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المس�باح: يجب التريث عل�ى من يُصدر مثل ه�ذه الفتاوى 

الغان�م: األمر يرد إلى والة األمر ولي�س كل االختالط محرمًا

معرف�ي: ل�م يق�ل به�دم الكعب�ة ولكن�ه قال المس�جد 

فكانت النساء تصلي خلف الرجال 
وكانوا يدخلون م����ن باب واحد، 
وزاد: فاملس����جد ليس هو الكعبة 
امنا املس����جد هو ما حول الكعبة 
من ساحات ومبان فيجوز التغيير 
والهدم والبناء والزيادات سنة بعد 
سنة، وهناك تغييرات وتوسيعات 
للمسعى، أصبح اآلن أربعة أدوار 
في الطواف و6 أدوار في السعي 

ولكنها تغيرات.
واس����تنكر د.معرفي ما تبثه 
وسائل اإلعالم وقال: اإلعالم يحب 
التهويل واإلثارة، وليس هذا فعل 
أبرهة كما يقولون امنا أبرهة أراد 
هدم الكعبة وإزالتها عن الوجود 

واستبدالها بالكعبة التي بناها.

يخص والة األمر

ويقول الباحث اإلسالمي صالح 
الغامن: مثل ه����ذه األمور التي لها 
ارتباط بالسيادة الوالئية حلكومة 
خادم احلرمني الش����ريفني ينبغي 
أن ين����اط تداوله����ا والبحث فيها 
بنظ����ر املختصني م����ن والة األمر 
وم����ن أصحاب الق����رار ومن أهل 
العلم، أما اش����اعتها في وس����ائل 
اإلعالم وجعله����ا موضوع بحث 

للنساء؟ وهل وجدت مساجد خاصة 
للرجال ومساجد للنساء؟

إعادة النظر

الناش���ط اإلس���المي  وق���ال 
واحملامي د.سعد العنزي الفتاوى 
التي نس���معها بني احلني واآلخر 
والتي تخرج عن أصول اإلفتاء، 
الش���رعية  املقاصد  وتخرج عن 
وقواعد املصالح واملفاسد حتتاج 
الى إعادة نظر، فمسألة هدم املسجد 
احلرام وإعادة بنائه للفصل بني 
اجلنسني كما قال الداعية السعودي 
يوسف األحمد وإعادة بنائه من 10 
أو 20 او 30 دورا خشية االختالط 
اعتبر هذه الفت���وى النظر فيها 
بعيد، أوال منذ عهد الرسول ژ 
الى يومنا هذا وما يزيد على 1400 
س���نة واملس���جد احلرام كما هو 
بهيئته واملستهدف هو التوسعة 
وأعتقد ان التوس���عة كلما زادت 
فهي من مصلحة املس���لمني وهذا 
أمر طيب وف���ي ميزان من يقوم 

بهذا العمل.
أم���ا فيما يتعل���ق باالختالط 
فأكد د.العن���زي ان االختالط له 
أحكام وضوابط والنساء يسرن 

الى هذه األماكن املقدسة ليتواصل 
مع اهلل، ليس هدف���ه النظر في 
اجلانب السيئ والسلبي، وأعتقد 
ان هدم املسجد احلرام مسألة ترجع 
لوالة األمور، من دون هدم املسجد 
ممكن ان يخصص الطابق األول 
للنساء والطابق األرضي للرجال، 
أما في الطواف والسعي فال ميكن 
ان يضبط خاصة في احلج وفي 
العشر األواخر من رمضان، حيث 
يوجد ماليني من الناس تدخل املكان 
ومن الصعوبة حتقيق هذه الفتوى 
ويجب ان تك���ون الفتوى مبنية 
على أسس ومن أهمها النظر الى 
مقاصد الشريعة وقواعد املصالح 
واملفاسد والنظر الى آراء الفقهاء 
إن وجدت فتوى أو أحكام، كل هذا 
ينبغي ان يوض���ع في االعتبار، 
اما ان نأتي باجتهادات بعيدة عن 
الواقع وبعيدة عن املقاصد وهي 
موجودة منذ عهد الرس���ول ژ 
ونريد ان نستحدث واقعا جديدا 

فالبد ان نرجع الى املرجعيات.
وأعرب د.العنزي عن أس���فه 
الداعية بابرهة، فقال:  لتش���بيه 
لقد جاء ابرهة احلبشي بجيشه 
لهدم البيت احلرام وصد الناس 

