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خالد : " ينهي حماضرته " أيها األبناء هذه حملات سريعة حاولت أن أعني هبا يف حدود الطاقة األبعاد اإلنسانية 
فألنين أومن كما للعملية الرتبوية يف اإلسالم ... ولئن ربطت بني مفهوم اإلنسانية والرؤ� الرتبوية يف ديننا احلنيف 

 يؤمن كل مسلم واع أن التعاطف مع اجلنس البشري كله هو املنطلق احلقيقي ألخالق القرآن ...

 تصــفيق 

 عادل : حسن � أستاذ خالد ... لكن أال يقولون لنا أين هي العاملية اإلنسانية يف كتاب هللا ؟ 

رأ معي فاحتة الكتاب فتجد فيها قوله تبارك وتعاىل : احلمد أبو خالد : إ�ا � بين يف أول سورة من سورة القرآن ... إق
هلل رب العاملني ... أما رسالة النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم فهي رسالة للعاملني أيضًا ...واخلطاب يف كثري من 

اواة يف الكرامة مواضع القرآن موجه إىل الناس كافة ... أما اإللتزامات األخالقية والعدل يف توزيع احلقوق واملس
 اإلنسانية، فهي حقوق للناس كافة ...
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 " � أيها الناس إ� سعد : وأضيف إىل ما قاله العم أبو خالد يف هذا املعىن قوله تبارك وتعاىل خياطب الناس كافة
 ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ". خلقناكم من 

 قائع يف هذه املناسبة أن تساعد� على حتقيق هذه الرؤ� الرتبوية يف كتاب هللا. جاسم : ولعل الو 

 نقــلة 

 أبو سليم : أهالً ابألخ جاسم ... لقد كنت أنتظرك على أحر من اجلمر. 

 جاسم : سالم هللا عليك.

أبو سليم : وعليك السالم ورمحة هللا ... أنت تعلم � جاسم أنين يف مثل هذه الفرتة من كل عام أوزع بعض ما أدخره 
 من املال يف سبيل هللا ... 

 جاسم : حتسن صنعاً � أاب سليم ... 

 أبو سليم : فهل لك أن تطلع على الالئحة اليت نظمت هلذا الغرض ؟ 

ة صمت " قل يل � أابسليم ... ملاذا جعلت نصيب املدعو سعيد الفهد دون نصيب جاسم : بكل سرور ... " فرت 
 غريه ؟ مع العلم أبنه يف حدود ما أعلم أحق الناس ابملساعدة ...

 أبو سليم : أنت ال تعرف سعيد الفهد ...

 جاسم : ماذا تعين بذلك ؟

لمشاكسات و الشغب أكثر من أي شخص أبو سليم : هذا رجل غريب األطوار ال يشاركنا يف شئ بل هو مصدر ل
 آخر .

 جاسم : هل حتب � أاب سليم أن نناقش موضوعه هبدوء ؟

 أبو سليم : بكل سرور � أخ جاسم .
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 جاسم : أسألك أوًال هل حاولت أن تتقصى ظروف حياته اخلاصة ؟

جربانه بل و متعب مع أبو سليم : أعرف جيداً � جاسم أنه رجل متعب ... هو متعب هنا يف العمل و متعب مع 
 أهل بيته أيضاً .

 جاسم : حسن ... أال تعتقد أن إتعابه لآلخرين هو بسبب ما يالقيه من التعب مع الناس من حوله ؟

 أبو سليم : و ما يدريين � جاسم ؟

إنسان يولد جاسم : الذي أعتقده � أاب سليم هو ما جاء على لسان املصطفى صلى هللا عليه وسلم مـن قوله : " كل 
على الفطرة " و الفطرة تتشابه و تتماثل عند كل الناس . فإذا خرجوا إىل الدنيا تفاوتت ظروف معاشهم فيكون منهم 
الذي يتعب يف طفولته و يكون منهم الذي تفسده طفولته ... و يكون فهم الولد املدلل الذي ينعم بعطف أبويه و 

 الولد اليتيم احملروم من العطف ...

