
(1)ً

 الفوضى وإشاعة واإلفساد واالفرتاء الكذب حزمة
ً

ًٔإٖنًِعػمْلْمًِبِهًَؾَكًَؾؿمِلَسًَؿاًَتعمْلُفًَوَؾا}:ًًاؾضملزقزًؽمابهًيفًاؾعملائلًاؾضملادلني،ًربًًٓاحلؼملد

ًُٓٔإالًَّإؾَهًاَلًأِنًوَأذؾملُدً،{َؿِيُكوًؾاًَعؽمِلُهًَؽاَنًُأوَؾِكَكًُؽٗلًَواْؾظمُلقمَلاَدًَواْؾَلزمَلَرًاؾٖيؼمِلَع ًالًُهوحَدًا

ًعػمَلؿملهًوبأرْكًودػملخملِمًَصلًِّاؾػملَّؾمُلٖمً،ًوردوُؾُهًَعلُدهًحمؼملّداًوـلؿمٖلؽملاًدؿملَِّدـاًأٖنًوَأذؾملُدً،ًَؾُهًَذرقَك

ًً:ًًوبعدً،ًاؾدِّقٔنًقؤمًإَؾىًبكملحيإنًَتِلضمَلؾمُلِمًوَؿِنً،ًوصوِلِهًآِؾِهًوعػمَلى

ًوجل(ػ ًآً)عز ًؿؿملز ًأؿةًاإلدالؿؿملةًاألؿةًػملعملد ًجضملػملؾملا ًًبفملن ًداؿؿملة ًوأخالقًؼؿملم ،

َوَدػملََّم(:ًًَعػمَلؿمِلِهًاؾػملَُّهًؽرميةً،ًوارتسملىًهلمًؿنًاألػضملالًواألؼوالًؿضملاؾؿملؾملاً،ًقعملولًـلؿملؽملاً)َصػملَّى

ـٖؼمَلا ً(.ًاألَِْخاَلٔقًَؿغمَلأرَمًألَُِتؼملَِّمًُبضمِلِنُتً)ٔإ

ًاؾعملؿملمًو ًادلموسملرة ًاؾراؼؿملة ًاؾدول ًعػملؿملؾملا ًتلؽملى ًاؾيت ًادلعملوؿات ًأفم ًؿن إن

ًواإلـياـ ًواؾيػملوؽؿملة ًتلؽملىًعػملىًاألخالقًاألخالؼؿملة ًاؾيتًال ًألنًاألؿم ً؛ ًواحلسملارقة ؿملة

أؿمًفرملةً،ًوحسملارتؾملاًأؽنرًفرملاذةً،ًبلًإـؾملاًؾموؼمللًعواؿلًدعملورؾملاًيفًأصلًبؽملائؾملاً،ً

ًوعواؿلًؼؿملاؿؾملاً،ًوًٓدرًاؾرملاعرًحؿملثًؼال:

ًػكملنًفؼملوًذفلتًأخالؼؾملمًذفلواًًً***ًًتًذملذملذملاًبعملؿملذملذملذملالقًؿذملذملمًاألخذملذملذملاًاألؿذملإمن

ًاحلؽملؿملفً ًودقؽملؽملا ًاإلـياـؿملةؿا ًاؾعملؿملم ًؿن ًؼؿملؼملة ًؿنًاألخالقًًاؾراؼؿملةًترك ًخػملعملا ًوال ،

إالًوحذرًؿؽملهً،ًوإنًؿنًًغريًؽرقمإالًدعاًإؾؿملهً،ًوالًتركًدػملوؽاًدؿملكاً،ًوالًخػملعملاًًاؾغملرمية

ً:ًً،ًوـؾملىًعنًػضملػملؾملاً،ًوجضملػملؾملاًؿنًاألؿورًاحملرؿةًدقؽملؽملاًاحلؽملؿملفاألؿورًاؾيتًحذرًؿؽملؾملاً

آثارًدػمللؿملةًعػملىًاؾظملردًً؛ًدلاًؾذؾكًؽػملهًؿنًظملوضىاؾًوإذاعةًواإلػيادًواالػرتاءًاؾغملذب

