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القارئ محمد جمال الشومر متحدثا إلى الزميل ضاري املطيري

حدثنا عن سبب تأليفكم لهذا الكتاب وعن أهمية 
موضوعه.

احلمد هلل أن وفق جل وعال أهل الس����نة إلى 
االلتزام بالعدل واإلنصاف، فجعلهم شهداء باحلق بال 
خالف وامتراء، نطق الكتاب بهم وبه نطقوا، فهم هلل 
األلباء الذين استناروا بهدي الكتاب والسنة الغراء 
مهتدون بهدي نبيهم ژ، حريصون على إحياء 
سنته وطريقته، فهم وسط بني الفرق والطوائف 

في معتقدهم في اآلل والصحب.
وم����ن فضائل الصحابة رض����ي اهلل عنهم أن 
انتشرت احملبة واملودة واملؤاخاة بينهم وبني آل بيت 
النبي ژ، وال يشك مسلم صادق اإلميان في ذلك، 
بل يقر ويعترف بانتشار األلفة واملصاهرة والنسب 
بني الصحابة وآل البيت رضي اهلل عنهم، وال ينكر 
ذلك إال من سفه نفسه، وال أدل على انتشار احملبة 
بينهم من وقوع املصاهرة والزواج بني أصحاب 
النبي ژ، وآل البيت رضي اهلل عنهم أجمعني، كما 
ثبت ذلك إسنادا وواقعا وتاريخا، ومن يستطيع 
أن ينكر هذا؟ وكذلك آل البيت يتولون الصحابة 
ويحبونهم، فال يجوز ملسلم أن يعتقد بأن هناك 
تقاطعا وكراهية، وشحناء بني الصحابة وآل البيت 
رضي اهلل عنهم، ألن اهلل جل وعال عصمهم من هذه 
الضاللة والزيغ، وذلك حتقيقا لقول النبي ژ »إن 

اهلل أجار أمتي أن جتتمع على ضاللة«.
وألهمية ه����ذا املوضوع كان هذا الكتاب الذي 
أردت به التدليل على وقوع املصاهرة والنس����ب 
بني آل البيت والصحابة رضوان اهلل عليهم، من 
كتب أهل الس����نة وغيرهم على حد سواء، ومن 
أفضل الكتب التي استعنت بها بعد كتاب اهلل عز 
وجل وكتب السنة، هو كتاب العقيدة في آل البيت 
بني اإلفراط والتفريط للشيخ د.سليمان بن سالم 
السحيمي، ورسالة الشيخ السيد بن أحمد، وكتاب 
أعالم النصر املبني في املفاضلة بني أهلي صفني 

لعمر بن احلسني الكلبي.

محبة اآلل لعثمان

ه��ل تذكر لنا صورا وش��واهد على حب آل بيت 
النبي ژ للخليفة الثالث عثمان بن عفان ÿ؟

الشواهد على ذلك كثيرة، منها أنه كان أول من 
بايع عثمان بن عفان على اخلالفة بعد عبدالرحمن 

بن عوف هو علي بن أبي طالب كما روى البخاري، 
وقد كان علي ÿ مطيعا لعثمان ÿ مقرا ومعترفا 
بإمامته وخالفته، وقال علي »لو سيرني عثمان 
إلى صرار � وهي بلدة بعيدة � لسمعت«، وملا أراد 
احلسن بن علي الذود عن عثمان يوم اجتمع عليه 
اخلوارج، وقال: »أخترط سيفي«، فقال عثمان: »ال 
أبرأ إلى اهلل إذن من دمك ولكن الثم سيفك وارجع 
إلى أبيك«، وملا استش����هد عثمان رضي اهلل عنه 
كان يقول علي: »واهلل ما قتلت عثمان وال أمرت 
بقتله ولكني نهيت، واهلل ما قتلت عثمان وال أمرت 

ولكني غلبت قالها ثالثا«.
لكن كي��ف كانت عالقة معاوية بن أبي س��فيان 
م��ع علي وابنيه احلس��ن واحلس��ن رضي اهلل عن 

