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  ِّالدليل. كرِّ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
 نحمددد [ 40:يوسددف]( َيْعَلُمررو َ  ََل  الّنررا ِ  َأْكَثرررَ  َوَلِكرر ّ  الَقرريِنمُ  الرردِن  ُ  َذِلرر َ  ِإّيررا ُ  ِإَلّ  َتْعُبررُدوا َأَلّ  َأَمرررَ ) وحددد  هلل الحمدد

 هللا إال إلده ال أن شدهدون العظديم، هفضدل من ونسأله بين،المذنِّ  استغفار ونستغفر  الشاكرين، حمدسبحانه وتعالى 
دَّ وال نظيرال و  له شريك ال وحد  ََْلُتُمو ُ  َمرا ُكر ِن  ِمر ْ  َوَآَتراُكمْ ) إليده لدي  والشدر ،منده كلُّده الخير ؛ضِّ وا َوِإ ْ  َسر  َتُعردو
دنبيَّندا  أن وأشدهد [.34:إبدراهيم] (َكّفرار   َلَظُلوم   اإِلْنَسا َ  ِإ ّ  ُتْحُصوَها ََل  هللا ِنْعَمةَ   رسداالتِّ  غندابلَّ  ورسدوله؛ عبدد  دامحم 
دةِّ ال علدى نداترك   ...منده رناحدذَّ و  إالَّ  شدرَّ  وال عليده، ندادلَّ  إال خيدر فال لنا؛ حونص   ربنا، جَّ  كنهارهدا هداليلُ  بيضدا المح 

الُغددددر ِّ  وأصددددحابه بيتدددده الطيبددددين الطدددداهرين، آل وعلددددى عليدددده وبددددار  موسددددل   هللا ىصددددل   هالددددك، إالَّ  عنهددددا يزيدددد  ال
لين،  جَّ يقدول هللا تعدالى وهدو  ،إخدوة اييمدان بعدد اأم د ...الددين يدوم إلدى بهدداهم اهتدىسار على دربهم و  ومنالُمح 

  [.281:البقرة]( ُيْظَلُمو َ  ََل  َوُهمْ  َكَسَبْت  َما َنْفس   ُك و  ُتَوّفى ُثمّ  هللا ِإَلى ِفيهِ  ُتْرَجُعو َ  َ ْوًما َواّتُقوا)أحكم القائلين: 
دددل، ، أيهدددا المسدددتمعون ال دددرام،والعقيددددة إخدددوة اييمدددان كن دددا قدددد التقيندددا فدددي اةسدددبو  الماضدددي  أيهدددا اةحبدددة اةفاضِّ

ثين عن المال الحدرام ثين  ،متحد ِّ درة، وحددي نا اليدوم متحدد ِّ د -عدن عقوبدة آكِّلِّده وتبعدات جريرتِّده فدي الددنيا واوخِّ ا أيه 
ر المددال الحددرام - السددادة ذكددر  هللا تعددالى فددي محكددمِّ تنزيلدده لعظدديم ضددرر  علددى  ،عددن مصدددري خطيددري مددن مصددادِّ

َُْكُلوا الفرد والمجتمع والدولة، وذلك في قوله تعالى:  َُْكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطرِ  َوُترْدُلوا ِبَارا ِإَلرى اْلُحّكراِم ِلَتر )َوََل َت
ْثِم َوَأْنُتْم َتعْ   [.188 :البقرة] َلُموَ  (َفِريًقا ِمْ  َأْمَواِل الّناِ  ِباإلِْ

ديةي فدي مجتمعندا، حددي نا اليدوم  خطيدرةي  عدن الرشدوةِّ، حددي نا اليدوم عدن ظداهرتي  - أيها السادة -حدي نا اليوم  متفش ِّ
 عل ِّمهدا،مناهدا ونُ تعلَّ  انتشار النار في الهشيم، حدي نا اليوم عدن الرشدوة، عدن عدادةي  عن عاري ونقيصةي انتشرت بيننا

حددلُّ حي مددا  ،مضددرا الم ددل فددي نشددر ثقافددة الرشددوة الشددعا السددور   اها، حتددى  دددنشددرُ بيننددا ون  انتشددرت  عددن عددادةي 
ول ددم سددمعا هددذا قبددل بددد  ال ددورة مددن ك يددري مددن العددرا  ،هوُيصددمون بدد دفع الرشددوةوارتحلددوا يعرفددون بددالسددوريون 
ةنَّدده يدددفع الرشددوة بسددهولة، السددور   بتزمتددى دخددل  سدديُ السددور   ، بسددرعةي وبسددخا  الرشددوةيدددفع لسددور  اوالعجددم، ف
دا الدذكي الشدا ر  ، بدليلوم ولدد  فهدو مدن يعدر  عندد أبيده ويعتبدر  قليدل حيلدة إذا لدم يددفع الرشدوة ليددب ِّر أمدور ، أمَّ

وُيخددالُِّف  يظلددم النددا   فهددو مددن يعددر  كيددف  ،يأخددذ حقددوق اوخددرينفهددو مددن يعددر  كيددف  ،كيددف يدددفع الرشدداو  
 القوانين!!
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شنا -أيها السادة  –يال شنا دهرا  و عِّ  را  مدا الرشدوة ومدا أد ،وقد فشا فينا عادة دفع الرشوة نعيش لناوما زِّ ، عِّ
 !وما خطورة الرشوة؟

فده فدي ل )أ  واليةً  هي  ليولِّ  أو، با اًل نال به لي ،لصاحا سلطةي  المر  أعطا  ما كل هي :فالرشوة ،ا تعريفهاأم   يوظ ِّ
 كمدن يددفع فدي زمانندا لدبعز اةحدزاا والفصدائل، ليضدربوا لده، آخدر اإنسدانً بده  م  ليظلِّ  أو ،وظيفةي من الوظيفات(

 وما منشأ كل هذا إال ثقافة الرشوة.، هذا وليقتلوا ذا  والعياذ باهلل
 أولرريظِلَم برره إنسرراًنا آ ررر،  أو وَليررًة، ليوِلَيرره ُيعطيرره المرررا لصرراحب سررلطة ، لينررال برره برراطً ، أو مررا كرر  وهرري
 ..  ريد. بما له مليحكُ 

دددا مدددا يدفعددده  هدددذ  التدددي أتدددا اويدددات واوحاديدددد تدددذُمها وتلعدددن دافعهدددا وآكِّلهدددا، هدددذ  هدددي الرشدددوة أيهدددا اةحبَّدددة، أم 
 - أو ليدددفع عددن نفسدده ظلددم الظُّددالم وجددور الحكددام -حدد ل لددهه أن ددبتدديقَّن فيمددا  –ُمضددطًرا ل ددي يأخددذ حقَّدده  لمسددكينا
ددد لددي  برشددوةي  فهددو -مددا تدديقَّن مددن أندده مظلددومل بددهفي الددذ  المجددرم  علددى دافِّعدده المسددكين ول نَّدده رشددوةل علددى الفاسِّ

 قبز.
دده ُم ر هددا ُمضددطروا، فهددو لددي  مشددمواًل بعمددوم الحددديد عددن  ددل حقَّدده أو ليدددفع الظلددم عددن نفسِّ هددذا الددذ  يدددفع لُيحص ِّ

ى هللا عليده وسدل م صدلَّ  –الراشي، أمَّا ذا  الذ  يأخذ المال منه، فدذا  هدو الملعدون باةحاديدد التدي قالهدا النبدي  
–  

ع المضددطر علددى دفددع الرشددوة، وال نرضددى التسدداهل بددذلك، فمتددى تسدداهلا فددي دفددع  ول نَّددا مددع هددذا، ف ننددا ال نشددج ِّ
د الظالم  الرشوة للوصول إلى حق ِّك أو لدفع الظُّلمِّ  ع ذلك الفاسِّ  من الظُّلدم، علدى مزيددي مزيدي على عنك، فأنا تشج ِّ

