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 التقوى
 للَّهَ ا ات َُّقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا يف كتابه الكرمييقول ربنا تبارك وتعاىل ، عد فيا أيها املسلمونأما ب

 َشْيء   ِبُكلِّ  هُ َواللَّ  اللَّهُ  َويُ َعلُِّمُكمُ  اللَّهَ  َوات َُّقوا : ويقول سبحانه ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإلَّ  ََتُوُتنَّ  َوَل  تُ َقاتِهِ  َحقَّ 
ويقول جلَّ  ََيَْتِسبُ  َل  َحْيثُ  ِمنْ  َويَ ْرزُْقهُ   ََمَْرًجا َلهُ  ََيَْعلْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  َوَمنْ   :ويقول جلَّ  َعِليم  

 َسيَِّئاتِهِ  ْنهُ عَ  ُيَكفِّرْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  َوَمنْ  :سبحانه وتعاىلويقول  ُيْسرًا أَْمرِهِ  ِمنْ  لَهُ  ََيَْعلْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  َوَمنْ  شأنه:
ا أبا ذر؛ اتق اهلل حيثما  ي» يف حديث رواه احلاكم يف املستدرك: النيب  ويقول َأْجرًا َلهُ  َويُ ْعِظمْ 

 ن النيب أوروى مسلم عن أيب هريرة  «ها، وخالق الناس خبلق حسنكنت، وأتبع السيئة احلسنة َتحُ 
وكونوا عباد  ،ل حتاسدوا ول تباغضوا ول تناجشوا ول تدابروا ول يبع بعضكم على بيع بعض»قال: 

نا، التقوى ، التقوى هاهول خيذله ول َيقره، التقوى هاهنا انا، املسلم أخو املسلم ل يظلمهاهلل إخو 
 «كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه  .حبسب امرئ من الشر أن َيقر أخاه املسلمهاهنا، 

أكيد ل وجند التَّ على صفحات  قليلة  إ ل نكاُد منرُّ إننا أيها املسلمون؛ لو تصفحنا كتاب اهلل تعاىل ف
دًا عليه هنا وهناك، سواء كانت آيات تتعلق باملعامالت، أم ررًا مؤكَ على ضرورة التقوى والتزامها مكَ 

العبادات، أم إهنا تتحدث عن طريقة التعامل فيما بّي اخللق، دائمًا جند أن كلمة التقوى  أصول تبّيِّ 
وقد  .ضيات ما جاءنا من أوامر أو نواههي الرصيد الذي يعترب أساسًا لاللتزام والتمسك والعمل مبقت

يف يقول  عاىلت ف الصاحلون التقوى، أو شرحوا مدلوهلا وآثارها، فابن عطاء اهلل السكندري رمحه اهللعر  
، والتزام زهاعدم جتاو و  أي الوقوف عند النواهية احلدود، التقوى: )للتقوى ظاهر وباطن، ظاهره حمافظ

 لتقوى من خالل، وعندما ننظر إىل ا -أي هلل جلَّ شأنه -(  األوامر، وباطن  هو النية واإلخالص
رة، جند أن التقوى يف اآلخ ومفتاح النجاة السعادة يف الدنيا، اآليات اليت مسعناها؛ جند أن التقوى مفتاح
لم إىل بركة الرزق من الع خري يسعى لبلوغه يف اآلخرة، بدءاً  لكل خري يناله املرء يف هذه الدنيا، ولكل

 ِسبُ ََيْتَ  َل  َحْيثُ  ِمنْ  َويَ ْرزُْقهُ   ََمَْرًجا َلهُ  ََيَْعلْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  َوَمنْ  ريج اهلم والغم، إىل دفع البالء،إىل تف
  ُْيْسرًا أَْمرِهِ  ِمنْ  َلهُ  ََيَْعلْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  َوَمن،  َْأْجرًا لَهُ  ْعِظمْ َوي ُ  َسيَِّئاتِهِ  َعْنهُ  ُيَكفِّرْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  َوَمن  فالتقوى

 مفتاح كل خري.

