرن الس  اإلسالم فنرجع من القر

حًة فهم النبي  فهو أقول:  وهذا أصل   ملعاين القرآن. حابة وفهم الص   يلغي رصا

: بزعمهم الباطل أو ءة نصوص الرتاث،ا ن يرى إعادة قرالحظته عند املعارصين م  

أهل -عندنا  مهم   إلغاء أصل  : هومن احلداثيني والليرباليني  «صة املفتوحة للن  اءالقر»

بل  وهم الصحابة  «صلف للنصوة فهم الس  حجي  » ل وهو:يف االستدال -السنة

 هم.واحتقار فهم

خت منذ سِّ ة االجتهاد ضمن األطر التي ر  إمكاني  » :24ـين والسلطة صالدِّ : يف كتابهويقول 

إذا  إال   اومل يعد االجتهاد ضمنها مكنً  قد استنفدت، القرنني الثاين والثالث اهلجريني

واعتامد أصول جديدة  ،ءة التنزيل عىل أساس معارف اليوما والعودة إىل قر جتاوزها،

 .«للترشيع اإلسالمي

 اتباع أقوال من سلف» :ح قائاًل صِّ ي   24ـءة معارصة صا القصص القرآين قر: يف كتابهو

 .«للناس وتضليل   فادح، خطأ  

ومن بعدهم يف منهج االستدالل  لف من الصحابة اعتمده الس   يرى إلغاء كّل ما فهو

وجتديده وفق  ابق،أصول الفقه الس   إلغاء علم  : وبدهي  عنده واالستنباط من النص،

 معطيات العص.

 :قائاًل  20ـأم الكتاب وتفصيلها ص: ح بوضوح يف كتابهبل يصِّ  يقتص عىل ذلك، وال

 .«وبارشنا العمل من الصفر ااث جانبً وضعنا كّل الرت  »
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ة اإلسالم قاطبًة عند أئم  لينسف هبا منهج االستدالل  قد وضع له قواعد من رأسه؛ فهو

أصول » اجم هذا العلم املهم وهولذا نجده هي إىل علامء أصول الفقه؛ من الصحابة 

 الذي يضبط منهج االستدالل بالنصوص.« الفقه

ى قواعد يسم   ما» :211ـالسنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة ص :يقول يف كتابهو

 .«إن مل يكن كّلها فقدت صالحيّتها يف معظم األمور، الفقه وضوابط الرشيعة

عنا نحن أن نتجاوز الشافعّي يف هل استط» :21ـالدولة واملجتمع ص: ويقول يف كتابه

 .«جديدًة؟ أصول الفقه ونضع أصواًل 

 علم أصول الفقه هو ألن   العب بمعاين القرآن والسنة؛حريف والت  ى له الت  وذلك ليتسن 

 صوص من تغيريها وحتريف مدلوالهتا.ياج الذي حيمي الن السِّ 

نسبية » وهي: قضية خطرية صا استخدمه شحرور إللغاء فهم العلامء السابقني للنوم  

وبالتايل  حمتملة، حابة من العلامء إىل الص    أفهام من سبقليجعل كل   ؛«احلقيقة املعرفة أو

 !قيمة هلا ال

 «وننحن نسبي  » :496 ـيف الكتاب والقرآن ص :يقول فهو

ر نسبيته تتبع تطو   ألن   لقارئه؛ ه نسبي  لكن   التنزيل احلكيم مطلق يف ذاته،» :أيًضا ويقول

 .«اإلنسانم املعرفة وأدواهتا لدى ظ  ن  

نزيل احلكيم خضع ملعارفنا ا للت  ن  فهم  » (:1/120صص القرآين )الق: ويقول يف كتابه

 .«نزال نؤمن بمنطلقنا ا واله آمن  ومن أجل ذلك كلِّ  ة،وعلومنا احلالي  
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ءتنا فتفرتض سلفً أم  »: (1/242يف نفس الكتاب ) اويقول أيًض   نزيل الفهم الت   أن   اا قرا

 .«رصةيف ضوء العلوم واملعارف املعا يكون إال  

بة أن   لذا ال صوص؛األّمة للن  سلف   يرى فهم   ه اليف أن   وكالمه واضح   يأتينا بدين   غرا

 .جديد ليس الذي جاء به حممد 

 ! آيات القرآن!امللحد داروين من أفضل من يفِسِّ  نديق بأن  ح هذا الزِّ ويصِّ  أقول:

 خلق البرش عندي هول آيات خري من أو  » يقول:106ـ الكتاب والقرآن ص :ففي كتابه

 «فهل عرف داروين القرآن؟ داروين، العامل الكبري تشارلز

فقد كان داروين يبحث عن احلقيقة يف أصل  ف،عر  ي   ليس من الرضوري أن   أقول:

كان داروين عىل  يتطابقا إن   فيجب أن   والقرآن أورد احلقيقة يف أصل اإلنسان، اإلنسان،

 .عام صحيحةنظريته يف أصل البرش يف هيكلها ال أن   وأعتقد   حق،

فة داروين يف كتابهيقر   فشحرور أقول: : ح يف كتابهفيصِّ  «أصل األنواع»:  بفرضية وخرا

البرش بصور  خمتلفة خالل سريورة تطوره من شبيه   مر  » قائاًل: (1/255القصص القرآين )

 .«بالقرد يميش عىل أربع إىل صورة اإلنسان احلايل

فات العقدية لدى شحرور ومن أشنع اال وعال  جل   ق بموقفه من الربِّ يتعل   مانحرا

فات  خطرية يف هذا الباب،فقد وقفت له عىل ،وأفعاله وصفاته   فمن ذلك:  انحرا

 !!السبيل لإليامن به اهلل هو يف وجود   الشك   يرى أن   فهو وعال، موقفه من وجود اهلل جل  

سلم أن جيب عىل امل» :60ـ ءة املعارصة للتنزيل احلكيم صا دليل القر :يف كتابه فيقول كام

 .«ك يف اإلحلادشوامللحد عنده  يكون عنده ذّرة شك  يف وجود اهلل،
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لعالقة ا»: أصل املسألة التي تنبني عليها يف نظره وهي ءيت ملوقفه من وجود اهلل ذكرا وبقر

مشكلة الفلسفة » 31- 30ـ يف الكتاب والقرآن ص فيقول كام «بني الوعي والوجود املاّدي

 .«املوجودات يف األذهان الوجود يف األعيان وصورالكربى هي حتديد العالقة بني 

حه كالمه يوضِّ   يف اخلارج أم وجود ذهني؟هن متعنيِّ  عنده خارج الذِّ فهل وجود الربِّ 

 :بعد ذلك

 .«الوجود اإلهلي الوجود املوضوعي خارج الوعي هو» :72ـ ص يف نفس الكتاب

الوجود ة حد  وهذه عقيدة و   وجود هلل، هن هوالوجود خارج الذِّ  كل   أن  : وهذا معناه 

 -باهلل من ذلك نعوذ- ه واحدأّن الوجود كل الكفرية،

املكتوب  القرآين املتلّو أو لوكان النص  »:-يف نفس الصفحة- :ح بذلك قائاًل ويصِّ 

كالم  وأن   ،وجنسه عرب   اهلل له جنس، عني كالم اهلل فهذا يعني أن   هو املوجود بني أيدينا

اهلل أحادي الكيف  ولكن بام أن   ملدلول،وا اهلل ككالم اإلنسان يقوم عىل عالقة  بني الدالِّ 

عني املدلوالت  يكون كالمه هو م أن  ز  ل   اإنكليزيً  وال ااهلل ليس عربيً  وأن   وواحد يف الكم،

وكلمة  عني القمر، (القمر) وكلمة مس،عند اهلل هي عني الش   (الشمس) فكلمة نفسها،

ي عني الوجود املاّدي )املوضوعي(ونواميسه العاّمة ه أي أن   ،(األنف)عني ( األنف)

 .«كلامت اهلل

مس والقمر واألنف هي بعينها فالش   عني هذه املوجودات، كالم اهلل هو يرى أن   فهو

 قال ابن عرب صاحب وحدة الوجود: كام. كالم اهلل

 كـــالم  يف الـــوجــود كـــالمــــه وكــــل  
 

 ســــــــــواء عــلــيــنــــا نــثــره ونــظــــامــــه ***
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 فيقول -اكذبً – نيحرور ينسب عقيدة وحدة الوجود للمسلمهذا الش   ة اخلطرية أن  ام  والط  

