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 مؤثـرات 

حممود : أيها األبناء كنت يف فصول سابقة امتنع عن إقرار مبدأ احلوار واملناقشة املفتوحة ... وقد تبني يل أنين مل أكن 
ظل احلوار املفتوح على حق فيما التزمت به من أسلوب التعليم وعلى ذلك فإننا منذ يومنا هذا سنقرر كل املقررات يف 

 واملناقشة احلرة .

 ضجة تالميذ تعرب عن الفرحة يرافقها تصفيق

طالب : إنين � دكتور حممود إبسم زمالئي أعرب لك عن خالص الشكر وأصدق العرفان. راجني مجيعا أن نكون 
 عند حسن الظن بنا إن شاء هللا ...

كم علماً أبن ندوتنا اليوم ستستقبل بعض الضيوف مما حيسن حممود : أرجو ذلك � إمساعيل ... وهبذه املناسبة أحيط
 أن تستفيدوا منهم وتستمتعوا ابالستماع إليهم ...

 نقلـة موسيقيـة 
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حممود : أيها األبناء لعلي يف غري حاجة إىل تقدمي ضيوف الندوة ... إ�م كما ترون حكيم هذه املدينة استاذ جيلنا 
 الد وسعد وجاسم وكلهم معروفون من قبلكم " تصفيق أيضاً ". أبو خالد " تصفيق " مث األساتذة خ

أبو خالد : مرحبا أيها األبناء وسالم هللا عليكم وبعد فإن خري العلوم ما يستوعبه صاحبه ابلتدبر والتأمل ال ابحلفظ 
فيها قضا� الفكر وحسب " أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا " وكم سرين أنين مدعو لإلشرتاك يف ندوة تطرح 

 ومشكالت احلياة على حنو يتساعد به اجلميع للوصول إىل احلقيقة. 

طالب : لقد اتفقنا حنن الطالب على أن تكون هذه الندوة وقفاً على األساتذة املشاركني فال نشارك إال ابألقل القليل 
 ن فكرة عن أدب احلديث .مما يسعنا املشاركة فيه ... وبذلك نتعلم فن احلوار وطرائق املناقشة ونكو 

حممود : ملا كنت صاحب فكرة إحياء الندوة هنا فأ� أقرتح أن تكون مشاركتكم على أوسع نطاق ممكن وإن مل تكن 
لكم جتربة سابقة ... فإن احلوار ال يتحقق إال ابملمارسة العملية ... على أن لكم أن ختتاروا القدر الذي تطيقون 

 املشاركة فيه ...

 : يف ضوء ما مسعت أترك لألستاذ سعد أن يطرح موضوع الندوة. أبو خالد 

سعد : بسم هللا الرمحن الرحيم وبعد : فإن أول ما يواجهنا يف كتاب هللا موضوع احلرية يف إختيار العقيدة ... ذلك 
 ألن املسؤولية يف ديننا احلنيف موصولة كما تعلمون بقدرة املسؤول على اختيار عقيدته وعمله. 

: فإذا أدركنا هذه احلقيقة تبني لنا من بعد أن موضوع احلوار واملناقشة املفتوحة، ذلك الذي عرب عنه كتاب هللا  خالد
بكلمة " وشاورهم "  ودعا إليه النيب املصطفى عليه الصالة والسالم ابحلض على النصيحة، تبني لنا أن هذا املوضوع 

 شيء يف صميم الدعوة إىل هللا ...

يت مرحلة اثلثة  تواجهنا يف األسلوب القرآين املتبع يف مناقشة املخالفني والكشف عن تناقضاهتم ويف جاسم : مث أت
مساندة املؤمنني . لكأن هللا سبحانه وتعاىل يريد أن يقول لنا : حىت أ� اخلالق البارىء أواجه املعاندين مبا يكشف عن 

 فساد الرؤية عندهم واملؤمنني مبا يعزز مكانتهم .

 ب : هل تقولون لنا كيف اختذ القرآن احلوار املفتوح وسيلة للدعو إىل هللا ؟طال
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أبو خالد : بكل سرور � بين ... القرآن الكرمي حيكي شبهات الكافرين ويرد عليها ابحلجة ال خيشى من ذكرها وال 
 شبهات. يرهب حكايتها أبداً . ذلك ألنه واثق من نفسه مطمئن إىل قدرته الكلية على دحض هذه ال

حممود : واجلدير ابلذكر أن األسلوب القرآين يف حكاية آراء الكافرين ومناقشتها ابنفتاح اتم مل يقف عند عصر النبوة 
 بل انتقل إىل العصور التالية أيضاً . 

طالب : لقد علمنا أن بعض مراحل التاريخ اإلسالمي قد متيز بنوع من القهر يف فرض آراء معينة كما كان الشأن يف 
 أ�م املأمون واملعتصم والواثق من خلفاء بين العباس فماذا تقولون يف هذه الظاهرة؟ 

... فإذا حتولت املناقشة إىل عملية قسر سعد : احلرية يف احلوار مسؤولية أخالقية قبل كل شيء أي أ�ا مسؤولية دينية 
 أو قهر من قبل بعضهم فهذا ليس دليال على فساد مبدأ املناقشة ولكنه دليل على فساد بعض الذين يتناقشون. 

خالد : ومع تسليمنا بوجود مثل هذه الثغرة يف اتريخ املناقشة اليت أقرها كتاب هللا فإنين ألفت نظركم إىل أن أمهية 
 لثقافة النابعة منها يف أمة من األمم تزداد حني نستطيع أن حنصي الثغرات يف اترخيها ...العقيدة وا

جاسم : وتصديقاً لكالم األستاذ خالد أقول لكم : لو عقد� مقارنة بني ما اتسع له القرآن واتريخ احلضارة اإلسالمية 
 إلسالم وثقافته. من فنون الرأي وبني ما ضاق به منها خلرجنا بنتيجة هي فخر لعقيدة ا

 طالب : حسن جداً ... فهل تطرحون أمامنا بعض الوقائع وتلقونضوءاً على بعض املواقف؟

أبو خالد : نعم � بين ... إن أول ما يلفت النظر من أقوال النيب عليه السالم قوله : " احلكمة ضالة املؤمن، ان 
 وجدها فهو أحق هبا ." 

ما يلفت النظر يف حقوق املسلم أن للفرد حريته التامة يف التملك ويف التصرف مبا سعد : ولنبدأ من البداية ... أول 
ميلك ويف اختيار العمل الذي يريد ويف االنتقال واالجتماع ال حجر يف ذلك وال قيود إال يف حدود الرعاية املطلوبة 

 ملصاحل اجلماعة وكف الضرر عنها ...

ة له يف حرمة املسكن ويف االحساس ابألمن. أما حرية املسكن فقد ورد حممود : وهناك حرية الفرد اخلاصة املكفول
فيها نص من كتاب هللا بل نصوص عديدة فصلت أنواع احلرمات اخلاصة ابلفرد ... كما يف قوله عز وجل من سورة 
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خري لكم لعلكم النور : � أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيواًت غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم 
 تذكرون ". 

خالد : ويضيف النص القرآين  قائًال : " فإن مل جتدوا فيها أحدًا فال تدخلوها حىت يؤذن لكم، وان قيل لكم ارجعوا 
 فارجعوا هو أزكى لكم ، وهللا مبا تعملون عليم ".

اإلستئذان بني أفراد األسرة  جاسم : وهناك ما هو أبلغ يف تصوير قدسية احلرية الفردية فيما يقرره كتاب هللا من
الواحدة داخل البيت الواحد ... لنسمع ما جاء يف سورة النور أيضًا من قوله تبارك وتعاىل : " � أيها الذين آمنوا 
ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث مرات " أما األكثر من ذلك ففي قوله من السورة 

لغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبني هللا لكم اآل�ت وهللا عليم نفسها " وإذا ب
 حكيم .".

طالب : هذا فيما يتعلق حبرمة املسكن أو حبرمة الغرفة الواحدة من املسكن الواحد ... فأين جند حرمة احلياة وحرية 
 الكائن احلي وحقه يف أن يستمتع ابألمن ؟ 

خالد : هذا سؤال وجيه . اعلموا أيها األبناء أن الفرد يف اجملتمع اإلسالمي جيب أن ميتلىء قلبه ابألمن وأن تتوفر أبو 
له السكينة فال يردع وال يزعجه أحد عن نفسه إال حفاظا على حد من حدود هللا وأمر من أوامره . هذا كتاب هللا 

من إن كنتم تعلمون . الذين آمنوا ومل يلبسوا إميا�م بظلم أولئك هلم يقول يف سورة األنعام : " فأي الفريقني أحق ابأل
األمن وهم مهتدون" مث يشتد االصرار على افشاء السالم يف قوله تبارك وتعاىل من سورة النور : " فإذا دخلتم بيواتً 

 فسلموا على أنفسكم حتية  من عند هللا مباركة طيبة ". 

ظركم إىل حرص اإلسالم العظيم على محاية احلياة وصيانة النفس من األذى إال يف حممود : وهبذه املناسبة ألفت ن
شروط حمددة ... تصوروا أن القرآن يقرر أبن قتل نفس واحدة هو كقتل الناس مجيعا ... وإن إحياء نفس واحدة هو  

ى بين إسرائيل أنه من قتل كإحياء الناس مجيعًا ... قال تبارك وتعاىل من سورة املائدة : " من أجل ذلك كتبنا عل
 نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاً ، ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً ". 
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سعد : وهنا يتعني على القاتل بغري حق أن يتعذب خالدا يف النار " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 
وأعد له عذااًب عظيما " وليس هذا وحسب فإن حرص اإلسالم على محاية احلياة البشرية ، وغضب هللا عليه ولعنه 

جعله يقرر قتل اجلماعة املشرتكة يف قتل الرجل الواحد . فهذا عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول : " وهللا لو أن 
 أهل صنعاء اشرتكوا يف قتله لقتلتهم مجيعاً ".

احلياة مسؤولية ال ترتتب على صاحبها وحسب بل على كل من يشهد عدوا� عليها خالد : هذا واحلفاظ على حرية 
... فهذا النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : " ال يقعد أحدكم يف جملس يضرب فيه رجل ظلمًا فإن اللعنة تتنزل على 

ؤمنني عمر أشهر من أن من حضر ومل يدفع عنه ".وقصة ضرب ابن األكرمني من قبل الرجل الكتايب أبمرمن أمري امل
 تعرف. 

جاسم : مث يتسع نطاق احلفاظ على حر�ت الناس ال يف حياهتم وحسب بل يف مسعتهم أيضاً. فالذين يفرتون على 
الناس ويغمزون من اعراضهم بغري حق هلم عقوبة شديدة ... لنسمع قوله تبارك وتعاىل " والذين يرمون احملصنات مث مل 

 لدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ". �توا أبربعة شهداء فاج

أبو خالد : أقول قويل هذا واستغفر هللا يل ولكم . وأعلمكم أن احلفاظ على هذه احلر�ت اليت ألقينا عليها ضوءاً من  
ه وغذاءه ... إذ ال إميان ملن ال كتاب هللا هو الصخرة اليت يستند إليها االميان ... أو هو املنهل الذي ينهل فيه مادت

 حيافظ على أمانة اإلسالم يف دنياه أبدا ...

 موسيقـى �ايـة 

 


