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 التقوى وأثرها في الدعوة إلى اهلل 
 عثمان إنعام محمد أحمد

 جامعــة أم درمــان اإلسالميـــة، السودان. كليــة الدعــوة اإلسالميــة،

  ha.649@hotmail.comالبريد اإللكتروني :

 الملخص:
إن الحمــد هلل نحمــدس ونســتعينت، ونســتنعرس ، ونعــور بــاهلل مــن  ــرور  

 ـــأد أن ل إلــت إل اهلل وحــدس ل  ــري  لـــت ، أنعســنا ومــن ســيمال أعمالنــا، وأ
وأ أد أن محمدًا عبدس ورسولت صلى اهلل عليت وسلم وعلى آلت وأصحابت ومـن 

 تبعأم بإحسان إلى يوم الدين.
قمـل بأـرا البحــذ الـرب هـو بعنــوان التقـوى وأثرهـا فــي الـدعوة إلــى اهلل  

ــاهي ــى مبحثــين ، المبحــذ ا وف يتحــدذ عــن مع ــد قســمل البحــذ إل م حــوف وق
التقـوى ، وتحــدثل فيأــا عــن التقــوى فــي اللنــة والصــاالق والتقــوى فــي القــرآن 

 الكريم ، والتقوى في السنة النبوية.

المبحذ الثـاني يتحـدذ عـن لـي  مـن التقـوى النلـو فـي العبـادة وأقـواف  
ال عراء في التقوى ، وثمرال التقـوى ومـن أهـم التوصـيال أوصـي بـالرجو  إلـى 

 اسة ومعرفة كف اآليال التي تتحدذ عن التقوى.القرآن الكريم لدر 

 الكلمال المعتاحية: التقوى ، أثرها ، الدعوة ، اهلل ، السنة.

mailto:ha.649@hotmail.com
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Al Taqwa And Its Effect In Da'wa To God 

Inam Mohammed Ahmed Osman 

The College Islamic Da`wa, Umm Durman Islamic 

University  ،  Sudan. 

 Email:ha.649@hotmail.com 

Abstract: 

 Praise be to Allah, we praise him and seek his help 

and forgiveness, and seek refuge with Allah from the evils 

of ourselves, an our evils, and I bear witness that there is 

no God but Allah alone with no partner and I bear 

witness that Mohammed is his slave and his messenger, 

peace be upon him and his family and his companions 

and followed them until the day of religion.  

 The researcher conducted this research, which is 

entitled piety and its impact in call to Allah and has 

divided the research into two sections the first section 

talks about the concepts of piety and talked about the 

piety in the language and terminology and piety in the 

Koran and piety in the prophetic sunnah. The second 

section talks about not piety extremism worship and the 

words of poets in the piety and the fruits of piety. One of 

the important recommendations I recommend reference 

to the Qoran to study and know all the verses that talk 

about piety. 

Keyword: Al Taqwa , Effect  ,  Da'wa , God , Sunnah. 
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 المقدمـــــــة
التقوى اريق العبادة إلى اهلل. التقوى منبع العضامف فالرحمة والوفاء والصدق 

. التقوى هي الدين كلت تقوى اهلل من التقوى  والعدف والور  والبرف والعااء كلت
ِإنَّ خير ما تزود بت العبد. التقوى ميزان التعاضف بين النا . قاف اهلل تعالى: )

 .  31(. سورة الحجرال ، اآلية: َد اللَِّت َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّت َعِليٌم َخِبيرٌ َأْكَرَمُكْم ِعنْ 
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 المبحذ ا وف
 معاهيم حوف التقوى

 المالب ا وف: التقوى في اللنة والصاالق:
 أوًل: التقوى لنة:

 وقى : وقاُس اهلل َوقيًا ووقاية وواقيت: صانت.
الواو بدف من التاء وفي التنزيف العزيز السم التقوى ، التاء بدف من الواو و 

)وآتاهم تقواهم( أب جزاء تقواهم ، وقيف: معناس ألأمأم تقواهم وقولت تعالى: 
( أب هو أهف أن يتقى عقابت وأهف أن يعمف بما ُهَو َأْهُف التَّْقَوى َوَأْهُف اْلَمْنِعَرةِ )

( معناس أثبل على ِق اللَّتَ َيا َأيَُّأا النَِّبيُّ اتَّ يؤدب إلى منعرتت. وقولت تعالى: )
 .(3)تقوى اهلل وُدْم عليت

اتََّقى َيتَِّقي ، أصلت أْوَتَقى على اْفَتَعف ، فقلبل الواو ياء لنكسار ما قبلأا 
 وأبدلل منأا التاء وأدغمل.

 والتَّْقَوى والّتَقى : واحد والواو مبدلة من الياء.
 ة وُتقاة ، مثف اتََّخَم ُتَخَمة.والتََّقاُة : التَّعيُت. يقاف: اتََّقى َتِقيَّ 

  .(2)والتَِّقى : المتَِّقى
َوقاُس َوْقيا وِوَقاية : وواِقيت صانت ، كَوقَّاُس. والَوقاُء ، وُيْكَسُر ، والَوَقايُة ، مثلتت 
والسم : التقوى، أصلت تقيا، قلبوس للعرق بين السم والصعة وقولت عز وجف: 

 .(1): أهف أن يتقى عقابتُهَو َأْهُف التَّْقَوى( أب )

                                 
( أبي العضف جماف الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، اعتنى بتصحيحأا أمـين محمـد  3

 -هــ 3131بيـرول ، دار إحيـاء التـراذ العربـي ،  ، )لبنان: 1، ا 31، محمد الصادق ، ج
 .133،  133م( ص 3111

( أبي نصر إسماعيف بن حماد الجوهرب ، الصـحاق تـاج اللنـة وصـحاق العربيـة ، تحقيـق  2
ـــة ،  3، ا 6بـــديع يعقـــوب ، محمـــد نبيـــف اريعـــي ، ج )لبنـــان: بيـــرول ، دار الكتـــب العلمي

 .113،  116م( ص 3111 -هـ 3121
)لبنـان: بيـرول  3، ا 1ين محمد بن يعقوب بن محمد ، القامو  المحـيا ، ج( مجد الد 1

 .161م( ص 3111 -هـ 3121، دار الكتب العلمية ، 
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 )َوَقى( العر  من الحعى. ) َيِقي ( َوْقيًا 
 ووقى : َحِعَي وهاب الم ي.

 وال يء وقيًا ، ووقاية ، وَواِقيت : صانت عن ا رى وحماس.
 )التقوى( : الخ ية والخوف.

