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٣٤

التقوى

لطاملا تطر� علما� �لنفس 
��لسلو�  ��لفالسفة 
�لعالقا�   �� �الجتماعي 
يتصل  �ما  لإلنسا%  ��جلماعية  �لفر*ية 
�لرقي  مفر*�� �كيفيا�  من  بسلوكه 
 %/ �لنظريا�  تلك  حا�لت  �قد  ֲדا.. 
جتد حتليال� �تفس��8 للسلو� �كأنه 
�تبقى  ��النفعاال�...  للغر�ئز  Aصلة 
منظومة   ��Bبإ بالية  �لفلسفية  �ملقوال� 
�ليها  تطر�  كما  ��لسلو�  �ألخال� 
�معاجلتها  تعريفها   �� �سعى   Gإلسال�
�لسمو   � �لفاضل  �خللق   �� �ترقيتها 

�لر�حي..
 Lمنا/  Gإلسال� تعليم    Oعا كيف  /ما 
 �� /Rشد  �كيف  ��ألخال�  �لسلو� 
�RXئع  حتصيل �خللق  �ملثاU �لذS يرقى 
باإلنسا%، فيمكن  �ختصاRها �RX  Yئع  

/Rبع:
�ملستجمعة  �إل`ية  �لذ��  معرفة   .١

لصفا� �لكماc ��لتخلق ֲדا.
�لشريعة   �/ �لوحي  بتعليم  �لعمل   .٢

�لكاملة.
٣. �ملجاهدf ��لتزكية.

�ملزكية  �لصاحلة  �لرفقة   Gلز�  .٤
.fلقد���

�لذ�يعة �أل�لـى
 cقا �/jائه،  �هللا  صفا�  مبعرفة  تتم 
 oُتعا�: ﴿َ�هللا �َألْسَما� �ْلُحْسَنى َفاْ*ُعو
/jائه  ِفي  ُيْلِحُد�َ%  �لَِّذيَن   �ْ�RُXَ�َ ِبَها 
 vَسُيْجَزْ�َ% َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ%﴾ (�ألعر�

 (١٨٠ :
�إلنسا%  قلب   Y تنعكس  صفة  فكل 
 }Rجلو�� على  /ثرها  يفيض  بالعبو*ية 

 cلكما� �فق  �ال  تتحر�  فال   �Rملد���
صبغة  �هج  من  �ملستمد     cجلما��
منتهى  هو   Sلذ� �لر�حا�   cجلما�
﴿ِصْبَغَة  تعا�:   cقا �لعاRفني،  سلو� 
�هللا َ�َمْن َ/ْحَسُن ِمَن �هللا ِصْبَغًة َ�َنْحُن َلُه 

(١٣٨  fلبقر�) ﴾%ََعاِبد�
على   G*� �هللا  خلق  �لصحيحني:   Y�
صوRته.. /S مبا /�*� �هللا فيه من قابلية 
�لترقي ��نعكا� �لصوfR �ملعنوية �ُخلُلقية 

�لعليا.
..."  :� �ملوعو*  �ملسيح   cيقو

�ميا%   Rبقد  fمؤّثر تعا�  �هللا  صفا� 
�لعبد ֲדا، ���X توّجه �لعاvR �� صفة 
ببصر   oبصر/� تعا�  �هللا  صفا�  من 
ح�  �من   � �من   � ��من  �Rحه، 
 oهذ �Rحانية  فتدُخل  �ميانه،   Y ف� 
ف�8  منه،   oتأخذ� قلبه،   Y �لصفة 

�#ا� "غز�
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�لر�ن،  غ�  من   áغ�فا باله  �لسالك 
 Þحلو "عيشه  باإلميا'،  مطمئنا  "قلبه 
بذكر �ملّنا'، "يكو' من �ملستبشرين. 
له "تستوv عليه  �لصفة  تلك  فتتجّلى 
ح� يكو' قلُب هذ� �لعبد عرÁَ هذ� 
بعد  بصبغها  �لقلب  6ينصبغ  �لصفة، 
كونه  "بعد  �لنفسانية،  �لصبغ  cها� 
 Î لصا�قني� �لفانني." (كر�ما>  من 

(٧٠

�لذ�يعة �لثانيـة
 هي �النقيا� لتعليم �لوحي "�لشريعة 
�لباطنة  �لصو��  تتزّكى  بو�سطتها   c)
"تصفو لتصل () �لطها�� �لر"حانية 
�ل� هي منشأ �خللق �لفاضل �لكامل 

"�ستحقاU �لنعيم.
قاf تعا): ﴿(ِنََّما ُتنِذُ� �لَِّذيَن َيْخَشْوَ' 
َ"َمن  َالَ�  �لصَّ 
َقاُمو� َ"َ ِبالَغْيِب  َ�بَُّهم 
�هللا  َ"(َِلى  لَِنْفِسِه  َيَتَزكَّى  َفِإنََّما  َتَزكَّى 

