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 ، َعالماتٌ الهفاق خطُرة  

ممممممممم مٓمربماظعادلني، معنمأاحلؿد مبراءة موأدأظه م، مؼؾققمجبالظه مشنّدا مدؾقاغه شنده

مَظُهاظـػاقم مالمَذرؼَك موحَدُه ُٓ ما مٔإالَّ مإظَه ماَل مأِن موَأذفُد موحؾقؾـامم، موغؾٖقـا مدٖقَدغا مأٖن موَأذفُد ،

مَتِؾَعُفِمم موَعِن م، موصقِؾِه مآِظِه موسَؾى مسَؾقه، موبأرْك مودؾخملِم مَصلِّ ماظؾَُّفٖم م، موردوُظُه مَسؾُده حمؿّدا

م:ممَبعد اظدِّؼٔنم،مبإحلإنمإَظىمؼؤم

عنممصفوم،ظألصرادمواألعممعفؾٌكم،ووباءمضٖؿالم،سضاْلمداْءنماظـػاقمؿؿامالمذكمصقهمأصممممممم

وػوم،موتفدممأرطاغه،موتـؼضمأدله،مؼقؼةماإلميانأخطرماألعراضماظؼؾؾقةماظيتمتعصفمحب

مصإنمموادؿؼرارهمتفددمأعنماجملؿؿعمودالعؿهآصةماجؿؿاسقةموخؾؼقةمخطريةم مظذا خطرهم؛

م.صرقمطؾؿؿفافا،موخنرمسظاعدبميفمجلدماألعةمإذامداءمألغهمم؛اظؽػرمواظشركمخطرمعنأذدم

،مؼؾطنماظؽػروؼظفرماإلميانموحؼقؼةماظـػاق:مأنمؼظفرماإلغلانمخالفمعامؼؾطن،مصؼدمممممممم

،مأوممواحللدمؼؾطنماحلؼدومؼظفرماظػرحمواحلبضدمو،ممؼؾطنماظؽراػقةوؼظفرمادلودةموضدم

مؾـاس.ممصورماظـػاقمادلعروصةمظمؼؾطنماظشرمإزنمشريمذظكمعنوؼظفرماخلريم

طقدػممصقؿاممعؽرػممومطشفمأعرػم،موأزفرو(مادلـاصؼنيم،مسزموجل)آمظؼدمصضحموممممممممم

موأربعنيممؼؼربمعن مطاعؾةمم،ميفماظؼرآنماظؽرؼممعوضّعاثالٔائة مدورة مإزنمتلؿقة إضاصة

واظيتمؼؼولمم،م(ادلـاصؼون)وػيمدورةم،مػممبقاّغامظعظقممخطرإزفاّرامألوصاصفمم،موبامسفمم

ٔإَذامَجاَءَكماْظُؿـَاِصُؼوَنمَضاُظوامَغِشَفُدمٔإٖغَكمَظَرُدوُلماظؾَِّهمَواظؾَُّهمَؼِعَؾُمم}:احلقمدؾقاغهموتعازنمصقفام

مَؼِشَفُدمٔإٖن مَواظؾَُّه مَسِنمَدِؾقٔلماٖتَكُذوامَأِؼَؿاَغُفِمماْظُؿـَاِصِؼنَيمَظَؽاِذُبوَن*مٔإٖغَكمَظَرُدوُظُه مَصَصٗدوا ُجـًٖة

م.{اظؾَِّهمٔإٖغُفِممَداَءمَعامَطاُغوامَؼِعَؿُؾوَن

م:ماظـػاقماألطربموػومالهُع األَل،ماظـػاقمغوسان:مأطرب،موأصغرسؾىمأغهمؼـؾغيمأنمغعؾممأنمممم
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أخطرماظـوسني،موػوماظـػاقماالسؿؼاديماظذيمؼظفرمصاحؾهماإلدالمموؼؾطنماظؽػر،موػذام

