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حزمة الكذب واالفرتاء واإلفساد وإشاعة الفوضى

ً

احلؼملد ًٓ ًرب ًاؾضملادلنيً ،اؾعملائل ًيف ًؽمابه ًاؾضملزقز ً{ً:وَؾَا ًتَعملْفُ ًؿَا ًؾَؿملِسَ ًؾَكَ ًبِهِ ًعِػملْمْ ًإٔنًٖ
ال ًإؾهَ ًإٔالَّ ًآُ ًوحدَهُ ًالً
اؾيٖؼملِعَ ًوَاؾْلَزملَرَ ًوَاؾْظملُقملَادَ ًؽُلٗ ًأُوؾَكِكَ ًؽَانَ ًعَؽملِهُ ًؿَيِكُوؾًا}ً ،وأَذؾملدُ ًأنِ ً َ
ذَرقكَ ًؾَهُ ًً ،وأَذؾملدُ ًأنٖ ًدؿملِّدَـا ًوـلؿملٖؽملا ًحمؼملدّا ًعَلدُه ًوردوؾُهُ ًً ،اؾػملَّؾملُمٖ ًصَلِّ ًودػملخملمِ ًوبارٔكْ ًعػملَؿملهً
وعػملَىًآؾِهًِوصولِهًًِ،وؿَنًِتَلِضملَؾملُمًِبكملحيانًٕإؾَىًقومًٔاؾدِّقنًًٔ،وبعدًً ًً:
ػػملعملد ًؿؿملز ًآ ً(عز ًوجل) ًاألؿة ًاإلدالؿؿملة ًبفملن ًجضملػملؾملا ًأؿة ًؼؿملم ًداؿؿملة ًً ،وأخالقً
ؽرميةًً،وارتسملىًهلمًؿنًاألػضملالًواألؼوالًؿضملاؾؿملؾملاًً،قعملولًـلؿملؽملاً(صَػملَّىًاؾػملَّهًُعَػملَؿملِهًِوَدَػملَّمَ)ً:
(إٔـٖؼملَاًبُضملِنِتًُألُِتَؼملِّمًَ َؿغملَارٔمًَاألَْخِالَقٔ)ً ً.
وإن ًؿن ًأفم ًادلعملوؿات ًاؾيت ًتلؽملى ًعػملؿملؾملا ًاؾدول ًاؾراؼؿملة ًادلموسملرة ًاؾعملؿملمً
األخالؼؿملة ًواؾيػملوؽؿملة ًواإلـياـؿملة ًواحلسملارقة ً؛ ًألن ًاألؿم ًاؾيت ًال ًتلؽملى ًعػملى ًاألخالقً
أؿمًفرملةًً،وحسملارتؾملاًأؽنرًفرملاذةًً،بلًإـؾملاًؾموؼمللًعواؿلًدعملورؾملاًيفًأصلًبؽملائؾملاًً،
وعواؿلًؼؿملاؿؾملاًً،وًٓدرًاؾرملاعرًحؿملثًؼالً :
إمنذملاًاألؿذملذملذملمًاألخذملذملالقًؿذملذملذملاًبعملؿملذملذملذملتًًً***ًًًػكملنًفؼملوًذفلتًأخالؼؾملمًذفلوا ً
ودقؽملؽملا ًاحلؽملؿملف ًؿا ًترك ًؼؿملؼملة ًؿن ًاؾعملؿملم ًاإلـياـؿملة ًاؾراؼؿملة ًً ،وال ًخػملعملا ًؿن ًاألخالقً
اؾغملرمية ًإالًدعاًإؾؿملهًً،والًتركًدػملوؽاًدؿملكاًً،والًخػملعملاًغريًؽرقم ًإالًوحذرًؿؽملهًً،وإنًؿنً
األؿورًاؾيتًحذرًؿؽملؾملاًدقؽملؽملاًاحلؽملؿملف ًً،وـؾملىًعنًػضملػملؾملاًً،وجضملػملؾملاًؿنًاألؿورًاحملرؿة ًًً:
اؾغملذب ًواالػرتاء ًواإلػياد ًوإذاعة ًاؾظملوضى ً؛ًدلاًؾذؾكًؽػملهًؿن ًآثارًدػمللؿملةًعػملىًاؾظملردً
واجملمؼملع ًً ،ػؾملي ًأؿراض ًاجمؼملاعؿملة ًوآػات ًخشملرية ًتؾملدد ًؽؿملان ًاألؿم ًوتزعزعً
ادمعملرارفاً .
