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  حقوق المؤلف
حقوق الطبع والنشر والنسخ والنقل كذلك حقوق الترجمة ألي لغة عالمية و 

التي ستنشر إن  والتوزيع مكفولة للجميع ، ولجميع كتبي المنشورة من قبل وكذلك
شاء اهللا تعالى مستقبًال إن أحيانا اهللا تعالى ، بشرط عدم التبديل والتغيير في 

  الكتب وال في أي جزء منها من أول الغالف إلى آخر صفحة منها .

  (نسأل اهللا تعالى حسن النية وقبولها كعلم ينتفع به بعد مماتنا ... آمين)

  لى اهللا عليه وسلم قال :عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي ص

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد (
   في صحيح الجامع. ٧٩٣تحقيق األلباني :  (صحيح) انظر حديث رقم:  . )صالح يدعو له 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  المؤلف

  طبيب بيطري/ أحمد علي محمد علي مرسي

  إسالم أحمد بن عليالشهير بـ / أبو 

  جمهورية مصر العربية

  اإلسكندرية

ahmedaly240@hotmail.com 

ahmedaly2407@gmail.com 

mailto:ahmedaly240@hotmail.com
mailto:ahmedaly2407@gmail.com
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  بسم هللا والصالة والسالم عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

  تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من 6نك رمحة إنك أنت الوهاب)(ربنا ال 

  وبعد :

  قال تعاىل :  

ينَ  َجَعلَ  ِإذْ  ِ HIمُ  ِيف  َكفَُروا ا يHةَ  الَْحِميHةَ  قُلُوِهبِ ُ  فََأنَزلَ  الَْجاِهِليHةِ  َمحِ H\عََىل  َسِكينَتَهُ  ا  ِaَِوعََىل  َرُسو 
َمةَ  َوأَلَْزَمهُمْ  الُْمْؤِمِننيَ  ُ  َوَاكنَ  َوأَْهلَهَا ِهبَا أََحقH  َوَاكنُوا التHْقَوى َلكِ H\ا  qءٍ  ِبُلك   الفتح}٢٦{عَِلyً  َيشْ

يف كتابنا هذا مجعنا لك األلفاظ اخلاصـة بلكمـة (التقـوى) املوجـودة يف كتـاب هللا تعـاىل  
  وهذه األلفاظ يه :، ) لفظ ینبثق من هذه اللكمة ٣٠حوايل (أن فوجد2 

 –واتقـوا –یتقـون –فـاتقون  –تتقـون  –املتقون  –Eملتقني–للمتقني  -املتقني –(التقوى
 –فليتقوا  –فاتقوا  –تقاته  –تقاه  –ليتق  –وتتقوا–للتقوى  –Eلتقوى –اتقى  –واتقون 
 –تقـوامه  –اتقـامك  –األتقـى  –تقواها  –اتقني  –اتق  –تقيا  –قوا  –ولتتقوا  –واتقوه 

    یتقي) . 

تصنيف هذه األلفاظ حبسب معناها يف سـياق اآلQت الكرميـة ووضـعناها يف عنـاوين  ومت
  ) عنوان ووضعنا رشح مبسط لآلQت الواردة فهيا .٢٢بلغت (

نبهتل إىل هللا تعاىل أن یتقبل معلنا هذا خالصاً لوeه الكـرمي ، عىسـ أن ینفـع بـه وأن    
نعي ونتـأىس ونتبـع ســنة النـيب الكـرمي جيعلنا ممن يسـمتعون القول فيتبعون أحسـنه ، وأن 

 محمد صىل هللا عليه وسمل فإهنا خـري الطریـق إىل جنـة اخلـu بـإذن هللا تعـاىل مـع النبيـني
  والصدیقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا .  

  وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل آa وحصبه وسمل

  املؤلف /  أبو إسالم أمحد بن عيل
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  مفردات كلمة التقوى في سور القرآن الكریمجدول حصر 
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  جدول حصر مفردات كلمة التقوى في سور القرآن الكریم

 
 

 
 


 

 
 

 
 


 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        

        
        

        
        
        
        

 
 



 التقوى والمتقون في آیات القرآن الكریم
 

٦ 
 

  الفهرس

  ٢حقوق املؤلف....................................................................................

  ٣مقدمة.............................................................................................

  ٤...........................جدول حرص مفردات لكمة التقوى يف سور القرآن الكرمي 

  ٦الفهرس............................................................................................

  ٨...............................................................................أقوال عن التقوى

  ١١..................... إال هللا ) تسمى لكمة التقوىأن لكمة اإلخالص ( ال إoأوًال : 

  ١٢ نياً : القرآن الكرمي هدایة وموعظة للمتقني............................................

  ١٣ لثاً : التوراة واإلجنيل املزنلني من هللا تعاىل هدایة للمتقني..........................

  ١٣........................................................................رابعاً : صفات املتقني 

  ١٦خامساً : كيف نكون من املتقني ؟ .......................................................

  ١٩سادساً : األمر بتقوى هللا تعاىل...........................................................

  ٣٨سابعاً : هالك القرى الاكفرة موعظة للمتقني............................................

  ٣٩ مناً : تقوى هللا سبب لثوابه العظمي ولرضاه............................................

  ٤٠...........9سعاً : ما ا8ي یؤدي لتقوى هللا تعاىل.......................................

  ٤٢عارشاً : أعامل املتقني.........................................................................
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  الفهرس

  ٤٣حادي عرش : عاقبة التقوى................................................................

  ٥٢والفسقة............................................ ين عرش: جواز اتقاء رش الاكفرين 

  ٥٢ لث عرش :  هللا علمي Kملتقني............................................................

  ٥٣رابع عرش :  اتقاء Oر Nمن..................................................................

  ٥٤املتقون لغري املتقني................................................ خامس عرش : وعظ

  ٥٤سادس عرش :  األنبياء ودعوهتم لتقوى هللا تعاىل.....................................

  ٥٩سابع عرش : عدم تقوى هللا تعاىل موجب لهالك األمم................................

  ٦٠املساجد يكون عىل تقوى من هللا................................. من عرش :  بناء 

  9٦٠سع عرش :  ال یوجد من نتقيه إال هللا تعاىل..........................................

  ٦١عرشون :  التقي احلق ال یعمل السوء...................................................

  ٦٢املتقون والفجار ال يسـتون عند هللا تعاىل.......................أحدى وعرشون : 

  ٦٢اثنان وعرشون : الصداقة بني املتقني وبني غري املتقني................................

  ٦٣خامتة ...........................................................................................

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  التقوى واملتقون يف آQت القرآن الكرمي
  أقوال عن التقوى :

  قال عيل بن أيب طالب ريض هللا عنه : -١

  :التقوى يه 

  .اخلوف من اجلليل ، والعمل Kلتزنیل ، والقناعة Kلقليل ، واإلسـتعداد ليوم الرحيل 

  قال ابن مسعود ريض هللا عنه يف قوa تعاىل :  -٢

} َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقواْ  آَمنُواْ  اH ْسِلُمونَ  َوأَنُمت  ِإالH  تَُموتُنH  َوالَ  تُقَاتِهِ  َحقH  اّ\َ  ات                 ١٠٢معران آل} م'

  .أن یطاع فال یعيص  -

  .ویذكر فال ینىس  -

  وأن يشكر فال يكفر. -

فيه مجيع فعل الطاعات ومعىن ذكره فال ینيس ذكر العبد بقلبه ألوامر هللا يف حراكته وشكره یدخل 
  وسكناته ولكامته فميتثلها ولنواهيه يف ذ% لكه فيجتنهبا .

  وقال طلق بن حبيب رمحه هللا :  -٣

التقوى أن تعمل بطاعة هللا عىل نور من هللا ترجو ثواب هللا وأن ترتك معصية هللا عىل نور من 
  هللا ختاف عقاب هللا.

  وعن أيب ا-رداء ريض هللا عنه قال :  -٤

متام التقوى أن یتقي هللا العبد حىت یتقيه من مثقال ذرة وحىت یرتك بعض ما يرى أنه حالل خشـية 
    أن يكون حراما يكون جحاK بينه وبني احلرام فإن هللا قد بني للعباد ا8ي یصريمه إليه فقال : 

ةٍ  ِمثْقَالَ  یَْعَملْ  فََمن Hةٍ  ِمثْقَالَ  یَْعَملْ  َوَمن} ٧{يََرهُ  َخْرياً  َذر Hَذر  ً ا                        الزلز0} ٨{يََرهُ  َرشّ
  فال حتقرن شيئا من اخلري أن تفع6 وال شيئا من الرش أن تتقيه .
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  وقال الثوري رمحه هللا:  -٥

  إمنا مسوا متقني ألهنم اتقوا ما ال یتقي .

  وقال ابن عباس ريض هللا عنه :  -٦

املتقون ا8ين حيذرون من هللا عقوبته يف ترك ما یعرفون من الهدي ويرجون رمحته يف التصدیق مبا 
  جاء به .

  وقال احلسن رمحه هللا:  -٧

  هللا علهيم . افرتضاملتقون اتقوا ما حرم هللا علهيم وأدوا ما 

  وقال معر بن عبدالعزيز رمحه هللا :  -٨

تقوى هللا بصيام الهنار وال بقيام الليل والتخليط فA بني ذ% ولكن تقوى هللا ترك ما حرم  ليس
  هللا وأداء ما افرتض هللا مفن رزق بعد ذ% خريا فهو خري إىل خري.

  وقال موىس بن أعني رمحه هللا :  -٩

  متقني .املتقون تزنهوا عن أشـياء من احلالل خمافة أن یقعوا يف احلرام فساممه هللا 

  وقال مميون بن 8ران رمحه هللا :  -١٠

  املتقي أشد حماسـبة لنفسه من الرشیك الشحيح لرشيكه .

وقد یغلب اسـتعامل التقوى عىل اجتناب احملرمات كام قال أبو هريرة ريض هللا عنه وسـئل  -١١
  عن التقوى فقال : 

  هل أخذت طریقا ذا شوك ؟

  .قال : نعم 

  قال : فكيف صنعت؟  

  إذا رأیت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قرصت عنه ، قال : ذاك التقوى . قال :
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  وأخذ أحدمه هذا املعىن فقال :

  خل ا8نوب صغريها وكبريها فهو التقي
  واصنع كامش فوق أر ض الشوك حيذر ما يرى

  ال حتقرن صغرية إن اجلبال من احلىص

  وأصل التقوى أن یعمل العبد ما یتق مث یتقي . 

  قال عون بن عبدهللا رمحه هللا :  -١٢

  متام التقوى أن تبتغي عمل ما مل تعمل مهنا إىل ما علمت مهنا .

  وذكر معروف الكر? عن بكر بن خنيس رمحهام هللا قال :  -١٣

  مث قال معروف الكرO:،  كيف يكون متقيا من ال یدري ما یتقي 

 ** Kإذا كنت ال حتسن تتقي ألكت الر.  

  .وإذا كنت ال حتسن تتقي لقيتك امرأة ومل تغض برصك ** 

  وإذا كنت ال حتسن تتقي وضعت سـيفك عىل عاتقك.** 

  قال بن رجب رمحه هللا :  -١٤

وأصل التقوى أن جيعل العبد بينه وبني ما خيافه وحيذره وقایة تقيه منه فتقوى العبد لربه أن جيعل 
عقابه وقایة تقيه من ذ% وهو فعل طاعته واجتناب بينه وبني ما خيشاه من ربه من غضبه وخسطه و 

  معاصيه . 

  القلب أمه عضو يف جسم اإلنسان واIي به الصالح والفساد:يف ماكهنا التقوى  -١٥

 ِ   صىل هللا عليه وسمل :َعْن أَِيب ُهَرْيَرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل ا[]

ِ َال َحتَاَسُدوا َوَال تَنَاَجُشوا َوَال تََباغَُضوا َوَال تََدابَُروا َوَال یَِبْع بَْعُضُمكْ عََىل بَْيعِ بَْعٍض َوُكونُوا عِ ( َباَد ا[]
ِقُرُه  ُذoُُ َوَال َحيْ ُري ِإَىل َصْدِرِه ثََالَث َهاُهنَا َويُِش  التHْقَوىِإْخَواOً الُْمْسِملُ أَُخو الُْمْسِملِ َال یَْظِلُمُه َوَال َخيْ
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ِقَر أََخاُه الُْمْسِملَ ُلكg الُْمْسِملِ عََىل الُْمْسِملِ َحَراٌم َدمُ  i أَْن َحيْ اٍت ِحبَْسِب اْمرٍِئ ِمْن الرش] ُه َوَماoُُ َمر]
  رواه البخاري . )َوِعْرُضهُ 

 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  ( ال إa إال هللا ) تسمى لكمة التقوى أن لكمة اإلخالص أوًال : 

  قال تعاىل :  

ينَ  َجَعلَ  ِإذْ  ِ HIةَ  قُلُوِهبِمُ  ِيف  كَفَُروا اHةَ  الَْحِميHي ُ  فَأَنَزلَ  الَْجاِهِليHةِ  َمحِ H\عََىل  َسِكينَتَهُ  ا  ِaِالُْمْؤِمِننيَ  َوعََىل  َرُسو 
َمةَ  َوأَلَْزَمهُمْ  ُ  َوَاكنَ  َوأَْهلَهَا ِهبَا أََحقH  َوَاكنُوا التHْقَوى َلكِ H\ا  qءٍ  ِبُلك   الفتح}٢٦{عَِلyً  َيشْ

 ومنوسمل. عليه هللا صىل محمد برساp یقروا لئال اجلاهلية؛ أنََفة األنََفة قلوهبم يف كفروا ا8ين جعل إذ
 ما هذا" يكتبوا أن وأبوا" الرحمي الرمحن هللا بسم" "احلدیبية" صلح يف يكتبوا أن امتناعهم ذ%
  ."هللا رسول محمد عليه قاىض

 لك رأس يه اليت" هللا إال إo ال" قول وألزvم، معه املؤمنني وعىل رسوo عىل الطمأنينة هللا فأنزل
 واكنوا، املرشكني من التقوى بلكمة أحق معه واملؤمنون وسمل عليه هللا صىل الرسول واكن، تقوى
  .علميًا يشء بلك هللا واكن.املرشكني دون اللكمة هذه أهل كذ%

ثنا سفيان بن حبيب، قال: ثنا شعبه، عن ثور بن أيب  حدثنا احلسن بن قزعة الباهيل، قال:** 
فاختة، عن أبيه، عن الطفيل، عن أبيه، مسع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل یقول: {وألزvم لكمة 

  .التقوى} قال: "ال إo إال هللا " 

بن خا6 بن خداش العتيض، قال: مسعت ساملا، مسع شعبة، مسع سلمة بن كهيل،  حدثين محمد** 
  قال: ال إo إال هللا. مسع عبایة، مسع عليا ريض هللا عنه يف قوo: {وألزvم لكمة التقوى}

ثنا سفيان، عن سلمة، عن عبایة بن ربعي،  :حدثين ابن بشار، قال:ثنا حيىي وعبد الرمحن، قاال** 
  .وألزvم لكمة التقوى} قال: ال إo إال هللا، وهللا أكرب :{هللا عنه، يف قوoعن عيل ريض 

  )لإلمام أبو جعفر محمد بن جرير الطربي -تفسري الطربي (

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  Lنياً : القرآن الكرمي هدایة وموعظة للمتقني

هذا القرآن ليس أن :  اآل(ت ا'الفة لهذه ویفهم من مفهوم... للمتقني وموعظة هدى  الكرمي القرآن
  . املتقنيغري لهدى 

  تعاىل : كقوo بعض اآل(تورصح هبذا املفهوم يف 

نَاهُ  َولَوْ { ً  ُقْرآOً  َجَعلْ ِميّا ]قَالُوا أَْجعَ لَْت  لَْوَال  ل iِمي/  آَ(تُهُ  فُص ينَ  ُهوَ  ُقلْ  َوَعَرِيب/  أَأَْجعَ ِ  َوِشَفاء ُهًدى آَمنُوا ِل0]
ينَ  ِ مْ  ِيف  یُْؤِمنُونَ  َال  َوا8] مْ  َوُهوَ  َوْقرٌ  آَذاِهنِ َاكنٍ  ِمن یُنَاَدْونَ  ُأْولَِئكَ  َمعًى عَلَْهيِ   ٤٤فصلت} بَِعيدٍ  م]

ومعلوم أن املراد Kلهدى يف هذه اآلیة الهدى اخلاص ؛ ا8ي هو التفضل Kلتوفيق إىل دين احلق ، 
 .ال الهدى العام ؛ ا8ي هو إیضاح احلق

  وهذه يه اآلQت اليت توحض أن القرآن الكرمي (هدى وموعظة للمتقني) :

  قال تعاىل :  

 َPِِقنيَ  ُهًدى ِفيهِ  َریْبَ  الَ  اْلِكتَاُب  َذHلُْمتq   البقرة}٢{ل

  قال تعاىل :  

qلنHاِس  بََيانٌ  َهـَذا qلُْمتHِقنيَ  َوَمْوِعَظةٌ  َوُهًدى ل   آل معران}١٣٨{ل

  قال تعاىل :  

ً  َمْرَميَ  اْبنِ  ِبَعيَىس  آLَِرِمه  عََىل  َوقَفHْينَا قا qَما ُمَصدq  َونُورٌ  ُهًدى ِفيهِ  اِإلِجنيلَ  َوآتَيْنَاهُ  التHْوَراةِ  ِمنَ  یََدیْهِ  بَْنيَ  ل
 ً قا qَما َوُمَصدq qلُْمتHِقنيَ  َوَمْوِعَظةً  َوُهًدى التHْوَراةِ  ِمنَ  یََدیْهِ  بَْنيَ  ل   املائدة}٤٦{ل

  قال تعاىل :  

بَيqنَاٍت  آQٍَت  ِإلَْيُمكْ  أَنَزلْنَا َولَقَدْ  ينَ  مqنَ  َوَمثَالً  م' ِ HIِقنيَ  َوَمْوِعَظةً  قَْبِلُمكْ  ِمن َخلَْوا اHلُْمتq   النور }٣٤ { ل

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  Lلثاً : التوراة واإلجنيل املزنلني من هللا تعاىل هدایة للمتقني

  قال تعاىل :  

ً  َمْرَميَ  اْبنِ  ِبَعيَىس  آLَِرِمه  عََىل  َوقَفHْينَا قا qَما ُمَصدq  َونُورٌ  ُهًدى ِفيهِ  اِإلِجنيلَ  َوآتَيْنَاهُ  التHْوَراةِ  ِمنَ  یََدیْهِ  بَْنيَ  ل
 ً قا qَما َوُمَصدq qلُْمتHِقنيَ  َوَمْوِعَظةً  َوُهًدى التHْوَراةِ  ِمنَ  یََدیْهِ  بَْنيَ  ل   املائدة}٤٦{ل

، كتابه ینسخه مل مما فهيا مبا عامال، التوراة يف مبا مؤمنًا مرمي ابن عيىس إرسائيل بين أنبياء وأتبعنا
نًا، احلق إىل هاد( اإلجنيل إليه وأنزلنا i6 ملا ومبيN التوراة صدق عىل وشاهًدا، هللا حمك ِمن الناس 

مات ارتاكب عن هلم وزاجًرا هللا خيافون ل0ين بياOً  جعلناه وقد، أحاكvا من عليه اشـمتل مبا   .احملر]

  قال تعاىل :  

qلُْمتHِقنيَ  َوِذْكراً  َوِضَياء الُْفْرقَانَ  َوَهاُرونَ  ُموَىس  آتَيْنَا َولَقَدْ    األنبياء}٤٨{ل

 احلق بني به فََرْقنا - التوراة وهو - وكتاKً ، عدوهام عىل ونًرصا جحة وهارون موىس آتينا ولقد
  .املتقون به هيتدي ونوًرا، والباطل

  

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  رابعاً : صفات املتقني 
  اإلميان 8K تعاىل. - ١

  اإلميان Kلقرآن الكرمي . - ٢

  اإلميان Kليوم اآلخر. - ٣

  اإلميان Kملالئكة. - ٤

٥ - .pلكتب املزنK اإلميان  

  اإلميان Kألنبياء مجيعا. - ٦
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  اإلميان Kلغيب . - ٧

  إقامة الصالة . - ٨

  إیتاء الزاكة. - ٩

  تعاىل يف الرس والعالنية.اإلنفاق من رزق هللا  - ١٠

  السري عىل نور من هللا تعاىل. - ١١

  الوفاء Kلعهود. - ١٢

  الصرب يف حال الفقر واملرض. - ١٣

  الصرب يف القتال. - ١٤

  الصرب عىل الطاعات واملعايص. - ١٥

  الصدق يف األقوال واألفعال. - ١٦

  السري عىل الهدى والفالح. - ١٧

  طاعة هللا تعاىل. - ١٨

  من ا8نوب يف صالة قيام الليل. @سـتغفار - ١٩

  كظم الغيظ . - ٢٠

  العفو عن الناس. - ٢١

  عدم اإلرصار عىل ارتاكب املعايص. - ٢٢

  @نتباه من وسوسة الشـيطان Kملعايص. - ٢٣

  أداء الفرائض واجتناب املعايص. - ٢٤

  .ا6نيا حظوظ من فات ما عدم احلزن عىل - ٢٥
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  اتباع احلق. - ٢٦

  ا8نوب والفواحش.@بتعاد عن كبائر  - ٢٧

  وهذه يه اآلQت القرآنية الكرمية اليت توحض (صفات املتقني) :

  قال تعاىل :  

ينَ  ِ HIلْغَْيِب  یُْؤِمنُونَ  اEِ  َالةَ  َویُِقُميون Hا الص Hينَ } ٣{یُنِفُقونَ  َرَزْقنَامهُْ  َوِمم ِ HIَوَما ِإلَْيكَ  ُأنزِلَ  ِبَما یُْؤِمنُونَ  وا 
 البقرة}٤{یُوِقنُونَ  مهُْ  َوEِآلِخَرةِ  قَْبZَِ  ِمن ُأنزِلَ 

  قال تعاىل :  

ِمْ  مqن ُهًدى عََىل  ُأْولَـئِكَ  qهب Hالبقرة}٥{الُْمْفِلُحونَ  مهُُ  َوُأْولَـئِكَ  ر  

  قال تعاىل :  

