
 تحرير العقل المسلم
 

ومن األسر من اإلعتاق أو العتق على للداللة المجید الكتاب في – تحرير - لفظ                 ورد
ما لك نذرت – قوله وفي ، 92 النساء - رقبة فتحرير – تعالى قوله في كما ،                    العبودية
- في واألصل ، القرطبي قال العبودية ضد ھي التي الحرية يعني – محررا بطني                 في
المضاعف في – والراء الحاء من : حر - فارس أبن قال ، حراً الشيء جعل -                   التحرير
وزن على والتحرير ، والنقص العیب من برئ وما ، العبودية خالف ما ، أصالن                 له
وھو ، ، وُيعطل ُيعیق ما كل عن العقل إستقالل يعني مركب فعل وھو ،                 تفعیل
، منظور أبن قال والديكتاتورية اإلستبداد و القھر و اإلستعباد نقیض ھي التي               الحرية
وجعل ، حراً العقل جعل في واضحة داللتھا معیارية إضافة التحريرللعقل             وإضافة
واإلنطالق الحركة من ُيعیقه ما وكل واألغالل عنه القیود نزع يعني : حراً               العقل
دائرة إلى السكون دائرة من العقل إخراج الزمه : القیود نزع و ، والنظر                واإلجتھاد
، المفتوح الفضاء و الواقع دائرة إلى والتقديس والخرافة الوھم دائرة من و ،                الحركة

 والخروج من األفكار المسبقة القبلیّة إلى اإلفكار المستقبلیة .
 
 

وإلیه المسلم أنتجھا التي واإلجتھادات واألفكار اآلراء مجموعة ھو : المسلم             والعقل
ھنا إلیه وُيشار ظرف والزمن ، ومحدد معین بزمن محكومة المجموعة وھذه ،               ُتنسب
تاريخ ھو التاريخ وذلك ، معلوماته وأنتج المسلم العقل تكون به الذي              بالتاريخ
وشكلته بھا تشكل التي والعصبیة والفئوية التدافع عاش ألنه مستقر وغیر             مضطرب
يعود وذلك مضطرباً فكراً لنا أنتجه ما يكون أن الطبیعي ومن ، خلدون أبن يقول                 كما
ظرفیته البعض قدس وقد وفاعل فعل فیه والماضي ، منھا تشكل التي              لطبیعته
تتجلى الماضي والظرف الماضي الفعل تحديد معنى وفي ، تلك والمكانیة             الزمانیة

 محدوديته ونسبیته وضحالة معلوماته الُمنتجة له والمؤوسسة له .
 

ألن ، وناجحاً ممكناً تجعله التي اإلرادة حضور لوازمه من المسلم العقل تحرير               إن
المتراكمة معتقداته من - العقل تخلیص - معنى يستھدف ھو حیث من التحرير               فعل
التي السدود ردم - التحرير - ويستھدف كما ، لألشیاء واألحادية الجامدة نظرته               ومن
و والفحص والتحقیق النظر دون من و السلبي واإلنقیاد التسلیم مقولة بفعل              نشئت
والغلو ، متعددة إسالمیة فئات لدى والتطرف الغلو ظاھرة ولَّد الذي ذلك ،               التدقیق
في وساد العلم غاب حینما وحدث ، واألشیاء واألخبار الرجال تقديس في              حدث
العلم وعدم الجھل أنتجھا بضاعة أصله في التقديس إن أي ، والتخلف الجھل               الوسط



علیھم تدر ألنھا الكھنوت ورجال السیاسة رجال - الغلو ظاھرة - ورعى نمى وقد ،               
والخداع التضلیل على قائم فعل واقعه في التقديس و ، اإلمتیازات من              الكثیر
وتسخیر وإنقیادھم الكافة خضوع منه الُمراد كان كذلك وألنه ، والكذب             والمبالغة
ونتیجة بالتبعیة جعل مما ، الدين ورجال السیاسة رجال لخدمة وإمكانیاتھم             طاقاتھم
وأعُتبر بل ، مختار وغیر متلقیاً و ُمقلداً - المسلم العقل - يكون أن الفعل                 لھذا
أوساطھم في وشاع ، والدين الملة عن خروجاً الدين رجال من البعض لدى               اإلجتھاد
تزندق فقد فكر من ] يعنون وھم – تزندق فقد تفلسف من – المشھور القول                 ذلك
وُعلق ، الرأي وأصحاب المفكرين من بالكثیر ُأطیح قد السیاق ھذا وفي ،               وكفر]

 الكثیر منھم على أعواد المشانق وصلبوا وما محنةالحالج عنا ببعیدة ..
 

