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 مقـدمة البـر�مج

 مؤثرات ... ضجة مجهور كبري يتفرق مث يعود الصمت يف أثناء احلـوار

 

 خليل : مرحبا � أستاذ سعد.

 سعد : أهالً ابألستاذ خليل ...

 خليل : هل أعجبك ما مسعت؟

 بيانه هم الذين يعرفون لغته ...سعد : الرجل حيسن احلديث ما يف ذلك ريب ... لكن الذين يقدرون حسن 

 خليل : أ� ال أحتدث عن الشكل واملعىن بل أحتدث عن القضا� اليت أاثرها يف حماضرته...

 سعد : إ�ا � أستاذ خليل بضاعتنا ردت إلينا.

رات خليل : ليس يف دنيا الفكر جديد � أخ سعد ... إن يف وسعنا أن جند أحدث األفكار يف أقوال من سبقو� بعش
 القرون .

http://www.ramadanlawand.com/
http://www.ramadanlawand.com/


۲ 
 

 سعد : كال � أخ خليل أ� لست معك يف هذا الرأي.

خليل : إذا كنت تعتقد أبن اإلعالن عن حقوق اإلنسان هو موقف قدمي جاء به اإلسالم من قبل فأ� معك . بل 
منذ  أقول أكثر من ذلك : أن اإلعالن عن حقوق اإلنسان وتقرير حريته قد حتققا منذ أ�م أبينا آدم وبتوقيت أدق

خرج من اجلنة مع أمنا حواء ليواجه مصريه يف األرض يصنع سعادته أو بؤسه . لكن اجلديد يف اإلعالن احلديث عن 
 حقوق اإلنسان هو الصيغة اليت قدم هبا هذا اإلعالن إىل العامل ...

 سعد : لقد مسعت أنك أثرت هذا املوضوع مع أستاذ� العم أيب خالد وبعض األخوان ...

 لى ... قد فعلت.خليل : ب

سعد : وأ� اآلن مندهش لعودتك إليه مرة أخرى . ألن موضوعًا يناقشه أبو خالد يفرتض فيه أن يكون قد استنفد 
 من كل جوانبه ...

 خليل : فإين أحب أن أتعرف إىل أكثر من رأي واحد.

الفكرة املتماثلتان تتشاهبان كما سعد : امسع � أخ خليل ... أ� شخصيًا أؤمن أبن الفكرة كاإلنسان ... فالفكرة و 
 يتشابه إنسان وإنسان ... لكن فرقاً يبقى بينهما كما يكون الفرق بني إنسان وإنسان أيضاً ...

 خليل : هل تفصح قليالً وتلقي بعض الضوء على ما قررته ؟! 

سعد : بكل سرور ... أقصد إىل أن أقول إن أجساد الناس تتشابه من النواحي التشرحيية وتتماثل من النواحي 
الفيزيولوجية ... ومع ذلك فإن لكل جسد شخصيته األصيلة اليت متيزه من سواه ... هذه حقيقة علمية يدركها 

 الرتبية واإلجتماع واألخالق وغريهم. الطبيب ابلنسبة للجسد ويدركها ابلطبع أكثر فأكثر علماء النفس و 

 خليل : هل يعين ما تقول أن األفكار رغم متاثلها يف الظاهر تبقى متمايزة أصيلة ؟

سعد : طبعاً � عزيزي ... لكن هذا ال مينعين من أن أقرر أبن هناك فكرة هي الوحيدة اليت متثل احلقيقة واليت يلتقي 
 ينها وبني الفطرة نوعاً من التطابق التام ... عندها كل أصحاب الفطر السليمة ألن ب
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 خليل : ما أزال أمام املعميات ...

