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 إعداد: ضاري المطيري 

 كثرت في اآلونـة األخيرة رؤيتنا صفحات إسـالمية متخصصة في اجلرائد احملليـة والعاملية لتلبي رغبة شـريحة كبيرة من القراء،

   ومتيـز بعضهـا بأسـلوب العـرض فأبـدع، بينمـا سـلك البعـض اآلخـر وهـم األكثـر اسـلوبا جامـدا وطرحـا تقليديـا، 

يقـوم فـي أكثـره علـى القـص واللـزق أو التكـرار،  فبهتـت الصـورة اجلميلـة وثقلـت الفائـدة املرجـوة علـى القـارئ.

  «األنبـاء» كمـا عودتكـم تسـعى دائما الـى اجلديـد واملفيـد، وتتلمس مـا يرغب فيـه قراؤهـا على اختـالف شـرائحهم،  فها 

هـي تقدم بـني أيديكم صفحـة إسـالمية غير تقليديـة، بحلة جديـدة تواكـب اإلبداع واالبتـكار في طريقـة العرض، أسـميناها 

«خواطـر إسـالمية»،  ال نزعـم الكمـال أو العصمـة فيها، لكـن طموحنا دائمـا لألفضل لـن يكون له حـد،  سـنحرص على تقدمي 

الفائـدة علـى طبق جذاب ومشـوق مع رشـفة مـن اخلواطـر والفوائد واألخبـار اإلسـالمية، تأتيكـم كل يوم اثنني بـإذن اهللا.

مـوا المظاهرات سـدًا للذريعـة لما رأوهـا عبـر التاريخ مخيبـة لآلمـال ومهـدرة للدمـاء واألرواح واألموال  كبـار العلمـاء حرَّ
 بداية هل كانت املظاهرات معروفة في 

عاملنا اإلسالمي وتاريخه؟
  ال يوجد في تاريخنا اإلسالمي الطويل 
مثــــال ملظاهرة خرجت لألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، بــــل مضت القرون 
الثالثة املفضلة وهم خير من قام بهذه 
الفريضة ولــــم يعرفوا املظاهرة طريقا 
لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإمنا 
كانت ثورة البروتستانت على الكنيسة 
في العصور الوســــطى عام ١٥٢٩ م أول 
مظاهرة في التاريخ، ثم انتقلت إلى العالم 
اإلسالمي من باب التقليد مصداقا لقوله 
ژ «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر 
وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب 
لســــلكتموه قلنا يا رسول اهللا اليهود 

والنصارى قال فمن».

  وسيلة غير مشروعة 

ــريعة  ــرات في الش ــم املظاه   وما حك
اإلسالمية؟

  املظاهرات كوسيلة من وسائل األمر 
باملعــــروف والنهي عــــن املنكر لم يقل 
العلمــــاء املعتبرين،  بجوازها أحد من 
ولذلك فهي وســــيلة غير مشروعة، وال 
يوجد في شــــريعتنا املطهرة ما يبيح 
املظاهرات ويسوغها اللهم إال جريا وراء 

التقليد لليهود والنصارى والفرس.
  ولنا على هذه املظاهرات مالحظتان، 
األولى: أن كبار العلماء ملا منعوا املظاهرات 
لم يكن سبب املنع فقط أنها مظهر من 
مظاهر التعبير عن الرأي وإنكار املنكر، 
وإمنا نظروا إلى أبعد من ذلك وهو الثمرات 
والنتائج، فلما رأوها عبر التاريخ مخيبة 
لآلمال وراعهم الدماء واألرواح التي أهدرت 
حرموها سدا للذريعة، واإلمام الطحاوي 
وضع كتابه في العقيدةـ  منتصف القرن 
الثالث الهجري ـ وذكر األصل الذي ميز 
أهل السنة وهو الصبر على جور األئمة 
وترك اخلروج عليهم، وذلك بعدما قرأ 
ورأى وأخذ من العلماء ممن عاينوا الفنت 
التي متوج كموج البحر، ثم أتى ابن أبي 
العز احلنفي فشرح العقيدة الطحاوية 
وزادها توضيحــــا، ثم العالمة األلباني 
خرج أحاديثها وعلق عليها فجزاهم اهللا 
خيرا، هذا فضال عن النصوص احملكمة 
في الكتاب والسنة التي فصلت ووضحت 
العالقة بني احلاكم واحملكوم فاألمر واضح، 
واملالحظة الثانية: من أدب املفتي قبل 
اإلفتاء من النظر فــــي النوازل والفنت، 
البد من بحث مقدمات املسائل ولوازمها 
وتوابعها إلى غير ذلك من قواعد األصول، 
وكذلك النظر في العواقب ومآالت األمور، 
فإن كانت تؤدي إلى شر أكبر فال يجوز 
اإلفتاء بهذا ويكون اإلفتاء بهذا من الصبر 
في سبيل اهللا تعالى، كما قرر ذلك شيخ 

اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا.
ــا هو البديل عنها ملن يريد األمر    إذن م
ــن املنكر إذا ما وقعه  باملعروف والنهي ع

فيه احلاكم؟
  املشروع في األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر النصيحة والكتابة واملراسلة، 
والذهاب إلى من وقع في املنكر وتوضيح 
األمر له، هذا هو املشــــروع والذي عليه 

كبار العلماء.

  شبهة ورد

ــد يقول قائل ان في املظاهرات     لكن ق

تتحقق بعض اإليجابيات كتبديل الرئيس 
أو استقالة احلكومة أو تنصيب شخص 
ــا أو غير ذلك من اإليجابيات، أال يكون  م

هذا سببا جلوازها؟
  نقـــول عن هـــذه الشـــبهة ان هذه 
اإليجابيات اجلزئية إذا قارناها بالفساد 
األكبـــر الذي يقع ال تعتبر شـــيئا في 
الفقه اإلسالمي، بل هذا يكون كمن يبني 
قصرا ويهدم مصرا، وإذا دققنا النظر 
في النصـــوص القاطعة بتحرمي الربا 
واخلمر والزنا وسائر احملرمات جند 
أن هـــذه احملرمات قد حوت إيجابيات 
أو مصالح جزئيـــة أو على األقل هي 
في نظر فاعلهـــا أمرا محببا ومطلوبا 
وتهواه نفســـه األمارة بالسوء ولكن 
الشارع احلكيم ألغى وأبطل هذه املصالح 
اجلزئية واملنافع الصغيرة بجانب الشر 
املترتب عليها، وعندنا أيضا  العظيم 
القاعدة الشرعية وهي درء املفاسد مقدم 

على جلب املصالح.

  تلمس أسباب النصر

ــرمي  ــول بتح ــرى أن الق ــض ي   البع
ــوة للخنوع  ــو دع ــا ه ــرات إمن املظاه

والتخذيل، فما تعليقك؟
  ال، إمنا هو محاولة لتلمس طريق 
النصـــر اجلـــاد بعيدا عـــن املزايدات 
واملهاترات، ونصيحة وخالصة ما أخذته 
من علمائنا الكبار، أما غير هذا فيبقى 
كالما تغلـــب عليه العاطفة واالنفعال 
واحلماس، وهذا وإن كان مطلوبا للدفاع 
عن حرمات املســـلمني إال أنه يجب أن 
يقيد بضوابط الشرع، وانظروا مثال إلى 
موقف عمر ے في صلح احلديبية ثم 
مراجعته لنفسه بعد أن اتضح له أن 
الصواب مبتابعة الدليل وليس مبخالفة 
الدليل، وإن ظهر هذا في بادئ الرأي، 
وكذلك أقول هذه األمور العامة املتعلقة 
بالثورات واالحتجاجات ومصالح األمة 
ال يقررها الدهماء واألحزاب والشارع 
السياسي كما يقال، إمنا يقررها والة 
األمر احلكام والعلماء، وميكن أن أضيف 
قيدا هنـــا مفيدا وهو إضافة إلى كلمة 
العلماء أضيف (املعتبرين)، وإال كما 
هو معلوم ليس كل من انتســـب إلى 
العلم يعتبر عاملـــا فضال عن املعتبر 

والراسخ في العلم.

