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 واخلياىة اليفاق  
 وخطسهنا على األفساد والدول

 

ممممممممم ماظؽرؼماحلؿدمٓمربماظعادلني، مَبِعُضُفِمم}:اظؼائلميفمطؿابه مَواْظُؿـَاِصَؼاُت اْظُؿـَاِصُؼوَن

ماظؾََّه مَغُلوا مَأِؼِدَؼُفِم مَوَؼْؼِؾُضوَن ماْظَؿِعُروِف مَسٔن ـَِفِوَن مَوَؼ ـَِؽٔر مِباْظُؿ مَبِعٕضمَؼْأُعُروَن مٔإٖنممِعِن َصـَِلَقُفِم

ُٓموحَدُهمالمَذرؼَكمَظُه{اْظُؿـَاِصِؼنَيمُػُمماْظَػاِدُؼوَن ،موَأذفُدمأٖنمدٖقَدغامم،موَأذفُدمأِنماَلمإظَهمٔإالَّما

مٔإَذا:مَثاَلْثماْظُؿـَاِصٔقمآَؼُةاظؼائلميفمحدؼـهماظشرؼف:م"موغؾٖقـاموحؾقؾـامحمؿّدامَسؾُدهموردوُظُهم،م

ممَخاَنماِؤُتِؿَنمَؤإَذام،مَأِخَؾَفمَوَسَدمَؤإَذام،مَطَذَبمَحٖدَث م، مسَؾقه" موبأرْك مودؾخملِم مَصلِّ ،مماظؾَُّفٖم

م:مموبعد وسَؾىمآِظِهموصقِؾِهم،موَعِنمَتِؾَعُفِممبإحلإنمإَظىمؼؤمماظدِّؼٔنم،

عنممصفوم،مظألصرادمواألعممعفؾٌكم،مووباءمضٖؿالم،مسضاْلمداْءنماظـػاقمؿؿامالمذكمصقهمأص

وػوم،مموتفدممأرطاغه،مموتـؼضمأدله،ممؼقؼةماإلميانخطرماألعراضماظؼؾؾقةماظيتمتعصفمحبأ

مصإنمخطرهمموادؿؼرارهمتفددمأعنماجملؿؿعمودالعؿهآصةماجؿؿاسقةموخؾؼقةمخطريةم مظذا ؛

م.صرقمطؾؿؿفافا،موخنرمسظاعدبميفمجلدماألعةمإذامداءمألغهمم؛اظؽػرمواظشركمخطرمعنأذدم

معدارمسؾىمووجودػاماظدولمطقانمؼفددمعامأخطرمػومظعؿاظةواماخلقاغةمدالحمأنطؿام

محؿىمأوممتزضتمأوماضؿقؾتماظيتماظدولمأنمسؾىمذاػدمخريمؼعدماظذيم،ماظؿارؼخ

مسؾىموادلأجورؼنمواظعؿالءمظؾكوغةموطانم،مداخؾفامعنموأدؼطتمأتقتمإمناماغدثرت

ماظيتمطاراألخمصدائؿام،ماظؾشريماظؿارؼخمعدارمسؾىمذظكميفمطؾريمدورمورـفممحلاب

معنمتؿفددػاماظيتماألخطارمتؾؽممعنمبؽـريموأخطرمأطربمداخؾفامعنماظدولمتؿفدد

م.خارجفا

:ماظـػاقماألطربماليوع األول،مم،موأصغرم:مأطربماظـػاقمغوسانسؾىمأغهمؼـؾغيمأنمغعؾممأنم

موػوماظـػاقماالسؿؼاديماظذيمؼظفرمصاحؾهماإلدالمموؼؾطنماظؽػر،م ماظـوسني، وػومأخطر
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ؼؼولمدؾقاغهم:مم،مفادػلمعـبلمدنعؾهميفماظدركماألم،صاحؾهميفماظـارُؼكؾدمم،وػذاماظـوع

اظـػاقمم:اليوع الثاىيوم،{َغِصرّيامَظُفِممَتِفَدمَوَظِنماظـَٓأرمِعَنماْظَأِدَػٔلماظدَِٓرِكمِصيماْظُؿـَاِصِؼنَيمٔإنَٓ}

