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﴾﴿

مطالعة  يف  الكرمي  القارئ  شروع  قبل 
هذه السطور، ننوه إىل أهنا تتمة ملقال 
منشور يف عدد أكتوبر املنصرم، والذي 
اِت يِف  كان بعنوان »احُلرِّيَُّة َوحَتِْقيُق الذَّ

اإِلْسالِم«.

الاجة إىل السوة
الغرّب هي  الغائبة عن اجملتمع  احلقيقة 
لبيئاتنا  مرآًة  إل  لسنا  البشر  حنن  أننا 
األعماق،  حىت  أنفسنا  يف  تؤثر  اليت 
ومبقدورها أن تقودها حنو التسامي أو 
ولكن، كيف  أرادت،  حيثما  التهاوي 
لإلنسان أن أيمن ذلك التأثري من بيئته؟ 
يرره  حميطه  من  يتيقن  أن  له  وكيف 
أو  ذاته،  حتقيق  إىل  بيده حبق  وأيخذ 
أنه يزّج به يف سجن أفكاره، وخيتزله إىل 
خملوق سليب الطاقات والقدرات اليت 

ويسعى  والغاايت،  األهداف  من  ابقة 
يف سبيل ذلك ألن يقتدي مبن يعظمه 

اجملتمع ويوقره.
وقد  الغرب  اجملتمع  يف  اإلنسان  فعلى 
اليت سامهت  املؤسسات  مر عرب تلك 
يف تشكيل وعيه، وخاض غمار هذه 
اخلربات وتلك التجارب، أن يتساءل: 
ما غاييت اليت أسعى جاهدا من أجل 
رفه  على  احلصول  هي  هل  حتقيقها؟ 
هل  الثراء؟  أبغي  أنين  أم  العيش؟ 
أنه  ولو  ُمْغٍر؟  راتب  ذات  وظيفة  هي 
أن  أجل  من  وأجاله  التفكري  أطال 
ل  لتوصَّ تلك  لتساؤلته  أجوبة  يد 
وإميانه،  دينه  خيلق  جمتمع  أن كل  إىل 
أصنامه  ورمبا حنت  عقائده،  وأتسيس 
فأكلها  عجوة،  من  صنعها  أو  بيده، 
وإن  واخلواء،  اجلوع  به  استبد  ما  إذا 

كان هللا تعاىل أودعها فيه، واليت كان 
التطور  إىل  بيده  أتخذ  أن  شأهنا  من 
والرتقي؟ ولكي جنيب على هذا السؤال 
األسلوب  على  نظرة  نلقي  أن  علينا 
جيد  حياة  لنمط  البيئة  حتدده  الذي 
فإنه  وانجح، ويف سبيل حتقيق ذلك، 
من البديهي أن يتاج اإلنسان إىل أسوة 
يتأسى هبا، وقدوًة يقتدي هبا، فأرسل 
سبحانه وتعاىل إلينا األنبياء ليكونوا هم 
نبٍّ شاهدا  النماذج، وجعل كل  تلك 
على أمته، وإماما هلم يهتدون به، وكان 
عليه  النبيني  خامت  »حممد«  ذروهتم 
عنه  فقال  والتسليم،  الصلوات  أزكى 
سبحانه، ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّ 
ُأْسوٌَة َحَسَنٌة﴾)1( وقال أيضا: ﴿َوِلُكلٍّ 
رَاِت﴾  اخْلَيـْ َفاْسَتِبُقوا  ُمَولِّيَها  ُهَو  ِوْجَهٌة 
)2( فال شك أن كل فرد يسعى لتحقيق 