Hيَْس  'واْ  أَن الِْربH  ل قِ  ِقبَلَ  ُوُجوَهُمكْ  تَُول  َوالَْمآلئِكَةِ  اآلِخرِ  َوالَْيْومِ  Eِّ\ِ  آَمنَ  َمنْ  الِْربH  َولَـِكنH  َوالَْمْغرِِب  الَْمْرشِ
ِبيلِ  َواْبنَ  َوالَْمَساِكنيَ  َوالَْيتَاَمى الُْقْرَىب  َذِوي ُحبqهِ  عََىل  الَْمالَ  َوآَىت  َوالنHِبيqنيَ  َواْلِكتَاِب  Hآئِِلنيَ  الس Hَوِيف  َوالس 
قَاِب  qالةَ  َوأَقَامَ  الر Hَاكةَ  َوآَىت  الص Hِدِمهْ  َوالُْموفُونَ  الز اِبرِينَ  عَاَهُدواْ  ِإَذا ِبَعهْ Hاء الَْبْأَساء ِيف  َوالصH Hَوِحنيَ  والرض 
ينَ  ُأولَـئِكَ  الَْبْأِس  ِ HIُقونَ  مهُُ  َوُأولَـئِكَ  َصَدُقوا اHالبقرة}١٧٧{الُْمت  

  قال تعاىل :  

ُمك  ُقلْ  qئُ ْريٍ  أَُؤنَب ينَ  َذِلُمكْ  مqن ِخبَ ِ Hjِقَْوا لH ِمْ  ِعندَ  ات qاتٌ  َرهبH ِهتَا ِمن َجتْرِي َجن ينَ  اَألْهنَارُ  َحتْ  َوأَْزَواجٌ  ِفهيَا َخاِ-ِ
َطهHَرةٌ  ينَ } ١٥{Eِلِْعَبادِ  بَِصريٌ  َواّ\ُ  اّ\ِ  مqنَ  َوِرْضَوانٌ  م' ِ HIنَا یَُقولُونَ  اH Hنَا َرب Hا ِإن  َوِقنَا ُذنُوبَنَا لَنَا فَاغِْفرْ  آَمن
اِبرِينَ } ١٦{النHارِ  عََذاَب  Hاِدِقنيَ  الص Hَألْحسَارِ  َوالُْمْستَْغِفرِينَ  َوالُْمنِفِقنيَ  َوالْقَاِنِتنيَ  َوالصEِ}آل معران}١٧  

  قال تعاىل :  

qُمكْ  مqن َمْغِفَرةٍ  ِإَىل  َوَساِرُعواْ  ب Hةٍ  رHَماَواُت  َعْرُضهَا َوَجن Hْت  َواَألْرُض  الس Hِقنيَ  ُأِعدHينَ } ١٣٣{لِلُْمت ِ HIیُنِفُقونَ  ا 
اء ِيف  H Hاء الرسH Hَاكِظِمنيَ  َوالرض ب'  َواّ\ُ  النHاِس  َعنِ  َوالَْعاِفنيَ  الْغَْيظَ  َوالْ ينَ } ١٣٤{الُْمْحِسنِنيَ  ُحيِ ِ HIِإَذا َوا 

نُوِهبِمْ   فَاْستَْغفَُرواْ  اّ\َ  َذكَُرواْ  أَنُْفَسهُمْ  َظلَُمواْ  أَوْ  فَاِحَشةً  فََعلُواْ  ُIِ نُوَب  یَْغِفرُ  َوَمن 'Iا  Hواْ  َولَمْ   اّ\ُ  ِإال    یُِرص'



 التقوى والمتقون في آیات القرآن الكریم
 

١٦ 
 

  آل معران}١٣٥{یَْعلَُمونَ  َومهُْ  فََعلُواْ  َما عََىل 

  قال تعاىل :  

 Hينَ  ِإن ِ HIقَواْ  اH هُمْ  ِإَذا ات Hنَ  َطائٌِف  َمسqْيَطانِ  م Hُرواْ  الشHونَ  مهُ  فَِإَذا تََذك ْبِرصُ   األعراف}٢٠١{م'

  قال تعاىل :  

َهبُمُ  أَالH  لَهُمْ  َوَما qونَ  َومهُْ  اّ\ُ  یَُعذ  الُْمتHُقونَ  ِإالH  أَْوِلَيآُؤهُ  ِإنْ  أَْوِلَياءهُ  َاكنُواْ  َوَما الَْحَرامِ  الَْمْسِجدِ  َعنِ  یَُصد'
 Hمهُْ  َولَـِكن   األنفال}٣٤{یَْعلَُمونَ  الَ  أَْكَرثَ

  قال تعاىل :  

َزنُونَ  مهُْ  َوالَ  عَلَْهيِمْ  َخْوٌف  الَ  اّ\ِ  أَْوِلَياء ِإنH  أَال ينَ } ٦٢{َحيْ ِ HIُقونَ  َوَاكنُواْ  آَمنُواْ  اHیونس}٦٣{یَت  

  قال تعاىل :  

ي ِ HIْدقِ  َجاء َوا qلصEِ  َق Hُقونَ  مهُُ  ُأْولَئِكَ  ِبهِ  َوَصدHالزمر}٣٣{الُْمت  

  قال تعاىل :  

ينَ  ِ HIتَِنُبونَ  ا ْمثِ  كََبائِرَ  َجيْ Hَممَ  ِإالH  َوالْفََواِحَش  اْإلِ Hكَ  ِإنH  الل نَشَأمكُ  ِإذْ  ِبُمكْ  أَعْملَُ  ُهوَ  الَْمْغِفَرةِ  َواِسعُ  َرب  مqنَ  أَ
هَاِتُمكْ  بُُطونِ  ِيف  أَِجنHةٌ  أَنُمتْ  َوِإذْ  اْألَْرِض  Hقَى ِبَمنِ  أَعْملَُ  ُهوَ  أَنُفَسُمكْ  تَُزك'وا فََال  ُأمH   النجم}٣٢{ات

  قال تعاىل :  

ينَ  ِ HIمحمد}١٧{تَْقوامهُْ  َوآَ}مهُْ  ُهًدى َزاَدمهُْ  اْهتََدْوا َوا  

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  خامساً : كيف نكون من املتقني ؟ 

  للناس مجيعاً ..... بعبادة هللا تعاىل حق العبادة -١

  قال تعاىل :  
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 َQ َا Hُمكُ  اْعُبُدواْ  النHاُس  أَهي' ي َرب ِ HIينَ  َخلَقَُمكْ  ا ِ HIُمكْ  قَْبِلُمكْ  ِمن َواH   البقرة}٢١{تَتHُقونَ  لََعل

مك ا8ي هللا اعبدوا أن: مجيًعا للبرش هللا من نداء [Kأوجدمك فقد؛ دینه ختالفوا وال وخافوه، بنعمه ر 
  .عنه ورضوا عهنم هللا ريض ا8ين املتقني من لتكونوا؛ قبلمك من ا8ين وأوجد، العدم من

  لبين إرسائيل ..... Eلمتسك Eلتوراة وعدم حتریفها -٢

  قال تعاىل :  

ورَ  فَْوقَُمكُ  َوَرفَْعنَا ِميثَاقَُمكْ  أََخْذ2َ  َوِإذْ  ةٍ  آتَيْنَامكُ  َما ُخُذواْ  الط' Hُمكْ  ِفيهِ  َما َواْذُكُرواْ  ِبُقوH   البقرة}٦٣{تَتHُقونَ  لََعل

 جبل ورفعنا، Kلعبادة وإفراده K 8Kإلميان منمك املؤك]د العهد أََخْذO حني - إرسائيل بين (-  واذكروا
 عليمك أطبقنا وإال، واحفظوه واجهتاد جبدٍ  أعطينامك ا8ي الكتاب خذوا: لمك وقلنا، فوقمك الطور
  .عقايب وختافوا تتقوين يك ومعال قوال التوراة تنسوا وال اجلبل،

  قال تعاىل :  

ْهنُمْ  ُأمHةٌ  قَالَْت  َوِإذَ  qتَِعُظونَ  ِلمَ  م  ً ُهبُمْ  أَوْ  ُمهِْلُكهُمْ  اّ\ُ  قَْوما qُمَعذ  ًEُمكْ  ِإَىل  َمْعِذَرةً  قَالُواْ  َشِدیداً  عََذاq  َولََعلHهُمْ  َرب
  األعراف}١٦٤{یَتHُقونَ 

 وتهنامه، السبت یوم يف املعتدين تعظ اكنت أخرى مجلاعة مهنم جامعة قالت إذ - الرسول أهيا- واذكر
 يف شدیًدا عذاK معذهبم أو إ(ه مبعصيهتم ا6نيا يف vلكهم هللا قوًما تعظون ِلمَ : فيه هللا معصية عن

  : هللا معصية عن يهنَْوهنم اكنوا ا8ين قال اآلخرة؟

 أن ورجاء، املنكر عن والهنـي Kملعروف األمر يف علينا هللا فرض ونؤدي، فهيم ِلُنْعَذر ونهنامه نَِعظهم
هيم رهبم معصيهتم من ویتوبوا، فيخافوه، هللا یتقوا iم ما عىل وتعذ   .علهيم حر]

  قال تعاىل :  

Hهُ  فَْوقَهُمْ  الَْجَبلَ  نَتَْقنَا َوِإذ Hهُ  َوَظن'واْ  ُظ�Hٌ  كََأن ةٍ  آتَيْنَامكُ  َما ُخُذواْ  ِهبِمْ  َواِقعٌ  أَن Hُمكْ  ِفيهِ  َما َواْذُكُرواْ  ِبُقوH  لََعل
  األعراف}١٧١{تَتHُقونَ 
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 مل إن هبم واقع أنه وأیقنوا، تظلهم حسابة كأنه إرسائيل بين فوق اجلبل رفعنا إذ -الرسول أهيا- واذكر
 ما واذكروا، منمك Kجهتاد أعطينامك مبا امعلوا أي، بقوة آتينامك ما خذوا: هلم وقلنا، التوراة أحاكم یقبلوا
  .عقابه من فتنجوا ربمك تتقوا يك؛ فيه مبا Kلعمل عليمك أخذOها اليت واملواثيق العهود من كتابنا يف

  للمسلمني ..... Eلمتسك برشائع هللا تعاىل -٣

  قال تعاىل :  

 Hَيامِ  لَْيَ�َ  لَُمكْ  ُأِحل qفَثُ  الص Hِنَسآئُِمكْ  ِإَىل  الر  Hُمكْ  ِلَباٌس  ُهنH HهُنH  ِلَباٌس  َوأَنُمتْ  ل Hُمكْ  اّ\ُ  عَِملَ  ل تانُونَ  ُكنُمتْ  أَن  َختْ
وُهنH  فَاآلنَ  َعنُمكْ  َوَعفَا عَلَْيُمكْ  فَتَاَب  أَنُفَسُمكْ  بُواْ  َوُلكُواْ  لَُمكْ  اّ\ُ  كَتَبَ  َما َوابْتَُغواْ  Eَِرشُ َ  َحىتH  َواْرشَ Hلَُمكُ  یَتَبَني 
واْ  ُمثH  الَْفْجرِ  ِمنَ  اَألْسَودِ  الَْخْيطِ  ِمنَ  اَألبَْيُض  الَْخْيطُ  َيامَ  أَِتم' qلْيلِ  ِإَىل  الصH وُهنH  َوالَ  ال  عَاِكُفونَ  َوأَنُمتْ  تَُباِرشُ

َذPَِ  تَْقَربُوَها فَالَ  اّ\ِ  ُحُدودُ  تZَِْ  الَْمَساِجدِ  ِيف  ُ  كَ qتِهِ  اّ\ُ  یَُبنيQَاِس  آHهُمْ  لِلنHُقونَ  لََعلHالبقرة}١٨٧{یَت  

 عمل. لهن وحفظ سرت وأنمت، لمك وحفظ سرت هن] ، نسائمك جامعَ  رمضان شهر ليايل يف لمك هللا أKح
مه ما مبخالفة؛ أنفسمك ختونون كنمت أنمك هللا  ليايل يف العشاء بعد النساء جمامعة من عليمك هللا حر]

ع عليمك هللا فتاب، - اإلسالم أول يف ذ% واكن-  الصيام  واطلبوا، جامعوهن فاآلن.األمر يف لمك ووس]
ره ما  الفجر بظهور الليل، سواد من الصباح ضياء یتبَني]  حىت وارشبوا ولكوا، األوالد من لمك هللا قد]

 جتامعوا وال. الشمس بغروب الليل دخول إىل املفطرات عن Kإلمساك الصيام أمتوا مث، الصادق
،  @عتاكف یفسد هذا ألن؛ املساجد يف معتكفني كنمت إذا جامعهن إىل یفيض ما تتعاطوا أو نساءمك
Wحدوده يه لمك هللا رشعها اليت األحاكم ت Xتقعوا ال حىت تقربوها فال، واحلرام احلالل بني الفاص 
  .وخيَشْوه یتقوه يك؛ للناس وأحاكمه آ(ته هللا یبني الواحض البيان هذا مبثل. احلرام يف

  قال تعاىل :  

 Hاِطي َهـَذا َوأَن Hِبُعوهُ  ُمْستَِقyً  ِرصَ Hِبُعواْ  َوالَ  فَات ُبلَ  تَت َق  الس' Hامكُ  َذِلُمكْ  َسِبيِ*ِ  َعن ِبُمكْ  فَتََفر Hُمكْ  ِبهِ  َوصH  لََعل
  األنعام}١٥٣{تَتHُقونَ 

 سـبل تسلكوا وال، فاسلكوه املسـتقمي تعاىل هللا طریق هو اإلسالم هذا أن به هللا وصامك ومما
 ا8ي هو املسـتقمي الطریق حنو التوجه ذلمك. املسـتقمي هللا سبيل عن وتبعدمك، فتفرقمك، الضالل
امك   .نواهيه واجتناب، أوامره بفعل عذابه لتتقوا؛ به هللا وص]
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  للاكفرين ..... بفهم ودراسة القرآن الكرمي -٤

  قال تعاىل :  

 َPَِذ ً  ُقْرآ2ً  أَنَزلْنَاهُ  َوكَ فْنَا َعَرِبيّا Hهُمْ  الَْوِعيدِ  ِمنَ  ِفيهِ  َوَرصHُقونَ  لََعلHِدُث  أَوْ  یَت   طه}١١٣{ِذْكراً  لَهُمْ  ُحيْ

رO، األعامل صاحلات يف اإلميان أهل رغ]بنا وكام  وكفرمه معاصهيم عىل @سـمترار من الكفر أهل وحذ]
لنا، ليفهموه؛ العريب Kللسان القرآن هذا أنزلنا، بآ(تنا  یتقوا أن رجاء؛ الوعيد من أنواعًا فيه وفص]
  .ویعتربوا، فيتعظوا، تذكرة القرآن هذا هلم ُحيِدث أو، رهبم

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  سادساً : األمر بتقوى هللا تعاىل

  لبين إرسائيل : -١

  قال تعاىل :  

 َQ  ائِيلَ  بَِين Hِيت  ِنْعَمِيتَ  اْذُكُرواْ  ِإْرسَ يَ  ِبَعهِْدمكُْ  ُأوِف  ِبَعهِْدي َوأَْوفُواْ  عَلَْيُمكْ  أَنَْعْمُت  ال HQ٤٠{فَاْرَهُبونِ  َوِإ {
ً  أَنَزلُْت  ِبَما َوآِمنُواْ  قا qَما ُمَصدq لَ  تَُكونُواْ  َوالَ  َمَعُمكْ  ل Hواْ  َوالَ  ِبهِ  َاكِفرٍ  أَو ً  ِبآQَِيت  تَْشَرتُ يَ  قَِليالً  ثََمنا HQَوِإ 
Hُقونِ    البقرة}٤١{فَات

  : لمك وصييت وأمتوا، يل واشكروا، عليمك الكثرية نعمي اذكروا یعقوب ذریة (یقول هللا تعاىل 

 يف الرمحة من به وعدتمك ما لمك ُأمتم ذ% فعلمت فإن. برشائعي وتعملوا مجيًعا ورسيل بكتيب تؤمنوا بأن
  اآلخرة يف والنجاة، ا6نيا

يَ    .يب وكفرمت، العهد نقضمت إن نقميت واحذروا، خفافوين - وحدي- وإ(]

 حصيح من تعلمونه ملا موافقًا، ورسوo هللا نيب محمد عىل أنَزلُْته ا8ي Kلقرآن - إرسائيل بين ( -وآمنوا
 حطام من قليال مثنًا بآ(يت تستبدلوا وال، به يكفر الكتاب أهل من فریق أول تكونوا وال، التوراة
  .معصييت واتركوا بطاعيت فامعلوا وحدي وإ(ي، الزائل ا6نيا
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  قال تعاىل :  

Hُقواْ  ً  َوات Hْفٍس  َعن نَْفٌس  َجتْزِي الH  یَْوما ً  ن  مهُْ  َوالَ  َشَفاعَةٌ  تَنَفُعهَا َوالَ  عَْدلٌ  ِمْهنَا یُْقبَلُ  َوالَ  َشيْئا
ونَ    البقرة}١٢٣{یُنَرصُ

 فدیة مهنا هللا یقبل وال، شيئًا نفس عن نفس تغين ال إذ احلساب یوم أهوال(بين إرسائيل  وخافوا
  .ینرصها أحد وال، وساطة تنفعها وال، العذاب من تنجهيا

  قال تعاىل :  

َماَواِت  ِيف  َما َوّ\ِ  Hْينَا َولَقَدْ  اَألْرِض  ِيف  َوَما الس Hينَ  َوص ِ HIمكُْ  قَْبِلُمكْ  ِمن الِْكتَاَب  ُأوتُواْ  ا HQُقواْ  أَنِ  َوِإH  اّ\َ  ات
ِ  فَِإنH  تَْكُفُرواْ  َوِإن َماَواِت  ِيف  َما ِ\ّ Hاّ\ُ  َوَاكنَ  اَألْرِض  ِيف  َوَما الس  ً يداً  غَِنيّا   النساء}١٣١{َمحِ

 قبلمك من الكتاب ُأعطوا ا8ين إىل عهدO ولقد. بيهنام وما األرض يف وما السموات يف ما مW و8
 واجتناب بأمره والقيام، تعاىل هللا بتقوى - محمد أمة (-  كذ% إليمك وعهدO، والنصارى الهيود من
]ن]ا، هنيه  ما مجيع o ألن؛ عنمك غين سـبحانه فإنه ورشعه تعاىل هللا وحدانية جتحدوا إن أنمك لمك وبي
ً  هللا واكن. واألرض السموات يف   .وأفعاo صفاته يف محيًدا، خلقه عن غنيّا

  للاكفرين : -٢

  قال تعاىل :  

وحِ  الَْمآلئِكَةَ  یَُزنqلُ } ١{يُْرشُِكونَ  َمعHا َوتََعاَىل  ُسْبَحانَهُ  تَْستَْعِجلُوهُ  فَالَ  اّ\ِ  أَْمرُ  أََىت   َمن عََىل  أَْمِرهِ  ِمنْ  Eِلْر'
Hهُ  أَنِذُرواْ  أَنْ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  Hُقونِ  أ2ََْ  ِإالH  ِإلَـهَ  الَ  أَن   النحل}٢{فَات

ل iاملالئكة هللا یزن dلوK فوا بأن: املرسلني عباده من يشاء َمن عىل أمره ِمن iمن الناس خو 
  .واإلخالص Kلعبادة وإفرادي فرائيض بأداء فاتقون، أO إال حبق معبود ال وأنه، الرشك

  للنيب صىل هللا عليه وسمل : -٣

  قال تعاىل :  

 َQ َا Hقِ  النHِيب'  أَهي' َ  ات H\َاكِفرِينَ  تُِطعِ  َوَال  ا َ  ِإنH  َوالُْمنَاِفِقنيَ  الْ H\َاكنَ  ا  ًyعَِل  ًyاألحزاب}١{َحِك  
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 أحوج ألهنم املؤمنون؛ بك وليقتد، حمارمه واجتناب بأوامره Kلعمل هللا تقوى عىل ُدم النيب أهيا (
 وأمره خلقه يف حكميًا، يشء بلك علميًا اكن هللا إن. النفاق وأهل الاكفرين تطع وال، منك ذ% إىل

  .وتدبريه

  لزید بن حارثة ريض هللا عنه : -٤

  قال تعاىل :  

ي تَُقولُ  َوِإذْ  ِ Hj ُ  أَنَْعمَ  لِ H\قِ  َزْوَجكَ  عَلَْيكَ  أَْمِسكْ  عَلَْيهِ  َوأَنَْعْمَت  عَلَْيهِ  اH َ  َوات H\ِفي ا ُ  َما نَْفِسكَ  ِيف  َوُختْ H\ا 
َىش  ُمْبِدیهِ  ُ  النHاَس  َوَختْ H\َشاهُ  أَن أََحق'  َوا ا َختْ Hْهنَا َزیْدٌ  قََىض  فَلَم qْجنَاَكهَا َوَطراً  م Hعََىل  يَُكونَ  َال  ِلَيكْ  َزو 

ِ  أَْمرُ  َوَاكنَ  َوَطراً  ِمْهنُنH  قََضْوا ِإَذا أَْدِعَياِهئِمْ  أَْزَواجِ  ِيف  َحَرجٌ  الُْمْؤِمِننيَ  H\األحزاب}٣٧{َمْفُعوالً  ا  

 صىل النيبg  وتبن]اه أعتقه ا8ي حارثة بن زید وهو-  Kإلسالم عليه هللا أنعم ل0ي -النيب أهيا-  تقول وإذ
  : Kلعتق عليه وأنعمت - وسمل عليه هللا

 أوg ما نفسك يف -محمد (- وختفي، زید ( هللا واتق، تطلقها وال حجش بنت زینب زوجك أَبْقِ 
 املنافقني وختاف، أخفيت ما مظهر تعاىل وهللا، مهنا وزواجك لزوجه زید طالق من إليك به هللا
  .ختافه أن أحق تعاىل وهللا، متبناه مطلقة محمد تزوج: یقولوا أن

 حترمي عادة إبطال يف أسوة لتكون؛ زوجناكها، عدهتا وانقضت، وطلقها، حاجته مهنا زید قىض فلام 
 زوجات من یزتوجوا أن يف وذنب إمث املؤمنني عىل يكون وال، طالقها بعد املتبىن بزوجة الزواج

  .مانع وال o عائق ال مفعوال هللا أمر واكن. حاجهتم مهنن قضوا إذا طالقهن بعد یتبن]ْوهنم اكنوا من

