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فضـل التقـوى وصفات املتقي



إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهد للا فال مضل له،
حممدا عبده ورسوله.
ومن يضلل فألهـادي له ،وأشهد أن ال إله إال للا ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً
ِ
اّلل حق تـقاتِِه وال َتوتن إِال وأنتم ُّم ْسلِمون ﴾ (آل عمران)102 :
﴿ ي أيـُّها الذين آمنواْ اتـقواْ ه
﴿ ي أيـُّها الناس اتـقواْ ربكم ال ِذي خلقكم ِمن نـ ْف ٍ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
اّلل
س واحدة وخلق مْنـها زْوجها وبث مْنـهما ِرج ًاال كث ًريا ونساء واتـقواْ ه
ه
ِ
ِ
اّلل كان علْيك ْم رقِيبًا ﴾ (النساء)1:
الذي تساءلون بِه واأل ْرحام إِن ه
صلِ ْح لك ْم أ ْعمالك ْم ويـ ْغ ِف ْر لك ْم ذنوبك ْم ومن ي ِط ْع اّلل ورسوله
﴿ ي أيـُّها ال ِذين آمنوا اتـقوا اّلل وقولوا قـ ْوًال س ِد ً
يدا ( )70ي ْ
فـق ْد فاز فـ ْوًزا ع ِظ ًيما ﴾ (األحزاب)70،71:
أما بعد....
فإن أصدق احلديث كتاب للا ـ تعاىل ـ ،وخري اهلدي ،هدي حممد ﷺ ،وشر األمور حمداثهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة
ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
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نبض الرسالة
َتهيد:
 التقوى هي أمجل لباس يتزين به العبد. وكما أن التقوى أمجل لباس يتزين به العبد فإهنا أفضل زاد يتزود به العبد ليوم القيامة. للا  جعل التقوى هي امليزان الذي يوزن به الناس ،وبه يتفاضلون. وملكانة وشرف التقوى أمر للا  املسلمي ابلتعاون عليها. ولشرف التقوى وأمهيتها جند أن للا  يوصي هبا األولي واآلخرين. والتقوى هي وصية الرسل الكرام ملن أرسلوا إليهم. ووصي النيب -صلى للا عليه وسلم -أمته وأصحابه ابلتقوى. والتقوى وصية السلف الصاحل -رضي للا عنهم.-صفـات املتقـي
جازما.
 -1فمن صفات املتقي أهنم يؤمنون ابلغيب ً
إمياًن ً
 -2ومن صفاهتم أهنم يعفون ويصفحون.
 -3ومن صفاهتم أهنم غري معصومي من اخلطاي غري أهنم ال يقارفون الكبائر وال يصرون على الصغائر.
أعماال ،وهم الذين صدقوا املرسلي.
إمياًن ،وأصدقهم أقو ًاال و ً
 -4ومن صفاهتم أهنم يتحرون الصدق ،فهم أصدق الناس ً
 -5ومن صفاهتم أهنم يتبعون سبيل الصادقي :األنبياء ،واملرسلي ،وصحابة سيد األولي واآلخرين -صلى للا عليه وسلم.
 -6ومن صفاهتم أهنم يتحرون العدل وحيكمون به ،وال حيملهم بغض أحد على تركه.
 -7ومن صفاهتم أهنم يعظمون شعائر للا.
حذرا مما به أبس.-
 -8ومن صفاهتم أهنم يتقون الشبهات -أي يدعون ما ال أبس به ً

فضـل التقـوى

 -1املخرج من كل ضيق والرزق من حيث ال حيتسب.
 -2التقوى سبب للسهولة واليسر يف كل أمر.
 -3التقوى سبب حملبة للا -عز وجل ،-وحمبة مالئكته ،والقبول يف األرض.
 -4التقوى سبب إلطالق نور البصرية ،فيفرق بي احلق والباطل ،واخلري والشر.
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 -5التقوى سبب لتيسري العلم النافع.
 -6والتقوى تدخل صاحبها والية للا.
 -7التقوى سبب للبشرى وهي الرؤي الصاحلة وثناء اخللق وحمبتهم.
 -8التقوى سبب للحفاظ من كيد األعداء ومكرهم ،وهي ابب النصر واملدد من للا.
 -9التقوى سبب للمعية اخلاصة ،وهي سبب يف نصرة للا  وأتييده وتسديده.
 -10التقوى سبب النجاة من عذاب الدنيا.
 -11التقوى سبب لنزول الربكات من السماء واألرض ،ورفع البالي واألزمات.
 -12التقوى سبب حلفظ الذرية الضعاف بعناية للا .
 -13التقوى سبب لقبول األعمال اليت هبا سعادة العباد يف الدنيا واآلخرة.
 -14الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال اجلبال عبادة من املغرتين.
 -15التقوى سبيل لنيل الشرف وهيبة اخللق وحالوة املعرفة واإلميان.
 -16التقوى سبب لتكفري السيئات ،وتعظيم األجر.
 -17أهل التقوى هلم عز الفوقية فوق اخللق يوم القيامة.
 -18أهل التقوى جتمعهم التقوى حتت مظلة احملبة واخللة حي تنقلب كل صداقة وحمبة إىل عداوة ومشاقة.
 -19والتقوى سبب النجاة من شدائد الدنيا واآلخرة.
 -20والتقوى سبب للمغفرة والرمحة.
 -21التقوى سبيل لدخول اجلنة.
 -22أهل التقوى هلم مرياث اجلنة فهم أحق الناس هبا.
سريا على أقدامهم بل حيشرون إليها ركباًن.
 -23وأهل التقوى ال يذهبون إىل اجلنة ً
زمرا.
زمرا ً
 -24أهل التقوى يسعدون ابلصحبة واحملبة وهم يساقون إىل اجلنة ً
 -25وأهل التقوى يفوزن أبعلى الدرجات يف اجلنة.
كيف يتقى اإلنسان ربه؟
أ ًوال :حمبة للا .
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اثنيًا :ومما يعي على تقوى للا  أن يدرب العبد نفسه على املراقبة وأن يستشعر اطالع للا  عليه فيستحى عند
ذلك من املعصية وجيتهد ىف الطاعة.
اثلثًا :ومما يعي على التقوى معرفة ما ىف سبيل احلرام من املفاسد واألآلم.
ابعا -ومما يعي على التقوى أن تتعلم كيف تغالب هواك وتطيع موالك.
رً
خامسا :ومما يعي على تقوى للا -عز وجل -معرفة مكائد الشيطان ومصائده ،واحلذر من وساوسه ودسائسه.
ً

فضل التقوى()1
يقول الغزايل-رمحه للا-عن التقوى :هي كنز عزيز ،فلئن ظفرت به كم جتد فيه من جوهر شريف ،وخري كثري ،ورزق كرمي،
وفوز كبري ،وغنم جسيم ،وملك عظيم ،فكأن خريات الدنيا واآلخرة مجعت فجعلت حتت هذه اخلصلة الواحدة اليت هي
تقوى للا ،وأتمل ما يف القرآن من ذكرها فكم علهق هبا من خري ،وكم وعد عليها من خري وثواب ،وكم أضاف إليها من
سعادة .اهـ( .منهاج العابدين :ص)7
فأهل التقوى هم ملوك الدنيا ،كما أهنم ملوك اآلخرة ،وهم أهل السعادة احلقيقية والشرف العظيم يف الدنيا واآلخرة ،كما
قال تعاىل ﴿ والْعاقِبة لِلتـ ْقوى ﴾ (طه )132:وقال تعاىل ﴿ :و ْاآل ِخرة ِعْند ربِهك لِْلمت ِقي ﴾ (الزخرف)35:
وقبل احلديث عن فضل التقوى نتكلم عن تعريف التقوى وصفات املتقي:
التقوى لغة :اخلوف واحلذر.
تستحق به العقوبة من فعل أو ترك.
اصطالحا :هي االحرتاز بطاعة للا عن عقوبته وصيانة النـ ْفس عما
التقوى
ُّ
ً
وقيل :هي امتثال أوامره تعاىل واجتناب نواهيه ،بفعل كل مأمور به ،وترك كل منهي عنه حسب الطاقة.
وقيل :هي احملافظة على آداب الشريعة وجمانبة كل ما يبعد املرء عن للا – تعاىل.-
وقيل :هي ترك حظوظ النفس ومباينة اهلوى.
وقال احللِ ِ
يم ُّي-رمحه للا :-حقيقة التقوى فعل املأمور به واملندوب إليه واجتناب املنهي عنه واملكروه املنزه عنه ،ألن املراد
من التقوى وقاية العبد نفسه من النار ،وهو إمنا يقي نفسه من النار مبا ذكرت.
(انظر التعريفات للجرجاين ( ،)65واملفردات لألصفهاين ص)530

كثريا من كتاب" التقوى الغاية املنشودة والدرة املفقودة للشيخ أمحد فريد-حفظه للا.-
 -1استفدت ً
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وقد اختلفت تعبريات العلماء يف تعريف التقوى وكل هذه التعبريات تدور حول مفهوم واحد وهو :أن أيخذ العبد وقايته
من سخط للا  وعذابه ،وذلك ابمتثال املأمور ،واجتناب احملذور.
وكان عمر بن عبد العزيز-رمحه للا -يقول ":التقي ملجم ال يفعل كل ما يريد ".
(شرح السنة للبغوي)341/14 :
وقد سأل عمر بن اخلطاب  ذات يوم أَب بن كعب  عن التقوى ،فقال أَب  ":أما سلكت طري ًقا ذا شوك؟ قال:

بلى ،قال :فما عملت؟ قال :مشرت واجتهدت ،قال :ذلك التقوى (.")1

(تفسري القرطيب)180/1 :
وأخذ هذا املعين ابن املعتز فقال:
خـ ـ ـ ـ ـل ال ـ ـ ـذن ـ ـ ـوب صغريه ـ ـا

وكبـ ـ ـريه ـ ـ ـ ـ ـا ذاك الت ـ ـ ـقى

واصنع ٍ
كماش فوق أرض

الشـ ـ ـ ـوك حيـ ـ ـذر م ـا يرى

ال تـ ـ ـ ـ ـحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرن صغ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية

إن اجلب ـال مـن احلصى (جامع العلوم واحلكم ص )145

 وقال ابن مسعود  يف قوله تعاىل ﴿:اتـقوا اّلل حق تـقاتِِه ﴾قال ":أن يطاع فال يعصى ،وأن يذكر فال ينسى ،وأنيشكر فال يكفر "( .رواه احلاكم يف التفسري دون قوله وأن يشكر فال يكفر)
 وقال أبو الدرداء َ ":تام التقوى أن يتقى العبد للا حت يتقيه من ثقال ذرة ،وحت يرتك بعض ما يري أنه حالل2خشية أن يكون حر ًاما "( .الدر املنثور( )61/1 :الزهد البن املبارك)19/1:

فإن للا قد بي للعباد الذي يصريهم إليه فقال ﴿ :فم ْن يـ ْعم ْل ِمثْـقال ذرٍة خ ْ ًريا يـره ( )7وم ْن يـ ْعم ْل ِمثْـقال ذرٍة شًّرا يـره ﴾

فال حتقرن شيئًا من اخلري أن تفعله ،وال شيئًا من الشر أن تتقيه.

(الزلزلة)8،7 :

علي  يف تعريف التقوى:
 -ومما ينسب لإلمام ٍه

" هي اخلوف من اجلليل ،والرضا ابلقليل ،والعمل ابلتنزيل ،واالستعداد ليوم الرحيل ".
 وقال اإلمام أمحد -رمحه للا ":-التقوى هي ":ترك ما هتوى ملا ختشى ". وقال أيضا يف تعريف التقوى ":هأال يراك للا حيث هناك ،وال يفقدك حيث أمرك "(.حلية األولياء)358/7: وقيل إن التقوى ":هي علم القلب بقرب الرب ". -1وذكر السيوطي يف الدر املنثور" 61/1 :هذا األثر لكنه عن أَب هريرة  حيث سئل عن التقوى ،فقال" :هل أخذت طري ًقا ذا شوك؟ قال:
نعم ،قال :فكيف صنعت؟ قال :إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه ،قال" :ذاك التقوى".
 -2ليس املقصود أن يرتك احلالل ابلكلية ،لكن احلذر يقتضي أحياًن ترك شيئًا من املباح خشية الوقوع يف احلرام وهو ما يعرف ابلورع.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إمياًن
إمياًن و
أمرا وهنيًا ،فيفعل ما أمر للا به ً
ويقول ابن القيم-رمحه للا":-وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة للا ً
ً
احتساابً ،
إمياًن ابلنهى وخوفًا من وعيده ،كما قال طلق بن حبيب –رمحه للا :-إذا
ابألمر وتصدي ًقا بوعده ،ويرتك ما هنى للا عنه ً
وقفت الفتنة فأطفئوها ابلتقوى ،قالوا :ما التقوى؟ قال :أن تعمل بطاعة للا على نور من للا ،ترجو ثواب للا ،وأن ترتك
معصية للا على نور من للا ،ختاف عقاب للا".
(الزهد البن املبارك( )471/1:رواه ابن اَب شيبة يف مصنفه)164/6:
وهذا من أحسن ما قيل يف حد التقوى ،فإن كل عمل البد له من مبدأ وغاية ،فال يكون العمل طاعة وقربة حت يكون
مصدره عن اإلميان فيكون الباعث عليه هو اإلميان احملض ،ال العادة وال اهلوى وال طلب احملمدة واجلاه وغري ذلك ،بل
البد أن يكون مبدأه حمض اإلميان ،وغايته ثواب للا وابتغاء مرضاته وهو االحتساب ،وهلذا كثري ما يقرن بي هذين
إمياًن
إمياًن و
احتسااب "( .رواه البخاري) وقوله " :من قام ليلة القدر ً
األصلي يف مثل قول النيب ﷺ ":من صام رمضان ً
ً

احتسااب "( .رواه البخاري) ونظائر ذلك كثري .اهـ.
و
ً
 -قال عمر بن عبد العزيز-رمحه للا:-

" ليس تقوى للا بصيام النهار ،وال بقيام الليل والتخليط فيما بي ذلك ،ولكن تقوى للا برتك ما حرم للا ،وأداء ما افرتض
للا ،فمن رزق بعد ذلك خرير ،فهو خرير إيل خري"( .التقوى لصالح الدين مارديين ص)16
قال احلافظ ابن رجب -رمحه للا -كما يف" جامع العلوم واحلكم:"468/2 :
"أصل التقوى أن جيعل العبد بينه وبي ما خيافه وحيذره وقاية تقيه منه ،فتقوى للا  تعين أن جيعل املسلم بينه وبي
غضب للا وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك ،وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه" .اهـ
التقوى هي أمجل لباس يتزين به العبد:
ِ
يشا ولِباس التـ ْقوى ذلِك خ ْرير ﴾ (األعراف)26:
اسا يـوا ِري س ْوآتِك ْم وِر ً
قال تعاىل ﴿ :ي ب ِين آدم ق ْد أنْـزلْنا علْيك ْم لب ً

فاألول من الضروريت ،والثاين من الزيدات التكميليات.
واللباس :ما يسرت به العورات ،والريش والريش :ما يتجمل به ،ه

فبعد أن من للا  على عباده مبا جعل هلم من اللباس والريش ،دهلم على أفضل لباس وهو يواري عورات الظاهر والباطن
ويتجمل به ،أال وهو لباس التقوى.
قال القرطيب-رمحه للا -يف قوله تعاىل ﴿ :ولِباس التـ ْقوى ذلِك خ ْرير ﴾ بي أن التقوى خري لباس كما قيل:
ثيااب من التقى
إذا املرء مل يلبس ً

اًن وإن كان كاسيًا
تقلب عريـ ـ ـ ً

وخـ ـري لبـ ـاس امل ـ ـرء طاعـ ـة رب ـ ـه

وال خري فمن كان هلل عاصيًا()1

 -1البيتان منسوابن ألَب العتاهية.
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وقال ابن عباس-رضي للا عنهما :-لباس التقوى :هو العمل الصاحل.
يضا قال :لباس التقوى :هو السمت احلسن يف الوجه.
وعنه أ ً
وقيل :لباس التقوى :هو احلياء( .نقل ذلك قاسم بن مالك عن عوف بن معبد اجلهين)
زار عمر بن عبد العزيز-رمحه للا -قبور آابئه ،مث رجع وهو يبكي فقالً ":نداين الرتاب فقال :أال تسألين عما صنعت
أبحبابك؟ فقلت :ما فعلت؟ قال :فصلت الكفي عن الساعدين ،والقدمي من الساقي ،وفعلت وفعلت ،......فلما
وليت ًنداين :أال أدلك على كف ٍن ال يبلى؟ قلت :بلي .قال :التقوى ".
يوما فقال:
وأنشد أبو الدرداء ً 
ي ـريد املرء أن يؤتى منـ ـاه ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأىب للا إال مـ ـ ـ ـ ـ ـا أرادا
يقول امل ـ ـرء فائديت وم ـايل وتقوى للا أفضل ما استفادا
(تفسري ابن كثري)40/1:
وكما أن التقوى أمجل لباس يتزين به العبد فإهنا أفضل زاد يتزود به العبد ليوم القيامة:
قال تعاىل ﴿ :وتـزودواْ فِإن خري الز ِاد التـ ْقوى واتـق ِ
ون ي أ ِويل ْاأللْب ِ
اب ﴾ (البقرة.)197:
ْ

قال ابن كثري-رمحه للا -يف تفسريه عند قوله تعاىل ﴿ :فِإن خ ْري الز ِاد التـ ْقوى ﴾ :ملا أمرهم ابلزاد للسفر يف الدنيا أرشدهم
ِ
يشا
اسا يـوا ِري س ْوآتِك ْم وِر ً
إىل زاد اآلخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال تعاىل ﴿ :ي ب ِين آدم ق ْد أنْـزلْنا علْيك ْم لب ً
ِ
مرشدا إىل اللباس املعنوي وهو اخلشوع والطاعة والتقوى ،وذكر
ولباس التـ ْقوى ذلِك خ ْرير ﴾ فلما ذكر اللباس احلسي نبه ً
أنه خري من هذا وأنفع ،وقد كان عطاء اخلرساين يقول يف قوله تعاىل ﴿ :فِإن خ ْري الز ِاد التـ ْقوى ﴾ يعين خري زاد لآلخرة
هي التقوى" .اهـ.
وقال الزخمشري -رمحه للا -كما يف الكشاف ":244/1 :أي اجعلوا زادكم إىل اآلخرة اتقاء القبائح ،فإن خري الزاد
اتقاؤها ".
وسبب نزول هذه اآلية ما رواه البخاري عن ابن عباس-رضي للا عنهما -قال :كان أههل اليمن حيجون وال يتزودون [من
الطعام يف السفر] ،ويقولون حنن املتوكلون ،فإذا قدموا املدينة سألوا الناس فأنزل للا :فيهم هذه اآلية﴿ :وتـزودواْ فِإن خ ْري
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الز ِاد التـ ْقوى﴾.ومعناها :وتزودوا ،واتقوا اإلستطعام وإبرام( )1الناس والتشغيل عليهم ،واعلموا أن خري الزاد التقوى﴿.
واتـق ِ
ون ﴾أي :خافوا عقاَب ﴿ ،ي أ ِويل ْاأللْب ِ
اب ﴾ :يعين أن قضية اللب هي تقوى للا ،ومن مل يتقه من األلباء فكأنه ال
لب له " .اهـ.
وصدق القائل حيث قال:
تـ ـ ـزود مـ ـ ـن التقـ ـوى فإن ـ ـ ـك ال تـ ـ ـ ـ ـدري

ليل ه ـل تعيش إل ـ ـ ـى الفج ـ ـر
إذا ج ـن ر

فكـ ـ ـ ـم مـ ـ ـن عـ ـروس زينوها لزوج ـ ـ ـ ـها

وق ـ ـ ـ ـد قبضت أرواحهم ليل ـ ـ ـة العـ ـ ـرس

وكم من صغار يرجتى طول عمرهم

وق ـ ـ ــد أدخل ــت أرواح ــهم ظلمـ ــة الق ــرب

وكم من صحيح مات من غري علة

وك ـ ـم م ـن سقيم عـاش حيًنا من القدر

وكم من فيت أمسي وأصبح ضاحكا

وقـ ـ ـ ـد نسجت أكفانه وه ـ ـ ـ ـ ـو ال يـ ـدري

وكـ ـ ـ ـم ساك ـ ـ ــن عنـ ــد الصباح بـقصره

وعند املساء قد كان من ساكن القرب

فـ ـ ـ ــداوم على ت ـ ـ ـق ــوى اإلل ـ ـ ــه فإهنـ ـ ـ ـ ــا

أمـ ــان مــن األهوال يف موقف احلشر

 جاء يف حلية األولياء ،وقصر األمل البن أَب الدنيا ص :50عن عمر بن عبد العزيز-رمحه للا -أنه قال :يف بعضخطبه ":إن لكل سفر ز ًادا ال حمالة ،فتزودوا لسفركم من الدنيا إىل اآلخرة ابلتقوى ".
علي  أنه دخل املقربة فقال ":ي أهل القبور ما اخلرب عندكم؟ إن اخلرب
 وذكر ابن عبد الرب يف كتابه "التمهيد" عن ٍهزوجت ،مث بكى وقال :وللا لو استطاعوا أن جييبوا
عندًن أن أموالكم قد قسمت وأن بيوتكم قد سكنت ،وأن أزواجكم قد ه
لقالوا :إ هًن وجدًن أن خري الزاد التقوى ".
للا -عز وجل -جعل التقوى هي امليزان الذي يوزن به الناس ،وبه يتفاضلون:
فالناس يتفاضلون ابلتقوى ،ال مبيزان احلسب والنسب واملال والشهرة .قال تعاىل ﴿ :إِن أ ْكرمكم ِعْند ِ
اّلل أتْـقاك ْم ﴾
ْ
(احلجرات )13:وهذا امليزان كذلك هو ميزان النيب ﷺ الذي يزن به الناس.
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أَب هريرة  أنه قال ":قيل ي رسول للا من أكرم الناس؟ قال:
" أتقاهم هلل ".
قال الشنقيطي -رمحه للا -يف" أضواء البيان ":" 635/7:إن الفضل والكرم إمنا هـو بتقوى للا ال بغريه من االنتساب إىل
القبائل ولقد صدق من قال:
فقد رفع اإلسالم سلمان ٍ
فارس وقد وضع الكفر الشريف أاب هلب
 -1إبرام الناس :أي إمالهلم وإضجارهم
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وقد ذكروا أن سلمان  كان يقول:
أَب اإلسالم ال أب ل ـ ـي سـ ـ ـ ـواه

إذا افت ـ ـ ـ ـ ـخروا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
قيس أو ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـميم

فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم هلل وال كرم وال فضل لغري املتقي ولو كان رفيع النسب .اهـ.
بالال ليصعد على ظهر الكعبة مث يؤذن ،والصعود على ظهر الكعبة
النيب ﷺ ً
النيب ﷺ مكة اختار ُّ
وحي فتح للا على ِه
بالال احلبشي األسود ،
شرف ال يعدله شرف ،ورسولنا ﷺ مل يشأ هلذا الشرف أن يناله قرشي وال هـامشي ،وإمنا آثر ً
ألن نصيبه من تقوى للا كان يتكافأ مع هذا الشرف الرفيع.