طارق هوبش - أملانيا

تعريب: مازن عقلة

أَْسَقامُ  الُمْجَتَمِع الَغْرِبيِّ
ِديَِّة  والَحاَجُة إَِلى اأُلْسَوِة الُمَحمَّ
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كان دائم التغين أبنه جمتمع متحرٌر ل 
يؤمن أبي دين، إن ذلك الدين الذي 
يدين به الغرب مت بناؤه على تصور أن 
اإلنسان قادر على أن ييا حياة طيبة 
هانئًة، كلما استطاع أن يكون انجحا 
ثراي، غري أن هذا التصور حبد ذاته هو 
والذي  اإلنسان،  حرية  لتقييد  السبيل 
البشرية،  للنفس  استعباد  عنه  ينجم 
من  بدل  املعاانة  إىل  ابلتال  ويقوده 
الراحة، وإىل عبادة أصنام من الشهوة 
الوقت  يف  وامللذات،  والثراء  والشهرة 
الذي يتهم فيه الوثنيني الذين يعبدون 
العقلّي  ابلضعف  حجارة  من  أواثان 

وانعدام الفهم.  

كيف نتخلص من اإلمث؟!
املبدأ األساسي لتحقيق إثبات الذات 
يف تلك اجملتمعات قائم على الرأسالية 
املسيطرة، اليت ترسخت يف كل جنبات 
الشعوب،  تلك  عند  اإلنساّن  الوعي 
التحكم  أو  إدراكها  يصعب  واليت 
فيها، كما هو اعتقاد علماء الجتماع 
التوجيهية  املبادئ  الغربيني، إضافًة إىل 
على  مربيهم  من  األفراد  يتلقاها  اليت 
أن  على  تربيتهم  يتم  فال  ذاته،  النسق 
وإمنا  مشفقني،  حمسنني  رمحاء  يكونوا 
الرتقي  حنو  الدؤوب  السعي  على 
على  والتفوق  والثراء  املناصب  يف 

مرتبة  إىل  اإلنسان  ليصل  اآلخرين، 
والنَّهي، وأينف  األمر  وأرابب  احلكام 
من  الدنيا  الطبقات  ضمن  يبقى  أن 
احملكومني الذين ل  يدر هبم إل أن 
احلماس  فإنه  وابلتال  وأيمتروا،  يطيعوا 
الذي أيخذ صاحبه من نفسه، ويلقي 
به يف أجيج التنافس احملموم، من أجل 
حتقيق الذات ولو على جثث اآلخرين، 
مما يقتل يف النفس الرتاحم واإلشفاق، 
ويولِّد فيها الكرب والزهو والتعجرف.  

يسميه  ما  السابقة  احلالة  من  يتولد 
الكرب  اإلسالم )اإلمث( وهو ذاته ذلك 
اإلنسان  يعل  الذي  والغرور،  والزهو 
إل  وأصمَّ  نفسه،  رؤية  من  إل  أعمى 
ُيعرِّفه  والذي  لصوته،  الستماع  من 
اإلنساَن  ُيبعد  عمل  أبنه كل  اإلسالم 
من  العديد  يف  ويتسبب  ربه،  عن 
من  واجملتمع  للفرد  واملعاانة  األضرار 
حوله، ويستعبدهم ويقّيد حرايهتم، ول 
الذي  والنجاح  السعادة  يصل هبم إىل 
كانوا أيملون، إنه الكرب الذي حذرت 

حتذير،  أميا  منه  السماوية  الكتب 
ابلذم  اإلسالمية  األدبيات  وتناولته 
والتحقري، وضرب هللا له إبليس مثاًل، 
ومآله ل خيفى على العارفني، فقد صار 
مذموما ومن امللعونني، إذ وظَّف سائر 
الذي  الكرب  داء  إللقاء  وقدراته  قواه 
ليهلكهم،  آدم  بين  قلوب  يف  أهلكه 
ليكونوا له يف اجلحيم رفقاء، ول يكون 
وحده من اهلالكني، لكن هللا تعاىل قد 
أكد لنا أن مساعيه إىل بوار، ما أعرض 

عنه اإلنسان وجتنب.