سعد : حسن سأوضح ... لقد أتثر البشر ابلفلسفات واآلف العقائد حىت تبلبلت قلوهبم وعقوهلم كما تبلبلت 
ألسنتهم ألن البيئات اليت نشأوا فيها قد غريت كثريًا أو قليًال وعلى درجات متفاوتة يف طبيعة تفكريهم ... وهناك 

لبشر متثلت فيها احلقيقة الواحدة واكتشف هبا احلق عقيدة واحدة جاءت على صورة الفطرة مرة واحدة يف اتريخ ا
الواحد ... إ�ا عقيدة الدين القيم الذي يتطابق مع فطرة الناس اليت فطرهم هللا عليها ... فإذا جاء صاحبك احملاضر 

كل   يقول هذه العقيدة فقد عاد إىل فطرته وكرر ما جاء به دين الفطرة من قبل ... إن صاحبك � عزيزي مل يقل يف
حماضرته أكثر مما جاء يف بعض آي الذكر احلكيم ... من مثل قوله عز وجل : " ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال ". أو قوله : " ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد 

 من الغي ".

رية الذي حدثنا عنه � سعد ؟ أين جند الصورة الرائعة اليت صور فيها ثقل مسؤولية احلرية خليل : وأين جند حمتوى احل
 وإحساسه بوحدته أمام مصريه؟ 

سعد : � عزيزي خليل هذا بعض ما جاء يف كتاب هللا حني حدثنا عن أغلى ما أؤمتن اإلنسان عليه فقال عز من 
واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان قائل :" إ� عرضنا األمانة على السموات واألرض 

 ظلوماً جهوال" ... 

 سيارة تقتـرب مث تزمـر وتتوقف

 خليل : " فرتة صمت " هؤالء أصحابك � سعد ... 

 سعد : العم أبو خالد وخالد وجاسم ... أين كنتم � مجاعة ؟ 

 أصوات : السالم عليكم أوالً ...

 يكم السالم ورمحة هللا سعد وخليل : وعل

 أبو خالد : تسأل � سعد وقد كان املفروض أن نسألك ؟!
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 جاسم : ال بد أن خليال قد اصطحبه إىل قاعة اجلامعة لإلستماع حملاضرة صديقه املستشرق. 

 خليل : صدقت � جاسم فإين أحب أن أشرك اخواين يف كل نشاط فكري.

 خليل ... إنه من العلماء اجملتهدين. أبو خالد : احلق أننا مسعناه � ابن أخي

 خالد : وهل سنبقى نتحدث على قارعة الطريق ؟ فإين أخاف أال تسلم العاقبة ...

 جاسم : أ� أقرتح أن ننتقل إىل مكان آخر ...

 أبو خالد : نذهب إىل شاطىء البحر ... فالليلة اليوم ساجية مقمرة. أفال تنضمان إلينا ؟! 

 وقف بعد قليلالسيارة تنطلق مث تت

 خالد : " فرتة صمت " لقد خيل إلينا أن أمراً ذا ابل كان يشغلكما عن كل شيء ...

 سعد : صدقت � خالد ... فقد كنا نعقب على حماضرة األستاذ املستشرق.

 جاسم : أ� واثق أنكما قد أثرمتا موضوع " اإلعالن عن حقوق اإلنسان " فقد جاء الرجل خصيصاً ليلقي ضوءاً على
 ما يعتربه العامل املعاصر اجنازاً إنسانياً كبرياً.

خليل : صدقت � جاسم ... فإن هلذه اخلطوة ما بعدها يف مستقبل العامل ... وقد انتهى بنا احلوار إيل موضوع ابلغ 
األمهية هو مفهوم احلرية وما يرتتب على اإلنسان احلر من مسؤوليات ثقال وعلى إحساسه ابلوحدة أمام هذه 

 سؤوليات. امل

 سعد : هل حتبون أن أقول لكم آخر ما قررته يف هذا املوضوع؟

 أبو خالد : طبعاً � سعد ... ابملناسبة ماذا تتناولون ؟ قهوة أم شاي أم ابرد؟

 خليل : ال فرق ... على أين أفضل البارد ...

 أبو خالد : حسن ... ابرد للجميع ... نعود إىل ما قرره ولد� سعد.
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له : إن املسؤولية الثقيلة املرتتبة على ممارسة احلرية جاءت يف قوله عز وجل : "إ� عرضنا األمانة على  سعد : قلت
 السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها ومحلها اإلنسان "... 

