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ِوصحبه ِِاحلمُدِهللِوالص الةِوالسالمِعلىِرسولِللاِنبي ناِ،حيمِ الرِ ِمحنِ الرِ ِللاِ ِبسمِ القارئ:  حمم ٍدِوعلىِآله 

َناِللاِوإ-الشيخِبكرِبنِعبدِللاِأبوِزيدِِقال،ِأمجعني هَرمح  ِ:"ِحراسُة الفضيلِة"يفِكتابه ِِ-ّي 
وهكذا تَتابَع أشقياُء الِكنانِة "إحسان عبد القدوس" و"مصطفى أمني" و"جنيب حمفوظ" و "طه حسني" 

 .وِمَن الّنصارى "شبلي مشيل" و"فرح أنطون" نعوُذ ابهلل ِمَن الشقاِء وأهلِه.
ِللاِالشيخ: ًة َوجَ }ِ،للهدىِأئم ةِوللضاللةِأئم ةِ،حانِللاُسبِ،نسأُلِللاِالعافيةِ،الِإلهِإال  ُهْم أَئِمَّ َعْلَنا ِمن ْ

ا َصََبُوا ِِ،[24]السجدة: {يَ ْهُدوَن ِبَِْمرََِن َلمَّ ِوقومه : ًة َيْدُعوَن ِإََل النَّاِر }وقاَلِيفِف رعوَن َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
 [41]القصص: {َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة ََل يُ ْنَصُرونَ 

ِللابس ِاآلنِ،حان ِالناس ِقائمةِ،هكذا جال ِس  ِاآلنصِرِ،احلرب ِوالتوحيد ِِ،اع ِواهلدى ِاخلري  إىل ُدعاةٌِ
ِالرسول الص احلِوات  باع  َِيدِ،والعملِ  ِإىلِجهن موُدعاة ِوالعصيانَيدِ،عوَن ِوالفسوق  ِإىلِالكفر  ِ،درجاتِ،عوَن

ِللمعاصيِوالفسوق ِوُدعاٌة ِماِيكونِاآلنِ،ُدعاةِإىلِالكفر  كانتِهذهِأسبابِِِ،اآلنِهذاِجاٍرِإىلِأعنف 
ِالدعوةِيعينِحمدودةِوقصريةِاملدىالد عوةِوِو ِاإلعالمِاآلنِ،سائل  ِلويَغِ،أم اِاآلنِيفِوسائل  ُبِعلىِوسائل 

ِوالب دَعِللمعاصيليَغِ،اإلعالم ِوالفسوق  ِوالد عوة ِللكفر  ِوالفساد  اِمنابُرِللشر   كلٌِّهَلم،ِالر افضُةِِِ،ُبِعليهاِأّن 
َِيدِهلم ِقَ َنوات ِإىل ِالباطلَمذعوَن ِالبعيدِ،َهب هم م َِكذلكَِِ،وضالهل  والن صارىِِ،وهكذاِ،وهكذاِ،والصوفي ُة
ِوهكذاِ،عوَنِإىلِم لَّتهمَيد َِتدِ،م لَّةِالكفر ِوالشرك  ِوأخرىِم َنِالقنوات  ِوالضياع  ِواالنطالق  عوِإىلِاالنفالت 

ِاملعاصيِ  ِانِ،إىل ُِحري ة ُِيسم ى ِما ِوتقد مطإىل ِاملرأةِ ِ،الق ِعلى ِالرتكيز  ِم نأيِ،ومعظُم ِإليها ِطَريقِِتوَن ِ،كل  
ِجمالويَق ِكل   ِكذاِيفِالغناِ،يفِالت مثيلِيفِاملسلسالتِ،ُحموَّناِيف ِالربامجيفَِتقِ،ءيف كلِهذهِوسائلِِِ،دمي 

ِحانِللاِالعظيم.بسِ،قيوُدِالشريعةِ،قُيوُدِالفضيلةِ،دعوةِللفجور ِوالت حل لِم َنِالقيود
ِ

 .إلسالِم واملسلمنَي الصحافة.القارئ: يؤاِزرهم يف هذه املكيدة ل
ِللاِ،الص حافةِ،حديثِوقدميِ،سبحانِللاِ،الص حافةِ،صحِالشيخ: ِماِأشبَهِاألّيمِوالليايل.ِ،الِإلهِإال 

فور" حنو سنة  حىت ُأصدرت ،هي ُأوَل وسائِل َنشِر هذه الفتنة كانت  القارئ: إذ ََمّلٌة ابسم "َملة السُّ
 .ُب املاجنوَن ِبقال.وَهروَل الكّتا ،ألٍف وتسعمئة

ِإيش؟ِالشيخ:
 ..القارئ: تسعمئة وألف ميالدي
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ِامسهاِ"السُّفور"!ِهاتِِتصدرِجملةِيفِدّيرِ،ئةِوعشرينِسنةمِنذيعينِمِ،ألفِوتسعمئةِالشيخ: اإلسالم 
ِالفجورِ،وبعدهاِجمالتِيفِمصرِيفِلبنان ِ.هيِمصادُرِجمالت 

ُجُم ا ُيسنُد الّسفور والفساد، وَيهِبقاَلِِتم القائمة على املطالبِة ِبِ  القارئ: وهروَل الُكتَّاُب املاجنونَ 
ُر صوِر الّنساِء الفاِضحة، والدمُج بنَي ِل وسائِل اإلفساِد اآلتية: َنشِخال على الفضائِل واألخالِق ِمن

أي:  ة: )املرأُة َشريكُة الرجِل(املرأِة والرجِل يف احلواِر واملناقشة، والّّتكيُز على املقولِة احملَدثَِة الوافد
 ،وإغراؤها بِنشِر اجلديِد يف األزايِء اخلليعة ،فيُه قياِم الرجِل على املرأةِ َنهما، وَتسالّدعوُة إَل املساواِة بَي

 وِبرِك الّسباحِة النسائية. ،وحمالت الكوافري
ِكانِيفِم صر؛ِِالشيخ: ِيفِهذهِالبلدانِألنهذاِوصٌفِل ما هذاِِ،يفِم صرِوالشامِعلىِتفاوتِ،بدَأِالشرُّ
صارتِِ،سبحانِللاِ،االحتاللِالن صراينِ،ََتَتِاالستعمارِالن صراينِورزحتِالبالدِاليتَِرَضختِهو؛ِألن مثَِّ

ِللاِ،رُزِعلىِاألخرّيتهذهِالبلدانِتُف ُِكل هِأىِعنيفَِمنِ،الُدانِهذهِيفَِمنأىب ِِوكانتِ،الِإلهِإال  الِإلهِِ،هذا
ِللا ِ.إال 

ِ
القارئ: وإغراؤها بِنشِر اجلديِد يف األزايِء اخلليعة وحمالت الكوافري، وِبرِك الّسباحِة النسائيِة واملخَتِلطة، 

مثالِت واملغنيات ورائداِت واألنديِة الّتفيهية، واملقاهي، وَنشِر احلوادِث املخّلِة ابلِعرِض، وََتْجيِد امل
 الفِن والفنوِن اجلميلة.

 ُيسانُد هذا اهلجوَم املنّظِم أمران:
 ابلقلِم واللسان، والّسكوُت َعن ُف ُمقاومِة املصلحنَي هلمول: إسناُدهم ِمَن الداخِل، وَضعاألمُر األ

ِ..ويِقهام، أو تَعالفاحشِة، وإسكاُت الطرِف اآلخر، وعدُم َنشِر َمقاَلِتِ  رُفْحِشهم، وَنش
ِماِيَ ت فُقِمعِالِتَنِ،طبُقِعلىُِصُحف نااآلنِهذاِمتامًاِيَنِ،للاِأكربِ،ماِأشبَهِالبالدِ،للاِأكربالشيخ:  شرِإال 

ِاالختالطِ،أهوائها ِالص حفينيِيفِقضية  ِأنَيسِملِ،وأهواء  ِأنَيسِملِ،شروايَنِمحوا ِل منيَنِمحوا ِكلمة ِشروا
ِأمرهِ وَتسِ،شرواِماُِيضادِالد عوةِإىلِاالختالطِ يَنِمحواِأنَيسِملِ،وج هِالذيِع ندهميُعارُضِالت وتسويغه ِِ،هيل 

ِ.َتطابقِعجيبِ،حانِللابسِ،متاماًِ
ِر مقاَلِِتم، أو َتعويِقها، وإلصاُق ُِتِم وإسكاُت الطرِف اآلخر، وعدُم َنشالقارئ: ونشُر الفاحشِة، 

 والرجعية ِِبم، وإسناُد الوَلايت إَل غرِي أهلِها ِمَن املسلمنَي األمناِء األقوايء.التطّرِف 
سوطٌة يف  نزِع احلجاِب عن الوجِه، وهي َمبهكذا صارت البدايُة املشؤومة للسفوِر يف هذه األّمة ب

[ للشيخ 1" ]ج/كتاِب: "املؤامرُة على املرأِة املسلمة" لألستاذ أمحد فرج، ويف كتاِب: "عودُة احلجابِ 
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تدبُّ يف العامل اإلسالمي يف ظرِف َسنواٍت قالئل، كالّناِر املوقدِة يف  حممد بن أمحد إمساعيل، مثَّ أخذت
اهلشيم، حىت صدرْت القواننُي امللزمُة ابلّسفور، ففي تركيا أصدَر امللحُد "أاتتورك" قانوًَن بنزِع احلجاِب 

 .سنة عشرين وتسعمئة وألف.
ِّيِسالمِ،وتسعمئة!ِانظرواِتسعنيِسنةِعشرينِالشيخ:

ضا ِبلوي" قانوًَن بِنزِع احلجاِب سنة ستٍّ وعشريَن وتسعمئة : ويف إيراَن أصدَر الرافضيُّ "ر القارئ
 .وألف.

ِقريبِقريٌبِم نِ،قريبِالشيخ:
"أمحد زوغوا" قانوَنً  رَ ويف أفغانستان أصدَر "حمّمد أمان" قرارًا إبلغاِء احلجاب، ويف ألبانيا أصدالقارئ:ِ

َفعل  َتعّدِد الزوجات، وَمن رميوتَ  أبو رقيبة" قانوًَن ِبنِع احلجابإبلغاِء احلجاِب، ويف تونس أصدَر "
 فَ ُيعاَقُب ابلسجِن سنة وغرامًة مالية!!

 َلُه رَقبة  تأبو رقيبة َل امتد ولذا قاَل العاّلمة الشاعُر العراقي "حممد ِبجت األثري" رمحُه هللا تعاَل:
 هيّتِق هللا يوماً َل وَل رَقَ بَ  مل ** 

 حاهِلما. اوي والرُّصايف، نعوُذ ابهلل ِمنالزه -املناداِة بنزِع احلجابِ -ويف العراِق توَّل ِكََب هذه القضية 
فكِر والسياسِة  يف اليف كتاِب: التغريبُ واْنظُر خََب اليوِم احلزين يف َنزِع احلجاِب يف اجلزائر كما 

 .م قصة نزِع احلجاب، قصٌة تتقّطُع ِمْنها النفُس َحَسرات، ذلك1958ماي عام  13يف  واَلقتصاد
ِفرنساِنعمِالشيخ:

ر خطيُب مجعٍة ابلنداِء يف ُخطبتِه إَل نزِع احلجاِب،  فتاٌة  َففعَل املُبَتلى، وبَ ْعدها قامتالقارئ: أنُّه ُسخِّ
مات هلذا -بِه، وتَِبَعها فتيات  ِحجاَِبا ورمت  الصوِت خبلِع احلجاب، َفَخلعتِبكَبِّ  جزائريٌة فَنادت ُمنظِّ

 -الغرض
ِكماِحصَلِيفِم صرِِ،أمورُِمرتَّبةِ،هيُِمنظَّمةِ،نعمِ،هيُِمنظ مةِالشيخ:
رون، وِمثلُه حصَل يف مدينة وهران، وِمثلُه حصَل يف عاصمة  القارئ: َنزعَن احلجاَب، َفصفََّق املَسخَّ

 .وأتييدًا. وراِء هذا إشاعةً  جلزائر: اجلزائر، والّصحافُة ِمنا
ِالبلدِ،للاِأكربِالشيخ: ِقيادة ِاملرأةِللسيارةِعندانِيفِهذا ِخرجنَِِ،بُهِهذاُيشِ،حصَلِماُِيشبهِهذاِيفِأمر 

ِالذينِيَِوسخِرِ،وانديَنِابملطالبة ِبقيادةِاملرأة ِللسيارة كمته ِوف َقَِنِم َنِاملشايخ  ِللاِِب  نعوَنِويُعار ضون،ِولكنَّ
َِعنِونسأُلِللاِأنِ،فكفَّواِهذاِاألمرِوإىلِاآلنِ،للاِوالَةِاألمرِ  ِ.هذهِالبالدِالشرورِيكفَّ

ِ
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ِ.الشعري.يفِزّيدةِابلنسخةِقبلِالبيتِِالقارئ:
ِيعينِبيتِشعر؟ِالشيخ:
ِأيِقبلِالبيتِالذيِقرأانهِ"أبوِرقيبة"ِيفِزّيدةِيقولِحينماِتكلمِعنِأيبِرقيبةِيقول:ِِالقارئ:

 خيادن عشراً ابحلرام َمن ئيتزوج اثنية ابحلالل وُتَبّ  ومعاقبة َمن
ِقِالشيخ: ِالكافرهذا ِالطاغوت  ُِمسِ،انوُن ِوم نِم نِجَلبتهذا ِالكافرةِ،بريطانياِف رنسا ِالبالد هذاِِ،وم َن
ِ.ويُب يحوَنِاألعدادِالكثريَةِابحلرامِ،ُُير  موَنِالتعد َدِاحلاللِ،قانوّنم

عاية املنصوبِة يف  توُنس لة "العريب" ُنِشَر استطالٌع َعنالقارئ: يقول ويف َم وفيِه صورة للوحاِت الدِّ
 ،طوبة إبشارة "خطأ"َمش ،إحداُُها َُتّثُل أسرًة تَ ْرتدي الزي املُحتِشم ،ففي كلِّ َميداٍن لوحتان ،الشوارعِ 

لشاعُر ومكتوٌب ََتْتها " كوين مثَل هؤَلِء"، ولذا قاَل العاّلمة ا ،واألخرى َُتّثل أسرة ُمَتفرجِنة ُمتَبّجة
 : -رمحُه هللا تعاَل- ستة عشر وأربعمئة وألفتوىف سنة العراقي "حمّمد َِبجت األثري امل

  ه يَ ّتِق هللا يوماً َل وَل رَقبَ ملْ **   أبو رُقيبَة َل امتّدْت لُه رَقبة 
وألف، هم املدعو "الطاهُر احلّداد" املولود سنة سبعة عشر وثالمثئة ن ُمتوّّل ِكَبها هو وآخروَن ِمنوكا

عام مثانية  أتُنا يف الشريعِة واجملتمع" بنيوثالمثئة وألف، حني ألَّف كتابُه "امر  ومخسني اهلالك سنة ثالث
أتليِف الّنصراين "األب  هو ِمن بِه إَل َتريِر املرأِة وقيل: بلَيدعو  ،وثالثني ومثانية وأربعني وثالمثئة وألف

لُه الطاهُر احلداد وقْد َحكَم  ،خرِه أاثَر اثين عشَر سؤاًَل أجاَب عليها عدٌد ِمَن املُفتنيَ ويف آ ،سالم" َتمَّ
مثَّ  ،وبسببِه ُحرِم ِمَن اَلمتحاِن يف كلّية احلقوِق ِبمٍر حكومي ،عليِه ُمْفيت املالكيِة ابملروِق ِمَن الدين

غرَي ُمشيَّعاً  ،ثالمثئة وألفماَت سنة ثالث ومخسني و ِحىت ،ُأصيَب ابلُعزلة ونَبذُه النّاُس بسبِب كتابِه هذا
واَلنتماِء إَل املذهِب  ،والّتدد على املقاهي ءوكاَن موَلعًا ابلِغنا ،أصدقائهِ  وعدٍد ِمن ،أهلهِ  إَّل ِمن

زت الّصحافُة على َنش ،اَلشّتاكي توُنس  حىت ََتّولتِوما زالوا كذلك ،ِر ما يف الكتاب ِمَن الّطواممث ركَّ
يف كتاٍب  ،وَتد تفاصيَل هذه املعركة اإلحلادية على احلجاِب والعّفة ،فوِر واحلسورإَل ِجسٍم مريِض ابلسّ 

 فإَّن هلل وإَّن إليِه راِجعون. ،َل يُفرح بِه يف حنو أربعمئة صفحة
كما   ،حاهِلما اوي والرُّصايف" نعوُذ ابهلل ِمنويف العراِق توَّل ِكََب هذه القضية املناداَة بنزِع احلجاِب "الزه

 اتريِخ العراِق احلديث. سياسة" حكاايٍت سياسّية ِمن هو ُمفّصٌل يف كتاِب "ِحكاايت
ِإلي-ظر خََب اليوِم احلزيِن يف َنزِع احلجاِب يف اجلزائر وان ِللا ِأحسَن ويف املغرِب  يقول: -كقرأانه

ِ.الّسفوُر والتَبّجاألقصى، ويف الشاِم ِبقسامِه األربعة: لبنان، وسوراي، واألردن، وفلسطني، انتشَر 
ِللاِاملستعان.ِ،خليكِهناِالشيخ:


