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  الشيخ واحلالوة

)١(  
 استطاع أن جيمع ،لكان يف قرية نائية عن املدينة شيخ حمتا   

 اجلميل حوله أكثر أهل القرية، مستغالً حفظه للقرآن وصوته
االبتهاالت الدينية ات جوقيف تالوته، جبانب قيامه بإنشاء 

   . املرخمواِإلشراف على حلقات الرقص املترافقة مع الذكر
  ،حلقة ذكر مساء كل مخيس درجت عادته على إحياءو   

 من كل حدب وصوب ليحضروا هذا أهل القريةوينسل 
س  الرأاحلفل املبارك، فمنهم من يكتفي باملشاهدة وتطويح

احللقة قافزاً عن األرض  يف مييناً ويساراً، ومنهم من ينخرط
نه اسم اهللا أ يزعمون ؛خرجاً من فمه زفرياًنصف متر، وم

!، وإذا أصغيت هلذا الزفري جتده أقرب ما يكون لصوت 
   .)هو( حرف اهلاء مضموماً 

 ؛بني أهل القريـة    القت طريقة الشيخ سعد الدين رواجاً         
يـأمترون بـأمره، وينتـهون بنهيـه،        له مريدون    حىت صار 

 على شفاء املرضى، ورد الغائب، وإطالق     عتقدون بقدرته   وي
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       نجـب  السجني، وزرع احملبة بني الزوجني، وجعل العقـيم ي
  .!الغيب، فهو قطب من األقطابب هأوالداً،  إضافة إىل علم

والتحق جب   بالزواج هران بعد أن أكمل وقة الشيخ، الشاب م
 ،ى الشيخ، فدخل عل وأراد أن يتقرب إىل اهللا ،نصف دينه

 وجثا على ركبتيه، وزحف، حىت وصل ،ووقف قبله مبترين
 ، واال عليها تقبيالً، يده علىب الشيخ، فأكَإىل حيث يقعد

  فوضع الشيخ يده األخرى على ،ورفعها إىل جبينه خبشوع
ل اهللا منك خضوعك، فادخل قبلقد ت:  وقال،رأس مهران
ك من اآلمننيبسالم إن .  

 حيافظ على حلقات ،ريدي الشيخن من م    وصار مهرا
قن العقل  جلسات حواظب على حضوري و،كريالرقص الِذ
باملفاهيم املنوالتغييب عن الواقع،مةو .  

ريدي الشيخ يف طريقه    وذات يوم اجتمع مهران مع أحد م
  . وفرخ دجاج، فرآه حامالً سلة بيض،إىل حلقات الذكر

  .  إىل احللقة ؟ وأنت ذاهب،ملن حتملهم:  فسأله
   . إىل حضرة موالنا الشيخ:  فأجابه

   ملاذا ؟ :وسأل! ن  فتعجب مهرا
  ؟ ! فمن أين يعيش، ال يعمل شيئاًشيخنا: صاحبه  فأجابه 
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 حىت ، ينبغي علينا أن نتكفل مبعيشته وأهله؛ لذا:  وتابع
   .تربيتنا وتدريسنا ويسهر على ،يتفرغ إىل عبادة الرب
   . يدر ما يقول ومل!   اندهش مهران

 وتابعا الطريق إىل حلقة الذكر، واخنرطا ا قافزين   
 ا حىت أصام،! هو– هو – هو :صاعدين نازلني مرددين

 ! فاستغرب،! يسري يف عقلهلتعب، وشعر مهران بتيار حارا
قطع  ،!؟حقاًالغباء تيار  أم ، واليقني، واحملبة،هو تيار النشوةأ

 !أيها األحبة:  أن تتم قائالًخمافةسلسلة الفكر اخلبري الشيخ 
 عسى أن يلطف بنا ، يا لطيف عشرة آالف مرة:رددوا معي
   . يا لطيف؛ يا لطيف!اللطيف

   .وقة يا لطيف، وانطفأت جذوة الفكر يف جوغرقت  
 ؛ يشك يف وجوده، ويتساءلاً ضائع،اًحائر    وخرج مهران 

  وإن قلت فأنا،؛ هو إن قلت؟!كيف أكون أنا هو، وهو أنا
  .!فهو ؛أنا
   إىل  ؛ امسه يف نفسهجه، واستحالتثاقالً إىل زووسار م

 بدل مهران، وعندما استقبلته زوجه نظر ؛مران أو ح،حريان
 هو،  وهو أنا، وأنا هو، فأنِت، أنا، وأنا أنتِِأنِت: إليها وقال

 نظرت زوجه الشابة إليه ،!وهو أنت، فنحن هو، وهو حنن
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 ماذا أصابك يا زوجي !سم اهللا عليكا: ت وقال،!باستغراب
اسم نفسي على نفسي، ماذا أًصاب نفسي من : قالالعزيز ؟ 
 وهي يف ، أمسكت زوجه بيده وأدخلته إىل البيت؟!نفسي

  .زوجهاحالة ذهول واضطراب مما أصاب عقل 
 ، لزوجهات جارا يف اليوم الثاين عما اعترى  وأخرب

   . حىت يعاجلهخإخبار الشيضرورة فأشارت عليها ب
 الذين يتبعونه ومعه بعض املريديناهلمام   وفعالً جاء الشيخ 

 ، وعندما رآه مهران قفز من السرير،البيت، ودخل كظله
قَوأخذ يوطلب ، فربت الشيخ على رأسه، وينتحب،ل يدهب 

يا : منه الرجوع إىل مرقده، ووقف الشيخ عند رأسه قائالً
 يف كل شيء، وال يغيب  فهو حاضر؛ ال تسأل عنه!مهران

 وقادر على كل شيء، ومع كل شيء، وهو ليس ،عنه شيء
 أن  فليس لك إالّ، واألمر فوق العقل والفكر،!كمثله شيء

وتتبعين يف كل ما أقول، وال تسألين عن األمر حىت ؛ؤمن بهت 
وكُن بني يدي كما يكون امليت بني يدي أخربك به، 

 م ثُ،اكناج وسعيد، وإيفإن فعلت ذلك فأنت ، !املُغسل
ألن ذلك من طريقة إبليس ،من إعمال العقل والتفكري اكإي 

وقع و. النار أفضل من التراب: عمل عقله قال فإنه ملَّا أّ،اللعني
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ولعنه إىل  ، ومن اجلنة، فطرده اهللا من رمحته،يف املعصية وتكرب
ما ذ فِّ من العقل والتفكري، ون!اك يا مهران فإي،يوم الدين

عندئذ ترتاح وحتصل على ،سمعه دون سؤال أو نكريت 
وتعال مساًء إىل جلسة العلم ،م قليالً واسترحاليقني، واآلن ن 

   .والدراسة
             .ودعا الشيخ له، وأَمن املريدون خلفه  

واستمر مهران يف حضور جلسات العلم اللد  ي، وحلقات ن
  .الرقص

  ،راً جلسة فقه عند الشيخ كان مهران حاض،  وذات يوم
فقال الشيخ له بعد أن رآه مضطرباً يتلملم :ما الذي يل شغ

  ؟ !بالك يا مهران
 حامل يف شهرها امرأيت! موالي الشيخ:  فأجاب مهران 

 وتتوحم على حالوة بالسميد، وال أدري من أين ،الثاين
   .أحصل عليها
 ؛هي من اجللسةبعد أن ننت! بين األمر بسيط يا:   فقال الشيخ
   . آخر املريدين وانتظر حىت ينصرف،ال تذهب
  ، انتظر مهران انصراف املريدين واحداً تلو اآلخر؛  وفعالً

         .ومل يبق إال هو والشيخ
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   أتؤمن بصدق كالمي وأفعايل يا مهران ؟ :  فقال الشيخ
  ! نعم يا موالي:  فأجاب مهران

  صدر مين ؟ قول أو فعل يواب أتشك يف ص:  الشيخ
  ! أو الكذب يا موالي، حاشاك من اخلطأ:مهران   

حىت أضع لك الرمادية من الركن   ائتين ذه القصعة:  الشيخ
   . إىل زوجكها فتأخذ،فيها حالوة بالسميد

 يأيت ووقف ينظر كيف س،الشيخ القصعة وناول ،فقام مهران
  . وهي غري موجودة؛حبالوة السميد

 ، رأى الشيخ يضع القصعة حتتهاً حىتمل ينتظر مهران كثري  و
 إىل  سحب القصعة وأعادهاويرفع جبته ويقعد عليها، مثَّ

  . بارك اهللا فيكما،ك خذ احلالوة إىل زوج:ران قائالًمه
 هل هو جاد ! وهو ينظر إىل الشيخ؛ فأخذ مهران القصعة 

قصعة فرأى فيها مادة طرية متيل إىل  ونظر إىل ال،!فيما يقول
ق، فرفع ارتح اال واقترب من، النارتهصمح إذا لون السميد

  ! نظره إىل الشيخ باستغراب وذهول
  ؟ !أال تؤمن مبقدريت وصالحي ووالييت:   فقال الشيخ
  .ذلك يف  نعم يا موالي ال شك:  فأجاب مهران
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 وأطعمها ، زوجكإىل واذهب !إذن قم:   فقال الشيخ
  !.  مريئاًهنيئاً احلالوة

وخرج من زاوية الشيخ، وسار باجتاه بيته وهو  ،  فقام مهران
ق بعض ِرست فاَ،وهاله فرار السابلة منه، حيمل القصعة

 يف كشاعتراه  و،ه قشعريرةتب فأصا،النظرات إىل القصعة
 ،ستغفر اهللا  لكنه ا، واستنفره العقل،! القصعةحالوة
آخر   بشيءشغل ذهنهأن ي يائساًحاول  و،صرف بصرهو

يهات أن يصدع  ولكن ه،!لفضول والتساؤلليلهيه عن ا
طلب ف،أو أن يتقاعس عن نصرته،العقل بأمر صاحب غافل

فلم يستجب مهران لنداء العقل ،! النظرمعنمن مهران أن ي 
:  لقد قال،كن أن يكذب الشيخميهل إليك عين : وره قائالً

  .!إذاً يف القصعة حالوة.  يف القصعة حالوةإنّ
ملاذا ال تتذوقها :  فيقول ملهران، أخرىوجيرب العقل حيلة   

  ؟ ! لك ولزوجك باليقني، أليست احلالوةوتقطع الشك
شك يف صدق قلل أو ي فهو مل ي، فَيعجب مهران ذا الرأي

  .الشيخ أو مقدرته
 إىل ارفعهبابته يف القصعة، وسمهران غمس قبل أن يغري رأيه 

 ال ،يداً رائحة يعرفها ج!زكمت رائحة كريهة أنفه ف،فمه
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وهل : ل ولكن سرعان ما قا،عاوده الشك ف!ختفى على أحد
خاطبه العقل،!عقل أن يكذب الشيخي  :ل إالّليس لك من ح 

   .أن تتذوقها ؟ فتقطع الشك باليقني
 بسرعة  ودسها، مبا يف القصعةة امللطخ  فرفع مهران سبابته

 ويا !وضعها وأطبق عليها وسحبها بأسرع مما ،يف فمه
مهران رمى . !ط يف القصعةغو لقد ت!إنه براز الشيخ !للهول
ال يدري أيبصق الرباز وهو ، ويبصق،، وأخذ يبصقالقصعة
  .! أم يبصق على الشيخ،من فمه

 ألنك مل !تستحق ذلك:  وضحك العقل ساخراً  منه وقال
   .راز وال من الشم حىت لعقت الب،تعقل وتفهم من النظر

وتابع العقل حديثه م  لقد استغرقت املعرفة منك: اًخبو  
حىت استطعت أن  )النظر والشم والتذوق(  حواسثالث

  .حتكم على الرباز أنه براز
  : فهنيئاً لك باملثل الذي يقول

   .....ق حىت يأكل الدصي ال.....ال          
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 الرجال يرضعون يف األزهر

)٢(  

لة، كنا جمموعة من املوظفني يف مؤسسة من مؤسسات الدو  
 أو ، وبيننا زميالت متزوجات،ومن الطبيعي أن يكون معنا

 إال بشيء قُمن ال ياً تراثياً دينيااجتاهيتبنني  ، وبعضهنتعازبا
مثل مؤسسة املعنية  املؤسسات الدينية بعد الرجوع إىل

   .األزهر
 يف مكتب مع زميل هلا بصورة تعمل إحداهن كانت   و

   ، أثار احلرج يف نفسهامما. منفردة دون وجود ثالث معهما
 ،ورجعت إىل املؤسسات الدينية مستفتية أرباا بقضيتها   

 إىل الدرجة  تنفيذهوشغلها أمر ، رائعاًوأوجد هلا هؤالء حالً
  .يت جتلى جتهما على وجهها املربدال

؟ ملاذا ! ما الذي جرى لك!يا حليمة:    سألتها زميلتها زينب
  . ؟! بأمر هام وكأنك تفكرين،أنت شاردة الذهن
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، وأنا أفكر فيه،   يوجد أمر هام! نعم يا زينب:حليمة  
  . احلوار معه حىت أصل إىل قرارشخصاً أتبادلوأريد 

  .؟! وما هو األمر يا حليمة:زينب  
زميل لنا يف مكتب أنِت تعلمني أنين أجلس مع : حليمة  

  .واحد
  ؟! وما املشكلة يف ذلك:زينب  
  .!عن اخللوة بني الرجل واملرأة لقد ى النيب :حليمة  
  . تابعي احلديث! نعم:زينب  
 بإرضاع  فأفتاين؛ األزهر يفرجعا م لقد سألت:حليمة  

باح  ت؛ من الرضاعة، وبالتايلاًديي حىت يصري ابنزميلي من ثَ
  .!اخللوة معه

   .وهو رجلمنك   وكيف يرضع! عجيب هذا األمر:زينب  
 عن النيب أنه در و:ل يل لقد ذكرت ذلك للشيخ فقا:حليمة  

 وكان له ، ومسح برضاعة رجل،عاجل مشكلة من هذا النوع
 وموجود يف كتب ،حلية، واحلديث صحيح السند عن النيب

  .! وعلى رأسها البخاري ومسلم،السنة
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ديك ابتداًء، رضعيه من ثَ ولكن كيف ميكن أن ت:زينب  
ضاعة أو ؟ ألن أخوة الر!مس ثديك وأرم عليه رؤية وهو حي

ا تترتب بعد الرضاعةبوليس قبلها،نو !.  
 ذكرت ذلك للشيخ أيضاً، وعرضت حالً، وهو أن :حليمة  

 فرفض ،عطيه لزميلي ليشربه مث أُ،أقوم بوضع حلييب يف كأس
 من حصول د والب،ضاعةهذه العملية ليست ر : وقال،ذلك

عملية الرضاعة ذاا من خالل وضع حلمة الثدي يف 
 أما مسألة إباحة عملية ، والقيام مبصها خلروج احلليب،!الفم

  فهذا أمر ،هسم وأ ومص الثدي ورؤيته ، ابتداءالرضاعة
  . أو يستغربه أبداً،أباحه النيب، وليس إلنسان أن يرفضه

 ويرضع احلليب ، ثديك جيب أن ميص زميلك؛إذاً: زينب  
وس معه يف من الرضاعة، وبالتايل يباح اجلل حىت يصري ابناً لك
  .!مكتب واحد

؟ وهل أخرب !ؤرقين، وال أدري ماذا أفعلهذا ما ي :حليمة  
  !.زوجي بذلك
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 ؛مثل الدين أنا أرى أن االمتثال ألمر الشيخ الذي ي:زينب  
   .هو أهم من زوجك، ألن زوجك قد ال يرضى بتلك العملية

  ؟!ماذا تشريين علي أن أفعل: حليمة  
 زوجك يف الوقت الراهن، وضوع عن اكتمي امل:زينب  
فيخضع خربيه بعد أن يصري زميلك ابناً لك من  الرضاعة، وأ
  .!ألمر الواقعل

 ولكن هناك مشكلة كيف ، حلٌ معقول ومناسب:حليمة  
  ؟!أين أريد أن أرضعهأخرب زميلي  

 ونشرب ،كمكتب األمر بسيط، غداً أحضر إىل :زينب  
  .!عهحوار م ونفتح املوضوع بصورة ،الشاي معاً

 ، ويف اليوم الثاين حضرت زينب إىل مكتب زيد وحليمة  
 وجلست بعد أن طلبت الشاي ،وألقت السالم عليهما

  .املوظفنيطلبات للجميع من أيب وليد املسؤول عن 
  ؟! كيف حالك يا أستاذ زيد:زينب  
  ؟! وأنت كيف حالك، خبري؛ احلمد هللا رب العاملني:زيد  
  . خبري من اهللا :زينب  
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 وغمزا بعينها ؛ونظرت زينب بصورة خفية إىل حليمة  
فرفعت حليمة حاجبيها!ريد منها أن تبدأ باحلديثت  !وهت ز

  .رأسها مييناً ويساراً
   ؟! يوجد سؤال أريد أن أمسع جوابه منك!أخ زيد: زينب  
  ! مين أنا:زيد  
  ؟!اً مثقف رجال ألست! نعم:زينب  
  !بثقافيت ال بأس ! نعم:زيد  
  ؟! ما رأيك مبسألة الرضاعة للكبري:زينب  
  ؟!لطفل الذي جتاوز مرحلة الرضاعة تقصدين ا:زيد  
  ! وإمنا أقصد الرجل! ال:زينب  
 أال يوجد !؟ وملاذا يرضع أصالً! وكيف يرضع الرجل:زيد  

 !له أسنان يستخدمها يف عملية الضرس واهلرس واملضغ
  .!وضحك بصوت عال

 ة جدية وال يوجد ما يستوجبأنا أسألك بصور: زينب  
   .!الضحكو السخرية 

  ؟! مل أفهم:زيد  
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  ......:؟ املوضوع باختصار هو! امسع يا زيد:زينب  
  .!القصة كاملةوأطلعته على 

   :وأدار وجهه إىل زينب وقال! فنظر زيد بذهول إىل حليمة  
 ريد مين أن أرضع حليبها  هل أفهم من كالمك أن حليمة ت 

  ؟!ثديهاومن 
 ،ريد حىت تصري ابناً هلا من الرضاعة هذا ما ن! نعم:زينب  
  .يف املكتب الوظيفييرتفع حكم حرمة اخللوة و
  ؟! فقط يف املكتب الوظيفي: زيد  
  ! بل احلكم ثابت يف أي مكان وزمان:زينب  
 أفهم من كالمك أين أستطيع أن أزورها يف بيتها :زيد  

  !وأدخل إليها ولو كانت وحدها
 ولكن هذا األمر متوقف على طبيعة العالقة ؛ نعم:زينب  

  .!والصداقة
   ؟ هل أنت يا حليمة موافقة على ما مسعت من زينب:زيد  
   ! املوضوع قبل أن تتكلم به نعم لقد اتفقنا على:حليمة  
  . وال أستطيع أن أتصوره! ال أصدق ما أمسع؛ بصراحة:زيد  



 ١٩

ر األمر، ليس من الضروري أن تصدق أو تتصو: حليمة  
طيع أمر الشيخوإمنا املهم أن ت.  