اجلميع؟
لم يكن من معاوية إال تعظيم قدرهم، فهم آل 
البيت رضي اهلل عنهم، ومن ذلك ما رواه عبداهلل 
ب����ن أبي يعقوب، ق����ال: كان معاوية ÿ إذا لقي 
احلسني بن علي رضي اهلل عنهما قال: مرحبا بابن 
رس����ول اهلل ژ وأهال، ويأمر له بثمامنائة ألف، 
ويلقى ابن الزبير رضي اهلل عنهما فيقول: مرحبا 
بابن عمة رسول اهلل ژ وابن حواريه، ويأمر له 

بثمامنائة ألف، وكذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه 
أن احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما كانا يقبالن 

.ÿ جوائز معاوية
وقال الزهري، رحمه اهلل تعالى، ملا قتل علي 
بن أبي طالب ÿ وجاء احلس����ن بن علي رضي 
اهلل عنهم����ا إلى معاوية ÿ قال له معاوية: »لو 
لم يكن لك فضل عل����ى يزيد إال أن أمك امرأة من 
قري����ش وأمه امرأة من كلب لكان لك عليه فضل، 

فكيف وأمك فاطمة بنت رسول اهلل ژ«.
واألهم ف����ي ذلك أن معاوية ÿ كان يقر بأن 
عليا ÿ أفضل منه وأحق منه باخلالفة، فعن أبي 
مسلم اخلوالني أنه جاء وأناس معه إلى معاوية، 
وقالوا: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: ال واهلل 
إني ألعلم أنه أفضل مني وأحق باألمر مني، ولكن 
ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه 

واملطالب بدمه«.

روايات مكذوبة

لك��ن ماذا عن حقيقة الروايات التي تقول بوجود 
التالعن والسباب بن علي بن أبي طالب ومعاوية بن 

أبي سفيان رضي اهلل عنهم؟
إن حكاي����ة أو رواية لعن علي ملعاوية، ولعن 
معاوية لعلي رضي اهلل عنهما ال تصح، ألن فيها 
لوط بن يحيى املعروف بأبي مخنف، وهو متروك 
احلديث، بل الثابت في التاريخ اإلسالمي غير ذلك 
متاما، ومن هذه الصور إنصاف أمير املؤمنني علي 
بن أبي طالب ÿ بأن منع أحدا يسب معاوية بن 
أبي سفيان ÿ، فكما جاء في الرواية »ملا بلغ عليا 
ÿ أن اثنني من أصحابه يظهران شتم معاوية 
ÿ ولعن أهل الش����ام أرس����ل إليهما أن كفا عما 
يبلغني عنكما، فأتيا وقاال: يا أمير املؤمنني ألسنا 
على احلق وهم على الباطل؟ قال: بلى ورب الكعبة 
املس����دنة، قاال: فلم متنعنا من شتمهم ولعنهم؟ 
قال: كره����ت لكم أن تكونوا لعانني، ولكن قولوا: 
اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأبعدهم من ضاللتهم 
حتى يع����رف احلق من جهله ويرعوي عن الغي 

من جلج به«.

المصاهرات بين اآلل واألصحاب

أوضحت��م في كتابكم وج��ود األلفة واملودة بن 

آل البي��ت والصحاب��ة ودللتم عل��ى ذلك بوجود 
املصاه��رة بينهم، فه��ل تضرب لن��ا أمثلة على 

ذلك؟
صور املصاهرة كثي���رة ومتعددة، فهناك 
تزاوج ومصاهرة بني أهل البيت وآل اخلطاب، 
وبني أهل البيت وبني أمية، وبني أهل البيت وآل 
الزبير، وكذلك بني أهل البيت وبني العباس، 
لكني س���أكتفي بذكر بعض م���ن األمثلة على 
املصاهرة بني آل أبي بكر الصديق وآل البيت، 
فقد تزوج احلس���ن بن علي بن أبي طالب من 
حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، 
وكذلك تزوج اإلمام الفقيه محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن احلسني بن علي بن أبي طالب 
من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق وولدت له جعفر الصادق، وأيضا فإن 
موسى اجلون بن عبداهلل احملض بن احلسن 
املثنى بن احلس���ن السبط بن علي رضي اهلل 
عنهم تزوج من عائشة بنت طلحة بن عبيداهلل 

وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق.

