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وعلى آله  وصحبه   ا حممد  احلمُد هلل والصالة والسالم على رسول للا نبي ن ،الرحيم   محن  الر   للا   بسم   القارئ:
هُ -الشيخ بكر بن عبد للا أبو زيد  قال، أمجعني َنا للا وإّي  راسُة الفضيلة" -َرمح   :يف كتابه  "ح 

: ُحريّة املرأة واملساواُة بنَي الرجِل رأِة يف إطاِر َنَظريّتنِي ُُهاإنَّ هذه املطالَب املُنحرِفة ُتساُق ابسِم ََتْريِر امل
  عهَد للمسلمنَي ِِبما.واملرأة، وُُها َنظريتاِن غربيّتاِن ابِطلتاِن َشْرعاً وعقاًل، ال

ن ُمَتحققتان؛ ألنَّ كاًل  ..حىت ،عًا وعقالً ابطلتان  َشر  الشيخ: الف الفطرة اليت َفطَر للا اخللَق عليهام   ،ُهما خ 
ُري ة املرأة ا ،قيقة استغالُل واستعباٌد للمرأةواحل ،ال إله إال  للا، مهُا الد عوُة إىل ما ُيسم ون ِب  وقضاُء  ،وللظَفر  ِب 

ْنها، وأم ا املساواُة فهذه  َتغايران  ال َيْسَتوّين ،أمٌر ُمْستحيل؛ ألن ُه ال ُُيْكنالش هوة م 
ُ
املرأُة والرجُل ُمتَ َغريان   ،امل

ْلقًة وُخلقاً وطبيعةً   .خ 
جراٌر جلادِة تِ وُُها اس ،ال َعهَد للمسلمنَي ِِبما ،عًا وعقالً َشر  بّيتاِن ابطلتانِ القارئ: وُُها نظريتاِن َغر 

قبُل يف أقطاِر العامِل اإلسالمي األخرى، َفَسعوا َتَت إطاِرُها يف فتنِة  الذيَن بَغوا ِمن األخسريَن أعماالً 
َنهندينهناملؤمناِت يف  سبيِل املؤمنني، مثَّ  دوا ِبذه املطالِب املنحرفِة َعنان ، إذ، وإشاعِة الفاِحشِة بَ ي ْ

 .َصرَّحوا بُِنقطِة البداية: َخْلُع احلجاِب َعن الوجِه، مثَّ ابشروا التنفيَذ ِِللعِه.
وصف َق ََلنَّ  ، احلجاَب ََتَْت أقدام هنَّ نَ وُدس ،عهُ  إىل النساء  الاليت أعلنَّ َخلكأن ُه هنا ُيشريُ   ،خللعه   الشيخ:

 .املفتونوَن م َن الرجال  والن ساء
وعلى إثِر هذه الَفَعالِت َصَدرْت  ،وإحراقُه ابلّنارِ  ،ودوِسه َتَت األقدامِ  ،القارئ: مثَّ ابَشروا التّنفيَذ ِِللعهِ 

 .القوانني.
ديَن َلعائ ُن للا الشيخ:  َحْسبُنا للا ،على الكافريَن واملفس 

 
كيا، وتونس، َك يف بعِض اجلمهورايِت مثل: ُتر القارئ: وعلى إثِر هذه الَفِعالت، صدرت القواننُي آنذا

رمِي املتحّجبة، ويف بَ ْعِضها زائر، مبنِع ِحجاِب الوجه، وتَ وإيران، وأفغانستان، وألبانيا، والصومال، واجل
 الية!!ُمعاقبُة املتحّجبِة ابلسجِن والغرامِة امل

 إن ُه البالء ،للا أكرب ،للا أكرب الشيخ:
نساِء  حاُل كثرٍي َمن التغريِب ِبعصا القانون، حىت آلتالقارئ: وهكذا ُيساُق الّناُس إىل الرَّذائِل و 

 ابحّية،املؤمننَي يف العامِل اإلسالمي إىل حاٍل تُ َناِفُس الغرَب الكافَر يف التربِّج واَِلالعة، والّتحّلِل واإل
 ِنظاماً َرمْسّياً لتأمنِي الزاين والّزانية!! -فوَق اإلابحة- ّية، حىت َجَعلوا للِبغاءِ وفَ ْتِح دوِر الّزىن أبذوٍن َرمس
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ُتَّبع ،نعم يف أمان الشيخ:
نُه كما ُيسم و كن يُعاقب عليه "االغتصاب"  فيما يُذكر أنَّ الزىن الذي ُيُ  اآلن امل

 ال إله إال  للا. ،هذا خالص مثل األكل والشرب ،َتراض "االغتصاب" أم ا ما كاَن َعن
صاَر  ُمبّكر، بل ِد املرأة َبكاَرََتا يف ِسّننِتشاِر الزىن، وَفقإسقاِط احلدوِد، وان القارئ: وما تَبَع ذلَك ِمن

