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التقوى

لقد شـهد �لعصر �حلديث �نتكاسا� 
عديد! �حدثت جر�حا عميقة � جسد 
�إلنسانية �ملتر�مية �ألطر�'. �بالرغم من 
�4 �ملجتمعـا� �ملعاصر! ال�0لت تعا- من جر�, 
�ملاضي �لقريب >ال �;ا ُتطعن يوميا 7ناجر حا5!. 
حيث �صبح �لتجر5 من �لصفا� �إلنسـانية طابعا 
 Cجلماعية من خال��سـائد� � �لعالقا� �لفر5ية 
>هانة كر�مة �إلنسـا4، �هضم حقوقه �ملشر�عة 
�ال حرS عن �ملو�قف �ملحرجة �لP تعكس  Uَِّْحد�
�بعا5 �ال[طا\ �ألخالقي ��حلضا]Y Zذ� �لعصر.

�لطاملا عقد� �إلنسـانية �آلمـاC على �4 ترتقي 
�تتجا�b 0ـن �ملاضي �ألليـم. �لطاملا متنت �4 
تنمحي تلك �حلقبة من fيلتها. فأنشأ� منظما� 
 h< جللسا�، متطلعة���هيئا� �عقد� �ملؤمتر�� 
مستقبل باهر ال ينتقص من حقوk �إلنسا4 شيئا. 
فيصبح �إلنسا4 سيد نفسه.. عزيًز� كرميا ال يكد] 
 �� qفكر �صفو حياته �حد بسـبب لونه �� عرقه �

.qمعتقد
�يا حسـرتاq فإ4 هذq �آلماC تصطدs مع �لو�قع 
�إلنسـا- �ملرير �لذZ يعيـش متناقضا� � 0من 
قطعت فيه �ملعرفة �لعلمية �شـو�ًطا كبw! غيَّر� 
معاy �لعصـر �جعلت بينه �بـني �ألمس �لبعيد 
بونا شاسـعا.. �بالرغم من هـذ� �لرقي ما �0لت 
�لبشـرية ترz صـو] هذq �ملتناقضا� �تسـمع 
�صو�ִדا.. �ضطها�5ً �حرية، شـقا} �سعا5!، ثر�} 
فاحًشا �فقًر� مدقًعا. �تسw �حلشو5 �لغفw! � هذ� 
�خلضم  بال هد' نبيل، �تكتفي مبشـاهد! ظلمة 
 Cلَعتمة من خال� qلتصبح جز}� من هذ yهذ� �لعا

�حليا! �ليومية �ملضطربة. �لعل 5��فع هذq �ملأسـا! 
��Yيبة من �ملسـتقبل من جر�}  !wنا�ة عـن �حل
�لفـر�� �لر�حي. �لك �لفـر�� �لذZ �عل حيا! 
كثw من �لنا� � عصرنا �حلا� تتسـم بالضبابية 
�عدs �ليقني، �هذ�  هو �لعامل �لرئيس �لذZ يفر� 
�حليا! من �ألمل ��لص�، ألنه عا5! ما يتسـبب � 
شـلّ  �تعطيل �لقد]�� ملا ينجم عنه من حتجر � 
�لقلو� فتصبح �شـد قسو! من �حلجا]!، �من � 
 .yملظا��>h �لترZ5 �ألخالقي ��لبغضا} ��لقسو! 
�هذ� نتـاS تعامل خاطئ ميكن معاينته � �لتا]يخ 
�إلنسا- �لقدمي، لكنه غد� �كثر جال} �خطو]! مما 

كا4 عليه � �ملاضي. 
�مبا �4 �لتيا]�� �ملا5ية ��إلحلا5ية طغت على حياتنا 
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�ملعاصـر! فمن �لبديهي �4 �ـدU �ضطر�� � 
�لسلو� �لبشـرZ من خالC عالقة �إلنسا4 بأخيه 
 Pعلى �لرغم من �إلجنا��0 �لنبيلة �ل��إلنسـا4. 
�صل >ليها عاy �ليوs لتشخيص �عر�� �ال[طا\ 
��لتدهو] على �ملسـتوz �الجتماعي، تبقى �لرغبة 
�إلنسـانية �جلياشـة للوصوh< C �لسالs قاصر!. 
�هكذ� تكو4 قد فشلت فشـال �]يعا العتما5ها 
على �ليـا� ما5ية ��جتها��5 عقلية �قصت �لبعد 
�لر�حـي ��إلميا-. ألنه ال ميكن للقلب ��لعقل �4 
��لطمأنينة باجتها��5 فكرية ��سبا�  {�ينعما باYد
ما5ية >ال >�� �سـتمد� فعاليتهما �قوִדما من ��هب 
�لسالs  �لذZ هو �حدq سبحانه �تعاh �لذZ يهب 

�إلحسا� باالطمئنا4 ��لنجا! ��لتآلف للبشر.

>4 �بَط �إلنسـا4 �ملعاصر � �ملشـاكل �لنفسية 
��الجتماعيـة  يدC على �نه يبحث عن تو�فق بني 
�حتياجاته �ملا5يـة ��لر�حية � ظل غيا� قاعد! 
 s4 ما قدمه �إلسال�ال شـك �مشتركة بينهما. 
للبشـرية من هد�ية حقيقية كاملـة ع� تعاليمه 
�حلكيمة هي �لسـبيل �أل�حد �لذZ �قق �ألما- 
�لفطرية �لP يبحث عنها �إلنسـا4 � كل 0ما4 
 Z5من �فة �لتر sليو� yلن يتخلص �لعا��مـكا4، 
�ألخالقي ��لفر�� �لر�حي �لذZ يعا- من �يالִדما 

 .hهللا تعا� h< ال عن طريق �لرجو�<
�يا حسرتاq على �إلنسـانية � عاملنا �ليوs حيث 
غرقـت � �ر تلبيـة ]غبا� �لغر�ئـز �لبهيمية 
باإلضافة >h تكبلها � �حباC �لسـيئا� �ملعاصر! 
�سائل  Cهد] طاقاִדا � سـو} �ستعما Cمن خال
 h< �[د]� لتو�صل �الجتماعية �حلديثـة. فقد�
 Cففقد� �ليا� �لوصا ..h�حضيض �جلاهلية �أل
باحلضر! �ألحديـة، �بالتا� تشـوهت صفا� 
 Cحها. فباتت تشك � كما�[�خالقها � �هنها 
�هللا �قد]ته، �ألمر �لذZ فسح �ملجاC للشر� �خلفي 

�مقوما� شخصيتها.  yمعا ���جلهرZ �4 يغز
�ال شك  �4 �هم �سبا� هذq �ملأسا! هو كما بيَّن 
سيدنا � د عليه �لسالs � كتابه �5فع �لوسو��:

�قد سـقط  qحد�"ال تقعـد�� � خيمة �لعقل 
 Sخر�<��لُبو�4ُ، ��سـعو� >h �هللا بإbا� �لطاعة 

غqw عن �َجلنا4."
�صلى �هللا على  qيرضا�هد�نا �هللا �>ياكم ملا �به 
سيدنا �موالنا bمد �ملصطفى �على �له �صحبه 

��عني.

... ففقدت اإلنسـانية آليات الوصال 
باحلضرة األحدية، وبالتا� تشـوهت 
صفات خالقها ( ذهنها وروحها. فباتت 
تشك ( كمال اهللا وقدرته، األمر الذي 
فسح اجملال للشـرك اخلفي واجلهري 
أن يغزو معا? ومقومات شخصيتها. 