ماظـػاقماظعؿؾيم،ماألصغر موػوماحنرافميفماظلؾوكموػو مواظؿؾؾسمبشيءمعنمسم، العاتم،

ممادلـاصؼني ماإلغلانم، مرناظفماظصالحوذظكمبأنمؼظفر ماظـوعمالمذظكمموؼؾطنمعا موػذا ،

منمملمؼؿبمعـهمصاحؾهم.،مإماظـػاقماألطرب ؛مإالمأغهمررؼقمإزنمرنرجمعنماظدؼنمباظؽؾقة

موأوصاصفممادلـاصؼنيمسنمادلطفرةماظـؾوؼةمواظلـةم،ماظؽرؼمماظؼرآنمحدثـاموظؼدممممممم

م،ماألورانمباخؿالفماخؿؾػتموالم،ماألزعانمسربمتغريتمرأؼـاػامصؿا،ممموددائلفموأخالضفم

مم:مادلـاصؼونمبفامُؼعرفماظيتماظعالعاتمػذهمأػمموعن

أضؾحموػيمعنم :، والفجوز يف اخلصومة ، وخلف الوعد، وخياىة األماىةالكرب *   

،موػيمعنماظـػاقماظعؿؾيمَم()َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾَّادلـاصؼنيماظيتموصػفممبفاماظـيبممصػاتم

مَخاِظّصامُعـَاِصًؼامَطاَنمِصقِهمُطٖنمَعِنمَأِرَبْع)ماظذيمبقـهماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(،محقثمضالم:

ـُِفٖنمَخِصَؾٌةمِصقِهمَطاَغِتمَوَعِنم، مَخاَنماِؤُتِؿَنمٔإَذا:ممَؼَدَسَفامَحٖؿىماظَِّػأقمِعِنمَخِصَؾٌةمِصقِهمَطاَغِتمِع

مػذهمم،م(َصَفَرمَخاَصَممَؤإَذام،مَشَدَرمَساَػَدمَؤإَذام،مَطَذَبمَحٖدَثماَؤإَذم، ماجؿؿعتمصقه صؿن

،موتفدفممتعؾثممبصاحلماألعةوػذهماظصػاتم،مم،مأومخصؾةمواحدةمعـفامطانمعـاصًؼااخلصال

م.مإزنمػدعفا

ما مغرىمادلـاصقمؼؽذبمظقوػم معا مضالمتعازنصؽـرّيا موصعؾه، مَوِعَن}م:ظغريمبصدقمضوظه

،م{ٔماظـٖأسمَعِنمُؼِعِفُؾَكمَضِوُظُهمِصيماْظَقَقاِةماظٗدِغَقامَوُؼِشٔفُدماظؾََّهمَسَؾىمَعامِصيمَضْؾِؾِهمَوُػَومَأَظٗدماْظِكَصا

ميفماظؼرآن ماألعاغة موخقاغة مواخلداع ماظـػاق مُذطر ماظؽذبماظؽرؼممصإذا مععه مضالممُذطر ،

ـُ}متعازن: وامَوَعامَؼِكَدُسوَنمٔإظَّامَأِغُػَلُفِممَوَعامَؼِشُعُروَنم*مِصيمُضُؾوِبٔفِممُؼَكاِدُسوَنماظؾََّهمَواظَِّذؼَنمَآَع

مَؼْؽِذُبوَن مَطاُغوا مِبَؿا مَسَذاْبمَأِظقْم مَوَظُفِم مَعَرّضا وحذرماظـيبم)صؾىمآمم،{َعَرْضمَصَزاَدُػُمماظؾَُّه
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مود مضائًؾاسؾقه مآثاره معؾقـّا ماظؽذب معن مَصمؾم( مَواْظَؽِذَب م)َؤإٖؼاُطِم مٔإَظىم: مَؼِفِدي ماْظَؽِذَب ٔإٖن

