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٢٨

التقوى

�لذ� من   oدw�  1N
�إلنسا1  ُخلق  /جله 
 _N �لوصو`  هو 
 oلتعر�� �تعا_  سبحانه  �هللا 
�قق  �لكي  �عبا�ته.  �حبه  Nليه 
من  مفر  ال   oدw� هذ�  �إلنسا1 
/1 يعرo �لطريق �لذ� من خالله 

يصل N_ �بة �هللا �معرفته.
�لنفس  طها28  هو  �لطريق  �هذ� 
�إلنسا1   �قا مهما  ��لقلب. 
بعبا��B طويلة �كث\2 �� ُيطهر 
قلبه �نفسه من كل فكر2 خبيثة 
�من كل عقيد2 فاسد2 فلن يصل 

N_ شي%.
1N �ألخال� �حلسنة �تزكية �لنفس 

على  �قتصر  �لو   – �تطه\ها 
�لعبا��B �ملفر�ضة فقط- يوصال1 
�إلنساN 1_ 8به سبحانه �تعا_. 
 Bكثر مهما  فقط   Bلعبا��� /ما 
  1/ �لضر��8  من  فليس  �طالت 

تؤ�� به N_ �لنتيجة �ملرجو2.
طريٍق   G يس\�1  صديقا1  كانا 
يعظ  شيخ  بد�خله  مبسجد  فمر� 
�هللا   Bيا� عليهم  �ُيلقي   nلنا�
/حدÔا  فقا`  �تعا_،  سبحانه 
�ملسجد   _N ندخل  هلم  لآلخر 
��لوعظ.  �هللا   �لكال نستمع 
 _N فأجابه صاحبه بل هيا نذهب
 Bفتيا �لفال� �هنا� جند  �ملكا1 
 âقت� معهن  فنقضي   Bحسنا��

سعيد¤.
معه  يذهب   1/ صاحبه  8فض 
على  �/صّر   Dملشبو� �ملكا1   _N
فدخل  �ملسجد.   _N يدخل   1/
 _N ��J هبJ� ملسجد� _N هذ�

.Dملكا1 �ملشبو�
 Dملشبو� �ملكا1   _N �صل  فلما 
 ،Bما �د� فيه من منكر� 
/8�
قا` G نفسه ما هذ� �لذ� فعلت؟ 
�تعا_  سبحانه  �هللا   �كال //تر� 
من /جل حلظاB فانية! ما /سعد 
�8جته  /عظم  �ما  �آل1  صديقي 
�هّم  �تعا_.  سبحانه  �هللا  عند 

باخلر�° من �ملكا1 �لفاسد.
بني  جالسا  �آلخر  صديقه  �كا1 
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 Bيا�  _N يستمع  �لشيخ  يد� 
�لقر�1 �لكرمي �/حا�يث �لن® � 
�/قو�` �لصاحلني، �G نفس �لوقت 
كاJ 1هنه مستغرقG â تفك\ عميق 
�يتخيل   Bحلسنا���  Bلفتيا�  G
�لسعا�2 �ل^ يشعر ֲדا صديقه �آل1 
�يقو` G نفسه ملاJ/ � �Jهب مع 
 1N �قتا سعيد¤،  �/قضي  صديقي 
كل ما يقوله هذ� �لشيخ قد ¿عته 
Nليه   tلد�عي لالستما� فما   âسابق

مر2 /خر
؟.
�ملكا1   _N Jهب  �لذ�   1/ �حلق 
�ملشبوD كا1 قلبه /طهر من �لذ� 
من  بالرغم  �ملسجد،   _N Jهب 
 Dسدã موجو�¤  كا1  �لثا�   1/
مع  كا1  قلبه   1/ Nال  �ملسجد   G
�ملعصية، ��لذ� Jهب N_ �ملكا1 

�ملشبوD كا1 قلبه مع �هللا.
جتعل  ال  �حدها   Bلعبا���  1N
عن  ��النعز�`  صاحلا،  �إلنسا1 
�لعبا�J� 2كر  �حلياz 2جة مما8سة 
�هللا ال تع¥ /1 هذ� �إلنسا1 صاحلا 
��لقلب  �لفكر  فعًال، �Nمنا طها28 
مع مما8سة �لعبا��B هي �ل^ جتعل 

.âإلنسا1َ صاحل�
 �1N �لذ� يؤ�� �لصلو�B ��لصيا
للحج  �يذهب  �لزكا2  �يدفع 

مكتظ  قلبه  �لكن  ��لعمر2، 
بالطمع ��لغ\2 ��لكر�هية �/فكا8 
��لعنصرية  �لدي¥  �الضطها� 
 _N ينحط  فإنه  ��لكhيا%، 
 _N يرتقي   1/ من  بدًال  �لشيطا1 
�لرVن. 1N �هللا سبحانه �تعا_ � 
 âنفس� âقّو�م âيطلب جسد¤ صّو�م
خبيثة، بل يطلب ما �فترضه علينا 

.âسليم âقلب�
�ملؤمنو1 ��ئما G تفك\  يستغر� 
 ،Bخرִדم �ما بعد �ملو�عميق عن 
كا1  لو  /نفسهم   G �يقولو1 
بوسعنا /1 نعرo هل uن من /هل 
من  هل  �لنا8.  /هل  من   �/ �جلنة 
/عمالنا  نتيجة   oنعر  1/ �ملمكن 
من  �لدنيا؟ هل   G `نز� ال  �uن 
كا1   �JN �ملر%   oيعر  1/ �ملمكن 
/عماله  يتقبل  �تعا_  سبحانه  �هللا 

� ال؟/
�من ناحية /خر
 يتخذ غ\ �ملؤمنني 
هذ� �ألمر �ليجة النتقا� �ملتدينني، 
 âك¿ تشتر�1  /نتم  wم  �يقولو1 
تدفعو1   �/ �لبحر،   G يز�`  ال 
äن بضاعٍة � حتصلو� عليها بعد. 
فمثال يقو` فر�n سو�G ª كتابه 

:(٢٦¼ -Àألسطو28 ��ملع�)
عن  سأ`  سائال   1/ ”لنفر} 

له  فقا`  �لكنيسة،   _N �لطريق 
/حدهم ”�ستمر G هذ� �لطريق � 
�نعطف G �لطريق �لثا� N_ �ليمني 
�هنا� ستجد �لكنيسة“. 1N مثل 
�لقو` �تو� 8Nشا�¤ أل1 �لسالك 
 oيعر  oسو �قائق  بضع  بعد 
نتيجة عمله ֲדذ� �إل8شا�، فإما /1 
Åد �لكنيسة �Nما /1 ال Åدها. لقد 
فعال  �لكنيسة   _N صاحبنا  �صل 
�لطريق  عن  �لكاهن  سأ`  �هنا� 
N_ ملكوB �لسما��B. فقا` له: 
�لكنيسة  لصند��  بكذ�   thت”
�/شعل åعة /ما� �ملحر�� �....

�8حك  فإ1   Bمتو �حني   ،æ�
..“Bلسما��� Bملكو _N تذهب

�فعل  åعة  �/شعل  �لرجل  فدفع 
ما هو مطلو� من مسيحي  كل 

مؤمن. 
 ��لكن هذD �لنظرية �لثانية ال تقد
فعلت  كما  للمما8سة  �إل8شا� 
 _N أل�_ عندما �لته على �لطريق�
هنا   tملوضو�  1/ Jلك  �لكنيسة. 
ليست  �هي   ،ªبالر� /�ال  يتعلق 
طريقة  بأية  منه  �لتأكد  ميكن  مما 
 ªلر�� Jها�  أل1  �ثانيا  عملية، 
 D8شأ1 ال ميكن �ختبا Bمللكو� _N
�لنظرية ال  فإ1  هنا  بالتجربة. من 
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التقوى

ميكن NثباO Bيفها من صحتها. لقد 
 Bٍمثالنا هذ� تعليما G تلقى �لرجل
عليه /1 يثق ֲדا ��1 مسا%لة، �� 
من  �إل8شا�  أل1  8Nشا�¤،  يتلق 
شأنه /1 يكشف لك عن صحة ما 
/مامه  لقد �ضعت  � خطئه. / قيل 
تفاصيل �لفعل �لكن �wدo �لذ� 
يتوجب عليه حتقيقه من ��8% هذ� 
�لعملية،  �ملعرفة  خا°8  يقع  �لفعل 
�ال ميكن �جلز� بإمكانية حتققه /� 

عدمها“
�مثل هذD �ألفكا8 ال توجد فقط 
مع  توجد  بل  �ملؤمنني  غ\  عند 
�ملؤمنني  بعض  /Jها1   G �ألسف 
خاطئة  فكر2  /,ا  ��حلقيقة  /يضا. 
 �يقد ال   ��إلسال  1N حيث  متاما. 
 oسو فعلتها   �JN  Bتعليما Äر� 
تدخل �جلنة G �آلخر2 من ��1 /1 
ُيقد� �لدليَل على صحتها G �حليا2 

�لدنيا.
 َّ1Nِ﴿ �تعا_  سبحانه  �هللا  يقو` 
�ْسَتَقاُمو�  ُثمَّ  �هللا  8َبَُّنا  َقاُلو�  �لَِّذيَن 
َتَخاُفو�  َ/الَّ  �ْلَمالِئَكُة  َعَلْيِهْم   ُ̀ َتَتَنزَّ
�لَِّتي  ِباْلَجنَِّة  َ�/َْبِشُر��  َتْحَزُنو�  َ�ال 

ُكْنُتْم ُتوَعُد�1َ﴾  (ُفّصلت ٣١).
تتنـز`  �لصاحلني  �ملؤمنني   1/  �/
�لدنيا  �حليا2   G �ملالئكة  عليهم 

�hKهم بأ,م من /هل �جلنة فيجب 
/ال ]افو� �ال �زنو�.

 Dهذ  _N �إلنسا1  يصل  �لكي 
�ملنـزلة ال بد من /1 يعبد �هللا � 

بعقيد2 �عبا�2 سليمتني.
��لعبا�2  �لعقيد2   _N يصل  �لكي 
يتحلى   1/ من  بد  ال  �لسليمتني 
 Bلصفا�� �لفاضلة  باألخال� 
�حلسنة، �/1 ُيطهر نفسه �قلبه من 
يقو`  �لذلك  شرير2.  فكر2  كل 
كتابه   G  � �ملوعو�  �ملسيح 

حقيقة �لوحي:
 ��لوحي ��إلwا ”��حلق /1 صفا% 
�لنفس. ��لذين  يعتمد على صفا% 
 Bنفوسهم قذ�28، ُ�جد G كانت
�لقذ�28 نفسها G �حيهم �wNامهم 

/يضا." 
من  �wد�ية  تريد�1  من  كل  فيا 
�ملسلمني،  غ\  من   �/ �ملسلمني 
نفوسكم  تطهر��   1/ عليكم 
/فكا8  /Jهانكم  من  �Kرجو� 
 Bلشهو��� ��لبغضا%  �لكر�هية 
فإ1  �لدنيا،  �حب   Bلذ�� �حب 
 nلنا� �حب  �لفاضلة  �ألخال� 
��ألمن   ��لسال �نشر  �مساعدִדم 
من  �إلنسا1  يصل  �ملجتمع   G

خالwا N_ �لنوw�� 8د�ية.

معترٌ}  يعتر}   1/ �ملمكن  �من 
�يقو`:

�� كا� &ألمر كذلك فإ� &لرهبا� 
x &أل^يرc &لذين يقتلو� �نفسهم 
هم   mتعاL سبحانه  &هللا   c^عبا  x
L&}د&ية،  &إل}ي  بالوحي  �حق 

فلما~& ال يهتدm� �L &إلسالG؟
تظهر  ال  �إلنسا1   1N �جلو��: 
عندما  Nال  /خالقة  حقيقة  عليه 
نسمي   1/ ميكن  �ال  باختبا8،  مير 
 _N �لدنيا  �حليا2  من  �wر�� 
 oلكهو�  G ��النعز�`  �لصحا�8 

قتًال للشهو�B /� /خالقâ حسنة.
البد لإلنسا1 من /1 تكو1 له �Oجة 
�/صدقا%  �/قربا%  �/مو�`  �/�ال� 
 Dֲדذ مير  ح�  به   �يقو �عمل 
�الختباB�8 �تظهر حقيقة /خالقه، 
ما�J يفعل �JN تعر} لفتنة �ملا` /� 
�لنسا% /� فتنة �ملر}، /� موB �بن 
له /� حبيب، ما�J يفعل �JN تعر} 

