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 أبجازة أٌل رغم البيت ترؾ ومطره سقيعو مع اليفلح شتائى يـو صباح  

 )البلكونة( النـو حجرة لَبسينة تنظيف عملية ٫بو نفسى هبمة أستدعيت
 من البد وجدت الصحف ٕبرمن َب غاصت وقد ٤بكتبة حولتها الٌب

 النـو حجرة عن يفصلها الذى الشيش فتح من أٛبكن حٌب منو التخلص
 الٌب للكتب أعود وحٌب للبيت ٥با الوحيد ا٤بكمن من الشمس لدخوؿ
 واختفت.. ا١برائد قاع َب غاصت
 الفاصل الشيش َب فتح الذى ا١بزء من ٔبانىب اإلنزالؽ إستطعت بصعوبة

 وجدت )البلكونة( الَبسينة لداخل ودلفت والبلكوف، النـو حجرة بْب
 الصحف ٕبر فوؽ نصفها طفى وقد ابراىيم هللا لصنع "ذات" رواية

 ما بطريقة أدخلها ا١برائد من بكمية روايتو دفأ قد الروائى الفوضوى،كاف
 نظافة ٞبلة مشكلٌب نفس من يعاٌل كاف  انة يبدو "ا٤بًب" النص لداخ

 فهل لرواية!! القمها ابلزابلة،وإ٭با ا١برائد يلق مل فهو ؟! لروايو ٙبولت
 مهم. لشىء الَبسينة نفاايت تصلح
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 الَبسينة غواية

 بْب ابلبحث بوليسية تفتيش ٢بملة نظافة ٞبلة من ٙبولت ٞبلٌب ىاىى
 الورؽ مع الكربوف اكسيد اثٌل بفعل صفراء صارت الٌب الصحف اوراؽ

ٕبث ٩بزؽ من بقااي كتاب قدَل ..  ا٤بمزقة. شبو القدٲبة والكتب القدَل!
فيو: اختلف العلماء ُب مفهـو الَباث، وىذا ما أدى إىل بروز تيارات 

يدة تفهم الَباث بطريقتها و تتعامل معو على أساس ذلك الفهم و عد
نفصل أّف ا٣ببلؼ األكرب بينهم يكمن ُب: ىل الوحي أي القرآف و السنة 
داخبلف ُب إطار الَباث أـ أهنما منفصبلف عنو؟ وُب كيفية التعامل معو: 

رد ىل يعترب الَباث مقدسا ال ٯبوز مراجعتو أو نقده أو االضافة عليو أو 
ذكر ابن منظور ُب لساف العرب أف الورث، واإلرث، .بعضو،أو غّب ذلك

ما ٱبلفو “وا٤بّباث،والَباث،كلها ٗبعُب واحد،ٍب ذكر معُب الَباث أبنو:
ما ورثناه عن آابئنا من عقيدة، وثقافة، “فالَباث  ” الرجل لورثتو

ة وقيم،وآداب،وفنوف،وصناعات وسائر ا٤بنجزات األخرى ا٤بعنويةوا٤بادي
ويشمل كذلك على الوحي اإل٥بي )القرآف والسنة(، الذي ورثناه عن 

فالَباث ٲبثل کل ا٤بکوانت الٍب ٘بذرت من الوحي احملمدي .”أسبلفنا
وانتشرت عرب التاريخ وا٢بضارة اإلسبلمية من فن وفلسفة والىوت وغّب 

ذلك،فالوحي ىو کائن حي متصل ابلسماء وينبوع للحاجة الروحية 
الَباث اإلسبلمي مصطلح شامل يتسع لكل ما فکل العصور لئلنساف ُب  

لو عبلقة ابإلسبلـ من نصوص القرآف والسنة النبوية واجتهادات العلماء 
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وا٣ببلؼ ا٢باصل  السابقْب ُب فهم ىذه النصوص وتطبيقها على الواقع
حوؿ ما إذا كاف ىذا الَباث دينا مقدسا ٯبب االلتزاـ بو، أونصوصا 

أبزماهنا وأماكنها، ونتعامل معها على أهنا اتريخ ينقل  واجتهادات مرتبطة
لنا ٘بربة بشرية قابلة للنقد والنقض والتعديل والتطوير ٗبا يتناسب مع 

 الزماف وا٤بكاف والظروؼ ا٣باصة بكل عصر.
 .ـوقد انقسم ا٤بتعاملوف مع الَباث إىل ثبلثة أقسا 

يروف أف الَباث كلو القسم األوؿ: النصّييوف أو الظاىرييوف وىم الذين 
دين مقدس  -النصوص الشرعية واالجتهادات البشرية على حد سواء 

صاّب لكل زماف، ومكاف وٯبب االلتزاـ بو، والوقوؼ عند كل جزئية من 
جزئياتو  مستدلْب بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن أحدث ُب أمران ىذا ما ليس منو فهو 

ضافة ُب ىذا الَباث ابلرد، فحكموا على كل إ )رد( )أخرجو البخارى
وعطَّلوا ابب االجتهاد ٧بتجْب أبف هللا أكمل الدين وأًب التشريعات 

الكلية وا١بزئية, وال داعي ألي إضافة بشرية مستدلْب بقولو تعاىل: )اْليَػْوـَ 
ْسبلـَ دِ  يناً( َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْٛبَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمٍِب َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

عن حل مشكبلت  جة ىذا التفكّب وقف ىؤالء عاجزين، ونتي3ا٤بائدة:
 .العصر واستيعاب مستجداتو

القسم الثاٍل: ا٢بداثييوف وقد نظروا إىل الَباث اإلسبلمي على أنو 
اجتهادات بشرية ٧بكومة بعقوؿ وأفهاـ بشرية وبواقع، وابلتايل فهي قابلة 

، وألهنا مرتبطة بزماف ومكاف خاصْب لؤلخذ والرد؛ ألهنا اجتهادات بشرية
وقد ال تتناسب مع غّبٮبا، والواقع أف أكثر ىؤالء أداروا ظهورىم لكل 
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ىذا ا٤بوروث وجردوه من أي صفة دينية قدسية, فعلى سبيل ا٤بثاؿ يدعو 
البعض إىل إخضاع القرآف الكرَل للنقد كأي نص أديب, ويدعوا إىل نقد 

اف لو دور ُب تشكيل العقل اإلسبلمي العقل اإلسبلمي, ويقصد كل ما ك
وما ٯبمع بْب .من نصوص القرآف والسنة واجتهادات العلماء السابقْب

ىؤالء أهنم ٱبضعوف الَباث اإلسبلمي كلو ٗبا فيو القرآف والسنة للنقد 
 والنقض .

بْب إفراط الظاىريْب وتفريط ا٢بداثيْب فهم يفرقوف ُب : القسم الثالث
 سبلمي بْب قسمْب :تعاملهم مع الَباث اإل

)األوؿ( ما ىو نصوص ٠باوية أو وحي رابٍل اب٤بفهـو العاـ للوحي الذي 
يشتمل على القرآف و السنة النبوية الصحيحة وما يدخل ُب حدود قولو 

(، وىذا 4-3تعاىل )َوَما يَػْنِطُق َعِن ا٥ْبََوى ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى( )النجم:
االلتزاـ بو، وال يصح ٕباؿ التبلعب بو ال ال شك أنو دين مقدس ٯبب 

زايدة وال نقصا وال تبديبل، فضبل عن ابعاده أو إخضاعو لعملية النقد 
 .البشري

لثاٍل( ما ىو اجتهادات بشرية ُب فهم ىذه النصوص وتطبيقها على )ا
الواقع وىذا ببل شك موروث اترٱبي لو قيمة كبّبة، ٲبكن االنتفاع بو، 

والبناء عليو، وال يصح ٘باوزه أو ٘بهلو، ولكنو مع ذلك واالنطبلؽ منو، 
ال ٰبمل صفة الدين والقداسة، لذا فهو قابل للنقد،واألخذ والرد هبذا 

وما ىو  مي أف ٯبمع بْب ما ىو دين مقدس,ا٤بفهـو ٲبكن للثراث اإلسبل
 اتريخ ُب ذات الوقت .
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 والتذر تبقال نظافة ٫بوٞبلة ٕبماقة للتفكّب قادٌل الذى الطعم التقط
  !؟ القدٲبة والصحف لؤلوراؽ

أغوص َب ٕبر الكتب القدٲبة ا٤بخلوع عنها غبلفها،وا١برائد ا٤ببعثرة ٕبكم 
القدـ واثٌل اكسيد الكربوف،وبدى ىل أف ىذا البحث مهم لعملى ا١بديد 

 َب ا٤بلحق الديُب اب١بورانؿ .
 

 جريدتنا
ا٤بريرة ٗبصر بعد     علينا طريقتنا،َب فَبة التحوالت الصحفيةوقد ابقت 

يناير بْب من اطلق عليهم الفلوؿ و)صراع الكاب وا١بلباب( اقصد 25
من ىيبلرى كلينتوف حٌب  *اجمللس العسكرى واألخواف وتدخبلت"العلوج"

كاترين آشتوف وىا٫بن نصل لفزورة  "حكم األخواف"  كاف كل شٓبء 
 حاد يثّب الشك؟!

الثوريو ٕبنكة رأس ماؿ ٲبلك وتعامل "النشاب" بذكاء مع الظروؼ 
صحيفة خاصة )جورانؿ ٲبتلكو رجل اعماؿ قرر أف يصدره من ابب 

من ابب العناية ابلثقافة فمن الواضح أف  (مع )جائزة آدبية أب٠بو الوجاىة

                                                 

العلوج تعبّب استخدـ من قبل األعبلـ العراقى على تدخل األجانب َب الشأف الداخلى وقت غزو 
كانت الدبلوماسية الغربية ابلقاىرة،وٖباصة االمريكية ٘بوب ميداف التحرير امريكا للعراؽ وقد  

 وتتحرؾ كطرؼ استحل أف يكوف َب بؤرة الثور
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رجل األعماؿ الشهّب أراد التقرب من الصحافة والثقافة فقد انلو الكثّب 
 منها من ابب ا٢بسد والنفثات َب العقد!!

رئيس التحرير "النشاب" قرأ خريطة األحداث بطريقة فريدة، فرأى أف 
يناير ستتواىل بعده توابع وأنو 25ا٤بنطقة ٙبولت ألرض زلزاؿ،وأف زلزاؿ 

عليو االينساؽ مع أحد،وال يعادى أحد، فقط عليو التأقلم يومًا بيـو 
لفْب والتزاـ التقية،وليبقى ماَب القلب َب القلب؟! فهو يدرؾ أف ا٤بتحا

صاروا أعداء،فالعفريت ٙبوؿ ألسد؟ فقبل النهاية أتتى معركة جديدة 
وقبل ا٢بسم نفأجأ ابلتحوؿ واإلنقبلب؟ كاف مايهمو االستمرار للجريدة 
الوليدة جريدة "الصباح" وٖباصة أف االرض بدأت تطرح جرائد وقنوات 
فضائية؟ وقفز من جريدتو "الصباح" األ٠باء الصحفية البلمعة لَبكب 
الربامج التوؾ شو ابلفضائيات؟!فقرر فيما يبدو اللعب ابألشباؿ وبسرعة 
لعب بنا كبيادؽ الشطرنج على رقعة التطورات،قفز بسامية لتكوف 
سكرتّبة تنفيذية للجورانؿ مضحيًا ٗبا تقـو بو َب صفحة ا٤برأة والطفل 

ابلرب٤باف قد  -من التيارات ا٤بتطرفة  -فعن آى امرأة تتحدث ومرشحات 
موزىن اإلنتخابية، خوؼ الفتنة؟! جنب صورىن وا٠بائهن مع األكتفاء بر ح

رفاعى بلدايتى ليكوف مصور ا١بريدة بعد أف حقق َب التصوير وحوؿ 
فهل ٲبكن أف تكوف سياحة )٪باحات ٕبكم عملو بشئوف السياحة 

 (و"حسُب مبارؾ" َب شـر الشيخ؟
ديُب" اقـو بتحريره بعد واعطاٌل شلوات دبلوماسيا ٗبا أطلق عليو "ا٤بلحق ال

أف كنت ٪بم التحقيقات والروبراتج الصحفى.شبلليت النشاب الصحفية 



11 

يناير ألكوف  25معى متكررة وٖباصة حْب نقلُب قبل ثورة 
"٧بررأخبارالبورصة" للجريدة  قبل أف تقفل البورصة ابواهبا َب بداايت ثورة 

ية ورفاعى اب١بريدة لقد قفل مكتبنا الذى ٯبمع ثبلثتنا أان وساميناير،25
 ؟!وحولو )الفيس(

 
كاف "ا٤بلحق الديُب" َب جريدة اسبوعية قراءة بدت واعية للنشاب َب 

اوقات التحوؿ.ووصوؿ مرسى العياط ٢بكم مصر..ٛبر الساعات وال اجد 
قررت مع نفسى ا٤بمزؽ. البحث من وجدت ٩با أكثر الشٓبء،مااسعى لو

أف يكوف طريقى َب ٙبرير ا٤بلحق الديُب على ىدى ٩با جاء َب القسم 
بْب إفراط الظاىريْب  التوسط الثالث من البحث ا٤بمزؽ وا٤بعنواف" 

 وتفريط ا٢بداثيْب"
 

 ولكن كيف يعملوف اصحاب ىذا الرأى؟!
فا٤بقدس يتداخل مع البشرى بشدة َب الَباث اإلسبلمى والديُب بعامة 

سّب أو أتويل ا٤بقدس )نصوص ٠باوية أو وحي رابٍل اب٤بفهـو العاـ فتف
للوحي الذي يشتمل على القرآف و السنة النبوية( قاـ بو بشر.وابلتاىل  

كيف انظر مثبل لتفسّب القرآف )ألبن كثّب( اىو مقدس أـ بشرى؟وكذا 
الطربى والشعراوى وكلهم يشتغلوف على ا٤بقدس ٍب أف انكار أوتصديق 

يعتمد على العنعنة وسلسلة التواصل بْب بشر ٧بدث ينكرىم بشر السنة 
حديث َب تفسّب  فمثبل َب مسند اإلماـ )أٞبد بن حنبل(ويصدقهم بشر.
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و٫بن نسبح ٕبمدؾ ونقدس ،ل فيها من يفسدفيها ويسفك الدماءأ٘بع]
منسوب للنىب فيو ):قاؿ هللا للمبلئكة  [لك قاؿ إٌل أعلم ماال تعلموف

ا إىل األرض فتنظروا. قالوا:ربنا.ىاروت وماروت ٥بحٌب هنبطكم 
امرأة ٝبيلة ا٢بسن على يهبطاف،فمثل ٥بما هللا الزىرة"الكوكب"

فرفضا   األرض،فجاءهتما فسأالىا نفسها"راوداىا"،فقالت:ال.حٌب تشركا
،فقالت:ال.حٌب تقتبل ىذا فذىبت ٍب رجعت بصىب ٙبملو فسأالىا نفسها

فسأالىا نفسها  ٟبر ٙبملو، رجعت بقدح ذىبت،ٍبف،فقاال:ال.الصىب؟!
فشراب فسكرا فوقعا عليها وقتبل ؟!فقالت:ال.حٌب تشراب ىذا ا٣بمر

الصىب،فلما أفاقا قالت ا٤برأة:وهللا ماتركتما شيئاً أبيتماه على إال قد 
فعلتماه حْب سكرٛبا،فخّبا بْب عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة،فاختارا 

بن حنبل( يقوؿ حديث غريب ولكن كل  واإلماـ )أٞبد.. عذاب الدنيا( 
 رواتو عدوؿ ولكن من يقبل "ا٤بًب" ايها اإلماـ؟!

 
 ابرتى نظافة
 ا٢بلوة( )٦بلة2003 قدٲبة ٦بلة غبلؼ على تظهر "روىب" صورة

 ا٢ببلؿ؟! أبن انتظر قالت:  ؟! األف اجمللة ىذة أين
 ٠بعت منذ روىب تثّبٌل اكبلسّب؟! َب ٝبعتها لروىب الصور تلك آكل
 عندى! ا١بنسى الدافع بذور وضعت شهّبة اغنية َب العجلة على غنجها
 أثناء وَب لروىب( – )الوعد فيلم على للسينما ساميو وعدت أٌل اذكر

 وقطع ا٣بواًب )عد( ٕبجة اصابعها وٙبسست يدىا ٤بست العرض
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 أٌل كفى  وتقوؿ: تنهيدة وتطلق فجأة لتشهق يهايد حوؿ األكسسوار
 من ىناؾ اف عرفت اكف! أف اسَبٞبتُب بل مُب يداىا تنزع ؟!مل ادوخ

 فعلت أف معها ىل سبق كاف  األجساد؟! تستحضر روىب األرواح يستحضر
 َب مكاف )األتيليو( َب ذلك كاف  فعل رد آى ودوف أثر دوف الشٓبء نفس

 اليسارى التجمع ٢بزب مواجو يقع مدبوىل مكتبة من ابلقرب البلد وسط
  والصحافة( األدب أطياؼ ا٢بائروف)من فيو يتجمع

 انراً  يوقد ديناصورى بلساف اثئرة فهدة "ص.ؾ" ا١بهورية الكاتبة قابلنا
 عند ا٤بكاف بساحة اليسرى األتيليو كنبة  على متعمده بيننا جلست
 معظمهم والكتاب اب٤بثقفْب مزدٞبة يومها ا٢بديقة وجدان فقد ا٤بدخل

 اجباراي أتسع بيننا بسيط فراغ َب جلست وتشكليوف صحفيوف
 افضل أان سامية ٙببو الذى النسكافيو فنجاف نتناوؿ ٔبلوسها,كنا
  مذاقو نتبادؿ واحد فنجاف فنجاف؟! ٖبٌب ىل يقرأ من أجد القهوه،فقد

 أف أـ شىء؟ ٰبدث ومل أصابعها ُب ا٣بَواًبِ  واُعد   يدىىا امسك كنت
 أبهنا معتقده بيننا يعمل أف من البشرى ا٤بغناطيس منعت "ص.ؾ" الكاتبة
 اللة؟ ثواب ا١بلسة هبذة تستحق

التقط من مكتبٌب ا٤بلغومة ابألوراؽ والٌب حضر منها )جنها( بعد دعك 
الَبسينة اب٤باء والفنيك كتاب مقتوؿ الغبلؼ،وسط كومة صحف صفراء 
اللوف،فعل بصفحاتو اثٌل اكسيد الكربوف االفاعيل،كاف بو زغب اسود 

سبب ىل األنزعاج، مكتبٌب الٌب تعج ابلكتب البائسة ” فئراف“لرباز 
د واجملبلت القدٲبة ٙبولت ٤بستعمرة جرزاف َب بيت مهجور يبد أف وا١برائ
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ترسينة حجرة النـو ٙبتاج ٢بملة اثنية، التاريخ يقوؿ أبف )حرب( صبلح 
 -ٞببلت!! َب الكتاب الذى احبتو ا١برزاف  6الدين والصلبيْب تعدت اؿ

إذا دقت طبوؿ ا٢برب استعدت :“ مقتوؿ الغبلؼ والعنواف َب مقدمتو 
للرقص،ففى كل ا٢بروب البابلية وَب الغرب.وَب الشرؽ منذ  النساء

حرب داعس والغرباء ا١باىلية،حٌب ا٢بربْب العا٤بيتْب اآلخرتْب كاف النساء 
كورس للحفل الصاخب َب القتل والتدمّب فالرجل ىو ا٤بطرب الوحيد 

 عند إندالع النار..
 

