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حمم ٍد وعلى آله  وصحبه   نبي نا ،احلمُد هلل والص الة والس الم على رسول للا ،حيم  الر   محن  الر   للا   بسم   القارئ:
 :"ِحراسُة الفضيلة"يف كتابه   -هنا للا وإي  َرمح-الشيُخ بكر بن عبد للا أبو زيد قاَل ، أمجعني

َتشَر الّسفوُر ان ،وفلسطني ،واألردن ،وسوراي ،ويف املغرِب األقصى ويف الشاِم أبقسامِه األربعة: لُبنان
 .والتربّج والتَّهّتك.

 ال إله إال  للا الشيخ:
 شَر الّسفوُر والتربّج والتَّهّتك واإلابحّية على أيدي ُدعاِة البعِث اترة.تَ انالقارئ: 

 ،كأن ُه يَقوُم على الد عوة للجاهلية  ،البعث العريب ،ُدعاُة البعث ،اآلن البعث يف سوري اللهم عافينا الشيخ:
ذه وه ،َتكزهذا ُمر  ،تزوَن ابإلسالم  وال يَع ،زوَن ابلعروبةتَ َفهم يَع ،والعودُة إىل العرب  والُعروبة قبَل اإلسالم

"ميشيل عفلق" ال  ارانيلعريب! وكان أمنُي هذا احلزب َنصوحزب  البعث، البعث ا ،َحقيقُة ما ُيسم ى ابلبعث
ا العرب ،إله إال  للا حىت صارت القوميُة  ،إاثرُة العصبية القومية فيهم ،والن صارى م َن الدعوات  اليت َخدعوا ِب 

 .لقومية العربيةا ،سبحان للا ،ولُه ُدعاة ،ولُه أتصيل ،اَمذهب
تشَر الّسفوُر والتربُّج والتَّهّتك واإلابحية على أيدي ُدعاِة البعِث اترة، والقومية اترًة أخرى، ان القارئ:

ها، فال مية أشقيائ كيفيِة ُحصوِل ذلك، وّل يف َتسيف ِعفُتس متَّ الوقوُف عليها مل إّّل أنَّ املصادَر اليت
لوا األحداِث آنذاَك َعنتَّاب أدري ملاذا أعرَض الكُ  الُقطِر الشامي جيِل البدايِة املشؤومِة يف َتس وُمَسجِّ

 فى.هّتك واإلابحية على حاٍل ّل تَ نفجاَر اجلنسي والُعري، والتَّ خاصة، مع أنَّ اّل
 .حلشمِة واحلياءا رعد-ى َخرِي حاٍل ِمَن احلجاِب حاُل ِنساِء املؤمننَي عل أّما يف اهلنِد وابكستان َفكانت

 د رْع الشيخ:
 يف إضافة يف النسخة األخرى قبل "أما يف اهلند" يقول:  ،د رع القارئ:

أي بعَد وفاة "قاسم  ،وأّوُل كتاٍب يَ ْتحّدُث َعْن ََتريِر املرأِة ابلشاِم سنة سبع وأربعني وثالمثئة وألف
"الّسفور  "نظرية زين الدين" بعنوانهو الكتاب الذي ألَّفته أو أُلِّف ابسم  ،أمني" بعشريَن سنة

صوُل اإلسالم وأ" كتاب  هو "علي عبد الرزاق" صاحب واحلجاب" وممّا يُثرُي اّلنتباَه أنَّ الذي قرَّضه
ر العلمانيَة يف ِمصر، وردَّ عليِه ُعلماُء العصر.   احلكم" الكتاب الذي فجَّ

شمِة رُع احلِ د- على خرِي حاٍل ِمَن احلجاِب حاُل ِنساِء املؤمننيَ  أّما يف اهلنِد والباكستان فكانت
ملرأة واملُناداِة حركُة َتريِر ا بدأت ،سه حدوَد عام سبعني وثالمثئة وألفنَف ويف التاريخِ  -واحلياء

 احلرية واملساواة. ،ِبناحيها
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 بُنا للاَحس ،يعين يف اهلند والباكستان منُذ ستنَي سنة ،للا أكرب الشيخ:
عاية للتعليِم  م أمني "َترير املرأة"، مثَّ ِمنوُترجَم لذلَك ِكتاُب قاس القارئ: وراِء ذلَك الصحافُة يف الدِّ

ُه، وهو مبسوٌط كى إّّل إىل هللا تعاىل ِمنه القارُة ِمَن احلاِل ما ّل ُيشهذ ىت بَلغتاملختلِط وَنزِع اخِلمار، ح
وهكذا  ،سنيخلادم ح املسلم يف شبِه القارِة اهلندية"يف كتاِب: "أثر الفكِر الغريب يف احنراِف اجملتمِع 

ََتَت وطأِة ُسعاِة الفتنِة ابلنداِء بتحريِر املرأِة ابسِم احلريِة واملساواة، آلْت ِِنايُة املرأِة الغربية بدايًة للمرأِة 
 املسلمة يف هذه األقطار.

