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 مؤثـرات

أبو خالد : " حياضر " أيها األخوة املسلمون إنين إذ أشكر األستاذ الصديق عبد الرمحن تفضله بفتح ابب احلوار 
حول الوظيفة اإلجتماعية لإلميان وبعد احلديث الذي بسطت فيه املعىن الذي أقصد إليه من أن حضارتنا هي حضارة 

التعبري وأن أخالقنا هي أخالق القرآن ... أقول لكم الدين السماوي وعبقريتنا هي عبقرية النبوة إن صح هذا 
ابختصار شديد : إن وظيفة اإلميان يف اجملتمع اإلسالمي هي اإلحتفاظ بسالمة الفطرة اإلنسانية اليت فطر الناس 

 عليها. والسالم عليكـم ورمحة هللا . 

 تصفيـق

جوانب وظيفة اإلميان يف اجملتمع املسلم وتقرر عبد الرمحن : هكذا نكون أيها األخوة قد تعرفنا إىل جانب آخر من 
لدينا أن اإلسالم بكل ما يشتمل عليه من عقيدة وتشريع ومكارم أخالق وحالل وحرام جيب أن يستقل ببناء اجملتمع 

 فإذا عزل عن بعض جوانب اجملتمع فهذا يعين ا�ياراً يف التوازن وفساداً يف البنية وإحنرافاً عن الفطرة السليمة ...

سعد : لعل األفضل يف مثل هذا احلوار أن نسلط الضوء على بعض التفصيالت أو على كل التفصيالت إذا أمكن 
 ذلك. 
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 خالد : بل نكتفي ببعضها وحسب فهذا هو املطلب املعقول.

 جاسم : يف ضوء ما قاله األخ سعد ليسمح يل أن أسجل بعض املالحظات. 

 أبو خالد : قل � جاسم كل ما عندك.

م : إذا كان اإلميان يف اجملتمع املسلم هو الذي حيتفظ ابلتوازن يف الفطرة فهذا يعين إذا أن اجملتمع املؤمن هو جاس
 الذي حيتفظ بتوازنه اإلجتماعي. 

 سعد : هذا صحيح لكننا يف حاجة إىل فهم معىن التوازن اإلجتماعي.

رص التقدم والنجاح متساوية ومتوازية أمام اجلميع أبو خالد : معناه � سعد ابختصار: أن حيس كل إنسان فيه أبن ف
... وأن يشعر أبن جمتمعه يشكل ضمانة له حني تتعثر به خطواته أي يشعر أن يف وسعه اإلستفادة من ظاهرة 

 التكافل اإلجتماعي. 

طريق احلياة وهي خالد : لكن هذا الشعور يرتتب عليه التزام معني ... هو التقيد ابقتناع اتم ابلعالمات املوضوعة يف 
 العالمات اليت تنذر مبواطن اخلطر وحتول دون اإلحنراف عن اجلادة الواسعة اليت ينطلق فوقها اجملتمع املسلم. 

عبد الرمحن : هذا صحيح على أن نالحظ ظاهرة ابلغة األمهية هي أن اجملتمع املؤمن حريص على اشباع ضرورات 
توازن بني مطالب الغريزة ونداء الروح . يبدو ذلك يف قوله تبارك وتعاىل : " الفرد وتلبية نداء الفطرة عنده وحتقيق ال

 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ". 

جاسم : وتصديقاً ملا قرره األخوان يسرين أن أستشهد بقول آخر يف كتاب هللا يصف اجملتمع املؤمن ويؤكد انتصاره يف 
حلياة . قال تبارك وتعاىل : " ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز، الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا مقالة ا

 الصالة وآتوا الزكاة وأمروا ابملعروف و�وا عن املنكر وهلل عاقبة األمور". 

وردت يف اآلية السابقة أبو خالد : أحسنت � جاسم وهبذه املناسبة ألفت نظر األخوان إىل أن هذه اخلصائص اليت 
وقف على الصيغة اإلسالمية للمجتمع ... وهي الصيغة املوصولة ابإلميان ابلوحدانية وحسب. " لو كان فيهما آهلة 
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إال هللا لفسدات " إن النظام واإلستقرار والتوازن هي حصيلة اإلرادة الواحدة اليت تستوعب كل املخلوقات داخل إطار 
 واحد. 