يقال و  هي احلفظ؛ بأن َيفظ اإلنسان نفسه.؟ أصل كلمة التقوى هي من الوقاية و فما التقوى 
اتقى الربد فلبس الثياب اليت حتفظه من آفات الربد، واتقى الشوك؛ جتنب إيذاءه وما قد يناله منه من 
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فيما يتعلق  واجتناب نواهيهعزَّ وجل ، أما التقوى يف املصطلح الشرعي: فهي التزام أوامر اهلل ضررال
التقوى هاهنا، » التقوى تبدأ من القلب كما قال النيب  اخللق، وفيما يتعلق حبقوق اخلالق.حبقوق 

ليست التقوى مبظاهر وأشكال وإن كانت املظاهر واألشكال تعرب عن  «التقوى هاهنا، التقوى هاهنا
، أساس التقوى أساس التقوى أو َمالفته؛ إل أن الشكل ليس شخصية اإلنسان وهويته وانتمائه واتباعه

التقوى  حانه وتعاىل.وبالرغبة إليه سبعزَّ وجل ومبحبة اهلل عزَّ وجل شية اهلل شعور  داخلي  يف القلب خب
 تكاب املناهي.ر إىل التزام األوامر وتردعه عن ا كيان اإلنسان يف قلبه يف وجدانه تدفعهحقيقة ماثلة يف  

كما   ،كاهلابكل صورها وأش نسان حتققت له السعادة يف الدنيا،فإذا ما حتققت صفة التقوى يف اإل
خلري ل من اق له صفة التقوى ختبط يف حياته وضل الطريق وأشقى نفسه، ومل ينل قوإذا مل تتح أشرنا.

مفتاح اخلري كله أن نتقي اهلل سبحانه، ولو أننا فكرنا فيما قد أصابنا يف هذه  اخللق ول من اخلالق.
الفرتة العصيبة من حياتنا؛ لوجدنا أن أهم خطر قد أودى بنا إىل ما قد أودى إليه هو افتقارنا إىل تقوى 

يف حقوق وجل  زَّ عزاء بعضنا، مل نتِق اهلل إ يف معرفة حق بعضنا عزَّ وجل وجل، مل نتِق اهلل  اهلل عزَّ 
راضنا، مل يف حق أسرتنا وتربية أبنائنا واحملافظة على أععزَّ وجل حقوق الرعية، مل نتِق اهلل ويل األمر و 

ا يف الدماء اليت سفكت واألعراض اليت انتهكت، بسبب تفريطنا وبسبب عدم ادراكنعزَّ وجل نتِق اهلل 
ذا إمنا هي العلم، تبدأ التقوى بأن أتعلم، وهإن أول درجات التقوى  علينا وما َيرم علينا.ملا َيب 

الدين علم، علم بالعقيدة بأدلتها وبراهينها، وعلم بالشريعة بأحكامها وآداهبا وشروطها وأركاهنا 
ان والذي ل يعلم يتخبط فيما يعمل، على سبيل املثال؛ كم من إنس مندوباهتا، علم مبا َيل وما َيرم.و 

أو تعلم ومل  ،؟ السبب يف ذلك أنه مل يتعلمزور غري مأجور، ملاذاحلج فرجع مأذهب ليؤدي فريضة ا
صلي كما أن يتعلم هو شرط لصحة العبادة، كثري  منَّا ي ألمرين قبيح يف املرء أن يقع فيه.يعمل، وكال ا

 ول يعرف  ،يصلي الناس، ل يعرف الركن من الشرط
ُ
طل من املكروه باملندوب من املفروض، ول يعرف امل

أنه  لو أن أحدنا أراد أن يذهب إىل نزهة يف مكان ما، أعتقد . ختبط كبري، وهو زاهد يف العلمفيقع يف
زهته ن ، عن املستلزمات من احلاجيات.يف كثري من األحيان يسأل عن أفضل األماكن عن الطريق اآلمنة

اجلنة، وسبب اح أهم عنده من مفت راحته وحتقيق هدفه منهاعنده يف البحث عن أسباب سعادته فيها و 
لّي إىل رهبم يف كل فل املنتقيستقبله، مع أنه يرى قواسالنجاة غداً يوم القيامة؛ ألنه ضعيف اإلميان مبا 

