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3تقوى اهلل سبب كل خير

الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى اهلل وسلم 
وأمينه على وحيه،  وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه 
سيدنا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد اهلل، وعلى آله وأصحابه ومن 

سلك سبيله، واهتدى هبداه إلى يوم القيامة، أما بعد:

التقوى ولعظم شأنها، ولكون كل واحد  فلشدة الحاجة إلى 
التقوى  إلى  الحاجة  أشد  يف  المسلمين  من  واحد  كل  بل  منا، 
واالستقامة عليها، رأيت أن أكتب فيها كلمة موجزة عسى اهلل أن 

ينفع هبا المسلمين.
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فأقول: كل من تدبر موارد التقوى يف كتاب اهلل  ويف سنة 
الدنيا  أهنا سبب كل خير يف  ، علم  رسوله محمد 

واآلخرة. 

فأنت يا عبد اهلل إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره تجد 
التقوى رأس كل خير، ومفتاح كل خير، وسبب كل خير يف الدنيا 
واآلخرة، وإنما تأيت المصائب والباليا والمحن والعقوبات بسبب 

اإلهمال أو اإلخالل بالتقوى وإضاعتها، أو إضاعة جزء منها.

فالتقوى هي سبب السعادة والنجاة، وتفريج الكروب، والعز 
والنصر يف الدنيا واآلخرة، ولنذكر يف هذا آيات من كتاب اهلل ترشد 

إلى ما ذكرنا، من ذلك قوله : ﴿ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  
ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ﴾))).

أو  اهلل(،  كتاب  يف  آية  أجمع  اآلية  )هذه  السلف:  بعض  قال 
قال: )من أجمع آية يف كتاب اهلل(، وما ذاك إال ألن اهلل رتب عليها 
الدنيا واآلخرة، فمن اتقى اهلل جعل له مخرجًا من مضائق  خير 

الدنيا ومضائق اآلخرة.

سورة الطالق اآلية 3-2.  (((
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واإلنسان يف أشد الحاجة، بل يف أشد الضرورة إلى األسباب 
اآلخرة  يف  ولكنه  واآلخرة،  الدنيا  يف  المضائق  من  تخلصه  التي 
المضائق  وأعظم  الكربات  وأعظم  ضرورة،  وأعظم  حاجة  أشد 
فرج  الدار  هذه  يف  اهلل  اتقى  فمن  وشدائدها،  القيامة  يوم  كربات 
اهلل عنه كربات يوم القيامة، وفاز بالسعادة والنجاة يف ذلك اليوم 

العظيم العصيب.

جميع  يف  اهلل  يتقي  أن  فعليه  الكربات  من  كربة  يف  وقع  فمن 
كربة  لتفريج  باب  فالتقوى  والتيسير،  بالفرج  يفوز  األمور، حتى 
العسر، وكربة الفقر، وكربة الظلم، وكربة الجهل وكربة السيئات 
هذه  فدواء  ذلك،  غير  إلى  والكفر  الشرك  وكربة  والمعاصي، 
األمور وغيرها أن يتقي اهلل برتك األمور التي حرمها اهلل ورسوله، 
وبالتعلم والتفقه يف الدين حتى يسلم من داء الجهل، وبالحذر من 

المعاصي والسيئات حتى يسلم من عواقبها يف الدنيا واآلخرة.

فالسيئات لها عواقب يف الدنيا من عقوبات قدرية، أو عقوبات 
يف  عقوبات  ولها  والقصاص،  والتعزيرات  الحدود  من  شرعية، 
اآلخرة أولها عذاب القرب، ثم بعد الخروج من المقابر بعد البعث 
أيضًا  عقوباهتا  ومن  القيامة،  يوم  وشدائد  عقوبات  والنشور 
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ميزانه  ويرجح  التقوى،  إضاعة  بسبب  ميزانه  يخف  اإلنسان  أن 
بسبب استقامته على التقوى، ويعطى كتابه بيمينه إذا استقام على 
التقوى، وبشماله إذا انحرف عن التقوى، ويدعى إلى الجنة إذا 
استقام على التقوى، ويساق إلى النار إذا ضيع التقوى، وخالف 

التقوى وال حول وال قوة إال باهلل.

