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معامل التجديد يف خطاب الشيخ أمحد القطان رمحه اهلل

ملخص البحث

جـــاء هذا البحـــث والذي هـــو بعنوان: »معالـــم التجديد يف خطاب الشـــيخ أحمـــد القطان« 
ليتنـــاول قضيـــة هامة يف حياة الشـــيخ الداعيـــة أحمد القطـــان رحمه اهلل، لمـــا له من تأثيـــر كبير يف 
أوســـاط البلـــدان اإلســـامية جمعاء، فهي شـــخصية جديـــرة بالدراســـة من هـــذا الجانب، حيث 
يتوصـــل يف هناية البحث إلى معرفـــة المعالم التي كان ينتهجها الشـــيخ يف خطاباته ودعوته، ســـواء 
 كان ذلـــك مـــن خـــال ثباته علـــى المبادئ مـــن بداية عملـــه يف الدعوة إلـــى أن لقي اهلل ســـبحانه، 
أو مـــن جانب تمســـكه بالمفاهيم الصحيحة ونبـــذه للمفاهيم المنحرفـــة والمغلوطة، أو من جانب 
شـــموليته يف دعوتـــه وعدم االنـــزواء يف دائرة القوميـــة العربيـــة أو الوطنية الحدودية، مـــع اهتمامه 
بقضايـــا أهله وعشـــيرته وباده يف قضاياه المصيرية الكربى، كذلك دراســـة معالـــم تأثيره الخطابية 
كأســـلوبه أو قوة عباراته وحســـن أدائه، وكذا االستفادة من الوســـائل الحديثة واالندماج والدخول 

يف المجتمعات والشـــباب، وأيضًا معالم التيســـير والرحمة والرأفة يف خطابـــه الدعوي المميز.

الكلمات املفتاحية:

أحمد القطان – الواقعية – الوسطية واالتزان – التيسير.
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مقدمة

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

ففـــي هذا البحـــث تنقيب عن معالـــم التجديـــد يف الخطاب الدعوي للشـــيخ القطـــان، فهو 
بحـــق مثال يحتذى به يف بـــاب الدعوة والصرب عليها واالتزان والتيســـير والرحمـــة، والقوة يف قول 
الحـــق، والحكمـــة والموعظة الحســـنة، وتوافر صفـــات الداعية صاحـــب الهيبة والوقـــار والتأثير 

والباغـــة والفصاحة والشـــمولية والعالميـــة والوطنية واالندماج والتفاعل والمشـــاركة.
فـــكان من المهـــم أن ُتدرس هـــذه الشـــخصية؛ لما لها مـــن أثر كبيـــر على أفـــراد المجتمع 
اإلســـامي، خاصـــة أفراد الصحـــوة المباركة األولـــى، ولما يمكن أن يســـتفيد الدعـــاة من صفاته 

وأعمالـــه ومناقبـــه، ومعاملـــه التجديدية يف زمن قـــل فيه المؤثرون وعـــز فيه الدعـــاة العالمون.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث للوصول إلى غايات وهي:
 1. التعريف بشخصية الشيخ القطان.

 2. إبراز المعالم التجديدية يف خطابات الشيخ أحمد القطان.

أواًل: التعريف بالشيخ أمحد القطان

يف هـــذه الفقـــرة نبـــذة مختصرة عن الشـــيخ القطـــان وهي عبارة عـــن تفريغ محتـــوى مقطع 
فديو للشـــيخ نفســـه متوفرة علـــى اليوتيوب)1(:

)))  تمت تسجيلها يف قناة المجد بعنوان عائلة واحدة على الرابط:
 https://www.youtube.com/watch?v=Bh8P0oz7vUw  
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معامل التجديد يف خطاب الشيخ أمحد القطان رمحه اهلل

السرية الذاتية:

 • هو أحمد بن عبد العزيز القطان.

 • االصل من حوطة بني تميم.

 • ولد يف الكويت يف منطقة المرقاب. يف 1946.

 • عمل يف وزارة الرتبية إلى 96.

 • اهتم بالدعوة من عام 1970 إلى اليوم، متفرغ متطوع.

 • وتبنى منرب الدفاع عن األقصى 1980م.

 • تـــزوج أحمـــد القطان مرتيـــن، ولديه مـــن األبنـــاء أربعة، وهـــم عبـــد اهلل وإبراهيم وعبد 

الرحمـــن ومحمد، ومن البنات عشـــر، وهن جنان وحنـــان وعروب وبنان وإيمـــان ونور وموضي 
وديمة. ومريـــم  وحصة 

 • تلقـــى تعليمـــه األول يف الكتاتيـــب علـــى يد الما مرشـــد ثـــم ما فهـــد، ثم تلقـــى تعليمه 

االبتدائي يف مدرســـة قتيبة ثم التعليم المتوســـط من مدرســـة الشـــامية ثم مدرســـة الخليل بن أحمد.
 • حصـــل علـــى دبلوم المعلميـــن من معهـــد المعلمين فحصـــل على دبلـــوم المعلمين عام 

.1969
 • وســـبب تأثـــره والتزامه وتوبتـــه وخروجه مـــن الحزب الشـــيوعي بعد أن اســـتقطبوه عرب 

االهتمـــام بديوانـــه وكتبه يف األدب والشـــعر، هـــو أن رئيس الحزب الشـــيوعي عند ســـماعه أذان 
المغـــرب قام باالســـتهزاء بـــه، وهو ما ولـــد ردة فعـــل يف نفس الشـــيخ القطان.

وهذا ما جعل الشـــيخ يقول يســـتهزأ باهلل ورســـول اهلل وأنا أســـمع فذهب واستمع لمحاضرة 
الشـــيخ محمد أيـــوب رحمه اهلل وتأثر به تأثرًا كبيرَا، واشـــرتى كل أشـــرطة الشـــيخ أيوب وحفظها 

وانطلـــق مبلغًا وداعيًا هلل.
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بعض األعمال الدعوية املسجلة)1(:

• رسالة إلى محبي األغاين  

• المحجبات المتربجات  

• عذاب القرب  

• الحياء  

• غض البصر وطهارة القلب  

• حوريات الجنة  

• الحقوق الزوجية  

• مفاسد الرشوة  

• الصحبة الصالحة  

• أثر الذنوب والمعاصي  

• عامات الساعة الكربى والصغرى  

• رمضان شهر الطاعة  

• رحلة إلى الدار اآلخرة  

• الجنة والنار  

• الناس يوم الحساب  

• العين الخاشعة  

• أثر الجانب الروحي يف عاج االنحراف  

• سهام إبليس  

• االختاط  

)))  صفحة الشيخ رحمه اهلل على موقع إسالم ويب على الرابط:
 https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=76  
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معامل التجديد يف خطاب الشيخ أمحد القطان رمحه اهلل

أهم كتبه الدعوية:

• الداعية الناجحة.  

• سرى وللنساء فقط.  

• التذكرة للدعاة.  

• للعربة والتاريخ »مقاالت دينية واجتماعية وسياسية«.  

• ذاتية المؤمن .. طريق النماء.  

• شيخ اإلسام .. أحمد تقي الدين ابن تيمية)1(.  

ثانيًا: معامل التجديد يف خطاب الشيخ أمحد القطان

من خال االســـتماع الطويل للشـــيخ رحمه اهلل ومن خال استشـــارة المحبيـــن له توصلت 
إلـــى عدد كبير مـــن المعالم التجديدية عند الشـــيخ القطان، ولكن ســـأقتصر علـــى أهمها، ويمكن 
لمن يســـتمع له ســـواء يف مجاالت الدعوة أو المقابات التلفزيونية أن يجـــد معالم أخرى وكثيرة.

وقد اقتصرت على عدد من المعالم وهي:
 1. تصفية المفاهيم الصحيحة وتنقيتها.

 2. الواقعية يف الخطاب.
 3. أممية الدعوة.

 4. قوة الكلمة وحسن األداء.
 5. االستفادة من الوسائل الحديثة والمحافل واألنشطة.

 6. التيسير والرحمة يف الخطاب.
وهناك معالم أخرى كاالتزان والوسطية واالعتدال والشدة على أهل الباطل وغيرها.

https://cutt.us/8s0pZ :نقال عن موقع مداد  (((
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املعلم التجديدي األول عند القطان: تصفية املفاهيم الصحيحة وتنقيتها:

أهمية املعلم وعالقة الشيخ القطان به:

تميـــز خطاب الشـــيخ أحمـــد القطـــان رحمه اهلل بأنـــه يجلـــي المفاهيم الصحيحـــة، ويعري 
المفاهيم الفاســـدة والمنحرفـــة، خاصة المفاهيم المتفـــق عليه، والمفاهيم التـــي ال يختلف عليها 
اثنـــان، ملتزمًا يف ذلك على الكتاب والســـنة، وما جاء عن الســـلف رحمهـــم اهلل تعالى، وال يعتمد 
يف ذلك علـــى اآلراء الفردية واالجتهـــادات المجردة عن الدليل، وذلـــك ألن التجديد الحقيقي يف 
تصفيـــة المفاهيم يجب أن يكـــون مبنيًا على الدليـــل الصحيح، يقول اإلمام الشـــاطبي رحمه اهلل: 
»إن المصالـــح التي تقوم هبـــا أحوال العبـــد ال يعرفها حقَّ معرفتهـــا إال خالُِقهـــا وواضعها، وليس 
للعبـــد بـــه علم إال من بعـــض الوجوه، والذي يخفـــى عليه أكثر من الـــذي يبدو له، وكـــم مِْن مدبٍِّر 
أمـــًرا ال يتـــم له علـــى كماله أصـــاً، وال يجنـــي منه ثمرة أصـــا، فـــإذا كان كذلـــك فالرجوع إلى 

الوجـــه الذي وضعه الشـــارُع رجـــوٌع إلى وجه حصـــول المصلحة«)1(.
ومن ذلـــك حديثه رحمه اهلل عن األمطـــار ونزولها، وحكم اهلل وتقديـــره يف ذلك، ومنافع اهلل 

يف األمطار، وســـبب الباء وأحكامه وغير ذلك)2(.

جماالت تصحيح املفاهيم:

وهكـــذا ينبغي على الداعيـــة أن يصحح المفاهيم، وينقيها من الشـــوائب بالحكمة والموعظة 
الحســـنة، وال ييـــأس، ويعتمـــد يف ذلك علـــى الكتاب والســـنة وأقـــوال أئمة الهـــدى، ومجاالت 

وهي: كثيرة  المفاهيـــم  تصحيح 
 1. تصحيح المفاهيم اإليمانية:

بحيـــث يبين لهـــم كل ما جـــاء يف الكتـــاب والســـنة، وأن اهلل ســـبحانه هو الخالـــق والرازق 
والمميـــت والمحيي واألول اآلخـــر والوكيل، وأن الجنـــة حق والنار حق واليـــوم اآلخر ال محالة 

آت.

)))  الشاطبي: الموافقات ))/ 537).
(2)  https://twitter.com/shaikh_alqattan/status/1063398792408547329
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 2. تصحيح المفاهيم التربوية: 
كأن يبيـــن لهـــم أهمية الرعايـــة باألبنـــاء رعاية إســـامية، والحـــرص عليهم مـــن المفاهيم 
الفاســـدة المنتشـــرة يف زمننـــا، ومتابعتهـــم وفتح باب الســـؤال والمناقشـــة معهم، وغيـــر ذلك مما 

يجعـــل الداعيـــة قدوة لهـــم، وهذا مـــا كان يتميـــز به الشـــيخ رحمه اهلل.
 3. تصحيح المفاهيم التشريعية:

فقـــد يظهر من المســـلمين مـــن ينكر بعض األحـــكام أو يســـتغرهبا، أو أنه يفهمهـــا على غير 
ظاهرهـــا، فيأيت هنا الداعية ليصحـــح المفاهيم الخاطئـــة ويبين مراد اهلل وحكمته وتشـــريعاته على 
أكمـــل وجه، وهذا األمر يســـتلزم على الداعيـــة أن يتعلم قواعد الشـــريعة العامـــة، وفهم المقاصد 
الكليـــة، واســـتيعاب حكـــم التشـــريع عموما وخصوصـــًا، وهذا مـــا تـــراه يف كثير مـــن األحكام 
الشـــريعة فقـــد ينص اهلل ســـبحانه علـــى الحكم ثـــم ُيتبعه الســـبب والحكمـــة منه، مـــن ذلك قوله 
تعالـــى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾)1(، فالحكـــم من اهلل أن من قتل 
ُيقتـــل، والحكمة من ذلـــك حصول االســـتقرار والحياة وخمد نـــار الفتنة والثـــأر واالعتداء، فمن 

لديـــه مفاهيـــم خاطئة يف حكـــم القتل واإلعدام يشـــرح له مقاصد الشـــرع وحكمـــه وقواعده.
 4. تصحيح المفاهيم الكبرى المتعلقة باألمة اإلسالمية:

قـــد يظهر من المســـلمين حتى ممن يدعـــون العلم والتخصص يف التشـــريع اإلســـامي من 
ينـــادون بأفـــكار منحرفـــة وعقائد مخالفـــة لما عليه األمـــة من لدن الزمـــن النبوي إلـــى يومنا هذا، 
فقـــد تجـــد من ينـــادي بوحدة األديـــان وأن كل األديـــان صحيحة، وتجـــد من ينـــادي بالصلح مع 
اليهـــود ألن لهـــم حقًا يف أرض فلســـطين، وتجـــد من ينـــادي برتك تدريـــس المناهـــج الدينية يف 
المـــدارس، ويطعن يف كثير من المســـائل المتعلقة بالمـــرأة وغير ذلك، فكان الزمـــًا على الداعية 
والعالـــم المســـلم أن يقـــف وقفة هلل يصحح فيهـــا تلك االنحرافـــات ويدحض تلـــك التحريفات، 
ويـــرد هذه األباطيل، وقد اشـــتهر الشـــيخ القطان رحمـــه اهلل هبذا الجانب من دون منـــازع، فا يفرت 

وال يمل مـــن طرق هـــذه المواضيع ومعالجتهـــا وتصحيحها على مـــا يوافق الكتاب والســـنة)2(.

)))  ]البقرة/79)[.
)))  كلمة للشيخ حسن الحسيني على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=eHLM-zPUHvY  
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تصحيح املفاهيم يف جانب رد البدع واخلرافات:

قـــال صلـــى اهلل عليه وســـلم: »من أحـــدث يف أمرنا هـــذا ما ليس منـــه فهـــو رد«)1(، وقد كان 
الشـــيخ القطان من أكثـــر العلمـــاء ردًا للبدع ومجليـــًا مخالفتها للشـــرع، وكثير الرتكيـــز على كل 
ما يخالف الســـنة النبويـــة)2(، وهذا واجـــب الداعية، فقد قـــال النبي صلى اهلل عليه وســـلم: »يرث 
هـــذا العلم مـــن كل خلف عدولـــه،  ينفون  عنه تأويـــل الجاهليـــن، وانتحال المبطليـــن، وتحريف 

.)3 الغالين«)
وهكـــذا يجب على الداعيـــة أن يبين للناس خطر اإلحداث واالبتـــداع يف دين اهلل، وأن الخير 
يف اتبـــاع المنهج النبوي والســـلف الصالح مـــن الصحابة والتابعين لهم بإحســـان، قـــال صلى اهلل 
عليـــه وســـلم: »ليأتيـــن على أمتي مـــا أتى علـــى بني إســـرائيل حذو النعـــل بالنعل، حتـــى إن كان 
منهـــم مـــن أتى أمـــه عانية لكان يف أمتـــي من يصنع ذلـــك، وإن بني إســـرائيل تفرقـــت على ثنتين 
وســـبعين ملـــة، وتفرتق أمتـــي على ثاث وســـبعين ملة، كلهـــم يف النـــار إال ملة واحـــدة«، قالوا: 

ومـــن هي يا رســـول اهلل؟ قال: »مـــا  أنا  عليـــه  وأصحابي«)4(.

املعلم التجديدي الثاني عند القطان: الواقعية يف اخلطاب:

لـــم يكن الشـــيخ أحمد القطـــان منفصا عـــن واقعه كحال كثير مـــن الخطبـــاء والدعاة، فقد 
تمـــر األمة بأزمـــات عظـــام، وبعض الدعـــاة يهتمون بسفاســـف األمور ويشـــغلون النـــاس بما ال 
طائـــل من الخوض فيـــه، وبعضهم قد يتعمـــد ذلك، ومن فضل اهلل على الشـــيخ القطـــان أن جعله 
حريصـــًا علـــى تلك القضايـــا المعاصرة والواقعيـــة فهو بالفعل رجـــل متصل بواقع األمة مســـايرا 
ومواكبـــًا لكل األحـــداث المهمة واألزمات المدلهمة على مســـتوى الســـاعة، ويمكنـــك أن تقرأ 
عناويـــن الخطب التـــي كان يلقيها يف وقتها، كاألفغان وحماة وفلســـطين وغيرهـــا، ومن أجل ذلك 
ســـمي الشـــيخ القطان رحمه اهلل بخطيب منبـــر الدفاع عن المســـجد األقصى، ومـــا ذلك إال أنه 
جعـــل القضية الفلســـطينية همه ومحـــور أحاديثه وخطبه، حتـــى وهو يف مرضه وآخـــر حياته يثبت 

)))  صحيح البخاري )3/ 84) ط السلطانية(، برقم: »697)«
(2) ttps://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=5546

)3)  السنن الكربى - البيهقي )0)/ 353 ط العلمية(، برقم: )))09)).
)4)  سنن الرتمذي )5/ 6) ت شاكر(، برقم: ))64)).



12
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أهـــل القـــدس واألقصى المرابطيـــن يف القدس ومنطقة بـــاب العامود وحي الشـــيخ جراح ويف كل 
أرجاء فلســـطين برسالة شـــهيرة قائًا: »اثبتوا ثبتكم اهلل وال تلتفتوا إلى الــــُمطبعين، وإلى صواريخ 

القســـام اقصفوا الصهاينـــة وال تبالون، ارِم مـــن غزة، فالموت والحيـــاة بيد اهلل«)1(.
وهكـــذا كان النبـــي صلى اهلل عليه وســـلم ال ينفك عن واقـــع أمته، فقد كان له الســـبق صلى 
اهلل عليـــه وســـلم يف كل قضاياهـــا، وال يســـوف وال يغض الطرف عـــن أحداثها، فكلمـــا ادلهمت 
مدلهمـــة قـــام النبي صلـــى اهلل عليه وســـلم ونادى حي علـــى الصـــاة أو الصاة جامعـــة يريد أن 
يجمـــع الناس حتـــى يحدثهم عـــن األمـــر، وكلما حصل خطـــأ أو تقصيـــر أو تجـــاوز أو ظلم قام 
صلـــى اهلل عليه وســـلم موجهـــا وناصحًا ومحذرا ومنـــذرًا)2(، والشـــيخ القطان هبـــذا يقتفي منهج 

النبي صلـــى اهلل عليه وســـلم، فعلى الداعيـــة أن يتابـــع واقع أمته.

املعلم التجديدي الثالث عند الشيخ القطان: أممية الدعوة:

اســـتطاع الشـــيخ أحمد القطان رحمه اهلل تجاوز الحدود الوطنية والقومية العربية، والوصول 
إلى كل الشـــرائح اإلســـامية، جاعاً خطابـــه موجهًا لجميع المســـلمين فســـلط االهتمام بقضايا 
العالم، ووســـع أفـــق الدعوة حتى وصـــل إلى قضاياهـــا وأفراحهـــا وأحزاهنا، ومـــن أبرزها قضية 
القـــدس وفلســـطين؛ فقد جعلهـــا قضية مركزيـــة كربى، حتى يصعـــب انفكاك اســـمه عن األقصى 
والقـــدس؛ فقد حمل هـــذه القضية بحـــرارة البذل والعمل والحـــث على الجهاد، تـــاركًا الجمود 
الواقعي الذي تعيشـــه األمـــة، وال يفوتنا ذكـــر قصائده وهتافاتـــه ومنها: »ال مؤتمـــر ال مؤتمر.. أنا 

ال أريد ســـوى عمر«.
ومـــن القضايا الهامـــة األممية يف المجتمـــع مواجهته للفـــن الهابط المنحرف بـــكل أنواعه، 
فله سلســـلته الشـــهيرة »العفـــن الفني«)3( حتـــى مراحل متأخرة عندما تحدث عما يســـمى »ســـتار 

أكاديمـــي«)4(، وغيـــر ذلك مـــن المواجهات مع هـــذه الحالة.
ومـــن القضايـــا الكلية األممية حثـــه على الصدقـــات والبذل لـــكل البلدان اإلســـامية التي 

(1)  https://www.youtube.com/watch?v=ttSmSCoSZtQ
)))  صحيح البخاري ))/ 40 ط السلطانية(، برقم: »066)«.

https://www.youtube.com/watch?v=zNLKh6RIYRg :3)  سلسلته على الرابط(
(4)  https://cutt.us/6KsGK
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تحتـــاج لذلـــك، وال يـــرتدد بالذهاب للتجـــار الوجهـــاء وطلب التربعـــات منهم للخيـــر، وكان ال 
يفـــرق بيـــن جهة وجهـــة وال جمعية وجمعيـــة فالكل يعمـــل من أجل الخيـــر وللخير، فهـــو داعية 
خـــرج من مظلـــة الحزبية والمناطقـــة والقوميـــة والحدودية، إلى مظلة اإلســـام واألمـــة، بل كان 
مـــن أعماله أنه يحـــاول الجمع بيـــن الناس على الخيـــر، وبالـــذات التيارات اإلســـامية جميعًا، 
وأذكـــر هـــذا األمر عندمـــا صرح به يف لقـــاء قديم له مـــع مجلة »الســـمو« الكويتيـــة، وناحظ هذا 

األمـــر بعد وفاتـــه بتنوع النـــاس التي حزنـــت عليه وذكـــرت مآثره)1(.
ومـــن ذلـــك مناصحتـــه للطغيـــان السياســـي يف العالـــم اإلســـامي، والتعريـــض ببعـــض 
الحكومـــات التـــي تحارب الديـــن وتقمع الشـــعوب، وقد تطـــورت نتيجة هذا األمـــر إلى محاولة 
اغتياله بالمســـجد أثنـــاء الخطبة، وأكثر من تعرض لهم هم الذين شـــاركوا بالتطبيـــع مع الصهاينة، 

الدين)2(. مظاهـــر  وحاربوا 
وال يعنـــي هـــذا أن ينفـــك الداعيـــة عـــن مجتمعه ويهتـــم بقضايـــا األمة فقـــط، فأولـــى الناس 
باالهتمـــام دعـــوة وخيـــرا وتضحية هـــم األقربون من أهلـــه ومجتمعك وناســـك وعشـــيرتك وأهل 
بلـــدك، ولـــذا كان للشـــيخ القطان حضـــورا كبيـــرا يف قضايـــا الكويت المصيريـــة، وكانت لـــه وقفته 
الكبيرة ضـــد صدام وظلمه للباد، ولـــذا يقال تعالى:﴿ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الشـــعراء: 214[.

املعلم التجديدي الرابع عند الشيخ القطان: قوة الكلمة وحسن األداء:

تميـــز الشـــيخ القطان يف تجديـــده ألداء الخطابة، والعـــودة إلى الزمـــن األول، وهو االهتمام 
بالباغـــة والشـــعر واألدب والمعلقـــات وتقوية اللســـان، باالهتمـــام بالرتكيب النحـــوي وتجنب 
الخطـــأ اللغـــوي)3(، مـــع مراعاته يف كثيـــر من خطاباتـــه لمن يحضـــرون أمامه فقد يتكلـــم بالعامية 
مراعـــاة لذلـــك، وهذا ليـــس نقصًا بل هـــو من الباغـــة والفصاحة، وأيضـــا فقد اشـــتهر بقصيدته 
التـــي كتبها يف فرتة دراســـته يف معهد المعلمين حين اشـــتهرت رقصة وموضة الخنافس، وســـماها 

شـــعر الخنافس)4(.

(1)  https://cutt.us/wPmkh
https://cutt.us/2iRUX :روايته رحمه اهلل لمحاولة االغتيال  (((

)3)  صرحـــت ابنتـــه حنـــان بذلـــك يف لقـــاء تلفزيوين، وأخـــربت عن حب أبيهـــا للغة العربيـــة وكتابته للشـــعر وحفظـــه للمعلقات 
https://www.youtube.com/watch?v=G-oFlwn544U :وغيرهـــا مـــن الجوانـــب اللغويـــة

(4)  https://www.swalif.com/forum/printthread.php?t=68002
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وأســـلوب الشـــيخ القطـــان يف حديثه وتأثيـــره مميز وقوي، ومن ســـمعه ال يمـــل من كامه، 
والـــذي أميـــل إليـــه يف ســـبب تأثيره مع مـــا أعطاه اهلل من حســـن أداء وقـــوة كلمة هـــو إخاصه يف 
العمـــل الدعوي وعـــدم قبوله المال مقابل ذلـــك)1(، فقد صرح يف لقاء تلفزيوين بأنـــه ال يقبل المال 
ألجـــل الدعـــوة والخطابة والوعـــظ والتدريس، فقد قدم الشـــيخ القطان الـــدروس والمحاضرات 
التطوعيـــة والثابتـــة يف مـــدارس الكويـــت الهادفـــة إلعـــداد الجيل والنـــشء المســـلم، وذلك منذ 
تقاعـــده عـــن العمل عـــام 1996، كما قـــدم العديد من الـــدروس الثابتـــة والساســـل الكاملة يف 
إذاعـــة القـــرآن الكريم مثل برنامج مســـيرة الخير وسلســـلة الفـــاروق بعد الصديق، وسلســـلة ذي 
النورين والســـبطين، وكذلك سلســـلته الســـمعية الرائعة )رياض الصالحين(، كما كانت له دروس 
يف لجان العمـــل االجتماعي والفضائيـــات والمؤتمرات ولجـــان العمل النســـائي ومراكز القرآن، 

وكل ذلـــك كان تطوعًا هلل)2(.
فقـــد جمع بين حســـن األداء وقـــوة الكلمة وفصاحة اللغة مع اســـتخدام الوســـائل وحســـن 

النيـــة رحمه اهلل.

املعل���م التجدي���دي اخلامس عند الش���يخ القطان: االس���تفادة من الوس���ائل احلديثة 
واألنشطة: واحملافل 

التجديـــد يف الوســـائل واألســـاليب له مـــردود طيب على نفـــس الداعية والمدعـــو على حد 
ســـواء: فالداعيـــة الذي يجمد علـــى طريقة واحـــدة يف الدعوة، قـــد يصيبه الملل ومن ثـــم الفتور، 
أما التجديد والتنويع يف الوســـائل فإنه يبعث فيه روح النشـــاط، ويرفع مـــن همته، خاصة إذا الحظ 
األثـــر الحاصل مـــن جراء ذلـــك على المدعويـــن، والـــذي غالبا ما يزيـــد الناس قبـــوال وتفاعًا، 
فالتكـــرار والرتابـــة يصيـــب المدعوين بالملـــل، يف حيـــن أن التجديد يف عرض الدعـــوة، يبعث يف 

النفـــوس الرتقـــب والحماس واإلثارة وحســـن الصـــورة والتصوير وصفاء الصـــوت وغيرها)3(.

(1)  https://www.youtube.com/watch?v=bMUWX49Hx7s
(2)  https://cutt.us/3I0dU
)3)  ينظـــر: المعرفـــة يف منهج القرآن الكريم )دراســـة يف الدعوة والدعاة( : د. صابر طعيمـــة ص 75، دار الجيل، بيروت، ط:بدون، 

بدون. ت: 
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وقـــد اســـتفاد الشـــيخ القطان رحمـــه اهلل مـــن كل الوســـائل المتاحة بيـــن يديـــه، فمن ذلك 
أنه اســـتفاد مـــن األشـــرطة يف القرن الماضـــي والذي قبلـــه، وانتشـــرت تســـجياته يف كل البلدان 
اإلســـامية، وهي وســـيلة مـــن الوســـائل المتاحة يف ذلـــك الزمـــن، وكان يشـــارك يف المؤتمرات 

والنـــدوات والمعســـكرات الطابيـــة والمحافـــل الشـــبابية والرحات)1(.
ثـــم لما فتحـــت القنـــوات وانتشـــر التلفـــاز كان له الحـــظ األوفـــر يف ذلك، فـــا ُيدعى إلى 
برنامـــج تلفزيـــوين أو مقابلـــة إال حضرها ويؤكد هـــذا االطاع على ساســـله الدعوية ودروســـه 
المنتشـــرة يف كل مواقـــع التواصـــل االجتماعي. وهو كذلـــك كان حريصًا على ذلـــك حتى تصل 

كلمته لكل الشـــعوب اإلســـامية.
فنتعلم من ذلك أهمية الوســـائل، وأن من التجديد يف الدعوة االســـتفادة من تلك الوســـائل، 
والداعـــي إلـــى اهلل تعالـــى ال ينبغي أن ينفصـــل عن هـــذا التقدم الحـــادث يف وســـائل التكنلوجيا 
والتقنيـــة، فعليه أن يســـتفيد من هـــذه التقنيات والصفحـــات والمواقع ويتعلم كيفية االســـتفادة منه 
إلـــى أعلى مســـتوى؛ ألن التقوقع واالنزواء داخل مســـجد أو نـــاٍد أو مركز شـــباب أو مركز بحثي 
أو تدريســـي لمجموعـــة محدودة من الناس فحســـب دون االســـتفادة من الوســـائل األخرى ينفق 

كثيـــًرا من الوقت والجهـــد الذي يمكن توفيـــره، مع محدودية االســـتفادة.
وألن المنكـــر اليوم منتشـــر يف تلك الوســـائل، فوجب علـــى األمة أن تدخـــل وتنصح وتأمر 
بالمعـــروف وتنهى عن المنكر، ولذا قرر العلمـــاء قاعدة وهي: ما ال يتم منـــع الحرام به واجب)2(.

وقال ســـيدي عمر بـــن الخطاب : »يف حجة حجهـــا فرأى من الناس منكـــرا فقرأ ﴿ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]آل عمـــران: 110[ ثم قال:  من  ســـره  أن  يكون  من  هذه  األمة  فليؤد شـــرط 

اهلل فيهـــا، ومن لم يتصف بذلك أشـــبه أهل الكتاب الذين ذمهـــم بقوله: ﴿چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾«)3(، يريد أن الشـــرط ليكـــون المرء من خير هذه 

األمـــة األمر بالمعروف والنهـــي عن المنكر.

(1)  https://cutt.us/qJXFj
)))  المستصفى للغزالي )ص56).

)3)  الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين )))/ 5578).
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معامل التجديد يف خطاب الشيخ أمحد القطان رمحه اهلل

املعلم التجديدي السادس عند الشيخ القطان: التيسري والرمحة يف اخلطاب:

كانت الســـمة الواضحـــة يف خطابات الشـــيخ القطان رحمـــه اهلل التيســـير والتخفيف واللين 
والرحمـــة بالنـــاس، وهذه الروح التي اكتســـبها الشـــيخ القطان لها أســـباب:

تأثر الشيخ القطان بالدليل الشرعي من الكتاب العزيز:

فالـــذي يتأمل الكتـــاب العزيز يجد فيـــه الحث المســـتمر والكثير على التيســـير والتخفيف، 
 قـــال تعالـــى:﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]البقـــرة: 185[، وقـــال ســـبحانه:

﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک  ﴾]الطاق: 7[ 

وتأثر الشيخ كذلك بالنصوص النبوية قال صلى اهلل عليه وسلم: 

فقـــد »كان رســـول اهلل صلى اهلل عليه وســـلم إذا بعث أحـــدًا من أصحابه يف بعـــض أمره قال: 
 بشروا  وال تنفروا، ويســـروا وال تعسروا«)1(.

قـــال رســـول اهلل - صلـــى اهلل عليـــه وســـلم -: »إذا أراد اهلل - عـــز وجل - بأهل بيـــٍت خيرًا 
الرفق«)2(. عليهـــم  أدخل 

 يف هذه األحاديث األمر بالتيسير والنهي عن التنفير، وقد جمع النبي - صلى اهلل عليه وسلم -
 يف هـــذه األلفاظ بين الشـــيء وضده؛ ألن اإلنســـان قد يفعل التيســـير يف وقٍت والتعســـير يف وقت، 
ـــر مّرة أو  ويبشـــر يف وقـــت وينفر يف وقـــت آخر، فلو اقتصر على يّســـروا لصـــدق ذلك على من يسِّ
ـــُروا انتفى التعســـير يف جميـــع األحوال من  مّرات، وعّســـر يف معظـــم الحاالت، فإذا قال: وال تعسِّ
جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب، وكذا يقال يف يّســـرا وال تعســـرا، وبشـــرا وال تنفـــرا، وتطاوعا 
وال تختلفـــا؛ ألهنما قد يتطاوعـــان يف وقت ويختلفـــان يف وقت وقد يتطاوعان يف شـــيء ويختلفان 
يف شـــيء، والنبـــي - صلى اهلل عليه وســـلم - قد حّث يف هـــذه األحاديث ويف غيرها على التبشـــير 
بفضـــل اهلل وعظيـــم ثوابه، وجزيل عطائه، وســـعة رحمته، وهنى عن التنفير بذكـــر التخويف وأنواع 
الوعيـــد محضـــة من غير ضمهـــا إلى التبشـــير، وهذا فيه تأليف لمن قرب إســـامه وترك التشـــديد 

)))  صحيح مسلم )5/ )4) ط الرتكية(، برقم: ))73)).
)))  أخرجـــه أحمـــد يف المســـند، 6/ )7، قال األلباين يف سلســـلة األحاديث الصحيحة، 3/ 9))، برقـــم 9))): »حديث صحيح 

من رواية عائشـــة رضـــي اهلل عنها«.
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عليـــه، وكذلـــك من قارب البلـــوغ من الصبيـــان، ومن بلغ، ومن تـــاب من المعاصـــي كلهم ينبغي 
أن يتـــدرج معهـــم وُيتلّطـــف هبم يف أنـــواع الطاعـــات قليـــاً قلياً، وقـــد كانت أمور اإلســـام يف 
ـــَر علـــى الداخـــل يف الطاعـــة، أو المريد للدخول فيها ســـهلت  التكليـــف علـــى التدريج فمتى ُيسِّ
ـــرت عليه أْوَشـــَك أن ال يدخـــل فيها، وإن  عليـــه وكانـــت عاقبته غالبـــًا االزدياد منهـــا، ومتى ُعسِّ
دخل أوشـــك أن ال يدوم وال يســـتحليها)1(، وهكذا تعليـــم العلم ينبغي أن يكـــون بالتدريج؛ ولهذا 
ـــآمة عليهم)2(. كان النبي - صلى اهلل عليه وســـلم - يتخـــّول أصحابه بالموعظة يف األيام كراهة السَّ

وتأثر الشيخ بواقعه وبيئته:

تتميـــز البيئـــة الكويتية برتبية عالية وحس إنســـاين كبير، ومن ياحظ الشـــعب الكويتي يلمس 
ذلـــك اإلحســـان والرحمة واأللفـــة واإلعانة إلخواهنم مـــن كل البلدان، فقد ســـاهموا يف إعانة كل 
البلدان اإلســـامية ســـواء اإلفريقية أو العربية أو الشـــرقية والغربية، ونجحوا يف تأســـيس المدارس 
والمشـــاريع المســـتدامة وبناء اآلبـــار ودور األيتام والجمعيـــات الخيرية الرائـــدة ودور العبادة من 

مســـاجد ومراكز تعليمية وقرآنية.
وهـــذه البيئة َحرية بالدراســـة دارســـة اجتماعيـــة ثم نقلهـــا لغيرها من المجتمعـــات، لتكون 
مثـــاال يحتذى بـــه، وأيضًا لزيـــادة تنميتها يف قلـــوب الكويتيين، ومن ياحظ عاقة الشـــيخ القطان 
بأبنائـــه يجد هذا الشـــيء أيضًا، فقد غرس يف قلوهبـــم المحبة واأللفة والرحمـــة ويمكن من خال 

مشـــاهدة مداخلة الدكتورة حنان علـــى اليوتيوب تتجلى هـــذه الصفات)3(.

)))  شرح النووي على مسلم، ))/ )4.
)))  فتح الباري، )/ )6)، 63).

(3)  https://www.youtube.com/watch?v=G-oFlwn544U
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اخلامتة

ويف الختـــام وهناية لهذا البحث فنوصـــي الدعاة والعلماء والمصلحيـــن بالتجديد يف خطاهبم 
واقتفـــاء أثر المجددين كالشـــيخ القطان رحمه اهلل، وقـــد كان ينصح دائمًا بالمثابـــرة والدخول يف 
المجتمـــع ونصح القريـــب والبعيد، وااللتزام بالرحمة والتيســـير واالبتســـامة، والتحلي بالحكمة، 
والدعـــوة بالموعظـــة الحســـنة، والتطـــوع يف الخيـــر وخاصـــة الدعوة يف ســـبيل اهلل، ففيهـــا الربكة 

والعافيـــة والقبول وصـــاح الحال يف النفـــس يف المال واألهل والوقـــت والعافية.

وقد توصل البحث يف نهايتها ألهم النتائج وهي:

 1. ظهور معالم تجديدية يف شخصية الشيخ أحمد القطان.
 2. أهـــم معلم من معالم التجديد عند الشـــيخ همـــه العام لجميع المســـلمين وخاصة قضية 

. فلسطين
 3. مـــن المعالـــم التي تحلى هبا الشـــيخ وهي ظاهـــرة يف كامـــه وحديثه ولقاءته الســـماحة 

والمحبة. واالبتســـامة  والرحمة 
 4. تميـــز الشـــيخ مـــع ســـماحته ورأفته بالشـــدة على أهـــل الباطـــل، وخاصة ممـــن يدعون 

الصهيوين. العـــدو  مـــع  للتطبيع 