 فيما ساعدتى٤ب ٙبضر لو ٥با اقوؿ األرضى التليفوف من بساميو اتصلت“ 
 .. فيو؟ أان

 ؟! بلوتيكا بطل فقالت:
 

 من عيُب السماعة..اصطادت تضع أف قبل الضحك من تقهقو ٠بعتها
 ب معنونة 200 عاـ االسبوع جريدة من صفحة الَبسينة معركة بقااي

 العدد: وُب سامية تليفوف ٕبكم عنها، إبث الٌب الكلمة كانت  )بولوتيكا(
 سقطت كيف  تكشف البلقاف( ؤسسةم )سى.آى.إيو( لل )وثيقة

 لؤلمر صرفت امريكا أف )تبْب صربية،الوثيقة وظهور 1999يوغوسبلفيا
 ا٤بدٌل؟" اجملتمع ٤بنظمات األجنىب التمويل دوالر"عرب مليوف 55

 مشروعا من العرىب والوطن ٤بصر ٙبذيراً  يوجو علوش( والدكتور)إبراىيم
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 إلضعاؼ حربة رأس ميةا٢بكو  غّب ا٤بنظمات )من يتخذ الذى لئلخَباؽ
 األجنىب(.. ابلتمويل ا٤بركزية الدولة

 
 على تدفقات فاألمواؿ علوش( )إبراىيم صيحات ضاعت ولكن

 دوالر مليوف 55فاؿ  االفاعيل! وصنعت عندان  ا٢بكومية غّب ا٤بنظمات
 الٌب للدوالرات ابلنسبة تعتربمبلليم1999يوغوسبلفيا اسقطت الٌب

 يناير 25 قبل سنتْب َب - مصر َب ٢بكوميةا غّب ا٤بنظمات على تدفقت
 *يبتسم؟ الليث أف تظن فبل .. بعدىا وسنة

 ىم أنو الكثّب يزاؿ ال ولكن.ومسحت وجدت،وكنست ٩با ٚبلصت
أ٘بو للمطبخ بعد أف نزعت عُب جلباىب ا٤ببلوؿ ابلعرؽ كنت قد  !؟ مايتلم

بنفاايت 120×  90مؤلت كيسْب من اكياس الزابلة السوداء حجم 
 التلفاز.. وافتح ..اهنجا١برائد

 فتوى من الف ليلة وليلة:

                                                 

جلست )أف ابترسوف( أماـ ١بنة العبلقات ا٣بارجيةابلكو٪برس،قبل أف تستلم 2011َب إبريل  
مليوف 40مريكية دفعتعملها كسفّبة ٗبصر واذا هبا تفتح ملف التمويل وتعلن "أف اإلدارة األ

مليوف دوالر أخرى"وىكذا  160دوالر٤بنظمات مصرية لدعم التحوؿ الدٲبقراطى ىناؾ ،وطلبت 
قدمت السفّبة أوؿ دليل اهتاـ َب قضية )التمويل األجنىب غّب ا٤بشروع ٤بنظمات اجملتمع ا٤بدٌل( 

إبريل 6من شباب 4أجنبيا ومصراي َب االهتاـ.والٌب كاف منهم 43والٌب قدـ فيها 
 ألف دوالر من "فريدـو ىاوس" األمريكية 785حصلواعلى
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أصابتُب َب ” رٞبة“رغم أنُب أشعر ببعض النعاس اإل أف مشكلة الفتاة 
الصميم التقط طعم ا٤بشهد التلفزيوٌل الذى بدأ ٗبشكلة الفتاة والٍب  

كشفت أسرهتا وىى تستنجد اب٤بسئولْب ٢بفظ بنات تونس بعدما ىربت 
أهنا قد سافرت  -على حد قو٥بم  –بحث عنها اكتشفوا ابنتهم،وبعد ال

ابلفعل ٤با يسمي جهاد النكاح وأف خروجهن يتم ٙبت إشراؼ سيدة،قيل 
راقصة،وأف ٝباعة متشددة اختطفتها وأقنعتها ابلسفر إيل سوراي لتمارس 
جهاد النكاح، بناء على فتوى ألصقوىا وقتها )ابلشيخ العريفي( تقوؿ 

عاما فما فوؽ أوا٤بطلقة أف 14لفتاة الٍب بلغت أبف علي ا "الفتوى 
تشارؾ اب١بهاد ومشاركتها تكوف بتقدَل نفسها ألحد اجملاىدين ليعقد 

عليها ويقيم معها عبلقة زوجية كاملة،لفَبة قصّبة قد ال تتجاوز الساعة 
ليصبح من حق ٦باىد آخر الزواج منها بعد طبلقها مباشرة.. وذكرت 

ل كبّب أف ا٥بدؼ ىو ٛبكْب ا٤بقاتلْب من حقهم الفتوى الٍب انتشرت بشك
ا٤بدىش ؟! الشرعي )اب٤بعاشرة( ٩با يرفع معنوايهتم ويقوي عزٲبتهم القتالية

أنو بعد شيوع ىذه الفتوى تربأ منها )العريفي( وأثبت ابلدليل أنو ال صلة 
 لو هبا وأهنا مدسوسة عليو ؟

األسد بسوراي  وتربأ منها أيضا مسئولوف ُب صفوؼ ا٤بعارضْب لنظاـ
وأعلنوا أف ىذه ا٤بمارسات ال تتم وأف ما يشاع عن مثل ىذه الفتاوى إ٭با 

لكن ما حدث ُب تونس يثبت أبف أكثر من ،يشاع إساءة لسمعتهم
ا٤بوضوع ابت ٧بّبا خاصة إذا ربطناه  عشرين تونسية ذىبوا ١بهاد النكاح؟

ا١بزائري ٙبقيقا ُب مع ما ًب ُب ا١بزائر ُب الشهر ا٤باضي عندما فتح األمن 
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نشاط عصابة دولية اختصت ُب اإل٘بار )ابلفتيات والقاصرات 
مع عائبلهتن آلجئْب ونشرت  الآلٌب قدمن إىل ا١بزائر السورايت(

الصحف ا١بزائرية أف الكثّبات منهن ًب إستقدامهن من ٨بيم البلجئْب 
عصابة )السوريْب بَبكيا واألردف ولبناف( حيث يتم ٙبويلهن ابلتنسيق مع 

وأسفرت التحقيقات عن  دولية إىل إحدى الدوؿ العربية للعمل ابلدعارة
التوصل إىل عصابة دولية مكونة من رجاؿ أعماؿ عرب و٠باسرة 

 يتواجدوف ُب أماكن ٨بيمات البلجئْب السوريْب ُب ببلد ٨بتلفة.؟! 
اكتمل ا٤بشهد ا٤بأسوي جاءت نفس الفتوى  (b b c) وعلى قناة اؿ

قة بتسجيل فيديو يصدرىا األف أحد رجاؿ الدين إبحدى العجيبة موث
الدوؿ العربية اجملاورة لسوراي يدعو فيها إىل سيب النساء السورايت 

ويعتربىن )ملك ٲبْب( ٤بن يسبيهن فيمكنو الزواج منهن بدوف عقد وال 
صداؽ،وىو ما دعا إحدى ا٤بنظمات النسوية إىل استنكار ىذه الفتوى 

بع ىذا الرجل إبعتباره ٧برضا على ىتك األعراض ومطالبة السلطات بتت
واٚباذ اإلجراءات القانونية ضده فما ٰبدث للشعب السوري ىو٧باولة 
تدمّب للشخصية السورية وطمس ٤بعا٤بها وإىدار لتارٱبها الطويل عن 

طريق قهر نسائها واعتبارىن ٦برد متاع؟! وتذيع القناة الفيديو ا٤بنوه عنو 
.. 

 الباب: البخارى يدؽ    
ألجوس َب دىاليز  100قررت أف استعْب ابلقهوة مع السجارة اؿ 

ا١بوارى والسبااي فاألمر بدى ملحا للتفكّب ٧باوالً ٘باىل شاحنة القمامة 
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الٌب أتتى بزعيقها ا٤بزعج َب مثل ىذا الوقت ا٤بتأخر من الليل وبدقة 
و ٙبت تشريعية شديدة تعاِب العبلقة ا١بسدية مع السبااي فيكتب الفق
 عنواف متكرر لدى علماء الدين"ابب وطء السبااي"..

وقاؿ أبو حنيفة :إذا سبْب فهن على نكاحهن األوؿ،طا٤با كن زوجات 
رغم إهنن من ملك اليمْب؟!وفسراألوزاعي ما كاف ُب ا٤بقاسم )ىن على 

نكاحهن،فإف شاء من وقعن َب سهمو أف ٯبمعهن ابزواجهن فعل بعد أف 
 يستربئها ٕبيضة(

ثنا شعبة عن يزيد بن ٟبّب حد ثنا مسكْب، قاؿ: َحدَّ ثنا النفيلي،قاؿ: َحدَّ
عن عبد الرٞبن بن جبّب عن أبيو، َعن أيب الدرداء أف رسوؿ هللا صلى هللا 

كاف ُب غزوة فرأى امرأة ٨ُبًجا فقاؿ لعل صاحبها أملَّ هبا »عليو وسلم: 
ربه كيف يورثو قالوا نعم، قاؿ لقد ٮبمت أف ألعنو لعنة تدخل معو ُب ق

ويفسرالشيخ ا٤بخج ا٢بديث،يقوؿ وفيو بياف أف وطئ  «وىو ال ٰبل لو
كيف يورثو وىو »ا٢بباىل من النساء ال ٯبوز حٌب يضعن ٞبلهن. وقولو: 

يريد أف ذلك ا٢بمل قد يكوف من زوجها ا٤بشرؾ فبل ٰبل لو  «ال ٰبل لو
 استلحاقو وتوريثو(

أيتى تليفوف..أعرؼ الرقم ذو األربع واثناء ٧باولة فك لوغارٛبات الفقة 
 ستات َب هنايتو،إنو رئيس التحرير" لطفى النشاب"

 ا٠بعو متعجبلً 
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وانكر عدة ” البخارى وصحيحة”: شيخ شاب فتح النار اليـو على
آحاديث أعجبها أف الرسوؿ دمحم سحره اليهود؟!ملحق ا١بمعة الديُب 

 اب١بورانؿ ٯبب أف يكوف بو رد على ىذة الفًب.
 وؿ لو : اليهود فعلوا كل شٓبء كريو..اق

 ولكنو يتعجل قفل األتصاؿ..
 مل ينقصنا إال كلشنكوؼ لصدر)البخارى(؟ آى اجازة تلك؟!

 
اطوى ملف"سبااي جهاد النكاح" الذى كنت اجد فيو ىوى ليكوف 
موضوع ا٤بلحق الديُب ابلعدد ا١بديد..وأفتح ملف"السحر" الذى اوقعُب 

 ُحدد ا٥بدؼ بصحيح البخارى ..فيو رئيس التحرير، وقد 
 

) عن عائشة اهنع هللا يضر قالت: ) سَحَر رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل من بِب أقرأ فيو: 
ُزرَْيٍق يقاؿ لو: لَبيُد بُن األعصم،حٌب كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٱُبَيَّل إليو أنو كاف 

وىو  –أو ذات ليلة  –يفعل الشيء وما فعلو، حٌب إذا كاف ذات يـو 
، ٍب قاؿ: اي عائشُة، أَشَعْرِت أف هللا أفتاٍل فيما عندي، لكنو دعا ودعا

استفتيُتو فيو؟ أاتٍل رجبلف فقعد أحدٮبا عند رأسي،واآلخر عن رجلي، 
فقاؿ أحدٮبا لصاحبو:ما وَجُع الرجِل؟ فقاؿ: مطبوٌب، قاؿ: من طَبَّو؟ 

قاؿ: لبيد بن األعصم، قاؿ: ُب أي شيء؟ قاؿ: ُب ُمْشٍط وُمشاطة وُجفِّ 
لٍة ذََكر،قاؿ: وأين ىو؟ قاؿ: ُب بئر َذْرَواف فأاتىا رسوؿ هللا صلى طَلِع ٬ب

هللا عليو وسلم ُب انس من أصحابو فجاء فقاؿ ))اي عائشة، كأف ماءىا 
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نقاعة ا٢بناء، كأف رؤوس ٬بلها رؤوس الشياطْب((،قلُت:اي رسوؿ هللا،أفبل 
 ا (استخرْجَتُو؟قاؿ قد عافاٍل هللا، فكرىت أف أثّب على الناس شر  

 
قد أنكر ىذا ا٢بديَث ا٤ببتدعُة؛من ” ا٤بازري”وَب تفسّب البخارى قاؿ

حيث إنو ٰبط منصب النبوة، وُيشكِّك فيها، وأف ٘بويزه ٲبنع الثقة 
ابلشرع،وقالوا:فلعلو حينئٍذ ٱُبَيل إليو أف جربيل عليو السبلـ أيتيو، وليس 

ذا السحُر عقَلو،وال ٍبَّ جربيُل،قاؿ:وىذا الذي قالوه ابطل.فلم ٲَبَسَّ ى
اتفقوا مع لبيد بن  -لعنهم هللا  -سلوكياتِو،وال تصرفاتو،اليهود

األعصم،وىومن أسحراليهود،أف يعمل سحًرا لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويعطوه ثبلثة 
داننّب،وفعبًل قاـ ذلك الشقي بعمل السحر على شعرات من شعرالنيب 

عليها من جارية صغّبة كانت تذىب إىل بيوت ملسو هيلع هللا ىلص، قيل: إنو حصل 
نساء النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعقد عليها سحره والظاىرمن ٝبع طرؽ ا٢بديث أف 

ىذا السحر كاف من نوع َعْقد الرجل عن زوجتو فكاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٱُبَيل إليو 
ذلك أنو يستطيع أف ٯبامع إحدى زوجاتو فإذا اقَبب منها مل يستطع 

واختلف ُب مدة ىذا السحر، فقيل: أربعْب يوًما، وقيل غّب ذلك حٌب 
ست من األشهر،فاهلل أعلم.ولكن ال نقص يلحق الرسالَة من ىذا كلو 
ألنو مرض كسائر األمراض،ال َتَسل َط لو على عقلو،بل ىو خاص بظاىر 
جسده كبصره؛حيث صار ٱُبَيَّل إليو اترة فعُل الشيء من مبلمسِة بعض 

زواجو،وىو مل يفعل،وىذا ُب زمن ا٤برض ال يضر فبل ٯَبُرخلبًل ٤بنصب أ
النبوة؛ ألف ا٤برض الذي ال نقص فيو ُب الدنيا يقع لؤلنبياء، ويزيد ُب 
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درجاهتم ُب اآلخرة عليهم الصبلة والسبلـ، وحينئٍذ فإذا ُخيِّل لو بسبب 
زاؿ ذلك  مرض السحر أنو يفعل شيًئا من أمور الدنيا، وىو مل يفعلو، ٍب

عنو ابلكلية، والعجب ٩بن يظن ىذا الذي وقع من ا٤برض بسبب السحر 
قصة ]لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قادًحا ُب رسالتو،مع ما ىوصريح ُب القرآف ُب 

حيث صار ٱبيَّل إليو من سحرىم أف ِعِصيَّهم  [موسى مع َسَحرة فرعوف
قُػْلَنا اَل َٚبَْف ِإنََّك َأْنَت ” تسعى، فثبَّتو هللا، كما دؿ عليو قولو تعاىل

َا َصنَػُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل  اأْلَْعَلى َوَأْلِق َما ُب ٲَبِيِنَك تَػْلَقْف َما َصنَػُعوا ِإ٭بَّ
ومل يقل أحد من أىل العلم،وال من أىل الذكاء ” يُػْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى

قادٌح  -ي ِعِصيِّ السحرةإف ما ُخيَّل ٤بوسى عليو الصبلة والسبلـ من َسعْ 
 ُب رسالتو.

فهل ارٙبت مل ارتح، ومل يطمئُب أتؤيل ا٤بازري ىل ٲبكن أف ارفض 
واقوؿ اشك َب أف  -ا٤بزمومْب اإلٲباف -ا٢بديث بعقلى كما فعل ا٤ببتدعُة 

ال يتعبد بو ؟! وكيف ” آحاد“ا٢بديث موضوع، أو اتقوؿ أبنو حديث 
 فالكل تناولوه عن عائشة؟!

أٌل دخلت َب ٙبد مع الرجاؿ الذين سبقوٌل للحديث، بغباء ا٢بقيقة 
فكرة )ىم رجاؿ و٫بن رجاؿ( ؤبوع فلسفى لؤلجتهاد ولوحظيت منو 

 أبجر إذا اخطأت؟
انتقى من ثوب الَباث ا٤بكشوؼ مكمن فتنٌب مقسم حالٌب بْب:الشك 

ومسَبىايد( -اترة، واليقْب آخرى،متمثل حالة روائية تعرؼ ب )د ىيجل
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رجبٍل اماـ امرأة ؾ "فينوس" يكسوىا اترة  ويعريها اترة حسب ٛباما ك
 رغبتو، وَب كل مرة كاف يقيس درجة رجولتو.

