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ذات صبــاح قــرر حــازم ان ميــارس حريتــه بطريقتــه الخاصــة ويتحرر مــن كل القيود .. 

العــادات الصحيــة وارشــادات الســامة ومســارات الطريــق وأنظمــة املــرور ، تعليامت 

التشــغيل حتــى قانــون الجاذبيــة والنتيجــة ، نعــم انــه هنا .

ــن  ــاك قوان ــاة فهن ــذه الحي ــت يف ه ــام دم ــة ف ــة املطلق ــود للحري ــع ال وج يف الواق

وانظمــة وقيــود ســمها مــا شــئت فغايتهــا واحــدة , اقامــة حيــاة الفــرد واملجتمــع ، 

تخيــل معــي لــو قــرر جميــع قائــدي املركبــات ان يؤمنــوا بحريــة حــازم لعــر دقائــق 

فقــط كيــف ســتكون الطــرق ؟ مــاذا لــو ارادوا ان يتحــرروا مــن جميــع القوانــن يف كل 

يشء كيــف ســتكون الحيــاة ؟ اجــل نحــن نلتــزم بهــذه القوانــن واالنظمــة الننــا نعلــم 

ان فيهــا مصلحــة للجميــع وتغليبــا ملصلحــة املجتمــع عــى الفــرد وال نعــد هــذا تدخا 

ــامذا ال يكــون  ــردك .. فل ــك يف مف ــر اثرهــا علي ــى ال يقت ــا الشــخصية حت يف حريتن

الزامــك بحــزام االمــان تقييــدا ، او توجيهــات طبيبــك فضــوال ، فضــا عــن ان يكــون 

منعــك مــن تعريــض االخريــن للخطــر انتقاصــة مــن حريتــك ، حســنا .. مــاذا عــن 

تريعــات خالقــك وارشــادات صانعــك اليــس هــو االعلــم ســبحانه مبــا يصلــح لخلقــه 

ــو خــرت بــن تعليــامت  ــك ، وانــت ل ــع ذل افــرادا ومجتمعــات وهــو االحــق بتري

ــرف  ــه االع ــم ، الن ــتختار ؟ نع ــام س ــر فأيه ــع اخ ــامت مصن ــك او تعلي ــع هاتف مصن

مبكوناتــه ومبــا يحافــظ عــى ادائــه دون خلــل او تأثــر عــى اجهــزة االخريــن ، كذلــك 

ــة  ــق العبودي ــا تتحق ــع به ــل الصان ــة دلي ــر والنواهــي مبثاب الحــال والحــرام واالوام

ــتقيم  ــن وتس ــواء االخري ــم واه ــوع ألهوائه ــن الخض ــر م ــرر الب ــده ويتح ــه وح لل

الحيــاة ليســعد الجميــع ونحــن نــدرك حكمــة الكثــر مــن تلــك الضوابــط الرعيــة 

ــا  ــا دامــت الدني ــم وانحــال االخــاق وم ــب زوال القي ــا وعواق ــار مخالفته ــرى اث ون

دار امتحــان فابــد مــن تكاليــف وواجبــات تختــر قــدرة العبــد يف التحكــم برغباتــه 

ليتميــز املطيــع مــن العــايص ويكــون الثــواب والعقــاب والجنــة والنــار .. فــام اســعدك 

ايهــا االنســان بعبوديــة ارحــم الراحمــن .


