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همالن الهمالن

السيد محمد باقر املهري

صالح الصقعبي

الداعية ناظم املسباح
يوسف السويلم د.يوسف الشراح د.شبيب الزعبي

دعاة لـ »األنباء«: ال اغتصاب في العالقة الزوجية
واألحكام الشرعية ال تتعارض مع حقوق اإلنسان

ليلى الشافعي
أجم��ع عدد من الدعاة على انه ال وج��ود لكلمة اغتصاب في العالقة 
الزوجي��ة، وان��ه اذا كان هناك إجبار، فال يكون عالج��ه بالقضايا وإمنا 

باإلصالح بينهما.
وق��ال الدعاة ف��ي تصريحات خاصة ل� »األنب��اء« ان املرأة ليس لها 
أن متتن��ع عن زوجها، ألنها إن فعلت ذلك تكون مس��يئة، ويطلق عليها 
لفظ »ناشز«، مستدركني بأنها ال يجب أن متتنع عن زوجها إال لظروف 
امل��رض أو احلي��ض، الفتني الى ان ما ينادي ب��ه حقوقيون بريطانيون 
ومنظم��ات حقوق اإلنس��ان الغربية بضرورة جترمي ال��زوج إذا أجبر 

زوجته على اجلماع أمر يهدد األمن االجتماعي لألسرة.
وأيد الدعاة مدير أكبر ش��بكة محاكم ش��رعية في بريطانيا الشيخ 
أبوس��يد في فت��واه التي تبي��ح اغتصاب ال��زوج لزوجت��ه، وقوله ان 
االغتص��اب في الزواج ليس جرما وال يجوز احملاكمة عليه، ألن اجلنس 

هو جزء من الزواج وفيما يلي التفاصيل:
يقول د.شبيب الزعبي ان املرأة التي متتنع عن زوجها تعتبر ناشزا 
عاصية هلل تعالى والواجب على الزوجة طاعة الزوج في املعروف، فامتناع 
الزوجة عن معاش��رة زوجها من أكب��ر احملرمات، ألن للزوج حقوقا من 
أهمها املعاش��رة، وفي احلديث الش��ريف »أميا امرأة باتت وزوجها غير 

راض عنها لعنتها املالئكة حتى الصباح«، وفي احلديث »أميا امرأة باتت 
وزوجها راض عنها دخلت اجلنة«، واحلديث واضح في ان امتناع املرأة 

عن زوجها يجعلها ملعونة ومذنبة.
أما ما ينادي به الناش��طون احلقوقي��ون في أوروبا والذين يريدون 
ان تكون األحكام البريطانية هي التي حتكم الش��ريعة اإلس��المية ال أن 
حتكم الشريعة اإلسالمية نقول لهم ان األحكام الشرعية ال تتعارض مع 
حقوق اإلنس��ان، وان أكثر الالتي يدعني االغتصاب في العالقة الزوجية 
هن غير صادقات في دعواهن وإمنا يردن الطالق او اخللع وهذه طريقة 

غير سوية وقضية االغتصاب تأتي من االختالط احملرم.

أكد د.شبيب الزعبي ان املرأة 
التي متتن����ع عن زوجها تعتبر 
ناشزا واهلل س����بحانه وتعالى 
قال )والالتي تخافون نشوزهن 
فاهجروهن..(. واهلل تعالى أمر 
في النش����وز بالوعظ ثم الهجر 
ثم الض����رب غير املب����رح عند 
املخاصمة وعلى املرأة أن تتقي 
اهلل، فالنشوز إثم عظيم وحق 
الزوج على زوجته معاشرتها. 
أما إذا امتنعت الزوجة عن زوجها 
وكان لديها عذر أو مرض أو أي 
ظرف أو ضرر فال يجوز للرجل 
أن يرغمها على املعاش����رة وإذا 
أرغمها وثبت عليها الضرر لها 
حق اللجوء للقضاء، أما اذا كانت 
خالية م����ن اي ضرر فال يعتبر 
ذل����ك اغتصابا، وأش����ار الى ان 
مصطل����ح اغتصاب وافد ضمن 
حملة لزعزعة األمن االجتماعي 
لألسرة وأن اجلماع حق مشترك 
للزوجني وال يسمى هذا في الشرع 

اغتصابا.

