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التقوى

كلمة �لتقو�

هنالك شر�ة كب&� من 
ملسلمني يهتمو3 
+ال  
لصلو�.  يؤ3+1  +ال  Aمضا3  بصو8 
 Aالستهتا

جٌع �� A لسلو�
 
شك �3 هذ

لدين. +غالبا ما يظن هؤال  ��م �فضل ِمّمْن ال  Aبأمو

لصو8. +ير+3  £
يصو8 +ال يصلي، +��م سينالو3 ثو

�3 عد8 
لصال� ال ُيبطل 
لصو8.
كما يعتقد كث& من 
لنا§ �3 
لصيا8 يرتكز عامة على 
 .Aلنها
 |

جلما¨ طو+ £

المتنا¨ عن 
لطعا8 +
لشر
+على 
خلال¬ من }لك فإ3 فريضة 
لصال� تتطلب من 

إلنسا3 �3 ينقطع عن صلته بالدنيا ®س مر
�  خال| 

لصو8   3� يبد+ �م  
لسنة، +من ¯  �يا8  يو8 من  كل 
 |
�يسر من 
لصال� +ال �تا° �� 
ملثابر� +
لد�£ طو

�يا8 
لسنة.
  هذ
، +قد ترجع Aعاية فريضة 
لصو8 +�±ا| 
لصال� 

لظن بأ3  
لصو8 �هم من 
لصال�. +قد ُيستد| على  ��
�: "كل عمل  
لرسو|  بتأ+يل خاطئ حلديث  }لك 
سبعمائة   �� �مثا�ا  بعشر  
حلسنُة  ُيضاعف،   81´ 
بن 
ضعف �� ما شا  
هللا، يقو| 
هللا: �ال 
لصو8 فإنه � 

+�نا ُ�ْجَز· به." (سنن 
بن ماجه، كتا£ 
لصيا8)

ألفكاA ال ُتر
+1 �ال عقو| 
ملفتونني  ºال شك �3 هذ+
من  +ال  
ملجيد  
لقر´3  من  �ا  سند  +ال  
لدنيا،  «ب 

لسنة 
لنبوية 
لشريفة. قا| 
هللا تعا�: ﴿َ+ِمَن 
لنَّاِ§ َمْن 
1ً
 ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ 
هللا َ+
لَِّذيَن 
َيتَِّخُذ ِمْن 3ِ+1ُ 
ِهللا �َنَد

´َمُنو
 َ�َشدُّ ُحبًّا هللا!﴾ (
لبقر�)
 3�  3+1 
لو
هية  
ملقوال�   ºهذ مبثل   ºيتفو 
لذ~   3�
يلومه ضم&º هو من 
لصنف من 
ملسلمني 
لذين 
نطفأ 

حلب 
إل�ي. �} لو كانت �فئدִדم  Aهم نوA+صد Ç
 �

لعبا1 
تنطو~ على قدA من 
حلب 
إل�ي ملا +
=نو

آلخر،  بعضها  +تر�  ببعضها  
ألخذ   ��  

طمأّنو +ملا 

فهي كلها من +سائل 
لقر£ �� 
هللا تعا�.
فمن  
لسهل �3 نش& �� �خطا  
آلخرين +نعلق عليها 
+لكن تقتضي �سس 
لتقو· �3 نتأمل �نفسنا، +نصلح 
 AذË+ ،حانيا+A+ لتقد8 خلقيا
من �حو
لنا، +نسعى �� 
من 
لتوقف عند حد معني من 
لطاعا�، أل3  هذ
 هو  
 3

أل} 1عو�   Ç تأملنا   
{�+ 
لتقهقر. + 
لتخلف  بد
ية 

ألمر، فكلمة  

نتباهنا �� هذ 
لصال� فإ�ا تلفت  ��
"حي على 
لصال�، َحي على 
لفالÌ "Í ُيحصر معناها 

الهتما8 + ¨
"تعالو
" فحسب، بل تتضمن �يضا 
إلسر
 A1نبا 
لصو8، �3  
جلدية. فعلينا، +Ëن مقبلو3 على +
 Ç نقص   +� تقص&  من  فينا  يكو3  ما  
ستكما|   ��

. 