 
)فَالصَّا٢ِبَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب( اقوؿ حديث ٕبديث والقرآف بيننا:

ُب اآلية ٲبدح هللا تعاىل الصا٢بات القانتات أبهنن حافظات للغيب أي 
عن الفحش وٰبفظن مابينهن وبْب أزواجهن من  ٰبفظن أنفسهن

القرآف الكرَل لو  )قاؿ تعاىل:}ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنْػُتْم لَِباٌس ٥َبُنَّ و خصوصية 
٤بسة حانية رفافة ٛبنح العبلقة الزوجية شفافية ورفًقا،ونفهم من اآلية أف 
الزوج عليو أف يكوف لباًسا وسَبًا لزوجة، وأف تكوف الزوجة كذلك لو،وقد 
ذكر هللا ا٤برأة قبل الرجل ُب ذلك ُب قولو:ىن فيحصل بذلك السكن 

وما تضفيو من معاٍف والرٞبة.وكشف ىذا السَب يتعارض مع اآلية 
 ..(وظبلؿ

أما ا٢بديث الذى بدى ملفتاً :)فعن أ٠باء بنت يزيد اهنع هللا يضر أهنا كانت عند 
لعل رجبل يقوؿ ما فعل :رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص والرجاؿ والنساء قعود عنده فقاؿ

،فقلت: إي وهللا اي  أبىلو،ولعل امرأة ٚبرب ٗبا فعلت مع زوجها فأـر القـو
وؿ هللا  إهنم ليفعلوف وإهنن ليفعلن. قاؿ: فبل تفعلوا،فإ٭با مثل ذلك رس

( وَب ٚبريج آخر للحديث ) فشيطاف لقي شيطانة،فغشيها والناس ينظرو 
قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إف من أشر الناس عند هللا منزلة من يَػٌوـ إىل امرأتو 

 وتفضى إليو ٍب ينشر سرىا(.. 
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وز نسب حديث لعائشو،على خبلؼ القرآف وسنو فقبل السحر الٯب
 حبيبها ونبيها ؟!

أيتى النووي ُب تعليقو على ىذا ا٢بديث:)وُب ىذا ا٢بديث ٙبرَل إفشاء 
الرجل ما ٯبري بينو وبْب امرأتو من أمور االستمتاع، ووصف تفاصيل 
ذلك وما ٯبري من ا٤برأة فيو من قوؿ أو فعل أو ٫بوه، فأما ٦برد ذكر 

إف مل تكن فيو فائدة وال إليو حاجة فمكروه ألنو خبلؼ ا١بماع ف
ا٤بروءة.وقد قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص 'من كاف يؤمن ابهلل واليـو اآلخر فليقل خّبًا 

 أو ليصمت'(   
وقبل أف أقوؿ )وجدهتا( كمكتشف قانوف الطفو،اليكتِف النووى 

ينكر عليو إعراض فيقوؿ:) وإف كاف إليو حاجة أو ترتب عليو فائدة أبنو 
  عنها،أو تدعي عليو العجز عند ا١بماع أو ٫بو ذلك فبل كراىة ُب ذكره( 

 فيضيع ماكاف َب أوؿ األمر مُب َب ا١بحيم؟!
إجتهاد ىوى( جاء على طريقة شبندر  -جوؿ فاكس -أتويلى )اوفسيد

٘بار )ثبلثية ٪بيب ٧بفوظ (،)سى السيد( حْب ضحكت لو الراقصة 
حجرىا عطارة ٧بلو،ومل يتنبو لغوايتو إال حْب سألو )زنوبة ( فوضع َب 

فقاؿ: )اكتب.. بضاعة ! كاتب( احملل : َب آى بند يكتبها؟-)دفَب
 ؟! افسدىا ا٥بوى(

ويفسر النووى معُب قولو ٕبديث )وعن عائشة ايضا "قالت:دخلت امرأة 
رفاعة طلقِب ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: أف  -رفاعة القرظي وأان وأبو بكر عند النيب

البتة وإف عبد الرٞبن بن الزبّب تزوجِب وإ٭با أان عنده مثل ا٥بدبة وأخذت 
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ىدبة من جلباهبا؛وسعيد ابن العاص ابلباب مل يؤذف لو فقاؿ : اي أاب بكر 
فما زاد ورسوؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أال تنهى ىذه عما ٘بهر بو بْب يدي رسوؿ هللا 

إال وقاؿ:كأنك تريدين أف ترجعي إىل رفاعة؟ ال..حٌب  -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا 
ورفاعة القرظي، ىو رفاعة بن السموء، ( تذوقي عسيلتو ويذوؽ عسيلتك

وا٤برأة ىي )ٛبيمة( وا٣برب موثق أشد ما يكوف التوثيق إذ أوردتو عوايل 
 -َب -" ذوؽ العسيلة : دواوين السنة ألنو إنطوى على قاعدة فقهية ىي

وكما فسرهتا السينما على لساف "عادؿ اماـ": البد أف أدخل .. أ  "احمللل
فأما ٦برد ذكر ا١بماع فإف مل تكن فيو فائدة وال إليو  . وافهم ا٤بعُبهبا

)وإف كاف إليو حاجة أو ترتب عليو فائدة أبنو ينكر عليو   .حاجة فمكروه
إعراض عنها، أو تدعي عليو العجز عند ا١بماع أو ٫بو ذلك فبل كراىة 

        .. ذكره( ُب
)اخاؼ على نفسى من الفتنة(؟! حملاكم األف : ا٥بذا تقوؿ النساء َب ا

 اتصاغر اماـ البخارى....
أفكر َب الطريقة ا٤بتبعة الذىاب لشيخ أومفكر ألعلق ا١برس برقبتو!! 
حوار معو :"س مُب و ج منو"..اراجع األ٠باء على نوتة التليفوف واسأؿ 

أـ مرٞبة؟ اقَبع على التليفوانت واترؾ  ىل نريدىا ملحمة -نفسى 
للصدفة ٙبديد نوع ا٢بوار ٤بن يرد، وإف كنت اعلم اهنم ليسوا قماشة 

 ..واحدة
 رف التليفوف .. وجاء الرد: آبلوه

 فينك ايدكتور -
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 َب ا٤بنيا كما أان..انت الذى خنت عروس الصعيد؟ -
 مشاغل .. وبعد الولده مابقاش ىل حد ىناؾ -
 موجود ومقفوؿ..وبيوت ا٤بنيا مفتوحة لكبيت ابوؾ  -

 أفهم منو أنو سيكوف ابلقاىرة قريب ٤بؤٛبر"٘بديد ا٣بطاب الديُب"
 أضع سؤاىل .. ؟!

 .. وٯبيب
ىذه فتنة قدٲبة لعن هللا من ايقظها فحديث سحر الرسوؿ انكره يقوؿ: 

ا٤ببتدعُة؛وبعض شيوخ ا٤بعتزلة،٩بايعُب أنو إشكالية من وقت الدولة 
سنو من وفاه النىب رفعها من 200؟! والبخارى ٝبع صحيحو بعداالموية

صدور حفظة ا٢بديث،وقد اىتم البخارى بصدؽ ا٤بتحدث وبسلسلة 
الرواه )العنعنو.. فبلف عن فبلف( وىذا ماٲبلكو ويقدر عليو. أما صحيح 

ا٢بديث ذاتو )ا٤بًب( فلم تكن لو والية عليو فليس لديو مرجعيو إال 
وؿ أنفسهم .. )وال أعرؼ ٤باذا ٝبع على طريقتو حافظة الرواة العد

 فقط؟! ( 4,000مل يسجل منها َب صحيحو إال 600,000
أـ مبلئمة واختيار من  -اسألو من ا٥باتف: ا٥بذا أسباب سياسية  -

 البخارى؟!
 

ٯبيب: ا٢بقيقة الأعرؼ ولكن البعض يرى ذلك ، حٌب أف "ا٢باكم 
أحاديث يصفها أبهنا )صحيحة النيسابورى"َب كتابو )ا٤بستدرؾ( أضاؼ 
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البخارى ومسلم(..مل ترد عند الشيخاف .دعنا  -على شروط الشيخاف 
نعود ٢بديث سحر الرسوؿ، وأرى أنو صحيح َب ذاتو،صحيح ابلنسبة 

ذكر  لرواتو فالسحر زكر ابلقرآف أبكثر من موضع وَب سورة "البقرة"
الوارد َب حديث  ٤بليكاف ببابل يعلما مايفرؽ بْب الرجل وزوجة وىو عْب

سحر النىب األمْب )السحر كاف من نوع َعْقد الرجل عن زوجتو ( فكاف 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٱُبَيل إليو أنو جامع إحدى زوجاتو وىومل يفعل( فهوسحر"الربط" 

 ا٤بنتشر َب الريف والصعيد.
" والرجل ا٤بربوط " كما عاينت بنفسى يذىب لعملو ويؤدى وظائف 

ف إختبلؿ،واليعَبيو آى تغيّبعقلى أو وجداٌل وابلتاىل مل يؤثر حياتو بدو 
ذلك على تلقيو عليو السبلـ الوحى وقيامو بواجب الرسالة.. ففى القرأف 
تعهد ٕبماية الذكر"القرآف"من هللا سواء أثناء الوحى وحٌب هناايت العامل( 

 فبل تقع َب فخ الصحافة وتفرح بربوراتج،أوشهرة عارضة ،ا١برى وراء
والغلط ال ٯبوز َب البخارى، والداع الصحافة سيوقعك َب الفخ..

أقوؿ لنفسى حديث السحر ..لئلستسبلـ للوسوسة،وتلبيس ابليس اللعْب
 *البخارى(“ مر ابختبارات

                                                 

( سُح، ونٍس يعُى 245هـ أي تعذ وفاج انُثً ملسو هيلع هللا ىلص تـ ) 256اإلياو انثخاسي سحًه هللا ونذ سُح  

رنك أٌ انثخاسي ًٌكُه أٌ ٌشوي عٍ انُثً ملسو هيلع هللا ىلص يثاششج،فهزا نٍس يشادا،أٌ انثخاسي ٌشوي عٍ 

شٍىخ ثماخ،فً أعهى دسجاخ انحفظ وانضثط واألياَح عٍ يثههى إنى أٌ ٌصم إنى انصحاتح 

== 
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أقـو من مكاٌل وقد ٠بعت تكبّبة .أشعر بفأس الصداع هتد َب رأسى

اتوضاء  الفجر تضٓبء يـو جديد:"حى على الصبلة ..حى على الفبلح"
أتذكر حديث التليفوف الصباحى مع د )ص.ح( أستاذ ا٢بديث . واصلى

وابدأ َب البحث )ٔبوجل( عن أيو )االى ابد( والتاريخ اإلسبلمى فافتح 
 السحر كيف كاف الصحفيوف يعملوف قبل النت!!..

ُلو الشََّياِطُْب َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَف َوَما َكفَ : وجدهتا  َر ُسَلْيَماُف )اتػَّبَػُعوا َماتَػتػْ
ْحَر َوَما أُنِزَؿ َعَلى اْلَمَلَكْْبِ  َوَلِكنَّ الشََّياِطَْب َكَفُروا يُػَعلُِّموَف النَّاَس السِّ

َنٌة َفبل  َا ٫َبُْن ِفتػْ بَِباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت َوَما يُػَعلَِّماِف ِمْن َأَحٍد َحٌبَّ يَػُقوال ِإ٭بَّ
ُهَما  َما يُػَفّرُِقوَف بِِو بَػْْبَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِو َوَما ُىْم ِبَضارِّيَن ِبِو َتْكُفْر فَػيَػتَػَعلَُّموَف ِمنػْ

ِمْن َأَحٍد ِإالَّ إبِِْذِف اَّللَِّ َويَػتَػَعلَُّموَف َما َيُضر ُىْم َوال يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمْن 
ا ِبِو َأنُفَسُهْم َلْو َكانُوا اْشتَػَراُه َما َلُو ُب اآلِخَرِة ِمْن َخبلٍؽ َولَِبْئَس َما َشَروْ 

                                                                                                        

== 

عٍ سسىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وألم عذد تٍٍ انثخاسي وانُثً ملسو هيلع هللا ىلص ثالثح يٍ انشواج،فهى فً أعهى دسجاخ 

ً سكعرٍٍ ٌسرخٍش هللا انثمح ويع هزا فكاٌ ال ٌكرة حذٌثا فً هزا انصحٍح حرى ٌغرسم،ثى ٌصه

فً هزا انحذٌث ثى ٌكرثه ولذ اسرغشق ذأنٍفه نهزا انكراب سرح عشش عايا، ولذ ذهمره أيح 

اإلسالو تانمثىل ..لال اإلياو انُىوي:اذفك انعهًاء سحًهى هللا عهى أٌ أصح انكرة تعذ انمشآٌ 

 ،انصحٍحاٌ انثخاسي ويسهى وذهمرهًا األيح تانمثىل
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ٌر َلْو َكانُوا  يَػْعَلُموَف َوَلْو َأنػَُّهْم آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َخيػْ
 .    سورة )البقرة(يَػْعَلُموَف(
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 الفصل الثانى

 

 

اذىب ٤بكتب رئيس التحرير مباشرة تبْب ىل أف ساميو قد سبقت ٢بجرة 
ا٤بكتب كانت منكبة على )البلب توب( ولكنها أنتبهت ٢بضورى 

 الصاخب، وقبل السبلـ سنت لساهنا

 قائلو: بقى اي انقص تتصل َب انصاؼ اللياىل.وتقوىل فار َب الَبسينة!

 

اجلس على كنبة األنَبيو ا٤بواجة ٤بكتبها،وقد تبْب ىل أهنا حافيو القدمْب 
بتو ومل تنزؿ منو.. بدأت احدد ؤبوار قدميها الكعب العاىل الذى رك

 مواقع الفتنو َب ساقيها البارزاتف من اسفل مكتبها.
أظهرت ترـب )معتاد عليو( مع دخاف سيجارتى األوىل وا٤بربد "التكيف" 

 يعمل اشارت بيدىا وبنظرة حادة أف أخرج للكريدور؟!
 أعرؼ كتالوجها فحدثتها عن ٝباؿ شعرىا كانت قد شكلتو مشات

ات منذ ٚبرجنا والتحاقى ابلعمل معها ٔبريدة "الصباح" فقد مرت سنو 
الٌب ٲبو٥با رجل أعماؿ،سبقتُب لتعمل )السكرتّبه التنفيذية للجريدة( 
وعرضت على العمل"بصاحبة ا١ببللة" فحملت )زادى،وزوادى( اتركاً 
مهنة التدريس، كمدرس  لغة عربية اثنوى ورحلت ألعمل معها وتقلبت 
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قسم التحقيقات حٌب اكتشف"النشاب" حصوىل بْب العمل اب٢بوادث و 
على دبلـو معهد الدراسات اإلسبلمية فانتشى واضاؼ "ا٤بلحق الديُب" 

بصفحة ا١بمعة ٤بهامى.. تظل ساميو عالقًو ُب زاوية ما من ذاكرتك 
 ببساطتها وشياكتها وروحها.

حدثتها بعد إستسبلمها لدخاف سيجارتى عن ٞبلة تفتيش الَبسينة 
" الٌب حولتها ٤بكتبة ويبدو أف الفّباف حولوىا ٤بكمن "بلكوف حجر  ة النـو

 داَبء ٥بم..
 فنصحتُب بشركات الرش

كانت سامية ا٤بدخل الر٠بى لرئيس التحرير ،تدخل ٤بكتبها ا٤بفتوح وىو 
عبارة عن صالة وضعت مكتبها الفسيح َب ا١بانب األيسرمنها وَب 

اصة برئيس التحرير وعند ا١بانب األخر أنَبيو شيك،خلفة دورة ا٤بياه ا٣ب
امتداد ا١بانب األيسر للمكاف ٘بد ابب مغلق عليو كلمة "رئيس 

التحرير"..انتقلت لواحد من كرسيْب ملصقاف ٗبكتبها من االماـ وعرفتها 
أبف ا٤بوضوع ٗبلف على )األيباد( ا٣باص ىب فنقلتو عندىا.. وأان اعرؼ 

 أبنو بذلك يكوف اماـ  النشاب .
لتليفوف.و٠بعت عرب االنَبكم صوت النشاب ا٣بشن أبف ٙبدثت ٮبساً اب

 ا٤بلف وصلو
 قالت : يبدو انك مرىقا ومل تنم اقضيت ليلك تطارد الفّباف

 قلت:كنت اطارد السحر..ىل تسمحْب بفنجاف قهوة؟.
 ضغطت على األنَبكم من مكمنها موصية بقهوة من بن رئيس التحرير
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 جرس من "النشاب" وعند الشفطة قبل االخّبة من الفنجاف جاء
 فو١بت ٢بجرتو..

قاؿ عوٌل النشاب )رئيس التحرير( : أان مقدر أننا لغينا اجازتك وأدانؾ  
كماف شغل،بس أنت عارؼ ا٤بلحق الديُب بقى ٚبصصك وحدؾ والشغل 
انقص الـز )حوار( مع من فتح القضية.خد مصور.وعنوانو ابلتفصيل مع 

لكتب وا٤براجع ينفع َب الـز نعرؼ رأى الشيوخ،اللعب َب ا..سامية
الصحافة ايعم صبحى..وليس َب الدين، لقد اعتربت نفسك د.مصطفى 

٧بمود والقيت بنفسك َب اليم..على العمـو مافعلتو ا٤باـ جيد 
 اب٤بوضوع..نكمل بقى وبسرعة كصحفيْب مش شيوخ.