ليس اغتصابًا

من جهته، قال الداعية يوسف 
الس���ويلم ان تهم���ة االغتصاب 
الزوجي تتبناه جمعيات الدفاع 
عن املرأة وحقوق اإلنس���ان في 

ولذل���ك ال يوج���د مصطلح 
يعرف باسم اغتصاب الزوجة 
من قبل زوجه���ا، وان كانت 
هناك ممارسات خ�اط�ئة فهي 
اما ان تك���ون ح�رام�ا ملا ق��د 
يكون فيها م���ن ضرر او ان 
تكون مكروهة وعالجها ليس 
باحملاكم بل هو االصالح بينهما 
فيما يج���ب ان يقوم به اهل 
احلل والعق���د في املجت��مع، 
قال تعالى )وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فال جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحا والصلح خير 
وأحضرت األنفس الشح وإن 
حتسنوا وتتقوا فإن اهلل كان 

مبا تعملون خبيرا(.
وحديث الرسول واضح: »إذا 
دعا الرجل امرأته الى فراشه 
فأبت ان جتيء لعنتها املالئكة 

حتى تصبح«.

عقد شرعي

ويقول د.يوسف الشراح: ال 
تعليق سوى ان الزواج شركة 
الوفاق واالتفاق،  قائمة على 
والزواج عقد ش����رعي تندرج 
العديد من االش����ياء  حتت����ه 

املشتركة بني الزوجني.

الغرب، وارى ان كلمة االغتصاب 
ال وجود لها ولكن اذا طلب الرجل 
معاشرة زوجته وهي حائض أو 
أثناء صيامها  أو  بطريقة شاذة 
وقد حرم اهلل تعالى هذا واعطى 
احلق للمرأة ان متتنع عن زوجها 
في ذلك، لقوله تعالى )ويسألونك 
عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في احمليض وال تقربوهن 
حتى يطه���رن فإذا تطّهرن فأتوهن 
من حيث أمركم اهلل إن اهلل يحب 
التوابني ويحب املتطهرين( فإذا 
استعمل القوة فإنه آثم شرعا ولها 
املطالبة بتعزيره عند القاضي، 
كم���ا ان للم���رأة ان متتنع عن 

الزوج اذا اصيب مبرض معد او 
استعمل العنف املؤذي جلسدها 

اثناء املعاشرة الزوجية.
ال����ى ان تعري����ف  ولف����ت 
االغتصاب وهو االكراه على فعل 
الشيء وهو مشتق من الغصب 
وهو في الش����رع اك����راه املرأة 
على الزن����ا وليس على اجلماع 
الزوجية  الزوج وإذا ثبتت  من 

انتفى االغتصاب.
واكد انه ال يجوز للمرأة ان 
متتنع عن زوجها لقول النبي ژ 
»إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت فبات غضبان عليها لعنتها 

املالئكة حتى تصبح«.

وأكد ان التجرمي الذي يدعو 
اليه عدد م����ن منظمات حقوق 
االنسان وبعض املهتمني بقضايا 
املرأة ممن يس����مونه »اغتصاب 
الزوجة من قب����ل زوجها« غير 
جائز ش����رعا وان كرهت املرأة 
زوجها ومعاش����رته فإن الشرع 
قد أمرها بأن تصبر عليه محافظة 
على األس����رة وتنظيم احلقوق 
داخلها، فإذا أصرت فقد أرشدها 
الشرع بأن تطلب االنفصال منعا 
للنزاع واخلصام املؤدي الى األذية 
وال����ذي يكون مع����ه االنفصال 
ارتكابا ألخف الضررين ودرءا 

ألشد املفسدتني.

