 61مو مجادى األَى 6341يـ
 2مو فرباِز 2068م

مجًُرِة مصز العزبّة
َسارة األَقاف
( )1م

خطُرة الهفاق َ ،عالماتٌ

مممممممماحلؿد مٓ مرب ماظعادلني ،مأشنده مدؾقاغه مشندّا مؼؾقق مجبالظه م ،موأدأظه مبراءة معنم
اظـػاق م ،موأَذفدُ مأنِ مالَ مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقٖدَغا موغؾقٖـا موحؾقؾـام
حمؿدّا مسَؾدُه موردوظُهُ م ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾخملمِ موبارٔكْ مسؾَقه ،موسؾَى مآظِهِ موصقؾِهِ م ،موعَنِ متَؾِعَفُمِم
بإحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔمَ ،بعدم:م م
مممممممصؿؿامالمذكمصقهمأنماظـػاقمداءْ مسضالْ ،مووباءمضؿٖال ،معفؾكٌ مظألصرادمواألعم ،مصفو معنم
أخطرماألعراضماظؼؾؾقةماظيتمتعصفمحبؼقؼةماإلميان،موتـؼضمأدله،موتفدممأرطاغه،موػوم
آصةماجؿؿاسقةموخؾؼقةمخطريةمتفددمأعنماجملؿؿعمودالعؿه موادؿؼراره م؛مظذامصإنمخطرهم
أذدمعنمخطرماظؽػرمواظشرك؛مألغهمداءمإذامدبميفمجلدماألعةمخنرمسظاعفا،موصرقمطؾؿؿفا .م
ممممممموحؼقؼةماظـػاق:مأنمؼظفرماإلغلانمخالفمعامؼؾطن،مصؼدمؼظفرماإلميانموؼؾطنماظؽػر،م
وضدمؼظفرمادلودةموؼؾطنماظؽراػقة م،موضدمؼظفرماظػرحمواحلبموؼؾطنماحلؼدمواحللدم،مأوم
ؼظفرماخلريموؼؾطنماظشرمإزنمشريمذظكمعنمصورماظـػاقمادلعروصةمظؾـاس.مم م
ممممممممموظؼدمصضحمآم(سزموجل)مادلـاصؼنيم،موطشفمأعرػم،موأزفر معؽرػممو مطقدػممصقؿام
ؼؼرب معن مثالٔائة موأربعني معوضعّا ميف ماظؼرآن ماظؽرؼم م ،مإضاصة مإزن متلؿقة مدورة مطاعؾةم
بامسفممإزفارّامألوصاصفمم،موبقاغّامظعظقممخطرػمم،موػيمدورةم(ادلـاصؼون)م،مواظيتمؼؼولم
احلقمدؾقاغهموتعازنمصقفام{:إٔذَامجَاءَكَماظْؿُـَاصِؼُونَمضَاظُوامغَشِفَدُمإٔغٖكَمظَرَدُولُماظؾَّهِموَاظؾَّهُمؼَعِؾَمُم
إٔغٖكَمظَرَدُوظُهُموَاظؾَّهُمؼَشِفَدُمإٔنٖ ماظْؿُـَاصِؼِنيَمَظؽَاذِبُونَ*اتٖكَذُوامأَؼِؿَاغَفُمِمجُـٖةًمصَصَدٗوامسَنِمدَؾِقلٔم
اظؾَّهِمإٔغٖفُمِمدَاءَمعَامطَاغُوامؼَعِؿَؾُونَ} .م
مممسؾىمأغهمؼـؾغيمأنمغعؾممأنماظـػاقمغوسان:مأطرب،موأصغر،مالهُع األَل:ماظـػاقماألطربموػوم م
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أخطرماظـوسني،موػوماظـػاقماالسؿؼاديماظذيمؼظفرمصاحؾهماإلدالمموؼؾطنماظؽػر،موػذام
