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 قراءة يف تاريخ الزندقة قدمياً وحديثاً
 هاين السباعي . د:  بقلم

 
 : تقدمة

 
حتت ظل هذه العبارة كنت أحتاور مع أخ مكرم عن تلك العروس اليت هجرها     .. لغتنا اجلميلة وأثرها يف محاية العقيدة  

أهنا سليلة احلسب والنسب،     خطاهبا رغم حسنها وجالهلا، وحالوة منطقها، وعذوبة حديثها، وفصاحة لساهنا، رغم    
وبينما كنا هنيم بتلك العروس،    !! هجرها خطاهبا .. رغم كل هذا البيان لذات السحر احلالل    .. كرمية القبيلة والعشرية 

ونتجاذب أطراف احلديث، ونتناسل األفكار عن عروسنا املصون، تلك اليت صانت محى العقيدة عرب العصور،             
ويف  !! وكم.. ن، فكم من قلم جبار كسرته، وكم من لسان حاد أخرصته، وكم     وتصدت هلجمات الزنادقة وامللحدي   

فوران الشجون ذكرين صديقي أن عروسنا املصون منذ بضع سنني قد فقدت عاشقاً لطاملا تغىن هبا ونذر حياته للذب              
الناقد البصري الذي    ذلك العامل   .. فقدت العروس عامل اللغة والبيان الدكتور مصطفى هدارة    .. عن حسنها وكرمي معدهنا 

رحل عن عاملنا يف صمت ومل يعلم بوفاته    .. صان عرض اللغة العربية وتصدى ألقالم الزنادقة واملالحدة وأهل االحنراف    
مر عامان على ذكراه ورحل عن دنيانا بعدما أثرى املكتبة العربية واإلسالمية بكتاباته      !! إال قلة من غرباء هذا الزمان

فاسترجعت وصديقي رغم أننا مل       )..  اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري    (رحل صاحب   .. وأحباثه ومقاالته
ومرت    .. نستفق بعد حسرتنا لفراق فارس البيان وشيخ العربية يف هذا العصر عالمة األدب الشيخ حممود شاكر     

 ١٥حتديداً يف   .. منذ شهرين  و.. هكذا رحل فارسان من فوارس اللغة والبيان     .. والعروس تبكي فوارسها    .. الذكرى
هـ رحل عامل دمشق احملقق اللغوي الفقيه الشافعي الشيخ العالمة عبد الغين علي الدقر مؤس مجعية             ١٤٢٣شوال 

الغراء بسوريا وصاحب عدة كتب يف اللغة والنحو والفقه منها معجم القواعد العربية يف النحو وحتقيق وترتيب شرح             
..   اخلازن ومؤلفات أخرى ـ رمحه اهللا ـ وقد رحل ومل هتتم مبوته وسائل اإلعالمشذور الذهب وله خمتصر تفسري

وفوارس البيان قد   ..  فمن للزنادقة !!  فاحملن تترى وتتكاثر؛ حمنة ودعت وأخرى أغارت      .. فإنا هللا وإنا إليه راجعون 
ة احملفوظة حبفظ اهللا هلا تلكم      ورغم سريان مسوم الزندقة يف حياتنا اإلعالمية فلن يضر جسد لغتنا العربي        !! غابوا؟
 . ورغم غياب الفوارس الذين كانوا يذبون عن لغتنا العربيةإال أن رحم األمة ولود واحلمد هللا.. السموم

 
 :  فضل علماء اللغة يف كشف زيغ الزنادقة

 
 !! وقد يعجب القارئ حلديثنا عن فضل علماء اللغة يف محاية العقيدة

 
حنن ال ننكر فضل هؤالء مجيعاً يف !! علماء األصول واحلديث والفقه يف محاية العقيدة؟  وأين موقع : وقد يسأل سائل 

فاإلمام أمحد بن حنبل املتوىف   .. فكل هؤالء يقفون يف جبهة اإلسالم العريضة اليت تسع اجلميع  . محاية العقيدة اإلسالمية 
.. يت كانوا يثريوهنا حول تعارض آي القرآن  هـ له كتاب ماتع يف الرد على الزنادقة وخاصة يف جمال الشبهات ال٢٤١

لكن   .. املطبعة السلفية بالقاهرة حمقق يف جزء واحد    ) الرد على الزنادقة واجلهمية  :  (والكتاب مطبوع بالعنوان التايل 
 فرواد اللغة األوائل هلم   .. السبق ألهل اللغة يف كشف الشعوبية والزندقة أمر ال ينكره علماء األصول واحلديث والفقه        
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مع التنبيه أن علماء اللغة واألدب قدمياً كانوا أهل حديث         !! مل ال؟.. الفضل يف كشف حلن القول ودحض شبه املبطلني      
وقد محل لواء هذه املعركة إمامان من .. وفقه وتاريخ لكن شهرهتم جاءت من خالل ختصصهم يف كتب األدب واللغة

 .أئمة اللغة والبيان
 

 ).هـ٢٥٥ت (اجلاحظ املعتزيل : أما األول
 ). هـ٢٧٦(هو خطيب أهل السنة ابن قتيبة : وأما الثاين

 
 :  اجلاحظ املعتزيل: أوالً

 
هـ رحل إىل بغداد مث عال جنمه ملا       ٢٠٤هو أبوعثمان عمرو بن حبر ولد يف البصرة وقضى فيها أكثر عمره ولكنه يف       

ومن  ..  وسرين وذاع صيته يف العامل اإلسالمي     اتصل بوزير اخلليفة املعتصم حممد بن عبد امللك الزيات فأصبح من امل           
نظم القرآن ،البيان والتبيني، واحليوان، وفضيلة املعتزلة، والرد على اليهود، الرد على النصارى، البخالء،        : أشهر كتبه

مث رجع إىل البصرة وهناك أصيب بشلل يف جسده ومات يف احملرم      .. كتاب اللصوص وغريها ذلك من كتب ورسائل  
تصدى اجلاحظ وابن قتيبة هلذه الرتعة اآلمثة ورّدا عليها رداً عنيفاً،             : "وقد . هـ وعمره حنو ست وتسعني سنة ٢٥٥سنة 

صّور فيه طعن الشعوبية على العرب يف        "  كتاب العصا "باباً طويالً مساه  "  البيان والتبيني "أما اجلاحظ فعقد يف كتابه    
صر، كما كانوا يتكئون على القسي، مما يصرف يف رأي الشعوبيني      خطاباهتم، إذ كانوا يشريون فيها بالعصي واملخا  

وكل ذلك نازعهم اجلاحظ يف عنف  .. وزعموا أن الفرس أخطب من العرب .. اخلاطر ويشغل الذهن أثناء اخلطابة  
صه  رداً مفحماً عليهم، إذ خص ) البيان والتبيني(شديد، ولكي يبلغ كل ما كان يريد إفحامهم ومقاومتهم جعل كتابه 

لعرض الثقافة العربية اخلالصة يف صورها املختلفة من اخلطابة والشعر واألمثال، كي يروا رؤية العني ما يف هذه الثقافة      
 ." من قيم بالغية ومجالية، فينتهوا عن مزاعمهم ويثوبوا إىل رشدهم

 
 :  ابن قتيبة السين: ثانياً

 
هـ ونشأ يف بغداد وكان عاملاً بالفقه والتفسري  ٢١٣ة سنة هو أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، ولد بالكوف 

وقد توىل  . واحلديث واللغة والنحو واألدب والتاريخ؛ ومن شيوخه اسحاق بن راهوية وأبو حامت السجستاين وغريمها           
وقد كان خطيب أهل السنة شديداً على املعتزلة وهاجم النظام    . . القضاء يف مدينة دينور لذلك مسي بالدينوري

عيون األخبار،   : والعالف واهتم اجلاحظ بأنه يؤللف الكتب للتسلية وليس لرفع شأن الدين، وله كتب عديدة منها         
وكانت .. وأدب الكاتب، وكتاب مشكل القرآن، تأويل خمتلف احلديث، كتاب املعارف، والشعر والشعراء وغريها       

كتاب العرب أو     "الرد على الشعوبيني مبحثاً مساه      وقد ألف ابن قتيبة يف    . هـ٢٧٦وفاته يف بغداد يف أول رجب سنة     
وهو يف مطالعه يذكر أن من أشد الشعوبيني عداوة للعرب قوماً من كتاب الدواوين امتعضوا    " الرد على الشعوبية 
ويقول إهنم كانوا ُيزرون على احلكم واألمثال العربية مبا يروون عن الفرس واليونان من آداب       . . آلداب أقوامهم

مصوراً   ) أدب الكاتب( ومل يكتف بعنفه عليهم يف هذا املبحث الطريف، فقد عنف هبم يف مقدمة كتابه     .وعلوم
عيون  "وقد حاول حماولة طريفة يف كتابه . قصورهم عن النهوض بوظيفتهم األدبية يف الدواوين لنقد ثقافتهم العربية  

ا كلها ضرورية والتعارض بينها بوجه من الوجوه مما      أن جيمع بني تلك الثقافة والثقافات األجنبية ليبني أهن   " األخيار
هكذا فطن أهل اللغة خلطورة دعوى الشعوبية اليت كانت حتتقر العرب وتفضل        : أقول"  قضى على الشعوبية قضاًء مربماً  

ت  الفرس ومتجد لغتها على لغة العرب ومل تقتصر هذه الشعوبية على الفرس فقط بل امتدت إىل سائر األمم اليت أذعن             
معىن ذلك أن النتيجة املنطقية هلذه الدعوى   . للعرب كالزنج، والزط من أهل السند، وكالنبط والقبط والرببر وغريهم 

