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ا حممٍد وعلى آله  وصحبه  احلمُد هلل والص الة والس الم على رسول للا نبي ن ،حيم  الر   محن  الر   للا   بسم   القارئ:
ه-زيد قال الشيُخ َبكر بن عبد للا أبو ، أمجعني َنا للا وإّي   :"ِحراسُة الفضيلة"يف كتابه   -َرمح 

 حصراً يف أمرين: قِل هذه املطالِب املنحرفِة ُمنواآلن آَل الكالُم يف نَ 
 األمُر األول: يف اتريِخ هاتنِي النظريتني: احلريّة واملساواُة وآاثِرمها التدمرييّة يف العاِم اإلسالمي.

حرية  ،ال إله إال  للا ،اللهم الطف أبم ة اإلسالم ،اللهم الطف أبم ة اإلسالم ،ّي للا الطف ابألمةالشيخ: 
املعاين الباطلة  ،ييف املعاينَتز  هذا م ن ،مساواة! حرية! شوف اخلداع كيَف ُيسم ى االنفالت والضياع حرية

ابة بَ ر اقة، واحلقُّ يُلبس ألفاظ   تُلبس ن ُة ُجند  الشيطان قدمي، اآلن املعط  لة هذه سُ  ،ُمنف  رة ،ُمشو هة ثيااب   َجذ 
 الر افضة ُيسم ون ُحبَّ الصحابةو  ،اسيموتَ  ابيهوُيسم ون اثبات الص فات َتش ،ُيسم ون نفي الصفات توحيد

 .التاريخ. ،نعم ،َتم عان. ال إله إال  للاأبغَض علي، ما يَ  أحب أاب بكر وعلي فقد عندهم َمن ؛ ألن"اب  ص"ن
 

لُيعلَم أنَّ  ،ريِخ هاتنِي النظريتني: احلريِّة واملساواة، وآاثِرمها التدمرييّة يف العامِل اإلسالميالقارئ: يف ات
النداَء بِتحريِر املرأِة حتَت هاتنِي النظريتني: حريّة املرأة وُمساواُة املرأِة ابلرجل، إّّنا ولدات على أرِض أوربة 

ٌس َمُن الّسيئاِت والفجور، فهي ِجندُر املعاصي، وَمكاملرأَة َمصَترى أنَّ  الّنصرانية يف ِفرنسا، اليت كانت
 ، وُُيْبُط األعماَل، حىت ولو كاَن أُمَّاً أو أختاً.َنٌَِس ُُيَْتنب

أي أوالِء -كانوا   هكذا َنشَر رُهباُن الّنصارى يف أوراب هذا املوقَف املعادي املتوّتر ِمَن املرأِة بينما
طفاِل، اجلرائِم األخالقية، ورجال االختطاِف لأل  اجلسِد والروح، وََمَْمعارِة يفالقذ منمكْ  -الرهبان

هم رُهبااًن حاِقدين، حىت َتكاثَر َعدُد الُرهباِن، وكّونوا ََجْعًا َمهواًل أماَم ، وإخراجِ ِلََتبَيِتهم يف الكنائسِ 
 احلكوماِت والّرعااي.

ردوِد  ِمن ٍت َشديدين، حىت تّولدتفية، صاَر الناُس يف توّتٍر وَكبهذه املواقف الَكَهنوتّية الغالية اجلا وِمن
: املساواِة بنَي الرجِل حريِر املرأِة ابسم: حريِّة املرأِة وابسمالفعِل لديهم، هااتِن النظريتان: املناداُة بت

وَتضاَعفت رُدوُد الفعل،  ، وِشعاُرمها: رفُض كلَّ شيٍء لُه ِصلٌة ابلكنيسِة وبرجاِل الدين الَكَنسي،واملرأة
واندوا أبنَّ الديَن والعلَم ال يَ تَّفقان، وأنَّ العقَل والدين نَقيضان، وابلغوا يف النداءاِت للحريّة املتطّرفة 