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ػاؾغملذب ًـعملؿملزملة ًؿن ًاؾؽملعملذملائص ًاؾيت ًال ًتػملؿملذملق ًباإلـيان ًاؾغملرقم ًً ،ودػملوك ًؿذؿومً
حذرًؿؽملهًاؾعملرآنًاؾضملصملؿملمًً،ؾيوءًعواؼلهًوخلثًـمائههًً،ػؾملوًذياعًؽلًذردملًً،وأصلًؽلً
ذمدمل ًً،ػكملن ًاؾذقن ًقغملذبون ًعػملى ًآ ً(عز ًوجل)ًؿن ًأجل ًتربقر ًؿزملاحلؾملم ًوتزملرػاتؾملمً،
قيػملغملونًؿيػملغملاًخشملريّاًققملديًإديًاؾضمللثًبدقنًآً(عزًوجل)ًومبزملاحًاألؿةًً،وقلضملثً
عػملىًاؾظملرؼةًواؾرملماتًيفًصظملوػؾملاًً،ؾذاًحذرـاًربؽملاًدلواـهًؿنًفذاًادليػملكًوتوعدًآً
(عز ًوجل) ًصاحله ًباؾضملعملاب ًاؾرملدقد ًواؾضملذاب ًاألؾؿملم ًيف ًاآلخرة ًً ،حؿملث ًؼَال{ً :وَؾَاً
تَعملُوؾُوا ًؾِؼملَا ًتَزملِفُ ًأَؾْيِؽملَ ُمغملُمُ ًاْؾغملَذِبَ ًفَذَا ًحَػملَالْ ًوَفَذَا ًحَرَامْ ًؾِمَظملْمَرُوا ًعَػملَى ًاؾػملَّهِ ًاْؾغملَذِبَ ًإٔنًٖ
اؾَّذِقنَ ًقَظملْمَرُونَ ًعَػملَى ًاؾػملَّهِ ًاؾْغملَذِبَ ًؾَا ًقُظملْػملِوُونَ ً*ًؿَمَاعْ ًؼَػملِؿمللْ ًوَؾَؾملُمِ ًعَذَابْ ًأَِؾؿملمْ}ً،وؽذؾكً
أخربًـلؿملؽملاً(صػملىًآ ًعػملؿمله ًودػملم)ًعن ًععملوبة ًاؾغملذبًؿلؿملؽملاًأـه ًقعملود ًصاحلهًإديًاؾؽملارً
واؾضملؿملاذًبآًً،ػعملال ً(صَػملَّى ًاؾػملَّهُ ًعَػملَؿملِهِ ًوَدَػملَّمَ)ً(ً :إٔنٖ ًاؾزملِّدِقَ ًقَؾملِدِي ًإٔؾَى ًاؾْلِرِّ ًً ،وَإٔنٖ ًاؾْلِرًٖ
قَؾملِدِي ًإٔؾَى ًاؾْهَؽملٖةِ ًً ،وَإٔنٖ ًاؾرٖجُل ًؾَؿملَزملِدُقُ ًحَمٖى ًقَغملُونَ ًصِدِّقعملًا ًً ،وَإٔنٖ ًاْؾغملَذِبَ ًقَؾملِدِي ًإٔؾَىً
اؾْظملُهُورٔ ًً ،وَإٔنٖ ًاؾْظملُهُورَ ًقَؾملِدِي ًإٔؾَى ًاؾؽملٖارٔ ًً ،وَإٔنٖ ًاؾرٖجُل ًؾََؿملغملْذِبُ ًحَمٖى ً ُقغملْمَبَ ًعِؽملِدَ ًاؾػملَّهًِ
ؽَذٖابّا)ً ً.
