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 وصحبه   نا حممد وعلى آله  الم على رسول للا نبي  الة والس  هلل والص   احلمد   ،حيم  الر   محن  الر   للا   بسم   القارئ:
 :هوإي  رمحنا للا الشيخ بكر بن عبد للا أبو زيد  قال، أمجعني

 جيل.الطالبات "املريول" بداية التّ تغيري لباس ، الطالبات سادساً: تغيري لباس
وبداية  ،النهاية للباس الشرعي هو بداية   ،الدراسية احملتشمة هذا التغيري يف احملاضن   أن   التاريخ   أثبت  

إىل  ث   ،إىل كشفهما راب، ث  مها ابلشّ ت  مع س   ،عن الساقني شف  ك  ي   التربّج بلباٍس قصري إىل حّولالتّ 
 ه ابلكافرات.التشبّ 

 للا املستعان ،أعد ،أعد الشيخ:
 البات "املريول"الطّ  لباس   تغيري  القارئ: سادساً: 

 املريول؟ الشيخ:
 القارئ: أي نعم

النهاية للباس  هو بداية   ،الدراسية احملتشمة هذا التغيري يف احملاضن   أن   التاريخ   بداية التجيل: أثبت  
إىل  راب، ث  مها ابلشّ ت  عن الساقني مع س   يكشف  قصري حول إىل التربّج  بلباٍس التّ  بداية  و  ،الشرعي

 م  حىت تتحطّ  ،األكمامه ابلكافرات بتقليد ربطة العنق "الكرافتة" وهكذا يف إىل التشبّ  ث   ،هماف  ش  ك  
 فورالسّ  ن  م   إليه   مون  ر  للم ر اق ما ي    ب الضبط، ويتم  ع  ص  وي   ر اخللط  ث  ك  وي   ،ضوابط اللباس الشرعي

 التغيري   تمر  س  وهكذا ي   ،لرايضيمتهيداً لبداية العمل ا ،رايضي واحلسور، وتغيري احلذاء النسائي إىل حذاءٍ 
 .ملدارس البنات "مصر"يف  ابلكافرات كما حصل   ه  عهن إىل التشبّ ف  ود   ،الطالبات إىل ترجيل   اهلادف  
 .نعم. ،طىال   ون  يرتس   ،ةة ابلقذ  ذ  الق   حذو الشيخ:

 
ذ ر  ال ذ ين  ُي  ال ف ون  ع ن  } لقارئ:ا يب  ه م  ع ذ اٌب أ ل يمٌ ف  ل ي ح  ن ٌة أ و  ي ص  يب  ه م  ف ت    [63]النور: {أ م ر ه  أ ن  ت ص 

 ..عاشراألصل ال
وال أييت بصورة مكشوفة، أييت  ،ال أييت بدفعة التغيري والتغريب ،ال إله إال للا هذا ،للا املستعان الشيخ:

 قصدوا هبذا ميزعمون أن   ،واحد لباس الطالبات بلون   وهذا اللباس   ،تدرج ،وهذه سياسات شيطانية ،بطرق
ك يف ذل يتنافسن ،كل واحدة أتيت هلا بلباس  ،هناك تنافس واحد حىت ال يكون   بلباس   الطالبات   تكون   أن  

 ،لون مرحلة   ولكل    ،لون سنة خيرتعون   يف كل    ،ما وراءه وراؤه واحد، هكذا قالوا، واألمر   ويكون اللباس  
ج يف مظاهر التب   نوكذلك م   ،ينحيث التلو  ندارس أشبه ما تكون بفئات عسكرية م  البات يف املوتكون الط  
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فيكون  ،راباقني ابلش  الس   بسرت   اء  الكتفا ثم  ،غريها وأ ،املريوالت ن  القصري م   بس  فور والعري ل  ج والس  ر  التد
، ة بس مستورة هبذا، هذا يعتب تدر ج كما نب ه الشيخهر واألرجل ظا استان قصري ونه الف  سم  ما ي  القميص أو ك

 .جر  املسألة مسألة تدف ،ت كشف الساقان بعد ذلك ثم 
 اإلنسان إذا الحظ   جب  ع  ي    ،اعون هب  وأنواع يتصن   ،وكذلك جيري هذا التغري يف األحذية ذات الكعب العايل

م دق  م   متشي على أصابعها على األصابع؛ ألنم ا ا وكأن  متشي هب   املرأة كيف تستطيع    "الكنادر"هذه مثل 
دث ،يف حركة املرأة ومشيتها أثر   ا، وهذا له  فكأن   ومؤخره عال ،"واطي"ذاء احل    اهكل  فهذه   ،هلا حركة فهذا ُي 

واإلعجاب ابلكفار هذا  ،والبصرية اإلميان   سيلة، واملسلمون لضعف  بكل و  ةأن املر فات  لكفار إلبراز م  صناعة ا
 ،عظيمة للبشرية فتنة   رزه  ف  يعين هذه احلضارة وما ت    ،م، هذا فتنةار وحيات  ابلكف   اإلعجاب   ،ضالالع   اء  الد  هو 

وا البالد اليت استوىل عليها الكفار نفذ   إنم  ذون، ثم ار ُي   فالكف   ،هائلة فتنة   ،املسلمني أيضا  و  ،للكفار أبنفسهم
ا ب  البالد اليت ر   ويف دراستها ويف عملها، ثم  ،هارتكيز على املرأة يف لباس  والتغيري وال ،طهم التغريبيةط  فيها خ  

ث  وكان قدميا  االبتعا ،مةمتقد   ا كانت  والدول اليت تنظر إليها على أن   ،اآلخرين حذو   هذا حذت ن  فيت م  ع  
ص  عاث لشىت بالد  ابتال  ،خريا  أ صار   ثم  ،مةرة املتقد  ا هي البلد الوحيدة املتحض  كان إىل مصر؛ ألن   العامل وُت 

   وال حول وال قوة إال ابهلل.   ،ابلغ أمريكا ابهتمام  
  

 