   باهللا عليكن كيف أقوم بعملية الرضاعة ؟ وأين ؟:زيد  
 ، نقوم بذلك يف مكتبنا هذا ملدة ساعة كل يوم:حليمة  

موع مخس رضعات مشبعاتحىت يصري ا! .  
   . قاهلا ساخراً.! رضعاتوإذا مل أشبع من مخس: زيد   
 وما !خذ املوضوع بصورة جدية أشعر أنك مل تأ:حليمة  

  ؟ !زلت تسخر منا
  .! الوقت وأخربكما بقراريسوف أختصر: زيد   
   .! وكفاك سخرية،نتمىن ذلك: وحليمةزينب   
 ا إال امرأتان سيئتان تريدان مراوديتم ما أنت!امسعا إذاً: زيد   

ي  وحيب لزوج، بإمياينمعِصواست عن نفسي، وأستغفر اهللا 
  واملنايف للدين واألخالق، و، بعرضكما املشنيمن أن أقبل

   .بئس النساء أنتما
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 لقد فهمت األمر خطأ، فنحن شريفتان :حليمة وزينب  
منا  وإ، بالفعلباومل نفعل ذلك ح!وملتزمتان باحلكم الشرعي

  .!بناء على فتوى شيخ أزهري وقسراًذلك عرضنا 
 حاشاً .من سوء وما خيرج منه ، وهلذا الشيخ، تباً لكما:زيد  

ويسمح للرجال مبص أثداء ، على الرذيلةللدين أن حيض 
  . وله ألف مرة،ا لكم تباًّ!النساء

م للمدير طلب نقلي من قد سوف أُ: حديثه قائالًوتابع زيد  
  ،ريدان أن تفتحاه مكتب رضاعة للرجال الذي ت،هذا املكتب

 ؛القصةوخرج غاضباً وتوجه إىل املدير العام، وعرض عليه 
 : وقال ساخراً، واستلقى على كرسيه؛انفجر املدير ضاحكاًف

 وتشرب ، تفطر يف البيت، ماذا تريد أحسن من ذلك!يا زيد
  .!احلليب الساخن يف املكتب من الثدي مباشرة

 أنا أصر على طلب نقلي من مكتب الرضاعة هذا إىل :زيد  
  .!ال يكون فيه مرضعات وأمتىن أ،غريه

  . وافقت على نقلك،تريد يا زيد كما :املدير  
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 ، وتناقلته األلسن بني مستغرب،املؤسسة    وشاع اخلرب يف 
   . أو ساخر، أو موافق، أو معارض،ومذهول

 ومعه كمية من ،دخل صاحب الربيد إىل املديروبعد يومني    
   .ووضعها على مكتب املدير، األوراق

قال من شاهر  فقرأ فيها طلب انت،نظر املدير إىل أول ورقة   
 فعض على شفتيه ممتعضاً، وتابع قراءة ،إىل مكتب حليمة

 من املوظفني إىل  انتقالاتكانت كلها طلب اليت، األوراق
  .! عوضاً عن زيد،مكتب حليمة
ما وصل طالعه حشد من  فل، إىل مكتب حليمة  اجته املدير

 :سأهلمموظفيه الرجال واقفني يف طابور كأم يف مدرسة،ف
  ؟!تفعلون هناماذا 

 على السيدة حليمة نعرض خدماتنا: أجابوا بصوت واحد  
 يرضع حليبها حىت !عفواً! من تريد أن ميص ثدييهاحىت ختتار 
   هلا، وبالتايل يستلم الوظيفة يف مكتبها بدل زيد يصري ابناً
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 ، ولريجع كل واحد منكم إىل مكتبه! انصرفوا: املدير  
 املسؤولة لينظروا يف حل وسوف أرفع املوضوع إىل اجلهات

  .هذه املشكلة العويصة
ليا، اليت    ومت رفع كتاب يعرض املشكلة على اجلهات الع

مشايخ شكلت جلنة لدراسة القضية، واستعانت اللجنة خبربة 
فاده إنشاء وزارة الرضاعة وإنشاء  فوصلوا إىل حل م،األزهر

 أقسام تابعة هلا، حيث يطلب من كل موظف أن يأيت إىل
 اليت محدان، ويقوم مبص ثدي أم ،قسم الرضاعة املعين بوظيفته

نت يف مقام ميرضعة هلذا القسم ويصري كل املوظفني رجاالً ع
 وذلك درءاً .حل املشكلة وت،ونساًء يف القسم أخوة بالرضاعة

للفتنة والفوضى، إذ لو قامت كل موظفة وأرضعت زميلها 
 ،!لية الفطامو رفض زميلها عم، مخس رضعات مشبعات
لوقعت  ! كوا صارت أمه بالرضاعة،وأصر على مص ثدييها

 ، زوجها وأوالدها من جانبرضعة يف مشكلة كبرية معملا
   .ها من الرضاعة الحقاًئ وأبنا،سابقاً هائوزمال
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ملؤسسات ووصل إىل الناس،  فاسـتهجن       وانتشر القرار بني ا   
 واملثقفون  ،ون، وقام العقالء واملفكر   ! هذا القرار  معظم الناس 

       برفض هذا األمر املشني املنايف للدين واألخالق، وبنـوا يف   ي
حماضرام ومقاالم أن اإلسالم بريء من هذا العالج، وأن         

بلوغ  يف القرآن منذ الوالدة إىل    زمنيا  عملية الرضاعة حمصورة    
والْواِلدات يرِضـعن   { :؛بقوله تعاىل فقط الرضيع عمر السنتني  

   )233البقرة (  }دهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن أَراد أَن يِتم الرضاعةَأَوالَ

 أما ،شيء ال يترتب عليها ؛وأي رضاعة بعد هذا السن
نافية وهي مسألة م،  فال عالقة هلا بالدين،رضاعة الرجل

وينبغي ! لآلداب واألخالق، وقال ا من قال حلاجة يف نفسه
حلماية النساء من مص ،ها قانون العقوباتطبق عليأن ي 
  . !األثداء

ندد باملشايخ الذين يدعون إىل   وخرجت مظاهرات ت
الفجور، وتمطالب السلطة القضائية أن ت العقوبةوقع  
 ألن عملية الفتوى ، ومتنعهم من التصدر للفتوى،الشديدة
   :كما أخرب يف كتابه إذ قال،  ال تكون إال هللا ،الشرعية
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} ِفيِهن فِْتيكُمي اء قُِل اللّهسِفي الن كونفْتتسي١٢٧النساء( }و(، 
 وغريه من ،وطالبوا بإصدار قرار صريح يلزم األزهر

أن تعتمد يف  ، اليت احتكرت الدين كتابة وثقافة،املؤسسات
 وال تأيت مبا خيالف ،كل أقواهلا ودراساا على القرآن ابتداًء

 ينبغي أن ،نسب للنيب العظيم، وأي حديث يالقرآن أبداً
لياته  فإن انسجم معه ضمن كُ،عرض على القرآن أوالًي

يتم النظر يف ، ال يتجاوزه أبداً؛وكان بني يديه، نطلقاتهوم 
 ال مانع من نسبته ، فإن صح سنده على غلبة الظن،سنده

واالستشهاد به بعد االستدالل والربهنة يف  إىل النيب 
  .القرآين على املسألة املعنية بالدراسةالنص 

  .ض نفسه للعقوبة واجلزاءرع ي،وكل من خيالف ذلك
ندد باألزهر الذي يسمح للرجال  وتابعت املظاهرة سريها ت

  !.مبص أثداء النساء
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  ادخل وخذه بنفسك 

)٣(  
وعندما ، ذهبت ذات يوم ألشتري نسخة من املصحف  

ن يعطيين مصحفاً من بائع أوصلت إىل املكتبة طلبت من ال
  .القطع الوسط

  . ادخل وخذه بنفسك،لست على وضوء :فقال  
 وإمنا طلبت منك نسخة ! مل أطلب منك إقامة الصالة:قلت  

   !من املصحف
 ولكن ال أستطيع مس املصحف ألين . مسعت ما طلبت:قال  

  .على غري طهارة
 وكيف تعمل طوال النهار ؟ وهل كل من ! عجباً:قلت  

 ويأخذه بنفسه ؟ وإذا مل يكن عميلكيريد مصحفاً يدخل 
 تفعالن؟ هل  فماذا، نفسها وحيمل قناعتك، أيضاًاًئمتوض

تنتظران دخول رجل ثالث ورابع وعاشر حىت حيضر رجل 
  ؟!طاهر
   :قد ى عن مس املصحف بقوله  إن اهللا :قال

    . )٧٩الواقعة(  }لَّا يمسه ِإلَّا الْمطَهرونَ {
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 أال تعرف الفرق بني أسلوب النهي ! أخي الكرمي:قلت  
  وأسلوب النفي ؟

  ! طبعاً أعرف:قال  
   ؟ي أم نفي }لَّا يمسه ِإلَّا الْمطَهرونَ { :قوله تعاىل :قلت  
 حبرمة مس املصحف ي طبعاً، ولذلك قال الفقهاء: لقا  

  .ملن على غري طهارة
 فاترك ، فأنا أناقشك أنت.قليالًث ري ت! أخي الكرمي:قلت  

  .حباهلمالسادة الفقهاء 
  . املوضوع واضح وسهل، والنص صريح يف النهي:قال  
  ؟!}لَّا يمسه{عرب كلمة  إذا مسحت أَ:قلت  
  . فعل مضارع جمزوم بال الناهية: ميسه . حرف ي:ال :قال
   وما عالمة جزمه ؟:قلت  
  . السكون الظاهر على آخره:قال  
 وأجلب نسخة من دخلُ إذا مسحت سوف أَ:قلت  

  . لنرى عالمة اجلزم اليت ذكرا أنت،املصحف
لى سورة  وفتحت ع، وأحضرت مصحفاً،وفعالً دخلت  

  ن عالمة اجلزم ؟يأرين أ ؟ وقلت له انظر)٧٩( الواقعة آية 



 ٢٧

 مث سكت مندهشاً ، وتالها بصوت عال،فنظر إىل اآلية  
 وال يوجد عليه ،مضموم اآلخر}سهيم{عندما شاهد أن فعل 

  من احملتمل أن يكون وجه: فقال، وتدارك املوقف.سكون
  . ال أعرفه أنا،من اإلعراب

 فنحن يف مكتبة إسالمية، ! األمر مقدور عليه أيضاً:قلت  
  .وينبغي أن يكون عندك نسخة من كتاب إعراب القرآن

  . يوجد كتاب إعراب القرآن عندي! نعم:قال  
   أحضره أنا، أم أنت ؟:قلت  
  .ليا وهو موجود يف اجلهة الع، بل ادخل أنت فاحضره:قال  

  وأشار إىل مكان معني، ودخلت وأحضرت الكتاب،
    )٧٩( وفتحت على إعراب سورة الواقعة آية رقم 

   أم أقرأ لك ؟! أتقرأ:قلت  
  . بل أريد أن أرى بنفسي:ال  ق
  : انظر إىل هذا القول:قلت  
   .ة ال حمل هلا من اإلعراب نافي: ال

هسمفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة:ي  
   . ضمري متصل يف حمل نصب مفعول بهواهلاء ،على آخره
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ه يتحركان إىل  وثالثة، وحاجبا،نظر إىل اإلعراب مرة ثانية  
ذ كنت  م! غريب واهللا هذا األمر: قالاألعلى واألسفل، مث

ويتلون علينا هذه ،  املصحف حرامأن مس وأنا أمسع ،صغرياً
   .اآلية

  ،قادم الزمن وال من ت،ؤخذ من األكثريةالعلم ال ي :قلت  
ينبغي عليك أن تحدث معلوماتك عندما كربت، وتقوم 

   .بعملية إعادة تنشئة األنظمة املعرفية من جديد
  ؟! وما معىن اآلية إذا مل تكن ناهية:قال  
رتبطة باآليات اليت قبلها وبعدها، فينبغي إن اآلية م: قلت  

  . والوصول إىل املعىن املقصود،قراءة اآليات كلها
  ؟! كنت تعرف ذلكن أخربين بتفسريها إ:قال  
 أعرف تفسريها، ولكن املقام ال يسمح ! أخي الكرمي:قلت  

   .وسأكتفي بإعطائك صورة خمتصرة عن املفهوم لذلك اآلن،
 فالتاء عندما ،)رونهطَتاملُ( غري كلمة )رونهطَاملُ( إن كلمة 

عطيها جهداًتدخل يف بداية الكلمة ت،حنو ،سمى تاء اجلهد وت 
  .اخل..... درس وتدرس، قرأ وتقرأ:قولنا
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تدل على وجود صفة الطهارة بصورة ) املطهرون(وكلمة   
فيد وصفاً ملن قام بعملية ت) املتطهرون( أما كلمة ،الزمة
  .التطهري

ليدل على جمموعة من ) املطهرون(ص استخدم كلمة والن  
 وصارت هلم صفة الزمة، ، وصلوا إىل صفة الطهارة،الناس

 وسياق النص يدل على ،هو للنفي )ال(فإذا فهمنا أن حرف 
 وصلنا إىل تشكيل .صفة الزمة) مطهرون( وكلمة ،اإلخبار

  :مفهوم كلي وهو
    ال يمعاين القرآنم التفكري  ذوو إالَّ، وحقيقتها،س 

 مت نفي ذلك عن ذوي التفكري ، وبالتايل؛ واملستقيم،الطاهر
  . واخلرايف، واملريض،النجس

 لقد فتحت يل باباً من العلم لن أغلقه ، بارك اهللا بك:قال  
،وقام،وأخذ املصحف بعد اآلن،وسوف أحاول أن أدخل منه
  .!مين ضاحكاً، وقَبله ووضعه على رأسه
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   للصواب واخلطأالشيخ معيار

)٤(  
وسط الثمانينات كنت يف زيارة  تقريباًن عاماً يعشرمنذ    

على كثري من الدعاة، يف صنعاء تعرفت . إىل اليمن السعيد
  وكان من أمهها،وحضرت حماضرات زامنت وقت زياريت

 احلسن الندوي، وأخرى حماضرة للداعية الكبري الشيخ أيب
اين، وغريهم من فقهاء للدكتور الترايب، والدكتور الزند

وماليمنثيحد .  
ات مستمرة على مدار اليوم  وحوار، نقاشات   ودارت رحى

 ننام أثناء احلوار ونصحو عليه لنتابعه دون ،دون مبالغةوالليل 
  .كلل أو ملل

ع ذاك الذي أجريته م ، ومن أطرف احلوارات والنقاشات  
 اليمن  وهو سوري األصل مقيم يف،أحد كبار مثقفي السلفية

ىل تاريخ هذه الساعة رئيساً رمبا إ و،  وصار فيما بعد،حينئذ
  .!دولة أوروبيةملركز إسالمي يف 
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وأخذ منا ) القضاء والقدر (   كان النقاش حول مفهوم 
، ويف أحد األيام كنت  وجلسات طوال أيام وليال؛جلسات

أراجع املوضوع يف أحد كتب الشيخ ناصر الدين األلباين 
 أنصره وافق ما كنت ي، له فوقع حتت يدي قول،)هللارمحه ا(

 ،عجباً من هذا الشيخ اادل: من رأي، فقلت يف نفسي
  . !كيف ال يعلم برأي شيخه األلباين

 وملعوب ألعبه مع هذا الشيخ أمام ،وخطر يف نفسي خاطر  
 وهو أن أنقل . حقيقته هلم كي أكشف،جمموعة من الناس

 وأُوهم الشيخ اادل تابه خبط يدين كرأي الشيخ األلباين م
بدي  وي، قد كتبته له ليطلع عليه،أنه نصل من معني أفكاري

  .رأيه به
 وقلة من ،ضم جمموعة كبرية من مؤيديه اجتماع   وفعالً يف
أها  وطلبت منه أن يقر،عرضت عليه األوراقمعارضيه، 

 ، الرأي ضال:قال ، وبعد فراغهبصوت مرتفع ؟ فاستجاب
   .للحقيقةوخمالف 

  أن يكون صواباً ؟ ضئيل  أال يوجد احتمال :فقلت له  



 ٣٢

  . ال يوجد أبداً:قال  
   ولو وافق عليه شيخك األلباين ؟:قلت  
  .ستحيل أن يوافق األلباين على هذا الرأي الضالي: قال  
   ماذا يكون موقفك ؟، إذا وافق! فرضاً:قلت  
  .ضالستحيل أن يقول ذا الرأي الي قلت لك :قال  
 وكنت قد أحضرته معي من ، عليه كتاب األلباينفعرضت  

  .أجل ذلك
  . صفحة كذا بصوت مرتفع اقرأ :وقلت له   
 ، وتأكد من مؤلفه، ونظر إىل عنوانه،هبلَّ وقَ،فتناول الكتاب   

 ، الصفحة املذكورة، وبدأ بالقراءة والناس تسمعمث فتح
فَوسرعان ما خوتغري لون  ،وأصابته احلشرجة،  صوتهت

 ال : وارتفع صوته عالياً قائالً، وغضب غضباً شديداً،وجهه
 هذا العمل الذي عملته معي ؟ ملاذا مل تقل منذ البداية زجيو

فهذا كذب ! أنه ليس قولك؟ وهو قول ورأي الشيخ األلباين
  .وتدليس

 إن هذا كالمي وكتابيت، وإمنا ناولتك األوراق مل أقل: قلت  
هذا رأي من باب املوافقة للمضمون،  على أساس أن ،فقط



 ٣٣

فاملشكلة يف تصورك،من كتابيت وتأليفيا وأنت تومهت أ ، 
  .وفهمك لألمر على غري حقيقته

 لكن كان ينبغي أن تذكر أن هذا كالم الشيخ :قال  
   ؟األلباين

 ،ل هذا الكالم ال يهم من هو قائ: له بعض احلضورفقال  
  ال ؟ هو أم  صواب  واملهم ،كاتبهوال
  تلف باختالف القائل ؟خي الكالم وابهل ص: وقال آخر  
 واستدرك ، ! ومل يدر ماذا يقول،ارتبك صاحبنا الشيخ   

  .حلفظ ماء وجهه
 وأطلب منه تعديل ، ينبغي أن أتصل بالشيخ األلباين:فقال   
  . ألن رأيه خطأ وقاصر يف هذه املسألة،وتغيري هذا التعليقأ

 كفاك يا أبا :شيخ األلباين وقالوا تالميذ الفتصدى له    
فرأيه  ، وارجع عن رأيك إىل رأي األخ،فالن مكابرة

   .موافق لرأي شيخنا ،صواب
 إذ دخل الشيخ ،وانتهت اجللسة على غري ما بدأت به   

 وحده وخرج ، جمموعة من الشبابحتفهاادل إىل اجللسة 
  .حوارياًومبقاطعيت  !غاضباً متوعداً مبراسلة الشيخ األلباين

  



 ٣٤

  
  لـد العاقـاهلده

)٥(  

 ، ذات يوم جلسة وعظ وإرشاد يف أحد املساجدحضرت   
، ووصل  النيب سليمان وكان الشيخ يتحدث عن سرية

 له يف  وديد النيب سليمان، الذي تأخرإىل قصة اهلدهد
قَحال مل يدم عإىل آخر القصة . رهربر تأخذراً مقبوالً ي
  .املعروفة
 وأضفى على القصة ،يخ عن سياق املنطقخرج الش  و