فعلى قدر التقوى يف القلوب يكون قرب العبد أو بعده من عالم الغيوب.
وملكانة وشرف التقوى أمر للا -عز وجل -املسلمي ابلتعاون عليها:
قال تعاىل ﴿ :وتـعاونوا على الِْ ِهرب والتـ ْقوى وال تـعاونوا على ِْ
اإل ِْمث والْع ْدو ِان ﴾ (املائدة)2:
نقل القرطيب -رمحه للا -عن املاوردي أنه قال:

" ندب للا سبحانه إىل التعاون ابلرب وقرنه ابلتقوى هلل ،ألن يف التقوى رضا للا  ،ويف الرب رضا الناس ،ومن مجع بي
رضا للا -تعاىل -ورضا الناس فقد َتت سعادته وعمت نعمته ".
(اجلامع ألحكام القرآن)2044/3 :
وقال ابن القيم -رمحه للا -يف الرسالة التبوكية ص:12
بعضا ،وفيما بينهم وبي رهبم،
" وقد اشتملت هذه اآلية على مجيع مصاحل العباد يف معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم ً
فإن كل عبد ال ينفك عن هاتي احلالتي وهذين الواجبي :واجب بينه وبي للا ،وواجب بينه وبي اخللق ،فأما ما بينه
متعاوًن على مرضاة للا
وبي اخللق من املعاشرة واملعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه هبم وصحبته هلم
ً
وطاعته ،اليت هي غاية العبد وفالحه ،وال سعادة له إال هبا ،وهي الرب والتقوى ،اللذان مها مجاع الدين كله " .اهـ.
ولشرف التقوى وأمهيتها جند أن للا يوصي هبا األولي واآلخرين:
قال تعاىل ﴿ :ولق ْد وصْيـنا ال ِذين أوتوا الْ ِكتاب ِم ْن قـْبلِك ْم وإِيك ْم أ ِن اتـقوا اّلل ﴾ (النساء)131:
عاما جلميع األمم ".
قال القرطيب-رمحه للا -يف تفسريه ":"408/5:األمر ابلتقوى كان ً

وقال الغزايل-رمحه للا ":-أليس للا -تعاىل -أعلم بصالح العبد من كل أحد ،أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف من كل
أحد ،ولو كانت يف العامل خصلة هي أصلح للعبد ،وأمجع للخري ،وأعظم لألجر ،وأجل يف العبودية ،وأعظم يف القدر،
وأوىل ابحلال ،وأجنح يف املآل ،من هذه اخلصلة اليت هي التقوى ،لكان للا أمر هبا عباده ،فلما أوصى للا هبذه اخلصلة
الوحيدة ،ومجع األولي واآلخرين من عباده يف ذلك واقتصر عليها ،علمت أهنا الغاية اليت ال متجاوز عنها ،وال مقصود
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دوهنا ،وعلمت كذلك أهنا اجلامعة خلريي الدنيا واآلخرة ،والكافية جلميع املهمات املبلغة إىل أعلى الدرجات " .أهـ
ابختصار (منهاج العابدين ص )72
وقال بعض أهل العلم ":هذه اآلية هي رحى آي القرآن كله ،ألن مجيعه يدور عليها ،فما من خري عاجل وال آجل ظاهر
وال ابطن إال وتقوى للا سبيل موصل إليه ،ووسيلةر مبلغة له ،وما من شر عاجل وال ظاهر وال آجل وال ابطن إال وتقوى
للا  حرز متي وحصن حصي للسالمة منه والنجاة من ضرره ".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية-رمحه للا -كما يف" جمموع الفتاوى :"654/10:حديث" ِ
اتق للا حيثما كنت" ":ما أعلم
وصية أنفع من وصية للا ورسوله ﷺ ملن عقلها واتبعها قال تعاىل﴿ :ولق ْد وصْيـنا ال ِذين أوتوا الْ ِكتاب ِم ْن قـْبلِك ْم وإِيك ْم
ِ
النيب ﷺ معاذًا ملا بعثه إىل اليمن فقال:
أن اتـقوا اّلل﴾ ووصى ُّ
" ي معاذ اتق للا حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة َتحها وخالق الناس خبلق حسن " .اهـ.
(رواه اإلمام أمحد والرتمذي)
أيضا يوصي عباده املؤمني ﴿ :ي أيـُّها ال ِذين آمنوا اتـقوا اّلل حق تـقاتِِه وال َتوتن إِال وأنْـت ْم م ْسلِمون ﴾
وقال تعاىل ً
(آل عمران)102:

ِ
ت لِغ ٍد واتـقوا اّلل إِن اّلل خبِرير ِمبا تـ ْعملون ﴾
س ما قدم ْ
وقال تعاىل ﴿ :ي أيـُّها الذين آمنوا اتـقوا اّلل ولْتـْنظ ْر نـ ْف ر
(احلشر)18:



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
والتقوى هي وصية الرسل الكرام ملن أرسلوا إليهم:
وكيف مل أيمروا قومهم ويوصوا هبذه الوصية وقد أمرهم للا هبا ملا فيها فالح الدنيا واآلخرة.
ِ
ِ
ِ
احلا إِِين ِمبا تـعملون علِيم ( )51وإِن ه ِذ ِه أمتكم أمةً و ِ
احد ًة وأًن
قال تعاىل ﴿ :ي أيـُّها ُّ
الرسل كلوا من الطيِهبات و ْاعملوا ص ً ه
ْ
ْ
ر
ربُّكم فاتـق ِ
ون ﴾ (املؤمنون)52،51 :
ْ
ِ
وح أال تـتـقون ﴾
ت قـ ْوم ن ٍ
فدعا نوح  قومه إىل التقوى ،فقال تعاىل ﴿ :كذب ْ
وح الْم ْرسلي ( )105إِ ْذ قال هل ْم أخوه ْم ن ر
(الشعراء)106،105 :

ودعا إليها إبراهيم  فقال تعاىل ﴿ :وإِبْـر ِاهيم إِ ْذ قال لِق ْوِم ِه ْاعبدوا اّلل واتـقوه ﴾ (العنكبوت)16:
ودعا إليها لوط  فقال تعاىل ﴿ :كذبت قـوم ل ٍ
وط الْم ْرسلِي ( )160إِ ْذ قال هل ْم أخوه ْم لو رط أال تـتـقون ﴾
ْ ْ
(الشعراء)161-160:

ِ
ود أال تـتـقون ﴾
اد الْم ْرسلي ( )123إِ ْذ قال هل ْم أخوه ْم ه ر
تعر
ودعا إليها هـود  فقال تعاىل ﴿ :كذب ْ
(الشعراء)124،103 :

ت َثود الْم ْرسلِي ( )141إِ ْذ قال هل ْم أخوه ْم صالِ رح أال تـتـقون ﴾
ودعا إليها صاحل  فقال تعاىل ﴿ :كذب ْ
(الشعراء)142،141 :

ِ
ِ
ِ
ب أال تـتـقون
ودعا إليها شعيب  أهل مدين فقال تعاىل ﴿ :كذب أ ْ
صحاب ْاأليْكة الْم ْرسلي ( )176إ ْذ قال هل ْم شعْي ر
( )177إِِين لكم رس ر ِ
ي ﴾ (الشعراء)178-176:
ول أم ر
ه ْ
وهي دعوة موسى وأخيه هارون-عليهما السالم -حيث قال هلما رب العاملي ﴿ :أ ِن ائْ ِ
ت الْق ْوم الظالِ ِمي ( )10قـ ْوم
فِْرع ْون أال يـتـقون ﴾ (الشعراء)11،10:

وهي دعوة إلياس فقال تعاىل ﴿ :وإِن إِلْياس ل ِمن الْم ْرسلِي ( )123إِ ْذ قال لِق ْوِم ِه أال تـتـقون ﴾
(الصافات)124،123:

وغريهم من األنبياء دعوا إىل التقوى وخصال اخلري ،وال شك أن الرسل هم أزكى البشر ،وأنصح الناس للناس ،فلو علموا
أن هناك خصلة للناس أنفع هلم من التقوى ملا عدلوا عنها ،فلما أمجعوا عليها؛ ظهر شرفها ومكانتها.
ووصي النيب -صلى للا عليه وسلم -أمته وأصحابه ابلتقوى:
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فقد أخرج اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي من حديث العرابض بن سارية  قال ":وعظنا رسول للا ﷺ يوما بعد صالة
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ،ووجلت منها القلوب ،فقال رجل :إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ي رسول
كثريا ،وإيكم وحمداثت
للا؟ قال :أوصيكم بتقوى للا والسمع والطاعة ،وإن عبد حبشي ،فإنه من يعش منكم يـر اختالفًا ً
ضوا عليها ابلنـو ِاج ِذ ".
األمور ،فإهنا ضاللة ،فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديي ع ُّ
(صحيح اجلامع( )2549 :صحيح الرتمذي)2157 :
قال ابن رجب -رمحه للا -يف كتابه "جامع العلوم واحلكم ص "247عند قول النيب ﷺ" أوصيكم بتقوى للا والسمع
والطاعة " فهااتن الكلمتان جتمعان سعادة الدنيا واآلخرة ،أما التقوى فهي كافلة سعادة الدنيا واآلخرة ملن َتسك هبا ،وهي
وصية للا لألولي ،واآلخرين ،وأما السمع والطاعة لوالة أمور املسلمي ففيها سعادة الدنيا وهبا تنظم مصاحل العباد يف
معاشهم ،وهبا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رهبم".
أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته
 وأخرج اإلمام مسلم من حديث بريدة  قال ":كان رسول للا ﷺ إذا أمر ًخريا ".
بتقوى للا ومن معه من املسلمي ً
 -وأخرج اإلمام مسلم من حديث عن أَب سعيد اخلدري  عن النيب ﷺ قال:

" إن الدنيا حلوة خضرة ،وإن للا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا ،واتقوا النساء فإن أول فتنة بين
إسرائيل كانت يف النساء ".
وأخرج اإلمام أمحد أيضا عن أَب سعيد اخلدري  قال :قال رسول للا ﷺ:
" أوصيك بتقوى للا تعاىل ،فإنه رأس كل شيء ،وعليك ابجلهاد فإنه رهبانية اإلسالم ،وعليك بذكر للا تعاىل وتالوة
القرآن ،فإن روحك يف السماءِ ،
وذ ْكرك يف األرض "( .صحيح اجلامع( )2543 :الصحيحة)555 :
سفرا فزودين ،قال:
 وأخرج الرتمذي من حديث أنس  قال ":جاء رجل إىل النيب ﷺ فقال :ي رسول للا ،إين أريد ًزودك للا التقوى ،قال :زدين ،قال :وغفر ذنبك ،قال :زدين أبَب أنت وأمي ،قال :ويسر لك اخلري حيثما كنت ".
(صحيح الرتمذي)2739 :
 -وأخرج اإلمام أمحد أن رج ًال جاء إىل النيب ﷺ فقال :ي رسول للا أوصين؟ قال :أوصيك بتقوى للا فإهنا رأس كل شيء

" .ويف رواية ":عليك بتقوى للا فإهنا مجاع كل خري".

ين ألمرك كله،
 وأخرج البزار من حديث أَب ذر قال :قلت :ي رسول للا ،أوصين ،قال :أوصيك بتقوى للا ،فإهنا ز ًقلت :ي رسول للا زدين ،قال :عليك بتالوة القرآن وذكر للا –عز وجل -فإنه ذكر لك يف السماء ،ونور لك يف األرض،
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قلت :ي رسول للا ،زدين قال :وإيك وكثرة الضحك ،فإنه مييت القلب ويذهب بنور الوجه ،قلت :زدين ،قال :قل احلق
مرا ،قلت :زدين :قال :ال ختف يف للا لومة الئم "( .الصحيحة)3295 :
وإن كان ًّ
يضا من حديث أَب ذر قال :قال رسول للا ﷺ:
وأخرج اإلمام أمحد أ ً
أحدا شيئًا ،وال تقبض أمانة ،وال تقض بي
" أوصيك بتقوى للا يف سر أمرك وعالنيته ،وإذا أسأت فأحسن ،وال تسألن ً
اثني "( .صحيح اجلامع)2544 :
رجال قال :ي رسول للا إين أريد أن
 وأخرج اإلمام أمحد الرتمذي واحلاكم يف املستدرك من حديث أَب هريرة  ":أن ًأسافر فأوصين ،فقال :عليك بتقوى للا ،والتكبري على كل شرف( ،)1فلما أن وىل الرجل ،قال ":اللهم اطْ ِو له البـ ْعد،
وه هِو ْن عليه السفر "( .صحيح اجلامع)2545 :
 وأخرج اإلمام أمحد والرتمذي من حديث أنس  قال ":بلغ صفية أن حفصة قالت :بنت يهودي فبكت ،فدخلعليها النيب ﷺ وهي تبكي ،فقال ":ما يبكيك " فقالت :قالت يل حفصة" إين بنت يهودي ،فقال النيب ﷺ ":إنك البنة

نيب ،ففيم تفخر عليك؟ مث قال ":اتقي للا ي حفصة ".
نيب ،وإن عمك لنيب ،وإنك لتحت ٍه
ٍه

علي أَب ببعض ماله ،فقالت
 وأخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشري-رضي للا عنهما -قال ":تصدق هأمي عمرة بنت رواحة :ال أرضى حت تشهد رسول للا ﷺ ،فانطلق أَب إىل النيب ﷺ ليشهده على صدقيت ،فقال له
رسول للا ﷺ ":أفعلت هذا بولدك كلهم؟" قال :ال .قال ":اتقوا للا واعدلوا يف أوالدكم " ،فرجع أَب فرد تلك الصدقة.
 وأخرج البخاري عن أنس  قال:" جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النيب ﷺ يقول :اتق للا وأمسك عليك زوجك ".
 وأخرج اإلمام مسلم من حديث جابر بن عبد للا-رضي للا عنهما -يف حديثه الطويل يف حجة النيب ﷺ وفيه...." :فاتقوا للا يف النساء ،فإنكم أخذَتوهن أبمان للا ،واستحللتم فروجهن بكلمة للا .".....احلديث
علي بن أَب طالب  قال ":كان آخر كالم رسول للا ﷺ ":الصالة الصالة " .اتقوا للا فيما
 وأخرج أبو داود عن ٍهملكت أميانكم ".
 وأخرج أبو داود عن سهل بن احلنظلية  قال ":مر رسول للا ﷺ ببعري قد حلق ظهره ببطنه فقال :اتقوا للا يف هذهالبهائم املعجمة( ،)2فاركبوها صاحلة وكلوها صاحلة ".

 وأخرج الرتمذي من حديث أَب ذر الغفاري جندب بن جنادة وأَب عبد الرمحن معاذ بن جبل -رضي للا عنهما -عنرسول للا ﷺ قال ":أتق للا حيثما كنت ،وأتبع السيئة احلسنة َتحها ،وخالق الناس خبلق حسن "( .صحيح الرتمذي

 - 1الشرف :املكان املرتفع
 - 2املعجمة :أي :اليت ال تنطق
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لأللباين:
 -وقوله ﷺ ":اتق للا حيثما كنت " أي :يف السر والعالنية ،حيث يراك الناس وحيث ال يرونك.

والناظر يف هذا احلديث يعلم قيمة التقوى وأهنا من األمهية مبكان ،فقد كان معاذ بن جبل(  )1من الذين خيصهم النيب
ﷺ مبزيد من احلب حت أنه صرح هبذا فقال له كما يف مسند اإلمام أمحد وسنن أَب داود والنسائي ":ي معاذ وللا إين
ألحبك "( .صحيح اجلامع ،)7969 :فلما قال له ":اتق للا حيثما كنت " علم ما هلذه الوصية من أمهية ،وما للتقوى من
مكانة.
يوما ألصحابه ":من أيخذ عين هؤالء
 وأخرج اإلمام أمحد والرتمذي عن أَب هريرة  قال :قال رسول للا ﷺ ًمخسا فقال:
الكلمات فيعمل هبن ،أو يعلم من يعمل هبن؟ قال أبو هريرة  :قلت :أًن ي رسول للا ،فأخذ بيدي وعد ً
اتق احملارم تكن أعبد الناس ،وارض مبا قسمه للا لك تكن أغىن الناس ،وأحسن إىل جارك تكن مؤمنًا ،وأحب للناس ما
مسلما ،وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك َتيت القلب "( .صحيح اجلامع)100 :
حتب لنفسك تكن ً
 -وأخرج الرتمذي عن أَب أمامة صدى بن عجالن الباهلي قال:

" مسعت رسول للا ﷺ خيطب يف حجة الوداع فقال :اتقوا للا ربكم ،وصلوا مخسكم ،وصوموا شهركم ،وأدوا زكاة
أموالكم ،وأطيعوا ذا أمركم ،تدخلوا جنة ربكم "( .صحيح اجلامع)109 :
وكان أكثر دعاء النيب ﷺ ":اللهم آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها ،اللهم إين أعوذ بك
من علم ال ينفع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال تشبع ،ومن دعوة ال يستجاب هلا"( .رواه مسلم من حديث زيد بن
أرقم )
أيضا ويقول ":اللهم إين أسألك اهلدى ،والتقى ،والعفاف ،والغىن ".
وكان ﷺ يدعو ً
(رواه مسلم من حديث عبد للا بن مسعود )
وكان النيب ﷺ يقول يف دعاء السفر ":اللهم إًن نسألك يف سفرًن هذا الرب والتقوى ،ومن العمل ما ترضى "( .رواه مسلم)

وحاكما
 -1كان معاذ بن جبل  من كبار الصحابة ،وأعلم األمة ابحلالل واحلرام ،ويسبق العلماء يوم القيامة برتوة ،وأرسله النيب ﷺ داعيًا ومفتيًا
ً
إىل أهل اليمن ،ومع ذلك قال له النيب ﷺ ":أتق للا " ومن هنا نعلم أن املرء أحوج ما يكون للتقوى ولو كان أعلم الناس ،وأتقى األتقياء.
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والتقوى وصية السلف الصاحل -رضي للا عنهم:-
قال احلافظ ابن رجب -رمحه للا -يف كتابه" جامع العلوم واحلكم ص:"150
" ومل يزل السلف الصاحلون يتواصون ابلتقوى ".
فها هو أبو بكر يقول يف خطبته ":أما بعد فإين أوصيكم بتقوى للا ،وأن تثنوا عليه مبا هـو أهله ،وأن ختلطوا الرغبة
اخلري ِ
ات وي ْدعونـنا
ابلرهبة ،وجتمعوا اإلحلاف ابملسألة ،فإن للا  أثين على زكري وأهل بيته فقال﴿ :إِهن ْم كانوا يسا ِرعون ِيف ْ ْ
رغبا ورهبا وكانوا لنا خ ِ
اشعِي﴾ (األنبياء)90:
ً ً
(رواه احلاكم يف املستدرك)
وملا حضرته الوفاة ،وعهد إىل عمر ،دعاه ،فأوصاه بوصية ،وأول ما قال له " :اتق للا ي عمر ".
(حلية األولياء)36/1:
وكتب عمر إىل ابنه عبد للا ،فقال له ":أما بعد ،فإين أوصيك بتقوى للا  فإنه من اتقاه وقاه ،ومن أقرضه جزاه،
ومن شكره زاده ،واجعل التقوى نصب عينيك وجالء قلبك ".
(جامع العلوم واحلكم)161/1:
رجال على سرية فقال له:
علي بن أَب طالب ً 
واستعمل ُّ
" أوصيك بتقوى للا  الذي البد لك من لقائه ،وال منتهى لك دونه ،وهو ميلك الدنيا واآلخرة ".
(رواه اخلالل يف كتاب السنة)114/1:
وكتب عمر بن عبد العزيز-رمحه للا -إىل رجل فقال له:
" أوصيك بتقوى للا  اليت ال يقبل غريها ،وال يرحم إال أهلها ،وال يثيب إال عليها ،فإن الواعظي هبا كثري ،والعاملي
هبا قليل ،جعلنا للا وإيك من املتقي "(.حلية األولياء)267/5:
وملا تويل اإلمارة خطب الناس فحمد للا وأثىن عليه ،وقال ":أوصيكم بتقوى للا  فإن تقوى للا خلف من كل شيء،
وليس من تقوى للا خلف " .اهـ
(املصدر السابق( )297/5:جامع العلوم واحلكم)161/1:
رجال فقال ":عليك بتقوى للا فإن املتقي ليست عليه وحشة".
وقال ابن القيم-رمحه للا :-ودع ابن عون ً
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وقال رجل ليونس بن عبيد ":أوصين ،فقال :أوصيك بتقوى للا واإلحسان ،فإن للا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون ".
(جامع العلوم واحلكم)161/1:
وقال له رجل يريد احلج ":أوصين ،فقال له :اتق للا فمن اتقى للا فال وحشة عليه ".
وقيل لرجل من التابعي عند موته ":أوصنا ،فقال :أوصيكم خباَتة سورة النحل ﴿إِن اّلل مع ال ِذين اتـق ْوا وال ِذين ه ْم
ْحم ِسنون﴾ (النحل)128:
وكتب رجل من السلف إىل أخ له فقال ":أوصيك بتقوى للا فإهنا من أكرم ما أسررت ،وأزين ما أظهرت وأفضل ما
ادخرت ،أعاننا للا وإيك عليها ،وأوجب لنا ولك ثواهبا ".
أيضا إىل أخ له فقال ":أوصيك وأنفسنا ابلتقوى ،فإهنا خري زاد اآلخرة واألوىل ،واجعلها إىل كل
وكتب رجل من السلف ً
خري سبيك ،ومن كل شر مهربك ،فقد تكفل للا  ألهلها ابلنجاة مما حيذرون والرزق من حيث ال حيتسبون "( .جامع
العلوم واحلكم)161/1:
وقال الثوري-رمحه للا -البن أَب ذئب ":إن اتقيت للا كفاك الناس ،وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من للا شيئا ".
وقال شعبة بن احلجاج -رمحه للا ":-كنت إذا أردت اخلروج ،قلت للحكم :ألك حاجة؟ فقال :أوصيك مبا أوصى به
النيب ﷺ معاذ بن جبل  ":اتق للا حيثما كنت ،وأتبع السيئة احلسنة َتحها ،وخالق الناس خبلق حسن ".
السماك الواعظ إيل أخ له ":أما بعد أوصيك بتقوى للا الذي هو جنيُّك يف سريرتك ،ورقيبك يف عالنيتك،
وكتب ابن ه
فاجعل للا من ابلك على كل حال يف ليلك وهنارك وخف للا بقدر قربه منك وقدرته عليك ،وأعلم أنك ليس خترج من
سلطانه إىل سلطان غريه ،وال من ملكه إىل ملك غريه ،فليعظم منه حذرك ،وليكثر منه وجلك والسالم "( .حلية
األولياء( )206/8:صفة الصفوة)175/3:
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صفـات املتقـني

فبعد أن ذكرًن معين التقوى وشرفها وأهنا خري ما يتزين به العبد ،وخري زاد إىل اآلخرة ،وكيف أن للا أمرًن ابلتعاون عليها
وأوصاًن هبا ،وكيف كانت وصية األنبياء والرسل إىل أقوامهم ،وكذلك وصية النيب ﷺ ألمته وحضهم على حتصيلها.
فينبغي علينا بعد هذا أن نتعرف على أهل التقوى وأصحاب هذه الرتب العلية والدرجات السنية حت ال تدعيها النفوس
وهي عارية منها ويكون العلم هبا مما يشحذ اهلمم يف طلبها وبذل نفائس األنفاس يف حتصيلها.
يقول ابن القيم -رمحه للا -كما يف كتابه طريق اهلجرتي:
" حمبة القوم حتمل على تعرف منزلتهم والعلم هبا ،وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق هبم ،ولكن يف معرفة
حال القوم فوائد عديدة منها:
حمقرا هلا عندما يشهد منازل السابقي وهو يف زمرة املنقطعي.
 -1ال يزال الرجل ً
ذاما لنفسه ً
يوما إىل التشبث والتعلق ابلقوم ولو من بعيد.
 -2أنه عساه أن تنهض مهته ً

 -3أنه عساه أن يصدق يف الرغبة واللجوء إىل للا أن يلحقه ابلقوم فيصادف ساعة إجابة.
 -4أن العلم بكل حال خرير من اجلهل.
 -5إذا كان معرفة حال القوم هي مهه ومطلوبه فالبد أن ينال منه حبسب استعداده ولو أنه حيدث نفسه ابلنهوض إىل
حاهلم.
ويقول ابن اجلوزي-رمحه للا -يف كتابه "املدهش" ص:428
" إن صدقت يف طلبهم فاهنض وابدر ،وال تستصعب طريقهم فاملعي قادر ،تعرض ملن أعطاهم ،وسل فموالك موالهم،
رب كنز وقع به فقري ،ورب فضل اختص به صغري ،علم اخلضر ما خفي على موسى ،وكشف لسليمان ما خفي على
داود " .اهـ.
وإيك أن تظن أنه مبجرد معرفة حال وصفات هؤالء الرجال أن صرت منهم ،فما أظهر الفرق بي العامل أبسباب الصحة
وهو سقيم ،وبي الصحيح ابلفعل.
فانتبه اآلن لوصف القوم ،وأحضر ذهنك لشأهنم العجيب ،وأمرهم اجلليل ،فإن وجدت يف نفسك حركة ومهة إىل التشبه
هبم فأمحد للا ،وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح.
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جازما:
 -1فمن صفات املتقي أهنم يؤمنون ابلغيب ً
إمياًن ً
والغيب هو ما غاب عن حواسنا مما أخربًن للا  بوجوده أو أخربًن به رسوله ﷺ ،كاإلميان ابهلل ومالئكته ،واإلميان
ابليوم اآلخر ،وال شك أن هذه الصفة أخص صفاهتم ،فإهنا اليت تدعوهم إىل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واالنقياد الكامل
ألمر للا  وهنيه ،وهذه الصفة هي أول صفة وصفهم للا  هبا يف كتابه الكرمي .قال للا تعاىل ﴿ :ذلِك الْ ِكتاب ال
ريْب فِ ِيه ه ًدى لِْلمت ِقي ( )2ال ِذين يـ ْؤِمنون ِابلْغْي ِ
ب وي ِقيمون الصالة وِمما رزقْـناه ْم يـْن ِفقون ( )3وال ِذين يـ ْؤِمنون ِمبا أنْ ِزل إِلْيك
وما أنْ ِزل ِم ْن قـْبلِك وِاب ْآل ِخرِة ه ْم يوقِنون ﴾ (البقرة)4-2:
 -2ومن صفاهتم أهنم يعفون ويصفحون:
قال تعاىل ﴿ :وأن تـ ْعفواْ أقْـرب لِلتـ ْقوى ﴾ (البقرة)237:

وقال تعاىل ﴿ :وجزاء سيِئ ٍة سيِئةر ِمثْـلها فمن عفا وأصلح فأجره على ِ
ب الظالِ ِمي ﴾ (الشورى)40:
اّلل إِنه ال ِحي ُّ
ْ
ْ
ه ه ه
ْ
فالعفو من صفات املتقي ،وقد وعدهم رب العاملي ابألجر العظيم ،واملغفرة يوم الدين.
ِ
ِ
ور رِح ريم ﴾ (النور)22:
قال تعاىل ﴿ :ولْيـ ْعفوا ولْي ْ
صفحوا أال حتبُّون أن يـ ْغفر اّلل لك ْم واّلل غف ر

ِ
ٍ
ِ ِ
ت لِْلمت ِقي ()133
وقال تعاىل يف وصف املتقي ﴿ :وسا ِرعوا إِىل م ْغفرٍة م ْن ربِهك ْم وجنة ع ْرضها السموات و ْاأل ْرض أعد ْ
ال ِذين يـْن ِفقون ِيف السر ِاء والضر ِاء والْكا ِظ ِمي الْغْيظ والْعافِي ع ِن الن ِ
ب الْم ْح ِسنِي ﴾ (آل عمران)134،133 :
اس واّلل ِحي ُّ

وقوله﴿ :والْك ِ
اظ ِمي الْغْيظ﴾ فقد نقل العالمة حممد رشيد رضا-رمحه للا -يف تفسريه املنار عن الراغب أنه قال :الغيظ
أشد الغضب ،وهو احلرارة اليت جيدها اإلنسان من فوران دم قلبه ،والفرق بينه وبي الغضب :أن الغضب يتبعه إرادة
االنتقام ،وليس ذلك للغيظ.
أثرا ،ويروى عن عائشة –رضي
وقال الزخمشري-رمحه للا :-كظم الغيظ هو أن ميسك ما يف نفسه منه ابلصرب وال يظهر له ً
خادما هلا غاظها فقالت ":هلل در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء
للا عنها-أن ً

﴿والْعافِي ع ِن الن ِ
اس﴾ والعفو عن الناس هو التجايف عن ذنب املذنب منهم وترك مؤاخذته مع القدرة عليها ،وهي مرتبة
أعلى من كظم الغيط ،إذ رمبا يكظم املرء غيظه على حقد وضغينة ،وهناك مرتبة أعلى منها وهو ما أفاده قوله تعاىل﴿ :واّلل
ب الْم ْح ِسنِي﴾ فاإلحسان وصف من أوصاف املتقي ،ومل يعطفه على ما سبقه من الصفات بل صاغه هبذه الصيغة
ِحي ُّ
حمبواب عند للا -تعاىل.-
ً
َتييزا له بكونه ً
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شديدا فهم ابالنتقام منه فقال الغالم ﴿والْك ِ
اظ ِمي الْغْيظ﴾ فقال
ويروى أن بعض السلف غاظه غالم له فجأة غيظًا
ً
كظمت غيظي ،قال الغالم﴿ :والْعافِي ع ِن الن ِ
ب الْم ْح ِسنِي﴾ قال :اذهب
اس﴾ قال :عفوت عنك ،قال﴿ :واّلل ِحي ُّ
فأنت حر لوجه للا ،فهذه الواقعة تبي لك ترتيب املراتب الثالثة .اهـ.
ِ
ِ
ص ٍن ،فـنـزل على اب ِن
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس -رضي للا عنهما -قال ":قدم عيـْيـنة بْن ح ْ

ِ
ِ
ِ
صحاب ْجملِ ِ
أ ِخ ِيه احلهِر بْ ِن قـْي ٍ
س عمر )3( ومشاورتِِه،
س ،وكان من النـف ِر( )1الذين ي ْدني ِه ْم عمر ،وكان القراء( )2أ ْ
اًن ،فـقال عيـيـنة الب ِن أ ِخ ِيه :ي ابن أخي ،لك وجه(ِ )5عْند هذا األ ِم ِري ف ِ
ِ
استأْذن
كه ًوال( )4كانوا أ ْو شب ً
ْر
ْ
ْ ْ
استأْذ ْن ِيل علْيه ،ف ْ
ْ
له ،فأ ِذن له عمر  ،فـلما دخل قالِ :هي ي ابْن اخلط ِ
اب( !)6فـواّلل ما تـ ْع ِطينا اجل ْزل( ،)7وال ْحتكم فِينا ِابلع ْد ِل،
فـغ ِ
ضب عمر  حت هم( )8أ ْن يوقِع بِِه ،فـقال له احلُّر :ي أ ِمري امل ْؤِمنِي ،إِن اّلل تـعاىل قال لِنبِيِه ِه ﷺ﴿ :خ ِذ الْع ْفو()9
اهلِي( ،﴾)11وإن هذا ِمن اجل ِ
اجل ِ
اهلِي ،و ِ
ِ
اّلل ما جاوزها عمر ِحي تالها علْي ِه ،وكان
ض ع ِن ْ
وأْم ْر ِابلْع ْرف( )10وأ ْع ِر ْ
وقافًا ِعْند كِت ِ
اب اّلل تـعاىل(." )12
 -3ومن صفاهتم أهنم غري معصومي من اخلطاي غري أهنم ال يقارفون الكبائر وال يصرون على الصغائر:

عمال بقول النيب ﷺ:
بل كلما وقعوا يف صغرية رجعوا إىل للا ابلتوبة واالستغفار والعمل الصاحل ً
" اتق للا حيث ما كنت وأتبع السيئة احلسنة َتحها "( .رواه الرتمذي)
ِ
ٍ
ِ ِ
ت لِْلمت ِقي ﴾
أيضا قوله تعاىل ﴿ :وسا ِرعواْ إِىل م ْغفرٍة همن ربِهك ْم وجنة ع ْرضها السماوات واأل ْرض أعد ْ
ومما يدل على هذا ً
ِ
ِ
استـ ْغفرواْ لِذنوهبِِ ْم ومن
وكان من صفاهتم ما جاء يف تتمه اآليت ﴿ والذين إِذا فـعلواْ فاحشةً أ ْو ظلمواْ أنْـفسه ْم ذكرواْ ه
اّلل ف ْ
 - 1النفر :ما دون العشرة من الرجال ،ومجعه أنفار.
 - 2القراء :مجع قارئ ،وهو القارئ للقرآن ،املتفهم ملعانيه.
 - 3أصحاب جملس عمر :أي املالزمي جمللسه.
كهوال :الكهل من الرجال من زاد على ثالثي سنة إىل األربعي ،وقيل من ثالث وثالثي إيل َتام اخلمسي.
ً -4
 - 5لك وجه :أي لك جاه ومنزلة
 - 6هي ي ابن اخلطاب :بكسر اهلاء :كلمة هتديد ،وقيل :هي ضمري ومث حمذوف :أي :هي داهية ،ويف رواية :إيه ،ابهلمز بدل اهلاء
 - 7اجلزل :العطاء الكثري.
 - 8هم :أي أراد.
 - 9خذ العفو :ما عفا وتيسر من أخالق الناس وال تبحث عنها.
 - 10وأمر ابلعرف :أي املعروف يف الشرع.
.
 - 11أعرض عن اجلاهلي :أي ال تقابلهم بسفههم
.
 - 12وقافًا عند كتاب للا :كناية عن امتثاله ألوامر للا
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ِ ِ ِِ
ِ
الذنوب إِال اّلل ومل ي ِ
يـ ْغ ِفر ُّ
ات ْجت ِري ِمن ْحتتِها
صُّرواْ على ما فـعلواْ وه ْم يـ ْعلمون ( )135أ ْولـئك جزآؤهم م ْغفرةر همن رههب ْم وجن ر
ه ْ
األ ْهنار خالِ ِدين فِيها ونِ ْعم أ ْجر الْع ِاملِي ﴾ (آل عمران)136-133:
ِ
ان تذكروا فِإذا هـم مب ِ
ف ِمن الشيط ِ
صرون ﴾ (األعراف)201:
وقال تعاىل ﴿ :إِن الذين اتـق ْوا إِذا مسه ْم طائِ ر
ْ ْ
ْ
قال ابن كثري-رمحه للا -يف تفسريه " 279/2 :عند هذه اآلية:
" خيرب للا -تعاىل -عن املتقي من عبادة الذين أطاعوه فيما أمر ،وتركوا ما عنه زجر ،أهنم إذا مسهم
أي :أصاهبم -الذنب أو مهوا ابلذنب ،تذكروا عقاب للا وجزيل ثوابه ،ووعده ووعيده ،فتابوا وأًنبوا ورجعوا إليه من قريب
﴿فِإذا هـم مب ِ
صرون﴾ أي :قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه " .اهـ ابختصار وتصرف
ْ ْ

مث ذكر للا  ما يقابل هذه الصفة يف املتقي بقوله تعاىل ﴿ :وإِخواهنم ميدُّوهنم ِيف الْغ ِي مث ال يـ ْق ِ
صرون ﴾
ْ
ْ ْ
ه
(األعراف)202:

قال العالمة حممد رشيد رضا-رمحه للا -يف تفسريه املنار:" 550/9 :
" شأن املؤمني املتقي اذا مسهم طائف من الشيطان حلملهم على حماكاة اجلاهلي واخلوض معهم وعلى غري ذلك من
املعاصي والفساد تذكروا فأبصروا فحذروا وسلموا ،وإن زلوا اتبوا وأًنبوا ،وأن إخوان الشياطي وهم اجلاهلون غري املتقي
تتمكن الشياطي من أهوائهم فيمدوهنم يف غيهم وفسادهم ،ألهنم ال يذكرون للا – تعاىل -إذا شعروا يف أنفسهم ابلنزوع
شيطاًن من اجلن يوسوس
إىل الشر والباطل والفساد يف األرض ،وال يستعيذون ابهلل منه وإما ألهنم ال يؤمنون فإن لإلنسان
ً
إليه ويغريه ابلشر ،مث ال يقصرون وال يكفون عن إغوائهم وإفسادهم لذلك يصرون على الشرور والفساد لفقد الوازع
النفسي والواعظ الديين.اهـ
أعماال ،وهم الذين صدقوا املرسلي:
إمياًن ،وأصدقهم أقو ًاال و ً
 -4ومن صفاهتم أهنم يتحرون الصدق ،فهم أصدق الناس ً

ِ
ِ
لص ْد ِق وصدق بِِه أولئِك هم الْمتـقون ﴾ (الزمر)33:
قال تعاىل ﴿ :والذي جاء ِاب ه

قيل :الذي جاء ابلصدق هو حممد ﷺ ،وقيل :الذي جاء ابلصدق هو جربيل .
وقال جماهد-رمحه للا :-الذي جاء ابلصدق هم أصحاب القرآن املؤمنون ،جييئون يوم القيامة فيقولون " :هذا ما
اعطيتموًن فعملنا مبا أمرَتوًن ".
وقال تعاىل ﴿ :أولئِك ال ِذين صدقوا وأولئِك هم الْمتـقون ﴾ (البقرة)177:
قال القامسي-رمحه للا﴿ :-أولئِك ال ِذين صدقوا﴾ :يف إمياهنم ألهنم حققوا اإلميان القليب ابألقوال واألفعال ،فلم تغريهم
األحوال ومل تزلزهلم األهوال ،وفيه إشعار أبن من مل يفعل أفعاهلم مل يصدق يف دعواه اإلميان ﴿وأولئِك هم الْمتـقون﴾ عن
الكفر وسائر الرذائل .اهـ ابختصار.
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وقد رغب النيب ﷺ يف هذه اخلصلة النبيلة والرتبة اجلليلة فقال ﷺ ":وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب
عند للا صديقا ." ....احلديث (رواه البخاري ومسلم من حديث عبدللا بن مسعود )
 -5ومن صفاهتم أهنم يتبعون سبيل الصادقي :األنبياء ،واملرسلي ،وصحابة سيد األولي واآلخرين -صلى للا عليه وسلم-
:
قال تعاىل ﴿ :ي أيـُّها ال ِذين آمنوا اتـقوا اّلل وكونوا مع الص ِادقِي ﴾ (التوبة)119:
ففي هذه اآلية حض على التزام طريق الصادقي كما نقل ذلك الشوكاين عن سعيد بن جبري والضحاك ﴿وكونوا مع
الص ِادقِي﴾ أَب بكر وعمر– رضي للا عنهما -ونقل عن ًنفع أنه قال :قيل للثالثة الذين خلِهفوا ﴿ي أيـُّها ال ِذين آمنوا اتـقوا
اّلل وكونوا مع الص ِادقِي﴾ أي :مع حممد وأصحابه.
قال ابن العرَب -رمحه للا :-وهذا القول هو احلقيقة والغاية اليت إليها املنتهى ،فإن هذه الصفة يرتفع هبا النفاق يف العقيدة،
واملخالفة يف العمل ،وصاحبها يقال له صديق " .اهـ بتصرف واختصار
(اجلامع ألحكام القرآن)3128/4 :
فاملتقون فقط هم الذين يتبعون سبيل النيب ﷺ والذي فيه جناهتم وخالصهم.
 -6ومن صفاهتم أهنم يتحرون العدل وحيكمون به ،وال حيملهم بغض أحد على تركه:
ٍ
ِ
ِ
ِ
اّلل إِن ا هّلل خبِرير ِمبا تـ ْعملون ﴾
قال تعاىل ﴿ :وال ْجي ِرمنك ْم شنآن قـ ْوم على أال تـ ْعدلواْ ْاعدلواْ هو أقْـرب للتـ ْقوى واتـقواْ ه
(املائدة)8:
قال الزخمشري -رمحه للا -يف" تفسريه الكشاف  "612/1عند تفسري هذه اآلية:
" ال حيملنكم بغض املشركي على أن ترتكوا العدل فتعتدوا عليهم أبن تنتصروا منهم وتتشفوا مبا يف قلوبكم من الضغائن
ابرتكاب ماال حيل لكم من مثله أو قذف ،أو قتل أوالد ،أو نساء ،أو نقض عهد ،أو ما أشبه ذلك ﴿ ْاع ِدلواْ هو أقْـرب
وتشديدا ،مث استأنف
أتكيدا
لِلتـ ْقوى﴾ هناهم ً
ً
أوال أن حتملهم البغضاء على ترك العدل مث استأنف فصرح هلم ابألمر ابلعدل ً
فذكر هلم وجه األمر ابلعدل وهو قوله ﴿هو أقْـرب لِلتـ ْقوى﴾ لكونه لط ًفا فيها .وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع
الكفار الذين هم أعداء للا فما الظن بوجوبه مع املؤمني الذين هم أولياؤه وأحباؤه؟ " .اهـ.

 -7ومن صفاهتم أهنم يعظمون شعائر للا:
قال تعاىل ﴿ :ذلِك ومن يـع ِظهم شعائِر ِ
اّلل فِإهنا ِمن تـ ْقوى الْقل ِ
وب ﴾ (احلج)32:
ْ
ْ ْ

قال القرطيب-رمحه للا -يف تفسريه "4448/5:عند اآلية السابقة :الشعائر :مجع شعرية وهي كل شيء هلل -تعاىل -فيه
أمر أشعر به وأعلم ،ومنه شعار القوم يف احلرب ،أي عالمتهم اليت يتعارفون هبا ،ومنه إشعار البدنة وهو الطعن يف جانبها
األمين فيسيل الدم فيكون عالمة ،فهي تسمى شعرية مبعىن املشعورة ،فشعائر اإلسالم أعالم دينه وال سيما ما يتعلق
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ابملناسك .وأضاف التقوى إىل القلوب ألن حقيقة التقوى يف القلب ،وهلذا قال النيب ﷺ ":التقوى هاهـنا وأشار إىل صدره
"( .رواه مسلم) .أهـ
فاملتقون يعظمون أوامر للا فيدفعهم ذلك إىل طاعته ،ويعظمون كذلك ما هنى للا عنه فيدفعهم ذلك إىل عدم معصيته،
وعكس ذلك االستهانة ابألوامر فال يؤديها ،وابلنواهي فيقع فيها ،قال أنس  كما عند البخاري " :إنكم لتعملون
أعماال هـي أدق يف أعينكم من الشعر كنا لنعدها على عهد رسول للا ﷺ من املوبقات " .يعين :املهلكات.
ً
أيضا:
وقال عبد للا بن مسعود  كما عند البخاري ً
" إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع عليه ،وإن الفاجر يرى ذنوبه كذابب مر على أنفه فقال به
هكذا(." )1
قال العيين -رمحه للا :-السبب فيه أن قلب املؤمن منور ،فإذا رأى يف نفسه ما خيالف ذلك عظم األمر عليه ،واحلكمة يف
التمثيل ابجلبل أن غريه من املهلكات قد حيصل منه النجاة خبالف اجلبل إذا سقط عليه فإنه ال ينجو عادة .اهـ( .جامع
األصول)508/11 :

حذرا مما به أبس:-
 -8ومن صفاهتم أهنم يتقون الشبهات -أي يدعون ما ال أبس به ً

فقد أخرج الرتمذي بسند فيه مقال من حديث عطية السعدي قال :قال رسول للا ﷺ:

حذرا مما به أبس "( .ضعفه األلباين)
" ال يبلغ العبد أن يكون من املتقي حت يدع ماال أبس به ً

جمزوما به عن ابن عمر –رضي
واحلديث إن كان ضعي ًفا لكن املعين صحيح ،ويشهد له احلديث الذي رواه البخاري تعليقا ً
للا عنهما -قال " :ال يبلغ العبد حقيقة التقوى حت يدع ما حاك يف الصدر".
قال احلافظ ابن حجر –رمحه للا -كما يف" فتح الباري:"48/1 :
" املراد ابلتقوى وقاية النفس من الشرك ،واألعمال السيئة ،واملواظبة على األعمال الصاحلة ،وقوله:
" حاك " أي :تردد ،ففيه إشارة إىل أن بعض املؤمني بلغ كنه اإلميان وحقيقته ،وبعضهم مل يبلغ.

 -1فقال به هكذا :يعين حيرك يده يذبه عن وجهه.
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وقد أخرج ابن أَب الدنيا يف كتاب التقوى عن أَب الدرداء  قالَ ":تام التقوى أن يتقى العبد للا حت يتقيه من مثقال
ذرة حت يرتك بعض ما يرى أنه حالل ،خشية أن يكون حراماً "( .الدر املنثور)61/1 :
وقد بي للا تعاىل لعباده ما هـم سائرون إليه ،فقال ﴿ :فم ْن يـ ْعم ْل ِمثْـقال ذرٍة خ ْ ًريا يـره ( )7وم ْن يـ ْعم ْل ِمثْـقال ذرٍة شًّرا يـره

﴾ (الزلزلة )8-7:فال حتقرن شيئًا من اخلري أن تفعله ،وال شيئًا من الشر أن تتقيه.

وكان عبد للا بن مسعود  يقول كما عند النسائي " :دع ما يريبك إىل ماال يريبك ".
ومعين ذلك أهنم يرتكون كل ما يشكون يف حله ،فإن احلالل احملض ال حيصل للمؤمن يف قلبه شك منه ،وإمنا تسكن إليه
النفس.
ويؤكد النيب ﷺ على هذا فيقول كما عند البخاري ":إن احلالل بي ،وإن احلرام بي ،وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن
كثري من الناس ،فمن اتقى الشبهات ،فقد استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ".
حالال بينًا ،وذلك أدعى أن يتورعوا عن احلرام البي ،ومن اجرتأ
فاملتقون يتورعون عن الشبهات وعما يراتبون فيه مما ليس ً

على الشبهة اجرتأ كذلك على احلرام.

كما جاء يف الصحيحي ":فمن ترك ما يشتبه عليه من اإلمث كان ملا استبان أترك ".
يعين من ترك اإلمث مع اشتباهه عليه ،فهو أوىل برتكه إذا استبان أنه إمث.
قال موسى بن أعي -رمحه للا:-
" املتقون تنزهوا عن أشياء من احلالل خمافة أن يقعوا يف احلرام فسماهم للا  متقي ".
وقال احلافظ ابن رجب -رمحه للا:-
" ويدخل يف التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك احملرمات والشبهات ،ورمبا دخل فيها بعد ذلك فعل املندوابت وترك
املكروهات ،وهي أعلى درجات التقوى ".
قال احلسن البصري-رمحه للا ":-املتقون اتقوا ما حرم عليهم ،وأدوا ما افرتض عليهم ".
كثريا من احلالل ،خمافة احلرام ".
وقال احلسن ً
أيضا ":ما زالت التقوى ابملتقي حت تركوا ً
(جامع العلوم واحلكم)159/1:

وقفة:
يقول ابن رجب -رمحه للا -كما يف كتابه" جامع العلوم واحلكم ص :"103
" وههنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق يف التوقف عن الشبهات إمنا يصلح ملن استقامت أحواله كلها وتشاهبت
أعماله يف التقوى والورع ،فأما من يقع يف انتهاك احملرمات الظاهرة مث يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبهة فإنه ال
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حيتمل له ذلك بل ينكر عليه ،كما قال ابن عمر ملن سأله عن دم البعوض من أهل العراق ":يسألونين عن دم البعوض وقد
قتلوا احلسي وقد مسعت رسول للا ﷺ يقول :مها رحيانتاي( )1من الدنيا "( .رواه البخاري)
وسأل رجل بشر بن احلارث عن رجل له زوجة وأمه أتمره بطالقها ،فقال :إن كان بر أمه يف كل شيء ومل يبق من برها إال
طالق زوجته فليفعل ،وإن كان يربها بطالق زوجته مث يقوم بعد ذلك إىل أمه فيضرهبا فال يفعل "( .جامع العلوم
واحلكم)111/1:
بقال ويشرتط اخلوصة -يعين اليت تربط هبا حزمة البقل -فقال اإلمام أمحد :إيش هذه
وسئل اإلمام أمحد عن رجل يشرتى ً
املسائل؟ قيل :إن إبراهيم بن أَب نعيم يفعل ذلك ،فقال اإلمام أمحد :إن كان إبراهيم ابن أَب نعيم فنعم ،هذا يشبه ذلك.
وإمنا أنكر اإلمام أمحد هذه املسائل ممن ال يشبه حاله ،وأما أههل التدقيق يف الورع فيشبه حاهلم هذا ،وقد كان اإلمام أمحد
نفسه يستعمل يف نفسه هذا الورع فإنه أمر من يشرتي له مسنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إىل البائع .أهـ.
فأهل التقوى مجعوا من الصفات احلميدة اليت ال نستطيع حصرها يف هذا املقام ،فأهل التقوى مجعوا خصال اخلري كلها،
أيضا يف قوله تعاىل:
ويظهر هذا ً

ب ول ِكن الِْرب من آمن ِاب ِ
﴿ لْيس الِْرب أ ْن تـولُّوا وجوهكم قِبل الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ّلل والْيـوِم ْاآل ِخ ِر والْمالئِك ِة والْ ِكت ِ
اب والنبِيِهي
ْ
ْ
ْ
الرق ِ
وآتى الْمال على حبِه ِه ذ ِوي الْق ْرىب والْيـتامى والْمساكِي وابْن السبِ ِيل والسائِلِي وِيف هِ
اب وأقام الصالة وآتى الزكاة
والْموفون بِع ْه ِد ِه ْم إِذا عاهدوا والصابِ ِرين ِيف الْبأْس ِاء والضر ِاء و ِحي الْبأْ ِس أولئِك ال ِذين صدقوا وأولئِك هم الْمتـقون ﴾
(البقرة)177:

قال ابن كثري-رمحه للا -يف تفسريه:207/1 :
أوال
" اشتملت هذه اآلية الكرمية على مجل عظيمة ،وقواعد عميمة ،وعقيدة مستقيمة ،فإن للا -تعاىل -ملا أمر املؤمني ً
ابلتوجه إىل بيت املقدس مث حوهلم إىل الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض املسلمي ،فأنزل للا
 بيان حكمته يف ذلك وهو أن املراد إمنا هـو طاعة للا وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه ،واتباع ما شرع فهذا هـو
الرب والتقوى واإلميان الكامل ،وليس يف لزوم التوجه إىل جهة من املشرق أو املغرب بر وال طاعة إن مل يكن عن أمر للا
وشرعه.
﴿ول ِكن الِْرب من آمن ِاب ِ
ّلل﴾ قال الثوري– رمحه للا :-هذه اآلية تشمل أنواع الرب كلها ،وصدق –رمحه للا -فإن من
ْ
اتصف هبذه اآلية فقد دخل يف عرى اإلسالم كلها وأخذ مبجامع اخلري كله.
﴿والْ ِكت ِ
اب﴾ وهو اسم جنس يشمل الكتب املنزلة من السماء على األنبياء حت ختمت أبشرفها وهو القرآن املهيمن على
ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خري ،واشتمل على كل سعادة يف الدنيا واآلخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب
قبله.
اًن ورحيانة لذلك
 - 1قال ابن األثري( :الرحيان والرحيانة) :الرزق والراحة ويسمى الولد رحي ً
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وقوله﴿ :وآتى الْمال على حبِه ِه﴾ أي :أخرجه وهو حمب له راغب فيه (قاله ابن مسعود وسعيد بن جبري)

وقوله﴿ :ذ ِوي الْق ْرىب﴾ وهم قراابت الرجل وهم أوىل من يعطي من الصدقة﴿ ،والْيـتامى﴾ هم الذين ال كاسب هلم وقد
مات آابؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب﴿ .والْمساكِي﴾ وهم الذين ال جيدون ما يكفيهم يف
قوهتم وكسوهتم وسكناهم﴿ ،وابْن السبِ ِيل﴾ وهو املسافر اجملتاز الذي قد نفدت نفقته فيعطى ما يوصله إىل بلدة
الرق ِ
﴿والسائِلِي﴾ وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات﴿ ،وِيف هِ
اب﴾ وهم املكاتبون الذين ال
جيدون ما يؤدونه يف كتابتهم ،وقوله ﴿وأقام الصالة﴾ أي وأمت أفعال الصالة يف أوقاهتا بركوعها وسجودها وطمأنينتها
وخشوعها على الوجه الشرعي املرضى﴿ .وآتى الزكاة﴾ حيتمل أن يكون املراد به زكاة النفس وختليصها من األخالق الدنيئة
الرذيلة كقوله﴿ :ق ْد أفْـلح م ْن زكاها ( )9وق ْد خاب م ْن دساها﴾ (الشمس )10-9:وحيتمل أن يكون املراد زكاة املال
(كما قال :سعيد ابن جبري) وقوله﴿ :والْموفون بِعه ِد ِهم إِذا عاهدوا﴾ كقوله ﴿ال ِذين يوفون بِعه ِد ِ
اّلل وال يـْنـقضون
ْ
ْ ْ
الْ ِميثاق﴾ (الرمحن )20:وقوله﴿ :والصابِ ِرين ِيف الْبأْس ِاء والضر ِاء﴾ أي يف حال الفقر وهو البأساء ويف حال املرض واألسقام
وهو الضراء ﴿و ِحي الْبأْ ِس﴾ أي يف حال القتال والتقاء األعداء( .قاله ابن مسعود وابن عباس-رضي للا عنهم)-
وقوله﴿ :أولئِك ال ِذين صدقوا﴾ أي هؤالء الذين اتصفوا هبذه الصفات هم الذين صدقوا يف إمياهنم ألهنم حققوا اإلميان
القليب ابألقوال واألفعال ،فهؤالء هم الذين صدقوا وأولئك هم املتقون ،ألهنم اتقوا احملارم وفعلوا الطاعات .اهـ ابختصار
وتصرف.
ويقول السعدي -رمحه للا -يف تفسريه:143/1 :
عند قوله تعاىل ﴿أولئِك ال ِذين صدقوا وأولئِك هم الْمتـقون﴾ ،وقوله ﴿أولئِك﴾ أي :املتصفون مبا ذكر ،من العقائد
احلسنة ،واألعمال اليت هي آاثر اإلميان ،وبرهانه ونوره ،واألخالق اليت هي مجال اإلنسان وحقيقة اإلنسانية ،فأولئك
﴿ال ِذين صدقوا﴾ يف إمياهنم ،ألن أعماهلم صدقت إمياهنم ﴿وأولئِك هم الْمتـقون﴾ ألهنم تركوا احملظور ،وفعلوا املأمور ،ألن
لزوما " .اهـ
هذه األمور مشتملة على كل خصال اخلري ،تضمنًا و ً

وجاء يف جامع األصول " 703/11 :عن مالك بن أنس -رمحه للا -قال:
رجال من بعض الفقهاء كتب إىل ابن الزبري -رضي للا عنهما -يقول :أال إن ألهل التقوى عالمات يعرفون
" بلغين أن ً
هبا ،ويعرفوهنا من أنفسهم ،من رضي ابلقضاء ،وصرب على البالء ،وشكر على النعماء ،وصدق يف اللسان ،ووىف ابلو ْع ِد
والع ْهد ،وتال ألحكام القرآن ،وإمنا اإلمام سوق من األسواق ،فإن كان من أهل احلق محل إليه أهل احلق حقهم ،وإن كان
أهل ِ
من ِ
الباطل محل إليه أهل الباطل ابطلهم "
قال بعض السلف يف وصف املتقي:
" هم الذين منطقهم الصواب ،وملبسهم االقتصاد ،ومشيهم التواضع .غضوا أبصارهم عما حرم للا عليهم ،ووقفوا أمساعهم
على العلم النافع هلم .نزلت أنفسهم يف البالء كاليت نزلت يف الرخاء .ولوال األجل الذي كتب للا عليهم مل تستقر أرواحهم
يف أجسادهم طرفة عي شوقا إىل رهبم ،عظم اخلالق يف أنفسهم؛ فصغر ما دونه يف أعينهم ،قلوهبم حمزونة ،وشرورهم
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أيما قصرية ،أعقبتهم راحة طويلة ،جتارة مرحبة يسرها
مأمونة ،وأجسادهم حنيفة ،وحاجاهتم خفيفة ،وأنفسهم عفيفة ،صربوا ً
هلم رهبم ،أرادهتم الدنيا فلم يريدوها ،وأسرهتم ففدوا أنفسهم منها ،أما الليل فصافون أقدامهم ،يرتلون ألجزاء القرآن ترتيال،
طمعا ،وتطلعت نفوسهم إليها تشوقًا ،وإذا مروا آبية فيها ختويف صغوا إليها مبسامع
فإذا مروا آبية فيها تشويق ركنوا إليها ً
قلوهبم ،وظنوا أن زفري جهنم وشهيقها يف أصول آذاهنم؛ فهم جاثون على ركبهم ،يطلبون إىل للا تعاىل يف فكاك رقاهبم.
وأما النهار فحلماء علماء ،أبرار أتقياء .قد براهم اخلوف بري القداح ،ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما ابلقوم
من مرض ،ال يرضون من أعماهلم القليل ،وال يستكثرون الكثري .فهم ألنفسهم متهمون ،ومن أعماهلم مشفقون .إذا زكي
أحد منهم خاف مما يقال له ،فيقول :أًن أعلم بنفسي من غريي ،ورَب أعلم َب من نفسي .اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون،
يعلمون.
ال
ما
يل
واغفر
مما يظنون،
أفضل
واجعلين
وقصدا
وحرصا يف علم ،وعم ًال يف حلم،
وإمياًن يف يقي،
وحزما يف ليً ،
ً
ً
فمن عالمة أحدهم أنك ترى له قوة يف دينً ،
وحرجا عن طمع ،يعمل
يف غىن،
وخشوعا يف عبادةً ،
ً
وصربا يف شدة ،وطلبًا يف حالل ،ونشاطًا يف هدىً ،
وجتمال يف فاقةً ،
وفرحا مبا أصاب من
حذرا من الغفلةً ،
األعمال الصاحلة وهو على وجل ،ميسي ومهه الشكر ،ويصبح ومهه الذكر ،يبيت ً
الفضل والرمحة .إن استصعبت عليه نفسه فيما يكره مل يعطها سؤهلا فيما حتب ،قرة عينه فيما ال يزول ،وزهادته فيما ال
سهال أمره ،حر ًيزا
يبقى ،ميزج احللم ابلعلم ،والقول ابلعمل ،تراه قريبًا أمله ،قليال زهلل،
خاشعا قلبه ،قانعة نفسهً ،
ً
كظوما غيظه .اخلري منه مأمول ،والشر منه مأمون ،إن كان يف الغافلي كتب يف الذاكرين ،يعفو عمن
دينه ،ميتة شهوته،
ً
مدبرا شره،
بعيدا فحشه ،لينًا قوله ،غائبًا منكره،
حاضرا معروفهً ،
ظلمه ،ويعطي من حرمه ،ويصل من قطعهً ،
مقبال خريهً ،
ً
يف الزالزل وقور ،ويف املكاره صبور ،ويف الرخاء شكور ،ال حييف على من يبغض ،وال أيمث فيمن حيب .يعرتف ابحلق قبل
أن يشهد عليه ،ال يضيع ما استحفظ ،وال ينابذ ابأللقاب ،وال يضر ابجلار ،وال يشمت ابملصائب ،وإن بغي
عليه صرب ،حت يكون للا هو الذي ينتقم له ،نفسه منه يف عناء ،والناس منه يف راحة .أتعب نفسه آلخرته ،وأراح الناس
من نفسه بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة ،ودنوه ممن دًن منه لي ورمحة ،ليس تباعده بكرب وعظمة ،وال دنوه مبكر
وخديعة .اهـ.

فضـل التقـوى
هيا بنا لنطوف يف حدائق وبستان التقوى لنقطف من َثارها ونقف على شرفها وفضلها فنبادر حت نكون من أهلها
فنسعد يف الدنيا واآلخرة .فمن فضل وَثرات التقوى:
 -1املخرج من كل ضيق والرزق من حيث ال حيتسب:
قال تعاىل ﴿ :وم ْن يـت ِق اّلل ْجيع ْل له خمْر ًجا ( )2ويـ ْرزقْه ِم ْن حْيث ال ْحيت ِسب ﴾ (الطالق)3،2:
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قال ابن كثري-رمحه للا -يف تفسري هذه اآلية :أي :ومن يتق للا فيما أمره به ،وترك ما هناه عنه ،جيعل له من أمره خمرجا،
﴿ويـ ْرزقْه ِم ْن حْيث ال ْحيت ِسب﴾ أي من جهة ال ختطر بباله.
وقال املفسرون :إن اآلية نزلت يف رجل من أصحاب النيب يقال له :عوف بن مالك األشجعي.
وقد نقل القرطيب-رمحه للا -يف تفسريه عن ابن عباس -رضي للا عنهما -قال:
العدو وج ِزعت أ همه ،وشكا إليه الفاقة ،مث
" جاء عوف بن مالك األشجعي إىل النيب ﷺ فقال :ي رسول للا إن ابين أسره ه
قال :فما أتمرين؟ فقال ﷺ ":ات ِق للا واصرب ،وآمرك وإيها أن تستكثِرا من قول ال حول وال قـوة إِال ِ
ابّلل " .فعاد إىل بيته
ه
ْ
وقال المرأته :إن رسول للا ﷺ أمرين وإي ِك أن نستكثر من قول ال حول وال قـوة إِال ِ
ابّلل .فقالت :نِ ْعم ما أمرًن به .فجعال
ه
ْ
النيب ﷺ تلك
يقوالن ،فغفل العد هو عن ابنه ،فساق غنمهم وجاء هبا إىل أبيه؛ وهي أربعة آالف شاة .فنزلت اآلية ،وجعل ه
األغنام له.
بعريا.
ويف رواية :أنه جاء وقد أصاب ً
إبال من ه
فقريا .قال الكليب :أصاب مخسي ً
العدو وكان ً

ومتاعا
ومر يف طريقه بس ْرح هلم فاستاقه .وقال مقاتل :أصاب غ ًنما ً
ويف رواية :فأفلت ابنه من ْ
األسر وركب ًنقة للقوم ،ه
أحيل يل أن آكل مما أتى به ابين؟ قال" :نعم" .ونزلت ﴿ :وم ْن يـت ِق اّلل ْجيع ْل له خمْر ًجا ( )2ويـ ْرزقْه ِم ْن
فسأل النيب ﷺ :ه
حْيث ال ْحيت ِسب ﴾
قال الربيع بن خثيم-رمحه للاْ ﴿ :-جيع ْل له خمْر ًجا﴾ من كل شيء ضاق على الناس.

ويف هذا يقول جماهد :كنت عند ابن عباس-رضي للا عنهما -فجاءه رجل فقال :إنه طلق امرأته ثال ًاث ،فسكت حت
ظننت أنه رادها إليه ،مث قال :ينطق أحدكم فريكب أمحوقته مث يقول ي ابن عباس ...ي ابن عباس ..وللا تعاىل يقول:
خمرجا ،عصيت ربك ،وابنت منك امراتك "( .حماسن
﴿وم ْن يـت ِق اّلل ْجيع ْل له خمْر ًجا﴾ وإنك مل تتق للا ،فال أجد لك ً
التأويل )38/16
وكان ابن عباس يقول يف هذه اآلية ﴿ ْجيع ْل له خمْر ًجا﴾ :ينجيه من كل كرب يف الدنيا واآلخرة ".

وقال عمر بن عثمان الصديف-رمحه للا :-ومن يتق للا فيقف عند حدوده ويتجنب معاصيه خيرجه من احلرام إىل احلالل،
ومن الضيق إىل السعة ،ومن النار إىل اجلنة﴿ ،ويـ ْرزقْه ِم ْن حْيث ال ْحيت ِسب﴾ أي من حيث ال يرجو( .اجلامع ألحكام
القرآن)6644/8 :

خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب واألمثلة على ذلك كثرية منها:
فمن يتقي للا جيعل له ً
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أ -أصحاب الغار:
فقد أخرج البخاري من حديث ابن عمر -رضي للا عنهما -قال :قال رسول للا ﷺ:
فاحنطت عليهم ص ْخرةر ،قال :فقال بعضهم لبعض:
" خرج ثالثة نـف ٍر ميشون فأصاهبم املطر ،فدخلوا يف غا ٍر يف جبلْ ،
أبفضل عم ٍل ع ِملتموه ،فقال أحدهم :اللهم إين كان يل أبـو ِان شي ِ
ِ
خان كبريان ،فكنت أخرج فأ ْرعى ،مث أجيء
ادعوا للا
ْ
ِ
ِ
ِِ ِ
الصْبـية وأهلي وامرأيت ،فاحتـبست ليلة ،فجئت فإذا هـما
فأحلب فأجيء ابحلالب ،فآيت به أبوي في ْشرابن ،مث أسقي ه
ْ
ِ
ِ
الصبية يـتضاغ ْون عند ِر ْجلي ،فلم يزل ذلك دأَْب ودأْهبما ،حت طلع الفجر ،اللهم إن
ًنئمان ،قال :فكرهت أن أوقظهما ،و ه
أين فعلت ذلك ابْتغاء وج ِهك ،فافر ْج عنا فـ ْرجة نرى منها السماء ،قال :فـفرِج عنهم ،وقال اآلخر :اللهم إن
كنت تـ ْعلم ِه
ب الرجل النساء ،فقالت :ال تنال ذلك منها حت تعطيها
حب امرأةً ِمن بنات عمي كأش هِد ما حي ُّ
كنت تعلم أين كنت أ ُّ
جليها قالتِ :
اتق للا وال تـفض اخلامت إال حب ِهقه ،فقمت وتركتها،
مائة دينار ،فس ْعيت فيها حت مجعتها ،فلما قـعدت ْبي ِر ْ
أين فعلت ذلك ابتغاء وج ِهك ،فافر ْج عنا فـرجة ،قال :ففرِج عنهم الثـُّل ْ ِ
ثي ،وقال اآلخر :اللهم إن كنت ْتعلم
فإن كنت ت ْعلم ِه
ْ
قرا
أجريا بفرق من ذرة ْ
أين ْ
استأج ْرت ً
فأعطيته ،وأىب ذاك أ ْن أيخذ ،فعمدت إىل ذلك الفرق فزرعته ،حت اشرتيت منه ب ً
اعيها ،مث جاء فقال :ي عبد للا ِ ِ
ِ
ور ِ
أتسته ِزئ َب؟ قال:
ْ
أعطين ح هقي ،فقلتْ :
انطلق إىل تلك البقر وراعيها فإهنا لك ،فقالْ :
أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك ،فافْـر ْج عنا فك ِشف عنهم ".
فقلت :ما أستهزئ بك ولكنها لك ،اللهم إن كنت تعلم ِه
ب  -قصة ابن عمر-رضي للا عنهما -مع راعي الغنم:
" يقول ًنفع مويل ابن عمر :خرج عبد للا بن عمر -رضي للا عنهما -يف بعض نواحي املدينة ،ومعه أصحاب له؛
الس ْفرة .فقال له :إِين صائم.
ووضعوا السفرة له ،فمر هبم راعي غنم ،فسلم ،فقال ابن عمر :هلم ي راعي فأ ْ
صب من هذه ه
فقال ابن عمر :أتصوم يف مثل هذا اليوم احلار الشديد مسومه ،وأنت يف هذه احلال ترعى هذه الغنم؟ فقال :وللا إِين أابدر
أيمي هذه اخلالية .فقال له ابن عمر ـ ـ وهو يريد أن خيترب ورعه ــ :فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فـنـ ْع ِطيك َثنها
ونعطيك من حلمها ما تفطر عليه؟ قال :إِهنا ليست يل بغنم ،إِهنا غنم سيدي .فقال له ابن عمر :فما يفعل سيدك إِذا
ِ
السماء ،وهو يقول :فأين للا؟ قال :فجعل ابن عمر ي ِهردد قول الراعي،
افع أصبعه إِىل
فقدها؟ ه
فوىل الراعي عنه ،وهو ر ر
يقول" :قال الراعي فأين للا؟" قال :فلما قدم املدينة بعث إِىل مواله ،فاشرتى منه الغنم والراعي ،فأعتق الراعي ووهب له
الغنم " (اسد الغابة البن األثري)341/3 :
﴿ وم ْن يـت ِق اّلل ْجيع ْل له خمْر ًجا ( )2ويـ ْرزقْه ِم ْن حْيث ال ْحيت ِسب ﴾

جـ – جريج العابد:
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فقد أخرج البخاري من حديث أَب هريرة  قال :قال رسول للا ﷺ ":ملْ يـتكل ْم ِيف امل ْه ِد إِال ثالثةر :مث ذكر احلديث
ِ
ِ
ِ
ِ
ت :اللهم ال
وفيه :وكان ِيف ب ِين إِ ْسرائيل رج رل يـقال له جريْ رج ،كان يصلهي ،جاءتْه أ ُّمه فدعْته ،فـقال :أجيبـها أ ْو أصلهي ،فـقال ْ
ومس ِ
ات ،وكان جريج ِيف صومعتِ ِه ،فـتـعرضت له امرأةر وكلمْته فأىب ،فأتت ر ِ
َتِْته حت ت ِريه وجوه امل ِ
اعيًا فأ ْمكنـْته ِم ْن نـ ْف ِسها،
ْ
ْ ْ
ْر
ْ
تِ :م ْن جريْ ٍج ،فأتـ ْوه فكسروا ص ْومعته وأنْـزلوه وسبُّوه ،فـتـوضأ وصلى مث أتى الغالم ،فـقال :م ْن أبوك ي
فـولد ْ
ت غال ًما ،فـقال ْ
غالم؟ قال الر ِ
ب؟ قال :ال إِال ِم ْن ِط ٍ
اعي .قالوا :نـْب ِين ص ْومعتك ِم ْن ذه ٍ
ي ".
د  -قصة ابن عقيل احلنبلي -رمحه للا:-
قال أبو املظفر سبط ابن اجلوزي :حكى ابن عقيل عن نفسه قال :حججت ،فالتقطت عقد لؤلؤ يف خيط أمحر ،فإذا
شيخ أعمى ينشده ،ويبذل مللتقطه مئة دينار ،فرددته عليه ،فقال :خذ الدًننري ،فامتنعت ،وخرجت إىل الشام ،وزرت
ٍ
مسجد وأًن بردان جائع ،فقدموين ،فصليت هبم ،فأطعموين ،وكان أول
القدس ،وقصدت بغداد ،فأويت حبلب إىل
ويف ِ
فصل بنا هـذا الشهر ،ففعلت ،فقالوا :إلمامنا بنت ،فزوجت هبا ،فأقمت معها سنة ،وأولدهتا
رمضان ،فقالوا :إمامنا ت ِه
يوما فإذا يف عنقها العقد بعينه خبيطه األمحر ،فقلت هلا :هلذا قصة ،وحكيت هلا،
ذكرا،
ْ
فمرضت يف نفاسها ،فتأملتها ً
و ًلدا ً
علي ،وقد استجاب للا
ْ
فبكت ،وقالت :أنت هو وللا ،لقد كان أَب يبكي ،ويقول :اللهم ارزق ابنيت مثل الذي رد العقد ه
ماتت ،فأخذت العقد واملرياث ،وعاد إىل بغداد "( .سري أعالم النبالء ،445/19 :نزهة الفضالء:
منه ،وعاشت معه مث ْ
)1372/35

ه -قصة مبارك (والد عبد للا بن املبارك-رمحه للا:)-
كان املبارك عبدا رقي ًقا يشتغل أجريا عند صاحب بستان ،ويف ذات ٍ
ٍ
أصحاب له إىل
يوم خرج صاحب البستان مع
ً
ً
البستان وقال للمبارك :ائتِنا برمان حلو ،فقطف املبارك رماًنت مث قدمها إليهم ،فإذا هـي حامضةر ،فقال صاحب البستان:
أنت ما تعرف احللو من احلامض؟ قال املبارك :مل أتذ ْن يل أ ْن آكل حت أعرف احللو من احلامض ،فقال له :أنت من كذا
وكذا سنة حترس البستان وتقول هذا! وظن أنه خيدعه ،فسأل اجلريان ،فقالوا :ما أكل رمانة واحدة ،فقال له صاحب
البستان :ي مبارك ،أريد أ ْن أستشريك يف أمر هام ،إنين ليس عندي إال ابنة واحدة ،فلمن أ هِ
زوجها؟ فقال له :ي سيِهدي،
زوجون للحسب ،واملسلمون ي هِ
زوجون للجمال ،والعرب ي هِ
زوجون للمال ،والنصارى ي هِ
لقد كان اليهود ي هِ
زوجون للتقوى ،فمن
ِ
للصنف الذي أنت منه ،فقال :وللا ال أ هِ
إنساًن أتقى
زوجها إال على التقوى ،وما وجدت ً
أي األصناف أنت زوج ابنتك ه
ِه

هلل منك فقد أعتقتك وزوجتك ابنيت".

انة من البستانِ ،
سبحان للا! عف املبارك عن رم ٍ
فسيق إليه البستان وصاحبته ،وصدق للا فيما قال:
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﴿ ومن يـت ِق اّلل جيعل له خمْرجا ( )2ويـرزقْه ِمن حيث ال حيت ِسب ﴾ ومن هذا ِ
البيت خرج عبد للا بن املبارك الذي مأل
ْ
ْ ْ
ً
ْ
ْ
ْ ْ
الدنيا ِعلما وورعا ،وكان يقول :أل ْن أرد درمها من ش ٍ
بهة خرير يل من أ ْن أتصدق مبائة ألف ِدرهم ومائة ألف درهم ،حت عد
ً ً
ً
ستمائة ألف درهم.
 -2التقوى سبب للسهولة واليسر يف كل أمر:
قال تعاىل ﴿ :وم ْن يـت ِق اّلل ْجيع ْل له ِم ْن أ ْم ِرِه ي ْسًرا ﴾ (الطالق)4:

يسرا يف توفيقه للطاعة.
قال مقاتل-رمحه للا :-ومن يتق للا يف اجتناب معاصيه؛ جيعل له من أمره ً
(اجلامع ألحكام القرآن)

وصدق للا حيث قال ﴿ :فأما م ْن أ ْعطى واتـقى ( )5وصدق ِاب ْحل ْسىن ( )6فسنـي ِهسره لِْلي ْسرى ﴾ (الليل)7-5 :
لقد أقسم للا سبحانه ابلليل إذا يغشى ،وابلنهار إذا جتلى ،إن سعيكم لشت ،أي إن عملكم ملختلف فمنكم تقي ،ومنكم
شقي ،ومنكم صاحل ،ومنكم طاحل ،مث فسره بقوله ﴿فأما م ْن أ ْعطى واتـقى﴾ أي فأما من أعطى ما أ ِمر إبخراجه ،واتقى
للا يف أموره ﴿وصدق ِاب ْحل ْسىن﴾ أي :صدق ابجلنة اليت أعدها للا لألبرار ﴿فسنـي ِهسره لِْلي ْسرى﴾ أي :فسنهيئه لعمل اخلري
ِ
استـ ْغىن﴾ أي :وأما من خبل إبنفاق
ونسهل عليه اخلصلة املؤدية لليسر وهي فعل الطاعات وترك احملرمات﴿ .وأما م ْن خبل و ْ
املال واستغىن عن عبادة ذي اجلالل .قال ابن عباس -رضي للا عنهما :-خبل مباله واستغين عن ربه ﴿ وكذب
ِاب ْحل ْسىن﴾ أي :كذب ابجلنة ونعيمها ﴿فسنـي ِهسره لِْلع ْسرى﴾ أي :فسنهيئه للخصلة املؤدية للعسر وهي احلياة السيئة يف
الدنيا واآلخرة وهي طريق الشر.
قال املفسرون يف اآلية السابقة ":مسي طريقة اخلري يسرى ،ألن عاقبتها اليسر ،وهو دخول اجلنة دار النعيم ،ومسى طريقة
الشر ع ْسرى ،ألن عاقبتها العسر ،وهو دخول اجلحيم.
 -3التقوى سبب حملبة للا -عز وجل ،-وحمبة مالئكته ،والقبول يف األرض:
ب الْمت ِقي ﴾ (آل عمران)76:
قال تعاىل ﴿ :بـلى م ْن أ ْوىف بِع ْه ِد ِه واتـقى فِإن اّلل ِحي ُّ
 وأخرج اإلمام مسلم من حديث سعد بن أَب وقاص  قال :مسعت رسول للا ﷺ يقول:" إن للا حيب العبد التقى ،الغين ،اخلفي ".
وأخرج البخاري ومسلم من حديث أَب هريرة  عن رسول للا ﷺ أنه قال:
" إذا أحب للا العبد قال جلربيل :قد أحببت فالًن فأحبه ،فيحبه جربيل -عليه السالم ،-مث ينادي يف أهل السماء :إن
فالًن فأحبوه فيحبه أهل السماء ،مث يوضع له القبول يف األرض ".
للا قد أحب ً
وكتب أبو الدرداء  إىل مسلمة بن خالد:
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" سالم عليكم أما بعد :فإن العبد إذا عمل بطاعة للا أحبه للا ،فإذا أحبه للا حببه إىل عباده ".
وعن هرم بن حبان -رمحه للا -قال:
" ما أقبل عبد بقلبه إىل للا ،إال أقبل للا بقلوب املؤمني عليه حت يرزقهم مودته ".
لقد وعد للا  عباده املؤمني الذين يداومون على األعمال الصاحلة هبذه املودة واحملبة
كما قال تعاىل ﴿ :إِن ال ِذين آمنوا وع ِملوا الص ِ
احل ِ
ات سي ْجعل هلم الر ْمحن وًّدا ﴾ (مرمي)96:
 -4التقوى سبب إلطالق نور البصرية ،فيفرق بي احلق والباطل ،واخلري والشر:
ض ِل الْع ِظي ِم
قال تعاىل ﴿ :ي أيـُّها ال ِذين آمنوا إِ ْن تـتـقوا اّلل ْجيع ْل لك ْم فـ ْرق ً
اًن ويك ِهف ْر عْنك ْم سيِهئاتِك ْم ويـ ْغ ِف ْر لك ْم واّلل ذو الْف ْ
﴾

(األنفال)29:
فرقاًن ألنه
قال حممد رشيد رضا -رمحه للا ":-الفرقان يف اللغة هو الصبح الذي يفرق بي الليل والنهار ،ويسمى القرآن ً
نورا يفرق به احلق والباطل ،واخلري والشر ،واهلدى
يفرق بي احلق والباطل ،وتقوى للا يف األمور كلها تعطى صاحبها ً
والضالل ،واخلبيث والطيب ،وال يقتصر األمر على ذلك ابلنسبة للمتقي بل يكفر للا عنهم سيئاهتم ويسرتها هلم يف الدنيا
نورا ميشى به ".
ويغفر هلم وال يعاقبهم عليها يف اآلخرة ،فمن اتقاه وقاه وجعل له ً

قال تعاىل ﴿ :ي أيـُّها ال ِذين آمنوا اتـقوا اّلل وآ ِمنوا بِرسولِِه يـ ْؤتِكم كِ ْفل ْ ِ
ي ِم ْن ر ْمحتِ ِه و ْجيع ْل لك ْم ن ًورا َتْشون بِِه ويـ ْغ ِف ْر لك ْم واّلل
ْ
ور رِح ريم ﴾ (احلديد)28:
غف ر
فياهلا من بشرى للمتقي :يؤتيهم للا كفلي أي :ضعفي من رمحته.

وقد أخرج البخاري واإلمام أمحد عن ابن عمر-رضي للا عنهما -قال :قال رسول للا ﷺ:
عماال ،فقال :من يعمل يل إىل نصف النهار على قرياط قرياط؟
" مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل ً
فعملت اليهود على قرياط قرياط ،فقال :من يعمل يل من نصف النهار إىل صالة العصر على قرياط قرياط؟
فعملت النصارى على قرياط قرياط ،مث أنتم تعملون من صالة العصر إىل مغارب الشمس على قرياطي قرياطي،
عمال وأقل عطاء ،قال :هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا :ال .قال :فإنه
فغضبت اليهود والنصارى ،وقالوا :حنن أكثر ً
فضلي أوتيه من أشاء ".
وفوق هذا زادهم فقال تعاىل ﴿ :و ْجيع ْل لك ْم ن ًورا َتْشون بِِه ﴾ وهل يرى اإلنسان إال بنور للا ﴿ وم ْن ملْ ْجيع ِل اّلل له ن ًورا
فما له ِم ْن نوٍر ﴾ (النور )40:وبعد هذه اهلداية والتوفيق واإلرشاد مينت للا بنعمته على املتقي فيغفر هلم.
 -5التقوى سبب لتيسري العلم النافع:
قال تعاىل ﴿ :واتـقوا اّلل ويـعلِهمكم اّلل واّلل بِك ِهل ش ْي ٍء علِ ريم ﴾ (البقرة)282:
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قال حممد رشيد رضا-رمحه للا -يف تفسريه املنار ":أي اتقوا للا يف مجيع ما أمركم به وهناكم عنه وهو يعلمكم ما فيه قيام
مصاحلكم وحفظ أموالكم وتقوية رابطتكم ،فإنكم لوال هـدايته ال تعلمون ذلك ،وهو سبحانه العليم بكل شيء ،فإذا شرع
شيئًا فإمنا يشرعه عن علم حميط أبسباب درء املفاسد وجلب املصاحل ملن تبع شرعه .اهـ.
 -6والتقوى تدخل صاحبها والية للا:
يل الْمت ِقي ﴾ (اجلاثية)19:
قال تعاىل ﴿ :واّلل وِ ُّ

قال تعاىل ﴿ :إِ ْن أ ْولِياؤه إِال الْمتـقون ول ِكن أ ْكثـره ْم ال يـ ْعلمون ﴾ (األنفال)34:
 -7التقوى سبب للبشرى وهي الرؤي الصاحلة وثناء اخللق وحمبتهم:

قال تعاىل ﴿ :أال إِن أولِياء ِ
ف علْي ِه ْم وألهـ ْم ْحيزنون ( )62ال ِذين آمنوا وكانوا يـتـقون ( )63هلم الْب ْشرى ِيف ا ْحلي ِاة
اّلل ال خ ْو ر
ْ
ُّ
الدنْـيا وِيف ْاآل ِخرِة ﴾ (يونس)64-62:
قال الزخمشري-رمحه للا :-قيل :إن البشرى هي الرؤي الصاحلة ،كما عند البخاري من حديث أنس  قال :قال رسول
للا ﷺ ":ذهبت النبوة وبقيت املبشرات " .وقال ﷺ كما عند الرتمذي ":هي الرؤي الصاحلة يراها املسلم أو ترى له ".
وقيل :البشرى هي حمبة الناس له ،والذكر احلسن .كما جاء يف رواية اإلمام مسلم من حديث أَب ذر  أنه قال ":قلت
لرسول للا ﷺ الرجل يعمل العمل هلل وحيبه الناس ،فقال :تلك عاجل بشرى املؤمني ".
قال العلماء :معناه :هذه هي البشرى املعجلة له ابخلري ،وهي الدليل على رضا للا-تعاىل-عنه وحمبته له ،فيحببه إىل خلقه
– كما مر بنا يف احلديث – مث يوضع له القبول يف األرض ،هذا كله إذا محده الناس من غري تعرض منه حملامدهم وإال
فالتعرض مذموم.
وقيل :هي البشارة عند املوت ويف اآلخرة ،قال عطاء-رمحه للا -هلم البشرى عند املوت أتتيهم املالئكة ابلرمحة ،قال للا
تعاىل﴿ :تـتـنـزل علْي ِهم الْمالئِكة أال ختافوا وال ْحتزنوا وأبْ ِشروا ِاب ْجلن ِة﴾ (فصلت)30:
 وأما البشرى يف اآلخرة فعندما تتلقاهم املالئكة مبشرين ابلفوز والكرامة وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء الصحائفإبمياهنم وما يقرءون منها ،وغري ذلك من البشارات( .الكشاف 356/2 :ابختصار)
ف علْي ِه ْم وال ه ْم ْحيزنون ﴾ (األعراف)35:
صلح فال خ ْو ر
وصدق ربنا حيث قال ﴿ :فم ِن اتـقى وأ ْ
 -8التقوى سبب للحفاظ من كيد األعداء ومكرهم ،وهي ابب النصر واملدد من للا:
ط ﴾ (آل عمران)120:
صِربوا وتـتـقوا ال يضُّرك ْم كْيده ْم شْيـئًا إِن اّلل ِمبا يـ ْعملون ِحمي ر
قال تعاىل ﴿ :وإِ ْن ت ْ

قال ابن كثري-رمحه للا -يف" تفسريه:"329/1 :



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
" يرشدهم تعاىل إىل السالمة من شر األشرار وكيد الفجار ابستعمال الصرب والتقوى والتوكل على للا الذي هو حميط
أبعدائهم ،فال حول وال قوة إال به ،وهو الذي ما شاء كان ومامل يشأ مل يكن ".
قال الزخمشري -رمحه للا ":-وإن تصربوا على عداوهتم ،وتتقوا ما هنيتم عنه من مواالهتم ،أو أن تصربوا على تكاليف الدين
ومشاقه ،وتتقوا للا يف اجتناب حمارمه ،وكنتم يف كنف للا فال يضركم كيدهم ،وهذا تعليم من للا وإرشاد إىل أن يستعان
فضال يف نفسك ".
على كيد العدو ابلصرب والتقوى ،وقد قال بعض احلكماء " :إذا أردت ان تكبت من حيسدك فازدد ً
اهـ( .الكشاف)408/1 :

وللا  مينت على الذين صربوا واتقوا ابلنصر واملدد من عنده سبحانه:
قال تعاىل ﴿ :بـلى إِ ْن تصِربوا وتـتـقوا وأيْتوكم ِمن فـوِرِهم هذا ميْ ِد ْدكم ربُّكم ِخبمس ِة آال ٍ
ف ِمن الْمالئِك ِة مس هِوِمي ﴾
ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ

(آل عمران)125:

 -9التقوى سبب للمعية اخلاصة ،وهي سبب يف نصرة للا -عز وجل -وأتييده وتسديده:
وهذه املعية هي املقصودة بقوله تعاىل ﴿ :إِن اّلل مع ال ِذين اتـق ْوا وال ِذين ه ْم ْحم ِسنون ﴾ (النحل)128:

وبقوله تعاىل ﴿ :واتـقوا اّلل و ْاعلموا أن اّلل مع الْمت ِقي ﴾ (البقرة)194:

فهذه املعية هي معية التأييد والنصرة والتسديد ،وهي معية للا  ألنبيائه وأوليائه ،ومعيته للمتقي والصابرين.
قال ابن رجب -رمحه للا ":-وهذه املعية اخلاصة ابملتقي غري املعية العامة املذكورة يف قوله تعاىل ﴿ :وهو معك ْم أيْن ما
كْنـتم ﴾ (احلديد )4:وقوله ﴿ :وال يستخفون ِمن ِ
اّلل وهو معه ْم إِ ْذ يـبـيِهتون ما ال يـ ْرضى ِمن الْق ْوِل ﴾ (النساء)108:
ْ ْ
ْ
فإن املعية اخلاصة تقتضي النصر والتأييد واحلفظ واإلعانة والرعاية كما قال تعاىل ملوسى وهارون عليهما السالم ﴿ :ال ختافا
إِن ِين معكما أ ْمسع وأرى ﴾ (طه( )46:نور االقتباس يف مشكاة وصية النيب ﷺ البن عباس)41:
واملعية العامة تستوجب من العبد احلذر واخلوف ومراقبة للا  ،وأما اخلاصة فتستوجب من العبد األنس ابهلل  والثقة
بنصره وأتييده.
قال قتادة -رمحه للا ":-ومن يتق للا يكن معه ،ومن يكن للا معه فمعه الفئة اليت ال تغلب ،واحلارس الذي ال ينام،
واهلادي الذي ال يضل ".
وكتب بعض السلف إىل أخيه ،فقال له:
" أما بعد إن كان للا معك فمن ختاف ،وإن كان عليك فمن ترجو ".
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 -10التقوى سبب النجاة من عذاب الدنيا:
ون ِمبا كانوا يك ِ
قال تعاىل ﴿ :وأما َثود فـهديـناهم فاستحبُّوا الْعمى على ا ْهلدى فأخذ ْهتم ص ِ
اب ا ْهل ِ
اعقة الْعذ ِ
ْسبون ()17
ْ ْ ْ
ْ
وجنْيـنا ال ِذين آمنوا وكانوا يـتـقون ﴾ (فصلت)18-17:
قال ابن كثري-رمحه للا :-يف" تفسريه﴿:"95/4 :وأما َثود فـهديْـناه ْم﴾ قال ابن عباس -رضي للا عنهما -وأبو العالية
وسعيد بن جبري وقتادة والسدي وابن زيد :بينا هلم ووضحنا هلم احلق على لسان نبيهم صاحل -عليه الصالة والسالم،-
فخالفوه وكذبوه وعقروا ًنقة للا -تعاىل -اليت جعلها آية وعالمة على صدق نبيهم ﴿فأخذ ْهتم ص ِ
اب ا ْهل ِ
اعقة الْعذ ِ
ون﴾
ْ
ِ
ونكاال ﴿ِمبا كانوا يك ِ
ْسبون﴾ أي :من التكذيب واجلحود ﴿وجنْيـنا الذين
وعذااب
وذال
ً
أي :بعثنا عليهم صيحة ورجفة ً
ً
آمنوا﴾ أي :من بي أظهرهم مل ميسهم سوء وال ًنهلم من ذلك ضرر ،بل جناهم للا تعاىل مع نبيهم صاحل عليه السالم
إبمياهنم وتقواهم هلل ."

 -11التقوى سبب لنزول الربكات من السماء واألرض ،ورفع البالي واألزمات:
قال تعاىل ﴿ :ولو أن أهل الْقرى آمنوا واتـقوا لفتحنا علي ِهم بـرك ٍ
ات ِمن السم ِاء و ْاأل ْر ِ
ض ﴾ (األعراف.)96:
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
قال القامسي -رمحه للا -يف" حماسن التأويل:"221/7 :

﴿ول ْو أن أ ْهل الْقرى﴾ أي :القرى املهلكة ﴿آمنوا﴾ أي :ابهلل ورسلهم ﴿واتـق ْوا﴾ أي :الكفر واملعاصي ﴿لفت ْحنا علْي ِه ْم
بـرك ٍ
ات ِمن السم ِاء و ْاأل ْر ِ
ض﴾ أي لوسعنا عليهم اخلري ويسرًنه هلم من كل جانب ،مكان ما أصاهبم من فنون العقوابت
اليت بعضها من السماء وبعضها من األرض " اهـ.
وقال اإلمام الرازي -رمحه للا ":-بركات السماء ابملطر ،وبركات األرض ابلنبات والثمار ،وكثرة املواشي واألنعام ،وحصول
األمن والسالمة ،وذلك ألن السماء جتري جمرى األب ،واألرض جتري جمرى األم ،ومنها حيصل مجيع املنافع واخلريات خبلق
للا تعاىل وتدبريه ".
استـقاموا على الط ِريق ِة أل ْسقْيـناه ْم ماءً غدقًا ﴾ (اجلن.)16:
ويدل على هذا املعىن قوله تعاىل ﴿ :وأ ْن ل ِو ْ
قيل ألحد الصاحلي :إن األسعار قد ارتفعت قال :أنزلوها ابلتقوى.

ويقول ابن القيم -رمحه للا -كما يف كتابه" اجلواب الكايف ص:"67
عبدا من عباده من أهل بيت نبيه ﷺ فيمأل األرض
" فإذا أراد للا أن يطهر األرض من الظلمة واخلونة والفجرة خيرج ً
جورا ،ويقتل املسيح عيسى ابن مرمي اليهود والنصارى ،ويقيم الدين الذي بعث للا به رسوله ﷺ ،وخترج
قسطا كما ملئت ً
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األرض بركتها ،وتعود كما كانت ،حت أن العصابة من الناس ليأكلون من الرمانة ويستظلون بقحفتها ،ويكون العنقود من
العنب وقر بعري ،ولنب اللقمة الواحدة يكفي الفئام من الناس ،وهذا ألن األرض ملا طهرت من املعاصي ظهرت فيما أاثر
الربكة من للا تعاىل اليت حمقتها الذنوب والكفر .اهـ.
فانظر إىل بركات التقوى واعلم أن ما حنن فيه من قلة الربكة ونقص الثمار وكثرة اآلفات واألمراض إمنا هـو نتيجة حتمية
ِ
ت أيْ ِدي الن ِ
اس لِي ِذيقه ْم بـ ْعض
لضعف وازع التقوى وكثرة املعاصي ،كما قال تعاىل ﴿ :ظهر الْفساد ِيف الْ ِهرب والْب ْح ِر مبا كسب ْ
ال ِذي ع ِملوا لعله ْم يـ ْرِجعون ﴾ (الروم)41:
 -12التقوى سبب حلفظ الذرية الضعاف بعناية للا -عز وجل:-
يدا ﴾ (النساء)9:
قال تعاىل ﴿ :ولْي ْخش ال ِذين ل ْو تـركوا ِم ْن خ ْل ِف ِه ْم ذ هِريةً ِضعافًا خافوا علْي ِه ْم فـ ْليـتـقوا اّلل ولْيـقولوا قـ ْوًال س ِد ً

فيا من يستبد هبم القلق على مستقبل أبنائهم من بعدهم ،ها هـي مظلة التأمي اإلسالمية فإذا كنت تريد أن تكون سارية
املفعول ،مستحقة السداد ،فعليك بتقوى للا.

قال القامسي -رمحه للا -يف حماسن التأويل:
" ويف اآلية إشارة إىل إرشاد األابء الذين خيشون ترك ذرية ضعاف ابلتقوى يف سائر شؤوهنم حت حتفظ أبناؤهم وتغاث
ابلعناية منه تعاىل :ويكون يف إشعارها بتهديد بضياع أوالدهم إن فقدوا تقوى للا ،وإشارة إىل أن تقوى األصول حتفظ
الفروع وأن الرجال الصاحلي حيفظون يف ذريتهم الضعاف كما يف اآلية:
ي ِيف الْم ِدين ِة وكان حتته كْنـز هلما وكان أبومها ص ِ
ي يتِيم ْ ِ
اجلِدار فكان لِغالم ْ ِ
احلًا فأراد ربُّك أ ْن يـْبـلغا أشدمها
﴿ وأما ْ
ْ
ر
وي ْست ْخ ِرجا كْنـزمها ر ْمحةً ِم ْن ربِهك وما فـع ْلته ع ْن أ ْم ِري ذلِك أتْ ِويل ما ملْ ت ْس ِط ْع علْي ِه ص ْ ًربا ﴾ (الكهف)82:
فإن الغالمي حفظا يف أنفسهما وما هلما بربكة صالح اآلابء .اهـ بتصرف (حماسن التأويل)47/5 :