  للمؤمنني :  -٥

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقواْ  آَمنُواْ  اH ْسِلُمونَ  َوأَنُمت  ِإالH  تَُموتُنH  َوالَ  تُقَاتِهِ  َحقH  اّ\َ  ات   آل معران}١٠٢{م'

قوا ا8ين أهيا (  فال یطاع بأن وذ%: خوفه حق هللا خافوا، برشعه ومعلوا ورسوo، هللا صد]
؛ حياتمك آخر إىل بإسالممك متسكمك عىل وداوموا، ینىس فال ویُذَكر، يكفر فال ويُشَكر، یُعىص
  .عليه وأنمت هللا لتلقوا
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  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIواْ  آَمنُواْ  ا Hُقواْ  َوَراِبُطواْ  َوَصاِبُرواْ  اْصِربُ Hُمكْ  اّ\َ  َوات   آل معران}٢٠٠{تُْفِلُحونَ  لََعل

قوا ا8ين أهيا (  رض من بمك یزنل ما وعىل، ربمك طاعة عىل اصربوا برشعه ومعلوا ورسوo هللا صد]
 وخافوا، وعدومك عدوي Nاد عىل وأقميوا، منمك صًربا أشد يكونوا ال حىت أعداءمك وصابروا، وبالء
  .واآلخرة ا6نيا يف برضاه تفوزوا أن رجاء؛ أحوالمك مجيع يف هللا

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIل'واْ  الَ  آَمنُواْ  ا هْرَ  َوالَ  اّ\ِ  َشَعآئِرَ  ُحتِ Hنيَ  َوال الْقَآلئِدَ  َوالَ  الْهَْديَ  َوالَ  الَْحَرامَ  الشqالَْبيْتَ  آم 
ِمْ  مqن فَْضالً  یَبْتَُغونَ  الَْحَرامَ  qهب Hُمكْ  َوالَ  فَاْصَطاُدواْ  َحلَلُْمتْ  َوِإَذا َوِرْضَوا2ً  رH رَِمن ومكُْ  أَن قَْومٍ  َشنَآنُ  َجيْ  َعنِ  َصد'

Hُقواْ  َوالُْعْدَوانِ  اِإلْمثِ  عََىل  تََعاَونُواْ  َوالَ  َوالتHْقَوى الْربq  عََىل  َوتََعاَونُواْ  تَْعتَُدواْ  أَن الَْحَرامِ  الَْمْسِجدِ   ِإنH  اّ\َ  َوات
  املائدة}٢{الِْعقَاِب  َشِدیدُ  اّ\َ 

قوا ا8ين أهيا ( وا ال برشعه ومعلوا ورسوo هللا صد]  يف القتال تسـتِحلgوا وال، ومعامله هللا حدود تتعد]
 وال، اإلسالم صدر يف ذ% واكن، ورجب واحملرم احلجة وذو القعدة ذو: ويه، احلرم األشهر

َ  ما وال، الهَْدي حرمة تسـتِحلgوا ikيف َوبَر أو صوف من ضفائر ويه، القالئد یضعون اكنوا إذ؛ منه ُق 
ِحلgوا وال، احلج يرید الرجل وأن َهْديٌ  الهبمية أن عىل عالمةً  الرقاب  احلرام البيت قاصدي قتال تَْستَ
  . رهبم ويريض معايشهم یصلح ما هللا فضل من یبتغون ا8ين

 إىل الوصول من منعومك أن أجل من قوم بُْغض حيِملَن]مك وال، الصيد لمك حل]  إحراممك من حللمت وإذا
 -بينمك فA املؤمنون أهيا- وتعاونوا. فهيم العدل ترك عىل -"احلدیبية" عام حدث كام- احلرام املسجد

 خمالفة واحذروا، هللا حلدود وجتاوز ومعصية إمث فيه ما عىل تعاونوا وال، هللا وتقوى، اخلري ِفْعل عىل
  .العقاب شدید فإنه هللا أمر

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIِإذْ  عَلَْيُمكْ  اّ\ِ  ِنْعَمَت  اْذُكُرواْ  آَمنُواْ  ا  Hأَیِْدَهيُمْ  ِإلَْيُمكْ  یَبُْسُطواْ  أَن قَْومٌ  َمه  Hَعنُمكْ  أَیِْدَهيُمْ  فَكَف 
Hُقواْ  ِ  اّ\ِ  َوعََىل  اّ\َ  َوات Hاملائدة}١١{الُْمْؤِمنُونَ  فَلَْيتََولك  
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قوا ا8ين أهيا (  وإلقاءِ ، األمنِ  نعمة من عليمك به هللا أنعم ما اذكروا برشعه ومعلوا ورسوo هللا صد]
 ما وبني بيهنم وحال، عنمك هللا فرصفهم، بمك یبطشوا أن أرادوا ا8ين أعدائمك قلوب يف الرعب
  .وا6نيویة ا6ینية أمورمك يف وحده هللا عىل وتولكوا، واحذروه هللا واتقوا، بمك أرادوه

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقواْ  آَمنُواْ  اH Hُمكْ  َسِبيِ*ِ  ِيف  َوَجاِهُدواْ  الَْوِسيَ�َ  ِإلَيهِ  َوابْتَُغواْ  اّ\َ  ات   املائدة}٣٥{تُْفِلُحونَ  لََعل

قوا ا8ين أهيا ( بوا، هللا خافوا، برشعه ومعلوا ورسوo هللا صد] ، يرضيه مبا والعمل بطاعته إليه وتَقَر]
  .جبناته تفوزوا يك؛ سبي6 يف وجاهدوا

  قال تعاىل :  

الةَ  أَِقُميواْ  َوأَنْ  Hُقوهُ  الصH يَ  َوُهوَ  َوات ِ HIونَ  ِإلَْيهِ  ا َرشُ   األنعام}٧٢{ُحتْ

 - وعال جل-  وهو. نواهيه واجتناب أوامره بفعل خنشاه وأن، اكمX الصالة نقمي بأن ُأمرO وكذ%
َرشُ  إليه ا8ي   .القيامة یوم اخلالئق مجيع ُحتْ

  قال تعاىل :  

ِ  اَألنَفالُ  قُلِ  اَألنفَالِ  َعنِ  يَْسَألُونَكَ  ُسولِ  ِ\ّ Hُقواْ  َوالرH  َوَرُسوaَُ  اّ\َ  َوأَِطيُعواْ  ِبيِْنُمكْ  َذاَت  َوأَْصِلُحواْ  اّ\َ  فَات
ْؤِمِننيَ  ُكنُمت  ِإن   األنفال}١{م'

 هللا إىل أمرها إن] : هلم قل بيهنم؟ تقسمها كيف" بدر" یوم الغنامئ عن -النيب أهيا- أحصابك يسأ%
oواتركوا، معصيته عىل تُقَدموا وال هللا عقاب فاتقوا، ربه بأمر قسمهتا یتوىل فالرسول، ورسو 
 كنمت إن ورسوo هللا طاعة والزتموا، بينمك احلال وأصلحوا، األموال هذه بسبب وا'امصة املنازعة
  .ورسوo هللا طاعة إىل یدعو اإلميان فإن؛ مؤمنني

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقواْ  آَمنُواْ  اH اِدِقنيَ  َمعَ  َوُكونُواْ  اّ\َ  ات Hالتوبة}١١٩{الص  

قوا ا8ين أهيا (  تفعلون ما لك يف نواهيه واجتنبوا هللا أوامر امتثلوا برشعه، ومعلوا ورسوo هللا صد]
  .شؤوهنم من شأن لك ويف، وعهودمه أَمياهنم يف الصادقني مع وكونوا، وترتكون
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  قال تعاىل :  

Hُقوهُ  ِإلَْيهِ  ُمِنيِبنيَ  َالةَ  َوأَِقُميوا َوات Hالروم}٣١{الُْمْرشِِكنيَ  ِمنَ  تَُكونُوا َوَال  الص  

 وأقميوا، النوايه واجتناب األوامر بفعل واتقوه، o العمل وإخالص Kلتوبة هللا إىل راجعني وكونوا
  .العبادة يف غريه هللا مع املرشكني من تكونوا وال، ورشوطها وواجباهتا بأراكهنا 9مة الصالة

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقوا آَمنُوا اH َ  ات H\یُِطعْ  َوَمن ُذنُوبَُمكْ  لَُمكْ  َویَْغِفرْ  أَْمعَالَُمكْ  لَُمكْ  یُْصِلحْ } ٧٠{َسِدیداً  قَْوالً  َوُقولُوا ا 
 َ H\ا  ُaَفَْوزاً  فَازَ  فَقَدْ  َوَرُسو  ًyاألحزاب}٧١{َعِظ  

قوا ا8ين أهيا (    تسـتحقوا لئال معصيته؛ واجتنبوا بطاعته، امعلوا، برشعه ومعلوا ورسوo هللا صد]

 الكذب من خالًيا للصواب موافقًا مسـتقميًا قوال وشؤونمك أحوالمك مجيع يف وقولوا، العقاب بذ%
   .والباطل

 أمر فA ورسوo هللا یطع ومن. ذنوبمك وغفر، أعاملمك لمك هللا أصلح سدیًدا قوال وقلمت هللا اتقيمت إذا
  .واآلخرة ا6نيا يف العظمى Kلكرامة فاز فقد وهنـى

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقوا آَمنُوا اH َ  ات H\َوآِمنُوا ا  ِaِْمحَتِهِ  ِمن ِكْفلَْنيِ  یُْؤِتُمكْ  ِبَرُسو Hُمكْ  َوَجيَْعل رH  َویَْغِفرْ  ِبهِ  تَْمُشونَ  نُوراً  ل
ُ  لَُمكْ  H\ِحميٌ  غَُفورٌ  َوا Hاحلدید}٢٨{ر  

، رمحته من ضعفني یؤتمك، برسوo وآمنوا نواهيه واجتنبوا هللا أوامر امتثلوا، آمنوا ا8ين أهيا (
  .هبم رحمي، لعباده غفور وهللا، ذنوبمك لمك ویغفر، به هتتدون نوًرا لمك وجيعل

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIْمثِ  تَتَنَاَجْوا فََال  تَنَاَجْيُمتْ  ِإَذا آَمنُوا ا ُسولِ  َوَمْعِصيَتِ  َوالُْعْدَوانِ  Eِْإلِ Hَوتَنَاَجْوا الر  qلِْربEِ ْقَوىHَوالت 
Hُقوا َ  َوات H\ي ا ِ HIونَ  ِإلَْيهِ  ا َرشُ   ا;اد0}٩{ُحتْ
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قوا ا8ين أهيا (  من إمث فيه مبا تتحدثوا فال ًرسا، بينمك فA حتدثمت إذا، برشعه ومعلوا ورسوo هللا صد]
 وإحسان، وطاعة خري فيه مبا وحتدثوا الرسول، ألمر خمالفة أو، غريمك عىل عدوان هو مبا أو القول،
 اليت وأقوالمك أعاملمك جبميع مرجعمك وحده فإليه نواهيه، واجتنابمك أوامره Kمتثالمك هللا وخافوا
  .هبا وسـيجازيمك، عليمك أحصاها

  قال تعاىل :  

ا Hأَفَاء م  ُ H\عََىل  ا  ِaِالُْقَرى أَْهلِ  ِمنْ  َرُسو  ِH*ُسولِ  فَِل Hي َولِلر ِIِِبيلِ  َواْبنِ  َوالَْمَساِكنيِ  َوالَْيتَاَمى الُْقْرَىب  َو Hالس 
غِْنَياء بَْنيَ  ُدو0ًَ  يَُكونَ  َال  َيكْ  ُسولُ  آَ}ُمكُ  َوَما ِمنُمكْ  اْألَ Hُقوا فَانَهتُوا َعْنهُ  َهنَامكُْ  َوَما فَُخُذوهُ  الرH َ  َوات H\ا  Hِإن  َ H\ا 

  احلرش}٧{الِْعقَاِب  َشِدیدُ 

، ولرسوo فل6 إبل وال خيل ركوب غري من القرى أهل مرشيك أموال من رسوo عىل هللا أفاءه ما
 ومه، واليتاىم وسمل، عليه هللا صىل هللا رسول قرابة و8ي، العامة املسلمني مصاحل يف یُْرصف
 حىت وذ%، السبيل وابن، والفقر احلاجة أهل ومه، واملساكني، آKؤمه مات ا8ين الفقراء األطفال

 الرسول أعطامك وما. واملساكني الفقراء منه وحيرم، وحدمه األغنياء بني متداوال ملاكً  املال يكون ال
 Kمتثال هللا واتقوا، عنه فانهتوا ِفْع6 أو أَْخذه عن هنامك وما، خفذوه، رشع ِمن لمك رشعه أو، مال من

  . وهنيه أمره وخالف عصاه ملن العقاب شدید هللا إن. نواهيه وترك أوامره

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقوا آَمنُوا اH َ  ات H\ا نَْفٌس  َولْتَنُظرْ  ا Hَمْت  م Hُقوا ِلغَدٍ  قَدH َ  َوات H\ا  Hِإن  َ H\ِبَما َخِبريٌ  ا 
  احلرش}١٨{تَْعَملُونَ 

قوا ا8ين أهيا (  وترك به أمرمك ما بفعل عقابه واحذروا، هللا خافوا، برشعه ومعلوا ورسوo هللا صد]
   وما تأتون ما لك يف هللا وخافوا، القيامة ليوم األعامل من قدمت ما نفس لك ولتتدبر، عنه هنامك ما

  .علهيا جمازيمك وهو، أعاملمك من يشء عليه خيفى ال، تعملون مبا خبري سـبحانه هللا إن، تََذرون

  قال تعاىل :  

ءٌ  فَاتَُمكْ  َوِإن ينَ  فَآتُوا فََعاقَْبُمتْ  الُْكفHارِ  ِإَىل  أَْزَواِجُمكْ  مqنْ  َيشْ ِ HIُم َذَهَبْت  اeُثْلَ  أَْزَوا qُقوا أَنَفُقوا َما مH َ  َوات H\ا 
ي ِ HIاملمتحنة}١١{ُمْؤِمنُونَ  ِبهِ  أَنُمت  ا  
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 مث، لهن دفعمتوها اليت vورهن الكفار یعطمك ومل، الكفار إىل مرتدات زوجاتمك بعض حلقت وإن
 من املسلمني من أزواNم ذهبت ا8ين فأعطوا، علهيم وانترصمت غريمه أو الكفار هبؤالء َظِفرمت
  .مؤمنون به أنمت ا8ي هللا وخافوا، ذ% قبل املهور من أعطوهن ما مثل غريها أو الغنامئ

  قال تعاىل :  

Hَما ُ  ِفْتنَةٌ  َوأَْوَالُدمكُْ  أَْمَوالُُمكْ  ِإن H\ُقوا} ١٥{َعِظميٌ  أَْجرٌ  ِعنَدهُ  َواH َ  فَات H\ِطيُعوا َواْمسَُعوا اْستََطْعُمتْ  َما ا  َوأَنِفُقوا َوأَ
نُفِسُمكْ  َخْرياً  َ qیُوَق  َوَمن أل  Hالتغابن}١٦{الُْمْفِلُحونَ  مهُُ  فَُأْولَئِكَ  نَْفِسهِ  ُحش  

، غريه طاعة عىل طاعته آثر ملن عظمي ثواب عنده وهللا. لمك واختبار بالء إال أوالدمك وال أموالمك ما
ى    .ماo يف هللا حق وأد]

 سامع وسمل عليه هللا صىل هللا لرسول وامسعوا، وطاقتمك Nدمك هللا تقوى يف - املؤمنون أهيا - فابذلوا
gر  من َسِمل  ومن. لمك خًريا يكن هللا رزقمك مما وأنفقوا، نواهيه واجتنبوا أوامره وأطيعوا، وتفكر تدب

عِ  البخل   .مطلب بلك الفائزون، خري بلك الظافرون مه فأولئك، املال من الفضل وَمنْ

  قال تعاىل :  

 Hأَعَد  ُ H\لَهُمْ  ا  ًEُقوا َشِدیداً  عََذاH َ  فَات H\ا  َQ  ينَ  اْألَلَْباِب  ُأْوِيل ِ HIأَنَزلَ  قَدْ  آَمنُوا ا  ُ H\ِإلَْيُمكْ  ا 
  الطالق}١٠{ِذْكراً 

 واحذروا هللا خفافوا، الشدة Kلغ عذاKً ، رس6 وأمر أمره وخالفوا، طغَوا ا8ين القوم لهؤالء هللا أعد] 
قوا ا8ين الراحجة العقول أحصاب ( خسطه   . برشعه ومعلوا ورس6 هللا صد]

  .بطاعته والعمل 8K اإلميان من حظمك عىل وینهبمك، به یذكرمك ذكًرا - املؤمنون أهيا -إليمك هللا أنزل قد

  للناس مجيعا : -٦

  قال تعاىل :  

 َQ َا Hُقواْ  النHاُس  أَهي' Hُمكُ  ات ي َرب ِ HIن َخلَقَُمك  اqْفٍس  مH ِثرياً  ِرَجاالً  ِمْهنَُما َوبَثH  َزْوeََا ِمْهنَا َوَخلََق  َواِحَدةٍ  ن  َوِنَساء كَ
Hُقواْ  ي اّ\َ  َوات ِ HIَواَألْرَحامَ  ِبهِ  تََساءلُونَ  ا  Hعَلَْيُمكْ  َاكنَ  اّ\َ  ِإن  ً   النساء}١{َرِقيبا
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 آدم يه واحدة نفس من خلقمك ا8ي فهو؛ نواهيه واجتنبوا، أوامره والزتموا هللا خافوا الناس أهيا (
، كثريات ونساء كثًريا رجاال األرض أحناء يف مهنام ونرش، حواء ويه زوNا مهنا وخلق، السالم عليه

 مجليع مراقب هللا إن. أرحاممك تقطعوا أن واحذروا، بعًضا بعضمك به يَْسأل ا8ي هللا وراقبوا
  .أحوالمك

  قال تعاىل :  

 َQ َا Hُقوا النHاُس  أَهي' Hُمكْ  ات اعَةِ  َزلَْز0ََ  ِإنH  َرب Hءٌ  الس   احلج}١{َعِظميٌ  َيشْ

 من الساعة قيام عند حيدث ما إن.نواهيه واجتناب أوامره Kمتثال هللا عقاب احذروا الناس أهيا (
 كهنه، یُْبلغ وال قدره یُْقدر ال، عظمي يشء، جوانهبا لك مهنا تتصدع، لألرض شدیدة وحركة أهوال
  .العاملني رب إال كيفي]ته یعمل وال

  قال تعاىل :  

 َQ َا Hُقوا النHاُس  أَهي' Hُمكْ  ات ً  َواْخَشْوا َرب هِ  َعن َواِ-ٌ  َجيْزِي الH  یَْوما هِ  َعن َجازٍ  ُهوَ  َمْولُودٌ  َوَال  َوَ-ِ ً  َواِ-ِ  ِإنH  َشيْئا
دَ  ِ  َوعْ H\ا  Eُمكُ  فََال  َحقH ن Hنَْيا الَْحَياةُ  تَُغر Hُمك  َوَال  ا-' ن Hیَُغر  ِ H\Eِ  ُلقامن}٣٣{الْغَُرور  

 یغين ال ا8ي القيامة یوم واحذروا.نواهيه واجتناب أوامره Kمتثال وأطيعوه، ربمك اتقوا الناس أهيا (
 ا6نيا Kحلياة تنخدعوا فال، فيه ریب ال حق هللا وعد إن.شيئًا أبيه عن مولود وال و6ه عن وا6 فيه

  .واإلنس اجلن شـياطني من خادع 8K خيدعنمك وال.األخرى فتنسـيمك وزخرفها

  يف احلج : -٧

  قال تعاىل :  

 َولَـِكنH  ُظهُوِرَها ِمن الُْبُيوَت  تَْأتُْواْ  ِبَأنْ  الِْرب'  َولَيَْس  َوالَْحجq  لِلنHاِس  َمَواِقيُت  ِيهَ  ُقلْ  األِه�Hِ  َعنِ  يَْسَألُونَكَ 
 Hقَى َمنِ  الِْربH Hُقواْ  أَبَْواِهبَا ِمنْ  الُْبُيوَت  َوْأتُواْ  ات Hُمكْ  اّ\َ  َوات   البقرة}١٨٩{تُْفِلُحونَ  لََعل

 هبا یعرف عالمات األهX هللاُ  جعل: هلم قل، أحوالها وتغريg  األهX عن: -النيب أهيا- أحصابك يسأ%
 يف عليه تعودمت ما اخلري وليس. ومعامالهتم، واحلج الصيام مثل بوقت احملددة عباداهتم أوقات الناس

رِمون حني ظهورها من البيوت دخول من اإلسالم وأول اجلاهلية  أن ظانني، العمرة أو Kحلج ُحتْ
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 أبواهبا من البيوت وادخلوا، املعايص واجتنب هللا اتقى َمنِ  ِفْعلُ  هو اخلري ولكن، هللا إىل قربة ذ%
 خريي من حتبون ما بلك لتفوزوا، أمورمك لك يف تعاىل هللا واخشوا، العمرة أو Kحلج إحراممك عند
  .واآلخرة ا6نيا

  قال تعاىل :  

ْعلُوَماتٌ  أَْشهُرٌ  الَْحج'  Hفََرَض  فََمن م  Hِفِهين  Hِيف  ِجَدالَ  َوالَ  فُُسوَق  َوالَ  َرفَثَ  فَالَ  الَْحج  qتَْفَعلُواْ  َوَما الَْحج 
ُدواْ  اّ\ُ  یَْعلَْمهُ  َخْريٍ  ِمنْ  Hَوتََزو  Hادِ  َخْريَ  فَِإن Hْقَوى الزHُقونِ  التH   البقرة}١٩٧{اَأللَْباِب  ُأْوِيل  Qَ  َوات

 احلج أوجب مفن. احلجة ذي من وعرش، القعدة وذو، شوال: ويه، معلومات أشهر احلج وقت
 عن اخلروج عليه وحيرم، والفعلية القولية ومقدماته امجلاع عليه فيحرم، Kإلحرام فهين نفسه عىل
 من تفعلوا وما. والكراهية الغضب إىل یؤدي ا8ي احلج يف واجلدال، املعايص بفعل تعاىل هللا طاعة
، احلج لسفر والرشاب الطعام من زاًدا ألنفسمك وخذوا. مع6 عىل { فيجازي، هللا یعلمه خري
  .السلمية العقول أحصاب ( وخافوين، هللا تقوى الزاد خري فإن، اآلخرة لkار األعامل صاحل من وزاًدا

  قال تعاىل :  

مٍ  ِيف  اّ\َ  َواْذُكُرواْ  HQَْعُدوَداٍت  أ Hلَ  فََمن مHرَ  َوَمن عَلَْيهِ  ِإْمثَ  فَالَ  یَْوَمْنيِ  ِيف  تََعجHقَى ِلَمنِ  عَلَْيهِ  ِإْمثَ  فَال تََأخH  ات
Hُقواْ  Hُمكْ  َواعْلَُموا اّ\َ  َوات ونَ  ِإلَْيهِ  أَن َرشُ   البقرة}٢٠٣{ُحتْ

 والثالث عرش والثاين عرش احلادي: الترشیق أ(م ويه، قالئل أ(م يف وتكبًريا تسبيًحا هللا واذكروا
  . احلجة ذي شهر من عرش

 ذنب فال امجلار ريم بعد عرش الثاين اليوم مشس غروب قبل" ِمىن" من وخرج التعجل أراد مفن
  .عليه

 هللا اتقى ملن، عليه ذنب فال عرش الثالث اليوم يف امجلار يريم حىت" ِمىن" بـ Kت بأن تأخر ومن
د ألنه؛ أفضل والتأخر. جحه يف gوسمل عليه هللا صىل النيب بفعل واقتداء العبادة يف تزو .  

