
تقوى ا فضلها وثمراتها
 

 التقوى هي الخوف من الجليل ،((  :قال علي بن أبي طالب رضي ا عنه 
 )).والعمل بالتنزيل ، والقناعة بالقليل ، والستعداد ليوم الرحيل 

 ات1ق2وا الل1ه3 ح3ق1 ت2ق3ات5ه5 و3ل ت3م2وت2ن1((  :قال ابن مسعود رضي ا عنه في قوله تعالى 
(( :  )102آل عمران (

.أن يطاع فل يعصي ويذكر فل ينسى وأن يشكر فل يكفر :قال 
 وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات ومعنى ذكره فل ينسي ذكر العبد بقلبه
.لوامر ا في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها 

 التقوى أن تعمل بطاعة ا على نور من ا :وقال طلق بن حبيب رحمه ا 
.ترجو ثواب ا وأن تترك معصية ا على نور من ا تخاف عقاب ا

 تمام التقوى أن يتقي ا العبد حتى :وعن أبي الدرداء رضي ا عنه قال 
 يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلل خشية أن يكون حراما
 :يكون حجابا بينه وبين الحرام فإن ا قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال 

ي3را2 ي1ر1ه/( ق1ال1 ذ1ر7ة5 خ1 ث3 م1ل3 م; ر=ا2 ي1ر1ه/)7(ف1م1ن3 ي1ع3 ق1ال1 ذ1ر7ة5 ش1 ث3 م1ل3 م;  تحقرن! فل) و1م1ن3 ي1ع3
.شيئا من الخير أن تفعله ول شيئا من الشر أن تتقيه 

.إنما سموا متقين لنهم اتقوا ما ل يتقي  :وقال الثوري رحمه ا

 المتقون الذين يحذرون من ا عقوبته في ترك :وقال ابن عباس رضي ا عنه 
.ما يعرفون من الهدي ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به 

 المتقون اتقوا ما حرم ا عليهم وأدوا ما اقترض ا :وقال الحسن رحمه ا
.عليهم 

 ليس تقوى ا بصيام النهار ول بقيام الليل :وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه ا 



 والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى ا ترك ما حرم ا وأداء ما افترض ا
.فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير

 المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلل مخافة أن :وقال موسى بن أعين رحمه ا 
.يقعوا في الحرام فسماهم ا متقين 

 المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك :وقال ميمون بن مهران رحمه ا 
.الشحيح لشريكه 

 كما قال أبو هريرة رضي وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات
 :نعم ، قال : هل أخذت طريقا ذا شوك ؟قال  :ا عنه وسئل عن التقوى فقال 

 :إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه ، قال : فكيف صنعت؟ قال 
.ذاك التقوى 

:وأخذ أحدهم هذا المعنى فقال 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقي

واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى

ل تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

 قال عون بن عبدا رحمه ا .وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتق ثم يتقي 
.تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها  :

 كيف يكون متقيا من :وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس رحمهما ا قال 
 إذا كنت ل تحسن تتقي أكلت الربا:ثم قال معروف الكرخي.ل يدري ما يتقي 

 وإذا كنت ل تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم تغض بصرك وإذا كنت ل تحسن
.تتقي وضعت سيفك على عاتقك

 وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره :قال بن رجب رحمه ا 
 وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه

.وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه 



:أهمية التقوى وميزاتها 
:تسمى كلمة التقوى ) ل إله إل ا ( ـ أن كلمة الخلص 1
 إ5ذi ج3ع3ل3 ال1ذ5ين3 ك3ف3ر2وا ف5ي ق2ل2وب5ه5م2 الiح3م5ي1ة3 ح3م5ي1ة3 الiج3اه5ل5ي1ة5 ف3أ3نiز3ل3 الل1ه2 س3ك5ين3ت3ه2(

 ع3ل3ى ر3س2ول5ه5 و3ع3ل3ى الiم2ؤiم5ن5ين3 و3أ3لiز3م3ه2مi ك3ل5م3ة3 الت1قiو3ى و3ك3ان2وا أ3ح3ق1 ب5ه3ا و3أ3هiل3ه3ا
ل;يما2 ء5 ع1 ي3 = ش1  )26:الفتح) (و1ك1ان1 الل7ه/ ب;ك/ل;

:ـ أمر ا بها عباده عامة وأمر بها المؤمنين خاصة 2
 ي2ن3زoل2 الiم3لئ5ك3ة3 ب5الرmوح5 م5نi أ3مiر5ه5 ع3ل3ى م3نi ي3ش3اء2 م5نi ع5ب3اد5ه5 أ3نi أ3نiذ5ر2وا أ3ن1ه2 ل إ5ل3ه3(

ون;  )2:النحل) (إ;ل7 أ1ن1ا ف1ات7ق/
ون;( أ1ن1ا ر1ب\ك/م3 ف1ات7ق/ ة2 و1 د1 ك/م3 أ/م7ة2 و1اح; ت/ ه; أ/م7 ذ;  )52:المؤمنون) (و1إ;ن7 ه1
 ل3ه2مi م5نi ف3وiق5ه5مi ظ2ل3لp م5ن3 الن1ار5 و3م5نi ت3حiت5ه5مi ظ2ل3لp ذ3ل5ك3 ي2خ3وoف2 الل1ه2 ب5ه5 ع5ب3اد3ه2 ي3ا(

ون; ب1اد; ف1ات7ق/  )16:الزمر) (ع;
ون1( ل;م/ أ1ن3ت/م3 م/س3 وت/ن7 إ;ل7 و1 ات;ه; و1ل ت1م/ وا الل7ه1 ح1ق7 ت/ق1 وا ات7ق/ ن/ ا ال7ذ;ين1 آم1  آل) (ي1ا أ1ي\ه1

 )102:عمران
 ي3ا أ3يmه3ا الن1اس2 ات1ق2وا ر3ب1ك2م2 ال1ذ5ي خ3ل3ق3ك2مi م5نi ن3فiسr و3اح5د3ةr و3خ3ل3ق3 م5نiه3ا ز3وiج3ه3ا(

3رiح3ام3 إ5ن1 الل1ه3 iو3ات1ق2وا الل1ه3 ال1ذ5ي ت3س3اء3ل2ون3 ب5ه5 و3ال sك3ث5يرا و3ن5س3اء s  و3ب3ث1 م5نiه2م3ا ر5ج3ال
ل1ي3ك/م3 ر1ق;يبا2  )1:النساء) (ك1ان1 ع1

من الية: النساء) (و3ل3ق3دi و3ص1يiن3ا ال1ذ5ين3 أ2وت2وا الiك5ت3اب3 م5نi ق3بiل5ك2مi و3إ5ي1اك2مi أ3ن5 ات1ق2وا الل1ه3 (

131( 

:ـ وصية النبياء لقومهم 3
ون1( م3 ن/وحc أ1ل ت1ت7ق/ وه/ م3 أ1خ/  )106:الشعراء) (إ;ذ3 ق1ال1 ل1ه/
ون1( ودc أ1ل ت1ت7ق/ م3 ه/ وه/ م3 أ1خ/  )124:الشعراء) (إ;ذ3 ق1ال1 ل1ه/
ون1( م3 ص1ال;حc أ1ل ت1ت7ق/ وه/ م3 أ1خ/  )142:الشعراء) (إ;ذ3 ق1ال1 ل1ه/
ون1( م3 ل/وطc أ1ل ت1ت7ق/ وه/ م3 أ1خ/  )161:الشعراء) (إ;ذ3 ق1ال1 ل1ه/
ون1( ي3بc أ1ل ت1ت7ق/ ع1 م3 ش/  )177:الشعراء) (إ;ذ3 ق1ال1 ل1ه/
ون1( ل1م/ ت/م3 ت1ع3 ن3 ي3رc ل1ك/م3 إ;ن3 ك/ وه/ ذ1ل;ك/م3 خ1 وا الل7ه1 و1ات7ق/ ب/د/ م;ه; اع3 و3 إ;ب3ر1اه;يم1 إ;ذ3 ق1ال1 ل;ق1  )و1
)16:العنكبوت(

:ـ طلب ا من الخلق عبادته لتحقيقها 4



ون1( ل7ك/م3 ت1ت7ق/ ل1ق1ك/م3 و1ال7ذ;ين1 م;ن3 ق1ب3ل;ك/م3 ل1ع1 وا ر1ب7ك/م/ ال7ذ;ي خ1 ب/د/ ا الن7اس/ اع3  )ي1ا أ1ي\ه1
 )21:البقرة(
)iل3ع3ل1ك2م iل5ك2مiق3ب iي3ام2 ك3م3ا ك2ت5ب3 ع3ل3ى ال1ذ5ين3 م5نoك2م2 الصiه3ا ال1ذ5ين3 آم3ن2وا ك2ت5ب3 ع3ل3يmي3ا أ3ي 

ون1  )183:البقرة) (ت1ت7ق/
 و3أ3ن1 ه3ذ3ا ص5ر3اط5ي م2سiت3ق5يما ف3ات1ب5ع2وه2 و3ل ت3ت1ب5ع2وا السmب2ل3 ف3ت3ف3ر1ق3 ب5ك2مi ع3نi س3ب5يل5ه5(

ون1 ل7ك/م3 ت1ت7ق/ )153:النعام) (ذ1ل;ك/م3 و1ص7اك/م3 ب;ه; ل1ع1

:ـ مكانها القلب أهم عضو في جسم النسان والذي به الصلح والفساد5
 ل3 ت3ح3اس3د2وا و3ل3 ت3ن3اج3ش2وا و3ل3 ت3ب3اغ3ض2وا: (( rع3نi أ3ب5ي ه2ر3يiر3ة3 ق3ال3 ق3ال3 ر3س2ول2 الل1ه5 

 و3ل3 ت3د3اب3ر2وا و3ل3 ي3ب5عi ب3عiض2ك2مi ع3ل3ى ب3يiع5 ب3عiضr و3ك2ون2وا ع5ب3اد3 الل1ه5 إ5خiو3انsا الiم2سiل5م2 أ3خ2و
rث3 م3ر1ات  الiم2سiل5م5 ل3 ي3ظiل5م2ه2 و3ل3 ي3خiذ2ل2ه2 و3ل3 ي3حiق5ر2ه2 الت1قiو3ى ه3اه2ن3ا و3ي2ش5ير2 إ5ل3ى ص3دiر5ه5 ث3ل3
 ب5ح3سiب5 امiر5ئr م5نi الش1رo أ3نi ي3حiق5ر3 أ3خ3اه2 الiم2سiل5م3 ك2لm الiم2سiل5م5 ع3ل3ى الiم2سiل5م5 ح3ر3امp د3م2ه2

.رواه البخاري )) . و3م3ال2ه2 و3ع5رiض2ه2 

:ثمرات التقوى
 :ـ محبة ا تعالى 1
 )iك2مiي2ظ3اه5ر2وا ع3ل3ي iئا و3ل3مiش3ي iق2ص2وك2مiي3ن iر5ك5ين3 ث2م1 ل3مiم2شiم5ن3 ال iت2مiإ5ل1 ال1ذ5ين3 ع3اه3د 

ين1 ت7ق; ت;ه;م3 إ;ن7 الل7ه1 ي/ح;ب\ ال3م/ د7 م3 إ;ل1ى م/ ه/ د1 ه3 دا2 ف1أ1ت;م\وا إ;ل1ي3ه;م3 ع1  )4:التوبة) (أ1ح1
 ك3يiف3 ي3ك2ون2 ل5لiم2شiر5ك5ين3 ع3هiدp ع5نiد3 الل1ه5 و3ع5نiد3 ر3س2ول5ه5 إ5ل1 ال1ذ5ين3 ع3اه3دiت2مi ع5نiد3(

ين1 ت7ق; م3 إ;ن7 الل7ه1 ي/ح;ب\ ال3م/ وا ل1ه/ يم/ ت1ق; وا ل1ك/م3 ف1اس3 ام/ ت1ق1 ر1ام; ف1م1ا اس3 ج;د; ال3ح1  )ال3م1س3
)7:التوبة(
ين1( ت7ق; ه; و1ات7ق1ى ف1إ;ن7 الل7ه1 ي/ح;ب\ ال3م/ د; ف1ى ب;ع1ه3  )76:آل عمران) (ب1ل1ى م1ن3 أ1و3

:ـ رحمة ا تعالى في الدنيا والخرة 2
خ5ر3ة5 إ5ن1ا ه2دiن3ا إ5ل3يiك3 ق3ال3 ع3ذ3اب5ي(  iو3ف5ي ال sي3ا ح3س3ن3ةiنmل3ن3ا ف5ي ه3ذ5ه5 الد iت2بiو3اك 

 أ2ص5يب2 ب5ه5 م3نi أ3ش3اء2 و3ر3حiم3ت5ي و3س5ع3تi ك2ل1 ش3يiءr ف3س3أ3كiت2ب2ه3ا ل5ل1ذ5ين3 ي3ت1ق2ون3 و3ي2ؤiت2ون3
ون1 ن/ م; م3 ب;آيات;ن1ا ي/ؤ3  )156:لعراف) (الز7ك1اة1 و1ال7ذ;ين1 ه/

ون1(  م/ ح1 ل7ك/م3 ت/ر3 وا ل1ع1 وه/ و1ات7ق/ ب1ار1كc ف1ات7ب;ع/ ل3ن1اه/ م/ ا ك;ت1ابc أ1ن3ز1 ذ1  )155:النعام)(و1ه1

:ـ سبب لعون ا ونصره وتأييده 3
ون1( ن/ س; ح3 م3 م/ ين1 ه/ ا و1ال7ذ;  )128:النحل) (إ;ن7 الل7ه1 م1ع1 ال7ذ;ين1 ات7ق1و3



 إ5ن1 ع5د1ة3 الشmه2ور5 ع5نiد3 الل1ه5 اثiن3ا ع3ش3ر3 ش3هiرا ف5ي ك5ت3اب5 الل1ه5 ي3وiم3 خ3ل3ق3 الس1م3او3ات5(
3رiض3 م5نiه3ا أ3رiب3ع3ةp ح2ر2مp ذ3ل5ك3 الدoين2 الiق3يoم2 ف3ل ت3ظiل5م2وا ف5يه5ن أ3نiف2س3ك2مi و3ق3ات5ل2وا iو3ال 

ين1 ت7ق; وا أ1ن7 الل7ه1 م1ع1 ال3م/ ل1م/ ات;ل/ون1ك/م3 ك1اف7ة2 و1اع3 ا ي/ق1 ر;ك;ين1 ك1اف7ة2 ك1م1 )36:التوبة) (ال3م/ش3

 ـ حصن الخائف وأمانه من كل ما يخاف ويحذر ، من سوء ومكروه في الدنيا4
:والخرة 

 ي3ا ب3ن5ي آد3م3 إ5م1ا ي3أiت5ي3ن1ك2مi ر2س2لp م5نiك2مi ي3ق2صmون3 ع3ل3يiك2مi آي3ات5ي ف3م3ن5 ات1ق3ى و3أ3صiل3ح3(
ز1ن/ون1 م3 ي1ح3 ل1ي3ه;م3 و1ل ه/ و3فc ع1  )35:لعراف) (ف1ل خ1

ز1ن/ون1( م3 ي1ح3 وء/ و1ل ه/ م/ الس\ ه/ از1ت;ه;م3 ل ي1م1س\ ف1 ا ب;م1 ي/ن1ج;=ي الل7ه/ ال7ذ;ين1 ات7ق1و3 :الزمر) (و1
61( 

:ـ تبعث في القلب النور وتقوي بصيرته فيميز بين ما ينفعه وما يضره 5
)iف5رiو3ي3غ iئ3ات5ك2مoس3ي iك2مiع3ن iرoق3انا و3ي2ك3فiف2ر iل3ك2م iع3لiت3ت1ق2وا الل1ه3 ي3ج iه3ا ال1ذ5ين3 آم3ن2وا إ5نmي3ا أ3ي 

يم; ل; ال3ع1ظ; و ال3ف1ض3  )29:لنفال) (ل1ك/م3 و1الل7ه/ ذ/
)iع3لiم3ت5ه5 و3ي3جiر3ح iن5 م5نiل3يiك5ف iت5ك2مiه3ا ال1ذ5ين3 آم3ن2وا ات1ق2وا الل1ه3 و3آم5ن2وا ب5ر3س2ول5ه5 ي2ؤmي3ا أ3ي 

cيم ورc ر1ح; ف/ ر3 ل1ك/م3 و1الل7ه/ غ1 ف; ون1 ب;ه; و1ي1غ3 ش/  )28:الحديد) (ل1ك/م3 ن/ورا2 ت1م3

:ـ تعطي العبد قوة لغلبة الشيطان 6
ون1(  ر/ ب3ص; م3 م/ وا ف1إ;ذ1ا ه/ ك7ر/ ي3ط1ان; ت1ذ1 م3 ط1ائ;فc م;ن1 الش7 ه/ ا إ;ذ1ا م1س7 و3 ين1 ات7ق1  )إ;ن7 ال7ذ;
 )201:لعراف(

:ـ وسيلة لنيل الجر العظيم 7
را2(  م3 ل1ه/ أ1ج3 ظ; =ئ1ات;ه; و1ي/ع3 ي; ه/ س1 ن3 =ر3 ع1 ل1ه/ إ;ل1ي3ك/م3 و1م1ن3 ي1ت7ق; الل7ه1 ي/ك1ف; ر/ الل7ه; أ1ن3ز1  )ذ1ل;ك1 أ1م3
 )5:الطلق(
 )cيم ظ; رc ع1 وا ف1ل1ك/م3 أ1ج3 ت1ت7ق/ وا و1 ن/ م; )179من الية: آل عمران)(و1إ;ن3 ت/ؤ3

:ـ توسيع الرزق وفتح مزيد من الخيرات 8
)iض5 و3ل3ك5نi3ر iم5ن3 الس1م3اء5 و3ال rب3ر3ك3ات iه5مiن3ا ع3ل3يiا ل3ف3ت3حiق2ر3ى آم3ن2وا و3ات1ق3وiل3 الiأ3ن1 أ3ه iو3ل3و 

ب/ون1 ا ك1ان/وا ي1ك3س; م3 ب;م1 ن1اه/ ذ3 ب/وا ف1أ1خ1 )96:لعراف) (ك1ذ7
ر1جا2( ع1ل3 ل1ه/ م1خ3  من: الطلق) (و3ي3رiز2قiه2 م5نi ح3يiث2 ل ي3حiت3س5ب2 ) 2(و1م1ن3 ي1ت7ق; الل7ه1 ي1ج3



 )3الية

:ـ تفريج الكرب وتيسير المور 9
ر1جا2( ع1ل3 ل1ه/ م1خ3 )2من الية: الطلق)(و1م1ن3 ي1ت7ق; الل7ه1 ي1ج3
را2( ر;ه; ي/س3 ع1ل3 ل1ه/ م;ن3 أ1م3 )4من الية: الطلق)(و1م1ن3 ي1ت7ق; الل7ه1 ي1ج3
ط1ى و1ات7ق1ى( ن1ى)5(ف1أ1م7ا م1ن3 أ1ع3 س3 ر1ى)6(و1ص1د7ق1 ب;ال3ح/ ه/ ل;ل3ي/س3 ر/ ي1س;= ن/ )7:الليل) (ف1س1

:ـ النصر على العداء ورد كيدهم والنجاة منن شرهم 10
 إ5نi ت3مiس3سiك2مi ح3س3ن3ةp ت3س2ؤiه2مi و3إ5نi ت2ص5بiك2مi س3يoئ3ةp ي3فiر3ح2وا ب5ه3ا و3إ5نi ت3صiب5ر2وا(

cيط ح; ل/ون1 م/ م1 ا ي1ع3 ي3ئا2 إ;ن7 الل7ه1 ب;م1 م3 ش1 ه/ ر\ك/م3 ك1ي3د/ وا ل ي1ض/  )120:آل عمران) (و1ت1ت7ق/
)rس3ة5 آلفiب5خ3م iك2مmر3ب iك2مiد5دiه3ذ3ا ي2م iر5ه5مiف3و iم5ن iت2وك2مiب5ر2وا و3ت3ت1ق2وا و3ي3أiت3ص iب3ل3ى إ5ن 

و;=م;ين1 )125:آل عمران) (م;ن1 ال3م1لئ;ك1ة/ م/س1
ون1( وا و1ك1ان/وا ي1ت7ق/ ن/ ين1 آم1 ي3ن1ا ال7ذ;  )18:فصلت) (و1ن1ج7

:ـ أن العاقبة للمتقين في الدنيا والخرة 11
)iي3ش3اء2 م5ن iض3 ل5ل1ه5 ي2ور5ث2ه3ا م3نi3ر iب5ر2وا إ5ن1 الiت3ع5ين2وا ب5الل1ه5 و3اصiم5ه5 اسiق3ال3 م2وس3ى ل5ق3و 

ين1 ت7ق; اق;ب1ة/ ل;ل3م/ ه; و1ال3ع1 ب1اد;  )128:لعراف) (ع;
 ت5لiك3 م5نi أ3نiب3اء5 الiغ3يiب5 ن2وح5يه3ا إ5ل3يiك3 م3ا ك2نiت3 ت3عiل3م2ه3ا أ3نiت3 و3ل ق3وiم2ك3 م5نi ق3بiل5 ه3ذ3ا(

ين1 ت7ق; اق;ب1ة1 ل;ل3م/ ب;ر3 إ;ن7 ال3ع1  )49:هود) (ف1اص3
3رiض5 و3ل ف3س3ادا و3الiع3اق5ب3ة2( iع3ل2ه3ا ل5ل1ذ5ين3 ل ي2ر5يد2ون3 ع2ل2و{ا ف5ي الiخ5ر3ة2 ن3ج iك3 الد1ار2 الiت5ل 

ين1 ت7ق; )83:القصص) (ل;ل3م/
3نiه3ار2 أ2ك2ل2ه3ا د3ائ5مp و3ظ5لmه3ا ت5لiك3( iت5ه3ا الiت3ح iر5ي م5نiم2ت1ق2ون3 ت3جiج3ن1ة5 ال1ت5ي و2ع5د3 الiم3ث3ل2 ال 

ب1ى ال3ك1اف;ر;ين1 الن7ار/ ق3 ا و1ع/ و3 ب1ى ال7ذ;ين1 ات7ق1 ق3  )35:الرعد) (ع/
)iق3ه2مiا ف3وiخ3ر2ون3 م5ن3 ال1ذ5ين3 آم3ن2وا و3ال1ذ5ين3 ات1ق3وiي3ا و3ي3سiنmح3ي3اة2 الدiن3 ل5ل1ذ5ين3 ك3ف3ر2وا الoز2ي 

اب5 ي3ر; ح;س1 اء/ ب;غ1 ز/ق/ م1ن3 ي1ش1 ي1ام1ة; و1الل7ه/ ي1ر3 م1 ال3ق;  )212:البقرة) (ي1و3

 ـ المتقون ينتفعون بالموعظة ويؤثر فيهم الذكر وبتفكرون في اليات ويهتدون12
:بذلك 

ين1(  ت7ق; ظ1ة2 ل;ل3م/ ع; و3 دى2 و1م1 ر1اة; و1ه/ ي3ه; م;ن1 الت7و3 ا ب1ي3ن1 ي1د1 ص1د;=قا2 ل;م1 )46:المائدة) (و1م/
ين1( ت7ق; ظ1ة2 ل;ل3م/ ع; و3 ا و1م1 ل3ف1ه1 ا خ1 ا و1م1 ي3ه1 ا ب1ي3ن1 ي1د1 ا ن1ك1ال2 ل;م1 ل3ن1اه1 ع1  )66:البقرة) (ف1ج1



ين1( ت7ق; ظ1ةc ل;ل3م/ ع; و3 دى2 و1م1 ا ب1ي1انc ل;لن7اس; و1ه/ ذ1 )138:آل عمران) (ه1
)sع5ظ3ةiو3م3و iل5ك2مiق3ب iا م5نiم5ن3 ال1ذ5ين3 خ3ل3و s  و3ل3ق3دi أ3نiز3لiن3ا إ5ل3يiك2مi آي3اتr م2ب3يoن3اتr و3م3ث3ل

ين1 ت7ق;  )34:النور) (ل;ل3م/
ين1( ت7ق; دى2 ل;ل3م/  )2:البقرة) (ذ1ل;ك1 ال3ك;ت1اب/ ل ر1ي3ب1 ف;يه; ه/
ين1( ت7ق; را2 ل;ل3م/ ك3 ي1اء2 و1ذ; ق1ان1 و1ض; ر3 ار/ون1 ال3ف/ ى و1ه1 ل1ق1د3 آت1ي3ن1ا م/وس1  )48:النبياء) (و1
ين1( ت7ق; ك;ر1ةc ل;ل3م/ إ;ن7ه/ ل1ت1ذ3 )48:الحاقة)(و1

:ـ أنها صفة لولياء ا وطريق لولية ا 13
)iل5ي3اء3ه2 إ5نiح3ر3ام5 و3م3ا ك3ان2وا أ3وiج5د5 الiم3سiون3 ع3ن5 الmي3ص2د iب3ه2م2 الل1ه2 و3ه2مoأ3ل1 ي2ع3ذ iو3م3ا ل3ه2م 

ون1 ل1م/ م3 ل ي1ع3 ث1ر1ه/ ون1 و1ل1ك;ن7 أ1ك3 ت7ق/ ه/ إ;ل7 ال3م/ ل;ي1اؤ/  )34:لنفال) (أ1و3
 إ5ن1ه2مi ل3نi ي2غiن2وا ع3نiك3 م5ن3 الل1ه5 ش3يiئا و3إ5ن1 الظ1ال5م5ين3 ب3عiض2ه2مi أ3وiل5ي3اء2 ب3عiضr و3الل1ه2(

ين1 ت7ق;  )19:الجاثـية) (و1ل;ي\ ال3م/
ون1)62(أ3ل إ5ن1 أ3وiل5ي3اء3 الل1ه5 ل خ3وiفp ع3ل3يiه5مi و3ل ه2مi ي3حiز3ن2ون3 ( وا و1ك1ان/وا ي1ت7ق/ ن/  )63(ال7ذ;ين1 آم1

خ5ر3ة5 ل ت3بiد5يل3 ل5ك3ل5م3ات5 الل1ه5 ذ3ل5ك3 ه2و3 الiف3وiز2 iي3ا و3ف5ي الiنmح3ي3اة5 الدiر3ى ف5ي الiب2شiل3ه2م2 ال 
يم/ )64:يونس) (ال3ع1ظ;

:ـ أنها الميزان الذي يقرب العبد من ربه ويدنيه 14
 ي3ا أ3يmه3ا الن1اس2 إ5ن1ا خ3ل3قiن3اك2مi م5نi ذ3ك3رr و3أ2نiث3ى و3ج3ع3لiن3اك2مi ش2ع2وبا و3ق3ب3ائ5ل3 ل5ت3ع3ار3ف2وا إ5ن1(

cب;ير ل;يمc خ1 اك/م3 إ;ن7 الل7ه1 ع1 د1 الل7ه; أ1ت3ق1 ن3 ر1م1ك/م3 ع;  )13:الحجرات) (أ1ك3

:ـ أنها أفضل ما يتزود به العبد في طريقه إلى ا 15
 الiح3جm أ3شiه2رp م3عiل2وم3اتp ف3م3نi ف3ر3ض3 ف5يه5ن1 الiح3ج1 ف3ل ر3ف3ث3 و3ل ف2س2وق3 و3ل ج5د3ال3(

 ف5ي الiح3جo و3م3ا ت3فiع3ل2وا م5نi خ3يiرr ي3عiل3مiه2 الل1ه2 و3ت3ز3و1د2وا ف3إ5ن1 خ3يiر3 الز1اد5 الت1قiو3ى و3ات1ق2ون5
1ل3ب1اب; )197:البقرة) (ي1ا أ/ول;ي ال3

 oإ5ل3ى الن1ب5ي pق3ال3 ج3اء3 ر3ج2ل rأ3ن3س iع3نr 3ن5ي ،: ،ف3ق3الiدoا ف3ز3وsي أ2ر5يد2 س3ف3رoي3ا ر3س2ول3 الل1ه5 إ5ن 
 دiن5ي ب5أ3ب5ي! ز;: و3غ3ف3ر3 ذ3نiب3ك3 ، ق3ال3 : ز5دiن5ي ، ق3ال3 :ز3و1د3ك3 الل1ه2 الت1قiو3ى ،ق3ال3 : (( ق3ال3 

ن3ت1: أ3نiت3 و3أ2مoي ، ق3ال3  ا ك/ م1 ي3ث/ ي3ر1 ح1 ر1 ل1ك1 ال3خ1 .وحسنه اللباني . رواه الترمذي )) و1ي1س7

 :ـ من أسباب قبول العمل16
)iي2ت3ق3ب1ل iأ3ح3د5ه5م3ا و3ل3م iل3 م5نoب3انا ف3ت2ق2بiق3ر1ب3ا ق2ر iإ5ذ oح3قiآد3م3 ب5ال iن3يiن3ب3أ3 اب iه5مiل2 ع3ل3يiو3ات 



ين1 ت7ق; ب7ل/ الل7ه/ م;ن1 ال3م/ ا ي1ت1ق1 ل1ن7ك1 ق1ال1 إ;ن7م1 ت/ 1ق3 ر; ق1ال1 ل1 خ1  )27:المائدة) (م;ن1 ال3
) iك2مiو3ى م5نiي3ن3ال2ه2 الت1ق iي3ن3ال3 الل1ه3 ل2ح2وم2ه3ا و3ل د5م3اؤ2ه3ا و3ل3ك5ن i37من الية: الحج)(ل3ن( 

:ـ أن القرآن بشرى للمتقين 17
ا2( ما2 ل/د= ر1 ب;ه; ق1و3 ذ; ت/ن3 ين1 و1 ت7ق; ر1 ب;ه; ال3م/ ب1ش;= ان;ك1 ل;ت/ ن1اه/ ب;ل;س1 ر3 ا ي1س7 إ;ن7م1  )97:مريم) (ف1

:ـ كل علقات الخلء تنتهي يوم القيامة إل علقات المتقين 18
ين1(  ت7ق; وx إ;ل7 ال3م/ د/ م3 ل;ب1ع3ض5 ع1 ه/ ض/ ئ;ذ5 ب1ع3 م1 ء/ ي1و3 ل7 1خ;  )67:الزخرف) (ال3

:ـ المتقون هم الفائزون 19
ون1( ائ;ز/ م/ ال3ف1 ه; ف1أ/ول1ئ;ك1 ه/ ي1ت7ق3 ش1 الل7ه1 و1 ول1ه/ و1ي1خ3 ع; الل7ه1 و1ر1س/  )52:النور) (و1م1ن3 ي/ط;

:ـ المتقون تنالهم رحمة ا 20
)iت2ون3 الز1ك3اة3 و3ال1ذ5ين3 ه2مiت2ب2ه3ا ل5ل1ذ5ين3 ي3ت1ق2ون3 و3ي2ؤiف3س3أ3ك rءiك2ل1 ش3ي iم3ت5ي و3س5ع3تiو3ر3ح 

ون1 ن/ م; )156من الية: لعراف)(ب;آيات;ن1ا ي/ؤ3

:ـ أنها صفة للنبياء ومن صدقهم 21
ون1( ت7ق/ م/ ال3م/ ق; و1ص1د7ق1 ب;ه; أ/ول1ئ;ك1 ه/ =د3 اء1 ب;الص;  )33:الزمر) (و1ال7ذ;ي ج1

:ـ سبب لنجاة العبد يوم القيامة 22
ث;ي=ا2( ا ج; ر/ الظ7ال;م;ين1 ف;يه1 ن1ذ1 ا و1 و3  )72:مريم) (ث/م7 ن/ن1ج;=ي ال7ذ;ين1 ات7ق1
ز1ن/ون1( م3 ي1ح3 وء/ و1ل ه/ م/ الس\ ه/ از1ت;ه;م3 ل ي1م1س\ ف1 ا ب;م1 ي/ن1ج;=ي الل7ه/ ال7ذ;ين1 ات7ق1و3 :الزمر) (و1

61( 

:ـ سبب لمغفرة الذنوب 23
)iع3لiم3ت5ه5 و3ي3جiر3ح iن5 م5نiل3يiك5ف iت5ك2مiه3ا ال1ذ5ين3 آم3ن2وا ات1ق2وا الل1ه3 و3آم5ن2وا ب5ر3س2ول5ه5 ي2ؤmي3ا أ3ي 

cيم ورc ر1ح; ف/ ر3 ل1ك/م3 و1الل7ه/ غ1 ف; ون1 ب;ه; و1ي1غ3 ش/  )28:الحديد) (ل1ك/م3 ن/ورا2 ت1م3
يدا2( د; ل2 س1 ول/وا ق1و3 وا الل7ه1 و1ق/ وا ات7ق/ ن/ ذ;ين1 آم1 =ّ 1ّ 5ّ ا ال5  ي2صiل5حi ل3ك2مi أ3عiم3ال3ك2مi) 70(ي1ا أ1ي\ه1

يما2 ظ; زا2 ع1 ول1ه/ ف1ق1د3 ف1از1 ف1و3 ع; الل7ه1 و1ر1س/ ن/وب1ك/م3 و1م1ن3 ي/ط; ر3 ل1ك/م3 ذ/ ف;  )71:الحزاب) (و1ي1غ3



:ـ الكرم إنما يكون بالتقوى 24
 oالن1ب5ي iس3م2ر3ة3 ع3ن iع3نr 3و3ى : ((ق3الiك3ر3م2 الت1قiم3ال2 و3الiح3س3ب2 الiرواه الترمذي)) . ال 

.وصححه اللباني 

:ـ المتقين يسهل لهم ا العلم 25
 )cل;يم ء5 ع1 ي3 = ش1 ك/م/ الل7ه/ و1الل7ه/ ب;ك/ل; =م/ ل; ي/ع1 وا الل7ه1 و1  )282من الية: البقرة)(و1ات7ق/

:ـ التقوى ثوابها الجنة 26
)iض2 أ2ع5د1تi3ر iض2ه3ا الس1م3او3ات2 و3الiع3ر rو3ج3ن1ة iك2مoر3ب iم5ن rف5ر3ةiو3س3ار5ع2وا إ5ل3ى م3غ 

ين1 ت7ق;  )133:آل عمران) (ل;ل3م/
ين1( ت7ق; م1 د1ار/ ال3م/ ل1ن;ع3 3نiه3ار2 ل3ه2مi) )30(و1 iت5ه3ا الiت3ح iر5ي م5نiخ2ل2ون3ه3ا ت3جiي3د rنiج3ن1ات2 ع3د 

ين1 ت7ق; ز;ي الل7ه/ ال3م/ ل;ك1 ي1ج3 ون1 ك1ذ1 اء/ ا ي1ش1 ا م1  )31:النحل) (ف;يه1
ين1( ت7ق; ن7ة/ ل;ل3م/ ل;ف1ت; ال3ج1 أ/ز3 )90:الشعراء)(و1
يم;( ن7ات; الن7ع; =ه;م3 ج1 ب; د1 ر1 ن3 ين1 ع; ت7ق;  )34:القلم) (إ;ن7 ل;ل3م/
يد5( ي3ر1 ب1ع; ين1 غ1 ت7ق; ن7ة/ ل;ل3م/ ل;ف1ت; ال3ج1 أ/ز3  )31:ق=) (و1
)iل3م rل3ب3ن iم5ن pه3ارiو3أ3ن rر5 آس5نiغ3ي rم3اء iم5ن pه3ارiم2ت1ق2ون3 ف5يه3ا أ3نiج3ن1ة5 ال1ت5ي و2ع5د3 الiم3ث3ل2 ال 

 ي3ت3غ3ي1رi ط3عiم2ه2 و3أ3نiه3ارp م5نi خ3مiرr ل3ذ1ةr ل5لش1ار5ب5ين3 و3أ3نiه3ارp م5نi ع3س3لr م2ص3ف{ىs و3ل3ه2مi ف5يه3ا
 م5نi ك2لo الث1م3ر3ات5 و3م3غiف5ر3ةp م5نi ر3بoه5مi ك3م3نi ه2و3 خ3ال5دp ف5ي الن1ار5 و3س2ق2وا م3اءs ح3م5يما

م3 اء1ه/ ع1 )15:محمد) (ف1ق1ط7ع1 أ1م3
 و3س5يق3 ال1ذ5ين3 ات1ق3وiا ر3ب1ه2مi إ5ل3ى الiج3ن1ة5 ز2م3را ح3ت1ى إ5ذ3ا ج3اء2وه3ا و3ف2ت5ح3تi أ3بiو3اب2ه3ا و3ق3ال3(

ين1 ال;د; ا خ1 ل/وه1 خ/ ب3ت/م3 ف1اد3 ل1ي3ك/م3 ط; لمc ع1 ا س1 ه1 ن1ت/ ز1 م3 خ1 ) .73:الزمر) (ل1ه/


