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 وصحبه   نا حممد وعلى آله  والصالة والسالم على رسول للا نبي   ،هلل احلمد   ،حيم  الر   محن  الر   للا   بسم   القارئ:
 :راسة الفضيلة""ح   يف كتابه   -هنا للا وإي  مح   ر  -بكر بن عبد للا أبو زيد  قال الشيخ  ، أمجعني

 ذيلة.دعاة املرأة إىل الر   الفصل الثاين: كشف  
ي رزَق وا يف  مل ال خيدعن ك عن دين اهل دى نَ َفر   :-هللا تعاىل رمحه  -قال أبو حممد عبد احلق اإلشبيلي 

 فائدة. عن كل    ي القلوب َعر وامع   ،التماس احلق أتييدا
 القلوب   ي  م  ع   الشيخ:

 ..عن كل عر   القلوب   ي  م  القارئ: ع  
 إيش؟ ع ر وا الشيخ:

 .ائدة.ف عن كل    وار  القارئ: عَ 
 فائدة الشيخ:

 م كفروا ابهلل تقليداً. عن كل فائدة؛ ألن   القارئ: َعر وا
 العدوان   نَ سها م  ر  عليها وَت   اليت تقوم   املؤمنني، وهذه هي األصول   لنساء   أما بعد: فهذه هي الفضيلة  

 هللا أن ذلك، فمعاذَ  بنداءاهتم املعلنة يف هبم مرض أيبون إال اخلروج عليهابعض َمن يف قلو  عليها، لكن
 للمصلحنيَ  ، وال يكون  عنه   والصد   املعروف   ، وهضم  به   واملناداة   املنكر   والبصر، إعالن   ََي ر  على السمع  

ل غ  احلاضرَ   ابملعروف   لشعرية األمر   ، إقامةً والباد م ن ا يف وجه هذا العدوان َصوت  َجهيز  إبحسان يَ ب  
ي يف هوة صيحات العابثني، د  للمسلمني عن الت  ي ناَفح  عن الدين، وي نصح   والنهي عن املنكر، الذي به  

 يكون   املنكرات   فش و أن   فهاء، ومعلوم  على أيدي الس   الرذائل، ويؤخذ   وبه ت  َرس  الفضائل، وتكبت  
 املعدومني ن شاهد كظيظًا من ز حام   ما وحنن  الصغائر، ال سي   والصغائر، وبتأويل   عن الكبائر   ابلسكوت  

 ..الر يب والفنت من أهل   اجملهولني
 دومني؟عامل الشيخ:

 القارئ: أي نعم
 وحنن نشاهد كظيظاً؟ الشيخ:

 ..املعدومني حام  القارئ: ز  
 شو بعدها؟ ،املعدومني الشيخ:

 .يب.الر    أهل   ن  القارئ: اجملهولني م  
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 اجملهولني؟ الشيخ:
 نعم القارئ:
 ملت  ي    ،نعم ميكن ،اجملهولني املعلومني "ملعلومنيا" يريد   ه  كأن    الشيخ:

 
 الر يب والفنت، املستغربنيَ  أهل   ناجملهولني م   ومنيلاملع ز حام   نكظيظًا م    ن شاهد   حنن  سيما و الالقارئ: 

ين حبمل   رحوا شَ  الصحافة واإلعالم، وقد   يف ثياب   ، خيتالونَ املتالعبة بدين هللا وشرعه   األقالم   امل َسري 
 ..وء  ألسنتهم ابلس   بسطتصدرًا، فان ابملنكر  
ون ذم  حون وي  د  مي    ،للا العافية نسأل   ،ناةج   الصحف   أصحاب   ،جناة ،جناة ،حسبنا للا ونعم الوكيل الشيخ:

 ،عظيم وسائل اإلعالم بالء   ،هم فاتنون مفتونون ،فتنة ،ال إله إال  للا ،العصر ناسب  ما ي   وينادون حسب
 شر صور أشرار  ن  ها ت   ل  ك    ،الزمان أهل   ف أهواءهم وأهواء  ال  شر ما ي  ن  للا العافية ال ت    ية هذه نسأل  فنا احملل  ح  ص  
 .نا للا ونعم الوكيلب  س  ح   ،لني واملغنني واملغنياتالالعبني واملمث   ن  وفسقة الناس م   ،اس والكفرةالن  

واحد:  على معنً  ئم  تَ ل  ها ت َ هم ابلس وَأى، ومجيع  أقالم   ، وَجَرتوء  ألسنتهم ابلس   فانبسطت القارئ:
املسلمني،  على نساء   الرذائل   نابذة الشريعة، وجر   أذايل  رة، وم  ط  زامحة الف  ف اجلنوين يف م  التطر  

املرأة والرجل  اإلسالم إىل: حرية املرأة واملساواة بنيَ  ن الفضائل، بدعوهتم الفاجرة يف بالد  م   ريغهن  ف  وت َ 
 .ج واالختالطاألحكام، للوصول إىل: جرَية التب   يف مجيع  
  نم   وطلبت ،إليها ودعت ،األمم املتحدة هي اليت وضعتها ،اتفاقية األمم املتحدة هي أصالً  هذه الشيخ:

القضاء على  ،مييزالت   أشكال   على مجيع   عليها وهكذا، وثيقة معاهدة على القضاء   األعضاء التوقيع   كل   
 .والرضاعة ،والوضع ،وللا ال ندري ما يصنعون ابحلمل ضد املرأة. التمييز   أشكال   مجيع  

 
 احلجاب. وخلع   ج واالختالطللوصول إىل: جرَية التب   القارئ:

املسلمني، الالئي  ة الباقية يف نساء  البقي   نَ م   خللعه   األسباب   بتفعيل   جانب   كل     نونداءاهتم اخلاسرة م  
 هللا لنا وهلن   نسأل   -عليه وسلم صلى هللا- القيادة حملمد بن عبد هللا الوجه هلل تعاىل، وسل منَ  أسلمنَ 

 .املنقلب سوء   نابهلل م   الضاللة، ونعوذ   نَ إىل هللا م   الثبات، ونبأ  
َعظ مت  قد   همس  على أنف   هم بل  س  ن  تهم املشؤومون على أهلهم وبين ج  ألم   ونَ ماة الغاش  الر   وهؤالء  

ر هم، بكلمات    ..همأفمام   ن  خترج م   جَراءهتم، وتَ َلو ن َمك 
 ؟نم   الشيخ:
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 .هم.أفمام   ن  القارئ: م  
 أكمام؟ الشيخ:

 فاء ميم ،أفمام :البط
 "فم"مجع  :أفمامهم ،أفواههم "فم"هي من  الشيخ:

 .الوسائل.يف  مونَ د  هإذ أخذوا يَ  ،القارئ: وجتري هبا أقالمهم
 فم وأفمام ،نعم ،أفمامهم وأقالمهم ...تناسب  الشيخ:
الفضائل،  إىل الرذائل، ويتقح مونَ  سد  الذرائع   قونَ َت  يف الوسائل، وخَي   مونَ د  ه  أخذوا ي َ  إذ :القارئ

 أهلها. ن  منها وم   خرونَ س  شأنا، ويَ  ن  م   ويهو  نونَ 
 يف ية، إال  ملاجملاالت الع املرأة احلياتية، وخاضوا يف كل    شؤون   أولئك املستغربون يف كل    كتبَ   نعم قد  

 ها.فضيلت   هتا، وحراسة  رَ ط  ها وف  ت  أمومَ 
حف وغريها ابسم الص   به   املتآكل، تفيض   هذا البالء املتناسل، والل غو الفاجر، وَسَقط القول   كل  

ذوو  األحكام، حىت يصلَ  ا ابلرجل يف كل   ساواهت  يتها، وم  ها، وحر  قوق  يف ح   التباكي واالنتصار للمرأة  
 لع  احلياة، واالختالط، وخَ  ميادين   الَفَسالة املستغربون إىل هذه الغاية اآلمثة؛ إنزال املرأة إىل مجيع  

 ل.فضائ   ن  م   بعه  ت  ارها مع ما ي َ خ   عنه   ها، فتسفعَ وجه   ها إىليدها بطوع   املرأة   لتمد   احلجاب، بل  
 ..ص ظل   الفضيلةالغرية، وتقل   أهل   عيون   أل عن انكسار  س  فال تَ  عن الوجه   احلجاب   وإذا خ لعَ 

 ،لوجود شبهة ؛ما يتكلمون عن الوجه وهلذا اآلن أكثر   ،الرجال بني   لتوجهها وجتو   إذا كشفت الشيخ:
 "يقولون: "اخلعي وال ،ما بعدها أييت تبعاً ف نعن وجوهه   أو كشفن   إذا أسفرن   ألن بهات؛الش   بعض   لوجود  