عػملىًأنًاؾغملذبًأؿارةًؿنًأؿارات ًاؾؽملظملذملاقًوعالؿةًؿنًعالؿاتهًً،ػكملذاًذؽرًاؾؽملظملاقً
يف ًاؾعملرآن ًذؽر ًؿضمله ًاؾغملذب ًً ،وإذا ًذؽر ًاؾغملذب ًذؽر ًؿضمله ًاؾؽملظملاق ًً ،ؼال ًتضملادي ً{:إٔذَاً
جَاءَكَ ًاؾْؼملُؽملَاػِعملُونَ ًؼَاؾُوا ًـَرملِؾملَدُ ًإٔـٖكَ ًؾَرَدُولُ ًاؾػملَّهِ ًوَاؾػملَّهُ ًقَضملِػملَمُ ًإٔـٖكَ ًؾَرَدُوؾُهُ ًوَاؾػملَّهُ ًقَرملِؾملَدُ ًإٔنًٖ
اؾْؼملُؽملَاػِعملِنيَ ًَؾغملَاذِبُونَ}ً.ػعملذملالً(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم) ً(ً :آقَةُ ًاؾْؼملُؽملَاػِقٔ ًثَالَثْ ًً:إٔذَا ًحَدٖثًَ
ؽَذَبَ ًً ،وَإٔذَا ًوَعَدَ ًأَخِػملَفَ ًً ،وَإٔذَا ًاؤِتُؼملِنَ ًخَانَ) ًً،ويفًرواقة ً(ً:أَرِبَعْ ًؿَنِ ًؽُنٖ ًػِؿملهِ ًؽَانًَ
ؿُؽملَاػِعملًا ًخَاؾِزملّا ًً ،وَؿَنِ ًؽَاـَتِ ًػِؿملهِ ًخَزملِػملَةٌ ًؿِؽملِؾملُنٖ ًؽَاـَتِ ًػِؿملهِ ًخَزملِػملَةٌ ًؿِنِ ًاؾؽملِّظملَاقٔ ًحَمٖى ًقَدَعَؾملَا ًً،
إٔذَا ًاؤِتُؼملِنَ ًخَانَ ًً ،وَإٔذَا ًحَدٖثَ ًؽَذَبَ ًً ،وَإٔذَا ًعَافَدَ ًغَدَرَ ًً ،وَإٔذَا ًخَاصَمَ ًػَهَرَ) ًً ،ػؼملنً
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اجمؼملضملتًػؿملهًفذهًاخلزملالًػعملدًاجمؼملعًػؿملهًاؾرملرً،وخػملزملتًػؿملهًـضملوتًادلؽملاػعملنيًً،وؿنً
ؽاـتًػؿملهًواحدةًؿؽملؾملاًصارًػؿملهًخزملػملةًؿنًاؾؽملظملاقً ً.
ػاؾغملذب ًعؽملوان ًاؾؽملظملاق ًً ،إضاػة ًإدي ًأن ًوجوده ًيف ًاؾرملىص ًدؾؿملل ًعػملى ًضضملفً
اإلميان ًً ،ؾذؾك ًؼال ً(صَػملَّى ًاؾػملَّهُ ًعَػملَؿملِهِ ًوَدَػملَّمَ) ً(ً :قُشملْلَعُ ًاؾْؼملُقملِؿِنُ ًعَػملَى ًاؾْىِالَلٔ ًؽُػملخملؾملَا ًإٔالًَّ
اؾْىِؿملَاـَةَ ًوَاْؾغملَذِبَ) ًً ،وؾعملد ًـظملى ً(صَػملَّى ًاؾػملَّهُ ًعَػملَؿملِهِ ًوَدَػملَّمَ) ًعن ًادلقملؿن ًأن ًقغملون ًؽذابا ًً،
حني ًدكل(ً:أَقَغملُونُ ًاؾْؼملُقملِؿِنُ ًجَلَاـّا ً؟ ًػَعملَالَ ًً":ـَضملَمِ ً؟"ً ،ػَعملِؿمللَ ًؾَهُ ًً:أََقغملُونُ ًاؾْؼملُقملِؿِنُ ًبَىِؿملالً ً؟ً
الً")ًً .
ػَعملَالًَ"ً:ـَضملَمًِ"ً،ػَ ِعملؿمللًَؾَهًًُ:أَقَغملُونًُاؾْؼملُقملِؿِنًُؽَذٖابّاً؟ًػَعملَالًََ ً"ً:
وؼدًرتبًاؾؽمليبً(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم)ًعػملىًتركًاؾغملذبًواؾلضملدًعؽملهًثواباًعصملؿملؼملاً،
حؿملثًؼال(ً :أـا ًزعؿملمْ ًبلؿملت ًيف ًربض ًاجلَؽملٖة ًدلن ًترَك ًادلراء ًوإنِ ًؽان ًؿُوعملًّاً ،وبلؿملتًٍ
يف ًودط ًاجلؽملة ًدلن ًترَك ًاؾغملذب ًوإنِ ًؽان ًؿازحّاً ،وبلؿملتٍ ًيف ًأعػملى ًاجلؽملة ًدلن ًحيٖنً
خُػملُعملَه)ً ًً.