أخرج وإنتزع العنواف من سامية َب غل ،ٞبلت )األيباد( من مكتبها 
 امة صفراء بعدـ نسيات موضوع الرش والفّباففنبهتُب َب إبتس

 فنفست دخاف سيجارتى َب وجهها..
ليكن مل ٰبضر بلدايتى"ا٤بصور" رفاعى اليـو َب موعده للجورانؿ أقوؿ 

 -علماء ا٢بديث، ٔبامعة األزىر،مشوار ببل تصوير. فيامشاوير البخارى 
 سنة؟ 16الرجل سافر طوال وعرضا ١بمع ا٢بديث 

 ٤بدينة نصر.. وَب ا١بامعة ..أجرى ابلتاكس 
 دار حواران :

 مامعُب علم ا٢بديث أو ا١برح والتعديل كما تقولوف ؟!   -
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 بروايتو ٰبتج فيمن يشَبط أنو على والفقو ا٢بديث ائمة ٝباىّب أٝبع -
 ٖبرب ا٢بجة تقـو )وال فيقوؿ الشافعي أما يرويو( ٤با ضابطا عدال يكوف أف

 معروفا دينو، ُب ثقة حدث من يكوف أف أمور:منها ٯبمع حٌب ا٣باصة
 من ا٢بديث معاٍل ٰبيل ٤با عا٤با بو، ٰبدث ٤با عاقبل حديثو، ُب ابلصدؽ

 على بو ٰبدث ٠بع،ال كما  ٕبروفو ا٢بديث يؤدي ٩بن يكوف اللفظ،وأف
 ؛حافظا حفظو من بو حدث إذا معناه،حافظا ٰبيل ٗبا عامل غّب وىو ا٤بعُب

 وافق ا٢بديث ُب ا٢بفظ أىل شرؾ إذا كتابو،  من حدث إف لكتابو
 الٍب الشروط أف نقوؿ أف وٲبكن مدلسا( يكوف أف من براي حديثهم،

 على سريعة نظرة وسنلقي والضبط، العدالة ىي ا٢بديث أىل يهاعل أٝبع
 ابلغا، مسلما يكوف )أف الصبلح ابن يقوؿ العلماء: لدى ذلك تفصيل
 حافظا مغفل، غّب متيقظا ا٤برؤة، وخواـر الفسق أسباب من سا٤با عاقبل،

 ٰبدث كاف  كتابو،وإف  من حدث إف لكتابو ضابطا حفظو، من حدث إذا
 ابن ويقوؿ ا٤بعاٌل( ٰبيل ٗبا عا٤با يكوف إف ذلك مع فيو اشَبط اب٤بعُب
 يرجع،وكذاب،وصاحب ال غبلط أربعة: من إال ا٢بديث )يكتب ا٤ببارؾ
 الرازي أما حفظو( من فيحدث ٰبفظ ال ورجل بدعتو، إىل يدعو ىوى
 على ٙبمل النفس ُب راسخة ىيئة ىي )العدالة الفحوؿ إرشاد ُب فيقوؿ

 بعض وعن الكبائر عن االجتناب فيها ى،فيعتربوالتقو  ا٤بروءة مبلزمة
 ظهور على زائد شيء )العدالة البغدادي للخطيب الكفاية الصغائر(وُب

 )و عنده فالعدالة ا٢بكم أما األحواؿ( اختبار و بتتبع ٰبصل االسبلـ،
 من يعلن وال بدعتو إىل يدعو ال مسلما يكوف أف احملدث عدالة أصل

 عدالتو(. بو تسقط ما ا٤بعاصي انواع
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 ىل مشل تطبيق علم )ا١برح والتعديل ( كل الرواه؟  -
 ابلطبع  -

 يعُب كل الصحابة وقعوا ٙبت الفحص اب١برح والتعديل؟  -
ابلضرورة  الصحابة كلهم عدوؿ،وىو من األمور ا٤بعلومة من الدين -

 صحاىب عليو ينطبق من عند دوره يتوقف والتعديل ا١برح وعلم
 )الصحابة( مصطلحوٗباذا يعُب   -

 وىناؾ األنصار وىناؾ ا٤بهاجرين يشمل:الصحابة الصحايب مصطلح -
 جالس من وىناؾ الطلقاء وىناؾ بدر أىل وىناؾ الرضواف بيعة أصحاب
 تعاىل كقولو  قرآنية أبدلة تثبت الصحابة وعدالة يومْب. أو يـو الرسوؿ

 سافإبح اتبعوىم والذين واألنصار ا٤بهاجرين من األولوف }والسابقوف
 أشداءعلى معو والذين هللا رسوؿ ،و}دمحم100 عنو{التوبة ورضوا مهنع هللا يضر

 يبايعونك إذ ا٤بؤمنْب عن هللا رضي و}لقد 29الفتح بينهم{ رٞباء الكفار
 فتحا وأاثهبم عليهم السكينة فأنزؿ قلوهبم ماُب فعلم الشجرة ٙبت

 ،أبيهمكالنجـو  ،ا٢بديث:)اصحاىب السنة .وَب18 آية قريبا{الفتح
 أقتضيتوا..أىتديتوا(

وألف الصحابة فوؽ مستوى الشبهات وكلهم عدوؿ، تسقط مُب األسئلة 
وهتوى ففيها الطيش البْب،وا٥بوى ا١بامح..أدرؾ جهلى، و٘بديف 

 سؤاىل،وسوس شيطاٌل بوسواس ىل كل الصحابة عدوؿ؟!
 الطلقاء مثل بدر وأىل الرضواف بيعة وأصحاب واألنصار ا٤بهاجرينىل 
 ؟! أويومْب يـو الرسوؿ جالس من مثل ،أو مكة فتح َب أسلموا ينالذ
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يقرأ الشيخ بشفافية مايوسوس بو شيطاٌل،فّبد على صمٌب الذى طاؿ  
 للصحابة أقواؿ بل أبحاديث ليست ىي البخاري ُب رواايت ىناؾ :يقوؿ

 ..*فهم الصدوؽ العدوؿ للنيب، مرفوعة وغّب
 والتعديل" ا١برح علماء أبقواؿ عدوؿ فهم البخاري لرواة ابلنسبة أما

 لرواة البلزمتاف الصفتاف ٛبثبلف واللتاف والضبط فيالعدالة ا٢بديث"
 "،الصحيحة األحاديث

 كيف وىو مهتم جداً بعنعنة اإلسناد دوف ٕبث ا٤بًب ؟  -
َب اتريخ الرواية للحديث،يعترب البخارى أوؿ من كتب مروايت بدوف  -

 تعبّب مثل )قاؿ ،ذكر، روى،(إسناد ىى"التعليقات"ويستخدـ 
وكاف يقوؿ على سبيل ا٤بثاؿ )قاؿ ابن العباس( ٍب أيتى ابلنص،ويطلق 
على ذلك َب مصطلح ا٢بديث "التعليق" فعناية البخارى اب٤بًب ال تقل 

 من أكثر البخارى" صحيح كتابو"  ُب أورد البخاري أف حيثعن اإلسناد.
! التعليقات قبل من عنها ماقلت وىى سند بدوف حديث1300

فالبخارى مل يقبل إال ا٢بديث الصحيح، واشَبط َب رواتو ا٤بعاصرة 
 .. والسماع .وىى اعبل درجة َب الرواه

                                                 

 ما غزا النيب صلى الو عليو وسلم األبواء، ٍب بواط، ٍب العشّبة.قاؿ ابن إسحاؽ: أوؿ 
حدثِب عبد هللا بن دمحم: حدثنا وىب: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاؽ: كنت إىل جانب  -3733

زيد بن أرقم، فقيل لو: كم غزا النيب ملسو هيلع هللا ىلص من غزوة؟ قاؿ: تسع عشرة، قيل:كم غزوت أنت معو؟ 
لت فأيهم كانت أوؿ؟ قاؿ: العشّبأو العسّبة، فذكرت لقتادة فقاؿ: قاؿ: سبع عشرة، ق

  [4201، 4142العشّبة.]
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 *فتح درج َب مكتبو،واخرج عدد من ٦بلة ا٥ببلؿ
 قاؿ ىل: ابلعدد مقاؿ عن البخارى وصحيحو اعتقد انو مهم لك

 ٩بنوانً  استأذنت وأان َأقبل النسخة
 وقت األنصراؼ!! فقد فهمت أنو حدد

 
 

 

 

 

                                                 

ومن ىنا يظن العلماء أف نسخة البخارى كما تركها صاحبها مل تكن وضعت َب صورهتا 
النهائية،وأنو كاف َب نيتو أف يعيد النظرفيها ليستكملها،كما يظنوف أف بعض النساخ قد تصرفوا َب 

ابو ولذا قاؿ "ا٢بافظ أبوإسحاؽ إبراىيم" :انتسخت كتاب البخارى من اصلو ا٤بوجود بعض أبو 
عند"دمحمبن يوسف الفربرى" فرأيت أشياء مل تتم،وأشياءمبيضة،منها تراجم مل يثبت بعدىا 
شيئا،ومنها أحاديث مل يَبجم ٥با،فأضفنا بعض ذلك إىل بعض.و٩با يدؿ على صحة ىذاالقوؿ أف 

 -ابلتقدَل والتأخّب،مع أهنم انتسخوامن أصل واحد.،ورغم كل شٓبء.. ]ا٥ببلؿالرواايت ٨بتلفة 
  د يوسف خليف[ -1992-مارس
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 الفصل الثالث
 

 ***اولى  مكلمة

 على الباب دؽ اسم )أ. ع. ماىر(
 ارف ا١برس

 وانتظر ا٤بفاجأت
يفتح لنا،رجل سبعيُب العمر بصلعة تلمع،كاف َب بدلة سوداء كاملة مل 

ينس حٌب رابطة العنق "الكرافت"أنو أفندى،من طلتو يتنب أنو ليس سهبًل 
متوجس؟ ندلف للداخل..ابلبيت صمت وكأف ال أحد والىيًنا.ولكنو 

اعرؼ أف كل حوار صحاَب .ابلبيت سواه ،ولكنو بيت منظم ونظيف
انجح ىوحب يكسر الوحشة ويدمر الغربة..ولوعلى األقل خبلؿ مدة 
ا٢بوار، وأف كل الذين يكتموف عواطفهم إبتقاف ينفجروف كالسيل إذا 

ى صور زكرايتو وىو ابحوا .استدرجو بفبلش صورة واطلب أف ار 
،كنت َب 1965يقوؿ: أان دفعة ضابط.أومع اسرتو وسط ا١بماعة 

 -شظية( وحضرت )حرب70وجرحت )ب 67ا٣بطوط األمامية ٢برب 
لكن التوجد ىل إال  73اإلستنزاؼ( وأان من كوادر حرب التحرير َب 
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صورة وحيدة اب٤بكتبة خلف مكتىب برتبة العميد الٌب خرجت هبا بسبب 
 جز.نسبة الع

 قمنا ٤بكتبو..
وقد ٢بظت أف مكتبتو ليس هبا إال الكتب الدينية والقانونية ولكنو أوضح 

 أبنو درس القانوف وأنو حاليا ٧بامى..
متجاىبل  -فعاجلتو كيف وجد وقتاً للتبحر َب الدين؟فأجاب ٗبا اليريح 

 ٝباعتو واألوالد –البوح بشٓبء عن حياتو ا٣باصة 
مواجهة التطرؼ الديُب وٛبكنت من التعمق َب يقوؿ: عملت َب ٦باؿ 

الدين أثناء عملى مع الشيخ عبد اللطيف مشتهر مدير عاـ الوعظ 
عاما وأان خطيب َب وزارة األوقاؼ )الَبخيص ال 22األسبق ابألزىر ومنذ

 يزاؿ سارى(
 ننتقل لؤلنَبيو ابلصالة

كانت رأسى قد فيفتح )ابنبونّبة( على ترابيزة األنَبيو ويقدـ فونضاـ، بينما 
طلبت نيكوتْب النب احملوج، فأطلب ماء علو إذا ذىب للمطبخ يتذكران 

 هبا، ولكنو عاد اب٤باء ا٤بثلج وجلس ..
 :اشعلت سيجارة وبدأت ابلضرابت 

ىل ترفض ا١بامع ا٤بختصر الصحيح ا٤بسند من أقواؿ الرسوؿ وسننو  -
 وأايمو  ا٤بعروؼ بصحيح البخارى؟
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ُب طلبت بتنقيتو من األحاديث الشاذة ال أرفض البخارى ولك -
ا٤بدسوسة حيث دعوت ٦بمع البحوث ابألزىر لذلك ومل أطلب من 

الكنيست األسرائيلى فتعرضت للسب والقذؼ والتجريح،قالوا أٌل من 
)القرآنيْب( الذين ينكروف السنة،ٍب عادوا وقالوا أٌل )شيعى( وا٤بضحك  

 ة( األف؟أين ىم )ا٤بعتزل -أهنم إهتموٌل ابألعتزاؿ
( دوف أف تسقط الكرة من أحدان -ا٢بوارية–بونج(  –تستمر لعبة )البنج 

 ..فهو مل يعجز ،وأان مل اٛبلل..
 امل تقل أبنك ٩بن يريدف إعبلء العقل على النقل؟  -

قلت إبعبلء فقو اآلية على فقو الرواية،ٍب دعُب أؤكدعلى أنو اليوجد  -
يفكرويفقو َب الدين وأحب أف فاتيكاف َب اإلسبلـ ومن حق ا٤بسلم أف 

أشّبإىل أف ىناؾ دعوات سابقة على دعوتى طالبت بتنقية كتاب 
البخارى،حيث سبقُب الشيخ دمحم الغزاىل وقد أشاررٞبو هللا للحديث 
ا٤بنسوب البن مسعود َب البخارى والذى ينكرفيو وجود ا٤بعوذتْب َب 

كرابن حجر َب القرآف وا٠بى ماعلى شاكلتو اب٤بروايت ا٣بسيسة،وقد ذ 
رجبًل متهموف،والتنطبق عليهم شروط  80مقدمتو أنو دس على البخارى

 العدوؿ الضابطة..
يقوؿ: لنقرأ مارواه )البخارى( عن حديث السيدة عائشة الشهّب الذى 
جلست فيو إحدى عشرة امرأة فتعاىدف أال يكتمن من أخبار أزواجهن 

ح ا٤بذكور َب كتاب شيئاً، وا٢بديث طويل جداً وسنكتفى ببعض الشرو 
فتح البارى ففى شرح قوؿ إحدى الزوجات عن زوجها إنو عياايء طباقاء 
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العّى ىو الذى تعييو مباضعة النساء،والطباقاء ىو ثقيل الصدر عند »
ومل يكن للنىب  ا١بماع  ينطبق صدره على صدرا٤برأة فّبتفع سفلو عنها

 ....دور فيو إال أنو زوج يسمع زوجتو؟! أىذه سنة النىب!
أتذكر إجتهادى العبيط َب حديث السحر الذى فنده )النووى( َب شرحو 

 وأقوؿ : مالنا واـ ا٤بؤمنْب : عائشة؟!
اشعر بذبذابت احملموؿ وقبل اقفالو ا٤بح ٭برة سامية،اوقف جهاز 

 : التسجيل ،وارد ،ا٠بعها تقوؿ
امامى ماقالو َب  2010)الراجل ده ردد نفس الكبلـ وأسكتو األزىر َب

 جريدة الدستور وقتها(.. .
فقد تباع  .. فإذا مل تباع وقتهاارد عليها البضائع ا٤بُخزنة البد أف ٚبرج

 األف؟!
 افتح الريكوردر.واعاجلو ابلقاضية ..

 فلماذا عدت؟! 2010قاموا ابلرد عليك َب*علماء األزىر -
يقوؿ: ألننا كما دخلنا خرجنا.فأان أنكر أحاديث البخارى عن عذاب 

وطالبتهم بدليل واحد من القرآف،فلم يرد َب أى دين زكره،ليصبح القرب 
عذاب القرب٨بصصا للمسلمْب فقط؟ كل مافعلوه أهنم قالوا أبف ابن 

 مسعود رجع عن قولو بعدـ وجود ا٤بعوذتْب ابلقرآف،وارجعوٌل

                                                 
 حىاس: صثحى عثذ انسالو 2111ٌىنٍى25ذفاسٌشواخثاس. جشٌذج انذسرىس.فى األحذ  
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)وقد كاف عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر ال يثبت  وفيها,ُب التحفة للشوكاٍل
ورتْب ُب مصحفو كما روى عبد هللا بن أٞبد ُب ىاتْب الس

مسنده،والطرباٍل عن عبد الرٞبن بن يزيد النخعي قاؿ: كاف عبد هللا بن 
مسعود ٰبك ا٤بعوذتْب من مصاحفو ويقوؿ إهنما ليستا من كتاب هللا تعاىل 

.وىكذا قاؿ البزارُب مسنده أف ابن مسعود كاف ٰبك ا٤بعوذتْب من 
ر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يتعوذ هبما وكاف عبد هللا ال يقرأ ا٤بصحف ويقوؿ إ٭با أم

هبما..وىكذا أخرج الطرباٍل قاؿ البزار:مل يتابع عبد هللا بن مسعود أحد 
من الصحاب، وقد صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قرأ هبما ُب الصبلة وأثبتتا ُب 

فقلت ٥بم البخارى ولد بعد موت كل الصحابة فلماذا اورد  .ا٤بصحف
أحاديث يعلم أهنا والعدـ سواء،وإذا كاف ابن مسعود رجع عن ىذا 

 ؟!*) ا٢بديث فلماذا تغافل )البخارى واورده َب كتابو
 

                                                 

َعػػػْن ُسػػػْفَياَف قَػػػاَؿ:  َولَْيَسػػػا ُب ُمْصػػػَحِف ابْػػػِن َمْسػػػُعوٍد، َكػػػاَف يَػػػػَرى َرُسػػػوَؿ هللِا   يُػَعػػػوُِّذ هِبَِمػػػا ا٢بََْسػػػَن 
َق ِو، َوَٙبَقَّػػَوا٢ْبَُسػْْبَ، َومَلْ َيْسػَمْعُو يَػْقَرُؤٮُبَػػا ُب َشػْيٍء ِمػػْن َصػبلَتِِو، َفظَػػنَّ َأنػَُّهَمػا ُعػػوَذاَتِف، َوَأَصػرَّ َعلَػػى ظَنِّػ

ُه   اْلَباُقوَف َكْونَػُهَما ِمَن اْلُقْرآِف فََأْوَدُعوٮُبَا ِإايَّ
َعػػن زر بػػن حبػػيش أنػػو قَػػاَؿ: قُػْلػػُت أُليبَِّ بْػػِن َكْعػػٍب: ِإفَّ ابْػػَن َمْسػػُعوٍد َكػػاَف الَ َيْكتُػػُب اْلُمَعػػوَِّذتَػْْبِ ُب 

فَّ ِجرْبِيَل   قَاَؿ َلُو: ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق، فَػُقْلتُػَها، ُمْصَحِفِو. فَػَقاَؿ: َأْشَهُد َأفَّ َرُسوَؿ هللِا   َأْخبَػَرٍل أَ 
 مسند اإلماـ أٞبد -فَػَقاَؿ: ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس فَػُقْلتُػَها، فَػَنْحُن نَػُقوُؿ َما قَاَؿ النَّيب   
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إنطفأ عُب عشقى َب معاندتو،فكل اسئلٌب الٌب استدرجتو هبا للشماتة 
دـ إستعدادى،كم يلزمُب من منو،حو٥با إىل ضحكة على عجزى وع

 ا٢بنكة ألخفى جرحى؟ قررت أف اعاود ا٥بجـو وأان اعرؼ أبٌل انتحر؟!
 ٤باذا ال يوجد عندؾ عذاب َب القرب؟  -أسأؿ 

القرآف ىوالذى يقوؿ قفى سورة ا٢باقة "ىاـؤ أفرأوا كتابيو إٌل  -يقوؿ
يكن ظننت أٌل مبلؽ حسابيو فهو َب عيشة راضية" وىذا دليل أف القربمل 

بو عذاب أونعيم.أف إنتهاء ا٢بياة ال يعُب إنتهاء ا٢بسنات والسيئات. ففى 
القرآف والسنة نفس ا٤بعُب فمن يسن سنة حسنة يكوف لو أجرىا وأجر 

من عمل هبا من بعده،وىو نفس الوضع للسنة ا٣ببيثة وابلبخارى حديث 
ية أف ابن آدـ إذا مات أنقطع عملو من الدنيا إال من ثبلث صدقة جار 

وعلم ينتفع بو وولد صاّب يدعولو.ا٤بوت ال يعُب قطع ا٢بساب،ومن 
ا٤بعلـو ابلدين ابلضرورة أف حسابنا أماـ هللا تعاىل يـو ا٢بشر. وأان أعتقد 

 أنو ا٢بساب الوحيد،يـو تسود وتبيض الوجوه.
 

