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 مقـدمة الرب�مج

 مؤثرات ... كتب يلقى هبا أرضاً وأوراق متزق

 خالد : ماذا بك � سعد ؟ ملاذا تلقي هبذه الكتب أرضا ومتزق تلك األوراق؟ 

 سعد " ابنفعال " : ابطل األابطيل ... كل هذه األوراق والكتب حمشوة ابلكالم الفارغ والباطل املمزق.

: عهدي بك أنك هادىء األعصاب ال تفعل شيئاً حىت تفكر وال تفكر إال يف ضوء منهج سليم ... فلماذا خالد 
 هذا الغضب ...

 سعد : تصور � خالد أن الثقافة اليو�نية اليت تقدم إلينا على أساس أ�ا أعلى أنواع الفكر هي سبب الغضب. 

 طًال ... فلماذا تنظر إىل الباطل وال تنظر إىل احلق. خالد : إن يف وسعنا أن جند يف ثقافة اليوم  حقا واب

 سعد : وكيف أفصل بني احلق فيها والباطل وهي وحدة ال تتجزأ.

 خالد : ومع ذلك فإنين ال أتفق معك يف القاء هذه الكتب وال أجد مربراً لتمزيق هذه املذكرات ...

 ملتابعة املناقشة...سعد : لن أطيل احلوار معك فأ� أفضل أن يكون والدك بيننا 

 أبو خالد وجاسم : " من بعيد " السالم عليكما ورمحة هللا ...
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 سعد وخالد : وعليكما السالم ورمحة هللا وبركاته...

 أبو خالد : هل تعلمان أن عابري السبيل يستطيعون أن يسمعوا ما تقوالن ؟! فلماذا هذا الصراخ؟ 

اليت تتعرض للثقافة اليو�نية أو تؤرخ هلا ويلقيها أرضًا ويزعم أ�ا جيب أن خالد : تصور � أيب أن سعداً خيتار الكتب 
 تباد. 

 أبو خالد : ملاذا � سعد ؟ 

 سعد : أل�ا حمشوة ابألابطيل. 

 جاسم : لكننا اتفقنا أمس مساًء � سعد على أن الفكر اليو�ين قد متيز ابلتنظيم والضبط مبنطق دقيق. 

 سعد : وما هي قيمة هذا الفكر املنظم واملنضبط حني يفقد أهم عنصر فيه هو روحه اإلنساين. 

 أبو خالد : وهل تعرضتما هلذا املوضوع من قبل � جاسم ؟

جاسم : لعلك تذكر � أاب خالد آخر لقاء لنا حني حتدثنا عن اتريخ العصبيات العنصرية واالمتيازات الومهية اليت 
 اس ألنفسهم. زعمها بعض الن

 أبو خالد : هذا صحيح ...

جاسم : وبعد أن غادرمتا املكتبة وصل أخي سعد فحدثته حديث هذا اللقاء مث رحنا نتصفح بعض الكتب فإذا بنا 
نكتشف أن كل ما يقال عن الدميقراطية يف بالد اليو�ن واحلر�ت عند الناس مل تكن أكثر من عنصرية كامنة وراء 

 ارجية ...أشكال دميقراطية خ

سعد : وتذكرت � أاب خالد تلك املزاعم اليت تريد أن تقنعنا أبن أصول احلر�ت الدميقراطية قد جاءتنا من أثينا القدمية 
... فتبني يل أن ما يسمى دميقراطية هو دكتاتورية عشائرية ضيقة وأن الكالم وقف على فريق معني بينما يتعرض من 

 ار. إن فكرة املساواة واحلرية مل تكن معروفة أبداً مبعناها االنساين الواسع ...سواهم  للضغط واالهانة واالحتق

 جاسم : لكن الناس يتطورون � سعد ... لقد بدأت احلر�ت ضيقة مث أخذت تتسع شيئاً فشيئاً مبرور الزمن ... 
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سعد : الذي أعرفه أن احلر�ت كما أقرها االسالم مل أتت على مراحل ... بل جاءت مرة واحدة ... لقد قرر 
 اإلسالم املساواة التامة بني البشر ورفض اإلعرتاف أبي امتياز غري العمل الصاحل . 

بيئته ويعكس عقلية  أبو خالد : صحيح � سعد ... لكن ال تنس أن رجًال كأرسطو الفيلسوف اليو�ين كان ميثل
اجليل الذي يعايشه. أما حممد بن عبد هللا عليه الصالة والسالم فقد كان يتحدث بوحي من خالق األكوان كلهم 

 وينطلق من ينبوع احلق ...

سعد : أعلم هذا � أاب خالد ... لكن الذي يدهشين أن بيننا رجاًال ونساء يقرأون حىت اليوم فقرات  كثرية من  
طو مثال تعكس فقدان احلس اإلنساين فيها مث ال جيدون ضرياً يف ترداد هذه الكتاابت حمفوفة ابإلعجاب كتاابت أرس
 والتقدير ...

 خالد : ها أنت � سعد تركز غضبك على كتاابت أرسطو فهل تقدم إلينا منوذجاً منها يؤكد وجهة نظرك ؟! 

 سعد : طبعاً � خالد ... خذ واقرأ هذه الفقـرة ...

 : " يتأمل فيها مث يقول " هذه فقرة طويلة . خالد 

 أبو خالد : ال أبس يف قراءهتا كلها � خالد.

خالد : انه يقول " خلق هللا فصيلتني من الناس ، فصيلة زودها ابلعقل واإلرادة ، وهي فصيلة اليو�ن ، وقد فطرها 
وفصيلة مل يزودها إال بقوى اجلسم وما  على هذا التقومي الكامل لتكون خليفته يف أرضه وسيدة على سائر خلقه،

يتصل اتصاال مباشرًا ابجلسم وهؤالء هم الربابرة، أي ما عدا اليو�ن من بين آدم ، وقد فطرهم هللا على هذا التقومي 
الناقص ليكونوا عبيداً مسخرين للفصيلة املختارة املصطفاة ، فمن واجب اليو�ن أذاً أن يعملوا مبختلف الوسائل على 

يردوا هؤالء إىل املنزلة اليت خلقوا هلا وهي منزلة الرق. وكل حرب يشنها اليو�ن لتحقيق هذه الغاية حرب مشروعة  أن
 تنبعث من طبائع األشياء. فبفضل هذا االسرتقاق يتحقق توزيع األعمال على الوجه الذي يتفق مع طبائع األشياء ". 

ة عقلية الناس يف تلك القرون اخلالية ... يتساوى يف ذلك أرسطو أبو خالد : " فرتة صمت " هذا كالم حيكي لنا قص
 وغريه ... ويتماثل الفالسفة والدمهاء ...
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جاسم : مث ال تنسى � سعد أن الناس يقرأون هذا الكالم على أساس أنه حكاية اتريخ وصورة من صور الثقافة 
 القدمية ...

كن املشكلة أن والء املثقف يف أمتنا لرتاثه اإلسالمي سلوكاً سعد : لو كان األمر كذلك ملا غضبت � جاسم ... ل
 وفكراً وعاطفة وعقيدة يضعف كلما زاد ارتباطه برتااثت األمم األخرى. 

 خالد : هذه مالحظة وجيهة ...

أبو خالد : أعتقد أن سعداً على حق يف هذا اجلانب من املوضوع . إن املطلوب أوًال وقبل كل شيء هو ربط احلاضر 
ملاضي واالحتفاظ بروح األمة وشخصيتها احلضارية اليت متثلت دائمًا يف دين �تينا من السماء . وأ� مع القائلني اب

 بضرورة تعميق الصلة الثقافية، عقيدة وفكراً وعاطفة ، مباضينا الثقايف. 

طلقة اليت ال تعرتف بفوارق جاسم : أعتقد أننا متفقون من هذه الناحية ... وأن اإلسالم قد جاء بفكرة املساواة امل
اللون والثروة والطبقة والوظيفة بل تقر فارقًا واحدًا هو فارق العمل الصاحل ... لكن الذي جيب أن يدرس اآلن هو 

 بعض املفهومات اخلاصة ابملساواة. 

