
 ،ُ ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم، َوَأْشَهُد َأْن َال إِلََه إّال ا�َّ َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا اْحلَْمُد ِ� الَِّذي َعلََّم ِ�ْلَقَلِم، َعلََّم اْإلِ

ُلْوا  ُ ِيف اْألُِمّيَِّني، يـَتـْ يِهْم، َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة، َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َعْبُدُه َوَرُسولُُه، بـََعثَُه ا�َّ َعَليِهْم آَ�تِِه َويـُزَكِّ

ُ َوَسلََّم َوَ�َرَك َعَليِه، َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحاِبِه، َوَمْن تَِبَعُهْم ِ�ْحَساٍن ِإَىل  ينِ َضَالٍل ُمِبٍني، َصلَّى ا�َّ : ا بـَْعدُ أَمَّ ، يـَْوِم الدِّ  

).ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ  َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�ََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ (، كما أمرَكم سبحانَهْقوى،  اَتقوْا َهللا َحَق التـَّ ف  

 كمالِ وهذا من  ، من اإلنِس واِجلنِّ والوحِش والطَّريِ  يتفقَُّد جيَشهكعادتِه بنفِسه  خرَج سليماُن عليه السَّالُم 

َوتـََفقََّد (، حىت جاَء إىل الطُّيورِ  ،بارِ والكِ  غارِ الصِّ  ه لألمورِ ه بنفسِ ه وتدبريِ ه جلنودِ تنظيمِ  سنِ وحُ  ،هزمِ ه وحَ زمِ عَ 

َر فـََقاَل َما ِيلَ َال أََرى اْهلُْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنيَ  فتيِش تَ ِدقَِّة ْت من لُ فْ حىت هذا الطَّائِر الّصغِري مل يَـ ، )الطَّيـْ

 َما ِيلَ َال أََرى: (سليماَن عليه السَّالُم، فَفَقَده وسأَل عنه، ومن مجيِل تثبُِّته يف احلُكِم على اجلُنوِد، أنَّه قالَ 

).أَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنيَ (هل هو موجوٌد وأ� ال أراُه، : ، أي)اْهلُْدُهدَ   

ا �كََّد 
َّ
بـَنَُّه َعَذاً� َشِديًدا: (أنَّه غائٌب دوَن اسئذاٍن، قالَ و  من اخلربِ ُمثَّ مل

إن كاَن الغياُب لذنٍب ) َألَُعذِّ

ٍ ُحبجَّ  )َأْو لََيْأتِيَـينِّ ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ (إن كاَن الغياُب لذنٍب كبٍري، ) َأْو َألَْذَحبَنَّهُ (صغٍري،  ٍة واضحٍة وُعذٍر بنيِّ

َر بَِعيدٍ (غيابِه، ل  ،أتى اهلدهُد بعَد زمٍن قليٍل ومل يتأخْر، ألنَّه يعلُم حزَم سليماَن عليه السَّالمُ ف، )َفَمَكَث َغيـْ

ُتَك ِمْن َسَبٍإ بِنَـَبٍإ يَِقنيٍ  فـََقاَل َأَحْطُت ِمبَا ملَْ حتُِْط بِهِ ( ُكلِّ َشْيٍء   ِإّينِ َوَجْدُت اْمَرأًَة َمتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمنْ *  َوِجئـْ

َفَصدَُّهْم  َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن ا�َِّ َوزَيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماَهلُمْ *  َوَهلَا َعْرٌش َعِظيمٌ 

 السََّماَواِت َواْألَْرِض َويـَْعَلُم َما ُختُْفوَن َأالَّ َيْسُجُدوا �َِِّ الَِّذي ُخيْرُِج اخلَْْبَء ِيف *  َعِن السَِّبيِل فـَُهْم َال يـَْهَتُدونَ 

ُ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ *  َوَما تـُْعِلُنونَ  .، أمٌر خطٌري، وِشرٌك كبٌري، وُعذٌر يستحقُّ معُه التَّأخريَ )ا�َّ  

، �ألقواِم األخرىظمى، خاصًة فيما يتعلَُّق يف التَّعامِل مع األخباِر العُ  ،القاعدُة الُكربى.. اآلَن امسعوا و 