مؤكدا ان اعتب����ار كل عالقة 
الزوج����ة  ارادة  زوجي����ة دون 
اغتصابا زوجي����ا او عنفا ضد 
املرأة أوص����اف مضطربة ليس 

لها أدلة أو براهني.
أما الباحث الشرعي همالن 
الهمالن فيؤكد ان هناك مخططا 
لهدم كيان األسرة في املجتمع 
املسلم وذلك ألن األسرة هي آخر 
حصن للمسلمني وما يقال من 
كلمات اغتص���اب وغيرها هي 
مصطلحات مذمومة توضع في 
غير محله���ا يقصد بها اضفاء 
دالالت س���يئة عل���ى ما ليس 
حرام���ا س���عيا وراء جترميه، 

الزعبي: ليس للمرأة أن تمتنع عن زوجها وما يثيره الغربيون يهدد األمن االجتماعي لألسرة
السـويلم: التجريم الـذي تدعو إليه منظمـات حقوق اإلنسـان الغربية غير جائز شـرعًا
الهمالن: كلمة اغتصـاب بين الزوجين من المصطلحات المذمومـة وتوضع في غير محلها

رفضوا ما ينادي به حقوقيون بريطانيون من محاكمة الزوج إذا أجبر زوجته على المعاشرة

المهري: ال ُيشترط وجود المحرم
في حج المرأة إذا أمنت على نفسها

الصقعبي يدعو الحجاج إلى االلتزام 
بتعليمات السلطات السعودية

المسباح: الحوار مع أهل األديان 
للتعاون على القواسم المشتركة جائز

»تكون« يدعو »األوقاف«
لوقف التالعب بتأشيرات الحج

قال وكيل املرجعيات الشيعية 
في الكويت السيد محمد باقر املهري 
انه ال يش���ترط وجود احملرم في 
حج املرأة التي تأمن على نفسها 
وعرضها سواء كانت متزوجة ام 
غيرها، مستدال بقول اإلمام جعفر 
الصادق گ: في املرأة التي تريد 
احلج ليس معها محرم هل يصلح 
لها احلج؟ فق���ال: نعم اذا كانت 
أبواب  مأمونة. )وسائل الشيعة 

وجوب احلج باب 8 حديث 4(.
وفي رواية أخرى، قال: سألت 
اإلمام الصادق گ عن املرأة حتج 
بغير ولي، فقال گ: ال بأس تخرج 
مع قوم تقاة. )وس���ائل الشيعة 
أب���واب احلج ب���اب 58 حديث 2 

و3(.
والروايتان صحيحتان ويجب 

العمل بهما.
فتس���تطيع املرأة املسلمة ان 
حتج من دون محرم كما في هذا 
الزمان، حيث ان احلمالت لها كادر 
نسائي يحافظ على النساء، فما 
قيل ان املرأة يجب عليها اصطحاب 
احملرم غير صحيح، نعم اذا لم تكن 

العام لدولة  القنص���ل  دعا 
الكويت في ج���دة صالح علي 
الصقعبي حجاج بيت اهلل الحرام 
وحمالت الح���ج الكويتية الى 
االلتزام بالتعليمات واالرشادات 
الصادرة من السلطات السعودية 
والتي تستهدف تأمين راحتهم 
وس���المتهم خ����الل موس���م 

الحج.
القنصل الصقعبي  وأعرب 
في تصريح ل� »كونا« عن عميق 
التقدير لحكومة خادم الحرمين 
الشريفين »التي تبذل قصارى 
جهدها في خدمة ضيوف الرحمن 
بمن فيهم حجاج الكويت حتى 
اصبح الحج اكثر سهولة ويسرا 
بفض���ل من اهلل ع���ز وجل ثم 

بجهودها«.
واضاف »للمصلحة العامة 
وضمانا النسيابية حركة وتنقل 
الحج���اج اصدرت الس���لطات 
السعودية قرارا مؤخرا يقضي 
بمنع دخول المركبات التي تقل 
حمولتها عن 25 راكبا من دخول 
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

