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التقوى

كلمة �لتقو�

يتر\\ ع� �لساحة �إلسالمية خال� �لشهر 
�لفضيل عد! %سئلة %�ها.. كيف سيكو? 
حالنا بعد {مضا?؟ �قد فر� هذ� �لتسا�� 
نفسه على %{� �لو�قع ملا نر�� من �نقالv حا� كث; 
 cقيا�  cصيا من  �لفضيل  �لشهر  خال�  �ملسلمني  من 
�تال�! �لقرy? @< هجر �لك كله بعد �نقضا� �لشهر 
��لتر�،  ��ملر�  ��للهو  �لغفلة   >@ ��لعو\!  �لفضيل، 
�لتقاليد  من  بل  با{¡!  ظاهر!  �ألمر  هذ�  %صبح  ح¤ 
مكتظة  �ملساجد  تر¥  {مضا?  ففي  عليها.  �ملتعا{¦ 
��لذ�كرين،   ?yللقر ��لقا{ئني  ��ملعتكفني  باملصلني 
�@�� ֲדا بعد {مضا? ُتهجر �ال يرتا\ها @< نفر قليل. 
@»ا ظاهر! تبد% كل سنة مبطلع عيد �لفطر �لذ� ُ%�ل 

مغز�� �ُهِمشت حكمه.
 D\% ل� vما يتبا\{ @< �لذهن عن �ألسبا ��% ?@
@< نشو� هذ� �لظاهر! هو حتو� مفهوc {مضا? لد¥ 
�لكث; من �ملسلمني من @طا{ �لعبا\! @< @طا{ �لعا\!. 
 D�\فكث; منهم ير�? %? {مضا? شهر متا{¯ فيه عا
ال  %نه  حني   ± {مضا?   cيصو �لبعض  فتجد  معينة 
يصلي، ��لبعض �آلخر يناc طو�� �لنها{ �يستيقظ بعد 
�هلما  ��لتر�  �ملر�   ± �لليل  �يقضي  �لعصر  صال! 
جر� مما تشهد� �لساحة �إلسالمية من عا\�D منحرفة. 
�ألمر �لذ� يؤكد %? هؤال� · يتعبد�� ± {مضا? @ال 
مبنطق �لعا\! ال �لعبا\!، �بالتا¹ · ُيحد¸ هذ� �لشهر 
�لتغي; �ملنشو\ ± حياִדم، �لذ� فما %? ينتهي �لشهر 

�لفضيل ح¤ يعو\ كل ��حد @< ما كا? عليه.
ال شك %? ما yلت @ليه �ألمة من حالة متر\ية ± هذ� 
�ملضما{ هو نتا¿ فهم \ي¾ متدّ? ُيعَر� من على �ملنابر 
غليل  يشفي  �لعقل �ال  فهم ال Àاطب  @نه  �لفخمة. 

�لر�حانية   �لفقر� خطب مفرغة من  �لقلب، عمو\� 
{مضا?.   ± سنة  كل   ± �لعامة  Âاعها  على  َتعوَّ\ 
@نه فهم \ي¾ عقيم ال ُيوضح �خلطوÃ �ألساسية من 
 >@ cلعبا\! باإلضافة @< %نه متسلط يقو\ �لعو�� !�}�
خر�فية   Dبآليا �لق�   vعذ� من  بتخويفهم  �ملساجد 
سا�جة. فعال @نه فهم متسك بالقشر �%ضاÈ لب غاية 
�ْلِجنَّ  َخَلْقُت  yية ﴿َ�َما  �إلنسا? كما �ضحته  خلق 
�لعبا\! ±  لَِيْعُبُد�ِ?﴾ �ليس �ملقصو\ من  َ��إلْنَس ِ@الَّ 
هذ� �آلية �لصلو�D �خلمس فحسب، بل @»ا تتعد¥ 
�%\�ئه  �خل;ية  �إلنسا?  %عما�  Iيع  �تشمل  �لك 
�لعبا\!  من  �ألساسي  �لغر�   ?@ �لدينية.   Dللو�جبا
هو %? يتحلى �ملر� بأخال� �هللا تعا< �يصطبغ بصبغته 
%نو�{ صفاته عز �جل على  يتمكن من عكس  ح¤ 
خلقه �هكذ� يصبح {بانيا بتعليمه كتاv �هللا @ياهم. 
 Ïا� �هللا �حلسÂ% ال يتم هذ� �النعكا¯ مبجر\ تر\يد�
﴿َ��ْعُبْد  �آلية  نّصته  ما  حسب  بل   Dملر��  Dعشر�
�لعبا\! هي   !�}�  ?%  �% �ْلَيِقنيُ﴾  َيْأِتَيَك  َحتَّى  َ{بََّك 
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�حلصو� على �ليقني، %� �لوصا� برv �لعز! �تلقي 
@شا{�D منه عز �جل ± صو{! @�اماD �كشو¦. 
منقطع  {�حيا  برناÐا  �جل  عز  �هللا  لنا  �ضع  �لقد 
�لنظ; كي نصل @< هذ� �لغاية �ملنشو\! �ل ليست 
باألمر ��ني على �لذين %خلد�� @< �أل{�. ففي شهر 
{مضا? �ملبا{� خططت حكمة �هللا %? يقلل �ملر� من 
�لطعاc �ملا\� �ُيكثر من �لطعاc �لر�حي. �كما بّين 
%نه كلما كا? �إلنسا? قليل �ألكل  صلحا� �لصوفية 
تزكية  قو¥  لديه  ُتثقَّف  حيث  �لعبا\!  كث;  %صبح 
فبالصال!  �لكشف.  قو¥  لديه  تقو¥  �بالتا¹  �لنفس 
تتم تزكية �لنفس �بالصوc يتم تنوير �لقلب �يكتسب 
 cقو¥ �لتجلي �بالتا¹ - لد¥ مو�ظبة �ملر� على �لصيا
��لقياc بنية صا\قة �بكل جد - Ñد نفسه ± �{�! 
ن �لقرy? �لكرمي  ـَّ عبا\ته على عتبة ليلة �لقد{ �ل بي
%»ا خ; من %لف شهر، %� Òصل فيها ما ال Òصل 
خال� ثال¸ �Óانني سنة من �لعبا\!، %� خال� هذ� 
�لعابد  �لر#ن على  �ملبا{كة تـتنـز� مالئكة  �لليلة 

@يا� %? ال Àا¦ �ال Òز? �مبشر!  ُمطْمئنة  �ملتلهف 
�ملر�  يتحو�  �هكذ�  ��آلخر!.  �لدنيا   ± باجلنة  @يا� 
من كائن %{ضي @< كائن Âا�� �تتجلى عليه %نو�{ 

قدسية يعكسها على خلق �هللا.
 Dلكر�ما� هذ�  على  �حلصو�  مفتا�   ?% شك  �ال 
كامن ± قو! �لدعا� فهو كنـز عظيم ال يفÏ يكمن 
نز��  �تستوجب  �لر#ن   Öعر حتر�  قو¥  فيها 
مالئكته، �نضرv على �لك مثاال تبيانيا.. @�� شب 
فهل  �ملا�  من   vبكو �لنا¯  �%طفأ�  �حلي   ± حريق 
حريق  يشب  �لك  مقابل   ±� %ساسا؟  حريقا  يعت� 
%نه حريق  فال شك  �ملطافئ إل×ا\�،   Dشاحنا  Ùتأ
فتا�.. فحينما يدعو �إلنسا? بكل لوعة �حرقة فال بد 
%? ُيحد¸ جيشاًنا ± مملكة �لسما� ��لك من جر�� 
نز�� مالئكة  يستوجب  �لذ�  �لدعا�  �يب �حر�{! 
 vلر#ا? إل×ا\ها. فحينما يتم �لدعا� ֲדذ� �ألسلو�
 ��À� يب �لسائل �ملضطرÑ� فإ? �هللا عز �جل يقبله

عن طريق �إل�اc ��لكشف.
�ال شك %? من �ستفا\ من {مضا? �ستفا\! حقيقية ال 
بد �%? يكو? حاله بعد� خ;Ü �ينعم بفرحة �لعيد �ل 
 Ùمير من حيا cصفها %حد �حلكما� قائال: %? كل يو�
· %عص فيه �هللا �%عبد� حق عبا\ته فهو عيد. هذ� هو 

حا� من �ستفا\ من {مضا? َ�َقَد{ �هللا َحقَّ َقْدِ{�. 
�± �ألخ; �ßن نو\È هذ� �لشهر �لفضيل ال يسعنا 
@ال %? نرفع هذ� �لند�� �ملبا{� �نقو�: حر{�� {مضا? 

من �لعا\! ��جعلو� عبا\!.
هد�نا �هللا �@ياكم ملا Òبه �يرضا� �جعلنا ممن يستمعو? 
�لقو� فيتبعو? %حسنه �صلى �للهم على خامت �لنبيني 

سيدنا �موالنا 3مد �على yله �صحبه %Iعني.

فحينمـا يدعـو اإلنسـان بـكل لوعة 
وحرقة فـال بد أن cُدث جيشـاًنا ! 
مملكـة السـماء وذلك من جـراء dيب 
يسـتوجب  الـذي  الدعـاء  وحـرارة 
نـزول مالئكـة الر"ـان إلiادهـا