ومن مث كانت الشعوبية   .. الشعوبية هو احتقارهم لنيب العرب صلى اهللا عليه وسلم الذي أنزل اهللا عليه قرآناً عربياً           
 : ومن منطلق هذه التقدمة سأقصر حديثي حول النقاط التالية..  واحدةالوجه اآلخر للزندقة فهما حبق وجهان لعملة
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 .معىن الزندقة لغة: أوالً
 .مىت وكيف ظهرت الزندقة يف التاريخ اإلسالمي: ثانياً
 .مع خمتارات من كتاباهتم وأشعارهم. الزنادقة األوائل: ثالثا
 .الزنادقة اجلدد مع خمتارات من كتاباهتم : رابعاً
 . فوة القولص: خامساً

 
 :  معىن الزندقة لغة: أوالً

 
فارسي معرب عن زنديك فإنّ   : "لكن أقرب األقوال إىل هذه الكلمة " زندقة"اختلف الباحثون يف أصل هذه الكلمة    

وملا كان الزادشتية يعدون املانوية ملحدين        . الكلمة كانت تطلق مبعناها األصلي على املؤمن املخلص من أتباع ماين          
 . ى الزرادشتية، فقد أطلقت عندهم على كل ملحد ال يؤمن بالدين احلقخارجني عل

 
كلمة زنديق صفة فارسية معناها متتبع الزند أي الشروح القدمية       : "شارحاً له ومدلالً عليه" براون"ويف ذلك يقول 

تأويل الكتب املقدسة    وقد مسي املانوية زنادقة مليلهم إىل  . لألفستا وهو كتاب زرادشت املفضل له على النص املقدس   
والذي يرجح أن أصلها فارسي معرب ما جاء يف لسان   : أقول" للديانات األخرى وشرحها حسب آرائهم وأهوائهم  

. يقول بدوام بقاء الدهر   ، َزْنِد ِكَراْي  : وهو بالفارسية  ، فارسي معرب ، الزِّْنِديُق القائل ببقاء الدهر    : العريب البن منظور 
و َزْنَدقَُته أنه ال يؤمن باآلخرة     ، الزِّْنِديُق معروف : التهذيب  . الزِّْنِديُق منه ألنه ضّيق على نفسه   : وقيل ، يُق  والزَّْنَدقةُ الضِّ

، ولكن الَبياِذقةُ هم الّرّجالة     ؛ مث قال،  ليس ِزْنِديق وال فَْرِزين من كالم العرب      : وقال أمحد بن حيىي   . وَوْحدانّية اخلالق   
فإذا أرادت     ، وإمنا تقول العرب رجل َزْنَدق و َزْنَدِقّي إذا كان شديد البخل          ، العرب ِزْنِديق   وليس يف كالم  : قال 

وقال سيبويه اهلاء يف : قال ، ُدْهِرّي : فإذا أرادوا معىن السِّنِّ قالوا ، ُملِْحد وَدْهِرّي  : العرب معىن ما تقوله العامة قالوا 
واجلمع    ، الزِّْنِديُق من الثََّنِويَّة وهو معرب : وأصله الزَّناِديق اجلوهري  ، ِديق وفَْرِزين  َزناِدقة وفَراِزنة عوض من الياء يف ِزنْ 
الزنديق م الثنوية وهو فارسي معرب ومجعه زنادقة وقد   : "ويف خمتار الصحاح" الزَّناِدقة وقد َتَزْنَدَق واالسم الزَّْنَدقة  

.    تزندق الرجل صار زنديقًا أو ختلق بأخالق الّزنديق       -زندق  : " طوجاء أيضاً يف حميط احملي  ." تزندق واالسم الزندقة 
وقوهلم من متنطق تزندق أي من تعلَّم علم املنطق هتوَّر يف الّزندقة ألنُه يتورَّط يف األقيسة والنتائج مبا ُيفسد العقاِئد         

.. يقال عندُه زندقٌة  . الزَّّندقة االسم تزندق رجلٌ َزْنَدٌق وَزْنَدقيٌّ أي شديد البخل  .. الدينيَّة اليت مدارها على التسليم    
الزُّّْنُدوق لغةٌ يف الصندوق الزِّّْنِديق من الثنويَّة أو القائل بالنور والظلمة أو من ال يؤمن باآلخرة وبالربوبيَّة أو من ُيبِطن                    

ر الضنك والضيِق ظللُت حريان      بغـداد داٌر ألهل املال طّيبةٌ وللمفاليس دا     : ومنُه قول الشاعر. الكفر وُيظِهر اإلميان 
والتاُء عوض الياء . أمشي يف أِزقَّتها كأنين ُمصحٌف يف بيت زنديِق معرَّب َزن ِدين أي ِدين املرأة ج زناديق زناِدقة   

والّزنادقة يف بعض ترمجات العهد اجلديد هي حتريف الصدوقّيني نسبةً إىل صدوق الذي أنكر الروح والبعث          . احملذوفة
": الروس"وقد ورد هذا املعىن يف قاموس  " والّزنديق عند العامَّة من ال يراعي حرمةً وال حيفظ موَدةً  . وغري ذلك

لكن هذا املعىن    : أقول" مذهب القائلني بدوام الدهر من أصحاب زرادشت     : ابطان الكفر وإظهار اإلميان  : الزندقة"
فقد   ..  "ندقة عدة معان ختتلف باختالف العصور   تطور ومل يقتصر على أصحاب ماين لذلك يرى بعض املؤرخني أن للز        

إن الزنديق َمْن    : وقيل. على من ينفي وجود اهللا سبحانه، أو يقول إن له شريكاً    ) زنديق  (كان العرب يطلقون لفظ   
وكان لفظ زنديق يطلق أول األمر على كل من يتأثر بالفرس يف عادهتم ويسرف يف        .. يبطن الكفر ويظهر اإلميان  

ن، مث صار يطلق بعد ذلك على كل من يتخذ عقائد املانوية شعاراً له، ويتمسك بعقيدة الثنوية، وعبادة             العبث واجملو
مث توسعوا يف العصر العباسي يف إطالق لفظ الزندقة، فأصبح يطلق على من ينكر    . إهلني اثنني، واتباع تعاليم ماين 

لفظ غامض مشترك قد أطلق على معان عدة،         " نديقز :  "عبد الرمحن بدوي أن    .ويرى د " األلوهية، أو يتظاهر بالظرف   
خمتلفة فيما بينها على الرغم مما قد جيمع بينها من تشابه، فكان يطلق على من يؤمن باملانوية ويثبت أصلني أزليني          

هل السنة     مث اتسع املعىن من بعد اتساعاً كبرياً حىت أطلق على من يكون مذهبه خمالفاً ملذهب أ       . مها النور والظلمة : للعامل
حركة دينية سياسية، ابتغى أصحاهبا   : "الزندقة إذن" أو حىت من كان حييا حياة اجملون من الشعراء والكتاب ومن إليهم 
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.  بعث الديانات الثنوية الفارسية، وكان أكثرهم يعتنقون املانوية خاصة، وكان أهل اإلباحة منهم يتأثرون املزكية أيضاً    
مية، ونسفُ مثل األمة العربية، ليقوضوا الدولة اإلسالمية، ويعيدوا الدولة الفارسية     وقد دبروا لطمس العقيدة اإلسال 

الثنوية، وكان الزنادقة خمادعني أذكياء، وُدهاة خبثاء، فتستروا باإلسالم، وأسروا الكفر، إخفاء لعقائدهم، وتغطية          
وكان شعراؤهم أهم من جد منهم يف إحياء  ألهدافهم، وتيسرياً لعملهم، وكان رؤساؤهم وأتباعهم من املوايل الفرس،  

تراثهم الديين ونشره، وأكرب من جلّ منهم يف ختريب اإلسالم وهتدميه وأشهر من نشط منهم يف تشويه اخللق العريب                
واشتط يف ذلك منهم الشعراء املوايل الكوفيني أكثر من البصريني، ألن الكوفة سبقت البصرة يف الزندقة،         . وحتطيمه
أخطر الزنادقة من أهل الكوفة، وكان بشار بن برد، وصاحل    .. وكان مطيع بن إياس ومحاد عجرد .  اإلباحةوفاقتها يف

وكان جبانبهم جمانّ وفسقة وعصاة من الشعراء من أهل الكوفة        . بن عبد القدوس أخطر الزنادقة املوايل من أهل البصرة         
.. ل البصرة سلم اخلاسر وأبان بن عبد احلميد، وأيب نواس          مثل أيب دالمة وعلي بن اخلليل، ووالبة بن احلباب، ومن أه       

 ." وقد اهتموا مجيعاً بالزندقة الدينية
 

 :  التعريف املختار ملعىن كلمة الزندقة
 

بعد هذا العرض السابق لتطور معىن الزندقة نرى أن كلمة زنديق تعين من أبطن الكفر وأظهر اإلسالم سواء أكان هذا             
لفرعونية أو الفينيقية أو الرببرية أو النوبية أو العلمانية وغريها من املذاهب أو النعرات أو القوميات    الكفر املانوية أو ا

ورغم ذلك فإهنم يتمسكون بكلمة اإلسالم إما  .. فاجلامع هلؤالء هو إبطاهنم واخالصهم له . املناهضة واملناقضة لإلسالم 
وعلى أية حال فالزندقة    .. م وعقائدهم الباطلة حتت عباءة اإلسالم  خشية انتقام األمة منهم وإما خبثاً لريوجوا مذاهبه     

احلديثة أشد خطراً على اإلسالم وتعاليمه من الزندقة القدمية إذ كان للمسلمني دولة وخليفة وقضاة حيمون بيضة    
سائل اإلعالم  وو.. أما اليوم فال يوجد للمسلمني دولة تذود عن عقيدهتم      .. اإلسالم وخيشى سطوهتم الزنادقة قدمياً 