مراد هللا لعباده  
يصطبغوا  أن  لعباده  هللا  مراد  إن كل 
وَيِسُموا  بصفاته،  ويتحلوا  بصبغته، 
الشيطان  ولكن  ِبِسماته،  أنفسهم 
يف  العراقيل  يضع  أن  جاهدا  ياول 
اإلنساّن،  الكمال  ذلك  حتقيق  سبيل 
من  واحد  يكون كل  أن  إل  وأيب 
هللا  رمحة  من  متكربا،  إبليسا  الناس 
املسيح  تناول  وقد  مدحورا،  طريدا 

وبالتايل فإنه الحامس الذي يأخذ صاحبه من نفسه، ويلقي به يف أجيج 

التنافس املحموم، من أجل تحقيق الذات ولو عىل جثث اآلخرين، مام 

يقتل يف النفس الرتاحم واإلشفاق، ويولِّد فيها الكرب والزهو والتعجرف.  
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ابلشرح  اجلزئية  تلك    املوعود 
تعاليم  فلسفة  كتاب  يف  والتفصيل، 
النار  أهل  لطعام  شرحه  يف  اإلسالم، 
والذي  الزقوم،  شجرة  من  هو  الذي 
صوره حضرته ابلِكرب والزهو الذي كلما 
وأهلكه، كما  قتله  اإلنسان  من  متكن 
أن طريح النار كلما أكل من مثرة الزقوم 
حُناسا  أحشائه  يف  ُيلقي  كان كمن 
مذااب يغلي غليان املاء يف ِقدر حتته انر 
اللَِّ  ﴿اَنُر  إهنا  أزيزها،  يفرت  ل  مستعرة 
ِلُع َعَلى اأْلَْفِئَدِة﴾ )3(  اْلُموَقَدُة * الَّيِت َتطَّ
بسبب العصيان وارتكاب اآلاثم والكرب 
والغرور، وإن هليبها يّطلع على القلوب، 
أي أنه يصيبها أول ما يصيب، نظرا إىل 
وغمٍّ  همٍّ  من  القلوب  تلك  يصيب  ما 
آلم  منشؤها  النفس،  يف  وظلمة  وفزٍع 
تنتقل  مث  أوًل،  القلب  تصيب  روحيٌة 
يف  وذلك كله  واألعضاء،  اجلسد  إىل 
فالنار  اآلخرة،  يف  فقط  وليس  الدنيا، 
اليت يدخلها املذنب يف اآلخرة ما هي 
إل امتداد لنار كانت تغشاه يف حياته 
تغشاه  فسوف  اآلخرة  يف  أما  األوىل، 
ْوَمِئٍذ  يـَ ﴿َوُوُجوٌه  وكاملة  اتمة  بصورة 

تـَرٌَة﴾ )4(   رَْهُقَها قـَ رٌَة * تـَ َها َغبـَ َعَليـْ

حتقيق الذات، واملكُرمة بني املنقصتني
هدف  نفسه  إلثبات  املرء  وسعي   
مشروع يف حد ذاته ما مل يتضخم ويؤول 

إىل رغبة جارفة يهون إزاءها كل شيء، 
فتتحول إىل ِكرب وازدهاء ابلنفس، وانر 
متأججة حترق كل ما من شأنه اعرتاض 
طريقها. وقد بني النَِّبِّ َ تلك الشعرة 
للذات  احملمود  التحقيق  بني  الدقيقة 
وبني الكرب والُعجب فَقاَل: »َل َيْدُخُل 
ِمْن  َذرٍَّة  َقاُل  ِمثـْ ْلِبِه  قـَ يِف  َمْن َكاَن  اجْلَنََّة 
َأْن  ُيِبُّ  الرَُّجَل  ِإنَّ  رَُجٌل:  َقاَل:  ِكرْبٍ. 
َقاَل:  ْعُلُه َحَسَنًة.  َونـَ ْوُبُه َحَسًنا  ثـَ َيُكوَن 
َبَطُر  ُر  اْلِكبـْ اجْلََماَل  مَجِيٌل ُيِبُّ  ِإنَّ اللََّ 