هذه املناداُة  طغت أو ديين ََيسُّ احلريّة، حىتأيِّ قيٍد أو ضابٍط ِفطري  مية إىل اإلابحية والّتحّلِل ِمنالّرا
 أم طيمها، دينيًة كانتَنهما وحتَ رجل إبلغاِء ََجيِع الفوارِق بَيأة، إىل املناداِة ِبساواِِتا ابلحبريّة املر 

 اجتماعية، فكلُّ رجٍل، وكلُّ امرأٍة، حرٌّ يفعُل ما َيشاء.
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يعين هي االنطالُق م َن  ،ََتَر ر م َن العبودية  هلل ،يعين هذه احلرية َحقيَقُتها الت حرر م َن العبودية  هلل الشيخ:
وضبط  َتصرفات ه  حّت  َيْسَتقيَم يف فكره   ،وَضبط  نَ ْفسه   ،القيود  الشرعية اليت َشَرَعها للا ل َضبط  عقل  اإلنسان

 .وُسلوكه  
 

طاَن عليِه لديٍن، وال أدٍب، َيشاء، وَيَتُك ما َيشاء، ال ُسلعُل ما  رجٍل، وكلُّ امرأٍة، حرٌّ يَفَفكلُّ  القارئ:
بالِد الكفِر إىل هذه  راِئها األمريكتان وَغريمُها ِمنوَ  أوربة وِمن حىت َوَصلت ،وال ُخلٍق، وال ُسلطة

 دَر الوابء األخالقي للعامل.َمص اإلابحية، والتَّهّتك، واإلخالِل بِناموِس احلياة، وصاروا
إنَّ املُطالبات املُنَحرِفة لتحريِر املرأِة ِِبذا املفهوِم اإلحلادي حتَت هاتنِي النظريّتني املولدتنِي يف الغرِب 

 .الكافِر.
 املوجلتني؟ الشيخ:

 القارئ: املوَلدتني
 ها؟ الشيخ:

 القارئ: موَلدة
 املولودتني أو املولدتني الشيخ:

 ئ: أجل املولدتنيالقار 
إىل العامِل حتَت هاتنِي النظريتني املولدتني يف الغرِب الكافِر، هي العدوى اليت نَ َقلها املُْستَ ْغرِبوَن 

ََجاعٍة ُمْسِلمٍة  َبت ُجلَّ العامِل اإلسالمي ِمناتريِخ هذه البدايِة املشؤومِة، اليت قلَ  اإلسالمي، فماذا َعن
بوَن ِنساَءهم، وُيَْ  ، إىل هذه احلاِل َتَ مَن هنَّ ِبا اف، ويَق، ويَقوموَن على شؤوهِننُموهننُُيجِّ ضُه هللا َعليهنَّ

 البائسِة ِمَن التربِّج واالحنالِل واإلابحّية؟!!
 .َتقّدَم غرَي مّرة أنَّ ِنساَء املؤمننَي ُكنَّ ُُمّجباٍت، غرَي سافراِت الوجوه، وال حاِسرات.

 إيش؟ الشيخ:
 سافرات القارئ: غري

 إيش تقدم؟ الشيخ:
وال   ،وال حاِسراِت األبدانِ  ،غرَي سافراِت الوجوهِ  ،القارئ: تقّدَم غرَي مّرة أنَّ نساَء املؤمنني ُكنَّ ُمجبات

 .كاِشفاٍت َعْن زينة ِمنُذ عصِر النيب صّلى هللا عليه.
 ال أعد الشيخ:
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 مّرة أنَّ نساَء املؤمنني ُكنَّ  القارئ: تقّدَم غريَ 
 شوي ،شوييخ: الش

بات  القارئ: كنَّ ُُمجَّ
 كنَّ حُمج بات  الشيخ:

 القارئ: غرَي ساِفراِت الوجوه
 غرَي ساف رات  الوجوه ...سافرات  الشيخ:

َتصِف  ،زينة ِسراِت األبداِن وال كاشفاٍت َعنالقارئ: وال حا ِمنُذ عصِر النيب صّلى هللا عليه وسّلم إىل ُمن ْ
 .الرابع َعشر اهلجري. الَقرن

نُذ مَثاننَي سنة ،منُذ مثَاننَي سنة ،الرابع عشر ،الرابع عشر اهلجريالشيخ:  نُذ احتالل البالد يعين م   ،م 
 .بريطانيا وف رنسا ،ق َبل الدولتني امللعونَتني اإلسالمية م ن

 
آخِر الِنصِف األّول ِمَن القرِن الرابع َعشر الِل الدولِة اإلسالمية يف وأنُّه على َمشارِف احنِ  القارئ:

موَن يف وجوِههم فر لبالِد املسلمنَي، وأخذوا َير اهلجري، وتوزّعها إىل دوٍل، دبَّ االستعماُر الغريُب الكا
َبه،  .َغة الكفِر واالحنالل.غِة اإلسالِم إىل ِصبِصب والعمِل على حتويِل الرعااي ِمن ابلشُّ
 هللّي  ،ّي هلل الشيخ:

، وذلَك وجوههن المية هي يف ُسفوِر ِنساِئهم َعنأّوُل شرارٍة ُقِدَحت لضرِب األّمة اإلس القارئ: وكانت
 .ّلم.البعوَث إىل ِفَرنسا للتع  بعَث وايل ِمصر ُمّمد علي ابشاعلى أرِض الِكنانة، يف ِمصر، حنيَ 

! ال إله إال  عاثت  الوابء على األمة اإلسالمية اب هذا هو أو ُل مصادر   ،للتعل م!! هذا التعل م واالبت عاث الشيخ:
َحص حّت يُف ،َحصيُف ،إذا َقد م إنسان يف بعض  ب الد  العامل ،االبت عاث هذا َمصدُر وابء ،للا املستعان ،للا

ُخصوصا   ،ال يكون يف كذا أو كذا ،َحص األمراض اجلسديةيُف ،م َن األمراض أجل التوث ق أن ُه بريء يعين م ن
رإذا كاَن يف وابء ُمن بَتعثني  يَف د م نَ  أم ا َمن ،ومُح ى، يُفحص ،ومُح ى الق َطط ،َكحم ى اخلنازير  ،َتش 

ُ
الكافريَن وامل

يُ ْعَرف  ،ُيرى معُه ُمقابلة ،يعود ل َمن كاَن املفروض على أقل   تقدير  ،َحص بعقيدته  وال يف أخالقه  فال يُف
ا ،هل استفادوا علوم ،أمم  الكفر ط باعُه َعنكيَف ُشُعوره وان  ،ط باعهُ ان ءُه ألم ة اإلسالم  ولبلده ؟ ووال ،وجاَء ِب 
ان يف األخالق  ويف ت لَك البُلد ويل  البلد ل َتجري على ُسَننَمبهور، أييت ليعمَل على َتَ  ،أييت َمبهورا  َمغرورا   أم

 .السرية  االجتماعية
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 .عني وِمَئتنِي وألف.ع الطهطاوي" املتوىف سنة ِتسفاعة رافئ: وكاَن فيهم واِعُظ البعوث: "ر القار 
 مئة وأربعني سنة يعين م ن ،تسعني، تسعني ومئتني وألف الشيخ:

للدعوِة إىل حتريِر املرأِة، مثَّ تتابَع على هذا العمل عدٌد القارئ: وبعَد َعودتِه إىل ِمصر، بذَر البذرة األوىل 
سنة َقس َفهمي اهلالك رى، منهم: الصلييب الّنصراين َمر ِمَن املفتوننَي املستغربني وِمَن الكفرِة الّنصا

 .أربع.
 صري؟يعين م الشيخ:

 القارئ: أي نعم قبطي
 يف كتابِه "املرأة يف الشرق" ،سنَة أربٍع وَسبعنَي وثالمثئة وألف

