
  بسم اهللا الرحمن الرحم

  حديث رمضان
  أثر تقوى المؤمن على حياته الدنيا

َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي  :أمر اهللا تعالى عباده بالتقوى في آثير من النصوص، منها قوله تعالى
َواتَُّقوْا الّلَه ِإنَّ : وقال ،)7:المائدة( الّلَه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِرَواتَُّقوْا الّلَه ِإنَّ:  وقال)1:النساء(َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة
: Β قال النبي  وفي الحديث الذي رواه أحمد عن أبي ذر ومعاذ بن جبل. )8:المائدة(الّلَه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن

  عليك «: رسول اهللا أوصني، قالقلت يا: قال  وعن معاذ .»أوصيك بتقوى اهللا في ِسرِّ أمرك وعالنيته«
ومن تتبع النصوص . )صحيح مسلم(»تمرة اتقوا اهللا ولو بشقف«:   وقال.)المعجم الكبير(»استطعت ما اهللا بتقوى

آية،  وثالثين  في القرآن الكريم في مئتين وتسعنجد أن آلمة التقوى ومشتقاتها وردت مستفيضة فيها، إذ وردت
وال يستغرب المرء ورودها بهذه االستفاضة إذا علم أنها . رها من الصعوبة بمكانحصأما في السنة النبوية فإن 

  . في الدنيا واآلخرةاإلنسانمفتاح سعادة 
، وورد في لسان العرب اتقيت التاجوالمعنى اللغوي لكلمة التقوى هو الخشية والخوف، آما ورد ذلك في 

وعليه فإن تقوى اهللا خشيته والخوف . نة بمعناها اللغويوقد وردت في القرآن الكريم والس. الشيء يعني حذرته
  .والحذر منه ويكون ذلك باالمتثال ألمره واجتناب نواهيه

والعبادة هنا الطاعة وال تتحقق إال بالتقيد  )56:الذاريات( ِلَيْعُبُدوِنالَّْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإَوَما َخَل :قال تعالى
 لإلنسان من أجلها، وقد جعل المولى عز وجل اإلنسان وهي الغاية التي خلق اهللا بأوامر اهللا واجتناب نواهيه،

 أخروي بعد  األول جزاٌء:جزاًء على هذه الطاعة، ونالحظ عند استعراض النصوص أن الجزاء نوعان
 ذلك وهو ، أما األول فهو الفوز بالجنة والنجاة من النار وما هو أآبر من في حياته دنيوي والثاني جزاٌء،الموت

 آل(ِللَِّذيَن اتََّقْوا ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر :رضوان اهللا يوم الحساب في اآلخرة، قال تعالى
 :وقال، )90:الشعراء(َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقيَن :وقال، )45:الحجر(ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن: ، وقال)15 :عمران
ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َمَقاٍم َأِميٍن)51:الدخان(.  

 ما دلت عليه نصوص آثيرة ثابتة وهو ،أما الجزاء الدنيوي، وهو موضوع هذه الكلمة، فهو آثير ومتعدد
َوَمن َيتَِّق : الىن في حياته الدنيا، قال تعلتي بّينت الجزاء الدنيوي للمؤمبشكل قطعي في القرآن الكريم، وهي ا

 ، عاجًال ومخرجًا قريبًاأي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجًا ،)4:الطالق(اللََّه َيْجَعل لَُّه ِمْن َأْمِرِه ُيْسرًا
ي ومن يتق اهللا فيما أمره  أ،)3-2:الطالق( َيْحَتِسُبَال     َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث  َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا :وقال

ِيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َإن :  وقال ويرزقه من جهة ال تخطر بباله،به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجًا
 الباطل ق لمعرفة الحق منمن اتقى اهللا بفعل أوامره وترك زواجره وفِّ ،)29:األنفال(َتتَُّقوْا الّلَه َيْجَعل لَُّكْم ُفْرَقانًا

َوِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َال  : وقالفكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيام،
وهنا يرشدهم ربهم إلى السالمة من شر األشرار وآيد الفجار باستعمال  ،)120:عمران آل( َآْيُدُهْم َشْيئًاُآْمَيُضرُّ

