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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

حدثن��ا عن موض��وع الكتاب ودواف��ع البحث 
فيه.

نظرا ملا امتاز به سماحة العالمة الشيخ عبدالعزيز 
بن ب���از رحمه اهلل بالقبول عند املوافق واملخالف، 
والشهادة له باألمانة والصدق وحسن النصيحة، مع 
الغيرة العظيمة على حرمات اهلل تعالى، قمت بهذا 
البحث الذي هو ثمرة استقراء ملواقف وأقوال هذا 
اإلم���ام الكبير في رده على املخالفني، وإنكاره على 
املخطئني، ثم بعد هذا اجلمع عكفت على دراستهما 
دراسة متأنية محاوال استنباط األصول التي ينطلق 
ابن ب���از من خاللها في رده عل���ى املخالفني، حتى 
وصلت إلى الزب���دة واخلالصة ألصوله في ردوده 
على املخالفني، التي تبني ما كان يتس���م به ابن باز 
من الغيرة العظيمة على دين اهلل، املقترنة باحلكمة 
املبنية على جلب املصالح وتكثيرها ودرء املفاسد 

وتقليلها.
وليس غرضي م���ن ذلك جمع ردود ابن باز في 
موضع واح���د، وإمنا املراد ذكر أص���ول الرد على 
املخالفني، كما انني حاول���ت أن أذكر هذه األصول 
بصورة سهلة وواضحة، من غير تكلف وال تعقيد، 
خالفا ملا هو موجود في بعض ما كتب في هذا الباب 
من الغموض والكالم غير الواضح، إلى حد يعسر 
على القارئ تطبيق أصول الرد على املخالفني فضال 

عن فهمها فهما صحيحا.
ولم يكن في نيتي الكتابة في هذا املوضوع ابتداء 
لوال أن كلفني به من ال أستطيع رده، وهو شيخنا 
املفضال عبدالعزيز بن محمد الس���دحان، فإنه قد 
جرى بيني وبينه كالم ح���ول هذا املوضوع، وأن 
بعض أصحاب املناهج املخالفة مينعون الرد على 
املخالفني، والتغليظ على من يس���تحق التغليظ، 
ويحتجون بالش���يخ ابن باز رحمه اهلل، وما عرف 
عنه من الرفق واللني، فأوضح السدحان حفظه اهلل 
طريقة ابن باز، وبني أن كال يدعي وصال به، ثم كلفني 
بكتابة هذا البحث، وجمع كالم الشيخ ومواقفه، فكان 

هذا البحث، وقد تفضل بقراءته، واستدراك بعض 
التعديالت عليه، والتقدمي له فضيلة الشيخ العالمة 
د.صالح الفوزان، وقد قمت بتنفيذ جميع التعديالت 
التي استدركها، كما تفضل أيضا الشيخ د.عبدالعزيز 

السدحان مشكورا بقراءتها ومراجعتها.

منهج البحث

ما اخلطة التي سلكتها في كتابة البحث؟
اخلطة التي سرت عليها في هذا البحث أنني حتت 
كل أصل من أصول الرد على املخالف أضع مطلبني 
رئيسيني، مطلب في تقرير األصل من أقوال الشيخ، 
ومطل���ب في تقرير أفعاله ومواقفه، وال أس���تطرد 
كثي���را في ذكر األدلة على صحة األصل من الكتاب 
والسنة وآثار السلف، اكتفاء مبا ذكره الشيخ منها 

ضمن ما أسوقه من أقواله.

وجوب اإلنكار

ما حكم الرد على املخالف وإنكار املنكر؟
الرد عل���ى كل من أخطأ في الدي���ن أمر واجب، 
واإلنكار على من خالف الكتاب والس���نة وما عليه 
سلف األمة كان أبرز سمات ابن باز، إذ كان ال يسكت 
عن منكر علمه، بل يس���ارع إلى إنكاره والتحذير 
منه، ونصيحة من وقع فيه اتباعا لقول اهلل تعالى 
)واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
باملع���روف وينهون عن املنكر(، ق���ال مدير مكتب 
س���ماحته الشيخ محمد املوس���ى »سماحة الشيخ 
إمام عصره في األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
فهذا دأبه ومنهج حياته، فال يكاد يذكر له معروف 
إال أيده، ودعا لصاحبه، ودعمه بكل ما يس���تطيع، 
وال يكاد يذكر له منكر صغيرا كان أم كبيرا، خاصا 
أم عاما، وس���واء كان من ف���رد أو جماعة إال بادر 
إلى إنكاره، وتغييره مبا يستطيع«، وفي مجموع 
فتاواه يص���رح ابن باز بقوله »أما ما خالف النص 
من الكتاب والسنة فالواجب اإلنكار على من خالف 

النص باحلكمة واملوعظة احلس���نة واجلدال بالتي 
هي أحسن«.

