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التقوى

�بوعنا   � خيامه  �مضا�  ��سى  لقد 
تنعم  كي  �لسعيد�  �ألنفس  تلك  مستضيفا 
�لر%$  متتع  فبعد  لال-,ها�.  فريد�  بفرصة 
مبز�يا هذ� �لشهر �لفضيل تنا8 تصريح �إلقامة � ,%لة �هللا 
�لعظمى �لB Cا موسم %�حد.. موسم �بيع �لقر@� �لذ? 
%ضعه �هللا �ملعني �ملستعا� �ستجابة %تلبية لتضرعاF حبيبه 

خP �خللق كافة سيدنا %موالنا Lمد �ملصطفى �.
 Q��  ييR ?هللا �ملعني �لذ� Sما كا� للقر@� �لكرمي.. ما%
�أل�%�$ �مليتة %Rقق �ال-,ها� �ملنشو, �� RرV ساكنا 
%�ال-,ها�.  للنمو  %�ملتطلعة  �ملتعطشة  �لبذ��  Wد   X ما 
فلو متعنا � @ية �لقر@� �لC لقبت �ملصطفى � بالنو� (١)  
لوجدنا �� بذ�ته � قبل تلقيه مها[ �لنبو� كانت � حد 
�aִדا نو�� �% بعبا�� �,_ �صبح قلبه %جو��حه %حركاته 
لديه    bبالتا%  ،Qأل�� على  �هللا  لنو�  %سكناته جتسد� 

�لقابلية %�لكفا�S �لتامة لتلقي نو� �هللا.
,�جاִדا   F�%تفا مع  �ملبا�كة   Fلبذ��� حا8  هو  هذ� 
 eلر%حا� Sلسما� S8 ماfمقاماִדا عند �هللا. فبعد �� ي%
 � �ֲדا   Xعا  hi �%حها  تدخل  �لسليمة  �لبذ��  على 
ُحلية �لصد_ �ملطلق %�لتو�ضع �لذ�ئب %aلك من خال8 
�لصلو�F %�لتال%� %�لقيا[ متخلية عن كل ما حوBا من 
�للغو �لثائر %�لفحشاS %�ملنكر %�خلوQ مع �خلائضني. �ما 
�لبذ�� �لC توغل فيها �لسوv فإtا ال تنبت شيئا %تصبح 

.Pر� ال يرجى منها نفع %ال خx بذ��
%�لسؤ�8 �لذ? يطر$ نفسه � هذ� �ملقا[ هو كيف يتم 
نو�  تلقي   Sعا% تصبح  كي  �لسليمة   Fلبذ��� تثقيف 
�Bد�ية �لربانية؟ ال شك �� �لتحلي بالصد_ �ملطلق لد} 
يفتح عاملا جديد�  �ْلُمْسَتِقيَم﴾،  َر�َ�  �لصِّ قر��S: ﴿�ْهِدَنا 
�لقلب  جذ�  من  صا,��  كا�   �ai خصوصا   Sملر� �ما[ 

%�عماقه. عندها ُستقبل �لر%$ � عاX �حلضر� �ألحدية 
%تنعم بالعز� %�لكر�مة. %ال شك �� �لفاحتة �[ �لكتا� 
فحو}  فهم  ملن  فطو�  %كنو-�،  �لقر@�  �سر��  مفتا$ 
َر�َ� �ْلُمْسَتِقيَم﴾  %�ستوعب مغز�ها %�بعا,ها  ﴿�ْهِدَنا �لصِّ
�جلذ�? � حياتنا.  �لتحو8  tiا ستكو� مصد�  حيث 
قدسية  قو�  حتو?  �لبسيطة   Fلعبا���  F�a �جلملة  هذ� 

.Sفر, %شعب على حد سو� ?� Pمص Pميكن �� تغ
%حاصل �لكال[.. ال صيا[ مع كذ� �للسا�. %ال صيا[ 
مع تغذية �لعقل %�لوجد�� بالكذ� %�Bذيا�. %ال صيا[ 
يشمل  فالصيا[  %�لعصيا�.  بالفحش  �ألعما8  بتدنيس 
 .vصو� �جلو� عن تنا%8 �لكذ� %عد[ تقيئه �ما[ �لنا
�لصيا[  مينت  �ملطلق  %�لصد_  �لصيا[.  ينقض   Sفالقي
%يدخل �ملرS عاX  �الستقامة �ملنشو,� �لC نطلبها يوميا 
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� صلو�تنا �خلمس.
%�لصيا[ �كن متني من ��كا� �لدين ُيـمهد لإلنسا� 
ليقهر ֲדا ضعفه،  �لقو�  تنقله ع� LطاF عديد� %يهبه 
%�ك�  �عظم  مع�  %�ة  %مستقبله.  حياته  ֲדا  %يشّكل 
� حتقيق �لقو� %مع aلك يتغافل عنه �لناv، %ال يأخذ 
من حياִדم �حلّيز �لذ? �خذ� مع� �لقو� �لظاهرية. tiا 
قو� �لر%$ �لC تتغذ} باإلميا� %�لوصا8 �القها.  %لقد 
ينالو�   X �لذين  �%لئك   hi %شفقته  �هللا  ��ة   Fمتد�
َرْتهم  %بشَّ  Qأل��  hi %�خلد%�  ميوالִדم  قهر   � حظا 
�ملا,ية  �لقو�  Bم  يضمن  �ألحدية  باحلضر�  تعلُّقهم   ��
%�لر%حية  ﴿َ%َيا َقْوِ[ �ْسَتْغِفُر%� َ�بَُّكْم ُثمَّ ُتوُبو� iِلَْيِه ُيْرِسِل 
َ%َال  ِتُكْم  ُقوَّ iَِلى   �ً ُقوَّ َ%َيِزْ,ُكْم  ِمْدَ��ً��  َعَلْيُكْم   Sََما �لسَّ

َتـَتَولَّْو� ُمْجـِرِمَني﴾ (٢)  

 Fما نو, �� نوضحه � هذ� �ملقا[ هو �� �عظم بركا%
هذ� �لشهر �لفضيل %�جلها هي �tا متنح �إلنسا� �لتعر� 
على تلك �لقو� �خلفية �لW Cهل �tا مكنونة %مرصوصة 
� كيانه. تلك �لقو� �ل�ai C حا%لنا �سم معاملها بضر� 
مثا8 نقو8 �نه عندما ير} �حدنا �سد� مكشًر� عن �نيابه 
مبقربة منه فإنه يهر� هر%با غP مسبوقا. هر%با X يقم 
�لقو� %تلك  تلك  لديه   �� يعر�  قبل %X يكن  به من 
فإ�   eلر%حا�  Xلعا�  � �حلا8  هو  هذ�  �لبدينة..  �للياقة 
 Fملوبقا� vاطر �فتر� % Xمالمسة معا Sلصيا[ مينح �ملر�
�لطفل  هر%لة  مهر%ال  �هللا   hi فيفر  لر%حه.  %�لفو�حش 
عند شعو�� باخلطر hi �حضا� �مه حيث Rظى باألمن 

%�حلنا�.  
 hi ,�فًعا  ضعُفه  ليكو�  ضعيًفا  ��إلنسا�  �هللا  خلق  لقد 
خضوعه على عتباF خالقه، كي يلوaَ ¡ما� %يلجأ iليه. 
فالضعف � �إلنسا� %سيلٌة %ليس هدًفا، %سيلٌة لتوجيهه 
ُخلق  لو   .� �هللا  على  إلقباله  %سيلٌة  خالقه،  با�   hi
�إلنسا� قوًيا الستغ� بقوته عن �هللا، فشقي باستغنائه. 
ففي ضعف �إلنسا� تكمن سعا,ته %جناته �ai خرَّ �ما[ 
aهبية  فرصة  �لفضيل  �لشهر  هذ�  مينح  %حتديد�  خالقه. 
متجد,� كل سنة �مامنا كي ُنعر� عن ضعفنا خلالقنا 

كي يأ¤ لنجدتنا.
جعلنا �هللا %iياكم ممن ينعمو� %يستفيد%� ب�كاF هذ� 
%�يدكم  %قيامكم  صيامكم  �هللا  %تقبل  �لفضيل  �لشهر 
لفهم �ملغز} �حلقيقي من �لدين. %@خر ,عو�نا �� �حلمد 
هللا �� �لعاملني %�لصال� %�لسال[ على �شر� �ملرسلني 

سيدنا %موالنا Lمد %على @له %صحبه �¦عني، @مني.

(١)   �لنو� ٣٦      (٢)  هو, ٥٣

هذا هـو احلـال � العـا� الروحا� 
فإن الصيام مينح املرء مالمسـة معا� 
و(اطر افـ'اس املوبقات والفواحش 
لروحـه. فيفر إ- اهللا مهـروال هرولة 
الطفل عند شعوره باخلطر إ- أحضان 
أمـه حيث ?ظـى باألمـن واحلنان.  


