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التقوى

مفهو�  
لنا�  عامة  �صر  ما  غالبا 
ضيق  �طا�  ضمن  �يضعونه   
حلرية 
حيث يصعب مالمسة (بعا'& 
ملختلفة 

ألطر
9. �نكتفي من خال4 هذ& 
لسطو� بتحليل 
 4
بعض 
آل�
A.. ير@ 
لبعض (<ا مقصو�> على نو

لسياسية.  
حلرية  هي  �هذ&  
لسيا'>،  حق  شعبه 
 F

لشهو Iيع  تلبية  هي  
حلرية   K) 
آلخر  �ير@ 
هي  فتلك   ،N'
�  �)  NOنا  P)  K�بد  A

ألهو�
�(نه  Rلك   .SالT
  Fمتاها  U  Vخلو
� 
لفوضى 

لدنيا حريٌَّة مطلقة غY مقيد> بقانوK. �ال  U ليس
شك (K حرية 
لفر' ال ُتصاK �ال حني ُتقيَّد ببعض 
 Fتولد هنا  �من  
آلخرين.   Fُحريا لتسلَم  
لقيو' 

حكمة �ضع 
لشر
ئع �
لقو
نني.
فاملريض  (حياًنا؛  باملنع   Kيكو 
حلرية  كما4   K�  
حني ُيمنع من تنا�4 
لطعا� 
لذP يضرُّ&، يتم حتديد 
 gملا تبقى من عمر& ح �لطعا� مؤقًتا (
 U حريته
تسلم  حياته. �
ملجر� حني ُيسجن، �منا حتد حريته 
مؤقًتا؛ ليعر9 كيف يستعملها بعد Rلك U �طا� 


آلخرين. PRال يؤ�نفسه،  PRكرمي، ال يؤ
 A
��  nالنطال
 عا'>   Kإلنسا
 على   pتستو فحني 
(نه  لد�جة   NO

لو  
هذ يستعبد&  لذ>،  كلِّ  تلبية 
يصبح (سYَ لّذ
ته ��هن �شا�ִדا. فأP حرية هذ&؟! 
قيمة  كانت   
Rفإ 
لكلمة.  مع}  بأمت  
لعبو'ية  �<ا 
 K

حليو  Kفإ لذ
ئذ&،  من  يناله  ما   P�تسا  Kإلنسا


حليو
K هو  K� ؛ حيث
(كثُر منه قيمة، �(على قدً�

ته بال قيد �ال هد9. �مهما  
لذP يسعى ��
A لذَّ
 nٍئذ& ما يهو@، فإنه ُمال
عمل 
إلنساKُ لينا4 من لذ
U سبيل Rلك  عو
ئَق متنعه من بعض ما ُيريد. فحني 
يتسيب 
إلنساU K تنا�4 
ملسكر
F، يستهلك منها 
ما تناله يُد&، ُتتلف صحته، �ُيسلب عقله �كر
مته، 
فهل يزُعم بعد Rلك (نه حر؟! �هل هنالك عبو'ية 

(بشع من هذ&؟!. شر
ٍ� قاتل ��و� فتاكة!!

جلا&، � 
ملا4  على  
لتهالك   U  ��ال حر �حد� 
 NO

حلز�. فحني تستوp نو �) <Yلتعصب للعش
�
 Kإلنسا

لفهم 
خلاطئ للحرية مبا فيها هذ& فإK قلب 

ÏŒ÷Ş∏\;ÏŒ¢\;ÏÁÖ¢\ÏŒ÷Ş∏\;ÏŒ¢\;ÏÁÖ¢\
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�نفسه، تنقلب بصاحبه �� عبو'ية بشعة ال <اية 

لكرمي: ﴿َ(َفَر(َْيَت   Kلقر�
 عنها  لقبحها حيث ع� 

Tو@   K�  .(٢٤ 
جلاثية: )  ﴾&ُ
َهَو �َِلَهُه  
تََّخَذ  َمِن 
عند (مثا4 هؤالA له خصائُص 
أللوهية، (ليس 
إلله 
(ليس  ُيعبد �يطاN، �ُيخشى �يرجتى؟!   Pلذ
 هو 

لشهو
F قد خضعو
 ألهو
ئهم � A
(صحا� 
ألهو
 Kيستطيعو فال  �تكر&،  حتب  فيما  �(طاعوها 

�غضاֲדا، �ال معا�ضة 
جتاهاִדا؟!
 Kال سجًنا فحسب، فهذ& (هو� 
ليست 
لعبو'ية قيًد

ًال، �لكن 
لعبو'ية 
حلقة �O (سرعها�لعبو'ية 
 N
(نو


حلرية   K) شك  �ال   .Nُتطا �لذٌ>  تتحكم،  عا'ٌ> 
 

حلقة (الَّ تستعبَدS عا'ٌ>، �ال تستذلَّك شهو>. ֲדذ
ً�
. حيث �ر�هم فهمهم 

ملؤمنوK (حر Kملع} يكو

 ،F

لشهو�  A

ألهو� 
ملطامع  من  للدين  
لصحيح 
�يربط نفوسهم باهللا خالق 
لكوK، �يقيد ��
'ִדم 

بإ�
'ته �حد& عز �جل.
 U حلاكم باالعتصا�
فاحلرية ليست �سقا� 
لنظا� 

S، �ليست 
حلرية U تلبية Iيع R �) K

مليد 
هذ

'N. �منا 
حلرية � �) NO
� P) K�لنفس بد
 Fمتطلبا

حلقة 
ملطلقة هي (K ִדذ� �تثقف نفسك �تتحكم 
فيها بناA  على حد�' 
هللا. �هكذ
 تتحكم فيها بعد 
تر�يضها �تضع عليها جلا� حد�' 
هللا. فإK حققت 

ملر
� فإK (بعا' 
حلرية 
ألخر@.. حرية  
شعوبنا هذ

لفكر �
ملعتقد 
�.. ستأتيهم �
ضخة �غم � P)لر

(نفها. �لقد منَّ 
هللا علينا بشهر مبا�S يطل علينا 

حلرية  نر
جع �نطبق خالله '���  كل سنة كي 

الختبا� بعد 
حلملة 
لتد�يبية  U لكاملة. فمن ينجح

فهو من 
لفائزين يدخل O Uمر> ال خو9 عليهم 
�ال هم �زنوK.. �(ما 
لذP خر� منها كما 'خل 

فقد خسر خسر
نا مبينا.

لصيا�،  شهر  
لكرمي  
لشهر   
هذ �ق  يا��.. 

لذP يأتينا عاما بعد عا�، 
ْهـِد ֲדـد
S �خـو> 
�ص لِّ  
إلسال�،  (مَة  بعـزتك  �َ(ِعزَّ  
إلسال�، 

ألنا�، �سو4 
Tد@ �سو4ِ  Yعلى سيدنا ¡مد خ


لسال�.

العبوديـة احلقة عـادٌة تتحكم، ولذٌة 
ُتطاع. وال شـك أن احلريـة احلقة أالَّ 
تستعبَدك عادٌة، وال تستذلَّك شهوة. 
بهـذا املع0 يكون املؤمنـون أحراًرا. 
حيث :ررهم فهمهم الصحيح للدين 
والشـهوات،  واألهواء  املطامـع  من 