الوقت ھذا في ملفھا فتح أو - المسلم العقل تحرير - قضیة على الضوء تسلیط                 إن
: وثانیاً ، الماضي سلطة من إنتاجه ووسائل وأدواته للعقل تحريراً : أوالً تعني                بالذات
مھمًة لیست وتحريرالعقل ، التاريخ عبر علیه ُفرضت التي القیود ونزع ألسره              فكاً
ألنه الزم ذلك مع لكنه ، والعراقیل المعوقات من الھائل الكم ھذا وجود مع                سھلًة
العقیدة قضايا قبیل من ، إسالمیاً ُيسمى الذي الفكر جوھر وفي صمیم في               يكون

 ومسائل الفقه واألصول وقضايا التاريخ واألخبار .
 

، مختلفان فیھما والمعنى اللفظ داللة ألن ذلك ، للعقل نقداً لیس ھو العقل                وتحرير
النقد وأما ، حراً يعني مستقالً خالصاً العقل جعل أي التخلیص بمعنى مادًة               فالتحرير
العقل تحرير - في الكالم ومادام ، وإعتقاداته لمبانیه وتصحیح للعقل توجیه              فھو
نزع كذلك والواجب ، وساحاته لفضاءاته حدوداً ھناك يكون ال أن فالواجب -               المسلم

 فكرة التقديس المفروض والمفترض عنه .
 

علیھا والتعرف ، المجید الكتاب نصوص فیھا بما الساحات كل الدخول ھذا              ويعني
داع إذن فھناك الموضوعیة الطبیعة في الكالم إن وبما ، الموضوعیة طبیعتھا              وعلى
الداعي ووجود ، التاريخي والعبث الالوعي ھیمنة من ومعانیھا النصوص            لتحرير
األمر يتطلب ، التحريرية العملیة تتم ولكي لذلك المقتضي وجود يعني             الموضوعي
واإلنقیاد السلبي التسلیم عبر تشكلت التي والوھمیة المفترضة الحصانة           رفع
اإلرتباط فك في ھو ھذا التحرير مھام وأولى ، واإلدراك اإلرادة وقمع              األعمى

 بموضوعة الوحي وتحرير جدل – اللفظ والمعنى – بین الواقع والغیب ،
وأصوات حروف مجموعة عن عبارة وكونه موضوعیاً اللفظ تركیب طبیعة على             والتعرف
أي محمد النبي ھو بھا نطق والذي ، بالعربیة السماء من تنزل ولم بالعربیة                ُنطقت
وھذا ، الوحي صوت ھي أو الوحي به نطق ما ھي ولیس محمد النبي صوت                 ھي



يعود الجملة في والكالم - مبین عربي بلسان - قوله في النص منطوق علیه                مايدل
ھكذا هللا من جاءت والمعاني األلفاظ كون دعوى وأما ، به ومتعلق محمد النبي                على
يتحدث وال عربیاً لیس هللا إن منھا ، وواقعیة معرفیة إلعتبارات مردودة عندنا فھي ،               
- إنه قال عندما الحق به نطق ما وھذا ، هللا وكیفیة ماھیة تصور يمكننا وال ،                   العربیة
المجسمین وعلى المتكلمین مذاھب على رٌد وھذا ، - شيء كمثله             لیس
، العربي باللسان منطوقاً المجید الكتاب جعل من ھو هللا إن نعم ،               والمشبھین
متعلق كله واألمر ، العربیة بغیر النطق يحسن ال محمد النبي بكون مرتبط               والجعل
التوكید جاء وقد ، العربیة بغیر الكالم ُيحسن يكن لم الذي هللا عبد بن بمحمد                 ومرتبط

 على ذلك بقوله - لسان الذي يلحدون إلیه أعجمي وھذا لسان عربي مبین - ،
ويتفاعل محمد يفھمه بحیث الوحي عبر للنبي المعنى بلغ قد هللا إن ذلك من                ونفھم
وأما ، هللا من كان المعنى إن على يدل وھذا ، له مناسب لفظي بقالب ويضعه                  معه
الھوى عن ينطق ال - مھمة وتكون ، العربي اللسان صاحب محمد النبي فمن                اللفظ
المناسب اللفظ في يكون أن في المعنى بصیانة ومرتبطة دالة النص سیاق في -              
، بھا ونطق النبي وحفظھا عربیة نصوصاً أنزل قد هللا إن معناه ولیس ، به وضع                  الذي
– لحافظون له وأنا الذكر نزلنا نحن أنا - قوله في المذكور الحفظ معنى داللة ألن                  ذلك

 الحجر 9 ،
هللا ھو الفاعل وألن ، والرعاية والصیانة الحراسة تعني العرب لغة في              والحفظ
ھو المحفوظ ولیس ، هللا عند المحفوظ اللوح في الموجود المعنى ھو              فالمحفوظ
حفظ بل اللفظ حفظ لیس المقصود الحفظ إذ - عبدهللا بن محمد به نطق الذي                 اللفظ
جاءت إنما المجید الكتاب تصف التي – أنزلنا أو نزلنا – معنى إن ثم ، - ھناك                   المعنى
وھذه ، األعلى من أو علو من اإلنزال بمعنى تأت ولم ، صیرنا أو جعلنا                 بمعنى
وحدوثه القرآن قدم موضوعة بحثنا عندما التفصیل من بشيء ناقشناھا قد             المسألة

، 
 

بحسب والتغییر الحركة و التحول على قدرته و قابلیته في ھو الوحي خواص               ومن
معلوماته وحدود النبي للغة وفقاً يتحرك وإنه كما ، به المنوط والتكلیف              الوضع

 ومھماته المنوطة به .
 

لھم لیثیروا - بصیغة األخبار لسان في ورد - المسلم العقل تحرير - إن لنقول                 ونعود
من واحدة ھي التي - العقل ثورة - معنى على للتدلیل وھذا ، - العقول                 دفائن
و دائم جدلي ترابط ھو والتحرير الثورة بین الترابط و ، وأھدافھا النبوية البعثات                سمات
والتاريخ التراث قضايا في فقط البحث لیس التحرير مھام من وإن كما ، وضروري                الزم
به ھنا وأعني ، للدين المؤوسس العقل عمق في يكون البحث إن بل ،                وتأثیراتھما



البحث ھذا وألن ، معناه وصحة نزوله وصحة صدوره وصحة وصحته المجید              الكتاب
طرأت التي التحريف قضیة نقاش في يدخل ، فھو لذلك وحیادي وموضوعي              علمي
القرآن جمع معنى في ويناقش كما ، ؟ ولماذا وأين كیف ، المجید الكتاب                على

 وتدوينه وُيناقش في ُكتابه ونزاھتھم .
 

وأبقى المصاحف جمیع عفان بن عثمان أحرق لماذا : نتسائل المفھوم ذلك              وفي
في العیوب وجود في ھو اإلحراق لذلك المقتضي وھل ، ؟ منھا واحد               على
ھي ما ثم ، ؟ النصوص كتابة أصل في العیوب إن أم ؟ قرائتھا وفي األخرى                  المصاحف
في التكرار نجد لماذا : ونسأل ، ؟ المجال ھذا في عثمان أعتمدھا التي                المقايیس
إن وھل ، ؟ الكتاب نصوص بعض في التناقض نجد ولماذا ؟ الكتاب نصوص ألفاظ                 بعض
، ؟ النصوص بین الجمع إستحالة بسبب أم ؟ التحريف عامل بفعل كان التناقض                ذلك

 ھذه األسئلة في العمق ألنھا تتناول جوھر الكتاب ومادته ومضمونه و طبیعتة .
 

التلقائیة عن واإلبتعاد الحذر من والكثیر الحیطة من الكثیر يلزمنا : اإلجابة أجل               ومن
والعقل مصدراً وحده المجید الكتاب نعتمد وألننا ، بالدلیل ملزمین ألننا ذلك ،               والعفوية
، وتحلیلھا نصوصه تفكیك و الكتاب معاني فھم في علیه الدال الدلیل ھو               المستقل
فیقتضي ، - ومعنى لفظ - من وطبیعته بنیته في مؤلف المجید الكتاب إن                ومعلوم
سابقاً قلنا وقد ، العرب لغة أعتمدتھا التي الموازين وبحسب ذلك رعاية أوالً               الواجب
إن وقلنا ، وقومه النبي لسان مع تنسجم عربیة ألفاظ في ُجعلت المعاني               إن
اللغة وال تلك الحفظ صیغة نعلم وال هللا عند و المحفوظ اللوح في محفوظة                المعاني
منطوقة ُجعلت النبي قلب على نزلت لما المعاني لكن ، المعاني بھا ُحفظت               التي
التي - التدبر - فكرة بإستثناء ، وإدراكه السامع فھم عن بعیدة لیست عربیة                بالفاظ
معرفیاً : والتدبر ، وفصوله الكتاب موضوعات باقي دون بھا وخصه للقرآن هللا               إرادھا
يتدبرون أفال ] قوله الصريح و - القرآن آيات في بإمعان والنظر والتأمل التفحص -                 يعني
في تحتاج التي المعجزات ھي : واآليات ، !!! الكتاب يتدبرون أفال يقل ولم [                 القرآن
، [ فارق جُد والتفسیر التأويل وبین ] تفسیر إلى ولیس وتأويل علم إلى                فھمھا
فصول وفیه القرآن يسمى خاص فصل فیه الیوم نقرئه الذي الكتاب أو ھذا               والمصحف
فتختل الكتاب موضوعات في الدمج يجوز ال ولھذا ، القرآن غیر يعني ذلك غیر                أخرى

 المعرفة .
 