 . املسعورة تتسابق على هنش اإلسالم ونشر غثاء الزنادقة اجلدد
 

 : مىت وكيف ظهرت الزندقة: ثانياً
 

ذكر بعض املؤرخني والباحثني أن تاريخ حماكمة الزنادقة وتتبعهم منذ عهد اخللفاء العباسيني األول؛ املهدي واهلادي         
١٦٣بداية حماكمة الزنادقة من سنة    " فيدا"وقد حدد املستشرق    . موالرشيد وسار على نفس الدرب املأمون واملعتص     

هـ بدأت   ١٦٣ففي سنة . "هـ أي يف السنوات األخرية من خالفة املهدي وإبان خالفة اهلادي       ١٧٠هـ إىل سنة 
) دقةصاحب الزنا (محلة املهدي العنيفة على الزنادقة بأن أمر عبد اجلبار احملتسب، والذي يلقبه صاحب األغاين بلقب        

فقبض على من استطاع القبض عليه وأتوا به إىل اخلليفة الذي كان  . بالقبض على الزنادقة املوجودين داخل البالد 
واستمر اخلليفة يف هذا االضطهاد يف السنوات التالية حىت بلغ     . حينئذ يف دابق، وأمر بقتل بعضهم ومتزيق كتبه 

هـ وكان يقوم على أمر هذا االضطهاد قضاة خمصوصون،    ١٧٠هـ وسنة ١٦٦االضطهاد غايته يف الفترة ما بني   
هـ، مث حممد بن عيسى محدويه الذي      ١٦٧أشهرهم عبد اجلبار الذي ذكرناه آنفاً، وعمر الكلوزي الذي ُعني يف سنة       

بداية ظهور الزندقة إىل العلن وذلك بإعالن اخلليفة املهدي اجلهاد على     " فْيدا"هكذا حدد املستشرق     " خلف عمر
لكن لنا حتفظات على ما ورد من استخدام بعض     : أقول. هـ١٦٣ء الزنادقة وكان اإلعالن الرمسي للدولة يف سنة  هؤال

اليت توحي  ) اضطهاد (وكذا تكرار كلمة ).. بدأت محلة املهدي العنيفة (مثل قوله :  األلفاظ يف عبارة املستشرق فيدا 
وفيها أيضاً إحياء بالعطف على هؤالء !!  دولة اخلالفة مبعاناة الزنادقة وكأهنم تعرضوا حلملة جور وظلم من قبل 

وكنا نود أن يعترض الدكتور عبد الرمحن بدوي على هذه األلفاظ وخاصة أنه ترجم هذا املقال الذي كتبه              .. الزنادقة
وليجدوا  (فاضطهاد املهدي للزنادقة هو جهاد شرعي، وعنف املهدي مع الزنادقة من باب قوله تعاىل   ..  فيدا إىل العربية
فابن   .. ويرى بعض املؤرخني أن ظهور الزندقة كان قبل اخلليفة املهدي أي يف أواخر اخلالفة األموية    ).. فيكم غلظة

كان اجلعد بن درهم الذي ينسب إليه مروان        : "هـ ذكر أمساء رؤساء املانوية قبل اخلالفة العباسية   ٣٨٠الندمي املتوىف  
دباً له ولولده، فأدخله يف الزندقة، وقتل اجلعَد هشاُم بن عبد امللك يف خالفته،         بن حممد، فيقال مروان اجلعدي، كان مؤ    
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بعد أن طال حبسه يف يد خالد بن عبداهللا القسري، فيقال إن آل اجلعد، رفعوا قصة إىل هشام يشكون ضعفهم، وطول         
 من األضحية بعد أن قال      أهو حي؟ وكتب إىل خالد يف قتله، فقتله يوم أضحى وجعله بدالً         :  حبس اجلعد، فقال هشام 

الشاهد من قول ابن الندمي أن الزندقة كانت أيام األمويني أيضاً وإن كنا ال نتفق معه يف       " ذلك على املنرب بأمر هشام 
ومثل هذه التهم   .. رميه اخلليفة األموي مروان بن حممد بالزندقة لعدم وجود وثائق تارخيية تشري إىل زندقة هذا اخلليفة     

منها ألهنا هتم يشنها اخلصوم للتشنيع باآلخرين بغية بناء حواجز نفسية لدى الغري مبجرد مساع مثل هذه                 جيب احلذر 
 !! التهم

 
 :  السبب يف عدم ظهور الزندقة إىل العلن يف عهد األمويني

 
ا وعنفوان قوهتا،   تظهر الزندقة يف اجملتمع اإلسالمي يف القرن األول اهلجري، ألن اخلالفة األموية كانت يف أوج عزهت     مل

وكانت واقفة باملرصاد لكل أصحاب امللل املناقضة للروح اإلسالمية، لذلك فإن نشأة الزنادقة كانت يف القرن الثاين             
باإلضافة إىل أن قيام الدولة العباسية كان بسواعد املوايل        .  اهلجري، وكان عددهم حمدوداً ونشاطهم يف غاية السرية     

ومن مث اعتمد عليهم     .. عباسيني ضد األمويني وكانوا سبب يف القضاء على الدولة األمويةالفرس الذين قاتلوا مع ال 
إال أن فئة من .. اخللفاء العباسيون ووثقوا هبم وكافأوهم واستوزروهم واختذوا منهم بطانة وقادة جليوش املسلمني      

ياع ملك األكاسرة على أيدي     مفكريهم مل يالمس اإلسالم شغاف قلوهبم وكانوا حينقون على املسلمني بسبب ض    
املسلمني فأسلموا ظاهراً وأبطنوا الكفر بغية تدمري دولة اخلالفة من خالل نشر تعاليم ديانة الفرس القدمية مع       
نشرالشبهات حول القرآن وفضل العرب ونشرالفساد والعبث واجملون وإشاعة اإلحنالل يف اجملتمع اإلسالمي املتماسك        

كذا كان الزنادقة يف كمون أيام األمويني مث ظهروا إىل العلن أيام العباسيني واشتد أوار الزندقة           ه.. بالعقيدة اإلسالمية 
وكان   !! يف القرن الثالث اهلجري وظهر يف منتصف هذا القرن ابن الريوندي وأبو عيسى الوراق والرازي وغريهم               

احلضارة اإلسالمية  (كتابه الشهري ) دم متز آ(صعود جنمهم يف القرن الرابع اهلجري لذلك ال عجب أن يؤلف املستشرق    
وهو كتاب ترمجه للعربية الدكتور حممد عبد اهلادي أبو ريده وطبعه دار الكتاب العريب                ) يف القرن الرابع اهلجري   

 .. ببريوت والكتاب مطبوع يف جملدين
 

السبب أن الدولة  !  اإلسالم؟ملاذا اختار آدم متز القرن الرابع اهلجري ليكون هو عصر النهضة يف   : ولعلنا نتساءل
اإلسالمية كانت يف هذا القرن والذي قبله قد دب فيها الضعف والتشرذم وظهور دويالت مستقلة وانتشار املذاهب       
اهلدامة كالقرامطة الذين نشر الذعر والقتل يف العامل اإلسالمي واستباحوا قوافل احلجاج واقتلعوا احلجر األسود من        

ويف هذا القرن    ! هل هذه قمة احلضارة اإلسالمية اليت يقصدها آدم متز؟        .. هـ ٣٣٩ردوه سنة   الكعبة املشرفة الذي     
الشلمغاين املعروف بابن أيب      وهـ، ٣٠٩ظهرت أفكار اإلحلاد على نطاق واسع وظهر الزنادقة الكبار كاحلالج ت       

وقد  !! يف علي رضي اهللا عنه وأن الالهوتية اجتمعت  .. هـ الذي كان يقول إن اهللا حيل يف كل شئ ٣٢٢العزاقر ت 
يغتفرون ترك الصالة والصيام واإلغتسال؛ وكانوا ال يتناكحون على السنة، بل     : "كان الشلمغاين وعصابته احللولية  

يبيحون الفروج، وال ينكرون أن يطلب أحدهم من صاحبه حرمته، وكانوا يرون أنه ال بد للفاضل منهم أن ينكح        
 غري ذلك من لواط كما يفعل عبدة الشيطان يف زماننا وكما يقول زنادقة األدب من    وإىل" املفضول ليوجل النور فيه

وإذا كان القرن الرابع اهلجري حسب مقياس متز هو قمة احلضارة اإلسالمية فماذا عسانا           !! كفريات يف عصرنا احلايل 
إذن هذه تقاسيم    !!   باملتوكلأن نسمي القرن الثاين اهلجري وهو عصر املهدي والرشيد واملأمون واملعتصم ويتنهي            
وعلى أية حال فرغم تتبع       !! تارخيية جائرة وغري موضوعية بل نشتم من تقومي هذه احلقب رائحة اخلبث والتشويه        

.  اخللفاء العباسيني للزنادقة وحماكمتهم مبوجب الشرع ومناظرهتم أمام كبار العلماء والقضاة حىت ال تكون هلم حجة
! قة جيالً تلو جيل يعيشون يف ظالم التاريخ، ويشتد عودهم كلما ضعفت دولة اإلسالم       رغم كل ذلك استمر الزناد  

وأود أن أنبه على قضية هامة أال وهي قد يظن ظان أن ظهورالزندقة والشعوبية يف القرن الثاين اهلجري وتتبع اخللفاء      
 والشعوبية وأنه كان جمتمعاً ملحداً منحرفاً      العباسيني هلم وحماكمتهم معىن ذلك أن اجملمتمع اإلسالمي كان يغلبه الزندقة   