احْلَقِّ َوَغْمُط النَّاِس« )5(  
وََكاَن    النَِّبَّ  أََتى  رَُجاًل  َأنَّ  ويروى 
َقاَل: »اَي َرُسوَل اللَِّ ِإنِّ  رَُجاًل مَجِياًل، فـَ
رَُجٌل ُحبَِّب ِإَلَّ اجْلََماُل وَُأْعِطيُت ِمْنُه َما 
ُفوَقيِن َأَحٌد ِإمَّا  تـَرَى َحىتَّ َما ُأِحبُّ َأْن يـَ
ْعِلي  ْعِلي َوِإمَّا َقاَل ِبِشْسِع نـَ َقاَل ِبِشرَاِك نـَ
َر  َأَفِمْن اْلِكرْبِ َذِلَك؟ َقاَل: َل َوَلِكنَّ اْلِكبـْ

َمْن َبِطَر احْلَقَّ َوَغَمَط النَّاَس« )6(  
يتضخم  قد  الذات  حتقيق  ولكن 
البشر  فيجعل  َمَرِضّيا  هلااث  ليستحيل 

ينجم  نفسانية  ضغوط  حتت  مقيدين 
الدائم  ابلشعور  الُعقد  من  حزمة  عنها 
النهاية  يف  يتسبب  والذي  ابلنقص، 
مزمنة، كالحرتاق  نفسية  أمراض  يف 
والفصام،  والكتئاب  والكبت  النفسّي 
فيشغل اإلنسان نفسه مبا يتكلم به عنه 
ُيهد  فتجده  يرونه،  وكيف  اآلخرون، 
خفيف  مبظهر  أمامهم  للظهور  نفسه 
حماوًل  الذكّي،  الثرّي  الوسيم،  الظل، 
املصطنعة  الكاملة  الصورة  يكون  أن 
اليت يرضاها اجملتمع، مما يبسه قسرا يف 
الصورة اليت يريدها اجملتمع، ل ما يريدها 
املرء لنفسه يف احلقيقة، مصداقا للمقولة 
الشهرية للفيلسوف جان جاك روسو: 
تراه  أنك  غري  حرا،  اإلنسان  »ُخلق 
دائما مقرَّان يف األصفاد«، فرتى الثرّي 
الثراء حّد،  من  مزيد  رغبَته يف  يّد  ل 
والشهرة  والسلطان  اجلاه  وأصحاب 
يتعاطون  زالوا  ما  الصيت،  وذيوع 
املخدرات حىت اإلدمان الذي أسكنهم 
املشايف، وكانت هناايهتم مأساويًة ألهنم 
ولوا وجوههم وقواهم مجيعها حنو حتقيق 
هدف  أي  من  خاوية  فارغة،  أهداف 
ساٍم ومضمون راٍق، وهذا ما اختصره 
قال  حينما  هللا(  )رمحه  الرابع  اخلليفة 
»وليس حمض الصدفة كذلك أن نعيش 
املكتئبني  أعداد  فيه  جمتمع وصلت  يف 

إىل أرقام قياسية«. 

املذنب  التي يدخلهـــا  فالنـــار   

امتداد  إال  مـــا هـــي  اآلخرة  يف 

لنـــار كانـــت تغشـــاه يف حياته 

األوىل، أمـــا يف اآلخرة فســـوف 

تغشـــاه بصورة تامـــة وكاملة...
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وسائل التواصل الجتماعي وعلقتها 
ابلمراض النفسية  

