
 تمن تقوالمبنطقة العود شراء جبل احلمك  سعي لنا يف بعض الصحف عن نسبتهتنبيهات على ما 
﷽ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصاحلؿد هلل وأصفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ لف، وأن حمؿدًا عبده ورشقلف 

 أما بعد:

يـسبقهنا  ٓتتؼقخيتؾؼقن  -هداهؿ اهلل-ٓ أدري ما صلن بعض الصحػ اإلعالمقة  فحسبـا اهلل وكعؿ القكقؾ؛

 إلقـا بني حني وآخر، ولقس هلا أشاس مـ الصحة.

 كـان لؾعؿـرة دخـقي أن مؽذوبـة؛ تؼـقٓت الصـحػ بعض كرشت (هـ5341 /الثاين ربقع صفر آخر) ففي

 واحلؿد حقـف يف الؼقل ذلؽ صحة عدم بقان وكان مرص، يف الـقر حزب غرار عذ باهلل عقاذاً  حزب تلشقس لغرض

 هلل.

كرشت أيضا بعض الصحػ اإلعالمقة كالمًا كظـر مـا  (هـ5341 /مـ صفر رجب /السابع)ا يقمـا هذ ويف

قبؾف لقس لف أشاس مـ الصحة: زعؿقا أكـل أشعك لرشاء جبؾ يسؿك احلؿؽ؛ كـان مققعـًا عسـؽريا يف مـطؼـة 

ديًا، وأن مؾققكا شـعق 51بثؿـ ن بائع األرض لـا هق الشقخ عبد الغـل العجؾ إ ققهلؿ:العقد، ومـ عجقب ذلؽ 

 وشقط الرشاء لـا الشقخ لطػ ادرادي عذ تػاوض يف الؼقؿة!!.

، وٓ أدري ، وفـؼ اهلل امؿقـعأعرف الشقخ ادذكقر، وٓ القشقط وكؾ هذا واهلل ٓ أشاس لف مـ الصحة، وٓ

 .أم ٓ؟! هؾ يعرفاين

حػظفـؿ اهلل؛ بـام يف ذلـؽ  أمس احتقاجات إخقاكــا ادفجـريـ مــ دمـا بف ولقس عـدكا كام يعؾؿ اهلل ما كسد 

مظؾـقمني وإ  اهلل مـؽـقبني  ؿقـع حـال؛ فحـال امالذيـ خؾػفؿ عدوان الرافضـة قـاتؾفؿ اهلل األرامؾ واأليتام

 .، فضاًل عـ ادبالغ ادزعقمة لرشاء األرضادشتؽك

مـة لـد،ا، قركا لؾخرو  مـ دما  ببعض الؾقازم الرضـورية ادعؾرِ ضطُ ـة وشاضة الدولة التزمت لـا حني اوم

ام يبقض وجقهفؿ ويزئ ذممفـؿ أمـام اهلل لـا ب امؿقع عؾقفا؛ وإ  هذا التاريخ مل يػقااهلل  وتؿ تقققع الرئقس وفؼ

ژ  ژ  ڑ   ﴿مما تؿ القعد والتعفد بف وٓ زلـا كـتظر ذلؽ مـفؿ إتباعًا لؼقل اهلل تعا : وخؾؼف،  عزوجؾ

 ،[5ادائدة: ] ﴾ڑ  ک

الػقىض وادظاهرات واإلعتصامات ادحرمة، التل اختـذها بعـض الــاس وشـقؾة إلخـرا  مـا بعقديـ وهلل احلؿد عـ 

 .م مـ خر ورشبني يدي ربف عز وجؾ عذ ما قدّ  ويؼػتارخيف،  حػظ عؾقفأرادوه مـ الدولة مـ حؼ وباضؾ، وكؾ شق



 .[٨ – ٧ الزلزلة:]  ﴾   گ  گ  ک  ک  ک  ک  *  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ﴿ تعا : قال

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴿تعــا :  وقــال

 .[3٧األكبقاء: ]  ﴾چچ  چ  ڇ   ڇ

مـا ِمــُْؽْؿ مــ َأَحـٌد إٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصقـال رشـقل اهلل ِ  :قالريض اهلل عـف َعِديِّ بـ َحاتٍِؿ ويف الصحقحني مـ حديث 

ُف لقس َبْقـَُف َوَبْقـَُف ُتْرُجَ  ُؿُف َربُّ َم مـ َعَؿؾِِف َوَيـُْظُر َأْصَلَم مـف فال َيـَرى إٓ مـا َشُقَؽؾِّ ـَ مـف فال َيَرى إٓ ما َقد  اٌن َفَقـُْظُر َأْيَؿ

مَ   .«َقد 

وكسلل اهلل لـا ولسائر ادسؾؿني اهلداية والتقفقؼ، ومالزمة الصدق، مع اهلل شبحاكف، ومع خؾؼف؛ فإن ذلـؽ مــ 

مسعقد ريض اهلل عـف، َقـاَل: ورضقاكف كام يف الصحقحني مـ حديث ابـ  أعظؿ ادـاقب وشبؾ اهلداية إ  جـة اهلل

، َوإِن  اْلِز  َ،ْـِدي إَِ  اْمَـ ـِة، َوَمـا َيـَزاُل ال»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُشقُل اهللِ  ْدَق َ،ِْدي إَِ  اْلِزِّ ْدِق، َفإِن  الصِّ ُجـُؾ َعَؾْقُؽْؿ بِالصِّ ر 

ْدَق َحت   ى الصِّ اُكْؿ َواْلَؽـِذَب، َفـإِن  اْلَؽـِذَب َ،ْـِدي إَِ  اْلُػُجـقِر، َوإِن  َيْصُدُق َوَيَتَحر  يًؼا، َوإِي  ك ُيْؽَتَب ِعـَْد اهللِ ِصدِّ

ى اْلَؽِذَب َحت ك ُيْؽَتَب ِعـَْد اهللِ َكذ   ُجُؾ َيْؽِذُب َوَيَتَحر   .«اًبااْلُػُجقَر َ،ِْدي إَِ  الـ اِر، َوَما َيَزاُل الر 

 ما عزي إ  القزير مقشك بـ عبد اهلل اخلاقاين: وما أحسـ 

 الصـــدق حؾـــق وهـــق ادـــر 

 

ــــر  ــــف احل ــــدق ٓ يسك  والص

ـــة    ـــا زيـ ـــقهرة الصـــدق هل  ج

 

ــــدر   ــــاققت وال  حيســــدها الق

 كتبف أبق عبد الرمحـ 

 حيقك بـ عيل احلجقري

 هـ(5341/رجب/٨)