 مستوى األطفال، هبطت ا إىل ،تصورات خاصة به
 وجعلها قصة من ، حمتواها اإلنساين واالجتماعيتوأفرغ

  فرفعت،! بني اإلنسان وطري من احليوانات،ألف ليلة وليلة
  .يدي مستأذناً بالكالم

  ين اسأل ماذا تريد ؟ تفضل يا ب:قال الشيخ  
 ثبت أنَّموالنا الشيخ هل يوجد يف النص القرآين ما ي :قلت  

   وليس إنساناً ؟ ، حيواناهلدهد



 ٣٥

وتفَقَّد:} على لسان النيب سليمان   قال اهللا! نعم:قال  
 اِئِبنيالْغ كَانَ ِمن أَم دهدى الْهلَا أَر ا ِليفَقَالَ م ر٢٠النمل (  }الطَّي( 

 أم مـن جـنس      ،جنس اإلنـسان  من   طري، والطري فاهلدهد  
  ؟احليوان

هي ) الطري(  موالنا الشيخ أفهم من جوابك أن كلمة :قلت  
اليت دلت على أن اهلدهد هو من جنس احليوان، وليس من 

   أليس كذلك ؟،جنس اإلنسان
  .!ال حيتاج إىل نباهةو هذا واضح يف كالمي :قال  
 ، اهلدهدلته عنكَّ أريد أن أصل إىل أن الفهم الذي ش:قلت  

   ؟ كان نتيجة قرينة يف النص ذاته دلت على ذلك،وأنه حيوان
  ؟عيد الكالم نفسه  تأنت ، إىل ماذا تريد أن تصل:قال  
فيد بأن  أال يوجد يف سياق القصة قرائن أخرى ت:قلت  

  اهلدهد كائن عاقل مدرك للحق والباطل ؟
 ن وإخبار النيب سليما،شري إىل قصته مع امللكة ت:قال  

الشمس من دون اهللا، وإدانة هذا العمل وقومها بأا تعبد 
  وإنكاره ووصفه بالباطل ؟



 ٣٦

قرينة صرحية تدل على النص  نعم  يا شيخ أليس هذا :قلت  
  أن اهلدهد ليس حيواناً ؟

 وذلك صريح يف النص، وما قام به ، طري  اهلدهد:قال  
 هو ،هااهلدهد من إخبار عن الشرك الذي متارسه امللكة وقوم

  .من باب املعجزة للنيب سليمان 
 ، وحدها دون القرينة األخرى)طري( لو ذُِكرت كلمة :قلت  

ولكن . ك صواباً لكان كالم، واإلدراك،اليت تدل على العقل
 ومن املعلوم أن صفة –ذكر قرينة العقل واإلدراك للهدهد 

أن داللة ؤكد  ي– إلنسانا إال ال ميلكها  واحلرية،،واإلدراك،العقل
كل  ، من جنود النيب سليمانالطري هي صفة موعةكلمة 

 والذي جرت القصة ،فرد منهم اختذ اسم طري من الطيور
ن هذا إأما بالنسبة لقولك . اهلدهدبب نفسه قِّلَ كان ي،معه

ألن . فهذا كالم يف غري حمله معجزة للنيب سليمان 
نكر ي اًوطرف ،هراد إثباتي وموضوعاً ،تتطلب حتدياًاملعجزة 
 اًموضوعبينما ال نالحظ يف قصة اهلدهد . ملوضوعصدق ا

  ووقع، وحباجة إىل إثبات، وجاء التحدي،ف لالختالحمالً



 ٣٧

فهو ليس من املعجزات النتفاء . العجز على الطرف املنكر
، وكل ذلك على فرض وجود معجزات يف النص شروطها

حد، وإمنا أنزهلا القرءاين، ألن اهللا مل يرتل اآليات إلعجاز أ
    .للتدبر والتفكر ا واستخدامها للوصول إىل احلق

 املفسرين قد ذكروا ذلك، والنص صريح  إنّ:قال الشيخ  
ومها قرينتان ) اهلدهد( وكلمة ،)الطري(يف استخدام كلمة 

وليس من ،من جنس احليوانحان لتأكيد أن اهلدهد صلُت 
 ،هتتفاقازلت  أم م، يا بين  فهمتلعلك ،جنس اإلنسان
  ؟!وتتذاكى علينا

 أبداً، اً أو تغابياً املوضوع ليس تذاكي! موالي الشيخ:قلت  
 ورفعه فوق ، وفهم القرآن بفاعلية،وإمنا البحث عن احلقيقة
 يف سبعاًرأيت : قلت لو !يا شيخ، مستوى الفهم الطفويل

 ميوتون أو ، منهيفرون واألعداء ،احلرب يصول وجيول بسيفه
تدل ) سبعاً(حد من السامعني أن كلمة يفهم أأ .حتت قدميه
 حولت الذهن إىل؟ أم أن قرينة محل السيف !على حيوان

    آخر ضرورة؟عىنم
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 فهذا أسلوب معروف يف لسان العرب !يا بين  طبعاً:الشيخ  
نكره أحدوال ي.  

 أال ترى أن صفة العقل واإلدراك للهدهد قرينة :قلت  
عن اجلنس ) واهلدهد لطري،ا(صرف داللة كلمة حقيقية ت
   وحتصره باجلنس اإلنساين ؟،احليواين

 التعامل مع القرآن خيتلف عن التعامل مع خطاب :قال  
  .اإلنسان

ه خطاب اإلنسان من العبث والتصور زنت أَ! عجباً:قلت  
صف اخلطاب القرآين بذلك ؟الساذج، وت  

ب عنك رجس ذهوأَ  هداك اهللا !ين يا ب:الشيخ  
لشيطان، من قال بذلك الفهم من السلف الصاحل والعلماء ا

  األجالء ؟ 
 عندما رد ، يا شيخ أنت ترد علي بأسلوب فرعون:قلت  

     }قَالَ فَما بالُ الْقُروِن الْأُولَى{ :قائالً على النيب موسى 

قَالَ ِعلْمها ِعند ربي ِفي {: فأجابه النيب موسى ،)٥١طه(
 ال ،فصواب الفكرة ،)٥٢طه( }يِضلُّ ربي ولَا ينسى ِكتاٍب لَّا 
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 فانتفاء القول، أن يكون قد قاهلا أحد من السابقنييشترط
 ال يعين خطأها فاآلبائية، واألكثرية،واألقدمية،والشهرة، ،ا

 أو أدلة على صواب أو خطأ اًذلك، ليست براهين وغري
  .فكرة معينة

  دات علمية ؟ أنت ماذا حتمل من شها:الشيخ  
 دراسة القرآن متاحة للجميع، وال عالقة هلا :قلت  

  .بالشهادات أبداً
 فما أراك إال صاحب ! انصرف عن جلستنا! قم:الشيخ
صف بالعقل واإلدراك ت وي، واهلدهد طري من احليوانات.ضاللة

  .   !رغم أنفك
  
  
  
  
  
  



 ٤٠

  
  ألربعاألخوات ا

)٦(  

  ،العربيةئيات إحدى الفضاحان وقت نشرة األخبار يف   
 اهدأ قليالً لنسمع :وكان ابين يلعب يف الغرفة، فقلت له

  .األخبار
 : لقطت أذنه عبارة قاهلا املذيع وهي؛وبينما هو يلعب دوء  

  .!إن اقتصاد البلد وثرواته الباطنية بيد أمينة
   من هي أمينة ؟! بابا:سرعان ما التفت إيل وسألينو

   !ات البلد وختزينها يف اخلارج إا املسؤولة عن ثرو:   قلت
نه  ولكنه سرعان ما لقطت أذ، ال يدري ما قلت،وتابع لعبه  

  .! إن سياسة البلد سياسة حكيمة:قول املذيع
  ؟! من هي حكيمة!بابا :فقال  
  .! إا أخت أمينة:قلت  
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وإن هي إال هنيهة حىت لقطت أذنه  .اًًدسار    وتابع لعبه 
 :؛ وقال إيلرعفه !بلد قيادة رشيدةإن قيادة ال :قول املذيع

  ؟! من هي رشيدة!بابا
  .!ين إا األخت الثالثة ألمينة يا ب:  قلت

 أمينة وحكيمة :تابع لعبه برهة من الزمن وهو يغين برباءةو  
 توجيه الشعوب إنَّ:  وسكت ليسمع املذيع يقول.،!ورشيدة

  .!ينبغي أن يصدر من ثقافة فكرية
  ؟! هذهريةن فك م! بابا:فقال  
  .!ين إا األخت الصغرى ألمينة يا ب:قلت  
  ؟! ومن أبوهن:فقال  
   يوجد هلم أب وال أم ال  و!فهم ذكور يا بين !أبوهم:قلت  
  ! ومن أين أتوا! عجباً:قال  
  .!ين ال يعرف أحد من أين أتوا يا ب:قلت  
  ؟! وماذا يريدون:قال  
  ! يريدون كل شيء:قلت  
  ؟!طونع وماذا ي:قال  
  .!عطون هؤالء يأخذون و ال ي:قلت  
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  .! ولكن أمساءهم لطيفة ومجيلة:قال  
  .! لعبتهم هذا أسلوب يضمن استمرار! نعم:قلت  
  ؟! وهل يلعبون:قال  
  .!ين نعم يا ب:قلت  
  .! أريد ألعب معهم:قال  
 والدماء بصورة ، واحلديد، إم يلعبون بالنار!ين يا ب:قلت  

 يسمحون ، وال أو الضحك، ال يعرفون الرمحة وبشعة،،قاسية
  .لغريهم باللعب معهم

  فحقي أنا واألطفال أن نلعب، ولكن هذا غري معقول:قال  
   .كما نشاء

  .!ال يعترفون بوجودكم وحقكمإم  ،ين يا ب:قلت  
  .! وأنا ال أعترف بوجودهم وحقهم:قال  
اعترافهم ين بني عدم اعترافك م، وعدم  يا بان شت:لتق  
  .!بك
  .! وماذا يسمحون لنا أن نلعب:قال  
  .! إطالقاًاللعب غري مسموح :قلت 
  ؟! وماذا يفعلون بنا:قال 
   .! إم يلعبون بك مثل الكرة:قلت 



 ٤٣

  
  أنت تفكر بعقلك

)٧(  

السلفية فلبيت   دعيت إىل جلسة نقاش عند أحد رجال  
  .الدعوة وذهبت

 ، والتعارف، وتبادلنا السالم،نا مكان احلوارمأن ض وبعد   
 ،أريد أن أناقش مسألة إباحة أكل الضبع: قال السلفي

   .ثبت أنه مباحأُسو
  . بالكالم تفضل:فأجابه بعض احلضور   
 وفهم السلف من ،)الضبع صيد (:  قال إن النيب :فقال   

  .أكل الضبع حاللأن ) صيد ( داللة كلمة 
ذي ناب من النهي عن كل  أمل يصح حديث :فقلت  

  ؟ ! وكل ذي خملب من الطيور،السباع
 ولكن الضبع ليس له .احلديث بلى قد صح هذا :فقال  
  .له حديث النهي هذايطاوبالتايل ال . ناب
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 وهو آكل حلوم ، كيف ال يكون للضبع ناب! عجباً:قلت  
  ؟!وصياد

 وإمنا له ،ذكر اإلمام الفالين أن الضبع ال ناب له: قال  
  . ء واحد متصل غري منفصلوهي جز ،قواطع

 إن الضبع حيوان موجود مشاهد على ! أخي الكرمي:قلت  
؟ اسأل ! فلماذا ترجع يف تعريفه إىل الكتب،أرض الواقع
  ؟!منكم الضبع  أال يوجد من رأى؟الشباب

 له أنياب ، الضبع حيوان مفترس:فقال بعض احلضور  
اء  سو، ويتغذى على أي حلم، ويصيد بصورة مجاعات،حادة
 وينبش القبور ليفترس جثث بين ؛صيداً أم جيفة، بلكان 
حىت قيل عنه أنه خرتير .  فهو من آكلي حلوم البشر،آدم

  .!السباع
ستثىن من  هذا القول، فالضبع موابعلى افتراض ص: قال  

   ). الضبع صيد(حديث النهي عن أكل السباع حبديث 
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اً طازجاً حلم السباع اليت ال تأكل إال كيف حيرم أكل: قلت  
كل اجليفة وجثث الضبع الذي يأيباح أكل  و،أو من صيدها

  ؟ !األموات
 وما يدل ،هذا االعتراض غري مقبول حنن نلتزم بالنص: قال  

   .باحملتوىعليه دون أي تدخل 
ال يدل على إباحة ) الضبع صيد (  ولكن حديث :قلت  

ي قيل  وخاصة إذا أرجعته إىل سياق الزمان واملكان الذ،أكله
  . وله،فيه
  . وما سياق احلديث ؟ أخربين ؟:متربماً قال  
حرم للحج  سئل النيب عن قتل الضبع بالنسبة للم:قلت  

: النيب فقال ، الرب بالنص القرآينالذي يحرم عليه صيد
 يرتل حتت ؛ويقصد أن قتل الضبع لدرء ضرره. الضبع صيد

ب جحرم واملُبل  ِقحترمي عملية الصيد، وبالتايل إذا مت قتله من
يف عليه أن يذبح مثله من حيث احلجم تكفرياً عن وقوعه 

  .املخالفة



 ٤٦

ذلك بناء على من يبيحون ئمة من األ ولكن يوجد :قال  
   .  وذكر أقواالً عدة وأتبعها ببضع فتاٍو،هذا احلديث

 أو أفهامهم، وإمنا بالنص ، األمر ليس بأقوال الرجال:قلت 
   .هالقرآين وما يدل علي

  . تفكر بعقلك! أنت يا أخي:قال  
  ؟! وأنت ماذا تستخدم للتفكري:قلت وبعفوية  
  ؟! ماذا تقصد:وقال  نظر إيل  
من تذم  فأنت ! هذا سؤال مشروع، ال أقصد شيئاً:قلت  

تستخدمه آخر يستخدم العقل يف التفكري، فهل عندك شيء 
   ؟!أنت مباذا تفكر ، أفكر بعقلي كنتذا فإ؟!يف التفكري

  أطرفها؛هازئةها مهسات ت ورافق،احلضورضحكات لت وع  
   : أحدهم ساخراًما قالهوأظرفها 

برجله...فكرإنه ي !.  
  
  



 ٤٧

  
  قم اسحب ورقة يا نصيب

)٨(  

 ،نصيبياحه ورقة بأن ير كان رجل يهودي يدعو اهللا   
 ورغم ذلك ،يكلالو  ال ميل ، عشرين عاماًواستمر يف دعائه
  و، وشفقة، إليه بعطفنظرت املالئكة و.لهمل يستجب اهللا 

 ،ملاذا ال تستجيب دعاء اليهودي ؛يا اهللا:  وقال،قام جربيل
وت؟ !ن عاماًفهو يدعوك منذ عشري ؟!قق له حاجتهح  

ريد أن  اهللا ي إنّ!قل لليهودي األمحق:    فقال اهللا
  قل هلذا! ولكن مل تعطه الفرصة لفعل ذلك،يستجيب دعاءك

يف  ولو مرة واحدة ،)١(م اسحب ورقة يا نصيب ق!األمحق
 . !حىت يستجيب اهللا لك ،حياتك

 
  

                                                
إن هذه الوسيلة وأمثاهلا جللب املال وكسبه هي من باب أكل أموال النـاس بالباطـل،                 )١(

 .واملشارك فيها جيعل نفسه طوعاً ضحية، والقصة هي للعربة بأسلوب ساخر



 ٤٨

  
  محار عنصري                       

)٩(  

اجتمع ذات يوم ثالثة محري جاؤوا من أماكن خمتلفة    
نوا رؤوسهم حتية لبعضهم مع إخفاء نظرة  وح،جغرافياً
  .!االزدراء

 وأخفى !؟ أيها احلمارانمن أين أنتما :    سأل األول زميليه
  .ضحكة ساخرة

أنا من بالد عظيمة  : حبمرنتهاً   فأجاب احلمار الثاين مزهو
احلمري قبيلة  وأنتمي إىل ،آالف السنواتإىل  هاتارخيتعود يف 
 وهاهي سالليت ، واللون الرمادي،القوائم الطويلة ذات

   .! وإجناب أكرب احلمري يف التاريخ،مستمرة يف التكاثر
لون  اليوأما أنا فأنتمي إىل معشر احلمري ذ: ال الثالث  ق

 وملوك ، عن سائر األلواناألبيض، وهو كما تعلمون لون مميز



 ٤٩

على   إالّونركب كانوا ال ي؛الناس وكبارهم فيما مضى
  .! حنن معشر احلَمري البيضاء،ظهورنا

لقد مسعت مقالتكما التافهة أيها :    قال احلمار األول
 وكان (اء  أال تعلمان أن احلمري السود!ياناحلماران الغب

ها ؟ واللون يب هو سيد األلوان وأه)أسود اللون العتيد محارنا 
  أن احلمري السود ما يدل،!الفضاء ميألاألسود هو الذي 

 ومت ترك ،لفها السواد نصف األرض يو ،الكونحيكمون 
  . بقية احلمرياآلخر لتتقامسهالنصف 

حاول  ي! أشكاهلم إىل بعضهم متأملني الثالثةنظر احلمريو  
كل واحد منهم أن يدعم وجهة نظره احلَماِرية يف متيزه عن 

وينظرون إىل !  وطال االنتظار وطفقوا يدورون،!سائر احلمري
  .  ويرفعون نظرهم إىل آذام الطويلة، بعضهمأذيال

ا هي لغة التخاطب م: وهو األذكىل أحدهم فجأة سأ  
  ؟ بين احلمري مجيعاًوالتواصل عند 

  . إا لغة النهيق والرفس:انرد عليه اآلخر  
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  . هي نبدأ باحلوار؛ إذاً: األولقالف  
   وارتفع الوا ، عالياً احلمري الثالثةيقعلى بعضهم وا 

ا مم،من خالل توجيه مؤخرام باجتاه بعضهمالرهيب بالرفس 
 وصورة، فالنهيق وتاًص ، مثاليةةاريمل لوحة حوارية حشكّ

ة وخاص ،من أنكر األصوات، والرفس من أقبح وسائل العنف
إن كان يصدر من اخللف، فتلتقي مترافسة ؤخرات احلمري م 

حقق يف  لتت!وسهم عن بعضهم البعض ناهقنيبتعد رؤوت
والتقاء  النهيق، : املعروفةأسس احلوار األربعةالواقع 

   .!ات متعاكسة وإبعاد الرؤوس جبه،املؤخرات، والرفس
 املكان ج وض،يقهماري وعال م احلَهمحوارواستمر   

 و ؛سمع الفيل حىت وصل ذلك إىل موالصخب،بالضوضاء 
 مستكشفاًكان بالقرب من املكان، فاجته إىل مصدر الصوت 

  .اهلدوء وفْر صكّ الذي ع،سبب ذلك الضجيج
محري  رأى ثالثة ،ندما وصل الفيل إىل مكان املؤمتر وع  

 فأصدر ! وينهقون بشكل قبيح، ويترافسون،يرفعون مؤخرام



 ٥١

كُفّوا أيها احلمري عن اإلزعاج :آمراالفيل صوتاً عظيماً 
  . !والضجيج

   .!حنن نتحاور :وقالوا ،فانتبه احلمري إىل صوته  
 والرفس من جهة ،وهل يكون احلوار بالنهيق:  قال الفيل
  ؟!املؤخرة

  .! إال هذه الطريقة يف احلوار حنن ال نعرف:قال احلمري 
  . ؟!وعلى ماذا تتحاورون أيها السادة احلمري: قال الفيل 
على  هقوفَ وت نوعيزيم مسألة تنتحاور حول: أحدهمقال  

  .احلمريسائر 
  .!قي أنا على سائر احلمريوفَبل ت: الثاينفرد عليه 

  .بل أنا أمحر احلمري: ق الثالث غاضباً
 أنكم كال ش ،اصمتوا مجيعاً :اضباً وقال فتدخل الفيل غ

   .!كلكم محري
  
  



 ٥٢

  
  هل آيت باألحاديث من جييب

)١٠(  

 فوجدت شيخاً قد ،دخلت ذات مرة إىل مسجد ألصلي   
تق الناس حولهلّح،لقي عليهم وعظه وإرشاده وهو ي.  

