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التقوى

كلمة �لتقو�

لقد شهد �لعصر �حلديث �نتكاسا� عديد	 
حدثت جر'حا عميقة � جسد �إلنسانية 
�ملتر�مية �ألطر��، جنم عنها �نعد�5 �لسال5 
'�لطمأنينـة. 'بالرغم مـن 0 �ملجتمعا� �ملعاصر	 
ال��لت تعا� من جر�� �ملاضي �لقريب �ال �ا ُتطعن 
من حني آلخر ¡ناجر حا.	. حيث صبح �لتجر. من 
�لصفا� �إلنسانية طابعا سائد� � �لعالقا� �لفر.ية 
 §ْ '�جلماعية من خالy �هانة كر�مة �إلنسا0، 'َحدِّ
 Jال حر¯ عن �ملو�قـف �ملحرجة �ل تعكس مآ�'

�ال³طا² �ألخالقي '�حلضا<} �ذ� �لعصر.
'لطاملـا عقد� �إلنسـانية �آلماy علـى 0 ترتقي 
'تتجا'� �ن �ملاضي �ألليم. 'لطاملا متنت 0 تنمحي 
تلك �حلقبة من ·يلتها. فأنشـأ� منظما� 'هيئا� 
'عقد� مؤمتر�� 'جلسـا�، متطلعة �� مستقبل 
باهر ال ينتقص من حقوJ �إلنسـا0 شـيئا. فيصبح 
سـيد نفسه.. عزيًز� كرميا ال يكد< صفو حياته حد 

بسبب لونه ' عرقه ' فكر¼ ' معتقد¼.
'يا حسـرتا¼ فإ0 هذ¼ �آلماy تصطـد5 مع �لو�قع 
�إلنسا� �ملرير �لذ} يعيش متناقضا� � �من قطعت 
فيه �ملعرفة �لعلمية شو�ًطا كب$	 غيَّر� معا¿ �لعصر 
'جعلت بينه 'بني �ألمس �لبعيد بونا شاسعا.. 'بالرغم 
من هـذ� �لرقي ما ��لت �لبشـرية ترÀ صو<  هذ¼ 
 Áصو�ִדا.. �ضطها. 'حرية، شقا�ملتناقضا� 'تسمع 
'سعا.	، ثر�Á فاحش 'فقر مدقع، 'ضاللة 'هد�ية.. 
'� هذ� �خلضم تس$ �حلشو. �لكب$	 بال هد� نبيل، 
'تكتفي مبشـاهد	 ظلمة هذ� �لعا¿ لتصبح جز�Á من 

هذ¼ �لَعتمة من خالy �حليا	 �ليومية �ملضطربة. 'لعل 
.'�فع هذ¼ �ملأسا	 ناNة عن �حل$	 '��يبة من �ملستقبل 
من جر�Á �لفـر�Å �لر'حي. vلك �لفر�Å �لذ} Äعل 
حيا	 كث$ من �لناÆ � عصرنا �حلا� تتسم بالضبابية 
 Åعـد5 �ليقني، 'هذ�  هو �لعامل �لرئيس �لذ} يفر'
�حليـا	 من �ألمل '�لص~، ألنه عا.	 ما يتسـبب � 
شـلّ  'تعطيل �لقد<�� ملـا ينجم عنه من حتجر � 
 �� É ، 'من	من �حلجا< 	شد قسو�لقلوÊ فتصبح 
�لتر.} �ألخالقي '�لبغضاÁ '�لقسو	 '�ملظا¿. 'هذ� 
نتا¯ تعامل خاطئ ميكن معاينته � �لتا<يخ �إلنسا� 
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�لقـدمي، لكنه غد� كثر جالÁ 'خطو<	 مما كا0 عليه 
الختـال� �لزمن من خالy �لتطـو< �ملا.} �ملذهل 

'تأث$¼ على �حليا	 �لعامة. 
'مبا 0 �لتيا<�� �ملا.ية '�إلحلا.ية طغت على حياتنا 
�ملعاصر	 فمن �لبديهي Ï 0د§ �ضطر�Ê � �لسلو| 
�لبشـر} من خالy عالقة �إلنسا0 بأخيه �إلنسا0. 
'علـى �لرغم من �إلجنـا��� �لنبيلة �ل 'صل �ليها 
عا¿ �ليو5 لتشخيص عر�Ð �ال³طا² '�لتدهو< على 
�ملسـتوÀ �الجتماعي، تبقى �لرغبة �إلنسانية �جلياشة 
� �لسال5 قاصر	 . 'هكذ� تكو0 قد فشلت � yللوصو

فشال v<يعا العتما.ها على Òليا� ما.ية '�جتها.�� 
عقلية قصـت �لبعد �لر'حي '�إلميا�. ألنه ال ميكن 
للقلب '�لعقل 0 ينعما با�د'Á '�لطمأنينة باجتها.�� 
فكرية 'سباÊ ما.ية �ال ��v �ستمد� فعاليتهما 'قوִדما 
من '�هب �لسال5 "�لسال5" عز 'جل �لذ} هو 'حد¼ 
سـبحانه 'تعا� �لذ} يهب �إلحساÆ باالطمئنا0 

'�لنجا	 '�لتآلف للبشر.
فال شـك  Ô 0بَط �إلنسـا0 �ملعاصر � �ملشاكل 
�لنفسية '�الجتماعية �y. 0 على شئ فإمنا يدy على 
نه يبحث عن تو�فق بني �حتياجاته �ملا.ية '�لر'حية 
� ظل غياÊ قاعد	 مشتركة بينهما. هذ� �� جانب 
�فتقا.¼ �آلليا� �لناجعـة للحصوy على vلك. 'ال 
شـك 0 ما قدمه �إلسال5 للبشرية من هد�ية حقيقية 
كاملة ع~ تعاليمه �حلكيمة هي �لسبيل �أل'حد �لذ} 
Ïقق �ألما� �لفطرية �ل يبحث عنها �إلنسـا0 � 
كل �مـا0 'مكا0، 'لن يتخلص �لعا¿ �ليو5 من Òفة 
�لتر.} �ألخالقي '�لفـر�Å �لر'حي �لذ} يعا� من 

 .�� �هللا تعا� Øيالִדما �ال عن طريق �لرجو'
'خ$ ما Ùتتم به هذ¼ �لسـطو< مقتبس من كتابا� 

:Æ'د � من كتابه خطبة .�فع �لوسا�سيدنا 
"ال تقعد'� � خيمة  �لعقل 'حد¼ 'قد سقط �لُبو�0ُ، 
'�سـعو� �� �هللا بإ�اÐ �لطاعـة '�خر�¯ غ$¼ عن 

�َجلنا0. "
هد�نا �هللا '�ياكم ملـا Ïبه 'يرضا¼ 'صلِّ �للهم على 
سـيدنا 'موالنا �مد �ملصطفـى 'على Òله 'صحبه 

Nعني.

وال شـك أن ما قدمه اإلسالم للبشرية 
من هدايـة حقيقية كاملة عZ تعاليمه 
احلكيمة هي السبيل األوحد الذي \قق 
األمـا_ الفطريـة ال^ يبحـث عنها 
اإلنسان R كل زمان ومكان، ولن يتخلص 
العاc اليوم مـن آفة ال�دي األخالقي 
والفراغ الروحي الذي يعا_ من ويالتهما 
 .dاهللا تعا dإال عن طريق الرجـوع إ


