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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؟ 