 ... سعد : وتصديقاً ملا قاله أخي جاسم أقررهنا أن املساواة يف اإلسالم هي مساواة يف احلق والواجب 

 خالد : حسن جداً ... فهل تطرح أمامنا � أيب منوذجاً للمساواة يف احلق والواجب؟

أبو خالد : بكل سرور � بين ... أما فيما يتعلق ابحلق فإن قصة الكتايب مع ولد عمرو بن العاص هي منوذج هلذا 
 ما تعرفه عنها � جاسم ...احلق. ولعل روايتها ابختصار أن تساعد� على توضيح هذه الرؤية ... فقل لنا 

جاسم : القصة مشهورة وخالصتها أن كتابيا من أبناء مصر سابق ولدًا من أوالد عمرو بن العاص فسبقه فراح ابن 
الوايل يضربه ويقول له : " أتسبق ابن األكرمني ؟" ورفع الكتايب شكواه إىل أمري املؤمنني يف املدينة املنورة الذي مل يرتدد 

اجلميع إليه مبن فيهم أمري مصر. فإذا ثبتت له صحة الشكوى وضع السوط يف يد الكتايب وقال له : يف استدعاء 
 اضرب ابن األكرمني ... مث توجه إىل عمرو بن العاص وقال له : " مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً ؟". 

 سان هي جانب احلق يف مفهوم املساواة ...سعد : نفهم من هذا الكالم أن احلر�ت اليت تضمن كرامة اإلن
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 خالد : وهي خطوة خطرية حقق هبا اإلسالم قفزة مدهشة معجبة يف مسرية التطور احلضاري . 

 أبو خالد : كل هذا صحيح ... ويبقى أن ننتقل إىل الواجب يف مفهوم املساواة ...

 جاسم : فما هي أبعاد الواجب يف تقديرك � أاب خالد ؟ 

 : أ� أقرتح أن جييب ولد�سعد عن هذا السؤال.  أبو خالد

سعد : بكل سرور � أاب خالد ... الواجب يف املساواة كما أفهمه أن يتساوى الناس يف النهوض ملسؤولياهتم دون 
ايز تفاوت بينهم ... فإذا تساوى الناس يف التمتع ابحلر�ت وابلكرامة اليت يوفرها الدين هلم ... فان من واجبهم دون مت

بينهم أن حيافظوا على سالمة هذا الدين ووحدة أبنائه ... ال يكذبون وال يغشون وال يتجسسون وال يتحسسون ... 
 فاحلق متعة وفائدة وكسب أما الواجب فهو تضحية ومصابرة ... 

 أبو خالد : صدقت � سعد ... لقد وصفت الواجب يف مفهوم املساواة وصفاً سليماً ...

ه املناسبة � أيب موقفا خاصاً لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مبثابة امتحان لدعوة االسالم . إنه خالد : أذكر هبذ
املوقف الذي رفض فيه طلب بعض السادة واألشراف األقو�ء من قريش أبن خيصص هلم جملسا ال يشاركهم فيه 

 االذالء املستضعفون ...

وقف النبوي الكرمي كشف عن رفض االسالم ألية مساومة تتم على أبو خالد : أحسنت � خالد ... فإن هذا امل
حساب املعاين اليت جاء هبا ... وقد نزل الوحي هبذه املناسبة معلناً قدر الضعفاء والفقراء مؤكداً أ�م هم األقو�ء أل�م 

امة يف احلق والواجب ... وهي أصحاب احلق ... فميزان القوة هو اإلميان ... واإلميان ال تسلم مادته إال ابملساواة الت
السلوك الذي يغذي اإلميان ويقرب صاحبه من هللا ... قال تبارك وتعاىل يف سورة الكهف : " واصرب نفسك مع 
الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون وجهه ، وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه 

 ه وكان أمره فرطا . عن ذكر� واتبع هوا
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