َرشون وحده إليه أنمك واعلموا، أعاملمك لك يف وراقبوه -املسلمون أهيا -هللا وخافوا  موتمك بعد ُحتْ
  .واجلزاء للحساب
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  يف القتال : -٨

  قال تعاىل :  

هْرُ  Hهْرِ  الَْحَرامُ  الش HلشEِ  ِاْعتََدى َما ِبِمثْلِ  عَلَْيهِ  فَاْعتَُدواْ  عَلَْيُمكْ  اْعتََدى فََمنِ  ِقَصاٌص  َوالُْحُرَماُت  الَْحَرام 
Hُقواْ  عَلَْيُمكْ   البقرة}١٩٤{الُْمتHِقنيَ  َمعَ  اّ\َ  أَنH  َواْعلَُمواْ  اّ\َ  َوات

م ا8ي الشهر يف للمرشكني -املؤمنون أهيا- قتالمك  الشهر يف لمك لقتاهلم جزاء هو فيه القتال هللا حر]
م ما عىل یعتدي وا8ي. احلرام   . مع6 جنس ومن، فع6 مبثل یعاقب، والزمان املاكن من هللا َحر]

 مه ألهنم؛ ذ% يف عليمك حرج وال، جلنایته مماثX عقوبة به فأنزلوا غريه أو Kلقتال عليمك اعتدى مفن
  .Kلعدوان البادئون

 فرائضه بأداء ویطيعونه یتقونه ا8ين مع هللا أن واعلموا، العقوبة يف املامثX تتجاوزوا فال هللا وخافوا
  .حمارمه وجتنب

  قال تعاىل :  

ُمكُ  َولَقَدْ  Hُقواْ  أَِذH0ٌ  َوأَنُمتْ  ِبَبْدرٍ  اّ\ُ  نََرصَ Hُمكْ  اّ\َ  فَات   آل معران}١٢٣{تَْشُكُرونَ  لََعل

 بفعل هللا خفافوا.وُعَددمك عََددمك قX مع املرشكني أعدائمك عىل" بدر" بـ -املؤمنون أهيا-  هللا نرصمك ولقد
  .نعمه o تشكرون لعلمك؛ نواهيه واجتناب أوامره

  الزوجة :يف جامع  -٩

  قال تعاىل :  

Hُمكْ  َحْرثٌ  ِنَسآُؤمكُْ  ُمواْ  ِشئُْمتْ  أَىنH  َحْرثَُمكْ  فَْأتُواْ  ل qُقواْ  َألنُفِسُمكْ  َوقَدH Hُمك  َواعْلَُمواْ  اّ\َ  َوات َالُقوهُ  أَن ِ  م' qَوبَرش 
  البقرة}٢٢٣{الُْمْؤِمِننيَ 

 يف جفامعوهن، هللا مبشيئة األوالد مهنا فَيَْخرج، أرحاvن يف النطفة تضعون، لمك زرع موضع نساؤمك
موا.شئمت كيفية بأي القبل وهو، فقط امجلاع حمل iوخافوا.هللا أوامر مبراعاة صاحلة أعامال ألنفسمك وقَد 



 التقوى والمتقون في آیات القرآن الكریم
 

٣٠ 
 

مه یفر&م مبا -النيب أهيا- املؤمنني وبرشi .القيامة یوم للحساب مالقوه أنمك واعلموا، هللا gمن ويرس 
  .اآلخرة يف اجلزاء حسن

  يف احللف JE تعاىل : - ١٠

  قال تعاىل :  

َعلُواْ  َوالَ  یَْماِنُمكْ  ُعْرَضةً  اّ\َ  َجتْ َ qواْ  أَن أل  یَُؤاِخُذُمكُ  الH } ٢٢٤{عَِلميٌ  َمسِيعٌ  َواّ\ُ  النHاِس  بَْنيَ  َوتُْصِلُحواْ  َوتَتHُقواْ  تََرب'
Hْغوِ  اّ\ُ    البقرة}٢٢٥{َحِلميٌ  غَُفورٌ  َواّ\ُ  قُلُوُبُمكْ  كََسبَْت  ِبَما یَُؤاِخُذمكُ  َولَِكن أَیَْماِنُمكْ  ِيفَ  Eِلل

: الناس بني واإلصالح والتقوى الرمح وصX الرب من لمك مانًعا 8K حلفمك - املسلمون أهيا- جتعلوا وال
 عن یعدل أن احلالف عىل بل.تفعلوه أال 8K أقسممت بأنمك فتحتجوا، مهنا يشء فعل إىل تُْدَعوا بأن
  .أحوالمك جبميع علمي، ألقوالمك مسيع وهللا.ذ% یعتاد وال، ميينه عن ويكفر، الرب أعامل ویفعل، حلفه

 ملن غفور وهللا. قلوبمك قصَدتْه مبا یعاقبمك ولكن، قصد بغري حتلفوهنا اليت أميانمك بسبب هللا یعاقبمك ال
  .Kلعقوبة یعاج6 مل حيث عصاه مبن حلمي، إليه 9ب

  يف الطالق : - ١١

  قال تعاىل :  

Hْقُمتُ  َوِإَذا Hَساء َطل َجلَهُنH  فَبَلَْغنَ  الن ُحوُهنH  أَوْ  ِبَمْعُروٍف  فََأْمِسُكوُهنH  أَ qَوالَ  ِبَمْعُروٍف  َرس  Hتُْمِسُكوُهن  ً ارا  ِرضَ
Hتَْعتَُدواْ  Hِخُذَواْ  َوالَ  نَْفَسهُ  َظملََ  فَقَدْ  َذPَِ  یَْفَعلْ  َوَمن ل  َوَما عَلَْيُمكْ  اّ\ِ  ِنْعَمَت  َواْذُكُرواْ  ُهُزواً  اّ\ِ  آQَِت  تَت

Hُقواْ  ِبهِ  یَِعُظُمك  َوالِْحْمكَةِ  الِْكتَاِب  مqنَ  عَلَْيُمكْ  أَنَزلَ  ءٍ  ِبُلكq  اّ\َ  أَنH  َواعْلَُمواْ  اّ\َ  َوات   البقرة}٢٣١{عَِلميٌ  َيشْ

 املسـتحسن الوجه عىل حبقوقهن القيام ونيتمك، فراجعوهن، عدهتن انهتاء فقاربن النساء َطل]قمت وإذا
 هبن اإلرضار بقصد مراجعهتن تكون أن واحذروا. عدهتن تنقيض حىت اتركوهن أو، وعرفًا رشعًا
  . حقوقهن عىل @عتداء ألجل

. ولهًوا لعًبا وأحاكمه هللا آ(ت تتخذوا وال، العقوبة Kسـتحقاقه نفسه ظمل فقد ذ% یفعل ومن
، والسـنة القرآن من عليمك هللا أنزل ما واذكروا. األحاكم وتفصيل Kإلسالم عليمك هللا نعمة واذكروا
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 هللا خفافوا، ا'الفة من وخيوفمك، هبذا هللا یُذكiرمك، اجلليX النعم هذه عىل سـبحانه o واشكروا
  .يسـتحق مبا { وسـيجازي، يشء عليه خيفى ال، يشء بلك علمي هللا أن واعلموا، وراقبوه

  قال تعاىل :  

HْقُتُموُهنH  َوِإن وُهنH  أَن قَْبلِ  ِمن َطل  أَوْ  یَْعُفونَ  أَن إَالH  فََرْضُمتْ  َما فَِنْصُف  فَرِیَضةً  لَهُنH  فََرْضُمتْ  َوقَدْ  تََمس'
ي یَْعُفوَ  ِ HIَاكحِ  ُعْقَدةُ  ِبَيِدهِ  اqْقَوى أَْقَرُب  تَْعُفواْ  َوأَن النHبَيْنَُمكْ  الْفَْضلَ  تَنَسُواْ  َوالَ  لِلت  Hتَْعَملُونَ  ِبَما اّ\َ  ِإن 
  البقرة}٢٣٧{بَِصريٌ 

 فيجب، لهن حمدد مبهر أنفسمك ألزممت ولكنمك، جتامعوهن ومل، علهين العقد بعد النساء طل]قمت وإن
 املسـتحق املهر نصف فيرتكن، املطلقات تُساِمح أنْ  إال، عليه املتفق املهر نصف تعطوهن أن عليمك
 خشـية إىل أقرب والنساء الرجال أهيا وتساحممك، لكه املهر للمطلقة یرتك بأن الزوج يسمح أو، لهن
  .وطاعته هللا

 يف والتسامح، عليمك بواجب ليس ما إعطاء وهو، بينمك واإلحسان الفضل - الناس أهيا- تنسوا وال
  .الفضل عىل وحيثgمك، املعروف يف ُيرغiبمك، بصري تعملون مبا هللا إن. احلقوق

  قال تعاىل :  

 َQ َا Hْقُمتُ  ِإَذا النHِيب'  أَهي' qَساء َطل نH  فََطلqُقوُهنH  الن ِهتِ Hةَ  َوأَْحُصوا ِلِعد Hُقوا الِْعدH َ  َوات H\ُمكْ  اH  ِمن ُختْرُِجوُهنH  الَ  َرب
 Hن ُرْجنَ  َوَال  بُُيوِهتِ بَيqنَةٍ  ِبفَاِحَشةٍ  یَْأتِنيَ  أَن ِإالH  َخيْ ِ  ُحُدودُ  َوتZَِْ  م' H\َوَمن ا  Hُحُدودَ  یَتََعد  ِ H\دْ  ا  نَْفَسهُ  َظملََ  فَقَ

َ  لََعلH  تَْدِري َال  H\ِدُث  ا َجلَهُنH  بَلَْغنَ  فَِإَذا} ١{أَْمراً  َذPَِ  بَْعدَ  ُحيْ  فَاِرُقوُهنH  أَوْ  ِبَمْعُروٍف  فََأْمِسُكوُهنH  أَ
نُمكْ  عَْدلٍ  َذَويْ  َوأَْشهُِدوا ِبَمْعُروٍف  qهَاَدةَ  َوأَِقُميوا م Hالش  ِ H\ِ  ْیُْؤِمنُ  َاكنَ  َمن ِبهِ  یُوَعظُ  َذِلُمك  ِ H\Eِ  َِوالَْيْوم 

َ  یَتHقِ  َوَمن اْآلِخرِ  H\َجيَْعل ا  ُHa  ً   الطالق}٢{َمْخَرجا

 طهر يف أي- لعدهتن مسـتقبالت فطلقوهن نساءمك تطلiقوا أن - واملؤمنون أنت - أردمت إذا النيب أهيا (
ل يف أو جامع، فيه یقع مل ، تراجعوهن أن أردمت إن الرجعة وقت لتعلموا العدة؛ واحفظوا -ظاهر َمحْ

 ثالث ويه، عدهتن تنقيض أن إىل فهيا يسكن]  اليت البيوت من املطلقات خترجوا ال.ربمك هللا وخافوا
 فعX فعلن إذا إال بأنفسهن، مهنا اخلروج لهن جيوز وال، واحلامل واآليسة الصغرية لغري حيضات
  .اكلزىن ظاهرة منكرة



 التقوى والمتقون في آیات القرآن الكریم
 

٣٢ 
 

Wمورد وأوردها، نفسه ظمل فقد هللا أحاكم یتجاوز ومن، لعباده رشعها اليت هللا أحاكم وت 
 فإذا.فرتاجعها تتوقعه ال أمًرا الطالق ذ% بعد حيدث هللا لعل: -املطلiق أهيا -تدري ال. الهالك
 إیفاء مع فارقوهن أو، علهين واإلنفاق، املعارشة حسن مع فراجعوهن عدهتن هنایة املطلقات قاربت
ة دون، حقهن وا، منمك عدلني رجلني املفارقة أو الرجعة عىل وأشهدوا، لهن املضار] gالشهود أهيا -وأد- 

 واليوم 8K یؤمن اكن َمن به یوعظ به هللا أمرمك ا8ي ذ%، آخر ليشء ال 8 خالصة الشهادة
  .ضيق لك من خمرًجا o جيعل، عنه هناه ما وجيتنب، به أمره مبا فيعمل هللا خيف ومن. اآلخر

  قال تعاىل :  

ِيئ  Hَسائُِمكْ  ِمن الَْمِحيِض  ِمنَ  یَِئْسنَ  َوالالq ُهتُنH  اْرتَبُْمتْ  ِإنِ  ن Hِيئ  أَْشهُرٍ  ثََالثَةُ  فَِعد Hْضنَ  لَمْ  َوالال  َوُأْوَالُت  َحيِ
لَهُنH  یََضْعنَ  أَن أََجلُهُنH  اْألَْمحَالِ  َ  یَتHقِ  َوَمن َمحْ H\َجيَْعل ا  ُHa  ْ٤{يُْرساً  أَْمِرهِ  ِمن { َPِأَْمرُ  َذ  ِ H\ا  ُaَِإلَْيُمكْ  أَنَز 
َ  یَتHقِ  َوَمن H\رْ  اqئَاتِهِ  َعْنهُ  ُيكَفqَویُْعِظمْ  َسي  ُaَ  ًالطالق}٥{أَْجرا  

؟ احلمك ما تدروا فمل شككمت إن، سـهنن]  لكرب احليض؛ دم عهنن]  انقطع الاليت املطلقات والنساء  فهين]
هتن]   من احلَْمل وذوات. كذ% أشهر ثالثة فعدهتن، حيضن مل الاليت والصغريات، أشهر ثالثة فعد]
لهن یضعن أن عدهتن النساء  ا6نيا يف يًرسا أمره من o جيعل، أحاكمه فينفذ، هللا َخيَِف  ومن. َمحْ
. به لتعملوا ؛- الناس أهيا -إليمك أنزo ا8ي هللا أمر والعدة الطالق أمر من ُذِكر ا8ي ذ%.واآلخرة
، اآلخرة يف الثواب o وجيزل، ذنوبه عنه ميح، فرائضه وأداء، معاصيه Kجتناب فيتقه هللا َخيَِف  ومن

  .اجلنة ویدخ6

  يف فطام الرضيع : - ١٢

  قال تعاىل :  

اُت  َضاعَةَ  یُِمتH  أَن أََرادَ  ِلَمنْ  َاكِملَْنيِ  َحْولَْنيِ  أَْوَالَدُهنH  يُْرِضْعنَ  َوالَْواِ-َ Hالَْمْولُودِ  َوعَىل  الر  ُaَ  Hِرْزُقهُن 
 Hلَْمْعُروِف  َوِكْسَوُهتُنEِ  َُف  الHنَْفٌس  تَُلك  Hالَ  ُوْسَعهَا ِإال  Hةٌ  تَُضآر َها َواِ-َ هِ  Haُ  لُودٌ َموْ  َوالَ  ِبَوَ-ِ  َوعََىل  ِبَوَ-ِ

ْهنَُما تََراٍض  َعن ِفَصاالً  أََراَدا فَِإنْ  َذPَِ  ِمثْلُ  الَْواِرِث  qَما ُجنَاحَ  فَالَ  َوتََشاُورٍ  م  أَن أََردمت'ْ  َوِإنْ  عَلَْهيِ
ِضُعواْ  Hْمُمت  ِإَذا عَلَْيُمكْ  ُجنَاحَ  فَالَ  أَْوَالَدمكُْ  تَْسَرتْ ا َسل Hلَْمْعُروِف  آتَيُْمت  مEِ  ُْقواH  ِبَما اّ\َ  أَنH  َواعْلَُمواْ  اّ\َ  َوات

  البقرة}٢٣٣{بَِصريٌ  تَْعَملُونَ 
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 أن اآلKء عىل وجيب، الرضاعة إمتام أراد ملن اكملتني سـنتني مدة أوالدهن إرضاع الوا6ات وعىل
 ال هللا ألن؛ وعرفًا رشعًا املسـتحسن الوجه عىل، وكسوهتن طعاvن املطلقات للمرضعات يكُفلوا
 عىل وجيب، بيهنام للمضارة وسـيX املولود جيعلوا أن للوا6ين حيل وال، طاقهتا قدر إال نفًسا يلكف
 الوا6ان أراد فإن. والكسوة النفقة من موته قبل الوا6 عىل جيب ما مثل الوا6 موت عند الوارث
 فيه ما إىل ليصال؛ ذ% يف وتشاورا تراضيا إذا علهيام حرج فال السـنتني انهتاء قبل املولود فطام

  . املولود مصلحة

 الوا6 سمل]  إذا، علهيام حرج فال وا6ته غري أخرى مرضعة من املولود إرضاع عىل الوا6ان اتفق وإن
 مبا هللا أن واعلموا، أحوالمك مجيع يف هللا وخافوا. الناس یتعارفه مبا أجرها للمرضعة وسمل]  حق]ها، لألم

  .ذ% عىل وسـيجازيمك، بصري تعملون

  يف املعامالت املالية : - ١٣

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقواْ  آَمنُواْ  اH Eَ  ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذُرواْ  اّ\َ  ات qْؤِمِننيَ  ُكنُمت  ِإن الر   البقرة}٢٧٨{م'

 أموالمك رؤوس عىل ز(دة من لمك بقي ما طلب واتركوا، هللا خافوا رسوo واتبعمت 8K آمنمت من (
  .ومعال قوال إميانمك حمققني كنمت إن، الرK حترمي قبل لمك اكنت اليت

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIى أََجلٍ  ِإَىل  ِبَدْينٍ  تََدایَنُمت  ِإَذا آَمنُواْ  ا Rَسم Hيْنَُمكْ  َولَْيْكُتب فَاْكُتُبوهُ  م' بٌ  ب  یَْأَب  َوالَ  Eِلَْعْدلِ  َاكتِ
بٌ  Hَمهُ  Tََ  يَْكُتبَ  أَنْ  َاكتِ ي َولُْيْمِللِ  فَلَْيْكُتْب  اّ\ُ  عَل ِ HIقِ  الَْحق'  عَلَْيهِ  اHهُ  اّ\َ  َولَْيتH ً  ِمنْهُ  یَْبَخْس  َوالَ  َرب  َشيْئا
ي َاكنَ  فَإن ِ HIالَْحق'  عَلَْيهِ  ا  ً ً  أَوْ  َسِفهيا ِطيعُ  الَ  أَوْ  َضِعيفا  Eِلَْعْدلِ  َوِلي'هُ  فَلُْيْمِللْ  ُهوَ  یُِملH  أَن يَْستَ

َجاِلُمكْ  من َشهِيَديْنِ  َواْستَْشهُِدواْ  qمْ  فَِإن رH هََداء ِمنَ  تَْرَضْونَ  ِممHن َواْمَرأََ}نِ  فََرُجلٌ  َرُجلَْنيِ  يَُكو2َ  ل  أَن الش'
 Hرَ  ْإْحَداُمهَا تَِضلqهََداء یَْأَب  َوالَ  اُألْخَرى ِإْحَداُمهَا فَُتَذك ً  تَْكُتُبْوهُ  أَن تَْسَأُمْواْ  َوالَ  ُدُعواْ  َما ِإَذا الش'  َصِغريا
ِبرياً  أَو هَاَدةِ  َوأَْقومُ  اّ\ِ  ِعندَ  أَْقَسطُ  َذِلُمكْ  أََجِ*ِ  ِإَىل  كَ Hَوأَْدَىن  لِلش  Hتَْرَ}بُواْ  أَال  Hَحاِرضَةً  ِجتَاَرةً  تَُكونَ  أَن ِإال 

َ  بَيْنَُمكْ  تُِديُروَهنَا بٌ  یَُضآرH  َوالَ  تََبایَْعُمتْ  ِإَذا َوأَْشهُِدْواْ  تَْكُتُبوَها أَالH  ُجنَاحٌ  عَلَْيُمكْ  يَْس فَل  َوِإن َشهِيدٌ  َوالَ  َاكتِ
Hهُ  تَْفَعلُواْ  Hُقواْ  ِبُمكْ  فُُسوٌق  فَِإن qُمُمكُ  اّ\َ  َوات ءٍ  ِبُلكq  َواّ\ُ  اّ\ُ  َویَُعل  َولَمْ  َسفَرٍ  عََىل  ُكنُمتْ  َوِإن} ٢٨٢{عَِلميٌ  َيشْ
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ُدواْ  ً  َجتِ ْقُبوَضةٌ  فَرَِهانٌ  َاكتِبا Hبَْعُضُمك  أَِمنَ  فَِإنْ  م  ً ي فَلُْيَؤدq  بَْعضا ِ HIقِ  أََمانَتَهُ  اْؤتُِمنَ  اHهُ  اّ\َ  َولَْيتH  تَْكُتُمواْ  َوالَ  َرب
هَاَدةَ  Hهُ  يَْكُتْمهَا َوَمن الشH   البقرة}٢٨٣{عَِلميٌ  تَْعَملُونَ  ِبَما َواّ\ُ  قَلُْبهُ  آِمثٌ  فَِإن