اظـػاقممالهُع الثانْ:َ،ممفادػلمعـبلمدنعؾهميفماظدركماألم،صاحؾهميفماظـاردمُؼكؾم،اظـوع

ماظـػاقماظعؿؾي موػو ماحنرافميفماظلؾوكماألصغر: موػو معنمسالعاتمم، مواظؿؾؾسمبشيء ،

ممادلـاصؼني ماإلغلانم، مرناظفماظصالحوذظكمبأنمؼظفر ماظـوعمالمذظكمموؼؾطنمعا موػذا ،

منمٕمؼؿبمعـهمصاحؾهم.،مإماظـػاقماألطرب ؼقمإزن؛مإالمأغهمررمرنرجمعنماظدؼنمباظؽؾقة

بقانمميفمَصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم()،موعامصحمسنماظـيبمادلؿدبرمآلؼاتماظؼرآنماظؽرؼمإنممممممممم

عرفمبفامُتامتؾكماظعالعاتمواألعاراتماظيتمووصفمأصعاهلممؼؿضحمظهمجؾقَّم،محالمادلـاصؼني

ُِعزف بًا املهافكُىيأيم َمو ، ػذهماظػؽةمعنماظـاس  : ذٍ العالمات اليت 

مأضؾحمصػاتموػيمعنم :، َخلف الُعد، َخّانة األمانة، َالفجُر يف اخلصُمةالكذب *   

،موػيمعنماظـػاقماظعؿؾيماظذيم)َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم(ادلـاصؼنيماظيتموصػفممبفاماظـيبم

اْظُؿـَاِصٔقمَثاَلْث:ممآَؼُة}:مىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم()َصؾَّبقـهماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(،محقثمضالم

م،{َؤإَذامَخاَصَممَصَفَر}،مويفمرواؼة:{ٔإَذامَحٖدَثمَطَذَب،مَؤإَذامَوَسَدمَأِخَؾَف،مَؤإَذاماِؤُتِؿَنمَخاَن

تعؾثموػذهماظصػاتم،م،مأومخصؾةمواحدةمعـفامطانمعـاصًؼاصؿنماجؿؿعتمصقهمػذهماخلصال

م.معة،موتفدفمإزنمػدعفامبصاحلماأل

مام:َأَل يذٍ العالمات الكذب مغرىمادلـاصقمؼؽذبمظقوػم معا ظغريمبصدقمضوظهمصؽـرّيا

مضالمتعازن مَسَؾىمَعام}م:وصعؾه، ماظؾََّه مَوُؼِشٔفُد ماظٗدِغَقا مِصيماْظَقَقاِة مُؼِعِفُؾَكمَضِوُظُه َوِعَنماظـٖأسمَعِن

ماظؽرؼممذامُذطرماظـػاقمواخلداعموخقاغةماألعاغةميفماظؼرآن،مصإ{ِصيمَضْؾِؾِهمَوُػَومَأَظٗدماْظِكَصأم

ُؼَكاِدُسوَنماظؾََّهمَواظَِّذؼَنمَآَعـُوامَوَعامَؼِكَدُسوَنمٔإظَّامَأِغُػَلُفِممَوَعام}م،مضالمتعازن:مُذطرمععهماظؽذب

مَأِظ مَسَذاْب مَوَظُفِم مَعَرّضا ماظؾَُّه مَصَزاَدُػُم مَعَرْض مِصيمُضُؾوِبٔفِم م* مَؼْؽِذُبوَنَؼِشُعُروَن مَطاُغوا مِبَؿا م،{قْم

مآثارهمضائًؾاوحذرماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمود مَواْظَؽِذَبمَصٔإٖنممؾم(معنماظؽذبمعؾقـّا م)َؤإٖؼاُطِم :



م(3)

م مٔإَظى مَؼِفِدي مَؼْؽِذُبماْظَؽِذَب ماظٖرُجُل مَؼَزاُل مَوَعا ماظـٖأر، مٔإَظى مَؼِفِدي ماْظُػُفوَر مَؤإٖن اْظُػُفؤر،