ًزعزعتوًماألؿًؽؿملانًؾملددتًخشملريةًآػاتوًاجمؼملاعؿملةًأؿراضًيػؾملً،ًواجملمؼملع

ً.ادمعملرارفا
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(2)ً

ًؿنًاؾؽملعملًاؾغملذبػ ًتػملؿملذملـعملؿملزملة دػملوكًؿذؿومًوً،ًقًباإلـيانًاؾغملرقمذملائصًاؾيتًال

ًؽلًوأصلً،ًذردملًؽلًذياعًػؾملوً،ًـمائههًوخلثًعواؼلهًؾيوء،ًًحذرًؿؽملهًاؾعملرآنًاؾضملصملؿملم

ًًذمدمل ًوجلًعز)ًآًعػملىًقغملذبونًاؾذقنًكملنػ، ،ًوتزملرػاتؾملمًؿزملاحلؾملمًتربقرًأجلًؿن(

ًثضمللقوً،ًاألؿةًزملاحمببدقنًآً)عزًوجل(ًوًاؾضمللثًإديًققملديًخشملرّياًؿيػملغملاًقيػملغملون

وتوعدًآًًادليػملكًفذاًؿنًدلواـهًربؽملاًحذرـاًؾذا،ًًصظملوػؾملاًيفًواؾرملماتًاؾظملرؼةعػملىً

ًباؾ ًصاحله ًوجل( ً)عز ًحؿملث ،ً ًيفًاآلخرة ًاألؾؿملم ًواؾضملذاب ًاؾرملدقد ًَؼالضملعملاب ًَوَؾا}:

ًٔإٖنًاْؾغمَلِذَبًاؾػملَِّهًَعػمَلىًِؾَمظمْلَمُرواًَحَراْمًَوَفَذاًَحػمَلاْلًَفَذاًاْؾغمَلِذَبًَأْؾِيؽمَلُمغمُلُمًَتزمِلُفًِؾؼمَلاًَتعمُلوُؾوا

،ًوؽذؾكً{َأِؾؿملْمًَعَذاْبًَوَؾؾمُلِمًَؼػمِلؿملْلًَؿَماْع*ًًُقظمْلػمِلُووَنًَؾاًاْؾغمَلِذَبًاؾػملَِّهًَعػمَلىًَقظمْلَمُروَنًاؾَِّذقَن

ًعنًععملوبةًاؾغملذبًأ ً)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم( ًخربًـلؿملؽملا أـهًقعملودًصاحلهًإديًاؾؽملارًؿلؿملؽملا

ًػ ً)َوَدػملََّمًَعػمَلؿمِلِهًاؾػملَُّهًَصػملَّى)ًعملالواؾضملؿملاذًبآً، :ً ًاْؾِلٖرًَؤإٖنً،ًاْؾِلرًِّٔإَؾىًَقؾمِلِديًاؾزملِِّدَقًٔإٖن(

ًٔإَؾىًَقؾمِلِديًاْؾغمَلِذَبًَؤإٖنً،ًِصدِّقعمًلاًَقغمُلوَنًَحٖمىًَؾؿمَلزمِلُدُقًاؾٖرُجلًَؤإٖنً،ًاْؾَهؽمٖلِةًٔإَؾىًَقؾمِلِدي

ًاؾػملَِّهًِعؽمِلَدًُقغمْلَمَبًَحٖمىًَؾؿمَلغمْلِذُبًاؾٖرُجلًَؤإٖنً،ًاؾؽمٖلأرًٔإَؾىًَقؾمِلِديًاْؾظمُلُهوَرًَؤإٖنً،ًاْؾظمُلُهؤر

ً(.ًَؽٖذاّبا

ًاؾؽملظملاقًذؽرًػكملذاؿنًعالؿاتهً،ًًالؿةوعاقًذملاؾؽملظملًؿنًأؿاراتأؿارةًعػملىًأنًاؾغملذبً

ًٔإَذا}:ًتضملاديًؼالً،ًاؾؽملظملاقًؿضملهًذؽرًاؾغملذبًذؽرًوإذاً،ًاؾغملذبًؿضملهًذؽرًاؾعملرآنًيف