ليم : و هل تنتظر مين � جاسم أن أقوم مبثل التحقيقات ملعرفة األسباب الكامنة وراء املشكالت اليت يثريها هذا أبو س
 الرجل ؟

جاسم : مادمت � أاب سليم قد وضعت نفسك موضع املسؤولية و أاتح هللا عز وجل لك فرصة أن تسعد اآلخرين 
 ف كل من حولك ...ابملنح و أن حتز�م ابملنع فإن عليك أن تتقصى ظرو 

 أبو سليم : إنك حترجين مبثل هذه املسؤولية ...

 جاسم : فما رأيك يف أن أتوىل عملية التقصي هذه ؟ 

 أبو سليم : كما تشاء ... لكن هذه العملية ستكون مصدر إزعاج لك. 

صلى هللا عليه وسلم جاسم : ما دام أن العدل يفرض عملية التقصي فالواجب هو القيام هبا ... لقد علمنا الرسول 
أن السلوك العادل هو حتقيق لذات اإلنسان وفطرته. والذات والفطرة ال تتصنعان املساواة ولكنهما تتنفسان املساواة 

 فإذا هبا جزء من حقيقتهما. 
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 أبو سليم : افعل ما بدا لك ...

 نقلـة 

لك � أاب سليم أن الرجل مظلوم ...  جاسم : " وكأنه يتابع حديثه " يف ضوء كل ما حدثتك عنه استطيع أن أوكد
 لقد عاش طفولة مرهقة ... وواجه متاعب يف كل مرحلة من مراحل حياته ...

 أبو سليم : " بعد تفكري " فبماذا تنصحين � جاسم ؟ 

جاسم : إن يف وسعك � عزيزي أن تفعل الكثري من أجله ... حاول مثًال أن  تزوره وأن تشعره ابهتمامك بشؤونه 
وضاعه ... فإنك إن وجدت عنده الشك والرفض ابدىء األمر فلن تلبث أن تتغلب عليهما ابحلب الرفيق وأب

واالبتسامة الرقيقة واإلقبال عليه بكل وجهك ... ومهما يكن األمر فإن فقره يوجب عليك أن تقدم مساعدتك له 
 على كل من سواه ...

 زيل الغمة وميسح احلقد من قلبه ؟!. أبو سليم : وهل تظن أن هذا األسلوب يضيق الشقة وي

جاسم : الذي أومن به هو أن عمل اخلري قادر على مغالبة كل العقبات وال تنسى � أاب سليم أنه كلما اتسعت دائرة 
اخلري يف النفس زاد اإلميان يف قلب صاحبها ... إن اخلري ال يصنعه غري احلب ... واحلب ال يعرف غري البشرية 

 والبشرية يف أبعادها هي املرأة اليت ينعكس عليها فعل اإلميان...  موضوعاً له ...

 أبو سليم : سأحاول جهدي إن شاء هللا ... 

 نقلـة موسيقيـة 

 عادل : وهل جنحت احملاولة � أستاذ جاسم ؟ 

 جاسم : لست أدري ألننا ما نزال يف صميم التجربة . 

األبناء ... هناك مبدأ أساسي يقرره كتاب هللا : " ال إكراه يف الدين قد أبو خالد : بل جيب أن تنجح التجربة أيها 
تبني الرشد من الغي " ويقول تبارك وتعاىل : " أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني ؟" وابلرغم من حرية اإلعتقاد 
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يكون على مستوى األمة  اليت منحها القرآن الكرمي للناس... فإن التعارف والتقارب وتبادل العون واملساعدة ال
 الواحدة وحسب بل على املستوى البشري كله ...

خالد : وأضيف إىل كالم الوالد ما يزيد هذه الظاهرة وضوحًا فقد قال عليه الصالة والسالم : "خري الناس أنفعهم 
رسالة اإلميان عند للناس" فكلما اتسعت دائرة اخلري واستوعبت مزيداً من األجناس والشعوب كان ذلك أكثر تصديقا ل

 صاحبها. 

أبو خالد : صدق ولدي خالد حني ربط اإلميان ز�دة ونقصا بز�دة أخالق اخلري ونقصها يف النفوس ... فإذا كان 
اإلميان املطلق ابهلل عز وجل يستوعب معىن اخلري ويدعو إليه على مستوى البشرية كلها بل على مستوى الكون كله 

لبشرية هو وطن املؤمن احلقيقي فإن يف وسعنا بعد ذلك أن نصنف أوطان الرجال من وإذا كان الكون من وراء ا
 خالل تصنيفنا ملعاين اخلري وابلتايل ألبعاد اإلميان يف نفوسهم . 

 عادل : كيف يكون الكون وطنا لإلنسان وموضعا خلريه؟ 

وى األرض... وعندما حتاول تقصي خالد : عندما حتاول إعمار األرض فأنت حتقق الغاية من وجود اخلري على مست
 أسرار الكون فأنت حتقق الغاية من وجود اخلري على مستوى الكون كله ...

جاسم : أوليس أن القرآن الكرمي قد قال : قل انظروا ماذا يف السموات وما يف األرض؟ أال تعين هذه الدعوة إىل 
هذا التقصي هو تعبري عملي عن أخالق اخلري عند تقصي األسرار الكامنة يف السموات ويف األرض إعالً� عن أن 

 اإلنسان؟ 

أبو خالد : � عادل كل ما قيل لك ولزمالئك صحيح ولكي نسلط مزيدًا من الضوء أقول لكم مرة أخرى : إن 
أوطان الناس تتحدد حبدود اميا�م ... فهنا رجل ال وطن له ألنه ال يرى إال نفسه ... وهناك رجل ال وطن له إال يف 
حدود أسرته ... وهنالك رجل اثلث ال وطن له إال يف حدود مدينته ... مث تتسع الدائرة أكثر فأكثر حىت يصبح 

 وطن اإلنسان مطلقا من كل حد بفضل إميانه املتحرر من كل حد وقيد ... 

حقيقة اإلميان عند  سعد : ومن هنا أيها األبناء تستطيعون أن تتعرفوا إىل الطابع اإلجتماعي لظاهرة اخلري اليت حتدد
 صاحبه... 
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عادل : هذا يعين أن حتديد مفهوم اخلري واعتباره مرآة ينعكس عليها االميان أو يتجاوب معها هو شيء يف صميم 
 العملية الرتبوية ...

ان ال سعد : طبعاً � عادل ... لكنين أحب أن ألفت نظركم مجيعا إىل أن التوصية بربط اخلري يف أبعاده املختلفة ابإلمي
 حتقق أغراضها عن طريق الوعظ أو التوجيه النظري...

 عادل : فما الذي جيب أن نصنعه إذاً ؟ 

سعد : الذي جيب أن نصنعه هو الرتبية ابلقدوة ... إن الدور القيادي الرتبوي العظيم الذي قام به النيب املصطفى 
صلى هللا عليه وسلم مل يكن فقط بفضل الوحي الذي نقله إىل الناس كافة بل هو أيضاً بفضل القدوة ... لقد كانت 

نيب عليه الصالة والسالم ... لقد كان حممد رسول هللا هو العقيدة بكل أبعادها السلوكية متجسدة يف تصرفات ال
 اإلسالم الذي ميشي على قدمني بشريتني. 

 عادل : واين تصديق هذا الكالم ؟ 

سعد : يف قوله تبارك وتعاىل : " لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر . " هذه اآلية 
 قطعت قول كل خطيب ... 

أبو خالد : أما وقد مسعتم هذا كله فإنه يبقى علينا أيها األبناء أن نصل أبعاد اخلري املرتبطة ابإلميان ابملنهج السماوي 
العام الذي تتحدد به الشخصية الثقافية للمسلم ... ومن الطبيعي أن يؤجل البحث يف أبعاد هذه الشخصية للقاء 

 قادم إن شاء هللا ... 

 موسيقى �ـاية 

 