، وقدََّم )قَاَل َسنَـْنظُُر َأَصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذِبنيَ (شعو�ً كانوا أم حكوماٍت، ، مجاعاتٍ أفراداً كانوا أم 

وليعلَم غُري ولكن لِعَظِم األمِر وألنَّه يتعلَُّق �مٍَّة من األمِم، التَّصديَق على التَّكذيِب ملعرفِته بصدِق اهلُدهِد، 

، فكم من خٍرب جاَء فيه بتأمٍل واستبصارٍ  فلن ُيصدََّق حىت يُنظرَ أنَّه من جاَء خبٍرب من األخباِر،  اهلدهدِ 

.على الشُّرفاِء �لظُّلِم والعاِر، وكم من خٍرب جاَء على الدِّ�ِر �خلراِب والدَّمارِ   



..أيُّها األحبَُّة   

ِ و حنتاُج إىل  ،التَّلقيِّ األخباِر و اليوُم ومع كثرِة مصادِر  ويِّ  ينالتَّأالتثبُِّت والتَّبنيُّ بعَد أن رأينا خصوصاً  ،والرتَّ

ه ماٍت، متيُل يوماً مع هذا فتمدحُ ، ومسعنا مسَع األُذِن، كيَف أنَّ قنواٍت وإذاعاٍت وهيئاٍت وُمنظَّ رأَي العنيِ 

اِب، ال لشيٍء إال ملصاحلَ تُعاديه يف اليوِم اآلخِر فتذمُّ  حىت تَبلَغ به السَّحاَب، ُمثَّ  ه حىت َتدسَّه يف الرتُّ

سياسيٍة أو ملطامَع ُدنيويٍَّة، فيقُف احلليُم حرياَن وهو يُقلُِّب أخباراً وتغريداٍت ُمتناقضًة، ليَس بينها إال شهوَر 

َمَثُل اْلُمَناِفِق َكَمَثِل الشَّاِة اْلَعائَِرِة بـَْنيَ : (ُر حديَث النَّيبِّ صلى هللاُ عليه وسلمَ أو سنَني معدودًة، حينها يتذكَّ 

أن نقوَل ألخباِر الصُّحِف والقنواِت، ِفعًال حنتاُج ..  فاليومَ ..  )اْلَغَنَمْنيِ؛ َتِعُري ِإَىل َهِذِه َمرًَّة َوِإَىل َهِذِه َمرَّةً 

  ). َسنَـْنظُُر َأَصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذِبنيَ (..  َمهالً وأحاديِث ا�الِس ورسائِل اجلوَّاالِت، 

ا كانْت سبباً يف مقتِل عثماَن بِن عفاَن رضَي هللاُ عنه، وهو رجٌل من أهِل  من ُخطورِة األخباِر الكاذبِة أ�َّ

قْ  .. ِة وتستحي منه املالئكةُ اجلنَّ 
ُ
ِة اليت كانْت تُروَُّج إل�رِة النَّاِس على اخلليفِة عَ طَ تَ وامسْع إىل بعِض األخباِر امل

َهُؤَالِء : قَالَ ، َمْن َهُؤَالِء اْلَقْوم: فـََقالَ  فـََرَأى قـَْوًما ُجُلوًسا،ِمَن اُحلجَّاِج َجاَء َرُجٌل َمْن َأْهِل ِمْصَر .. الرَّاشِد 

َ� اْبَن ُعَمَر ِإّينِ َسائُِلَك : قَالَ َرِضَي هللاُ َعنُهَما،  َعْبُد ا�َِّ ْبُن ُعَمرَ : قَاُلوا؟، َفَمِن الشَّْيُخ ِفيِهمْ : قَالَ ، قـَُرْيشٌ 

ُه تـََغيََّب َعْن َبْدٍر َوَملْ تـَْعَلُم أَنَّ : قَالَ ، نـََعمْ  :قَالَ  ؟،َهْل تـَْعَلُم َأنَّ ُعْثَماَن فـَرَّ يـَْوَم ُأُحدٍ  ،َعْن َشْىٍء َفَحدِّْثِين 