؛ فاكتبوه معلوم وقت إىل بَدْين تعاملمت إذا وسمل عليه هللا صىل محمًدا رسوo واتبعمت 8K آمنمت من (
، ذ% عن الكتابة هللا عل]مه َمن ميتنع وال، ضابط أمني رجل Kلكتابة ولْيُقم. للزناع ودفًعا للامل حفًظا
ْين من عليه ما بإمالء املدين ولْيقم  املدين اكن فإن. شيئا دینه من ینقص وال، ربه ولرياقب، ا6]

 عدم أو به خلرس النطق يسـتطيع ال أو، جمنوOً  أو صغًريا اكن أو، وإرسافه لتبذيره عليه حمجوًرا
 مسلَمْني  رجلني شهادة واطلبوا، بأمره القامئ املدين عن اإلمالء فليتول] ، ال+م عىل اكمX قدرة

 ترضون وامرأتني رجل شهادة فاطلبوا، رجالن یوجد مل فإن. العداp أهل من عاقلَْني  Kِلغَْني 
، الشهادة إىل دعامه َمن جييبوا أن الشهداء وعىل، األخرى ذك]رهتا إحداهام نَِسيَْت  إذا حىت، شهادهتم
ين كتابة من تََملgوا وال، إلهيا دعوا ما إذا أداؤها وعلهيم  أعدل ذلمك. املعلوم وقته إىل كثًريا أو قليال ا6]

ين جنس يف الشك نفي إىل وأقرب، وأداهئا الشهادة إقامة عىل عوOً  وأعظم، وهدیه هللا رشع يف  ا6]
 حاجة فال احلال، يف مثهنا ودفع سلعة بأخذ ورشاء، بيع مسأp املسأp اكنت إن لكن. وأج6 وقدره
 والاكتب الشاهد عىل الواجب ومن والشقاق، للزناع منًعا ذ% عىل اإلشهاد ويسـتحب، الكتابة إىل
  . هللا أمر كام والكتابة وNها عىل الشهادة أداء

 للُكت]اب جيوز ال وكذ% والشهود، Kلُكت]اب اإلرضار احلق عليه وَمن احلق لصاحب جيوز وال
وا أن والشهود gعن خروج فإنه عنه هنيمت ما تفعلوا وإن شهادهتم، أو كتابهتم إىل احتاج مبن یضار 
 ما مجيع هللا ویعلممك عنه، وهنامك به، أمرمك ما مجيع يف هللا وخافوا. بمك حاp]  ذ% وعاقبة هللا، طاعة
  .ذ% عىل وسـيجازيمك أمورمك، من يشء عليه خيفى فال علمي، يشء بلك وهللا. وأخرامك دنيامك یصلح

 حلقiه ضامOً  عنده يكون شيئًا احلق صاحب إىل فادفعوا لمك يكتب َمن جتدوا ومل مسافرين كنمت وإن
 واإلشهاد الكتابة ترك يف حرج فال ببعض بعضمك وثق فإن، دين من عليه ما املدينُ  يرد]  أن إىل

ين ویبقى، والرهن ة يف أمانة ا6]   . صاحبه خيون فال هللا يراقب أن وعليه، أداؤه عليه، املدين ذم]

 ومن، شهادته یظهر أن فعليه، وشهد حرض َمن هناك واكن، دين من عليه ما املدين أنكر فإن
ِلع وهللا. فاجر غادر قلب صاحب فهو الشهادة هذه أخفى  بلك علمه احمليط، الرسائر عىل املُط]
  .ذ% عىل سـيحاسـبمك، أمورمك
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  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIتَْأُلكُواْ  الَ  آَمنُواْ  ا  َE qالر  ً ْضَعافا َضاَعفَةً  أَ Hُقواْ  م' Hُمكْ  اّ\َ  َوات   آل معران}١٣٠{تُْفِلُحونَ  لََعل

 القرض يف تأخذوا وال، أنواعه جبميع الرK احذروا برشعه ومعلوا ورسوo هللا صّدقوا ا8ين أهيا (
 سداد موعد حان لكام تتضاعف الز(دة هذه اكنت إذا فكيف، قل]ت وإن أموالمك رؤوس عىل ز(دة

  .واآلخرة ا6نيا يف لتفوزوا؛ رشعه Kلزتام هللا واتقوا ا6ين؟

  يف اليتاىم : - ١٤

  قال تعاىل :  

ينَ  َولَْيْخَش  ِ HIةً  َخلِْفهِمْ  ِمنْ  تََرُكواْ  لَوْ  اH ی qُذر  ً  قَْوالً  َولَْيُقولُواْ  اّ\َ  فَلَْيتHُقوا عَلَْهيِمْ  َخافُواْ  ِضَعافا
  النساء}٩{َسِدیداً 

 هللا فلرياقبوا، والضياع الظمل علهيم خافوا ضعافًا صغاًرا أبناء خلفهم من وتركوا ماتوا لو ا8ين ولَْيَخِف 
، عهنم األذى وَدفْع، تربيهتم وحسن، أمواهلم حبفظ وذ%، وغريمه اليتاىم من أیدهيم حتت فمين

  .واملعروف للعدل موافقا قوال هلم وليقولوا

  يف معام� النساء : - ١٥

  قال تعاىل :  

ً  أَوْ  نُُشوزاً  بَْعِلهَا ِمن َخافَْت  اْمَرأَةٌ  َوِإنِ  َما ُجنَاْحَ  فَالَ  ِإْعَراضا ً  بَيَْهنَُما یُْصِلَحا أَن عَلَْهيِ لْحُ  ُصلْحا  َخْريٌ  َوالص'
ِت  حH  اَألنُفُس  َوُأْحِرضَ ِسُنواْ  َوِإن الش'  تَْستَِطيُعواْ  َولَن} ١٢٨{َخِبرياً  تَْعَملُونَ  ِبَما َاكنَ  اّ\َ  فَِإنH  َوتَتHُقواْ  ُحتْ

qَساء بَْنيَ  تَْعِدلُواْ  أَن  اّ\َ  فَِإنH  َوتَتHُقواْ  تُْصِلُحواْ  َوِإن َاكلُْمَعلHقَةِ  فَتََذُروَها الَْمْيلِ  ُلكH  تَِميلُواْ  فَالَ  َحَرْصُمتْ  َولَوْ  الن
ِحyً  غَُفوراً  َاكنَ  Hالنساء}١٢٩{ر  

 ما عىل یتصاحلا أن علهيام إمث فال عهنا انرصافًا أو علهيا وتعالًيا، عهنا ترفًعا زوNا من امرأة علمت وإن
. والبخل الشح عىل النفوس وجبلت. وأفضل أوىل والصلح، النفقة أو القسمة من نفوسهام به تطيب
 خيفى ال عاملًا وغريه ذ% من تعملون مبا اكن هللا فإن، فهين هللا وختافوا زوجاتمك معامX حتسـنوا وإن
  .ذ% عىل وسـيجازيمك، يشء عليه
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 يف بذلمت vام، القلب وميل احملبة يف النساء بني التام العدل حتقيق عىل -الرجال أهيا-  تقدروا ولن
 بذات ليست اليت اكملرأة فترتكوها، اإلعراض لك عهنا املرغوب عن تعرضوا فال، اجلهد من ذ%
  . فتأمثوا مطلقة يه وال زوج

 هللا فإن، فهين وختشوه تعاىل هللا وتراقبوا، زوجاتمك بني قَْسممك يف فتعدلوا أعاملمك تصلحوا وإن
  .هبم رحميًا، لعباده غفوًرا اكن تعاىل

  يف جحاب النساء : - ١٦

  قال تعاىل :  

 Hُجنَاحَ  ال  Hِيف  عَلَْهيِن  Hن نH  َوَال  آEَِهئِ نH  َوَال  أَبْنَاِهئِ نH  أَبْنَاء َوَال  ِإْخَواِهنِ نH  أَبْنَاء َوَال  ِإْخَواِهنِ  ِنَساِهئِنH  َوَال  أََخَواِهتِ
ْت  َما َوَال  Hِقنيَ  أَیَْماُهنُنH  َملَكَ َ  َوات H\ا  Hِإن  َ H\عََىل  َاكنَ  ا  qءٍ  ُلك   األحزاب}٥٥{َشهِيداً  َيشْ

 أخواهتن وأبناء إخواهنن وأبناء وإخواهنن وأبناهئن آKهئن من @حتجاب عدم يف النساء عىل إمث ال
 أن -النساء أيهتا- هللا وخفن. اخلدمة يف إلهيم احلاجة لشدة لهن؛ اململوكني والعبيد املؤمنات والنساء
ْين  جيب َمن أمام احلجاب ترتكن أو، تبدینه أن لُكن]  ليس ما زینتكن من فتبدين، لكن]  َحد]  ما تتعد]
، وKطهنا ظاهرها العباد أعامل يشهد، شهيًدا يشء لك عىل اكن هللا إن. منه @حتجاب عليكن

  .علهيا وسـيجزهيم

  يف املألك : - ١٧

  قال تعاىل :  

يqَباُت  لَُمكُ  ُأِحلH  ُقلْ  لَهُمْ  ُأِحلH  َماَذا يَْسَألُونَكَ  Hْمُمت  َوَما الطH ا تَُعلqُموَهنُنH  ُمَلكqِبنيَ  الَْجَواِرحِ  مqنَ  عَل Hَمُمكُ  ِممH  عَل
ا فَُلكُواْ  اّ\ُ  Hُقواْ  عَلَْيهِ  اّ\ِ  اْمسَ  َواْذُكُرواْ  عَلَْيُمكْ  أَْمَسْكنَ  ِممH   املائدة}٤{الِْحَساِب  َرسِیعُ  اّ\َ  ِإنH  اّ\َ  َوات

ه؟ هلم ُأِحل]  ماذا:  -النيب أهيا-  أحصابك يسأ% بمتوه ما وصيدُ  الطيبات لمك ُأِحل] : هلم قل أَْلكُ  من َدر]
، لمك الصيد طلب تعلموهنن، یَُعمل]  مما وحنوها والصقور والفهود ال+ب من واألنياب ا'الب ذوات

 به أمرمك فA هللا وخافوا، للصيد إرسالها عند هللا امس واذكروا، لمك أمسكن مما فلكوا، هللا علممك مما
Aاحلساب رسیع هللا إن. عنه هنامك وف.  
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  قال تعاىل :  

ا َوُلكُواْ  Hَحَالالً  اّ\ُ  َرَزقَُمكُ  ِمم  ً Hُقواْ  َطيqبا يَ  اّ\َ  َوات ِ HIاملائدة}٨٨{ُمْؤِمنُونَ  ِبهِ  أَنُمت  ا  

، أوامره Kمتثال هللا واتقوا، إ(ه ومنحمك هللا أعطامك مما الطيب Kحلالل -املؤمنون أهيا-  ومتتعوا
  .ومراقبته تقواه عليمك یوجب 8K إميانمك فإن؛ نواهيه واجتناب

  قال تعاىل :  

ينَ  عََىل  لَيَْس  ِ HIاِلَحاِت  َوَمعِلُواْ  آَمنُواْ  ا Hقَواْ  َما ِإَذا َطِعُمواْ  ِفميَا ُجنَاحٌ  الصH آَمنُواْ  ات Hاِلَحاِت  َوَمعِلُواْ  و Hالص  Hُمث 
Hقَواْ  آَمنُواْ  ات Hو  Hقَواْ  ُمثH أَْحَسُنواْ  ات Hب'  َواّ\ُ  و   املائدة}٩٣{الُْمْحِسنِنيَ  ُحيِ

، به وآمنوا هللا خسط واتقوا تركوها إذا، ذ% يف إمث حترميها قبل امخلر رشبوا ا8ين املؤمنني عىل ليس
موا  بذ% ازدادوا مث، عهنم تعاىل هللا رضوان يف ورغبهتم إمياهنم عىل تدل اليت الصاحلة األعامل وقد]
 حيب تعاىل هللا وإن. يرونه وكأهنم، یعبدونه یقيهنم ِمن أصبحوا حىت، به وإمياO وجل عز 8 مراقبة
  .اكملشاهدة Kلغيب إمياهنم أصبح حىت اإلحسان درجة بلغوا ا8ين

  قال تعاىل :  

 Hَوَطَعاُمهُ  الَْبْحرِ  َصْيدُ  لَُمكْ  ُأِحل  ً Hُمكْ  َمتَاعا يHاَرةِ  ل Hمَ  َولِلس qَصْيدُ  عَلَْيُمكْ  َوُحر  qُدْمُمتْ  َما الَْرب  ً Hُقواْ  ُحُرما  اّ\َ  َوات
يَ  ِ HIونَ  ِإلَْيهِ  ا َرشُ   املائدة}٩٦{ُحتْ

 وهو: وطعامه، حي3ا منه یصاد ما وهو، البحر صيد إحراممك حال يف - املسلمون أهيا- لمك هللا أحل
 أو حبج حمرمني دممت ما الَربi  صيد عليمك وحرم، مسافرين أو مقميني به انتفاعمك أجل من؛ منه امليت
 وتَْسلموا، ثوابه بعظمي تظَفروا حىت؛ نواهيه مجيع واجتنبوا، أواِمره مجيع ونفذوا هللا واخشوا. معرة
  .واجلزاء للحساب حترشون عندما عقابه ألمي من

  قال تعاىل :  

ا فَُلكُواْ  Hَحَالالً  غَنِْمُمتْ  ِمم  ً Hُقواْ  َطيqبا ِحميٌ  غَُفورٌ  اّ\َ  ِإنH  اّ\َ  َوات Hاألنفال}٦٩{ر  

 هللا إن. وترشیعاته هللا دين أحاكم عىل وحافظوا، طيب حالل فهو األرسى وفداء الغنامئ من فلكوا
  .هبم رحمي، لعباده غفور
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  يف العدل مع األعداء : - ١٨

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIاِمنيَ  ُكونُواْ  آَمنُواْ  ا Hقَو  ِ Hُمكْ  َوالَ  Eِلِْقْسطِ  ُشهََداء ِ\ّ رَِمن ِدلُواْ  تَْعِدلُواْ  أَالH  عََىل  قَْومٍ  َشنَآنُ  َجيْ  ُهوَ  اعْ
Hُقواْ  لِلتHْقَوى أَْقَرُب    املائدة}٨{تَْعَملُونَ  ِبَما َخِبريٌ  اّ\َ  ِإنH  اّ\َ  َوات

امني كونوا وسمل عليه هللا صىل محمد ورسو8K o آَمنوا ا8ين أهيا ( ، هللا وجه ابتغاء، Kحلق قو]
  .Kلعدل ُشهداء

 العدل فذ%، سواء درجة عىل واألحباب األعداء بني اعِدلوا، تعدلوا أال عىل قوم بُْغُض  حيملنمك وال
  .به وسـيجازيمك، تعملون مبا خبري هللا إن.جتوروا أن واحذروا، هللا خلشـية أقرب

  حلواري عيىس عليه السالم : - ١٩

  قال تعاىل :  

'ونَ  قَالَ  ِإذْ  'كَ  يَْستَِطيعُ  َهلْ  َمْرَميَ  اْبنَ  ِعيَىس  Qَ  الَْحَواِری َماءِ  مqنَ  َمآئَِدةً  عَلَْينَا یَُزنqلَ  أَن َرب Hُقواْ  قَالَ  السH  ات
ْؤِمِننيَ  ُكنُمت  ِإن اّ\َ    املائدة}١١٢{م'

 طعام مائدة علينا یزنل أن سألته إن ربك يسـتطيع هل مرمي ابن عيىس (: احلواریون قال إذ واذكر
  .اإلميان حق]  مؤمنني اكنوا إن، تعاىل هللا عذاب یتقوا بأن أمرمه أن جوابه فاكن السامء؟ من

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  سابعاً : هالك القرى الاكفرة موعظة للمتقني

  قال تعاىل :  

qَما نََاكالً  فََجَعلْنَاَها qلُْمتHِقنيَ  َوَمْوِعَظةً  َخلَْفهَا َوَما یََدْهيَا بَْنيَ  ل   البقرة}٦٦{ل

    :قال ابن عباس وعن هذه القریة 

  أي : یظلمون إذ یعدون يف السبت الطور عىل شاطئ البحر .  مدين و إیX بني يه قریة یقال لها
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أي : ظاهرة عىل إذ تأتهيم حيتاهنم یوم سبهتم رشعا فيه وجياوزون أمر هللا تعاىل بصيد السمك ، 
كإتياهنم یوم السبت ، فوسوس إلهيم الشـيطان وقال : إن هللا مل ویوم ال يسبتون ال تأتهيم  املاء كثرية

يهنمك عن @صطياد وإمنا هنامك عن األلك ، فاصطادوا . أو قيل : وسوس إلهيم أنمك إمنا هنيمت عن 
األخذ ، فاختذوا حيضا عىل شاطئ البحر ، تسوقون احليتان إلهيا یوم السبت ، مث تأخذوهنا یوم 
األحد . ففعلوا ذ% زماO مث جترأوا عىل السبت ، وقالوا : ما نرى السبت إال قد أحل لنا ، فأخذوا 

ا ، وثلث مل يهنوا وألكوا وKعوا ، فصار أهل القریة أثال  ، واكنوا حنوا من سـبعني ألفا ، ثلث هنو 
وسكتوا وقالوا : مل تعظون قوما هللا vلكهم؟ وثلث مه أحصاب اخلطيئة ، فلام مل ینهتوا قال الناهون : 
ال نساكنمك يف قریة واحدة فقسموا القریة جبدار ، للمسلمني Kب وللمعتدين Kب ، ولعهنم داود عليه 

ين أحد ، فقالوا : إن هلم شأO لعل امخلر السالم ، فأصبح الناهون ذات یوم ومل خيرج من املعتد
غلبهتم فعلوا عىل اجلدار ، فإذا مه قردة ، فعرفت القرود أنساهبا من اإلنس ومل تعرف اإلنس أنساهبا 
من القرود ، جفعلت القرود یأتهيا نسيهبا من اإلنس فتشم ثيابه وتبيك ، فيقول : أمل نهنمك فتقول 

 اليت اكنت قریبة من البحر القریة هذه جفعلنا . ن هنوا وهW سائرمهبرأسها : نعم ، مفا جنا إال ا8ي
نوب تW مثل بعدها یعمل ملن وعربة.هبا حل]  وما خربها یبلغهم، القرى من حبرضهتا ملن عربة g8ا ،

  .عليه فيثبتوا، احلق عىل أهنم ليعلموا؛ للصاحلني تذكرة وجعلناها

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  Lمناً : تقوى هللا سبب لثوابه العظمي ولرضاه

  قال تعاىل :  

ُمْ  َولَوْ  Hقَْوا آَمنُواْ  أَهنH Hوْ  َخْريٌ  ا\H  ِعندِ  مqنْ  لََمثُوبَةٌ  وات   البقرة}١٠٣{یَْعلَُمونَ  َاكنُواْ  ل

حر من هلم خري هللا ثواب أن ألیقنوا هللا وخافوا آمنوا الهيود أن ولو iاكنوا لو، به اكتسـبوه ومما الس 
  .آلمنوا حقيقيا علام واجلزاء الثواب من والتقوى Kإلميان حيصل ما یعلمون

  قال تعاىل :  

Eَ  ِإذْ  Eِلَْحقq  آَدمَ  ابَْينْ  نََبأَ  عَلَْهيِمْ  َواتْلُ  H2ً  قَرEَلَ  ُقْرqلْ  َولَمْ  أََحِدِمهَا ِمن فَُتُقبHكَ  قَالَ  اآلَخرِ  ِمنَ  یُتَقَبH  َألَْقُتلَن
Hَما قَالَ    املائدة}٢٧{الُْمتHِقنيَ  ِمنَ  اّ\ُ  یَتَقَبHلُ  ِإن
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 قابيلُ  حفسد، تقي3ا يكن مل ألنه؛ قابيل ُقرKن یتقب]ل ومل، تقي3ا اكن ألنه؛ هابيل ُقرKن تعاىل هللا تقب]ل
  .خيشونه ممن هللا یتقبل إمنا: هابيل فَرد] ، ألقتلن]ك: وقال، أخاه

  قال تعاىل :  

نَْيا الَْحَياةُ  َوَما ارُ  َولَهْوٌ  لَِعبٌ  ِإالH  ا-' Huَينَ  َخْريٌ  اآلِخَرةُ  َول ِ Hjq   األنعام}٣٢{تَْعِقلُونَ  أَفَالَ  یَتHُقونَ  ل

 خيشون ل0ين خري اآلخرة لkار الصاحل والعمل، وKطل غرور إال أحوالها غالب يف ا6نيا احلياة وما
  . معاصيه واجتناب بطاعته عذابه فيتقون، هللا

  قال تعاىل :  

Hقَواْ  آَمنُواْ  الُْقَرى أَْهلَ  أَنH  َولَوْ  َماءِ  مqنَ  بََرَاكٍت  عَلَْهيِم لَفَتَْحنَا َوات Hبُواْ  َولَـِكن َواَألْرِض  الس Hِبَما فََأَخْذ2َمهُ  كَذ 
  األعراف}٩٦{يَْكِسُبونَ  َاكنُواْ 

قوا القرى أهل أن]  ولو   .وجه لكi  من اخلري أبواب هلم هللا لفتح عنه هللا هنامه ما واجتنبوا رسلهم صد]

  قال تعاىل :  

ُ  يََشاءَ  أَن ِإالH  یَْذُكُرونَ  َوَما H\ْقَوى أَْهلُ  ُهوَ  اHاملدثر }٥٦{ الَْمْغِفَرةِ  َوأَْهلُ  الت  

  .وأطاعه به آمن ملن یغفر ألن وأهلٌ ، ویطاع یُتقى ألن أهلٌ  وتعاىل سـبحانه هللا 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  }سعاً : ما اIي یؤدي لتقوى هللا تعاىل

  القصاص : -١

  قال تعاىل :  

Hُمكْ  اَأللَْباِب  ُأوِيلْ  Qَْ  َحيَاةٌ  الِْقَصاِص  ِيف  َولَُمكْ    البقرة}١٧٩{تَتHُقونَ  لََعل

 وخشيته هللا تقوى رجاء؛ - السلمية العقول أحصاب (- آمنة حياة وتنفيذه القصاص ترشیع يف ولمك
  .دامئًا بطاعته