اظـوع،مؼُكؾدمصاحؾهميفماظـار،مبلمدنعؾهميفماظدركماألدػلمعـفام،مَالهُع الثانْ:ماظـػاقم
األصغر :موػو ماظـػاق ماظعؿؾي م ،موػو ماحنراف ميف ماظلؾوك م ،مواظؿؾؾس مبشيء معن مسالعاتم
ادلـاصؼني م ،موذظك مبأن مؼظفر ماإلغلان ماظصالح موؼؾطن معا مرناظف مذظك م ،موػذا ماظـوع مالم
رنرجمعنماظدؼنمباظؽؾقةم؛مإالمأغهمررؼقمإزن اظـػاقماألطربم،مإنمٕمؼؿبمعـهمصاحؾهم .م
ممممممممإنمادلؿدبرمآلؼاتماظؼرآنماظؽرؼم،موعامصحمسنماظـيبم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)ميفمبقانم
حالمادلـاصؼني م ،مووصفمأصعاهلممؼؿضحمظهمجؾقَّامتؾكماظعالعاتمواألعاراتماظيتمتُعرفمبفام
ػذهماظػؽةمعنماظـاسَ ،مو أيم يذٍ العالمات اليت ُِعزف بًا املهافكُى :
* الكذب َ ،خلف الُعدَ ،خّانة األمانةَ ،الفجُر يف اخلصُمة :وػيمعنمأضؾحمصػاتمم
ادلـاصؼنيماظيتموصػفممبفاماظـيبم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)،موػيمعنماظـػاقماظعؿؾيماظذيم
ىماظؾهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م{:آؼَةُماظْؿُـَاصِقٔمثَالَثْ:م
َّ
بقـهماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)،محقثمضالم(صَؾَّ
إٔذَامحَدٖثَمطَذَبَ،موَإٔذَاموَسَدَمأَخِؾَفَ،موَإٔذَاماؤِتُؿِنَمخَانَ}،مويفمرواؼة{:وَإٔذَامخَاصَمَمصَفَرَ}،م
صؿنماجؿؿعتمصقهمػذهماخلصال،مأومخصؾةمواحدةمعـفامطانمعـاصؼًا،موػذهماظصػاتمتعؾثم
مبصاحلماألعة،موتفدفمإزنمػدعفام .م
َأَل يذٍ العالمات الكذب :مصؽـريّا معا مغرى مادلـاصق مؼؽذب مظقوػم ماظغري مبصدق مضوظهم
وصعؾه،مضالمتعازن :م{ وَعِنَماظـٖاسٔمعَنِمؼُعِفِؾُكَمضَوِظُهُمصِيماظْقَقَاةِماظدٗغِقَاموَؼُشِفٔدُماظؾَّهَمسَؾَىمعَام
صِيمضَؾْؾِهِموَػُوَمأَظَدٗماظْكِصَامٔ}،مصإذامذُطرماظـػاقمواخلداعموخقاغةماألعاغةميفماظؼرآن ماظؽرؼمم
ذُطرمععهماظؽذب م،مضالمتعازن :م{ؼُكَادِسُونَماظؾَّهَموَاظَّذِؼنَمآَعَـُواموَعَامؼَكِدَسُونَمإٔظَّامأَغِػُلَفُمِموَعَام
م مسَذَابْ مأَظِقمْ مبِؿَا مطَاغُوا مَؼؽْذِبُونَ}،م
ؼَشِعُرُونَ م* مصِي مضُؾُوبِفٔمِ معَرَضْ مصَزَادَػُمُ ماظؾَّهُ معَرَضّا موَظَفُ ِ
وحذرماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)معنماظؽذبمعؾقـّامآثارهمضائؾًا م:م(وَإٔؼٖاطُمِموَاْظؽَذِبَمصَإٔنٖم

( )3م

اْظؽَذِبَ مؼَفِدِي مإٔظَى ماظْػُفُورٔ ،موَإٔنٖ ماظْػُفُورَ مؼَفِدِي مإٔظَى ماظـٖارٔ ،موَعَا مؼَزَالُ ماظرٖجُلُ مؼَؽْذِبُم
وَؼَؿَقَرٖى ماظْؽَذِبَ محَؿٖى مؼُؽْؿَبَ مسِـِدَ ماظؾَّهِ مطَذٖابّا) ،مودؽل ماظـيب م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ):م
أََؼؽُونُماظْؿُؤِعِنُمجَؾَاغّا؟مصَؼَالَ:م(غَعَمِ)،مصَؼِقلَمظَهُ:مأََؼؽُونُماظْؿُؤِعِنُمبَكِقؾًا؟مصَؼَالَ:م(غَعَمِ)،مصَؼِقلَم
ظَهُ:مأََؼؽُونُماظْؿُؤِعِنُمطَذٖابّا؟مصَؼَالَ:م(ظَا) .مووصفمأبومبؽرماظصدؼقم(رضيمآمسـه) ماظؽذبم
باخلقاغة،ميفمضوظه:م(اظصٓدِقُمأَعَاغَةٌموَاْظؽَذِبُمخِقَاغَةٌم.)...م
َأما خلف الُعد َخّانة األمانة صقرتتب مسؾقفؿا مضطع مألواصر ماحملؾة م ،موتؾاشضٕم
ؼػضيمإزنماظـزاعمواظشؼاق م،موصلادميفمادلعاعالتم،موبقٖنماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م
أن مخقاغة ماألعاغة متؽون مسؾى مصاحؾفا مؼوم ماظؼقاعة مخزؼّا موغداعة م ،مضَالَ م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم) م :م(إٔذَامجَؿَعَماظؾَّهُماألَوٖظِنيَموَاآلخِرٔؼنَمؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِمؼُرِصَعُمِظؽُلِّمشَادِرٕمظِوَاءْمصَؼِقلَ مػَذِهِم
شَدِرَةُمصُالَنٔمبِنٔمصُالَن) م،موؼؽونم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مخصقؿهمؼومماظؼقاعةم ،مصؼال م:م(ثَؾَاثَةٌم
أَغَامخَصِؿُفُمِمؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِ م،موَعَنِمطُـِتُ مخَصِؿَهُمخَصَؿِؿُهُ مؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِ م :مرَجُلْ مأَسِطَى مبِيمثُمٖم
شَدَرَ،موَرَجُلْمبَاعَمحُر٘امصَ َأطَلَمثَؿَـَهُ م،موَرَجُلْ مادِؿَأْجَرَمأَجِريّامصَادِؿَوِصَىمعِـِهُموَظَمِمؼُوصِهِمأَجِرَهُ) م،م
َالفجُر يف اخلصُمة صػةمذعقؿة محذرماإلدالممعـفا م،مصفيمسناعمطلمذر م ،موأصلمطلم
ذمم،موررؼقمظؾؿقلمسنماحلق م ،مصقفعلماحلقمبارؾًا م ،مواظؾارلمحؼًا م،موضدممسىمآم(سزم