ماْظ مَطٖذاّبا(َوَؼَؿَقٖرى ماظؾَِّه ـَِد مِس مُؼْؽَؿَب مَحٖؿى ماظـيبمم،َؽِذَب مَوَدؾََّم)ودؽل مَسَؾِقِه ُٓ ما :م(َصؾَّى

ماْظُؿِؤِعُنمَجَؾاّغا؟مَصَؼاَل:م م(َغَعِم)َأَؼُؽوُن ماْظُؿِؤِعُنمَبِكقًؾا؟مَصَؼاَل: مَأَؼُؽوُن مَصِؼقَلمَظُه: مَصِؼقَلم(َغَعِم)، ،

مَأَؼُؽوُنماْظُؿِؤِعُنمَطٖذاّب مَظُه: اظؽذبمماظصدؼقم)رضيمآمسـه(ووصفمأبومبؽرمم.(َظا)ا؟مَصَؼاَل:

 م...(.م)اظٓصِدُقمَأَعاَغٌةمَواْظَؽِذُبمِخَقاَغٌةم:يفمضوظهباخلقاغة،م

مسؾقفص خّانة األمانةخلف الُعد َأما َ       مألواصؿقرتتب مضطع موتؾاشٕضمماحملؾةمرا ،

)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ماظـيبمٖقنموب،موصلادميفمادلعاعالتم،ممؼػضيمإزنماظـزاعمواظشؼاق

ممةاغقأنمخ متؽون ماألعاغة مسؾىمصاحؾفا ماظؼقاعة مَضاَلؼوم م، موغداعة )صؾىمآمسؾقهممخزّؼا

مَػِذِهممودؾم( مَصِؼقَل مِظَواْء مَشاِدٕر مِظُؽلِّ مُؼِرَصُع ماْظِؼَقاَعِة مَؼِوَم ماأَلٖوِظنَيمَواآلِخٔرؼَن ماظؾَُّه مَجَؿَع م)ٔإَذا :

:م)َثَؾاَثٌةممصؼالم،)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مخصقؿهمؼومماظؼقاعةمؼؽونمو،ممٔنمُصاَلن(َشِدَرُةمُصاَلٔنمِب

ماْظِؼَقاَعِة مَؼِوَم مَخِصُؿُفِم ماْظِؼَقاَعِةمَأَغا مَؼِوَم مَخَصِؿُؿُه مُطـُِتمَخِصَؿُه مَوَعِن مَأِسَطىمِبيمُثٖممم، مَرُجْل :

ـُِهمَوَظِممُؼوِصِهمَأِجَرُه(م،مَوَرُجْلمَشَدَر،مَوَرُجْلمَباَعمُح٘رامَصَأَطَلمَثَؿـَُه ،مماِدَؿْأَجَرمَأِجرّيامَصاِدَؿِوَصىمِع

مماإلدالممعـفاحذرممصػةمذعقؿة َالفجُر يف اخلصُمة وأصلمطلمم،مسناعمطلمذرصفيم،

،موضدممسىمآم)سزممواظؾارلمحًؼام،ماحلقمبارًؾاقفعلمصم،م،موررؼقمظؾؿقلمسنماحلقذمم

ماْظَقَقاِةمِصيمَضِوُظُهمُؼِعِفُؾَكمَعِنماظـٖأسمَوِعَنم}عازنم:،مضالمتماظػفورميفماخلصوعةمظّدام(وجل

مص{اْظِكَصأممَأَظٗدمَوُػَومَضْؾِؾِهمِصيمَعامَسَؾىماظؾََّهمَوُؼِشٔفُدماظٗدِغَقا ـَِفاماظؾَُّهمَرِضَي)مَساِئَشَةمَعِن، مَس َسٔنم(

ُٓمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)اظـِٖؾيِّم م(.مَضماظرَِّجألمٔإَظىماظؾَِّهماأَلَظٗدماخَلِصُمٔإٖنمَأِبَغ)َضاَل:مم(َصؾَّىما