 بقيت قاعداً يف مكاين أستمع إىل ما ؛وبعد أن أيت صاليت  
  .ين أصيب منه نفعاًظ علّالواعيقول الشيخ 

 وكيف ،عاملة النيب لزوجاتهته إىل مظَالشيخ يف ِعتطَرق  و  
حديثه إىل يف  إىل أن وصل ،كان يعاملهن بلطف واحترام

وزوجاته يف فراش الزوجية،صف ما جيري بني النيبو .   
  الكالم ؟ب مستأذناً فرفعت يدي  
  ؟!ين تفضل يا ب:فقال الشيخ  
 خ هذه األحاديث املتعلقة باحلياة الزوجية للنيبيا شي: قلت  
  ؟!هل هي أحاديث صحيحة السند! اجلماعوخاصة  
  . صحيحة السند! نعم:قال الشيخ مبتسماً  



 ٥٣

واة ذه املسائل  الرمِل كيف ع!أنا أستغرب يا شيخ: قلت  
  ؟!الزوجية

 النيب أو قلت عناألحاديث ن هذه  إنّ!ين يا ب:الشيخ  
   .زوجاته

أو زوجاته بالتحدث   ل أن يقوم النيبعقَيا شيخ أي: قلت  
؟! فراش الزوجيةعلى ا جيريعم  
 ورفع ، ما بني حاجبيهدقَ وع، شفتيهمز و،فنظر الشيخ إيلّ  
هل آيت باألحاديث من ين يا ب:  وقال غاضباً،شرياً إيلّه ميد

ه ا هذا الذي وصل إلينا، ومكتوب يف الكتب، وقد رو،جييب
   . عن كابراًراملشايخ لنا كاِب

 ما  و،وهل كل ما هو مكتوب يف الكتب ! يا شيخ:قلت  
   .وصل إلينا من أخبار وأحاديث يكون صواباً بالضرورة

 أنا أن أقوم بالتأكد من ؛ وهل مطلوب مين! يا بين:الشيخ  
  ؟ ! هذه األقوال واألحداثوابص



 ٥٤

الناس أمور دينهم تصدراً تعليم  م ألست،نعم يا شيخ: قلت  
  ،ووعظهم ؟ فواجب عليك أن تقوم مبعرفة الصواب من اخلطأ

حاسب عليهاوهذه مسؤولية أنت م.  
األمر صعب جداً علي، وقد أخذه  ولكن هذا :الشيخ  

  .مشاخينا على عاتقهم
 األمر على درجة من السهولة، واملشايخ !يا شيخ: قلت  

شيئاً سوى القيام ملوا م مثلك مل يع ه،الذين تتكلم عنهم
   . دون نقد ملتنهاكما بلغتهمألحاديث بالوعظ ورواية ا

طاولت على السادة ك وتد لقد جتاوزت ح!ينيا ب: الشيخ  
  . فالزم حدودك!م مثل اجلبال بالعلم والتقى الذين ه،الفقهاء

ى به عن  الذي  يصح حديث النيب يا شيخ أمل :قلت  
 مبا حيصل معهما يف فراش ؛ةأن يتكلم الزوج أو الزوج

  ؟!الزوجية ألصدقائهما
  . لقد صح هذا احلديث النبوي! نعم:الشيخ  
  ؟ أال ترى أنه يوجد تناقض يف هذه األحاديث :قلت  



 ٥٥

 مث ، وكل األحاديث من النيب  ؟ كيف ذلك:الشيخ  
  .وا على احلبيب املصطفىصلّ:  وقال،التفت إىل الناس

جيري بني النيب كان ما بل قليل عيا شيخ أمل تتكلم ق: تقل  
  وزوجته يف الفراش ؟

   ماذا تريد؟ !عت قليبجو لقد أَ:الشيخ  
  مثَّ،شني عن فعل م يا شيخ كيف ينهى النيب: قلت  

   زوجاته ؟إحدى أو ،ميارسه هو
 النيب أطْهر خلق اهللا ! ومن مالفظك، أعوذ باهللا منك:الشيخ  
 وال يمث يفعله،شنيمكن أن ينهى عن فعل م .   
ناء على ما تفضلت به يا شيخ  وِب، وأنا أقول ذلك:قلت  

 األحاديث املتعلقة باحلياة الزوجية اخلاصة  إنّ:أقول لك
 أو أمهات ، وحاشا للنيب،كلها كذب وافتراء بالنيب 

  .املؤمنني أن يتكلمن مبا جيري معهن على فراش الزوجية
دافع عن بيت أن ت ، أطلب منك يا شيخنا الفاضل؛  لذا
  .صوصيتهرضه وخود عن ِع وتذ، وأهله النيب
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  وضم، الناسجوقال أحدهم بصوت عاٍل، وعلت أصوا  :
 وهي صحيحة رغم ،حاحتب الصِّإن هذه األحاديث يف كُ

فأردت  ،ايب ال حيب النيب وه وهذا الرجل ،أنف احلاقدين
 وقال ،اًنبا ج وسحبين ،مسكين رجل من يديأ ف، عليهدرأن أَ
 هؤالء ال يكادون  إنّ،يا أخ انصرف بارك اهللا فيك: يل

  . وإن بقيت فمن احملتمل أن يضربوك،يفقهون قوالً
 العظيم  ال حول وال قوة إال باهللا العلي: فانسحبت وأنا أقول  

نا بالعقل والعلماللهم زي   . 
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧

  
  األمحق أكثر إمياناً باهللا من العامل

)١١(  
 فدخلت إىل أقرب ، وأنا يف بعض شؤوين، الصالةركتينأد   

 التفت ،وبعد أن انتهينا من أداء الصالة. مسجد ألدائها
ق إىل رطَ وت،ظ الناس بهِع وبدأ حبديث ي،الشيخ إىل املصلني

 واستشهد بقصة عن بين ،حبط األعمال وأنه يتكَبر،مفهوم ال
  :وهي ،إسرائيل

من أكثر الناس إمياناً بك من هؤالء  : اَهللا ؛سأل جربيلُ   
  ؟ !القوم

   .أمحق بين إسرائيلهو  :فقال اهللا  
ل أن يكون األمحق عقَي أَ،! جواب اهللا فاستغرب جربيل  

  . ؟ أو العاقل ،أكثر إمياناً من العامل
واب  واكتشف بنفسك ص، وامتحن االثنني،انزل: اهللا قال   

  .؟جوايب
 ومتثل بصورة بشر، وذهب إىل ، نزل جربيل إىل األرض   

ل دِخهل يقدر اهللا على أن ي:  وسأله،عامل بين إسرائيل
  اجلمل يف ثقب إبرة ؟
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 أو كان ثقب اإلبرة ، كان اجلمل صغرياً جداًنإ: فرد العامل  
   .مكن أن يدخل اجلمل يف الثقبي ف،كبرياً جداً

 ؛ وعندما وصل إليه،  وذهب جربيل إىل أمحق بين إسرائيل
 ارزقين يا اهللا وإالّ:  ويقول،ف السماء حبجارةه يقِذدوج

 وقال يف !قذفك، فتعجب جربيل من هذا السلوكأمعنت يف 
 ، باهللا من العاملعقل أن يكون هذا األمحق أكثر إمياناً أي:نفسه

 فما ،لكن اهللا صادق فيما يقول: وتابع حديثه يف نفسه وقال
عأن أكتشف ذلك بنفسي إالّلي .  

 ل مجالًدِخأن يك  هل يستطيع رب:جه إىل األمحق سائالً  وتو
 ،؟ فتوقف األمحق عن قذف السماء باحلجارة يف ثقب إبرة
   : وقال؛والتفت إليه

ل الكون كله يف ثقب إبرة وليس دِخإن اهللا قادر على أن ي
   .اجلمل فحسب

ق على وفَ الذي ت،ة إميان هذا األمحقدل جربيل من ِشِهذُفَ  
  . بين إسرائيلعامل

    .، ، :نوفقال املصل
 ! وال أدري ماذا أقول هلؤالء الناس،   فقمت من جملسي

  . واخترت االنصراف بصمت



 ٥٩

  
  أنا ال أناقشك أنت 

)١٢(  

وسط ت قوات فتح الفلسطينية من بريوت جعندما خر   
 توجه قسم منها إىل عدن، وتوجه قسم آخر إىل ،الثمانينات

كان اليمن منقسماً إىل دولتني صنعاء، وذلك عندما 
الشمايلاليمن  و،اجلنويباليمن  ،تناحرتنيم.  

 فسمعت من بعض ،  وكنت حينئذ يف زيارة إىل صنعاء
فتح ضابط  أنه يوجد بني قوات ،رجال السلفيني املثقفني

 وهو شيخ ،يدعو إىل فكر الشيخ عبد اهللا اهلرري احلبشي
يه إلجراء نقاش وحوار ريدون أن يذهبوا إلمقيم يف لبنان، وي

ها السلفيون دِعوهي مسألة ي) لو اهللا على خلقه ع( يف مسألة 
 حىت أم جعلوها ،من أكرب املسائل اإلميانية يف الزمن املعاصر

 بينما كان رأي الشيخ ، أو خطئه، اإلميانواب لصاًمقياس
   . اهللا موجود يف كل مكان أنّ،اهلرري احلبشي



 ٦٠

بت من أحدهم أن يسمح يل حبضور طل  راقين املوضوع ف
   . وليس حماوراً، ضيفاًافق على حضوري فو،النقاش

 وذهبنا إىل مكان احلوار يف ، اجتمعنا،وعندما حان الوقت  
 وتعج ،كانت كبرية جداً و،بيت الضابط، فدخلنا إىل املضافة

احلوار والنقاش، بينما كان  أتوا ليسمعوا، فتحمن شباب ب
  .منهم العبد هللا ، السبعة يتجاوز ال،وفد السلفيعدد 

 فقال أحد السلفيني ، بدأ احلوار،  وبعد السالم والتعارف
كل موضوع له مصادر إنّ: وجهاً كالمه إىل الضابطم 
العتماد عليها حني رجعيات يتم الرجوع إليها، واوم

كتاب اهللا، وسنة رسوله، وفهم : مراجعنا هياالختالف، و
  ؟! فما قولك.الصحابة هلما

ألن مسألة .  أوافقك على كتاب اهللا فقط:فرد الضابط عليه  
 ما ، األمر بيننا، فكما تعلممسح لن ت النبويةاألحاديث

 أما بالنسبة .فه شيخنا اهلرريعض ي،يصححه شيخكم األلباين
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 أو ، بفهم أحد، ومل يتعبدنا اهللالزم فأنا غري م،لفهم الصحابة
  .يأمرنا أن نتبع فهمهم

وعندما انتهى الضابط من كالمه، نظر السلفيون إىل   
 ؟ كيف نصنع ؟ وماذا نعمل، وامسوا فيما بينهم،بعضهم

 والرد على هذا الكالم مبا يفتح اهللا ،فوا كبريهم باحلوارلّكَفَ
       .عليه

 ،د ورد واحلوار يف ص، وحلقتها ساعة أخرى،ساعةومضت   
ض كل حماولة  حيث أجه،ناور بصورة ذكيةوالضابط ي

لدحض فكره أو حصاره، وبقي حمافظاً على هدوئه 
احلدة والغضب مشاعر  السلفيني غلبت على بينما ،وابتسامته

 وفقدوا السيطرة على جمرى ،وارتفعت األصوات عالياً
 أنه كان ،ح أحدهمر وص، وخرج األمر من يدهم،احلوار

ة  لقوة أدل،ف ينتهي خالل بضع دقائقيظن أن النقاش سو
 وهم يف مكام ،وتفاجأ أن النقاش جتاوز الساعتني، السلفيني

السلفيني وظهر الضيق واالنزعاج على وجوه راوحون،ي  



 ٦٢

مجيعاً، وامسوا كيف خنرج دون نتيجة ؟ ونترك للضابط 
 علينا، ويظهر أمام النقاشنتصر يف تقدمي نفسه كمفرصة 

 ذلك  واألخطر من؛ بل،مجاعته بصورة القوي صاحب احلجة
  ؟!أننا مل نستطع أن ندحض فكره

أتسمح أن أتدخل :  جلاري الذي أذن يل باحلضورفهمست  
  .)وكنت صامتاً طوال احلوار  (  ؟يف النقاش

  .على شفتيه ابتسامة صفراءرسم  و،اًلي م فنظر إيلّ 
   ملصلحة من سوف تتكلم ؟ :وقال  
   . وأنا أراه يف رأيكم أقرب، ملصلحة الصواب:قلت  
   ؟ !حنن أصحاب الفكرة عجزنا عن إقناعه، فكيف أنت: قال  
ما يف جعبتكم بصورة  وأفرغتم ، أمل ينته النقاش:قلت  

  ؟ ! يف احلوارإذا شاركتضركم  مباذا أ،كاملة
  . ابدأ بالكالم، إذن:فاستحسن كالمي وقال  
أبسط  وأخربهم أين أريد أن ، أّسكت اجلميع:قلت له  

  .قراءيت للمسألة
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ضض ه استسلم على م ولكن، وتردد قليالً،ستغرباً مظر إيلّن  
  .خشية اهلزمية

 ، إذا مسحتم التزموا جانب الصمت قليالً؛أيها األخوة: قالو  
ديل ريد أن ي ألن األخ ي،واتركوا احلوارات اجلانبية الثنائية

  .بدلوه يف القضية
  فسارعت بإظهار، ونظروا باجتاهي، سكت اجلميع؛وفعالً  

  .تودداًابتسامة عرضتها على اجلميع 
إذا مسحتم أريد أن يكون النقاش بيين وبني األخ : وقلت هلم  

   .الضابط فقط
 وعدم ، وطلب منهم السكوت،فأشار الضابط إليهم  
 وال يضر أن ،قول الكثرياللقد مسعنا : قال و.لتدخل أبداًا

ونفخ  ، وابتسم ابتسامة صفراء. فهات ما عندك،نسمع قولك
  .صدره
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 هل من املمكن أن تنسى ما مت ! أخي الكرمي:فقلت له  
 وذلك ، مع احترامي آلراء اجلميع،عرضه سابقاً يف اجللسة
  ؟ !حىت ال نتأثر بأقواهلم

 لنرى ماذا ،على الرحب والسعة: قال وهو واثق من نفسه  
  ؟ !عندك

 قبل أن أطرحها عليك أريد ،عندي ثالثة أسئلة: قلت  
  .م احلشد الكرميوأريد أن أمسع اجلواب منك أما ،احلوار

  ؟ هات ما عندك :قال  
  !وأظهر شيئاً من التربم والضيق  
 أريد أن أعرف ما مدى ،قبل أن أعرض األسئلة: قلت  

  : قناعتك باملقولة اليت تقول
  ؟ )كان اهللا ومل يكن شيء غريه( 
  . وأنا أؤمن ا، هي مقولة صحيحة:قال  
لنستصحب ذلك القول معنا أثناء اجلواب  ف؛ حسناً:قلت  

   .على األسئلة
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   :امسع
  . هل دخل فيه ؟،عندما خلق اهللا الشيء -١س
  ؟ هل خلقه يف نفسه ،عندما خلق اهللا الشيء -٢س
  .غايراً لوجود الشيء ؟أليس وجود اهللا م - ٣س
 ، وارتفع صوته عالياً،! قطب حاجبيه مثّ!اًيِل مفنظر إيلّ  

   . أنت، ال أناقشك أنا:وصاح
  وقد رجعت إليهم الروح،ل السلفيونخدسرعان ما تو  

لزم  م وأنت، وحنن نتبىن قوله،وواحد منا، بل هو معنا: وقالوا
  .! من احلواراً وانسحاب، وإال يعد سكوتك هزمية.بالرد عليه

 الس على  وعال الضجيج، وانفض،وارتفعت األصوات  
 شباب فتح حويل يسألونين يف فرمة، والتتلك الفوضى العا

ين صاحيب ثَّ وح، كارهنيمسائل شىت، والسلفيون ينظرون إيلّ
 وسارعت يف ، فانسحبت بأدب. خشية الفتنة،على الرحيل
  .االنصراف
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   صح قولكإنسوف أرمي املاجستري يف القمامة 

)١٣(  
 منارس السباحة ونعرض ،كنت يف مسبح مع بعض الشباب   
تخلل جلساتنا لعادة يسامنا ألشعة الشمس، وكما جرت اأج

يف  ونقاش، وينخرط شباب جدد ، وحوار، ومرح،ضحك
 وألقى السالم ،جاء أحدهموهكذا نشاطنا الرياضي والثقايف، 

   . فأشاروا إىل جهيت، فاقترب مين، مث سأل عين،علينا
   .أنا فالن أمحل شهادة ماجستري يف اللغة العربية: قال 
  . أهالً وسهالً بك، تشرفنا:لتق  
هي مجع ) نساء(إن كلمة :  لقد مسعت أنك تقول:قال  

   ؟واب هل هذا ص،)نسيء( لكلمة 
   وما اخلطأ يف قويل ؟،! نعم:قلت  
  وإمنا ،أبداً) نسيء(  لكلمة امجع) نساء(  كلمة  مل ترد:قال  

امرأة (فرد هلا من جنسها، وهي مجع لكلمة هي مجع ال م (
  .ليس من جنسها
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 يسمعون ما يدور من حديث ، الشبابانضم إلينا بعض   و
بيننا، وتدالذي يتكلم ، األستاذ فالن إنّ:قائالً ،ل أحدهمخ 
شهادة  كما أنه حيمل ، حيفظ ألفية ابن مالك يف النحو،معك

  .! إضافة ملاجستري اللغة،ماجستري يف الشريعة
ل بقَ وأُ،طلوب مين أن أخضع له وهل م،!ما شاء اهللا: قلت  

   أم أرجتف خوفاً، وهلعاً، وأتلعثم أمام الشهادات ؟ يديه ؟
 ما املطلوب مين اآلن ؟ لقد مسعت: وتابعت حديثي قائالً   

؟ صواباً  تعرف ما أراهرأيك،  وأنت  
  هذا الرأي؟ أريد أن أعرف كيف وصلت إىل :قال األستاذ  
  .عجم عليك فهمه سوف أختصر لك ما است:قلت  

