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 الفساد خماطره وصىره  
مَ ِعددهلَلماْظددَلِرٔ مِصدديمُتْػِلددهلُلوامَوَظدد }ظعزؼددز ماحلؿددهللمرمراماظعدد دللقماظؼ  ددلمهمطؿ  ددهمام

وَأذفهلُلمأِنماَلمإظدَهممقم{اْظُؿِقِلـَِلمعَِٓنمَضٔرؼْبماظؾَِٓهمَرِحَؿَتمٔإنَٓمَوَرَؿّع مَخِوًص مَواِدُسوُهمٔإِصَؾ ِحَف 

ورددوظهقماظؾَُّفدٖممَصدل مممممَسؾدهلُلهممُعَقٓؿدهلّلامموغؾٖقـد ممدقهلَلغ مأٖنمَذرؼَكمَظُهقموأََذفهلُلٔإالَّماُرموحهلَلُهمالم

 َعُفِمم نحل ٕنمإَظىمؼؤمماظهلل ؼٔنقمو عهلل وسَؾىمآِظِهموصقِؾِهقموَعِنمَتِؾمقودؾِِّممو  ٔرْكمسَؾقِه

إغل غقةقمحقثمموضرورةمذرس٘ق معطؾّؾ موجعؾؿهمصالحقظ ج ءتم ننماظشرؼعةماإلدالعقةمص

عدنمممتقمطؿد محد رمم{َؼِقَزُغدونَممُػدمِممَوَظ مَسَؾِقٔفِممَخِوْفمَصَؾ مَوَأِصَؾَّّماٖتَؼىمَصَؿن}ؼؼولمتع ىل م

حقدثمؼؼدولمددؾق غه مممم؛مؼؾغضدهمارم)سدزموجدل(مممغهمخؾقمذعدقممماظػل دمواإلصل دقمو قـتمأ

وؼؼدولم)جدلممممق{َواظؾَُّهمَظ مُؼِقدٗبماْظَػَلد دَمم}قموؼؼولمتع ىل م{ُعْػِلهلِلؼَنماْظَلِرٔ مِصيمَتِعـَِوامَوَظ }

َؼد مَأٗؼَفد ماظَّدِ ؼَنمآَعـُدوامَظد مَتدْلُطُؾوامممممممم} وؼؼدولمددؾق غهممق{ٔإٖنماظؾََّهمَظ مُؼِقٗبمادُلْػِلهلِلؼن}وسال( م

ـُِؽِممَوَظ مَتْؼُؿُؾوامَأِغُػَلدُؽِممٔإنٖم اظؾَّدَهمممَأِعَواَظُؽِممَ ِقـَُؽِممِ  ْظَؾ ِرٔلمٔإظَّ مَأِنمَتُؽوَنمِتَف َرًةمَسِنمَتَرإ مِع

مقموؼؼدولم{ادُلْػِلهلِلؼَنمَسَؿَلمُؼِصِؾُّّمَظ ماظؾََّهمٔإٖن}وؼؼولم)تؾ ركموتع ىل( ممق{َط َنمِ ُؽِممَرِحقّؿ 

م-ماْظَؽٔرمَيدةَممَوَأِغَػَقماْظٔنَع َمقمَوَأَر َعماظؾَِّهقمَوِجَهماِ َؿَغىمَعنمَصَلٖع ( م)ودؾممسؾقهمارمصؾى)مغؾقـ 

مَصدٔننٖمماْظَػَلد َدقممَواِجَؿـَدبَم-ػقـّد مممسّقد ممطد نم مأيم-ماظٖشدٔرؼكَممَوَؼ َددرَممم-مع ظهمطرؼممعن مأي

م(.ُطؾُُّهمَأِجْرمَوُغِؾَفُهمَغِوَعُه

ماظؽرؼممجيهللمأغدهمضدهللمأوىلماحلدهللؼثمسدنماظػلد دموخمد ررهمممممموإٖنمادلؿلعلمهماظؼرآنم

أػددلماظػضددلمهمطددلمزعدد نمماِّغؾقدد ءموأخربغدد مدددؾق غهموتعدد ىلمأنممسـ ؼددةمخ صددة؛مصؼددهللمم