ي يأخددذ مددنهم أمددوالهم بغيددر وجدده حدد ، لددذلك كددان إنفدداق المددال للوقددو  فددي وجدده ل دد للنددا  واالبتددزازايجددرام مددن 
ذلددك الظددالم علددى صددعوبته، خيددًرا مددن استسددهال دفعدده لدده، ففددي اةولددى صدديانة المجتمددع ومحاربددة الفسدداد وفددي 

 ال انية التشجيع على الظلم وتقديم مصلحة الفرد على المجتمع، وانتشار ثقافة الرشوة.

 الرشوة وما أدراك ما الرشوة؟!!دنا لاا  طبًة  اّصة ألناا داا   طير وشرٌّ مستطير، الرشوة التي أفر 

 ، يخرِّا البالد وُيفسُد قلوا العباد.ا فت  اجتماعيل  مرض
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ورفعدددا   رامددات،ال رتوأهددد   حقددوق،التددي مددا فشددا فددي مجتمددعي إال  عطَّلددا المصددالِّح، وضدديَّعا الالرشددوة، تلددك 
ل  حقوا. ،وأهانا ال ِّرام ،اللئام  وقلبا الح َّ با اًل والبا ِّ

 وما أدراك ما الرشوة؟!!إّناا الرشوة، 
 يسددجن فبالرشددوة،، والعدددوان ايثددم علددى تسدداعدالتددي  هدديف ،بهالكدده آذنددا إال مجتمددع فددي فشددا مدداالتددي  الرشددوة،
 .مجرِّ المُ  أبرَّ ويُ  البر  ،
 .الفاضل الشريف هزمويُ  السارق، صُّ الل ِّ  ينتصر بالرشوة،

 ظَّف ال سول الجاهل، وُيمنع المتعل ُِّم الحصيف العاقِّل.و يُ  الرشوة،ب

، وفسدداد الخيانددة وانتشددار اةمانددة، وضدديا  الدددين، نقددص علددى عالمددة ومررا أدراك مررا الرشرروة؟!!إّناررا الرشرروة، 
 اةتبا  وأهل الوالية.

الرشدوة أصدلل مدن أصدول الفسداد، وسدبال  نعم أيُّها اةحبة، إنَّها الرشوة التي تسداهلنا فيهدا ردًحدا مدن الزمدان، إنهدا
 رئيسي من اةسباا التي أوصلا بالدنا إلى ما نحن عليه اون.

 
حا، تضيع ال رامة وُتهضُم الحقوق  ،بالرشوة  .بأكل السُّ

دد مقبددور، النبددو ُ بالرشددوة  دداةُ  مصددالح علددى يددرةوالغ   مدددفون، دُّ والجِّ   ائبددة،ة اةمددة خدمدد فددي واةمانددة ،لةحِّ ضددم  مُ  ةمَّ
 ، فالتقدير والتعظيم والترفيعات والرفُع فقط لمن يدفع الرشاو .متالشي  ايخالصِّ والمخلصين وتقدير

لِّهددم  اةرض أهددل جميددع عنددد خيانددةمذمومددةل و  الرشددوةويكفددي أن نعلددم أيُّهددا اةحب ددة بددأنَّ  للهددم ونِّح  علددى اخددتال  مِّ
الحددديد الصددحيح الددذ  ، لددذلك ففددي وأكبددُر عقوبددةً  مقتًددا وأشدددُّ  إثًمددا أعظددم هللا ديددن فددي وهددي ،وقوميدداتِّهم وأعددراقِّهم

ى صرلن  -رسروَل هللا  أ ّ »: -رضدي هللا عدنهم  -د هللا بدن عمدر ، وعبدهريدرة يأبدأخرجه الترمذ  وأبو داود، عن 
ّهُ َعَلْيرِه َلَعَ  َرُسروُل ّهِ َصرّلى »أحمدد ايمام وفي مسند «. َلَعَ  الراِشي والمرتشي في الحكم -مهللا عليه وسلّ 

