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نوافذ اإليماناالثنين 16 اغسطس 2010

رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ما أهمية املوضوع وما سبب اختياركم له؟
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي 
بعده وبعد، تكمن أهمية املوضوع في أن العقيدة 
هي األساس والقاعدة والباقي كالفروع لها، وهي 
الفيصل بني أهل السنة وغيرهم من الفرق، ولذلك 
أحببت أن أكتب فيما يخص عقيدة أمراء وعلماء 
الكويت، وكان احملرك لي هو عدم وجود أي مؤلف 
حول هذه القضية فألفت هذا الكتاب وسميته »أمراء 

وعلماء من الكويت على عقيدة السلف«.

فطرة أهل الكويت

هل العقيدة السلفية أو املذهب السلفي طارئ على 
ش��عب الكويت؟ وما حقيقة من يقول ان الس��لفيني 

ليس لهم أثر سوى من 30 أو 40 سنة فقط؟
السلفية هي الفطرة التي جبل عليها أهل الكويت 
منذ القدم، فعلماؤها وحكامها كانوا على هذه العقيدة 
على تف���اوت بينهم، كما بيناه باألدلة في الكتاب، 

والطارئ ما سوى ذلك من العقائد واألحزاب.
ما حقيقة وج��ود الصوفية أو األش��عرية ضمن 

عقيدة الشعب الكويتي؟
ال وجود للتصوف أو التمعشر في عقيدة أهل 
الكويت، فالعلماء كلهم كانوا على عقيدة أهل السنة 
العقيدة السلفية الصافية، ولم يوجد إال شخص 
واحد كان مخالفا لعلماء الكويت وشاذا عنهم ولم 
يكن ل���ه أي أثر، وقد منع علماء الكويت في وقت 
الش���يخ مبارك بن صباح أحد الصوفية الوافدين 
من التدريس في املدارس واملس���اجد ألنه صوفي 

حماية للمجتمع من خطره.

وئام مع دعوة التوحيد

كيف كان��ت عالقة أمراء وعلم��اء الكويت بدعوة 
اإلمام محمد عبدالوهاب؟

كانوا على توافق ووئام، ألن دعوة اإلمام محمد 
كانت دعوة الفطرة السليمة والشرع الصحيح، ولذلك 

كان الشيخ عبداهلل بن صباح والشيخ عبد اجلليل 
الطبطبائي، وهما من معاصريه، كانوا على ما كان 
عليه، وقد ذكرت في الكتاب رسالة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب للشيخ عبداهلل بن صباح، وكالم 
الطبطبائي في ثنائه على دعوة اإلمام ومناصرته 
لها، وكان الشيخ سالم املبارك تقول عنه الوثائق 
البريطانية إنه »كان وهابيا كأي وهابي من عامة 
جند«، وكان علماء الكويت كذلك محبني لهذه الدعوة 
مناصرين لها ولهم في ذلك كلمات كثيرة جدا يطول 
املقام بإيرادها، وميكن الرجوع إليها في الكتاب من 

صفحة )83( إلى )106(.
لكن مل��اذا يلمز الس��لفيون 

بالوهابية؟
ملز علماء الكويت بالوهابية 
نسبة لإلمام محمد بن عبدالوهاب 
مع أنه ال يدعو إلى هذا االسم 
وإمنا إلى عقيدة أهل السنة، وقد 
كان حنبليا في الفروع، وقد ملز 
علماء الكويت منذ عقود كثيرة 
بهذه الكلمة، فهذا الشيخ عبداهلل 
بن خلف الدحيان في رسالة له 
يوصي ابن اخته الشيخ أحمد 
اخلميس بأن يصبر على عباد 
القب���ور إذا نب���زوه بالوهابي 

والشيخ عبدالعزيز الرشيد مؤرخ الكويت يقول 
»واحلقيقة أن كل م���ن جتنب التفرق واالختالف 
وأراد أن يتبع رس���ول اهلل ژ وخلفاءه والسلف 
الصالح من الصحابة والتابعني واألئمة املجتهدين 
فالقذيفة الشيطانية في أيدي اجلاهلني معدة له أال 

وهي وهابي« وليس بعد هذا الكالم كالم.

ابن تيمية

ما موقف علماء الكويت من ابن تيمية؟
الناظ���ر في تاريخ الكويت وفي مؤلفات علماء 

الكويت يجد من العلماء واألمراء اإلجالل البن تيمية، 
فقد سعى الشيخ مبارك بن صباح لطبع أحد كتب 
ابن تيمية، وابنه ناص���ر كان يرى أن ابن تيمية 
»شيخ اإلسالم وإمام األنام وحامي حرمة الدين«، 
وكان ابن دحيان والرشيد ومحمد الدعيج يقولون 
عنه »شيخ اإلس���الم« ويقول الشيخ عبدالوهاب 
الفارس عنه »مثل اب���ن تيمية في العلماء كالبدر 

في جنوم السماء«. 
هل هناك حوادث تثبت حبهم البن تيمية؟

نعم هناك الكثير، منها أن الش���يخ عبدالعزيز 
الرشيد رد على رجل كان في 
الكويت من أهل العراق وكان 
يتكلم في ابن تيمية ويطعن 
الس���نة  في كتاب���ه »منهاج 
الرشيد بالرد  النبوية« فقام 
عليه ف���ي مجلته »التوحيد« 
ومجلة »الكويت والعراقي«، 
ورد على آخر اس���مه محمد 
زاهد الكوثري ردا بليغا دافع 
فيه عن ابن تيمية وفيه قال 
الرشيد: »جئت في وقت غير 
مالئم لنشر أضاليلك واالغترار 
بأباطيلك وقد أصبح ش���يخ 
اإلسالم ابن تيمية فيه ال يذكر 
إال ب���كل جتلة واحت���رام، وكادت كلمة الكل تتفق 
على أنه هو عالم اإلسالم الفذ وسيفه البتار الذي 
يقطع به عنق كل مبتدع ضال، وهذا قليل في حق 
رجل كانت مؤلفاته الغالية هي النبراس الذي سار 
على ضوئه معلمو ه���ذا العصر في هد كل بدعة 
ألصقت بالدين، وحل كل إش���كال وجه إليه وإلى 

تعاليمه املقدسة«. 
كيف كان موقف أمراء وعلماء الكويت من أشكال 

القبورية والصوفية؟
أهل الكويت على عقيدة املسلمني املوحدين 

في أن���ه ال يدعى إال اهلل وال يس���تغاث إال به، 
ولذل���ك ال توجد عندهم قبور وال مش���اهد وال 
مساجد مبنية على القبور، والقبور موجودة 
تزار الزيارة الشرعية بالدعاء للميت بالرحمة 
ونح���و ذلك، أما دعاء أصحابها فهذا مما يتنزه 

عنه أهل الكويت أمراء وعلماء ومواطنون.
َمن ِمن علماء الكويت البارزين الذين ينتسبون 

إلى السلفية من األقدمني إجماال؟
في العموم كلهم يتشرف بهذه النسبة التي 
تعني النس���بة للرعيل األول املب���ارك كأمثال 
الطبطبائ���ي وآل فارس والدحيان والرش���يد 
والقناع���ي والدعي���ج والس���ند واب���ن جراح 

وغيرهم.
البد في حديثنا عن السلفية أن تعرفها لنا، فما 

هي السلفية؟
الس���لفية هي الطريقة التي تسير على ما 
كان علي���ه الرعيل األول م���ن القرون املباركة 
ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه 
وطبيعة الدعوة إليه، وليس���ت السلفية حزبا 
من األحزاب وإمنا كل من انتسب للحق وسار 
على طريق الصحابة والتابعني في فهم الدين 
فهو سلفي، إذن السلفية ليست حزبا حادثا وال 
تنظيم���ا مبتدعا وإمنا امتداد للرعيل األول في 

منهجهم وعقيدتهم.
ما املصادر التي اعتمدتها في كتابك؟

احلقيقة املصادر ش���حيحة لم يتيس���ر لي 
الوقوف عليها إال بع���د بحث طويل جدا، فهي 
بني مخطوطات ومجالت قدمية جدا وكتب لها 
طبع���ات قدمية ونحو ذل���ك، وقد زرت بعض 
املراك���ز املهتمة بالبح���وث الكويتية واقتنيت 
بعض املجالت القدمية وزرت مراكز للمخطوطات 
لالطالع على الكتب التي نسخها بعض علماء 
الكويت، عدا الزيارات الشخصية لبعض املكتبات 

اخلاصة. 

إن من أصول أهل الس���نة واجلماعة: انهم يؤمنون بأن اهلل 
تعالى مس���تو على عرشه، كما أخبر تعالى عن ذلك في سبعة 
مواضع من كتابه الكرمي، منها كما في سورتي األعراف ويونس 
)إن ربكم اهلل الذي خلق الس���ماوات واألرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش(، وفي سورة الرعد )اهلل الذي رفع السماوات 
بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش(، وفي سورة السجدة:  
)اهلل الذي خلق الس���ماوات واألرض وما بينهما في ستة أيام 

ثم استوى على العرش(.
ولقد جاء تعريف االستواء في لغة العرب على أربعة معان، 
وهي: عال، وارتفع، وصعد، واس���تقر، وأما استواء اهلل تعالى 
على عرش���ه فيعتقد أهل السنة واجلماعة أن اهلل مستو على 
عرش���ه استواء حقيقيا يليق بجالله وعظمته، دون تشبيه أو 
تعطيل أو متثيل، فمعنى االستواء معلوم وكيفيته في حق اهلل 
تعالى فمجهولة، س���ئل اإلمام مالك رحمه اهلل تعالى عن قوله 
تعالى:  )الرحمن على العرش استوى( كيف استوى؟ فأجاب 
رحمه اهلل تعالى بجواب مشهور تناقله أهل السنة، وهو قوله: 
»االستواء معلوم، والكيف مجهول، واإلميان به واجب، والسؤال 
عنه بدعة«« قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى: »فانظر إليهم 
كيف أثبتوا االستواء هلل وأخبروا أنه معلوم، ال يحتاج لفظه 

إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية«.
قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى: »والقول 
الفاصل هو ما عليه األمة الوسط: من أن اهلل مستو على عرشه 
استواء يليق بجالله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل 
شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، 
وال يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص األعراض التي كعلم 
املخلوقني وقدراتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش وال يثبت 
لفوقيت���ه خصائص فوقية املخلوق على املخلوق وملزوماتها 
.ثم قال شيخ اإلس���الم رحمه اهلل تعالى: »واعلم أن ليس في 
العقل الصريح وال في النق���ل الصحيح ما يوجب مخالفة 

الطريقة السلفية أصال«.
لقد جاءت تفاسير كثيرة ملعنى استواء اهلل تعالى 
تخالف ما عليه سلف األئمة، وميكن إجمال تلك 
التفاسير الباطلة ملعنى االستواء في مذهبني 
اثنني، األول: مذهب املش���بهة واملجسمة، 
وه���م أولئك الذين يش���بهون اخلالق 
باملخلوق، فيجعلون استواء اخلالق 
كاس���تواء املخلوق تعالى اهلل عما 

يقول الظاملون علوا كبيرا. واملذهب الثاني: مذهب أهل التعطيل 
النف���اة، أولئك الذي يزعمون أنه ليس هناك اس���تواء حقيقي 
وينف���ون أن يوصف اهلل بذل���ك، ويزعمون أن اهلل ليس فوق 
السماوات تعالى اهلل عما يقول الظاملون علوا كبيرا.ومن تلك 
األقوال الباطلة في تفس���ير استواء اهلل زعم بعض الناس أنه 
مبعن���ى العظمة والعزة والقهر وغير ذلك، وش���اهد املقال أن 
جميع املخالفني ألهل السنة ينفون صفة االستواء الالئقة باهلل 
تعالى. وأما العرش: فيعتقد أهل الس���نة واجلماعة أنه عرش 
حقيق���ي كما أخبر اهلل تعالى عن ذل���ك في مواضع كثيرة من 
كتابه الكرمي كقوله تعالى )رفيع الدرجات ذو العرش(، وقوله 

)ثم استوى على العرش(.
وكذا جاءت نصوص صحيحة صريحة في سنة النبي ژ. 
وأما معنى العرش في اللغة: فهو س���رير امللك، كما أخبر اهلل 
تعالى عن ملكة اليمن )ولها عرش عظيم( وعليه فعرش الرحمن 
عرش حقيقي، جاء في الكتاب والسنة أوصاف له، فمن صفاته 
أن له قوائم وأنه سقف املخلوقات جميعا. وهو محمول حتمله 
املالئكة وحتف حوله، وتسبح بحمد ربها، ، ومن صفاته أيضا 

أنه عرش مجيد.
ث���م إن أقواما قد ضلوا فيما يتعلق بعرش الرحمن تعالى، 
وحرفوا الكل���م عن مواضعه، فزعم بعضه���م أن العرش فلك 
مستدير، س���ماه بعضهم الفلك األطلس، وسماه آخرو: الفلك 
التاس���ع، وزعم آخرون أن املراد بعرش اهلل تعالى: ملك اهلل، 
وليس هن���اك عرش حقيقي وهذه أق���وال مخالفة لكتاب اهلل 
تعالى ولسنة رسوله ژ وإلجماع أهل السنة. ومما يدل على 
بطالن تلك األقوال: ما ثبت في النصوص وقرره أهل السنة في 
معتقدهم من أن العرش عرش حقيقي له صفات معلومة، فهو 
عرش عظيم مجيد، بهي املنظر، حسن الشكل، كهيئة القبة، له 
قوائم، حتمله مالئكة عظام ما بني ش���حمة أذن أحدهم وعاتقه 
مس���يرة سبعمائة عام، وهذا العرش العظيم سقف املخلوقات 

وأثقل املوزونات.
وثمرات اإلميان بالع���رش كثيرة، منها التصديق مبا أخبر 
اهلل تعالى به، ومبا أخبر عنه رسوله ژ، وموافقة سلف األمة 
في اعتقادهم في العرش بأنه عرش حقيقي، كما أخبر اهلل عنه 
ووصفه، ال كما يقول املؤولة واحملرفة بأنه عبارة عن ملك اهلل 
أو فل���ك من أفالك الكون وكذلك من الثمرات زيادة إميان العبد 
بربه، فإذا آمن العبد باملغيبات التي أخبر اهلل بها، زاد ذلك في 

إميانه وثباته.

بقلم: د.عبدالعزيز السدحان )السعودية(

برنامج »توبة«»ثم استوى على العرش«

يقول مؤرخ الكويت ورائد الصحافة الكويتية الش��يخ عبدالعزيز الرش��يد: إن كل من جتنب التفرق واالختالف، وأراد أن يتبع رس��ول اهلل ژ وخلفاءه 
والس��لف الصالح من الصحابة والتابعني واألئمة املجتهدين فالقذيفة الش��يطانية في أيدي اجلاهلني معدة له أال وهي وهابي«، فهل نحتاج بعد هذه الش��هادة 
املوثقة إلى مزيد كالم للتأكيد على أن عقيدة أهل الكويت عقيدة س��لفية توارثوها من علمائهم كأمثال الطبطبائي وال فارس والدحيان والرش��يد والقناعي 
والدعيج والسند وابن جراح وغيرهم؟ هذا ما أوضحه الداعية د.دغش العجمي باألدلة القاطعة والنصوص التاريخية، ودونها في كتابه الذي جاء بعنوان »أمراء 
وعلماء من الكويت على عقيدة السلف«. وحول مكانة شيخ اإلسالم ابن تيمية أشار العجمي إلى أن الناظر في تاريخ الكويت وفي مؤلفات علمائها يجد منهم 
ومن أمرائها اإلجالل والتقدير البن تيمية، فقد س��عى الش��يخ مبارك بن صباح لطبع أحد كتب ابن تيمية، وابنه ناصر كان يرى أن ابن تيمية »شيخ اإلسالم 
وإمام األنام وحامي حرمة الدين«، وكان ابن دحيان والرش��يد ومحمد الدعيج يقولون عنه »ش��يخ اإلسالم« ويقول الشيخ عبدالوهاب الفارس عنه »مثل ابن 
تيمية في العلماء كالبدر في جنوم الس��ماء«، »األنباء« التقت العجمي لتحاوره عن محتوى كتابه وحقيقة الس��لفية وعالقة أهل الكويت حكاما وعلماء بدعوة 

شيخ اإلسالم املجدد اإلمام محمد بن عبدالوهاب، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

العجمي: السلفية ليست حزبًا حادثًا وال تنظيمًا مبتدعًا
وإنما امتداد للرعيل األول في منهجهم وعقيدتهم

برمجيات إسالمية ذكرى للمؤمنين

http://www.4shared.com/file/61487290/d592de0f/toba.html

أكد أن أمراء وعلماء الكويت األولين كانوا على عقيدة السلف وتوافق تام مع دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 

إن التوبة من الذنوب منزلة عظيمة من منازل 
الدين، مدح اهلل أهلها وأفاض عليهم مبنه وكرمه 
ورضاه، وإن كان النقص في بني آدم وصفا الزما 
وكل بن���ي آدم خطاء وال عصم���ة لهم من اخلطأ، 
ف���إن اخلير كل اخلير فيم���ن إذا أخطأ تاب وأناب 
واستغفر، وخير اخلطائني التوابون، قال رسول 
اهلل ژ »يأيها الناس توبوا إلى اهلل واستغفروه، 
فإني أتوب في اليوم مائة مرة«، وقال ژ في حديث 

آخر »وأتبع السيئة احلسنة متحها«.
واختيارنا اليوم هو ضمن هذا املوضوع القيم، 
التوبة واالستغفار وإتباع السيئة احلسنة حتى 
متحوها، برنامج اليوم هو »برنامج توبة« البرنامج 
القيم واملفي���د جدا مقارنة بحجمه، حيث يحتوي 
على عدة فصول في أعمال البر، منها احملفزات لعمل 
اخليرات، وصفة الصالة، وأسباب لكسب احلسنات، 

وكنوز اآلخرة، وبشائر املصلني، والكبائر، وفرص 
ذهبية، وهل تريد السعادة؟، وأخيرا األذكار اليومية 
للمس���لم، كما مينح البرنامج املستخدم خاصية 
تغيير لون إطار البرنامج ولون األزرار إلى اللون 

الذي يناسبه.

كيفية تنزيل البرنامج

1- فأما عملية تنصيب البرنامج فسهلة جدا، 
فليس عليك س���وى إنزال البرنام���ج من الرابط 
http://www.4shared.com/file/61487290/« التالي

d592de0f/toba.html«، والذي ال يتجاوز حجمه 486 
كيلو بايت، علما أن حتميل البرنامج باملجان.

.winrar  2- ثم فك الضغط عن طريق برنامج
3- ثم اضغط على »setup« وتابع اخلطوات الى 

أن ينتهي استكمال تنصيب البرنامج متاما.

ثناء أكابر علماء الكويت 
وطباعة  تيمية  ابن  على 
الشيخ مبارك بن صباح 
ألحد كتبه يبرهنان على 
مكانته عند أهل الكويت