وَتَقوى اهلل : خ يتت وامتثاف أوامرس واجتناب نواهيت. وأصلت َوْقيا ، قلبوس للعرق 
 .(3)ن السم والصعةبي

) اتََّقى ( يتَِّقي و ) َتَقى ( َيْتِقي َكَقَضى َيْقِضي. و ) التَّْقَوى ( و  –و ق ب 
)التَُّقى( واحد. و) التقاس التَّقَّيت( يقاف ) اتَّقى َتقَّيت ( و) ُتَقاس ( و) التَِّقي الُمتَِّقي 

 .(2)ىوقالوا ما َأْتَقاس هلل. و) َتَوقَّى ( و) اتََّقى ( بمعن
 ثانيًا: التقوى اصاالحاً 

 تقوى اهلل هي فعف ااعتت واجتناب معاصيت. 
وأصف التقوى: أن يجعف العبد بينت وبين ما يخافت ويحررس وقاية تقيت منت ، 
فتقوى العبد لربت أن يجعف بينت وبين ما يخ اس من ربت من غضبت وسخات 

 .(1)يتوعقابت وقاية تقيت من رل  وهو فعف ااعتت واجتناب معاص
قاف أبو السعود : )التقوى في عرف ال ر  عبارة عن كماف التوقي عما يضرس 

 في اآلخرة(. 
قاف عليت السالم: )جما  التقوى في قولت تعالى: )ِإنَّ اللََّت َيْأُمُر ِباْلَعْدِف 

( وعن عمر بن عبد العزيز أنت تر  ما حرم 11َواإِلْحَساِن ...( النحف، اآلية: 

                                 
م( 3132)القاهرة: مجمـع اللنـة العربيـة ،  2، ا 2( إبراهيم أني  ، المعجم الوسيا ، ج 3

 .3111ص 
بترتيبــت محمــود خــاار ( محمــد بــن بكــر بــن عبــد القــادر الــرازب، مختــار الصــحاق، عنــى  2

 .311)الأيمة المصرية العامة للكتاب( بدون ركر تاريخ الابع ، ص 
( زين الدين أبي العرج عبد الرحمن بن  أاب الدين ، جامع العلوم والحكم ، تحقـق أنـور  1

 -هـــــ 3123)مصــــر: المنصــــورة ، دار الوفــــاء للاباعــــة والن ــــر والتوزيــــع ،  2البــــاز ، ا
 .221م( ص 2113
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ما فرض اهلل ، وعن  أر بن حو ب : المتقي من يتر  ما ل بأ  اهلل، وأداُء 
بت حررًا من الوقو  فيما فيت بأ  ، وعن أبي يزيد : أن التقوى هو التورُ  عن 
كف ما فيت  بأة ، عن محمد بن حنيف: أنأا مجانبُة كف ما يبعد  عن اهلل 

 تعالى ، وعن سأف: المتقي من تبرأ عن حولت وقدرتت. 
ى: أل يرا  اهلل حيذ نأا  ، ول يعقد  حيذ أمر . وعن ميمون بن وقيف التقو 

مأران: ل يكون الرجف تقيًا حتى يكون أ د محاسبة لنعست من ال ري  
ال حيح والسلاان الجامر ، وعن أبي تراب: بين يدب التقوى خم  عقبال ل 

يثار الضعف على ا لقوة ، ينالأا من ل يجاوزهن: إيثار ال دة على النأضة ، وا 
يثار المول على الحياة ،  يثار الجأد على الراحة ، وا  يثار الرف على العزة ، وا  وا 
وعن بعض الحكماء أنت ل يبلغ الرجف سنام التقوى إل أن يكون بحيذ لو ُجعف 
ما في قلبت في ابق فِايَف بت في السوق لم يستِح ممن ينظر إليت. وقيف: أن 

 .(3)ين عالنيت  للخلقالتقوى أن تزين سرَّ  للحق كما تز 
أن يتقي اهلل العبد حتى يتقيت في مثقاف ررة ، قاف أبو الدرداء: تمام التقوى 

حتى يتر  بعض ما يرى أنت حالف ، خ ية أن يكون حرامًا ما يكون حجاباً 
َفَمْن بينت وبين الحرام ، فإن اهلل قد بين للعباد الرب يصيرهم إليت قاف اهلل: )

(. سورة الزلزلة، َررٍَّة َخْيرًا َيَرس * َوَمْن َيْعَمْف ِمْثَقاَف َررٍَّة َ رًّا َيَرسَيْعَمْف ِمْثَقاَف 
     (. 3-3اآليتان: )

  .(2)من ال ر أن تتقيت ، ول  يمًا من الخير أن تععلت فال تحقرن  يماً 

                                 
ي السعود محمد بن محمد بن مصاعى ، إر اد العقف السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ( أب 3

)لبنـان: بيـرول ، دار الكتـب العلميـة ،  3، ا 3وضع حوا يت عبد اللايـف عبـد الـرحمن، ج
 .13م( ص 3111 -هـ 3131

،  1( عبد اهلل بن المبار  ، كتاب الزهد ، حققت وعلق عليت حبيب الـرحمن ا عظمـي ، ج 2
 .112م( ص 2111 -هـ 3121)لبنان: بيرول ، دار الكتب العلمية ،  2ا
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 المالب الثاني
 التقوى في القرآن الكريم

ُدوا َفِإنَّ قاف اهلل تعالى: )  ( سورة البقرة ، َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوىَوَتَزوَّ
 .313اآلية:

أب اجعلوا زادكم إلى اآلخرة اتقاء القبـامح فـإن خيـر الـزاد اتقاؤهـا. وقيـف  
كان أهف اليمن ل يتزودون ويقولون: نحن متوكلون ، ونحن نحج بيل اهلل أفال 

 .(3)ياعمنا فيكونون كالَّ على النا  ، فنزلل فيأم
ْن : )قاف اهلل تعالى ْن ُتِصـْبُكْم َسـي َمٌة َيْعَرُحـوا ِبَأـا َواِ  ِإْن َتْمَسْسـُكْم َحَسـَنٌة َتُسـْؤُهْم َواِ 

 (.َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا ل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َ ْيمًا ِإنَّ اللََّت ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحياٌ 
 .321سورة آف عمران ، اآلية: 

ن َتْصِبُروا َوَتتَّقُـوا َل  )ِإن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهمْ  ن ُتِصْبُكْم َسي َمٌة َيْعَرُحوا ِبَأا َواِ  َواِ 
 َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َ ْيًما ِإنَّ اللََّت ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌا (

ن  ن تصــبكم ســيمة يعرحــوا بأــا وا  ــت تعــالى : إن تمسســكم حســنة تســؤهم وا  قول
  بما يعملون محياتصبروا وتتقوا ل يضركم كيدهم  يما إن اهلل

قولت تعـالى : إن تمسسـكم حسـنة تسـؤهم قـرأ السـلمي باليـاء والبـاقون بالتـاء . 
ــف مــا يحســن ويســوء . ومــا ركــرس المعســرون مــن الخصــب  ــي ك واللعــظ عــام ف
والجدب واجتما  المؤمنين ودخوف العرقة بينأم إلى غير رل  من ا قواف أمثلـة 

من كانل من صعتت من  ـدة العـداوة  ولي  باختالف . والمعنى في اآلية : أن
والحقد والعرق بنزوف ال دامد على المـؤمنين ، لـم يكـن أهـال  ن يتخـر باانـة ، 

                                 
( أبـي القاسـم جـاد اهلل محمــود بـن عمـر ، الك ـاف عــن حقـامق غـوامض التنزيـف وعيــون  3

 3، ا 3ا قاويف في وجوس التأويـف ، رتبـت وضـبات وصـححت محمـد عبـد السـالم  ـاهين ، ج
 .213م( ص 3111 -ـ ه3131)لبنان: بيرول ، دار الكتب العلمية ، 
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ل سيما في هرا ا مر الجسيم من الجأاد الرب هو مال  الـدنيا واآلخـرة و ولقـد 
 أحسن القامف في قولت :