ََ َيْعِنري اّلرِ َ َيْمِشري َبْيَنُاَمرا دأ  الوسديط الدذ  يُ  .«َوَسّلَم الّراِشَي َواْلُمْرَتِشَي َوالرّراِِ ، ر إيصدال الرشدوة بينهمدايس ِّ
ددل الرشددوة مدد اًل  سددي ِّر  المعددامالت، مددن ك ُددر  عمُلهددم وزاد ، ول ددم كددان بيننددا مددن مُ كمسددير المعددامالت الددذ  يوصِّ
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تددداحي مجدددرَّد مف فدددي الحقيقددة كدددان بعضددهم بدددل قدددفددي إيصدددال الرشددوة،  محتدددرفين ةنَّهددم كدددانوا خبددرا  الحدددرام مددالهم
 .وُصنَّا  القرار لموظفين والمسؤولينإلى اييصال الرشوة 

ََ اّلر ِ  - َصّلى ّهُ َعَلْيِه َوَسرّلمَ  -َلَعَ  َرُسوُل ّهِ » واللعدُن الطدرُد  .«َ َيْمِشري َبْيَنُاَمراالّراِشرَي َواْلُمْرَتِشرَي َوالرّراِِ
هو الدذ  يأكدُل فتوفيًقا يجد في حياتِّه وال  ،بركةً  في ماله وال في عافيته وال يجد ،من رحمة هللا، فال يعر  رحمةً 

حا  .الذين شابهوا اليهود   وُييسر أكله للخا ئين ،السُّ

ْحِت(( َأّكاُلو َ  ِلْلَكِ ِب  ))َسّماُعو َ روَّاد ثقافة الرشوة الذين قال هللا عنهم:  فاليهود أيُّها السادة قدال [. 42]المائدة:  ِللسو
حا هو الرِّ   شا.ابن مسعود: السُّ

حا الذ  عابه هللا على اليهود؟!!نينول م فشا ب ُر   ا يا ابن مسعود هذا السُّ لده ونزي ُِّنده ونبدر ِّ دحُا الدذ  ُنجم ِّ هذا السُّ
!!( -النبددي قبددل الهديَّددة- هدي ددةوثمددن فنجددان القهددوة و  توقيددع المعاملددة وحلددوانبكلمددات م ددل: )ايكراميددة والبقشدديش 

دده أكانددا  وقدد ت ددون علدى صددورة وليمددةي ودعدوةي لددذا  الموظَّددف أو المسدؤول، ذا  الددذ  لددو كدان فددي بيددا أبيده وأم ِّ
 وهل كان هذا الذ  أقام الوليمة له وعلى شرفه ليتذكَّر  وليدعو  عليها؟! ديَُّة لتصله؟!!تلك اله

د  حميدي  ا أخرجه البخار  ومسلم عن أبيفي المتف  عليه مم    النبريو  استعم »: قال - عنه هللا رضي - الساعِّ
ََ  وهر ا لكرم، هر ا: قرال َقِدم افلمّ  الصدقة، رُجً ... على -وسلنم عليه هللا صلنى-  رسرولُ  فقرام: قرال إلرّي، ُأهرِد
 العمر  علرى مرنكم الرجر  أسرتعم  فِإني بعُد، أمنا :قال ثم عليه، وأثنى هللا َفَحِمدَ  ،-وسلنم عليه هللا صّلى- هللا
 تَتَيره حترى وُأمره، بيرت أبيره فري جلرس أفر  لري، ُأهرِدَ ت هّديرة   وهر ا لكرم، هر ا: فيقرول فيَتي هللُا، وَّلني مما

 صادقا؟ كا  إ  َهِدّ ُتهُ 

هذا الموظف هدذا المسدؤول هدذا الوكيدل هدذا الدذ  اسدتخدمه صداحا السدلطان، حتدى مدن وظفدوهم الفصدائل ...]
و يدر الفصدائل، وأ  صداحا شدوكة، هددال جلد  فدي بيتده، ليدرى إن كانددا الهديدة ستصدله إن كدان صددادقا..... 

