المعة  3ربيع الثان 1431

خصال وخصائص التقوى

عزيز كما يقول أمي الؤمني )ع( .
فيما يلي نوضح و نشرح خصال و خصائص منطقة التقوى :
و الصن العزيز هو الصن الذي ل يتمكن العدو من النفوذ فيه .
الصلة الول  :أنا تنسجم مع فطرة النسان  ،فإن الل/ه تعال هو
الذي ركب فطرة النسان و خلقها  ،و هو اعلم با من غيه  ،و هو و الفجور ـ و هو تاوز حدود الل/ه تعال ـ دار حصن ذليل كما
يقول )ع( و الصن الذليل هو الذي يسهل للعدو النفوذ فيه  ،و
الذي شرع هذا الدين و رسم للنسان حدود اللل و الرام .
التسلق إليه .
و من الطبيعي أن تكون هذه الدود الت شرعها الل/ه منسجمة مع
الفطرة الت خلقها  .يقول تعال عن التطابق بي فطرة النسان و دين إذن منطقة ) الفجور ( منطقة مكشوفة للشيطان و الوى  ،و منطقة
الل/ه  ... ﴿ :فZط^رXة[ الل]ه Zال]تZي ف[ط[ر Xالنcاس XعXل[يaهXا ل[ا تXبaدZيل[ لZخXل^ق Zالل]ه Zذ[لZك ) Xالتقوى ( منطقة منيعة و ممية و أمينة  ،ل يستطيع الشيطان أن
يترقها و ينفذ إليها .
الدgين fال^ق[يgم.﴾ ... f
الصلة الثالثة  :و ليس شيء كاللتزام بدود الل/ه تعال يقرuب النسان
فإذا استسلم النسان للهوى و خرج من حدود الل/ه تعال كانت
إل الل/ه تعال .
مصيبته الول ف نفسه  ،و هي منة التناقض و عدم النسجام بي
و ليس شيء يبعد النسان عن الل/ه و يجبه عنه تعال مثل العصيان و
حياته الت يعيشها و الفطرة الت ركبها الل/ه تعال فيه .
تاوز حدود الل/ه .
الصلة الثانية  :أنا منطقة آمنة ل يترقها الشيطان و ل ينفذ إليها
يقول أمي الؤمني )ع( ف الوصية بالتقوى  " :أوصيكم عباد الل/ه
الوى .
بتقوى الل/ه الت هي الزاد و با العاذ  ،زاد xمfبلغ  ،و معاذ– مfنجح " .
و إذا حصuن النسان نفسه بدود الل/ه تعال فلم يتجاوزها  ،أمZن من
و ف هذه الوصية يصف المام )ع( التقوى بوصفه ) معاذ ( يعيذ
سلطان الشيطان على نفسه و من نفوذ الوى  .يقول تعال  ﴿ :إZن]
ال]ذZين Xاتcق[وا^ إZذ[ا مXسcهfم aط[ائZف xمgن Xالشcيaط[ان ZتXذ[ك]رfوا^ ف[إZذ[ا هfم مwبaصZرfون[ ﴾ النسان من الشيطان  ،و ) زاد ( يوصل النسان إل الل/ه .
و التقوى معاذ مfنجح كما يقول المام )ع( و زاد مfبلغ يبلغ النسان
.
فل يستطيع الشيطان أن يقتحم عليهم حدود الل/ه الت تصuنوا با و إنا إل الل/ه  ،و الطريق إل الل/ه شاق و عسي و طويل  ،و لبد ف هذا
الطريق من زاد و خي الزاد التقوى .
يسuهم من بعيد طائف منه  ،فإذا مسuهم من الشيطان طائف تذكروا
يقول تعال  ... ﴿ :وXتXزXوcدfوا^ ف[إZن] خXيaر Xالزcاد Zالتcق^وXى ﴾ ...
سريعا•  ،و كأن /إنذارا• مبكرا• ينذرهم و يبصuرهم بالعدو ليأخذوا
و بنفس الضمون يfحدثنا أمي الؤمني )ع( أيضا• عن التقوى  .يقول
حذرهم منه .
)ع(  " :إن لتقوى الل/ه حبل• وثيقا• عروته  ،و معقل• منيعا• ذورته "
و بعكس ذلك فإن النطقة الارجة عن حدود الل/ه تعال منطقة غي
إن التقوى تشد النسان بالل/ه تعال شدuا• وثيقا•  ،فهي حبل وثيق عروته
أمينة و غي حصينة  ،و معرuضة لغزو الوى و الشيطان .
كما يقول المام )ع(  ،و ف نفس الوقت هي معقل منيع ل يستطيع
و النسان ف هذه النطقة مكشوف تاما• لغزو الوى و الشيطان .
الشيطان أن يقتحمه و ل أن ينفذ فيه .
يقول أمي الؤمني علي بن أب طالب )ع(  " :اعلموا عباد الل/ه أن
التقوى دار حصن عزيز  ،و الفجور دار حصن ذليل ل ينع أهله  ،و الصلة الرابعة  :أن ف التقوى سعة  ،و ف الفجور ضيق  ،فإن مساحة
حدود الل/ه تسع الناس جيعا•  ،و تكنهم من حقوقهم و من الياة
ل يرز من لأ إليه " .
و يقول )ع(  " :إن التقوى ف اليوم الرز و ال•نcة  ،و ف غد الطريق الكرية  ،بينما يضيق الظلم و الفجور بالناس حت بشخص الظال الذي
يارس الظلم و يتجاوز حدود الل/ه تعال  ،فإن الظلم الذي يارسه
إل النة " .
الظال ل مالة يرجع إليه بصورة أو أخرى  .يقول تعال  ... ﴿ :وXمXن
و عنه )ع ( أيضا•  " :التقوى حصن حصي لن لأ إليه " .
يXتXعXد cحfدfود Xالل/ه Zف[أ•وaل[ئZك Xهfم fالظ]الZمfون[ ﴾
و عنه )ع( أيضا•  " :التقوى حرز لن عمل با " .
و عنه )ع( أيضا•  " :امنع حصون الدين التقوى " .
و عنه )ع( أيضا•  " :إلأوا إل التقوى فإنه جfنcة من لأ إليها حصuنته ،
و من اعتصم با عصمته " .
و التقوى ضمن حدود الل/ه تعال ف اللل و الرام  ،و هي دار حصن

