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

 لسان  ، أو ب  احلال   احلياة كافة، بلسان   ة غضبية ضالة يف جماالت  هلذا خط   اجلناة   أولئك   سلك   دوق
 احلياة العامة: ففي جمال   املقال.
 قال: العباءة.وي   -املالءة- اجللباب ن  ص م  والتخل   -مارال  -عن الوجه  احلجاب   ع  ل  إىل خ   عوة  الد  أواًل: 

ن : الفات  أبنواعه   الفاتن   إىل اللباس   اجلسد، ودعوة   مجيع   عن   احلجاب   ع  ل  إىل خ   دعوة   احلال   وهذا بلسان  
 .ق الواصف لألعضاء، والضي  القصي   ي بلبس  عر  ، والت  له  ك  يف ش  

 ال إله إال   ،عجيب ،املرأة ار والفسقة وأتباعهم يف أمر  الكف   عجيب أمر   ،أمرهم عجيب   ،سبحان للا الشيخ:
 أعوذ   ، للاال إله إال   ،ير ي يعين الغاية هي الع  إىل التخل   دعوة   ،فورإىل الس   دعوة   ،البالء ه  إن   ،ا الفتنةإن   ،للا

 .نا للا ونعم الوكيلب  س  ح   ،نا للا ونعم الوكيلب  س  ح   ،ابهلل
ه ابلرجال إىل التشب   ودعوة  ، املرأة جسد   عن   شف  فاف الذي ي  والش   ،ءق الواصف لألعضاالقارئ: الضي  

 .اللباس.يف  الكوافر   ساء  ه ابلن  إىل التشب   عوة  ود ،اللباس يف
 الكوافر؟ الشيخ:
 نعم القارئ:
ك وا ب ع ص م  ال ك و اف ر  } الشيخ:  [10املمتحنة:] {و ال  ُت  س 

احلياة   يف جماالت   ابالختالط   عن األجانب النساء يف البيوت   ب  ج  ح   إىل منابذة   القارئ: اثنياً: الدعوة  
 وفيه: ،كافة

 املرأة يف الطرقات   إىل ظهور   وهذا دعوة   ،تنمية احلياة جماالت    مجيع  املرأة يف إىل دمج   الدعوة  اثلثاً: 
 .سافرة جةً ب  ت  العامة م   واألماكن  
والندوات، واالحتفاالت،  ، واملؤُترات،، واللجان  ها يف االجتماعات  شاركت  إىل م   عوة  الد  رابعاً: 

 .والنوادي.
 ،املرأة تنفيذ اخلطط بتغريب   ،ط فقطط  ما هي خ   ،ذاآلن اخلطط ت نف   ،تطبيق ،تطبيق ،ال إله إال  للا الشيخ:

 .خطة االختالط وتنفيذ  
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والندوات، واالحتفاالت،  ، واملؤُترات، واللجان  ها يف االجتماعات  شاركت  إىل م   عوة  الد   القارئ:
 والنوادي.

األجنيب عنها،  الرجل   ا إىل مصافحة  ، ودعوهت  يف الكالم   ، واملالينة  ابلقول   وهتا إىل الضوع  ع  ويف هذا د  
 ما.و ل مَّا ي عقد بينه   هاها لطيب  ت  ح  صاف  ها م  ن  وم  

شية، وإعمال يف اللباس، وامل   الفتنة   ت ثي   يف حال   األجانب   ها أمام  بيت   نها م  روج  هلا إىل خ   ودعوة  
 ..العايل الكعب   ك واعب، ولبس    ما جيعلهنَّ  خ ابلطيب، ولبس  املساحيق، والتمض  

 "شيالة ثديني"ابستعمال هذا  ،ثديهن ابرزةكواعب يعين   علهني   الشيخ:
 واإلاثرة والفتنة. اإلغراء   وسائل   نوهكذا م   :القارئ

 للجميع. عوة  ، واألمسيات الشعرية، والد  نالنوادي هل   إىل فتح   عوة  الد  خامساً: 
 مقاهي اإلنرتنت النسائية واملختلطة. إىل فتح   عوة  الد  سادساً: 
 مقاهي االنرتنت ،ها الناسهذه يقصد الشيخ:
 األخرى. إىل قيادهتا السيارة، واآلالت   عوة  الد   سابعاً: القارئ:
فرها غراًب وشرقاً س   ومنه   ،رمال م   املرأة ب   فر  إىل س   عوة  الد   إىل التساهل يف احملارم، ومنها: الدعوة  اثمناً: 
 .رمال م   ب   لتعلم
ال حمرم؛ رم أو ب  ح  مب    كان    ل سواء  ابط   م هذا عمل  للتعل   ،هنا وهناك هذا ،رم للتعلمال حم   مبحرم أو ب   يخ:الش
 .هناك عهاح يود   يرو  ،ق هلا يف كلراف  يعين م   ،راح يسريا هناك حمرمها ما ألن  
 

 ملؤُترات: رجاالت األعمال.ها وسفر  : القارئ
 ا ي عقد بينهما.ومل   مبخطوبته   الاطب   وة  ل  إىل اللوة ابألجنبية، ومنها: خ   عوة  الد  اتسعاً: 
 :ها ابلفن  ، ومنه  إىل قيام   عوة  الد  عاشرًا: 

ها كت  شار  إىل م  عوة وهذا ينتهي ابلد  ، مثيل، والت  ، والغناء  ها بدورها يف الفن   إىل قيام   عوة  الد  احلادي عشر: 
 اجلمال. ملكة   يف اختيار  

 الغربية. ها يف صناعة األزايء  شاركت  إىل م   الدعوة  الثاين عشر: 
 .نسائي. كرة قدم    فريق   إبنشاء   املطالبة   :الرايضة للمرأة، ومنه   أبواب   إىل فتح   الدعوة  الثالث عشر: 

 ..اهلمز سك  ن الشيخ:
 ارية.العادية والن   على الدراجات   برايضة النساء   املطالبة   ،اقللسب النساء اليل   بركوب   املطالبة  القارئ: 
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 والنوادي وغيها. يف املراكز   هلنَّ  املسابح   فتح  الرابع عشر: 
ر الرأس ع  ش   يف احلاجبني، وقص   ص  من الدعاايت اآلمثة، كالتنم   روب  املرأة ض   ويف ش ع ر  الامس عشر: 

 .بيوت الكوافي هلن الكافرات، وفتح   ، أو ابلنساء  هاً ابلرجال  تشب  
 ويف جمال  اإلعالم:

  واجملالت.عشر: تصوير  املرأة يف الصحف   السادس
 ، ومذيعة.. وهكذا.أزايء   ، وعارضة  ثلةً ، وم  غنيةً م   روجها يف التلفاز  خ  السابع عشر: 
يف  والرجال ساء  الن بني   الاضعة ابلقول   على املكاملات   مباشرة تعتمد   برامج   عرض  الثامن عشر: 

 والتلفاز. اإلذاعة  
 ن  م   على الرجال   أضر  هي  نة  ت  بعدي ف   ما تركت  )رسول للا:  صدق   ، للاال إله إال   ،شيء هائل الشيخ:
 وشيء حتت   ،تدريا  ي نف ذ  وشيء ،اآلن شيء ن  ف  ذ ه  ل  الشيخ هذا ك   كل ما قاله    ،للا حان  ب  س   ،النساء(
  للا.ال إله إال   ، للا إله إال  ال ،رصالف   رون  ظ  ت  ن   اآلن ي    ،اإلعداد

  
 :القارئ

 النسائية الفاتنة. الصور   نشر  طة املشهورة ب  ت اهلاب  اجملال   ترويج  التاسع عشر: 
 يف الدعاية واإلعالن. املرأة   استخدام  العشرون: 

املسموعة واملرئية  اإلعالم   يف أجهزة   برامج   عب   اجلنسني   بني   إىل الصداقة   الدعوة  احلادي والعشرون: 
 ها.ي  واملقروءة، وتبادل اهلدااي ابألغاين وغ  

والوزراء  توى الزعماء  س  وزوجاهتم على م   الرجال   واالحتضان بني   الق ب الت   صور   إشاعة  الثاين والعشرون: 
 عة.املتنو  اإلعالم   يف وسائل  

 ويف جمال التعليم:
  .الدنيا منه   ها إىل الصفوف  املختلط يف بعض   إىل التعليم   الدعوة  الثالث والعشرون: 

 حان للا.بس   ،على مراحل وخطوات تنفيذ ...ما يدعو  ،هذا اآلن صار ي نف ذ اآلن الشيخ:
 القارئ:

 ه.س  ك  وع   للرجال   النساء   إىل تدريس   الرابع والعشرون: الدعوة  
 بفتح إىل املطالبة   وهذا داعية  ، البنات الرايضة يف مدارس   إىل إدخال   الدعوة  الامس والعشرون: 

 مدرسة الفنون اجلميلة للنساء.
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 جمال العمل والتوظيف:ويف 
 .سواء كالرجال    ال استثناء  كافة ب    احلياة   يف جماالت   املرأة   إىل توظيف   الدعوة  السادس والعشرون: 
 ، والغ رف  والوزارات   ، والفنادق، والطائرات،: املتاجر  إىل عملها يف الدعوة   ومنه  السابع والعشرون: 

 .التجارية
 حان للا.ب  س   ،جتاوزوه   قد هت  نم   تطبيق ،دعوة ليسها ابلطائرات هذا ل  م  ع   ،اآلن دعوة ليستهذه  الشيخ:

 
 القارئ: وغيها كالشركات واملؤسسات.

وهذا  ،والتخطيط والسياحة، ويف اهلندسة   للسفر   ةنسائي مكاتب إىل إنشاء   الدعوة  الثامن والعشرون: 
 كالسباكة، والكهرابء وغيها.داعية إىل الدعوة إىل عمل املرأة يف املهن احلرفية  

 .بيعات.دوبة م  ناملرأة م إىل جعل   الدعوة  التاسع والعشرون: 
 معهلس ضنر عساء ينل سر حيح مندوبة، اآلن الشركات ت  اآلن هذا الص الشيخ:

 السياسة يف اجملالس   ا يفخاهل  إىل إد والدعوة  ، ة والش رطندي  اجل   ا يف نظام  إىل إدخاهل   والدعوة  القارئ: 
 للنساء. مصانع   إىل إجياد   والدعوة  ، يابية، واالنتخاابت، والبملاانتالن

 يف احملاكم. نسائية   أقسام   الشرعي، وفتح   يف التوثيق   إىل توظيفهن الدعوة  الثالثون: 
  ي بطل   أن   حانه  ب  هللا س   نسأل  به،  بطال  ي   ا ملطالبات، اليت تنتهي أيضًا مب  من امل   طويلة   وهكذا يف سلسلة  

 . هو.ال إله إال   ،همشر   عن املسلمني   يكفَّ  وأن   ،كيدهم
 انتهى؟ الشيخ:
   "النقد   عنوان "توجيه   ال، القارئ:
نا للا ونعم ب  سح ،وحتذير وإعالن   هذا بيان   ،للا خريا ، البيان جزاه   ،للا الشيخ م  ح  لشيخ، ر  غفر  للا ل الشيخ:

 الوكيل. نا للا ونعم  ب  سح ،مسل    ،اللهم سل  م ،الوكيل
 
 


