
۱ 
 

 

 

 

 

 )٢٦احللقة (

 

 مقـدمة الرب�مج 

 مؤثرات ... طرق على الباب 

 سعد : أدخل ..

 حممود : " حركة فتح الباب " السالم عليك ورمحة هللا .

 سعد : أهالً ابألستاذ حممود ... وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته. 

 حممود : أراك اليوم وحيداً � أستاذ سعد .

 عن أيب خالد وخالد وجاسم ؟! سعد : لعلك تسأل

 حممود : هو ذاك ... لقد ظننت أين مالقيهم هنا.

 سعد : وأنت عند ظنك ... ا�م سيكونون هنا بعد قليل ... لكن قل يل : أال أستطيع أن أجزيء عنهم ؟ 
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 اإلسالمي ... حممود : فيك اخلري والربكة � أستاذ سعد.. املوضوع الذي شغلين منذ أمس هو موضوع احلرية ابملعىن
 لقد وجدتين ليلة أمس وأ� أتصفح بعض الدراسات أمام عامل واسع غين. 

 سعد : كم يسرين � أخ حممود أن أشارك يف متابعة ما تتابعه من صور احلرية يف اإلسالم.

 حممود : لقد سجلت على هذه الورقة آ�ت من كتاب هللا وإشارات إىل وقائع وأحداث معينة.

 اخلارجتسمع ضجة يف 

 سعد : يبدو أن اجلماعة قد وصلوا ... لقد أراد هللا بنا خريا. 

 أصوات : السالم عليكم ورمحة هللا.

 سعد وحممود : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ...

 أبو خالد : كم يسر� أن يكون األستاذ حممود واحدا منا. 

 حممود : هذا شرف يل كبري � أاب خالد.

 املتعة ال تكمل مع األسف.أبو خالد : لكن 

 سعد : ومل � أاب خالد ؟

 أبو خالد : لقد أتيت اليوم ألودعكم.

 سعد وحممود: ماذا ؟!

 أبو خالد : لعلك نسيت � سعد جوليت السنوية يف بعض بلدان العامل اإلسالمي.

 سعد : لكأين وهللا ما مسعت هبذا النبأ أبدا . لقد نسيته متاما. 

 أنين سأفتقدكم كثريا � أاب خالد.حممود : الواقع 
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 سعد : لكن هل مينع الوداع من طرح قضا� معينة محلها إلينا األخ األستاذ حممود؟

 أبو خالد : أبدا ... إ�ا ستكون أكرم ختام للقاءاتنا يف هذا العام.

 جاسم : وستكون مناسبة متجددة لتوثيق عالقتنا ابألستاذ حممود.

 تقبل األ�م عضواً دائما يف مجاعتنا إن شاء هللا ...خالد : ورمبا يكون يف مس

 حممود : سيكون هذا مصدر سرور يل كبري. 

 أبو خالد : نعود إىل ما جئت به � أستاذ حممود.

حممود : كنت مساء أمس أتتبع مواطن احلرية اإلسالمية ومفهوماهتا يف أكثر من مرجع واحد ... وقد لفت نظري 
املائدة : وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا وتعاونوا على الرب  قول هللا تعاىل يف سورة

والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان " ومل أكد انتهي من تالوة هذا النص حىت وجدتين يف غابة من الصور 
سالم وهي احلج مربرًا للعدوان والتأمالت. تصوروا مثال أن القرآن يرفض أن يكون تعطيل شعرية من شعائر اإل

 واالنتقام. 

جاسم : وهو أشد رفضا لفكرة االنتقام عندما تكون القضية متصلة حبقد شخصي حىت ولو كان هذا احلقد �بعا من 
 سبب مشروع. 

 حممود : مثل ماذا � أخ جاسم ؟ 

ديد يوم مثل املشركون جبثة عمه جاسم : حنن نذكر مجيعا أن النيب عليه الصالة والسالم قد شاع يف نفسه حزن ش
محزة يف غزوة أحد حىت أن حزنه دفعه إىل أن يقسم : ليمثلن بسبعني من املشركني جزاء متثيلهم بعمه محزة. و�يت 
الوحي من السماء ليعلم النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم أن العقوبة ال جيوز أن تتجاوز من يستحقها وأن األوىل 

ملسح على مواطن الغضب بيد العفو والصرب. قال تبارك وتعاىل يف سورة النحل : " وإن عاقبتم فعاقبوا به هو الغفران وا
 مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين. واصرب وما صربك إال ابهلل ".
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منه كيف  خالد : احلقيقة � أستاذ حممود أن هذا املوقف هو موقف منوذجي ... ضرب مثال للناس كي يتعلموا
يضبطون أعصاهبم ويصونون أنفسهم من حظ االنتقام وطبيعي أن يستجيب الرسول عليه الصالة والسالم هلذا التوجيه 

 فيكفر عن ميينه و�وي إىل ظالل من الصرب والغفران . 

هذه  أبو خالد : كم كنت أمتىن لو أصرخ يف أقطار األرض وأ�دي على الناس يف كل مكان أن يقلبوا وجوههم يف
الرتبية اإلسالمية املدهشة مث أقول هلم : هذه هي احلرية املسؤولة ... حرية أن يكون املسلم أرفع شأ� من احلقد وأنبل 

 قدراً من اإلنتقام . احلرية اليت تضبط شهوات الغرائز العمياء وهتذب هبا نزوات النفس األمارة ابلسوء.

ن تعمى القلوب اليت يف الصدور ... وقد تذكرت وأنت تقول ما تقول سعد : إ�ا ال تعمى األبصار � أاب خالد ولك
 تلك الصورة الكرمية اليت سجلها الرسول املصطفى صلى هللا عليه وسلم يوم بدر ...

 نقلـة موسيقيـة 

 ): وبعد ... ماذا صار إليه أمر الناس؟١صوت (

 ): ا�م خمتلفون فيم يصنعون ابألسرى من املشركني.٢صوت (

 ): اعلم أن عمر بن اخلطاب يريد أن يثخن فيهم وأن جيعل منهم مثال يؤدب به رجال قريش. ١صوت (

 ): لكن النيب عليه السالم أميل إىل اللني واهلوادة كما تعلم.٢صوت (

 ): ولذلك فإنه سيسمع يف تقديري لرأي أيب بكر بن أيب قحافة ... فهو لني هني رقيق القلب.١صوت (

 مر يل لقلت بقول عمر ...): لو يرتك األ٢صوت (

 ): لو ترك األمر لك لسالت دماء كثرية ... لكن هللا لطف ابلناس فجعله ممن مييلون إىل حقن الدماء ...١صوت (

 ): حسن ... وسهيل بن عمرو ... ما هو رأيك فيه ؟٢صوت (

 ): هل هو بني أسرى املشركني؟ ١صوت (
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 ): غريب أال تعلم هذا حىت اآلن!٢صوت (

): ال بد أن عمر بن اخلطاب قد طالب بقطع لسانه فال يقوم بعد ذلك خطيباً يهجو الرسول وحيرض عليه  ١(صوت 
 كما كان يصنع من قبل ؟

 ): وقد فعل عمر هذا ... لقد أشار على النيب عليه الصالة والسالم أن ينزع ثنيته فيدلع لسانه.٢صوت (

 ): وهل عمل برأيه؟١صوت (

 ): أبداً ... إنه هو نفسه اليتغري نفسي وأهلي فداء له ... ٢صوت (

 ): وماذا فعل به ؟١صوت (

 ): لقد أجاب عمر قائال بلهجته اهلادئة الرقيقة : " ال � عمر ... انه عسى أن يقوم مقاماً ال تذمه عليه ". ٢صوت (

 نقلـة موسيقيـة 

لفريد ... فقد كان ظن الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حمله خالد : أحسنت � سعد إذ استشهدت هبذا احلادث ا
حني عفا عنه. ذلك أن سهيال وقف موقفًا ال يذم عليه أبدا . لقد قام يف مكة خطيبا يثبت الناس على دينهم يوم 

 رفعت فتنة الردة وجنم النفاق بني الناس . وبذلك كان العفو عنه كسب عظيما لإلسالم واملسلمني فيما بعد .

جاسم : وما دام أن الشيء ابلشيء يذكر فان تصرف عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يوم قتل من قبل أيب لؤلؤة كان 
تصرف املسلم املرتفع عن االنتقام واحلقد . إنه رمحه هللا مل ير داعيا لإلنتقام من أهل فارس حني أقدم على قتله رجل 

هذا مع العلم أن اجلرمية قد أودت ال حبياة إنسان عادي بل حبياة فارسي . وقد كان الفرس آنذاك يف قبضة  العرب . 
 خليفة. 

أبو خالد : لو شئنا أن نعدد مواقف الرجال الذين رابهم الرسول املصطفى صلى هللا عليه وسلم لوجد� أمامنا ما مل 
ى بن أيب طالب رضي هللا يستوعبه الوقت املخصص هلذا اللقاء . هناك على سبيل املثل اجلرمية اليت أودت حبياة عل

عنه وهو خليفة أيضًا ... إ�ا اجلرمية اليت كان من ورائها اخلوارج املتطرفون يؤيدو�ا بقلوهبم ويتمنو�ا بعواطفهم ومع 
 ذلك فإن اإلمام الشهيد مل ير مسوغاً ألن يتجاوز العقاب شخص القاتل عبد الرمحن بن ملجم.
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وأعطيناه حقه يف حدود الوقت املتاح لنا فإنين أدعوكم أيها األخوة ملشاركتنا يف جاسم : أما وقد استبقنا هذا املوضوع 
 اإلحتفال بتوديع أستاذ� العم أيب خالد ...

 حممود : لكن هذه الدعوة مرجتلة ... وقد كنت أفضل أن يكون حفل الوداع ابملستوى الالئق أبيب خالد.

تماع الذي يضمكم هو يف نظري خري ما أمتناه لنفسي ... إن بيين أبو خالد : كال � أستاذ حممود ... إن هذا االج
 وبينكم من صدق احملبة والوالء ما يغين عن كل املظاهر اليت تعارف عليها الناس ...

 سعد : ال أقل � أاب خالد من أن نشرك حمبيك وهم كثريون .

وحنن أحوج ما نكون إىل أعصابنا للقيام  أبو خالد : أنت تعلم � أبن أخي أن اإلكثار من الضجيج يتعب األعصاب
 مبا علينا من الواجب ...

 خالد : كنت أعددت كالماً وأفكاراً هلذه املناسبة وعندما حاولت أن أقوهلا وجدتين عاجزاً عن ذلك . 

 موسيقى �ايـة 

 