 كف العداوة قد ترجى إفاقتأا إل عداوة من عادا  من حسد
ن  تصبروا أب على أراهم وعلى الااعة وموالة المـؤمنين . وتتقـوا ل يضـركم وا 

كيــدهم  ــيما يقــاف : ضــارس يضــورس ويضــيرس ضــيرا وضــورا و ف ــرا تعــالى نعــي 
 ضررهم بالصبر والتقوى ، فكان رل  تسلية للمؤمنين وتقوية لنعوسأم .
نا و ومنت قلل : قرأ الحرميان وأبو عمرو " ل يضركم " من ضار يضير كما ركر 

قولت ل ضـير ، وحـرفل اليـاء للتقـاء السـاكنين و  نـ  لمـا حـرفل الضـمة مـن 
الــراء بقيــل الــراء ســاكنة واليــاء ســاكنة فحــرفل اليــاء ، وكانــل أولــى بالحــرف و 
 ن قبلأا ما يدف عليأا . وحكى الكسامي أنت سمع " ضارس يضورس " وأجـاز " ل 

" ل يضـرركم " . قـرأ الكوفيـون : ل يضركم " وزعم أن فـي قـراءة أبـي بـن كعـب 
يضـركم بضــم الــراء وت ــديدها مــن ضـر يضــر . ويجــوز أن يكــون مرفوعــا علــى 

 تقدير إضمار العاء و والمعنى : فال يضركم ، ومنت قوف ال اعر :
 من يععف الحسنال اهلل ي كرها

ـــديم و وأن ـــد  ـــة التق ـــى ني ـــون مرفوعـــا عل ـــراء ، أو يك ـــوف الكســـامي والع هـــرا ق
 :سيبويت 

ن  إن يصر  أخو  تصر   وا 
أب ل يضــركم أن تصــبروا وتتقــوا . ويجــوز أن يكــون مجزومــا ، وضــمل الــراء 
للتقاء الساكنين على إتبا  الضم . وكرل  قراءة من فـتح الـراء علـى أن الععـف 
مجــزوم ، وفــتح " يضــركم " للتقــاء الســاكنين لخعــة العــتح و رواس أبــو زيــد عــن 
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أدوب . وحكى النحا  : وزعم المعضـف الضـبي المعضف عن عاصم ، حكاس الم
 .(3)عن عاصم " ل يضركم " بكسر الراء للتقاء الساكنين . 

 (.َهَرا ِكتَاٌب َأنَزْلَناُس ُمَباَرٌ  َفاتَِّبُعوُس َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ قاف اهلل تعالى: )و 
 .311سورة ا نعام ، اآلية: 

( وهرا القـرآن الـرب أنزلنـاس إلـى ِكتَاٌب َأنَزْلَناُس ُمَباَر ٌ  َهَرايعني جف ثناؤس بقولت: )و 
( يقـوف: فـاجعلوس َفـاتَِّبُعوسُ نبينا محمد صلى اهلل عليت وسلم كتاب أنزلنـاس مبـار  )

( يقوف: واحـرروا اهلل فـي َواتَُّقواإمامًا تتبعونت ، وتعملون بما فيت أيأا النا  ، )
 تتعدوا حدودس وتستحلوا محارمت.أنعسكم أن تضيعوا العمف بما فيت ، و 

( وهــو القـرآن الـرب أنزلـت اهلل علــى َهــَرا ِكتَـاٌب َأنَزْلَنـاُس ُمَبـاَر ٌ عـن قتـادة قولـت: )و 
 ( يقوف: فاتبعوا حاللت ، وحرموا حرامت.َفاتَِّبُعوسُ محمد صلى اهلل عليت وسلم )

 وألـــــيم ( يقـــــوف: لترحمـــــوا، فتنجـــــوا مـــــن عـــــراب اهللَلَعلَُّكـــــْم ُتْرَحُمـــــونَ وقولـــــت )
 (31).(2)عقابت

 في هرس اآلية تعتبر التقوى من أسباب الرحمة.
َوَلــْو َأنَّ َأْهــَف اْلقُــَرى آَمُنــوا َواتََّقــْوا َلَعَتْحَنــا َعَلــْيِأْم َبَرَكــاٍل ِمــْن قــاف اهلل تعــالى: )

ـــاُنوا َيْكِسُبونَ  ـــا َك ـــْرَناُهْم ِبَم ـــرَُّبوا َفَأَخ ـــْن َك ـــَماِء َواَ ْرِض َوَلِك ة ا عـــراف، (ســـور السَّ
 .16اآلية:

( يقاف للمدينة قرة لجتما  النا  فيأا. من َوَلْو َأنَّ َأْهَف اْلُقَرىقولت تعالى: )
َلَعَتْحَنا َعَلْيِأْم ( أب ال ر . )َواتََّقْوا( أب صدقوا. )آَمُنواقريل الماء إر أجمعتت. )

                                 
(  أبو عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرق ا نصـارب الخزرجـي  ـم  الـدين  3

 61م ص 3161 -هـ 3131الثانية،  :القاهرة الابعة –دار الكتب المصرية  :القرابي
( أبي جععر محمد بن جرير الابرب ، تعسير الابرب ، جامع البيان عن تأويف آب القـرآن  2

م( 2111 -هــ 3121)الرياض: دار عالم الكتب للاباعة والن ر والتوزيع ،  3ا ، 31، ج
 .1ص 
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في أقوام على  ( يعني المار والنبال. وهراَبَرَكاٍل ِمْن السََّماِء َواَ ْرضِ 
الخصوص جرى ركرهم. إر قد يمتحن المؤمنون بضيق العيش ويكون تكعرا 

اْسَتْنِعُروا َربَُّكْم ِإنَُّت َكاَن َغعَّارًا لرنوبأم. أل ترى أنت أخبر عن نوق إر قاف لقومت )
السََّماَء َعَلْيُكْم  ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِت ُيْرِسفْ ( وعن هود )ُيْرِسْف السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً * 

َوَلِكْن َكرَُّبوا (. فوعدهم المار والخصب على التخصيص يدف عليت )ِمْدرَاراً 
( أب كربوا الرسف. والمؤمنون صدقوا ولم َفَأَخْرَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

 (31).(3)يكربوا
من تعتبر التقوى في هرس اآلية سبب للبركال النازلة من السماء والخارجة 

 ا رض.
( سورة ا َأيَُّأا النَّاُ  اتَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َ ْيٌء َعِظيمٌ قاف اهلل تعالى: )ي

 .3الحج ، اآلية: 
( خااب يعم حكمة المكلعين عند النزوف ومن سينتظم ا َأيَُّأا النَّاُ  اتَُّقوا َربَُّكمْ )ي

ن رتبة التكليف والحادثين بعد رل  في سلكأم بعد من الموجودين القاصرين ع
إلى يوم القيامة. ولعظ النا  ينتظم الركور واإلناذ حقيقة وأما صينة جمع 
المركر فواردة على نأج التنليب لعدم تناولأا لإلناذ حقيقة إل عند الحنابلة. 
والمأمور بت مالق التقوى الرب هو التجنب عن كف ما يؤثم من فعف وتر  ، 

