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خواطر
إعداد: ضاري المطيري

حرص أهل الكويت على العلم الشرعي ونشره يدعواني إلى التفاؤل بأن الكويت ستكون محطًا وقبلة لطالب العلم
كون��ك أكرم��ك اهلل بالتلم��ذة على يدي 
الشيخ ابن باز رحمه اهلل ومعاشرته فترة 
من الزمن، نود أن حتدثنا عن سر قبول 
كثي��ر من الن��اس وطلبة العل��م لفتاوى 

الشيخ وكتبه؟
م����ن املعل����وم أن أه����ل العلم لهم 
من القبول واملكان����ة في مجتمعاتهم 
ما يتميزون به ع����ن غيرهم، إال أنهم 
يتفاضلون في ذلك، ولعل سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن ب����از رحمه اهلل تعالى 
يعتبر من الثل����ة املقدمة عند الناس، 
بل قد يكون ف����ي رأس هذه الثلة من 
حيث القب����ول عند الناس، ومن حيث 
ثقتهم في فتاواه وقبول كالمه ونصحه، 
ولعل من األسباب التي جعلت لسماحته 
قبوال عند املسلمني أننا نحسب سماحة 
الشيخ ابن باز من الصادقني في ديانتهم، 
واألمور الباطنة علمها عند اهلل عز وجل، 
لكني أقول ان ظهور أثر الصدق وقرائن 
اإلخالص في سيرته واضح ملن جالسه 
وتتلمذ عليه، بل ملن قرأ كتبه وسمع 
األشرطة الصوتية املتضمنة لكثير من 
فتاواه ومحاضراته، وفي الشيخ أيضا 
خصال كثيرة قد أقول انها تفرقت في 
غيره وجمعه����ا اهلل فيه، فعند بعض 
الناس علم لكن ينقصهم الكرم، والبعض 
عنده كرم لكن ينقصه تبسط مع الناس، 
وعند البعض تبس����ط مع الناس لكن 
ينقصه الكرم وهك����ذا، وقد جمع اهلل 
للشيخ خصاال كثيرة، من حيث غزارة 
العلم، ومن حيث سهولة األسلوب في 
إيصال العلم للناس بطريقة واضحة، 
ومن حيث لني اجلانب للناس والتواضع 
لهم ومن حيث الكرم وفتح باب بيته 
للجميع، ومن حيث التعاون مع األخرين، 
كل هذه األمور وغيرها جعلت لسماحة 

الشيخ قبوال عند عامة الناس.

التثبت.. كروية األرض

اش��تهر عن��د البع��ض إته��ام الش��يخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل بتكفيره ملن 
يقول بكروي��ة األرض، فما حقيقة هذه 

االدعاء؟
بداية يجب على املسلم أن يتثبت 
فيما ينقل عن كل أحد، عن كل املسلمني 
بل حتى عن الكفار، قال تعالى )يا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 

ما فعلتم نادمني(، فال ينقل املسلم إال 
بتثبت حتى ال يحمل اإلنسان ما ليس 
له، فكيف إذا كان املنقول عنه مسلما 
بل من العلماء الكبار، ثم لو قدر أنه قد 
قاله، مع أن الشيخ رحمه اهلل لم يقل 
بتكفير من يقول بكروية األرض بحد 
علمي، فاملنهج الصحيح في مثل هذه 
األمور يوجب علينا أنه إن كان املتكلم 
عاملا مشهودا له بالصدق فعلينا التريث 
في أم����ره، وال يعني ذلك أن نقول انه 
معصوم، لكن ينبغي أن ينظر إلى كالمه 
ويحترم قبل أن يحكم عليه، ألن تخطئة 
العالم تختلف عن تخطئة غيره، فلو قدر 
أنه أخطأ وأن رأيه خالف الدليل فإننا 
نقول أخطأ وله أجر على اجتهاده وهو 
أهل لذلك، هذا في حال تنزلنا في األمر 

وسلمنا بأنه أخطأ فيما نقل عنه.

النيل من العلماء والدعاة

ما رأيك في الهجوم على العلماء والدعاة 
ال��ذي كثر ف��ي اآلون��ة األخي��رة عبر 

الصحافة والفضائيات؟
أوال أهل العلم الكبار لهم استقاللية 
خاصة ووضعهم اخلاص، وآذيتهم سابقة 
فيما تقدم في التاريخ اإلسالمي، فمن يقرأ 
التاريخ يعرف أن العلماء قد ابتلوا من 
طوائف من الناس، سواء من جهلتهم أو 
من أهل األهواء فيهم، وهذه االبتالءات 
س����نة ماضية، بل من مناقب صاحب 
العلم أنه إذا ابتلي وخاصة البالء بحق 
تعامل معه مبنهج شرعي، فإذا ابتلي 
العالم والداعية إلى اهلل وظلم فليحتسب 
أج����ره وثوابه عند اهلل، وليعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطأه، وما أخطأه لم 

يكن ليصيبه.

عليهم باإلعتذار

البعض يتهم الدعاة اإلسالميني بالتخبط 
ف��ي آرائهم، ففي بداية األمر كان البعض 
منه��م يحرم اخلروج عل��ى الفضائيات، 
واآلن الكثير منهم يتزاحم للخروج فيها، 

فما تعليقكم؟
أن����ا أمتنى على الناس الذين كانوا 
يحرمون اخلروج على الفضائيات أن 
يقولوا للن����اس »نعم نحن كنا نحرم 
ألسباب«، ألن الناس يحتاجون إلى بيان 
ما حدث وإال سيبقى الناس على سوء 
الظن به����م، فالذي كان يتبنى قوال ثم 

ويتفاعل معم في جمي����ع قضاياهم، 
والقدس هي قضية من قضايا املسلمني 
الكثيرة، فال يتخاذل أحد عن نصرتهم ال 
ماديا وال معنويا، ولكن الطرق في هذه 
العملية تختلف، والذي أرى أنه قد يكون 
من األسباب النافعة هو تكوين جلنة 
أو هيئة كبيرة من شتى بالد املسلمني 
لوضع احللول بني الطوائف الفلسطينية 
املتنازعة خصوصا، ووضع منهجية 
التعامل مع القضية عامليا عموما، وهذه 
القضية أخذت أبعادا وطال وقتها فال 
نيأس وال نقنط من رحمة اهلل، واإلنسان 
كلما تقادم معه الزمن ازداد ثباتا، لكن 
معاجلة هذه القضايا يجب أن تكون وفق 
النصوص الشرعية وعلى منهج سلف 

األمة وعلى ضوء مقاصد الشريعة.

قبلة لطلبة العلم

عل��ى ضوء ت��ردادك على بل��دك الثاني 
الكوي��ت، فم��ا تقييمك ألنش��طة الدعاة 

وطلبة العلم هنا؟
قلتها في أكثر من مجلس وال أزال 
أقولها، أنا أتفاءل أن تكون الكويت محط 
ركاب لكثي����ر من طالب العلم ملا رأيت 
من حرص على طلب العلم واحلرص 
على نشره، وشباب الكويت حقيقة لهم 
متيز قد يفوق غيرهم من حيث العناية 
بالعلم ونشر الكتب الشرعية، وكذلك 
احلرص على الدورات العلمية من حيث 
حضورها أو دعمها في اخلارج، وهذه 
ش����هادة صدق عبر زيارتي املتكررة، 
وأس����أل اهلل لهم التوفيق والسداد في 

ختام هذا اللقاء.

السدحان في سطور

هو الشيخ د.عبدالعزيز بن محمد بن 
عبداهلل السدحان من اململكة العربية 
السعودية، تخرج في كلية الشريعة 
بالرياض عام 1407ه�، ثم زاول التدريس 
ف����ي ثانوية حتفيظ القرآن الكرمي، ثم 
انتقل إلى كلية التقنية في الرياض، ناقش 
رسالته للماجستير من كلية التربية في 
جامعة امللك سعود في عام 1419ه�، ثم 
رسالة الدكتوراه من كلية أصول الدين 
والتي كانت بعنوان »احلافظ محمد بن 
طاهر املقدسي ومنهجه في العقيدة مع 
دراسة وحتقيق كتابه احلجة على تارك 

احملجة« في عام 1426ه�.

من أبرز مشائخه الذين تتلمذ عليهم 
هو سماحة العالمة اإلمام عبدالعزيز بن 
باز رحمه اهلل، وكذلك الشيخ عبداهلل 
ب����ن عبدالعزيز بن عقيل، والش����يخ 
عبداهلل بن حميد، والش����يخ عبداهلل 
بن جبرين، والشيخ عبداهلل بن غديان، 
والشيخ صالح الفوزان وسماحة املفتي 

عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ.
الذين استفاد من  ومن مش����ايخه 
زيارتهم ومن مجالستهم الشيخ العالمة 
محمد بن صالح بن عثيمني، والشيخ 
حمود بن عبداهلل التويجري وقد أجازه 
في مروياته، والشيخ عبداهلل بن جار 
اهلل آل جار اهلل، والشيخ صالح البليهي 
والشيخ عبدالرحمن البراك والشيخ فهد 
احلمني والشيخ احملدث محمد ناصر 
الدين األلباني، والشيخ احملدث بديع 
الدين الراشد السندي، والشيخ محمد 
املعيوف، والشيخ عبدالعزيز بن محمد 
السلمان، والش����يخ د.عبدالرحمن بن 
محمد بن فهد الس����دحان عضو هيئة 
كبار العلماء سابقا وعميد كلية الشريعة 
سابقا، والشيخ عبد احملسن العبيكان، 
والش����يخ إبراهيم احلصني، والشيخ 
عب����داهلل آل عبد الوهاب، والش����يخ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مقيرن. 
تول����ى اإلمام����ة من ع����ام 1404ه�، 
واخلطابة من ع����ام 1416ه�، وله عدة 
مؤلفات، ك� »سلس����لة املخالفات« مثل 
مخالفات الطهارة والصالة الصيام واحلج 
والعمرة والزيارة وغيرها، و»سلسلة 
املعالم« مثل معالم في طريق طلب العلم 
ومعالم في طريق اإلصالح ومعالم في 
أوقات النوازل والفنت وغيرها، و»سلسلة 
التراجم« مثل ترجمة سماحة اإلمام ابن 
باز، وترجمة الشيخ األلباني، والشيخ 
حمود التويجري وغيرهم، وله مؤلفات 
في فنون متنوعة في العقيدة والتفسير 
والفقه واحلديث والسير واألدب وغيرها، 
وله كتابات في الصحف، وش����ارك في 
عدة مؤمترات ودورات شرعية داخل 
اململكة وخارجها وله دروس وكلمات 
دورية، وله مشاركات في اإلذاعة والتلفاز 
وبعض القنوات، وكذلك له تسجيالت 
صوتية كثيرة في أكثر الفنون والعلوم 

الشرعية.
املوقع اإللكتروني للشيخ السدحان: 

http://www.a-alsadhan.com

رجع عنه وتكلم الناس فيه البد عليه 
ان يبينه لهم، ويقول انه أخطأ، وانها 
كانت وجهة نظر خاطئة، ووجهة نظر 
وتغيرت، أو بدا لي في األمر شيء آخر، 
فبهذا يكون له مصداقية عند الناس، 
فأي شخص يتبنى قوال ثم يخرج إلى 
الن����اس بخالفه فإن الناس لن ترحمه 
وسيكون موضع تهمة، وقدميا قالوا 
»من عرض نفسه ملواقع التهم فاتهموه«، 
فعليه إذن أن يبني سبب تغيير قوله 
إن كان قد تغيير، أو يقول ان قصدي 
بالضوابط هذه كذا وأنا أخطأت، فمثل 
هذا االعتراف واالعتذار يحسب له، وأما 
إذا تناقض وأتى ب����كالم فيه غموض 
فإنه س����يفقد مصداقيته عند الناس، 
فهناك بعض طلب����ة العلم خرج على 
الفضائيات فطعن به آخرون بعض طلبة 
العلم أيضا، ثم اآلن الطاعنون أنفسهم 
يخرجون على الفضائيات، فاألولى أن 
من كان له رأي مخالف في السابق أن 
يعترف أن له تصورا وتسرع فيه وقد 
أخطأ، فمثل هذا الفعل منقبة ومحمدة، 
والناس تريد من هؤالء ومن غيرهم أن 
يعترفوا باخلطأ كما كان يفعل السلف 

الصالح.

مقاصد الشريعة

هل يق��ال إذن على طلب��ة العلم التريث 

في احلكم على األمور املس��تحدثة اآلن، 
خاصة فيما يتعلق بوس��ائل االتصاالت 
اجلدي��دة كبع��ض خدم��ات اإلنترن��ت 
والتلفون��ات النقالة، م��ن مثل البلوتوث 

والفيس بوك؟
يجب وجوبا عل����ى طلبة العلم أال 
يتكلم����وا في األمور املس����تحدثة بأي 
كلمة في مجال الشرع إال بعد التثبت، 
وحتى يبحثوا عن مدى حتقق املصالح 
الشرعية، لذلك أوصي نفسي وإخواني 
القراءة في مقاصد الشريعة  بتكثيف 
ونهج تعامل السلف الصالح مع الفنت 
حتى تكون املصالح املكتس����بة أكبر 

وتزول الفنت.

إلى األئمة والخطباء

نود منك رسالة توجهها إلى بعض خطباء 
املس��اجد الذين قد يتهاونون في أهمية 

إعداد خطبة اجلمعة؟
اخلطبة هي رسالة عامة للمسلمني، 
وعلى اخلطيب أن يحترم عقول من حتته 
من املصلني وأن يعتني بحسن اختيار 
عنوان خطبته، وان يجتهد في معاجلة 
األمر حسب استطاعته، وعليه أن يعلم 
أن املصلني يوم اجلمعة قد أتوا متطهرين 
متطيبني متهيئني لسماع اخلطبة، ومع 
األسف هناك بعض اخلطباء ال يتهيأ 
للخطبة إال قبيل صعود املنبر بنصف 

ساعة، يجمع فيها وريقات متفرقة، ثم 
يبدأ في إلق����اء هذا الكالم دون مراعاة 
عظم املسؤولية امللقاة على عاتقه، وفي 
هذا يقول أحد املستشرقني »لو اجتمع 
ل����ي الناس اجتماع الن����اس للخطيب 
لنصرت أكثر أهل األرض«، ونحن نعلم 
أن اخلطبة في كل أسبوع، وبعض الناس 
ال يصلون إال كل جمعة واهلل املستعان، 
وقد يحضر محاضرة وال يستمع إلى 
درس أبدا إال يوم اجلمعة، فعلى خطيب 
اجلمعة أن يستعد خلطبة اجلمعة أكثر 
من استعداده للدرس العلمي واحملاضرة 
واملوعظة، ألن اجلمعة يحضرها عوام 
الناس وعلماؤهم وطلبة العلم، حتى 
بعض النساء يحضرن لسماع اخلطبة، 
ومن صف����ات اخلطيب حس����ن إعداد 
املوضوع وحس����ن اإللقاء واالختصار 
وعدم اإلطالة ف����ي اخلطبة واملواظبة 
على وقت اخلطبة دخوال وخروجا، ألن 
بعض الناس إذا عرفوا أن اخلطيب عنده 
حسن تنظيم وأداء تشجعوا للحضور 

ولالستماع ملا يقول.

مشاركة اآلمال واآلالم

تعلم ما يحدث في فلس��طني وفي أرض 
املق��دس من مآس على أيدي اليهود، فما 

واجبنا كمسلمني جتاه إخواننا هناك؟
املسلم يشارك إخوانه آالمهم وآمالهم، 

تمنى على طلبة العلم الذين حّرموا الخروج 
في الفضائيات واآلن هم يخرجون فيها أن يعتذروا 
أو يبينوا أسباب تراجعهم حتى ال يفقدوا مصداقيتهم

السدحان لـ »األنباء«: ابن باز 
   لم يقل بتكفير من يقول 
بكروية األرض وعلينا  التثّبت 
فيما ُينقل عن كبار العلماء

الصيام في شعباناإلجازة بين التفريط والتخطيط )4-3(

بقلم: حاي الحاي
تتمة للمقالني السابقني نذكر أنواع السفر 
باإلضافة إلى السفر املذموم الذي ذكرناه في 
املقال السابق، أوله السفر احملمود، والذي منه 
ما هو واجب كاحلج والسفر للعلم، والفرار 
من مواقع الفنت إذا خاف املرء على دينه، كما 
في حديث عن أبي سعيد اخلدري أنه قال: قال 
رسول اهلل ژ »يوشك أن يكون خير مال 
املسلم غنم يتبع بها شعف اجلبال وَمَواِقع 
الَقْطِر يفر بدينه من الفنت« رواه البخاري، 
وثانيه السفر املستحب، كشد الرحال إلى 
املس���اجد الثالثة »البيت احلرام � املسجد 
النبوي � املسجد األقصى« وزيارة العلماء 
وصلة األرحام وزيارة األخوة في اهلل من 
دون مصلحة، والثالث السفر املباح كالسفر 
لطلب املعاش وكالسفر بقصد االستجمام 
والترويح عن النفس ما دام ذلك في حدود 

ما أباح اهلل تعالى.
يروى عن أمير املؤمنني علي بن أبى طالب 
ÿ أنه قال: »أجموا هذه القلوب، وابتغوا لها 
طرائف احلكمة، فإنها متل كما متل األبدان»، 
قال شيخ اإلس���الم رحمه اهلل في مجموع 
الفتاوى بعد كالم طويل: »وهذا موجود في 
التطوع املطلق فإنه قد يفضي إلى املفسدة 
وليس الناس محتاجني إليه في أوقات النهي 
لسعة األوقات التي تباح فيها الصالة بل في 
النهي عنه بعض األوقات مصالح أخر من 
إجمام النفوس بعض األوقات من ثقل العبادة 
كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني 

ألحتسب نومتي كما أحتسب قومتي«.

آداب السفر

1 - تقدمي صالة االستخارة قبل كل شيء فما 
خاب من استشار اخلالق في أموره كلها فإنه ال 

يدري أين تكون مصلحته.
2 - التوبة إلى اهلل من املعاصي ورد املظالم 
وقضاء الدي����ون ورد الودائع إلى أصحابها وال 

يأخذ لزاده إال احلالل الطيب.
3 - أن يطلب الرفقة الصاحلة لتعينه على 
اخلير: وأن يحذر من مصاحبة األش����رار وأهل 
األهواء، والش����هوات املضلة الذين يزينون له 
الفواحش على أنها بطولة ورجولة حلديث أبي 
موس����ى ÿ عن النبي ژ قال: »مثل اجلليس 
الصالح واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ 
الكير فحامل املسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع 
منه وإما أن جتد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما 
أن يحرق ثيابك وإما أن جتد منه ريحا خبيثة« 

رواه البخاري.
4 - أن يخرج املسافر في رفقة ثالثة فأكثر 
لقوله ژ: »الراكب شيطان والراكبان شيطانان 

والثالثة ركب« رواه أحمد.
5 - أن يؤمروا عليهم أحدهم ملا رواه أبو داود 
في سننه عن أبى سعيد اخلدرى أن رسول اهلل 
ژ قال »إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم 
»قال عنه االلباني حديث حس����ن صحيح«. قال 
الشوكاني في نيل األوتار بعد إيراده للحديث: 
»وفيه دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثالثة 
فصاعدا أن يؤم����روا عليهم أحدهم ألن في ذلك 

السالمة من اخلالف الذي يؤدي إلى التالف فمع 
عدم التأمير يس����تبد كل واحد برأيه ويفعل ما 
يطابق هواه فيهلكون ومع التأمير يقل االختالف 

وجتتمع الكلمة«.
6 - استئذان الوالدين للسفر، إذ ال يجوز السفر 
املستحب واملباح إال بإذنهما، وأال تسافر املرأة إال 
مع ذي محرم لقوله ژ »ال تس����افر املرأة ثالثة 
أيام إال مع ذي محرم« رواه البخاري ومسلم وفي 
رواية: »ال تسافر املرأة إال مع ذي محرم« رواها 

البيهقي في شعب اإلميان وهو صحيح.
7 - أن يقول املقيم للمسافر: »استودع اهلل 
دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك«، وأن يقول املسافر 
للمقيم: »أستودعك اهلل الذي ال تضيع ودائعه»، 

رواه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح.
8 - وإذا نزل املس����افر منزال عليه أن يقول 
كما في حديث خولة بنت حكيم السلمية تقول 
سمعت رسول اهلل ژ يقول: »من نزل منزال ثم 
قال أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق. 
لم يضره ش����يء حتى يرحتل من منزله ذلك« 

رواه البخاري.
9 - ومن أراد أن يدخل قرية أن يقول كما 
جاء في حديث صيب ÿ أن رسول اهلل ژ، 
لم ي���ر قرية يريد دخولها، إال قال حني يراها: 
»اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب 
األرضني الس���بع وما أقللن، ورب الشياطني 
وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، إنا نسألك 
خير هذه القرية، وخير أهلها، ونعوذ بك من 
شرها، وش���ر أهلها« أخرجه الطبراني وابن 

حبان وهو صحيح.

بقلم د.محمد النجدي 
من الش����هور التي يس����تحب صيامها اقتداء برسولنا ژ شهر 
ش����عبان، فقد كان يصومه كله أو أكث����ره، فقد أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت »وما رأيت رسول 
اهلل ژ استكمل صيام شهر إال رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه 
في شعبان«، وفي رواية عنها قالت: لم يكن النبي ژ يصوم شهرا 
أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: »خذوا من 
األعم����ال ما تطيقون فإن اهلل ال مي����ل حتى متلوا« وهذا معناه أنه 

ژ كان يصوم أكثر شعبان ال كله.
قال ابن املبارك: جائز في كالم العرب إذا صام أكثر الش����هر أن 
يقول: صام الش����هر كله، ويقال: قام ف����الن ليلته أجمع، ولعله قد 
تعشى واشتغل ببعض أمره، نقله الترمذي ثم قال: كأن ابن املبارك 
جمع بني احلديثني بذلك، وحاصله أن الرواية األولى مفسرة للثانية 
مخصصة لها، وأن املراد بالكل األكثر وهو مجاز قليل االستعمال، 
وصوبه احلافظ ابن حجر ثم قال: ويؤيده رواية عبداهلل بن شقيق 
عن عائشة عند مسلم وسعد بن هشام عند النسائي ولفظه: »وال 
صام ش����هرا كامال قط منذ قدم املدينة غير رمضان«، وحديث ابن 
عباس هو قوله رضي اهلل عنه: »ما صام النبي ژ شهر كامال قط 
غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: ال واهلل ال يفطر، ويفطر 
حتى يقول القائل: ال واهلل ال يصوم«. وأصح ما قيل في احلكمة من 
إكثاره الصيام في شعبان ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه 
ابن خزمية: عن أس����امة بن زيد قال: قلت يا رس����ول اهلل، لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: »ذلك شهر 
يغفل الناس عنه، بني رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال 
إل����ى رب العاملني، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم«. ومال إلى هذا 
احلافظ في الفتح، وفيه إشارة إلى غفلة بعض الناس عن األعمال 
الصاحلة، واملواس����م الربانية، فتفوت عليهم األجور واحلسنات. 
وفيه أيضا دليل على استحباب عمارة أوقات الغفلة واللهو بذكر 
اهلل تعالى والطاعات، كالصالة في جوف الليل، التي قال فيها ژ: 

»إن استطعت أن تكون ممن يذكر اهلل في تلك الساعة فكن«. وكمن 
يذكر اهلل تعالى في الس����وق وغيره من أماكن الغفلة واللهو. وال 
تعارض بني مواصلة صيام شعبان وبني ما ثبت عنه ژ من النهي 
عن تقدم رمضان بصوم يوم أو بيومني، فإنه يحمل على من لم يعتد 
الصيام، أما من اعتاد صيام شعبان فال يشمله النهي املذكور. وكذا 
ما جاء من النهي عن صوم نصف ش����عبان الثاني، وهو قوله: »إذا 
انتصف شعبان فال تصوموا« رواه الترمذي، فإنه يحمل على من 
لم يصم ش����يئا من أوله، ولم تكن له عادة الصوم، وقيل: إن النهي 

للتقّوي على صيام رمضان لئال يضعف عن صيام رمضان.

ليلة النصف من شعبان

وال يجوز أن يخص ليلة النصف من ش����عبان بالصيام، لعدم 
ثبوت����ه عن النبي ژ، وإن كان ورد في فضلها حديث صححه ابن 
حب����ان واأللباني وغيرهما، وهو قول����ه ژ: »إن اهلل ليطلع ليلة 
النصف من ش����عبان، فيغفر جلميع خلقه، إال ملشرك أو مشاحن« 
رواه ابن ماجة من حديث أبي موسى ÿ، ورواه أحمد وابن حبان 
من حديث ابن عم����رو رضي اهلل عنهما. وأكثر العلماء على أنه ال 
يستحب تخصيصها بقيام، وذهب جماعة من أهل الشام كخالد بن 
مع����دان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون 
فيها بالعبادة. لكن ينبغي للمسلم أن يتوب من املشاحنة واحلقد 
والهجر والقطيعة إلخوانه املسلمني، ويكون سليم الصدر لهم، وينأى 
بنفسه عن اإلضرار بعباد اهلل، كي يدخل في موعود احلديث النبوي 
الش����ريف، وبهذه اخلصلة بلغ من بلغ، ال بكثرة الصالة والصيام 
والصدقة. وقد فسر اإلمام األوزاعي هذه الشحناء: بالشحناء ألصحاب 
النبي ژ. وال ريب أن هذه الشحناء هي من أعظم الشحناء للمسلمني 
جرم����ا، ألن اهلل تعالى يقول فيمن ج����اء بعدهم من الصاحلني أنه 
يقول: )ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل 
في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم( اللهم أعنا على 

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

د.عبدالعزيز السدحان متحدثا للزميل ضاري املطيري 

كثرت فـي اآلونـة األخيـرة رؤيتنا صفحـات إسـالمية متخصصـة في اجلرائـد احملليـة والعامليـة لتلبي 

رغبة شـريحة كبيـرة من القـراء،  ومتيـز بعضها بأسـلوب العرض فأبـدع، بينما سـلك البعـض اآلخر وهم 

األكثر اسـلوبا جامـدا وطرحـا تقليديـا،   فبهتت الصـورة اجلميلة وثقلـت الفائـدة املرجوة علـى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختالف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسالمية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسالمية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسالمية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

اإلمام العالمة الشـيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز رحمه اهلل تعالى، على رأس الثلة القليلة التي بسـط 
اهلل لها القبول عند الناس، وثقتهم بفتاواه ونصحه، وارتباطهم مبيراثه العلمي من الكتب العلمية واألشرطة 
املسموعة، وفي ذلك داللة على صدق ديانته، حيث تظهر في سيرته أثار الصدق واإلخالص واضحة خاصة ملن 

جالسه وتتلمذ على يديه، أو قرأ كتبه وسمع محاضراته، ففي الشيخ خصال كرمية كثيرة تفرقت في غيره لكن 
جمعها اهلل فيه، هذا ما أكده الداعية السعودي د.عبدالعزيز محمد السدحان، أحد أبرز طلبة اإلمام الراحل 

ابن باز رحمه اهلل. وأوضح السدحان أن اإلمام ابن باز لم يقل بتكفير من يقول بكروية األرض كما يزعم 
البعض، مطالبا بالتريث فيما ينقل عن العلماء األكابر خاصة، ومشـيرا في الوقت نفسه إلى 

أن انتقاص العلماء والنيل منهم على أيدي اجلهال وأهل األهواء سنة من اهلل ماضية 
في عباده. ومتنى السـدحان على طلبة العلم الذين كانوا يحرمون اخلروج في 

الفضائيات واآلن هم يخرجون فيها أن يعتذروا ويبينوا أسـباب تراجعهم 
حتى ال يفقـدوا مصداقيتهم عند الناس، الفتا إلـى أهمية تثبتهم في 

إطالق األحكام في األمور املستحدثة خاصة، ومطالبا إياهم بتكثيف 
القراءة في مقاصد الشريعة ومعرفة نهج تعامل السلف الصالح مع 

الفنت حتى ال يقعوا في الزلل. 
»األنباء« التقت عضو هيئة التدريـس بالكلية التقنية بالعاصمة 
الرياض د.عبدالعزيز السـدحان الذي أشـاد بشباب الكويت من 

دعاتها وطلبة العلم فيها، وما يتميـزون به من احلرص على إقامة 
ودعم الدورات العلمية املكثفة سـواء داخل الكويت أو خارجها، 

ومدى عنايتهم بالعلم الشرعي ونشر الكتب النافعة، وقد تضمن اللقاء 
د.عبد العزيز السدحاننصائح خلطباء املساجد أيضا، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:


