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بر األمان
استقل راشد ومايكل القطار عائدين إىل لندن ،وبعد أن انطلق القطار يف رحلته بادر مايكل
راشد ،قائلاً :

راشد :بىل ،مهمة بالطبع ،وأظن أن مرجع ذلك إىل التكوين القيمي والثقايف لإلنسان الغريب؛
فحتمية الرصاع أحد املكونات األساسية التي قامت عليها الثقافة املادية الغربية ،وهي مستمدة
من احلضارتني اليونانية والرومانية القديمتني اللتني قامت عىل أنقاضهام الثقافة الغربية
املعارصة ،حيث كانت (حتمية الرصاع) إحدى األفكار األساسية يف هاتني احلضارتني :الرصاع
بني اآلهلة ،والرصاع بني اإلنسان واإلله ،والرصاع بني اإلنسان والطبيعة ،والرصاع بني قوى
الرش وقوى اخلري ،إضافة إىل الفراغ الروحي الناتج عن النزعة املادية التي متيزت هبا احلضارة
الغربية املعارصة..
مايكل :أنت تتكلم وكأنك متتلك وصفة سحرية بديلة يمكنك تقديمها لإلنسان.

راشد :األمر عند املسلم صحيح اإليامن ليس هبذا التمزق واحلرية؛ يعرف املسلم ـ أي مسلم ـ
من خالل إسالمه :من أين أتى ،وإىل أين مصريه ،وما حقيقة الدنيا التي يعيش فيها ،وما غاية
هذه احلياة ،وما قدرها ،وما وظيفته اإلنسانية فيها؟
مايكل :ما زال تساؤيل قائماً  ،بل لقد زدت عليه تساؤالت كثرية ،ما هو تصور اإلسالم لإلجابة
عىل هذه التساؤالت؟
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كثريا ما كنت تقول:
لقد ذكرت أكثر من مرة يف أحاديثك نقطة أراها مهمة ومل توفها حقهاً ..
«الغاية من خلق اإلنسان» ،وأذكر أنك ذكرت ذات مرة أن هذه الغاية هي عبادة اهلل ...إن هذه
كثريا ما يتعرض اإلنسان لفرتات ومواقف
كثريا ممن أعرفهم..؛ ً
املسألة مما يشغلني ويشغل ً
يتساءل فيها :ملاذا أنا موجود يف هذه الدنيا؟ ملاذا هذا الشقاء؟ ملاذا هذا الرصاع بني بني البرش ،بل
بني البرش والكون؟ ..أليست هذه أسئلة مهمة؟
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كام أنه يشعر بإلف للطبيعة وأنس معها ،ويعدها صديقة وليست عدوة؛ فالقرآن يقرر أن ما
يف الكون مسخر لإلنسان ،جنس اإلنسان ،وهذا تقرر رصاحة هبذا اللفظ أكثر من عرشين مرة
يف القرآن ،وتكرر عدة مرات بألفاظ أخرى.

مايكل :وماذا من وراء ذلك؟ ..ما الذي يرتتب عىل ذلك؟

راشد :إذا نظرنا :ما الذي يريده اإلنسان ليطمئن قلبه ويسكن ،وحيقق سعادته ويعيش إنسانيته..
نجده يتمثل يف مخس كلامت :االستسالم ،واخلضوع ،والطاعة ،واإلخالص ،والطمأنينة ،وهذا
ما حيققه عمل ًّيا انضواء اإلنسان حتت مظلة العبودية التي تشمل الكون كله ،ونالحظ أن هذه
الكلامت اخلمس هي معنى اإلسالم.
مايكل :أرجو أن توضح كالمك أكثر.

راشد :من أهم ثمرات ذلك التصور لعالقة اإلنسان بالكون :ما ينعكس عىل معتنقه من شعور
داخيل بالسالم مع نفسه ومع ما حوله ،ومعايشته مبدأ الوحدة ،وهو ما يسهل عليه االنتقال
ِ
ويوجد حالة من التوازن يف حياته ،توازن
من الوحدة يف املشاعر إىل الوحدة يف تنظيم السلوك،
يراعي مجيع األبعاد اإلنسانية؛ الروحية والعقلية واجلسدية.

