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 مؤثـرات

جاسم : " وكأنه يتابع حديثه " يف ضوء ما حققناه من املناقشات وطرحناه من القضا� وتعرضنا له من األحداث 
 أشعر أن لقاءاتنا هذه يف حاجة إىل عملية جتديد. 

 خالد : وماذا تقصد ابلتجديد � جاسم ؟ 

 جاسم : � خالد ... أنت أجدر� ابكتشاف هذا اجلديد وأقدر� على مواجهة املهمة ... 

 سعد : لكنك �جاسم مل جتب عن سؤال خالد ! ماذا تقصد ابلتجديد ؟ 

جاسم : حسن � سعد ... املالحظ أننا يف الكثرة الساحقة من لقاءاتنا هذه قد تناولنا الرؤية اإلميانية من خالل الفرد 
سلم . لقد حتدثنا عن الصفات واخلصائص اخللقية وأنواع السلوك اليت تزود اإلميان ابملزيد من ألقه وقوته وشفوفه ... امل

ولكننا نسينا ظاهرة هامة هي أن اإلميان ال يلعب دوره يف حدود الفرد الواحد وال يستمد مادته من سلوك هذا الفرد 
 تماعية أيضاً ...معزوال عن جمتمعه بل هو مرتبط ابلبنية اإلج

خالد : أحسنت � جاسم ... لكأنك تريد أن تقول لنا : إن لإلميان وظيفتني : وظيفة فردية ووظيفة مجاعية 
 تستوعب أبعاد اجملتمع اإلسالمي.
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جاسم : نعم هذا صحيح ... وقد طاملا متنيت أن نثري يف لقاءاتنا بعضاً من جوانب الوظيفة اإلجتماعية إلميان املسلم 
... 

 سعد : أرى أن العم أاب خالد قد اختار الصمت عن سابق اصرار وترصد يف لقاء اليوم. 

 أبو خالد : يسرين � سعد أن أستمع إىل مثل هذا احلوار بينكم.

 سعد : لكن ... اال يقول لك ما تسمعه شيئاً معيناً ؟ 

 رمحن مساء أمس .أبو خالد : احلقيقة أنكم ذكرمتوين حبوار جرى بيين وبني األستاذ عبد ال

 خالد : تقصد الرئيس اجلديد للجامعة ؟

 أبو خالد : هو ابلذات.

جاسم : ابملناسبة � أاب خالد أخربك أن احلوار حول الوظيفة اإلجتماعية قد جرى غري مرة بيين وبني األستاذ عبد 
 الرمحن. 

من األستاذ عبد الرمحن نفسه تنظيم  أبو خالد : وأضيف إىل ما ذكرت � جاسم أن إدارة اجلامعة قد قررت بتوجيه
 ندوات تتناول الوظيفة اإلجتماعية لإلميان...

 خالد : أال ترى � أيب أن نشارك يف إحياء هذه الندوات واالستماع إىل احملاضرات اليت تنظم وتعد هلذه الغاية؟ 

 أبو خالد : طبعاً � بين ... إ�ا فرصة جيب أال تفلت منا أبداً . 

 قيـةنقلـة موسي

عبد الرمحن : " وكأنه جييب عن سؤال " نعم أيها األخوة ... إن اإلحصاءات أرقام �طقة عن احلقائق اليت نقررها 
 أمامكم. 

 أبو خالد : أال ترى � أستاذ عبد الرمحن أن إلقاء ضوء على هذه اإلحصاءات يساعد� على تكوين رؤية واضحة؟ 
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 اءات أن لإلميان دوراً يف محاية اجملتمع لشخصية معنوية خاصة؟ سعد : وهل يعين ما استشهدت به من اإلحص

عبد الرمحن : طبعًا � سعد ... إن العدداملتزايد من اجلرائم واجلنح يثبت مبا ال سبيل إىل نفيه أن املسؤولية التقع على 
 شخص املخالف واجملرم وحسب بل تقع على اجملتمع ومؤسساته العامة ... 

 لنا عن هذا اجلانب من املوضوع؟خالد : هل تفصح 

عبد الرمحن : طبعًا � خالد ... عندما يكون اإلميان حقيقة روحية متغلغلة يف قلوب الناس ... وبعبارة أخرى ... 
حني يكون املستوى الوسطي لإلميان مستوى يشد اجملتمع إىل القيم االسالمية وابلتايل خيضعه لإللتزام ابألوامر 

 الل واحلرام، فهذا يعين أن االميان يقوم بوظيفته اإلجتماعية. والنواهي وأنواع احل

أبو خالد : وأضيف إىل ما قاله األستاذ عبد الرمحن : أن اجلو العام الذي يضفيه املستوى الوسطي لإلميان يف نفوس 
 دية. أفراد اجملتمع املسلم يقوم بدور احلاجز الذي خيفف من ضغط عناصر اإلحنراف وأتثري النزوات الفر 

عبد الرمحن : كما أن هذا املستوى العايل من اإلميان يوفر أيضًا الظروف املادية اليت حتول دون التشجيع على اجلرمية 
 وتغذية اإلجتاهات املنحرفة...

 جاسم : ملاذا ال نستعني ابلتاريخ يف توضيح هذا املفهوم ؟ 

 عبد الرمحن : ماذا تقصد ابلتاريخ � جاسم ؟

أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قد منع قطع يد السارق حني علم أن ما يدفعه ويل جاسم : أوليس 
 أمره له هو دون احلد األدىن من الرزق الذي يفرض أن يتوفر له؟

سعد : وليس هذا وحسب فقد هدد اخلليفة رمحه هللا ويل أمر السارق بقطع يده هو إذا تكررت السرقة بسبب من 
 فسه...خبله وشح ن

خالد : يضاف إىل ما سبق أن أمري املؤمنني نفسه قد واجه كل أزمة من األزمات العامة مبا تقتضيه الروح التشريعية يف 
 اإلسالم.
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أبو خالد : صدقتم أيها األبناء ... لكن مهمتنا بعد الذي استمعنا إليه وعرفناه من أن اإلحنراف واجلنوح عن 
وقوته يف اجملتمع كله ... إن مهمتنا بعد هذا أن نتعرف إىل اخلصائص والصفات اليت  االستقامة يتأثران بضعف اإلميان

 يتميز هبا اجملتمع املسلم حني يكون اإلميان فيه احلقيقة الدينية الكربى يف فئاته وطبقاته املختلفة. 

اجملتمع املسلم يساعد�  عبد الرمحن : صدقت � أاب خالد ... فمن هنا نبدأ ... إن اكتشاف اجلذور العميقة لوحدة
 على تكوين الرؤية احلقيقية والواقعية لطبيعة هذا اجملتمع ...

خالد : يف ضوء هذا الذي نسمعه منكما أقرتح أن تنظم اللقاءات والندوات اليت تساعد� على حتقيق الرؤية املطلوبة . 
 وأنتما خري من يستعان به للقيام مبثل هذه املهمة. 

موافق � ابن أخي على شرط أن يبقى التعاون قائمًا بيين وبني والدك من �حية وبيننا وبينكم من  عبد الرمحن : أ�
 �حية اثنية ...

 أبو خالد : ومن عساه يعرتض على شرطك � أستاذ عبد الرمحن.

 نقلة موسيقية 

ل ساعة أن أخلص احلديث عبد الرمحن : " حياضر " أيها األخوة املسلمون ... يف وسعي بعد الذي حدثتكم عنه خال
مبا يلي : إذا كانت احلقيقة الكربى يف ديننا احلنيف هي حقيقة اإلميان ... وإذا كانت العالقة بني اإلميان والسلوك 
هي اليت يتم هبا التجاذب الدائم واملفاعلة املستمرة ... فإن من الطبيعي أن يلعب اإلميان دوراً ابلغ األمهية يف تصحيح 

معية ويف خلق اجلو الذي يساعد على تطهري النفوس ومحاية األفراد من مهسات الشياطني ونزعات النفوس البيئة اجملت
 األمارة ابلسوء ... 

 تصفيـق 

أبو خالد : أشكر إبسم األخوة املستمعني األستاذ عبد الرمحن على احملاضرة القيمة اليت افتتح هبا هذا النوع اجلديد من 
اخلاص ابلوظيفة اإلجتماعية لإلميان ... وليسمح يل أن أقرر يف هذه املناسبة ما يؤكد وجهة احلوار ...أقصد احلوار 

نظره فاستشهد بقوله تبارك وتعاىل يف حمكم تنزيله : " إن هللا ال يغفر أن يشركبه ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء " وإذاً 
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من قطاعات اجملتمع ... بل اإلميان هذه القوة اخلفية  فإن وظيفة اإلميان ال تقف عند فرد بعينه وال تؤثر يف قطاع معني
 اليت هتدف إىل حتقيق أغراض كثرية يف وقت واحد ...

 خالد : فما هي هذه األغراض � أيب؟

 أبو خالد : نعددها واحداً وراء اآلخر . وأرجو أن يتعاون معي األستاذ عبد الرمحن يف تعدادها ...

 لد ...عبد الرمحن : بكل سرور � أاب خا

أبو خالد : الغرض األول من اإلميان هو تنمية الرقابة الذاتية، ولعل الرقابة الذاتية هذه أن تكون املصدر األعظم 
 لظاهرة التوازن النفسي الداخلي. 

 سعد : لعلك تريد أن تقول � أاب خالد أن احلصانة اخللقية مشروطة هبذه الرقابة. 

.. إن الذين يراقبون أنفسهم يف السر والعلن ويؤمنون أبن عني هللا تراهم حيث أبو خالد : هذا شيء طبيعي � سعد .
 يكونون يرتددون كثرياً قبل أن يقدموا على ما يغضب هللا عز و جل .

عبد الرمحن : و أضيف إىل ما جاء على لسان أيب خالد أن هناك غرضًا آخر لإلميان هو حتويل الرقابة الذاتية إىل 
ة ... إين روح العدل و تلك احلرارة اليت تشد اجملتمع كله و تدفعه إىل اإللتزام بروح الشريعة تساعد  رقابة مجاعية عام

كل فرد من األفراد على مواجهة مشكالته و هتيئ له أسباب النجاح يف التغلب على املتاعب ... و تتبدى صورة 
و تعاىل : " كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون  اجملتمع املسلم الذي حتفل قلوب الناس فيه ابإلميان يف قوله تبارك

 ابملعروف و تنهون عن املنكر و تؤمنون ابهلل ."

جاسم : لقد ذكرتين � أستاذ عبد الرمحن بفقرة قرأهتا أمس يف كتاب يتحدث عن " اجملتمع اإلسالمي ... خصائصه 
أفراده على مثل ما يتجمع عليه احليوان ، و ليس و أهدافه " جاء فيها قوله : " اجملتمع املسلم ليس جمتمع كأل يتجمع 

 جمتمعاً قصري النظر يلتفت إىل أحد جوانب اإلنسان وحيشد عن أخطر اجلوانب وأوالها ابلرعاية و اإلهتمام " .
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عبد الرمحن : لقد صدق مؤلف الكتاب � جاسم ... إن اجملتمع اإلسالمي ال يقتصر على جانب واحد من جوانب 
احلياة اإلنسانية بل يستوعب كل اإلهتمامات اخلاصة ابلفرد واجملتمع يف آن واحد ... وأعظم مايهتم له لتحقيق هذه 

 حانه واخلضوع إلرادته والنزول على حكمه وابتغاء رضوانه .". الظاهرة هو قيام احلياة اإلنسانية على اإلميان ابهلل سب

أبو خالد : حقيقة أخرية أحب أن أقررها يف هذه املناسبة ... خالصتها أن اجملتمع اإلسالمي حني جيعل من اإلميان 
داخل البنية العامة  ابهلل مصدرا للمراقبة وعامًال لتحقيق التوازن النفسي داخل حياة الفرد وابلتايل التوازن اإلجتماعي

للمجتمع فإنه يكون قد قرر مبدأ ابلغ األمهية وطرح منهجاً تربو�ً خالصا ووضع الوجود اإلهلي يف املوضع الذي يفرضه 
 منطق العقل السليم. 

 خالد : هل توضح � أيب ما تريد قوله؟ 

انية و االعتقاد أبن هللا هو اخلالق البارىء أبو خالد : بكل سرور � بين ...أما املبدأ الذي يقرره فهو اإلميان ابلوحد
الرازق واملنعم واملميت والباعث يوم القيامة ... وأما املنهج الرتبوي فهو ذاك الذي نستخرجه من مجلة ما جاء به 

ملوضع الوحي قرآ� مقروءًا أو حديثًا مروً� عن النيب عليه الصالة والسالم. أما أن اإلميان قد وضع الوجود اإلهلي يف ا
الذي يفرضه منطق العقل السليم ففي أن ما جاء به الوحي هو جزء من بنيتنا الرتبوية والتشريعية واخللقية واإلجتماعية 
والسياسية ... وبعبارة أخرى هو جوهر وجود� احلضاري، إن حضارتنا هي حضارة الدين السماوي وإن عبقريتنا هي 

 القرآن ... عبقرية النبوة ... أما أخالقنا فهي أخالق

عبد الرمحن : هذا كالم حيفل أبخصب األفكار ... وحنن يف حاجة ماسة إىل توضيح ما يشتمل عليه منها من مث 
 نعود إىل موضوع الوظيفة اإلجتماعية لإلميان يف لقاء قادم إن شاء هللا ... 

 موسيقـى �ايـة

 

 