التارخيية، فاجملتمع    ابالطبع هذا تصور بعيد عن الواقع واحلقائق   .. يغلب عليه العبث واجملون واإلحنالل اإلخالقي 
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اإلسالمي يف القرن الثاين اهلجري كان قريب من زمن بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل تزل روح اإلسالمي هي                
رفة يف مسائه وقد كان هناك الفقهاء وأهل احلديث والزهاد والعباد واجليوش املرابطة واجليوس اليت خترج إىل الغزو          املرف

لذلك من اخلطأ أن يتبادر إىل         . يف رحليت الشتاء والصيف، وكانت هناك الفتوحات ودخول الناس يف دين اهللا أفواجاً          
فالزندقة والشعوبية     .. جري كانت تشيع فيه روح الفساد واإلحنراف       الذهن أن اجملتمع اإلسالمي يف القرن الثاين اهل     

وأما اإلحنراف واجملون فقد كان  .. كانت يف فئة خاصة من أبناء العجم الذين كانوا يف تآمر دائم على دول اإلسالم      
 . مقصوراً على طبقة مترفة، وكانت هذه الطبقة منبوذة لدى عامة الناس

 
 :   مع خمتارات من كتاباهتم وأشعارهمالزنادقة األوائل: ثالثا

ابن طالوت،  : ومن رؤسائهم املتكلمني الذين يظهرون اإلسالم ويبطنون الزندقة   : "ذكر ابن الندمي أمساء رؤساء الزنادقة  
أبو شاكر، ابن أخي أيب شاكر، ابن األعدى احلريزي، ونعمان بن أيب العوجاء، صاحل بن عبد القدوس، وهلؤالء كتب      

ومن   .  ومن مذاهب أهلها وقد نقضوا كتباً كثرية صنفها املتكلمون يف ذلك      ) النور والظلمة ( نصرة االثنني  مصنفة يف
بشار بن يرد، إسحاق بن خلف، ابن نباتة، سلم اخلاسر، على بن اخلليل، على بن ثابت، ومن تشهر أخرياً     : الشعراء

ذكر ابن الندمي أيضاً من كان ُيرمى بالزندقة من امللوك          و"  أبو عيسى الوراق، وأبو الناشي، واجلبهان بن حممد بن أمحد     
قيل إن الربامكة بأسرها، إال حممد بن خالد بن برمك، كانت زنادقة، وقيل يف الفضل وأخيه احلسن مثل   : "والرؤساء

 لنا  هكذا استبان : أقول" ذلك، وكان حممد بن عبيد اهللا كاتب املهدي زنديقاً واعترف بذلك فقتله اخلليفة املهدي     
ومن مث ال   !! خطر الزندقة لدرجة أهنم تغلغلوا يف جهاز دولة اخلالفة وصارت هلم مناصب كبرية من رؤساء وشعراء             

بتتبع الزنادقة وجهادهم       ) هـ١٧٠ت(ولده موسى اهلادي ) هـ١٦٩ت( عجب أن يوصي اخلليفة العباسي املهدي   
 : حيث يقول اخلليفة املهدي يف وصيته.. وكشفهم والفتك هبم

 
 :  وصية اخلليفة املهدي

 
يا بين إذا صار األمر إليك فتجرد هلذه العصابة، يعين أصحاب ماين، فإهنا تدعوا الناس إىل ظاهر حسن كاجتناب     "

الفواحش، والزهد يف الدنيا، والعمل لآلخرة، مث خترجها من هذا إىل حترمي اللحوم، ومّس املاء الطهور، وترك قتل اهلوام         
اثنني أحدمها النور واآلخر الظلمة، مث تبيح بعد هذا نكاح األخوات والبنات، واالغتسال              :   إىل عبادةحترجاً، مث خترجها 

بالبول، وسرقة األطفال من الطرق، لتنقذهم من ضالل الظلمة إىل هداية النور، فارفع فيها اخلشب، وجّرد السيف       
" عنه يف املنام قد قلدين سيفني لقتل أصحاب االثنني فإين رأيت جدي العباس رضي اهللا  . فيها، وتقّرب بأمرها إىل اهللا

وبشار بن برد أما ابن        / صاحل بن عبد القدوس : بعد هذا التطواف نتكلم عن أهم رموز الزنادقة قدمياً خنتار منهم       
 .الريوندي فيحتاج إىل حبث خاص

 
 
 
 

 :   صاحل بن عبد القدوس :أوالً
 

غري أنه    .  القدوس من أهل البصرة، كان جيلس للوعظ ويقص األخبار      هو صاحل بن عبد القدوس بن عبد اهللا بن عبد      
، فلما اشتهر أمره استقدمه اخلليفة املهدي، لكنه هرب إىل دمشق واستخفى هبا        )دين الفرس القدمي (كان يزين الثنوية  

املهدي مث قتله سنة فحاكمه . زمناً فلما عرف املهدي مكانه، وجه إليه قريشاً احلنظلي فقبض عليه وجاء له إىل بغداد
..  وجيمع اإلخباريون أن صاحل بن عبد القدوس كان من كبار الزنادقة وأنه كان من الثنوية من أتباع ماين . هـ١٦٧

ومن رؤسائهم املتكلمني الذين يظهرون اإلسالم ويبطنون    : " وقد ذكره ابن الندمي يف معرض ذكره عن كبار الزنادقة
صاحل بن عبد القدوس أبو الفضل      : " وذكره اخلطيب يف تارخيه  " بن عبد القدوس   وصاحل  (..) ابن طالوت   : الزندقة
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البصري موىل السد أحد الشعراء اهتمه املهدى أمري املؤمنني بالزندقة فأمر حبمله اليه واحضره بني يديه فلما خاطبه      
 :ىل رده وقال لهاعجب بغزارة ادبه وعلمه وبراعته وحسن بيانه وكثرة حكمته فأمر بتخلية سبيله فلما و

 
  حىت يوارى يف ثرى رمسه                 ألست القائل والشيخ ال يترك أخالقه

  كذى الضىن عاد اىل نكثه                              إذا ارعوى عاد اىل جهله
 

ه فقتل وصلب       فأنت ال تترك أخالقك وحنن حنكم فيك حبكمك يف نفسك مث أمر ب    : قال. بلى يا أمري املؤمنني :  قال
ويقال إن املهدى أبلغ عنه أبيات يعرض فيها بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فاحضره املهدى وقال له أنت     .. على اجلسر

القائل هذه األبيات قال ال واهللا يا أمري املؤمنني واهللا ما أشركت باهللا طرفة عني فاتق اهللا وال تسفك دمى على الشبهة               
ه وسلم ادرءوا احلدود بالشبهات وجعل يتلو عليه القرآن حىت رق له وأمر بتخليته فلما وىل             وقد قال النيب صلى اهللا علي   

قال أنشدىن قصيدتك السينية فأنشده حىت بلغ البيت أوله والشيخ ال يترك أخالقه فأمر به حينئذ فقتل ويقال إنه كان        
صاحب الفلسفة  :  (يف ميزان اإلعتدال  قال عنه الذهيب  " مشهورا بالزندقة وله مع أيب اهلذيل العالف مناظرات   

وذكر ابن املعتز سبباً ال عتقاله وهو أنه طعن على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورجح أن اخلليفة هارون   ).. والزندقة
..  الرشيد هو الذي قبض عليه وتوىل حماكمته، وأمر بقتله، وإن كان معظم املؤرخني يرون أن املهدي هو الذي قتله    

ل هم متفقون مجيعاً على زندقة صاحل بن عبد القدوس وأنه ألف كتباً يف نصرة املانوية وتصدى للمتكلمني                 وعلى أية حا 
:  املهم أن ابن املعتز تفرد هبذه الرواية اليت تثبت زندقة ابن عبد القدوس حيث يقول              .. الذين كانوا يدافعون عن اإلسالم   

، وذلك ما رويناه أنه أهني إىل الرشيد عنه هذه األبيات،       حدثت من غري هذا الوجه مبا هو عندي أثبت من األول     "
 : يعرض فيها بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

 
  فجرْت عيناُه من ُدَررْه                            غصب املسكَني زوجَتُه

 ال وال املعشاَر من وطرْه                        ما قضى املسكُني من وطِر
  أن يكونَ اجلْوُر من قََدره                          بناعذُت باهللا اللطيف 

 
 : خالصة القول يف صاحل بن عبد القدوس

 
فلم تكن زندقته على سبيل اللهو والعبث واجملون، بل كان يعتقد          .. أنه كان زنديقاً زندقة دينية ال زندقة اجتماعية      

ن باإلثنية واإلمتزاج بني إله النور وإله الظلمة، وكان يتمسك     تعاليم ماين الفارسية القدمية اعتقاداً صادقاً، وكان يوم  
 . بنحلته ومبعتقده متسكاً قوياً، ويدافع عنه دفاعاً مستميتاً

 
 
 

 :  )هـ١٦٧ت(بشار بن برد : ثانياً
 
أصل بشار بن برد من طخارستان يف أقصى خراسان وقع جده يرجوخ يف سيب املهلب بن أيب صفرة حينما كان والياً       "
وملا  . فأهداه إىل امرأته خرية بنت ضمرة القشريية، وكانت تقيم بضيعة هلا بالبصرة   ) هـ٨٢ إىل ٧٨( لى خراسان ع

وملا بلغ برد مبلغ الرجال زوجته موالته خرية فتاة من بين  . وصل يرجوخ إىل البصرة كان معه طفل صغري امسه ُبرد 
مث بدأ قول  . ونشأ على الفقر وكان شريراً) ال يبصر(ه  ولد بشار أكم. هـ يف األغلب٩١عقيل، فولد له بشار سنة 