  أبو خالد : احلقيقة أنه ليس كهذه اآلية الكرمية ما يعرب عن الوزن الثقيل ملسؤولية اإلنسان احلر ...

 خالد : أال تزيد� ايضاحاً � أيب ؟

أبو خالد : املسألة بسيطة � خالد ... أنواع املخلوقات اليت نعرفها عن طريق املشاهدة أو الغيب هي األكوان 
الطبيعية ... احليوان ... النبات ... اإلنسان ... املالئكة ... اجلن ... وهذه كلها خاضعة لقوانني اثبتة ال يعصون 

 أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ابستثناء من حيق له اإلختيار ... هللا ما 

 جاسم : لنأخذ هذه املخلوقات واحدة واحدة ... 

 أبو خالد : أنكم تعرفو�ا مجيعاً لكن ال أبس من اإلعادة ...

خالد : اجملرات والكواكب هذه حدثنا القرآن عنها فقال عن السماوات واألرض : إئتيا طوعًا أو كرهًا . قالتا أتينا 
 طائعني. 

 أبو خالد : وهذه اثنية ...

خليل : ويصور القرآن انضباط الكواكب الكبرية والصغرية بقوله عز وجل : "ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال 
 ق النهار وكل يف فلك يسبحون" ...الليل ساب

 أبو خالد : صدقت ... لكننا ما نزال عند األكوان الطبيعية ...

 جاسم : جند مثل هذا ابلنسبة حليوان الرب والبحر فهو مسخر خلدمة اإلنسان وأكثره لطعامه.

 أبو خالد : لندع احليوان والنبات.

 م" عباد خملصون ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون". خالد : أما عن املالئكة فقد وصفهم القرآن بقوله إ�
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أبو خالد : وحنن متفقون على أن السماوات واألرض واجلبال قد رفضت مسؤولية األمانة بينما محلها اإلنسان دون 
 أن يبايل ابلنتائج املرتتبة عليها...

 خليل : أهذه هي احلرية � أاب خالد ؟ 

لذات � خليل ... وإذا مل تكن احلرية فما عسى احلرية تكون ... ا�ا تعين حقك يف اختيار أبو خالد : ا�ا هي اب
مصريك وهو اختيار جيعلك مسؤوال عن نفسك ال يشاركك أحد يف حتمل املسؤولية ... " كل نفس مبا كسبت رهينة 

ت حممد ال أغين عنك من هللا " " كل امرىء مبا كسب رهني " وال تنسى قوله صلى هللا عليه وسلم : � فاطمة بن
 شيئًاُ◌ ... حىت حممد ال يستطيع أن يشارك ابنته يف حتمل مسؤوليتها أمام هللا فما ابلنا حنن بعضنا مع بعض ؟! 

 خليل : يبقى أن نربط بني اإلميان واحلرية � أاب خالد ! 

عن اختيار وطواعية فهو ليس حرية  أبدا ... أبو خالد : إن اإلميان � خليل هو احلرية ابلذات ... فإذا مل يكن �بعاً 
وإذا مل يرافقه جهد اإلختيار وكفاح العامل املسؤول ، فإنه يفقد جوهره ... وأنت مؤمن � خليل بقدر ما تكون حراً 

إلميان يف اختيار إميانك ... وإذاً فهناك عالقة وثيقة بني الطرفني ... إن احلرية هبذا املعىن هي املنهل الذي ينهل منه ا
 مادته ... 

خالد : شكرًا � أيب ... لكن سبق لنا أن حتدثنا عن بعض اجلوانب اإلجتماعية يف اإلميان مث انقطعنا عن املوضوع 
 فهال عد� إليه ؟ 

كون بعض آ�ت سورة احلجرات منطلقنا يف تليه يف لقاء قادم إن شاء هللا وسأبو خالد : أعتقد أن يف وسعنا العودة إ
 إن شاء هللا ... هذا البحث

 


