
جديد   Fعا  kبعد  lيأ �ال   Fعا  Fينصر  8� ما 
 nُيشر �لتا"يخ  صفحا?  من  صفحة   qفُتطو
v �خرt qطها "يشة ميوJ �إلنسا8 نزعاته.. 
مبا �8 عصرنا �حلديث يتسم بالسرعة ُتقاx فيه �ألمو" مبنظا" 
�نعكس  مما   Xألخال� بالقيم  �حد  يبا{  ال  �خلسا"!  �لربح 
سلًبا على �إلنسا8 �ملعاصر فأفر� v تلبية حاجاته �ملاDية �َّش 
 �حاجاته �لرحية. ال تظن �8 هذ� �لد�� متفشٍّ v �لعا� �لغر
فحسب بل �نه لألسف �لشديد قد �لقى بظالله على كث� من 

�لبالD �إلسالمية إلفتتا�ا �ّنة �لدجاJ �لو�ية. 
حتًما ينقاD �ملر� �لذf ال يقيِّم نفسه ير�جعها �7 حل �لغي 
�لضالJ ح� يستعصي عليه �8 يفكر v �لبحث عن �ر�، � 
يرفع يديه �7 �لسما�. ��ا �ق فتنة َتَطاَيَر َشَرُ"َها حتقق َنَبُأَها 
فأْلَقْت بظال�ا على �أل"� كلها فلقد ﴿َظَهَر �ْلَفَساDُ ِفي �ْلَبرِّ 

.﴾xِلنَّا� fْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت �َْيِد�َ
ب�  على  مضاعفا?  �آلفا?  للفنت   8�  v �ثنا8  £تلف  ال 
 ��D هو   Fليو� عاملنا   kيشهد  fلذ� �لرحي  فالقحط  �إلنسا8. 
حي فتاg ال سبيل للوقاية منه �ال بذكر �هللا �لذf به تطمئن "
مما ال شك فيه �ننا v �مسِّ �حلاجة  .§�لقلو¨ تتغذq منه �لر
�هو��،   Jميو من  ֲדا  يعلق  مما  �لنفس  ملعاجلة  هذ�  »ماننا   v
لذلك ينبغي على �إلنسا8 �8 ينظر �7 �مر�ضه �لرحية �دية 
�كM من علله �جلسدية �ل تفزعه فيهرn مسرعا �7 �لطبيب. 
فاملر� �ملاfD �منا يهلك �جلسد حدk بينما �ألمر�� �لرحية 
�جلسد معا. لعل �7 �خلطو�? �7 �لعال� �8  §ִדلك �لر
يقوF �ملر� بتحليل مر�جعة عالقاته �لشخصية مع 3يطه بيئته، 
�ألهو�� غالبا ما تنبعث من مؤثر خا"جي � �Dخلي  Jأل8 �مليو
فيسرf بعد Sلك تأث�ها �لساF ظاهر� باطنا، فيؤثر �لشيطا8  

على سلوg �إلنسا8 قوًال ِفعًال.
�لسؤ�J �لذf يطر§ نفسه v هذ� �ملقاF هو عن �لسبيل �7  
�لنفس من جذباִדا �لرقي ֲדا. كيف ميكن �8 يل±  tليص 

هوִדا  !Dعا� �ملا v ´8 �8 يغوD يةDإلنسا8 حاجاته �ملا�
�لسحيقة؟! 

8 �7 �لطرX لتخليص �لنفس من جذباִדا �8 يتخلى �إلنسا8 �
 kتستعبد �ل  �ألما"!  �لنفس  عبوDية  من  يتحر"  �نانيته  عن 
ِمن  �لنفس  تَتَبّر�   xناDأل� فتذهب  �أل"�.   7� £لد  جتعله 
�ألسا¸  �ل طاملا حجبت  8ِ�"َDْتغتسل من �أل xأل"جا�
�إلنسا8 عن �هللا. ما � ينكسر هذ� �لقيد ال ميكن �8 يرتقي 
 8� ميكن  ال  �نه  كما  �ألحدية.  �حلضر!   7� بنفسه  �إلنسا8 
من �لطبيعي �8  ..Fستسال�8 عبوDية D تتوطد �لصلة باهللا
له،  تابعا  كا8  عبد� ألحد  كا8  من  �نه  �لعبوDية  من صفا? 
�"شد  بد �ا من طاعة 3بة، قد  لربه ال  �إلنسا8  عبوDية 
ُكْنُتْم   8ْ�ِ �لناS 7� xلك v قوله تعا7: ﴿ُقْل  �لكرمي  �لقر8¹ 
ُتِحبُّو8َ �هللا َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم �هللا﴾ بالتا{ فإ8 �لعمل بتعاليم 
قوًال  بصبغته  �الصطبا¼  جل  عز  عشقه  يقتضي  تعا7  �هللا 
فعًال. فبالعشق ينبعث v نفس �ملؤمن �اًسا جنوًنا لد"جة 
 8� كما  3بوبه.   7� يصل  ح�  �مامه   Xشا �مر  كل  يهو8 

الـمادة..
 فضيلة أم رذيلة!؟

اجمللد التاسع عشر، العدد الثامن -  ذو القعدة وذو احلجة ١٤٢٧ هـ - ديسمبر/ كانون األول ٢٠٠٦ م

كلمة �لتقو�٢



 v ½لو �ف�لعاشق �لصاXD ال يتوقف عن �لسعي "�� هدفه 
Sلك حياته، هذ� هو حاJ �ملؤمن �لسالك سبيل �لوصاJ باهللا! 

