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ا حممٍد وعلى آله  وصحبه  احلمُد هلل والص الة والس الم على رسول للا نبي ن ،حيم  الر   محن  الر   للا   بسم   القارئ:
ه-قاَل الشيُخ بكر بن أبو زيد ، أمجعني َنا للا وإّي   :"ِحراسُة الفضيلة"يف كتابه   -َرمح 

وال نرى َمْوِضعًا َصحيحًا هلؤالِء اجلناِة إالا جاهلم )جعلهم( يف حماضِن التعليِم آلداِب اإلسالِم، حتَت 
 سياِط املعلمني، ومؤديب األحداث.

أشقياِء الكنانة،  يف بياِن حاِل َسلِف هؤالِء ِمن دى وأعادَ أب حُممد شاِكر إذ ورَِحَم هللا الشيَخ أمحد بن
 .فقاَل رمحه هللا تعاىل يف ُمَقدمة حتقيق جاِمع الرتمذي.

 ُيسم وََنا أرض الكنانة ،كنانة كانت مصر  الشيخ:
توىل املبشروَن على عقلِه رجٍل اس نلم مِ يَع يُريُد أن َمن حتقيِق جامع الرتمذي: وليَ ْعَلم القارئ: يف مقدمةِ 

 .فال َيرى إالا أبعيُِنهم وال َيْسمُع إالا آبذاِِنم. وقلبهِ 
ُدعاُة الن صرانية ُيسم وَن  ،ُدعاُة الن صرانية ،ينُيسم وَن أنُفَسهم املنص ر  ... املبشرين ،آمنُت ابهلل الشيخ:

يف إشاعة   ،والكيُد ألم ة اإلسالم ،دين اإلسالم ،وَدْأُُبم كيٌد هلذا الدين ،ال إله إال  للا ،أنُفَسهم "املبش رين"
 ، عنهمديهم وعلى أيدي أتباع هم واملتلق نيَ ما يف هذه البُلدان على أي كل  ،إشاعة الفجور والزان ،املعاصي

 .وليعلم َمْن يُريُد أْن يَ ْعلم. ،سبحان للا ،واملتلق  ننَي منهم
 

روَن على عقلِه وقلبِه، فال َيرى إالا أبعيُِنهم،  ِمن ،لميُريُد أْن يَع َمن َوليَ ْعلم القارئ: رجٍل استوىل املبشا
 م، ََيَْسُبها نورًا، مثَّ هو قدعلى ضوِء انرِه وال َيْسمُع إالا آبذاِنم، وال يَ ْهَتدي إالا ِِبديهم، وال يَ ْنظُر إالا 

يف دفاتِر املواليِد ويف ِسجالاِت  -أو عليهم-مسااُه أبواُه ابسٍم إسالمي، وقْد ُعدَّ ِمَن املسلمنَي 
 .اإلحصاِء.

وقلبُه  ،صارىَعْقلُه َعقُل الن   ولكن ،وال علي ،وال خالد ،امسُه حُمم د ،ل مامسُه ُمس ،نسأُل للا العافية الشيخ:
 َمَعهم ووالءُه هلم.

هذا اإلسالم الذي أُْلِبَسُه ِجنسيًة ومْل يَ ْعَتِقدُه ديناً، َفرَتَاُه يتأواُل القرآَن  يُدافَع عن القارئ: فَيأىب إالا أن
 َُيْشى أنلُيْخِضَعُه ِلما تعلََّم ِمْن ُأسَتاذيِه، وال يَ ْرضى ِمَن األحاديِث حديثًا ُُيالُف آراءهم وقواعدهم، 

تهم على اإلسالِم قائمًة، إذتكوَن   هو ال يَ ْفقُه ِمْنُه شيئاً. ُحجا
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 ديٍن وعقيدٍة، مثَّ هو أيىب أن عتنَق ما نَفثوُه يف َرْوِحه ِمنسُه، فاِل ساِبقه، إالا أناُه أراَح نَفرجٍل مث أو ِمن
ي أبمساِء املسلمنَي، ويف شيٍء ِمَن  يَ ْعرَف اإلسالَم دينًا أو يَ ْعرَتَف بِه، إالا يف بعِض شأنِه، يف التسمِا

 األنكحِة واملواريِث وَدفِن املوتى.
دينِه  ثريًا، وَلكناُه مْل يَ ْعرف ِمنكأنواِع العلوِم   سوبٍة للمسلمنَي، فَ َعرَف ِمنرجٍل ُعلِاَم يف مدارَس َمن أو ِمن

 إالا نَ ْزراً أو ُقشوراً.
هكذا أحسنهم ما يعتين ب تعليم  العلوم   ،تعليم  الغالبُة اآلن يف البالد العربيةمدارُس ال ،للا املستعان الشيخ:

َهني ة وصناعية وإدارية وما إىل ذلك، أم   م ن ،املادية هذا هو الغالُب  ،ها نصيبا علوُم اإلسالم  فليَس لُه م نم 
ص ،آمنُت ابهلل ورسوله   ،كما ُيسم وَنم  ،على مُجلة  املثق فني

ُ
 .ّي سالم سل  م ،ال إله إال  للا ،ابإن ُه مل

 
سِه، فظناهم بلغوا يف املدنياة الكماِل والفضل، ويف نَف ياُة اإلفرنِج وعلوُمهم َعنالقارئ: مثَّ خدعُه مدن

 وأعلُم ِمن ،بداهة، مثَّ استخفاُه الغروُر، فزعَم لِنفسِه أناُه أعرُف ِبذا الدينَنظرايِت العلوِم اليقنَي وال
ُُجوِد رجاِل  يَ ْنقذُه ِمن لديِن ََيينًا وِِشااًل، يرجو أنُعَلمائِه وَحَفظِته وُخَلصائِه، فذهَب َيْضرُب يف ا

 أوهاِم رجاِل الدين!! فياُه ِمنُيص الدين!! وأن
 :َدخيلِة نَ ْفسِه، وأعلَن إحلادُه يف هذا الديِن وعداوته، ممان قال فيهم القائل َعن رجٍل كشفَ  أو ِمن

 ."كفروا ابهلل تَ ْقليداً "
يهم أخوان النابغُة األديُب الكبري   امِلصرايُة يف هذا العصِر، ممانِِبم األماُة  رجٍل ممان اُبْ ُتلَيت أو ِمن ُيسما

دينات.  كامل كيالين: اجملدِا
 ( انتهى كالمُه رمحه هللا تعاىل.رجل.. رَجل، أو ِمن أو ِمن

 اجلملة األخرية؟ ،ال ال الشيخ:
يهم دينات"أخوان النابغُة األديُب ال القارئ: ممان ُيسما  كبري كامل كيالين "اجملدِا

 اجملددين؟ الشيخ:
 القارئ: اجملددينات

 اجملددين الشيخ:
م العجيب! وحنَي سألُه سائٌل اجملددينات، يقوُل الشيخ يف اهلامش: هكذا وللا مس اهم هذا االس القارئ:

واٍب أعجَب و  َعن  ،دال ،جيم ،ميم ،الم ،ألف أبدع: "هذا مَجُع خمنث سامل"معىن هذه التسمية: أجابُه ِب 
 هكذا بني قوسني. ،اتء ،ألف ،نون ،ّيء ،دال
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 اجملددينات الشيخ:
 يعين ما جعلها جمددين. القارئ:
 أي ما جعلهم جمددين حطهم مجع وخلطهم. الشيخ:
نَي سألُه سائٌل َعْن َمْعىن هذه يقول الشيخ يف اهلامش: هكذا وللا مس اُهم هذا االسم العجيب! وح القارئ:

يف أشد    ،الت سمية، أجاَب ِبواٍب أعجَب وأبدع: "هذا مَجُْع خُمن ٍث سامل" فأقسَم لُه سائ لُه أنَّ اللغة العربية
 احلاجة إىل هذا اجلمع  يف هذا الزمن.

 انتهى؟ ،نعم ،ويف مَجع مؤن ث سامل، هذه مَجع خُمن ث سامل ،يف مَجع ُمذك ر سامل ألن الشيخ:
 انتهى كالم الشيخ أمحد القارئ:

 واملساواُة بنَي الرجِل إنَّ هذه املطالَب املُْنَحرِفة ُتساُق ابسم حَتْريِر املرأِة يف إطاِر َنظرياتني ُُها: ُحرياُة املرأةِ 
 .واملرأة، وُُها َنظرياتاِن َغْربياتاِن ابِطلتاِن َشْرعاً وَعقاًل، ال عهَد للمسلمنَي ِِبما.

بُنا للا ونعم سح ،بُنا للا ونعم الوكيلسح ،بُنا للاسح ،للا أكرب ،نقُف على هذا الكالم  الطي ب الشيخ:
 .قدَّر للا وما شاء فعل ال إله إال للا ،ّي للا ،أعوُذ ابهلل ،إال  للاال إله  ،ّي للا ّي للا ،الوكيل

 