، وينسى أنه ما يلفظ من قول إل لديه رقيب ياة مستمرة ويظن أن األمور سبهلاليظن أن احل يوم،
حدود اهلل  ا وكيف استعملها، ينسىسيسأل عنه من أين اكتسبه اعتيد، وينسى أن اللقمة اليت يأكله
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ا وقعنا يف كثري م و غري مكرتث مبا ينبغي ان يفهمه ويتعلمه.فينتهكها ويتجاوزها غري مبال  أعزَّ وجل 
 نبّي بعض معامل التقوى يف حياتنا.مما وقعنا به إل نتيجة تفريط وجهل، لبد أن 

فاًل أم  القربات سواء كانت ن ج.. وسائرَ التقوى يف العبادات؛ أعين الصالة والصيام والزكاة واحل 
ثريين ل أذكر أن ك وطها وأركاهنا وآداهبا ومبطالهتا.كانت فرضاً، أم كانت منذورة، َيب أن نتعلم شر 

ة، ل أكاد ة اختاذ السرتة يف الصالالنظر مرة إىل قضي دهتم، كنت لفت  يدركون أمورًا حتبط أجور عبا
أي -روهة مكشرهم ممن يدرك أن عليه أن يصلي إىل السرتة، وأن الصالة بال سرتة أرى يف الناس عُ 

اجلدار أمامه، موجودة و   وسط املسجد ل يبايل، والسوارييفأحدنا يصلي أن ، بينما جتد -هاَيبط أجر 
ل يها خللوميكن أن يضع شيئاً ما أمامه، هذه مسألة  بسيطة  جداً؛ لكن هذه املسألة البسيطة يرتتب ع

هذا يف جانب العبادات، فضاًل عن أنه قد ل يعلم موجبات احلدث  يف عبادتك ونقص من أجرك.
وشروطه،  بأركانهمن وجوب الغسل وموجبات احلدث األصغر، وما يرتتب على احلدث األكرب أاألكرب 

العلم  ذا، ول نسأل عنه، واجالسنبايل هب ويف احلدث األصغر من وجوب الوضوء بأركانه وشروطه، ل
نعم  رجائه.اجالس العلم منتشرة يف كل أعزَّ وجل موجودة وموارد املعرفة متوافرة، بلدنا هذا بفضل اهلل 

ذه هي ه لكن اهلل غالب على أمره.و أرادوا أن تغلق هذه اجملالس وأن تتوقف بالفتنة اليت أوقدوها، 
نة لكي ل اهلل وأن يوقدوا نار الفتهبا، مهما أرادوا أن يصدوا عن سبيعزَّ وجل الشام اليت تكفل اهلل 

الد قد تكفل اهلل هبا، ولكن  هذه الب، َيولوا بيننا وبّي العلم، بيننا وبّي املعرفة، وبيننا وبّي الدين خسئوا
ذا مل مبقدار إمهالنا جملالس العلم، والنعمة إحجة علينا   هبا حجة علينا، فلتكن حجة لنا.كفالة اهلل

 نَّ َعَذايب َلَشِديد  ُُتْ إِ ِئن َشَكْرُُتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفرْ ل مة إن أمهلناها ضيعتنفقدها، النعحنافظ عليها 
  ،ة أو ل يبايل أحدنا هذه املعاملة صحيحفلألسف هذا يف شأن العبادات، أما يف قضية املعامالت

أن ل يبايل، مع العلم ب ؛ارة، أو معاملة صرف أو حنو ذلكجباطلة، إن كانت بيعاً أو كانت رهناً أو إ
قضية املعامالت قضية َتس حقوق اخللق، وحقوق اهلل مبنية على املساحمة، لكن حقوق اخللق مبنية 

قد يتجاوز عن ذنب فيما بينك وبينه؛ ولكن حقوق اخللق ل ميكن أن عزَّ وجل على املشاحَّة، ربنا 
 منك غدًا يوم القيامة، واملتعامالنيتجاوز لك عنها حىت يساحمك صاحب احلق أو أن يسرتد حقه 

ث يف نكرت  حنن ل هنتم أو ل ظامل وكالمها سيحاسبان على ذلك. على غري أساس صحيح كالمها
َتد يدك بطريقة  من أن احلالل وجتنب الكسب احلرام، وتقيكقضية فقه املعامالت اليت تضبط الكسب 

