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سىزج انثقسج

تسم هللا انسحمن انسحُم
سىزج انثقسج
" انمتقُن "
ادلتقٌن مشتقة من الوقاية  ,احلروف األصلية ذلا  :و  ,ق  ,ي  ,وىو من اللفيف ادلفروق
اجملرد منها َ :وقِ َي يَِقي َوقياً و ِوقَايَةً باب مسع يسمع  .وىو قليل االستعمال يف القرآن
من ادلزيد فيو  :اتَّقى يَت َِّقي اتقاء  ,من باب االفتعال و ىذا كثًن االستعمال يف القرآن
ِ
ِ ِِ
اي على وزن افتعل يفتعل افتعال  ,و القانون الصريف  :إذا كان الفعل ادلعتل مثاال واويا
و اتقى أصلو ا ْوتَ َق َي يَ ْوتَق ُي ا ْوت َق ٌ
( أي فاؤه واو ) فإن ىذه الواو تبدل تاء يف صيغة االفتعال  ,مث تدغم التاءان يف بعههما  .مثل  :وصف إذا صغناىا
ف  .و مثلو َوقِ َي إذا
َّص َ
ص َ
ص َ
ف  ,مث تدغم التاء يف التاء ات َ
ف  ,فتبدل الواو تاء اتْ تَ َ
على وزن افتعل تصبح ْاوتَ َ
صغناىا على وزن افتعل تصبح اِْوتَ َق َي  ,فتبدل الواو تاء اتْ تَ َق َي  ,مث تدغم التاء يف التاء اتَّ َق َي  ,مث يف ادلاضي
حرف األخًن ينقلب ألفا ألنو حرف العلة متحرك و ما قبلو مفتوح فيصًن  :اتَّ َقى .
و معناه لغة  :حفظ الشيء شلا يؤذيو ويهره يقال  :وقاه وقيا وِوقاية وواقِية أي صانو  ,و منو التقوى والتُقى  ,واألصل
يف التقوى  ,وقوى على وزن فعلى  ,فقلبت الواو تاء من وقيتو أقيو أي منعتو و من القوانٌن الصرفية جيوز ابدال الواو يف
فاء الكلمة إىل التاء يف ادلثال.
والتُقى التقية والتقي ادلتقي وىو من جعل بينو وبٌن ادلعاصي وقاية حتول بينو وبينها من قوة عزمو على تركها وتوطٌن قلبو
على ذ لك  ,والتقوى الكاملة اجلامعة اجتناب كل ما فيو ضرر ألمر الدين وىو ادلعصية كما قال التابعي اجلليل رلاىد
رمحو اهلل تعاىل يف التقوى  :أن يُطاع فال يُعصى وأن يذكر فال ينسى وأن يشكر فال يكفر .
والتقوى كلمة عظيمة ذلا أمهيتها يف القرآن الكرمي وقد وردت ىذه الكلمة فيو على معان مخسة :
ِ
اخلوف واخلشية " ياأيها الناس اتقوا ربكم " (النساء ) ٔ :
األول  :مبعىن
ِ
الطاعة والعبادة " أَفَغَْي َر اللّ ِو تَتَّ ُقو َن " (النحل ) ٕ٘ :
الثاين  :مبعىن
ِ
وت ِم ْن أَبْ َو ِاِبَا َواتَّ ُقواْ اللّوَ " (البقرة ) ٜٔٛ :
الثالث  :مبعىن ترك ادلعصية والزلة" َوأْتُواْ الْبُيُ َ
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَ ْوالً َس ِديداً " (األحزاب ) ٚٓ :
الرابع  :مبعىن التوحيد والشهادة " يَا أَيُّ َها الذ َ
اخلام  :مبهىن اخإخال وادلعرفة "أُولَئِ َّ ِ
ين ْامتَ َح َن اللَّوُ قُلُوبَ ُه ْم لِلتَّ ْق َوى " (احلجرات ) ٖ :
ْ َ
ك الذ َ
ورود هذه المادة في القرآن :
ورد من مادة الوقاية ,يف القرآن الكرمي سبعة ألفاظ من األفعال ىي:
الفعل "وقي" ومهارعو " يقي"
والفعل "يُوقَي" بهم الياء وفتح القاف ,مبنيًا للمجهول ,واألمر "ق".