وبوجود  نحن املسلمني نعتقد بوجود حقيقي هلل،» :264ـ صيف الكتاب والقرآن  كام

 .«وكالمها خارج الوعي اإلنساين ،التي هي عني املوجوداتحقيقي لكلامته 

 أو من صفاته، أو  وعال،من ذات اهلل جل   روح اإلنسان جزء   أن  : ومن انحرافاته العقدية

 ة مواضع منها:ح بذلك يف عد  وقد رص   اإلنسانية،ات أليه الذ  ت بعبارة  أخرى:

الروح هي إزالة » :379ـ عن روح اإلنسان ص امتحدثً  الكتاب والقرآن: يقول يف كتابه

 وهي من اهلل مبارشًة؛ ،وسبب اخلالفة وهي سبب الترشيع، والربط بني املجرد، التناقض،

 .«ألّّنا من صفات اهلل

ه وأن   ،سى خليفة اهلل يف األرضنن أال   جيب علينا» :390ـ ص يف نفس الكتابوقال أيًضا: 

وح، وهو يشء من ذات اهلل، -ة األخرىوليس يف الكائنات احلي  - يف اإلنسان يوجد  الر 

 .«عىل املعرفة والترشيع اوهبذا أصبح خليفة اهلل يف األرض واكتسب املعارف وأصبح قادرً 

واضح ويف تصيح  !! الروح بني اهلل واإلنسان وهو امشرتكً  ا هناك أمرً  يرى أن   فهو

يف  اورأى ذاته جمازي   ذاته بنفخه الروح، حقق   -حسب التنزيل احلكيم– اهلل» يقول:

 .«..اإلنسان

يف القصص القرآين  كام «اإلهل الصغري باملعنى املجازي اإلنسان الذي هو» :بل يقول

(1/292.) 
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 فهو ،-قبحه اهلل–ات اإلهلية ص للذ  وتنق   ألفاظه فيها إساءة أدب  مع اهلل، :أقول

 من اإلنجازات التي حيققها البرش. اإنجازً  ه حقق  عن اهلل جّل جالله وكأن  ث تحد  ي

ه  } ر  ق  ق د  وا  اّلّل  ح  ر  ا ق د  م   أعظم شأنك.  ماسبحانك ربِّ  [91]األنعام: {و 

( 1/160يف القصص القرآين ) كام: وعال ق بعلم اهلل جل  ومن انحرافاته العقدية فيام يتعل  

  لم  ع  » يقول:
 
 احتمي   ه ليس علامً كن  ول قبل وقوع احلدث، ة االحتامالت،م بكاف  لع   هو اهلل

 .«عمر احتامل  سيتخذه زيد أو خيار  أو بأيِّ 

د علم  باالحتامالت  علم اهلل للغيب جمر  شحرور يرى أن   وبتحليل كالمه يتبني أن   قلت:

؛ سيحدث، دون إدراك  لتفاصيل ما التي ستحدث يف الكون، ألنّه  وهذا قول كفري 

 زئيات.اجل يات الاهلل يعلم الكلِّ  بأن  بقول ابن سينا ومن تبعه من الفالسفة  تصيح  

واجب الوجود » :295ـ القسم الثالث ص ،يف اإلشارات والتنبيهات :قال امللحد ابن سينا

 ى يدخل فيه اآلن واملايض واملستقبل،حت   ازماني   ات علامً يكون علمه باجلزئي   جيب أال  

جه املقّدس العايل ات عىل الويكون علمه باجلزئي   بل جيب أن   ،فيعرض لصفة ذاته أن تتغري  

 .«عن الزمان والدهر

ات عىل وجه  يريد التفرقة بني إدراك اجلزئي  » ويس عىل كالم ابن سينا قال:ويف تعليق الط  

 جزئي يتغري   ،يتغري   يمكن أن    الكّلِّ 
 .« بتغرّيهاوبني إدراكها عىل وجه 

فقال  ،اتلم اجلزئي  يع اهلل ال ر الغزايل يف هتافت الفالسفة قول الفالسفة القائلني بأن  وقد كف  

ومعتقدها كّذب األنبياء  تالئم اإلسالم بوجه ، ال» :247ـ صفالسفة كام يف هتافت ال

 .«صلوات اهلل عليهم وسالمه
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 .«اهلل كّلِّ  علم  » :ذلك بقولهشحرور وقد أّكد 