فليتق اهلل

هل م��ن كلمة أخي��رة وخالصة مل��ا تضمنه 
كتابكم من معان؟

أردت بهذه الرس���الة تبيني شيوع احملبة 
وانتشار املودة واأللفة بني الصحابة وآل بيت 
النبوة رضي اهلل عنهم، فلم يحدث بحمد اهلل 
تعالى حس���د وحقد وتكفير بعضهم بعضا، 
وإن حدث شيء من الهنات أو االختالفات فهذا 
مما جبل عليه البش���ر، فهم بش���ر يغضبون 
ويتأثرون، لكن هذا ال يخرجهم إلى حد التباغض 
والشحناء، وإن حدث شيء من هذه اخلالفات 
فسرعان ما تعود املس���امحة والعفو بينهم، 
وحاشا الصحابة وآل البيت رضي اهلل عنهم 
أجمعني أن تنشر بينهم العداوات والطعونات 

والسباب والشتائم.
فليت���ق اهلل أن���اس يثيرون ه���ذه الفنت 
ويؤجج���ون هذه احملن ف���إن هذا مما يغضب 
اهلل جل وعال ويخالف هدي وس���نة الرسول 
ژ، وأرجو في اخلتام أن ينفع اهلل بهذا الكتاب 

وأن يكتب لي القبول واإلخالص فيه.

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة اإلميان، شهر تغلق فيه أبواب 

النيران وتفتح فيه أبواب اجلنان، شهر يتمنى فيه كل مسلم أن 

ُيختم له فيه بالتوبة والغف�ران، وأن يكون ممن يدخلون اجلنة 

من باب الصائمني، باب الريان. ففي هذه األيام املباركة ينكب 

املس�لم على قراءة القرآن تالوة وتدبرا، وعلى استثمار الوقت 

في كل ما هو نافع في نهار هذه األي�ام املعدودة والتهجد في 

لياليها، لكن ما إن ميضي ي�وم أو يومان حتى تفتر الهمة ويخور 

البدن ويركن إلى الكس�ل واخلمول، فيفوت�ه اخلير الكثير في 

شهر اخلير. وإميانا من جريدة »األنباء« بضرورة أن تكون بني يدي 

القارئ مناذج حية تبعث في النفس الهمة والقوة على االستمرار 

في اس�تغالل األوقات في قراءة كل م�ا هو نافع، فلقد خصصت 

صفحة إميانية تتضمن لقاءين موجزين مع قارئ للقرآن ومؤلف 

وكتاب من أهل الكويت.

أكد اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والش�ؤون اإلسالمية الشيخ حاي سالم احلاي على انتشار احملبة 
بني أصحاب النبي ژ وآل بيته رضي اهلل عنهم أجمعني، كما ثبت ذلك إس�نادا وواقعا وتاريخا، مدلال على 

ذلك مبا وقع بينهم من مصاهرة وزواج.
وأوضح احلاي في لقائه مع »األنباء« حول كتابه »حصول األبي في بيان احملبة بني الصحابة وآل النبي ژ« 

أن معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنهما ال يكن آلل بيت النبي ژ إال التعظيم والتبجيل، مشيرا إلى أن 
معاوية كان يقر بأن عليا ÿ أفضل منه وأحق باألمر منه باخلالفة، وأضاف أن حكاية أو رواية لعن علي 

ملعاوي�ة، ولعن معاوية لعلي رضي اهلل عنهما ال تصح، ألنه�ا روايات فيها لوط بن يحيى املعروف بأبي 
مخنف، وهو متروك احلديث، الفتا إلى أن التاريخ اإلس�المي يثبت غير ذلك متاما، حيث كان احلسن واحلسني 

يقب�الن بهدايا ومنح معاوية لهما، وقد أتى الكتاب ببعض الش�واهد واآلثار التي تثب�ت العالقة الوطيدة بني اآلل 
واالصحاب التي حاول البعض تشويهها، وفيما يلي نص اللقاء:

الحاي: المحبة واأللفة شاعت بين آل البيت واألصحاب 
والتاريخ يثبت أنه لم يحدث بينهم عداوات أو تكفير

الشيخ حاي سالم الحاي

إعداد: ضاري المطيري

أكد القارئ محمد جمال الش�ومر على أهمية قراءة القرآن على يد 
ش�يخ حافظ متقن ينصح تالمذته ويصحح من تالوتهم ويختصر عليهم 
مشوارهم في حفظ القرآن، محذرا من التعجل في احلفظ الذي ال يورث 
سوى حفظ ركيك غير متقن، ومطالبا بالتأني والتؤدة في قراءة القرآن 

حتى يرسخ في ذهن احلافظ.
كما أشاد الشومر في لقائه مع »األنباء« مبشروع اإلمامة في الصيف 
لطلبة كلية الش�ريعة التي تبنته في الس�ابق وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، وكذلك مشروع اإلمامة في صالة التراويح في املسجد الكبير 
حلفظة كتاب اهلل من الش�باب الكويتي، مطالبا األوقاف بإعادة طرح 
املشروع مرة أخرى واالس�تمرار عليه ملا فيه من إشراك الشباب في 
حتمل الدعوة إلى اهلل، عالوة على إس�هامه في مراجعة محفوظاتهم 

من القرآن الكرمي، وفيما يلي نص احلوار:
القارئ محمد جمال الشومر

الشومر: القراءة على المشايخ الكبار تختصر مشوار حفظ القرآن 
مجودًا ومتقنًا.. والتعّجل في ذلك يورث حفظًا ركيكًا غير راسخ

ما األس��باب واحلواف��ز التي دفعتك 
حلفظ القرآن الكرمي؟

بداية أحمد اهلل تعالى على توفيقي 
حلفظ كتابه، فقد حبب إلّي القرآن الكرمي 
منذ الصغر، فكنت أشارك في حلقات 
التحفيظ التي أسهمت كثيرا في مالزمتي 
ومعاهدتي للقرآن، فحفظت جزء عم 
بداية، وكان خالي هو أكثر من شجعني 
على ذلك، حيث كان يصطحبني معه 
دائما ليعرفني على أصدقائه املستقيمني 
من الصحبة الصاحل����ة، كما حببني 
في كالم اهلل وكان دائما ما يسمعني 
أشرطة القرآن بصوت محبب الّي وهو 
صوت الشيخ محمد أيوب، ومازلت أذكر 
الش����ريط وهو في جزء عم ومازالت 
في مخيلتي س����ورة التكوير خاصة 
ولم أنساها، حيث كان خالي يرددها 
مثل قراءة الشيخ وكنت أردد ورائهما، 
وهكذا كانت هذه هي البذرة األولى، ثم 
بعد ذلك تتدرجت مبستوى احللقات 
إلى ان تعرفت على ش����يخينا الشيخ 
محمود اخلفاجي الذي هو مبنزلة األب، 
وبدأت معه حفظ القرآن الكرمي بتجويده 

وأحكامه الى أن ختمت عليه.

ال تتعجل

مباذا تنصح إخوانك املقبلن 
على حفظ القرآن وما 

وصاياك لهم؟

أنصح اخواني قبل 
البدء في حفظ كالم اهلل 

أن يخلصوا النية هلل � عز 
وجل � وأن يحتسبوا األجر 
في ذلك وال يطلبوه شهرة 

وال رياء وال سمعة، فإن هم فعلوا ذلك 
وفقهم اهلل لنيل هذه الغاية واملطلب، 
وكذلك أنصحهم بالقراءة على املشايخ 
واحلفظة املتقن����ني ألن ذلك يختصر 
عليهم املشوار، ويجعلهم متقنني لكتاب 
اهلل، أما ما ن����راه في هذه األيام وهو 
ذهاب كثير من األخوة للبرامج املكثفة 
وحفظ القرآن في شهر وشهرين فهذا 
مدعاة للوقوع في األخطاء وعدم اإلتقان، 
وأخيرا أقول ألخواني ال تس����تعجلوا 
على ختم القرآن فانكم ان تتقنوا القرآن 

في خمس سنني خير لكم 
من أن حتفظوه فقط 

دون  سنة  في 
اتقان.