،مبلمغراػمميفمزعاغـامضدمجتاوزوامماظوجفنيموأغفممذووصفمحلاهلممأػلماظـػاقمأضربمصمممم

مَسَؾِقِهمموػممذرارماخلؾق،محدودمذظكمبؽـريم،مصصارمهلممأظفموجهمووجهم، ضالم)َصؾَّىماظؾَُّه

مبوجه(. ؤالءـه،موػـذيمؼأتيمػؤالءمبوجـجفنيماظاسمذاماظوـرماظــدونمذـ:م)جتم(مَوَدؾََّم
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    :َمو أمارات الهفاق    

م :اإلصالح َادعاء فساد يف األرضاإل*  مممممم متعازن: مِصيم}ضال مُتْػِلُدوا مَظا مَظُفِم مِضقَل َؤإَذا

ماْظُؿْػِلُدوَنمَوَظِؽِن مُػُم مٔإٖغُفِم مَغِقُنمُعِصِؾُقوَنم*مَأَظا مٔإٖغَؿا مَؼِشُعُروَنماْظَأِرٔضمَضاُظوا م{َظا إلصلادموظ،

،مماظوػنميفمغػوسمادلؤعـنيماظصادضنيوبثمم،ماإلرجافميفماظؾالد،معـفام:ممعؿعددةمصوْر

مادلـقرصةمودٗس ماخلارؽةماألصؽار موادلػاػقم مم، م، مبنيماظـاسوغشر لمحقثمؼؼوم،ماظػؿـة

مَخَؾاًظم}:وتعازنماحلقمدؾقاغه مٔإظَٓا مَخَرُجوامِصقُؽِممَعامَزاُدوُطِم مَوَظَأِوَضُعوامِخَؾاَظُؽِممَؼِؾُغوَغُؽُممَظِو ا

مَسِؾقْممِباظظَٓاِظِؿنَياْظِػِؿـََةمَوِصقُؽِممَدؿَٓاُسوَنمَظُفِممَو ـِِػُروامِصيم}:م،موؼؼولمدؾقاغه{اظؾَُٓه َوَضاُظوامَظامَت

م ـََٓممَأَذدُٓ مَجَف مُضِلمَغاُر مَظِومَطاُغوامَؼْػَؼُفوَناْظَقرٔٓ ماْظُؿَعؤِٓضنَيمَضِدم}:،موؼؼولمدؾقاغه{َحرّٓا َؼِعَؾُمماظؾَُٓه

مَؼْأ مَوَظا مٔإَظِقـَا مَػُؾمَٓ مَواْظَؼاِئِؾنَيمِظٔإِخَواِغٔفِم ـُِؽِم مَضِؾقًؾاِع ،وعنمصورماظػلادم:مخبسم{ُتوَنماْظَؾْأَسمٔإظَٓا

يمَوَظامَتِؾَكُلواماظـٖاَسمَأِذَقاَءُػِممَوَظامَتِعـَِوامِص}ضالمتعازن:،مواظؿؼؾقلمعنمذأغفم،مماظـاسمحؼفم

ماْظَأ موعنمصوره{ُعْػِلِدؼَنِرٔض مواظؿكرؼبم، ماهلدم موضؿلماألبرؼاءم: ماآلعـنيم، موتروؼع ،مم،

،موأطلمم،مواحمللوبقةماظرذوةطذظكم،موم،موسدمماظؼقاممبادللؽوظقةمماظـاسوتعطقلمعصاحل

م.مأعوالماظـاسمباظؾارل

ميفموخاصةم،مًاَمو عالمات الهفاق أًِضا الكسل عو أداء العبادة، َالزِاء عهد فعل    *

مُؼَكاِدُسوَنماْظُؿـَاِصِؼنَيمٖنٔإِم}م:متعازنمضالم،ماظصالةموػيموخريػاموأصضؾفاماألسؿالمأذرف

