
إسالمية
خواطر

إعداد: ضاري المطيري

االثنين
10 مايو 2010

18

المظاهرات تتضمن غوغائية  وال تحترم مااًل وال نفسًا وال عرضًا وتؤدي إلى الفتنة والكراهية بين الحاكم والمحكومين

هتاف المجدالمصيبة نجاة

ن��ود ذكر أهمية طاع��ة والة األمر ونصحهم 
بالسر واحلرص في ذلك على أمن البلد وحقن 

دماء املسلمني.
الطاعة لولي األمر أصل من أصول الدعوة 
الس����لفية، قال الطحاوي »وال نرى اخلروج 
على أئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا، وال ندعو 
عليهم وال ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم 
من طاعة اهلل عز وجل فريضة ما لم يأمروا 
مبعصية، وندعو لهم بالصالح واالستقامة«، 
وق����د تواترت النصوص القطعية من الكتاب 
والسنة على تأكيد وضرورة طاعة والة األمر 
في املع����روف ولزومها مل����ا يترتب على ذلك 
من اجتماع كلمة املسلمني وعدم تفرقهم ألن 

اخلالف شر. 
قال تعالى: )يا أيه����ا الذين آمنوا أطيعوا 
اهلل وأطيعوا الرس����ول وأولي األمر منكم(، 
ولم يس����تثن س����بحانه في هذه اآلية برا من 
فاجر، وقد نهى ژ عن إنكار املنكر إذا أفضى 
إل����ى اخلروج عن طاعة ول����ي مر، ونهى عن 
قتاله����م واخلروج عليهم ملا فيه من الفس����اد 
وإراقة الدماء، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما 
قال: قال رس����ول اهلل ژ: »من كره من أميره 
ش����يئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان 
ش����برا مات ميتة جاهلية« أخرجه البخاري 
ومسلم، وقال رسول اهلل ژ أيضا »إذا رأيتم 
من والتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، وال 
تنزعوا يدا من طاعة« رواه مسلم، وقال ابن 
بطال »في هذا احلديث بيان على ترك اخلروج 
على الس����لطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء 
على وجوب طاعة السلطان واجلهاد معه وأن 
طاعته خير من اخلروج عليه ملا في ذلك من 

حقن الدماء وتسكني الدهماء«.
وطاعة والة األمر ونصحهم بالسر يؤديان 
إلى أمن البلد واستقراره وبها تنتظم مصالح 
العباد في معاشهم وأخراهم االفتئات عليهم 
من أخطر األمور، وما خرجت طائفة على ذي 
سلطان على مر العصور واألزمنة إال كان في 
خروجها من املفاسد العظيمة أضعاف املنكر 
الذي قامت بتغييره، قال ش����يخ اإلسالم ابن 
تيمية »وقل من خرج على إمام ذي س����لطان 
إال كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما 

تولد من اخلير«.

مساوئ المظاهرات

 م��ا حكم املظاهرات خاص��ة أن البعض يرى 
فيها وسيلة إلنكار املنكر؟

أم����ا حكم املظاهرات فق����د ذهب كبار أهل 
العلم وهيئة كب����ار العلماء والعالمة ابن باز 
وابن عثيمني واأللباني وعبدالعزيز آل الشيخ 
وعبداهلل بن غديان وصالح الفوزان وبكر أبو 

زيد وغيرهم إلى حترميها، ملا يترتب على فعلها 
من ش����ر وإثارة القالقل وجترؤ الناس على 
والة األمور وعلى إفساد املمتلكات، فاحلكمة 
واألسلوب احلسن والرفق من أعظم الوسائل 
إلى وصول األمل املنشود وقبول احلق والرضا 
به، والس����لوك السيئ واألسلوب العنيف من 
أخطر الوسائل، ألنه يقود إلى السلوك السيئ 
ورد احلق وعدم قبوله وإثارة القالقل والعدوان، 
وقد أمر اهلل موسى وهارون عليهما السالم، 
حني بعثهما إلى فرعون فقال »فقوال له قوال 

لينا لعله يتذكر أو يخشى«.
وال شك أن املظاهرات تتضمن غوغائية ال 
حتترم ماال وال نفسا وال عرضا كما حدث في 
مصر وغيرها من الدول اإلس����المية، وقد قال 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم »املسلم من سلم 
املسلمون من لسانه ويده«، ثم إن املظاهرات 

فيها مفاسد ومساوئ عدة منها:
1- أنها تضر الدعوة وال تنفعها، وتنقصها 

وال تزيدها.
2 - وتس����بب التناح����ر والفرق����ة ب����ني 

املسلمني. 
3 - وت����ؤدي إلى االخت����الط بني الرجال 

والنساء.
4- وتؤدي إلى إفس����اد املمتلكات العامة 
واخلاصة، وهذا كثيرا ما يحصل عند خروج 
الناس للمظاهرات من حرق السيارات واحملالت 
التجارية واالشتباك بينهم وبني رجال األمن 

ألنها جتمع الغوغاء والسفهاء من الناس.
5 - وكذلك هي تؤدي إلى الفتنة والكراهية 

بني احلاكم واحملكومني والتجرؤ عليه.

كالم أهل العلم

ه��ل تذكر لنا ش��يئا من فت��اوى العلماء التي 
تستند إليها في حديثك؟

قال العالمة ابن باز رحمه اهلل وهو يتحدث 
ع����ن املظاهرات »فاملس����يرات في الش����وارع 
والهتاف����ات واملظاهرات ليس����ت هي الطريق 
لإلصالح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة، 
واملكاتبات بالتي هي أحسن، فتنصح الرئيس 
واألمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق ال بالعنف 
واملظاهرة، فالنبي ژ مكث في مكة ثالث عشرة 
سنة لم يستعمل املظاهرات وال املسيرات ولم 
يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، وال 
شك أن هذا األس����لوب يضر الدعوة والدعاة 
ومينع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على 
معاداتها بكل ممكن، فهم يريدون اخلير بهذا 
األسلوب لكن يحصل به ضده فكون الداعي 
إلى اهلل يسلك مس����لك الرسل وأتباعهم ولو 
طال����ت املدة أولى به من عم����ل يضر الدعوة 

ويضايقها أو يقضي عليها«.

وهنا أستذكر كالما ألحد الدعاة حيث قال 
»وال أرى للمظاهرات كثير نفع، فهي كقولهم 
)أسمع جعجعة وال أرى طحنا(، فكل من تظاهر 
يظن نفسه قد قدم شيئا وهو في احلقيقة لم 
يفعل سوى الصراخ وحرق األعالم ونّفس عن 
نفس����ه فقط، وفي الدول املتحضرة كما يقال 
تقوم الدول����ة بتحريك املظاهرات المتصاص 
غضب الشعب والتنفيس عنهم، وفي العالم 
الثالث املتخلف كما يقال أيضا تضرب املظاهرات 
بكل طريقة، وقد تختلف النظرة في املظاهرات 
حسب الدولة التي تقام فيها ومالبسات األحداث، 
وقد يراها البعض وسيلة إلنكار منكر أو أمر 
مبعروف، وقد ي����رى البعض اآلخر مصلحة 
باإلضرابات الش����املة وعلى جميع األصعدة 
س����واء في األعمال أو املدارس وغيرها ولكن 
البد أن يتنبه أننا ال نس����عى لتحقيق مكسب 
مضنون ونضيع مكسبا دينيا متحققا ظاهرا، 

وقد يكون بعض أهل اخلير جسرا للعلمانيني 
من حيث ال يشعرون«.

المظاهرات في بالد غير المسلمين

 لكن ما حكم املظاهرات في بالد الغرب والبالد 
غير اإلسالمية؟

قد سئل الشيخ ابن عثيمني عن ذلك حيث 
قيل ل���ه ابتلينا في بالدنا مب���ن يرى بجواز 
املظاه���رات في إنكار املنكر، ف���إذا رأوا منكرا 
معينا جتمعوا وعملوا مظاهرة ويحتجون أن 
ولي األمر يسمح لهم مبثل هذه األمور؟ فأجاب 
الش���يخ قائال: »أوال إن املظاهرات ال تفيد بال 
شك، بل هي فتح باب للشر والفوضى، فهذه 
األفواج رمبا متر على الدكاكني وعلى األشياء 
التي تسرق وتسرق، ورمبا يكون فيها اختالط 
بني الشباب املردان والكهل، ورمبا يكون فيها 
نس���اء أحيانا فهي منكر وال خير فيها، ولكن 

ذكروا لي أن بعض البالد النصرانية الغربية 
ال ميك���ن احلصول على احلق إال باملظاهرات، 
والنص���ارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا 
اخلصومة تظاهروا، فإذا كان مستعمال وهذه 
بالد كفار وال يرون بها بأسا وال يصل املسلم 
إلى حقه أو املسلمون إلى حقهم إال بهذا فأرجو 
أال يكون به بأس، أما في البالد اإلسالمية فأرى 
أنها حرام وال جتوز، وأتعجب من بعض احلكام 
إن كان كما قلت حقا أنه يؤذن فيها مع ما فيها 
من الفوضى، ما الفائدة منها نعم رمبا يكون 
بعض احلكام يريد أمرا إذا فعله انتقده الغرب 
مثال وهو يداهن الغرب ويحابي الغرب، فيأذن 
للشعب أن يتظاهر حتى يقول للغربيني: انظروا 
إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا، أو تظاهروا 
ال يريدون كذا، فهذه رمبا تكون وسيلة لغيرها 
ينظر فيها، هل مصاحلها أكثر أم مفاسدها؟«، 
وتابع السائل قوله »كذا منكر حصل، فعملت 
املظاهرة فنفع؟«، فأج���اب ابن عثيمني قائال 
»لكنها تضر أكثر، وإن نفعت هذه املرة ضرت 

املرة الثانية«.

اإلضرابات نوعان

 إذن ما حك��م اإلضرابات خاصة أنها ال تتضمن 
إتالفا للممتلكات؟

اإلضرابات ال تخلو من أمرين، األول أن يطالب 
أصحابها بزي���ادة الرواتب، واحلالة الثانية أن 
يطال���ب أصحابها بإرجاع حقوقهم املس���لوبة 
واملنصوص عليها في تعاقدهما وما اتفقا عليه، 
والشك أن العامل قد ابرم مسبقا عقدا بينه وبني 
رب العم���ل على راتب محدد، وحينئذ ال يجوز 
لهما اإلخالل بالعقد سواء العامل او رب العمل، 
فإذا أخ���ل العامل ولم يعمل ج���از لرب العمل 
»تفنيش���ه«، أو أن يطلب العامل زيادة الراتب 
فإن استجيب له فهو خير، وإن لم يستجب له 
ميكنه االستقالة وترك العمل والبحث عن غيره، 
وال يجوز له التحايل والتآمر واجتماع املوظفني 
فيما بينهم لإلضراب عن العمل ألجل املطالبة 
بزيادة الراتب، واستغالل جتمعهم للضغط على 
رب العمل واعتقادهم أن هذا الفعل سيؤثر على 
العمل، وبهذه احلالة والصورة يحرم اإلضراب 
ألنه خيانة ويفتح بابا للتحايل على رب العمل 
والضغ���ط عليه بغير وجه حق، ويترتب على 
هذا العمل وهو اإلضراب مفسدة عظيمة منها، 
أن كل من أراد زيادة مال يتفق مع املوظفني أو 
العمال باإلضراب عن العمل للضغط على رب 
العم���ل ليتحقق مآربهم فيفتح باب ش���ر على 
رب العمل، وأيضا ما حص���ل لبعض البلدان، 
وأس���وق على ذلك مثال حيا وهو ما حصل من 
إضرابات في ڤنزويال والتي أدت إلى انخفاض 
إنتاجها م���ن 3 ماليني برميل يوميا إلى مليون 

و300 ألف برميل يوميا، وكذلك اإلضرابات التي 
حدثت في نيجيريا والت���ي أدت إلى انخفاض 

إنتاجها بنحو %30.

العمليات االنتحارية

خاض الكثيرون في ش��أن العملي��ات االنتحارية، 
بني محرم ومجيز، فما حكمها في ضوء الش��ريعة 

وكالم أكابر العلماء؟
# العملي���ات االنتحارية حرمه���ا العلماء، 
كالشيخ ابن باز وابن عثيمني واأللباني وغيرهم، 
بينما يظن البعض أنها أنواع من اجلهاد ومن 
األعمال التي تقرب إلى اهلل، والعمليات االنتحارية 
إما نقول أنها جهاد ومن اجلهاد وإما إفساد وجهل 
وتسرع، فاجلهاد إمنا شرع من أجل حماية اإلسالم 
واملسلمني والناظر إلى العمليات االنتحارية ال 
يرى منها مقاصد اجلهاد البتة بل يرى املنتحر 
يفجر نفس���ه فرمبا قتل نفسه فقط ولم ميس 
العدو بسوء أو رمبا قتل واحدا أو أكثر من ذلك 
ولكن باملقابل أنه يس���بب ضررا على املسلمني 
بس���بب هذا االنتحار اجلزئ���ي حيث أن العدو 
سيقوم بالرد ويقتل العشرات بل املئات كما هو 
مشاهد وملموس في األراضي احملتلة وفي غيرها 
والبعض من املنتحرين ال يعلم أنه س���يموت 
منتحرا أو مقتوال، ألن بعض القادة يرسل شخصا 
بسيارة مفخخة وهو ال يعلم أنها مفخخة أو رمبا 
أرس���له لكي يوقفها في مكان معني لكي تنفجر 
بعد مغادرته ولكنهم يفجرونه بالرموت خيانة 

فمفسدتها أعظم من مصلحتها.

شبهة ورد

 لك��ن هناك من يس��تدل ببعض قصص التاريخ 
اإلسالمي على اجلواز، فما تعليقك؟

نعم قد يستدل من يجيز العمليات االنتحارية 
بقصة البراء بن مالك، وقد رد على هذه الشبهة 
العالمة ابن عثيمني رحمه اهلل حيث قال: »وقول 
من يقول )إن هذا جائز( ليس مبنيا على أصل، 
إمنا هو مبني على رأي فاس���د في الواقع، ألن 
النتيجة الس���يئة أضعاف أضعاف ما يحصل 
 ÿ بهذا، وال حجة لهم في قصة البراء بن مالك
في غزوة اليمامة حيث أمر أصحابه أن يلقوه 
من وراء اجل���دار ليفتح لهم الباب، فإن قصة 
البراء ليس فيها هالك 100% ولهذا جنا وفتح 

الباب ودخل الناس، فليس فيها حجة«.

إثمه على من أفتاه

إذن ما حكم من يق��وم بالعملية االنتحارية أمام 
اهلل يوم القيامة، وهل يكفر بفعله ذلك؟ 

من يقوم بالعمل فأم���ره إلى اهلل ألنه قد 
يك���ون متأوال أو عمل بناء على فتوى، وإثمه 

على من أفتاه، واهلل أعلم.

بعد وفاة النبي ژ ارتد بعض العرب عن 
اإلس���الم في أنحاء اجلزيرة، وآخرون منعوا 
إخراج ال���زكاة وبعضهم ادعى النبوة فقاتلهم 
أبو بكرÿ، ومن هؤالء مسيلمة الكذاب. فدارت 
رحى احلرب بني املسلمني وأهل الردة من أتباع 
مسيلمة، وكانت معركة حامية الوطيس، استشهد 
فيها كثير من قراء الصحابة وحفظة القرآن، وزاد 
عددهم عن السبعني، فهال ذلك املسلمني. إنها 
مصيبة عظيمة ألن هؤالء هم الذين ينشرون 
القرآن ويقرئون���ه الناس. فعز ذلك على عمر 
بن اخلطابÿ، فدخل على أبي بكر وأخبره 
اخلبر، واقترح عليه أن يجمع القرآن خش���ية 
الضياع مبوت احلفاظ وقتل القراء. فتردد أبو 
بك���ر أول األمر، ولكنه بعدم���ا جتلى له وجه 
املصلحة، ورأى صواب الفكرة شرح اهلل صدره 

لها، فرأى في جمعه أعظم وس���يلة نافعة إلى حفظ القرآن الكرمي، 
وحال ملش���كلة عظمى تلوح في املس���تقبل القريب، وهو احملافظة 
على القرآن من الضياع والتحريف. فكون جلنة جلمعه برئاس���ة 

.ÿ زيد بن ثابت
فاملصائب قد تقود حللول ال تقتصر فقط على الفرد املصاب بها، 

بل قد تتعداه إلى من حوله بل إلى األمة بأجمعها.
وملا جمع أبو بكر ÿ القرآن من الرقاع وغيرها من املواد التي 
كت���ب فيها فجمعه في مجموع واحد حدثت مصيبة أخرى في عهد 
عثمان ÿ. إذ بعدما انتشر اإلسالم في األمصار وانتشر فيها القرآن، 
دار خ���الف بني القراء في األمصار، كل يدعي أن قراءته هي األصح 
  ÿ »وقراءة غيره ليس���ت صحيحة، فج���اء الصريخ إلى عثمان
أدرك أمة النبي ژ قبل أن يقتل بعضهم بعضا بسبب اختالفهم في 

القرآن«، فسارع عثمان ÿ إلى تكوين جلنة 
لكتابة القرآن على األحرف السبعة برئاسة زيد 

بن ثابت ذاك الذي كان رئيسا للجنة جمعه.
فكتب القرآن على ما يوافق العرضة األخيرة 
التي عارضها جبريل u رس���ول اهلل ژ قبل 
وفاته، وكتب في خمسة مصاحف توزعت على 
سائر األمصار، فكانت هذه النسخ هي املعتمدة 
عند االختالف، فجمعت األمة عليها، واجتمعت 
قلوبها، وحفظ القرآن من التحريف والضياع 
والنقص والزيادة بس���بب مصيبة حدثت بني 
القراء. فاملصائب تفيض باحللول للمش���اكل 
املستعصية. أعطى امللك هيرو اإلغريقي صائغه 
كمية من الذهب اخلال���ص ليعمل منها تاجا، 
وبعد صنع التاج شك امللك في أن التاج لم يكن 
من الذهب اخلالص وأن جزءا منه سرق، وأنه 
مغشوش. فكلف العالم أرشميدس لكشف الستار عن ذلك. أحرج 
العالم في كيفية كشف هذه املسألة العويصة، إلى أن نزل في يوم 
من األيام كعادته إلى حوض الس���باحة، فرأى بأن املاء يرتفع في 
احلوض ويفيض، فدار في ذهنه وزن الس���ائل املزاح هو حل لهذه 
املعضلة، فخرج عاريا في الشوارع متجها إلى بيته صارخا »يوريكا 
يوريكا« أي »وجدتها وجدتها«، ومنها قعد قاعدته املشهورة بقاعدة 
أرشميدس والتي منها انطلقت الغواصات وغيرها من املخترعات 
اجلدي���دة بناء على هذا القانون. فكانت تلك املش���كلة طريقا حلل 

املعضالت املستقبلة واختراعات جديدة نافعة للعالم.
فاعلم بأن املصيبة التي أصبت بها حتمل في طياتها حال ملشكلة 
كبيرة تنتظرك في املس���تقبل )ال حتس���بوه شرا لكم بل هو خير 

لكم(.

اإلنس���ان في حياته إم���ا أن يتقدم إلى اهلل 
أو يتأخ���ر، فليس في الدين وقوف وس���كون، 
فإما تقدم وإقدام وإما تأخر وتقهقر، قال تعالى 
)إنها إلحدى الكبر نذيرا للبش���ر ملن شاء منكم 
أن يتق���دم أو يتأخر(، ولذلك املس���لم يواصل 
طلب العل���م ويدعو إلى اهلل ويجاهد فيه حتى 
املمات، ال يعرف الكلل وال امللل طريقا إلى قلبه. 
اختيارنا لهذا اليوم لسلسلة الشريط اإلسالمي 
هو بعنوان »هتاف املجد«، حول معنى املجد عند 
أهل الدنيا املتمثل في نيل املنصب وجمع املال، 
بينما عند أهل اآلخرة ه���و الفوز مبا عند اهلل 
)في مقعد صدق عند مليك مقتدر(، فهو يعتني 
بذكر حملات يس���يرة من سيرة النبي محمد ژ 
تبني معنى املج���د احلقيقي، باإلضافة إلى ذكر 
مناذج مضيئة في التاريخ اإلسالمي الكبير وما 
كان عليه الصحاب���ة والتابعون والصاحلون، 
ومدى تعلقهم العظيم باآلخرة وهون الدنيا في 
قلوبهم. والش���ريط ينطلق في بدايته من ذكر 

الفوائد واحلكم املستفادة مما رواه البخاري في صحيحه أن النبي ژ 
خاطب األنص���ار عقب غزوة حنني وبعد توزيع الغنائم، فعن عبداهلل 
بن زيد بن عاصم قال »ملا أفاء اهلل على رسوله ژ يوم حنني قسم في 
الناس في املؤلفة قلوبهم، ولم يعط األنصار ش���يئا، فكأنهم وجدوا إذ 
لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال »يا معشر األنصار ألم أجدكم 
ض���الال فهداكم اهلل بي، وكنتم متفرقني فألفكم اهلل بي، وعالة فأغناكم 
اهلل بي« كلما قال ش���يئا قالوا: »اهلل ورسوله أمن«، ثم قال »أترضون 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي ژ إلى رحالكم، لوال 
الهجرة لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت 

وادي األنصار وشعبها، األنصار شعار والناس 
دثار، إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى 
تلقوني على احلوض«. وفي رواية »فقال رسول 
اهلل ژ »أوجدمت في نفوسكم يا معشر األنصار 
في لعاع���ة من الدنيا تألفت بها قوما أس���لموا 
ووكلتكم إلى ما قسم اهلل لكم من اإلسالم، أفال 
ترضون يا معشر األنصار أن يذهب الناس إلى 
رحالهم بالشام والبعير وتذهبون برسول اهلل 
إلى رحالكم، فوالذي نفس���ي بيده لو أن الناس 
س���لكوا شعبا وس���لكت األنصار شعبا لسكت 
ش���عب األنصار، ولوال الهج���رة لكنت امرأ من 
األنصار، األنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم 
االنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار«، 
ق���ال: فبكى القوم حتى أخضلوا حلاهم وقالوا: 
رضينا باهلل ربا ورس���وله قسما. ثم انصرف 
وتفرق���وا«. واحملاضر هو الداعية الس���عودي 
املعروف د.عائ���ض بن عبداهلل القرني، األديب 
املفوه والش���اعر الكبير، وهو من املبرزين في 
املضمار الدعوي وال أدل على ذلك من كثرة وغزارة املواد الدعوية التي 
تعكس نش���اطه الدعوي امللحوظ، كما أن للقرني مشاركات عديدة في 
القنوات الفضائية اإلسالمية وغيرها، وله زيارات متكررة إلى الكويت. 
والشريط هو من إصدار مؤسسة اليقني لإلنتاج اإلعالمي والتوزيع، الذي 
يتميز بجودة اإلخراج ونقاوة الصوت، إضافة إلى أنه يتضمن أشعارا 
ألقيت بصوت رخيم يأسر القلوب واأللباب في مقدمة وختام الشريط، 
وميكن للقارئ واملستمع احلصول على املادة بزيارة املواقع اإلسالمية 
املتخصصة، والتي من أبرزها موقع نداء اإلس���الم الذي يشرف عليه 
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اإلسالمي الشريط  االرتقاء بالذات سلسلة 

غالف الشريط

أكد لـ »األنباء« أن طاعة ولي األمر واجبة 
وإن ظلم والدعاء له باالستقامة أصل 
من أصول الدعوة السلفية

الجرمان: يجوز اإلضراب إذا أخّل رب العمل 
بالعقد بينه وبين العمال ويحرم إذا كان 
تحاياًل الغتنام مكاسب من غير حق

قال اهلل تعالى )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرس�ول وأولي األمر منكم(، ولم يس�تثن س�بحانه في 
هذه اآلية ب�را من فاجر، وقد نهى ژ عن إنكار املنكر إذا أفضى إلى اخلروج عن طاعة ولي األمر، ونهى عن قتالهم 
والتطاول عليهم ملا فيه من الفس�اد وإراقة الدماء، وفي احلديث النبوي »من كره من أميره ش�يئا فليصبر، فإنه من 
خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية«، فما خرجت طائفة على ذي سلطان على مر العصور إال حصدت مفاسد 
عظيمة أضعاف املنكر الذي غيرته، هذا هو ما أكده اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والش�ؤون الداعية فيحان 
سرور اجلرمان في لقائه مع »األنباء«. وأوضح اجلرمان صورا من صور اخلروج على والة األمر التي يجب االنتباه إليها وهي 

املظاهرات، مشيرا إلى أنها تتضمن غوغائية ال حتترم ماال وال نفسا وال عرضا، كما أنها تؤدي إلى الفتنة 
والكراهية بني احلاكم واحملكومني، وتسبب التناحر والفرقة بني املسلمني وقد تؤدي إلى 

االختالط بني الرجال والنس�اء. وحول حكم العمليات االنتحارية، أشار اجلرمان إلى 
حترمي أكابر العلماء املعاصري�ن لها، أمثال العالمة ابن باز وابن عثيمني واأللباني 

رحمهم اهلل، الفتا إلى أن البعض يظن أنها من أنواع اجلهاد ومن األعمال التي 
تقرب إلى اهلل، بينما الناظر إلى واقع العمليات االنتحارية ال يرى فيها مقاصد 

اجلهاد البتة بل يرى املنتحر يفجر نفس�ه فقط ولم ميس العدو بسوء، 
أو رمبا قتل واحدا وفي املقابل سبب ضررا كبيرا على املسلمني 

حيث ان العدو سيقوم بالرد ويقتل العشرات بل املئات كما 
هو مشاهد وملموس في األراضي احملتلة وغيرها.

تساؤالت عديدة وردود حول قضايا معاصرة كثر اللغط 
حولها، طرحناها على فضيلته فأجاب عنها إجابة شافية 

كافية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

فيحان الجرمان في سطور
امام وخطيب في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، تتلمذ على العالمة محمد بن 
صالح بن عثيمني في اململكة العربية الس����عودية، وفي الكويت كان من أبرز مشايخه 
الش����يخ عبدالرحمن عبدالصمد، كما حضر عدة مجالس ودروس للعلماء الكبار أمثال 
ابن باز واأللباني وصالح الفوزان، وحضر س����ماع مسند اإلمام أحمد وغيره من كتب 
احلديث ضمن مجالس السماع التي تنظمها وزارة األوقاف في الكويت، وله عدة مقاالت 
وردود علمية وشرعية في الصحافة الكويتية، باإلضافة إلى أنه معلم في وزارة التربية 

ويشغل حاليا مديرا مساعدا في إحدى مدارس الثانوية.

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�المية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى 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.