اخلليفة  حضرة  حذَّر  سنوات  قبل 
من  مجاعته  أفراد  هللا(  )أيده  اخلامس 
خماطر وسائل التواصل الجتماعي، ول 
فيما  أكده  ما  وهو  »فيسبوك«  سيما 
بعد مقال منشور يف إحدى الصحف، 
يسبب  »الفيسبوك  عنوانه  والذي كان 
الكتئاب« وبعد مطالعة املقال قد تبنيَّ 
أمناط  على  الطالع  سببه  ذلك  أن 
مبقدور  ليس  املستوى،  رفيعة  حياتية 
نفسه  هذا  يققها،  أن  العادي  الفرد 
الذي يقود املرء إىل الشك يف الذات، 
والشعور مبركبات النقص يف داخله، وأنه 
اتفه وأقل أمهيًة من آخرين وجهاء أثرايء 
براثن  يف  الوقوع  ولتالشي  حمظوظني. 
املهلكات،  إىل  املؤدية  املظاهر  تلك 
أكد حضرة املسيح املوعود عليه السالم 
يف شروط البيعة على أن يتخلى املبايع 
عن الزهو والكرب وكافة املظاهر الفارغة 
والتقاليد الزائفة، فليس هناك داٍع حلفل 
زفاف ضخم يكلفك آلف اجلنيهات، 
اليت رمبا استدنتها لتحقيق مظهر زائف 
ينم عن الغىن والرتف، ورمبا كانت صالة 
َلَتني، خريا  العريس ابلعروس ركعتني ُمَتقبـَّ
من ُعرس فاخر يشكل عليهما ضغوطا 
تعاىل  هللا  منحنا  وقد  مدمرة،  نفسية 
من  السلوكيات  تلك  على  احلصول 

واتباعه  الكرمي  الرسول  أبسوة  التأسي 
يف مسالكه، حيث قال تعاىل ﴿الَِّذيَن 
وقد   )7(﴾ اأْلُمِّيَّ النَِّبَّ  الرَُّسوَل  تَِّبُعوَن  يـَ
شرح املصلح املوعود  هذه اآلية مبا 
مفهومه أن التقاليد الجتماعية تشكل 
من  اإلنسان مكرها، خوفا  عبئا يمله 
الستهزاء به، وتلك التقاليد الجتماعية 
يف  اآلاثم  ارتكاب  على  الناس  ُترغم 
جتعلهم  نفس  عزة  لتحقيق  سعيهم 
متساوين مع اآلخرين أو يفوقوهنم، مما 
على  احلفاظ  أجل  من  نفوسهم  يدمر 
من  ذلك  إن  اتفهة،  خارجية  مظاهر 
شأنه أن يقود املرَء إىل الشرك، وتقديس 
ليجد نفسه يف سجٍن قضباُنه  النفس، 
زَجْجنا  من  وحنن  والزهو،  الكرب  من 
إلرادات  تبعًا  قضبانه  خلف  أبنفسنا 
الناس ل إراداتنا، وابلتال فإن ما يصوره 
إىل  الفتقار  إل  هو  ما  حريًة،  الغرب 
اليت  احلرية  هي  فما  احلقيقة،  احلرية يف 

تسعى الفطرة اإلنسانية لتحقيقها؟ 

 الرية ف اإلسلم         
عندما أراد املسيح املوعود  أن يضع 
تعريفا للحرية قال »هي أن تكون عبدا 
متناقضا  التعريف  هذا  يبدو  وقد  هلل« 
يف الظاهر، لكنه يف احلقيقة ذو مغزى 
اهلدف  أدركنا  إذا  وخصوصا  عميق، 
أعيننا،  نصب  اإلسالم  وضعه  الذي 
والذي يرسم لنا خارطة الطريق الواضحة 
الذات بصورة رائعة، ولكي  حنو حتقيق 
منا  الواحد  على  رمبا كان  ذلك  نفهم 
تساؤلت،  عدة  نفسه  على  يطرح  أن 
الذي  األعظم  الشيء  هو  ما  منها: 
حياته؟  يف  يققه  أن  لإلنسان  ميكن 
ودودة،  أسرة  يف  هادئة  حياٌة  هو  هل 
هل هي حياة الرتف والثراء واملتعة؟ هل 
أم  اجلنس  أم  السلطة  أم  الشهرة  هي 
املخدرات، اليت جتعل اإلنسان يعيش يف 
عامل خيال خاٍل من الضغوط النفسانية، 
حياته  يف  وطأهتا  حتت  يرزح  اليت 
الواقعية؟ كال، ليس شيئا من ذلك كله، 

