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 مقـدمة الربنـامج 

 مؤثـرات ... ضجة مجهور حاشد يف قاعة مث تنخفض الضجة حىت تزول يف أثناء الكالم. 

عبد الرمحن : " خيطب " أيها املسلمون ... ال يسعين إال أن أردد ما قاله بعض كبار الرجال من األجداد " لقد وليت 
عليكم ولست خبريكم " فإن فيكم من يفضلين علمًا وخلقًا ... فأعينوين على القيام مبا وليت عليه من شؤونكم ... 

إ�ا املرحلة األخرية من مراحل اإلعداد اليت متر هبا أجيال املستقبل  إن إدارة اجلامعة ليست كإدارة مدرسة اثنوية ...
ولعل املطلب األكرب واألعظم للتوجيه اجلامعي هو تكوين املسلم ذي الثقافة اإلسالمية احملض ... أشكر لكم ثقتكم 

  وأرجو أن أوفق إىل االستمتاع هبا أطول مدة ممكنة بفضل ما أوفق إليه من صادق األعمال ...

 تصفيق مث يزول شيئاً فشيئاً ...تعقبه ضجة مجهور يتفرق 

 خالد : " فرتة صمت " ما رأيك � أيب فيما مسعت ؟ 

 أبو خالد : األستاذ عبد الرمحن نعم الرجل. 

سعد : لقد لفت نظري ما جاء يف خطابه من أن بني املستمعني من يفضله علماً وأخالقاً ... فإذا كان هذا صحيحاً 
 قع اإلختيار عليه ؟ فلماذا و 
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أبو خالد : السبب بسيط � سعد ... إن إختيار الرجال للمراكز القيادية ال خيضع للتصنيفات األكادميية اليت تتعارف 
 عليها اجلامعات كما ال خيضع لعامل واحد معني. 

 .. سعد : الحظ � أاب خالد أنه حتدث عن ميزة غريه ال يف العلم وحسب بل يف األخالق أيضاً .

أبو خالد : التصنيف األخالقي � سعد ابلغ اخلطورة وابلغ الصعوبة أيضاً ... على أننا لو وفقنا نظر�ً إىل التمييز بني 
الصفات األخالقية بني رجلني فإن صفات أخرى تدخل يف تكوين الشخصية تكون عامًال يف ترجيح أحدهم على 

 اآلخر. 

 إليضاح. خالد : الكالم هنا حيتاج إىل مزيد من ا

أبو خالد : أريد أن أقول أيها األبناء أن القيادة أو اإلدارة مهمة حيتاج صاحبها إىل موهبة خاصة يستطيع أن يرتجم 
هبا أفكاره إىل سلوك وتصرف قريبني من قلوب الناس ... كما يشرتك مع التصرف والسلوك عناصر أخرى من مثل 

يف احلاشية واحلزم يف اختاذ القرارات والرمحة وغريها من الصفات واخلصائص  العالقة يف الوجه والصفاء يف العينني والرقة
 اليت ال سبيل إىل حصرها ...

سعد : لعلك تشارك بعضهم ممن يقول أبن الشخصية اإلنسانية ظاهرة ابلغة التعقيد يعجز التحليل العلمي عن 
 استيعاب أجزائها والتعرف إىل أسرارها الكامنة ؟!. 

دقت � سعد فإن قلوب الناس بني اصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء... كما جاء يف أبو خالد : ص
 احلديث النبوي الشريف.

خالد : هل يعين هذا � أيب أن األستاذ عبد الرمحن ال يد له يف حتقيق االمتيازات اليت يتمتع هبا ؟ وأن موهبة اإلدارة 
 عنده هي من صنع هللا ؟!. 

 صحيح وغري صحيح ؟ أبو خالد : هذا

 سعد : كيف يكون صحيحاً وغري صحيح ؟ 
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أبو خالد : أما أنه صحيح فألن الشخصية الناجحة هي مثرة املوهبة اليت متنحها العناية االهلية لصاحبها وأما أنه غري 
يف فضل صحيح فألن املوهبة وحدها تفقد قيمتها وفاعليتها ما مل يكن إىل جانبها ومن حوهلا جهد متواصل يزيد 

 اإلنسان وعلمه وجتاربه ...

خالد : صدقت � أيب ... لعل النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم أن يكون النموذج األول والصورة الصادقة 
للشخصية اليت برزت فيها املوهبة إىل جانب اجلهد اهلادف إىل جماهبة أعباء احلياة ومكافحة دواعي الضعف ومهسات 

 الشياطني.

أحسنت � بين فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجدر الناس يف أن يتجنب التجارب واحملن وأنواع أبو خالد : 
البالء ومواجهة اإلختيارات املسؤولة ألنه املختار نبيا وخامتا للرسل من دون غريه من عباد هللا ...ومع ذلك  فإن ما 

قه لذاته ابجلهد الصابر هو من الكثرة حبيث ال يشبهه يف واجهه النيب عليه الصالة و السالم من أنواع احملن و ما حق
 هذا غري القليلني جداً من املصطفني األخيار...

 سعد: و إذاً فأنت � أاب خالد من القائلني بتعدد العوامل اليت تصنع شخصية اإلنسان القائد ؟!.

جلامعة هو واحد من النماذج اليت تتحقق هبا أبو خالد : نعم ... و األستاذ عبد الرمحن الذي يتوىل منذ اليوم إدارة ا
 خصائص الثقافة اإلسالمية ... " طرق على الباب ... فرتة صمت " ادخل ...

 جاسم : " حركة فتح الباب " السالم عليكم .

 اجلميع : و عليكم السالم و رمحة هللا ...

 أبو خالد : أين كنت � جاسم ؟

فهو صديق قدمي لوالدي رمحه هللا . و قد رغب إيل يف مرافقته بعد  جاسم : كنت يف صحبة األستاذ عبد الرمحن
 إنتهاء اإلجتماع .

خالد : كنا نتحدث عن األستاذ عبد الرمحن ... مث استطرد� إىل مناقشة بعض القضا� اخلاصة ببناء الشخصية 
 اإلنسانية.
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ستقلة فهو يف تقديري و بعد خمالطيت له جاسم : أعتقد أن األستاذ عبد الرمحن من الرجال الذين يستحقون دراسة م
 لفرتة غري قصرية وال سيما يف أثناء العمل منوذج للرجل املسلم ذي الثقافة املتكاملة ...

سعد : ابملناسبة � عم أبو خالد : لقد تكررت عبارة " الرجل املسلم ذو الثقافة املتكاملة " فهل لك أن تقول لنا ماذا 
 يقصد هبذه العبارة ؟ .

 و خالد : هذا سؤال وجيه ... و لعل اإلجابة عنه أن تكون يف شخصية األستاذ عبد الرمحن ابلذات .أب

جاسم : وأضيف إىل ما قاله العم أبو خالد أبن األستاذ عبد الرمحن نفسه يدرك إدراكاً اتماً أبعاد هذه العبارة و طاملا 
 حتدث عنها عندما أتيت املناسبة ...

 جاسم قد عايشته و خالطته  فهل لك أن تتحدث عن رأيه يف مثل هذا املوضوع ؟ أبو خالد : ما دمت �

جاسم : " بعد تفكري " الظاهرة اليت تلفت النظر � أاب خالد أن األستاذ عبد الرمحن مل يكتب أفكاره فليس له نتاج 
إحجامه عن الكتابة : لقد  فكري يف السوق و لكنه فيما نعرفه كلنا يعيش أفكاره... و طاملا أجاب من سأله عن سر

خلق الناس أصنافًا و ألوا�ُ خمتلفة ... منهم من يفكر فيكتب ... و منهم من يفكر فيعيش أفكاره ... و منهم من 
جيمع بني الفكر املكتوب و الفكر املعاش و يبدو أن هللا سبحانه و تعاىل قد جعلين من الفئة الثانية الفئة اليت متارس 

 لوكاً و خلقاً ...التفكري عيشًأ وس

 خالد : أال حتكي لنا � جاسم بعض أفكاره؟

جاسم : بكل سرور ... " فرتة صمت " كان ذلك منذ عامني إثنني حني خطر يل أن أعرج على األستاذ عبد الرمحن 
 يف مكتبه ... حىت إذا إقرتبت من غرفته و كان الباب مفتوحاً مسعت احلوار التايل:

 نقلـة 

  �صاحل ... أ� لست من رأيك يف هذا . عبد الرمحن : كال

 صاحل : ال تنسى � أستاذي أن هذه الكتب تقدم لنا صوراً من الفكر اإلنساين جديرة ابإلهتمام واملتابعة . 
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 عبد الرمحن : � صاحل أ� ال أعارض يف االهتمام ابألفكار الوافدة إذا توفر شرط أساسي. 

 صاحل وما هو هذا الشرط؟ 

 ن : أن تتوفر احلصانة الفكرية للقارىء. عبد الرمح

صاحل : أستاذ عبد الرمحن : أال ترى أن هذا اجلواب مغلف ابلغموض ، كيف نعرف أن فال�ً من الناس قد توفرت له 
 احلصانة الفكرية اليت تشري إليها ؟

فتح على الثقافات األجنبية عبد الرمحن : ليس هنا أي غموض � صاحل ... كل ما يف األمر أن اجملتمع اإلسالمي املن
 هو الذي استطاع أن يقدم ألجياله القارئة رؤية ثقافية إسالمية متكاملة ...

 صاحل: و كيف تكون الرؤية الثقافية اإلسالمية املتكاملة ؟ 

اث عبد الرمحن : إ�ا تلك اليت يتم هبا بناء اجملتمع اإلسالمي بطريقة إستيعابية حبيث يواكب الفكر اإلسالمي أحد
العصر و يواجه كل املشكالت اإلجتماعية و التشريعية و الرتبوية و األخالقية و السياسية ابإلجاابت و احللول 

 املطلوبة ...

 صاحل : هل تقصد هبذا أن الثقافة اإلسالمية مل تستعد مكانتها يف العامل اإلسالمي كما كان شأ�ا يف فجر اإلسالم ؟ 

ن الصورة املذهلة اليت خرج هبا اجليل اإلسالمي األول إىل العامل هي صورة مستوعبة عبد الرمحن : بلى � بين ... إ
ملشكالت اإلنسان و هي ذات منهج معني يف التفكري و قواعد خاصة يف تصنيف املعارف ... و مبثل هذه الصورة 

ا انتصر ابلسيف ... إن استطاع هذا اجليل أن ينتصر ابلعقيدة القوية و املنهج الواضح و الفكر الذكي أبكثر مم
إنتصارات السيف ظل زائل ال تلبث أن تزول بزوال السيف عند أصحابه ، أما إنتصارات الفكر و املنهج و العقيدة 
فهي اثبتة مستمرة ... و هذا هو التفسري النتصار اإلسالم عقيدة و منهجاً و فكراً بل و لغًة أيضاً . يكفي أن نذكر 

عدد من القرون كانت العربية و حسب رغم وجود لغات قدمية حافلة بعلوم األوائل و جتارب أن لغة احلضارة الوحيدة ل
 األمم . " طارق على الباب " ادخل ...

 جاسم : السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته ...
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 عبد الرمحن و صاحل : و عليك السالم و رمحة هللا و بركاته ...

 ا هذا احلوار .جاسم : أرجو أال أكون قد أفسدت عليكم

 عبد الرمحن : كال � ابن أخي ... أدخل و خذ مكانك إىل جانب ولد� صاحل ...

جاسم : " فرتة صمت " احلقيقة � أستاذ عبد الرمحن أين مسعت جل احلوار الذي جرى بينكما ... حىت إذا طال و 
 امتد مل أملك نفسي عن الدخول ...

 عبد الرمحن : " يضحك " ليتك دخلت منذ البداية . 

 جاسم : لقد ترددت ألنين ظننت أن دخوله يسبب انقطاع احلوار ...

 عبد الرمحن : حصل خري على كل حال ... 

جاسم : " فرتة صمت " أستاذ عبد الرمحن ... لقد تناهى إىل مسعي كالم كثري حيتاج كل جزء منه إىل حماورة مستقلة 
 ما مينع عندك من العودة إىل مناقشة أجزاء من هذا الكالم ؟ ... فهل

عبد الرمحن : أبداً � جاسم ... على أن يكون يف غري هذا اليوم فقد حل ميعاد لقاء كنت رتبته ملناقشة قضية خاصة 
 . 

 جاسم : إذا نلتقي يف يوم آخر ...

 نقلـة موسيقيـة 

 أبو خالد : وهل متت لقاءات بعد ذلك ؟ 

: املؤسف أ�ا مل تتم. ولكين أطمح دائما إىل حتقيقها . فإين أشعر � أاب خالد أن استيعاب املسلم هلذا اجلانب جاسم 
 من املفهومات اإلسالمية هو جزء من اإلميان. 
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أبو خالد : صدقت � جاسم فإن اإلميان جيد مادته يف الفكر الذكي واملنهج الواضح الناجح يف مواجهة مشكالت 
 كلها ... ورجائي أن نعود إىل هذه املوضوعات يف لقاءات قادمة ... اإلنسان  

 موسيقى �اية 

 

 


