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الفساد خماطره وصىره

احلؿددهللمرمراماظع د دللقماظؼ ددلمهمطؿ ددهمامظعزؼددز م{وَظَ د متُػْلِ دهللُوامصِدديماظْ دلَرِ ٔمَعِ دهللَم
إٔصِؾَ حِفَ موَادِسُوهُمخَوِصً موَرَؿَعّ مإٔنَٓمرَحِؿَتَماظؾَٓهِمضَرٔؼبْمعِٓنَماظْؿُقِلِـِلَ}قموأَذفهللُمأنِمالَمإظدهَم
إٔالَّمارُموحهللَهُمالمذَرؼكَمظَهُقموأََذفهللُمأنٖمدقهللَغ موغؾقٖـد ممعُقَؿٓدهللّاممسَؾدهللُهممورددوظهقماظؾَّفُدمٖمصَدلم
ودؾِّمِمو رٔكْمسؾَقهِق موسؾَىمآظِهِموصقؾِهِقموعَنِمتَؾِعَفُمِم نحل نٕمإظَىمؼومٔماظهللؼنٔقمو عهلل
صننماظشرؼعةماإلدالعقةمج ءتم ظصالحقموجعؾؿهمعطؾؾّ مذرسق٘ موضرورةمإغل غقةقمحقثم
ؼؼولمتع ىل م{صَؿَنماتٖؼَىموَأَصِؾََّّمصَؾَ مخَوِفْمسَؾَقِفٔمِموَظَ مػُدمِممؼَقِزَغُدونَم}قمطؿد محد رمتمعدنم
اظػل دمواإلصل دقمو قـتمأغهمخؾقمذعدقممؼؾغضدهمارم(سدزموجدل)م؛محقدثمؼؼدولمددؾق غه م
{وَظَ متَعِـَوِامصِيماظْلَرِ ٔمعُػْلِهللِؼنَ}قموؼؼولمتع ىل م{وَاظؾَّهُمظَ مؼُقِدبٗماظْػَلَد دَم}قموؼؼدولم(جدلم
وسال) م{إٔنٖماظؾَّهَمظَ مؼُقِبٗمادلُػْلِهللِؼن}قوؼؼدولمددؾق غهم {مؼَد مأَؼٗفَد ماظَّد ِؼنَمآعَـُدوامظَد متَد ْلطُؾُوام
أَعِوَاَظؽُمِمَقَِـؽُمِم ِ ظْؾَ رِلٔمإٔظَّ مأَنِمَتؽُونَمتِفَ رَةًمسَنِمتَرَا ٕمعِ ِـؽُمِموَظَ متَؼْؿُؾُوامأَغِػُلَدؽُمِمإٔنٖمماظؾَّدهَم
طَ نَمِؽُمِمرَحِقؿّ }قموؼؼولم(تؾ ركموتع ىل) م{إٔنٖماظؾَّهَمظَ مؼُصِؾُِّّمسَؿَلَمادلُػْلِهللِؼنَ}قموؼؼدولمم
غؾقـ م(صؾىمارمسؾقهمودؾم) م(صَلَعٖ معَنما ِؿَغَىموَجِهَماظؾَّهِقموَأَرَ عَماظْنٔعَ مَقموَأَغِػَقَماْظؽَ ٔرميَدةَمم-م
أي معنمطرؼممع ظهم-مموَؼَ دَدرَمماظشٖدرٔؼكَمم-مأي مطد نمممسقّد ممػقـّد م-وَاجِؿَـَدبَمماظْػَلَد دَقممصَدنٔنٖمم
غَوِعَهُموَغُؾِفَهُمأَجِرْمطُؾُّهُ) .م
وإنٖمادلؿلعلمهماظؼرآنماظؽرؼممجيهللمأغدهمضدهللمأوىلماحلدهللؼثمسدنماظػلد دموخمد ررهمم
سـ ؼددةمخ صددة؛مصؼددهللمأخربغ د مدددؾق غهموتع د ىلمأنماِّغؾق د ءموأػددلماظػضددلمهمطددلمزع د نم
وعؽ نمؼـفونمسنماظػل دقموحي رونمعنمادلػلهللؼنقمحقثمؼؼولمتع ىل م{وَ َض لَمعُودَىم
عمدَ دؾِقلَمادلُػْلِ دهللِؼنَ}قموذظددكمِّنم
ّّموَالمتَؿٖؾِ د ِ
ِّخِق دهِمػَ د رُونَماخِؾُػْـِ ديمصِ ديمضَ د ِوعِيموَ َأصِ دؾِ ِ
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اظػلد دمداءمؼؼؿددلماظطؿددوحقموؼددهللعرمضددقمماجملؿؿددعقموؼُعَدهللٗمخطدرّامعؾ ذدرّامسؾددىماظددورنقم
وؼؼفمسؼؾةمهمدؾلماظؾـ ءمواظؿـؿقةقمؼؾهللدمادلواردقموؼفهللرماظط ض ت .م
وظؾػل دمصورهمادلؿـوسةقمعـف ماالحؿؽ رقموخبسمادلوازؼنقموتطػقفماظؽقدلقمحقدثم
ؼؼددددولمدددددؾق غه م{أَوِصُددددواماْظؽَقِدد دلَموَالمَتؽُوغُددددوامعِدد دنَماظْؿُكِلِدد درٔؼنَِوَزٔغُوام ِ ظْؼِلِدد دطَ سٔم
اظْؿُلِد دؿَؼِقمِٔوَالمتَؾِكَلُدددواماظـٖد د سَمأَذِد دقَ ءَػُمِموَالمتَعِـَد دوِامصِددديماَِّرِ ٔمعُػْلِد دهللِؼنَ}قموعـفد د م
االخؿالسقمواظرذوةقمواظغشقمدواءمأط نمشش٘د ممهماظؽدممم ؿطػقدفمماظؽقدلممأومادلقدزانممأوم
ادلؼق سمأوماظؽؿق تقمأممهماظـوعممبق وظةممإزف رمماظرديءمهمصدورةمماجلقدهللق مصقدلم
عرمغؾقـ م(صَؾَّىماظؾَّهُمسؾقهمودؾَّمَ)مسؾَىمصُؾِرَةِمرَع ممصلدِخَلَمؼَدهللَهُممصقفد قممصَـ ظَدتِممأصد ِعُهُممَؾَؾًد قمم
صؼد لَم م(عد مػد امؼَد ممصَد حِبَماظطَّعد مٔ)،قمضد لَ ممأصد َؿِهُماظلٖددؿ ءُمؼد ممرَدددولَمارِقمضد لَ م(أصَددالم
جَعَؾْؿَهُمصَوِقَماظطَّع مٔمطَيِمؼَراهُماظـٖ سُقمعَنمشَشٖمصؾقسَمعِـي) .م
ِِِِ م
احلؿهللمرمراماظع دللقمواظصدالةمواظلدالممسؾدىمخد نماِّغؾقد ءموادلرددؾلقمددقهللغ م
حمؿهللم(صؾىمارمسؾقهمودؾمم)قموسؾىمآظهموصقؾهمأمجعل .م
موعددنمصددورماظػل د د ماالسؿددهللاءمسؾددىمأعددالكماظهللوظددةمأومأيمعددنمعراصؼف د م ددهللونمحددققم
واالسؿهللاءم ليمصورةمعنماظصورمسؾىمادل لماظع ممأومأسق نماظوضدفمموأعواظدهمقمأومحم وظدةمم
االدؿػ دةمعـهم لضلمعنماظؼقؿةماظع دظةقمأوماظؿفرامعنمدهللادمعلؿقؼ ته .م
وعنمصورماظػل دمادلع صرة مادؿغاللمود لماظؿواصلمهمغشدرماظشد ع تموتروجيفد قم
واظؿفلسمسؾدىماظـد سقمواخد اقمخصوصدق تفمقموتؿؾدعمسدوراتفمموشدامذظدكم د مؼعدهللم
