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اليفاق واخلياىة
وخطسهنا على األفساد والدول
مممممممماحلؿد مٓ مرب ماظعادلني ،ماظؼائل ميف مطؿابه ماظؽرؼم{:اظْؿُـَاصِؼُونَ موَاظْؿُـَاصِؼَاتُ مبَعِضُفُمِم
عِنِ مبَعِضٕ مؼَأْعُرُونَ مبِاظْؿُ ِـؽَرٔ موَؼَـِفَوِنَ مسَنٔ ماظْؿَعِرُوفِ موَؼَؼْؾِضُونَ مأَؼِدِؼَفُمِ مغَلُوا ماظؾَّهَ مصَـَلِقَفُمِ مإٔنٖم
اظْؿُـَاصِؼِنيَمػُمُماظْػَادِؼُونَ}،موأَذفدُمأنِمالَمإظهَمإٔالَّمآُموحدَهُمالمذَرؼكَمظَهُ م،موأَذفدُمأنٖمدقٖدَغام
وغؾقٖـاموحؾقؾـامحمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُم،ماظؼائلميفمحدؼـهماظشرؼف:م"مآؼَةُماظْؿُـَاصِقٔمثَالَثْ:مإٔذَام
حَدٖثَ مطَذَبَ م ،موَإٔذَا موَسَدَ مأَخِؾَفَ م ،موَإٔذَا ماؤِتُؿِنَ مخَانَ م" م ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾخملمِ موبارٔكْ مسؾَقه م،م
وسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبإحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم ،وبعدم:م م
صؿؿامالمذكمصقهمأنماظـػاقمداءْمسضالْم،مووباءمضؿٖالم،معفؾكٌمظألصرادمواألعمم،مصفومعنم
أخطرماألعراضماظؼؾؾقةماظيتمتعصفمحبؼقؼةماإلميانم،موتـؼضمأدلهم،موتفدممأرطاغهم،موػوم
آصةماجؿؿاسقةموخؾؼقةمخطريةمتفددمأعنماجملؿؿعمودالعؿه موادؿؼراره م؛مظذامصإنمخطرهم
أذدمعنمخطرماظؽػرمواظشرك؛مألغهمداءمإذامدبميفمجلدماألعةمخنرمسظاعفا،موصرقمطؾؿؿفا .م
طؿامأن مدالح ماخلقاغة مواظعؿاظة مػو مأخطر معا مؼفدد مطقان ماظدول مووجودػا مسؾى معدارم
اظؿارؼخ م ،ماظذي مؼعد مخري مذاػد مسؾى مأن ماظدول ماظيت ماضؿقؾت مأو ممتزضت مأو محؿىم
اغدثرت مإمنا مأتقت موأدؼطت معن مداخؾفا م ،موطان مظؾكوغة مواظعؿالء موادلأجورؼن مسؾىم
حلاب مورـفم مدور مطؾري ميف مذظك مسؾى معدار ماظؿارؼخ ماظؾشري م ،مصدائؿا ماألخطار ماظيتم
تؿفدد ماظدول معن مداخؾفا مأطرب موأخطر مبؽـري معن متؾؽم ماألخطار ماظيت متؿفددػا معنم
خارجفا .م
سؾىمأغهمؼـؾغيمأنمغعؾممأنماظـػاقمغوسانم:مأطربم،موأصغرم،ماليوع األول:ماظـػاقماألطربم
وػومأخطر ماظـوسني،موػوماظـػاقماالسؿؼادي ماظذي مؼظفرمصاحؾه ماإلدالمموؼؾطن ماظؽػر،م
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وػذاماظـوع ،مؼُكؾدمصاحؾهميفماظـار ،مبلمدنعؾهميفماظدركماألدػلمعـفا م ،مؼؼولمدؾقاغهم:م
{إٔنَٓ ماظْؿُـَاصِؼِنيَ مصِي ماظدَٓرِكِ ماظْأَدِػَلٔ معِنَ ماظـَٓارٔ موَظَنِ متَفِدَ مظَفُمِ مغَصِريّا} ،مواليوع الثاىي :ماظـػاقم
