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 مؤثـرات 

أبو خالد : " خيطب " أيها األبناء ال بد وأنه قد ترامى إليكم إليكم نبأ حماوراتنا حول حقيقة املساواة يف دين هللا ... 
املساواة أخف وز�ً  وعالقة هذه املساواة ابإلميان ... وملا مل تكن حاجة لتكرار ما قرر�ه من قبل أقول لكم : اعالن

من ممارسة املساواة ... فقد ينادي الناس ابسقاط العصبيات العنصرية أو القبلية ولكنهم حني يواجهون مسؤولية 
 املساواة على الطبيعة يتفاوتون يف قدرهتم على املواجهة ...

 ): هل تسمع � أاب خالد ؟١صوت (

 أبو خالد : طبعاً � بين.

مثال املضروبة هي وحدها اليت توضح حقيقة األشياء ولذلك فإننا نتمىن عليك أن تقدم لنا ) : الوقائع واأل٢صوت (
 بعض الوقائع اإليضاحية. 
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أبو خالد : صدقت � بين فإن االستشهاد ابلوقائع أقدر على حتديد مفهوم املساواة يف اإلسالم. ومن حسن احلظ أن 
ئع ... ولعل األستاذ سعد أن خيتار لنا يف هذه املناسبة واقعة منها اترخينا اإلسالمي يف عصر يقظته حافل هبذه الوقا

 أو أكثر ...

سعد : افعل أن شاء هللا ... يف اتريخ النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم موقف معرب واجه فيه النيب عتااب من ربه 
زمه ابألعراض عن املستكربين مهما  ألزمه بفتح ابب احلق للراغبني يف اعتناق هذا الدين مهما كانت أقدارهم كما أل

 كان قدرهم ومهما كانت قوهتم. 

 ) : فما هو هذا املوقف الذي تشري إليه � أستاذ سعد ؟١صوت (

سعد : ذلك هو موقف األعمى الذي جاء النيب عليه الصالة والسالم يطلب العلم فأعرض عنه النيب ال كراهية منه 
 �ء ورعاية ملصلحة الدعوة يف ظنه. لتعليمه بل حرصاً على اسالم بعض األقو 

أبو خالد : صدق األستاذ سعد ... فإن ابن أم مكتوم هو الصحايب األعمى الفقري الذي جاء النيب عليه السالم 
يطلب العلم عنده فانصرف النيب عنه إىل واحد من سادة قريش على أمل أن يدخل هذا األخري يف دين هللا فيكثر 

 ديد. بدخوله اتباع الدين اجل

): � أاب خالد ما دام أن النية الطيبة متوفرة فما الذي مينع من إرجاء تعليم األعمى حفاظًا على مصلحة ١صوت (
 الدعوة ؟ 

أبو خالد : � بين إذا كانت الغاية هي احلفاظ على مصلحة الدعوة فإن مصلحة الدعوة هي يف ايثار املؤمن الفقري 
 ملعاند املكابر ...حبق العلم ويف تفضيله على السيد ا

 ): لكن ما الفرق بني اميان أعمى فقري وبني اميان سيد من قريش ؟ ١صوت (

أبو خالد : رمبا كان هناك فرق يف قياس املصاحل املباشرة ... لكن يف قياس املبادىء واألخالق فان العكس هو 
ئة ... الناس كلهم عيلة عليه وهو ليس صحيح ... إن هذا الدين � بين ال يقوى ابنسان دون إنسان وال بفئة دون ف

 عيلة على أحد ...
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سعد : صدق العم أبو خالد ولعل فيما روي عن أيب بكر رضي هللا عنه يف بعض قوله ما يوضح هذه الظاهرة ...  
كان رضي هللا عنه يقول يف أثناء خالفته ... الضعيف فيكم قوي عندي حىت آخذ احلق له ... والقوي فيكم ضعيف 

 حىت آخذ احلق منه ... إن االلتزام للمساواة ال يزيد وال ينقص بتغري احلال عند أحد الطرفني أبدا ...عندي 

 ): وهل جاء يف كتاب هللا ما يوضح هذا املعىن ؟١صوت (

أبو خالد : طبعا � بين ... إن قصة ابن أم مكتوم األعمى الفقري وردت يف إشارة سريعة بعرض العتاب الشديد فقال 
عز من قائل يصف الوضع ويعقب عليه : " عبس وتوىل أن جاءه األعمى وما يدريك لعله يزّكى أو يذكر فتنفعه 

 ! الذكرى . أما من استغىن فأنت له تصدى وما عليك أال يزكى 

 جاسم : اال ترى � عم أبو خالد أن نضيف بعض املالحظات اىل ما قيل حىت اآلن ؟!