يمان باهلل واليوم اآلخر حسبما ورد بت إندراجًا أوليًا. والتعرض ويندرج فيت اإل
لعنوان الربوبية المنبمة عن المالكية والتربية مع اإلضافة إلى ضمير 
المخاابين لتأييد ا مر وتأكيد إيجاب المتثاف بت ترهيبًا وترغيبًا. أب احرروا 

( َلَة السَّاَعِة َ ْيٌء َعِظيمٌ ِإنَّ َزْلزَ عقوبة مال  أموركم ومربيكم. وقولت تعالى: )

                                 
ــن أحمــد ا نصــارب، الجــامع  حكــام القــرآن، ج 3 ــاهرة: دار 3( أبــي عبــد اهلل محمــد ب ، )الق

 .211م( ص3163 -هـ 3133الكتاب العربي للاباعة والن ر، 
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تعليف لموجب ا مر بركر بعض عقوباتت الأاملة فإن مالحظة عظمأا وهولأا 
وفظاعة ما هي من مبادمت ومقدماتت من ا حواف وا هواف التي ل ملجأ منأا 
سوى التدر  بلبا  التقوى مما يوجب مزيد من العتناء بمالبستت ومالزمتت ل 

التحري  ال ديد واإلزعاج العنيف باريق التكرير بحيذ يزيف  محالة. والزلزلة
ضافتأا إلى الساعة إما إضافة  ا  ياء من مقارها ويخرجأا عن مراكزها. وا 
المصدر إلى فاعلت ، على المجاز الحكمي. كأنأا هي التي تزلزف ا  ياء ، أو 

دير في كما إضافتت إلى الظرف إما بإجرامت مجرى المععوف بت اتساعًا ، أو بتق
. وهي الزلزلة 11( سورة سبأ ، اآلية: َبْف َمْكُر اللَّْيِف َوالنََّأارِ في قولت تعالى: )

. 3( سورة الزلزلة ، اآلية: ِإَرا ُزْلِزَلْل اَ ْرُض ِزْلزَاَلَأاالمركورة في قولت تعالى: )
عن الحسن أنأا تكون يوم القيامة ؛ وعن ابن عبا  رضي اهلل عنأما: زلزلة 

لساعة قيامأا ، وعن علقمة وال عبي: أنأا فبف الو  ال م  من منربأا ، ا
فإضافتأا إلى الساعة حينمر لكونأا من أ رااأا ، وفي التعبير عنأا بال يء 
إيران بأن العقوف قاصرة عن إدرا  كنأأا والعبارة ضيقة ل تحيا بأا إل على 

 (36).(3)وجت اإلبأام
 أسباب النجاة يوم القيامة.  تعتبر التقوى في هرس اآلية من

 (. اَ ِخالَُّء َيْوَمِمٍر َبْعُضُأْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإلَّ اْلُمتَِّقينَ قاف اهلل تعالى: )
 . 63سورة الزخرف، اآلية: 

أحدهما: أنأم أعداء في الدنيا،  ن كف واحد منأم زين لآلخر ما يوبقت ، وهو 
 معنى قوف مجاهد.

اآلخرة مع ما كان بينأم من التواصف في الدنيا لما رأوا الثاني: أنأم أعداء في 
 سوء العاقبة فيأا بالمقارنة ، وهو معنى قوف قتادة.

                                 
قف السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم ( أبي السعود محمد بن محمد بن مصاعى ، إر اد الع 3

 .161،  161، ص  1، مرجع سابق ، ج
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وحكى النقاش أن هرس اآلية نزلل في أمية بن خلف وعقبة بن أبي  
معيا كانا خليلين. وكان عقبة يجال  النبي صلى اهلل عليت وسلم فقالل 

لت أمية: وجأي من وجأ  حرام إن لقيل قريش قد صبأ عقبة بن معيا وقاف 
محمدًا ولم تتعف في وجأت فععف عقبة رل  فنرر النبي صلى اهلل عليت وسلم 
قتلت ، فقتلت يوم بدر صبرًا ، وقتف أمية في المعركة ، وفيأما نزلل هرس 

 (33).(3)اآلية
 .تعتبر التقوى في هرس اآلية الخلة بين ا حبة فيأا ثابتة في الدنيا واآلخرة

نَّ الظَّاِلِميَن َبْعُضُأْم َأْوِلَياُء قاف اهلل تعالى: ) ِإنَُّأْم َلْن ُيْنُنوا َعنَ  ِمْن اللَِّت َ ْيمًا َواِ 
 .31( سورة الجاثية ، اآلية: َبْعٍض َواللَُّت َوِليُّ اْلُمتَِّقينَ 

ِمْن بتدأ )( أب ل يتجدد لأم نو  إغناء مِإنَُّأْم َلْن ُيْنُنوا َعن َ فقاف عز من قامف )
( أب من إغناء أب: إن اتبعتأم، َ ْيماً ( أب: المحيا بكف  يء قدرة وعلمًا )اللَّتِ 

نَّ كما أنأم لن يقدروا ل  على  يء من أرى إن خالعتأم وناصبتأم ) َواِ 
نأم ولكنت الظَّاِلِمينَ  ( أب العريقين في هرا الوصف وهم الكعرة ، وكان ا صف: وا 

َبْعُضُأْم َأْوِلَياُء َبْعٍض( إر الجنسية علة النضمام م )تعالى أظأر لإلعالم بوصعأ
( فال توالوهم باتبا  أهوامأم )َواللَُّت( أب: الرب لت صعال الكماف )َوِليُّ اْلُمتَِّقينَ 

أب: الرين همأم ا عظم ، التصاف باتخار الوقايال المنجية لأم من سخا 
م بعضًا في الدنيا. وأما في اهلل تعالى ، والمعنى: أن الظالمين يتولى بعضأ

                                 
)لبنـان: بيـرول ،  2، ا 1( أبي الحسن علي بن محمـد بـن حبيـب ، النكـل والعيـون ، ج 3

 .213م( ص 2113 -هـ 3123دار الكتب العلمية ، 
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زالة العقاب، وأما المتقون  اآلخرة فال ولي لأم ينععأم في ايصاف الثواب وا 
 .(33) .(3)المأتدون فاهلل سبحانت وليأم وناصرهم

 تعتبر التقوى في هرس اآلية من أسباب ولية اهلل.  
َرَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُ ُعوبًا  َيا َأيَُّأا النَّاُ  ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمنْ قاف اهلل تعالى: )

 (. َوَقَباِمَف ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّت َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّت َعِليٌم َخِبيرٌ 
 . 31سورة الحجرال، اآلية:

يخبر تعالى أنت خلق بني آدم من أصف واحد وجن  واحد ، وكلأم من ركر 
أم إلى آدم وحواء ، ولكن اهلل تعالى بذ منأما رجاًل وأنثى ، ويرجعون جميع

كثيرًا ونساء وفرقأم وجعلأم  عوبًا وقبامف أب قبامف صنارا وكبارا، ورل   جف 
أن يتعارفوا،  فإنت لو استقف كف واحد منأم بنعست لم يحصف برل  التعارف 

، ولكن  الرب يترتب عليت التناصر والتعاون والتوارذ والقيام بحقوق ا قارب
اهلل جعلأم  عوبًا وقبامف  جف أن تحصف هرس ا مور وغيرها مما يتوقف على 
التعارف ولحوق ا نساب ، ولكن للكرم بالتقوى فأكرمأم عند اهلل أتقاهم وهو 
أكثرهم ااعة وانكعافًا عن المعاصي ل أكثرهم قرابة وقومًا ول أ رفأم نسباً 