  : أمهها، انطلقت من عدة نقاط لقد:رمي  أخي الك
 مبعىن أن املسميات توجد .الواقع سابق و االسم الحق -١

  .قبل أمسائها
 الذي يتعدد وجوده يف ق لوجود الفرداجلمع أمر الِح -٢

  .؟ كيف متت عملية اجلمع، وإالّالواقع
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٣- اًشتقاألصل يف اجلمع أن يكون من جنسهفرد م من م. 
  . أفراد، فرد. جبال، جبل. أقالم، قلم:حنو قولنا

وجد يف اللغة مجع ال مفرد له من جنسه حنوو :  
 وقـد  ، وهي كلمة ال مفرد هلا من جنـسها      ،)اجليش(كلمة  

يـشان يف    صفة اجلَ  لظهورقت على جمموعة من املقاتلني      طِلأُ
 وال يـصح أن     .)جـيش ( ، وهي مشتقة من كلمة      نفوسهم

والصواب يف واقع    . مفرد اجليش هي كلمة اجلندي      إنّ :قالي 
 ،نفسهيف  يشان  ق صفة اجلَ  حقُت مفردها هو املقاتل لِ     أنّ ،احلال

   .على خالف اجلندي املستقر يف نفسه
 ، وهي من جنـسها    ،)نسيء(مجع لكلمة   ) نساء(   وكلمة  

صفة التأخري يف املرأة     ظهورل) امرأة(مت مجعاً لكلمة    خِدواست 
 ؛وصـفة التـأخر   . النساءاسم  عليهن  ، فأطلق   البعلى الغ 

حتققت يف وقوفهن خلف قيادة الرجـال غالبـاً يف احليـاة            
 فالرجال يف   . والسياسية والعسكرية  ة واالقتصادي ،االجتماعية

حتفظ  و ،ؤمن هلن احلياة الكرمية    وي ،املقدمة يدافعن عن النساء   
بـالقوة  د  منهن يأيت املـد    و ، اخلطوط اخللفية للرجال   النساء
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عالقة جدلية   والنساء، ،فالعالقة بني الرجال   .املعنوية واملادية 
تفاضلية،والمساواة،فالرجل أب،واملـرأة   تكاملية، وليست   

  .أم، وكالمها أبوان ويف األصل إنسان
 يف اخلطاب العريب استخدام هذا ولكن مل يرد: قال األستاذ  

  . )نسيء( اجلمع لكلمة 
ما مت استخدامه يف اخلطاب وهل وصل لنا كل : قلت  

  العريب ؟
 ومل تذكر ذلك ،وجودةامل هذه هي املعاجم اللغوية :قال  

  .اجلمع
بكل مفردات ومجوع أحاطت املعاجم  وهل :قلت  

  العرب ؟  وأساليب
  . املفروض أن يكون كذلك:قال  
 فاملعاجم ليست ،االفتراض شيء والواقع شيء آخر: قلت  

 . وليس هلا صفة الكمال،ت مقدسةحمفوظة مثل القرآن، وليس
ة ج والقرآن ح،ساعد على الدراسة أكثر من متفهي ليس

  .صواب والعكس غري ،على املعاجم
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 ، وصد، وصار فيه تكرار وحشو،اًاحلوار كثري وتشعب  
ورد، وتديف النقاش، ومل يتم حسم املسألةنل  احلاضروخ .  

 معلوماته اليت  وقام بعرض،  وغلب االنفعال على األستاذ
 . وغريهم من الفقهاء،راء وأقوال النحاةونقل آ حيفظها،

   .وتوجه أخرياً يف احلديث إىل شخصي
  ما ينبغي أن يتكلم اإلنسان فيما ال يحسن من العلوم: فقال  

أرمي شهادة وس ، واألخوة،وأنا أحتداك أمام هؤالء الشباب
  .ك صواب ظهر يل أن كالمإن ،القمامةسلة املاجستري يف 

 فيه، وبيننا موعد سوف جنتمع ، التحدي وأنا قبلت:قلت  
  .مع من يريد من احلضور لنتابع احلوار

  قريباًاًموعدا أرتب لكمأنا س:  فقام أحد األخوة وقال
  .بالتنسيق معكما

  .على وعد اللقاء  وافترقنا، وتابعنا نشاطنا الرياضي
 فقلت ،)لسان العرب( وقع حتت يدي كتاب ،  وذات يوم
  وأرى ماذا يقول عن داللة كلمة،يه ألنظر ف:يف نفسي

 وقرأت ،)نسأ( فتحت الكتاب على مادة ؛ وفعالً،)نسيء(
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 يسرده ابن منظور، فمن املعروف أن لسان ما ووعي ،دوء
 حىت وصلت إىل مقولة ،العرب مييل إىل اإلطالة يف الشرح

  : وقرأا عدة مرات وهي،وقفت عندها
)سوء، ونسوةٌ ِنساٌءامر :قال يإذا تأخر .أة نسء ون 

فذهلت عندما )...جي حبلها فهو من التأخري،حيضها، ور 
 وسررت منها كثرياً، واحتفظت ،وجدا ذه الصراحة

  .حىت موعد اجللسة القادمة،بالد إعارة
  واتصل يب األخ الذي محل على عاتقه مسؤولية انعقاد 

 ،وعندما حان وقت اجللسة ، الزمان واملكانوحدد ،اجللسة
 فرأيت جمموعة من األخوة ،ذهبت إىل املكان املتفق عليه

 ألقيت السالم .من ال أعرفه منهم من أعرفه ومنهم ،حاضرين
وبعد وقت  . وقعدت يف أقرب مكان ظهر يل،على اجلميع

واجته إىل  ! املشايخكرب و،جاء األستاذ، ودخل بثقةيسري 
   .ه لهالؤ إخ بعد أن متَّ،صدر املكان

النيب وآله  ، ومصلياً علىوبدأ احلديث حامداً اهللا    
ومحده على ما أنعم عليه من علم  وصحبه، ودعا اهللا 

  . !وفقه
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 الرجوع  أخي الكرمي إنَّ. توجه باحلديث إىل شخصي قائالًمثَّ
 ، فال مينعك الِكبر.عن اخلطأ فضيلة، والتمادي فيه رذيلة

  .احلقوالناس من أن ترجع إىل 
 مع عدم رفضي له  وقد قبلته! نصحكأشكر لك :قلت  

  .سابقاً
 احلوار والنقاش بني اثنني ال  إنّ!  ولكن اعلم أخي الكرمي

وما أتيت  . وإمنا بالربهان والبينة،بالدعاء والنصيحةيكون 
 ، فإن ريب قريب جميب الدعوات!إىل هذا املكان لتدعو يل

  . ادعوين أستجب لكم:وقد قال
لقد سألت جمموعة من أساتذيت الذين  ! امسع! حسناً: قال 

 إضافة إىل علماء يف اللغة ،حيملون شهادة الدكتوراه يف اللغة
 كلمة  مل ترد:كلهم قالوا.قد درست عندهم يف املساجد

 .)امرأة( لكلمة اً وإمنا مجع،)نسيء( لكلمة اًمجع) نساء(
وهذا يوالرجوع عنه،ك باالعتراف خبطئكلزم .  
 ونظر إىل اجلميع متباهياً نافخاً ،سم ابتسامة عريضةوابت
  .صدره
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 قويل بناء واب لك صثبتوأُ عيد النقاش معكلن أُ: قلت  
 ،جاريكأُ وإمنا س.الذي أتبناه يف البحث منهجي على
قدسه من الكتب ما ت عن طريق  أكيداًبرهاناًعرض عليك وأ

ملة وقرأت له اجل) لسان العرب(وفتحت كتاب . !والرجال
أعطين :  مث قال،! وهو مذهول، فسكت ملياً،املعنية بالنقاش

  الكتاب ؟
 من  أنه فعالً وتأكد، فنظر إىل عنوانه مرتاباً،فناولته الكتاب

 وبدأ يقرأ ،)نسأ( وفتح على مادة ،أجزاء لسان العرب
   . إىل أن انتهى،ظهر على وجهه التغري و،مدمدماً

الً هاتفياً مع الدكتور جري اتصا أن أُد أري! عفواً:فقال  
   .الشيخ فالن

فطلبت منه أن يكون احلوار بينهما على مسمع اجلميع ؟  
فرضي وحل اجلهاز إىل صوت املكربو.  

سأله  ،وبعد أن تبادال السالم على املخابرة،   رد الدكتور
 أيام سؤاالً حول ةأمل أوجه إليكم منذ بضع!  دكتور:صاحبنا
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 ال يصح ؛ وقلتم،)ِنساء(لى ع) نسيء(  مجع كلمة وابص
  .  ومل يرد يف املعاجم هذا اجلمع ؟،ذلك

 وأين  ؟ فما املشكلة،نعم قد حصل ذلك: فأجابه الدكتور  
  . السؤال ؟

 ، بني يدي اآلن كتاب لسان العرب!دكتور: فقال صاحبنا  
 ،)وقرأه للدكتور  ( :القول التايل) نسأ( وقد أورد حتت مادة 

  .كم ؟ ما هو قول؛مث سأله
 صحيح لقد أورد لسان العرب ! نعم: قال الدكتور ببساطة 

 ولكن هذا اجلمع ،)نساء( هي كلمة ) نسيء( أن مجع كلمة 
  . !مل يتم استخدامه يف اخلطاب العريب

  . وأى املخابرة، شكراً لك دكتور:فأجابه صاحبنا  
 ولو ،! ال يصح اجلمع! أرأيتم:وقال مكابراًوالتفت إىل اجلمع 

  . ألن العرب مل تستخدمه يف اخلطاب.!ه لسان العربذكر
  . يتم نقاش املواضيعهكذا أخي الكرمي ليس :قلت  
 النساء كجمع للنسيء : النقاش بيننا كان على مسألة:أوالًَ   

 أم غري موجود ؟ وأنت نفيت ،اللسان العريبيف موجود 
 وجلبت معك أقوال سادتك، وتبني فيما بعد أن ،وجوده
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بالدليل الذي  وقد ظهر ،!أنت معهم على خطأ و،سادتك
   . لسان العربوجود هذا اجلمع يفأقررته بنفسك 

 مسألة صواب أو خطأ هذا اجلمع لكلمة نناقش حنن :ثانياً   
 ،مسألة استخدام هذا اجلمع عند العرب وال نناقش ،)نسيء( 
   وملاذا ؟، مل يتمم أ،مت فعالًأ

على ) نسيء(  كلمة  فقد ثبت لدينا صواب مجع،وبالتايل
 وهذا .دها يف لسان العربو من خالل ور،)ِنساء( كلمة 
هذه  حمل النقاش والتحدي، أما عدم استخدام  هو،األمر

 فهذه مسألة ال قيمة هلا من الناحية ،الكلمة يف اخلطاب العريب
    : أمهها؛ ألسباب كثرية، والربهانية،العلمية

  الكافيةة ج ح،نياستخدام القرآن لكلمة على وجه مع -١
 أو ورودها يف الشعر أو ، من النحاةاتاج إىل من يقول حت

  .املعاجم
 هو ادعاء حباجة إىل ،إن قولك مل يتم استخدام هذا اجلمع -٢
  .بينة
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اهللا   اخلطاب العريب كله، ومل يتعهدمل يوثق مؤرخونا-٣
لكلمات  ضاعت كوكبة من صور استخدام ا؛ وبالتايل،حبفظه
  .وصوهلا إليناتعذر  و،نقلهامل يتم 

 االستخدام واب ال ينفي ص،عدم االستخدام سابقاً -٤
 من قبل أي جمتمع ، مع العلم أن استخدام اللسان العريبالحقاً

خيلو من عجمة ضرورة الزمة لقصور اإلنسان عن أن  ال
  .يكون قوله احلق

  . وليس يف استخدامها،ة يف نظام اللغةجاحلُ -٥
لكلمات الستخدام احملية  اً صوريستنبطيب كل جمتمع عر-٦

 على غري موجودة عند جمتمع آخر، ويصدق ذلك زماناً
  . على اتمعات املختلفةاتمع الواحد ومكاناً

 ولن أطلب ،قد خسرت الرهان!  يا أستاذ املاجستري ؛   لذا
ولكن  ،القمامةسلة منك تنفيذ وعدك برمي شهادتك يف 

 وعبادة ،هيمنة األشخاصأطلب منك أن تتحرر من 
   . وقمت أريد االنصراف.التراث واإلسناد

 فجلست . اجللوس قليالً التريث وفطلب أحد األخوة مين  
  .  والتزمت جانب الصمت،بناء على رغبته



 ٧٧

  املسألة ليست :  فقال،هدئ اجلووتكلم أخ آخر يريد أن ي
ل  ومن اخلطأ أن يص. وخسارة آلخر، لفالناً وال نصر،اًحتدي

 الذي ال حيفظ فيه خط ،اإلنسان يف حتديه إىل هذا املستوى
ويعد رأيه حقاً مطلقاً، وقد رأيتم بأم أعينكم املوقف  الرجعة،

 ومع ذلك نقول ،احملرج الذي وضع األستاذ نفسه فيه
 ؛حنن كلنا طلبة علم وحق، وأينما كانت احلكمة: لألستاذ
  . أحق انفنح

 ما ، مسألة هزلية غري جادة،ةومسألة رمي الشهادة يف القمام
يعقد العهد وىل أن ينبغي أن يتم التعهد ا للغري، وكان اَأل

 الذي ،ل الرأي اآلخربقَ وت،الرجوع عن اخلطأعلى أساس 
  . وشكراً للجميع الذين حضروا النقاش.ظهر صوابه
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  كيكي نيب الدجاج

)١٤(  

أن األخوة  جلسة عامة، ومن عادة     تنا مع بعض األخوة     عمج   
ا للنقاش  غريمهو،السياسةو،الدين يفاألفكار، يتم عرض بعض  

  .واحلوار
القرآن ال حيتاج إىل (عرض أحد األخوة مقولة   وحدث أن 

 وأن عملية فهمه ذاتية كامنة يف ،)غريه يف الفهم والدراسة 
   .داخله

هل أفهم من كالمك أين أستطيع أن أمحل :  وقلت  اعترضت
وأعتكف ط، وأذهب إىل رأس جبل نسخة من القرآن فق

 ،فهمه مبعزل عن التاريخ أل،، وأقوم بدراسة القرآنهناك
  ؟  والعلم وتفاعل الناس،واتمعات اإلنسانية

القرآن هو املصدر اإلهلي التشريعي الوحيد، ومل يرتل :    قال
  .وحياً آخر اهللا 



 ٧٩

القرآن ال  ( :فرق بني مقولة ينبغي أن ت! يا أخي:  قلت
  : ومقولة،) وفهمه،اج إىل أي شيء من خارجه لدراستهحيت
   .) صدر الوحيد للتشريع اإلهلياملالقرآن هو (

   تقصد ؟فأيهما
  . كالمها:  قال
، عن احلقيقة، وخلطت احلابل بالنابل  لقد ابتعدت:  قلت

 فاألمر ليس كذلك، ويوجد فرق كبري ،وأسأت إىل دعوتك
إن القرآن هو  (: فأنا أوافقك على قولك. بني القولني

 ولكن أرفض وأحتفظ على ،)املصدر الوحيد للتشريع اإلهلي
  .قولك اآلخر

 ، رب العاملني من مرتالًملاذا؟ أليس القرآن كتاباً:  قال 
   من التحريف ؟اًوحمفوظ
ومن أنكر ذلك ؟ ملاذا تعرض أي كالم رد العرض :   قلت

  والنقاش ؟
}  فَرطْنا ِفي الِكتاِب ِمن شيٍءما{ أمل يقل اهللا يف كتابه: قال  
  ؟ )٣٨األنعام (



 ٨٠

 إليها  إىل االعتباطية يف االستدالل، وأضفترجعت:   قلت
 هذه ليست ، والوصل يف مكان آخر، والقص،صفة القطع

 أرجعتها إىل مكاا من ذامجلة وجزء من آية، وإوإمنا  ،آية
  ؟) الكتاب (بكلمة   تعرف ماذا يقصد اهللا ،النص
 وما ، حىت أعرف إىل ماذا ترمي،ائتوين باملصحف:   قال

  تقصد من قولك ؟ 
   )٣٨( وفتح على سورة األنعام آية ،وفعالً أتوه باملصحف 

   حىت نسمع معك ؟ اتل بصوت عال: قلت
وما ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض والَ طَاِئٍر يِطري {فقام بتالوة النص  

مِه ِإالَّ أُمياحنثَالُكُم ِبجاِب أَما ِفي الِكتطْنا فَرم ِهمبِإلَى ر ٍء ثُميِمن ش 
    )٣٨األنعام (}يحشرونَ 

يف سياق النص تدل على ) الكتاب(  هل داللة كلمة :  قلت 
  القرآن ؟ 
  . ال تدل على القرآن،ال:   قال



 ٨١

أرأيت كيف أن األسلوب االعتباطي، وأسلوب قص :   قلت
  .عك يف أخطاء كثريةولصق يوق

   ما وجه رفضك ملقوليت الثانية ؟:قال  
 وقد متيز بأسلوبه ، القرآن كتاب رب العاملنيإنّ:   قلت

 فمن . متيز بأسلوب التعامل معه ودراسته،ونظمه، وبالتايل
 ، أو علمياً،ها تارخيياًيب مل يتم ترت،املعلوم أن مواضيع القرآن
 وهذا اقتضى أن ،يما بينها وتداخلت ف،وإمنا توزعت املواضيع

ويقتضي ذلك أن  ،يكون للقرآن نظام خاص به للتعامل معه
 ،وإذا درست القرآن بوعي. ينص القرآن على نظامه يف حمتواه

  ،خرجه بصورة قواعد وتستطيع أن ت،تصل إىل هذا النظام
  :منها
  .)ربط النص بالواقع ( إسقاط النص على حمله من اخلطاب -١
. لقرآين من خالل املنظومة القرآنية كلهافهم النص ا -٢
  )عدم الوقوع يف التعضية(
  .تقاطع املنظومات مع بعضها وعدم تناقضها -٣



 ٨٢

آفاق  (انسجام منظومة القرآن مع منظومة الكون -٤
  .)وأنفس 

  ) آفاق وأنفس  (فهم القرآن من خالل أبعاده العلمية -٥
   . والعلمييفهم املادة القصصية من خالل البعد التارخي -٦
 خالل البعد نفهم جمموعة من األحكام السلوكية م -٧

   .الثقايف
 وعملية القص ،  وسأضرب لك مثالً على الفهم االعتباطي

كن أن تصل يف مي إىل أين ، وعضوضة النص القرآين،واللصق
انظر إىل النص القرآين الذي ذكرته أنت يف بداية . فهمك
َألرِض والَ طَاِئٍر يِطري ِبجناحيِه ِإالَّ أُمم وما ِمن دآبٍة ِفي ا{حديثك
  } ِمن شيٍء ثُم ِإلَى ربِهم يحشرونَما فَرطْنا ِفي الِكتاِبأَمثَالُكُم 