مٔإظَّاماظؾََّهَمَؼِذُطُرونمَوَظاماظـٖاَسمُؼَراُءوَنمُطَلاَظىمَضاُعواماظٖصَؾاِةمٔإَظىمَضاُعوامَؤإَذامَخاِدُسُفِممَوُػَوماظؾََّه

م{َضِؾقًؾا ـُِفِممُتْؼَؾَلمَأِنمَعـََعُفِممَوَعا}م:تعازنموضال، مَوَظامَوِبَرُدوِظِهمِباظؾَِّهمَطَػُروامَأٖغُفِممٔإظَّامَغَػَؼاُتُفِممِع

ـِِػُؼوَنمَوَظامُطَلاَظىمَوُػِممٔإظَّاماظٖصَؾاَةمَؼْأُتوَن م(:َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم،موضالم){َطأرُػوَنمَوُػِممٔإظَّامُؼ

مَوَظِومَظِقَسمَصاَل) مَظَأَتِوُػَؿا مِصقٔفَؿا مَعا مَؼِعَؾُؿوَن مَوَظِو مَواظِعَشاِء، ماظَػِفٔر مِعَن مَسَؾىمادُلـَاِصِؼنَي مَأِثَؼَل ٌة

ِٓم،مو(َحِؾّوا م(َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)مَضاَل:َخَرَجماظـِٖؾٗي)رضيمآمسـفؿا(مَسِنمَجاِبٔرمِبٔنمَسِؾِدما
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م مَأٗؼَفام)َصَؼاَل: مَوِذِرَكماظٖلَراِئمَؼا ماظٖلَراِئٔر؟مَضاَلم(ٔراظـٖاُسمٔإٖؼاُطِم مِذِرُك مَوَعا ِٓ مَرُدوَلما مَؼا :ممَضاُظوا:

م(.َصَذِظَكمِذِرُكماظٖلَراِئٔرم،مَؼُؼوُمماظٖرُجُلمَصُقَزؼُِّنمَصَؾاَتُهمَجاِػّدامِظَؿامَؼَرىمِعِنمَغَظٔرماظـٖأسمٔإَظِقِهم)

التحالف مع األعداء َالتُاصل معًم على حساب الدِو  :َمو عالمات الهفاق *   

صادلـاصقمم،صصاحمسنمأدرارماظورناإلو،ممعؾوعاتادلوخؾارم،موغؼلماألمباظؿفلسم،َالُطو

مورـ مؼواظيمأسداء موأضربائهمهسؿقل موجرياغه م:ؼؼولماحلقمدؾقاغهم،مسؾىمحلابمأػؾه

مِص} مَعَرْضمُؼَلأرُسوَن مِصيمُضُؾوِبٔفِم مَصَعَلىمَصَؿَرىماظَِٓذؼَن مَداِئَرٌة مُتِصقَؾـَا مَغِكَشىمَأِن مَؼُؼوُظوَن قٔفِم

ـِِدِهمَصُقِصِؾُقوامَسَؾىمَعامَأَدرُٓوامِصيمَأِغُػِلٔفِممَغاِدِعنَي ،موؼؼولم{اظؾَُٓهمَأِنمَؼْأِتَيمِباْظَػِؿٔحمَأِومَأِعٕرمِعِنمِس

ـُِؽِممَظَؿِنمَظُقَؾطَِٓؽنَٓمَصٔإِنمَأَصاَبِؿُؽِم}مدؾقاغهم: ُعِصقَؾٌةمَضاَلمَضِدمَأِغَعَمماظؾَُٓهمَسَؾيَٓمٔإِذمَظِممَأُطِنممَؤإنَٓمِع

َأَصاَبُؽِممَصِضْلمِعَنماظؾَِٓهمَظَقُؼوَظنَٓمَطَأِنمَظِممَتُؽِنمَبِقـَُؽِممَوَبِقـَُهمَعَودٌَٓةمَؼامَظِقَؿـِيممَوَظِؽِن*َعَعُفِممَذٔفقّدام