خالل موسم الحج«.
وأش���ار الى عقوبات مالية 

أكد الداعية االس���المي ناظم 
املس���باح انه ال مانع شرعا من 
اجراء ح���وار عقالن���ي مع اهل 
الكتاب بهدف دعوتهم الى االسالم 
والتعاون على القواسم املشتركة 
او لالتفاق على كل ما يكفل صيانة 
االنسانية، مشيرا الى ان اختالف 
الناس في اديانهم وعقائدهم سنة 
قدرية حلكمة عظيمة وهي االبتالء 

واالختبار.
وأوضح ان االصل الش���رعي 
في احل���وار مع اصحاب االديان 
االخرى ه���و الدع���وة الى اهلل 
وبيان احلق ورد الباطل باالدلة 
الصحيحة، ومن خالل تتبع اآليات 
واالحاديث املبينة حلوار االنبياء 
والرسل مع اقوامهم جند انها دعوة 
وبيان للحق وكش���ف للباطل، 
ان الشريعة االسالمية  موضحا 
تقبل احلوار م���ع اآلخر في ظل 
الثوابت والضوابط الش���رعية، 
مؤك���دا ان االلت���زام بالثواب���ت 
االسالمية في احلوار والتعامل 
مع االديان االخرى ليس معناه 
عدم التعايش م���ع اآلخرين، او 
اننا ندعو للحروب على اساس 
اختالف الدي���ن، بل نقول ميكن 
ان نتعاي���ش في ظل القواس���م 
االنس���انية املشتركة بني البشر 

على اال نفرط في ثوابتنا.

مأمونة على نفسها يجب عليها 
استصحاب احملرم، وقد أفتى جميع 
مراجع الشيعة بجواز حج املرأة 
املتزوجة وغيرها من دون اي حاجة 
الى احملرم والروايات الصحيحة 
املذكورة تدل على ذلك وهذا هو فقه 
اإلسالم األصيل الذي وصل إلينا 
من خالل أئمة أهل البيت عليهم 
السالم ودعوى وجوب اصطحاب 
احملرم للم���رأة مطلقا دعوى بال 

دليل علمي وشرعي.

س���تواجه مخالفي قرار المنع 
والتي ستتراوح غرامتها ما بين 
ال� 1500 و5000 ريال سعودي 
اضاف���ة الى حج���ز المركبات 
المخالفة حت���ى نهاية يوم ال� 
12 من شهر ذي الحجة وترحيل 
السائق ان كان غير سعودي.

واضاف انه لن يسمح بدخول 
الحجاج الذين ليس���ت لديهم 
تصاريح حج لهذا العام مهيبا 
بالحجاج اتباع هذه االجراءات 
النظامية الس���عودية والعمل 

بها.

وتابع املسباح: احلوار ايضا 
وسيلة املسلمني للرد على القوى 
الت���ي حت���رض على االس���الم، 
وتعتبره عدوا للحضارة بهدف 
النيل من رموزه ومقدساته، مؤكدا 
ان امر اهلل ج���ل وعال باجلدال 
بالتي هي احس���ن هو نوع من 
احل���وار وان النبي ژ قد حاور 
خلق���ا كثي���را س���واء كانوا من 
املدينة  الكتاب كاليهود في  اهل 
ونصارى جنران وغيرهم ام كانوا 
كفارا وثني���ني كمحاورته البي 
جهل وغيره من العرب، فاحلوار 
مشروع في االسالم، لكن ينبغي ان 
يعلم ان احلوار ال يعني التنازل 

عن شيء من دين االسالم.

استنكر جتمع الكويتيني البدون )تكون( االستغالل الفاحش من 
قبل بعض مكاتب حمالت احلج والعمرة في اس����تصدار تأشيرات 
احلج للبدون حملة جوازات مادة 17، مستغلة أوضاعهم القانونية 
ومتناسة الوضع املادي، حيث تراوحت أسعار التأشيرات بني 200 
و400 دينار، بينما التأشيرات في األصل مجانية من قبل حكومة 
خادم احلرمني الش����ريفني. ودعا التجمع وزارة األوقاف بصفتها 
املشرفة على عمل تلك احلمالت الى اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير 
الالزمة حيال املتاجرين باستصدار تأشيرات احلج والعمرة ووقف 
التالعب بها، والعمل مع اجلهات املختصة في السعودية لتسوية 
أوضاع احلجاج البدون حملة جوازات مادة 17 خالل األيام القليلة 
املقبلة ليتس����نى لهم استكمال استعداداتهم النهائية ألداء مناسك 

احلج لهذا العام.

