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 مقدمة الرب�مج 

 مؤثـرات

 حممود : " يضرب على الطاولة مث يقول بغضب ظاهر " ال مناقشة وال اعرتاض.. أ� أملي عليكم وأنتم تكتبون ...

 الطالب : أهلذا كانت اجلامعات والدارسات العليا � أستاذ حممود ؟

 حممود : لو مسحت لكم ابألخذ والرد لضاع الوقت وملا استطعنا أن ندرس املطلوب من الربامج هلذه السنة الدراسية. 

الطالب : وهل تظن � أستاذ أن يف وسعنا تنمية قدرتنا على التفكري والتحليل إذا أضفنا إىل معلوماتنا معلومات 
 جديدة ؟ 

 حممود : هذا شيء طبيعي ...

ذي تعلمناه من غريك � أستاذ أن املهم يف الدراسات العليا ال أن نضيف عن طريق الذاكرة نسخة الطالب : ال
 جديدة من نسخ كتاب معني بل املهم هو أن نتقن فن احلوار واملناقشة وأن نتعلم فن االستعانة ابملراجع العلمية ...
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 أن تسمع وتطيع ... حممود : أسكت � إمساعيل ... لن أمسح لك ابلكالم بعد اآلن. عليك

 " ضجة طالب وأحاديث غري واضحة ... األستاذ يضرب ابلعصا على الطاولة طلباً للسكوت". 

الطالب : إذا كان األمر كذلك فلماذا تعلموننا أن أعظم ما أات� به ديننا احلنيف هو احلرية يف اإلعتقاد وحرية احلوار 
 نوا كاحلجارة الصم ال تسمع وال ترى وال تعي شيئاً ...واملناقشة ؟! قولوا لنا بصراحة : عليكم أن تكو 

حممود : " تكثر الضجة " إذا كنتم تصرون على احداث الصخب فأ� لن أستمر يف إعطاء الدرس ... " الضجة هتدأ 
 شيئاً فشيئاً " ...

 نقلــة موسيقيــة 

 خالد : كانت فضيحة � أيب !

 أبو خالد : ماذا تعين ابلفضيحة � خالد ؟

خالد : الدكتور حممود يصر على جتاهل دور الطالب يف املناقشة واحلوار، إنه يريد منهم أن يكونوا جمرد اسطوا�ت 
 تردد ما يسجل فيها أو ببغاوات تردد ما يقال هلا وحسب. إنه يعتقد أن حرية احلوار مصدر شر كبري ...

 أبو خالد : لكن الدكتور حممود ليس كذلك فيما أعلم.

 وهذا ما كنت أظنه.خالد : 

سعد : أ� أقرتح � أاب خالد أن جنتمع إليه ونستمع منه . فلعل له رأ�ً يف هذا املوضوع. إن من حقه أن يقول رأيه وأن 
 يدافع عنه.

 خالد : ومن حق غريه أيضا أن يقول رأيه وأن يدافع عنه...

 أبو خالد : هل يف وسعكما االتصال به ؟

 ق قليلة.سعد : طبعاً ... ويف دقائ
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 أبو خالد : إذاً حاول � سعد أن تتصل به وأن تتفق معه على ميعاد يضمنا مجيعاً يف لقاء واحد. 

 نقلـة موسيقيـة 

 حممود : السالم عليكم ورمحة هللا ...

 اجلميع : وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته ...

 أبو خالد : كيف حالك � ابن أخي حممود؟

 حممود : يف خري حال واحلمد هلل � أاب خالد ... خري إن شاء هللا . 

 سعد : ليس إال اخلري ... لقد رغب العم أبو خالد يف اإلجتماع إليك واالستئناس برأيك يف بعض األمور ...

 حممود : منك نستفيد � أاب خالد.