 [....وهنا أتبع روحي فدا :
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ه بغير شيئا نكمم َأحد   يَ  ُ  َل وهللاِ   َيْحمر  هللا َلقريَ  مرنكم أحردا أعرِرَف ّ  فر  القيامة،  وم يحمله هللا َلقيَ  ِإَل َحقِن
، لره بعيررا ، لارا بقرررة َأو ُرَغراا   هرر  اللارم:  يقرول ِإبَطْيررِه، بيراُ   ُرِِريَ  حترى  ديرره رفرع ثرم َتْيَعررُر، شراة أو ُ روار 

 .«-ث ًثا -بلغت؟ 

ددكاسددأل نفسددك،  ن النددا  الهديَّددة، قبددل أن تقبلهدداتأخددذ مددهددا الموظددف يددا مددن أيُّ نعددم،   لددو كنددا فددي بيتددك وبيددا أم ِّ
ل ك؟!!وأبيك لو لم   ت ن موظَّفا أو والًيا على شأني من شؤون المسلمين، هل كانا تلك الهديَّة لتصِّ

 هللا صددل ى-أنَّ فددي الصددحيح ممددا أخرجدده أبددو داود أن رسددول هللا  علمددا هددال  يددا مددن تأخددذ أو تدددفع تلددك الهدددايا 
 أبرواب مر  عظيمراً  بابراً  أترى فقرد َفَقِبَلارا، عليارا هدّيرةً  لره فَهدى شفاعة، ألحد   َشَفع َم ْ »: قال  -وسل م عليه
 .  «الربا

تخيَّل مع هذا الموقف أخا ايسالم، الحديد هنا لي  عن الموظَّف الذ  يأخذ المال ل ي ييسر أمدور الندا  أو 
ذهدا أو اتصدل بمسدؤول بصداحا سدلطة  –يعينهم على البا ل، الحديد هنا عن رُجلي تبدرَّ  بدأن يشدفع شدفاعًة 

صداحا الحاجدة أن ُي ددرِّم هدذا الدذ  ذهددا  فدأراد صداحا المسددألة، -بموظَّدفي ... ليتشدفَّع ةحدددهم فدي مسدألةي مددا
  -وسددل م عليدده هللا صددل ى-ليتشددفع لدده بهديَّددة، لددم يدددفعها لصدداحا السددلطة، دفعهددا للشددفيع ُشددكرا لدده، فدد ذا بددالنبي  

 .  «الربا أبواب م  عظيماً  باباً  أتى فقد َفَقِبَلاا، علياا هدّيةً  له فَهدى شفاعة، ألحد   َشَفع َم ْ يقول: 

 مرتشًيا!! راشًيا أو دفعا لشبهة أن يكون الشفيع رائًشا أوسًدا لذريعةي و هذا  لُّ كُ 

 [، وزيدًرا أو خفيدر..أو صدغيرة ]وظيفدة كبيدرًة كاندا َعَمر    َعَلرى اْسرَتْعَمْلَنا ُ  َمر ِ »وفي البخار  يقدول روحدي فددا : 
سدتفاد  بسدبا وظيفتده مدن اأ  مدا  «.ُغُلرول   َفُاروَ  َذِلر َ  َبْعردَ  َأَ ر َ  َفَمرا [..]أ  فرضدنا لده راتًبدا وأجدًرا ِرْزًقرا َفَرَزْقَنا ُ 