 أهل   ض  بع تدل  س  ي   ،ق النظرع تعل  ض  و  الوجه هو م   ،ال ،ال ،اكشفي ،واكشفي قدميك   ،يعين اكشفي ساقيك  
ر ج ل ه ن  ل ي  ع َلَم َما خي  ف نَي م ن  ز يَنت ه ن  } س رت الوجه بقوله  تعاىل: العلم على وجوب    {َواَل َيض ر ب َن ِبَ 

 . للاال إله إال   !ق األنظارع تعل  الوجه موض   وكشف   ،سرت القدمنيريعة ب  أتيت الش   فهل [31]النور:
 

ص ظل   الفضيلة رية، وتقل  الغَ  أهل   عيون   أل عن انكسار  س  عن الوجه فال تَ  احلجاب   وإذا خ لعَ القارئ: 
 الزانة والزواين، وأن ك واإلابحية بنيَ هت  فور والت  ج والس  الدين، وشيوع التب   نَ ل م  حل  ذيلة، والت  الر   وانتشار  

 تشاء. ن  مَ سها ل  ف  ن َ  املرأة   بَ هتَ 
َواَّلل   ي ر يد  َأن  يَ ت وَب َعَلي ك م  َوي ر يد  ال ذ يَن يَ ت ب ع وَن الش َهَوات  هللا تعاىل: } قول   ابن جرير عندَ  ويف تفسري  

َوي ر يد  ال ذ يَن يَ ت ب ع وَن } هللا تعاىل: بن جب رمحه   قال جماهد   [27]النساء:  {َأن  َتَ يل وا َمي اًل َعظ يًما
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نون، قال: هي كهيئة: ز  كما ي َ   اإلسالم   ين أهل  ز  ي َ قال:  {وا َمي اًل َعظ يًماَأن  َتَ يل  } :قال الزانة {الش َهَوات  
ه ن ونَ } ه ن  فَ ي د   . انتهى.[9]القلم:  {َود وا َلو  ت د 

 لة ليستاإلسالمي، وهذه اخلطة الضا   العامل قضية املرأة إىل قضية إفساد   نالقضية، م   شأن   ويتصاعد  
 اإلسالمية، حىت آلت األقطار   منَ  قبل يف عدد   نالذين مكروا السيئات م   ة  ا جاد  وليدة اليوم، فإن  

 الب غاء ِبذون   عارة ودور  الد   بيوت   أبواب   فيه   الزان، وش رعت فيه   شاعَ  إىل واقع   -واحسراته- احلال  
 .مثيلمن الغ ناء والرقص والت   ابلفن اهلابط   املسارح   رمسية، وعمرت خشبات  

 ال إله إال   ،للا أكرب ،للا البصرية يف الدين نسأل   ،عجيب ،زي وعار عجيبخ   ،نسأل للا العافية الشيخ:
كما   ،السينما واملسارح م يعين على دور  ومات  ك  دراء ح  اهريهم وم  يعين مج   ،تالةب  م   املسلمني   اآلن جمتمعات   ،للا

 ،ري واالختالطوالع   ،جوالرقص والترب   ،الفاجر من الغناء   ،للفجورعوة الد   أنواع   نارس فيها م  وما مي   ،وهناسم  ي  
 نلبة م  ت  ها جم   ل  ك    وهذه ،التنافس والتسابقو  ،هالك عليهااأللعاب والت   ،إىل هذا املباريت الريضية فوأض  

يف أمر  ، الفتاتاملسلمني إال   عند   هذه ليس   ،قالعظيمة اليت فيها التفو   ا يف األمور  أم   ،ارالكف   ن  للا م   أعداء  
ق هذا يف ا اآلن التفو  تات، أم  ف   ، الفتاتما عند اجملتمع احلكومات اإلسالمية إال   ،احلضارة اجلديدة العصرية

األموال اليت ت نفق على  ،على الالعبني ،على املباريت األموال اليت ت نفق   ،يعين عجب ، قليالً إال   ،الكفر   دول  
األفالم  ن  على ما ي نش ر ما ي صوَّر م  على املمثلني على املمثالت  ،املغنيني على املغنياتعلى  ،الصحفيني

يف  اأمم أنعشت   ،اً أمم يف مصارفها ألنعشت   ا يعين ص ر فت  أموال ت نفق لو أهن   ،اللهو والباطل ما فيها من   ترويج  
 ،التدبري سوء   ن  ابهلل م   أعوذ   ،للا العافية نسأل   ،الفقر واحلاجة هوَّة خلقاً كثرياً من وانتشلت   ،العامل اإلسالمي

 .التدبري. سوء   ن  ابهلل م   أعوذ  
 