تقدم حقيقي ... لقد كنا يف لقاء سابق أبو خالد : إن املشاورة � دكتور حممود هي فصل اخلطاب ومصدر كل 
نتحدث حديث احلرية يف اإلسالم وقد الحظنا ظاهرة هامة جدًا هي من هذا الدين العظيم جوهره وحقيقته . إ�ا 

 ظاهرة حرية اإلعتقاد ...

 لفة. حممود : لقد قيل يل أنكم تعقدون اجتماعات دورية تتبادلون فيها الرأي وتناقشون مواقفكم الفكرية املخت

أبو خالد : ويسرين أن أخربك أبن كال من ولدي خالد وإبين أخي سعد وجاسم شركاء أساسيون يف تنظيم هذه 
 اللقاءات .

 حممود : وأنه ليسرين أن أكون منكم على شرط واحد.

 أبو خالد : وما هو هذا الشرط ؟ 

 هامة ... حممود : أال يكون بيننا إال حامل لقب علمي كبري أو صاحب مشاركة علمية
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أبو خالد : أ� � أبن أخي حممود ال أستقل يف وضع القيود والشروط فإن من حق شركائي أن يشاركوا يف وضعها 
 أيضاً ...

سعد : على أخينا الدكتور حممود أن يتذكر أبن لنا معلمًا وحيدًا متضي القرون وال ينضب معني العلم عنده إنه النيب 
 املصطفى صلى هللا عليه وسلم. 

 حممود : عليه الصالة والسالم.

خالد : وقد علمنا هذا النيب الكرمي أن حق الفرد يف حرية الرأي واملشاركة يف املناقشة هو أوسع ما يكون وأعمق ما 
 يقوم يف اإلسالم.

 حممود : ليس من خيالف عن هذا الرأي .

كل فرد حقه يف أن يستعلن برأيه وأن جيهر جاسم : وليس هناك شروط معينة ملمارسة هذا احلق � أستاذ حممود . إن ل
حبجته دون أن يصيبه أذى أو يلحقه خوف ما دام أنه يؤمن ابهلل واليوم اآلخر وما دام أنه يتأدب أبدب القرآن 

 ويتخلق أبخالقه. 

 : أبو خالد : ولو كان هناك من هو حقيق ابإلستبداد ابلرأي لكان هو النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم لسببني
أوًال : أنه املثال الكامل لإلنسان . اثنيًا : أن الوحي من ورائه يسنده ويعلمه وخيربه عند احلاجة . ومع ذلك فقد أمر 
عليه الصالة والسالم ابالستماع إىل آراء اآلخرين وأن يشاور من حوله يف كل أمر يعرض له ما مل يكن من أمر 

 السماء. 

 بيين وبني الطالب يف الفصل الدراسي . حممود : لعلكم تلمحون إىل ما جرى

 جاسم : هذا صحيح � أخ حممود.

حممود : جيب أال يغرب عن ابلكم أن القياس مع الفارق ... فهؤالء طالب صغار تنقصهم اخلربة والتجربة فيما كان 
 أصحاب النيب من طراز آخر ...
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يوم بدر من النيب عليه السالم ؟! إن ما بني  سعد : كال � دكتور حممود ... ومن عساه يكون احلباب بن املنذر
 الرجلني أكرب كثريا مما بينك وبني الطالب.

 حممود : هذا ابب عريض إذا فتح تعذر علينا غلقه واضطربت به األمور...

خالد : حني يتأدب طالبك أبدب اإلسالم ويتعلمون أدب احلديث واحلوار ويتدربون على احرتام آراء اآلخرين ال 
 ال للخوف أبداً ...يعود جم

 حممود : إذاً ننتظر حىت يتعلموا هذا كله.

جاسم : وكيف يتعلمون إن مل يكن احلوار يف الكلية وسيلة عملية للتدرب على حرية املناقشة؟ املطلوب يف اجلامعة � 
احلوار الصحي دكتور حممود ليس أن حنشو عقول الطالب ومنأل ذاكرهتم ابملعلومات لكن املطلوب هو تعويدهم 

 واإلدالء ابلرأي السليم ...