يَدؽ اببو يقـو ليفتح،أحس أنو نقل النقلة األخّبة َب حواران الشطر٪بى  
 ك" فإذا ٗبلكى قد مات!وقاؿ "كش مل

ونسمع حوار المرأة على اببو، يسكتها، تتسرب للداخل وىى ٙبمل 
أكياس كانت طويلة َب جلباب أسود وطرحة،،فتبينت ٠برهتا. بوصو٥با مل 

 يبق عندان شٓبء نقولو ىو متوتر ويسأؿ ىل ىناؾ شٓبء؟!
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وج، وأان قلة النب تضرب رأسى بصداع وضاع آملى َب فنجاف من النب احمل
إذ أف ىيئة ا٤برأة تنم عن أهنا خادمة ولكنها مل تنسل للمطبخ الذى كنا 

 نرى مدخلو من جلستنا؟! بل قبعت َب غرفة مكتبو الداخلية
ينهى الرجل كبلمو بقولو: يرى أىل السنة أف الرواية ا٤بعتمدة عن الرسوؿ 

 ألف صحاىب؟114تشمل كل الصحابة وىم يبلغوف 
ال أيخذوف إال رواية سيدان على ونسلو والشيعة يطرحوف كل ذلك و 

الشريف َب ا٢بسن وا٢بسْب،وحاوؿ )اإلابضى يوسف الطفيش( أف ٯبمع 
حديث وضعها َب كتابو )جامع الشمل( 500ا٤بتفق بْب الطرفْب فوجدىا

.. ولكن مل أيخذ بو الطرفْب أال أبعتباره طريقة للتقريب بْب  19َب القرف 
 ا من رواايت عند الطرفْب.ا٤بذاىب وليس كسنة تلغى ماعداى

 

 ***مكلمة ثانية
رفاعى ا٤بصور معى قطع الصمت بسؤاؿ بدى ملحاً عنده:  ىل حديث 

 ارضاع الكبّبَب البخارى ؟!
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اّب على خياىل بسخرية أف تكوف ا٤برأة الطويلة قد جأت ألرضاع *
)أ.ع.  الكبّب؟! تعوذت وأان اقهقو من الشيطاف الرجيم، إبتسم َب وقار

 ىندـ رابطة  العنق  )الكارفت( ووضع ساُؽ على ساؽِ ماىر( ، 

ذكراإلماـ مالك نوعاً أخرمن )طرؽ ا٤بص بْب األزواج(  وقاؿ الرجل :
ففى موطأ مالك أف رجبًل سأؿ أاب موسى األشعرى فقاؿ: إنُب مصصت 

 ”من إمرأتى من ثديها لبناً فذىب َب بطُب

طمأنو  ارضاع الكبّب() أخذا ٕبديث -وكاف يستفٌب ىل ٙبـر عليو أـ ال
عبد هللا بن مسعود،الذى كاف َب ضيافة أاب موسى األشعرى،أبنو الرضاعة 

 .إال ماكاف َب ا٢بولْب

 .. اتٌل عبد هللا بن مسعود فقلت:

                                                 

ُب رواية:" أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو، وكانت ٙبت أيب حذيفة بن عتبة، رسوؿ هللا )ص(، 
فقالت: إّف سا٤بًا موىل أيب حذيفة يدخل علينا، وأان فضل، وإاّن كنا نراه ولدًا، وكاف أبو حذيفة 

فأمرىا  «.ادعوىم آلابئهم ىو أقسط عند هللا»تبناه،كما تبُّب رسوؿ هللا )ص( زيداً، فأنزؿ هللا 
رسوؿ هللا )ص( عند ذلك أف ترضع سا٤باً، فأرضعتو ٟبس رضعات،وكاف ٗبنزلة ولدىا من 

جاءت سهلة بنت سهيل إىل النيب )ص(،فقالت: اي رسوؿ هللا! إٍّل أرى ُب وجو أيب »الرضاعة" 
حذيفة من دخوؿ سامل، وىو حليفو! فقاؿ النيب )ص(: أرضعيو! قالت: وكيف أرضعو وىو رجل  

تبّسم رسوؿ هللا )ص(، وقاؿ: قد علمت أنو رجل! وزاد عمر ُب حديثو: وكاف قد شهد كبّب؟ ف
 « بدرًا. وُب رواية ابن أيب عمر: فضحك رسوؿ هللا )ص(
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كانت عائشة »وقاؿ الشافعي وأصحابو فقاؿ: ليس أبن مسعود وحده 
أيخذف هبا، وقلن: إ٭با ىي تفٍب هبذه الفتيا وأىب أزواج النيب )ص( أف 

وأبت أـ سلمة وسائر  رخصة من رسوؿ هللا )ص( لسهلة بنت سهيل
أزواج النيب )ص( أف يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حٌب 

ا كانت رخصة من يرضع من ا٤بهد، وقلن لعائشة؛ وهللا ما ندري! لعّله
وَب ا٢باؿ قاـ واحضر البخارى .. رسوؿ هللا )ص( لسامل من دوف الناس(

، ومرة أخرى بدأت وساوس وأخذ يسَبسل َب الشرح ومراجع أخرى
الظن الفكهة برأسى وأان مشتت بْب ا٤برأة الطويلة ورضاعة الكبّب الٌب  

 قاؿ: تلح على ا٤بصور العبيط  والرجل الذى يستزيده من الرضاعة؟ كاف
فأرضعيو عشر رضعات ليدخل »ورواية أخرى،٪بد النيب يقوؿ لسهلة:

آية ]أنزؿ ُب القرآف »عليك كيف شاء، فإ٭با ىوابنك!..تقوؿ عائشة أنو 
،فنسخ من ذلك إىل ٟبس،وصار إىل «عشر رضعات معلومات»[ تقوؿ

.فتوُب رسوؿ هللا )ص( واألمر على ذلك ٟبس رضعات معلومات
 ...وقاؿ أٞبدبن حنبل ٕبديث النيب )ص(: ال ٙبـر ا٤بّصة وال ا٤بصتاف؛

..وقاؿ: ذىب ذاىب إىل قوؿ عائشة ُب ٟبس رضعات، فهو مذىب 
قوي! وقاؿ بعض أىل العلم من أصحاب النيب )ص( وغّبىم: ٰبـر قليل 

سفياف الثوري ومالك بن وكثّبه إذا وصل إىل ا١بوؼ! وىوقوؿ  الرضاع
 أنس واألوزاعي وعبد هللا بن ا٤ببارؾ ووكيع وأىل الكوفة.

 
 ٍب دخل بنا ٤با ازعجُب وىو يقرأ َب كتبو..

http://alkalema.net/zena/nesa2.htm#_ftn117
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لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبّبعشراً،ولقد كانت ُب »تقوؿ عائشة: 
صحيفة ٙبت سريري، فلما مات رسوؿ هللا )ص( وتشاغلنا ٗبوتو، دخل 

: داجن فأكلها من وىذا حديث صحيح، »انحية أخرى، يقوؿ ابن حـز
وليس على ما ظنوا، ألف آية الرجم إذا نزلت حفظت وعرفت وعمل هبا 
رسوؿ هللا )ص(،إال أنّو مل يكتبها نّساخ القرآف ُب ا٤بصاحف، وال أثبتوا 

 «لفظها ُب القرآف
..أوؿ شٓبء فكرت فيو تناوؿ قهوة دوبل فأستعجلت األنصراؼ

أسفل العمارة ٙبمل ا٠بو ايفطة مكتوب عليها   Cafe-Shopeمن
Relakse   كاف رفاعى يلعب ٗبحمولة ا٣بلوى ويركز وفجأة شهق،خلتو

رأى صورة عارية،وىو٧بمل أبسئلة ابطنية تستلهم ٙبليل ا٢براـ؟ أنساٌل 
 هتوره،اساس ماجئنا لو،فلم احاور الرجل عن حديث سحرالرسوؿ

 
ساء السعودية يهددف إبرضاع قاؿ: تصور ايأستاذ على الفيسبوؾ ن

 !!سائقيهن إذا مل يسمح ٥بن بقيادة السيارات

ىدد عدد من النساء السعودايت ابستثمار  »استوضح ا٣برب من موبيلو :
ُب إطار ٞبلة لتحقيق مطلبهن ابلسماح ٥بن بقيادة «إرضاع الكبّب»فتوى 

عن الصحافية السعودية )أمل « غلف نيوز»السيارات ونقلت صحيفة 
إما أف تسمحوا لنا »زاىد( قو٥با انو سيتم إطبلؽ ا٢بملة ٙبت شعار 

 «!بقيادة السيارات أو سنرضع األجانب
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وفجأة انتفضنا )فأر( أسقط )ا٤بوبيل( وتذكرت اٮبية األتصاؿ بشركة 
 للرش، فالفأر خرج علينا َب عز النهار.فماذا لوفعلها بشقٌب ابلليل!؟

)أٞبد عبده ماىر( َب نفس اللحظة خرجت ا٤برأة الطويلة الٌب رأيناىا عند 
ود ٦بسم كانت طويلو،َب جلباب اسفاصتدـ هبا ا٤بصور ا٤بزعور، اتبينها ،  

على جسد عرسى لدف، بصدر مفتوح ينىبء عن صدر ذو ٘بارب،تضع 
على شعرىا طرحة بلوف ا١بلباب،بوجو ٩بصوص يتبْب فيو ضب 

ابألسناف،٤بن يطيل النظر،وقد قدرت أهنا َب العقد الرابع من العمر، وَب 
 يدىا شنطة ببلستيك قدٲبة وضعت فيها اشيائها.

 منكم..الفار بتاعكم جرى؟!قالت: اوعى اللى وقع  -

والذى انتهى ابألتفاؽ بيننا على نظافة "ترسينٌب ٩با أدى لتبادؿ ا٢بديث 
 "ا٤بسحورة.؟!

) وقالت زاىد  اعود ٤بوبيل رفاعى وادوس على ا٤بصدر الرئيسى للخرب
قرارىن يتبع فتوى أطلقها عامل دين سعودي ابرز وتقوؿ انو إبمكاف »إف 

سائقيهن األجانب من اجل ٙبويلهم إىل أبناء النساء السعودايت إرضاع 
كل أسرة سعودية ٕباجة إىل سائق،وٞبلتنا »ة اف:مضيف« ٥بن ابلرضاعة

وكاف الشيخ عبداحملسن بن «.سَبكز على حق ا٤برأة ُب قيادة السيارة
انصر العبيكاف مستشار ا٤بلك عضو ىيئة كبار العلماء السعودية قد 

إبمكاف   واسعا ُب اجملتمع السعودي.أصدر ىذه الفتوى الٍب أاثرت جدال
النساء إرضاع سائقيهن حٌب يتحولوا إىل أبناء ٥بن ابلرضاع ويصبحوا أيضا 

يصبح ٗبقدور السائقْب األجانب ¡ أخوة لبناهتن. وُب إطار ىذه العبلقة
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االختبلط ٕبرية مع أفراد األسرة كافة من دوف أف ينتهكوا التعاليم 
 بلط بْب ا١بنسْب.اإلسبلمية الٍب ٛبنع االخت

 لنقلها على صفحٌب ابلفيسبوؾ Shareاجدىا مهمة فأضغط على

 
 غزوة الست"وداد"

نبهُب رفاعى لوجود "وداد" معنا وأهنا مستعدة للفّباف..الوقت اليزاؿ 
ضهرية و٩بكن اهناء العملية..أشَبينا مصيدة وفنيك وصابوف سائل 

ومضينا للمنزؿ،ادخلتها الَبسينة ٗبا أشَبينا مع ابقى ماعندى من مكنسو 
وجروؼ وغّبه وقفلت عليها زجاج ابب النـو وتركت الشيش 

راىا وىى ترأٌل،متقياً آى انسحاب أوىجمات إستباقية مفتوحاً،فكنت أ
من الفّباف،انتظرٌل رفاعى حٌب أيخذ كمالة ا٤بوضوع على فبلشة 

توب( وأان افرغ شريط -لسامية.. استسلمت للكتابة على )االب
التسجيل كاف العمل يدور على السرير بتعجل، بينما رفاعى كاف يغلى 

كنا قد اتفقنا َب . ..أان وىو ووداداا٤باء َب الكاتل لعمل شاى لثبلثتن
التحرير على )ريبوراتج( قاتل لصاحبنا،وقد وجدت ا٢بقيقة عكس ذلك  
كيف أقتلو بكاًب صوت على مرأى من ا١بميع ووحده يرى أف تلك 
الكلمة الرصاصة كانت موجهة إليو؟! رجل بتفاصيل غّبعادية بسرما 

تو اب٣بصوص،صوتو يكمن َب مكاف ما منو وجهو،حاجبيو العاقدين جبه
الواثق ببلتشنج، عرض مايريد دوف أف تعرؼ رأيو أوموضع تعصبو، ىو 
استيل خاص من ا١باذبية الٌب ليس ٥با عبلقة اب١بماؿ أتناسى شرعية 
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، سأكتب ماأحس بو ا١بنوف َب عملنا الصحفى وأعَبؼ أبٌل معجب بو
نق أأقف ضد شيخ َب السبعْب يعاوليسقط إتفاؽ ضرار مع ا١بورانؿ ..

 !دينو بقبلة عقل؟
َب ذلك الوقت شلحت"وداد" جلباهبا األسود الثقيل وطرحتها فكشفت 

عن جلباب آخر ٙبتو وابف ٙبت ا١بلباب ا٣بفيف القصّب نوعا بنطاؿ 
بيٌب بدى كجزء سفلى من بيجامة قدٲبة ابىتة.شفطت الشاى وأخرجت 

لتبدأ من كيس معها منديل ربطت بو شعرىا لقد خلعت لباس الزينة 
 اللعب مع الفّباف؟

خرجت عيوف رفاعى من مقلتيها،وىو يراجع معى صور ا٤بوضوع "ا٢بوار" 
على كامّبتو الدٯبيتاؿ وىو يتوقع إستمرار الشلح، كأنو يبتظر حفلة 

)إسَببتيز( ال ٞبلة نظافة.فصرفتو وقد غّبت رأى أبرساؿ ابقى ا٤بوضوع 
 على الربيد األلكَبوٌل )لسامية(.

أيت غدا الستكماؿ ا١برى وراء حديث السحر "اايه"  تعاىدان أف
 سنمضى لدار االفتاء اب٢بسْب.

 
فلم ابقى  )أ. ع.ماهر(راؽ ا٤بكتب وٚبففت الرفوؼ بعد إستعارة فكرة 

 -لدى غّب ا٤براجع الدينية،والرواايت اإلنسانية )البلىوت "ا٤بقدس"
 منذ عملى والناسوت"البشرى االنساٌل(؟! فأان ٙبولت لقارىء اليكَبوٌل

مل أجد وقتاً ٥با؟  pdfابلصحافة،وعلى البلب أكثر من مائة كتاب 
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..واصبح الولوج بْب الَبسينة وغرفة النـو سهبل فاحت رائحة الديتوؿ
 ميسورا، وا٤بكتب َب اإلنتظار!

وىى ٘بهز ا٤بصيدة للجرزاف بقطعة من ا١بنب الرومى وتعلمُب كيف تعمل 
 اف ٤بكاف َب البيت؟وتطلب مُب نقلها كل فَبة من مك

 أسا٥با عن أجرهتا؟
 جنيو؟105مواصبلت(  -وٟبسة  -فَبد )مائة جند

فأقرر أف استنزؼ حيلها كما أستنزفت جيىب )فالرا٠بالية( اليهزمها مغالة 
دخلنا ا٢بماـ، العمالة؟ أطوؼ هبا َب جولة ألكتشاؼ مكامن كهفى..

وبدأت تضعها فتصرفت بعفوبة أبف اخذت ا٤ببلبس ا٤بتسخة من مكمنها 
َب الغسالة الفوؿ اوتوماتيك وىى تصنفها)لبيضاء وملونة(،مرت بيداىا 
بيسرعلى كلتاتى"بوكسرز"؟ فوجلت أزادت الوضع تعقيدا،حْب الحظت 

 ٤بعة عيوٌل ،فضحكت
 قائلة: أوعى ٚبجل مُب.ده انت أخواي؟!

تدخلت دوف كبلـ ألشغل الغسالة،منهياً ا٤بوقف برمتو حٌب ال يتحوؿ 
سينمائى ساخن أو مضحك على طريقة فيلم )الشقة من حق  ٤بشهد

 * الزوجة(

                                                 

حْب قاـ الزوج )٧بمود عبد العزيز( بتطليق )معاىل زايد( زوجتو ابلفيلم،٩با إستتبع قيامو بغسيل :" 
تلف للغسيل عن طريق ريكوردر واغنية ىابطو ىدومو بنفسو،فجلس على الطشت،وخلق طقس ٨ب

== 
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 ؟! قالت: عنك عرفاىا )زنوسى( ذى غسالة االستاذ عبده
تركتها.وذىبت ٢بجرة النـو اقلب ا١برائد،واجملبلت،والكتب الٌب نقلت 

لغرفة النـو للتخلص منها كنت َب الوداع األخّب،عندما ينطفىء 
نا،ونرفض أف يكوف ىذا قد حصل ولذا تبقى العشق،نفقد دائما شيئاً م

قطيعة العشاؽ فن؟ لكل كتاب صار ٩بزًقا قصة معى،كل جريدة صفراء 
اللوف،كانت بيضاء طازجة َب وقتهاومشمشت رائحة حروؼ ا٤بطبعة فيها 

أدمنتها؟كل ىذالكومة الٌب ٙبولت ٥بـر ورقى،ىى عمرى وسلوة 
فنجاف قهوه وكوب ماء وحدتى،جأت وداد بعد قليل ٙبمل صينية عليها 

مثلج وىى تقوؿ :قهوة مضبوطة ... ايابشا. ..تركت السكر جانباً 
أرتشفت قهوتى ُمُرة فكرت َب ىذا الطعم العذب للقهوة ا٤ٍبرٌة.. 

اندىش،اترة ١برائتها واترة لشطارهتا كيف عرفت اماكن األشياء وكيف 
لى تتحرؾ َب الشقو وكأهنا تعرفها من وقت طويل..جلست مربعة ع

سجادة الغرفة وشدت للحديث خيوط..مقتنصة ٢بظة إرتشاَب"لنٍب" جاء 
 َب وقتو..كنت اركن ظهرى على وسادةا٤بخدع َب تعب وإستسبلـ

قالت: طوؿ ا٢بزف يعلم البكى..أان أبشتغل َب البيوت يطلع من عشر 
سنْب طبخت للبيو،ودلكت ا٥باًل،ودللت العياؿ،وهللا ده أان رضعت بىب 
                                                                                                        

== 

ٗبزيكا طبلة افراح ،فدخلت عليو زوجتو وٞباتو )نعيمة الصغّب( للتشفى فماكاف منو إال أف رماٮبا 
 (« أببو دكة ا٤ببلوؿ
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ع آخر خلفة ىل.شقتك ساعة زمن وتبقى فلو..مش ىى مداـ عنيات م
 مَب برضو؟ اكيد حتغّبىا ٤با تتجوز؟!90

ال أعرؼ ٤باذا خصتُب بثقة هبذا ا٢بديث النسوى،ىل أمنت جانىب،أـ 
؟  هتٓبء للشيطاف خلسة لشهوة وٖباصة اٌل شبو ٩بدد يشتهى النـو

 ٠بعنا طرقا على الباب
 ٰبدث بسوراي؟ ِاإنتفضت تفتح.. وعدت من سرحاٌل ٗبا

قالت:ده واحد حيشَبى اىل استغنيت عنو،عشاف أعرؼ امسح اوضة 
 نومك

 قلت:أنٌب عملٌب إتفاؽ وجبٌب مشَبى كماف؟!كيف؟
قالت: خاصيمى النىب إف كنت قصده ازعلك..بس حودى ا٢باجات دى 

 فْب؟ دى ورؽ قدَل ٯبيب ا٤برض
قة.. خرجى قلت:قبلى أنِت الراجل واتفقى معاه.. من غّب مايدخل الش

ا٢باجات اللى ٘بيب ا٤برض على السلم ومش عايز منها حاجة..حبلؿ 
 عليِك ٜبنها

 قالت:تسلم ىل.. حأخلى الشقة جنة،معاؾ لصبلة العشاء
..ٕبكم ا٢بملة  تنقلُب من غرفة النـو للصالة ..ومن الصالة لغرفة النـو

ر بو ا٢با٠بة لنظافة الشقة كلها وليس الَبسينة وحدىا..وىى ٙبوؿ ماٛب
لورود ورايحْب وأتتى ابلشاى ابلنعناع والتنساٌل من القهوة..وحينما 

بدأت هبمة وعافية مسح سراميك الشقة أدركت أف الطبيعة التَبؾ انثى 
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ببل مواىب.وقعت عيُب على ردفْب قد تكورات خلف نسيج البنطاؿ بعد 
أف شلحت جلباهبا الداخلى القصّب وعقدتو عند خصرىا الردفاف 

 ف ويرتعشاف مع ٞباسها َب دعك السّبميك.يتبلطما
ٍب تقرر أف ٙبوؿ غزوهتا لبيٌب ٤بؤامرة " إحتبلؿ " بصانية بطاطس ابللحمة 
، ساخنة بنار الفرف؟! قدمتها بطريقة األفبلـ األبيض واألسود والقدٲبة 

)طبيخ إيديو وحيات عنيا (..مقدمو فاتورة مغاىل فيها ويبدو أهنا "اضافت 
% 12رية الٌب حلت بدؿ ضريبة ا٤ببيعات؟  و% ضريبة د٥10با

 خدمة.."
أتركها تضرب َب الشقة الصغّبة )استوديو(  طوالً وعرضا حٌب أقرب 

 أو٦بٓبء صبلة العشاء. -األجلْب نفاد الديتوؿ والصابوف السائل 
: وداد مراتف َب األسبوع ..مرة )أ.ع. ماىر(وأان افكر ماذا لو قلدت 
حٌب أٚبلص من نعٌب )بر٪باوى( الذى  ساخن؟للنظافة..وآخرى للطبيخ ال

اطلقتو على سامية.. فوجبة الر٪بة ىى الوحيدة الٌب اجيدىا رغم 
 صعوبتها،وذلك ٕبكم النشئة الصعيدية َب بيت متوسط ا٢باؿ اب٤بنيا

 اهنت وداد عملها وزادت َب الوقت عن العشاء..
األربعاء.واعطتُب رقم وٗبنهى الثقة اظهرت أبهنا ليس لديها وقت إال يـو 

 ٧بمو٥با
 قالت: شوؼ أجى كل اسبوع وال كل اسبوعْب

 وداد مراتف َب األسبوع ..مرة للنظافة..وآخرى للطبيخ الساخن قلت:
 ونفحتها الر٪بة الباقية ابلثبلجة
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 السحر..سحراف
؟! فهل أيتيُب نـو وَب رأسى  تسائل كالصداع:عن سحر أٙبايل على النـو

لبخارى ومسلم وقاؿ بو السيوطى َب كتابو )اسباب الرسوؿ؟ موثق َب ا
النزوؿ ( وجعل ا٤بعوذاتف نزال بسبب ىذا السحر؟ وىل فعبًل قاـ ذلك 
الشقي اليهودى بعمل السحر لو على شعرات من شعر النيب صلى هللا 
عليو وسلم، قيل) إنو حصل عليها من جارية صغّبة ،كانت تذىب إىل 

( أكاف بيت النىب مباح ؟! كيف ٝبعها البخارى؟ لقد ٝبع بيوت النيب ملسو هيلع هللا ىلص
منها فماذا وجد من صحة َب  4000حديث ،ومل يسجل إال 60000

 حديث السحر؟!وماقيمو حديث صحيح السند عليل ا٤بًب؟
 مايلـز  .. ىكذا أيتى نـو العزاب! -لزـو  لتكن ..الرواية  كالعادة

ىل الشتاء فوؽ السرير ،أعدتُب رواية النبطى مع زيداف دؼء كامل َب ليا
لعبق التاريخ،وشجوف دراسة ٩بتدة مع اللغة العربية َب ا١بامعة وثبلث 

 الثانوية كمدرس لغة عربيةسنوات عمل َب ا٤بدارس 
 

 وألسثاب غشٌثح ذعزتد تشواٌح انُثطى
)النبطى حكاية امرأة قبطية شابة )مارية( تبلحق األحداث والتطورات من 

فالراوية تعّبان حواسها لنرى ونفهم كل ما يدور من  خبلؿ وجهة نظرىا
حو٥با إف ميزهتا تكمن ُب قوة مبلحظتها ورىافة ذاكرهتا ىي امرأة 
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،ُب شخصيتها بعض السلبية فهي توافق من غّب أي اعَباض  استثنائية
الذي يكربىا أبكثر من عشر سنْب  على زواجها من التاجر )سلومة (

)كريو رائحة الفم( ويفتقر إىل الوسامة  وسلومة ىذا سكّبأحوؿ وأٖبر
والتميز.وترضى ابالبتعاد عن أىلها ودايرىا فقط كي ال يُقاؿ عنها 

 .. عانس. !(
 

ار٘بافاٌب ُب حضنو فتحت عيِّب ا٤بسبلتْب، فرأيت  تقوؿ عنها الرواية :) يب
عينيو تغوصاف ُّب،من فوقي،ومن خلفو بدت أطراؼ النخبلت ورؤس 

اً.كاف وحده القريب، اللصيق لن ٲبر اآلف أحد من األعمدة،بعيدة جد
ىنا. مر ذلك ٖباطري، فغمرتِب رغبة تدعوٍل للذوابف التاـ والتوحد 

معو،ومع األحجار احمليطة، ومع حدود الكوف وأدركت أف ما يفعلو يب، 
 (.يل، ال لو".

 
.ايخذٌل السحر  مل يسطتع سرد مارية، وال دال٥با أف أيخذ ىب للنعاس

ذىب وا٣بوؼ لعوامل ألف ليلة وليلة،واستمر َب تقليب كتب السنة فأجد: 
أىل السنة إىل أف السحر اثبت ولو حقيقة، وذىب عامة ا٤بعتزلة، وأبو 
إسحاؽ اإلسَباابدي من أصحاب الشافعي،إىل أف السحر ال حقيقة لو، 

و بو، وأنو ضرب وإ٭با ىو ٛبويو وٚبييل وإيهاـ لكوف الشيء على غّب ما ى
طو: ]﴾  من ا٣بفة ، قاؿ تعاىل ٱُبَيَُّل ِإلَْيِو ِمْن ِسْحرِِىْم َأنػََّها َتْسَعى

قاؿ: وىذا ال حجة فيو؛ ألننا ال ننكر أف يكوف التخييل وغّبه :[،66
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من ٝبلة السحر،ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوَّزىا العقل، ووَرد هبا 
ن ِذْكر السحر وتعليِمو،ولو مل السمع، فمن ذلك ما جاء ُب ىذه اآلية م

يكن لو حقيقة مل ٲبكن تعليُمو، وال أخرب تعاىل أهنم يُعلِّمونو الناس، فدؿ 
.وسورة الفلق مع اتفاؽ ا٤بفسرين على أف سبب نزو٥با .على أف لو حقيقة

ما كاف من سحر لَبيد بن األعصم، وىو ٩با خرجو البخاري ومسلم 
قالت: سحر رسوَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يهوديٌّ من يهود بِب  وغّبٮبا عن عائشة اهنع هللا يضر،

زريق  يقاؿ: لو لَبيد بن األعصم،ا٢بديَث،وفيو أف النيب صلى هللا عليو 
وسلم قاؿ ٤با حل السحر:))إف هللا شفاٍل((، والشفاء إ٭با يكوف برفع 
ار العلة، وزواؿ ا٤برض، فدؿ على أف لو حق ا وحقيقة،فهو مقطوع بو إبخب

هللا تعاىل ورسولو على وجوده ووقوعو، وعلى ىذا أىل ا٢َبلِّ والعقد الذين 
 ينعقد هبم اإلٝباع،وال عربة مع اب٤بعتزلة،و٨بالفِتهم أىَل ا٢بق .

وعن أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ))اجتنبوا السبع ا٤بوبقات(( قالوا: 
حر،وقتل النفس الٍب حـر اي رسوؿ هللا، وما ىن؟ قاؿ: ))الشرؾ ابهلل،والسِّ

هللا إال اب٢بق،وأكل الراب،وأكل ماؿ اليتيم، والتويل يـو الزحف، وقْذؼ 
، ومسلم  5/393رواه البخاري  -احملصنات ا٤بؤمنات الغافبلت 
2/83)) 

 
ا من تطّبَّ وعن ِعمراف بن ُحَصْب هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))ليس من

أو ُتُطّبِّ لو، أو َتَكهَّن أو ُتُكهِّن لو،أو َسَحر أو ُسِحر لو،ومن أتى كاىًنا 
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قاؿ بو ا٥بيثمي ُب  -فصدقو ٗبا يقوؿ،فقد كفر ٗبا أنزؿ على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .
 ((: رواه البزار، ورجالو رجاؿ الصحيح5/20اجملمع 

 
 سامية: منافتح بريدى اإلليكَبوٌل فأجد رسالة 

) كاف ا٤بقصود اب٢بوار الشيخ )دمحم عبد هللا نصر( الشهّب ب )ميزو( 
، بيقوؿ لك انقص على ا٤بلحق بكرة بس!! الـز األستاذ عوٌل النشاب

يكمل ا٤بوضوع ..ماطولش مع الفّباف.. ؿ القطة تعضك.. رفاعى سيح 
 لك ..ايصديقى القدَل (

فة وعلى رفاعى ا٤بصور الف لعنة ولعنة عليكى ايسامية وعلى الصحا -
 وا٤بلحق الديُب والكل كلية .. اهنا رأس النشاب؟

 أقرا سورة الفلق وسورة الكرسى..
تكلفت ابللحاؼ اتركا نور ا٢بجرة للصباح..اردد تسابيح امى عند النـو 

"اعوذ بكلمات هللا التامة أف ٰبضروف  
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" 

 الفصل الرابع
 

تغّبت مقاعدان اب١بريدة إال )مرَل عوٌل( فهى طوؿ الوقت تَبجم الكتب 
فتبهران  Best Seller Booksاألجنبية األكثر إاثرة وا٤بعروفة ب 

وجبة صحفية كاملة ببلعدد للكلمات ا٤بطلوبة * تفهى تكتب ا٤بستطردا
من الكلمات التتجاوز  غّب عابئو ٗبا نعبأ،من ٙبديد مكاٌل ومساحة لعدد

 كلمة وال ٗبا يقولو لنا النشاب عن سرعة إيقاع العصر ومذاقو؟  500اؿ
مدرسة صحافة "الصنداى تيمس" اب١بامعة )مرَل عوٌل( ىكذا تعلمت 

فا٣برب الومضو عندىا يصلح للصور الٌب ٚبرجت منها.. االمريكية 
ظر منها أف ا٤بتبلحقة على شاشات التلفاز..أما الصحافة فالقارىء ينت

تذىب البعد من ذلك وعلى مهل وتقص عليو ماالذى ٯبرى؟ تقوؿ ٤باذا؟ 
وترد على كيف؟ وتعرؼ من؟ فذلك دورىا دور الصحافة الورقية َب 

 العصر اإللكَبوٌل.
كانت "ا٤بستطردات" الٌب كتبت عن"احملاكمة االمريكية لكلينتوف َب حالة 

تها تنسى قواعدىا َب مونيكا" ىى الٌب حركت الصحف َب الغرب وجعل

                                                 

يذىب فيو  MARRATIVE-ARTICLEdا٤بقاؿ ا٤بستطرد ىو ا٤بقاؿ "ا٤بسَبسل" الطويل  
سية فقط وأ٭با للفرعية ايضًا.أنو مكاف وسط بْب ا٤بقاؿ التقليدى ليس للخطوط الرئيكاتبو مع موضوعو 

 والكتاب. 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1l9zusoTMAhVLthQKHVd2B7QQFgg9MAg&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbooksbest&usg=AFQjCNHHr6IDhltV_FbwQrBhS0UIJalzRw&sig2=hDSUlhGxoo7DbPzVqdSjeA&bvm=bv.119028448,d.d2s
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االختزاؿ وٙبديد عدد الكلمات وا٤بساحة َب ا٤بقاؿ.لقد ٠بح للصحفى 
كلمة َب مقاؿ متجاوزا ا١بوران١بى األشهر   35000اديسوف جوف ب 

عندان "ىيكل" الذى كاف مقالو بصراحة َب االىراـ ال 
مونيكا"   –كلمة. فماكتبو اديسوف َب مقالو عن "كلينتوف 20000ٯباوز

شبو كتاب َب جريدة، رواية ٝبيلة متعددة الفصوؿ فقد كانت كاف ي
السلطة أو السياسة حاضرة )ابلبيت االبيض( نفسو على سن ورمح،وكاف 
ا١بنس كثّب جداً،وكاف ىناؾ شىء من الدين )ألف كلينتوف مارس عبلقة 
شبقيو مع مونيكا بطريقة مل يشر ٥با الكتاب ا٤بقدس كفعل خطيئو(؟!كما 

دافعْب عن الرئيس اب٤بسيح والقانوف َب آف واحد، َب ٛبسح طاقم ا٤ب
مرافعة مشلت حدود التجاوز عن الضعف البشرى ،بطريقة "من كاف 

منكم ببل خطيئو فلّبمها ٕبجر؟" وعرضوا للقوانْب الٌب ٛبنع التدخل َب 
ا٢بياة الشخصية،طا٤با ًب الفعل ابلرضا وبدوف جرب، انفيْب وصف 

٦بوف كلينتوف، فمونيكا ىى الٌب َعرُضت  األغتصاب أو ىتك العرض عن
 الرئيس لتحرش مفرط؟ وتدخلت الزوجة َب دراما متصاعدة ابلغفراف..
قالت ىيبلرى: لقد ٘باوزت أان وزوجى ىذا ولن نَبؾ لآلخرين ىدـ 

 مابنيناه سواي!!
كانت العناصر ا٤بلهمة لؤلدب حاضرة اب٤بقاؿ ا٤بستطرد الطويل: شىء 

وشىء  –وشىء من ا١بنس  –وشىء من الدين  –من السياسة "السلطة" 
 من ا١برٲبة أوالغموض.
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كتابة مفتوحة طليقو كانت   وكانت مرَل عوٌل َب صحافتها تكتب
قريب من القص الذى ىو سرد  -صحافتها سرد مشوؽ زاده ا٢بدث 

مشوؽ زاده ا٣بياؿ ففى عرضها للكتب،تدفع السرد بقوة ا٤بعلومة 
والتحليل فيمضى مقا٥با بسرعة وانسيابية متجاوز الرواايت التقليدية 

خياؿ  للكتاب الكبار،كنت ا٥بث وراء مقاؿ يقص قصة حقيقية ٘باوزت
 آى روائى؟

أكتشفت أف )مرَل عوٌل( ال تَبجم اصوؿ الكتب األجنبية لكن فيما بعد
ولكنها تَبجم فقط الصفحات ا٤بنشورة عنها َب اجملبلت وا١برائد 

االجنبية، وذلك ٕبكم قيامى اب٤براجعة اللغوية ٤بوضوعاهتا وقيامى أبختيار 
ع أو تعارض مراجعاتى العناوين ا١بانبية ٥با ولكننا مل نتصارح ،ومل تراج

 األخّبة عليها.
وألوؿ مرة تراجعُب بعد أف اعطتُب ا٤بوضوع ا٤بَبجم ،ليكوف ضمن مواد 
ا٤بلحق الديُب؟ ادخلت عليو التعليقات وأان مفروس من أتشّبة النشاب 

 .. عليو: " ينشر اب٤بلحق الديُب " بعد إجراء الضبط اللغوى

ديُب فقد جرى العمل على أف مل اىضم أف يكوف لرَل دور َب ا٤بلحق ال
 ا٤بلحق الديُب دوما إسبلمى؟!