السیاسیة الدعاية لھا روجت والتي - القراءات تعدد قضیة - مفھوم عن              وأما
النفسي القلق من نوع خلق ھدفھا ُمدعاة إشكالیة الحقیقة في فھي             والكھنوتیة
من الكتاب تجريد كذلك وھدفھا ، - والعلمیة التأملیة القراءة - فكرة من               والتخويف



وھذا ، فقط والفاظ حروف من مؤلف كتاب مجرد وجعله ، المجتمعیة وغاياته               طبیعته
بین إتصال أول في ورد الذي – إقرأ - : قول ومفھوم لمعنى مخالف الدعائي                 التوجه
، والفكر النظر تعني و اإلجتھاد وتعني التدبر تعني ھذه وإقرأ ، والوحي               النبوة

 والتعني القراءة اللسانیة أو تكرار األحرف وإجترارھا .
 

الشائك الموضوع فھذا ، المجید هللا كتاب في - [ التناقض ] – مفھوم عن                 وأما
والجمع ، الكتاب تدوين : والثانیة ، الكتاب جمع : األولى بموضوعتین جدلیاً               والمرتبط
، متفرقاً كان ما جمع ھو وقیل ، بعض إلى بعضھا األشیاء ضم أي الضم يعني                  لغة
ولكل التدوين غیر ھو فالجمع ، الجمع بعد يأتي الذي الترتیب فھو لغة التدوين                وأما
الجمع وبین ، الحقاً دون ثم ومن أوالً ُجمع المجید والكتاب ، معین معنى                لفظ
تمت الكتاب نصوص كتابة فإن أدلة من لدينا توفر ما بحسب و ، زمني فاصل                 والتدوين
أن على ودلیلنا ، للنصوص جمعاً لیست ھي النصوص وكتابة ، محمد النبي عھد                في
في السور أسماء إن ذلك على ودلیلنا ، النبي عھد في كتابتھا تم الكتاب                نصوص
السور بین التمییز إن كما ، إجتھادية ولیست توقیفیة ھي المجید             الكتاب
من عھده في كان وقد ، السالم علیه خصوصیاته من إيضاً وتلك ،               والموضوعات
تاريخیة إستدراكات جملة خالل من ثابت وھذا ، الحروف وخط الكتابة صنعت              ُيحسن
الكتابة يحسنون كانوا النبوية المرحلة رجال بعض أن على تؤكد ، المجال ھذا               في
المجید الكتاب نصوص كتابة بموضوعة يتعلق الكالم وھذا ، المتعارف بمعناھا             والقراءة
من ُيكتب بما تختلط ال حتى أخباره كتابة عن النبي نھي معنى منه نفھم ولھذا ،                

 الكتاب المجید .
 

جمع مرحلة تبدأ وھنا ، موضوعیة ألسباب النبي وفاة بعد تغیرت قد القضیة               لكن
وصحیفة واحد كتاب في اآلخر البعض إلى بعضھا المجید الكتاب وموضوعات             سور
عمر من إلستشارة تبعاً أوالً الكتاب بجمع بدأ من ھو بكر أبي الخلیفة ويكون ،                 واحدة
المجموع ھذا وظل ، المجید الكتاب جمع فیھا تم قد المرحلة ھذه ، الخطاب                بن
الكتاب تدوين عھده في جرى الذي عفان بن عثمان خالفة زمن حتى به               معموالً
، القراءات لتعدد تبعاً الكتاب فھم في الناس تباين من له ُنقل بعدما ، واحد                 بمصحف
في أحرق والتي ، ھذه والتدوين الجمع عملیة في الُمعلن السبب ھو ھذا               كان
توالي إلى أدت ألنھا باألخطر المرحلة ھذه وصف ويمكننا ، عدة مصاحف              طريقھا

 ولواحق خطیرة منھا : شیاع ظاھرة - التحريف - في الكتاب المجید ، والتحريف لغًة
 

صور وللتحريف ، إعتداله وعن موضعه عن إمالته أي وتحريفه: ، الشيء: حرف               ھو
منھا: ، كتابه في الطبرسي ذكرھا موضعاً وعشرين أحدى بلغت كثیرة             ومعاٍن



الحروف كتحريف ] اللفظي التحريف و ، المعنوي التحريف و ، الترتیبي              التحريف
بالنقصان وتحريف بالزيادة تحريف وھناك ، [ السور و اآليات وتحريف الكلمات              وتحريف

... 
 

الذي ھو عفان بن عثمان وألن ، التحريف باب في تدخل والصور المعاني ھذه                وكل
منه الفعل ھذا أدى ، فیھا القراءات إختالف بحجة ، األخرى المصاحف لحرق               تصدى
والحرق الدقیقة المعلوماتیة الرقابة غیاب مع - التحريف - حدوث ويرد يقصد لم               وإن
ولكنه النیة أحسن عفان بن عثمان من الفعل ھذا إذن ، األخرى للمصاحف               المتعمد
تعريف في بینا وكما ، واختالفھا القراءات تعدد من أفضع ماھو فحدث ، الھدف                أخطأ
التناقض ] حدث لذلك ، الطريق و القاعدة عن وخروج اإلعتدال عن إمالة إنه                التحريف
ھي عفان بن عثمان مرحلة تكون وموضوعیاً ، وموضوعاته الكتاب نصوص بعض في [              
الكالم يكون ال ولكي ، التحريف بفعل الحاصل التناقض لھذا أسست التي              المرحلة

 نظرياً محضاً دعونا نستشھد ببعض النصوص في ھذا الباب :
 

[ علم بغیر عدوا هللا فیسبوا هللا دون من يدعون الذين تسبوا وال ] - : تعالى قال - 1                    
الشتم : يعني والذي سب فعل من ھي - تسبوا ال - : ولفظة ، 108 األنعام -                  
اإلزدراء أجل من ونقصان عیوب من فیه بما للحال صفة بیان ھو وقیل ، نابیة                 بكلمات
- ال - ودخول ، الكالم من القبیح ھو والذي : الشتم ھو ، السب : وقیل ،                    منه
تجنیب يريد النص في والكالم ، والتعلیل للتوكید الجمع صیغة في للفعل              الناھیة
عدواناً هللا فیسبوا وسبیالً طريقاً الغیر يتخذھا ال كي ، السیئة الغیر صفات ذكر                المرء
قاعدة ، والُمغاير المختلف الغیر مع للتعامل قاعدًة أسس قد هللا يكون وھنا ،                وبغیاً
والقاعدة - وشتمه سبه وعدم - اآلخر إحترام مبدأ على األساس في تقوم               أخالقیة
القاعدة وھذه ، المختلف الغیر مع بھا نتعامل ان يجب التي الكیفیة ُتعلمنا               األخالقیة
الُمخاطب كان وإذا ، واألزمان واألنساق السیاقات كل في وتجري ودائمة             مضطردة
على تعمیمھا يمكن النبي خالل ومن ، واإلطالق العموم تعني فھي النبي بھا               األول
عامة اخالقیة قاعدة إنھا وبما ، مؤمنین وغیر مؤمنین ُمريدين وغیر ُمريدين              الجمیع
يجوز فال كذلك وألنھا ، إستثناءات فیھا ولیس األصل في مقیدة غیر و مطلقة                فھي
بما و بنقیضه يأتي ال بشيء يأمر حین فا� ، أخرى بنصوص ُمناقضتھا أو                ُمخالفتھا
قاعدة ھي وكذلك إلھیة قاعدة ھي القاعدة وھذه ، ُممتنع أمر ھذا ألن ،                ُيخالفه

 ُعقالئیة ، أي يتفق علیھا جمیع العقالء .
 

في وتتحرك ، العامة األخالقیة المبادئ و القیم سیاق في القاعدة ھذه تجري               و
سبیل إلى أدعوا ] - : تعالى قوله في ذلك يظھر ، هللا إلى الدعوة أسالیب                  ضوئھا



أي ، 125 النحل - [ ... أحسن ھي بالتي وجادلھم الحسنة والموعظة بالحكمة                ربك
وكلھا بالحسنى والجدل الحسنة والموعظة الحكمة الزمه هللا إلى الدعوة طريق             إن
في الفن وھذا السلوك ھذا إلى عمران آل سورة أشارت وقد ، أخالقیة وقیم                مبادئ