  مظاهرة نظمها اليهود

ــارزة من  ــة الب ــض األمثل ــد بع    نري
التاريخ احلديث على مساوئ املظاهرات 

وعلى زيف مصاحلها املزعومة برأيك؟
  ســـأذكر بعض األمثلـــة ملظاهرات 
واحتجاجات وثورات خرجت للمطالبة 
بإصالحات، وأحيانا تغيير نظام احلكم، 
لكنها مع األسف الشديد انتهت بنتائج 
ســـيئة، آالف من القتلـــى واجلرحى 
الدعوة اإلســـالمية،  والتضييق على 
ففي أول محاضرة للشيخ الدكتور عمر 
األشقر سنة ١٩٨٢م في كلية احلقوق في 
الشويخ قال «إن أول مظاهرة خرجت 
تندد باحتالل اليهود لفلســـطني الذي 
دعا إليها ونظمها هم اليهود؟ والسر 
في ذلك ـ والكالم للدكتور األشقر ـ أن 
الشاب خرج مع الشابة وال تسأل بعد 

ذلك ماذا سيحصل...؟».
  املثال األول: حادثة احلرم املكي، بدأت 

أحداثها فجر يوم ١ محرم ١٤٠٠هـ املوافق 
٢٠ نوفمبر ١٩٧٩م، حني استولى (٢٠٠) 
مسلح على احلرم املكي وهو من مقدسات 
املسلمني، في محاولة لقلب نظام احلكم 
في اململكة العربية السعودية إبان عهد 
امللك خالد بن عبدالعزيز. هزت العملية 
العالم اإلســـالمي برمته، وانتهت إلى 
سفك دماء بريئة وانتهاك حرمة البيت 
الذي لم يحل إال ســـاعة من نهار فقط 

للنبي ژ.
  املثال الثاني: اغتيال السادات، قامت 
احلكومة بحملة اعتقاالت واسعة شملت 
املنظمات اإلسالمية ومسؤولي الكنيسة 
القبطية والكتاب والصحافيني ومفكرين 
يســـاريني وليبراليني، وفي ٦ أكتوبر 
١٩٨١ (بعد ٣١ يوم مـــن إعالن قرارات 
االعتقال)، مت اغتيال السادات في عرض 
عسكري كان يقام مبناسبة ذكرى حرب 
أكتوبر، وقـــام بقيادة عملية االغتيال 
خالد اإلسالمبولي التابع ملنظمة اجلهاد 
اإلســـالمي، التي كانت تعارض بشدة 
اتفاقية السالم مع إسرائيل، ولم يرق 
لها حملة القمع املنظمة التي قامت بها 
احلكومة في شهر سبتمبر، وخلفه في 
الرئاسة نائب الرئيس محمد حسني 
مبارك، وانتهت هـــذه الفتنة العمياء 
بشر مســـتطير ما زالت مصر تعاني 

آثاره إلى اليوم.
  املثال الثالث: أحداث حماة أو مجزرة 
حماة: بدأت في ٢ فبراير من عام ١٩٨٢م 
وكانت أوســـع حملة عسكرية يشنها 
النظام السوري ضد املعارضة املسلحة 
في حينها، وأودت بحياة اآلالف من أهالي 
مدينة حماة، وانتهت هذه الفتنة بشر 
عظيم ولم نسمع إلى اليوم تراجعا من 

القائمني على هذه الفتنة.
  املثال الرابع: أحداث اجلزائر: (اجلبهة 
اإلسالمية لإلنقاذ) هي حزب سياسي 
جزائري سابق، محل بقرار من السلطة، 
أنشـــئ في مارس ١٩٨٩م بعد التعديل 
الدستوري وإدخال التعددية احلزبية 
اللذين فرضتهما االنتفاضة الشعبية 
في أكتوبر ١٩٨٨م. واعترفت احلكومة 
اجلزائرية بها في مطلع شهر سبتمبر 
١٩٨٩م ويتـــرأس اجلبهة اإلســـالمية 
لإلنقاذ منذ تاريخ تأسيســـها الشيخ 
عباس مدني، وينوب عنه الشيخ علي 
بلحاج خرجت اجلبهة في مظاهرة لألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر ونتج عنها 
بعـــد املواجهات (٤٠) ألف قتيل، على 
الرغم من نصح كبار العلماء لهم بعدم 

اخلروج والصبر.

  أسباب ضعف المسلمين

  هل من وصية أخيرة تقولها للشباب 
ــرع  ــلم املتحمس للنصر وإقامة ش املس

اهللا؟
  أنتهز هذه املناسبة ألوجه األنظار 
إلى أهمية قراءة الرسالة التي بعنوان 
(أسباب ضعف املســـلمني وانهزامهم 
أمـــام أعدائهم) للعالمـــة عبدالعزيز 
بـــن باز رحمه اهللا، وهـــي عبارة عن 
محاضرة ألقيت قبل ما يزيد على ٣٠ 
عاما بالرياض، وفيها بيان ألســـباب 
ضعف املسلمني وانهزامهم وتشخيص 
مواطن الداء وبيان معالم طريق النصر 

إذا أراده املسلمون.

 العاطفـة والحماس مطلوبان للدفاع عن حرمات المسـلمين لكن يجـب أن يقيدا بضوابط الشـرع.. واألمور العامة 
المتعلقـة بمصالـح األمـة ال تقررها الجماهيـر واألحزاب والشـارع السياسـي وإنما الحـكام والعلمـاء المعتبرون

 الضوابط الشرعية في الحكم على الثورات 
والمظاهرات واالحتجاجات

 الضابط األول هو أن أي ثورة ـ إن جاز هذا اللفظ 
ـ أو أي حركـــة أو جماعـــة إمنا يكـــون احلكم عليها 
مـــن خالل ثالثة أمور وهي (١- التوحيد ٢- العبادة 
٣- التزكية واألخالق (السلوك)، فإذا قامت أي ثورة 
أو حركة أو جماعة على غير هذه األســـس فهي غير 
ناجحة وأظن هذا معروف بداهة بدون شرح، فالتوحيد 
حق هللا على العبيد، فأين شعار التوحيد ودثاره في 
الثورات واملظاهرات؟ وهنا أترك اإلجابة لكل منصف 
ناصح لربه ولرسوله ولدينه وألمته وأئمة املسلمني 

وعامتهم.
  وثانيـــا العبادة، أين موقعها من الثورات؟ وأعني 
اجلانب املتعلق باملســـلمني فقط، وإال فإني أعلم أن 
الثورات واحلركات حتوي عقائد شتى؟ وما قصدته 
بالعبادة هنا العبـــادة الصحيحة، ذلك ألنه ثبت في 
الســـنة من أن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى 
رجال يصلي صالة غير صحيحة وال يقيم صلبه من 
الركـــوع فقال له: (منذ متـــى تصلي هكذا) فقال منذ 
أسلمت فقال صلى اهللا عليه وسلم: (أما إنك لو مت 
علـــى هذا ملت على غير ملة اإلســـالم) فأين االلتزام 

بالعبادة الصحيحة؟
  وثالثا التزكية واألخالق املعبر عنها بالســـلوك، 
فمن املعلوم أن رسالة اإلســـالم رسالة طاهرة نقية 
من أوضار الذنوب والرجس، وهذا النقاء في الغاية 
كما هو موجود في الوسيلة أيضا، وليس عندنا ذلك 

املبدأ الذي يقول «الغاية تبرر الوسيلة».
  اتباع منهج السلف

  وأمـــا الضابط الثاني فهو جريان العمل على ذلك، 
ونعني به هنا أن يجري عمل السلف في األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر عن طريق املظاهرات واالعتصامات، 
والســـؤال هنا هل جرى العمل على ذلك في القرون 
الثالثة؟ قال النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم (خير 
النـــاس قرني، ثم الذين يلونهم، ثـــم الذين يلونهم، 
ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ميينه، وميينه 

شهادة) (متفق عليه).
  االستقامة ووجود القائد

  والضابط الثالث أن طريق النصر كما يحدثنا التاريخ 
اإلسالمي الطويل يكون من خالل ما يلي

  ١ - االستقامة على طريق اهللا (إن اهللا ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، ٢ - أن ينبري قائد 
ملهم ويخلص دينه هللا ويلم اهللا تعالى به شعث األمة 
فيدحر أعداء اهللا مـــن اليهود وغيرهم، وهذا عني ما 
حصل للقائد محمود الغزنوي وصالح الدين األيوبي 
وغيرهم كثير، يقول ابن خلكان عن محمود الغزنوي 
«(بلغ في اجلهاد من حيث لم تبلغه في اإلسالم راية 
ولم تنزل به قط سورة وال آية، فدحض أجناس الشرك 
وأقام بدال عن بيوت األصنام مســـاجد اإلسالم وبدال 
من مشـــاهد البهتان معابد التوحيد واإلميان»، فإذن 
هذان طريقان للنصر فأين األمة اإلسالمية منهما؟ فأما 
الطريـــق األول فاآلية فيه صريحة وهي قوله تعالى 
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم)، وأترك تفسير هذه اآلية لكل 
عالم ولكل طالب علم يحدد مقدار كم وكيف املخالفات 
التي تقع وما زالت في األمة اإلسالمية وال منكر لها وال 
ناصح فاللهم ســـلم اللهم سلم، فكانت الهزمية وكان 

القتل سببه شؤم املخالفة فأين االعتبار؟
  التاريخ يعيد نفسه

  أما الضابط الرابع فقوله تعالى (وإن يخذلكم فمن ذا 
الذي ينصركم من بعده وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون)، 
وهنا أقول إن األمة اإلسالمية مرضها واحد وعالجها واحد 
كذلك، فأكثر املسلمني اليوم ال يعلمون طريق النصر؟ 
وإذا علموه ما سلكوه؟ وإذا سلكوه لم يثبتوا عليه وال 
حول وال قوة إال باهللا. فإذن ماذا نفعل اليوم؟ فاجلواب: 
نقول ان التاريخ يعيد نفسه، نبدأ كما بدأ النبي صلى 
اهللا عليه وآله وسلم، وإلى متى نحن كذلك؟ اجلواب: ال 
نقول إلى متى، ألن سنن النصر اإللهي ال ميكن حسابها 
كاالقتصاد اإلسالمي، ولكن جواب هذا: حتى يتغير ما 
في نفوس املسلمني، ومع هذا يقول الرسول صلى اهللا 

عليه وآله وسلم (ولكنكم قوم تستعجلون؟).
  أما الضابط اخلامس فقوله تعالى (إن تنصروا اهللا 
ينصركم ويثبت أقدامكم)، هذه اآلية الكرمية يتناولها 
كل املسلمني واجلماعات واألحزاب، ولها جانبان: جانب 
معلوم لدى اجلميع، وجانب مجهول أو قل إن شئت ال 
يريدونـــه وال يرونه وال ميتثلونه وهنا بيت القصيد، 
أما اجلانب املعلوم من اآلية فهو تفســـيرها أن تعملوا 
بأحـــكام اهللا الظاهرة والباطنـــة وال تروغوا كروغان 
الثعالـــب حينئذ يتنزل النصر وهنـــا يتناول احلكام 
واحملكومني، أما اجلانب املجهول الذي ال يريدونه وال 
يدندنون حوله فهو أن أحكام اهللا تعالى اليوم تغيرت 
وتبدلت، وكل حكم تغير وأصابه التعطيل أو التحريف 
أو التأويل، يعتبـــر كافيا، ألن تنزل علينا حجارة من 

السماء، فكيف باهللا نريد النصر من اهللا؟
  البراءة من الشرك وأهله

  والضابط السادس قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا 
ال تتخـــذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني أتريدون 
أن جتعلوا هللا عليكم ســـلطانا مبينا)، ومعنى اتخاذ 
الكافرين أولياء أي الرضـــا عنهم وعن دينهم الباطل 
واتخاذهم أصحابا وأخدانا نلقي إليهم باملودة، ومبعنى 
أن نبوح لهم بأسرارنا وخصائص أمورنا، وأترك هذه 
احلقيقة ماثلة أمام كل منصف يطلب احلق مظانة ويدع 
العاطفة جانبا أن يحكم على املســـلمني أن يقفون من 

هذه اآلية الكرمية وسأزيد األمور وضوحا.
  فإذا نظرنا إلى شريحة العلماء الرسميني جند الفتاوى 
الشاذة املنحرفة الداعية إلى وحدة األديان والتسامح 
الديني وحرية العقيدة وأن كل إنسان حر فيما يختار 
مـــن عقيدة، يقول العالمة ابن عثيمني رحمه اهللا «من 
قال إن اإلنســـان حر وله احلرية فيما يختار من دين 
فإنه كافر باهللا، ألن اهللا تعالى أنزل هذا الدين وأوجب 
على اجلميع الدخول فيه وحكم على من لم يدخل بالنار 
(ومن يبتغ غير اإلســـالم دينا فلن يقبل منه وهو في 

اآلخرة من اخلاسرين».
  وإذا أخذنا شريحة املفكرين والكتاب من املسلمني جند 
التأثر الواضح بالغرب، وهذا تأثر املغلوب بثقافة الغالب 
وجتدهم ميدحون الغرب من حيث احلريات واحلقوق 
الشـــخصية مبا فيها حقوق اإلنسان والدميوقراطية، 
وإذا كتبوا عن العالم اإلسالمي فال يصفونه إال باجلهل 
والظلم والديكتاتورية فوالؤهم وحبهم إمنا هو للغرب 
الكافر وليس للمسلمني، وهذه طبقة النخبة كما يقال 

فكيف بغيرهم. 

 بقلم د.عبدالرحمن الجيران

 أكد د.عبدالرحمن اجليران أن املظاهرات ليست من وسائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
ولم يقل بجوازها أحد من العلماء املعتبرين، مشـيرا إلى أن املشروع هو النصيحة والكتابة 

واملراسلة، والذهاب إلى من وقع في املنكر وتوضيح األمر له باحلكمة واملوعظة احلسنة. 
وأوضح أنه ال يوجد في شريعتنا املطهرة ما يبيح املظاهرات ويسوغها اللهم إال جريا 

وراء التقليد لليهود والنصارى والفرس، مستشهدا مبا قاله د.عمر األشقر في كلية 
احلقوق في الشويخ عام ١٩٨٢م «إن أول مظاهرة خرجت تندد باحتالل اليهود 

لفلسـطني الذي دعا إليها ونظمها هم اليهود، والسر في ذلك أن الشاب 
خرج مع الشابة، وال تسأل بعد ذلك ماذا سيحصل؟».

  وأشـار اجليران إلى أن العاطفة واحلماس مطلوبان للدفاع عن 
حرمات املسـلمني، لكن يجب أن يقيدا بضوابط الشـرع، الفتا إلى 

أن جميـع املظاهرات املعاصرة والثـورات بدأت بهدف اإلصالح 
وانتهت بنتائج سـيئة، آالف من القتلى واجلرحـى والتضييق على 

الدعوة اإلسالمية، بسبب أن من يقودها الدهماء والغوغاء، وليس 
العلماء واحلكماء.

  «األنباء» التقـت د.عبدالرحمن صالح اجليران للحديث حول 
ضوابط املظاهرات وتاريخها، وأهم أسباب النصر اإللهي للمسلمني، 

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

 الجيران لـ «األنباء»: المظاهرات 
وسيلة غير مشروعة انتقلت إلى 
المسلمين من باب تقليد الغرب 
ومفاسدها أكبر من مصالحها

 ذكر أمثلة معاصرة لمظاهرات وثورات خرجت بهدف اإلصالح 
وانتهت بآالف الضحايا والتضييق على الدعوة اإلسالمية

 اتباع منهج السـلف و االسـتقامة ووجود القائـد والبراءة من الشـرك وأهله