فلو أخذت هذا النص وقمت بعملية تقاطع مع نص آخر 
إىل ماذا  )٢٤فاطر( }وِإن من أُمٍة ِإلَّا خلَا ِفيها نِذير{ :يقول

  تصل بفهمك ؟  



 ٨٣

 أصل إىل أن احليوانات قد خال ،من خالل الظاهر: قال  
  . مبا أم أمم أمثالنا،فيهم نذير

   هل توافق على هذا الفهم والنتيجة ؟:قلت  
 لقد تفاجأت من هذه العملية املنطقية يف ! بصراحة:   قال

  وبعيداً عن التأثر يف التراث واالستغراب،تقاطع النصوص
   :العقلي أستطيع أن أقول ابتداًء

 القرآن ذكر ذلك، واألمر فوق مستوى العقل والفهم، فال إنّ
،  وأقول ما يقول من باب الطاعة، أن أتبع القرآنأملك إالّ

    .وااللتزام واإلميان
   ! تؤمن بوجود النيب كيكي عليه السالم أنت؛إذاً: قلت  
  ؟!ن النيب كيكي هذا وم:قال  
 أمل تقل بوجوب وجود نيب أو نذير لكل أمة، ؛باً عج:قلت  

 فأمة الدجاج عندهم نيب امسه كيكي ،!واحليوانات أمم أمثالنا
  . !صلى اهللا عليه وعلى دجاجاته



 ٨٤

ت هذا ثِب وال أستطيع أن أُ، فاألمر غييب!مهالً يا أخي: قال  
 للسماء  وال أن أنفيه، أمل تقرأ خطاب اهللا ،النيب كيكي
 استوى ِإلَى السماء وِهي دخانٌ فَقَالَ لَها ثُم{واألرض

ا طَاِئِعنينيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَوِض ِائِْتيِللْأَر١١فصلت(}و(، 
ِإنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواِت والْأَرِض والِْجباِل {وقوله

أَشا وهِملْنحأَن ي نيكَانَ فَأَب هانُ ِإنا الِْإنسلَهمحا وهِمن فَقْن
 أو الكره ،انظر لصفة الطاعة ،)٧٢األحزاب ( }ظَلُوماً جهوالً

 ،وعملييت الرفض، للسموات واألرض، وصفة عرض األمانة
  . ؟ميلك إرادة حرة ، صفات عاقلا من أليست،والشفقة
متك  وحتديث ألنظ،إنك حباجة إىل عملية فرمته:    قلت
ذلك، وأنا منشغل بأمور أهم ح ب والوقت ال يسم،!املعرفية
 كيكي، ، فإىل اللقاء يا صاحيب، وسلم يل على النيبمن ذلك
  .  !إن النيب بطوط يسلم عليك: وقل له

    
  



 ٨٥

     
  هذا أبو ندمي                          

)١٥(  
 فعرض علي ، يف قرية نائية؛كنت يف زيارة ألحد أصحايب  
 ،ضافة القوم، فذهبنا إليها، وملا وصلنا ودخلناة مزيار

ا كانت ، وجود كلب أسود يف جانب املضافةالحظتأل 
ومدخلها   فال يوجد درج هلا،،مبنية على نظام البناء العريب

لتجنب الطني رشت باحلصى واحلجارة الصغرية فُيبدأ مبساحة 
  .واألوساخ

فهمست  حمتملة، أفزعين وجود الكلب وما حيمله من خماطر  
  ؟ ! ملاذا ال تطردون هذا الكلب من املضافة:بأذن صاحيب
  .هذا أبو ندميكيف نطرده ؟ :  وقال!  فضحك

  ؟!ن أبو ندمي هذا وم:  قلت مستغرباً
  . لك القصة فيما بعدص سوف أقُ:  قال

  . ال بأس: قلت 
 خالهلا على كثري من أفراد  وتعرفت،وأمضينا زيارتنا بسرور  
 وتناولنا  ، العربية العريقةعادامأسعدتين  و، الكرماءومالق

   .الغداء على مائدم العامرة
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دنا إىل بيت صاحيب  وبعد أن ع،علىا  استلقى كل من 
  .فراشه

  فأنا يف شوق هلا؟ ندمي أخربين قصة أيب: لصاحيبقلت .   
وبعد ،  أبو ندمي كان رجالً شريراً، وتويف ! يا سيدي:  قال
 من الزمن جاء كلب أسود إىل املضافة وبدأ ينظر مينة فترة

 وملا وصل ، الرأسئ فأتى إليه مطأط،ويسرة، فناداه كبري القوم
 وينظر إىل كبري القوم، ، وبدأ يلهث، أقعى على ذنبه،إليه

  ، ال شك أنك أبو ندمي عرفتك: وقال له، مبتسماًفنظر إليه
 وتوجه إىل . على رأسه فقام الشيخ وربت،!فنبح الكلب
 فال متنعوه من ، هذا أبو ندمي قد جاءكم تائباً نادماً:القوم قائالً

  .؟ اآلندخول املضافة بعد
 مث يعود إىل ، ويغيب ساعات طويلة،وفعالً يذهب الكلب

تون رب وي،هنطعموجعلها مقراً له، وصار الناس ياليت املضافة، 
ندمي، ومن   أبا: وصاروا ينادونه؛على رأسه كلما دخلوا، بل

 ،كثرة تكرار ذلك على أذن الكلب صار يستجيب لندائهم
   . عندهم أنه فعالً أبو ندميفثبت

  ؟ ندمي ذا الكلب األسودوما عالقة  أيب: قلت  
  . حنن نؤمن بالتقمص:ل قا 



 ٨٧

   التقمص ؟ وما هو:  قلت
إىل بعد وفام  حنن نعتقد أن الناس الصاحلني يعودون : قال 

أخرى يف مكان وزمان خمتلف عن بشرية د احلياة يف أجسا
األول، بينما الناس األشرار يعودون إىل احلياة يف أجساد 

   .محسب درجة شرهذلك  و،احليوانات
 الكلب األسود هو صورة جسدية أليب ندمي ؛ إذاً:قلت  

  الشرير ؟ 
  . هكذا نعتقد! نعم:قال  
  ؟ وأنت تعتقد ذلك :قلت  
  .قومي، وأعتقد ما يعتقدون ما أنا إال واحد من : قال 
 مدى  مستكشفاً، مرة بنقاش هذه الفكرةمتهل قُ :قلت  

   يف الواقع ؟مصداقيتها
 يقوم ذه العملية ،ومن ِمن الناس ِمن كل الطوائف:  قال

غري قابل للنقاش مقدس موروث ديين العقلية ؟ هذا األمر 
  . واجلدال

  .طورة ولكن األمر على درجة من األمهية واخل: قلت 
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 هل كل أفراد املسلمني قد حتققوا من مصداقية : قال 
 وثبت لديهم بالربهان العلمي أن القرآن فعالً من اهللا ،عقيدم
ومل يصبه التحريف أبداً ؟ ،  

عطيك مربراً ي  ال، عدم حصول ذلك من معظم الناس:قلت  
  .ألن تقبل األساطري

 يف  العامل لذين يؤمنون بالتقمص يف هل تعلم أن ا:قال  
  . ورمبا أكثر من املسلمني كافة،ازدياد

 يؤمنون  األقصى أعلم أن معظم سكان الشرق! نعم: قلت 
  يؤمنون بالتقمص،ينيقاإلشرا الفالسفة وأكثر بالتقمص،

  . بالتقمص تؤمن،يةإسالموهناك فرق 
 ويتبعها مئات املاليني من ، هي عقيدة عاملية! إذاً:قال  

   .الناس
 فعملية االنتشار أو ،!ناقش األفكار كذلك ت ليس:قلت  

عطيه  ال ي،عني أو التقادم الزمين الطويل على فكر م،األكثرية
  .صفة الربهان على أحقيته أو صوابه

 راض عن  أنت؟ذه األفكار  وهل مالك!يا صاحيب: قال  
   . دع اآلخرين كذلك،فكرك
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 ولكن بعد دراسة ومتحيص، ، أنا راض عن فكري:قلت  
  وأنا ،ألفكاريدائمة  إىل اآلن أقوم بعملية حتديث مازلتو

 ولكن هذا ال ،ال أمنع اآلخرين من اعتقاد ما يرونه صواباً
لتحديث الفكر فعالة  طريقة ألما ؛ النقاش واحلواريلغي أمهية

عدم التعرض  شريطة ،، اآلخرين ما عندواإلطالع على
كون احلوار بذلك يإنسان، وأي بالسخرية ألي فكر حيمله 

فرصة  يسهل عملية التواصل مع اآلخرين واحترامهم وجسراً
  .معرفة مصداقيتها على أرض الواقع و،لصقل األفكار

 وأنا ال أناقش هذه ، األمر أكرب مين ومنك! يا صاحيب:قال  
  .يف شيءالنتيجة  وال مين ،األفكار

 أال يهمك كيف تعيش ؟ ومن أجل ، عجباً يا صاحيب:قلت  
 حساب ومسؤولية أهناكاذا ؟ وإىل أين تذهب بعد املوت ؟ م

أسئلة مصريية مرتبطة حبياة  أم ال يوجد ؟ ،عن أعمالنا
وجوده على سطح األرض، وشغلت بداية اإلنسان منذ 

قدة عقول كبار الفالسفة قدمياً وحديثاً، ومازالت الع
  أين ؟، ملاذا، كيف:الكربى يف الفلسفة متمثلة بثالثة أسئلة

 .  نائم فلم أمسع سوى شخري صاحيب ال،!وانتظرت اجلواب
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  ؟حقيقة فلسفية رأي فلسفي أم وجود اهللا 

)١٦(  

 يلسوفف دمشقي عن وجود حماضرة لأعلن مركز ثقايف  
  . ماضيإليليا أيب) ال أدري ( حول قصيدة مرموق

شـرح الـدكتور    فذهبت إىل احملاضرة، ومسعت كغريي         
وى العرض الذي قدمه حول      مست للقصيدة، وبغض النظر عن   

  وبـدأت األسـئلة    ، ماضي، انتـهت احملاضـرة     فلسفة أيب 
  .واملداخالت تعرض على الدكتور لإلجابة والتعليق عليها

وجود اهللا  :رح على الدكتور مفاده سؤال طُولفت نظري  
  رأي فلسفي ؟م حقيقة فلسفية أ

 وهو حساس ذو ،سؤال هام جداً:  وقال، فضحك الدكتور 
إن املنطق الذي : وتابع حديثه قائالً.  وفلسفية،عاد ثقافيةأب

 وإليكم !يستخدمه من يؤمن بوجود اهللا، هو ذاته يصح لنفيه
  :البيان

  : يقول املؤمنون باهللا 
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  مقدمة أوىل....... إن كل موجود ال بد له من موجد
  مقدمة ثانية........................ الكون موجود

  نتيجة..............ن موجد ال بد للكون م؛ إذاً
  :وجود اهللامن ينكرون بينما يقول      

  مقدمة أوىل......... إن كل موجود ال بد له من موجد
  مقدمة ثانية.............................. اهللا موجود

  نتيجة.................... ال بد هللا من موجد؛ إذاً
 .!حمسومةأرأيتم كيف أن املسألة غري : وقال     وضحك

 ،فمسألة اإلثبات والنفي لوجود اهللا متساوية فلسفياً، وبالتايل
  .!فاإلميان باهللا ليس حقيقة فلسفية، وإمنا رأي فلسفي

ما هذا اهلراء  ؛ وجرى بينهم مهس،   فتذمر معظم احلضور
   ؟الذي يقوله الدكتور 

   فطلبت من املسؤول عن احملاضرة القيام مبداخلة للرد على 
 وألقيت ، واجتهت إىل مكان الكالم، فأذن يل،لدكتوركالم ا
 وشكرت الدكتور على احملاضرة، واحلضور على ،السالم

ووجهت حديثي إىل الدكتور   واملشاركة،،حسن االستماع
  :قائالً
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بدي رأيه الشخصي يف    كنت أمتىن من األستاذ احملاضر أن ي
 ستنبطوالييترك احلضور أن ال  ، وشجاعةهذه املسألة بصراحة

 وعلى كل أنا ، للغموض الذي يبدو أنه يستمتع بهوفقاً ؛رأيه
  .العلمية ال اجلوانب الشخصية األفكار ةناقشسأتصدى مل

وال ،فيد الذكي  إن املنطق األرسطي منطق عقيم، فهو ال ي 
 يف حال أصاب ع إقرار للواقيفهمه الغيب، وليس هو إالّ

ديد، وأي خطأ يف احلقيقة، وال ميكن أن ينشأ منه علم ج
استخدام املنطق يوصل إىل خطأ يف النتيجة، وهذا ما حصل 

 فوصل ،مع السيد احملاضر، إذ استخدم املنطق بصورة خاطئة
واخلطأ هو .  وظن أما صواب منطقياً،إىل نتيجتني متناقضتني

وليس  ،بقياس النفي املتعلق باهللا) موجود(يف استخدام كلمة 
   .باإلثبات

تدل على الشيء الذي وِجد ) موجود ( ة كلمة ألن دالل   
 :فعندما نقول؛ بعد أن مل يكن موجوداً، مع إمكانية ذهابه

مبعىن أن كل ما يتصف . كل موجود ال بد له من موجد
 فال بد له من موجد ال ، أو غيابه،بصفة اإلمكان يف ظهوره

  . وهو مغاير له،يتصف بصفته
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 ،حملدوديتها) ملوجودا(بصفة    ال يصح وصف اهللا؛ لذا 
  الذهاب، وإمنا يتصف اهللا وإمكانيتها يف احلضور و

: عرب عنه علماء الكالم بقوهلم الذي ي،بصفة الوجود الالزم
 ثبتت من خالل وهذه الصفة هللا . واجب الوجود

  .ال بد لكل فعل من فاعل ضرورة: قاعدة
 وبذلك يظهر لنا خطأ من استخدم املنطق لنفي وجود اهللا  
 حتت املقدمة األوىل البد لكل (، وذلك حينما دس

ألن ،  مقدمة ثانية غري مستغرقة يف األوىل.)موجود من موجد
اهللا ال يتصف بصفة املوجود، وبالتايل مل تستغرقه املقدمة 

  . فوصل إىل نتيجة باطلة كما مسعتم،األوىلالصحيحة 
ذا أردنا أن  وليس رأياً فلسفياً، وإ،  فوجود اهللا حقيقة فلسفية
 فينبغي أن ننتبه إىل أن تكون ،نستخدم املنطق لالستدالل

ستغرقة فيهااملقدمة األوىل صواباً، وأن تكون املقدمة الثانية م، 
   .لنصل إىل نتيجة منطقية
   :وذلك على الشكل التايل

   .مقدمة أوىل.............ال بد لكل فعل من فاعل-
  .) صواب يف الواقع (
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  .مقدمة ثانية..........................الكون فعل-
  .)رغم اتساعه مستغرقة يف األوىل ألن الكون حمدود(

  . نتيجة.........ال بد للكون من فاعل ضرورة-
  .) موافقة للواقعوابنتيجة منطقية ص (

   غري أن مفهوم وجود اهللا حقيقة غري قابلة للربهنة عليها          
ها، فهـي متعلقـة     ألا فطرة الزمة لإلنسان ال ميلك رفض      

بالتصديق، بينما اإلميان باهللا متعلق باحلرية واالختيار،لنصل       
، وكالمهـا  إىل أن إثبات وجود اهللا فطرة، واإلميان به حرية     

ال خيضعان للربهنة أو النقاش،ألن التصديق بوجود اخلـالق    
املدبر مسألة مسلَّم ا ضرورة عقلية، واإلميان به موقـف          

حق ِمن ربكُم فَمن شاء فَلْيؤِمن ومن شاء فَلْيكْفُر         وقُِل الْ {. أخالقي
ِإنا أَعتدنا ِللظَّاِلِمني ناراً أَحاطَ ِبِهم سراِدقُها وِإن يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماء           

  ٢٩الكهف}كَالْمهِل يشِوي الْوجوه ِبئْس الشراب وساءت مرتفَقاً 
 ومل ينتظروا تعليق الدكتور على ،ق احلضور بشدةفصفَّ   

  .  وقاموا وانصرفوا،املداخلة
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  العلم حمله املثانة أم العقل

)١٧(  
  امرأة شربت إنّ:  األحاديث اليت تقول  قال شيخ أزهري إنّ

خرى كانت جتمع عرق جسمه وتضعه وأُ ، من بول النيب
صحابة كانوا يف قارورة لتستخدمه عطراً فيما بعد، وال

 ،مه وميسحون ا وجوه،يتسابقون للحصول على خنامة النيب
         .هي أحاديث صحيحة

  .  وقال جبواز التربك بفضالت النيب 
:  وقال ملريديه،   فتلقف ذلك الرأي العجيب شيخ صويف

ن فِم. حنن معشر العلماء ورثة األنبياء يف العلم والفضل
 من ، كما كانوا يعاملون األنبياءعاملنا املريدونيالطبيعي أن 
 إىل التربك ، وتقبيل اليد واخلدمة، والطاعة،حيث التعظيم

  .بفضالتنا أسوة بالنيب العظيم
ما هي الوسيلة يا شيخنا للحصول على :   قال مريد
  فضالتكم ؟
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   ؟لنتداول املوضوع مع باقي األخوة، فماذا تقترحون:  الشيخ
 ا أن يتم مجع الرباز والبولأقترح يا شيخن: أجاب مريد آخر

  .يف عبوات مغلفة ليتم توزيعها على األخوة املريدين
  . أحضروا العبوات الالزمة لذلك! ِنعم الرأي:  الشيخ
  . أنا سوف أحضر تلك العبوات:  املريد
 وقام بتعبئة العبوات   مشكوراً بذل الشيخ جهداً؛  وفعالً

 ،ه، وأخرى لربازه وهذه لبول،هذه لعرقه، بفضالته الوفرية
وهي حماولة  ،وظهرت فكرة اقترحها أحد املريدين األذكياء

 وهي اآلن بصدد ،الغازيةلشيخ لتعبئة فضالت اإجياد وسيلة 
  .!الدراسة

سرعان ما ذلك احلدث الغازي  مسع أحد أصحايب، و طرق  
  .املهولازي  وأخربين اخلرب الرب،قَِدم إيل
  .!د من اخلرب بأنفسنا ونتأك، الشيخقم بنا إىل:    قلت
 ا وصلنا إىل مركز الشيخ، رأينا مريديه متجمعني   عندم

  .شهيقاً هلم حوله، حياولون أن يأخذوا زفري الشيخ، ليكون
 ، وطلبنا اإلذن بالكالم من كبريهم!ا السالم على القطيع ألقين

  .فأومأ بيده أن تفضال بالكالم
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 ،ك املاديـة  مسعت أنك تأمر بتعبئة فـضالت    ! يا شيخ  :  قلت
 وتوزعهـا علـى مريـديك       ، والغازية يف عبوات   ،والسائلة
   .!للربكة

 ؛ حنن مل نأمر ذا، ولكن املريدين بارك اهللا فيهم:الشيخ  
 فسارعوا إىل فعل ، وعظمتهم،ألهل الفضل قيمتهمعرفوا 

  .ذلك حمبة من تلقاء أنفسهم
  ؟! ولكن كيف تسمح ذا العمل املشني:  قلت
 هذا العمل قد مسح به النيب العظيم  إنّ!ين يا ب مهالً:  الشيخ