مث قضى بشار معظم حياته يف    . ويتم بشاٌر عن أبيه وهو بعد صغري     .  الشعر وهو ال يزال حدثاً وأخذ يهجو الناس    
 فاهتم بالزندقة وبأن غزله فاحش يدعو إىل.. البصرة وتلقى فيها ضروباً من العلم تسرب إليه معها كثري من الزندقة  

 ." كان بشار شعوبياً زنديقاً. هـ١٦٧الفسق مث قتل يف البصرة حنو 
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 :هذا هو بشار بن برد القائل: قولأ
 

  فتبينوا يا معشر الفجار                       إبليُس أفضلُ من أبيكم آدم
  والطني ال يسمو مسو الناِر                         الناُر عنصره وآدم طينة

 والناُر معبودةٌ مذ كانت النار                 ةٌ والناُر مشرقةٌاألرُض مظلم
 

بكل تبجح يقدم بشار إبليس على آدم عليه السالم ألن إبليس خملوق من نار، ويرجح رأي إبليس يف امتناعه من                 
امللحد األعمى    أما هلذا  : "لذلك ملا مسع واصل بن عطاء املعتزيل شعر بشار السابق قال       !! السجود آلدم عليه السالم  

لبعثت إليه َمْن يبعج  ) أي املانوية(املشنف املتكىن بأيب معاذ َمْن يقتله؟ أما واهللا لوال أن الغيلة سجية من سجايا الغالية  
وحكى أصحاب املقاالت عن بشار أنه       : "يقول عنه عبد القاهر البغدادي   " بطنه على مضجعه، ويقتله يف جوف مرتله   

 الصحابة وتكفري علّي معهم ضاللتني أخريني إحدامها قوله برجعة األموات إىل الدنيا قبل يوم             ضّم إىل ضاللته يف تكفري   
قال  "  والثانية قوله بتصويب إبليس يف تفضيل النار على األرض    . القيامة كما ذهب إليه أصحاب الرجعة من الرافضة    

هلك    ..   وقيل كان يفضل النار وينتصر إلبليس   اهتم بالزندقة فضربه املهدي سبعني سوطاً ليقر فمات منها    : "عنه الذهيب
لقد كان بشار بن برد     !! هذا هو بشار بن برد الذي يهيم به العلمانيون    : أقول" وبلغ التسعني ) ومائة(سنة سبع وستني 

مستخفاً بالدين مضيعاً للفروض، إذ كان يدعي اخلروج إىل احلج، لينفي هتمة الزندقة عن نفسه، مث يعود على احلانات،                 
فيقضي وقت احلج بني القيان واخلمر، حىت إذا قربت عودة احلجيج حلق رأسه واندس بني القافلني املارين به، لكي ال    

 : كما كان يبيح لنفسه ترك الصالة مع اجلماعة، مدعياً أنه ال يبصر وال يتقن أداءها، إذ يقول. يشك الناس يف أمره
 

 ة أهل الصالة إن شهدوا ضحك                وإنين يف الصالة أحضرها
 وارفع الرأس إن هم سجدوا                  أقعُد يف الصالة إذا ركعوا 
  سلم كم كان ذلك العدُد                      ولسُت أدري إذا إمامهم

 
كان ال ويبدو أنه لك يكن صادقاً يف دفاعه عن نفسه واقناعه للناس بعدم التعرض له لتخلفه عن صالة اجلماعة، فإنه       

كنا نكون عنده، فإذا حضرت الصالة قمنا إليها، وجعلنا على ثيابه تراباً حىت           : (يصلى يف بيته، إذ يقول بعض أصحابه    
هذا هو بشار بن برد الذي يسبح بشعره العلمانيون وأهل     " ننظر هل يقوم يصلي، فكنا نعود والتراب حباله وما صلى

ال غرو أن يدافع عنه بشار    .. ادقة اجلدد كأدونيس يف كتابه الثابت واملتحوللذلك ال غرو أن يدافع عنه الزن!! احلداثة
ال غرو أن حتصل جيهان صفوت زوجة الرئيس   . ومحاد عجرد وأيب نواس وغريهم من أهل الزندقة واجملون واخلالعة 

ر بن برد شيخ احلداثة،     اهلالك أنور السادات على درجة العاملية من جامعة القاهرة بتقدير امتياز يف رسالتها عن بشا           
الغرو أن يتغىن الزنادقة اجلدد بشعر شيخ احلداثة واخلالعة       !! ذلك املعذب صاحب الفكر املستنري ضد السلطة الرجعية        

بشار بن برد الذي وضع اللبنات األوىل للزندقة وتسهيلها لدى عوام الناس عن طريق عذوبة شعره وتفننه يف توليد             
 :ر اخلالعة والتحريض على الفسوق هو القائلبشار بن برد شاع. املعاين

 
 واللوُم يف غري كنهه ضجُر                                قد ال مين يف خليليت ُعَمُر 

 قد شاع يف الناس منكما اخلُرب                         بلى : قال. ال: قال أفق قلُت
 

 :مث يتمادى يف وصفه للقبلة واللمسة ودغدغة املشاعر
 

  مين ومنه احلديث والنظُر                        حسيب وحسُب الذي كلفُت به
  بأٌس إذا مل ُتَحلََّ يل األزُر                            أو قبلة يف خالل ذاك وما 
  فوق ذراعي من عّضها أثُر                            أو عضةٌ يف ذراعها وهلا 
  والباُب قد حال دونه الستُر                         ديأو ملسةٌ دون مرطها بي



 

                                                  )                                                                                       9( 

  أو مصُّ ريٍق وقد عال الَبهُر                             والساُق براقةٌ خملخلها 
  لت إيه عين والدمُع منحدُر                      واسترخت الكفُّ للعراِك وقا

  أنت وريب مغازلٌ أشُر                         اهنْض فما أنت كالذي زعموا 
 ن فاسق ما به َسكُر                           يا رّب خذ يل فقد ترى ضرعي 

 
 فعلى هذا املنوال نسج بشار قصائده اليت حتض على الفحش والرذيلة ورغم تلونه وتفلته كثرياً من عقوبة الزندقة إال      

زل اهللا ويف حضور خليفة املسلمني املهدي فأمر بضربه سبعني          أنه شهد عليه شهود عدول أمام قضاة حيكمون مبا أن  
أود أن   : أقول.. ولكن بقي شعره املفعم بالزندقة يتوارثه خفافيش الزندقة بغية حتقيق مآرهبم اخلبيثة   .. سوطاً حىت هلك

لدكتور جنيب حممد     أشري إىل أن هناك أديباً وناقداً كبرياً قد حلل شعر بشار بن برد بطريقة علمية رائعة أال وهو ا             
وهو كتاب  ) تاريخ الشعر العريب حىت أواخر القرن الثالث اهلجري  (البهبييت أستاذ األدب العريب بالقاهرة يف كتابه املاتع 

ويعترب الدكتور البهبييت من أفضل من سرب غور      .. عظيم الفائدة طبعته مكتبة اخلاجني بالقاهرة ودار الكتاب العريب بلبنان     
القدمي وخاصة شعر بشار بن برد بل إنه غاص يف حتليل الصورة الشعرية لدى بشار وحتليل أوصافه                الشعر العريب   

تلكم الصورة اليت   ..  وتراكيب أبياته وقارهنا بصور شعراء سابقني بل إنه حطم أسطورة بشار بن برد الشعرية بالدليل  
ى نطاق واسع لكي تعم الفائدة ومييز القراء         يتغىن هبا احلدثيون ومن على شاكلتهم، أمتىن أن ينشر هذا الكتاب عل         

شاعر شعويب حاقد كاره للعرب كرهاً شديداً، يفتخر بالفرس   : صفوة القول يف بشار بن برد .. اخلبيث من الطيب 
هو من كبار الزنادقة كانت زندقته دينية وإن مجع يف نفس        .. كان يقدس النار .. وحبضارهتم ويعتد هبم اعتداداً شديداً    

كان مستخفاً بالدين مضيعاً   .. دقة اجتماعية كما يف هو ثابت يف شعره من فسقه وفجوره، وإحلاده وكفره      الوقت زن
إنه أعلم  : (وقد كان بصرياً بالديانة الفارسية القدمية لدرجة أن صديقه يف اجملون محاد عجرد قال عنه  .. للفروض

..   بلغه عنه من شعر ماجن وما نسب إليه من زندقة       وقد زجره اخلليفة املهدي عدة مرات ملا       ) .. بالزندقة من ماين  
ولكنه كان ينفي حىت شهد رجال عدول أمام اخلليفة أنه زنديق فأمر مبحاكمته ومن مث أمر بضربه سبعني سوطاً حىت           

 !! وهللا يف خلقه شؤون.. مات ورغم كل هذه احلقائق مل يزل الزناقدة اجلدد يسبحون بشعره
 

 : ع خمتارات من كتاباهتمالزنادقة اجلدد م: رابعاً
 

لقد ابتلي هذا العصر بوجود جمموعة من الزنادقة الذين خرجوا من رحم املنظومات املعادية لإلسالم ولألسف الشديد                   
فإهنم منتشرون يف كثري من املناحي احلياتية وهلم صوت مسموع يف وسائل اإلعالم واألخطر من ذلك كله أهنم يعملون        

وغسيل أخماخ أجيال كاملة من املسلمني عرب مناصبهم يف جمال التربية والتعليم على كافة           يف جمال تشكيل العقول   
وجنيب حمفوظ صاحب رواية أوالد حارتنا   .. من أمثال طه حسني امللقب بعميد األدب العريب ظلماً وزوراً     .. مستوياته

وعزيز العظمة  .. نطقة القبائل باجلزائر  يف م١٩٢٨وحممد أركون املولود عام !! اليت نال بسبب جائزة نوبل املشبوهة  
وبلند احليدري ولد يف بغداد عام   .. ١٩٤٨وحممد بنيس من مدينة فاس ولد عام . . وهو سوري ال يؤمن بأي دين