وجل) ماظػفورميفماخلصوعةمظدّا م،مضالمتعازنم {:موَعِنَ ماظـٖاسٔ معَنِ مؼُعِفِؾُكَ مضَوِظُهُ مصِي ماظْقَقَاةِم
اظدٗغِقَا موَؼُشِفٔدُ ماظؾَّهَ مسَؾَى معَا مصِي مضَؾْؾِهِ موَػُوَ مأَظَدٗ ماظْكِصَامٔ}،مصعَنِ مسَائِشَةَ م(رَضِيَ ماظؾَّهُ مسَـِفَا)مسَنٔم
اظـٖؾِيِّم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مضَالَ:م(إٔنٖمأَبِغَضَماظرِّجَالٔمإٔظَىماظؾَّهِماألَظَدٗماخلَصِمُ).م م
ممممصأػلماظـػاقمأضربموصفمحلاهلممأغفممذووماظوجفنيم،مبلمغراػمميفمزعاغـامضدمجتاوزوام
حدودمذظكمبؽـريم،مصصارمهلممأظفموجهمووجهم ،موػممذرارماخلؾق ،مضالم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَم)م:م(جتـدونمذـرماظــاسمذاماظوجفنيماظـذيمؼأتيمػؤالءمبوجـه،موػـؤالء بوجه) .م
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َمو أمارات الهفاق :
مممممم* اإلفساد يف األرض َادعاء اإلصالح :ضال متعازن :م{وَإٔذَا مضِقلَ مظَفُمِ مظَا متُػْلِدُوا مصِيم
اظْأَرِضٔمضَاظُوامإٔغٖؿَامغَقِنُمعُصِؾِقُونَم*مأَظَامإٔغٖفُمِمػُمُماظْؿُػْلِدُونَموََظؽِنِ مظَامؼَشِعُرُونَ}،موظإلصلادم
صورْ معؿعددة م،معـفام:ماإلرجافميفماظؾالد م ،موبثماظوػنميفمغػوسمادلؤعـنيماظصادضني م،م
ودسٗ ماألصؽار مادلـقرصة م ،موادلػاػقم ماخلارؽة م ،موغشر ماظػؿـة مبني ماظـاس م ،محقث مؼؼولم
احلقمدؾقاغه موتعازن {:مظَوِمخَرَجُوامصِقؽُمِمعَامزَادُوطُمِمإَٔظٓامخَؾَاظًاموَظَأَوِضَعُوامخِؾَاَظؽُمِمؼَؾِغُوَغؽُمُم
اظْػِؿِـَةَموَصِقؽُمِمدَؿَٓاسُونَمظَفُمِموَاظؾَٓهُمسَؾِقمْمبِاظظَٓاظِؿِنيَ}،موؼؼولمدؾقاغه:م{وَضَاظُوامظَامتَـِػِرُوامصِيم
اظْقَرٔٓمضُلِمغَارُمجَفَـَٓمَمأَذَدُٓمحَرّٓامظَوِمطَاغُوامؼَػْؼَفُونَ}،موؼؼولمدؾقاغه{:ضَدِمؼَعِؾَمُماظؾَٓهُماظْؿُعَؤٓضِنيَم
عِ ِـؽُمِموَاظْؼَائِؾِنيَمظِإٔخِوَاغِفٔمِمػَؾُمَٓمإٔظَقِـَاموَظَامؼَأْتُونَماظْؾَأْسَمإٔظَٓامضَؾِقؾًا}،وعنمصورماظػلادم:مخبسم
اظـاسمحؼفم م،مواظؿؼؾقلمعنمذأغفم،مضالمتعازن{:وَظَامتَؾِكَلُواماظـٖاسَمأَذِقَاءَػُمِموَظَامتَعِـَوِامصِيم
اظْأَرِضٔ معُػْلِدِؼنَ} ،موعن مصوره م :ماهلدم مواظؿكرؼب م ،موضؿل ماألبرؼاء م ،موتروؼع ماآلعـني م،م
وتعطقلمعصاحل ماظـاس م،موسدمماظؼقاممبادللؽوظقة م،موطذظكماظرذوة م،مواحمللوبقة م،موأطلم
أعوالماظـاسمباظؾارلم .م
* َمو عالمات الهفاق أِضًا الكسل عو أداء العبادةَ ،الزِاء عهد فعلًام،موخاصةميفم
أذرف ماألسؿال موأصضؾفا موخريػا موػي ماظصالة م ،مضال متعازن م :م{ ِم ٔإنٖ ماظْؿُـَاصِؼِنيَ مؼُكَادِسُونَم
اظؾَّهَ موَػُوَ مخَادِسُفُمِ موَإٔذَا مضَاعُوا مإٔظَى ماظصٖؾَاةِ مضَاعُوا مطُلَاظَى مؼُرَاءُونَ ماظـٖاسَ موَظَا مؼَذِطُرُونَماظؾَّهَ مإٔظَّام
ضَؾِقؾًا}،موضال متعازن :م{وَعَا معَـَعَفُمِ مأَنِ متُؼْؾَلَ معِـِفُمِ مغَػَؼَاتُفُمِ مإٔظَّا مأَغٖفُمِ مطَػَرُوا مبِاظؾَّهِ موَبِرَدُوظِهِ موَظَام
ؼَأْتُونَماظصٖؾَاةَمإٔظَّاموَػُمِمطُلَاظَىموَظَامؼُـِػِؼُونَمإٔظَّاموَػُمِمطَارٔػُونَ}،موضالم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ):م
(ظَقِسَ مصَالَ ةٌ مأَثِؼَلَ مسَؾَى مادلُـَاصِؼِنيَ معِنَ ماظػَفِرٔ موَاظعِشَاءِ ،موَظَوِ مؼَعِؾَؿُونَ معَا مصِقفٔؿَا مظَأَتَوِػُؿَا موَظَوِم
حَؾِوّا)،موسَنِمجَابِرٔمبِنٔمسَؾِدِمآِم(رضيمآمسـفؿا)مضَالَ:خَرَجَماظـٖؾِيٗم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م
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صَؼَالَ:م( مؼَامأَؼٗفَا ماظـٖاسُمإٔؼٖاطُمِموَذِرِكَماظلٖرَائِ ٔر) مضَاظُوا:مؼَامرَدُولَمآِموَعَامذِرِكُماظلٖرَائِرٔ؟مضَالَ م:م
(ؼَؼُومُماظرٖجُلُمصَقُزَؼِّنُمصَؾَاتَهُمجَاػِدّامظِؿَامؼَرَىمعِنِمغَظَرٔماظـٖاسٔمإٔظَقِهِم،مصَذَظِكَمذِرِكُماظلٖرَائِرٔم) .م
* َمو عالمات الهفاق :التحالف مع األعداء َالتُاصل معًم على حساب الدِو
َالُطو ،مباظؿفلس م،موغؼلماألخؾارموادلعؾوعات م،مواإلصصاحمسنمأدرارماظورن ،مصادلـاصقم
سؿقل مؼواظي مأسداء مورـه مسؾى محلاب مأػؾه موجرياغه موأضربائه م ،مؼؼول ماحلق مدؾقاغه:م
{صَؿَرَى ماظَٓذِؼنَ مصِي مضُؾُوبِفٔمِ معَرَضْ مؼُلَارٔسُونَ مصِقفٔمِ مؼَؼُوظُونَ مغَكِشَى مأَنِ متُصِقؾَـَا مدَائِرَةٌ مصَعَلَىم
اظؾَٓهُمأَنِمؼَأْتِيَمبِاظْػَؿِحٔمأَوِمأَعِرٕمعِنِمسِـِدِهِمصَقُصِؾِقُوامسَؾَىمعَام َأدَرُٓوامصِيمأَغِػُلِفٔمِمغَادِعِنيَ}،موؼؼولم
دؾقاغهم:م{وَإٔنَٓمعِ ِـؽُمِمظَؿَنِمظَقُؾَطِٓؽَنَٓمصَإٔنِمأَصَابَ ِؿؽُمِمعُصِقؾَةٌمضَالَمضَدِمأَغِعَمَماظؾَٓهُمسَؾَيَٓمإٔذِمظَمِم َأطُنِم
عَعَفُمِمذَفٔقدّام*وَظَؽِنِمأَصَاَبؽُمِمصَضِلْمعِنَماظؾَٓهِمظَقَؼُوظَنَٓمطَأَنِمظَمِمَتؽُنِمبَقَِـؽُمِموَبَقِـَهُمعَوَدَٓةٌمؼَامظَقِؿَـِيم
طُـِتُمعَعَفُمِمصَأَصُوزَمصَوِزّامسَظِقؿّا}،مصادلـاصق مؼػرحمإذامإٔٓ مباظورنموأبـائهمذرٓ م،مأوماغؿشرتم
صقفم مصؿـة م ،مأو متػشى مصقفم معرض ،مأو مأصابفم ماغؽلار م ،مضال متعازن{:إٔنِ متَؿِلَ ِلؽُمِ محَلَـَةٌم
تَلُؤِػُمِموَإٔنِمتُصِ ِؾؽُمِمدَقِّؽَةٌمؼَػْرَحُوامبِفَاموَإٔنِمتَصِؾِرُواموَتَؿٖؼُوامالمؼَضُ ٗرطُمِمطَقِدُػُمِمذَقِؽاًمإٔنٖ ماظؾَّهَم
بِؿَامؼَعِؿَؾُونَمعُقِقطٌ}.م
ممممممممػذه مبعض مسالعات ماظـػاق ماظيت مذطرػا مظـا ماظؼرآن ماظؽرؼم م ،موبقـفا ماظـيب ماألعنيم
(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)متـدؼدّامبفم،موحتذؼرّامعنمعؽرػم .م
ممممموؼؽػيمباظـػاقمذر٘اموذؤعّامسؾىمصاحؾه مأغه محمؾطٌمظعؿؾه م،معفؿامبدامػذا ماظعؿلميفم
أسنيماظـاسمسظقؿّا م،مصعنمأبيمػرؼرةم(رضيمآمسـه)مضَالَ:مضالمرَدُولُماظؾَّهِم(صَؾَّىماظؾَّهُم
سَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(مإٔنٖماظؾَّهَمتَؾَارَكَموَتَعَاظَىمإٔذَامطَانَمؼَوِمُماظْؼِقَاعَةِمغَزَلَمإٔظَىماظْعِؾَادِمظِقَؼْضِيَمبَقِـَفُمِم
َوطُلٗ مأُعٖةٍ مجَاثِقَةٌ ،مصَأَوٖلُ معَنِ مؼَدِسُو مبِهِ مرَجُلْ مجَؿَعَ ماظْؼُرِآنَ ،موَرَجُلْ مؼُؼْؿَلُ مصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ،م
وَرَجُلْمطَـِريُماظْؿَالٔ،مصَقَؼُولُمظِؾْؼَارٔئٔ:مأَظَمِمأُسَؾخملؿِكَمعَامأَغِزَظْتُمسَؾَىمرَدُوظِي؟مضَالَ:مبَؾَىمؼَامرَبِّ.م
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ضَالَ:مصَؿَاذَامسَؿِؾْتَ مصِقؿَامسُؾخملؿِتَ؟مضَالَ:مطُـِتُمأَضُومُمبِهِمأَثِـَاءَماظؾَّقِلٔموَآغَاءَماظـٖفَارٔ،مصَقَؼُولُماظؾَّهُم
ظَهُ:مطَذَبِتَ.موَتَؼُولُماظْؿَؾَائِؽَةُ:مطَذَبِتَ.موَؼَؼُولُماظؾَّهُ:مبَلِمأَرَدِتَمأَنِمؼُؼَالَ:مصُؾَانْمضَارٔئْ،مصَؼَدِم
ضِقلَ .موَؼُؤِتَى مبِصَاحِبِ ماظْؿَالٔ مصَقَؼُولُ ماظؾَّهُ :مأَظَمِ مأُوَدِّعِ مسَؾَقِكَ محَؿٖى مظَمِ مأَدَسِكَ متَقِؿَاجُ مإٔظَىم
