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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  -َرمِحَنا هللا وإّّيه-الشيُخ بكر بن عبد هللا أبو زيد قال ، أمجعني
ُه هللا أمَر امرأٍة ِمَن اآلابِء واألبناِء واألزواِج وغريهم، أن على كلِ  َمن اثلثاً:  يَتقوا هللا فيما ُولُّوا ِمن وّل 

ِملوا األسباَب ِِلفظهنَّ ِمَن الس فوِر والترب ج واّلختالط، واألسباِب الد اعيِة إليها، يُع أمِر النساء، وأن
 . فساَد النساِء َسببُه األوُل َتساُهل الرجال.وليعلموا أنَّ  ،ُدعاِة الس فورِ  وِمن

انس األولياء وانس هم أنفسهم ُمصابوَن يف أمِر دينهم  ،هؤالِء ِصنفان ،التقصرُي عظيم ،هللا املستعان الشيخ:
ماِِتم ليَس ِعندهم تِلَك الَغرية على ُحرُ  ،ََتِثونال أيََبوَن أبمِر الَسفوِر وال َيك ،هم ُمصابون ،وعلمهم وإمياهنم

وليَس  ،ما َشعروا ِبسؤوليتهم ،عروا ِبسؤوليتهم أصالا َيش مل ،ََتثونما ِعنَدهم ال َيك ،وحَمارِمهم وزوجاِِتم وبناِِتم
َنعوا ميَ  تكوُن العادُة السائدُة ِعنَدهم أن ِمَن الناس والعياُذ ابهلل َمن بل ،هذا ِعندهم ممّا ُُتاسب َعليِه النساء

 وتريد أن ،تكون واحدة صاحلة أن كرونيُن ،ذلك نعوهننَّ َمنَن التحجب ميَ إذا أرد ،احلجاب ِنساءهم ِمنَ 
 يُريدها أن ،ورِّبا يُهدِّدها ابلطالق ،هو يُنكُر عليها ،وهو يقول ال ،تنع ِمَن االختالطتَ  َتجب وتُريد أنُتَ 

 .النساِء املتحّررات ِمَن القيودتكوَن طَِلقة ِمثَل 
األمحاء الذين هم أخ  ،َعوائدهم َعدم االحتشاِم ِمَن األمحاء ِمن ،ناك ِصنٌف ِمَن الناِس يف بَعِض البالدِ وه

ولو  ،ِمَن أمحائِها ،هؤالءِ  تشم ِمنوابن أخيه، فعندهم املرأة ما ُتَ  ،أخو الزوج ،وابن أخيه ،وابن عمه ،الزوج
 ،وأهّنا ُمنافيٌة آلداِب اإلسالمِ  ،وأهّنا غري صاحلة ،العادة بعُض النساِء تَتبّصر وُتدرِك خطَأ هذه احتَشمت

 ،اليت ترّسخت بعقلهِ  ،وعادتِه السيئة ،لِه الفاِضحَجه فَيغضُب الزوُج عليها ِمن ،ُُتالَف هذه العادة َفَتيُد أن
هذا ِمَن  ،َتجبا ُتَ أهنّ  ،ما ََتلس معهم ،مع أوالِد إخوانه ،وال ََتلس مع إخوانهِ  ،عزلفَيغضب عليها أهّنا تَن

هذه  وبُعِدها َعن ،أجِل احتشاِمها أو أنُّه رِّبا طَّلقها ِمن ،ُضهم يُهدِّدها ابلطالقحىت أنُّه رِّبا بَع ،البالء
 هذا ُكّله واقٌع يف األمِة اإلسالمية. ،العادات

 
ََتتَ أيديهنَّ ِمَن الذراري، بِلزوِم  َمن، ويف يَتقنَي هللا يف أنُفِسهن على ِنساِء املؤمننَي أن: القارئ: رابعاً 

شنَي وراَء ُدعاِة الفتنِة ّل يَ  الفضيلِة، والتزاِم اللباِس الشرعي واِلجاِب بلبِس العباءِة واخلمار، وأن
 وُعشاِق الرَّذيلة.

أم تهم، وليتقوا ّل َيكونوا ابَب سوٍء على أهليهم، و  صُح هؤّلِء الُكتَّاب ابلت وبِة النصوح، وأنخامساً: نَن
 ِته وأليِم ِعقابِه.سخَط هللا وَمق
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بي نها شيُخ  ثيفها، وليعلم أنَّ ََمب تها كمارِها وَتكإشاعِة الفاحشِة وَنش على كلِ  ُمسلٍم اِلذُر ِمن سادساً:
تكوُن بذلَك،  ّل تكوُن ابلقوِل والفعِل َفقط، بل "الفتاوى"رمحُه هللا تعاىل يف  ِم ابن تيميةاإلسال

ِتشارِها، وُُتَك ُن ان وابلركوِن إليها، وابلسكوِت عنها، فإنَّ هذه احملبة ُُتَكِ ن ِمن ِِبا، وابلقلِب، وابلتحد ث
إشاعِة الفاحشة، قال هللا  ََمب ةِ  ِكرها ِمَن املؤمنني، فليتِق هللا امرٌؤ ُمسلم ِمنيُن ِمَن الدفِع يف وجِه َمن

 ..تعاىل
هذه احملّبة الّدعوُة إىل اختالِط الرجاِل  رُع َعنوَتف ،الطخُل فيها حَمّبُة االختإشاعُة الفاحشِة َيد الشيخ:

وفَتح أندية  ،دخل فيها الدعوُة إىل فَتح دور السينماَوي ،ويف سائِر اجملاالت ،ابلنساء يف العمِل ويف التعليمِ 
ة الفاحشة؛ ألنَّ هذه احملبة والرغبة وحمّبة فَتح أندية النساِء الرّيضية، كلُّ هذا داخٌل يف حَمّبِة إشاع ،النساء

كما   ،وراءُه الذين يَ ّتبعوَن الشهوات ،ُكّلها بواابت للزان، واآلن هذا ُكّله قائٌم على َقَدٍم وساق  ،ُكّلها بواابت
 [27]النساء: {اًل َعِظيًماَُتِيُلوا َمي َويُرِيُد الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأن}حانُه قال ُسب

االستعماُر  ،ما حاُل دوِر السينما يف البالِد العربية اليت أفسدها االستعماُر الّنصراين ،لسينماالدعوُة إىل دوِر ا
مثرات َمساعيهم وأغراِضهم يف املسلمني، اآلن ُكّلها الدعوُة لدوِر  ،الّنصراين أفسدها، هذه ُكّلها إفرازات

هللا  ،يَقولون صاالت مغلقة ،عونيُريدوَن َيددما يعين أندية النساء ِعن ،الدعوُة إىل أندية النساء ،السينما
هذه التعبري إذا ََسعُه  ،صاالت ُمغَلقة ،حُمافظات ،هم حافظوا مستوى ،ما شاء هللا ،خالص ،يعافيك

أّول شيء تالقي شيء  قالوا وهللا هؤالء انس عندهم َغرية وحُمافظة؛ ألهّنم لو دعوا إليها ُُمتلطة ِمن ،اإلنسان
إىل ُمشاركِة ُمغَلقة، مثَّ بعَد ذلَك الّدعوُة  صاالتال أندية ب ،وعدم االستجابة ،القناعة وعدم ،ِمَن االمشئزاز

بارّيت العامليةال ،النساِء يف الفرق
ُ

شارَكات يف امل
ُ

فضوَن الدولة اليت ال يَر  ،وكأِس العامل ،بُد، ويَقولون أنَّ امل
سبحان  ، فريِق الدولة اليت ال َيكون فيها ُعنصر املرأة، بالٌء عجيب وهللابلوَن ُمشاركةَ ال يَق ،ُتشارُك فيها املرأة

 [8]فاطر: {زُيِ َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فَ َرآُه َحَسًنا َأَفَمن}هللا 
 ،وحضوِر النساِء يف املالعِب مثالا، ُحضور النساء يف املالعبِ  ،وِمَن اجملاالِت التشجيع ،تروح املرأة تشارك

 ِإنَّ الَِّذيَن ُيُِبُّوَن َأن}أو َتشجيِع أي فريق، املقصود  ،جيع للفريق اليت تنتمي إليهِ َتش ،ِصحنَ ُيشجعَن ويَ 
ن َفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا ََلُمَتِشيَع ال وهؤالِء ُكّلهم هلم َنصيبهم  [19]النور: {ِخَرةِ َيا َواآلَعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ

عو إىل َيد َمن كل  ،ُكّلهم هلم نصيب  ،املتحّدثون ،اإلعالميون ،الّصحفيون ،ه إاّل هللاال إل ،هذا الوعيد ِمن
 ،هذا الوعيد ُكّلهم هلم نصيٌب ِمن  ،وَتّردها على احلدوِد والقيوِد الّشرعية ،وانطالِق املرأة ،انفالِت املرأةِ 

 .مسؤولون تعليميون ،يعين إداريّون ،إعالميون ،صحفيون
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 [19]النور: {َفاِحَشةُ َتِشيَع ال ِإنَّ الَِّذيَن ُيُِبُّوَن َأنئ: قال هللا تعاىل: }القار 
 خلينا عند املوضوع هذا الشيخ:
 انتهى القارئ:
 نعود إليه إن شاء هللا الشيخ:
 ابقي قليل ،انتهى القارئ:
 انتهى الكتاب؟ الشيخ:
 أي نعم القارئ:
 اختم الشيخ:

ن َفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا ََلُمَتِشيَع ال ِإنَّ الَِّذيَن ُيُِبُّوَن َأنىل: }القارئ: قال هللا تعا يَا َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ
هذا ما أردُت بيانُه، وما على أهِل العلِم واإلياِن إّل   [19]النور: {َلُمونَ َّل َتع ُتمَلُم َوأَنِخَرِة َواَّللَُّ يَعَواآل

 .بيان.البالُغ وال
دهم ما ِعن ،َدهم تغيري عملي فعلي، الأهُل العلِم ما ِعن ،دوُر أهِل العلمهذا َمق ،هذا الذي َيسُعهم الشيخ:

َعَلى الرُُّسِل ِإّلَّ  فَ َهل} ،أصُل دعوِة الرسل غايتها البالغ ،هذا هو أصُل َدعوِة الرسل ،بيان ،إاّل البيان
فمسؤوليتهم البالغ، أّما التغيرُي الفعلي إىل  ،هم ُمبّلغون ،هم تَبع ،لكوالعلماُء كذ [35]النحل: {َباَلغُ ال

ُيكرِه  أن ال مُيكن ،ُمنكر إىل الناس ُُياِسبوَن أنفسهم، اخلطيب إذا خطَب وحّذر ِمن ،إىل الناس ،َغريهم
َناُه طَاِئَرُه َزمَساٍن أَلوَُكلَّ ِإن}ل هو املسؤو  ،سهُُياِسَب نَف وبَلغتُه احُلّجة أن ،بلغتُه الرسالة الناس، ال! على َمن

 {َك َحِسيًباَم َعَليَيو ِسَك الِكَتاَبَك َكَفى بَِنف  َرأاق *ُشورًا َقاُه َمنِقَياَمِة ِكَتااًب يَلَم الرُِج َلُه َيو يف ُعُنِقِه َونُ 
 [14-13]اإلسراء:

ُتَت َيدِه من األهل والعيال،  َمن مسؤول َعن ،وىلنَفسه ابلدرجة األ مسؤوٌل عن ،كل واحد مسؤول
 :ومِجاُع ذلك ،وابلعكس ،أدىن إىل أعلى وهذه املسؤوليات تَتدرّج ِمن ،هو مسؤول عنهم َمن مسؤول َعن

 ؤوٌل َعنوالرجُل راٍع يف أهِل بيتِه ومس ،رعيتهِ  فاإلماُم راٍع ومسؤوٌل َعن ،َرعّيتهِ  )ُكّلكم راٍع وُكّلكم َمسؤوٌل َعن
 ،( هللا أكربرعيتهِ  وُكّلكم مسؤوٌل َعن ،َفُكّلكم راعٍ  ،رعَيتها واملرأُة راعيٌة يف بيِت َزوِجها ومسؤولٌة َعن ،رعيتهِ 

 .ابرك هللا فيك ،ما ترَك شيء ،احلديث ما ترَك أحدا 
شاَء هللا  ُعهدتِه، ورجاِء انتفاع َمن على أهِل العلِم واإلياِن إّل  البالُغ والبيان، للتخفِف ِمنوما  القارئ:

 :-صل ى هللا عليه وسل م-دِه، وللنصِح بِه، لقوِل النيب ِعبا ِمن
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يُن النَّ  ، َولكتابِه، َوِلَرسولهِ اي رسوَل هللا؟ قال:  قالوا: ِلَمن ِصيَحُة()الدِ   (لمنَي، وعامَِّتهم، وألئمَِّة املُس)َّلِلَِّ
 اخرجه مسلم يف صحيحه.

 .)ُروي َعن اإلماِم أمحد. :اِِلَكم اجلديرة ابإلذاعةُظ ابن رجب رمحُه هللا تعاىل يف وقاَل اِلاف
 إيش؟ الشيخ:

 .صد اسَم الكتاب هذا.كأنُّه يَق،  القارئ: اجلديرة ابإلذاعة
 "اجلديرة ابإلذاعة"و ،ااخلمسني حديث ُح "جامِع العلوم واحِلَكم" َشرحيف احلكم الذي هو َشر  ،ال الشيخ:
 كالِم الشيخ.  هذه ِمن
ُل خبرٍي ِكُر كذا وكذا، فقاَل: ّل نَزا)ُروي َعن اإلماِم أمحد أن ُه قيَل لُه: إنَّ عبَد الوهاب الور اق يُن القارئ:

قاَل لُه: اتِق هللا اي أمرَي املؤمنني، فقال: ّل خرَي  هذا الباِب قوُل عمر ِلَمن ، وِمنِكر(يُن ما داَم فينا َمن
 ُكم.بلها ِمننَق تقولوها لنا، وّل خرَي فينا إذا مل مل إن فيكم

وصل ى هللا على نبي نا َمم ٍد، وعلى آلِه  وما يَتذ كُر إّل  أولوا األلباِب، وهللا يَتوىل  اجلزاَء واِلساب،
 وصحبِه وسل م.

 لقد ،أبلغَ  لقد ،هللا جيزاه اخلري ،وغفَر لهُ  ،وجزاُه هللا أحسَن اجلزاء ،ابرك هللا فيك، وَرِحَم هللا الشيخَ  الشيخ:
 أعطوا للناس. ،أعطوُه لنسائكم ،َتنوا هذا الكتابفاق ،أحسن لقد ،أعذر لقد ،بّلغَ 

 َحق آخر يف ِصفِة العباءِة الشرعية.وُمل ،وبقي يف ملحقان يف لباِس املرأة ِمَن اللجنة ئ:القار 
 هللا املستعان. الشيخ:

 

 