�ْلَمِصُ�﴾ (فاطر : ١٨)
َتَزكَّى﴾   '
َ (َِلى  لََّك  َهل  ﴿َفُقْل 

(�لنا�عا> ١٨)
(�لليل   َيَتَزكَّى﴾  َماَلُه  ُيْؤِتي   vلَِّذ�﴿

(١٨
َتْحِتَها  ِمن   vَتْجِر َعْدٍ'  ﴿َجنَّاُ> 
َجَز�0  7َ6َِلَك  ِفيَها  َخاِلِديَن  �ْألَْنَهاُ� 

َمن َتَزكَّى﴾ (طه ٧٦)

�لذ�يعة �لثالثـة
هي �ملجاهد� "مر�قبة �لنفس "مد�خلها 
من  "حر�ستها  �خلمس)  (�حلو�� 
تكّد�  �ل�    " فيها  �ملؤثر�  �أل�نا� 

' �إلنسا'  c) ،صفا¶ �لباطن "سكينته
�لذ�>  "مر�قبة  باملجاهد�  �ستها'  م� 
"غشيته  �لقلب   '���
 عليه  تر�كمت 
لمة "تعّذ� عليه كسر قيد سالسل  �لظُّ
�ل� جتذبه ()  �لّنـز"�> "�لّنـزعا> 

' من �ستولت عليه تلك  c) .فلية �لسُّ
�جلذبا> �ألّما�� صا� 
س�� Tصو�� ¢ 
سجنها مغلوال، جتّر� حيث شا¶>، مما 
 '
×وf  بينه "بني �لّرقي.."معò هذ� 
يصو'  بالتزكية  لنفسه  �إلنسا'  تعّهد 

باطنه "يرë كيانه  �ُخلُلقي.
َتَزكَّى﴾  َمن  
ْفَلَح َ ﴿َقْد  تعا):   fقا

(�ألعلى ١٤)
فهل تصح �لنظريا> �لتقليدية �ل� تنظر 


منا� �لسلو} باعتبا�ها حالة طبعية  ()

مكن  �ألفعاf؟"هل  باعتيا�  غريزية   "

بالسلو} �"' (حد�ú  تغ� ¢  �لرقي 

�لنفس؟
 ')”  :� �ملوعو�  �ملسيح   fيقو
�حلاال> �لطبعية ال تؤّهل �إلنسا' للثنا¶ 
منها  ìلو  ال   c)..áخالق
 تصر   ´ ما 
 '
 كما  �جلما��>.  "ح�  �حليو�نا> 
�كتسا� �ألخالU �لفاضلة "حد� 
يضا 
فقد  �"حانية،  حياً�  لإلنسا'  يهب  ال 
 ') تعا).  باهللا  يكفر  ُملحٌد  ֲדا  يتخّلق 
�ستكانة �لقلب، "�ّقة �لفؤ��، "�ملساملة، 
مقا"مة  عن  "�إلعر��  �لشر،  "�انبة 
طبعية  حاال>  هذ�  كل  �لشرير... 
ميكن 
' يتصف ֲדا شخص غ� صا� 
ال معرفة "ال نصيب له من ينبوä �لنجا� 
يتمسكن  حيو�'  من  فكم  �حلقيقي. 
"�لتأليف  باالستئنا�  �إلنسا'  "ُيسا´ 

”صفات اهللا تعا� مؤّثرة بقدر إميان العبد بها، وإذا توّجه 
العارف إ� صفة من صفات اهللا تعا� وأبصره ببصر 
روحه، وآمن � آمن � آمن ح� ف¸ ! إميانه، فتدُخل 
روحانية هذه الصفة ! قلبه، وتأخذه منه، ف�ى السالك 
بالـه فارغًا من غ� الر"ن، وقلبـه مطمئنا باإلميان، 
وعيشـه حلوًا بذكر املّنان، ويكون من املستبشـرين.“ 
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التقوى

 ')" يقا"�  ال  cلوال  فنر��  "�لتر"يض، 
يصح  ال  هذ�  "مع  نائم،  "هو  ُضر� 

' نسميه (نسانá، �ْعك من 
' يصبح 
 f"لطر�� �أل� بسبب هذ� �خلصاf من 
يتطّبع   '
 ُيمكن  كذلك  �لبشر.  بني 
بذلك ح� 
سو
 �لنا� عقيد�..."لكن 
�حلاال>  هذ�  Iيع  �عتبا�  
قبل  لن 

²ا قا���  "
 ،Uلطبعية شيئا من �ألخال�
على تطه� �إلنسا' من �أل���' �لباطنة 
تعا)..“  باهللا  "صاله  بني   fحتو �ل� 

(١٤-١٥ Î فلسفة تعاليم �إلسال�)

