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التقوى

بالسرعة  يتسم  �حلديث  عصرنا   �� شك  ال 
فال  ��خلسا��  �لربح  مبنظا�  �ألمو�  فيه  �ُتقا& 
بالقيم ��ألخال, �هذ�  �لقر���.  يبا0 متخذ� 
ينعكس سلًبا على �إلنسا� �ملعاصر �لذ7 �فر6 5 تلبية حاجاته 
�ملاIية �Hَّش حاجاته �لر�حية. �ال تظن �� هذ� �لد�D متفشٍّ 
�لقى  قد  �لشديد  �لألسف  Nنه  بل  فحسب   Rلغر�  Tلعا�  5
 Uلدجا� Wّنة  إلفتتاXا  �إلسالمية   Iلبال� من   Yكث على  بظالله 

�لوHية. 
َ�َحل   ]N حتًما Iينقا ير�جعها  يقيِّم نفسه �ال  �لذ7 ال   Dملر�
�لبحث عن  يفكر 5   �� عليه  يستعصي   bح Uلغيِّ ��لضال�
�أل�بع حيث  يَتَطاَيُر َشذ�ها 5 �جلها.  فتنة  XNا حقًّا   .hرi
�ْلَقْت بظالoا على �أل�n كلها فقد ﴿َظَهَر �ْلَفَساIُ ِفي �ْلَبرِّ 

َ��ْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت �َْيِد7 �لنَّاِ&﴾.
�ال vتلف �ثنا� 5 �� للفنت ��آلفا. مضاعفا. على بr �إلنسا�. 
فالقحط �لر�حي �لذ7 يشهدy عاملنا �ليوx هو D�I ��حي فتاw ال 
سبيل للوقاية منه Nال بذكر �هللا �لذ7 به تطمئن �لقلو| ��oجر� 
Nليه �. �مما ال شك فيه �ننا 5 �مسِّ �حلاجة 5 �ماننا هذ� ملعاجلة 
�لنفس مما يعلق ֲדا من ميوU ��هو�D، لذلك ينبغي على �إلنسا� 
�� ينظر N[ �مر�ضه �لر�حية بنفس �جلدية �ل� ينظر ֲדا N[ علله 
�جلسدية �ل� تفزعه فيهر� مسرعا N[ �لطبيب. فاملرn �ملاN 7Iمنا 
يهلك �جلسد �حدy بينما �ألمر�n �لر�حية ִדلك �لر�� ��جلسد 
معا. �لعل ��[ �خلطو�. 5 هذ� �ملضما� �� يقوx �ملرD بتحليل 
 Dألهو��� Uمر�جعة عالقاته �لشخصية مع �يطه �بيئته، أل� �مليو�
�لك  بعد  فيسر7  �Iخلي   �� خا�جي  مؤثر  من  تنبعث  ما  غالبا 
تأثYها �لساx ظاهر� �باطنا، فيؤثر �لشيطا�  على سلوw �إلنسا� 

قوًال �ِفعًال.
 ��لسؤ�U �لذ7 يطر� نفسه 5 هذ� �ملقاx هو ما �لسبيل N[ �ليص 
�إلنسا�  يل�   �� ميكن  �كيف  ֲדا؟  ��لرقي  جذباִדا  من  �لنفس 

حاجاته �ملاIية ��I �� يغو� 5 عاT �ملا�I �هوִדا �لسحيقة؟

�N ��[ �لطر, لتخليص �لنفس من جذباִדا �� يتحر� �إلنسا� 
 ]N vلد  �جتعله   yتستعبد �ل�  �ألما��  �لنفس  عبوIية  من 
�أل�n. فتذهب �ألIنا& �تَتَبّر� �لنفس ِمن �أل�جا& �تغتسل 
من �ألIَْ��ِ� ��أل�سا�  �ل� طاملا حجبت �إلنسا� عن خالقه. 
�ما T ينكسر هذ� �لقيد ال ميكن �� يرتقي �إلنسا� بنفسه 
باهللا  صلته  تتوطد   �� ميكن  ال  كما  �ألحدية.  �حلضر�   ]N
 �� �لطبيعي  �من   ..xلتا�  xالستسال�� �لكاملة  �لعبوIية   ��I
من صفا. �لعبوIية �نه من كا� عبد� ألحد كا� تابعا له، 
�بالتا0  ��بة.  طاعة  من  oا  بد  ال  لربه  �إلنسا�  �عبوIية 
فإ� �لعمل بتعاليم �هللا تعا[ يقتضي عشقه � ��الصطبا� 
�ملؤمن �ا&  ينبعث 5 نفس  فبالعشق  بصبغته قوًال �فعًال. 
 ]N يصل   bح �مامه  شا,  �مر  كل  يهو�  لد�جة  �جنو� 
 D��� ال يتوقف عن �لسعي ,Iبوبه. كما �� �لعاشق �لصا�
هدفه �لو �ف� 5 �لك حياته، هذ� هو حاU �ملؤمن �لسالك 