وإذاًؽانًاؾغملذبًـعملؿملزملةًوجرميةًػكملنًاالػرتاءًعػملىًاألبرقاء ًواخمالقًاألحداثً
اؾغملاذبةًاؾيتًرمباًقيمؾملنيًاؾلضملضًبؽملرملرفاًوتروجيؾملاًأذدًجرؿاًوأعصملمًـغملراـاً؛ًألنًرؿيً
اؾؽملاس ًمبا ًمل ًقضملؼملػملوا ًً ،وبؾملماـؾملم ًمبا ًمل ًقظملضملػملوا ًً ،عاؼلمه ًوخؿملؼملة ًً ،وآثاره ًأؾؿملؼملة ًيف ًاؾدـؿملاً
واآلخرة ًً ،ؼال ًتضملادي{:وَاؾَٓذِقنَ ًقُقملِذُونَ ًاؾْؼملُقملِؿِؽملِنيَ ًوَاؾْؼملُقملِؿِؽملَاتِ ًبِطملَؿملِرٔ ًؿَا ًاؽْمَيَلُوا ًػَعملَدًِ
احِمَؼملَػملُواًبُؾملِمَاـّاًوَإٔثِؼملّاًؿُٓلِؿملؽملّا}ً،وؼالً(ًعزًوجل)ً{:إٔذًِتَػملَ َٓعملوِـَهًُبِفملَؾْيِؽملَ ِمغملُمًِوَتَعملُوؾُونًَبِفملَػْوَافِغملُمً
صملؿملم}ً .
ؿَٓاًؾَؿملِسًََؾغملُمًبِهًِعِػملْمًْوَتَوِيَلُوـَهًُفَؿملِٓؽملّاًوَفُوًَ ِعؽملدًَاؾػملَٓهًِعَ ِ
والًذكًأنًاؾرملائضملاتًاؾيتًالًأصلًهلاًفيًؽذبًؿمضملؼملدًً،واػرتاءًعػملىًآًً،وعػملىً
خػملعملهًً،تؾملدفًإديًاهلدمًواإلػيادً{،وَاؾػملَٓهًُؾَاًقُوِبًُٓاؾْظملَيَادَ}ً .
ًًوؾعملدًؽاـتًوالًزاؾتًاؾرملذملذملائضملذملذملاتًادلطملرضةًً،واألخلذملذملارًاؾغملاذبةًعػملىًؿرًِّاؾمارقخًؿنً ً
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أؼوى ًاألدػملوة ًاؾيت ًتضملؼملل ًعػملى ًاؾمدؿري ًادلضملؽملوي ًوادلادي ًؾألػراد ًواجملمؼملضملات ًً،
وفيًصورةًؿنًصورًاالػرتاءًاؾذيًقؾملدفًإديًاؾظملمؽملةًوعدم ًاؾنعملة ًبنيًاؾؽملاسًً،وبثً
اؾوفن ًيف ًـظملوس ًاآلؿػملني ًً ،وتنلؿملط ًادلزملػملوني ًاؾزملادؼني ًً ،وؼد ًعدٓ ًاإلدالم ًذؾكً
دػملوؽا ًؿؽملاػؿملا ًؾألخالق ًاؾغملرمية ًوادلنل ًاؾضملػملؿملا ًاؾيت ًجاء ًبؾملا ًدقؽملؽملاًاحلؽملؿملف ًً،ؿن ًاحمللةً
وادلودٓة ًواإلخاء ًً ،واؾرتاحم ًواؾمضملارف ًواؾمضملاون ًً ،أؿا ًاؾرملائضملة ًاؾيت ًحتؼملل ًاؾغملذبً
واالػرتاء ًػؼملا ًفي ًإال ًـيف ًؾمػملك ًاؾعملؿملم ًً ،وأداة ًفدم ًهلذه ًادلنُل ًً ،بيللؾملا ًتغملنرً
اؾضملداوات ًبني ًاؾؽملاس ًً ،وتيظملك ًاؾدؿاء ًوتؽملمؾملك ًاألعراض ًً،وترملمضملل ًاحلروب ًً،وبيللؾملاً
قذفبًاألؿنًوتمظملغملّكًروابطًاجملمؼملعًً ًًً.
ؾذؾك ًوؼف ًاإلدالم ًؿؽملؾملا ًؿوؼظملًا ًحامسّا ًً ،ػوذر ًؿؽملؾملا ًوبني ًآثارفا ًً ،وأؿر ًحبظملظً
اؾػمليان ًوـؾملى ًعن ًاؾغملذب ًوؼول ًاؾزور ًواؾلؾملمانًً،وأؿر ًباؾمنلت ًؿن ًاألؼوال ًواألخلار ًً،
حمىًالًـؽملياقًخػملفًؿنًقرددًاؾرملائضملةًوقروجًهلاًً،وـرددفاًدونًوعيًػؽملغملونًذرؽاءً
يفًاإلثمًواؾذـبًدونًأنًـدريًً .
عػملىًأنًفقملالء ًاؾذقنًاؾذقنًقروجونًاؾرملائضملاتًبني ًأوداط ًاجملمؼملع ًبعملزملدًإثارةً
اؾظملنت ًوـرملر ًاؾظملوضى ًإمنا ًقمواؾظملون ًؿع ًأعداء ًاؾدقن ًواؾورن ًإلقعملاف ًؿيرية ًاؾلؽملاءً
واؾضملشملاءًً،أوًتضملشملؿملػملؾملاًوترملغملؿملكًاؾؽملاسًػؿملؾملاًً،وؾنًقغملونًهلمًذؾكًأبداًبكملذنًآًتضملاديًً،
ويف ًأؿنال ًفقملالء ًقعملول ًربؽملا ً(عز ًوجل) ً{ً :ؼَدِ ًقَضملِػملَمُ ًاؾػملَّهُ ًاؾْؼملُضملَوِّؼِنيَ ًؿِؽملغملُمِ ًوَاؾْعملَائِػملِنيًَ
ؾِكملٔخِوَاـِؾملٔمًِفَػملُمًٖإٔؾَؿملِؽملَاًوَؾَاًقَفملْتُونًَاؾْلَفملْسًَإٔؾَّاًؼَػملِؿملػملًا}ً،وقعملولًتضملاديًً{:وَإٔنًٖؿِؽملغملُمًِؾَؼملَنًؾَّؿملُلَشملخملكَنًٖ ً
ػَكملٔنًِأَصَابَ ِمغملُمًؿٗزملِؿمللَةًٌؼَالًَؼَدًِأَـِضملَمًَاؾػملَّهًُعَػملَيًٖإٔذًِؾَمًِ َأؽُنًؿٖضملَؾملُمًِذَ ٔؾملؿملدّا}ً ً.
وعػملؿملؽملا ًأنًـدركًأنًخشملورةًاؾرملائضملاتًواالػرتاءاتًالًتعملمزملرًعػملىًاؾظملردًػويب ًً،
بلًإنًأثذملذملرفذملذملاًوخشملرفذملذملاًميمذملذملدانًإديًاجملمؼملذملذملعًؽػملهًً،ػليللؾملذملذملاًتدؿرًاؾضملذملذملذملالؼذملذملاتًبنيً ً
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أػرادًاجملمؼملعًً،وبيللؾملاًتظملمضمللًاألزؿاتًً،وتمضملشمللًادلزملاحًوتظمليدًاحلؿملاةًً ً.
ػاؾرملائضملات ًؿن ًأفم ًاؾودائل ًادلقملدقة ًإدي ًاؾظملمؽملة ًواؾوؼؿملضملة ًبني ًاؾؽملاس ًً ،وؿن ًثمً
ن ًتَرملِؿملعَ ًاؾْظملَاحِرملَةُ ًػِي ًاؾَّذِقنَ ًآ َؿؽملُواً
حرؿؾملاًاإلدالمًػعملالًدلواـهً{:إنٖ ًاؾَّذِقنَ ًقُوِلٗونَ ً َأ ِ
ؾَؾملُمِ ًعَذَابْ ًأَِؾؿملمْ ًػِي ًاؾدٗـِؿملَا ًوَاآلخِرَةِ}ً،وؼدًأؿرـاًدقؽملؽملاًباؾرتويًواؾمنلتًً،ػعملالًاحلقً
دلواـه{ً :قَاأَقٗؾملَا ًاؾَّذِقنَ ًآؿَؽملُوا ًإٔنِ ًجَا َءؽُمِ ًػَادِقْ ًبِؽملَلَكملٕ ًػَمَلَؿملٖؽملُوا ًأَنِ ًتُزملِؿمللُوا ًؼَوِؿّا ًبِهَؾملَاؾَةًٍ
ػَمُزملِلِوُواًعَػملَىًؿَاًػَضملَػملْمُمًِـَادِؿِنيَ}ً .
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكم
ً*ًًًًًًًً*ًًًًًًًًً* ً

احلؼملد ًٓ ًرب ًاؾضملادلني ًً ،وأذؾملد ًأن ًال ًإؾه ًإال ًآ ًوحده ًال ًذرقك ًؾه ًوؾيً
اؾزملاحلني ًً ،وأصػملي ًوأدػملم ًعػملى ًخامت ًاألـلؿملاء ًوادلردػملني ًدؿملدـا ًحمؼملد ً(صػملى ًآً
عػملؿملهًودػملم)ًً،وعػملىًآؾهًوصولهًأذيضملنيً ًً.
إخوة اإلسالمًً ً:
ًًإذاًؽانًآً(عزًوجل)ًؼدًأؿرـاًبكملعؼملارًاألرضًوإصالحؾملاًً،ػعملال{:فُوًَأَـِرملََفملؽُمًِؿِنًَ ً
اؾْفملَرِضًٔوَادِمَضملِؼملَ َرؽُمًِػِؿملؾملَا}ً،ػكملـهًدلواـهًوتضملاديًحذرـاًؿنًاؾيضمليًػؿملؾملاًباؾظمليادًواإلػيادً،
حؿملثًؼال{ً:وَؾَاًتُظملْيِدُواًػِيًاؾْفملَرِضًٔبَضملِدًَإٔصِػملَاحِؾملَا}ً،ػغمللًؿاًؿنًذفملـهًأنًحيدثًػيادّاً،
أوًاعمداءًًّ،أوًخترقلّاًوتدؿريّاًً،أوًتروقضملّاًؾًؿؽملنيً،قُضملَدًٗإػيادّاًيفًاألرضًً ًًًًً.
وؾعملد ًجاءت ًرداالت ًاؾيؼملاء ًؽػملؾملا ًداعؿملةً ًإدي ًاإلصالح ًً ،وحمذرةً ًؿن ًاؾظمليادً
واؾمىرقب ًً ،ؼال ًتضملادي{:وَؾَا ًتُظملْيِدُوا ًػِي ًاؾْفملَرِضٔ ًبَضملِدَ ًإٔصِػملَاحِؾملَا ًوَادِعُوهُ ًخَوِػًا ًوَرَؼملَضملّا ًإٔنًٖ
رَحِؼملَتَ ًاؾػملَّهِ ًؼَرٔقبْ ًؿِنَ ًاؾْؼملُوِيِؽملِنيَ}ً،وؼال ًدلواـه ًعػملى ًؾيان ًـلؿمله ًصاح ً(عػملؿمله ًاؾيالم)ً
شملؿملضملُذملواًأَؿِرًَاؾْؼملُيِرٔػِنيًَ*ًاؾَّذِقنًَقُظملْيِذملدُونًَػِيًاؾْفملَرِضًٔ ً
ؾعملوؿهً{ً:ػَاتٖعملُواًاؾػملَّهًَوَأَرِؿملضملُونًٔ*ًوَؾَاًتُ ِ
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وَؾَاًقُزملِػملِوُونَ}ً،وؼالًتضملاديًأقسملّاً{ً:ػَاذِؽُرُواًآالءًَاؾػملَّهًِوَالًتَضملِنَوِاًػِيًاألَرِضًٔؿُظملْيِدِقنَ}ً ًًً.