قول باطل

لكن هل ينكر في املسائل اخلالفية؟
مقولة »ال انكار في مسائل اخلالف قول باطل« 
هي مقولة باطلة ال يعلم أن أحدا من أئمة اإلس���الم 
ذكرها، وللتوضيح أكثر، فإن األقوال املخالفة على 
نوعني، األول ما كان عليه دليل من كتاب أو سنة أو 
أثر من السلف، فهذا لالجتهاد فيه مجال، فال إنكار 
فيه، فيقال بالتالي إذن »ال إنكار في مسائل االجتهاد«، 
والنوع الثاني ما لم يكن عليه دليل من كتاب أو سنة 
أو أثر من الس���لف، فهذا ينبغي إنكاره مهما كانت 
مكانة ومنزلة القائل به، قال ابن القيم )قولهم »إن 
مسائل اخلالف ال إنكار فيها« ليس بصحيح(، وفي 
مجموع فت���اواه يصرح ابن باز بقوله »واخلطأ ما 
خالف الدليل الشرعي، وهو ما قاله اهلل ورسوله، 
فال يؤخ���ذ أحد من الناس إال بخطأ يخالف الدليل، 

والواجب اتباع احلق«.

بيان الخطأ سبب لالجتماع

لك��ن أليس من منهج الش��يخ ابن ب��از أن قضايا 
إن��كار املنكر وال��رد على املخالفني س��بب للفرقة بني 

املسلمني؟
يرى الشيخ ابن باز أن الرد على املخالفني، وبيان 
أخطائهم سبب من أسباب احتاد املسلمني واعتصامهم 
بحبل اهلل، وأن من سكت عن بيان اخلطأ واإلنكار 
على من فعله ظنا منه أن الرد وبيان حال املخالفني 
مما يفرق األمة فقد أخطأ خطأ كبيرا، وخالف الكتاب 
والسنة واإلجماع في وجوب إنكار املنكر وتصحيح 
األخطاء، وقد بينت السنة أن السكوت عن األخطاء 
سبب للفتنة وانتشار الشر والفساد، وسبب للتفرق 
والبالء، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم »مثل القائم 
على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم اس���تهموا 

على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على 
من فوقهم فقال���وا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا 
ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا جميعا« 

رواه البخاري.

قواعد وضوابط

يتب��ني لنا حت��ى اآلن اجلهد الكبي��ر الذي قمت به 
مش��كورا في اس��تقراء أق��وال ومواقف الش��يخ ابن 
باز، فنود منكم بإيج��از ذكر أبرز ما خلصتم إليه من 
ضواب��ط وقواعد في إنكار املنكر التي متيز بها رحمه 

اهلل.
منها حرص الشيخ ابن باز على التثبت من القول 
قبل الرد عليه او على قائله، وإميانه بأن الشريعة 
جاءت باللني والشدة معا، ويستعمل كل منهما في 
موضعه، وأن األصل في الرد والدعوة والبيان اللني 
والرفق والتماس احلكمة وترك الشدة والعنف، وأن 
اللني والرفق مطلوبان ابتداء حتى في الش���ركيات 

والبدع واملتلبسني بها.
ومنها ترك اللمز والكالم الس���يئ وسوء الظن 
واستخدام العبارات التي تدعو الى االستجابة والدعاء 
للمخالف بالهداية وترك التعنيف في العبارة، وكذلك 
انزال الناس منازلهم واعتبار الوجاهات واملناصب 
لكونه ادعى للقبول، وأن األصل في الرد على املخالفني 
أن يكون على األوصاف دون األشخاص، وانه ال يلزم 
في الرد على املخالفني ذكر ما لهم من احلسنات وال 
يجب ما يس���مى باملوازنة ما ل���م يكن ذكرها ادعى 
للقب���ول بحيث ال يفوت املقص���ود من الرد وبيان 
املخالفة، وأيضا يجب التش���هير مبن عظم خطره 
من املخالفني املبتدعني الذين ظهر عنادهم، وأن من 
أظهر املنكر عالنية وجب الرد عليه عالنية، وغيرها 
من الضوابط التي فصلتها وأتيت بالشواهد عليها 

في الكتاب فليراجع.

شيخ اإلس����الم ابن تيمية املتوفى سنة )728ه( رجل 
طبقت شهرته املعمورة، واعترف بفضله وعلمه وإمامته 
املوافق واملخالف، هو أشهر من نار على علم، علمه جتاوز 
أهل زمانه، حتى اعترفوا له بالفضل والعلم، وأنه ال يباريه 
أح����د فيه، ليس في مذهبه بل حتى في مذاهب خصومه، 
ب����ل هو مبذاهبهم وخباياها أعلم منهم بها ولذلك كان له 
املوافق املناصر، وكان له احلاسد املنافر، وعلماء الكويت 
وأمراؤها ممن مّن اهلل عليهم مبحبة ابن تيمية والسير 
على طريقه ومناصرته، ألن أهل السنة بينهم أوثق العرى 
احلب في اهلل، وإذا لم تكن للعلماء الربانيني فلمن تكون؟ 
والنص����وص عنهم كثيرة جدا ويط����ول بها املقام ولكن 

سأعرض لبعض أقوالهم مما يستدل بها على باقيها:
كان الشيخ ناصر بن مبارك الصباح )ت1917م(: »يرى 
أن ابن تيمية في احلقيقة هو: شيخ اإلسالم، وإمام األنام، 
وحامي حرمة الدين« )»تاريخ الكويت« للشيخ عبدالعزيز 

الرشيد 229 � 230(.
وقد س����عى والده الش����يخ مبارك بن صباح في طبع 
كتاب »بيان تلبيس اجلهمية« لشيخ اإلسالم ابن تيمية. 
)»الرس����ائل املتبادلة بني القاس����مي واأللوسي« حتقيق 

محمد العجمي 171(.
وقال الش����يخ عبداهلل بن خلف الدحيان )ت: 1349ه( 
في أول »العقيدة الواسطية« والتي نسخها بخطه رحمه 
اهلل: »هذه »العقيدة الواس����طية« للقدوة اإلمام، ش����يخ 
اإلسالم، فارس املعاني واأللفاظ، جمال احملدثني احلفاظ، 
بحر العلوم النقلية والعقلية، فخر السادة احلنبلية تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبداحلليم بن عبد الس����الم 
بن تيمية تغمده اهلل برحمته، وأس����كنه فس����يح جنته، 
ونفعن����ا بعلومه في الدارين مبن����ه وكرمه«.  )»فهرس 
املخطوطات األصلية بوزارة األوقاف« )392 � 393(، 

وهي برقم 310(.
وهذا الشيخ يوسف القناعي رحمه اهلل 
يقول عن نفسه: »نشأت في الكويت كما 
نشأ غيري من أبنائها في محيط عمه 
اجلمود، واس����تحكمت فيه البدع 
التي سترت احلق  واخلرافات 
وقلبت احلقائق، وكان ملؤلفات 
اإلمامني ابن تيمية وابن القيم 

أكبر أثر في إنارة الس����بيل أمامي، وإماطة الستار الذي 
أبصرت م����ن خلفه احلق واضحا فنفرت بعده من كل ما 
ألفته مما ال يتفق والدين في شيء، نقله عنه الرشيد في 

»مجلة الكويت« )331/2(.
وقال الباحث األديب خالد الزيد)عن القناعي(: »ولقد 
تأثر تأثرا كبيرا بفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل 
وعلمه الغزير، فكان منتهجا لطريقته، سالكا مسلكه، فجاءت 
فتاواه وأحاديثه صريحة واضحة، وجريئة متسامحة«. 

»أدباء الكويت في قرنني« 91/1.
أما ثناء الش����يخ عبدالعزيز الرش����يد على ابن تيمية 
فكثير جدا، فمنه قوله: »وشيخ اإلسالم -ابن تيمية- هو 
من أجل علماء الشرع الواقفني عند حدوده، واملتمسكني 

بنصوصه«. مجلة الكويت )13/2(.
وذكر أنه من: »علماء اإلسالم املتقدمني الذين كرسوا 
كثيرا من أوقاتهم لدرس الفلسفة ليعرفوا عيوبها وموضع 

الضعف منها«. مجلة الكويت )432/1(.
ومنهم: الش����يخ عبداهلل بن عبدالرحمن الس����ند )ت: 
1397ه( كان محبا لكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومطلعا 
عليها، وكثير االستفادة منها، حتى إنه كان يصوغ مجالسه 
وخطبه من كتب ابن تيمية، وفي »مجالس رمضان« ص 
)5 � 8( ف����ي املجلس األول جعل����ه بعنوان »توحيد اهلل 
تعالى« خلصه من »الواسطية« البن تيمية، وكان يقول 
عن ابن تيمية: »ش����يخ اإلس����الم«. »األحكام املفيدة من 

األقوال السديدة« )150(!
وكان الشيخ محمد بن عبداحملسن الدعيج )ت: 1396ه( 
يعد اب����ن تيمية وابن القيم واب����ن عبدالوهاب من بقايا 
السلف كما في رسالته للشيخ العالمة عبدالرحمن السعدي 
)ت: 1376ه( »األجوبة السعدية« حتقيق د. وليد املنيس 

 .)122(
ومنهم: الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن محمد 
الفارس رحمه اهلل )1403ه(. فقد كان مغرما بكتب شيخ 
اإلسالم، وكان الشيخ الفارس يقول: »مثل ابن تيمية في 
العلماء كالبدر في جنوم الس����ماء«. »علماء آل فارس في 

الكويت« لألخ فارس الفارس )132(.
ومنهم الشيخ ابن جراح رحمه اهلل كان يقول إن من لم 
يقرأ كتب ابن تيمية »مهما بلغ من العلم ال يخلو من بدع 

وخرافات يعتقدها دينا«. »ترجمة اجلراح« )199(.

بقلم: د.دغش العجمي

»القرآن الكريم مع التفسير«موقف علماء الكويت من شيخ اإلسالم ابن تيمية

امتاز س��ماحة العالمة الش��يخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل بالقبول عند املوافق واملخالف، والغيرة العظيمة على حرمات اهلل تعالى، والرد 
على كل من أخطأ في الدين أمر واجب، واإلنكار على من خالف الكتاب والس��نة وما عليه س��لف األمة، إذ كان ال يس��كت عن منكر علمه، بل 
يسارع إلى إنكاره والتحذير منه، ونصيحة من وقع فيه، اتباعا لقول اهلل تعالى )واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف 

وينهون عن املنكر(، هذا ما أكد عليه اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الداعية فيصل قزار اجلاسم.
وأوضح اجلاسم حرص الشيخ ابن باز على التثبت من القول قبل الرد عليه أو على قائله، وسلوك مسلك اللني والشدة معا واستعمالهما 
كل في موضعه ومبا تقتضيه احلكمة، وترك اللمز والكالم السيئ وسوء الظن واستخدام العبارات التي تدعو إلى االستجابة والدعاء للمخالف 

بالهداية وترك التعنيف في العبارة، وأن األصل عند سماحته في الردود على املخالفني أن يكون على األوصاف دون األشخاص.
»األنباء« التقت اجلاسم لتحاوره عن مؤلفه القيم »أصول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل في الرد على املخالفني«، والذي راجعه وقدم 

له كل من العالمة الشيخ د.صالح الفوزان والشيخ د.عبدالعزيز السدحان، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

الجاسم: السكوت عن األخطاء وعدم الرد على المخالفين
سبب للفتنة وتفرق األمة وانتشار الشر والفساد

برمجيات إسالمية ذكرى للمؤمنين

http://islamspirit.com/click/go.php?id=1

أوضح أن الشيخ عبدالعزيز بن باز امتاز بالقبول عند الموافق والمخالف والغيرة العظيمة على حرمات اهلل

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 

القرآن الكرمي كتاب ال ميل مع كثرة 
ترداده، وقراءته تزيد القارئ به تعلقا 
واشتياقا، فبه راحت القلوب وانشراح 
الصدور، لكن إن اجتمع مع قراءته فهم 
ملعانيه كان أثره على قارئه بال ش���ك 
أكبر وأكثر، واليوم نقدم برنامجا يسهم 
في فهم معاني اآليات وكلمات القرآن 

حتى يحصل التدبر املطلوب.
البرنامج هو »الق���رآن الكرمي مع 
التفسير« الذي يتميز بعرض القرآن 
الكرمي مش���كوال كامال بنفس ترتيب 
صفحات املصحف، مع عرض تفسير 
لآليات باالستعانة بسبعة تفاسير، وهي 
تفسير ابن كثير، والقرطبي، والطبري، 

واجلالل���ني، والبغوي، والس���عدي، 
وأضواء البيان للشنقيطي، باإلضافة 
أنه م���زود بترجمتني اجنليزية  إلى 
وفرنسية ملعاني القرآن الكرمي، ومزود 
بالرسم العثماني للمصحف والرسم 
اإلمالئي، وبه امكانية البحث بأكثر من 
طريقة، بالتشكيل وبدون تشكيل، أو 

مبوضوع اآليات.

كيفية تنزيل البرنامج

فأم���ا عملية تنصي���ب البرنامج 
فس���هلة جدا، فليس عليك سوى أن 
تنزل البرنام���ج اإلصدار الثالث منه 
http://islamspirit.« من الرابط التالي

com/click/go.php?id=1«، وال���ذي ال 
يتجاوز حجم���ه 51 ميجا بايت علما 
أن حتمي���ل البرنام���ج باملج���ان، أو 
زيارة موقع روح اإلسالم على الرابط 
.»http://islamspirit.com«  التال���ي 
ثم تفك الضغط ع���ن طريق برنامج 
»winrar«. تنبيهات مهمة: يرجى التأكد 
من أن اإلصدار املتوافر لديكم مدون فيه 
تاريخ )2005/1/28( آلخر إصدار مصحح 
من األخطاء من البرنامج، علما أن هذه 
النسخة املصغرة املتوافرة للتحميل 
تختلف عن النسخة الكاملة بأنها خالية 
من امللفات الصوتية، ليناسب حجمها 

التحميل من االنترنت.




