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فهنوئا لنا هذا الووم السعود ،يوم أمرىا فوه بالفرح بنعمـة اهلل علونـا ،بٌامـام المـوام،
واإلعاىة على القوام ،آملون من موالىا القبول ،راجون أن ىكـون ممـن مـام رم ـان
وقام لولة القدر إيماىا واحتسابا.
عباد اهلل  :هنوئا لعبد عرف حق مواله فـيداه ،وعـرف حـق ىبوـه فاابعـه ،نـهد أن ال
إلـه إال اهلل وأن مممـدا رلـول اهلل ،فقـام بمــق الدـهاداون ،فمـرف العبـاد كلهــا هلل،
وجرد االاباع لرلول اهلل ،هنوئا لعبـد أجـاد داعـي اهلل يـوم أن دعـاه ﴿ َحـافِ ُ وا َع َلـى
ِ
الم ََل ِ ا ْل ُو ْل َطى َو ُقو ُمـوا ل ِ َّل ِـه َقـاىِتِو َن﴾ ففـا ببدـار رلـول اهلل مـلى اهلل
الم َل َوات َو َّ
َّ
ٍ
اهلل َا َعـا َلى َمـ ْن َأ ْح َسـ َن ُو ُضـو ََّ ُه َّن،
علوه وللم حون قالَ « :خ ْم ُس َم َل َوات ا ْف َت ََر َض ُـه َّن ُ
وم ُ ِ ِ
،و َأ َا َّـم ُر ُكُـو َع ُه َّن َو ُخ ُدـو َع ُه َّنَ ،ك َ
َـان َلـ ُه َع َلـى اهللِ َع ْهـدٌٌ َأ ْن َي َْ ِف َـر َلـ ُه»
َله َّن ل َو ْقت ِه َّن َ
َ َ
هنوئا لعبد علم أن اهلل افرتض علوه كا يسور  ،يخرجها من ف ـل اهلل ،حـون أوجبهـا
اهلل ﴿ ُخ ْذ مِ ْن َأ ْم َوال ِ ِه ْم َمدََ َق ًة ُا َط ِّه ُر ُه ْم َو ُا َز ِّك ِ
ِّوه ْم بِ َها﴾ فسـارع إلخـراز كـا مالـه كـل
عام ،طوبة هبا ىفسـه ،وهنوئـا لعبـد علـم أن اهلل افـرتض علوـه مـوم رم ـان حـون قـال
﴿ َف َم ْن َن ِهدََ مِنْ ُك ُم َّ
الد ْه َر َف ْل َو ُم ْم ُه﴾ ففرح بيمر اهلل والتجاد له ،ففا ببدـار رلـول
اهلل ملى اهلل علوه وللم «من مام رم ان إيماىا واحتسابا غفر له ما اقـدم مـن بىبـه»
س ِحـج ا ْلبو ِ
ـت َم ِ
وطوبى لعبد التجاد لنداَّ اهلل يوم قال ﴿ َول ِ َّل ِه َع َلى النََّّا ِ
اع
الـ َت َط َ
َْ
ـن ْ
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إِ َل ْوـ ِـه َلــبِ ًوَل﴾ فــاىطلق مــود البوــت المــرام ،ملبوــا علــى الفــور ،غوــر مســوف وال
حـج َف َلـم
متكالل ،فاىت م يف للك من بدرهم رلول اهلل ملى اهلل علوه وللم «مـ ْن َّ
رجع َك َوو ِم و َلد ْا ُه ُأم ُه» هنوئا لعبد بر والديه فلم يقل لهمـا أف ولـم
ْير ُف ْثَ ،و َلم ي ْف ُس ْقَ ،
ينهرهما ،وومل األرحام ،وأفدى السَلم ،وملى باللول والنـاس ىوـام ،وابتعـد عـن
المرام ،وبالمعروف أمر ،وعن المنكر هنى.
عباد اهلل  :لقد قامـت هـذه الـبَلد بممـد اهلل منـذ ىدـيهتا علـى التوحوـد ،بـٌفراد اهلل
بالعباد  ،وااباع هدي رلول اهلل ملى اهلل علوـه ولـلم ،واع ـوم الـدلول واألخـذ بـه،
وفهم األدلة كما فهمها السلف المالح ،من الممابة والتـابعون واـابعوهم بٌحسـان،
ومن للك طريقهم من األئمة األعَلم ،بوي المجى واألفهام.
أيها المسلمون :ومع اعاقب األيام ،ىديت جماعـات منمرفـة ،وأحـزاد ضـالة،
يف مجتمعنــا ،علــى حــون غفلــة مــن أهلهــا الطوبــون ،اىخــداعا بم ــاهر قادهتــا وحملــة
لوائهــا ،بــالرغم مــن امــذير مــن أىــار اهلل بمــائرهم ،لكــنهم اهتمــوا بــيهنم عمــَلَّ
ميجورون ،وحاقدون على الدعا  ،حتى أظهر اهلل يفهم ،وكدـف بـاطلهم ،وف ـح
أمرهم ،فبدأت اتساقط رؤولهم ،ويعلنون االعرتاف واالعتذار.
عباد اهلل :ويف هذه األثناَّ ظن اللوربالوـون أن السـاحة قـد خلـت لهـم ،وأن الزمـان
ماهنم ،والفرمـة يف أيـديهم ،فـيجلبوا بخـولهم ورجلهـم ،وامتطـوا مـهو اإلعـَلم،
يلمزون المطـوعون مـن المـًمنون ،ويدـككون يف ثوابـت الـدين ،ويطعنـون يف كتـب
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مــماح الســنة ،ويتهمــون الــدعو الســلفوة ،وينســبون لهــا داعــش والخــوارز ،يف
مماولة لتنفور الناس منها ومن دعاهتا ،ويرب ون المرجئـة والملمـدين واللوربالوـون،