مَحٖؿىم مَوَؼَؿَقٖرىماْظَؽِذَب مَؼْؽِذُب ماظٖرُجُل مَؼَزاُل مَوَعا مَؼِفِديمٔإَظىماظـٖأر، ماْظُػُفوَر مَؤإٖن اْظُػُفؤر،

مَطٖذاّبا( ماظؾَِّه ـَِد مِس ماظـيبمم،ُؼْؽَؿَب مَوَدؾََّم)ودؽل مَسَؾِقِه ُٓ ما مَجَؾم(َصؾَّى ماْظُؿِؤِعُن مَأَؼُؽوُن اّغا؟م:

م م(َغَعِم)َصَؼاَل: مَصَؼاَل: مَبِكقًؾا؟ ماْظُؿِؤِعُن مَأَؼُؽوُن مَظُه: مَصِؼقَل ماْظُؿِؤِعُنم(َغَعِم)، مَأَؼُؽوُن مَظُه: مَصِؼقَل ،

م:ميفمضوظه،مماظؽذبمباخلقاغةماظصدؼقم)رضيمآمسـه(ووصفمأبومبؽرمم.(َظا)َطٖذاّبا؟مَصَؼاَل:م

 م.م..(.م)اظٓصِدُقمَأَعاَغٌةمَواْظَؽِذُبمِخَقاَغٌة

مضطعمؿقرتتبمسؾقفصواظعؿاظةمقاغةماخلمطذظكو موتؾاشٕضمؼػضيمإزنمماحملؾةمرأواصا ،

مةاغق)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مأنمخاظـيبمبٖقنمضدمو،موصلادميفمادلعاعالتم،مماظـزاعمواظشؼاق

:م)ٔإَذامم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مَؼاَلصخزّؼاموغداعةم،مؼومماظؼقاعةمسؾىمصاحؾفاماألعاغةمتؽونم

ٔنمَؿَعماظؾَُّهماأَلٖوِظنَيمَواآلِخٔرؼَنمَؼِوَمماْظِؼَقاَعِةمُؼِرَصُعمِظُؽلِّمَشاِدٕرمِظَواْءمَصِؼقَلمَػِذِهمَشِدَرُةمُصاَلٔنمِبَج

م موُصاَلن(، مؼؽون ماظؼقاعة مؼوم مخصقؿه مودؾم( مسؾقه مآ مم،)صؾى مَأَغاممضالحقث م)َثَؾاَثٌة :

ـِمَخِصُؿُفِممَؼِوَمماْظِؼَقاَعِة ،مم:مَرُجْلمَأِسَطىمِبيمُثٖممَشَدَرمُتمَخِصَؿُهمَخَصِؿُؿُهمَؼِوَمماْظِؼَقاَعِة،مَوَعِنمُط

ـُِهمَوَظِممُؼوِصِهمَأِجَرُه(مَوَرُجْلمَباَعمُح٘رامَصَأَطَلمَثَؿـَُه م.م،مَوَرُجْلماِدَؿْأَجَرمَأِجرّيامَصاِدَؿِوَصىمِع

زائلمعنماظدغقاممخقاغةماألورانموبقعفامبـؿنمخبسموسرضمومً أخطس أىواع اخلياىة

سؾىمحنومعاتؼوممبهماجلؿاساتمادلؿطرصةموعنمؼواظوغفامأومؼلريونميفمرطابفاموسؾىمغفففام

مميفمبقعمأوراغفممبـؿنمخبس.

م الفجوز يف اخلصومة: محرز اإلسالو ميهامً الصفات الرمينة اليت وم صفيم،

واظؾارلمم،ماحلقمبارًؾاقفعلمصم،م،موررؼقمظؾؿقلمسنماحلقوأصلمطلمذممم،مسناعمطلمذر

مَعِنماظـٖأسمَوِعَنم}،مضالمتعازنم:مااخلصوعةمظ٘دماظػفورميفم(،موضدممسىمآم)سزموجلمحًؼا

