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راشد العليمي

إعداد: ضاري المطيري

ألفاظ محرمة

هذه مجموعة مختارة من األلفاظ املنتشرة والكلمات املتداولة 
على ألسن كثير من العامة، بل ورمبا طلبة العلم، وهي ال تخلو 
إما من محذور ش���رعي أو خطأ لغوي، استفدناها من فتاوى 

العالمة محمد بن صالح بن عثيمني رحمه اهلل.
سئل فضيلته: عن قول بعض الناس إذا انتقم اهلل من الظالم: »اهلل ما 

يضرب بعصا«؟
فأجاب بقوله: ال يجوز أن يقول اإلنسان مثل هذا التعبير 
بالنس���بة هلل � عز وجل، ولكن له أن يقول: إن اهلل � سبحان 
وتعالى � حكم ال يظلم أحدا، وأنه ينتقم من الظالم، وما أشبه 
هذه الكلمات التي جاءت بها النصوص الش���رعية، أما الكلمة 

التي أشار إليها السائل فال أرى انها جائزة. 
س�ئل فضيلته: كثيرا ما ن��رى على اجلدران كتابة لفظ اجلاللة )اهلل(، 
وبجانبها لفظ محمد ژ أو جند ذلك على الرقاع، أو على الكتب، 

أو على بعض املصاحف فهل موضعها هذا صحيح؟ 
فأجاب قائال: موقعها ليس بصحيح ألن هذا يجعل النبي 
ژ، ندا هلل مس���اويا له، ولو أن أحدا رأى هذه الكتابة وهو 
ال يدري املسمى بهما أليقن يقينا أنهما متساويان متماثالن، 
فيجب إزالة اس���م رس���ول اهلل ژ ويبقى النظر في كتابة: 
»اهلل« وحدها فإنها كلمة يقولها الصوفية، ويجعلونها بدال 

من الذكر، يقول���ون »اهلل اهلل اهلل«، وعلى هذا فلتفي أيضا، 
ف���ال يكتب »اهلل«، وال »محمد« على اجلدران، وال على الرقاع 

وال في غيره. 
س�ئل فضيلته ع��ن قول »فالن املرح��وم«. و»تغم��ده اهلل برحمته« 

و»انتقل إلى رحمه اهلل«؟
فأجاب بقوله: قول »فالن املرحوم« أو »تغمده اهلل برحمته« 
ال ب���أس بها، ألن قولهم »املرحوم« من باب التفاؤل والرجاء، 
وليس من باب اخلبر، وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء فال 

بأس به. 
وأما »انتقل إلى رحمة اهلل« فهو كذلك فيما يظهر لي انه من 
باب التفاؤل، وليس من باب اخلبر، ألنه من أمور الغيب وال 
ميكن اجلزم به، وكذلك ال يقال »انتقل إلى الرفيق األعلى«. 

س�ئل فضيلة الش�يخ: عن قول بعض الناس إذا مات شخص: )يا أيتها 
النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية(؟

فأجاب بقوله: هذا ال يجوز أن يطلق على شخص بعينه، 
ألن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف. 

وس�ئل فضيلة الشيخ : نس��مع ونقرأ كلمة »حرية الفكر«، وهي دعوة 

إلى حرية االعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟ 
فأجاب بقول���ه: تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون 

اإلنس���ان حر االعتقاد، يعتقد ما ش���اء من األديان فإنه كافر، 
ألن كل م���ن اعتقد أن أحدا يس���وغ ل���ه أن يتدين بغير دين 
محمد ژ فإنه كافر باهلل � عز وجل � يس���تتاب فإن تاب وإال 

وجب قتله. 
واألديان ليست أفكارا، ولكنها وحي من اهلل � عز وجل � ينزله 
على رسله، ليسير عباده عليه، وهذه الكلمة، أعني كلمة فكر التي 
يقصد بها الدين يجب أن حتذف من قواميس الكتب اإلسالمية، 
ألنها تؤدي إلى هذا املعنى الفاسد، وهو أن يقال عن اإلسالم: فكر، 
والنصرانية فكر، واليهودية فكر، وأعني بالنصرانية التي يسميها 
أهلها باملسيحية، فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار 
أرضية يعتنقها من شاء من الناس، والواقع أن األديان السماوية 
أديان من عند اهلل � عز وجل � يعتقدها اإلنسان على أنها وحي من 
اهلل تعبد بها عباده، وال يجوز أن يطلق عليها »فكر«. وخالصة 
اجلواب: أن من يعتقد أنه يجوز ألحد أن يتدين مبا ش���اء وأنه 
حر فيما يتدين به فإنه كافر باهلل � عز وجل � ألن اهلل � تعالى � 

يقول: )ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه(.
ويقول: )إن الدين عند اهلل اإلسالم(. فال يجوز ألحد أن يعتقد 
أن دينا س���وى اإلسالم يجوز لإلنسان أن يتعبد به بل إذا اعتقد 

هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا من امللة. 