َعِة الرُّْضَواِن فـََلْم َيْشَهْدَها: قَالَ ، نـََعمْ : قَالَ ؟، َيْشَهدْ  ُ َأْكبَـرُ : قَالَ ، نـََعمْ : قَالَ ؟، تـَْعَلُم أَنَُّه تـََغيََّب َعْن بـَيـْ  . ا�َّ

ْ : قَاَل اْبُن ُعَمرَ   ) .. ِبصحِة األخبارِ  جلُ الرَّ  حَ ِر فَ (  ،أَمَّا ِفرَارُُه يـَْوَم ُأُحدٍ ، )حقيقَة األخبارِ (  َلكَ تـََعاَل أُبـَنيِّ

َ َغُفوٌر َحِليمٌ : (، كما قاَل تعاىلفََأْشَهُد َأنَّ ا�ََّ َعَفا َعْنُه َوَغَفَر َلهُ  ُهْم ِإنَّ ا�َّ ُ َعنـْ َوأَمَّا تـََغيـُُّبُه ..  )َوَلَقْد َعَفا ا�َّ

َصلَّى وََكاَنْت َمرِيَضًة، فـََقاَل َلُه َرُسوُل ا�َِّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى ا�َُّ بِْنُت َرُسوِل ا�َِّ  َعْن َبْدٍر، فَِإنَُّه َكاَنْت َحتَْتهُ 

َعِة الرُّْضَواِن  ) ..ِإنَّ َلَك َأْجَر َرُجٍل ِممَّْن َشِهَد َبْدرًا َوَسْهَمهُ : (ا�َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  فـََلْو َكاَن َأَحٌد َوأَمَّا تـََغيـُُّبُه َعْن بـَيـْ

َعُة وََكانَ ، ِإَىل َمكَّةَ  َصلَّى ا�َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل ا�َِّ  هُ فـَبَـَعثَ  ،َأَعزَّ بَِبْطِن َمكََّة ِمْن ُعْثَماَن لَبَـَعثَُه َمَكانَهُ  ْت بـَيـْ

َفَضَرَب ِ�َا ، )َهِذِه َيُد ُعْثَمانَ : (بَِيِدِه اْلُيْمَىن  َسلَّمَ َعَلْيِه وَ  َصلَّى ا�َُّ َما َذَهَب، فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ الرُّْضَواِن بـَْعدَ 

  . اْذَهْب ِ�َا اآلَن َمَعكَ  :فـََقاَل َلُه اْبُن ُعَمرَ  ، )َهِذِه لُِعْثَمانَ : (َعَلى َيِدِه، فـََقالَ 



فينشُر  ..قد يكوُن اليوَم من األعداِء ألنَّ صديَق األمِس ..  تصديِق األخباِر واألنباءِ ِت يف حنتاُج إىل التَّثبُّ 

اماٌت دوَن دليٍل وبُرهاٍن .. بيحٌة قَ سافلٌة وهي يف احلقيقِة ِخدعٌة .. األسراَر كما يزعُم ألجِل احلقيقِة  .. ا�ِّ

ِد َعيٍش وحتكيٍم لشريعِة وَرغَ .. حسداً ملا تعيُشه هذه البلُد من أماٍن .. حاقٍد وخوَّاٍن وتصرحياٌت من 

ُ مَّا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشرِِكَني َأن يـُنَـزََّل َعَلْيُكم ّمِْن َخْريٍ ّمِن رَّبِّكُ .. (محِن الرَّ  ْم َوا�َّ

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  ).َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمن َيَشاُء َوا�َّ  

فال زالْت بعُض الُبلداِن تعيُش على .. تُعطى األموَر أكَرب من حجِمها وأن ال  ي املصداقيةِ حنتاُج إىل حترِّ 

ا قائدُة العاِمل هْ وَ  وفَرِض .. يُهدِّدوَن كلَّ أحٍد بقطِع العالقاِت  ..ومنقذُة البشريِة .. وحاكمُة النَّاِس .. ِم أ�َّ

سالُحهم .. والتَّعيُس كما يظنُّوَن هو من عادوه .. الوه فالسعيُد كما يعتقدوَن هو من وَ .. العقو�ِت 

جنكيزخان يف كما كاَن يفعُل ..  جِم النَّعامِ هُر الدَّجاجَّ يف حَ الذي ُيظ.. األكُرب يف العاِمل هو اإلعالُم 