   .ألصحابه، كما ورد يف كتب احلديث بسند صحيح
 على سبيل االفتراض أن ذلك حصل من ! يا شيخ:  قلت
  ؟ مع أصحابه فما عالقتك بذلك  النيب

 العلماء ورثة  إنّ! أال تعلم يا بين! قاتل اهللا اجلهل:  الشيخ
 معاملة العلماء مثل معاملة األنبياء فيجب أن يتم.؟األنبياء 

  .!متاماً
 أوالً اخلرب يتكلم عن العلماء، وأنت مع ! يا شيخ:قلت  

 ألن العلم هو شيء مرتبط ، بالكالمعين غري م،احترامي لك
 إىل العلم  ابتداًء من العلم باهللا ،بالوجود املوضوعي

  وما هو القانون الذي حيكمها مثل، وكيف حتدث،بأفعاله
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، أما معرفة  وغريها، والكيمياء، والفيزياء،علوم الرياضيات
 وما ، أو تالوة القرآن، أو أحكام الصيام،نواقض الوضوء

 تاجليس علماً، وإمنا هو معرفة فقهية ال حت فهذا ،شابه ذلك
 فالتفكري مرتبط بالعلم، ، وسري يف األرض، وتفكري،إىل دراسة

البد  إن كان !يا شيخوأنت . والتعقل والفهم مرتبط بالفقه
 فال . وليس من العلماء، من الفقهاء  فأنت،من تصنيفك
  .يك ألا ال تشملكطبق هذه املقولة عليصح أن ت

 ، فالفقه والفهم! منطق بيزنطي هذا الذي تقوله :الشيخ  
 ال قيمة ، واإلدراك كلها ألفاظ ملدلول واحد، وبالتايل،والعلم

  .لكالمك من الناحية العلمية
 الفقهاء إنّ:  كالمك، وأقولواب سوف أفترض ص: قلت  

 وبالتايل يشملهم احلديث، ،والعلماء هم يف مقام واحد
  ؟ماذا ورث العلماء من األنبياء: وأسألك اآلن سؤاالً

 ولكن مبا أم أوعية ! ال شك أم ورثوا العلم:  الشيخ
  . والتربك بفضالم، فقد وجب تعظيم أجسامهم،للعلم
  ؟! وعاء العلم هو العقل أم املثانة!ا  شيخ ي:  قلت
  .!ل من قيمة العلم بسؤالك التافه هذالّقَ إنك ت:  الشيخ
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 من خيرج أريد أن أصل إىل أن القيمة موجهة إىل ما :  قلت
 من املثانة من بول رج إىل ما خيالعقل من علم وحكمة، ال

  .!وغريه
  دة نهي احلديث بسرعة كعاوتابعت حديثي خشية أن ي

  .املشايخ
 ، بالعلم والناس، والعلماء، الفضل بني األنبياء أيكون:  فقلت

وهل خيتلف   أم بالفضالت على خمتلف أنواعها ؟،واألخالق
 مبعىن  ؟صاق النيب عن سائر فضالت الناس وب، وعرق،بول

 من اجلسم ، والغازية،تصدر هذه الفضالت السائلةآخر أ
  .؟ أم من العقل والعلم ،واملثانة

  وإال،ا فانصرف عن، عليك كثرياًلقد صربت:  الشيخ 
ليك املريدين عسلطت.   

  .فانصرفت ناجياً جبلدي
  
  
  

  



 ١٠٠

  
غري النفوسالفلوس ت  
 )١٨(  

  ا صغاراً نلعب يف جوار احليعندما كن،ا نشاهد رجالً  كن
 حلية طويلة، ويلبس اجلالبية إىل نصف ساقيه، ويضع غطاًء ذا

  يذهب إىل املسجد بصورة منتظمة،ترةغسمى ال ي،على رأسه
 صورته يف أذهاننا، واشتهر ناحفظف ، يف أوقااألداء الصلوات

قام خ، ومع الزمن صار شيخ احلي، فال تيف احلي بلقب الشي
  إالّ، وفاةدعى إليها خطيباً، وال حتصل ويحفلة نكاح إالّ

ويلقناً الشهادة للمشرف على املوت، وواعظاًدعى إليها م 
وهكذا استمرت حركته يف احلي بني  لقرآن، اتالياًألهله، و

آن، واملآمت، وتالوة القر،  وحضور احلفالت،أداء الصلوات
   .لناسوالوعظ واإلرشاد، والقيام بإفتاء ا

وكان الشيخ م  تطرفاً يف قناعاته وسلوكه الديين، تشدداً م
فكان حيرم التصوير والرسم، وحيغناء م التلفزيون، والر

 خيتار ، وربطة القميص، وهكذا، البنطالبسواملوسيقى، وِل
من األمور أشدكُها تطَلفاً وتلُفاً وغُراً، فرفض الناس أفكاره، و
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من قبل بعض   إالّىدع يوأصيب بعزلة اجتماعية، ومل يعد
 أو لألفراح واملآمت مع عدم قناعة الناس مبا يقولالعائالت 

 حضور الشيخ هذه املناسبات يفعل، ولكنهم تعودوا أن
 املطربني للربكة، أما العائالت األخرى فدرجت على دعوة

  .حياء احلفالتإلواملطربات 
ى ذلك، وانتقلنا من احلي إىل آخر، وبعـد           ومضى زمن عل  

 وبعد انتهاء الزيارة    ، يف احلي القدمي   يقاًصدعدة سنوات زرت    
سوداء طويلة   وإذ بسيارة    ،عاً إىل ناصية الشارع   نزل معي مشي  

 ويـرتل   ، تقف إىل جوارنا   ،جديدة حتمل لوحة بلد خليجي    
 ، حليق اللحية والشارب   ،منها رجل كهل يلبس طقماً فاخراً     

لقيـاً الـسالم،    أمامنا م مر الرجل ،ظاهرة عليهآثار النعمة   و
 كعادة  ، وتابع سريه دون أن يقف     ،فرددنا التحية بأحسن منها   
  .رجال األعمال الكبار

  ؟  كأنه ليس غريباً ،من هذا الرجل: صاحيبفقلت ل  
  !صدق من هو لن ت:فأجاب ضاحكاً  
  ؟! ومن هو:قلت  
  .!شيخ احلي ذو اللحية الطويلة،  إنه الشيخ راغب:قال  
  ؟! ماذا حصل له ؟ وأين حليته وجالبيته! عجباً:قلت  
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 حصل على تأشرية زيارة إىل ، بعد أن انتقلتم من احلي:قال  
ع فيها، ِرافر وأقام هناك، ومارس التجارة حىت باخلليج، فس

كَواستطاع أن ياو وأثناء عمله يف التجارة .ن ثروة ال بأس 
 وهذا أثّر ،كان يسافر إىل تايوان وغريها من البالد األجنبية

 وانفتح على الدنيا وانعكس ذلك على سلوكه ،على أفكاره
 وامتلك ،البية وخلع اجل،حىت اختفت حليته رويداً، رويداً،
 وابتعد عن ، واقتىن أحدث األجهزة الكهربائية،هاتفاً خلوياً

 إىل درجة أنه مل يعد يذهب إىل ،األفكار املتطرفة واملتشددة
ويف آخر اخلطبة ليؤدي   إىل صالة اجلمعة فقط، إالّ،املسجد

   .الصالة وينصرف
 الفقر واجلهل مها التربة اخلصبة  إنّ،! سبحان اهللا:قلت  
 واالنعزال عن اتمع والتقنية، ورفض ، والتشدد،تطرفلل

  .اآلخر
  .!ر النفوسيغ ت- يا صاحيب -  الفلوس إنّ:قال  
اللي ما يطول العنب : ذكرتين بأغنية خليجية تقول: قلت  

  .!حامض عنه يقول
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  املشيخة أسهل طريق للوصول إىل الثروة

)١٩(  
  ضور حمة الصالة أو نتردد إىل مسجد احلي إلقاا جمموعة كن

ملسجد  ومن جراء عملية تكرار زيارة ا.لدينيةاالحتفاالت ا
تعرف علينا أحد راد املسجد والقائمني عليه، وعرض علينا و

فاستجاب بعض منا، ورفض .منا تالوة القرآن والفقهعلّأن ي 
   .نواآلخر

 الذين التزموا  وشهور و سنون، والتقيت أحد، أيامومضت  
 ووضع ،قد أرخى حليتهكان والدروس الدينية، وباملسجد 

 وصار شيخاً، ،لبس اجلالبية و،طاقية بيضاء على رأسه
  : ودار احلديث التايل بيننا، وسلمنا على بعضنا،وتعانقنا

  . مضى زمن طويل مل نر بعضنا:قلت  
  . فالعمر ميضي دون توقف! نعم:الشيخ  
   إىل أين وصلت بالدراسة ؟:قلت  
 وحفظت النص القرآين كله مع ، املسجدلزمتد  لق:الشيخ  

 وحصلت على إجازة يف ذلك من قارئ مشهور، ،التجويد
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كما أين حفظت معظم ممثل ألفية ،هات العلومنظومات أم 
ابن مالك يف النحو، والربية يف الفرائض وغريها من املتونح.  

  ؟! وما الفائدة من هذه احملفوظات كلها:قلت  
ها  هي أدوات الزمة للشيخ حىت يستخدم!فائدة ال:الشيخ  

عطيه نبعاً من املفردات  ألا ت،يف عملية الوعظ واإلرشاد
  .نضباليت ال تواملعلومات 

   ماذا استفدت من ذلك خالل حياتك ؟:قلت  
من  لقد حصلت على مرتل ! وبيين وبينك! بصراحة:الشيخ  

ل على  أخطب يف مسجدهم، كما أين أحصنأهل احلي الذي
ئي مساعدات دائمة من أموال التربعات، ولقد وعدوين بإعطا

 أحظى باالحترام يف أي مكان أذهب سيارة بعد فترة قريبة، و
  .إليه
، سواء دور كلهاحب الصفالشيخ ي ! هذا معروف:قلت  

  ...صدور أم ، أم صدور الطعام،صدور االس أكانت
 ،ال أحتمل التعباحلياة صعبة جداً، وأنا  ، بصراحة:الشيخ  

غالباً  و، والزمن الطويل للحصول على شيء قليل،والنصب
  .يأيت يف غري وقته



 ١٠٥

 وجهاد ، وتعب،عاناة إا م،ولكن هكذا احلياة: قلت  
  . أو الوصول إىل األهداف، وتضحية للحصول،وعرق

 وأخف وطأة ملاذا ، أقصر طريقت ولكن إن وجد:الشيخ  
لقد فكَّ،وال أخفي عليك  ؟اكهسلُال ن رتيف األمر م اًلي، 

يستطيع اإلنسان من خالهلا أن ، طرق إىل ثالثحىت وصلت 
  .ىن واملنصب واد والِغ،يصل إىل رغد العيش

   ؟ حىت أستفيد من جتربتك العظيمة،أخربين ما هي: قلت  
  . وأجري على اهللا ! امسع:الشيخ  
املوايل أن تنخرط يف العمل السياسي :  األوىلالطريق-  

 وختدم ،قال لكد ما يرد وت، وتدور يف فلكه،للنظام احلاكم
 ويغض ، فيكافئك بإطالق يدك يف األموال العامة،النظام

روة كبرية بصره عن خمالفاتك املالية وغريها، فتحصل على ث
 ، اجلانبة الطريق غري مأمون ولكن هذه.يف وقت قصري

فيتم جتريدك من إلمكانية زوال النظام وحلول آخر مكانه، 
 ،سجنكن أن تمي و، وخائناً، وتصري عدواً للوطن،كل شيء

حىت أو،نفىأو ت فأعرضت عن ممارسة السياسة.!عدم ت .  
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 من سطو ،أن تقوم بأعمال إجرامية: ة الثانيالطريق - 
 ا وعقوبته، املدىة وقصري، جداًةروسرقة، وهذه طريق خط

  .ا فأعرضت عنه.وخيمة
سلك طريق املشيخة فتحصل على  أن ت:ة الثالثالطريق - 
ية ز من منصب وجمد، وحتصل على مألوىل اية الطريقمز

  وكل ذلك بصورة آمنة،. بتحصيل ثروة كبريةةالطريق الثاني
فعوضاً عن أن تمد يدك إىل جيب الناس، يقوم الناس من 

 واملطلوب منك أن ! تلقاء أنفسهم بإعطائك ما يف جيوم
تأي عمل سياسي يقوم النظام بهبارك ربر وت،وت اًربروجد له م 

فيستمر الناس يف متجيد السلطان  ، من املوروث الدييناًشرعي
إطالق يدك يف جيب الناس يتم  و، فتنعم برضاه،واخلوف منه

 وأنت تعلم أن العاملني ،من خالل السماح جبمع التربعات
ترت  فاخعلى ذلك هلم نسبة مئوية معترف ا شرعاً وقانوناً،

  .! ال تتأثر بتغري النظام والزمان اليت،ة الطريق اآلمنهذه
 طريق للوصول إىل  أقصر وأسلم أفهم من كالمك إنَّ:قلت  

  .! املشيخة وجيوم هي،قلوب الناس
  . نعم! بصراحة:الشيخ  



 ١٠٧

املبادئ واألخالق من رجال وه على القيم  واحسرتا:قلت  
  .السوء

 حزين على الوضع الذي وصلت وأنا أقول ذلك، و:الشيخ  
 والفقر واجلوع، ، لعن اهللا الظلم! يا صاحيب،إليه، ولكن

هو املسؤول عن ف ، وذممهم،تاجر حبرية الناس من ياحلق علىو
  .هذه األوضاع

 ليس االنزالق يف الفساد !ولكن احلل يا شيخ: قلت  
  .!والرذيلة والدناءة

 إا حياة ، حمروماً ال أستطيع أن أعيش فقرياً جائعاً:الشيخ  
  .!صعبة

  : أمل تسمع قول الشاعر الذي يقول:قلت  
وجهاد عقيدةٌ احلياةَإنَّ...جاهداًقف دون رأيك يف احلياة م .  

 إن الكالم سهل جداً، ولكن تطبيقه حيتاج إىل :الشيخ  
وأرجو املعذرة ، أنا لست منهم!ظماء، وبصراحةرجال ع 
   . أريد االنصراف،منك

  
  
 



 ١٠٨

  
 ري يضعف أحاديث مسلمالبخا

) ٢٠(  

 وأخذتنا األحاديث إىل مجعتنا مناسبة مع بعض األخوة،  
حىت وصلنا إىل موضوع ديين، فاستدل أحد  خمتلف املواضيع،

احلضور على رأيه حبديث من البخاري ومسلم، وكان هذا 
   .املوضوع؛ هو إمكانية وقوع السحر على النيب حممد

  خالف القرآن ؟ي يإن هذا الرأ :فقلت له  
  .املسألة ثابتة يف البخاري ومسلم :فقال  
  خالف القرآن ؟ مكن للحديث أن ي وهل ي:قلت  
لف القرآن ؟ بل من خا احلديث ينَّن قال لك أ وم:قال  

القرآن، أو ينسخ بعضاً من مفهوم املمكن أن خيصص احلديث 
  . اآلية



 ١٠٩

إمنا هو على طريق دون ثبوت احلديث عثون يدمحالُ: قلت  
فكيف الظين ينسخ القطعي الذي هو  والذوق، الظن،
  . ؟!القرآن

 ث،دح خاضعاً لذوق املُوليس اً،ت ظنثبيال  احلديث : قال  
 وهو علم له معايري ، احلديث خيضع لعلم اجلرح والتعديلإنَّ

   .وقواعد
 ، وأحواهلم، الناست معرفةِ سري منذ مىت صار!عجباً: قلت  
  .؟!ماً له معايري وقواعدعل
به األمة اإلسالمية، وقد قال   هذا شيء اختص اهللا :قال  

  .ولقال من شاء مبا يشاء  لوال اإلسناد هللك الدين،:احملدثون
 العلم هو جمموعة قواعد وقوانني يتم الربهنة عليها  إنَّ: قلت 

وميزاناً، يستخدمها  من الواقع والفلسفة، فتصري معياراً،
فهل  ،لماء يف بناء احلضارة، على صعيد اآلفاق واألنفسالع

  ؟ اإلسناد هو علم ذا املفهوم



 ١١٠

 ملاذا أمضى وأفىن احملدثون عمرهم ،إنه علم، وإال نعم،: قال  
  ؟!يف دراسة احلديث

 منذ مىت كان اإلدمان على ! عجباً من استداللك هذا:قلت  
رهشيء يي؟! علماًص  

ت أحاديث البخاري ومسلم قَّلَاألمة ت  إنَّ!يا أخي: قال  
   .بالقَبول، وحصل على ذلك إمجاع

بل  فاألمة مل تتق، هذه إشاعة انتشرت بني املسلمني إنَّ:قلت  
، وقد قام فئة من احملدثني أحاديث البخاري ومسلم كلها

 إنَّ ! بل أزيدك علماً ومعرفة.، وغريهقطينبنقدمها، مثل الدار
 ومسلم ،وعة من أحاديث مسلمالبخاري نفسه رفض جمم

  .رفض جمموعة من أحاديث البخاري
  ؟! وكيف ذلك:قال  
 أن ، شروطاً لصحة احلديث، منها لقد وضع البخاري:قلت  
ولو مرة واحدة،،عاصر الراوي من يروي عنه، ويلتقي بهي  

سلم فلم يشترط املقابلة واللقاء بني أما م. مع التصريح بذلك



 ١١١

املعاصرة مع عدم التصريح بانتفاء اللقاء بي فت وإمنا يك،واةالر
  .بينهما، أي السكوت عن األمر

 ترتب عليه يف ،وهذا االختالف بني البخاري ومسلم  
 رفض البخاري موعة كبرية من األحاديث اليت ،الواقع

 لعدم حتقق شرطه ا، وبالتايل تكون هذه ،أخرجها مسلم
عند البخاري حسب  ضعيفة ،األحاديث اليت انفرد مسلم ا

وذا العمل يكون البخاري هو أول من ضعف  .شرطه
 فكيف تقول بأن األمة تلقتهما ،!ورد أحاديث تلميذه مسلم

ِعكرمة موىل ابن (؟ أما مسلم فقد جرح الراوي !بالقَبول
ورد حديثه إتباعاً لرأي احملدثني املختصني باجلرح ) عباس

فروى ) عكرمة( عنده عدالة والتعديل، ولكن البخاري ترجح
أن  وهذا العمل من البخاري ترتب عليه ؛عنه أحاديث كثرية

وبذلك  ،يرفض مسلم كل أحاديث عكرمة، ويضعفُها
 يرفض ويطعن مبجموعة من أحاديث شيخه يكون أول عامل

، ومن هذا الوجه ظهرت األحاديث اليت انفرد ا البخاري



 ١١٢

واالنفراد . ريومسلم عن البخا البخاري عن مسلم،
  .باحلديث ألحدمها، دليل على ضعف احلديث عند اآلخر

 أنك لو حللت شرطَي البخاري ومسلم، لوجدت ،  مع العلم
ما مألن شرط ،خالفان للمنطق، وال وزن هلما البتةأ 

عطي الثقة  ال ي،البخاري، اللقاء مرة واحدة بني الرواة
الحتمال وقوع  ، كلهاحاديث وأخبار الراويواملصداقية أل

ووضع األحاديث، أما  واستغالل اللقاء الوحيد، الكذب،
شرط مسلم باملعاصرة مع عدم التصريح بانتفاء اللقاء، فهو 

منذ مىت كان عدم التصريح بانتفاء حصول ! عجيب وغريب
؟ فموضوع اجلرح والتعديل، ! دليل على حصوله،شيء

 دث،وتصحيح احلديث أو تضعيفه، خيضع ِملزاج وذوق احمل
ه السياسي، ومن هذا الوجه نالحظ ومستواه الثقايف، ووالئ

  إذا روى أحاديث متعلقة بآل البيت، ثقة، إالاً اإلمام فالنأنَّ
مثل احلاكم الذي استدرك على البخاري يف كتابه املشهور 



 ١١٣

 حبجة ،فإنه يتساهل بروايتها، فريفضها اآلخرون) املُستدرك(
تشعهي!.  

