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التقوى

 
 � يقو�  �إلنسا	   	k
 .wش  Lبأعما �لدنيا 
�هو  �يكابد،  �تهد 

ثنا& Xلك يو�جه �حلياa  �بد�خله  Ù
�لنفس �ألماaG،  �لw هى مثل حية 
�لسم  تنفث  �تر�ها  طم  قد  شرها 

� هى كضرغا� ما ينكل k	 هم، 
�غذ�& هذ� �لنفس �ألماaG هو ³و� 
فإ	  �خلطايا،   o�G�Xقا� �ملعصية 
 o�G�Xقا  aGبعصا ترشح  �ملعاصى 
�ل�  �لنفس  هذ�  على   oجناسا�
�تشتد  �تغلظ  تترعر�  بد�Gها 
بعد 
	 تسقى مبا& �لنجاساo هذ�،  
 ،Gيبو شرها  ضخمة  
فعى  فتصبح 
صوتا   Gتصد  D
  GوY �بقر�ִדا 
�خو�G شر�هة k^ �ملعصية   تطلب 
kال  تأمر  فال  �ملعاصى،  من  �ملزيد  
بشر �سو& �تستحوX على �إلنسا	 

�يأتى   لديه.  طاقة   aGX كل  �على 
 Ù  Mس
 هكذ�  ��إلنسا	  Gمضا	 
سجن هذ� �لنفس، فيدGبه على ما 
 �يَعّو�� على حتمل �ملشاÀ ��لشد�ئد 

عماL �خلM،  �يبد
 �ملسلم بالصيا� 

	 �عل على  Øفيحصن فرجه، مبع
كل فتحاo �جلسم من ³ع �بصر 
�لسا	 �شفتني �جلد �عقل �
نف 
 Gلثغو� �قبل ��بر، �عل على هذ� 
 Xمتنع نفا ،a���لفر�Á حر�سة مشد
��خل �لنفس،  ^k ملعاصى �³ومها�
هنا تفقد �لنفس �ألماaG غذ�ئها من 
³و� �ملعصية فتبد
 Ù �لذبوL �لكن 
YوG بقر�ִדا �خلو�G �ألخM �تنتفض 
�لكن  �نتفاضة،  jخر  بذيلها  �حلية 
 Gلقائمة على �لثغو� a��حلر�سة �ملشد
 	k صاحبها  �تلو�  تنتبه   Áلفر���

هم مبعصية �تنتصر �حلر�سة �للو�مة 

 µ
G على Æخلال� µبفأ Dبل �ִדو
�حلية  �تلفظ  بالسو&   aGألما� �حلية 
 .oمتو� �تضمر  »ا   نفس  jخر 
بعدها يبدL �هللا � �إلنسا	 نفًسا 
�لنفس  Ikا  بالتدGيج،  منها   �Mًخ
يترقو	  �ملؤمنني   	
  Øمبع �ملطمئنة، 
Gمضا	،   Ù 
على   oمقاما  ^k
فيحفظو	 كل منفذ »م.. 
+ I�Xjم 
فال  �عو�Gִדم.  
فو�ههم � �عيوIم 
يسمعو	 �لغيبة، �ال ميّد�	 عيوIم 
�ال  �آلخرين،   Lمو�
  ^k Úشع 

يزنو	.

	 �لفال§ kليه مير  �Gلقد بني �هللا مر�
 ،Áلفر�� هي حفظ  مبرحلة حرجة 
 ،Lلقبو�  §�G فينا  �هللا  ينفخ  كي 
 zملنافذ. �ضر� ��لفر�Á هي كل 
هذ�   Ù �هم  للمؤمنني   مثال  �هللا 
�حلالة  مبرمي �بنة عمر�	 �ل� 
حصنت 
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�جلسمية   Ïملعا� بكل  فرجها، 
��لعقلية ��لر�حية، �قاL �لن@ �: 
ليس �لصو� 
	 ميسك �إلنسا	 عن 
 	
 �لصو�  ��لشرz، �لكن  �ألكل 
 	
يتر� لغو �لكال�. فال بد للصائم 
��خلصومة  �حلديث  لغو  عن  يكف 
�من  �للغو،   � يدخل  مما  �غqMا 
تتقو	﴾  تعا^ ﴿لعلكم  قوله   Ïمعا

	 �إلنسا	 �لصائم يتقي بصومه من 
عن  فبانقطاعه   .zلذنو��  oلسيئا�
� نظرته ���لدنيا �حفظ فر�جه  تز
 zيطلع على عيو� ،aلر�حانية ِحّد�
n يكن يبصرها من قبل. �كذلك 
بإمسا�   zلذنو� من  �لصائم  يتقي 

 n ملصطفى �: "من� Lلسانه كما قا
َيَد� قوL �لز�G ��لعمل به فليس هللا 

	 يد� طعامه �شر�به)"  �حاجة 
ال   +
�لصو�)..  zكتا  ،+Gلبخا�)
عن  �إلنسا	  ميتنع   	
 �لصو�   Ëيع
بل   ،�GاI  Lطو  zلشر��� �لطعا� 
عليه 
	 �مي فمه من كل ما يضر 
يسب  �ال   zيكذ فال  �Gحانيته، 
�ال يغتاz �ال Vتصم. �ألمر �فظ 
�للسا	 عا�، ��ب �لعمل به ��ما، 
بصفة  لسانه  �فظ  �لصائم  �لكن 
 �خاصة �kال فسد صومه. ��Xk تعّو
لشهر  �للسا	  حفظ  على  �إلنسا	 
نفسه سائر  متّكن من حفظ  كامل 

�لصو�  فإ	  �هكذ�  
يضا.   Gلشهو�
�لد���.  على   zلذنو� من  �ميه 
�هنا  يثبِّت �هللا  قد� �إلنسا	 على 
 ÁGملد��  Lنو� له  �يتيح   ،Dلتقو�
�لر�حانية �لعليا. �ينفخ �هللا فيه من 
 LÂا� �هللا يت«k  
�Gحه  �عندها يبد
بصMته   ����تز �لصائم،  قلب  على 
 	
  Øمبع  .�Gنو� جال&  �لكشفية 
�حلالة  �إلنسا	 Ù هذ�   Rهللا يشر�
كل   � كالمه  عليه   LÂي� بإ»امه 
 D¿G zبو�
Gمضا	، �يفتح عليه  
على  �يطلعه   صا�قة،   Rٍكشو�


سر�G غيبه. 
       