األصغر م ،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،مإنمملمؼؿبمعـهمصاحؾهم .م
ممممممموظؼد محدثـا ماظؼرآن ماظؽرؼم م ،مواظلـة ماظـؾوؼة مادلطفرة مسن مادلـاصؼني موأوصاصفمم
وأخالضفم موددائلفم م،مصؿا مرأؼـاػا متغريت مسرب ماألزعان م ،موال ماخؿؾػت مباخؿالف ماألوران م،م
وعنمأػممػذهماظعالعاتماظيتمؼُعرفمبفامادلـاصؼونم:م م
* الكرب ،وخلف الوعد ،وخياىة األماىة  ،والفجوز يف اخلصومة :وػي معن مأضؾحم
صػاتممادلـاصؼنيماظيتموصػفممبفاماظـيبم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)،موػيمعنماظـػاقماظعؿؾيم
اظذيمبقـهماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)،محقثمضالم:م(أَرِبَعْمعَنِمطُنٖمصِقهِمطَانَمعُـَاصِؼًامخَاظِصّام
 ،موَعَنِ مطَاغَتِ مصِقهِ مخَصِؾَةٌ معِـِفُنٖ مطَاغَتِ مصِقهِ مخَصِؾَةٌ معِنِ ماظـِّػَاقٔ محَؿٖى مؼَدَسَفَا م:مإٔذَا ماؤِتُؿِنَ مخَانَم
 ،موَإٔذَا محَدٖثَ مطَذَبَ م ،موَإٔذَا مسَاػَدَ مشَدَرَ م ،موَإٔذَا مخَاصَمَ مصَفَرَ) م ،مصؿن ماجؿؿعت مصقه مػذهم
اخلصال،مأومخصؾةمواحدةمعـفامطانمعـاصؼًام،موػذهماظصػاتمتعؾثممبصاحلماألعةم،موتفدفم
إزنمػدعفام .م
صؽـريّا معا مغرى مادلـاصق مؼؽذب مظقوػم ماظغري مبصدق مضوظه موصعؾه ،مضال متعازن :م{وَعِنَم
اظـٖاسٔمعَنِمؼُعِفِؾُكَمضَوِظُهُمصِيماظْقَقَاةِماظدٗغِقَاموَؼُشِفٔدُماظؾَّهَمسَؾَىمعَامصِيمضَؾْؾِهِموَػُوَمأَظَدٗماظْكِصَا ٔم}،م
صإذا مذُطر ماظـػاق مواخلداع موخقاغة ماألعاغة ميف ماظؼرآن ماظؽرؼم مذُطر مععه ماظؽذب م ،مضالم
تعازن :م{ؼُكَادِسُونَماظؾَّهَموَاظَّذِؼنَمآَعَـُواموَعَامؼَكِدَسُونَمإٔظَّامأَغِػُلَفُمِموَعَامؼَشِعُرُونَم*مصِيمضُؾُوبِفٔمِم
عَرَضْمصَزَادَػُمُماظؾَّهُمعَرَضّاموَظَفُمِمسَذَابْمأَظِقمْمبِؿَامطَاغُوامؼَؽْذِبُونَ} ،موحذرماظـيبم(صؾىمآم
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سؾقه مودؾم) معن ماظؽذب معؾقـّا مآثاره مضائؾًا م :م(وَإٔؼٖاطُمِ موَاْظؽَذِبَ مصَإٔنٖ ما ْظؽَذِبَ مؼَفِدِي مإٔظَىم
اظْػُفُورٔ ،موَإٔنٖ ماظْػُفُورَ مؼَفِدِي مإٔظَى ماظـٖارٔ ،موَعَا مؼَزَالُ ماظرٖجُلُ مَؼؽْذِبُ موَؼَؿَقَرٖى ماْظؽَذِبَ محَؿٖىم
جؾَاغّا؟م
ُؼؽْؿَبَ مسِـِدَ ماظؾَّهِ مطَذٖابّا) ،مودؽل ماظـيب م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م :مأَؼَؽُونُ ماظْؿُؤِعِنُ م َ
صَؼَالَ :م(غَعَمِ) ،مصَؼِقلَ مظَهُ :مأَؼَؽُونُ ماظْؿُؤِعِنُ مبَكِقؾًا؟ مصَؼَالَ :م(غَعَمِ) ،مصَؼِقلَ مظَهُ :مأََؼؽُونُ ماظْؿُؤِعِنُم