مَسِظقّؿا مَصِوّزا مَصَأُصوَز ـُِتمَعَعُفِم مصادلـاصق{ُط ٕٓؼػرحمم، مأ مأوماغؿشرتممباظورنموأبـائهمذٓرمإذا ،

مص مأصابصقفم مأو معرض، متػشىمصقفم مأو م، ماغؽلارؿـة مضالمتعازن:مفم مَحَلـٌَةم}، مَتِؿَلِلُؽِم ٔإِن

مٔإٖن مَذِقؽًا مَطِقُدُػِم مَوَتٖؿُؼوامالمَؼُضٗرُطِم مَتِصِؾُروا مَؤإِن مِبَفا مَؼْػَرُحوا مَدقَِّؽٌة مُتِصِؾُؽِم مَؤإِن اظؾََّهممَتُلِؤُػِم

 .م{ِبَؿامَؼِعَؿُؾوَنمُعِققٌط

ماظيتممممممممم ماظـػاق مبعضمسالعات مظـاذطرػػذه ماظؽرؼمما ماظـيبماألعنيمماظؼرآن موبقـفا ،

م.عؽرػمّرامعنمؼذحتّدامبفم،موؼـدتم(َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)

مبدوؼؽػيمباظـػاقمذ٘رممممم معفؿا م، مأغهمحمؾٌطمظعؿؾه مسؾىمصاحؾه موذؤّعا ماظعؿلميفما مػذا ا

مضالمَضاَل:مأبيمػرؼرةم)رضيمآمسـه(م،مصعنممأسنيماظـاسمسظقّؿا َصؾَّىماظؾَُّهم)َرُدوُلماظؾَِّه

مَوَدؾََّم مَسَؾِقِه م( م: مِظَقْؼِضَيمَبِقـَُفِمم) مَغَزَلمٔإَظىماْظِعَؾاِد ماْظِؼَقاَعِة مَؼِوُم مَوَتَعاَظىمٔإَذامَطاَن مَتَؾاَرَك ٔإٖنماظؾََّه

مُأٖع ماظؾَِّه،مَوُطٗل مَدِؾقٔل مِصي مُؼْؼَؿُل مَوَرُجْل ماْظُؼِرآَن، مَجَؿَع مَرُجْل مِبِه مَؼِدُسو مَعِن مَصَأٖوُل مَجاِثَقٌة، ٍة

َوَرُجْلمَطـِرُيماْظَؿأل،مَصَقُؼوُلمِظْؾَؼأرٔئ:مَأَظِممُأَسؾخملِؿَكمَعامَأِغَزْظُتمَسَؾىمَرُدوِظي؟مَضاَل:مَبَؾىمَؼامَربِّ.م
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ماظـَٖفأر،مَصَقُؼوُلماظؾَُّهممَضاَل:مَصَؿاَذامَسِؿْؾَت مَأِثـَاَءماظؾَِّقٔلمَوآَغاَء مِبِه ـُِتمَأُضوُم مُسؾخملِؿَت؟مَضاَل:مُط ِصقَؿا

مَصَؼِدم مُصَؾاْنمَضأرْئ، مُؼَؼاَل: مَأَرِدَتمَأِن مَبِل مَوَؼُؼوُلماظؾَُّه: مَوَتُؼوُلماْظَؿَؾاِئَؽُة:مَطَذِبَت. مَطَذِبَت. َظُه:

ما مَوُؼِؤَتىمِبَصاِحِب مٔإَظىمِضقَل. مَتِقَؿاُج مَأَدِسَك مَسَؾِقَكمَحٖؿىمَظِم مُأَودِِّع مَأَظِم ماظؾَُّه: مَصَقُؼوُل ْظَؿأل

مَوَأَتَصٖدُق.م ماظٖرِحَم، مَأِصُل ـُِت مُط مَضاَل: مآَتِقُؿَك؟ مِصقَؿا مَسِؿْؾَت مَصَؿاَذا مَضاَل: مَبَؾى. مَضاَل: َأَحٍد؟

