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التقوى

ال شك �� �لتقد� �ملذهل �لذ
 شهد� �لعا� 
�ألخ��  �لسنو��   � �التصاال�  #ا"   �
�لشا' �ملسلم،  تر1 بصماته على شخصية 
حيث �صبح يعيش � منا; ثقا� 9فكر
 ير5 �لبعض 
 Bمغز5 �9هد� ��E قيقةG طيطا�I  نتيجة Lنه قد ُفر�

طويلة �ملد5.
 ��E 9بالرغم من �� هذ� �لتقد� جعل �لعا� قرية صغ��
مقوما� ثقافية 9فكرية مشتركة Tال �نه �9جد مناخا قاسيا 
يصعب على �لشا' �ملسلم �� يتأقلم معه. فأصبح عامله 
[تو5 على كث� من �لضغوZ �لنفسية 9حتديا� �جتماعية 
تسبب له �نفعاال� �9ضطر�با�. �لفشل �9إلحباZ �هم 
مقوماִדا مما يدفع شر[ة كب�� من �لشبا' aT �النطو�` 
e9ومه  9هو�جسه  �حز�نه  مع  ليعيش  �لعزلة،   aT �9مليل 
 .Gلوجو� fحيث ير5 �حالمه تتحطم �مامه قبل �� تر5 نو
9� هذ� �خلضم يشعر �� من حوله من �لناi ال يفهمونه 
�ملجتمع   ��9 عليه  �flئهم   Lفر يريد�9  �9لديه   ��9
 Gلتمر� فيطغى  �حالمه.  لتحقيق  �لتسهيال�  له  يقد�  ال 
 n .ملجتمعه �Gلك ليثبت 9جوE9 �9لعصيا� على سلوكه
يدخل عا� �لسرحا� �لذهنية �لq [لق من خالpا بعيد� 
فيجد  �حالمه.  [قق   �� lمال  ليعيش  حوله   f9يد عما 
�لدنيا  عن  فينقطع  fغباته.   rإلشبا منفذ�  �لُبعد  هذ�   �

9يدخل عا� سبا� �ليقظة.
�لشبا'  من  شر[ة   �� هو  �لساحة  على  نر��  9ما 
�لصعبة  �لعو�مل  جر�`  من  �لسبا�  هذ�  من  يستيقظو� 
للحيا� 9تكاليفها �لباهظة. 9تبقى شر[ة �خر5 � سباִדا 
�لعميق 9تتبu فهما Gينيا خاطئا مدمر� فيأخذ�9 بثأfهم 
ممن ظنو� �vم �لسبب � نكستهم 9فشلهم فيختبئو� حتت 
9هذ�  �للُّب.  9يرمو�  بالقشر  9يتمسكو�  �لدين  عبا`� 

هي �لكاfثة.. كاfثة عد� فهم �لتعاليم �لصحيحة للدين 
ضالة  خر�فا�  مرجعياִדم  تكو�  حيث  فيه  �ملغاال�   9�

9تفاس� �9هية.
�لر�هن  �ملسلم � عصرنا  �لشا'  �� شخصية  9ال شك 
تقدمي   ��ملجتمع  يفشل  عديد�. حيث  لتأث���  Iضع 
له مستقبال }�خر� باإلضافة  �لq تضمن  �لال}مة  �آلليا� 
aT �نه � ظل هذ� �لظرB9 ال [ظى بالتشجيع �9حلماية 
�ما�   f9ينها �آلخرين   �9 نفسه   � ثقته  فيفقد  �ملرجو� 

عينيه بنيا� �لقيم �9ملعتقد��. 
9بطبيعة �حلا" � حالة �pلع �9لولع هذ� َتعرL عديد من 
 Bلفكرية بضاعَتها على �لشا' �ملسلم،  فيتطر� ifملد��
�لبعض بغية �ألخذ بالثأf ممن يرv� 5م تسببو� � مأساته 
 Bلتصو� فيتخذ�9  �لو�قع  9ִדر' #موعا� �خر5 من 
منهجا حلياִדم 9تتبu شر[ة كب�� مبا�G 9ثقافة �لغر' 
�ذ�ف�ها. �T9 �ثنا � عمق �ملأسا� لوجدنا �� �لشا' 
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 �ET ألمر �نك� ��ملسلم يطمح � �حلرية �ملطلقة. �9لغريب 
سألتهم عن ماهية �حلرية، تتضاG9Gf 'fهم 9يعجز�9 
عن حتديدها ألvا ليست منوطة بقو�نني 9ضعتها سلطة 
قانونية فحسب، بل vTا �9قع �جتماعي 9ثقا� مب� على 
�لبعض  ير�ها  كما  �حلرية  9ليست  �fسخ.  Tميا�  �سس  
هي �� يسمح لك �� تفعل ما تريد، بل حريتك تنتهي 
على مشاBf حدG9 حريا� �آلخرين مبا � Eلك �حتر�� 
 rلأل9ضا �ملنصف   ifلد�� 9لكن  �لدينية.  مشاعرهم 
�الجتماعية �9لدينية �9لسياسية �لq يعيشها �لعا� �إلسالمي 
�ليو� يستخلص aT �� ثقافة �جليل �جلديد هي � �9قع 
�لدهر  عليها  �كل  بالية  9تقاليد   ��Gعا من  مزيج  �ألمر 
�إلميانية.   f9للجذ تفتقر  غربية  ثقافية   �G9مبا 9شر'، 
9ال ض� � �� يتبu �ملسلم مبا�G ثقافية من �يط غ� 
Tسالمي "فاحلكمة ضالة �ملؤمن" 9لكن حذ�f من تب� ما 
�لسائد  �جلو   �� جند  9هكذ�  �حلنيف.  للدين  �الف  هو 

على �لساحة �إلسالمية هو �نه يتخبط � حتديا� معاصر� 
سلبته هويته 9حريته. فنجد �� هويته �إلسالمية قد ُشوِّهت 
 fحيث تعتمد شر[ة كب�� من �لشبا' على تفاس� عصو
�لظلما� �لq �نتهت صالحيتها منذ عقوG عديد� �كم 
�ما  9حتدياته.  �لعصر   fتطو ملو�كبة  �لدين  مفاهيم   Gجتد
�حلرية �لq �سترجعوها باالعتصا� �9ملظاهر�� فقد تبني 
ما  نتيجة خطة مد9fسة 9ُضعت لسلب  �vا  pم الحقا 
 aT تفطن 
تبقى من ثر��9 بلد�vم. فالشا' �ملسلم �لذ
ما هي aT خدعة  �لq حتصل عليها   �Gملنشو� �حلرية  �نه 
كب�� �د نفسه � بوتقة ال �ر� له منها، 9يزG�G �لطني 
بلة ملا يتفطن �� كل ما � fصيد� �لعقائد
 عملة بالية 

 .Bغ� صاحلة للصر
تغ�  9ال  تسمن  ال  كث��  حلوال  �لشبا'  جر'  9لقد 
للتاfيخ  f�Gسني  متأملني  9قفو�   �ET 9لكنهم   rجو من 
 �سيجد�9 �� �ملجتمع �إلسالمي � يصل 9fE aTته Tال 
ظل نوf �لنبو� �ملحمدية �لq بعد �� تضا`" شعاr نوfها 
�لسبيل.  سو�`  عن  �ألمة  }�غت  �لر�شد�  �خلالفة  بانتها` 
ُتحل  لن  �ليو�  �ألمة  مشاكل   �� يقني  على  فإننا  �9ليو� 
Tال من خال" نفس �لنوf �ملحمد
 �لذ
 �طلَّ على �لدنيا 
مر� ثانية على يد خاGمه �لصا�G سيدنا ��د � 9من 
 
�لذ �لعد"  �َحلكم  �ألبر�E .fلك  يد خلفائه  بعد� على 
�نبأ �ملصطفى � �نه � }منه سُيفيض �ملا" ح� ال يقبله 
�حد. Tنه ما" �لعلم �9ملعرفة �إلpية �لq ُتحرf �ألمة من 

كل �ملظا� 9ُترجع pا حريتها �ملفقو�T �G شا` �هللا.
 �� Gعونا  l9خر  9يرضا�  [به  ما   aT T9ياكم  �هللا  هد�نا 
 Bشر� على  �9لسال�  �9لصال�  �لعاملني   'f هللا  �حلمد 
�ملرسلني سيدنا 9موالنا �مد �ملصطفى 9على lله 9صحبه 

��عني، lمني.

فيطغى التمرد والعصيان على سلوكه 
وذلك ليثبت وجوده جملتمعه. � يدخل 
عا2 السرحات الذهنية ال( )لق من 
خال7ـا بعيدا عما يـدور حوله ليعيش 
آمـال أن )قق أحالمـه. فيجد 9 هذا 
الُبعد منفذا إلشـباع رغباته. فينقطع 
عن الدنيا ويدخل عا2 سبات اليقظة.


