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 قضيـة حـرية املـرأة
 

 
: خطبة مجعة للشيخ  
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abou obaide
Sticky Note
Marked set by abou obaide

abou obaide
Sticky Note
Unmarked set by abou obaide

تعليمات بالنسبة لهذه المادة
ملاحظات مهمة:
1 ـ اضغط على هذه المنطقة للاستماع المباشر.2 ـ هذه النافدة لن تظهر في الأوراق عند الطبع.3ـ جزى الله خير كل من ساهم في نشر هذا المادة لعامة الناس.4 ـ فريق عمل شبكة الإمام الآجري يشكركم على تعاونكم ، ونسأل الله أن ينفعكم بهذه المادة، وتنفعون بها غيركم.
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:ةـقضي  
رأةـرية املـح  

 
  ـحفظه اهللا تعاىل ـ صاحل بن فوزان الفوزان: الشيخالعالمة خطبة لفضيلة 

 
  ..املشركون ق ليظهره على الدين كله ولو كرهرسل رسوله باهلدى ودين احلأاحلمد هللا الذي 

   .. سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون واجلاحدون؛ن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لهأوأشهد 
له وأصحابهآ صلى اهللا عليه وعلى ؛مونأ الصادق امل؛ا عبده ورسولهوأشهد أن حممد،وسلم تسليم ىل إا ا كثري

  .يوم يبعثون
   :أما بعد

 كما ؛ذهلم اهللاأ فمهما ابتغوا العزة من غريه ؛سالم املسلمني باإلعزأ علموا أن اهللاو ، اتقوا اهللا تعاىل!أيها الناس
   : قال؛ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه:قال أمري املؤمنني

   !".ذلنا اهللاأ فمهما ابتغينا العزة من غريه ؛سالمعزنا اهللا باإلأمة أحنن "
 ،لةيغناهم به من العأ ؛سالم اهللا عليهم باإل من فلما؛فنيعكانوا مستض، نيلِّذَ كانوا مست،متفرقنيكان العرب 

ومجعأ و،م به بعد الفرقةهو ،هم به بعد الذلةعزسوا وعجمهادهم على أهل األرض؛ عر.  
 ثَعل ما بوأ نسالم م القضاء على اإلا وحاولو!ظ الغيشدأهم ظَا غ؛ واملنافقون ذلكعداُء واألى الكفارألما رف

نتشر ا و، رسولهعزأ و،ظهر دينهأتعاىل وسبحانه  اهللا  ولكن،وا إىل كل حيلةوجلؤ ،هللا عليه وسلمالنيب صلى ا
 ولكنهم ،ةبالكليمن األرض لوا اإلسالم يوا أن يزسيِعند ذلك أَ ؛ املشارق واملغاربيفنوفهم أ رغم سالماإل
 ؛بناء املسلمني وبنامأمن ه ه وعلم إميانلَّ قَنون ا مكُويشكِّ ، يصدون ا عن سبيل اهللا!ل ماكرةيىل حإا وؤجل

 والشكوك هبينشرون الش ؛وغري ذلك صحافة وإذاعة وتلفاز :كما هو شائع اآلن يف كثري من وسائل اإلعالم من
ا ض ؛من املسلمنيميان عاف اإلليصطادوااهللان شاء إ ولن ينالوا !سالم على هدم دين اإل هلما حىت يكونوا عون 
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   !والبوارال الذلة إ
ا يف نفسهفمازال اإلسالم عزيز،ا واضح، فهؤالء  ! بدعايات عدوهمليه اخندعواإن كان بعض املنتسبني إ و،اجلي

   !وال يضرون اإلسالم واملسلمني بشيء ،همنفسأال إال يضرون 
 إِميانِكُم بعد يردوكُم الْكتاب أُوتوا الَّذين من افَرِيقً تطيعوا إِنْ آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿ :واهللا تعاىل يقول

رِينكَاف ﴾F١
F   

 فَتنقَلبوا أَعقَابِكُم علَى يردوكُم كَفَروا الَّذين تطيعوا إِنْ آمنوا الَّذين أَيها اي﴿ :ويقول سبحانه وتعاىل
رِيناسلِ ﴿ ﴾خب لَاكُ اللَّهومم وهو ريخ رِيناصالن ﴾F٢