تفهللؼهللّامِّعنماجملؿؿعموادؿؼرارهمقموػ امعنماإلرج فمادلـفيمسـهقمحقثمؼؼولم(جدلم
ذلغه) م{ ظَؽِنِمظَدمِمؼَـِؿَدهِماظْؿُـَد صِؼُونَموَاظَّد ِؼنَمصِديم ُضؾُدوِفٔمِمعَدرَ ْموَاظْؿُرِجِػُدونَمصِديماظْؿَهللِؼـَدةِم
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ظَـُغِرٔؼَـٖدكَمِفٔدمِم ُدمٖمظَد مؼُفَ ؤرُوغَدكَمصِقفَد مإٔظَّد مضَؾِقؾًد }قموؼؼددولمتعد ىل م{ظَدوِمخَرَجُددوامصِددقؽُممعٖد م
ؽمِمدَدؿَٓ سُونَمظَفُدمِموَاظؾَٓدهُمسَؾِدقمْم
ؽمُماظْػِؿِـَدةَموَصِدق ُ
ؽمِمؼَؾِغُدوغَ ُ
زَادُوطُمِمإٔظَٓد مخَؾَ ظًد موَظَلَوِضَدم عُوامخِؾَد ظَ ُ
ِ ظظَٓ ظِؿِلَ}قموؼؼولمدؾق غه {ضَهللِمؼَعِؾَمُماظؾَٓدهُماظْؿُعَدؤٓضِلَمعِد ِـؽُمِموَاظْؼَد ِؾِلَمظِدنٔخِوَاغِفٔمِمػَؾُدمَٓم
إٔظَقِـَ د موَظَ د مؼَ دلْتُونَماظْؾَ دلْسَمإٔظَٓ د مضَؾِمقؾً د }قموؼؼددولم(سددزموجددل) م{إٔنَٓماظَٓ د ِؼنَمؼُقِؾُٓددونَمأَنمتَشِددقعَم
اظْػَ حِشَدةُممصِدديماظَٓد ِؼنَمآعَـُددوامظَفُدمِمسَد َااْمأَظِددقمْمصِدديماظدهللُٓغِقَ موَاظْددكخِرَةِمموَاظؾَٓدهُمؼَعِؾَدمُموَأَغدؿُمِمظَد م
تَعِؾَؿُونَ} .م
إن اظؼض ءمسؾىماظػل دموسؿلماحلوطؿةماظؽػقؾةم ظؼض ءمسؾقهمواجبمذرسيموورينم
وجمؿؿعيقمحقثمؼؼولماحلقمددؾق غهم م{صَؾَوِظَد ممطَد نَممعِدنَمماظْؼُدرُونٔممعِدنممضَدؾِِؾؽُمِممأُوظُدوممَؼِقَٓدةمم
ؼَـِفَوِنَمسَنٔماظْػَلَ دِمصِيماظْلَرِ ٔ}قمص ظػل دمغؼؿةمواإلصالحمغعؿةقمؼؼولمتعد ىلمم م"وَعَد ممطَد نَمم
رَ ُٓكَمظِقُفِؾِكَماظْؼُرَىمِظُؾْمٕموَأَػِؾُفَ معُصِؾِقُونَ"قموؼؼولمدؾق غه م"مضُدلممظَّد ممؼَلِدؿَؤيمماظْكَؾِقدثُمم
َؾؽُمِمتُػْؾِقُونَم" .م
وَاظطَّقبُموَظَوِمأَسِفَؾَكَمطَـِرَةُماظْكَؾِقثِمصَ تٖؼُواماظؾَّهَمؼَ مأُوظِيماظْلَظْؾَ اِمظَع َّ
مسؾددىمأغـد مغمطددهللمأنمادلػلددهللمأومادلكددؿؾسمأومعلددؿقلماحلددراممحؿددىمإنمأصؾددتمعددنم
حل اماخلؾقمصؾنمؼػؾتمأ هللّامعنمضؾضةماخل ظقم{ؼَوِمَمظَ مؼَـِػَدعُممعَد لْمموَظَد ممَـُدونَممِمإٔظَّد ممعَدنِمم
أَتَىماظؾَّهَم ِؼَؾْبمدَؾِقمٕ} .م
ماللهن قنا شر الفساد واملفسدين ،واحفظ هصرنا ،وسائر بالد العاملني.