د.علي العمير وم.طارق العيسى يكرمان أحد احلفظة

ضاري المطيري
أكد نائب مجلس األمة د.علي العمير ان اهلل عز 
وجل حفظ دين االسالم بتيسير حفظ القرآن الكرمي 
في صدور املس����لمني كما قال تعالى )إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له حلافظون(، مش����يرا الى ان سر تفوق 
االمة االسالمية وانتشار دعوتها في األرض هو في 
متسكها بكتاب اهلل الذي هو حبل اهلل املتني وصراطه 
املستقيم وحصنه احلصني. واشار العمير إلى أن االمة 
االسالمية مستهدفة من اعدائها في هويتها وعقيدتها 
ومراكز اخلير والدعوة املنتشرة فيها، وعلى رأسها 
جمعية إحياء  التراث اإلس����المي، شاكرا في الوقت 
نفسه اجلهود التي قام بها مركز ابن عباس في رعاية 
النشء والشباب وحتفيزهم على حفظ القرآن الكرمي 

والعناية بعلومه الشريفة املتعلقة به.
وأشاد العمير بنماذج القراء الصغار الذين عطروا 
مسامع احلضور بالتالوات اجلميلة آليات القرآن الكرمي، 
وأبدى إعجابه الشديد ببراعم حلقات القرآن الكرمي 
املكرمني ومتنى لهم التوفيق، كان ذلك في الكلمة التي 

ألقاها في احلفل اخلتامي الذي رعاه لتكرمي املشاركني 
واملش����رفني على الدورة الصيفية ملركز  ابن عباس 
لتحفي����ظ القرآن الكرمي التابع للجنة العالم العربي 
في جمعية إحياء التراث اإلس����المي والذي أقيم أول 
من أمس على مسرح جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
في قرطبة بحضور رئي����س مجلس إدارتها م.طاق 

العيسى وعدد من املشايخ والدعاة.
ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة الرئيسية ملراكز 
حتفيظ القرآن الكرمي بجمعية إحياء التراث االسالمي 
الداعية جاس����م املس����باح ان حتفيظ القرآن الكرمي 
واالهتمام بعلومه أحد األهداف التي تسعى جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي الى حتقيقها من خالل اللجنة 
الرئيس����ية ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي التابعة لها، 
مشيرا الى أن اللجنة وضعت اهدافا واضحة تسعى 
إليها، منها تفعيل دور حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، 
وتنويع انشطتها املتنوعة إلى جانب النشاط الرئيسي 
لها وهو حفظ وجتويد ودراسة القرآن الكرمي لتكون 

بذلك عامل جذب للشباب.

العمير: مراكز الخير والدعوة مستهدفة من األعداء

انطالق مؤتمر مجمع فقهاء الشريعة في أميركا صباح اليوم
ما يحتاجونه. وذكر ان املؤمتر 
الذي يقام حتت شعار قوله تعالى 
)لقد أرسلنا رس����لنا بالبينات 
وأنزلن����ا معهم الكتاب وامليزان 
ليقوم الناس بالقسط( إمنا يأتي 
م����ن اجل توفي����ر الدعم الكامل 
للمسلمني املقيمني في البالد غير 
اإلسالمية والوقوف إلى جانبهم 
وحل املشاكل التي تعوقهم في 
أداء شعائرهم الدينية، واملساهمة 
في إزالة العوائق التي تقف حجر 

عثرة أمامهم.
اننا  الديحان����ي:  واختت����م 
نأم����ل الكثي����ر من املش����اركني 
في هذا املؤمت����ر وهم أهل لهذه 
املسؤولية امللقاة على عاتقهم، 
وندرك أنهم قادرون على حتمل 
القرارات  مسؤولياتهم واتخاذ 
املناسبة للمسلمني املقيمني في 

البالد غير اإلسالمية.

