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التقوى

كلمة �لتقو�

حياٌ� باطنها �خلوk %�لبؤ6، %ظاهرها �لظلم 
ميكن  �لوجيز�  �لكلما/   pֲדذ %�لفسا7.. 
فيها   يتخبط   uل� �ملرضية  �حلالة  تشخيص 
�لشاe} �إلسالمي �لذ; �بتعد عن �لعيش y ظل �ألمن 
%�لسال< ُبعد �ألe~ عن �لسماe% .d{ سائل يستفسر: 
هل هذp هي �حليا� �لe� uتضاها �هللا خل" �مة؟ %هل هذ� 
�لوضع �ملزe;  هو هدk �الستخالy k �ألe~؟ %هل 

هذ� هو �ملص"؟..
 ال شك �( قائمة �الستفسا�e/ ستطوD %*) هذ� �حلد 
�جلشع،  �لسرقة،  �خليانة،   ،eلغد� هل   .D%ستؤ �لفاصل 
�لنفاQ، �لتمر7، �لبغضا�e*% dقة �لدماd تستطيع �( ترضي 

نفوسنا لتنعم باألما( %�لسال<؟!
يطلقها  %تلك  �لربو}   pهذ  y تعلو  عديد�  صيحا/ 
�لباحثو( عن �خلال� من بر�ثن هذp �لعلل بالرغم من 
%�لسال<  �ألمن  غا{  لقد  �ملا7ية.  �ألسبا{  �متالكهم 
%�حلر%{  �لنـز�عا/  %�نتشر/  �لنا6  من  �لكث"  عن 
%�K{ سال< �إلنسا( �لد�خلي %�خلاeجي %�صبح �لعا� 
%�ملآسي  %�لنكبا/  �لفو�جع   eخبا� على  %يستيقظ  ينا< 
%�جلر�ئم! %ال شك �( كل ما �د� هو بسبب نسيا( 
 _eلنبيل �لذ; ُخلق من �جله، %ما � يد� kإلنسا( ��د�
كنهه، %هو �( تص" �لبشرية منصبغة بصفا/ �هللا تعا) 
مؤهال/  لدينا   ;� %جل  عز  فطرته  على  ُفِطرنا  كوننا 

لكي تنعكس فينا صفاته عز %جل. 
�لنفس  مع  %�لرضى  %�لسال<  �لسعا�7   (* �لسبيل   )*
باملساعي  %ال  %�لفضة  بالذهب  �حد  يناله  ال  %�ملجتمع 
�لذ�تية %�ملقوال/ �لفلسفية %ال بامتال_ �لقو� %�لسلطا(، 
 pdلذلك نر� �نه من سنن �هللا عز %جل �نه يرسل �نبيا

%�لسال<  �لسعا�7  *) سبيل حتصيل  ل"شد%هم  �لنا6   (*
له  �لعبو7ية  %*خال�  سبحانه  به  �إلميا(  بعد  �حلقيقيني 

%�اللتز�< بتعاليمه �لu �%حى ֲדا *) eسله.
 dَألنبيا� �ملخالفني   من  كثيـٌر  �لتاeيخ  ع`  حتد�   لقد 
%�ستهانو� بدعوִדم بسبب �غتر�eهم مبا عندهم من مناهج 
%علو< %مكتسبا/ ما7ية فظنو� ��ا �لضامن لتحقيق �لسعا�7 

%�لسال< %ليس باتبا} ما يدعوهم *ليه �ملرسلو(.. 
%*�e7كها  فهمها  لقلة  �لبشرية  ��لت  ما  هذ�  يومنا   (*%
غافلة عن غاية %جو7ها مغر%�e %معجبة بسعيها �حلثيث 
%d�e �ملقاصد �ملا7ية %�ألما� �لكاKبة، %�نصرفت عن مائد� 
�لسماd %��مكت y �ملفاسد %�ملوبقا/ من شر{ �خلمر 
%�ملقامر� %�لكذ{ %�للهو %�ملجو(.. لقد غا{ عنها حقيقة 
�( �متال_ �ألسبا{ %�النشغاy D �ملتع %�ملالهي ال ميكنه 

ِمـن آثـار ِمـن آثـار 
غياب األمن والسالمغياب األمن والسالم
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�( مينح �لسكينة %�لسال< �لد�خلي %�لطمأنينة �لقلبية، أل( 
�لسال< %�لسكينة تأ¢ من %�هب �لسال< %هو �هللا �لو�حد 
�لقهاe، %يستحيل حتصيل هذ� �لفر7%6 مباK %� Dهب �% 
سلطا(، فسال< �هللا نعمة جليلة ال ميكن �لوصوD *ليه *ال 
مبعرفة �هللا %%صاله %�لسعي �لصاQ7 عمال بتعاليمه %تطه" 
 peجا6 ح£ يص" مهبط �نو�eلقلب من كل �أل7نا6 %�أل�

عز %جل.
بوسع �إلنسا( �ملا7; �( يتباهى مبا7يته %غناp، لكن ليس 
بوسعه �( يشعر بالسكينة %�لطمأنينة �لu هي مد�e �لسعا�7 
�لر%حانية %�الستقر�e �لنفسي، %ُحقَّ لإلنسا( �ملؤمن eغم 
%�لطمأنينة  �لسكينة  بنعمة  َيْسَعَد   )� عيشه  %بساطة   pفقر
عظيمة  نعمة  *�ا  �إلميا(.   (* باهتد�ئه  قلبه  تغمر   uل�
%�ْنَهَكْت  بسلطا�م %ج`%ִדم،  �مللو_ عن حتصيلها  عجز 

�لفالسفة %�حلكماe dغم منطقهم %حكمتهم، %�فتقر *ليها 
�ألثرياe dغم كثر� �مو��م %عقا�eִדم، %غابت عن �لكهنة 
ُكُتِبهم  %َطَالِسِم  معابدهم  eغم  %�ملنجمني  %�ملشعوKين 
 (* %قلوֲדم  �e%�حهم  َتَساَمْت  من   )ّ* %مر�صدهم.. 
�لسماd فأ%لئك هم �لو�eثو( �ذp �لنعمة، *K ال يصل *ليها 
�حد *ال بتزكية �لنفس %¨اهد� �ألهو�d %�ألما� �لشيطانية 
بصدQ %*خال�. لقد فا� ֲדذp �لنعمة على مد� �لتاeيخ 
مبا  %فا�%�  ֲדديهم،  �هتد�  %من  �لسال<  عليهم   dألنبيا�
�ْسَتْيَقَنْتُه �نفسهم على بص"� من �مرهم بوصاD �هللا تعا) 
سبيل   y %�سترخصوها  %�e%�حهم  نفوسهم  بذلو�  ح£ 
 dهؤال كل  جعل  �لذ;  فالسّر  �لعظيمة.  %معانيه  �إلميا( 
�لعصوe يضحو(  �ألبر�y e »تلف  %�لربانيني  �لصديقني 
بكل غاD %نفيس y نشو� %سعاe �7%حية ما هو سو� 
بريق صفا/ �هللا �لذ; ملع y قلوֲדم فصاe/ مفعمة مبحبة 

�هللا %سالمه ® عر جتلياته %*نعاماته.
 y% ،(إلسال< من �لسال< �لذ; هو من �¯ائه تعا� )* 
�لدين  �للفظي 7اللة e%حية على �( هذ�   Qهذ� �الشتقا
 )* %�ملا7ية  �لر%حية  %�لسكينة  �لطمأنينة  تعليُمه  �و; 
عبا�7/   )* كليا.  �ستسالما  تعا)  هللا  �ملؤمن  �ستسلم 
%مع  �هللا  مع  �لسال<   (* باإلنسا(  تؤ7;  كلها  �إلسال< 
�لنفس %�ملجتمع، *�ا �جلنة �حلاضر� �لu �ظى ֲדا �ملؤمن 
فما  �آلخر�  جنة  %�ما  �آلخر�،  قبل  �لدنيا   y  Q7لصا�
فيا  %�عظم.  �قو�  بتجليا/  �ا  ±خر  �نعكا6  *ال  هي 
عنه  غابت   uل� �لنعمة   pهذ %يستشعر  يبصر  عاملنا  ليت 
�لد�خلي %�خلاeجي %من كل  للخال� من �الضطر�{ 
�لشر%e %�ملآسي من حوله. %فقنا �هللا 4يعا لذلك %±خر 

7عونا �( �حلمد هللا e{ �لعاملني.

الصديقني  هؤالء  كل  جعل  الذي  فالسّر 
العصور  aتلف   ! األبرار  والربانيني 
يضحون بكل غال ونفيس ! نشوة وسعادة 
روحية ما هو سوى بريق صفات اهللا الذي 
مبحبة  مفعمة  فصارت  قلوبهم   ! ملع 
وإنعاماته. جتلياته  عرش   k وسالمه  اهللا 