؟  الصحيحة وضبطها والتزام حدود اهلل فيهغري مشروعة إىل حقوق اخللق، هل اهتممنا باملعامالت ا
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يف املعامالت أكثر مما فصل يف  الفص   وسنة نبية لو أننا رجعنا إىل كتاب اهلل لوجدنا أن كتاب اهلل 
يف أحكام  التعامل فيما بيننا بكثري من املواطن وبكثري من الصور أكثر مما فصال االعبادات وضبط

 يف ن املعامالت فيها إضاءات تفصيلية.اًل، وجاءت كثري مدات، جاءت أحكام العبادات إمجالعبا
مسألة حقوق اخللق مجلة من صلة رحم، من بر الوالدين، من حق اجلوار، من حق الرحم، من املرياث 

 تفصياًل دقيقًا حىت بنسبه احلسابية، وكوَّن بذلك علمًا يدرس يفعزَّ وجل الذي فصله كتاب اهلل 
 هذا كتاب اهلل يبّي لنا ذلك، وتنظر فتجد أننا ل نبايل عام  كامل. مدىاملؤسسات التعليمية على 

بأكل أموال اليتامى أو التعدي على حقوق اإلناث يف مرياثهن، نتجاوز على ذلك كله وحنتال على 
  لذلك كله بأن نرغم املرأة أو الفتاة على التنازل عن حقها شكلياً عند القاضي أو عند الكاتب بالعد

سحت ل نبايل يف ذلك،  وكل درهم أخذ بال -اتباً بالظلم يف كثري من األحيانوقد غدا ك -كما يسمى
درهم، فكيف إذا تعديت على حقوق أختك أو امك أو بفصاحبه سيحرتق به، سيحرتق ولو كان 

ذا ينبغي أن كل ه  هبم من خالل عقد ووعد التزمت به. ابنتك، أو اليتامى الذين عهد اهلل تعاىل لك
 جيداً ونعرف أحكامه وتفاصيل أحكامه. نعرفه

التقوى بإمجال: التزام ما أحل اهلل لنا، وجتنب ما حرم اهلل علينا، واحلرص الشديد على حقوق اخللق 
يف املال والعرض والدم، بكف اليد عن أي شيء حرمه اهلل علينا فيما يتعلق حبقوق اخللق، من دمائهم 

بكف اللسان عن الغيبة والنميمة واألذى بأي نوع من ألوان األذى، وبكف  ؛أو أمواهلم أو أعراضهم
الل رتفها الكثريون من خاللسان عن الكذب، ولطاملا راج الكذب يف عصرنا هذا، حىت غدا حرفة اح

ة املغرضة ومن خالل اإلصغاء إىل تلك القنوات الدجالة الفتانة اليت تريد أن تنشر الفتنعات ئشاترويج ال
جاء عاملنا اإلسالمي من خالل إثارة الفنت وصناعة الكذب لكي تنشر الفوضى يف أمتنا وتدمر يف أر 

نعاين من  نينا ول نزالاهذا شيء نلمسه يف حياتنا وع الجتماعية فيما بّي أبناء وطننا.العالقات 
 يقول رك وتعاىليقول: كفى باملرء كذبًا أن َيدث بكل ما مسع، وربنا تبا ته اليت نراه والنيب اممارس
ُهمْ  اأْلَْمرِ  أُويل  ىَل َوإِ  الرَُّسولِ  ِإىَل  َردُّوهُ  َوَلوْ  ِبهِ  أََذاُعوا اخْلَْوفِ  َأوِ  اأْلَْمنِ  ِمنَ  أَْمر   َجاَءُهمْ  َوِإَذا  َلَعِلَمهُ  ِمن ْ

ُهمْ  َيْستَ ْنِبطُونَهُ  الَِّذينَ  ج األكاذيب أن ترو  التقوى أن ل تنشر الكالم على عواهله، وأن تتقي اهلل يف  ِمن ْ
ا ويدمروا بناء تمعنواألضاليل واألراجيف اليت هي من شأن املنافقّي ومن شأن من يريدون أن يقوضوا اج