 .الزىن ابلقريبات
شَتم لة على   ،نعم ابحملار م، وسائُل اإلعالن  هذه اليت َتضخُّ الربامَج م َن املسلسالت  املختلطة الشيخ:

ُ
وامل

اآلن هذا اإلعالم  ،ال إله إال  للا ،والغ نا ُكل ه َيصْب يف هذا الوادي ،والقنوات كذلك ،كلمات  احلب والغرام
 ،يعين معىن ذلك كلُّ ما يُبث ال يُنايف اإلسالم ،نظمة اإلعالم اإلسالمياآلن كل من يف م ،اإلسالمي

ما  ،وغري هذا ،وما يُعرض من املترب جات يف د عاّيت ومسلسالت ،الغناء والتمثيل ،إسالمي إبسالمي
لَيميَز للا  ،ءلم أنَّ هذا ُكل ُه بالنَع ََيب أن لكن ،أبحكام  الدين ،يتضمنُه م َن االستهزاء  أبحكام  الشريعة

ا َدفوَيد ،يكوُن أداًة َلذه األمور م َن الن اس َمن ،ابتالء ،اخلبيَث م َن الطي ب  ،ويُعز  زُها ويُقوي ها ،عاً َفُع ِب 
 ثَّ  ،وغريه  م ْن طُرق  احلرام ،بعُض األثرّيء  َيْكسُب املاَل م َن الراب ،اآلن بعُض األثرّيء  َمْفتون ،ويُ ْنف قوَن األموال

 .خل  ماله  وَمصَرفه   يف َمدفيجمُع َبنَي احلرام   ،ووسائل  الد عوة  للفجور   ،يُنقفُه على مثل  هذه القنوات
 

وأتجرُي األرحاِم، وأعقَب ذلَك بذُل  ،وزواُج املرأِة ابملرأِة األخرى ،صاَر الزىن ابلقريباتِ  القارئ: بل
 وسائِل َمنِع احلمل.

م أب  ،وسيلة صنَع الكف ار م ن اآلن كم ،َُلا يعين َتر ويُج وسائل  َمنع  احلملَبذ الشيخ: عوا وتفن نوا يف دَ كما أّن 
 ،صقوالال ،واللولب ،احلُبوب ،كذلك توسَّعوا وَِبثوا ونق بوا وأحَدثوا وسائَل ملنع  احلمل  ،وسائل  منافع  الدنيا

 ،أعظم  وسائل  وأسباب  َمنع الزىن اخلوُف م َن احلمل وسائل  ترويج  الزىن؛ ألنَّ م ن وهذه ُكلُّها م ن ،واحلقن
مع إال  كن ا ما َنس  ،واجرتَأ الزانة ،املرأُة م َن احلمل  اجرتأت إذا أم نت ،ُكل ها موانُع محل  ،هذه فأحد َثت
ق ،الكذا ،لولبث  صنعوا ال ،حبوب املنع ،ابحلبوب  .ال إله إال  للا ،الالص 

داِن ُأوىل حافة، مَع فُقعايِة هلا يف الصّ ثيُف الدِّ ُل وسائِل َمنِع احلمل، وَتكالقارئ: وأعقَب ذلَك َبذ
 ..وسائِل التحفُّظ: عدُم الصرِف إاّل بوصفِة طبيٍب المرأٍة ذات زوٍج إبذنِه ِعنَد االقتضاء الطيب

 ول؟يق ،نعم الشيخ:
 .القارئ: مَع فُ ْقداِن أوىل وسائِل التحّفظ عدم.

 أُوىل وال أَوىل؟ الشيخ:
 ما أدري وللا القارئ:
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 أُوىل الشيخ:
 .ُأوىل وساِئل التحّفظ عدم. دانقف القارئ: مع

 ،على احلبوب فقط صب  كأنَّ كالَم الشيخ ُمن  ،واحلبوب ،صري الوسائل هذهت يعين املفروض أن الشيخ:
كم أن يعين يقول إنَّ املفروض أن ،وباحلب ابلنسبة يعين كان املفروض  ،إليها دعو احلاجةت قد َتصري هذه ِب 
طلق. ،َرف إال  إبذنما ُتص ،ظورةتكوَن هذه احلبوب حمَ  أن

ُ
 تصري م َن املواد احملظورة يف الصرف امل

 ارتفعت َد االقتضاء الطيب، وقدإبذنِه عن القارئ: َعدُم الصرِف إاّل بوصفِة طبيٍب المرأٍة ذاَت زوجٍ 
دت  ..حاالُت االنتحاِر يف ُصفوِفهن اجلرميُة بنَي الّنساء، وتعدَّ

 نعم وقد؟ الشيخ:
 كما  .وايَتننَ فوِفهنَّ لَِتحطُّم َمعيف صُ  حاالُت االنتحار وتعّددت ،ارتفعت اجلرميُة بنَي النساءِ  القارئ: وقد

واختاُذ اِلدينات،  -اللقطاء- ُع َتعّدد الزوجات، وتبّّن غرَي الرشدةأعقَب ذلك: َتديُد النسِل، وَمن
أقرَّ أّّنا زوجٌة  ُه ُأطِلَق َسراحُه، وإنمعُه امرأة فادَّعى أّّنا صديقت وِجَدت  بَلغت احلاُل اللعينة أنَّ َمنحىت

 اثنية طُبَِّق ِبّقِه القانوُن اللعني.
َن الدول اليت وطأها االحتالل  وتَب عُهم َمن ،أو يف بعض بالد الغرب ،هذا القانوُن الغريب الشيخ: تَب َعُهم م 

هذه ما هي  ،عندُه زوجة، قال: ال على رجل  أنفإذا ادُّعَي  ،حرام ،أصبَح التعد د حرام ،النصراين واليهودي
احلرام  ،خالص ما دام صديقة ،فُيطلُق َسراحهُ  ،يقول صديقة ،بدل يقول حليلة ،خليلة ،هذه صديقة ،زوجة

م اللعني الش يطاين هو التعد د نأم ا يت خذ َخالئ ل يَف ،تعد د الزوجات ،يف قانوّن   .للا أكرب ،هذا ال جر ِب 
 

اختاذ  مُه هللا ِمن القانون، وما َحر َفما َشرعُه هللا ِمَن الزواِج والنسِل هو على التحديد يف ئ:القار 
 اِلدينات، وتبّن اللقطاء، على اإلابحِة املطلقِة قانوانً!!

  لقاء هذه اإلابحية وتصاعد [2]النور: {َواَل أَتُْخْذُكْم ِِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن اّللَِّ } قوِل هللا تعاىل: فأيَن هم ِمن
 -زعموا-لّشرعيني، ِلما فيهم عدُد العواِنس، وعدُد املطّلقات ألتفِه األسباب، واخنفَض َعدُد املواليد ا

 ..َعَمِلها خارَج دارِها، وارتفَع عدُد اللقطاءِ  إشغاِل األِم َعن ِمن
 .نعم. ،ّي هلل ّي هلل الشيخ:

 ..-املواليِد ِسفاحاً -ُد اللقطاِء القارئ: وارتفَع عد
َبعُه التعليم يَت ،يتسلسل ،؛ ألنَّه يتسلسلعُث الَفساد  الَعريضهذا َمب ،هذا التعليُم العصري الغريب الشيخ:

هذا  ، َبطالة الرجال وبطالة الشبابعليه   يرتت ب ،ويرتت ُب عليه  َعمُل املرأة ،ت ُب عليه  انشغالوالعمل َيرت  ،عمل
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ُِبا إبرَازُها وإخراُجها وقُر  ،يف الفكر  العصراين َلا أولوي ة؛ ألن ُه هدف ،واقع، وال سي ما للمرأة  أولوي ة يف العمل
 .واختالطُها هذا هدف نعم، وَلذا تُقحُم يف كل   َميدان

مجاعَة املسلمني،  -هللاَحسيبهم -فغرَّبوا ، ألطباَء ِعالُجهااألمراُض املزِمنة اليت أعيا ا القارئ: وانَتشرت
 .ِبراٍح داميٍة يف الِعرِض والدين. وأثخنوهم

 حسبنا للا ونعم الوكيل ،سبنا للاح ،نعم الشيخ:
وهم، وأبتوا أبالقارئ: وأشَ  دموا دينهم احلق، وخَ  َعن دينهم، وتولَّوهم َعدوهم َعنمَّتهم الكافرين، وأَّثَّ

 الكفرَة ِمَن اليهوِد والّنصارى واملالحدِة الشيوعيني وغريهم. 
يعين قاموا  ،هؤالء َكفوا الكف ار املؤنة ،أو املنتسبنَي لإلسالم ،م َن األم ة اإلسالمية عاةنعم هؤالء  الد الشيخ:

 .قاموا ابملهم ة ،بدورهم هم
اقطة، حىت ال َيكاُد والتقت الداران: داُر اإلسالِم مع داِر الكفر، على هذه الَبهيمّية السّ  ارئ:الق

 ..يُفرِّق يف ذلك املسلَم أن
 ...يُفر  ق  اُد املسلُم أنحىت ال يك الشيخ:

 راِجعون.يُفرِّق يف ذلَك بنَي الّدارين، فإاّن هلل وإاّن إليِه  القارئ: حىت ال يكاُد املسلُم أن
 ..حصراً يف أمريننحرفِة ُمنِب املِد هذه املطالواآلن آَل الكالُم يف نَق

  ال إله إال للا.  ،بس الشيخ:


