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إمام وخطيب املسجد احلرام أكد لـ »األنباء« أن داعش فرع من القاعدة ومناهجنا ليس  فيها أبداً ما يدعو إلى التكفير أو اإلرهاب

بن حميد:  طاعة اإلمام ليست مقايضة إن أعطاني حقي أطعه
وإذا لم يعطني فال أطيعه.. األمر ديانة وسياسة ومصلحة عليا

)هاني الشمري( د.صالح بن حميد مرحبا بالزميل يوسف عبدالرحمن والشيخ خالد اخلراز والزميل اسامة ابوالسعود بحضور بدر املقيرن مدير مكتب امام احلرم   

فالح العجمي »أبو نهار«

يعطي حكمة وإدراكا.
وقال عنهم النبي الكرمي ژ 
ايضا انهم يقرأون القرآن ال 
يجاوز تراقيه���م وحتقير 
صالتك الى صالتهم، بحيث 
ان عليه���م مظاه���ر صالح 
ومظاه���ر تدين، لكن هذا ال 
يكفي، فمج��رد االلتزام هذا 
ج���زء ولكن قضي���ة إدراك 
االبعاد قضية رئيسية، فهؤالء 
ليس لديهم  من اخلبرة وال 
العم���ر وال العلم، وكما قال 
الرسول ژ حلذيفة »الزم 
جماعة املسلمني وامامهم«.

فلزوم اجلماعة وهي األمة 
كلها والسواد األعظم منها، 
ومقابل اجلماعة هو الشذوذ، 
فأي مسلك ش���اذ يجب ان 
يحذره العاق���ل، اما اإلمامة 
االم���ة والوطن  فهي قيادة 
والبلد، وطبعا لزوم االمامة 
ليس لذات الشخص او االمام 
او لذات ولي االمر او لذات 
احلاكم او لذات املؤسس���ة 
احلاكمة، ال، فاملقصود وحدة 
األمة حتت قيادة، فأمة بال 
قيادة ال ميكن ان تقوم ابدا.

وطاعة االمام ليست مقايضة 
مبعنى ان االمام ان أعطاني 
حقي أطيعه، وان لم يعطني 
حق���ي ال أطيعه، فهذا خطأ، 
واملقصود بالطاعة هي جمع 
الكلمة ووحدة الصف، فعن 
ابن مسعود ÿ أن رسول 
اهلل ژ قال: »إنها ستكون 
بعدي أثرة وأمور تنكرونها، 
قال���وا: يا رس���ول اهلل فما 
تأمرنا؟ قال: تؤدون احلق 
الذي عليكم وتسألون اهلل 

الذي لكم«.
لي���س مقايضة وال  فاألمر 
مقابلة وال ه���ي منة وامنا 
هي ديانة وسياسة ومصلحة 
عليا، فاملستهدف من طاعة 
االمام ليس ش���خصه وإمنا 
مصلحة علي���ا لألمة، فأي 
خلل انته���ى البلد وانتهت 

االمة وتفرقت.

لك  لذ
يجب ان 
يعرف ان 
بلزوم  املراد 
اجلماعة ولزوم 
ه����ي  الطاع����ة 
العليا،  املصلحة 
وهي ال تتحقق اال 
ولزوم  باجلماع����ة 
االمامة، اما الشذوذ او 

اخلروج سواء كان خروجا 
مس����لحا او نقدا غير هادف 
النقد  ام����ا  فهذا ال يج����وز، 
الهادف فمطلوب، واملطالبة 
باحلقوق امر مشروع وعلى 
والة األمور ان يجتهدوا في 

حتقيق املطالب.