م من يقوم بتقوى اهلل ظاهرًا وباانًا ممن ل ولكن اهلل تعالى عليم خبير يعلم منأ
يقوم برل  ظاهرًا ول باانًا ، فيجازب كال بما يستحق وفي هرس اآلية دليف أن 

                                 
بعض معاني ( محمد بن أحمد الخايب ال ربيني ، السراج المنير في اإلعانة على معرفة  3

كالم ربنا الحكيم الخبيـر ، خـرج آياتـت وأحاديثـت وعلـق علـى حوا ـيت إبـراهيم  ـم  الـدين ، 
 .313،  316م( ص 2111 -هـ 3121)لبنان: بيرول ، دار الكتب العلمية،  3، ا1ج
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معرفة ا نساب مالوبة م روعة  ن اهلل جعلأم  عوبًا وقبامف  جف 
 (31).(3)رل 

 تعتبر التقوى في هرس اآلية أن بأا تناف الكرامة عند اهلل.
( َوَمْن َيتَِّق اللََّت َيْجَعْف َلُت َمْخَرجًا * َوَيْرُزْقُت ِمْن َحْيُذ ل َيْحَتِسبُ عالى: )قاف اهلل ت

 .1،  2سورة الاالق ، اآليتين: 
أب ومن يتق اهلل فيما أمرس بت وتر  ما نأاس عنت يجعف لت من أمرس مخرجا 

جعف ويرزقت من حيذ ل يحتسب أب من جأة ل تخار ببالت عن أبي رر قاف: 
َوَمْن َيتَِّق اللََّت َيْجَعْف َلُت رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم يتلو علي هرس اآلية )

( حتى فرغ من اآلية ثم قاف: )يا أبا رر لو َوَيْرُزْقُت ِمْن َحْيُذ ل َيْحَتِسبُ  َمْخَرجاً 
 أن النا  كلأم أخروا بأا كعتأم(.

نَّ اللََّت َيْأُمُر ِباْلَعْدِف إِ عن عبد اهلل بن مسعود إن أجمع آية في القرآن )
ن أكبر آية في القرآن فرجا. عن عبد اهلل بن عبا  عن أبيت عن َواإِلْحَسانِ  ( وا 

جدس عبد اهلل بن عبا  قاف: قاف رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم )من أكثر 
من الستنعار جعف اهلل لت من كف هم فرجا ومن كف ضيق مخرجا ويرزقت من 

َوَمْن َيتَِّق اللََّت وقاف علي بن أبي الحة عن ابن عبا  ) حيذ ل يحتسب(
َوَيْرُزْقُت ِمْن َحْيُذ ل ( يقوف ينجيت من كف كرب الدنيا واآلخرة )َيْجَعْف َلُت َمْخَرجاً 

( أب من كف  يء ضاق على النا  َيْجَعْف َلُت َمْخَرجاً ( وقاف الربيع )َيْحَتِسبُ 
( يعلم أن اهلل إن تَِّق اللََّت َيْجَعْف َلُت َمْخَرجاً َوَمْن يَ وقاف ابن مسعود ومسروق )
ن  اء منع ) ( أب من حيذ ل يدرب. وقاف ِمْن َحْيُذ ل َيْحَتِسبُ  اء أعاى وا 

( أب من  بأال ا مور والكرب عند َوَمْن َيتَِّق اللََّت َيْجَعْف َلُت َمْخَرجاً قتادة )

                                 
 3( عبد الرحمن بن ناصر السـعدب ، تيسـير الكـريم الـرحمن فـي تعسـير كـالم المنـان ، ج 3

 .1ة( بدون ركر تاريخ الابع ، ص )المابعة السلعي
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( من حيذ يرجو ول يأمف. وقاف محمد بن بُ َوَيْرُزْقُت ِمْن َحْيُذ ل َيْحَتسِ المول )
إسحاق جاء مال  ا  جعي إلى رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم فقاف لت أسر 
ابني عوف فقاف لت رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم )أرسف إليت أن رسوف اهلل 
يأمر  أن تكثر من قوف ل حوف ول قوة إل باهلل( وكانوا قد  دوس بالقد فسقا 

عنت فخرج فإرا هو بناقة لأم فركبأا وأقبف فإرا يسرق القوم الرين كانوا قد القد 
 دس فصاق بأم فاتبع أولأا وآخرها فلم يعجأ أبويت إل وهو ينادب بالباب فقاف 
أبوس عوف ورب الكعبة فقالل أمت واسواتاس وعوف كيف يقدم لما هو فيت من 

العناء إباًل فقص على أبيت  القد فاستبقا الباب والخادم فإرا هو عوف قد مأل
أمرس وأمر اإلبف فقاف لت أبوس قعا حتى آتي رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم 
فأسألت عنأا فأتى رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم فأخبرس بخبر عوف وخبر 
اإلبف فقاف لت رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم )أصنع بأا ما أحببل وما كنل 

َوَيْرُزْقُت ِمْن َحْيُذ ل  َمْن َيتَِّق اللََّت َيْجَعْف َلُت َمْخَرجاً وَ صانعًا بمال ( ونزف )
صلى اهلل عليت وسلم َيْحَتِسُب(. عن عمران بن حصين قاف: قاف رسوف اهلل 

)من انقاع إلى اهلل كعاس اهلل كف مؤونة ورزقت من حيذ ل يحتسب ، ومن 
 (21) .(3) انقاع إلى الدنيا وكلت إليأا(

 تعتبر التقوى في هرين اآليتين سبب للخروج من المضامق وسعة الرزق.
(. سورة ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي ِظالٍف َوُعُيوٍن * َوَفَواِكَت ِممَّا َيْ َتُأونَ قاف اهلل تعالى: )

 . 12،  13المرسالل ، اآليتين: 
( أب في ظالف نٍ ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي ِظالٍف َوُعُيوركر سبحانت المؤمنين فقاف: )

ا  جار وظالف القصور ، ل كالظف الرب للكعار من الدخان أو من النار ، قاف 
مقاتف والكلبي المراد بالمتقين: الرين يتقون ال ر  باهلل ،  ن السورة من أولأا 

                                 
ــدين أبــو العــداء إســماعيف بــن كثيــر ، تعســير القــرآن العظــيم ، م 3 )دار العكــر  1( عمــاد ال

 .131،  131العربي( بدون ركر تاريخ الابع ، ص 
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إلى آخرها في تقريع الكعار على كعرهم ، قاف الرازب: فيجب أن تكون هرس اآلية 
نما يتم النظم مركورة لأرا النرض و  ل لتعككل السورة في نظمأا وترتيبأا وا  ا 

بأن يكون الوعد للمؤمنين بسبب إيمانأم ، فأما جعلت سبب للااعة فال يليق 
بالنظم كرا قاف ، والمراد بالعيون: ا نأار، وبالعواكت: ما يتعكت بت مما تالبت 

 (23).(3)أنعسأم وتستدعيت  أواتأم
 ين أن ثوابأم ظالف وعيون. وفواكت مما ي تأون.يعتبر المتقين في هرين اآليت

                                 
( محمد بن علي بن محمد ال وكاني ، فتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن  3