هذه  يف  الطيب  الحالل  الرزق  إلى  أيضًا  محتاج  واإلنسان 
وأعظم  نعيم  أحسن  وهو  اآلخرة،  يف  المقيم  النعيم  وإلى  الدار، 
النعيم وال نعيم فوقه، وال طريق إلى ذلك وال سبيل إال بالتقوى، 
فمن أراد عز الدنيا والرزق الحالل فيها، والنعيم يف اآلخرة، فعليه 

بالتقوى.

واإلنسان محتاج إلى العلم والبصيرة والهدى، وال سبيل إلى 
ذلك إال بالتقوى، كما قال : ﴿چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾)))، والفرقان كما قال أهل العلم: هو النور 

الذي يفصل به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضالل.

يف  والتفقه  العلم  طلب  االجتهاد يف  أن  تأمل  من  على  يخفى  وال 
الدين من جملة التقوى، وبذلك يحصل النور والهدى، وهما الفرقان.

سورة األنفال اآلية 29.  (((
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فالتقوى كلمة جامعة حقيقتها اإليمان والعمل الصالح؛ كما 
قال اهلل : ﴿ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ    : قال  وكما  ﴾)))؛  ں 
ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ورسوله،  باهلل  صادق  إيمان  حقيقتها  فالتقوى   ،(2(﴾ ڱ  ڱ  
وبما أخربت به الرسل عما كان وعما يكون، ثم عمل صالح وهو 
مقتضى اإليمان وموجبه، ومن ذلك التعلم والتفقه يف الدين وهما 
من التقوى كما تقدم؛ ولذلك رتب اهلل على التقوى الفرقان؛ ألن 
من شعبها التعلم والتفقه يف الدين، والتبصر يف ما جاء به المصطفى 

عليه الصالة والسالم.

فاإلنسان قد تضيق أمامه الدروب، وتسد يف وجهه األبواب يف 
المفتاح لهذه المضائق وهي سبب  بعض حاجاته، فالتقوى هي 

التيسير لها، كما قال : ﴿ ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ                 
  الصحابة  وهم  الصالح  سلفنا  جرب  وقد   ،(3(﴾ ىئ 
الصالة  عليهم  اهلل  رسل  قبلهم  جرب  كما  بإحسان،  وأتباعهم 

سورة لقمان اآلية 8.  (((

سورة النحل اآلية 97.  (2(
سورة الطالق اآلية 4.  (3(
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على  بالتقوى  وحصلوا  البشر،  لهداية  اهلل  بعثهم  الذين  والسالم 
األعداء،  وانتصروا هبا على  السعادة،  باب  كل خير، وفتحوا هبا 

وفتحوا هبا القلوب، وهدوا هبا البشرية إلى الصراط المستقيم.

وإنما حصلت لهم القيادة لألمم، والذكر الجميل، والفتوحات 
لدينه،  وانتصارهم  بأمره،  وقيامهم  هلل،  تقواهم  بسبب  المتتابعة 
وجمع كلمتهم على توحيده وطاعته، كما أن الناس يف أشد الحاجة 
الذنوب وسبيل هذا  السيئات وحط الخطايا، وغفران  إلى تكفير 
ْر  هو التقوى، كما قال : إِْن َتتَُّقوا اهلَل َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا َوُيَكفِّ

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    َلُكْم﴿ڇ    َوَيْغِفْر  َسيَِّئاتُِكْم  َعنُْكْم 
ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک ﴾))).

مب   خب   حب   جب   يئ  ىئ   مئ   حئ   ﴿جئ    : وقال 
النار،  من  والنجاة  بالجنة  الفوز  األجر  أعظم  ومن   ،(2(﴾ ىب 
أعدائهم،  على  النصر  إلى  الحاجة  أشد  يف  المسلمون  وهكذا 
والسالمة من مكايد األعداء، وال سبيل إلى هذا إال بالتقوى، كما 

قال : ﴿ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

سورة األنفال اآلية 29.  (((
سورة الطالق اآلية 5.  (2(
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ۈئ  ۈئ  ېئ ﴾))).

واتقوا  فالمسلمون إذا صبروا يف طاعة اهلل ويف جهاد أعدائه، 
رهبم يف ذلك بإعداد العدة المستطاعة البدنية والمالية والزراعية 
والسالحية وغير ذلك، نصروا على عدوهم؛ ألن هذا كله من تقوى 
الوجوه،  المستطاعة من جميع  العدة  إعداد  أهم ذلك  اهلل، ومن 
كالتدريب البدين والمهني والتدريب على أنواع األسلحة، ومن 
مما  ذلك  وغير  والصناعة  الزراعة  وتشجيع  المال  إعداد  ذلك 
وكل  األعداء،  لدى  عما  واالستغناء  الجهاد،  على  به  يستعان 
 ذلك داخل يف قوله سبحانه: ﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴾)2) 

وال يتم ذلك إال بالصرب.

والصبر من أعظم شعب التقوى، وعطفها عليه يف قوله سبحانه: 
﴿ ى  ائ  ائ ﴾)3) من عطف العام على الخاص، فالبد من 
صرب يف جهاد األعداء، والبد من صرب يف الرباط يف الثغور، والبد 
من صرب يف إعداد المستطاع من الزاد والبدن القوي المدرب، كما 
أنه البد من الصرب يف إعداد األسلحة المستطاعة التي تماثل سالح 

سورة آل عمران اآلية 20).  (((
سورة األنفال اآلية 60.  (2(

سورة آل عمران اآلية 20).  (3(
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العدو أو تفوقه حسب اإلمكان، ومع هذا الصرب البد من تقوى اهلل 
يف أداء فرائضه وترك محارمه، والوقوف عند حدوده، واالنكسار 
بين يديه، واإليمان بأنه الناصر، وأن النصر من عنده ال بكثرة الجنود 
النصر  أنواع األسباب، وإنما  بغير ذلك من  العدة، وال  وال بكثرة 
من عنده سبحانه، وإنما جعل األسباب لتطمين القلوب وتبشيرها 

بأسباب النصر، كما قال : ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  
ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ﴾))) اآلية.

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ﴿ڭ   سبحانه:  وقال 
ٴۇ  ۋ ﴾)2).

﴿چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    : وقال 
ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  کگ ﴾)3) اآلية.

قوله  معنى  يعلم  وهبذا  التقوى،  شعب  من  األعمال  وهذه 
سبحانه: ﴿ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئۇئ   ﴾)4)، فإذا 

سورة األنفال اآلية 0).  (((
سورة محمد اآلية 7.  (2(

سورة الحج اآلية 40-)4.  (3(
سورة آل عمران اآلية 20).  (4(
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أراد المسلمون النصر والعزة والنجاة يف الدنيا واآلخرة، وتفريج 
السيئات،  وتكفير  الذنوب،  وغفران  األمور،  وتيسير  الكروب، 
بتقوى  فعليهم  الخير  وجوه  من  هذا  غير  إلى  بالجنات،  والفوز 

 . اهلل

ڇ    چ   چ   ﴿چ   فقال:  بالتقوى  الجنة  أهل  وصف  واهلل 
ڇ  ڇ ﴾))).

وقال : ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ ﴾)2).

وقال تعالى: ﴿ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ ﴾)3).

أخي  يا  فعلمت  التقوى،  ألهل  الجنة  أعد  أنه  سبحانه  فبين 
أنك يف أشد الحاجة إلى أن تتقي ربك، ومتى اتقيته سبحانه حق 

التقوى فزت بكل خير، ونجوت من كل شر.