وأرقى أنواع علوم  أرقى أنواع علوم التجريد، علم اهلل هو» وقال يف نفس الصفحة:

فليس يف علم اهلل  بحت..، علم اهلل باألشياء علم ريايض   فإن   .،الرياضيات. التجريد هو

ها عىل شكل عالقات  رياضية ها موجودة يف علمه كل  ولكن   تفاحة صفراء وأخرى محراء،

 .«عددية بحتة  

تكذيب منه  وهو اجلزئيات. الكلّيات ال ق علم اهلل هومتعل   منه بأن   وهذا تصيح  

ه  } وعال:يف قوله جّل  كام يشء،اهلل يعلم كّل  لنصوص القرآن التي ذكرت أن   ند 
ع  و 

ح  ال  
ات  ف  ا م  ه  ل م   إ ال  ي ع 

ق ة  ر  ن و 
ط  م  ق  ا ت س  م  ر  و  ال ب ح  ِّ و   ال رب 

ا يف  ل م  م  ي ع  و  و  ا إ ال  ه  ه  ل م  ي ب  ال  ي ع  غ 

ب ني ت اب  م 
ال  ي اب س  إ ال  يف  ك  ط ب  و  ال  ر  ض  و   األ ر 

ت   ظ ل ام 
ب ة  يف  ال  ح   [59]األنعام: {و 

 .اوليس شيئً  جمرد،وصفه اإلهل بأنّه  : وعالق باهلل جل  يتعل   ومن انحرافاته العقدية فيام

أخذت الرسالة املحمدية بيد » ( يقول:2/158القصص القرآين ): ففي كتابه

ومن عبادة األشياء إىل عبادة الواحد األحد  اإلنسان لتنقله من التشخيص إىل التجريد،

 .«املجّرد

 وجود اهلل جل   إنكار وحقيقته: يف اخلارج. انًليس متعيِّ  التجريد وجود ذهنّي، قلت:

 وعال.

اؤون من يثبته املش   ما»(:2/141) يف منهاج السنة كام :خ اإلسالم ابن تيميةيقول شي

واألعداد  األفالطونية، واملثل واملّدة، اجلواهر العقلية كالعقول والنفوس املجردة كاملاّدة،
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 وأرسطو، كثري من املّشائني أتباع فيثاغورس وأفالطون-بعضها أو-املجردة التي يثبتها

 .«يف األعيان يف األذهان ال ن ملا أثبتوه من العقليات وجود إال  ق األمر عليهم مل يكوإذا حق  

 ك الذي الالرشِّ » فقال: غتفر،ي   الذي ال كيشء من الرش   ـويرى شحرور أّن تسمية اهلل ب

 .«ليس كمثله يشء وهو يغتفر بتحويله إىل يشء،

ه قد ألن   يف اخلارج؛ اب عنده وجود ذهني ليس متعينًوجود الر   وهذا يدّل عىل أن  

 الكتاب والقرآن.: يف كتابه كام «األشياء هي املوجودة فعاًل  أن  »موضع  آخر  ح يفرص  

ادًة ق ل  } :تعاىل يف قوله كام اواهلل جّل وعال قد سّمى نفسه شيئً  ه  رب   ش   أ ك 
 
ء ق ل  أ ي  يش  

 
 
 [19]األنعام: {اّلّل

 ال» :( أّن اجلهم بن صفوان قال1/338) األشعري يف مقاالت اإلسالميني وقد ذكر

 ألخيه اجلهم بن صفوان. ذا امللحد شحرور متابع  فه .«اهلل سبحانه يشء أقول إن  

ل ي س  } املرييس استدالل اجلهمية بقوله: ارمي يف نقضه عىل برشاإلمام الد   وقد رد  

ء   ث ل ه  يش   م   ؛ءيش ه الليس كمثله يشء يعنون أن   وقول اجلهمية:» فقال: [11]الشورى: {ك 

 ءوكذلك صفاته ليست عندهم بيش فكيف املثل؟ ،ايثبتون يف األصل شيئً  م الألّن  

كلمة  لريوجوا عليهم هبا الضالل، ليس كمثله يشء دلسًة عىل اجلّهال؛واختذوا  ...

الفقهاء منهم لعىل  إن   ولئن كان السفهاء يف غلط  من مذاهبهم، حق  يبتغى هبا باطل،

 .عنه ءعىل نفي اليش تدل   وال غريه، ءمع أّن اآلية تنفي أن يكون ماثاًل ليش .«يقني

ه الكفرية بأن  : ن انحرافات شحرور العقدية يف باب القدروم يعلم األشياء  اهلل ال دعوا

 إالّ بعد وقوعها.



 

 

11 
كفريات وضالالت حممد شحرور الرد عىل  

 حيكم هتلر أملانيا، أن   اهل قىض اهلل سلفً » :يقول 20ـ الدولة واملجتمع ص ففي كتابه:

وهل حكم املستبّدين والطغاة من قضاء اهلل؟  كوارث احلرب العامليّة الثانية؟ سببيو

 .«ا مل ختضع لقوله كن فيكونألّن   كاّل؛ واجلواب:

ويكفي ذكر  وعال، دخل ضمن أقدار اهلل جل  ت هذه احلروب وغريها ال يرى أن   وفه

 :إلبطال قوله الكفري ؛بعض النصوص من القرآن والسنة

ت اب  إ ن  ذ ل ك  } قال تعاىل:
األ ر ض  إ ن  ذ ل ك  يف  ك  ء و  ام   الس 

ا يف  ل م  م  ل م  أ ن  اّلل   ي ع  مل   ت ع 
أ 

ري  ي س 
 
ىل  اّلل   [70]احلج: {ع 

ر}  وعال:وقال جل   د  ن اه  ب ق  ل ق   خ 
 
ء  [49]القمر: {إ ن ا ك ل  يش  

يب ة  يف  األ  } وقال جّل وعال:
ن م ص 

اب  م  ا أ ص  ت اب  مِّن م 
م  إ ال  يف  ك  ك 

ال  يف  أ نف س  ض  و  ر 

ري  ي س 
 
ىل  اّلل  ك  ع 

ا إ ن  ذ ل   [22]احلديد: {ق ب ل  أ ن ن رب  أ ه 

قبل أن خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف  كتب اهلل مقادير اخلالئق» :وقال 

 .(2653) رواه مسلم «سنة، قال: وعرشه عىل املاء

 .رة منذ األزلهذه املصائب واحلروب وغريها مكتوبة مقد   ل  فك

د شحرور عىل عقيدة القدرية األوائل الذين أنكروا علم اهلل لألشياء قبل وقوعها ويؤكِّ 

وطول العمر وقصه عىل أحد   والفقر، والغنى، اهلل مل يكتب الشقاء والسعادة،» بقوله:

 .294ـ طة صالدولة والسل وهذا يف كتابه. «أبداً منذ األزل

 ع خلقه يف بطن  م  جي  أحدكم  إن  » :كام يف حديث ابن مسعود   وتكذيب لقوله  وهذا رد  

ا يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اهلل ملكً  م  ا، ث  أربعني يومً  هأمِّ 



 

 

12 
كفريات وضالالت حممد شحرور الرد عىل  

رواه البخاري  «بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيدفيؤمر بأربع كلامت، 

 .اوالنصوص الداّلة عىل هذا املعنى كثرية جدً  .(2643(، ومسلم )3208)

  حابةالص   رهم كبارعليه القدرية األوائل الذين كف   بعينه ما وما قاله شحرور هو قلت:

قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن، ويتقفرون العلم، : حني قال له رجل  كابن عمر

ذا لقيت أوئلك فإ»، قال: األمر أنفوذكر من شأّنم، وأّنم يزعمون أن ال قدر، وأن 

لو أن »: ، والذي حيلف به عبد اهلل بن عمر «فأخربهم أين بريء منهم، وأّنم برآء مني

 .(8رواه مسلم ) «ه ما قبل اهلل منه حتى يؤمن بالقدرألحدهم مثل أحد ذهبا، فأنفق

 فهو يشاء من األديان، ن باملإلنسان أن يتدي   وأن   حرية االعتقاد، :ومن انحرافاته العقدية

 ان الكفرية.يرى عقيدة وحدة األدي

 جمال احلرية الدينية مفتوح للجميع،» :125-124ـ اإلسالم واإلنسان ص يقول يف كتابه

 «!!امللل الدينية من اإلسالم كل   ألن   ة الدينية التي يريد؛ه أن يتبع املل  وكّل إنسان  من حقِّ 

 للرد عليه. واضح ال وهذا كذب  
 
 نحتاج لكبري عناء

ه، الدين التوحيد احلق الذي  فاإلسالم هو يانات بينام مجيع الدِّ  يقبل اهلل من أحد  سوا

 ة عىل الرشك والوثنية واإلحلاد.مبني  

ب ل  م  } قال تعاىل: ينًا ف ل ن ي ق 
ال م  د  ري   اإل س  ن ي ب ت غ  غ  م  ن  و 

ة  م  ر 
و  يف  اآلخ  ه  ن ه  و 

ين  [85]آل عمران: {اخل  اِس  
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ال يسمع ب أحد من هذه األمة هيودي، وال  ،والذي نفس حممد بيده» :وقال النبي 

رواه  «نصاين، ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به، إال كان من أصحاب النار

 .(153مسلم )

 فمنها: رولشحرور انحرافات أخرى أشري إليها باختصا أقول:

م  هل  م  } يقول: واهلل .(1)«علة ترشِّ بعد سيدي رسول اهلل البرشية مؤه  » يقول:  -1
أ 

ن   وا هل  م مِّ ع  اء رش   ك   اّلل   رش  
ا مل   ي أ ذ ن ب ه   م 

ين   .[21]الشورى: { الدِّ

ل ن ا }: ولواهلل يق (2)«رشح التنزيل احلكيم سيدي رسول اهلل ما» يقول: -2 أ نز  و 

ون ر  ت ف ك  م  ي  ل ه  ل ع  م  و  ل  إ ل ي ه  ا ن زِّ ت ب نيِّ  ل لن اس  م 
ر  ل  ك   .[44]النحل: {إ ل ي ك  الذِّ

 (3)«!فيه طلبوا منه معجزات قال ما، جاء بمعجزات  ماّدية النبي حممد ما» يقول: -3

ر} :واهلل يقول يف كتابه م  ق  ال ق  انش  ة  و  اع   الس 
ب ت   [1]القمر: {اق رت  

 !اهلل خلق اإلنسان منشان يكون حرّ » وقال: (4)«ونحن أحرار اهلل حر» :ليقو -4

اإل نس  إ ال  }واهلل يقول:  .(5)«احلرية هدف اخللق هوو ن  و  ل ق ت  اجل   ا خ  م  ونو  ب د  ي ع 
 {ل 

 [56]الذاريات:

                                                
 (26:22)الدقيقة:  -احللقة الثانية  - عىل قناة أبو ظبيلون نامج لعلهم يعقبر (1)

 (4:40)الدقيقة:  - ثالثةالاحللقة  - عىل قناة أبو ظبيلون نامج لعلهم يعقبر (2)

 (27:29)الدقيقة:  -احللقة الثانية  - عىل قناة أبو ظبيلون نامج لعلهم يعقبر (3)

 (40:55)الدقيقة:  - التاسعةاحللقة  - عىل قناة أبو ظبيلون نامج لعلهم يعقبر (4)

 (43:22)الدقيقة:  - التاسعةاحللقة  - عىل قناة أبو ظبيلون نامج لعلهم يعقبر (5)



 

 

14 
كفريات وضالالت حممد شحرور الرد عىل  

ا ي نط ق  } وعال يقول: واهلل جل   (1)«!سد  قم   احلديث النبوي غري» :يقول -5 م  و 

ى  اهل  و 
ن  ى * ع  ي  ي وح  ح  و  إ ال  و   [4 - 3 ]النجم {إ ن  ه 

 

تأثّر بعض  ولوال شحرور، من فيض من ضالالت وكفريات حممد يضفهذا غ وبعد:

يطرحه من ضالل وكفر  ملا كتبت هذا الرد املختص عىل هذا املجرم الذي طعن  الناس بام

  ومنهج االستدالل لدى املسلمني.  ،الترشيع ويف مصادر ، هويف نبيِّ   وعال،جل   يف الربِّ 

 

 وعىل آله وصحبه أمجعني.م عىل نبينا حممد   اهلل وسل  صىل  و

 

 

 

                                                
 .(2:22)الدقيقة:  - الثالثةاحللقة  - عىل قناة أبو ظبيلون نامج لعلهم يعقبر (1)

 أيمن بن سعود العنقري د.: وكتبه

 األستاذ املساعد بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة

 حممد بن سعود اإلسالمية بجامعة اإلمام

 ـه 10/10/1439يف 

 