م{اْظِكَصأممَأَظٗدمَوُػَومَضْؾِؾِهمِصيمَعامَسَؾىماظؾََّهمَوُؼِشٔفُدماظٗدِغَقاماْظَقَقاِةمِصيمَضِوُظُهمُؼِعِفُؾَك مَسِنو،
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ـَِفاماظؾَُّهمَرِضَي)مَساِئَشَة مَس م( مَوَدؾََّم)َسٔنماظـِٖؾيِّ مَسَؾِقِه ُٓ مم(َصؾَّىما مَأِبَغَضماظرَِّجألمٔإَظىم)َضاَل: ٔإٖن

م(.ماظؾَِّهماأَلَظٗدماخَلِصُم

بلمغراػمميفمزعاغـامضدمجتاوزوامم،ماظوجفنيموأغفممذووصفمحلاهلممأػلماظـػاقمأضربمصمممم

ضالم)َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمم،موػممذرارماخلؾقم،صصارمهلممأظفموجهمووجهمم،حدودمذظكمبؽـريم

مبوجه(. ؤالءـ،موػمهـذيمؼأتيمػؤالءمبوجـاسمذاماظوجفنيماظـرماظــدونمذـ:م)جتم(مَوَدؾََّم

    :ومً أمازات اليفاق    

َؤإَذامِضقَلمَظُفِمم}:ممدؾقاغهماحلقمؼؼولمحقث ، اإلصالح وادعاء فساد يف األزضاإل*  مممممم

ماْظَأِر مِصي مُتْػِلُدوا مَظامَظا مَوَظِؽِن ماْظُؿْػِلُدوَن مُػُم مٔإٖغُفِم مَأَظا م* مُعِصِؾُقوَن مَغِقُن مٔإٖغَؿا مَضاُظوا ٔض

م{َؼِشُعُروَن ممعؿعددةمإلصلادمصوْروظ، م: معـفا اظوػنميفمغػوسموبثمم،ماإلرجافميفماظؾالد،

ممادلؤعـنيماظصادضني مادلـقرصةمودٗس، موادلػاػقمماخلارؽةماألصؽار مم، م، مبنيموغشر اظػؿـة

مؼؼوم،ماساظـ مدؾقاغهحقث ماحلق مَخَؾاًظام}:وتعازنمل مٔإظَٓا مَزاُدوُطِم مَعا مِصقُؽِم مَخَرُجوا َظِو

مَو مَظُفِم مَدؿَٓاُسوَن مَوِصقُؽِم ماْظِػِؿـََة مَؼِؾُغوَغُؽُم مِخَؾاَظُؽِم مِباظظَٓاِظِؿنَيَوَظَأِوَضُعوا مَسِؾقْم موؼؼولم{اظؾَُٓه ،

م}:دؾقاغه مَأَذدُٓ ـََٓم مَجَف مَغاُر مُضِل ماْظَقرٔٓ مِصي ـِِػُروا مَت مَظا مَؼْػَؼُفوَنَوَضاُظوا مَطاُغوا مَظِو موؼؼولم{َحرّٓا ،

مٔإَظِقـَامَوَظامَؼْأ}:دؾقاغه ـُِؽِممَواْظَؼاِئِؾنَيمِظٔإِخَواِغٔفِممَػُؾمَٓ ُتوَنماْظَؾْأَسمٔإظَٓامَضِدمَؼِعَؾُمماظؾَُٓهماْظُؿَعؤِٓضنَيمِع

ماظػلادم،{َضِؾقًؾا مواظؿؼؾقلمعنمذأغفمم:مخبسماظـاسمحؼفموعنمصور مم، َوَظام}م:مضالمتعازن،

،مم:ماهلدممواظؿكرؼبم،موعنمصوره{ُعْػِلِدؼَنِرٔضمَتِؾَكُلواماظـٖاَسمَأِذَقاَءُػِممَوَظامَتِعـَِوامِصيماْظَأ

ماألبرؼاء ماآلعـنيموضؿل موتروؼع معصاحلم، موتعطقل مبادللؽوظقةمماظـاس، ماظؼقام موسدم م،م،

م.مأعوالماظـاسمباظؾارل،موأطلمم،مواحمللوبقةماظرذوةطذظكمو

موأصضؾفاماألسؿالمأذرفميفموخاصةم،مالكسل عً أداء العبادة، والسياء عيد فعلها    *

مَؤإَذامَخاِدُسُفِممَوُػَوماظؾََّهمُؼَكاِدُسوَنماْظُؿـَاِصِؼنَيمٖنٔإِم}م:متعازنمضالم،ماظصالةموػيموخريػا
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م{َضِؾقًؾامٔإظَّاماظؾََّهَمَؼِذُطُرونمَوَظاماظـٖاَسمُؼَراُءوَنمُطَلاَظىمَضاُعوامَؾاِةاظٖصمٔإَظىمَضاُعوا م:تعازنموضال،

ـُِفِممُتْؼَؾَلمَأِنمَعـََعُفِممَوَعا} مَوُػِممٔإظَّاماظٖصَؾاَةمَؼْأُتوَنمَوَظامَوِبَرُدوِظِهمِباظؾَِّهمَطَػُروامَأٖغُفِممٔإظَّامَغَػَؼاُتُفِممِع

ـِِػُؼوَنمَوَظامُطَلاَظى موضالم){َطأرُػوَنمَوُػِممٔإظَّامُؼ مَوَدؾََّم، مَسَؾِقِه مَأِثَؼَلم)م(:َصؾَّىماظؾَُّه مَصاَلٌة َظِقَس

َسِنمَجاِبٔرمِبٔنم،مو(َسَؾىمادُلـَاِصِؼنَيمِعَنماظَػِفٔرمَواظِعَشاِء،مَوَظِومَؼِعَؾُؿوَنمَعامِصقٔفَؿامَظَأَتِوُػَؿامَوَظِومَحِؾّوا

ِٓم َؼامَأٗؼَفاماظـٖاُسمم)َصَؼاَل:مم(َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)مَضاَل:َخَرَجماظـِٖؾٗيرضيمآمسـفؿا(م)َسِؾِدما

ماظٖلَراِئ مَوِذِرَك مَضاَلم(ٔرٔإٖؼاُطِم ماظٖلَراِئٔر؟ مِذِرُك مَوَعا ِٓ ما مَرُدوَل مَؼا ممَضاُظوا: مَصُقَزؼُِّنم): ماظٖرُجُل َؼُؼوُم

م(.َصَذِظَكمِذِرُكماظٖلَراِئٔرم،مَؿامَؼَرىمِعِنمَغَظٔرماظـٖأسمٔإَظِقِهمَصَؾاَتُهمَجاِػّدامِظ

 أقول قولي هرا وأستغفس اهلل لي ولكه

م*ممممممم*ممممممم*

مصؾى)ودالّعامسؾىمخامتمأغؾقائهموردؾهمدقدغامحمؿدمموصالًةماظعادلني،مربمٓماحلؿدممممممم

مم.مأسنعنيموصقؾهمآظهموسؾىم،(ودؾممسؾقهمآ

 : اإلسالو إخوة        

اظؿقاظفمععماألسداءمواظؿواصلمععفممسؾىمحلابمم:موأعاراتهمعنمسالعاتماظـػاقإنم   

صصاحمسنمأدرارماإلو،ممعؾوعاتادلوخؾارموغؼلماألواخلقاغةم،م،ممباظؿفلسم،ماظدؼنمواظورن

ؼؼولمم،مسؾىمحلابمأػؾهموجرياغهموأضربائهمهصادلـاصقمسؿقلمؼواظيمأسداءمورـم،اظورن

َصَؿَرىماظَِٓذؼَنمِصيمُضُؾوِبٔفِممَعَرْضمُؼَلأرُسوَنمِصقٔفِممَؼُؼوُظوَنمَغِكَشىمَأِنمُتِصقَؾـَام}م:قمدؾقاغهاحل

مِصيمَأِغُػِلٔف مَأَدرُٓوا مَسَؾىمَعا مَصُقِصِؾُقوا ـِِدِه مِس مِعِن مَأِعٕر مَأِو مِباْظَػِؿٔح مَؼْأِتَي مَأِن مَصَعَلىماظؾَُٓه ِممَداِئَرٌة