إـه ًإصالح ًال ًقرقد ًؿن ًخالؾه ًحتزملؿملل ًؿزملاح ًوؿـملرب ًذىزملؿملة ًً ،وال ًقؽملشملػملق ًؿنً
بواعث ًوـوازع ًـظمليؿملة ًأو ًؿن ًصراع ًذىزملي ًً ،إمنا ًفو ًإصالح ًقضملود ًباؾؽملظملع ًاؾضملام ًعػملىً
دائرًأػرادًاجملمؼملعً .
وعؽملدؿا ًادمىػملف ًؿودى ً(عػملؿمله ًاؾيالم) ًأخاه ًفارون ً(عػملؿمله ًاؾيالم) ًيف ًؼوؿهً
أوصاه ًباإلصالح ًوعدم ًاتلاع ًدلؿملل ًادلظمليدقن ًً ،ؼال ًتضملادي{:وَوَاعَدِـَا ًؿُودَى ًثَػملَاثِنيًَ
ؾَؿملِػملَةًًوَأَتِؼملَؼملِؽملَافَاًبِضملَرملِرًٕػَمَمًٖ ِؿؿملعملَاتًُرَبِّهًِأَرِبَضملِنيًَؾَؿملِػملَةًًوَؼَالًَؿُودَىًؾِفملَخِؿملهًِفَارُونًَاخِػملُظملْؽملِيًػِيً
ؼَوِؿِيًوَأَصِػملِحًِوَؾَاًتَمٖلِعًِدَلِؿمللًَاؾْؼملُظملْيِدِقنَ}ً ً.
وادلمدبر ًيف ًدرية ًاؾؽمليب ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًودعوته ًقرى ًأـؾملا ًؽاـتً
اؿمدادا ًؾدعوة ًاألـلؿملاء ًاؾيابعملني ًؼلػمله ًوادمغملؼملاال ًؾإلصالح ًيف ًذيؿملع ًؿؽملاحي ًاحلؿملاةً
دقؽملؿملا ًواجمؼملاعؿملا ًواؼمزملادقا ًودؿملادؿملا ًً ،ػعملدًبؽملى ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم)ًحسملارة ًإدالؿؿملةً
ؿرتلشملة ًباؾعملؿملم ًواألخالق ًً ،بضملد ًأن ًؽان ًاجملمؼملع ًؿػملوثّا ًمبظملادد ًأخالؼؿملة ًً ،ػغملاـتً
دعوتهً(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم)ًفيًدعوةًحؿملاةًوإصالحًؾػملظملردًواجملمؼملعًً،ؼالًتضملاديًً :
{قاأَقٗؾملَاًاؾَّذِقنًَآؿَؽملُواًْادِمَهِؿمللُواًْؾػملَّهًِوَؾِػملرٖدُولًٔإٔذَاًدَعَاؽُمًؾِؼملَاًقُوِؿملِؿملغملُمِ}ً .
أؿا ًاؾمىرقب ًواالعمداء ًعػملى ًاألـظملس ًوتروقع ًاآلؿؽملني ًوـرملر ًاؾظملوضى ًؿا ًفو ًإالً
إػياد ًيف ًاألرض ًً ،وخترقب ًؾػملؼملهمؼملضملات ًً ،وفقملالء ًاؾذقن ًقرقدون ًخترقب ًاألورانً
واالعمداء ًعػملى ًاآلؿؽملني ًً ،فم ًػكة ًضاؾة ًؿؽملورػة ًضػملت ًاؾشملرقق ًً ،واـيػملىت ًؿن ًؽلً
ؿضملاـيًادلروءةًواإلـياـؿملةًً،إديًاالعمداءًواؾمىرقبًواؾمدؿريًواؾمظملهريًً،وتضملرقضًحؿملاةً
اؾؽملاس ًؾػملىشملر ًً ،فقملالء ًال ًعالؼة ًهلم ًباإلدالم ًً ،وال ًباألدقان ًً ،وال ًباإلـياـؿملة ً؛ ًػؾملمً
قػملليون ًاؾلارل ًثوب ًاحلق ًً ،وقصملؾملرون ًيف ًصورة ًادلزملػملوني ًً ،ؾغملن ًآ ً(عز ًوجل)ً