  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًال َسِديدًا : وقال المحيط بأعدائهم،الصبر والتقوى والتوآل على اهللا
أي يأمر اهللا سبحانه عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من يراه وأن  ،)71-70:األحزاب(ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم

َواتَُّقوْا الّلَه  : وقاليه وال انحراف فإذا فعلوا ذلك يوفقهم لألعمال الصالحة، ال اعوجاج ف مستقيماًًيقولوا قوًال
لهم بطاعة اهللا وتقواه وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر أمر  ،)194:البقرة(َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َمَع اْلُمتَِّقيَن
أي  ،)7- 5 :الليل(َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُيْسَرى  َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى  َطى َواتََّقىَفَأمَّا َمن َأْع : وقالوالتأييد في الدنيا واآلخرة،

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى  :وقالأخرج ما أمر به واتقى اهللا في أموره وتصدق بما أنعم اهللا عليه فسنيسره للخير، إن 
 آمنت قلوبهم بما جاءت به الرسل  لوأي، )96:األعراف(َن السََّماِء َواَألْرِضآَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَآاٍت مِّ



َواتَُّقوْا الّلَه : وقالواتبعوه واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات لفتحنا عليهم قطر السماء ونبات األرض،
 ره يوفقكم لمعرفة الحق من الباطل،أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واترآوا زج ،)282:البقرة(َوُيَعلُِّمُكُم الّلُه

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتُكْم ِآْفَلْيِن ِمن رَّْحَمِتِه َوَيْجَعل لَُّكْم ُنورًا َتْمُشوَن ِبِه َوَيْغِفْر َلُكْم : وقال
 تمشون فيه يعني هدى ن أي ضعفين من رحمته ويجعل لكم نورًايؤتكم آفلي، )28:الحديد(َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم

َمْيِن َالَوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغ : وقد يمتد تأثير تقوى المرء إلى عقبه من بعده، قال تعالى.يتبصر به العمى والجهالة
 َأُبوُهَما َصاِلحًا َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا َآنَزُهَما َرْحَمًة َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَآاَن َتْحَتُه َآنٌز لَُّهَما َوَآاَن

  .هذا غيض من فيض يظهر منه أثر التقوى على حياة المؤمن اليومية )82:الكهف(مِّن رَّبَِّك
ضمن دائرة األفعال االختيارية،  في حياته اليومية واقع بين تدبيرين األول من عنده واإلنسانوهكذا فإن 

والثاني من عند اهللا وضمن دائرة القضاء، أي األفعال التي تحصل منه أو عليه وال شأن له بجلبها أو دفعها، 
، فأخبر أنه نصرهم في وقد آان الوحي ينزل على رسول اهللا يبين أشكال التدبير المختلفة مع حصول الحوادث

، بعد انقطاع الوحي استمر التدبير بدون بيان أو تفسيرو ،وفي الخندق بالريحبدر بالمالئكة وآذلك في حنين، 
  .وال يعلم جنود ربك إال هو

 الجزاء األخروي، وال يكاد يظهر الجزاء ت بالجزاء الدنيوي أتت في ثناياويالحظ أن النصوص التي أت
ك إذا علم أن الدنيا ال تعادل عند الدنيوي لكثرة ما ورد من نصوص تتعلق بالجزاء األخروي، وال غرابة في ذل

سنن (»ماء شربة منها آافرًا سقى ما بعوضة جناح تعالى اهللا عند تزن الدنيا آانت لو«: Β اهللا جناح بعوضه، قال

ا اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َلِعٌب َوَم:  وقال،)32:األنعام(َوَللدَّاُر اآلِخَرُة َخْيٌر لِّلَِّذيَن َيتَُّقوَن َأَفَال َتْعِقُلوَن :وقال سبحانه، )الترمذي
ِإنََّما الَحَياُة الدُّْنَيا َلِعٌب  :وقال، )64:العنكبوت( َلْهٌو َوَلِعٌبالََّوَما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإ :وقال ،)32:األنعام(َوَلْهٌو
ُقْل َمَتاُع الدَّْنَيا َقِليٌل  :وقال ،)20:الحديد(ِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌةاْعَلُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا َل :وقال، )36:محمد(َوَلْهٌو

