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التقوى

كلمة �لتقو�

البحث عن ا�ويةالبحث عن ا�وية
� ظل احلرية� ظل احلرية

j �لظاهر يبد& لنا �* �لشاi �ملسلم ينعم بالعيش 
o jتمع +سالمي مبn على ما جاj l كتاi �هللا 
&سنة gسوله �لكرمي �، &لكنه j &�قع �ألمر qضع +( 
 `gيشا jفكر_ &ثقا sمنا j عليه �لعيش tتأث#�0 تفر
�ملذهل  �لتقد<   lجر� من  &Jلك   .xلعا�  iشبا باقي  فيه 
�لذ_ َشِهدz �لعاj x �لسنو�0 �ألخ#� o jاD �التصاال0 
حيث �صبح قرية صغ#� 0�J مقوما0 حضاgية &ثقافية 

مشتركة.
&هكذ� يتعرt �لشاi �ملسلم +( ضغو� نفسية &حتديا0 
�جتماعية تسبب له �نفعاال0 متناقضة �ا&D �* يكتمها،  
 )+ يدفعه  ما  &غالبا  &�إلحبا�  بالفشل   zُيشعر ما  &هذ� 
�حز�نه  مع  ليعيش  �لعزلة،  �و  &�مليل  �Jته  على   lالنطو��
خياله   j بناها   Dما� من  لديه  &ما  &هو�جسه  &�ومه 

�لو�سع، � ير�ها تتحطم قبل �* تر� نوg �لوجو8.
&يؤ8_ به هذ� �ألمر +( �إلحسا7 بأ* �لنا7 ال يفهمونه 
 Dيز� ال  &كأنه  عليه،  �لسلطة   tفر يريد�*  &�لديه   *�&
طفال. &�* �ملجتمع ال يساعدz على حتقيق �مانيه. ف#يد �* 
يثبت &جوz8 &شخصيته بالعصيا* &�لتمر8. &للهر&i من 
هذ� �لو�قع �لـُمر �لذ_ &جد نفسه فيه �د ملجأ &مفر� 
�ل�  �لذهنية  �لسرحا0  تلك  �ليقظة..  �حال<   lغطا حتت 
ُيحلق ֲדا بعيد� عما حوله ليعيش �مال �* �قق ما يريد �& 
يتصوg. فيجد j هذ� �لُبعد منفذ� لرغباته &+شباعا آلماله، 
 lجو�� j قرֲדا ح� ينعم بتحقيقها�& Pفيلتمس �بسط �لطر
خيالية من عاx �حال< �ليقظة �ل� �د فيها �gحة &+شباعا 

&سلو�نا ملا يفتقدj z �حليا� �لو�قعية �لعملية. 
&غالبا ما يستيقظ �لشباi من هذ� �لسبا0 حيث يكتسبو* 
نضجا من جر�l �لعو�مل �لصعبة للحيا� &تكاليفها �لباهظة 
مما qلق لديهم &عيا �قيقة �حليا� &�لو�جبا0 �ل� &ضعت 

 nعلى عو�تقهم، �ألمر �لذ_ يؤ8_ ֲדم +( تنمية &عي 8ي
�حليا�. &قد ال يستيقظ  فلسفة  لفهم  �ا&لتهم  Dمن خال
ِممن  بثأgهم  فيأخذ&*  كلية  سباִדم  من   iلشبا� بعض 
 �lيع حتت عباgنكستهم &فشلهم �لذ j ظنو� ��م �لسبب
�لدين فيطيلو* �للحي &يرتد&* �لعبا0�l &يتشبثو* بالقشر 
�لفهم  عد<  كاgثة  �لكاgثة..  هي   zهذ& �للب.  &يرمو* 
تكو*  حيث  فيه  �ملغاال�   &� �إلسال<  لتعاليم  �لصحيح 

مرجعياִדم خر�فا0 ضالة &تفاس# &�هية.
&لسنا j هذ� �ملقا< بصد8 �نتقا8 سلوكيا0 هذz �لفئة �& 
�ل�  �لسليمة  �ألسس  &تبيا*   tعر  D&ا� &لكننا  تلك، 
يترعر�  �لذ�  �ملسلم   iلشا� هوية   lلبنا ֲדا  �لتقيد  �ب 
 gحتت تربية &�لديه &+خو�نه &�صدقائه &�فر�8 عائلته. فبقد
 gظى ֲדما تتقو� ثقته بنفسه، &بقد��لتشجيع &�حلماية �ل� 
�لتنقيص من قدzg &+حباطه يفقد ثقته بنفسه &باآلخرين، 

&ينهاg �ما< عينيه بنيا* �لقيم &�ملعتقد�0. 
بالرضى،  بالطمأنينة &يتمتع  �* يشعر   j iلشبا� &يرغب 
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&�لبعض  يرتضيه  ما  �إلسالمي  �لتصو¢   j �لبعض  فيجد 
يتمسك  منهم  &عد8  يبتغيه،  ما  �لعلم   j �د  قد  �آلخر 
من  مع  بسهولة  يتعاطف  من  منهم  &جند  سياسية.  مببا¥8 
 xيعو8 �لعا *� j يعتقدهم ضحايا عد< �لتسامح، &يرغب
 *� &�لتو�صل من شأنه   gحلو�� �ملاضي، &�*   j *كما كا
يفتح �آلفاP �ملجهولة �ما< �لشباi &يقرJ iهنهم �ملتعطش 
 iللمعرفة  +( شاطئ �ألما*. &ملخص ما يرغب فيه �لشبا
�ملسلم �ليو< هو �حلرية على 5يع �ألصعد�، &+* سألتهم عن 
حتديد ماهية �حلرية يعجز&* عن تعريفها أل�ا ليست منوطة 
&�قع  +�ا  بل  فحسب،  تشريعية  سلطة  &ضعتها  بقو�نني 
�جتماعي &ثقاj يدعمه +ميا* �gسخ مببا8ئها مبn على �سس 
سليمة. &ليست �حلرية كما �د8ها �لبعض هو �* ُيسمح 
لك �* تفعل ما تريد، بل +�ا ¬ضع لضو�بط &حد&8 حتد8 
صالحيا0 كل فرj 8 �ملجتمع كي ال تسو8 �لفوضى. &لكن 
&�لسياسية  &�لدينية  �الجتماعية  لأل&ضا�  �ملنصف   7gلد��
ثقافة  �ليو< يستخلص +( �*  �لعاx �إلسالمي  �ل� يعيشها 

�جليل �جلديد هي j �حلقيقة مزيج من عا0�8 &تقاليد عربية 
ال  غربية  ثقافية  &مبا¥8   ،iشر& �لدهر  عليها  �كل  بالية 
تتمتع ¯ذ&g +ميانية. &ال بأ7 للمسلم �* يتقبل �& باألحر� 
�ملؤمن" &لكن  "فاحلكمة ضالة  ثقافية جديد�  مبا¥8  يتب± 
فعال  &هذ�  &�لعر¢.  للدين  ²الف  هو  ما   nتب من   gحذ�
هو �جلو �لسائد على �لساحة �إلسالمية �ل� �ختلطت عليها 
�ألموg فتا�g تنا8_ بتحديد �³وية &�خر� تطالب باحلرية 
حيث +* �لكبت �لناجم عن مؤشر�0 عديد� &على g�سها 
حرما* �لشباi من �* يكو* ³م صو0 �ظى باالحتر�< 

على �لساحة �لسياسية ´�8 �لطني بلة.
نستخلص  �ليو<  �إلسالمي   �gلشا�  tعر�� فإ�J شخصنا 
+( �نه يعا� من  �´مة �لبحث عن �³وية j ظل �حلرية. &ال 
بنظر�   zgسر��& �لتاgيخ  على حقائق  �طلع  منصف  يشك 
�ايد� �* نبينا �لكرمي �مد �ملصطفى � هو gسوD �حلرية 
من  �ألنثى  &gحم  �لعبيد  عتق  �لذ_  فهو  �نو�عها.  ¯ميع 
�لو�g�& 8سى معاx حقوP �إلنسا*... &x تشهد �إلنسانية 
فكرية  حرية  مظلة  حتت  مطلقا  عدال  بعد  &ال  قبل  من 
&�جتماعية &عقائدية تتماشى مع �لفطر� �إلنسانية مثل �ل� 

&ضعها gسوD �حلرية.
 gنو ظل   j +ال  كماله   )+ �إلسالمي  �ملجتمع  يصل   x&
 lبانتها نوgها  �نطفأ شعا�   *� بعد  &�ل�  �ملحمدية  �لنبو� 
�خلالفة �لر�شد� حا0g �ألمة j �مرها. &�ليو< فنحن على 
�لنبو� �ملحمدية   gنه لن ُتحل مشاكل �ألمة +ال بنو� يقني 

ة &فضال من ig �لعز� حيث �ظهر g ل� ظهر0 ثانية�
 � 
د � غال<  مر´�  سيدنا  خا8مه  �لدنيا  على  �نو�gها 
مر� �خر�. Jلك �َحلكم �لعدD �لذ_ �نبأ �ملصطفى � �نه 
�لعلم &�ملعرفة   Dنه ما+ يقبله �حد.  �ملاD ح� ال  سُيفيض 
�إل³ية �لذ_ ُيكسب �ألمة �عظم هوية j ظل �قو< حرية.

إنه مال العلم واملعرفة اإل0ية الذي ُيكسب 
األمة أعظـم هوية ! ظل أقـوم حرية.