أَحَدٍ؟ مضَالَ :مبَؾَى .مضَالَ :مصَؿَاذَا مسَؿِؾْتَ مصِقؿَا مآتَقِؿُكَ؟ مضَالَ :مطُـِتُ مأَصِلُ ماظرٖحِمَ ،موَأَتَصَدٖقُ.م
صَقَؼُولُ ماظؾَّهُ :مطَذَبِتَ .موَتَؼُولُ ماظْؿَؾَا ِئؽَةُ :مطَذَبِتَ .مصَقَؼُولُ ماظؾَّهُ :مبل مأَرَدِتَ مأَنِ مؼُؼَالَ :مصُؾَانْم
جَوَادْ.مصَؼَدِمضِقلَمذَاكَ.موَؼُؤِتِيمبِاظَّذِيمضُؿِلَمصِيمدَؾِقلٔماظؾَّهِ،مصَقُؼَالُمظَهُ:مصِقمَمضُؿِؾْتَ؟مصَقَؼُولُ:م
أُعِرِتُمبِاظْفِفَادِمصِيمدَؾِقؾِكَ،مصَؼَاتَؾْتُمحَؿٖىمضُؿِؾْتُ.مصَقَؼُولُماظؾَّهُ:مطَذَبِتَ.موَتَؼُولُماظْؿَؾَا ِئؽَةُمظَهُ:م
طَذَبِتَ.موَؼَؼُولُماظؾَّهُم(سَزٖموَجَلٖ) مظَهُ:مبَلِمأَرَدِتَمأَنِمؼُؼَالَ:مصُؾَانْمجَرٔيءْ،مصَؼَدِمضِقلَمذَظِكَ".مثُمٖم
ضَرَبَ مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مسَؾَى مرُطْؾَؿَيٖ م ،مصَؼَالَ م :م( مؼَا مأَبَا مػُرَؼِرَةَ! مأُوظَؽِكَم
اظـٖؾَاثَةُمأَوٖلُمخَؾْقٔماظؾَّهِمتُلَعٖرُمبِفٔمُماظـٖارُمؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِم).م م
أقُل قُلْ يذا َأستغفز اهلل لْ َلكم
*

*

*

ممممممماحلؿدمٓمربماظعادلني،موصالةًمودالعّامسؾىمخامتمأغؾقائهموردؾهمدقدغا محمؿدم(صؾىم
آمسؾقهمودؾم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأسنعني.مم م
إخُة اإلسالم:

ممممممممتأتي مأػؿقة ماحلدؼث مسن ماظـػاق ميف مػذا ماظوضت مظؾقان مأن مسالعات ماظـػاق معنم
اظؽذب،مواخلقاغة مواظغدر،موغؼضماظعفودموادلواثقق،موتأظقبماظرأيماظعام،موخقاغة ماظدؼن،م
إمنامػيمصػاتمادلـاصؼنيمضدميّاموحدؼـّا م،مشريمأن مادلـاصؼنيماجلددمضدمضؿوامإزنمذظكم
ضروبّامجدؼدةمعنماخلداع ،مأبرزػامظؾسمعلوحماظدؼن ،موادلؿاجرةمبه ،موادؿغالظه مظؿقؼققم
عصاحلماجلؿاساتماظيتمترؼدمأنمتؿكذمعنماظدؼنمعطقةمإزنماظلؾطة م،معؿدثرةميفمأظوانم
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ذؿى معن ماظؿدؼن ماظشؽؾي مواظؿدؼن ماظلقادي ،مصقـلؾون ماإلميان مألغػلفم موؼـػوغه مسنم
شريػم ،مدعقّا معـفم مظؿوصري ماظغِطاء ماظشٖرسي مألسؿاظِفم م ،مإضاصة مإزن معا مؼؿلم مبه مادلـاصؼونم
اجلددمعنمخقاغةماظورنموحتؼريهموبقعهمبـؿنمخبس.م م
ممممممممظؼدمتوسدمآم(سزموجل)مػذاماظصـفمعنماظـاسمبأنماظدائرةمسؾقفمم،موأنمشضبمآم
ذنقق مبفم ميف ماظدغقا مواآلخرة م ،موأن معا مرنططون مظه معن مإؼؼاع مادللؾؿني ميف ماظشدةم
واظعـتمدقعودمسؾقفم،مضالمتعازن:م{وَظَا مؼَقِققُ ماظْؿَؽْرُ ماظلٖقِّئُ مإٔظَّا مبِأَػِؾِهِ}،موساضبمآم(سزم
وجل)مأصقابماظـػاقماألطربمباظرتددموسدمماالدؿؼرارم،مواهلؾعمواظػزعمسـدمطلمأعر م،مضالم
تعازن م{:عُذَبِذَبِنيَ مبَقِنَ مذَظِكَ مظَا مإٔظَى مػَؤُظَاءِ موَظَا مإٔظَى مػَؤُظَاءِ موَعَنِ مؼُضِؾِلٔ ماظؾَّهُ مصَؾَنِ متَفِدَ مظَهُم
دَؾِقؾًا}،موضالمدؾقاغه{:ؼَقِلَؾُونَمطُلٖمصَقِقَةٍمسَؾَقِفٔمِمػُمُماظْعَدُوٗمصَاحِذَرِػُمِمضَاتَؾَفُمُماظؾَّهُمأَغٖىم
ؼُؤِ َصؽُونَ}،موصرفمآم(سزموجل)مضؾوبفممسنماظػفممسنمآمتعازنموسنمردوظهم(صؾىمآم
سؾقهمودؾم)،مصال مؼصل مإزن مضؾوبفم مػدى ،موال مرنؾص مإظقفا مخري م،مضالمتعازنم{:ذظِكَ مبِأَغٖفُمِم
آعَـُوامثُمٖمطَػَرُوامصَطُؾِعَمسَؾىمضُؾُوبِفٔمِمصَفُمِمالمؼَػْؼَفُونَ}،موأعامسنمسؼابفمميفماآلخرةمصؼالمآم
تعازن{:وَعِؿٖنِ محَوَِظؽُمِ معِنَ ماظْأَسِرَابِ معُـَاصِؼُونَ موَعِنِ مأَػِلٔ ماظْؿَدِؼـَةِ معَرَدُوا مسَؾَى ماظـِّػَاقٔ مظَام
تَعِؾَؿُفُمِ مغَقِنُ مغَعِؾَؿُفُمِ مدَـُعَذِّبُفُمِ معَرٖتَقِنٔ مثُمٖ مؼُرَدٗونَ مإٔظَى مسَذَابٍمسَظِقم} ،مصاظعذاب ماألول ميفم
اظدغقا ،مواظعذاب ماظـاغي ميف ماظؼرب م ،مأعا ماظعذاب ماألطرب مصػي ماآلخرة م ،محقث مدنؿع م مآم
ادلـاصؼنيمععمعنمطاغوامسؾىمذاطؾؿفممعنمخصالماظشرميفماظـار،مضالمآمتعازن:م{إٔنٖماظؾّهَم
جَاعِعُماظْؿُـَاصِؼِنيَموَاْظؽَاصِرٔؼنَ مصِيمجَفَـٖمَمجَؿِقعّا}،موؼؼولمدؾقاغه{:إٔنَٓماظْؿُـَاصِؼِنيَمصِيماظدَٓرِكِم
اظْأَدِػَلٔ معِنَ ماظـَٓارٔ موَظَنِ متَفِدَ مظَفُمِ مغَصِريّا م* مإٔظَٓا ماظَٓذِؼنَ متَابُوا موَأَصِؾَقُوا موَاسِؿَصَؿُوا مبِاظؾَٓهِم
وَأَخِؾَصُوامدِؼـَفُمِمظِؾَٓهِمصَأُوظَؽِكَمعَعَماظْؿُؤِعِـِنيَموَدَوِفَمؼُؤِتِماظؾَٓهُماظْؿُؤِعِـِنيَمأَجِرّامسَظِقؿّا} .م
اللًم طًز قلُبها مو الهفاقَ ،أعّهها مو اخلّانةَ ،ألسهتها مو الكذبَ،احفظ مصز َأيلًا