طَذٖابّا؟مصَؼَالَ:م(ظَا) .مووصفمأبومبؽرماظصدؼقم(رضيمآمسـه) ماظؽذبمباخلقاغة م،ميفمضوظه م:م
(اظصٓدِقُمأَعَاغَةٌموَاْظؽَذِبُمخِقَاغَةٌم)...م.م
وطذظك ماخلقاغةمواظعؿاظةمصقرتتبمسؾقفؿامضطعمأواصر ماحملؾة م،موتؾاشضٕمؼػضيمإزنم
اظـزاعمواظشؼاق م،موصلادميفمادلعاعالتم،موضدمبقٖنماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأنمخقاغةم
األعاغةمتؽونمسؾىمصاحؾفامؼومماظؼقاعةمخزؼّاموغداعةم،مصؼَالَ م(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م(إٔذَام
جَ ؿَعَماظؾَّهُماألَوٖظِنيَموَاآلخِرٔؼنَمؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِمؼُرِصَعُمِظؽُلِّمشَادِرٕمظِوَاءْمصَؼِقلَمػَذِهِمشَدِرَةُمصُالَنٔمبِنٔم
صُالَن) ،موؼؽون م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مخصقؿه مؼوم ماظؼقاعة م ،محقث مضال م :م(ثَؾَاثَةٌ مأَغَام
خَصِؿُفُمِمؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِ م،موَعَنِمطُـِتُمخَصِؿَهُمخَصَؿِؿُهُمؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِ م:مرَجُلْمأَسِطَىمبِيمثُمٖمشَدَرَ م،م
وَرَجُلْمبَاعَمحُر٘امصََأطَلَمثَؿَـَهُم،موَرَجُلْمادِؿَأْجَرَمأَجِريّامصَادَِؿوِصَىمعِـِهُموَظَمِمؼُوصِهِمأَجِرَهُ)م .م
ومً أخطس أىواع اخلياىة مخقاغةماألورانموبقعفامبـؿنمخبسموسرض مزائلمعنماظدغقام
سؾىمحنومعاتؼوممبهماجلؿاساتمادلؿطرصةموعنمؼواظوغفامأومؼلريونميفمرطابفاموسؾىمغفففام
يفمبقعمأوراغفممبـؿنمخبس.م م
مومً الصفات الرمينة اليت حرز اإلسالو ميها م :الفجوز يف اخلصومة  ،مصفيم
سناعمطلمذرم،موأصلمطلمذمم،موررؼقمظؾؿقلمسنماحلقم،مصقفعلماحلقمبارؾًام،مواظؾارلم
حؼًا م،موضدممسىمآم(سزموجل) ماظػفورميف ماخلصوعةمظد٘ا م،مضالمتعازنم {:موَعِنَ ماظـٖاسٔ معَنِم
ؼُعِفِؾُكَ مضَوِظُهُ مصِي ماظْقَقَاةِ ماظدٗغِقَا موَؼُشِفٔدُ ماظؾَّهَ مسَؾَى معَا مصِي مضَؾْؾِهِ موَػُوَ مأَظَدٗ ماظْكِصَامٔ} ،موسَنِم
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سَائِشَةَ م(رَضِيَ ماظؾَّهُ مسَـِفَا)مسَنٔماظـٖؾِيِّم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مضَالَ:م(إٔنٖمأَبِغَضَماظرِّجَالٔمإٔظَىم
اظؾَّهِماألَظَدٗماخلَصِمُ).م م
ممممصأػلماظـػاقمأضربموصفمحلاهلممأغفممذووماظوجفنيم،مبلمغراػمميفمزعاغـامضدمجتاوزوام
حدودمذظكمبؽـريم ،مصصارمهلممأظفموجهمووجهم ،موػممذرارماخلؾق م ،مضالم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَم)م:م(جتـدونمذـرماظــاسمذاماظوجفنيماظـذيمؼأتيمػؤالءمبوجـهم،موػـؤالء بوجه) .م