وتداول وال����كل يدلي فيها بدلوه 
حتى العلمانيون واحلاقدون على 
اإلسالم واملسلمني، فهذا في احلقيقة 
من األساليب التي حتدث توترا في 
العالقة بني احلاكم واحملكوم، لذلك 
أمتنع عن التعليق واعتقد ان هذا 
األمر يجب ان يرد الى والة األمر 

وليس الى وسائل اإلعالم.
أما عن االختالط فقال الغامن: 
االختالط كلمة محدثة عامة ليس 
االختالط مباحا وليس االختالط 
محرما فال نقول كل اختالط محرم 
وليس كل اختالط مباحا فاألشياء 
احملرمة على وجه الدقة والتحديد 
في اإلسالم تبرج النساء والنظر 
الى احملاسن والعورات واخللوة، 
أما كلمة اختالط فليست كلمة من 
مفردات الفقه اإلسالمي ولم ينص 
أحد من الفقهاء على مفردة االختالط 

بني الرجال والنساء.
وأش����ار الى ان هناك اختالطا 
واقعا وال توجد خلوة وال توجد 
فتنة وكذلك في األسواق، واحلكم 

يحمل على وجود الفتنة.
الغامن: هل حدث في  وتساءل 
زمن الرس����ول ژ وجود أسواق 
خاصة للرج����ال وأخرى خاصة 

وميشني في األسواق، ويكون هناك 
اختالط ولك���ن ينبغي أن يكون 
بضوابطه وأخالقه وآدابه العامة 
التي يلتزم فيها الرجال والنساء، 
ولذلك فاالختالط في األماكن العامة 
ال ميكن منعه وال ميكن السيطرة 
عليه، وعليه كان دارجا في عهد 
النبي ژ فكانت النس���اء يذهنب 
الى األسواق والرجال موجودون 
لكن هن���اك ضواب���ط تلتزم بها 
املرأة ويلتزم فيها الرجل باآلداب 
العامة في اإلسالم أما تواجد املرأة 
والرجل في أماكن مغلقة فهذا ال 
يجوز فيه االختالط او ان نشاهد 
في بعض الوزارات وجود امرأة 
ورجل في غرفة واحدة فهذا اختالط 
محرم، أما في املسجد احلرام فهو 
مكان عام للرجال والنساء، ولكل 
املسلمني فإذا كان الوضع كما هو 
اآلن خاصة ونحن نرى ان احلكومة 
الس���عودية قد خصصت مكانا 
للنساء ومكانا آخر للرجال وهذا 
هو املفروض في التعبد ولكن في 
الطواف والسعي بني الصفا واملروة 
فهو جتمع الرجال والنساء ومن 
غير املعقول ان يبذل املسلم املال 
ويتحمل معاناة السفر للوصول 

عن عبادة اهلل وليجعل أهل مكة 
يعبدون ما كان يعبد، وهذا الداعية 
يجته���د ولكن لي���س كل مجتهد 
التي  القضايا  مصيبا ومثل هذه 
تشمل العالم اإلسالمي جميعا ال 
ميكن ان ينفرد بها شخص واحد 
وامن���ا ه���ي مهمة مجم���ع الفقه 

االسالمي.

االختالط المنضبط

من جهته، أبدى د.عادل الدمخي 
رفضه التام ملا صرح به الداعية 
يوس���ف االحمد وملطالبته بهدم 
املسجد احلرام واعادة بنائه لتالفي 
االختالط، مؤكدا ان للحرم قدسيته 
عند املسلمني وان احلديث حوله ذو 
حساسية شديدة يجب على املسلم 
ان يتوخى في احلديث فيه على 

وسائل االعالم دون تثبت.
كما اوضح ان االختالط احلاصل 
في مك���ة في الطواف والس���عي 
امنا يعد من االختالط املنضبط 
بضوابط ش���رعية، حيث تكون 
املرأة محتشمة ومستترة ومع ذي 
محرم ف���ي احيان كثيرة، رافضا 
في الوقت نفسه ان يستدل بعض 
التغريبيني باالختالط في احلرم 

ليلى الشافعي - ضاري المطيري
أكد رئيس جلنة الفتوى بجمعية 
إحياء التراث اإلسالمي الداعية ناظم 
املسباح ان اقتراح العالم السعودي 
بهدم وإعادة بناء املسجد احلرام 
للفصل بني اجلنسني أمر ال يصلح 
أن يفتي فيه ف����رد بل ينبغي أن 
تنبري له املجامع الفقهية في الدول 

