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قال الس���يد محم���د باقر 
املهري: ان كل من آمن باهلل 
وبرس���ول اهلل محم���د ژ 
وبالرسالة فهو مسلم حقيقة 
ومنكر الض���روري ال يكون 
كافرا إال أن يؤدي إنكاره هذا 
الى إنكار الرس���الة اللتفاته 
الى املالزم���ة بينها وبني ما 
أنكره وبعبارة أخرى من كان 
التوحيد  أو  منكرا لأللوهية 
أو الرسالة يكون كافرا، قال 
اإلمام جعفر بن محمد الصادق 
گ: اإلسالم شهادة أن ال إله 
إال اهلل والتصديق برسول اهلل 

ژ به حقنت الدماء وعليه جرت املناكح واملواريث »الكافي ج2 
ص25 «وبناء على ذكرناه فإن من يكّفر من يرى جواز االختالط 
كالم���ه باطل وبعيد عن القواعد الفقهي���ة، وما ورد في بعض 
الروايات: إنه من ارتكب كبي���رة وزعم انها حالل أخرجه ذلك 
من اإلسالم. ُيحمل على الكفر املقابل لإلميان أي ال يكون مؤمنا 
وان كان مس���لما، وتابع: قال اإلمام السيد اخلوئي ان الكافر له 
مراتب واطالقات فقد ُيطلق الكافر في مقابل املؤمن أو في مقابل 
املطيع، والشكور ومعان أخرى فالنتيجة ان العلماء التكفيريني 
الذين يكّفرون املس���لمني ملجرد فتوى أو رأي أو عقيدة تخالف 
آراءهم وفتاويهم ال يعرفون اإلسالم وال يحق لهم التصدي ملقام 
اإلفتاء ألن ذلك يوجب الهرج واملرج وقتل النفوس ،واالختالط 
في صورة عدم احتمال الفس���اد كما هو في موسم احلج وفي 
بعض اجلامعات اإلسالمية امللتزمة بالضوابط الشرعية ال يكون 
حراما، كما ان اخللوة باألجنبية مع عدم احتمال ارتكاب احلرام 

والفساد ال يكون حراما وهذا هو اإلسالم األصيل.

كونا: قررت »مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطني لالبداع 
الشعري« توس���يع اسهاماتها 
العربية  النهوض باللغ���ة  في 
وتعميمه���ا بنهجها األصيل في 
الوطن العربي وخارجه من خالل 
تقدمي دورات مجانية في اللغة 

العربية وتذوق الشعر.
وقال املنسق العام للدورات 
التدريبية باملؤسسة عبداجلواد 
العبادلة في بيان ان »مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطني 
لالب���داع الش���عري« تقيم غدا 
دورة تدريبية مجانية لتعليم 
اللغ���ة العربي���ة ف���ي جزيرة 

صقلية اإليطالية بالتعاون مع 
جامعة أقريجنتو في العاصمة 

باليرمو.
وأضاف انه في اليوم نفسه 
تقيم »مؤسسة البابطني« دورة 
تدريبي���ة مجاني���ة ف���ي »علم 
العروض وتذوق الشعر« ودورة 
تدريبي���ة في »مه���ارات اللغة 
العربية« بالتعاون مع جامعة 

الكويت � كلية اآلداب � كيفان.
وش���دد على أن املؤسس���ة 
ستستمر في مشروعها الثقافي 
الكبير أداء لواجبها نحو لغتها 
املقدس���ة ونحو أمتها العربية 

املجيدة.

السيد محمد املهري

محمد اخلليفة

الخليفة: 2010 عام مصيري للقدس والمسجد األقصى
دعا الدول العربية واالسالمية إلى التوحد والدفاع عن المقدسات

أكد النائب الس���ابق محمد اخلليفة ان ما يجري اآلن في املسجد االقصى � 
أولى القبلتني وثالث احلرمني الش���ريفني � ما ه���و اال مواصلة إلعالن احلرب 
على املس���جد االقصى ومدينة القدس الذي بدأ منذ أمد بعيد من قبل االحتالل 

االسرائيلي.
وقال اخلليفة ان ما نش���اهده اآلن من اقتحام للمسجد االقصى واملقدسات 
االسالمية في مدينة القدس واالعتداء على املصلني املسلمني، وكذلك قرار رئيس 
الوزراء االسرائيلي بضم احلرم االبراهيمي في اخلليل ومسجد بالل بن رباح في 
مدينة بيت حلم الى اآلثار اليهودية، هو تأكيد لكل العرب واملسلمني أن االحتالل 

مصمم على اعتبار عام 2010 عاما مصيريا للقدس واملسجد االقصى.

واضاف اخلليفة ان على الدول العربية واالسالمية أن تنظر الى اخلطر املتمثل 
في التقسيم القريب للمسجد االقصى على غرار احلرم االبراهيمي ودعاها الى 
التوحد واتخاذ جميع االجراءات املتاحة للدفاع عن املقدسات االسالمية، وان 
يكون لها موقف جاد في مواجهة ذلك اخلطر، وتلك االعتداءات التي يتعرض 

لها املسلمون في القدس الشريف، فهذا االمر ال يختلف عليه اثنان.
ومتنى اخلليفة على الفصائل الفلس���طينية التوحد ايضا، وان تكون على 
قل���ب رج��ل واحد، وان يكون هدفه���م االول واالخير هو الدفاع عن قضيتهم 
االولى وعن القدس الش���ريف واملقدس���ات االس���المية بعيدا عن أي خالفات 

جانبية أخرى.

المهري: ال يجوز تكفير
القائلين بجواز االختالط

»البابطين« تقدم دورات مجانية 
في اللغة العربية وتذوق الشعر