)مصـر: المنصـورة، دار  1، ا 1خرج أحاديثت عبد الـرحمن عميـرة ، جعلم التعسر ، حققت و 
 . 133م( ص 2111 -هـ3126الوفاء للاباعة والن ر والتوزيع، 
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 المالب الثالذ
 التقوى في السنة النبوية

عن زيد بن أرقم قاف: ل أقوف لكم إل كما كان رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم 
يقوف: كان يقوف: )اللأم إني أعور ب  من العجز والكسف ، والجبن والبخف ، 

سي تقواها وزكأا أنل خير من زكاها ، أنل والأرم وعراب القبر. اللأم آل نع
وليأا ومولها. اللأم ، إني أعور ب  من علم ل ينعع ، ومن قلب ل يخ ع ، 

 (22).(3) ومن نع  ل ت بع ، ومن دعوة ل يستجاب لأا(
في هرا الحديذ كان الرسوف صلى اهلل عليت وسلم يتعور من العجز والكسف 

 ى. مما يدف على أهمية التقوى. والجبن والبخف ويسأف اهلل التقو 
عن أبي هريرة رضي اهلل عنت سمف رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم من أكرم 
النا  ؟ )أتقاهم هلل( قالوا: لي  عن هرا نسأل  قاف: )فأكرم النا  يوسف 
نبي اهلل ابن نبي اهلل ابن نبي اهلل ابن خليف اهلل( قالوا: لي  عن هرا نسأُل  

العرب تسألوني النا  معادن النا  خيارهم في الجاهلية قاف: )فعن معادن 
 .(2) خيارهم في اإلسالم إرا فقأوا(

في هرا الحديذ سأف الرسوف صلى اهلل عليت وسلم عن أكرم النا  فقاف 
 )أتقاهم هلل( وهرا يدف أيضًا على أهمية التقوى. 

                                 
( أبي العضف عياض بن موسى بن عياض ،  رق صحيح مسلم ، تحقيق يحي إسماعيف  3

 -هـــــ 3126)مصــــر: المنصــــورة ، دار الوفــــاء للاباعــــة والن ــــر والتوزيــــع ،  1، ا 3، ج
، ص  2322م( كتــاب الــركر والــدعاء ، بــاب التعــور مــن  ــر مــا عمــف ، حــديذ رقــم 2111
236  ،233. 

)القــاهرة: ماــابع دار البيــان  3( محمــد بــن إســماعيف بــن إبــراهيم ، صــحيح البخــارب ، ا 2
م( كتاب أحاديذ ا نبياء ، باب قوف اهلل تعالى: )َلَقْد َكـاَن ِفـي 2111 -هـ 3121الحديثة ، 

ْخَوِتِت آَياٌل ِللسَّاِمِليَن( يوسف ،  ُيوُسفَ   .313، ص  2، ج 1131. حديذ رقم 3َواِ 
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خارجاً  عن ابن عمر أن رسوف صلى اهلل عليت وسلم كان إرا استوى على بعيرس
إلى سعر ، كبر ثالثًا، ثم قاف: )سبحان الرب سخر لنا هرا وما كنا لت مقرنين، 
نا إلى ربنا لمنقلبون( اللأم إنا نسأل  في سعرنا هرا البر والتقوى ، ومن  وا 
العمف ما ترضى. اللأم ، هون علينا سعرنا هرا ، وأاو عنا بعدس. اللأم أنل 

هف. اللأم إني أعور ب  من وعثاء السعر الصاحب في السعر ، والخليعة في ا 
را رجع قالأن. وزاد فيأن:  ، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الماف وا هف( وا 

 .(3) )آيبون ، تامبون ، عابدون ، لربنا حامدون(
 في هرا الحديذ كان الرسوف صلى اهلل عليت وسلم في سعرس يسأف اهلل التقوى.

كان رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم إرا عن ه ام عن أبيت عن عام ة قالل: 
أمرهم من ا عماف بما يايقون قالوا: إنا لسنا كأيمت  يا رسوف اهلل إن اهلل قد 
غعر ل  ما تقدم من رنب  وما تأخر فينضب حتى ُيعرف النضب في وجأت ثم 

 .(2) يقوف: )إن اتقاكم وأعلمكم باهلل أنا(
ت وسلم هو أتقى النا  وهرا أيضاً في هرا الحديذ يقوف الرسوف صلى اهلل علي

 يدف على أهمية التقوى.
عن عبد اهلل عن النبي صلى اهلل عليت وسلم ، أنت كان يقوف: )اللأم إني 

 .(1) أسأل  الأدى والتقى والععاف والننى(
و همية التقوى دعا النبي صلى اهلل عليت وسلم ربت فسألت التقى اللأم إني 

 أسأل  الأدى والتقى.

                                 
( أبي العضف عياض بن موسى بن عياض ،  رق صـحيح مسـلم ، مرجـع سـابق ، كتـاب  3

 .112، ص  1، ج 3112الحج ، باب ما يقوف إرا ركب إلى سعر الحج وغيرس حديذ رقم 
ح البخارب ، مرجع سـابق ، كتـاب اإليمـان ، بـاب ( محمد بن إسماعيف بن إبراهيم ، صحي 2

 .31، ص  3، ج 21قوف النبي صلى اهلل عليت وسلم )أنا أعلمكم باهلل( حديذ رقم 
( أبي العضف عياض بن موسى بن عياض ،  رق صحيح مسلم ، كتاب الركر والدعاء ،  1

 .236، ص  3، ج 2323باب التعور من  ر ما عمف ، حديذ رقم 
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 ذ الثانيالمبح
 لي  من التقوى النلو في العبادة وأقواف ال عراء

 وثمرال التقوى
 المالب ا وف: لي  من التقوى النلو في العبادة:

بعض الرين ينسبون إلى اإلسالم ينالون في التعبد ظانين أن رل  من التقوى 
وقد غالى بعض الصحابة في رل  ، فردهم الرسوف صلى اهلل عليت وسلم إلى 

 .لصواب جادة ا
وروى أن  بن مال  رضي اهلل عنت قاف: جاء ثالثة رها إلى بيول أزواج 
النبي صلى اهلل عليت وسلم ، يسألون عن عبادة النبي صلى اهلل عليت وسلم ، 
فلما أخبروا كأنأم تقالوها ، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى اهلل عليت وسلم ؟ 

ف أحدهم: أما أنا فإني ُأصف الليف قد غعر لت ما تقدم من رنبت وما تأخر ، قا
أبدًا وقاف آخر: أنا أصوم الدهر ول أفار ، وقاف آخر: أنا أعتزف النساء فال 
أتزوج أبدًا ، فجاء رسوف اهلل صلى اهلل عليت وسلم إليأم فقاف: )أنتم الرين 
قلتم كرا وكرا ؟ أما واهلل إني  خ اكم هلل وأتقاكم لت، لكني أصوم وأفار، 

 .(3) وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فلي  مني(وُأصلي 
وقد كان رسولنا صلى اهلل عليت وسلم ل يقوم الليف كلت ، ول يصوم ال أر كلت 
، كان يقوم أدنى من ثلثي الليف ويقوم نصعت وثلثت )ِإنَّ َربََّ  َيْعَلُم َأنََّ  َتُقوُم 

 .21َوُثُلَثُت َوَااِمَعٌة ِمْن الَِّريَن َمَعَ ( المزمف:  َأْدَنى ِمْن ُثُلَثي اللَّْيِف َوِنْصَعتُ 
وكان يصوم من ال أر ويعار، وكان يتزوج النساء ، وأخبر أن الرب هو عليت 

 هو سنتت.