 التقوى والمتقون في آیات القرآن الكریم
 

٤١ 
 

  الصيام : -٢

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIبَ  آَمنُواْ  ا َيامُ  عَلَْيُمكُ  ُكتِ qالص  َTَ  َب ينَ  عََىل  ُكتِ ِ HIُمكْ  قَْبِلُمكْ  ِمن اH   البقرة}١٨٣{تَتHُقونَ  لََعل

قوا ا8ين أهيا ( ؛ قبلمك األمم عىل فرضه كام الصيام عليمك هللا فرض، برشعه ومعلوا ورسوo هللا صد]
  .وحده وعبادته بطاعته وقایة املعايص وبني بينمك فتجعلون، ربمك تتقون لعلمك

  تدبر آQت هللا تعاىل يف الكون : -٣

  قال تعاىل :  

 Hْيلِ  اْخِتَالِف  ِيف  ِإنHَارِ  الل Hَماَواِت  ِيف  اّ\ُ  َخلََق  َوَما َوالهن Hٍت  َواَألْرِض  السQَقَْومٍ  آلq   یونس}٦{یَتHُقونَ  ل

 إبداع من فهيام وما اخللق جعائب من واألرض السموات يف هللا خلق وما والهنار الليل تعاقب يف إن
  .وعذابه وخسطه هللا عقاب خيشون لقوم واحضة وجحًجا ألدp، ونظام

  قال تعاىل :  

َماءِ  مqنَ  يَْرُزُقُمك  َمن ُقلْ  Hن َواَألْرِض  السHأَم  ُZِْمعَ  یَْم Hُخيْرِجُ  َوَمن واَألبَْصارَ  الس  Hتِ  ِمنَ  الَْحيqَوُخيْرِجُ  الَْمي 
  یونس}٣١{تَتHُقونَ  أَفَالَ  فَُقلْ  اّ\ُ  فََسَيُقولُونَ  اَألْمرَ  یَُدبqرُ  َوَمن الَْحيq  ِمنَ  الَْميHَت 

 ینبته مبا األرض ومن، املطر من یُزنo مبا، السامء من يرزقمك َمن: املرشكني لهؤالء - الرسول أهيا- قل
 واألبصار؟ السمع حواسi  من وغريمك أنمت به تمتتعون ما ميW وَمن ؟ والشجر النبات أنواع من فهيا
iر وَمن، لكiه الكون يف واملوت احلياة ميW ا8ي ذا ومن  فسوف ؟فهين وما واألرض السامء أمر یدب

  غريه؟ معه عبدمت إن هللا عقاب ختافون أفال: هلم فقل، هللا هو لكه ذ% یفعل ا8ي بأن جييبونك

  تعظمي شعائر هللا تعاىل : -٤

  قال تعاىل :  

 َPِمْ  َوَمن َذ qَشَعائِرَ  یَُعظ  ِ H\َا ا Hاحلج}٣٢{الُْقلُوِب  تَْقَوى ِمن فَِإهن  
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م هللا أمر ميتثل ومن. o العبادة وإخالص توحيده ِمن به هللا أمر ما ذ% iومهنا ا6ين، معامل ویَُعظ 
 أفعال ِمن التعظمي فهذا واستسامهنا، Kسـتحساهنا وذ% فيه، تُْذبَح اليت واK8حئ وأماكنه، احلج أعامل

  .وخشيته هللا بتقوى املتصفة القلوب أحصاب

  قال تعاىل :  

ِ  َشَعائِرِ  مqن لَُمك  َجَعلْنَاَها َوالُْبْدنَ  H\اْمسَ  فَاْذُكُروا َخْريٌ  ِفهيَا لَُمكْ  ا  ِ H\عَلَْهيَا ا  Hُجنُوُهبَا َوَجبَْت  فَِإَذا َصَواف 
ْطِعُموا ِمْهنَا فَُلكُوا َذPَِ  َوالُْمْعَرتH  الْقَاِنعَ  َوأَ Hُمكْ  لَُمكْ  َخسHْر2ََها كَ َ  یَنَالَ  لَن} ٣٦{تَْشُكُرونَ  لََعل H\َوالَ  لُُحوُمهَا ا 
َذPَِ  ِمنُمكْ  التHْقَوى یَنَاaُُ  َولَِكن ِدَماُؤَها وا لَُمكْ  َخسHَرَها كَ ُ qرب َ  ِلُتكَ H\َهَدامكُْ  َما عََىل  ا  ِ qَوبَرش 

  احلج}٣٧{الُْمْحِسنِنيَ 

رَ  لمك وجعلنا  خري- املتقربون أهيا -فهيا لمك هللا، إىل هبا لتتقربوا وأعالمه؛ ا6ين شعائر من الُبْدن َحنْ
 قد واقفة اإلبل وتُْنَحر. هللا بسم: ذحبها عند فقولوا واألجر، والثواب والصدقة األلك من منافعها يف

 فليألك ألكها، حل]  فقد جنوهبا األرض عىل سقطت فإذا الرابعة، وُقيiدت قوامئها من ثالث ُصف]ْت 
، حلاجته يسأل ا8ي واملعرت]  - تعففًا يسأل مل ا8ي الفقري وهو- القانع مهنا ویُْطِعُموا تعبًدا مقربوها مهنا

 اK8حئ هذه حلوم ِمن هللاَ  ینال لن .لمك تسخريها عىل هللا تشكرون لعلمك لمك، الُبْدن هللا خس]ر هكذا
 كذ% وحده، هللا وجه هبا القصد يكون وأن  ،  فهيا اإلخالص یناo ولكن ، يشء دماهئا من وال
. 8% أهلٌ  فإنه احلق، من هدامك ما عىل o وتشكروا هللا، لتعظموا ؛-املتقربون أهيا-  لمك ذللها

 iوفالح خري بلك خلقه إىل واحملسـنني وحده هللا بعبادة احملسـنني - النيب أهيا -وبرش.  

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  أعامل املتقنيعارشاً : 

  يف الوصية : -١

  قال تعاىل :  

بَ  ْينِ  الَْوِصيHةُ  َخْرياً  تََركَ  ِإن الَْمْوُت  أََحَدُمكُ  َحَرضَ  ِإَذا عَلَْيُمكْ  ُكتِ ً  Eِلَْمْعُروِف  َواألْقَرِبنيَ  لِلَْواِ-َ  عََىل  َحقّا
  البقرة}١٨٠{الُْمتHِقنيَ 
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 ماo من جبزء الوصية -ماال ترك إن-  ومقدماته املوت عالمات أحدمك حرض إذا عليمك هللا فرض
  .الثلث یتجاوز وال، للغين ویويص الفقري یدع فال؛ العدل مراعاة مع واألقربني للوا6ين

  . هللا خيافون ا8ين التقوى أهل به یعمل  بت حق وذ%

د اليت املواریث آ(ت نزول قبل هذا واكن   .وارث لك نصيب فهيا هللا حد]

  : يف الطالق -٢

  قال تعاىل :  

ً  Eِلَْمْعُروِف  َمتَاعٌ  َوِللُْمَطلHقَاِت    البقرة}٢٤١{الُْمتHِقنيَ  عََىل  َحقّا

  .رشعًا املسـتحسن املعروف الوجه عىل ونفقة كسوة من متاع وللمطلقات

  .وهنيه أمره يف ویتقونه هللا خيافون ا8ين عىل حقًا

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  حادي عرش : عاقبة التقوى

واليت جتري من حتهتا األهنار، وعرضها كعرض وبساتيهنا  الفوز بأعىل منازل اجلنات وبنعميها  - ١
ا8ي  و@سـتظالل بظلها، ینقطع ال مثرها ا8ي الساموات واألرض واخللود األبدي فهيا واأللك من

  وKلزوجات الصغريات النواهد. األنفس تشـهتيه ما بلك فهيا ینقص والمتتع وال يزول ال

  التحية والتسلAت من املالئكة املكرمني.  - ٢

  اآلفات. ِمنَ  والسالمة الطيبة احلياة - ٣

  الفوز بأزواج مطهرات من احليض والنفاس. - ٤

  رضوان من هللا تعاىل. - ٥

  حب هللا تعاىل . - ٦
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  من أذى ومكر الكفار. عدم الرضر  - ٧

  املغفرة من هللا تعاىل ، وحمو ما سلف من ا8نوب وسرتها فال یؤاخذ هبا.  - ٨

  الثواب العظمي يف اآلخرة . - ٩

  .المترة نَواة شق يف يكون ا8ي اخليط مقدار اكن عدم الظمل ولو - ١٠

  رمحة هللا تعاىل.  - ١١

  اخلري يف ا6ار اآلخرة.  - ١٢

  والباطل.الفصل بني احلق  - ١٣

  .ا6نيا حظوظ من فات ما عىل وعدم احلزن، تعاىل هللا عقاب من القيامة عدم اخلوف یوم  - ١٤

  معية هللا تعاىل.  - ١٥

مه مبا ا6نيا احلياة يف الطيبة والعاقبة هللا من البشارة - ١٦ gجلنة. اآلخرة ويف، يرسK  

  Nمن. منت عىل املنصوب النجاة من الرصاط  - ١٧

  .مكرمني وفوًدا هبم الرحمي رهبم إىل املتقني مجع  - ١٨

  النجاة من الكفار . - ١٩

  بعض جتري من حتت أجشارها األهنار. فوق بعضها مبنية العيش يف غرف - ٢٠

  عدم احلزن بتا9 ولكن النعمي ا6امئ. - ٢١

  الكرامة عند هللا تعاىل. - ٢٢

  ذنوهبم. هلم ویغفر، به تدونهي  نوًرا هلم وجيعل، رمحة هللا تعاىل من بضعفني الفوز  - ٢٣

  .وتيسري األمور والصالح اخلري أسـباب إىل التوفيق - ٢٤

  اجتناب Oر اآلخرة. - ٢٥
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  وهذه يه اآلQت القرآنية الكرمية اليت توحض (عاقبة التقوى)  :

  قال تعاىل :  

ُمك  ُقلْ  qئُ ْريٍ  أَُؤنَب ينَ  َذِلُمكْ  مqن ِخبَ ِ Hjِقَْوا لH ِمْ  ِعندَ  ات qاتٌ  َرهبH ِهتَا ِمن َجتْرِي َجن ينَ  اَألْهنَارُ  َحتْ  َوأَْزَواجٌ  ِفهيَا َخاِ-ِ
َطهHَرةٌ    آل معران} ١٥{Eِلِْعَبادِ  بَِصريٌ  َواّ\ُ  اّ\ِ  مqنَ  َوِرْضَوانٌ  م'

  قال تعاىل :  

Hقَى ِبَعهِْدهِ  أَْوَىف  َمنْ  بََىل  ب'  اّ\َ  فَِإنH  َوات   آل معران}٧٦{الُْمتHِقنيَ  ُحيِ

  قال تعاىل :  

واْ  َوِإن ِهبَا یَْفَرُحواْ  َسيqئَةٌ  تُِصْبُمكْ  َوِإن تَُسْؤمهُْ  َحَسنَةٌ  تَْمَسْسُمكْ  ِإن مكُْ  الَ  َوتَتHُقواْ  تَْصِربُ ً  كَْيُدمهُْ  یَُرض'  ِإنH  َشيْئا
  آل معران}١٢٠{ُمِحيطٌ  یَْعَملُونَ  ِبَما اّ\َ 

  قال تعاىل :  

qُمكْ  مqن َمْغِفَرةٍ  ِإَىل  َوَساِرُعواْ  ب Hةٍ  رHَماَواُت  َعْرُضهَا َوَجن Hْت  َواَألْرُض  الس Hِقنيَ  ُأِعدHآل معران} ١٣٣{لِلُْمت  

  قال تعاىل :  

ْغِفَرةٌ  َجَزآُؤمهُ  ُأْولَـئِكَ  Hن مqِمْ  م qهب Hاتٌ  رH ِهتَا ِمن َجتْرِي َوَجن ينَ  اَألْهنَارُ  َحتْ  أَْجرُ  َوِنْعمَ  ِفهيَا َخاِ-ِ
  آل معران}١٣٦{الَْعاِمِلنيَ 

  قال تعاىل :  

ينَ  ِ HIاْستََجابُواْ  ا  ِ ُسولِ  ِ\ّ Hينَ  الْقَْرحُ  أََصاَهبُمُ  َما بَْعدِ  ِمن َوالر ِ Hj Hقَواْ  ِمْهنُمْ  أَْحَسُنواْ  لِ  أَْجرٌ  َوات
  آل معران}١٧٢{َعِظميٌ 

  قال تعاىل :  

ا Hعَلَْيهِ  أَنُمتْ  َما عََىل  الُْمْؤِمِننيَ  ِلَيَذرَ  اّ\ُ  َاكنَ  م  َ Hِب  ِمنَ  الَْخِبيثَ  یَِمزيَ  َحىتqي Hعََىل  ِلُيْطِلَعُمكْ  اّ\ُ  َاكنَ  َوَما الط 
تَِيب  اّ\َ  َولَِكنH  الْغَْيِب  ُسِ*ِ  ِمن َجيْ  أَْجرٌ  فَلَُمكْ  َوتَتHُقواْ  تُْؤِمنُواْ  َوِإن َوُرُسِ*ِ  Eِّ\ِ  فَآِمنُواْ  يََشاءُ  َمن ر'
  آل معران}١٧٩{َعِظميٌ 
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  قال تعاىل :  

ينَ  لَِكنِ  ِ HIقَْواْ  اH ُمْ  ات Hاتٌ  لَهُمْ  َرهبH ِهتَا ِمن َجتْرِي َجن ينَ  اَألْهنَارُ  َحتْ  اّ\ِ  ِعندَ  َوَما اّ\ِ  ِعندِ  مqنْ  ُنُزالً  ِفهيَا َخاِ-ِ
qَألْبَرارِ  َخْريٌ    آل معران}١٩٨{ل

  قال تعاىل :  

ينَ  ِإَىل  تَرَ  أَلَمْ  ِ HIَالةَ  َوأَِقُميواْ  أَیِْديَُمكْ  ُكف'واْ  لَهُمْ  ِقيلَ  ا Hَاكةَ  َوآتُواْ  الص Hا الز Hبَ  فَلَم ْهنُمْ  فَرِیقٌ  ِإَذا الِْقتَالُ  عَلَْهيِمُ  ُكتِ qم 
َشْونَ  Hنَا َوقَالُواْ  َخْشَيةً  أََشدH  أَوْ  اّ\ِ  كََخْشَيةِ  النHاَس  َخيْ ْرتَنَا لَْوال الِْقتَالَ  عَلَْينَا كَتَبَْت  ِلمَ  َرب Hأََجلٍ  ِإَىل  أَخ 
نَْيا َمتَاعُ  قُلْ  قَرِیٍب  H-َمنِ  َخْريٌ  َواآلِخَرةُ  قَِليلٌ  اq Hقَى ل   النساء}٧٧{فَِتيالً  تُْظلَُمونَ  َوالَ  ات

  قال تعاىل :  

نَْيا َهـِذهِ  ِيف  لَنَا َواْكُتْب  ِيت  أََشاء َمنْ  ِبهِ  ُأِصيُب  عََذاِيب  قَالَ  ِإلَْيكَ  ُهْدنَـا ِإH2  اآلِخَرةِ  َوِيف  َحَسنَةً  ا-'  َوَرْمحَ
ءٍ  ُلكH  َوِسَعْت  ينَ  فََسَأْكُتُهبَا َيشْ ِ Hj َكـاةَ  َویُْؤتُونَ  یَتHُقونَ  لِ Hينَ  الز ِ HIِتنَا مهُ  َواQَاألعراف}١٥٦{یُْؤِمنُونَ  ِبآ  

  قال تعاىل :  

 یَْأِهتِمْ  َوِإن لَنَا َسُيْغَفرُ  َویَُقولُونَ  األْدَىن  َهـَذا َعَرَض  یَْأُخُذونَ  اْلِكتَاَب  َوِرثُواْ  َخلٌْف  بَْعِدِمهْ  ِمن فََخلََف 
ثُْ*ُ  َعَرٌض  qيثَاُق  عَلَْهيِم یُْؤَخذْ  أَلَمْ  یَْأُخُذوهُ  م qأَن اْلِكتَاِب  م  Hاّ\ِ  عََىل  ِیُقولُواْ  ال  Hِإال  Hِفيهِ  َما َوَدَرُسواْ  الَْحق 
ارُ  H-ينَ  َخْريٌ  اآلِخَرةُ  َوا ِ Hjq   األعراف}١٦٩{تَْعِقلُونَ  أَفَالَ  یَتHُقونَ  ل

  قال تعاىل :  

 ِQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقواْ  إَن آَمنُواْ  اHُمكْ  َجيَْعل اّ\َ  تَتH  الْفَْضلِ  ُذو َواّ\ُ  لَُمكْ  َویَْغِفرْ  َسيqئَاِتُمكْ  َعنُمكْ  َوُيكَفqرْ  فُْرقَا2ً  ل
  األنفال}٢٩{الَْعِظميِ 

  قال تعاىل :  

 َQ  ا آَدمَ  بَِين Hُمكْ  ِإمH نُمكْ  ُرُسلٌ  یَْأتِيَن qونَ  م Hقَى فََمنِ  آQَِيت  عَلَْيُمكْ  یَُقص'  مهُْ  َوالَ  عَلَْهيِمْ  َخْوٌف  فَالَ  َوأَْصلَحَ  ات
َزنُونَ    األنفال}٣٥{َحيْ

  قال تعاىل :  
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 Hينَ  ِإال ِ HIنَ  عَاَهدمت'  اqالُْمْرشِِكنيَ  م  Hیَنُقُصومكُْ  لَمْ  ُمث  ً واْ  أََحداً  عَلَْيُمكْ  یَُظاِهُرواْ  َولَمْ  َشيْئا  ِإَىل  َعهَْدمهُْ  ِإلَْهيِمْ  فََأتِم'
ِهتِمْ  Hُمد  Hب'  اّ\َ  ِإن   التوبة}٤{الُْمتHِقنيَ  ُحيِ

  قال تعاىل :  

ينَ  ِإالH  َرُسوaِِ  َوِعندَ  اّ\ِ  ِعندَ  َعهْدٌ  لِلُْمْرشِِكنيَ  يَُكونُ  كَْيَف  ِ HIفََما الَْحَرامِ  الَْمْسِجدِ  ِعندَ  عَاَهدمت'ْ  ا 
ب'  اّ\َ  ِإنH  لَهُمْ  فَاْستَِقُميواْ  لَُمكْ  اْستَقَاُمواْ    التوبة}٧{الُْمتHِقنيَ  ُحيِ

  قال تعاىل :  

 Hةَ  ِإن Hهُورِ  ِعد َماَوات َخلََق  یَْومَ  اّ\ِ  ِكتَاِب  ِيف  َشهْراً  َعَرشَ  اثْنَا اّ\ِ  ِعندَ  الش' Hُحُرمٌ  أَْربََعةٌ  ِمْهنَا َواَألْرَض  الس 
 َPِينُ  َذ q-ا  ُqتَْظِلُمواْ  فَالَ  الْقَمي  Hةً  الُْمْرشِِكنيَ  َوقَاتِلُواْ  أَنُفَسُمكْ  ِفِهينHكَآف  َTَ  ْةً  یُقَاِتلُونَُمكHَواعْلَُمواْ  كَآف  Hَمعَ  اّ\َ  أَن 

  التوبة}٣٦{الُْمتHِقنيَ 

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIينَ  قَاتِلُواْ  آَمنُواْ  ا ِ HIنَ  یَلُونَُمك  اqارِ  مHَواعْلَُمواْ  ِغلَْظةً  ِفيُمكْ  َولَْيِجُدواْ  اْلُكف  Hَمعَ  اّ\َ  أَن 
  التوبة}١٢٣{الُْمتHِقنيَ 

  قال تعاىل :  

َزنُونَ  مهُْ  َوالَ  عَلَْهيِمْ  َخْوٌف  الَ  اّ\ِ  أَْوِلَياء ِإنH  أَال ينَ } ٦٢{َحيْ ِ HIُقونَ  َوَاكنُواْ  آَمنُواْ  اHالْبُْرشَى لَهُمُ } ٦٣{یَت 
نَْيا الَْحياةِ  ِيف  َماِت  تَْبِدیلَ  الَ  اآلِخَرةِ  َوِيف  ا-'   یونس}٦٤{الَْعِظميُ  الْفَْوزُ  ُهوَ  َذPَِ  اّ\ِ  ِلَلكِ

  قال تعاىل :  

 َZِْفَاْصِربْ  َهـَذا قَْبلِ  ِمن قَْوُمكَ  َوالَ  أَنَت  تَْعلَُمهَا ُكنَت  َما ِإلَْيكَ  نُوِحهيَا الْغَْيِب  أَنَباء ِمنْ  ت  Hالَْعاِقبَةَ  ِإن 
  هود}٤٩{ِللُْمتHِقنيَ 

  قال تعاىل :  

ينَ  َخْريٌ  اآلِخَرةِ  َوَألَْجرُ  ِ Hjq   یوسف}٥٧{یَتHُقونَ  َوَاكنُواْ  آَمنُواْ  ل

  قال تعاىل :  



 التقوى والمتقون في آیات القرآن الكریم
 

٤٨ 
 

'وbِ  ِرَجاالً  ِإالH  قَْبZَِ  ِمن أَْرَسلْنَا َوَما  َاكنَ  كَْيَف  فَيَنُظُرواْ  اَألْرِض  ِيف  يَِسُريواْ  أَفَملَْ  الُْقَرى أَْهلِ  مqنْ  ِإلَْهيِم ن
ينَ  عَاِقبَةُ  ِ HIارُ  قَْبِلهِمْ  ِمن ا ينَ  َخْريٌ  اآلِخَرةِ  َوَ-َ ِ Hjq Hقَواْ  ل   یوسف}١٠٩{تَْعِقلُونَ  أَفَالَ  ات

  قال تعاىل :  

ثَلُ  Hةِ  مHِيت  الَْجنH ِهتَا ِمن َجتْرِي الُْمتHُقونَ  ُوِعدَ  ال ينَ  ُعْقَىب  تZَِْ  ِوِظل'هَا َدآِمئٌ  ُأُلكُهَا اَألْهنَارُ  َحتْ ِ HIقَواْ  اH ُعْقَىب  ات Hو 
َاكِفرِينَ    الرعد}٣٥{النHارُ  الْ

  قال تعاىل :  

 Hِقنيَ  ِإنHاٍت  ِيف  الُْمتH   احلجر}٤٥{َوُعُيونٍ  َجن

  قال تعاىل :  