 سیاق قوله تعالى : -
للنبي والخطاب ، 159 عمران آل - [ حولك من ألنفضوا القلب غلیظ فضاً كنت لو ]                 
عنك الُمختلفین تقريب إلى تؤدي التي واألسالیب الطرق إتباع ولزوم تحسین             في
التعامل في األخالقیة القیم إتباع على والتأكید ، معھم والتواصل عملك ساحة              إلى
َوَال ] - : تعالى قوله يأتي السیاق ھذا وفي ، وأكد الكتاب علیھا ركز والتي الغیر                   مع
َعَداَوٌة َوبَْیَنُه بَْیَنَك الَِّذي َفإَِذا أَْحَسُن ِھَي بِالَّتِي اْدَفْع ۚ یَِّئُة السَّ َوَال اْلَحَسَنُة               تَْسَتِوي
عمل مؤوسسات القواعد ھذه إعتبار ويمكننا ، 34 ُفصلت - [ َحِمیٌم َولِيٌّ               َكأَنَُّه
بھذه للتمسك ومجتمعین فرادى ودعانا ، الغیر مع التعامل كیفیة في هللا              أعتمدھا
يخص فیما السلوك تحسین القواعد ھذه وھدف ، إستحقاقاتھا وفق والسیر             القواعد
وبأنه عبدهللا بن محمد بنبیه تعريفیة حملة هللا قاد الصدد ھذا وفي ، بالغیر                العالقة
[ َعِظیٍم ُخُلقٍ لََعلَٰى َوإِنََّك ] - : عنه قال حتى ، القواعد ھذه وفق وسار إلتزم من                    خیر
اإلجرائیة السلوكیة القواعد تلك ُمخالفة للنبي يجوز فال ، كذلك إنه وبما ، 4 القلم -                
ھذه خالف قد النبي إن جدالً أفترضنا ولو ، وفقھا بالسیر ُمطالبة الناس أكثر ھو                 بل
يكون تلك الحالة في ألنه ، النبوة ساحة من الخروج ھو علیه يكون فالحكم ،                 القواعد

 قد خرج حاشاه عن التعالیم والقواعد المأمور بھا والُمطالب بتطبیقھا وتنفیذھا .
 

؟ يكون كیف الغیر مع للتعامل طريق خارطة تعالى المولى رسم اإليضاح في               وزيادًة
أفعل – أوامر صیغة في عرضاً هللا ُيقدم الحجرات سورة ففي ؟ يكون أن يجب                 وكیف
ال آمنوا الذين أيھا يا ] - : تعالى قوله خالل من والمجتمعات لألفراد – تفعل                  وال
يكن أن عسى نساء من نساء وال منھم خیراً يكونوا أن عسى قوم من قوم                 يسخر
اإليمان بعد الفسوق اإلسم بئس باأللقاب تنابزوا وال أنفسكم تلمزوا وال ، منھن               خیراً
ويعني التھكم يعني و اإلستھزاء يعني مفھوم : والُسخرية ، 11 الحجرات - [..              
عبد بن بمحمد المؤمنین لطائفة موجُه النص في والخطاب ، الغیر من              اإلستخفاف
، ذلك من ويمنعھم بالغیر اإلستھزاء عن وينھاھم فیه يأمرھم ، ونبیاً رسوالً               هللا
من والتي ، هللا اسسھا التي األخالقیة القواعد داخل يتحرك النص في              والسیاق
التنافر لغة دفع خالل من ، الغیر مع التعامل في الخطأ من المجتمع تحصین                مھامھا
عند فالناس أحقیات دون الواقع ضمن والعیش ، جانباً الذاتي باألنا والشعور              والفوقیة

 هللا سواء بدلیل قوله : -
- [... لتعارفوا وقبائل شعوباً وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيھا يا ]               
تتحصن كي ُمضاف تربوي جانب له الخطاب في النساء وتخصیص ، - 13               الحجرات



، المجتمع كیان في مؤوسسة تمثل بإعتبارھا الخاطئ اإلرتجالي السلوك من             المرأة
عن الترفع في لھن توجیه وإنه كما ، للقیم تركیز ھو الخطاب في علیھا                والتركیز
الحماقات إرتكاب وعدم ، والرزانة الكیاسة من الالئق بالقدر والتحلي السيء             الكالم
بالسلوك والُمعلله المرفوضة المظلة عن بالنفس والنئي ، بند وأية مظلة أية              تحت

 اإلبلیسي- أنا خیر منه - ،
 

وعبارات بألفاظ ، التعاير : يعني اللغة في التنابز و ، - تنابزوا وال - النص يقول                   ثم
األخالقیة القواعد داخل في يتحرك لوجدناه النص سیاق تأملنا ولو ،             يكرھونھا
ألن و ، الغیر مع والتعايش التعامل في الكیفیة ُتحدد التي القواعد تلك ،                والسلوكیة
والتعاير التنابز على تقوم ال متینة أخالقیة قواعد على المجتمع بناء يستھدف              النص
كل ألن ، واألحقیات والنعرات الخالفات تأجیج على تقوم وال كما ، البذيء الكالم                أو
معلوم ھو كما النص في والخطاب ، نظاماً يؤسس وال مجتمعاً يبني ال الفعل                ذلك
والمثال ، األسرة كل ويعني المجتمع كل بالتضمن يعني لكنه ، المؤمنة الفئة               تناول

 في أعلى مراتبھا وھي النساء .
 

ال دعوته في النبي علیھا يسیر لكي هللا حدده الذي الُسلم ھي القواعد               ھذه
، !! التجاوز من شيء حدث وإن ، علیھا القفز أو تجاوزھا بحال له يجوز وال ،                   يتخطاھا
في بل ، ذاتھا والقواعد النظام بنیة في لیس خلل ، ما خلل وجود على دلیل                  فذلك

 الجھات األخرى المحیطة بھا ،
، النبوة مرحلة بعد فیما حدثت التجاوزات ھذه إن نعم ، قطعاً فیھا للنبي دخل                 وال
، - عفان بن عثمان خالفة مرحلة - المجید الكتاب فیھا ُدوّن التي المرحلة في                 أعني
ھو التحريف وھذا ، بالفعل موجود لكنه مقصود غیر تحريف إلى أدى التجاوز               وھذا
لھذه الكبیرة الُمخالفة في عنه ونبحث ، ھاھنا عنه نبحث الذي التناقض في               السبب
ذلك بعد ُعتٌل ] - : القائل النص في التناقض ذلك يظھر ، آنفاً أدرجناھا التي                  القواعد
وأما ، الظلوم الغشوم يعني : قیل ، صفة أسم ھو : والُعُتل ، 13 القلم - [                    زنیم
وفي ، نسبا له ُيعرف وال قومه بغیر الملتصق ھو : وقیل ، الزنا ولد ھو فقیل :                    الزنیم
، النص وھذا عنھا تحدثنا التي القواعد بین – التناقض حالة - واجھنا النص                ھذا
الجوھر في كان التناقض ، اللغوي والسبك النظم طبیعة خارج رصدناه الذي              والتناقض
ُمكلف محمد النبي إن : قلنا وقد ، - للقواعد النص ھذا مخالفة في أي –                  والمضمون
قواعد وھي المقررة القواعد ضمن و داخل برسالته وُيبشر بدعوته يسیر أن              في
، علیھا القفز أو القواعد ھذه تجاوز للنبي يحق ال اإلتجاه ذلك وفي ، مطلقة                 عامة
دعوته في يتحرك أن يجوز وال ، الغیر من الفعل ردات إلى يخضع ال عمله في                  وإنه
والرسالة ، يؤذونه أو يخالفونه الذين األشخاص من لموقفه أو لمزاجه أو لغضبه               تبعاً



حین بھا يلتزم أن يجب التي والكیفیة الطريقیة سلفاً له حددت قد بھا بشر                التي
 يؤدي وظیفته .

 
ثم ، بالحسنى وجادلھم ، الحسنة والموعظة ، بالحكمة أدعوا - : له تقول                والرسالة
حولك من ألنفضوا القلب غلیظ فظاً كنت لو : وتقول وكیفیته التعامل طريقة - :                 تعلمه
ھي ، - سالما قالوا الجاھلون خاطبھم وإذا - : تقول ، والرعاية التعلیم باب في و ،                  
والسباب التعاير لغة فیه ترفض ، معین ونسق معین سلوك بإتباع تلزمه              إذن

 والشتیمة .
 

يؤذيه أو ُيخالفه لمن لیقول بالغضب مدفوعاً للنبي يحق المقررات ھذه كل بعد               فكیف
في األسلوب ھذا كان وإذا ، !!!!!! ؟ وزنیم عتل أنت : العمل في أو القول                  في
المجید الكتاب أو للنبي فكیف ، القواعد ضد ألنه الناس عامة لدى ممنوعاً               التخاطب
للجمع المقتضي ألن ، ممكن غیر النصوص ھذه بین الجمع إن ثم ، !! ؟ يفعله                  أن
مع التعامل في األخالقیة بالقواعد اإللتزام يتطلب الواجب وألن ، األصل في              ممتنع
كأنه عدواة وبینه بینك الذي فإذا – تعالى قوله القواعد تلك بین ومن ، الُمختلف                 الغیر
بتلك النعت أو الوصف ھذا مع يستقیم كیف ، األخالقي التوجیه ھذا ، – حمیم                 ولٌي
حیاته في ذلك يفعل ال محمد النبي إن نعلم إننا و كما ، ؟ الرديئة السیئة                  الصفات
ومباشراً سريعاً الرد لجاء ، ! ذلك وخالف حدث ولو ، له هللا يقرره لما وفقاً يسیر                   ألنه

 ، وقد دل على ذلك قوله تعالى : -
- [ الوتین منه لقطعنا ثم ، بالیمین منه ألخذنا ، األقاويل بعض علینا تقول ولو ]                 