اإلسالمية.
وقال املس����باح، هناك فتاوى 
فردية متعلقة بأمر األمة كلها، وعلى 
من يصدر مث����ل هذه الفتاوى في 
هذه األمور أن يتأمل ويتريث وال 
يتعجل ألنه يترتب عليها أمور ال 
حتمد عقباها، ونحن لدينا املجامع 
الفقهية ومجلس الفقه العاملي التابع 
لرابطة الدول اإلسالمية أو هيئة 
كبار العلماء في الس����عودية لذا 
البد ان تكون مث����ل هذه الفتاوى 
جماعية وليس����ت فردية، واشار 
ال����ى ان الذه����اب ألداء العمرة او 
فريضة احلج مع احملارم ضرورة 
والذاهب ألدائها ال يفكر في النظر 
إلى غير املب����اح ألنه جاء لعبادة 
اهلل لذا فليرجع من يصدر الفتاوى 
الى املجامع الفقهية وال يصدرها 

برأي فردي.

المسجد ليس هو الكعبة

أما األس����تاذ بكلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية د.سليمان 
معرفي فأكد أن الداعية السعودي 
يوسف االحمد لم يقل تهدم الكعبة 
وامنا قال املس����جد واملسجد غير 
الكعبة، وعلى مر العصور املسجد 
هو الصحن احمليط بالكعبة وهذا 
كان يتم فيه التوس����عة والزيادة 
واإلزالة كما في زمزم التي اصبحت 
اليوم في م����كان غير الذي كانت 
عليه من قبل حتت األرض وكذلك 
املسعى ثم الزيادة فيه اآلن فاملسجد 
يتغير مع مر العصور وما كان ايام 
الرسول ژ وأيام اخللفاء الراشدين 
مثل أيام األربعينيات واخلمسينيات 
فالتغيرات في املسجد كثيرة لذا 
يجوز التغيير في املسجد لصالح 

املصلني.
وأداء العبادة بغض النظر عن 
مس����ألة االخت����الط ألن االختالط 
كان موجودا أيام الرسول ژ ولم 
يأمر بفصل الرجال عن النس����اء 

بجواز االختالط املاجن واملنفلت 
في مقاعد الدراسة.

النساء ال يخالطن الرجال

وم����ن جهته أوض����ح د.محمد 
النج����دي أن إن����كار االختالط في 
الطواف والس����عي عند املس����جد 
احلرام كان معروفا ومعهودا في 
زمن الصحاب����ة، وورد ان أمهات 
املؤمنني كعائشة رضي اهلل عنها 
وغيرها من النساء تطوف حجرا 
أي ال تخالط الرجال في الطواف، 
بل ورد في صحيح البخاري إنكار 
عائش����ة رضي اهلل عنه����ا للمرأة 
التي أرادت تقبيل احلجر األسود 
الرجال حيث قالت لها  ومزاحمة 
»هلمي عنك«، مشيرا إلى أن كثيرا 
من النساء الصحابيات يتقصدن 
الليل وأوقات قلة الزحام من أجل 
الطواف والسعي. وأضاف النجدي 
أن االحتجاج بجواز االختالط مبا 
يحدث في الطواف والس���عي في 
زمننا احلاضر احتجاج غير سليم 
وغير صحيح، ألن االختالط في 
الطواف إمنا هو  املناسك وأثناء 
اختالط بغير اختيار بل هو امر 
اضطراري، الفتا إلى أنه ال يجوز 
االحتجاج بوضع االضطرار على 
وض���ع االختيار، وحال العس���ر 
بحال اليس���ر، لذلك يجب علينا 
بناء جامعات غير مختلطة لتوفر 
اإلمكانيات. وتابع قوله انه لو قدر 
وجود االختالط في احلرم فإمنا 
هو خالل وقت وجيز ومؤقت ال 
يقارن إطالق���ا باجلامعات حيث 
االختالط بالس���اعات والسنوات 
العديدة، وحول تصريح األحمد 
بهدم احلرم وإعادة بنائه للقضاء 
عل���ى االختالط احمل���رم أوضح 
النجدي أن احلكم في ذلك يرجع 
الى نية املتكلم، ونقول هل هو يريد 
هدمه بنية التخلص منه أم بنية 
اعادة اعماره، فمعلوم أن كل عمارة 
تضطر الى هدم، كحرق بعضهم 
للمصحف البالي، فقد يكون بنية 
اإلكرام وق���د يكون بنية اإلهانة، 
والنب���ي ژ يقول: »امنا األعمال 
بالنيات« فال يجوز االفتراء على 
الناس والتقول عليهم، كما أنه قد 
يكون املتكلم لم يوفق في بعض 

عباراته.