م اإلنترنت  ل���م يصبح اس���تخدا
مقتصرا على فئة الكبار والشباب، 
حيث ال تكاد جتد طفال ال يحس���ن 
مو ال يتردد  الكمبيوتر،  م  اس���تخدا
على بعض املواقع اإللكترونية التي 
ي فيه بعض هواياته ومهاراته،  تستهو

سواء بالنسبة للبنني مو البنات.
www.islamweb. »م ويب موقع »إسال
م ضم���ن خدمات���ه لقرائه  net يق���د
مجموعة مواقع إلكترونية مساندة 
تلبي جميع احتياجات األسرة املسلمة 
إ  على اختالف رغبات مفرادها، ومن هذ

املجموعة موقع »بنني وبنات«.
ويعد هذا املوقع من مضخم املواقع 
العربية املوجهة للطفل من حيث حجم 
ى من املواد املرئية والوسائط  احملتو
املتع���ددة من احللقات واألنش���طة 
ي مركانا متنوعة  التفاعلية، وهو يحو

م، إسالمنا، قصص  مثل: بيت العلو
م، بيت املري،  األنبياء، عظماء اإلسال
ن  ي واملنافس���ة، القرآ بواب���ة التحد
م األخالق، حياة النبي  الكرمي، مكار

ژ، اسمع واستمتع.
م ويب في هذا  وقد اعتمدت إسال
املوقع مس���لوب التعليم القائم على 
ال��ترفيه وتق����دمي املعل���ومات في 
ء  قوالب خف���يفة م�حببة إلى األطفا
كالقصص املص���ورة واألناش������يد 
واأللع�������اب الترفيهية، وكل ما من 
ن يدخل السعادة إلى قلوبهم  شأنه م

وعقولهم.
ى فموقع »بنني   وبطريقة مخ���ر
وبنات« هو عبارة عن باقة مميزة من 
الفالشات اإلسالمية املصورة اخلاصة 
ء يخلق لهم جوا من املري  بفئة األطفا

واملنافسة.

http://kids.islamweb.net

بعضهم يتهمنا ويرى أننا كمجتمعات 
ش��رقية نعان��ي اجلفاء ب��ن األزواج 
ونق��ص امل��ودة واحل��ب بينه��م فما 

تعليقك؟
بداية نحن لسنا كما يطلق علينا 
مجتمعات شرقية أو عربية، وإمنا نحن 
نقول اننا مجتمعات إسالمية، والعالقة 
بني الرجل واملرأة منذ البداية قائمة 
على ما يرضي اهلل وعلى ما شرعه 
النبي ژ، وأساسها كما قال تعالى: 
)ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها(، وهذا السكن 
ال ميكن أن يكون إال بني طرفني يتقبل 
أحدها اآلخ���ر، صعب جدا أن يدخل 
طرف مع طرف ثان غير متقبل له. 
واهلل تعالى عندما خلق املرأة خلقها 
من هذا الرجل يريده أن يسكن إليها، 
كما قال تعالى: )لتسكنوا إليها(، لذلك 
الرجل يقال له هذه شريكة احلياة، 
وش���راكة احلياة هذه مستمرة إلى 
النهاية، واملس���لم يحرص على أن 
يحس���ن إلى زوجته في الدنيا وهي 
حتسن إليه في الدنيا حتى يلتقوا يوم 
القيامة عند اهلل، فتكون شريكته في 
اجلنة أيضا. وقال سبحانه في تتمة 
اآلية الس���ابقة »وجعل بينكم مودة 
ورحمة«، فهذه لفتة ربانية عظيمة، 
فانظر كيف أنه ق���ال مودة ورحمة 
ولم يقل حب���ا، فبعضهم يقول مثال 
م���ا أحب زوجتي، نقول له ال حتبها 
التفاهم والرحمة  لكن ليكن بينكما 
وحسن العشرة، وهذا عندنا حقيقة 
ما يس���اوي احلب، فالبعض يحتكر 
مفهوم احلب بالكلمات املعسولة فقط، 
ويقول أنا أحبك وأنت حتبيني ومثل 
هذا الكالم، لكن العالقة احلقيقة بني 
الزوجني أسمى من ذلك وهي املودة، 
وهي بداية احلب، والرحمة قد تأتي 
الحقا، فالزوجان يحتاجان إلى الرحمة 
مع مس���يرة احلياة، فمث���ال إذا كبر 
الزوجان في السن أو نسي الزوج أو 
تغيرت الزوجة بسبب أعراض الدورة 
الشهرية فإنهما يتراحمان ويحسنان 
إلى بعضهما البعض، وكأمنا احلياة 