لقياÐ 8ميع 
لفر
ئض على حد سو
 �

نتما نا لإلسال8 
لصحيح مشر+Ñ بإقامة 
لصلو 3�
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لشهر 
لفضيل  

خلمس على �+قاִדا. فعلينا خال| هذ
 Aلفو
- +Ëن نؤ1~ فريضة 
لصو8 - �3 نباA1 على 
 Óح ،Aصالتنا من نقص �+ قصو Ç Ôما قد حد Çبتال

لصياË+ 8ن مطمئنو3 �� �ننا قد Öلصنا مما  Ç ¨نشر

يقلل من بركا� Qيع 
لفر
ئض.
بعد �3 بيَّنا خطأ من يزعمو3 �3 فريضة 
لصو8 �هم من 
فريضة 
لصال�، نتطرM �� 1حض ما يتباA1 �� }هن 

لبعض �3 
لصال� �هم من فريضة 
لصو8. +هذ
 �يضا 
+�ساسية..   هامة  
إلسال8  �Aكا3  فكل  خاطئ،  =عم 
فاإلسال8 
لذ~ ُشبه بالبنا  يرتكز على ®سة �عمد�، 
+يستحيل 
الستغنا  عن �~ عمو1 من 
ألعمد� 
خلمس، 
+ال "ل للمفا+ضة بينها �+ 
إلقال| من �±ية �~ٍّ منها.. 
�~ �Q 3اعة 
ملسلمني �+ 
ألمة 
إلسالمية ينبغي �ا �3 


لعيش Ç ظل  
 شا � {� 
ألعمد� 
خلمسة  ºتقيم هذ

لعز� 
لكاملة  حتت ظل +�ما3 
لسقف 
ملرفو¨ على 


ألعمد� 
خلمسة.

ملؤمنني  Qاعة   1
�فر تربية   Ç  Íلنجا
  3� شك  +ال 
عليه  تعا�  
هللا  عاهدنا  ما  على  كب&  �� حد  يتوقف 

لقناعة. + بالتو
ضع  
لتحلي + 
لزهو + 
لِك�  هجر  من 
+قد قا| �: ال يدخل 
جلنة من كاÇ 3 قلبه مثقا| 
 Ç 3من كا Aلنا
حبة من خر1| من ِك� +ال يدخل 
قلبه مثقا| خر1| من �ميا3". (مسند 
بن 1
+1، كتا£ 

حلديث 
لنبو~ �3 
لِكبـر  

للبا§). +يالحظ Ç هذ
قد جا   مقابل 
إلميا3، 
ألمر 
لذ~ يد| على شناعة 

A}يلة 
لِكـ�.
يؤثر كل  
لنفس + 
جلسم  3� 
ملطلعني  +ال Ýفى على 

آلخر. +ُتعد فريضة 
لصال� (ظاهرًيا) تدAيًبا  Ç منهما
ألعضا  
جلسم 
خلاAجية للخضو¨ +
خلشو¨ هللا تعا� 

ألمر 
لذ~ ينعكس �ثرº على 
لنفس. +كذلك  ،ºحد+

جلسم  ألعضا   تدAيبا  (ظاهريا)  
لصو8  فريضة  ُتعد 

لذ
� مما ينعكس  Aهللا تعا� +�نكا

لد
خلية على خشية 
�ثرº على 
لنفس. +من ¯ تعمل كلتا 
لفريضتني على 

إلنسا3 مقا8َ 
لعبو1ية 
حلقة، +هو مقا8 ينبغي �ال  Þبال�

Ýالطه �~ تعاٍ| �+ تك� مما يكدA صفو� 
لعبو1ية.
 Óح Í+لر
 فاحلر~ بنا �3 نؤQ ~1يع 
لعبا1
� بنفس 
 Óلِكـ�، ح
àلص �نفسنا من �~ شائبة من شو
ئب 
ننعم بإ}3 
هللا باجلنتني 
للتني ُ+عد ֲדما كل من خا¬ 

مقاA 8به.
هد
نا 
هللا +�ياكم ملا �به +يرضاº ++فقنا لعبا1ته حق 

لعـاملني   £A هللا  
حلمد   3� 1عونا  +´خر  
لعبا1�. 
له +صـحبه  
لصال� +
لسال8 على سيدنا "مد +على́ +

�Qعني.

فمن  السـهل أن نشـ$ إ] أخطاء 
اآلخريـن ونعلق عليها ولكن تقتضي 
أسـس التقـوى أن نتأمل أنفسـنا، 
ونصلـح مـن أحوالنا، ونسـعى إ] 
التقدم خلقيـا وروحانيا، وdذر من 
التوقف عند حد معني من الطاعات، 
ألن  هذا هو  بداية التخلف والتقهقر.


