ش َهو ِ
وب َعلَْي ُك ْم ويُ ِري ُد اله ِذ ِ
﴿ َو ه
ات أَ ْن ََتِيلُوا َم ْيلا َع ِظيما﴾
اَّللُ يُ ِري ُد أَ ْن يَتُ َ
َ
َ
ين يَتهبعُو َن ال ه َ
هللا هللا يف أعراضكم ..هللا هللا يف نسائكم ..هللا هللا يف بناتكم ..هللا هللا يف أبنائكم
أعداء اإلسالم وعمالؤهم ال يدخرون جهداً يف إفساد نسائكم وأبنائكم ،عرب مؤسسات ومجعيات جتوب البالد طوالً وعرضاً
نشراً للفساد والرذيلة ،وذلك حتت ذرائع ومسميات عدة مثل "متكني املرأة" و"احلرية واملساواة" و"حقوق املرأة" و"املبادرات
واألنشطة الشبابية" وغريها الكثري ،ويصاحبها نشاطات حممومة يف اجلامعات واملدارس واألماكن العامة عمادها االختالط وكسر
احلواجز بني الذكور واإلانث ،فحفل ماجن يف "روايب" ،وعرض سريك فاضح يف رام هللا ،وحفالت رقص وغناء يف اجلامعات،
وماراثوانت ومسابقات ومهرجاانت خمتلطة قائمة على قلة احلياء يف رام هللا وانبلس وبيت حلم واخلليل ...اخل.
وأضحت السلطة اجملرمة ومؤسساهتا وعلى رأسها وزارات الثقافة والرايضة والسياحة والرتبية والتعليم رأس حربة يف نشر الفساد
ِ هِ
ين َك َف ُروا يُْن ِف ُقو َن أ َْم َوا ََلُ ْم
واجملون تنفيذاً لسياسات أعداء اإلسالم الذين ينفقون املاليني على هذه النشاطات اإلفسادية ﴿إ هن الذ َ
يل هِ
ِ
ص ُّدوا َع ْن َسبِ ِ
اَّلل﴾ ،إهنا سلطة جمرمة ضيعت األرض والعرض واملقدسات واختذت من الكافرين وأعداء اإلسالم أولياء من
ليَ ُ
دون املؤمنني.
اي أهل األرض املباركة:
لقد لعبت السلطة وقادهتا دوراً قذراً يف فرض املشاريع االستسالمية على أهل فلسطني ،ليخضع أهل فلسطني ويقبلوا ابلعيش
الذليل حتت حراب االحتالل ،ويرى أعداؤكم أن الضمانة الوحيدة لبقاء االحتالل هي إفساد أبنائكم وبناتكم و"علمنتهم" لتنشأ
األجيال القادمة على الفساد واجملون والبعد عن الدين ،وإذا ما خسرمت دينكم وخسر أبناؤكم دينهم ،فماذا سيبقى لكم سوى العيش
شه و ِ
وب َعلَْي ُكم ويُ ِري ُد اله ِذ ِ
الذليل حتت نري االحتالل؟!! وهذا ما يريده عدوكم ﴿ َو ه
ات أَ ْن ََتِيلُوا َم ْيلا
اَّللُ يُ ِري ُد أَ ْن يَتُ َ
ْ َ
ين يَتهبعُو َن ال ه َ َ
َ
َع ِظيما﴾.
أيها األهل يف األرض املقدسة:
هِ
ظ
هاس َوا ْْلِ َج َارةُ َعلَْي َها َم َلئِ َكةٌ ِغ َل ٌ
ين آ َمنُوا قُوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم ََنرا َوقُ ُ
خناطبكم بقول هللا تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ
ود َها الن ُ
ِ
اَّلل ما أَمرُهم وي ْفعلُو َن ما ي ْؤمرو َن﴾ ...خناطبكم بقول هللا تعاىل﴿ :اي أَيُّها اله ِذين آمنُوا ََل تَتهبِعوا ُخطُو ِ
ات
َ َ
ُ
ش َدا ٌد ََل يَ ْع ُ
َ َ
َ
صو َن هَ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ
ش ْيطَ ِ
ان ومن ي تهبِع ُخطُو ِ
ال ه ِ
ات ال ه
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر﴾.
ان فَِإنههُ ََي ُْم ُر ِِبلْ َف ْح َ
ش ْيطَ َ َ ْ َ ْ َ
أيها اآلِبء واألمهات :خناطبكم بقول رسول هللا ﷺ« :أ َََل ُكلُّ ُك ْم َر ٍاعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َر ِعيهتِ ِهَ ،...،وال هر ُج ُل َر ٍاع َعلَى
ِ
اعيةٌ َعلَى ب ْي ِ
أ َْه ِل بَ ْيتِ ِهَ ،و ُه َو َم ْسئُ ٌ
ت بَ ْعلِ َها َوَولَ ِدهَِ ،و ِه َي َم ْسئُولَةٌ َع ْن ُه ْم» رواه مسلم ،فأدبوا أبناءكم على
ول َع ْن ُه ْمَ ،وال َْم ْرأَةُ َر َ
َ
اإلسالم وعلموهم العفة واحلياء ،ازرعوا يف قلوهبم حب هللا وحب رسوله ،ألبسوا بناتكم ثوب التقوى واسرتوهن بثوب العفة اجللباب،
علموا أبناءكم كيف تصان األعراض وحيافظ عليها ،حذروهم مما يكيده أعداء اإلسالم هلم ،حذروهم من عاقبة املعاصي وغضب هللا
تعاىل.
ِ ِ ِِ
ِ
َح َس َن إِلَْي ِه هنُ ،ك هن لَهُ ِس ْتا ِم َن النها ِر» رواه البخاري
وخناطبكم بقول رسول هللا ﷺَ « :م ْن يَلي م ْن َهذه البَ نَات َش ْيئا ،فَأ ْ

صِ
ات
اي نساء املسلمني :اإلسالم حصنكن ،وتقوى هللا لباسكن ،فاتقني هللا يف أنفسكن ،قال تعاىل﴿ :فَال ه
ات قَانِتَ ٌ
اْلَ ُ
ضن ِمن أَب ِ
اَّلل﴾ ...وخناطبكن بقول هللا تعاىل﴿ :وقُل لِلْم ْؤِمنَ ِ
ات لِ ْلغَْي ِ
وج ُه هن َوََل
ب ِِبَا َح ِف َ
َحافِظَ ٌ
ات يَغْ ُ
ض َْ ْ ْ َ
ظ هُ
ْن فُ ُر َ
َ ْ ُ
صا ِره هن َوََْي َفظ َ

ِ
ِ
ض ِربْن ِِبُم ِرِه هن َعلَى جيوِبِِ هن وََل ي ْب ِدين ِزينَ تَ ُه هن إِهَل لِب عولَتِ ِه هن أَو ِ
آِب ِء بُ ُعولَتِ ِه هن أ َْو
ُُ
ُُ
آِبئ ِه هن أ َْو َ
ْ َ
ين ِزينَ تَ ُه هن إِهَل َما ظَ َه َر م ْن َها َولْيَ ْ َ ُ
َ ُ َ
يُْبد َ
أَب نَائِ ِه هن أَو أَب نَ ِاء ب عولَتِ ِه هن أَو إِ ْخواهنِِ هن أَو ب ِِن إِ ْخواهنِِ هن أَو ب ِِن أ َ ِِ
ِ
ِ
ني غَ ِْْي أ ِ
ُوِل
سائِ ِه هن أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أ َْْيَا ُهنُ هن أَ ِو التهابِع َ
ْ
ْ ْ ُُ
ْ َ
ْ َ
َ
ْ َ
َخ َواِت هن أ َْو ن َ
ات النِ ِ
ض ِربن ِِبَرجلِ ِه هن لِي علَم ما ُُيْ ِفني ِمن ِزينتِ ِه هن وتُوبوا إِ ََل هِ
ال أَ ِو ِ
الط ْف ِل اله ِذين ََل يظْهروا َعلَى َعور ِ
الر َج ِ
ِْ
اْل ْربَِة ِم َن ِ
اَّلل
َ ْ َ َ ُ
ُْ َ َ
ساء َوََل يَ ْ ْ َ ْ ُ
َْ
َ
َ ْ َ َُ
َِ
َجيعا أَيُّ َه ال ُْم ْؤِمنُو َن لَ َعله ُك ْم تُ ْف ِل ُحو َن﴾.
ك ونِ ِ ِ
اج َ ِ
هِب قُل ِألَ ْزو ِ
ني َعلَْي ِه هن ِم ْن َج َلبِيبِ ِه هن
ني يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
اي نساء املؤمنني :استجنب هلل ورسوله ﴿ َاي أَيُّ َها النِ ُّ ْ َ
ك َوبَنَات َ َ َ
ك أَ ْد ََن أَ ْن يُ ْع َرفْ َن فَ َل يُ ْؤذَيْ َن َوَكا َن ه
اَّللُ غَ ُفورا َرِحيم ا﴾.
ذَلِ َ
أيها األبناء والبنات:
أنتم ذخر أمتكم ،وأنتم من يُعول عليهم يف هنضتها ورفع شأهنا ،واإلسالم هو دينكم وعقيدتكم ،واحلرب عليه مستعرة يف كل
ِ ِ
هِ
هِ
ين َك َف ُروا يَ ُردُّوُك ْم َعلَى
ين َ
آمنُوا إ ْن تُطيعُوا الذ َ
أرجاء األرض ،فال تطيعوا الكافرين واجملرمني وأطيعوا هللا ورسوله ﴿ َاي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين * بَ ِل ه
ين﴾.
اَّللُ َم ْوََل ُك ْم َو ُه َو َخ ْْيُ النهاص ِر َ
أَ ْع َقاب ُك ْم فَ تَ ْن َقلبُوا َخاس ِر َ
اي شباب املسلمني :قضيتكم هي اإلسالم ،فال تلتفتوا عنه فتهلكوا ،فما يريده الغرب وأعداء اإلسالم منكم هو التحلل من

مفاهيم اإلسالم وقيمه ،فهو يريد قتل الغرية على العرض يف أنفسكم ،ويريد من نسائنا أن ختلع اجللباب لتنكشف للناس عوراهتن،
يريد لبناتنا أن ختتلط ابلرجال ليذهب حياؤهن ،يريد منكم أن تعيشوا احلياة الغربية بكل قذاراهتا ...هذه هي حقيقة أمريكا وأورواب
ِ
وحقيقة أعداء اإلسالم ،قال تعاىل﴿ :ما ي و ُّد اله ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
ني أَ ْن يُنَ هز َل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َخ ٍْْي ِم ْن َربِ ُك ْم﴾.
اب َوََل ال ُْم ْش ِرك َ
َ ُ ْ
َ ََ
فالسلطة اجملرمة وأعداء اإلسالم يغيظهم اإلسالم ،ويغيظهم عفة نساء املسلمني ،ويغيظهم لباسهن الشرعي (اجللباب) الذي

حيفظ كرامة نساء املؤمنني ،يغيظهم تقيدكم أبحكام اإلسالم ،فماذا أنتم فاعلون؟ أتطيعون هللا ورسوله أم تطيعون اجملرمني وأعداء
اإلسالم؟!
اي أهل فلسطني:
ِ
ِ
ِ
ال رس ُ ِ
ارَ ،وهللاُ أَ َش ُّد غَ ْْيا» رواه أمحد
ار ،ال ُْم ْؤم ُن يَغَ ُ
ار ،ال ُْم ْؤم ُن يَغَ ُ
ول هللا ﷺ« :ال ُْم ْؤم ُن يَغَ ُ
الغْية ...الغْية ....الغْية ،قَ َ َ ُ
اي أهلنا وإخوتنا يف األرض املباركة ،أمل أين لكم أن تبصروا احلق وتعملوا به؟! أمل أين لكم أن تسريوا يف طريق عزتكم ورضوان

هللا واجلنة؟! أمل أين لكم أن تنكروا على الظاملني واجملرمني وأتخذوا على أيديهم؟! أمل أين لكم أن حتملوا دعوة اإلسالم إلقامة دين
هللا وحتكيمه يف ظل خالفة راشد ة على منهاج النبوة حترر البالد من رجس الغاصبني وتوحد صفوف املسلمني وحتفظ أعراضكم
وِبم لِ ِذ ْك ِر هِ
ِ ِه ِ
اَّلل َوَما نَ َز َل ِم َن ا ْْلَ ِق﴾؟! بلى وهللا قد آن ..بلى وهللا قد آن.
آمنُوا أَ ْن ََتْ َ
ين َ
ش َع قُلُ ُُ ْ
ودايركم﴿ ...أَ ََلْ ََيْن للذ َ
اللهم اشرح صدروان وصدور املسلمني لطاعتك ومرضاتك ونصرة دينك ،واجعل للخري الذي حنمله سبيال إىل قلوهبم ،وصل
اللهم وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ...واحلمد هلل رب العاملني.
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