ينَ  َوِقيلَ  ِ Hj Hقَْواْ  لِ ينَ  َخْرياً  قَالُواْ  َرب'ُمكْ  أَنَزلَ  َماَذا ات ِ Hjq نَْيا َهِذهِ  ِيف  أَْحَسُنواْ  ل ارُ  َحَسنَةٌ  ا-'  َخْريٌ  اآلِخَرةِ  َوَ-َ
Hاُت } ٣٠{الُْمتHِقنيَ  َدارُ  َولَنِْعمَ  ِهتَا ِمن َجتْرِي یَْدُخلُوَهنَا عَْدنٍ  َجن  كََذPَِ  يََشآُؤونَ  َما ِفهيَا لَهُمْ  اَألْهنَارُ  َحتْ
ينَ } ٣١{الُْمتHِقنيَ  اّ\ُ  َجيْزِي ِ HIامهُُ  اH  ُكنُمتْ  ِبَما الَْجنHةَ  اْدُخلُواْ  عَلَْيُمكُ  َسالمٌ  یَُقولُونَ  َطيqِبنيَ  الَْمآلئِكَةُ  تَتََوف

  النحل}٣٢{تَْعَملُونَ 

  قال تعاىل :  

 Hينَ  َمعَ  اّ\َ  ِإن ِ HIقَواْ  اH ينَ  ات ِ HIا Hْحِسُنونَ  مهُ  و   النحل}١٢٨{م'

  قال تعاىل :  

 َZِْةُ  تHِيت  الَْجنH ً  َاكنَ  َمن ِعَباِد2َ  ِمنْ  نُوِرُث  ال   مرمي}٦٣{تَِقيّا

  قال تعاىل :  

نُمكْ  َوِإن qم  Hكَ  عََىل  َاكنَ  َواِرُدَها ِإالq ً  َحْتامً  َرب ْقِضيّا H٧١{م { Hي ُمث qينَ  نُنَج ِ HIقَوا اH نََذرُ  ات Hاِلِمنيَ  و Hِفهيَا الظ 
 ً   مرمي}٧٢{ِجِثيّا

  قال تعاىل :  

ُرشُ  یَْومَ  ْمحَنِ  ِإَىل  الُْمتHِقنيَ  َحنْ Hمرمي}٨٥{َوفْداً  الر  
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  قال تعاىل :  

َالةِ  أَْهZََ  َوْأُمرْ  HلصEِ  َْال  عَلَْهيَا َواْصَطِرب  َPُنَْسَأ  ً ْنُ  ِرْزقا Hْقَوى َوالَْعاِقبَةُ  نَْرُزُقكَ  حنHطه}١٣٢{لِلت  

  قال تعاىل :  

َ  یُِطعِ  َوَمن H\ا  ُaََش  َوَرُسو َ  َوَخيْ H\ْقهِ  اHالنور}٥٢{الْفَائُِزونَ  مهُُ  فَُأْولَئِكَ  َویَت  

  قال تعاىل :  

Hِيت  الُْخuِْ  َجنHةُ  أَمْ  َخْريٌ  أََذPَِ  ُقلْ   يََشاُؤونَ  َما ِفهيَا لَهُمْ } ١٥{َوَمِصرياً  َجَزاء لَهُمْ  َاكنَْت  الُْمتHُقونَ  ُوِعدَ  ال
ينَ  qكَ  عََىل  َاكنَ  َخاِ-ِ داً  َرب   الفرقان}١٦{َمْسُؤوالً  َوعْ

  قال تعاىل :  

ينَ  ِ HIنَا یَُقولُونَ  َواH ِتنَا أَْزَواِجنَا ِمنْ  لَنَا َهْب  َرب HQ qةَ  َوُذر Hِقنيَ  َواْجَعلْنَا أَعُْنيٍ  ُقرHلِلُْمت  ً َزْونَ  ُأْولَئِكَ } ٧٤{ِإَماما  ُجيْ
وا ِبَما الُْغْرفَةَ  يHةً  ِفهيَا َویُلَقHْونَ  َصَربُ ً  َحتِ ينَ } ٧٥{َوَسَالما ً  ُمْستَقَّراً  َحُسنَْت  ِفهيَا َخاِ-ِ   الفرقان}٧٦{َوُمقَاما

  قال تعاىل :  

تِ    الشعراء}٩٠{ِللُْمتHِقنيَ  الَْجنHةُ  َوُأْزِلفَ

  قال تعاىل :  

ينَ  َوأََجنْينَا ِ HIُقونَ  َوَاكنُوا آَمنُوا اHالمنل}٥٣{یَت  

  قال تعاىل :  

 َZِْارُ  ت H-َعلُهَا اْآلِخَرةُ  ا ينَ  َجنْ ِ Hj   القصص}٨٣{ِللُْمتHِقنيَ  َوالَْعاِقبَةُ  فََساداً  َوَال  اْألَْرِض  ِيف  عُلُّواً  يُرِیُدونَ  َال  لِ

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقوا آَمنُوا اH َ  ات H\یُِطعْ  َوَمن ُذنُوبَُمكْ  لَُمكْ  َویَْغِفرْ  أَْمعَالَُمكْ  لَُمكْ  یُْصِلحْ } ٧٠{َسِدیداً  قَْوالً  َوُقولُوا ا 
 َ H\ا  ُaَفَْوزاً  فَازَ  فَقَدْ  َوَرُسو  ًyاألحزاب}٧١{َعِظ  

  قال تعاىل :  
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ْخيَارِ  مqنْ  َوُلكE  اْلِكْفلِ  َوَذا َوالْيََسعَ  ِإْمسَاِعيلَ  َواْذُكرْ   لَُحْسنَ  لِلُْمتHِقنيَ  َوِإنH  ِذْكرٌ  َهَذا} ٤٨{اْألَ
  ص}٤٩{َمآٍب 

  قال تعاىل :  

ينَ  لَِكنِ  ِ HIقَْوا اH ُمْ  ات Hن غَُرٌف  لَهُمْ  َرهبqةٌ  غَُرٌف  فَْوِقهَا مHْبِني Hِهتَا ِمن َجتْرِي م ْهنَارُ  َحتْ دَ  اْألَ ِ  َوعْ H\ِلُف  َال  ا ُ  ُخيْ H\ا 
  الزمر}٢٠{الِْميَعادَ 

  قال تعاىل :  

ينَ  َوَجنHْينَا ِ HIُقونَ  َوَاكنُوا آَمنُوا اHفصلت}١٨{یَت  

  قال تعاىل :  

ْمحَنِ  يَْكُفرُ  ِلَمن لََجَعلْنَا َواِحَدةً  ُأمHةً  النHاُس  يَُكونَ  أَن َولَْوَال  HلرEِ  ِْلُبُيوِهتِم  ً ةٍ  مqن ُسُقفا Hعَلَْهيَا َوَمَعاِرجَ  فَض 
راً  أَبَْواEً  َوِلُبُيوِهتِمْ } ٣٣{یَْظهَُرونَ  ً } ٣٤{یَتHِكُؤونَ  عَلَْهيَا َوُرسُ ا َذPَِ  ُلك'  َوِإن َوُزْخُرفا Hالَْحَياةِ  َمتَاعُ  لَم 
نَْيا qكَ  ِعندَ  َواْآلِخَرةُ  ا-'   الزخرف}٣٥{لِلُْمتHِقنيَ  َرب

  قال تعاىل :  

 Hِقنيَ  ِإنHا-خان}٥١{أَِمنيٍ  َمقَامٍ  ِيف  الُْمت  

  قال تعاىل :  

ُمْ  Hِمنَ  َعنكَ  یُْغُنوا لَن ِإهن  ِ H\ا  ً اِلِمنيَ  وِإنH  َشيئا Hبَْعٍض  أَْوِلَياء بَْعُضهُمْ  الظ  ُ H\ِقنيَ  َوِيل'  َواHاجلاثية}١٩{الُْمت  

  قال تعاىل :  

Hِيت  الَْجنHةِ  َمثَلُ  اء مqن أَْهنَارٌ  ِفهيَا الُْمتHُقونَ  ُوِعدَ  ال Hَنبٍ  ِمن َوأَْهنَارٌ  آِسنٍ  غَْريِ  مH Hمْ  ل ْ  ل Hنْ  َوأَْهنَارٌ  َطْعُمهُ  یَتَغَريqم 
ةٍ  َمخْرٍ  H HI  َاِرِبني Hلشq َصفRى َعَسلٍ  مqنْ  َوأَْهنَارٌ  ل ِمْ  مqن َوَمْغِفَرةٌ  الثHَمَراِت  ُلكq  ِمن ِفهيَا َولَهُمْ  م' qهب Hَخاِ-ٌ  ُهوَ  َمكَنْ  ر 
yً  َماء َوُسُقوا النHارِ  ِيف  عَ  َمحِ Hمحمد}١٥{أَْمَعاءمهُْ  فَقَط  

  قال تعاىل :  
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 َQ َا ِ  ِعندَ  أَْكَرَمُمكْ  ِإنH  ِلتََعاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشُعوEً  َوَجَعلْنَامكُْ  َوُأنَىث  َذكَرٍ  مqن َخلَْقنَامكُ  ِإH2  النHاُس  أَهي' H\أَتْقَامكُْ  ا  Hِإن 
 َ H\احلجرات}١٣{َخِبريٌ  عَِلميٌ  ا  

  قال تعاىل :  

تِ    ق}٣١{بَِعيدٍ  غَْريَ  ِللُْمتHِقنيَ  الَْجنHةُ  َوُأْزِلفَ

  قال تعاىل :  

 Hِقنيَ  ِإنHاٍت  ِيف  الُْمتH   اIارQت}١٥{َوُعُيونٍ  َجن

  قال تعاىل :  

 Hِقنيَ  ِإنHاٍت  ِيف  الُْمتH   الطور}١٧{َونَِعميٍ  َجن

  قال تعاىل :  

 Hِقنيَ  ِإنHاٍت  ِيف  الُْمتH ْقتَِدرٍ  َمِليكٍ  ِعندَ  ِصْدقٍ  َمْقَعدِ  ِيف } ٥٤{َوَهنَرٍ  َجن   القمر}٥٥{م'

  قال تعاىل :  

 َQ َا ينَ  أَهي' ِ HIُقوا آَمنُوا اH َ  ات H\َوآِمنُوا ا  ِaِْمحَتِهِ  ِمن ِكْفلَْنيِ  یُْؤِتُمكْ  ِبَرُسو Hُمكْ  َوَجيَْعل رH  َویَْغِفرْ  ِبهِ  تَْمُشونَ  نُوراً  ل
ُ  لَُمكْ  H\ِحميٌ  غَُفورٌ  َوا Hاحلدید}٢٨{ر  

  قال تعاىل :  

 Hِقنيَ  ِإنHِمْ  ِعندَ  لِلُْمت qاِت  َرهبH   القمل}٣٤{النHِعميِ  َجن

  قال تعاىل :  

 Hِقنيَ  ِإنHا َوفََواِكهَ } ٤١{َوُعُيونٍ  ِظَاللٍ  ِيف  الُْمت Hاملرسالت}٤٢{يَْشَهتُونَ  ِمم  

  قال تعاىل :  

 Hِقنيَ  ِإنH٣١{َمفَازاً  لِلُْمت { َحَدائَِق  ًEَوأَْعنَا}٣٢ { ََوكََواِعب  ًEأَتَْرا}٣٣ { ً ً  َوكَْأسا  يَْسَمُعونَ  الH } ٣٤{ِدَهاقا
اEً  َوَال  لَْغواً  ِفهيَا Hالنبأ}٣٥{ِكذ  
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  قال تعاىل :  

ا Hقَى أَْعَطى َمن فََأمH َق } ٥{َوات Hلُْحْسَىن  َوَصدEِ}هُ } ٦ ُ qيُْرسَى فََسُنيَرس   الليل}٧{ِللْ

  قال تعاىل :  

ى 2َراً  فََأنَذْرتُُمكْ  Hیَْصَالَها َال } ١٤{تَلَظ  Hْشقَى ِإال ي} ١٥{اْألَ ِ HIَب  ا Hكَذ  Hُهبَا} ١٦{َوتََوىلHَوَسُيَجن 
تْقَى ي} ١٧{اْألَ ِ HIیُْؤِيت  ا  ُaََما  Hىك   الليل}١٨{یََزتَ

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  جواز اتقاء رش الاكفرين والفسقةLين عرش: 

  قال تعاىل :  

 Hِخذِ  الHَاكِفرِينَ  الُْمْؤِمنُونَ  یَت ءٍ  ِيف  اّ\ِ  ِمنَ  فَلَيَْس  َذPَِ  یَْفَعلْ  َوَمن الُْمْؤِمِننيَ  ُدْونِ  ِمن أَْوِلَياء الْ  أَن ِإالH  َيشْ
ُرُمكُ  تُقَاةً  ِمْهنُمْ  تَتHُقواْ  qذ   آل معران}٢٨{الَْمِصريُ  اّ\ِ  َوِإَىل  نَْفَسهُ  اّ\ُ  َوُحيَ

 برِئ فقد یتوهلم وَمن، املؤمنني دون من والنرصة Kحملبة أولياء الاكفرين یتخذوا أن املؤمنني هللا يهنـى
  . خائفني ضعافًا تكونوا أن إال، منه برِيء وهللا، هللا من

. وخافوه فاتقوه، نفسه هللا وحيذرمك، شوكتمك تقوى حىت، لرشمه اتقاء vادنهتم يف لمك هللا رخ]ص فقد
  .واجلزاء للحساب اخلالئق رجوع وحده هللا وإىل

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  Lلث عرش :  هللا علمي Eملتقني

  قال تعاىل :  

  آل معران}١١٥{EِلُْمتHِقنيَ  عَِلميٌ  َواّ\ُ  ُيْكفَُرْوهُ  فَلَن َخْريٍ  ِمنْ  یَْفَعلُواْ  َوَما

 gوهللا. عليه وجيازون، هلم يُشكر بل، هللا عند یضيع فلن تعم6 اخلري أعامل من َكُرث  أو قل]  معل وأي 
  .لثوابه وطلًبا، هللا رضوان ابتغاء؛ احملرمات عن وابتعدوا اخلريات فعلوا ا8ين Kملتقني علمي
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  قال تعاىل :  

ينَ  يَْستَْأِذنُكَ  الَ  ِ HIیُْؤِمنُونَ  ا  ِ\ّEِ  ِعَِلميٌ  َواّ\ُ  َوأَنُفِسهِمْ  ِبَأْمَواِلهِمْ  ُجيَاِهُدواْ  أَن اآلِخرِ  َوالَْيْوم 
  التوبة}٤٤{EِلُْمتHِقنيَ 

 اجلهاد عن التخلف يف -النيب أهيا- يسـتأذنوك أن اآلخر واليوم ورسو8K o املؤمنني شأن من ليس
 فرائضه بأداء فاتقاه خافه مبن علمي وهللا. املنافقني شأن من هذا وإمنا، واملال Kلنفس هللا سبيل يف

  .نواهيه واجتناب

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  رابع عرش :  اتقاء 2ر eمن

  قال تعاىل :  

Hُقواْ  Hِيت  النHارَ  َوات ْت  ال Hَاكِفرِينَ  ُأِعد   آل معران}١٣١{لِلْ

  .للاكفرين ُهيiئت اليت النار وبني بينمك وقایة ألنفسمك اجعلوا

  قال تعاىل :  

Hُقوا لَهُمُ  ِقيلَ  َوِإَذا ُمكْ  َوَما أَیِْديُمكْ  بَْنيَ  َما ات Hُمكْ  َخلْفَ   يس}٤٥{تُْرَمحُونَ  لََعل

، لمك هللا رمحة رجاء؛ وعقاهبا ا6نيا وأحوال وأهوالها اآلخرة أمر احذروا: للمرشكني قيل وإذا
  .ذ% إىل جييبوا ومل، أعرضوا

  قال تعاىل :  

ِهتِمْ  َوِمن النHارِ  مqنَ  ُظلَلٌ  فَْوِقهِمْ  مqن لَهُم ُف  َذPَِ  ُظلَلٌ  َحتْ qُخيَو  ُ H\ِعَباَدهُ  ِبهِ  ا  َQ  ُِقونِ  ِعَبادH   الزمر}١٦{فَات

لل كهيئة النار من عذاب قطع فوقهم ِمن Nمن يف القيامة یوم هلم اخلارسون أولئك gومن، املبنية الظ 
ف املوصوف العذاب ذ%. كذ% حتهتم iمتثال فاتقوين عباد (. ليْحَذروه؛ عباده به هللا خيوK أوامري 

  .معايص]  واجتناب

  قال تعاىل :  
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هِ  یَتHِقي أَفََمن ِeْاِلِمنيَ  َوِقيلَ  الِْقيَاَمةِ  یَْومَ  الَْعَذاِب  ُسوءَ  ِبَو Hالزمر}٢٤{تَْكِسُبونَ  ُكنُمتْ  َما ُذوُقوا لِلظ  

 يف ینعم من أم خري - وضالo لكفره بوNه؛ إال النار یتقي أن o يهتيأ فال - مغلوال النار يف یُلْقى أمفن
  .هللا معايص من تكسـبون ا6نيا يف كنمت ما وKل ذوقوا: للظاملني یومئذ وقيل هداه؟ هللا ألن اجلنة؛

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  املتقون لغري املتقني خامس عرش : وعظ

  قال تعاىل :  

ينَ  عََىل  َوَما ِ HIُقونَ  اHن ِحَساِهبِم ِمنْ  یَتqءٍ  م   األنعام}٦٩{یَتHُقونَ  لََعلHهُمْ  ِذْكَرى َولَـِكن َيشْ

 هللا حساب من نواهيه وجيتنبون، أوامره فيطيعون، تعاىل هللا خيافون ا8ين املؤمنني عىل وما
  .يشء من هللا بآ(ت املسـهتزئني للخائضني

  .تعاىل هللا یتقون لعلهم، الباطل ال+م ذ% عن لميسكوا یعظومه أن علهيم ولكن

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  سادس عرش :  األنبياء ودعوهتم لتقوى هللا تعاىل

  قال تعاىل :  

ْبُمتْ  qُمكْ  مqن ِذْكرٌ  َجاءمكُْ  أَن أََوَجعِ ب Hنُمكْ  َرُجلٍ  عََىل  ر qُقواْ  ِلُينِذَرمكُْ  مHُمكْ  َوِلتَتH   األعراف}٦٣{تُْرَمحُونَ  َولََعل

 تعرفون، منمك رجل لسان عىل، لمك اخلري فيه مبا یذكرمك ما إليمك تعاىل هللا أنزل أن جعبمك أ ر وهل
فمك؛ وصدقه نسـبه iإلميان خسطه ولتتقوا، وعقابه تعاىل هللا بأس ليخوK برمحته تظفروا أن ورجاء، به 

  ثوابه؟ وجزیل

  قال تعاىل :  

هُ  ِإلَـهٍ  مqنْ  لَُمك  َما اّ\َ  اْعُبُدواْ  قَْومِ  Qَ  قَالَ  ُهوداً  أََخامهُْ  عَادٍ  َوِإَىل    األعراف}٦٥{تَتHُقونَ  أَفَالَ  غَْريُ
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 هللا اعبدوا: هلم فقال، هللا دون من األو ن عبدوا حني هودا أخامه عاد قبيX إىل أرسلنا ولقد
 هللا عذاب تتقون أفال العبادة o فأخلصوا وعال جل غريه العبادة يسـتحق إo من لمك ليس، وحده

  عليمك؟ وخسطه

  قال تعاىل :  

واْ  Eِّ\ِ  اْستَِعيُنوا ِلقَْوِمهِ  ُموَىس  قَالَ  ِ  اَألْرَض  ِإنH  َواْصِربُ  َوالَْعاِقبَةُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  َمن یُوِرsَُا ِ\ّ
  األعراف}١٢٨{ِللُْمتHِقنيَ 

 هللا اتقى ملن احملمودة والعاقبة، عباده من يشاء من یورAا 8 لكها األرض إن لقومه موىس قال
  .نواهيه واجتنب أوامره ففعل

  قال تعاىل :  

يqئَاِت  یَْعَملُونَ  َاكنُواْ  قَْبلُ  َوِمن ِإلَْيهِ  ُهيَْرُعونَ  قَْوُمهُ  َوَجاءهُ  Hقَالَ  الس  َQ  ِبَنَاِيت  َهـُؤالء قَْوم  Hْطهَرُ  ُهن  لَُمكْ  أَ
Hُقواْ  ُزونِ  َوالَ  اّ\َ  فَات ِشيدٌ  َرُجلٌ  ِمنُمكْ  أَلَيَْس  َضْيِفي ِيف  ُختْ Hهود}٧٨{ر  

  قال تعاىل :  

Hُقوا} ٦٨{تَْفَضُحونِ  فَالَ  َضْيِفي َهُؤالء ِإنH  قَالَ  ُزونِ  َوالَ  اّ\َ  َوات   احلجر}٦٩{ُختْ

  .هلم تتعرضوا وال، هللا عقاب وخافوا، تفضحوين فال ضيفي هؤالء إن لوط هلم قال

  قال تعاىل :  

ً  أَْرَسلْنَا َولَقَدْ  َ  اْعُبُدوا قَْومِ  Qَ  فَقَالَ  قَْوِمهِ  ِإَىل  نُوحا H\نْ  لَُمك  َما اqم  ٍaَهُ  ِإ   املؤمنون}٢٣{تَتHُقونَ  أَفََال  غَْريُ

  عذابه؟ ختشون أفال،  وحده هللا اعبدوا: هلم فقال التوحيد بدعوة، قومه إىل نوًحا أرسلنا ولقد

  قال تعاىل :  

َ  اْعُبُدوا أَنِ  ِمْهنُمْ  َرُسوالً  ِفِهيمْ  فََأْرَسلْنَا H\نْ  لَُمك  َما اqم  ٍaَهُ  ِإ   املؤمنون}٣٢{تَتHُقونَ  أَفََال  غَْريُ

 حبق معبود لمك ليس وحده هللا اعبدوا: هلم فقال السالم، عليه هود هو مهنم رسوال فهيم فأرسلنا
  غريه؟ عبدمت إذا عقابه ختافون أفال غريه،
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  قال تعاىل :  

'كَ  2ََدى َوِإذْ  اِلِمنيَ  الْقَْومَ  ائْتِ  أَنِ  ُموَىس  َرب H١٠{الظ { َُقونَ  أََال  ِفْرَعْونَ  قَْومHیَت}الشعراء}١١  