نَتصف ،هذا هو الذي لُه الدور الشيخ:
ُ
 ،هذا هو الشيخ أر خ ب داية هذا الوضع السيء ،التاريخ بعَد امل

 وهذا هلَك اآلن قبَل ستني سنة تقريبا . ،أي قبَل مثاننَي سنة ،ترَّخُه ثالمثئة ومخسني ،تحو لوال
 يف كتابِه: )املرأُة يف الشرِق( الذي هدَف فيِه إىل نَ ْزِع احلجاب، وإابحة االختالط. القارئ:

املصرايت يف  وهو أول من أدخل الفتيات ،اهلالك سنة اثنني ومثانني وثالمثئٍة وألفوأمحد لطفي السّيد، 
اجلامعات خمتلطات ابلطالب، سافرات الوجوه، ألول مرة يف اتريخ مصر، يناصره يف هذا عميد 

وقد توىل كرب هذه الفتنة داعية  ،التغريب: طه حسني، اهلالك سنة ثالث وتسعني وثالمثئٍة وألف
 اسم أمني، اهلالك سنة ست وعشرين وثالمثئة وألف.السفور: ق

 مفتاح الشر ،تاُح الشرهذا هو م ف الشيخ:
ِضده ُمعارضات العلماء، وَحكَم بَ ْعُضهم ِبردَّتِه،  َصدرت : "حتريُر املرأِة"، وقدالقارئ: الذي أّلَف ِكتابهُ 

ويل : حتَ بُه: "املرأُة اجلديدة"، أيِكتا  لُه أحواٌل أّلَف على إثرِها ، والشام، والِعراق، مثَّ َحصلتِبصرَ 
 املسلمِة إىل أوربية.

تَنّصرت وارتّدت َعِن  رية "انزيل مصطفى فاضل"، وهذه قدوساعَد على هذا التوّجه ِمَن الِبالط األم
يُة السفوِر: سعد زُغلول، اهلاِلك َسنة ستٍّ وأربعني وثالمثئٍة مثَّ ُمنّفُذ ِفكر قاسم أمني داع اإلسالم.

 وألف.
هذا ُكل ُه  {ِإنَّ يف َذِلَك َلِعرْبَةً } ،احلمد هلل على العافية ،سبحان للا العظيم ،للا أكرب ،للا أكرب الشيخ:

وَيْستجيب ل دعوات  الفجور   ،ُُيك  م هواهُ أو  ،وك تاَب للا ،وشرع للا ،ُُيك  م ديَن للا يَتبني  َمن ،ابتالٌء للخلق  
 .م ْن كفٍر وفسوٍق وع صيان ،ودعوات  الضالل
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احلركُة  مثَّ ظهرت ،القارئ: وَشقيقه "أمحد فَتحي زُغلول" اهلاِلك سنة اثنني وثالثني وثالمثئٍة وألف
 .رائسة.عام تسعة عشر وتسعمئة وألف ميالدي ب ،النسائية ابلقاهرة لتحريِر املرأةِ 

 قبل تسعني سنة ،من حوايل تسعني سنة الشيخ:
 .القارئ: برائسة "ُهدى َشعراوي" اهلالكة سنة سبٍع وستني وثالمثئٍة وألف.

 سبع وستني؟ الشيخ:
 أي نعم القارئ:
 ال إله إال للا الشيخ:

 ،سنة عشرين وتسعمئة وألف ميالدي " ِبصرالقارئ: وكاَن أّوُل اجتماٍع هلنَّ يف الكنيسة "املرقصية
يف ِقّصٍة ََتَْتلُئ  -نعوُذ ابهلل ِمَن الشقاء-احلجاب  ِلمة رفعتت ُهدى َشعراوي أّول ِمصريّة ُمسوكان

بريطانيا ُمَصنَّعاً ِبميِع ُمَقوِّماِت اإلفساِد يف  غلول ملّا عاَد ِمنرًة وأسى، ذلَك أنَّ َسعد زُ ها َحسالنفوُس ِمن
 .اإلسالِم.