ـَٖكًـَرمِلؾمَلُدًَؼاُؾواًاْؾؼمُلؽمَلاِػعمُلوَنًَجاَءَك ـَٖكًَقضمِلػمَلُمًَواؾػملَُّهًاؾػملَِّهًَؾَرُدوُلًٔإ ًٔإٖنًَقرمِلؾمَلُدًَواؾػملَُّهًَؾَرُدوُؾُهًٔإ

ً{َؾغمَلاِذُبوَنًاْؾؼمُلؽمَلاِػعمِلنَي ًًَثاَلْثًاْؾؼمُلؽمَلاِػٔقًآَقُة)ً:ًالً)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم(ذملػعمل. ًَحٖدَثًٔإَذا:

ً)ً(َخاَنًاِؤُتؼمِلَنًَؤإَذاً،ًَأِخػمَلَفًَوَعَدًَؤإَذاً،ًَؽَذَب :ً ًَؽاَنًِػؿملِهًُؽٖنًَؿِنًَأِرَبْع،ًويفًرواقة

ً،ًَقَدَعؾمَلاًَحٖمىًاؾؽملِّظمَلأقًِؿِنًَخزمِلػمَلٌةًِػؿملِهًَؽاـَِتًِؿؽمِلؾمُلٖنًَخزمِلػمَلٌةًِػؿملِهًَؽاـَِتًَوَؿِنً،ًَخاِؾزمّلاًُؿؽمَلاِػعمًلا

ًَػَهَرًَخاَصَمًَؤإَذاً،ًَغَدَرًَعاَفَدًَؤإَذاً،ًَؽَذَبًَحٖدَثًَؤإَذاً،ًَخاَنًاِؤُتؼمِلَنًٔإَذا )ً ًػؼملن،



(3)ً

ًوؿنً،ًادلؽملاػعملنيًـضملوتًػؿملهًوخػملزملتًاؾرملر،ًػؿملهًاجمؼملعًػعملدًاخلزملالًفذهًػؿملهًاجمؼملضملت

ًً.اؾؽملظملاقًؿنًخزملػملةًػؿملهًصارًؿؽملؾملاًواحدةًػؿملهًؽاـت

ًضضملفًعػملىًدؾؿمللًاؾرملىصًيفًوجودهًأنًإديًإضاػةً،ًاؾؽملظملاقًعؽملوانًػاؾغملذب

ً)ً(َوَدػملََّمًَعػمَلؿمِلِهًاؾػملَُّهًَصػملَّى)ًؼالًؾذؾكً،ًاإلميان ًٔإالًَُّؽػملخملؾمَلاًاْؾِىاَلٔلًَعػمَلىًاْؾؼمُلقمِلِؿُنًُقشمْلَلُع:

ًَواْؾغمَلِذَبًاْؾِىؿمَلاـََة ًَوَدػملََّمًػمَلؿمِلِهَعًاؾػملَُّهًَصػملَّى)ًـظملىًوؾعملدً،( ً،ًؽذاباًقغملونًأنًادلقملؿنًعن(

ً؟ًَبِىؿملاًلًاْؾؼمُلقمِلِؿُنًَأَقغمُلوُن:ًًَؾُهًَػعمِلؿملَلً،"؟ًـَضمَلِم:"ًًَػعمَلاَلً؟ًاَجَلاـًّاْؾؼمُلقمِلِؿُنًَأَقغمُلوُن):ًدكلًحني

ً.ً("ًاَل:ً"ًًَػعمَلاَلً؟ًاَؽٖذاّبًاْؾؼمُلقمِلِؿُنًَأَقغمُلوُن:ًًَؾُهًَػعمِلؿملَلً،"ًـَضمَلِم:ً"ًَػعمَلاَل

،ًعػملىًتركًاؾغملذبًواؾلضملدًعؽملهًثواباًعصملؿملؼملااؾؽمليبً)صػملىًآًعػملؿملهًودػملم(ًوؼدًرتبً

ًوبلؿملٍتًُؿوعملًّا،ًؽانًوإِنًادلراءًتَركًدلنًاجَلؽمٖلةًربضًيفًبلؿملتًزعؿملْمًأـا)ًحؿملثًؼال:

ًحٖينًدلنًاجلؽملةًأعػملىًيفًوبلؿملٍتًؿازّحا،ًؽانًوإِنًاؾغملذبًتَركًدلنًاجلؽملةًودطًيف

ًًً(.ُخػمُلعمَله

واخمالقًاألحداثًًاالػرتاءًعػملىًاألبرقاءػكملنًوجرميةًوإذاًؽانًاؾغملذبًـعملؿملزملةً

ًنًرؿي؛ًألًأذدًجرؿاًوأعصملمًـغملراـاًبؽملرملرفاًوتروجيؾملااؾغملاذبةًاؾيتًرمباًقيمؾملنيًاؾلضملضً

ًاؾدـؿملاًيفًأؾؿملؼملةًوآثارهً،ًوخؿملؼملةًعاؼلمهً،ًقظملضملػملواًملًمباًوبؾملماـؾملمً،ًقضملؼملػملواًملًمباًؽملاساؾ

ًَػعمَلِدًاْؽَمَيُلواًَؿاًِبطمَلؿمِلٔرًَواْؾؼمُلقمِلِؿؽمَلاِتًاْؾؼمُلقمِلِؿؽمِلنَيًُققمِلُذوَنًَواؾَِٓذقَن}:تضملاديًؼالً،ًواآلخرة

ًِبفمَلْػَواِفغمُلمًَوَتعمُلوُؾوَنًِبفمَلْؾِيؽمَلِمغمُلِمًَتػمَلعملَِٓوـَُهًٔإِذ}:)ًعزًوجل(ًًؼالوً،{ؿُِٓلؿملؽمّلاًَؤإِثؼمّلاًُبؾمِلَماـّاًاِحَمؼمَلػمُلوا

ً.{َعصمِلؿملمًاؾػملَِٓهًِعؽملَدًَوُفَوًَفؿملِٓؽمّلاًَوَتِوَيُلوـَُهًِعػمْلْمًِبِهًَؾغمُلمًَؾؿمِلَسًؿَٓا

والًذكًأنًاؾرملائضملاتًاؾيتًالًأصلًهلاًفيًؽذبًؿمضملؼملدً،ًواػرتاءًعػملىًآً،ًوعػملىً

ً.{اْؾظمَلَياَدًُقِوبًَُٓؾاًَواؾػملَُٓه}خػملعملهً،ًتؾملدفًإديًاهلدمًواإلػيادً،

ًؿنًاؾمارقخًًارًاؾغملاذبةًعػملىًؿرِّذملذملاتًادلطملرضةً،ًواألخلذملذملائضملذملذملوؾعملدًؽاـتًوالًزاؾتًاؾرملًً



(4)ً

ًاؾاألدػملوًأؼوى ًعػملى ًاؾيتًتضملؼملل ،ًًواجملمؼملضملاتًؾألػرادًوادلاديًادلضملؽملويًمدؿرية

وبثً،ًبنيًاؾؽملاسًًاؾنعملةًعدمواؾظملمؽملةًاؾذيًقؾملدفًإديًصورةًؿنًصورًاالػرتاءًوفيً

ً ًوتنلؿملطًادلزملػملونيًاؾزملادؼنيً، ًواؾوفنًيفًـظملوسًاآلؿػملنيً، ًذؾكًاإلدالمًعٓدؼد

ًاحمللةًؿن،ًًدقؽملؽملاًاحلؽملؿملفًبؾملاًجاءًاؾيتًاؾضملػملؿملاًوادلنلًاؾغملرميةًؾألخالقًؿؽملاػؿملاًدػملوؽا

ًًواؾمضملارفًواؾرتاحمً،ًواإلخاءًوادلوٓدة ًاؾغملذبًً،واؾمضملاون ًاؾيتًحتؼملل ًاؾرملائضملة أؿا

ً ًـيف ًإال ًفي ًػؼملا ًًؾمػملكواالػرتاء ًاؾعملؿملم ًًادلُنلًهلذهًفدمًوأداة، ًتغملنرًبيللؾملا،

،ًوبيللؾملاًًاحلروبًترملمضمللو،ًًاألعراضًؾملكمؽملتوًاؾدؿاءًيظملكتوً،ًاؾؽملاسًبنيًاؾضملداوات