وعلى م���ن له ح�ق ان يطالب 
الرس����مية  القنوات  به عبر 
املختلفة، فحينما يتخذ ولي 
األمر قرارا فإمنا يتخذه من 
خ����الل مؤسس����ات وآليات 
معينة ومعروفة، وال يعني 
مطالبتك انك على حق، فمن 
حق االنسان ان يطالب ولكن 
من يقدر: متى او كم او كيف؟ 
فهذا هو الدولة مبؤسساتها 
ومجالس����ها ووالة امورها 
ومستشاريها وبطريقة وآلية 

صنع قرارها.
الدولة ان  فمن مس����ؤولية 
ترعى شعبها وحتقق املصالح 
والرف����اه، ولكن يبقى لزوم 
االمامة واجلماعة هو املخرج 

من الفنت.

الخير في األمة

فضيلة الشيخ: كيف 
تنظر لغياب أئمة أعالم من 

امثال الشيخ ابن عثيمني 
والشيخ ابن باز، في حني 

ان فقه الواقع اليوم بدأ 
العلماء يدخلون في مجال 
السياسة، بينما الشيخ ابن 
باز وابن عثيمني وغيرهما 

كانوا متفرغني للدعوة 
ويحملون هّم الدعوة 
االسالمية الصحيحة؟

٭ احلمد هلل، اخلير في هذه 
االمة الى يوم القيامة، وال شك 
ان هؤالء اعالم وفقدهم كبير 
جدا ويحدثون بفقدهم ثغرات، 
وفي الليل����ة الظلماء يفتقد 
البدر، لكن ايضا األمة بخير 
والعلماء فيهم خير وذهب من 
هو خير في سالف العصور، 
فال ينبغي ان تظن األمة انها 
اصبحت عمياء، فاالمة بخير 

� وهلل احلمد.
واما عن قضية االش����تغال 
بالسياسة، فالدين والسياسة 
لي����س بينهما تع����ارض او 
تناقض والس����يما السياسة 
الشرعية، فاإلسالم كل كامل مبا 
فيه من العبادات واملعامالت 
والسياسات واالقتصاد وكل 
شؤون احلياة وذلك مصداقا 
لقوله تعالى )قل ان صالتي 

بداية يتعرض العالم 
العربي واإلسالمي ملوجه 

من فنت االرهاب، ما 
السبيل للخروج من 

تلك الدائرة وكيفية درء 
األفكار املتطرفة كالتكفير 

وغيرها من األمور 
الدخيلة على سماحة 

اإلسالم ووسطيته؟
باللقاء  انا س����عيد  ٭ اوال، 
وأش����كر جلريدة »األنباء« 
هذه االس����تضافة، وإتاحة 
أتواص����ل مع  ان  الفرص����ة 
قرائها ومتابعيها من خالل 
الورقية ونسختها  اجلريدة 
االلكترونية، وفي احلقيقة 
فان هذا الس����ؤال هو سؤال 
الساعة، ومنطقتنا بليت بهذه 
التداخالت  املتغيرات وهذه 
والتدخالت مع األسف، وكما 
يوحي سؤالكم بان وقودها 
� مع األسف � بعض ابنائنا 
احملس����وبني عل����ى املنطقة، 
وان كان����ت منطقة اخلليج 
بعيدة عن ذلك بتوفيق اهلل 
ثم بحكمة قيادتها وحس����ن 
ادارتها وتصرفها، ونس����أل 
اهلل ان يحفظها ويقيها شر 

تلك الفنت.
ونحن نأسى ألحوال اشقائنا 
واخواننا في البالد املجاورة 
مل���ا اصابهم وح���ل بهم من 
نكبات وتشريد وقتل وسفك 
دماء وضياع اموال، وإزهاق 
نفوس خاصة منهم االطفال 
والنساء والشيوخ والتشريد، 
والش���ك ان هذه األزمة في 
نظ���ري ان هن���اك تدخالت 
اجنبية ظاهرة توقد الفنت ال 
سيما الفنت الطائفية ومحاولة 
أنواع من االحتقانات  زرع 

في املنطقة.
وعن���دي قناعة ب���ان هناك 
تدخالت من االع���داء ولها 
تأثير كبير، ولكننا نحتاج 
الى االلتف���اف حول الدولة 
والقيادة والشعب ومكتسبات 
الوطن، وم���ن املهم جدا ان 
يعي بعض الشباب انه اما 
ان يكون مغررا بهم او يكون 
النظر، وال  لديهم قصر في 
أرى في ذلك ادق من التعبير 
النبوي بانهم »سفهاء االحالم، 
حدثاء األس���نان«، ومعنى 
حدثاء األس���نان أي صغار 
دون جتربة او خبرة، اما 
سفهاء األحالم، فإن احللم 
هو العقل، أي صغر سن 
مع خلو جتربة مع قلة 
الس���ن  علم، فتقدم 

اجرى الحوار: يوسف عبدالرحمن  - خالد الخراز  - أسامة أبوالسعود

أكد إمام وخطيب املسجد احلرام فضيلة الشيخ د.صالح بن حميد ان هناك تدخالت 
أجنبية ظاهرة توقد الفنت ال سيما الفنت الطائفية ومحاولة زرع أنواع من االحتقانات 

في املنطقة، داعيا إلى اهمية لزوم اجلماعة ولزوم الطاعة لتحقيق املصلحة العليا للبالد 
والعباد. وشدد إمام وخطيب احلرم املكي الشريف في لقاء ل� »األنباء« على هامش زيارته 
احلالية للكويت بدعوة ادارة الثقافة اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

على ان طاعة االمام ليست مقايضة مبعنى »ان االمام ان اعطاني حقي أطيعه، وان لم 
يعطني فال أطيعه«، مشددا على ان االمر ديانة وسياسة ومصلحة عليا للوطن واملواطنني. 
وقال »ان أمة بال قيادة ال ميكن ان تقوم أبدا، ولزوم اإلمامة واجلماعة هو املخرج من الفنت، 
معتبرا ان من مسؤولية الدولة ان ترعى شعبها وحتقق املصالح والرفاه ومن حق املواطن 

ان يطالب بحقه والدولة هي التي تقرر: متى او كم او كيف؟ وأوضح ان هناك تدخالت 
من االعداء ولها تأثير كبير، ولكننا نحتاج الى االلتفاف حول الدولة والقيادة والشعب 
ومكتسبات الوطن، ومن املهم جدا ان يعي بعض الشباب بانه اما ان يكون مغررا بهم او 

يكون لديهم قصر في النظر، مضيفا: ال أرى في ذلك أدق من التعبير النبوي بأنهم »سفهاء 
االحالم، حدثاء االسنان« أي صغر سن مع خلو جتربة مع قلة علم.

وأوضح د.بن حميد ان املرأة ظلمت في كل احلضارات وعانت من مظالم قدمية ليس في 
بالد املسلمني وإمنا في كل البالد ولم تستطع األنظمة ان حتقق كثيرا من حقوقها ولكنها 

بدأت تأخذ حقها اآلن، لكنه شدد على انه ال يرى شخصيا ان تعتلي املرأة القضاء.
ورفض الشيخ بن حميد الدعاوى التي تلصق مناهجنا باإلرهاب والعنف والتطرف، 

مؤكدا ان مناهجنا ليس فيها ابدا ما يدعو الى التكفير او اإلرهاب او العنف ال من قريب وال 
من بعيد »فمناهجنا وإسالمنا بريء كل البراءة من أي تهمة وهي اجتهاد بشري بحاجة الى 
التغيير ألنها وضعت قبل 30 سنة، ولكن ليس لعيب او خطأ فيها، وإمنا 

ألن مستجدات الوطن ومستجدات اجليل تختلف«.
وعن ظهور داعش وغيرها من اجلماعات املتطرفة تساءل بن 

حميد ماذا فعلت القاعدة لالسالم وللدعوة وهل تقدم االسالم شبرا 
بسبب القاعدة؟ مضيفا القول » ثم جاء االرهاب الذي لم 
يعرفوه ووظفوه وحصدوا من ورائه ما حصدوا 
فلما وصل االرهاب الى شبه االستهالك او 

أنهى مهمته اتوا لنا بداعش.
وأوضح ان اجلهات الرسمية تبذل 
جهودا مقدرة والعلماء يبذلون جهودا 
كبيرة في مواجهة تلك االفكار الدخيلة 
على مجتمعاتنا من التكفير والغلو 
والعنف وغيرها، مضيفا »ينبغي 
ايضا تقدمي املزيد واستحداث 

آليات وأدوات بقدر ما يكون من 
مستجدات ويحاول العدو ان 
يستحدث أشياء فعلينا ان 

نستحدث األدوات واآلليات 
اتقاء لهذا الشر«.. وفيما 

يلي تفاصيل احلوار:

التباكي على 
املاضي ثقافة 

حتتاج إلى مراجعة 
فنحن نحب تراثنا 
وماضينا وأسالفنا 
ولكن هناك أيضًا 

املستجدات 
واملتغيرات وكل 
جيل له تطلعاته 

ومتطلباته
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جانب من احلوار 

الشيخ خالد اخلراز والزميل يوسف عبدالرحمن يقدمان هدية »األنباء« إلمام احلرم املكي

تقدم االس����الم شبرا بسبب 
القاعدة؟، ثم جاء االرهاب، 
ولم يعرفوه، وتكلموا كثيرا 
جدا، ووظفوه وحصدوا من 
ورائه ما حصدوا، فلما وصل 
االرهاب الى شبه االستهالك، 

فاتوا لنا بداعش.
إذن ف�»داعش« اليوم هي شكل 
جديد من اشكال القاعدة، وكل 
القوى والتحالفات اليوم من 
اذن فالعامل  اجل داع����ش، 
اخلارجي ال يخفى بأي حال 
من االح����وال، وهذا يتطلب 
منا الوعي اكثر وخاصة ان 
يعي ابناؤنا وبناتنا ذلك وان 
احلصيلة واملردود من وراء 
ذلك كله ضد االسالم وتفريق 
األمة بإثارة نعرات طائفية 
او مذهبي����ة ومتزيق بالدها 
وتشريد اهلها وتبديد ثرواتها 
ومزيد من التشرذم الطائفي 

واملناطقي.
واجله����ات الرس����مية تبذل 
جهودا مقدرة والعلماء يبذلون 
جهودا كبيرة، ونعم ينبغي 
ايضا تقدمي املزيد واستحداث 
آليات وأدوات بقدر ما يكون 
من مستجدات، ويحاول العدو 
ان يستحدث اشياء فعلينا ان 
نستحدث األدوات واآلليات 

اتقاء لهذا الشر.

مناهجنا والتطرف

فضيلة الشيخ يتهم 
البعض مناهجنا وديننا 
بانه هو الذي افرز هذا 

الفكر املتطرف، فبم 
تردون عليهم؟

٭ هذا غي����ر صحيح البتة، 
ابدا ما  فمناهجنا ليس فيها 
يدعو الى التكفير او االرهاب 
او العنف ال م����ن قريب وال 
من بعي����د، فمناهجنا بريئة 
واسالمنا بريء كل البراءة من 
اي تهمة، وهذا ال يعني طبعا 
ان مناهجنا هي اجتهاد بشري، 
وهي بحاجة الى التغيير ألنها 
وضعت قبل 30 سنة، ولكن 
تغيير املناهج ليس لعيب او 
خطأ فيها، وإمنا ألن مستجدات 
الوطن ومس����تجدات اجليل 
تختلف فقط، ولكن ال نغيرها 

ألنها كانت خطأ.
فاملناهج القدمية خرجت علماء 
وفضالء وخرجت املتخصصني 
واألطباء والعلماء في الشريعة 
والقانون، ولكن غيرناها اآلن 
نتيجة متطلبات الوقت ولكن 
ليس خلطأ فيها، فليس هناك 

إشكال فيها.

فضيلة اإلمام، تبوأمت 
مناصب مهمة في اململكة 

منها رئيس مجلس 
الشورى ورئيس مجلس 

القضاء األعلى، حدثنا عن 
عملك في هذه املناصب 

املهمة وكيف نظرت اليها؟
٭ تشرفت بانني كنت عضوا 
في مجلس الشورى لدورتني 
على مدار 8 سنوات، ثم كلفت 
برئاسة املجلس وهذا شرف 
كبير لي وهذه من اجمل مراحل 
الوظائف  احلياة ومن اجمل 
رئيس مجلس الشورى، وكان 
لي زمالء فضالء، وثقة كبيرة 
جدا من الدولة وفعال من اجمل 
الوظيفية  مراحل االنس����ان 
واالدارية هي رئاسة مجلس 

الشورى وعضويته.
وكذل����ك القضاء حيث ارتأى 
والة األمر ان اكلف بهذا االمر 
القضاء 3  وتوليت رئاس����ة 
سنوات، وهي مناصب ادارية، 
واالدارة ملجلسني ال تعني انني 
ادير بنفس����ي ولكن بتعاون 
الزمالء، ففي مجلس الشورى 
االدارة من خالل الزمالء نائب 
الرئي����س او ام����ني املجلس 
ومساعدي الرئيس والزمالء 
االعضاء، وايضا القضاء من 
خالل الزمالء االعزاء اعضاء 

املجلس.

أخيرا كيف تنظرون لواقع 
األقليات املسلمة حول 
العالم ودور اجلمعيات 
واملنظمات اخليرية في 

دعم هذه اجلاليات؟
٭ الشك ان األقليات لهم حق 
وان كن����ت أرى ان اجله����ات 
الرسمية لم تقصر سواء في 
اخلليج او غيره وان شاء اهلل 
اخلير في هذه األمة الى يوم 

الدين.

الى منصب الوزيرة، 
وهناك اقتراحات اآلن 

بأن تتولى القضاء، 
كيف تنظرون الى هذه 

القضايا؟
٭ الشك ان للمرأة حقوقها، 
ونعم عانت من مظالم قدمية 
ليست في بالد املسلمني، وإمنا 
التاريخ  البالد، ففي  في كل 
جن����د ان احلض����ارات كلها 
لم تعط للم����رأة حقها، ولم 
تس����تطع االنظمة ان حتقق 
كثيرا من حقوق املرأة على 
الرغم م����ن ان ديننا واضح 
جدا، في حقوق املرأة وبيان 
حقوقها ووظيفتها على وجه 

الدقة والتفصيل.
ومع األس����ف غلبت بعض 
التقالي����د واألش����ياء، وهي 
فعال حتتاج ال����ى مراجعة، 
فهذا النقص يجب ان يسدد، 
وان كانت ق����د حصلت اآلن 
على وض����ع افضل، لكن مع 
البعض جتاوز  األسف فإن 
إلى استغاللها  املرأة  حقوق 
في التعري وسوء االخالقيات 
باسم احلرية وهذا ال يجوز 
أبدا أب����دا، فديننا واضح في 
ذلك، وال يقبل بالتساهل في 

هذا االمر.
اما ع����ن الوظائ����ف العامة 
وانواعه����ا وخاصة القضاء 
ففيه����ا خ����الف فقه����ي بني 
علمائنا، وانا ال أرى ان تعتلي 
املرأة القضاء، لكن يجب ان 
تبحث مثل هذه القضايا فعلى 
مستوى مجاميع فقهية وعلى 
مستوى هيئات فهي ليست 
قضايا فردية ، وانا شخصيا 

أرى انها ال تعتلي القضاء.

مواجهة »داعش«

كيف تنظرون لألوضاع 
في سورية ومنظمات مثل 

داعش التي استقطبت 
بعض الشباب من دول 

املنطقة، والى متى 
سينجرف الشباب ملثل 

هذه املنظمات، وهل هناك 
قصور من الدولة ومن 

العلماء في توجيه الشباب 
نحو التدين الصحيح؟

٭ أكدت في اجابة الس����ؤال 
األول ان التأثير اخلارجي كبير 
جدا، بل انني سأحتدث اكثر 
بنوع من الوضوح، في البداية 
كانت القاعدة مع انها تظن انها 
من السلفية ومن السنة، ولكن 
اين كان����ت محتضنة، وماذا 
فعلت لالسالم وللدعوة وهل 

وانستغرام وغيرها 
من وسائل التواصل 

االجتماعي.
٭ هذه � بال شك � مستجدات 
لها ايجابيات عديدة جدا، حيث 
وفرت علينا الوقت واملعلومات 
ومن ايجابياتها ايضا ارسال 
االذكار واالحاديث واآليات 
القرآنية واملعلومات اجليدة 
سواء علمية او طبية وهذه 
معلومات س����ريعة ولطيفة 
وهادفة، وه����ي ثقافة جيدة 
ولكن ال ميكن االعتماد عليها 
واخذ الفتاوى مثال منها، ولها 
عدد من الس����لبيات األخرى 
العديدة مثل تبادل صور او 
معلومات ال جتوز شرعا سواء 
مشاهدة او سماع امور خارجة 

عن الدين.
وبالفعل هذه االمور حتتاج 
الى ترشيد ومراقبة ذاتية � ان 
صح التعبير � فأحيانا تضع 
البنت سماعة على اذنها وال 
احد يدري الى ماذا تستمع، 
وايضا ف����ي الغرف املغلقة، 
فهذه س����لبيات وينبغي ان 
يتعامل معها باحياء املراقبة 
الديني  ال����وازع  الذاتية من 
والضمير والتربية، وايضا 
إعطاء الثقة والقرب احلقيقي 
من األبناء باحلوار واشراكهم 

في املسؤولية.

فإشراك األبناء في املسؤولية 
امر مهم، مثال بأن يتابع الكبير 
اخوته، ولكن اهم شيء هي 
القدوة، بأن يكون األب واألم 
قدوة حقيقية في االستقامة 
واألدب واللف����ظ والرف����ق 
واجلدية واحلفاظ على الوقت 
وااللتزام واملواعيد والبعد 
عن الك����ذب وااليفاء بالوعد 

والعهد.
واألبناء دائما يكتسبون القدوة 
من والديهم، فالبنت تتعلم من 
أمها االستقامة واخلير وقراءة 
االذكار وصالة النوافل وصلة 
الرحم وتبادر باالحسان الى 
اجليران والفقراء، وهي اشياء 
لطيفة جدا، والتوجيه غير 
املباشر هو القدوة احلقيقة 
وهو ان شاء اهلل كفيل بأن 
يجعلنا نحسن هذه األمور 
وان نحسن القرب من اوالدنا 

وبناتنا.

المرأة والقضاء

اليوم هناك دفع قوي 
للمرأة املسلمة باعتالء 

مناصب، ووصلت 

ونسكي ومحياي ومماتي هلل 
رب العاملني(.

فاإلسالم ينتظم حياة املسلم 
كلها، من عالقته مع ربه ومع 
نفسه ومع الناس ومع أهله، 
فاإلسالم ينظم جميع العالقات 
مبا فيها العالقات مع االعداء 
ومع املساملني وفي وقت السلم 
واحلرب وفي مختلف مناحي 

احلياة.
نعم التخصص يحترم من 
حيث يعطى كل تخصصه ان 
كان طبا او هندسة او اقتصادا 
او سياسة، ويبقى ان االسالم 
شامل جامع لكل امور احلياة 
ويفتي في كل القضايا وفي 
كل نازلة، ولكن � بال ش����ك 
السياسي  القرار  اتخاذ  ان   �
او االقتص����ادي او القضايا 
اجلنائية او الش����رعية على 
خصوم����ة الناس له ادواته، 
وارى ان األم����ة بخير وكل 
يجته����د ويعوض اهلل بفقد 
العلماء من يسد حاجة االمة 

من العلم.
واسمحوا لي ان يكون لدي 
نوع من الشفافية � ان صح 
التعبي����ر � فقضية التباكي 
على املاضي هي ثقافة حتتاج 
الى مراجعة، فالتباكي على 
املاضي يحتاج الى مراجعة، 
ونعم نحب تراثنا وماضينا 
واسالفنا، ولكن هناك ايضا 
املس����تجدات واملتغي����رات 
وكل جي����ل ل����ه تطلعات����ه 

ومتطلباته.
ويحس����ن ان نبني على ما 
بنوا ولكننا ال نقف عند ما 
بنوا فقط، فاألدوات متغيرة 
فأوالدن����ا اليوم يفقهون في 
الكمبيوتر اكث����ر مما نفقه، 
وينج����زون ف����ي الثوان����ي 
والدقائق ما كنا ننجزه في 

ساعات.
اذن فاملاضي نعزه ونقدره 
ونبني عليه والس����يما في 
القضايا اإلسالمية والدينية 
ولكن يبقى اننا ال ينبغي ان 
نتباكى على املاضي بحيث 
اننا ال نعمل وال نقدم المتنا 
العلم واخلبرة واملعرفة، وان 
نتكيف التكيف الصحيح مع 
مستجداتنا ونحسن توظيف 

االدوات احلديثة.

وسائل التواصل االجتماعي

هذا السؤال يأخذنا 
فضيلتك الى وسائل 
العصر احلديث من 

فيسبوك وتويتر 

هناك تدخالت أجنبية ظاهرة 
توقد الفنت ال سيما الفنت الطائفية 
ومحاولة زرع أنواع من االحتقانات 

في املنطقة

مسؤولية الدولة أن ترعى شعبها 
وحتقق املصالح والرفاه ومن حق 

املواطن أن يطالب بحقه والدولة 
هي التي تقرر: متى أو كم أو كيف؟

على هامش اللقاء

إشادة بتغطية خطبة اجلمعة

جهود كبيرة وشكر مستحق

ضيوف العلم

٭ نقل الشيخ خالد جمعة اخلراز حتيات وتقدير األستاذ فواز خالد 
املرزوق للشيخ صالح بن حميد لتواجده خارج البالد.

٭ ونقل الزميل يوسف عبدالرحمن مستشار »األنباء« حتيات وتقدير 
األستاذ يوسف خالد املرزوق رئيس التحرير الذي كان له ارتباط قبل 

حتديد موعد اللقاء.
٭ قال الشيخ خالد اخلراز للشيخ صالح بن حميد: إننا مازلنا نذكر 

استقبالك في الهيئة اخليرية والهيئة العامة للشباب والرياضة.
٭ ضحك الشيخ عندما قال الزميل يوسف عبدالرحمن: إننا وأبا احلارث 

كنا نتابع أحاديث والدك، رحمه اهلل، في دروس احلرم وكنا نقف 
بسياراتنا حتت احلرم.

٭ قدم لنا رطب السكري والقهوة ضيافة.
٭ استغرق اللقاء ساعة من الزمن قطعه وصول السيد جاسم اخلرافي 

ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ود.عادل الفالح.
٭ قدمت هدية من رئيس التحرير للشيخ صالح، وقال: نعم تهادوا 

حتابوا.
٭ شكر الزميل يوسف عبدالرحمن األخ فالح العجمي )أبونهار( مدير 

إدارة الثقافة اإلسالمية، وقال له أبواحلارث أنت ارتقيت باإلدارة مع هؤالء 
الضيوف الذين يحبهم الشعب الكويتي.

٭ قال الشيخ صالح بن حميد: أرجو نقل حتياتي وتقديري لألستاذ فواز 
خالد املرزوق وأخيه يوسف خالد املرزوق، وجلميع أسرة »األنباء« التي 

سعدت اليوم بقراءتها ورأيت تغطيتكم خلطبة اجلمعة؛ مما يستوجب 
الشكر.

خالل اللقاء اشاد فضيلة امام املسجد احلرام الشيخ صالح بن حميد 
بجهود صحيفة »األنباء« في متابعة األنشطة اإلسالمية والدعوية املختلفة 

مشيرا الى تغطيتها املتميزة خلطبة اجلمعة التي ألقاها فضيلته في 
مسجد الدولة الكبير اجلمعة والتي جاءت بعنوان »لزوم اجلماعة مخرج 

من الفنت« وأكد خاللها على انه ليس أشد ضراوة على األمة وعلى 
استقرار الديار من اختالف الكلمة وتنافر القلوب وتنازع اآلراء مشددا 

على ان وحدة الكلمة سبب كل خير والفرقة واخلالف سبب كل شر.

جهود مشكورة تستحق الشكر واالشادة تبذلها ادارة الثقافة اإلسالمية 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من خالل استضافة العلماء األعالم 

لنشر صحيح الدين اإلسالمي بسماحته ووسطيته ونبذ دعاوى الغلو 
والتكفير والتطرف، وتثبت العقيدة الصحيحة لدى املسلمني في الكويت.
فشكرا ملراقب ادارة الثقافة اإلسالمية فالح العجمي على جهوده الكبيرة 
وجهود ادارته التي تستضيف هذه األيام فضيلة إمام وخطيب املسجد 

احلرام فضيلة الشيخ د.صالح بن حميد.

ألقى الشيخ خالد جمعة اخلراز قصيدة ترحيبية بإمام وخطيب املسجد 
احلرام وذلك اثناء استقباله ألسرة »األنباء« في مقر اقامته بالشيراتون:

م�����رح�����ب�����ا ب����ال����ض����ي����ف ي����أت����ي
وض��������ي��������وف ال�����ع�����ل�����م أج��������در

زارن�������������������ا ال����������ي����������وم ش����ي����خ
ن������������ور ال������������������درب وأزه������������ر

س���ب���ق ال�����ع�����ل�����م  ف�������ي  ل�������ه  اذ 
وك����������ت����������اب ع�������ن�������ه ي����ن����ش����ر

ح�������م�������ل اخل��������ي��������ر ع�����ل�����وم�����ا
ب������ال������ه������دى وال��������ب��������ر ت����زخ����ر

ب��������ه��������دى خ������ي������ر ال�����ب�����ري�����ة
ج�������ه�������ده ب�����ال�����ع�����ل�����م ن���������ّور

ف���������ي زم���������������ان ن������ح������ن ف���ي���ه
ن����ب����ت����غ����ي ال�����ع�����ل�����م واك�����ث�����ر

ول��������������ي ال�������ع�������ل�������م ل����ب����ي����ت
وط�������ه�������ر اهلل  ق������������������دس 

ف���������أف���������اض ال���������ق���������ول ف���ع���ال
ب��������������ورك ال���������ق���������ول واث������م������ر

ف������ي ح����م����ى ال�����رح�����م�����ن دوم������ا
م��ن��ب��ر اجل�����م�����ع  ف������ي  ع������ال  ان 

ان�������������ت ي����������ا اب�������������ن ح����م����ي����د
ان������������ت ع���������ن���������وان واك������ث������ر

ف����ل����ك����م ف�������ي ال�����ق�����ل�����ب ش�����وق
س�������ح�������ره ق��������د ك�����������اد ي���ظ���ه���ر

ون��������ح��������ي��������ي ك������������ل س��������اع
ج���������ه���������ده ه�������������ذا س�����ي�����ذك�����ر

ك�����ت�����اب او  م��������ق��������ال  ف����������ي 
ب���������������ورك اجل��������ه��������د واث������م������ر

وس��������������الم��������������ي ل���������وج���������وه
ي��ن��ش��ر االرض  ف������ي  ع���ل���م���ه���ا 

خالد اخلراز

ماذا فعل »القاعدة« 
لإلسالم وللدعوة 

وهل تقدم اإلسالم 
شبراً بسببه؟ 