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ؽرملفًأؿرفمًبعملوؾهًتضملاديً{ً:وَؿِنًَاؾؽملٖاسًٔؿَنًِقُضملِهِلُكًَؼَوِؾُهًُػِيًاؾْوَؿملَاةًِاؾدٗـِؿملَاًوَقُرملِؾملٔدًُاؾػملَّهًَ
عَػملَى ًؿَا ًػِي ًؼَػملْلِهِ ًوَفُوَ ًأَؾَدٗ ًاؾْىِزملَامٔ ً* ًوَإٔذَا ًتَوَؾَّى ًدَضملَى ًػِي ًاؾْفملَرِضٔ ًؾِؿملُظملْيِدَ ًػِؿملؾملَا ًوَقُؾملِػملِكًَ
اؾْوَرِثًَوَاؾؽملٖيِلًَوَاؾػملَّهًُؾَاًقُوِبًٗاؾْظملَيَادًَ*ًوَإٔذَاً ِؼؿمللًَؾَهًُاتٖقًٔاؾػملَّهًَأَخَذَتِهًُاؾْضملِزٖةًُبِاؾْكملٔثِمًٔػَوَيِلُهًُ
جَؾملَؽملٖمُ ًوَؾَلِكِسَ ًاؾْؼملِؾملَادُ}ً ،وفو ًدلواـه ًوتضملادي ًقضملػملم ًحاهلم ًً ،ال ًخيظملى ًعػملؿمله ًذيء ًيفً
األرضًوالًيفًاؾيؼملاءًً،ؼالًتضملاديً{ً:وَاؾػملَّهًُقَضملِػملَمًُاؾْؼملُظملْيِدًَؿِنًَاؾْؼملُزملِػملِحٔ}ً ًً.
ويف ًاخلمام ًـقملؽد ًأن ًاألدقان ًؽػملؾملا ًؼائؼملة ًعػملى ًاؾلؽملاء ًواؾمضملؼملري ًً ،وػن ًصؽملاعةً
احلؿملاة ًال ًصؽملاعة ًادلوت ًً ،وحب ًاخلري ًؾػملؽملاس ًً ،ال ًإحلاق ًاألذى ًبؾملم ًً ،وأن ًعواؼبً
اؾغملذب ًواالػرتاء ًواخلؿملاـة ًؾػملدقن ًواؾورن ًواؾضملؼملاؾة ًألعدائؾملؼملا ًذُل ًوؿؾملاـة ًيف ًاؾدـؿملا ًً،
وخزيًوحيرةًوـداؿةًقومًاؾعملؿملاؿةً{،قَوِمًَتَهِدًُؽُلُٓ ًـَ ْظملسٕ ًؿَٓاًعَؼملِػملَتًِؿِنًِخَؿملِرًٕؿُٓوِسملَرّاًوَؿَاً
عَؼملِػملَتًِؿِنًدُوءًٍتَوَدًُٓؾَوًِأَنًَٓبَؿملِؽملَؾملَاًوَبَؿملِؽملَهًُأَؿَدّاًبَ ِضملؿملدّا}ً ً.
وفو ًؿا ًقمشملػملب ًؿن ًؽل ًاؾورؽملؿملني ًاؾرملرػاء ًاؾطملؿملورقن ًعػملى ًدقؽملؾملم ًوورؽملؾملمً
وعرضؾملمًوؽراؿمؾملمًأنًقعملظملواًصظملاًواحداًيفًوجهًدعاةًاؾظملوضىًً،وأالًـيؼملحًجممؼملضملنيً
ألحد ًأو ًثُػملّة ًؿؽملورػة ًأن ًحتاول ًجمرد ًحماوؾة ًجرـا ًإدي ًاؾظملوضى ًاؾيت ًعزملظملت ًبغملنريً
ؿن ًاؾدول ًً ،ػوؼضملت ًومل ًتعملم ًً ،ودخػملت ًيف ًأتون ًاؾظملوضى ًػػملم ًخترج ًؿؽملؾملا ًً ،وأنً
ـمضملاؿلًبغمللًحيمًؿعًفذهًاؾصملوافرًاؾيػمللؿملةًً،وأنًـغملونًذيؿملضملاًعؿملوـاًدافرةًعػملىًأؿنً
فذاًاؾورنًوأؿاـهًؿمضملاوـنيًيفًاؾوػاءًحبعملهًاؾضملصملؿملمًعػملؿملؽملاًذيؿملضملّاً.
اللهم طهز ألسهتها مو الكذب  ،وأعيهها مو اخليانة ً
وقلوبها مو الهفاق ً،واهدنا سبل الزشاد.