ًًًً.ًاجملمؼملعًروابطًمظملغمّلكتوًاألؿنًذفبق

ًًاحامّسًاؿوؼظمًلًؿؽملؾملاًاإلدالمًوؼفًؾذؾك ًًآثارفاًوبنيًؿؽملؾملاًػوذر، ًحبظملظًوأؿر،

ً،ًواألخلارًاألؼوالًؿنًباؾمنلتًوأؿرواؾلؾملمانً،ًًاؾزورًوؼولًاؾغملذبًعنًوـؾملىًاؾػمليان

ءًحمىًالًـؽملياقًخػملفًؿنًقرددًاؾرملائضملةًوقروجًهلاً،ًوـرددفاًدونًوعيًػؽملغملونًذرؽا

ًيفًاإلثمًواؾذـبًدونًأنًـدريً.

بعملزملدًإثارةًًاجملمؼملعًأوداطًبنياؾذقنًقروجونًاؾرملائضملاتًاؾذقنًًفقملالءعػملىًأنً

ًًاؾظملوضىًـرملرواؾظملنتً ًاؾلؽملاءًؿيريةًقعملافإلًواؾورنًاؾدقنًأعداءًؿعًقمواؾظملونإمنا

وؾنًقغملونًهلمًذؾكًأبداًبكملذنًآًتضملاديً،ً،ًًػؿملؾملاًاؾؽملاسًوترملغملؿملكًتضملشملؿملػملؾملاًأوً،ًواؾضملشملاء

ًًويفًأؿنال ًربؽملا ًقعملول ًفقملالء ًوجل( ًَواْؾعمَلاِئػمِلنَيً}ً:)عز ًِؿؽملغمُلِم ًاْؾؼمُلضمَلوِِّؼنَي ًاؾػملَُّه ًَقضمِلػمَلُم َؼِد

ًؾَّؿمُلَلشملخملَكٖنًَؤإٖنًِؿؽملغمُلِمًَؾؼمَلنًً}:تضملاديًً،ًوقعملول{َوَؾاًَقفمْلُتوَنًاْؾَلفمْلَسًٔإؾَّاًَؼػمِلؿملػمًلاِخَواـِؾمٔلِمًَفػمُلٖمًٔإَؾؿمِلؽمَلاًِؾكمٔل

ـِضمَلَمًاؾػملَُّهًَعػمَلٖئًإِذًَؾِمًَأُؽنًٖؿضمَلؾمُلِمًَذؾمٔلؿملّدا ًً.{َػكمٔلِنًَأَصاَبِمغمُلمًٗؿزمِلؿملَلٌةًَؼاَلًَؼِدًَأ

ً،ًالًتعملمزملرًعػملىًاؾظملردًػويبخشملورةًاؾرملائضملاتًواالػرتاءاتًأنًـدركًأنًًوعػملؿملؽملا

ًاتًبنيًذملذملالؼذملذملذملتدؿرًاؾضملاًذملذملعًؽػملهً،ًػليللؾملذملذملإديًاجملمؼملانًدذملذملميماًذملذملاًوخشملرفذملذملرفذملذملأثإنًًبل



(5)ً

ًً.ظملمضمللًاألزؿاتً،ًوتمضملشمللًادلزملاحًوتظمليدًاحلؿملاةًبيللؾملاًتأػرادًاجملمؼملعً،ًو

ًوؿنًثمًًاؾؽملاسًبنيًواؾوؼؿملضملةًاؾظملمؽملةًإديًادلقملدقةًاؾودائلًأفمًؿنًضملاتئارملػاؾ ،

ًاإلدالمًػعملالًدلواـهً: ًآَؿؽمُلواًاؾَِّذقَنًِػيًاْؾظمَلاِحرمَلُةًَترمِلؿملَعًِنَأًُقِوٗلوَنًاؾَِّذقَنًإٖن}حرؿؾملا

ـِؿمَلاًِػيًَأِؾؿملْمًَعَذاْبًَؾؾمُلِم ًػعملالًاحلقً{َواآلِخَرِةًاؾٗد ًباؾرتويًواؾمنلتً، ًدقؽملؽملا ًوؼدًأؿرـا ،

ًاَؾٍةِبَهؾمَلًَؼِوّؿاًُتزمِلؿملُلواًَأِنًَػَمَلؿمٖلؽمُلواًِبؽمَلَلكمٕلًَػاِدْقًَجاَءُؽِمًٔإِنًآَؿؽمُلواًاؾَِّذقَنًَقاَأٗقؾمَلا}ًدلواـه:

ً.{ـَاِدِؿنَيًَػضمَلػمْلُمِمًَؿاًَعػمَلىًَػُمزمِلِلُووا

 ولكم لي اهلل وأستغفز هذا قولي أقول

ً*ًًًًًًًً*ًًًًًًًًً*ً

ًًآًإالًإؾهًالًأنًوأذؾملدً،ًاؾضملادلنيًربًًٓاحلؼملد ًؾه ًذرقك ًال ًوؾيوحده

ًآًصػملى)ًحمؼملدًدؿملدـاًوادلردػملنيًاألـلؿملاءًخامتًعػملىًوأدػملمًوأصػمليً،ًاؾزملاحلني

ً.ًًأذيضملنيًوصولهًآؾهًوعػملىً،(ًودػملمًعػملؿمله

ًً:ًاإلسالم إخوة

ـِرمَلفمَلُؽِمًُفَو}:عملال،ًػًوإصالحؾملاًاألرضًكملعؼملارآً)عزًوجل(ًؼدًأؿرـاًبإذاًؽانًًً ًًِؿَنًَأ

،ًإلػيادااؾيضمليًػؿملؾملاًباؾظمليادًوًػكملـهًدلواـهًوتضملاديًحذرـاًؿن،ً{ِػؿملؾمَلاًَواِدَمضمِلؼمَلَرُؽِمًاْؾفمَلِرٔض

ًػياّدا،ًحيدثًأنًذفملـهًؿنًؿاًػغمللً،{ِػيًاْؾفمَلِرٔضًَبضمِلَدًٔإِصػمَلاِحؾمَلاًَوَؾاًُتظمْلِيُدوا}:ًؼالحؿملثً

ً.ًًًًًًاألرضًيفًإػياّداًُقضمَلٗدًؾًؿؽملني،ًتروقضمّلاًأوً،ًوتدؿرّياًخترقّلاًأوً،ًاعمداّءًأو

ًاؾظمليادًؿنًوحمذرًةً،ًاإلصالحًإديًداعؿملًةًؽػملؾملاًاؾيؼملاءًرداالتًجاءتًوؾعملد

ًٔإٖنًَوَرؼمَلضمّلاًَخِوًػاًَواِدُعوُهًٔإِصػمَلاِحؾمَلاًَبضمِلَدًاْؾفمَلِرٔضًِػيًُدواُتظمْلِيًَوَؾا}:تضملاديًؼالً،ًواؾمىرقب

(ًاؾيالمًعػملؿمله)ًصاحًـلؿملهًؾيانًعػملىًدلواـهًؼال،ًو{اْؾؼمُلِوِيؽمِلنَيًِؿَنًَؼٔرقْبًاؾػملَِّهًَرِحؼمَلَت

ًًاْؾفمَلِرٔضًِػيًُدوَنذملُقظمْلِيًقَناؾَِّذً*ًاْؾؼمُلِئرِػنَيًَأِؿَرًواذملُتشمِلؿملضمُلًَوَؾا*ًًَوَأِرؿملضمُلؤنًاؾػملََّهًَػاٖتعمُلوا}ً:ًؾعملوؿه



(6)ً

ً.ًًً{ُؿظمْلِيِدقَنًاأَلِرٔضًِػيًَتضمِلَنِواًَوالًاؾػملَِّهًآالَءًَػاِذُؽُروا}ً:ًأقسمّلاًتضملاديًوؼالً،{ُقزمِلػمِلُووَنًَوَؾا

ًؿنًقؽملشملػملقًوالً،ًذىزملؿملةًوؿـملربًؿزملاحًحتزملؿمللًخالؾهًؿنًقرقدًالًإصالحًإـه

ًعػملىًاؾضملامًباؾؽملظملعًقضملودًصالحإًفوًإمناً،ًذىزمليًصراعًؿنًأوًـظمليؿملةًوـوازعًبواعث

ً.اجملمؼملعًأػرادًدائر

ًاؾيالمًعػملؿمله)ًؿودىًادمىػملفًوعؽملدؿا ًاؾيالمًعػملؿمله)ًفارونًأخاه( ًؼوؿهًيف(

ًَثػمَلاِثنَيًُؿوَدىًَوَواَعِدـَا}:تضملاديًؼالً،ًادلظمليدقنًدلؿمللًاتلاعًوعدمًباإلصالحًأوصاه

ًِػيًاِخػمُلظمْلؽمِليًَفاُروَنًِؾفمَلِخؿملِهًُؿوَدىًَوَؼاَلًَؾؿمِلػمَلًةًَأِرَبضمِلنَيًَربِِّهًِؿؿملعمَلاُتًَػَمٖمًِبضمَلرمِلٕرًَوَأِتؼمَلؼمِلؽمَلاَفاًَؾؿمِلػمَلًة

ًً.{اْؾؼمُلظمْلِيِدقَنًَدِلؿملَلًَتٖمِلِعًَوَؾاًَوَأِصػمِلِحًَؼِوِؿي

ً ًيف ًًةدريوادلمدبر ًؽاـتًًودعوتهً(ودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)اؾؽمليب ًأـؾملا قرى

ًاؾيابعملنيً ًاألـلؿملاء ًؾدعوة ًؾاؿمدادا ًوادمغملؼملاال ًاحلؿملاةًؿؽملاحيًؿملعذيًيفإلصالحًؼلػمله

ًإدالؿؿملةًحسملارة(ًودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)ًبؽملىػعملدًً،ًودؿملادؿملاًواؼمزملادقاًواجمؼملاعؿملاًدقؽملؿملا

ًًأخالؼؿملةًمبظملاددًؿػملوّثاًاجملمؼملعًؽانًأنًبضملدً،ًواألخالقًباؾعملؿملمًؿرتلشملة ًػغملاـت،

ًتضملاديً:ًؼالً،ًواجملمؼملعًؾػملظملردًوإصالحًحؿملاةًدعوةًفي(ًودػملمًعػملؿملهًآًصػملى)ًدعوته

ً.{ُقِوؿمِلؿملغمُلِمًِؾؼمَلاًَدَعاُؽمًٔإَذاًَوِؾػملٖرُدؤلًؾػملَِّهًاِدَمِهؿملُلوْاًآَؿؽمُلوْاًاؾَِّذقَنًاقاَأٗقؾمَل}

ًإالًفوًؿاًؾظملوضىاًـرملروًاآلؿؽملنيًوتروقعًاألـظملسًعػملىًواالعمداءًاؾمىرقبًأؿا

ًقرقدونًاؾذقنًاخلوـةًاؾضملؼملالءًفقملالءوً،ًؾػملؼملهمؼملضملاتًوخترقبً،يفًاألرضًًػيادإ

ً،ًاؾشملرققًضػملتًؿؽملورػةًضاؾةًػكةًفمً،ًاآلؿؽملنيًعػملىًواالعمداءًاألورانًخترقب

ًواؾمدؿريًواؾمىرقبًاالعمداءًإديً،ًواإلـياـؿملةًادلروءةًؿضملاـيًؽلًؿنًواـيػملىت

ً،ًباألدقانًوالً،ًباإلدالمًهلمًعالؼةًالًفقملالءً،ًؾػملىشملرًاؾؽملاسًحؿملاةًوتضملرقضً،ًواؾمظملهري

ً،ًادلزملػملونيًصورةًيفًوقصملؾملرونً،ًاحلقًثوبًاؾلارلًقػملليونًػؾملمً؛ًباإلـياـؿملةًوال



(7)ً

ًوجلًعز)ًآًؾغملن ًًتضملاديًبعملوؾهًأؿرفمًؽرملف( ًِػيًَؼِوُؾُهًُقضمِلِهُلَكًَؿِنًاؾؽمٖلأسًَوِؿَن}:

ـِؿمَلاًاْؾَوؿمَلاِة ًًاْؾِىزمَلأمًَأَؾٗدًَوُفَوًَؼػمْلِلِهًِػيًَؿاًَعػمَلىًاؾػملََّهًَوُقرمِلؾمٔلُدًاؾٗد ًِػيًَدضمَلىًَتَوؾَّىًَؤإَذا*

ًاؾػملََّهًاٖتٔقًَؾُهًِؼؿملَلًَؤإَذا*ًًاْؾظمَلَياَدًُقِوٗبًَؾاًَواؾػملَُّهًَواؾؽمٖلِيَلًاْؾَوِرَثًؾمِلػمِلَكَوُقًِػؿملؾمَلاًِؾؿمُلظمْلِيَدًاْؾفمَلِرٔض

ًالً،ًحاهلمًقضملػملمًوتضملاديًدلواـهًفووً،{اْؾؼمِلؾمَلاُدًَوَؾِلِكَسًَجؾمَلؽمٖلُمًَػَوِيُلُهًِباْؾكمٔلِثٔمًاْؾضمِلٖزُةًَأَخَذِتُه

ًِؿَنًاْؾؼمُلظمْلِيَدًَقضمِلػمَلُمًَواؾػملَُّه}ً:ًاديتضملًؼالً،ًاؾيؼملاءًيفًوالًاألرضًيفًذيءًعػملؿملهًخيظملى

ً.ًً{اْؾؼمُلزمِلػمِلٔح

ًو ًـقملؽد ًصؽملاعةًوػنً،ًواؾمضملؼملريًاؾلؽملاءًعػملىًؼائؼملةًؽػملؾملاًاألدقانًأنيفًاخلمام

ًعواؼبًأنوً،ًبؾملمًاألذىًإحلاقًالً،ًؾػملؽملاسًاخلريًوحبً،ًادلوتًصؽملاعةًالًاحلؿملاة

ً،ًاؾدـؿملاًيفًوؿؾملاـةًُذلًؼملاألعدائؾملًواؾضملؼملاؾةًواؾورنًؾػملدقنًواخلؿملاـةًواالػرتاءًاؾغملذب

ًَوَؿاًؿُِٓوسمَلّراًَخؿمِلٕرًِؿِنًَعؼمِلػمَلِتًؿَٓاًـَظمْلٕسًُؽلًَُٓتِهُدًَقِوَم}،ًاؾعملؿملاؿةًقومًوـداؿةًوحيرةًوخزي

ًً.{َبضمِلؿملّداًَأَؿّداًَوَبؿمِلؽمَلُهًَبؿمِلؽمَلؾمَلاًَأنًََٓؾِوًَتَودًُُٓدوٍءًِؿنًَعؼمِلػمَلِت

ًوورؽملؾملمًدقؽملؾملمًعػملىًاؾطملؿملورقنًاؾرملرػاءًاؾورؽملؿملنيًؽلًؿنًقمشملػملبًؿاًوفو

ًجممؼملضملنيًـيؼملحًوأالً،ًاؾظملوضىًدعاةًوجهًيفًواحداًصظملاًقعملظملواًأنًوؽراؿمؾملمًوعرضؾملم

ًبغملنريًعزملظملتًاؾيتًاؾظملوضىًإديًجرـاًحماوؾةًجمردًحتاولًأنًؿؽملورػةًُثػمّلةًأوًألحد

ًوأنً،ًؿؽملؾملاًخترجًػػملمًاؾظملوضىًأتونًيفًودخػملتً،ًتعملمًوملًػوؼضملتً،ًاؾدولًؿن

ًأؿنًعػملىًدافرةًعؿملوـاًذيؿملضملاًـغملونًوأنً،ًاؾيػمللؿملةًفراؾصملواًفذهًؿعًحيمًبغمللًـمضملاؿل

  .ًاذيؿملضمّلًعػملؿملؽملاًاؾضملصملؿملمًحبعملهًاؾوػاءًيفًؿمضملاوـنيًوأؿاـهًاؾورنًفذا

ًوأعيهها مو اخليانة ،تها مو الكذب هاللهم طهز ألس

 واهدنا سبل الزشاد.،ًوقلوبها مو الهفاق 