يقتفى  qكامل يقتد �Sما �ألسو! �لعملية فال بد �ا من منو�
 ��ثرk، فاألسو! ال تتحقق �ال v �نسا8 كامل بلغ منتهى �لعر
�لرحا¿ هذ� جلي v شخص سيدنا موالنا 3مد �ملصطفى 
صلى �هللا عليه سلم، �لذf قاJ عز جل v حقه ﴿َلَقْد َكا8َ 
ُ�ْسَوٌ! َحَسَنٌة﴾. فلتكن صلتنا باهللا طيد!  َلُكْم ِفي َ"ُسوJِ �هللا 
ليكن سعينا طبق سنته �لطاهر! �قتفا� �ثرk �ملبا"g عليه �فضل 

.Fسالصال! 
8 �8 نتركها تؤثر فينا، ننبه D يةDلفهم كيفية تلبية متطلباتنا �ملا
�لقا"Á �لكرمي �8 ما ندعو �ليه ليس Dعو! �7 �لزهد �لتبتل على 
�ج �Dعيا� �لتصو� �لذين �نقطعو� عن �ألخذ باألسبا¨ فر�حو� 
لئك �لذين عزفو� عن � يتكففو8 �لناx طعامهم شر�ֲדم! �
 kعطلو� �لنسل "هبانية �بتدعوها. �8 �لزهد ليس معنا ���لز
�8 ُيهمل �إلنسا8 حاجاته DنياS� ،k ال بد �8 تكو8 صلة بني 
 nهو مقطو ÄÅ�إلنسا8 �ملاD! ألنه يستحيل عليه �8 يعيش 

�لصلة بالعا� �ملاfD �لذf ُخلق منه.. يكفي �8 نعلم كيف 
 v يةDباجلو�نب �ملا Jكا8 �م �يضا �تصا kنبيا���8 "سل �هللا 
S"ية ��م عليهم �لسالF على  ���حليا! حيث كانت �م �»
عظيم قرֲדم من �هللا كانو� �يضا ير�عو8 متطلبا? �لر»X، فكانو� 
ما  ..xتلطو8 بالنا£ميشوv 8 �ألسو�X لقضا� حو�ئجهم 
كا8 لكل هذk �جلو�نب �ملاDية هدفا غاية تبعدهم عن �لغاية 
�ملثلى �ل هي مد�" خلق �إلنسا8، �منا كانت صلتهم بعا� 
�لطبيعية  �ألساسية  متطلباִדم   Dسد� فقط  �م  يتيح  مبا   !Dملا�
للحيا!، � تكن �ملاDيا? هدفا � غاية �م Åيو8 من �جلها!.. 
�لصوفية  �لرمي هو من كبا"  �لدين   Jلشيخ جال� مأ � لقد 
بصلة  �حليا!   v !Dباملا �إلنسا8  فشبه صلة   kقصائد  qحد�  v
 !Mلع� S� ،لسفينة باملا�، ملا يوجد بينهما من تالمس سطحي�
�ملستفاD! من مثله �لر�ئع هذ� �نه ال ميكن تصو" سفينة من غ� 
 .!Dتك باملاÅ 8� 8D 8ما� كما ال ميكن تصو" حيا! �إلنسا
كما Åتوf مثله على �شا"! لطيفة هي �8 تكو8 صلة �إلنسا8 
تغرقه v ماDيتها  kية �يضا سطحية �يث ال تغمرDباحليا! �ملا
ال بد منه  f"�8 يكو8 حظه منها مقتصر� على ما هو ضر

لقضا� �حلاجة �مللّحة �حلفاÇ على �لنفس. 
v ضو� �لقر8¹ �حلكيم جند هذ� �ملنهج جليا v ¹يا? كث�! 
غ�ها،  �ملشر¨  �ملأكل   v  Jالعتد�� �لوسطية  على  حتث 
�شكاله   k"صو بش�   Dلفسا� �لتبذير  عن  �لقر8¹  �ى  كما 
كما حث على �كتسا¨ �خل��? لكن مع �ستيفا� حقوقها من 
»كا!! باإلنفاX من كل ما "»قنا �هللا من ِنعم، كأS 8لك كله 
حي " fDيض للنفس لفهم كيفية �لعالقة بني ما هو ماتر
�لنفس  تغو´   8�  8D F«تال بينهما من  يكو8   8� ما Êب 
لعل هذ� هو �ملقصد �لعظيم �لذf ترمي �ليه  !Dسطو! �ملا v
 �مقاصد تعاليم �لقرv 8¹ هذ� �جلانب.. فاملاD! فضيلة ملن خا
مقاF "به �نفقها v ما يرضيه عز جل. هي v حد �Sִדا 

"Sيلة ملن �سا� �نفاقها v ما يغضبه عز جل. 

 

احلياة   X باملادة  اإلنسان  صلة  فشبه 
بينهما  يوجد  ملا  باملاء،  السفينة  بصلة 
من تالمس سطحي، إذ العdة املستفادة 
أنه ال ميكن تصور  الرائع هذا  من مثله 
كما ال ميكن تصور  ماء   Hسفينة من غ
باملادة. nتك  أن  دون  اإلنسان  حياة 

٣

اجمللد التاسع عشر، العدد الثامن -  ذو القعدة وذو احلجة ١٤٢٧ هـ - ديسمبر/ كانون األول ٢٠٠٦ م