موؼؼولمد{َغاِدِعنَي م:، مَأِغَعَمم}مؾقاغه مَضِد مَضاَل مُعِصقَؾٌة مَأَصاَبِؿُؽِم مَصٔإِن مَظُقَؾطَِٓؽنَٓ مَظَؿِن ـُِؽِم مِع َؤإنَٓ

م مَذٔفقّدا مَعَعُفِم مَأُطِن مَظِم مٔإِذ مَسَؾيَٓ مَتُؽِنممَوَظِؽِنم*اظؾَُٓه مَظِم مَطَأِن مَظَقُؼوَظنَٓ ماظؾَِٓه مِعَن مَصِضْل َأَصاَبُؽِم

باظورنممإذامأمٓلؼػرحم،مصادلـاصقم{َؼامَظِقَؿـِيمُطـُِتمَعَعُفِممَصَأُصوَزمَصِوّزامَسِظقّؿامَبِقـَُؽِممَوَبِقـَُهمَعَودٌَٓة
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مذٓر مصموأبـائه مصقفم ماغؿشرت مأو متػش، مأو م، معرضميؿـة مأصابمصقفم مأو ماغؽلار، مضالممفم ،

مِبَف}تعازن: مَؼْػَرُحوا مَدقَِّؽٌة مُتِصِؾُؽِم مَؤإِن مَتُلِؤُػِم مَحَلـٌَة مَتِؿَلِلُؽِم مالمٔإِن مَوَتٖؿُؼوا مَتِصِؾُروا مَؤإِن ا

 .م{َؼُضٗرُطِممَطِقُدُػِممَذِقؽًامٔإٖنماظؾََّهمِبَؿامَؼِعَؿُؾوَنمُعِققٌط

مواظغدر،مواخلقاغةم،ماظؽذبتؾكماظصػاتمعنمادلـاصؼنيماجلددمضدمضؿوامإزنممشريمأنمممممممم

مجدؼدةروّبضم،ماظدؼنموخقاغةم،ماظعامماظرأيموتأظقبم،موادلواثققماظعفودموغؼض عنمما

مم،ماخلداع نمظؿقؼققمعصاحلماجلؿاساتماظيتمترؼدمأموادؿغالظهم،اظدؼنمادلؿاجرةمبأبرزػا

اظؿدؼنماظشؽؾيمواظؿدؼنمم،معؿدثرةميفمأظوانمذؿىمعنمتؿكذمعنماظدؼنمعطقةمإزنماظلؾطة

مماظلقادي موؼـػوغه، مألغػلفم ماإلميان مشريمصقـلؾون معـفممػمسن مدعّقا ماظِغطاءمم، ظؿوصري

ممسؿاِظفماظٖشرسيمأل مؼؿلممبهمادلـاصؼونماجلددمعنمخقاغةماظورنموحتؼريهم، إضاصةمإزنمعا

مم.موبقعهمبـؿنمخبس

مآمشضبموأنم،مسؾقفمماظدائرةمبأنمػذاماظصـفمعنماظـاسآم)سزموجل(ممتوسدظؼدممممممممم

عامرنططونمظهمعنمإؼؼاعمادللؾؿنيميفماظشدةموأنمم،مواآلخرةميفماظدغقامبفممذنققتعازنم

وساضبمآم)سزم،م{ِبَأِػِؾِهمٔإظَّاماظٖلقُِّئماْظَؿْؽُرمَؼِققُقمَوَظا}:م،مضالمتعازنمتمدقعودمسؾقفمواظعـ

،مضالممباظرتددموسدمماالدؿؼرارم،مواهلؾعمواظػزعمسـدمطلمأعروجل(مأصقابماظـػاقماألطربم

مٔإَظىمَػُؤَظاِء}تعازنم: مَوَظا مٔإَظىمَػُؤَظاِء مَظا مَذِظَك مَبِقَن مَظُهممُعَذِبَذِبنَي مَتِفَد مَصَؾِن ماظؾَُّه مُؼِضِؾٔل َوَعِن