ماْظَؿَؾاِئَؽُة: مَوَتُؼوُل مَطَذِبَت. ماظؾَُّه: ماظؾَُّه:مَصَقُؼوُل مَصَقُؼوُل مُصَؾاْنممبلمَطَذِبَت. مُؼَؼاَل: مَأِن َأَرِدَت

مَصَقُؼوُل:م مُضِؿْؾَت؟ مِصقَم مَظُه: مَصُقَؼاُل مَوُؼِؤِتيمِباظَِّذيمُضِؿَلمِصيمَدِؾقٔلماظؾَِّه، مِضقَلمَذاَك. مَصَؼِد َجَواْد.

وُلماظؾَُّه:مَطَذِبَت.مَوَتُؼوُلماْظَؿَؾاِئَؽُةمَظُه:مُأِعِرُتمِباْظِفَفاِدمِصيمَدِؾقِؾَك،مَصَؼاَتْؾُتمَحٖؿىمُضِؿْؾُت.مَصَقُؼ

َظُه:مَبِلمَأَرِدَتمَأِنمُؼَؼاَل:مُصَؾاْنمَجٔريْء،مَصَؼِدمِضقَلمَذِظَك".مُثٖممم(َسٖزمَوَجٖل)َطَذِبَت.مَوَؼُؼوُلماظؾَُّهم

م ماظؾَِّه مَرُدوُل مَوَدؾََّم)َضَرَب مَسَؾِقِه ممَسَؾىمُرْطَؾَؿٖيم(َصؾَّىماظؾَُّه ممَصَؼاَل، م: مُأوَظِؽَكم) مُػَرِؼَرَة! مَأَبا َؼا

مم.(ماظـَٖؾاَثُةمَأٖوُلمَخْؾٔقماظؾَِّهمُتَلٖعُرمِبٔفُمماظـٖاُرمَؼِوَمماْظِؼَقاَعِة

 أقُل قُلْ يذا َأستغفز اهلل لْ َلكم

*       *       * 
مصؾى)حمؿدممودالّعامسؾىمخامتمأغؾقائهموردؾهمدقدغاموصالًةماظعادلني،مربمٓماحلؿدممممممم

مم.مأسنعنيموصقؾهمآظهموسؾىم،(ودؾممسؾقهمآ

 : اإلسالم إخُة        
ممممممممم ماظوضت ميفمػذا ماظـػاق مسن ماحلدؼث مأػؿقة متأتي معنمظؾقان ماظـػاق مسالعات أن

،ماظدؼنم،موخقاغةم،موغؼضماظعفودموادلواثقق،موتأظقبماظرأيماظعاواظغدرم،مواخلقاغةاظؽذب

ادلـاصؼنيماجلددمضدمضؿوامإزنمذظكممشريمأن،ممدمّياموحدؼـّايمصػاتمادلـاصؼنيمضإمنامػ

ظؿقؼققمموادؿغالظهم،وادلؿاجرةمبهم،وحماظدؼنأبرزػامظؾسمعلم،ضروّبامجدؼدةمعنماخلداع

،معؿدثرةميفمأظوانممنمتؿكذمعنماظدؼنمعطقةمإزنماظلؾطةعصاحلماجلؿاساتماظيتمترؼدمأ
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معن ماظلقاديمذؿى مواظؿدؼن ماظشؽؾي ماظؿدؼن ما، موؼـػوغهصقـلؾون مألغػلفم سنممإلميان

معـفمػمشري مدعّقا ماظٖشرسيمألسؿاِظفمم، ممظؿوصريماظِغطاء مادلـاصؼونم، مبه مؼؿلم مإزنمعا إضاصة

