التقوى يكثر األمر بها في القرآن الكريم ،وكذلك في السنة ،فما هي
التقوى التي يكثر ورودها في كتاب اهلل وعلى لسان رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة ،إنها تعني الوقاية من عذاب اهلل،
وتكون الوقاية من عذاب اهلل بأمرين:
األمر األول :امتثال أوامر اهلل  -عز وجل  -بأن يقول القائل إذا سمع أمر
اهلل {سمعنا وأطعنا } فإن هذا هو قول المؤمنين ،قال اهلل تعالى { :إنما
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اهلل ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا
وأطعنا } وال تقل :ما الفرق بين كذا وكذا؟ يعني :لماذا يأمر اهلل بكذا وال
يأمر بكذا ،التقوى كلمتان :فعل ما أمر اهلل به ،وترك ما نهى اهلل عنه ،علم
وبرهان واحتساب وخوف ،تفعل ما أمر اهلل به ،ألنك تعلم أن اهلل أمر به،
تفعل ما أمر اهلل به ألنك تحتسب ثوابه،
 .تترك ما نهى اهلل عنه خوفا من عقاب اهلل ،ألنك موقن بالعذاب ،هذه
هي التقوى،
اجتناب ما نهى اهلل عنه ،فإذا نهى اهلل عن شيء فقل :سمعنا
وأطعنا،واجتنبنا
ويفوت اإلنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر اهلل تعالى ورسوله صلى
اهلل عليه وسلم

قال اهلل عز وجل في الجنة{ :أعدت للمتقين} [آل عمران، ]311 :
وقال تعالى{ :إن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون} [النحل:
 ، ]321وقال تعالى{ :واعلموا أن اهلل مع المتقين} [البقرة.. ]391 :
 ،فإن األتقى هلل هو األكرم عند اهلل  -عز وجل –
في الحديث الصحيح « :التقوى هاهنا » وأشار إلى صدره الذي هو
محل القلب ثالث مرات « :التقوى هاهنا ،التقوى هاهنا ،التقوى هاهنا »
() وال شك أن التقوى تقوى القلب ،أما تقوى الجوارح وهي إصالح
ظاهر العمل ،فهذا يقع حتى من المنافقين { :وإذا رأيتهم تعجبك
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم } لكن الكالم على تقوى القلب التي
هي بها الصالح
لو كان ما هنا متقيا لكانت الجوارح متقية؛ ألن النبي صلى اهلل عليه
وسلم يقول « :أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،
وإذا فسدت فسد الجسد كله » () .
فضيلة التقوى ،حيث ينال العبد بها معية اهلل؛ فإنه من المعلوم إذا كان
اهلل معك ينصرك ،ويؤيدك ،ويثبتك فهذا يدل على فضيلة السبب الذي
هو التقوى؛ لقوله تعالى { :واعلموا أن اهلل مع المتقين }.
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لقوله تعالى { :فإن خير الزاد التقوى }

التقوى الواجبة وسائلها واجبة
{ َوَم ْن يُ َعظ ْم َش َعائِر الل ِه فَِإن َها ِم ْن تَ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
وب } عام في جميع شعائر
َ
اهلل
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