لفتنة �خلصومة ��لعد��2.
 âجJمنو للرهبانية  جند  ال  لذلك 
 ،��لسال عليهم  �ألنبيا%  س\   G
فجميعهم ظهر�� Ä GتمعاB فاسد2 
�مع Jلك � يتركوها �� ينعزلو� 
عنها G جبا` /� كهوo، بل مر�� 
 B�8الختبا��  B�%البتال� ãميع 
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�ستحقو�  �لذلك  فيها  �جنحو� 
�لعظيمة  �لر�حانية  �لد8جة  تلك 

�هى �لنبو2.
ُير�
 G �لتر�� �wند� /1 8جال 
حيا2  يعيش  كا1  (نا���8)  �¿ه 
�لزهد �عبا�2 �هللا سبحانه �تعا_ 
 ��يقو �لعا�،  عن   tالنقطا��
 B�J� شاقة.  �8حية   Bبرياضا
/نه  /ظن  ال  نفسه   G قا`   �يو
/كثر  هو  من  �أل8}  �جه  على 
 âصالح /كثر  �ال  م¥  هللا  عبا�2 
سبحانه  �هللا  فأ�حى  نفسي.  من 
 _N �Jهب  �قا`:  Nليه  �تعا_ 
عبد¤  جتد  �هنا�  �لفال�  �ملكا1 
فصاحبه  �لصاحلني  عبا��  من 

�تعرN oليه.
�نطلق (نا���8) N_ حيث /مرD �هللا 
 âفالح فوجد  �تعا_،  سبحانه 
 1/ منه  فطلب  �حلقل.   G يعمل 
.ªبيته. �فعل �لفال G يستضيفه

 ªلفال� ير�قب  (نا���8)  �/خذ 
مستحقا  جعله  �لذ�  ما   oليعر
�هللا  عني   G  âصاحل يكو1  أل1 

سبحانه �تعا_.
فوجدD يستيقظ G �لصباª �يذكر 
�يذهب  فأسه  �مل   � �هللا  �سم 
طيلة  يعمل  �يظل  �حلقل   _N

�لنهاG� ،8 �ملسا% يعو� N_ �لبيت 
�هللا  �سم  يذكر  �يتنا�` طعامه � 

.�مر2 /خر
 � ]لد N_ �لنو
ظل (نا���8) G بيت �لفالª مد2 
من �لزمن، ��لفالª ال يفعل /كثر 
�لليا;   
Nحد  G� Jلك.  من 
خاطب (نا���8) 8َبه قائال: كيف 
ال  �هو   âصاحل ªلفال� هذ�   hتعت

يذكر� Nال مرتني G �ليو� فقط؟
Nليه  �تعا_  سبحانه  �هللا  فأ�حى 
من   nبكأ  Ãتأ  1/ عليك  قائال: 
 oخرها، �تطو� _N لزيت ُملئت�
 1/ من  ��حذ8  �ملدينة،  حو`  ֲדا 

تسقط منها قطر2 ��حد2.
فعل (نا���8) ما /مرD به �هللا سبحانه 
�خر°   nلكأ� �Vل  �تعا_ 
zذ8   âماشي �ملدينة  حو`   oيطو

 Dتركيز� D\شديد ��ضعا كل تفك
G �لكأn لكي ال تسقط منها �ال 

قطر2 ��حد2.
�آل1  قائًال:  �هللا  سأله  �نتهى  �ملا 
/خ�h كم مر2 فّكرÑ B �/نت 

تطوo ֲדذD �لكأn؟
/طر� (نا���8) 8/سه �شعر ×جل 
شديد �قا`: �حلق /قو` �ال مر2 

فّكرB بك.
هذ�  �تعا_:  سبحانه  �هللا  فقا` 
�لفالª بالرغم من كل ما يشغله 
��لز�جة  �حلقل   G عمله  من 
فإنه  �حليا2،  �متاعب  ��أل�ال� 
/ما   ،��ليو  G مرتني  يذكر� 
 nٌكأ شغلتك   1/ فبمجر�  /نت 
مر2  �ال  تذكر�   � �لزيت  من 

��حد2.

أي أنـك لـو اعتقـدت أنه بقـوة إميانـك وقدرتك 
أنـت تفعـل الطاعات فـإن ذلك ميأل قلبـك بالك1 
واإلعجاب وإهمال الشـكر هللا سبحانه وتعا<، ولكن 
عليـك أن تعلـم أن اهللا سـبحانه وتعـا< هو الذي 
منَّ عليك ويسـ� لك سـبيًال للقيام بهذه الطاعات.
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التقوى

�إلنسا1   1/ لنا  يتبني  هنا  من 
�لعا�  عن  بعيد¤  ينعز`  �لذ� 
�هللا سبحانه  عبا�2  �ينكب على 
/خالقه  حقيقة  تظهر  ال  �تعا_ 
 oيعر ال  نفسه  هو  بل  �Nميانه، 

حقيقة نفسه.
بل على �لعكس فإ1 كثر2 �لعبا�2 
�لقلب �طها28   ªمن ��1 صال
�لنفس قد ُتهلك صاحبها، لذلك 
يقو` �بن عطا% �هللا �لسكند�8:

 BOلطاعة أل,ا بر� ُتفرحك  "ال 
منك، ��فرª ֲדا أل,ا برBO من 

�هللا Nليك."
بقو2  /نه   Bعتقد� لو  /نك   �/
تفعل  /نت  �قد8تك  Nميانك 
قلبك  ميأل  Jلك  فإ1   Bلطاعا�
بالكh ��إلعجا� �ÔNا` �لشكر 
هللا سبحانه �تعا_، �لكن عليك 
�تعا_  سبحانه  �هللا   1/ تعلم   1/
لك  ر  �يسَّ عليك  منَّ  �لذ�  هو 

.Bلطاعا� Dֲדذ �سبيًال للقيا

�نت L&لشيطا�
 G ]لق  ال  �لشيطا1   1/ �علم 
�إلنسا1 �لرغبة G �ملعصية، �Nمنا 
يستغل ما هو موجو� فيه /صًال 

 Bلعا���� �لسيئة  �ألخال�  من 
بقو2  �ستطعت   �Jفإ �لرJيلة. 
�قد8ته  �تعا_  سبحانه  �هللا 
/خالقك  كل  من  تتخلص   1/
فلن  �لسيئة  �8غباتك  �لسيئة 
يكو1 للشيطا1 قد28 عليك �ال 
سلطا1، ألنه لن Åد ما يستغله 

فيك.

من  &لتخلص  سبيل  &لتد;يب 
&لعا^&@ &لسيئة

ֲדا  يتصف  �ل^  �خلصائص  من 
�لتكّيف.  خاصية  �إلنسا1، 
 G فاإلنسا1 عندما ينتقل للعيش
 �/ بلٍد جديد،   �/ مكا1 جديد 
يذهب للعمل G مكا1 جديد، 
فبعد مر�8 فتر2 من �لوقت يعتا� 
�جلديد  �لعمل   �/ �جلديد  �ملكا1 

وهكـذا إذا " جتـد اهللا 
جتـده  فلـن  قلبـك   9
آخـر. مـكاٍن  أي   9

�يتأقلم معه.
�إلنسا1  يستطيع  �خلاصية   Dֲדذ�
�لسيئة،  عا��ته  من  يتخلص   1/
 �/ قلبية  مبعصية   �يقو كا1  فإ1 
�لتخلص  يستطيع  فإنه  جسدية، 
يسميه  ما  �هو  بالتد8يب،  منها 
 Bلرياضا�  �/ �ملجاهد2  �لصوفية 

�لر�حية.
�لنبوية  �ألحا�يث  بعض  �هنا� 
مثل   ،Àملع� هذ�   _N تش\  �ل^ 

قوله �:
َيْوًما   َ َ/8َْبِعني هللا  َ/ْخَلَص  "َمْن 
َقْلِبِه  ِمْن  �ْلِحْكَمِة  َيَناِبيُع   Bَْظَهَر
َعَلى ِلَساِنِه" ( مسند /Vد – با� 

�لزهد.)
Oمنية  بفتر2   Bلطاعا� �8بط 
�لذ�  �لتد8يب   _N ُيش\  معينة 
كا1  �لذ�  �لسلو�  يصبح   Dبعد
 Bعا�� من  �لتد8يب  /ثنا%  يفعله 
على  �افظ  فالذ�  �إلنسا1. 
تصبح  يوما  /8بعني  مد2  �لصال2 
يتر�  �من  �لصال2،  عا�ته  من 
�لكذ� طيلة /8بعني يوما يصبح 
 � �JN لصد� من عا��ته، �هكذ��
 �/ G Dقلبك فلن جتد G جتد �هللا

مكا1ٍ �خر.




