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 إعداد: ضاري المطيري 

 الجرمان: من المفترض على القنوات 
اإلسالمية التصدي ألحداث
  الشغب واالضطرابات
  الماضية تبيانًا للحق

 أكد لـ «األنباء» أنها من أعظم منابر األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإغالقها غير مستغرب من أعداء الفضيلة

 االعالم االسـالمي من أعظم منابر االمـر باملعروف والنهي 
عن املنكر التي يجب على الدعاة املشـاركة فيها، وعلى أهل 
اخلير دعمها باملال لدخوله في االنفاق في سـبيل اهللا، فكثير 
من أعداء االسالم يبذلون أموالهم وأنفسهم الجل معتقداتهم 
الفاسـدة، بينما بعض املسـلمني أصحاب العقيدة االسالمية 
الصافية يبخلون، وما يبخلون اال عن أنفسهم، هذا ما أكده االمام 
واخلطيب في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية الداعية فيحان 

سرور اجلرمان.

  ودعا القنوات االسالمية الى مواكبة االحداث فيما يهم شؤون 
املسلمني، وأن تتصدى الحداث الشغب واالضطرابات املاضية 
تبيانا للحق، وأن تكون على اتصال دائم بأهل العلم، مشيرا الى 
وجوب طاعة ولي االمـر بايقاف التجمعات التي جتمع الغوغاء 

وحتدث الفتنة وتوغر صدور الناس على والة أمرهم.
  وأضاف اجلرمان أن قناتي «صفا» و»وصال» تقومان بالدفاع عن 
حملة االسالم من الصحابة رضي اهللا عنهم ومن أهل بيت النبوة 
من أزواج النبي ژ، الفتا الى أن اغالق القنوات االسالمية والعمل 

على تشويشها غير مستغرب من أعداء الفضيلة، الذين يسعون 
ليل نهار ليطفئوا نـور اهللا بأفواههم واهللا متـم نوره ولو كره 

الكافرون.
  وأوضح أن االناشيد ليست على حد سواء ففيها احملرم وما 
يظنه السامع آالت موسـيقية، وفيها ما هو خال من املؤثرات 
الصوتية املتكلفة، والتي حتمل رسالة هادفة تصرف الكثيرين 
عن سماع املوسـيقى احملرمة، محذرا من أن تكون االناشيد 

سببا لصرف الناس عن قراءة القرآن وتعلم السنة.

  وحث اجلرمـان الدعاة على حصر ظهورهـم على القنوات 
االسالمية التي تقوم على املنهج االسالمي الصحيح اخلالي من 
الشـرك والبدع بعيدا عن القنوات العامة واملتنوعة، معلال بأن 
البعض منها قائم على االهداف املالية، وأنها جتمع النقيضني 

الهدم والبناء.
   «االنباء» التقـت الداعيـــة فيحان اجلرمان للحديث حول 
أهمية االعالم االسـالمي والتحديات التـي تواجهه، وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء:

 يجـب طاعة ولي األمر وإيقاف التجمعات التـي تجمع الغوغاء وتحدث الفتنة وتوغر صـدور الناس على والة أمرهم

 «صفا» و«وصال» تدافعان عن َحَملة اإلسـالم من الصحابة رضي اهللا عنهم ومـن أهل بيت النبوة من أزواج النبي ژ

ــي  ف ــالم  االع ــة  أهمي ــا   م
االسالم؟

  االعالم له أهمية بالغة وذلك 
االمــــر االول توجيه  ألمرين، 
الناس الى اخلير ونشر العقيدة 
الصحيحة، واظهار االســــالم 
أنواع  مــــن  الصحيح اخلالي 
البدع كالشرك وغيره، واظهار 
محاسنه ومبادئه السمحة وقيمه 
العظيمة، وهذا يدخل حتت باب 
االمر باملعروف، كما قال تعالى 
(كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون باملعروف وتنهون عن 
املنكر)، وال شك أن االعالم من 
أعظم املنابر في توصيل احلق 
للناس، النك تستطيع من خالله 
أن تخاطــــب جماهير االمة في 
كل مكان. وقد ال تستطيع أن 

تصله بنفسك.
الباطل  الثانــــي رد    واالمر 
بأنواعه وشبهه املختلفة التي 
تنتشر في وسائل االعالم املرئي 
واملسموع واملقروء، فاملسلم 
البد أن يتصدى لها، فاذا كان 
بعيدا عــــن االعالم فأنى له أن 
يتصدى لها وأن يحذر الناس 
منها، والنوع الثاني يدخل حتت 

باب النهي عن املنكر.
  مقترحات

القنوات  ــاد  بازدي ــك  رأي   ما 
ــنوات  الس فخالل  ــالمية،  االس
الثالث االخيرة تضاعف عددها 

بشكل ملحوظ؟
  نور على نور، خاصة اذا كانت 
قنوات تلتزم باالسالم الصحيح 
والصراط املستقيم، وتظهره 

على الوجه الصحيح.
ــوات  القن ــص  ينق ــاذا    م
النجاح  تواصل  حتى  االسالمية 
ــاذا تقترح  املأمول؟ وم وحتقق 

على القائمني عليها؟
القنوات االسالمية    ينقص 
حتى تواصل النجاح وحتقق 
املأمول عدم إملام البعض مبنهج 
السلف الصالح وعدم معرفتها 
بكيفيــــة اظهار االســــالم على 
الوجه الصحيــــح، الن بعض 
القنوات حتمــــل فكرا منحرفا 
وقد استمعت لبعضها فهي ال 
تفرق بني التوحيد والشرك وال 
بني الســــنة والبدعة، وال بني 
احلديث الصحيح والضعيف، 
فهي ال تعرف من االســــالم اال 
اسمه، ومن القنوات من حتمل 
عقيــــدة االشــــاعرة واملعتزلة 
واجلهميــــة، ومن القنوات من 
حتمل فكر التصوف املنحرف، 
ناهيك عن بعض القنوات التي 
حتمــــل فكرا تكفيريــــا مبطنا 
وتستضيف أحيانا من يحمل 

فكرا متطرفا.
  وأقترح عليهم أن يظهروا 
االســــالم كما جــــاء، من خالل 
عرض االحكام الشرعية وأن 
يلتمسوا تقدم برامج بأسلوب 
شيق ال يتخلله منكر، وتكون 
هذه البرامج متنوعة وتتناول 
شــــعب االميان، كمــــا قال ژ 
«االميان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة، أفضلها قول ال 
اله اال اهللا وأدناها اماطة االذى 
عن الطريق، واحلياء شعبة من 
االميان» واحلديث في مسلم، 
فيتناولون هذه االحكام بتعليم 
مبسط وبوسائل سهلة يتحقق 
من خاللها فهــــم هذه االحكام 
الشــــرعية للمشاهد وحتى ال 
يلحقه ملــــل، وأيضا يعلمون 
الناس أحكام الوضوء وكيفية 
الصالة التي هي عمود االسالم، 
وهي الصلة بــــني العبد وربه 

سبحانه وتعالى.

  طاعة والة األمر

  وأيضــــا أقتــــرح عليهم أن 
يواكبوا االحداث التي حتدث في 
العالم وأن يكون لالسالم حكم 
وموقف يبني من قبل العلماء 
ليكون واضحــــا جليا باملثال 
يتضح ما أقصده وأرمي اليه، 
فما حصل قبل أيام من شغب 
واضطراب وفوضى عارمة من 
هنا وهناك كان املفروض من 
القنوات االسالمية أن تتصدى 
لهذا احلدث فورا، وتبني أنه ال 
يجوز هذا العمل، ويجب طاعة 
ولي االمر فيما أحب وكره، وأن 
بطاعة ولي االمر يستتب االمن 
واالستقرار في املجتمع، وأن هذه 
االعمال من جتمعات وندوات 
هنا وهناك جتمع الغوغاء وقد 
حتدث فتنة، وقد توغر الصدور 
على ولي االمر، وتأتي بأقوال 
العلماء الذين بينوا هذا االصل 
وهو وجوب طاعة ولي االمر 
في العسر واليسر، وفي املنشط 
واملكره، فالواجب على القنوات 
االســــالمية أن تكون حاضرة 
وأن تكــــون على اتصال بأهل 

العلم دائما.

  «صفا» و«وصال»

ــك بتوجه قناة «صفا»    ما رأي
البعض  أن  ــة  و«وصال»، خاص
ــان محظورا  ــرى أنهما ترتكب ي
شرعيا عبر اعادة عرض بعض 
لالسالم ورموزه  املسيئة  املواد 
ولو كان من باب التحذير منها؟

  توجه هاتني القناتني ال بأس 
به، فهمــــا تقومان بالدفاع عن 

حملة االسالم وهم الصحابة 
رضــــي اهللا عنهــــم، والدفاع 
أيضا عن أهل بيت النبوة من 
أزواج النبي ژ، وال شــــك أن 
الذين يطعنون في الصحابة 
ال يريــــدون ذواتهم، ولكن هم 
يريــــدون مــــا وراء ذلك وهو 
االســــالم، فأنت اذا طعنت في 
احلامل أسقط احملمول، وهو 
االسالم، فالصحابة هم من حموا 
لنا االسالم وحفظوه لنا بعد 
اهللا، فاذا قلت مثال هذا الصحابي 
خائن أو كذاب أو كافر أو منافق، 
فكيف تأمنه على القرآن وتأخذ 
عنه احلديث؟ وهذا ما يريده 
أعداء االسالم فان أعداءه حاولوا 
القضاء عليه بكل وسيلة ممكنة 
في أول ظهوره، حاولوا طرد 
النبــــي ژ ثم قتله، ثم تنفير 
الناس عنــــه بأنه مجنون، ثم 
قالوا ساحرا، لكن اهللا قيض 
لــــه من يؤويــــه وينصره من 

املهاجرين واالنصار.
  ثــــم أراد أعــــداء اهللا أيضا 
حتريف القرآن فحفظه اهللا، ثم 
عمدوا الى حتريف السنة فقيض 
اهللا علماء جهابــــذة مييزون 
احلديث الصحيح من السقيم 
والضعيف، لكنهم لم ييأسوا 
وقد عمدوا الى طريقة خبيثة 
مازالت االمة تعاني منها أال وهي 
الطعن في الصحابة السقاط 
القرآن والســــنة، فالقناتان ال 
تأتيان بحوادث وال مبواقف وال 
بكالم من تلقاء نفسهما، وامنا 
تأتيان بشبه القوم وما تفوهوا 
به فترد تلك الشبه عليهم، فلو 
سكت هوالء ولم يتطرقوا الى 
سب الصحابة والتطاول عليهم 

لتوقفت هاتان القناتان.
  أما أن البعض يرى أن فيهما 
اعادة  محضور شــــرعي عبر 
عرض بعض املواد املســــيئة 
لالســــالم ولو كان مــــن باب 
التحذير منهــــا، فجوابي على 
هذه الشبهة أن أقول هذا ليس 
مبحظور شــــرعي وهو اعادة 
عرض بعض املواد املســــيئة 
لالسالم السيما ممن ينتسبون 
الى االسالم وذلك من وجهني، 
الوجه االول: أن هذا الذي يظهر 
االسالم وينتسب اليه اذا أظهرت 
اســــاءته كسّب عائشة أو أحد 
الصحابة مثال عبر القناة تبني 
للناس أن عقيدة هذا الرجل فيها 
دخل ويجــــب احلذر منه، كما 
يقال في املثل «من فمك ندينك» 
الن بعض الناس ال يصدق حتى 
يسمع ويرى، وال شك أن هذه 
الطريقة وهذا العرض أفضل في 

تقبل اخلبر وأوقع في النفس، 
ثم ان البعض يستعمل التقية 
فنقل مثل هذا على شاشة القناة 

ال مجال لتكذيبه أو نفيه.
الثانــــي: أن اهللا    الوجــــه 
ســــبحانه وتعالــــى نقل كالم 
املسيئني له ولالسالم ولرسول 
االسالم فقالوا عن اهللا أنه اتخذ 
ولدا وهو أعظم من سب عائشة، 
وقالوا ان اهللا بخيل، وقالوا يد 
اهللا مغلولة، ووصفوا املالئكة 
بأنهم بنــــات اهللا، وقالوا عن 
القرآن أساطير االولني، وقالوا 
عن الرسول ژ ساحر كذاب، 
فلو كان هناك محظورا شرعي ملا 
عرض اهللا كالمهم السيئ، واذا 
لم يكن من عرض كالم الكفار 
أي فائدة تذكر فانه ال يعرض 
مثل الرسومات التي تعرضت 
لشخصية النبي ژ، فإنه من 
اخلطأ عرضهــــا، ملاذا؟ ألنه ال 
غرابة من الكفار أن يفعلوا مثل 
هذا، فالتنويه يكفي ويغني من 
الرسومات وليس  أن تعرض 

هناك داع أصال.

  اإلخالص في الدعوة إلى اهللا

ــن بعض  ــا ع ــمع أحيان   نس
إلى  ــير  التي تش ــات  اإلحصائي
ــل عليها  ــغ ضخمة يحص مبال
ــاركاته  مش مقابل  الدعاة  بعض 

التلفزيونية، فما تعليقك؟
  توجيهي هو أن يحذر املسلم 
من أن يستغل علمه وما آتاه اهللا 
من فقه في الدين في غير ابتغاء 
وجــــه اهللا والدار اآلخرة، ألن 
املسلم إذا قصد الوصول بعلمه 
وتفقهه في الدين إلى اجلاه أو 
التقرب اهللا فعمله  املال دون 
حابط، قال اهللا تعالى (من كان 
يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف 
إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ال 
الذين ليس  أولئك  يبخسون، 
لهم في اآلخرة إال النار وحبط 
ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون)، فليحرص املسلم على 
اإلخالص ألن اهللا ال يقبل من 
العمل إال ما كان خالصا لوجه 

الكرمي.

  األناشيد ليست سواء

  ما رأيك في دخول األناشيد 
القنوات  ــي  ف بقوة  ــالمية  اإلس
كبديل  واستخدامها  اإلسالمية، 
للموسيقى؟ وهل هناك ضوابط 

لها تنصح بااللتزام بها؟
  األناشيد اختلف أهل العلم 
إلى الصواب  فيها، واألقــــرب 
أن األناشــــيد ليست على حد 
سواء، فمنها املبالغ فيه بادخال 

املؤثــــرات الصوتية حتى أن 
السامع لها يظن أن بها آالت لهو 
أو أشبه باملوسيقى، وبعضهم 
حــــرص أيضــــا علــــى إدخال 
الفتيان  الرقيقة من  األصوات 
ما قد يكون فيــــه فتنة، وهذا 
العمل غير جائز كما ذكر العالمة 
ابن عثيمــــني رحمه اهللا، وقد 
كان يجيزها لكن ملا بلغه ذلك 
أفتى بتحرميها، ومن األناشيد 
ما هــــو دون ذلك، أي خال من 
املؤثرات الصوتية املتكلفة، ولها 
رسالة هادفة، وقد تكون سببا 
في صــــرف الناس عن احلرام 
البني كاملوسيقى، لكن يجب أال 
تكون األناشيد سببا في صرف 
الناس عن قراءة القرآن وتعلم 
السنة، فال ميكن أن يكون احلكم 
على األناشيد متساويا ملا هو 

موجود في الساحة.

  إغالق القنوات اإلسالمية

ــر إغالق ٢٥  ــف تقرأ خب   كي
قناة إسالمية، أو التشويش على 
بعضها تشويشا متعمدا بهدف 

إفشالها؟
  إغالق القنوات اإلســــالمية 
والسعي الى تشويشها عمل غير 
مستغرب من أعداء الفضيلة، 
فهم يحاولــــون ليل ونهار أن 
يطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا 
متم نوره ولو كره الكافرون، 
والعداء بني اإلسالم والكفر وبني 
احلق والباطــــل قائم إلى يوم 

القيامة.
  ما نصيحتك لتجار املسلمني 
ــوات  ــم القن ــص دع ــا يخ فيم

اإلسالمية والهادفة؟
  نصيحتي لتجار املسلمني 
أن يســــخروا أموالهم لنصرة 
اإلســــالم فيما يخص القنوات 
اإلسالمية الهادفة، التي حترص 
على نشر اإلسالم الصحيح، فإن 
هذا العمل يدخل في اجلهاد في 
سبيل اهللا، كما قال اهللا تعالى 
(انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
اهللا)، ثم لو نظرت إلى أعداء 
اإلسالم ســــترى الواحد منهم 
يبذل ماله ونفسه ألجل معتقده 
وهو معتقد فاسد، بينما املسلم 
الذي أعطاه اهللا اإلسالم الذي 
ال يأتيه الباطــــل من بني يده 
وال من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد تراه يبخل وال يبخل إال 

على نفسه.

  أنصح بشدة

ــاة بحصر  ــل تنصح الدع   ه
ــي  اإلعالم ــم  ظهوره ــر  وقص

ــالمية دون  القنوات اإلس على 
القنوات العامة واملنوعة؟

الدعاة    أنصـــح وبشـــدة 
بحصر ظهورهم على القنوات 
اإلسالمية هذا إذا كانت متوافرة 
وهادفة وحترص أيضا على 
املنهج اإلســـالمي الصحيح 
اخلالي من الشرك والبدع ألن 
هذه القنوات العامة واملتنوعة 
بعضها ليس هدفه اإلسالم بل 
هدفه اجلاه واملال معا، والدليل 
على ذلك أنها تبني وتهدم في 
وقت واحد، مع أن كال األمرين 
وهو البناء والهدم يحصل به 
للقناة الكسب املالي، فهي ال 
تخسر لذلك، يحرصون على 
الداعية الفالني مثال ليس حبا 
له وال لدعوته وإمنا ألجل كسب 
الناس وأن تكون للقناة أكثر 
شعبية ملشـــاهدتها، وتلحظ 
أحيانا أن الداعية يتكلم عن 
حرمة املوسيقى فإذا انتهى من 
برنامجه ينتهي على موسيقى، 
وهذا نـــوع من التهكم وعدم 
املباالة، أو قد يتكلم الداعية 
مثال عن احلشمة واحلجاب 
البرنامج أظهروا  انتهى  فإذا 
بعد احللقة التبرج والسفور 
واملسلسالت الساقطة، هذه 
القنوات مثلها كمثل املاسونية 
أو الغزو الفكري، فهم يؤلفون 
كتابا يحتوي على قصة موسى 
عليه السالم أو أي قصة مثال 
ثم يجعلون في طيات القصة 
أو في ثنايا الكالم شـــبهة ال 
أو أســـطرا  تتجاوز صفحة 
عن اإلســـالم وحملته حتى 
تعلق في ذهـــن القارئ لكي 
تشـــككه أو يكون في تذبذب 
وحيرة، لذلـــك أنا أفضل إذا 
كانت هناك قنوات إســـالمية 
كفيلة بنشر اإلسالم ومبادئه 
وأخالقه فينبغي أن يتواجد 
فيها  الدعاة ويحرصوا على 
تطويرها وأن تكون شـــاملة 
هادفة نافعـــة، بحيث تكون 

بديلة عن تلك القنوات.
ــك في الدعاة    أخيرا، ما رأي
ــاركة  الذين يحجمون عن املش
بالظهور  على الفضائيات خشية 

الرياء وطلبا لإلخالص؟
  هـــذه نظـــرة خاطئة، بل 
ينبغي على الداعية ان يجتهد 
في مدافعة الرياء واستحضار 
اإلخالص ويقدم على الدعوة 
إلـــى اهللا، وال يلتفـــت إلـــى 
وساوس الشيطان وتلبيس 
إبليس، فلرمبـــا يكون تركه 
للعمل خشية الرياء من الرياء 

كما ذكر ذلك أهل العلم.

 الداعية فيحان سرور الجرمان 

 عقيدتنا في القرآن (٥)

 حتدثنا في املقاالت السابقة عن معتقد أهل السنة 
واجلماعة في القرآن الكرمي، ونظرا ملا لهذا املوضوع 
من أهمية قصوى، الســـيما وقد خرج علينا في هذا 
الزمان من يطعـــن في كتاب اهللا عبر دعاوى فارغة، 
وشبه ممجوجة، صادفت ولألسف قلوبا خاوية تأثرت 

مبا يذكر وينقل.
  ومبا أن املوضوع من األهمية مبكان أكمل ما بدأت 

به من الكالم حول أحكام القرآن.
  ومن املباحث التي حتدث عنها العلماء وهي متعلقة 
بهذا املوضوع أي موضوع التنزيل معرفة أول ما نزل 
من القرآن وآخر ما نزل: فأول ما نزل على النبي ژ 
أول خمس آيات من سورة العلق (اقرأ باسم ربك الذي 
خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، الذي 
علم بالقلم، علم اإلنســـان ما لم يعلم) وهذه السورة 
لـــم تنزل كاملة، وإمنا نزلـــت مقطعة مفرقة كما هو 
احلال مع أكثر سور القرآن، ثم إن نزول هذه السورة 
ال عالقة له بترتيب املصحف، فهي وإن كانت أول ما 

نزل إال أن ترتيبها في آخر املصحف.
  ومما يجب أن يعلم كذلك أن ترتيب اآليات لم يكن 
باجتهـــاد من أحد الصحابة، بـــل هو أمر توقيفي من 
النبي ژ، فكانت اآلية إذا نزلت على النبي ژ يقول: 

ضعوها في سورة كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا.
  وبعد أن نزل مطلع ســـورة العلق فتر الوحي عن 
رســـول اهللا ژ ـ قيل أربعني يوما وقيل ستة أشهر 
وقيل سنة ونصف السنة ـ ثم نزلت سورة املدثر (يا 
أيهـــا املدثر قم فأنذر)، أما آخر ما نزل على النبي ژ 
فذكر في ذلك أقوال، األقرب منها والعلم عند اهللا تعالى 
أنها قوله تعالى (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اهللا 
ثم توفى كل نفس ما كســـبت وهم ال يظلمون) روى 
ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما، وأما 
من ظن أن آخر ما نزل هي قوله تعالى (اليوم أكملت 
لكم دينكم) فهـــذه اآلية نزلت في حجة الوداع وإمنا 
فيها إكمال الدين وليس فيها إكمال تنزيل القرآن كما 
ظن بعـــض الناس، فهذه اآلية نزلت في حجة الوداع 
في يوم عرفة، وعاش النبي ژ بعدها أكثر من ثالثة 
أشهر، والقرآن ينزل عليه حتى كان قبل وفاته سبع 
ليال فنزلت فيها (واتقوا يوما.......) وكان آخر ما نزل 
من القرآن ألنه بعد ذلك وعك ژ وعكا شـــديدا حتى 
أنه كان يغشى عليه مرات ومرات، بأبي هو وأمي ژ، 

وللحديث بقية بإذن اهللا. 

 كثرت في اآلونة األخيرة رؤيتنا صفحات إسالمية متخصصة في اجلرائد احمللية والعاملية لتلبي رغبة شريحة كبيرة من القراء،

   ومتيـز بعضها بأسـلوب العرض فأبدع، بينما سـلك البعض اآلخر وهم األكثر اسـلوبا جامـدا وطرحا تقليديا، 

يقـوم في أكثره على القص واللـزق أو التكرار،  فبهتت الصـورة اجلميلة وثقلت الفائـدة املرجوة على 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 اهللا.

 بقلم محمد العصيمي