 أنتبهت ٢بضورىا ..
نَػْيها بَلْوف ُٕبُور  غازلُتها بعد استسبلمها لدخاف سيجارتى أبفَّ عيػْ

 ا١ْبَنة,استفسرت كانت عيناىا عسليَّة واب١بنَّة َٕبورٌمن عسل..
 قهقهت.
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بسيطة، فستاف قالت : مٌب تبدأ الوصاؿ مع سامية ٩بكن أعاونك,ىدية 
 مثبل ماألواهنا ا٤بفضلة اٙببها َب القصّب أـ الضيق؟

 اضحك..
ٍب قالت:تذكر نصيحة شجرة الدر اليبك عن الَبدد، التدرس التاريخ وال 

 تستفيدمنو
 قلت: كيف ىل أف أعرؼ قياس امرأة ماسربت جسدىا إال بشفاه اللهفة

 تؤمن بك؟قالت عبارة سخيفة : أعتربىا من ا٤بؤلفة قلوهبم حٌب 
 وعند إيقافها للمناقشة أنصرفت ؼ )ا٤بؤلفة قلوهبم (

 -َب خيا٥با )مسلموف ابألٯبار( يدفع ٥بم النىب ليضمن أف يكونوا معو 
أهنم بْب بْب وٰبتاجوف لوقت لئلٲباف.. ولذا حقق ىدفاً ما معهم أبف أيمن 

 شرىم؟! آحبيبٌب كانت بْب أف تكوف معى أو تكوف مع غّبى؟!
م ابلبخل مع ا٢ببيب، أـ كنت"ٌعَمرى ا٥بوى" َب عشق النساء؟ اـ أٌل مته

الغى عمربن ا٣بطاب سهم ا٤بؤلفو قلوهبم والغيت رشاوى الدابديب َب 
 حب النساء!

شغلُب أف يكوف مابيُب وبْب سامية طافيا ظاىرا لعيوف أوالد الكار زمل 
حره ا١بورانلكنت اعتقد أف مابيننا فعل مقاومة ضد اآلخرين،سر ينتهى س

ابألفشاء،كيف تفكك لغم ا٢بب وتعطل فتيلو ا٤بوقوت دوف أف نتشظى 
أـ سامية مل تكن حقيبة ٧بكمة األغبلؽ فتدفق ٧بتواىا  بوحاً..ايبوحوا عنا؟

"مرمي عوىن"جرائتها الطارئة ملاذ؟ وتدخلها ملاذا؟ هل ضاقت أماـ الغرابء؟
ند" الفرنسية وشعرت من"الليمو بتدخالتى وإضافاتى ملقالتها الطويلة املرتمجة 
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ٗبعاندتى أف ٰبرر ا٤بلحق الديُب غّب ا٤بسلمْب.فعمدت اوجاعى ٕبىب 
ا٤بعطل مع سامية ببوح السر ؟! يبدو أهنا قدمت ىل من ا٣بدمات مايكفى 
ألكوف ٥با عدوًا. ٕبثت لؤلسئلة عن جواب،كل األجوبة عمياء،وحدىا 

 األسئلة ترى؟

للتقارب مع اإلسبلـ..ونشرهتا َب اهنا مبادرة فرنسا  –قالت مرَل عوٌل
اكرب جرائدىا،ولتعلم اهنا دولة علمانية معلنة،انو شىء رائع اف تتكلم عن 

 رسولكم كنىب.وملهم
 انو السم َب العسل –قلت  

 آى سم ؟! –قالت 
اعتقد أف االعَباؼ الفرنسى جاء ابلصيغة العلمانية.وكأف االسبلـ  –قلت

 من السماءدين ارضى من عند "دمحم"وليس وحى 
إف دينك مل ٰبصل على ربع ذلك َب ببلد الباابوات فالداينة -قالت

اليهودية التعَبؼ آبى قدسية ال للعهد ا١بديد وال للقرآف..وعندان َب 
الربوتستنتية ال نعطى قدسية على بياض للتوراة على عكس ابقى 
الطوائف،واعتقد إف االسبلـ اليعَبؼ ابليهودية وا٤بسيحية القائمة 

كتبهما ا٤بقدسة..أَب مقاؿ على ىذه االٮبية   -بدالوعدال  –عتربٮبا وي
 تتجرع السم؟ اهنم مل يقولوا ا٤بغضوب عليهم وال الضالْب

ا٤بوضوع بطبعو غّب مريح،وىو مل ٱبل من رسومات ٘باوزت  –قلت
 الرسوؿ لئلماـ على وفاطمة،انو األستشراؽ.

 ولكنها على كل حاؿ غّب مسيئو . -قالت 
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نشاب،معترب تدخلى َب موضوعها تدخل سافر غّب مقبوؿ، وإنو تدخل ال
ٰبب أف يكوف ا٤بلحق الديُب كدراسة مقارنة لآلدايف.وىو يذكرٌل أبف 
 ا٤بلحق الديُب ىو ٦برد رسالة ألىل االختصاص.فّبدوف، ويصححوف .
 ويصرخ بصوت جاىورى : ٫بن جرس الرأى العاـ ألىل ا٢بل والعقد،

 نبياء هللا ومن ذوى العـزقلت:عندانموسى وعيسى ا
 قالت:واتباعهم كفار

 اعطى"النشاب"لنفسو بعض الوقت للدراسة ،ٍب ابتسم ،واقر تعديبلتى؟!
حيث اضطرت مرَل أف تقدـ لو اصل جريدة الليموند الفرنسية،وقد 

يـو  استغرب معى النشاب من التواريخ الٌب يضعها ا٤بقاؿ لؤلحداث مثل
ذى فيو نزؿ اْلَوْحي اإل٥بي على ـ ال610مارس عاـ  19األثنْب 

على الكعبة أبهنا ماكانت  َأبْػَرَىة ومثل ٚبرٯبو ٢بربدمحم"صلعم"!!. 
ابليمن"  َأبْػَرَىةلتحدث لوال ىجر نصارى ا١بزيرة العربية "للقليس"كنيسة 

وحجهم مع ابقى قبائل ا١بزيرة للكعبة ؟! منوىا ا٤بلف الفرنسى عن 
،معترب ٧برر ا٤بقاؿ * ح وقتها بداخل الكعبة"وجود "ٛبثاؿ ٤برَل وابنها ا٤بسي

                                                 

وجدرانيا وجعموا  الكعبة زوقوا سقف جاء في أخبار مكة لألزرقي :أن العرب في الجاىمية
في دعايميا صور األنبياء، وصور الشجر، وصور المالئكة فكان فييا صورة إبراىيم 

باألزالم، وصورة عيسى بن مريم وأمو، وصورة المالئكة خميل الرحمن شيخ يستقسم 
فأرسل الفضل بن  صمعم عمييم السالم أجمعين، فمما كان يوم فتح مكة دخل رسول هللا

العباس بن عبد المطمب فجاء بماء زمزم ثم أمر بثوب وأمر بطمس تمك الصور، 
م وقال: امحوا فطمس. قال: ووضع كفيو عمى صورة عيسى ابن مريم وأمو عمييما السال

== 
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أهنا ا٤بستثُب من ٙبطيم األصناـ من ا٤بسلمْب َب يـو فتح مكة أبمر من 
 النىب دمحم عليع الصبلة والسبلـ الذى قاؿ وقتها :

" أ٧بو ا١بميع إال ماٙبت يدى" ووضع يده على ٛبثاؿ مرَل َب حجرىا 
اث اإلسبلمى مايشّب لبقاء عيسى أبنها قاعداً ؟!وساردا من كتب الَب 

 التمثاؿ حٌب وقت ضرب الكعبة ابجملانيق زمن ا٢بجاج؟!
 كاف من الواضح أف "مرَل عوٌل" تصرفت ٕبنكو َب اختصار ا٤بقالة،

وظهرت ا٤بقالة ٔبريدتنا اب٤بلحق الديُب الذى ىو كل عملى اب١بوران بعد 
 ..فاصبل بذلك بْب القوات -أف توالىا النشاب بنفسو بعنايتو 

" اان ومرَل".. وكأنو يشد أذانى َب ٙبدى.كاف قطار الصحافة ال ينتظر 
 ٕبثى عن الشيخ ميزو؟! حٌب لوكتبت ا٤بلحق  الديُب "مرَل عوٌل"

 
 
 

                                                                                                        

== 

جميع الصور إال ما تحت يدي فرفع يديو عن عيسى بن مريم وأمو ونظر إلى صورة 
 .إبراىيم فقال: قاتميم هللا جعموه يستقسم باألزالم ما البراىيم ولألزالم

 . 
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 الفصل الخامس

 
على صفحاهتا  جرائد اليـو الطازجة كالرغيف كالعادة اسفل ابب الشقة

حادثة مراسلة قناة إخبارية عربية شهّبة واإلخبار عنها أبنو ًب اغتصاهبا 
وىي تغطي أحداث الثورة السورية ُب حلب،ٍب وردت أخبار أخرى أهنا مل 
تغتصب لكنها قدمت نفسها طواعية ١بهاد النكاح اصرخ وأان انظر على 

س الصاعقة وٙبمل  بْب ا٤بقاتليْب بسوراي ٗببلب” لياف مرواف“ا١برائد 
كبلشنكوؼ خرب صغّبَب أسفل جريدة بصورهتا يقطع كل شك يصنع 
نبؤة تلف الرأس كالزجاجة السابعة من البّبة الساخنة.كانت اسرار 

ثورات الربيع العرىب تتفشى مع كركرة الشيشة والتجريس الثورى ينتشر 
مع سحب الدخاف من مهاويس الكفاح السلمى جملازيب جهاد النكاح 

  كوال  -الثورة”و التطور الطبيعى للحاجة الساقعة الٌب نتجرعها ابسم ان
لياف( ظهرت َب فيديو..الصوت )احضرت البلب توب وبدأت البحث 

 صوهتا فذاكرتى الصوتية تشبو ذاكرة العمياف ؟! ..
أعرفها منذ جأت مع ثبلثة غّبىا من وكالة أخبار فرنسية لتغطى احداث 

فيديو مشوش أهنا ا٤براسلةالعربية الٌب ٙبدثوا ثورة مصرَب يناير.ولكن ال
عنها؟! )قالت:نعم قدمت نفسى طواعية وعن حب لثبلث ٦باىدين، 

استشهد احدىم بعد ترؾ سريرى بساعة لقد أحببتهم وتزوجتهم تباعاً َب 
ثبلث أايـ، فلم يسبيُب أو يؤيُب أحد؟! الرجاؿ يفعلوف ذلك دومًا؟!( 
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نفسها ١بهاد النكاح؟ىل كل ىذا ىراء  فهل فعبل ًب اغتصاهبا؟ىل قدمت
تلك الفتاة الٌب ٛبلك وجها صبوحا وعيوف زرقاءعميقة ..شبحها اليفارقُب

وتتود إىل بروحها,كانت ٥بجتها ابللبناٌل ولكنتها الفرنساوى تدغدغُب  
يناير حيث جذب األنتباة "ٗبقهى  25كانت آخرعبلقٌب هبا َب فورة 
ت أجانب يدخنوف النرجيلة ومهتمات البستاف" طاولة حو٥با ثبلث فتيا

أبمر مظاىرات النساء ابلثورة ومع كل واحدة الب توب عرفت يومها 
"ليبل" انشطة حقوقية ,لبنانية، تعمل َب وكالة أخبار فرنسية وتغطى 

أحداث ماا٠بتة )ربيع ا٤بيادين( كانت الوحيدة بينهن الٌب تعرؼ العربية؟ 
تقوؿ فرؽ بْب الثورة وا٢بالة ترى أف ماٰبث َب مصر"حالة ثورية" و 

 الثورية؟! والتكمل ماالفرؽ!
ىل يعِب ىذا أف آايد خفية ٙباوؿ ىدـ اجملتمع العريب وٙباوؿ تدمّبه 

إبعادة دور ا١بواري، ىوس جنسي ابسم الدين أو الثورة يدور الكل ُب 
 فلكو كشكل من أشكاؿ التغييب؟

أال اطرؽ ابب أعود لكتاب "ا١برزاف ا٤بقتوؿ الغبلؼ" وقد قررت 
 البخارى، ؼ"ليبلف" جعلت ملف"سبااي ا١بهاد" على أسنو الرماح..

ففي قدَل العهد عندما تكوف ىناؾ معركة وينتصر فيها ا٤بسلمْب يكوف 
من بْب أسرى العدو الكافر سبااي من النساء يقاؿ سبيت النساء سبياً 

ما  وسباء،وىذه سبية، وتقوؿ)خرجت السرااي فجاءت السبااي( والسيب
يسىب وا١بمع سىب والنساء ألهنن يسبْب القلوب فيسبْب فيملكن؟ وُب 

التفريق بْب السبااي واألسرى فالسبااي ىم الصبياف والنساء الذين 



65 

ظفرا٤بسلموف أبسرىم أحياء واألسرى ىم الرجاؿ وا٤بقاتلوف فأساس نشأة 
السيب وجود النساء والصبياف ُب ميداف القتاؿ ووقوع األسر ومن ىنا 
أيضاً تساؽ النساء أسّبات فيصرف بعد القسمة ُب أيدي احملاربْب و٤با  
كاف الشأف الغالب أف يقتل بعض أزواجهن ويفر بعضهم اآلخر وجد 

ا٤بسلمْب انو من )الواجب كفالة ىؤالء السبااي ابإلنفاؽ عليهن ومنعهن 
من العداوة والفسق( ألف من ا٤بصلحة ٥بن وللبيئة االجتماعية،أف يكوف 

ل واحدة منهن أوأكثر كافل يكفيها ىم الرزؽ ولذا يدافع االماـ لك
واالماـ دمحم أبو زىرة،والشيخ الشعراوى عن اإلسبلـ إبيضاح ‘الكستاٌل

 أف:
اإلسبلـ ما فرض السيب وال أوجبو وال حرمو أيضاً،وإ٭با أابحو ألنو قد ] 

يع يكوف فيو ا٤بصلحة حٌب للسبااي أنفسهن ومنها أف تستأصل ا٢برب ٝب
الرجاؿ من قبيلة ٧بدودة العدد مثبًل ، فإف رأى إماـ ا٤بسلموف الكفءأف 

ا٣بّب وا٤بصلحة ُب بعض األحواؿ أف ترد السبااي إىل قومهن جاز لو 
ذلك،أو وجب عمبلً بقاعدة جلب ا٤بصاّب ودرء ا٤بفاسد،وكل ىذا إذا  
كانت ا٢برب دينيو فإف كانت ا٢برب ٤بطامع الدنيا وحظوظ ا٤بلك،فبل 

 ..[باح فيها السىب ي
 وألثبات أقواؿ الشيوخ العظاـ،رٞبهم هللا.اجد بفصل ابلكتاب األتى:
) ُب الدولة العباسية ثبتا حافبل من خلفاء عظاـ ولدوا من ا١بواري" 

السبااي " ( أو٥بم ا٤بنصور اثٍل خلفاء بِب العباس، فقد كانت أمو جارية 
شهّبات مثل رحيم،الٍب تدعى سبلمة. وكاف للخليفة ا٤بهدي عدة جواٍر 
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رزؽ منها العباسة،وا٣بيزراف أـ ولديو موسى ا٥بادي وىاروف الرشيد أعظم 
خلفاء الدولة العباسية. وكانت أـ ا٤بأموف جارية تدعى مراجل، كاف 

ا٤بعتصم ابهلل والواثق وا٤بستعْب والراضي وا٤بستكفي وغّبىم من خلفاء 
ْب خلفاء األندلس عدداً من بِب العباس ٝبيعا من أبناء ا١بواري.و٪بد ب

نسل ا١بواري،مثل عبد الرٞبن الناصر أعظم خلفاء األندلس فقد كانت 
أمو جارية أسبانية نصرانية تدعى"ماراي"،وكذلك ىشاـ ا٤بؤيد ابهلل، فقد  
كانت أمو )صبح( الشهّبة )أورود( وىي جارية نصرانية لبثت زىاء 

فيعلل مابدى مز٩بة عشرين عاماً تسيطر بنفوذىا على حكومة قرطبة،
 ،وكأنو مرٞبة!!

تنقلُب د."بدرية أوجوؾ آف"ا٤بؤرخة الَبكية وىى وتتحدث عن"إلتزاـ 
ا٤بسلمْب ابحكاـ السبااي" وقد يدأت اىتم اب٤بوضوع وعيُب عليو لكتابتو 
اب٤بلحق الديُب لعلى ازغلل بو شبق النشاب الصحفى، فيخلى بيُب وبْب 

 البخارى؟
ٛبسك ا٤بسلمْب بتعاليم قرآهنم بشدة،فيما يتعلق  تقوؿ د."بدرية أوجوؾ":

ابلسبااي،وقد ظهرت فيما بعد مشكلة َب اآلىوت الشيعى فعدد من 
امهات األئمة الذين يعدىم الشيعة من ا٤بعصومْب كاالنبياء )ىم ابناء 

 جواري أو سبااي ( ؟
ولكن ٠باحة اإلسبلـ تعدت ذلك، وتنقل من كتاب )اكماؿ الدين واٛباـ 

ة( ألحد رجاؿ الدين الشيعي ابوجعفر ٧بّمد بن علي بن ا٢بسْب بن النعم
عدة صفحات: قاؿ  -اببويو القّمي يلقبو الشيعة ابلصدوؽ "بكتاهبا
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الصدوؽ:حدثنا دمحم بن ابراىيم بن اسحق الطالقاٍل قاؿ حدثنا عبد هللا 
بن دمحم السلمي قاؿ حدثنا دمحم بن سعيد بن دمحم قاؿ حدثنا عن صدقة 

موسى عن ايب نضرة قاؿ : ٤با احتضر ابو جعفر دمحم بن علي  بن ايب
الباقر عند الوفاة دعا ٔبابر بن عبد هللا فقاؿ لو : ايجابر حدثنا ٗبا عاينت 
ُب الصحيفة؟ فقاؿ لو جابر: ػ نعم ايااب جعفر دخلت على موالٌب فاطمة 
ألىنئها ٗبولودىا ا٢بسن فاذا ىي بصحيفة بيدىا من درة بيضاء، فقلت 

ايسيدة النسواف ما ىذه الصحيفة الٍب اراىا معك؟ قالت فيها ا٠باء 
: ايجابر لوال  األئمة من ولدي، فقلت ٥با : انوليِب ألنظر فيها قالت

النهي لكنت افعل لكنو هني اف ٲبسها اال نيب او وصي نيب او اىل بيت 
نيب ، ولكنو مأذوف لك اف تنظر اىل ابطنها من ظاىرىا.. قاؿ جابر : 

رأت ماقدرت عليو؟! فاذا فيها: ) ابو القاسم دمحم بن عبد هللا ا٤بصطفى فق
ابو ا٢بسن علي بن ايب طالب ا٤برتضى امو فاطمة  -امو آمنة بنت وىب.

ابو  -ابو دمحم ا٢بسن بن علي الرب. -بنت اسد بن ىاشم بن عبد مناؼ.
ي بن ابو دمحم عل -عبد هللا ا٢بسْب بن علي التقي امهما فاطمة بنت دمحم.