 د  َ رر َل هإّنرر» يقددول:   -وسددل م عليدده هللا صددل ى-، ورسددول هللا وهددو حددرام ،وهددو سددحال  ، يددر راتِّبدده فهددو  لددولل 
 وغرراد   قاررا،عتِ فمُ  نفسرره فكرراك فرري فغرراد   غاديررا   النررا .. .برره أولررى ارالّنرر ،حت  ُسرر مرر  نبررت دم   أو لحررم   ةالجّنرر
  [.، وقال شعيا اةرناؤوط حديد صحيححبان ابن صحيح] «ااقُ فموبِ 
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دد جميًعددا أن ن ددون نسددأل هللا فدداختر لنفسددك أخددا ايسددالم وآثددر البدداقي علددى الزائددل،   ا نسددألكن ددعت قددين، اللهددم إالمُ  ن  مِّ
ك والنددار... أقددول مددا تسددمعون وأسددتغفر هللا لددي ول ددم فاسددتغفرو  فيددا فددوز  رضددا  والجنَّددة ونعددوذ بددك مددن سددخطِّ

  المست غفِّرين.
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 الخطبة الثانية:
 .الحمد هلل وكفى، وصالًة وسالًما على عبد  الذ  اصطفى

 الرشدوة؟!! الرشوة وما أدراكدم مدا. بئ  ال قافة وبئ  العادة... والُمرتشين الرشوةمازال حدي نا عن  إخوة اييمان:
 أحوالِّها، وانتشار الظُّلم فيها. سرانِّها وفسادِّ وخُ  لمجتمعاتا هال خطير يتسبا ب دا ل الرشوة 

ا الرشوة التي ما  .الرذيلة فيه وحلا الفضيلة، منه و ابا إال   مجتمع في تفشَّ
ا الرشوة التي ما  والبغضا . واةحقاد ال راهية وفشا فيه ه المحبَّة واةخو ةمن و ابا إال   مجتمع في تفشَّ

عددن أخددذ الهديَّددة فددي مقابددل الشددفاعة، ةنَّددك أيهددا  -وسددل م عليدده هللا صددل ى-وهددذا يددذكرنا بالحكمددة مددن نهددي النبددي  
المسدددلم، إن كندددا مدددن الوجهدددا  ومدددن أهدددل الشدددفاعة، وجدددا عليدددك أن تسدددعى فدددي معوندددة إخواندددك رحمدددًة ومحبَّدددًة 

ًبا إلى  ًما وتقرُّ  بيدنهم المحبَّدة واةخدو ة وفشدى فيمدا بيدنهم مدن  ابداو  إال   قدومي  فديالرشوة  افش   هللا ... لذلك ماوت رُّ
 الحقد والعداوة والبغضا .

التددي لددم تتطددور الدددول التددي تطددوَّرت وتقدددَّما فددي الغددرا إال لمددا حاربتهددا واعتبرتهددا  -أيهددا السددادة –إنَّهددا الرشددوة 
 جريمًة من أكبر الجرائم وكبيرًة من أعظم ال بائر.

دأُ  فدي وقعدا مداها الرشدوة، التدي إنَّ  د فيهدا وحدلَّ  إال ةمَّ  محدل   والظلدم اةماندة، محدلَّ  والخياندةُ  النصديحة، محدل   شالغِّ
 .اةمن محل   والخو  العدل،

 ،والخدو  والشدقا  والفقدر الُبدؤ  أهلده بدين نتشدروا والظلدم، الشرُّ  فيه الرشوة التي ما انتشرت في مجتمعي إالَّ ساد
 فريام يظارر قروم    ِمر مرا»  -وسدل م عليده هللا صدل ى- رسول هللا يقول شواهد وله مرفوعاً  ايمام أحمد مسند فيو 
عاشدددوا حيددداة الرعدددا والخدددو ، فأندددا ال تدددأمن علدددى نفسدددك مدددن معتددددي يددددفع رشدددوة  «.عرررببالرو   واِ رررأُ  إَل شررراالرِ 

 قرروم   ِمرر  مررا»  -وسددل م عليدده هللا صددل ى-لصدداحا سددلطة فيسددجنك، فيخطفددك، فيتبل ددى عليددك، لددذلك قددال النبددي  
 عاشوا ُرعًبا وخوًفا. «.بالروعب ُأِ  وا إَل الِرشا فيام يظار

ُث عدن تمهيددي وتددرياي وتقريداي لُخلد ِّ الخياندة، عندما نتحدث عن الرشدوة وعدن خطورتهدا  أيهدا السدادة فدنحن نتحددَّ
ر    الرشددوة يانددة، ول قافددة الخيانددة، ولتبريددر الخيانددة، فمددن نددزل د  ًكددا إلددى  ولوصددف الخِّ ًكددا در  هددان عليدده أن ينددزل در 

 وتخرياِّ وبيع اةو ان. اةسوأ فاةسوأ ... حتى تبل  الرشوة مبل  الخيانة والعمالة
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 عهم.في مقابِّل مصالِّحهم ومنافيقبلون الدنيَّة ةمَّتِّهم ةمَّتهم،  قد رأينا في ثورتنا من يرتشون فيقبلون الدنيَّةلو 
ترها ،يقبلون الدنيَّة ةمَّتهم، يخونونها بون مدن جبهاتهدا ،ويكشفون سِّ لدون عدن أراضديها، ويتجداهلون  ،وينسحِّ ويتحوَّ

  الشددددهدا ، وبكدددا  اةمهددددات، يتجدددداهلون عدددذابات اةسددددرى، وأنَّددددات دمدددا  إخددددوانِّهم وتضددددحياتِّهم، يتجددداهلون دمددددا
دلُ يسدتزلُّهم العددو فيعددهم بِّ الحرائر المغتصبات، ةجل مصالحهم الشخصدية، ةجدل  موحداتهم الفرديدة،  ةي مدن عاع 

 فال يأبى أحدهم أن ُيصالح العدو، بل أن يكون معه!! الدنيا، ةِّ ُلعاع
الندا ، رقداا يتسدلَّطون فيهدا علدى و  صغيرة يكونون عليها أمرا  عدهم ب قطاعيَّةي تستزِّلُّهم الدول فتبعضهم أيًضا، 

تومددا هددذا إال رشددوةل  ددُه  ركددات الفسدداد حتددى بلغددا مبلدد   الخيانددةِّ هلل ولرسددولِّه وللمسددلمين،فددي د   هددو  ومددن أورد نفس 
"واإلثرم مرا حراك علَّمندا قدائاًل:   -وسدل م عليده هللا صدل ى-نَّ إال نفسده، فرسدول هللا موارِّد الشبهات والدتهم فدال يلدوم  

دل ،فها الموظَّدفلتعي ذلك أيُّ في صدِرك وكِرهت أ  يّطِلع عليه الّنا "  ولتعدي ذلدك أيهدا  ،ولتعدي ذلدك أيهدا العامِّ
فرسدددول هللا ر بدددذلك أصددحاا االتفاقدددات السدددر ِّيَّة والمعاهدددات المشدددبوهة، ولُيخب دد ،ولتعدددي ذلددك أيهدددا اةميدددر ،القائددد

إذ لو لم يكن عاًرا لما خشيا من كشدفه،  "اإلثم ما حاك في صدِرك وكِرهت أ  يّطِلع عليه الّنا ": علمنا قائال
الشددبهات فقددد اسددتبرأ فمددن اتقددى  ،وبينهمددا أمددورل مشددتبِّهات ،والحددرام بددي ِّن ،الحددالل بددي ِّنولمددا خشدديا مددن فضددحه، 

رضدده، ومدددار ذلددك  ففددي م ددل تلددك يظهددر  فددي السددر ِّ والعلددن، مراقبتددهتعددالى وعلددى علددى تقددوى هللا كل ِّدده لديندده وعِّ
ُح المندافِّقون، ول ِّ اللهدم عليندا خيارندا اللهدم اللهدم مدا قضديا لندا مدن أمدري فاجعدل عاقبتده رشدًدا...  المؤمنون وُيفض 

رارنابذنوبنا وال ُتسل ِّط علينا   ... إني دا ي فأم ِّنوا.، أنا موالنا فانصرنا على القوم ال افرينشِّ