                                 
إســماعيف بــن إبــراهيم ، صــحيح البخــارب ، كتــاب النكــاق ، بــاب الترغيــب فــي ( محمــد بــن  3

 .116، ص  2، ج 1161النكاق ، حديذ رقم 
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 المالب الثاني: أقواف ال عراء في التقوى:
 قاف ابن المعتز:

 وكبيرها فأـو التقي َخـفَّ الرنـوب صنيرها
 و  يحَرُر ما يرىال  واصنع كماش فوق أرض

 إن الجباف من الحصى ل تحقــرن صنــيرة 
 قاف ال اعر:

 خلول ولكن قف علي رقيب إرا ما خلول الدهر يومًا فال تقف 
 ول أن ما يخعى عليت ينيب ول تحسبن اهلل ينعـف  ساعـة

 وقاف أحد ال عراء: 
 إن الصنير غدًا يعود كبيراً    ل تحقـرن من الرنوب صنيرًا 

 عند اإللت مسارًا تساـيرا   لصنير ولو تقـادم عأـدسإن ا
 صعب القياد و مرن ت ميرا   فازجر هوا  عن الباالة ل تكن

 اـار العـؤاد وأُلأم التعكيرا   إن المحـب إرا أحـب إلأــت
 فكعـى بربـ  هاديًا ونصيرا   فاسـأف هدايتـ  اإللـت بنيـة 

 وقاف ابن القيم في نونيتت:
را ما خلو   والنع  داعية إلى الانيان ل بريبة في ظلمة وا 

 إن الرب خلق الظالم يراني فاستحى من نظر اإللت وقف لأا
 وقاف أحد ال عراء:

 في ظلمة الليـف البأيـم  ا ليـف يا من يرى مدَّ البعوض جناحت 
 والمخ يجرب في تل  العظام النحف  ويرى نياا عروقأا في نحرها 

 ما كـان مـني في الزمان ا وف ـا أمنن علي بتوبة تمحـو بأ
 وقاف آخر:

 معرفة اهلل  فـرا  ال قي   من عـرف اهلل فلم يننـت
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 والعـز كف العـز للمتقي   ما يععف العبد بعـز الننى 
 وقاف ابن حبان البستي:

 وفخر  بالدنيا هو الـرف والعـدم أل إنما التقوى هي العز والكرم 
ن حا  أو حجم إرا ولي  على عبـد تقي نقيصـت  صح التقوى وا 

 وأورد قوف  اعر آخر قاف:
 بتقواس أفضف  من ينتـسب  إرا انتسب النا  كان التقى 
 من الحظ أفضف ما يكتسب  ومن يتـق اهلل يكسـب بت
 فإن تقى  اهلل خـير السبب  ومن يتخر سببـًا للنجـاة 

 المالب الثالذ: ثمـرال التقـوى:
ِإنَّ اللََّت ) –سبحانت وتعالى  –تحدذ محبة اهلل  إرا حدثل التقوى حدذ ما يلي:

ِإنَّ اللََّت َمَع الَِّريَن . إن اهلل أيضًا معت )1( سورة التوبة ، اآلية: ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ 
 .323( سورة النحف ، اآلية: اتََّقْوا َوالَِّريَن ُهْم ُمْحِسُنونَ 

ْيَب ِفيِت ُهًدى ِلْلُمتَِّقيَن( سورة البقرة ، النتعا  بالقرآن )الم * َرِلَ  اْلِكتَاُب َل رَ 
. المنزلة العالية يوم القيامة )َوالَِّريَن اتََّقْوا َفْوَقُأْم َيْوَم اْلِقَياَمِة( 2،  3اآليتين: 

. الحعظ من ال ياان ووسواست )ِإنَّ الَِّريَن اتََّقْوا ِإَرا 232سورة البقرة، اآلية: 
ْيَااِن َتَركَُّروا َفِإَرا ُهْم ُمْبِصُروَن( سورة ا عراف ، اآلية: َمسَُّأْم َااِمٌف ِمَن ال َّ 

. انتعاء الخوف والحزن وخاصة عند المول )َفَمِن اتََّقى َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف 213
. قبوف العمف )ِإنََّما َيَتَقبَُّف اللَُّت 11َعَلْيِأْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن( سورة ا عراف، اآلية:

. العراسة والحكمة والنور )َيا َأيَُّأا الَِّريَن 23اْلُمتَِّقيَن( سورة المامدة، اآلية:ِمَن 
. الجنة والنعيم 21َآَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا اللََّت َيْجَعْف َلُكْم ُفْرَقاًنا( سورة ا نعاف ، اآلية: 

( سورة آف عمران، اآلية: )َوَجنٍَّة َعْرُضَأا السََّمَواُل َواْ َْرُض ُأِعدَّْل ِلْلُمتَِّقينَ 
ي الَِّريَن اتََّقْوا َوَنَرُر الظَّاِلِميَن ِفيَأا ِجِثيًّا( سورة 311 . النجاة من النار )ثُمَّ ُنَنج 

. حسن العاقبة والمآب )َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن( سورة ا عراف، 32مريم ، اآلية: 
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نَّ ِلْلُمتَِّقيَن َلُحْسَن مَ 323اآلية:  . بالتقوى يناف 11َآٍب( سورة ص ، اآلية: . )َواِ 
 ا جر العظيم. 

قاف اهلل تعالى: )َرِلَ  َأْمُر اللَِّت َأْنَزَلُت ِإَلْيُكْم َوَمْن َيتَِّق اللََّت ُيَكع ْر َعْنُت َسي َماِتِت 
 .1َوُيْعِظْم َلُت َأْجرًا( سورة الاالق، اآلية: 

هلل تعالى: )َواْتُف َعَلْيِأْم َنَبَأ اْبَنْي َآَدَم التقوى من أسباب قبوف اهلل لألعماف. قاف ا
َبا ُقْرَباًنا َفُتُقب َف ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقبَّْف ِمَن اآْلََخِر َقاَف َ َْقُتَلنََّ  َقافَ   ِباْلَحق  ِإْر َقرَّ

 .23ِإنََّما َيَتَقبَُّف اللَُّت ِمَن اْلُمتَِّقيَن( سورة المامدة، اآلية:
تقون هم العامزون. قاف اهلل تعالى: )َوَمْن ُيِاِع اللََّت َوَرُسوَلُت َوَيْخَش اللََّت الم

 .12َوَيتَّْقِت َفُأوَلِمَ  ُهُم اْلَعاِمُزوَن( سورة النور، اآلية: 
التقوى سبب لمنعرة الرنوب. قاف اهلل تعالى: )َيا َأيَُّأا الَِّريَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّت 

ِبَرُسوِلِت ُيْؤِتُكْم ِكْعَلْيِن ِمْن َرْحَمِتِت َوَيْجَعْف َلُكْم ُنورًا َتْمُ وَن ِبِت َوَيْنِعْر َلُكْم َوَآِمُنوا 
 .23َواللَُّت َغُعوٌر َرِحيٌم( سورة الحديد، اآلية: 
 المرسلون دعوا أقوامأم للتزود بالتقوى.