فتجده ُيجهد نفسه للظهور أمامهم مبظهر خفيف الظل، الوسيم، الرثّي 

الذيّك، محاواًل أن يكون الصورة الكاملة املصطنعة التي يرضاها املجتمع، 

مام يحبسه قرسا يف الصورة التي يريدها املجتمع، ال ما يريدها املرء 

جاك  جان  للفيلسوف  الشهرية  للمقولة  مصداقا  الحقيقة،  يف  لنفسه 

روسو: »ُخلق اإلنسان حرا، غري أنك تراه دامئا مقرَّنا يف األصفاد«، 
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لإلنسان  ميكن  اليت  الغاايت  أجّل  إمنا 
نواهلا هي التوحد مع خالقه، والتواصل 
معه، وشهود آايته، فيحّس تربَُّع ربه يف 
أدّق عصب من أعصاب فؤاده، ويشعر 
د حمامد اجلمال واجلالل يف ذات  بتوحُّ
أنه  ويدرك  شيء،  ليس كمثله  عظيمة 
هو الكائن الوحيد يف هذا العامل الذي 
مهد هللا له الطريق ليلتقيه، ويتشبه به، 
هذا  يف  املميزة  الرفيعة  مبكانته   فيشعر 
العامل، ومن هنا أتتيه الثقة، وميأله الرضا، 
وحتفه السكينة، وترفرف عليه الطمأنينة 
أنه كائن ذو قيمة حقيقية، وليس سقط 
متاع أو كّما مهمال كما صورت له نظم 
هو  وذلك  احلديثة،  املدنية  اجملتمعات 
الغرض الذي من أجله ُخلق اإلنسان، 
َآَدَم﴾)9(  َبيِن  تعاىل ﴿وَلَقْد َكرَّْمَنا  فقال 
فإذا استشعر اإلنسان هذا التكرمي ملعت 
خافتة،  كانت  ضوء  بقعة  نفسه  يف 
فكانت شرارة متوهجًة ولَّدت فيه شغفا 
دؤواب ابحلب والطاعة والرضا والتسليم، 
واليت تكون بدورها قادرًة على حمو كافة 
الشهوات والرغبات الدنيئة من داخله، 
قطعت كل  نضجت  إذا  متاما كالثمرة 
على  مقبلة  وتركتها،  القدمية  العالئق 
نشأة أخرى يف طور جديد، لتصبح كل 
ماليني  تثمر  شجرًة  بذورها  من  بذرة 
خالصا  نفعا  فتكون  أمثاهلا،  الثمرات 

لكل كائن حيٍّ وغري حّي.  

 حملة من حياة املسيح املوعود
صورة  تقدم  اللمحة  تلك  أن  احلق 
حضرته كان  فإن  احلياة،  لتصوُّر  حية 
ابلقضااي  أظفاره  نعومة  منذ  مهمومًا 
أنه  يشعر  وكان  اإلميانية،  اإلسالمية 
حماسن  بيان  يف  عليه عبء كبري  يقع 
أعني  عن  املكنونة  وجواهره  اإلسالم، 
الذهب  إل  يرى  يعد  مل  الذي  العامل، 
واللهاث خلف  الرفاهة  والرتف وحياة 
متاع احلياة، فكان يسعى جاهدا ألن 
يتسلح أبسلحة العلم والتقوى، ليواجه 
بظالله  ألقى  الذي  املادية  غول  هبما 
من  البشرية  وينقذ  العوامل كلها،  على 
املوغلة يف حتطيم كل قيم  املادية  براثن 
اجلمال واجلالل اليت أودعها هللا فيها، 
انشغل  اليت  الغاية  تلك  جالل  ورغم 
مل  أنه  إل   ، املوعود  املسيح  هبا 
أداء  له  ر  ُتيسِّ اليت  السبل  على  يعوِّل 
اليت  النفقات  لنفسه  يؤمِّن  ومل  مهامه، 
تعينه على القيام ابألعباء اليت ألزم هبا 
نفسه، وكان اعتماده يف ذلك كله على 
بدأ  ولكن،  يكفله،  الذي كان  والده 

شبح املوت يوم حول والده، مما أقلق 
تلك  انقطاع  احتمال  بشأن  حضرته 
عرقلة مشروعه  وابلتال  عنه،  النفقات 
له،  نفسه  نذر  الذي  العاملي  التنموي 
به  واستبدت  اهلاجس،  هذا  وشغله 
أن  وكاد  مهُّه،  ثقل  حىت  األفكار، 
فوضع  أدركه  هللا  لكن  ظهرُه،  ُينقض 
له  وقال  صدره،  له  وشرح  وزره،  عنه 
احلقيقي  التحرر  معىن  يسد  إهلام  يف 
املادية،  اجملتمعات  منه  ُحرمت  الذي 
والذي يضعه اإلسالم كحد فاصل بني 
احلياة  تفرضه  الذي  اخلبيث  الستعباد 
اخلالق،  الواحد  هلل  والعبودية  املادية، 
احلرية  فيها  تكمن  اليت  العبودية  تلك 
احلقيقية، هذا اإلهلام رمبا يعرفه اجلميع، 
به  يزينون  خامت  على  نقشا  ويملونه 
أصابعهم، إنه إهلام »أليس هللا بكاٍف 
عبده« إنه اليقني يف هللا، وقطع العالئق 
هللا  وكأن  األرضية،  األسباب  مع كل 
من  حترْرت  عندما  له:  يقول  تعاىل 
يفرضها  اليت  واملظاهر  القيود  كافة 
عليك اجملتمع احمليط، فلم تكن تعتقد 

مـــن هنـــا نخلـــص إىل أن الحرية يف اإلســـالم هي أن يحـــرر املرء 

نفســـه من طبـــاع البرشية املنحطـــة، وقيودها الحيوانيـــة الرذيلة، 

ويحـــاول جاهـــدا الوصول بذاتـــه إىل الوجـــود الربـــاين الطاهر...
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ول  دانوا،  مبا  تدين  ول  اعتقدوا،  ما 
سلَّمت مبا سلموا به، ومل يكن لك أن 
تقول قوهلم )هذا ما وجدان عليه آابءان( 
النقية  بفطرتك  نفسك  وهبت  لكنك 
فبإمكان  لذا  ومرضايت،  سبيلي  يف 
لتكون  أبسرها  الدنيا  لك  ر  أسخِّ أن 
لك خادمة، كأهنا أعضاؤك اليت ليس 
هلا  تكون  أو  تعصيك،  أن  بوسعها 

تلك  مراداتك،  خالف  مرادات 
مثرات احلرية احلقيقية اليت عرب عنها 
القرآن الكرمي بقوله ﴿َوَما َخَلْقُت 