مَأٖغىم}،موضالمدؾقاغه:{َدِؾقًؾا مَصاِحَذِرُػِممَضاَتَؾُفُمماظؾَُّه مَسَؾِقٔفِممُػُمماْظَعُدٗو َؼِقَلُؾوَنمُطٖلمَصِقَقٍة

)صؾىمآممردوظهمضؾوبفممسنماظػفممسنمآمتعازنموسنمآم)سزموجل(صرفم،مو{ُؼِؤَصُؽوَن

مِبَأٖغُفِممذِظَك}:،مضالمتعازنممخريمإظقفامرنؾصموالم،مػدىمضؾوبفممإزنمؼصلم،مصالسؾقهمودؾم(

صؼالمآموأعامسنمسؼابفمميفماآلخرةم،م{َؼْػَؼُفوَنمالمَصُفِممُضُؾوِبٔفِممَسؾىمَصُطِؾَعمَطَػُروامُثٖممآَعـُوا

مَظاماظَِّػأقمَسَؾىمَعَرُدواماْظَؿِدؼـَِةمٔلَأِػمَوِعِنمُعـَاِصُؼوَنماْظَأِسَراِبمِعَنمَحِوَظُؽِممَوِعٖؿِن}:تعازن
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ميفماألولمصاظعذابم،{َسَذاٍبمَسِظقممٔإَظىمُؼَرٗدوَنمُثٖممَعٖرَتِقٔنمَدـَُعذُِّبُفِممَغِعَؾُؿُفِممَغِقُنمَتِعَؾُؿُفِم

ماظعذابم،ماظؼربميفماظـاغيمواظعذابماظدغقا، محقثمماآلخرةمصػيماألطربمأعا مآمدنؿعم،

مٔإٖن}م:تعازنمآمضالم،ميفماظـارماظشرمخصالمعنمذاطؾؿفممسؾىمطاغوامعنمادلـاصؼنيمعع

ماْظُؿـَاِصِؼنَيمِصيم}ؼؼولمدؾقاغه:وم،{َجِؿقّعامَجَفـَٖممِصيمَواْظَؽاِصٔرؼَنماْظُؿـَاِصِؼنَيمَجاِعُعماظّؾَه ٔإنَٓ

مَظُفِممَغِصرّيام*اظدَِٓرِكماْظَأِدَػٔلمِعَنم مَوَظِنمَتِفَد اظَِٓذؼَنمَتاُبوامَوَأِصَؾُقوامَواِسَؿَصُؿوامِباظؾَِٓهمٔإظَٓامماظـَٓأر

م.{َوَأِخَؾُصوامِدؼـَُفِممِظؾَِٓهمَصُأوَظِؽَكمَعَعماْظُؿِؤِعـِنَيمَوَدِوَفمُؼِؤِتماظؾَُٓهماْظُؿِؤِعـِنَيمَأِجّرامَسِظقّؿا

مؼؼظةمعنمبدمصالمودالعؿفامومتادؽفامطقاغفامسؾىمواحلػازماظدولمشناؼةمأجلموعن

مجفودمتضاصرمعنمبدموالم،موعؤدلاتمأصرادامادلكؾصنيماألوصقاءمألبـائفامحلاردةاماظعقون

ماجملرعنيمعنماألسداءمععموادلؿكابرؼنمواظعؿالءماخلوغةمدابرمظؼطعماظشرصاءمطل

مدؾقلمؼلؾكمأنمغػلهمظهمتلولمعنمظؽلمسربةموجعؾفمم،ماألذفادمرءوسمسؾىموصضقفم

م،موأبـائـامبالدغاموعلؿؼؾلموأغػلـاموأسراضـامـاوأوراغمدؼــامسؾىمحػازام،مواظعؿاظةماخلقاغة

مأصابمعامؼصقؾفامأنمعنمدوظـامسؾىمواحلػازمأوراغـاموشناؼةمربـامعرضاةمطؾهمذظكموضؾل

موعام،مػقـامأعرػمموزـتمواظعؿالءمظؾكوغةمعواجفؿفاميفمتفاوغتمأومضصرتماظيتماظدول

م.مبفنيماظدولمتارؼخميفمػو

م

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

م

  