.  م١٩٣٠وامسه احلقيقي على أمحد سعيد أسرب ولد بقرية قصابني بسوريا عام        : أدونيس ..  م وهو ملحد زنديق ١٩٢٦
ومعتقده القدمي مذهب النصريية مث صار شيوعياً        .. وهي رمز إلله اخلصب عند اليونان قدمياً      اختار لنفسه اسم أدونيس    

 .. م ١٩٦٨أسس جملة مواقف عام .. مث تأمرك وصار ال دينيا ومن كبار الزنادقة
 

 : وخنتار ثالثة من الزنادقة اجلدد لنسلط الضوء على ما تفوح به أقالمهم من زندقة
 
 :  حسن حنفي) ١(
 
 مث شق تعليمه  ١٩٥٦م حصل على ليسانس الفلسفة عام   ١٩٣٥ولد حسن حنفي يف القاهرة عام     : قة تعريفبطا

عني أستاذاً لتدريس الفلسفة يف جامعة    .. ١٩٦٦اجلامعي إىل أن حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام       
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م نفسه على أنه صاحب مشروع اليسار   يقد.. شغل منصب السكرتري العام للجمعية الفلسفية املصرية  .. القاهرة
:  وخالصة أفكار اليسار اإلسالمي .. يؤمن بدبن إسالمي على الطريقة املاركسية يتالعب باأللفاظ .. اإلسالمي

أهنا امتداد للفكر اإلعتزايل ومايسمى باملدرسة اإلصالحية بزعامة          ).  اليسار اإلسالمي (فخالصة فكر هذه املدرسة   
ومن رجال هذا التيار اليسار اإلسالمي فتحي عثمان وحممد عابد اجلابري وغريهم ويركز هذا              األفغاين وحممد عبده  

ويعترب حسن حنفي أن اليسار       . التيار على الثورة وابين اإلشتراكية والعدل اإلجتماعي وجتديد التراث وغري ذلك          
خل هذه احلركة اإلسالمية، كما أنه جيب   اإلسالمي هو النقد الذايت للحركة اإلسالمية وهو التيار املعارض واملصحح دا  

هذه خالصة أفكار اليسار اإلسالمي تلك املدرسة   . إخياء اجلوانب الثورية يف الدين وتأويل كل حدث على أنه ثورة   
اليت يريد أن يفرضها علينا حسن حنفي ومن على شاكلته لألخذ بأيدي املسلمني للفوز بالسعادة املاركسية احلمراء              

إليضاح سنلقي الضوء بعون اهللا تعاىل على أهم ركائز فكر حسن حنفي التدمريي وذلك من خالل قراءة     وللمزيد من ا 
وقد اخترت هذا الكتاب بصفة خاصة عن سائر كتبه ألنه أوضح عبارة وأخطر طرحاً             ).. التراث والتجديد   (يف كتابه 

ولكي ال   ..  أو غموض قد حيتاج إىل تفسري جلي    يف إفصاحه املباشر عن اطروحته اليسارية وال حتتاج عباراته إىل تأويل       
لذلك رشحت هذا الكتاب الذي    .. يتهمنا أحد بالتحامل على الدكتور حسن حنفي بزعم أننا نفسر أقواله مبا ال حتتمل   

هذا الكتاب حيتوي على أبرز    .. مل يتب مؤلفه حسن حنفي ومل يعلن ذلك على املأل بل إنه يعتز به وينادي بكل مافيه   
من العقيدة إىل   : (يا اليت يدعو هلا الدكتور حسن حنفي ويدندن حوهلا يف كتبه ومقاالته وخاصة مؤلفه الضخم   القضا

).. مقدمة يف علم اإلستغراب   : (وكتابه ).. الدين والثورة يف مصر   : (وكتابه).. الثورة حماولة إلعادة أصول الدين    
ور حول نفس األفكار اليت سنطرحها من خالل كتابه      وللكاتب مقاالت أخرى يف فلسفة اليسار اإلسالمي غالبها يد    
 : التراث والتجديد يف هذه املقالة وأهم هذه األفكار اهلدامة هي

 
 :  العلمانية أساس الوحي: أوالً

فإن قيل إن التراث والتجديد سيؤدي حتماً       : "وحول هذا العنوان يتساءل حسن حنفي ويفتري على اهللا الكذب ويقول        
ة ويف العلمانية قضاء على تراثنا القدمي وموروثاتنا الروحية وآثارنا الدينية، قيل قد قد نشأت العلمانية                إىل حركة علماني  

يف الغرب إستجابة لدعوة طبيعية تقوم على أساس رفض الصور اخلارجية وقسمة احلياة إىل قسمني واستغالل        
ظمة القائمة نشأت العلمانية استرداداً لإلنسان        املؤسسات الدينية للجماهري وتوطينها مع السلطة وحفاظها على األن      

حلريته يف السلوك والتعبري وحريته يف الفهم واإلدراك ورفضه لكل أشكال الوصاية عليه وألي سلطة فوقه إال من سلطة       
العقل والضمري، العلمانية إذن رجوع إىل املضمون دون الشكل وإىل اجلوهر دون العرض، وإىل الصدق دون النفاق،         

ىل وحدة اإلنسان دون ازدواجيته وإىل اإلنسان دون غريه العلمانية إذن هي أساس الوحي، فالوحي علماين يف    وإ
جوهره والدونية طارئة عليه من صنع التاريخ، تظهر يف حلظات ختلف اجملتمعات وتوقفها عن التطور، وما شأننا               

واقعنا هي األساس واهتامها بالالدونية تبعية لفكر غريب      بالكهنوت والعلمانية ماهي إال رفض له؟ العلمانية يف تراثنا و     
فالصور اخلارجية  .. ونالحظ يف الفقرة السابقة بياناً صرحياً لدعوة حسن حنفي اإلحلادية     " وتراث مغاير وحضارة أخرى 

ان يف   فالوحي أي القرآن أو الدين بصفة عامة اغتصب حق اإلنس .. املالئكة/النار/اجلنة /علم الغيب:  املرفوضة هي
فالعلمانية   !! السلوك واحلرية حسب زعم حسن حنفي وأن العلمانية استردت هذا احلق املغصوب وأعادته لإلنسان            

العلمانية ترفض أي أشكال    !! أما الدين والوحي والقرآن فيؤدي كل منهما إىل النفاق والكذب  !! تؤدي إىل الصدق 
القرآن والدين بصفة عامة فالقرآن يضيق على تعبري وحرية        الوصاية على اإلنسان والوصاية املقصودة هنا هي نصوص      

..  أما العقل فهو وحده رب العلمانية وإالهها- أي النص القرآين -اإلنسان كما أن هذه العلمانية ترفض أي سلطة 
ن   مبعىن أوضح فالقرآن والدي  !! وخيلص حنفي إىل أن العلمانية جوهر والدونية طارئة عليه فالدين من صنع التاريخ     

اإلسالمي نتاج بشري من صنع التاريخ ووليد ظروف اجتماعية متخلفة ألن الدين اليظهر إال يف جمتمعات متخلفة            
 مث بعد ذلك يقرر هذه احلتمية التارخيية اليت اليعرفها     - أي الدين –توقفت عن التطور والعلمانية ترفض هذا الكهنوت    

ثنا وواقعنا هي األساس واهتامها بالالدونية تبعية لفكر غريب     العلمانية يف ترا : (إال حسن حنفي ومن على شاكلته  
أعتقد أنه يقصد أن العلمانية هي الدين ألهنا أساس  !!  فأي دونية يقصد حسن حنفي؟ )!! وتراث مغاير وحضارة أخرى 

 !!الوحي حسب زعمه
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ند حسن حنفي قادرة على التعبري عن      مل تعد ع ) إخل. .النار.. الدين اجلنة .. الرسول(وألفاظ    ) اهللا(لفظ اجلاللة   : ثانياً

 :مضامينها
مل تسلم شعائر الدين اإلسالمي من طعنه، ومل يسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال حىت ذات اهللا وامسه األعظم                 

إن العلوم األساسية يف تراثنا القدمي مازالت تعرب عن نفسها باأللفاظ          : "من افتراءات أستاذ الفلسفة حيث يقول      
صطلحات التقليدية اليت نشأت هبا هذه العلوم واليت تقضي يف الوقت نفسه على مضموهنا وداللتها واليت متنع أيضاً       وامل

اهللا، الرسول، الدين، اجلنة،     : إعادة فهمها وتطويرها، يسيطر على هذه اللغة القدمية األلفاظ واملصطلحات الدينية مثل           
عد قادرة على التعبري عن مضامينها املتجددة طبقاً ملتطلبات العصر نظراً لطول      هذه اللغة مل ت(..)  النار، الثواب، العقاب 

مصاحبتها للمعاين التقليدية الشائعة اليت تريد التخلص منها، ومهما أعطيناها معاين جديدة فإهنا لن تؤدي غرضها                 
زة عن األداء مبهمتها يف التعبري    لسيادة املعىن العريف الشائع على املعىن اإلصطالحي اجلديد، ومن مث أصبحت لغة عاج         

انظر إىل هذا اإلفتراء وإىل هذه اجلرأة الوقحة مع رب العزة سبحانه وتعاىل، فلفظ اجلاللة ما هو إال               : أقول " واإليصال
لفظ قاصر ليس له واقع وال يعرب عن شئ والرسول واجلنة والنار ماهي إال ألفاظ جوفاء قاصرة ال تعرب عن واقع وال  

فاألمر إذن دعوة لإلحلاد باملعىن    !!  يدعو حسن حنفي إىل التخلص منها أي رفض الدين مجلة وتفصيالً         عن شئ بل 
 . الفصيحح

