حوار صحيفة الرياض مع رئيس الجمعية حول أحداث التفجير والتكفير
د .عبدالعزيز السعيد رئيس اجلمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها ل"الرياض" :على أفراد
اجملتمع تكثيف اجلهود التوعوية للكشف عن األفكار الضالة وقمع أربابه وكفاية اجملتمع
شروره وعواقبه
أجرى احلوار :علي الشثري قال رئيس اجلمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها د .عبدالعزيز
بن حممد السعيد إن على أفراد اجملتمع اختاذ مزيد من احليطة واحلذر وتكثيف اجلهود التوعوية
للكشف عن األفكار الضالة وقمع أربابه وكفاية اجملتمع شروره وعواقبه.
وأوضح يف حديثه أن هؤالء اخلوارج اقتحموا كبائر الذنوب وجترؤوا على حدود اهلل وحمارمه
وبغوا واعتدوا وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون فكيف يكون التفجري والتدمري يف بالد
احلرمني اليت يعلو فيها التوحيد وتقدس فيها الشريعة وينطلق منها اخلري إىل اآلفاق.
ودعا كل إنسان اىل مراقبة من هو مسؤول عنه من ولد أو أخ أو قريب لئال يقع يف شراك
هذا الفكر الضال فتكون هنايته مريرة مؤكدا أن من حقوق البيعة ولوازمها طاعة ويل األمر
وإعانته على اخلري ونصرته على من بغى عليه واجلهاد معه ضد من خرج عليه.
وقال إن من نعم اهلل علينا يف هذه البالد ما وفق اهلل إليه من حتقيق االجتماع ،وظهور شعائر
اإلسالم ،وإقامة حدود اهلل ،مما كان سببا يف مرياث األمن ،ورغد العيش ،الذي يغبطنا عليه
العامل بأسره ،وهذا حمض فضل اهلل علينا ،كما قال سبحانه( :وما بكم من نعمة فمن اهلل).
وأشار قائال :لقد حاول بعض أبناء هذه البالد تقويض األمن ،ونشر الفوضى ،واخلروج على
ويل أمرنا ،بشبهات باطلة ،وتأثريات خارجية ،فاقتحموا كبائر الذنوب ،وجترؤوا على حدود
اهلل وحمارمه ،وظلموا أنفسهم ،وبغوا على غريهم واعتدوا ،وزين هلم الشيطان ما كانوا
يعملون ،وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا .وقد مكن اهلل عز وجل اجلهات األمنية -

سددهم اهلل وأعاهنم  -من القبض على مجاعات منهم ،وإبطال خمططاهتم ،وهذا من من
مدافعة اهلل عن عباده ،كما قال جل شأنه( :إن اهلل يدافع عن الذين آمنوا).
وأردف قائال والسؤال الذي جيب إدراك جوابه حىت يعرف اإلنسان خطر هذه الفئة وضالهلا:
أين سيكون التفجري والتدمري؟ إنه يف بالد احلرمني ،اليت يعلو فيها التوحيد ،وتقدس فيها
الشريعة ،وينطلق منها اخلري إىل اآلفاق ،واخلري ممتد بني أرجائها ،من شرقها إىل غرهبا ،ومن
مشاهلا إىل جنوهبا ،وأعمال اخلري شاهدة على فضل هذه البالد ،وسبقها للخري ،فأين ذهبت
عقول هؤالء؟! الجرم أن هذا جاء نتيجة طبيعية لتحريف النصوص الشرعية ،وهجر العلماء،
وركوب اهلواء ،حىت صار اخلطأ يف أعينهم صوابا ،والباطل حقا ،والناصح هلم عدوا.
وأشار د.السعيد بأن هذا مرض من األمراض اليت أصيبت به هذه الفئة ،وله أعراضه اليت
يدركها من تأمل يف حاهلم واعرتافاهتم:
أحدها :مصادرة العقل.
والثاني :التصورات والتخيالت البعيدة عن احلقيقة.
الثالث :ضعف الفهم واإلدراك.

الرابع :لبس احلق بالباطل.
الخامس :اجلرأة العظيمة ،اليت حتمل االستهانة أو عدم املباالة بالدماء واألموال واألعراض.
وقال إهنم يقتلون وكأهنم يف أعينهم براء ،ويفجرون وكأهنم يف أعينهم مظلومون ،وخيططون
للقتل والتدمري بدون سبب مبيح ،بل بعضهم اليعرف هدف ذلك وغايته ،وماذا ستكون
آثار فعلته؟ ومن املستفيد منها؟ وملاذا وقع االختيار على بالد احلرمني؟ وإىل أين يغدو
ويروح؟ ومن الذي يوجهه؟ وكيف تلبس هبذا الفكر؟ وملاذا شذ مع طائفته عن مجاعة
املسلمني؟ وهل االنفعاالت أو ردود األفعال تصري الضاللة هدى ،واملنكر معروفا ،واإلفساد
إصالحا؟ وهل الغرية اليت ليست على هدي الشرع تربر اجلرمية؟ وهل صاحب العقل السوي
يتبع كل من أخذ بزمامه واليعرف أين يذهب به؟ وال ما يريد به ومنه؟ وهل يقع يف تصور
العاقل أن يسلم قياده لغريه فضال عن وقوع ذلك منه؟ وهل العقل السوي  -فضال عن

الشرع احملكم  -يدعو صاحبه للمضي فيما أخطأ فيه؟ وهل اجتزاء النصوص واالنتقائية فيها
من طريقة أهل احلق ومن يطلب اهلدى؟ وهل الفتوى تؤخذ عن جمهول ،أومن ليست له قدم
راسخة يف العلم ،أو من يدعي العلم وخيرج برأيه إذا أطلت الفنت برأسها؟ وهل اجلهاد ونصرة
الشريعة يكون يف تدمري بالد املسلمني ،واالعتداء على املعصومني ،وتفريق مجاعة املسلمني؟
وهل نصرة الدين مبحاربة اهلل ورسوله واملؤمنني والغدر واخليانة والظلم؟ قل هاتوا برهانكم إن
كنتم صادقني ،والبرهان عندهم ،والحجة هلم ،بل حجتهم داحضة ،وافرتاؤهم عظيم،
وضالهلم بني ملن كان ذا بصرية وعقل وإميان.
وأضاف وهذه األسئلة ونظائرها تبني لك ما قدمناه من أعراض هذا املرض اخلطري ،وتكشف
جبالء تام خطأ هذه الفئة وضالهلا ،وبعدها عن الصواب ،وجتاري األهواء بأهلها ،وتالعب
الشياطني هبم ،وخمادعتهم ألنفسهم !.
وأوضح د.السعيد بيد أن هؤالء  -مع خطئهم وضالهلم  ،-البد أن نسعى لرفع هذا الداء
عنهم ،باستصالحهم ،وردهم إىل احلق ،وكفهم عن الظلم ،وكشف شبهاهتم ،فهذا من
النصيحة هلم ،والنصرة هلم ،كما ثبت يف صحيح مسلم أنه عليه الصالة والسالم قال:
(الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،قالوا :ملن يارسول اهلل؟ قال :هلل ولكتابه
ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم) وثبت يف صحيح البخاري من حديث أنس رضي اهلل
عنه أنه عليه الصالة والسالم قال( :انصر أخاك ظاملا أو مظلوما ،فقال رجل أنصره مظلوما
فكيف أنصره ظاملا؟ قال :متنعه من الظلم أو حتجزه عنه)
وقال ومن جهة أخرى البد أن نتخذ كافة االحتياطات ملنع تسرب هذا الفكر لغريهم،
حفاظا على اجملتمع من آفته وغوائله ،ومن أهم ذلك التحذير منه يف بيوتنا ومدارسنا
وجامعاتنا وعلى منابرنا ويف وسائل إعالمنا ،ولكن بالطرق الشرعية ،اليت تصلح وال تفسد،
وجتمع وال تفرق ،مع ضميمة أن يراقب كل إنسان من هو مسؤول عنه من ولد أو أخ أو
قريب ؛ لئال يقع يف شراك هذا الفكر ،فتكون النهاية مريرة ،والعالج مستعصيا ،ورمبا كان
األب أو األم أول من يكتوي بنار ذلك ،بل رمبا كان أول ضحايا ولده.

وطالب د .السعيد اجملتمع قاطبة بوجوب إنكار صنيع هذه الفئة ؛ ألن فعلتهم من املنكر
العظيم ،كما دلت عليه النصوص القطعية من الكتاب والسنة واإلمجاع ،ملا فيه من الظلم
والعدوان ،واالعتداء على احلرمات يف األنفس واألموال واألعراض ،واإلفساد يف األرض ،كما
قال تعاىل( :وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها) وقال سبحانه( :ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) ،ويف صحيح
البخاري عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال (ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب
دما حراما) ويف الصحيحني أنه صلى اهلل عليه وسلم قال( :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا).
وقال إن املنكر جيب على املسلمني أن ينكروه ،فكيف إذا كان من أعظم املنكرات؟! قال
اهلل تعاىل يف وصف املؤمنني (واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف
وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسوله أولئك سريمحهم اهلل إن
اهلل عزيز حكيم) ويف صحيح مسلم عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال( :من رأى منكم منكرا
فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان) ،وأردف
واليسع أحدا يستطيع اإلنكار بالطريقة الشرعية إال لزمه ذلك ؛ طاعة هلل ولرسوله صلى اهلل
عليه وسلم ،ونصحا للمسلمني ،ووفاء حبق البيعة لويل أمر هذه البالد الذي انعقدت له
البيعة على وجه شرعي صحيح ؛ ومن حقوق البيعة ولوازمها طاعته يف غري معصية اهلل،
وإعانته على اخلري ،والدعاء له ،ونصرته على من بغى عليه ،واجلهاد معه ضد من خرج عليه،
وهذا أمر مقرر بالكتاب والسنة واإلمجاع ،وهبذه املناسبة فإين أوصي إخواين أن يرجعوا إىل
شرح رياض الصاحلني لفضيلة العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني غفر اهلل ورفع درجته
؛ فإنه قد شرح باب وجوب طاعة والة األمور يف غري معصية اهلل شرحا أبان فيه عن منهج
أهل السنة واجلماعة على وجه يدحض به كل شبهة.
وأشار د.السعيد قائال وال جيد املسلم مربرا صحيحا هلذه الفئة يف خروجها على مجاعة
املسلمني ،وهتديدها ألمن البلد ،ولن جيد ،وبه تعلم أن من يربرهلذه الفئة أويشجعها تشجيعا
مبطنا على أعماهلا ليس على شيء ،بل هو على ضالل ،وجيب علينا مجيعا أن ننكر على
كل من حياول التماس األعذار هلم ؛ ألنه من املنكر الذي جيب إنكاره.

وقال وحنن بفضل اهلل نشهد وعيا كبريا من اجملتمع خبطورة هذا الفكر ،بل إن عامة اجملتمع
قد تعرى له هذا الفكر فقاله ،وتكونت عنده القناعة الشرعية والعقلية بفساده ،وضرورة
الوقوف ضده ،وتضييق اخلناق عليه ،والتحذير منه ،والكشف عن هويته .وأوضح قائال:لكن
من املهم أن نعرف أن هذه الفئة ما هي إال أدوات أليد خفية ،وتنظيمات سرية ،ومؤثرات
خارجية ،هلا أهدافها ،وأصوهلا ،وتقلباهتا تبعا ملا جيري على أرض الواقع ،وقد استخدموا
وسائل وأساليب مغرية حىت يصطبغ هؤالء الشباب بفكرهم ،وينفذوا خمططاهتم ،فاالعرتافات
املعلنة تنبئ عن أن الشاب منهم مل يدر إال وهو يف وسط هذا الفكر ،لكن كيف وصل
إليه ،وما هي الرضعة األوىل اليت ارتضعها منه؟ وكيف كانت استجابته له ،وكيف توطن يف
نفسه؟! هذه أسئلة تستدعي مزيدا من الدراسة والبحث ،وتستوجب مزيدا من احليطة
واحلذر ،وحتتم تكثيف اجلهود الدعوية والفكرية والرتبوية جنبا إىل اجلهود األمنية املتواصلة
للكشف عن هذا الفكر ،وقمع أربابه ،وكفاية اجملتمع شروره وعواقبه.
وسأل د.السعيد اهلل تعاىل أن حيفظ بالدنا ووالة أمرنا من كيد الكائدين ،وشر األشرار ،وأن
جيمع القلوب على حمبته وطاعته ،وأن يوفق القائمني على أمن البالد ،ويرحم شهداءهم ،وأن
مين على هؤالء اخلارجني بالتوبة النصوح ويردهم إليه ردا مجيال.