  .)77:النساء(َواآلِخَرُة َخْيٌر لَِّمِن اتََّقى َوَال ُتْظَلُموَن َفِتيًال
 والدليل على . والعمل به بالعلمهالحصِّي:  التقوى؟ الجواب المسلملحصِّيبقيت مسألة واحدة وهي آيف 

إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، أي  )28:فاطر(ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء :الىقوله تع ذلك
آانت المعرفة للعظيم القدير الموصوف بصفات الكمال المنعوت باألسماء الحسنى أتم، آلما آانت  ألنه آلما

 النبي صنع« : وفي حديث عائشة قالت.لخشية له أعظم وأآثر آانت ا،المعرفة به أتم، وآلما آان العلم به أآمل
Α النبي ذلك فبلغ قوم عنه فتنزه فيه فرخص شيئا Α الشيء عن يتنزهون أقوام بال ما :قال ثم اهللا فحمد فخطب 

 رسول خطب« :وعن أنس رضي اهللا عنه قال، )صحيح البخاري(»خشية له وأشدهم باهللا ألعلمهم إني فواهللا أصنعه
 رسول أصحاب فغطى :قال آثيرًا ولبكيتم قليًال لضحكتم أعلم ما تعلمون لو :قال قط مثلها سمعت ما خطبة Α اهللا
َأنَُّه  :عز وجل قال، والجهل باألحكام الشرعية يقود إلى المعصية .)صحيح البخاري(»خنين لهم وجوههم Α اهللا

وآذلك  )119:النحل(ُثمَّ ِإنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َعِمُلوْا السُّوَء ِبَجَهاَلٍة :سبحانهوقال ، )54:األنعام(َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءًا ِبَجَهاَلٍة
من معصية الجاهل حسابًا فإن العلم باألحكام الشرعية دون العمل بهذا العلم يغرق صاحبه في المعصية بأشد 

مصيره مظلم والعياذ باهللا، قال وعذابًا؛ ألن من ال يعمل بعلمه فقد ضلَّ على علٍم، وعصى على لؤٍم، وهذا 
َأَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن : تعالى
َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي َءاَتْيَناُه َءاَياِتَنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه  :قال سبحانهو )23الجاثية ( َتَذآَُّروَنَاليِه ِمْن َبْعِد اللَِّه َأَفَيْهِد

اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اْلَأْرِض َواتََّبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َآَمَثِل   الشَّْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن
جالل   حقيقة مدخل التقوى، ألن الذي ال يعلم مع العمل بهفالعلم .)176 -175األعراف (َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْآُه َيْلَهْث



سلطانه وآمال صفاته ودقيق حسابه وأليم عذابه ونعيم جزائه وشديد عقابه وآرم شأنه وعزيز  وعظم قدره
بالحي القيوم الواحد  علمًا اإلنسان وآلما ازداد  عز وجل ال يتقه وال يخشاه،  وواسع رحمتهوضيق لعنته عفوه 

  . آبيرًا علوًاى منه سبحانه وتعالازداد تقوى وخشية علمه وعمل ب،األحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
إليمانية، بتطبيق األحكام ولتشيع التقوى بين الناس وتكون من صفات المجتمع، البد من إيجاد األجواء ا

الشرعية، وإظهار الصالح واألمر بالمعروف، وطمس الفساد والنهي عن المنكر، وبث المفاهيم الشرعية 
وهذا ال يتحقق إال بإيجاد المجتمع اإلسالمي بإقامة الخالفة، فالخالفة وحدها . والمحافظة على القيم اإلسالمية

 تأمر انية وتثير التقوى في شعوبها، لتعود خير أمة أخرجت للناسها اإليمء أجوايتحفظ لألمة دينها وتنق
مة الخالفة  لتطبيق شرع اهللا بإقاحزب التحريرفإلى العمل مع . بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باهللا

  .ندعوآم أيها المسلمون

َيْحُكَم َبْيَنُهْم َأن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْوَلِئَك ُهُم ِإنََّما َآاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِل
  .)51:النور( اْلُمْفِلُحوَن
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