دعاة ل� »األنباء«: االختالط في الحرم مباح واألمر مردّه للمجامع الفقهية
رّدًا على فتوى العاِلم السعودي بهدم وإعادة بناء المسجد الحرام

الهران: 6 ورش عمل وأكثر من 35 محاضرة لعالج الكسور 

رمضان: إجراء 700 
جراحة للقلب المفتوح 

و4000 قسطرة 
حنان عبدالمعبود

أكد مدير مستشفى األمراض 
الصدرية د.عباس رمضان أن 
انطالق أنشطة اليوم التوعوي 
ملرضى القلب الذي يقام حتت 
رعاية وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير غدا السبت سيتضمن 
ماراثون ملرضى القلب باالضافة 
الى غرس األش����جار، وأشار 
كذل����ك الى انطالق مش����روع 
املليون سدرة من مستشفى 
الصدري. وقال رمضان خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده 
امس مبستش����فى الصدري، 
»يتم اجراء ما يقارب ال� 600 
أو 700 جراحة للقلب املفتوح 
فيما يجرى ما يزيد على 4000 
قسطرة للقلب سنويا، مشيرا 
إلى حرص املستش����فى على 
توفير افض����ل خدمة صحية 

للمرضى.
من جانبها حتدثت نائبة 
مدير املستش����فى ورئيس����ة 
اللجنة املنظمة لليوم التوعوي 
د.رمي العسعوسي الفتة الى ان 
هذا النشاط يهدف الى التواصل 
بني ادارة املستشفى والعاملني 
فيها واملرض����ى، وأضافت ان 
انطالق ماراثون املش����ي من 
الواجهة البحرية للمستشفى 
حتت ش����عار »لنكن اصدقاء 

لقلوبنا«.
من جهته كش����ف رئيس 
املليون سدرة خالد  مشروع 
احلسن عن زراعة 200 شتلة 
تقريبا في مستشفى الصدري 
كبداية النطالق املشروع في 
جمي����ع مناط����ق ومحافظات 
الكويت الفتا ال����ى ان الهيئة 
العامة للزراعة ستقوم بتحديد 
املسافات واألماكن التي ميكن 
زراعة األش����جار فيها خالل 

الفترة املقبلة.

حنان عبدالمعبود
في إطار تبادل اخلبرات واالطالع على أحدث ما توصل اليه العلم 
افتتحت وزارة الصحة املؤمتر الرابع للكسور الذي يقام حتت رعاية 
وزير الصحة د.هالل الساير، ويعقد في الفترة من 18 حتى 20 مارس 
اجلاري، مبشاركة أكثر من 200 طبيب من مختلف املستشفيات احمللية 
والعاملية ويتضمن املؤمتر مناقشة اإلصابات املتعددة والكسور بجميع 

أنواعها كالعمود الفقري وكسور القدمني واليدين وغيرها.
وقال رئيس قس���م جراحة العظام في مستشفى الرازي ورئيس 

املؤمتر د.حمد الهران ان املؤمتر يشارك به أطباء عامليون من الواليات 
املتحدة وكندا وبريطانيا وأملانيا وسويسرا ومصر فضال عن أكثر من 
35 محاضرة علمية في أحدث ما توصل إليه العلم في عالج الكسور 
املعق���دة. وأضاف الهران في تصريح صحاف���ي عقب افتتاح املؤمتر 
صباح أمس اننا هذا العام س���نركز على عملي���ات اجلراحة الدقيقة 
للكسور وشرح أحدث األجهزة الطبية احلديثة املتعلقة بهذا املجال، 
مشيرا إلى أن هناك 6 ورش عمل ستقام لالطالع على احدث األجهزة 

اجلديدة للتعليم على هذه االجهزة.

د.عادل الدمخيصالح الغامند.ناظم املسباح د. محمد حمود النجديد.سعد العنزيد.سليمان معرفي

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

ال�سيد/ يا�سر فاروق حممد عرفات

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــهـــا بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

والــــدتــــــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

العنزي: االختالط أيام الرس�ول ژ كان موجوداً في األسواق والمسجد

النج�دي: االحتجاج باالختالط في الطواف والس�عي غير س�ليم

الدمخ�ي: فتوى مرفوضة تماماً وللحرم الش�ريف قدس�يته