�لذ�يعة �لر�بعـة
تطيب  ֲדا  �ل�  �لصاحلة  حبة  �لصُّ توف� 
�لنفو� "تتأثر مبسلكها "قيلها "
فعا%ا 
فالرفيق  �لقد"�..  على  "×ّفز  يؤثر  مبا 
ينظر  قد  �لطبيب  مبثابة  هو  �لصا� 
 ،fملقا�"  fحلا� بلسا'  فيعلمك  (ليك 
�لظاهر�  �ملعاصي  عن  "يصرفك 
ما ´   () "�لنصيحة  بالوعظ  "ُيرشد} 
تتفّطن (ليه فيعّو�} Ðِْلمه فضيلة �ِحلْلم 
 Uعيه عند �لغضب، "يعو�} �لّصد�"�"
عند �"�عي �لكذ�، فليطلب �لباحث 
 U"عن سبيل �لسالكني عن صديق َصُد
من  ُيريه  مر½�  ليكو'  ُمتطّهر  بص� 
ما   على  فينبّهه  
فعاله " 
حو�له  خال%ا 
َكِرَ� من 
خالقه "
فعاله "عيوبه �لظاهر� 
 Õد%� 
ئمة  
سو�  هي  كما  "�لباطنة 

ينكر     ´" �لربانيني..   Ýلصال� 
هل "
�لقد"�  
Òية  "�لنفس   äالجتما� علما¶ 
"�"�ها �ملعنوv "قد عّبر 
هل �لتصّو¬ 
بالشيخ "�ملُريد"..   " �لعالقة  على هذ� 
"هذ� سيدنا عمر بن �خلطا� � مع 
كماله "فضـله يقـوf كمـا جـا¶ 

¢ �ألثـر: 
عيو�"   Iّ� _هد�  �مر�0  �هللا  "�حم 
�لفا�سي  سلما'  سيدنا    fيسأ "كا' 
 ¢ مقاماִדم  جاللة  مع  فهؤال    ..�
ُمر�قبة  �لتقوÕ (ال 
²م كانو� يتعهد"' 

فر�� " �ملّتقني،  بصحبة  قلوֲדم  مر½� 
ينعمو'  �ال�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
ֲדذ� �لنعمة بو�سطة 
ئمة 
طها� ُمزّكني 
"بصلحا¶ �بانيني عاملني لزمو� ُمزّكي 
�ملؤمنني  Iاعة  (ما�  هو   vلذ� �لوقت 
"عملو� بتوصياته فجعلو� بص�� بعيو� 
"(شا��ته  توجيهاته  يتتبعو'  
نفسهم 
 fحا "هكذ�  �ملطهرين..  من  فكانو� 

” اكتسـاب األخـالق الفاضلة وحـده أيضا ال يهب 
لإلنسـان حياًة روحانية، فقـد يتخّلق بها ُملحٌد يكفر 
باهللا تعا�. إن استكانة القلب، ورّقة الفؤاد، واملسالة، 
و«انبة الشر، واإلعراض عن مقاومة الشرير... كل هذه 
ال معرفة وال نصيب له مـن ينبوع النجاة احلقيقي.“حاالت طبعية ميكن أن يتصف بها شخص غ� صا¼ 

كل مسلم 
�دv ¢ عصرنا مع خليفته 
ينقا� ¢ صحبته �لر"حانية "ينخر� ¢ 

صحبة �لصاحلني.
�لرفقة  هذ�  على  حث  �لكرمي  �لقر½' 

:fلصاحلة �ملزكية فقا�
﴿َ"�ْصِبْر َنْفَسَك َمَع �لَِّذيَن َيْدُعوَ' َ�بَُّهم 
ِباْلَغَد�ِ� َ"�ْلَعِشيِّ ُيِريُد"َ' َ"ْجَهُه َ"َال َتْعُد 
ْنَيا َ"َال  َعْيَناَ} َعْنُهْم ُتِريُد ِ�يَنَة �ْلَحَياِ� �لدُّ
َ"�تََّبَع  cِْكِرَنا  َعن  َقْلَبُه  
ْغَفْلَنا َ َمْن  ُتِطْع 
 : (�لكهف   ﴾áُفُرط 
ْمُرُ� َ َ"َكاَ'  َهَو�ُ� 

(٢٨
﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن ½َمُنوْ� �تَُّقوْ� �هللا َ"ُكوُنوْ� 

اِ�ِقَني﴾ (�لتوبة ١١٩) َمَع �لصَّ
(' �ستيفا¶ كل هذ� �لذ��ئع ¢ �لعقيد� 
 Uُيجّلي كل �ألخال vملسلك هو �لذ�"
�حلسنة �ل� ميكن تسميتها ُخُلقا "ليس 

" عا��> "�ل� ُتدخل �إلنسا'  áطباع
() �لرقي �لذv  يليق بإنسانيته �ر�� عن 
كل �لعا��> �لطبعية "
مر�� �لقلو�.