أبو خالد : وهبذه املناسبة ألفت نظرك � دكتور حممود إىل أن النيب املصطفى عليه الصالة والسالم مل يسمع للحباب 
بن املنذر وهو يستعد خلوض معركة بدر حني أشار عليه ابستبدال الوضع الذي نزلوا فيه مبوضع آخرفقط ... بل جلأ 

 ستشارة أيضا بعد انتهاء املعركة  بشأن أسرى بدر ... إىل اإل

خالد : ولعلك تعلم أنه عليه السالم قد أخذ برأي أيب بكر ومل يكن الرأي األصح ... لكن ما حدث من مشاورة هو 
 األسلوب األصح مث نزل الوحي من السماء ليبني أن رأي عمر هو أوىل أن يتبع.

معها اآلراء كما تتعدد أطراف املناقشة كما يف غزوة أحد حني نزل النيب على رأي سعد : وتتكرر اإلستشارات وتتكرر 
 املتحمسني من الشباب فخرج ابلناس من املدينة مع العلم أنه كان أميل إىل البقاء فيها وانتظار العدد داخل أسوارها. 

قلنا : ملن � رسول هللا ؟ قال : هلل  جاسم : وهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول للناس : " الدين النصيحة .
 ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم ". 

 حممود : كل هذا أعرفه � اخوان ... لكن الوضع مع الطالب شيء آخر. القضية قضية ممارسة وجتربة ...

 سعد : أولسنا مثلك � دكتور منارس مهنة التعليم ...
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 موقفكم هذا ... ويبدو أن جتربيت غري جتربتكم.. حممود : ومن هنا ال ينقضي عجيب من

 جاسم : الطالب كلهم متشاهبون ... لكن املهم هو أن يعرف األستاذ كيف يدير فن احلوار.

 خالد : ولئن مل يكن للحوار غري فائدة تربوية وحيدة لكان من الضروري أن نتمسك به. 

 د ؟حممود : وما هي هذه الفائدة الرتبوية الوحيدة � خال

خالد : إ�ا إشعار الطالب أ�م مشرتكون مجيعًا يف تقرير رأي معني أو يف حتقيق قضية من القضا� املطروحة ... إن 
 هذا األسلوب مينحهم ثقة أبنفسهم وجيعلهم جديرين مبواجهة مسؤولياهتم يف جد واهتمام ابلغ ...

 عنه يقول للناس وهو من هو يف دينه " إن سعد : تصور � دكتور حممود أن صحابيا كرميا كأيب بكر رضي هللا
أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين " وهو يف تقديري يريد أن يفتح للناس ابب احلوار واملناقشة . ولو أننا تعمقنا 
يف حكمة الصالة يوم اجلمعة وحكمة عبادة احلج وحكمة كل صالة مجاعية لوجد� فيها احلافز الذي يدفع الناس إىل 

كة يف احلوار واألخذ بطرف من املناقشة حبيث يشعر كل مسلم أنه مشارك يف بناء جمتمعه على حنو من األحناء املشار 
... 

أبو خالد : وقبل أن خنتم هذا اللقاء ألفت نظر ابن أخي حممود إىل ظاهرة اسالمية هامة . فإن كتاب هللا وهو النور 
سلوب اإلقناع واملناقشة والبحث ال يضيق حبجة وال يقصر عن دليل الذي �تدي هبديه قد اختذ يف الدعوة إىل الدين أ

. وإين ألرجو أن نسلط ضوءاً على هذه الظاهرة الفريدة يف كتاب هللا يف لقاء قادم لنتبني كم هو مهم يف اإلسالم أن 
إميان املسلم وهبذا  تكون احلقيقة مثرة احلوار ال مثرة إمالء من فوق ... حىت ولو كان الفوق هو السماء. هكذا ينمو

 احلوار يتكون املنهل الذي ال ينضب معينه لتغذية اليقني ابهلل رب العاملني ... 

 موسيقـى �ـاية 

 

 