قال القرطيب-رمحه للا -يف تفسريه :"43/11:وقوله تعاىل﴿ :وكان أبومها ص ِ
احلًا﴾ فيه ما يدل على أن للا-تعاىل -حيفظ
الصاحل يف نفسه ويف ولده وإن بعدوا عنه ،وعلى هذا يدل قوله تعاىل ﴿ :إِن ولِيِهي اّلل ال ِذي نـزل الْ ِكتاب وهو يـتـوىل
الصاحلِِي ﴾ (األعراف)196:
قال حممد بن املنكدر-رمحه للا:-
" إن للا ليحفظ ابلرجل الصاحل ولده ،وولد ولده ،وقريته اليت هو فيها ،والدويرات اليت حوهلا ،فما يزالون يف حفظ للا
وسرته "( .رواه احلميدي يف مسنده( )185/1:وراه ابن املبارك يف الزهد)330/1:
وقال ابن املسيب-رمحه للا -البنه:
" ي بين إين ألزيد يف صاليت من أجلك رجاء أن أحفظ فيك وتال هـذه اآلية (وكان أبومها ص ِ
احلًا) (الكهف)82:
(جامع العلوم واحلكم)187/1:
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ومما يدل على أن صالح اآلابء وتقواهم يعود على أبنائهم ،وأن التقوى هي خري زاد يرتكه اآلابء لألبناء؛ ما ذكره ابن
كثري-رمحه للا -يف كتابه "البداية والنهاية:"208/9 :
عن مسلمة بن عبد امللك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز-رمحه للا -وهو يف سياق املوت :فقال:
" ي أمري املؤمني :إنك أفقرت أفواه ولدك (وكانوا اثين عشر و ًلدا) من هذا املال ،وتركتهم عيلة (فقراء) ال شيء هلم ،فلو
أخا لفاطمة بنت عبد امللك زوجة عمر بن عبد العزيز -وإىل نظرائي من أهل بيتك ،فقال
إيل -وكان مسلمة ً
وصيت هبم ه
عمر بن عبد العزيز :أسندوين ،مث قال :أما قولك إين أفقرت أفواه ولدي من هذا املال ،فوللا إين ما منعتهم حقا هـو هلم،
ومل أعطهم ما ليس هلم ،وأما قولك :لو أوصيت هبم فإن وصيي ووليي فيهم للا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلي.
خمرجا ،وإما رجل مكب على املعاصي ،فإين مل أكن أقويه على
إن بين أحد رجلي :إما رجل يتقي للا فسيجعل للا له ً
ذكرا ،فنظر إليهم فذرفت عيناه ،مث قال :أي بين ،إن أابكم خري بي أمرين:
معاصي للا ،مث بعث إليهم وهم بضعة عشر ً
بي أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم اجلنة ،فكان أن تفتقروا ويدخل اجلنة أحب إليه من أن تستغنوا
ويدخل النار ،قوموا عصمكم للا.
(صفة الصفوة البن اجلوزي)126 ،125/2 :
فرسا يف سبيل
قال ابن كثري-رمحه للا :-قال بعض السلف " :لقد رأينا بعض أوالد عمر بن عبد العزيز حيمل على َثاني ً
للا ،وكان بعض أوالد سليمان بن عبد امللك ،مع كثرة ما ترك هلم من األموال ،يتعاطى ويسأل من أوالد عمر بن
عبدالعزيز ،ألن عمر وكل ولده إىل للا  ،وسليمان وغريه إمنا يكلون أوالدهم إىل ما يدعون هلم ،فيضيعون وتذهب
أمواهلم يف شهوات أوالدهم "( .البداية والنهاية البن كثري)218/9 :
 -13التقوى سبب لقبول األعمال اليت هبا سعادة العباد يف الدنيا واآلخرة:
قال تعاىل ﴿ :إِمنا يـتـقبل اّلل ِمن الْمت ِقي ﴾ (املائدة)27:
 قال الزخمشري -رمحه للا :-يف تفسريه" الكشاف:"624/1 :ملا كان احلسد ألخيه على تقبل قرابنه هو الذي محله على توعده ألخيه ابلقتل قال له :إمنا أتيت من قبل نفسك
النسالخها من لباس التقوى ال من قبلي ،فلم تقتلين ،ومالك ال تعاتب نفسك وال حتملها على تقوى للا اليت هي السبب
يف القبول ،فأجابه بكالم حكيم جامع ملعاين اخلري وفيه دليل على أن للا -تعاىل -ال يقبل طاعة إال من مؤمن متق ،فما
أنعاه على أكثر العاملي أعماهلم.
 وعن عامر بن عبد للا أنه بكي حي حضرته الوفاة فقيل له :ما يبكيك فقد كنت وكنت؟ قال :إين أمسع للا يقول:﴿إِمنا يـتـقبل اّلل ِمن الْمت ِقي﴾ .اهـ.
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احدا وهو أنه هب أنك قد تعبت مجيع عمرك يف العبادة ،وكابدت حت حصل
 وقال الغزايل-رمحه للا :-أتمل ًأصال و ً
لك ما َتنيت ،أليس الشأن كله يف القبول ،ولقد علمت أن للا تعاىل يقول﴿ :إِمنا يـتـقبل اّلل ِمن الْمت ِقي﴾ فرجع األمر كله
إىل التقوى( .منهاج العابدين :ص.)72
 وقال بعض السلف( :)1لو أعلم أن للا تقبل مىن سجدة واحدة لتمنيت املوت ،ألن للا تعاىل يقول﴿ :إِمنا يـتـقبل اّللِمن الْمت ِقي﴾.
 -14الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال اجلبال عبادة من املغرتين:
قال أبو الدرداء  :ي حبذا نوم األكياس وفطرهم وكيف يغبنون به قيام احلمقى وصومهم ،والذرة من صاحب تقوى
أفضل من أمثال اجلبال عبادة من املغرتين ".
وهذا من جواهر الكالم وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم ىف كل خري فرضى للا عنهم أمجعي،
فاعلم أن العبد إمنا يقطع منازل السري إىل للا بقلبه ال ببدنه والتقوى ىف احلقيقة تقوى الروح ال تقوى اجلوارح ،فالكيس
يقطع من املسافة بصحة العزمية وعلو اهلمة وجتريد القصد وصحة النية مع العمل القليل ،أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ
من ذلك مع التعب الكثري والسفر الشاق ،فإن العزمية واحملبة تذهب املشقة وتطيب السري والتقدم والسبق إىل للا سبحانه
إمنا هـو ابهلمم وصدق الرغبة والعزمية فيتقدم صاحب اهلمة مع سكونه صاحب العمل الكثري مبراحل ،فإن ساواه ىف مهته
ابختصار).
ص186
القيم
البن
(الفوائد
اهـ
بعمله.
عليه
تقدم
فاألعمال تتفاضل حبسب ما ىف قلوب أصحاهبا من إميان وتقوى هلل  ،وإن الرجلي ليكوًن ىف صف واحد وخلف إمام
واحد يكربان بتكبريه ويسلمان بتسليمه ،وبي صالتيهما كما بي السماء واألرض ،وكم من قائم حمروم وكم من ًنئم
مرحوم ،هذا قام وقلبه فاجر وهذا ًنم وقلبه عامر فالسري سري القلوب والسبق سبق اهلمم.
من يل مبثل سريك املدلل

يدا وجتئ ىف األوِل
تسري رو ً

 -15التقوى سبيل لنيل الشرف وهيبة اخللق وحالوة املعرفة واإلميان:
قال ابن رجب-رمحه للا -يف شرحه حلديث" :ما ذئبان جائعان " ص :22-21
مما يرغب ىف شرف اآلخرة) وليس هو قدرة العبد ولكنه من فضل للا ورمحته ما يعوض للا عباده العارفي به الزاهدين فيما
يفىن من املال والشرف مما جيعله للا هلم ىف الدنيا من شرف التقوى وهيبة اخللق هلم ىف الظاهر ،ومن حالوة املعرفة واإلميان
والطاعة ىف الباطن  ,وهى احلياة الطيبة اليت وعدها للا ملن عمل صاحلًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن  ,وهذه احلياة الطيبة مل
يذقها امللوك ىف الدنيا وال أهل الرائسات واحلرص على الشرف،كان حجاج بن أرطاة يقول :قتلىن حب الشرف ،فقال له
قيل:
املعىن
هذا
وىف
شرفت،
للا
اتقيت
لو
سوار
دينارا ،فقال له ابنه :تقبل للا
 -1رواه ابن عبد الرب يف" التمهيد  "265/4:ولفظه :جاء سائل إىل ابن عمر-رضي للا عنهما -فقال البنه أعطه ً
منك ي أبتاه ،فقال :لو علمت أن للا تقبل مين سجدة واحدة ،أو صدقة درهم واحد مل يكن غائب أحب إيل من املوت ،أتدري ممن يتقبل للا؟ إمنا
يتقبل للا من املتقي ".
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ُّ
الذ ُّل والس ِهقم
وحبُّك للدنيا هـو
أال إمنا التقوى هي العُِّز والكرم
ٍ
حقق التقوى وإن حاك أو حجم
عبد تقى نقيصةر إذا
وليس على
وقال صاحل الباجي :الطاعة إمرة ،واملطيع هلل أمري مؤمر على األمراء ،أال ترى هيبته ىف صدورهم إن قال قبلوا ،وإن أمر
أطاعوا ،مث يقول :حيق ملن أحسن خدمتك ومننت عليه مبحبتك أن تذلل له اجلبابرة حت يهابوه هليبته ىف صدورهم من
أبوليائك.
عندك
من
اخلري
وكل
قلبه،
ىف
هيبتك
وقال ذو النون املصري :من أكرم وأعز ممن انقطع إىل من ملك األشياء بيده.
كان مالك بن أنس يهاب أن يسأل حت قال فيه القائل:
يـ ـ ـ ـدع اجلواب وال يـ ـ ـ ـرجع هيبةً

والسائِل ـ ـ ـون نـ ـ ـ ـ ـواكس األذقـ ـان

وعز سلطان التُّقى
نور الوقا ِر ُّ

فهو املهيب وليس ذا سلطان .أه ـ ابختصار

 -16التقوى سبب لتكفري السيئات ،وتعظيم األجر:
وتكفري السيئات سبب للنجاة من النار ،وعظم األجر وهو سبب الفوز بدرجات اجلنة.
قال تعاىل ﴿ :وم ْن يـت ِق اّلل يك ِهف ْر عْنه سيِهئاتِِه ويـ ْع ِظ ْم له أ ْجًرا ﴾ (الطالق)5:
قال ابن كثري-رمحه للا :-يف" تفسريه:"382/4 :

أي :يذهب عنهم احملظور ،وجيزل هلم الثواب على العمل اليسري .اهـ.
وقال ابن جرير-رمحه للا :-يف" تفسريه :"93/12 :ومن خيف للا فيتقه ابجتناب معاصيه وأداء فرائضه ميح للا عنه ذنوبه
وسيئات أعماله ﴿ ويـ ْع ِظ ْم له أ ْجًرا ﴾ يقول وجيزل له الثواب على عمله ذلك وتقواه ،ومن إعظامه له األجر أن يدخله
جنته فيخلده فيها .اهـ.

وقال تعاىل ﴿ :ولو أن أ ْهل الْ ِكت ِ
اب آمنوا واتـق ْوا لكف ْرًن عْنـه ْم سيِهئاهتِِ ْم ﴾ (املائدة)65:
ْ

صلِ ْح لك ْم أ ْعمالك ْم ويـ ْغ ِف ْر لك ْم ذنوبك ْم ﴾
وقال تعاىل ﴿ :ي أيـُّها ال ِذين آمنوا اتـقوا اّلل وقولوا قـ ْوًال س ِد ً
يدا ( )70ي ْ
(األحزاب)71،70:
 -17أهل التقوى هلم عز الفوقية فوق اخللق يوم القيامة:

احلياة ُّ
الدنْـيا وي ْسخرون ِمن ال ِذين آمنوا وال ِذين اتـق ْوا فـ ْوقـه ْم يـ ْوم الْ ِقيام ِة ﴾ (البقرة)212:
وقال تعاىل ﴿ :زيِهن لِل ِذين كفروا ْ
قال القامسي-رمحه للا -يف "حماسن التأويل:"185-182/3 :

احلياة ُّ
الدنْـيا﴾ حلضورها فأهلتهم عن رغائب اآلخرة ،وقوله﴿ :وي ْسخرون﴾ أي :يهزأون ﴿ ِمن ال ِذين
﴿زيِهن لِل ِذين كفروا ْ
ضحكون ( )29وإِذا مُّروا هبِِ ْم يـتـغامزون ﴾
آمنوا﴾ وهذا كما قال تعاىل ﴿ :إِن ال ِذين أ ْجرموا كانوا ِمن ال ِذين آمنوا ي ْ
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وإيذاًن برتتيب احلكم عليها
(املطففي﴿ )30-29:وال ِذين اتـق ْوا﴾ وهم املؤمنون وإمنا ذكروا بعنوان التقوى حلضهم عليها،
ً
﴿فـ ْوقـه ْم يـ ْوم الْ ِقيام ِة﴾ ألهنم يف عليي وهم يف أسفل سافلي ،أو ألهنم يتطاولون عليهم يف اآلخرة فيسخرون منهم كما
ضحكون ( )34على ْاألرائِ ِ
ك يـْنظرون ﴾
سخروا منهم يف الدنيا ،كما قال تعاىل ﴿ :فالْيـ ْوم ال ِذين آمنوا ِمن الْكفا ِر ي ْ
(املطففي )35-34:ولذا قال الراغب :حيتمل قوله تعاىل﴿ :فـ ْوقـه ْم يـ ْوم الْ ِقيام ِة﴾ وجهي :أحدمها :أن حال املؤمني يف
اآلخرة أعلى من حال الكفار يف الدنيا ،والثاين :أن املؤمني يف اآلخرة يف الغرفات ،والكفار يف الدرك األسفل من النار.
اهـ ابختصار.
 -18أهل التقوى جتمعهم التقوى حتت مظلة احملبة واخللة حي تنقلب كل صداقة وحمبة إىل عداوة ومشاقة:
قال تعاىلْ ﴿ :األ ِخالء يـ ْومئِ ٍذ بـ ْعضه ْم لِبـ ْع ٍ
ض عد ٌّو إِال الْمت ِقي ﴾ (الزخرف)67 :
قال الزخمشري-رمحه للا -يف" تفسريه الكشاف:"263/3 :

تتقطع يف ذلك اليوم كل خلة بي املتخالي يف غري ذات للا وتنقلب عداوة ومقتًا إال خلة املتصادقي يف للا فإهنا اخللة
الباقية املزدادة قوة إذا رأوا ثواب التحاب يف للا تعاىل والتباغض يف للا ،وقيل :إال املتقي واجملتنبي أخالء السوء .اهـ.
فاملتقون هم الذين تدون حمبتهم وخلتهم كما قيل:
ما ك ـ ـ ـان للـ ـ ـه دام واتصـ ـ ـ ـل

وما كان لغري للا انقطع وانفصل

ومن بركة التقوى كذلك ينزع للا  ما قد يعلق بقلوهبم من الضغائن والغل فتزداد مودهتم وتتم حمبتهم وصحبتهم ،كما
قال تعاىل ﴿ :إِن الْمت ِقي ِيف جن ٍ
ات وعي ٍ
ون (ْ )45ادخلوها بِسالٍم آ ِمنِي ( )46ونـز ْعنا ما ِيف صدوِرِه ْم ِم ْن ِغ ٍهل إِ ْخو ًاًن على
سرٍر متـقابِلِي ﴾ (احلجر)47-45 :
ونقل ابن اجلوزي-رمحه للا -يف زاد املسري :404/4 :عن ابن األنباري-رمحه للا -أنه قال:
ما مضى من التآخي قد كان تشوبه ضغائن وشحناء ،وهذا التآخي بينهم املوجود عند نزع الغل هو آتخي املصافاة
واإلخالص.
 -19والتقوى سبب النجاة من شدائد الدنيا واآلخرة:
ِ
السوء وألهـ ْم ْحيزنون ﴾ (الزمر)61:
قال تعاىل ﴿ :ويـن ِهجي اّلل ال ِذين اتـق ْوا ِمبفازهتِ ْم ال مي ُّسهم ُّ
قال ابن عباس– رضي للا عنهما -يف قوله تعاىل ﴿ :وم ْن يـت ِق اّلل ْجيع ْل له خمْر ًجا ﴾ أي :ينجيه من كل كرب يف الدنيا
واآلخرة.
وقال تعاىل ﴿ :وإِن ِمنكم إِال وا ِردها كان على ربِك حْتماً م ْق ِ
ضيهاً ( )71مث نـن ِهجي ال ِذين اتـق ْوا ونذر الظالِ ِمي فِيها ِجثِيًّا ﴾
ه
ه ْ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
(مرمي)72،71:
فإن للا سبحانه وتعاىل يشمل املتقي برمحته فينجيهم من جهنم ويرتك فيها الذين ظلموا أنفسهم جاثي على ركبهم تعذيبًا
هلم.
وصدق ربنا حيث قال وقوله احلق ﴿ :وسيجنـبـها ْاألتْـقى ( )17ال ِذي يـ ْؤِيت ماله يـتـزكى ( )18وما ِألح ٍد ِعْنده ِم ْن نِ ْعم ٍة
ْجتزى ( )19إِال ابْتِغاء و ْج ِه ربِهِه ْاأل ْعلى ( )20ولس ْوف يـ ْرضى ﴾ (الليل)21-17:

نعم سيجنبها وسيبعد عن النار التقي النقي الذي يؤيت ماله يتزكى ،أي :الذي ينفق ماله يف وجوه اخلري ليزكي نفسه﴿ ،وما
ِألح ٍد ِعْنده ِم ْن نِ ْعم ٍة ْجتزى﴾ أي :وليس ألحد عنده نعمة حت يكافئه عليها ،وإمنا ينفق لوجه للا .وقد قال املفسرون":
بالال وأعتقه يف سبيل للا فقال املشركون :إمنا فعل ذلك ليد كانت
نزلت اآليت يف حق أىب بكر الصديق  حي اشرتى ً
له عنده فنزلت اآلية﴿ :إِال ابْتِغاء و ْج ِه ربِهِه ْاأل ْعلى﴾ أي :ليس له غاية إال مرضاة للا ﴿ولس ْوف يـ ْرضى﴾ أي :سوف
يعطيه للا يف اآلخرة ما يرضيه ،وهو وعد كرمي من رب رحيم.
 ومما يدل على أن التقى سبب للنجاة من شدائد الدنيا واآلخرة:ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث رفاعة  أنه خرج مع النيب ﷺ إىل املصلى فرأي الناس يتبايعون ،فقال ":ي معشر
جارا إال من اتقى
التجار! فاستجابوا لرسول للا ﷺ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال ":إن التجار يبعثون يوم القيامة ف ً
للا وبر وصدق ".
 -20والتقوى سبب للمغفرة والرمحة:
صلِحوا وتـتـقوا فِإن اّلل كان غف ًورا رِح ًيما ﴾ (النساء)129:
قال تعاىل ﴿ :وإِ ْن ت ْ

صلِحوا﴾ ما بينكم وبي زوجاتكم؛ وإبجبار
يقول السعدي-رمحه للا -يف تفسريه "466/1:عند هذه اآلية﴿ ":وإِ ْن ت ْ
أيضا
أنفسكم على فعل ما ال هتواه النفس،
أيضا فيما بينكم وبي الناس ،وتصلحوا ً
وقياما حبق الزوجة ،وتصلحوا ً
احتسااب ً
ً
بي الناس فيما تنازعوا فيه ،وهذا يستلزم احلث على كل طريق يوصل إىل الصلح مطل ًقا﴿ ،وتـتـقوا﴾ للا بفعل املأمور وترك
احملظور ،والصرب على املقدور ﴿ ،فِإن اّلل كان غف ًورا رِح ًيما﴾ يغفر ما صدر منكم ،من الذنوب ،والتقصري يف احلق
الواجب ،ويرمحكم كما عطفتم على أزواجكم ورمحتموهن.
 -21التقوى سبيل لدخول اجلنة:
ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
قال تعاىل ﴿ :لك ِن الذين اتـق ْوا رهب ْم هل ْم جن ر
ات ْجت ِري م ْن ْحتتها ْاأل ْهنار خالدين فيها نـزًال م ْن عْند اّلل وما عْند اّلل خ ْرير
لِ ْألبْـرا ِر ﴾
(آل عمران)198 :
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اجلن ِة ال ِيت و ِعد الْمتـقون ْجت ِري ِم ْن ْحتتِها ْاأل ْهنار أكلها دائِ رم و ِظلُّها تِْلك ع ْقب ( )1ال ِذين اتـق ْوا وع ْقب
وقال تعاىل ﴿ :مثل ْ
الْكافِ ِرين النار ﴾ (الرعد)35:
وقال تعاىل ﴿ :إِن الْمت ِقي ِيف جن ٍ
ات وعي ٍ
ون (ْ )45ادخلوها بِسالٍم آ ِمنِي ( )46ونـز ْعنا ما ِيف صدوِرِه ْم ِم ْن ِغ ٍهل إِ ْخو ًاًن
ِ
ِِ
ب( )2ومأهـ ْم ِمْنـها ِمب ْخرِجي ﴾ (احلجر)48-45:
على سرٍر متـقابلي ( )47ال مي ُّسه ْم فيها نص ر

وقال تعاىل ﴿ :لِل ِذين أ ْحسنوا ِيف ه ِذ ِه ُّ
الدنْـيا حسنةر ولدار ْاآل ِخرِة خ ْرير ولنِ ْعم دار الْمت ِقي ( )30جنات ع ْد ٍن ي ْدخلوهنا
ْجت ِري ِم ْن ْحتتِها ْاأل ْهنار هل ْم فِيها ما يشاءون كذلِك ْجي ِزي اّلل الْمت ِقي ( )31ال ِذين تـتـوفاهم الْمالئِكة طيِهبِي يـقولون سال رم
اجلنة ِمبا كْنـت ْم تـ ْعملون ﴾ (النحل)32-30:
علْيكم ْادخلوا ْ

اجلنة( )3لِْلمت ِقي غري بعِ ٍ
اب ح ِف ٍ
وقال تعاىل ﴿ :وأ ْزلِف ِ
يد ( )31هذا ما توعدون لِك ِل أو ٍ
يظ ( )32م ْن خ ِشي الر ْمحن
ت ْ
ْ
ه
اخلل ِ
ب منِ ٍ
ب وجاء بِق ْل ٍ
ِابلْغْي ِ
ود ( )34هل ْم ما يشاءون فِيها ولديْـنا م ِزي رد ﴾ (ق-31:
يب (ْ )33ادخلوها بِسالٍم ذلِك يـ ْوم ْ
)35
وقال تعاىل ﴿ :إِن الْمت ِقي ِيف جن ٍ
ات وعي ٍ
ون ( )15آ ِخ ِذين ما آاته ْم رُّهب ْم إِهن ْم كانوا قـْبل ذلِك ْحم ِسنِي ( )16كانوا قلِ ًيال
ِمن اللْي ِل ما يـ ْهجعون ( )17وِاب ْأل ْسحا ِر ه ْم ي ْستـ ْغ ِفرون ( )18وِيف أ ْمواهلِِ ْم ح ٌّق لِلسائِ ِل والْم ْحر ِوم ﴾ (الذاريت)19-15:

وقال تعاىل ﴿ :إِن الْمت ِقي ِيف جن ٍ
اجل ِحي ِم ( )18كلوا
ات ونعِي ٍم ( )17فاكِ ِهي ِمبا آاته ْم رُّهب ْم ووقاه ْم رُّهب ْم عذاب ْ
ِِ
ِ ِ
صفوف ٍة وزو ْجناهم ِحبوٍر ِع ٍ
ي ( )20وال ِذين آمنوا واتـبـعْتـه ْم ذ هِريـتـه ْم
وا ْشربوأهـنيئًا مبا كْنـت ْم تـ ْعملون ( )19متكئي على سرٍر م ْ
ْ
ٍ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
إبِِمي ٍ
ي ( )21وأ ْمد ْدًنه ْم بِفاكِه ٍة وحلٍْم ِمما
ان أ ْحل ْقنا هب ْم ذ هِريـتـه ْم وما ألْتـناه ْم ( )4م ْن عمل ِه ْم م ْن ش ْيء ك ُّل ْام ِر ٍئ ِمبا كسب ره ر
ي ْشتـهون ( )22يـتـنازعون فِيها كأْ ًسا ال ل ْغ رو فِيها وال أتْثِ ريم ( )23ويطوف علْي ِه ْم ِغ ْلما رن هل ْم كأهن ْم ل ْؤل رؤ مكْنو رن ( )24وأقْـبل
بـ ْعضه ْم على بـ ْع ٍ
ض يـتساءلون ( )25قالوا إًِن كنا قـْبل ِيف أ ْهلِنا م ْش ِف ِقي ( )26فمن اّلل علْيـنا ووقاًن عذاب السم ِوم ()27
إًِن كنا ِم ْن قـْبل ن ْدعوه إِنه هو الْ ُّرب الرِحيم ﴾
(الطور)28-17:
ِ
ٍ
ِ ِ
ت لِْلمت ِقي ﴾ (آل عمران)133:
وقال تعاىل ﴿ :وسا ِرعوا إِىل م ْغفرٍة م ْن ربِهك ْم وجنة ع ْرضها السموات و ْاأل ْرض أعد ْ
ب آمنوا واتـقوا لكفرًن عْنـهم سيِئاهتِِم وأل ْدخ ْلناهم جن ِ
وقال تعاىل ﴿ :ولو أن أ ْهل الْ ِكتا ِ
ات النعِي ِم ﴾ (املائدة)65:
ْ
ْ
ْ ه ْ
ْ ْ

ي (ِ )51يف جن ٍ
ات وعي ٍ
وقال تعاىل ﴿ :إِن الْمت ِقي ِيف مق ٍام أ ِم ٍ
ون ( )52يـ ْلبسون ِم ْن سْند ٍس وإِ ْست ْرب ٍق متـقابِلِي ()53
كذلِك وزو ْجناهم ِحبوٍر ِع ٍ
ي ( )54ي ْدعون فِيها بِك ِهل فاكِه ٍة آ ِمنِي ( )55ال يذوقون فِيها الْم ْوت إِال الْم ْوتة ْاألوىل ووقاه ْم
ْ
ض ًال ِم ْن ربِهك ذلِك هو الْف ْوز الْع ِظيم ﴾ (الدخان)57-51:
عذاب ْ
اجل ِحي ِم ( )56ف ْ
 -1عقب :أي عاقبتها احملمودة وهي اجلنات
 - 2نصب :أي تعب وإعياء
 - 3أزلفت اجلنة :أي قربت وأدنيت
 -4وما ألتناهم :أي ما نقصنا اآلابء هبذا اإلحلاق
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اجلن ِة ال ِيت و ِعد الْمتـقون فِيها أ ْهن رار ِم ْن م ٍاء غ ِْري آ ِس ٍن ( )1وأ ْهن رار ِم ْن ل ٍ
نب ملْ يـتـغ ْري ط ْعمه وأ ْهن رار ِم ْن مخْ ٍر
وقال تعاىل ﴿ :مثل ْ
لذ ٍة لِلشا ِربِي وأ ْهنار ِمن عس ٍل مصفًّى وهلم فِيها ِمن ك ِل الثمر ِ
ات وم ْغ ِفرةر ِم ْن رههبِِ ْم ﴾ (حممد)15:
ر ْ
ْ
ْ ه

ب الشهو ِ
ات ِمن النِهس ِاء والْبنِي والْقن ِ
اط ِري الْمقْنطرِة ِمن الذه ِ
وقال تعاىل ﴿ :زيِهن لِلن ِ
اخلْي ِل الْمسوم ِة
ب والْ ِفض ِة و ْ
اس ح ُّ
و ْاألنْـع ِام وا ْحلر ِ
الدنْـيا واّلل ِعْنده حسن الْمآ ِ
احلي ِاة ُّ
ب ( )14ق ْل أؤنـبِهئك ْم ِخب ٍْري ِم ْن ذلِك ْم لِل ِذين اتـق ْوا ِعْند رههبِِ ْم
ث ذلِك متاع ْ
ْ
ْ
ِِ ِ
ضوا رن ِمن ِ
ِ ِ
اّلل واّلل ب ِ
صرير ِابلْعِب ِاد ﴾ (آل عمران)15-14:
اج مطهرةر وِر ْ
جن ر
ات ْجت ِري م ْن ْحتتها ْاأل ْهنار خالدين فيها وأ ْزو ر
 وأخرج الرتمذي وابن حبان عن أَب أمامة صدي بن عجالن الباهلي  قال :مسعت رسول للا ﷺ خيطب يف حجةالوداع فقال " :اتقوا للا ،وصلوا مخسكم ،وصوموا شهركم ،وأدوا زكاة أموالكم ،وأطيعوا أمراءكم ،تدخلوا جنة ربكم ".
(صحيح اجلامع)109 :
 وأخرج البزار وابن خزمية وابن حبان من حديث عمرو بن مرة اجلهين  قال:" جاء رجل من قضاعة إىل رسول للا ﷺ فقال :إين شهدت أن ال إله إال للا ،وأنك رسول للا ،وصليت الصلوات
اخلمس ،وصمت رمضان وقمته ،وآتيت الزكاة ،فقال رسول للا ﷺ :من مات على هذا كان من الصديقي والشهداء ".
ففعل املأمور واجتناب احملظور ،وهو ما يعرف ابلتقوى ،سبيل لدخول اجلنة.
 وأخرج الرتمذي من حديث أَب هريرة  قال ":سئل النيب ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ قال :تقوى للا،وحسن اخللق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال :األجوفان :الفم والفرج ".
(صححه األلباين يف صحيح الرتمذي)194/2 :

 - 1ماء غري آسن :أي غري متغري وال مننت
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 -22أهل التقوى هلم مرياث اجلنة فهم أحق الناس هبا:
اجلنة ال ِيت نوِرث ِم ْن ِعب ِادًن م ْن كان ت ِقيًّا ﴾ (مرمي)63:
قال تعاىل ﴿ :تِْلك ْ
فهم الورثة الشرعيون جلنة للا –عز وجل.-
قال الزخمشري-رمحه للا -يف تفسريه" الكشاف:"28/3 :
﴿نوِرث﴾ وقرئ (ن هِ
ورث) استعارة أي :نبقى عليه اجلنة كما نبقى على الوارث مال املورث ،وألن األتقياء يلقون رهبم يوم
القيامة قد انقطعت أعماهلم وَثراهتا ابقية وهي اجلنة ،فإذا أدخلهم اجلنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث املال من املتوىف،
وقيل :أورثوا من اجلنة املساكن اليت كانت ألهل النار لو أطاعوا.
ِ
ٍ
ت لِْلمت ِقي ﴾ (آل عمران)133:
وقال تعاىل ﴿ :وجنة ع ْرضها السموات و ْاأل ْرض أعد ْ
وقال تعاىل ﴿ :إِن لِْلمت ِقي ِعْند رههبِِم جن ِ
ات النعِي ِم ﴾ (القلم)34:
ْ

سريا على أقدامهم بل حيشرون إليها ركباًن:
 -23وأهل التقوى ال يذهبون إىل اجلنة ً

اجلنة لِْلمت ِقي غري بعِ ٍ
مع أن للا  يقرب إليهم اجلنة حتية هلم ودفعا ملشقتهم كما قال تعاىل ﴿ :وأ ْزلِف ِ
يد ﴾
ت ْ
ْ
(ق)31:

ومع هذا يقول تعاىل ﴿ :يـ ْوم ْحنشر الْمت ِقي إِىل الر ْمح ِن وفْ ًدا ﴾ (مرمي)85:
قال ابن كثري-رمحه للا -يف" تفسريه:"137/3 :
خيرب تعاىل عن أوليائه املتقي الذين خافوه يف الدار الدنيا ،واتبعوا رسله ،وصدقوهم فيما أخربوا ،وأطاعوهم فيما أمروهم به،
كباًن ،ومنه الوفود ،وركوهبم على جنائب من
وفدا إليه ،والوفد هم القادمون ر ً
وانتهوا عما زجروهم ،أنه حيشرهم يوم القيامة ً
نور من مراكب الدار اآلخرة وهم قادمون على خري موفود إليه إىل دار كرامته ورضوانه .اهـ.
وقال الزخمشري-رمحه للا -يف" تفسريه:"42/3 :
" ذكر املتقون بلفظ التبجيل ،وهو أهنم جيمعون إىل رهبم الذى غمرهم برمحته وخصهم برضوانه وكرامته ،كما يفد الوفود
على امللوك منتظرين للكرامة عندهم ،وعن عل ٍهي  قال :ما حيشرون وللا على أرجلهم ،ولكنهم على نوق رحاهلا ذهب،

وعلى جنائب سروجها يقوت( .أخرجه ابن أَب شيبة)
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زمرا:
زمرا ً
 -24أهل التقوى يسعدون ابلصحبة واحملبة وهم يساقون إىل اجلنة ً

ِ
قال تعاىل ﴿ :و ِسيق ال ِذين اتـقوا رهبم إِىل ْ ِ
ت أبْـواهبا وقال هل ْم خزنـتـها سال رم علْيك ْم
اجلنة زمًرا ( )1حت إِذا جاءوها وفتح ْ
ْ ْ
ِطْبـت ْم ف ْادخلوها خالِ ِدين ﴾ (الزمر)73:

قال ابن كثري-رمحه للا -يف" تفسريه:"5/4 :

وفدا إىل اجلنة (زمًرا) أي :مجاعة املقربون مث األبرار مث
وهذا إخبار عن حال السعداء املؤمني حي يساقون على النجائب ً
الذين يلوهنم كل طائفة مع ما يناسبهم :األنبياء مع األنبياء ،والصديقون مع أشكاهلم ،والشهداء مع أضراهبم ،والعلماء مع
بعضا .اهـ.
أقراهنم ،وكل صنف مع صنف ،وكل زمرة تناسب بعضها ً
وقال القرطيب –رمحه للا -يف تفسريه" اجلامع ألحكام القرآن:"5728/7 :
اجلن ِة زمًرا ﴾ وهم الزهاد والعلماء والقراء وغريهم ممن اتقي للا تعاىل وعمل
وقوله تعاىل ﴿ :و ِسيق ال ِذين اتـق ْوا رهب ْم إِىل ْ
بطاعته ،وقال يف حق الفريقي﴿ :و ِسيق﴾ بلفظ واحد فسوق أهل النار طردهم إليها ابخلزي واهلوان كما يفعل ابألسارى
واخلارجي على السلطان إذا سيقوا إىل حبس أو قتل وسوق أهل اجلنان سوق مراكبهم إىل دار الكرامة والرضوان ،ألنه ال
يذهب هبم إال راكبي كما يفعل مبن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض امللوك فشتان ما بي السوقي .اهـ.
وقيل كل مجاعة أو طائفة تعاونت على اخلري والطاعة فإهنم ينادون يوم القيامة ويكونون زمرة من الزمر املساقة إىل اجلنة.

 -1زمرا :أي مجاعات متفرقة متتابعة
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 -25وأهل التقوى يفوزن أبعلى الدرجات يف اجلنة:
ِ
ف مبنِيةر جت ِري ِمن حتتِها ْاأل ْهنار وعد ِ
اّلل ال خيْلِف اّلل الْ ِميعاد
قال تعاىل ﴿ :ل ِك ِن ال ِذين اتـق ْوا رهب ْم هل ْم غر ر
ْ ْ
ف ِم ْن فـ ْوقها غر ر ْ ْ
ْ
﴾
(الزمر)20:
وقال تعاىل ﴿ :إِن لِْلمت ِقي مفازا ( )31حدائِق وأ ْعنااب ( )32وكو ِ
اعب أتْـر ًااب( )33( )1وكأْ ًسا ِدهاقًا( )34( )2ال
ً
ً
ي ْسمعون فِيها ل ْغ ًوا وال كِذ ًااب ( )35جزاءً ِم ْن ربِهك عطاءً ِحس ًااب ﴾ (النبأ )36-31:وقال تعاىل ﴿ :هذا ِذ ْكرر وإِن لِْلمت ِقي
حلسن مآ ٍ
ب﴾
ْ
(ص)49:

واملآب هو املرجع واملنقلب مث فصل ذلك عز وجل فقال تعاىل ﴿ :جن ِ
ات ع ْد ٍن مفتحةً هلم ْاألبْـواب ( )50مت ِكئِي فِيها
ِ
ِ
ِ
احلِس ِ
ي ْدعون فِيها بِفاكِه ٍة كثِريٍة وشر ٍ
اب ()53
اب ( )52هذا ما توعدون لِيـ ْوِم ْ
اب ( )51وعْنده ْم قاصرات الط ْرف( )3أتْـر ر
إِن هذا ل ِرْزقـنا ما له ِم ْن نـف ٍاد ﴾ (ص)54-50:
وقال تعاىل ﴿ :إِن الْمت ِقي ِيف ِظال ٍل وعي ٍ
ون ( )41وفـواكِه ِمما ي ْشتـهون ( )42كلوا وا ْشربوا هـنِيئًا ِمبا كْنـت ْم تـ ْعملون ﴾
(املرسالت)43-41:
وبي للا -تعاىل -قرهبم وفوزهم ابللقاء والرؤية والبهاء فقال تعاىل ﴿ :إِن الْمت ِقي ِيف جن ٍ
ات وهن ٍر (ِ )54يف م ْقع ِد ِص ْد ٍق
ِعْند ملِ ٍ
يك م ْقت ِد ٍر ﴾ (ص)55-54:
قال القرطيب-رمحه للا -يف تفسريه" اجلامع ألحكام القرآن:"6320/7 :
﴿ِيف م ْقع ِد ِص ْد ٍق﴾ أي :جملس حق ال لغو فيه وال أتثيم وهو اجلنة ﴿ ِعْند ملِ ٍ
يك م ْقت ِد ٍر﴾ أي :يقدر على ما يشاء،
(وعند) هاهـنا عنديه القربة والزلفة واملكانة والرتبة والكرامة واملنزلة.
وقال الزخمشري – يف تفسريه" الكشاف:"242/4 :
﴿ِيف م ْقع ِد ِص ْد ٍق﴾ يف مكان مرضى ،وقرئ ﴿ِيف مقاعد ِص ْد ٍق عند مليك مقتدر﴾ فال شيء إال وهو حتت ملكه وقدرته،
فأي منزلة أكرم من تلك املنزلة وأمجع للغبطة كلها ،والسعادة أبسرها .اهـ.

وال عجب من ذلك فقد مجع للا  للمتقي كل نعيم اآلخرة:
 - 1كواعب أترااب :فتيات ًنهدات مستويت يف السن
كأسا دهاقا :أي :مرتعة مليئة من مخر اجلنة
ً -2
 -3قاصرات الطرف :حور ال ينظرن إىل غري أزواجهن
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احلي ِاة ُّ
الدنْـيا و ْاآل ِخرة ِعند ربِهك لِْلمت ِقي ﴾ (الزخرف)35:
قال تعاىل ﴿ :وإِن ك ُّل ذلِك لما متاع ْ

قال تعاىل ﴿ :تِْلك الدار ْاآل ِخرة ْجنعلها لِل ِذين ال ي ِريدون عل هواً ِيف ْاأل ْر ِ
ض وال فساداً والْعاقِبة لِْلمت ِقي ﴾ (القصص)83:
ووصف دارهم فقال تعاىل ﴿ :ولدار ِ
اآلخرِة خ ْرير ولنِ ْعم دار الْمت ِقي ﴾ (النحل)30:

قال تعاىل ﴿ :إِن لِْلمت ِقي ِعند رههبِِم جن ِ
ات النعِي ِم ﴾ (القلم)34:
ْ

البهي األهيب
فعليك بتقوى للا فال ـزمها ت ــفز إن ال ـ ـتقى هو ُّ

واعمل بطاعته تنل منه الرضا إن املطيع ل ـ ـ ـه لدي ـ ـ ـه مقرب
وقال األعشى:
إذا أنت مل ترحل بزاد من التقى والقيت بعد املوت من قد تزودا
نـ ـدمت على أال تكـ ـ ـ ـن كمثل ـ ـ ـه وأنك مل ترصد كما كان أرصدا
وردا على هذا السؤال الذي يفرض نفسه :كيف يتقى اإلنسان ربه؟
تتمة للفائدة ً
فبعد أن ابن لك شرف التقوى ،وتشوقت النفوس إليها ،فقد يقول قائل :ابهلل عليك كيف أحوز هذه اجلوهرة النفيسة
وأصل إىل هذه املرتبة الشريفة ،فإن املؤمن إذا ر ِغب يف اخلري رغب ،وإذا خ ِوف من الشر هرب ،وال خري فيمن إذا زجر ال
ينزجر ،وإذا أمر ال أيَتر.
قال الغزايل-رمحه للا ":-إمنا الفضيلة ىف أمر هذه النفس أن تقوم عليها بقوة العزم فتمنعها عن كل معصية ،وتصوهنا عن
كل فضول ،فإذا فعلت ذلك كنت قد اتقيت للا تعاىل ىف عينك وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك وفرجك ومجيع أركانك،
وأجلمتها بلجام التقوى فمن أراد أن يتقى للا فلرياع األعضاء اخلمسة فإهنن األصول :وهي العي واألذن واللسان والقلب
ضررا ىف أمر الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف من
والبطن ،فيحرص عليها ابلصيانة هلا عن كل ما خياف منه ً
حالل ،وإذا حصل صيانة هذه األعضاء فمرجو إن يكف سائر أركانه ،ويكون قد قام ابلتقوى اجلامعة جبميع بدنه هلل
تعاىل "( .منهاج العابدين ص )67
فإن قلت :كيف يل أن أصون األعضاء اخلمسة عن معصية للا ؟ وكيف أقيدها بطاعة للا؟
نقول وابهلل التوفيق :إن هذا ال يكون إال أبمور مخسة:
أوالها :حمبة للا  واليت إذا غلبت على قلب العبد؛ فإنه يدع هلا كل حمبوب ،ويضحى يف سبيلها بكل مرغوب.
اثنيها :أن تستشعر ىف قلبك مراقبة للا  وتستحى منه حق احلياء.
اثلثها :أن تعلم عاقبة املعاصي واآلاثم من الشرور واآلالم.
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رابعها :أن تعلم كيف تغالب هواك وتطيع موالك.
خامسها :أن تدرس مكائد الشيطان ومصائده ،وأن حتذر من وساوسه ودسائسه.
ولنا مع كل عنصر وقفة:
أ ًوال :حمبة للا -عز وجل:-
يقول ابن القيم-رمحه للا ":-فاحملبة شجرة ىف القلب ،عروقها الذل للمحبوب وساقها معرفته ،وأغصاهنا خشيته ،وورقها
ًنقصا "( .روضة احملبي
احلياء منه ،وَثرهتا طاعته ،ومادهتا اليت تسقيها ذكره ،فمت خال احلب عن شيء من ذلك كان ً
ص)904
وقال ابن رجب -رمحه للا:-
وحمبة للا سبحانه وتعاىل على درجتي :إحدامها :فرض الزم ،وهى أن حيب للا سبحانه وتعاىل حمبة توجب له حمبة ما
فرضه للا عليه ،وبغض ما حرمه عليه ،وحمبة لرسوله املبلغ عنه أمره و هنيه ،وتقدمي حمبته على النفوس واألهلي والرضا مبا
بلغه عن للا من الدين ،وتلقى ذلك ابلرضا والتسليم ،وحمبة األنبياء والرسل واملتبعي هلم إبحسان مجلة ،وعموما هلل ،
وبغض الكفار والفجار مجلة وعموما هلل  وهذا القدر البد منه ىف َتام االميان الواجب ،ومن أخل بشيء منه فقد نقص
من إميانه الواجب حبسب ذلك ،فإن احملبة الواجبة تقتضى فعل الواجبات وترك احملرمات.
الدرجة الثانية :درجة السابقي املقربي ،وهي أن ترتقي احملبة إىل حمبة ما حيبه من نوافل الطاعات ،وكراهة ما يكرهه من
دقائق املكروهات ،وإىل الرضا مبا يقدره ويقضيه مما يؤمل النفوس من املصائب ،وهذا أفضل مستحب مندوب إليه.
وىف صحيح البخاري عن أىب هريرة  قال :قال رسول للا ﷺ :يقول للا :
" من عادى يل وليًا فقد آذنته ابحلرب ،وما تقرب إىل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضت عليه ،وال يزال عبدي يتقرب
إىل ابلنوافل حت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت
ميشى هبا ،ولئن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذين ألعيذنه ،وما ترددت عن شيء أًن فاعله ترددي ىف قبض نفس عبدي
املؤمن ،يكره املوت وأًن أكره مساءته ".
قال ابن القيم-رمحه للا -يف" روضة احملبي ص:"416
أبدا .وسئل بعض العلماء
ولو مل يكن ىف احملبة إال أهنا تنجي حمبه من عذابه ،لكان ينبغي للعبد أال يتعوض عنها بشيء ً
ت الْيـهود والنصارى حنن أبـناء ِ
أين جتد ىف القرآن إن احلبيب ال يعذب حبيبه :قال ىف قوله تعاىل ﴿ :وقال ِ
اّلل وأ ِحباؤه ق ْل
ْ ْ ه
فلِم يـع هِذبكم بِذنوبِكم ﴾ (املائدة)18:
األسباب اجلالبة للمحبة:
 -1قراءة القرآن ابلتدبر والتفهم ملعانيه.
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 -2التقرب إىل للا عز وجل ابلنوافل بعد الفرائض.
 -3دوام ذكره ابلقلب واللسان.
 -4إيثاره حمابه على حمابك عند غلبات اهلوى.
 – 5مطالعة أمسائه وصفاته ،ومشاهدهتا ،والتقلب ىف ريض معانيها.
 -6تذكر نعمه وإحسانه وبره على العبد ،فإن القلوب جلبت على حمبة من أحسن إليها
وبغض من أساء إليها.
 -7اخللوة به وقت النزول اإلهلي واإلذن العام ،عند قوله :
هل من سائل...؟ هل من اتئب...؟ هل من مستغفر؟ (حديث النزول رواه البخاري ومسلم).
 -8جمالسة احملبي الصادقي ،والتقاط أطايب َثرات كالمهم.
 -9مباعدة كل سبب حيول بي القلب وبي للا من الشهوات والشبهات.
 -10تذكر ما ورد ىف الكتاب والسنة من رؤية أهل اجلنة لرهبم وزيرهتم له واجتماعهم يوم املزيد.
وال شك ىف أن االشتغال هبذه األسباب اجلالبة للمحبة مما يشغل القلب بطاعة للا ويبعده عن املعاصي ،مث إذا كملت
احملبة فإن احملب ال يعصى حمبوبه كما قيل:
تعصى اإلله وأنت تزعم حبه
لو كان حبك صادقًا ألطعته

هذا لعمرى ىف القياس شنيع
إن احملب ملن حيب مطيع

بل ال يكتفي احملب بفعل الطاعات والكف عن املنهيات فقط ،بل يكون منتهى راحته وسعادته هي طاعة للا.
وقد جاء يف مسند اإلمام أمحد أن النيب ﷺ قال ":وجعلت قرة عيين ىف الصالة "( .الصحيحة)1809 :
عبدا شك ًورا ".
وكان يصلى حت ترم ساقاه وتشقق قدماه فيقال له ىف ذلك فيقول ﷺ ":أفال أكون ً
(رواه البخاري)

فمحبة للا  من أعظم أسباب التقوى ،كما قال القائل:
وكن لربك ذا حب لتخدمه

إن احملبي لألحباب خدام

فإن احملب يسر خبدمة حمبوبه وطاعته ،وال تطاوعه نفسه على معصيته كما قال بعض الصاحلي :إين ال أحسن أن أعصى
للا .أي أن جوارحه ال أتتى معه ىف املعصية ،حملبتها للطاعات ،وبغضها للمعاصي.
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كما نصحت إحدى الصاحلات من السلف بنيها فقالت هلم:
" تعودوا حب للا وطاعته فإن املتقي ألفت جوارحهم الطاعة فاستوحشت من غريها ،فإذا أمرهم امللعون مبعصية ،مرت
املعصية هبم حمتشمة فهم هلا منكرون ".
فنسال للا الغىن الكرمي أن مين علينا مبحبته وأن يوفقـنا ألسباب فضله ورمحته.
اثنيًا :ومما يعي على تقوى للا  أن يدرب العبد نفسه على املراقبة وأن يستشعر اطالع للا  عليه فيستحى عند
ذلك من املعصية وجيتهد ىف الطاعة:
قال للا تعاىل ﴿ :وهو معكم أين ما كنتم واّلل ِمبا تـعملون ب ِ
صرير ﴾ (احلديد)4:
ْ
ْ ْ
ْ

قال ابن كثري-رمحه للا -يف" تفسريه :" 304/4

أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم ،من بر أو حبر ،ىف ليل أو هنار ،ىف البيوت أو القفار ،اجلميع
ىف علمه على السواء ،وحتت بصره ومسعه فيسمع كالمكم ،ويرى مكانكم ،ويعلم سركم وجنواكم .اهـ.
وقال تعاىل ﴿ :أال إِهنم يـثْـنون صدورهم لِيستخفواْ ِمْنه أال ِحي يستـ ْغشون ثِياهبم يـعلم ما ي ِسُّرون وما يـعلِنون إِنه علِيم بِذ ِ
ات
ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ر
ْ
الصدوِر ﴾ (هود)5 :
ُّ
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قال الشنقيطي-رمحه للا -يف تفسريه" أضواء البيان:"10-9/3 :
بي للا -تعاىل -ىف هذه اآلية الكرمية أنه ال خيفى عليه شيء ،وأن السر كالعالنية عنده ،فهو عامل مبا تنطوي عليه الضمائر
وما يعلن وما يسر واآليت املبينة هلذا كثرية جدا كقوله تعاىل ﴿ :ولق ْد خل ْقنا ِْ
اإلنْسان ونـ ْعلم ما تـو ْس ِوس بِِه نـ ْفسه و ْحنن
ِ
ِ
ِِ
احذروه ﴾ (البقرة)235 :
أقْـرب إِلْيه م ْن حْب ِل الْوِريد ﴾ (ق )16 :وقوله تعاىل ﴿ :و ْاعلموا أن اّلل يـ ْعلم ما ِيف أنْـفسك ْم ف ْ
وقوله ﴿ :فـلنـقصن علْي ِه ْم بِعِْل ٍم وما كنا غائِبِي ﴾ (األعراف )7 :وقوله ﴿ :وما تكون ِيف شأْ ٍن وما تـْتـلو ِمْنه ِم ْن قـ ْرآ ٍن وال
ِ
ودا إِ ْذ ت ِفيضون فِ ِيه وما يـ ْعزب ع ْن ربِهك ِم ْن ِمثْـق ِال ذرٍة ِيف ْاأل ْر ِ
ض وال ِيف السم ِاء ﴾
تـ ْعملون م ْن عم ٍل إِال كنا علْيك ْم شه ً
(يونس )61 :وال تقلب ورقة من املصحف الكرمي إال وجدت فيها آية هبذا املعىن .اه ـ.
وقد دلت األحاديث الشريفة على ما دلت عليه هذه اآليت الكرميات من وجوب مراقبة للا تعاىل ،واالستحياء منه حق
احلياء.
فقد أخرج الرتمذي واحلاكم من حديث عبد للا بن مسعود  قال :قال رسول للا ﷺ:
" استحيوا من للا حق احلياء ،من استحيا من للا حق احلياء فليحفظ الرأس وما وعى ،وليحفظ البطن وما حوى ،وليذكر
املوت والبال ،ومن أراد األخرة ترك زينة احلياة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد استحيا من للا حق احلياء".
قال البيضاوي-رمحه للا :-ليس حق احلياء من للا ما حتسبونه ،بل أن حيفظ نفسه جبميع جوارحه عما ال يرضاه من فعل
وقول.
وقال سفيان بن عيينة-رمحه للا :-ال خياف العبد من للا حت يستحي منه ،وهل دخل أهل التقوى إال من احلياء وقوله
ﷺ" :من استحيا من للا حق احلياء فليحفظ الرأس" أي رأسه" ،وما وعى" :أي ما مجعه من احلواس الظاهرة والباطنة،
وحت ال يستعملها إال فيما حيل" ،وليحفظ البطن وما حوى" أي :وما مجعه اجلوف ابتصاله به من القلب والفرج واليدين
والرجلي ،فإن هذه األعضاء متصلة ابجلوف فال يستعمل منها شيء ىف معصية للا ،فإن للا ًنظر إىل العبد ال يواريه
شيء( .انظر فيض القدير)488/1 :
وأخرج الضياء يف املختارة وعن أسامة بن شريك  عن رسول للا ﷺ قال ":ما كرهت أن يراه الناس منك فال تفعله
بنفسك إذا خلوت "( .الصحيحة)1055 :
وأخرج ابن ماجه من حديث ثوابن  قال :قال رسول للا ﷺ ":ألعلمن أقو ًاما من أمت أيتون يوم القيامة حبسنات
ثورا ،أما إهنم إخوانكم ،ومن جلدتكم ،وأيخذون من الليل كما أتخذون،
أمثال جبال هتامة بيضاء فيجعلها للا هباء من ً

ولكنهم قوم إذا خلوا مبحارم للا انتهكوها "( .الصحيحة)505:
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وأخرج البزار من حديث أنس  قال :قال رسول للا ﷺ ":ثالث مهلكات وثالث منجيات :فقال :ثالث مهلكات:
شح مطاع ،وهوى متبع ،وإعجاب املرء بنفسه ،وثالث منجيات :خشية للا ىف السر والعالنية ،والقصد ىف الفقر والغىن،
والعدل ىف الغضب والرضا "(.الصحيحة)1802:
وسئل النيب ﷺ عن اإلحسان ىف احلديث املسمى أبم السنة فقال ﷺ ":أن تعبد للا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك
"( .رواه البخاري)
وقال ابن رجب-رمحه للا -يف كتابه "جامع العلوم واحلكم ص  :"34،33يشري إىل أن العبد يعبد للا تعاىل على هذه
الصفة وهو استحضار قربه ،وأنه بي يديه كأنه يراه ،وذلك يوجب اخلشية واهليبة والتعظيم ،كما جاء ىف رواية أىب هريره
 ":أن ختشى للا كأنك تراه ".
وقوله ﷺ ":فإن مل تكن تراه فإنه يراك " ،قيل :إنه تعليل لألول ،فإن العبد إذا أمر مبراقبة للا -تعاىل -ىف العبادة
واستحضار قربة من عبده حت كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه ،فيستعي على ذلك إبميانه أبن للا يراه ويطلع على
سره وعالنيته وابطنة وظاهره ،وال خيفى عليه شيء من أمره فإذا حتقق هذا املقام سهل عليه االنتقال إىل املقام الثاين ،وهو
دوام التحقق ابلبصرية إىل قرب للا من عبده ومعيته حت كأنه يراه ،وقيل :بل هو إشارة إىل أن من شق عليه أن يعبد للا
كأنه يراه فليعبد للا على أن للا يراه ويطلع عليه فليستحي من نظره إليه كما قال وهب بن الورد -رمحه للا :-خف للا
على قدر قدرته عليك ،واستحي من للا على قدر قربه منك .اهـ.
وصفوة الكالم أن يقال :مما يعي على التقوى التدرب على مراقبة للا  ،وإحساس القلب بقربة واطالعه ،فيستحى
العبد عند ذلك من املعصية ويبذل جهده ىف أداء الطاعة على أحسن وجوهها ،وهذه بعض األاثر ىف تقرير هذا املعىن:
راود أعراَب جارية عن نفسها فقالت له :ويلك أما كان لك زاجر من عقل إذا مل يكن لك ٍ
ًنه من دين؟ فقال :إنه وللا ما
يراًن إال الكواكب ،فقالت :فأين مكوكبها؟
وسئل اجلنيد مب يستعان على غض البصر؟ قال :بعلمك أن نظر للا إليك أسبق إىل ما تنظر إليه.
وقال احلارث احملاسيب-رمحه للا :-املراقبة علم القلب بقرب الرب.
وكان اإلمام أمحد ينشد:
يوما فال تقل
إذا ما خلوت الدهر ً
وال حتسنب للا يغفـ ـ ـ ـ ـ ـل س ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـة

خلوت ولكن ق ـ ـل على رقيب

وال أن ما خيفى عليه يغيب
(حلية األولياء)220/9:
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وكان ابن السماك ينشد ويقول:
ي مـ ـ ـدمن ال ـ ـ ـ ـ ـذنب أم ـ ـ ـ ـا تستحي
أغ ـ ـ ـ ـ ـ ـرك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ربـ ـ ـ ـ ـ ـك إمهال ـ ـ ــه

وللا فـ ـ ـ ـي اخلل ـ ـ ـ ـ ـوة اثنيك ـ ـ ـا
وس ـ ـ ـ ـرته ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول مساوي ـك

اثلثًا :ومما يعي على التقوى معرفة ما ىف سبيل احلرام من املفاسد واألآلم:
شر وداءر إال وسببه الذنوب واملعاصي.
فليس ىف الدنيا واآلخرة ر

قال ابن القيم-رمحه للا:-

فما الذي أخرج األبوين من اجلنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إىل دار اآلالم واألحزان واملصائب؟
وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء ،وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وابطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها،
ًنرا تلظى ،فهان على للا غاية اهلوان ،وسقط من
وابطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل ابلقرب ً
بعدا ،وابلرمحة لعنة ،وابجلنة ً
قودا لكل فاسق وجمرم ،رضى لنفسه ابلقيادة بعد تلك العبادة والسيادة؟ فعيا ًذا بك اللهم من
عينه غاية السقوط ،فصار ً
خمالفة أمرك ،وارتكاب هنيك .وما الذي أغرق أهل األرض كلهم حت عال املاء فوق رؤوس اجلبال؟ وما الذي سلط الريح
العقيم على قوم عاد حت ألقتهم موتى على سطح األرض كأهنم أعجاز خنل خاوية؟ ودمرت ما مرت عليه من ديرهم
وحروثهم؟ وما الذي أرسل على قوم َثود الصيحة حت قطعت قلوهبم ىف أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى
اللوطية حت مسعت املالئكة نبيح كالهبم مث قلبها عليهم؟ فجعل عاليها سافلها ،مث أتبعهم حجارة من سجيل ،فجمع
عليهم من العقوبة ما مل جيمعه على أمه غريهم ،وإلخواهنم أمثاهلا وماهـي من الظاملي ببعيد ،وما الذي أرسل على قوم
ًنرا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه ىف البحر،
شعيب سحاب العذاب كالظلل ،فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ً
تدمريا .اهـ
مث نقلت أرواحهم إىل جهنم ،فاألجساد للغرق ،واألرواح للحرق ،وما الذي أهلك القرون من بعد نوح ودمرها ً
ابختصار( .اجلواب الكايف ص )43-42
وال شك أن سبيل املعاصي فيه من التعرض للعذاب العاجل واآلجل وضيق الصدر والرزق وبغض اخللق وحمق الربكة فهي
كطعام لذيذ مسموم يتمتع به حلظات وتبقى آالمه يف احلياة وبعد املمات كما قال القائل:
تفىن الل ـ ـ ـذاذة مـ ـ ــن ًنل لذهتا

م ـ ـن احلـ ـرام ويبقى اإلمث والعار

تبقى عواقب سوء من مغبتها

ال خري ىف لذة من بعدها النار
(صفة الصفوة)130/3:
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وقال آخر:
أنت يف دار شتـ ـات

فت ـ ـ ـ ـأه ـــ ـب لشتاتـ ـ ـ ـ ـك

وأجعـ ـ ـل الدنيـ ـ ـا كيـ ـ ـوم

صمته عن شهواتك

وأجعل الفطر عند للا

ف ـ ـ ـي يـ ـ ـوم وف ـ ـ ـات ـ ـك

ابعا :ومما يعي على التقوى أن تتعلم كيف تغالب هواك وتطيع موالك:
رً
قال ابن القيم -رمحه للا -يف كتابه " روضة احملبيً ص:"401
"ومالك األمر كله الرغبة ىف للا وإرادة وجهه والتقرب إليه أبنواع الوسائل والشوق إىل الوصول إليه ،وإىل لقائه ،فإن مل يكن
للعبد مهة على ذلك فالرغبة ىف اجلنة ونعيمها وما أعد للا فيها ألوليائه ،فإن مل تكن له مهة عالية تطالبه بذلك ،فخشية
النار وما أعد للا فيها ملن عصاه ،فإن مل تطاوعه نفسه لشيء من ذلك ،فخشية النار وما أعد للا فيها عن عصاه وال يقدر
على ذلك بعد قدر للا وتوفيقه إال مبخالفة هواه .فاهلل سبحانه وتعاىل جعل اجلنة ملن خالف هواه واتبع مواله قال للا
احلياة ُّ
اجل ِحيم ِهي الْمأْوى ( )39وأما م ْن خاف مقام ربِهِه وهنى
الدنْـيا ( )38فِإن ْ
تعاىل ﴿ :فأما م ْن طغى ( )37وآثـر ْ
اجلنة ِهي الْمأْوى ﴾ (النازعات)41 - 37:
النـ ْفس ع ِن ا ْهلوى ( )40فِإن ْ

وقال تعاىل ﴿ :ولِمن خاف مقام ربِِه جنـت ِ
ان ﴾ (الرمحن )46 :قيل :هو العبد يهوى املعصية فيذكر مقام ربه عليه ىف الدنيا
ه
ْ
ومقامه بي يديه ىف اآلخرة فيرتكها هلل .وهذه هي التقوى :ترك ما هتوى ملا ختشى.

وقد أخرب للا  أن اتباع اهلوى يضل عن سبيله فقال للا تعاىل ﴿ :ي داوود إًِن جع ْلناك خلِيفةً ِيف ْاأل ْر ِ
احك ْم ب ْي
ضف ْ
ضلك عن سبِ ِيل ِ
اس ِاب ْحل ِق وال تـتبِ ِع ا ْهلوى فـي ِ
اّلل ﴾ (ص )26 :وقد حكم للا تعاىل لتابع هواه بغري هدى من للا أنه
الن ِ ه
ْ
أظلم الظاملي فقال للا تعاىل ﴿:فِإ ْن مل يست ِجيبوا لك فاعلم أمنا يـتبِعون أهواءهم ومن أض ُّل ِممن اتـبع هواه بِغ ِري ه ًدى ِمن ِ
اّلل
ْ
ْ ْ ْ
ْْ
ْ ْ
إِن اّلل ال يـ ْه ِدي الْق ْوم الظالِ ِمي ﴾ (القصص )50 :وجعل سبحانه وتعاىل املتبع قسمي ال اثلث هلما :إما ما جاء به
الرسول ﷺ وإما اهلوى :فمن اتبع إحدامها مل ميكنه اتباع اآلخر .أهـ
(روضة احملبي ص  404 -401بتصرف)
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قال أحدهم:
عن ـ ـد اهل ـ ـ ـوى وخي ـافه إميـ ـاًن

ال خ ـ ـري فـيمـ ـ ـن ال يـ ـ ـراقـ ـ ـ ـ ـ ـب ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
حجب التقى سبل اهلوى فأخو التقى
م ـ ـ ـا إن دعـ ـ ـاين اهل ـ ـ ـ ـ ـوى لفاحش ـ ـ ـ ـ ـ ٍة

خيشى إذا واىف املعاد هواًن
إال هنـ ـ ـ ـاين احلي ـ ـ ـاء والكـ ـ ـرم

ف ـ ـال إىل فـ ـ ـ ـ ٍ
احش مـ ـ ـ ـ ـددت ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

دم
وال مشـ ـت ب ـ ـ ـي لـ ـ ـ ـريبة قـ ـ ـ ر

خامسا :ومما يعي على تقوى للا -عز وجل -معرفة مكائد الشيطان ومصائده ،واحلذر من وساوسه ودسائسه:
ً
قال العالمة ابن مفلح املقدسي-رمحه للا:-

" اعلم أن الشيطان يقف للمؤمني ىف سبع عقبات ،عقبة الكفر ،فإن سلم منه ففي عقبة البدعة ،مث ىف عقبة فعل
الكبائر ،مث ىف عقبة فعل الصغائر ،فإن سلم منه ففي عقبة فعل املبيحات فيشغله هبا عن الطاعات ،فإن غلبه شغله
ابألعمال املفضولة عن األعمال الفاضلة ،فإن سلم من ذلك وقف له ىف العقبة السابعة ،وال يسلم منها املؤمن إذ لو سلم
منها أحد لسلم منه رسول للا ﷺ وهي تسليط األعداء الفجرة أبنواع األذى .اهـ( .مصائب اإلنسان من مكائد الشيطان
ص )69
فال شك ىف أن معرفة العقبات اليت يقف عندها الشيطان ،ومعرفة مداخله إىل قلب ابن آدم مما يعي على احلذر منه،
وأوىل من ذلك ابلذكر أن تعرف أن الشيطان عدو لبىن آدم فال ميكن أن أيمره خبري أو ينهاه عن شر.
ِ ِ
ِ
ِ
صح ِ
اب السعِ ِري ﴾ (فاطر)6 :
قال للا تعاىل ﴿ :إِن الشْيطان لك ْم عد ٌّو فاختذوه عد ًّوا إِمنا ي ْدعو ح ْزبه ليكونوا م ْن أ ْ

ان ومن يـتبِع خطو ِ
وقال تعاىل ﴿ :ي أيـُّها ال ِذين آمنوا ال تـتبِعوا خطو ِ
ات الشيط ِ
ات الشيط ِ
ان فِإنه أيْمر ِابلْف ْحشاء والْمنك ِر
ْ
ْ
ْ

﴾ (النور)21 :

مرا ابالستعاذة ابهلل  من
واعلم أن أول ما يغوى به الشيطان ابن آدم الوساوس اليت يوسوس هبا إليه ،كما قال تعاىل آ ً
اس ( )1ملِ ِ
اخلن ِ
اس (ِ )3من شهِر الْو ْسو ِ
اس ( )2إِل ِه الن ِ
ك الن ِ
ب الن ِ
اس ( )4ال ِذي يـو ْس ِوس ِيف
اس ْ
وساوسه ﴿ :ق ْل أعوذ بِر ِه
اجلِن ِة و الن ِ
صدوِر الن ِ
اس ﴾ (سورة الناس)
اس (ِ )5من ْ
فإذا غفل القلب عن ذكر للا  جثم عليه الشيطان وأخذ يوسوس إليه ابلذنوب واملعاصي ،فإذا ذكر للا  واستعاذ به
اخننس الشيطان وانقبض ،وإذا كره ما وسوس به فإن ذلك حمض اإلميان.
ًنس من أصحاب رسول للا ﷺ فسألوه :إًن جند ىف
فقد أخرج اإلمام مسلم من حديث عن أىب هريرة  قال ":جاء ر
أنفسنا ما يتعاظم أحدًن أن يتكلم به قال" :وقد وجدَتوه "؟ قالوا :نعم .قال ":ذلك صريح اإلميان ".
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قال النووي-رمحه للا -يف شرحه على مسلم:"154/1:
فضال عن اعتقاده إمنا
" معناه استعظامكم الكالم به وهو صريح اإلميان فإن استعظام هذا وشدة اخلوف منه ومن النطق به ً
ستكماال حمق ًقا وانتفت عنه الريبة والشكوك " .أهـ
يكون ملن استكمل اإلميان ا
ً
قال ابن القيم-رمحه للا-يف كتابه" تفسري املعوذتي":
" الوسوسة هي مبادئ اإلرادة فإن القلب يكون فار ًغا من الشر واملعصية فيوسوس إليه وخيطر الذنب بباله فيصوره لنفسه
ومينيه ويشهيه فيصري شهوة ،ويزينها له وحيسنها وخييلها له ىف خيال َتيل نفسه إليه فتصري إرادة ،مث ال يزال ميثل وخييل وميىن
ويشهى وينسى علمه بضررها ويطوى عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبي مطالعته ،فال يرى إال صورة املعصية والتذاذه هبا
فقط ،وينسى ما وراء ذلك فتصري اإلرادة عزمية جازمة ،فيشتد احلرص عليها من القلب ،فيبعث اجلنود ىف الطلب فيبعث
وعوًن ،فإن فرتوا حركهم ،وإن ونوا أزعجهم كما قال تعاىل ﴿:أمل تـر أًن أرس ْلنا الشي ِ
اطي على
مددا هلم ً
الشيطان معهم ً
ْ
ْ
ِ
ازعاجا كلما فرتوا أو ونوا أزعجتهم الشياطي وأزهتم وأاثرهتم،
الْكاف ِرين تـؤُّزه ْم أزًّا ﴾ (مرمي )83 :أي تزعجهم إىل املعاصي ً
فال تزال ابلعبد حت تقوده إىل الذنب ،فأصل كل معصيه وبالء إمنا هـي الوسوسة .أهـ
حمال للوساوس فإذا غفل عن الذكر والطاعة
فمهما كان العبد
ً
مشغوال ابلطاعات وذكر للا  ،فإنه ال يكون عند ذلك ً
وسوس إليه الشيطان ابملعاصي كما قال ابن القيم -رمحه للا :-إذا غفل القلب ساعة عن ذكر للا جثم عليه الشيطان
وأخذ يعده ومينيه.
لكن كيف حيفظ العبد نفسه من وساوس الشياطي؟
ان نـزغر ف ِ ِ ِ
ِ
ِ
يع علِ ريم ﴾ (األعراف)201 :
استع ْذ ِاب هّلل إِنه مس ر
 -1االستعادة ابهلل :قال للا تعاىل ﴿ :وإِما ينزغنك من الشْيط ْ ْ

جالسا مع النيب ﷺ ورجالن يستبان فأحدمها امحر وجهه
فقد أخرج البخاري عن سليمان بن صرد  قال :كنت ً
وانتفخت أوداجه ،فقال النيب ﷺ ":إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد لو قال :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
ذهب عنه ما جيد ".
قال ابن كثري-رمحه للا :-من لطائف االستعادة أهنا طهارة الفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب اللهو وهو
بتالوة القرآن وهي استعانة ابهلل  واعرتاف له ابلقدرة وللعبد ابلضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو املبي الباطن الذى
ال يقدر على منعه ودفعه إال للا الذى خلقه ".
 -2قراءة املعوذات فقد قال ﷺ ":مل يتعوذ الناس مبثلهن "( .رواه النسائي)
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 -3قراءة آية الكرسي عند النوم .كما جاء ىف حديث أىب هريره  ..." فمن قرأها عند نومه ال يزال عليه من للا حافظ
ال يقربه شيطان ".
 -4قراءة سورة البقرة :قال النيب ﷺ":إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله الشيطان"(.رواه مسلم)
ويف لفظ آخر عند مسلم ":إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ".
 -5خاَتة سورة البقرة :فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أىب مسعود االنصاري  قال :قال رسول للا ﷺ ":من
قرأ اآليتي من آخر سورة البقرة ىف ليلة كفتاه ".
 " -6ال إله إال للا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد ،وهو على كل شيء قدير" مائة مرة:
حرزا من الشيطان يومه ذلك حت ميسي.
فمن قرأها ىف يوم كانت له ً
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أَب هريرة  قال :قال رسول للا ﷺ ":من قال :ال إله إال للا وحده ال شريك
له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو على كل شيء قدير ،يف يوم مائة مرة ،كانت له عدل عشر رقاب ،وكتبت له مائة حسنة،
حرزا من الشيطان يومه ذلك حت ميسي ،ومل أيت أحد أبفضل مما جاء به إال رجل عمل
وحميت عنه مائة سيئة ،وكانت له ً
أكثر منه ".
 -7كثرة ذكر للا  :فما أحرز العبد نفسه من الشيطان مبثل ذكر للا .
فقد أخرج الرتمذي من حديث احلارث األشعري  أن النيب ﷺ قال ":إن للا تعاىل أمر حييي بن زكري -عليهما
السالم -خبمس كلمات أن يعمل هبن وأيمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن – وكان من مجلة هذه الكلمات اخلمس-ويف
ِ
اعا حت إذا أتى على
احلديث .....":وآمركم أن تذكروا للا -تعاىل -فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو يف أثره سر ً

حصن حصي فأحرز نفسه منهم ،كذلك العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر للا ".

 -8الوضوء والصالة :قال ابن القيم -رمحه للا :-وهذا أمر جتربته تغىن عن إقامة الدليل عليه.
 -9إمساك فضول النظر والكالم والطعام وخمالطة الناس ،فإن الشيطان إمنا يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه
األبواب األربعة .اهـ ابختصار( .تفسري املعوذتي ص )86-82
وفخرا للمتقي أن للا  حيبهم وحيبونه ،وهو معهم ابحلفظ والرعاية أينما كانوا ،وليسوا يف حاجة إىل
و ً
أخريا كفى شرفًا ً
جاه أو منصب أو مال ،فذلك كله عرض زائل وعارية مسرتده ،فغايتهم رضا للا تعاىل ،ودخول اجلنة .قال تعاىل ﴿ :زيِهن
احلر ِ
ب الشهو ِ
ِ
ات ِمن النِهس ِاء والْبنِي والْقن ِ
ِ
اط ِري الْمقْنطرِة ِمن الذه ِ
لِلن ِ
ث ذلِك
ب والْ ِفض ِة و ْ
اس ح ُّ
اخلْي ِل الْمسومة و ْاألنْـعام و ْ ْ
ِ ِ ِِ
ِ ِِ
الدنْـيا واّلل ِعْنده حسن الْمآ ِ
احلي ِاة ُّ
ات ْجت ِري ِم ْن ْحتتِها
متاع ْ
ب ( )14ق ْل أؤنـبِهئك ْم ِخب ٍْري م ْن ذلك ْم للذين اتـق ْوا عْند رههب ْم جن ر
ْ
ِِ ِ
ضوا رن ِمن ِ
اّلل واّلل ب ِ
صرير ِابلْعِب ِاد ﴾ (آل عمران)14:
اج مطهرةر وِر ْ
ْاأل ْهنار خالدين فيها وأ ْزو ر
فاتقوا للا أيها املسلمون :فمن اتقاه وقاه ،ومن أقرضه جازاه ،ومن شكره زاده.
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اّلل ال ِذي إِلْي ِه ْحتشرون ﴾ (املائدة)96:
أخريا أذكر بقوله تعاىل ﴿ :واتـقواْ ه
و ً

ِ
ت لِغ ٍد واتـقوا اّلل إِن اّلل خبِرير ِمبا تـ ْعملون ﴾
وأذكر ً
س ما قدم ْ
أيضا بقوله تعاىل ﴿ :ي أيـُّها الذين آمنوا اتـقوا اّلل ولْتـْنظ ْر نـ ْف ر
(احلشر)18:

وأختم مبا ختم للا به قرآنه ،حيث إن أخر آية نزلت من القرآن -على الراجح -قوله تعاىل:
وبعد...

﴿ واتـقوا يـوما تـرجعون فِ ِيه إِىل ِ
اّلل مث تـوىف ك ُّل نـ ْف ٍ
ت وه ْم ال يظْلمون ﴾ (البقرة)281:
س ما كسب ْ
ًْ ْ

فهذا آخر ما تيسر مجعه يف هذه الرسالة
مين بقبول حسن ،كما أسأله سبحانه وتعاىل أن ينفع هبا مؤلفها
وأسأل للا– تعاىل -أن يكتب هلا القبول ،وأن يتقبلها ه
وقارئها ،ومن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ويل ذلك والقادر عليه.
فمين ومن الشيطان ،وللا ورسوله منه
هذا وما كان فيها من صواب فمن للا وحده ،وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان ِه
براء ،وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعرتيه اخلطأ والصواب ،فإن كان صو ًااب فادع يل ابلقبول والتوفيق ،وإن كان مث خطأ
فاستغفر يل
جل من ال عيب فيه وعال
ه

وإن وجدت العيب فسد اخللال

خالصا ،وال جتعل ألحد فيه نصيبًا
فاللهم اجعل عملي كله صاحلًا ولوجهك ً
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
وآخر دعواًن أن احلمد هلل رب العاملي ،وصلهى للا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي.
هذا وللا – تعاىل– أعلى وأعلم.
سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك



