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 مقـدمة البـر�مج

 مؤثرات ... طرق على الباب

 أبو خالد : هل أدخل � أستاذ عبد الرمحن ؟

 عبد الرمحن : أدخل � أاب خالد ... أنت هنا يف مكتبك أو يف دارك ...

 أبو خالد : " حركة فتح الباب " سالم هللا عليك.

 هللا .عبد الرمحن : وعليك السالم ورمحة 

 أبو خالد : " فرتة صمت " فيم تنظر � عزيزي األستاذ؟

 عبد الرمحن : يف الئحة الغياب.

 أبو خالد : وهل فيها ما يستحق كل هذا االستغراق والتأمل؟

عبد الرمحن : بلى � أاب خالد ... أ� منذ توليت مهمة اإلدارة والرائسة يف هذه املؤسسة الوطنية اهلامة أجد نفسي 
 مأزق. أمام 

 أبو خالد : أنت � عزيزي األستاذ حالل املشاكل ... واملرجع الذي يعود إليه الناس للخروج من مآزقهم ...
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 عبد الرمحن : هل مسعت � أاب خالد ابملثل القائل : " ابب النجار مكسر " ؟

ذا املأزق ... والسبيل إىل أبو خالد : سبحان الكامل � أستاذ عبد الرمحن ... أ� واثق أن يف وسعك اخلروج من ه
 هذا الغرض هو التعرف إىل األسباب ... ولنبدأ من البداية ... 

عبد الرمحن : بني يدي تقارير مرفوعة إّيل من قبل املساعدين ... وطبيعي أنين لن أحاسب من وردت أمساءهم فيها 
 ولكن الوقائع اليت بني يدي جيب أن حتظى ابإلهتمام اخلالص والدراسة املوضوعية . 

 أبو خالد : هل تطلعين على بعض هذه التقارير؟

 تبقى املعلومات الواردة فيها سراً دفيناً ال يعرفه أحد غري�. عبد الرمحن : على أن حتتفظ هبا وأن

 أبو خالد : لك ذلك � أستاذ عبد الرمحن ...

 عبد الرمحن : خذ أي تقرير تشاء ... فهي كلها معربة عما جيري يف بعض اإلدارات التابعة هلذه املؤسسة ... 

 من بعيد مث ختتفي الضجة شيئاً فشيئاً  نقلـة ... ضجة مجهور ... أحاديث غري واضحة ... جرس يسمع

 حممود : إىل أين � سعد ؟

 سعد : إىل املكتبة فأ� أحبث عن بعض املراجع للقيام بدراسة خاصة. 

 حممود : يف الوقت متسع. 

 سعد : مل يبق بيين وبني وقت احملاضرة غري ساعتني. 

 حممود : " يضحك " بس ... ساعتان ؟! هذه فرتة قصرية جداً!

سعد : هل متزح � حممود ؟ نعم ... فرتة الساعتني قصرية جداً إذا أرد� أن نقدم مثرة صاحلة للطالب ... مث ال تنسى 
 � حممود أن كًال منا هو قدوة لطالبه ... أ�م يقتفون أاثر� ويسريون على مواقع أقدامنا ... 
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يف وسعك أن أتخذ من وقتك ما تتناول فيه فنجا�ً حممود : أ� واثق أنك قد استوفيت موضوعك درسًا ودراية ... و 
 من الشاي أو كأس شراب ابرد. 

سعد : احلق أن املوضوع مدروس من قبلي ... لكين حني ال أجد ما أعمله أفضل انفاق الوقت يف تصفح املراجع 
 اخلاصة هبذا املوضوع ...

 حممود : ما دام األمر كذلك فتعال معي ...

 ذن يل ابلتوجه إىل املكتبة.سعد : بل أرجوك أن أت

 حممود : أقسمت عليك إال رافقتين إىل املقصف وتناولت معي بعض الشراب.

 سعد : " بعد تردد " حسن ... كما تشاء . 

حممود : " فرتة صمت " قل يل : كيف جتدك اآلن ؟ إن موقع هذا املقصف يثريين بصورة غري عادية ... أال حتس 
 مبثل ما أحس به ؟ 

 ملوقع مجيل دون ريب ... لكن قل يل � حممود : ما رأيك فيما يرتدد على السنة بعض الطالب ؟ سعد : ا

 حممود : فماذا يقولون؟ 

سعد : احلقيقة أنين مل أكن راغبا يف مفاحتتك به ... لكن املناسبة حضرت فوجدت من واجيب أن أكاشفك مبا أعلم 
 ضور يف الوقت احملدد واملخصص حملاضراتك. . أ�م يتهمونك إبمهاهلم وبتأخرك الدائم عن احل

 حممود : " يضحك " حّط يف اخلرج ...

 سعد : ماذا يعين هذا ؟ 

 حممود : يعين : ألق هذا الكالم يف سلة املهمالت. 

