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حمّمٍد وعلى آلِه وصحبِه  نبيّنا ،احلمُد هلل والّصالة والّسالم على رسول هللا ،بسم هللا الرمحن الرحيم القارئ:
 :"ِحراسُة الفضيلة"يف كتابِه  -َرمِحَنا هللا وإّّيه-الشيُخ بكر بن عبد هللا أبو زيد قاَل  ،أمجعني

 األمر الثاين: إعادُة املطالِب املُنحرفة، لضرِب الفضيلة يف آخِر َمعقٍل لإلسالِم.
 .هذا البلِد العزيز ،هذا البلِد العزيز ،قل كادُه اليهوُد والّنصارىآخُر َمع ،هللا أكربالشيخ: 

لها ِمهادًا للجهِر بفساِد عقٍل لإلسالم، وجَ إعادُة املطالِب املنحرفِة، لضرِب الفضيلِة يف آخِر َمع القارئ:
 األخالق.

طِدُم ِِبا ُدعاُة املرأِة إىل الرَّذيلِة هي الفضيلُة اإلسالمية: النهاية، وإنَّ أّوَل عقبٍة َيص ُخلإنَّ البدايَة َمد
ها بِ جأبداِِننَّ وزيَنِتهنَّ اليت أمَر هللا ِبَ  ن َعنَحَسر  وجوههن نساِء املؤمنني، فإذا أسفرَن َعناحلجاُب ل

، وآلتها َعِن الرجاِل األجانِب َعنوَست  حاُل نساِء املؤمننَي إىل االنسالِخ ِمَن الفضائِل إىل الرَّذائل،  هنَّ
ِمَن االحنالِل والتَّهّتك واإلابحية، كما هي سائدٌة يف ُجلِّ العامِل اإلسالمي، نسأُل هللا صالَح أحواِل 

 املسلمني.
ولنَي، لضرِب فضيلِة ِذلوَن ُجهوَدهم ُمَهر ِسها، فَ َيببوَن األجراُء على اخلُطى نَفشي املستغر واليوَم يَ 

 هذه الغاايِت إىل -مل يُريدوا سواًء أرادوا أم- َتصَل احلاُل قٍل لإلسالِم، حىتاحلجاِب يف آخِر َمع
عرِب اليت زيرُة الُة املؤمننَي: جَ ِط داِر اإلسالم األوىل واألخرية، وعاصمُة املسلمنَي، وَحبيباإلحلادية يف َوس

 َلَتها.َبها وِقبََحى هللا َقل
ليَس  ،هي املقصودُة ابلذاتِ  ،هذا البلُد املخصوص ابململكة ،وال سيما هذا البلد ،جزيرة العرب الشيخ:

 ،قصوى ِعنَدهم هذا البلدالغاية ال لكن ،لغًا كبرياً واسعاً ها َمبيُقال إّّنم بلغوا ِمن أن ُُيكن ،فقط ُعموم اجلزيرة
َدعوُة  ،وهو َمنبُع الدعوة ،على مستوًى واحد هذه ابلّذات؛ ألنَّ األموَر ليستمثَّ ابلذات املنطقُة  ،اململكة

ُمَتمّيزة ِبا فَتَح هللا بِه ِمَن  ،وَدعوُة التجديِد لعقيدة التوحيد، فهي البلُد املتمّيزة يف اترخيها القريب ،اإلصالح
يف  ،يعين كاَن اجملتمُع يف هذا البلدِ  ،وِبا ترّتَب على ذلَك ِمَن احملافظِة ِمَن الرجاِل والنساء ،لبصريةالعلِم وا

جهوُد الكّفار  ،فالكيدُ  ،وال َتشّبه ابلكّفار ،وال َتغريب ،وال رذيلة ،فال ُخرافة ،كاَن ُُمتمعًا نقيَّاً   ،جند
 .فظة كاَن ِحرُصهم على التغيرِي فيِه أكربواملنافقني ترتّكُز يعين ُكّلما كاَن أكثَر حما

 
فَذ يَن أن  واملرسلنَي إىل يوِمنا هذا ِمنبِبعثِة خامِت األنبياءِ  َبها وِقبَلَتها منُذ أسلمتهللا قَلالقارئ: اليت َحى 

 واإلسالم فيها. ،إليها االستعمارُ 
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تولوا عليها كما استولوا على ِمصَر والشام أبقسامِه َيس مل ،الّنصارى على هذه البلدان تولَيس مل الشيخ:
 ،تولوا عليهاَيس أّما هذه اجلزيرة فلم ،استولوا عليها النصارى ،وعلى كثري ،وعلى اهلندِ  ،وعلى العراقِ  ،األربعة

 .إاّل على أجزاٍء يف أطراِفها
 

واجملتمُع فيها ُمسلم، ال َيشوبُه ََتنُّس  ظاِهر، والّشريعُة انفذة،  -ِبمِد هللا-القارئ: واإلسالُم فيها 
خابون على أعمدِة الصُّحف اتَّبعوا َسنن َمن  َلهم ِمَن الضالنَي ِمنكاَن ِمث  كاِفر، وهؤالِء املفتونوَن السَّ

 قَبل.
ها ُصحُفنا احمللّية سِّ  ،هي املنابُر لدعوِة الفساد ،الصُّحف هي َمنابُر َدعوِة الفساد ،نعم الصُّحف الشيخ:
مل تَبعية اإلفساد يف هذه هذه هي اليت تَ  ،والوطن ،سِّها واعرفوها عكاظ ،عكاظ" ،اجلزيرة ،"الرّيض

 ،والّدعوُة إىل االختالطِ  ،واالستهزاء ،ونشِر صوِر النساء ،شرُه ِمَن الّدعوِة إىل الّسفوِر إىل التربّجِبا تَن ،البالد
 .ويُه احلقوَتش

خابوَن على أعمدِة الّصحف اتَّبعوا َسنن َمنالقارئ: وهؤالِء   كاَن ِمثلَهم ِمَن الضالنَي ِمن  املفتونوَن السَّ
حيُث بدَأ أولئَك  قبل، فَ َنقلوا ِخطّتهم اليت واجهوا ِِبا احلجاَب إىل ِبالدان وصحافَِتنا، وبدأوا ِمن

 .احلجاُب، وفيِه الطهُر والعفافِبطالِبهم هذه ُُيَّرِموَن الوضَع القاِئم، وهو وضٌع إسالمي فيِه 
 ال إله إال هللا الشيخ:

أصوِل  وإّّنا تقّدَم بَيانُه ِمن قمون؟!فماذا يَن ،القارئ: وكلٌّ ِمَن اجلنسنِي يف َموِقعه َحسَب الشرِع املُطّهر
 .الفضيلة.

ه ال إل ،ال إله إاّل هللا ،ّي سالم سلِّم ،ّي سالم سلِّم ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا املستعان ،هللا املستعان الشيخ:
 إاّل هللا

أصوِل الفضيلِة، يَردُّ على هذه املطالِب املُنحرفِة الباطلة، الدائرِة يف  وإنَّ ما تقّدَم بَيانُه ِمن القارئ:
جاِل على النساِء، وُمنازعُة أجواِء الرَّذيلة؛ ِمَن الّسفوِر َعِن الوجِه، والتربّج، واالختالط، وَسلِب قياِم الرِّ 

رة. املرأِة يف اختصاِص الرجل، وهكذا ِمَن الغاايت  املُدمِّ
للمعروِف، وخروٌج سبيِل املؤمنني، إعالٌن ابملطالبِة ابملُنكِر، وهجٌر  وإنَّ حقيقَة هذه املطالبة املُنحرفِة َعن

على الِفطرة، وخروٌج على الّشريعة، وخروٌج على الفضائِل والقيِم جبميِع ُمقّوماِِتا، وخروٌج على القيادِة 
 اإلسالمية اليت ُُتكُِّم الشرَع املطّهر، وَجعُل البالِد ِمهاداً للتربِّج والّسفوِر واالختالِط واحلُسور.
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يكوَن أنكى ِمَن احملاربِة ابليد، وهو ِمَن  وقد -والقلُم أحُد اللسانني–وهذا نوٌع ِمَن احملاربِة ابللساِن 
 اإلفساِد يف األرض.

)وما يفسده اللسان من األداين  :"الصارم املسلول"هللا تعاىل يف قال شيُخ اإلسالِم ابن تيمية رَحُه 
 .أضعاف ما تفسده اليد.

سّلح كلٌّ يُبغضُه هو أخطُر وأعمق و  ،ما ُيسّمى ابلغزو الِفكري الشيخ:
ُ
سّلح، الغزو امل

ُ
أكرُب أثرًا ِمَن الغزو امل

ِخل على الّناِس أنواَع ويُد ،خُل على الناسِ وُُياربُه ويُبغُض أهلُه، أّما الغزو الفكري فهو البالُء الذي َيد
خُل عليهم أبنواِع ابختياِر الناس ال ُكرهًا عليه، َيد ،ويف كلِّ اجلوانب ،ويف األخالقِ  ،الفساِد يف العقائدِ 

وأّّنم ال يَزالوَن على  ،عرون، وهلذا الكّفار َعَدلوا َعن الغزو يف األغلبعروَن أو ال َيشحيُث َيش ِمن ،الشرورِ 
وجاؤوا، لكّنهم يَتذّرعوَن  ،غزوا بالَد اإلسالِم مرتني ،َغَزوا َمرّتني ،َغَزوا يف هذه املدة القريبة ،َحرِب املسلمني

أيضاً  ولكن ،هكذا ،وَنصِر املظلوم ،واإلصالحِ  ،هبم للمسلمنَي ِبقالِب اإلحسانِ ئِع ليجعلوا َحر ِبشّّت الذرا
 ،أال وهي وسائُل اإلعالمِ  ،ظُم هِبا أثُر هذا الغزو الفكريََتّيأت أيضًا األسباُب اليت يَع وقد ،الغزو الفكري

القنواُت  ،ال إله إاّل هللا ،جاءت القنواتو  ،وراحِت الصُّحُف اآلن ِنسبياً  ،الصحف ،ها الصُّحفوِمن
 ال إله إاّل هللا. ،واإلذاعات

يعين كل  ،وُتاوُر النساء ،وَتذي ،والباقي ُكّلها تُغيّن  ،واحدة قرآن ،حَمطات شرفيها ع ََتدfm تح على الاف
أو بنَي  ،اورات ِنسائيةوال حمُ  ،وال هذّين ،والباقي ُكّلها إّما أغاين ،افتح عليها ََتدها واحدة قرآن ،هذه

 .الرجاِل والنساء
ِلحُه اللساُن ِمَن األدايِن كما أنَّ ما ُيص  ،ِسدُه اليدالقارئ: وما يُفسدُه اللساُن ِمَن األدايِن أضعاُف ما تُف

 .هذا وليعلم أنَّ الّدعوَة للّسفوِر. ِلحُه اليد. انتهى.أضعاُف ما ُتص
 إىل هنا ابرك هللا فيك.  الشيخ:

 