 نقلـة موسيقيـة

 مود : السالم عليكم ورمحة هللا ...حم

 أصوات : وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته...

 حممود : أيكم عبد هللا األمحد.

 عبد هللا : أ� عبد هللا األمحد ... فمن أنت ؟ وماذا تريد ؟ 

 حممود : أ� حممود عبد القادر صاحب األرض اليت بعتك إ�ها عن طريق أحد وكالئك. 

 عبد هللا : حسن ... فماذا تريد ؟ 

حممود : كنت قد تواعدت مع وكيلك مصطفى عبد العزيز على تسديد ما بقي من مثن األرض يوم اجلمعة املاضي 
 ولكنه مل حيضر. 

 عبد هللا : لقد تويف مصطفى عبد العزيز رمحه هللا. 

حممود : ال حول وال قوة إال ابهلل ... هو السابق وحنن الالحقون ... لكن وفاته � أخ عبد هللا ال حتول دون تسديد 
 بقية الثمن ... 

 عبد هللا : أ� � أخ حممود غري مسؤول عما التزم املرحوم له . 

 حممود : كيف وقد كان ميتلك توكيال منك؟!

 هو املبلغ الذي تستحقه.  عبد هللا : إن ما دفعه مثنا لألرض
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حممود : مهما يكن رأيك فإن االتفاق ملزم . إذا كنت قد تنازلت عن األرض فعلى  أن الرجل سيسدد ما بقي من 
 الثمن ... لقد أردت بتنازيل أن أسهل األمور عليه فهل هذا هو جزائي � أخ عبد هللا. 

 فاألرض يل والثمن مسدد ابعرتافك. عبد هللا : إمسع أيها السيد ... إنه ليس لك عندي شيء.

حممود : وأ� أقول لك � أخ عبد هللا : إذا كنت تظن أن قوتك قادرة على أن أتكل ضعفي فأنت خمطىء. إن يف 
وسعي أن أقدم شاهداً على أنه قد بقي يل يف ذمة وكيلك مبلغ مخسة اآلف ر�ل . فاما أن تسدد هذا املبلغ أو أجلأ 

 إىل الشريعة. 

 : رمبا كان املرحوم مدينا لك. أما أ� فلست بذاك ... وما يدريين لعله أنفق هذا املال يف سبيل آخر والتزم به عبد هللا
 عندك على أن يسدده من ماله اخلاص ... أما ابلنسبة إىل األرض فإنين أعترب أن قضيتها منتهية ... 

 اضحة العبارات ".حممود : لكن هذا ظلم ... " ترتدد مههمة وضجة إستنكار غري و 

عبد هللا : هذه دعوى ابطلة ... الشريعة بني يديك أجلأ إليها واستعن هبا . أما أ� فلن أدفع لك ر�ال واحداً بعد اآلن 
... 

 نقلـة موسيقيـة 

 عبد الرمحن : وماذا حدث بعد ذلك � خالد ؟ 

ارف املدعو عبد هللا األمحد مل حياول خالد : الذي حدث هو أن أحدًا من احلاضرين وكلهم من أبناء السوق ومع
التدخل للتوفيق بني الطرفني ... وليس هذا وحسب فإ�م استنكروا مزاعم الرجل الغريب ومل حياولوا التحقق من صحة 

 دعواه. 

 سعد : إذا كان الرجل على حق وأتى ابلشاهد العدل فإنه سيحصل على ماله بواسطة الشريعة. 

احلصول على بقية الثمن بواسطة الشريعة بل هو موضوع السلوك املشرتك الذي ظهر  جاسم : املوضوع ليس موضوع
 يف أثناء هذا احلوار عند جريان املدعو عبد هللا ...
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أبو خالد : صدقت � جاسم ... والواقع أن الشريعة وحدها ال تستطيع أن تستقل يف إعطاء كل ذي حق حقه ما مل 
 اجملتمع اإلسالمي احلقيقي مشاركاً ومساعداً . يكن جمتمع احلق والعدالة الذي هو 

عبد الرمحن : صدق األخ أبو خالد فيما قرره ... ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم نفسه قد حذر أصحابه من 
أنه قد يتأثر بقول أحد املتداعيني وفصاحة لسانه وقوة حجته فيحكم له بينما يكون احلق لآلخر ... ويقول عليه 

لسالم " فمن قضيت له حبق أخيه ، فامنا اقطع له قطعة من النار ". وإذاً فإن احلس األخالقي الذي يتصل الصالة وا
 ابإلميان يلعب دوراً كبرياً يف توزيع احلقوق ابلعدل. 

سعد : وهذا يعين بصراحة أن اجملتمع الذي ال حيقق فيه اإلميان وظيفته يشكل قوة قاهرة حتدث املرارة يف النفس وقد 
 دفع إىل اإلحنراف. ت

خالد : وإذا فنحن نستطيع يف ضوء ما مسعناه من احلوار أن نقول : إن الوظيفة اإلجتماعية لإلميان هي تكوين جمتمع 
احلق والعدل حبيث يصبح الرأي العام املسلم عامًال ضاغطًا ملصلحة املظلوم والضعيف ووسيلة فاعلة إلعطاء كل ذي 

 حق حقه...

ذا هو الرأي الصواب ... إن نوعًا من التعامل يف الوعي األخالقي وااللتزام أبوامر هللا ينشأ عن جاسم : أعتقد أن ه
شيوع اإلميان يف اجملتمع الواحد ... ولو أن جريان املدعو عبد هللا األمحد تساندوا على تذكري جارهم حبق هللا عليه 

 رة لإللتجاء إىل الشريعة ...وحبق ابئع األرض يف التحقق من صحة دعواه ملا كانت هناك ضرو 

أبو خالد : صدقت � جاسم فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قال يوما ما معناه : " إن بين إسرائيل كان إذا 
سرق الشريف منهم مل يقطعوا يده وإذا سرق الضعيف نفذوا فيه حكم القطع " إنه عليه الصالة والسالم يكشف لنا 

  اجملتمع ويبني لنا الدور العظيم الذي يقوم به يف حتقيق العدل وإقامة احلق بني الناس. هنا عن أمهية اإلميان يف

 سعد : أال ترون أيها األخوة أن خنرج من هذا احلوار خبالصة واضحة بينة؟ 

عبد الرمحن : طبعا � سعد ... بل هذا ضروري جدًا ... إن اجملتمع اإلسالمي الذي يصدر عن إميان عميق صادق 
هلل عز وجل ابملعىن الذي حتدثنا عنه هو اجملتمع الذي تندر فيه االدعاءات الباطلة ... وتقل فيه جرائم العدوان على اب

 اآلخرين ...



٦ 
 

خالد : أي أن املطلوب ، حني نالحظ إقدام الناس على أكل السرقة واتصافهم ابلفجور، أن نلجأ إىل إمتحان اإلميان 
 فه وعجزه عن القيام بوظيفته... يف القلوب والتعرف إىل أسباب ضع

جاسم : كل هذا صحيح ... لكن كيف السبيل إىل مواجهة مشكلة الضعف يف اإلميان وابلتايل عجزه عن القيام 
 بوظيفته يف اجملتمع؟ 

عبد الرمحن : هذا سؤال منطقي ... ويف ظين أن الذين يتولون معاجلة هذه الظاهرة هم القلة من املؤمنني الصادقني 
الذين الخيلو منهم جمتمع مسلم مهما ابتلي ابلفساد. هذه القلة من الناس هي وحدها القادرة على مواجهة الفساد 

 كلمة احلق. ابلقدوة احلسنة والشجاعة يف مواجهة الفاسدين وقول  

أبو خالد : لقد صدق أخي األستاذ عبد الرمحن فيما قاله عن هذه القلة الكرمية املؤمنة وهي ال بد منتصرة حني حتزم 
أمرها على انتزاع النصر فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية إبذن هللا ... وهللا تبارك وتعاىل يقول يف غري حتديد للعدد : 

 ويثبت أقدامكم " هذه القلة هي منهل اإلميان يف وظيفته اإلجتماعية ...  " إن تنصروا هللا ينصركم

 

 موسيقـى �ايـة 

 