 -سبية(.   -ا٢بسْب العدؿ امو )شهرابنويو بنت يزدجرد ابن شاىنشاه
ابو جعفر دمحم بن علي الباقر امو اـ فروة بنت القاسم بن دمحم بن ايب 

ابو  -ابو ابراىيم موسى بن جعفر الثقة )امو جارية ا٠بها ٞبيدة(.  -بكر.
فر دمحم بن ابو جع -ا٢بسن علي بن موسى الرضا )امو جارية ا٠بها ٪بمة(.

 علي الزكي امو )جارية ا٠بها خيزراف(
 ٍب فركت عيُب فسحبتها الطاىرة ويبدو أهنا اعتقدت أٌل انتهيت.
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مل ارتح للغيب الشيعى،فكيف يقرأ جابر ابطنها من ظاىرىا؟! وكيف 
 يكوف غّب مسموح فنوجد ا٢بيل؟!

ولكن ا٤بعُب وصل: فسبلمة ،وا٣بّبزاف ،و)صبح( الشهّبة ب )ورود( 
كن نساء رئيسات،سلطاانت منسيات،الاستغرب ىذا ففى التاريخ ..

ا٤بصرى "شجرة الدر"ا١بارية احملظية ححيث أختارىا ا٤بلك الصلح  أيوب 
من طابورعرض ا١بوارى فأعجبو ٝبا٥با ودال٥باالَبكى،لتصبح سلطانة 

 حقيقية اترٱبية ينادى ٥با
ة الدنيا والدين، ب :" اللهم احفظ ا١ببهة الصا٢بة ،ملكة ا٤بسلمْب ،نعم

 صاحبة السلطاف ا٤بلك الصاّب "..
..وما لفت نظري على حْب فجأه ىو قوال )للجاحظ( كاف ميل العرب 

لئلماء أكثر من ا٢برائر ألف ا١بماؿ ُب كثّب من نساء ىذه األمم ا٤بفتوحة 
أوفر،وا٢بسن أًّب فقد صقلتهن ا٢بضارة وجبلىن النعيم، وألف العادة أف 

عند التزويج ٖببلؼ األمة، لذلك صار أكثر اإلماء أحظى  ال تُنظر ا٢برة
عند الرجل..قالرجل قبل أف ٲبلك األمة قد أتمل كل شيء منها وعرؼ 

ما خبل خطوة ا٣بلوة فأقدـ على ابتياعها بعد وقوعها اب٤بوافقة،وا٢برة إ٭با 
يستشار ُب ٝبا٥با النساء،والنساء ال يبصرف من ٝباؿ النساء حاجات 

قفهن قليبًل.والرجاؿ ابلنساء أبصر وقد ٙبسن ا٤برأة أف تقوؿ الرجل وموا
أنفها كالسيف وعينها عْب الغزاؿ،وعنقها إبريق فضة وشعرىا 

العناقيد،وىناؾ أسباب أخر هبا يكوف ا٢بب والبغض.ومن أقواؿ العرب: 



69 

األمة تشَبى ابلعْب وترد ابلعيب، وا٢برة غل ُب عنق من صارت “
 ”..إليو؟!

 2007ؾ اتٲبز" األمريكية ُب ٛبوز صحيفة "نيويور 
حْب بدأت اعيد بناء وتفريغ مسوداتى حوؿ السىب وجهاد النكاح 

وجدت،على مكتىب ا٤بنكوش كالشعر من كثرة ا١برائد األجنبية ا٤بسبيو أو 
ا٤بستعاره لؤلبد من "مرَل عوٌل" والٌب جاء وقت التخلص منها، أوردىا 

ابلصدفة تقع عيُب على  ٥با َب توبة ايقظها مابيننا من خبلؼ..
 ىددت فيها: وجدت 2007صحيفة"نيويورؾ اتٲبز" األمريكية ُب ٛبوز 

 ابلفيديوىات (ليفِب -)تسييب السابقة اإلسرائيلية( - ا٣بارجية )وزيرة
 راسهم وعلى الفلسطينيْب ا٤بسئولْب معظم مع ا١بنس ٗبمارستها ا٣باصة
ليفِب،عن نشأهتا ُب )وكانت قد ٙبدثت  ربو عبد وايسر العريقات صائب

كنف والديها البولنديْب ا٤بهاجرين إيتاف وسارة،حْب كاان انشطْب ُب 
عصابة "ارجوف"ا٤بتطرفة،وذكرت أهنما تزوجا يـو إعبلف إسرائيل لتصبح 
عبلقتهما مرتبطة بذكرى والدة الكياف الذي أسهما ُب أتسيسو! وقالت 

لسامرة" احَباماً إهنا ترفض التنازؿ عن شرب واحد من أرض "يهودا وا
لوصية والديها اللذين أقنعاىا أبف "يهوه" أعاد شعبو التائو إىل"أرض 

 ا٤بيعاد"
، ٍب درست القانوف ُب جامعة تل  أدت ليفِب ا٣بدمة العسكرية برتبة مبلـز

ٔبهاز ا٤بوساد دوف أف يُعَرؼ  1984و  1980آبيب، لتلتحق بْب عامي 
ى أهنا عملت ُب اإلدارة القانونية الكثُّب عن نشاطاهتا االستخباراتية،سو 
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للجهاز وتطلبت بعض أنشطتو إقامتها ُب ابريس،لُتعرَؼ ىناؾ بػ )حسناء 
 ا٢بصوؿ اجل من ا١بنس مارست أبهنا ليفِب تسييب واعَبفت (ا٤بوساد

وتتذكر ليفِب كيف أهنا ُكلِّفت  القضية َب اسرائيل تفيد معلومات على
وكم كاف من الصعب عليها أف ٚبرب 1982ٗبهمتها السرية تلك ُب عاـ 

أاي كاف ٗبا كانت تقـو بو ُب ا٣بارج على الرغم من أف حكومة ببلدىا  
مستعدة أف تقتل  كانت ٚبوض وقتها حراب ُب لبناف.واعَبفت أبهنا كانت

آخرين ُب سبيل ببلدىا، وتضيف:"كنت مستعدة أف أقتل وأغتاؿ.وعلى 
ا أف تفعل ذلك،لكن األمر يكوف مربَّرا الرغم من أنو ليس من القانوٍل ٛبام

وأ٠بت ذلك ابلدفاع الشرعى ؟! إف كنت تفعل ذلك ُب سبيل ببلدؾ
 الوقائى وسط كراىية عربية تتمُب زوالك .

 أبهنا صرحت الكنيست حسناء أفصحيفة "نيويورؾ اتٲبز"  وذكرت
 مع تناـ أف ٥با :''ٰبق أبنو فأفتاىا إسرائيل ُب األكرب ا٢باخاـ استفتت

 إف ليفِب وقالت ''إسرائيل ذلك ٱبدـ أف شرط ا١بنس وٛبارس الغرابء
 مزّودة كانت  الفلسطينية الشخصياتٍ  مع ا١بنس فيها مارست الٍب الغرفة

 ''التاٲبز'' الػ مقابلة وجدت وبسهولة ا٤بمارسة! تصّور الٍب ابلكامّبات
 من ابلكثّب قامت ليفِب أبف ا١بريدة عليها ليفِب،وعلقت تسييب مع

 حوادث ا٤بوساد،منها ُب عملها أثناء ُب والقتل ا١بنسي االبتزاز عمليات
 دوؿ ُب قضائياً  عدة مرات عرب،وُلوحقت وعلماء فلسطينيْب قتل

 سبب وعن ؟!.ٚبليصها من يتمّكن كاف  الصهيوٍل اللويب أف إال أوروبية
 خبلؿ ليفِب السنوات،قالت تلك طواؿ عاطفيةٍ  عبلقةٍ  من نفسها حرماف

 بْب واالخبلص والصدؽ األمانة تتطّلب الرومانسية العبلقة اللقاء:'إف
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 أحد'؟! مع العبلقة تلك مثل بناء من أٛبّكن ابلطبع،مل وأان، زوجْْب،
 أوضررٍ  أذى أي تسّبب ال وعابرة قصّبة عبلقة وجود لكن :'' واضافت

 عن نقبلً  زايدات"ابلتاَل" والضوابط''وجأت ابلقواعد الطرفاف التـز إف
 أكرب أبف ليفِب اعَبفتف االسرائيلية أحرونوت بديعوت صحيفة

 اإلسرائيليات للنساء ا١بنس )٩بارسة أابح إسرائيل ُب وأشهرا٢باخامات
وساد فالفتوى عامة )لنساء ا٤ب (معلوماتٍ  على ا٢بصوؿ مقابل األعداء مع

مستندا إىل أف اليهودية ولئلسرائيليات(،وليست خاصة بوضع ليفُب؟!
 سمح للنساءاليهودايت ٗبمارسةا١بنس مع العدو من أجل ا٢بصوؿ علىت

ا ليهودية متحفظة ومتشددة َب ا١بنس *؟!مع أف الشريعة معلومات مهمة

                                                 

و اذا زٌل رجل مع امراة ، كل انساف سب اابه او امو فانو يقتل قد سب اابه او امو دمو عليو
و اذا اضطجع رجل مع امراة ابيو فقد كشف  امراة قريبو فانو يقتل الزاٍل و الزانية،فاذا زٌل مع 

واذا اضطجع رجل مع كنتو فاهنما يقتبلف كبلٮبا قد  عورة ابيو اهنما يقتبلف كبلٮبا دمهما عليهما،
و اذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امراة فقد فعبل كبلىم رجسا  فعبل فاحشة دمهما عليهما،

يقتبلف دمهما عليهما، و اذا اٚبذ رجل امراة و امها فذلك رذيلة ابلنار ٰبرقونو و اايٮبا لكي اهنما 
ال يكوف رذيلة بينكم، و اذا جعل رجل مضجعو مع هبيمة فانو يقتل و البهيمة ٛبيتوهنا، و اذا 

اذا اخذ رجل و  اقَببت امراة اىل هبيمة لنزائها ٛبيت ا٤براة و البهيمة اهنما يقتبلف دمهما عليهما،
اختو بنت ابيو او بنت امو و راى عورهتا و رات ىي عورتو فذلك عار يقطعاف اماـ اعْب بِب 

و اذا اضطجع رجل مع امراة طامث و كشف عورهتا  شعبهما قد كشف عورة اختو ٰبمل ذنبو،
عورة اخت امك او اخت  عرى ينبوعها و كشفت ىي ينبوع دمها يقطعاف كبلٮبا من شعبهما،

ال تكشف انو قد عرى قريبتو ٰبمبلف ذنبهما، و اذا اضطجع رجل مع امراة عمو فقد  ابيك 
كشف عورة عمو ٰبمبلف ذنبهما ٲبواتف عقيمْب، و اذا اخذ رجل امراة اخيو فذلك ٪باسة قد  
== 
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، حيث «آرى شفات»ا٢باخاـ  وتبْب أهنا فتوهفمن أين ظهرت الفتوى؟
اليهودية تسمح ٗبمارسة ا١بنس مع "إرىابيْب" من أجل  أف الداينة»رأى 

ا٢بصوؿ على معلومات تقود العتقا٥بم،وإف اسرائيل التنس ماحدث َب 
السىب البابلى وىكذا أعلنت إسرائيل استخداـ ا٤برأة َب ا١بيش 

وتذكرت  هيوٌل!اإلسرائيلى كسبلح ر٠بى ووسيلة دعائية للمشروع الص
 جهاد النكاح َب سوراي !!

 
نظرت لصور"ليفُب" ا٤بختارة ابلعدد،إهنانوع من ا١بماؿ ا٢بادالقسمات 

٘بلس َب ثوب ٠باوى قصّب واضعو ساَؽ على ساِؽ غّب ىيابو من ظهور 
اللوف الكحلى ٤ببلبسها الداخلية وىى تراقب عيوف من ٰبدثها أكثر من 

 وايال ا٢باٟبات ايالّب َب الفراش؟!عنايتها بكبلمو،فكل شٓبء سيتغ
فبل اليهودية وال اإلسبلـ قد اابحا الزان ضحكوا على )ليفُب( الفتواى..

فتحولت ٤بومس َب ا٤بوساد ٙبت شابو ديُب؟ فلماذا اليضحكوف على 
 )لياف مرواف( بنفس الغطاء َب سوراي ؟!

                                                                                                        

== 

فتحفظوف ٝبيع فرائضي و ٝبيع احكامي و تعملوهنا لكي ال  كشف عورة اخيو يكوانف عقيمْب،
 ات بكم اليها لتسكنوا فيها،و ال تسلكوف ُب رسـو الشعوب الذين اان تقذفكم االرض الٍب اان

[ 18-9: 20البلويْب -]التوراة « طاردىم من امامكم الهنم قد فعلوا كل ىذه فكرىتهم  
 « شريعة اليهود 
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ابراىيم ٗبصر وقيل ىكذا ًب آتوؿ سفر التكوين َب التوراة من قصة النىب 
وقصص آخرى عن داود ؟!أوقصة النىب إبراىيم وإسحاؽ ابنو بفلسطْب

ففى التوراة مشهد مسرحى )إلٲبالك( ملك الفلسطينيْب مع   وسليماف.
كل من النىب إبراىيم والنىب إسحاؽ "ولده" الذى َب كل مرة تزوغ عيناه 

إبراىيم" وابنو " إسحاؽ" ويكرر نفس غيو "على النساء "نساء النىب إبراـ 
 تسرب ىلفكرة تربؽ كالنار برأسى ويدفع الثمن ندما وغنما وعبيداً ؟! 

فعند ا١بوع  !؟ القدَل اإلسبلمى لَباثنا* تاإلسرائيليا من النكاح جهاد
                                                 

ُرونَػَها  َرانِيَّ ِة ، َويُػَفسِّ  َعْن َأيب ُىَريْػَرَة ، قَاَؿ:َكاَف َأْىُل اْلِكَتاِب يَػْقَرُؤوَف التػَّْورَاَة اِبْلِعبػْ
اِبْلَعَربِيَِّة أَلْىِل اإِلْسبلَـِ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص : اَل ُتَصدُِّقوا َأْىَل اْلِكَتاِب َواَل ُتَكذِّ بُوُىْم 
َنا َوَما أُْنِزَؿ ِإلَْيُكْم( اآليََة. أخرجو البخاري  ، َوُقوُلوا : )آَمنَّا  اِبهلِل َوَما أُْنِزَؿ ِإلَيػْ
 )4485 و7362 و(        

: ) أتى عمر بن ا٣بطاب النيب بكتاب أصابو من بعض  ُب البداية والنهاية روي عن جابر بن عبد هللاوقد 
أىل الكتاب فقرأه على النيب قاؿ فغضب وقاؿ أمتهوكوف فيها اي ابن ا٣بطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا 

بوا بو، أوبباطل فتصدقوا بو، والذي نفسي بيده،لو أف موسى   بيضاء نقية ال تسألوىم عن شيء فيخربوكم ٕبق فتكذِّ
فقدكاف لليهود ثقافة دينية تعتمد أوؿ   (كاف حيا ماوسعو إال أف يتبعِب)أخرجو اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند

كثّب ماتعتمد على التوراة، وكاف  للنصاري ثقافة دينية تعتمد ُب الغالب علي اإل٪بيل وحينما دخل  
من أىل الكتاب ُب اإلسبلـ،ٞبلوامعهم ثقافتهم الدينية من األخبار والقصص الدينية، وكاف ىؤالء 
حينما يقرؤوف قصص القرآف، يذكروف التفصيبلت الواردة ُب التوراة واإل٪بيل، وتلك األخبار فما 

من ىذه وأكثر مايروى ت" ٙبدث هبا أىل الكتاب بعداسبلمهم يطلق عليها اسم "اإلسرائيليا
: عبد هللا بن سبلـ  وكعب األحبار،ووىب بن منيو ،وعبد ا٤بلك بن جريح األخبار عن أربعة ىم

..وقد أٝبع العلماء ُب توثيق عبد هللا بن سبلـ ولكنهم اختلفوا ُب ا٢بكم على الثبلثة األخّبة 
== 
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الغريب اهنا ا٤برة الثانية للنىب  وعندا٣بطر فاللعب ابلنساء مباح.. مباح..
ذكر سارة زوجتو للناس أبهنا اختو أما األوىل يها َب التوراة إبراىيم الٌب في

 والثانية أبرض كنعاف؟ فكانت َب مصر؟!
 ى:ففى سفر التكوين ابلتوراة ا٤بنسوب ٤بوس

وحدث ٤با قرب اف يدخل مصر انو قاؿ لساراي امراتو اٍل قد علمت ) 
انك امراة حسنة ا٤بنظر فيكوف اذا راؾ ا٤بصريوف اهنم يقولوف ىذه 

قويل انك اخٍب ليكوف ىل خّب بسببك وٙبيا   امراتو.فيقتلونِب ويستبقونك
فحدث ٤با دخل ابراـ اىل مصر اف ا٤بصريْب راوا ا٤براة   نفسي من اجلك

اهنا حسنة جدا وراىا رؤساء فرعوف ومدحوىا لدى فرعوف فاخذت ا٤براة 
ّب اىل بيت فرعوف فصنع اىل ابراـ خّبا بسببها.وصار لو غنم وبقر وٞب

فضرب الرب فرعوف وبيتو ضرابت عظيمة   وعبيد وإماء واتن وٝباؿ
فدعا فرعوف ابراـ وقاؿ ما ىذا الذي صنعت .بسبب ساراي امراة ابراـ

٤باذا قلت ىي اخٍب حٌب اخذهتا يل لتكوف  .يب.٤باذا مل ٚبربٍل اهنا امراتك
فاوصى عليو فرعوف رجاال  زوجٍب.واالف ىوذا امراتك.خذىاواذىب

 (  وامرأتو وكل ما كاف لو فشيعوه

                                                                                                        

== 

وخاصة كعب األحبار ووىب بن منبو  والثقة هبما ما بْب ٦برح وموثق، و تستخدـ أيضً ا كلمة 
إسرائيليات لوصف حديث ضعيف أو غّب موثوؽ بو.          .                                      
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 وضعت عدد التاٲبز عن ليفُب َب )إكبلسّب ازرؽ ببلستك(..
وبدأت َب تسويد موضوع بدأ اكثر إاثرة؟! عن: جهاد النكاح اليهودىى 
وليفُب . علو يعجب النشاب وينشره حٌب نكمل رحلتنا مع البخارى 

 و٪بد الشيخ "ميزو"
 أليهاأجلت توبٌب برد جرائد مرَل األجنبية 

 وردت شعر لكامل الشناوى يقوؿ:
 ورأيت أنك كنِت ىل ذنباً.. سألت هللا اال يغفره فغفرتو

 
 
 
 

  ًب ٕبمد هللا 

 