ه  جيوشِ  أعدادَ  �نَّ  شاعاتِ اإل لبثَّ  العدوِّ  طوطِ إىل خُ  اجلواسيسَ  رسلُ يُ حيُث امليالدي  عشرَ  ابعِ الرَّ  القرنِ 

..  عدائهأَ  يوشِ من جِ  بكثريٍ  ائماً أقلَ ياً دَ علِّ ه فِ جيوشُ  ، كانتْ ويف الواقعِ  ،إحصاؤها ال ميكنُ  كاجلرادِ   كبريةٌ 

.َشْحَمًة، وَال ُكلُّ َسْوَداَء َمتَْرةً  بـَْيَضاءَ  َما ُكلُّ : املثَل العريبَّ املشهورَ  ملثِل هؤالءِ فهل من أحٍد ُيرتجُم   

 فـَتَـبَـيـَُّنوا فَاِسٌق بِنَـَبإٍ  َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكمْ : (حنتاُج اليوَم إىل طاعِة ِهللا تعاىل يف قولِه.. ؤمنوَن أيُّها امل

، احلرمنيِ  وأمنِ  خاصًة فيما يتعلَُّق �ألمِن العامِ ، )َأْن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِجبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعَلى َما فـََعْلُتْم َ�ِدِمنيَ 

 وقتُ وليَس اليوَم ..  اخلالفاِت والَعتبِ  ليَس اليوَم وقتُ ف.. وأن نتكاتَف مجيعاً ُحكَّاماً وحمكومَني 

وأماَم كلِّ �ديٍد خارجٍي،  وأعدوٍّ داخلٍي  أن نقَف صفَّاً واحداً أماَم كلِّ بل ينبغي .. املطالباِت والشَّغِب 

،  رَ فِ ووَ .. ها ُجندُ  بَ وتدرَّ .. ها سالحُ  وَّعَ تننَنعُم يف بالٍد قد ..  بفضِل ِهللا تعاىلاليوَم وحنُن  غريبٍّ أو َشرقيٍّ

وأنَّه ال .. وَء إليه قوٌة واللج.. وأن االعتصاَم به ِعزٌة .. وقبَل ذلَك إمياُن رجاِهلا �ِ� تعاىل .. ها اقتصادُ 

).َوِإنَّ ُجنَدَ� َهلُُم اْلَغالُِبونَ : (قاَل تعاىلهؤالِء وقد  فهل َخياُف مثلُ .. ملجأَ ومنجا منه إال إليِه   

، طيئةٍ ذنٍب وخَ  من كلِّ  واملسلماتِ  املسلمنيَ  يل ولـكم وجلميعِ  العظيمَ  هللاَ  ، وأستغفرُ سمعونَ ما تَ  أقولُ 

.حيمُ الرَّ  وابُ ه هو التَّ فاستغفروه وتوبوا إليه إنَّ   



 هوجودِ  ،زارِ الغِ  هنعمِ  على ـهسبحانَ  هأمحدُ  ،مبقـدارٍ  هعندَ  شيءٍ  وكلُّ  غىن،فأَ  عطىوأَ  ،فأجزلَ  نعمَ أَ  الذي �ِ  احلمدُ 

 املصطفى هورسولُ  هعبدُ  حممًدا �سيدَ  أن وأشهدُ  ،هارُ القَ  الواحدُ  له ريكَ شَ  ال هوحدَ  هللاُ  إال إلهَ  ال أن وأشهدُ  ،درارِ املِ 

:، أما بعداملعادِ  يومِ  إىل هديهم على سارَ  ومن ،األخيارِ  هوأصحابِ  ،األطهارِ  هآلِ  وعلى عليه وسلمَ  هللاُ  صلى ،املختارُ   

ُيسيَء ِفهَم و اجلميَل، و  املعروفَ  ، ألنَّ هناَك من جيحدُ حنتاُج اليوَم أن النقبَل خرباً إال بدليلٍ  ،أيُّها األحبَّةُ 

هي نفُسها اليت تقطُع لساَن وال يعلُم أنَّ اليدَّ اليت تُقدُِّم القهوَة �ليمِني،  ،العريبِّ األصيلِ  ِطيبِة وكرمِ 

تنيب يف وصَفهعنَد االحرتاِم والتَّقديِر، قد تتحوَُّل إىل ما  اليت كانتبتسامُة االاحلاقديَن، و 
ُ
:البيِت الشَّهريِ  امل  

َتِسمُ اللَّ  أنَّ  نَّ َفال َتظُنَّ  ***إذا رَأْيَت نـُُيوَب اللّْيِث �رِزًَة  ْيَث يـَبـْ  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َرُسولُ قَاَم  ِمِه الَِّيت َلِقَي ِفيَها اْلَعُدوَّ ِيف النَّاِس ا�َِّ َصلَّى ا�َّ َماَلْت الشَّْمُس،  ِحنيَ ِيف بـَْعِض َأ�َّ

َ اْلَعاِفَيَة، فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَا: (فـََقالَ  ْصِربُوا، َواْعَلُموا َأنَّ اْجلَنََّة َحتَْت أَيـَُّها النَّاُس، َال َمتَنـَّْوا لَِقاَء اْلَعُدوِّ َوَسُلوا ا�َّ

اللَُّهمَّ ُمْنزَِل اْلِكَتاِب، َوُجمْرَِي السََّحاِب، َوَهازَِم اْألَْحَزاِب، اْهزِْمُهْم َواْنُصْرَ� : (، ُمثَّ قَالَ )ِظَالِل السُُّيوفِ 

حافظِة على ُجمتمٍع يسوُده الِو�مُ  ،السَّالمِ هذا منهُج والِة أمرِ� يف احلِلِم و  ،وال زاَل وِ� احلمدُ ، )َعَلْيِهمْ 
ُ
، وامل

وظنُّوا أن  ،فظنَّ األعداُء أن هذا احلِلَم َضْعفاً  ،يف َرَغِد َعيٍش وِطيِب دارٍ  ،والبحِث عن األمِن واالستقرارِ 

ولكلِّ  ،اجرٍ ولكلِّ علماينٍّ ف ،لكِل عدٍو كافرٍ  ،فأصبَح �ديُد هذه الِبالِد كألً ُمباحاً  ،هذه األ�َة خوفاً 

.ضبَ اتَِّق شرَّ احلليَم إذا غَ : قالْت الَعربُ  ال نقوُل إال مالكن و  .. ولكلِّ خارجيٍّ جاحدٍ  ،فارسيٍّ حاقدٍ   

أعداَء الديِن، اللَُّهمَّ اجعل هذا البلَد آمناً  اللَُّهمَّ أعزَّ اإلسالَم واملسلمَني، اللَُّهمَّ أِذلَّ الشرَك واملشركَني، اللَُّهمَّ َدّمِرْ 

، اللَُّهمَّ ُمستقراً وسائَر بالِد املسلمَني � ربَّ العاملَني، اللَُّهمَّ ُكفَّ عنَّا َ�َس الذين كفروا فأنَت َأشدُّ �ساً وَأشدُّ تَنكيالً 

ن ُيشغُلهم �نفِسهم عن املسلمَني إنََّك على كلِّ شيٍء اجعْل كيَدهم يف حنورِهم واكفنا ُشروَرهم، اللَُّهمَّ َسلِّْط عليهم م

قديٌر، وال حوَل وال قوَة إال بك، عليَك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصُري، اللَُّهمَّ احفْظ هذه البالَد بالَد احلرمِني 

، ومن كلِّ بالٍء وحمنٍة، اللَُّهمَّ احفظ منًة مستقرًة من كلِّ سوٍء ومكروٍه، ومن كلِّ شرٍّ وفتنةٍ آُهمَّ احفظها الشريفِني، اللَّ 

سائَر بالِد املسلمَني يف كلِّ مكاٍن � ربَّ العاملَني، اللَُّهمَّ أصلح والَة أمورِ� واجعلهم هداًة مهتديَن غَري ضالَني وال 

� مبا فعَل السفهاُء ِمنا، وقنا شرَّ  تؤاخذالمضلَني، اللَُّهمَّ أصلْح بطانَتهم وأبعد عنهم بطانَة السُّوِء واملفسديَن، اللَُّهمَّ 

).رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ .. (الفِنت ما ظهَر منها وما بطَن   