ماشية معاهم.
هل نفه��م أن الزوجن ال يطمحان إلى 
األفض��ل، وهو وصولهم��ا إلى مرتبة 

احلب مثال أو العشق؟
هذه املسميات خالصة ما يكون 
بينهما، فعندما يصبح لديهما حسن 
تفاهم وم���ودة، كما قال تعالى )وال 
تنسوا الفضل بينكم(، ويشعر الزوج 
أن زواجه ناقص إذا سافرت زوجته أو 
مرضت، فماذا تسمي هذه املشاعر؟ هي 
احلب، فهو يأتي الحقا، ومع األسف 
البعض يظن أن احلب مجرد كلمات 
الزوجية  العالقة  معسولة، وتكون 
بع���د ذل����ك مبهوت���ة، وبت�����فاهم 
وتذكر ف��ضل أحدهم����ا على اآلخ����ر 

ت����قوى عالقتهما الزوجية.

معرفة حقوق بعضهما

لكن هل هناك وسائل تنصح بها لتوطيد 
العالقة الزوجية أكثر؟

الوسائل كثيرة، منها أوال كما ذكرت 
ف����ي البداية أن يع����رف كال الزوجني 
حقوق اآلخر، فإذا عرفت حقوقها وهي 
عرفت حقوقي فاحلياة ستمشي بشكل 
ممتازة، كم����ا يجب أن أعرف أني ذكر 
وهي أنثى واهلل يقول: )وليس الذكر 
كاألنثى(، فاملشكلة أن بعض الرجال 
قد يقول لزوجته »أنت ما تفهمني أنت 
ما تصيرين مثلي«، أال يعلم أنه جنس 
وهي جنس آخر، نعم كالهما من نوع 
بشري واحد، لكن في اجلنس يختلفان، 
فلكل متطلبات����ه اخلاصة وحاجياته 
احلياتية، سواء جسديا أو فكريا، حتى 
في أمور التش����ريع هما مختلفان في 
بعض اجلوان����ب، إذن فالزوج البد له 

أن يفهمها وهي تفهمه.

تحل بالصبر واآلناة

ما هي برأيك أسباب ارتفاع نسبة الطالق 
في مجتمعاتنا في الفترة األخيرة؟

ليست لدي مقاييس دقيقة توضح 
نس����بة الطالق، لكن يبقى اننا نسمع 
بكثرة القصص في هذا الش����أن، وأهم 
أسباب الطالق سوء الفهم بني الزوجني، 
فهو ال يعرف كيف يتعامل معها، وهي 
ال تعرف كيف تتعامل معه، الزوج لم 
يستوعب ان للزوجة اهتمامات وحاجات 
خاصة يجب أن تلبى، وهي كذلك. أنا 
أعرف قصة زواج دام 6 س����اعات، وملا 
سأل الزوجان عن سبب الطالق قالوا 
»م����ا تفاهمنا«، لذا ينبغي أن يعلم كل 
منا أن مشاكل الزوجية يجب أن حتل 

بالصبر واآلناة.