 أبو خالد : طبعاً � أستاذ جاسم.

جاسم : يف ضوء ما مسعت الحظت ظاهرة ابلغة األمهية ... لقد رأيت أن اإلسالم قد قرر مبدأ املساواة يف طلب 
 عليه السالم ليس خريًا من األعمى الفقري الذي مل يكن شيئاً العلم واإلميان ... إن سيد قريش الذي الحقه النيب

مذكورا يف حساابت قريش ... لكن الرجلني متساو�ن متاما يف حقهما يف احلصول على العلم واإلميان ... فأيهما 
 طلب العلم واإلميان فضل على صاحبه بغض النظر عن القيمة اإلجتماعية.

اذ جاسم ... وبذلك يتبني لنا أن اإلسالم يف مفهوم املساواة هذا قد حطم احلواجز أبو خالد : حسن ما قررته � أست
 اليت أقامها الظاملون ابالعتماد على املال والسطوة واجلاه ...

): لكن الشاهد الذي اخذته لنا � أاب خالد غري كاف لتحقيق رؤية املساواة يف اإلسالم مبعانيها املتعددة ١صوت (
 ... 

 أبو خالد : هل رأيت إىل أساتذتك � بين الذين حييطون يب ؟ 

 ) : نعم فإنين أرى إليهم ...١صوت (
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أبو خالد : حسن ... كل واحد من هؤالء األساتذة الكرام يستطيع أن يقدم إليك عشرات األمثلة والشواهد على 
 هذه املناسبة ...مفهوم املساواة يف دين هللا ... ولعل ولد� خالداً أن يقول شيئاً يف 

 خالد :   � أيب ومالك يف املدينة ؟! 

 أبو خالد : املهم � خالد هو متعة احلوار واملشاركة يف تقرير بعض احلقائق. 

خالد : أروع ما جاء يف ممارسة املساواة أ�م النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم قصة الكتايب الذي كاد يتعرض 
 رقة وهو بريء.للعقوبة ظلما حني اهتم ابلس

 ): فما هو تفصيل هذه القصة ؟١صوت (

خالد : خالصتها أن واحداً من املسلمني سرق فأرادت املصادفات أن توجه أصابع االهتام إىل كتايب من رجال املدينة 
وحي . وكاد هذا االهتام أن يلقى قبوال لديه صلى هللا عليه وسلم بعد أن شهد عليه ابلسرقة بعض املسلمني . لكن ال

السماوي ابدر إىل محاية مبدأ املساواة يف فرص الدفاع عن الذات ويف تقرير العدالة يف اجلزاء دون امليل مع أي هوى 
 أو التأثر أبي احنراف ...

أبو خالد : على أن تالحظوا مجيعا أبن املؤامرات ضد الدين اجلديد كانت حتاك من قبل قوم هذا الكتايب . بل إ�م  
يف حماربة املسلمني . ومع ذلك فقد أصر الوحي السماوي على تقرير املبدأ بغض النظر عن ظروف كانوا يشاركون 

 العداوة والصداقة أل�ا ظروف عارضة...

خالد : ويف حرارة ظاهرة يهتف القرآن ابلرسول عليه الصالة والسالم فينبئه أن مهمته األوىل هي إقامة العدل وتقرير 
 كل إفرتاءات على أي إنسان مهما يكن دينه ومهما يكن نسبه ...  املساواة ورعاية احلق ورفض

 أبو خالد : اال تتلو علينا ما جاء يف كتاب هللا � خالد ؟!

خالد : بكل سرور � أيب ... جاء يف كتاب هللا قوله : إ� أنزلنا إليك الكتاب احلق لتحكم بني الناس مبا أراك هللا وال 
ر هللا إن هللا كان غفوراً رحيما . وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم إن هللا ال حيب تكن للخائنني خصيما . واستغف

 من كان خوا�ً أثيما ."
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 أبو خالد : واآلن جاء الدور على ولد� األستاذ جاسم ...

سالم موقفه من مبدأ جاسم : أقول وابهلل التوفيق : إن أبرز ما يلفت النظر يف العملية الرتبوية اليت مارسها النيب عليه ال
 االستثناء والشفاعة يف توقيع العقوابت. 

 ) : اال تلقي ضوءاً على هذه الظاهرة � أستاذ جاسم ؟١صوت (

جاسم : طبعًا ... بكل سرور ... لقد جاء يف السرية العطرة أن شريفًا من أشراف قريش الداخلني يف اإلسالم قد 
فيه عقوبة قطع اليد ... ومل يكد أشراف الناس يتسامعون ابخلرب حىت سرق ... فقرر النيب عليه السالم أن ينفذ 

حاصوا وحاروا يف أمرهم ماذا يفعلون النقاذ هذا الرجل ... وملا كانوا يعلمون أن ألسامة بن زيد دالة على النيب عليه 
رجل الذي أدين فيقول السالم فقد شفعوه عنده. وحبسن نية يتوجه أسامة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم فيشفع لل

له الرسول صلى هللا عليه وسلم مستنكرًا مستغراًب : أتشفع يف حد من حدود هللا � أسامه ؟!  وتنتهي الوساطة عند 
 هذا احلد ... وينفذ احلد الذي فرضته شريعة هللا ...

الم بعد تساؤله االستنكاري أبو خالد : وأضيف إىل ما ذكره ولد� األستاذ جاسم ما روي عن النيب عليه الصالة والس
: " إمنا أهلك من كان قبلكم إ�م كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد . وهللا 

 لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها ... 

 ) : أعتقد أننا قد استوعبنا جانبا مهما من جوانب املساواة يف اإلسالم. ١صوت (

: إذا بقيت بقية من الوقت سرين أن ألقي ضوءاً على ظاهرة أخرى من ظواهر املساواة ال كمبدأ معلن وحسب  سعد
 بل ، وهذا هو املهم، كسلوك عملي ...

 أبو خالد : أعتقد أن لدينا بقية من وقت.

لقد أقسم أمري املؤمنني عمر  سعد : أذكر هبذه املناسبة عام اجملاعة اليت اجتاحت اجملتمع اإلسالمي يف اجلزيرة العربية.
بن اخلطاب آنذاك أال ميتاز عن املسلمني بشيء من طعام حىت يذوقوه مجيعاً ...فحرم نفسه من الطعام الطيب ويقول 

 الرواة إن أثر هذا احلرمان ظهر يف صحته اليت اعتلت بسبب ذلك ...
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أنتم أساتذتنا أن أمري املؤمنني عمر بن  ) : أعتقد أن الظاهرة هي نفسها يف حادث آخر. فقد رويتم لنا١صوت (
اخلطاب رضي هللا عنه قد وقف على املنرب خيطب يف الناس فريفضون االستماع إليه حىت يقول هلم : من أين أتى بثوبه 
الذي يلبسه وهو يساوي ثوبني مما وزع على الناس . فال يرى عمر يف هذا أبساً وخيربهم أنه أخذ حصة ولده عبد هللا 

 ان هبا على خياطة ثوبه الطويل ...فاستع

أبو خالد : هذه احلكاية وغريها كثري جداً. املهم أن ندرك حقيقة أساسية يف هذا الدين الذي أنعم به هللا علينا ... 
هذه احلقيقة هي أن اإلميان حيتاج إىل سلوك معني ليحتفظ مستواه الرفيع وبقوته ... وأتيت فكرة املساواة جانبًا من 

 السلوك اإلسالمي لتكون منهالً لإلميان وينبوعاً ال ينضب معينه لقوة اليقني ... جوانب 

 موسيقـى �ـاية 

 

 


