
 نيـزاء املتقـج
 

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  "يؼقل احلؼ شبحاكف :    
 مئ خئ حئ جئ يي ىي "( ، ويؼقل شبحاكف :201آل عؿران : ) " ٍّ
 جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ
 خب حب جب هئ مئ "، ويؼقل شبحاكف : (02- 00)إحزاب: "  مخ
 خص حصمس  خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب

 حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص
 خم حم جم  هلمل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق  مف خف
 ( .  33 – 33)لؼامن :  "   مه جه هن من خنحن جن مم

اخلقف مـ اجلؾقؾ ، :  بلهنا( وجفف اهلل كرم) ضالب أيب بـ عيل اإلمام عرففا والتؼقى      

،  "الققاية  "، والتؼقى مـ الؼؾقؾ ، وآشتعداد لققم الرحقؾوالعؿؾ بالتـزيؾ ، والرضا ب

َل ادتؼقن  ريض )وعـ عطقة بـ عروة السعدي  تؼ ن ٕهنؿ اقؼقا مآ يتؼقف يرمؿ ، بادوُشؿِّ

ـَ  َيُؽقنَ  أنْ  اْلَعبدُ  َيبُْؾغُ  َٓ  " :( صذ اهلل عؾقف وشؾؿ) : قال رشقل اهلل قال (اهلل عـف  ادُتَِّؼ نَ  م

  َٓ  َما َيَدعَ  َحتَّك

َّا َحَذًرا ، بِفِ  َبلَس     .( رواه السمذي) "َبلٌس  بِفِ  ِِم

وقد كان الزماد يسكقن بعض احلالل خمافة أن قؽقن فقف صبفة حرام اقؼاًء لؾشبفات ،     

ٌ  احلاَلََل  إنَّ  ") صذ اهلل عؾقف وشؾؿ( :  فؽام قال الـبل ٌ  احلَرامَ  َوإنَّ  ، َب نِّ  َوَبقْـَُفاَم  ، َب نِّ

َـّ  َٓ  ُمْشتََبَفاٌت  ـَ  َكثرٌ  َيْعَؾُؿُف ـِ  ، الـَّاسِ  ِم ُبَفاِت  اقََّؼك َفَؿ أَ  ، الشُّ ـْ  ، َوِعْرِضفِ  لِِديـفِ  اْشتَْزَ  َوَم

ُبَفاِت  ِف  َوَقعَ  اِعل َراِم،احلَ  ف َوَقعَ  الشُّ  َوإنَّ  أَٓ  ، فِقفِ  َيْرَقعَ  أنْ  ُيقِصُؽ  احِلَؿك َحْقَل  َيْرَعك َكالرَّ

 اجْلََسدُ  َصَؾَح  َصَؾَحت إَِذا ُمْضَغةً  اجلََسدِ  ِف  َوإنَّ  أَٓ  ، ََمَاِرُمفُ  اهللِ  ِِحَك َوإنَّ  أَٓ  ، ِِحًَك  َمؾٍِؽ  لُؽّؾ 

والتؼقى والققاية ، (عؾقف متػؼ) " الَؼْؾُب  َوِمَل  أَٓ  ، فُ ُكؾُّ  اجْلََسدُ  َفَسدَ  َفَسَدْت  َوإَِذا ، ُكؾُّفُ 

، فالتؼقى وقاية مـ ادعايص مـ الدكقا ، ووقاية "وقك"رجعان ٕصؾ لغقي واحد ، مق ق

 "  جخ مح جح " :الؼقامة ، حقث يؼقل احلؼ شبحاكف مـ عذاب اهلل يقم



 مس  خس حس جس مخ جخ مح " : ( ، ويؼقل )عز وجؾ( 65)الدخان : 
ُؼقا":  ( ، ويؼقل كبقـا )صذ اهلل عؾقف وشؾؿ(5)التحريؿ :  " مص خص حص  اقَّ

 اجعؾقا بقـؽؿ وب ن الـار وقاية ولق بشؼ َترة . يأ، ( عؾقف متػؼ) "ََتَْرٍة  بِِشؼِّ  َوَلقْ  الـَّارَ 

يؼقل احلؼ  ،ارات ادتؼ ن ف الدكقا وأخرةـشديد مـ بـؾ الؼرآن الؽريؿ بالعـد حػـوق       

 مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  "شبحاكف : 
( ،  3 - 1) الطالق : "  مج حج مث هت مت خت حتجت هب  مب خب حبجب هئ

( ، 6 : )الطالق"جه هن من خن حن جن مم خم حم"ويؼقل شبحاكف : 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ": ويؼقل شبحاكف
 ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
( ، ويؼقل شبحاكف : 53 – 51)يقكس :  "ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل "
 يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ
 (. 31 – 30)فصؾت :  "رب

 مث زث رث يتىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب "ويؼقل شبحاكف :            
  يي ىي مي خي حي ":  قعاىل( ، ويؼقل 25 –26)الذاريات :  "  ىث نث

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ": ( ، ويؼقل شبحاكف 20 )الطقر : "

 خل حل جل  مك ": عز وجؾ( ، ويؼقل  66 – 63الؼؿر : ) "   زئ رئ ّٰ

  مل

  خت حت ": قعاىل ( ، ويؼقل 61الـقر : ) "    مم خم حم جم هل
 ( .0 – 6  ) الؾقؾ : "  جخ مح  جح مج حج مث هت مت



 حط "ر أمـ ، حقث يؼقل شبحاكف : ـوالتؼقى مع إخذ بإشباب أمؿ دعائؿ الـص       
( 210)آل عؿران :  "جك مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن ": قعاىل، ويؼقل 
 ربيئ  ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
 زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب
 ( . 216 – 213)آل عؿران :  "  مث

 مك لك خك"ؿ الرباين ، حقث يؼقل شبحاكف : ومك شبقؾ حتؼقؼ وحتؼؼ العؾ       
 "( ، ويؼقل شبحاكف : 181:  )البؼرة "  حم جم هل مل خلحل جل

( ، 56)الؽفػ :  "  ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب

 ."مـ عؿؾ بام عؾؿ ورثف اهلل عؾؿ مامل يؽـ يعؾؿ "وقد قالقا : 

 "شبحاكف :  قل احلؼـة ، حقث يؼــاد والذريـاء وإحػـشبقؾ إكرام اهلل لألبـ ومل         

  مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ( .  9ساء : ) الـ "   مت زت رت يب ىب نب

 خي حي جي يه ىه "وادتؼقن َماضقن بؿعقة اهلل قعاىل وحػظف ، قال شبحاكف :         
 حن جن مم خم حم جم هل "حاكف : ب(، ويؼقل ش51)البؼرة :  "   مي
 مي زي ري "ومؿ أمؾ َمبتف حقث يؼقل احلؼ شبحاكف :، ( 218 )الـحؾ : "خن
 جخ مح جح مج حج مث  هت مت "( ويؼقل شبحاكف:3 )التقبة : "ني
  . ( 36عراف : )إ "مخ

 جن  مم خم حم جم هل "واجلـة مآهلؿ ومراثفؿ ، حقث يؼقل احلؼ شبحاكف :       
صذ )شئؾ رشقل اهلل :  قال)ريض اهلل عـف(  أيب مريرة عـو ، (53 )مريؿ :" من خن حن



رواه ) "قؼقى اهلل وحسـ اخلؾؼ ": فؼال ؟ عـ أكثر ما يدخؾ الـاس اجلـة  (اهلل عؾقف وشؾؿ

 . (السمذي

 

*       *       * 

 