وليس المعنى أنك ال تبتلى، بل قد تبتلى وتمتحن، وقد أبتلي 
للناس  يتبين  حتى  المتقين  وأفضل  الخلق  أفضل  وهم  الرسل 
يتبين صرب  فباالبتالء  ذلك،  وليقتدي هبم يف  صربهم وشكرهم، 

سورة الذاريات اآلية 5).  (((
سورة الطور اآلية 7).  (2(

سور القلم اآلية 34.  (3(
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العبد وشكره، ونجاته وقوته يف دين اهلل ، كما قال سبحانه: 
ُيْفَتنُوَن﴿ڻ   آَمنَّا َوُهْم ال  َيُقوُلوا  َأْن  ُيْتَرُكوا  َأْن  النَّاُس  َأَحِسَب 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ﴾))).
وقال تعالى: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ﴾)2).
 : قال  وكما  تقدم،  كما  والفتنة  االمتحان  من  بد   فال 
﴿ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾)3).

وقال سبحانه: ﴿ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب ﴾)4).

ھ   ھ   ہ   ہ    ﴿ہ   سبحانه:  وقال 
﴾)5)، فاالختبار البد منه، فالرسل وهم خير الناس امتحنوا  ھ 

بأعداء اهلل.

ما جرى عليه من قومه، وهكذا هود وصالح وغيرهم،  نوح 
وإمام  النبيين،  خاتم    محمد  نبينا  رأسهم  وعلى 

سورة العنكبوت اآلية 2.  (((

سورة العنكبوت اآلية 3.  (2(
سورة محمد اآلية )3  (3(

سورة األنبياء اآلية 35.  (4(
سورة األعراف اآلية 68).  (5(
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المتقين، وأفضل المجاهدين، ورسول رب العالمين، قد ُعلم ما 
أصابه بمكة ويف المدينة ويف الحروب، ولكنه صرب صربًا عظيمًا 
حتى أظهره اهلل على أعدائه وخصومه، ثم ختم له  بأن 
فتح عليه مكة ودخل الناس يف دين اهلل أفواجًا، فلما أتم اهلل النعمة 
عليه وعلى أمته، وأكمل لهم الدين، اختاره إلى الرفيق األعلى، 
وإلى جواره  بعد المحنة العظيمة، والصرب العظيم 

والبالء الشديد.

فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم أو يقول متى كنت متقيًا أو 
مؤمنًا فال يصيبني شيء، ليس األمر كذلك بل البد من االمتحان، 

ہ   ہ  ہہ    ﴿  : اهلل  قال  كما  العاقبة،  حمد  صرب  ومن 
ھ   ھ ﴾)))، ﴿ۋ  ۋ      ۅ ﴾)2)، فالعاقبة الحميدة 
وجاهدوا  هلل  وأخلصوا  واحتسبوا  صربوا  متى  التقوى،  ألهل 
واآلخرة،  الدنيا  يف  لهم  فالعاقبة  النفوس  هذه  وجاهدوا  أعداءه 

ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ     : قال  كما 
ہ  ھ ﴾)3).

سورة هود اآلية 49.  (((
سورة طه اآلية 32).  (2(

سورة العنكبوت اآلية 69.  (3(
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ولزومها  ربك  تقوى  إلى  الحاجة  أشد  يف  اهلل  عبد  يا  فأنت 
واالستقامة عليها، ولو جرى ما جرى من االمتحان، ولو أصابك 
ما أصابك من األذى أو االستهزاء من أعداء اهلل، أو من الفسقة 
والسالم،  الصالة  عليهم  الرسل  واذكر  تبالي،  فال  والمجرمين 
هبم،  وسخر  هبم،  واستهزئ  أوذوا  فقد  بإحسان،  أتباعهم  واذكر 

ولكنهم صربوا فكانت لهم العاقبة الحميدة يف الدنيا واآلخرة.

فأنت يا أخي كذلك اصبر وصابر فإن قلت: ما هي التقوى؟ فقد 
سبق لك شيء من بياهنا، وقد تنوعت عبارات العلماء يف التقوى، 
وروي عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين  ورحمه أنه 
قال: )ليس تقوى اهلل بقيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين 
رزق  فمن  محارمه،  وترك  اهلل  فرائض  أداء  التقوى  ولكن  ذلك، 

بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير( أ.هـ. 

فعل  نشاطًا يف  المحارم  وترك  الفرائض  أداء  بعد  فمن رزق 
النوافل وترك المكروهات والمشتبهات فهو خير إلى خير.