الزانية وال »الثانية«

لعلك س��معت ببعض القصص الكارثية 
التي جنمت عن زواج الرجل بثانية، مثل 
حادثة حريق اجلهراء، فكيف تعالج مثل 

هذه املشاكل؟
أنا أتريث في احلكم على حيثيات 
حادث����ة اجلهراء، وكلنا قرأ ما تناقلته 
الصحف، لكن يبقى أن القصص املشابهة 
لهذه القصة كثيرة، فبعض الزوجات 
حرقت املالبس حني علمت أن زوجها 
تزوج بالثانية، أو سبت أهله، وبعضهن 
تدمر حياتها الزوجية فتطلب الطالق 
بعد ضغط من بعض صديقاتها الالتي ال 
يصدقنها النصيحة، وكسر املرأة يكون 
في طالقها، وبعد أن تطلق ميوت األب 
وينش����غل األخ وتبقى وحيدة، تذهب 
السكرة وتبقى احلسرة. ولتعلم الزوجة 
األولى ان انشغال زوجها مع الزوجة 
األخرى مبنزلة أن ينشغل الزوج مع 
أصدقائه، ولتأخذ املسألة وكأن الزوج قد 

منح شيئا من وقت زمالئه إلى زوجته 
الثانية، ولدي في مث����ل هذا التعامل 
الراقي قص����ص واعية كثيرة، وعليها 
أن توجه غيرته����ا توجيها عاقال، فال 
تس����مع للمغرضني وأهل الفنت الذين 
يتمنون هدم وخراب بيتها، كما ينبغي 
أن تأخذ األمر بشيء من األثرة، وال تكون 
أنانية، فهناك نساء لم تتزوج، وهو إمنا 
يعطيها من فضلة وقته. ومع األسف 
الشديد هناك من النساء من سمعتهن 
تقول »الزانية وليست الثانية« يهون 
عليها أن يخرج زوجها ويخربط على 
أال يتزوج امرأة ثانية، مما يعني أنها 
ترضى احلرام لبنات جنس����ها إضافة 

إلى مناهضتها للشريعة.

حقيقة »الڤالنتاين«

أي��ام قليلة ويأتي ما يس��مى عيد احلب 
أو ڤالنتاي��ن، فهل حتدثنا عن حقيقة هذا 

العيد؟
لو رجعنا بالذاكرة إلى أساس ومنشأ 
هذه املناسبة الغريبة على ديننا لوجدنا 
أن ما يعتبر عيد احلب، إمنا هو من أعياد 
الرومان الوثنيني، حينما كانت الوثنية 
سائدة عند الرومان قبل ما يزيد على 
سبعة عشر قرنا. وهذا املصطلح هو 
تعبير في املفهوم الوثني الروماني عن 
احلب اإللهي، وكانت لهذا العيد الوثني 
أساطير استمرت عند الرومان، وعند 
ورثتهم من النصارى، ومن أشهر هذه 
األساطير: أن الرومان كانوا يعتقدون 
أن »رومليوس« مؤسس مدينة روما 
أرضعته ذات يوم ذئبة فأمدته بالقوة 
ورجاحة الفكر. فكان الرومان يحتفلون 
بهذه احلادثة في منتصف شهر فبراير 
م����ن كل عام، ويقيمون احتفاال كبيرا، 
وكان من مراسيمه أن يذبح فيه كلب 
وعنزة، ويدهن شابان مفتوال العضالت 

جس����ميهما بدم الكل����ب والعنزة، ثم 
يغسالن الدم باللنب، وبعد ذلك يسير 
موكب عظيم يكون الشابان في مقدمته 
يطوف الطرقات، ومع الشابني قطعتان 
من اجللد يلطخان بهما كل من صادفهما، 
وكانت النساء الروميات يتعرضن لتلك 
اللطمات مرحبات، العتقادهن بأنها متنع 
العقم وتشفي منه. وملا اعتنق الرومان 
النصراني����ة أبقوا على االحتفال بعيد 
احلب الس����ابق ذكره لك����ن نقلوه من 
مفهومه الوثني )احل����ب اإللهي(، إلى 
مفهوم آخر يعبر عنه بشهداء احلب، 
ممثال في القديس ڤالنتاين الداعية إلى 
احلب والسالم الذي استشهد في سبيل 
ذلك حسب زعمهم، وسمي أيضا »عيد 
العشاق« واعتبر »القديس ڤالنتاين« 
شفيع العشاق وراعيهم. وقد ثار رجال 
الدي����ن النصراني على ه����ذا التقليد، 
واعتبروه مفس����دة ألخالق الش����باب 
والشابات، فتم إبطاله في إيطاليا التي 
كان مش����هورا فيها، ثم مت إحياؤه في 
القرنني الثامن عش����ر والتاسع عشر 
امليالديني، حيث انتش����رت في بعض 
البالد الغربية محالت تبيع كتبا صغيرة 
تس����مى »كتب الڤالنتاين« فيها بعض 
األشعار الغرامية ليختار منها من أراد أن 
يرسل إلى محبوبته بطاقة تهنئة وفيها 
مقترحات حول كيفية كتابة الرسائل 

الغرامية والعاطفية. 

موقف المسلم

إذن ما موقف املسلم من هذا اليوم؟
أوال: عدم االحتفال به، وال االلتفات 
إليه بأي وس����يلة، ومن ذلك مشاركة 
احملتفلني به في احتفالهم، أو احلضور 
معهم لوضوح األدلة الدالة على حترمي 
االحتفال بأعياد غير املسلمني، ثانيا: 
عدم اإلعانة عموما على االحتفال به، 

مشاركة أو حتى بيعا ألمور تعني على 
تذكر هذه املناسبة الكافرة، ألنه شعيرة 
من شعائر الكفر، واملسلم مينعه دينه 
من إق����رار الكفر واإلعانة على ظهوره 
وعلوه، ثالثا: احلرص على عبادة األمر 
باملعروف والتحذي����ر من الباطل، مع 
توجيه وتنبيه املسلمني باحلسنى إلى 
فس����اد هذا األمر، ألن احتفال املسلمني 
واملشاركة في أعياد الكفار منكر خطير 
إنكاره. رابعا: ونصيحة لتجار  يجب 
املسلمني بضرورة وقاية أنفسهم من 
اإلعانة واإلقدام على بيع هدايا تتعلق 
بهذا العيد الوثني، سواء كانت دمى أو 
أزهارا أو حلويات أو بالونات، أو غيرها 
مما يتفنن به طائفة من التجار سعيا 
وراء امل����ال، وبعيدا عن احلرص على 
عقيدة املسلمني ودينهم، خامسا: عدم 
تبادل التهاني بعيد احلب، وال يجوز ملن 
أهديت له هدية متعلقة بهذا العيد أن 
يقبلها، ألن في قبولها إقرارا لهذا العيد 
الباطل ألنه ليس عيدا للمسلمني، وعلى 
املسلم أو املسلمة إظهار االعتزاز بدينه، 
بعيدا عن االهتمام بأديان الكفار، وياليت 
من يحرص على هذا العيد الوثني أن 
ينظر إلى حاله في أعياده اإلسالمية، 
فهل كان له اهتمام بها مثل ما يهتم بهذه 
األعياد الباطلة، سادسا: وجوب توضيح 
حقيقة هذا العيد وأمثاله من أعياد الكفار 
ملن اغتر بها من املسلمني، في وسائل 
املتنوعة وخصوصا الصحف  اإلعالم 
والفضائيات، وإظهارا لعزتنا بعقيدتنا 
اإلسالمية، مع بيان ضرورة متيز املسلم 
بدينه واحملافظة على عقيدته مما يخل 
بها، نصحا لألم����ة وأداء لواجب األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

شبهة

لك��ن قد يقول قائل: ملاذا ال نحتفل نحن 

املس��لمن به��ذا العيد ال��ذي يرمز فقط 
في الزمن املعاصر إلى احلب والتس��امح 
والدعوة إل��ى االرتباط بن األزواج.. فما 

احلرج في هذا؟
اإلجاب���ة كالتال���ي: ان األعياد في 
اإلس���الم معروفة، وه���ي من صلب 
عباداتنا، يعني ذلك أنها توقيفية، ال 
مجال للرأي فيها بالزيادة أو النقصان، 
ش���رعها لنا اهلل سبحانه على لسان 
رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم، ومبا 
أن عيد احلب يرجع إلى العهد الرومي 
الوثني والنصراني، وليس اإلسالمي، 
فإن هذا يعني أنه من خصوصيات غير 
املسلمني، فإذا كان لكل قوم عيد كما قال 
صلى اهلل عليه وآله وسلم: »إن لكل 
قوم عيدا«، رواه البخاري ومسلم.  فهذا 
القول منه صلى اهلل عليه وآله وسلم 
يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، فإذا 
كان للنصارى عيد، ولليهود عيد كانوا 
مختصني به، فعلى املسلم أن يتميز 
عن أولئك الكفار بإظهاره الرفض ملا 
يخالف دينه، فال يش���اركهم فيه، كما 
ال يشاركهم في شرعتهم وال قبلتهم. 
وأيضا فإن االحتفال بعيد احلب فيه 
تشبه بالرومان الوثنيني، ثم بالكتابيني 
فيما قلدوا فيه الرومان وليس هو من 
دينهم، وإذا كان مينع من التشبه بغير 
املسلمني فيما هو من دينهم حقيقة )إذا 
لم يكن من ديننا( فكيف مبا أحدثوه 
في دينهم وقلدوا فيه عباد األوثان؟ 
ونحن نعلم أن عموم التشبه بالكفار 
� وثنيني أو كتابيني � محرم، سواء كان 
التشبه في عباداتهم � وهي األخطر � أو 
في عاداتهم وسلوكياتهم، دل على ذلك 
الكتاب والسنة واإلجماع: فمن القرآن 
قول اهلل تعال���ى: )يأيها الذين آمنوا 
ال تتخ���ذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم(، ومن السنة قول النبي ژ: 
»من تشبه بقوم فهو منهم«. وأيضا 
فإن املقصود م���ن عيد احلب في هذا 
الزمن إشاعة احملبة بني الناس كلهم، 
مؤمنهم وكافرهم، وهذا ال يستقيم أبدا 
في دين اإلسالم الذي هو دين التوحيد 
ونبذ الشرك والوثنية، قال تعالى: )ال 
جتد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر 
يوادون من حاد اهلل ورس���وله ولو 
كانوا آباءه���م أو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم(، وأن احملبة املقصودة 
في هذا العيد منذ أن أحياه النصارى 
هي محبة العشق والغرام خارج إطار 
الزوجية، ونتيجة ذلك: انتشار الزنا 
والفواحش، ولذلك حاربه رجال الدين 
النصراني في وقت من األوقات وأبطلوه 
ث���م أعيد مرة أخرى.وأكثر الش���باب 
يحتفلون به ملقصد خبيث في أنفسهم، 
ملا فيه من حتقيق لشهواتهم، وخداع 
للفتيات بالهدايا، لتحقيق مآربهم من 
صيد النساء، ويتوصلون إلى الكبائر 

من زنا ونحوه عن طريق مش���ابهة 
النصارى فيما هو من عباداتهم، دون 
النظر إلى ما فيه من تقليد ومشابهة 

متس عقيدته.

حياة متجددة على الدوام

لكن م��اذا لو قال أحده��م إني أريد أن 
أهدي زوجتي هدية ألكس��ب ودها وال 
أكس��ر بخاطره��ا، دون نية مش��ابهة 
الكف��ار ف��ي تعظي��م هذا الي��وم، فهل 

يشرع له ذلك؟
ال يقول مثل هذا الكالم إال الزوج 
الذي يرى أنه مفرط في حقوق ومشاعر 
زوجته ف���ي أيام كثيرة، لكن لو كان 
باألمس طلع معها في نزهة، واليوم 
طلع معاها في تس���وق مثال، وكانت 
حياته مليئ���ة بالتواصل والتواد ملا 
احتاج إل���ى أن يذكرها فقط في هذا 
اليوم، وملاذا ال مينحها وردة حمراء 
وعطرا دون مناسبة أو مجرد تقليد 
للس���فهاء، وتكون حياتهما دائما في 
جتدد وتغيي���ر، من افتق���د أراد أن 
يعوض، ولذلك نقول حتى لو أهديت 
في هذا اليوم فقد أذهبت بركة الهدية 
ألن ما يس���مى بعيد احلب هو ليس 
عيدا نصرانيا فقط بل إنه وثني ليس 

له أساس.

لسنا بحاجة للڤالنتاين

هل م��ن كلمة أخيرة تقوله��ا في نهاية 
اللقاء؟

ختاما، أقول لننش���ر بيننا عالقة 
احلب الشرعية، التي ألجلها خلقنا اهلل 
سبحانه، فلسنا بحاجة إلى التذكير 
باحلب في يوم لقيط بائس في مناسبة 
وثنية، ألن دينن���ا مبني على احلب 
والبغض، احلب ملا يحبه اهلل والبغض 
ملا يبغضه اهلل، ألننا كمسلمني دائما 
نعيش م���ع ربنا، بعالقة حب راقية، 
تبعدنا عن الشرك باهلل، ونحقق من 
خاللها توحيده قوال وفعال وسلوكا، 
ثم مع نبينا عليه الصالة والس���الم 

بحسن االتباع لهديه.
وأيضا مع املسلمني حولنا باحلب 
والتوقير واالحترام، كاألهل واجليران 
ولولي األمر، وخصوصا مع أزواجنا 
وأوالدنا، حيث ان أساس العالقة بني 
الزوجة وزوجه���ا قائمة على املودة 
والرحمة، وهما مفاتيح احلب بينهما، 
ومن ثم حسن العشرة التي هي دائمة 
طوال مسيرة احلياة الزوجية. ولسنا 
في حياتنا أو مع أزواجنا بحاجة إلى 
التذكير باحلب من خالل يوم وثني 
إلظهار مشاعرنا، ألن نبينا ژ علمنا 
ان الزوج واجب عليه أن يحسن ويكرم 
زوجته طوال عمره، ظاهريا وباطنيا، 
فعن عائشة قالت: قال رسول اهلل ژ: 
»خيرك���م خيركم ألهله، وأنا خيركم 

ألهلي«. رواه الترمذي.

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

من القراء،  ومتيز بعضها بأس�لوب العرض فأبدع، بينما سلك البعض اآلخر وهم األكثر اسلوبا جامدا وطرحا تقليديا ،  

فبهتت الصورة اجلميلة وثقلت الفائدة 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 اهلل.

أكد اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والش�ؤون اإلس�المية الداعية راش�د العليمي ان الزواج في اإلسالم 
يبنى على املودة بني الزوجني ورحمة بعضهما لضعف اآلخ�ر، الفتا إلى أن احلب يأتي الحقا متى ما أدى الزوجان 

احلقوق الواجبة عليهما.
وشدد العليمي في لقائه مع »األنباء« على ضرورة أن يفهم ويدرك الزوجان حقيقة الفروق اخللقية 

في اجلنس حتى تراعى وال تكون س�ببا للصدام بينهما، فلكل منهما متطلباته وحاجياته احلياتية 
اخلاصة جس�ديا كانت أو فكريا، موضحا أن حسن العشرة ومعرفة حقوق بعضهما البعض هما 

أساس دميومة احلياة الزوجية.
وأضاف أن املجتمع املسلم ليس بحاجة إلى التذكير باحلب في يوم لقيط بائس 
في مناس�بة وثنية كيوم ما يسمى ب� »عيد احلب«، وأشار الى أنه ال يجوز أن يتذرع أحد 
بهذه املناسبة لتحسني عالقته الزوجية إال من يرى في نفسه التفريط والتقصير طوال 

أيام العام، مؤكدا في الوقت نفس�ه أن ديننا مبني على احلب والبغض، احلب ملا يحبه 
اهلل والبغ�ض ملا يبغض�ه اهلل، فنحن كمس�لمني دائما نعيش مع ربن�ا بعالقة حب راقية، 

تبعدنا عن الش�رك باهلل، ومع نبينا عليه الصالة والسالم بحسن االتباع لهديه، وأيضا مع 
املس�لمني حولنا باحلب والتوقير واالحترام، كاألهل واجليران ولولي األمر، وخصوصا 

مع أزواجنا وأوالدنا.
واس�تنكر العليمي على بعض النساء الالتي يبغضن تش�ريع اهلل عبر إباحته لتعدد 

الزوجات فيتسبنب في هدم بيوتهن من الغيرة إذا تزوج زوجها بثانية، مبديا أسفه الشديد 
من وجود زوجات تفضل أن يقع زوجها ف�ي العالقات احملرمة على أن يرتبط مع أخرى بعالقة 

شرعية دائمة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أكد في لقائه مع »األنباء« أن المسلمين 
في غنى عن التذكير بالحب في مناسبة 

وثنية في يوم يتيم من العام

العليمي: الحب ليس مجرد كلمات 
معسولة وعالقة زوجية باهتة 
بل مشاعر من المودة
والرحمة والتفاهم بين الزوجين

بعضهن تقول »الصديقة وال الثانية« وتفّضل أن »يخربط« زوجها مع بنات جنس�ها بالحرام على أال يتزوج بأخرى في الحالل

الداعية راشد العليمي متحدثا للزميل ضاري املطيري