 مصنَّعا ؟ الشيخ:
 أي نعم القارئ:
 مصنَّع؟! الشيخ:
 أي نعم ،مصنَّعا   القارئ:
 من الصنع الشيخ:

ِبميِع ُمقوِّمات اإلفساِد يف اإلسالِم، ُصِنَع الستقبالِه ُسراَدقان، ُسراَدق للرجال، القارئ: ُمَصنَّعًا 
وُسراَدق للنساء، فلّما نزَل ِمَن الطائرِة َعمَد إىل ُسرادق الّنساء املتحّجبات، واستقبلتُه ُهدى َشعراوي 

 ها، َفصّفَق اجلميُع وَنزعَن احلجاب.هِ وج فَنزَع احلجاَب َعن -اي ويَلهما-ينزعُه، فمدَّ َيدهُ حبجاِِبا ل
واليوُم احلزين الثاين: أنَّ َصفّية بنت ُمصطفى َفهمي زوجة َسعد زُغلول، اليت مسّاها بعَد زواجِه ِِبا: صفية 

 .هامن َسعد زُغلول، على طريقة األوربيني.
 سبة املرأة إىل زوجهان الشيخ:

 القارئ: أي نعم
احلجاب  اهرة أماَم َقصر النيل، َفَخَلعتيف وسِط ُمظاهرٍة نسائيٍة يف الق تيف نسبِة زوجاِتم إليهم، كان

 َنه حتَت األقدام، مثَّ أشعلَن بِه النار، وِلذا مُسّي هذا امليدان ابسم: ميدان التحرير.َخلعنُه، وُدس مَع َمن
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ي هذا امليدان "ميدان ُس   ،نسأُل للا العافية ،هذا الذي صاَر فيه  التجم ع، هذا مكاٌن مشؤوم الشيخ:
هم، يقول ابن القي م:  لكن ،حرية ترك العبودية ،هذه َكل مة طي بة أصلها ،التحرير"! كلمة احلرية هذه شوَّهوها

" َهربوا م ن"َهَربوا م َن الر  ق الذي ُخل قوا لُه _وهو الر  ُق هلل والعبودية هلل_ فَ بُلوا بر  ق   ُعبودية   النفس  والش يطان 
فصاروا  ،والتفل ت م َن العبودية هلل واخلضوع لشرعه  ودينه   ، إىل العبودية للشيطان، ََتر روا ودعوا للحريةللا

عبودية  ،ما يف ُُها ُعبوديتان: عبودية هلل عبيَد النفوس األمارة ابلسوء، ،وعبيَد الشهوات ،عبيدا  للشيطان
 !للشيطان

: أولياُء للا وأولياُء الرمحن، وأولياُء الشيطان، فأولياُء للا هم أعداءُ هذا القبيل الو الية، الناُس َفريقان وم ن
وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدوًّا }وأولياُء الشيطان  أعداء، وهذا ُمفص ل ابلقرآن  ،الشيطان وجند الشيطان

ْنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعضٍ  وال  ،ما يف إم ا ويل الرمحن ،أولياء أبدا   [112عام:]األن {َشَياِطنَي اإْلِ
 .ويل الشيطان

وهكذا تَتابَع أشقياُء الِكنانة: إحسان عبد القدوس، ومصطفى أمني، وَنيب ُمفوظ، وطه  القارئ:
يؤاِزرُهم يف هذه  -عوُذ ابهلل ِمَن الشقاِء وأهلهِ ن–أنطون حسني، وِمَن الّنصارى: شبلي مشيل، وفرح 

 .املكيدِة لإلسالِم واملسلمني الصحافة.
 ،على هذه البالد  املباركة  العزيزة ،هي اليت عليها الدور ،الدور على بالدان اآلن ،إىل هنا ّي أخي الشيخ:

ب طرق  طيعون، لكنتَ  واملنافقوَن بكل   ما َيسرُ مُل الكف اهي اليت اآلن يَع ،الدور عليها ،على أرض  اإلسالم
 وب طُرق َتدرُّجية. ،ماك رة

 