كما ورد منها ستة ألفاظ من األمساء ىي:
" واق" أسم فاعل من الفعل " وقي"
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و"التقوى"
وادلتقون"
ُ
و"تُقاة"
و"األتقي"
تقاة  ,بهم التام وفتح القاف علي ضلو ما جاء يف قولو(عز وجل)  (:إَِّال أَ ْن تَتَّ ُقوا ِمْن ُه ْم تُ َقاةً),ومعين "تقاة" اتقاء
وخوفا ,وأصل تقاة  ,وقية بهم الواو وفتح القاف,أبدلت الواو تاء وقلبت الياء ألفا .
وفيما يلي عدد مرات ورود كل لفظ من ىذه األلفاظ الثالثة عشر.
(و َج َع َل لَ ُك ْم
 جاء الفعل "وقي" مخ مرات ,وجاء مهارعو" تقي" ثالث مرات ذكر مرتٌن يف قولو(عز وجل) َ
ِ
ِ
يل تَِقي ُك ْم بَأْ َس ُك ْم)( سورة النحل,)ٛٔ:
يل تَِقي ُك ُم ْ
احلََّر َو َسَراب َ
َسَراب َ
السيئ ِ
ومرة يف قولو سبحانو وتعايل  (:وقِ ِهم َّ ِ
ات يَ ْوَمئِ ٍذ فَ َق ْد َرِمحْتَوُ) (سورة غافر.)ٜ:
السيئَات َوَم ْن تَ ِق َّ َ
َ ُ
ك ُى ُم
(وَم ْن يُ َ
وق ُش َّح نَ ْف ِس ِو فَأُولَئِ َ
 وجاء الفعل ادلهارع ادلبين للمجهول "يُوقي" مرتٌن يف آيتٌن بلفظ واحدَ :
الْ ُم ْفلِ ُحو َن)( سورة تغابن  , ٔٙ:سورة احلشر .)ٜ:
(ربَّنَا آَتِنَا ِيف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِيف
 وجاء األمر منو ( )ٙمرات جاء متصال بهمًن ادلتكلمٌن ثالث مرات بلفظ واحد َ
ِ
ِ
اب النَّا ِر)( سورة البقرة )ٕٓٔ:أي امحنا واحفظنا من عذاب النار.
ْاْلَخَرةِ َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
وجاء متصال بهمًن الغاببٌن مرتٌن يف قولو تعايل( :فَا ْغ ِفر لِلَّ ِذين تَابوا واتَّب عوا سبِيلَ ِ
اب ا ْجلَ ِحي ِم)( سورة
ْ َ ُ َ َُ َ َ
ك َوق ِه ْم َع َذ َ
ِ
السيئ ِ
ات) (سورة غافر .)ٜ :
غافر َ ( ,)ٚ :وق ِه ُم َّ َ
ِ
َّ ِ
َّاس
ين آَ َمنُوا قُوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوأ َْىلي ُك ْم نَ ًارا َوقُ ُ
وجاء متصال بواو اجلماعة مرة واحدة يف قولو تعايل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ود َىا الن ُ
احلِ َج َارةُ)( سورة التحرمي .)ٙ:
َو ْ
 وجاء الفعل "اتقي" ( )ٕٚسبعا وعشرين مرة يف ( )ٜٔمرة.

ِ َّ ِ
ف ِم َن
ين اتَّ َق ْوا إِ َذا َم َّس ُه ْم طَابِ ٌ
 جاء متصال بواو اجلماعة (اتقوا) بفتح القاف ,منها قولو (عز وجل) (إ َّن الذ َ
ان تَ َذ َّكروا فَإِذَا ىم مب ِ
الشَّيطَ ِ
صُرو َن)( سورة األعراف .)ٕٓٔ :
ُ ْ ُْ
ْ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه ْع َن
َحد م َن الن َساء إن اتَّ َقْي ُ َّ
مسندا لهمًن مجاعة اخإناث ادلخاطبات (يَا ن َساءَ النَِِّب لَ ْس ُ َّ
 جاء مرة ً
ُت فَ َال َْخْ َ
ُت َكأ َ
بِالْ َق ْوِل)( سورة األحزاب.)ٖٕ :
مسندا لهمًن مجاعة الغاببٌن " يتقون" ويف مثاين
 وجاء ادلهارع "يتقي" ( )ٗٙمرة .منها ( )ٜٔمرة جاء فيها ً
مسندا لهمًن الغابب ادلذكر " يتقي" كما يف قولو (سبحانو)  ( :أَفَمن ي ت َِّقي بِو ْج ِه ِو سوء الْع َذ ِ
اب يَ ْوَم
مرات جاء ً
ُ َ َ
َْ َ َ
الْ ِقيَ َام ِة)( سورة الزمر.)ٕٗ:
مسندا لهمًن ادلخاطبٌن (اتقوا) بهم القاف.
 جاء األمر من ىذا الفعل (ٕ)ٛمرة .يف ( )ٚٛآية جاء ً
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وجاء مرة مسندا لنون اخإناث يف سلاطبة نساء النِب صلي اهلل عليو وسلم ِ
ٌن اللَّوَ إِ َّن اللَّوَ َكا َن َعلَى ُكل َش ْي ٍء
ً
(واتَّق َ
َ
يدا)( سورة األحزاب .)٘٘ :
َش ِه ً
ول لِلَّ ِذي أَنْ َع َم اللَّوُ َعلَيْ ِو
(وإِ ْذ تَ ُق ُ
ويف ثالث آيات جاء ً
مسندا لهمًن الواحد ادلذكر .منها قولو ( سبحانو وتعايل)َ :
ك َوات َِّق اللَّوَ)( سورة األحزاب .)ٖٚ :
ت َعلَْي ِو أ َْم ِس ْ
ك َزْو َج َ
ك َعلَْي َ
َوأَنْ َع ْم َ
-------------------------------------------تعايل(:والْ َعاقِبَةُ لِلتَّ ْق َوى)( سورة طو .)ٖٕٔ :
وورد لفظ التقوى يف القرآن الكرمي (٘ٔ)مرة  :منها قولو
َ
وورد مرة واحدة مهافا لهمًن النف يف قولو ( سبحانو) (فَأَ ْذلََم َها فُ ُج َورَىا َوتَ ْق َو َاىا)( سورة الشم )ٙ :
وجاء ادلتقون مجع ادلتقي( )ٜٗمرة :جاء بالواو (أُولَئِ َّ ِ
ك ُى ُم الْ ُمتَّ ُقو َن)( سورة البقرة .)ٔٚٚ :
ص َدقُوا َوأُولَئِ َ
َ
ين َ
ك الذ َ
ِ
ٍ
ٍ
ٌن ِيف َجنَّات َو ُعيُون)( سورة احلجرات – ٗ٘ :
وجاء بالياء (ٖٗ) مرة منها قولو عز وجل (إِ َّن الْ ُمتَّق َ
الذاريات. )ٜٔ:
----------------(وَما َذلُ ْم ِم َن اللَّ ِو ِم ْن َو ٍاق)(
وجاء "واق" اسم الفاعل من الفعل الثالثي " وقي" ثالث مرات .منها قولو عز وجل َ
يل َوَال َو ٍاق)( سورة الرعدَ (,)ٖٚ :وَما َكا َن َذلُ ْم ِم َن اللَّ ِو ِم ْن َو ٍاق)( سورة
ك ِم َن اللَّ ِو ِم ْن َوِ ٍّ
سورة الرعدَ (,)ٖٗ:ما لَ َ
غافر.)ٕٔ:
وورد لفظ "تقاة" مرتٌن  :جاء يف قولو عز وجل (إَِّال أَ ْن تَتَّ ُقوا ِمْن ُه ْم تُ َقا ًة)( سورة آل عمران,)ٕٛ :غًن مهاف.
َّ ِ
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُ َقاتِِو)( سورة آل عمران:
وجاء مهافا إيل ضمًن لفظ اجلاللة يف قولو سبحانو  (:يَا أَيُّ َها الذ َ

ٕٓٔ) .
(و َسيُ َجنَّبُ َها ْاألَتْ َقى)( سورة الليل,)ٖٔ:
وجاء لفظ األتقي مرتٌن .مرة مقرتنا ب "أل" يف قولو عز وجل َ
ومرة مهافا إيل ضمًن ادلخاطبٌن يف قولو عز وجل (إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عِْن َد اللَّ ِو أَتْ َقا ُك ْم)( سورة احلجرات,)ٖٔ:واألتقي:
ىو األكثر تقوى ,فهو اسم تفهيل.
وجاء "تقي" وىو وصف على وزن (فعيل) للداللة علي ادلبالغة ثالث مرات يف القرآن الكرمي.
ِ
ِ
ت
(و َحنَانًا م ْن لَ ُدنَّا َوَزَكا ًة َوَكا َن تَقيِّا)( سورة مرمي  ( ,)ٖٔ :قَالَ ْ
يف قولو عز وجل يف احلديث عن حيٍن عليو السالم َ
الر ْمح ِن ِمْنك إِ ْن ُكْن ِ
ث ِم ْن ِعبَ ِادنَا َم ْن َكا َن تَِقيِّا)( سورة
ك ا ْجلَنَّةُ الَِِّت نُوِر ُ
ت تَقيِّا)( سورة مرمي (,)ٔٛ:تِْل َ
َ
إِين أَعُوذُ بِ َّ َ
َ
مرمي.)ٖٙ :
وشلا سبق يتهح لنا  :أنو قد ورد من مادة الوقاية الِت ىي أصل التقوى(ٔٔ) أحد عشر لفظا  ,سبعة أفعال ,
وستة أمساء.
وبلغت مجلة تكرارىا يف القرآن الكرمي ( )ٕٗٙمئتٌن وستا وأربعٌن مرة يف (٘ )ٙمخ وستٌن سورة من سور
القرآن .ذكر ادلفسرون  :مل يتكرر لفظ يف القرآن مثل تكرار لفظ التقوى اىتماما بشأهنا.

مفاهيم في القرآن:
وتدبر ىذه اْليات الِت وردت فيها ىذه األلفاظ القرآنية ادلرتبطة بالتقوى,يدلنا علي مفاىيم كثًنة من أمهها ما يأيت:
ِ
ٔ( -أََال تَتَّ ُقو َن * إِين لَ ُكم رس ٌ ِ
َطيع ِ
ون)( سورة الشعراء)ٔٚٚ-ٔٙٔ-ٕٔٗ-ٕٔٗ-ٔٓٙ:
ول أَم ٌ
ٌن * فَاتَّ ُقوا اللَّوَ َوأ ُ
ْ َُ
ىذه ثالث آيات قصار قصها القرآن الكرمي علي لسان مخسة من الرسل ( عليهم السالم) ىم :نوح ,ىود ,صاحل ,لوط
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 ,شعيب ,يف حديثهم إيل أقوامهم حيهوهنم علي التقوى(ٖٗ) ,ويأمروهنم بتقوى اهلل وطاعتو  ,وإبراىيم عليو السالم
(اعبُ ُدوا اللَّوَ َواتَّ ُقوهُ ذَلِ ُك ْم َخْي ٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن)( سورة العنكبوت.)ٔٙ:
قال لقومو ْ
ِِ
ِ
ِ
زلمدا صلي اهلل عليو وسلم فقال (يَا أَيُّ َها النِ ُّ ِ
ٌن
ٕ -وأن اهلل أمر ِبا خا م األنبياء ً
ين َوالْ ُمنَافق َ
َِّب اتَّق اللَّوَ َوَال تُط ِع الْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
ِ
يما)( أول سورة األحزاب)
يما َحك ً
إ َّن اللَّوَ َكا َن َعل ً
ٖ -والتقوى من أقوى الدوافع لاللتزام مبا شرع اهلل ورسولو.
