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ا حممٍد وعلى آله  وصحبه  احلمُد هلل والصالة والسالم على رسول للا نبي ن ،حيم  الر   محن  الر   للا   بسم   القارئ:
َنا للا وإي  - أبو زيد قال الشيخ بكر ابن عبد للا، أمجعني  :"ِحراسُة الفضيلة"يف كتابه   -هَرمح 

الصحافُة وقاحة هذه ُمُثٌل ِمْن َدَعوات األخسريَن أعمااًل يف شأِن املرأة رَكَّزْت عليها  ..توجيه النقد
ِمُل اسم الصحيفة، ارات، كلُّ ُقصاصٍة فيها تَْ بضإ جرى اسِتْخاَلصها ِمْن مثانِ  هـ1419خالِل عام 

َتلوَن هِبذا التغريب.  وعَدَدها، وأمساِء ُكتَّاهبا، وهْم أمشاٌج ُمبـْ
َتلوَن هبذا التغريب وهم ،ال إله إال  للا ،اللهم سل  م سل  م ،أعوُذ ابهلل الشيخ:  أمشاٌج ُمب ْ

واملَُتحّجبات، وكلماٍت  القارئ: وبـَْعُضهم أضاَف إىل هذا الفجوِر فجورًا آخَر ِمَن الّسخريِة ابحلجابِ 
انبيٍة يف بعِض أحكاِم الشريعِة الغّراء، وََحَلِتها، إىل غرِي ذلَك ِمْن مواقَف نرى أنَّ أصحاهَبا على خطٍر 

 عظيٍم يرتّدُد بنَي الكفِر والنفاِق والفسوِق والعصيان.
ضي عليها العلماُء يف هذه األذااي تـُثَاُر يف وقٍت َمضى، واحدًة تلو األخرى بعَد زمن، ويـَقْ  وكانت

أقطاِر األرِض، ويـَْرموَن يف آاثرِهم ابلشُّهِب، ويف أاّيمنا هذه َكَفأ اجلُناُة  ِصيحوَن أبهِلها ِمنْهِدها، ويَ مَ 
يف بضعِة ُشهور ِبكلِّ قّوة وجرأٍة واْنِدفاع، وِمْن خبيِث َمْكرِهم تنيُّ اإللقاء هبا  امِلْتَكل ََمْلوءاً هِبِذِه الرذائل

 يف أحوال الُعسر واملَْكَره، وَزَْحة األحداث.
فإذا َنظرَت ، قضاِت ذااتً، وَمْوضوعاً، وشكالً أنواَع التنا ََجَعت الّدعواُت الوافدُة املستوفدة قدوهذه 
ٍم يف موِن واإلعداد وجدتُه ِمعوَل َهدبيها وجدََتم ََيِْملوَن أمساًء إسالمية، وإذا َنظرَت إىل املضإىل كاتِ 

 والفعَل َدليٌل ومعلوٌم أنَّ القولَ  ،ْشِرَب قـَْلبُه ابهلوى والتفرُنجاإلسالم، ال ََيِْملُه إال ُمْستَـْغرٌب ُمسرّي، أُ 
 على ما يف القلِب ِمْن إمياٍن ونِفاق!!

د وإذا نظرَت إىل الصياغة وجدَت األلفاَظ املولَّدة، والرتاكيب الرّكيكة، واللحَن الفاحش، وتَصيُّ 
هنا وهناك على جادِة القصِّ واللزق، طريقة العجزة الذين قعدْت هِبم  ِعباراٍت صحفيٍة تـَُقمَّش ِمن

 .َعْن أْن يكونوا كتاابً، وقْد آذوا.ُقُدرَاَِتم 
م مَجَعوا بنَي أنواع  النقص الشيخ: والنقُص يف  ،والقصور أيضا   ،الفكر ،النقص يف االعتقاد ،الشيخ يقول: أّن 

نْ  م فريق م   ،نُكت اب آخري  م ن ،هناك هنا وم ن هم ما َيْكتُبه كالٌم ُملف ق م نالقدرة  العلمية والقدرة التعبريية؛ ألّن 
بُه لنفسه  بطريقة  القص  واللزق َن املقال ،مثَّ يَ ْنس  سبحاَن  ،ويطلع له َمقال ،املقال ويُلف ق وم ن ،يعين يَقص م 

 .للا
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العرِب، َجِهَل ِلساَن  وهكذا َمن لُه يف لساِن العرِب والذوِق البياين أدىن َنصيب. آذوا َمن القارئ: وقد
 وَجِهَل القرآَن، وَجِهَل السّنة، أتى ِبثِل هذه العجاِئب.

ا الفريِق الفاشل أفمثَل هذ، ضنـَْفِخ بـَْعَضهم يف بَع غروٍر واستعالء، تولََّد ِمن هذا مع ما َُييُط هِبم ِمن
ا مَيْأُل النفَس أملًا وُحْزاًن وأسفاً لُه َمنابَر الصحافة، وَيوّجه الفكَر يف األّمة؟ أال إنَّ هذا َمّ  صبنََيوُز أْن ت

ُيْصبَح َتوّجه األخالِق يف هذا  عاٌر وهللا أن على أّمٍة يكوُن أمثاُل هؤالِء َكَتبًة فيها، وهذه ِكَتابـَُتهم.
 العصر أبقالِم هذه الفئة.

خالق  الرَّذيلة واأل ،هم يوج هون لألخالق  الس خيفة ،ال يوج هون لألخالق َتوجيُه األخالق!! هم الشيخ:
َست على تقوى َست على الباطل، ما أُسست ،واألخالق  التغريبية، ما ُأس   الص حيفة القائلة هذه  ،ُأس  

هذا َمْفهوم جي د، َصحيفة إسالمية هي  ،إسالمية عين َمعناها الصُّحف األخرى ليستصحيفٌة إسالمية ي
ْسل مني وأحوال  املسلمنَي وما أشبهَ  ،اإلسالم وأخالقُ  ،أحكاُم اإلسالم ،اليت َتْكُتْب َعن اإلسالم

ُ
 وَعْن امل

ها ما وم ن ،فُث األفكار الُكفريةها ما يَنم ن ،هي غرُي إسالمية بل ،إسالمية ذلك، أم ا سائُر الصُّحف َفليست
 ..ُكلَّها ََتَْتم ع على  أنواع، لكن ،يعين فيها الرتهات يف أنواٍع م َن الباطل ،فُث األفكار الب دعية أو الس خيفةيَن

ما يَ ْنُشرون إال  ما َيُصبُّ يف  ،ما يَ ْنُشرون يف مسألة  االختالط ،وهلذا ال يَ ْنُشروَن املقاالت اليت ُُتالُف التوج ه
ويف َعمل املرأة،  ،والت سهيل يف أمر  االختالط ،وَتْْبير  االختالط ،وَتوجيه  االختالط ،وادي إشاعة االختالط

ون الناَس ابإلقصاء ،عارُض هذا التوج ه ال يَ ْقَبلونهُ يُ  نأم ا مَ  صور  اإلقصاء، هذه  أوهْم يَ ْرَتكبوَن أسو  ،يُعري  
 حاهُلم إقصاٌء أيُّ إقصاء! نسأُل للا العافية.

 
ة، اليت القارئ: عاٌر وهللا أن  ُيْصِبَح تـَْوجيُه األخالِق يف هذا العصر أبقالِم هذه الفئة املَضلِّلة املَسريَّ

 ..َجاعَة املسلمني، وفارَقْت َسِبيَلهم خاَلفت
فُر َغ  وإال  فالبالُد األخرى هذه قد ،كلُّ كالم  الشيخ  َتراُه ُمنصب على الوضع يف هذا البلد  العزيز  الشيخ:

ن احتالل   ذُ م ن ،أنَّ التغريَر والتغريب فيها َعريق وَقدمي ،ها وُعر َف طَريُقها، كما أشاَر إىل هذا فيما سبقم 
 .م صر والش ام وَغريمها ن م  ب الد املسلمني ،الكف ار الن صارى للبالد

رة اهلوى، عليهم ِمَن هللا ما َيْسَتحّقون، وِحساهُبم ِعنَد رهّبم، بَِتطميِس احلق، وُنص القارئ: واشَتغلت
َ } يـَْغِلَب هللا غاِلب، ونتلو َعليهم قوَل هللا تعاىل: ، ولنِه وَمْقتهِ رهم َسطوة هللا وَغضبوُُنَذِّ  َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

ُفِسُكْم فَاْحَذُروهُ  َواَل تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَـُتُكُم [، وقوَل هللا تعاىل: }235]البقرة:  {يـَْعَلُم َما يف أَنـْ
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َن اَلٌل َوَهَذا َحَراٌم لِتَـْفرَتُوا َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفرَتُوَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب اَل يـُْفِلُحو اْلَكِذَب َهَذا حَ 
 [117-116{ ]النحل: َمَتاٌع َقِليٌل َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  *

كما ثبَت ِمْن    يـُْبِغُضهم هللا، ومَيُْقتهم ُسبحانُه،وهؤالِء الصَّخَّابون يف أعمدِة الصُّحِف على مسامِع املأل
)إنَّ هللا يـُْبِغُض كلَّ  :-صّلى هللا عليه وسّلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-حديث أيب هريرة 

مِر الدنيا، َسخَّاٍب ابألسواِق، ِجيفٍة ابلليِل َِحَار ابلنهار، عامٍل أب -أي: ُُمتاٍل ُمتعاِظم-َجْعَظريٍّ جوَّاظ 
 رواُه ابن ِحبان يف َصحيحِه.( جاهٍل أبمِر اآلخرة

يف تعليقِه على هـ رَحه هللا تعاىل 1377قاَل الشيُخ العاّلمة احملّدث أَحد بن حممد شاكر املتوىف سنة 
داع، )وهذا الوصُف النبويُّ الراِئع، الذي مَسا بَِتْصويرِه إىل القمِة يف البالغِة واإلب :صحيِح ابن ِحبان

 ترى حولك، َّمن َتَِدُه كلَّ يوٍم يف كثرٍي َمّن -ِمَن احليوان أستغفُر هللا، بل- ِمَن الّناس هلؤالِء الفئامِ 
َتِسبوَن إىل اإلسالِم، بل  لقد مية، َعظمة الدنيا ال الدين، بلُعظماِء األمِم اإلسال ِمن تراُه يف كثريٍ  يـَنـْ

ُقلوَن اسم العلمأنُفسهم أبنّ يُلقِّبوَن ِمْنهم  َتَِدُه فيمن َمْعناُه اإلسالمي احلقيقي،  َعن م ُعلماء، يـَنـْ
علوِم الدنيا والصناعاِت واألموال، مثَّ مَيلؤهم الغرور،  الكتاِب والسّنة، إىل علوٍم ِمن املعروف يف

 عموَن أّنم أعرُف ابإلسالِم ِمنِبعلمهم الذي هو اجلهُل الكامِل، ويـَزْ  َفرييدوَن أْن ََيُْكموا على الدينِ 
أهلِه، ويـُْنِكروَن املعروَف منُه، ويـَْعرِفوَن املُنكَر، وَيرّدوَن َمْن يـُْرِشدهم أو يُرشُد األّمة إىل معرفِة دينها رّداً 

 عقله، ترهم أمامَك يف كلِّ مكان(اعنيفاً، يُناسُب كلَّ َجْعَظريٍّ جوَّاظ منهم، فتأّمل هذا احلديث و 
 انتهى.

 .وال نرى َمْوِضعاً َصحيحاً هلؤالِء اجلُّناة.
 يطول علينا. ،إىل هنا ي أخي الشيخ:

 
    
 


