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من كال� �إلما� �لمهد�

فإ�S بلغ �إلنساv 8 3ّبة �هللا تلك 
موُته  فيها  يصبح  �ل  �لّد"جَة 
�إلله  فإ8ّ  لنفسه،  ال  هللا  حياته 
�لذf � يزJ منذ �أل»Å Jّب 3ّبيه، يشمله عندئذ 
مبحّبته، فينشأ v �إلنسا8 من �متز�� �ملحّبتني نو" 
عجيب.. ال تعرفه �لدنيا ال تستطيع فهمه. لقد 
ُسفكت Dما� ¹ال� �لّصّديقني �ألخيا".. فقط 
 Jلقد ُ"ُمو� بتهمة �الحتياأل8ّ �لدنيا � تعرفهم. 
�ألنانية أل8ّ �لدنيا � تستطع �8 تبصر جههم 
�لّنو"�¿، كما يش� قوله تعا7: ﴿ينظر8 �ليك 

(١٩٩ :�هم ال يبصر8﴾ (�ألعر�
فِمن �ليوF �لذf ينشأ فيه Sلك �لّنو" يص� هذ� 
َمن  �Dخله   v ينطق �أل"ضي Ðايا،  �إلنسا8ُ 
هو مالُك كل كائن، ُيرf جتلّياٍ? من �لوهيته، 
يّتخذ ِمن قلبه �ملفعم باحلّب �خلالص عرًشا له. 
عندما يتحّوJ هذ� �إلنسا8 بانقال¨ نو"�¿ �7 
�نسا8 جديد، يصبح �هللا له �لـًها جديًد�، ُيظِهر 
له �جلديَد من ُسَنِنِه عا�Dته. ال يع� Sلك �8ّ �هللا 
- سبحانه - يعتريه �لّتجّدDُ عندئذ � يكتسب 

آثار االستقامة الصادقة

عا�D? جديد!.. �منا �ملر�D �8ّ �هللا يبدf ألجل 
 !Dنه �ملشهو�لعبد شؤنt ßتلف عن شؤ هذ� 
شيًئا.  �لّدنيا  فلسفُة  عنها   f"تد ال  عموما.. 
فيكو8 هذ� �إلنسا8 مصد�ًقا لقوله جّل شأنه: 
من �لناx من يشرf نفسه �بتغا� مرضا! �هللا ﴿
� بالعباf� ..﴾D �8ّ �فضَل �لناx َمن �هللا "�
 8يشتر تعا7،  �هللا  مرضا!  �بتغا�   v يتفانو8 
"ضو�نه بنفوسهم؛ هؤال� هم �لذين تشملهم 
�لّرحانية  D"جة  Åو»  فمن  هكذ�  �هللا.  "�ُة 

حًقا يضّحى بنفسه v سبيل �هللا تعا7. 
يقوJ �هللا v هذk �آلية: �منا يناJ �لّنجاَ! من كل 
 ،lلنيل مرضا�آلالF َمن يبيع نفسه v سبيلي 
ُيثِبت ببذJ نفسه �ّنه هللا تعا7، يرq �8ّ كيانه 
 � .Xخدمة �ملخلوكّله � ُ£لق �ال لطاعة �هللا 
يأl باحلسنا? �حلقيقية �ل تتعّلق بكل ملكة من 
حضوِ" قلٍب.. كأمنا  ،Xٍشوملكاته.. برغبٍة 
�حلقيقي..  حبيبه   7� طاعِته  مر¹ِ!   v ناظٌر  هو 
ح� �D�"� 8ّته تنطبع بإ"�D! �هللا، تنحصر لّذُته 
 Jيُع �ألعـماB تصد" عنهكّلها v طاعته، 
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طريق  عن  ليس  �لّلذ!  سبيل  على  �لّصاحلا? 
�ملشّقة. 

�إلنسا8  ֲדا  Åظى  �ل  �حلاضر!  �جلّنة  هي   kهذ
هي  فما  �آلخر!  جّنة  �ّما  عاجًال.  نقًد�  �لرّبا¿ 
v �حلقيقة �ال ¹ثا" هذk �جلّنة �حلاضر! �ظال�ا، 
سو� متثِّلها �لقد"! �إل�ية v �لعا� �لّثا¿ عياًنا 
v صو" حيَّة 3سوسة. �7 هذ� �ملع½ �شا" �هللا 

 :Jقا S� جلعز 
(�لر�ن:٤٧)،  جنتا8﴾  "ّبه   Fمقا  �خا ملن ﴿
طهو"�﴾  شر�ًبا  "ֲדم  سقاهم ﴿ تعا7:  قوله 
�ألبر�"   8ّ�﴿ تعا7:  قوله  (�إلنسا8:٢٢). 
 * كافو"�  مز�جـها  كـا8   xٍكأ من  يشربو8 
عيـًنا يشر¨ ֲדا عباD �هللا يفـّجر�ا تفج��﴾ 

فيها  تعا7: ﴿يسقو8  قوله  (�إلنسا8:٦-٧). 
تسّمى  فيها  عينا   * »جنبيال  مز�جها  كا8  كأسا 
تعا7:  قوله  (�إلنسا8:١٨-١٩).  سلسبيال﴾ 
﴿�ّنا �عتدنا للكافرين سالسال �غالال سع��﴾ 
 v كا8  من ﴿ تعا7:  قوله   .(٥ (�إلنسا8: 
هذk �عمى فهو v �آلخر! �عمى �ضّل سبيال﴾ 
(�إلسر��:٧٣).. �f �8ّ من £شى "بَّه تستو{ 
عليه �لّرهبة لعظمة �هللا جالله فله جّنتا8ِ: �حد��ا 
v هذk �لدنيا، � �جلّنة �لّثانية v �آلخر!. هؤال� 
�لذين تفاَنو� v �هللا سقاهم "ֲדم شر�ًبا طهَّر قلوֲדم 
�فكا"هم نو�ياهم. �8ّ �ألبر�" يشربو8 شر�ًبا 
ُمز� بالكافو"، يشربو8 من عٍني هم بأنفسهم 

يفّجر�ا تفجً��. 

(مقتبس ُمعر¨ من كتا¨ حلضر! مر»� غالF ��د عليه �لسالF - فلسفة �لتعاليم �إلسالمية، �خلز�ئن �لرحانية، � ١٠ ´ ٣٨٤- ٣٨٦)

تتقدم أسرة التقوى إلى املسلمني كافة وإلى أبناء اجلماعة خاصة بالتبـريكات 

اجلديدة،  امليالدية  السنة  خالل  والتوفيق  بالنجاح  اخلالصة  القلبية  واألماني 

أعادها اهللا عليكم وعلينا باخلير واليُمن والبركات. 