F   
وكونوا منها  ! اليت جعلوا منها مشكلة)!ةأقضية املر( :من األوهام والشكوكن يعبثون به اآل  ماةلومن مج 

ا يف خمتلف وسائل اإل !ةلَمعض الس،الندوات و، واملؤمترات،عالموصاروا ينادونذلكغري  و ، وا!   
 وما ! يف الغربأةون املروينس ،هون هذا إىل املرأة يف اإلسالم وهم يوج،املسلمني ا وشغلوا ،أثاروا هذه القضية

   !حتقارهوان واتعيشه من ذلة و
هي ... !رسضد املرأة املسلمة ألم يعلمون أن املرأة املسلمة هي أساس اُألمنا يوجهون سهامهم إو !نسوا هذا

  !أساس اُألسر
 ! فإذا أفسدوها فسدت البيوت؛ ومسؤولة عن رعيتها،هي راعية يف بيتها و،الطفومربية األ ، سيدة البيت:فهي

ـَّى ولكن!وإذا فسدت البيوت فسد اتمع    ! ولن يستطيعوا حبول اهللا وقوته!؟ هلم ذلك أن
 شك من وضعها وما تعيشه من اخلري والعدالة على واملرأة املسلمة ليست ،فاملسلمون ليسوا على شك من دينهم

   .مكانتهادينها وإىل ىل إمئنة مطْ فاملرأة املسلمة !امة اليت ال تعيشها امرأة يف الدنياوالكر
   !ضعيفات العقول أو ،اإلميانو مهزوزات  أ،قد يصطادون بعض النساء الضعيفات اإلميان

F))نٍيد ولٍقْ عاتص ناقاُءسالن ((:وكما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

٣
F.   

إمنا ولكن هذه  !وتروج شبهام ، وصارت تتكلم بألسنتهم،ون بعض النساء اليت احنازت إليهمورمبا يصطاد
   . املسلمني يف دينهم ولن تشكك،اتضر املرأة املسلمة شيئًلن و ،ختسر نفسها

                                                 
  ]١٠٠: آل عمران، اآلية[  ـ  1
   ] ١٥٠- ١٤٩: آل عمران، اآليات[  ـ 2
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����U حياولون أن يزيلوا الفوارق بني الرجال والنساء يف اإلسالم:فهم !   
 ؛ فهم يريدون أن اإلسالم يترك للمرأة حريتها! جمتمعات الكفر والبهيميةألنه ال فوراق بني الرجال والنساء يف

  !تمعات الكافرة املتعفنةارأة يف لتعيش مثل امل
����U شككوا يف احلجاب:فهم  !  

   :ويقولون !يشككون يف أمر احلجاب !لسنتناأ بن ويتكلمو! من جلدتناطائفة يتكلمونمعهم  وانربى
ومادام فيه  ،احلجاب فيه خالف"و "!إهانة للمرأة" و"!مصادرة حلرية املرأة"و "!ر على املرأةجهذا حإن "

   "!خالف فاملرأة ليست ملزمة به
 ؛فال اعتبار للخالف يف هذا ؛و يف عمل املسلمني ، ويف السنة النبوية،ن الكرميآ احلجاب يف القر!سبحان اهللايا 

   :ألن احلجة يف
  القرآن  �              

  والسنة  �              
  وما عليه عمل املسلمني  �              
   !هاعم والتوقري يف جمت، واالحترام، والكرامة،من العزة ؛ احملجبةأةتعيشه املروالواقع الذي  �              

   .من ديننافنحن على يقني ؛ مر احلجابأيف  ه وما يقولون،رجافامإو ،نظر إىل ويالمفال ن
جبةة احملأكرامة املر، و فائدة احلجاب:سوكلٌّ يلم!   

   ! املتفسخة، السافرةاملتبذلة، هوان املرأة :سكلُّ يلمو
وعلم دين هلممن ع  فضالً؛فكارأممن هلم عقول و ؛س هذاكلُّ يلم!   

ذه الدعاية فالواجب أن ال ننخدع الباطلة!  
����U أةعمل املر: (ـيطالبون ب :اأيض!(   

   : ألا؛يف اتمعل اعم األقوم بأجلِّا تأ مع !لة ال تعمل معطَّأة املرنَّأوك
   :تقوم بأعمال البيوت

  طفال تريب األ �
  تم بشؤون البيت  �
  حتفظ شؤون البيت  �

 !الكرمية ةسراأل ساسأ وهي !مكرمة ،معززة ،بيتها يف سيدة فهي ؛عن رعيتها ةمسؤول، هي راعية يف بيتهاف
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   !فيه يبرت ةطيبأة امر على يقوم نهإف ؛شريف بيت وكل ،حمتشم بيت وكل ،ملتزم بيت فكل
   !ومنزلتها كرامتها مع يتناىف ال  الذيوهو !ا ئقالال وهو !ةأاملر به تقوم عمل لُّجأ هذا

 ال ما هلا وحتميل ،للفتنة هلا تعريض هذاف !وحدها وتسافر ،بالرجال واالختالط ،ائفظالو ىلإ خترج اأ امأ
F٤﴾ كَالْأُنثَى الذَّكَر ولَيس ﴿ :يقول جلّ وعال واهللا ،كالرجل ليست ؛ضعيفة ةأامر األ ؛لهمتحت

F   
 عمل خذأو ،عمله عن ختلى ذاإف ؛به يليق عمالً الصنفني من لكل وجعل ،والنساء الرجال بني تفاو فاهللا
   !عمالاأل وفشلت !ضاع اتمع ؛رخاآل

   :بيون يف عمالاأل عن نيتخلَّي نأو ،النساء بتوظيف ينادون الذين هؤالء
   !؟البيت مصري يكون ماذا      �
 كما  ـجتماعيةاال ةالتربي ودور ،الرعاية دور ويف ،احلضانات يف يرمون الذين طفالاأل مصري يكون ماذا     �

   ! ـ؟يسموا
 مأك وأ !يتامأ مأك ة؛التربي رِود يف ونربي مناإو ،والدهم وغري ،مهمأ غري رباهم ذاإ طفالاأل أينش ماذا �    

   !؟شرعيون باءآ هلم ليس ؛لقطاء
   !دين وال عقل يقره الشيء  هذا

ماليت البيوت يف مايوجد البيت يف جيدوا ومل ،بيتهم ىلإ الرجال وجاء ،الرجل جاء ذاإ ؛البيت عمالأب يقوم ن 
   !ابعز بيوت اأك ،اسكن وال ،ىوأم وال ،اشراب وال ،اطعام جيدون ال ؛طيبات نساٌء عليها يقوم

   !مراأل ذا البيوت تنهدمس
   !مهاتاأل بعمل يقمن وال ،نسائهم من كثرأ مياتدواخل النساء من يستقدمون هم ليسأ مث
   !ابدأ طفالاأل مأو ،البيت راعية بعمل تقوم ما ؛خادمات بعشر يتأت لو
 من ذلك على يترتب ما مع !البيت هلأ على حنان وال ،رمحة وال ،شفقة قلبها يف ليسف يءبش قامت لوو

   !مياتدواخل جنبياتاأل النساء جلب من ؛والشرور ،الفساد
   .جنبياتاأل النساء هؤالء بسبب البيوت يف حتصل اليت املشاكل لمونعت كما

 .ا اميالق تستطيع وال ،اختصاصها من ليست اليت عمالاأل ىلإ بيتها من أةاملر خراجإ من يترتب مما كله هذاف
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 ىلإ الليل خرآ  منذهنب ذاإ ؛النساء على الطرقات يف حتصل اليت اازر من ناآل تسمعون كم !عليكم باهللا
 يعترضها ما اوكثري !النهار خرآ يف ترجع مث ،كثرأ وأ رصقَ ةمسافَ خرآ بلد ىلإ ،بالدهن عن بعيدة عمالأ

   !ةمهدد فهي !الكثرية خطاراأل
   !عليها والسطو ،عرضها :ناحية من ةمهدد �
   !سالمتها :ناحية من مهددة �

   !النساءكثري من  فيها يذهب اليت ةاملروع احلوادث من لحص وكم
 وعملها ةأاملر يتركون لعلهم !يرجعون لعلهم !هونبنيت :لعلهم ؛للمسلمني وتعاىل سبحانه اهللا من عقوبات وهذه

   !ئق االال الشرعي
   :نأ هذا يف والسبب !؟يفيق من ينأ !؟يتعظ من ينأ !؟يعترب من ينأ ولكن
 ،الدراهم هذه وراء يلهثون الناس من كثري وأ ، الناسانربى ولذلك !دراهم !دنيوي طمع !طمع فيه ةأاملر عمل

   !دراهم فيها نأل  !خطاراأل من عليها يترتب ما رغم عمالاأل هذه ىلإ خيرجن نسائهم يتركونو
   !باهللا الإ قوة وال حول وال

   ! ال يقوم به غريها لعملها الذيومثنا!  ومكانتها!وعزا !ةأاملر لكرامة امثن تكون الدراهم وهذه
 ألم ؛ معطلون من األعمال؛ املؤهلني بالشهادات العالية ـاآلنـ  أليس كثري من شباب املسلمني !باهللا عليكم

   !؟ال جيدون وظائف
 وال أحد ينادي ،ال أحد يلتفت إليهم  والرجال، وإشغال املرأة،صوات لتوظيف املرأةفلماذا تتنادى األ

   !؟مبشكلتهم
 أو فيه ،ن أبناء املسلمني من يف قلبه مرض تلقفها م، خطة ومكيدة مدبرة من عدو اإلسالم واملسلمنيإال أا

   !ال دعاًء ونداًءال يسمع إق ق كالذي ينع وينع، وصار ينادي بذلك، أو فيه ضعف إميان،شك
وال يفكرون يف أن هذه األصوات ضدهم!قون بأصوات غريهم كالببغاواتفهم ينع !تطعن يف حنورهما وأ ، 

  ! ويف جمتمعهم
   !؟أفال يتقون اهللا

   !؟ال يرجعون إىل عقوهلمأ
   ! وأم مثقفون! ألم يزعمون أم مفكرون؛أال يرجعون إىل تفكريهم

   !؟كر وأين الف،أين الثقافة
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   ! وفكر منحرف!إا ثقافة متعفنة
  ! بدل أن يكونوا دعاة للشر؛ وأن يكونوا دعاة للخري، وأن يرجعوا إىل صوام،فعلى هؤالء أن يتوبوا إىل اهللا

����U ينادون بإزالة الفوارق بني الرجال والنساء:اأيض !   
   !يف الغرف التجارية وغريهالدية، و ويف االس الب، ويف االنتخابات، ويف املكاتب،يف االس

   ! متربجة! وعن زينتها! سافرة عن فتنتها،أن تكون املرأة إىل جنب الرجل
   !اك يف اتمع هذا سالح فتينادون ذا ألم يعلمون أنّ

االختالط:مفاهللا حر .   
 مع  وال تصف،هالو كانت وحد، وت مع الرجال تكون خلفهم فاملرأة إذا صلَّ؛ولذلك حىت يف مواطن العبادة

   ! مع الرجال ملا يف ذلك من الفتنة ال تصف،الرجال
  !وكيف باالختالط؟! فإذا كان هذا يف موطن العبادة، فكيف مبوطن العمل؟

 بل ؛ أن ال ختتلط مترِم أُ، ويذكرون اهللا، ومع رجال صاحلني يعبدون اهللا،إذا كان هذا يف موطن العبادةو
ى من  وليسوا على مستو، فكيف مبخالطتها لرجال ليسوا على هذا املستوى من الدين والعقل؛تكون خلفهم

   !؟الورع
   !واملرأة فاتنة حىت ألتقى الناس

F))اِءس النن مالِجى الرلَ عرض أَةًنتي فدع بتكْرما ت ((:النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

٥
F!   

F))اِءسي الن فتان كَلَيائرسي إِنِ بةَنت فنَّإِ فَ!اَءسوا النقُاتو ((:مو يقول صلى اهللا عليه وسل

٦
F.   

 وأ معهم يف املكاتب خلت م، و من ضعاف اإلميان إذا اختلطت!؟؛ فكيف مبن دومفاألتقياء عليهم خطر
   !؟غريها

 على  ومتردهن، ببين إسرائيل بسبب نسائهمتيت حلَّ أما خيافون من العقوبات ال!؟أما يتقون اهللا سبحانه وتعاىل
 وال خترج إىل ،تصلي يف بيتها، و وعال خيتار للمرأة أن تبقى يف بيتهاإذا كان اهللا جل! ؟شرع اهللا عز وجل

  ؟  ؛ فكيف خترج للعملاملسجد للصالة
  

                                                 
  متفق عليه - 5
  رواه مسلم - 6
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F)) ن هلُري خنهوتيب و،اِهللا داجِس م اِهللااَءموا إِعنم تالَ ((:والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

٧
Fيعين ؛:   

 ؛ أفضل من املسجد ألداء الصالة فإذا كان بيت املرأة؛من صالن يف املساجدهلن صالن يف البيوت خري 
يغريها بذلك  و أو يطمع بذلك وليها،فكيف بالعمل الدنيوي الذي خترج له طامعة يف ما وراء ذلك من الدراهم

   ! ويف عفتها،لدراهم دون نظر ملا يعترضها من اخلطر يف عرضهاحىت تأتيه با
  !فليتق اهللا هؤالء

����U ينادون لقيادة املرأة للسيارة!   
 هذا أمر مباح لكن ينظر إىل ما يترتب على ؛؛ركوا، و وحتريكها، تشغيلها: من حيث؛ أمر مباحالسيارةقيادة 

   !قيادة املرأة للسيارة من احملاذير
 ،النهار؛ بل خترج من بيتها بالليل و وال سلطة،مت السيارة صارت حرة ليس لوليها عليها كالمسلِّاملرأة إذا 

 إما باالختيار ؛رمبا يقف هلا رجال يركبون معها، وب معها من شاءت من الرجالكر وت، سيارا وتذهبتشغل
   ! وهي امرأة ضعيفة، ألا ليس معها من حيميها؛ ويتعرضون هلا، يركبون معها،وإما بالقهر

ا خترج عن رقابة وليها!؟ا يف اخلطر من قيادة املرأة للسيارةأليس هذا كافيا تكون حرة يف اخلروج مىت ، أوأ 
 وتستقبلهم ، وتشغل سيارا، مث خترج إليهم، وأا قد يتصل ا األشرار وهي على فراشها،شاءت

   ! هذا واهللا واقع وكثري!؟بعيد هذا  هل!؟ أما خيشى املسلمون من هذا!؟ويستقبلوا
 ،يت احلريةطع فكيف إذا أُ؛ تعلمون ما حصل من املشاكل؛فاملرأة مع أا حتت رقابة وليها وحتت نظر الرجال

كِّومنمن سيارة تقودها؟ت !   
 من غري  والسائقون، واملرور، جيتمع عليها الرجال!؟ من الذي يتوالها؛أرأيتم لو حصل هلا حادث يف الطريق

   !احلالة احلرجة؟حمارمها يف هذه 
 وحمالت إصالح السيارات ال ؟حمل إصالح السيارات وحدهاإىل  أليست تذهب ؛إذا حصل عطل يف سيارا

   !ختلو من ذئاب البشر
افاحملاذير يف هذا كثرية جد!فعلى املسلمني أن يت نهوا هلذه املكائدب!   

 هم يقصدون ، إمنا يقصدون ما يترتب على قيادا من املفاسد؛يارة جمرد قيادةهم ال يقصدون أن املرأة تقود الس
 وأن قيادة املرأة للسيارة ، وأن املرأة حباجة لقيادة السيارة،لة وال ننخدع بدعايام املضلِّ،كائدهم ملهبنتن فلْ؛هذا

                                                 
   .٥١٥: احلديثإرواء الغليل ـ رقم : انظر. ، وصححه األلباين رواه أبو داود- 7
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 من قيادة املرأة السائق األجنيب أكثر ضررااستقدام  يعين ! يا سبحان اهللاا؛ا أجنبيأوىل من أننا نستقدم سائقً
 وكما هو ! وآكد ولكن ضرر قيادة املرأة للسيارة أشد، استقدام السائق األجنيب فيه ضرر.. نعم!؟للسيارة 
  ."ب أخف الضررين واجب لدفع أعالمهاارتكا: " و،"درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل" : أنّالقاعدة

   !فليفكر هؤالء
����U يف االستديوهاتاإلعالم مع الرجال أمام الشاشات وأن خترج املرأة يف وسائل ن يطالبو!U   

 مث يظهرون ، ومن املخالطة، ومن املمازحة، ومن املضاحكة، اخللوة:واهللا أعلم ما حيصل يف تلك احملالت من
   ؟ فماذا حيصل! أو تظهر أصوات النساء يف وسائل اإلعالم،أمام الناس يف هذه الشاشات

 لكن إذا ظهرت يف ؛صور بينهما، فالضرر حم أو ظهرت أمام رجل واحد سافرة،رأة إذا خلت مع رجل واحدامل
   ! فالضرر كبري يف وسائل اإلعالم! على من يراها ومن يسمعها!وسائل اإلعالم صار الضرر على مجيع األمة

   ! ينخدعوا ذه الدعايات وأن ال، لكيد عدوهميتنبهوا وأن ،هوا لذلكبنملسلمني أن يتا فعلى
 أما أن يتكلموا ! ورجعوا بنسائهم إىل جادة الصواب ساغ هلم أن يتكلموا،وإذا أصلح الغرب وضع نسائهم

 وإلصاق ذلك ،عامي عن ما هم عليه فهذا من التويظنون أن اإلسالم هضم املرأة؛! ونسائهم ضائعات مضيعات
   !باملسلمني

   .خدعوا ذه الدعايات املضللة وال تن!فاتقوا اهللا عباد اهللا
 ما ودوا خبالًا يأْلُونكُم لَا دونِكُم من بِطَانةً تتخذُوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

منِتع قَد تداُء بضغالْب نم هِماها أَفْومي وفخت مهوردص أَكْبر ا قَدنيب لَكُم اتإِنْ الْآي متلُونَ كُنقعت﴾   
 عضوا خلَوا وإِذَا آمنا قَالُوا لَقُوكُم وإِذَا كُلِّه بِالْكتابِ وتؤمنونَ يحبونكُم ولَا تحبونهم أُولَاِء أَنتم ها﴿

كُملَيلَ عامالْأَن نم ظيوا لْقُ الْغوتم كُمظيإِنَّ بِغ اللَّه يملع ورِ بِذَاتدالص﴾   
 كَيدهم يضركُم لَا واـوتتقُ تصبِروا وإِنْ بِها واـيفْرح سيئَةٌ تصبكُم وإِنْ ؤهمـتس حسنةٌ تمسسكُم إِنْ ﴿

F٨﴾ حيطٌم يعملُونَ اـبِم اللَّه إِنَّ شيئًا
F   

ستغفر اهللا يل  قويل هذا وأأقول ، ونفعنا مبا فيه من البيان والذكر احلكيم،بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم
  ... فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ؛ولكم وجلميع املسلمني من كل ذنب

�   � �  
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 ؛ن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أ، وأشكره على توفيقه وامتنانه،احلمد هللا على فضله وإحسانه
ا لشأنهتعظيم،وسلّ، عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابها وأشهد أن حممد م تسليماا كثري .  

  : أما بعد
   : قال– رمحه اهللا –بن أنس مالك :  اإلمام؛ كلمة قاهلا إمام دار اهلجرة؛أيها املسلمون

"لن يصح آخر هذه األمة إال للَما أصحلَهاإلسالم:؟ هو؛ ما الذي أصلح أول هذه األمة"ا أو !   
   ! لن يصلحها نظام الغرب!ولن يصلح آخر هذه األمة إال اإلسالم

   !ن املبطَّما فيها من الشر، و وما فيها من العيوب الظاهرة والباطنة،ولن يصلحها احلضارة الغربية
   ! ونظمهم، وأفكارهم،ام حضارم واستقد، اتباع الغرب:لن يصلح هذه األمة

 وحينئذ ، يفسد أمرهمم فإ؛ا ختلوا عن اإلسالمممه ف! ال يصلحها إال اإلسالم!ال يصلح هذه األمة احملمدية
 أذلة  فيكونون حينئذ؛ والسالح الذي حيملونه، ألم تركوا احلصن الذي يتحصنون به؛يتسلط العدو عليهم

   ! أقدام عدوهمحتت
هم  وأن ال يلحقَ،ة عليهملَّطالفنت املُ، و وأن حيذروا من الدعايات املضلة، وليتمسكوا بدينهم!املسلمونفليتق اهللا 

ا يف إسالمهمشكأو يعتقدوا أن يف إسالمهم نقص ،!   
   : قال؛ يف آخر أيام الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وعال قال يف حمكم كتابهاهللا جل

﴿ د لَكُم لْتأَكْم مواالْييند الماِإلس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُمين﴾F٩
F   

 ال يزيغ عنها إال ؛ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمته على البيضاء وترك نيب، وعال بههذا هو الذي أوصى اهللا جلّ
   !هالك

ال يريدون لكم إال !  واهللا! فإم واهللا؛ائكم وال تغرنكم أقوال أعد، وال تزهدوا بدينكم!اتقوا اهللا عباد اهللا
   !اكم اخلري أبدوال يريدون ل! اهلالك

 وكل ، وشر األمور حمدثاا،ي حممد صلى اهللا عليه وسلمي هد وخري اهلد،علموا أن خري احلديث كتاب اهللاوا
  ....  يف النار  شذّ ومن شذّ، فإن يد اهللا على اجلماعة؛ وعليكم باجلماعة،بدعة ضاللة

F١٠﴾إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما﴿
F   
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  : حممد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، األئمة املهدينيورسولك نبينااللهم صلِّ وسلِّم على عبدك 
  .ان، وعلي، وعن الصحابة أمجعني، وعن التابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينأيب بكر، وعمر، وعثم

 ،ا هذا البلد آمنا مطمئن واجعلْاللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذلَّ الشرك واملشركني، ودمر أعداء الدين،
  .رب العاملني  يا،وسائر بالد املسلمني عامة

  . ومن شايعهم من املنافقني واملرتدينـ من اليهود والنصارى وسائر الكفرة، أعداء الدينكاللهم دمر أعداء
مشلهم، وخالف تشت اللهمأضعف أَنزلْ بني كلمتهم، اللهم م، اللهمعن القوم  قو م بأسك الذي ال يرد 

  .ارمني
  .اللهم اكف املسلمني شرهم، واجعل كيدهم يف حنورهم، إنك على كل شيء قدير

  . غري ضالني وال مضلنيمور املسلمني، واجعلهم هداة مهتدين، ووالة أاللهم أصلح والة أمورنا
  .رب العاملني اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء واملفسدين يا

  .ا الغيث، وال جتعلنا من القانطني أنزل علين!غين وحنن الفقراء أنت ال،اللهم أنت اهللا ال إله إال أنت
اللهماسقنا، اللهم اسقنا، اللهم سقيا رمحة؛ ال سقيا عذاب، وال هدم، وال بالء، وال غرق اسقنا وأغثنا، اللهم .  

 رمحتك،  اسقِ بالدك وعبادك، وانشراللهم! يعلمه إال أنت البالد والعباد من احلاجة من الغيث ما ال باللهم إنّ
ائمك،وارحم ِييع الدعاء بلدك امليت، يا مس وأح،السميع العليمربنا تقبل منا إنك أنت، !جميب  يا قريب .  

   :باد اهللاع
﴿ لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبنكَرِ والْماِء وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراِء ذإِيتو انساِإلحلِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللَّه

F١١﴾ تذَكَّرونَ
F ﴿فُوأَوو كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دعانَ بموا اَألينقُضال تو متداهإِذَا ع اللَّه دها بِع

F١٢﴾ كَفيلًا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ
Fفاذكروا اهللا يذكركم، واشكروا نعمهاللَّ﴿ .كم يزدو رأَكْب اللَّه كْرلَذو ه

F١٣﴾يعلَم ما تصنعونَ 
F   

�   �  �  
  انتهت اخلطبة
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