 
 :حيتوي على تناقض حسب افتراءات حسن حنفي) اهللا(لفظ اجلاللة : ثالثاً

: فيقول_ القرآينأي النص  _يشرح حنفي أسباب قصور اللغة القدمية  .. فحاشا هللا أن حيتوي امسه األعظم على تناقض 
يف علم     " الشارع"ولو أنه يأخذ دالالت متعددة حسب كل علم، فهو       " اهللا"إهنا لغة إهلية تدور األلفاظ فيها حول   "

يستعمله اجلميع دون حتديد       " اهللا"يف التصوف، لفظ  "   الواحد"يف علم أصول الدين، وهو       " احلكيم"وهو  .. أصول الفقه 
حيتوي على تناقض " اهللا" مستقل أو ملا يقصده املتكلم من استعماله، بل إن لفظ   سابق ملعىن اللفظ إن كان له معىن 

ويزيد حسن     " داخلي يف استعماله باعتباره مادة لغوية لتحديد املعاين أو التصورات، مطلقاً يراد التعبري عنه بلفظ حمدود                
نه صرخة وجودية، أكثر منه معىن   يعرب عن اقتضاء أو مطلب، وال يعرب عن معني أي أ: "حنفي شرحه للفظ اجلاللة 

ميكن التعبري عنه بلفظ من اللغة أو بصور يف العقل، وهو رد فعل على حالة نفسية أو عن إحساس أكثر منه تعبرياً عن                
قصد أو إيصال ملعىن معني، فكل ما نعتقده مث نعظمه تعويضاً عن فقد، يكون يف احلس الشعيب هو اهللا، وكل ما نصبو               

وكلما  !  اهللا! اهللا: ع حتقيقه فهو أيضاً يف الشعور اجلماهريي هو اهللا، وكلما حصلنا على جتربة مجالية قلنا            إليه وال نستطي 
خيلص حنفي ! وماذا بعد كل هذه اإلفتراءات حول لفظ اجلاللة؟    " حفت بنا املصائب دعونا اهللا، وحلفنا له أيضاً باهللا  

حات الفرح أي أنه تعبري أديب أكثر منه وصفاً لواقع، وتعبري  فاهللا لفظ نعرب به عن صرخات األمل وصي : "إىل اآليت
فما زالت  (انظر إىل قوله  " إنشائي أكثر منه وصفاً خريياً، وما زالت اإلنسانية كلها حتاول البحث عن معىن للفظ اهللا  

ه يف البحث  فهل هذا خطاب علمي موضوعي لرجل يزعم أنه أفىن عمر   ! فلماذا كلها وليس بعضها؟).. اإلنسانية كلها
 لكن املسلمني وحىت أصحاب الديانات األخرى ضد هذه         - اإلنسانية كلها –والتنقيب، فكأنه خيوفنا بتعميماته  

وهذه    ! بالطبع هذا هراء علمي   !.. أليس املسلمون وأصحاب الديانات األخرى من اإلنسانية؟        .. األطروحة اإلحلادية
ويف تطاوله املستمر على  !! هاب القارئ بأن ما يكتب مسلمة تارخيية طريقة اخلطاب املاركسي يف التعتيم واحلتمية إلر  

فاهللا عند اجلائع هو الرغيف، وعند املستعبد هو احلرية، وهند املظلوم هو العدل، وعند     : (لفظ اجلاللة يقول حنفي
واهللا يف جمتمع   احملروم عاطفياً هو احلب، وعند املكبوت هو اإلشباع، أي أنه يف معظم احلاالت صرخة املضطهدين،        

خيرج من اخلرافة هو العلم، ويف جمتمع آخر هو التقدم، فإذا كان اهللا هو أعز مالينا فهو األرض، والتحرر، والتنمية،     
والعدل، وإذا كان اهللا هو ما يقيم أودنا وأساس وجودنا وحيفظنا فهو اخلبز، والرزق، والقوت، واإلدارة، واحلرية، وإذا   

 حني الضرر، وما نستعيذ به من الشرر فهو القوة والعتاد، واإلستعداد، كل إنسان وكل مجاعة   كان اهللا ما نلجأ إليه
على خمتلف العصور  "  اهللا"تسقط من احتياجاهتا علي، وميكن التعرف على تاريخ احتياجات البشر بتتبع معاين لفظ           

 وال هوت النظام، وال هوت التقدم،     ومن مث فتوحيدنا هو الهوت األرض، وال هوت الثورة، وال هوت التنمية،        (..) 
هكذا يفتري هذا الرجل    : أقول" كما هو احلال يف العديد من الثقافات املعاصرة يف البالد النامية اليت حنن جزء منها  
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تعاىل اهللا عما يقول حنفي علواً    .. يفتري على اسم اهللا األعظم    ).. ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً    ( على اهللا خترصاً  
!! بكل هذه الوقاحة  .. أهكذا يكتب رجل عن رب العزة سبحانه وتعاىل        !! أهذا ما يريد اليسار اإلسالمي لديننا     .. رياًكب

أهكذا    !! فماذا يكون إذن؟!! خربونا إن مل يكن ما كتبه حسن حنفي يف الفقرة السابقة إحلاداً وإنكاراً لوجود اهللا؟   
فضالً عن     .. يف منتهى السخف واإلستهزاء جبناب رب العزة    ! عاىليصل اخلطاب حتت مظلة البحث العلمي حبق اهللا ت     

لو طلب من حسن حنفي أن يكتب حبثاً أو مقالة يف  ).. سبحانك هذا هبتان عظيم.. (اإلستهزاء بعقيدة أهل التوحيد 
!!  لرغيف اهللا هو ا.. (فرعون من الفراعني ما اجترأ أن يتحدث هبذه الطريقة اإلحلادية اليت تدل على زندقة سافرة         

واهللا لقد قال هذا الزنديق الذي يصر على أنه مسلم قوالً        !!).. واحلب والتنمية واألرض واحلرية و الرزق والقوت   
ورغم هذا الكفر البواح يتبجح حسن حنفي عرب        ).. تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا       (

 !!ياً لينقذ به أمة اإلسالموسائل اإلعالم مدعياً أنه مسلم يقدم مشروعاً حضار
 

 :ال تقديس للقرآن والسنة: رابعاً
قد تناول حنفي يف طعنه أعظم ما تعتز به هذه األمة من شعائر دينها والعاصم هلا من الضالل بعد اهلدى ومصدر       

ا بل هو     نشأ التراث من مركز واحد وهو القرآن والسنة وال يعين هذان املصدران أي تقديس هلم               : "شريعتها إذ يقول  
مل يترك حسن حنفي أي شعرية أو فضيلة يف اإلسالم إال نقضها     : احلجاب كبت جنسي: سادساً" جمرد وصف لواقع 

سيادة التصور اجلنسي    : "فيقول حنفي!! وطعن فيها وتطاول وافترى على املشرع احلكيم الذي فرض احلجاب وأمر به   
البصر، وخفض الصوت، وكلما ازداد احلجاب ازدادت الرغبة        للعامل، البداية باحلجاب وعدم اإلختالط، واألمر بغض    

يف معرفة املستور، والدعوة السياسية اإلجتماعية أرحب وأوسع عن هذا التصور اجلنسي للعالقات اإلجتماعية، وملاذا    
انية أو اإلعالن   يصنف املواطن إىل رجل وامرأة؟ وملاذا ينظر إىل اإلنسان باعتباره ذكراً أم أنثى؟ إن تأكيد النظرة اإلنس       

عن الثورة السياسية من شأنه إحداث ثورة يف السلوك الفردي دون ماحاجة إىل التصنيف اجلنسي للمواطنني، خاصة       
انظر    " وإن كان ال يدل على فضيلة بل يدل على رغبة جنسية مكبوتة أو حرمان جنسي يف حالة من التسامي واإلعالء               

فهناك  !! سن حنفي أسباب فشل تغيري الواقع بالقدمي أي عن طريق القرآن    إىل هذا امليزان املقلوب الذي يزن به ح    
!! فاحلجاب يف نظره رغبة جنسية مكبوتة  !! فكلما ازداد احلجاب زادت الرذيلة     !! تناسب طردي بني احلجاب والرذيلة  

يوصيكم اهللا يف   (ويتطاول حسن حنفي على النص القرآين     !! واحلجاب سبب تفشي الرذيلة والفوضى اجلنسية يف العامل   
وملاذا يصنف    !! ويتساءل حنفي ملاذا ينظر إىل اإلنسان باعتباره ذكراً أم أنثى؟     ).. أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني   

رغم متسحه باإلسالم ورغم مقاالته املتعددة يف    : صفوة القول يف الدكتور حسن حنفي !! املواطنون إىل رجل وامرأة؟ 
يت تصدر على مستوى العامل اإلسالمي وخاصة مقاالته الدورية يف جريدة الزمان     العديد من اجملالت والدوريات ال  

اللندنية اليت يبطنها بالدفاع عن اإلسالم يف مواجهة الغرب إال أن كل ذلك ال يؤثر يف أنه زنديق من كبار الزنادقة      
 .. اجلدد يف العصر احلديث وصاحب مشروع خترييب هلوية اإلمة اإلسالمية

 
 :  شبلمالك ) ٢(
 

: م حاصل ثالث شهادات دكتوراه من جامعات باريس وهي       ١٩٥٣ جزائري من مواليد مدينة سكيدا عام        ينعلما
 مث دكوراه   ١٩٨٢ ودكتوراه يف علم األنثربولوجيا عام      ١٩٨٠دكتوراه يف علم النفس العيادي والتحليل النفسي عام          

