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عضو مجلس الشورى السعودي طالب هيئات اإلفتاء في العالم اإلسالمي بعدم احتكار الحلول اإلسالمية الصادرة عن علماء معتبرين

العوني لـ »األنباء«: التمثيل جائز.. وعلينا استثمار
األفالم والمسلسالت في خدمة قضايانا اإلسالمية

ضاري المطيري
طالب عضو مجلس الشـورى السعودي واألستاذ املشـارك في جامعة أمة القرى الشريف د.حامت بن عارف 
العوني هيئات اإلفتاء بالعالم اإلسالمي بعدم احتكار احللول اإلسالمية والتي تصدر من علماء معتبرين، كما طالب 
مبراجعة الكثير من اآلراء املبنية دون دراسـة على »سـد الذرائع«، مشـيرا إلى أنه ال يجوز لولي األمر أو الهيئات 
الرسـمية إلزام املسلمني برأي شـرعي واحد إال إذا كانت املصلحة تقتضي ذلك أو كان غيره من االجتهادات غير 
املعتبرة، وأكد أيضا على ضرورة تأييد التطوير في هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر املوجودة في اململكة 
العربية السـعودية، مؤكدا في الوقت نفسـه على الدور اإليجابي الكبير والفاعل الـذي تقوم به هذه الهيئات في 

خدمة املجتمع املسلم.
وحول دور اإلعالم أوضح العوني أن القنوات اإلسـالمية حتتاج إلى مواكبة للتطورات للقيام بدورها في التوعية 

والتثقيف والتسلية املنضبطة، وأن حترص على جذب انتباه املشاهدين، وأال تكون مقصورة على فئة معينة من 
املشاهدين وهم من يوصفون بااللتزام والتدين، بل يجب أن يكون خطابها للجميع حتى تصل إلى أكبر شريحة 

ممكنة من املسـلمني، الفتا إلى أن التمثيل الهادف الذي يظهر الشخصيات اإلسالمية واملواقف التاريخية 
أصبح ضرورة ملحة في زمننا احلاضر، ويجب أن تتخذ فيه خطوات سـريعة وقوية في اجتاهه، خاصة أننا 

تأخرنا فترة طويلة جدا فيه.
وأوضح العوني أن مشروع ضبط أنساب ذرية أهل البيت مشروع ضخم ال ميكن للجهات األهلية 

اإلشراف عليه دون اجلهات احلكومية، مبينا أن ضبط أنساب أهل البيت من اإلسالم ألن لهم 
أحكاما شـرعية خاصة تتعلق بهم كحرمة أخذهم من الزكاة، كما تساءل كيف ميكن لنا ان 

نطبق وصية النبي ژ في أهل بيته ونحن ال نعرفهم؟

مؤتمـر »السـابقون األولـون« أفضـل المؤتمــرات التـي عقــدت للتأليـف والتقـارب 
الوجيـزة انعقـاده  بيـن المسـلمين وأدى دورًا كبيـرًا فـي نبـذ الطائفيـة مقارنـة بفتـرة 

كيف نطبق وصية النبي ژ 
نعرفهم؟ ال  ونحن  بيته  أهل  في 

ضبط أنساب أهــل البيــت 
من الدين لتعلق أحكام شرعية خاصة 
بهم وهو مشـروع ضخـم ال يمكن 
عليه اإلشـراف  األهلية  للجهـات 

كونك عضوا في مجلس الش��ورى السعودي، حدثنا عن 
دوره وأبرز مهامه املناطة به؟

مجلس الشورى مثل عموم البرملانات املوجودة في 
العالم، حيث يشرف على العمل التنظيمي والتشريعي، 
كما أن له دورا رقابيا على جميع املؤسس����ات، وملجلس 
الشورى جلان متعددة، وقد كنت سابقا عضوا في اللجنة 
التعليمية ملدة أربع س����نوات، وأما الدورة احلالية فقد 
اخترت اللجنة الثقافية واإلعالمية، وهي املس����ؤولة عن 
قضايا الثقافة، وبالذات ما يتعلق بالش����باب وما يتعلق 

بوزارة اإلعالم واألنشطة اإلعالمية املختلفة.

