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 مقدمة البـر�مج

 مؤثـرات .... 

أبو خالـد : " خيطب " هل تصدقون أن دعوة دينية أو عقيدة فلسفية يبلغ من عمق أتثريها أ�ا حتدث ثورة يف 
العالقات البشرية حبيث تفقد كل العصبيات والقراابت أية فاعلية هلا إىل جانب هذه العقيدة الفلسفية أو تلك الدعوة 

دين اإلسالم ، رمبا ألول مرة يف اتريخ اجملتمعات البشرية، قد  الدينية ؟ التاريخ يقول لنا : نعم ... صّدقوا ، فإن
استطاع أن يقطع كل العالئق وأن حيطم كل الصالت ابستثناء عالئق العقيدة الدينية وحسب. هذا الدين هو الذي 

 مغايرة. منح األخوة أبعادها البشرية فانتهت به صيغة من صيغ احلياة وفلسفة من فلسفاهتا مث بدأت به صيغة أخرة 

 تصفيـق

عبد الرمحن : إن األخ أاب خالد إذ يطرح اليوم واحدة من الرؤى اخلاصة ابإلسالم اجملتمعي يريد أن يصل ما انقطع من 
ألوان احلوار وفنون املناقشات اليت تتعاقب على امتداد األ�م واألسابيع ... أما االنتفاضة اإلجتماعية اليت حتدث عنها 

 وتعرض نفسها على كل مراقب أمني ... فإ�ا جتابه كل ابحث

سعد : هذا أبو عبيدة بن اجلراح أمني األمة كما لقبه النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم ال يرتدد يف قتل أبيه حني 
 جيد نفسه يف مأزق ال خمرج له منه يف معركة بدر غري احلفاظ على دينه أو االحنياز إىل أبيه املشرك. 
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جليل آخر من األنصار يسمع أن النيب عليه الصالة والسالم قد أهدر دم أبيه املنافق فيعرض خالد : وهذا صحايب 
 على رسول هللا متطوعاً أن يقتل أابه هو شخصيا إن كان يف ذلك ما يرضي هللا...

جاسم : وانطلقت صفوف املسلمني تزرع دروب التاريخ ابآلمال اخلضراء وشعاعات اليقني وأخالق اإلميان بكل 
اعلياهتا اإلجتماعية منتشرة يف الشرق والغرب يف الشمال واجلنوب حىت إذا انقشع الغبار عن الدروب إذا ابإلسالم ف

 ترتفع له القواعد يف كل مكان عالية كالقمم ... شاخمة كاجلبال ... شاخصة إىل هللا كقلوب املؤمنني...

مجلة من التعقيبات على الكلمة اليت ألقيتها اليوم  أبو خالد : أيها األخوة املسلمون مسعتم كما مسعت حىت اآلن
أمامكم ولعلكم توافقون معي على أن اإلسالم قد حقق نقلة هائلة يف نوعية العالقات بني البشر أي حقق نوعًا من 

 األخوة فعل األعاجيب وقلب موازين األشياء وطبائع القيم ...

 بعض املواقف واملشاهد أن تدركوا عمق التحول الذي عبد : نعم ... كل هذا صحيح ولعلكم حني تتعرفون إىل
أحدثته دعوة اإلسالم وخطورة الزلزلة اليت طاشت هبا عقول من رفضوا هذه الدعوة مث مل يلبثوا بعد زمن طويل أو قصري 

 أن استكانوا هلا وخضعوا راغمني ...

 هل مسعت مثل هذا الكالم؟ ابن شريق : " يتلو من كتاب هللا سورة الضحى مث يقول " � أاب احلكم 

 أبو احلكم : إنه كالم مجيل ما يف ذلك ريب ... يف أعاله حالوة ويف أسفله طالوة وبينهما عذوبة. 

إبن شريق : هذا كالم مما يتلوه حممد على الناس عند الكعبة ويف املواسم حيث تقوم األسواق. فما رأيك فيما مسعت 
 منه؟ 

 أبو احلكم : ماذا عساي أمسع � ابن شريق غري أن حممداً جاء� مبا مل �يت به حنن حىت اليوم. 

 إبن شريق : لكنك مل تقل رأيك فيه !

أبو احلكم : ماذا تريدين أن أقول ؟ تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف . أطعموا فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا 
لى الركب وكنا طريف رهان قالوا: منا نيب �تيه الوحي من السماء !فنحن ابنتظار أن ندرك فأعطينا، حىت إذا حتاذينا ع

 هذه ... وهللا ال نؤمن به أبدا وال نصدقه ! 
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 ابن شريق : وهل تظن أنكم تدركو�ا � أاب احلكم ؟

 أبو احلكم : تعلم � أخنس أننا ال نؤمن ولن نؤمن به أدركناها أو مل ندركها...

 ق : إذاً هي العصبية لألحساب واألنساب.ابن شري

أبو احلكم : وهل هناك ما خنتصم عليه ونتسابق يف مضماره ونتزاحم عند ورده وصدره غري هذه العصبية ؟! وهللا ال 
 نؤمن به أبدا وال نصدقه ... 

 نقلـة 

م املعروف أبيب جهل بعد  سعد : هذه حماورة استشهد هبا أستاذ� عبد الرمحن جرت بني األخنس بن شريق وأيب احلك
أن تليت آ�ت من كتاب هللا عليه ... وهي كما ترون تعيد لنا أبعاد تصور أيب جهل لطبيعة الرسالة اليت جاء هبا النيب 

 عليه الصالة والسالم ...

خالد : ومن الطبيعي أن يعجز أبو جهل عن إدراك االنتفاضة الكربى اليت حتققت بدعوة اإلسالم ... لقد كان 
حبيس الشهوات الصغرية وفريسة أجماد ال جتاوز يف أبعادها التصورات البدائية لفريق من التجار املتكالبني على الدنيا 
والراكضني وراء اإلمتيازات العشائرية ... كان جّل هم أيب جهل أن حيتفظ لعشريته ابمتيازات السيادة والشرف يف 

أعطيات يقدمو�ا, أما ما وراء ذلك فهو أكرب من أن يستوعبه خياله أو طعام يطعمونه أو إبل حيملون علينا الناس أو 
 يبلغه طموحه ... 

جاسم : على أن املشهد الذي نقله إلينا أستاذ� عبد الرمحن ال خيتلف يف ذكاء صاحبه عن مدارك وجيه آخر من 
ويبشر ابلدين احلق. ومع ذلك  وجهاء عرب اجلاهلية ... إنه أمية بن أبيالصلت الذي عاش عمره يتغىن ابلوحدانية

 فقد غلبت عليه عصبيته. 

أبو خالد : تصديقا لكالم ابن أخي جاسم أقول : إن أمية بن أيب الصلت هذا قد عاين من أمر االسالم ما يشهد له 
ابلصدق فإذا هّم ابتّباعه إذ ابلعصبية القبلية تنتصر يف نفسه على صوت احلق الذي يهتف به ويدعوه لإلستجابة 

 فيقول : وهللا ال أومن لنيب من غريقبيليت أبداً . 
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د الرمحن : أعتقد أيها األخوة املسلمون أنكم قد كونتم رؤ� متكاملة عن مفهوم األخوة يف اإلسالم وأدركتم الفرق عب
بني ما يطمح اإلسالم إىل حتقيقه وبني ما كان عليه وضع عرب اجلاهلية حني جاء املصطفى عليه الصالة والسالم 

كم عن شكر� مجيعا لألخ أيب خالد حكيم هذه املدينة ومريب هبذا الدين اجلديد ... أنتهز هذه الفرصة ألعرب ابمس
 األجيال الطالعة. 

 نقلة موسيقيـة 

 سعد : ما رأيك � عم أبو خالد يف أن نتناول طعام الغداء عند شاطىء البحر...

 أبو خالد : المانع عندي إذا وافق كل من جاسم وخالد. 

 ذا املوقف. خالد : وهل متلك � أيب غري املوافقة يف مثل ه

 جاسم : بل من منا يرفض مثل هذه املتعة يف مثل هذا اجلو اللطيف؟ 

 أبو خالد : " فرتة صمت " هل ترون ما أرى أيها األبناء ؟

 سعد : أظن أنك تشري إىل الرجل الذي يسري يف أقصى الطريق.

 خالد : أعتقد أنه األستاذ عبد الرمحن نفسه...

 ...جاسم : بل هو نفسه على التأكيد

 أبو خالد : لنعجل اخلطى قليالً لعله يشاركنا يف تناول الطعام.

 سعد : حسن ما ترى � أاب خالد ... 

 أبو خالد : " فرتة صمت مث يرفع صوته " � أستاذ عبد الرمحن ... أستاذ عبد الرمحن. 