ىموَدُعم َلَضَو} مؼؼولمتع ىلحقثمقموحي رونمعنمادلػلهللؼنمقوعؽ نمؼـفونمسنماظػل د

قموذظددكمِّنم{ؼَنهلِلِلددْػادُلمقَلِؾَدددمِعِؾددٖؿالمَتَومِِّّؾِصددَأيمَوِعِويمَضدديمِصددـِددْػُؾاِخموَن ُرَػددمقددِهِِّخ
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ماظددورنقمسؾددىمعؾ ذددّرامخطددّراموُؼَعددهلٗلماجملؿؿددعقمضددقمموؼددهللعرماظطؿددوحقمؼؼؿددلمداءماظػلدد د

م.اظط ض تموؼفهللرمادلواردقمؼؾهللدمواظؿـؿقةقماظؾـ ءمدؾلمهمسؼؾةموؼؼف

اظؽقدلقمحقدثمممموتطػقفمادلوازؼنقموظؾػل دمصورهمادلؿـوسةقمعـف  ماالحؿؽ رقموخبس

مِ  ْظِؼِلددددَط ٔسماْظُؿِكِلددددٔرؼَنَِؤزُغوامِعددددَنمَتُؽوُغددددوامَوالماْظَؽِقددددَلمَأِوُصددددوا}دددددؾق غه مؼؼددددولم

 مقموعـفددد {ُعْػِلدددهلِلؼَنماَِِّرٔ مِصددديمَتِعـَدددِوامَوالمَأِذدددَق َءُػِمماظـٖددد َسمَتِؾَكُلدددواماْظُؿِلدددَؿِؼقٔمَِوال

مأومادلقدزانممأوماظؽقدلمم ؿطػقدفمماظؽدمممهمش٘شد ممأط نمدواءواظغشقممواظرذوةقماالخؿالسق

صقدلمماجلقدهللقمممصدورةممهماظرديءممإزف رمممبق وظةماظـوعمهأممماظؽؿق تقمأومادلؼق س

مَ َؾًؾد قممأصد ِ ُعهُممَصـ َظدتِممصقفد قممَؼدهلَلهُممصلِدَخَلمَرع ممُصِؾَرِةمسَؾىمودؾََّم(مسؾقهماظؾَُّهمعرمغؾقـ م)َصؾَّى

م)أَصددال مضدد َلماِرقمَردددوَلمؼد مماظٖلددؿ ُءمأصدد َ ِؿُهمضد َل مماظطَّعدد ٔم،(قمَصدد ِحَبمَؼد ممػدد ام)عدد  مصؼد لَم

م.ِعـ ي(مصؾقَسمَشٖشمَعنماظـٖ ُسقمَؼراُهمَطِيماظطَّع ٔممَصِوَقمَجَعْؾَؿُه

مِِِِ

احلؿهللمرمراماظع دللقمواظصدالةمواظلدالممسؾدىمخد نماِّغؾقد ءموادلرددؾلقمددقهللغ مممممممم

محمؿهللم)صؾىمارمسؾقهمودؾمم(قموسؾىمآظهموصقؾهمأمجعل.

محددققم ددهللونمعراصؼفدد معددنمأيمأوماظهللوظددةمأعددالكمسؾددىماالسؿددهللاءماظػلدد د عددنمصددورموم

محم وظدةممأوقموأعواظدهمماظوضدفممأسق نأومماظع ممادل لمسؾىماظصورمعنمصورةم ليماالسؿهللاءو

م.علؿقؼ تهمدهللادمعنماظؿفرامأوقماظع دظةماظؼقؿةمعنم لضلمعـهماالدؿػ دة

غشدرماظشد  ع تموتروجيفد قمممماظؿواصلمهممادؿغاللمود  لمادلع صرة ماظػل دمصورموعن

واظؿفلسمسؾدىماظـد سقمواخد اقمخصوصدق تفمقموتؿؾدعمسدوراتفمموشدامذظدكم د مؼعدهللممممممممممم