تغيير المناهج

مب��ا أنك كنت عضوا في اللجنة التعليمية، فهل ترى من 
داع لتخ��وف البعض من الدعاوى املطالب��ة بتطوير املناهج 

التعليمية؟
التخوف موجود لدى اجلمي����ع، ألننا نعرف بالفعل 
الضغوط املوجودة على الدول اإلسالمية، كما أن محاولة 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول اإلسالمية والعربية 
ص����ار أمرا معلنا وليس خفيا، وفي ظني أن أغلب الدول 
اإلس����المية والعربية حريصة على التطوير، وحريصة 
على بيان الصورة الصحيحة لقضايا اإلسالم التي تطمئن 
اآلخرين أنه ليس لدينا نحن أتباع دين اإلسالم نية اعتداء 
وال بغي وال ظلم، ف����إن كان هذا هو أحد مقاصد تطوير 
املناهج، فهذا مطلب محم����ود، ألنه حقيقة موجودة في 
دين اإلسالم، ونحن حريصون على إبرازه في مناهجنا 

التعليمية إن شاء اهلل.

مواكبة التطور اإلعالمي

ما رأي��ك ف��ي دور اإلعالم في 
خاصة  واإلس��المي،  العربي  العالم 

القنوات اإلسالمية منها؟
هذه مس����ألة كبرى، ومن باب 
املقارنة بني دور التعليم واإلعالم، 
فالتعليم قام بدور كبير في توعية 
املجتمع وتثقيفه رغم قصور بعض 
آلياته، بينما اإلعالم الهادف )وهو 
تعبي����ر أدق من عب����ارة اإلعالم 
اإلسالمي( فإنه قليل جدا في العالم 
اإلسالمي، فنحن نشاهد أن غالب 
القنوات التي تبث باللغة العربية 
ومن دول إسالمية تنحى منحى 
التفكير  التس����لية احملضة دون 

في احملتوى وأثره عل����ى التفكير وعلى الثقافة أو أثره 
على االنتماء الديني والوطني، وأما ما يسمى بالقنوات 
اإلسالمية فإنها حتتاج إلى تطوير، وإلى محاولة مواكبة 
القنوات األخرى في جلب انتباه املش����اهدين، وأال يكون 
جمهورها محصورا على فئة معينة من املشاهدين وهم 
من يوصفون بااللتزام والتدي����ن، مع حتفظي على هذا 
الوصف والتقسيم اجلائر للمجتمعات على أساسه، بل 
يجب أن تخاطب جميع املس����لمني، حتى تصل إلى أكبر 

شريحة ممكنة من أبناء األمة اإلسالمية.

التمثيل واإلنشاد

في ظل تطور وسائل اإلعالم وآلياته ما رأيك في دخول 
اإلنش��اد وبقوة إلى اإلعالم اإلسالمي، وكذلك التمثيل وإن 

كان أقل من األول؟
اإلنشاد نعتبر أننا منتهون من مشروعيته إذا ضبط 
بالضوابط الشرعية املعروفة، وهو جائز ال إشكال فيه، 
وهو يؤدي دورا دعويا وتوعوي���ا وثقافيا وتعليميا، 
باإلضافة إل���ى دوره في التس���لية املباحة أيضا. لكن 
التمثيل قضية أثقل، فأنا أعتبر خوض غماره ضرورة، 
وأرى أننا قد تأخرنا فترة طويلة جدا في اتخاذ خطوات 
س���ريعة وقوية جتاه التمثيل اله���ادف، التمثيل الذي 
يظهر شخصيات إسالمية ومواقف تاريخية يعزز القيم 
التاريخية واحلضارية في أبناء األمة، فنحن نشاهد أثر 
مسلسل أو فيلم واحد في املجتمع املسلم، ونرى كيف 
يؤثر في أغلب أبناء األمة كلها. ولو تأملنا في واقع فيلم 
»آالم املسيح« الذي أنتجه الغرب، فهذا الفيلم ورغم أنه 
يتحدث عن قضية، وبكل صراحة، ال يقبلها العقل، وهي 
قضية اخلالص، والتي حتكي أن اهلل عز وجل أنزل ابنه 
الوحيد من أجل أن يقتل ليخلص البشرية من خطيئة 
آدم، ورغ���م أنها فكرة غير مقبولة فقد اس���تطاعوا أن 
يخدموها أق���وى خدمة قدمت لها حتى اليوم من خالل 
هذا الفيلم، وهي خدمة تفوق مواعظ الوعاظ وتبشير 
)تنصير( املبشرين والتالوات الكنسية عندهم على مدى 
ألفي عام، واجلميع يدرك جيدا اآلثار الواضحة والكبيرة 
التي أحدثه���ا هذا الفيلم، ومن بني ذل���ك أن بعضا من 
املؤسسات الدينية اليهودية استنكرت هذا الفيلم الذي 
يظهر العداء اليهودي للمس���يح گ، فهذا املثال يبرز 
حقيقة أهمية استثمار األفالم واملسلسالت في قضايانا 
اإلسالمية، ألنه إذا استطاع فيلم »آالم املسيح« أن يخدم 
فكرة باطلة وغير مقبولة عقال، فكيف س���تكون قدرته 

في خدمة احلق الذي يقبله كل عقل؟

الشخصيات المعظمة

برأي��ك ملاذا ت��رى أننا في اإلعالم اإلس��المي أو الهادف 
)محمد ماهر(د.حامت بن عارف متحدثا للزميل ضاري املطيريتأخرنا في أداة التمثيل رغم وجود فتاوى جتيزه؟

اإلسـالمية  القنـوات 
تحتاج إلـى تطوير لجذب 
وأن  المشــاهد  انتبــاه 
شـريحة  أكبـر  تخاطـب 
مـن المسـلمين وال تكون 
التدين أهل  على  مقصورة 

رأيك؟
ال ش���ك في انه ليس كل املؤسسات على مستوى 
كاف من املصداقية ومن مراعاة األمانة، بعضهم استغل 
هذه القضية لكس���ب املال وكس���ب اجلاه وللمصالح 
الدنيوية، ورمبا ألغراض سياس���ية أيضا. ولكن هذه 
السلبيات ال تشمل كل اجلهات العاملة. وفي السعودية 
هناك توج���ه إلى حفظ هذا األمر، وعناية كبيرة بهذه 
القضية، فقد أنش���ئت جلنة رسمية ملتابعة هذا األمر، 
فال يحق ألحد أن ينتسب آلل البيت حتى يعرض على 
هذه اللجنة، والذين هم من علماء آل البيت املعروفني 

بعلمهم باألنساب وبدقتهم وأمانتهم.

مؤتمر السابقون األولون

على ضوء مش��اركتك في مؤمتر »السابقون األولون 
ومكانتهم لدى املسلمني«، حدثنا عن انطباعك عن مستوى 

وجناح املؤمتر.
البد أن نشكر حاكم هذه البالد على رعايته املباركة 
لهذا املؤمتر، وأيضا وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
التي رعت مثل هذه املؤمترات الداعية للوحدة واأللفة 
بني املسلمني، واملؤمتر برأيي هو من أفضل املؤمترات 
الت���ي عقدت في هذا املجال وه���ذا املوضوع، فغرضه 
األساسي هو محاولة للتأليف بني املسلمني والتقريب 
فيما بينه���م، وأن تكون هناك أس���س تدعو إلى ترك 
الطائفية والنزاعات التي تقع بني املسلمني بسبب خالفات 
قدمية تاريخية، وأرى أنه أدى دورا كبيرا جدا مقارنة 
بقصر الفترة التي عقد فيها، كما ال يسعني مع نهاية 
املؤمتر إال أن أخص بالشكر مبرة 
اآلل واألصحاب التي يرأسها األخ 
الكرمي د.عبداحملسن اخلرافي، 
وهي مبرة رائ���دة، بل هي أول 
مبرة في العالم اإلسالمي أنشئت 
لهذا الغرض السامي، وهذا مما 
يحسب للكويت وأهلها، وليست 
هذه هي القضية األولى والوحيدة 
التي تسبق إليها الكويت خلدمة 
القضايا اإلسالمية، بل هذه هي 
إحدى القضايا التي كانت الكويت 
فيه���ا حكومة وش���عبا رائدين 

فيها.

 حاتم العوني في سطور

حامت ب���ن عارف ب���ن ناصر 
الشريف، من آل عون، العبادلة األشراف احلسنيني، أي 

.ÿ من ذرية احلسن بن علي بن أبي طالب
مول���ده: عمره 46 عاما حيث ولد في مدينة الطائف 

سنة 1385 ه�. 
حالته االجتماعية: متزوج وله من األوالد خمس���ة، 

أربعة من البنات وذكر واحد واسمه محمد. 
املؤهل العلمي: دكتوراه في الشريعة اإلسالمية من 

جامعة أم القرى مبكة املكرمة.
الوظائ���ف واألعمال: عضو مجلس الش���ورى منذ 
1426/3/3ه، وحتى اآلن، أستاذ مشارك في كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى، واملشرف العام على 
اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص، وعضو في 
بعض املراكز العلمية داخل اململكة، وله مش���اركات 
واس���عة في املؤمترات والن���دوات والدورات العلمية 
والدعوية داخل اململكة وخارجها، والعديد من املشاركات 
في وسائل اإلعالم من الصحف واإلذاعة والتلفزيون 

السعودي وغيره من الفضائيات املختلفة.
تتلمذ على كثير من املشايخ أثناء مراحله التعليمية 
كاجلامعة والدراسات العليا من املاجستير والدكتوراه، 
وممن انتفع منهم كثيرا الشيخ األلباني من خالل االستماع 
إلى أشرطته، حيث استمع إلى مئات األشرطة، وكذلك 

من شيوخه العالمة عبداهلل بن غديان.
أما عن اإلجازات التي حصل عليها من املشايخ وهم 
عدد طيب، يزيدون على الثالثني شيخا، فمنهم الشيخ عبد 
الفتاح راوة، والشيخ عبد القادر سالمة اهلل البخاري، 
وفي بالد املغرب الشيخ محمد بن عبدالهادي املنوني، 
ومنهم في جامبيا بأفريقيا الشيخ عبدالوهاب بن محمد 
بن عمر دكلي، وهو عضو مؤس���س ف���ي رابطة العالم 
اإلس���المي، ومن بالد اليمن مفتي اليمن السابق محمد 
بن أحمد زبارة، والش���يخ العمراني، وغيرهم كثير من 

الهند والشام وغيرها من البالد اإلسالمية. 
أما عن حتقيقاته ومؤلفاته ورسائله فعديدة، تفوق 
األربعني كتابا وبحثا مطبوعا ومنشورا: فأوال التحقيقات: 
له »جزء وفي���ات جماعة من احملدثني« ألبي إس���حاق 
احلاجي األصفهاني، و»ومشيخة أبي عبداهلل الرازي«، 
و»أحاديث الشيوخ الثقات« ألبي بكر محمد العبد الباقي 

األنصاري، وهو رسالته للدكتوراه، وغيرها. 
أما املؤلفات فمنها »املنهج املقترح لفهم املصطلح«، 
و»املرس���ل اخلفي وعالقته بالتدليس، دراس���ة نظرية 
وتطبيقية على مرويات احلسن البصري« وهو رسالته 
للماجس���تير، و»نصائح منهجية لطالب علم الس���نة 
النبوية«، و»العنوان الصحيح للكتاب«، و»ذيل لسان 
امليزان«، و»خالصة التأصيل لعلم اجلرح والتعديل«، 
و»إجم���اع احملدثني«، و»اخت���الف املفتني« وغيرها من 

املؤلفات.

الفتاوى الفردية في القضايا الكبرى للمسلمني لتسبب 
الفوضى والفنت، وال يعني كذلك أن يتصدر لإلفتاء )أو 

أن يصدر اإلعالم( من ليس أهال له.

ال إلزام بالفتاوى

لكن من املعل��وم أن في اخلالف الفقه��ي املعتبر لولي 
األمر الفص��ل فيه وإلزام الن��اس برأي واح��د، والهيئات 
الرسمية تنوب عن ولي األمر في هذا الشأن، فما تعليقك؟

حتى ولي األمر بإجماع املس���لمني ال يحق له إلزام 
الناس باجتهاد واحد من اجتهادات االختالف املعتبر، إال 
في حال كان اإللزام تقتضيه املصلحة العامة، وليس له 
اإللزام مطلقا، فلذلك وعلى مر التاريخ اإلسالمي الطويل، 
ومنذ زمن اخللفاء الراشدين الذين كانوا أئمة وعلماء، لم 
ينقل عنهم أن ألزموا الناس بآرائهم الفقهية، وال ألزموهم 
بآراء جماعة مخصوصة من العلماء والفقهاء، وكان عمر 
بن اخلطاب ÿ  يجمع أهل بدر ويستفتيهم ويسألهم 
في قضايا كثيرة، مع ذلك كان يس���مح بأن يكون البن 
مسعود ÿ فتاواه، ولزيد بن ثابت ÿ فتاواه، وألبي 
الدرداء ÿ فتاواه، ولم مير على التاريخ اإلسالمي أن 
ألزم العلماء بقول واحد، وعلى هذا إجماع من أهل العلم، 
منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، رحمه اهلل، في كون أنه 
ليس للحاكم أن يلزم الناس بقوله أو برأيه، إال إذا كان 
هذا اإللزام مم���ا تقتضيه املصلحة، فمن جهة املصلحة 
فق���ط ميكن اإللزام، ولكن ال يكون اإللزام ملجرد أن هذا 
االجتهاد أو ذاك صادر من مؤسس���ة الدولة الرسمية، 
فيتصور أن���ه ينبغي عليه أن يأخ���ذ قولها ويترك ما 
سواه من االجتهادات املعتبرة )دون غير املعتبرة(. فقد 
عرض أبو جعفر املنصور على اإلمام مالك، رحمه اهلل، 
أن يجع���ل من مذهبه مذهبا عاما للدولة، فرفض اإلمام 
مالك، متعلال بهذا الس���بب، وقال إن أصحاب النبي ژ 
اختلفوا ولم يل���زم أحدهم اآلخر بقوله، فال يجوز أبدا 
إلغاء األقوال األخرى السائغة. أضف إلى ذلك أني كنت 
أجد في بعض الهيئات الرس���مية شيئا من املبالغة في 
بعض املسائل، مثل قضية »سد الذرائع«، فهناك مبالغة 
رغم أن هذا األصل صحيح ومعتبر وينبغي أن يس���ار 
عليه، لكن أن يصبح عقبة أمام كل تطور بحجة »س���د 
الذرائع« دون انضباط، فهذا خطأ وليس بصحيح، ويجب 
مراجعة الكثير من اآلراء املبنية على »سد الذرائع« دون 

دراسة موفقة.

بائعات المالبس النسائية

هل هناك مثال يوض��ح لنا ما تعنيه، من حيث أن هيئة 
اإلفتاء قد تصادر بعض احللول التي ال ترتضيها؟

األمثلة كثيرة والقائمة طويلة عريضة، أضرب مثاال 
على ذلك، وهي قضية طرحت عندنا في السعودية في 
فترة سابقة حول احملالت النسائية التي تبيع املالبس 
النسائية اخلاصة، حيث طرحت فكرة أن تكون البائعات 
في هذه احملالت من فئة النس���اء رفضا مطلقا أو رفضا 
مقيدا بقيود غير الزمة وجتعله غير صالح للتطبيق، 
لكن مع األسف رفض هذا املشروع رغم أنه هو املفترض 
أن يكون بضوابط ميكن وضعها، وكلنا يعلم أنه ليس 
م���ن الالئق أبدا أن يكون من يبي���ع األغراض اخلاصة 
النسائية رجال وليس امرأة. فما املانع من أن يبيع النساء 
في محل مغلق ال يدخله إال النساء، وال يظهر الداخلون 
فيه ملن كان خارج احملل. لقد كان هذا حال ممتازا جدا، 
لكنه عطل بالكلية، بحجة أنه س���يكون ذريعة للتبرج 
واالختالط في األسواق، والواقع اآلن أنه بدأت اآلن في 
السعودية محالت يبيع فيها النساء وبطريقة مكشوفة، 
كما في بقية العالم اإلسالمي وغيره، وهذا الذي بدأ في 
احلصول لم يتم بالطريقة التي كنا نرجوها املنضبطة 
بالضوابط الشرعية. وهذا ما كنا نخشاه: أن يتجاوزنا 
الواقع دون وضع الضوابط، مما يجعل السيل اجلارف 
يتجاوز احلل اإلسالمي إلى أمر ليست له ضوابط جتعله 
شرعيا، أو جتعله قريبا من الشرعي إذا عجزنا عن احلل 

الشرعي الكامل.

لست ضد الهيئات الشرعية

هل يفهم من حديثك أنك ضد هيئة اإلفتاء وهيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر؟

التمثيل ال إش����كال في ج����وازه عندي، وإمنا اخلالف 
حقيقة كان في مسألة متثيل الشخصيات املقدسة، مثل 
األنبياء والرسل وكبار الصحابة كاخللفاء الراشدين، فعامة 
املجامع الفقهية أصدرت قرارات وفتاوى بتحرمي متثيل 
األنبياء، وقد ش����اهدنا في السنوات األخيرة مسلسالت 
تنتج من بعض الدول اإلسالمية ميثل فيها البعض دور 
األنبياء مثل يوس����ف گ، ويحيى وزكريا، واملس����يح 
عليهم الس����الم، وإن كان في األفالم السابقة يوضع على 
وجه النبي هالة م����ن النور حتى ال تظهر معالم وجهه، 
ولكن في املسلسل األخير ظهرت أوجه األنبياء كيوسف 

ويعقوب عليهما السالم.

إعادة نظر

وأين اخلطأ لو ظهرت صور هذه الش��خصيات العظيمة، 
وما السبب في منع ذلك؟

املسألة فيها خالف فقهي، وكل املجامع الفقهية )حسب 
علمي( أصدرت قرارات بالتحرمي، ولهم أسبابهم ومبرراتهم 
وأدلته����م العديدة، لكن األمر عندي م����ازال محتاجا إلى 
إعادة نظر، وأنه من املمكن أن تكون هناك صياغة معينة 
للحكم الشرعي حتقق املقاصد املرجوة واملصالح العظيمة 
من التمثيل، وفي الوقت نفس����ه حتفظ املكانة املقدسة 
والعظيمة لألنبياء والرسل عليهم السالم وللشخصيات 

املعظمة لدى املسلمني.

سنصدع بالحق

لك مقالة أخذت صدى واس��عا وكانت بعنوان »سنصدع 
باحلق«، فحدثنا عن حيثيات املقال 
وعن مطالبك التي ذكرت فيها حول 
دور هيئة اإلفت��اء باململكة العربية 

السعودية؟
املقالة ليس���ت محصورة في 
منفعتها املرجوة منها عندي في 
دار إفتاء بعينه���ا، بل أرجو أن 
تعم منفعتها التي أرجوها جميع 
دور اإلفتاء في العالم اإلسالمي، 
فدار اإلفتاء في الس���عودية مثال 
أعضاؤها علماء فضالء ميثلون 
مرجعية ديني���ة حقيقية لكثير 
من املس���لمني داخل السعودية 
وخارجها، ولهم فضل كبير في 
العلم  الناس وفي نش���ر  هداية 
الشرعي، ولكن هذا ال يعني أنهم 
)هم وغيرهم( مستغنون عن التطوير، الذي سيكون من 
أهم آلياته النقد البناء والصريح. ومن أوجه النقد التي 
ذكرتها في مقالي املشار إليه: أن هناك خطأ في طريقة 
التعامل مع الهيئات الرس���مية لإلفتاء، حيث يتصور 
كثير من الدعاة وطلبة العلم وبعض املشايخ بل وبعض 
هذه املؤسسات الرسمية لإلفتاء نفسها، أنها هي وحدها 
املخولة بإيجاد حلول إسالمية ملشكالت املسلمني، بل لقد 
جتاوز األمر ذلك إلى حد مصادرة الفتوى املعتبرة، حتى 
الفتاوى اخلاصة باألمور الشخصية، ولذلك فلو خرج 
لنا حل إس���المي ال ترتضيه بعض تلك الدور الرسمية 
لإلفتاء فإنها مباش���رة حتاول أن تهاجمه ملجرد أنها لم 
ترتضه، دون أن يكون ه���ذا الهجوم في أحيان عديدة 
مبني���ا على منهج صحيح يبني م���ا الذي يجب إلغاؤه 
م���ن االجتهادات لكونه غير معتبر ش���رعا وما الذي ال 
يجوز إلغاؤه منها لكونه معتبرا شرعا، فإنه قد يكون 
الرأي صدر من خارج الهيئة الرسمية لالفتاء لكنه في 
الوقت نفسه يكون رأيا معتبرا شرعا فينبغي حينها أن 
يحترم وأن تكون له مكانته، ومن حق اجلهة الرسمية 
أن تصف هذا الرأي بأنه قول مرجوح، لكن ال يجوز لها 
أن تتعام���ل معه وكأنه قول باطل. وهذا كخالف األئمة 
األربعة مثال، فنحن نتعامل مع أقوالهم واختالفاتهم على 
أن عامتها أقوال معتبرة، ويحق ألي مس���لم أن يتدين 
ب���أي قول من هذه األقوال، فلذلك يجب أن يتم التعامل 
مع اآلراء الفقهية املعاصرة واملتعلقة بالقضايا املعاصرة 
واحللول اإلسالمية للمشكالت التي تواجه املسلمني بنفس 
الطريقة، فال ينبغي حصر احلل اإلسالمي باملؤسسات 
الرس���مية، كما أن هذا ال يعني أيض���ا أن تخرج علينا 

ال، ال، وحاشا هلل، فلست ضد هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وال كما فهم ايضا من مقالي السابق 
اني ضد هيئة كبار العلماء، حاش���ا هلل، وليس هذا هو 
املقصود، وليس ف���ي كالمي وال في مقالي ما يدل على 
ذلك وال ما يوهم أني قصدت ذلك. فأنا أوال لم أتعرض 
لهيئة األمر باملعروف بنقد أصال، وإن كانت محتاجة إلى 
النقد البناء كغيرها، وهي جهاز حكومي كبقية األجهزة 
احلكومية، والذين يقوم���ون بواجبهم في هذا اجلهاز 
كغيرهم قد يصيبون وق���د يخطئون، وهم يحتاجون 
إل���ى تطوير، وكل الذي نرجوه أن يكون التطوير بقدر 
ما حتتاجه املرحلة، فال يك���ون هناك تأخر كثير، فكل 
مرحلة حتتاج إلى قدر من التطور، فال يصح أن نتوجس 
خيفة من أي تط���ور ملجرد أنه خالف ما اعتدناه. ومع 
األسف هناك قاعدة شائعة في العالم العربي أن اإلنسان 
إذا تولى منصبا أو تولى قيادة مؤسس���ة رسمية فإن 
قاعدته األولى وش���عاره احملبب إليه يكون هو: دع ما 
كان على ما كان ليس���لم لك املكان وأنه من اخلير له أن 
يس���ير في قيادته لتلك اجلهة كما كان السير عليه في 
الس���ابق، فإن هذا أسلم له. إذ ال يخفى أن اإلبداع دائما 
معرض للخطأ والهفوات، واخلطأ سبب النقد واللوم، 
مع أنه لو س���ار في قيادته س���يرة من كان قبله، فلن 
يتعرض لوجع الرأس من نق���د الناقدين ونقمة من ال 
يريدون التغيير، فيختار ف���ي كثير من األحيان راحة 
البال، لتستمر تلك اإلدارة مع توالي املديرين والرؤساء 
على ما كانت عليه 50 سنة، إلى أن يأتيها رئيس ال يبالي 
بالنقد، ويكون شجاعا في مخالفة املألوف املرفوض. فتلك 

العقبة ولألسف الشديد هي وجهة 
نظر بعض املسؤولني في البالد 
العربية، فهم يخافون من التغيير 
ألن التغيير فيه عرضة للخطأ. 
ولهذا ينبغ���ي أن نربي املجتمع 
أوال على التسامح مع اخلطأ الذي 
وقع بغرض التطوير واملبني على 
اجتهاد معقول، ألن اخلطأ فعال هو 
الذي يحقق اإلبداع. ومادام املخطئ 
قد قام بالدراسة املطلوبة ولم يكن 
هناك تهور في اتخاذ القرار فإذا 
وقع خطأ فيمكن أن يس���دد هذا 
اخلطأ، وهو خي���ر من أن نبقى 
على اخلطأ القدمي وعلى اجلمود 
القدمي، فخطأ جديد يوقظ األذهان 
ويحرك الدوافع للتصحيح خير 

من خطأ قدمي تنام على رتابته الهمم واألذهان، فينبغي 
علينا أن نش���يع هذا األمر بيننا وبني الناس، ونوضح 
لهم أنه ليس كل خطأ مذموما، اخلطأ املذموم هو الذي 
يكون من غير دراسة تدعو إليه، لكن إذا بذل اجلهد ثم 
أخطأ فال ش���يء عليه، وهذا يشمل حتى أحكام الدين، 
فالنبي ژ يقول »إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران، وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر«، فهو على أقل تقدير 

له أجر واحد على اجتهاده.

األشراف

مبا أن نسبكم الشريف يعود إلى آل البيت، فما رأيكم 
في املؤسسات التي تش��رف على توثيق نسب األشراف 

وتعتني بضبط األنساب؟
هذا املوضوع يحتاج إلى خدمة، ألن ضبط األنساب 
وأنساب أهل البيت خاصة أمر من الدين، فهو متعلق 
بأحكام ش���رعية مثل حرمة الزكاة، فال جتوز الزكاة 
ألهل البي���ت، فالبد إذن من ضبط األنس���اب، خاصة 
أنس���اب أهل البيت الذين لهم أحكام شرعية خاصة، 
كالوصاية بهم، فالنبي ژ أوصى بهم، وقال »اذكركم 
اهلل في أهل بيتي«، فكيف نطبق هذه الوصية إذا كنا 
ال نع���رف أهل بيت النب���ي ژ؟ وهذا األمر ينبغي أن 
تقوم به جهات حكومية ألنه مشروع ضخم، وما تقوم 
به اجلهات األهلية إن صح التعبير هي جهود مباركة، 
لكنها محدودة، وليست هي اجلهود املطلوبة والكافية، 

فاألمر يجتاج إلى جهد أكثر.
لكن البعض يرى أن كثيرا من هذه املؤسسات األهلية 
انحرف��ت بس��بب الرش��اوى وافتق��دت املصداقية، فما 

واألصحاب«  »اآلل  مبرة 
العـالـم  فـي  مبـرة  أول 
لهـذا  نشـأت  اإلسالمي 
للكويت  وتحسب  الغرض 
وأهلهـا لخدمـة قضـايـا 
اإلســالمي العـالـــم 
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