 سعد : لكن التعليم مسؤولية � حممود ... وتكليف ال تشريف.
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 برة يف حيايت ال ألبث أن أجتاوزها يف مستقبل قريب. حممود : كال � عزيزي : .. التعليم ابلنسبة إيل مرحلة عا

سعد : حىت ولو كانت هذه هي نظرتك اىل التعليم فإن مسؤوليتك أمام هللا تفرض عليك أن تسلك سلوك املسؤول 
 حىت إذا جاءت الفرصة اليت تنتظرها تكون قد قدمت املثل الطيب لطالبك.

طالب حيتاج من الواحد منا مثل اجلهد الذي تبذله أنت ؟ إن أقصى حممود : وهل تعتقد � عزيزي سعد أن تدريس ال
 ما يستوعبونه هو بعض ما أرجتله أمامهم ...

سعد : أ� ال أريد أن أشكك يف قيمة املعلومات اليت تقدمها للطالب ... لكن املفروض أن يشعر الطالب أبنك 
 الوقت احملدد ... القضية قضية مبدأ وتربية وتدريب ... تواجه مسؤولية تعليمهم ابجلد البالغ وأنك تلقي حماضراتك يف

حممود : " يضحك " مىت تنزل � سعد من برجك العاجي ؟ مىت تواجه احلياة بكل ما فيها من احملرضات على اعتناق 
ة فلسفة املنفعة ؟! خذ مثال آخر ... أ� اآلن يف املقصف أخذت حىت هذه الدقيقة جزءًا من الوقت احملدد حملاضر 

 اليوم. 

سعد : " يف إندهاش شديد " ماذا تقول ؟ أنت هنا تشرب الشاي والطالب ينتظرون ؟ كال � حممود ... هذا كثري 
 جداً ... إنك جتاوز احلد املعقول ...

حممود : ال تغضب � عزيزي فأ� عازم على الذهاب إىل قاعة احملاضرات وأتكد أن الطالب سيستفيدون مين أبقصى 
 ونه من غريي من احملاضرين ...ما يستفيد

 سعد : هل تريد رأي بصراحة ؟

 حممود : قل ما تشاء ... فال شيء يغضبين منك وإن كنت أعلم شدة تزمتك.. يشفع لك أن قلبك طيب نقي...

 سعد : إذاً ال تغضب إذا قلت لك : إنك منوذج لإلستهتار والفوضى والبعد عن مواطن املسؤولية ... 

 ". حممود : " يضحـك

 نقلـة 
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 أبو خالد : هذا منوذج من الناس يستحق الدرس والتأمل � أستاذ عبد الرمحن. 

 عبد الرمحن : أعلم هذا ... لكن السؤال الذي ينتظر اإلجابة هو كيف نقاوم هذه الظاهرة؟

مواجهة هذه أبو خالد : ليس أسهل من أن يقال لك : إن احلزم والشدة أو توقيع العقوابت هو السبيل الوحيد إىل 
 الظاهرة ... لكن ...

 عبد الرمحن : لكن ماذا � أاب خالد ؟

 أبو خالد : املعضالت � عزيزي توضع هلا احللول يف ضوء الظروف اليت حتيط هبا والعناصر املؤثرة فيها ...

 عبد الرمحن : حسن جداً ...أنت خري من يستشار يف توضيح هذه الظروف وتعيني العناصر املؤثرة. 

و خالد : أ� � أستاذ عبد الرمحن أؤمن ابلقانون واعترب العقوبة عملية إحياء كما جاء يف حمكم التنزيل " ولكم يف أب
القصاص حياة " لكنين قبل املطالبة إبنزال العقوابت واختاذ أسلوب الردع أجد واجبًا على املسؤولني أن خيلقوا اجلو 

 يؤدي اىل خلق قضية للناس جديرة ابلتضحية والفداء.النفسي الذي يغذي القلوب حبرارة اإلميان و 

 عبد الرمحن : هل تفصح قليال فتطرح بعض التفصيالت؟ 

أبو خالد : بكل سرور ... الحظ معي � أستاذ عبد الرمحن املنهج الذي جاء به النيب عليه الصالة والسالم لنشر 
نصبا على إحياء فكرة الوحدانية وتطهر النفوس من اكدار الدعوة إىل هللا ... أول ما يلفت النظر أن اجلهد كله كان م

الوثنية وحتريرها من العصبيات الصغرية واألحقاد العشائرية أو القبلية . مث جاءت بعد ذلك العبادات فالتشريعات 
د اخلاصة ابملعامالت بتدرج بطيء وجاءت احلدود ابلعقوابت الصارمة يف وقت متأخر ... وأحيط اللجوء إىل احلدو 

 بكثري من احلذر الشديد. 

 عبد الرمحن : كل هذا صحيح ... لكن كيف نستفيد من هذا املنهج يف مواجهة معضالتنا هنا؟ 

 طرق على الباب 

 عبد الرمحن : أدخل ...