 عبد الرمحن : " من بعيد " أبو خالد ؟!

 ... أراك يف هذا اجلوار ....أبو خالد : " بصوت عادي " مرحباً � أستاذ 
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عبد الرمحن : مرحبًا بكم أيها السادة ... لقد خطر يف ابيل أن أروض ساقي قليال فوق هذه اجلادة ؟ فهواء البحر  
 كما ترون لطيف منعش.

 أبو خالد : رب مصادفة خري من ميعاد ...

 طعام الغداء .سعد : إذا مل يكن عندك ما يشغلك فإننا نتمىن عليك مشاركتنا يف تناول 

 عبد الرمحن : هذه فرصة لطيفة ...

 خالد : وقد اخرت� املطعم اجملاور لقضاء بعض الوقت فيه..

 هدير خفيف ملياه البحـر

 جاسم : فيم تفكر � أستاذ عبد الرمحن ؟

 عبد الرمحن : يف بعض ما ورد يف خطاب أيب خالد.

 أفكر يف بعض ما جاء يف اخلطاب.خالد : توارد خواطر غريب ... ألنين أ� أيضاً كنت 

 عبد الرمحن : هل تقول لنا ما  الذي كنت تفكر فيه ؟

خالد : كنت أستعرض مجلة من اللوحات الفنية اليت تعاقبت يف ذاكريت منها صور كثرية جدًا ... وقد حاولت أن 
غرية ... إبتداًء من عصبية األسرة أعقد مقارنة بني الدعوة إىل األخوة البشرية اليت اسقطت ابإلسالم كل اإلطارات الص

 حىت عصبية األمة. 

 سعد : احلقيقة أن هذه املقارنة تلح علي ابستمرار كلما انصرفت يف صيغتها عما يشغلين من مهوم اليومية. 

أبو خالد : وهي ظاهرة طبيعية ذلك ألننا حنن املسلمني اليوم نواجه حتد�ت غري عادية ... إ�ا تتحدى فينا قدرتنا 
 على التكيف ملطالب العصر ... وإمكا�تنا العقلية واخللقية على انتزاع املبادرة من جمتمعات احلضارة الوافدة. 
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اجملتمعات قد حاول أن جيعل من العصبية القومية بديًال عن سعد : الذي يلفت النظر يف هذا امليدان أن بعض 
 عصبية األنساب. 

 جاسم : مث جاء بعدها من حاول أن جيعل من عصبية الطبقة بديالً عن العصبيات القومية والقبلية. 

هي ختنق خالد : لكن جيب أن نالحظ يف هذه املناسبة أن النقائص النامجة عن العصبية تبقى هي هي ال تتغري ... ف
مفهوم احلر�ت اليت يتساوى هبا الناس ... وتضيق أبعاد العدل ... وتشوه مفهوم احلق ... فاحلر�ت ال تعود ذا طابع 

 انساين بل تصبح حقا موقوفاً على من جتمعهم العصبية. 

وهل يكب عبد الرمحن : صدقت � خالد وأحسنت ... والشأن هو نفسه ابلنسبة ملفهوم كل من العدل واحلق ... 
 الناس على وجوههم يف هذه األ�م غري هذه العصبيات وإن اختلفت اإلطارات يف صيغتها وسعتها ؟!

 أبو خالد : يبدو أننا لن ننتهي من طعامنا هذا النهار ما دامت احملاضرة اليت ألقيت حاضرة بيننا " يضحكون".

 عبد الرمحن : إن حضورها � أاب خالد هو غذاء لنا أيضا ... 

 بو خالد : لكن ملعدتك عليك حقا � أستاذ عبد الرمحن ... أ

 سعد : هل تسمحون يل بوضع خامتة للحوار؟

 أبو خالد : طبعا � سعد ... مث نعود إىل مثله فيما بعد ...

سعد : لقد تبني يل بعد كل الذي مسعته وتتبعته من األفكار والتأمالت أن وظيفة اإلميان كانت وستبقى املصدر الذي 
تتحقق به ظاهرة األخوة أبوسع معانيها ... إ�ا بتعبري آخر ... صفو السالم ومنبع الثقة والقاسم املشرتك الذي 
تتحقق به وحدة اجملتمع وصلى هللا على النيب املصطفى وسلم حني يقول : " والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت 

 إذا فعلتموه حتاببتم ؟ أفشوا السالم بينكم ". تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا . أال أدلكم على شيء

 موسيقـى �ايـة

 