سبيل �لوصاU باهللا! 
�ما �ألسو� �لعملية فال بد oا من منو�h كامل يقتد� �يقتفى 
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 hنسا� كامل بلغ منتهى �لعر�N 5 الN فاألسو� ال تتحقق ،yثر�
�لر�حا  �هذ� جلي 5 شخص سيدنا �موالنا �مد �ملصطفى   
�، �لذ7 قاU � 5 حقه ﴿َلَقْد َكاَ� َلُكْم ِفي َ�ُسوUِ �هللا 
فلتكن صلتنا باهللا �طيد� �ليكن سعينا طبق  َحَسَنٌة﴾.  ُ�ْسَوٌ� 

.xعليه �فضل صال� �سال wملبا�� yثر� Dسنته �لطاهر� ��قتفا
�لفهم كيفية تلبية متطلباتنا �ملاIية ��I �� نتركها تؤثر فينا، 
ليس  نوI توضيحه  ما   �� �لكرمي  �لقا�£   yنتبا� نلفت   ��  Iنو
�لذين  �لتصو¤   DعياI� Xج  على  ��لتبتل  �لزهد   ]N Iعو� 
�نقطعو� عن �ألخذ باألسبا| فر�حو� يتكففو� �لنا& طعامهم 
�لنسل  �لز��h �عطلو�  عزفو� عن  �لذين  ��لئك   �� �شر�ֲדم! 
�إلنسا�  ُيهمل   ��  yمعنا ليس  �لزهد   �N �بتدعوها.  �هبانية 
 �Iال بد �� تكو� صلة بني �إلنسا� ��ملا �N ،yنياI� حاجاته
 Tألنه يستحيل عليه �� يعيش �¨§ �هو مقطو� �لصلة بالعا
�ملا7I �لذ7 ُخلق منه.. �يكفي �� نعلم كيف �� �سل �هللا 
��نبياyD كا� oم �يضا �تصاU باجلو�نب �ملاIية 5 �حليا� حيث 

كانت oم ����h ���ية ��Xم عليهم �لسالx على عظيم قرֲדم 
من �هللا كانو� �يضا ير�عو� متطلبا. �لر�,، فكانو� ميشو� 5 
�ألسو�, لقضاD حو�ئجهم �vتلطو� بالنا&.. �ما كا� لكل 
هذy �جلو�نب �ملاIية هدفا �غاية تبعدهم عن �لغاية �ملثلى �ل� 
هي مد�� خلق �إلنسا�، �Nمنا كانت صلتهم بعاT �ملا�I مبا 
 T� ،متطلباִדم �ألساسية �لطبيعية للحيا� Iم فقط سد�o يتيح

تكن �ملاIيا. هدفا �� غاية oم ¨يو� من �جلها!..
متاما  �حليا�   5  �Iباملا �إلنسا�  تكو� صلة   �� �حلكمة  فمن 
كصلة �لسفينة باملاD، ملا يوجد بينهما من تالمس سطحي،  
 ،Dما  Yنه ال ميكن تصو� سفينة من غ� �لع»�  حيث تكو� 
 .�Iباملا ¨تك   ��  ��I �إلنسا�  حيا�  تصو�  ميكن  ال  كما 
كما هنالك Nشا�� لطيفة 5 هذ� �لتشبيه �هي �� تكو� صلة 
�إلنسا� باحليا� �ملاIية �يضا سطحية ¬يث ال تغمرy �تغرقه 
5 ماIيتها ��� يكو� حظه منها مقتصر� على ما هو ضر��7 

�ال بد منه لقضاD �حلاجة �مللّحة ��حلفا على �لنفس. 
 �Yلقر®� �حلكيم جند هذ� �ملنهج جليا 5 ®يا. كث� D5 ضو�
حتث على �لوسطية ��العتد�U 5 �ملأكل ��ملشر| �غHYا، 
�لتبذير ��لفساI بشb صو�y ��شكاله  �لقر®� عن  كما Xى 
كما حث على �كتسا| �خل�Y. لكن مع �ستيفاD حقوقها 
ِنعم، �كأ�  من �كا�، �باإلنفا, من كل ما ��قنا �هللا من 
 7Iما هو  ما  بني  �لعالقة  لفهم  للنفس  تر�يض  كله  �لك 
 ��I xحي �ما ²ب �� يكو� بينهما من تو�فق ��نسجا���
�� تغو� �لنفس 5 سطو� �ملا�I .. فاملا�I فضيلة ملن خا¤ 
مقاx �به ��نفقها 5 ما يرضيه عز �جل. �هي 5 حد ��ִדا 

��يلة ملن �ساN Dنفاقها 5 ما يغضبه �. 
 Uجعلنا ممن يستمعو� �لقو� yياكم ملا ¨به �يرضاN� هد�نا �هللا
�لعاملني   |� هللا  �حلمد    �� Iعو�نا  �®خر  �حسنه.  فيتبعو� 
 ,Iعلى سيدنا �موالنا �مد �ملصطفى �لصا xلصال� ��لسال��

�لوعد �ألمني.

فاملادة فضيلة ملن خاف مقام ربه وأنفقها 
� ما يرضيه عز وجل. وهي � حد ذاتها 
رذيلة ملن أساء إنفاقها � ما يغضبه �. 