ذا اام ألئمة احلديث بالكذب ووضع مك ه كالإنَّ: قال  
حون احلديث حسب مزاجهم حصحلديث النبوي، وأم يا

  ؟!وذوقهم
 هذا ليس كالمي، امسع كالم أحد أئمة احلديث إنَّ: قلت  

قواعد (فقد ذكر يف كتابه ) التهانوي (  وهو العالمة ،الكبار
   :ما يلي) أبو غدة(حتقيق ) يف علم احلديث

   ))الشأنَّك دارها  أصول التصحيح والتضعيف ظنية، م
دث حوم على معلى ذوق احملدث واتهد غالباً، فال لَ

وجمتهد خيالف فيها غريه من احملدثني واتهدين، أال ترى 
  ..))..مسلماً قد خالف البخاري يف بعض األصول

واة الذين رووا احلديث هم ذام  الرولكن يا أخي إنَّ: قال  
ل روايتهم قبوا القرآن، فكيف ترفض روايتهم للحديث، وترو

  ؟!للقرآن



 ١١٤

  من قال لك إنَّ، أمرك عجيب وغريب يا أخي إنَّ:قلت  
القرآن اعتمد على رواة معي؟ أخربين بأمساء !حدديننني وم

 القرآن مت نقله عن طريق إنَّرواة القرآن ؟ وأين السند له ؟ 
ية، وذاكرة اجتماعية، تعالَت التواتر، الذي هو ظاهرة ثقاف

قد شارك فيها الكفار من أمثال أيب جهل على السند، و
 ،، وذلك عندما سكتوا والتزموا جانب الصمت! هلبوأيب

مع حاجتهم ، ومل ينقضوا النص القرآين، أو يطعنوا فيه
الشبهات، لصد الناس عن لكسب الصراع، وإثارة لنقضه، 
 التاريخ أم طعنوا يف النص  ومع ذلك مل يِرد يف،اإلميان به

 أدلوا ا فيما بينهم على القرآين، بل وصلتنا شهادات
 ،)رغم عدم حاجتنا إليها( النص القرآينوابمصداقية وص

  .ونسبته إىل اهللا 
 فوصول ،ربر له ال م، عرض هذه اإلشكالية وتكرارها؛ لذا 

ال يصح  و، وال فضل هلم أبداً،القرآن إلينا ال ندين به للرواة
قياسه على مادة احلديث النبوي، وهذا واضح وصريح يف 



 ١١٥

الواقع، فمادة النص القرآين خمتلفة متاماً عن مادة احلديث 
  .النبوي

مى علم اإلسناد س ما يهل أفهم من كالمك أن :الق  
  ؟! وال قيمة له، ليس علماً،واحلديث

 اًسلمني زمنشغلوا به امل ،!! ووهم،إنه خدعة ، نعم:قلت  
  .!هم عن التفاعل مع القرآنطويال، لصد

    كل األحاديث النبوية كذبهل أفهم من كالمك أنَّ: قال  
 على لسان النيب  الوضع: وإمنا قلت، ال، مل أقل ذلك:قلت  
  قد فشا بعد وفاته، نتيجة الصراع السياسي، والوعظ

ل أهل الكتاب، بواإلرشاد، واختراق الثقافة اإلسالمية من ِق
لثقافات الوافدة لإلسالم، كل ذلك، وغريه، ساهم يف وا

  .اختراع وافتراء احلديث النبوي
أليس اإلسناد  ملعرفة األحاديث النبوية، وما احلل إذاً: قال  

  ؟ !هو األساس
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 احلديث النبوي هو القرآن وابأساس معرفة ص :قلت  
والعلم أوالً، فإن وافق من احلديث القرآن، وانسجم معه ت

 فإن صح على ،م النظر يف سندهت ي،يديه ال يتجاوزهبني 
 ننسبه إىل ،لبة الظن ننسبه إىل النيب، وإن مل يصح سندهغَ

 وهذا ،احلكماء والعلماء، ويكون قوالً أو حكمةً صواباً
احلديث الصحيح متناً وسنداً، ما ينبغي أن يكون مصدراً 

عنه، تشريعياً، وإمنا هو تابع للقرآن، مع استغناء القرآن 
وال مانع من روايته بعد االستدالل بالقرآن على املسألة 

ة بالدراسة، والتنويه على أنه ليس برهاناً أو مصدراً عنياملَ
  .شرعياً

وِإذَا تتلَى علَيِهم آياتنا بيناٍت قَـالَ الَّـِذين الَ          { : قوله تعاىل  اقرأ

     ِر هآٍن غَيا ائِْت ِبقُرونَ ِلقَاءنجركُونُ ِلـي أَنْ     يا يقُلْ م لْهدب ـذَا أَو



 ١١٧

أُبدلَه ِمن ِتلْقَاء نفِْسي ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي ِإنـي أَخـاف ِإنْ               

  )١٥يونس (  }عصيت ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم 

  : حديث النيب الذي يقول واقرأ 
، واحلرام ما حرم اهللا يف      احلالل ما أحلَّ اهللا يف كتابه      ( -١

  )كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

  . الدار قطين واحلاكم والبيهقي و البزار و الطرباين،٣٣٥٨ابن ماجه  

فعليكم بكتاب   أطيعوين مادمت فيكم، فإذا ذُِهب يب     (  -٢
، وصححه األلباين   ٦٣٨١مسند أمحد    )اهللا، أحلُّوا حالله وحرموا حرامه    

  .١٤٧٢صحيحة حتت رقم يف ال

 مفاهيمي كلها، وأنا اآلن حباجة إىل فرمتة لقد قلبت: قال   
   .وحتديث لكل أنظميت املعرفية
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  لطفل الشهيد وطريق النضالا              

)٢١(  
 وبدأ يأكل من زرعه الـذي       أيب صاحل، دخل محار مزرعة       

كيـف   بو صاحل، وفكر  ، فرآه أ  وبذره وسقيه  تعب يف حرثه  
، إىل البيـت  أبو صـاحل    أسرع   !احلمار؟سؤال حمري  يـخرج

أحـضر عـصا    حتتمل التأخري،   القضية ال    العمل، جاء بعدةِ و
وقطعـة كـبرية مـن الكرتـون          ومطرقة ومسامري  ،طويلة
 هاثبت "خرج من مزرعيتايا محار "ة كتب على الكرتون،املقوى

املزرعة ووقف ذهب إىل   و،باملطرقة واملسمار بالعصا الطويلة
وقف رافعا اللوحـة منـذ       ،رفع اللوحة عالياً  و،احلمارمقابل  
 ،ولكن احلمار مل خيرج ،غروب الشمس حىت  الباكر الصباح
 رمبا مل يفهم احلمار ما كتبت : ، وقال يف نفسه   ! أبو صاحل  حار

صـنع   يف الصباح التايل، وونام،رجع إىل البيت،!على اللوحة
واسـتنفر   ،ونادي أوالده وجريانه،اللوحات عددا كبريا من

 حيملون لوحات كـثرية  صف الناس يف طوابري، والقرية أهل
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يا ويلك " املوت للحمري" خرج يا محار من املزرعةا " :تقول
وحتلقوا حول احلقـل الـذي فيـه     "يا محار من راعي الدار

 ،لـك  اخرج أحـسن ،خرج يا محار  ا:ا يهتفون ؤووبد،احلمار
  .حوله  وال يهتم مبا حيدث،واحلمار يأكل

 ،و تعب الناس من الصراخ واهلتاف ،غربت مشس اليوم الثاين     
 رجعـوا إىل    ،وا احلمار غري مباٍل م    ؤملا ر ، و وحبت أصوام 

 الثالـث  يف صباح اليومو ،يفكرون يف طريقة أخرى بيوم
، خطة جديدة إلخراج احلمـار    يضع   يف بيته    أبو صاحل جلس  

اختـراع  أيب صاحل عن  الك،تفتق ذهن اهلفالزرع أوشك على    
يـشبه إىل حـد بعيـد احلمـار          منوذج جمسم حلمار  ،جديد
وحشود القرية   وأمام نظر احلمار  ،وذهب إىل املزرعة،    األصلي

 !وأحرقه على النموذجوقود سكب ال ،املنادية خبروج احلمار
نظر احلمار إىل وارتفع صوم عالياً، ف)اهللا أكرب( فكبر احلشد

يا له  ،مباالةدون  مث رجع يأكل يف املزرعة       والضجة،  النار جهة
  .ال يفهم من محار عنيد
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 صـاحب  :قالوا لـه  ،أرسلوا وفدا ليتفاوض مع احلمار   
وعليـك أن   ،وهو صاحب احلـق  ،املزرعة يريدك أن خترج

بعد ،وال يكترث م د لألكلامث ع احلمار إليهم ؟ نظرخترج
 :قال للحمـار  خر وسيطاً آأبو صاحلأرسل  ،عدة حماوالت

، !للتنازل لك عن بعض من مساحته صاحب املزرعة مستعد
احلمار  املزرعة،ثلث لك: ، قال الوسيطاحلمار يأكل وال يرد

 ،احلمار ال يـرد  ،زاد الوسيط نسبة التنازل إىل النصف،     ال يرد 
اليت ويف اجلهة    ،حدد املساحة !يا سيدي احلمار  :فقال الوسيط 

ذا مسحت فنحن نتعامل علـى       إ  ولكن ال تتجاوزها   ،تريدها
ومشى قلـيالً   ،وقد شبع من األكل ،رفع احلمار رأسهالثقة، 

 إىل اجلمـع الغفـري نظـرة        وهـو ينظـر    إىل طرف احلقل  
،وأسرع املـزارع   لقد وافق احلمار أخرياً   ،وفرح الناس محارية،

وتـرك   ، وقسمها نصفني،وسيج املزرعة،ر األخشاباحضبإ
  . فيهيقفللحمار النصف الذي 

لقد ،!كانت املفاجأة لصاحب املزرعة    يف صباح اليوم التايل    و 
وأخـذ   ،نصيب صاحب املزرعة واقتحم ترك احلمار نصيبه
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مـرة أخـرى إىل   املناضل رجع   دون مباالة مبن حوله،يأكل
هـذا احلمـار ال    ،يبدو أنه ال فائدة ،واملظاهرات اللوحات
لقـد جـاء مـن قريـة      ،إنه ليس من محري املنطقة ،يفهم
،الوضع مل يعد يحتمل، البد من رفـع شـكوى إىل           خرىأ

 وفعالً بعثوا مندوباً ميثل وجهة نظـر  ،الس احلماري األعلى  
أيب صاحل وتظلمه من احلمار، وعنـدما وصـل إىل قاعـة            

 ينتظرون دخول رئيس    االجتماع، وأخذ مكانه بني اجلالسني    
االجتماع دوى صراخ عايل خيرب بدخول رئـيس الـس،          

ملشاركون احتراماً له، ونظر مبعـوث املناضـلني إىل         فوقف ا 
شخص الرئيس يريد أن يتعرف عليه، وإذ به يفـتح عينيـه            
حمملقاً وتتدىل شفته السفلى لتظهر أسـنانه املنخـورة مـن           

 وال يدري أهو بعلـم أم       ،، أعاد النظر بتركيز أكثر    !الدخان
 ،!!حبلم، إن رئيس الس هو احلمار ذاته املغتصب للمزرعة        

وارمتى على كرسيه، والتزم الصمت ذالً وحزناً وانكـساراً،         
وكان يعرفه من خالل    _ ورآه السيد احلمار من على منصته       

_ ظهوره يف اإلعالم وهو يشارك مع اجلماهري يف املظاهرات         
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ووجه حديثه إليـه    !فنهق عالياً، وأظهر ضحكة محارية طويلة     
  .! ليس أنا من تظن، أنا ابن عمه:قائالً
جع املناضل إىل قومه خائباً،وأخربهم مبا رأى من محرنة            ور
  . عاملية

   واستغل أفراد من القرية هذا الوضع ليصريوا من أصحاب         
 األموال، وقاموا حبملة مجع تربعات مالية من القـرى          سرؤو

ااورة، واألمر مل يقف عند هذا احلد،بل قام بعض املسئولني          
 وأسعار املواد األساسـية،     عن القرى ااورة برفع الضرائب،    

ليبقى الناس حتت الضغط املستمر، وإمهال النهضة واإلصالح        
  !.يف البنية التحتية حبجة وجود احلمار يف مزرعة أيب صاحل

، بكاملـها للحمـار     يفكر يف ترك املزرعة    أبو صاحل بدأ     
، ولكـن   والذهاب إىل قرية أخرى لتأسيس مزرعة أخـرى       

  .أقنعوه باالستمرار يف املظاهراتسرعان ما أثنوه عن عزمه،و
 من أهل   وأمام دهشة مجيع احلاضرين     ويف إحدى املظاهرات    

 حيث مل يبق أحد من القرية إال وقد         ،!القرية والقرى ااورة  
إلخراج احلمـار احملتـل    ليشارك يف احملاوالت اليائسة حضر

صـغري مـن بـني      غالماملؤذي، برزاملتسلط  العنيد املتكرب
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 ه علـى  وضرب،  تقدم إىل احلمار  ،ودخل إىل احلقل  و،الصفوف
  !.احلقل خارج، فجفل احلمار وفر  بعصا صغريةقفاه
يـا  : املستفيدون وخاصة املندسني من القرى ااورة    صاح   
 للعـامل و سيجعل منا أضحوكة     ،لقد فضحنا هذا الصغري    !اهللا

، وسوف تتعطل مشاريعنا،ونفقد مربر ممارسـاتنا       حولنامن  
 على الناس، وسرعان مـا حتـرك أحـد املندسـني            القمعية

ـَـتلو  مـع االعتـذار   املزرعة  وأعادوا احلمار إىل  ،الغالم ق
الشديد، وتقدمي التسهيالت اليت فوق اإلمكانيات، والوعـد        

  !.على القيام حبراسته من أذى ورعونة األطفال األشقياء
، وهكذا؛ بدأ مشوار الـشهادة      !مث أذاعوا أن الطفل شهيد       
، وبـدأ  ! وتقدمي األطفال والشباب قرباناً للحمـار  ،لنضالوا

عقد املؤمترات واملفاوضات اليت ال اية هلا،وكلما أوشكوا أن         
يصلوا إىل حل عادوا إىل نقطة البداية،وصار األمـر دوامـة،     

  !.واستمرت البقرة بدر احلليب
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  حملة عن املؤلف                   

  ســامر بن حممد نزار إســالمبـويل  
  .م/١٩٦٣/ دمــشق، ســورية:  تولُّد- 
  . باحث وحماضر يف الفكر اإلسالمي- 
   . عضو يف اتحاد الكُتاب العرب- 
  . املعاصرة الدراسات الفكريةؤسسة باحث يف م- 

 مؤســـس منتـــدى الـــسالم االجتمـــاعي النهـــضوي -
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 ، لـك   وجملَّـة شـباب    ،٢١ وجملَّة إسالم    ،يف جملَّة العامل  مقاالت   نشر   -
  ...وجريدة األسبوع األديب ،وجريدة املثقف ،وجريدة الوقت البحرينية

  حسب تاريخ صدورهامؤلّفاته 
  .م /١٩٩٤ /١ علْم اهللا وحرية اإلنسان، دمشق، دار األهايل،ط-١
لية، دمـشق، دار     اآلحاد  اإلمجاع  النسخ  دراسة نقْدية ملفاهيم أصو          -٢

  .م/٢٠٠٢ /٢م، دار األوائل، ط /١٩٩٥ /١احلكمة،ط
 األلوهية واحلاكمية، دراسة علمية من خالل القـرآن الكـرمي، دار             -٣

  .م/ ٢٠٠٠ /١األوائل، دمشق، ط
 حترير العقل من النقل  قراءة نقدية موعة من أحاديـث البخـاري              -٤

  .م/٢٠٠٣ / ٢وط/١/٢٠٠٠طومسلم، دار األوائل، دمشق، 
 ٢وط/١/١٩٩٩ط املرأة  مفاهيم ينبغي أن تصحح، دار األوائل، دمشق،    -٥

  .م٢٠٠٢/ 
النص القـرآين  : رد على كتاب( ظاهرة النص القرآين تاريخ ومعاصرة  -٦

  .م/١/٢٠٠٢ط، دار األوائل، دمشق، )أمام إشكالية البنية والقراءة للطيب تيزيين
 تقـدمي  .م/١/٢٠٠٥ األوائل، دمشق، ط   القرآن بني اللُّغة والواقع، دار       -٧
مسري إبراهيم حسن، عميد كُلِّيـة اآلداب والعلـوم اإلنـسانية يف            .  د :األستاذ
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حممد احلبش، مدير مركز الدراسـات اإلسـالمية يف         . د  :  واألستاذ  دمشق،
  .دمشق
  .م/١/٢٠٠٨ط دار األوائل، دمشق، ، القرآن من اهلجر إىل التفعيل-٨
  م٢٠٠٨.أة أو شعرها حكم ذكوري ال قرآين غطاء رأس املر-٩
جـودت  : دراسة إنسانية يف الروح والنفْس والتفكري، تقدمي األستاذ        -١٠

  .دمشق  /م٢٠١١ .ندرة اليازجي: سعيد، واألستاذ
  م٢٠٠٨.مفهوم السنة غري احلديث -١١
  م٢٠١١.مازن الوعر. د:  العريب وعامليته، تقدمي األستاذلسانعلْمية ال -١٢
نـدرة  : ، تقـدمي األسـتاذ    )قصة نفْسية واجتماعيـة   (ميالد امرأة    -١٣
  م٢٠١١.اليازجي
                  م٢٠١١. ثقافيةحوارات  -١٤
                                        م٢٠١١).قصريةقَصص (فتاوى أزهرية وأفكار فلسفية  -١٥
   م٢٠١١.اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي -١٦

 ، الثالوث، املوت، العدم، الشيء احلرية،اهللا،(  ثقافيةمفاهيم  -١٧     
      م٢٠١١)التقمص 

  ٢٠١١.  نيب اإلسالم غري نيب املسلمني-١٨     
  ٢٠١١. مشروع ثقايف راشديمسودة   -١٩     

  أحباث حتت الطَّبع قريباً
   الدولة واجب ديين، أم ضرورة اجتماعية ؟ -١
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