ْعُبُدوِن﴾ )8(  اجْلِنَّ وَاإْلِْنَس ِإلَّ لِيـَ
من هنا نلص إىل أن احلرية يف اإلسالم 
طباع  من  نفسه  املرء  يرر  أن  هي 
احليوانية  وقيودها  املنحطة،  البشرية 
بذاته  الوصول  الرذيلة، وياول جاهدا 
بذلك  الطاهر،  الرابن  الوجود  إىل 
يتحرر اإلنسان من الضغوط اجملتمعية، 
ويعل هللَا هو املصدر الوحيد للهداية 
ياول  ما  صحيحا  وليس  حياته،  يف 
دين  اإلسالم  أبن  له  الرتويج  البعض 
التحرمي، وأنه يعل من كل متعة ميكن 
لإلنسان أن يستمتع هبا ُجرما يعاَقب 
أوامر  دين  اإلسالم  أن  عليه، صحيح 
أن  شأهنا  من  اليت  هي  لكنها  ونواٍه، 
وتصل  تفسدها،  أن  ل  احلياة  ُتصلح 
خالل  من  احلقيقية  املتعة  إىل  ابملرء 
قيمته،  على  والوقوف  ذاته،  إدراك 

الذي  الركني  الركن  من كونه  والتيقن 
يقوم عليه هذا الكون، فلوله ما كان 
إمنا  املخلوقات كلها  تلك  وأن  كائن، 
على  له عوان  لتكون  له،  رة  هي مسخَّ
ربه،  لقاء  احلياة، وهي  أداء مهامه يف 
والفناء فيه، وحماولة التشبه به غاية ما 
التطور  قمة  هي  وتلك  التشبه،  يكون 
يناهلا بشر، وما  اليت ميكن أن  والرتقي 

تلك التحرميات اليت فرضها اإلسالم إل 
يلتزم  اليت  الحرتازية،  التدابري  من  نوع 
لتنمو،  بذرته،  على  حفاظا  املزارع  هبا 
وتورق، وتزهر، وتثمر، ودفعا لآلفات 
اليت ميكن أن تضيع سعيه كله ُسدى. 
من  قصًة  عليكم  نقص  دعوان  وأخريا 
ُيري   ، املوعود  املسيح  واقع حياة 
من خالهلا حضرة املسيح املوعود أسوة 
واليت تشرح بكل بساطة اهلدف الذي 
والغاايت  البشرية،  أجله خلق هللا  من 
وأنزل  الرسل  أرسل  لتحقيقها  اليت 
  أن حضرته  الكتب، وخالصتها 
بعض  مع  رحلة  أجل  من  جتهز  قد 
هللا،  رضوان  عليهم  الكرام  صحابته 
التقليد  وكان  يركبها،  عربًة  له  فجهزوا 
هناك  يكون  حينما  أنه  آنذاك  الشائع 

»مل ُأبَعث ألجعل من الناس بهائم، 
وإمنا ألجعل من البهائم أناساً«.

شخص موقر ذو مكانة رفيعة، ويظى 
بتقدير كبري يف جمتمعه، أن ير عربته 
من  بدًل  األقوايء،  الشبان  من  عصبٌة 
اخليول، إجالًل له، وتقديراً ملكانته، وملَ 
ل وهو مبعوث السماء؟ ومل ل وليس 
أحٌد أرفع منه مكانًة وأجّل قدرًا؟ لكنه 
رج   َلما رأى الشبان معلَّقني يف السُّ
الشريفة  نفُسه  عافت  اخليول  مكان 
هذا املنظر، واستنكر هذا احلال، 
أن  إل  العربة  يستقل  أن  ورفض 
رج،  السُّ الشبان عنهم تلك  خيلع 
فتلك  مكاهنم،  اخليول  ويربطوا 
وذلك  احلقيقية،  العادلة  القسمة  هي 
وضع الشيء يف حمله، فليس من شيمه 
إهدار كرامة اإلنسان ولو كان إلظهار 
جاللة قدره، وسو مكانته، فقال قولًة 
شهرية ليت البشرية تنصت إليها: »مل 
أُبَعث ألجعل الناس هبائم، وإمنا ألجعل 
البهائم أانسًا«. هذا هو اإلسالم الذي 
البهيمية،  خمالب  من  اإلنسان  يرر 

ليجعل منه إنساان مكرَّما حرا.  
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