والمتســـاهلون يف الفتوـــا ،البـــاحاون عـــن غرائـــب المســـائل ،علـــى أهنـــم العلمـــاَّ
والمفكرون ،ومفو المجتمع والمرب ون ،يـرددون المريـة مقدمـة علـى الدـرع ،يف
دعوات مريمة للتملل من قوـود الدـرع ،والتزهوـد يف حـب الـبَلد ،والوفـاَّ بالعهـد
لــوال أمرهــا ،فمــن دافــع عــن بــَلده ودينهــا ،وقومهــا وأخَلقهــا الرفوعــة ،وعاداهتــا
الساموة ،لموه وطنجوا منافقا ،متنالون أو جاهلون أن حب األوطان غريـز فطريـة،
بون اهلل ند اعلق النفس هبا بقوله عز وجل ﴿ َو َل ْو َأ َّىَّا َك َت ْبنََـا َع َلـ ْو ِه ْم َأ ِن ا ْق ُت ُلـوا َأ ْى ُف َسـ ُك ْم
اخ ُر ُجوا مِ ْن ِد َي ِ
َأ ِو ْ
ار ُك ُْم َما َف َع ُلو ُه إِ َّال َقلِ ٌول مِنْ ُْه ْم﴾ فقرن لـبماىه واعـالى إخـراز العبـد
من وطنه ،بٌخراز روحه من جسده ،فهل يَلم المـرَّ علـى حـب وطنـه ،القـائم علـى
الدريعة وحماية المرمون ،وهل يسـتنكر دفاعـه عنهـا ،ويف لـعوهم الماوـث لتَريـب
المجتمع ،أمبموا يرب ون للدباد قـدوات هابطـة ،يف ولـائل اإلعـَلم ،ونانـات
التوامل االجتماعي ،حتى أضمى الفانلون والبطالون والسذز ،رمـو ا ومدـاهور،
هبم يقتدي الدباد ،وعلى خطاهم يسورون ،وقل ايثور العلماَّ والعقَلَّ ،والقـدوات
المكماَّ ،ويف هذا خطر ع وم على مستقبل البَلد وحاضرها .فاللهم ..............
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الخطبة الااىوة
مــن أع ــم ألــلمة اللوربالوــون ،الســاعون لتَريــب المجتمــع ،الــتنادهم علــى مــا
يسمى بالجمعوات المقوقوة ،التـي اسـعى لفـرض حقـوق غربوـة الهـوى ،منفلتـة مـن
القوود ،يفرضون حقوقا جـائر للملمـدين والمراـدين عـن الـدين ،وحقوقـا للدـواب
والمخناون ،بل وحقوقا للموواىـات المًبيـة ،وحقوقـا للقتلـة والمجـرمون ،وحقوقـا
للمرأ مخالفة للدريعة ،يسعون من خَللها لزعزعة القـوم ،والق ـاَّ علـى الف ـولة،
وهدم األلر المتمسكة بدرع رهبا ،وكين الدرع لم يكفل للمرأ حقها ،الـذي يمفـ
منزلتهــا وكرامتهــا ،ففــي ى ــرهم كــل لــه حقــوق إال الرجــل وإال الــزوز وإال األد،
فهًالَّ وحدهم هم أعداَّ اإلىساىوة ،يدـنون حربـا نـعواَّ علـى الرجـل ،يريـدون أن
يسلبوه حقوقه المدروعة ،فَل للطة له يف بوته وال على وجته وال على أوالده
عباد اهلل :المرأ المسلمة حقا ،المتبعة للدلول مدقا ،اعرف مالها وما علوها ،وال
اتنكر لما جبلها اهلل علوه ،من الماجة للرجـل ،وارضـى بمـا قسـم اهلل لهـا واعلـم أىـه
ِ
الر َج ُال َق َّوا ُم َ
اهلل َب ْع َ ُه ْم َع َلـى َب ْعـ ٍ َوبِ َمـا َأ ْى َف ُقـوا
خور لها ﴿ ِّ
ون َع َلى النِّ َِّساَّ بِ َما َف َّ َل ُ
مِ ْن َأ ْم َوال ِ ِه ْم﴾ فخور لها أن اتفـر لرتبوـة األوالد والعنايـة بالندـا ،والقـرار يف البوـت
كما أمرها رهبا وهو أعلم بما يملمها ﴿و َقر َن فِي بوواِ ُكن و َال َابرجن َابرز ا ْلج ِ
اهلِ َّو ِـة
َّ َ َ َّ ْ َ َ َ َ
ُُ
َ ْ
ِ
ِ
اهلل َو َر ُلو َل ُه﴾ ومن ولـائلهم :االلـتهزاَّ
الم ََل َ َو َآاِو َن َّ
ْاألُو َلى َو َأق ْم َن َّ
الز َكَا َ َو َأط ْع َن َ
بــالقوم والعــادات التــي ال انــايف الدــرع ،فــٌبا لــبس الدــاد والبنــت لبــاس آبــائهم
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وأمهــاهتم ،واملــوا بطوــب أخَلقهــم ،كــالكرم والدــهامة ،والَوــر علــى األعــراض،
لموه منَلقا رجعوا ظَلموا ،ألهنم يعلمـون أىـه كلمـا ابتعـد االبـن عـن طبـاع والديـه
ومجتمعــه ،ا دادت الفجــو  ،واحتقــر أهلــه وقومــه ،و هــد يف دينــه وقومــه ،ولــج يف
البمث عمن ي نه القدو واأللو ولذلك قال علوه المَل والسَلم «من ادـبه بقـوم
فهو منهم».
عباد اهلل  :أمبمنا الووم ىرى بع
فلق ـد الــتجاد بع ـ

آثار هجمات اللوربالوـون المن مـة المدعومـة،

مــن الــتزلهم الدــوطان ،وراجــت علــوهم ب ــاعة األعــداَّ،

ف هـــرت المســـتهونات بالمجـــاد ،الكانـــفات للوجـــوه ،الرافعـــات للمـــوت يف
األلواق ،حتى رأينـا بنـت هـذه الـبَلد ،عـامَلت يف المطـاعم ،وبائعـات يف ممـَلت
مواد البناَّ ،يف مناظر اقدعر منها جلود من ارافعت رؤولهم باالىتساد لهذه البَلد،
والك اخرز من بَلدها ،بدون علـم أهلهـا ،اعمـة أهنـا معنفـة ،طالبـة الخـَلم مـن
للطة والدها ،الـذي رباهـا ورعاهـا ،واىفـق علوهـا وأحسـن إلوهـا ،بماـا عـن المريـة
المزعومة ،هربا من العبودية هلل ،فتقع يف عبوديـة الهـوى والدـوطان ،وامـبح فريسـة
ألمماد الدهوات ،وهًالَّ بممـد اهلل كالدـعر السـوداَّ ،يف جلـد الاـور األبـو

،

وإال فعامــة المجتمــع رجــاال وىســاَّ ،كبــارا و مــَارا ،علــى الــدين والفطــر بــاقوون،
وبتعالوم الدرع متمسكون ثابتون.
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عباد اهلل  :هذه البَلد قامت بف ل اهلل على التمسك بالكتاد والسنة بفهـم لـلف
األمة ،وهذا ما يفاخر به وال هذه البَلد وفقهم اهلل ،ويًكدوىـه يف كـل منالـبة ،ىمـن
أمــة ولــط  ،فــَل إفــرا وال افــريط ،وال غلــو وال جفــاَّ ،وال ادــدد وال اىمــَلل
﴿ َو َك ََذل ِ َك َج َع ْلنََا ُك ُْم ُأ َّم ًة َو َل ًطا﴾ الولطوة التـي بونهـا اهلل يف كتابـه ،ورلـوله مـلى اهلل
علوه وللم يف لنته.

