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

 ، بلقاصرًة على الصحافِة َفحسب ليست ،هذا ولُيعلم أنَّ الّدعوَة إىل الّسفوِر والتربِّج وترجيِل املرأة
 .إذاعاٍت وتَلفزٍة وقنوات. مل ِبُهٍد َجهيد، إىل ذلَك ِمنهناَك أدواٌت أخرى َتع

 اإلعالِم ِبُفروِعهايعين وسائُل  ،نعم ،نعم الشيخ:
 .القارئ: وقَ َنوات وَشبكات وُكتٍب وِقصٍص وَغريها.

 ال إله إاّل هللا الشيخ:
ِمُلهم على اخلروِج على وتَ  ،ََتُك يف ُمسارعِة اخلُطى إىل َنشِر التغريِب بنَي املسلمنيَ القارئ: ُكّلها َتش

ُر اجلميَع  وهللا  ،ونُذكِّرهم أبايِم هللا ،ِعقاِب هللا وَسخطهِ  ِمنأحكاِم دينهم وِعفَِّتهم وَفضيلتهم، فَ ُنحذِّ
 .َموِعُدهم.

ال  ،ها أحدُلص ِمني   ال يكاُد أن ساتهكعاآلن آاثرُه وان ... ُه إاّل م نال ي نجو ِمن ،أمٌر هاِئل ،أمر الشيخ:
د آاثر هذه الوسائل،  ، هلا البيوُت احملافظةغ زِت البيوت اليت يُقالُ  وإاّل قد ،ِثرت كت ِقل وُمسُمس يكاد، لكن َت 

كم ما يُريد ،عُل ما يشاءي ف ،ال إله إاّل هللا ،ت لُف أحواُل الناست   لكن  هللا املستعان.  ،وَي 
وهللا َموعُدهم، هلذا فإنَّ املتعنّيَ  ،ونُذكِّرُهم أبايِم هللا ،ِعقاِب هللا وَسخطهِ  القارئ: فَنحذُر اجلميَع ِمن

 إجراؤُه أماَم هذا التوّجه املُنَحِرف هو ما أييت:
عادايِت التربِّج  َبسَط هللا َيدُه إصداُر األوامِر احلامسة للمحافظِة على الفضيلِة ِمن أواًل: على َمن

 فورّيني َعِن الكتابِة يف هذه املطالب، محايًة لألّمة ِمنوالّسفور واالختالط، وكفُّ أقالِم الرعاِع السُّ 
 ضي بِه الشرُع ِمنخُر ِمَن احلجاِب إىل الَقضاِء الشرعي، لُيطبََّق َعليهم ما يَقَيس شرورِهم، وإحالة َمن

 ِعقاب.
 ، إذب الذي يَتعّرُض هلنوإحلاُق العقاِب ابملتربِّجات؛ ألهننَّ ِشراٌك لالفتتان، وهنَّ أوىل ابلعقاِب ِمَن الشا

 هي اليت أغرتُه َفَجرَّته إىل نفسها.
 ..اثنياً 

تبِّجة الّسارحة يف األوساِط واجملتمعاِت وأسواِق املسلمني، ي   ف  ي جت ِمع الشيخ:
ُ
ت مُع عليها إمثُ على هذه امل

يف  ت سببت ا ُيسّمونه، ف عليها ِمثُل آاثِم م نِتنُه ابلنظِر أو املغازلِة كمت ف وإمُث م ن ،ت بّجها اليت ع صِت هللا بهِ 
أو هذا الذي  ،وهذا الصنُف ِمن  النساِء هو الذي جاء   ،نتِه؛ ألّّنا هي السبُب يف ن شِر الرَّذيلة أو و س ائِلهاِفت
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 ،الّصاحلات ،يُعّبُ ع نهنَّ ِِبباِئل الشيطان، ح باِئُل الشيطان هنَّ املتهتِّكات املتبّجات، أّما الطّاهرات
ُحت ِشمات

بائُل الشيطاِن ُهنَّ املتبّجات ن  ِمنفلس ،امل باِئل الشيطان، ح   ،املتهتِّكاتُ  ،اجلريئات ،الّسافرات ،ح 
بائُل الشيطان ،املختلطاُت ابلرجال  .ُهنَّ ح 

 
بيُت ِنساِء ِء، وتَثقالِة السو  القارئ: اثنياً: على العلماِء وُطالُب العلِم َبذُل النصِح، والّتحذيُر ِمن

ُدعاِة  املؤمننَي على ما ُهنَّ عليِه ِمَن الفضيلِة، وِحراُستها ِمَن املعتديَن َعليها، والّرمحُة ِِبنَّ ابلتحذيِر ِمن
 السوِء، َعبيِد اهلوى.

 ،ا هؤالِء املفسدينيكفُّو  عليهم أن ،األمُر األّول ي تعّلُق بوالِة األمِر ذوي السلطان ،على كلِّ حال الشيخ:
على ذلك   وهم ،ؤوليتهمهذه م س ،فوهم ويُ ع اِقبوهمي ك ع ليهم أن ،ُدعاُة التغريِب والتبِّج والّسفوِر واالختالط

 قاِدرون. 
يعين أثُر د عوِِتم وبياِّنم  ،كان  ال ُيستهاُن بهِ   يف احلقيقة أثُر العلماِء وإن ولكن ،والثاين واجُب العلماءِ 

ذ لكّنُه مع إطالِق الِعناِن لرجال ونساِء اإلعالِم ص حافًة وتلفزًة وإذاعًة ي كوُن قليل   ،يرهم ال ُيستهاُن بهِ وَت 
 ُدم"نيه وَغريُك َيهإذا كنَت تَب  ***  لُغ البنياُن يوماً ََتامهُ "مىت يَباألثر 

هذا  ،س  هناك مُحية فالدَّواُء أثرُه ضئيل أو عدميلي ،إذا كان ،ت سبقُه مُحية يعين العالج ال ُيدي إاّل أن بدَّ ال
 ولكن ،ي زالوا مل ،ي زالوا يُنبِّهون  على ذلك مل ،هذا الواقِع األثيم ِذرون وَيذِّرون ِمنمل ي زِل العلماُء يُن ،هو الواقع

ُد م دى وُدعاُة  ،تاابِت الّصحفينيأقوال وكِ  بسبِب هذا الزخِم اهلاِئل ِمن ،وال ي ِصُل إىل بعيد ،ص وُِتم ال ي 
هّمة ،ُجنٌد للشيطان؛ ألّّنم ي قومون  ابملهّمة الّسفور ُهم

ُ
واإلنُس فيهم شياطني كاجلن  ،هم ي قومون  اِبمل

 [112]األنعام: {نِّ ِس َواجلِ نَنا ِلُكلِّ َنِبٍّ َعُدوًّا َشَياِطنَي الِ وََكَذِلَك َجَعل}
 ف يجُب على املسلِم أن ،فهو قائٌم بوظيفِة الشيطان ،وينفِّر عِن اخلرِي واحلق ،ي دعو إىل ما حرَّم هللا ف كل م ن

مد  هللا على العافية ذر  ِمن وأن ،َي   عليِه أن ،ِمن  الصحفيني ،هذا بُلي بشيٍء ِمن وعلى م ن ،هذا السلوك َي 
 أن خرٌي لُه ِمن ،ومشغواًل أبهلهِ  ،ن  األعمالم شغواًل بعمٍل مِ  ،مورًا يف الناسِ ولئ ن يكون  م غ ،يتوب  إىل هللا

 والفساِد وتزويِر الباطِل وت شويِه احلق. ،يف الشرِّ ويف اإلفسادِ  لكن ،يكون  مشغوالً يف الصحافة
 