ِ
ُويل ْاألَلْب ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم
(ولَ ُك ْم ِيف الْق َ
صا ِ َحيَاةٌ يَا أ ِ َ
أ -ففي احلديث عن حد القصا من القاتل يقول سبحانو وتعايل َ :
تَتَّ ُقو َن)( سورة البقرةٜٔٚ:
ِ ِ ِ
ِ
ٌن
ب َعلَْي ُك ْم إِ َذا َح َ
ت إِ ْن تََرَك َخْي ًرا الْ َوصيَّةُ للْ َوال َديْ ِن َو ْاألَقْ َربِ َ
َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ
هَر أ َ
ب -ويف احلديث عن تنفيذ الوصية ( ُكت َ
ِ
ِ
ٌن)( سورة البقرة.)ٔٛٓ:
بِالْ َم ْعُروف َحقِّا َعلَى الْ ُمتَّق َ
ج -ويف حديث القرآن عن الطالق وقطع الرابطة الزوجية يذكر اهلل ادلؤمنٌن بتقواه؛ حىت ال يظلموا ادلطلقات :فيقول
سبحانو ِ
ِ
ِ
ِ
ٌن)( سورة البقرة.)ٕٗٔ:
(ول ْل ُمطَلَّ َقات َمتَ ٌ
اع بِالْ َم ْعُروف َحقِّا َعلَى الْ ُمتَّق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
(ولْيُ ْمل ِل الذي َعلَْيو ْ
احلَ ُّق َولْيَتَّق اللَّوَ َربَّوُ َوَال يَْب َخ ْ مْنوُ
د -ويف كتابة الدين ,وحفظ احلقوق ادلادية  :يقول عز وجل َ
َشْيئًا)( سورة ادلابدة.)ٛ:
ِ
ها فَ ْليُ َؤد الَّ ِذي ْاؤُُتِ َن أ ََمانَتَوُ َولْيَت َِّق اللَّوَ َربَّوُ)(
ه ُك ْم بَ ْع ً
ى  -ويف حفظ احلقوق وأداء األمانة  :يقول عز وجل (فَِإ ْن أَم َن بَ ْع ُ
سورة البقرة .)ٕٖٛ :
و -ويف درء ما قد حيدث بٌن ادلؤمنٌن من خالف يف بعض ادلواقف وادلواقع يثًن إيل التزام التقوى يف راب الصدع,
والرضا حبكم اهلل ورسولو فيقول وىو أصدق القابلٌن (فَاتَّ ُقوا اللَّو وأَصلِحوا َذات ب ينِ ُكم وأ ِ
َط ُيعوا اللَّوَ َوَر ُسولَوُ إِ ْن ُكْنتُ ْم
ََ ْ ُ
َ َْ ْ َ
ِِ
ٌن)( أول سورة األنفال).
ُم ْؤمن َ
ادعا للنفوس ادلؤمنة
ز -ويف حترير ادلعامالت ادلالية من استغالل الربا وامتصا دماء احملتاجٌن  :يأيت األمر بالتقوى ر ً
َّ ِ
اع َفةً َواتَّ ُقوا اللَّوَ لَ َعلَّ ُك ْم
ين آَ َمنُوا َال تَأْ ُكلُوا الربَا أ ْ
َض َعافًا ُم َ
هَ
عن الواقع فيما حرمو اهلل فيقول اهلل عز وجل (يَا أَيُّ َها الذ َ
تُ ْفلِ ُحو َن)( سورة آل عمران)ٖٔٓ:
ح -ويربط ادلويل سبحانو وتعايل اخإديان بالتقوى يف حث ادلؤمنٌن علي التخلص من بقايا ادلعامالت الربوية فيقول (يَا
َّ ِ
ِِ
ِ ِ
ٌن)( سورة البقرة ,)ٕٚٛ:
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َوذَ ُروا َما بَق َي م َن الربَا إِ ْن ُكنْتُ ْم ُم ْؤمن َ
أَيُّ َها الذ َ
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صفات المتقين :
ويتحدث القرآن يف كثًن من اْليات عن مؤىالت التقوى وصفات ادلتقٌن الذين وعدىم اهلل حسن اجلزاء يف الدنيا
واْلخرة.
وإذا كانت اْليات األويل من سورة البقرة  :تناولت العقيدة شلثلة يف اخإديان بالغيب :الذي يعين اخإديان باهلل وادلالبكة
والرسل وباليوم اْلخر  ,وتناولت العبادة شلثلة يف إقامة الصالة واخإنفاق شلا رزقهم اهلل  !!...فإن آية الرب من سورة البقرة
وىي من أطول آيات القرآن أضافت إيل العقيدة والعبادة األخالق الكردية الِت ىي مثرة العقيدة الراسخة والعبادة
ِ
الهَّر ِاء و ِحٌن الْبأْ ِس أُولَئِ َّ ِ
اى ُدوا و َّ ِ
ِ ِِ ِ
ص َدقُوا
َ
ين َ
ين ِيف الْبَأْ َساء َو َّ َ َ َ
ك الذ َ
الصاب ِر َ
(والْ ُموفُو َن ب َع ْهدى ْم إ َذا َع َ َ
اخلالصة هلل الواحد َ
ك ُى ُم الْ ُمتَّ ُقو َن)( سورة البقرة.)ٔٚٚ:
َوأُولَئِ َ
ومن صفات ادلتقٌن أيها  :كظم الغيظ والعفو عن الناس واخإحسان إليهم وذكر اهلل الذي يدفعهم إيل االستغفار
َّ ِ
السموات و ْاألَرُ أ ُِعد ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ين
ْ
(و َسا ِر ُعوا إِ َىل َم ْغفَرةٍ م ْن َرب ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
َّت للْ ُمتَّق َ
ض َها َّ َ َ ُ َ ْ ُ
ٌن * الذ َ
وادلسارعة إيل التوبة إذا أذنبوا َ
ِ
ي ْن ِفقو َن ِيف َّ ِ
اظ ِمٌن الْغي َ ِ
ب الْمح ِسنٌِن * والَّ ِذين إِ َذا فَعلُوا فَ ِ
ِ
ِ
ٌن َع ِن الن ِ
اح َشةً أ َْو
ُ ُ
ظ َوالْ َعاف َ
السَّراء َوالهََّّراء َوالْ َك َ َْ
َ
َّاس َواللَّوُ ُحي ُّ ُ ْ َ َ َ
ِ
ِ ِِ
الذنُوب إَِّال اللَّو وَمل ي ِ
صُّروا َعلَى َما فَ َعلُوا َوُى ْم يَ ْعلَ ُمو َن)( سورة
ظَلَ ُموا أَنْ ُف َس ُه ْم ذَ َكُروا اللَّوَ فَ ْ
استَ ْغ َفُروا ل ُذنُوِب ْم َوَم ْن يَ ْغفُر ُّ َ
ُ َْ ُ
آل عمران.)ٖٔ٘-ٖٕٔ :
جزاء المتقين :
وقد فصلت آيات الذكر احلكيم اجلزاء الكرمي ,الذي وعده اهلل ادلتقٌن يف الدنيا واْلخرة :
َّ ِ
فادلتقون ىم أولياء اهلل وأحباؤه (أََال إِ َّن أَولِياء اللَّ ِو َال َخو ٌ ِ
ين آَ َمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن)( سورة
ْ
ف َعلَْيه ْم َوَال ُى ْم َْحيَزنُو َن * الذ َ
َْ َ
يون  (,)ٖٙ-ٕٙ:واللَّو وِ ُّ ِ
ٌن) (سورة اجلاثية,)ٜٔ:
يل الْ ُمتَّق َ
َ َُ
ِ
ِ
ٌن)( سورة ادلابدة .)ٕٚ:
ومنهم يتقبل األعمال (إََِّّنَا يَتَ َقبَّ ُل اللَّوُ م َن الْ ُمتَّق َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين ُى ْم ُْزل ِسنُو َن)( أخر النحل),
ين اتَّ َق ْوا َوالذ َ
واهلل معهم يعونو وتوفيقو  ,ورعايتو (إ َّن اللَّوَ َم َع الذ َ
(وَم ْن يَت َِّق اللَّوَ َْجي َع ْل لَوُ سلََْر ًجا)( سورة الطالق,)ٕ:
جيعل ذلم من كل ضيق سلرجا َ
(وَم ْن يَت َِّق اللَّوَ َْجي َع ْل لَوُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسًرا)( سورة الطالق.,)ٗ:
وييسر ذلم كل عسًن َ
َّ ِ
ين آَ َمنُوا إِ ْن تَتَّ ُقوا اللَّوَ َْجي َع ْل لَ ُك ْم فُ ْرقَانًا َويُ َكف ْر َعْن ُك ْم
ويغفر ذنوِبم  ,ويكفر سيئاهتم ويهديهم سواء السبيل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ه ِل الْ َع ِظي ِم)( سورة األنفال.,)ٕٜ:أي جيعل لكم ىداية يف قلوبكم تفرقون ِبا بٌن
َسيئَاتِ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم َواللَّوُ ذُو الْ َف ْ
(واتَّ ُقوا اللَّوَ لَ َعلَّ ُك ْم
احلق والباطل أو نصرا يفرق بٌن احملق وادلبطل,أو سلرجا من الشبهات أو صلاة شلا خيافون أو كل ذلك َ :
تُ ْفلِ ُحو َن)( سورة البقرة .)ٜٔٛ :
ٍ
ِ ِ
ات
وادلتقون ىم أصحاب اجلنة ذلم أخلصت ومن أجلهم
ض َها َّ
أعدت(و َسا ِر ُعوا إِ َىل َم ْغفَرةٍ م ْن َرب ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
الس َم َو ُ
َ
اجلنَّةُ الَِِّت نُوِرث ِمن عِب ِادنَا من َكا َن تَِقيِّا)( سورة مرمي (,)ٖٙ:و ِس َّ ِ
و ْاألَرُ أ ُِعد ِ ِ
ين اتَّ َق ْوا َربَّ ُه ْم
ٌن)( ,تِْل َ
ْ
َّت ل ْل ُمتَّق َ
َ ْ ُ
َ َ
ُ ْ َ َْ
ك َْ
يق الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌن عْن َد َرِب ْم َجنَّات النَّعيم)( سورة القلم.)ٖٗ :
إِ َىل ا ْجلَنَّة ُزَمًرا)( سورة الزمر (,)ٖٚ:إ َّن ل ْل ُمتَّق َ
ىذا .....
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هدي =
نهمتقُن = ل انمتقُن
انمتقُن = ال متقُن
عهد ذهنٍ = عهمٍ

اِ ْوتَقَ ٍَ = افتعم
االستاذ محمد زفُق
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اِ ْتتَقَ ٍَ = اتَّقَ ٍَ = اتَّقًَ
وقٍ
َو ْقىي = تقىي
وثق = تثق
وعد = تعد
وقىٌ =
االستاذ محمد زفُق
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تقىي تقًُ = تقىي
انكتاب = مثتدا
ذنك
ُ
الزَة فُ ِه = خثس ,
َ
حال
ي نهمتقُن = خثس
هد ً
الزَة = خثس
فُه هدي نهمتقُن =
خثس
االستاذ محمد زفُق
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= متقُن
مركس صفت

هدي =هادي نهمتقُن
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