مم.اجلددمعنمخقاغةماظورنموحتؼريهموبقعهمبـؿنمخبس

مآمشضبموأنم،مسؾقفمماظدائرةمبأنمػذاماظصـفمعنماظـاسآم)سزموجل(ممتوسدظؼدممممممممم

مم،مواآلخرةمقايفماظدغمبفممذنقق مادللؾؿنيميفماظشدةموأن مإؼؼاع معن مظه مرنططون عا

مضالمتعازن مواظعـتمدقعودمسؾقفم، م{ِبَأِػِؾِهمٔإظَّاماظٖلقُِّئماْظَؿْؽُرمَؼِققُقمَوَظا}: وساضبمآم)سزم،

،مضالممباظرتددموسدمماالدؿؼرارم،مواهلؾعمواظػزعمسـدمطلمأعروجل(مأصقابماظـػاقماألطربم

مَظُهمُعَذِبَذ}تعازنم: مَتِفَد مَصَؾِن ماظؾَُّه مُؼِضِؾٔل مَوَعِن مٔإَظىمَػُؤَظاِء مَوَظا مٔإَظىمَػُؤَظاِء مَظا مَذِظَك مَبِقَن ِبنَي

مَأٖغىم}،موضالمدؾقاغه:{َدِؾقًؾا مَصاِحَذِرُػِممَضاَتَؾُفُمماظؾَُّه مَسَؾِقٔفِممُػُمماْظَعُدٗو َؼِقَلُؾوَنمُطٖلمَصِقَقٍة

)صؾىمآممردوظهمضؾوبفممسنماظػفممسنمآمتعازنموسنمآم)سزموجل(صرفم،مو{ُؼِؤَصُؽوَن

مِبَأٖغُفِممذِظَك}:،مضالمتعازنممخريمإظقفامرنؾصموالمػدى،مضؾوبفممإزنمؼصلمسؾقهمودؾم(،مصال

صؼالمآموأعامسنمسؼابفمميفماآلخرةم،م{َؼْػَؼُفوَنمالمَصُفِممُضُؾوِبٔفِممَسؾىمَصُطِؾَعمَطَػُروامُثٖممآَعـُوا

مَظاماظَِّػأقمَسَؾىمَعَرُدواماْظَؿِدؼـَِةمَأِػٔلمَوِعِنمُعـَاِصُؼوَنماْظَأِسَراِبمِعَنمَحِوَظُؽِممٖؿِنَوِع}:تعازن

ميفماألولمصاظعذابم،{َسَذاٍبمَسِظقممٔإَظىمُؼَرٗدوَنمُثٖممَعٖرَتِقٔنمَدـَُعذُِّبُفِممَغِعَؾُؿُفِممَغِقُنمَتِعَؾُؿُفِم

ماظعذابم،ماظؼربميفماظـاغيمواظعذابماظدغقا، محقثمماآلخرةمصػيماألطربمأعا مآمدنؿعم،

ماظّؾَهمٔإٖن}م:تعازنمآمضالميفماظـار،ماظشرمخصالمعنمذاطؾؿفممسؾىمطاغوامادلـاصؼنيمععمعن

ٔإنَٓماْظُؿـَاِصِؼنَيمِصيماظدَِٓرِكم}ؼؼولمدؾقاغه:وم،{َجِؿقّعامَجَفـَٖممِصيمَواْظَؽاِصٔرؼَنماْظُؿـَاِصِؼنَيمَجاِعُع

م*اْظَأِد مَغِصرّيا مَظُفِم مَتِفَد مَوَظِن ماظـَٓأر مِعَن مِباظؾَِٓهممَػٔل مَواِسَؿَصُؿوا مَوَأِصَؾُقوا مَتاُبوا ماظَِٓذؼَن ٔإظَٓا

م.{َوَأِخَؾُصوامِدؼـَُفِممِظؾَِٓهمَصُأوَظِؽَكمَعَعماْظُؿِؤِعـِنَيمَوَدِوَفمُؼِؤِتماظؾَُٓهماْظُؿِؤِعـِنَيمَأِجّرامَسِظقّؿا

 لهفاق، َأعّهها مو اخلّانة، َألسهتها مو الكذب،َاحفظ مصز َأيلًااللًم طًز قلُبها مو ا