كام أن املسلم الذي يعلم أن اهلل الذي أخربنا بأنه خلق لنا ما يف األرض مجي ًعا( :ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [البقرة ،]29:وقال( :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ) [اجلاثية ،]13:يعلم أن اهلل لن خيلقها لنا ويسخرها لنا ثم ال تكن لنا هبا أية عالقة أو
صلة! فال بد من إيضاح عالقة اإلنسان بام سخره اهلل له ,فإن كان األمر كذلك فال بد حينها
من أن ينزل اهلل عز وجل من العلم ما حيكم به هذه العالقة بني اإلنسان وبني كل هذه األشياء
ألنه قال سبحانه( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [األعراف ,]54:وقال( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)
[القيامة ,]36:أي يترصف يف هذا العامل بال ضوابط وأمر وهني ,فإن كان ذلك كذلك ,فال بد أن
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راشد :املسلم حيس أنه يف توافق وانسجام مع الكون وعنارصه ،وأن هذه األشياء تشرتك مع
العبد الصالح يف اخلضوع هلل تعاىل وتسبيحه ،إن بصورة اختيارية وكيفية واضحة كام يف عاملنا
البرشي ،أو بصورة فطرية وكيفية غري معلومة لنا ..لقد تكرر يف القرآن ذكر أن «من يف الكون
يسبح اهلل» أكثر من ثالثني مرة بلفظ (التسبيح) ،وتكرر هذا املعنى بغري لفظ (التسبيح) مرات
أخرى كثرية ،وهكذا فإن املسلم الواعي يدرك أنه عضو يف فريق إنشاد كوين يشدو بتسبيح اهلل
تعاىل ،فهو يف حالة انسجام مع الكون وعنارصه وليس يف حالة تنافر ورصاع.
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يتعلم املسلم ويبحث يف دينه ما حيقق العدالة الكونية والرشعية عىل األرض.

دين كام يوجه للمسلم مشاعره ،فإنه يرشع له قوانينه ويقيم له موازين العدل والقسط ،يأمره
بعامرة األرض والسعي الدائم الكتشاف آفاق الكون واألنفس ...وكل ذلك ينطلق من إطار
االرتباط باهلل تعاىل واخلضوع لعبوديته ،فعندما تكون هذه السلوكيات احلياتية املعتادة مرتبطة
بمنهج اهلل؛ فإهنا تتحول إىل عبوديات هلل تعاىل.

مايكل :ولكن ما ذكرته أثار ختوفايت من اجلنوح إىل الغلو والتشدد ،أو قل برصاحة :من سيطرة
الدين عىل احلياة.

راشد :ال بد أن نعرف أن لكل يشء نظام تنتظم فيه عنارصه ،فيكون لكل عنرص موقعه ومنفعته،
وبربط هذه العنارص بشكل تكاميل تنتج منفعة هذا النظام ويتم تفعيله ويتحقق اهلدف العام منه،
وهذا ما سامه اهلل عز وجل بامليزان يف قوله تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [الرمحن7:ـ  .]9وامليزان هو العدل,
وهذا امليزان الذي هو العدل يكون يف كل يشء ,وكام أن هذا الكون قائم عىل الوزن والتقدير
أيضا عىل
وعليهام يقوم النظام الكيل واجلزئي ,فإن هذا الدين املنزل من خالق هذا الكون قائم ً
امليزان والعدل.

فالتوازن وعدم طغيان احلقوق عىل بعضها سمة عامة يف اإلسالم ،يعرب عنها بالعدل
واالعتدال والتوسط يف سلوك اإلنسان يف نفسه ويف معاملته لغريه..
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منهجا شاملاً للحياة ،فينظم للمسلم عالقته
واإلسالم ينطلق من هذا األساس ليقدم
ً
بربه ،من عبادات وروحانيات ،كام ينظم حياته يف تعامالته؛ كزواجه وطالقه وبيعه ورشائه..
وعاداته كآداب األكل والرشب والنوم واللباس ودخول املسكن واخلروج منه ،وحتى نظافته
وأيضا ينظم عالقته بمجتمعه وعالقته بدولته وعالقته باملجتمعات األخرى،
الشخصية..
ً
ليشمل مجيع املجاالت احلياتية األساسية املختلفة من ترشيع واقتصاد وسياسة وثقافة واجتامع..
فاإلسالم ينطلق من ذلك ليشكل منظومة كاملة تشمل مجيع جوانب احلياة وتنظمها.
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وتوسط اإلنسان واعتداله يف تصوره عن نفسه وحكمه عليها يحَ ْ كُم يف الغالب تصوره

عن غريه وحكمه عليه ،ويف معنى هذا التوسط واالعتدال ما وصف اهلل به األبرار يف دعائهم:

(ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ)[البقرة ،]201:ويف هذا
املعنى اآليات الكريامت( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [الفرقان،]67:

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ) [اإلرساء.]29:

أيضا أن اإلنسان أصبح يمتص دم أخيه اإلنسان ،وتدهورت األخالق
مايكل :يؤرقني ً
اإلنسانية حتى أفىض هبا األمر إىل أن القوى التي كان وهبها اهلل لإلنسان ،عادت ترصف فيام
يرجع عىل اإلنسان بالشقاء والدمار واهلالك بدل أن ترصف يف ما يرجع عليه بالسعادة واألمن
والرفاهية ...كيف ينظر اإلسالم إىل هذه املشكلة؟

راشد :هذه دار العقاب التي أعدها اإلنسان لنفسه بنفسه يف هذه الدنيا ،ليس هلا من سبب سوى
أن اإلنسان عب ًثا حاول أن يتوىل تسيري جهاز ال علم له برتكيب أجزائه ،إن هذا اجلهاز اإلنساين
ال يعرف أرساره إال الذي قد صنعه ،وهو يعرف طبيعته ،وهو الذي يعرف كيف يمكن أن يسري
بتوافق وانسجام .أما اآلن فإن كف اإلنسان نفسه عن ارتكاب هذه احلامقة والتزم باتباع القانون
الذي قد رشعه الذي صنع هذا اجلهاز ،فعسى أن يصلح من جديد ما قد فسد حتى اآلن ،وإال
فال عالج ملا هو فيه اآلن من املصائب واملهالك ومهاوي الشقاء واخلرسان والويل والثبور.
مايكل :أنت تقصد أنه ال نجاة إال باتباع منهج اإلسالم ،وإال فإن البرشية ستعيش يف شقاء؟!

راشد :هذا بدهي ،عىل املستوى الفردي واملستوى اجلامعي ،يف الدنيا ويف اآلخرة؛ فال يوجد
ما بإمكانه أن يضع حدًّ ا جلموح اإلنسان ورشاسته يف هذه الدنيا ،إال شعوره بام عليه من التبعة
واملسؤولية؛ فإن أيقن شخص يف هذه الدنيا بأن له أن يفعل ما يشاء وليس هناك من يسأله عام
يفعل وال هناك قوة فوقه تعاقبه عىل ما يفعل ،فلن يكون ثمة حد جلموحه ورشاسته .وكام أن هذا
صحيح فيام يتعلق بفرد ،فإنه صحيح كذلك يف ما يتعلق بأرسة أو أمة أو سكان األرض مجي ًعا ،إنه
اختبار لنا مجي ًعا ،اختبار االعرتاف بعبوديتنا وخضوعنا خلالقنا وملكنا.
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ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) [القصص،]77:
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ممتحنون يف عقلنا
أنا وأنت وكل هؤالء الذين مكنهم اهلل يف أرضه نواجه هذا االختبار ،وكلنا َ
ومروءتنا وشعورنا بالواجب ووفائنا ،فعىل كل واحد منا أن يقرر :هل هو ح ًّقا وف ًّيا أم خائنًا
مللكه احلقيقي؟

أما أنا فقد قررت يف نفيس أن أتبع سبيل الطاعة والوفاء ،وأنا خارج من طاعة كل من قد
خرج من طاعة اهلل ...إن هذا هو بر األمان.
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مايكل :لقد وصل القطار إىل حمطته النهائية ..هيا بنا.