ومً أمازات اليفاق :
مممممم*

اإلفساد يف األزض وادعاء اإلصالح  ،حقث مؼؼول ماحلق مدؾقاغه م:م{وَإٔذَامضِقلَمظَفُمِم

ظَا متُػْلِدُوا مصِي ماظْأَرِضٔ مضَاظُوا مإٔغٖؿَا مغَقِنُ معُصِؾِقُونَ م* مأَظَا مإٔغٖفُمِ مػُمُ ماظْؿُػْلِدُونَ موَظَؽِنِ مظَام
ؼَشِعُرُونَ}،موظإلصلادمصورْ معؿعددة م،معـفام:ماإلرجافميفماظؾالد م ،موبثماظوػنميفمغػوسم
ادلؤعـني ماظصادضني م ،مودسٗ ماألصؽار مادلـقرصة م ،موادلػاػقم ماخلارؽة م ،موغشر ماظػؿـة مبنيم
اظـاس م ،محقث مؼؼول ماحلق مدؾقاغه موتعازن{:ظَوِ مخَرَجُوا مصِقؽُمِ معَا مزَادُوطُمِ مإٔظَٓا مخَؾَاظًام
وَظَأَوِضَعُوا مخِؾَاَظؽُمِ مؼَؾِغُوَغؽُمُ ماظْػِؿِـَةَ موَصِقؽُمِ مدَؿَٓاسُونَ مظَفُمِ موَاظؾَٓهُ مسَؾِقمْ مبِاظظَٓاظِؿِنيَ} ،موؼؼولم
دؾقاغه{:وَضَاظُوا مظَا متَـِػِرُوا مصِي ماظْقَرٔٓ مضُلِ مغَارُ مجَفَـَٓمَ مأَذَدُٓ محَرّٓا مظَوِ مطَاغُوا مؼَػْؼَفُونَ} ،موؼؼولم
دؾقاغه{:ضَدِمؼَعِؾَمُماظؾَٓهُماظْؿُعَؤٓضِنيَمعِ ِـؽُمِموَاظْؼَائِؾِنيَمظِإٔخِوَاغِفٔمِمػَؾُمَٓمإٔظَقِـَاموَظَامؼَأْتُونَماظْؾَأْسَمإٔظَٓام
ضَؾِقؾًا} ،موعن مصور ماظػلاد :مخبس ماظـاس محؼفم م ،مواظؿؼؾقل معن مذأغفم م ،مضال متعازن م :م{وَظَام
تَؾِكَلُواماظـٖاسَمأَذِقَاءَػُمِموَظَامتَعِـَوِامصِيماظْأَرِضٔمعُػْلِدِؼنَ}،موعنمصوره م:ماهلدممواظؿكرؼب م،م
وضؿل ماألبرؼاء م ،موتروؼع ماآلعـني م ،موتعطقل معصاحل ماظـاس م ،موسدم ماظؼقام مبادللؽوظقة م،م
وطذظكماظرذوةم،مواحمللوبقةم،موأطلمأعوالماظـاسمباظؾارلم .م
* الكسل عً أداء العبادة ،والسياء عيد فعلها م ،موخاصة ميف مأذرف ماألسؿال موأصضؾفام
وخريػا موػي ماظصالة م ،مضال متعازن م :م{ ِم ٔإنٖ ماظْؿُـَاصِؼِنيَ مؼُكَادِسُونَ ماظؾَّهَ موَػُوَ مخَادِسُفُمِ موَإٔذَام

( )5م

ذطُرُون َماظؾَّهَ مإٔظَّا مضَؾِقؾًا} ،موضال متعازن:م
ضَاعُوا مإٔظَى ماظصٖؾَاةِ مضَاعُوا مطُلَاظَى مؼُرَاءُونَ ماظـٖاسَ موَظَا مؼَ ِ
{وَعَا معَـَعَفُمِ مأَنِ متُؼْؾَلَ معِـِفُمِ مغَػَؼَاتُفُمِ مإٔظَّا مأَغٖفُمِ مطَػَرُوا مبِاظؾَّهِ موَبِرَدُوظِهِ موَظَا مؼَأْتُونَ ماظصٖؾَاةَ مإٔظَّا موَػُمِم
طُلَاظَى موَظَا مؼُـِػِؼُونَ مإٔظَّا موَػُمِ مطَارٔػُونَ} ،موضال م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) :م(ظَقِسَ مصَالَةٌ مأَثِؼَلَم
سَؾَىمادلُـَاصِؼِنيَمعِنَماظػَفِرٔموَاظعِشَاءِ،موَظَوِمؼَعِؾَؿُونَمعَامصِقفٔؿَامظَأَتَوِػُؿَاموَظَوِمحَؾِوّا)،موسَنِمجَابِرٔمبِنٔم
سَؾِدِمآِم(رضيمآمسـفؿا)مضَالَ:خَرَجَماظـٖؾِيٗ م(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مصَؼَالَ:م( مؼَامأَؼٗفَاماظـٖاسُم
إٔؼٖاطُمِ موَذِرِكَ ماظلٖرَائِ ٔر) مضَاظُوا :مؼَا مرَدُولَ مآِ موَعَا مذِرِكُ ماظلٖرَائِرٔ؟ مضَالَ م :م(ؼَؼُومُ ماظرٖجُلُ مصَ ُقزَؼِّنُم
صَؾَاتَهُمجَاػِدّامظِؿَامؼَرَىمعِنِمغَظَرٔماظـٖاسٔمإٔظَقِهِم،مصَذَظِكَمذِرِكُماظلٖرَائِرٔم) .م
أقول قولي هرا وأستغفس اهلل لي ولكه
*ممممممم*ممممممم* م

ممممممماحلؿدمٓمربماظعادلني،موصالةًمودالعّامسؾىمخامتمأغؾقائهموردؾهمدقدغامحمؿدم(صؾىم
آمسؾقهمودؾم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأسنعني.مم م
إخوة اإلسالو:

إنمعنمسالعاتماظـػاقموأعاراتهم:ماظؿقاظفمععماألسداءمواظؿواصلمععفممسؾىمحلابم
اظدؼنمواظورن م ،مباظؿفلس م،مواخلقاغةم،موغؼلماألخؾارموادلعؾوعات م،مواإلصصاحمسنمأدرارم
اظورن ،مصادلـاصقمسؿقلمؼواظيمأسداءمورـه مسؾىمحلابمأػؾهموجرياغهموأضربائه م ،مؼؼولم
احلقمدؾقاغه :م{صَؿَرَىماظَٓذِؼنَمصِيمضُؾُوبِفٔمِمعَرَضْمؼُلَارٔسُونَمصِقفٔمِمؼَؼُوظُونَمغَكِشَىمأَنِمتُصِقؾَـَام
دَائِرَةٌ مصَعَلَى ماظؾَٓهُ مأَنِ مؼَأْتِيَ مبِاظْػَؿِحٔ مأَوِ مأَعِرٕ معِنِ مسِـِدِهِ مصَ ُقصِؾِقُوا مسَؾَى معَا مأَدَرُٓوا مصِي مأَغِػُلِفٔمِم
غَادِعِنيَ} ،موؼؼول مدؾقاغه م :م{وَإٔنَٓ معِ ِـؽُمِ مظَؿَنِ مظَقُؾَطِٓؽَنَٓ مصَإٔنِ مأَصَابَ ِؿؽُمِ معُصِقؾَةٌ مضَالَ مضَدِ مأَغِعَمَم
اظؾَٓهُ مسَؾَيَٓ مإٔذِ مظَمِ م َأطُنِ معَعَفُمِ مذَفٔقدّا م* موَظَؽِنِ مأَصَاَبؽُمِ مصَضِلْ معِنَ ماظؾَٓهِ مظَقَؼُوظَنَٓ مطَأَنِ مظَمِ مَتؽُنِم
بَقَِـؽُمِموَبَقِـَهُمعَوَدَٓةٌمؼَامظَقِؿَـِيمطُـِتُمعَعَفُمِمصَأَصُوزَمصَوِزّامسَظِقؿّا}،مصادلـاصقمؼػرحمإذامأملٓمباظورنم
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وأبـائه مذرٓ م ،مأو ماغؿشرت مصقفم مصؿـة م ،مأو متػشي مصقفم معرض م ،مأو مأصابفم ماغؽلار م ،مضالم
تعازن{:إٔنِ متَؿِلَ ِلؽُمِ محَلَـَةٌ متَلُؤِػُمِ موَإٔنِ متُصِ ِؾؽُمِ مدَقِّؽَةٌ مؼَػْرَحُوا مبِفَا موَإٔنِ متَصِؾِرُوا موَتَؿٖؼُوا مالم
ؼَضُ ٗرطُمِمطَقِدُػُمِمذَقِؽاًمإٔنٖماظؾَّهَمبِؿَامؼَعِؿَؾُونَمعُقِقطٌ}.م
ممممممممشريمأن مادلـاصؼنيماجلددمضدمضؿوامإزنمتؾكماظصػاتمعنماظؽذب م ،مواخلقاغة مواظغدر،م
وغؼض ماظعفود موادلواثقق م ،موتأظقب ماظرأي ماظعام م ،موخقاغة ماظدؼن م ،مضروبّا مجدؼدة معنم
اخلداع م ،مأبرزػامادلؿاجرةمباظدؼنم ،موادؿغالظه مظؿقؼققمعصاحلماجلؿاساتماظيتمترؼدمأنم
