
ُ يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الهِذيَن يَ تهِبُعوَن الشهَهَواِت َأْن ََتِيُلوا َمْيلا ﴿  ﴾اا َعِظيم َواَّلله

 هللا هللا يف أبنائكم ..هللا هللا يف بناتكم ..هللا هللا يف نسائكم ..هللا هللا يف أعراضكم

ال يدخرون جهدًا يف إفساد نسائكم وأبنائكم، عرب مؤسسات ومجعيات جتوب البالد طواًل وعرضاً أعداء اإلسالم وعمالؤهم 
"احلرية واملساواة" و"حقوق املرأة" و"املبادرات ونشرًا للفساد والرذيلة، وذلك حتت ذرائع ومسميات عدة مثل "متكني املرأة" 

مة يف اجلامعات واملدارس واألماكن العامة عمادها االختالط وكسر واألنشطة الشبابية" وغريها الكثري، ويصاحبها نشاطات حممو 
احلواجز بني الذكور واإلانث، فحفل ماجن يف "روايب"، وعرض سريك فاضح يف رام هللا، وحفالت رقص وغناء يف اجلامعات، 

 اخل. ...اخلليلوماراثوانت ومسابقات ومهرجاانت خمتلطة قائمة على قلة احلياء يف رام هللا وانبلس وبيت حلم و 
وأضحت السلطة اجملرمة ومؤسساهتا وعلى رأسها وزارات الثقافة والرايضة والسياحة والرتبية والتعليم رأس حربة يف نشر الفساد 

َأْمَواََلُْم ِإنه الهِذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن ﴿ واجملون تنفيذًا لسياسات أعداء اإلسالم الذين ينفقون املاليني على هذه النشاطات اإلفسادية
إلسالم أولياء من سلطة جمرمة ضيعت األرض والعرض واملقدسات واختذت من الكافرين وأعداء ا، إهنا ﴾لَِيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اَّللهِ 

 دون املؤمنني.

 اي أهل األرض املباركة:
خضع أهل فلسطني ويقبلوا ابلعيش لقد لعبت السلطة وقادهتا دوراً قذراً يف فرض املشاريع االستسالمية على أهل فلسطني، لي

الذليل حتت حراب االحتالل، ويرى أعداؤكم أن الضمانة الوحيدة لبقاء االحتالل هي إفساد أبنائكم وبناتكم و"علمنتهم" لتنشأ 
العيش  األجيال القادمة على الفساد واجملون والبعد عن الدين، وإذا ما خسرمت دينكم وخسر أبناؤكم دينهم، فماذا سيبقى لكم سوى

 َواَّللهُ يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الهِذيَن يَ تهِبُعوَن الشهَهَواِت َأْن ََتِيُلوا َمْيلا ﴿وهذا ما يريده عدوكم  !!الذليل حتت نري االحتالل؟
 .﴾اا َعِظيم

 أيها األهل يف األرض املقدسة:

َها َمَلِئَكٌة ِغَلٌظ  اا َمُنوا ُقوا َأنْ ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم ََنر َأي َُّها الهِذيَن آ ايَ ﴿ :خناطبكم بقول هللا تعاىل َوُقوُدَها النهاُس َواْلَِْجارَُة َعَلي ْ
ِبُعوا ُخطَُواِت َأي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ََل تَ ته  ايَ ﴿ :بقول هللا تعاىل خناطبكم ...﴾ِشَداٌد ََل يَ ْعُصوَن اَّللهَ َما َأَمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ 

 .﴾الشهْيطَاِن َوَمْن يَ تهِبْع ُخطَُواِت الشهْيطَاِن فَِإنهُه َيَُْمُر ِِبْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ 

َلى ، َوالرهُجُل رَاٍع عَ ...َأََل ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيهِتِه،» :ملسو هيلع هللا ىلصخناطبكم بقول رسول هللا  :أيها اآلِبء واألمهات
ُهْم، َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت بَ ْعِلَها َوَوَلِدِه، َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعن ْ  رواه مسلم، فأدبوا أبناءكم على  «ُهمْ َأْهِل بَ ْيِتِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعن ْ

ى واسرتوهن بثوب العفة اجللباب، اإلسالم وعلموهم العفة واحلياء، ازرعوا يف قلوهبم حب هللا وحب رسوله، ألبسوا بناتكم ثوب التقو 
عاقبة املعاصي وغضب هللا  علموا أبناءكم كيف تصان األعراض وحيافظ عليها، حذروهم مما يكيده أعداء اإلسالم هلم، حذروهم من

 تعاىل.

 رواه البخاري« ِمَن النهارِ  اا  ِستْ ، فََأْحَسَن ِإلَْيِهنه، ُكنه َلهُ اا َمْن يَِلي ِمْن َهِذِه البَ َناِت َشْيئ» :ملسو هيلع هللا ىلصوخناطبكم بقول رسول هللا 

فَالصهاِْلَاُت قَانَِتاٌت ﴿ :قال تعاىل ،اإلسالم حصنكن، وتقوى هللا لباسكن، فاتقني هللا يف أنفسكن :اي نساء املسلمني
َن ِمْن َأْبَصارِِهنه َوََيَْفْظَن فُ ُروَجُهنه َوََل َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضضْ ﴿ :بقول هللا تعاىل وخناطبكن ...﴾َحاِفظَاٌت ِلْلغَْيِب ِبَا َحِفَظ اَّللهُ 
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َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمرِِهنه َعَلى ُجُيوِِبِنه َوََل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنه  ِإَله لِبُ ُعولَِتِهنه َأْو آَِبئِِهنه َأْو آَِبِء بُ ُعولَِتِهنه َأْو  يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنه ِإَله َما َظَهَر ِمن ْ
ائِِهنه َأْو َما َمَلَكْت َأْْيَاهُنُنه َأِو التهابِِعنَي َغْْيِ ُأوِل بْ َنائِِهنه َأْو َأبْ َناِء بُ ُعولَِتِهنه َأْو ِإْخَواهِنِنه َأْو َبِِن ِإْخَواهِنِنه َأْو َبِِن َأَخَواِِتِنه َأْو ِنسَ أَ 

ْربَِة ِمَن الر َِجالِ   ِمْن زِيَنِتِهنه َوتُوبُوا ِإََل اَّللِه  َأِو الطِ ْفِل الهِذيَن ََلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النِ َساِء َوََل َيْضرِْبَن ِبَِْرُجِلِهنه لِيُ ْعَلَم َما ُُيِْفنيَ اْْلِ
يع  .﴾َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلهُكْم تُ ْفِلُحونَ  اا َجَِ

َأي َُّها النهِبُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهنه ِمْن َجَلبِيِبِهنه  ايَ ﴿ورسوله  استجنب هلل :اي نساء املؤمنني
ُ َغُفور   .﴾اا َرِحيم اا َذِلَك َأْدََن َأْن يُ ْعَرْفَن َفَل يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اَّلله

 :أيها األبناء والبنات
نتم من يُعول عليهم يف هنضتها ورفع شأهنا، واإلسالم هو دينكم وعقيدتكم، واحلرب عليه مستعرة يف كل أنتم ذخر أمتكم، وأ

َأي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الهِذيَن َكَفُروا يَ ُردُّوُكْم َعَلى  ايَ ﴿أرجاء األرض، فال تطيعوا الكافرين واجملرمني وأطيعوا هللا ورسوله 
َقِلُبوا َخاِسرِيَن َأْعَقاِبُكْم  ُ َمْوََلُكْم َوُهَو َخْْيُ النهاِصرِينَ  *فَ تَ ن ْ  .﴾َبِل اَّلله

قضيتكم هي اإلسالم، فال تلتفتوا عنه فتهلكوا، فما يريده الغرب وأعداء اإلسالم منكم هو التحلل من  :اي شباب املسلمني
ويريد من نسائنا أن ختلع اجللباب لتنكشف للناس عوراهتن،  مفاهيم اإلسالم وقيمه، فهو يريد قتل الغرية على العرض يف أنفسكم،

هذه هي حقيقة أمريكا وأورواب  ...يريد لبناتنا أن ختتلط ابلرجال ليذهب حياؤهن، يريد منكم أن تعيشوا احلياة الغربية بكل قذاراهتا
 .﴾ْلِكَتاِب َوََل اْلُمْشرِِكنَي َأْن يُ نَ زهَل َعَلْيُكْم ِمْن َخْْيٍ ِمْن رَبِ ُكمْ َما يَ َودُّ الهِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل ا﴿ :قال تعاىل ،وحقيقة أعداء اإلسالم

الذي  )اجللباب(فالسلطة اجملرمة وأعداء اإلسالم يغيظهم اإلسالم، ويغيظهم عفة نساء املسلمني، ويغيظهم لباسهن الشرعي 
اجملرمني وأعداء  ذا أنتم فاعلون؟ أتطيعون هللا ورسوله أم تطيعونحيفظ كرامة نساء املؤمنني، يغيظهم تقيدكم أبحكام اإلسالم، فما

 ؟!اإلسالم

 :اي أهل فلسطني
 رواه أمحد «اا اْلُمْؤِمُن يَ َغاُر، اْلُمْؤِمُن يَ َغاُر، اْلُمْؤِمُن يَ َغاُر، َوهللاُ َأَشدُّ َغْيْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللِا الغْية،  ....الغْية ...الغْية

أمل أين لكم أن تسريوا يف طريق عزتكم ورضوان  !أمل أين لكم أن تبصروا احلق وتعملوا به؟  األرض املباركة،اي أهلنا وإخوتنا يف
أمل أين لكم أن حتملوا دعوة اإلسالم إلقامة دين  !أمل أين لكم أن تنكروا على الظاملني واجملرمني وأتخذوا على أيديهم؟ !هللا واجلنة؟

ة على منهاج النبوة حترر البالد من رجس الغاصبني وتوحد صفوف املسلمني وحتفظ أعراضكم هللا وحتكيمه يف ظل خالفة راشد
 وهللا قد آن. بلى ..بلى وهللا قد آن ؟!﴾َأََلْ َيَِْن لِلهِذيَن آَمُنوا َأْن ََتَْشَع قُ ُلوُِبُْم ِلذِْكِر اَّللِه َوَما نَ َزَل ِمَن اْْلَق ِ ﴿ ...ودايركم

ر املسلمني لطاعتك ومرضاتك ونصرة دينك، واجعل للخري الذي حنمله سبيال إىل قلوهبم، وصل اللهم اشرح صدروان وصدو 
 .واحلمد هلل رب العاملني ...اللهم وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين
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