تَُّقوَن( سورة ال عراء، اآلية: قاف اهلل تعالى: )ِإْر َقاَف َلُأْم َأُخوُهْم ُنوٌق َأَل تَ 
316. 

قاف اهلل تعالى: )ِإْر َقاَف َلُأْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأَل َتتَُّقوَن( سورة ال عراء، اآلية: 
321. 

قاف اهلل تعالى: )ِإْر َقاَف َلُأْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأَل َتتَُّقوَن( سورة ال عراء، اآلية: 
312. 

َلُأْم َأُخوُهْم ُلوٌا َأَل َتتَُّقوَن( سورة ال عراء، اآلية: قاف اهلل تعالى: )ِإْر َقاَف 
363. 

 .333قاف اهلل تعالى: )ِإْر َقاَف َلُأْم ُ َعْيٌب َأَل َتتَُّقوَن( سورة ال عراء، اآلية: 
ْبرَاِهيَم ِإْر َقاَف ِلَقْوِمِت اْعُبُدوا اللََّت َواتَُّقوُس َرِلُكْم َخْيٌر لَ قاف اهلل تعالى: ) ُكْم ِإْن ُكْنُتْم َواِ 

 .36( سورة العنكبول ، اآلية: َتْعَلُمونَ 
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 الخاتمــــــــة
 ت مف النتامج والتوصيال.

 أوًل: النتامج
 إن التقوى اريق الأداية والنجاة لمن تمس  بأا. .3
 دلل اآليال وا حاديذ على أهمية التقوى. .2
 التقوى هي المميز بين الحق والبااف. .1
 التقوى مكعرة للرنوب. .1
 التقوى هي خير زاد في الحياة الدنيا. .1

 ثانيًا: التوصيال
أوصي المسلمين عامة والدعاة خاصة بالرجو  إلى القرآن الكريم  .3

 لمعرفة ودراسة اآليال التي تتحدذ عن التقوى.
أوصي المسلمين عامة والدعاة خاصة بالرجو  إلى كتب السنة النبوية  .2

 قوى.لمعرفة ودراسة ا حاديذ التي تتحدذ عن الت
أوصي المسلمين عامة والدعاة خاصة بالرجو  إلى كتب السيرة النبوية  .1

 لمعرفة تقوى الرسوف صلى اهلل عليت وسلم لإلقتداء بت.
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 فأر  المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. .3
إبراهيم أني ، المعجم الوسيا، الابعة الثانية )القاهرة: مجمع اللنة  .2

 م(.3132العربية  
بن أحمد بن أبي بكر بن فرق ا نصارب الخزرجي  أبو عبد اهلل محمد .1

الثانية،  :القاهرة الابعة –دار الكتب المصرية  : م  الدين القرابي
 م . 3161 -هـ 3131

أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب، النكل والعيون، الابعة الثانية  .1
 م(.2113 -هـ 3123)لبنان: بيرول ، دار الكتب العلمية ، 

بن محمد بن مصاعى ، إر اد العقف السليم إلى أبي السعود محمد  .1
مزايا الكتاب الكريم ، وضع حوا يت عبد اللايف عبد الرحمن ، الابعة ا ولى 

 م(.3111 -هـ 3131)لبنان: بيرول ، دار الكتب العلمية ، 
أبي العضف جماف الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، اعتنى  .6

الابعة الثالثة )لبنان: بيرول ، دار بتصحيحأا أمين محمد ، محمد الصادق ، 
 م(.3111 -هـ 3131إحياء التراذ العربي ، 

أبي العضف عياض بن موسى بن عياض،  رق صحيح مسلم ،  .3
تحقيق يحي إسماعيف ، الابعة الثالثة )مصر: المنصورة ، دار الوفاء للاباعة 

 م(. 2111 -هـ 3126والن ر والتوزيع ، 
ن عمر ، الك اف عن حقامق غوامض أبي القاسم جاد اهلل محمود ب .3

التنزيف وعيون ا قاويف في وجوس التأويف، رتبت وضبات وصححت محمد عبد 
 -هـ 3131السالم  اهين، الابعة ا ولى )لبنان: بيرول، دار الكتب العلمية، 

 م(.3111
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أبي جععر محمد بن جرير الابرب ، تعسير الابرب جامع البيان عن  .1
عة ا ولى )الرياض: دار عالم الكتب للاباعة والن ر تأويف آب القرآن ، الاب

 م(.2111 -هـ 3121والتوزيع ، 
أبي عبد اهلل محمد بن أحمد ا نصارب ، الجامع  حكام القرآن  .31

 م(.3163 -هـ 3133)القاهرة: دار الكتاب العربي للاباعة والن ر ، 
أبي نصر إسماعيف بن حماد الجوهرب ، الصحاق تاج اللنة وصحاق  .33
عربية ، تحقيق بديع يعقوب ، محمد نبيف اريعي ، الابعة ا ولى )لبنان: ال

 م(.3111 -هـ 3121بيرول ، دار الكتب العلمية ، 
زين الدين أبي العرج عبد الرحمن بن  أاب الدين ، جامع العلوم  .32

والحكم، تحقيق أنور الباز ، الابعة الثانية )مصر: المنصورة ، دار الوفاء 
 م(.2113 -هـ 3123والتوزيع ، للاباعة والن ر 

عبد الرحمن بن ناصر السعدب ، تيسير الكريم الرحمن في تعسير  .31
 كالم المنان )المابعة السلعية( بدون ركر تاريخ الابع.

عبد اهلل بن المبار  ، كتاب الزهد ، حققت وعلق عليت حبيب الرحمن  .31
 -هـ 3121، ا عظمي ، الابعة الثانية )لبنان: بيرول، دار الكتب العلمية

 م(. 2111
عماد الدين أبو العداء إسماعيف بن كثير ، تعسير القرآن العظيم  .31

 )دار العكر العربي( بدون ركر تاريخ الابع.
مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد ، القامو  المحيا ، الابعة  .36

 م(. 3111 -هـ 3121ا ولى )لبنان: بيرول ، دار الكتب العلمية ، 
بن عبد القادر الرازب ، مختار الصحاق ، عني محمد بن أبي بكر  .33

 بترتيبت محمود خاار )الأيمة المصرية العامة للكتاب( بدون ركر تاريخ الابع.
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محمد بن أحمد الخايب ال ربيني، السراج المنير في اإلعانة على  .33
 معرفة

بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير ، خرج آياتت وأحاديثت وعلق على 
م  م  الدين ، الابعة ا ولى )لبنان: بيرول، دار الكتب حوا يت إبراهي

 م(. 2111 -هـ 3121العلمية، 
محمد بن إسماعيف إبراهيم ، صحيح البخارب ، الابعة ا ولى  .31

 م(.2111 -هـ 3121)القاهرة: ماابع دار البيان الحديثة ، 
محمد بن علي ال وكاني ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية  .21

ن علم التعسير ، حققت وخرج أحاديثت عبد الرحمن عميرة ، الابعة والدراية م
 -هـ 3126الثالثة )مصر: المنصورة ، دار الوفاء للاباعة والن ر والتوزيع ، 

 م(.2111
 

 
 


