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 رسالة 
 إلى القوارير

 
 إعداد

 هيتيد. محمد نبهان إبراهيم ال

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالال  لىالس داليدما دحمالد داليد 

 األولين واآلخرين ولىس آله وصحبه أجمعين   وبعد :

فقد ارتأت وحدة الدرادالات اسدالالديو والقحقيالا واسفقالا  فال      

بالالالين الحالالالين  -أن تنشالالالر  –الردالالالا    –كىيالالالو العىالالالال  اسدالالالالديو 



كالالم دالالا دالالن حالالأمه حالالحا ،مالالم الشالالباب  و يقالالا  جالالاوة  -ر واآلخالال

اسيمالالالان فالالال  صالالالدور،م  وتنبالالاليححم  لالالالس دالالالا يحالالالا   الالالد  يالالالنحم 

ولقيدتحم  و د فطالرة هللا القال  فطالر،م لىيحالا دالبحامه وتعالالس  

ولك  يعالا دا يخطط ألدا  هللا لدين اسدالال  دالن خاللحالم  و لال  

شالككو فال  بإحالو كثير دن المغريات  وبث جمىو دن األدالر الم

قدرة ،اا الدين العظاليم لقيالا ة كالم األدالم لىالس اخالقالا جنسالياتحم 

 وألالامحم ولىس در األزدان والد،الر.

لحاا و ا  فإمنا دنقال  بعالن هللا لز وجم لىس مشالر أو  لالا ة     

مشالالر بعالالك الكقيبالالات والمىصالالقات والكرادالالات القالال  تحالالدا  لالالس 

 أحكا  ،اا الدين العظيم .ترديخ 

يبالين دالدا الخطالر الالا  ينا أن منشالر  ،الال كالرا  وأول دا رأ    

 يدا،م بناتنا لينقبحن  ليه .

مسأل هللا أن يعىمنا دالا جحىنالا وأن يننعنالا بمالا لىمنالا  ماله دالمي      

 دجيب ...

 

 

بسؤال لبر الحاتف.. لند  ل  تحاوت كم أفكار  وتصالرات  

 لن الحريو والققد  والعصريو.

القخىالالال  لالالالن القالالاليم  لقالالالد فحمالالالأ اآلن أن الحريالالالو ليسالالالأ فالالال  

 والقنصم لىعا ات والمبا ئ الحميدة..
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لقد فحمأ اآلن أن العصريو ليسأ ف  القنكر لىالدين واألخالال  

 والقشبث بأفكار وثقافات بعيدة كم البعد لن ،اليقنا وقيمنا.

لقالالالد فحمالالالأ اآلن أن الحريالالالو فالالال  كالالالبد جمالالالا  الالالالنن  ولالالالد  

 اتحا.والخضالع لرغباتحا واالدقسال  لنز

اآلن أن الحريو ف  اسحسا  باآلخرين ودسالدتحم  لقد فحمأ

 والقخنيف دن دعاماتحم وآالدحم..

لقد فحمأ اآلن أن اسدال  قد كنم لىمرأة حريقحا وألطا،ا دن 

الحقالال  دالا يكنالم لحالا حيالاة كريمالو فال  يالم تعاليماله الرحاليدة.. 

                           قىالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ لحالالالالالالالالالالالالالالالالالالا: ألقالالالالالالالالالالالالالالالالالالرا اآلن بالحزيمالالالالالالالالالالالالالالالالالالو..                                     

وقد ماليأ دن ،ا  الىحظو أن أغير حيات  وفالا دالا حالرله هللا 

 تعالالالالالالالالالالالالالالالالس.. ألكالالالالالالالالالالالالالالالالن فقالالالالالالالالالالالالالالالاة  يبالالالالالالالالالالالالالالالو دثىالالالالالالالالالالالالالالال ..

قالالأ وقالالد تحىالم وجححالالا بابقسالالادو دشالرقو: يالالا أخقالا   لالالي  فالال  

لالققنالالالا غالالالالب ودغىالالالالب.. المحالالالم أن مصالالالم جميعالالالا  لالالالس بالالالر 

 .األدالالالالالالالالالان.. والنالالالالالالالالالالز الحقيقالالالالالالالالال .. والسالالالالالالالالالعا ة الدا مالالالالالالالالالو.

 قىأ: معم.. ،اا ،ال المحم..

 -فنقالل وباهلل القالفيا :

كم فقاة تخاا لىالس منسالحا ،ا  األدطر لبارة لن ردالو  لس 

 مزالا الر يىو والمحامو.ب يحالين فيحادن رفيقات السال  أن 
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 حالالالدا  البالالالات الجادعالالالو دالالالن و،الالال  ردالالالالو لاحالالالأ وقا عحالالالا 

  اسدالالالد ب لالالن بالالالحن دكامالالو المالالرأة فالال   ينحالالاالىالالالات  غالالا

لق  لىس لاتقحا دالن أجالم تنشالمو دجقمال  فا الم والدور الا  أ  

 يقال  لىس أدا  دن النضيىو واألخال  الرفيعو .

 تقالل ،ا  النقاة :

الجادعالالو.. كنالالأ أتمنالالس تىالال  كالالان حىمالالا أن تطالالأ قالالددا  ألقالالاب 

..ألتمق  بحاا القدر الكبيالر جادعيو   فيحا فقاة   الىحظو الق  أصبد  

 الجادعو.. فقاة   دن االحقرا  الا  تحظس به

وتحالالاوم  بالصالالالة وغير،الالا دالالن العبالالا ات  كالالان تالالدين  ماقصالالا  

لن ،اا القدر الضالميم  .. ود   ل  فقد كنأ را يو  لا يا   أدرا  

 دن القدين..

رجعيالين   وميو.. وأرا،م أمادالا   كنأ أمظر  لس المقدينين مظرة  

الالالرفك لكالالم دالالا ،الالال  ودقالالأخرين.. ولالالال  فالالإمحم يقنالالالن دالقالالف  

  ..جديد لصر

 

النصيحو لند الكافيقريا.. و،ال  منال  النقالاة القال  تالدر  دعال  

بالالنن  القسالالم.. و،الال  القالال  ألجبالالأ بحالالا  لجابالالا حالالديدا لجمالحالالا 

وثقافقحالالا و ققحالالا فالال  اخقيالالار دالبسالالحا.. وحخصالاليقحا القاليالالو.. 

كدت ال أصد  أن ،الا  النقالاة العصالريو تجىال  أدالاد  وتىالب  
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ق قالالالأ: معالالم.. لقالالد ،الالا  العبالالا ة السالالاترة.. فقىالالأ لحالالا: أمالالأ  أ مالالأ 

دألأ زديالتال  لنال  فالأخبرمن  لالن در ال .. فطىبالأ دالنحن 

ادم المسقشنس ورقم الغرفو.. ألقال  بزيارت .. فالإن فال  زيالارة 

 المريك أجرا  كبيرا ..

قىالالأ لحالالا: فالال  الحقيقالالو أمالالا ال ألالالرا كيالالف أحالالكر  لىالالس ،الالاا 

الشعالر النبيم.. وأريد أن ألقار ل   لن كم دالا حصالم دنال .. 

ال لىي .. المحم أن تخرج  بالسالدو.. ألن االخقبارات قالأ: 

لىس األبالاب.. ثم أخرجأ دن حقيبقحا دجماللالو دالن األورا  

وقالأ ل .. ،ا  دجماللالو المحا الرات القال  فاتقال .. ودالالا 

تجدين ف  محايو كم دحا الرة دىخصالا لحالا.. كمالا أمنال  دالالا 

بعالالالالالالد أدالالالالالالبالع لمالافاتالالالالالال   - ن حالالالالالالا  هللا -أقالالالالالالال  بزيارتالالالالالال 

 رات الجديدة.بالمحا 

لند  لال  لالم أتمالال  منسال  دالن البكالا .. وتالاكرت حالدت  دعحالا 

وصالالد  لحالالا لنالالد البالابالالو ولنالالد الكافيقريالالا.. ودالال   لالال  فحالال  

 تعالالالالالالالالالادىن  بكالالالالالالالالالم ،الالالالالالالالالاا الالالالالالالالالالال  والمحبالالالالالالالالالو والشالالالالالالالالالنقو..

 وتاكرت كال  زديالت  الالت  بخىن لى  بزيارة أو حقس 

 

حاليال  كنأ أتشبث باآلرا  المقسا،ىو الق  أدمعحا لر ا دن 

 لالال  فيمالالا أمالالا لىيالاله دالالن خطالالأ أو النضالالا يات.. وأجعىحالالا حجالالو  

 ر..دنك
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الال ما فالال  األوادالالر والنالالالا،  القالال  كامالالأ تقيالالد   دنظالدالالو   مأ  م  لقالد د 

 المدردو.. كنأ أ م  ف  المزيد دن الحريو واالمطال ..

ف  الجادعو دالا ألب  دا أحا .. وأفعم دا أحا .. لقد  القأ 

ن.. ال تضع  العبا ة لىس  رلا بنصا د المدردات وتحكماتح

كقنيالالال .. ال تىبسالالال  ،الالالاا النالالالالع دالالالن العبالالالا ات..  يالالالا  ولالالالب  

 القصير.. أزيى  ،اا المكياج دن وجح ..

لىس اسمسان أن يصبر حقس يصم  لس أ،دافه.. معالم دأصالبر. 

كنالالأ أ اكالالر كثيالالرا وأمقظالالر اليالالال  الالالا  أتخىالال  فيالاله دالالن ،الالا  

،الالالا خالالالات وتنكير  حالالالا اللحالالالا رأي   القيالالالال .. أريالالالد أن أصالالالبد فقالالالاة  

 حا المسققىو..الشخص  و را ت  

مجحالالالالأ فالالالال  الثاماليالالالالو.. وكامالالالالأ  رجالالالالات  تالالالالؤ،ىن  لالالالالدخالل 

 الجادعو..

 .. أخيرا ديكالن ل  رأ   الا  تمنيقه درارا   أخيرا تحقا الحىم   

 بآرا  اآلخرين.. أ  لب  ولن أ  

 

 

بننسالالحا.. وثقافقحالالا العاليالالو والمقناللالالو ولصالالريقحا الالا الالحو.. 

 تر  لىس خا ر  بين فقرة وأخرا..كامأ ال تزال 
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وحامالأ دالالالو الحقيقالو.. فقالالد در الأ در الالا حالديدا.. أ خىالالأ 

 لىالالالالالالس  ثالالالالالالر  المسقشالالالالالالنس وبقيالالالالالالأ بحالالالالالالا فقالالالالالالرة  اليىالالالالالالو..

كنالالأ قالالد احالالققأ  لالالس رتيالالو زديالتالال .. لمعرفالالو آخالالر أخبالالار 

 الكىيو.. والدرو  الق  فاتقن ..

وبعد أدبالع جا تن   حالدا،ن.. وأخبرتنال  بالقالاار األخريالات 

د  تمكنحن دن الزيارة.. فطىبأ دنحالا تصالالير المحا الرات لع

 الق  فاتقن .. فاللدتن  بال ..

كنأ أمقظر تى  المحا رات بنارغ الصالبر.. ولكالن أحالدا دالن 

 زديالتالالالالالالال  لالالالالالالالم يالالالالالالالأت لزيالالالالالالالارت  بعالالالالالالالد ،الالالالالالالاا الطىالالالالالالالب  

دا فا دة الصداقو   ا لم تكن لحا ثمار وقالأ األزدالات والشالدةق. 

 ألي  الصديا لند الضياق .. 

يىىأ أمقظر أدباللا آخر ولكن  ون جدوا.. وبعالد يالالدين.. و

أخبالالرت أن ،نالالا  فقالالاة تريالالد زيالالارت .. فحسالالبأ أمحالالا  حالالدا 

زديالتالالالال  أتالالالالأ بالمحا الالالالرات كمالالالالا  ىبالالالالأ.. فطىبالالالالأ دالالالالن 

الممر الالات   خالحالالا.. فالالدخىأ تىالال  النقالالاة القالال  ماقشالالقن  فالال  

دسالالألو الحجالالاب لنالالد بالالاب الجادعالالو.. فقعجبالالأ دالالن زيارتحالالا.. 

أمن  دريضو ف  المسقشنس.. فىما خىعأ مقابحالا وكيف لرفأ 

 وجىسأ بجالار . لرفأ أمحا ،  من  النقاة الق  قددأ لنا
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بدأ العالا  الدرادال  فبالدأت أبحالث لالن صالديقات يبالا لنن  منال  

الشعالر  ويعشن من  الحمال  الق  أليشحا.. صالديقات يقسالمن 

 بالقنقد والعصريو.. ويقطىعن  لس الحريو الق  أتطى   ليحا.

..  رفأ لىس بعك الصديقات وأقمالأ دعحالن لالقالو و يالدةتع

نالالالا تالالالدور حالالالالل أدالالالالر تافحالالالو تشالالالير  لالالالس تنا،قنالالالا كامالالأ أحا يث  

ودالالالطحيقنا.. المال الالالو واألزيالالالا .. أ وات القجميالالالم.. القنالالالالات 

النضا يو.. األفال .. المسىسالت.. آخر أغنيات النيالديال كىيالب.. 

ا .. وأدالالر اسحالات.. الغيبالو والنميمالو.. السالخريو واالدالقحز

 دن ،اا النالع.. ةأخرا كثير

فالال   بقجارتالاله.. و خالالالام  كالالم   فالال  البيالالأ كالالان والالالد  دشالالغالال  

.. كنالأ لقاب   أو ،مسو   صد  م    ريقه.. لم أدم  دنحم أبدا كىمو  

أليش ف  لالم آخر اصطنعقه لننس .. وال أريد النكالا  دناله.. 

   دحالاليط الصالالديقات أو المالالا أمالاله فالال خطالالأ   فأمالالا ال أفعالالم حالاليما  

 الزديالت..

 ات يالالال .. بينمالالا كنالالأ أمقظالالر السالالا ا لنالالد بالابالالو الجادعالالو.. و

أقبىالالأ محالالال  فقالالاة.. يبالالدو دالالن حالالكىحا أمحالالا تنقمالال   لالالس منالال  

الطراز الا  تنقم   ليه أد  وجالدت .. فىبادالحا دالاتر جالدا وال 

المغطالالاة يالالد،ا  دالالىمأ لىالال  ودالالدت  لالال يظحالالر دنحالالا حالال  .. 

سالرلو.. قىالأ لحالا: كأمال  ثم دالحبقحا ب بالقناز.. فمد ت لحا يد 

 تريدين حيما ق قالأ: ف  الحقيقو يا أخقا  أن لبا ت  لنقأ 
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مجى  لىضح  ودماع الغنا .. أ،ا  ،  العصالريو القال  كنالأ 

 أحىم بحاق ..

أحسسالالأ أن ،الالا  النقالالاة تحالالقم بالال  بشالالكم خالالات.. وتريالالد  قادالالو 

لالقو صداقو دع .. ولكن كيف أقيم دعحالا لالقالو و،ال  تالقكىم 

 ا ما لن الحالل والحرا   و،اا يشعرم  بأمن  دازلأ  البالو 

المقالدالالط أو الثالالامال ..  لالال   دنحالالا فالالإن ،الالؤال  دقشالالد ون وال 

أن يالاكالالب يعرفالالن أن الالالزدن قالد تغيالالر وأن اسمسالان البالالد دالن 

لصالالر  الالالا  يعالاليش فيالاله.. كنالال  لالالن تر يالالد ،الالا  االدالالطالامو 

المشروخو.. لصريو.. ددميو.. تقد .. ورق .. دا ،ال  دظالا،ر 

العصالالريو القالال  معالاليش فيحالالا دالالالا بنطالالال الصالالا.. وتنالالالرة 

دنقالحو.. وحاا  رجال .. ووجه يشبه وجالال  البحىالامالات.. أدالا 

ا أكثالر دنال  ،  فقدر  اسمجىيزيو ولىال  الحادب اآلل ..  مح

د م ياّلالو.. وكالالال  فحالال  دىقزدالالو بقعالالاليم  ينحالالا.. فقالالد جمعالالأ بالالين  د 

 الحسنيين.. 

دا ،اا الا  أقاللق  ،الم تالأثرت بحالا  النقالاة  لالس ،الا  الدرجالوق 

أيالن رأيالال  المسالققمق وتنكيالالر  الخالالات.. وحريقال  القالال  كنالالأ 

أبحث لنحا  ا ماق. ال ال.. البد أن أتخى  دن ،ا  النقاة حقالس 

 حيات .. ال تعكر لى 

كنالالأ أتعمالالد بعالالد  لالال  أال أرا،الالا وال ترامالال .. و  ا رأيقحالالا دالالن 

بعيد.. دىكأ  ريقو آخر حقس ال ترام .. ويىأ لالقق  كمالا 

 ،  بزديالت  األخريات.. غير أن صالرة ،ا  النقاة.. وثققحا 
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مظر .. فأحببأ أن أدأل  لالن دال يىحالا.. فامقنشالأ وقىالأ لحالا 

 زل ف  األدالا  حقس اآلن.. بثقو: فرمس ..  محا أحدث ح   م

 قالالالأ: و،الالم تظنالالين أن دصالالمم  ،الالا  العبالالا ة دالالن النرمسالاليين

 قالمسىموالمرأة ،م يرالالن الضالابط الشرليو لحجاب وغير

 ق قىأ لحا: أيو  الابط تقصدين

                          دنحالالالالا:  قالالالالالأ: أال تعىمالالالالين أن لىحجالالالالاب الشالالالالرل  حالالالالرو ا  

 ادقيعاب جمي  البدن..  - 1

       أال يكالن زينو ف  منسه..              - 2

       أن يكالن صنيقا ال يشف.. – 3

     أن يكالن فضنا ا غير  يا.. - 4

              أال يشبه دالب  الرجال..  - 5

             ال يشبه دالب  الكافرات..أ - 6

 ال يكالن لبا  ححرة.. أ -7

رو  الشالالرليو.. ولبا تالال  كمالالا تالالرين تخالالالف دعظالالم ،الالا  الشالال

 فح  دىيمو بالزركشو والزينو.. و،   يقو.. وحنافو كال ..

 و،  تشبه دالب  الكافرات.. ألمحا تظحر يدي  ودالدي ..
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كنأ أحب أن أيحر لىيحا ف  المناقشو.. وأثبأ لحالا رأيال  فال  

لالالد  حردالالالو الغنالالالا .. ولكالالن كيالالالف  لالالال  و،الال  تسالالالقدل بآيالالالات 

النقالالاة.. فامطىقالالأ يالالد وأحا يالالث فالال  تحالالريم الغنالالا ق  امصالالرفأ 

 حالالدا صالالاحبات  لقرفالال  صالالالت األغنيالالو كمالالا كالالان.. وتالالالالأ 

 الضحكات درة أخرا..

وف  أحد األيا  قابىقن  ،ا  النقاة ف  الكىيالو.. فجالا ت ودالىمأ 

لى .. وأرا ت أن تعقالار.. فبا رتحالا أمالا بااللقالاار لمالا حالدث 

دن زديىق .. واتضد دن خالل الحالار أمحالا تالدر  فال  القسالم 

أ ر  فيالاله.. فقعجبالالأ دالالن  لالال  وقىالالأ لحالالا: لقالالد حسالالبق   الالالا 

 تدردين ف   حدا الكىيات الشرليو..

 قالأ: ولما اق

قىالالأ: ألن ثقافقالال  الشالالرليو يبالالدو أمحالالا لاليالالو.. أفالالال يالالؤثر  لالال  

 لىس دسقالا  الدراد ق 

قالالالالأ: أبالالالدا  فأمالالالا أمظالالالم وققالالال .. وقالالالد زا مالالال  القزادالالال  تنظيمالالالا 

لمنادالالالالبو فأمالالالالا أجيالالالالد ودعرفالالالالو لقيمالالالالو الالقالالالالأ وأ،ميقالالالاله.. وبا

اسمجىيزيو ولىال  الحادالب اآللال   و،مالا دالن أ،الم األدالالر فال  

تخصصالالالنا.. وأقالالالال  بشالالالر  بعالالالك الالالالدرو  لىطالبالالالات فالالالإ ا 

 احقجأ حيما ف   ل  فأما لىس أتم االدقعدا .

لند  ل  مظرت  ليحا بإلجاب و كبار.. وادقصالغرت منسال .. 

 ومحن  محا تعط   رودا ف  اسمجىيزيو والحادب اآلل .. 
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قىالالالأ: كنالالالس ك نالالالس.. يكنالالال  ،الالالاا.. أمالالالقم  ا مالالالا تأخالالالاون اآلرا  

المقشد ة.. و،نا  دالن العىمالا  دالن رخال  فال  لالب  دثالم ،الا  

 العبا ة..

قالأ: القضيو يا أخقا  ليسأ ف  قالالل فالالن أو فالالن فالالحا ال 

 ال ردالالالل هللا  ر  لىيالالهدنالاله ويالال يؤخالالا   يعالالرا بالرجالالال.. وكالالم  

 صىس هللا لىيه ودىم..

صننان دن أ،الم النالار لالم   : ((ل لىيه الصالة والسال وقد قا 

أر،مالالا بعالالد.. قالالال  دعحالالم دالاليا  كأ مالالاب البقالالر يضالالربالن بحالالا 

رتودالحن  النا   ومسا  كاداليات لاريالات  دماليالت دالا الت

ال يدخىن الجنالو وال يجالدن ريححالا  و ن  كأدنمو البخأ الما ىو

 ))1الجد دن دسيرة كاا وكاا قريححا ل

ن الق  تىب  دثم ،ا  العبالا ة القال  تىبسالينحا وقد قال العىما :  

 ف  ،اا الحديث. ر  ك  تعقبر دن الصنف الثام  الا     

أيمالا ادالرأة تطيبالأ ثالم خرجالأ )) وقال لىيه الصالة والسال : 

             2(( لس المسجد لم تقبم لحا صالة حقس تغقسم 

و،الالالاا لطالالالر  الجميالالالم قالالالد جالالالابن  محالالالال  فكيالالالف بالشالالالباب  

              والرجالق.. 
                                                

رقم الحديث     )    – 9121/  4الحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه  :  1
2128 . ) 
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قىأ: ال ال.. ،  لم تقصالد  لال .. و ممالا تقصالد أن الغنالا  لالي   

 دحردالالالالالالالالالا.. ولالالالالالالالالالي  ،نالالالالالالالالالا   ليالالالالالالالالالم لىالالالالالالالالالس تحريمالالالالالالالالاله..

الن   ن  النَّا   د  د  قالأ: بم ،نا  أ لو كثيرة.. دنحا قالله تعالس:}و 

الا   ي قَّخ  ى الم  و  الب يم   َّ  ب غ ي الر  ل  المَّ ل الن  د  ي ض  يث  ل  د  ال  ال ح  ق ر   ل ح  ، ا ي ش 

} ين  ح  وا  أ ول م    ل ح م  ل ا اب  د  ، ز 
1   

.. قال ابالن دسالعال  ر ال  هللا لناله: لحالال الحالديث ،الال الغنالا .. 

وقال النبال  صالىس هللا لىياله ودالىم: )) ليكالالمن دالن أدقال  أقالالا  

ر  والحرير والخمر والمعازا (( يسقحىالن فيه الح 
2  

 والمعازا ،  المالديقس والغنا ..

أمنا لن مسقطي  دجاراتحا.. قالأ  حالدا،ن: ولما رأين زديالت  

اتركن الحديث د  ،ؤال  المقزدقالات. ثالم تالجحالأ  ليحالا قا ىالو: 

لقالالالد قطعالالالأ لىينالالالا حالالالديثنا.. وأرا أن مصالالاليحق  قالالالد امقحالالالأ.. 

 فدلينا اآلن وامصرف  لشأم ..

فقالالالأ: آدالالنو لقطالال  حالالديثكن.. ولكالالن ال تنسالالين كالالال  أن ،الالاا 

 ادقأ مأ وامصرفأ..العمم دخالف ألمظمو الجادعو.. ثم 

لم أكن أحالب أن تالاجاله ،الا  النقالاة الجميىالو المنظمالو بمثالم ،الاا 

 األدىالب الجاا الا   ل لىس  عننا أدا  حججحا القاليو.. 

                                                

 . 6سورة لقمان : آية /  1
رقم الحديث   )   – 2132/  5:  الحديث أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه  2

5268 . ) 
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 ن الحجاب يا أخقا  لنالو و حالارة وصاليامو لىمالرأة دالن ألالين  

لصالت األلالرا  الطالادعين فيمالا ال يحالم لحالم.. الحجالاب يالا 

.. امقحينالالا.. دحالالال  دحالالال  شالالدة قا ىالالو: أخقالالا .. لنالالد  لالال  قا عقحالالا ب

لم أتأثر  دأبحث ،ا  المسألو فيما بعد.. ثم ابقعدت لنحا قىيال..

دن جمىالو المالاقالف القال  كنالأ  ه  ت     بحاا المالقف.. فقد لد   كثيرا  

دالالات وبعالالك الطالبالالات أدثالالال ّر  ق  دالالن المد  د الالدر  أالقيحالالا فالال  د  

 تى  النقاة..

لكافيقريا..كنالالالا ر افالالال   حالالالدا جىسالالالات  دالالال  زديالتالالال  بجالالالالاو

المعقا ة.. وقد تالالأ  الحكاتنا لاليالو.. ودالن  مقجا ب أحا يثنا

بالالالج جرأتنالالا أمنالالا و الالعنا بجالارمالالا جحالالازا صالالغيرا لىقسالالجيم.. 

وأ رما  لىس أغنيو صالاخبو دالن أحالب األغنيالات  لينالا.. ويبالدو 

 ..ا  المرة أن صالت المسجم كان لالياف  ،

 .. و ىبالالأ دنالالا تقصالالير .. فألقالالأ لىينالالا السالالالجالالا ت  لينالالا فقالالاة  

صالالت المسالالجم حقالالس تسالالقطي  الحالديث دعنالالا.. فقمنالالا بققصالالير 

 الصالت..

حا يشالير  لالس  و  رفيال .. ودال  .. ولباد الجالدا   جميىالو   كامأ فقالاة  

.. ولكناله يمقالاز بالدقالو والجالال ة أو تبالرج    ل  فىي  فيه بحرجو  

والقنادالالا بالالين األلالالالان.. كنالالأ أمقظالالر حالالديث تىالال  النقالالاة القالال  

،ال  األخالرا تىالدنالا  -تأ  د  ب الجمالحا ودالبسحا جالدا.. ف  ألجبأ ب

لىالالس دالالماع األغالالام .. وتنصالالحنا بسالالماع القالالرآن واألحالالر و 

 المنيدة.
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تعجبالالالأ أن تحالالالدثنا ،الالالا  النقالالالاة الجميىالالالو العصالالالريو لالالالن ،الالالا  

األدالر.. ولكنال  آثالرت ،الا  المالرة أن أحالقنو بحالدو   وأبحالث 

سقم   لس القرآن ف  دعىالدات  الدينيو القديمو.. فقىأ لحا:  منا م

لالن أمنسالنا بسالماع  حال    ه  فّ الر  أحياما.. ولكن ،الاا ال يمنال  أن م  

 دن المالديقس والغنا ..

قالأ: ،نا  دالام  كثيرة.. فالقرآن والغنا  ال يمكن أن يجقمعا 

ف  قىب واحد.. بم   ا تمكن أحالد،ما دالن القىالب..  الر  اآلخالر 

 لىس النالر..

تنر الال  رأيالال  لىالالالس قىالالأ: ،الالاا رأيالال  أمالالأ.. وال ينبغالال  أن 

 اآلخرين.. فنحن محب القرآن ومحب الغنا  أيضا..

قالأ: لك  أثبأ لكن صحو كالد  أريد أن تخبرم  أ  واحدة 

أ لالن   الالو القالرآن الكالريم لقسالقم  ث  ح  دنكن: دقس آخر درة ب  

  لس القرآنق..

فسقط ف  أيدينا.. ولم تنطا  حالداما ببنالأ حالنو.. ودال   لال  فقالد 

غرور يقعالس  اخىنالا.. فقالالأ لحالا  حالداما: كان صالت الكبر وال

أن تحادالالبينا لىالالس دالالا منعالالم.. ومحالالن لسالالنا فالال  كىيالالو  لالالي  لالال   

 حرليو حقس تأتينا بحا  النصا د..

قالأ: و،م تعاليم اسدال  خاصو بمنسالالب  الكىيالات الشالرليو 

 فقط.. واآلخرون ينعىالن دا يشاتونق
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