: هلم وقل فرعون، قوم، الظاملني القوم ائت أن: موىس ربك Oدى إذ لقومك - الرسول أهيا - واذكر
  والضالل؟ الكفر من عليه مه ما ویرتكون تعاىل، هللا عقاب خيافون أال

  قال تعاىل :  

بَْت  Hذ  َرُسولٌ  لَُمكْ  ِإينq } ١٠٦{تَتHُقونَ  أََال  نُوحٌ  أَُخومهُْ  لَهُمْ  قَالَ  ِإذْ } ١٠٥{الُْمْرَسِلنيَ  نُوحٍ  قَْومُ  كَ
Hُقوا} ١٠٧{أَِمنيٌ  َ  فَات H\أَْجرِيَ  ِإنْ  أَْجرٍ  ِمنْ  عَلَْيهِ  أَْسَألُُمكْ  َوَما} ١٠٨{َوأَِطيُعونِ  ا  Hعََىل  ِإال  qَرب 

Hُقوا} ١٠٩{الَْعالَِمنيَ  َ  فَات H\الشعراء}١١٠{َوأَِطيُعونِ  ا  

بت  مجيع بتصدیق یأمر رسول لك ألن؛ الرسل مجليع مكذبني هبذا فاكنوا نبهيم، رساp نوح قوم َكذ]
  غريه؟ عبادة برتك هللا ختشون أال: نوح أخومه هلم قال إذ. الرسل

 من به آمرمك فA وأطيعوين هللا عذاب من لمك وقایة اإلميان أبلغمك،فاجعلوا فA أمني رسول لمك إين
 يف املترصف العاملني، رب عىل إال أجري ما الرساp، تبليغ عىل أجًرا منمك أطلب وما. وحده عبادته

  .نواهيه واجتناب أوامره، Kمتثال وأطيعوين، عقابه خلقه،فاحذروا

  قال تعاىل :  

بَْت  Hذ } ١٢٥{أَِمنيٌ  َرُسولٌ  لَُمكْ  ِإينq } ١٢٤{تَتHُقونَ  أَالَ  ُهودٌ  أَُخومهُْ  لَهُمْ  قَالَ  ِإذْ } ١٢٣{الُْمْرَسِلنيَ  عَادٌ  كَ
Hُقوا َ  فَات H\١٢٦{َوأَِطيُعونِ  ا{أَْجرِيَ  ِإنْ  أَْجرٍ  ِمنْ  عَلَْيهِ  أَْسَألُُمكْ  َوَما  Hعََىل  ِإال  qالَْعالَِمنيَ  َرب}أَتَبْنُونَ } ١٢٧ 
 qِخُذونَ } ١٢٨{تَْعَبثُونَ  آیَةً  ِریعٍ  ِبُلكH Hُمكْ  َمَصاِنعَ  َوتَت ونَ  لََعل ُuُ  بََطْشُمتْ  بََطْشُمت  َوِإَذا} ١٢٩{َختْ

Hُقوا} ١٣٠{َجبHاِرينَ  َ  فَات H\ِطيُعونِ  ا Hُقوا} ١٣١{َوأَ ي َوات ِ HIمكُ  ا Hمكُ } ١٣٢{تَْعلَُمونَ  ِبَما أََمد Hِبَأنَْعامٍ  أََمد 
  الشعراء}١٣٣{َوبَِننيَ 

بت بني هبذا فاكنوا -السالم عليه -هوًدا رسوهلم عاد قبيX كذ] iيف دعوهتم الحتاد الرسل؛ مجليع مكذ 
 لهدایتمك إليمك مرَسل العبادة؟إين o فتخلصوا هللا ختشون أال: هود أخومه هلم قال إذ .وغايهتا أصولها

 جئتمك فA وأطيعوين هللا عقاب خفافوا ريب، أمرين كام لمك أبلiغها هللا، رساp عىل حفيظ وإرشادمك،
 إال أجري ما األجر، أنواع من نوع أي]  التوحيد إىل إرشادمك عىل منمك أطلب وما .هللا عند من به
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 عبث وذ% املارة؟ ِمنَ  فتسخرون منه ترشفون عالًيا بناء مرتفع ماكن بلك أتبنون .العاملني رب عىل
دة، وحصوOً  منيعة قصوًرا وتتخذون، ا6نيا أو ا6ين يف بفائدة عليمك یعود ال وإرساف  كأنمك مشـي]
 .ظاملني قاهرين ذ% فعلمت رضKً، أو قتال اخللق من بأحد بطشـمت وإذا متوتون، وال ا6نيا يف ختkون
 ال ما النعم أنواع من أعطامك ا8ي هللا واخشوا لمك، أنفع فإنه إليه أدعومك ما وامتثلوا هللا، خفافوا
  األوالد. وأعطامك والغمن، والبقر اإلبل من: األنعام أعطامك عليمك، فيه خفاء

  قال تعاىل :  

بَْت  Hذ  َرُسولٌ  لَُمكْ  ِإينq } ١٤٢{تَتHُقونَ  أََال  َصاِلحٌ  أَُخومهُْ  لَهُمْ  قَالَ  ِإذْ } ١٤١{الُْمْرَسِلنيَ  ثَُمودُ  كَ
Hُقوا} ١٤٣{أَِمنيٌ  َ  فَات H\أَْجرِيَ  ِإنْ  أَْجرٍ  ِمنْ  عَلَْيهِ  أَْسَألُُمكْ  َوَما} ١٤٤{َوأَِطيُعونِ  ا  Hعََىل  ِإال  qَرب 

Hاٍت  ِيف } ١٤٦{آِمِننيَ  َهاُهنَا َما ِيف  أَتُْرتَُكونَ } ١٤٥{الَْعالَِمنيَ   َطلُْعهَا َوَخنْلٍ  َوُزُروعٍ } ١٤٧{َوُعُيونٍ  َجن
Hُقوا} ١٤٩{فَاِرِهنيَ  بُُيو}ً  الِْجَبالِ  ِمنَ  َوتَْنِحُتونَ } ١٤٨{َهِضميٌ  َ  فَات H\الشعراء}١٥٠{َوأَِطيُعونِ  ا  

بت بني هبذا فاكنوا هللا، توحيد إىل ودعوته رسالته يف صاحلًا أخامه مثود قبيX كذ] i؛ الرسل مجليع مكذ
 فُتفرِدونه هللا، عقاب ختشون أال: صاحل أخومه هلم قال إذ .هللا توحيد إىل یدعون مجيًعا ألهنم

 عقابه فاحذروا هللا، عن تلقيهتا كام الرساp هذه عىل حفيظ، إليمك هللا من مرَسل إين Kلعبادة؟
 إال جزايئ ما جزاء، أي لمك وإرشادي نصحي عىل منمك أطلب وما .إليه دعوتمك ما وامتثلوا، تعاىل
 العذاب من آمنني ا6نيا هذه يف مسـتقرين النعمي من فيه أنمت فA ربمك أیرتكمك .العاملني رب عىل

 وتنحتون نضيج، لني (نع مثرها وخنل كثرية وزروع جاریة وعيون ممثرة حدائق يف واملوت؟ والزوال
ِرشين، بنحهتا ماهرين بيو9ً  اجلبال من   نصحي. واقبلوا، هللا عقوبة خفافوا .بَِطرين أَ

  قال تعاىل :  

بَْت  Hذ  َرُسولٌ  لَُمكْ  ِإينq } ١٦١{تَتHُقونَ  أََال  لُوٌط  أَُخومهُْ  لَهُمْ  قَالَ  ِإذْ } ١٦٠{الُْمْرَسِلنيَ  لُوٍط  قَْومُ  كَ
Hُقوا} ١٦٢{أَِمنيٌ  َ  فَات H\الشعراء}١٦٣{َوأَِطيُعونِ  ا  

بت  التوحيد من به جاؤوا ما ألن هللا؛ رسل لسائر مكذبني هبذا فاكنوا، برسالته لوط قوم َكذ]
 أمني ربمك، من رسول إين هللا؟ عذاب ختشون أال: لوط أخومه هلم قال إذ .واحد الرشائع وأصول

  إليه. دعوتمك فA واتبعوين رسوo، تكذیبمك عىل هللا عقاب فاحذروا إليمك، رسالته تبليغ عىل
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  قال تعاىل :  

َب  Hذ اُب  كَ  َرُسولٌ  لَُمكْ  ِإينq } ١٧٧{تَتHُقونَ  أََال  ُشَعْيبٌ  لَهُمْ  قَالَ  ِإذْ } ١٧٦{الُْمْرَسِلنيَ  اْألَيْكَةِ  أَْحصَ
Hُقوا} ١٧٨{أَِمنيٌ  َ  فَات H\أَْجرِيَ  ِإنْ  أَْجرٍ  ِمنْ  عَلَْيهِ  أَْسَألُُمكْ  َوَما} ١٧٩{َوأَِطيُعونِ  ا  Hعََىل  ِإال  qَرب 

} ١٨٢{الُْمْستَِقميِ  Eِلِْقْسَطاِس  َوِزنُوا} ١٨١{الُْمْخِرسِينَ  ِمنَ  تَُكونُوا َوَال  الْكَْيلَ  ْوفُواأَ } ١٨٠{الَْعالَِمنيَ 
Hُقوا} ١٨٣{ُمْفِسِدينَ  اْألَْرِض  ِيف  تَْعثَْوا َوَال  أَْشَياءمهُْ  النHاَس  تَْبَخُسوا َوَال  ي َوات ِ HIُمكْ  ا  َوالِْجِب�Hَ  َخلَقَ

ِلنيَ  Hالشعراء}١٨٤{اْألَو  

ب بني هبذا فاكنوا رسالته، يف شعيًبا رسوهلم امللتف الشجر ذات األرض أحصاب كذ] iمجليع مكذ 
 ِمنَ  إليمك مرَسل إين ومعاصيمك؟ رشكمك عىل هللا عقاب ختشون أال: شعيب هلم قال إذ. الرساالت

 دعوتمك ما واتبعوا، هللا عقاب خفافوا، الرساp من إيل]  به هللا أوg ما عىل حفيظ لهدایتمك، هللا
 جزايئ ما جزاء، أي]  8K اإلميان إىل لمك دعايئ عىل منمك أطلب وما، لرتشدوا هللا؛ هدایة ِمن إليه
 وافيًا للناس الكيل أمتgوا: - واملزيان الكيل یُْنِقصون اكنوا وقد -شعيب هلم قال .العاملني رب عىل إال

 شيئًا الناس تنقصوا املسـتقمي،وال العدل Kملزيان َوِزنوا، حقوقهم الناس یُْنِقصون ممن تكونوا وال هلم،
 والهنب والقتل Kلرشك الفساد، األرض يف تكرثوا وال ذ%، غري أو وزن أو كيل يف حقوقهم ِمن

   .عليمك املتقدمة األمم وخلق خلقمك ا8ي هللا عقوبة واحذروا .املعايص وارتاكب الناس وختویف

  قال تعاىل :  

َ  اْعُبُدوا ِلقَْوِمهِ  قَالَ  ِإذْ  َوِإْبَراِهميَ  H\ُقوهُ  اH Hُمكْ  َخْريٌ  َذِلُمكْ  َوات   العنكبوت}١٦{تَْعلَُمونَ  ُكنُمتْ  ِإن ل

 خسطه واتقوا، وحده 8 العبادة أخلصوا أن: قومه دعا حني السالم عليه إبراهمي -الرسول أهيا-  واذكر
  .لمك رش هو مما لمك خري هو ما تعلمون كنمت إن، لمك خري ذلمك، معاصيه واجتناب فرائضه بأداء

  قال تعاىل :  

 H١٢٣{الُْمْرَسِلنيَ  لَِمنْ  ِإلَْياَس  َوِإن { ُْقونَ  أََال  ِلقَْوِمهِ  قَالَ  ِإذHتَت}الصافات}١٢٤  

 وحده هللا اتقوا: إرسائيل بين من لقومه قال إذ، والرساK pلنبوة أكرمنامه ا8ين ملن إلياس عبدO وإن
  .غريه معه ترشكوا وال، وخافوه

  قال تعاىل :  
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ا Hنَاِت  ِعيَىس  َجاء َولَمqلَْبيEِ  َلِْحْمكَةِ  ِجئُْتُمك  قَدْ  قَالEِ  َ qبَني ي بَْعَض  لَُمك  َوِألُ ِ HIتَِلُفونَ  ا Hُقوا ِفيهِ  َختْ َ  فَات H\ا 
ِطيُعونِ    الزخرف}٦٣{َوأَ

 بعض لمك وألبنيK ، iلنبوة جئتمك قد: قال األدp من الواحضات Kلبينات إرسائيل بين عيىس جاء وملا
 أمرتمك فA وأطيعون، نواهيه واجتناب أوامره Kمتثال هللا فاتقوا، ا6ين أمور من فيه ختتلفون ا8ي
  .وطاعته هللا تقوى من به

  قال تعاىل :  

ِبنيٌ  نَِذيرٌ  لَُمكْ  ِإينq  قَْومِ  Qَ  قَالَ  َ  اْعُبُدوا أَنِ } ٢{م' H\ُقوهُ  اH ِطيُعونِ  َوات ْرُمكْ  ُذنُوِبُمكْ  مqن لَُمك  یَْغِفرْ } ٣{َوأَ qَویَُؤخ 
ى أََجلٍ  ِإَىل  Rَسم ِ  أََجلَ  ِإنH  م' H\رُ  َال  َجاء ِإَذا اHنوح}٤{تَْعلَُمونَ  ُكنُمتْ  لَوْ  یَُؤخ  

 إليمك هللا رسول وإين، عصيمتوه إن هللا عذاب من اإلنذار بنيi  لمك نذير إين قويم (: نوح قال
 يل واسـتجبمت أطعمتوين فإن ،عنه وأهنامك، به آمرمك فA وأطيعوين، عقابه وخافوا، وحده فاعبدوه
 إذا املوت إن، تعاىل هللا عمل يف مقدر وقت إىل أعامرمك يف ویُمدد لمك، ویغفر ذنوبمك عن هللا یصفح
  .والطاعة اإلميان إىل لسارعمت ذ% تعلمون كنمت لو، أبًدا یؤخر ال جاء

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  سابع عرش : عدم تقوى هللا تعاىل موجب لهالك األمم

  قال تعاىل :  

Hقَواْ  آَمنُواْ  الُْقَرى أَْهلَ  أَنH  َولَوْ  َماءِ  مqنَ  بََرَاكٍت  عَلَْهيِم لَفَتَْحنَا َوات Hبُواْ  َولَـِكن َواَألْرِض  الس Hِبَما فََأَخْذ2َمهُ  كَذ 
  األعراف}٩٦{يَْكِسُبونَ  َاكنُواْ 

قوا القرى أهل أن]  ولو  من اخلري أبواب هلم هللا لفتح، عنه هللا هنامه ما واجتنبوا واتبعومه رسلهم صد]
 iبوا ولكهنم، وجه لك   .ومعاصهيم كفرمه بسبب املهK Wلعذاب هللا فعاقهبم، كذ]

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  Lمن عرش :  بناء املساجد يكون عىل تقوى من هللا

  قال تعاىل :  

Hَمْسِجدٌ  أَبَداً  ِفيهِ  تَُقمْ  الَ  َس  ل qْقَوى عََىل  ُأسHلِ  ِمنْ  الت Hب'ونَ  ِرَجالٌ  ِفيهِ  ِفيهِ  تَُقومَ  أَن أََحق'  یَْومٍ  أَو  أَن ُحيِ
ب'  َواّ\ُ  یَتََطهHُرواْ  هqرِينَ  ُحيِ Hَس  أَفََمنْ } ١٠٨{الُْمط Hنْ  أَم َخْريٌ  َوِرْضَوانٍ  اّ\ِ  ِمنَ  تَْقَوى عََىل  بُنْيَانَهُ  أَسHم 
َس  H2َرِ  ِيف  ِبهِ  فَاْهنَارَ  َهارٍ  ُجُرٍف  َشفَا عََىلَ  بُنْيَانَهُ  أَس  َHمن َeَ  ُ\ِّدي الَ  َوا اِلِمنيَ  الْقَْومَ  َهيْ Hالتوبة}١٠٩{الظ  

َس  ا8ي املسجد فإن؛ أبًدا املسجد ذ% يف للصالة -النيب أهيا-  تقم ال iیوم أول من التقوى عىل ُأس 
 Kملاء یتطهروا أن حيبون رجال املسجد هذا ففي، للصالة فيه تقوم أن أوىل -)قباء( مسجد وهو-

 حيب وهللا. واملعايص ا8نوب من و@سـتغفار Kلتورع یتطهرون كام، واألقذار النجاسات من
َس  قد) قباء( مسجد اكن وإذا. املتطهرين iصىل، هللا رسول مفسجد، یوم أول من التقوى عىل ُأس 

  .واألحرى األوىل بطریق كذ%، وسمل عليه هللا

س َمن يسـتوي ال س ومن، ومرضاته وطاعته هللا تقوى عىل بنيانه أس]  حفرة طرف عىل بنيانه أس]
ى، املسلمني بني وتفریقًا وكفًرا رضاًرا مسجًدا فبىن، للسقوط متداعية  يف السقوط إىل ذ% به فأد]

  .حدوده املتجاوزين الظاملني القوم هيدي ال وهللا. Nمن Oر

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  }سع عرش :  ال یوجد من نتقيه إال هللا تعاىل

  قال تعاىل :  

 ُaََماَواِت  ِيف  َما َو Hَواَألْرِض  الْس  ُaَينُ  َو q-ا  ً   النحل}٥٢{تَتHُقونَ  اّ\ِ  أَفَغَْريَ  َواِصبا

، دامئًا واإلخالص والطاعة العبادة وحده وo، وعبيًدا وملاكً  خلقًا واألرض السموات يف ما لك و8
  وتعبدوه؟ هللا غري ختافوا أن بمك أیليق

  قال تعاىل :  

 Hُتُمكْ  َهِذهِ  َوِإن Hةً  ُأمHُقونِ  َرب'ُمكْ  َوأ2ََ  َواِحَدةً  ُأمH   املؤمنون}٥٢{فَات
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 واجتناب أوامري Kمتثال فاتقوين ربمك وأO، اإلسالم وهو واحد دين -األنبياء معرش ( -دینمك وإن] 
  .زواجري

  قال تعاىل :  

ب'  َمن ُقلْ  Hَماَواِت  ر Hْبعِ  الس Hَسَيُقولُونَ } ٨٦{الَْعِظميِ  الَْعْرِش  َوَرب'  الس  ِ H\ِ  ُْقونَ  أَفََال  قُلHاملؤمنون}٨٧{تَت  

  وأعالها؟ ا'لوقات أعظم هو ا8ي، العظمي العرش ورب السـبع السموات رب َمن قل

  غريه؟ عبدمت إذا عذابه ختافون أفال: هلم فقل هللا، هو: حمتًا سـيقولون

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  عرشون :  التقي احلق ال یعمل السوء

  قال تعاىل :  

َذْت  َ Hُدوِهنِمْ  ِمن فَاخت  ًEلَ  ُروَحنَا ِإلَْهيَا فَأَْرَسلْنَا ِحَجاHبََرشاً  لَهَا فَتََمث  ًّQقَالَْت } ١٧{َسِو  qْمحَن أَُعوذُ  ِإين HلرEِ 
ً  ُكنَت  ِإن ِمنكَ    مرمي}١٨{تَِقيّا

 يف لها فمتث]ل، جربیل املWَ  إلهيا فأرسلنا، الناس وعن عهنم يسرتها سًرتا أهلها دون ِمن جفعلت
ق 9م إنسان صورة  ممن كنت إن بسوء تنالين أن منك Kلرمحن أسـتجري إين: o مرمي قالت .اخلَلْ
  .هللا یتقي

  قال تعاىل :  

ي أََرأَیَْت  ِ HI٩{يَْهنَـى ا { ًِإَذا َعْبدا  Hَصىل}أََمرَ  أَوْ } ١١{الْهَُدى عََىل  َاكنَ  ِإن أََرأَیْتَ } ١٠ 
  العلق}١٢{EِلتHْقَوى

 محمد وهو( لربه صىل]  إذا لنا عبًدا يهنـى ا8ي) Nل أبو وهو( الرجل هذا طغيان ِمن أجعب أرأیت
 آمًرا اكن إن يهناه؟أو فكيف الهدى عىل الصالة عن املهنـي اكن إن أرأیت ؟)وسمل عليه هللا صىل
  ذ%؟ عن أيهناه Kلتقوى غريه

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  احدى وعرشون : املتقون والفجار ال يسـتون عند هللا تعاىل

  قال تعاىل :  

ينَ  َجنَْعلُ  أَمْ  ِ HIاِلَحاِت  َوَمعِلُوا آَمنُوا ا Hِقنيَ  َجنَْعلُ  أَمْ  اْألَْرِض  ِيف  َاكلُْمْفِسِدينَ  الصHارِ  الُْمت Hص}٢٨{َاكلُْفج  

 كأحصاب املؤمنني التقوى أهل جنعل أم، األرض يف اكملفسدين الصاحلات ومعلوا آمنوا ا8ين أجنعل
 هللا یثيب بل هللا، عند يسـتوون فال، وُحْمكه هللا حبمكة الئقة غري التسویة هذه الاكفرين؟ الفجور
  .األشقاء املفسدين ویعاقب األتقياء، املؤمنني

  قال تعاىل :  

اَها َوَما َونَْفٍس  Hالشمس}٨{َوتَْقَواَها فُُجوَرَها فََألْهََمهَا} ٧{َسو  

  .اخلري وطریق الرش طریق لها فبني]  ،vمهتا ألداء خلقها هللا وإكامل نفس وبلك

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  املتقني وبني غري املتقني اثنان وعرشون : الصداقة بني

  قال تعاىل :  

ء Hِخال ذٍ  اْألَ   الزخرف}٦٧{الُْمتHِقنيَ  ِإالH  عَُدوE  ِلَبْعٍض  بَْعُضهُمْ  یَْوَمئِ

 عىل تصادقوا ا8ين لكن، القيامة یوم بعض من بعضهم یتربأ ا6نيا يف هللا معايص عىل األصدقاء
  .واآلخرة ا6نيا يف دامئة صداقهتم فإن، هللا تقوى

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  انهتـى ؛؛؛؛؛

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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