٦ 
 

 سعد : " حركة فتح الباب " السالم عليكم ورمحة هللا ...

 .أبو خالد وعبد الرمحن : وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته ..

 عبد الرمحن : اجلس � أستاذ سعد فقد وصلت يف الوقت املناسب.

 سعد : خري إن شاء هللا . 

 أبو خالد : كنا � ابن أخي نتبادل الرأي يف الطريقة اليت نتغلب هبا على عقلية الفوضى واالستهتار عند بعضهم ...

هم قلة بل هي أيضًا عند بعض الطالب سعد : ألفت نظركما إىل أن هذه العقلية ليست وقفا على بعض الزمالء و 
 وهم قلة أيضاً ...

عبد الرمحن : لنفرتض أن واحدًا فقط من هؤالء وأولئك يتصف هبذه العقلية أنه جدير بتمييع األخالق القوية كما 
 تفسد الثمرة الفاسدة ما حوهلا من الثمرات الصحيحة ... املهم أن نعرف كيف نبدأ ... 

أن تتشاور اإلدارة مع اجلادين املوثوقني من األساتذة ويتم إتفاق بني اجلميع على ممارسة نوع من أبو خالد : أ� أقرتح 
 الضغط املعنوي املتزايد حبيث يشعر من يستقبلون هذا الضغط ابلضيق املتزايد واإلحساس ابلعزلة ...

 عبد الرمحن : هذا اقرتاح يستحق الدرس � أاب خالد.

 يف ذلك ريب.  سعد : إ�ا بداية طيبة ما

 أبو خالد : وبذلك يتم ما ميكن أن أطلق عليه عنوان : الرتبية بواسطة البيئة. 

 عبد الرمحن : صدقت � أاب خالد. 

سعد : لنفرتض أن بعضهم مل يتأثر هبذا الضغط املعنوي منطلقا من فطرته املنحرفة ... فهو يركب رأسه حني يعلم أن 
 صداقات معينة ... له ما يسنده من عصبية أو نفوذ أو
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أبو خالد : أعتقد أن مناقشة هذه الظاهرة سابقة ألوا�ا ... إن البشر � سعد متشاهبون يف فطرهتم األساسية وهم 
 يتأثرون مبا حوهلم ويؤثرون فيه ... املهم أن تكون احلملة اليت أشر� إليها جادة ومستمرة...

 حقيقة مالزمة لطبائع اجلميع؟ عبد الرمحن : لنفرتض أ�ا جنحت فما الذي جيعلها

أبو خالد : ال تنس � أستاذ عبد الرمحن أن هللا معنا ... يعرف جنوا� ويطلع على خفا�� وقد وعد� ابلنصر إن حنن 
نصر�ه ... فاذا أخلصنا يف نصر� له جاء دور العناية اإلهلية اليت حتدث عنها كتاب هللا إىل النيب املصطفى صلى هللا 

" وألف بني قلوهبم لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم ولكن  عليه وسلم  يف قوله من سورة األنفال :
 هللا ألف بينهم ". 

سعد : ويف مثل هذا املعىن جاء قوله تبارك وتعاىل من سورة آل عمران " واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف 
 بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوا�".

أخي سعد ... هذه العناية االهلية هي اليت تلقى ضوءًا على اسرار سياسة النفوس ...  أبو خالد : أحسنت � ابن
 والبداية فيها تتناول عملية تصحيح اإلميان وتطهريه من الشوائب .

عبد الرمحن : صدقت � أاب خالد ... كأنك تريد أن تصل بني الوظيفة اإلجتماعية للرتبية الدينية وبني حقيقة اإلميان 
 يف صياغة النفوس وحتويل القلوب. ودوره 

أبو خالد : هو ذاك � عزيزي عبد الرمحن ... هل حتبان أن أختتم هذا احلوار حبديث يصور الدور الكبري الذي 
يضطلع به املؤمنون يف ضغطهم على من خفت موازينهم ضغطا رقيق احلاشية ولكنه فعال مؤثر ... ويتحدث عن 

 صفاهتم ومكانتهم ؟ 

 � أاب خالد. سعد : طبعا

أبو خالد : " أ�م قوم حتابوا بروح هللا على غري أرحام بينهم وال أموال يتعاطو�ا فوهللا إن وجوههم لنور على نور ... 
ال خيافون إذا خاف الناس وال حيزنون إذا حزن الناس.. إ�م بعبارة أخرى الذين ميثلون مركز الثقل يف مسرية اجلماعات 

... 
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 ىت �يت دور العقوبة يف رأيك ؟ عبد الرمحن : وم

أبو خالد : إنه �يت حني يفشل هذا النوع من اإلميان املكي يف تغيري النفوس وقلما حيدث هذا يف مثل بيئتنا اليت 
 تشرب الناس فيها حب هذا الدين السمح العظيم ...

 موسيقى �اية

 