عنماإلرج فمادلـفيمسـهقمحقثمؼؼولم)جدلمم امقموػوادؿؼرارهممتفهللؼهلّلامِّعنماجملؿؿع

ـَِؿدِهماْظُؿـَد ِصُؼوَنمَواظَّدِ ؼَنمِصديمُضُؾدوِ ٔفِممَعدَرْ مَواْظُؿِرِجُػدوَنمِصديماْظَؿهلِلؼـَدِةممممممممممم}ذلغه( م َظِؽِنمَظدِممَؼ
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ـٖددَكمِ ٔفددِممُ ددٖممَظدد مُؼَف ٔوُروَغددَكمِصقَفدد مٔإظَّدد مَضِؾقًؾدد  ـُِغٔرَؼ  مَظددِومَخَرُجددوامِصددقُؽممٖعدد}قموؼؼددولمتعدد ىل م{َظ

ُعوامِخَؾد َظُؽِممَؼِؾُغدوَغُؽُمماْظِػِؿـَدَةمَوِصدقُؽِممَددؿَٓ ُسوَنمَظُفدِممَواظؾَٓدُهمَسِؾدقْممممممممممَزاُدوُطِممٔإظَٓد مَخَؾ ًظد مَوَظَلِوَضدممم

ـُِؽِممَواْظَؼد ِ ِؾَلممممم}ؼؼولمدؾق غه وقم{ِ  ظظَٓ ِظِؿَل ِظدٔنِخَواِغٔفِممَػُؾدمَٓمممَضهلِلمَؼِعَؾُمماظؾَٓدُهماْظُؿَعدؤِٓضَلمِعد

مَتِشددقَعمَأنمُؼِقؾُٓددوَنماظَٓددِ ؼَنمٔإنَٓ}قموؼؼددولم)سددزموجددل( مم{قًؾدد ٔإَظِقـَدد مَوَظدد مَؼددْلُتوَنماْظَؾددْلَسمٔإظَٓدد مَضؾِم

مَظدد مَوَأغددُؿِممَؼِعَؾددُممَواظؾَٓددُهممَواْظددكِخَرِةماظددهللُِٓغَق مِصدديمَأِظددقْممَسددَ اْامَظُفددِممآَعـُددواماظَٓددِ ؼَنمِصدديماْظَػ ِحَشدةُم

م.{َتِعَؾُؿوَن

موورينمذرسيمواجبمسؾقهم  ظؼض ءماظؽػقؾةماحلوطؿةموسؿلماظػل دمسؾىماظؼض ء نإ

مَ ِؼقَٓدة ممُأوُظدوممَضدِؾِؾُؽمِممِعدنمماْظُؼدُرونٔممِعدنَممَطد نَممَصَؾِوَظد م} مددؾق غهمماحلقمحقثمؼؼولقموجمؿؿعي

ـَِفِوَن مَطد نَممَوَعد م م"متعد ىلممؼؼولمغعؿةقمواإلصالحمغؼؿةمص ظػل دمق{اْظَلِرٔ مِصيماْظَػَل ِدمَسٔنمَؼ

ماْظَكِؾقدثُممَؼِلدَؿٔويممظَّد ممُضدلم م"مدؾق غهموؼؼولمق"ُعِصِؾُقوَنمَوَأِػُؾَف مِ ُظْؾٕمماْظُؼَرىمِظُقِفِؾَكمَر َُٓك

ـَِرُةمَأِسَفَؾَكمَوَظِومَواظطَّق ُب م".مُتْػِؾُقوَنمَظَعؾَُّؽِمماْظَلْظَؾ ِامُأوِظيمَؼ ماظؾََّهمَص ٖتُؼواماْظَكِؾقِثمَط

معددنمأصؾددتمإنمحؿددىماحلددراممعلددؿقلمأومادلكددؿؾسمأومادلػلددهللمسؾددىمأغـدد مغمطددهللمأنم

ـَِػدعُممَظ مَؼِوَم}ماخل ظقمضؾضةمعنمأ هلّلامؼػؾتمصؾنمؾقاخلمحل ا مَعدنِممٔإظَّد مِممَ ـُدونَممَوَظد ممَعد لْممَؼ

م.{َدِؾقٕممِ َؼْؾب ماظؾََّهمَأَتى

 .حفظ هصرنا، وسائر بالد العاملنيواملفسدين، واالفساد شر قنا اللهن م