لك���ن 
ثن��ا  حد

ع��ن 

طريقتك الشخصية في حفظ القرآن؟
طريقتي هي حفظ وجه في اليوم ثم 
بعد ذلك تسميعه للشيخ، وفي اليوم 
الثاني أحفظ وجها آخر مع مراجعتي 
للوجه الس����ابق، فكلما حفظت وجها 
راجعت األوجه التي قبله الى أن أختم 
السورة فأراجعها كاملة للتثبت، ولكن 
بعض الفترات تكون الهمة عالية فيزيد 
احلفظ عن الوجه، لكن أهم ش����يء أال 
يقل احلفظ عن وج����ه، كما يجب أن 
أراج����ع ما أحفظ���ه وأخصص لي في 

اليوم جزءا على أقل تقدير.
ه��ل حرصت عل��ى أن تتوج حفظك 
للقرآن الكرمي باحلصول على إجازة 

فيه؟
قد حصلت عل����ى اجازة من 
الشيخ محمود اخلفاجي، وفي 
هذا الصدد أنصح جميع اخواني 
الذين اخذوا السند في القرآن 
أن يكث����روا من املراجعة، 
وأن يتدب����روا كالم اهلل 
تعالى وأن يعملوا به 
العم����ل واياهم  حق 

والكسل. 

مشروع اإلمامة 

م�ا رأي��ك 
ف�ي ال�دور 
ي  ل����ذ ا
تقوم به 

وزارتا األوقاف واإلعالم في تش��جيع 
حفظ كتاب اهلل تعالى؟

لهم منا كل احترام وتقدير حيث 
أنهم فتح���وا لنا املجال للمش���اركة 
في اإلمام���ة حني كنا ندرس في كلية 
الش���ريعة، فحينما ج���اءت اإلجازة 
الصيفية قدموا لنا مش���روع االمامة 
في الصيف لش���غل الهمم مبراجعة 
القرآن واستغالل األوقات، فسارعنا 
للمش���اركة وقبلنا في الوزارة ملدة 3 
شهور، ومن بركات هذا املشروع أيضا 
أن رشحت لإلمامة في املسجد الكبير 

لصالة التراويح.
ه��ل تقدمت لطلب التعين كإمام في 
أح��د مس��اجد الكويت؟ وه��ل ترى أن 

اإلمامة عنصر معن ملراجعة احلفظ؟
أن���ا حاليا عازم على تقدمي طلبي 
بالرجوع لإلمامة ان ش���اء اهلل بعد 
رمضان، ومن هنا فإني أناشد االخوة 
ف���ي وزارة األوق���اف أن يقدموا هذه 
الشباب على  التي تشجع  املشاريع، 

مزاولة اإلمام���ة واألذان، وأن يكثروا 
منها، ألننا رأينا فيها الفائدة العظيمة 
في مراجعة القرآن واملساهمة في األمور 

الدعوية في املساجد.

وصية لهاجر القرآن

م��ا وصيتك للهاج��ر للقرآن خاصة 
في مثل هذه األيام من ش��هر رمضان 

شهر القرآن؟
أقول له قد حرمت نفسك من اخلير 
الكثير، فجد واجتهد لقراءته، فان فيه 
اللذة األبدية وفيه املنجاة احلقيقية، 
كما قال أحد الصاحلني )في الدنيا لذة 
من لم يذقها لم يذق لذة اآلخرة(، فأبرز 
وسيلة للشعور بهذه اللذة هي قراءة 
كتاب اهلل وتدبره، ونحن ان لم نقرأ 
كالم ربن���ا وخالقنا فلمن نقرأ فلذلك 
أوصي نفس���ي أوال وأوصي اخواني 
وأخواتي بكثرة قراءة كالم اهلل � عز 
وجل � وعدم إهماله بعد االنقضاء من 

هذا الشهر املبارك.