ها احلجاُب وُخلَع ِمن ،َن البيِت تُ َزاِحُم الرجَل يف جماّلِت حياتهِ املرأُة مِ  اسِم احلريِة واملساواة: ُأخرِجتفب
وَغَمسوها أبسفِل دركاِت اخَلالعِة واجملوِن، إلشباِع  ،فضائِل العّفِة واحلياِء والطهِر والنقاء بعُه ِمنوما يَت

 رَغباِِتم اجلنسية.
موََنا يف كل  يُق ، أنواع  اإلمث  والفجوراألداُة لكل    ،هي األداُة اآلن ،للا أكرب ،للا أكرب الشيخ: ، اآلن ملاذا؟ ح 

َنشُر ف تنة  املرأة،  ،اهلدُف احلقيقي للكف ار وُعمالئ هم كما يَقولون هو َنشُر ف تنة  املرأة ،إلقحام ها يف األعمال
ها عامالٍت يف ويَ ت خذوَن م ن ،اوكذ ،يَتميَّزَن ابللياقة  واجلمال ،وهلذا ُُيتار لنوٍع م َن األعمال  َنوعيات ُمعي نة

سَتشَفيات ،وكذلَك يف االستقبال يف الدوائر   ،دمَن النزالءُيَ  ،دمَن النزالء  الفنادق  ُيَ 
ُ
وكذلَك يف  ،ويف امل

هلا ُشروط ومواصفات  ،ُُيتاُر للمسؤول  واملدير  يعين واحدة ب شروط ،وُُيتار ما ُيسم ى ابلسكرترية ،جماالت
بةها املدير ال! التوحش م نَيس ،أي واحدة جتي حيطوَنا سكرترية ما هي ،ُمعي نة حبيث يَراتح  ،بدَّ َتصري مناس 

 .سبحانك ،ال إله إال  للا ،املدير إذا رآها
 {لَِيِميَز اَّللَُّ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ }يتبنيَّ  ،َتظهُر فيه  َحقائُق اخللق ،هذا ُكل ُه بالء ،ليميَز للا ،الءب

ُدعاُة  ،هذا م َن اخلبيث ،م َن النوع  اخلبيث ر والترب ج وُدعاُة االختالط  همفدعاُة الس فو  ،يتبني   [37نفال:]األ
م َيد االختالط   واخلُبث  ،إىل َنشر  ف تنة  املرأة   ،َيدعوَن إىل اخلُبث   ،عوَن إىل اخلُبث  م َن النوع  اخلبيث؛ ألَن 

 ،أكثُر ما جاَء ذكر  اخلُبث  فيما يَ تَّصُل ابجلنس  والفتنة الشرك، ولكنفيها أخبُث اخلبث  الكفُر و  ،َدرجات
اخْلَِبيثَاُت }وصَف للا الزُّانة والزواين ابخلبيثات  ،ويف سورة النور ذكَر للا ،وهلذا وصَف للا قوَم لوط  ابخلُبث  

هنَّ  ،وأهُل الطهر  والعفاف  والكرامة  واحلشمة مع الدين [26]النور: {لِْلَخِبيِثنَي َواخْلَِبيُثوَن لِْلَخِبيثَاتِ 
 [26]النور: {اخْلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثنَي َواخْلَِبيُثوَن لِْلَخِبيثَاتِ }هذه اآلية  ،والطيبوَن للطيبات ،الطيباُت للطيبني

 .كلٌّ وما يُناسبُه ويليُق ب ه  
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ورفعوا َحواجَز ، جارِة ِبعرِضها دوَن رقيٍب عليهالِتسويِغ الت ها يَد قياِم الرجاِل عليها،ورفعوا َعن القارئ:
القضاُء على  ومَتَّ ، رِة التحرِر، واحلريِة واملساواةَمنِع اّلختالِط واخللوة، لِتحطيِم َفضائِلها على صخ

 وزوجًة، وُمربيَة أجياٍل، وسكناً لراحِة األزواِج. ،أُمَّاً  ؛ِرسالِتها احلياتية
 أن لنظر  إليها ُزمالُؤها أكثَر م نتمتُع ابالعاملُة مَع الرجال  َيس ،غري ما نقول ،املرأُة العام لة اآلن الشيخ:

ا زوُجهاَيس ا إذا ذهبت ،تمتع ِب   ،وكذا ،وكذا ،تكوَن ُمتزي نة ومتأن  قة بدَّ أنال ،إىل العمل هذا هو اجلاري؛ ألَن 
ذكَر هذا  ،املسألة عادي ،، أم ا عنَد الزوجتكون أن بدَتذهَب إىل العمل  ال أن إذا أرادت ،وَتصري يعين

خالص يقولون ما  ،عنَد الزوج  ويف البيت  ُخصوصًا إذا كانت ُُتارس الشغل والعمل ،وُكت ب هذا ،املتابعون
ُمرت بة  ،سهاتُرت ُب نَف ،ال ميكن تروح ،ََترج للعمل للدوام إذا أرادت ريح البصل والكذا، لكن ،تُبايل برحيها

فاهلل أعلُم  ،ما وراَء ذلك دعت عوَن ابلنظر  متَ فيكون زمالؤها َيس ،يعين هذا هو خالص ،تذهب للعمل مرتبة
ا وراَء ذلك م َيس املكشوف الواضح لعيان  ُكل   أحدالشيء  لكن -ِب  ظر  أكثَر وأمتَع ت عوَن إليها ابلنَتمأَن 

 .استمتاع  زوجها وأفضَل م ن
 

ِلها وسكنًا لراحِة األزواِج، إىل َجعومَتَّ القضاُء على ِرسالِتها احلياتية، أُمَّاً وزوجًة، وُمربيَة أجياٍل،  القارئ:
 خائٍن وفاجر. ُمبَتذلة يف كفِّ كلِّ ّلقٍط ِمنِسلعًة رَخيصة َمهينة 

ها: كتاُب: كتاابِت الغيورين، وِمن  يف عدٍد ِمن ممّا تراُه ُُمّرراً َن البالِء املُتناِسل، إىل آخِر ما هنالَك مِ 
 ،سبيِل املؤمنني رِفة َعنهذه هي املطالُب املُنح، ؤلفِه ُُمّمد بن عبد هللا َعرفةمل "ُحقوُق املرأِة يف اإلسالمِ "

 وهذه هي آاثرُها املدّمرة يف العامِل اإلسالمي.
 .األمُر الثاين.

 إىل هنا. الشيخ:
 

 


