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إمساعيل  :  " وكأنه يتابع حديثه " وأخرياً فإن كل الذي قلته لنا � أستاذ فيما يتعلق بدور كل فرد من اجملتمع وكل 
 جمتمع من الفرد الواحد يدفعنا إىل أن نتساءل : أما هلذا الليل من آخر؟

 خالد : أي ليل تقصد � إمساعيل؟ 

إمساعيل : الليل الذي جيعل �ساً عند القمة و�ساً عند السفح والقاعدة و�سًا كثريين بني الفريقني تفاوتت حظوظهم 
 واختلفت مصائرهم. 

 خالد : وهل تعترب � إمساعيل هذه الظاهرة ليًال يف حياة البشر؟ 

ي حني حنن دائمًا أمام الغىن والفقري والعامل واجلاهل واملستخدم واخلادم أو أمام إمساعيل : مل ال تكون ليًال � أستاذ
الرجل الذي حتفل نفسه ابألمل والفرح والرجل اآلخر الذي حتفل نفسه مبرارة اليأس ... أو ليس أن البشرية تعيش يف 
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ملصائر واألقدار واالمكا�ت املادية صميم األمل املستمر؟ ماذا كان حيصل لو أن الناس كانوا متساوين يف اخلطوط وا
 واملعنوية؟ 

خالد : إمسع � إمساعيل إذا كنت تواجه قضا� احلياة واملوت واخلري والشر والسعادة والشقاء بعقلية من يرى يف 
اإلنسان جمرد ظاهرة مادية حبتة فقد جانبت احلق وأفسدت الرؤية. صحيح أن اإلسالم قد �دى ابملساواة أبن قرر 

قيقة الدينية الكربى يف قول للنيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم : " إن هللا قد أذهب عنكم عصبية اجلاهلية احل
وتفاخرها ابآلابء واألجداد، الناس آلدم وآدم من تراب، ال فضل لعريب على عجمي، وال ألبيض على أسود إال 

ساواة امليتة كما يكون بني احلجر واحلجر أو النبتة ابلتقوى " صحيح أن هذا قول كرمي يؤكد املساواة لكنها ليست امل
 والنبتة أو احليوان واحليوان بل هي املساواة اليت تعين التساوي يف فرص العمل والنجاح والتقدم. 

 إمساعيل : لكن الناس يتفاوتون يف العمل والنجاح والتقدم رغم تقرير املساواة يف الفرص فما هو ذنبهم يف ذلك؟ 

ليس ذنباً � إمساعيل ولكنه امتياز ومسؤولية ... ولو مل يتميز االنسان هبذه الظاهرة ملا كرمته العناية االهلية  خالد : هذا
وملا رمزت إىل هذا التكرمي بدعوة املالئكة للسجود آلدم أيب البشر القادر على أن يفعل أو ال يفعل ... وأن خيتار 

 " مل هذه الضجة؟ الطريق الذي يصنع له مصريه ... " ضجة طالب 

 إمساعيل : يبدو أننا نستقبل زائراً � أستاذ خالد ... إنه والدك ومعه فريق من األساتذة. 

 أبو خالد : السالم عليكم ورمحة هللا ... 

 أصوات كثرية : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ...

 ه ! أبو خالد : " هتدأ الضجة " أرجو أال أكون قد أزعجتكم عما أنتم في

خالد : كال � أيب ... بل لعلك واألخوان قد وصلتم يف الوقت املناسب. لقد نستعرض ظاهرة املساواة إىل جانب 
 التفاوت الكبري يف حظوظ الناس ومصائرهم. 

 أبو خالد : وهل ألبنائنا الطالب اعرتاض على هذه الظاهرة ومالبساهتا يف حياة اإلنسان؟

 امساعيل وهو من الطالب الناهبني ليطرح رأيه ورأي زمالئه..خالد : أترك األمر إىل ولد� 
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إمساعيل : القضية � أاب خالد تتلخص يف دهشتنا وعجبنا أمام احلياة الدنيوية. لقد حفلت دنيا البشر منذ كان بشر 
 حىت اليوم ابلتفاوت الكبري بني الناس ... فما هي قيمة املساواة بينهم حني تتفاوت إراداهتم وقدراهتم ومصائرهم؟ 

لكن اجلواب عنه ال يكون صحيحًا ما مل نعني مكانة البشر يف سلم  أبو خالد : السؤال � إمساعيل منطقي جداً ...
 املخلوقات ...

 إمساعيل : وكيف نعني مكانة البشر يف سلم املخلوقات؟

أبو خالد : التعيني ممكن إذا عرفنا هوية اإلنسان ... فاإلنسان � إمساعيل ليس ملكاً من املالئكة وال هو شيطان من 
يس شيئاً من الطبيعة املادية اجلامدة أو الطبيعة احليوانية البهيمية وليس هو من عامل النبات ... الشياطني ... كما أنه ل

إن لكل من هذه املخلوقات قوانينه اليت خيضع هلا بصورة حتمية ابستثناء اإلنسان الذي وهب من اإلمتياز ما جعل 
ص به حافل ابخلري أو مغموس ابلشر ضالع املالئكة يسجدون له ووهب من اإلمكا�ت ما يسمح له بصنع مصري خا

 يف احلق أو مرتبط ابلباطل ... إنه الكائن الوحيد الذي عليه أن يفعل واال يفعل. 

 إمساعيل : هذا كالم مسعناه من األستاذ خالد ...

 أبو خالد : صدق ولد� خالد.

 إمساعيل : لكن ماذا لو مل يكن هذا االمتياز لإلنسان؟ 

أبو خالد : إذا مل يكن له هذا اإلمتياز فال يعود إنسا� بل يصنف يف واحد من أنواع املخلوقات اليت أشرت إليها قبل 
 قليل ... 

 سعد : أعتقد � أاب خالد أن أبناء� الطالب يتفاوتون يف معرفة ما يرتتب على هذا اإلمتياز الذي يتميز به اإلنسان.

 د أن نتفق قبل كل شيء على أن اإلنسان يف نظر العناية اإلهلية خملوق ممتاز...أبو خالد : املهم � أستاذ سع

إمساعيل : فهل يتفضل األساتذة فيقولون لنا ما هي مظاهر هذا االمتياز ابستثناء قصة سجود املالئكة ألبينا آدم عليه 
 السالم؟
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قة بني املساواة املقررة لبين اإلنسان وبني أبو خالد : أعتقد أن معرفة هذه املظاهر مدخل ال بد منه الكتشاف العال
 التفاوت يف أقدارهم ومصائرهم.

سعد : لعل أول مظهر من مظاهر هذا اإلمتياز أن اجلنس البشري هو وحده الذي وهب القدرة على صنع مصريه 
ك ووسائل اخلاص يف الدنيا ويف اآلخرة. إنه املخلوق الوحيد الذي يستنبت األرض ويصيد احليوان ويصنع الفل

 االنتقال ويبين بيته وينظم حياته وعالقاته.

جاسم : ويضاف إىل ذلك أن اإلنسان هو املخلوق الذي يستطيع أن حيدث التغيري املطلوب يف ضوء إرادته ويشعر 
أنه وحده الكائن الفاعل بقدرة العقل الذي ميلك والقلب الذي يعي ويؤمن أو يكفر والذي يتمتع بنفحة من روح هللا 

. .. 

خالد : كل املخلوقات تسبح حبمد هللا طوعاً أو كرهاً ... الكواكب واجملرات تتحرك بقدر معلوم طوعًا أو كرهاً ... 
ابستثناء اإلنسان الذي خيتار مصريه حرًا من كل ضغط ويتحمل مسؤولية عمله رغم خطورة املسؤولية وحيمل أمانة 

 ي اشفقت فيه كل املخلوقات من محل هذه األمانة...اإلميان وما يرتتب على هذا احلمل يف الوقت الذ

 جاسم : هذه املظاهر كلها كافية فيما أعتقد البراز امتياز اإلنسان وتعيني مكانته اخلاصة بني كل املخلوقات ...

 إمساعيل : وماذا يرتتب على هذا اإلمتياز؟

رية اإلختيار والقدرة على التغيري وصنع املصري جاسم : أعتقد أنه يرتتب عليه أن يواجه املتاعب النامجة عن امتياز ح
 ... 

أبو خالد : أما وقد مسعتم � أبنائي الطالب رأي أساتذتكم حول هذا املوضوع فال عجب أن يقول هللا تبارك وتعاىل 
 يف حمكم تنزيله : " لقد خلقنا اإلنسان يف كبد " أي يف تعب ومشقة... 

ضيف شيئًا آخر : إن هذا الكبد الذي خلق اإلنسان فيه أبمر من هللا عز سعد : وليسمح يل العم أبو خالد أبن أ
وجل هو الطريق الوحيد الذي جيتازه اإلنسان لصنع حضارة الدنيا ولتعيني املصري يف اآلخرة ، وقدرات الناس على 
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ا هلما يف كتاب هللا ويف اجتياز هذا الطريق تتفاوت ، وهذا التفاوت هو الذي يعطي الدنيا واآلخرة أبعادمها اليت نعرفه
 حياة الناس العملية... 

 إمساعيل : هل يتفضل األساتذة فيحدثوننا عن أنواع هذا التفاوت يف القدرات ؟!

أبو خالد : طبعًا � إمساعيل وبكل سرور ... لقد أرجع اإلسالم أمر التفاوت إىل قضا� ومبادىء متعددة �يت منها 
ذي يضمن العدالة وحيمي من الظلم. كما يف قوله عز وجل : وقل اعملوا فسريى هللا أوًال : مبدأ املوهبة واجلهد ال
 عملكم ورسوله واملؤمنون؟! 

 خالد : التفاوت هنا يرجع إىل اختالف حظوظ الناس من العلم ال إىل التمييز يف احلقوق والواجبات. 

قوله عز من قائل : " أم حسب الذين اجرتحوا  سعد : وهناك اثنياً تفاوت يذكره القرآن يف اخللق والسلوك . كما يف
 السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواًء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون ...". 

جاسم : والتفاوت هنا عدل وواجب إذ ال ميكن أن يستوي املصلحون واملفسدون أو البانون واهلدامون يف نظر الناس 
 أو عند هللا . 

: كل هذا حسن ومعقول لكن ماذا يقولون يف ظاهرة التفاوت يف الرزق ؟ أوليس أن  اجملتمع ال ميلك فيه من  إمساعيل
 أمره شيئاً ؟ وأن مرجعه إىل القدر األعلى الذي حدد لكل إنسان فرصته يف احلياة ؟ 

وقت نفسه يرجع إىل أبو خالد : صدقت � إمساعيل ... فهذا تفاوت ال يد للمجتمع فيه من �حية ولكنه يف ال
االختالف يف املواهب املادية واملعنوية وهو اختالف ال ميكن القضاء عليه ألنه ضرورة يتوقف عليها صالح احلياة 

 وإستقامة نظامها ... 

خالد : هذا صحيح ... مع العلم أن توزيع األرزاق ال يغين أبداً عن إرادة العمل ... إن تفضيل بعضنا على بعض يف 
حافز للقدرات البشرية حيركها ويدفع هبا إىل األمام ... وهو األسلوب الوحيد لتغذية مسرية احلضارات  الرزق هو
 البشرية. 
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سعد : وقد أثبتت كل التجارب اليت تعاقبت منذ أبينا آدم حىت اليوم أن كل املذاهب اليت �دت ابملساواة يف األرزاق 
سبب بسيط هو االختالف يف املواهب والتفاوت يف القدرات قد فشلت فشًال ذريعًا يف حتقيق ما تنادي به ل

 واإلرادات والظروف. 

جاسم : على أن هناك وسيلة نظرية ميكن أن تتحقق هبا املساواة يف األرزاق هي اليت تقرر املساواة التامة املطلقة بني 
صادرة اآلراء والرغبات عند كل الناس يف الكفاءات واملواهب وقبل هذه وتلك السيطرة على اإلجتاهات واملشاعر وم

 الناس ... ولو فعلنا ذلك لقتلنا كل احلوافز وحطمنا إرادة البقاء والعمل والتقدم ويف هذا وذاك استحالة اتمة ...

أبو خالد : أيها األبناء يف ضوء ما مسعتم نستطيع أن نقرر ما يلي هناك مساواة اتمة يف تكرمي اإلنسان واحرتامه ويف 
لعمل أمامه ... وهي دعوة إسالمية واضحة يكون فيها الغين والفقري والعامل واجلاهل واملؤمن والكافر على توفري فرص ا

حد سواء أمام الشريعة السمحاء. مث يبدأ التفاوت يف الكفاءات واملواهب وروح العمل وصدق اإلرادة والسلوك 
ة ... واإلميان هبذه احلقائق كلها هو وحده  الذي واألخالق ... والتفاوت هنا سر من أسرار بنية احلضارة اإلنساني

 حيدد للمسلم  أبعاده احلقيقية وجيعله جديراً ابلنصر يف الدنيا واخلالص يف اآلخرة ...

 موسيقـى �ايـة

 