 الحاقة 44 و45 و 46 - - ،
الُمراد طبیعة مع ومنسجم محدد ومعنوي لفظي نطق بعملیة محكوم فھو             إذن
سامح ال منه التناقض ألن ، التناقض عدم الفعل ذلك خواص ومن ، منه                والمطلوب
الظن ُنحسن وألننا ، المعنى وتبعثر األھمیة من القواعد إسقاط إلى سیؤدي              هللا
أدى والذي ، عثمان عھد في التدوين عامل بفعل كان حدث ما إن نقول لذلك ،                  بنبینا
الكتاب من أشیاء وحذف ، منه ولیست الكتاب في أشیاء وضع إلى بدوره الفعل                ھذا

 بعد حادثة حرق المصاحف الشھیرة .
 

الكتاب في وضعت التي األشیاء ھذه من واحد ھو القلم سورة من 13 النص                ويكون
 ولیست منه ، ولوقیل : إن ھذا النص منسوخاً بتلك النصوص المتقدمة .

 
 قلنا : إن النسخ ممتنع في مسائل األخالق وقضاياھا .

 



، - القرآن آيات - بعض خصوص يعني المجید الكتاب في المقصود النسخ ألن                ذلك
هللا بقدرة متعلق حديث فھو القرآن في النسخ عن المجید الكتاب في الحديث               وألن
عن ال والقدرة اإلمكانیة عن حديث فھو إذن ، اآليات ينسخ أن على قادر هللا إن أي ،                  
، - واإلمكان القوة بلحاظ - النسخ فعل على هللا بقدرة متعلق فیه والكالم ،                 الفعل

 ولیس حدوث النسخ بالفعل والواقع ،
الشريعة ألن ذلك ، المتقدمة للشرائع نسخاً يعني ال الكتاب في النسخ إن كما ]               

 رسالة لھا خصوصیة تعني بھا أتباعھا ومن يلتزم بھا ، والشرايع جمیعھا خاصة ] ،
الكوني النظام ُتشكل التي المعجزات وھي باآليات متعلق النسخ إن : لنقول              ونعود
وھذا ، العام الكوني النظام في إختالل يعني فیھا إخالل وأي ، العالم لھذا                والحیاتي
أراد إن قدرته و هللا إمكانیة ھو - النسخ مفھوم من - يريد هللا إن بل ، هللا يريده ال                      ما
، الرسالة ومتعلقات األخالق بقضايا لھذا عالقة وال ، الكون وقوانین النظام تغییر               على

 والتي ھي من قبیل أفعل وال تفعل .
 

للعقل الثقة إعادة ذلك من نريد إننا ، المسلم العقل تحرير في : القول                وخالصة
إنه ، عقله تحرر حال في للمسلم ُيوفر وإن ، ُمنقاد أو مقلد وغیر مستقالً حراً                  لیكون
والكسل واإلنطواء التقديس عن بعیدة ، بواقعیة األشیاء على الحكم على قادراً              يكون
ثمة وھناك ، وحدھا للحقیقة إالَّ منحاز غیر مجتھداً مبدعاً عقالً يكون أن له نريد ،                
على منفتحاً العقل جعل في ھو ، ھذه التحرير لعملیة مرافقاً يكون إيجابي               شيء
وفي األشیاء جوھر في والتحقیق النظر ُيمكنه ذلك في ألنه ، اإلحتماالت              كل
إستقاللیة على التوكید أردنا كما ، ھذا بحثنا من بالضبط أردناه ما وھذه ،                ماھیتھا
القدرة على الدال الدلیل يكون ذلك بأن نؤمن ألننا ، - المستقل العقل أي –                 العقل
بطبعه إستقرائي المستقل والعقل ، تزيیف أو مماطلة أو إلتواء غیر من الكشف               في
مع والعالقة وتوثیقھا هللا مع العالقة صحة تأمین على القادر وھو ، كبیرة               وبدرجة
ملتزمین ھذا في وسنظل المستقل الحر العقل مع كنا ولھذا ، ومايؤوسسھا              األشیاء
التراثي والتلوث الفكري التلوث من حولنا من الحیاة حماية وغايتنا ،             ومدافعین
التي الكبیرة الثغرات تلك كل أحدث مما ، فیه وأثر وجودنا كل أصاب الذي                والتاريخي
ألمت التي المثبطات وكل ، والطائفیة الفئوية تسللت ومنھا ، اإلرھاب منھا              نفذ
تحرير مفھوم من ونريد كما ، أجیالنا مستقبل على حتماً ستؤثر والتي              بحاضرنا
خصھا التي العقل ثورة معنى اإلرادة تلك في وضآلتنا ، ، العقل نقد لیس                العقل

 اإلمام علي بن أبي طالب بالقول ...
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