أعمالهم في الكويت وثيقة املجمع 
لألح����وال الش����خصية للجاليات 
املس����لمة املقيمة ف����ي تلك البالد 
السيما أنهم بأمس احلاجة إليها، 
وهو ما يعاني إمكانية اندماجهم 
في املجتمع الذي يعيش����ون بني 
ظهرانيه، مع احملافظة على هويتهم 

اإلسالمية.

مسؤولية كبيرة

م����ن جانب����ه أوض����ح رئيس 
اللجنة اإلعالمية للمؤمتر وعضو 
ومقرر اللجنة العليا ومدير مكتب 
التنسيق والدعم الفني في وزارة 
األوقاف فهد الديحاني إن اللجنة 
العليا واللجان األخرى التابعة لها 
عملت طوال األيام املاضية بجهد 
كبير، حيث قامت بتسهيل وترتيب 
استضافة املشاركني في املؤمتر، 
وبإسكان الضيوف ووفرت لهم كل 

انتشار هذا املفهوم الصحيح الذي 
يقيم عليه الدين اإلسالمي، فهو دين 
الوسطية وينبذ التطرف واإلرهاب، 
وكل ما من شأنه أن يشوه الصورة 

اإلسالمية لدى غير املسلمني.
وزاد إن املسؤولية امللقاة على 

عاتق املشاركني في املؤمتر كبيرة 
جدا، السيما أنهم سيحسمون الكثير 
من القضايا احلساس����ة واملثيرة 
للجدل بني جموع املسلمني املقيمني 
في البالد غير اإلس����المية، داعيا 
إلى أن يصدر املشاركون في ختام 

إمكاناته����ا كافة م����ن أجل إجناح 
هذا املؤمت����ر وحتقيق الهدف من 
أننا نشعر مبا  إقامته، خصوصا 
تعاني منه اجلاليات املسلمة في 
البالد غير اإلسالمية جراء بعض 
املش����اكل التي تواجههم عند أداء 
شعائرهم الدينية، مشيرا إلى أن 
الكويت سباقة في استضافة مثل 
هذه املؤمترات املهمة واحلساسة، 
الت����ي من ش����أنها تعميق روابط 
التعاون بني الشعوب اإلسالمية، 
وقد اس����تضافت الوزارة من قبل 
العديد من املؤمترات التي تصب 
في ه����ذا االجتاه. وأوض����ح: اننا 
عندما نس����تضيف ه����ذا املؤمتر 
فإننا نترجم بالفعل الشعار الذي 
نرفعه وننادي به دائما، وهو نشر 
الوسطية في مختلف بقاع املسلمني، 
وبني اجلاليات املسلمة املقيمة في 
البالد غير اإلسالمية، مؤكدا ضرورة 

أسامة أبو السعود
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية راشد احلماد تستضيف 
وزارة األوقاف عند الساعة التاسعة 
صباح اليوم األحد أنشطة املؤمتر 
الس����نوي الس����ابع ملجمع فقهاء 
الش����ريعة في الوالي����ات املتحدة 
األميركية حتت عنوان »التحكيم 
وضوابطه الشرعية واإلجرائية« 
وذلك في فندق كراون بالزا ويستمر 
حتى )االربعاء( 3 نوفمبر املقبل. 
ويأتي هذا املؤمتر تنفيذا لتوجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في نشر الوسطية ومحاربة 

التطرف.
م����ن جهته قال وكي����ل وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
د.عادل الف����الح ان الوزارة تضع 

خالل الحفل الختامي لمركز ابن عباس لتحفيظ القرآن الكريم في مبنى »إحياء التراث« بقرطبة

يقام برعاية وزير األوقاف راشد الحماد ويستمر حتى األربعاء المقبل

فهد الديحاني د.عادل الفالح