تؿكذمعنماظدؼنمعطقةمإزنماظلؾطةم،معؿدثرةميفمأظوانمذؿىمعنماظؿدؼنماظشؽؾيمواظؿدؼنم
اظلقادي م ،مصقـلؾون ماإلميان مألغػلفم موؼـػوغه مسن مشريػم م ،مدعقّا معـفم مظؿوصري ماظغِطاءم
اظشٖرسيمألسؿاظِفم م،مإضاصةمإزنمعامؼؿلممبهمادلـاصؼونماجلددمعنمخقاغةماظورنموحتؼريهم
وبقعهمبـؿنمخبسم.م م
ممممممممظؼدمتوسدمآم(سزموجل)مػذاماظصـفمعنماظـاسمبأنماظدائرةمسؾقفمم،موأنمشضبمآم
تعازنمذنققمبفمميفماظدغقامواآلخرةم،موأنمعامرنططونمظهمعنمإؼؼاعمادللؾؿنيميفماظشدةم
واظعـتمدقعودمسؾقفم م،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)،مصالمؼصلمإزنمضؾوبفممػدىم،موالمرنؾصمإظقفامخريم،مضالمتعازنم{:ذظِكَمبِأَغٖفُمِم
آعَـُوامثُمٖمطَػَرُوامصَطُؾِعَمسَؾىمضُؾُوبِفٔمِمصَفُمِمالمؼَػْؼَفُونَ}،موأعامسنمسؼابفمميفماآلخرةمصؼالمآم
ل ماظْؿَدِؼـَةِ معَرَدُوا مسَؾَى ماظـِّػَاقٔ مظَام
تعازن{:وَعِؿٖنِ محَوَِظؽُمِ معِنَ ماظْأَسِرَابِ معُـَاصِؼُونَ موَعِنِ مأَػِ ٔ
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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
ادلـاصؼنيمعع معن مطاغوا مسؾى مذاطؾؿفم معن مخصال ماظشر ميفماظـار م ،مضال مآ متعازن :م{إٔنٖم
اظؾّهَ مجَاعِعُ ماظْؿُـَاصِؼِنيَ موَاْظؽَاصِرٔؼنَ مصِي مجَفَـٖمَ مجَؿِقعّا} ،موؼؼول مدؾقاغه{:إٔنَٓ ماظْؿُـَاصِؼِنيَ مصِيم
اظدَٓرِكِماظْأَدِػَلٔمعِنَماظـَٓارٔموَظَنِمتَفِدَمظَفُمِمغَصِريّام* مإٔظَٓاماظَٓذِؼنَمتَابُواموَأَصِؾَقُواموَاسِؿَصَؿُوامبِاظؾَٓهِم
وَأَخِؾَصُوامدِؼـَفُمِمظِؾَٓهِمصَأُوظَؽِكَمعَعَماظْؿُؤِعِـِنيَموَدَوِفَمؼُؤِتِماظؾَٓهُماظْؿُؤِعِـِنيَمأَجِرّامسَظِقؿّا} .م
وعن مأجل مشناؼة ماظدول مواحلػاز مسؾى مطقاغفا مومتادؽفا مودالعؿفا مصال مبد معن مؼؼظةم
اظعقون ماحلاردة مألبـائفا ماألوصقاء مادلكؾصني مأصرادا موعؤدلات م ،موال مبد معن متضاصر مجفودم
طل ماظشرصاء مظؼطع مدابر ماخلوغة مواظعؿالء موادلؿكابرؼن معع ماألسداء معن ماجملرعنيم
وصضقفم مسؾى مرءوس ماألذفاد م ،موجعؾفم مسربة مظؽل معن متلول مظه مغػله مأن مؼلؾك مدؾقلم
اخلقاغة مواظعؿاظة م ،محػازا مسؾى مدؼــا موأوراغـا موأسراضـا موأغػلـا موعلؿؼؾل مبالدغا موأبـائـا م،م
وضؾل مذظك مطؾه معرضاة مربـا موشناؼة مأوراغـا مواحلػاز مسؾى مدوظـا معن مأن مؼصقؾفا معا مأصابم
اظدول ماظيت مضصرت مأو متفاوغت ميف معواجفؿفا مظؾكوغة مواظعؿالء موزـت مأعرػم مػقـا م ،موعام
ػوميفمتارؼخماظدولمبفنيم .م
م

م

اللهه طهس قلوبيا مً اليفاق  ،وأعيييا مً اخلياىة
وألسيتيا مً الكرب ،واحفظ مصس وأهلها