شارك يف ندو جملة مواقف عن اإلسالم واحلداثة يف         .. فرنسية له عدة مؤلفات باللغة ال   .. ١٩٨٤يف العلوم السياسية عام   
ولنأخذ    : "يقول يف حبث قدمه عن الذكورة واألنوثة   : وها حنن أوالء نقدم أمنوذجاً من زندقته    .. ١٩٨٩مدينة لندن عام   

ماليك، حيث كان   استعمل احلجاب قدمياً يف مصر إبان عهد امل    ): احلجاب مثالً : (بعض األمثلة النابعة من احلياة اجلنسية   
وبعد ذلك العهد  . ارتداؤه يشكل داللة اجتماعية ورمزاً للمكانة العالية اليت حتتلها املرأة احملجبة يف اجملتمع آنذاك      

استعمل احلجاب ألغراض خمتلفة متاماً، لعل أمهها هو حجب املرأة عن عيون الرجال اآلخرين، خصوصاً أولئك الذين     
لكن الثابت أن احلجاب ال جيهض الرغبة اجلنسية لدى الرجل، بل على العكس   . نسية  حيملون يف نفوسهم أغراضاً ج

قارن بني كالم هذا     :  أقول" وقد تكون رغبة الرجل يف املرأة احملجبة أكثر من رغبته يف السافرة       . من ذلك قد يزيدها  
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البغضاء من أفواههم قد بدت ! (تشاهبت أقالمهم)!! احلجاب كبت جنسي (الشبل وبني كالم حسن حنفي السابق  
املثل الثاين الذي أضربه لكم من احلياة اجلنسية       : "ويقول مالك شبل يف ندوة مواقف أيضاً  ).. وما ختفي صدورهم أكرب 

وهو أمر  . يف رأيي أن أي حذف من جسد املرأة أو الرجل يعين أن الطبيعة قد فشلت أمام الثقافة السائدة        : هو اخلتان
وقد شرحت يف كتايب األخري  . ماً حسب املفهوم األنثربولوجي احلديث بني الطبيعة والثقافة يوحي بأن هناك صراعاً قائ

ملاذا كنت ضد ختان الذكور، خصوصاً أن عملية اخلتان عند العرب تتم يف معظم األحيان والطفل يف حدود السنة               
 يف هذه املرحلة من العمر يعاين      وهذا العمل يشكل خطأ كبرياً يف مفهوم علم النفس، ألن الطفل     . اخلامسة من عمره  

احلال عند اليهود أرحم بعض الشئ حيث يتم ختان األطفال يف اليوم        ).. عقدة أوديب ) (الصراع مع األب  (من عقدة 
 "السابع بعد الوالدة

 
واضح أن هذا الزنديق يستشهد بنظريات عفا عليها الزمان ونسفها علماء النفس أنفسهم وقضوا عليها قضاء     :  أقول
واضح أن مالك شبل مغرم بفرويد ومؤمن بنظرياته الفاشلة اليت دحضها علماء الغرب قدمياً وحديثاً ناهيك عن      !! ربماًم

..  لكن الغريب أن هذا الزنديق مل يكلف نفسه لقراءة كتاب واحد عن أحكام املولود يف اإلسالم .. علماء اإلسالم
خاصة الذكور يف اليوم السابع ألنه ال توجد مدة حمدد على سبيل     الذي يبني أن األمة كانت وال تزال ختنت أوالدها و 

الوجوب فقد يتم اخلتان يف اليوم السابع وقد يكون بعد شهر أو سنة أو حىت بعد سنني كما ورد يف اختتان نيب اهللا                 
يف كالم هذا   طبعاً لن أرد على كل مفردات الكفر والزندقة اليت وردت   .. إبراهيم عليه السالم وقد ناهز الثمانني  

 !! ولكن خالصة القول فيه أنه زنديق حمترق، ينطلق من مبدأ خالف تعرف!! الشبل
 
 :  عادل ضاهر) ٣(
 

أكمل تعليمه يف اجلامعة األمريكية ببريوت مث مث يف جامعيت   . م١٩٣٩ كاتب علماين ولد يف النبطية جبنوب لبنان عام  
شارك يف تأسيس جملة   . ١٩٦٧ الفلسفة من جامعة نيويورك عام حاز على شهادة الدكتوراه يف. فرانكفورت ونيويورك 

عمل أستاذاً يف اجلامعة األردنية ويرأس حترير اجمللة الفلسطينية العربية الصادرة عن اجلمعية         . م١٩٦٨مواقف عام 
أولية العقل ـ   . () .األسس الفلسفية للعلمانية    ) .. (اإلنسان واجملتمع  (و ) .. األخالق والعقل: (أهم مؤلفاته  .  الفلسفية

وقد ساء عادل ضاهر بعض العلمانيني العرب الذين ال يأخذون العلمانية باملعىن      ). نقد أطروحات اإلسالم السياسي 
واألخطر من هذا تدليالً على تراجع الفكر العلماين عندنا           : "الغريب ويسريون على منهج التوفيق والتلفيق فنقدهم قائالً     

 القرآن  - من قبل املفكرين العلمانيني لدعم موقفهم عن طريق اللجوء إىل اإلسالم نفسه ما نشهده من حماوالت حثيثة
 يناقضون   -وهذا هو اخلطر – غري مدركني أهنم إمنا يقدمون هبذا أكرب التنازالت للحركة املناوئة للعلمانية وأهنم  -والسنة 

فاعهم عن علمانيتهم، بينما العلمانية تقوم يف       أنفسهم أميا تناقض إذا جيعلون النص الديين مرجعهم األخري يف جمال د       
 ."املقام األول على مبدأ أسبقية العقل على النص

 
عادل ضاهر زنديق من أم رأسه إىل أمخص قدميه، وحقيقة دعواه معاداة اإلسالم، ولقد ركز عادل ضاهر يف          : أقول

 القطعي الثبوت، القطعي الداللة جيب اعادة      أي القرآن الكرمي بزعم أن النص؛     ) النص(معظم كتاباته على اهلجوم على    
فهمه فهماً جديداً خمالفاً لكك األفهام السابقة مبا فيها فهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة ومن باب أوىل فهم              
علماء املسلمني على مدار ألف وأربعمائة عام، بل إنه ينادى وأصحاب هذه املدرسة مثل حممد شحرور، وحسني أمحد       

ني، ونصر حامد أبو زيد، وحممد سعيد العشماوي وغريهم ينادي هؤالء مجيعاً بوجوب فهم القرآن الكرمي على ضوء              أم
كما نالحظ أن اجملال اخلصب لدراسة هؤالء الزنادقة    .. معطيات العصر الثقافية واإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية   

د أبو زيد تناول آيات صفات اهللا تعاىل ليبث مسومه وشبهاته،        فمثالً نصر حام .. اجلدد هو القرآن الكرمي بصفة خاصة   
وحممد سعيد العشماوي ركز على آيات احلجاب واملرأة، وأمحد أمني ركز على آيات احلدود، باإلضافة إىل تناوهلم      

نني اختراع    وخالصة اعتقاد هؤالء العلما .. بالتشكيك والتجريح جمال السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي طوالً وعرضاً     
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دين جديد، عبارة عن نسخة لدين مزيف، ال عالقة له بدين اإلسالم الذي جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من          
 .رب العاملني

 
 :  صفوة القول

 
 لقد خرجت الزندقة اجلديدة من رحم الزندقة القدمية، فنفس األهداف واملنطلقات اليت انطلق منها الزنادقة األوائل               

كذلك سار على .. عبد القدوس وبشار بن برد وابن الريوندي وعيسى الوراق والشمغاين واحلالج والسهروردي      كابن 
نفس الدرب الزنادقة اجلدد من طه حسني وحسن حنفي وحممد أركون وجابر عصفور وشحرو وعادل ضاهر ومالك                

نشرون كالمهم وأشعارهم بطرق خفية    وإن كان الزنادقة األوائل كانوا ي    .. شبل وغريهم من زنادقة العصر احلديث    
وحيتاج السلطان إىل إعمال أدلة ثبوت جرمية الزندقة كاإلقرار من املنسوب إليه الشعر أو الكتاب أو شهادة الشهود                 

لكن اآلن  .. وغري ذلك من أدلة وقرائن ولذلك كانوا يفلتون كثرياً نظراً لدقة أدلة الثبوت ضد هؤالء الزنادقة قدمياً  
رج فالزنادقة يرتعون يف أرض املسلمني وينتهكون عرض اإلسالم وال رقيب عليهم ألهنم بكل بساطة هو     حدث وال ح

وال أكون   !! وسدنة الدساتري والقوانني اليت حتمي مصاحلهم وأفكارهم اهلدامة! وهم علية القوم! احلاكمون املتفذون 
 .غابت عن احلكم منذ أكثر من قرنني تقريباًمل ال وشريعة اإلسالم قد .. هذا عصرهم الذهيب: مبالغاً إن قلت

 
أهنم تواصوا مجيعاً على هدم اإلسالم وتدمري معتقدات        .. خالصة القول يف الزنادقة األوئل وزنادقة العصراحلديث   
مل يتركوا صغرية وال كبرية يف عقيدة اإلسالم إال اختذوها    .. املسلمني والطعن يف كل ماهو معلوم من الدين بالضرورة   

حرب ضروس على اإلسالم وأهله من قبل ثلة   .. تارة من طرف خفي وتارة كفاحاً.. اً للطعن وإثارة الشبهات غرض
من العلمانيني الالدينيني املتآمرين الذين انسلخوا عن دينهم وعن هوية أمتهم ورغم ذلك وبكل تبجح يزعم هؤالء               

تعاىل اهللا عما يقولون   . م بل ومن رسول اإلسالم ذاته  الزنادقة أهنم مسلمون ويفهمون اإلسالم أكثر من الصحابة الكرا   
 . علواً كبرياً

 
 

 