اهلل  )تقوى   : المشهور  التابعي  حبيب  بن  طلق  وقال 
تدع  وأن  اهلل،  ثواب  ترجو  اهلل  من  نور  على  اهلل  بطاعة  تعمل  أن 

معاصي اهلل على نور من اهلل تخاف عقاب اهلل(. 
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وقال  اهلل ورسوله،  طاعة  التقوى  تفسيرها:  يف  بعضهم  وقال 
وقاية  وعقابه  اهلل  غضب  وبين  بينك  تجعل  أن  التقوى  آخرون: 

تقيك ذلك بفعل األوامر وترك النواهي.
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تعريف تقوى اهلل
وكل هذه العبارات معانيها صحيحة. فالتقوى حقيقتها هي: 
العلم  وهي:  الصالح،  والعمل  اإليمان  وهي:  اإلسالم،  دين 
االستسالم  وهي:  المستقيم،  الصراط  وهي:  به،  والعمل  النافع 
هلل واالنقياد له  بفعل األوامر وترك النواهي؛ عن إخالص 
كامل له سبحانه، وعن إيمانه به ورسله، وعن إيمان بكل ما أخرب 
اهلل به ورسوله، إيمانًا صادقًا يثمر أداء الخير، والحذر من الشر، 
والوقوف عند الحدود، وإنما سمى اهلل دينه تقوى؛ ألنه يقي من 
 ، العاقبة  لربه  ويحسن  وغضبه،  اهلل  عذاب  عليه  استقام 
وينقاد  هلل  نفسه  يسلم  المسلم  ألن  إسالمًا؛  الدين  هذا  وسمى 
ألمره، يقال: أسلم فالن لفالن، أي انقاد له، ولهذا سمى اهلل دينه 
من  وغيرها   (((﴾ ﴿ڃ  ڃ  چ   چ  چچ   قوله:  يف  إسالمًا 
اآليات؛ ألن المسلم انقاد ألمر اهلل وذل لعظمته، فالمسلم حقًا 
أعطى  قد  حدوده،  عند  ويقف  هنيه،  عن  ويبتعد  اهلل،  ألمر  ينقاد 
القيادة لربه فهو عبد مأمور، رضاه وأنسه ومحبته ونعيمه يف امتثال 

أمر اهلل وترك هنيه، هذا هو المسلم الحق.

سورة آل عمران اآلية 9).  (((
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ولهذا قيل له: مسلم، يعني منقادًا ألمر اهلل، تاركًا لمحارمه، 
واقفًا عند حدوده، يعلم أنه عبد مأمور عليه االمتثال.

ولهذا سمي الدين عبادة كما سمي إسالمًا، سمي عبادة كما يف 
 : ڱ  ڱ  ں  ں  ﴾)))، ويف قوله﴿ : قوله
عبادة؛  فسمي   ،(2(﴾ ڃ  ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ   
وخضوع  ذل  عن  نواهيه  ويرتكون  اهلل  أوامر  يؤدون  العباد  ألن 
وانكسار، وعن اعرتاف بالعبودية، وأهنم مماليك هلل وأنه سيدهم، 
وأنه القاهر فوقهم، وأنه العالم بأحوالهم، وأنه المدبر لشؤوهنم، 

 . فهم عبيد مأمورون ذليلون منقادون ألمره

فلهذا سمى اهلل دينه عبادة؛ ألن العبادة عند العرب هي: التذلل 
قد  مذلل  يعني  معبد،  طريق  يقولون:  واالنكسار،  والخضوع 
وطأته األقدام، ويقولون أيضًا: بعير معبد، يعني قد شد ورحل 
ألننا  عباده؛  هلل  طاعاتنا  فسميت  عليه،  والشد  للركوب  ذل  حتى 
نؤديها بالذل والخضوع هلل ، وسمي العبد عبدًا؛ ألنه ذليل 
بين يدي اهلل مقهور مربوب للذي خلقه وأوجده، وهو المتصرف 

. فيه

سورة البقرة اآلية )2.  (((
سورة الذاريات اآلية 56.  (2(
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وسمي هذا الدين أيضًا إيمانًا؛ ألن العباد يؤدونه عن إيمان 
باهلل وتصديق به ورسله، فلهذا سمي دين اهلل إيمانًا لهذا المعنى، 
»اإليمان   : النبي  كما يف الحديث الصحيح من قول 
إماطة  وأدناها  اهلل،  إال  إله  ال  قول  فأفضلها  شعبة،  وسبعون  بضع 
الشيخان  أخرجه  اإليمان«  من  شعبة  والحياء  الطريق،  عن  األذى 

واللفظ لمسلم. 

قول:  أعاله  وأن  إيمان،  كله  الدين  أن     فبين 
ال إله إال اهلل، فعلمنا بذلك أن الدين كله عند اهلل إيمان، ولهذا قال 

سبحانه: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
ڭ  ﴾))) فسماهم بذلك، ألنك أيها المؤمن باهلل واليوم اآلخر 

تؤدي أعمالك وطاعتك، وترتك المحارم عن إيمان وتصديق بأن 
اهلل أمرك بذلك، وهناك عن المحارم، وأنه يرضى منك هذا العمل 
ويثيبك عليه، وأنه ربك ولم يغفل عنك وأنت تؤمن هبذا، ولهذا 
فعلت ما فعلت، فأديت الفرائض، وتركت المحارم، ووقفت عند 

. الحدود، وجاهدت نفسك هلل

وسمى الدين برًا؛ ألن خصاله كلها خير. 

سورة التوبة اآلية 72.  (((
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وسمى هذا الدين هدى؛ ألن من استقام عليه فقد اهتدى إلى 
  خير األخالق وإلى خير األعمال؛ ألن اهلل بعث نبيه
ليكمل مكارم األخالق ومحاسن األعمال، كما يف الحديث عنه 
 أنه قال: »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«، ويف 
  حديث أنيس أخي أبي ذر قال: )سمعت رسول اهلل
يدعو إلى مكارم األخالق(، فهذا الدين سمي هدى؛ ألنه يهدي 
من استقام عليه إلى مكارم األخالق ومحاسن األعمال، كما قال 

: ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ﴾))).

أهله  يف  وقال   ،(2(﴾ ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ   أهله:  يف  وقال 
أيضًا: َوُأوَلئَِك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴿ڇ   ڇ  ڍ  ڍ ﴾)3).

وبهذا تعلم يا أخي معنى هذه األلفاظ: »اإلسالم«، »اإليمان«، 
»التقوى«، »الهدى«، »الرب«، »العبادة«، إلى غير ذلك.

وتعلم أيضًا أن هذا الدين اإلسالمي قد جمع الخير كله، فمن 
استقام عليه وحافظ عليه وأدى حقه وجاهد نفسه بذلك فهو متٍق 

سورة النجم اآلية 23.  (((
سورة البقرة اآلية 5.  (2(

سورة البقرة اآلية 57).  (3(



تقوى اهلل سبب كل خير 20

الكروب  بتفريج  موعود  وهو  والكرامة،  بالجنة  موعود  وهو  هلل، 
وتيسير األمور، وهو الموعود بغفران الذنوب وحط الخطايا، وهو 
استقام  إذا  والسالمة من مكائدهم  األعداء  بالنصر على  الموعود 
وحق  اهلل  حق  وأدى  هلل،  نفسه  وجاهد  عليه،  وصرب  اهلل  دين  على 
عباده، فهذا هو المتقي وهو المؤمن، وهو الرب، وهو المفلح، وهو 

المهتدي والصالح، وهو المتقي هلل ، وهو المسلم الحق.

وأسأل اهلل  أن يوفقنا وجميع المسلمين للتقوى، وأن يأخذ 
بأيدينا جميعًا لما يرضيه، وأن يجعلنا جميعًا من عباده الصالحين 
ومن حزبه المفلحين، وأن يمن علينا باالستقامة على تقواه يف كل 
أقوالنا وأعمالنا، والدعوة إلى ذلك والصرب عليه إنه سبحانه جواد 
كريم، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.