احملافظة  أرأيت يف ،«وخالق الناس خبلق حسن»، التقوى أن نتخلق باألخالق احلسنة هذا اجملتمع.
َاقال تعاىل ، إليناهذه أمانة عهد اهلل هبا ، على رابطة األخوة يف اجتمعنا  وافََأْصِلحُ  ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمنَّ
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ا ل حتاسدوا ول تباغضو »؟ قال: ا قال أفسدوا، وكيف يكون اإلصالحقال أصلحوا م ََ  َأَخَوْيُكمْ  بَ ّْيَ 
سواقنا؛ ما َيري اليوم من منافسات يف أ « ول تناجشوا ول تدابروا ول يبع بعضكم على بيع بعض

يا  َصاَصة  خَ  هِبِمْ  َكانَ  َوَلوْ  أَنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َويُ ْؤثُِرونَ  أوذي أخي وأكسب وحدي، أين حنن منلكي 
أخي ل تؤثر على نفسك هذا شأن الكبار، أما أنت فقف عند احلد األدىن بأن حتافظ على حق 

ل يظلمه، ول  املسلم أخو املسلم»: أخيك ول تعتدي عليه، ول تتجاوز ول تظلم، وكذلك يقول 
اهتا يف هذه هي التقوى أن جند ممارس «، التقوى هاهنا، التقوى هاهناخيذله ول َيقره، التقوى هاهنا

قوق ح حياتنا من خالل أخالق التعامل فيما بيننا توطيد عالقة األخوة واحملبة فيما بيننا واحملافظة على
حق اجلوار، حق الرحم، حق اإلنسان يف هذا اجملتمع، ويف كل اجتمع،   بعضنا من أقرباء أو بعيدين؛

كل ذلك أمانة يف أعناقنا َيب أن نتقي اهلل بأن نؤدي ما علينا، وأن نقف عند احلدود اليت حتق لنا 
لرجل قال له أوصين، قال: عليك بتقوى اهلل فإنه مجاع كل خري، عليك  فال نتجاوزها، يقول النيب 

ه رهبانية اإلسالم، عليك بذكر اهلل وتالوة كتابه، فإنه نور لك يف األرض وذكر لك يف باجلهاد فإن
 السماء، واخزن لسانك إل خبري فإنك بذلك تغلب الشيطان، 

أسأل اهلل أن يرزقنا التقوى، وأن يكرمنا بثمراهتا يف حياتنا خلقاً قومياً وعبادة تقربنا إىل اهلل ومعاملة 
 صحيحة فيما بيننا.

 ول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرينأق

أيها املسلمون؛ عندما نتحدث عن التقوى أتذكر أدعياء اإلسالم الذين وجدوا  حملاربة اإلسالم 
 سناو ؤ ر باسم اإلسالم، والذين ضلَّ كثريون فساروا من ورائهم، هل اإلسالم يرتضي أن ترفع رايته فوق 

نا؟ هل اإلسالم أن تسفك اإلسالم وتدمر املدارس واملساجد، هل اإلسالم أن وَتزق حدوده بأيدي
يترتس باملدنيّي للحيلولة دون أن نتجو البالد من شرهم؟ هل اإلسالم بقصف اآلمنّي والذين هم يف 
أسواقهم أو مدارسهم أو مساجدهم أو حياهتم؟؟ هل هذا هو اإلسالم؟؟ اإلسالم بريء من كل هؤلء، 

سلم املسلمون من لسانه ويده، واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم، فال إسالم  املسلم من
ند حدود اهلل يقفوا ع أن سهم ميزقهم أوو ول إميان حتت تلك الراية اليت َيب أن تكون سالحاً على رؤ 

غرضّي أن كفى حماربة لإلسالم باسم اإلسالم، وكفى تضلياًل، وردود الفعل من قبل البعض املعزوجل،  
يستغلوا تلك اجلرائم ليصموا اإلسالم هبا، هم شركاء ألولئك اجملرمّي، الذين يكرسون جرائم أولئك 
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فيصمون اإلسالم بتلك اجلرائم هم شركاء ألولئك املشركّي، اإلسالم بينه لنا ربنا تبارك وتعاىل ومل يدع 
 وضح النهار، أما تلك املمارساتأحكامه سراً ومل َيعل شرائعه مكتومة، اإلسالم كضوء الشمس يف 

اإلجرامية فاإلسالم بريء منها؛ بل اإلسالم َيارهبا ويقاومها ويعاقب اجملرمّي الذين يعيثون يف األرض 
 فساداً بالعقوبات الالئقة هبم. 
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